
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 תבוא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:29
18:46
18:26

19:40
19:42
19:42

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי י"ח באלול תשע"ח 29/8/18 • גיליון מס' 1170

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

דרושה  הערת אזהרה בטאבו
סייעת

050-7680636

י. לוי, עו''ד ונוטריון
שרותי נוטריון 

בני ברק והסביבה

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

6 יום 
4

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 32-33

בית שמש: שחקנים חדשים בזירה: החרדים העובדים, אלי ישי וחב"ד משלבים 
ידיים בדרך למועצת העיר • ראשי הרשימה: יעקב עמאר וישראל מנדלסון • חשיפה

חדרה: אחרי אינספור ספקולציות, הודיע הרב בנצי נורדמן על ריצתו ברשימת 'כולנו': "אי של 
שפיות בעולם בו פוליטיקאים משסים ציבורים" • כך קרסה החזית החרדית-דתית

יקנעם עילית: כזה עוד לא היה: הקהילה החרדית מריצה מפלגה חדשה, מול הנציג הוותיק שחבר 
לבית היהודי • משני הצדדים – שני אחים • פרסום ראשון

קרית מלאכי: נציגי חב"ד מתכתשים על הבכורה • מצד אחד - סגן ראש העיר המוכר והוותיק, מצד 
שני – איש עסקים צעיר • וגם: פורש ש"ס רץ עצמאית

רחובות: רגע לפני הקמפיין, הזמינו אנשי ש"ס את נציגי קרעטשניף לפגישה, וניסו להציע אחדות – 
לשווא • המתווה, חילוקי הדעות והסיכונים • פרסום ראשון

בני ברק: ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תמיכה ברשימת הליכוד למועצת העיר בראשות קובי 
וידר • הורה: לשים נציג דתי לאומי במקום השני

רבי עקיבא 90 ב"ב

מדם
אופנה עילית
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S
A
L
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350

מלבד 
פרומו

ש'

ש'

ש'

המפץ האשכנזי: דגל ואגודה נפרדות, 'שלומי אמונים' דורשת בוררות
הפיצול: כפי שנחשף ב'קו עיתונות', דגל התורה ואגודת ישראל ירוצו בנפרד בירושלים

ההוראה: רבני 'דגל' בירושלים עלו לבתי גדולי ישראל, שאישרו את הצעד – למען השלום
ההבחנה: "לא תהיה שנאה ומחלוקת, אלא מקסום יכולות בקלפי ובדיקת יחסי הכוחות"

שאלת הראשות: ב'דגל' טרם החליטו, ממתינים לתוצאות סקר שיכריע בין דייטש לליאון
העימות: סגן השר פרוש במכתב חריף לגפני – בוררות או שישראל פרוש יתמודד באלעד

טוען: "ר' משה, אנחנו למודי סבל מהסכמים כתובים וסיכומים ברורים שלא קוימו"
מאשים: דגל התורה מדברת איתי בשלושה קולות - ת"ח חשוב, גפני וגוטרמן

ההכחשה: ב'דגל' מגיבים למכתב וטוענים כי שמו של גוטרמן הובלט שלא בצדק 
/ עמ' 26

הציבור  מיום צאת  גבו את התנועה  על  )גפני( שנושא  האיש משה 
הליטאי משעבוד לחרות – מסתובב כשגבו שפוף. ברגע של געגוע הוא 
נטולי  אחרים,  בימים  דרעי  מכלוף  אריה  עם  בצוותא  לאחרונה  נזכר 
להקות מצייצים והמוני חצרנים. כשכתובות בבני ברק היו מען אמיתי 

לקבלת תשובות ולא מקור לאינספור ספינים והדלפות. 
אם סטנדרט ההתנהלות של היום, בגובה הקו השחור של הכינרת, 
היה תקף בשנת תשמ"ט, דגל התורה הייתה מוצאת עצמה לכל היותר 
ברוטציה,  מנדט  חצי  איכשהו  ומשיגה   – לאגודה  ש"ס  בין  מתמחרת 

במחצית השנייה של הקדנציה.
אבי בלום / בית ספר לפוליטיקה, עמ’ 28-30

שברי לוחות

בניגוד להסכם:
 חילולי שבת ברכבת הקלה

/ עמ' 16

ליצמן ביקר בפארק 
החי המחודש / עמ' 12

אלפים קיבלו את פני מרן שר 
התורה בעצרת חיזוק / עמ' 14

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

 13 שנות ותק, 87% הצלחה 
בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 





כוס טורקי באשמורת הבוקר,
עושה את ה׳מֶצב׳ גם באלול

לקום באלול באשמורת?
יש ׳מֶצב׳, תתעורר
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 צבע נרוסטה
 כולל התקן שבת
משמרת השבת 

מוצר השבוע
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מקרר בלומברג
4 דלתות

בנפח 692 ליטר
KQD1780IN דגם

6,4001 3
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שובר מתנה

800 22

רק-

שקלים

13
03-6164242

1
08-9739030

08-9739040

17
02-5382823

02-5388622



הבנק כפוף לאישור  ותנאיה  סכומה  ההלוואה,   מתן 
ההלוואה  בפירעון  עמידה  הבלעדי. אי  דעתו  שיקול  פי  על 
לפועל. הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרור  עלול 

 פרטים והגשת בקשה בסניפים, באתר הבנק המותאם,
באפליקציה או ב-2405*

 בבנק הפועלים מגוון הלוואות בתנאים המותאמים
 במיוחד לכם, כדי שתוכלו גם ליהנות מהחג

וגם לפתוח את השנה בראש שקט.

גם בשנה החדשה
פועלים איתכם בכל החלטה

שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל!



רשת חנויות חשמל פרטיותמקבוצת

מנצחת ת  ו נ אמי של  שנה   40

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



בסין זה טרי, בישראל כבר לא...

שִין שְיֵיהטרי בסינית
לא ישראלי - לא טרי!

מהבריכה 
לצלחת

ישראלי

טרי 

ללא חומרים 
משמרים

רק דג שגדל בבריכות דגים בישראל 
 מבטיח לכם טריות מושלמת, 

 עד 24 שעות מהבריכה לצלחת.
את הטריות תרגישו בטעם. 

בשבילי רק דג 
ישראלי טרי



באולמי "היכלי הפאר"
)היכלי מלכות לשעבר( 

רחוב שלמה המלך 18 בני ברק

ועד הרבנים 
לעניני צדקה בארה"ק

בימי ראשון ושני, כ"ב - כ"ג אלול
מהשעה 5.00 אחה"צ עד 11.00 בלילה

מקום מיוחד לנשים  )ומבקשים שלא להסתובב באולמי המכירות(
המכירה פתוחה לקהל הרחב, ללא תלושים וללא צורך בהזמנה מראש, הכמות מוגבלת וכל הקודם זוכה

לקראת החגים!
עשרות אלפי פריטי הלבשה ממיטב המותגים!

בבני ברק
2 ימים של מכירת חסד

מקום
 חדש!

ברון כובעים
800 ₪רוצה סופר קפיטלה + פלסטיק

720 ₪רוצה קנייטש קפיטלה
590 ₪צ`רבו קפיטלה

480 ₪ליאופרדו פנתר 
450 ₪ליאופרדו פרמיסיו 

390 ₪ליאופרדו בליני 
270 ₪דונאטו אירופה

179 ₪דונאטו קלאסיק 
ברון כובעים חסידיים

470 ₪כובעי גור 100% לבד תוצרת  הונגריה
169 ₪כובעי גור 100% צמר 

470 ₪כובעי בנד-אפ )כפל( 100% לבד תוצרת הונגריה
650 ₪כובעי רוצ'ה חסידי 

MG מוצרי
100 ₪פינת עודפים חליפות ובעקיטשע’ס

50 ₪מכנסיים מדוגם
20 ₪וסט מדוגם

6ב-80גופיות טריקו פלאי 
זוג ב-30 ₪ גאטקעס

4ב-100 ₪ חולצות רויאל 

ברודווי
315 ₪חליפה ח”ב
430 ₪קפוטה ח”ב
270 ₪פרחוני ח”ב

590 ₪חליפה ב”מ 3 חלקים
390 ₪קפוטה ב”מ
220 ₪פרחוני ב”מ
490 ₪מעיל חורף

80 ₪מכנס / וסט חלק
 50 ₪ 2 ב-90 ₪חולצות וולטקס 55% כותנה

 75 ₪ 2 ב-140 ₪חולצות מדיסון 60% כותנה אל קמט
60 ₪ישיבה חלאט

95 ₪ישיבה חלאט פרחוני
3 ב-99 ₪חולצות חסידי
החל מ-18 ₪חגורות איכות תשמישי קדושה

החל מ-210 ₪טלית גדול
החל מ-14 ₪ציציות בד

החל מ-6 ₪חוטים
החל מ-10 ₪מבחר סוגי כיפות

נעליים
עד 190 ₪נעלי גברים עור הזרקה

90-120 ₪נעלי ילדים עור שבת וחול

חליפות בגיר
550 ₪חליפות בגיר קצר

680 ₪חליפות ארוכות
300 ₪חליפות נוער

180 ₪חליפות ילד פאביו
60 ₪, 2 ב-100 ₪מכנסי ילד פאביו

60 ₪, 2 ב-100 ₪חולצות ורונה 50% כותנה
 75 ₪, 2 ב-140 ₪חולצות ורונה שחור - חלק

 75 ₪, 3 ב-180 ₪חולצות ורונה שחור -  דוגמה

 75 ₪, 3 ב-150 ₪חולצות פאביו גבר עודפים

50 ₪, 2 ב-90 ₪חולצות ילד פאביו לבן/צבעוני
30 ₪ , 2 ב-50 ₪עניבות
 30-45 ₪חגורות

חליפות דניאלי
250 ₪חליפות קצרות

180 ₪מעילי צמר
350 ₪פראקים

70 ₪מכנסיים אלגנט
3 ב-100 ₪חולצות

3 ב-200 ₪חולצות מילנו / מקס לורן 
6 ב-50 ₪גרביים 100% כותנה

 50 ₪חגורות 100% עור פרה 
 30 ₪עניבות



ערימות של כלים בכיור?

24% חומר פעיל ספארק
לניקיון יסודי וברק מושלם

נוזל לניקוי כלים עם

אל
ִּתיָלֲחצּו,
ִּתְלֲחצּו!

וחסכונילשימוש קל משאבה היחיד עם 



ז’בוטינסקי 98 פתח תקוה טל': 03-921665



האורגים 2 אשדוד טל': 08-6641555





עכשיו בכשרות
בד"ץ העדה החרדית

סימילאק למהדרין
לתינוק שלך את רוצה את הטוב ביותר!

לתשומת לב – חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
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למעלה מ-90 שנות נסיון        מאות מחקרים רפואיים
סטנדרט של חברת תרופות בינלאומית        פורמולת המהדרין המתקדמת



י"ח באלול תשע"ח 29/8/18 בני ברק12 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

נציגי הנהלת רשות הטבע והגנים, שהינה 
היתר,  בין  העוסקת,  הממשלתית  הרשות 
על  השמירה  תחומי  של  ואכיפה  בפיקוח 
התרשמותם  את  הביעו  שונים,  חיים  בעלי 
והנרחבות  והתפעלותם מהעבודות הגדולות 
בפרויקט  ברק  בני  עיריית  שביצעה  ביותר 
ענק של פיתוח ושדרוג פארק החי שבסמוך 

לשכונת רמת-אלחנן. 
לצורך זה, הגיעו נציגי הנהלת הרשות עם 
מר שאול גולדשטיין, מנכ"ל הרשות לביקור 
רשמי בפארק, בהשתתפות הרב יעקב ליצמן, 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  הבריאות;  שר  סגן 
העיר; הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע; 
הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח 
בעירייה והרב ישראל לייזר, סגן מנהל האגף 

ומנהל מחלקת חזות העיר.
עם תחילת חופשת הקיץ השנה פתח ראש 
בטקס  הפארק,  את  זייברט  חנוך  הרב  העיר 
המקום,  של  א'  שלב  עבודות  סיום  עם  קצר 
ולילדים  העיר  לילדי  לאפשר  במטרה  וזאת 
החיים  מבעלי  בביקור  ליהנות  לה  שמחוצה 
עבודות  מתבצעות  בבד,  כשבד  שבפארק, 
של  אחר  בחלק  ביותר  משמעותי  בהיקף 
הפארק,  של  השני  השלב  לסיום  הפארק, 
בהקדם  לסיים  מאמצים  העת  כל  כשנעשים 

את פיתוח כל שטחי הפארק.
עד כה השקיעה העירייה למעלה משמונה 
להגדיל  במטרה  בפרויקט,  שקלים  מיליון 
העבר  לעומת  הפארק  שטחי  את  בהרבה 
ומגוונם של בעלי החיים שבו,  ואת מספרם 
בתיאום מקצועי עם מומחים בתחומים אלו.

שנה,  כ-25  לפני  נפתח  עצמו,  המקום, 

ערים  ברית  במסגרת 
על  שנחתמה  תאומות 
אירנשטיין  משה  הרב  ידי 
ומר  דאז  העיר  ראש  ז"ל, 
הווארד גולדין, נשיא מחוז 
תקופה  באותה  ברוקלין 
המחוז  של  כספי  וסיוע 
במקום  המקום.  להקמת 
השנים,  במשך  ביקרו 
העיר  ילדים, תושבי  המוני 
הנאה  שנהנו  לה,  ומחוצה 
החיים  מבעלי  מרובה 
שבגן עם הסברים ייחודיים 
בהיבט יהודי. ברם, במשך 
שחלפו  הרבות  השנים 

התיישנות  שמלבד  החי,  פינת  הקמת  מאז 
העיר  התפתחה  והמתקנים,  מהכלובים  חלק 
כן  תושבים  ל-203,000  תושבים  מ-85,000 
את  הביאו  וצעירים,  ילדים  ומחציתם  ירבו, 
הצורך והחיוניות לפתח את המקום, לשפצו 

ולהגדילו.
הנדסית  תכניות  הוכנו  זאת,  בעקבות 
ואדריכלית מקיפות, להגדלת שטחי המקום, 
הסכומים  והועמדו  ולשדרוגם,  לפיתוחם 
נרחב  בהיקף  עבודות  לביצוע  הגדולים 
ביותר, שמטרתן הרחבה ופיתוח של המתחם 

כולו והגדלתו.
גינון,  ריצוף,  יסודי,  שיפוץ  עבר  הפארק 
בעלי  של  גדולה  תוספת  סלעיות,  השקיה, 
חיים, כלובים, אקווריומים, ויטרינות זכוכית 
חצר  מוקמות  וכמו"כ  ולדגים,  לזוחלים 
לבעלי  מחסה  מערות  זואולוגית,  לימודית 
לאפשר  במטרה  והסברה,  שילוט  החיים, 

סביבה תרבותית ולימודית משודרגת.

העבודות מתבצעות בהתאם להנחיות הרב 
האגף  באמצעות  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך 
לתשתיות ולפיתוח של העירייה, שבראשות 
העירייה  הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל  הרב 
האגף,  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב  ובהנהלת 
עם  ובשיתוף  הפרויקט,  ביצוע  את  שתכנן 
ומנהל  האגף  מנהל  סגן  לייזר,  ישראל  הרב 
גמר  לקידום  רבות  שפעל  העיר  חזות  מח' 
ליהנות  העיר  לילדי  לאפשר  כדי  א',  שלב 
צבי  ומר  הזמנים"  "בין  בימי  כבר  מהפארק 
וזאת  שבאגף,  נטיעות  מח'  מנהל  פוזננסקי, 

במסגרת התכנית המקצועית שהוכנה.
סגן שר הבריאות  ליצמן,  יעקב  הרב  ח"כ 
והרב חנוך זייברט, ראש העיר כל המשתתפים 
המרשים,  הפארק  על  שמחתם  את  הביעו 
שלב  במסגרת  הילדים,  לאלפי  נפתח  שכבר 
גולדשטיין,  שאול  למר  הוקרתם  ואת  א', 
הרב  סיועו  על  והגנים  הטבע  רשות  מנכ"ל 
לקידום נושאי הרישוי בפארק לבעלי החיים, 

במסגרת ההוראות הנדרשות בחוק.

מאת: עוזי ברק

מרכזי  פרויקט  פעילות  סיכום  מעמד 
ידי עיריית בני  למידה בת"תים שהופעל על 
להקניית  "אחיה"  ומרכז   360 תכנית  ברק, 
מתקשים  לתלמידים  הגמרא  ללימוד  כלים 
סיום  לרגל  הצוות החינוכי התקיים  והדרכת 
הפועל  הפרויקט  במסגרת  הלימודים  שנת 

שתרם להצלחתם של אלפי תלמידים.
נערך בהשתתפות מנהלי תלמודי  המעמד 
את  להוקיר  שבאו  וחונכים,  מלמדים  תורה, 
בסימן של  והוא התקיים  הפרויקט המיוחד, 
וההצלחות  ההישגים  על  והתרגשות  הודיה 
לתלמידים  הגמרא  ללימוד  כלים  בהנחלת 
אשר  מסורים  חונכים  של  מערך  ע"י  רבים 
מיומנים  ממחנכים  איכותית  הדרכה  קיבלו 

וידועים.
רוזובסקי,  משה  הרב  פתח  הכינוס  את 
רב  ניסיון  מנהל התכנית מטעם אחיה, אשר 
בלימודי  רבים  תלמידים  של  בקידומם  לו 
החשיבות  את  בדבריו  הביא  הוא  הגמרא. 
הגמרא  ללימוד  כלים  הקניית  של  העצומה 

כאנשי  "אנו,  בחיינו:  יסוד  אבן  המהווה 
הדופק  על  יד  עם  להיות  צריכים  חינוך, 
ולבדוק שהילדים לא 'ייעלמו' לנו פתאום", 
במילות  הכביר  רוזובסקי  הרב  ברגש.  אמר 
הערכה למנהל הפרויקט, הרב שמעון קשש 

שמתייחס לכל פרויקט ופרויקט כ'בן יחיד'.
איש החינוך הרב יחיאל מיכל מונדורוביץ 
בנושא  מרתקת  הרצאה  למשתתפים  מסר 
הכלל,  בקרב  הפרט  וזיהוי  המחנך  מעלת 
ולרומם  לעודד  החשיבות   על  דיבר  והוא 
את התלמידים הבינוניים, ובזכות פרויקטים  
ההרצאה  למצוינים.  הבינוניים  נהפכים  אלו 
להם  ונתנה  עז  רושם  הנוכחים  על  הותירה 

חומר למחשבה.
והתכנית  ברק  בני  עיריית  דבר  את 
הלאומית הביא הרב שמעון קשש, סגן מנהל 
שבח  כתרי  שקשר  בעירייה,  החינוך  אגף 
להביע  "באתי  הברוכה.  לפעילות  ותהילה 
את הערכתי הרבה לעשיה הזו שאין לה אח 
ורע. בשם עיריית בני ברק והתכנית הלאומית 
החינוכי  שיתוף-הפעולה  את  משבחים  אנו 
הוא  הברוכות".  תוצאותיו  ועל  'אחיה'  עם 

הוסיף ופירט על הקשר רב השנים עם אחיה 
בתכניות המשותפות שהובילו יחד בהצלחה.
דוד'  'אור  ת"ת  מנהל  מזוז,  גבריאל  הרב 
מנהלי  בשם  ברכה  השמיע  כץ,  בפרדס 
הרבה  להערכה  מיוחד  ביטוי  ונתן  הת"תים 
מזוז  הרב  לפרויקט.  המנהלים  שרוחשים 
של  הנפלאה  העבודה  את  בדבריו  הדגיש 
את  ללמד  כלים  למלמדים  הנותנת  "אחיה" 
ותלמיד,  תלמיד  לכל  בהתאמה  הגמרא, 

באופן מקצועי וחווייתי.
דברי  נשא  אחיה  מנכ"ל  לוין,  יצחק  הרב 
שיתוף  את  ציין  בדבריו  וסיכום.  ברכה 
הפעולה הפורה עם עיריית בני ברק והתכנית 

הלאומית בניצוחו של הרב שמעון קשש.
בכינוס  שהשתתפו  והחונכים  המנהלים 
של  הייחודית  הגישה  את  לשבח  ציינו 
"אחיה" המשלבת מקצועיות עם לב ונשמה 
זה  חשוב  שפרויקט  ספק  ואין  תלמיד,  לכל 
מסורת  העברת  בשרשרת  זהב  חוליית  הינו 

התורה בעם ישראל.

לאור הפיתוח והשדרוג: הנהלת רשות הטבע והגנים ביקרה בפארק החי החדש בעיר - יחד עם סגן שר הבריאות 
הרב יעקב ליצמן, ראש העיר הרב חנוך זייברט ובכירי העירייה

אלפי תלמידים שהתקשו, רכשו כלים בלימודי גמרא על ידי פרויקט מרכזי למידה מטעם תכנית 360 בעיריית 
ב"ב ומרכז אחיה

ליצמן ביקר בפארק החי המחודש

כך נהפכו הבינוניים למצטיינים

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

 ניידת משטרה פצעה את נהג הרכב
במרדף  שהייתה  משטרה  ניידת  שהסתבך:  המרדף 
באורח  נפצע  הרכב  ונהג  ברכב  קשות  פגעה  מבצעי, 
שני  יום  הלילה שבין  באמצע  אירעה  התאונה  בינוני. 
המשטרה  ניידת  בלילה.   1:55 לשעה  סמוך  שלישי 
הירקון  פינת  אבוחצירא  רחובות  לצומת  נכנסה 
טופל  הרכב  נהג  הפרטי,  ברכב  ופגעה  במהירות 
במקום ע"י מתנדבי איחוד הצלה ומד"א ופונה במצב 
בינוני לבית החולים. מחקירת האירוע עולה כי ניידת 

המשטרה נכנסה לצומת כשהרמזור היה באור אדום.

 זק"א התברכו אצל מרן שר התורה
התורה  שר  מרן  של  לביתו  עלו  זק"א  ארגון  ראשי 
ותורנית  הלכתית  הכרעה  לקבל  כדי  קנייבסקי  הגר"ח 
ומניעת  מתים  ניתוחי  מניעת  של  מוסריים  בנושאים 

שריפת גופות איתם מתמודד ארגון זק"א.
הרבנים  וועד  מזכיר  השאר:  בין  השתתפו  במשלחת 
הרב מאיר אקער, מנכ"ל זק"א דובי ויסנשטרן, מנהל 
המחלקה המשפטית מיכאל גוטויין ומתנדבים נוספים.

ראשי זק"א העלו בפני מרן שאלות שצצו במהלך טיפול 
ומניעת  המוות  שלאחר  ניתוח  מניעת  של  בעניינים 
את  וקיבלו  וההלכתי,  המוסרי  בהיבט  גופות  שריפת 
יו"ר הארגון ואת  פסיקותיו. מרן הגר"ח גם בירך את 
המתנדבים שעושים ימים ולילות למען הזולת בברכת 

תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה.

 ר' יוסף וייס ז"ל
בד"ה: בשבת נפטר לבית עולמו הרב יוסף הכהן וייס 

ז"ל, לאחר מחלה קשה, כשהוא בן 75 בפטירתו.
בקרית  י.ש.י.'  'אחים  חברת  מבעלי  היה  ז"ל  המנוח 
וסבל  מוחי  אירוע  עבר  לאחרונה  שבפ"ת.  אריה 
ייסורים קשים, ובשבת נפטר לבית עולמו למגינת לב 

בני המשפחה, מכיריו ומוקיריו הרבים. ת.נ.צ.ב.ה.
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ד”ר אסף צביון
מומחה ברפואת ילדים

הוא חלק מנבחרת הרופאים שלכם

לשירותכם במרכז הרפואי מרום שיר 

 בריאות ללא פשרות, 
בבני ברק רק מאוחדת

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 מומחה ברפואת ילדים,
לאחר התמחות בביה”ח דנה לילדים )איכילוב(

 ד”ר צביון מאמין ב״עשייה עם מחשבה״,
קודם חושבים ואז עושים!

לא מתפשרים על 
 המומחים שלכם

בבני ברק!

בריא להכיר :)

ד״ר צביון אסף
מומחה ברפואת ילדים

ולהישאר בריאלהיות בריא
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אלפים קיבלו את פני מרן 
שר התורה בעצרת חיזוק
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הגיע לביקור נדיר בשכונה • תחילה השתתף 
חיזוק  מעמד  התקיים  מכן  ולאחר  תפילה'  'בית  לקהילת  תורה  ספר  בהכנסת 
• בסיום האירוע קבע מרן מזוזה בכניסה  בהשתתפות אלפי תושבי השכונה 

למבנה החדש והמפואר של בית יעקב 'מסורת ישראל'

מאת: אלי כהן

בשבוע  זכתה  ברק  בבני  הרצוג  קרית  שכונת 
התורה  שר  מרן  היסטורי:  למעמד  האחרון 
ניאות לבקשת רבני השכונה והגיע באורח נדיר 
קהילות  חיזוק  עצרת  בראש  לעמוד  לשכונה 
התקיימה  למעמד  קודם  הרצוג.  קרית  הקודש 
תפילה", שנ "בית  לקהילת  תורה  ספר  והכנסת 

מועצת  חבר  ולנשטיין  יעקב  הרב  ידי  על  תרם 
העיר מודיעין עילית. עם סיום התהלוכה החל 
השכונה  רבני  כל  בהשתתפות  הגדול  המעמד 

מכל העדות והחוגים.
המעמד התקיים ברחבה החדשה של בית הספר 
נויפלד, כאשר בימים  "מסורת ישראל" ברחוב 
שקדמו למעמד עמלו עשרות פועלים להכשיר 
המ אלפי  את  להכיל  שיוכל  הענק  השטח  ואת 

תכנסים, כאשר על הלוגיסטיקה האדירה פיקד 
ומ"מ ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינש

טיין וצוות לשכתו.
מיוחדות  טריבונות  הוקמו  הרחבה  צדדי  בשני 
1500 ילדי ת"תים מכל העדות והחוו -שהכילו כ
גים בקרית הרצוג שהגיעו לבושים בבגדי שבת 
לכבודה של תורה. מרכז הרחבה הכיל את אלפי 
האנשים שהגיעו מכל קצוות השכונה. במקביל, 
אלפי נשים התאספו במעלה רחוב נויפלד וצפו 
ובמהלך העצרת על גבי מסכי ענק שהוצבו במ

קום.
רבני  כל  ישבו  המפוארת  הכבוד  בימת  על 
הקהילות וראשי הישיבות בשכונה. כאשר ניתן 
האות והמנחה הכריז על התקרבותו של מרן שר 
והתורה לרחבת המעמד, פצחה התזמורת בשי

רת "ימים על ימי מלך תוסיף" כשקהל האלפים 
ובריקודים  אדירה  בשירה  פצח  וילדים  אנשים 

סוערים. 
וכשנראתה דמותו של מרן על גבי המסכים, נע

מדו האלפים על קצות רגליהם לחזות בזיו פניו, 
דשנים  בשיבה  ינובון  "עוד  שר  כולו  והקהל 
למיקרופון  ניגש  כניסתו  לאחר  יהיו".  ורעננים 
והגאון רבי שמשון אלטמן, רב קהילת "אור הצ

פון" ובירך בקול רם בשם ומלכות ברכת "אשר 
הילדים  אלפי  כאשר  ליראיו",  מחכמתו  חלק 

מצטרפים לברכה הייחודית.
רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר בשיא המעמד 
ונשמע קולם של אלפי הילדים משני צדדי הרח

בה ששרו מעומק ליבם את התחינה "אבינו אב 
הרחמן תן בליבנו בינה להבין ולהשכיל".

שוורץ  אריה  יהודה  רבי  דברים  נשאו  במעמד 

וורבי ישראל בונם שרייבר מרבני השכונה. ולא
חריהם הוקראו דבריו של מרן שר התורה לקהל 
והמתכנסים על ידי מקורבו רבי מרדכי בונים זי

לברברג רבה של שיכון ה' הסמוכה.
ועם סיום המעמד האדיר פצחה התזמורת בשי

רת "משכני אחריך נרוצה", וניכר היה כי הקהל 
האל התורה.  שר  ממרן  להיפרד  ממאן  וכולו 

ההיסטוריה  תחושת  את  שהרגישו  הרבים  פים 
באוויר ביקשו להנציח את הרגעים הנעלים.

ולאחר העצרת התקיים מעמד קביעת מזוזה וח
יש יעקב מסורת  בית  ונוכת המבנה החדש של 

ראל, שנבנה על ידי עיריית בני ברק. כאשר הרב 
אברהם רובינשטיין מ"מ ראש עיריית ב"ב וחבר 
אליעזר  הרב  עם  יחד  העצמאי  החינוך  הנהלת 
סורוצקין מנכ"ל החינוך העצמאי הגישו למרן 
שר התורה את המזוזה שנקבעה על ידו בשער 
התורה  שר  מרן  הספר.  לבית  החדש  הכניסה 
הספר  בית  תלמידות  ואת  הספר  בית  את  בירך 

שיזכו ללכת בדרך ה' כל ימיהן.
שכונת  על  ועמוק  אדיר  רושם  הותיר  המעמד 
בשנים  ענק  בצעדי  המתפתחת  הרצוג  קרית 
והאחרונות, וקיבלה במעמד זה תנופה משמעו

תית שתיחרט לעד.

צילום: יעקב כהן

היסטוריה בקרית הרצוג: 

 הרב קוק 3 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6163828
< 36 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית< הזולים ביותר נקודה.
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עשייה עם מחשבה
ילדים,  ברפואת  מומחה  הוא  צביון  אסף  ד”ר 
לקראת תחילת שנת הלימודים, שוחחנו איתו על 
רצוי  וממה  מאבחנים  איך  וריכוז,  קשב  הפרעות 

להימנע 
כבר  ילדים,  ברפואת  מומחה  הוא  צביון,  אסף  ד”ר 
שבע שנים שהוא מעניק שירות למבוטחי ‘מאוחדת’ 

במרפאות מרום שיר וויז’ניץ בבני ברק. 

מה הייחודיות של מאוחדת בתחום רפואת הילדים? 

“מאוחדת נותנת יותר לילדים. לרופאים במאוחדת 
או תרופה  בדיקה,  טיפול,  יש את האפשרות לתת 
 במידת הצורך כמו כולם, רק  עם  הרבה יותר זמינות 
יש  בנוסף,  בקלות.  אישורים  לקבלת  ואפשרות 
וחשוב,  יעיל  מאוד  דבר  שזה  בריא’,  ‘ביקור  את 
שמאפשר לנו לעשות רפואה מונעת ולזהות מראש 

את הבעיות שעלולות לצוץ”. 

לקראת פתיחת שנת הלימודים, ביקשנו לדבר על 
וריכוז’.  קשב  ‘הפרעות   – הבולטים  הנושאים  אחד 

קודם כל, מהי הפרעת קשב? 

של  מולד  ביולוגי  מצב  היא  וריכוז  קשב  “הפרעת 
שלפעמים,  )למרות  התנהגות  בעיית  ולא  המוח, 
בפרט עם אבחון וטיפול לא נכונים, יכולה להתווסף 
בעיה כזו(, ולכן הילד אינו בוחר להתנהג כפי שהוא 
מתנהג – חשוב להבין זאת ולא להאשים את הילד 
בנושא. מקור השוני הוא בתגובה של תאים במוח 
לתגובה  הגורמים  בו,  המופרשים  שונים  לחומרים 
לאותם  הרגיל  במוח  מכירים  שאנחנו  ממה  אחרת 
חומרים. הקושי הוא בעיקר ברמת החשיבות אותה 

המוח מייחס לגירויים ולמטלות”. 

צריך  ומה  הנורמטיביות  שבגבולות  התנהגות  מהי 
להדליק נורה אדומה? 

“נתחיל מזה שלילדים יש מרץ, זה נורמלי. מצד שני, 
ולהתמקד  גם לשבת  היכולת  יש את  לרוב הילדים 
שיש  אומר  זה  קשב,  הפרעות  עם  ילד  בדברים. 
הפרעה בכל תחומי החיים, לא רק בלימודים, רואים 
שובב  קצת  שהוא  ילד  כל  לא  ברור.  מאוד  זה  את 
הוא צריך מיד אבחון וטיפול. אבל מי שכן צריך, ויש 
לו באמת הפרעת קשב, הטיפול מבחינתו זה דבר 
משנה חיים. לפעמים אני חושב שהיום יש סטיגמה 
למי שאין לו הפרעת קשב. יש הורים שקצת שמחים 
על זה, הם פוטרים את עצמם בזה, ‘זה לא שהחינוך 

בעייתי, הילד פשוט עם הפרעת קשב’. 

איך בודקים את זה? 

אין  ההורה,  ועם  הילד  עם  מדבר  אני  כל  “קודם 
ההורים  מהילד.  הרופא  של  להתרשמות  תחליף 
להבין  צריכים  ממוחשבים,  למבחנים  ישר  שרצים 

שמחשב הוא גולם.

“לכן כל כך צריך להיזהר מהדברים האלה. המבחנים 
האלה טובים, כשיש הפנייה מתאימה של הרופא. 
ובמקרים  דרוש,  לא  פשוט  זה  מהמקרים  בחלק 
אחרים התוצאה תהיה שלילד יש הפרעה, אבל זה 

לא נכון כי שלחו אותו לבדיקה שלא מתאימה לו”. 

ד”ר צביון מביא לכך דוגמה מוחשית ממקרה שהיה 
החליטו  שהמורים  ילד,  אצלי  “ביקר  בו:  מעורב 

שהוא עם הפרעת קשב קשה, ולא ידעו להתמודד 
במיטב  שילמה  הלכה,  האמא  טיפול.  ודרשו  איתו, 
דשופרא,  משופרא  ממוחשב  אבחון  על  כספה 
לבקש  ובאה  קשב,  הפרעת  עם  שהילד  שאישר 
ריטלין. ישבתי עם הילד, דיברתי איתו, עם האמא, 
בדקתי אותו, ואז התברר שהילד עם שקדים מאוד 
מוגדלים, נוחר בלילה ולכן לא ישן טוב וחוסר השינה 
את  שלחתי  קשב.  הפרעות  לתסמיני  הגורם  הוא 
הילד לרופא אף אוזן גרון, הוא עבר הקטנת שקדים, 
הקשה”  הקשב  ו”הפרעת  מצוין  ישן  הוא  ומאז 

נעלמה כלא הייתה בלי ריטלין...”

הוא מבקש גם להדגיש את החלק החיובי: “חשוב 
לציין שמטופלים בעלי הפרעת קשב וריכוז מדווחים 
שיש למצבם גם לא מעט יתרונות – היכולת לעשות 
יצירתיות,  מרובה,  אנרגיה  במקביל,  דברים  כמה 
דמיון ומעוף מחשבתי, ובבגרותם הם לומדים לתעל 

יתרונות אלה לטובתם”

מה המוטו שלך ברפואה?

עם  דברים  ‘תעשה  כל  קודם  זה  שלי,  המוטו 
שחשבת  בלי  דברים  עושה  לא  אתה  מחשבה’, 
קודם 20 פעם, האם הילד באמת צריך את זה, רוב 
הילדים הם ילדים בריאים ונורטיביים, ולא צריך לזנק 
עליהם עם בדיקות ותרופות מיותרות, תמיד לחשוב 
היא  ברפואה  פזיזות  כי  בפזיזות.  לנהוג  ולא  לפני, 
בדיקה,  וכל  עולם,  הוא  ילד  כל  ובעייתית.  מסוכנת 
כל אבחנה, כל טיפול, צריך להישקל כשחושבים על 

הילד כשלם, על המשפחה והסביבה”. 

*3833  meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא
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 לא מתפשרים
על המומחים שלכם בבני ברק!



י"ח באלול תשע"ח 161629/8/18 בני ברק

בניגוד להסכם:
 חילולי שבת ברכבת הקלה
בעקבות חילולי השבת ברכבת הקלה בבני ברק, ראש העיר הרב 
זייברט מדגיש כי "העירייה מצידה, תפעל בכל הדרכים  חנוך 
המקצועי,  הפעולה  שיתוף  השבת.  חילולי  למניעת  החוקיות 
רבים,  תחומים  על  המשתרע  החברה,  עם  והארגוני  הטכני 
מותנה בהקפדה על שמירת השבתות והחגים, ואלמלא כן, לא 

יהיה מנוס מהפסקתו"

מאת: עוזי ברק

ששום  דרישתה  על  עומדת  ברק  בני  עיריית 
בשבתות  תתבצע  לא  שהוא  סוג  מכל  עבודה 
חברת  של  העבודות  במתחם  ישראל  ובחגי 
נת"ע להקמת "הרכבת הקלה", וזאת במסגרת 
והממשלה  החברה  לבין  העירייה  בין  ההסכם 
ובחגי  בשבתות  כלשהן  עבודות  ביצוע  לאי 

ישראל.
הרב חנוך זייברט, ראש העיר, הביע את כאבו 
וצערו על עבודות חברת נת"ע באתרים שונים 
חמורה  פגיעה  בהן  שיש  ובחגים  בשבתות 
שהינה  והחגים,  השבתות  בקדושת  ומזעזעת 
ראש  דורותיו.  לכל  ישראל  לעם  מרכזי  יסוד 
התכחשות  לנוכח  תמיהתו  את  הדגיש  העיר 
כ-16  לפני  נת"ע להתחייבות שנחתמו,  חברת 
סגן  שבתאי,  גיל  מר  של  בחתימתו  וגם  שנה, 
לפיהן  האוצר,  במשרד  הכללי  לחשב  בכיר 
לא תתבצענה עבודות כלשהן מכל סוג שהוא 
"הרכבת  להקמת  ישראל  ובחגי  בשבתות 

הקלה", במקרקעי העיר בני ברק.
על  עלה  לא  "מעולם  כי  הוסיף,  העיר  ראש 
ממשלתית  שחברה  בעירייה  איש  של  דעתו 
לביצוע  וחתום  כתוב  הסכם  להפרת  יד  תיתן 
מצידה,  העירייה,  ובחגים.  בשבתות  עבודות 
של  למניעתם  החוקיות  הדרכים  בכל  תפעל 
מעשים אלו. כמו כן שיתוף הפעולה המקצועי, 
על  המשתרע  החברה,  עם  והארגוני  הטכני 
שמירת  על  בהקפדה  מותנה  רבים,  תחומים 
השבתות והחגים, ואלמלא כן, לא יהיה מנוס 
מהפסקת שיתוף הפעולה". ראש העיר הדגיש 
גם, כי מצער וכואב עד עמקי הנפש על עבודות 
ובחגים  בשבתות  החברה  ידי  על  המתבצעות 
בקדושת  פגיעה  ישנה  ובכך  סמוכות,  בערים 
לעם  מרכזי  יסוד  שהיא  והחגים,  השבתות 

ישראל לכל דורותיו.
במכתביהם של עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ 
לגורמים  מירון  יצחק  עו"ד  ושל  העירייה  של 
להוראות  בהתאם  כי  נכתב,  בתחום  העוסקים 
ההסכם, תנאי מהותי ויסודי מבחינת העירייה, 
לחברה  במקרקעין  שימוש  זכות  בהעניקה 
לצורך ביצוע עבודות שונות הקשורות בהקמת 
הרכבת הקלה, היה איסור מוחלט על ביצוע כל 
פעילות במקרקעיה בשבתות ובמועדי ישראל, 

ר  ב ד ה ו
הובהר היטב במהלך המו"מ שקדם 

ובין  העירייה  בין  ולחתימתו  ההסכם  לכריתת 
המדינה. 

אם  כי  העירייה,  מטעם  נכתב  לכך,  בהמשך 
תתבצענה עבודות, או פעולות כלשהן בתחומי 
או  בשבתות  העירייה  של  והמקרקעין  האתר 
של  יסודית  הפרה  בכך  תראה  היא   - בחגים 
לנקוט  ואף  לביטולו,  תפעל  והיא  ההסכם 

צעדים חוקיים כנגד החברה.
אשר לטענות החברה, כאילו הפסקת העבודות 
הרי  דהוא,  מאן  מסכנת  ובחגים  בשבתות 
שאין  עלה  במקצוע  מומחים  אצל  שמבירור 
לכך כל בסיס, וכל הרצון לבצע את העבודות 
כלכליות  מסיבות  נובע  ובחגים  בשבתות 
על  וזאת  הזמנים,  לוח  את  לזרז  ומהרצון 
חשבון קדושת השבת שכה יקרה ומרכזית לעם 
ישראל, וכאשר כל הנתונים הללו היו ברורים 
לחברה  העירייה  בין  ההסכם  חתימת  בשעת 

לאי ביצוע העבודות בשבתות ובחגים.
אשר לטענה תמוהה שעלתה מצד חברת נת"ע, 
מתחת  ולא  לקרקע  מעל  על  חל  שההסכם 
מי  כל  שכן  בסיס,  חסרת  זו  טענה  לקרקע, 
שמכיר את חוק המקרקעין ה'תשכ"ט )1969( 
הבעלות  כי  נכתב,   11 סעיף  ג',  שבפרק  יודע 
העומק  בכל  מתפשטת  קרקע  של  בשטח 

שמתחת לשטח הקרקע.

ההסכם למניעת חילולי שבת

תחנת בן גוריון. צילום ארכיון: פישל רוזנפלד

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

להרשמה ותיאום למבחני קבלה
יצחק ראשי - 050-7219916
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שומרים על הבריאות בלי לחץ!

 לחץ דם הוא הלחץ שמפעיל הדם על דפנות כלי הדם.
 לחץ הדם נמדד ביחידות של מילימטר כספית,

 לחץ דם גבוה מאוד או נמוך מאוד עלול להוביל להפרעה
בתפקוד ולהרעה במצב הבריאותי.

לחץ דם
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וי      
חץ דם                    ערך רצ
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י

מה ערכי לחץ הדם שלכם?

היבדקו עכשיו בסניפי מכבי 
ושמרו על בריאותכם!

מוגש כמידע לחברי מכבי
יש קופות חולים ויש מכבי



י"ח באלול תשע"ח 181829/8/18 בני ברק

לראשונה: נציגות חרדית 
בלשכת רו"ח

במעמד הראשל"צ: 
סליחות ועצרת חיזוק

לנשיאות  המועמד  ידי  על  החשבון  רואי  בלשכת  חרדי  תא  הוקם 
רו"ח ג'ק בלנגה, בתמיכת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שבירכם 

בברכת הצלחה

מאות מתושבי בני ברק השתתפו בעצרת התעוררות מרכזית ואמירת 
סליחות ברוב עם בהשתתפות הראשל"צ הגר"י יוסף וחבר ה'מועצת' 

הגר"ש בעדני   

מאת: עוזי ברק

ביום רביעי שעבר התקיים באולם האודיטוריום 
כינוס  אונו  האקדמית  בקריה  החרדי  בקמפוס 
מרשים של כ 100 רואי ורואות חשבון חרדים 
בלשכת  החרדי  התא  בהשקת  תמיכה  שהביעו 
הנושאים  את  לייצג  מנת  על  החשבון,  רואי 
ברמת  הן  החרדיים  חשבון  לרואי  שקשורים 
הנושאים המקצועיים הייחודיים למגזר החרדי, 
שיותאמו  המקצועיות  ההשתלמויות  ברמת  הן 
והן  החרדי  הציבור  של  והמאפיינים  לצרכים 
ברמת הפעילות הכללית של הלשכה שתתאים 

גם לרואי החשבון החרדיים.
התא החרדי בכללותו החליט לתמוך בבחירות 
שייערכו ביום כ"ד באלול )4.9.18( במועמדות 

רו"ח ג'ק בלנגה לנשיאות לשכת רואי החשבון, 
 5 ישנם  בלנגה  ג'ק  שבקבוצת  לאחר  וזאת 
מועמדים לוועד בלשכת רואי החשבון )שלושה 
מועמדים בבחירות ושני מועמדים משוריינים( 
ייתן  חרדיים  מועמדים  שהצבת  ראייה  מתוך 
לרואי חשבון חרדיים את הכוח להיות מעורבים 
עמדות  הצגת  הפיסקאליים,  החקיקה  בהליכי 
רלוונטיים  נושאים  והעלאת  הרשויות  מול 

בוועד של לשכת רואי החשבון.
התא הוקם על ידי 5 רואי חשבון מובילים: רו"ח 
אברהם  רו"ח  ב"ב,  עיריית  גזבר   - אדלר  אריק 
של  הכספים  מנהל   - זאבי  צביקה  רו"ח  שרף, 
ג'ודי  ורו"ח  הגמ"ח המרכזי, רו"ח רחלי ברכר 
מאות  כמה  כבר  התא  מונה  היום  וכבר  גד,  בן 

רואי חשבון חרדיים.
בלנגה  ג'ק  עם  החרדי  התא  מקימי 
הצלחה  לברכת  גם  השבוע  התקבלו 
בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי.

צביקה  רו"ח  ידי  על  הונחה  הכינוס 
הגמ"ח  של  הכספים  מנהל  זאבי 
יו"ר  פוגל  יחזקאל  הרב  המרכזי. 
הקמפוס החרדי בקריה האקדמית אונו 
מכן,  לאחר  החרדי.  התא  את  בירך 
עיריית  גזבר  אדלר  אריק  רו"ח  דיבר 
הציג  התא, אשר  ומקימי  מיוזמי  ב"ב 
העשייה  של  וההשקפה  החזון  את 
חרדיים  מקצוע  אנשי  ע"י  הציבורית 
כאשר הם נוטלים חלק מרכזי בהליכי 

החקיקה ובנושאים המקצועיים. 
כמו כן, נאם רו"ח ג'ק בלנגה שהציג את 
הרעיון ואת החשיבות שרואי החשבון 
יהיו חלק מהנהגת הלשכה.  החרדיים 
לאחר מכן נערך פאנל מקצועי שעסק 
בנושאים של מלכ"רים, החוק לאיסור 
וסוגיות  הון  והלבנות  שימוש במזומן 

מיסוי שונות על ידי טובי המרצים.
התא החרדי קורא לכלל רואי החשבון 
מועמדותו  סביב  להתאחד  החרדיים 
לשכת  לנשיאות  בלנגה  ג'ק  רו"ח  של 
המועמדים  והכנסת  החשבון  רואי 

החרדיים לוועד של הלשכה.

מאת: עוזי ברק

בבני  השבוע  נערכה  הנוראים  הימים  לקראת 
ורבנן,  מרנן  בראשות  התעוררות  עצרת  ברק 
העיר.  מתושבי  רבות  מאות  ובהשתתפות 
העצרת נערכה ביוזמת עיריית בני ברק, לשכת 
סגן ראש העיר הרב אליהו דדון ובשיתוף תנועת 
התשובה הגדולה 'אל המעיין'. והאגף לתרבות 

יהודית
בעצרת נשאו דברים חבר מועצת חכמי התורה 
יוסף - שעמדו  הגר"ש בעדני והראש"ל הגר"י 
להתחזק  והצורך  אלו  ימים  של  מעלתם  על 

בעבודת ה'.
לאחר מכן נערך קונצרט הסליחות בהשתתפותם 
ומשה  מלכה  יהודה  לוק,  משה  הזמרים  של 
קליין. בסיום התקיימה אמירת הסליחות על ידי 

צילום: יעקב כהןהחזן הרב אליהו אוזן.

חדש חדש אצל פישל-גרשי!!!
חיכיתם הרבה זמן לזה אז הנה זה הגיע!!!

לקהל לקוחותינו היקר,
 החנות פתוחה בכל ימות השבוע עם סחורה חדשה וטריה ושירות מעולה!!!

רח' אברבנאל 72 פרדס כץ 03-6320370

מבצע  סלטים
 בקנית 4 סלטים
החמישי מתנה 

 סלט יחיד        12 ₪

החלות המיוחדות של גישמאק
2 חלות             22 ₪
חלה אחת         14 ₪

עוגות מיוחדות טעימות וטריות
מהמובחרים שבשוק

מאפים תימניים:
סחוג, חילבה, לחוח, סלוף.

טעים ברמה שלא הכרתם...
ארבעס, בובס, קוגל תפוח אדמה ואטריות.

חדש חדש חדש!
כבד-קצוץ/חתיכות

גאלער

הוספנו
הארינג מכל הסוגים.

סלמון כבוש / ממרח סלומון

נו מוישה...
בליל שישי אצל פישל- גרשי כבר הייתה?!

תגיע תטעם תתמכר.

הנה זה הגיע!!!
בדאבל!

מעולה עסיסי וטעים
בטעם של פעם 

צ'ולנט פרווה!

כל קופסא מכילה 270 גר'הגדלנו את הכמות!

-מבצעי השבוע-

בקניה מעל 100 ש"ח פופקורן חם וטרי מתנה

בקניה מעל 200 ש"ח 10ארטיק קרח מתנה

זר פרחים מרהיב ב-20 ש"ח

בשעה טובה
התרחבנו, גדלנו, והשתבחנו!

צ'ולנט בשרי!
משובח טעים ועסיסי
בטעם חדש ומרענן.

המסורתבשר כמיטב 





מוגש כמידע לחברי מכבי
יש קופות חולים ויש מכבי
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נותנים משקל לבריאות שלך!

 BMI הוא מדד מסת הגוף, בדיקה 
 האם הנבדק במשקל תקין, בעודף משקל או בתת משקל.

המדד מחושב באמצעות נתוני הגובה והמשקל 
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היבדקו עכשיו בסניפי מכבי 
ושמרו על בריאותכם!

מה ה-BMI שלכם?



בני ברק י"ח באלול תשע"ח 122029/8/18

14 שנה ברצף: עצרת תפילה והתעוררות בנוסח ק"ק יהדות תימן 
תתקיים במוצ"ש שבת שובה באולמי ארמונות חן בבני ברק • 
נערכים  והמארגנים  השתתפות  הבטיחו  כבר  רבנים  ממאה  יותר 

לאלפי משתתפים • הסעות חינם מרחבי הארץ

מאת: עוזי ברק

ההתעוררות  לעצרת  האחרונות  ההכנות  נשלמות 
עם  ברוב  סליחות  ואמירת  המסורתית,  המרכזית 
בנוסח ק"ק תימן, שתתקיים השנה אי"ה במוצש"ק 
'שובה', פרשת וילך, ו' בתשרי התשע"ט, סמוך ליום 
הניתנים  ברק,  בבני  חן"  "ארמונות  באולמי  כיפור 
יו"ר  כהן,  יוסף  הרב  ידי  על  למעמד  בהתנדבות 

מפעלי החסד "חסדי נעמי".
השנה  זו   - שנה  מידי  מתקיים  הכביר  המעמד 
ומהווה  בני התורה"  ידי "איחוד  הארבע עשרה על 
התורה  עולם  של  והתלכדות  שנתי  מרכזי  כינוס 
מקהילות קודש בני תימן, מכל רחבי הארץ. כאשר 
גודשים  הקדושות,  הישיבות  ובחורי  אברכים  אלפי 
את האולמות ומאזינים לדברי החיזוק וההתעוררות 
בדיוק  ובחצות  התורה,  מגדולי  הדין  לימי  כהכנה 
ספר  מתוך  עם  ברוב  הסליחות  באמירת  מתחילים 
מיוחדת  במהדורה  שמודפס  האיחוד"  "אשמורות 
ומשתתפי  לבאי  כשי  ומחולק  ההתעוררות  לעצרת 

העצרת, כשלפני התיבה עוברים הרבנים.
מהוועדה המארגנת לעצרת ההתעוררות נמסר על 
מכל  ציבור  ונציגי  פעילים  עשרות  של  הירתמותם 
הארץ. וכבר הבטיחו את בואם למעלה ממאה רבנים 
ושכונות,  ערים  רבני  וכוללים,  ישיבות  ראשי  ובהם 

מורי הוראה ויושבי על מדין, ורבני קהילות קודש.
המארגנים צופים לבואם של אלפים, ולכן יוצבו 
מסכי ענק בכל האולמות הסמוכים. כמו כן הוקצה 

אולם מיוחד עבור מאות הנשים שתגענה לעצרת.
חיזוק  בדברי   22:30 בשעה  תחל  העצרת 
והתעוררות ובשעה 24:20 תהילים ואמירת סליחות 
ברוב עם ]שעת סיום משוערת: 01:45[. לבאי הכנס 
יחולקו ספרי סליחות "אשמורות האיחוד" וכן לוח 

שנה "בית הלוי" מתנת "איחוד בני התורה".
יועבר  הסליחות  ואמירת  העצרת  מהלך  כל 
הלשון"  "קול  במערכת  להאזין  ניתן  חי,  בשידור 
בטל': 03-617-1111 וכן ב"מידע לכל" בטל': -072

.315-1111
עילית.  וממודיעין  מאלעד  יצאו  חינם  הסעות 
ניתן להתעדכן במוקד  אזורי הארץ  להסעות משאר 

המרכזי שמספרו 050-41-400-40.
מגדולי  זוכים  הם  לה  הגדולה  התמיכה  לאור 
בני  "איחוד  ראשי  הקימו  התורה,  בני  וציבור  הדור 
ומאורי  גדולי  בהכוונת  הוראה  בתי  רשת  התורה" 
יהדות תימן, הפרוסים ברחבי הארץ ובהם משמשים 
הוראה,  ומורי  דיינים  מחמישים  למעלה  בקודש 
המשיבים דבר ה' זו הלכה כמנהג ק"ק תימן קדושי 

עליון זיע"א.
בני  באיחוד  אלו  בימים  נערכים  עברו  כבשנים 
המינים  ארבעת  בשוק  הוראה  בית  לפתיחת  התורה 
יענו  חן, בהם  והממוזג שבאולמי ארמונות  המרכזי 

רבני האיחוד על השאלות הרבות שיופנו אליהם.

היערכות לעצרת התפילה הגדולה של יהדות תימן  

הכנס הענק בשנה שעברה

תשלומים
36

    אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(      אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'     בית שמש: רח' שפת אמת 32    ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94
שאול גבעת   15 נשרים  כנפי  התאומים,  בית  ירושלים:  ברכפלד      19 הנשיא  יהודה  רח'  עילית:  מודיעין  עקיבא     רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני    

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

מוצר שני בשקל
זה השיא החמישי שלנו!

4 השיאים שלנו 
במבחן התוצאה

שירות ואמינותמחיר מעולה

12
אחריות כפולה

3
התאמה אישית

4

קונים ממגוון מוצרי החשמל
ובוחרים מתנה יוקרתית בשקל!

מיקרוגל מקצועי
+ גריל + אפייה

תווי קנייה בשווי
700 ש"ח

מקרר מיני-בר 
סאוטר

נוטרי נינג'ה, 
שייקר חכם

הובר - בורד 
איכותי

700599

699699890

1₪ 1₪

1₪ 1₪ 1₪

מגהץ קיטור
טפאל

699

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. 

עשרות דגמים משתתפים במבצע השני בשקל

אלפי מוצרי חשמל משתתפים במבצע מתנה בשקל! לדוגמא:
מבחר מקררים
במחירים  הכי זולים!

בקניית מקרר מעל 5,900
קבלו 2 מתנות בשקל!

החל מ: ₪1890

החל מ-

ל-36 חודשים
52

וקבלו מתנה בתוספת שקל! וקבלו מתנה בתוספת שקל! וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מאושר 
משמרת 

השבת

 מקפיא ענק
7 מגירות

₪

 890₪

קופון מיוחד
לקוראי

'קו עיתונות'
מקפיא 6 מגירות

*בהצגת קופון זה *לא כולל מתנה  *בתוקף עד 6.8.18

החל מ: ₪990

החל מ-

ל-36 חודשים
וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור
בילד אין

מאושר 
משמרת 

השבת

החל מ: ₪4990

החל מ-

ל-36 חודשים
138
מקרר שארפ
4 דלתות, הגדול

החל מ: ₪1790

החל מ-

ל-36 חודשים
50

מקרר
DF 450

 רק ב-

27
מכונת כביסה
7 ק"ג

החל מ: ₪1290

החל מ-

ל-36 חודשים
35

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור משולב דלונגי 
דו תאי מהדרין

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

במחירים 
הזולים 
ביותר!



מוגש כמידע לחברי מכבי

הוזלה בביטוחים המשלימים מכבי כסף, מכבי זהב ומכבי שלי 
חלה מי״ח בתמוז תשע״ח, 1.7.18, אוטומטית לכלל חברי מכבי. כפוף לתקנון השב״ן

הכי טוב 
בפחות כסף?

לטיפולי שיניים משמרים 
מגיל 16 ומעלה

₪ 22
מכבי שלי

משקפי ראיה לילדים
עד גיל 18

חינם ₪    2,012
על טיפולי הסרה בלייזר

בשווי של עד 612 ₪עד 50% הנחה

מגן זהבמכבי שליהטבה בשווי

לעדשות ומשקפי ראיה/שמש 
מגיל 18 ומעלה

עד 1,006 ₪
מכבי שלי

לייעוץ עם 3,500 רופאים 
מומחים ומבוקשים

₪ 28
מגן זהב

לאבחון קשב וריכוז
בכל גיל

₪ 22
מכבי שלי

בלעדי למכבי:

הטבות מובילות:
מכבי שלי

₪    8,000
להוצאות

לפני הלידה ואחריה
החזר של 75% 

הטבה בשווי בחירת מנתח באסותא 

ללא תשלום 
מבין רופאי מכבי
במסגרת סל הבריאות הציבורי

לכל חברי הקופה

 מכבי מורידה מחירים ואתם נהנים
מהטוב ביותר בתשלום חודשי נמוך יותר                         

תחתכו
למכבי!
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מעמד קביעת מזוזות ב'ת"ת החדש'

ראש הממשלה תומך בוידר

• במעמד  הת"ת ברחוב נפחא חנך את הבניין הנוסף בנוכחות מאות הילדים 
השתתפו הגרב"ד פוברסקי והגר"ח פיינשטיין

ראש הממשלה בנימין נתניהו, נפגש השבוע עם יעקב וידר, ראש רשימת 
מחל למועצת העיר בני ברק - והודיע על תמיכתו המלאה ברשימה

  מאת: אלי כהן

מעמד קביעת המזוזות לבניין הנוסף של "ת"ת 
התקיים  נפחא,  ברחוב  הממוקם  החדש", 
ישיבת  ראש  פוברסקי  הגרב"ד  של  בראשותם 
ראש  פיינשטיין  חיים  רבי  והגאון  פוניבז', 

ישיבת עטרת שלמה.
בשנת  שנוסד  הת"ת 
העיר,  במרכז  תשע"א 
הצלחה  בס"ד  רושם 
שנה,  מידי  כבירה 
כאשר על תלמידי הת"ת 
משפחות  בני  נמנים 
עמלי  האברכים  טובי 
התורה, ועם הזמן נעשה 
מהכיל,  צר  המקום 
נוצר  האחרונה  בשנה 
והכרחי  דחוף  צורך 
שיכיל  נוסף,  במבנה 
החדשות  הכיתות  את 
שנה,  מידי  הנפתחות 
ולאחר מאמצים מרובים 
שנמשכו זמן רב, ובס"ד 

מרובה, זכו לחנוך את הבנין הנוסף ברח' נפחא, 
בו ימוקמו הכיתות הגבוהות.

הת"ת  ילדי  מאות  בהתכנסות  החל  המעמד 
שבת,  בבגדי  לבושים  כשהם  הבניין  ברחבת 
ממתינים לבואם של גדולי התורה, שאת פניהם 
פתיחה  דברי  וזמרה,  בשירה  הילדים  קיבלו 
נשא מנהל הת"ת הרב הגאון רבי דוד בן יאיר, 

בשיר ושבח לבורא העולמים על הס"ד מיוחדת 
ארוכה  דרך  שלאחר  הנוסף,  הבניין  בחנוכת 
כעת  וגם  ורחב,  ראוי  מקום  אל  ובאנו  זכינו 
אנו זוכים שגדולי התורה הם אלו שיקבעו את 

מזוזות הבית.
ישיבת  ראש  פוברסקי  הגרב"ד  שנשא  בדברים 
שמחתו  את  הביע  פוניבז' 
מאות  את  לראות  הרבה 
הנהלת  עמל  פרי  הילדים 
מכיר  הוא  אותם  החיידר, 
באופן אישי, והרחיב במעלת 
שלא  תשב"ר  של  פיהם  הבל 
טעמו טעם חטא, לכן העולם 

עומד על תלמודם.
רבי  הגאון  שנשא  בדברים 
ישיבת  ראש  פיינשטיין  חיים 
הפסוק  הביא  שלמה,  עטרת 
הבית  חנוכת  שיר  מזמור 
שבעת  מבואר  הרי  לדוד, 
שירה,  לומר  צריך  חנוכה, 
המעולה  השירה  כן  ואם 
יכולים  ביותר שילדי החיידר 
לאמר לעת הזאת, היא לימוד 
את  שיבח  כן  שירה.  נקראת  שהתורה  התורה, 
מדבר,  הוא  ומכיריו  שביודעיו  הת"ת,  הנהלת 
על השקעתם והתמסרותם בחינוך כאו"א בדרך 

הראויה לו.
כן השתתפו במעמד וקבעו מזוזות, הרב אברהם 
שפירא  מנחם  הרב  רה"ע,  מ"מ  רובינשטיין 

סגר"ע, ואנשי לשכותיהם.

מאת: עוזי ברק

מתחמם בבני ברק: בחודשים האחרונים ערכה 
מפלגת הליכוד סקר עומק במטרה לבדוק את 
שהינה  בעיר,  מקומית  רשימה  להריץ  הצורך 
העיר העשירית בגודלה בישראל, בה מתגוררים 
בבחירות  ליכוד  ומצביעות  מצביעי  אלפי 
ברמה  גם  לליכוד  חשובה  שהיא  כך  לכנסת, 

הארצית.
לפי תוצאות הסקר, הבוחרים מעוניינים לראות 
את  קבלות" שמייצגים  "עם  מנוסים  מועמדים 

מגוון הציבורים בבני ברק.
הרשימה  לפיו  הסקר,  תוצאות  קבלת  לאחר 
במועצת  מנדטים  שלושה  עד  לגרוף  צפויה 
העיר, החליטו בליכוד, בעידוד ראש הממשלה 
את  ברק  בבני  הרשימה  בראש  להציב  כאמור, 
יעקב וידר, פעיל ציבור ותיק ומוכר מאוד בעיר, 

המשמש כיו"ר המטה החרדי בליכוד.
וחברי  הממשלה  לראש  מאוד  המקורב  וידר, 
החרדים"  החיילים  ל"אבי  נחשב  הכנסת, 

נחשב  וכן  העובדים  החרדים  עם  ומזוהה 
למועמד המועדף על מצביעי הליכוד בעיר.

השני  במקום  יוצב  הממשלה  ראש  בהנחיית 
הדתי  הציבור  את  שייצג  מועמד  ברשימה 

לאומי, שגם הוא כיום אינו מיוצג בעירייה.

ראש הממשלה ווידר

15 בני ברקי"א באלול תשע"ח 22/8/18

בשורה של ממש עבור 
שומרי התורה והמצוות

– מפעל  עבור שומרי השבת  ובשורה של ממש  וחסר תקדים  צעד משמעותי 
• עם פרסום המלצת ממונה משרד הכלכלה  מלט ראשון שומר שבת, בדרך 
מר דני טל להטלת מס ייבוא על המלט המיובא מטורקיה ויוון, עושים סדר בין 
אונים  בחוסר  העומד  החרדי  לציבור  האם  השונים,  והיבואנים  המלט  מפעלי 

יהיה פתרון? התשובות בכתבה שלפניכם

המלט הינו מוצר אסטרטגי וגורם מפתח בענף 
הבניה במדינת ישראל, כיום ישנן מספר חברות 
־המייצרות מלט בישראל, אולם בתקופה האח

רונה החלו מספר חברות יבואניות לייבא מלט 
־מטורקיה ויוון במחירי היצף וזאת במטרה לה

שתלט על ענף המלט בישראל. 
שוק  והיצף  והכלכלי  הביטחוני  לעניין  מעבר 
המלט שעליו התבקשה המדינה להשיב, בנושא 
של חילול שבת ומלט כשר, לצערנו עד היום לא 
היה מי שלקח אחריות והרים את הדגל, מדוע? 
הפוע תנורים  הינם  והתנורים של המלט  ־היות 

לים בחום גבוה מאוד המגיע לאלף חמש מאות 
לוקח  כזה  תנור  ולכבה  ומעלה,  חום  מעלות 
מספר ימים וכן להפעיל את התנור לוקח מספר 
ימים, בשל כך אין בעולם מפעל מלט אשר אינו 

פועל בשבת.

אשר  רבים  מפעלים  ישנם  כתבנו  של  מבדיקה 
נמצאים באותה בעיה ונמצאו להם  הפתרונות 
־הטכנולוגיים וההלכתיים בסיוע של רבני הווע

ולילה  יומם  משקיעים  אשר  השבת  למען  דה 
כה שבת  לשמור  המבקשים  למפעלים  ־לסייע 

לכתה.
יחסית  אחד  מפעל  ישנו  הרותח,  המלט  בשוק 
טוב  בהר  השוכן  טוב'  הר  'מלט  מפעל  קטן 
־הסמוכה לבית שמש, אשר נרכש על ידי משפ

חה דתית וערכית העושה כל שביכולתה למען 
רבני  עם  יצרה קשר  ולאחרונה  שמירת השבת, 
אישור  לקבלת  ופועלת  השבת  למען  הוועדה 
לציבור  ממש  של  בשורה  יהווה  אשר  מוסדר 
יוכל  לו  חשובה  השבת  שכבוד  מי  וכל  החרדי 
לרא חודשים  מספר  ־בעוד 

מלט  לרכוש  בעולם  שונה 
הכנסת  לבית  או  לביתו  כשר 
־מלט קדוש אשר ביזע ומשא

המפעל  את  יהפכו  רבים  בים 
להיות הראשון והיחיד בעולם 

השומר שבת בהידור.
עסקני השבת קוראים לציבור 
שהשבת חשובה לו ולקבלנים 
כי  הבנייה,  בתחום  והיזמים 
ראוי לחזק את מפעל מלט הר 
רבים  מאמצים  העושה  טוב 
עצומים  משאבים  ומשקיע 
מתוך  השבת  שמירת  למען 
והס היחודי  בערכה  ־אמונה 

לחלוץ  והיה  השבת  של  גולי 
על  שמקבל  בעולם  הראשון 
שומר  מפעל  להיות  עצמו 
שרוכש  מי  כל  כי  ראוי  שבת, 
הכנסת  בית  בונה  או  דירה 
יוודא כי המלט והריצפה עליה 
־הוא מחנך את ילדיו יהיו קדו

שים בקדושת השבת.
הרבנים ועסקני השבת מקווים 
הנחשון  טוב  הר  מפעל  שכמו 
כך  השבת,  דגל  את  שהרים 
יבואו בעלי מפעלים ויבואנים 
עצמם  על  ויקבלו  נוספים 

שמירת שבת. 

כתבת תשקיף



יש טעם להיות 'מבין'

ספלנדיד שוקולד למבינים 

טעם משובחמוצקי קקאו
 1
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האוטובוס איחר - והתובע 
זכה ב-1,350 שקל

אברך, אב לילדים רכים, שהמתין למעלה מ-50 דקות בתחנת אוטובוס, תבע את 
חברת דן לבית משפט לתביעות קטנות בפ"ת וזכה בסכום של 1,350 שקלים 
יאלצו את  זה  נוספות מסוג  • תושבי העיר מקווים כי תביעה זאת ותביעות 

החברות לעמוד בזמנים

מאת: עוזי ברק

תושב בני ברק, אברך ואב לילדים קטנים, זכה 
בפיצוי בסך 1,350 שקלים לאחר שהמתין עם 
ילדיו בתחנת אוטובוס של קו 6 בשכונת 'קרית 
מלהגיע  איחר  והאוטובוס  ברק  בבני  הרצוג' 

בזמן הנקוב בלא פחות מ- 50 דקות.
טבחודש ניסן בשנה שעברה, האברך המתין בר
טחוב קובלסקי בעיר זמן רב עד להגעת האוטו

העיר,  מרכז  לכיוון  'דן'  חברת  של   6 קו  בוס 
בעקבות העיכוב וזמן ההמתנה הרב לאוטובוס 
כפיצוי  דן,  חברת  את  לתבוע  האברך  החליט 
נה של  איחורים  למנוע  ובמטרה  האיחור  טעל 
גים לציבור המשתמשים בתחבורה הציבורית.

האברך פנה לבית משפט לתביעות קטנות בעיר 
7,500 שקלים בטט  פתח תקווה ותבע סכום של

ענה לעוגמת נפש, נזקים והוצאת משפט.
6 הוא חוצה את  קו  כי  דן טענה בדיון  חברת 
טדרך ז'בוטינסקי ועובר רחובות ראשיים ופקו

קים של ב"ב דרך רחובות בהם עובדת הרכבת 
הקלה.

בדיון בבית המשפט השופט לא קיבל את דברי 
הנזקים של התובע  ודחה את טענת  דן  חברת 

לגבי  אבל  נזקים.  הוכחת  הוצגה  ולא  הואיל 
יש  כי  קבע השופט  התובע  הנפש של  עוגמת 
טכאן טענה ואף כתב "אין ספק כי לתובע מוק

נית הזכות לתבוע את הנתבע בגין עוגמת נפש 
שנגרמה לו בעת שנאלץ להמתין זמן רב לבוא 
האוטובוס תוך כדי השגחה מתמדת על בנותיו 

הקטנות לבל תתפרצנה אל הכביש".
מוטלת  כי  חולק  "אין  כי  השופט  כתב  עוד 
תחבורה  שירותי  המספקת  חברה  על  חובה 
טציבורית ברישיון משרד התחבורה לעמוד בת

נאי הרישיון בכל הקשור ללוחות הזמנים של 
הקווים השונים, אין חולק כי במבחן התוצאה 
הנתבעת לא סיפקה את האוטובוסים במועדים 
שנקבעו ואין חולק כי במקרה מושא התביעה 
אוטובוס אחד לא הגיע כלל, ואילו האוטובוס 
פסק  כך  עכב  באיחור",  לתחנה  הגיע  השני 
השופט כי על הנתבעת חברת דן לשלם לתובע 

פיצוי של 1,350 שקלים.
זאת תגרום  כי תביעה  תושבי בני ברק מקוים 
הצי החברות  את  ותאלץ  נוספות  טלתביעות 

ע"י  שנקבעו  הזמנים  בלוחות  לעמוד  בוריות 
בתחבורה  הנוסעים  לטובת  התחבורה  משרד 

הציבורית.

'נדרים פלוס': הטענת רב קו 
בבתי כנסת

מאת: עוזי ברק
לקב הכנסת  בתי  גבאי  הצטרפו  אלו  טבימים 

לת מתן שירות תשלום בעמדות נדרים פלוס 
און  קו  'רב  כרטיסי  הטענת  עבור  וקהילות 

ליין'.
גדולי  בין  הלכתי  פולמוס  התחולל  בתחילה 
הפוסקים, כאשר חלק מהדיינים צידדו לאסור 
טאת הדבר, אך לאחר שמיעת כל הטענות והצ

דדים פסק חבר מועצת גדולי התורה של דגל 
התורה ורבה של שכונת 'רמת אלחנן', הגר"י 
אפש הדבר  המקרים  שברוב  טזילברשטיין, 

להיכלי  מחוץ  נמצא  הדבר  אם  ובמיוחד  רי 
רק  ולא  שמותר,  הוא  שפשוט  הכנסת  בתי 
יצטר שלא  מצוה  גם  בזה  יש  אלא  טשמותר 

על  שלט  לכתוב  ויש  זרים  בשדות  לרעות  כו 
המכשיר "כאן אפשר לטעון את הרב קו לאלו 
את  להם  ואין  הדור  גדולי  לדעת  ששומעים 

המכשירים הטמאים". 
הצט הכנסת  בתי  מגבאי  רבים  כך,  טבעקבות 

רפו בימים אלו להכניס את מתן השירות אל 
והדבר מאפשר  והמוסדות  הכנסת  בתי  מבנה 
לאברכי הכוללים לקבל שירות רב קו און ליין 
סדרי  חשבון  על  שלא  בשעות  גם  שעות,   24

הכוללים.
המעלה הגדולה בשירות זה היא שניתן לקבל 
טשירות גם עבור הרב קו הגמיש, )חופשי חו

יום באותו היום שבו  דשי אשר מוטען ל-30 
היום  ועד  לחודש  השמיני  מהיום  כגון  נטען, 
נהגי  שאצל  כמו  ולא  הבא,  לחודש  השמיני 
לראשון  ועד  לחודש  מהראשון  האוטובוסים 
בתחנות  רק  היום  עד  שניתן  דבר  לחודש(, 
בעמדות  להטעין  ניתן  וכיום  בלבד  הרכבות 

נדרים פלוס וקהילות.
תושבי בני ברק שרוצים להטעין את הרב קו 
ימצאו  בעיר  חודשי  חופשי  פנימית  לנסיעה 
אפשרות זאת מוגדרת בלשונית "ללא סינון" 

ואחר כך בלשונית "גוש 5 אפור בני ברק".  

האם   - בנושא  הלכתי  דיון  לאחר 
לתחבורה  כספים  לגבות  אפשר 
פסק  הכנסת,  בתי  בתוך  הציבורית 
חבר ה'מועצת' ורבה של שכונת רמת 
שברוב  זילברשטיין  הגר"י  אלחנן 

המקרים הדבר אפשרי

 מכתבו של הגר"י זילברשטיין 

שנה
שנראה

טוב

2
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חוזרים ללימודים?

ַּברּכֹל דעת 
יודע!

לטעינה קלה 
וזמינה

לברור אפשרות הטעינה הקרובה אליך: 8787*
www.ravkavonline.co.il :או באתר רב-קו אונליין

חדש!
 טעינת כרטיסי ‘רב-קו’ בקופות 

של סניפי בר-כל באשראי ובמזומן!



י"ח באלול תשע"ח 262629/8/18 בני ברק

המפץ האשכנזי: דגל ואגודה נפרדות, 'שלומי אמונים' דורשת בוררות
ההכנות לקראת הבחירות המקומיות עולות מדרגה: גדולי ישראל אישרו ל'דגל התורה' לרוץ בנפרד בירושלים • במקביל, הויכוח בין שלומי אמונים לדגל 
התורה מתחדד, וסגן השר פרוש מבהיר במכתב חריף לגפני – אם לא תהיה בוררות, ישראל פרוש ירוץ לראשות העיר אלעד • עוד במכתב פרוש: "אנחנו 

למודי סבל מהסכמים כתובים וסיכומים ברורים שלא קוימו"

אלי כהן

הקרע הפוליטי בין דגל התורה לאגודת ישראל מחריף, זאת כאשר 
אמונים,  לשלומי  התורה  דגל  בין  עקשני  מו"מ  מתנהל  במקביל 
יהיו  בו התפתחות רודפת את חברתה, וספק אם השורות הבאות 

עדכניות בשעה שאתם קוראים אותם.
אך תחילה להוראה הדרמטית של גדולי ישראל, מרן שר התורה 
שהורו  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש  ומרן  קנייבסקי  הגר"ח 
כסיעה  הקרובות  בבחירות  לרוץ  בירושלים  התורה  דגל  לרבני 

נפרדת, כפי שנחשף לראשונה ב'קו עיתונות'.
כזכור, כבר לפני שלושה חודשים פרסמנו כאן על הקרע שנוצר בין 
הסיעות והטענות לקיפוח מצד דגל התורה, בשבוע שעבר חשפנו 
שנערכה  לגשר  בניסיון  אחרונה  ישיבה  וכי  נפלה  ההחלטה  כי 
שנותר  כל  בכישלון.  הסתיימה  סולובייצ'יק,  הגר"ב  של  בביתו 
לנציגי 'דגל' הוא לקבל את אישורם של גדולי ישראל למהלך, וזה 

כאמור ניתן אתמול.
גורם ב'דגל התורה' מחדד בשיחה עם 'קו עיתונות': "כפי שאמרנו 
ללא  השלום,  למען  נפרדת  בריצה  מדובר  הרעיון,  כשעלה  כבר 
את  למקסם  רצון  מתוך  אלא  חלילה.  שנאה  מתוך  ולא  מחלוקת 
כוחן של שתי המפלגות וגם למדוד אחת ולתמיד את כוחה המדויק 

של כל סיעה".
והיא  החלטה,  התקבלה  טרם  הראשות  בשאלת  כי  לציין  ראוי 
תתקבל לאחר שייבחן סקר עומק שהוזמן על ידי המפלגה, ומטרתו 
יוסי   – החרדי  למגזר  מחוץ  קולות  יותר  להביא  יכול  מי  לבדוק 
דייטש או משה ליאון. הנחת היסוד בין המועמדים היא כי ש"ס 
לצאת  ממהר  לא  עדיין  איש  אך  בהחלטה,  התורה  לדגל  תצטרף 
הזמן  שיעבור  שככל  הנחה  נקודת  מתוך  ובש"ס,  בדגל  בהכרזות 
יחולו התפתחויות בגזרות נוספות, ובעיקר בקרב על הקול החילוני 

בין עופר ברקוביץ לשר זאב אלקין. 

פרוש במכתב חריף: "אנחנו למודי סבל"

במקביל, התפרסם אתמול )ג'( מכתב דרמטי של סגן שר החינוך 
הוא  בו  התורה,  דגל  יו"ר  גפני  משה  ח"כ  לעמיתו,  פרוש  מאיר 
ודורש  כה  בין המפלגות עד  כל השתלשלות העניינים  מפרט את 
מטעם  אלעד  העיר  ראש  יתמודד  כן  לא  שאם   - לבוררות  הליכה 

שלומי אמונים ישראל פרוש לראשות העיר גם בקדנציה הבאה.
ומגיב  לכן,  קודם  יממה  גפני  לו  ששלח  למכתב  מתייחס  פרוש 
לעתיד...  כוונותיכם  בדבר  רבות  תהיות  אצלנו  משאיר  "מכתבך 
לפני מספר חודשים מונה על ידכם לבקשת גדולי ישראל, הגר"י 
סילמן שיבדוק את בקשות תושבי העיר, לפיהן טובת העיר תהיה 
לפני  הבאה.  בקדנציה  עיר  כראש  לכהן  ימשיך  פרוש  שישראל 
כ-3 שבועות הודיע לנו הגר"י סילמן שהגיע להחלטה –הוא ציין 
כך,  על  דגה"ת  ראשי  את  עדכן  ואף   - סופי  אישור  ללא  שעדיין 
שטובת העיר שישראל פרוש ימשיך לכהן בקדנציה הקרובה כראש 

העיר אלעד, בתנאים מסוימים שסוכמו, ואישרנו אותם".
ההסכם  כי  אמונים  שלומי  לטענת  גם  פרוש  מתייחס  הדרך,  על 
הדיין  כי  ומציין  באלעד,  התורה  דגל  ידי  על  כבר  הופר  המדובר 
המוסכם לא עסק בכך אך הביע דעה כי יש צדדים לפיהם צודקת 

שלומי אמונים בטיעון זה. 
"לפני  כך,  להתנהל  יותר  אפשר  אי  מדוע  פרוש  מסביר  בהמשך 
כ-10 ימים דגל התורה דיברה איתנו באמצעות הרב יעקב גוטרמן 
בשליחות ועל דעת הרב יעקב קנייבסקי על הסכם ברוח הדברים 
ותיקונים רלוונטיים,  שנחתם בינינו ב-ז' תשרי תשע"ד ובתוספת 
בין היתר )ולא אפרט כעת את כלל הסיכום( סוכם שאתה כיו"ר דגל 
בפני  יתחייבו  בית שמש  בעיר  נוספים הקשורים  וגורמים  התורה 
לאחד  קנייבסקי שליט"א שבנוסף  הגר"ח  מרן  דעת  ועל  דין  בית 
ובניה( שנקבל  תיק תכנון  או  עיר  )סגן ראש  התפקידים הבכירים 
שבשנת  הרי  תשע"ט,  חשוון  של  הקרובה  בקדנציה  שמש  בבית 
בנציג שלומי אמונים לראשות העיר  דגל התורה תתמוך  תשפ"ד 

בית שמש. 
ועל  גוטרמן בשליחות  הרב  לבין  בינינו  "יצוין שהסיכום שסוכם 
אלול  ב-ט'  שוב  ואושר  אלול  ב-ח'  קנייבסקי  יעקב  הרב  דעת 
ורבנן  מרנן  בפני  הוצג  קנייבסקי,  יעקב  הרב  בנוכחות  בפגישה 
ראשי הישיבות שליט"א, ונאמר שם שזה על דעת שלומי אמונים. 
אציין, שבשיחות לאחר הפגישה האמורה עם הרב יעקב קנייבסקי, 
דובר שיש כמה תוספות ללבן, והוסכם לדבר על התוספות, לאחר 

קבלת הצעתכם הכתובה".
בהתייחסו באופן ישיר למכתבו של גפני, קובע פרוש: "הופתעתי 
אתמול לקבל ממכם מכתב עמום ולא מפורט, בניגוד למה שסוכם... 
דרישתנו לבוררות מיידית נובעת מכך שההסכם שנחתם בתשע"ד 
שובש כבר בכמה נקודות מהותיות. משום כבוד התנועות אבקש 

שלא לפרט בכתובים אלא בפני הבוררים, כדרכם של יראי ה'.
וסיכומים  כתובים  מהסכמים  סבל  למודי  ואנחנו  היות  משה,  "ר' 
מיידי  דיון  לקיים  ושוב  שוב  מבקשים  אנו  קוימו,  שלא  ברורים 
בפני בוררות", כותב פרוש, ומזכיר לגפני כי ביקש זאת כבר שלוש 
בתשובת  אלא שגם  נענה,  עתה  ורק  האחרונים  בחודשים  פעמים 
גפני יום קודם לכן, בה הסכים לבוררות, לא ציין מתי. פרוש מסיים 
את מכתבו בהצהרה ברורה: "ככל ודבר זה לא יקרה, הרי שישראל 

פרוש יתמודד לראשות העיר אלעד בבחירות הקרובות".
נכבדות  הצעות  בחורף  לנו  "הציעו  נשכחות:  מזכיר  הוא  לסיום, 
בבית שמש והתעכבנו מלחתום, כי חיכינו לדגל התורה. הציעו לנו 
בקיץ הצעות נכבדות באלעד והתעכבנו מלחתום, כי חיכינו לדגל 

התורה. כי היינו נאמנים להסכם".
מנגד, גורמים ב'דגל התורה' מסייגים כי שני פרטים במכתב שנויים 
במחלוקת, "ראשית הרב סילמן לא הכריע בעד פרוש באלעד, זה 
"שנית,  עיתונות',  ל'קו  במפלגה  בכיר  טוען  מהמציאות",  רחוק 
האזכור החוזר של גוטרמן מוגזם, הוא היה רק אחד מבין עשרות 

שליחים ובוחשים בקדירה בסיפור הכאוב הזה".

ספה מעור פלוס 

ריקלינרים ב- ₪2,999
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ברחוב שבזי
דירות 4 חדרים אחרונות 1,750,000&

פנטהאוז / גן 2.200.000&
אכלוס 6 חודשים

ברחוב אברבנאל
נותרו 2 דירות אחרונות בקבוצת רכישה 

3 חדרים ב- 1,200,000&
מפרט טכני עשיר

דירות 4 חדרים
כניסה תוך 30 חודש | מפרט טכני עשיר

&1,600,000
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דירות 3 חדרים
ברחוב פרל





ביצוע והתקנת כל סוגי עבודות הברזל

כל החומרים עוברים
תהליך כימי

למניעת קורוזיה

31.8.18
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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*
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יש  ויצר  המולקולה  את  בודד  הספרדי,  הגן  את  ששיבט  אחרי 
מאין - שלושים מנדטים בבחירות 2015, שב נתניהו השבוע לכור 
מחצבתו הליטאי. רק חזר לו הליטוואק הטרי מווילנה וכבר החל 
לפלוט בקצב של מכונת ירייה )ובעגה הדגלאית: בקצב של גפני( 
על  'ארבעים' שרשומים בטאבו  אותם  על  הידועות  את המנטרות 
שם הליטאים. אלא שאצל ביבי זוהי לא חלוקת ה'שישים-ארבעים' 
מערכה,  אחר  מערכה  התורה  דגל  את  לרעה  שמפלה  המפורסמת 

אלא ארבעים המנדטים. ארבעים יכנו, כן יוסיף.
היעד החדש של ראש הממשלה הוא לעקוף לא רק את בן גוריון 
במספר  מימין  שרון  אריאל  את  גם  אלא  השנים,  במניין  משמאל 
המנדטים. לבנו של ההיסטוריון בנציון נתניהו, שכמו בכל ביקור 
שקושר  הרלוונטי  המסמך  את  נתניהו  לשכת  מצאה  לים,  מעבר 
את גורל העם היהודי בגורל המשפחתי, יש תמיד מניעים נסתרים 
על  בדגש  היהודים,  צוררי  שעוללו  היסטוריות  עוולות  תיקון  של 

התקשורתנים. 
ב-2003 הוביל שרון את הליכוד להישג חסר תקדים של שלושים 
ושמונה מנדטים – שהפכו לארבעים עם החבירה לישראל בעליה 
במיוחד  בלט  שרון  של  ההישג  שרנסקי.  של  המנדטים  שני  בת 
לנוכח מצב הביש שבו קיבל את המפלגה מידי נתניהו ב-99' עם 19 
מנדטים בלבד. נתניהו מודל 2018 שואף להיות יותר ביבי מאריק 
במספר  לנגוע  מצליח  הוא  שנה  עשרה  חמש  שאחרי  ולהוכיח 

ארבעים בכוחות עצמו, ולא רק עצמונית כמו שרון בשעתו.
תגדל  הליכוד  סיעת  דשמיא,  בסייעתא  ובעזרתכם,  ה'  "בעזרת 
ומועמדי  הערים  ראשי  בכנס  השבוע  נתניהו  אמר  השמיים",  עד 
מערכת  את  שהשיק  כמי  ונשמע  לרשויות  בבחירות  הליכוד 
הבחירות - לא המקומית אלא הארצית. כמו בבדיחה הגלותית על 
הגביר של העיירה ששותפיו זיהו את קשייו כשהיה מזכיר את שם 
שמיים ומייחל לביאת הגואל, כך נתניהו בימים הנוראים שאחרי 
משלוש  יותר  ומוזכר  לשונו  על  שגור  שמיים  שם  אם  חקירותיו. 
המשפטי  החרדה  שמפלס  לכך  האות  זהו  הרי   – במשפט  פעמים 

בבית המשפחה עלה לאחרונה.
להקדים  אומר  כמי שגמר  נראה  נתניהו של התקופה האחרונה 
על  ולהכריז  לממשלה  המשפטי  היועץ  את  הסמכויות  במרוץ 
בכפוף  אישום  כתב  הגשת  על  ההכרעה  שתיפול  לפני  בחירות 
מקוצרת'  'ארכה  מתן  על  בג"ץ  החלטת  פרסום  לאחר  לשימוע. 
של שלושה חודשים לתיקון חוק הגיוס, הוא הגיע לפני שבועיים 
על  להכריז  ומיידית  ברורה  כוונה  עם  הקואליציה  ראשי  לישיבת 

הקדמת הבחירות.
להשגת  הסיכויים  אפסו  לדעתו  כי  למשתתפים  הסביר  ביבי 
פשרה במועד שקצב בג"ץ. למסקנה הנחפזת הזאת הוא הגיע אחרי 
שבחר לשוחח רק עם הצדדים הניצים ליצמן וליברמן ולא עם שאר 
החברים החרדים – במהותם ובהתנהלותם – מש"ס ומדגל התורה. 
אחרי  גם  בשותפותם  חפץ  שהוא  המפלגות  שראשי  אחרי  רק 
הבחירות, הפצירו בו לתת צ'אנס אחרון גם אם הסיכוי הוא אחד 
למיליון, נאות נתניהו להמתין ולהעניק לחרדים עשרת ימי תשובה. 

לקבל  בזמן:  קצוב  היה  לחרדים  נתניהו  שהציג  האולטימטום 
בתוך שבועיים החלטה האם בכוונתם לתמוך או להתנגד לתיקון 
 – השבוע  ראשון  ביום  מהשעון  אזל  החול  בהסכמה.  הגיוס  חוק 
אך כמו ליטאי אמיתי שנמנע מקבלת החלטה וממסמס כל הכרעה, 
הסכים נתניהו לתת פרק זמן נוסף של תקופת המתנה. המועד החדש 
שמסתמן הוא לא לפני, אלא אחרי החגים. אחרי שמיני עצרת יוכרע 
גורלם של לומדי התורה, אולם נתניהו נראה ונשמע כבר השבוע 

כמי שפתח את מערכת הבחירות הבאה. 

מעשה אמנון
מרכז  במת  מעל  המנוח  שרון  אריק  של  הסרקסטית  שאלתו 
לא  לשמאל,  או  לימין  לעזור,  נתניהו  של  מידיו  לאיזו   – הליכוד 
נתניהו  נכנס  מאז  עשורים  משני  יותר  אחרי  גם  פתרונה  על  באה 
לראשונה ללשכת ראש הממשלה. בחודשים האחרונים גם שותפיו 
החידה  את  ולפענח  מלנסות  חדלים  לא  נתניהו  של  העכשוויים 
אודותיה דובר כאן לאחרונה – האם נתניהו חפץ בבחירות מהירות 

או שמא בהשלמת ימיה של הממשלה. 
אלא שגם אם נתניהו היה מובהל לסי.טי. ראש דחוף ועוקף את 
שהודח  הבריאות  שר  סגן  באדיבות   - אפשריים  הבלתי  התורים 
אחריותו  עקב  הרצון,  שביעות  במדדי  הראשון  מהמקום  השבוע 
לא בטוח שהיינו  כלל   - ומדינה  דת  יחסי  הבלעדית למיגרנה של 

מקבלים דיאגנוזה ברורה. 
חג  של  המסכות  נשף  תום  אחרי  ימים  עשרה  סיפור:  תשמעו 
הפורים התשע"ה, הופתע פרשן חברת החדשות של ערוץ 2 אמנון 
קרה  זה  נתניהו.  מראש-הממשלה  אישי  טלפון  לקבל  אברמוביץ 
בצהרי כ"ו באדר, ביום הבחירות לכנסת העשרים, כמה שעות לפני 

הפצת סרטון הערבים נוהרים, כשהשמש עוד זרחה במטה המחנה 
הציוני. 

מאשים'  'אני  של  מונולוג  נתניהו  נשא  ארוכות  דקות  במשך 
כשהוא מסביר מדוע הליכוד בראשותו עומד להפסיד את המערכה 
לו  עוללה  אשר  על  והתלונן  חזר  ביבי  הבחירות.  יום  במוצאי 

התקשורת העוינת ובזה לא היה כל חדש לשני הצדדים.
השיחה  של  האפוקליפטי  לפרק  ההקדמה  רק  הייתה  שזו  אלא 
צבעוניים  בתיאורים  ומשונה.  שונה  ומחודש,  חדש  שהיה   –
גורמי  תנועת V-15 שבגיבוי  הגורדי של  נתניהו את הקשר  חשף 
של  האמריקאי  בממשל  עוינים  לגורמים  חברה  מבית  אופוזיציה 

אובמה – כדי לבצע הפיכה שלטונית. 
נתניהו דיבר על זיהוי מתלבטים דרך תגובותיהם ברשת ושליחת 
מסביר  כשהוא  החברתיות,  הרשתות  דרך  אובססיבית  מסרים 
המתלבטים  את  גם  מאתרות  תוכנות  שאותן  ההמום  לאברמוביץ 
וגם את אלה שאינם מתכוונים להצביע, ומובילות אליהם כהרף עין 
את הגורמים שמציידים אותם בפתק הנכון. הרבה לפני שמעללי 
כדרכו,  ביבי  לעולם,  באו  בארה"ב  בבחירות  הרוסית  ההתערבות 

היה הראשון שזיהה את השיטה.
"על מה אתה מדבר", אמר לו אברמוביץ בתגובה וחזר שוב ושוב 
שלפני  בימים  ישראל  צופי  כל  לעיני  השמיע  אותה  הערכתו,  על 
הממשלה".  כראש  קדנציה  לעוד  תיבחר  בערב  "היום  הבחירות: 
לנצח  עומד  הרצוג  ולפיה  המנטרה  על  וחזר  נרגע  לא  נתניהו 
באמצעים לא דמוקרטיים. הוא הפציר באברמוביץ לבל ישכח את 
הפרשנות כשהקלפיות יפתחו. הצופים – הסביר נתניהו – חייבים 
להבין הערב איך עבדה השיטה שהביאה להדחתי. זו אינה החלפה 

אלא הפיכה. 
דווקא  השיחה  את  לבצע  נתניהו  בחר  הסער,  יהום  כשמסביבו 
הבחירות  שלפני  שבשבוע  לכך  מודע  כשהוא   – לאברמוביץ 
ובניגוד להערכותיהם של פרשנים רבים, הרי שאברמוביץ העריך 
באופן עקבי שנתניהו ינצח את הרצוג, והתמיד בתחזיתו גם בימי 
האופוריה של השבט הלבן, אחרי צירופה של ציפי לבני כבת הזוג 
בעצם  נתניהו  של  והרציונל  השיחה  של  הסאב-טקסט  להנהגה. 
ביצועה היו שהן למתקשר והן למקבל השיחה – יש אינטרס פרשני 
ברור לתלות את כישלונו של נתניהו בהתערבות של כוח עליון עם 
העברית  דובר  הישראלי  הבוחר  בהחלטת  ולא  אמריקאי,  מבטא 

העממית.
את  שאפפה  המלנכוליה  האם  היום  עד  החליט  לא  אברמוביץ 
נתניהו באותה שעת צהריים של שלהי חודש אדר הייתה אמיתית 
או מזויפת, פורים או כיפורים. לפחות באותם רגעים, הוא התרשם 
שנתניהו מדבר מעמקי תודעתו כשהוא מאמין בכל מילה שיוצאת 

מפיו. 
להבין  בהחלט  ניתן  לאחור,  במבט  המציאות  את  כשבוחנים 
נתניהו  העריך  הקודמות,  הבחירות  ערב  החרדה.  נבעה  מהיכן 
כיחסי  והדוקים  איתנים  היו  עמו  שיחסיהם   - וליברמן  כחלון  כי 
הקווים  את  לחצות  להם  שתאפשר  פרצה  כל  ינצלו   - וישי  דרעי 

בית ספר לפוליטיקה

ראש ליטאי

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

מספק תעסוקה להנהגת התנועה. גוטרמן וגפני בימים יפים יותר
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טוב שההתנצלות שוגרה. 
אין מה להרוויח מהתנצחות 

פומבית ומתוקשרת עם 
ראש-ממשלה על רקע יחסי 

דת ומדינה. מופעי האיומים 
הבלתי פוסקים הללו 

מיותרים ומזיקים. הגישה 
הזאת מרחיקה לבבות 

ומשניאה עלינו את מרבית 
הישראלים. ובקיצור, זה לא 

טוב ליהודים

והפנימיים  תלויים  הבלתי  הסקרים,  לנוכח  מעולו.  ולהשתחרר 
מנדטים,  של  יותר  גדול  מספר  הציוני  למחנה  כאחד, שהעניקו 
הממשלה.  ראש  בלשכת  הטקס  תם  שמבחינתו  נתניהו  הסיק 
הגיע הזמן לפנות, או להיעקר – כפי שהוא עצמו תיאר באותה 
שיחה באישון לילה עם מפוני עמונה. לנגד עיניו הוא ראה את 
היסטריית המפלה ב-99' חוזרת על עצמה בתוך שעות ספורות. 

בשיחת הטלפון ההיא הוא ביקש לפזר מראש חומרים מעכבי 
'בואי  היום  במוצאי  לומר  גורלו  נגזר  אם  במהדורות.  בעירות 
מי  יהיה  הפחות,  שלכל  הראוי  מן  הביתה',  הולכים  שרל'ה, 

שיאפשר לו לחזור הביתה עם מעט סימפטיה.

חשדנותו אומנותו
איך זה נגמר בסוף – כולם יודעים. בשעות אחר הצהריים שלף 
תוצאה  והשיג  הנוהרים  הערבים  סרטון  את  מהשרוול  נתניהו 
העריך  אם  בין  להמר.  מסוגל  היה  לא  חזן  אורן  אפילו  שעליה 
זאת מראש ויצא למסע חרדה מתוכנן של שיחות טלפון, ובין אם 
האמיתית,  האישית  מהערכתו  נבעה  אכן  רגעים  באותם  חרדתו 
הרגע  היו   2015 בחירות  לחלוק.  ניתן  לא  אחד  דבר  שעל  הרי 
שבו הוכיח נתניהו שהקסם חזר. הוא היכה את כל מספידיו וכמו 
אביו של הח"כ הטרי חזן – השאיר במחסן את המוח של עורכי 

הסקרים.
אבל הסיפור הזה, לגנאי או לשבח, מלמד על עוצמת הביבי-
ונוסקת  בצהריים  בתהום  הנוגעת  אישיות  של  דפרסיה  מאניה 
בקדנציה  נתניהו  אחר  שעוקב  מי  ספורות.  שעות  אחרי  אל-על 
הנוכחית, רואה איך ההתנהלות הזאת הגיעה לממדים חדשים. 
הלכה  רק  הימין,  קץ  מפני  והחרדה  נתניהו  של  החשדנות 
של  הסדרתית  ההחתמה  לנוכח  האחרונות  בשנתיים  והתעצמה 
חרדית  מקורבת  תשאלו  )לכו  מדינה  עד  עסקאות  על  מקורביו 
לא  בכלל  והיא  וחששות.  חשדות  להפריך  לאחרונה  שנאלצה 
רק  לאיש.  מאמין  אינו   2018 מודל  נתניהו  כזאת(.  ידעה שהיא 

לאישה אחת – ושרה שמה. 
גם כאן אפשר להבין את האיש ואת מניעיו. אחרי שמקורביו 
יוצא  ללא  כולם  הבוגדניים,  לגדולי  הפכו  ביותר  הנאמנים 
עלול  פה,  פוצה  כל  חשודים.  בחזקת  מבחינתו  הם  הכלל  מן 
להפוך לעד מדינה, כל מטה אוזן, עשוי לשאת בכיס מקטורנו 
מכשיר הקלטה. בעיניו של האיש שחשדנותו אומנותו, בכל יום 
בהתאם  משתנות  המסקנות  וגם   – לכלותו  חדש  אויב  קם  ויום 

להתפתחויות. 
החשודים התמידיים הם הפרשנים והסוקרים. כשהם מדברים 
רוחו  בעיני  רואה  ביבי  הבא,  הממשלה  כראש  בוודאות  עליו 
כל הדרך  לנגוס בבשרו  כדי   – לבחירות  אותו  איך הם מריצים 
לקלפיות. התשובה לשאלה האם נתניהו חפץ בבחירות, תלויה 
אפוא במועד מתן המענה ובזהות הלוחש האחרון על אוזנו. כל 

ובלבד  זוכה,   – מספר  כל  היום.  סדר  את  משנה  חדשה  תחזית 
שיהיה המספר האחרון.

רע ליהודים 
גם אם נתניהו יחליט לבסוף להשהות את ההליכה לבחירות 
הבחירות  קמפיין  שאת  הרי  בחוק,  הקבוע  המועד  לקרבת  עד 
הרשמית.  ההכרזה  לפני  הרבה  החל  כבר  האיש  ה-21  לכנסת 
ניתן לומר כי גם בעניין הזה הליטוואק מרחוב בלפור מאמץ את 
מנהגי הליטאים החדשים, שתוקעים בכל החצוצרות הרבה לפני 

פתיחת המערכות האמיתיות.
נתניהו נוהג להתהדר בנוצות הראשון שזיהה, אבל את יריית 
כחלון,  האוצר  שר  דווקא  ירה  החוצות  קמפיין  של  הפתיחה 
להבין  אפשר  ביטחון.  )תקציב(  מר  כומתת  את  לראשו  שחבש 
את האיש שאחרי הפרסום על עליית מחירי הדירות, נאלץ כמו 
ביבי, למצוא לו איום בטחוני משלו בואכה קלפיות. בקצב הזה 

התוכנית הכחלונית הבאה תהיה: ממ"ד למשתכן.
להדאיג  אמורה  כחלון  של  הביטחונית  המשבצת  לא  אבל 
מתמקם  נתניהו  שעליה  האזרחית  הבלטה  דווקא  אלא  אותנו, 
כאחד,  ומדאיג  מפתיע  יוצרות  בהיפוך  מבחירה.   – לאחרונה 
הטווס  בזנב  לשזור  דואג  האחרון,  בעשור  ביטחון  מר  דווקא 
הפומבית שהוא  הביקורת  אזרחית.  מנהיגות  נוצות של  אלו  אי 
יהודית',  'גשר  בפרשת  כץ  ישראל  התחבורה  שר  נגד  השמיע 
כמו החלטתו מראשית השבוע להרחיב את רחבת 'עזרת ישראל' 
במעשים ולא בדיבורים, מבלי להיוועץ תחילה בשותפיו החרדים 
– צריכה להדליק נורות אזהרה בחדרי הסיעות החרדיות. בתפר 
שבין מדינה יהודית לדמוקרטית, ביבי של התקופה האחרונה – 
נראה כמי ששם דגש על ה'דמוקרטית-חילונית', יותר מאשר על 

ה'יהודית-אורתודוקסית'.
אם היו עורכים שאלון נטול זהות של 'מי אמר למי' ומציגים 
את שלל הביטויים בהקשרים אזרחיים שהושמעו לאחרונה, הרי 
שהתשובה מן הסתם הייתה, כי אמרות השפר הללו הושמעו על 
ידי הדמון הגדול יאיר לפיד, שמנסה לחזור ולהתקמבק על גב 
החרדים. ולא היא. ייתכן שגם ידו של יאיר בדבר – אך לא לפיד 
אלא נתניהו. הבן יקיר שהפך ליועץ הסתרים של אביו ומעניק את 
עצותיו ממרומי הדירה החדשה במגדל חדיש על גבול גבעתיים-

את  מורטים   – הכללית  לקוחות  רק  ולא   – )השכנים  אביב  תל 
שערותיהם(, נתן מן הסתם את ברכת הדרך לתוכנית ההתאזרחות 
החדשה של ראש-הממשלה. עם ההצהרות של נתניהו בתקופה 
האחרונה, ביבי נשמע כמי שמכין מצע שיאפשר לו להתמודד על 

ראשות העיר העברית הראשונה.
לשותפיו  גמור  ובניגוד  נתניהו,  ואצל  היות 
חשיבה  לאחר  רק  נאמרת  הצהרה  כל  החרדים, 
מדאיגה  במגמה  שמדובר  להסיק  ניתן   – תחילה 

הביקורת הפומבית שנתניהו 
השמיע נגד שר התחבורה 
בפרשת 'גשר יהודית', כמו 

החלטתו להרחיב את רחבת 
'עזרת ישראל' – צריכה 
להדליק נורות אזהרה 

בחדרי הסיעות החרדיות. 
עם ההצהרות של נתניהו 

בתקופה האחרונה, הוא 
נשמע כמי שמכין מצע 
שיאפשר לו להתמודד 

על ראשות העיר העברית 
הראשונה

הליטאי האחרון. רה"מ נתניהו ורה"מ הליטאי בווילנה, צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
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תביעה  עד  לפיד  של  היותו  חרף  מטרה.  שמשרתת 
יעדיף  נתניהו  מילצ'ן,  ארנון  בפרשת  פוטנציאלי 
שיבוא  אישום  כתב  ואולי  שימוע  עם  להתמודד 
בכס  צמוד-צמוד  לצדו  יושב  לפיד  כשיאיר  אחריו, 
לפיד  את  לראות  ישמח  ביבי  הללו,  ההכרעה  ברגעי  החוץ.  שר 
הזאת  הטרשים  קרקע  את  אחת.  מספר  כדיפלומט  מילים  שוקל 
מכשיר  נתניהו  ודרדרים,  חרולים  העלתה  הקודמת  שבקדנציה 
כיום בשורה של התבטאויות אזרחיות, שמתאימות לעמדות לפיד 

כמו ג'ל לשיער.
נטלו חברי  - של חושים מחודדים,  תשעה קבין מתוך עשרה 
חשים  מגמות,  מזהים  הם  כתיקונם  בימים  החרדים.  הכנסת 
שנוהגת  הזאת,  החבורה  והנה  הקווים.  על  ונערכים  בשינויים 
לזהות סכנות עם חוש ריח מפותח של אנטילופה בסוואנה, נראית 
כמי שאיבדה את הכיוון. במקום לצופף שורות ולגונן על העדר, 
שמש,  ובבית  בירושלים  זה:  של  בבשרו  זה  ננעצות  הקרניים 

בקריית יערים ובאלעד. 
מי שיצא לרגע מהשטיבל המקומי והשמיע את קולו, היה יו"ר 
ועדת הכספים ח"כ משה גפני. "ראש הממשלה שאמר שאי אפשר 
מודע למה שקורה  כך  כל  לא  כנראה   - איילון  נתיבי  את  לסגור 

במדינה", אמר גפני בכנס פנימי בבית החולים מעייני הישועה. 
הזה  מהסוג  סדרתיים  שציטוטים  לכך  הורגלנו  כבר 
שנאמרים במחלקות פנימיות – מובילים את כולנו היישר 
למחלקת טיפול נמרץ. ההתבטאויות הללו שאפיינו בעבר 
הזהיר  של  לנחלתו  לאחרונה  הפכו  ומוזס,  אייכלר  את 
והמתון שבין החברים, שידע תמיד לנצור את לשונו כלפי 
גזירות  לבטל  כדי  הסגור  לחדר  ולהיכנס  המדינה,  מנהיגי 

קשות. 
בלשכת ראש הממשלה יודעים לספר, כי גפני עצמו מצא 
את הדרך לשגר הבהרה מפוארת שהמקור שלה שמור בגנזך 
)ועותק מונח מן הסתם בכספת הפרוצה של דגל  המדינה 
התורה(. בדגל התורה המאוחדת אומנם מספרים שמוישה 
הפיוס  במסרי  אמת  יש  אם  אבל  השתחווה,  ולא  כרע  לא 
הממשלה,  ראש  בלשכת  המקורות  מדווחים  אודותיהם 
טוב שההתנצלות שוגרה. אין מה להרוויח מהתנצחות עם 
ראש-ממשלה על רקע דת ומדינה. מופעי האיומים הבלתי 
משניאה  הזאת  הגישה  ומזיקים.  מיותרים  הללו  פוסקים 
עלינו את מרבית הישראלים. ובקיצור, זה לא טוב ליהודים. 

דקירה במפלגה
המפלגה  שחטפה  הדקירות  על  השבוע  דיברו  התורה  בדגל 
'מר  במודיעין עילית – לא פיזית )הס מלהזכיר(, אלא מנטלית. 
גוטרמן,  יענקי  העירייה  ראש  החרדי,  הציבור  של  תעסוקה' 
התנועתי,  היום  סדר  על  ומשתלט  המפלגה  הנהגת  את  מעסיק 
שלומי  נציגי  עם  רבים(  )בלשון  בלעדיות  מו"מ  לשיחות  נפגש 
אמונים ולקינוח גם מכריז עצמאות ומסרב להזדהות תחת הדגל 

של היו"ר משה גפני. 
במאמר המוסגר )שבחודש אלול גם הוא בבחינת משפט אחד 
יותר מדי(, סיפרו השבוע בגאווה המתנחלים החרדים ממודיעין 
הגבורה  עלילות  הירוק.  לקו  מעבר  גפני  את  הזיזו  איך  עילית 
מתארות איך החברים הצעירים גרמו ליו"ר הוותיק להוציא מכתב 
להזדהות  הערים  בכל  המפלגה  מנציגי  המבקש  בתוכנו,  חריג 
אחרי   - בהנהגתו  התורה  דגל  תחת  לרשויות  הבחירות  לקראת 
שקיבל מסרים מוטעים מאזור חיוג 03 כי אם גוטרמן ייקרא אל 

הדגל, הוא יתייצב כאחרון הנציגים. 
כשרבני דגל התורה בירושלים ביקשו להוציא עצמם מהכלל 
בידם  לשמר  כדי  ירושלים,  איש  מטעמם,  בא-כוח  על  ולהכריז 
הפציר  התקציבית,  האחריות  את  גם  אלא  הסמכות  את  רק  לא 
יראה בכך תקדים.  גפני שלא לנהוג כך, כדי שגוטרמן לא  בהם 
הנציגים,  לכלל  שגפני שלח  היטב שהמכתב  הבינו  המשתתפים 
אותו  גם  ולהכפיף  במקום  גוטרמן  את  להעמיד  למעשה  נועד 

למרותו של יו"ר התנועה. 
אלא שגוטרמן כדרכו עשה שבת )עם גנרטור( לעצמו. תחילה 
עצמאית.  להזדהות  הירושלמיים  הנציגים  את  לשכנע  ניסה  הוא 

לאחר שכשל, הכריז על עצמו כאיש דגל שלא חוסה תחת הצל של 
יו"ר המפלגה, וגרם ליתר החברים בעירו להפוך את הוראתו של 
גפני לחוכא ואטלולא. בעיתון הבית של שלומי אמונים 'המבשר', 
הקדישו עמוד שלם לסיקור מסע ההזדהות של הנציגים לקראת 
התורה,  בדגל  הפילוג  סיקור  של  כשהסיכה  לרשויות,  הבחירות 

ננעצה בחדווה יתירה ברובריקה הנוגעת למודיעין עילית.
אם תשאלו מצביע חרדי מהשורה, גם כזה שעוקב מדי שבוע 
את  וכי  מדובר.  במה  להבין  יתקשה  הוא  העלילה,  פיתולי  אחר 
מי מעניינת התייצבותו של חבר מועצה במודיעין תחתית, בשעה 
שהתייצבות חשובה ומהותית של בני הישיבות בלשכות הגיוס – 

עומדת על סדר היום? 
אבל האנקדוטה הזאת היא הרבה יותר מפיקנטריה רכילותית 
התנועה  בתוככי  שמתרחש  מה  על  מלמדת  והיא  היות  גרידא, 
הליטאית המפוארת. איש לא ייקח מגפני את מניות היסוד שיש 
הללו  המניות  את  להפוך  שמנסים  כאלה  יש  אבל  בתנועה,  לו 
לבלתי סחירות בבורסה הפוליטית. כשאלה הם פני הדברים, בל 
נתפלא ונשאל לפשר ההחלקות הלשוניות והאמירות המיותרות 
שמושמעות על ידי בכירי התנועה. קשה לשמור על קו מחשבה 

צלול, כשהמדדים בצניחה.

שברי לוחות
כפי  הליטאים  על  היום  אנחנו מסתכלים  גלויות.  נדבר  "בואו 
בכיר  כנות  ברגע של  עלינו", אמר השבוע  שהם הסתכלו בעבר 
באגודת ישראל, "אף אחד לא יכול לומר היום כמעט בשום נושא 
מהי העמדה של דגל התורה. בעבר הם הסתכלו עלינו בסוג של 
התנשאות. הרי אצלם הייתה דעת תורה ברורה בעוד שאצלנו לכל 
אדמו"ר הייתה את העמדה שלו. המציאות הזאת התהפכה. יכולה 
חברי  מהחדר  אבל  החסידית,  המועצת  בתוך  מחלוקת  להיות 
חבר-כנסת  כל  התורה  בדגל  ברורה.  הוראה  עם  יוצאים  הכנסת 

מספר על הנחיה אחרת שניתנה". 
את הקולות הללו שומע גם ראש הממשלה, שממתין אך ורק 
האגודאית  המועצת  של  מכיוונה  להגיע  שאמורות  לתשובות 
של  היוזמה  גם  האחרונה.  המילה  נאמרה  לא  עדיין  שבתוכה   –
דרעי לכינוס משותף של מועצת גדולי התורה של דגל ומועצת 
החכמים של ש"ס, מוסמסה לה אי שם במשעולים שבין אלעד 
לבית שמש ובין טלז סטון לירושלים. תירוצים והסברים לנוכח 
חדלות המעש הליטאית לא חסרים, אך כאותה אמרה המיוחסת 
למרן הגר"ח מבריסק זצ"ל ועליה מבוססים אינספור שיעורים-

לחפש  יש  רבות  לקושיות  הליטאיות:  הישיבות  בהיכלי  כלליים 
תשובה אחת טובה. באווירת הדומיננטיות החסידית, מן הראוי 
לצטט אמרה דומה המיוחסת למרן בעל האמרי אמת מגור זצ"ל: 
אני מבקש תירוץ אחד אמיתי שיענה על מאה קושיות, ולא מאה 

תירוצים על קושיה אחת אמיתית.

דומה שהסיבה היחידה לכל התחלואים היא העדר ההיררכיה 
ליטאית  ברציונליות  החלטות  לקבל  היכולת  וחוסר  הברורה 
היווסדה.  מיום  התנועה  את  שאפיין  מה  לכל  בניגוד  קרה, 
סדר  שנות  כשלושים  אחרי  ההחלטות  קבלת  כושר  התפוגגות 
ללא מצפן  לכך שהתנועה מתנהלת  הביאו   – מכוונת  ויד  פנימי 
רבת  האובססיה  את  שכלתני.  היגיון  ללא  גם  ולעיתים  פוליטי 
השנים נגד ראש עיר כגוטרמן שהצליח לפתח יש מאין מקורות 
גם  להבין.  אפשר  אי   – אברכים  נשות  לאלפי  מגוונים  תעסוקה 
לא את הוויתור על אותה הצעת זהב של ראש עיריית בית שמש, 
אבוטבול,  משה  של  מפיו  בשעתו  לראשונה  כאן  שפורסמה 
דגל  מועמד  לטובת  קרב  ללא  הראשות  על  יוותר  כי  שהכריז 
לאובססיה  רציונלי  הסבר  למצוא  גם  מונטג. קשה  התורה משה 
שמאיר  לאחר  וזאת  הם,  באשר  אמונים  שלומי  מועמדי  כל  נגד 
פרוש מילא את כל מאווייה של דגל התורה: מהחינוך העצמאי 

ועד לוועדת הכספים, מהנורווגי ועד לרשת הגנים. 
אפילו גדולי המתפלפלים הליטאיים מתקשים לספק הסברים. 
בבית שמש ויתרה התנועה על ראשות העיר לש"ס בזה ולשלומי 
הרי  הבאה,  לקדנציה  בנוגע  מערכת:  )עדכון  בבא  אמונים 
שבהתאם למפת הגישורים, הגישושים והתגוששויות המשתנית 
מדקה לדקה מסתמנת גם כאן תפנית בעלילה, שתישאר 
יממה, עד לתפנית הדרמטית הבאה(.  רלוונטית לכחצי 
בידי דגל התורה הייתה הזדמנות פז בלתי חוזרת לכבוש 
ללא קרב את ראשות עיריית בית שמש ולהריץ בהסכמה 
את  מסמסה  היא  אך  התורה,  מדגל  המקום  בן  את 
על התמודדות של  לוותר  גם החליטה  ולבסוף  ההצעה 
נציג מטעמה חרף היותה התנועה הגדולה בעיר, והכל 

באמתלה של ציות לדעת רבני העיר. 
התנועה  של  הצנחנים  חטיבת   - זאת  לעומת  באלעד 
הכריזה מלחמה על ראש עיר מכהן מיהדות התורה וגם 
פוסלת לעת עתה בצורה גורפת כל אופציית התמודדות 
של אחד מבני המקום, זאת בניגוד מוחלט לעמדת רבני 
נציג  כל  ועל  עיר  כל  על  המקומיים.  והנציגים  העיר 
'נהרא ונהרא ופשטיה' –  אפשר להחיל כיום את תורת 
עם עכברת מדבקת בכל אחד מערוצי הנהרות והנחלים. 
מהמסקנה  מנוס  אין  המאורעות  רצף  את  כשבוחנים 
קוהרנטיות  אין  השתנה.  התורה  דגל  של  שהדי.אן.איי 
כיום  הוא  מווילנה  שחזר  נתניהו  סדורה.  משנה  ואין 
במערכת  שימוש  לעשות  שמנסה  האחרון  הליטאי 
רוח.  קרת  בשכלתנות  ולהתנהל  הנושנה  הליטאית  ההפעלה 

מהראש ולא מהבטן.
צאת  מיום  התנועה  את  גבו  על  שנושא  )גפני(  משה  האיש 
הציבור הליטאי משעבוד לחרות – מסתובב כשגבו שפוף. ברגע 
דרעי  מכלוף  אריה  עם  בצוותא  לאחרונה  נזכר  הוא  געגוע  של 
בימים אחרים, נטולי להקות מצייצים והמוני חצרנים. כשכתובות 
בבני ברק היו מען אמיתי לקבלת תשובות ולא מקור לאינספור 
ספינים והדלפות. אם סטנדרט ההתנהלות של היום, בגובה הקו 
השחור של הכינרת, היה תקף בשנת תשמ"ט, דגל התורה הייתה 
מוצאת עצמה לכל היותר מתמחרת בין ש"ס לאגודה – ומשיגה 

איכשהו חצי מנדט ברוטציה, במחצית השנייה של הקדנציה.
קל להתרפק על העבר ולהיאחז בירידת הדורות כהסבר לגלישה 
עם  להתמודד  מהשרעפים,  להתנער  יותר  הרבה  קשה  במדרון. 
מי  יש  אם  ליושנה.  ליטאית  עטרה  ולהחזיר  העגומה  המציאות 
שיכול לעשות זאת זהו משה גפני. הציבור הליטאי מתגעגע יותר 
זה לחזור למתווה הליטאי  ממנו – לימים עברו. כל מה שצריך 
אמיצות  החלטות  וקבלת  רוח  בקור  התנהלות  של  והטוב  הישן 
במקום  למגע  חתירה  תוך  מהבטן,  ולא  מהראש  ומושכלות, 

בריחה מהכרעה. 
נשכח של הרב  בנאומו הבלתי  והיזכר  מוישה,  זה  לך בכוחך 
העברת  אליו  התורה  דגל  של  הייסוד  בכנס  ז"ל  רביץ  אברהם 
 – ששיברת  כח  יישר  הדיבור.  רשות  את  ואנרגטי  צעיר  כמנחה 
ודומה  שבת,  במסכת  הגמרא  דברי  את  בפאתוס  אז  ציטט  הוא 
שהזעקה ההיא מעולם לא הייתה כה אותנטית ורלוונטית, כהיום 

הזה ממש.

להחזיר עטרה ליטאית ליושנה. רביץ וגפני בשנת תשמ"ט )צילום: ארכיון דגל התורה( 

האיש משה )גפני( שנושא על גבו את התנועה מיום צאת הציבור הליטאי משעבוד לחרות – מסתובב 
כשגבו שפוף. ברגע של געגוע הוא נזכר לאחרונה בצוותא עם אריה מכלוף דרעי בימים אחרים, נטולי 
להקות מצייצים והמוני חצרנים. כשכתובות בבני ברק היו מען אמיתי לקבלת תשובות ולא מקור לאינספור 

ספינים והדלפות
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

בני ברק

מפלגת 'הליכוד' פתחה את קמפיין הבחירות 
יעמוד  הרשימה  בראשות  ברק.  בבני  שלה 
"יו"ר התא החרדי  וידר, הנושא בטייטל  יעקב 
בליכוד". וידר נפגש השבוע עם ראש הממשלה 
בנימין נתניהו ועל פי ההודעה, ראש הממשלה 
נציג  הצבת  על  והורה  ברשימה  תמיכה  הביע 

דתי-לאומי במקום השני.

ביבי וב"ב

יוםעוד 64
מפץ מקומי: טוב, יחד וחב"ד רצים ברשימה חדשה

 בית שמש

גרשי מסתבך ומסרב להתרגש
עמנואל

החליטה  כי  הודיעה  המדינה  פרקליטות 
עמנואל  מועצת  ראש  נגד  אישום  כתב  להגיש 
בנתינת  בחירות,  לשוחד  בחשד  גרשי,  עזרא 
בעיר  חב"ד  לקהילת  והטבות  התחייבויות 
ההודעה   .2013 בבחירות  בו  לתמיכה  בתמורה 
לפני  חודשיים  לגרשי,  רגיש  בזמן  מגיעה 

בחירות, כשעתידו הפוליטי עדיין לוט בערפל.
גרשי  מגיב  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
היא  כי  וטוען  הפרקליטות  להודעת  לראשונה 
לדבריו,  מאומה.  תכניותיו  על  משפיעה  אינה 
מבחינה משפטית אין כל בעיה להתמודד פעם 
לא  החרדי  "הציבור  ציבורית,  ומבחינה  נוספת 

מתרגש מזה".
רבנים  וועדת  הוקמה  עמנואל  ביישוב 
שאמורה  הקהילות,  רבני  מכל  המורכבת 
המועצה.  לראשות  מוסכם  מועמד  על  להחליט 
לדברי גרשי, שני המועמדים המובילים כעת הם 
התכנסה  "אתמול  והוא.  מסלונים  לויפר  יעקב 
הועדה ושאלו אותי אם אני רוצה לרוץ, אמרתי 
כולם  עם  להסכם  להגיע  יכולים  הם  אם  להם, 
לויפר, המטרה  עם  לא, שיגיעו  כן, אם   – עליי 
שלנו היא שלא יהיו מלחמות היהודים, שהעיר 
באופן  להתנהל  יודעת  שהיא  תוכיח  עמנואל 

בוגר".

תל אביב

בליל-שישי  הגיע  בנט,  נפתלי  החינוך  שר 
מפלגת  של  ראשון  בחירות  לכנס  האחרון 
'מאמינים' בתל אביב, המורכבת מנציגי 'הבית 
היהודי', 'אגודת ישראל' ו'יחד'. לצד בנט ישב 
ונציג  'יחד'  בנימין בביוף, איש מפלגת  בכינוס 

העדה הבוכרית.
דתי  לגוש  להפוך  עשויה  החדשה  הרשימה 
משמעותי, מאחר ופתחה את שורותיה לקהלים 
הגדולה,  הצרפתים  קהילת  בהם  נרחבים, 
'מאמינים',  לצד  הרביעי.  המקום  את  שתקבל 
תרוץ רשימת ש"ס, שבבחירות עברו הייתה חלק 
מהגוש הדתי וכעת פרשה. נציגה נתן אלנתן אף 

יצא להתמודדות חסרת סיכוי לראשות העיר.
את המקום הראשון ב'מאמינים' יתפוס חיים 
הנציג  את  שמחליף  היהודי'  'הבית  איש  גורן, 
יוצב  השני  במקום  גפן.  הוותיק שמואל  הד"לי 
ובמקום  לוברט  נפתלי  ישראל'  'אגודת  נציג 

השלישי יהיה נציג 'יחד' בני בביוף.
ובתוך כך, השבוע הודיעה חברת הכנסת סתיו 
ראשות  על  להתמודד  שלא  החליטה  כי  שפיר 
העיר. בשפיר דובר נכבדות על התמודדות והיא 
הייתה לתקוות מתנגדי רון חולדאי. בהודעתה, 
הסבירה סתיו שפיר כי החליטה להישאר בכנסת 
"על מנת להשלים את המהפכה שהתחלנו לפני 

שבע שנים ברחובות".

גוש חדש: דתיים, חרדים 
וצרפתים

שחקנים חדשים בזירה: החרדים העובדים, אלי ישי וחב"ד משלבים ידיים בדרך למועצת העיר 
• ראשי הרשימה: יעקב עמאר וישראל מנדלסון • ומי המפסידים העיקריים?

הנציג הליטאי חובר למפלגת 'כולנו'
אחרי אינספור ספקולציות, הודיע הרב בנצי נורדמן על ריצתו ברשימת 'כולנו' • "אי של שפיות בעולם בו 

פוליטיקאים משסים ציבורים" • וגם: כך התנפץ חזון החזית הדתית לרסיסים
חדרה

בעיריית  הליטאי  הנציג  נורדמן,  בנצי  הרב 
חדרה, חובר לרשימת 'העיר של כולנו' בראשות 
ניר בן חיים, הפועלת תחת מפלגת 'כולנו' של 
הזדהות  בישיבת  כחלון.  משה  האוצר  שר 
שנערכה בשבוע שעבר במועצה, הודיע נורדמן 
רשמית על תמיכתו ובכך שם קץ לספקולציות 
נורדמן  רבות שהתרוצצו. לאחר הכרזתו, הגיע 
אבוחצירא,  דוד  רבי  האדמו"ר  מפי  להתברך 
בניהו  רבי  והמקובל  גרוסמן  דוד  יצחק  הרב 

שמואלי.
מוכר  חדרה,  לגבולות  מחוץ  רבים  עבור 
נורדמן כרב מאיר פנים, שבין היתר מפרסם את 
הגיגיו התורניים והאקטואליים מעל גבי עיתון 
בעיר חדרה,  עיתונות'.  'קו  ישראל' מרשת  'כל 
ודלתו  מועצה  כחבר  שנה   15 מזה  הוא  מכהן 
לדמות  נחשב  הוא  התושבים.  בפני  פתוחה 
מוכרת ומשפיעה בציבוריות החדרתית ומקורב 

לבכירים במערכת הפוליטית בישראל.
'דגל  של  רשמי  כנציג  מכהן  לא  נורדמן 
למפלגת  חבר  האחרונות  ובבחירות  התורה' 
'הליכוד', איתה נכנס למועצה. לקראת הבחירות 
הנוכחיות, ניסה נורדמן להוביל – לצד גורמים 
נוספים – מהלך לליכוד כל הרשימות הדתיות 

ולרגעים נדמה היה שהיוזמה תצא לפועל.
בסופו של דבר העניין לא יצא לפועל, בעיקר 
המקומי  היהודי'  'הבית  סניף  הצבעת  בשל 
החרדית- בזירה  גם  זאת,  מלבד  החבירה.  נגד 
מפלגת  בין  הפילוג  להעמיק  צפוי  ספרדית 
'זהות  לבין מפלגת  ביטון,  בועז  ש"ס בראשות 

יהודית' בראשות מלכיאל אלבז.
כעת, כאמור, חובר נורדמן למפלגת 'כולנו', 
שם יוצב "באחד המקומות הראשונים", מיקום 
מדויק לא נמסר. "מצאתי בניר בן חיים מנהיג 
נורדמן  אמר  הראשונה",  מהמעלה  חברתי 

"חדרה  החדש.  השותף  על 
שבו  בעולם  שפיות  של  אי  היא 

ציבורים אחד  , פוליטיקאים משסים  י נ ש ב
אנחנו בוחרים בדרך האחרת ומאמינים שכאשר 
על  להסתכל  בלי  העיר  תושבי  למען  פועלים 
להגיע  אפשר  כיפה,  או  מוצא  העור,  צבע 

להישגים משמעותיים", אמר.
כחשמלאי  דרכו  את  שהחל  חיים,  בן  ניר 
בעירייה, הפך במשך השנים לדמות דומיננטית 
ההסתדרות  כיו"ר  מכהן  הוא  וכיום  וחזקה, 
למועמד  נחשב  הוא  חדרה-שומרון.  במרחב 
יקח  ברשימה  העיר.  לראשות  פוטנציאלי 
בבחירות  לבייב, שהתמודד  נתן  עו"ד  גם  חלק 
את  מלעבור  קולות   2 מרחק  והיה  האחרונות 

אחוז החסימה.

בזמן שהקצוות בין הסיעות החרדיות בסוגיית 
ונסגרות,  הולכות  העיר,  בראשות  התמיכה 
ריצה  על  להכריז  צפויה  רשימה חרדית חדשה 
למועצה ועשויה לשנות את מאזן הכוחות בעיר 
שלא יודעת מרגוע. המפלגה החדשה תרוץ לצד 
אגודת  התורה,  דגל  חרדיות:  רשימות  ארבע 
ישראל )כולל שלומי אמונים שבבחירות עברו 
שהכריזו  הירושלמי,  והפלג  ש"ס  בנפרד(,  רצו 
על ריצה ואף מאיימים בהצבת מועמד לראשות.

תורכב  והמפתיעה,  החדשה  הרשימה 
וחסידות  יחד  טוב,  שונים:  חוגים  משלושה 
מפלגת  ניצבת  אף  הרשימה  מאחורי  חב"ד. 
'האיחוד הלאומי', שהבטיחה לתקצבה במימון 

בחירות.
יעקב  הוא  הראשון,  במקום  שישובץ  מי 
במטה  הבולט  החרדי  השם   - עמאר  ישראל 
של  נציגם  שיהיה   - בלוך  עליזה  המועמדת 
מפלגת יחד וטוב במשולב, ובמקום השני יוצב 
ישראל מנדלסון שייצג את חסידות חב"ד. לגבי 
לא  עדיין  ברשימה  בתור  הבאים  המקומות 

הוחלט.

על פניו, למפלגה שכזו, יש כמעט בוודאות 
העיר  למועצת  להיכנס  שיצליח  אחד  נציג 
פי  על  שניים.  אפילו  אולי  נוסף,  ובמאמץ 
תקבל  והרשימה  במידה  הצדדים,  בין  ההסכם 
עמאר  ברוטציה  בו  יתחלקו  אזי  אחד,  מקום 

ומנדלסון, חצי קדנציה כל אחד.
היא  החדשה  מהמפלגה  הישירה  הניזוקת 
'שלומי אמונים', שכזכור, הצליחה להכניס נציג 
בזכות   ,2013 בחירות  של  השני  בסיבוב  שני 
התגייסות חוגים קיצוניים שהצביעו באופן חד 
חב"ד,  חסידות  תמיכת  בזכות  ובעיקר  פעמי, 
שעברה אליהם בסיבוב השני, לאחר שבראשון 
בלעיש.  מאיר  של  אחר'  'דור  במפלגת  תמכו 
לקבל  'כח'  מפלגת  הצליחה  הצירופים,  בזכות 
3,650 קולות בסיבוב שני לעומת 2,699 בסיבוב 

ראשון, גידול של כמעט 1,000 קולות.
בסיבוב  ש"ס.  מפלגת  היא  עקיפה  ניזוקת 
קבלה  הקודמות,  הבחירות  של  הראשון 
השני  ובסיבוב  נציגים  שלושה  המפלגה 
היה  השלישי  שהמנדט  לאחר  לשניים,  ירדה 
הכרזת  עם  כעת,  החסימה.  אחוז  גבול  על 

מפלגת יחד - שבבחירות לכנסת 
 2,421 בעיר  קבלה  ב-2015 

- על ריצה  לעומת ש"ס שקבלה 4,860 
במסגרת אחרת, נראה שגם המנדט השני 

של ש"ס בסכנה.
ובתוך כך, הפלג הירושלמי שהכריז כבר על 
השבוע  איימו  העיר,  למועצת  רשימה  הרצת 
מאחר  זאת  העיר,  לראשות  מועמד  להריץ 
אבוטבול.  העיר  ראש  ידי  על  נדחו  ולטענתם, 
אבוטבול  עם  קצוות  ניסו לסגור  לדבריהם, 
בהתאם  הבחירות  לאחר  שיקבלו  תמורה  על 
להגיע  סירב  העיר  ראש  אך  שיביאו,  לתוצאות 
לשלב הסיכומים, מאימת 'דגל התורה' שהטילה 

וטו על המהלך.
על פי גורמים מעורים, במסגרת המו"מ בין 
אבוטבול לבין 'דגל התורה', דורשת האחרונה 
מפלגה  של  כניסה  כל  המתנה  סעיף  להכניס 
לקואליציה בהסכמתם, מהלך שנעשה בבחירות 
ושנועד  עילית  ובמודיעין  ברק  בבני  עברו 

לחסום את נציגי 'בני תורה'.
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קרע בחב"ד: הנציגים מתכתשים על הסגנות
הדחה מכוערת או התרעננות מתבקשת? נציגי חב"ד מתכתשים על הבכורה • מצד אחד - סגן ראש העיר 

ריית מלאכיהמוכר והוותיק, מצד שני – איש עסקים צעיר • וגם: פורש ש"ס רץ עצמאית
 ק

מלאכי  בקריית  חב"ד  בקהילת  הרוחות 
חברי  שני  בין  איתנים  קרב  רקע  על  סוערות, 
נמצא  אחד  מצד  החסידות.  מטעם  המועצה 
ניצב חבר  ומולו  חיים שטיינר  העיר  ראש  סגן 
מי  המחלוקת:  סלע  מזרחי.  בצלאל  המועצה 
ויזכה  הבאה  בקדנציה  הבכיר  הנציג  יהיה 

לתפקיד סגן ראש העיר.
למפלגה  שייכת  בעיר  החרדית  הנציגות 
 4 המונה  חב"ד,  ולקהילת  לש"ס  משותפת 
טפירו  מישל  הבכירים,  הנציגים  שני  מנדטים. 
מחזיקים  מחב"ד,  שטיינר  וחיים  מש"ס 

בתפקידי סגן ראש העיר.
לו  רב  שידיו  הוותיק,  שטיינר  לעומת 
האחרונה  בקדנציה  דרך  העירייה,  במסדרונות 
כוכבו של הנציג החב"די השני, בצלאל מזרחי, 
ומצפה  לכתר  כעת  טוען  רשמי  לא  שבאופן 

להפוך לנציג הבכיר של הקהילה.
אליעזר  לשעבר  חה"כ  של  בנו  הוא  מזרחי 
המסריח',  ב'תרגיל  פרסומו  את  שקנה  מזרחי 
הוא  מצליח.  עסקים  ואיש  עו"ד  ובעצמו 
מקושר, צעיר ודומיננטי. בצלאל, המוכר יותר 
האחרונה  בקדנציה  הוכיח  צלי,  החיבה  בשם 

רבים  בעיני  הפך  ומשכך,  משובחות  יכולות 
הרשימה  להובלת  ומתבקש  ראוי  למועמד 
ולקבלת הבכורה. מנגד, קולות אחרים טוענים 
וותיק  נציג  והדחת  הפיכה  של  מהלך  נגד 

ששירת נאמנה את קהילתו.
בהם,  המצדדים  ובין  הצדדים  בין  העימות 
'ישיבת  הגיע השבוע לנקודת רתיחה, על רקע 
המועצה,  במליאת  שהתקיימה  ההזדהות' 
הוא  סיעה  לאיזו  מצהיר  מועצה  חבר  כל  בה 
משתייך. שטיינר עצמו לא נכח במקום ומשם 

החלה מהומה.
שטיינר  בקהילה,  הטובות  הלשונות  לפי 
יקבל  לא  אם  מפלגתו,  עם  להזדהות  סירב 
התחייבות להמשך כהונתו בסגנות. לידי 'שטח 
מוניציפאלי' הגיעה טיוטת מכתב אותה התכוון 
ככל הנראה שטיינר להגיש לראש העיר, בו הוא 
'ובחרת בחיים'.  מזדהה כסיעה עצמאית בשם 
בסופו של דבר שלח שטיינר מכתב הזדהה עם 

סיעתו המקורית.
מי שהעניין יובא לפתחו ולהכרעתו הוא רב 
ירוסלבסקי,  יהודה  יצחק  רבי  הגאון  הקהילה 
השבוע  בתחילת  חב"ד.  רבני  דין  בית  מזכיר 

נערכה ישיבת ועד בה כל אחד 
אך  טענותיו  את  הכרעה מהצדדים שטח 

טרם נפלה.
מועצה  חבר  מלכה,  שלומי  כך,  ובתוך 
וערק  ליריב  הפך  שבינתיים   – מש"ס  לשעבר 
התמודדות  על  הודיע   – הליטאי  למחנה 
מלכה  העיר.  למועצת  עצמאית  ברשימה 
הנראה לתמיכת קהילת הרב עמית,  ככל  יזכה 
ושלחו  ניסיונות  אינספור  ביצעו  שראשיה 
נציג  להכניס  בניסיון  ש"ס  לראשי  מכתבים 
מטעמם למפלגה. יצוין כי בש"ס טרם החליטו 
מלכה  מילא  אותו   – השני  נציגם  יהיה  מי 
ברוטציה – והשם המדובר הוא שאול שטרית, 

שממתין לאישור הח"כ הממונה ינון אזולאי.
לשעבר  העיר  ראש  הוא  הלא  אחר,  ומלכה 
הרשעתו  בעקבות  שהתפטר  מלכה,  מוטי 
בבחירות  התמודדות  על  הצהיר  זאת  בכל  אך 
לראשות העיר, הודיע השבוע כי פרש מהמרוץ 

סופית ולא יתמודד.
תגובה  לקבלת  ונשנים  החוזרים  ניסיונותינו 

מהצדדים המעורבים – לא צלחו.
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הרב עם ש"ס, המקובל 
נותר לבד

גבעת שמואל

טבריה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

מתמודדים  שני  הודיעו  יממה,  של  בהפרש 
לראשות העיר גבעת שמואל כי שלטי הבחירות 
שלהם הושחתו. ראשונה הייתה זו המתמודדת 
שלטי  על  המתנוססת  שדמותה  לב,  רונית 
שהריצה  "כנראה  בגרפיטי.  רוססה  בחירות 
לא  אבל  מישהו.  על  מאיימת  לניצחון,  שלנו 
רושם",  עלינו  יעשו  חשוכים  מעשים  ולא  זה 

אמרה.
ברודני  יוסי  העיר  ראש  העלה  אחריה,  קצת 
קרועים  כשהם  שלו  בחירות  משלטי  תיעוד 
לרונית  בניגוד  נרחב.  פוסט  בלווי  ומושחתים, 
בחר  ברודני  במשטרה,  תלונה  שהגישה  לב 
שלא להגיש תלונה, תוך שהוא מסביר כי אינו 
"אני  מיותרת.  לגרור את העיר למלחמה  רוצה 

מתמודד באהבה ובשמחה", כתב.

שיצא  אחרי  שבועות  שלשה  לכת:  למיטיבי 
מכתבם המשותף של רב העיר הגאון רבי אברהם 
דב אוירבך והמקובל הצדיק רבי דב קוק, בו הם 
קוראים להתאחד תחת מפלגה חדשה בראשות 
אבישי הכהן, הוציא השבוע הרב אוירבך מכתב 
בו הוא מביע תמיכה חד משמעית בסיעת ש"ס. 
בכך, נותר הרב דב קוק לבדו בהנהגת הרשימה 

החדשה.
תמיכתו של הרב אוירבך בש"ס מגיעה לאחר 
הרב,  לקהילת  ש"ס  בין  רבים  גישור  מאמצי 
במקום  הרב  נציג  את  לשבץ  הבטחה  שהניבה 
לפנינו  ובאו  בדבר  שהתיישבנו  "אחרי  השני. 
כל שיקולי הצדדים בעניין הגלויים והנסתרים, 
ע"ע  וקיבל  זגדון  אליהו  אצלי  שהיה  ואחרי 
כפי  רק  העיר  הנהגת  עניני  בכל  להתנהג 
להתאחד  הזאת  לעת  לנכון  מצאתי  הוראותיי, 
לרשימה אחת משותפת, כך שמפלגתנו 'איחוד 
הר"ר  ידידנו  עומד  בראשה  אשר  התורה'  בני 
פנחס ועקנין, תתאחד בבחירות אלו להתמודדות 
המקומית",  התורה  ודגל  ש"ס  מפלגת  עם  יחד 

דברי הרב.

תחרות: למי השחיתו יותר שלטים?

קנעם עילית
י מלחמת אחים: האח העסקן VS האח הרב

כזה עוד לא היה: הקהילה החרדית מריצה מפלגה חדשה, מול הנציג הוותיק שחבר לבית היהודי • מצד 
אחד – הרב עודד סירי, מראשי הקהילה, מצד שני – דני סירי, סגן ראש העיר • דני: "הוא לא אח שלי"  בית שמש

רחובות פיצוץ: הניסיון האחרון לאיחוד שורות – נדחה על הסף
רגע לפני הקמפיין, הזמינו אנשי ש"ס את נציגי קרעטשניף לפגישה, וניסו להציע אחדות – לשווא • 

המתווה, חילוקי הדעות והסיכונים • ורק ברחובות: פעילי 'הליכוד' חוברים ל'העבודה'

אלעד

חבר מועצת העיר אבי דיין הודיע השבוע על 
הקהילות  'איחוד  בשם  עצמאית  רשימה  הקמת 
אלעד' שתתמודד למועצה יחד עם מפלגת 'יחד' 
של אלי ישי. הסיעה המשותפת תיקרא 'יחד חי'. 
בהודעה שפרסם אלי ישי, אליה צורפה תמונה 
כנציג  ידוע  "אבי  נכתב:  השניים,  של  מחויכת 
מפלגת  ובעז"ה  לשולחיו,  ונאמן  מסור  ציבור 

'יחד חי' תמשיך לפעול למען תושבי העיר".
דיין נבחר בבחירות האחרונות ברשימת ש"ס, 
'שבר'  הוא  עצמאית.  לדרך  יצא  מהרה  עד  אך 
את הגוש החוסם שהציבה ש"ס לישראל פרוש 
את  מה שאילץ  העירונית,  לקואליציה  והצטרף 
יריבה.  לקואליציית  כורחה  בעל  להיגרר  ש"ס 
הש"סניקים  בעיני  אדום  לסדין  דיין  הפך  מאז, 
כי  העת  כל  הצהיר  רשמי  שבאופן  ולמרות 
נפרדה  שדרכו  ברור  היה  לכל  ש"ס,  נציג  הוא 

מהתנועה בה נבחר.
דיין רשמית לדרך עצמאית, לצד  יוצא  כעת, 
'יחד', שבבחירות לכנסת קיבלה מספר  מפלגת 
אוהדיו  לצד  אלו  קולות  באלעד.  נכבד  קולות 
איש  של  שם  לעצמו  שקנה   - דיין  של  הרבים 
לרשימה  להעניק  עשויים   - נלאה  בלתי  עשייה 

מספר מנדטים נאה.

אבי דיין חובר ל'יחד'
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לא ברגע האחרון: המפלגות החרדיות יוצאות חדרה
הקמפיין של ש"ס כבר עלה לאוויר, וצוות חשיבה ואסטרטגיה שילווה את הקמפיין - החל את פעילותו • 

קווהגם ביהדות התורה החלו לאייש את תפקידי המפתח לקראת העלאת הקמפיין
פתח ת

את  תקווה  פתח  בש"ס  משיקים  אלו  בימים 
במטה  הקרובות.  הבחירות  לקראת  הקמפיין 
ואנשי  הקמפיינרים  ממיטב  המורכב  ההסברה, 
הפרסום, עמלו ממושכות על קו הסברה שילווה 

את המפלגה לכל תקופת הבחירות.
ונציגי ש"ס במועצת העיר  מצד אחד, ראשי 
פתח תקווה יכולים בהחלט להתגאות בעשייה 
יום יומית על פני שתי הקדנציות האחרונות. גם 
מסורת, גם עשיה, גם מסורת של עשיה על פני 
שנים ארוכות. מצד שני ישנה זהירות לא לעורר 
בתקופת  במיוחד  והלהבות  ההסתה  את  שוב 
רבנים  עם  והתייעצות  דיונים  לאחר  הבחירות. 
הוחלט שאין מנוס וחייבים להציג לציבור מה 
של  "מסורת  הקמפיין:  עם  ולהתחיל  נעשה  

עשיה".
בימים  עלתה  הקמפיין  לסיסמת  כהמשך 
האחרונים מודעת הקמפיין הראשונה של ש"ס 

רשימת  וקיימנו".  "הבטחנו  הכותרת:  תחת 
בעירייה  ש"ס  נציגי  של  הארוכה  ההישגים 
השבוע  בסוף  שפורסמה  במודעה  מובאת 
האחרון אבל עם זהירות של 'מגלה טפח מכסה 

טפחיים'.
השאלה שמעסיקה רבים במערכת הפוליטית 
ש"ס  של  התמיכה  בשאלת  עוסקת  בעיר, 
ביותר  הגדולה  כמפלגה  העיר.  לראשות 
להחלטה של ש"ס  העיר,  במועצת  והמשפיעה 
עשויה להיות השלכה על זהות ראש העיר הבא.

בקרב  גם  כי  נודע  מוניציפאלי'  ל'שטח 
הנהגת ש"ס המקומית וגם הארצית ישבו בימים 
כל  של  הסיכויים  את  לבחון  בכדי  האחרונים, 
אחד מהמועמדים. נכון לעכשיו, טרם התקבלה 
נקבעה  בנושא  נוספת  וישיבה  בסוגיה  הכרעה 

לשבוע הבא.
את  לאייש  החלו  התורה  ביהדות  גם 

האחרונים  בימים  התפקידים. 
גובש צוות חשיבה ואסטרטגיה 

הבחירות.  קמפיין  את  שיוביל 
בראש הצוות יעמוד ישראל מאיר, תושב העיר 

ואחיו של איש התקשורת ידידיה מאיר.
בשלב ראשון, עמל הצוות על עבודה פנימית 
התוויית  תוך  ומיקוד,  מצביעים  פילוח  של 
אסטרטגיה, הקמת צוותי חשיבה וניתוח נקודות 
החוזקה והחולשה של המפלגה. בהמשך, צפוי 
הקמפיין לפרוץ מגבולות המצביעים הטבעיים 
נוספים  קהלים  לכיוון  גם  הקשה,  והגרעין 
מטעם  המועצה  חברי  שני  ידי  על  שנעזרו 
חלק  להיות  צפוי  דיגיטל  קמפיין  גם  המפלגה. 
מארגז הכלים של קמפיין המפלגה כמו גם של 

תנועת ש"ס. נמשיך לעקוב ולעדכן.

המגעים לאיחוד שורות בין כל נציגי הציבור 
מהדהד.  כישלון  נחלו   – ברחובות  החרדי 
ש"ס  נציגי  בין  השבוע  בסוף  שנערכה  פגישה 
התפוצצה  קרעטשניף,  חסידות  נציגי  לבין 
שהונחה  בהצעה  ראו  החסידות  שנציגי  לאחר 
לפתחם השפלה. כמעט במקביל, יצאה 'אגודת 
שנראה  במה  נרחב,  חוצות  בקמפיין  ישראל' 

כהחלטה סופית לרוץ בנפרד.
ידעה  ברחובות  החרדית  הפוליטיקה 
בבחירות  ותככים.  עימותים  אינספור  בעבר 
והכניסו  בצוותא  ו'דגל'  ש"ס  רצו  האחרונות, 
3 מנדטים. קרעטשניף רצה עם 'הבית היהודי' 
לא  ההסכם  אך  נציג,  לקבל  הייתה  ואמורה 

מומש.
ש"ס  סיכמו  הקרובות,  הבחירות  לקראת 
כאשר  משותפת,  ריצה  המשך  על  ו'דגל' 
עצמאית.  רשימה  שתריץ  הודיעה  קרעטשניף 
כבר לפני מספר חודשים השיקו בחסידות מטה 
את  לחרוש  והחלו  רשת  דפי  פתחו  בחירות, 

השטח. בחסידות רואים בבחירות מלחמה על 
כבודם והם נחושים להוכיח אחת ולתמיד את 
גדלם הטבעי ואת השפעתם על חוגים נרחבים.

למרות הדברים, בסיעת ש"ס ביקשו לעשות 
מאמץ נוסף ולהביא לריצה משותפת. בפגישה 
ש"ס  אנשי  בנוכחות  השבוע,  בסוף  שנערכה 
ל'שטח  דלף  ושתוכנה  ישראל'  ו'אגודת 
המקום  על  לוותר  ש"ס  הציעה  מוניציפאלי', 
הומינר.  פנחס  נציג החסידות  לטובת  השלישי 
המאוחדת  והמפלגה  במידה  המתווה,  פי  על 
הומינר  יפרוש  מנדטים,   4 להביא  תצליח  לא 

במחצית הקדנציה עבור ש"ס.
מצד ש"ס ראו בכך ויתור גדול למען השלום, 
לא  "זה  השפלה.  בכך  ראו  שכנגד  בצד  אך 
נקרא שוויון, לתת לנו חצי מקום שלישי בזמן 
שאנחנו מסוגלים להביא לבדנו מנדט. מה גם 
הדתית  והמועצה  הסגנות  לנו,  המוצע  שלפי 

הולכת לש"ס, אז מה בדיוק נשאר לנו".
קיימים  הצדדים  בין  כוח,  משחקי  מלבד 

מהותיים.  פערים 
בש"ס טוענים כי ריצה משותפת 

שמייתר  מה  מנדטים,   4 ת תכניס  א
מציגים  בקרעשטניף  מנגד,  ברוטציה.  הצורך 
את היחלשות ש"ס הארצית וטוענים כי המקום 
ב'אגודת  החשש  בנוסף,  ריאלי.  לא  הרביעי 
ישראל' הוא כי במידה ויוצבו במקום השלישי/
רביעי, לא תהיה ל'דגל' – שתוצב במקום השני 
הרע  הדם  בגלל  בבחירות  לעבוד  אמביציה   -

שזורם בין הצדדים.
מצעירי  קבוצה  נוספת:  סוערת  ולזירה 
עם  משותפת  ריצה  על  סיכמה  'הליכוד' 
מרקוביץ'.  יניב  בראשות  'העבודה'  ...מפלגת 
פעילים  מזרחי,  וגלעד  שרעבי  ברועי  מדובר 
שניסיונותיהם  המקומי,  בסניף  דומיננטיים 
להוביל לריענון רשימת 'הליכוד' נחלו כישלון 
ובשל כך בחרו לחבור ליריב. מרקוביץ' נחשב 
להבטחה מקומית ומחזיקה כיום ב-4 מנדטים. 

שרעבי ומזרחי יקבלו מקום ריאלי ברשימה.

מקימה  עילית  ביקנעם  החרדית  הקהילה 
שתתמודד  'הדרך',  בשם  חדשה  מפלגה 
למועצת העיר ותהווה מפלגת לוויין של תנועת 
מאחורי  שעומדת  החיה  הרוח  הארצית.  ש"ס 
הרשימה הוא הרב עודד סירי, מראשי הקהילה 
התורנית. מנגד, אחיו של הרב, סגן ראש העיר 
וזרועו  הקהילה  נציג  היה  סירי, שבעבר  דניאל 
ברשימתו  יתמודד  הרב,  אחיו  של  הביצועית 

שתתבסס בעיקר על קולות דתיים לאומיים.
משתי  מורכבת  ביקנעם  התורנית  הקהילה 
 – וחסד'  'תורה  מוסדות  עיקריות:  קהילות 
ועקנין,  מיכאל  רבי  הגאון  העיר  רב  בראשות 
הרב  בראשות   – אליי'  'שובו  ומוסדות 
התורה  קרן  את  הקימו  השניים  סירי.  עודד 
תשובה,  מבעלי  בעיקר  מורכבות  וקהילותיהם 

יראים ושלמים.
יקנעם  שמביאה  נאה  קולות  מספר  למרות 
שבמקומי,  הרי  הארצית,  ש"ס  לתנועת  עילית 
בבחירות  שלה  נוכחות  כל  כמעט  נרשמה  לא 
המקומיות. בבחירות האחרונות התמודדה ש"ס 
וקיבלה מניין קולות זעום ביותר מבין כולם – 
195, שכמובן לא הכניסו מנדט. המצב נבע בין 
המקומית  הקהילה  בין  תקשורת  מחוסר  היתר 

לבין הנהגת ש"ס הקודמת בראשות אלי ישי.
היה  החרדית  הקהילה  את  כה  עד  שייצג  מי 

בסיעת  רץ  האחרונות  שבבחירות  סירי,  דני 
אלא  עצמו.  את   – אחת  מנדט  והכניס  'ישי' 
שבאחרונה, טוענים בקהילה כי הוא לא משרת 
אותם. נקודת שבר הייתה לפני שלש שנים, אז 
איבגי  אברהם  היהודי'  'הבית  לנציג  סירי  חבר 
– איתו ירוץ בבחירות – דבר שלדעת הקהילה 

החרדית מגיע על חשבון צרכיה.
החרדית,  הקהילה  החליטה  כך,  בשל 
שכאמור, מובלת על ידי הרב עודד סירי, להריץ 
סירי.  דני  של  רשימתו  נגד  עצמאית  רשימה 
הרשימה לא תישא את המותג הש"סי ותיקרא 
בין  היחסים  כיום,  כבר  כי  יצוין  'הדרך'.  בשם 
האחים רחוקים מלהיות תקינים והריצה הנגדית 

לא מפתיעה איש ביקנעם.
הנבחרת שתרכיב את הרשימה, נטועה היטב 
המקומות  שלושת  את  המקומית.  בעשייה 
של  גיסו   – אלנקווה  מיכה  יתפסו  הראשונים 
בכיר  ליכוד  פעיל  לשעבר  גלנט,  יואב  השר 
שהתפרסם במעורבותו בפרשת 'סיטי טאואר'; 
ומי  העיר  ראש  מקום  ממלא  כיום   – חן  ירון 
מזכיר   – רצאבי  זוהר  ימינו;  ליד  שנחשב 

מוסדות הרב סירי.
ביקשנו את התייחסותו של סגן ראש העיר דני 
סירי ונתקלנו בתגובה מדהימה: "עודד הוא לא 
אח שלי, אין לי שום קשר אליו, לא ביולוגי ולא 

טען  הוא  אמר.  טכנולוגי..." 
אינה  כלל  'הדרך'  רשימת  כי 

היחידה  היא  רשימתו  וכי  דתית 
סירי  קולות הדתיים.  שתקבל את 
)המוכחש(  אחיו  את  האשים 

הרב  תגובת  את  ושקרנות".  רמאות  ב"עורמה, 
עודד לא הצלחנו להשיג.

הרי  להתלהט,  עשויה  הרשימות  זירת  בעוד 
שבכל הקשור לראשות העיר, שום תרחיש לא 
סימון  העיר  ראש  של  כסאו  את  לערער  יוכל 
אלפסי, שמחזיק במושכות מזה שלשה עשורים. 
מזרחי  ויהודי  'העבודה'  מפלגת  איש  סימון, 
יהיו  הנוכחיות  הבחירות  כי  הודיע  וגאה,  חם 

האחרונות שלאחריהן יפרוש מהפוליטיקה.
שם  אי  ההם,  בימים  לסיום:  ואנקדוטה 
עמדה  בראשות,  אלפסי  של  ימיו  בראשית 
בו  'סולתם'  שמפעל  לאחר  שבר  בפני  יקנעם 
רגל.  פשט  העיר,  מבני  רבים  מועסקים  היו 
רבין,  יצחק  היו  המקום  לעזרת  שהתגייסו  מי 
איש מפלגתו של סימון ואריה דרעי, בן עדתו, 
יקנעם  הצליחה  מאז,  עתק.  תקציבי  שהזרימו 
קשת  אוכלוסייה  עם  מנומנמת  מעיירה  להפוך 
יום למעצמת הייטק ופיתוח ותושביה נמנים על 

המעמד הבינוני.

ריית מלאכי
 ק
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חש
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חסדי נעמי חילקו ילקוטים 
למשפחות מעוטות יכולת

ראש עיריית ברדיצ'ב סייר 
בתאגיד 'מי ברק'

כללית קיימה ערב נשים 
חוויתי בנושא "הטעם 

שבבריאות"

הושקו שירותי רפואה 
משלימה במרפאת אבני נזר

משפחה החליטה למחזר בקבוקים והגשימה משאלה

לקראת החגים נשות מודיעין עילית הוזמנו לערב מרתק ומעשיר בנושא "הטעם 
שבבריאות" - סדנת בישול עם טיפים בריאים ומתכוני חג טעימים • הערב, 

ביוזמת כללית, יועד לכל נשות מודיעין עילית מכלל הקופות

במרפאת אבני נזר מוצעים טיפולי רפלקסולוגיה ודיקור סיני ע"י המטפל עוזי 
גוטשטט והמטפלות פ. פרנקוביץ וחיה לרנר • מנהלת מרפאות בבני ברק גב' 

מלכי רוזנטל: "הרפואה המשלימה ידועה כמסייעת למגוון בעיות"

הילה פלאח

חסדי  הגדול  החסד  בארגון 
בפ עשיר  קיץ  מסכמים  ־נעמי, 
בי מתנדבים,  בסיוע  ־עילות. 

ניהם ילדי בתי ספר רבים מכל 
מבצע  הסתיים  הארץ,  רחבי 
חסדי  של  הספר  לבית  חזרה 

נעמי.
ציוד  חולק  המבצע  במהלך 
חזרה לביה"ס הכולל:ילקוטים, 
־מחברות, ספרים, קלמרים, מכ

שירי כתיבה, עטיפות, מדבקות 
צבעוניות ועוד .

־המתנדבים הרבים ארזו במרכ
זים הלוגיסטיים של חסדי נעמי, 

מה  בכל  מולאו  הילקוטים  ילקוט.  ילקוט אחר 
שילד וילדה זקוקים לו במהלך שנת הלימודים 

במוצרים איכותיים, צבעוניים ויפים.
יוסף כהן הודה לילדים וההורים שהגיעו  הרב 
־להתנדב. "מעבר לזה שעזרתם לנו לשמח מש

הראיתם  בישראל.  רבות  פחות 
־לילדים שלכם שאפשר גם לע

וחשובים  ערכיים  דברים  שות 
כל כך. אשרי הילדים שההורים 
בחופש  אותם  מחנכים  שלהם 
החסד  מעלת  ולהתנדב.  לבוא 

רבה היא וחשובה.
"כשרואים את החיוך והדמעות 
שמק הנרגשים  הילדים  ־אצל 

את  הללו,  התיקים  את  בלים 
האלמנה  האמא  של  השמחה 
– כשמחזיקה תיק חדש ובוהק 
וקלמר  צבעוניות  מחברות  עם 
יפהפה. היא מבינה שאת מאות השקלים הללו 
הילד   – ופתאום   – לקחת  מהיכן  לה  היה  לא 
־מחזיק תיק חדש מלא בכל טוב. גם אחרי למ

עלה מ30 שנה זה עדיין מרגש אותי בכל פעם 
מחדש".

הילה פלאח

דופן התקיים הש יוצא  ־ביקור 
בוע בתאגיד המים העירוני של 
בני ברק "מי ברק", כאשר ראש 
עיריית ברדיצ'ב שבאוקראינה, 
וסילי מזור, הגיע לביקור בארץ 
התורה  בעיר  ביקר  ובמסגרתו 
במהלך  ברק.  בני  והחסידות 
ביקורו בעיר, נפגשו ראש העיר 
המקצועי  הצוות  עם  וצוותו 
וההנדסי של 'מי ברק' והתפעל 
בני  של  המים  מערך  מתפעול 

ברק.
שבאוקראינה  ברדיצ'ב  בעיר 

העירייה  וצוות  תושבים  כ-90,000  מתגוררים 
אופן  את  ברק"  מ"מי  ולהכיר  ללמוד  ביקש 
המים,  הולכת  בתחום  לבעיות  המענה  מתן 
התמו העיר,  של  המים  איכות  האספקה,  ־רצף 

דדות מיטבית עם סוגיית סילוק הביוב ושיטות 
העבודה המתקדמות של התאגיד לעבודה תוך 

מינימום של פגיעה בשגרת התושבים.
ייחו על  הסביר  צלניק,  דוד  התאגיד,  ־מנכ"ל 
־דיותה של בני ברק וסקר את מאפייניה והאתג
־רים ההנדסיים העומדים בפניה, תוך שהיא צו

לחת אותן בהצלחה רבה. ראש עיריית ברדיצ'ב 
התפעל מאוד מפרויקט הר הבנים וממורכבות 
מהיכולת  גם  כמו  והמאגר,  השאיבה  מרכז 
ללא  מלאה  אנרגטית  בעצמאות  מים  לספק 
מקורות חוץ מידי שבת – עובדה המצביעה על 

עוצמתו של המאגר והתאגיד.
עיריית  ראש  סיירו  בהמשך 
ברדיצ'ב ואנשי צוותו גם בבאר 
ניתן  שם  הרצוג,  בקריית  ט' 
מה ידי  על  מפורט  הסבר  ־להם 

קלצ'בסקי  עמוס  התאגיד  נדס 
פיני  הרב  התפעול  וסמנכ"ל 
בתנאי  באר  תפעול  על  צברי 
מער ועל   , מתמשכים  ־בצורת 

כת טיוב מתקדמת וטכנולוגיות 
ועל  במתחם  הציב  שהתאגיד 
של  והשליטה  הפיקוד  מערך 

אספקת המים ואיכותם.
עיריית ברדיצ'ב שהתעניין  ראש 
הביקור,  במהלך  הטכניים  הפרטים  בכל  מאוד 
המקצועי  הסיור  על  העמוקה  תודתו  את  הביע 
ממנו למד רבות על מנת לשפר וליעל את מערך 
"זהו  כי  מציין  כשהוא  בעירו,  והביוב  המים 

הביקור הראשון ב'מי ברק' ולא האחרון".
מנכ"ל התאגיד, דוד צלניק, הזמין לביקור נוסף 
ארגונים  כי  וציין  האוקראיני  העיר  ראש  את 
העו הארץ  רחבי  מכל  במים  העוסקים  ־רבים 

שיטות  על  ללמוד  כדי  ברק  לבני  מגיעים  לם 
אצלם.  ליישמם  כדי  כאן  המתקדמות  העבודה 
־"תאגיד המים 'מי ברק' ימשיך בשיתוף הפעו

לה להעמקת הקשר ולסיוע בין הערים בני ברק 
וברדיצ'ב, כרוח ההסכם עליו חתם ראש העיר 

הרב חנוך זייברט עם מקבילו האוקראיני".

הילה פלאח

לק ומרתק  חוויתי  ערב  כללית  קיימה  ־השבוע 
 – שבבריאות"  "הטעם  בנושא  החגים  ראת 
חג  ומתכונים  בריאים  טיפים  עם  בישול  סדנת 
טעימים במיוחד. הערב התקיים במרפאת קרית 
ספר ויועד לנשות מודיעין עילית מכלל קופות 
בתחום  תוכן  הרצאות  הציעו  בערב  החולים, 
הבריאות והקולינריה ממיטב המרצות והעניקו 
עשיר  תוכן  ומלא  מהנה  ערב  העיר  לתושבות 

כמיטב המסורת של כללית.
של  מרתקות  הרצאות  התקיימו  הערב  במהלך 
תזונה  על  מאיר  דקלה  גב'  המוערכת  האחות 
מרים  גב'  והשפית   ,14 גיל  עד  לילדים  נכונה 
וגם  בריאים  מתכונים  סדנת  העבירה  וקסברגר 
ערכה  וקסברגר  גב'  הסדנה,  במסגרת  טעימים, 
והדגימה  רזי המקצוע  למשתתפות היכרות עם 
וטעימות  בריאות  פרקטיות,  מנות  לבשל  כיצד 
המש את  העשירה  השפית  גדול.  מאמץ  ־ללא 

תתפות בטיפים לבישול בריא וטעים.

הב לשירותי  בנוסף  מעניקים,  אנו  ־"בכללית 
ערך  בעלות  פעילויות  גם  השוטפים,  ריאות 
אברהם  הרב  אומר  לקהילה",  ותרומה  מוסף 
וחבר  'כללית'  של  לקוחות  קשרי  מנהל  וייס, 
להעלאת  להביא  לנו  "חשוב  העיר.  הנהלת 
בריא בקרב  חיים  אורח  על  המודעות לשמירה 
אנו  ולכן  בישראל,  השונות  האוכלוסיות 
מקיימים ערבי תוכן, סדנאות שונות ופעילויות 
מגוונות שמאפשרות לכלל האוכלוסייה ליהנות 
הזה  הערב  מעשירים.  ומתכנים  מקצועי  מידע 
הוא עדות נוספת להשקעה של כללית בתושבי 
מודיעין עילית שמוסיפה להוביל ולהתפתח על 

פני השנה כולה".   
מודיעין  בעיר  'כללית'  של  הברוכה  פעילותה   
עילית כקופה הגדולה ביותר וכמי שאמונה על 
מיוחדת  יוצרת התאמה  בעיר,  קידום הבריאות 
של השירותים הבריאותיים. "ההפקה של אירוע 
חשוב זה הוא חוליה נוספת משרשרת פעילויות 
כל  לאורך  'הכללית'  על-ידי  הנעשות  ייחודיות 

ימות השנה", הוסיף ואמר.

הילה פלאח

עזר חשוב  כלי  הרפואה המשלימה  היותה של 
לטיפול במגוון תופעות, הביאה לפתיחתה של 
נזר  אבני  במרפאת  משלימה  רפואה  מרפאת 

בבני ברק. 
אבני  במרפאת  מקבלים  ורביעי  שני  יום  מידי 
קהל  את  מוסמכים  אלטרנטיביים  מטפלים  נזר 
־הלקוחות ומטפלים במגוון בעיות רפואיות נפו

צות אשר הרפואה המשלימה מציעה עבורן את 
הטיפולים הנחוצים. 

קהל  את  מקבלת  פרנקוביץ  פנינה  המטפלת 
הנשים והילדים ומציעה דיקור סיני והמטפלת 
וילדים  חיה לרנר מציעה רפלקסולוגיה לנשים 
רפואיות  בעיות  למגוון  כמסייעים  הידועים   –
שינה,  נדודי  ראש,  כאבי   – נוירולוגיה  ובהן: 
ובעיות  וריכוז  קשב  בעיות  נשים,  סחרחורת, 
ועיכול, בעיות במערכת הנשימה –  התפתחות 
אסטמה, אלרגיות, דלקות גרון, מערכת העיכול 
עצירות,  רגיז,  מעי  ועיכול,  מעיים  מחלות   –
התריס,  בלוטת  בעיות   – אנדוקרינית  מערכת 
גבוה,  דם  לחץ   – דם  וכלי  לב  מערכת  סכרת, 

כולסטרול, בעיות רגשיות – לחץ נפשי, דכאון, 
־אורתופדיה – שחיקות סחוס, פריצת דיסק, כא

בים עצביים ועוד.
והולך  גובר  לצורך  כמענה  קמו  אלו  מרפאות 
שו כאב  בבעיות  ויעיל  אפקטיבי  טיפולי  ־של 

להציע  יכולה  נות, שהרפואה הקונבנציונאלית 
להם משככי כאבים בלבד. מרבית בתי החולים 
־בארץ ובעולם בחרו לשלב אותם כחלק אינטג

ראלי משיטות הטיפול המקובלות שלהם.
לגברים ונערים ניתן הטיפול ע"י עוזי גוטשטט 
בה מתבצע  הטיפול  ויפני.  סיני  דיקור  ־המציע 

תורים  קביעת  והילדים.  רופא המשפחה  פניית 
בטלפון: 03-6156400.

הר הטיפולים  את  עברו  כבר  אשר  ־לקוחות 
פואיים הדגישו את היתרונות שבטיפולים אלו 
בפרט  הטיפול,  לאחר  זכו  לה  הרבה  וההקלה 

בנושאי כאב. 
רוזנטל:  מלכי  גב'  ברק  בבני  מרפאות  מנהלת 
למגוון  כמסייעת  ידועה  המשלימה  "הרפואה 
הלקוחות  קהל  את  מזמינים  אנו  ולכן  בעיות, 
־לקבל את השירות המקצועי ע"י מיטב המטפ

לים המקבלים במרפאת אבני נזר". 

לקראת פתיחת שנת הלימודים

הילה פלאח

תאגיד המיחזור אל"ה פועל גם השנה, זו השנה הרביעית, לייצר 
חווית מיחזור שונה באמצעות פעילות קיץ ייעודית לציבור החרדי, 
לעידוד מיחזור בקבוקי שתיה המשפחתיים הגדולים. המשאלות 
ספרים  ערכת  היו:  הרביעי  בשבוע  ביותר  הרב  לביקוש  שזכו 

מהודרת, לגו, פליימוביל, מצלמה וצמיד פנדורה.
רשימת המשאלות מגוונת ומאפשרות זכייה מדי שבוע. הרשימה  
כוללת: משחקי פליימוביל, לגו, אופניים, קורקינט, וערכת ספרים 

מהודרת, בובת ניו יורק ואביזרים, רחפן עם מצלמה, צמיד פנדורה 
ומצלמה. 

הפרס הגדול שיבחר בין המשתתפים עם סיום המבצע בכ"ג בתשרי 
תשע"ט - ארוחת ראש חודש כיתתית אחת. "מלך/כת המיחזור", 
שיאסוף וימחזר במיחזורית הבקבוקים, יזכה את כל חבריו לכיתה 

בארוחת ראש חודש טעימה.
רוצים להשתתף בפעילות?

אספו בקבוקים משפחתיים ריקים מפלסטיק )ליטר וחצי ומעלה(, 

רשמו את מספר הטלפון שלכם  על כל בקבוק, ציינו על הבקבוק 
למשפט  מקורית  מילה  השלימו  שבחרתם,  המשאלה  מספר  את 
על  אותה  ורשמו  גדולים"   יצאתם  ל__________  "בקבוקים 

הבקבוק והשליכו את הבקבוקים למיחזורית הקרובה.
כ23,000  מוצבות  החרדיות,  השכונות  בכל  כמו  הארץ,  ברחבי 
מיחזוריות לאיסוף בקבוקי השתיה הגדולים מפלסטיק. "מיחזורית 
תסתיים  הזמנים"  "בין  תקופת  בתחילת  שהחלה  המשאלות", 
ב-כ"ג בתשרי תשע"ט )23.7-2.10.2018(. הפעילות על פי תקנון.
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הילה פלאח

בד"ץ  בכשרות  למהדרין  סימילאק  מוצרי 
בכל  בהתלהבות  מתקבלים  החרדית  העדה 
צרכני  כאשר  בארץ,  החרדיים  הריכוזים 
המהדרין שבים ומודים לסימילאק על השלמת 
תמ"ל  תינוק  לכל  להעניק  המאפשר  המהלך 
להתפתחות  כתורם  מחקרית  המוכח  איכותי 
העדה  בד"ץ  של  המהודרת  בכשרות  ולעיכול, 

החרדית.
אבוט  חברת  מנהלי  נכחו  בו  החגיגי  בכנס 
של  הכשרות  ועד  ורבני  סימילאק  יצרנית 
על  המשתתפים  סיפרו  החרדית,  העדה  בד"ץ 
המהלך המורכב, על המשאבים שהושקעו ועל 

התוצאות – שכבר ניכרות בשטח.
בכנס השתתפה משלחת גדולה מטעם בד"ץ 
העדה החרדית, שכללה ייצוג מכובד של רבני 
וייס  יהודה  יוסף  רבי  הגאון  הכשרות':  'ועד 
חיים  רבי  הגאון  הכשרות',  'ועד  רבני  יו"ר   –
נויפלד, הגאון  גבריאל  יהודה כהן, הגאון רבי 
רבי אברהם ישעיה סטאריק, הרב פנחס בינדר, 
יעקב  וייס, הרב  יעקב  בינדר, הרב  הרב עמרם 
דוד ליברמן, הרב גבריאל פפנהיים, והמפקחים 

והמשגיחים מטעם הבד"ץ.

בשורת הכשרות

ידי  על  בלבביות  התקבלו  הגאונים  הרבנים 
נציגי הנהלת סימילאק ישראל. במהלך המפגש 
הנוכחים  את  ישראל  אבוט  הנהלת  ברכה 
והציגה בפניהם את פעילותה הענפה של אבוט 
את  המשווקת  סימילאק,  יצרנית   – העולמית 
בעולם  מדינות   100 מ-  בלמעלה  סימילאק 
העולמית  אבוט  עובדים.   99,000 ומעסיקה 
סימילאק  את  להנגיש  למטרה  לה  שמה 
גווניו  כל  על  החרדי  המגזר  לכלל  למהדרין 

בישראל ובארה"ב.
הרב פנחס בינדר, ראש מחלקת חומרי גלם 
- בד"ץ העדה החרדית, עמד בדבריו על כוחו 
המופלא של הרצון הטוב לגבור על כל מכשול, 
שהגיע לידי ביטוי פעם אחר פעם במשך תהליך 
ההכשרה שכלל בדיקת כשרות מדוקדקת לכל 
מחומרי  אחד  שבכל  הרכיבים  ותת  הרכיבים 
הגלם והשמנים המרכיבים את הפורמולה, הוא 
ציין את חשיבותו הקריטית של מזון בכשרות 
הראשונה,  חייו  משנת  החל  ליהודי  מהודרת 
כפי שנלמד ממשה רבינו שעוד בהיותו תינוק 

רך נמנע מאכילת חלב נוכרי.
תעשיה  מפקח   – ליברמן  דוד  יעקב  הרב 
נכח  אשר  החרדית,  העדה  בד"ץ   - בחו"ל 
בפועל  להכשירו  בכדי  ארוכה  תקופה  במפעל 
על  סיפר  ופרט,  פרט  כל  על  מקרוב  והשגיח 
המסע המפותל בדרך לקבלת חותמת הכשרות, 

רבני  בין  שנערכו  הרבות  הועידה  שיחות 
בקוטהיל  המפעל  מנהלי  לבין  בארץ  בד"ץ 
שבאירלנד, הצורך במציאת פתרונות יצירתיים 
קווי  שעברו  היסודי  הניקוי  שבדרך,  לקשיים 
הנהגה  כל  על  המקסימלית  וההקפדה  הייצור 
הודה  הוא  שבלכתחילה,  מלכתחילה  והידור 
בארץ  ואבוט  סימילאק  צוות  לכל  נרגשות 
ובחו"ל ולרבני הבד"ץ על העבודה המאומצת 

שמאחורי הקלעים.

אוכל כשר – מזון לנשמה

הרב גבריאל פפנהיים – מנכ"ל בד"ץ העדה 
הברוכה  השפעתו  את  בדבריו  תיאר  החרדית, 
של אוכל כשר על הנפש, הדעת והמחשבה, את 
חשיבות התחלת החיים עם מזון כשר למהדרין 
והבשורה הגדולה לציבור החרדי ברחבי תבל 
המזון  את  לתינוקות  להעניק  האפשרות  על 
העדה  בד"ץ  בכשרות  סימילאק  של  האיכותי 
של  ארוכה  תקופה  לאחר  שהגיעה  החרדית, 

עבודה מאומצת עד להצלחה.
ביותר,  מרוממת  בתחושה  הסתיים  האירוע 
המשותפת  הדרך  להמשך  תקווה  מתוך 
לטובת  אבוט  של  נוספים  מוצרים  בהכשרת 

ציבור צרכני המהדרין.
גדולה  שמחה  אבוט:  מנכ"לית  רבהון  יעל 
מאמצים  של  תוצאה   – החדשה  בבשורה  לנו 
כבירים ושיתוף פעולה הדוק בין כל הגורמים 
– צוותות סימילאק בארץ ובחו"ל, רבני בד"ץ 
העדה החרדית, ספקי חומרי הגלם ועוד, שעשו 
על  רבים  אתגרים  עם  והתמודדו  כימים  לילות 
מנת לברך על המוגמר ולהשיק את הפורמולה 
ולהתפתחות  לעיכול  התורמת  הייחודית 
המהודרת  בכשרות  התינוקות  של  המוחית 
חרדיות  קהילות  החרדית.  העדה  בד"ץ  של 
רבה  התעניינות  מביעות  העולם  ברחבי  רבות 

ומבקשות לייבא את המוצרים גם אליהן.
המיוחדת  דשמיא  הסיעתא  את  ציינה  היא 
ענקית  כאשר  הדרך,  כל  לאורך  שניכרה 
לצרכי  נענתה  "אבוט",  העולמית  התרופות 
משאבים  של  אדירה  בהשקעה  החרדי  המגזר 
בארץ  אימהות  אלפי  למאות  חלום  והגשימה 

ובעולם.

של  אחרון  שבוע  עולה,  השחר  איילת 
השנה שעוד מעט תעבור, קרני השמש הנעים 
שלא  עלמין  ככל  בורא  ונשבע  במעגלים 
ישנה יותר את הסדרים - עולות ומאירות את 
השמים החדשים של שנת תשע"ט, תהיה שנת 
שגם  לצעירים  מספרים  הזקנים  טוב.  עשה 
דגים שבים נאחזים חיל ורעדה עוד כמה ימים 
ונכנסים להיכל המשפט. כולם שואלים כיצד 
מתכוננים ליום הדין ומרוב פחד כולם אחוזים 
ימי  של  בסופם  שאנו  היא  האמת  אך  בדין, 
החופש ולכן עלינו לקחת פסק זמן להתבונן 

ולעיין במושג שנקרא היכל המשפט. 
גם  רבים  אנשים  זיכה  שלפינכם  המידע 
והכתבים  הזה,  בעולם  כאן  משפט  בבתי 
ומה  למטה  יש  למעלה  שיש  מה  אומרים 
שיש למטה יש למעלה ובמידה שאדם מודד 
את  לעבור  שתרצו  בדרך  כלומר  לו,  מודדים 
ראש השנה כך תחוו אותו בפועל ולאחר מכן 

כל השנה כולה. 
ומתבוננים  המשפט  להיכל  חוזרים  אנו 
בארבעה תפקידים הראשיים. קודם כל בראש 
מלך  המלך  השופט,  כסא  על  יושב  כמובן, 
ורב  אפים  ארך  וחנון  רחום  המלכים  מלכי 
חסד, ממול ספסל שיושבים עליו הנאשמים, 
לא למהר לתפוס שם מקום, מיד תגלו למה, 
לימין המלך יושב הסנגור ולשמאלו הקטגור. 
הנ"ל,  במשפט  צד  שהן  הדמויות  שלוש 
הינם הנאשם שמייצג את העולם כולו, כידוע 
לפניו  עוברים  עולם  בני  כל  הראשון  ביום 
היושבים  להגנת  ישראל.  עם  השני  וביום 
הדור  צדיקי  עומדים  הנאשמים  בספסל 
האחר,  הצד  אחרא,  הסטרא  הינם  והתובעים 
החפצים חלילה וחס לקטרג על כל בריאותיו 
שברא. אם אדם מתבונן בתמונה זו, הוא בעל 
זכות בחירה לבחור באיזה מקום הוא מתמקם 

בימים אלו ובכל השנה כולה. 
האדם  יצירת  סיבת  על  ונתבונן  נחזור  אם 
אז  נשמה,  ובו  גשמי  גוף  כלומר  במתכונתו, 
לעומת  כחשכה  הנשמה  כלפי  שהגוף  ברור 
האור, אבל זה בלא זה אינם יכולים להתקיים 
הקדוש  שהאר"י  העשיה  עולם  הזה,  בעולם 
מתאר אותו כתשעים אחוז חושך ורק עשרה 
אחוז אור. כשהם בלולים זה בזה תפקידנו בני 
בקליפות.  שנפלו  האורות  את  ללקט  האדם 
מאד  תיאור  מקבל  הזה  הפילוסופי  הרעיון 
גשמי דווקא ביום שבת, הכתוב אומר "וקראת 
והנחת  השלום  עונג?  הוא  מה  ענג",  לשבת 
שיש לשני חלקי האדם, הגוף והנשמה, בכל 
באהבה  כלומר  יחד,  עושים  שהם  מעשה 
שדה  נוצר  ואז  ורעות,  ושלום  ואחווה 
אלקטרומגנטי שלם שמסוגל לחבר אליו את 

אותן ניצוצות אור. 
האדם  רצונות  שכל  למד  אתה  מכאן 
המחברים אותו לחומר דרך חמשת החושים, 
ביום  כן  ועל  המלך,  רצון  השם,  רצון  הינם 

ושמם  באור  מלאים  שבאים  ישנם  המשפט 
איסורים  ספור  אין  עם  הבאים  וישנם  בנים 

וייסורים ונקראים עבדים. 
האדם,  את  התובעים  הם  הקטגוריה  צד 
אלו הם בני אדם שתמיד לא מרוצים מקטרים 
ומקטרגים והמושל בהם הינו הסטרא אחרא, 
ויקטרג,  יעמוד  עולם  ימות  שמאז  צד  אותו 
של  בטובתם  חפץ  שאינו  הינה  לכך  והסיבה 
אשר  הצדיקים  הינם  הסנגוריה  צד  אדם.  בני 
הם  הבנים,  בטובת  לראות  ורצונם  כל חפצם 
יושבים בתוכנו ולצדינו ותמיד אומרים מילה 
טובה לחזק ולעודד, משום שהם כמונו עברו 
רבות  פעמים  המשפט  היכל  ואת  הדרך  את 
ולמדו מה הופך את הדין לרחמים, והם אלו 
אשר בכוח הסנגוריה שלהם והקולות העולים 
את  מעבירים  השופר  דרך  ויוצאים  מליבם 

המלך מכיסא דין לכיסא רחמים. 
שקעו  לא  שעדיין  בינוניים  אותם  וישנם 
היצר  ברצועת  קשורים  ואינם  בחומר  לגמרי 
ועם זאת לא שמעו ולא קיבלו מספיק אהבה, 
אם  כבנים  אם  היסוס  בלשון  אומרים  ולכן 
כעבדים. כעת נלמד רמב"ם בהיכלות תשובה 
אותנו  מוציאה  אמת  שהיא  פסיקתו  שבעצם 
בצורה מנומקת מאותו ספק שהינו הפסק בין 

הבן למלך. 
"כל  תשובה.  בהיכלות  ג'  בפרק  כתוב  כך 
אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות... 
מחצה למחצה בינוני". אם נתרגם את דבריו 
המצוות  מספר  את  נמנה  המעשה,  לשפת 
ו248  תעשה  לא  מצוות   365 ישנן  למעשה. 
אדם  חייב  עבירה  לעבור  בכדי  עשה,  מצוות 
להיות תלמיד חכם ושיתרו בו ויסבירו לו כמה 
פעמים את האיסור שעושה ובין כה ובין כה, 
הגוזמה  דרך  על  אפילו  עובר  אדם  כיום  אם 
אינו  עדיין  יום,  בכל  במזיד  עבירות  מאה 
יכול גם אם ירצה לעבור על עוד 265 מצוות 
שנותרו, וכעת למנין מצוות עשה עליהן כתוב 
הקב"ה מצרף מחשבה טובה למעשה, מי לא 
רוצה שיהיה לו טוב? רק עבד נרצה לאדוניו 
היות  יום  שבכל  הינו  הפשוט  החשבון  ולכן 
ומצוות, הכל למטרה אחת  לנו תורה  והרבה 

שנצא זכאים בדין ביום דין. 
היות והאדם הינו בעל רצונות או בעל זכות 
אם  אותו,  דנים  שרוצה  בדרך  לכן  בחירה, 
אתם בעצבות ומרה שחורה משועבדים לכוח 
הקטרוג אתם בצד המקטרג חלילה וחס, ואם 
הזולת  ואהבת  חכמה  בשמחה  אתם  להיפך 
במצווה  העוסק  וכתוב  המסנגר,  בצד  אתם 
פטור מן המצווה ושכרכם רב לכם לסנגר על 
בניו של המלך. ואם אתם עדיין בספק - אתם 

אותם שדנים אותם. 
ירבו  שהשנה  הלב  מעומק  תפילה  אני 
הסניגורים ויתמעטו המקטרגים וכולנו כאיש 
לחיים  לאלתר  ונחתם  נכתב  אחד  בלב  אחד 

טובים ארוכים ושלום אמן. 

לקח טוב
נתתי לכם

כי

להיות סניגור

רבני בד"ץ 'העדה' בירכו את 
ההשקת סימילאק למהדרין
במשרדי "אבוט" ישראל נערך כנס השקה חגיגי ומרגש בהשתתפות 
רבני בד"ץ העדה החרדית ונציגי "סימילאק", היינו שם כדי להביא 
וההתרגשות  השמחה  את  מקרוב  ולהרגיש  מהשטח  סיקור  לכם 

בבשורה הגדולה לאימהות המגזר החרדי
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לבטא  באה  פרשתנו  את  הפותחת  הביכורים  פרשת 
ההצלחה  על  העולם  והיה  שאמר  למי  הטוב  הכרת 
וההישגים, אמנם בפועל ניתן לקיימה רק בשבעת המינים 
שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אולם ברעיון אנו מחויבים 

בה בכל הישג והצלחה בחיינו.
את הביכורים מניפים למעלה ומזכירים עמם את חסדי  הקב"ה 
מאז לבן הארמי עד לכניסה לארץ ישראל, כשבסיומה של הפרשה 
מצווה התורה "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך ולביתך 

אתה והלוי והגר אשר בקרבך".
וההצלחה  טוב  כשלאדם  כלל  בדרך  הרי  כך,  על  לתמוה  יש 
שוררת בביתו, השמחה פורצת מאליה, אין צורך לצוותו לשמוח! 
א"כ לשם מה מצווה התורה: "ושמחת בכל הטוב"? ציווי השמחה 
כמו שעת  כך  כל  טובה   ולא לשעה  ח"ו  רק לשעה קשה  מתאים 
הקרבת הביכורים, שבו אדם מודה לקב"ה על הישגיו והצלחותיו 

ורואה את הכוס המלאה?
"ירמוז  התורה.  על  הכתוב  שכוונת  מפרש  הק'  החיים  האור 
במאמר בכל הטוב אל התורה כאומרם ז"ל: ואין טוב אלא תורה ". 
ומוסיף: שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה 
עליו  זו  שבשעה  שהכוונה  כך  אחריה.  ומתלהטים  משתגעים  היו 
לשמוח עם שמחת התורה, ולא רק על הישגיו הגשמיים. שמחתו 

על שזכה להיות חלק מעם ה' שניתנה לו התורה הק'.
דברים אלו כבר נאמרו במדרש תנחומא: )ראה אות י"א( "ושמחת 
בכל הטוב - אין טוב אלא תורה, שנאמר )משלי ד' ב'( כי לקח טוב 
נתתי לכם תורתי אל תעזובו. לפיכך משה מזהיר את ישראל  עשר 
זה  ומדרש  היוצא השדה שנה שנה".  זרעך  כל תבואת  תעשר את 
אומר דרשני; מה הקשר בין שמחת התורה לבין חיוב המעשרות 
שבעקבותיו? י"ל שהציווי לשמוח בכל הטוב איננו שמחה גרידא 
בעשירות ובשפע, אלא שמחה עמוקה יותר, איכותית ומשמעותית. 

השמחה במי שנתן את הטוב ובחיבור שיש בין הרוח לגשם.
הדברים  למהות  מחוברת  שאיננה  גשמית  להטבה  ערך  אין 
ולמשמעות הרוחנית. כולנו מכירים אנשים שהשפע הגשמי מסובב 
אותם, אך אין להם שמחה ושלוות הנפש. רק כאשר הרוח והגשם 
מחוברים זוכה האדם לשלווה ורוגע. על כן דווקא בעת השמחה 
בתורה  הדברים,  של  במהותם  לשמוח  האדם  מצווה  הגשמית 

וברוחניות, כי אז יש משמעות לשפע הגשמי. אכן בשעת הביכורים 
משמעות  על  ציווי  אך  גשמית,  שמחה  על  בציווי  צורך  היה  לא 

רוחנית לטובה הגשמית זהו כבר עמוק יותר, ועל כך צווינו.
 3  – ב  בראשית   : בתורה  הראשונה  המילה  את  דרשו  חז"ל 
דרשות אשר להן רעיון משותף, בראשית  - בשביל ישראל שנקראו 
בראשית  ראשית.  שנקראת  התורה  בשביל   - בראשית   ראשית. 
ניתנה  ביכורים  הגשמיות-  ראשית.  שנקראים  הביכורים  בשביל 

לישראל כדי שיקיימו את התורה, ובעבור זה נברא העולם.
עם ישראל מחויב לשמוח בתורת ישראל, כי אז יש סיבה לתת לו 
גם שפע גשמי המתבטא בביכורים. וכך שמחתו שלימה ומהותית. 
ניתן לבאר זאת בדרך נוספת. אומרים שהמוח הוא החקיין הכי 
טוב של עצמו. המטפלים בשיטות C.B.T לגווניהן טוענים שמי 
שמתרגל את עצמו לחשוב בכיוון מסוים, בבוא הזמן המוח כבר 
הוא  בו  בבית  שגדל  מי  לטרוח.  שיצטרך  בלי  עבורו  זאת  יחשוב 
שומע ל"ע ללא הרף דברי שלילה על כל הסובב, לא יצטרך לכוונן 
את עצמו לחשוב כך. החשיבה שלו מתורגלת לתת פרשנות מרירה 
נפגש.  ולכל אישיות עמה הוא  וחשדנית לכל אמירה, לכל אירוע 
חיובית,  חשיבה  עם  אנשים  וסביבו  מי שמתגורר  להיפך,  וכמובן 
מלמדי זכות ואוהבי אדם שרואים תמיד דרך משקפיים אופטימיים, 

גלגלי מוחו מתרגלים לנוע בכיוון הזה וטוב לו בזה ובבא.
פעם  זי"ע כששמע  מזוויעהיל  רבי שלומק'ה  הרה"ק  אמר  וכה 
את הרבנית נאנחת ומן הסתם היו לה סיבות צודקות. "אנחה גוררת 
אנחה, הודאה גוררת הודאה". המוח ממשיך עבורנו את מה שאנו 
יוזמים. אם תיאנח ותתמרמר על משהו מסוים, תמצא עוד סיבות 
שמתרגל  מי  הרף.  ללא  להיאנח  אותך  שיביאו  וצודקות  רבות 
שעליו  דברים  ועוד  עוד  על  לחפש,  בלי  בקלות,  יבחין  להודות, 
להודות לה'. זהו כוח המחשבה שמשכפל את עצמו לטוב ולמוטב.

זצ"ל  רוזנבוים  נסתלק לב"ע הרה"צ פנחס  לפני למעלה משנה 
שהוא וזוגתו שתחי' עשו להם מנהג של קבע בלילות שבת: להכין 
והרוויה  הארוכה  ההודיה  תפילת  שלמחרת.  ה'נשמת'  את  יחד 
מצריכה הכנה. הם יושבים ועורכים סיכום של השבוע. הפרנסה- 
לא היה חסר אוכל ומים בבית, הבריאות- כולם נושמים והולכים 
ורואים. הנחת- הילדים הביאו מבתי החינוך ציונים מעולים ואלו 
שמתקשים קבלו על עצמם להשתפר, וכך על זה הדרך עד בלי די.

ממנהגו.  חדל  לא  ארוכות  שנים  במשך  ל"ע  וסבל  כשחלה  גם 
נשימה שהוא  כל  ועל  רגע  כל  צורך להודות על  להיפך, הוא חש 
את  גם  חוליים  שבגין  כאלו  יש  כי  דווי,  ערש  על  כשגופו  מקבל 
אלו אין להם... ובוודאי מי שכבר נפרדו מארץ החיים. זו עבודה 
קשה רק בתחילה. בפעמים הבאות המוח כבר מחשב את הדברים 

להודאה כמעט לבדו...
מלמדת התורה אותנו ומצווה שבעת השמחה נשנה את השקפתנו 
ונביט על הטוב שחנן אותנו הקב"ה, ונשמח עם זה. כי אזי מידה 
כנגד מידה נזכה לברכה של "השקיפה ממעון קדשך..." שהשקפה 
מעשה  על  רק  לחשוב  לא  זו  גדולה  בשעה  לטובה.  תהפך  לרעה 
השקפת  אזי  כי  העולם  על  השקפתנו  את  לשנות  אלא  הביכורים 

הקב"ה עלינו תהיה תמיד לטובה.
מתוך רבבות מכתביו של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע אל 
יהודים בכל אתר ואתר ובכל מצב ומעמד וגיל, בולט המכתב הבא 
שכדאי לקרוא אותו. לפי התשובה התלונן הכותב על קשיים שונים 

בפרנסה ובגידול הילדים וכך השיב לו הרבי:
כמה  ידעת  האם  אישה,  ונשאת  שזכית  הבנתי  ממכתבך  "הנה 
את  למצוא  זכו  לא  ממך,  ומוכשרים  מוצלחים  אנשים  וכמה 
שיש  הידעת  ילדים,  לך  שיש  מכתבך  מכותלי  הבנתי  זיווגם? 
)ובתוכם  זכו לזרע של קיימא?  הרבה אנשים שלמרבה הצער לא 
שהשפיעו  החסד  בגודל  פעם  התבוננת  האם  עצמו...(  הכותב  גם 
עליך מהשמים? מה גם שזכית להרבה ילדים, היש ערך לאושרך? 
הבנתי גם שיש לך דירה משלך, בו בזמן שלהרבה אנשים אין בית 
מתאימה  אינה  כך שהדירה  על  מצטער  אתה  מאי,  אלא  משלהם. 
לצרכיך, והנך מרגיש בלחץ ובדוחק, אך האמנם בשביל כך שווה 

לשכוח מכל הטוב והחסד עד כדי כך שתהיה מיואש?"
צער ועגמת נפש, קנאה וייאוש, עצב ותחושת חסר, אינם תמיד 
מציאות כי אם פרשנות. זה לא קל לתפוס את מהלך החשיבה בידיים 
ולנווט אותו למחוזות חביבים ומועילים יותר. אבל התוצאות של 

מלאכה קשה זו, מביאות איכות חיים ברוחניות ובגשמיות.
יה"ר שיקוים בנו בכל עת: 'ושמחת בכל הטוב'.

מתיקות התורה

שמחת הביכורים

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

ּוְלֵביֶתָך  ֱאֹלֶה-יָך  ה'  ְלָך  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהּטוֹב  ְבָכל  ְוָׂשַמְחָּת 
ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָך )דברים כו, יא(. אור החיים 
הקדוש כותב בפרשה זו את הפתגם המוכר והידוע בפי 
ירמוז במאמר בכל הטוב אל התורה  גם  וזה לשונו,  המון העם, 
היו  שאם  תורה,  אלא  טוב  ואין  ע"א(  ה,  )ברכות  ז"ל  כאומרם 
בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים 
וזהב  כסף  עולם  מלא  בעיניהם  יחשב  ולא  אחריה  ומתלהטים 

למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם.
רבי משה חיים אפרים, נכדו של הבעל שם טוב, ותלמידם הגדול 
של רבי יעקב יוסף מפולנאה ורבי דב בר 'המגיד ממזריטש'. כותב 
בספרו "דגל מחנה אפרים" על התורה משל נפלא על אדם שהיה 
לו כשרון גדול בנגינה, וכשבני אדם היו שומעים את ניגונו היו 
מתלהבים ומרוב התרגשות ושמחה היו מתחילים לפתוח בריקוד.   
והנה, יום אחד ניגן לפני חבורת נערים ששמחו והתלהבו מאוד 
ופצחו בריקוד, לפתע נכנס למקום אדם חירש וכשראה את חבורת 
הנערים רוקדים כך סתם ביום בהיר חשב בליבו שכנראה נטרפה 
ולכן  חוליו  מחמת  נחסמה  מפני ששמיעתו  וזאת  דעתם,  עליהם 

אינו שומע את הניגונים ואינו מבין את פשר הריקודים. 
עריבות  את  מרגישים  אדם  בני  היו  אם  והנמשל,  המשל,  זהו 
ומתיקות טוב התורה, וכדי להרגיש זאת צריך תחילה להסיר את 
החסימות והמניעים, להסיר את אטימות האוזניים, את העבירות 
אז  ואו  בתורה,  ולהבין  מלעסוק  האדם  את  שמונעות  והתאוות 

יזכה האדם להרגיש עד כמה טובה ומתוקה תורתנו הקדושה.
 

בוז יבוזו לו 
שנים,  מספר  לפני  החיים  אור  ישיבת  שערכה  הכנסים  באחד 
אמרתי בדרשה שיהודי ירא שמים ששומר תורה ומצוות, גם אם 
יתנו לו מיליארד דולר כדי לעשות איזה חילול שבת בהרמת או 
הדלקת כפתור כזה או אחר, הוא לא יהיה מוכן בשום פנים ואופן, 
במשך כל הדורות שיהודים רבים הוצאו להורג מפני ששמרו את 

השבת הקדושה, ולא היו מוכנים בשום פנים ואופן לחללה. 

וידוע מה שאמר הרב אורי זוהר לאחר חזרתו בתשובה שלימה, 
שגם אם יתנו לי את כל ניו יורק על כספה וזהב בשביל לעשות 

איזה עבירה קטנה בשבת, אני אגיד להם בוז, בוז יבוזו לו".
אך כל זה באדם שיודע מה זו ערך השבת הקדושה, אולם אדם 
כמה  בעבור  גם  לחללה  מוכן  יהיה  השבת,  ערך  את  יודע  שלא 
פרוטות. בגמר אותו כנס ניגש אלי צעיר שאינו שומר תומ"צ ואמר 
כפתורים  ארים עשר-עשרים  כל שבת  מוכן,  אני  הרב,  כבוד  לי, 

בשבת, ותן לי חמישים ש"ח עבור הרמת כל כפתור... רח"ל. 
והשבתי לאותו בחור שהוא מזכיר לי משל למלך אחד שערך 
מבצע גדול לבני מדינתו, אם יהיה אדם שיצליח להיכנס למקום 
מסוים אשר הכין אותו המלך מראש ולא יפתח את עיניו במשך 
חצי שעה, הוא יקבל סכום עתק. כל אנשי המדינה שנכנסו לשם 
לא הצליחו לעמוד בפיתוי ולאחר מספר דקות פתחו את עיניהם 
כדי לראות מה נמצא באותו מקום, ולהבין מהם הקולות המוזרים 

והריחות הנפלאים אשר נמצאים באותו מקום..
שעורך  הגדול  המבצע  על  נהור"  "סגי  אדם  שמע  אחד,  יום 
המלך, והחליט לנסות את מזלו, באומרו בליבו שהוא יכול להיות 
הממונים  אולם  כלום..  לראות  ולא  שעות  חמש  במשך  גם  שם 
מקום,  לאותו  להיכנס  לו  נתנו  ולא  בעדו  עצרו  המלך  מטעם 
דווקא לבני  והמבצע שעורך המלך הוא  באומרם שכל התחרות 

אדם שיש ביכולתם לראות ולא לבני אדם שלא יכולים לראות.
אותו בחור צעיר לא זכה לראות מהי השבת הקדושה, הוא לא 
יודע את ערכה ואת ערך לימוד התורה והמצוות, ולכן הוא מוכן 
"למכור" אותה בקלות, אך לאחר שירגיש מהי השבת הקדושה, 
וזאת ביחד עם לימוד התורה הקדושה ופרטי ההלכות של שמירת 
השבת, וישמור אותה פעמיים ושלוש, הוא לא יהיה מוכן לאבד 
ֵּביתוֹ  ָּכל הוֹן  ֶאת  ִאיׁש  ִיֵּתן  ִאם  אותה תמורת שום הון שבעולם! 

ָּבַאֲהָבה ּבוֹז ָיבּוזּו לוֹ )שיר השירים ח, ז(.
לכן הדבר ראשון שמוטל עלינו בעת הזאת הוא להיכנס ביתר 
כוחנו  בכל  ולנסות  הקדושה,  התורה  ללימוד  עוז  וביתר  שאת 
ּוְראּו  ַטֲעמּו  ומצוותיה,   להאהיב על עם ישראל את טוב התורה 

ִּכי טוֹב ה' )תהלים לד, ט(, ְלַהְראוֹת ָהַעִּמים ְוַהָּׂשִרים ֶאת ָיְפָיּה ִּכי 
טוַֹבת ַמְרֶאה ִהיא )אסתר א, יא(. 

ובריות בו יפקדו 
בתחילתה  שרשה  שנה  שכל  ע"ב(  טז  )ר"ה  אומרים  רבותינו 
ואומר להקב"ה:  מתעשרת בסופה. אם אדם מגיע בראש השנה 
"ריבונו של עולם אין לי כלום, רק אתה עושה את הכל, אין לי 
וכעת אני עומד  לי כלום  לי בריאות, אין  לי כח, אין  עושר, אין 
של  ריבונו  לי  יהיה  לא  לי,  תיתן  לא  אם  לי,  שתיתן  כדי  לפניך 
עולם", אז ודאי שה' יתברך ישמע לתפילותיו ויעניק לו פרנסה, 

בריאות והצלחה, בחסד וברחמים ממנו יתברך. 
מלובלין  החוזה  לפני  שבא  אחד  באדם  המעשה  שידוע  וכפי 
ואמר לו: "כבוד הרב, מה יכול לקחת לי הקב"ה? גם אם יקח לי 
את הכסף שבבנקים על ידי מפולות בבורסה וכדומה, עדיין יש לו 
בניינים ורחובות שלמים, יש לו שטחים וספינות מלאות סחורות 
מכל העולם, אם ייקח את זה ישאר לי את זה", אמר לו הרב: אתה 
יודע מה יכול לעשות הקב"ה? הוא יקח אותך מהם ותישאר בלי 
כלום, מה אנחנו ומה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו ומה חכמתנו 

לפני בורא עולם? זהו ראש השנה, הכל נקבע ביום הזה! 
חודש  את  במתנה  קיבלנו  השנה  לראש  מוכנים  להיות  וכדי 
אלול, כדי להתכונן, אם זה באמירת סליחות מעומק הלב, בתפילה 
תהילים,  באמירת  תורה,  בשיעורי  בהשתתפות  ובמניין,  בכוונה 
עם  חסד  ובעשיית  צדקה,  בנתינת  הקדוש,  מזוהר  קטע  בקריאת 
הבריות, בנדוד שינה כדי להשכים ולהתפלל ולקרוא קריאת שמע 
בזמנה, בהכנה וההתאמצות שלנו בחודש הזה, יכולים אנו לשנות 

ולהפוך את כל הדין בראש השנה לטובה ולברכה. 
יהי רצון שנזכה לנצל את הימים שנותרו לנו לקראת יום הדין, 
לשנה  נזכה  כך  ובזכות  טובים,  ובמעשים  במצוות  בתורה  נרבה 
טובה, כתיבה וחתימה טובה, וגאולת עם ישראל השלימה, אמן. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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"מומחים ממליצים על חלב אם כמזון בלעדי, ללא תוספות עד גיל 6 חודשים", 
מדגישה ששון, "לאחר גיל זה יש צורך בתוספת מזון ומים, בצורה הדרגתית, על פי 

המלצות משרד הבריאות. לחלב אם יתרונות רבים ביניהם סיוע להתפתחות מערכת 
חיסונית חזקה יותר והפחתת הסיכון למחלות בדרכי הנשימה. גם בטווח הרחוק יותר, 

נמצא כי תינוקות יונקים נמצאים בסיכון נמוך יותר לפתח עודף משקל, כך שההמלצה 
להמשיך להניק או להזין בחלב אם רלוונטית תמיד".

 אז איך משלבים בקבוק בצורה קלה ומוצלחת?
מחקרים מראים שביסוס טכניקת ההנקה לוקח בערך 5-6 שבועות. לאחר פרק 

זמן זה ניתן להציע בקבוק בשילוב עם הנקה. בד בבד, ישנם מקרים רבים, בהם יש 
צורך או רצון של ההורים לשלב בקבוק הזנה בתזונת התינוק, עם חלב אם שאוב, ו/

או עם תרכובת מזון לתינוק )תמ"ל(. שילוב בקבוק בהזנת התינוק, נובע מסיבות 
אובייקטיביות כמו היערכות לקראת החזרה לעבודה וקושי או חוסר יכולת להניק, יחד 

עם סיבות אישיות כמו אי רצון להניק בציבור, רצון לשלב את האב בהאכלה, עייפות 
כבדה ועוד. חלב אם שאוב בבקבוק בשילוב עם הנקה, יאפשר לתינוק להמשיך להיות 

מוזן מחלב אם כמזון בלעדי, ליהנות מכל היתרונות הידועים של הנקה ויאפשר לך, 
להמשיך לייצר חלב בכמות מספקת. לצורך כך, נדרש לרכוש, לשאול או לשכור 

 משאבת חלב חשמלית או ידנית. 

על אופן ההתנהלות עם חלב אם, כולל זמן שמירת החלב השאוב במקרר, הקפאת 
החלב ואופן ההאכלה, כדאי להתעדכן אצל אחות טיפת חלב או באמצעות מידע אמין 
של יועצות הנקה. כאמור, ניתן גם לשלב תמ"ל בתזונת התינוק. את התמ"ל ניתן לתת 

במספר ארוחות ביום או אפילו כארוחה בודדת מדי מספר ימים, בשילוב עם הנקה. 
חשוב לדעת ששילוב תמ"ל במקביל להנקה, יפחית את כמות החלב המיוצרת ועלול 

לשנות מעט את מרקם הצואה של התינוק. לכן מומלץ לעשות זאת בצורה הדרגתית. 

היות וגידול התינוק מצריך הרבה משאבים ואנרגיה, חשוב מאוד שתקשיבי לעצמך 
ותיעזרי בבן הזוג, בחברה ובמשפחה ככל שניתן. הסביבה עשויה לבקר אותך על 

בחירות כאלו או אחרות, אך נסי להקשיב לעצמך ולאינטואיציה שלך כאימא, כי אף 
אחד אחר לא מכיר את הסיטואציה, את תינוקך ואת צרכיו יותר טוב ממך. לעיתים 

כמה שעות שמוקדשות רק לעצמך, יוכלו למלא את "המצברים" שלך ולהעניק לך את 
הרוגע והאנרגיה הדרושים להמשך התפקוד היומיומי.

 מתחילים לשלב 
מומלץ להתחיל את ההזנה מבקבוק כאשר התינוק רגוע ונינוח יחסית ולא רעב מאוד. 

התחילו בתהליך מספר שבועות לפני החזרה לעבודה על מנת לתת לתינוק מספיק 
זמן להתרגל. בפעמים הראשונות ישנה המלצה כי מישהו אחר יאכיל את התינוק 

בבקבוק, על מנת שלא יריח את חלב האם מגופך ויסרב לכל מזון אחר. במקרה וישנם 
קשיים במעבר לבקבוק, ניתן להתייעץ עם יועצת הנקה המתמצאת גם בתחום זה. 

 איך בוחרים בקבוק? 
מבחר בקבוקי ההזנה המצוי בחנויות גדול. אז איך בוחרים את הבקבוק המתאים 
ביותר? חשוב לדעת שלא כל בקבוק או פטמה מתאימים לכל התינוקות. על מנת 

להגדיל את הסיכוי להצלחת המעבר, יש לבחור בקבוק הקרוב ביותר לחוויית ההנקה 
הטבעית. עם התקדמות המחקר, הידע והטכנולוגיה, הבקבוקים כיום מעוצבים כך 

שהם דומים יותר למודל הטבעי של ההנקה . בכך מתאפשרת האינטימיות והרגשת 
הביטחון של התינוק גם בתהליך האכלה מבקבוק. לדוגמא, מחקרים חדשים הראו כי 
בהנקה ישנם מספר צינוריות חלב זעירות ליציאת החלב. ככל שהתינוק גדל עוצמת 

היניקה שלו גדלה וכמות החלב שהוא יונק גדלה. לכן, כדאי לבחור בקבוק עם פטמה 
מותאמת, בעלת מספר פתחים זעירים להאכלה יעילה ורציפה, המסייעת להתפתחות 

תקינה של שרירי הפה. כמו כן, חשוב המעבר בין השלבים בפטמה בהתאם לגיל 
ויכולת היניקה של התינוק. שימוש בבקבוק כזה יכול בהחלט להגדיל את ההצלחה 

במעבר מהנקה להזנה בבקבוק או בשילוב ביניהם. 

 מה חשוב לדעת כאשר מאכילים מבקבוק?  
על מנת להתחיל בהזנה עצמה, הכינו מגבת או חיתול בד שיספוג טפטופים של החלב 

 מהבקבוק. 
בזמן ההאכלה יש להחזיק את התינוק כך שהראש יהיה גבוה מעט יותר משאר הגוף. 

שפשפו בעדינות את שפתי התינוק בפטמת הבקבוק וכאשר התינוק יפתח את פיו תנו 
 לו למשוך אותה.

זמן האכלה יכול להיות דומה לזמן ההנקה או קצר יותר ומשתנה מתינוק לתינוק. 
התבוננו בהבעות פניו של התינוק ובהתנהגותו בזמן האכילה. בחנו את קצב הבליעה, 
האם נשפך מזון מהפה במהלך היניקה? האם הוא עוצם את עיניו תוך כדי? התצפית 

יכולה לספק לך מידע על מידת הרעב או מצב רוחו של תינוקך. זמן האכלה ארוך 
במיוחד או "מאבק" בארוחה, יכולים לרמז על קושי בשאיבת החלב, לכן כדאי לבדוק 

את הפטמה ובמידת הצורך להחליף אותה. שימו לב, שבכל מקרה ובכל מצב, אין 
להשאיר את התינוק לאכול לבד בסלקל, במיטה, על כרית או בטרמפולינה. 

מבחינת הבקבוק, כדאי שקצה הפטמה יהיה מלא בנוזל כל זמן האכילה, על 
מנת שהתינוק לא יבלע אוויר. במידה ובכל זאת התינוק יוצר ואקום בפטמה והיא 

משתטחת, ניתן להכניס את הזרת בזווית הפה של התינוק ולשחרר את הווקום 
להמשך אכילה. 

לעיתים, כמו בהנקה, התינוק ייקח הפסקות בהאכלה. אפשרו לו הפסקה קצרה 
והציעו לו שוב את הבקבוק. בסיום ההאכלה הרימו את התינוק, לטפו אותו וטפחו 

בעדינות בגבו, להוצאת גיהוק )גרעפס(. בכל פעם שהתינוק לא סיים את המזון 
מהבקבוק, זרקו בסיום האכלה את השאריות.

מבחינת טמפרטורת המזון, ניתן להגיש לתינוק מזון לא מחומם, כלומר בטמפרטורת 
 החדר.

במידה ומדובר בחלב אם שאוב, כדאי להגיש מזון בטמפרטורה דומה לטמפרטורת 
הגוף על מנת שיתקבל ביתר קלות. חימום החלב בבקבוק יעשה בתוך קערה עם מים 
חמים או במחמם בקבוקים. אין לחמם את החלב במיקרוגל עקב סכנה לחימום יתר 

או חימום לא אחיד, העלול לגרום לכוויות. בכל מקרה, חשוב לערבב היטב את החלב 
לאחר החימום, ותמיד לבדוק את הטמפרטורה על ידי טפטוף על גב כף היד ולא על 

 שורש כף היד, היות והמקום אינו רגיש מספיק לטמפרטורה.

 לסיכום
בכל הנוגע להאכלה בשלבים הראשונים, הקפידו להקשיב לתינוק ולצרכיו. ישנם 

תינוקות שאוכלים לעיתים קרובות יותר מנות קטנות יותר וישנם תינוקות האוכלים 
מנות גדולות יותר מהמקובל בגילם. לא מומלץ להתעקש שוב ושוב עם התינוק על 

סיום המנה בבקבוק. התינוק יאותת לכם כאשר יסיים לאכול על ידי סיבוב הפנים 
מהמזון. תינוקות גדולים יותר ידחפו את הבקבוק לכיוון השני. ניתן להתייעץ עם אחות 

טיפת חלב או רופא הילדים לגבי התאמה אישית של התזונה וגודל המנה לתינוק.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

עוף בדבש

טיפים
טיפים לשדרוג 

חדר הילדים

שתפו את הילדים בהחלטה
בתינוקות,  או  קטנים  בילדים  כשמדובר 
ילדים  אבל  רלוונטי.  פחות  אולי  הזה  הטיפ 
מחזיקים  כבר  יותר  צעירים  ואפילו   7-8 בני 
רוצים  שהיו  מה  כל  לגבי  ברורות  בדעות 
לראות בחדר שלהם. אתם לא צריכים לתת 
בעצמם,  החדר  מראה  כל  את  לעצב  להם 
אבל רצוי בהחלט לנסות לתכנן ביחד צבע 
ויאפשרו  כולם  על  מקובלים  שיהיו  ועיצוב 
להם לבטא את האישיות שלהם. אם אתם 
אתם  ועימותים,  סיכונים  להפחית  רוצים 
אפשרויות  מספר  בפניהם  להציב  יכולים 
לעשות  להם  ולתת  בעיניכם  חן  שמוצאות 
את הבחירה הסופית. אפשרות נוספת היא 
לצבוע את רובו המוחלט של החדר בגוונים 
לקיר  צבע  לבחור  לילד  ולאפשר  נייטרלים 

אחד. 

חפשו השראה
על  לחשוב  אפילו  מתחילים  שאתם  לפני 
למצוא  יכולים  אתם  השראה.  חפשו  צבע, 
שראיתם  יפה  ספל  מקום:  בכל  אותה 
או  חברים  של  הבית  בסלון  שטיח  בחנות, 
יכול  דבר  כל  כמעט   – קניתם  שכמעט  בגד 
להוות השראה, כל עוד אתם אוהבים אותו, 
שמגיעה  ההשראה  את  תשכחו  ואל  כמובן. 
נסו  אוהבים?  הם  מה   – עצמם  מהילדים 
שהם  והצבעים  הצורות  סגנון  לפי  ללכת 

מבקשים.

הפסיכולוגיה של הצבע
לנו לתחושות שונות,  גורמים  צבעים שונים 
וכדאי לקחת את זה בחשבון. כתום ואדום, 
ולכן  אנרגטיים,  לצבעים  נחשבים  למשל, 
הלימודים  פינת  את  מלצבוע  להימנע  רצוי 
בעיקר אם מדובר  הילד בצבעים אלה,  של 
במקרה  מלכתחילה.  אנרגטיים  בילדים 
צבעים  הלימודים  לפינת  לבחור  כדאי  כזה, 
למשל  כמו  להתרכז,  לילד  שיעזרו  רגועים, 
לשלב  גם  כמובן,  אפשר,  ירוק.  או  כחול 
מספר צבעים בחדר אחד – אזור הלימודים 
פינת  בעוד  ירקרק,  או  כחלחל  להיות  יכול 
צהוב,  בגוון  או  בכתום  צבועה  המשחקים 

שמקושר עם שמחה.

עשו ניסיונות לפני הצביעה הסופית
כסף  הרבה  לכם  לחסוך  יכול  הזה  הטיפ 
על  שהחלטתם  אחרי  תסכול.  של  ושעות 
בגוון  קטנים  מיכלים  כמה  קנו  מסוים,  גוון 
יותר  וכהים  בהירים  שניים  או  ובגוון  הנבחר 
מהקירות,  גדולים  מספיק  חלקים  וצבעו 
כדי שתוכלו לראות איך הקיר נראה בשעות 
השונות של היום. לא בטוחים איזה מהגוונים 
שאתם  מרגישים  אתם  אם  מתאים?  הכי 
לבדיקה.  יותר  גדול  איזור  צבעו  חייבים, 
נכון, יעלה לכם קצת יותר כסף ותבזבזו עוד 
שעה של עבודה, אבל החיסכון במקרה של 

בחירה שגויה של צבע יכול להיות עצום. 

תפוח בדבש זה נחמד. אבל לדבש יש פוטנציאל אדיר במטבח, שפותח בפניכם אפשרויות רבות לגיוון הבישול לחג. אז אם 
אתם מתכוונים לבשל לחג הקרוב, קבלו מתכון לעוף קריספי בתנור בדבש וקונפיטורה באדיבות 'יד מרדכי':

טעימה

 כיצד לשלב בצורה מוצלחת הנקה והזנה מבקבוק? 
בזמן ערות  כולך בתינוק המקסים שלך. משחקת עמו במשחקי התפתחות, משכיבה אותו על הבטן  כל  ומשקיעה את  טוב! את אימא  מזל 
ומעניקה לו הרבה חום ואהבה • ומה עם התזונה? החלטת לשלב בקבוק בהזנה? מתי הכי מומלץ לעשות זאת? במה כדאי להאכיל אותו ואיך 

לבחור את הבקבוק המתאים ביותר לתינוקך? • עינת ששון, דיאטנית ויועצת מדעית ל- NUK מסבירה הכל
על  ביותר  המשפיעים  הגורמים  אחד 
במחיר  הקירות.  צבע  הוא  החדר  מראה 
של 2 מיכלי צבע וכמה שעות עבודה, אתם 
החדר.  מראה  את  לחלוטין  לשנות  יכולים 
של  שגרה  לקראת  והכנות  החופש  סוף 
ביותר  הטוב  הזמן  זהו  ללימודים,  חזרה 
וחמים  ליפה  הילדים  חדר  את  להפוך 
יום  כל  אליו  לחזור  כיף  שיהיה  כזה  יותר, 
פינת  את  לצבוע  מומלץ  צבע  באיזה  וגם: 
של  טיפים   4 קבלו  הילד?  של  הלימוד 
את  לבחור  לכם  שיעזרו  'טמבור'  מומחי 

הצבע המתאים.

• חממו מראש את התנור ל-180 מעלות
• ערבבו בקערה 1/2 כוס דבש עם 2 כפיות קונפיטורה אפרסק פסיפלורה או משמש 

• כסו 1.5 ק"ג חזה עוף בתערובת, וצפו אותו ב-4 כפיות גרגרי שומשום ו-2.5 כוסות פירורי פנקו
• רססו את תבנית האפייה בתרסיס שמן זית ואפו למשך 65 דקות או עד שהעוף משחים.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - בדים ואריגים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מנחה,מתנה. "לרבקה ו____" )בראשית כד נג( )בלשון 
יחיד(

5. פרסום לשבח,תהילה. "____ טוב" )אבות ב ז(
7. אוכף לרכיבה. "ו____ המדית" )כלים כג ב(

9. אשת בועז,המואביה.
10. חשב כי פלוני עשה דבר-מה. )ביחוד שלילי(  "מכאן 

ל___ את חברו" )ברכות לא: ( )בלשון עבר(
12. קיצור המילים : איסור דרבנן.

13. מלוח. "הרי עלי כבשר ____" )נדרים ב ד(
14. אף,איבר הריח והנשימה באדם ובבעלי חיים. "הפנים עם 

ה____" )יבמות טז ג(
15. אדם צדיק,אדוק באמונתו. "ירא __")ברכות ח.(

17. איזה. "____ סמוך למנחה" )שבת ט: (
19. לוח עץ לציד עופות. "וה___ והפלצור" )כלים כג ה(

1. עיקש וסרבן,שאינו רוצה לקבל את מרות הסמכות העליונה. "זקן 
____" )סנהדרין יא א(

2. חתוך,שרוט. "נאים ולא ____" )רש"י דברים יד א( )בלשון רבים(
3. מרתף,מחסן תת קרקעי לאצור בו תבואה או חביות יין.           

"לא את הבור ולא את ה____" )בבא בתרא ד ב(
4. רשע,נוכל. "נאספו עלי ___" )תהלים לה טו( )יחיד(

6. מכשיר עשוי-יתד מתכת ברגית הנתקעת על ידי תנועה סיבובית 
לתוך חומר וקודחת בו חור. "והמפסלת וה____" )כלים יג ד(

8. קביעה מוחלטת של הכהן שהנגוע מצורע הוא. "מתוך ___ או 
מתוך הסגר" )נגעים א ג(

11. הנחה. "שתהא ____ כנגד הלב" )ברכות יג: (
13. דבר-חמדה,מה שעינו או ליבו של אדם חומדים. "והיה כל-____ 

עיניך" )מלכים א כ ו(
15. כפוף. "ו____ עינים יושע" )איוב כב כט(

16. מפרץ. "לשון ה____" )יהושע טו ה(
18. כנוי לחרוץ ושקדן במלאכתו. "ו____ חרוצים" )משלי י ד(

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
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אטון, משי, ארגמן, שני, בד, שש, בוץ, תולע, חור, תכלת, חורי, יריעת עזים, כרפס,

אנתאנאנאמאדבסנישא
ישרינמשישתאמארירש

סנשתגנזנסנלישאוסנ

ימשריעתדאנתכישיחג
סשאתתאמאישישתישסנ

אנתעישסנרנמאנאישא

שאיתדירשוסנישאסיש

שרשענירשחיאנאפירש

ישאילתדסנאנארשישא

שיאטיוינתסשכנתנשא

תשסנואתשסנישאישנא

סנאמאניתדנמאסנאנא

תשסנסנמאצובסנישרש

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.עיר שנכבשה לאחר הנפת הכידון
2. מי ישבה תחת התומר?

3. מי אמרה "אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה"?                                                                                                             
4. עם שבא למלחמה בהיות ישראל ברפידים

5. שר שירת הדוד לכרמו
6. על מי קראו "עלה הקרח"?

7. שם העיר הראשונה
8. בן כמה היה יצחק כשנשא את רבקה לאשה?

9. מה מקור הביטוי "כמים הפנים לפנים"?
10. האדמה בלענ אותם חיים

1. העי 2. דבורה 3. חנה 4. עמלק 5. ישעיהו 6.אלישע 7. חנוך 8. בן ארבעים 9. "כמים 
הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" )משלי כ"ז( 10. קרח ועדתו
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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

עוגות שמרים
סוגים שונים

890

רוגעלך אחוה

890

טיטולי פרימיום

4 ב-
8990

וופל אגו
סוגים שונים 

כרמית

2 ב-
890

דג מושט עם עור
בלדי

2790
לק"ג

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

'מעולה'

2 ב-
1290

אפונה/אפונה וגזר/חומוס/תירס/שעועית 
ברוטב עגבניות/רסק עגבניות 22%

550-570 גר'
שימורי 'מעולה'

5 ב-
20

5-7.2.18
כ'-כ"ב בשבט

ספרינג/תפוזינה/
שוופס ווטר

סוגים שונים
1.5 ליטר

4 ב-
20

30-31
י"ט-כ' באלול

10

וופלים מצופים
40 יח'

עדין

במבה/ביסלי 
55-60 גר' אסם/

דוריטוס 55 גר' עלית/
חטיף נאשוס 200 גר'/

רינגלס 55 גר' 'מעולה'
7 ב-
20

שמן זית 'מעולה'
750 מ"ל

2 ב-
40

ממרח תמרים
400 גר'
'מעולה'

390

170 גר'
שקית טסטר צויס

1590

אבקת מרק
1 ק"ג
אסם

790

עוגת דבש
400 גר'

אחוה

390

כולל פיקדון
750 מ"ל

ארזה

יין מוריה/מוריה לייט

10
ליח'

דון.
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מבצעים בימי שני עד שישי
27-31.8.18 ט"ז-כ' באלול

דבש 'מעולה'
1 ק"ג

2990

פילה מדומה

שריר מס' 8

צלי כתף מס' 5

לשון בקר

מס' 6 - מוצפי

מוצפי

מוצפי

אשפר

3490
לק"ג

2990
לק"ג

5990
לק"ג

4990
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 תבוא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:29
18:46
18:26

19:40
19:42
19:42

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי י"ח באלול תשע"ח 29/8/18 • גיליון מס' 1170

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

דרושה  הערת אזהרה בטאבו
סייעת

050-7680636

י. לוי, עו''ד ונוטריון
שרותי נוטריון 

בני ברק והסביבה

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

6 יום 
4

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 32-33

בית שמש: שחקנים חדשים בזירה: החרדים העובדים, אלי ישי וחב"ד משלבים 
ידיים בדרך למועצת העיר • ראשי הרשימה: יעקב עמאר וישראל מנדלסון • חשיפה

חדרה: אחרי אינספור ספקולציות, הודיע הרב בנצי נורדמן על ריצתו ברשימת 'כולנו': "אי של 
שפיות בעולם בו פוליטיקאים משסים ציבורים" • כך קרסה החזית החרדית-דתית

יקנעם עילית: כזה עוד לא היה: הקהילה החרדית מריצה מפלגה חדשה, מול הנציג הוותיק שחבר 
לבית היהודי • משני הצדדים – שני אחים • פרסום ראשון

קרית מלאכי: נציגי חב"ד מתכתשים על הבכורה • מצד אחד - סגן ראש העיר המוכר והוותיק, מצד 
שני – איש עסקים צעיר • וגם: פורש ש"ס רץ עצמאית

רחובות: רגע לפני הקמפיין, הזמינו אנשי ש"ס את נציגי קרעטשניף לפגישה, וניסו להציע אחדות – 
לשווא • המתווה, חילוקי הדעות והסיכונים • פרסום ראשון

בני ברק: ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תמיכה ברשימת הליכוד למועצת העיר בראשות קובי 
וידר • הורה: לשים נציג דתי לאומי במקום השני

רבי עקיבא 90 ב"ב

מדם
אופנה עילית

E

S
A
L

150
250
350

מלבד 
פרומו

ש'

ש'

ש'

המפץ האשכנזי: דגל ואגודה נפרדות, 'שלומי אמונים' דורשת בוררות
הפיצול: כפי שנחשף ב'קו עיתונות', דגל התורה ואגודת ישראל ירוצו בנפרד בירושלים

ההוראה: רבני 'דגל' בירושלים עלו לבתי גדולי ישראל, שאישרו את הצעד – למען השלום
ההבחנה: "לא תהיה שנאה ומחלוקת, אלא מקסום יכולות בקלפי ובדיקת יחסי הכוחות"

שאלת הראשות: ב'דגל' טרם החליטו, ממתינים לתוצאות סקר שיכריע בין דייטש לליאון
העימות: סגן השר פרוש במכתב חריף לגפני – בוררות או שישראל פרוש יתמודד באלעד

טוען: "ר' משה, אנחנו למודי סבל מהסכמים כתובים וסיכומים ברורים שלא קוימו"
מאשים: דגל התורה מדברת איתי בשלושה קולות - ת"ח חשוב, גפני וגוטרמן

ההכחשה: ב'דגל' מגיבים למכתב וטוענים כי שמו של גוטרמן הובלט שלא בצדק 
/ עמ' 26

הציבור  מיום צאת  גבו את התנועה  על  )גפני( שנושא  האיש משה 
הליטאי משעבוד לחרות – מסתובב כשגבו שפוף. ברגע של געגוע הוא 
נטולי  אחרים,  בימים  דרעי  מכלוף  אריה  עם  בצוותא  לאחרונה  נזכר 
להקות מצייצים והמוני חצרנים. כשכתובות בבני ברק היו מען אמיתי 

לקבלת תשובות ולא מקור לאינספור ספינים והדלפות. 
אם סטנדרט ההתנהלות של היום, בגובה הקו השחור של הכינרת, 
היה תקף בשנת תשמ"ט, דגל התורה הייתה מוצאת עצמה לכל היותר 
ברוטציה,  מנדט  חצי  איכשהו  ומשיגה   – לאגודה  ש"ס  בין  מתמחרת 

במחצית השנייה של הקדנציה.
אבי בלום / בית ספר לפוליטיקה, עמ’ 28-30

שברי לוחות

בניגוד להסכם:
 חילולי שבת ברכבת הקלה

/ עמ' 16

ליצמן ביקר בפארק 
החי המחודש / עמ' 12

אלפים קיבלו את פני מרן שר 
התורה בעצרת חיזוק / עמ' 14

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

 13 שנות ותק, 87% הצלחה 
בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 
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