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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
052-6547797פגישת ייעוץ  עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו דרושה 
סייעת

050-7680636

י. לוי, עו''ד ונוטריון
שרותי נוטריון 

בני ברק והסביבה

דגל התורה ואגודת ישראל ירוצו בנפרד 
כפי שנחשף ב'קו עיתונות' לראשונה, ולאחר ישיבת הנהלת 'דגל' בה נשקלה האפשרות להתמודד 
ויכוח על  לריצה הנפרדת:  • הרקע  בירושלים  בנפרד  ירוצו  - שתי הרשימות  בכל הארץ  בנפרד 
על  פנימי  לחץ  עתה,  לעת  פתוחה  נותרה  העיר  ראשות  שאלת   • ברשימה  המקומות  חלוקת 
הגר"ב  בבית  נפגשו  האחרון  בחמישי   • דייטש  מועמדות  סביב  להתאחד  וש"ס  התורה'  ‘דגל 
סולובייצ'יק נציגי ‘אגודה' פרוש ודייטש עם נציגי ‘דגל' ראוכברגר וובר, אך טרם הושגו תוצאות 

/ שטח מוניציפאלי, עמ' 30-31

לאחר כישלון המגעים – כולל פגישה בביתו של הגר"ב סולובייצ'יק – התקבלה ההחלטה הדרמטית:

בד סוכה לפרגולה
הזמנה לפי מידה
חלון, דלת, טבעות
058-4533400
www.badimn.co.il

רבי עקיבא 90 ב"ב
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הילולת 
ה"חפץ חיים"

כ"ג - כ"ד אלול בתוכנית:

מקומות אחרונים! 2,200 ש"ח

054-8573832

וילנה, ראדין וולוז'ין

פתיחת שנת החינוך: מאות 
מיליונים הושקעו במוסדות

/ עמ' 10

/ עמ' 12

/ עמ' 20

פוניבז': ישיבה נוספת 
ומשגיח חדש

שבעה אושפזו ב'מעיני הישועה' 
עם מחלת העכברת

בחירות בפתח: 
נפתח הקרב על 
תיק החקלאות

/ עמ' 20

בהיבט  גורליות  השלכות  לבחירה  יש  בהן  בערים  כשמדובר 
היהודי, דוגמת ירושלים או חיפה, ברי כי הדבר דורש הכרעה 
או בשלולית  בביצה האלעדית  פנימה, אך כשעוסקים  בקודש 
הפוליטית הקטנה יותר של טלז סטון, יש תושבים רבים שהדיון 

שווה ערך בעיניהם לסוגיית בחירות לועד הבית.
וגם בטלז סטון, עשוי רצון התושבים להכריע את  גם באלעד 
בשתי  המפלגות.  של  בהחלטותיהן  התחשבות  בלי  הבחירות, 
מועמדים  של  שונים  שמות  ושוב  שוב  לאחרונה  עלו  הערים 
המקומות  ובשני  מבחוץ,  להצנחה  העיר  לראשות  אפשריים 
הדבר נתקל בהתנגדות תושבים, המתבטאת הן בסקרי דעת קהל 

מקומיים והן במחאות של ממש.
אבי גרינצייג, עמ' 28-29

הפתעה: יש גם מצביעים

"רק בזכות האמונה החזקתי מעמד"
/ עמ' 29
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חדש! מטליות לחות לניקוי הרצפה
ניקוי והברקה בניחוח רענן דוחה תיקנים, 

ללא חומרי הדברה.

נוזל לניקוי רצפות
סנו רצפז פלוס

הבית נקי גם מתיקנים!
ריצפזפלוס

חדש!





סלט פלפלים קלויים של 
סלט עשיר ברכיבים טריים ואיכותיים המכיל פלפלים קלויים

על האש, חתוכים לרצועות ומתובלים בפלחי שום ותחמיץ עדין,
ממש כמו בהכנה ביתית. מתאים במיוחד לשולחן השבת שלכם 

טעם של ביתולליווי מושלם לחלה הטרייה.  בתיאבון!

מכבדים את 

הטעם 
מכבדים את 

השבת

מותג
#1

בקטגוריה!
ע״פ נתוני סטורנקסט 18
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גם המשקפיים

שנת  הלימודים
חדשה ומבטיחה.שבפתח

מחירים
קבועים על

 כל המסגרות
שבחנות

משקפי איכות 
לכל המשפחה

בדיקות ראיה
במקום ע"י 

אופטימטריסט
מומחה

שנת לימודים מוצלחת מתחילה עם 
משקפיים חדשים מבית 109.

עשרות דגמים יפהפיים וחדשניים על 
המדפים - הטרנדים המובילים בשוק 
במחירים חסרי תקדים. 
מי אמר שבשביל להתחדש
צריך להתרושש?
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מאת: עוזי ברק

בבני  החינוך  בתחומי  רבים  פרויקטים 
גמר  ובהם  האחרונה,  בשנה  קודמו  ברק 
הרב  ברחוב  יעקב  בית  הספר  בית  בניית 
8, מבנה בן שלוש קומות לבתי  לנדא  יעקב 
ובקומת  ויז'ניץ  וסערט  התורה"  "נועם  ספר 
הקרקע שלושה גני ילדים, תוספת 24 כיתות 
לימוד חדשות בבית ספר בית יעקב "מסורת 
ישראל" שבשכונת קריית הרצוג, הקמת בי"ס 
לחינוך מיוחד ושני גני ילדים ברחוב הקישון 
ילדים  גני  חמישה  בינוי  העיר,  שבצפון 
ברחוב הרב מצליח ושישה גני ילדים ברחוב 
חדשים  ילדים  גני  שמונה  ופתיחת  צייטלין 
באזורים שונים של העיר, כך מסר הרב חנוך 
זייברט, ראש העיר בישיבת הצוות המקצועי 

לקראת פתיחת שנת הלימודים החדשה.
79,662 תלמידים יחבשו בשנת הלימודים 
בתי- במגוון  הלימודים  ספסלי  את  החדשה 

שונות  חינוך  ומסגרות  גני-ילדים  ספר, 
הלימודים  בשנת   73,500 לעומת  ברק,  בבני 
תמנינה:  הלימודים  מסגרות  הקודמת. 
חינוך  מוסדות  ב-129  תלמידים   42,500
במוסדות  זו:  חלוקה  לפי  היסודי,  בחינוך 
ב-56  תלמידים   26,913 העירוניים  החינוך 
בתי ספר; בתלמודי תורה ציבוריים ופרטיים 
הממ"ד  ברשת  בתי"ס;  ב-60  כ-13,714 
והמ"מ 798 תלמידים ב-4 בתי ספר. בבתי"ס 

לחינוך מיוחד-1075 תלמידים.
במסגרת החינוך העל יסודי ילמדו 20,045 
קטנות,  בישיבות   8,741 מהם  תלמידים, 
תיכוניים  ספר  בתי  ב-24  תלמידות   9,200
וסמינרים חרדיים, 1,108 תלמידים בארבעה 
בתי"ס ממ"ד ומ"מ, הכוללים ישיבה תיכונית 
תלמידות   996 ממלכתי.  ובי"ס  ואולפנה 

בארבעה בתי-ספר על-יסודיים של עמותות.
בגני ילדים ילמדו השנה 17,117 תלמידים 
מהם 15,515 בגני-ילדים חרדיים; 677 בגני 
הגנים  במסגרת  וממלכתי.  ממ"ד  ילדים 
תלמידים.  כ-600  השנה  נוספו  החרדיים 

בחינוך המיוחד-925 תלמידים.
באזורים  רבים  ילדים  ובגני  ספר  בבתי 
נרחב,  פרויקט  מתבצע  העיר  של  שונים 
הפיס",  ו"מפעל  החינוך  משרד  בשיתוף 
שקלים,  מיליון  מ-35  למעלה  של  בסכום 
ספר  בבתי  במבנים.  והתאמות  שינויים  של 
רבים מתבצעים שיפוצים נרחבים או תוספות 
בניה, שישפרו את קליטת התלמידים בשיפור 

מצבם וחזותם של בתי-הספר.
ריהוט  ציוד,  לפיתוח,  הכולל  הסכום 
ותחזוקה לפרויקטים פעילים במוסדות חינוך 
מתקציבי  שקלים,   227,940,762 על  עומד 
לפרויקטים  כאשר  החינוך,  ומשרד  העירייה 
נוסף  סכום  אושר  החינוך  בתחומי  חדשים 
במתחם  בינוי  ובהם  שקלים,  מיליון   52 של 
יעקב-מרכז  בית  ספר  בבית  אבטליון,  רחוב 
ברחוב רמב"ם, בבית ספר "אוהל שרה מרכז 
שלמה", גני ילדים ברחוב מנחם, בינוי כיתות 

בחינוך המיוחד ועוד.
את  שיבח  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש 
כל הצוות העירוני שנתן ידו והשקיע כוחות 

המדיניות  לביצוע  משותפים  ומאמצים 
העירונית לקידום ולפיתוח מערכות החינוך, 
ובהם הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע; 
אגף  וראש  רה"ע  סגן  דדון,  אליהו  הרב 
האגף;  מנהל  ספרא,  יהונתן  הרב  החינוך; 
הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח 
יהודה  הרב  וציבור;  חינוך  מוסדות  ובינוי 
ומנהל  החינוך  אגף  למנהל  המשנה  לוי, 
דדון,  שמואל  הרב  מיוחד;  לחינוך  המח' 
קשש,  שמעון  הרב  החינוך;  אגף  מנהל  סגן 
 360 תכנית  ומנהל  החינוך  אגף  מנהל  סגן 
לילדים ולנוער; מר רפאל דובלין, סגן מנהל 
אגף החינוך; הרב יוסף סטל, מנהל מח' גני-

מנהל  סגן  כהן-צדק,  שמואל  ואינג'  ילדים 
אגף החינוך ומהנדס האגף .

על  נמסר  גם  העירוני  הצוות  בפגישת 
שורה של פעילויות חינוכיות כסדרת סדנאות 
למנהלי תלמודי תורה להעשרת מידע מטעם 
ולנוער  לילדים  הארצית  והתכנית  העירייה 
ומרכז "הקשיבה" שהוקם לא מכבר לייעוץ 
מול  ולהתמודדות  הישיבות  לבני  והכוונה 
אתגרים, ומרכז "הקשיבה" נפרד לתלמידות, 
כמו"כ מופעל גם מכלול פרויקטים באיתור 
של  יום  ובמעונות  חלב  בטיפות  מוקדם 
ילדים מתקשים, "דלת פתוחה" של השירות 
בקשיים  לטיפול  הפסיכולוגי-חינוכי 
"חונכים"  פרויקט  יותר,  מבוגרים  בגילאים 
ארגוני  באמצעות  לתלמידים  ו"בצוותא" 
חונכים  להפעלת  ו"בצוותא"  אליעזר"  "יד 
משמעת"  "כלי  סדנת  תלמידים,  לקידום 
תחומי  לשדרוג  למחנכים  מעשיים  לכלים 
בתי"ס  למנהלות  החינוך"  "פורום  החינוך, 
וליועצות להתוויית הדרכה לצוותות הוראה, 
מציון"  "עזר  ארגון  בשיתוף  פעילה"  "חצר 
מנחות  להכשרת  המכון  של  הורים  והנחיית 

הורים ועוד.
שבאגף  התחבורה  מחלקת  תחל  בקרוב 
תשתיות ופיתוח של העירייה בפרויקט חינוכי 
אגף  בשיתוף  תורה,  ובתלמודי  ספר  בבתי 
זהירות  מודעות  להגברת  העירוני,   החינוך 
בטוחה  הגעה  האוטובוס,  בסביבות  בדרכים 

לבית הספר ובטיחות בשעות הצהריים בגני 
הסברה  מערך  תכלול  הפעילות  המשחקים. 
וע"ג  חוצות  פרסום  ספר,  בבתי  והדרכה 
של  והרצאות  מודעות  הדבקת  אוטובוסים, 

גורמים מקצועיים.
והאגף  חברתיים  לשירותים  האגף 
ארגנו  העירייה  של  ולפיתוח  לתשתיות 
בבטחה  א'  לכיתה  "עולים  חדשני,  פרויקט 
ועליה  שמאחר  היא  כשהמגמה  ובטיחות", 
ומרגשת  ציון חשובה  נקודת  היא  א'  לכיתה 
הן עבור הילדים בני השש והן עבור הוריהם, 
חושבים בעיריית בני ברק שיש להיערך לכך 
בריאותית,  ומבחינה  בטיחותית  מבחינה 
בית-הספר,  תחילת  בתקופת  כבר  ולהחדיר, 
את הנושא "אורח חיים בטוח" הנגזר מחיוב 

מצוות התורה "ונשמרתם".
יום  העירייה  ארגנה  זו,  תפיסה  לאור 
ובו  א',  לכיתה  העולות  לילדות  חווייתי 
בליווי  ילדות,  וחמישים  כמאה  השתתפו 
אימהותיהן. 'מכבי שירותי בריאות', שפרסו 
של  המסר  את  העבירו  האירוע  על  חסותם 
דיאטנית,  ידי  על  נכונה  תזונה  חשיבות 
בכריך  לשים  מה  למשתתפות  הסבירה  אשר 
אח,  ברטוב,  יצחק  מר  ועוד.  הספר  לבית 
סכנות  על  הסביר  בריאות,  קידום  מוביל 
להימנע  והדרך  בבית  להתרחש  העלולות 
אודות  הסבירה  ב'מכבידנט'  שיננית  מהן. 
חשיבות השמירה על בריאות הפה והשיניים. 
חנה  הגב'  של  תכניתה  חתמה  הערב  את 
שידלובסקי, מנחה לבטיחות בדרכים במטה 
הזה"ב',  בשביל  'זהירים  העירוני,  הבטיחות 
העבירה  אשר  הבטיחות,  מטה  בחסות 
כללי  על  השמירה  חשיבות  של  המסר  את 
הביתה.  וממנו  הספר  לבית  בדרך  הבטיחות 
בן שלום,  לאה  גב'  סייעה  הפרויקט  לארגון 
ומקדמת  בגן  בדרכים(  )זהירות  זה"ב  רכזת 
פרויקטים בקהילה באגף העירוני לשירותים 

חברתיים.
העיריה  מגישת  חלק  הוא  זה  פעילות  יום 
ולהעביר  חלילה,  אסון,  יקרה  בטרם  לפעול 
מסרים חשובים וחיוניים לשמירה על החיים 
בשיתוף  נערכה  זו  פעילות  חווייתי.  באופן 
פעולה של מטה הבטיחות העירוני, מחלקת 
ואגפי  ופיתוח,  תשתיות  באגף  תחבורה 
הצלחת  החברתיים.  והשירותים  החינוך 
האירוע, לדברי כל הנוטלים בו חלק, הוכיחה 
כל  של  מקצועי  ושילוב  פעולה  שיתוף  כי 
השירות  רמת  את  משדרגת  בדבר  הנוגעים 
לתושבים, בהתאם למדיניותו של הרב חנוך 

זייברט, ראש העיר, מאז כניסתו לתפקיד.

כאשר  בעיר,  הפזורים  החינוך  במוסדות  הושקעו  החינוך,  ומשרד  העירייה  מתקציבי  שקלים,   227,940,762
לפרויקטים חדשים בתחומי החינוך אושר סכום נוסף של 52 מיליון שקלים • קרוב ל-80 אלף תלמידים ילמדו 

במסגרות החינוך בעיר

על המקוםפתיחת שנת החינוך: מאות מיליונים הושקעו במוסדות
החדשות המקומיות של      בני ברק
uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

 שלושה גנבים נתפסו

מארגון  מתנדב  מאוחרת,  לילה  בשעת  שעבר  בשבוע 
שניסו  צעירים  שלושה  של  למעצרם  הביא  'השומרים' 

לגנוב אופנוע בעיר.
הבחין  בעיר,  השלושה  רחוב  באזור  שסייר  המתנדב 
 - מפתח  ללא  אופנוע  להניע  המנסים  חשודים  בשלושה 

באמצעות כלי פריצה שונים.
הזניק  ההתרחשות,  על  למוקד  במיידית  דיווח  המתנדב 
הצעירים  שלושת  את  שעצרו  נוספים  מתנדבים  למקום 
ישראל  משטרת  של  סיור  שוטרי  לידי  אותם  והעבירו 

להמשך חקירה בתחנת המשטרה.
ידי  על  לאחרונה  הוחלט  בעיר,  הגניבות  ריבוי  לאור 
הלילה  בשעות  הסיורים  את  להגביר  'השומרים'  הנהלת 
בשטח,  המתנדבים  ולערנות  לכך  אודות  ברק.  בני  בעיר 

הצליחו בארגון לשים את ידם על הפורצים.

 הפנינג בטיחות לרוכבי האופניים
שעבר,  בחמישי 
מתנדבי  ערכו 
הצלה  איחוד 
הרשות  בשיתוף 
ת  י מ ו א ל ה
לבטיחות בדרכים 
ברק  בני  ועיריית 
ומשפחות  לילדי 

תושבי העיר הפנינג רכיבה בטוחה וזהירות בדרכים.
שך.  הרב  שברחוב  בנדיקט  במתחם  נערך  ההפנינג 
המשמשים  תחבורה  כלי  הילדים  בפני  הוצגו  במהלכו 
עברו  הילדים  הורי  ובחירום.  בשגרה  הצלה  איחוד  את 
חירום  במצבי  ראשונה  ועזרה  החייאה  סדנאות  במתחם 
נהנו מהופעה של הולכי קביים ומתחם  ביתיים. הילדים 

של מכוניות על שלט.

 הספר ר' בוריס בכור ז"ל
הספר הותיק בעיר, מי שלימד את 
רוב הספרים של בני ברק ואת בניו 
המפורסמים את מקצוע הספרות, 
נפטר  ז"ל,  חיאב  בכור  בוריס  ר' 
כשהוא  איכילוב  החולים  בבית 

בן 74.
 1924 בשנת  נולד  ז"ל,  בוריס 
כמהנדס  עבד  בבחרותו  בבוכרה, 
בניין ולאחר מכן עבד כספר ועלה 
בת"א  התגורר  ישראל,  לארץ 
רבות,  שנים  ברק  בבני  ועבד 

ברחוב רבי עקיבא 12.
רזי  את  רבים  ספרים  לימד  בוריס 

מבניו  שניים  תלמידיו,  הם  העיר  ספרי  ורוב  המקצוע 
גם הם ספרים, בנו הגדול בעלי רשת המספרות 'שמעון 
ברק  בבני  רימונים  במרכז  אהרונוביץ  ברחוב  הספר' 
ובירושלים, ובנו השני משה ממספרת 'ראש טוב' בכיכר 

אדלר בבני ברק.
בנו שמעון סיפר: "אבא הצליח מאוד בענף הספרות, היה 
לו ברכה במקצוע, כל מה שיש לנו זה בזכות האבא והוא 
בבני ברק עם הציבור  דווקא  זה שנעבוד  על  תמיד עמד 
החרדי ולא בשום עיר אחרת, הוא אמר לי 'כאן יש ברכה, 
בני  מאמינים  יהודים  הם  כי  תורה,  לבני  שירות  תתנו 

מאמינים וגם לכם תהיה ברכה". 
המנוח עבד במספרתו עד לי"ז בתמוז, כמה ימים אחר כך 
חש ברע כתוצאה ממחלת הסכרת ואושפז בבית החולים 
ספיקת  מאי  שסבל  לאחר  התדרדר  מצבו  שם  איכילוב, 

כליות והוא נפטר לבית עולמו.
 70 מח"ל  ברחוב  מביתו  שעבר  בשבוע  יצאה  הלווייתו 
של  רבה  כהן  ציון  הרב  הגאון  בהשתתפות  אביב  בתל 
אור יהודה, הגאון הרב יעקב הלל ורבנים נוספים שספדו 
בירושלים.  סנהדריה  העלמין  בבית  נטמן  הוא  רבות.  לו 
בנות  ושתי  בנים  חמישה  ילדים,  שבעה  אחריו  הותיר 

ונכדים רבים ההולכים בדרך ישראל סבא. ת.נ.צ.ב.ה.

 אגף למסורת ישראל

בי"ס לאוהל שרה, ברח' הקישון

התורה"  "נועם  לבתי"ס  לנדא,  ברח'  מבנה 
וסערט ויז'ניץ וגנ"י

הספר בוריס ז"ל





י"א באלול תשע"ח 121222/8/18 בני ברק

מאת: עוזי ברק

של  בנשיאותו  פוניבז'  ישיבת  הישיבות,  אם 
הגר"א כהנמן פתחה לראשונה ישיבה לצעירים 
ישיבת 'חיים אברהם' לציבור הספרדי בראשות 
הישי ראש  מרן  כאשר  סויסה,  אליהו  ־הרב 

להקמת  ברכתו  את  נתן  אדלשטיין  הגרי"ג  בה 
הישיבה.

רבות שנעשו על  פניות  נפתחה לאחר  הישיבה 
חלק  כאשר  זה  מסוג  לישיבה  וביקוש  הצורך 

לימודם  את  ממשיכים  אבות'  'בתי  מתלמידי 
שם.

פו קטנה  לישיבה  בסמיכות  נפתחה  ־הישיבה 
חסידות  במתחם  שכנה  עתה  עד  כאשר  ניבז', 
סטריקוב שהעתיקו את משכנם לטובת הישיבה 
בהשתתפות  התקיים  הפתיחה  מעמד  החדשה. 

הגר"א כהנמן שנשא דברים.
שימלא  לישיבה,  חדש  משגיח  מונה  במקביל, 
מדובר  זצ"ל,  גינזבורג  הגר"א  של  מקומו  את 
תלמידיו  מחשובי  רוטשילד,  עזרא  רבי  בגאון 
הישיבה  ראש  מרן  של 
הגר"ד פוברסקי זצ"ל, ומי 
־שכיהן עד כה כר"מ בישי

בת 'נחלת בנימין'.
שנ הראשונה  ־בשיחתו 
פתי עם  בישיבה  ־מסרה 

השתתפו  אלול',  'זמן  חת 
הישיבה  מבחורי  מאות 
ואברכים רבים, שצבאו על 
השיחה  נמסרה  בו  החדר 
הס המרפסת  את  ־ומילאו 

מוכה.

בשבוע אחד: 
שתי תאונות קטלניות

מאת: עוזי ברק

־שתי תאונות דרכים קשות אירעו בשבוע האח
נהרגו שני אזרחים. האחת  רון בעיר ובשתיהן 
רגל,  הולך  כאשר  ז'בוטינסקי,  ברחוב  אירעה 
ופונה מהמ נפגע ממשאית  ז"ל,  ־אליהו שמש 
־קום במצב קשה ולאחר כמה ימים נפטר מפצ

עיו בבית החולים.
השבוע  בסוף  אירעה  השנייה  הקשה  התאונה 
עזרא  רחובות  בצומת  חמישי,  ביום  שעבר, 

סמוך לפינת רחוב חידושי הרי"ם בבני ברק.
ז"ל,  עובדיה  אבי  חשמליים,  אופניים  רוכב 
הסעות.  מרכב  נפגע   ,50 כבן  גבעתיים  תושב 
־כתוצאה מהפגיעה הוא סבל מפגיעה רב מער

־כתית כאשר צוותי הרפואה שהגיעו למקום בי
צעו עליו פעולות החייאה עד לפינויו לביה"ח 

במצב אנוש בניידת טיפול נמרץ של מד"א.
שה הצלה  איחוד  חובש  פרומוביץ,  ־מאיר 

התקבלה   20:43 "בשעה  סיפר:  למקום,  גיע 
קריאה במוקד החירום 1221 של איחוד הצלה 
אופניים  רוכב  מעורבות  עם  דרכים  תאונת  על 
ברחוב עזרא בעיר בני ברק. כשהגעתי למקום 
רכב  מעורבות  עם  בתאונה  מדובר  כי  הבחנתי 
חובשים  עם  יחד  חשמליים.  ואופניים  הסעות 
־נוספים ביצענו פעולות החייאה על רוכב האופ

ניים החשמליים כבן 50 שנפצע באורח אנוש. 
החייאה  פעולות  כדי המשך  תוך  פונה  הפצוע 

להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים".
כי הפצוע  נמסר בהמשך הערב  מבית החולים 
הצער  ולמרבה  האנושה  הפגיעה  את  שרד  לא 
נפטר מפצעיו. הלווייתו התקיימה באותו הערב 

בשעה 1:00 בלילה בבית העלמין ירקון.

אליהו שמש ואבי עובדיה ז"ל, נהרגו בשתי תאונות דרכים קשות בעיר - 
רגלית  נפגע ממשאית כשהלך  • שמש  ז'בוטינסקי  וברחוב  ברחוב עזרא 

ועובדיה נפגע מרכב הסעות כשרכב על אופניו

פתיחת הזמן

התאונה ברח' ז'בוטינסקי

האופניים בזירת התאונה הקטלנית ברח' עזרא. 
צילום: מאיר חכמון

פוניבז': ישיבה נוספת ומשגיח חדש

הגר"א כהנמן, נשיא ישיבת פוניבז', פתח ישיבה קטנה לבחורים ספרדים עבור 
תלמידי בתי אבות שימשיכו את לימודיהם • במקביל, המשגיח החדש הגר"ע 

רוטשילד מסר שיחת פתיחה
זה יכול לקרות לכל אחד ובכל שלב בחיים... אף אחד לא יכין 

אתכם מראש אבל גם אתם עלולים להיות סיעודיים.
כשמדברים על חולה סיעודי, אתם בטח חושבים על אנשים 
את  למצוא  יכולים  וילדים  צעירים  אנשים  גם  אבל,  זקנים. 
עצמם במצב סיעודי בעקבות תאונות או מחלות, שלא נדע. 
מה שבטוח שכדאי להיות מוכנים עם ביטוח סיעודי שמכסה 

אותנו, כדי להבטיח איכות חיים סבירה גם בזמנים קשים.
לצערנו, מספר המקרים הסיעודיים בישראל גדל, חולים רבים 
משמעותי  קושי  מול  עצמם  את  מוצאים  משפחותיהם  ובני 
בנושאים  מטיפול  החשש  למרות  סיעודי.  למצב  בהגיעם 
כואבים - עכשיו הזמן המושלם לוודא שיש לכם ביטוח סיעודי 
ואם לא, שתבחרו בביטוח הסיעודי המתאים ביותר בשבילכם 

ובשביל ילדכם.

מהו ביטוח סיעודי? ומי מוגדר בתור ‘חולה סיעודי’?
למבוטח,  חודשיים  תגמולים  מעניק  בישראל  סיעודי  הביטוח 
במידה ויהפוך לחולה ‘סיעודי’. ‘סיעודי’ מוגדר ברוב המקרים, 
מסוגל  אינו  ירודים  ותפקודי  בריאותי  מצב  שבעקבות  כאדם 
להתלבש  ולשכב,  לקום  כגון  שגרתיות  פעולות  בעצמו  לבצע 
ביכולות  שנפגע  אדם  גם  ועוד.  לבד  לאכול  עצמו,  בכוחות 
שעות  ברוב  מירבית  השגחה  המצריכה  ברמה  הקוגניטיביות, 

היממה, יחשב על פי קביעת רופא, לסיעודי.

‘לאומית  את  ללקוחותיה  מציעה  בריאות’,  שירותי  ‘לאומית 
סיעוד’, ביטוח סיעודי באמצעות חברת כלל ביטוח בע”מ.

לעומת הביטוחים הסיעודיים הפרטיים, שהינם יקרים ועלותם 
ביטוח  בודד,  למבוטח  בחודש,  שקלים  למאות  להגיע  עשויה 
זול  ‘לאומית שירותי בריאות’ מציע פתרון  סיעודי קבוצתי של 
באופן משמעותי, אשר יאפשר לכם להרגיש בטוחים, גם בעתיד 
הרחוק. אם אתם לקוחות של ‘לאומית שירותי בריאות’ ועדיין 
אין לכם פוליסת ‘לאומית סיעוד’, זה הזמן המושלם להצטרף 
וגם לחשוב על הילדים. אף פעם אי אפשר לדעת מתי היקרים 

לנו מכל, יזדקקו חלילה לטיפולים כאלו ואחרים.
18 מצטרפים  גיל  ילדים עד  חשוב שתדעו שבלאומית סיעוד, 

לביטוח הסיעודי ללא עלות! 
מכוסים  שהם  הנפשי  השקט   - לכם  יש  ילדים  כמה  משנה  לא 
תוכלו  יותר,  מוקדם  שתצטרפו  ככל  לכם.  מגיע  מצב,  בכל 
יותר, ולדאוג  יותר בתשלום החודשי, לקבל כיסוי גדול  לחסוך 

לעתיד שלכם - כבר עכשיו.

ההצטרפות לביטוח בכפוף לחיתום רפואי ואישור המבטח, ומעל גיל 18 
בתשלום חודשי נוסף.

כל מה שרציתם לדעת על 
ביטוח סיעודי משתלם ואיכותי

זה הזמן לדאוג 
לעתיד שלכם 
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*לדגם סטנדרטי | מינימום 5 מ"ר | בכפוף לתקנון החברה

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות (בשיטות מתקדמות ביותר)
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות זכוכית

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*

795



י"א באלול תשע"ח 141422/8/18 בני ברק

מיוחד: פעילות חופש לנוער
מחלקת הנוער של עיריית בני ברק ערכה פעילות עשירה ומגוונת בימי בין הזמנים 

למען בני הנוער ומשפחותיהם • 50 נערים הוטסו למסע מיוחד לעיירות פולין

מאת: עוזי ברק

מחלקת הנוער בעיריית בני ברק הפעילה בימי 
חופשת בין הזמנים תכנית מיוחדת עבור הנוער 
מגוון  נערכו  במסגרתה  ברק,  בני  בעיר  החרדי 
באווירה  ומאתגרות  מהנות  פעילויות  של  רחב 
בברכתו  שנהגת  התכנית,  ראויה.  חינוכית 
ונוהלה  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש  של 
אשורי  אלדד  הרב  ע"י  רב  ובכישרון  בהצלחה 
הצלחה  נחלה  בעיריה,  הנוער  מחלקת  מנהל 
ובני  הנוער  מבני  רבים  שבחים  וקצרה  גדולה 

משפחותיהם.
עוד טרם ימי בין הזמנים, נערכה מחלקת הנוער 
להעניק להורי בני הנוער מגוון רחב של כלים 
וטיפים לקראת החופשה. כך נועדו אלפי הורים 
באודיטוריום  שהתקיים  מיוחד,  הורים  לערב 
דברים  נשאו  בו  אלחנן,  רמת  בשכונת  הפיס 
הרה"ג אריה לייב שפירא - ראש ישיבת פוניבז' 

לצעירים והרה"ג אורי זוהר.
ההתמודדויות  על  בדבריהם  עמדו  הרבנים 
החופשה,  בימי  הנוער  בני  את  המאתגרות 
והעניקו להורים כלים ועצות להתמודדות טובה 
חלק  יהיו  החופש  שימי  מטרה  מתוך  איתם, 
חלילה.  ההיפך  ולא  השנתי,  החינוך  מתנופת 
ההזדמנות  להורים  ניתנה  הערב  של  בסיומו 
לשאול שאלות, ונערך רב שיח מרתק בשאלות 
ההתמודדות  כמו  בנושאים  מאלפות  ותשובות 
המתאים  והיחס  המתבגר,  הנוער  עם  הנכונה 

לנוער מתמודד.
הנוער,  לבני  הזמנים  בין  פעילויות  במסגרת 
העמידה עיריית בני ברק לרשותם של כ-2,000 
עם  ומיוחד,  מושקע  אתגרי  פארק  נוער  בני 
משחקי  המשלבים  אקטיביים  מתקנים  שלל 
היו  המתקנים  בין  אקסטרים.  ופעילויות  חברה 
סנפלינג,  לגלישת  מתקן  מקצועי,  גבהים  מנוף 
גשר חבלים, בנג'י, לייזר וואטר, ועוד מתקנים 
מגוונים אחרים המתאימים לבני נוער בגילאים 

מתבגרים.
טהרת  על  היו  הפארק  פעילויות  כל  כי  יודגש, 
הקודש והצניעות, באישורם ובפיקוחם המהודר 
של בד"ץ 'שערי הוראה' בראשות הרב שמואל 

אליעזר שטרן.
ראש  במקום  ביקרו  הפארק,  פעילות  בימי 
רצון  זייברט, שהביע שביעות  חנוך  הרב  העיר 
תל  מחוז  מנהלת   וכן  המושקע,  הפארק  רבה 
חלק  והיו  חברו  אשר  רשותית  ומפקחת  אביב 
מהקמת מגוון המענים לבני הנוער בעיר, ומנהל 
נס  על  שהעלו  החינוך,  במשרד  החרדי  האגף 

של  הרבה  חשיבותו  את 
לבני  ותרומתו  זה  פרויקט 

הנוער בעיר בני ברק.
במסגרת  התקיימו  בנוסף, 
מגוון  הזמנים  בין  פעילות 
אירועי  טיולים,  של  רחב 
חווייתיות  פעילות  חברה, 
נערים  לאלפי  ועוד, 
העיר,  מתושבי  ונערות 
הנוער  ארגוני  בשיתוף 
תודעה, בתיה – אתנחתא, 

והיכלי עונג.
במסגרת תכנית הלימודים 
'זיכרון לשואה', נערך מסע 
לכחמישים  במינו  מיוחד 
פולין,  לעיירות  נוער  בני 
השני  הינו המסע  זה  מסע 
תשע"ח,  בשנת  הנערך 
למעלה  כללו  אלו  מסעות 
מהעיר  נוער  בני   120 מ 
מיוחדת  תכנית  ברק.  בני 
גדולה  הצלחה  קצרה  זו, 
בחינוכם ובגרותם של בני 
במהלך  המקבלים  הנוער, 
משמעות  הלימודים 
לחייהם  ורצינית  עמוקה 
בני  עיריית  ישראל.  בארץ 
בחשיבותה  מאמינה  ברק 
ולכן  התכנית,  של 

להמשך  ייעודיים  ותקציבים  מאמץ  משקיעה 
פעילותה ושגשוגה של התכנית.

הנוער  אגף  של  בפעילותו  נוספת  יקרת  פנינת 
בעיריית בני ברק, הייתה ללא ספק מסיבת סיום 
אנשי  מ–30   למעלה  להכשרת  הסמכה  קורס 
ונשות מקצוע, שהוכשרו לעסוק בתחומי טיפול 
והתמכרויות.  בסיכון  לנוער  ומגוונים  שונים 
סגנית   - ווגל  חנה  הגב'  בידי  הובל  הקורס 
מנהל מחלקת נוער, ובמסגרתו זכו המשתתפים 
להכשרה מקצועית בכל תחומי הטיפול. הקורס 
ניכרים  כבר  ואותותיו  מסחררת,  הצלחה  קצר 

בקרב הנוער בעיר.
השתתפו  התעודות  והענקת  הסיום  בטקס 
בכירים העיריה. דברי ברכה השמיע מ"מ ראש 
את  שהביע  רובינשטיין,  אברהם  הרב   - העיר 
למסיימים  ואיחל  לפרויקט  העמוקה  הערכתו 
נשאו  כן  כמו  החשובה.  בפעילותם  הצלחה 
יהונתן  הרב  אגף החינוך  מנהל  נרגשים  דברים 
אשורי,  אלדד  הרב  נוער  מחלקת  ומנהל  ספרא 
שבירכו על התוכנית המהווה נדבך נוסף בעשיה 

המבורכת למען בני הנוער בעיר.
הספר  של  עריכתו  גם  הסתיימה  אלו  בימים 
מחלקת  ע"י  שהופק  ליבך',  לוח  על  'כתבם 
הר'  במחלקה  פרויקטים  רכז  בהובלת  הנוער. 
הכולל  ייחודי,  'חבורות'  ספר  זהו  שמע  זכריה 
בנושאים  וחבורות  מאמרים  וחמישים  כמאה 
לחברו'.  אדם  'בין  בענייני  ומגוונים  שונים 
חמד  בחורי  של  עטם  פרי  הינם  אלו  מאמרים 
מטובי הישיבות בעיר בני ברק, שנבחרו בקפידה 
הדק  עליהם  שעברו  חכמים  תלמידי  צוות  ע"י 
ביותר  הטובים  המאמרים  את  ובחרו  היטב, 

שיופיעו בספר המכובד 'כתבם על לוח ליבך'.
בטקס השקת הספר, נשא דברי ברכה הרב חנוך 
זייברט - ראש העיר, וכן מ"מ ראש העיר וסגניו. 
כולם העלו על נס את היוזמה הייחודית המרבה 
נס  על  ומעלה  ומטמיעה  מחד,  סופרים  קנאת 
את חשיבותו של הזהירות הרבה במצוות שבין 
לתעודות  זכו  הצעירים  הכותבים  לחברו.  אדם 
הוקרה מידי ראש העיר ואנשי ציבור אחרים וכן 

לפרסים יקרי ערך.
והוקרה  הערכה  אירוע  מתוכנן  הקרובה,  בעת 
פעילויות  במגוון  המתנדבות  נערות  לכ-1000 
התנדבותיות בעיר, בפרויקט התנדבותי משותף 
בניהולה  ההתנדבות  ויחידת  נוער  למחלקת 
יצטרף  ההוקרה  אירוע  אייזן.  רות  הגב'  של 
השלמה  ויהווה  הזמנים,  בין  אירועי  לשרשרת 
של תודה והוקרה למתנדבות הפועלות במגוון 

דרכים לרווחת תושבי העיר הזקוקים לסיוע.

   biu.ac.il    |   מוקד המידע לשירותך: 9392*

לומדים.
עובדים. 

מתפרנסים.
רוצים ללמוד מקצוע שיאפשר לכם 

 השתלבות מהירה בשוק העבודה
ושכר מהגבוהים במשק? 

 יודעים לזהות הזדמנויות? 
התקשרו כבר עכשיו!

קמפוס נפרד | שכ"ל אוניברסיטאי | התוכנית מאפשרת שילוב של עבודה ולימודים

נהנים מביקוש גבוה בשוק העבודה 
גופים אזרחיים | בנקים | חדרי עסקאות | מגוון חברות מובילות

Ch.dep@biu.ac.il  |  077-2753094  |  077-2753098

* קבלת חרדים בלבד, עפ"י כללי המל"ג | פתיחת התכנית מותנית במספר המשתתפים.
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 מסלול לנשים:
.B.A בפסיכולוגיה

 מסלול לגברים: 
 .B.A בניהול לוגיסטיקה -

כלכלה ולימודים בין תחומיים

הצטרפו למסלולי הלימוד 
המותאמים בקמפוס החרדי
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הכמות מצומצמת כל הקודם זוכה!

בראשות מרן ראש הישיבה
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מחירים מיוחדים במחלקת היינות ומשקאות חריפים בסניף ב"ב
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גריינימן  הגר"ח  של  אלמנתו 
זצ"ל, נפטרה השבוע והיא בת 93 
בפטירתה • הותירה אחריה דורות 

של תלמידי חכמים מופלגים

לרגל החתונה: החסידים 
יסיימו את הש"ס

מאת: עוזי ברק

הלכה  הצהריים  לפני  שני  ביום  דיין האמת:  ברוך 
חנה  מרת  הצדקנית  הרבנית  טובה  בשיבה  לעולמה 
חיים  רבי  להגאון  חבר  אשת  ע"ה,  גריינימן  דבורה 

שאול זצ"ל.
הרבנית השיבה את נשמתה ליוצרה בביתה ברחוב 

רב אסי 8 בבני ברק כשהיא בת 93 בפטירתה.
בתקופה האחרונה סבלה מזיהום חמור וביום שני 
לשהות  נקראו  משפחתה  ובני  מאוד  הידרדר  מצבה 
ליד מיטתה, זמן קצר לאחר מכן החזירה את נשמתה 

לבוראה.
הרבנית  נישאה  תש"ה,  בשנת  לפרקה,  בהגיעה 
ובני  זצ"ל,  גריינמן  שאול  חיים  רבי  הגאון  לבעלה, 
הזוג קבעו את משכנם בירושלים, אולם לאחר פטירת 
חמיה זצ"ל עברו להתגורר בבני ברק, שם זרח אורו 
של בעלה הגדול והיא עמדה לימינו במסירות נפש כל 

השנים, וביתם הפך למגדלור של תורה ויראה. 
ובני  חכמים  תלמידי  של  דורות  אחריה  הותירה 

תורה מופלגים.
ברחוב  מביתה  אחה"צ   4 בשעה  יצאה  הלווייתה 
רב אסי 8 אל בית החיים שומרי שבת זכרון מאיר בני 

ברק.
ראש  דב,  בן  חיים  יוסף  הרה"ג  חתנה  הספידוה 
ישיבת זכרון יעקב, שעמד בדבריו על המסירות נפש 
של הרבנית שעמדה לצד בעלה זצ"ל במשך עשרות 
שנים כדי שיוכל לשבת וללמוד למרות כל הקשיים, 
כל השבוע, בתחילה  ללמוד במשך  נוסע  גם כשהיה 
עם דודו מרן החזו"א ואחר כך במושב תפרח, והכל 

בשמחה כדי שיוכל ללמוד.
מי  שכל  כך  על  בדבריו  עמד  גריינימן  מאיר  הרב 
ראה  לא  פעם  אף  זצ"ל  הגר"ח  עם  להתייעץ  שבא 
אותה בבית "כל כבודה בת מלך פנימה". וכן מעולם 
לא שאלה את בעלה על אדם פלוני שבא להתייעץ מי 

הוא או מה שאל. 
כידוע, מרן החזו"א לפני פטירתו כתב ספר תורה 
והיו רק שלושה אנשים שידעו מזה - החזו"א, הגר"ח 
זצ"ל והסופר. במשך שנתיים ימים הגר"ח היה מעביר 
את היריעות מבית הסופר לחזו"א ולהיפך ומעולם לא 
שאלה מה יש בשקיות הללו והיא לא ידעה כלום על 

ספר התורה שהולך ונכתב. 
רביעי  ביום  בנות.  ו4  בנים   12 אחריה  השאירה 
לנינה  צפויה להתקיים בבית האבלים שמחת הברית 

בן לנכדה הרב שמואל גריינימן. ת.נ.צ.ב.ה.

אלי כהן

שמחת  לרגל  נערכים  ברק  ביאלא-בני  בחסידות 
מחר  שתיערך  מביאלא-ב"ב  האדמו"ר  בן  נישואי 
הנערכת  גדולה  בחתונה  מדובר  ברק,  בבני  )חמישי( 

בחצר הרבי לבן ה 11 בלעה"ר. 
שבית  מקאלושיץ  האדמו"ר  של  בתו  היא  הכלה 
תתקיים  החתונה  ברק.  בבני  הוא  אף  מדרשו 
אלחנן  רמת  בשכונת  העירוני  האודיטוריום  בהיכל 

בהשתתפות אדמו"רים ומאות חסידים. 
מועד  מבעוד  לחתונה  נערכים  ביאלא  בחסידות 
בהפקת כל הצד הגשמי לצד הצד הרוחני שלראשונה 
ילמדו  החתונה  ביום  הרבי  לבני  החתונות  כל  מאז 
תחת  הש"ס  כל  את  החופה  לפני  שעות  החסידים 
"יב"א   - הכותרת 
המציין  המלך"  אל 
את יום החתונה י"ב 

אלול. 
בתקופה האחרונה 
בחסידות  ערכו 
נרחב  קמפיין 
משפיעי  עם  יחד 
לדאוג  החסידות 
החסידים  שכלל 
בחורים  ביחד, 
את  יסיימו  ואברכים 
בכך  ויעניקו  הש"ס 
לרבי  תודה  מנחת 

לרגל החתונה.

ההלוויה. צילום: ראובן צביאלי

אשת חבר: הרבנית הצדקנית מרת חנה דבורה גריינימן ע"ה

36
תשלומים

4 השיאים שלנו במבחן התוצאה

מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית

1
2
3
4

גם יריד ענק לחגים
וגם מוצר שני בשקל?

זה שיא!!
כיריים איכותיות 

מנירוסטה

מיקרוגל מקצועי
+ גריל + אפייה

תווי קנייה בשווי
700 ש"ח

מקרר מיני-בר 
סאוטר

מגהץ קיטור
טפאל

מכונת קפה
נספרסו

נוטרי נינג'ה, 
שייקר חכם

הובר - בורד 
איכותי

שואב אבק 'הובר' 
 2100W ,ציקלוני

790700599

699699890

550699599

1₪ 1₪ 1₪

1₪ 1₪ 1₪

1₪ 1₪

קונים ממגוון מוצרי החשמל במחירי יריד
ובוחרים מתנה יוקרתית בתוספת שקל!

היריד מתקיים
בסניף בני ברק
החל מתאריך

ט"ו אלול 26.8
ועד י"ט אלול 30.8

1₪

* המבצע נערך בהתאם לתקנון החברה * עד גמר המלאי * התמונות להמחשה בלבד * עד 36 תשלומים ללא ריבית בכ. אשראי עד 12 צ'קים באישור חברת ern * ט.ל.ח. 

שיא החשמל והמיזוג
מציבים רף גבוה במבחן התוצאה 03-6097905

רחוב יהודה הלוי 25, בני ברק



6 שנות אחריות מלאות, בכפוף   + דין  9.9.18. שנת אחריות ע"פ  | *תוקף המבצע עד  יח'   50 מלאי מינימלי: 
לתעודת האחריות. תשלום ומתן האחריות במעמד ההדרכה/ההתקנה בלבד, עד 15 יום ממועד הרכישה. שווי 
 | A :דירוג אנרגטי ,CN 160231X ההטבה לא ניתן להערכה | המקרר שבתמונה: מקרר מקפיא תחתון מדגם

כפוף לתקנון באתר www.brimag.co.il למרכז מידע 4512*

www.brimag.co.il

השותף הרשמי

לחיסכון
בכסף

ניתן להשיג בטרקלין חשמל כהלכה, חשמלית אוריאל שטרן, יאקב חשמל, שיא החשמל והמיזוג, מ.מ.אס אלקטרו סנטר בע"מ, קרן בני הישיבות , קניון רפאלי, ברשתות ובחנויות המובחרות

מקרר מקפיא תחתון של

בתוספת ₪199 מלאות*שנות אחריות

במחיר 
משתלם!
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חנוכת הבית 
ב"תורת חיים"

במעמד חנוכת הבית למכינה 'תורת חיים' קבע מזוזות חבר 'מועצת 
מרגי  יעקב  ח"כ  החינוך  ועדת  יו"ר   • בעדני  הגר"ש  התורה'  חכמי 

הבטיח לעמוד לימין המוסד ככל שיידרש

מאת: עוזי ברק

לי'  אור  התקיימה  רושם  ורב  מרגש  במעמד 
"תורת  לישיבה  במכינה  הבית  חנוכת  אלול 
לקדם  למטרה  לה  ששמה  מסגרת  חיים", 
בפן  הת"תים  במסגרות  שהתקשו  תלמידים 

הלימודי והרגשי.
זו השנה השביעית שהמסגרת פועלת בראשות 
הרב רפאל משה אלאלוף, אשר יחד עם צוות 
יאומן  הבלתי  את  עושים  ומיומן  מקצועי 
ומחדירים  התלמידים  לצרכי  מענה  ונותנים 
כלים  יחד עם  ויר"ש  תורה  בליבותיהם אהבת 
להתמודדות והצלחה בכל שלבי החיים, כאשר 
כל התלמידים משתלבים לאחר מכן בישיבות 

המתפארות בהם.
רצון  ועם  מהכיל,  צר  המקום  שנעשה  לאחר 
את  המכינה  העתיקה  נוספים,  מענים  להעניק 
למבנה  הנוכחית  שנה"ל  פתיחת  עם  משכנה 

חדש ומרווח ברחוב עזרא 72 ב"ב.
את מעמד חנוכת הבית פתח חבר מועצת חכמי 
התורה הגאון רבי שמעון בעדני בקביעת מזוזה 

נרגשים  ברכה  ובדברי  ביהמ"ד החדש,  בפתח 
במקום  דווקא  החינוכית  העשיה  בחשיבות 
והתפתחות.  עליה  להמשך  ובאיחולים  כזה, 
בסיום דבריו הודה הגר"ש לחה"כ יעקב מרגי 
על סיועו הרב למכינה, ועודדו להמשיך לפעול 
כל  ולמען  הקדושה  המכינה  למען  חת  ללא 
ילדי ישראל, ואף העניק יחד עם ראש הישיבה 

תעודת הוקרה לח"כ מרגי על עזרתו המרובה.
יו"ר ועדת החינוך חה"כ יעקב מרגי אשר ליבו 
המיוחד  והחינוך  בכלל  החינוך  לענייני  קרוב 
לסייע  והחובה  הזכות  על  דברים  נשא  בפרט, 

התורה  למוסדות 
בתחילת  בפרט 
והרחיב  דרכם, 
את  לקבע  בפועלו 
המגיעות  הזכויות 
המדינה  מתקציבי 
לילדי ישראל בזכות 
מרגי  בחסד.  ולא 
הביע את מחויבותו 
למכינה  לסייע 
התהליכים  בכל 
לביסוס  הנדרשים 
ולהגשמת  המכינה 

חזונה.
דברי  לאחר 
החמים  התמיכה 
נשא דברים נלהבים 
אליהו  רה"ע  סגן 

מהתפתחות  הפתעתו  את  הביע  אשר  דדון 
בעולם  כבוד  של  שם  לו  קנה  אשר  המקום 
שבידו  ככל  יעשה  כי  וציין  והחינוך,  התורה 

להמשיך ולסייע למכינה להמשך התפתחותה.
את המעמד כיבד בנוכחותו מ"מ רה"ע אברהם 
רובינשטיין אשר טרח טרחה מרובה להשתתף 
רבני  את  ובירך  הזמן,  קוצר  למרות  במעמד 

הישיבה בחום על פעילותם המסורה.
נוספים  ציבור  ואישי  רבנים  במעמד  נכחו  כן 
בהם: הרה"ג רפאל אלקריף ר"י דרך חיים ובנו 
דרכי  ר"י  יגודיוב  אליהו  הרה"ג  אורי,  הרה"ג 
חכמה,  שערי  ר"י  חיים  בן  מאיר  הרה"ג  דוד, 
הרה"ג מיכאל זכריהו מר"י ברכת יעקב, הרה"ג 
יגאל  הרה"ג  מלכה,  שלמה  הרה"ג  לוי,  מאיר 
חזקיה, הרה"ג מתתיהו גודלבסקי, ועוד רבנים 

חשובים.
כיבד  במעמד  שנכחו  הציבור  אישי  בין 
מחלקת  מנהל  סגן  קשש,  שמעון  בנוכחותו 
החינוך בעיריית ב"ב ומנהל התוכנית הלאומית 
ומסייע  תומך  השונים  בתפקידיו  אשר   ,360
משרד  נציג  השתתף  כן  כמו  למכינה.  רבות 
יעקב  החינוך 
אשר  בורשטיין 
ציין את התפעלותו 
הקודש  מעבודת 
עם  הנעשית 

הנערים.
הישיבה  ראש 
משה  רפאל  הרב 
פתח  אלאלוף 
הסיום  דברי  את 
שהחיינו  בברכת 
ספרו  הוצאת  על 
חינוך  עניני  על 
הפרשה  בראי 
באותם  שהגיע 
מהדפוס.  רגעים 
על  עמד  בדבריו 
בסיכוי  האמונה 
כי  שנראה  במקום 
בניית  חלקי  בכל  להצלחה  כבסיס  סיכוי  אין 
מסגרת זו ותלמידיה. בסיום דבריו הודה בחום 
לכל העוזרים והמסייעים ובפרט לחה"כ יעקב 
רה"ע  לסגן  חיאק,  נתנאל  הנאמן  ועוזרו  מרגי 
זכריהו,  יעקב  המסור  ועוזרו  דדון  אליהו 
פרויליך  צביקה  לנפש  נפש  ומנהל  למפקח 

ולכל הצוות המסור מאוד.
שנשאו  נרגשת  בתפילה  הסתיים  המעמד 
התעלותם  להמשך  והתלמידים  ההורים 

והצלחתם מתוך מקום תורה קדוש זה.

זה
משקפיים

זה לא
מבצע,

קולקצית הילדים החדשה:
 מבחר מדהים!

2

משקפיים בחינם לחברי:

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

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

שבעה אושפזו 
ב'מעיני הישועה' עם 

הרב סיני הלברשטאם באירוע ההכתרה לרבנות סניף בני ברק באיחוד הצלה "עם ישראל זכה" מחלת העכברת
• בטקס נערכה גם מסיבת הודיה למתנדב מיחידת האופנועים שנפצע אנושות כשהיה בדרך 

לאירוע וניצל בנס  אושפזו  הישועה'  'מעיני  הרפואי  שבמרכז  הילדים  במחלקת 
קליניים  תסמינים  עם   17 עד   11 בגילאי  נוער  ובני  ילדים   7
לאחר  העכברת  במחלת  להידבקות  משמעותי  חשד  המעלים 
שבילו באתרים שהוזכרו עד כה בהודעות משרד הבריאות • 

מצבו של אחד מהם הסתבך לדלקת קרום המוח

מאת: עוזי ברק

ביום חמישי נערך באולמי קונקורד בבני ברק ערב מיוחד 
ברק  בני  הצלה  איחוד  סניף  רב  הכתרת  לציון  ומרגש 
הגאב"ד רבי סיני הלברשטאם, וכן טקס תודה והודאה לה' 
אהליאב  רפאל  המסור  המתנדב  של  החלמתו  על  יתברך 

נחשוני. 
באירוע  בהשתתפותם  כיבדו 
מחפוד,  הגר"ש  פוברסקי,  הגרב"ד 
שטיינמן,  הגר"ש  רוזנברג,  הגר"ש 
יו"ר  לאו,  הגרמ"ח  זמל,  הגר"א 
גפני,  משה  ח"כ  הכספים  וועדת 
ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, 
אח"מים  הצלה,  איחוד  הנהלת 

ואישי ציבור.
שעה קלה לפני פתיחת האירוע עלו 
ובאו ראשי הסניף יחד עם רב הסניף 
הגאון רבי סיני הלברשטאם למעונו 
הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  של 
כמו  ברכתו.  את  וקיבלו  אדלשטיין 
כן האדמו"ר מצאנז שלח את ברכתו 
הגאון  בנו  בידי  החדש  הסניף  לרב 

רבי אברהם הלברשטאם.
סיני  רבי  הגאב"ד  הסניף  רב 

הלברשטאם אמר במשא המרכזי: "עם ישראל זכה לארגון 
ממש  זה  שמים.  יראי  מתנדבים  בו  שיש  הצלה  איחוד 
קידוש ה' לראות את המתנדבים שמוסרים את עצמם למען 
הציבור ויוצאים להציל חיים בכל מצב. מההכרות הקצרה 
בארגון  שמדובר  לראות  נוכחתי  הצלה  איחוד  עם  שלי 
כבחמורה  קלה  על  הקפדה  עם  חיים  הצלת  את  שמשלב 

ועל פי ההלכה המסורה".
ח"כ משה גפני אמר בדבריו: "באיחוד הצלה יש מציאות 
שהכל נעשה ע"פ ההלכה. להיות מחוברים לתורה ויראת 
הרבה  כך  כל  זה  הצלה  איחוד  בהלכה.  ובעיקר  שמים 
של  המסירות  את  אישי  באופן  מכיר  אני  לאנשים.  עזרה 
אפי פלדמן ראש הסניף, הוא הצליח. גם בשעה זו עושים 
נגדי הפגנות אבל אני ממשיך רגיל. תלמדו ממני. תמשיכו 
דבר  לשום  תתנו  ואל  חיים  להציל 

להפריע לכם במלאכת קודש זו".
משה  הצלה  איחוד  מנכ"ל 
"מרגש  באירוע:  אמר  טיטלבוים 
לראות כאן איתנו את גדולי ישראל, 
אשר  והאדמו"רים  הישיבות  ראשי 
במעמד  אותנו  ולכבד  לחזק  הגיעו 
ההכתרה של רב סניף בני ברק וכן 
פעילותם  את  ולהעריך  להוקיר 
אשר  הצלה  איחוד  מתנדבי  של 
כל  במשך  קודש  עבודת  עושים 
לראות  אתכם  יחד  שמחתי  השנה. 
אשר  נחשוני  אליהב  המתנדב  את 
להציל  בדרכו  מאד  קשה  נפצע 
חיים וכנגד כל הסיכויים ובסייעתא 
כאן  אתנו  נמצא  עצומה  דשמיא 
הארגון  הנהלת  עם  יחד  אני  היום. 
נמשיך לתמוך ולסייע בכל הנצרך עד שתשוב לביתך בריא 

ושלם".
להודות  רוצה  "אני  הוסיף:  פלדמן  אפי  הסניף  ראש 
בהזדמנות זו להנהלת איחוד הצלה ולנשיא הארגון אשר 
ועזרו  סייעו  אשר  המתנדבים  ולכל  בכל,  ותמכו  סייעו 

לאליהב בכל אשר נצרך בתקופה הקשה שעבר".

מאת: עוזי ברק

 11 בגילאי  נוער  ובני  ילדים  שבעה 
הילדים  במחלקת  אושפזו   17 עד 
הישועה'  'מעיני  הרפואי  שבמרכז 
המעלים  קליניים  תסמינים  עם 
במחלת  להידבקות  משמעותי  חשד 
באתרים  שבילו  לאחר  העכברת, 
בצפון הארץ שפורסמו בהודעות של 

משרד הבריאות.
פרופ' אלי סומך, מנהל אגף הילדים 
במרכז הרפואי מעיני הישועה, מסר: 
למעט  משתפר  הילדים  של  "מצבם 
התגלתה  שבו  נער  של  אחד  מקרה 
דלקת בקרום המוח המוכרת כסיבוך 

של המחלה".
מטפל  המיון  חדר 
של  בפניות 
עם  ונערים  ילדים 
שונים  תסמינים 
לאחר  שהתפתחו 
באתרים  ששהו 
כולל  המוזכרים, 
 5 עם  משפחה 
בגילאי  ילדים 

במיון  שנבדקה   12 עד  שנה  חצי 
כמו  שונים   חולי  תסמיני  בעקבות 
חום, כאבים, בחילות והקאות. לאחר 
בדיקות והשגחה שוחררה המשפחה 

להמשך מעקב וטיפול בקהילה.
תלמידים  הם  שאושפזו  ארבעה 
שטיילו  חינוכית  מסגרת  באותה 
אבו- באתר  נוער  ארגון  במסגרת 

וכשבועיים  הירדן,  בפארק  קייאק 
תסמיני  לגלות  החלו  מכן  לאחר 
מחלה הדומים לתסמיני העכברת בה 

נדבקו מטיילים בנחלי הגולן.
בנוזלים  מטופלים  החולים 
חדר  ספציפית.  ובאנטיביוטיקה 
ערוך  היה  הישועה  במעייני  המיון 

לקליטת חולים רבים.
דיווח  הרפואי  המרכז 
למשרד הבריאות אודות 
להידבקות  החשד 
במחלה של הנערים, תוך 
באזור  מדובר  כי  דגש 
אזורים  מאותם  שונה 
בגולן שאודותיהם פרסם 
אזהרה  הבריאות  משרד 

למטיילים.
 פרופ' אלי סומך

צילום: יהודה נחמני ומאיר חכמון

ָּכתּוב ֶׁשֵּיׁש ָּכאן
ֶמַתח ָּגבֹוַּה. ֶׁשַקע, ָלָּמה

ַאָּתה ָמתּוַח?

ַחְׁשַמל ֶזה ֹלא ִמְׂשָחק ְיָלִדים!

ַּגם ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ ָחׁשּוב ְלַהְקִּפיד ַעל ְּכָלֵלי ַהְּבִטיחּות ְּבַחְׁשַמל
בבית 

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

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

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

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

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

ובחוץ
ל.  ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְשׁמַָ

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

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

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

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

ל. מאיריםִמִּמְתְקֵני ַחְשׁמַָ
את ישראל

כבר 

שנה



רשת חנויות חשמל פרטיותמקבוצת

מנצחת ת  ו נ אמי של  שנה   4 0

עושים סוף
שנה למחירים!

ומקבלים 
מוצר שני 
בשקל!

03-5795171 ברק,  בני   16 הבעש"ט  רח' 
פתוח: א'-ה' 10:00-21:00, יום ו': 10:00-13:00

מזגן 1 כ״ס

139₪ ₪ 5,004
תשלומים

+ מוצר שני בשקל + מוצר שני בשקל
49₪ ₪ 1,76431₪ ₪ 1,116

תשלומים
x36 x36 x3650₪ ₪ 1,800

תשלומים
x36

קונים ממגון מוצרי החנות ומקבלים מתנה יוקרתית בשקל

בס"ד

₪ 1

מגהץ קיטור
₪599

₪ 1

מיקרוגל גריל + אפיה
₪699

₪ 1

₪ 1

₪ 1

שואב אבק
₪599

₪ 1

שייקר חכם
₪699

₪ 1

מקרר מיני בר
₪699

36
תשלומים

מקרר שארפ
4 דלתות  נפח כ-650 ליטר

מקפיא ענק
7 מגירות  נפח כ-350 ליטר

מכונת כביסה
6 קג' 1000 סל"ד

תנור דו תאי

+ מוצר שני בשקל + מוצר שני בשקל

תשלומים

ועוד עשרות מוצרים ומתנות המשתתפים במצבע מוצר שני בשקל

ה בלבד
ש

ח
מ

ה
ת ל

מונו
ת

ה
ח 

טל"

מטחנת בשר
₪599

תווי שי
 ₪ 700 

אופצי' 
ל-5 שנים
 אחריות

HOOVER

רכינוע
₪ 890

Hoverboard



י"א באלול תשע"ח 222222/8/18 בני ברק

שיצא  אפשר  דירה,  רכישת  עם  כה  עד  שהמתין  מי  כי  מסתבר 
ברק,  בבני  הדיור  בתחום  שנפתחה  החדשה  מהאפשרות  נשכר 
עם כניסתו לבניה ולשיווק של מתחם יוקרה חדש – 'שחר העיר'. 
יהפרויקט החדש מציע דירות במחירים סבירים, ונהנה מליווי בנ

קאי של בנק לאומי אשר מעניק לרוכשים בטוחה מלאה לכספם 
ואף מציע משכנתאות בתנאים מיוחדים למימון רכישת הדירה 

החל ממועד הרכישה.
בני ברק מתחדשת לאחרונה ברובע מגורים חדש  כידוע, העיר 
ורחב ידיים, המוקם ביוזמת עיריית בני ברק באמצעות החברה 
שטח  על  משתרע  החדש  הרובע  העיר.  של  בצפונה  הכלכלית 
50 דונם ומתוכנן מראשיתו ועד סופו באופן מקצועי  עצום של 
וגני  ציבור  מבני  והקמת  התשתיות  כל  חידוש  הכולל  ואיכותי, 

משחקים. 
מקימה  החדש,  המגורים  רובע  של  בליבו  אטרקטיבי  במיקום 
גיי ברמת  דירות   90 הכולל ועצמאי  נפרד  מתחם  העיר'   'שחר 

מור גבוהה. מדובר בארבעה בניינים שיבנו מעל חניון תת קרקעי 
ימשותף, כאשר השטח שבין הבניינים יפותח וישמש כשטח צי

בורי ברמה גבוהה לרווחת כלל הדיירים במתחם.
שחר העיר מציעה כעת למכירה ברובע המגורים החדש דירות 
בה מדובר  כי  טוענים  דבר  ויודעי  בקפידה,  שתוכננו  ימרווחות 

שטרם  ברמה  ומפוארת  חדשה  דירה  לרכוש  ממש  של  זדמנות 
נראתה בעיר, ובמחירים סבירים. 

יחידוש מרענן נוסף הוא קיומו של ליווי בנקאי כבר ברגע הרכי
שה, כאשר הכספים משולמים ישירות לבנק באמצעות שוברים 

הליווי  קיומו של  חוק המכר.  לפי  בנקאית  ערבות  וכנגד קבלת 
יהבנקאי מאפשר לקבל מיד משכנתא בלא צורך להמתין להתקד

מות הבניה או קבלת טופס 4.
ייזמי הפרוייקט מוסרים כי מדובר בדירות בגדלים שונים, המתו

כננות באופן המנצל היטב את שטח הדירה, ולמרביתן מרפסות 
יגדולות כהמשך לחלל המגורים המתוכנן במיוחד לצרכי המש

פחה החרדית.

יבפרויקט 'שחר העיר' שילבו ידיים שלושה גופים מובילים בת
חומם, על מנת לעשות שימוש ביכולות הכלכליות והביצועיות 
המשותפות להם. מר שלמה אביטן איש עסקים שהינו הבעלים 
והמנכ"ל של חברת הגז 'גז יגל' אחת מ-5 חברות הגז הגדולות 
בישראל, ובעלים של מספר חברות בתחום הנדל"ן. מר אברהם 
בע הוא  שאף  בארה"ב  המתגורר  ויהלומן  עסקים  איש  ישאער 

לים של מספר פרויקטים בתחום הנדל"ן בישראל, ומשרד עורכי 
יהדין קמפנר-דורון בו שותפים עורכי הדין בני קמפנר ואודי דו
רון העוסקים בתחום המשפט המסחרי ובעיקר בתחום הנדל"ן.

פרויקט 'שחר העיר' משווק בלעדית על ידי משרד 'ישוב הארץ' 
איכותי.  דיור  בשיווק  המתמחה  פליגמן  לאה  הגברת  בהנהלת 
הפורמאלית  המכירה  החלה  ברק  בבני  הארץ'  'ישוב  במשרדי 
של הדירות, בהמשך לכמות גדולה של דירות שנמכרו לרוכשים 
האיכותי  הפרויקט  קיום  על  הידיעה  את  לאוזן'  'מפה  שקיבלו 
פז  בהזדמנות  מדובר  כי  מוסיפה  פליגמן  לאה  הגברת  החדש. 
לכל מי שחיפש בניה איכותית מצד אחד, מיקום מרכזי מצד שני, 
הזמן  זהו  כי  טוענת  פליגמן  הגב׳  שלישי.  מצד  לכספו  ובטחון 
יהמתאים ביותר עבור רוכשי דירה ראשונה ועבור החפצים בשי

פור איכות המגורים, לרכוש דירה איכותית במרכז קהילה צעירה 
ותוססת בטרם יאמירו המחירים. לדבריה: ״מומלץ למתעניינים 
יברכישת דירה לא לפספס את ההזדמנות, ומתוך היכרות מעמי

קה עם הפרויקט ועם שוק המגורים בבני ברק, אני צופה שמלאי 
הדירות בפרויקט יאזול בזמן הקרוב״.

בשורה בתחום הדיור – פרויקט היוקרה 
'שחר העיר' בצפון בני ברק יצא לדרך בליווי 

בנקאי, אפשרות למשכנתא ומחירים משתלמים

לפרטים התקשרו: 052-3344721 או 03-8007000

כתבה אינפורמטיבית

בחירות בפתח: נפתח הקרב 
על תיק החקלאות

חיים וייס

ויו"ר התא תנועת המושבים  צור, מזכ"ל  יביום שני הודיע מאיר 
חדות חקלאי ישראל, על הצטרפותו למפלגת כולנו. בעקבות כך, 

ברכה  הודעת  כחלון  משה  האוצר  שר  הוציא 
צור  של  הצטרפותו  על  " מברך  הוא  כי  וציין 

לשורות מפלגת כולנו".
כי  מיד לאחר מכן, הוציא השר כחלון הודעה 
בקדנציה  החקלאות  תיק  את  תדרוש  מפלגתו 
כו מפלגת  הבאה  לדבריו,  "בקדנציה  יהבאה, 

הישראלית,  החקלאות  על  אחריות  תיקח  לנו 
תדרוש את תיק החקלאות אליה ותחזיר אותה 
אמורה  היא  והמקצועי שבו  הממלכתי  למקום 

להיות".
המגיבים  וראשון  בשתיקה,  עברו  לא  הדברים 
היה שר החקלאות המכהן, אורי אריאל מ'הבית 
כי  האוצר  לדברי שר  בתגובה  היהודי', שאמר 
בה  מאומצת,  עבודה  של  שנים  שלוש  "לאחר 
מעמדו  לחיזוק  ופעלנו  המשרד  את  שידרגנו 
יבכל התחומים, אני שמח לשמוע שמשרד הח

קלאות הפך להיות אטרקטיבי ומבוקש.
 3 אחרי  להיום  ונכון  במעשים.  אלא  בהצהרות  לא  הוא  "המבחן 
וחצי שנים שהשר בתפקיד, האוצר לא מסייע לחקלאות. אני שמח 
ילשמוע שמשרד האוצר משנה את גישתו לסייע במידה רבה לחק

לאים", שיגר אריאל עקיצה לעבר כחלון.
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', חבר סיעת תקומה בה חבר גם השר 

אריאל, תקף בחריפות את השר כחלון ואמר: "אני  מבין שאחרי 
ישנכשלת בדיור אתה רוצה להרוס גם את החקלאות... האמת שב

קדנציה הבאה 'כולנו' אמורה לא להיות בכלל. הבטחת הרי שאם 
לא תוריד את מחירי הדיור לא תתמודד שוב, לא?"

לדברי סמוטריץ', "מי שפגע הכי הרבה בחקלאות זה השר כחלון 
וצוות משרדו שסימנו את החקלאים כמי שאחראים ליוקר המחיה 
ומאז קיצצו והורידו מכסים", סמוטריץ' מוסיף ומאשים את משרד 
האוצר והעומד בראשו "הרסתם את משק המים להשקיה, פגעתם 
באמצעות הוותמ"לים בשטחי חקלאות אדירים בלי לבנות עליהם 

יחידת דיור אחת ועוד ועוד. אין לך את זה בקצת יותר פופוליזם 
סרקסטי?"

למתקפה וגם למאבק על התיק העתידי, הצטרף גם חבר הכנסת 
"בוקר  כחלון,  האוצר  שר  את  הוא  גם  שתקף  מש"ס,  סיידה  דני 
בו  לבוקר  כולנו  התעוררנו  כחלון,  האוצר  שר  טוב 
של  חשיבותה  בדבר  'הארה'  הייתה  אוצרנו  לשר 
החקלאות בארצנו הקדושה, וזאת לאחר שנים בהן 
הקפיטליזם הדורסני מבית מדרשם של נערי האוצר, 
שאליהם חברו באופן תמוה מר אורי אריאל ומנכ"לו 

מר בן אליהו כילה כל חלקה טובה.
י"ידידי שר האוצר, דרישתך לקבל את משרד החק

מאידך  אך  מאוד,  מעודדת  הבאות  בבחירות  לאות 
ספק  אין  עכשיו.  מתרחשת  הגלגל  שהמצאת  נראה 
פה  אני  אך  יצירתיות,  לפרץ  גורמת  בחירות  ששנת 
היחידה  התנועה  היא  שש"ס  לכולם  להזכיר  כדי 
והעמידה  החקלאות  למען  בצורה  כחומה  שעמדה 
בג הפריפריה  אנשי  פעילים  חקלאים  שני  ימתוכה 

בול הצפון, את מר חקלאות ח״כ וקנין ואנוכי הח״מ 
וביחד עם מאיר צור ואחרים ניהלה ומנהלת מלחמת 

מאסף להצלת החקלאות.
"אין ספק שהחלטתו של מאיר צור שוברת את כל 
המוסכמות ההיסטוריות, אך בטוחני כי הוא יידע ללחוש באוזנך 
ימול מי הוא עשה את העבודה המפרכת והשחורה בפרלמנט היש

דבר  של  בסופו  ואנשיה.  ש״ס  תנועת  מול  זאת  עשה  הוא  ראלי. 
משרד החקלאות יגיע למי ששומר על החקלאים באמת ואנו רואים 

בו כמשרד שאך טבעי שיוחזק בידיה הנאמנות של תנועת ש״ס".

שר האוצר צירף למפלגתו את יו"ר התאחדות החקלאים ומיהר להצהיר כי ידרוש את משרד החקלאות 
תקף:  סמוטריץ'   • לחקלאות"  מסייע  לא  האוצר  שנים  "שלוש  עקץ:  אריאל  השר   • הבאה  בקדנציה 
"כחלון פגע הכי הרבה בחקלאות" • וח"כ סיידה מש"ס טען "ש"ס היחידה שעמדה כחומה בצורה למען 

החקלאות והעמידה מתוכה שני חקלאים פעילים, התיק שייך לה באופן טבעי"

השר אריאל כחלון עם מאיר צור השבוע

סיידה במהלך עבודה חקלאית




העבודה במרכז בני ברק אולם מיוחד למתכנתים גברים.

שכר גבוה 
ותנאים מצוינים 

למתאימים

יום הסברה יתקיים אי"ה:

ביום שלישי י״ז אלול 28/8/18 בשעה 14:30
בהכוון תעסוקתי רח׳ הירדן 31 קומה 4. ב״ב

03-7707300

הרשמה
חובה!

  דרישות:

•         עדיפות לבעלי ניסיון בתכנות

Cobol עדיפות לבעלי ידע בשפת תכנות         •

•         הכשרה בשפה זו ע"ח החברה.

דרושים מתכנתים
לחברת ביטוח בבני ברק



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

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

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים

שעות פתיחה מיוחדות ל'בין הזמנים'



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

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

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

 ספת דיבאני
בבד רחיץ

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

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

 

פתוח במוצ"ש

בס"ד

₪ 3990

פינת אוכל עגולה שיפוע
עץ מלא כולל פתיחה וכסאות

מיטה וחצי קפיצים
מבודדים/ללא קפיצים במגוון צבעים

חדר שינה
קומפלט

מזנון ושולחן
איקס

ארון הזזה
 160 ס"מ

פינת אוכל כולל 6 כסאות
והגדלות

₪ 3990

₪ 1990

₪ 1990

₪ 2590

₪ 1490

₪ 4790

הפסח
הזה

כולו דיזיין
רהיטי

מעצבים

)צמוד לפרטנר(

סלון פינתי בבד רחיץ

האורגים

מתחייבים לאספקה 
עד פסח

& 2690

ארון הזזה  כורסה מעוצבת
בבד רחיץ

סלון פינתי  פינת אוכל ליאו 
כולל כסאות

 חדר שינה אפוקסי קומפלט
כולל מיטה יהודית וארגזים

 פינת אוכל עגולה 
כולל כסאות

&1490 &990

&3490 &3890

&3990

&1490



 אספקה
 לפני
החג



י"א באלול תשע"ח 262622/8/18 בני ברק

 "יהודים חרדים נכשלים ומכשילים 
באיסור דאורייתא מחוסר ידע"

בשבוע בו נקרא בתורה על איסור הלוואה בריבית, שוחחנו עם מי שמזוהה יותר מכל עם תחום הריבית, 
מווילנה שאין  דברי הגאון  בנק של בחורים, מזכיר את  מינוס בחשבונות  על  וינד, שמתריע  פינחס  הרב 
עזרת  ומבקש את  חינוך  ומוסדות  על בעלי עמותות  ריבית, מדגיש את החיוב המוטל  על  יוהכ"פ מכפר 

הציבור לדרוש מרשויות ונותני שירות לעמוד בכללי ההלכה • "לאחיך לא תשיך"

יענקי קצבורג ויוסי גיטלר

השבוע קראנו בפרשת השבוע, פרשת שופטים, את הציווי האלוקי 
'לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך'.  לא להלוות ולא ללוות בריבית. 

עם  לשוחח  ביקשנו  הזה  בעניין 
תחום  עם  מכל  יותר  שמזוהה  מי 
רבי  הגאון  הוא  הלא  הריבית, 
'רי ספר  מחבר  בעל  וינד,  -פנחס 

בית הלכה למעשה - ברית פנחס', 
ההוראה  בית  בראש  שעומד  ומי 
בארץ  ריבית  הלכות  להוראת 
ונצורות  גדולות  ופועל  ישראל 
ישראל  מעם  מכשולות  למנוע 

בתחום.
הפכה  שריבית  זה  עם  "נתחיל 
לח שונה  משהו  בימינו  -להיות 

לוטין ממה שהיה עד לפני 50 או 
100 שנה, ומי מדבר לפני מאות שנים", פותח הרב וינד את השיחה. 
"שמענו ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמקבלת התורה ועד ימינו 

לא היה שייך האיסור של ריבית כמו בימינו".
"הסיבה היחידה שאין היתר-עסקה לכל אותם אנשים שמכשילים 
את הציבור זה כי אין דרישה מהציבור", הוא קובע בכאב. הרב וינד 
בד וחוסר  מודעות  היעדר  שרק  המוכיחים  רבים  סיפורים  -מגולל 

רישה ציבורית גורמים למכשול החמור הזה. הוא מספר על יהודי 
לא  עתה  ועד  כדין מאחר  היתר-עסקה  סידר  לאחרונה  חרדי שרק 

עלתה דרישה כזו מהלקוחות.
"אתה מבין?" מתפלץ הרב וינד, "בן אדם חרדי נותן שירות למאות 
תורה,  באיסורי  אותם  ומכשיל  אנשים 
אבל אם אין דרישה מהציבור לסדר אצל 
רב מוסמך את נושא הריבית זה לא יקרה. 
שנותני שירות חילוניים לא יצטרפו לזה 
חרדים  שיהודים  אבל  בחשבון,  לקחנו 
לא יעשו את הצעד הפשוט הזה, זה כבר 

משהו אחד יותר מדי מבחינתנו.
לקום  "צריך  וינד,  הרב  מבקש  "ולכן", 
שצועק  ומי  הזה,  הנושא  על  זעקה  קול 
על מי שנוסע בשבת צריך לצעוק על מי 
שמכשיל אותו באיסור ריבית, כי אתה זה 
שרוב  המצב  והיום  האיסור.  את  שעובר 
-העסקים בארץ אין להם היתר עסקה ומ
כשילים מאות אלפי אנשים יראים ושלמים בריבית זה איום ונורא".

זהירות כפולה בבחורים
אחד מהדברים הכי חמורים הוא חשבונות בנק לבחורים. "בדרך 
כלל בחור פותח חשבון בנק לא כי אין לו היכן לאפסן את כספו", 

מפרשן הרב וינד, "המטרה היא כדי שיתאפשר לו למשוך כספים 
במינוסים ואשראי, והנקודה המרכזית בבחור היא שאין לו נכסים 

ולכן אין להיתר-עסקה על מה להתבסס".
בין  ויכוח  "היה  הרב,  מספר  "בהתחלה",  מדינה.  במכת  מדובר 
מס לבדוק.  אלך  שאני  אמרתי  רחבה.  התופעה  כמה  עד  -הרבנים 

400 בחורים מאחד הישיבות הנחשבות, ובסיום  רתי שיעור בפני 
השיעור שאלתי למי יש חשבון בנק? רוב הבחורים הצביעו בחיוב, 
-כששאלתי האם הם במינוס או בפלוס נעניתי בגיחוך, הרי כל המט

רה היא ההלוואות והכסף הקל הסבירו לי הבחורים. חזרתי לרבנים 
וסיפרתי להם. זה ממש איום ונורא".

-הרב וינד משתף אותנו באנקדוטה שאפשר לכנותה מגוחכת. "הע
רתי פעם לבחור שסיפר לי שהוא מחזיק בחשבון בנק, שהוא עובר 
באיסורי תורה חמורים של ריבית. הבחור לא הבין מדוע ההיתר-

עסקה של הבנק לא טוב גם עבורו, הסברתי לו שהשטר הזה טוב 
והוא  נכסים עליהם הוא תולה את ההלוואה, מאחר  לו  למי שיש 
כבחור לא מחזיק בסחורה כלשהיא הרי שאין להיתר-עסקה על מה 
לחול. בתגובה השיב לי הבחור שאותו חינכו שהוא עוסק בסחורה 
המשובחת ביותר בעולם, הוא יושב ולומד כל היום וכתוב 'כי טוב 

סחרה מכל סחורה'..."
"זה צריך להיות ברור ומחודד: לבחורי ישיבה אין מינוס בבנק!!!" 
מדגיש הרב וינד שוב ושוב "והוא הדין לבחורות סמינר שאין להן 

נכסים של עצמן".

ראש בית ההוראה להלכות ריבית הרב פנחס וינד:

להעמיד מורי הוראה בישראל. הרב וינד עם תלמידי בית ההוראה

גדול עומד על גביו. אצל מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

הראיון המלא עם הרב וינד יפורסם בסוף השבוע במוסף

למגמת חזנות ונוסח מורחבת - אלי יפה
פתיחת שנת הלימודים חשוון תשע"ט | אוקטובר 2018

להרשמה ותיאום למבחני קבלה
יצחק ראשי - 050-7219916

ספה מעור פלוס 

ריקלינרים ב- ₪2,999



| ה 11:00-23:30



לראשונה מזה שנים, בני ברק 
מתחדשת ברובע מגורים חדש 

ורחב ידיים. 
במיקום הטוב ביותר מקימה 

'שחר העיר' מתחם הכולל 
דור חדש של בנייני מגורים. 
זו ההזדמנות שלכם לאיכות 
מגורים ברמה גבוהה עליה 

תמיד חלמתם, ממש כאן קרוב 
לכל מה שאתם צריכים!

מתקדמים
לבני ברק
החדשה!

ליווי בנקאי וערבות חוק מכר על ידי בנק לאומי
ביטחון מלא לכספכם!

הבנייה
החלה!

ליווי בנקאי 
וערבות חוק מכר

דירות 4 חד' 
החל מ-1.65 

מיליון ₪

אפשרות לקיחת 
משכנתא כבר 
מהרגע הראשון



בני ברק י"א באלול תשע"ח 122822/8/18

כולנו מפסידים

איך בכלל הגענו למצב כזה? 
איך ציבור רחב כל כך, שהצרכים שלו מהרשויות המקומיות 
זהה  אותו  שמחברת  והאידיאולוגיה  יחסית,  דומים  הכל  בסך 
למדי, מצליח לייצר כל כך הרבה סכסוכים ועימותים פנימיים?

הרי בתחילתה של מערכת הבחירות, כשהשקנו ב'קו עיתונות' 
את המדור המוניציפאלי - הכל היה נראה ורוד ואופטימי.

מלבד בני ברק, קרית ספר, טלז סטון, רכסים, אלעד וביתר, 
נראה היה כי הציבור החרדי ישמור בידיו את השליטה הקריטית 
בראשות העיר בית שמש, יקבע גורלות באשדוד, בערד ובחיפה 
- אם לשמר את ראש העיר אוהד החרדים או להחליף את 'צורר' 
החרדים התורן. חשבנו שנזכה באחדות מופלאה ואחרי עשור 
של מאבקים בירושלים תשרור בה השלווה, ולקינוח אולי גם 
במוצב  או  יהודה  באור  בראשות  שיזכה  חרדי  במועמד  נגוון 

מקומי אחר.
יום לבחירות, והכל בוקה   70 יותר משנה אחרי,  כעת, קצת 
ומבולקה, חרב איש באחיו, וצופה תמים מהצד יתקשה להבין 

על מה כל המהומה.
אם נדמה לכם שאני מגזים, נעשה לרגע 'רשימת מלאי' של 
נקודות החיכוך הפנים מגזריות, שלא לדבר על מאבקים פנים 
מפלגתיים )כמו זה שמתנהל על ראשות העיר בני ברק או טלז 

סטון(.
נתחיל בעיר הבירה, שם יד הכל בהכל: בדגל וש"ס מנהלים 
מאבק מאחורי הקלעים מול אגודה על זהות ראש העיר, בדגל 
הרשימה  חלוקת  בשאלת  אגודה  מול  נוסף  עימות  רשמו  גם 

ומסתמנת ריצה נפרדת, זאת מלבד המאבק הישן מול עץ.
ישי שתומכים בקינג.  בש"ס מנהלים קרב מאסף מול אנשי 
ורואי  לסיעה,  חדה  נפילה  צופים  הפנימיים  הסקרים  ככלל, 

השחורות מנבאים לה 3 נציגים בלבד.
במפלגות החילוניות בעיר כבר הבינו את הפוטנציאל, לשני 
הכיוונים, בעוד התעוררות וירושלמים משלבים נציגים חרדיים 
מנסה  היהודי  הבית  קולות,  מעט  לקושש  בתקווה  ברשימה 
זאב  השר  העיר  לראשות  והמועמד  חרדי  אנטי  גל  על  לרכוב 
אלקין נעזר בייעוץ של ראש העיר היוצא ניר ברקת, כי רק זה 

היה חסר לנו...
החד  ובפילוג  הנוכחי  הדברים  במצב  דווקא  ולהזכירכם, 
קולותיו מתחלקים כמעט  בהצבעה של הציבור הכללי, שרוב 
שווה בשווה בין אלקין וברקוביץ', ברור לכולם כי הקול החרדי 
בעיר יכול להכתיר ראש עיר מאנ"ש, אפשרות שמתרחקת מיום 

ליום.
באלעד, ראש עיר פופולארי נאבק על חייו הפוליטיים בגלל 
ויכוח עקר על הסכם פוליטי קדום, הזמנות לדין תורה וכותרות 
לרוב, וכל זה עוד לפני שהוצב מולו יריב. לא חבל על האנרגיות 

של שני הצדדים?
בהרמוניה  נפתחה  בה  הבחירות  שמערכת  שמש,  בבית 
משה  העיר  ראש  של  ודרמטית  נדירה  הצהרה  עם  מופלאה 
אבוטבול, שנחשפה בטורו של פרשן 'קו עיתונות' אבי בלום, 
אפשרית  מועמדות  למען  מהתפקיד  מרצונו  לפרוש  יסכים  כי 
של משה מונטג מדגל התורה, עד לפני חודשים אחדים אפילו 
העיר  החרדים  הפוליטיקאים  של  ביותר  השחורים  בחלומות 
הציגה  בלוך  שעליזה  אחרי  עכשיו,  משליטתם.  נשמטה  לא 
מועמדות, ומנגד המו"מ של ראש העיר עם דגל התורה ושלומי 
בחלק  קולות  ויותר  יותר  נשמעים  שרטון,  על  עלה  אמונים 

מהקהילות בעיר הקוראים להצביע לבלוך.
יו"ר  הבטיח  שנה,  לסיום  מיוחד  בראיון  בדיוק,  שנה  לפני 
ראש  כי  עיתונות'  ל'קו  בראיון  גפני  ח"כ משה  הכספים  ועדת 

העיר חיפה יונה יהב יוחלף בוודאות.

הליטאית,  זו  בפרט  החרדיות,  שהקהילות  לאחר  זה  היה 
אכלה מרורים מידיו של יהב במשך כל הקדנציה, ולא מדובר 
בעיר  התורה  דגל  נציג  את  למנות  החתום  ההסכם  בהפרת  רק 

מיכי אלפר כסגן ראש העיר במחצית הקדנציה.
כמה  עלו  פז.  הזדמנות  הסתמנה  הבחירות  מערכת  בתחילת 
היה  די  יהב.  מועמדות  על  בסקרים  שאיימו  מועמדים  וכמה 
יתרון  לו  לתת  כדי  מהם,  לאחד  מאסיבית  חרדית  בהצטרפות 

מובהק על פני האחרים ולדחוק את יהב מתפקידו.
כמובן שכל זה לא קרה, ומה שקרה הוא בעצם ההיפך הגמור. 
וקיבל  הפנימי  מהפיצול  יהב  נהנה  בקרב,  שפצח  לפני  עוד 
במתנה את תמיכת חלק מהסיעות החרדיות, מנגד, המועמדים 

השונים עדיין משוועים לתמיכה רשמית חרדית, לשווא.
המבוגרים  יצוצו  שלבסוף  ולקוות  להתנחם  רק  ניתן 
כאלה  ובטוב,  בעץ  וביחד,  בש"ס  ובאגודה,  בדגל  האחראיים 
שיבינו שדאגה לציבור החרדי כולו משתלמת בסופו של דבר 
לכל אחד ואחד באופן פרטני, שבמקום להתקוטט על חלוקת 

העוגה, עדיף פשוט לעסוק בהגדלתה.
חדש  לעידן  נכנסים  ואנו  הפיך,  בלתי  כבר  המצב  ואולי, 
שנתקרב  וככל  הכלל,  צרכי  כל  הגוברת  פנימית  מחנאות  של 
ולחתרנות  סטון  בטלז  לאינטריגות  וניחשף  נוסיף  לבחירות 
פנימיות  ולמחלוקות  עילית  במודיעין  כוח  למאבקי  בביתר, 

ברכסים, לעימות קהילתי בעמנואל ולנעיצת חרב באשדוד.
ואז נעמוד שוב במוצאי הבחירות, ונשאל את עצמנו למה? 
מפסידים?  כולם  יצאו  פתאום  איך  זה?  מכל  הרווחנו  מה 

ותשובה אין.

ציר חדש

עניין אחר שראוי לציון במערכת הבחירות הזו, הוא השינוי 
המסתמן במפת הבריתות הפנימיות.

עד לפני זמן לא רב, הציר החזק ביותר בפוליטיקה החרדית 
היה זה של דגל התורה ושלומי אמונים, שתי הסיעות כבשו יחד 
את החינוך העצמאי מידי הסיעה המרכזית, ניצחו בקרב צמוד 
באלעד )למרות רוב ספרדי בעיר(, הדיחו את ליצמן מהתפקיד 
רעותה  וגם הקריבו האחת למען  לגפני,  והעבירו אותו  הבכיר 
מפעם לפעם, כמו במקרה של ח"כ יעקב אשר שנכנס לכנסת על 

כסאו של סגן השר פרוש.
תואמים  מאפיינים  גם  שיש  להסביר  עשויים  סוציולוגים 
המשותפים  האויבים  את  ידגישו  ציניקנים  הסיעות,  שתי  בין 

ופרשנים יתמקדו מן הסתם בקונסטלציות הפוליטיות שהביאו 
מגיע  זה  עידן  כי  נדמה  כך,  ואם  כך  אם  הצדדים.  לשני  רווח 

לסיומו.
בבחירות הללו, נרקם לאטו ציר בין דגל התורה לש"ס, שאם 
אכן יבשיל עשוי לייצר טלטלה גם בבחירות הארציות. אמנם, 
מן הראוי לסייג כי עד כה הציר החדש לא עמד בשום מבחן של 

ממש, ולפיכך עליו עדיין להיבחן בעולם המעשה.
יחסי  קיפוח  על  הליטאית  בסיעה  מתלוננים  ארוכות  שנים 
ברשימה המאוחדת, על ה-60:40 המפורסם שמתורגם לשליטה 
ובהחלטותיה. מנגד, בש"ס אמנם משדרים  אגודאית במפלגה 
הקרובות,  בבחירות  מנדטים"   7 "לפחות  ומבטיחים  ביטחון 
איך  להסביר  מתקשים  המפלגה  שבנציגי  האופטימיים  גם  אך 

הסקרים מצמידים אותם שוב ושוב לקרקע אחוז החסימה.
שנערכה  התורה  דגל  בועידת  וחצי,  כשנתיים  לפני  כבר 
הכנסת  וחברי  מלכים,  בכבוד  דרעי  השר  התקבל  בציפורי, 
שוקלים  שהם  לשמוע  שהסכים  מי  לכל  סיפרו  הדגלאים 
הסבירו,  כך  "עכשיו",  ש"ס.  עם  משותפת  ריצה  ברצינות 
"משמרן הרב עובדיה זצ"ל נפטר, וש"ס איבדה בלאו הכי את 
קולות הפריפריה והמסורתיים ונשארה בעיקר עם בני התורה, 
תורניות,  מפלגות  שתי  של  נפרד  לקיום  הצדקה  שאין  באמת 

שמצביעיהן מחונכים על אותו מצע ולעיתים באותן ישיבות".
מאיר  שח"כ  אחרי  וחצי  דקה  בזמנו  נמוגו  הללו  ההסברים 
ויחסי הכוחות הפנימיים ביהדות  פרוש הפך לסגן השר פרוש 
התורה התאזנו מעט, גם אם ח"כ אשר נאלץ להתחייב להצביע 
מקומו  אם  וגם  מחלוקת,  של  במקרה  ישראל  אגודת  כמצוות 
לפרוש  תבחר  ישראל  ואגודת  במידה  מתמדת,  בסכנה  שרוי 

מהממשלה, למשל על רקע חוק הגיוס.
שפן  בהחלט  יהיה  המקומית  בזירה  מוצלח  חיבור  אבל 
ניסיונות איכותי לקראת הדבר האמיתי, אם בסבב הנוכחי הציר 
בירושלים,  או  באלעד  שורשים,  ויכה  לשרוד  יצליח  החדש 
אולי עוד נראה את גפני ודרעי על סטיקר אחד, את מקלב ובן 
אג'נדה  מובילים  ואשר  מרגי  ואת  סיעה,  הנהלת  חולקים  צור 

משותפת תחת כובע משותף. אכן, חזון אחרית הימים.
אנשי  הם  היחידים,  ואולי  כזה,  במקרה  המידיים  הניזוקים 
אגודת ישראל. לא מן הנמנע כי דווקא שלומי אמונים, הנחשבים 
יהיו  'אגודה',  מרכיבי  מכלל  ופרקטית  גמישה  היותר  לסיעה 
בעקבותיהם  שיבואו  לאחרים  העגלה.  על  לקפוץ  הראשונים 

כבר לא בטוח שיישאר מקום.
לחילופין, מה שעשוי להרתיע את דרעי מלנקוט בצעד שכזה, 
הוא החשש שאגודת ישראל תמהר להשתלב ברשימה אחת עם 

אבי גרינצייג / על סדר היום

במקום לעסוק בהגדלת העוגה, נציגינו מתקוטטים על חלוקתה, במקום לשלב ידיים מול 
ראשי ערים סוררים, אנו עשויים להכתיר עוד מהסוג הזה • איזה מבחן צריך הציר החדש 
של דגל התורה-ש"ס לעבור כדי לשרוד, והאם יהיו לו השלכות גם ברמה הארצית? • וגם: 

הפתעה, בסוף התהליך יש גם מצביעים

יאבד מצביעים חרדים לבלוך? אבוטבול. צילום: יעקב כהן

ממתין ליריב אפשרי, ישראל פרוש. צילום: יוסי רוזנבוים
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'יחד'. הזיהוי האידיאולוגי-ימני בין פרוש לאלי ישי 
יקל על ריצה משותפת, והחלוקה החרדית העתיקה 
על  בחלוקה  תתחלף  עדתי,  בסיס  על  מפלגות  של 

בסיס דעתני.

הפתעה: מצביעים

היא  לראשונה,  אולי  שבולטת,  נוספת  תופעה 
העובדה שאחרי הכל, בבחירות יש גם מצביעים.

חרדי,  שמצביע  כלל  ספק  אין  כי  ונאמר  נקדים 
אשכנזי או ספרדי, חסיד או ליטאי, מודרני או שמרן, 
יותר  כי  נראה  אך  רבותיו.  לו  יורו  אשר  ככל  פועל 
המקומיות  הבחירות  בין  מבחינים  מצביעים  ויותר 
לארציות, שהרי בניגוד לכנסת בה מוכרעים עניינים 
תקציבי  והלאום,  הגיוס  כחוקי  עולם,  של  שברומו 
עוסקים  שבעירייה  הרי  דיינים,  ומינויי  הישיבות 
זרימת  ובכיווני  בארנונה  ההנחה  בגובה  בעיקר 
ומטריח  עולה  השורה  מן  שאדם  משהו  לא  הביוב, 

בגינו את גדולי ישראל.
לבחירה השלכות  יש  בהן  בערים  אכן, כשמדובר 
חיפה,  או  ירושלים  דוגמת  היהודי,  בהיבט  גורליות 
אך  פנימה,  בקודש  הכרעה  דורש  הדבר  כי  ברי 
כשעוסקים בביצה האלעדית או בשלולית הפוליטית 
הקטנה יותר של טלז סטון, יש תושבים רבים שהדיון 

שווה ערך בעיניהם לסוגיית בחירות לועד הבית.
לפיכך, כפי שמסתמן, גם באלעד וגם בטלז סטון, 
בלי  הבחירות,  את  להכריע  התושבים  רצון  עשוי 
התחשבות בהחלטותיהן של המפלגות. בשתי הערים 
עלו לאחרונה שוב ושוב שמות שונים של מועמדים 
ובשני  מבחוץ,  להצנחה  העיר  לראשות  אפשריים 
המקומות הדבר נתקל בהתנגדות תושבים, המתבטאת 
הן בסקרי דעת קהל מקומיים והן במחאות של ממש.

טוב יעשו העסקנים הארציים אם יימנעו מצעדים 
הוא  עבורה  המפלגה  את  הרואה  תושב  שכאלה, 
בא,  מקרוב  שזה  מועמד  כגיגית  עליו  כופה  מצביע 
עשוי להבין מכך שהיא אינה חפצה בטובתו ולהפנות 
בבחירות   – באמת  החשוב  בקרב  גם  עורף  לה 

הארציות.
וראויים  מוכשרים  תושבים  והותר  די  ישנם 
ראשי הערים  וגם  בשתי הערים למלא את התפקיד, 
יש  אם  גם  לקיר.  מקיר  למחמאות  זוכים  המכהנים 
כמובן(  תורה,  דין  פי  )על  מוצדקת  פוליטית  עילה 
להחליף אחד מהם, יש לעשות זאת במועמד מקומי 

אחר, ולא בייבוא מבחוץ.
מתבטאת  המדוברת,  לתופעה  נוספת  השלכה 
מהרשימות  חלק  שאינן  מקומיות  רשימות  בעודף 
הארציות, אם זו רשימתו של הרב דניאל זר בבני ברק, 
מפלגתו של מנחם זיידה בביתר או פיצולים פנימיים 
של קהילות שונות כמו קרעטשניף וחב"ד ברחובות, 

נציגי ש"ס בבאר שבע שמריצים שתי רשימות ועוד.
על  מגיעות  הן  סתם,  צצות  לא  הללו  הרשימות 
הארציות  המפלגות  כי  רבים  מצביעים  תחושת  רקע 
היומיום  בחיי  הקטן  לאזרח  דואגות  באמת  אינן 
המקומיים שלו. אולי הדוגמה הבולטת ביותר היא זו 
של הרב זר, שמבהיר שוב ושוב שהוא ש"סניק בכל 
רמ"ח ושס"ה, אך אינו רואה במפלגה המקומית כזו 

שדואגת לצרכיו ולצרכי מוסדותיו.
נציגים  הללו,  מההנחתות  גם  נוצרה  זו  תחושה 
שנוידו מעיר לעיר משל היו מספרי סלולר רק לצורך 
סידור ג'וב עבורם, וכמו גם בגלל הנושא עמו פתחנו 
של  תחושה  היוצרות  הפנימיות,  המחלוקות  כלל   -
מיאוס ושל עיסוק בפוליטיקה קטנונית יתר על מידה, 

על חשבון צרכיהם האמתיים של התושבים. 

חיבור מוצלח בזירה 
המקומית יהיה 

בהחלט שפן ניסיונות 
איכותי לקראת הדבר 

האמיתי, אם בסבב 
הנוכחי הציר החדש 

יצליח לשרוד ויכה 
שורשים, באלעד 

או בירושלים, אולי 
עוד נראה את גפני 

ודרעי על סטיקר 
אחד, את מקלב 
ובן צור חולקים 

הנהלת סיעה, ואת 
מרגי ואשר מובילים 

אג'נדה משותפת 
תחת כובע משותף. 

אכן, חזון אחרית 
הימים

יותר ויותר מצביעים 
מבחינים בין הבחירות 

המקומיות לארציות, 
שהרי בניגוד לכנסת 
בה מוכרעים עניינים 

שברומו של עולם, 
כחוקי הגיוס והלאום, 

תקציבי הישיבות 
ומינויי דיינים, הרי 

שבעירייה עוסקים 
בעיקר בגובה ההנחה 

בארנונה ובכיווני 
זרימת הביוב, לא 

משהו שאדם מן 
השורה עולה ומטריח 

בגינו את גדולי 
ישראל

מקווה לאיחוד השורות, דייטש
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"רק בזכות האמונה החזקתי מעמד"
האסיר המפורסם הרב שלום מרדכי רובשקין הגיע ארצה והתקבל בשמחה 
אצל גדולי הדור • "האמונה והביטחון בהקב"ה הם שהחזיקו אותי בכלא 
• ברוך  בימים הקרובים  גם  יימשך  • סבב הביקורים  האמריקאי", אמר 

מתיר אסורים

יענקי קצבורג

האסיר המפורסם מארצות הברית, 
מרדכי  שלום  הרב  חב"ד  חסיד 
בארץ.  לביקור  הגיע  רובשקין, 
מהכלא  שוחרר  כזכור  רובשקין 
שמונה  שריצה  לאחר  מארה"ב 
שנה  ושבע  עשרים  מתוך  שנים 
האשמות  בגלל  עליו  שנגזרו 

שונות. 
מאז שחרורו המפתיע בצהרי זאת 
שנשיא  אחרי  האחרון,  חנוכה 
ארה"ב דונלד טראמפ המתיק את 
כל  אצל  רובשקין  ביקר  עונשו, 

אדמו"רי ורבני ארה"ב. 
אישור  קיבל  כשבועיים  לפני 
ועשה  הברית  ארצות  את  לעזוב 
פיני  הרב  עם  ארצה  דרכו  את 
נאמן"  "יתד  עורך  ליפשיץ, 
באנגלית שפעל למענו לאורך כל 
הדרך. רובשקין ביקר במעונם של 
קניבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן 
הגרב"ד  פוניבז'  ר"י  אדלשטיין, 
הגר"י  לציון  הראשון  פוברסקי, 
אהרן  מתולדות  האדמו"ר  יוסף, 
ועוד. ביום חמישי בערב השתתף 
בשבע ברכות לבת מנכ"ל החינוך 
יוסף  אברהם  הרב  העצמאי 
ח"כ  בבית  ביקר  וכן  לייזרזון 

ישראל אייכלר. 
ביקור מרגש במיוחד ערך רובשקין 
שם  המערבי,  בכותל  שבת  בערב 
מתוך  השירים"  "שיר  את  אמר 
הידועה.  הסגולה  כפי  הקלף 
להודות  ארצה  שהגיע  סיפר  הוא 
שפעלו  ולעסקנים  ישראל  לגדולי 

למען שחרורו מהכלא.
שלום  ר'  הגיע  השבת  במוצאי 
טובה  להוקיר  רובשקין  מרדכי 
אופטימי  נשאר  שבזכותו  לאדם 
שנים  מעט  לא  כששהה  גם 
מדובר  ובריח.  סורג  מאחורי 
דוד  הרב  הירושלמי  ב'משפיע' 
תקופה  מזה  שמפיץ  קלצקין, 

ארוכה קונטרס מיוחד שהוציא לאור ובו שער 
הביטחון מתוך הספר חובות הלבבות.

בהקב"ה  והביטחון  האמונה  רובשקין,  לדברי 
למד  אותו  זה,  קונטרס  בעקבות  זכה  להם 
בחברותא טלפונית עם ליפשיץ, הם שהחזיקו 

אותו בכלא האמריקאי.
באקראי,  לי  קרה  לא  "כלום 
רוצה שנדבר  הקדוש ברוך הוא 
אליו ונבקש ממנו ונתפלל אליו, 
הלוואי  אויבער חכם,  תהיה  אל 
כמו  בדבקות  להתפלל  ויכולתי 
מנסה,  אני  בכלא,  שהתפללתי 
להתפלל  צריך  שיהודי  האמת 
ולדעת  הכוח,  כל  עם  להשם 
שהניסיון שהוא עובר זה משהו 
יהודי  כל  לעבור,  יכול  שהוא 
זה  ממנה  וחלק  משימה,  לו  יש 
לדעת ולעשות מה שהשם רוצה, 
שהשם  כמו  בהשם  ולבטוח 

רוצה".
יודע  שהשם  לדעת  זה  "בטחון 
מה טוב לנו, ובעת צרה להאמין 
בו, אז איך מסתדר המילים 'גם 
זו לטובה' עם דברים רעים? כי 
אדם מאמין שמה שקורה לו זה 
שמעביר  המסר  זהו  לטובה", 

רובשקין בנאומיו בישראל. 
רובשקין  צפוי  הקרובים  בימים 
אצל  ביקוריו  סבב  את  להשלים 
לפני  ורבנים  ישראל  גדולי 
חזרתו לביתו שבארצות הברית.



בני ברק י"א באלול תשע"ח 123022/8/18

 

אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ראש העיר המיתולוגי 
שוקל התמודדות

פתח תקווה

ומי שכיהן משך  במיל'  אלוף  תת  לב,  גיורא 
כי  הודיע  תקווה,  פתח  עיריית  כראש  עשור 
20 השנים  הוא שוקל התמודדות על הראשות. 
שחלפו מאז פרש מהפוליטיקה ו-79 שנותיו, לא 
מונעים ממנו לשקול ברצינות את ההתמודדות, 

ואת ההחלטה יקבל הוא בקרוב.
בשנה  כי  אמר  מקומית  לתקשורת  בראיון 
האחרונה קיבל פניות מכל שכבות האוכלוסייה, 
כולם".  ליכוד,  מכבי,  הפועל,  חרדים,  "דתיים, 
לב כיהן כראש עיר מטעם 'הליכוד', שכרגע לא 
מריצה מועמד מטעמה לראשות. רמי גרינברג, 
שמכהן בקדנציה הנוכחית כחבר מועצה מטעם 
עצמאית  ברשימה  הפעם  מתמודד  'הליכוד', 

לצד ריצתו לראשות.

יוםעוד 71

לראשונה, ש"ס תרוץ עצמאית בגבעת שמואל
ש"ס החליטה להתמודד במעוז הכיפות הסרוגות • המוטו: שוויון לחרדים, המטרה: לאזן את נטיית 

גבעת שמואלהעירייה לכיוון הציבור החילוני ולתת מענה לציבור הולך וגדל, בראש הרשימה: עו"ד משה קייקוב

ראש העיר תומכת במתחרי ש"ס: "רוצה אתכם איתי"
ר יהודה

או

שלומי אמונים תובעת דין תורה
אלעד

החרדיות  הסיעות  בין  מהלומות  חילופי 
גרירת הרגליים  באלעד בסוף השבוע, בעקבות 
העיר  ראשות  בשאלת  התורה  ודגל  ש"ס  של 
ההסכם  להפרת  אמונים  שלומי  מצד  וטענות 

שנחתם בקדנציה שעברה.
בצהרי שישי, נמסר מ'שלומי אמונים', ש"זו 
התורה',  ל'דגל  טוענת  היא  ארוכה  תקופה 
הבחירות  לפני  שנחתם  הסכם  כיבוד  אי  על 
המוניציפליות בשנת תשע"ד. בתקופה האחרונה 
לסיכומים  שהבשיל  הצדדים  בין  מו"מ  נוהל 

והבנות, אך לעת עתה לא צלח. 
ל'דגל  פנתה  אמונים'  'שלומי  זאת  "לאור 
תורה  דין  בפני  העניין  את  לברר  התורה' 
תיענה  לא  התורה  ודגל  במידה  בוררות.  או 
 - בבוררות  או  תורה  בדין  להתדיין  לדרישתנו 
תפקיד  על  מתמודד  פרוש  ישראל  שהרב  הרי 

ראשות העיר אלעד בבחירות הקרובות".
בתגובה נמסר מ’דגל התורה’ כי "קיים הסכם 
להתמודד  רשאים  אינם  אמונים  שלומי  לפיו 
קיים  התורה.  דגל  של  הסכמה  מבלי  באלעד 
באריכות  בפניו  הרצתה  אמונים  ששלומי  בורר 
את טענותיהם. ההחלטה בעניין הזה תהיה בידי 
הבורר ועל פי הסכמת מרנן ורבנן גדולי התורה 
מיותר  פרוש  הרב  של  מכתבו  כן  ועל  שליט"א 

ומיועד ככל הנראה למשיכת זמן".
טלפון  לשיחת  אלעד  תושבי  זכו  בהמשך, 
ראש  של  המוקלט  קולו  נשמע  ובה  מפתיעה 
את  טעם  בטוב  מסביר  פרוש,  ישראל  העיר 
לתפקיד  התמודדותו  על  ומודיע  הנסיבות 

לקדנציה נוספת.

יהודה ושומרון

את  הנחה  דהאן,  בן  אלי  הביטחון  שר  סגן 
הגורמים המשפטיים במשרד הביטחון להשוות 
ישראל  חלקי  בשאר  הקיים  החקיקה  מצב  את 
בתחום דיני הבחירות לרשויות המקומיות למצב 
בין  ושומרון.  יהודה  באזור  הקיים  החקיקה 
התיקונים שהתווספו בהשוואה: הצבעת חיילים 
של  חשיפה  זיהוי,  כאמצעי  צבאית  תעודה  עם 
לראשות  למתמודדים  הבוחרים  מפנקס  מידע 
המועצה, מועדי תחילת הכהונה )21 יום לאחר 
 – הסופיות  התוצאות  על  ערעורים  הבחירות(, 
בסמכות בית המשפט לעניינים מקומיים, מועדי 

בחירות חוזרות ודחיית הצבעות.

חדש: חוקי הבחירות 
יחולו בשטחים

כשיחסיה עם ש"ס בשפל ובזמן שיו"ר הסיעה מתמודד מולה לראשות, מביעה ראש העיר ליאת שוחט 
תמיכה במפלגה הדתית החדשה 'מאמינים' • וגם: ראשי המפלגה משיבים מלחמה לעוזי אהרן

הסרוגות,  הכיפות  כמעוז  מזוהה  אמנם  היא 
מאמצים  להשקיע  החליטו  ש"ס  בסיעת  אך 
העיר  למועצת  נציג  להכניס  בכדי  ומשאבים 
השבוע,  שנפלה  בהחלטה  שמואל.  גבעת 
הוחלט להריץ רשימה עצמאית, בראשה יעמוד 
לא  היום  שעד  מצליח  דין  עורך  קייקוב,  משה 

היה מזוהה פוליטית.
רבים  שמואל  בגבעת  ש"ס  לריצת  המניעים 
שקט  מעבר  נרשם  האחרונות,  בשנים  וטובים. 
לציבור  בנוסף  לעיר,  חרדי-ספרדי  ציבור  של 
למרות  אך  במקום.  המתגורר  וותיק  ספרדי 
התושבים,  תחושת  פי  על  והצרכים,  הריבוי 
עיריית גבעת שמואל מעדיפה לעודד הגעה של 
ציבור חילוני לעיר – על מנת לשוות לה תדמית 
בלבד  לאומי  דתי  מעוז  ולא  מעורבת,  עיר  של 
– לעומת התעלמות מצרכי התושבים החרדים.

ש"ס  קיבלה  לכנסת,  האחרונות  בבחירות 
פתיחה  נתון  שמואל,  בגבעת  קולות  כ-500 
שהוביל  מי  הרשימה.  הקמת  את  שעודד  טוב, 
את ההחלטה בש"ס וירכז את מערכת הבחירות 
בש"ס  אזולאי.  ינון  הכנסת  חבר  הוא  במקום 
במקום  ואנרגיה  משאבים  להשקיע  מתכוונים 

ונחושים להשיג נציגות במקום.
הוא  הרשימה  בראש  שיעמוד  מי  כאמור, 
ובעל  שנה   15 מזה  העיר  תושב  קייקוב,  משה 
דין מצליח בתל אביב. הוא אבא  משרד עורכי 
העירוני  והיחס  מיוחדים,  צרכים  בעל  לילד 
עבורו  זרז  עוד  היה  מיוחדים  צרכים  לבעלי 
עשיתי,  כבר  "לביתי  הציבורית.  לזירה  להיכנס 
לקבל משהו,  לפוליטיקה בשביל  נכנס  לא  אני 
אני ברוך ה' אדם עסוק, חי טוב, אבל זה השלב 
מהיכולות  לתת  הציבורי  החיידק  מתעורר  בו 

שלי לציבור", הוא אומר ל'שטח מוניציפאלי'.
ש"ס בגבעת שמואל – יש לדבר הזה סיכוי?

אוכלוסייה  יש  האחרונות  בשנים  "בהחלט, 
לא  היא  אבל  וגדלה,  הולכת  דתית-חרדית 
ששמעתי,  מה  לפי  דוגמה,  קח  מענה.  מקבלת 
פנו לגורמים מסוימים בעירייה וביקשו לפתוח 
תלמוד תורה, העירייה סירבה. מצד שני, למרות 
תיכון חילוני  ריבוי חובשי הכיפות, הקימו פה 
ולהפוך  לעיר  חילוניים  של  הגירה  לעודד  כדי 
את העיר למעורבת. המוטו והסלוגן שלנו יהיו: 
מאנשים  שימנעו  מצב  אין  השוויון",  "למען 

חרדיים לגור בעיר".

קרן  העלאת  מלבד 
קייקוב  מתכוון  החרדים, 
להתרכז ביחס לבעלי צרכים 
ואבחר,  "ככל  מיוחדים. 

הנושאים  בשני  לטפל  למטרה  לעצמי  שמתי 
מיוחדים,  צרכים  בעל  לילד  כאבא  האלה. 
שהעירייה  התקציבים  את  להגדיל  רוצה  אני 
שמואל  בגבעת  יש  האלה.  בילדים  משקיעה 
הגבייה  מיוחדים,  צרכים  בעלי  ילדים   250
ועדיין,  אחוז  למאה  נושקת  כאן  הארנונה  של 
כמו  מעבר,  הרבה  לעשות  יכול  העירייה 

שעושים בערים אחרות".
אתה חושב שיש לש"ס סיכוי להכניס נציג?

"אני אופטימי ביותר, כל אותם אלו שהיו עם 
תם  זהו,   – להם  נעים  ולא  ש"ס אבל חוששים 

עידן, אדם צריך להיות שלם עם עצמו".
למה בחרת דווקא בש"ס?

מפלגה  אליי,  שמתחברת  המפלגה  "זו 
זצ"ל היה אישיות שלא  ספרדית, הרב עובדיה 
תהיה כמוה עוד, הוא החזיר את הצבע ללחיים 
של הספרדים, אני אשמח להצטרף לכזו מפלגה, 

אני הולך להחזיר עטרה ליושנה".

יתמודד  בו  העיר,  ראשות  על  ברקע המאבק 
יו"ר ש"ס עוזי אהרן – במסגרת רשימה עצמאית 
- נגד ראש העיר המכהנת ליאת שוחט, מביעה 
שוחט תמיכה חד משמעית ברשימת 'מאמינים', 
לנגוס  שעשויה  חדשה,  דתית-חרדית  מפלגה 

בקולות מפלגת ש"ס.
עומד  יהודה'  באור  'מאמינים  סיעת  בראש 
הקהילה  ומבכירי  לשעבר  העיר  ראש  סגן 
הבוכרית בעיר, אברהם בורוכוב. במקום השני 
העיר  מועצת  חבר  לשעבר  סאלם,  שאול  ניצב 
מטעם סיעת ש"ס. המפלגה מנהלת מו"מ מול 
נציגות  להכניס  ומצפה  בעיר  נוספות  קהילות 

נכבדה למועצה.
אדום'  ל'סדין  הפכו  אהרן  ועוזי  ש"ס  בעוד 
בעיני ראש העיר שוחט, מטפחת היא את הקשר 
בהקלטות  החדשה.  הסיעה  דרך  הדתי  למגזר 
שוחט  נשמעת  מוניציפאלי',  ל'שטח  שהגיעו 
ולראשיה  החדשה  לסיעה  לב  ברוחב  מחמיאה 
ואומרת: "אני רוצה לברך את אברהם בורוכוב 
העיר  במועצת  יחד  ישבנו  סאלם,  שאול  ואת 

בשנת 2003".
ש"ס,  סיעת  של  בסלוגן  השתמשה  שוחט 
החדשה.  הסיעה  לראש  כתרים  לקשור  בכדי 
שנוכל  יהודה  אור  ולתושבי  לי  מאחלת  "אני 
ליושנה'  עטרה  ו'להחזיר  הגלגל  את  להחזיר 
ותשבו סביב שולחן מועצת העיר בעוד שלושה 

חודשים", אמרה.
ההקלטה הנוכחית באה על רקע האשמות כי 
ראש העיר ליאת שוחט עומדת מאחורי הקמת 
את  דוחים  בסיעה  גורמים  מאמינים.  סיעת 
"מאמינים  ואומרים:  האשמות שמוטחים בהם 
ידי אברהם  הינה תנועה עצמאית שהוקמה על 
בורוכוב שנמצא בעשיה הפוליטית באור יהודה 
יהודה  אור  תושבי  שנה.  מ-20  למעלה  כבר 
התושבים  שזכויות  מאחדת  למפלגה  כמהים 
חשובים לה בראש ובראשונה. עוד לא התקבלה 
אף  של  בכיס  לא  אנחנו  לתמוך,  במי  החלטה 

אחד".
"המפלגה  כי  אומרים  'מאמינים'  במפלגת 
הינה מפלגה עצמאית לכל דבר ועניין. אברהם 

שימש  בורוכוב 
כחבר מועצה נמרץ 
למעלה מ-20 שנה, 

במהלכן גם כיהן כסגן ראש העיר, ומילא 
למען  מכובדים  הישגים  עם  תפקידים  שורת 
שמוכר  סאלם,  שאול  גם  יהודה.  אור  תושבי 
כיהן  פונה,  לכל  המסייע  חברתי  כפעיל  בעיר 
תקופתה  טרם  עוד  יהודה  באור  מועצה  כחבר 

של ליאת שוחט בראשות העיר".
משאירים  אך  בשוחט  אמון  מביעים  בסיעה 
מעריכים  "אנו  פתוחות:  האופציות  כל  את 
ומוקירים את עשייתה של ליאת שוחט, ונפעל 
לחזק את מי שיבחר לראשות העיר כך שתהיה 
מגוון  עם  התושבים  למען  אמיתית  מחויבות 
לקהל  שירותים  בפיתוח  שיסייעו  פתרונות 
הצעיר תוך ביסוס מנהיגות עירונית צעירה. צר 
להכפיש  בוחרים  וחבריו  אהרון  עוזי  שמר  לנו 
את סיעת מאמינים בהכפשות חסרות שחר. אנו 

מאחלים הצלחה לכל המתמודדים".

חשיפת 'קו 

עיתונות'

חשיפת 'קו 

עיתונות'

התושבים מתנגדים להצנחת רביץ: "לא מכונת ג'ובים"
ניסיון לקדם מועמדות של הנציג שהודח בפריימריז בביתר, יצחק רביץ, כראש המועצה בטלז סטון – נתקל 

בהתנגדות התושבים, ששיגרו מכתב נזעם לגפני • "דורשים למצוא פתרונות טובים מתוך היישוב"
טון 

לז-ס
ט

הקרב על ראשות המועצה בטלז-סטון עולה 
שלב: לאור השמועות כי דגל התורה מעוניינת 
בביתר  התורה  דגל  יו"ר  את  לתפקיד  למנות 
כאמור  שהפסיד  רביץ,  יצחק  לשעבר,  עילית 
התושבים  יוצאים  בביתר,  הפנימיות  בבחירות 
במתקפת נגד חריפה ובמסר חד - אנו מתנגדים 
כזה  מבחוץ,  מועמד  להצנחת  גורף  באופן 

שאינו מכיר את אופי היישוב וצרכיו. 
כזכור, לפני 3 שבועות נחשף ב'קו עיתונות' 
את  לקדם  שמנסה  מי  יש  דגל  בצמרת  כי 
נודע  עיתונות'  ל'קו  לתפקיד.  רביץ  מועמדות 
כי במהלך חול המועד פסח הודיע רב היישוב 
כי  רוזנטל,  אברהם  המכהן,  המועצה  לראש 
להתמודד  ימשיך  ולא  תפקידו  את  "סיים  הוא 

בבחירות".
הקטן  היישוב  החל  הדברים  פרסום  מרגע 
תושבי  התאחדו  מהרה  ועד  ולגעוש  לרחוש 
טלז-סטון כגד ההצנחה החד-צדדית שלטענתם 

לפני חודשים  זאת לאחר שכבר  ליישוב.  תזיק 
ליישוב,  מועמד  להצניח  הצעה  עלתה  אחדים 
ישיבת  של  מנהלה  קרלינשטיין,  שלמה  את 
ידי  על  נדחתה  זו  הצעה  אף  אך  חברון, 

התושבים.
"לא  אומר:  היישוב  תושב  דויטש,  יוסף 
המתפאר  ואיכותי,  קטן  יישוב  כי  ייתכן 
במשפחות אברכים איכותיות שכולן מצביעות 
‘פח  להיות  יהפוך  התורה,  לדגל  שנים  במשך 
מועמד  צריכה  טלז-סטון  המפלגה.  של  הזבל' 
מקומי, המכיר את צרכי היישוב ומבין את אופי 

הקהילה.
"אנו מתנגדים למועמד המגיע הודות לבעלי 
לסאב  המעוניינים  גרידא  כלכליים  אינטרסים 
אינה  ההחלטה  שאכן  נראה  אם  היישוב.  את 
משתנה, נאלץ להקים מפלגה שלישית שתשבור 

שוויון ותכניס את כל היישוב לסחרור".
היישוב  תושבי  כי  עיתונות'  ל'קו  נודע  עוד 

המסר  עם  לגפני  מכתב  שיגרו 
מכל  גדול  ציבור  "אנו  י הבא:  נ ו ו ג

בתוקף  מתנגדים  ביישוב  הקשת 
למצוא  ודורשים  כזה  מהלך  לכל 

אשר  גורמים  היישוב,  מתוך  טובים  פתרונות 
מכירים את הלך הרוח וידעו להסתדר עם מגוון 
הקבוצות ביישוב ולא חסר כאלה בישוב, אנו 
לא נהיה חלק ממהלך כזה בשום צורה ובמיוחד 
לא כאשר אנו שומעים שבעלי אינטרסים כאלה 

ואחרים מושכים בחוטים. 
שנערכו  האחרונות  בבחירות  "להזכירכם, 
אופוזיציה  מפלגת  עבור  הצביעו   30% בישוב 
לכיסי  תוביל  כזאת  התנהלות  לצערנו, 
נוכל  לא  אנו  וגם  בהרבה  גדולים  התנגדות 
בנו  פוגע  אשר  שכזה  למהלך  ידינו  את  לתת 
ונותן  אמון  חוסר  אווירת  אישי, משרה  באופן 
ג'ובים  לסידור  מכונה  של  התחושה  את  לנו 

למקורבים".
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אגודת ישראל

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

אגודה אחת: 'ועדת השמונה', פורום המורכב 
מנציגי ראשי החסידויות המרכיבות את 'אגודת 
לדיון  ברק,  בבני  שני  ביום  התכנסה  ישראל', 
על  המקומיות.  לבחירות  התנועה  בהיערכות 
השולחן עלו כל הערים, בדגש על ערים בהן יש 

חילוקי דעות בתוך 'אגודת ישראל'.
וגורלות  כותרות גדולות לא יצאו מהישיבה 
לא נחרצו, אך הרוח הכללית שנשבה מהחברים 
חברי  פורה.  פעולה  ושיתוף  אחדות  בישרה 

הועדה הבטיחו לשלב ידיים ולרוץ בצוותא.
על פי ההודעה שיצאה בסיום הכינוס, "חברי 
עליה  החשובה  המשימה  את  הזכירו  הוועדה 
בירושלים  ישראל  אגודת  מזכירות  הודיעה 
דייטש  יוסף  להעמיד את מועמדותו של הר״ר 
להגיע  מטרה  מתוך  ירושלים,  עירית  לראשות 
לסיכום מול כלל המפלגות החרדיות כשותפות 
עיר  ראש  בחירת  למען  החשוב  במהלך  שוות 
חרדי בירושלים עיר הקודש, באחרות ובליכוד 

כל הכוחות בעזרת השם".
חברי וועדת השמונה הם יעקב ליצמן וחנוך 
פרוש  מאיר  המרכזית';  'הסיעה  נציגי  זייברט, 
ישראל  אמונים';  'שלומי  נציגי  דייטש,  ויוסי 
שמואל  בעלזא;  נציגי  ברייש,  וראובן  אייכלר 
הלפרט ויעקב טסלר, נציגי 'הסיעה המאוחדת'. 
נכח בדיון גם הרב יוסף קופרברג, יו"ר אגודת 

ישראל.

ועדת השמונה משדרת אחדות

גבעת שמואל

ירושלים דגל ואגודה בדרך לריצה נפרדת
ב'אגודה' הציעו   • נכשל  בין הסיעות בביתו של הגר"ב סולובייצ'יק  גישור  נוסף לפגישת  ניסיון 

חלוקה שוויונית במועצה תמורת תמיכה בדייטש לראשות העיר, ב'דגל' דחו את ההצעה על הסף
ר יהודה

או

בית שמש סקר דרמטי: אבוטבול ועליזה בלוך צמודים
אם  מתומכיה  אחוז  כתשעה  תאבד  אך  באחוז,  מובילה  בלוך  שיצביעו  הבטוחים  המצביעים  בקרב 

הליכוד יודיע על תמיכה באבוטבול • המוקש: הסקר הוזמן על ידי מטה בלוך

ערד

אם לא די לו בחזית הפוליטית שנפתחה נגדו 
מכיוון 'הליכוד' והחרדים, במועמדותו הצוברת 
תאוצה של משה אדרי לראשות העיר, מתמודד 
ראש עיריית ערד ניסן בן חמו עם חזית חדשה. 
10, אנשים שנמנו על  על פי הפרסום בחדשות 
מטה הבחירות שלו, הגישו נגדו תלונה בלה"ב 
433, בשל טענות לפיהן בן חמו העביר עשרות 
אלפי שקלים לבני משפחתו וגם לאנשי 'ישראל 

ביתנו'.
כי  נטען  נגדם  האנשים  בין  הדיווח,  פי  על 
לשעבר  גודובסקי,  דאוד  נמצא  כספים,  קיבלו 
בקבלת  בעבר  שהורשע  ביתנו'  ב'ישראל  בכיר 
שוחד. הוא קיבל 10,000 ₪ עבור עבודה ביום 
רוזנבאום,  אניטה  עדות  לפי  כאשר  הבחירות, 

מנהלת מטה הבחירות, כלל לא נכח במקום.
ההתנהלות:  את  רוזנבאום  תיארה  וכך 
שאסף  ביתנו'  'ישראל  מטעם  אדם  בן  "היה 
ביתנו'  'ישראל  של  האנשים  עבור  הצ'קים  את 
שהצטרפו לניסן בן חמו. הוא גם לקח את הצ'ק 
כולם  עליהם,  גודובסקי. האנשים שדיברנו  של 
ביום  עבודה  עבור  שקלים   10,000 מעל  קיבלו 
ביום  עבדו  לא  האלה  האנשים  כל  הבחירות. 

הבחירות".
דוברי  "מטה  ואמר:  לתחקיר  הגיב  חמו  בן 
הרוסית נוהל על ידי אנשי ישראל ביתנו, איתם 
המועסקים  כל  קואליציוני.  הסכם  על  חתמתי 
בבחירות הועסקו תחת חוזים כדין בפיקוח רואה 
יוצא מן  חשבון, כולם עבדו סביב השעון ללא 
הכלל ולראייה משרד מבקר המדינה לא מצא כל 
הוא האשים במרומז  בדיווחים שהוגשו".  פגם 
התקשורת  את  שגייסו  הפוליטיים  מתחריו  את 

ל"אייטם חסר משמעות".

התחקיר שהביך את ראש העיר

מלוכד  לא  עדיין  החרדי  שהציבור  בזמן 
באופן סופי סביב מועמד אחד לראשות העיר, 
והקשוח  המתמשך  ומתן  המשא  רקע  על  זאת 
ו'שלומי  התורה  'דגל  סיעות  מנהלות  אותן 
אבוטבול,  משה  העיר  ראש  עם  אמונים' 
המועמדת עליזה בלוך שהכריזה לפני חודשיים 
בשטח,  עמוק  חריש  עושה  התמודדותה  על 
הציבור  עבר  אל  מופנים  כבדים  כשמשאבים 
לתמיכתה  לגייס  מנסה  ממנו  החרדי, שחלקים 

ויהיו שיאמרו בהצלחה.
אמש פורסם סקר שהוזמן על ידי מטה בלוך 
ונערך על ידי 'הגל החדש', שתוצאותיו בהחלט 
בסכנה  אבוטבול  של  בחירתו  את  מעמידות 
ועלולות להחזיר את ראשות העיר לאדם שאינו 
העיר,  מתושבי   400 בקרב  נערך  הסקר  חרדי. 
מאלו  אחוז  חמישים  כאשר   ,17 לגיל  מעל 
שהשתתפו בו הם מהמגזר החרדי והחצי השני 

משאר האוכלוסיות בעיר. 
בשאלה  וריאציות,  בשתי  מוצגת  התוצאה 
מול  אבוטבול  של  בראש  ראש  התמודדות  על 

כלל  כללי של  מוצג ממצא  בלוך, כאשר מחד 
הנשאלים  של  ממצא  מוצג  ומאידך  הנשאלים 
ביום  בחירתם  זכות  את  יממשו  כי  הבטוחים 

הבחירות - 267 איש מכלל הנשאלים. 
הבטוחים  הנשאלים  בקרב  התוצאות:  להלן 
בלוך  הבחירות,  ביום  הקלפי  את  שיפקדו 
גורפת תמיכה של 46 אחוזים - יתרון של אחוז 
תמיכה,  אחוזי   45 שמקבל  מאבוטבול  אחד 
לא  הם  שעדיין  ענו  נוספים  אחוזים  כשתשעה 
הנשאלים,  כלל  בקרב  יצביעו.  למי  יודעים 
אבוטבול מנצח את בלוך בפער גדול יותר של 
שמקבלת  בלוך  לעומת  לטובתו,  אחוזים   44
האחוזים  עשרה  כשחמש  תמיכה,  אחוזי   41

הנותרים עדיין לא יודעים במי יתמכו.
ושאלות  במועמדים  התמיכה  שאלת  לצד 
כי  שענו  הנסקרים   98 בסקר,  שהוצגו  נוספות 
יצביעו בבחירות לכנסת ל'ליכוד', במידה והיו 
שעתידה  השאלה  על  נשאלו  עכשיו,  נערכות 
להכריע בסופו של דבר על הבחירות, האם על 
לתמוך  נכונות  שהביע  המקומי,  הליכוד  סניף 

באבוטבול לתמוך בסופו של 
אחוז   77 כאשר  בבלוך,  ו דבר  נ ע

בלוך,  צריכים בעליזה  לדעתם  ת כי  מ ו ע ל
באבוטבול,  בתמיכה  שצידדו  אחוז   14

בעוד 8 אחוז ענו כי לא יודעים. 
לבלוך  יצביעו  כי  שענו  הנסקרים,  בנוסף, 
מכלל ה-400 משתתפים, נשאלו האם במקרה 
באבוטבול  תמיכתו  על  יכריז  הליכוד  וסניף 
בסופו של דבר, יעבירו את תמיכתם לאבוטבול, 
חושבים   ענו  אחוז   4 שכן,  בטוח  ענו  אחוז   9
שכן, 7 אחוז ענו 50 אחוז שכן 50 אחוז שלא, 
שלא  בטוח  אחוז   60 שלא,  חושבים  אחוז   11
הגורף  הרוב  פניו  על  יודעים.  שלא  אחוז  ו-9 
לא יעביר את תמיכתו כפי שעולה, אך גם ה-9 
16 קולות במספר עשויים להפוך את    - אחוז 
על  יתרון  לאבוטבול  ולהביא  פיה  על  הקערה 

בלוך. 

ואגודת  התורה  דגל  בין  הידיים  כיפופי 
עיתונות'  ב'קו  שנחשף  כפי  נמשכים,  ישראל 
דורשים  התורה'  ב'דגל  אחדים,  חודשים  לפני 
צילום מצב הפוך, כלומר שיבוץ חמישה מנציגי 
ברשימה.  הראשונים  המקומות  בשמונה  'דגל' 
לעומת זאת, באגודת ישראל מוכנים לכל היותר 

למצב של שוויון.
נכון לשעה זו, גוברות הערכות כי בירושלים 
תתמודדנה שתי הסיעות בנפרד, הן בגלל חוסר 
ההסכמה והן בגלל הרצון לבדוק אחת ולתמיד 

את גודלה האמתי של כל אחת.
עם זאת, מאמצי השלום נמשכים. ביום חמישי 
להבנות,  להגיע  בניסיון  פגישה  נערכה  שעבר 
של  המקומית  הרבנים  ועדת  חבר  של  בביתו 
ששומר  סולובייצ'יק,  ברוך  רבי  הגאון  'דגל', 
על קשר טוב גם עם נציגי אגודת ישראל בעיר 
לקול  נחשב  ואשר  דייטש,  יוסי  עם  ובפרט 
בעד  עצמה  'דגל'  בתוך  ביותר  הדומיננטי 

מועמדות דייטש. 
ראוי לציין כי קיים לחץ רב גם בקרב השטח 

של דגל התורה לתמוך במועמד חרדי לראשות 
אומר  בעיר  התורה'  ‘דגל  מפעילי  אחד  העיר, 
שומעים  אנחנו  שנים  "עשר  כי  עיתונות'  ל'קו 
בכיות על זה שחסידות מסוימת הכתירה ראש 
לכולם  כשברור  עכשיו  ודווקא  חילוני,  עיר 
כלל  בתמיכה  דייטש  את  להכתיר  שאפשר 
חרדית, פתאום עולים כל מיני נימוקים מוזרים 

לתמוך דווקא במועמד חילוני". 
ישראל'  'אגודת  מצד  השתתפו  בפגישה 
העיר  ראש  וסגן  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 
סיעת  יו"ר  התורה'  'דגל  ומצד  דייטש,  יוסי 
יהדות התורה המקומית חבר המועצה אליעזר 
ראוכברגר ואברהם ובר, מבכירי דגל התורה ומי 

שנחשב 'איש המספרים' של הסיעה.
שהפגישה  מראש  סוכם  גורמים,  לדברי 
ולא  הרשימה  הרכב  בשאלת  בעיקר  תעסוק 
הוכרע  טרם  הוא  שאף  העיר,  ראשות  בנושא 

בדגל התורה. 
אגודת  ידי  על  שהונחה  המרכזית  ההצעה 
ישראל, הציעה חלוקה שווה ברשימה )כלומר 

ארבע  של  יחס 
המקומות  בשמונה  ארבע 

לתמיכת  בתמורה  ל הראשונים(  ג ד
התורה בדייטש, הצעה שנדחתה על הסף.

ללא  והסתיימה  סוערת  הייתה  הפגישה 
נראה  הסיעות,  בכירים בשתי  לדברי  הסכמות. 
לברכתם  בכפוף  בנפרד,  רצים  סופי  באופן  כי 

של גדולי ישראל.
ל'שטח  מסביר  התורה'  ב'דגל  גורם 
מבחינתנו,  מבזה  הזו  "ההצעה  מוניציפאלי': 
יחס שווה בקושי מתקן את המעוות מהקדנציה 
שלנו  תמיכה  מצדיק  לא  ובוודאי  הקודמת, 

במועמד של אגודה לראשות העיר".
מנגד, ב'אגודת ישראל' מבהירים כי הם לא 
"גם  נפרדת,  ריצה  של  מהאפשרות  מתרגשים 
רצון  של  מטעמים  היא  חצי  חצי  של  ההצעה 
טוב ומתוך תקווה לגבש חזית אחידה בהקדם 
לראשות  דייטש  יוסי  המוביל  המועמד  סביב 
ויבינו  יתעשתו  שבדגל  מאמינים  אנחנו  העיר, 
שזה הצעד החכם והטוב ביותר לתושבי העיר".

פרסום 

ראשון

אלפר: "עם כל הכבוד, ליצמן מייצג 750 קולות מתוך 12,000"
לאור תמיכתו הצפויה של ליצמן ביהב, עולים ב'דגל התורה' למתקפה • חבר המועצה מיכי אלפר מודיע 
כי הצעד מוביל לריצה נפרדת: "תמיכה ביהב מהווה פגיעה בשבת, בסטטוס קוו ובציבור החרדי בחיפה"

חיפה

טון 
לז-ס

ט
חדש,  לשיא  מגיעה  בחיפה  המתיחות 
לאור מה שמסתמן כתמיכה חד משמעית של 
ראש  של  במועמדותו  ליצמן  יעקב  השר  סגן 
תג  מסמנים  התורה'  ב'דגל  יהב.  יונה  העיר 
ביהב  תמיכה  כי  ואומרים  שכזה  לצעד  מחיר 
משמעותה פירוק החזית הדתית וריצה נפרדת 

למועצת העיר.
בסביבת סגן השר יעקב ליצמן פיזרו השבוע 
תמיכה  על  להכריז  כוונתו  על  עבים  רמזים 
בהפתעה  מדובר  לא  כי  יצוין  ביהב.  רשמית 
שמחזיק  למי  נחשב  וליצמן  מאחר  גדולה, 
ביחסים טובים עם ראש העיר, כמו גם חסידות 
נחשבים  יהב  עם  שיחסיה  ויז'ניץ  סערט 

למשופרים.
העיר  מועצת  לחבר  גרמו  אלו  ניסוי  בלוני 
ראיונות  ובסדרת  להתקפה  לעלות  אלפר  מיכי 
מפני  הזהיר   - והכללית  החרדית   - לתקשורת 
תמיכה ביהב שתוביל לפיצול 'אגודה' ו'דגל', 
כפגיעה  ביהב  התמיכה  את  מכנה  שהוא  תוך 
ביהדות החרדית. האמירות החריפות כנגד כל 
מהלך של תמיכה ביהב, מובילות ככל הנראה 

לנקודת האל חזור ביחסי התנועות בחיפה.
נכון  האם  אלפר,  הרב  העיר  מועצת  חבר 
שכן  והחרדים  האדמו"רים  את  לכנות  בעיניך 

תומכים ביהב כפוגעים באינטרס החרדי?
"עוד לא ניתנה ליהב ולו תמיכה של אדמו"ר 
אחלק  לא  כזו  ותהיה  במידה  כמובן  אחד, 
ציונים לדרג כזה על ההחלטה. אנו נפעל לפי 
שאנו  המציאות  פי  ועל  שבידינו  ההוראות 
לספקות  מקום  מותירה  ואינה  נכוחה  רואים 
ובפרט  יהב,  את  להחליף  לצורך  הנוגע  בכל 

שמצבו בעיר מעורער קשות.
סגן  של  דיווחים  אלו  כה  עד  שפורסם  "כל 
אפילו  ביהב.  לתמוך  המתעתד  ליצמן  השר 
דיווח זה טרם עסק בעניין החלטת אדמו"רים 
בלתי  עובדה  מניחה  השאלה  כן  ועל  ורבנים 
קיימת גם לדעת המדברים על תמיכה אפשרית 
ועליי  בחיפה  החרדי  הציבור  נציג  אני  ביהב. 
וגלישה  חשש  כל  ללא  עמדתנו  את  להבהיר 
לניסיונות סרק לתלות דברים אלו כנגד החלטת 
לרגע  עד  ניתנה  טרם  כביכול, שכאמור  רבנים 

זה.

הוא  ליצמן  השר  "סגן 
חסידות  המייצג  מכובד  יהודי 

מפוארת, אבל כוחה של חסידות 
 750 על  עולה  לא  בחיפה  גור 

קול מתוך 12,000 קולות של מצביעי 
שס"ג. נא לקחת דברים בפרופורציה".

אתה  האם  ישראל,  אגודת  תמיכת  לאור 
חרדית  התנגדות  לגייס  שתצליח  סבור  עדיין 

גורפת ליהב?
"תפקידי אינו לגייס התנגדות גורפת ליהב. 
בקרב  דופן  יוצאת  בצורה  אותה  מייצר  יהב 
לתת  ותפקידי  כהונתו,  לאורך  חיפה  תושבי 
תושבים,  אותם  עבור  הטובה  לעמדה  ביטוי 
שהיא ללא ספק החלפתו. הבחירות הקרובות 
יכריעו את גורל השבת, הסטטוס קוו  והציבור 
ברורות  מבטא  אני  זאת  ואת  בחיפה  החרדי 
בקול  לפיצול  לגרום  שרוצה  מי  חשש.  וללא 
לעצמו  להסביר  צריך  החסידי  ואף  החרדי 
שמץ  כל  באופק  לראות  לי  וקשה  מדוע, 

לתשובה הגיונית לכך".

ראיון
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הוכשרו מקדמות בריאות בבתי ספר

כל המידע הרפואי-מקצועי 
בכנס מורי הוראה

לאומית הכפילה צמיחה 
במגזר החרדי בתשע"ח 

אירוע מיוחד התמקד בתוכנית מקדמות הבריאות בבתי הספר שהינו תוצר משותף של משרדי הבריאות, החינוך 
בית המורה ומאוחדת • את האירוע פתח הרב מנחם שצ'רנסקי מנהל בית המורה בבני ברק שהעלה את זכר אביו 

מייסד 'בית המורה' הרב בנימין שצ'רנסקי זצ"ל 
הילה פלאח

'בית  ענק שנערך בשיתוף  נשים השתתפו השבוע באירוע  מאות 
המורה-בית יעקב' וקופת חולים מאוחדת לציון תכנית מקדמות 
בריאות בבתי הספר. האירוע התקיים באודיטוריום שע"י מפעל 

הפיס ברמת אלחנן בבני ברק.
את האירוע פתח הרב מנחם שצ'רנסקי מנהל בית המורה 
בבני ברק שהעלה את זכרו של אביו מייסד 'בית המורה' 
ימי   30 זצ"ל שאנו מצויים בתוך  הרב בנימין שצ'רנסקי 
החשיבות  על  דיבר  שצ'רנסקי  הרב  לפטירתו.  האבל 
משקיע  המורה  שבית  הגדולים  והמשאבים  הרבה 
בתחום הבריאות וציין כי חשוב להתחיל מגיל צעיר על 
המורה  שבית  שנים   5 "מזה  הבריאות.  בנושא  ההקפדה 
מכשיר מורות וגננות שיהיו מקדמות בריאות בבתי הספר 

ובגנים", הוסיף. 
לתוכנית  השנה  חדשים  שותפים  לצרף  מאד  שמח  "אני 
קופ"ח מאוחדת שמצטרפת  את  בריאות שלנו,  מקדמות 
שלה  ביותר  הטובים  המקצוע  אנשי  את  ומביאה  אלינו 

שיעבירו את התכנים המקצועיים בתוכנית".
כהן  משה  הרב  לדברי  המשתתפות  האזינו  מכן  לאחר 
הפעילות  על  שסיפר  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
מאוחדת  מובילה  לאומי,  הביטוח  נתוני  פי  על  כי  ואמר 
במגזר החרדי. הוא ציין כי "בני ברק היא העיר השנייה 
הביטוי  את  לקבל  צריכה  והיא  החרדי  בציבור  בגודלה 

בהיקף השירותים וההתאמה למגזר החרדי וגם בנושא של קידום 
בריאות". 

מהגיל  החל  בריאות  לקידום  ללכת  מגמה  שיש  בעולם  "ידוע 
חדשות,  מרפאות  האחרונות  בשנתיים  ברק  בבני  פתחנו  הקטן. 
התפתחות הילד, פיזיותרפיה, בתי מרקת, מכונים, מרכז בריאות 

האישה. מדובר בשירותי בריאות בהיקפים גדולים וחסרי תקדים, 
והיד עוד נטויה". 

הזה  בערב  שותפים  להיות  שמחים  "אנחנו  ואמר:  הוסיף  הוא 
חיים  להטמעת  המורה  ובית  החינוך  הבריאות,  משרדי  של 
בית  של  הנפלאה  התוכנית  את  היום  פותחים  אנחנו  בריאים. 
קידום  המורה להעלאת המודעות לחיים בריאים בנושא 
בריאות. קופת חולים מאוחדת משקיעה רבות ומחדירה 
פעילות  המון  ועושים  בריאים,  חיים  של  הנושא  כל  את 
עישון  זה בסכרת,  אם  חולים.  להיות  להישמר שלא  כדי 
והשמנת יתר, ואנחנו חוברים לגופים הגדולים ולקהילות 
קידום  הנושא של  נמשיך לפתח את  בריאות.  לקדם  כדי 

בריאות ורפואה מונעת". 
גב' רות אלמליח מפקחת בתי הספר העל יסודיים כיבדה 
את הערב בהשתתפותה ודיברה על החשיבות של נושא 

הבריאות והחשיבות במניעת תחלואה. 
את הערב הנחתה בטוב טעם גב' יוכבד לוין מפקחת תחום 
ומדריכות  מרצות  בו  והשתתפו  החינוך  במשרד  בריאות 
מהסגל של קידום בריאות ממשרד הבריאות. בערב הוצגו 
תוצרים של מיזמים שיצרו מקדמות הבריאות בבתי הספר 

ובחוגים לילדים, מיזמים שקשורים לבריאות.
 - התכנית  לבוגרות  תעודות  חולקו  הערב  של  בסיומו 

מקדמות הבריאות.
בתכניתה  מורג  סמדר  גב'  הופקדה  האומנתי  החלק  על 

"מחוברת לבריאה".

הילה פלאח

כסדרם  תמידים  מקיים  שיבא  הרפואי  המרכז 
כנסים העוסקים בסוגיות רפואיות – הלכתיות. 
הרופאים  בכירי  משתתפים  אלו  בכנסים 
בשיבא הבאים להיות לעזר ואחיסמך לרבנים 

מורי הוראה מכל הקהילות החרדיות בארץ.  
כנס  ברק  בבני  התקיים  שעבר  בשבוע  גם 
לפני  רפואיות  בדיקות  בסוגיית  שעסק  מיוחד 
הלכתיים-רפואיים  והיבטים  נחיצותן  הלידה, 
בקשר אליהן. בכנס השתתפו עשרות מחשובי 
הרבנים ומורי ההוראה מבתי הדין בבני ברק, 
אשדוד, אלעד ועוד. במהלך הערב הציג פרופ' 
בועז וייס -  ממלא מקום מנהל המכון לדימות 
באגף נשים ויולדות בשיבא - תל השומר את 

ההיבטים הרפואיים של הבדיקות השונות.

אשר  הרבנים  בפני  להציג  מאד  לנו  "חשוב 
פרופ'  אומר  והוראה",  הלכה  לציבור  מורים 
בועז וייס, "את התמונה המלאה והמדויקת של 
מהרבנים  שומעים  תמיד  אנו  הרפואה.  ענייני 
וההבנה בכל  הבקיאות  להם  נחוצה  כמה 
יעילותן  נחיצותן  מידת  הרפואיות,  הבדיקות 
בשיבא,  אנחנו  בהם.  הכרוכים  הסיכונים  ואף 
זה,  פעולה  בשיתוף  רבה  חשיבות  רואים 
הרפואי  הטיפול  הנגשת  של  מפעילות  כחלק 
המגזרים.  לכל  בארץ  ביותר  הגבוהה  ברמה 
לרבנים  מעבירים  אנו  אלו  בשיחות  כאשר 
הפוסקים את המידע הנחוץ להם ועל סמך זה 
יכולים הרבנים על פי שיקול דעתם לקבוע את 

ההוראה ההלכתית". 
וייס,  פרופ'  ממשיך  לדעת"  חשוב  "בנוסף, 
מציעים  אנו  ביותר  הגדול  הרפואי  "שכמרכז 
חדשניים  טיפולים 
ת  ו י ו ר ש פ א ו
אשר  מקצועיות 
בשאר  קיימות  לא 
החולים  בתי 
דווקא  בארץ. 
של  הזה,  מהמקום 
חדשנות  מובילות, 
ת  ו י ע ו צ ק מ ו
אנו  רפואית, 
להציג  שמחים 
בפני  המידע  את 
השונים  הקהלים 
מזור  להביא  ובכך 
איתנה  ובריאות 

לכולם".

הילה פלאח

ההצלחה המוכחת בשטח של "לאומית שירותי 
מתורגמת  החרדיים,  הריכוזים  בכל  בריאות" 
גם למספרים ונתונים. ע"פ נתוני המעברים בין 
הקופות "לאומית שירותי בריאות" מכפילה את 
כמות המצטרפים במגזר החרדי בשנת תשע"ח 
באופן כללי מדובר על הצטרפותם של למעלה 
החרדיות  בערים  חדשים  לקוחות  מ–15,000 

המרכזיות.
בערים:  הייתה  ביותר  המשמעותית  הצמיחה 
בני ברק, ירושלים, אשדוד, בית שמש, מודיעין 
טבריה  גת,  קריית  אלעד,  עילית,  ביתר  עילית, 

ונתניה. 
המשלים  הביטוח  עם  הקופה  הינה  לאומית 
פרמטר  בכל  הבריאות.  במערכת  ביותר  הזול 
ביותר.  הזולה  היא  ש'לאומית'  נמצא,  שנבדק 
ילדים,  בלי   22 בני  צעיר  זוג  למשל  ניקח  אם 
העלות שלהם ב'לאומית' תהיה 57.12 שקלים 
בלבד, לעומת אותו סל שירותים בדיוק בקופות 
אחרות, שיעלה לבני הזוג 120 שקלים ומעלה. 
כשהמשפחה מתרחבת, פערי המחירים עולים, 
והביטוח המשלים הופך בקופות האחרות לנטל 
והפערים  ברורים,  אז שהמספרים  כבד.  כלכלי 

גדולים כל כך, הבחירה קלה ופשוטה.
למבוטח  מעניקה  זהב  לאומית 
המקצועי  השירותים  סל  את 
ביותר והמשתלם ביותר: החזר 
כל  עם  התייעצות  בגין  כספי 
 5 וותק של  רופא מומחה בעל 
שנים ומעלה, ניתוחים פרטיים, 
שאינם  ושירותים  תרופות 
סל  הבריאות,  בסל  נכללים 
מורחב של טיפולים ושירותים 
טיפולי  האם,  רפואת  בתחומי 
שיניים  במרפאות  שיניים 
זהב"  ]ל"לאומית  פרטיות 

פרטיות  שיניים  מרפאות   280 כ-  עם  הסכמים 
חודשים  להמתין  צורך  ואין  הארץ,  ברחבי 
אופטיקה מקצועיים  שירותי  לתורים[,  ארוכים 
שנמצאות  חנויות   70 של  ארצית  בפריסה 
בהסדר עם 'לאומית', השתתפות גבוהה בהסרת 
עד  הילד  התפתחות  טיפולי  בלייזר,  משקפיים 
גיל 15, טיפולי רפואה משולבת: הומיאופתיה, 
פלדנקרייז,  רפלקסולוגיה,  כירופרקטיקה, 

דיקור סיני, טווינא, שיאצו ועוד. 
לעומק  "שילוב" שבדק  מכון המחקר  תוצאות 
החרדי,  המגזר  לקוחות  רצון  שביעות  את 
גדול  מעידים ביותר על הטריגר החזק למעבר 
למרכזיים  החרדי  הציבור  של  ומשמעותי 
הרפואיים של "לאומית שירותי בריאות" בכל 

הריכוזים החרדים. 
מנכ"ל לאומית מר ניסים אלון אומר כי הוא לא 
ללאומית  המצטרפים  אלפי  מעשרות  מופתע 
במגזר החרדי. לדבריו, לאומית הובילה בשנת 
וביניהם  אסטרטגיים  מהלכים  מספר  תשע"ח 
הביטוח  תעריפי  הפחתת  המורחב,  הלידה  סל 
חדשים  רפואיים  מרכזים  פתיחת  המשלים, 
תשע"ט  בשנת  "גם  ועוד.  החרדי  במגזר 
שאת  ביתר  ולפעול  לצמוח  נמשיך  הבעל"ט 

עבור המגזר".

 כמות מצטרפים ללאומית במגזר החרדי

5,505 

8,899 

15,040 

 ח"תשע ז"תשע ו"תשע

שיתוף פעולה נרחב בין המרכז הרפואי שיבא לבתי ההוראה:
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חולה ריאות שעבד במפעל לצבע 
הוכיח שמדובר בפגיעה בעבודה

ישיבת כפר סיטרין – עתיד מצוין 
מתחיל בלימוד מהנה

הילה פלאח

לצבע  במפעל  תחזוקה  כמנהל  שימש  התובע, 
בלתי  ראות  מחלת  גילוי  שנים,  כחמש  במשך 
הפיכה, בסמוך לסגירת המפעל, היא שהביאה 
אותו להגיש תביעה להכרה בפגיעה בעבודה, 

אל הביטוח הלאומי.
בביטוח הלאומי הערימו קשיים ותביעתו נגררה 
להליכים ממושכים, הוא לא הצליח לקבל את 
הרלוונטיים,  מהגורמים  המבוקש  התיעוד 
הציג  הלאומי  הביטוח  נסגר,  שכבר  במפעל 
מומחים מטעמו, שלמעשה הפריכו את הקשר 
אל  האחרונות,  השנים  בחמש  עבודתו  של 

המחלה שהתפתחה.
עבודתו  איבד את מקום  זה עתה  התובע שרק 
ואף נותר עם מגבלה רפואית, שמגבילה אותו 
אל  פנה  אחרת,  עבודה  בכל  בעתיד,  לעסוק 
שמסייעת  זכויות,  למימוש  המרכזית  החברה 
לנפגעי עבודה בהליכי ההכרה בתאונה ולאחר 
המגיעים,  הנכות  אחוזי  קביעת  בהליכי  מכן 
והפיצויים  ההכרה  את  לקבל  לו  שתסייע  כדי 

המגיעים לו.
תחילה  זה,  במקרה  לטפל  מונה  מיוחד  צוות 
במסגרתה  התובע,  של  עבודתו  אחר  התחקה 
שהה בכל שטחי המפעל, ללא הגנה מתאימה, 
שעות  במשך  מסוכנים,  לחומרים  חשוף  והיה 
תיעוד  להוציא  הצליח  הצוות  יום,  מידי  רבות 
בשנים  למפעל  שנעשתה  הבטיחות  מבקרת 
השונים  העובדים  חשיפת  דוחות  האחרונות, 
לחומרים מסוכנים ואת כל התיעוד הרפואי של 

התובע, הנוגע להתפתחות מחלתו.  
מומחה  של  דעת  חוות  הגיש  הרפואי  הצוות 

הנתונים  בסיס  על  שקישר  ריאות,  למחלת 
העובדתיים וכל הנתונים שנאספו, את עיסוקו 
התפתחות  אל  האחרונות,  בשנים  התובע  של 
כך  לסבול,  החל  ממנה  הקשה  הריאות  מחלת 
הצליח לדחוק את חוות הדעת שהציג הביטוח 
הלאומי .הצוות ליווה את התובע, עד להשלמת 
שבסופו  הלאומי,  הביטוח  מול  ההליך  כל 
הוכר כנפגע עבודה וקיבל פיצויים של עשרות 
אלפי שקלים באופן חד פעמי, וקצבה חודשית 

קבועה, מכאן ואילך.
בהליך  בהצלחה  שטיפל  הרפואי  הצוות  לפי 
זה, יש שני סוגים של פגיעות בעבודה, תאונת 
העבודה,  ועקב  כדי  תוך  תאונה  שהיא  עבודה 
חלה  שהמבוטח  מחלה  שהיא  מקצוע  ומחלת 
בה בעקבות העבודה, שאותה נהוג גם במקרים 
מסוימים לכנות מיקרו טראומה, פגיעות חוזרות 
שהביא  נזק,  הסבה  מהן  אחת  שכל  ונשנות, 
בסופו של דבר לנזק ממשי, כמו למשל במקרה 
התובע,  של  ונשנית  חוזרת  חשיפה  שבו  זה 
לחומרים מסוכנים, הובילה להתפתחות מחלת 

הריאות ממנה סובל.
"לצערנו אנחנו עדים לתופעה של ריבוי תאונות 
מי  שיש  לדעת  צריכים  עבודה  נפגעי  עבודה, 
זכויותיהם"  על  במאבק  להם  לסייע  שיכול 
אומר הרב שמאי שזירי, יו"ר החברה המרכזית 
של  שילוב  זה,  במקרה  "גם  זכויות.  למימוש 
התובע,  מאיתנו  שקיבל  ומקצועי  רפואי  ליווי 
הצליח להשיג את התוצאה המבוקשת, הכרה 
הזכויות  כל  ומימוש  שעבר  העבודה  בתאונת 

המגיעות לו כתוצאה מכך."

אלי כהן

על מורדות הר הכרמל, בין עצי היער הירוקים, 
התיכון  הים  חוף  של  המרהיב  הנוף  מול  אל 
במרחק של דקות נסיעה ספורות מכביש החוף, 
שוכנת ישיבת אור אבנר כפר סיטרין. הישיבה 
קנתה  בארץ,  היפים  הנופים  באחד  הממוקמת 
אידיאלי  כמקום  האחרונות  בשנים  שמה  את 

תורניים  לימודים  בין  לשילוב 
ובין לימודי מקצוע ברמה גבוהה.

לימודי  מתקיימים  במקום 
פנימייתית  מסגרת  עם  מתיבתא 
בכיתות  לתלמידים  וביתית  חמה 
לימודית  לתמיכה  שזוכים  ח',  ז' 
אותם  שמובילה  מיוחדת 
להצלחה וסיפוק. לצד המתיבתא, 
כפר  אבנר  אור  ישיבת  פועלת 
לימודים  מקום  שמהווה  סיטרין, 
אהוב ומצליח לתלמיד המעוניין 
וחול  קודש  מקצועות  בלימוד 
במסגרת ישיבתית ספוגה ביראת 
שמים, ובמסגרת לימודית נינוחה 

ומכילה. 
מתקיימים  בישיבה  הלימודים 

במתכונת הלימודים הרגילה בעולם הישיבות, 
אך עם צוות חינוכי מיוחד שאמון על הקניית 
כל  אישית של  לצמיחה  חוויתי,  ללימוד  כלים 
תורני  ידע  ורכישת  הפוטנציאל  מיצוי  תלמיד, 

מקיף ומעמיק.
זוכים  התלמידים  והגמרא,  העיון  לימודי  לצד 
בתחומים  גם  התורני  עולמם  את  להעשיר 
מעשיים עם קורסים במקצועות קודש שבסיומם 
מוענקות לתלמידים תעודות לשימוש ביום יום 

כשוחטים, סופרי סת"ם ועוד. 
המקצועות  ולימודי  הקודש  ללימודי  במקביל 
מחונכים  הישיבה  תלמידי  התורניים, 
ואכן,  כלליים.  בלימודים  גם  להצטיינות 
הגבוהה  הלימודים  ברמת  מובילה  הישיבה 
לתלמידים  שיאפשרו  הבגרות  מקצועות  של 

להשתלב בצורה מקצועית בעולם המעשה.

"סוד  חייבי:  מנחם  הרב  הישיבה  ראש  לדברי 
שלה.  התלמידים  הוא  הישיבה  של  ההצלחה 
עם  בשילוב  המיוחדת  הגלילית  האווירה 
לתלמידים  שמעניק  וקשוב  מסור  חינוכי  צוות 
התורניים  בלימודים  הן  להצטיין  הכלים  את 
הם  כלליים,  ולימודים  מקצוע  ברכישת  והן 
האדיר  הפוטנציאל  את  לממש  מצליחים 

שנמצא בתוכם"

מובילים בחשמל, מנצחים במחיר!

לשבוע בלבד! קונים מכונת כביסה 
ומקבלים ₪500 תווים לקניות לחג

מכונת כביסה
קריסטל

A 800 סל"ד דירוג

6
ק״ג

קבל  500 ₪

מכונת כביסה
נורמדה

 A 1000 סל"ד דירוג
תוכנית קצרה 15 דקות

7
ק״ג

קבל  500 ₪

מכונת כביסה
שארפ

 A 1000 סל"ד דירוג
15 תוכניות 

7
ק״ג

קבל  500 ₪

מכונת כביסה
ווירפול

 A 1000 סל"ד דירוג
כולל צג אלקטרוני

7
ק״ג

קבל  500 ₪

מכונת כביסה
אל ג׳י

 A 1000 סל"ד דירוג
14 תוכניות

6
ק״ג

קבל  500 ₪

מכונת כביסה
האייר

A 800 סל"ד דירוג
טיימר ל-24 שעות

10
ק״ג

קבל  500 ₪

מכונת כביסה
סמסונג

 A 1200 סל"ד דירוג
תוכנית קצרה 15 דקות 

תוף יהלום
7חסכוני במים 

ק״ג
קבל  500 ₪

מכונת כביסה
קונסטרוקטה
 A 1000 סל"ד דירוג

תוכנית קצרה, 
אחריות 5 שנים ב-₪99

8
ק״ג

קבל  500 ₪

מכונת כביסה
בוש

 A 1000 סל"ד דירוג
כולל צג אלקטרוני

7
ק״ג

קבל  500 ₪

מכונת כביסה
סימנס

 A 1000 סל"ד דירוג
תוכנית קצרה ב-15 דקות 

אחריות 5 שנים ב-199 ₪ 

7
ק״ג

קבל  500 ₪

*מבצע החזרים עד 500 ₪, דהיינו החזר מתנה לכל רוכש ממודעה זו בלבד באמצעות תו קנייה ע״פ תקנון המבצע. 
*מימוש תו הקנייה בכפוף להתניות המופיעות בגב הכרטיס. *עד ₪3,000 תווים בקנייה אחת ללקוח *כל הקודם זוכה *טל״ח.

חשמל החסד בני ברק | רח׳ ירושלים 30 074-7576625

₪1,590

₪1,490

₪1,590

₪1,190

₪1,990

₪1,990

₪1,290

₪1,790

₪1,490

₪1,990
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בפרשתנו אנו מצווים: "זכור את אשר עשה ה' אלוקיך 
לשם  ט'(.  כ"ד  )דברים  ממצרים,  בצאתכם  בדרך  למרים 
לשון  מלדבר  להימנע  כדי  רש"י:  מפרש  לזכור?  יש  מה 

הרע. זכור העשוי למרים שדיברה באחיה ולקתה בנגעים.
ויש להבין, וכי לא מצאנו דוגמאות נוספות מדוברי לשון הרע 
שנענשו כמו המרגלים, קורח ועוד, שכאשר נזכור אותם אולי נמנע 
מלדבר לשון הרע? מדוע דווקא את מרים הצדקנית, עלינו לזכור 
זו מקבלת תוקף, בהיותה אחת מששת  על מה שנענשה? תמיהה 
הזכירות התמידיות הנאמרים מידי יום, שאיננו מסתפקים במעשה 
זה כחלק מהיסטוריה של עמנו אלא עלינו לזוכרה בפה, כך שיום 

יום אנו מזכירים את מרים הנביאה בגנותה, הייתכן? 
בסיפור לשון הרע של מרים באחיה משה נאמר: "ותדבר מרים 
ויאמרו  לקח...  אשר  הכושית  האישה  אודות  על  במשה  ואהרן 
הרק במשה דבר ה'... והאיש משה עניו מכל האדם" )במדבר י"ב 
א'- ג'(. שלושת הפסוקים מדברים על לשון הרע של מרים אודות 
גירושי ציפורה ע"י משה אחיה. גם כאן יש להבין איך יתכן שמרים 
האחדות,  סמל  שלום,  ורודף  שלום  אוהב  הכהן  ואהרן  הנביאה 

יכשלו בלשון הרע על אחיהם משה רבינו? 
זאת ועוד, הגמרא במסכת שבת )דף פ"ז( אומרת: שלושה דברים 
גירושי  וביניהם  עמו,  הסכים  והקב"ה  מדעתו  רבינו  משה  עשה 

אשתו. והיכן מצאנו שהקב"ה הסכים לדעתו? כפי שנאמר: "ואתה 
פה עמוד עמדי"  - איתי ולא עם בני ביתך. ואם כן התמיהה גדולה 
שבעתיים, הייתכן שמרים ואהרן ידברו נגד פעולתו של משה רבינו 
כאשר הקב"ה מסכים איתו? גם לולי הסכמתו של הקב"ה הקושיא 
בעוצמתה, שהרי משה רבינו, למד זאת מקל וחומר, כנאמר בגמרא: 
"ומה עם ישראל שלא דיברה שכינה עמהן אלא שעה אחת וקבע 
להן זמן אמרה תורה והיו נכונים... אל תיגשו, אני שכל שעה ושעה 
שכינה מדברת עמי ואיני קובע לי זמן על אחת כמה וכמה"? והרי 
קל וחומר היא אחת מן הדברים שהתורה נדרשת בהן, ואם כן איך 

הם העזו לטעון כנגד לימוד של קל וחומר?
עוד יש להבין את הפסוק שבפרשה זו: "והאיש משה עניו", וכי 
אהרן ומרים טענו שמשה לא עניו שהתורה צריכה להעיד כנגדם 
כאילו הם טועים? הרי הם דברו רק נגד פעולת הגירושין, אבל לא 

ערערו על ענוותנותו של משה?
בסיום פרשה זו נאמר: "והעם לא נסע עד האסף מרים", ורש"י 
שנתעכבה  אחת  שעה  בשביל  המקום  לה  חלק  "לכבוד  מסביר 
מתי  מצאו  לא  וכי  השאלה,  נשאלת  ליאור".  כשהושלך  למשה 
לחלוק למרים כבוד רק בעת שהיא בזויה על עצם היותה מצורעת  
ועקב כך "ותסגר מרים מחוץ למחנה", האם לזה יקרא חלקו לה 
כבוד? אם רוצים להחזיר לה הערכה  הרי זה צריך להיות בשעה 

וכל  נעים  לא  במצב  נמצאת  שהיא  מתי  לא  אך  צדקותה,  שבולט 
אחד מסביר לרעהו למה מחכים לה, ומשיב: עקב היותה מצורעת?

י"ל שמרים ואהרון לא ביקשו להוציא חלילה דיבת משה רבינו 
שנאמר  ואהרן  לו,  יעשה  מה  לדעה  מרחוק  שעמדה  מרים  רעה. 
ומשום  רבינו.  במשה  טוב  רק  חיפשו  בליבו,  ושמח  וראך  עליו: 
אותו  מביאה  שלדעתם  שלו  המרבית  הענווה  על  בטענה  באו  כך 
מענווה  באו  לטענתם  אשתו  גירושי  כביכול.  שגויות  להחלטות 
גדולה שפה המדבר עם הקב"ה צריך להיות טהור כל הזמן. בעוד 
שהם הבינו שהקב"ה חפץ בעולם מתוקן ובחיי אישות רגילים לא 
כמו הדתות האחרות הדורשות פרישות מכל חיי העולם הזה. אולם 

בגלל גדלותם וצדקותם דקדק עמם הקב"ה כחוט השערה. 
זו, זה אינו גנותה של מרים אלא מעלתה. שממנה  כך שפרשה 
של  שבחו  מתוך  שבא  קל  רמז  על  אפילו  להקפיד  כך  כל  נדרש 
משה רבינו. ומשום כך כשרוצים להזכיר את גודל עוון לשון הרע, 
האיסור  ומאידך  מחד  שבחה  ללמדנו  כדי  "מרים"  את  מזכירים 
אפילו  זה  איסור  על  נתבעים  שצדיקים  הרע,  בלשון  שיש  הנורא 

בחוט השערה.
אם כן, פה היה המקום לחלוק לה כבוד. כי בפרשת משה רבינו, 

התבטא יותר מכל גדלותה ולא גנותה.

צּור ְיָלְדָך ֶּתִׁשי ַוִּתְׁשַּכח ֵא-ל ְמֹחְלֶלָך

"זכור את אשר עשה ה' למרים"

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

על הפסוק )תהילים יא, ה( ה' ַצִּדיק ִיְבָחן דרשו רבותינו 
)ב"ר נה, ב( אין הקב"ה מנסה את האדם בניסיון שאינו 
יכול לעמוד בו. זהו יסוד גדול בכל מערך החיים שצריך 
כל יהודי לדעת אותו- אין הקב"ה נותן על האדם דבר שאין בכוחו 

לעמוד בו, אין מציאות כזאת! 
הקב"ה יודע בדיוק את מידת הקושי שיש לאדם ומביא לו אך 
ורק ניסיון שיכול לעמוד בו, ולכן אם לא עמד בניסיון עבירה היא 

בידו, כיון שניתן לו הכוחות לנצח ולעמוד. 
כתונת  את  לו  כשהראו  הקדושים,  האבות  בחיר  אבינו,  יעקב 
טַֹרף  ָטרֹף  ֲאָכָלְתהּו  ָרָעה  ש-ַחָּיה  לו  ואמרו  בדם  בנו מלאה  יוסף 
מהבשורה  להתנחם  סירב  שהוא  כתוב  לג(,  לז,  )בראשית  יוֵֹסף 
המרה, ַוָּיֻקמּו ָכל ָּבָניו ְוָכל ְּבנָֹתיו ְלַנֲחמוֹ ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם )שם, לז(, 
הקדושים  האבות  תפארת  אבינו,  יעקב  כיצד  השאלה,  ונשאלת 
א,  )איוב  ְמבָֹרְך  ה'  ֵׁשם  ְיִהי  ָלָקח  וה'  ָנַתן  ה'  סירב להתנחם, הרי 

כא(. 
אלא אפשר לבאר זאת על פי היסוד שאמרנו, יעקב אבינו לא 
היה יכול להתנחם כיון שבאמת יוסף לא מת, שאם היה מת- יכול 
על  ניסיון  מביא  הקב"ה  שאין  כיון  בניסיון,  לעמוד  יעקב  היה 
האדם שאינו יכול לעמוד בו, חזקה על המת שמשתכח מן הלב 
והקרעים  יורד  הכאב  ע"ב(,  נח  )ברכות  חודש  עשר  שניים  תוך 
זאת  ועשה  בעולמו,  הטביע  הקב"ה  כך  לאט,  לאט  מתאחים 
הבורא יתברך לטובת האדם כדי שישכח מן המת וימשיך בשגרת 
חייו ולא יכנס חלילה לדיכאון וצער כל ימיו, אולם עלינו להיזהר 

שלא להשתמש בשכחה זו כדי לשכוח את הקב"ה. 
יח(- הקב"ה  ְמחְֹלֶלָך )דברים לב,  ֵא-ל  ַוִּתְׁשַּכח  ֶּתִׁשי  ְיָלְדָך  צּור 
הצער  את  ישכחו  אדם  שבני  כדי  השכחה  את  בעולם  הטביע 
סגולת  את  לוקח  אדם?  עושה  ומה  להם,  שהיה  והמכאובים 
ואת  הקדושה  התורה  את  שוכח  יתברך,  ה'  את  ושוכח  השכחה 
קיום המצוות, ועל זה בא הקב"ה בתביעה על האדם, בשביל זה 

נתתי לך את השכחה? 

בעניין זה יש משל נפלא מאוד של המגיד מדובנא על האדם 
השוכח את ה' במקום לשכוח את הצרות:

נכשל  הוא  מזלו  לרוע  אולם  מסחר,  בית  היה  אחד  ליהודי 
בכמה עסקאות ונכנס לחובות גדולים ושקע בהלוואות בסכומים 
ובמה  איך  לו  היה  לא  ההלוואות  פירעון  זמן  כשהגיע  אדירים, 
לשלם, ולכן ניסה לדחותם בעוד כמה חודשים אך ללא הצלחה, 

להחזיק  יכול  היה  ולא  כמעט  אדם  ואותו  גברו  והמתח  הלחץ 
מעמד, ונכנס לדיכאון עמוק. 

והנה, יום אחד פגש אותו אחד ממכריו הטובים ושאל לשלומו, 
ענה לו חבירו שהוא מרגיש שבור ורצוץ, אין לו יום ולא לילה, 

הוא חייב סכומי עתק לאנשים ואין לו במה להחזיר.
אמר לו ידידו, תשמע, אני אתן לך עצה להינצל, כשיבואו אליך 
בעלי החובות לדרוש את כספם תעשה את עצמך משוגע, תעלה 
יראו  כשהם  תרנגול..  כמו  קו-ריקו"  "קו-  ותצעק  השולחן  על 
על  מרחם  ברוך  הארץ,  על  מרחם  "ברוך  עליך  יברכו  הם  אותך 

הבריות".. הוא השתבש.. וכך יעזבו אותך לנפשך. 
באים  כשהיו  הטוב,  ידידו  כעצת  ועשה  האיש  אותו  התעודד 
אליו הנושים היה עושה עצמו כמשוגע שיצא מדעתו, וכך רחמו 

עליו וויתרו לו על כל החובות. 
שמח האיש שמחה גדולה והלך לידידו הטוב והודה לו מקרב 
לב, וביקש ממנו שיתן לו הלוואה של 50,000 דולר )בלא ריבית 
והצמדה( כדי שיוכל להשתקם ולחזור לעצמו, ידידו הטוב הסכים 
להלוות לו את הכסף וקבעו את זמן הפירעון לעוד עשרה חודשים. 
לאחר עשרה חודשים הגיע הידיד לקבל את כספו בחזרה, דפק 
בדלת וביקש את כספו, ולתדהמתו ראה את אותו אדם קופץ על 

השולחן ועושה קולות של תרנגול כאדם משוגע שיצא מדעתו.
אמר לו אותו ידיד, תגיד, אתה לא מתבייש? אני נתתי לך את 
ורצה  מקל  הרים  נגדי?  אותה  תעשה  אתה  ועכשיו  הזאת  העצה 
להכותו, עד שנכנע אותו אדם, הבין שטעה והחזיר את ההלוואה 

בחזרה. 
השכחה  סגולת  את  לנו  נתן  הקב"ה  והנמשל,  המשל,  זהו 
מהמשברים  לקום  שנוכל  כדי  והבעיות  הצרות  את  שנשכח  כדי 
ולהמשיך את מהלך החיים, ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעוָֹדד )תהילים כ, ט(, 
"צּור ְיָלְדָך ֶּתִׁשי"- הקב"ה הוליד את האדם עם שכחה, ומה עושה 
בה האדם? "ַוִּתְׁשַּכח ֵא-ל ְמחְֹלֶלָך", שוכח את מי שנתן לו את זה, 

שוכח את ה' יתברך. 
צריכים  אלוקינו,  ה'  את  נשכח  לא  בואו  יקרים,  אחים  רבותי, 
רוח  נחת  ולעשות  המצוות  את  לקיים  איך  הזמן  כל  לזכור  אנו 
ליוצרנו, בפרט בימים הקדושים האלה שאנו נמצאים, ימי אלול- 
חודש הרחמים והסליחות, ימי יריד שיש לנו את האפשרות לקנות 
ולהרוויח בו לכל השנה כולה, מי שטרח בערב שבת יזכה לאכול 
בשבת )ע"ז ג ע"א(, מי שטורח בחודש אלול- ערב השנה החדשה 

יאכל ויהנה בשנה הבאה.
לכן אחים יקרים, בו נקנה עוד ועוד מצוות בחודש הקדוש הזה, 

נקנה  תפילות,  נקנה  סליחות,  נקנה  לתורה,  עתים  קביעת  נקנה 
קריאת תהילים, נקנה קריאת תיקוני הזוהר הקדוש, נקנה הלכות, 
נקנה צדקות, זה הזמן, ננצל את החודש של היריד הגדול, שיננא 
)שנון, חריף(, חטוף ואכול, חטוף ושתי )עירובין נד ע"א(, בואו 

נחטוף רבותי. 

ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדוֹׁש ְוֹלא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך )דברים 
כג, טו(. מרגלא בפומיה דהמקובל הצדיק רבי מאיר אבוחצירא 
זצ"ל שמקור הקדושה הוא בעיניים ורמז לכך בפסוק ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה 
ֵעיַנִים )בראשית לח, כא(, היכן הקדושה נמצאת? בעיניים,  ִהוא ָבֽ
אדם ששומר את עיניו בקדושה הקב"ה נמצא איתו, מגן ושומר 
עליו מכל פגע, ְועֵֹצם ֵעיָניו ֵמְראוֹת ְּבָרע, הּוא ְמרוִֹמים ִיְׁשּכֹן ...ֶמֶלְך 

ְּבָיְפיוֹ ֶּתֱחֶזיָנה ֵעיֶניָך )ישעיה לג, טו-יז(.
חלילה  להסתכל  שלא  משמר  מכל  לשמור  צריך  העיניים  את 
ַּמִים  יְֹרָדה  ֵעיִני  ֵעיִני  כיון שהכל תלוי בעיניים,  בדברים אסורים, 
)איכה א, טז(, הסתכלות אחת לא נכונה כבר יכולה להוריד את 
ְלַגֶּגָך )דברים כב, ח(- אלו העיניים, תכסה  ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה  האדם, 
משם  )שם(,  ִמֶּמּנּו..  ַהּנֵֹפל  ִיּפֹל  ִּכי  מדוע?  היטב,  אותם  ותשמור 
יכולה להיות חלילה ירידה גדולה, ְוָרִאיָת ַּבִּׁשְבָיה, תחילה מעידת 
האדם היא בראיה, ולהיפך אדם ששומר את עיניו זוכה שהקב"ה 
ֵמַאֲחֶריָך  ְוָׁשב  ָּדָבר  ֶעְרַות  ְבָך  ִיְרֶאה  ְוֹלא  עליו,  ומגן  עמו  נמצא 

)דברים כג, טו(. 
ונספר, בחור מישיבת "הנגב" בנתיבות נסע באוטובוס והתיישב 
באחד המושבים לבדו, לאחר כמה דקות עלתה אשה שהתלבשה 
בחציפות ובחוסר צניעות והתיישבה לידו. הבחור רצה לשמור על 
קדושתו ולא להיכשל בעיניו ומיד עבר להתיישב במושב האחורי 
של האוטובוס, ולאחר מספר דקות  נפלה עליו תרדמה פתאומית 
חבלה  מטען  שיש  ומודיע  אליו  מדבר  קול  שומע  הוא  ובחלום 

מתחת למושבו באוטובוס, ועליו להתריע על כך במהרה.
התעורר הבחור בבהלה, ומיד רץ להודיע על כך לנהג, שהזמין 
ברגעים  החבלה  מטען  את  שניטרלו  ההצלה  אנשי  את  מיד 
אדוננו  אל  המשטרה  חבלן  ניגש  ימים  כמה  לאחר  האחרונים. 
מטען  את  שניטרל  בגאווה  לו  וסיפר  זצ"ל  סאלי  הבבא  הצדיק 
שלא  ואמר  דבריו  דחה  הרב  אך  שלם,  אוטובוס  והציל  החבלה 
המשטרה הצילה את אנשי האוטובוס, אלא אותו בחור ששמר את 
עיניו הוא זה שהציל את כולם! יהי רצון שנזכה להרבות קדושה 

וטהרה בעם ישראל ונזכה בקרוב לגאולה השלימה, אמן.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר





הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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אחד  כאיש  בע"ה  נזכה  מספר  ימים  בעוד 
בלב אחד להיכנס לשני ימי ראש השנה, כבר 
ניכר על הבעות פניהם של החכמים סוג של 
שכולם  יודעים  העדה  עיני  והם  הדין,  אימת 
נקרא  אנשים  של  מקבץ  כל  סומכים.  עליהם 
ורשעים  בינוניים  צדיקים  לייחד  וזאת  צבר, 
משפיעים  שכולם  משום  אחד,  למקום 
זה מזה, אם נחשוב חלילה שאין  ומושפעים 
אנו קשורים בקשר הדוק כולנו ליחידה אחת, 
ככתוב  הדדית  הערבות  יסוד  את  ביטלנו  אז 
את  ביטלנו  וגם  לזה'  זה  ערבים  ישראל  'כל 

מצוות ואהבת לרעך כמוך. 
יעמיד  היום  עולם,  הרת  היום  הזה,  היום 
נשפט  מי שלא  אין  עולם,  יצורי  כל  במשפט 
אנו  האחרונים  אלול  בימי  לכן  הזה,  כהיום 
לאותה  הקשורות  מצוות  ועוד  עוד  מוסיפים 
כבר  בראשו  שעיניו  ומי  הדדית,  ערבות 
"איש  לקיים  ממהר  הזה  החודש  מתחילת 
לרעהו ומתנות לאביונים", לרמוז לך להרבות 
מעבירים  וצדקה  ותשובה  תפלה  כי  צדקה, 
את רוע הגזירה, ומי לא שמע בכל מקום שנה 
שכבה  מכל  ובוקעת  העולה  זעקה  שעברה 
משפחה  ואין  ורשעים,  בינוניים  צדיקים  בין 
שלא חוותה השנה את אותה זעקה, בכל עיר 
שכונה ויישוב ישבו שבעה על מיתה משונה. 
כתב שלמה המלך בקהלת "עיר קטנה ואנשים 
עיר   - ישראל  חכמי  תרגמו  וכבר  מעט",  בה 
עומקם  מיד  ונראה  אדם  של  גופו  זהו  קטנה 

של דברים. 
כידוע, גוף האדם מתחלק לשלושה חלקים, 
הראש למעלה מכולם נוגע בשמים מעל לקו 
ומתחת  והריאות  הלב  משכן  שם   - הסרעפת 
חלק  לכל  העיכול.  כלי  שם  הסרעפת  לקו 
מחלקי  אחד  משכן  ובו  מלך  הגוף  מחלקי 
הנשמה. בראש - המח ומערכת העצבים ובו 
ומערכת  הלב  שם   - החזה  בבית  הנשמה. 
וממנו  הכבד   - בבטן  הרוח.  ובו  העורקים 

הוורידים ובו הנפש. 
גוף  כי  יצירה  כן כתב הראב"ד בספר  כמו 
האדם מתנהל בל"ב נתיבות, יש מהם עצבים 
)מח( ומהם עורקים וגידין דופקין )לב( וגידין 
ושאינם דופקין )כבד( וכן בכל ציבור יש צדיק 
כבד,  כנגד  ורשע  לב  כנגד  ובינוני  מח  כנגד 
ולכן אם נזכה בחודש אלול לשלוש מדרגות - 
תפילה תשובה וצדקה - נזכה לחזק את הצבר 

ועל ידי כן לצאת זכאין בדין. 
זכאין  ויום  יום  כל  לצאת  בחיים  החכמה 
וזכין הינה סדר, שאדם עושה סדר ושם את כל 
החלקים במקום הוא זוכה להעמיד עצמו על 
הרגלים ונעשה אדם, וזאת כנגד מי שהולך על 
ידיים ורגלים שנקרא בעל חי, ואם אינו יכול 

לזוז ר"ל נקרא צמח. 
ספר  על  הראב"ד  וביניהם  הרפואה  חכמי 
יצירה והרמב"ם כתבו, שטוב שבמאכל הולך 
הלב  אל  עולה  הכבד  שבדם  והטוב  לכבד 
והטוב שבדם הלב עולה אל המוח, התשובה 
המשקל,  הוא  לכך  ביותר  הפשוט  וההסבר 
בחלקים  נשאר  הוא  יותר  כבד  שהדם  ככל 
הנמוכים שבגוף האדם וככל שהדם זך וטהור 

יותר הוא עולה אל המח. 
בצורה  נמדדת  דמנו  טוהר  של  זו  תופעה 
אחד  ברגע  קם  אדם  כאשר  וזאת  פשוטה, 
וטהור  זך  שדמו  מי  לעמידה,  שכיבה  ממצב 
ככל  אך  הפרעה,  שום  ללא  זאת  יעשה  הוא 
אותה  האדם  על  תקשה  כך  יותר  עב  שהדם 
ועד  בעיניים  בשחור  שמתחילה  פעולה 
יותר  עב  שדמו  ומי  נפילה,  ואף  סחרחורת 
תקשה עליו תנועה זו ויישאר שוכב במיטתו. 
לכן החודש הזה, חודש אלול, אנו מצווים 
כנגד הכבד ששם משכן  דברים:  על שלושה 
וכידוע  צדקה,  מתן  על  מצווים  אנו  הכעס 
כי  שכתוב  וזהו  דמים  כן  גם  קוראים  לכסף 
לתת  לאדם  שקשה  ככל  הדמים,  הם  דמיך 
צדקה כך יקשה לו לאהוב את קרוביו ושכניו 
כי דמיך הם דמים, והעצה לכך להרבות צדקה 
מצילה  שצדקה  מהסיבה  גם  הזה  בחודש 

ממוות, שלא נכתב חלילה לכך. 
אוכלים,  אנו  אותו  שהמזון  ספק  אין 
הקלים לעיכול והטוב שבכולם ירקות סלטים 
שהיא  תפילה  לשון   - הלב  כנגד  וקטניות. 
אותיות פתילה, שמקשרת ומחברת בין השמן 
למאור ובין האויר ובין האש. גם בגוף האדם 
הלב הוא המשאבה ששואבת מצד ימין את דו-

תחמוצת הפחמן, הדם הורידי העב, ומשלחת 
ידי  על  החיים  ואת  החמצן  את  באיברים 
כמאמר  חלל  כידוע  ובלב  העורקים,  מערכת 
דוד המלך וליבי חלל בקרבי וגם ביקש ורוח 
נכון חדש בקרבי, ולכן שרירי הלב מושפעים 
באופן ישיר ממצב הרוח של האדם. אם האדם 
נמצא בסביבה רעה הוא נושם את אותה אוירה 
ואחר כך יוצאות מפיו אותן מילים או ביטויים 
שהשתמשו בהם בני החבורה, וכן להיפך, אם 
זוכה להסתופף בצילם של צדיקים ונושם את 
חכמתם ותפילותיהם, הוא זוכה ומוציא אותן 
מפיו וכן יעשה שיתרחק מאוויר מזוהם ויטהר 

הבל פיו. 
לה  שצריך  תשובה,  לשון  המח  וכנגד 
להבין  לבחון  למדוד  לשקול  ושכל  חכמה 
לקרב לרחק ולהשתמש בכח הדמיון מה טוב 
ומה רע, וזוכה לקרב הטוב ולרחק הרע, שאם 
יעשה להיפך ייכנס לכלל סכנה, וכאשר אינו 
לכלל  גופו  כל  את  מכניס  אז  תשובה  עושה 

סכנה ממשית. 
את  העצבים  במערכת  המשלח  הוא  המח 
וכבר  ולפעול,  לעשות  וכיצד  מה  הפקודות 
ניכר  אדם  של  שמהילוכו  המלך  שלמה  כתב 
תנועת  מאופן  וזאת  סכל,  או  הוא  חכם  אם 
סדר  בלא  אבר  לכל  מושלכים  אם  האברים 
כולם  ואם  אדם,  אותו  הוא  טיפש  ודאי 

מתואמים ובסדר ודאי חכם הוא האדם. 
ובמעט  ומסתיים  הולך  כבר  אלול  כעת 
עולם  שהינו  לאדם  לו  טוב  שנשארו  הימים 
קטן שימשיל המח על הלב והלב על הכבד. 
כל מאמר זה נאמר לבעלי נפש, ואם בעל רוח 
זכית  כבר  כי  לדבריי  צריך  אינך  ודאי  אתה 
תשובה  מתוך  ומתפלל  עומד  והנך  ונזדככת 

וצדקה כל השנה כולה. 

לקח טוב
נתתי לכם

כי

מוח, לב וכבד

אלול
 זמן הרחמים והסליחות 

 זמני הסליחות:
 מניין ראשון 24:40

מניין שני שעה לפני הנץ
לפני אמירת הסליחות שיחת חיזוק מידי לילה 20 דקות 

בברכה הגבאים

שיכון ג' והסביבה רחוב בעל התניא 26  בני ברק  

מען למכתבים

6
1006

100

6
100

למהירי החלטה!
נותרו דירות אחרונות

4 חדרים ברחוב פרל החל מ 1,600,000& 
כניסה תוך 30 חודש  מפרט טכני עשיר

ברחוב אברבנאל
נותרו 2 דירות אחרונות בקבוצת רכישה 

3 חדרים ב- 1,200,000&
מפרט טכני עשיר

דירות 4 חדרים
דירת גן ופנטהאוז

 &1,750,000
 &2,200,000

6
100
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את  איתה  מתבלים  אנחנו 
איתה  מקשטים  הסלט, 
מאכלים ואפילו מוסיפים אותה 
מאתנו  רבים  אך  לשייקים, 
כמה  יודעים  לא 
חיונית  היא 
ת  ו א י ר ב ל

שלנו.   

 , ה י ל י ז ו ר ט פ
ירוקים  עלים  כמו 
מכילה  אחרים 
שנותן  החומר  כלורפיל, 
לעלים את הצבע הירוק שלהם והוא 
שמסייע  הצמחיים  מהרכיבים  אחד 
ובהורדה  אנמיה  במניעת  רעלים,  בניקוי 

במשקל. 
דברים   7 הכינו  הרבלייף  חברת  של  התזונה  מומחי 

ששווה לדעת על פטרוזיליה:

מולטי ויטמין – בצרור פטרוזיליה יש פי 2 ויטמין A מאשר 
בגזר ופי 2 ויטמין c מאשר בתפוז. כמו כן היא מכלה ויטמין 
k וחומצה פולית. צריכה קבועה של צרור ירוק, תחזק את 

מערכת 
ן  ו ס י ח ה
ע  נ מ ת ו

מחלות. 

מהגוף  רעלים  מסלקת 
הקיים  הכלורפיל   –
את  מזרז  בפטרוזיליה, 
הפסולת  ניקוי  תהליך 
להורדת  מסייע  מהגוף, 
ולהאצת  מהגוף  נפיחות 
ולכן,  המטבוליזם, 
הפטרוזיליה יעילה לאנשים 
בעיכול,  מבעיות  הסובלים 
תחושת  בבטן,  נפיחות 

ועייפות. 

בשל   – צלוליט  סילוק 
הפטרוזיליה  של  היכולת 
היא  מהגוף,  רעלים  לסלק 
בצלוליט  לטיפול  תורמת 

דרך פינוי הפסולת. טבליות דוגמת צליו-לוס המכילות תערובת של ויטמינים, 
בפינוי  נוזלים,  של  הצטברויות  בהפחתת  מסייעות  תבלין,  ועשבי  מינרלים 

פסולת מהגוף, ובשיפור מראה העור בכלל והצלוליט בפרט. 

הפטרוזיליה מכילה כמות גדולה של נוגדי חמצון היעילים   – אנטי אייג'ינג 
מהגוף,  הפסולת  סילוק  תכונת  עם  בשילוב  העור.  של  ההזדקנות  בעיכוב 

הפטרוזיליה מסייעת במניעת קמטוטים וכתמים. 

ופיטוכימיקליים,  מינרלים  ויטמינים,  בפטרוזיליה   – השתן  בדרכי  זיהומים 
מפטרוזיליה  חליטה  שתיית  השתן.  בדרכי  דלקתיות  להפחתת  המסייעים 

שהורתחה במים יכולה להקל על צריבה במתן שתן. 
 

ריח רע מהפה– פטרוזיליה מנטרלת ניחוחות לא נעימים, כך שאם אכלתם 
דג, שום או שאתם סובלים מריח רע מהפה עקב דלקת בחניכיים, לעיסת 
פטרוזיליה או שתיית שייק ירוק עם פטרוזיליה יסייעו לכם להיפטר מהתופעה 

המביכה.

נשים בהריון  ולכן  גבוה מגרה את הרחם  – הפטרוזיליה מריכוז  לידה  זירוז 
מעל  נשים  פטרוזיליה.  של  וממיצויים  מוגברת  מצריכה  להיזהר  צריכות 
שבוע 38 יכולות להמשיך לצרוך פטרוזיליה ללא חשש. עוד אנשים שצריכים 
כליות  ומחלות  דיאליזה  חולי  הם  פטרוזיליה  של  עודפת  מצריכה  להיזהר 

שונות ואנשים הסובלים מקרישיות יתר.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

גלידה בננה ותמרים 

טיפים
כך נעזור לילד 

שפוחד להכנס למים 

הילדים  שאר  בעוד  אך  שחייה,  לקורס  הילד  את  רשמתם 
משחקים במים, הילד אינו מוכן להרטיב את הרגלים. הפחד 
וההסתייגות מפני המים יכולים לנבוע משתי סיבות: האחת, 
תחושת הקרירות של המים והשנייה היא העדר ביטחון. ככול 
שהילד נחשף בגיל צעיר יותר למים, כך הוא מתרגל אליהם 
ורצוי  יכול להתחיל אפילו מהרחם,  יותר. פחד ממים  מהר 
כבר באמבטיה הראשונה שהמגע של המים עם הפעוט יהיה 

חוויה נעימה.

בהכרח  אינם  ופחד  טראומה  הסינית,  הרפואה  לפי   •
קשורים רק לאלמנט המים, אלא ייתכן שברגע שפחד המים 
הזמן  עם  עובר  אינו  הפחד  נוספים.  פחדים  יירפאו  יירפא, 
ולכן כשהילד סובל מפחד ממים רצוי שנעזור לו להתמודד 

בהקדם.

• השלב הראשון כהורים, הוא לחזק את הילד ולתמוך בו. 
יש להימנע משאלות כמו "למה אתה מפחד", "אין לך מה 
לפחד". המטרה היא לעבור את התהליך באופן איטי, אך לא 

לצאת מנקודת הנחה ש"הטראומה תעבור עם הזמן". 

אוהב,  שהילד  משחקים  לבריכה  להביא  היא  ההמלצה   •
לשבת עימו על מדרגות הבריכה ולגרום לו להרגשה כיפית 
על  והקרובים,  המשפחה  את  הילד,  בפני  שתפו  וחיובית. 
את  יעצים  הדבר  בבריכה.  הילד  שחווה  החיובית  החוויה 

הילד ויגרום לו לגאווה ולרצון לחוות בעצמו את החוויה. 

הפחד  עם  ולהתמודד  לחוות  שלו  הזמן  את  לילד  תנו   •
ספק  אין  והשלישית,  השניה  הראשונה,  הפעם  ולאחר 

שתחול התקדמות. 

את  לרכוש  לילד  יעזור  אשר  המתאים  בציוד  הצטיידו   •
הציוד  סנפירים.  או  בננה  מצוף  משקפת,  במים:  הביטחון 
לו  ויקנו  אליהם  להתרגל  במים,  להתקדם  לילד  יעזור 

תחושת שליטה. 

רצוי  הראשון,  השחייה  שיעור  את  שמתחילים  לפני   •
לילד  יעזור  גישה לילדים אשר  ובעל  לבחור במורה מנוסה 
להתמודד עם הפחד. על המדריך להיות סובלני ולרכוש את 
האמון של הילד. לדוגמא באתר עולם המים ניתן למצוא את 
תמונות המדריכים על מנת שהילד יוכל לדעת איך המדריך 

נראה לפני האימון הראשון, דבר המפחית את הפחד. 

המותג אלפרו מציע מתכון לגרסה בריאה ומהירה למבוגרים וילדים לגלידה טבעונית משגעת, פינוק קפוא 
ללא לקטוז לימי הקיץ החמים עם שלושה מרכיבים בלבד. פינוק קפוא ומהיר הכנה משגעת

טעימה

7 דברים שלא ידעתם על פטרוזיליה 
פטרוזיליה היא אחד מעשבי התיבול הנפוצים ביותר במטבח הישראלי, היא קלה לגידול בכל עציץ וגינה 

ויש לה יתרונות בריאותיים רבים • כל הסיבות לאכול את המולטי ויטמין מן הטבע

מרכיבים:  
בננות

200 מ"ל משקה שקדים אורגני ללא תוספת סוכר
 2 תמרי מג'הול קצוצים

אופן ההכנה:
1. מקלפים את הבננות, חותכים לחתיכות בגודל 1-2 

 ס"מ ומקפיאים למשך שעתיים
2. מוצאים את הבננות מהמקפיא ומניחים ל- 10 דקות 

 לפני ההכנה.
3. מעבירים את הבננות לבלנדר, מוסיפים משקה 4. 

 שקדים ואת התמרים ומעבדים למחית חלקה.
4. מגישים מיד. אם התערובת לא מספיק קפואה 

מחזירים למקפיא לעוד שעה 

לבילוי  האולטימטיבי  הזמן  וזה  כאן  עדיין  הקיץ 
לשחות  ללמוד  מצוינת  הזדמנות  וגם  ובים,  בבריכה 
מהמים,  מפחד  הילד  בו  במצב  עושים  מה  אך   •
מומחה  סלע,  אורי   • אליהם?  להכנס  ומסרב  בוכה 
להידרותרפיה, הבעלים של רשת מרכזי עולם המים 
על התופעה  WEST מסביר  ומייסד שיטת השחייה 

וכיצד ניתן לעזור לילד שפוחד ממים



ז’בוטינסקי 98 פתח תקוה טל': 03-921665



האורגים 2 אשדוד טל': 08-6641555
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת -בגדים ומלבושים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. הבעת פניו של אדם. "כל האדם ב____    ____ יפות" 
)אבות א טו(

7. התאונן,התלונן,התרעם. "בינה ו____ ילמדו לקח" )ישעיה 
כט כד( )בלשון רבים(

8. בחשאי,בסתר.  " מרגלים  ____" )יהושע ב א(
9. טיח.  "המזבח וסדוהו ב____" )סוטה ז ה(

11. קיצור המילים : תענית יחיד.
12. מי שמקבל הנאה מדבר - מה. "זה לא ____ וזה לא 

חסר" )בבא קמא כ.(
13. משל למי שלומד בזיקנתו כשזכרונו חלש ותפיסתו קהה 

יותר. "ל____ כתובה על ניר מחוק" )אבות ד כ( )בהיפוך 
אותיות(

15. קיצור המילים : ויקרא רבה.
16. אחד מראשי האבות לשבט בנימין שישבו בירושלים. 

"ושחריה ו____" )דה"א ח כו(
18. כנוי ללשון הארמית שהיתה מדוברת בפי היהודים 
בתקופת התנאים והאמוראים. "גיפטית לגיפטים ____ 

לעברים" )מגילה יח.(

1. משתרע,מתפשט. "ויהי לגפן ____" )יחזקאל יז ו( )בלשון נקבה( 
)בכתיב חסר(

2. עצי פרי וצמחי מטע אחרים פגומים שאינם מניבים פרי. "מקבל 
עליו עשר ____ למאה" )בבא בתרא צה.(

3. המון,רעש,שאון. "נהלך ב___" )תהלים נה טו(
4. כדי שלא,למען לא. "ולא תגעו בו ___" )בראשית ג ג(

5. בריחה,מנוסה. "שתחלת ____ נפילה" )סוטה ח ו(
6. תמך בו,עודד אותו.  החזיק ב____.  )ישעיה מה א(

10. דהירה,קפיצת הסוס הדוהר מהר. "הלמו עקבי-סוס מ____     
_____ אביריו" )שופטים ה כב( )בלשון רבים(

12. נדבן. הנותן ברצון מהונו לנצרכים. "פני ___" )משלי יט ו(
14. גליל של מתכת או של עץ בעל ראש מורחב לכתישה במכתש. 

"הריפות ב___" )משלי כז כב( )בהיפוך אותיות(
16. בקיצור נמרץ,במהירות,כלאחר-יד. "____ רגל אחת" )שבת לא.(

17. קיצור המילים : הושענא רבה.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

רדידי,  כסות,  בגד,  פתיגיל,  חלצתו,  אפוד,  סדין,  חלפת,  אזור,  נעל,  חגרת,  אדרת,  מעיל,  חגר,  אבנט, 
שק,  מכנסי,  והרעלות,  שמלה,  מחלצות,  והמעטפות,  שלמה,  לבש,  הצעיף,  רקמה,  כתנת,  המטפחת, 

ותכריך, מלבוש, כלי גבר

תכתנתוהמעטפותנישא
שואיסנלישרתחפטמהא

יהנתאבמשסנואגלאנפ

תרתדוחגעתשסנהזאית
נעישלנאשינכגואעדי

שליצסנאמאלשריצנסג

תווגאהמשסנניהאישי

דתתאמכסנדתענאשליל

תאכקנשבגדילסנמדגר

טשרסנתשיתשיתהאידי

נסישריתבפגרחנאיוש

בדכדכנינלגגאשדיפק

אמאשותצלחרבגילכאא

1. שמה הראשון של תל אביב
2. האם יש ישוב שנקרא בשם "עין כמונים"?

3. היכן נמצא פסל הארי השואג?                                                                                                         
4. היכן נמצאת "רמת הנדיב"?

5. על שם מי כפר הנוער ימין אורד?
6. על שם מי קרית מלאכי?
7. נקראת גם "עיר האבות"

8. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...
9. שם ההר המתרומם מעל צפת ושוכן במרכזה

10. "אם המושבות"
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. אחוזת בית  2. לא 3. באב אל-וואד 4. בזכרון יעקב 5. על שם צ'רלס אורד ויינגייט 
6. על שם הקהילה היהודית של "לוס אנג'לס"  7. באר שבע 8. געתון 9. המצודה 

10. פתח תקווה
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בנתיב זההחסדחמישישי

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

ט'-י"ג באלול20-24.8.18

עד שישימבצעים בימי שני

הזוכים בהגרלה:
*30,000 ש"ח
קניות לשנה 

-משפ' שריקי מב"ב
-משפ' אדלר מאשדוד

*מקרר-זאב כהן מאלעד
*מקפיא-משפ' 

שטינהרטר מירושלים

משחת שיניים
קולגייט טוטל

תמרים גליליות רולעדין

קוד:4078379

1 ק"ג חלבי
עדין

סוגים שונים
750 מ"ל

צלחות ח"פ 
גדולות קשיחות

1 ק"ג

שמפו/מרכך/תחליב רחצה כיף/נקה 7

10

6 ב-
10

3 ב-
20

מטרנה מהדרין
ללא שלבים

700 גר'

3990

שמן קנולה 
'מעולה'

1 ליטר

גלידת פנטסיה
חלבי/פרווה

נסטלה

4 ב-
20

1190

13901390

פילה סלומון
בלדי

23-24
י"ב--י"ג באלול

6*1.5 ליטר

6*1.5 ליטר

גדלים שונים
ללא מכסה

שישיית מרינדה/
סבן אפ

מארזי תבניותשישיית פפסי
אלומיניום 'מעולה'

3 ב-
20

ירכיים עוף חזה עוף

כרעיים עוף

בד"ץ/לנדא
תפארת-שארית/

מחפוד

תפארת-שארית

קוד: 3751846/5756139

1990 1990

חציל במיונז חומוס מזרחי
1 ק"ג

סלטי מיקי
1 ק"ג

סלטי מיקי

לק"גלק"ג

לק"ג

59902990

2990

למארז
790

מנות סלומון
בלדי

לק"ג
6990

790

2990
לק"ג



בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

כי תצא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:37
18:55
18:34

19:49
19:51
19:51

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי י"א באלול תשע"ח 22/8/18 • גיליון מס' 1169

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
052-6547797פגישת ייעוץ  עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו דרושה 
סייעת

050-7680636

י. לוי, עו''ד ונוטריון
שרותי נוטריון 

בני ברק והסביבה

דגל התורה ואגודת ישראל ירוצו בנפרד 
כפי שנחשף ב'קו עיתונות' לראשונה, ולאחר ישיבת הנהלת 'דגל' בה נשקלה האפשרות להתמודד 
ויכוח על  לריצה הנפרדת:  • הרקע  בירושלים  בנפרד  ירוצו  - שתי הרשימות  בכל הארץ  בנפרד 
על  פנימי  לחץ  עתה,  לעת  פתוחה  נותרה  העיר  ראשות  שאלת   • ברשימה  המקומות  חלוקת 
הגר"ב  בבית  נפגשו  האחרון  בחמישי   • דייטש  מועמדות  סביב  להתאחד  וש"ס  התורה'  ‘דגל 
סולובייצ'יק נציגי ‘אגודה' פרוש ודייטש עם נציגי ‘דגל' ראוכברגר וובר, אך טרם הושגו תוצאות 

/ שטח מוניציפאלי, עמ' 30-31

לאחר כישלון המגעים – כולל פגישה בביתו של הגר"ב סולובייצ'יק – התקבלה ההחלטה הדרמטית:

בד סוכה לפרגולה
הזמנה לפי מידה
חלון, דלת, טבעות
058-4533400
www.badimn.co.il

רבי עקיבא 90 ב"ב

מדם
אופנה עילית

E

S
A
L

150
250
350

מלבד 
פרומו

ש'

ש'

ש'

הילולת 
ה"חפץ חיים"

כ"ג - כ"ד אלול בתוכנית:

מקומות אחרונים! 2,200 ש"ח

054-8573832

וילנה, ראדין וולוז'ין

פתיחת שנת החינוך: מאות 
מיליונים הושקעו במוסדות

/ עמ' 10

/ עמ' 12

/ עמ' 20

פוניבז': ישיבה נוספת 
ומשגיח חדש

שבעה אושפזו ב'מעיני הישועה' 
עם מחלת העכברת

בחירות בפתח: 
נפתח הקרב על 
תיק החקלאות

/ עמ' 20

בהיבט  גורליות  השלכות  לבחירה  יש  בהן  בערים  כשמדובר 
היהודי, דוגמת ירושלים או חיפה, ברי כי הדבר דורש הכרעה 
או בשלולית  בביצה האלעדית  פנימה, אך כשעוסקים  בקודש 
הפוליטית הקטנה יותר של טלז סטון, יש תושבים רבים שהדיון 

שווה ערך בעיניהם לסוגיית בחירות לועד הבית.
וגם בטלז סטון, עשוי רצון התושבים להכריע את  גם באלעד 
בשתי  המפלגות.  של  בהחלטותיהן  התחשבות  בלי  הבחירות, 
מועמדים  של  שונים  שמות  ושוב  שוב  לאחרונה  עלו  הערים 
המקומות  ובשני  מבחוץ,  להצנחה  העיר  לראשות  אפשריים 
הדבר נתקל בהתנגדות תושבים, המתבטאת הן בסקרי דעת קהל 

מקומיים והן במחאות של ממש.
אבי גרינצייג, עמ' 28-29

הפתעה: יש גם מצביעים

"רק בזכות האמונה החזקתי מעמד"
/ עמ' 29
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