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בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת
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ראה

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:52
19:10
18:49

20:05
20:07
20:07

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי כ"ז באב תשע"ח 8/8/18 • גיליון מס' 1167

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו דרושה 
סייעת

פרסם ותתפרסם 
03-5796643

050-7680636

י. לוי, עו''ד ונוטריון
שרותי נוטריון 

 054-859-7759בני ברק והסביבה

משפחה חמה מקבלת לטיפול 
נשים סעודיות מבוגרות

המלצות רבות 
נסיון רב שנים   

073-736-6818
073-677-4319

התפנה מקום

מ. פליגמן

די לשנאה: הקמפיין והסערה
הכיתוב:  עם  כחרדים  לבושים  העיר  לראשות  המועמדים  נראים  היהודי'  ‘הבית  של  הקמפיין  בכרזת 
גם   • גינויים  גל  וגרר  סערה  עורר  הקמפיין   • החרדים"  השפעת  את  יבלום  מנצח  יהודי  בית  “רק 
המועמדים לראשות העיר מיהרו להתנער מהקמפיין המביש • יו"ר הבית היהודי השר בנט גינה: “זה 

לא על דעתנו" / עמ' 16

מור יוסף אינו הסיפור. גם לא חגית משה. זה היה 
מתיחת  הזו.  הבחירות  מערכת  של  הניסוי  בלון 
החבל בין המגזרים בעיר המורכבת ביותר בעולם 
את  ולהעיר  קולות  לקושש  היחידה  הדרך  היא 

מערכת הבחירות
ינון פלח, עמ' 16

זה רק הפרומו 
לפני שאנו מכים על החזה החילוני ודורשים די 
להסתה, אולי כדאי שנפנה את האצבע המאשימה 
חדלו  להצתה.  די  מח"כינו:  ונבקש  פנימה, 
מדורות.  להבערת  זרדים  כמו  כותרות  מלקושש 

תנו לנו לחיות בשקט בארץ הזאת
אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה עמ' 20-21

די להצתה

רויקט אלול בפתח: 
פ

מיוחד

עמ' 18

חברי המועצה יחתמו על אמנה 
לשמירת טוהר הבחירות  / עמ' 14

שיא של פעילויות קיץ בעיר  

הרבנית מרת שרה 
פייגא פלמן ע"ה / עמ' 12

חופשת הקיץ הנוכחית כוללת שיא של אירועים, עם מגוון תכניות גדולות ביותר בהיקפן ובאיכותן 
ופעילויות לילדי העיר בני ברק במחירים השווים לכל נפש / עמ' 8

שיפוצים, מינויים 
והיערכות בישיבות

משגריר  לתרומה  זכה  מי   • בירושלים  הבחירות  לקמפיין  שמוזרמים  המיליונים  אחר  התחקה  עיתונות'  'קו 
פוליטיקאית  ואיזו  לאלקין  שתורם  החסידי  העסקים  איש  מיהו  פרוטה,  מגייס  לא  ליאון  משה  למה  לוקסמברג, 
תרמה לרשימה מתחרה? • וגם: ערבות הענק שהעמיד בעלה של הח"כית, הבנק מכפר שמריהו שמזרים מיליון 

שקלים והסיבה בגלל סיעת 'ירושלמים' מחזיקה שני חשבונות
/ שטח מוניציפאלי, עמ' 22-23

קשרים, אינטרסים ותרומות: 
8 יום 

5

ירות
לבח

הכסף הגדול שעושה את הבחירות

קרקע בין העמודים,
כ-40 מ"ר לבניית דירה 
באזור מצוין בהזדמנות !
053-3106693

בבני ברק







הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

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

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים

שעות פתיחה מיוחדות ל'בין הזמנים'



 האקסטרה של תחליפי החלב
עכשיו בכשרות מהודרת

מהדריןמטרנה אקסטרה קר

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. 
*בטאפלמיטט בשלב 1

*

לעיכול קל

1. פרוביוטיקה - חיידקי ביו ידידותיים לעיכול
2. בטאפלמיטט - מסייע להפחתת משך הבכי

3. סיבים פרה ביוטיים - תורמים למרקם יציאות רך

ללא חומרי טעם וריחללא סוכר לבן

כמו בכל הסדרות החלביות של מטרנה:

חדש! 



אלול
 זמן הרחמים והסליחות 

 זמני הסליחות:
 מניין ראשון 24:40

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

בברכה הגבאים

שיכון ג' והסביבה רחוב בעל התניא 26  בני ברק  

מען למכתבים

 לידיעתכם, ניתן לזמן תור
להגשת בקשות לתיעוד ביומטרי

)תעודות זהות ודרכונים(
www.piba.gov.il :באתר הרשות
או במרכז השירות והמידע הטלפוני 

*3450

תושבי בני ברק והסביבה

כזה דבר עוד לא ראיתם
מעל 100 סוגים של מנות.
יריד נפתח במסעדת מטעמי שלמה
רח' הרב שך 3 בני-ברק )מול ביה"כ איצקוביץ(
בכל יום שישי משעה 8 בבוקר.

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 קדירת גולש

 קדירה מרוקאית

 ביף בוגיניון.)בצל סגול 

פטריות יין אדום וטימין
צלי כתף בקר.

 אסאדו ברוטב שזיפים.

 רוסטביף הבית.נתח ענק

בסגנון מעושן עשוי במקום.
 קציצות בקר ברוטב עגבניות.

 מוסקה ברוטב עגבניות.

עופות
 כרעיים בסגנון דרום 

אמריקאי
 כרעיים בעגבניות ובצל 

מוחמץ
 עוף בגריל פרובנס.המקורי 

מדרום צרפת.
 סטייק פרגית במילוי בשר 

וירקות ברוטב הבית.
 סטייק פרגית בגריל.

 סטייק פרגית במילוי טנזיה.

דגים
 3 סוגי מושט

 4 סוגי סלמון

 חריימה מרוקאי פיקנטי

 דגים מטוגנים

 קציצות דגים ברוטב.

תוספות
 אורז 

לבן/אדום/צהוב/עם ירקות
 שעועית ירוקה/ברוטב 

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

תבשיל דואט
 כבש ובקר.

 קבב כבש

 מבחר רולים מבצק פילו.

במילויים בשר שונים.
 שניצלים.

 חזה עוף ברוטב צימיצורי

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן 
לכבוד שבת קודש בימי שישי

להזמנות: 052-809-8880

ש"ח כבד קצוץ/גאלע
בלבד

לשבוע בלבד!

ש"ח 
בלבד

מבצע מטורף 
כל סוגי הסיגרים

 והפסטלים 

רק 3.5 ש"ח
ל-100 ג’



לאלפייהשישייההופכים

מבצע

45 זוכים בכרטיס סמארט ע״ס

קונים שישיית פפסי
או פפסי מקס ויכולים לזכות 

ב-1,000 ₪ לקניות! 

מתקשרים לטלמסר: 03-3739000
עונים נכון ובמהירות על שאלון

לקניות במגוון מותגים מובילים
ועוד 100 זוכים במארזי פפסי

₪ 1,000

 הפרס: כרטיס סמארט ע"ס 1,000 ₪ לקניות במגוון רשתות • המבצע מתקיים בין התאריכים כ׳ באב - י׳ באלול תשע"ח
)1-21.8.18( • מידי שבוע 15 זוכים • המוצרים המשתתפים במבצע: שישיות פפסי ופפסי מקס 1.5 ליטר • יש לשמור את 

חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע כתנאי לזכייה • בכפוף לתקנון • ט.ל.ח



כ"ז באב תשע"ח 8/8/18 בני ברק8 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, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, יוסף רביב 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מאת: עוזי ברק

"בין  ימי  לקראת  הפיקה  ברק  בני  עיריית 
הכוללים  אירועים,  המוני  של  שיא  הזמנים", 
בהיקפן  ביותר  גדולות  תכניות  של  מגוון 
במחירים  העיר  לילדי  ופעילויות  ובאיכותן 
חנוך  הרב  של  ביזמתו  נפש,  לכל  השווים 
עדיפות  בסדר  שהציב  העיר,  ראש  זייברט, 
ומרתקת  ערכית  תוכן  חופשת  הכנת  עירוני 
רעננים  כוחות  לרכז  במטרה  העיר,  לילדי 

ומחודשים לפתיחת שנת הלימודים החדשה.
פעילויות  מאות  הכוללת  בתכנית  המדובר 
מגוונות ומרתקות לילדי העיר, בשלל אירועים, 
הקרנות  מופעים,  חינוכיות,  חוויות  טיולים, 
החל  ומקומות,  נושאים  במגוון  והרצאות 
מיום י"א באב ועד לכ"ט באב, שהוכנו במשך 
של  המקצועי  הצוות  בידי  ארוכים  חודשים 
להפעלת  בעירונית,  התרבות  מחלקת  הנהלת 
בני  העיר  לילדי  פעילויות  של  ענק  כה  מגוון 
ברק ובקידום מעשי והוצאתן לפועל של מגוון 
העירונית  התרבות  מחלקת  בידי  התכניות 
חבר  קוסטליץ,  זכריה  שלמה  הרב  שבראשה 

הנהלת העירייה ובהנהלת הרב יעקב רוזן.
בין האטרקציות והחוויות שהועמדו לרשות 
אלפי ילדי העיר הם פארקי שעשועים בקיבוץ 
חפץ חיים, ספידי כיף במבוא ביתר, נחשונים 
במים, פארק אקסטרים, אינדי פארק, ים כרמל, 
שיט  הדבש,  מאחורי  כיף,  חי  פארק,  אקשן 
הרצליה, פארק פרס, שורה ארוכה של מופעים 
וכל  האמנים,  מיטב  עם  ומרתקים  מלהיבים 
אלו במחירים נמוכים במיוחד, לאחר שקיבלו 
סבסוד עירוני. ובחלקם בסיוע האגף לתרבות 
לפיתוח  והמשרד  החינוך  במשרד  יהודית 

הפריפריה, הנגב והגליל. 
כל התכניות, האירועים והמופעים עומדים 
ובברכת  גבוהה  וחינוכית  איכותית  ברמה 

משמרת הקודש והחינוך של בני ברק. כמו כן 
מתקיים המעמד הגדול לילדי תלמודי התורה, 
מסירות  על  מופע  ענק,  תורני  חידון  שכולל 
חשיבות  על  מרכזית  הרצאה  יהודית,  נפש 
דוד  חיים  רבי  הגאון  מהרב  המשנה  לימוד 
ואת  מאירה",  "משנה  מפעל  ראש  קובלסקי, 

המעמד התורני-חינוכי ינחה הרב מנחם וייס.
למגוון  הנרשמים  המוני  על  להקל  כדי 
התרבות  מחלקת  ידי  על  הועמדה  התכניות, 
העירונית מערכת ממוחשבת וחדשנית, שכדי 
להפעילה באופן היעיל והנוח ביותר, הושקעו 
בה מאמצים ואמצעים מרובים, והיא אפשרה 
ולרכישת  פניות, באותה עת, לרישום  עשרות 
מהיר  באופן  ולתכניות,  למופעים  כרטיסים 

ונוח ביותר.
עסקה  גם  התרבות  מחלקת  בבד,  בד 
שונים  באזורים  אוטובוסים  תחנות  בקביעת 
בעיר, לצורך הסעת הילדים לטיולים המגוונים 
ולאטרקציות השונות. כדי להבטיח את הסדר 
בהן  נקבעה  והפעילויות,  הנסיעות  במהלך 

חובת ההשתתפות של אחד ההורים.
הוכנה  והמופעים  האירועים  עונת  לקראת 
מהודרת  חוברת  התרבות  מחלקת  ידי  על 
ומקיפה של כל התכניות וההנחיות הקשורות 
של  עמודים  עשרות  גם  כוללת  והיא  אליהן, 
חינוכיים.  ושעשועונים  תשבצים  חידונים, 
ניתן  אליו  לרכב  מסלול  פורסם  גם  בחוברת 
להביא את הפתרונות לחידונים, כשלאחר מכן 

תתקיים הגרלה גדולה לזוכים.
לקיץ  הענפה  לפעילות  ברכתו  בדברי 
שפורסמה  העירונית,  התרבות  מחלקת  של 
הדגיש  ולילדים,  להורים  המרשימה  בחוברת 
הרב חנוך זייברט, ראש העיר את חשיבותן של 
פעילויות אלו ההופכות את ימי חופשת הקיץ 
למלאי תוכן ועמוסי חוויות איכותיות, לעומת 
ימי חופשה בעבר בהם היו ההורים עסוקים כל 

הזמן בחיפוש אחרי תעסוקה ותכניות למילוי 
ימי חופשת ילדיהם.

הנהלת  חבר  קוסטליץ,  זכריה  שלמה  הרב 
בדבריו  עמד  התרבות  מח'  וראש  העירייה 
המגוונות  התכניות  מאות  של  חשיבותן  על 
רוחני  בפיקוח  המחלקה,  של  והמבורכות 
הן  שתוצאותיהן  מעולה,  חינוכית  ובהתאמה 
שנת  לקראת  היכולת  ושיפור  כוחות  אגירת 

הלימודים המתקרבת ובאה.
התרבות  מחלקת  מנהל  רוזן,  יעקב  הרב 
של  והמקצועית  המסורה  העבודה  את  שיבח 
ושלל  התכניות  מגוון  להכנת  המחלקה  צוות 
עונת  לפני  אחדים  חודשים  זה  האירועים, 
העיר  ילדי  לרשות  להעמיד  במטרה  הקיץ, 

שפע תכניות ,חוויות ואתגרים לכל יום.

מאת: עוזי ברק

ביקורת  בקניית  החל  המעשה  סיפור 
תמימה, אותה ערכו מבקרי מס הכנסה באחת 
מסעדן  נצפה  במהלכה  דן,  בגוש  המסעדות 
מכניס את הכסף שקיבל למגירה ולא לקופת 
כשנשאל  הכנסותיו.  את  לתעד  מבלי  העסק, 
המסעדן לפשר הדבר השיב, ללא ניד עפעף: 

"לא היה ולא נברא, אתם לא רואים טוב!"
מס  של  ביקורת  מבצע  בעת  ארע  המקרה 
 118 שכלל  דן,  בגוש  עסק  בבתי  הכנסה 
12% מהעסקים  כי בקרב  ביקורות, מהן עלה 
למבצע,  כדין.  הכנסות  נרשמו  לא  שנבדקו, 
שנוהל בראשות פקידת השומה גוש דן, נבחרו 
בתי מסחר ומתן שירותים והתרכזו בבני ברק 

והסביבה.
שנתי  יומן  נבדק  ביקורת  אותה  במהלך 
ציפורנים,  לבניית  במכון  הזמנות,  לרישום 

שקיבלו  לקוחות  משני  הכנסות  כי  ונמצא 
שירות במכון ואף שילמו בעבורו, לא נרשמו 
בספרי העסק. הקוסמטיקאית אמרה למבקרים 
כי הדבר נעשה בהיסח הדעת אולי בשל לחץ 

של לקוחות. 
ידי  על  התבקש  דלק,  תחנת  של  בעליה 
במהלכה  קופה,  ספירת  לבצע  המבקרים 
בסך  תדלוקים  שלושה  רשם  לא  כי  הסתבר 
אצבע  להפנות  מיהר  המתדלק   .₪  400 של 
מאשימה כלפי הלקוחות וטען ש"המתדלקים 

לא רצו קבלות". 
עם  שוב  "לבדוק  הבטיח  מסעדה  בעל 
שוברי  כי  שנמצא  לאחר  שלו",  העובדים 
נרשמו  לא   ,  ₪  4,000 כ-   של  בסך  אשראי 
היה  דומה  מקרה  העסק.  בספרי  או  בקופה 
אשראי  שובר  נרשם  לא  שם  אחרת  במסעדה 
כי  בסך 1,085 ₪, שם טען המסעדן הלחוץ, 

"מרוב לחץ לא מספיקים לרשום".

"אבא שלי עובד איתי והוא מבוגר ולפעמים 
הוא עושה טעויות ולא רושם אני צריך לבדוק 
להנעלה  חנות  בעל  אמר  כך  יותר",  אותו 
שלא תיעד בספרי העסק ולא בקופה הכנסות 
בחנות  שנעשתה  מקדימה  ביקורת  מקניית 
את  העביר  בגדים,  חנות  בעל  לעומתו,  שלו. 
האחריות על אי רישום הכנסותיו לגיסו וטען: 
הקופה,  על  עמד  הוא  גיסי,  עם  אבדוק  "אני 

אבדוק איתו מה קרה".
פעילות ביקורת זו, נערכה כחלק מפעילות 
מס  מעלימי  כנגד  המסים  רשות  של  נרחבת 
של  המדיניות  במסגרת  זאת,  שחור.  והון 
ושימור  לשיפור   האכיפה  פעילות  הגברת 
יכולת ההרתעה, הרחבת המודיעין, בין היתר 
על ידי עריכת מבצעי שטח, שמטרתם להביא 
לדיווחי אמת ולגביית מס אמת ובכך להגביר 

את השוויון בנטל בקרב האזרחים.

חופשת הקיץ הנוכחית כוללת שיא של אירועים, עם מגוון תכניות גדולות ביותר בהיקפן ובאיכותן ופעילויות 
לילדי העיר בני ברק במחירים השווים לכל נפש

במבצע ביקורת של מס הכנסה בבני ברק, פקחי המס ביקרו בחנויות הלבשה, הנעלה, תכשיטים ותשמישי קדושה, 
בעיקר ברחוב רבי עקיבא - ושמעו תירוצים שונים מבעלי חנויות

שיא של פעילויות קיץ בעיר

הכירו: התירוצים של מעלימי המס בעיר

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

 הגאון רבי משה שטרנפלד זצ"ל
הגאון  לעולמו  הלך  קודש  בשבת  האמת:  דיין  ברוך 
בתל  'שיבא'  החולים  בבית  זצ"ל  רבי משה שטרנפלד 

השומר כשהוא בן 68 בפטירתו.
למד  בצעירותו  גבריאל,  הרב  לאביו  נולד  המנוח 
היה  האחרונות  ובשנים  ופוניבז',  תורה  קול  בישיבות 
'ברכת התורה' של הגר"מ לסמן  מגיד שיעור בישיבת 
בבני ברק. בשנים האחרונות חלה במחלה הוא אושפז 
נשמתו  והוא השיב את  בבית החולים, מצבו התדרדר 

לבוראו.
בעוד שבועיים היה אמור לחתן את בנו.

 3 פרדו  ברחוב  מביתו  הלווייתו  יצאה  שבת  במוצאי 
רב  קהל  בהשתתפות  ברק,  בבני  החיים  אור  בשכונת 
ותלמידיו אל בית החיים 'סגולה' בפתח תקווה – שם 

נטמן. ת.נ.צ.ב.ה.

 נתפסו חומרים אסורים להחזקה
והבלתי  הנחוש  במאבקה  ממשיכה  ישראל  משטרת 
מסוכנים  בחומרים  וסחר  יבוא  יצוא,  כנגד  מתפשר 
האוכלוסייה.  בקרב  מופצים  והם  להחזקה  שאסורים 
חומרים  בהחזקת  חשוד  המשטרה  עצרה  זו,  במסגרת 
והוא  להפצה.  ומוכנים  בשקים  המחולקים  מסוכנים 

הובא להארכת מעצר
על פי החשד, החשוד עמד בסמוך למחסן ברחוב לנדא 
בבני ברק וכשהבחין בשוטרים, עזב את המקום כשהוא 
רכוב על אופנוע ובהמשך הגביר את מהירות נסיעתו. 
צוות סיור אופנועים שהבחין בחשוד מיד החל בביצוע 

סריקות נרחבות לאיתורו בסיומן החשוד אותר.
החומר שנתפס הוא בשווי מוערך של כ-200 אלף ש"ח 
במחסן בלב העיר. בחיפוש שנערך נתפסו גם מכשירי 

סלולר ועשרות אלפי שקלים.
החשוד, בן 24 תושב אור יהודה, הובא לחקירה בתחנת 
הארכת  לדיון  והובא  נעצר  חקירה  בתום  המשטרה. 
מעצר בבית משפט שלום בת"א ומעצרו הוארך עד יום 

שני.

 מתנדבי 'איחוד' התחדשו בטכנולוגיה
מתחדשים  ברק  בני  מסניף  הצלה  איחוד  מתנדבי 
את  שיחליף   bluebird-ה במכשיר  בטכנולוגיה 
רשת  להסגר  עתידה   2019 בתחילת  המירס.  מכשירי 
כפלטפורמת  החירום  גופי  כלל  משתמשים  בה  מירס 
הצלה  באיחוד  החירום.  צוותי  בין  ודיווחים  קשר 
קשר  מכשיר  למציאת  האחרונה  בשנה  ובדקו  בחנו 
חדש שיחליף את המירס ויהווה אמצעי הקשר הראשי 
1221 של איחוד הצלה את מתנדביו  יזניק מוקד  דרכו 

הפרוסים ברחבי הארץ.
למתנדבי  החדשים  המכשירים  בחלוקת  החלו  השבוע 
ה-  מכשירי  כאמור  ברק.  בני  מסניף  הצלה  איחוד 
לכלל  מחולקים  אלו  בימים  שנבחרו   bluebird
מערכות  אגף  של  רב  עמל  לאחר  בארץ  המתנדבים 
והטמעה  ארוכה  פיילוט  בתקופת  בארגון שבחן  מידע 
של מכשיר שיתאים לצרכים המבצעיים וההלכתיים של 

הארגון.

 במעיני הישועה חנכו מרפאה חדשה
סוכרתית  רגל  בכף  לטיפול  חדשה  מרפאה  נחנכה 
בניהולו של ד"ר מתי נוף. המרפאה הינה שירות נוסף 
איתי  ד"ר  של  בניהולו  המורחב  האורתופדי  במערך 
בעיות  של  למכלול  כולל  מענה  תיתן  והיא  הולצר, 

הנוגעים למטופלים עם בעיות כף רגל סוכרתית.
רקמות  הרס  או  כיב  זיהום,  הינה  סוכרתית  רגל  כף 
מדובר  סוכרת.  חולה  של  התחתונה  בגפה  עמוקות 
בבעיה נפוצה הפוגעת קשות באיכות החיים של חולי 
במחלה.  בטיפול  משמעותי  מכשול  ומהווה  הסוכרת 
בתפקוד  לפגיעה  גורמים  הסוכרתית  הרגל  כף  פצעי 
אף  קשים  ובמקרים  חמורה  תחלואה  נכות,  היומיומי, 
קטיעת גפה ובמקרי קיצון היא מהווה סכנת חיים של 

ממש. 
שלמה  הישועה  מעיני  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
רוטשילד אומר כי "המרפאה החדשה היא עוד שירות 
אשר  בקהילה,  למטופלים  הישועה  מעיני  ע"י  הניתן 
נאלצו עד כה להיטלטל למקומות רחוקים ומרוחקים. 
הציבורית  הרפואה  הנגשת  את  דגלם  על  שחרטו  כמי 
לקהילה, אנו שמחים על פתיחת שירות חדש זה ברמה 
אחד  הוא  נוף  מתי  ד"ר  ביותר.  הגבוהה  הרפואית 
עולמי,  שם  בעל  בתחום,  ביותר  המומחים  הרופאים 
אשר הקים יחידות ומרפאות דומות במרכזים הרפואיים 

הגדולים בישראל".

שער חוברת על אירועי הקיץ
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כ"ז באב תשע"ח 10108/8/18 בני ברק

בן 9 טבע בבריכה, 
מצבו קשה

אסון בבריכת המפלים ברחוב חזון איש בעיר: ילד בן 9 טבע מול בני משפחתו 
ושאר המתרחצים שהוציאו אותו והחלו לבצע בו פעולות החייאה • הילד 

פונה מהמקום בניידת טיפול נמרץ להמשך טיפול רפואי

מאת: עוזי ברק

טבע  העיר,  תושב   9 בן  ילד  אסון:  רודף  אסון 
בר המפלים  ־בבריכת 
חוב חזון איש בני ברק.

הילד טבע ביום חמישי 
 ,21:30 לשעה  סמוך 
שאר  של  עיניהם  מול 
במקום,  המתרחצים 
משפחתו  עם  כשהיה 

ואביו.
מהבריכה  נמשה  הילד 
אחד  קשה,  כשמצבו 
בפ החל  ־המתרחצים 

וצוות  החייאה  עולות 
של  נמרץ  טיפול  ניידת 
וחובשים  הצלה  איחוד 

לו  העניקו  למקום  בסמיכות  ששהו  נוספים 

המשך טיפול רפואי ראשוני.
סיפר:  הצלה  באיחוד  חובש  פרומוביץ  מאיר 
טיפול  לו  הענקנו  נוספים  חובשים  עם  "יחד 
נשימתי.  וסיוע  ראשוני  רפואי 
־לאחר מכן הוא פונה בניידת טי

פול נמרץ להמשך קבלת טיפול 
כשמצבו  החולים  בבית  רפואי 

מוגדר קשה אך יציב".
בעקבות המקרה הבריכה נסגרה 

עד ליום ראשון.
הילד  של  מצבו  השבוע  במשך 
השתפר מעט, אך הציבור נקרא 
־להמשיך להתפלל ולהרבות בת

הילד  לרפואת  ובתחנונים  פילה 
שלימה  לרפואה  יוטא  בן  משה 
ק-ל  והן  ישראל  עמו  חולי  שאר  בתוך  במהרה 

כביר לא ימאס תפילת רבים.

בבני ברק נאבקים 
בתאונות הדרכים

מאת: עוזי ברק

־ארז קיטה, מנכ"ל עמותת 'אור ירוק', שלח לא
לרב  השאר  ובין  הערים,  לראשי  פניות  חרונה 
־חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק, בבקשה לה

ציב את שיפור בטיחות הולכי הרגל כיעד מחייב 
לבעיה  הולמים  ופתרונות  אמצעים  וליישם 
חמורה זאת. בפנייתו מציין מנכ"ל העמותה כי 
הנתונים מצביעים על כך שמרבית הולכי הרגל 
מראשי  נדרשת  לכן  העירוני,  בתחום  נפגעים 

הערים התייחסות ממוקדת ופתרון לבעיה.
האחרונות  השנים  בחמש  נפגעו  ברק  בבני 
)2013-2017( 507 הולכי רגל בתאונות דרכים, 
נפצעו  ו-65  נהרגו  רגל  הולכי  ארבעה  מתוכם 

באורח קשה.
־במכתב מציין קיטה כי ישראל נמצאת בין המ

דינות בהן שיעור הולכי הרגל מכלל ההרוגים 
הוא הגבוה ביותר בהשוואה לממוצע באירופה. 
הפגיעות  האוכלוסיות  בין  כי  מוסיף  הוא  עוד 
־בקרב הולכי הרגל בולטות שתי קבוצות: היל

מדובר  כי  ומסביר  הוותיקים,  והאזרחים  דים 
־בשני קהלים בעלי מאפיינים ייחודיים אשר מו

בילים בין היתר לחומרת פגיעה גבוהה יחסית 
לשאר האוכלוסיות.

על  המבוססים  ירוק  אור  עמותת  נתוני  פי  על 
 )2008-2017( האחרון  בעשור  הלמ"ס  נתוני 
רגל  הולכי   32,600 מעל  הארץ  ברחבי  נפגעו 
בתאונות דרכים, מתוכם 1,138 נהרגו ולמעלה 

מ-5,700 נפצעו באורח קשה.
לראש  ירוק  אור  עמותת  מנכ"ל  קורא  בפנייתו 
פסי  ולהציב  בנושא  לפעול  ברק  בני  עיריית 
־האטה במקומות בהם יש ריכוז של ילדים ואז

רחים ותיקים כגון: בתי ספר, גני משחקים, בתי 
זה  מהלך  כי  ומציין  וכו'.  יום  מועדוני  אבות, 
־יביא למיתון וריסון הנסיעה באזורים אלו ולה

קטנת הסיכוי להתרחשות תאונות דרכים.
ר' אברהם טננבוים דובר עיריית בני ברק הגיב: 
"עם כל ההערכה לפעילות עמותת 'אור ירוק', 
נשלח לת ־חבל שמכתב העמותה לראש העיר 

קשורת עוד בטרם הוא קרא את המכתב והגיב 
לעשות  שיש  ברור  הנושא,  לעצם  ברם,  עליו. 

לה ובס"ד  בדרכים  הבטיחות  להגברת  ־הכל 
דרכים  תאונות  של  מרבית  להפחתה  בכך  ביא 
העירייה  בידי  שנמצאים  בנתונים  אך  ר"ל, 
המצב שונה לחלוטין, וישנה ירידה משמעותית 
במשך השנים המוזכרות במספר התאונות, מה 
גם שחלק משמעותי מהתאונות הן לאורך רח' 
־ז'בוטינסקי, שהינו כביש בינעירוני, ומאז תחי

לת עבודות 'הרכבת הקלה', לפני שנים אחדות 
ועד לסיומן הצפוי בעוד שנים אחדות, הטיפול 
מתבצעות  בהן  אחרות  בערים  כמו  זה,  ברחוב 
ידי משרד התחבו ־עבודות דומות, הועבר, על 
עירו 'נת"ע-נתיבים  לחברת  אלו  מעיריות  ־רה, 

ניים', מבצעת העבודות של 'הרכבת הקלה'.
להנחיות  בהתאם  משקיעה,  מצידה,  העירייה, 
זייברט, ראש העיר סכומים כספיים  הרב חנוך 
מצב  לשיפור  פעולות  לביצוע  ביותר  ניכרים 
העירו האגף  באמצעות  בדרכים,  ־הבטיחות 

רמזורים  מערכות  ובהן  ולפיתוח,  לתשתיות  ני 
רחוב  פינת  הנשיא  יהודה  רבי  ברחוב  חדשות 
איש;  חזון  נחמיה-  הרחובות  צומת  מוהליבר; 
דסלר  משה-הרב  איש-ישמח  חזון  הרחובות 
והרחובות ברטנורא-חזון איש-האדמו"ר מגור.

והדרכה  הסברה  פעולות  ישנן  לכך,  בנוסף 
לגילאים  חינוך,  במוסדות  גדולים  בהיקפים 
ידי  על  המופקות  ילדים,  בגני  כולל  השונים, 
באגף  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  מחלקת 
נמצאות  והן  העירייה,  של  ולפיתוח  לתשתיות 
והפקה  הפעולות  הגדלת  של  קבועה  במגמה 
־קבועה של כלי-עבודה ואמצעים שונים בתחו

מים אלו. העירייה קיבלה על כך גם את תודת 
והערכת ארגון "בטרם".

ברחו מי שנוהג  ל"פסי האטה",  ־אשר להצעה 
בות העיר בבני ברק שם לב מיידית למספר גדול 
־בהרבה מבערים אחרות של פסי האטה ברחו

בות שונים ובאזורים רבים של העיר, אך הדגש 
הוא, כמובן, על רחובות מרכזיים וסואנים יותר 
ויחד עם זאת, תחום  מאשר ברחובות צדדיים, 
לפסי  עבודות  ומתבצעות  בקביעות,  נבדק  זה 
לצרכים,  בהתאם  חדשים  במקומות  האטה 
ומהנדסי  מקצוע  אנשי  ידי  על  בדיקתם  לאחר 

תנועה.

הבטיחות  להגברת  פעלו  העיר:  להנהלת  בפניה  ירוק  אור  עמותת  מנכ"ל 
להולכי הרגל • דובר העירייה: "ישנה ירידה משמעותית במספר התאונות"

צילום: אדיר מעטו

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

לומדים.
עובדים. 

מתפרנסים.
רוצים ללמוד מקצוע שיאפשר לכם 

 השתלבות מהירה בשוק העבודה
ושכר מהגבוהים במשק? 

 יודעים לזהות הזדמנויות? 
התקשרו כבר עכשיו!

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

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

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

מכינה קדם אקדמית לגברים,
 100% מימון לזכאים

 מהרו לשריין את מקומכם,
ההרשמה למכינה נסגרת

נהנים ממסלולי לימוד מותאמים

* קבלת סטודנטים חרדים בלבד, עפ"י כללי המל"ג | פתיחת התכנית מותנית במספר המשתתפים.

 מסלול לנשים:
BA בפסיכולוגיה

 מסלול לגברים: 
 BA בניהול לוגיסטיקה

כלכלה ולימודים בין תחומיים

wert



באריזה פרווה  בגרסת  עכשיו  האהוב  הטילון  חדש! 
משפחתית לפינוק אישי בשבת או באמצע השבוע

בשבילכם.כל הזמןקורנטו פרווהחדש!
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כ"ז באב תשע"ח 12128/8/18 בני ברק

חיזוק הלכתי למוקד 
'איחוד הצלה'

הגאון רבי סיני הלברשטאם, רב ואב"ד שיכון ג' בני ברק, סייר ובדק את 
פעילות המוקד והזנקת כונני מתנדבי בני ברק בשבת ושיבח את עבודתם

מאת: עוזי ברק

ואב"ד שיכון  רב  סיני הלברשטאם,  רבי  הגאון 
ג' בני ברק ורב איחוד הצלה סניף בני ברק, ערך 
של  הבינלאומי  החירום  במוקד  הלכתי  ביקור 

איחוד הצלה.
־בסיור ההלכתי ליוו את הרב רכז ההלכה האר

צי הרב נפתלי הלפרין, ראש סניף איחוד הצלה 
הרב  המסור  וסגנו  פלדמן  אפי  ברק  בני  סניף 

ישראל אלתר.
בביקור עלו שאלות הלכתיות 
בשב כוננים  להזנקת  ־בנוגע 

דרכי  ובנוסף  ובמועדים  תות 
שו"ב  המערכת  עם  פעולה 
בימים  המוטמעת  החדשה 

אלו בארגון.
שיבח  הרב  הנרחב  בסיור 
ואת  המסורים  המוקדנים  את 
הכוננים שמקדישים את זמנם 

למען הצלת חיים.
אפי פלדמן ראש סניף איחוד 
סיכם  ברק  בני  סניף  הצלה 

את הביקור: "אנו שמחים כי מורינו הגאון רבי 
הבינלאומי  במוקד  סיור  ערך  הלבשטאם  סיני 
שא נידונו  בביקור  הצלה'.  'איחוד  ארגון  ־של 

לות הלכתיות ודרכי הפעולה של הזנקת חובשי 
רפואת חירום במקרים של פיקוח נפש בשבתות 
את  יחזק  הרב  של  שביקורו  ספק  אין  ובחגים. 
־עבודתם הקדושה של המוקדנים המסורים העו

ויחידה הצלת  כלילות במטרה אחת  ימים  שים 
חיים של כל הזקוק בכל שעה ובכל זמן".

כנס בבני ברק: 
כך נתמודד עם התבוללות

מאת: יאיר קורן

נוכח עליה מדאיגה בכמות הפניות שהגיעו ליד 
לאחים במרוצת השנה החולפת מכל המגזרים, 
מיעוטים,  בני  עם  לקשרים  שנקלעו  בנות  על 
הוחלט ביד לאחים לקיים יום עיון עם מחנכות 
־ונשות מקצוע מתחום החינוך והטיפול כדי לה

ציף את התופעה.
מד עליית  רואים  אנו  תשע"ח  שנת  ־"מתחילת 

בכל  התבוללות  מקרי  של  ביותר  מדאיגה  רגה 
המגזרים. זהו שיא של כל הזמנים", אומרת גב' 
־מירי איצקוביץ, יוזמת יום עיון, ואחראית המ

חלקה למניעת ההתבוללות ביד לאחים.
את יום העיון שנערך באולם מפעל הפיס בבני 
פסיכולו ליפשיץ,  מרים  הרבנית  פתחה  ־ברק,  

גית קלינית בעלת וותק רב, ורעייתו של מייסד 
־יד לאחים הרב שלום דב ליפשיץ זצ"ל. היא די
־ברה על ההיסטוריה של יד לאחים ועל ההתמו

דדות עם תופעת הטמיעה וההתבוללות ושזרה 
יהודיים.  בדבריה רעיונות פסיכולוגים ומסרים 
מנהלת  דרורי,  זהבה  גב'  דברים  נשאה  אחריה 

להצלה  המחלקה 
מטמיעה, שדיברה 
היקף התופעה  על 
על  פוסחת  שלא 
שום מגזר, וכן על 
לתופעה  הגורמים 
השל ועל  ־הקשה 

כותיה.
נערך  בהמשך 
שכלל  סימפוזיון 
צוות  נשות   4
שונים  מתחומים 
המ על  ־שהרחיבו 

המורחבת  עטפת 
נותן  לאחים  שיד 

למטופלות, ונתנו מענה לשאלות המשתתפות.
לאחר הפאנל התקיימה ארוחת צהריים ושיחות 
בין המשתתפות ולאחר מכן נשאה דברים הגב' 
המדריכה  קבוצות,  ומנחת  עו"ס  טובול,  ברכה 
יד לאחים, בנו ־את העובדות הסוציאליות של 

נתנה  היא  מראות.  של  כהיכל  הקהילה  שא: 
בריאה  טיפולית  גישה  והציגה  מעשיים  כלים 

במסגרת המשפחה והקהילה.
לסיום הוקרן סרט "רגעים שמתחברים לסיפור" 
יהודיות   גיסות  שתי  חילוץ  של  אותנטי  תיעוד 
מכפר  לאחים,  יד  בעזרת  ילדיהן  שמונת  עם 

ערבי עוין.
תגובות המשתתפות ביום העיון היו מעורבות. 
־מחד, הלם ותדהמה מהיקף התופעה בכל המ
הת ומאידך  הביתה,  אלינו  גם  שהגיעה  ־גזרים 

פעלות רבה מהעבודה האינטנסיבית ומהמענה 
הרחב שיד לאחים מציע. או כפי שסיכמה זאת 
אחת ממנהלות בתי הספר שהשתתפה: "גרמתן 
לנו להרגיש את החורבן אך נטעתם בנו הרבה 

תקווה".

בשנה האחרונה גדלה הבעיה המורכבת של קשר עם בני מיעוטים 
את  להציף  נועד  העיון  יום   • הכלל  מן  יוצא  ללא  המגזרים,  בכל 

הבעיה אך גם להראות את דרכי הטיפול בה

צילום: איחוד הצלה

בתוכנית:
התכנסות, כיבוד קל, עמדות מידע וייעוץ אישי  9:30-9:00

דברי ברכה – מר ברוך מרום, מנהל הסניף  9:45-9:30
הצגת פעילות שירות לאזרח הוותיק ומשפחתו  

הרצאה בנושא ניהול כלכלת המשפחה לאחר פרישה –  11:15-9:45
מרצה צחי קלנר, יועץ כלכלי  

הפסקה וכיבוד  11:30-11:15
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה:  12:45-11:30

קצבת אזרח ותיק והשלמת הכנסה  
הגב׳ שני דברייב, מחלקת אזרח ותיק  

משוב וסיכום    13:00-12:45

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
בסניף בני ברק ואלעד מזמין

גמלאים חדשים ליום מידע בנושא 
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה

יום המידע יתקיים אי״ה ביום רביעי ד' אלול, 15.8.18
בין השעות 13:00-9:00, בסניף הביטוח הלאומי, 

רחוב אהרונוביץ 12, בני-ברק (מרכז רימונים מול מכבי אש)

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בטל‘ 03-6152963
(ניתן להשאיר הודעה קולית)

שירות לאזרח הוותיק ומשפחתו

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 9 6 9 6 � w w w . b t l . g o v . i l

נשמח לראותכם!

יום מידע לפורשים
תושבי בני ברק ואלעד

בס״ד

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 6 0 5 0 � w w w . b t l . g o v . i l

בשנת הלימודים תשע"ט ישולם המענק עבור ילדים
שנולדו בתאריכים מ-1.1.2001 עד 31.12.2012

סכום המענק- 1,006 ₪ לכל ילד

לבדיקת זכאותכם למענק ולבירור אם עליכם להגיש בקשה למענק

היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או התקשרו למוקד הטלפוני 6050*

לילדי הורה עצמאי )משפחה חד-הורית(
וכן לילדי משפחות עם ארבעה ילדים ויותר
המקבלות הבטחת הכנסה, נכות כללית,

מזונות או שאירים

מענק לימודים
 מהביטוח הלאומי

המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק שלכם
עד ליום שישי, 10 באוגוסט 2018, כ״ט באב תשע״ח



ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

לפרטים התקשרו: 1-700-555-055

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

בס"ד

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI

לפרטים התקשרו:

והכל בליווי מהנדס צמוד!השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.
והכל בליווי מהנדס צמוד! השנה "צילותא דהימנותא" כבר לא ברחוב.

כבל 
פלדה 
מזויין

מנוע

מבצעים חמים ומפתיעים לכבוד החג הבעל"ט!

מרפסת קבועה על עמודיםמצב פתוחמצב סגור

השנה "צילותא דהימנותא"

כבר לא ברחוב
והכל בלווי מהנדס צמוד



בני ברק כ"ז באב תשע"ח 12148/8/18

על רקע הבחירות המוניציפאליות המתקרבות, חברי מועצת העיר בבני ברק יתבקשו לחתום על אמנה 
לשמירת טוהר הבחירות • בהוראות: איכות הסביבה, הקפדה על ניקיון, הימנעות מפגיעות אישיות 

ושמירה על כללי החוק • במהלך אלול תיבחר ועדת הבחירות העירונית וייקבעו הסיעות

חברי המועצה יחתמו על אמנה 
לשמירת טוהר הבחירות

הרבנית מרת 
שרה פייגא 

פלמן ע"ה
מאת: יאיר קורן

אשת  עולמה  לבית  נפטרה  האחרון  חמישי  ביום 
הגאון רבי שלום בן ציון פלמן זצ"ל, הרבנית שרה 

פייגא ע"ה, כשהיא למעלה מגיל 80.
המנוחה ע"ה למדה במוסדות חינוך חרדיים בעיר, 
ובהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הגאון המפורסם רבי 
ההלכה,  פוסקי  מגדולי  זצ"ל,  פלמן  ציון  בן  שלום 
ברחוב  משה'  'נחלת  המדרש  בית  כרב  שימש  אשר 
'שלמי  הספרים  סדרת  את  וחיבר  ברק.  בבני  מלצר 

תודה'.
שכל  לאחר  מבעלה,  התאלמנה  תשע"ה  בשנת 
בעלת  הייתה  תורה.  בהרבצת  לימינו  עמדה  ימיה 

אמונה גדולה ותפילותיה היו לשם דבר.
מביתה  בערב  חמישי  ביום  יצא  הלווייתה  מסע 
ברחוב הרב זוננפלד בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, 
הרב  ברחוב  משה'  'נחלת  המדרש  בית  דרך  ועבר 
מלצר ומשם לבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז', 

שם נטמנה לצד בעלה זצ"ל.
ילדים,   12 מבורך;  ישרים  דור  אחריה  הותירה 
כאשר בנה הגאון רבי צבי, משמש כרב בית המדרש 

'נחלת משה' כממשיך דרך אביו זצ"ל. ת.נ.צ.ב.ה.

האמנה

מאת: עוזי ברק

חברי מועצת עיריית בני ברק קיבלו זימון להתכנסות 
של  הבחירות  ועדת  בחירת  לקראת  באלול  בט"ו 
לקראת  המועצה  סיעות  ולקביעת  העירונית  הנציגות 
בעוד  להתקיים  העתידות  המוניציפאליות  הבחירות 

מספר חודשים.
ממזכיר  החברים  קיבלו  הרשמית  ההודעה  את 
"האמנה  טופס  על  לחתום  התבקשו  והם  העירייה 

לשמירת טוהר הבחירות".
כבוד  על  לשמור  התחייבויות  יהיו  הסעיפים  בין 
הסדר  על  שמירה  בשני,  אחד  לפגוע  שלא  האדם, 
הציבורי ואיכות הסביבה, לנהל מערכת בחירות כפי 
ניקיון העיר  על  ולשמור  שנקבע בחוק, שלא ללכלך 
מודעות  להדבקת  בנוגע  הוראות  על  הקפדה  תוך 
מתן  ע"י  לכך  המיועדים  מודעות  לוחות  על  ורק  אך 

הוראות לפעילי שטח ועוד.
בנושא הפרת ההאמנה תוגש להכרעתו  כל תלונה 
של היושב ראש ועדת הבחירות והחלטתו והוראותיו 

יכובדו על ידי החותמים.
האם הם יעמדו בזה? ימים יגידו..

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

*ט.ל.ח. *אין כפל מבצעים

4 השיאים שלנו במבחן התוצאה

מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית

1
2
3
4

מוצר שני בשקל
זה השיא החמישי שלנו!

כיריים איכותיות 
מנירוסטה

מיקרוגל מקצועי
+ גריל + אפייה

תווי קנייה בשווי
700 ש"ח

מקרר
מיני-בר

מגהץ קיטור
טפאל

מטחנת בשר 
2000w מולינקס

נוטרי נינג'ה, 
שייקר חכם

הובר - בורד 
איכותי

שואב אבק
רטוב-יבש, הובר

790700599

699699890

599699599

1₪ 1₪ 1₪

1₪ 1₪ 1₪

1₪ 1₪ 1₪

קונים ממגוון מוצרי החשמל
ובוחרים מתנה יוקרתית בשקל!

מבצעי
טרום החגים

מתחילים עכשיו
ועד גמר המלאי!

מקרר
סמסונג

החל מ: ₪3390

החל מ-

ל-36 חודשים
94

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מקרר הפוך
בלומברג

החל מ: ₪3790

החל מ-

ל-36 חודשים
105

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור משולב
דו תאי מהדרין

החל מ: ₪1790

החל מ-

ל-36 חודשים
50

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור בילד אין

החל מ: ₪990

החל מ-

ל-36 חודשים
27
וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מכונת
כביסה
7 ק"ג

החל מ: ₪1490

החל מ-

ל-36 חודשים
30

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

אלפי מוצרי חשמל משתתפים במבצע מתנה בשקל! לדוגמא:

כולל 
משמרת 

השבת

כולל 
משמרת 

השבת

5 שנים 
אחריות 
מלאה!!!
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כ"ז באב תשע"ח 16168/8/18 בני ברק

די לשנאה: הקמפיין והסערה

אריה ויס

אם נדמה היה שמערכת הבחירות בירושלים עתידה להיות סוערת, 
ב"ידיעות  לנו.  שצפוי  ממה  טעימה  קיבלנו  השבוע  בתחילת 
מפלגת  של  הקמפיין  מתוך  בחירות  כרזת  פורסמה  אחרונות" 

"הבית היהודי" בירושלים, בראשה עומדת חגית משה.
פאות,  עם  העיר  לראשות  המתמודדים  שלושת  נראים  בכרזה 
יהודי  בית  רק  לגורלם,  חרדים  שהם  "בזמן  במגבעות.  חבושים 

מנצח יבלום את השפעת החרדים".
בסיעת הבית היהודי בעירייה אמרו בתגובה ל"ידיעות אחרונות": 
"זה אינטרס עליון של תושבי ירושלים והציונות הדתית שירושלים 
אך  החרדים  נגד  דבר  וחצי  דבר  לנו  אין  לבני-ברק.  תהפוך  לא 
חרדית  ויותר  ליותר  ירושלים  שהפיכת  מוכיחה  החיים  מציאות 

מרחיקה ממנה את הציבור הציוני והחילוני".
מלכא  אלי  עו"ד  ירושלים  עיריית  של  המשפטי  היועץ  במקביל, 
לדבריו  העירוניים.  המודעות  בלוחות  הקמפיין  את  לפרסם  אסר 
הולם  לא  ובעיוות  האישים  של  ובדימוי  בכבוד  בפגיעה  "מדובר 
שלהם". היועמ"ש התנה את הפרסום בהורדת תמונות המועמדים 

בדימוי חרדי.

גינויים מקיר לקיר
שרים  העיר,  לראשות  המועמדים  החלו  הבוקר,  משעות  החל 
מלכיאלי  מיכאל  ח"כ  המביש.  הקמפיין  את  לגנות  כנסת  וחברי 
בירושלים המפולגת  היהודי  עיתונות': "מפלגת הבית  ל'קו  אמר 
שקיבלה בבחירות מנדט בודד ויחיד, חושבת שאם תצא לקמפיין 
כנגד המגזר החרדי היא תרוויח משהו. חברי בבית היהודי, ממליץ 
לכם להשקיע את זמנכם באיחודים הפנימיים שלכם בתוך הציונות 
פילוג  על  הודעה  יש  בוקר  כל  שבמסגרתה  בירושלים,  הדתית 
ואיחוד מחדש, ולעזוב אותנו. מלהתקיף את השני, לא מרוויחים".

 גם יו"ר הבית היהודי השר נפתלי בנט מיהר להתנער 
מגנה בתוקף את הקמפיין  היהודי  "הבית  מהקמפיין: 
שפורסם ע"י סניף המפלגה בבחירות המוניציפאליות 
ההנהגה  דעת  על  נעשה  לא  הקמפיין  בירושלים. 
כלפי  עמדתה  את  מייצג  ולא  המפלגה,  של  הארצית 
בחיבור  מאמינים  אנו  דרכנו.  זו  לא  החרדי.  הציבור 
הישראלית,  בחברה  השונים  החלקים  בין  והידברות 

ולא בהגדלת הקיטוב", דברי בנט.
האיחוד  "מפלגת  בתגובה:  אמרו  הלאומי  באיחוד 
והמכאיבה  החמורה  מהמודעה  מתנערת  הלאומי 
ירושלים היא עיר  שפורסמה היום בידיעות אחרונות. 
אינו  אוכלוסיות  בין  ושיסוי  פילוג  וכל  אחדות  של 
איך  להבין  כדי  שותפינו  מול  בבדיקה  אנחנו  דרכנו. 
יצא דבר תקלה שכזה בקמפיין ולדאוג לגניזתה באופן 
מיידי. מודעה שכזו אינה מקובלת עלינו ואנו מתנצלים 
על הטעות הנוראית ומבקשים את סליחתם של כל מי 

שנפגעו".
ח"כ יואב בן צור מש"ס תקף: "מפלגת הבית היהודי 
בי-ם הוכיחה לציבור שמלבד שנאת אחים היא כלום 
ושום דבר. כך בדיוק נראה קמפיין אנטי יהודי, המבוסס 
ומנותק מתקווה ותכלית. אני קורא  על רדיפת חרדים 

למנהיגי המפלגה לערוך בדק בית בסיעה המקומית".
אליעזר  בירושלים  התורה"  "יהדות  סיעת  יו"ר 
קשה  במצב  כנראה  היהודי  "הבית  הגיב:  ראוכברגר 
בקושי  קיבלו  הם  הקודמות  בבחירות  בירושלים. 
מנדט אחד, ובבחירות אלו גם זה מוטל בספק. המוצא 
האחרון שהם החליטו לנסות הוא להכות בחרדים וכך 
להתרומם. אני מציע להם לבדוק בהיסטוריה ולהיווכח 
לא  זה  לחרדים,  שנאה  על  קמפיין  שעשה  מי  שכל 
לפיד  יאיר  אצל  תתעניינו  התרסק.  ובסוף  לו  השתלם 

אותו אתם מנסים לחקות".
"קמפיין  בתגובה:  כתב  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  גם 
בבחירות  מטעמנו  הבוקר  שפורסם  ומביש  כואב 
דעתנו  על  שלא  נעשה  בירושלים,  המוניציפאליות 
את  ודורשים  מוחלט  באופן  ממנו  מתנערים  ואנחנו 

גניזתו. מבקש להתנצל באופן אישי ממי שנפגע".

אף  תקיף  היה  בירושלים,  היהודי  הבית  מבכירי  יחזקאל,  הרצל 
נשמתי.  אני מזועזע עד עמקי  וחרפה.  "זו בושה  יותר בתגובתו: 
כנראה שאין להם גבולות כשהם מבינים שאת אחוז החסימה הם 

יראו מלמטה".

המועמדים מגנים

את  זה  אחר  בזה  לגנות  מיהרו  העיר,  לראשות  המועמדים  גם 
הבוקר:  בשעות  להגיב  מיהר  ליאון  משה  המביש.  הקמפיין 
"הסתייגותו של בנט כיו"ר הבית היהודי אומרת הכל ואני מברך 
אינו  דתי  הציוני  שהציבור  יודע  אני  דתי  כאיש  כך.  על  אותו 
משקף את הקמפיין המשסע והמפלג הזה שראינו הבוקר. יצירת 
קריקטורות בדמויות יהודים מחזירה אותנו לימים אפלים - זה דבר 
שלא יכול לקרות בשום מקום/קמפיין במדינת ישראל כולה ועל 

אחת כמה וכמה בירושלים".
דגלי  על  חורט  אני  הבא,  ירושלים  עיריית  "כראש  ליאון,  לדברי 
בדיוק ההפך - איחוד. איחוד והרמוניה בין תושבי ירושלים הוא 
וזוהי משימתנו העליונה. אני   - גורם קריטי להצלחתה של העיר 
השני  כלפי  האחד  בכבוד  לנהוג  המועמדים  לכלל  מפה  קורא 
וכלפי הציבורים השונים, ולשמור על מערכת בחירות נקייה. לכל 

בחירות יש מוצאי בחירות".
הגיב  דייטש,  יוסי  העיר,  לראשות  והמועמד  העיר  ראש  סגן  גם 
לקמפיין: "הלב נחמץ וכואב לראות הבוקר את הקמפיין המסית 
והמפלג של מפלגת הבית היהודי כלפי הציבור החרדי. אני מברך 
את שר החינוך ויו"ר הבית היהודי, נפתלי בנט, על הגינוי המהיר 

של הקמפיין המכוער.
"אנו יודעים כי הקמפיין אינו מאפיין ומשקף את דרכה של הציונות 
לנו  שהיה  והפורה  הטוב  הפעולה  בשיתוף  ונמשיך  בעיר  הדתית 
עם נציגיה לאורך השנים. בפתח ראש חודש אלול, חודש הרחמים 
אנא,  המפלגות:  ולכל  המתמודדים  לכל  קורא  אני  והסליחות, 

שמרו על לשון נקיה וקמפיין מכבד כלפי כל אדם וכל מגזר".
התרעמות  שיש  שומע  "אני   :ynet-ל בריאיון  אמר  אלקין  השר 
גדולה בתוך הבית היהודי נגד המודעה הזאת, כי היא באמת מאוד 
לא חכמה. אגב, מי שיבדוק במציאות מה קרה יגלה שבהצבעות 
שונות שהיו בעירייה נציגי הבית היהודי - גם לשעבר וגם הנוכחיים 
- הלכו עם החרדים בהצבעות או שנמנעו. לכן מבחינה זאת, שאף 

אחד לא יטיף לי מוסר".
"בבית  הקמפיין:  את  לגנות  מיהרה  עזריה  רחל  ח"כ  המועמדת 
או  השפלה  של  כאקט  חרדים  אנשים  מציירים  לא  שלי  היהודי 
איך  עיניו  לנגד  רואה  ירושלים  את  ואוהב  פה  שחי  מי  פגיעה. 
מחברים בין המתונים בכל הקבוצות ולא איך מקצינים מחלוקות. 
תפיסת  שזאת  בנציגים  ובחירה  אחריות,  חסר  הוא  כזה  קמפיין 
עולמם זה חוסר אחריות. אני יודעת שיש מקום לחיים משותפים 
שבהם אנחנו משתקפים לא רק כייצוג החיצוני שלנו אלא קודם 
כל כאנשים, כאזרחים וכתושבים. אני חוזרת לירושלים כדי למגר 
כל ניסיון של הסתה ופילוג, ומתחייבת שירושלים בראשותי תהיה 
וחיים משותפים בין כל הקהילות והמגזרים.  מופת של סובלנות 

תאמינו. זה אפשרי".
גם תנועת 'התעוררות' בראשות עפר ברקוביץ שאף הוא מתמודד 
'הבית  סיעת  "קמפיין  השנאה:  לקמפיין  הגיבה  העיר  לראשות 
היהודי' מעורר שאט נפש ותחושה קשה, על גבול האנטישמיות. 
גם בדיון הציבורי יש לשמור על התנהלות אחראית ולהימנע מביזוי 
על  שחתומה  הבית-היהודי  שסיעת  אירוני  שלמות.  אוכלוסיות 
העברת מוסדות חינוך ממ"ד לחינוך החרדי תחת הסכם השכונות 

הכושל שפגע בירושלים היא שיוצאת בקמפיין נגד התחרדות".

בכרזת הקמפיין של "הבית היהודי" נראים המועמדים לראשות העיר לבושים כחרדים עם הכיתוב: "בזמן שהם 
חרדים לגורלם, רק בית יהודי מנצח יבלום את השפעת החרדים" • הקמפיין עורר סערה וגרר גל גינויים של 
שרים, חברי כנסת וכל המועמדים לראשות העיר מיהרו להתנער מהקמפיין המביש • גם יו"ר הבית היהודי 

השר בנט מיהר להתנער מהקמפיין: "זה לא על דעתנו" 

ינון פלח

הקמפיין של מור יוסף ושות' ייגנז באותה מהירות שבה 
שהקמפיין  יוסף  מור  ידע  מלכתחילה  כי  ייתכן  נולד. 
המפלגה.  ראשי  של  הסנסורים  את  יעבור  לא  הנוכחי 
מהכרזה  התנערו  היהודי  הבית  ראשי  שבה  המהירות 
המדוברת, מולידה את החשש שמישהו הגיע רק כדי 

לעשות סיבוב.
"הבית  מפלגת  את  למודעות  להעלות  רצה  יוסף  מור 
היהודי", מפלגה אפורה בזירה הירושלמית שבבחירות 

2013 חילצה מנדט בודד מתוך 31. 
כדי לעלות טפח מעל הקרקע, מור יוסף חיפש קמפיין 
זעקות  אחריה  גוררת  תמיד  אחים  מלחמת  אגרסיבי. 
היו  עבר  מכל  הזעקות  שהפעם  אלא  "גיוואלד", 
מחרישות אוזניים ומור יוסף נאלץ לקפל את הלפטופ 

ולחפש לעצמו מקורות הכנסה חלופיים.
היה  זה  משה.  חגית  לא  גם  הסיפור.  אינו  יוסף  מור 
בלון הניסוי של מערכת הבחירות הזו. מתיחת החבל 
בין המגזרים בעיר המורכבת ביותר בעולם היא הדרך 
היחידה לקושש קולות ולהעיר את מערכת הבחירות. 

צפויה  בעתיד,  חרדי  מועמד  ולכל  דייטש  ליוסי 
של  הקמפיינרים  הזו.  בזירה  קלה  לא  התמודדות 
נוספות.  שעות  עובדים  והמפלגות  המועמדים  יתר 
המקלדות לא נחות לרגע. סיסמאות נכתבות ונפסלות 
זו. מתי שהוא במהלך הקמפיין, הנשק הזה  בזו אחר 
שיעוררו  בכרזות  זה  את  יעטפו  לא  אולי  הם  יישלף. 
לכולנו  להסביר  יטרחו  הם  אבל  תקשורתית,  מהומה 
שזה או אנחנו או הם. החרדים או החילונים. החשוכים 
רואי  או  המגזריים  הטובים.  או  הרעים  הנאורים.  או 

טובת הכלל. המועמד החרדי או כל היתר.
לקראת  הפרומו  רק  הוא  הבוקר  שנחשף  הקמפיין 
נקווה  שלושת החודשים הבאים. לטובת כולנו, בואו 

שנעבור את זה בשלום.

זה רק הפרומו
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יענקי קצבורג

ייחודו של ״זמן אלול״ נעוץ בכך שהוא מוקדש לעשיית תשובה, 
ולעבודה רוחנית מיוחדת לקראת בואם של הימים הנוראים. הדבר 
ולימוד  מוסר,  סדר  בהתארכות  לעיתים  שונים:  באופנים  מתבטא 
שערי  כדוגמת  השגרתיים,  המוסר  ספרי  במקום  אחרים  ספרים 
תשובה של רבנו יונה, ריבוי שיחות מוסר מצד המשגיח והתחזקות 
של התלמידים בינם לבין עצמם. יש שנוהגים לא לצאת מהישיבה 
ולמעט  להימנע מהשפעות העולם שבחוץ,  כדי  הזמן,  כל  לאורך 
באכילה, שינה וביטול תורה. תענית דיבור נפוצה אף היא בחודש 

אלול.
יצאנו למסע אחר ההכנות בעולם הישיבות לחודש אלול שעל בואו 

כבר הכריזו בבתי הכנסת בשבת האחרונה פרש עקב.
ההכנות לחודש אלול כבר החלו בסוף זמן הקיץ, אין בחור ישיבה 
אלול  לזמן  שלו  החברותות  שמפת  מבלי  הזמנים  לבין  שיוצא 
מסודרת, אפילו הבחורים שעולים לישיבות גדולות כבר יצרו קשר 

עם החברים העתידיים שלהם כדי לקבוע חברותא. 
בחנויות הספרים יודעים לספר כי המסכתות ״קידושין״ ו״כתובות״ 
הן המסכתות המבוקשות ביותר בימים אלו, בני ישיבות רוכשים 
כנהוג,  אותם  לכרוך  להספיק  כדי  יחסית  מוקדם  הגמרות  את 
״עוז  מהוצאת  דווקא  שלהם  הגמרות  את  לרוב  יעדיפו  הבחורים 

והדר״ שחידשו את המלאי בחנויות בימים אלו. 
בישיבת פוניבז' דווקא זמן אלול לא נפתח במעמד פתיחה הנהוג 
אלול  שזמן  משום  וחורף,  קיץ  זמן  בתחילת  הישיבה  בהיכל 

פוניבז'  בישיבת  אלול  זמן  הקיץ.  לזמן  'המשך'  הכל  בסך  הוא 
בגבעה  ללמוד  חדשים  תלמידים  מאות  הגעת  בשל  מאוד  מתוח 
המפורסמת, כך שהצפיפות יוצרת מתח פנימי משמעותי. בנוסף, 
בישיבה נערכים בזמן האלול לתפילות הימים הנוראים – פרויקט 

לוגיסטי כבד משקל.
גם בישיבה הדרומית המתח בשיאו בזמן אלול, במשך כל השנה 
מתנהלות רשימות בישיבת תושיה בתפרח לצורך ״דיבור בלימוד״ 
עם ראש הישיבה בדרך מהישיבה לביתו שבמושב, התור מתנהל 
בלילות  גם  בפומבי.  המתפרסמת  רשימה  פי  ועל  רבה  בקפדנות 

על  מוותרים  בחורים  כ-20  מעריב  תפילת  אחרי  שבת 
הקידוש המיידי בחדר האוכל ומלווים את ראש הישיבה 
בדרכו, אפילו בליל ראש השנה מלווים את הגר״א פילץ 
לביתו לפי הרשימה. בזמן אלול הביקוש הוא כפול והלחץ 

להשיג דקות של דיבור בלימוד עם ראש הישיבה גובר.
בישיבת חברון בגבעת מרדכי מתחילים את זמן הקיץ בצל 
״המרד״ שהסתיים ימים ספורים לפני תום זמן הקיץ. חלק 
אחרת.  לישיבה  לעבור  נאלצו  בישיבה  ב'  וועד  מבחורי 
הורי התלמידים קיבלו מכתב מראשי הישיבה עליו חתם 
החדשים.  הכללים  ובו  קניבסקי  הגר״ח  התורה  שר  מרן 
הישיבה עוברת תהליך בשנים האחרונות בהובלת הגר״ד 
כהן לשמירה על הכללים הנהוגים בשאר הישיבות, כמו 

האיסור על הנפקת רישיון נהיגה ועוד.
בישיבת ״בית מדרש עליון״ שבראשות הגר״י אונגרישר 
המפואר  הבניין  בהשלמת  מתקדמים 
קיץ  זמן  בסוף  ברק.  בבני  עוזיאל  ברחוב 
להשיג  כדי  לפנמה  הישיבה  ראש  יצא 
ל״קו  החדש,  הבניין  להשלמת  תקציב 
שהודיע  הנגידים  אחד  כי  נודע  עיתונות״ 
שיתרום סכום גדול לישיבה דחה בינתיים 
שמצריך  מה  ידוע,  לא  לזמן  תרומתו  את 
גיוס כספים ממקור אחר. למרות זאת ניתן 
מהעובדה  הבנייה  התקדמות  על  ללמוד 
לעוברים  לסמל  שהפך  הגדול  שהמנוף 
מתחם  את  אלו  בימים  עזב  גהה,  בכביש 

בתוך  העבודות  התחלת  לטובת  החדש  הקמפוס 
השלד של הבניין המפואר.

הגרד״ק  בראשות  החכמה  נתיבות  ישיבת  גם 
וולפסון ממתינה לסיום בניית בית המדרש החדש 

שיכיל 750 מקומות בשכונת בית וגן בירושלים.
בישיבת אור אלחנן בירושלים השיגו תקציב לבניית 

קומת פנימייה נוספת, והעבודות יחלו בקרוב. 
הגר״צ  בראשות  ברק  בבני  מאיר  בית  ישיבת  גם 
קמפוס  בניית  הליך  של  בעיצומו  נמצאת  רוטברג 
ואוצר  שיעורים  חדרי  פנימיה,  חדרי  עבור  גדול 
בצמוד  האוכל  חדר  בניית  גם  ובמקביל  הספרים. 
לת״ת תורת אמת. השנה התקבלו למעלה משישים 

תלמידים ל״בית מאיר״ עם כניסתו של הרה״ג אברהם פראגר לכהן 
כר״מ בישיבה הקטנה ואחראי רוחני על הרישום לישיבה הגדולה. 
בישיבת ״גאון יעקב״ בראשות הגר״ז ברלין צפויים להיכנס בזמן 
שהוקם  לייב״,  אהרון  רבי  ״היכל  החדש  הישיבה  להיכל  האלול 

לעילוי נשמת מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן זצ״ל.
בישיבות  שגם  נראה  בירושלים,  נח  היחסית  האוויר  מזג  למרות 
דרך  ישיבת  בפנימיות.  במזגנים  להתחדש  החלו  הקודש  בעיר 
חכמה סילבר התקינה מיזוג בפנימיות לקראת זמן אלול. יצוין כי 

עליון״ בבני ברק, הבחורים הם שמשלמים  ״בית מדרש  בישיבת 
את עלות המזגן והחשמל בחדרי הפנימיה.

התורה'  גדולי  'מועצת  חבר  בראשות  ישראל״  ״עטרת  בישיבת 
הגרב״מ אזרחי ממתינים למעבר הצפוי בשנה הקרובה למודיעין 
וגן.  עילית, עד אז הישיבה תמשיך במבנה השכור והצפוף בבית 
בשנים  קבוע  למסע  שהפך  הגרב״מ  של  השנתי  מסעו  כי  יצוין 
התבטל   - בחו״ל  הצדיקים  לקברי  אלול  חודש  לפני  האחרונות 

השנה ברגע האחרון. 
לישיבת קול תורה מונה 'משיב' חדש, הרה״ג יוסף קונשטט, בנו 
הגרא״מ  הישיבה  ראש  של  ונכדו  קונשטט  אהרן  רבי  הגאון  של 

קונשטט זצ״ל.

נערכים לזמן אלול בישיבות: ביקוש עצום למסכתות קידושין וכתובות, שיפוצים 
ובניית קמפוסים בישיבות, מינויים חדשים, מיזוג בפנימיות הישיבות בירושלים, 
הבחורים שלא יחזרו לחברון, התחזקות ולימוד המוסר והתור ל'דיבור בלימוד' 

בתפרח • אני לדודי ודודי לי

אלול בפתח: שיפוצים, מינויים 
והיערכות בישיבות מיוחדפרויקט 

הדמיית  בית המדרש של 'גאון יעקב'

ישיבת תפרח

היכל ישיבת חברון

התקשרו והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

לקבלת מספר אישי:
הקישו 7

מיד בכניסה למערכת
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מחתנים את הילדים? נופי אלעד מציעים את חבילת חתונה 
קרקע בפרוייקט נופי אלעד, בהרחבת העיר אלעד. 
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הקרקע אינה זמינה לבניה מידית

החברה היחידה
 
המוכרת קרקע 

בבעלותה!

 לא תיווך
ולא אופציה

התקשרו עכשיו:

בנוסף חבילת מוצרי חשמל לבית במתנה ל-20 הנרשמים הראשונים.
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יכולנו  לא  מגדרית,  הדרה  נטול  כזה,  לשוויון 
יו"ר העבודה –  וגם לא  יש עתיד  יו"ר  לפלל. לא 
וראשת  החדשה  האופוזיציה  ראשת  דווקא  אלא 
הן  מירושלים,  החלשה  היהודי  הבית  סיעת 
שאחראיות לתדלוק קמפיין ההסתה נגד החרדים. 
להדיר  שהחליטו  הערים  מראשי  כמה  ולצדן  הן, 

מגינותיהם חרדים.
אחרים,  על  ורק  אך  נלין  כי  לנו  מה  אבל 
לשונם  את  נוצרים  לא  שלנו,  הכנסת  חברי  כאשר 
הזאת  בקדנציה  חרצובותיהם.  את  ומשחררים 
לא  אם  גם   – מתוכנו  דווקא  באו  המסיתים  גדולי 
להתערב  מובנת  הבלתי  האובססיה  במתכוון. 
ולתקוף  במחשכים  דיל  לסגור  חקיקה,  הליך  בכל 
מוסר  להטיף  העיתונים,  דפי  מעל  כך  אחר  אותו 
שמחזירה  היא   – ולהשתלט  להתערב  ולחנך, 
בדלת הראשית את טרנד שנאת החרדים. וזה אחרי 
הזה,  הצולע  הסוס  הבין שעל  לפיד  יאיר  שאפילו 

כבר אי אפשר לרכוב. 
שבחברי  מהחכמים  אחד  את  לדוגמה  קחו 
הכנסת החרדים, משה גפני. זה לו כמעט שלושה 
לא  מעולם  לשונו  חדות  אך  בפוליטיקה,  עשורים 
הוא  הבחנה  ללא  הירי  את  זהירותו.  את  הכהתה 
הותיר לתוך גבולות הנגמ"ש. הארכיונים של ש"ס 
פרס,  רחוב  במרתפי  ישראל,  אגודת  של  ובעיקר 
מלאים בציטוטים נוקבים ולעיתים משפילים, של 
לאחרונה  רק  להאזין  די  הלשון.  חד  הפוליטיקאי 
האגודאית,  התנועה  מכיוון  שמגיע  והבכי  לנהי 
פנימיות  משיחות  שיוצאים  הציטוטים  לנוכח 
שלומי  של  ענייניה  עולים  במהלכן  גפני,  שמנהל 
אמונים. “למה מגיע לנו יחס של בוז וזלזול? הרי 
וגם  לו  הבאנו  אנחנו  הכספים  ועדת  ראשות  את 

ובמקומות אחרים הלכנו עם דגל התורה לאורך  בחינוך העצמאי 
הקלטה  עוד  אחרי  אמונים  בשלומי  השבוע  שאלו  הדרך",  כל 
מתוך  אמונים  שלומי  על  זהב  ציטוטי  עם  לאוזניהם  שהתגלגלה 

שיחותיו של גפני.
גפני העדיף  ליחסים הפנים-חרדיים משה  אם בכל מה שקשור 
תמיד להכות בסלע ולא לדבר, הרי שבכל מה שנוגע ליחסי חרדים-

חילונים – האיש תמיד השכיל להתנהל בתבונה. לדבר ולא להכות, 
בין  להלך  וידע  מדנים  נשמר מלעורר  הוא  להתריס.  ולא  להסביר 
הטיפות. כיו"ר ועדת הכספים הוא ידע איך לסלול מסילות דווקא 

לליבותיהם של ג'ומס, גלאון ושפיר. 
והנה, בקדנציה הזאת, הוא נתפס ולא פעם אחת, כמי שמתבטא 
סיבת  על  שלו  המיותרת  האמירה  מחושב.  ולא  זהיר  לא  באופן 
התמיכה החרדית בחוק הלאום – שינתה את כיוון הרוח. במקום 
הימין,  מפלגות  לכיוון  יופנה  השמאל-מרכז  ממחנה  שהזעם 
כורחם,  בעל  בו  לתמוך  החרדים  את  וגררו  החוק  את  שהובילו 
ראשיים  לשחקנים  הפכנו  במה,  מעוזרי  לעברנו.  האש  הופנתה 

להדלקת  נסתרת  פינה  שמוצא  נופש  לאותו  נדמה  גפני  בהצגה. 
המנגל, סועד את לבו בנעימים, אך לא נזהר בסיום הסעודה ושופך 
את הגחלים. גפני המחושב של שנות התשעים והאלפיים, לא היה 

גורם לשריפת היער אליה נקלענו כולנו שלא בטובתנו. 
אז לפני שאנו מכים על החזה החילוני ודורשים די להסתה, אולי 
די  מח"כינו:  ונבקש  פנימה,  המאשימה  האצבע  את  שנפנה  כדאי 
להצתה. חדלו מלקושש כותרות כמו זרדים להבערת מדורות. תנו 

לנו לחיות בשקט בארץ הזאת.

ההיסטריה חוזרת

הנה מה שאמר על ציפי לבני, ראשת האופוזיציה החדשה-ישנה, 
שותפה הבכיר להנהגת המפלגה: "מתנהל כאן קמפיין שנאה נגד 
החרדים. אני נגד קמפיין השנאה הזה. לא התקיים דיון בסיעה ואני 
חושב שלפחות מחצית מחברי הסיעה הם נגד הקמפיין שמובילה 

ח"כ לבני נגד החרדים. קראתי כמה מהאמירות של לבני, 
ואני לא יכול לומר שאני מסכים לזה. אני נגד אלו שיוצאים 
ומצרפים את קולם כשונאי חרדים. אני בוודאי לא נמצא 

בחלק הזה, שמטיף לשנאה נגד חרדים".
חלק  נהיה  "זה  במילים:  קימץ  לא  הבכיר  השותף 
מהטרנד הפוליטי. בעקבות קמפיין השנאה, הם חושבים 
שיקבלו מנדטים בקרב מגזרים שונים. להפוך את הקמפיין 
נגד החרדים לשיקול אלקטורלי זו טעות ממדרגה ראשונה, 

טעות ברמה הלאומית". 
העבודה  יו"ר  חתום  הדברים  שעל  לרגע  קיוויתם  אם 
כזאת  חופשה  )עוד  במרוקו  חופשתו  ממקום  גבאי  אבי 
את  גינה  טרם  גבאי  אבי  בידכם.  טעות  ו'עבדנו'(, 
ההשתלחות של לבני בחרדים. אם פיו ולבו שווים ואת מה 
שהוא אומר בשיחות סגורות הוא מתכוון לומר ברבים, יש 

לקוות שהוא יעשה זאת במהלך הימים הקרובים. 
לא  שאיש  הרי  לבני,  של  להתנהלותה  שנוגע  מה  בכל 
הופתע. רק נבחרה הגברת - עם קוטור בלתי נסבל כדרכה 
נגד  פיה  את  ופתחה  שבה  והיא  האופוזיציה,  לראשות   -
הוא  לזה  יהודית  מדינה  על  מדבר  "כשנתניהו  החרדים: 
מתכוון – שהיא נעשית יותר חרדית", היא אמרה השבוע 

בראיון לרשת ב'.
הזאת  שבאמירה  יודעת  לבני  בהווייתה  כתל-אביבית 
ולא   - השתנה  הסטטוס-קוו  אם  מהסתה.  לבד  מאום  אין 
בהצהרות חרדיות מזיקות אלא במעשים יומיומיים - הרי 
שהוא לרעת ולא לטובת החרדים. אין דוגמה טובה יותר 
בכל  הפרק.  על  השבוע  שעמדו  הנושאים  משני  להוכחה 
מה שנוגע לסערת מרכולי השבת, הרי ששר הפנים דרעי 
 )26.4.17 לפוליטיקה,  )בי"ס  הדרך  בראשית  כבר  הצהיר 
למרכולי  הנוגעת  שהחקיקה  השבוע  גם  והבהיר  ושב 
כי  הבהיר  דרעי  בלבד.  הצהרתית  מבחינתו  היא  השבת 
בצד רצונו לשמר את הסטטוס-קוו ולמנוע מצב של הכשרה חוקית 
מעשית  כוונה  כל  לו  שאין  הרי  בשבת,  עסקים  לפתיחת  רשמית 
לחוק  שנוגע  מה  בכל  גם  השבת.  למרכולי  מטעמו  פקחים  לשגר 
הלאום, ברור לכולם כי גפני ודרעי, ליצמן ופרוש – הוכרחו ולא 
נהנו לתמוך בחוק. אבל לבני בשלה. רק נבחרה, וכבר מצאה יעד 

חדש-ישן להתקפה. הכה בחרדים והצל את המפלגה.
אחרי  עליזים  ימים  לאותם  אותנו  מחזירה  הזאת  ההיסטריה 
על  במנדט  הכביר  ניצחונה  את  לבני  חגגה  בהם   ,2009 בחירות 
האופוזיציה  כשראשות  עשור,  אחרי  למצבה  בניגוד  נתניהו. 
הפכה לפסגת שאיפותיה, הרי שאז היא התיישבה בלשכת ראשת 
הגדולה  ההחמצה  לנוכח  מתמשכת  תסכול  בתחושת  האופוזיציה 
אחרי  ידה,  בהישג  שהיה  התפקיד  את  הממשלה.  ראשות  כס  של 
הרכבת  את  עליה  הטיל  והנשיא  להתפטר  נאלץ  שאולמרט 
הממשלה, היא פספסה אך ורק בשל יהירותה וחוסר נכונותה לעגל 

את תקצוב הקצבאות מתשע מאות מיליון למיליארד שקלים. 
הנשיא המנוח פרס שפגש בשעתו את אטיאס התפלא ולא הבין 
גם  ענייני כספים.  רק בגלל  פוליטי שכזה לא מתקדם  איך שידוך 

בית ספר לפוליטיקה

די להצתה
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: ן בלעדי ו מופז שתיקה בראי ל  , שובר ח"כ שאו י לבנ "ר מפלגתו  ו י לה  בי -חרדי שמו על רקע מסע ההסתה האנטי

נגד  מהחברים  מחצית  ולפחות  בסיעה  דיון  התקיים  לא  לבני.  של  לאמירות  מסכים  "אינני  מבהיר: 
ברמה  טעות  זו  אלקטורלי  לשיקול  החרדים  נגד  הקמפיין  את  "להפוך  מזהיר:    השנאה"  קמפיין 
   ליבה"  ללמוד  בג"ץ,  הוראת  ידי  על  החרדים  את  להכריח  אפשר  "אי  מתנגד:    הלאומית" 
מצהיר: "יש למצוא דרך מגשרת ולא מבדלת לקירוב בין חלקי האוכלוסייה" מעיד: "עשיתי זאת. 
אחת  טעות  היא  "ההקפאה,  מבקר:    ובאקדמיה"  בצה"ל  חרדים  שילבתי  ביטחון  וכשר  כרמטכ"ל 
זמן שאול   מיליארדים"  חוסכת למשק  הייתה  "עלות הקמת ממשלה עם ש"ס  חושף:    גדולה" 

"מתנהל 
קמפיין 
שנאה 
נגד 

החרדים"

אול מופז בא טעון. רגע לאחר שהחלה השיחה הוא יורה את כותרתה 
כמו מלוע של תותח, "מתנהל כאן קמפיין שנאה נגד החרדים. אני 

נגד קמפיין השנאה הזה".
כשסיים, ספרתי. לא פחות משמונה פעמים חזר מופז על המונח: 
'קמפיין שנאה', כל פעם מחדש, באותה נימת ביקורת חדה ונוקבת. 
אדם ניכר בכעסו, ומופז כועס: "לא התקיים דיון בסיעה ואני חושב 

שלפחות מחצית מחברי הסיעה, נגד הקמפיין שמובל נגד החרדים".
"קראתי כמה מהאמירות של לבני", הוא אומר באירוניה, ומכוון לכך שדיון מקדים בסיעה, 
קולה  את  שמע  ולא  ב'הארץ',  לבני  של  חרדי  האנטי  הראיון  את  קרא  ולפיכך  התקיים  לא 
בישיבת הסיעה, "אני לא יכול לומר שאני מסכים לזה". לא מסכים? מתנגד בתוקף! "בתוך 
קדימה, אני נגד אלו שיוצאים ומצרפים את קולם כשונאי חרדים. אני בוודאי לא נמצא בחלק 

הזה, שמטיף לשנאה נגד חרדים". 
שבין  היעד  לקהל  תכוון  אם  האנטי-חרדית.  למשבצת  לכוון  צריכה  לא  לטעמו,  קדימה, 
תהפוך  לא  לעולם  ובעפולה,  בשדרות  המסורתי  הציבור  את  ותזנח  אביב,  לרמת  שיינקין 
למפלגת שלטון. ובכלל, תהא התוצאה אשר תהא, הוא שולל תכלית השלילה, את השימוש 
בהסתה ככלי פוליטי: "זה נהיה חלק מהטרנד הפוליטי. בעקבות קמפיין השנאה, הם חושבים 
כל  כנגד  במדינה,  אזרחים  כלפי  שנאה  נגד  אני  שונים.  ציבורים  בקרב  מנדטים  שיקבלו 
אוכלוסיה. להפוך את הקמפיין נגד החרדים לשיקול אלקטורלי זו טעות ממדרגה ראשונה, 

טעות ברמה הלאומית".
עבורנו, דבריו הם כמים קרים לנפש עייפה. הציבור החרדי, צמא למילת תמיכה, ממתין 
מי  נמצא  ולא  כמעט  הזאת,  במערכה  ההסתה.  מסע  את  שיגנה  בכיר  חילוני  לפוליטיקאי 
שיעמוד לצידנו. יו"ר קדימה, המפספסת הסדרתית, מפטפטת ללא הרף בגנותנו. על בעיות 
יותר  לנו  להעניק  הסכימה  משנה  יותר  קצת  לפני  שעבר:  בשבוע  כאן  נכתב  שלה,  הזיכרון 

ממיליארד שקלים, לפרוש לישיבות רשת הגנה. היום היא מכפישה ומגנה.
ציפינו  לא  הוא שנאת חרדים,  מנהיגת השבט הלבן שהטרנד העכשווי שלו  אבל מלבני, 
למאום. האכזבה הגדולה היא דווקא מהליכודניקים, שבוחרים לשבת על הגדר, רגל פה רגל 

ש"ס. בראשם, ביבי נתניהו, האיש שבשני הסיבובים לא היה ראש ממשלה בלעדינו, ובוחר 
משום מה לשמור על זכות השתיקה כשהקדימאים עושים סיבוב על גבנו. בצר לנו, לא נותר 
עליה  שכזאת,  מיעוטים  אחוות  במן  טיבי,  אחמד  של  החוץ-מגזרית  בהגנתו  להתנחם  אלא 

היינו מוותרים.
קדימה. האיש מספר שניים במפלגה, מתייצב  מגיע החיזוק מתוככי  והנה, משום מקום, 
בוחר  מופז  שאול  להערכה:  ראויה  האכסניה  גם  הדם.  התרת  את  פה  בכל  ושולל  באומץ 
לעשות זאת לראשונה דווקא בפנייה ישירה לציבור החרדי, באמצעותנו. מבלי למצמץ ומבלי 

להתחמק. 
אין מלומד ממנו, בתוצאותיו של קמפיין דה-לגיטימציה. הקמפיינרים של לבני, גנבו לו את 
הניצחון בבחירות המקדימות בקדימה, באותה דרך בדיוק, של שלילת לגיטימיות ציבורית. 
האווירה האנטי-מופזית, הכשירה את כל הדרכים בדרך למטרה של בחירת לבני. לשיא, )נכון 
לומר: לשפל(, הגיעו הדברים, בשינוי כללי המשחק בדקה התשעים. מועד סגירת הקלפיות 
נדחה בחצי שעה. במקביל פירסמו ערוצי הטלוויזיה סקרים שעל פיהם לבני ניצחה בהפרש 
לגלות  כדי  רק  בייאוש  ההצבעה  תחנות  את  עזבו  מופז,  תומכי  אחוזים.  עשר  כארבעה  של 

למחרת היום, שלבני גברה בהפרש זעום של 431 קולות.
יש הבדל אחד, משמעותי למדי, בין הקמפיין שנוהל נגדו אז לקמפיין שמנוהל נגדנו היום: 
הבסיסית  קיומנו  זכות  זוהי  עבורנו,  שנרמסה.  הפוליטית  הקיום  זכות  זו  הייתה  מופז,  אצל 

כחברה שנשללת, בהסתה מתירת דם.
מעבר לזה, זהותם וסגנונם הוולגרי של 'כל אנשי הקמפיין', נותר כשהיה. רק האובייקט 

השתנה.

תנועת הקירוב

כשמופז מדבר על צמצום פערים בחברה, הוא יכול להציג את מסכת חייו כעדות חיה. כילד 
בן תשע, עלתה משפחתו מטהרן והתיישבה באילת. אביו, מנהל בית ספר מכובד באיראן, 
הפך לפועל דחק ישראלי. את החיים הטובים בטהרן, החליפה דירת חדר וחצי באילת. ולמרות 

| אבי בלום  צילומים: אליהו קובין |

 הראשון שזיהה. מופז נגד קמפיין ההסתה של לבניש
)קו עיתונות, 17.5.10(
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גפני נדמה לאותו נופש 
שמוצא פינה נסתרת 

להדלקת המנגל, סועד 
את לבו בנעימים, אך לא 

נזהר בסיום הסעודה 
ושופך את הגחלים. לפני 

שאנו מכים על החזה 
החילוני ודורשים די 

להסתה, אולי כדאי שנפנה 
את האצבע המאשימה 

פנימה, ונבקש מח"כינו: די 
להצתה. חדלו מלקושש 

כותרות כמו זרדים 
להבערת מדורות. תנו לנו 
לחיות בשקט בארץ הזאת

המשתתפים הדרוזים 
בקהל לא השתתפו 
בחגיגה. הם נזהרו 

מלקרוא בוז, נשמרו 
מלקרוא להתפטרותו 

של ראש הממשלה. הם 
שימשו כתפאורה ולרגעים 
הזכירו את היחס הפטרוני 
לעצורים בני עדות המזרח 

מהפריפריה, בהפגנות 
הפלג הירושלמי. טוב 

להשתמש בשירותיהם 
הטובים כעצורים 

וכמפגינים, עד לרגע שזה 
מגיע לקריטריון הקבלה 

לישיבות ולאוניברסיטאות 
של השבט הלבן

בטובה  תואיל  קדימה שהגברת  בראשי  אז  הפציר  ז"ל  גלס  דוד  עו"ד 
המילים  את  תאמר  בשביס,  כציפורה  יוסף,  הגר"ע  למרן  להיכנס 
להיכנס  וסירבה  התעקשה  שלבני  אלא  הקופה,  בכל  ותזכה  הנכונות 
רוני  דאז  האוצר  של  עצתו  את  העדיפה  היא  יוסף.  הגר"ע  מרן  לבית 
תסכים  לא  כי  כשהבהירה  'אף-שקל',  של  במדיניות  ונקטה  בר-און 
לתוספת תקציב לקצבאות, גם במחיר הוויתור על כס ראש-הממשלה. 
וצועדת  קשה  טעות  עושה  שהיא  לה  אמרו  בקדימה  חברים  מעט  לא 
בדרך הבטוחה לאיבוד כס ראש הממשלה, אך היא לא שמעה לקולם 

של אלה שהזהירוה ונשארה אדישה.
מועד  באותו  כי  כנות  של  ברגע  לבני  לי  הסבירה  הבחירות  לאחר 
כבר הבינה שמאחורי הקלעים נתניהו סגר עניין עם שרי ש"ס וכי כל 
שפה  אלא  המטרה.  את  תשרת  ולא  ככניעה  תתפרש  שלה  התקפלות 
בדיוק נמצא ההבדל בינה לבינו. נתניהו, בנעליה, לעולם לא היה מרים 
משכנע  וסדק,  חלון  כל  דרך  חודר  דלת,  כל  מחפש  היה  הוא  ידיים. 
ומסביר שאין טעם ללכת לבחירות – ובקיצור, עושה את כל מה שלבני 
הובילה  לבני  לכל.  ידוע  סיפור  אותו  סופו של  ולא פעלה.  לא עשתה 
לבחירות וגם זכתה בניצחון כביר שהוביל אותה עד הלום. היא השיגה 

מנדט עודף על ביבי, אבל נתקעה עד היום עם 'הגוש' בגרון.
אז כהיום האחריות כולה הייתה שלה, אבל את האשמה היא הפילה 
על החרדים. מי שהתייצב מולה באומץ היה הרמטכ"ל לשעבר שאול 
מופז. בראיון שהעניק באכסניה זו לפני כשמונה שנים )וממנו נלקחו 
הציטוטים המובאים בראשית הדברים( הוא יצא למרד גלוי במנהיגותה 
ניסיונה לקושש קולות באמצעות  וביקר קשות את  הכושלת של לבני 
ריב ומדון שהיא זורה בקרב פלגי העם. את הלקח לבני לא למדה ונותר 
רק לקוות שאחריתה תהיה כראשיתה. לא חסרים אנשים ישרים והגונים 
יהיה  ולראות מי  ולפיכך, מעניין לא פחות להמתין  במפלגת העבודה 
זה שיעמיד את הגברת במקומה  השאול מופז החדש של המפלגה – 

ויקרא תיגר על קמפיין ההסתה.

צבועים מהיסוד
 

מתוך עשרה קבין של ציניות שירדו לעולם הפוליטי – נטל נתניהו 
תשעה. את העשירי הוא שתה בקשית לשותפיו הנאמנים. אלא שבכל 
מה שנוגע להתקוממות הדרוזית נגד חוק הלאום, נתניהו יכול לטעון 
בצדק שבא בידיים נקיות. האיש שהואשם לא פעם בהססנות ובפחדנות 
והעביר  לגדר  שמעבר  הדרוזים  האחים  על  להגן  כדי  מגדרו  יצא   –
מהעבר  שנמצאים  הדרוזים  להצלתם.  שהביאו  חד-משמעיים  מסרים 
את  ששבר  לראש-הממשלה  הישרדותם  את  חבים  הגבול  של  הסורי 

המדיניות הישראלית של אי-התערבות, כדי להגן על חייהם.
תפאורה.  רק  שימשו  הדרוזים  האחרון  במוצ"ש  ההמונים  בהפגנת 
כשהמפגינים הישראלים כיוונו את חיצי הזעם לעבר ראש-הממשלה, 
נזהרו מלקרוא  המשתתפים הדרוזים בקהל לא השתתפו בחגיגה. הם 
שימשו  הם  הממשלה.  ראש  של  להתפטרותו  מלקרוא  נשמרו  בוז, 
הפטרוני  היחס  את  הזכירו  ולרגעים  הלבן  המחנה  של  כתפאורה 
הירושלמי.  הפלג  בהפגנות  מהפריפריה,  המזרח  עדות  בני  לעצורים 
טוב להשתמש בשירותיהם הטובים כעצורים וכמפגינים, עד לרגע שזה 

מגיע לקריטריון הקבלה לישיבות ולאוניברסיטאות של השבט הלבן.
היה  לו  ראש הממשלה.  עם  דומה שהצדק המלא  במישור החוקתי 
שהוא  להכריז  יכול  היה  נתניהו  בסביבתו,  יצירתי  יותר  קצת  מישהו 
מקבל את ההצעה לשנות את חוק יסוד הלאום, ובתנאי שיתוקן לצידו 
ערכי  יוכללו  הלאום  יסוד:  בחוק  וחירותו.  האדם  כבוד  יסוד  חוק  גם 

המדינה הדמוקרטית ובחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו יתווסף הערך 
הכיכר  את  שומטת  הייתה  הזה,  מהסוג  הצעה  יהודית.  מדינה  של 
מתחת לרגלי המפגינים. הכוונות האמיתיות היו נחשפות, המטרות היו 

מובהרות. 
חוק יסוד: הלאום מאפשר בסך הכל לגוורדיה החדשה של שופטים 
אסמכתא  למצוא   – השונות  בערכאות  למנות  מצליחה  שקד  שאיילת 
חוקתית כדי לפסוק בהתאם להשקפת עולמם. אם עד היום, שופטים 
את  לבסס  כדי  סימוכין  לקושש  נאלצו  רובינשטיין  אליקים  כמו 
הכרעותיהם הרי שמעתה ואילך, תיאורטית לפחות, יימצא להם מקור 

בחוק יסוד: הלאום.
הניסיון להוביל קמפיין ציבורי שיחייב את הממשלה לתקן בדיעבד 
את חוק יסוד: הלאום ולהוסיף לו את הערכים הכלולים בחוקי היסוד 
משנות התשעים – נועד לסרס את החוק שרק תמול שלשום בא לעולם. 
לא  הלאום  יסוד:  לחוק  האזרחיות  הזכויות  לתוספות  במקביל  אם 
תשונה אות אחת מחוקי היסוד האזרחיים שחוקקו בשנות התשעים – 

המשמעות תהיה שהערך של מדינה יהודית נחות מהערכים האחרים. 
אם נתניהו רק היה משיב: 'כן, אבל', ומביע נכונות לתקן את כל חוקי 
דורשי טובת  כל הנשמות הטובות  רואים את  היינו   – היסוד במקביל 
יעדים  ומחפשים  כזיקית  צבעים  מחליפים  כביכול,  הדרוזית  העדה 

חדשים להסתה, כלבני ביום היבחרה.

לישועה ולארכה

ראש חודש אלול הבא עלינו לטובה בסוף שבוע זה, אינו רק המועד 
שבו בני הישיבות שבים וחובשים את ספסלי בית המדרש ובני עדות 
המזרח מתחילים לומר סליחות. בהתאם להחלטת מועצת גדולי התורה 
של אגודת ישראל, זהו גם המועד שבו חברי הכנסת של אגודה נצטוו 
לפרוש מהממשלה במידה ושופטי הבג"ץ לא יעניקו ארכה לתיקון חוק 

הגיוס.
אלא שהבג"צניקים, כפי שנכתב כאן ביום מתן ההחלטה )החלטת 
המועצת. זו של הבג"ץ כידוע, טרם ניתנה(, לא נוהגים לפעול בהתאם 
להחלטות המועצות. לא החסידית, לא הליטאית וגם לא זו של חכמי 
ש"ס. הפגרה שלהם לא מסתיימת באלול, אלא תמה בספטמבר, כשבוע 

לפני ראש-השנה.
אי לכך ובהתאם לזאת ומחשש פן הבג"ץ יתעכב מלומר את דברו, 
את  שפירשו  ישראל  באגודת  רעננים  קולות  השבוע  בראשית  נשמעו 
החלטת המועצת כמתן היתר להמתין עד השליש הראשון של חודש 
שלפיה  יותר  עוד  מקלה  פרשנות  השמיע  אף  מהחברים  אחד  אלול. 
משמעותו של חודש אלול הינה חודש הרחמים והסליחות – ולפיכך 
הסליחות  אמירת  תחילת  למועד  עד  הפרישה  הודעת  עם  לחכות  ניתן 

)לפי נוסח אשכנז(.
מלאכתם של צדיקים נעשית על ידי אחרים וכאילו כדי לסתום פיות 
משטינים ומלעיזים התפרסמה ביום שלישי בערב, החלטת בג"ץ למתן 
ארכה בת ארבעה חודשים לתיקון חוק הגיוס. רגע לפני שנדרשו חכמי 
הפוליטיקה לנפק הסברים מפותלים, הוציא בג"ץ לליצמן ולחברים את 

הערמונים מהאש – שעל הדלקתה הורחב כאן בפתיח הטור.
לטובה  הזה,  החודש  את  עלינו  חדש  אבותינו  ואלוקי  אלוקינו 

ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולארכה.

שופך גחלים. גפני, צילום: הכנסת
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

יו"ר 'שינוי' מתמודד ומביא כסף

כפר סבא

תל אביב

הלאום  חוק  אבל  גבה,  תרימו  לבטח  אתם 
מוניציפאלי':  ל'שטח  ביושר  להסתנן  הצליח 
סמארה,  פלאח  ד"ר  סבא  בכפר  מר"צ  יו"ר 
על  במחאה  העיר  במועצת  מחברותו  התפטר 
החוק השנוי במחלוקת. עיקר זעמו הופנה כלפי 
חבר הכנסת ממפלגתו עיסאווי פריג', ש"הסכים 
על  ההצבעה  בעת  הכנסת  מליאת  יו"ר  להיות 

חוק הלאום".

שר הפנים ויו"ר 'שינוי' לשעבר אברהם פורז, 
 2 מספר  ויהיה  המקומית  לפוליטיקה  מצטרף 
המועצה  חבר  של  ירוקים'  'חילונים  ברשימת 
לכותרות  באחרונה  שעלה  לדיאנסקי,  ראובן 
באב.  בתשעה  מזון  עסקי  לפתיחת  היוזמה  עם 
"פורז, האיש שחולל את הבלתי ייאמן, ממשלה 
בלי חרדים, הוא לוחם ותיק במאבק על הצביון 
הציג  כך  ומדינה",  דת  הפרדת  ולמען  החילוני 

לדיאנסקי את הרכש החדש.
כמיליון  של  נכבדה  נדוניה  עמו  מביא  פורז 
למפלגת  שהגיע  בחירות  ממימון   )!( שקלים 
'חץ' בכנסת, מפלגה שהתפצלה מסיעת 'שינוי' 
למרות  החסימה.  אחוז  את  עברה  לא  ולבסוף 
את  מאפשר  החוק  שנים,   12 מאז  שחלפו 
המתמודדת  לרשימה  והעברתו  בכסף  השימוש 

ברשויות מקומיות.
הכנסת  חברת  כי  הערכה  גוברת  כך,  ובתוך 
לראשות  התמודדותה  על  תכריז  שפיר  סתיו 
העיר. השבוע, הכריז איש התקשורת אסף הראל 
בתחילה  שנראתה  ומה  למרוץ  הצטרפותו  על 
זכייה  לקראת   – מנומנמת  בחירות  מערכת 
בטוחה של חולדאי - מתחילה לקבל גוון דרמטי 

ומותח.

מתפטר במחאה

יוםעוד 85

חיבור מפתיע: 'כולנו' תתמוך בש"ס
מפלגתו של שר האוצר כחלון נמצאת לקראת הכרזה רשמית על תמיכה באוריאל בוסו • וזה לא 

הכל: יו"ר ועד שכונת יוספטל מצטרף אף הוא
קווה

פתח ת

קשרים, אינטרסים ותרומות: הכסף הגדול שעושה את הבחירות
ירושלים

קרית ביאליק

למועצת  רשימה  מריץ  מזוז,  ירון  השר  סגן 
העיר בשם 'התנועה החברתית בקרית ביאליק', 
רשימה בה איננו מתמודד אך הוא נחשב למתווה 
דרכה ואף מופיע בכל פרסומיה. הרשימה גררה 
השבוע סערה מקומית, לאחר שהתברר כי שני 
לחברות  מטעמה  כמועמדים  שהוצגו  אנשים 

במועצה – כלל אינם מתמודדים.
בכר,  משה  היה  ברשימה  המוצגים  ראשון 
המכהן כיום כחבר מועצה מטעם הסיעה, אלא 
שהוא הודיע כי אינו מתכוון להתמודד ובדעתו 
לפרוש מהחיים הציבוריים. לדבריו, הפרסומים 
נעשו ללא ידיעתו. בתגובה, אמר סגן השר מזוז 
כי "כל עוד בכר חבר מועצת עיר – הוא שייך 
לתנועה החברתית, אם יבקש לסיים את תפקידו 

לא נעמוד בדרכו".
האיש הנוסף שהוצג כמתמודד הוא משה זנה, 
אלא שאז התברר כי זנה כלל אינו מתגורר בעיר 
כמתמודד  הצגתו  ברשימה,  תומך  הוא  כי  ואם 
בטעות יסודה. בתגובה, אמר מזוז כי "זנה תומך 
בקרית  מתגוררת  משפחתו  איבריו,  ברמ"ח 
ביאליק והוא תומך בתנועה. התמונה לא תופיע 
בפרסומים כי הוא לא מועמד למועצת עיר, הוא 

תומך".

'טעויות' ברשימת סגן השר

'קו עיתונות' התחקה אחר המיליונים שמוזרמים לקמפיין הבחירות בירושלים • מי זכה לתרומה משגריר 
לוקסמברג, למה משה ליאון לא מגייס פרוטה, מיהו איש העסקים החסידי שתורם לאלקין ואיזו פוליטיקאית 
תרמה לרשימה מתחרה? • וגם: ערבות הענק שהעמיד בעלה של הח"כית, הבנק מכפר שמריהו שמזרים 

מיליון שקלים ולמה 'ירושלמים' מחזיקה שני חשבונות?

תנועת ש"ס-פתח תקווה מצליחה לפרוץ את 
גבולות מצביעיה ומביאה לחיבורים מפתיעים: 
מתקדמים  מגעים  מנהלת  'כולנו'  מפלגת 
כאשר  המקומית,  בש"ס  רשמית  לתמיכה 
המהלך כבר קיבל אישור עקרוני של שר האוצר 

משה כחלון.
החיבור  את  הקלעים  מאחורי  שמובילים  מי 
המפתיע הם יו"ר ש"ס פתח תקווה אוריאל בוסו 
פעיל  בעצמו  מוגמי,  יואל  בעיר  'כולנו'  ונציג 
שכונות מוכר מאד, שבבחירות האחרונות הריץ 

מפלגה עצמאית שזכתה לכ-1,700 קולות.
בין  נוסף  מפגש  התקיים  האחרונה  בתקופה 

גלנט,  יואב  השיכון  שר  גם  נכח  בו  הצדדים, 
החישוב  מלבד  המהלך.  את  הוא  אף  שמדרבן 
עצמאית  לרוץ  'כולנו'  סיכויי  של  המתמטי 
בעיר - במפלגת כחלון רואים בש"ס המקומית 
את  כתואמת  לשטח  נציגיה  של  ובחיבור 

האג'נדה החברתית שלהם.
יצוין כי מלבד התמיכה של 'כולנו', הצליחה 
ש"ס פתח תקווה ללכד סביבה באחרונה תמיכה 
ועד  יו"ר  איבגי,  משלומי  היתר  בין  נרחבת, 
שכונת יוספטל, פעיל חברתי מוכר שבבחירות 
האחרונות התמודד למועצת העיר והיה מרחק 
באחרונה  למועצה.  מכניסה  בודדים  קולות 

הצטרפותו  על  איבגי  הודיע 
שהוא  תוך  בעיר  לש"ס  וחזרתו 

מתחייב להפעיל את כובד משקלו, 
ולרתום את מיטב יכולותיו והשפעתו להצלחת 

המפלגה.
מלבד הצירופים החדשים, ש"ס פ"ת מגיעה 
לבחירות כשהיא מאחדת לראשונה אחרי שנים 
לפני  בעיר.  הספרדי-דתי  הציבור  את  רבות 
זהבי  בני  בראשות  'ישי'  סיעת  נטמעה  כשנה, 
ונציגה משה צלאח הפך לנציג  בתוך המפלגה 
יהיו הם חלק  תנועת ש"ס. בבחירות הקרובות 

אינטגרלי מהתנועה.

שליחות  תחושת  אידיאולוגיה,  מהרבה  חוץ 
העיר  לראשות  המרוץ  את   - גבוהות  ומילים 
ירושלים מזין כסף והרבה. על מנת לכבוש את 
נכבדה  נציגות  כס ראש העיר או בכדי להכניס 
גבוהים,  כסף  סכומי  לגייס  עליך  למועצה, 
שיעניקו לך נוכחות בשלטי חוצות, ידרבנו את 
שכרוכה  האופרציה  כל  את  ויממנו  הפעילים 

בהתמודדות.
שמביאה  נדיב  מפלגות  מימון  למרות 
לגייס  והרשימות  המתמודדים  על  המדינה, 
סכומי כסף רבים מראש ובכדי למנוע השפעה 
שורת  בחוק  ישנה  הון,  בעלי  של  חוקית  לא 
כך למשל, הסכום  תרומות.  על קבלת  הגבלות 
המקסימאלי לקבלת תרומה הינו 5,000 ₪ מכל 
 3 בית אב, ועל כל תרומה להיות מדווחת תוך 

ימים מעת קבלתה.
הצצה לרשימת התורמים ומעמידי הערבויות, 
מספקת נקודת מבט מעניינת על החיבורים בין 
בעלי אינטרס ואנשי עסקים לבין הפוליטיקאים 
המקומיים, מעלה תהיות שונות וגם, בוא נודה, 
מספקת את יצר הסקרנות הטבעי בו ניחנו. ובכן, 

הבה נסקור את נתיב הכסף הירושלמי.
זאב אלקין

לא  סכום  סך  כה  עד  גייס  והמתמודד  השר 
גבוה של 15,000 ₪ לטובת המרוץ. התרומות 
איש   – שליסל  קובי  אנשים:  משלשה  ניתנו 
היתר  בין  המוכר  מרעננה,  לאומי  דתי  עסקים 
ההון  לאצולת  מארגן  שהוא  חזנות  משבתות 
הכוורת  מחברי  כאחד  הוזכר  בעבר  המגזרית. 
דוד  הרב הראשי  לבחירת  המצומצמת שפעלה 
'נפקא  ממייסדי   - צימרינג  מיכאל  חנוך  לאו; 
ירושלמיים;  דתיים  צעירים  של  ארגון  מינה', 
חיים שלסר – איש עסקים חסידי שניהל  יוסף 
של  רו"ח  משרד  נגד  משפטית  תביעה  בעבר 

המתמודד המתחרה משה ליאון.
גייס  אלקין  הצנועות,  התרומות  לעומת 
ערבויות שמנות ביותר: חצי מיליון שקלים מלב 
קנגו, אדם שקשה למצוא אחר פעילות כלשהי 
זלבנסקי,  מיורי  שקלים  ומיליון  בישראל,  שלו 
אוליגרך רוסי המתגורר בקיסריה. זלבנסקי נמנה 
על מייסדי עמותת 'מעלות' – המרכז למורשת 
כיו"ר  מתואר  הוא  שם  המועצות,  ברית  יהדות 
מועצת הקהילה של יהודי טומסק. אגב, באתר 
ברכת  את  קיבלה  היא  כי  מצוין  אף  העמותה 

השר זאב אלקין.
בתחילת השבוע, הופיעה ערבות של מיליון 
בנק  סניף  העמיד  אותה  ותקילין  טבין  שקלים 
להבין  ביקשנו  לאלקין.  שמריהו  בכפר  לאומי 
האם  עתק,  ערבות  הבנק  העמיד  מה  סמך  על 

היא ניתנה ישירות לשר או על ידי גורם שלישי, 
למרוץ  שמריהו  בכפר  סניף  מגיע  איך  ובכלל, 
לבדוק  הבטיחה  השר  דוברת  הירושלמי? 
ולחזור עם תשובות. הבטיחה בבוקר, הבטיחה 
ניסתה  לבין  בין  בערב,  והבטיחה  בצהריים 
להרשים בכך שהשר היה עסוק בישיבת קבינט, 
בהמשך,  התקבלה.  לא  תגובה  כה,  עד  אך 
נעלם הדיווח על הערבות מבנק לאומי ותחתיו 

הופיעה הערבות של האוליגרך האמור.
קנגו,  לב  האלמוני  העסקים  לאיש  בהתייחס 
קיבלנו את התגובה שניתנה ל'שקוף': "מדובר 
מרוסיה,  עולה  ישראלי  אזרח  עסקים,  באיש 
השניים  ופועלו.  אלקין  זאב  השר  את  שמכיר 

נפגשו באירועים של הקונגרס היהודי רוסי".
'התעוררות' – עופר ברקוביץ'

למרות שהיא מנהלת קמפיין מושקע ומצוידת 
באנשי קמפיין יקרים במיוחד, הסיעה שראשה 
לראשות  חזק  למועמד  נחשב  ברקוביץ'  עופר 
רק  דיווחיה,  פי  על  כך  כה,  עד  גייסה  העיר, 

44,900 ₪ שהתקבלו מ-13 תורמים.
בין תורמיה ניתן למצוא את איסמעיל ושאחי 
– קבלן ירושלמי עתיר נכסים, שתרם את הסכום 
המקסימלי 5,000 ₪; עו"ד גלעד חריש – תושב 
תרם  'לשובע',  עמותת  ומנכ"ל  השרון  רמת 
1,000 ₪; מירון איזקסון - משורר, איש עסקים 
וקונסול כבוד של לוקסמבורג בישראל, שתרם 

.₪ 5,000
משה ליאון

היותר  הכיסים  בעל  המתמודד  אולי  הוא 
החשבון  ראיית  אימפריית  בזכות   – עמוקים 
אך   – באחרונה  רק  פרש  ושממנה  שהקים 
לטובת  מימון  לגייס  אמור  הוא  גם  כמקובל, 
על  כלל  דיווח  לא  ליאון  זאת,  למרות  המרוץ. 

מאומה, לא על תורמים ולא על ערבויות. 
זה,  "בשלב  בתגובה:  נמסר  ליאון  ממטה 
ממקורות  ממומן  ליאון  משה  של  הקמפיין 
תדווח  בהמשך  שתתקבל  תרומה  כל  עצמיים. 

ע"פ חוק למבקר המדינה".
יוסי חביליו

אביר שלטון החוק ומי שהיה היועץ המשפטי 
שלשה  על  כה  עד  דיווח  ירושלים,  עיריית  של 
אגב,   .₪  11,250 של  כולל  בסך  תורמים, 
ברשומות, מופיעה רשימתו של חביליו בכיתוב 

הבא: "מצילים את ירושלים )לא סופי(".

'ירושלמים' – רחל עזריה

חה"כ  הודיעה  מחודש,  יותר  מעט  לפני  רק 
וכבר  העיר  לראשות  התמודדותה  על  עזריה 

מה  'כבדות',  ערבויות  לגייס  הספיקה 
התמיכה  כוונותיה.  רצינות  על  ללמד  שעשוי 
אישה,  הוא  הלא  מבית,  הגיעה  הראשונה 
סך  על  ערבות  שהעמיד  פרנקל,  אלישיב 
280,000 ₪. ערבות נוספת על סך 300,000 ₪, 

קיבלה עזריה מאדם העונה לשם 'אדם ג'ואל'.
רחל  בראשות  'ירושלמים  לסיעת  במקביל 
'ירושלמים',  לסיעת  נפרד  רישום  קיים  עזריה', 
שהיא למעשה קופת המפלגה עד לעידן כניסתה 
סכומים  גייסה  הסיעה  עזריה.  של  המחודשת 
מ-144   ₪  14,500 הכל  סך  לחלוטין,  זניחים 
כ-100  של  ממוצע  לאמור,  ותורמים,  תורמות 

₪ לתורם.
על  שהכריזה  לאחר  ספורים  ימים 
התמודדותה, תרמה רחל עזריה, ובכן ...100 ₪ 
לטובת הרשימה. מי ש'נפלה בפח' היא היו"רית 
הספיקה  שעדיין  חסן-נחום,  פלר  המודחת 
טרם   ,₪ ב-100  המפלגה  קופת  את  'להעשיר' 

נדדה למפלגתו של השר זאב אלקין.
"אדם  בתגובה:  נמסר  עזריה  רחל  ממטה 
ירושלמי  ישראלי,  אזרח  הוא  פרנק  ג'ואל 
ערכי  עם  ומזדהה  העיר,  מעתיד  לו  שאכפת 
עזריה  העמידה  זה  בשלב  ירושלמים.  תנועת 
ושמונים אלף  אישית לקמפיין מאתיים  ערבות 

שקלים.
שבה  השנה  בחצי  הסיעה,  מימון  "לעניין 
פלר  הגברת  ידי  על  הובלה  ירושלמים  סיעת 
חסן נחום צברה הסיעה חוב עליו היא מסרבת 
לקחת את האחריות הנדרשת לאחר שלא כיבדה 
התנועה.  ונטשה את  את ההכרעה הדמוקרטית 
עזריה  החליטו  יועציהם המשפטיים,  בהמלצת 
הדברים  שיתבהרו  עד  כי  בירושלמים  וחבריה 
לקמפיין  המשאבים  גיוס  החוב,  כיסוי  בעניין 

הנוכחי יהיה באמצעות סיעה חדשה".
'מאוחדים' – אריה קינג

הרשימה החדשה בראשות אריה קינג דיווחה 
על שתי תרומות, אחת על סך 5,000 ₪ מאברהם 
 IRA A צימרינג ו-364 ₪ מאשה העונה לשם

.MOSENCHUK
רשימות לא נתרמות

חדשות  רשימות  שלוש  מופיעות  ברשומות 
שטרם דיווחו על כל תרומה או ערבות. מדובר 
תושבי  קולות  על  המתחרות  רשימות  בשתי 
בראשות  המפה',  על  זאב  'פסגת  זאב;  פסגת 
בדרך  ו'ירושלים  ענתבי  יעל  העיר  ראש  סגנית 
בנוסף לרשימה  נחמיה אסף,  לפסגה' בראשות 

בשם 'ירושלמים לירושלים'.

חשיפת 'קו 

עיתונות'
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בן הרב מקים מפלגה

באר שבע

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

איציק דהאן, בנו של רב העיר לשעבר הרה"ג 
זצ"ל, שאף היה ראש אבות בתי  מישאל דהאן 
הדין בעיר, החליט להקים מפלגה חדשה בשם 
המקומית.  בש"ס  שתתחרה  שבע'  באר  'קול 
כמנכ"ל  שימש  בעיר,  מוכרת  דמות  דהאן, 
של  הארצי  הוועד  ויו"ר  בעיר  הדתית  המועצה 

המועצות הדתיות.
'מיינט באר שבע' אמר דהאן כי  בשיחה עם 
"אני הולך בדרכו של אבי ומורי שדרכו הייתה 
את  ולא  המאחד  את  למצוא  לבבות,  קירוב 
למען  לפעול  העיניים,  בגובה  לדבר  המפריד, 
הפשוטים  התושבים  של  והזכויות  הצרכים 

ולהיות להם לפה".
אמור  איציק  יעמוד  ברשימה  השני  במקום 
המועצה  כיו"ר  שימש  הוא  שאף  במיל'  סא"ל 
חברות  כמה  של  כמנכ"ל  ולאחמ"כ  הדתית 

פרטיות בעיר.

רב העיר מנסה להוביל אחדות חרדית
למרות משקעים רבים בין נציג 'דגל התורה' לנציגי ש"ס, רב העיר מנסה להוביל ריצה משותפת: "הכדור 
נמצא במגרש של ש"ס" • וגם אחרי שהודח מהקואליציה, אלעד צדיקוב לא שולל תמיכה בראש העיר

קווה
פתח ת

הרצליה

ר יהודה
או יו"ר ש"ס מתמודד עצמאית, עוזרו לוקח את המושכות

יו"ר ש"ס המתמודד לראשות העיר, מקים מפלגה עצמאית. את מקומו בראש התנועה יתפוס עוזרו הצעיר 
ציון גזלה • מפלגה דתית חדשה מעוררת סערה: "ליאת שוחט נמצאת בחרדה מש"ס" • כל הפרטים ירושלים

מכה למלול: החברתי עורק

רחובות

'הליכוד'  מטעם  מועצה  חבר  איטח,  אביב 
 – מלול  רחמים  העיר  ראש  עומד  בראשה   –
רשימת  לטובת  המפלגה  את  עזיבתו  על  הודיע 
בן  בעבר  שהיה  דיל,  דיל.  מתן  של  'רחובותי' 
דומיננטית  לדמות  הפך  מלול,  של  טיפוחיו 
על  מלהכריז  רגע  והיה  עצמו  בזכות  וחזקה 
ירד  לבסוף  מלול.  מול  בראש  ראש  התמודדות 
להגדלת  מלפעול  חדל  לא  לרגע  אך  מהרעיון 
רשימתו, ככל הנראה לקראת התמודדות עתידית 

על הראשות.
איטח, נשיא התאחדות הסטודנטים בישראל 
צובר  צעירים,  וזוגות  השכונות  תיק  ומחזיק 
בקרב  יזם  אותם  הישגים  של  שורה  מאחוריו 
הקדנציה,  במשך  בעיר.  הצעירה  האוכלוסייה 
עשה לא מעט כאבי ראש לראש העיר ואף פרש 

לתקופה משורות הקואליציה.
סובל  ברחובות  'הליכוד'  סניף  כי  יצוין 
מסכסוכים פנימיים רבים ומרים, ולא מן הנמנע 
רשימות  שתי  של  לפיצול  יוביל  שהסכסוך 
 – הירושלמית  בזירה  למתרחש  במעט  דומה   -
אנשי  בשליטת  והשנייה  מלול  בראשות  האחת 

הסניף.

פריצת דרך: תיק החינוך תמורת שליטה במתנ"סים בית שמש
סוף סוף, הושגו הבנות שקטות בין 'דגל התורה' למשה אבוטבול • ה'דיל': 'דגל' תקבל חלקים 

מתיק החינוך ובתמורה תוותר על חברת המתנ"סים לטובת 'אגודת ישראל'

בשלישית: בורובסקי רץ לראשות

חיפה

שתי  בעבר  שהפסיד  אחרי  ייאוש:  אין 
הודיע  יהב,  יונה  למתחרה  בחירות  מערכות 
המחודשת  התמודדותו  על  בורובסקי  יעקב 
וותיק  מועמד  היותו  למרות  העיר.  ראשות  על 
תושבים  של  אמונם  את  בעבר  קיבל  שכבר 
רבים, הערכה בעיר היא כי מועמדותו לא צפויה 

לצבור תאוצה.
עד השבועות האחרונים, המתמודדת היחידה 
שבלטה במרוץ מול ראש העיר יונה יהב הייתה 
בחיפה'  'חיים  סיעת  יו"ר  קליש,  רותם  עינת 
שעבר,  בשבוע  יהב.  של  עיקשת  ואופוזיציה 
חיפה  נמל  מנכ"ל  זלצמן,  מנדי  למרוץ  הצטרף 
המקומית  בפוליטיקה  ומוכר.  אהוד  ואיש 
לגורם  יהפוך  הוא  האם  בדריכות  בוחנים 

משמעותי בבחירות.
אינו  כי  זלצמן  אמר  חיפה'  ל'כלבו  בראיון 
ולא  במידה  העיר,  במועצת  להישאר  מתכוון 
ייבחר. "באתי להיות ראש העיר הבא של חיפה, 
לא באתי להתייגע בדיוני מועצת העיר. עם כל 
הכבוד, אני מציע את שירותיי לתושבים כראש 
ספסלי  את  לאייש  שאיפה  בי  מקננת  לא  עיר, 

מועצת העיר".

חשיפה יחיאל  יצחק  רבי  הגאון  הרצליה  של  רבה 
איחוד  של  מהלך  להוביל  מנסה  יעקובוביץ' 
הבחירות  לקראת  בעיר  החרדיות  המפלגות 
הקרובות. בין מפלגת 'גשר' - המזוהה עם 'דגל 
התורה' ומפלגת ש"ס המקומית, שוררים יחסי 
אי אמון על גבול האיבה והדרך לשלום נראית 

ארוכה וקשה מתמיד.
זו שלושה  בקדנציה  הרצליה מכהנים  בעיר 
נציגים חרדיים. שני נציגי ש"ס ונציג אחד של 
המפלגה שכאמור מזוהה עם הסיעה הליטאית. 
הצדדים  בין  תהום  נפערה  הקדנציה,  במהלך 
קו  הוביל  צדיקוב,  אלעד  'דגל'  נציג  כאשר 
השבת  ענייני  על  במחאות  ובלט  נוקשה 

והצניעות, לעומת שתיקת נציגי ש"ס.
תסיסה  שעורר  מכתב  רקע  על  כשנה,  לפני 
את  פדלון  משה  העיר  ראש  הדיח  מקומית, 
והתייחס  העירונית,  מהקואליציה  צדיקוב 
הרצוף  "מכתבך  המהומה:  את  שגרר  למכתב 
באי דיוקים, בורות מדעית וערכית, פחד וחוסר 
הבנה של העידן בו אנו חיים". בתגובה, ביטל 

יו"ר 'דגל התורה' חבר הכנסת משה גפני פגישה 
מתוכננת עם פדלון ובמכתב נזעם הזכיר לו כי 

המפלגה תמכה במועמדותו לראשות העיר.
העיר  רב  מנסה  העבר,  משקעי  למרות  אך 
לאיחוד  להביא  יעקובוביץ'  יחיאל  יצחק  הרב 
הרב,  משותפת.  לריצה  ולהביא  הצדדים  בין 
המזוהה עם מפלגת 'גשר' של צדיקוב, העביר 
לנציגי ש"ס הארצית מספר דרישות עקרוניות 
בהן הוא רואה את עיקרי הדת, דרישות שאם 

יתקבלו – יסללו את הדרך לריצה משותפת.
מסרב  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
לפרטי  להתייחס  צדיקוב  חבר המועצה אלעד 
המגעים, ואומר: "יש לנו את רב העיר, החזון 
איש מינה אותו ועל פיו ישק כל דבר. כל עניין 

יובא להכרעת הרב והוא זה שיחליט".
צדיקוב מוסיף: "אני אומר את זה כבר קרוב 
הרצליה  כמו  בעיר  התורני  הציבור  לשנתיים, 
הכוח  את  להגדיל  הדרך  זו  יחד,  ללכת  צריך 
שלנו, אבל ההחלטה היא של הרב. הרב קבע 
מהלך על פי קוד והדגשים שנתן וכעת הכדור 

נמצא בידיים של ש"ס".
אתה אופטימי?

הפנימית,  "בתחושה 
אם הם עד עכשיו לא נתנו מענה – יש 

כאן גרירת רגליים".
תתמכו  שעברתם,  מה  כל  אחרי 

במשה פדלון לראשות?
בעבר  היו  בזה,  מתעסקים  לא  "אנחנו 
סיפורים אבל אנחנו לא מתרגשים. לא מביטים 
טוב  הכי  מה  קדימה,  מסתכלים  אלא  אחורה 
ממה שיש על השולחן. יש כמה מועמדים ולכל 

אחד מהם משנה סדורה, נבחר בטוב ביותר".
המקומות  איוש  הושלם  כך, השבוע  ובתוך 
הראשונים בסיעת 'גשר', ומי שיוצבו ברשימה 
נציג  בוטבול,  מיכאל  הם  צדיקוב  אחרי 
העיר,  במערב  המתפתחת  הצרפתית  הקהילה 
והרב משה גרשי, ראש מרכז תורני חפץ חיים.

התחממות  ומורדות,  עליות  אינספור  אחרי 
האחרונים  בימים  וכותרות,  ספינים  והקפאה, 
התורה'  'דגל  צמרת  בין  שקטות  הבנות  הושגו 
אבוטבול.  משה  העיר  ראש  לבין  שמש  בבית 
היו  אמורות  זה  שבשלב   – ההבנות  במרכז 
התיקים  חלוקת  עומדת   – בחשאי  להישאר 
התורה'  'דגל  לעצמה  רושמת  שם  העתידית, 

הישגים נאים.
עולה  מוניציפאלי'  ל'שטח  שהגיע  ממידע 
כי על פי הסיכומים בין הצדדים, 'דגל התורה' 
משה  העיר  בראש  תמיכתה  תמורת  תקבל 
הדתית,  במועצה  מלאה  שליטה  אבוטבול 
סלע  ש"ס.  אנשי  בשליטת  נמצאת  שכיום 
מחלוקת עיקרי בין הצדדים היה בדרישת 'דגל 
התורה' את תיק החינוך – שכיום מוחזק על ידי 
וכעת,   – המרכזית  מהסיעה  ארנרייך  ישעיהו 

נמצאה נוסחת הפשרה.

על פי המתווה, תיק החינוך יפוצל לשתיים, 
וחלקים  המרכזית  הסיעה  בידי  יוותר  חלקו 
התורה'.  ל'דגל  יינתנו  ממנו  משמעותיים 
 – החינוך  תיק  ממלוא  לנישולה  בתמורה 
תקבל   – הדרך  פריצת  הגיעה  הזאת  ובנקודה 
שכיום  המתנ"סים,  חברת  את  ישראל'  'אגודת 
מוחזקת על ידי סגן ראש העיר מ'דגל', שמוליק 
לעתירת  אותה  והפך  חיל  בה  שעשה  גרינברג, 

השפעה ותקציבים.
חשיבות  מעט  לא  מייחסים  התורה'  ב'דגל 
לשליטה במועצה הדתית, מאחר ולדבריהם הוא 
המשפיע ביותר על חיי הדת בעיר ובאמתחתם 
בנוסף,  הנוכחי.  הניהול  על  ביקורת  מעט  לא 
משרת יו"ר המועצה הדתית הינה נושאת שכר 
נאה ועל פי הערכה, מי שעשוי לזכות בתפקיד 
העולה,  המקומי  והכוח  המועצה  חבר  הוא 

ישראל סילברסטיין.

ההבנות שהושגו אמורות 
הבחירות  לסאגת  קץ  לשים 

חזית  ולהביא  שמש  ת בבית  י ד ר ח
'דגל  הקרובות.  בבחירות  ' אחידה  ה ר ו ת ה

תוכל להציג את התמורה שקיבלה כהישג נכבד, 
'אגודת ישראל' תוכל להציג פני וותרנים ורודפי 
לקדנציה  הדרך  כל  ואבוטבול? ייהנה  שלום, 

שלישית.
'דגל  צמרת  בין  הושגו  ההבנות  כי  יצוין 
התורה' המקומית בתיאום עם קודקודי הסיעה, 
להתבהרות  עד  ימתין  הסופי  ההסכם  אך 
העניינים בזירה הארצית וכל עוד 'דגל התורה' 
ויתר  ירושלים  באלעד,  צעדיה  על  הכריעה  לא 
הערים החרדיות, לא תוכל היא לצאת בפומבי 

עם ההסכם בבית שמש.

ראשות  על  המתמודד  אהרן  עוזי  ש"ס  יו"ר 
מצרף  הוא  אליה  עצמאית  סיעה  מקים  העיר, 
ינסה למתג  אנשי ציבור חילוניים ובאמצעותה 
שלו,  האם  תנועת  התושבים.  כל  כנציג  עצמו 
ש"ס, תתמודד בנפרד ומי שיעמוד בראשה הוא 
נמרץ שכיהן כעוזרו של עוזי  גזלה, צעיר  ציון 

אהרן.
ש"ס  יו"ר  עיתונות',  ב'קו  שנחשף  כפי 
מול  הראשות  על  להתמודד  באחרונה  החליט 
ראש  להיות  "בכדי  שוחט.  ליאת  העיר  ראש 
ממלכתי  להיות  חייב  אני  חילונית,  בעיר  עיר 
את  אהרן  עוזי  מסביר  חדש",  משהו  ולהביא 
לא  פעם  "אף  נפרדת.  מפלגה  בהקמת  הצורך 
הייתי סקטוריאלי, אבל צריך גם להביא רשימה 

מגוונת וחדשה".
עולה  מוניציפאלי'  ל'שטח  שהגיע  ממידע 
להיכנס  שצפויים  המבטיחים  השמות  בין  כי 
ניסים  ד"ר  את  למצוא  ניתן  החדשה  לרשימה 
טל  המועצה  חבר  ואת  בכיר  מנתח  ארביב, 
מפלגת  מנכ"ל  כמ"מ  בעבר  שכיהן  אשכנזי, 

'קדימה'
תרוץ  אהרן,  של  העצמאית  הריצה  בעקבות 
יקבל  ואת מושכות התנועה  סיעת ש"ס בנפרד 
מהכוחות  אחד  וכבר   25 בן  רק  גזלה,  ציון 

של  עוזרו  היה  הוא  התנועה.  בשטח  הבולטים 
ציבור,  לפניות  מרכזית  לכתובת  והפך  אהרן 
טיפול בביורוקרטיה מול משרדי ממשלה וסיוע 
מדי  התנדב  באחרונה,  לנישואיו  עד  לחיילים. 
במשמרות  הארץ  במרכז  חולים  בבית  לילה 
לשלשה  ההתנדבות  את  'צמצם'  כעת,  מלאות, 

לילות בשבוע.
ובתוך כך, השבוע יצאה לדרך מפלגה חדשה 
בשם 'מאמינים באור יהודה', המורכבת מאנשי 
חב"ד, וחלקים מהקהילה הבוכרית והגיאורגית. 
בורוכוב,  אברהם  עומדים  הרשימה  בראשות 
האחרונות  שבבחירות  העיר,  ראש  סגן  בעבר 
לא עבר את אחוז החסימה, ושאול סאלם, חבר 

מועצה לשעבר.
שעומדת  מי  כי  היא  בעיר  הרווחת  הערכה 
מאחורי הרשימה החדשה היא ראש העיר ליאת 
ש"ס  תנועת  את  'לפרק'  מניסיון  כחלק  שוחט, 
ואת המתמודד מולה עוזי אהרן ולהביא לזליגת 
קולות דתיים למפלגה שתהיה נוחה  ולויאלית 

כלפיה.
יו"ר ש"ס הנוכחי והמתמודד עוזי אהרן מגיב 
לדברים בחריפות ואומר: "ליאת שוחט נמצאת 
בחרדה, תנועת ש"ס מדירה שינה מעיניה והיא 
לא בוחלת בשום אמצעי כדי לצמצם את הכוח 

היא  ש"ס.  ושל  שלי 
שלא  מפלגות  מריצה 

בכדי  רק  מנדט  לרבע  ע יגיעו  ו ר ג ל
המנגינה  את  אומר:  ואני  מאיתנו.  קולות  כמה 

הזאת אי אפשר להפסיק".
יו"ר ש"ס החדש ציון גזלה אומר: "זה הכי 
לאורך  עזר  מי  יודע  הציבור  עלינו,  מאיים  לא 
אני  בקלפי.  דברו  את  יגיד  גם  והציבור  שנים 

מאחל הצלחה לכל המתמודדים".
בתגובה:  נמסר  שוחט  ליאת  של  מטעמה 
"נראה שאנשי ש״ס בעיר נבהלו מאוד מהקמת 
הרשימה החדשה והם מחפשים להשמיץ אותה, 
עומדת  העיר  שראש  ברשימה  מדובר  כאילו 
לא  שוחט  ליאת   - ברור  באופן  יובהר  אחריה. 
עוסקת בהקמת רשימות אחרות והקמפיין שלה 
עוסק בשיכנוע הציבור לבחור בה וברשימתה. 
לעומת זאת, היחיד שמריץ שתי רשימות בעיר 
אשר  אהרון,  עוזי  יהודה,  באור  שס  יו״ר  הוא 
מריץ גם את רשימת שס וגם רשימה עצמאית. 
לא  הוא  כאילו  הציבור  את  להטעות  כדי  זאת 
שאנו  כיוון  לנו,  ברור  לא  הדבר  שס.  מועמד 
מכבדים את תנועת שס ולא מבינים מדוע יו״ר 

שס בעיר מסתיר את תנועתו".

פרסום 

ראשון

פרסום 

ראשון
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דרכי החיזוק: סיפורים נבחרים בפרסום ראשון 

אהוב הממלכה: הגאון הרב 
אהרון מונסונגו זצ"ל

הנופש של מרן נשיא 
ה'מועצת' – טבריה ומירון

אלי כהן

הישיבה  ראש  מרן  של  במעונו  'לחיים'  מעמד  התקיים  השבוע 
החיזוק',  'דרכי  החדש  ספרו  הוצאת  לרגל  אדלשטיין,  הגרי"ג 
המכיל אלפי הוראות והדרכות, עובדות והנהגות, מתוך הגיליונות 
וכעת מופיעים לראשונה בספר מכורך. את  הנדפסים מדי שבוע, 
הקדשה  עם  הישיבה  ראש  מרן  שיגר  הספר  של  הראשון  העותק 

בכתב ידו למרן שר התורה הגר"ח קניבסקי. 
שדברי  רצון  "יהי  לספר:  פתיחה  בדברי  כתב  הישיבה  ראש  מרן 
החיזוק שבספר זה יהיו לתועלת לזיכוי הרבים בתורה, ובתפילה, 
בידי  שהכל  שלמה  ובאמונה  שמים,  וביראת  טובות,  ובמידות 
לגאולה  נזכה  זה  ובזכות  עביד,  לטב  רחמנא  דעביד  וכל  שמים, 

שלמה בקרוב". 
נדיר חתם מרן ראש הישיבה בשמו ושם אביו "ירחמיאל  באורח 
גרשון אדלשטין בן לאאמו"ר הגאון הגדול ר' צבי יהודה זללה"ה 
מח"ס הוד צבי". יצוין כי כשהובא הספר למרן שר התורה הגר"ח 
כשהיה  זצ"ל,  אדלשטיין  הגרצ"י  את  זוכר  הוא  כי  אמר  קניבסקי 
הישיבה,  ראש  מרן  בניו,  שני  עם  ללמוד  בפ"ת  לישיבה  מגיע 

ולהבחל"ח אחיו רבי יעקב זצ"ל. 
'קו עיתונות' מביא בזה בפרסום ראשון פנינים נבחרים מתוך הספר. 

איך אפשר לישון?!

סיפר לי אחד שאם הוא מעיין בדברי תורה לפני השינה, זה כל כך 
יכול  שאינו  עד  אותו  ומרתק  מושך 
נפתלי  רבי  מהגאון  וידוע  להירדם. 
טרופ זצ"ל שאמר פעם כי אינו מבין 
כיצד אדם יכול לישון, אם לא למד 
וכיצד  ללמוד,  מה  לו  יש  הרי  ש"ס 
שייך לישון לפני שגמר את הש"ס, 
כיצד  כן,  גם  הש"ס  את  שגמר  ומי 
שמונח  אדם  וכי  לישון,  יכול  הוא 
יכול לישון, הרי  בראשו ש"ס שלם 
זה מעניין ומתוק כל כך שאי אפשר 

להפסיק!

קדושת התורה ניכרת על הפנים
פעם אחת אמר מו"ר הגרא"א דסלר לאחי רבי יעקב זצ"ל, שהוא 
מכיר על הפנים של כל אחד, האם היום למד תורה או לא. ושאל 
אותו רבי יעקב, האם אני למדתי היום? והביט בו הרב דסלר ואמר, 
יודע  אני  הרי  יעקב,  רבי  לו  ואמר  היום,  תורה  למדת  אמנם  הן, 
הרב  לו  והשיב  ללמוד,  הספקתי  ולא  היום  טרוד  שהייתי  האמת 
דסלר, עצור רגע והתבונן לזכור כל מה שעשית מהבוקר עד עתה, 
וחישב ונזכר כי באמת היו כמה רגעים שדיבר בלימוד עם מישהו, 
ואמר לו הרב דסלר אם כן הנך רואה שנכונים דברי, כי באמת זה 

נחשב שעסקת בתורה, וזה כבר השאיר רושם על הפנים. 

האב צריך להחניף לבנו
יש הורים שמכבידים על הילדים יותר מכוחותיהם, או שמכריחים 
אותם ללמוד ולהתפלל, וכבר הזכרנו שחינוך בכפייה אינו בו שום 
תועלת, ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א הראני, שזה מפורש באבות 
דרבי נתן סוף פרק כ"ו "אדם שיש לו בן ולא למד תורה מאביו, 
בראשון  וכתב  מבקש".  חנופה  הרי  מאחרים,  תורה  ולמד  והלך 
לציון שם: "פירוש, הרי חנופה מבקש ואביו לא חנף לו אך התגאה 
למען  לבנו  יחניף  שהאב  בזה  ורצה  ללמוד,  זכה  לא  לכן  כנגדו, 

הביאו ללימוד התורה".

כיצד משכינים שלום בית?
יש כאלה שמבקשים ברכה לשלום בית, אבל על פי רוב מה שאין 
שלום בית הוא מפני שלא מכבדה יותר מגופו, ואם היה 'מכבדה 
יותר מגופו' היה שלום בית בשלמות. ומעשה שהיה באדם שהיו לו 
הרבה טענות על אשתו, וכבר גמר בלבו לגרשה, אבל תחילה היה 
צריך ללכת לבית דין לסדר את ענייני הגט, וניגש למו"ח הגרי"ז 
דיסקין זצ"ל להתייעץ עימו בזה, ואמר לו מו"ח בפקחותו, דע לך, 
כי בבית דין צריכים לשמוע את שני הצדדים, וכשתבוא לבית הדין, 
ישמעו שם גם את אשתך, מה שיש לה לומר, וגם היא תגיד עליך 
טענות, ואם יראו שהיא צודקת, לא יקבלו את דבריך, לכן כדאי לך 
קודם לדאוג שלא יהיו לה שום טענות עליך, וזה על ידי שתתנהג 

ביחס  אליה 
יותר,  טוב 
לה  יהיו  שלא 
טענות  שום 
כנגדך,  לטעון 
תוכל  ואז 
אותה...  לגרש 
אין  כמובן, 
לומר  צורך 
היה  מה 
שאחרי  הסוף, 
ג  ה נ ת ה ש
כזה  באופן 
לה  היו  שלא 
עליו,  טענות 
גם היא שינתה 
הנהגתה  את 
וחזר  כלפיו, 
השלום לשכון 

בביתם.

זמירות מביאות לידי התעוררות
לו,  ואמרו  אליו  שבאו  זצ"ל  יעקב  הקהילות  במרן  שהיה  מעשה 
עשאוני  אומרת  התורה  הרי  בשמחות,  פסוקים  לשיר  מותר  כיצד 
)סנהדרין קא, א(. והקפיד על השאלה ואמר, מה  זמר  בניך ככלי 
יהיה?!  שלא  זה  גם  שיש,  ההתעוררות  מעט  שגם  רוצים,  הנכם 

הזמירות מביאות לידי התעוררות, המשפיעה גם על הפנימיות.
ועוד מעשה שהיה עם מרן החזון איש זצ"ל שישב פעם בשמחה, 
ואחד  רב,  זמן  במשך  וברגש  בניגון  המקדש"  "יבנה  ושרו 
כדאי  אם  אותו  ושאל  למרן,  מפריע  זה  אולי  חשב  המשתתפים 
שיפסיקו לשיר, וענה מרן "הרי הם בונים את בית המקדש", ולא 
יבנה  שרים  שאם  האמת,  כך  אלא  בדיחות,  לומר  דרכו  הייתה 
המקדש, זוהי תפילה עם רגש שמבקשים ומתפללים על בנין בית 

המקדש, והתפילה יכולה לעזור.

יענקי קצבורג

מונסונגו,  אהרן  הרב  לעולמו  הלך   90 בגיל 
שכיהן כרבה הראשי האחרון של מרוקו.

נפטר  שבירושלים  צדק  שערי  החולים  בבית 
אתמול )שלישי( הרב הגאון רבי אהרון מונסונגו 
תשנ"ד  משנת  מרוקו  של  רבה  זצוק"ל,   )91(
ועד לפטירת רעייתו לפני כשבע שנים. אז עלה 
בית  ובשכונת  עילית  במודיעין  והתגורר  ארצה 
שיבדלחט"א  בניו  אצל  בירושלים,  וגן  בית 
הרב יוסף מונסונגו והרב ידידיה מונסונגו. בחג 
החולים,  לבית  בנו  מבית  פונה  האחרון  הפסח 
בבית  ששהה  בזמן  מוחי  אירוע  שעבר  לאחר 

נכדו בירושלים. 
לבית  פונה  והוא  מצבו,  התדרדר  שני  ביום 
סובל  הוא  כי  נמצא  שם  צדק'  'שערי  החולים 
נאלצו  מכן  לאחר  יממה  בקיבה,  מחיידק 
הרופאים לקבוע את מותו כאשר לצידו שני בניו 

וכמה מחתניו.
בין  במרוקו,  כראב"ד  שימש  זצ"ל  הגר"א 
ירושלים  של  רבה  את  למנות  ניתן  תלמידיו 
לו  שספד  עמאר  משה  שלמה  רבי  הראשל"צ 

מרות בהלווייתו בירושלים.
אומר  הוא  מונסונגו  יוסף  הרב  בנו  עם  בשיחה 
ל'קו עיתונות': "אבא השקיע את כל כולו למען 
הנוער'.  'עליית  אנשי  מול  ישראל  ילדי  חינוך 
ברוך  רפאל  רבי  הגאון  אל  מאוד  מקורב  היה 

המשותף  מן  הרבה  להם  שהיה  זצ"ל,  טולידנו 
בדאגה לדור הבא".

אהרון  לרבי  היו  הממלכה  של  הראשי  כרבה 
יחסים קרובים עם ארמון המלוכה. "מלך מרוקו 
אהב אותו מאוד, לא הסכים שימונה רב ראשי 
בשבע  גם  הרשמיים  האירועים  ובכל  תחתיו, 
השאירו  בישראל,  היה  כאשר  האחרונות  שנים 
והערכה.  כבוד  לאות  אבא  לכבוד  ריק  כיסא 
גם שאל עליו בכל פעם כאשר ראה את  המלך 

מקומו ריק", מספר הבן.
רבי  חתנו  ובנות:  בנים  תשעה  אחריו  השאיר 
יהודה אדרעי בצרפת, בנו רבי שמואל מונסונגו 
ישיבת  מראשי  מונסונגו  יוסף  רבי  בנו  בפריז, 
'דרכי חיים' המתגורר בשכונת 'בית וגן', חתנו 
מסיקה  שלום  הרב  חתנו  זרביב,  ניסים  הרב 
מפריז, חתנו הרב מסעוד דרעי, חתנו הרב משה 
ר"מ בישיבת  ראובן אמויאל  זרביב, חתנו הרב 
'אוצר התורה' ובנו רבי ידידיה מונסונגו מקריית 

ספר.
יהא מליץ יושר על כל עם ישראל

אלי כהן

נשיא  מרן  מגיע  הזמנים  בין  בימי  שנה  כמידי 
לעיר  ביתו  בני  בלוויית  כהן  הגר״ש  המועצת 
לצורך  ימים  מספר  במשך  שוהה  שם  טבריה, 
ציבור  לצד  טבריה  מתושבי  מאות  מנוחה. 

בני  גם  הנופשים בעיר, כמו 
בקעמפים  השוהים  ישיבות 
להתפלל  עלו  בגליל, 
ולהתברך  במחיצתו 
העולים  בין  קדשו.  מפי 
הגיעו  וברכה  להתייעצות 
בוחבוט,  הגרמ״צ  העיר  רב 
אריה  הפנים  שר  ש״ס  יו״ר 
בטבריה  ש״ס  נציגי  דרעי, 
ובכירי  הסמוכות  ובערים 

העיר ופרנסיה. 
מרן  יצא  שנה  מידי  כמנהגו 
נשיא המועצת בסוף השבוע 
מצומצם  מניין  עם  שעבר 
בתפילה  להעתיר  מתלמידיו 
של  בציונם  ישראל  כלל  על 
בגליל  הקדושים  התנאים 
הנס,  בעל  מאיר  רבי  קבר 
קבר  יוחאי,  בר  שמעון  רבי 
רבי  הרמח״ל,  עקיבא,  רבי 
וקבר  הרמב״ם,  ובניו,  חייא 
השל״ה הקדוש. בשל היותו 
בתפילה  מרן  העתיר  כהן, 

בית  עמך  מאות  כאשר  התנאים  לציוני  מחוץ 
ישראל עוברים להתברך מפי קדשו. 

לקראת השבת יצא מרן ליישוב מירון שם שהה 
קודש  במהלך שבת  לאחר השבת.  עד  למנוחה 
התקיימו תפילות השבת במעון הקייט של מרן 
ומחוצה  היישוב  מתושבי  עשרות  בהשתתפות 
לה אשר עלו לשהות במחיצתו 

ולהתברך. 
בערב שבת קודש הגיע למעונו 
האדמו״ר רבי רפאל אבוחצירא 
מרן  וברכה.  להתייעצות 
מימי  בזיכרונות  עמו  הפליג 
מאיר׳  וה׳בבא  סאלי׳  ה׳בבא 
הרבנים  משפחת  שושלת  וכל 

אבוחצירא. 
שעת  שלישית,  סעודה  את 
נשיא  מרן  סעד  דרעווין,  רעווא 
השוהה  האדמו״ר  עם  המועצת 
במהלכה  בסמוך,  קייט  בדירת 
מעניינא  תורה  בדברי  הפליג 
דיומא ודברי שבח על האדמו״ר 
של  המפוארת  השושלת  ועל 

משפחת הרבנים אבוחצירא. 
תפילת  לאחר  השבת,  בצאת 
הכוס  על  מרן  הבדיל  ערבית, 
עוברים  המשתתפים  כשעשרות 
בשעות  קדשו.  מפי  להתברך 
מרן  שב  ראשון  יום  של  הערב 

לביתו שבעיר העתיקה.

לרגל הוצאת הספר מהוראותיו של מרן הגרי"ג אדלשטיין, שיגר ראש הישיבה עותק למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי • כיצד הגיב מרן הגר"ח, למה האב 
צריך 'להחניף' לבנו, איך משכינים שלום בית ומדוע אין בעיה לשיר פסוקים בשמחות?

בגיל 90 הלך לעולמו רבה הראשי של מרוקו, הגאון רבי אהרון מונסונגו 
זצ"ל • בנו הרב יוסף מונסונגו בשיחה עם 'קו עיתונות': "אבא השקיע 

את כולו למען הנוער"

קייט  למנוחה במעון  כהן שהה  הגר"ש  מועצת חכמי התורה  נשיא  מרן 
בעיר טבריה • את השבת האחרונה עשה בלוויית תלמידיו ביישוב מירון 
ואת סעודה שלישית סעד יחד עם האדמו״ר רבי רפאל אבוחצירא • מאות 

עלו להתברך ולשהות במחיצתו • תיעוד

השיחה המלאה עם בנו תפורסם 
במוסף שבת של - צילום: יעקב כהן

מרן שר התורה מקבל את הספר



זה
משקפיים

זה לא
מבצע,

קולקצית הילדים החדשה:
 מבחר מדהים!

2

משקפיים בחינם לחברי:

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

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

חנות הדגל  | חליפות אוסטין 
ר“ח הרב קוק 4 פינת ר‘ עקיבא, בני ברק 

א'-ה' 9:30-22:00 יום ו' 9:00-14:00  
  23:00 עד  שעה לאחצה“ש   מוצ"ש 

כל הכסף 
בחזרה! 

ההגרלה תתקיים ב 31.8.18

קנה בחנות 
וכנס להגרלה 

ט.ל.ח הרשת רשאית להפסיק את המבצע בכל עת 

קולקציה חדשה עכשיו בחנות 

חליפות אוסטין בבלעדיות 

 



כ"ז באב תשע"ח 8/8/18 בני ברק 1226

במצוות  עוסקת  פרשתנו 
בך  יהיה  "כי  ומצווה:  הצדקה 
אביון מאחד אחיך... לא תאמץ את 
לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. 
כי פתוח תפתח את ידך לו..." )דברים טו' 
ידו  את  יפתח  אדם  אם  להבין,  ויש  ז-ח(. 
לתת לעני כדי מחסורו אשר יחסר לו, ברור 
את  סוגר  ולא  הלב  את  מאמץ  לא  שהוא 
היד. מדוע צריכה התורה לכפול ולהדגיש 
וסגירת היד, לאדם  את איסור אימוץ הלב 

שפותח את ידו לתת לעני ולנזקק?
רש"י מפרש: יש לך אדם שמצטער אם 
נאמר: "לא תאמץ".  יתן, לכך  יתן אם לא 
ידו וקופצה, לכך  יש לך אדם שפושט את 
להבין  יש  פה  וגם  תקפוץ".  "לא  נאמר: 
הרי מדובר באדם שבסופו של יום נתן ביד 
רחבה לעני. נכון, היו לו מאבקים מול יצרו 
הרע והרהורים על כך. האם בשל כך עובר 
תקפוץ"?  ולא  תאמץ  "לא  של  איסור  על 
אדרבה, יש להגדיל את שכרו שנאבק מול 

טבעו ועמד בהם!
ללמדנו  הכתוב  שכוונת  לומר  יש 
ככל  שלמה  להיות  צריכה  צדקה  שמצוות 
שניתן. יש אדם המבקש כי ישבחו את ליבו 
הרך והטוב בגין פתיחת היד. האחר מבקש 
לנו  אומרת  הרחבה.  ידו  בשבח  לדבר 
התורה כי מצוות הצדקה המעולה והטובה 
היא מתן בסתר. "לא תאמץ את לבבך ולא 
ירע  ולא  ידך מאחיך האביון...  תקפוץ את 
מצוות  תראה  כך  אם  לו",  בתתך  לבבך 
יברכך  הזה  הדבר  בגלל  "כי  שלך  הצדקה 
ה' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך" 

)טו' י'(.
המעשה הזה מובא בספר 'חסד לאברהם' 
הגאון  זיע"א,  חיים'  ה'חפץ  של  מחדב"נ 
שמעתי  כתב:  וכך  זצ"ל,  כהן  אהרון  רבי 
בילדותי מרבי ר' צבי זצ"ל, שמצא בפנקס 

ישן מעשה מפליא.
היה גביר גדול אך קמצן מאוד שלא נתן 
לצדקה אפילו פעם אחת, והיו הכל מבזין 
 – הגדולה  בעיר  נמצאו  לעומתו  אותו. 
קראקוב נדיבים גדולים בעניינים מיוחדים. 
גדול  חסד  לבעל  ידוע  היה  מהם  אחד 
פתוח  היה  ביתו  אורחים,  הכנסת  במצוות 
יצא שבע.  רעב  לביתו  הנכנס  וכל  לרווחה 
נדיב אחר היה מוכר לחם בזול מאוד לכל, 
כדי שהעני ימצא לקנות בזול ולא יתבייש. 
נדיב אחד חילק לעניים בשר ודגים לשבת 
מלביש  במידת  החזיק  אחר  נדיב  ויו"ט. 
נדיב  העניים.  לכל  שהלביש  ערומים, 
אחר החזיק במצוות הכנסת כלה בנדיבות 
ביקור  במצוות  החזיק  אחר  נדיב  גדולה. 
בעת  העניים  לצרכי  שהשתדל  חולים 
וכולם  כלום.  להם  יחסר  שלא  חוליים 
מפעלות  בסיפור  לשבח  מפורסמים  היו 
היה מפורסם  צדקתם, כשלעומתם העשיר 

לגנאי בקמצנותו.
הניח  לא  הוא  הזה  העשיר  כשנפטר 
ישנם  מותו.  אחרי  גם  לצדקה  בצוואתו 
לצדקה,  מקמצים  שבחייהם  כאלה  אנשים 
אך מצווים שמעזבונם יחלקו לצדקה, וזה 
גם בצוואתו לא נהג כמוהם. מובן כי הכל 
היו מבזין אותו ובצדק, ומשום כך גם לא 

נספד כהלכה ונקבר בכבוד.
לאחר כמה שבועות מיום פטירתו, חדל 
לכל  שעריו  לפתוח  אורחים  הכנסת  בעל 
כמו  נסגרו.  ושעריו  הקודם  כמנהגו  הבא 
אח"כ  בזול'.  'לחם  של  החנות  נסגרה  גם 
פסק גם בעל ה'בשר ודגים' מלחלק לעניים 
נעשה  נדיבותם.  הפסיקו  כאחד  וכולם 

לצעוק  העניים  והחלו  בעיר  גדול  רעש 
שהיו  כפי  בהם  שיתמכו  הקהל  לראשי 
בבית  לאסיפה  הקהל  ראשי  קראו  רגילים. 
לקרוא  הרב  שלח  העניים.  לתקנת  הרב 
מה  הנאספים,  כל  לפני  ושאלם  לנדיבים 
מעשי  את  אחד  ביום  שהפסקתם,  ראיתם 
הצדקה שלכם ואינכם באים לעזרת העניים 

כמנהגכם הטוב זה כמה שנים?
רבינו  "ידע  ואמרו:  במר  פיהם  פתחו 
אנו  כי  הנכבדים  כל הנאספים  וידעו  היקר 
מה  כפי  האלה  לצדקות  לפזר  בכוחנו  אין 
המפורסם  הקמצן  שהעשיר  אלא  שעשינו. 
הוא שמימן את כל הטובות על ידינו, אלא 
שלא רצה ליהנות בכבוד המצווה שהעניים 
ישבחוהו ויכבדוהו, וגם כל העם יכבדוהו. 
מה עשה? מינה אותנו לשלוחיו ומסר לכל 
אחד מאתנו סכום הגון, וציווה על כל אחד 
הצדקה  ממצוות  אחת  במצווה  להתעסק 
הוסיף  אך  ידעתם.  כאשר  גדולה  במידה 
לזה לצוות להיזהר בכל תוקף שלא ייוודע 
הדבר שהוא-הוא הנדיב האמיתי, כדי שלא 

ליהנות מהכבוד המדומה. 
בכל  להיזהר  אותנו  לזרז  הוסיף  עוד 
נגרום שום צער  מעשי הצדקה שלו, שלא 
ועלבון לאחד מהמקבלים. וקיבלנו כל אחד 
שאזל  עד  שליחותינו  ועשינו  תפקידו  את 
בכוחנו  אין  וכעת  בידינו,  שמסר  הכסף 
להמשיך את מעשה הצדקה על חשבוננו". 
כשמוע כל הנאספים את הסיפור הנורא הזה 
נתפלאו מאוד. וביותר נתפלא הרב על גודל 
תיכף  וקרא  המפורסם,  העשיר  של  נפשו 
לשמש וציווהו להכריז בכל בתי הכנסת כי 
למחרת יתכנסו כולם בבית הכנסת המרכזי 

והרב יספיד את העשיר הידוע.
ההספד,  אל  באו  העיר  בני  כל  כי  מובן 
איש לא נעדר. החל הרב את הספדו ואמר: 
הגדול  את העשיר הקמצן  להספיד  "באתי 
בביהמ"ד הגדול הזה. בטח תשאלו, מדוע 
אני מזלזל גם עתה בכבודו לקוראו בכינוי 
המחפיר 'קמצן גדול', כשהכל יודעים עתה 
את רוב פזרנותו. כמה רעבים האכיל. כמה 
על  נתרפאו  חולים  כמה  הלביש.  ערומים 
ידו.  ועוד כמה צדקות שעשה עד להפליא? 
כי  לכם  ידוע  הלא  הדבר:  לכם  אסביר 
כל מעשה טוב ומועיל שיעשה האדם, בין 
שבין  מה  ובין  לחברו  אדם  שבין  במצוות 
טובת  איזה  מקבל  הוא  אם  לשמים,  אדם 
משבחים  אדם  שבני  כבוד  איזה  או  הנאה 
אותו, ינוכה משכר המצווה הנאה זו שנהנה 
שכיבדוהו.  והשבח  מהכבוד  הזה  בעולם 
רצה  שלנו  הקמצן  הנדיב  כאשר  ולכן, 
ויקבל  בשלמותה  המצווה  כל  לו  שיישאר 
ניכוי  שום  שיופחת  מבלי  מושלם  שכרו 
כל  על  ומינה  הלך  עשה?  מה  בעוה"ז, 
נאמנים  מיוחדים  גבאים  הצדקה  מעשי 
יאות  כזה  ובאופן  באמונה,  הכל  שיתנהגו 

שלא יקבל כבוד ע"י מעשה המצווה. 
'קמצן  בשם  עתה  לקוראו  יאות  לזאת 
נורא  באופן  באמת  קימץ  שהרי  גדול'. 
לו  שיישארו  שלו,  הצדקה  מעשה  כל  את 
כמלוא  אפילו  מהם  יופחת  ולא  בשלמות 

נימה. ואין לך קמצן גדול מזה.
את  תאמץ  'לא  בתורה:  שנאמר  מה  זה 
אל  תקמץ.   – ידיך'  את  תקפוץ  ולא  לבבך 
את  שיכבדו  כדי  כוונה  הצדקה  עם  תעשה 
 – אדרבה  ידך.  פתיחת  את  ויעריכו  לבבך 
תקמץ, כדי שלא תיהנה מהכבוד המדומה, 
ויישאר לך שכרך מושלם לעוה"ב, שעליה 
ה'  יברכך  הזה  הדבר  בגלל  כי  נאמר: 

אלוקיך בכל מעשיך...

לא תאמץ ולא תקפוץאכילת הפירות בעולם הזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ְּבָרָכה  ַהּיוֹם  ִלְפֵניֶכם  נֵֹתן  ָאנִֹכי  "ְרֵאה 
רבותינו  כו(.  יא,  )דברים  ּוְקָלָלה" 
אומרים )קידושין לט ע"ב, חולין קמ"ב 
האדם  ליכא,  עלמא  בהאי  מצוות  ששכר  ע"א( 
אינו מקבל שכר המצוה בעולם הזה אלא רק את 
הפירות הנולדים ממנה, נהנה מפרותיהם בעולם 
הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא )יעוי' פאה פ"א 

מ"א(. 
נֵֹתן  ָאנִֹכי  ְרֵאה  הפרשה,  בתחילה  שנרמז  וזה 
הקרן  אך  הפירות,  אלו  ְּבָרָכה-  ַהּיוֹם  ִלְפֵניֶכם 
ר"ת:  "ּוְקָלָלה"  הבא,  לעולם  ונשמרת  קיימת 
ולכן הסמיכה  ה'בא.  ל'עולם  ל'ו  ק'יימת  ו'הקרן 
התורה את הברכה לקללה )"ְּבָרָכה ּוְקָלָלה" ולא 
פירטה את הברכה תחילה ואח"כ הקללה(, לרמז 
שגם הקללה היא ברכה, שהקרן קיימת לו לעולם 

הבא.
על  מקשה  זיע"א  הכהן  חויתה  רבי  הגאון 
ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  ֶאת  הפרשה,  בתחילת  הפסוק 
לרבות  בא  "את"  כל  כז(,  יא,  )דברים  ִּתְׁשְמעּו 
)פסחים כב ע"ב(, ולכאורה מה בא לרבות בפסוק 

זה? ועוד, מה ביאור המילה "אשר"?
ומבאר זאת על פי דברי רבותינו )תוספתא פ"ד 
ו( שגדולה  כ,  דסוטה ה"א, הובא ברש"י שמות 
מידה טובה ממידת פורענות פי חמש מאות. זאת 
אומר ששכר המצוות הוא פי חמש מאות מעונש 
ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ֶאת  הכתוב:  וזה שרמז  העבירות. 
בעד מצוה אחת מקבל  א-1,  "אשר"-  ִּתְׁשְמעּו", 

האדם ש"ר- 500, פי חמש מאות!
ישראל  את  יתברך  ה'  דן  מדוע  מובן  זה  ולפי 
וחילולי  עבירות  ריבוי  שיש  אף  על  לטובה, 
המצוות  את  המקיימים  שמעט  כיון  וכו',  שבת 
ולכן  מהעבירות,  מאות  חמש  פי  ופועלם  שכרם 
ונשארים  הגובה  על  ישראל  נמצאים  תמיד 
זה בכל עת מייחלים אנו  וקיימים. ומטעם  חיים 
מתייאשים  ולא  צדקנו,  משיח  לביאת  ומצפים 
לעשיית  השתדלות  שכל  לפי  העבירות,  מריבוי 
מצוה ולימוד תורה, מעלתה ועוצמתה רבה לפני 
דברי  עומק  וזהו  הגאולה,  את  ומקרבת  הקב"ה 
רבותינו )אבות פ"ב מ"א( והוי זהיר במצוה קלה 

כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות.

מחשבה טובה

הברכה  את  התורה  תולה  הפרשה  בהמשך 
והקללה בשמיעה, "ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל 
ִתְׁשְמעּו"  ֹלא  ִאם  ְוַהְּקָלָלה  אלוקיכם...  ה'  ִמְצוֹת 
שבברכות  ביניהם,  יש  חילוק  אך  כז-כח(,  )שם, 
ִמְצוֹת ה' אלוקיכם"  ֶאל  ִּתְׁשְמעּו  נאמר רק "ֲאֶׁשר 
וכבר אז מובטח הברכה והטובה, ואילו בקללה 
עשיית  גם  אלא  בלבד,  השמיעה  אי  מספיק  אין 
ה'  ִמְצוֹת  ֶאל  ִתְׁשְמעּו  ֹלא  ִאם  "ְוַהְּקָלָלה  מעשה, 
ֱאֹֽלֵקיֶכם ְוַסְרֶּתם ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם 

ַהּיוֹם".
ע"א(  מ  )קידושין  רבותינו  שאמרו  וכפי 
שמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, ואילו 
מצרפה  הוא  ברוך  הקדוש  אין  רעה  מחשבה 
"ֶאת  תורה,  דברי  לשמוע  שבא  אדם  למעשה. 
בדברי  השמיעה  עצם  ִּתְׁשְמעּו"-  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה 
התורה כבר פועלת את פעולתה, ומעניקה לאדם 

שפע ברכה וטובה. 
לפעול  שעלינו  והמרכזי  הראשי  הדבר  ולכן 
התורה  דברי  את  להשמיע  הוא  בדורנו  וליזום 
אצל כל המון בית ישראל. אפילו אם בתחילה לא 

יקיימו, עצם השמיעה תשפיע טובה וברכה. 
בית  מאחינו  רבים  בדורנו  העגומה  במציאות 
מתורתנו  דבר  וחצי  דבר  יודעים  אינם  ישראל 
הקדושה, לפני כמה שנים שאלו את אחד מאישי 
הציבור שאלה פשוטה שכל ילד שר ומפייט אותה 
ישראל,  לעם  יש  אבות  כמה  פסח,  בליל  בהגדה 
אך גם את זאת לא ידע וענה שיש ארבעה אבות.. 
ְוַעל ַאְרָּבָעה ֹלא ֲאִׁשיֶבּנּו )עמוס א, ד(. ופעם אחת 

הלכה הרבנית שתחי' לתופרת על מנת שתתפור 
לה שמלה, ובדרך אגב ניסתה לקרבה ולדבר על 
התופרת  השיבה  השבת.  שמירת  בעניין  ליבה 
אישה  דווקא  אני  ככה,  אותי  תראי  "אל  ואמרה 
בשבת,  הרבה  לבשל  לא  ומשתדלת  מסורתית, 

אלא רק בצמצום.." כדי למעט בשיעורים.
לדברי  והאזנה  שמיעה  מחוסר  נובע  זה  כל 
התורה הקדושה, ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבוֶֹתיָה 
ָׁשלוֹם )משלי ג, יז(, אך זאת ירגיש האדם רק אם 
מטעמה  ולטעום  לשמוע  לבא  הצעד  את  יעשה 

הנפלא, ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טוֹב ה' )תהילים לד, ט(. 
"ֶאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו", כל הברכה נמצאת 
בעצם שמיעת דברי התורה שאדם שומע ומאזין, 
והם הם מקדשים, מזככים, ומדביקים אותו לה' 

יתברך.

ראה אלול הגיע 

הרחמים  חודש  אלול  לחודש  אנו  נכנסים 
והסליחות, ראה- ר'אה א'לול ה'גיע, ֶּבן ָאָדם, ַמה 
ְּלָך ִנְרָּדם, קּום ְקָרא ְּבַתֲחנּוִנים )מנוסח הסליחות(, 
לפני  השנתי  המאזן  את  להגיש  להתכונן  ועלינו 
תפילות  כמה  השנה,  ראש  ביום  עולם  בורא 
כמה  למדנו,  איך  למדנו,  כמה  השנה,  התפללנו 
אסורים,  ודיבורים  הרע  מלשון  פינו  את  שמרנו 

כמה שמרנו את עינינו ומחשבתנו.  
אלול  מא'  הכנה  ימי  ארבעים  בפנינו  עומדים 
למלאות  אנו  יכולים  שבהם  הכיפורים  יום  עד 
לקראת  הטובים  והמעשים  המצוות  מצבורי  את 
המשפט הגדול והנורא, רבי ישראל מסלנט כותב 
באגרתו )אור ישראל מכתב י״ד( ״כי מלפנים כל 
אלול..״,  קדוש  הקורא  מקול  פלצות  אחזו  איש 
כשהיו מברכים את חודש אלול היה רבי ישראל 
כדי  עד  וחלחלה  ברטט  כולו  מתמלא  מסלנט 

עילפון, ימי הדין מתקרבים וצריך להתעורר.
שבים  ואינם  שממתינים  אדם  בני  ישנם 
ראש  עד  זמן  עוד  שיש  בטענה  אלול  בתחילת 
השנה, ״כשנכנס לחודש תשרי שמזלו מאוזניים-

לנצל  צריכים  נכון,  זה  אין  אך  נחזור..״  משפט, 
את הימים הגדולים שניתנו לנו בחודש אלול כבר 
במאמר  המפרשים  זאת  רמזו  ורמז  מתחילתם, 
רבותינו )ברכות סא ע״א, עירובין יח ע״ב( אחרי 
בתשובה  לחזור  מוטב  אישה,  אחרי  ולא  ארי 
מזל  שמזלו  אב  חודש  אחרי  טובים  ומעשים 
אריה, מלשוב בתשובה אחר חודש אלול שמזלו 
בתשובה  לשוב  לאדם  לו  כדאי  )אישה(.  בתולה 
״אחרי ארי״-לאחר חודש אב )ר״ת- א’לול ב’א(, 

״ולא אחרי אישה״ - לאחר חודש אלול. 
הימים הללו הם ימים קדושים, ֲאִני ְלדוִֹדי ְודוִֹדי 
עם  אני  המלך,  אצל  אני  ג(,  ו,  השירים  )שיר  ִלי 
לי,  דודי  לדודי,  אני  איתי,  נמצא  והמלך  המלך, 
מלכות,  של  לסוג  נכנסים  הזה  הקדוש  בחודש 
ָּבִנים ַאֶּתם לה' אלוקיכם )דברים יד, א-ב(, ישראל 
בני מלכים. כשהמלך נמצא איתנו סדר ההנהגה 
דיבורים,  אותם  לא  הדיבורים  אחרת,  הוא 
והמעשים לא אותם מעשים, התפילות לא אותם 
תורה,  לימוד  אותו  אינו  התורה  ולימוד  תפילות 
שהתנהגו  הנהגות  אותם  עם  לבוא  יכולים  איננו 
קודם לכן, נכנסנו להיות בני מלכים, עכשיו צריך 
ומילה  מילה  בכל  להיזהר  מלך,  בן  כמו  לדבר 
שמוציאים מהפה, ללמוד בהתמדה ולא להפסיק 
כיון  הלב,  מעומק  ולהתפלל  הלימוד,  באמצע 

שהמלך נמצא איתנו. 
יכנס  והסליחות  הרחמים  שחודש  רצון  יהי 
בישועה  לראות  ונזכה  ולברכה  לטובה  עלינו 

השלימה בקרוב, אמן. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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של  הגדולה  הזכות  ועמו  כאן  אלול 
פי  על  עצמן  הסליחות  סליחות.  אמירת 
לשנות  האדם  את  מחייבות  המסורת  מיטב 
בכדי  השינה,  זמן  שבהן  והחשוב  ממנהגיו 
לזכות לקום בחצות לילה ולהישאר נעור כל 
הלילה בתפילה, חייבים ללכת לישון מוקדם 

יותר.
זה  הרע,  היצר  שליטת  שבזמן  ידוע 
לעשות  אותי  ודוחף  האדם  את  שמחטיא 
מעשים רעים וקשים הינו כח המתעורר, כפי 
שנלמד ממבנה הנפש לאר"י הקודש בשער 
הזה  החודש  עצם  ולכן  חיים,  בעץ  הנו"ן 

דורש מהאדם שינוי בהרגלי השינה. 
ברור שהטכנולוגיה ויצירת החשמל גרמו 
מסכת  נלמד  אם  בראשית,  סדרי  לשינוי 
ברכות, שם מובא סדר יומו של האדם על פי 
חוקי הטבע, זמן השינה היה מיד אחרי צאת 
הכוכבים והקימה הייתה עם עלות השחר או 
אחרי חצות לילה, כפי שמביא השולחן ערוך 
וכן הרמב"ם, זמנים אלו נקבעו להלכה ולא 
של  הטבעי  לתפקוד  קשר  להם  יש  במקרה 

הגוף האדם.
להשיג  שעלינו  מכל  החשוב  הדבר 
שינה  הרגלי  שינוי  הינו  אלול,  בחודש 
יגררו אחריהם שינוי של ממש  בכדי שאלו 
הם  אלו  והרגלים  שלנו,  החשיבה  בהרגלי 
במערכת  הורמונים  של  וזרימה  תולדה 
מלטונין,  נקרא  השינה  של  ההורמון  הדם. 
הורמון זה אחראי על פעילויות רבות בנפש 
ובגוף, אם לא ישנים בין השעה עשר בלילה 
אדם  כל  תלוי  לערך,  בוקר  לפנות  לשתיים 
לפי מזגו, אז הורמון השינה לא יזרום בדמנו 
וכתוצאה מכך הרבה מערכות יוצאות מכלל 
איזון, והחשובה שבהן היא מערכת העיכול 
גם  הגוף.  את  שמזינים  החומרים  ופירוק 
אופן האכילה משתנה כשאנו ישנים בלילה 

בזמן העיקרי לביצוע עיכול המזון.
לכל  מחלק  האדם  של  הביולוגי  השעון 
פי  על  ביום תפקוד מערכת שונה,  שעתיים 
קווי החשמל העוברים  המרידיאניים, שהם 
מרידיאניים  ל12  מתחלק  היום  בגופנו, 
וללחות  העיכול  למערכת  הקשורים 

הקשורות אליה כפי שנביא לפניכם:
מהשעה 13 – 15 אחה"צ המעי הדק

מהשעה 15 – 17 אחה"צ שלפוחית השתן
משעה 17 – 19 בערב כליות

מהשעה 19 – 21 בערב מעטפת הלב
המחמם  בלילה   23   –  21 מהשעה 

המשולש התריסריון
מהשעה 23 – 01 לפנות בוקר כיס מרה

מהשעה 01 – 03 לפנות בוקר כבד
מהשעה  03 – 05  לפנות בוקר ריאות 

מהשעה 05 – 07 בבוקר מעי הגס
מהשעה 07 - 09 בבוקר קיבה

טחול  צהריים  לפנות   11  –  09 מהשעה 
ולבלב

מהשעה 11 – 13 אחה"צ לב
הביולוגי  השעון  סביב  חלילה  חוזר  וכן 
לאורך  שיש  המשמעות  האדם.  גוף  של 
שעות  הרמב"ם  וכדברי  האדם  של  חיים 
השינה. אם האדם ישן מצאת הכוכבים וקם 
בחצות לילה או קודם עלות השחר, המנוחה 

והשקט המוחי מאפשרים לכליות, מעטפת 
הלב, התריסריון, כיס המרה והכבד לתפקד 
בצורה יעילה ונכונה. אין ספק שאם חלילה 
לתפקד  מצליח  לא  או  חולה  האדם  וחס 
מערך  סדר  כל  הללו,  מהמערכות  באחת 
יציאה  שחווה  ומי  מאיזון  יוצא  העיכול 
מאיזון באחת ממערכות אלו יכול לתאר את 

הנזק הנפשי שנגרם מכך. 
בעל  הדור  כשפוסק  רבות,  שנים  לפני 
קבע  הוא  עמנו,  חי  זצ"ל  הלוי'  ה'שבט 
מלפעול  יחדלו  ברק  בני  בעיר  שהחנויות 
רצו  רבים  בלילה,   23:00 מהשעה  החל 
רבים  בלילה,  לישון  שיוכלו  ומנוחה  שקט 
מהם היו מבוגרים, חולים, הורים שעובדים 
יכלו לישון את שנת  ובעיקר תינוקות שלא 
אנשי  כך?  על  כעסו  ומי  שלהם.  הלילה 
והלילה  היום  כל  את  לנצל  שרצו  עסקים 
להרויח כסף, ובעיקר אותם שאהבו לבלות 
שלהם  השינה  שעון  שהרי  בלילה,  ולטייל 
וקמים  בבוקר  נרדמים  היו  והם  התהפך 

לפנות ערב. 
חוק  חקקו  שערים  במאה  בירושלים  גם 
לבוא,  איחרה  לא  הטובה  התוצאה  כזה. 
רבים וטובים שכבר לא מצאו ענין בלילות 
פשוט הלכו לישון בערב וקמו בבוקר דשנים 
ורעננים, וזאת משום ששנת הלילה מחזקת 
החשובות  למערכות  ומאפשרת  האדם  את 
להתחדש, וכאשר אדם קם משנת לילה הוא 
של  מושג  יש  לשינה  אכן  כי  שבע,  מרגיש 

רעב ושובע. 
הביולוגיות,  בשעות  ישנים  לא  כאשר 
הכליות,  שמערכות  משום  שבע  אינו  הגוף 
מעטפת הלב, התריסריון, כיס המרה והכבד 
לא יצליחו לבצע את תפקודם וממילא מערך 
להתקפי  הגורם  הלב  שריר  נפגע.  הנוזלים 
לב, כיס המרה המאתחל את הכבד ולבסוף 
הכבד שאחראי על טיב ואיכות הדם. פגיעה 
הגוף  מקרית,  היא  כאשר  אלו  במערכות 
מחדש,  ולהתחיל  עצמו  את  לפצות  יודע 
אבל אם אנו פוגעים בשעות תפקודו לאורך 
זמן, מחלות שאינן מחלות מתחילות לצוץ 
והחיפוש אחר רפואתן כמעט ואינו מפסיק.

אדם  שמכינים  שלפני  כשם  כן,  על 
כשירים  להיות  צריכים  אנו  כך  למשפט, 
להישפט לפני אדון כל הארץ בראש השנה. 
עם  שופט  לפני  באים  שאם  ומפורסם  ידוע 
וכילה את  כל הלילה  ישן  רדום שלא  עו"ד 
מאד,  גדול  להפסד  הסיכוי  בהבלים,  זמנו 
גופנית  עצמו  את  מכין  הסנגור  אם  אבל 

ונפשית למשפט, או אז גדל הסיכוי לנצח. 
ביום הדין,  זכאים  אם אנו חפצים לצאת 
שלנו,  סנגורים  יהיו  גופנו  חלקי  שכל  טוב 
יהיו  הם  להם  שנצטרך  ברגע  כן,  לא  שאם 
ובמיוחד  עלינו?  יהיה  ומה  ויישנו,  עייפים 
זעם  כנגד  שהוא  מרה  כיס  יועצות,  כליות 
הלב  שריר  על  נדבר  ושלא  פתאומי  וכעס 
שלא נקבל התקף לב ביום המשפט, ולבסוף 
הדם,  וממלכת  איכות  מלך  שהינו  הכבד 
דם,  הינו  האדם  כלומר  האדם,  כי  ככתוב 
שנקום  וטוב  הדמים,  הם  דמיך  כי  ככתוב 
הסליחות  לאמירת  שינה  ושבעי  טובים 

שמזככות ומטהרות את נפש האדם.  

לקח טוב
נתתי לכם

כי

שינוי זמני השינה

ספה מעור פלוס 

ריקלינרים ב- ₪2,999
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היותה  מלבד  החופשה, 
אוכל  בפיתויי  מלאה 
מזינים,  אינם  שבהחלט 
היא גם זמן מצוין לבלות 
הפנוי  הילדים.הזמן  עם 
מצוינת  הזדמנות  הוא 
ערך  יחד.מלבד  לבשל 
בבישול  הצוות  עבודת 
נחשפים  הילדים  יחדיו, 
האוכל  הכנת  לדרך 
היכולות  את  ומפתחים 
טונה  שלהם.  האישיות 
מציגה  סטארקיסט 
טיפים לבישול עם ילדים 
לפיצה  מתכון  ומציעה 
המשפחה  שכל  טונה 

תאהב. 

כללי  על  הקפידו 
בטיחות

תינתן  שלילדים  כדי 
במטבח  עצמאות  יותר 
להיות  תוכלו  ואתם 
השתמשו  רגועים, 
ידידותיים  בכלים 
בכלים  ולא  לילדים 
מסוכנים כמו סכין חדה. 

לידה  להיות  תמיד  שעליכם  לב  שימו  באש,  שימוש  נעשה  כאשר 
ולהשגיח. הסבירו לילדיכם את חשיבות כללי הבטיחות וליווי אדם בוגר 

בעת העבודה במטבח. 

תנו להם לקחת חלק
מתאים,  קולפן  בעזרת  הירקות  את  בזהירות  לקלף  הילדים  את  למדו 
העצמי,  הדימוי  את  בונה  זו  פעולה  קציצות.  ליצור  או  רכיבים,  לערבב 
גורמת לילדים תחושת גאווה והישג, ואתם תתפלאו איך הם טורפים את 

מה שהכינו בלי שתצטרכו לנדנד. 

הגביהו אותם
יותר  יהיה  ידי כיסא או דרגש כדי שלילדים  דאגו להגבהה מיוחדת על 

קל להצטרף לבישול.

שלבו מזונות בריאים
את  שתחשפו  ככול 
בעבודה  ילדיכם 
חדשים  גלם  לחומרי 
דגים,  ירקות,  כמו 
הם  וכדומה,  תבלינים 
הבישול  מתהליך  יהנו 
לטעום  יעזו  וכן  יותר 
את המאכלים שסירבו 
לאכול קודם לכן. בדרך 
מבשלים  שילדים  כלל 
כדי  תוך  טועמים  הם 

התהליך.
נשלב  אם  לדוגמא: 
טונה,  הארוחה  בהכנה 
נראית  אינה  אשר 
גם  נאפשר  דג,  כמו 
לילדים שאינם חובבים 
והמראה  הריח  את 
להיחשף  הדג,  של 
לאכילת דגים ולערכים 

התזונתיים שלהם. 

שמרו על היגיינה
הקפידו על כללי ניקיון והיגיינה בעבודה במטבח. פעולה זו תרגיל את 

הילדים לדאוג לסדר ולניקיון בשגרה היומית שלהם. 

תנו לילד לבטא את עצמו
אפשרו לילד חופש יצירתי, תנו לו להפעיל את הדמיון בצורת ההגשה 
וירגיש  החלטות  יקבל  הילד  במתכון.  נמצא  שאינו  מרכיב  בתוספת  או 

תחושת שייכות. 

העיקר הכוונה
אל תשכחו לכל אורך הדרך להחמיא לילד גם אם המתכון לא יצא בדיוק 
כמו שרציתם. בסופו של דבר, העיקר שהילדים נהנו ואכלו את המנה 
שהכינו. חשוב לחזק את הביטחון העצמי של הילד גם כאשר הוא מתכוון 

ולא מצליח. 

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פיצה בתוספת טונה מעושנת* 

טיפים
עזרה ראשונה שמומלץ 

לקחת לחופשה

• אמצעי הגנה מפני השמש: כובע רחב שוליים ומגן עורף, משקפי שמש 
מסנני קרינה, קרם פנים וגוף עם מקדם הגנה גבוה מפני השמש, שפתון 

להגנת השפתיים מיובש ומשמש. 
שלא  למקרה  )ולהורים(  לילדים  החום  למדידת  דיגיטלי  חום  מד   •

מרגישים טוב. 
• הגנה מפני עקיצות יתושים: תכשיר דוחה יתושים למבוגר ולילד.

• קרם או ג'ל להרגעת העור במקרה של עקיצה או לאחר חשיפה לשמש.

• לטיפול בכאבים: כדורים או סירופ לשיכוך כאבים. טיפות לכאבי אוזניים.
• לטיפול בכאבי שרירים: שמנים ארומטיים או משחות ייעודיות לעיסוי 

שרירים תפוסים ולשיכוך כאבים. 
פלסטרים,  אנטיספטיים,  חיטוי  חומרי  ובפצעים:  בחתכים  לטיפול   •

תחבושות, צמר גפן, פינצטה )לשליפת קוצים(. תחבושת אלסטית.
• בעיות במערכת העיכול: כדורים ללא מרשם לטיפול בשלשול, תכשיר 
)לטיסה,  והקאות  בחילות  נגד  תכשיר  ועצירות,  בטן  כאבי  על  להקלה 

נסיעות ארוכות ברכב או שייט(.
• לטיפול בכאבי גרון: תכשירים למניעת כאבי גרון והתקררות, ולהקלה. 

10. להורדת חום: כדורים, סירופ במינון מתאים לגיל הילד ומשקלו, נרות 
)לילדים(.

הרגל  )בכף  פטרת  נגד  תרחיף  או  קרם  ובשפשפת:  בפטרת  לטיפול   •
ובגוף, "פטריות שמש"(. קרם לטיפול ומניעה של שפשפת )במקרה של 

הליכה מרובה(.
• טיפות עיניים להקלה במקרה של אדמומיות או רגישות קלה.

• טיפות אף ותרופות ייעודיות, למקרה של צינון.
• תכשירים אנטיהיסטמיניים למקרה של אלרגיה )ידועה או פתאומית(.

כתוצאה  בהירדמות,  וקושי  שינה  הפרעות  על  להקלה  תכשירים   •
מתופעת ג'ט לג בטיסות ארוכות.

• לחולים הנוטלים תרופות קבועות מומלץ להצטייד באספקת התרופות 
למשך מספר ימים מעבר לתקופת הטיול. 

• למטיילים בחו"ל: מומלץ לקחת מהרופא את רשימת התרופות, כאשר 
שונה מאשר  )בחו"ל שם התרופה  כל תרופה  הגנרי של  בה השם  מצוין 

בארץ(.
• לנוסעים לחו"ל: יש להצטייד בתרופות מרשם לפי אזור הנסיעה. את 
או  המשפחה  מרופא  לקבל   אפשר  בנושא  וייעוץ  הייעודיים  המרשמים 

במרפאות מטיילים של קופות החולים.
www.sharampharm.co.il

קבלו מתכון לפיצה טונה שכיף להכין עם הילדים וגם כולם יאהבו. *)לנוהגים(

טעימה

לכבוד החופש הגדול: 
טיפים לבישול עם ילדים

החופש הגדול כבר כאן, הילדים בחופש, ביליתם בכל מקום אפשרי, אכלתם בחוץ וטעמתם מכל הבא ליד 
• קבלו הצעה לבילוי משותף עם הילדים במטבח 

מצרכים לבצק:
• 2 כוסות קמח 
• 1/2 כפית מלח

• 1  כף שמן )שסונן מקופסת הטונה(
• 20 גר' שמרים יבשים

• 1/2  כפית סוכר
• 3/4  כוס מים פושרים 

מצרכים לרוטב:
• קופסת עגבניות מרוסקות )400 ג'(

• 150ג' גבינת מוצרלה או גבינה צהובה מגורדת
• 1 קופסת פילה טונה מעושן בשמן קנולה

)מסוננת – יש לשמור את השמן בצד - ומפוררת(
• 2 עגבניות פרוסות לפרוסות דקות

• חופן זיתים שחורים מגולענים
• בצל סגול בינוני פרוס לפרוסות דקות

• פפריקה מתוקה, מלח ופלפל שחור לפי הטעם

אופן ההכנה:
שנהיה  עד  לבצק,  החומרים  את  מערבבים   .1
גמיש, מכסים את הקערה בניילון נצמד, ומתפיחים 

כשעה וחצי.
2. מטגנים בצל מוסיפים שום ועגבניות מרוסקות 

ומתבלים לפי הטעם.
רוטב  את  מעליו  ומורחים  הבצק  את  מרדדים   .3

העגבניות.
וזיתים  עגבניות  בצל,  טונה,  גבינה,  מפזרים   .4

שחורים.
5. אופים בתנור על 180 מעלות למשך כחצי שעה 
- תלוי בעובי הרידוד של הבצק – עד אשר הבצק 

זהוב.

זכרונות  לצבור  נהדרת  הזדמנות  היא  הגדול  החופש  תקופת 
יפים של חופשה וטיולים משפחתיים כייפים ומגבשים, בארץ או 
בחו"ל. כדי שהחופשה תהיה מוצלחת מומלץ להצטייד מראש 
ובמהירות  ביעילות  להתמודד  שיסייעו  ומוצרים  בתכשירים 
צורך  יש  או  טוב,  מרגיש  לא  המשפחה  מבני  שאחד  במקרה 
בעזרה ראשונה. רוקחי רשת בתי המרקחת הקהילתיים "ש.ר.מ. 
פארם" ממליצים על רשימת הפריטים שכדאי לקחת כשיוצאים 

לחופשה, במיוחד עם ילדים:
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בחירות בקמפוס החרדי:
 היו"ר הנבחר - שמעון שמואלי

אלי כהן

נבחר  החרדי  בקמפוס  בחירות  מערכת  בתום 
אגודת  ליו"ר  שמואלי  שמעון  )ב'(  היום 
קולות   416 של  עצום  בהפרש  הסטודנטים, 
למועמד  קולות   93 לעומת  הנבחר  ליו"ר 

המפסיד ישראל פרידמן.
ביום חמישי החלו הבחירות בשעה 9:00 בבוקר 
יהודה לנשים,  20:00 בערב בקמפוס אור  ועד 

לאחר מכן המשיך התהליך בקמפוס אור יהודה 
גברים ובמקביל בקמפוס ירושלים נשים, ביום 
שני הושלם תהליך הבחירות בקמפוס ירושלים 

גברים.
חברי   12 שאף  התברר  הקולות  ספירת  בתום 
לרשימה  משתייכים  כולם  שנבחרו  המועצה 
היו"ר  של  בראשותו  והמנצחת  המאוחדת 

הנבחר שמעון שמואלי.
אריק  הם:  שנבחרו  המועצה  וחברות  חברי 
טויטו, יצחק שצרנסקי, יאיר בן שיטרית, ישראל 
שיינר, אביעד ימיני, מיכל איבגי, אלינור רחבי 
לוסקי, רונן בן יאיר, אושרי איפרגן, רמי יהודה, 

חני כהן, ונעמי צפר לוי.
היו"ר  אמר  הבחירות  תוצאות  פרסום  לאחר 
הזכות  על  עולם  לבורא  מודה  "אני  הנבחר: 
לקדש  שאזכה  תפילה  כולי  להיבחר,  לי  שנתן 
שם שמים ולא תיפול שגגה תחת ידי. כמו כן, 
אני רוצה להודות לכל  אחד ואחת על האמון 
הגדול שנתנו בי, ניצחון בפער כזה זה מחייב, 
להצלחת  אחד  כאיש  מתגייסים  כולנו  מהיום 

כלל הסטודנטים והסטודנטיות.
"בהזדמנות זו ברצוני להודות גם ליו"ר האגודה 
היוצא, חברי וידידי כאח לי, הר' עקיבא חופי 
רבות  שנים  נפש  והמסירות  ההשקעה  כל  על 
אשר  שבכל  אותו  מברך  אני  האגודה.  למען 
ברצוני  חביב,  ואחרון  ויצליח.  ישכיל  יפנה 
להודות לח"כ הר' מיכאל מלכיאלי על החיזוק 
התמיכה והעידוד יהי רצון שימשיך לקדש שם 

שמים בעולם".

כ-500 סטודנטיות וסטודנטים חרדים השתתפו בימים האחרונים בבחירות 
שהסתיימו היום לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים בקמפוס החרדי

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

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

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

 מיטה מרופדת
 דגם פיזה כולל
 הפרדה וארגזים

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

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

 

פתוח במוצ"ש

בס"ד

₪ 3990

פינת אוכל עגולה שיפוע
עץ מלא כולל פתיחה וכסאות

מיטה וחצי קפיצים
מבודדים/ללא קפיצים במגוון צבעים

חדר שינה
קומפלט

מזנון ושולחן
איקס

ארון הזזה
 160 ס"מ

פינת אוכל כולל 6 כסאות
והגדלות

₪ 3990

₪ 1990

₪ 1990

₪ 2590

₪ 1490

₪ 4790

הפסח
הזה

כולו דיזיין
רהיטי

מעצבים

)צמוד לפרטנר(

סלון פינתי בבד רחיץ

האורגים

מתחייבים לאספקה 
עד פסח

& 2590

 ספת דיבאני
בבד רחיץ

 פינת אוכל
וכסאות

ספריית קודש דגם 
ירושלים 2.4*2.4 מ' 

 מזנון ושולחן
כפיר

 ארון הזזה כולל סט מגירות 
 וטריקה שקטה כפולה

 סלון פינתי דגם שמרת
בבד רחיץ

&2590 &3890

&2990 &1990

&1890

&2990
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שעות פעילות: ימים א-ה 09:00-20:30 ו' 09:00-14:00 מוצ"ש חצי שעה לאחר צאת השבת ועד 23:00

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

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

 מיטה מרופדת
 דגם פיזה כולל
 הפרדה וארגזים

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

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

מיטה וחצי קפיצים
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בחור יקר!
15-18לגילאי 

"נועם השם" מסגרת מכילה, בונה ומאתגרת
 עם צוות מסור ומנוסה

במקום פסטורלי בכניסה לעיר ירושלים

ישיבת

לראות בנועם ה'

לפרטים: 050-4107529

אם התמודדת במסגרות הישיבתיות והיה לך קשה 
אבל עדיין רוצה להרגיש שייך

מקומך איתנו!

מאסטר פיש

משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!

מבצע השבוע:
4 קילו 
קרפיון 

ב- 100&

4 קילו 
מושט 

ב- 99&
כולל נקיון, טחינה ומשלוח

כשר
למהדרין

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

טריים דגים
שבת לכבוד



כ"ז באב תשע"ח 8/8/18 בני ברק12 30

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - תחבורה יבשתית במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. הקצף העולה ברתיחת רוטב בשר או מזון אחר בקדרה. 
"על המלח ועל ה____" )נדרים נה: (

5. נוסף על הדברים הקודמים. "ואף ___ זאת" )ויקרא כו מד(
7. עוות,אי יושר.  "ממך ____ פה" )משלי ד כד(

9. התחברות אנשים לשם מרד. "עתליה את בגדיה ותקרא 
___  ___" )מלכים ב יא יד(

10. כתב,העלה על הכתב. "ולא בכל דבר ש____ אלא בדיו" 
)סוטה ב ד( )בלשון עבר(

12. מתוך הדגשת הדבר האסור אפשר להבין מהו הדבר 
המותר. "מכלל לאו אתה שומע  ____" )נדרים יא.(

13. נשיא בית-אב לשבט שמעון. )במדבר כה יד(
14. אגודה של שיבולים. "לא יעשה אותן ____" )מנחות י ט( 

)בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(
15. לוחץ,נוגש,מציק. "אפס ה____" )ישעיה טז ד(

17. יתרון. "כי מה ___" )קהלת ו ח()בהיפוך אותיות(
18. בגדודים,בסך. "כבני ____" )ראש השנה א ב(

19. קיצור המילים : תפילת נעילה.

1. גערה. "נשמעים מ____ מושל בכסילים" )קהלת ט יז( )לא בלשון 
סמיכות(

2. מעלה קושיה. "שכן דרך הש"ס ה____ מהפך"  )רש"י שבת קד.(
3. תמים,נאמן,צדיק. "____ אתה וטוב" )שמואל א כט ו(

4. שוב,עוד. "מה חובתי ____ ואעשנה" )סוטה כב: (
6. השפיל,עשהו נמוך משהיה. "____ לו מקום כשיושב בדין" )רש"י 

מועד קטן טז: (
8. מרמה,רמאות,אונאה. "החזיקו ב____ מאנו לשוב" )ירמיה ח ה(

11. שלטון. "____ על הצבור" )שקלים ה ב( )בלשון רבים(
13. בעל זיכרון,מי שכוח זיכרונו חזק.

15. מאותיות ה-א"ב.
16. צור,סלע קשה.  "פרסות סוסיו כ___" )ישעיה ה כח(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

גמל, ובצבים, האתון, חמור, הפרדה, סוס, הרכש, עגלה, ובכרכרות, רכב

יתדשסנישראמאהתאנא
אנתסשסהגסשתיאבשתג

שנואתפאשנואישרכגא

נסשדראנתרשאנאבתרג
תיעדישרכשנעאדשכימ

דאהשסנריתדגירנארג

יראתשכסנמאלאפאמאד

תרשיבישרתגהיהשאנת

סרנויתדתילשרנגואי

מונישארימשכניתתגא

אמאסשסנגנששיאסשתג

תחמשירשאאנאהתאאנת

תאבסשובצבימנמאאמא

1. "דין פרוטה כדין ...."
2. למפחד יש "פיק..."

3. ארנונה היא...                                                                                                         
4. "פתח פיך ויאירו..."

5. רודנות היא...
6. מהי סכלות?

7. מה המשותף לאיסור, גרה ובקע?
8. ביל"ו על שם הפסוק...

9. "...קול", "...שחוק", "...מצווה"
10. איזה צד מתארת המלה "ימה"?

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. מאה  2. ברכיים 3. מס 4. דבריך 5. שלטון דיקטטורי 6. טפשות 7. מטבעות 
קדומות 8. בית יעקב לכו והלכה 9. בת 10. מערב



ז’בוטינסקי 98 פתח תקוה טל': 03-921665



האורגים 2 אשדוד טל': 08-6641555



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

דון.
מוע

 ה
צעי

מב
על 

ם 
חלי

א 
ה ל

קני
 ה

תווי
 * 

עת
כל 

 ב
צע

מב
 ה

את
ק 

סי
הפ

ת ל
אי

רש
ד 

חס
 ה

תיב
ת נ

רש
 * 

אי
מל

 ה
מר

ד ג
 ע

ת *
אי

טונ
סי

ה 
כיר

 מ
אין

 * 
ות

חיד
3 י

 ל-
בל

מוג
 * 

ד 
לב

 ב
שה

מח
לה

ת 
ונו

תמ
 ה

* .
ל.ח

ט.

בנתיב זההחסדחמישישי
קרם הגנה

ד"ר פישר

הגנה 50-

הגנה 30-

3990
3490

₪

₪

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

*בהתאם לתקנון המבצע | המבצע בתוקף עד: 14.8.18

 

9-10
כ"ח-כ"ט באב

פיטריות מיניסמארזי ביסלי נאשוס
400 גר'

'מעולה'/אריזות י-ם
20 יח'

'מעולה'
סוגים שונים

ריאו

חמישיית שוקולד
פרה עלית/

שישיית שוקולד
 ורד הגליל

2490 1090
3 ב- 1790

למארז

3 ב-
20

מיץ ענבים 'מעולה'
כולל פיקדון

1 ליטר

990

דג מושט עם עור
בלדי/ג.עופר

2790
לק"ג

דג סלומון
בלדי

5990
לק"ג

4 שעות

6 שעות

נרונים 'מעולה'

1990

1690
בורקס תפו"א/גבינה/

מלאווח/בצק עלים/
ג'חנון בצק

זוגלובק

22
2 ב-

6-10.8.18כ"ה-כ"ט באב 

בימי שני עד שישימבצעים

שקיות/טבלאות 
קליק סוגים שונים

5 ב-
20

אבקת כביסה אריאל
6 ק"ג

3990

690

טחינה אחוה
רגיל/מלא

500 גר'

ליח'

דובדבנים מסוכרים/
מלית דובדבן/

ממרח תמרים 'מעולה'

2 ב-
10

אורז פרסי
1 ק"ג
סוגת

790

סימילאק שלב 1
400 גר'

2890

רוגלך/עוגות שמרים/
עוגות בחושות

סוגים שונים
אחוה

790
ליח'

ופלים מצופים
40 יח'

עדין

10
רסק עגבניות 22%

260 גר'
'מעולה'

4 ב-
10

שישיית מגבונים

1190

אבקת מרק בצל/
פטריות/אמיתי

400 גר'
אסם

1490
ליח'

פוליויקס/אג'קס
2 ליטר

1690
ליח'



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'

ראה

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:52
19:10
18:49

20:05
20:07
20:07

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי כ"ז באב תשע"ח 8/8/18 • גיליון מס' 1167

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו דרושה 
סייעת

פרסם ותתפרסם 
03-5796643

050-7680636

י. לוי, עו''ד ונוטריון
שרותי נוטריון 

 054-859-7759בני ברק והסביבה

משפחה חמה מקבלת לטיפול 
נשים סעודיות מבוגרות

המלצות רבות 
נסיון רב שנים   

073-736-6818
073-677-4319

התפנה מקום

מ. פליגמן

די לשנאה: הקמפיין והסערה
הכיתוב:  עם  כחרדים  לבושים  העיר  לראשות  המועמדים  נראים  היהודי'  ‘הבית  של  הקמפיין  בכרזת 
גם   • גינויים  גל  וגרר  סערה  עורר  הקמפיין   • החרדים"  השפעת  את  יבלום  מנצח  יהודי  בית  “רק 
המועמדים לראשות העיר מיהרו להתנער מהקמפיין המביש • יו"ר הבית היהודי השר בנט גינה: “זה 

לא על דעתנו" / עמ' 16

מור יוסף אינו הסיפור. גם לא חגית משה. זה היה 
מתיחת  הזו.  הבחירות  מערכת  של  הניסוי  בלון 
החבל בין המגזרים בעיר המורכבת ביותר בעולם 
את  ולהעיר  קולות  לקושש  היחידה  הדרך  היא 

מערכת הבחירות
ינון פלח, עמ' 16

זה רק הפרומו 
לפני שאנו מכים על החזה החילוני ודורשים די 
להסתה, אולי כדאי שנפנה את האצבע המאשימה 
חדלו  להצתה.  די  מח"כינו:  ונבקש  פנימה, 
מדורות.  להבערת  זרדים  כמו  כותרות  מלקושש 

תנו לנו לחיות בשקט בארץ הזאת
אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה עמ' 20-21

די להצתה

רויקט אלול בפתח: 
פ

מיוחד

עמ' 18

חברי המועצה יחתמו על אמנה 
לשמירת טוהר הבחירות  / עמ' 14

שיא של פעילויות קיץ בעיר  

הרבנית מרת שרה 
פייגא פלמן ע"ה / עמ' 12

חופשת הקיץ הנוכחית כוללת שיא של אירועים, עם מגוון תכניות גדולות ביותר בהיקפן ובאיכותן ופעילויות לילדי העיר 
בני ברק במחירים השווים לכל נפש / עמ' 8

שיפוצים, מינויים 
והיערכות בישיבות

משגריר  לתרומה  זכה  מי   • בירושלים  הבחירות  לקמפיין  שמוזרמים  המיליונים  אחר  התחקה  עיתונות'  'קו 
פוליטיקאית  ואיזו  לאלקין  שתורם  החסידי  העסקים  איש  מיהו  פרוטה,  מגייס  לא  ליאון  משה  למה  לוקסמברג, 
תרמה לרשימה מתחרה? • וגם: ערבות הענק שהעמיד בעלה של הח"כית, הבנק מכפר שמריהו שמזרים מיליון 

שקלים והסיבה בגלל סיעת 'ירושלמים' מחזיקה שני חשבונות
/ שטח מוניציפאלי, עמ' 22-23

קשרים, אינטרסים ותרומות: 
8 יום 

5

ירות
לבח

הכסף הגדול שעושה את הבחירות
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