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לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי כ' באב תשע"ח 1/8/18 • גיליון מס' 1166

סקר 'קו עיתונות' בדק ומצא: 77% מהציבור החרדי משוכנעים - צריך ראש עיר חרדי בירושלים / עמ' 23

האם נמצא ה'נשק' שובר השוויון של החילונים בבירת ישראל? קמפיין גלוי ומאמצים חשאיים להעברת 
ועשוי  מסחררת  הצלחה  נחל   - הבחירות  לקראת  בעיר  הלומדים  סטודנטים  של  מאסיבית  כתובות 
לשנות את מפת המצביעים בירושלים • 'שטח מוניציפאלי' התחקה אחר הצעדים והשיטה, מצא את 
• האם  אדריכלי המהלך ועלה על מניין הסטודנטים המדויק שנמצא במאגר מעבירי הכתובת לעיר 
עיריית ירושלים מעורבת במימון? "קמפיין לגיטימי והכרחי" • פינדרוס: "הניסיונות להשפיע בצורה 
מלאכותית ולהטות את הבחירות הינו חמור, לא ראוי ולא דמוקרטי" • ברקוביץ': "יש סטודנטים שרק 

מטעמי עצלנות לא מעבירים כתובת” • תחקיר מיוחד / שטח מוניציפאלי, עמ' 20-21

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

דרושה  הערת אזהרה בטאבו
סייעת

מכבי מזמינה אתכם 543
להקדים רפואה ולהגיע 

לסניפי מכבי לבדיקות שגרה

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
3040503040

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

 פעילות
גופנית

 תזונה
מאוזנת

 פעילות
גופנית

לחץ
דם

שומנים
בדם

HPV
(pap) דםממוגרפיה

סמוי

 תזונה
מאוזנת

 פעילות
גופנית

HPV
(pap)

050-7680636

י. לוי, עו''ד ונוטריון
שרותי נוטריון 

בני ברק והסביבה
03-5796643

פרסם
ותתפרסם

עמ' 10

הרב בנימין 
שצרנסקי ז"ל

בדרך לישיבה קטנה: 
מעמד 'צידה לדרך' עמ' 8

מערכת רמזורים נוספת בעיר

חשיפת 'קו 

עיתונות'

החילונים נוהרים: 3,256 סטודנטים העבירו כתובת לירושלים
הציבור  הוא  הסיפור,  מכל  מפסיד  שבאמת  מי 
לאבד  ענק  בצעדי  שמתקדם  בירושלים,  החרדי 
לכבוש  חוזרת  בלתי  ואולי  נדירה  פז  הזדמנות 
של  המתמטיקה  לנצח.  הנצח  עיר  ראשות  את 
מנהל  שאינו  מי  וגם  לחלוטין  פשוטה  ירושלים 
יוכל  הכספים,  בועדת  המדינה  תקציבי  את 

להבינה בקלי קלות 
/ אבי גרינצייג, עמ' 18

חשבון ירושלמי

נפתח החוף 
הנפרד בהרצליה

עמ' 14

עמ' 12

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 



אלעד
נופי

עתיד בהישג יד

מרחיבים את אלעד
מחתנים בהרחבת הדעת

מחתנים את הילדים? נופי אלעד מציעים את חבילת חתונה 
קרקע בפרוייקט נופי אלעד, בהרחבת העיר אלעד. 

שיטת ההשקעה 
הבטוחה

 אפשרויות
מימון

ליווי משרד עו"ד 
אריה ליבוביץ ושו"ת

 הנהלה
חרדית

קרקע
פרטית

 דו''ח שמאי
תקן 22

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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קרקע פרטית בטאבו
בבעלות החברה100% 





! ת ו חת עמק טעימה, לבריא רו א
פיקניק עמק! אחרת, מה הטעם?

פרטים ועידכונים על המקומות אליהם תגיע סיירת עמק: 

03-3739999

 פוגשים את
סיירת עמק

יוצאים לפיקניק!
מצטיידים באריזה

ממגוון מוצרי ״עמק״ 

מקבלים מתנה!
 ערכת פעילות 
מהנה לפיקניק

 הפעילות תתקיים בערים: בית שמש, מודיעין עילית, ירושלים, אלעד ובני ברק
בין התאריכים כ"ד באב עד כ"ח באב תשע"ח )5.8.18-9.8.18( | מותנה במסירת 
אריזת עמק ריקה במעמד קבלת המתנה )אצבעות עמק/מוצרלה – רק אריזה 

חיצונית תיחשב כאריזה( | עד גמר המלאי



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'



קלוריות67

שייק מנגו על מקל      

פרווה



קו מידע ארצי
02-9999042 בני ברק יונה הנביא 4 | אלעד יהודה הנשיא 92 | ביתר עילית המגיד ממעזריטש 96 

שעות פתיחה מיוחדות לבין הזמנים: א'-ה' 10:00-22:00 | יום שישי 10:00-13:30

מבצעי בין הזמנים
במאקסו

חליפות קולציה קודמת
החל מ-

450
129במקום

חליפות ילד שלושה 
חלקים ממידה 4

390
159במקום

 חולצה תווית ירוקה
60% קל גיהוץ

175 ב-
2100 ב-

חולצה תווית זהב / טורקיז 
100% כותנה ללא גיהוץ

1140 ב-
2180 ב-

חולצה תווית כתומה 
100% כותנה קל גיהוץ

190 ב-
2130 ב-

חולצה תווית צהובה/ סורנטו 
100% כותנה עם הדבקות מלאות

1100 ב-
2150 ב-

חולצת ילד 100% כותנה 
קל גיהוץ 

185 ב-
2120 ב-

מכנסים פרימיום 
קולקציה קודמת

120
38במקום

חולצות ילד קצרות תווית מידות 
9 עד 13 אפורה 60% כותנה

165 ב-
2110 ב-

בס"ד




חדש!
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

איציק מצרפי, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, חיים 
בנשק, 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

לדרך"  "צידה  מרכזיים  מעמדים  שלושה 
בבני  ח'  כיתות  מסיימי  תלמידים,  לכ-1500 
ברק, הנכנסים לעולמן של הישיבות הקטנות, 
נערכו מטעם פרויקט "שערי הישיבה" שע"י 
התכנית  פעילות  במסגרת  "מאירים",  ארגון 
360 והמחלקה לילדים ולנוער שבאגף החינוך 
שמעון  הרב  שבהנהלת  ברק,  בני  עיריית  של 
קשש, סגן מנהל האגף, כשבמסגרת המעמדים 
הישיבות  לבני  והכוונה  הדרכה  דברי  נשמעו 

החדשים.
מעמד כביר התקיים בהשתתפות הגאון רבי 
ישיבות אורחות תורה,  שרגא שטיינמן, ראש 

ברק.  בבני  מהת"תים  תלמידים  לכ–800 
מנהלי  מחשובי  משלחת  שנכנסה  לאחר 
הת"תים יחד עם נציגי הפרויקט למרן שר 
התורה הגר"ח קנייבסקי לקבל ממנו ברכה 
והכוונה לקראת הכנס החשוב. מרן עודד 
המיוחדת  ההדרכה  סוגיית  חשיבות  את 
כניסתם  עם  הצעירים  לבחורים  הנדרשת 

להיכלי הישיבות הקטנות.
ישיבת  מרבני  שרייבר,  יצחק  הרה"ג 
כולו  הכנס  את  שהנחה  תורה",  "אורחות 
בכישרון רב, הזכיר בדבריו שאנו עומדים 
מרן  רבנו  של  להסתלקותו  השנה  בתוך 
ולהידבק  ללמוד  ועלינו  זצ"ל  הגראי"ל 
הצאן  צעירי  את  והדריך  שהורה  בדרכיו 

למען יידעו את המעשה אשר יעשון.
הגאון  התקבל  ובהתרגשות  רב  בכבוד 
רבי שרגא שטיינמן, ראש ישיבות אורחות 
לחזק  מנת  על  עצמו  שהטריח  תורה, 
מדברי  הזכיר  במשאו  התלמידים.  את 
הישיבה  ראש  רבנו  אביו  שנשא  ההדרכה 
לקראת  העומדים  לתלמידים  זצ"ל 
העלייה לישיבות. לאחר מכן למדו מאות 
נשמתו  לעילוי  משניות  יחדיו  התלמידים 

רוחני  מנהל  פרידלנדר,  אליהו  הרה"ג  ע"י 
בתלמוד תורה תורת אמת, כשהגר"ש שטיינמן 

סיים באמירת הקדיש.

מרתק  סימפוזיון  התקיים  מכן,  לאחר 
בין  במעבר  המעשיים  האתגרים  על  ומאלף 
הרה"ג  בהשתתפות  הקטנה,  לישיבה  הת"ת 
אליהו דיסקין, ראש ישיבת "אהל משה י-ם" 
ארגון  מראשי  ברייער,  פנחס  הרב  והמחנך 
שאלות  הועלו  הפאנל  במהלך  "מאירים". 
בתקופה  יום.  היום  לחיי  הנוגעות  מעשיות 
תקופה  לפתוח  איך  כגון  בישיבה,  הראשונה 
דרכי  ללימוד,  חשק  יוצרים  איך  בישיבה,  זו 
ההצלחה בלימוד עם חברותות, כיצד יוצרים 
קשר טוב עם הר"מים, ועוד נושאים מגוונים 

בפסיעותיו  התלמיד  להצלחת  הנוגעים 
הראשונות בהיכל הישיבה.

הת"תים  תלמידי  לכלל  נערך  מרכזי  מעמד 
החסידיים בעיר. את  המעמד הנחה בטוב טעם 
הרב יצחק משה שטיין, יו"ר ארגון "מאירים", 
תלמיד  לכל  שיש  ההזדמנות  את  ביטא  אשר 
לפתוח דף חדש בישיבה ולהתעלות במעלות 

התורה והיראה.
מנהל  טויסיג,  אהרן  רבי  הגה"צ  המשפיע 
רוחני של ישיבת אלכסנדר העניק לתלמידים 
את  לצלוח  כיצד  השנים  רב  ניסיונו  מפרי 
הדרך  ומהי  לישיבה,  מהת"ת  החד  המעבר 
נשמעו  כשדבריו  בישיבה,  עלייה  לבן  לגדול 

בקשב רב.

בהדרת קודש זכו מאות התלמידים לשמוע 
בעולם  להצלחתם  מפורטים  הדרכה  דברי 
את  שציין  ממודזיץ'  האדמו"ר  מפי  הישיבה 
ההתמודדויות הכרוכות במעבר בין המסגרות. 
בדבריו המעוררים, שנשמעו בקשב רב, הדגיש 
את  הקובעת  היא  והעמלות  היגיעה  כמה  עד 
ההצלחה, ולאו דווקא הכישרונות. לאחר מכן, 
אישית  ברכה  וקיבלו  התלמידים  מאות  עברו 

מפי האדמו"ר.
משא מאלף נשא המחנך הרב פנחס ברייער, 
על  בדבריו  שעמד  'מאירים',  ארגון  מראשי 
לצמוח  ומסייעת  העומדת  הנכבדות  תחושת 
להפוך  כיצד  והראויה,  הישרה  בדרך  ולגדול 
מילד לבוגר, תוך שהוא שוזר פנינים ונקודות 

נחוצות להצלחה.
מועצת  חבר  בראשות  נערך,  ייחודי  מעמד 
בעדני,  שמעון  רבי  הגאון  התורה  חכמי 
המעמד  את  הנחה  בעיר.  תלמידים  למאות 
בדברים מאלפים הרה"ג מיכאל זכריהו, ר"מ 
ישיבת ברכת יעקב. בדבריו עמד על הנקודות 
וכיצד  הזמנים  בין  לימי  הנחוצות  המעשיות 

לפתוח את התקופה הראשונה בישיבה.
פאנל מעשי ומרתק על דרכי ההכנה לישיבה 

עמרוסי,  אמנון  הרה"ג  בהשתתפות  התקיים 
פסח  והרה"ג  ודעת"  "תורה  ישיבת  משגיח 

שפיר, משגיח ישיבת "שיח התורה".
שעל  כך  על  דברים  נשא  בעדני  הגר"ש 
את  היטב  לזכור  לישיבה,  שעולה  תלמיד  כל 
למרות  תאמין",  ומצאת  "יגעת  חז"ל  דברי 
לצוץ  עלולים  בישיבה  הדרך  שבתחילת 
קשיים, החכם עיניו בראשו ויודע להתגבר על 
המכשולים ולהתייגע כדי שניתן למצוא אח"כ 
מתחילים  בישיבה  בתורה.  הגנוז  האור  את 
שיעור א' ולא ממשיכים כיתה ט', וכיון שזה 
עד  שהיה  למה  קשר  אין   לגמרי  חדש  דבר 
ניתן לפתוח דף חדש, להתייגע בתורה  עתה, 

ולגדול לבן עליה.
הרב אליהו דדון, סגרה"ע ומחזיק תיק 
החינוך השתתף ובא לחזק ולהודות לכל 
פרויקטים  לקידום  בעירייה  הפועלים 
חשובים אלו. בארגון המעמד סייע רבות 

הרב יעקב זכריהו, מנהל לשכתו.
ארגון  שע"י  ישיבה",  "שערי  פרויקט 
 360 תכנית  ע"י  המופעל  "מאירים", 
החינוך  באגף  ולנוער  לילדים  והמחלקה 
בקרב  רבות  פועל  ברק,  בני  בעיריית 
במהלך  התורה.  בתלמודי  ח'  כיתות 
התכנית,  במסגרת  האחרונים,  החודשים 
התקיימו סדרות מפגשים לתלמידי כיתות 
לישיבות  העולים  התורה,  בתלמודי  ח' 
קיבלו  אלו,  מפגשים  במהלך  הקדושות. 
לצלוח  ויכולות  כלים  ידע,  התלמידים 
לישיבה,  המעבר  תקופת  את  בהצלחה 
ולהפוך תקופת- מתח זו לחוויה מרוממת 

ומועילה.
הדרכה  ההורים  ציבור  קיבל  במקביל, 
ועלייתו  מתאימה בכל הקשור להצלחתו 
של הבחור בעולם הישיבה ודרכי החינוך 
הנודע,  המחנך  מפי  ההתבגרות,  בגיל 
הרב ישראל מרדכי וידסלבסקי. הסדנא זכתה 
שקיבלו  ההורים,  בקרב  נלהבות  לתגובות 
הילדים  בחינוך  להתמודדות  מקצועיים  כלים 
לישיבה  הכניסה  לקראת  זה,  משמעותי  בגיל 

וגיל הבגרות.
הפרויקט  את  לשבח  ציינו  הת"תים  מנהלי 
הנפלא, הפועל במסגרת תכנית 360 והמחלקה 
לילדים ולנוער באגף החינוך בעיריית בני ברק, 
בניהולו של הרב שמעון קשש, באמצעות הרב 
והרב  ארגון מאירים  יו"ר  יצחק משה שטיין, 
יעקב ליכטמן, מפקח הפרויקט מטעם תכנית 
השנה,  במהלך  רבות,  סייע  הפרויקט   .360
ומוכנות  בוגרת  באווירה  התלמידים  לעיצוב 

לעלייתם לישיבות.
חנוך  להרב  הובעו  הטוב  והכרת  הוקרה 
החינוך  דגל  את  שהציב  העיר  ראש  זייברט, 
רובינשטיין,  אברהם  להרב  מעייניו;  בראש 
ללא  הפועלים  רה"ע,  ולסגני  רה"ע  מ"מ 
החינוכיים  הפרויקטים  שגשוג  למען  ליאות 
בעיר. כמו כן הודו להרב יהונתן ספרא, מנהל 
חבר  קורלנסקי,  ראובן  ולהרב  החינוך  אגף 
וועדת ההיגוי של התכנית 360 לילדים ונוער 

הפועלים להצלחתו המרבית של הפרויקט.

כנסי חיזוק ועידוד להמוני בוגרי כיתות ח', חסידים, ליטאים וספרדים לקראת עלייתם לישיבות הקטנות, התקיים מטעם 
פרויקט 'שערי ישיבה' של ארגון 'מאירים' כחלק מפעילות תכנית 360 והמחלקה לילדים ולנוער באגף החינוך של העירייה

בדרך לישיבה קטנה: 
מעמד 'צידה לדרך'

הגאון רבי שמעון בעדני

הגאון רבי שרגא שטיינמן

בוגרי כיתות ח' מאזינים ברוב קשב

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

 הגר"א ווינברג זצ"ל
ברוך דיין האמת: הרה"ג רבי אריה וינברג זצ"ל, בנו 
'לב  ישיבת  וראש  אביב  תל   - מסלונים  האדמו"ר  של 

בנים'. נפטר כשהוא בן 90.
הרב אריה היה אחיינו של ה׳בית ישראל׳ מגור, ואחיו 

של ר' שמואל וינברג ראש עיריית בני ברק לשעבר.
מסע ההלוויה התקיים לפני כניסת שבת קודש, בשעה 
17:30 בבית החיים שומרי שבת זכרון מאיר בבני ברק, 
והוא נטמן לצד קברו של אביו, האדמו"ר מסלונים תל 
אביב זצ"ל הטמון סמוך לבעל ה'חזון איש' זצ"ל ובעל 

ה'שבט הלוי' זצ"ל.

 נפל מאופניים ונפצע
נער כבן 16 נפצע ביום שני בערב בעת שנפל מאופניו 

בבני ברק.
הוזעקו  ברק  בני  מסניף  הצלה  ואיחוד  מד"א  כונני 
העניקו  וביחד  עצמית,  הדרכים  תאונת  של  למקרה 

טיפול רפואי ראשוני לנער.
סובל  האופניים  רוכב  כי  נמסר,  הארגון  מדוברות 
אותו  פינה  מד"א  אמבולנס  וכי  ופנים,  ראש  מחבלות 

להמשך טיפול בבית החולים בלינסון בפתח תקווה.

 המגינים - המוגנים
החינוך  לצוותות  מוגנות  קורס  הסתיים  השבוע 

בעמותת שתילים - לבתי הספר שבעיר בני ברק.
 360 תוכנית  של  ובשת"פ  חרוב  מכון  בהובלת 

בעיריית בני ברק יחד עם עמותת שתילים .
בטקס סיום הזכיר הרב שימי קשש סגן מנהל מחלקת 
אנו  כי   360 תוכנית  ומנהל  ברק  בני  בעיריית  חינוך 
מטופלים  חשובים  נושאים  בה  מהפכה  של  בעיצומה 
ונלמדים אצל אנשי החינוך, בשונה מהעבר הלא רחוק 
בהכוונה  והכל  אלו,  בנושאים  מלהתעסק  שחששו 

צמודה של רבנים ואישי החינוך בעיר.
הרב אליעזר בלוך מנהל בתי הספר מעמותת שתילים 
הודה לכלל הגורמים וציין כי תפיסת העמותה היא לא 
לחסוך וככל שיידרש תמשיך ותחבור למיזמים חשובים 
אלו. והודה גם לצוות היקר על השתתפות פעילה. לאבי 

לוין ממכון חרוב ולצוות המקצועי במכון.

 יום כיף למאות ילדי 'בלב אחד'
אלפים גדשו השבוע את פארק ימית 2000 שבחולון: 
החולים  לילדים  המסייע   - אחד  בלב  ארגון  ילדי 
להשתחרר  באו  משפחותיהם,  ובני   - שונות  במחלות 
לכמה שעות מהמעגל המוכר של אשפוזים, סבל וכאב, 
וליהנות מיום כיף מיוחד. במהלך כל שעות היום נהנו 
הגבוהות  מגלשות  מגוון  עם  רטוב  ממתחם  הילדים 
והמהירות בארץ וכן ממתחם יבש עם שורה ארוכה של 
פעילויות - מתחם מתנפחים, פינות יצירה, מופע כלבים 
מרהיב של יחידת הכלבנים, דוכני מתוקים, ועוד מגוון 

אטרקציות ומתקנים.
לאחר מספר שעות של פעילות מהנה, התכנסו אלפי 
המשתתפים במתחם האמפי תיאטרון המפואר שבמקום 
בלב  לארגון  הצדעה  בסימן  כולו  שעמד  מיוחד  לערב 
גדולי  בהשתתפות  להקמתו,  שנים  במלאת חמש  אחד 
ורדיגר, רפאל מלול  ויידל  ליינר  הזמר החסידי שמחה 
וקובי גרינבוים. בשעת לילה מאוחרת, החלו מתפזרים 
מאות הילדים לעבר האוטובוסים שייקחו אותם בחזרה 

לשגרה המוכרת בצל המחלה.



ביצוע והתקנת כל סוגי עבודות הברזל

כל החומרים עוברים
תהליך כימי

למניעת קורוזיה

31.8.18

1-700-555-055
soragdoor@gmail.com www.soragdoor.comI
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*לדגם סטנדרטי | מינימום 5 מ"ר | בכפוף לתקנון החברה

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

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

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*

795



כ' באב תשע"ח 10101/8/18 בני ברק

הראשל"צ: “ראוי לכל בן 
תורה לעשות גנרטור לשבת”

מערכת רמזורים 
נוספת בעיר

מאת: עוזי ברק

של  חלקם  מנת  הייתה  גדולה  התרגשות 
הדיין  בראשות  ודיינות  להוראה  הכוללים 
הרה"ג אבישלום שמן עם בואו למסור שיעור 
פתיחת בין הזמנים, של הראשל"צ הגאון רבי 
בית  ונשיא  לישראל  הראשי  הרב  יוסף,  יצחק 

בבית  התקיים  השיעור  הגדול,  הדין 
ברק  בני  הישיבות  חניכי  המדרש 

בנשיאות הגר"ש קורח.
דברים  נשא  שמן  אבישלום  הרה"ג 
לפני השיעור והזכיר את מעלת הגר"י 
יוסף שנושא בעול הדור, בדרכו של 
הגר"ע  והדור  הדור  פאר  מרן  אביו 
יוסף זצוק"ל, וזכה וזיכה את הרבים 
בסדרת  ובפרט  הרבים,  בספריו 

הספרים "ילקוט יוסף".
הגר"י יוסף בשיעורו חיזק את עדיין 
לימוד הלכה למעשה, מתוך הגמרא 
הדיוק  עידוד  ובמיוחד  הפוסקים 
דיבר  הראשל”צ  הב"י.  מרן  בדברי 
תורה  עמלי  עידוד  וחשיבות  במעלת 
להם  לפרגן  לדעת  בהם,  והתמיכה 
פאר  מרן  מאביו  וסיפר  ולשבחם, 
שגם  זצוק"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  הדור 
מכח מה שתמכו בו ועודדו אותו, זכה 
הותיר  השיעור  כי  יצוין  כ"כ.  לגדול 
רושם עז על המשתתפים לקראת בין 

הזמנים. ועוד הוסיף כי "ראוי על כל בן תורה 
יעשה,  לשבת  גנרטור  לעשות  להחמיר  שיכול 

ויוכל לעשות כן מכספי מעשרות". 
וביניהם  רבים  תורה  גדולי  השתתפו  בשיעור 
הגר"א שמן אב"ד רחובות, מרא דאתרא דראש 
העין הגר"ע בסיס והגר"ש צדוק רב השכונות 

הדרומיות בני ברק ועוד.

מאת: עוזי ברק

והופעלה  הותקנה  חדשה  רמזורים  מערכת 
הרב   - איש  חזון  הרחובות  בצומת  אלו  בימים 
דסלר וישמח משה בבני ברק, כחלק מהפעילות 
הבטיחות  מצב  לשיפור  הנרחבת  העירונית 
מסר  כך   - שונים  באזורים  כלי-רכב  ותנועת 
הרב חנוך זייברט, ראש העיר בישיבה שעסקה 
באישור שורה של תקציבים לבטיחות בדרכים 
לתלמידים  וההסברה  ההדרכה  היקף  ולהגדלת 

בתחומים אלו.
בהמשך  הינה  החדשה  הרמזורים  מערכת 
באזורים  שהותקנו   נוספות  רמזורים  למערכות 
שונים, ובהן שתי מערכות חדשות ברחוב חזון-
איש עצמו בצמתי רחוב נחמיה ורחוב ברטנורא- 
שדרוג  לעבודות  בנוסף  וזאת  מגור,  האדמו"ר 
רחוב  פינת  איש  חזון  ברחוב  הבטיחות  תחומי 
דבורה הנביאה, וכמו כן מערכת רמזורים ברחוב 
ורחוב  מוהליבר  רחוב  פינת  הנשיא  יהודה  רבי 

בארי.
התנועה  עומסי  כי  הובהר  לשאלות  בתשובה 
היו  הרמזורים  הותקנו  בהם  בצמתים  שהיו 
בעיקרן מייד לאחר ההתקנה, ואילו, כיום, מצב 
התנועה השתפר באורח ניכר ברחובות, אך, בד 
ביותר  המשמעותיים  והשדרוג  השיפור  בבד, 
תאונות  במספרי  הדראסטית  בירידה  בס"ד  הם 
להתקנת  העיקרי  המניע  וזהו  אלו,  ,בצמתים 

מערכת הרמזורים 
בעלות  החדשה, 
כ-700,000  של 
בצמתי   ,₪
חזון  הרחובות 
דסלר  הרב  איש- 
משה.  וישמח 
זו,  במסגרת 
תחנות  הורחקו 
ם  י ס ו ב ו ט ו א ה
בסמיכות  שהיו 
והועברו  לצמתים 
אחרים.  למקומות 
הפניה  כן  כמו 
אלשיך  מרחוב 
ימינה  מותרת 

בלבד.
במערכת  המצב 

מטעם  אלו,  בימים  נבדק  החדשה  הרמזורים 
העירייה,  של  ולפיתוח  לתשתיות  האגף 
רודן,  שלמה  אינג'  ידי  על  מעובדים  והנתונים 
מהנדס תנועה, ובהתאם לכך, תוך כחודש ימים 
זמנים  יגובשו  זה,  במקום  הסקר  מתבצע  בו 
עדכניים לנהגים ולהולכי רגל העוברים במערכת 
ה"גל  נושא  ויטופל  ייבדק  וכמו"כ  זו,  רמזורים 
הירוק" של מערכות הרמזורים בשלושה צמתים 
לאורך רחוב חזון-אי"ש, וזאת בהתאם לנתונים 

הראשל"צ הגר"י יוסף סיפר בשיעור פתיחת בין הזמנים לאברכי הכוללים 
להוראה ודיינות מדוע ולמה זכה אביו מרן הגר"ע זצ"ל לגדול בתורה

הותקנה  בב"ב  משה  וישמח  דסלר  הרב   - איש  חזון  הרחובות  בצומת 
לא  שהותקנו  נוספות  רמזורים  מערכות  לשתי  בנוסף  רמזורים,  מערכת 

מכבר בשני צמתים אחרים לאורך רחוב חזון איש

מערכת הרמזורים החדשה

בטעמים חדשים

טבלאות

טבלאות קליק בצורת כדורים עם תוספות 
קראנצ'יות חדשות ובטעמים מפנקים.

את מה תבחרו לטעום ראשון?



חליפות
נוער
350 ₪

מכנס
כותנה
99₪

חולצות
שרוול קצר

79₪

169₪

מכנסיים
מעורב צמר

בכפוף לתקנון | מהפריטים המשתתפים במבצע | בתוקף עד ה׳ באלול תשע״ח, 16.8.18

 8 ניצנים  נחל  שמש  בית   |  123 עקיבא  רבי  ברק  בני   |  20 ישראל  מלכי   ,22 נשרים  כנפי   ,58 ירמיהו  ירושלים 
אשדוד רובע ז’, מרכז מסחרי ישועת-חיים | מודיעין עילית מרכז עילית, שד’ יחזקאל 2 | חיפה ארלוזורוב 7 | 1-599-500-455



כ' באב תשע"ח 12121/8/18 בני ברק

מנהל סמינר 
שצרנסקי ז"ל

אסון בצימר: בן 3 
טבע למוות

הרבי מויז'ניץ עבר 
טיפול בלב

עוזי ברק

המיתולוגי  המנהל  ז"ל,  שצרנסקי  בנימין  הרב 
של סמינר שצרנסקי בת"א נפטר בשבוע שעבר 
בי-ם  צדק  שערי  החולים  בבית  רביעי  ביום 

כשהוא בן 86 בפטירתו.
המנוח היה מוותיקי וראשי אנשי החינוך, קיבל 
פטירת  לאחר  שנה   35 לפני  הסמינר  ניהול  את 
־אביו הרב מאיר שצרנסקי ז"ל שייסד את הסמי

נר. הוא היה חסיד גור שדבק ברבותיו 
אדמו"רי גור, שעודדו אותו לחנך את 

בנות ישראל בדרך ישראל סבא.
־נודעו בשערים חיבוריו במחשבת יש

ראל, בהם: מידי שבת בשבתו, אגרת 
ועוד. בנו ־לתלמידה, מידות ומעשים 

ללימודי  המורה  בית  את  הקים  סף, 
טהרת  על  יעקב  בית  לחניכות  המשך 

הקודש.
כאשר  להקים,  שזכה  נוסף  פרויקט 
פתח את מוזיאון המשכן וכליו באולם 
ורב אדמו"רים  הגיעו  לשם  ־בסמינר, 

נים רבים בכדי לראות במוחשיות את 
זה  כלי המשכן ואת עבודתו, פרויקט 
ולצפות  לתפעל  רבים  למבקרים  גרם 
המקדש  בית  והקמת  המשיח  לבית 

בקרוב.

הלווייתו יצאה ביום רביעי בערב מבית המורה 
סאדיגורה  המדרש  בית  דרך  ועברה  ברק  בבני 
ובראשם  גור  חסידי  המתינו  שם  אביב,  בתל 
חלקת  אל  ההלוויה  מסע  יצא  משם  האדמו"ר. 
־החסידים קרית שאול, שם נטמן ליד נחלת אבו

תיו.
ברך  זרע  ובנות  בנים  ישרים.  דור  אחריו  הותיר 
ה', ממשיכי דרכו ומנהלים את סמינר שצרנסקי 

ומוסדות חינוך אחרים.

עוזי ברק

 ,3 טרגדיה קשה: תושב העיר בני ברק, ילד בן 
יבניאל  בישוב  צימר  של  בבריכה  למוות  טבע 

במהלך חופשה משפחתית.
המקרה אירע השבוע ביום ראשון בשעות הערב, 
1221 של איחוד הצלה התקבלה  כאשר במוקד 
־קריאה על ילד שטבע בבריכה בחצר צימר בר

חוב הזית במושבה יבנאל.
עזרא אוחיון חובש באיחוד הצלה סיפר: "הייתי 

סמוך למקרה ביבנאל בצימר לרגל בין הזמנים 
ונמסר למוקד 1221 של איחוד הצלה על מקרה 
בו  צימר  בחצר  בבריכה  שטבע   3 כבן  ילד  של 
למקום  מידית  יצאתי  משפחתו.  עם  שהה  הוא 
וסייעתי בביצוע פעולות החייאה יחד עם כוננים 
נוספים שהיו בסמיכות למקום. לאחר מכן הוא 
להמשך  מד"א  של  נמרץ  טיפול  בניידת  פונה 
תוך  פוריה  החולים  בבית  רפואי  טיפול  קבלת 

כדי המשך פעולות החייאה".
דוברת  צבן,  מיה  הגב'  דיווחה  מכן  לאחר  מיד 
המרכז הרפואי פוריה: "כי לצערנו הרב מאמצי 
והרו כשלו.  שעה,  כמעט  שנמשכו  ־ההחייאה 

פאים קבעו את מותו של הפעוט תושב ב"ב".
איחוד  של  נפשי  לסיוע  היחידה  חוס"ן  צוותי 

הצלה פעלו במקום עקב אופי האירוע.
מדוברות משטרת צפון נמסר כי "הפעוט אותר 
בבריכת צימר ככל הנראה לאחר שטבע, נמשה 
מהמים וטופל על ידי צוותי רפואה כשמצבו לא 
טוב כלל, חוקרי משטרת ישראל פועלים בזירה 

לבדיקת נסיבות האירוע".

יאיר קורן

רפואי  טיפול  השבוע  עבר  מויז'ניץ  האדמו"ר 
במהלך חופשתו באנגליה.

שאול  הרה"ג  המשב"ק  מסר  השבוע  שני  ביום 
חסידי  אל  בטלפון  מוקלטת  הודעה  גרינברגר 
במנצ'סטר  רפואי  טיפול  עובר  שהרבי  ויז'ניץ 
לר שיתפללו  וביקש  שלישי,  ביום  ־שבאנגליה 

של  הרפואי  הטיפול  של  ולהצלחתו  פואתו 

האדמו"ר.
בריאותו  למען  בתפילה  להרבות  נדרש  הציבור 
אסתר  לאה  בן  ישראל  רבי  הרבי,  של  השלימה 

שליט"א.
־במהלך ימים אלו האדמו"ר שהה בחופשה בח

לדודנא שבבריטניה, אך בעקבות מצב בריאותו 
־התעורר הצורך לעבור טיפול רפואי בליבו בא

כי  מציינים  בחסידות  באנגליה.  חופשתו  מצע 
מדובר בטיפול רפואי קל.

איש החינוך והמעש הרב בנימין שצרנסקי ז"ל, הובא למנוחות כשהוא 
בן 86 בפטירתו

מתח באמצע החופשה: האדמו"ר מויז'ניץ הוצרך לעבור טיפול רפואי 
דחוף בליבו בבית החולים במנצ'סטר

הרב שצרנסקי ז"ל

הבריכה בה טבע הילד

להשיג בסניפי

 המיחזורית בעקבות
מפת האוצר!

 לאן יגיעו הבלנבים עם המיחזורית?
 מי הם צמד השודדים ג'סטק ופורטובלו?

 והאם המשימה הסודית מ"השועל הגדול" 
 תהפוך את המסע החדש
של הבלנלבים למסוכן?

שעה שלמה
 של האזנה מרתקת,

 מתובלת במתח והומור,
 בליווי חוברת קומיקס לחוויה

מוחשית ומושלמת!

₪5 בלבד!



• יוצאים מהרכב? ודאו כי הוא ריק מנוסעים
• נסו להימנע מדיבור בנייד

• שימו תזכורת, התקשרו לבן/בת המשפחה בסיום הנסיעה
• הניחו חפצים כמו ארנק וטלפון ליד הילד
• הקפידו לנעול את הרכב לאחר שיצאתם

אז הנה 2 עובדות שיעזרו לכם לזכור:

בעשור האחרון נשכחו
קרוב ל-700 ילדים ברכב.

 ב-30 מן המקרים זה הסתיים במוות.

רכב סגור זה כמו תנור:
עד 70 מעלות ב-5 דקות

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



בני ברק כ' באב תשע"ח 12141/8/18

בשיתוף פעולה של ראשי הערים בני ברק והרצליה - נפתח חוף הרצליה 
לחודשיים בתקופת הקיץ • באלו שעות אין להתרחץ בחוף? כיצד ניתן להגיע 
אליו? ומתי יש במקום שירותי הצלה?

בשורה לתושבי בני ברק: 
נפתח החוף הנפרד בהרצליה

עוזי ברק

במשותף  לפעול  החל  בהרצליה  הנפרד  הרחצה  חוף 
למתוכנן,  והרצליה, בהתאם  ברק  בני  עיריות  ידי  על 
חנוך  הרב  ברק,  בני  עיריית  ראש  בין  סיכום  לאחר 
זייברט וראש עיריית הרצליה, מר משה פדלון. החוף 
יפעל במשך חודשיים, תקופת חופשת הקיץ, כבשנים 

עברו. הכניסה לחוף תהיה חינם אין כסף.
בה  שיש  מקומית  רשות  כל  על  לחוק,  בהתאם 
בעקבות  נפרד.  חוף  בתחומה  להפעיל  דתית  נציגות 
לבין  בני-ברק  עיריית  בין  שיתוף-פעולה  נוצר  זאת, 
החוף,  של  המשותפת  הפעלתו  על  הרצלייה  עיריית 
בחופים  המקובל  מעל  ושכלולים  שיפורים  בתוספת 
רבים אחרים. וכך נהנים תושבי בני-ברק מחוף נפרד 
השקיעה  זו  בשנה  מימיו.  בניקיון  והידוע  מעולה 
נוחה  גישה  דרך  בהתקנת  מיוחד  מאמץ  העירייה 

וסככות חדשות ומרווחות לשירות הציבור.
כפי שנמסר, סוכם בפגישה בין הרב חנוך זייברט, 
ראש העיר לבין רבני העיר על המשך שיתוף-הפעולה 
עם עיריית הרצליה, ולצורך זה התקיימה גם פגישה 
בין נציגי עיריית בני-ברק לבין נציגי עיריית הרצליה, 
הוקם  זו  למטרה  לנושא.  חיובי  ויחס  אהדה  שגילו 
קקון,  מיכאל  הרב  בהשתתפות  עירוני  פעולה  צוות 
חבר הנהלת העירייה וראש האגף לתשתיות ולפיתוח; 
בעבר  העירייה  מועצת  חבר  רוזנר,  דוד  חיים  הרב 
זיידמן,  חנוך  הרב  כאשר  בעיר,  העסקנים  ומחשובי 
הפרויקט  לביצוע  הצוות  את  מפעיל  האגף,  מנהל 
אלכס  אינג'  ובהשתתפות  העיריות,  לשתי  המשותף 
בו.  תחזוקה  מח'  ומנהל  האגף  מנהל  סגן  בליאצקי, 
מר  הפרויקט  לקידום  סייעו  הרצליה  עיריית  מטעם 
מר  העירייה,  של  בכיר  סמנכ"ל  ניסימוב,  )ג'ו(  יוסף 
שמואל לין, מנהל רשות החופים ומר רוני גאון, מנהל 

אגף שאיפ"ה בעיריית הרצליה.
ימי  נקבעו  בני-ברק,  עיריית  נציגי  בקשת  לפי 
ראשון, שלישי וחמישי לנשים, ואילו ימי שני, רביעי 
היום  שעות  כל  ניצול  יתאפשר  וכך  לגברים,  ושישי 
בימים  הן:  בחוף  הפעילות  שעות  בו.  למשתמשים 
ראשון עד חמישי, מהשעה 8:30 בבוקר עד השעה 7 
בערב; בימי שישי, מהשעה 8:30 בבוקר עד שעתיים 

לפני כניסת השבת. 
שלא  להקפיד  הציבור  נקרא  הרבנים,  הוראת  לפי 
ולא  בבוקר   8:30 השעה  לפני  החוף  לאזור  להיכנס 
 7:00 השעה  לאחר  ואופן,  פנים  בשום  בו,  לשהות 
שנקבעו,  לאלו  מחוץ  אחרות  ובשעות  הואיל  בערב, 
שירותי  בו  מסתיימים  לכך  ובנוסף  נפרד,  אינו  החוף 
חוף,  קצה  בכל  סדרנים  תוספת  על  גם  סוכם  הצלה. 
הכנסת שיפורים בחוף-עצמו ושימת דגש על הגברת 
גדרי הצניעות. בסיכום נקבע כי סדרנים יופעלו בכל 

קצה חוף ובכניסה הראשית לחוף.
חברת  ידי  על  מופעלת  לחוף  ציבורית  תחבורה 
"אפיקים", במסלול ובשעות שהתפרסמו ע"י החברה 
להנחיות  בהתאם  הינו  הנסיעה  תעריף  אלו.  בימים 

משרד התחבורה.
שתי העיריות פנו לציבור, עם תחילת עונת הפעלת 
רק  להתרחץ  המצילים,  להוראות  להישמע  החוף, 
בדגלים  וסומן  המצילים  עם  מראש  שהוגדר  במקום 
מעבר  שכן  במדויק,  הרחצה  שעות  על  ולהקפיד 
וקיימת סכנה,  אין שירותי רחצה בחוף,  לשעות אלו 

חלילה, מחוץ לשעות פיקוח המצילים.

חוף הרחצה הנפרד בהרצליה

מקררים
ממגוון

המותגים

מכונת 
כביסה

8 ק"ג

שוברים 
שיאים 

במחירים!
רק: ₪1690רק: ₪1290לדוגמא: ל-36 חודשיםל-36 חודשים

3647
מזגן 

איכותי

החל מ: ₪1690החל מ: ₪1090

החל מ-החל מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים
3047

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      21 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

4 השיאים שלנו
במבחן התוצאה

מחיר מעולה
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מפץ אשכנזי

על  אצבעו  את  ישים  חרדים  לענייני  וסוציולוג  יבוא  יום 
שינוי  של  רגע  מפנה,  כנקודת   2018 המקומיות  הבחירות 
בפוליטיקה החרדית, שנגזר מתהליך עמוק יותר בחברה החרדית 

כולה.
מפלגות   3 עם  היותר  לכל  החרדי  הציבור  התמודד  כה,  עד 
רלוונטיות )כאלה שחצו את אחוז החסימה( שרצו בנפרד, וגם 
ואגודה,  דגל  בין  ההיסטורי  )הפילוג  חריגים  אירע במקרים  זה 
לצד  'עץ'  רצה  בהן  האחרונות  המקומיות  הבחירות  גם  כמו 

יהדות התורה וש"ס(. לא עוד.
ש"ס,  ערים  במגוון  בוודאות  תתמודדנה  הקרובות  בבחירות 
אלא  מקומיות.  תושבים  רשימות  שלל  לצד  זאת  עץ,  וגם  יחד 
שאם עד כה נדמה היה שלפחות יהדות התורה תישאר מאוחדת, 
כל  את  וטרפה  האחרון  רביעי  ביום  התורה  דגל  הנהלת  הגיעה 

הקלפים.
בהכרזה דרמטית, שיועדה לשם שינוי לציטוט בעיתון הבית 
למחרת )והיו בישיבת ההנהלה הסוערת עוד כמה וכמה ציטוטים 
שמצאו את דרכם לידי כתב התאגיד עקיבא וייס ובהן מטעמים 
פרי קולו של יו"ר התנועה, משה גפני(, הוצהר כי דגל התורה 
ישראל "למען  נפרדת מאגודת  ריצה  בוחנת את האפשרות של 
השלום". ההסבר לכך אליבא ד'דגל' כפול: ריצה נפרדת תייתר 
וכופתאות,  כיסאות  חלוקת  על  מוקדמות  פנימיות  מחלוקות 

ומנגד, תדרבן כל סיעה למקסם קולות בקלפי.
שמאז  כך,  כל  דרמטית  להכרזה  התורה  דגל  את  הוביל  מה 
ימי יד אליהו לא נשמעה במחוזותינו? התשובה לכך אינה חד 
למדי  תלויים  המהלך  ורצינות  הלהבות  גובה  וגם  משמעית, 

בזהות הדובר.
אחד מחברי הכנסת של התנועה מסביר ל'קו עיתונות' כי "כלו 
של  שגיאות  ולתקן  היום  כל  לרוץ  צריכים  אנחנו  הקיצין.  כל 
נופלים  ואייכלר מבורות שנדמה שהם  מוזס  אגודה, לחלץ את 
הללו  ההכרחיים  המאבקים  כל  ואחרי  מכוון,  בכוונת  אליהם 
בבית  מלחמות  לנהל  צריכים  עוד  אנחנו  הציבור,  כלל  לטובת 
פנימה כדי לשמור על נתח הגיוני מהעוגה למצביעים הליטאיים. 

הגיע הזמן לשים לזה סוף".
מנגד, בכיר אחר בתנועה נשמע מפויס ועדין יותר. לטענתו, 
בשנתיים  "אגודה  איום,  לשם  באיום  רק  זה  בשלב  מדובר 
כך  צדדי,  חד  באופן  רגישות  בסוגיות  מתנהלת  האחרונות 
בסוגיות  וכך  ליצמן,  של  התכופים  הקואליציוניים  באיומים 
השבת, הכותל, הגיוס ועוד. האמירה של הליכה נפרדת נועדה 
לממדיה  ישראל  אגודת  את  ולהחזיר  שצריך  מי  את  להרתיע 

הטבעיים".
אז האם 'דגל' אכן תרוץ בנפרד מ'אגודה'? קשה לדעת, אבל 

לא בטוח שהרעיון רע.

הצדק עם דייטש

את  כשבוחנים  מגיע  עצוב,  לומר  שלא  המשעשע,  החלק 
הוא  הלא  דגל,  הנהלת  של  הסוערת  לישיבה  שהוביל  הסיפור 
הכרזת מזכירות אגודת ישראל וח"י קשישיה על מועמדותו של 
יוסי דייטש לראשות העיר ירושלים, או אז מגלים כי דווקא כאן 

הצדק )באופן יחסי, כמובן( עם אגודת ישראל.
לחצי שנה  קרוב  כבר  מרדף שווא  מנהלים  בסיעה החסידית 
אחרי דגל התורה, בבקשה לקבל מענה לשתי שאלות - האחת, 
האם דגל תתמוך במועמדות חרדי לראשות העיר, והשנייה, האם 

לאותו חרדי קוראים יוסי דייטש.
באופן מתסכל ומעט מתנשא, בחרו בדגל להתעלם באלגנטיות 
חילוניים  לנהל מו"מ עם מועמדים  ונשנות,  מהפניות החוזרות 
ולפרקים אף להשתעשע באפשרות של הרצת נציג הסיעה, מ"מ 

ראש העיר יצחק פינדרוס.
כעת ניתן לחשוף כי כבר שבוע קודם תשעה באב, ניתן אור 

ירוק עקרוני מבתיהם של גדולי ישראל לרעיון של הרצת מועמד 
חרדי בירושלים, כשעל השולחן ניצבת דווקא מועמדות פינדרוס 

ככזו שיכולה לנצח.
התנועה  רבני  היו  מוחלט,  באופן  הרעיון  את  שחסם  מי 
סולובייצ'יק,  ברוך  רבי  והגאון  כהן  דוד  רבי  הגאון  בירושלים, 
עמם  ונימוקם  דייטש,  של  מועמדותו  לצד  במפתיע  שהתייצבו 
דייטש ככל אשר הורינו  - לכל אורך הקדנציה האחרונה עשה 
לו, אין שום סיבה שלא לתמוך בו, קבעו וגם הוסיפו, כי אף אם 
יש היתכנות לניצחון של מועמד חרדי, מוטב שלא לקחת סיכון 

למקרה של כישלון ולא להריץ מועמד מתוך דגל התורה גופה.
בו  בתחום  להתמקד  מתכוונים  הליטאית  בסיעה  למעשה, 
ההחלטה  אי  להחליט.  לא   - עתה  עד  יכולת  מקסימום  הוכיחו 
עם  דגל  קברניטי  ישבו  אז  ה90,  לדקה  עד  כמקובל  תימשך 
משה  הפרטי  ששמם  אלה  כל  עם  )ובעיקר  השונים  המועמדים 
על  סופית  ויכריזו  סיכוייהם  את  יבחנו  ליאון(,  משפחתם  ושם 
תמיכה, לא לפני שיביאו את הדברים בפני גדולי ישראל, כמובן.

חשבון ירושלמי

החרדי  הציבור  הוא  הסיפור,  מכל  מפסיד  שבאמת  מי 
בירושלים, שמתקדם בצעדי ענק לאבד הזדמנות פז נדירה ואולי 

בלתי חוזרת לכבוש את ראשות עיר הנצח לנצח.
המתמטיקה של ירושלים פשוטה לחלוטין וגם מי שאינו מנהל 

את תקציבי המדינה בועדת הכספים, יוכל להבינה בקלי קלות.
במרוץ  כשרים  קולות  אלף   214 נרשמו  הקודמות,  בבחירות 
לאייש  ברקת  ניר  את  שלחו  מתוכם  אלף   111 העיר.  לראשות 
את הלשכה בכיכר ספרא ל5 שנים נוספות, 95 אלף לא הספיקו 
למשה ליאון, ו-7,500 קול נשרפו על מועמדותו חסרת הסיכוי 

והפשר של חיים אפשטיין.
של  משהו  התמוהה  החלטתו  באדיבות  הבעל"ט,  בבחירות 
שר הפנים אריה דרעי, יזכה עם ישראל ליום שבתון, מה שאמור 
יחד עם הגידול הטבעי להגדיל את אחוז ההצבעה באופן משוער 
קולות  אלף   235 על  מדבר  הגיוני  שצפי  כך  אחוזים,  בכעשרה 

כשרים.
שאינם  מצביעים  אלף   7 ליאון  משה  השיג  שעבר,  בסיבוב 
במספר,  אלף   88 השאר,  כל  ביתנו',  'הליכוד  במסגרת  חרדים 
לערער  שאין  רבותיהם  הוראת  שמילאו  חרדים  יהודים  היו 
אחריה ושלשלו את שמו של המועמד האלמוני מגבעתיים דאז 
לקלפי. בתוספת ריבוי טבעי הגיוני )נאמד בכעשרה אחוז, כ"י( 
צפויות  ובעלזא  גור  החסידיות  הסיעות  ששתי  בכך  ובהתחשב 
מדובר  אם  בין  מוסכם,  מועמד  אמור  היה  לגוש החרדי,  לשוב 
בדייטש ובין אם בפינדרוס, לזכות בלפחות 103 אלף קולות, לא 

כולל מצביעי 'הפלג' ולפני שכף רגלו דרכה בשכונה חילונית.
כעת, נותר לבחון דבר אחד: האם הקול החילוני יתפצל בין 
כמה מועמדים. בדגל התורה חוששים בדיוק מתסריט כזה, בו 
התקשורת הכללית מפעילה מכבש לחצים עצום על המועמדים 
בעלי הסיכוי הנמוך לפרוש לטובת מועמד מוסכם אחד, שעשוי 

לזכות בכ130 אלף קול ובראשות העיר.
ועוקב  המועמדים  את  מי שמכיר  אך  הגיוני,  פניו, חשש  על 
אחרי מצבם, מבין שמדובר בחשש נטול ביסוס. לפחות שניים 
מהם )אלקין וברקוביץ'( ואם להתחשב בהצהרות אז ארבעה )גם 

ליאון ועזריה( ירוצו בכל מצב ובכל מחיר עד הסוף.
במפלגה  ובפרט  בממשלה  שר  פשוט,  החישוב  אלקין  אצל 
סוער  ממרוץ  ולפרוש  כבודו  את  לאבד  יכול  לא  הליכוד,  כמו 
ומסוקר כל כך ברגע האחרון. לאלקין אין מה להפסיד ומבחינתו 

מדובר בהימור על כל הקופה.
סיעת  לכוח הצעיר של  אין מה להפסיד.  גם לברקוביץ  אבל 
כזו:  בקונסטלציה  פשוטות  אפשרויות  שתי  יש  התעוררות 
הוא  שאחריה  בסגנות,  נוספת  קדנציה  לטובת  מהמרוץ  לפרוש 

את  למתג  הסוף,  עד  לרוץ  או  הנשיה,  בתהום  להישכח  עשוי 
עצמו כמועמד הליברלי-חילוני היחיד שלא 'פזל' לחרדים, ואז 
להתייצב לסיבוב הבא מוכן וחזק יותר, ממש כפי שעשה בשעתו 

ניר ברקת אחרי שהפסיד ללופוליאנסקי.
יותר,  לברקוביץ'  קורצת  השנייה  שהאופציה  בלבד  זו  לא 
לניצחונו  יוביל  שהדבר  במקרה  אפילו  בצדה,  שכרה  מתן  גם 
מנוע  יהיה  הדברים  מטבע  והאחרון  מאחר  חרדי,  מועמד  של 
או  מאלקין  )בשונה  מובהקים  חילוניים  באירועים  מלהשתתף 
ליאון(, יוכל ברקוביץ להיות במקומות שכאלה מעין 'ראש העיר 

החילוני' ולצבור נקודות להתמודדות הבאה.
באופן משמעותי, התמיכה החילונית-דתית לאומית מתחלקת 
שבוחנים  בסקרים  וברקוביץ',  אלקין  בין  בשווה  שווה  כמעט 
אפשרות של התמודדות שניהם בלבד, הפער נותר גבולי תמיד. 
יש לכך גם הסבר הגיוני פשוט, בעוד אלקין זוכה לתמיכה בקרב 
חובשי הכיפות הסרוגות וחוגי הימין, ברקוביץ חזק דווקא אצל 

מצביעי רחביה והסטודנטים.
בעברית פשוטה, מתוך 132 אלף הקולות שנותרו, יש להפחית 
כ7 אלף מצביעי אפשטיין, השאר, גם במקרה של פרישת ליאון 
וברקוביץ,  אלקין  בין  בשווה  שווה  כמעט  יתחלקו  ועזריה, 
שיישארו כל אחד עם כ63 אלף קול. רק תנודה דרמטית ובלתי 
מהם  אחד  תוביל  לצד  מצד  קול  אלף  מ40  יותר  של  אפשרית 
ליתרון על המועמד החרדי המוסכם. מנגד, זה האחרון יקבל את 
103 אלף הקולות שיספיקו לו לנצח בסיבוב הראשון, בו דרושים 

40% מסך הקולות הכשרים בלבד.
לבסוף  יחברו  וש"ס  שדגל  האפשרות  קיימת  עדיין  כאמור, 
במועמד  לתמוך  ישראל  אגודת  את  יאלצו  אפילו  או  לדייטש, 
חרדי משלהן לראשות העיר, אך מוטב שהדבר יקרה מוקדם ככל 
שניתן, גם כך מערכת הבחירות כבר נכנסת לישורת האחרונה, 

ועל המועמד לפתוח בקמפיין ולהיערך ליום הגורלי.
)בשולי הדברים, יש מי שחוזרים על טיעון ההבל "מה יתרום 
לנו מועמד חרדי? ומה רע בעושה דברנו בן המגזר הכללי? מבלי 
באותה  להם  להשיב  פשוט  ניתן  הצפויות,  להשלכות  להיכנס 
איוולת, ומה ייתן לנו שר פנים או יו"ר ועדת כספים חרדי? ולמה 

שם אינכם מסתפקים במועמד חילוני עושה דברנו?(

בלי כפייה

שיועדה  קנטרנית  בעתירה  דיון  בבג"ץ  נערך  שלישי  ביום 
לחייב את המפלגות החרדיות לשלב נשים ברשימה.

זו,  ברוח  חוק  הצעות  כנסת  חברות  כמה  יזמו  בעבר,  כבר 
המחייבות אחוז מסוים של נשים ברשימת כל מפלגה, במטרה 

לאלץ את המפלגות החרדיות לעשות זאת.
מוביל  יתר,  לליברליזציית  הרצון  דווקא  למדי,  מוזר  באופן 
בעצם לפגיעה בדמוקרטיה ובמהותה. שהרי לא יתכן שיכריחו 

אזרח דמוקרטי לבחור דווקא אנשים מסוימים לנציגיו בכנסת.
משול הדבר לחוק שיחייב כל מפלגה להציב ברשימתה אחוז 
מסוים של חובשי משקפיים, אסירים, או ג'ינג'ים. והרי הכנסת 
אלא  ישראל,  אוכלוסיית  של  מדויק  לשיקוף  מיועדת  אינה 

לנציגים שיביאו תועלת עבור כלל הציבור.
גדולי  של  הכרעותיהם  על  מבוססות  החרדיות  המפלגות 
והם  עבורם  הראוי  הנציג  יהיה  פלוני  כי  הם מחליטים  ישראל, 
היכולת  היא  עבורן  הצבעה  הרשימות.  הרכב  את  שקובעים 
על  סומך  הוא  כי  להצהיר  החרדי  המצביע  של  הדמוקרטית 

החלטות גדולי ישראל.
התערבות בהרכב המפלגה היא מעשה אנטי דמוקרטי בעליל, 
ברשימה  מעוניין  מי שחושב שהציבור החרדי  יש  אם  אדרבה, 
אחרת - יועיל בטובו להתמודד ונראה מה יהיו חלומותיו. אבל 
בל יכפה עלינו תהליכים באמצעים משפטיים פסולים, שתכליתם 

פגיעה בדמוקרטיה.

אבי גרינצייג / על סדר היום

ב'דגל התורה' מאיימים בריצה נפרדת מ'אגודת ישראל', אך גם זאת נעשה בשני קולות • 
ההתנהלות התמוהה מול דייטש, המתמטיקה של ירושלים ושיא המפלגות שעומד להישבר 

• וגם: אל תתערבו לנו בהרכב הרשימות





חודש אב הגיע ואיתו הגיעו יומי דפגרא כפי שהם מכונים בעולם התורה. לאחר חודשים רבים של 
עמל ויגיעה שבים בחורי החמד מהסטנדר אל משפחתם ומתכוננים לזמן אלול העומד בפתח 
וביניהם אלו שיתחילו את דרכם בישיבות הקדושות. ובנוסף לאחר הפוגת ימי בין המצרים שבה 
ומתחדשת עונת השמחות של הקיץ. כל אלו מביאים לקצב רכישת מגבעות שרק גדל בתקופה 
והמובילה בעולם היהודי  "ברון כובעים" הרשת הגדולה  זאת של השנה מי שנערכת לכך היא 

בענף הכובעים. 
וגדל  הולך  רק  הרשת  כובעי  של  הביקוש  כי  בברון  יודעים  הזמנים  בין  ימי  של  זאת  בתקופה 
מספר הלקוחות בימים אלו הולך ומתעצם. ברשת ברון שהשירות ללקוח הוא המוטו המרכזי 
שלה החליטו להיערך לכך מבעוד מועד ותיגברו את צוות המכירות ונותני השירות בכל הסניפים. 
כאשר השנה גולת הכותרת היא ללא ספק חנוכת הסניף החדש והמפואר בחיפה בה יש ריכוז 
גבוה של בני תורה. ברשת לא נשארו אדישים לבקשות של לקוחות מהכרמל ומעתה הם ייהנו 
מחנות גדולה ומרווחת בסמיכות לביתם. בברון מציינים כי הסניף החדש ייתן מענה לכלל תושבי 

הצפון שרוצים לרכוש את המגבעות הייחודיות של ברון אך על כך בהמשך. 

היא  כובעים  מברון  שהגיעה  משמחת  בשורה  עוד 
ללא ספק מגמת ההתחדשות כאשר לאחרונה נחתה 
המותג  של  עגולים  כובעים  של  מרהיבה  קולקציה 
הספרדי היוקרתי "רואצ'ה" שרשת ברון היא היבואנית 
הבלעדית שלו בארץ. מאוחר יותר הסביר לנו הבעלים 
כי ברשת ברון דואגים לכלל הלקוחות ושנוכחו לדעת 
דאגו  החסידי  במגזר  לכובעים  הגדול  הביקוש  את 
ביותר  האיכותיות  במגבעות  המדפים  את  למלא 

הקיימות בשוק גם עבור מגזר זה.

היום  לשיחת  שהפך  בצפון  החדש  הסניף  פתיחת 
יומי  לקראת  וכן  לאוזנינו,  גם  והגיע  החרדי  ברחוב 
דפגרא של חודש אב בהם יוצאת הרשת עם מבצעים 
שוב  להגיע  טובה  סיבה  לנו  סיפקו  אלו  כל  חמים 
לביקור בחנות המפעל של הרשת הממוקמת ברחוב 
האיש  את  פנים  אל  פנים  לפגוש  כדי   עקיבא  רבי 
בענף  חדשים  סטנדרטים  שקבע  האיש  והמהפכה 
הכובעים ומי שרואה את הלקוח לפני הכל הלא הוא 

הבעלים ר' ראובן בוכריס הי"ו. שמענו ממנו על מגמת ההתרחבות וההתחדשות ברשת וכן איך 
הפכה ברון למעצמה ועל הקשר שכל בן ישיבה יודע  אמרת בין הזמנים אמרת מבצעים בברון. 
כאשר כובעים ממיטב המותגים עפים מהמדפים במחירים שלא תמצאו בשום מקום דבר שכבר 

הפך למסורת בשנים האחרונות.
ים רכבי  עיר אוחזים בגלגל  ילדים מהלכים ברחובה של  בין הזמנים בעיר התורה  אווירת  אכן 
הסעה מעלים נוסעים עם מזוודות בדרכן לנופש אך בברון עולם כמנהגו נוהג בברון לא משנה מה 
התקופה בלוח השנה המקום מלא לקוחות וכמו שציפינו לקוחות רבים גודשים את החנות, ניתן 
לראות בחורי ישיבות רבים המודדים כובעים שונים, נערים שעומדים לקבל עול מצוות  שהגיעו 
של  ומדידה  אולם  סגירת  שלפני  חתנים  גם  הנכסף,  הכובע  את  לרכוש  משפחותיהם  בני  עם 

הפראק הגיעו לרכוש את כובע הדגל של הרשת מבית "רואצ'ה" עם העיצוב הייחודי.

אנחנו מנסים לפלס את הדרך בין הלקוחות הרבים בסמוך ניתן לראות נער צעיר שהחליט לרכוש 
מגבעת מדגם "פנתר" שהפך לשם דבר בקרב תלמידי הישיבות, עוד כמה צעדים והנה בחור 
נוסף מודד כובע "צ'רבו". ואז ראינו אותו - כובע הדגל של הרשת "הרואצ'ה" עליו נאמר תורה 
מפוארה בכלי מפואר אשר הפך לפופולארי מאוד בקרב החתנים ובכלל לכל הרוצה לשדרג את 

הופעתו, רשת ברון היא כאמור היבואנית הבלעדית של המותג הספרדי. 
מאוחר יותר יאמר לנו הבעלים כי הכובע ללא ספק קבע סטנדרטים חדשים בשוק, וכי לאחרונה 
מה  והראש  השוליים  עיצוב  על  בדגש  חדש  עיצוב  עם  שלו  חדשה  קולקציה  למדפים  הגיעה 
שמעניק לכובע מראה ייחודי, ואכן לאחר מבט קצר ניתן לקבוע כי הוא אינו דומה לשום כובע 

אחר.
ביותר  הגדולה  הכובעים  מעצמת  על  שאחראי  מי  והמהפכה  האיש  את  פוגשים  אנחנו  והנה 
בעולם הבעלים של רשת "ברון כובעים" ר' ראובן בוכריס אשר משקיע את רוב זמנו ומרצו לטובת 
הלקוחות. עדות לכך ראינו כאשר לקוח שמבקש שירות נענה על ידו כאשר הוא מתאים לו כובע 
שוב ושוב כאילו שלא מדובר בבעלים שזמנו יקר. נדמה לי אני אומר לבן שיחי כי מחזה כזה יכול 
להפתיע איש זר אך מי שמכיר את האישיות של הבעלים ומעשה החסד הרבים הקשורים בשמו 
כלל לא יתפלא זהו האיש. בתחילת שיחתנו אנחנו מבקשים לעלות את חיפה על ראש שמחתנו 

ולשמוע על פתיחת הסניף המדובר בעיר
תתחדשו לרגל פתיחת הסניף החדש אתם לא מפסיקים להפתיע

"תודה לא יכולנו להישאר אדישים לכך שחלק מהסניפים לא כל כך נגישים ללקוחותינו אמנם 

החרדיות  הערים  ריכוזי  בכל  נמצאות  הרשת  חנויות 
מהצפון ועד הדרום בדגש על הפריפריה, יש לנו כמובן 
את חנות המפעל בבני ברק, עוד סניף מרכזי של הרשת 
במודיעין  וכן  יצחק,  נחלת  המסחרי  במרכז  באלעד  ובנוסף  יחזקאל,  ברחוב  בירושלים  נמצא 
עילית, בביתר עילית, בבית שמש, באשדוד, ברכסים, ובנתיבות, אך זה לא מספיק אנחנו רוצים 
את  לשאת  יכול  לא  אני  בענף  למובילה  הנחשבת  לרשת  כיאה  מקומות  שיותר  לכמה  להגיע 
המחשבה שלקוח יבזבז שעות רבות כדי לרכוש כובע, היום כובע זהו אולי הפריט הכי מזוהה עם 
בן תורה מעניין לציין שראיתי בשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי על חשיבות חבישת כובע 
בעת התפילה וגם בשעת ברכת המזון יש כאן גם היבט הלכתי לחבישת המגבעת ולכן חייבת 

להיות לו רמת נגישות גבוהה". 
מה לדעתך הסוד של ברון איך הפכתם למעצמה?

ר' ראובן "אני חושב שזה שילוב של כמה גורמים ראשית הניסיון הרב שיש לנו אני אישית נמצא 
הישיבות  מעולם  מגיעים  אנחנו  הזמן,  כל  אותו  ללמוד  ממשיך  ואני  למדתי  בענף  רבות  שנים 
ומכירים אותו היטב ובנוסף אנחנו ערים כל הזמן לדרישות הצרכן בהקשר זה אני יכול לומר כי 
אצלנו בברון דואגים לחדש קולקציה בתדירות גבוהה, אצלנו לא מתפשרים על איכות הכובעים 
החל משלב של ייצור חומרי הגלם וכלה בעיצוב המיוחד לו זוכה כל כובע, אנחנו מביאים את 
הדברים היקרים ביותר הקיימים בשוק אך עם זאת שומרים על מחירים שווים לכל כיס, איך 
יודעים שהכובע  אמר לי פעם לקוח בברון לא צריך לקחת משכנתא כדי לרכוש כובע, אנחנו 
יכולים  אינם  שהם  עקא  דא  אך  התורה  בני  משפחות  אצל  בחשיבותו  ראשון  לבוש  פריט  הוא 
לרכישת  מוגזמים  סכומים  לשלם  לעצמם  להרשות 
וב"ה  כובעים  ברון  את  יש  זה  בשביל  ממש  הכובע 
דבר  עוד  דברו,  את  ואומר  ברגלים  מצביע  הקהל 
של  הרחבה  הפריסה  זאת  ברון  את  מייחד  שלדעתי 
סיום  שחגגה  היחידה  הרשת  היא  ברון  אגב  הרשת 
ש"ס של לקוחותיה וחידשה מושג של לימוד תמורת 

כובע בשנה שעברה".
שהגיעה  החדשה  הקולקציה  על  לי  ספר 

למדפים
"אני שמח מאוד לספר מעל דפי העיתון ללקוחותינו 
כתובת  להם  יש  שמהיום  החסידי  מהמגזר  הרבים 
אחת הרשת שלנו ברון כובעים התחדשה עם כובעים 
תמצאו  לא  "רואצ'ה"  היוקרתי  המותג  של  עגולים 
לאחר  מגיעה  זה  אחר.  מקום  בשום  דומה  מגבעת 
שראיתי ביקוש עצום למגבעות עגולות ראיתי שנתח 
סיבה  שום  ואין  חסידי  הוא  הרשת  מלקוחות  נכבד 
בעולם שהם לא יחבשו כובע האיכותי ביותר שקיים 
ללקוח  והשירות  הלקוח  בברון  הזכרתי  שכבר  כפי 
וגם  לפני הכל זה מתבטא בפתיחת סניפים קרובים 

בהתאמה לצרכנים לדרישותיהם אני תמיד עם יד על הדופק בעניין הזה".
אתה יכול לגלות לקוראים קצת מאחורי הקלעים של ייצור המגבעת

"תראה בעניין הזה אני יכול לומר לך שאני באופן אישי עומד אחר תהליך הייצור מקרוב ויורד 
נוסע כמה פעמים בשנה למפעלים שלנו ברחבי אירופה אם  ולו הקטנים ביותר, אני  לפרטים 
זה בספרד פולין הונגריה ועוד מקומות כדי להיות מעורב בכל תהליכי הייצור של הכובע כבר 
לי זמן רב  גוזלות  והכנתו, על אף שהנסיעות האלו  מהשלב המוקדם של הפרדת סיבי הלבד 
עם המשפחה אני עושה זאת בשמחה כדי שבסופו של דבר הלקוח ייצא מרוצה, תראה מדובר 
בתהליך ארוך ומורכב  הכנת מגבעת דורשת ידיים רבות לעיתים אורך זמן רב של צביעה תפירה 
יורדים  זולים אצלנו  גלם  חומרי  היום בשוק הרבה  ישנם  להגעתו למדף  עד  ועוד  גיהוץ  עיצוב 
ידו  לפרטים הקטנים ביותר הכל חייב להיות ברמה גבוהה אמנם יש לנו כובע צמר למי שאין 

משגת כובע לבד אבל גם בזה משתדלים שיהיה כמה שאפשר ברמה גבוהה".
לקראת ימי בין הזמנים אלו מבצעים אתם מכינים לנו?

"ברון יוצאת גם הקיץ הזה במבצעים מיוחדים כל הכובעים שמחירם עד 900 ₪ יימכרו ב490 ₪ 
כובע מאה אחוז לבד תוצרת אירופה רק 390 ₪ במקום 750 ₪ כל הכובעים שמחירם עד 350 

₪ רק 190 ₪ אז רוצו מהר לפני שייגמר".
כמה מילים על הסלוגן שבחרתם הקיץ 

"הסלוגן שלנו לאן שתלך ברון כובעים איתך מבטא את החיבור שלנו ללקוח לא משנה התקופה 
שלנו  הכובעים  שלנו  הקודם  הסלוגן  בעצם  שזה  כובעים  ברון  בראש  תמיד  זה  הגיל  המקום 

נמצאים בישיבות בבתי הכנסיות וגם בצימרים היום כולם יודעים ברון כובעים".
ר' יעקב בוכריס מבעלי הרשת "ראיתי הרבה מפעלים מקרוב ויש לי שעות רבות של עבודה על 
כובעים הכובעים של ברון עשויים מחומרי גלם הטובים ביותר אנחנו משתדלים להיות הגונים לא 
שווה לעקוץ לקוח בשביל עוד כמה שקלים" ר' שמעון בוכריס "ברון הפכה לשם נרדף לשירות 

אמינות ומקצועיות".

העיתון  דפי  מעל  מסר  להעביר  הבעלים  ראובן  ר'  מבקש  פרידה  לקראת  נערכים  כשאנחנו 
ללקוחות הרשת " בברכת וקווי ה יחליפו כח אשריכם עמלי התורה עליכם העולם עומד תהנו 
ותחזרו לזמן אלול עם כוחות מחודשים וכן אלו שמתחילים את דרכם בעולם הישיבות בהצלחה 

אנחנו כאן בשבילכם בכל עת תתחדשו".

“ברון  הכובעים  במעצמת  ביקרנו  הזמנים  בין  חופשת  לקראת 
כובעים” וערכנו ראיון בלעדי עם הבעלים של הרשת ר’ ראובן 
בוכריס שגילה לנו כיצד נערכים ברשת לימי בין הזמנים בהיכלי 
הכובעים  ייצור  על הנעשה מאחורי הקלעים של  וכן  הישיבות 
המוביל  מהמפעל  לאחרונה  שנחתה  החדישה  הקוקלציה  על 
בעולם וגם על מגמת ההתרחבות של הרשת ופתיחת סניף נוסף.
 ראיון בניחוח קייצי.

בברון
כובעים 

לא יוצאים
לבין הזמנים

חננאל אזואלוס
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

עתירה על תנ"ך קוממה שופט

התייעצות: עם או בלי חליפה

רמת גן

קריית ביאליק

העיר  למועצת  המתמודדת  מנע,  חיה  עו"ד 
נגד  עתירה  הבחירות  לוועדת  הגישה  גן,  רמת 
ראש העיר ישראל זינגר, הכוללת שורת טענות 
על  טענה  היתר  בין  אסורה.  בחירות  לתעמולת 
ועל  עירוניים  במבנים  שהוצבו  בחירות  שלטי 
או  חניון  הקמת  על  שבישרו  עירוניים  שלטים 
בעיקר  נועדו  שלדבריה  חשמל,  עמודי  הצבת 
להוכיח פעילות לקראת הבחירות. השופט עודד 
ודחה  לאחת  אחת  הטענות  את  'פירק'  מודריק 

את העתירה על כל רכיביה.
שמו  התנוססות  נגד  מנע  טענה  היתר,  בין 
וחתימתו של ראש העיר על דף שצורף לספרי 
במסיבות  התיכונים  לילדי  המחולקים  התנ"ך 
בחריפות:  הדברים  את  דחה  השופט  סיום. 
"רכיב זה של העתירה הוא קנטרני ומוטב היה 
אלמלא בא לעולם". השופט הוסיף זווית אישית 
ותיאר את התרגשותו כילד בקבלת ספר התנ"ך 
מידי ראש המועצה. "ראוי שכל תלמיד בישראל 
המקומית,  הרשות  ראש  מידי  התנ"ך  את  יקבל 

אולי יבינו את הנחיצות של 'והגית בו'", כתב.
החגיגה הגדולה של ראש העיר זינגר הייתה 
תיק  סגירת  על  הפרקליטות  בהודעת  השבוע 
החקירה  ראיות.  חוסר  בשל  נגדו  החקירה 
ולמרמה,  בחירות  לשוחד  בחשדות  שעסקה 
העיבו על התמודדותו וכעת, לאחר ששמו נוקה, 
נוספת  לקדנציה  בקמפיין  להתרכז  הוא  יכול 

בראשות העיר.

קחו לכם רגע של כובד ראש ורצינות לקריאת 
עיריית  ראש  דוקורסקי  אלי  הבאה:  הידיעה 
עוקביו  בפני  השבוע  העלה  ביאליק,  קריית 
איתם  הבגדים  בחירת  על  נוקבת  שאלה  ברשת 
העלה  דוקורסקי  הבחירות.  לקמפיין  יצטלם 
שתי תמונות, עם ובלי חליפה, וביקש את עצת 

הגולשים "איזו תמונה מאפיינת אותי יותר?"
הגימיק החביב זכה לעשרות תגובות, רציניות 
כל  על  להשיב  הקפיד  העיר  ראש  ומשעשעות. 
עצה ולמגיב שכתב "לא מכיר אותך וכבר בז לך, 
איזו רדידות של קמפיין", ענה: "האמת שגרמת 
לי תחושה דומה". עד כה לא נמסר כיצד הוכרע 
לתליית  עד  להמתין  ניאלץ  כי  וייתכן  המשאל 

שלטי הבחירות ברחובות.

יוםעוד 92

הפתעה: רב העיר והמקובל מקימים מפלגה
מפץ מקומי: הגאון רבי אברהם דב אוירבך והמקובל רבי דב קוק מקימים מפלגה • הניזוקים הישירים: 

ש"ס ו'אגודה' • ומה הניע את המהלך?
טבריה

החילונים נוהרים: 3,256 סטודנטים העבירו כתובת לירושלים
ירושלים

מתמודד אלמוני: בלי כדורגל בשבת

פתח תקווה

אלמוני  יחסית  מתמודד  הכהן,  דרשן  אורי 
בחירות  בקמפיין  השבוע  פתח  העיר,  לראשות 
נרחב. דרשן הכהן מציג בפני 'שטח מוניציפאלי' 
לא  מהנשאלים   50% לפיהם  שהזמין,  סקרים 
הנוכחיים.  מהפוליטיקאים  אחד  באף  תומכים 
רק  אנשים  תמיכה,   50% לי  יש  "תיאורטית 

צריכים להכיר אותי ולהיחשף אליי".
הכהן  דרשן  כיפה,  חובש  שאינו  למרות 
ומנהל  פלוס  מסורתי  לאדם  עצמו  מחשיב 
כנסת  בבית  בקביעות  ומתפלל  דתי  חיים  אורח 
בחירות  בהבטחת  עמישב.  בשכונת  'הכהנים' 
"קבוצת  יבחר,  אם  כי  הוא  מצהיר  דרמטית, 
כולנו  בשבת.  תשחק  לא  העירונית  הכדורגל 
וגם  דתיים  גם  המשחקים,  את  לראשות  רוצים 
חילוניים, אין סיבה שזה לא יהיה, זה רק עניין 
של כסף, אם עיריית פתח תקווה הייתה מתנהלת 

נכון – זה היה קורה".

חשאיים  ומאמצים  גלוי  קמפיין  ישראל?  בבירת  החילונים  של  השוויון  שובר  ה'נשק'  נמצא  האם 
שהובילו באחרונה קבוצות צעירים בעיר, שנועד להעברת כתובות מאסיבית של סטודנטים הלומדים 
בעיר לקראת הבחירות - נחל הצלחה מסחררת ועשוי לשנות את מפת המצביעים בירושלים • 'שטח 
מוניציפאלי' התחקה אחר הצעדים והשיטה, מצא את אדריכלי המהלך ועלה על מניין הסטודנטים 

המדויק שנמצא במאגר מעבירי הכתובת לעיר

דב  אברהם  רבי  הגאון  טבריה  העיר  רב 
אוירבך והמקובל הצדיק הרב דב קוק, מקימים 
העיר.  למועצת  שתתמודד  חדשה  מפלגה 
הפוליטיקה  פני  את  משנה  החדשה  הרשימה 
הדתית המקומית, ומותירה את 'אגודת ישראל' 

וש"ס כמעט ללא בסיס תמיכה רבני מקומי.
נכתב:  אוירבך  הרב  במכתב שבראשו חתום 
ידוע  וכבר  ובא  קרב  הבחירות  ועניין  "בהיות 
שכל עניין העמדת נציגי ציבור אינה אלא להיות 
כן  ...על  הקדושה  תורתנו  של  אריכתא'  'ידא 
אחד  לגוש  הנפרדים  כל  את  לאחד  ההכרח  מן 
הכולל את כל הציבור אשר קידוש שם שמיים 
נוגע ללבו". השליחות הוטלה על אבישי הכהן, 
אוירבך  לרב  בנוסף  המפלגה.  בראש  שיעמוד 

יקותיאל  הרב  המכתב  על  חתומים  קוק,  ולרב 
למקורב  הנחשב  בעיר  מוכר  רב  ציון,  אוהב 
הרב  והמקובל  הבכירים,  הרבנים  שני  ולנאמן 

נחום בקר, חתן הרב קוק.
להחלטה על הקמת מפלגה חדשה קדמו לא 
אנשיו  ניהלו  היתר,  בין  פנימיות.  דרמות  מעט 
של הרב קוק מגעים עם ש"ס והתנו את תמיכת 
הראשון,  במקום  הקהילה  איש  בהצבת  החצר 
הנעשה  על  להשפיע  המקובל  מרצון  כחלק 

בענייני השבת והקדושה.
הרב אוירבך, שבאופן מסורתי תמך ב'אגודת 
ישראל' בראשות פנחס ועקנין, התרחק מתמיכה 
במפלגות החרדיות, ככל הנראה בשל הביקורת 
כמי  הגיוס,  בסוגיית  המפלגות  התנהלות  על 

שמחזיק בדעת אחיו מרן הגאון 
רבי שמואל אוירבך זצ"ל.

באופן היסטורי, הרב קוק מעולם לא התערב 
הרב  בפני  דעתו  את  הכפיף  ותמיד  בבחירות 
אוירבך. כעת, גם כשברור לכל כי הרב קוק הוא 
מוצב  החדשה,  המפלגה  מאחורי  העומד  הוא 
כמצטרף  מוצג  קוק  והרב  בחזית  אוירבך  הרב 

להחלטה.
התורה'  ו'יהדות  ש"ס  מפלגות  כאמור, 
קל,  לא  אתגר  בפני  כעת  עומדות  המקומיות 
מאחר וכמעט אין בנמצא דמויות רבניות בעלות 

משקל שיכולות להביע תמיכה בהן.

קמפיין  מנוהל  האחרונים,  בחודשים 
הרשתות  גבי  מעל  ומפורסם  גלוי  רובו  רשת, 
חילוניים  לסטודנטים  הקורא  החברתיות, 
בבירה,  ומכללות  באוניברסיטאות  הלומדים 
להשפיע  מנת  על  לירושלים  כתובות  להעביר 
של  לאינטרסים  ולדאוג  הבחירות  תוצאות  על 
הצעירים. הרעיון עצמו אינו חדש וניסיון דומה 
שהפעם,  נדמה  אך  עברו,  בבחירות  אף  נעשה 
תוצאות  שהשיגה  רצינית  בהתארגנות  מדובר 

מרשימות.
הקמפיין  את  הקלעים  מאחורי  שמוביל  מי 
שהוקם  גוף  ירושלים',  הצעירים  'מרכז  הוא 
שונות  קרנות  ידי  על  ומתוקצב   2006 בשנת 
ירושלים. למעשה, המרכז הפך למעין  ועיריית 
זרוע עירונית הנותנת מענה לצעירים, בין היתר 
המקבל  'מיידע'לה'  בשם  מידע  מוקד  בהקמת 
חברתיות  פלטפורמות  דרך  בעיקר  פניות 

הפופולריות בקרב צעירים.
לצד דף רשת נפרד בשם 'סטודנטים בוחרים 
מקומי,  בפאב  אירוע  המרכז  קיים  בירושלים', 
בין  הכתובות.  העברת  את  לדרבן  שנועד 
 40,000" הקמפיין:  את  שמלווים  הסלוגנים 
חייב  שלנו  הקול   - בירושלים  סטודנטים 
להיספר". יצוין כי בדפים הרשמיים של 'מרכז 

הצעירים' אין זכר לקמפיין האמור.
הצעירה  מתארת  פורת,  מיכל  של  בשיתוף 
המהגר/ת  בפני  מציבה  "העיר  בציוריות: 
הצעיר/ה לא מעט אתגרים. צריך למצוא דירה 
מדיי  קרובה  לא  יקרה,  לא  נעימה,  שתהיה 
לשכונות החרדיות, שיהיה מה לעשות בשבת, 
שיהיה מה לעשות באמצע שבוע. בירושלים אין 
ולצעירים.  לסטודנטים  בילוי  מקומות  מספיק 
בשבת  שפתוחים  ואלו  קורסים  קטנים  עסקים 

מותקפים ע״י חרדים".
הפעילות  פומביים,  לדפים  מעבר  אך 
האחרון,  בחודש  בשטח.  נעשתה  האמיתית 
סטודנטים  ולמעונות  לקמפוסים  דיילים  הגיעו 
כשהם מצוידים בטאבלטים חדישים, עברו בין 
הצעירים וסייעו בעדם לבצע את פעולת העברת 

הכתובת באתר משרד הפנים.
הצלחה  נחל  שהמהלך  נדמה  לכעת,  נכון 
'שטח  לידי  שהגיע  ממידע  מסחררת. 
מוניציפאלי' עולה כי במאגר הפנימי של מרכז 
הצעירים, רשומים לא פחות מ-3,256 מצביעים 

שהעבירו סופית את כתובתם לירושלים.
מתגאים  הצעירים,  בין  שהועברה  בהודעה 
וכותבים:  בהצלחתם  הצעירים'  'מרכז  אנשי 

וקריאה  אירועים  דיגיטאל,  על  יחד  "עבדנו 
עכשיו  האמיתי.  הכיף  מתחיל  והנה  משותפת, 
זה הזמן להתחיל לתכנן ולעבוד". ביום חמישי 
"חשיבה  של  מפגש  להתקיים  צפוי  הקרוב 

והתנעה משותפת".
נחים  לא  המעברים  יזמי  ההצלחה,  למרות 
את  פנימיות  בתכניות  ומסמנים  הדפנה  זרי  על 
היעד הבא: הגעה ל-5,000 סטודנטים שיעבירו 
כתובת לירושלים. במקביל, הותחל כבר בהכנות 
ליום הבחירות, במטרה לשנע את הסטודנטים, 
להפוך אותם לפעילים ולמעורבים, ולהביא את 

קולם לכדי ביטוי בצורה המיטבית.
ספרא,  בכיכר  חרדיים  גורמים  עם  בשיחה 
הגבוהים  מהמספרים  דאגה  הם  מביעים 
עם  הכוחות,  יחסי  את  לשנות  שעשויים 
על  וגם  העיר  ראשות  שאלת  על  גם  השלכה 
ל'שטח  הבאה.  העיר  במועצת  החברים  מספר 
מועצה  חברי  מספר  כי  נודע  מוניציפאלי' 
בוחנים האם אין אלמנטים לא חוקיים בהעברת 
של  המעורבות  גם  בחירות.  לצורכי  כתובות 
ידי  על  הנתמך  ציבורי  גוף  הצעירים',  'מרכז 
העירייה, לא מתקבל על ידי החרדים בעין יפה.

הצעירים  מקולות  רבות  ליהנות  מי שעשויה 
את  בעיקר  המייצגת  'התעוררות',  סיעת  היא 
הציבור החילוני והצעיר בעיר. בשיחה עם יו"ר 
עופר  העיר  לראשות  והמתמודד  'התעוררות' 
ברקוביץ', מגמד הוא את המשמעות ואומר כי 
מניח  "אני  גבוהים:  לא   במספרים  מדובר  לא 
שזה יכול לעזור אבל זה 'בקטנה', לא במספרים 

מדהימים".
להעביר  קוראים  "אנחנו  מדגיש:  ברקוביץ' 
חלק  פה, שהם  גרים  לאנשים שהם  רק  כתובת 
אמיתית  שדמוקרטיה  חושבים  ואנחנו  מהעיר 
יש  העיר.  תושבי  כל  את  שמבטאת  כזו  היא 
מעבירים  לא  עצלנות  מטעמי  שרק  סטודנטים 
כתובת. זה המסר". לדבריו, אין לו קשר לפעילות 
של מרכז הצעירים, מאחר והם גוף עירוני שלא 
ניהלה  'התעוררות'  וכי  פוליטית  תמיכה  מביע 

פעילות נפרדת בקרב הסטודנטים.
מגיב  פינדרוס  יצחק  העיר  ראש  מ"מ 
בחריפות לדברים ואומר ל'שטח מוניציפאלי': 
על  מלאכותית  בצורה  להשפיע  "הניסיונות 
דמוקרטי.  ולא  ראוי  לא  חמור,  הינו  הבחירות 
המעורבות  בשם  פועלים  הם  הנייר  על  אם  גם 
פה  שיש  לכל  ברור  והדמוקרטיה,  החברתית 
ניסיון להטות את התוצאות בצורה לא ראויה".

על  למפקחת  "אפנה  מוסיף:  פינדרוס 

בין  הקשר  מהות  את  לבחון  מנת  על  הבחירות 
מרכז הצעירים לבין פעילות העברת הכתובות, 
כמו גם את מעמד הסטודנטים שנמצאים בעיר 
לא  ספק,  יש  שלמישהו  למקרה  ארעי.  באופן 
הירושלמיים  קול  את  להשתיק  אחד  לאף  ניתן 
האמיתיים, אותם אנשים שמחוברים לירושלים 

באמת ולא רק לצרכים פוליטיים".
"מרכז  בתגובה:  נמסר  ירושלים  מעיריית 
הצעירים הוא זרוע ביצוע של עיריית ירושלים 
חלק  העירונית.  הצעירים  מדיניות  ביישום 
וחלקו  עירוניים  ממקורות  מגיע  מתקציבו 
מתקציבי פילנתרופיה ותרומות. חלק ממטרותיו 
מעורבות  לעודד  הוא  המרכז  של  המוגדרות 

ואקטיביזם של צעירים בחיי העיר".
"היוזמה להעברת כתובות של צעירים החלה 
דווקא כיוזמת צעירים מהשטח שלקחו אחריות 
בנושא וביקשו את מעטפת המרכז לפעילותם. 
ולאפשר  לבקשתם  להיענות  שמח  המרכז 
לא  שהיא  רק  לא  להבנתנו  שכן  זו  פעילות 
גבול  על  בחירות  תוצאות  בהטיית  'התערבות 
והכרחי  לגיטימי  קמפיין  אלא  חוקי',  הבלתי 
הצעירים  של  המעורבות  להגברת  הקורא 

בנעשה בעיר.
כתובת  להעברת  הקריאה   - להדגיש  "חשוב 
אחר;  או  זה  למועמד  להצביע  קריאה  איננה 
היא רחבה ופונה לכלל סוגי הצעירים בעיר על 
בבחירות  הצבעה  והשונות.  הרבות  דעותיהם 
הינה חלק הכרחי בתהליך חיבור הצעירים לעיר 
העירוני  הדמוקרטי  מהתהליך  חלק  והיותם 

באופן אקטיבי".
מתוקצבת  שאינה  אף  על  הפעילות,  "כל 
ישירות על ידי העירייה, גלויה, ברורה וקוראת 
לפעולה של הצעירים ללא נקיטת עמדה כאמור 
לגבי מועמד זה או אחר, או רשימה זו או אחרת. 
הנתונים מראים כי ישנם עשרות אלפי צעירים 
אשר חיים בעיר, לומדים בה, מבלים בה וגרים 
הפנים  במשרד  רשומה  אינה  וכתובתם  בה 
טרחו  לא  שהם  הפשוטה  מהסיבה  בירושלים 
הינה  הנ"ל  הקמפיין  מטרת  כל  אותה.  לעדכן 
הכתובת  העברת  כי  למודעות  להעלות  כאמור 
בבחירות,  להצביע  מנת  על  הכרח  הינה  לעיר 
וכי במידה וחשוב לאותם צעירים להשפיע על 
עתידה של העיר שהם חיים בה – טוב יעשו אם 
יצאו להצביע ביום הבחירות על פי צו מצפונם".

נמסרה  לא  ירושלים'  הצעירים  מ'מרכז 
תגובה.

חשיפת 'קו 

עיתונות'
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אשדוד

חדרה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

שתיקה,  עצמו  על  גזר  בה  תקופה  אחרי 
תקופה בה ספג מהלומות כבדות מצד מתחרים 
ראש  עמד  השבת,  סערות  רקע  על  ותושבים 
ופתח  שני,  יום  של  בערבו  לסרי  יחיאל  העיר 
את קמפיין הבחירות שלו, תוך שהוא מתייחס 

לשלל הסוגיות הבוערות.
לסרי התייחס לקמפיין האנטי חרדי ולקולות 
ואמר:  הבחירות  במערכת  שעולים  ההסתה 
של  הפחדה,  של  למתקפה  עדים  "אנחנו 
לשמור  מתכוון  אני  ושנאה.  אש  וליבוי  הסתה 
האוכלוסייה  קבוצות  כל  בין  קוו  הסטטוס  על 
שלנו בעיר. אשדוד היא עיר רב גונית, מבחינה 
נחיה  כולנו  ותרבותית.  חברתית  דמוגרפית, 
ומפלגת  מסיתה  שמפחידה,  מנהיגות  ביחד. 
של  לעתיד  מסוכנת   - מנדטים  לקטוף  כדי  רק 

העיר".
להגיב  מיהרה  גלבר  הלן  המתמודדות 
בכל  שפגע  לנהל,  יודע  שלא  "האיש  ואמרה: 
בין  שסכסך  הבדל,  שום  ללא  העיר  תושבי 
הציבורים השונים ורוצה שוב את אמונכם. יש 
לי בשורה אליך לסרי - אתה לא תהיה שוב ראש 

העיר".

לחל"ת  יוצא  היצוא,  מכון  מנכ"ל  אריאלי,  גדי 
על  התמודדותו  לקראת  תשלום(  ללא  )חופשה 
ב'כלכליסט'.  פורסם  כך  חדרה,  העיר  ראשות 
משך  וכיהן  וותיק  ליכוד  איש  הינו  אריאלי 
הוא  הנראה  ככל  המפלגה.  כמנכ"ל  עשור 
כזכור,  העיר.  לראשות  'הליכוד'  כמועמד  ירוץ 
באחרונה  נחקר  גנדלמן  צביקה  העירייה  ראש 
והורחק מהעירייה לתקופת מה. טרם ברור כיצד 
חקירותיו בצירוף הפניית הגב מצד מפלגתו 'יש 

עתיד', ישפיעו על המשך דרכו.

לסרי תוקף, גלבר מחזירה

טבריה

טירת הכרמל הרב הירושלמי מקים מפלגה; בש"ס זועמים
רב שכונת עזרת תורה הגרי"מ שטרן מקים מפלגה לדתיים וחילוניים ותומך בראש העיר המכהן 

• בש"ס, שנציגם הצעיר הפך למועמד משמעותי לראשות, מתוסכלים • כל הפרטים
ירושלים

עם בירה וגלידה: אבוטבול הותקף

בית שמש

האם הבחירות שבפתח מבשרות על הידרדרות 
השיח עד כדי אלימות? ראש עיריית בית שמש 
על  באלימות  השבוע  הותקף  אבוטבול  משה 
קיץ  אירוע  מבמת  שירד  עת  מקומי,  צעיר  ידי 
בירה  כוס  עם  הגיע  הצעיר  העירייה.  ברחבת 
העיר,  ראש  על  ולשפוך  לצעוק  והחל  וגלידה 
הצעיר  את  תפס  במקום  שהיה  משטרתי  כוח 
להמשך חקירה, במהלכה נמצאו אצלו גם סכין 
הצהרת  הוגשה  יממה,  תוך  מסוכן.  תרסיס  וגם 

תובע נגד הצעיר התוקף.
בבטחה,  דרכו  את  כבר  עשה  שאבוטבול  בזמן 
תגובות  זרמו  בחו"ל,  לחופשה  ושלם,  בריא 
ממתנגדיו  גם  הקשת,  קצוות  מכל  וגינויים 
המתמודדת  נמצאו  האירוע  במגני  ומתחריו. 
כהן  אלי  האופוזיציה  יו"ר  בלוך;  עליזה 
התלמידים  מועצת  ואף  היהודי'  'הבית  מפלגת 
ריצ'ארד  ביותר,  הקולני  המתנגד  גם  העירונית. 
לא  "אני  הוסיף:  אך  למגנים  הצטרף  פרס, 
מופתע מהמעשה. אבוטבול לא נלחם באלימות 
תקיפת החיילים והדרת הנשים. מי שלא שם את 
המלחמה נגד האלימות בראש מעייניו לא צריך 

להתפלא שהיא הגיעה אליו".

ציון
שון ל

רא שוריין בש"ס, גילה את האמת ופתח מפלגה עצמאית
הקול הדתי מפוצל מאי פעם: יו"ר ש"ס תוקף את 'מאמינים בראשון', חבר המועצה שכבר שוריין 

במקום 2 בש"ס פתח מפלגה עצמאית ובבית היהודי מחפשים יורש לנציג שהתפטר ונפטר • 
הקרב מאחורי הקלעים: במי תומכים לראשות?

פרסום 

ראשון

ממכון היצוא לראשות העיר

חשיפה

התנ"כיות  המילים  צמד  ומבולקה.  בוקה 
מבטאות במדויק את מצב הפוליטיקה הדתית 
בעיר ראשון לציון, המגיעה לבחירות עם לא 
קלוש  סיכוי  לחלקן  רשימות,  מארבע  פחות 
כחודשיים,  לפני  החסימה.  אחוז  את  לעבור 
הדתית  הציונות  ואיש  המועצה  חבר  סיכם 
על  כהן,  אריה  הרב  יו"ר ש"ס  עם  אוזן  אוהד 
ריצה משותפת תמורת המקום השני ברשימה. 
לחתימה,  ההסכם  לו  שהוגש  לאחר  לדבריו, 
שמכפיפים  ותנאים  דרישות  סדרת  הוא  גילה 
מהרעיון  ירד  כך  ובשל  לכהן  לחלוטין  אותו 

ופתח רשימה עצמאית בשם 'סרוגים'.
בכדי להבין את גודל המהומה בעיר ופיצול 
הכוחות, עשינו לכם סדר בתוך סבך המפלגות, 

המועמדים, האינטריגות והאינטרסים.
'הסרוגים' -  חבר המועצה אוהד אוזן נכנס 
'התנועה  רשימת  תחת  האחרונות  בבחירות 
החברתית הירוקה' אך עד מהרה הפך לעצמאי 
לאומי  הדתי  הציבור  של  המרכזית  ולכתובת 
כאמור,  הוא,  ניסה  הבחירות,  לקראת  בעיר. 
אך  ש"ס,  עם  משותפת  ריצה  על  לסגור 

העניינים הסתבכו.
לדברי אוזן, "היה רצון ללכת במשותף, אבל 
לא  היה  לחתימה  הביא  כהן  שאריה  ההסכם 
שוויוני ולא בידולי. אמרתי לו מתחילת הדרך, 
למשהו  ללכת  רצון  לנו  יש  ש"סניק,  לא  אני 
גדול, לאחדות, למהלך שיביא 4 מנדטים, אבל 
דרש שאם  הוא  דרקוני,  לנו הסכם  הביא  הוא 
לא נביא 2 מנדטים אצטרך לפנות את מקומי. 
על פי ההסכם, כל ההחלטות נמצאות בלעדיות 
בידיים שלו. הוא מחליט מי יהיה ראש העיר, 

מי יהיה רב העיר, הכל בידיים שלו".
לשאלת התמיכה בראשות/רבנות העיר, יש 
יו"ר  הפנימית. שהלא,  בפוליטיקה  רב  משקל 
העיר  של  הראשי  לרב  להתמנות  שואף  ש"ס 
הדתיות  המפלגות  תמיכת  את  לכרוך  ופועל 
לתפקיד.  למנותו  בהתחייבות  בראשות, 
והחרדים  הדתיים  העסקנים  מרבית  מאידך, 
רצון  שביעות  מביעים  ובכלל,  להוטים  פחות 

ל'דיל'  קשר  בלי  בו  לתמוך  ומעוניינים  מצור 
כזה או אחר.

'הבית היהודי' – בבחירות האחרונות הוביל 
במהלך  אך  יבלון,  אלי  עו"ד  הרשימה  את 
הקדנציה האחרונה פרש לטובת תפקיד מנכ"ל 
מי  לעולמו.  הלך  כשנה  ולפני  הרווחה  משרד 
שנכנסה במקומו היא מיכל קלדרון, הנחשבת 
בעיני  שלצנינים  דבר  ביותר,  לליבראלית 

חלקים מהציבור הציוני-דתי בעיר.
להביא  ארוכים  חודשים  ניסו  במפלגה 
אוזן  יחד עם אוהד  כוחות  למהלך של איחוד 
– צעד מתבקש של חיבור בין אנשי הציונות 
בעיה  על  להתגבר  הצליחו  לא  אך   – הדתית 
שאוזן  בכך  המפלגה,  מחוקת  שהגיעה  קטנה 
אינו חבר בסניף. בין הצדדים עדיין מתנהלים 

מגעים לריצה משותפת.
באחת  נמצא  כהן  אריה  ש"ס  יו"ר   – ש"ס 
בבחירות  טובות.  הפחות  מתקופותיו 
השני  הנציג  אך  מנדטים,   2 הכניס  האחרונות 
סכסוכים  בשל  ממנו  'חתך'  עקיבא,  מאיר 
סביבו  לאגד  מצליח  לא  הוא  כה,  עד  שונים. 
מתחרים  צומחים  עיניו  ונגד  נוספים  קהלים 
הנוגשים בקולות הפוטנציאליים של מפלגתו. 
'מאמינים  מפלגת  מצד  מגיע  הישיר  האיום 
איש  ג'מיל,  שמואל  את  המשלבת  בראשון', 
ש"ס בעבר ואת עו"ד שרון גושן, איש חסידות 

חב"ד.
נשמע  הוא  מוניציפאלי'  ל'שטח  בראיון 
אופטימי ומבטיח כי "בבחירות הקרובות נביא 
ישי,  אלי  את  מאשים  כהן  מנדטים".  שלושה 
ש"הגיע לפה כדרכו שמחזיק במחלוקת. חרחר 
ריב ולקח את הנציג שלו שמואל ג'מיל ומנסה 
להריץ פה רשימה עם חב"ד. אני מאמין שכשם 
שבפעם קודמת לא עבר את אחוז החסימה, גם 

הפעם לא".
המפלגה  כאמור,   – בראשון  מאמינים 
מתמודדת  וחב"ד,  מ'יחד'  המורכבת  החדשה 
בשיחה  מנדטים.  לשני  ומכוונת  למועצה 
לדברים  ג'מיל  מגיב  מוניציפאלי',  'שטח  עם 

הקודמות  "בבחירות  ואומר:  כהן  בו  שמטיח 
מול  מלחמות  הרבה  לנו  היו  כי  עברנו  לא 
ביחסים  אנחנו  עכשיו  ש"ס,  ומול  העיר  ראש 
טובים עם דב צור. גדול השלום". על הערכה 
מפרגן  מנדטים,   3 תשיג  ש"ס  לפיה  כהן  של 
גם  לו  מפרגן  "אני  ואומר:  לב  ברוחב  ג'מיל 
נציגים  שיותר  כמה  שיהיו  הלוואי  ארבעה, 
"זה  בציניות:  מוסיף  הוא  במועצה".  דתיים 

טוב לחשוב בגדול".
בו  שמוטחות  האשמות  את  שומע  כשהוא 
על פילוג, מזכיר ג'מיל את החבר מועצה השני 
כהן  עם  שהסתכסך  עקיבא,  מאיר  ש"ס,  של 
ופרש מהסיעה כמו גם אחרים שהסתכסכו עמו 
בינתיים  אחדות?  לעשות  מנסה  "הוא  בעבר. 
אף אחד לא מצטרך אליו. יש מישהו שהוא לא 

רב איתו? תבדקו אחורה את כל הנציגים".
'דגל התורה' – הסיעה הליטאית הפכה לכוח 
משמעותי בעיר, בעיקר בזכות פעילות קירוב 
באוכלוסייה  הפועלים  חינוך  ומוסדות  ענפה 
המקומית. נכון לכעת היא מחוזרת על ידי כל 
ש"ס,  עם  מקבילים  מגעים  ומנהלת  הסיעות 
הייתה  כבר  'דגל'  וחב"ד.  ג'מיל  אוזן,  אוהד 
קרובה לסגירה עם ש"ס, אך בדיוק כפי שקרה 

עם אוזן, ברגע שהבינה את ההתנהלות 
הדרישות  רשימת  ואת  של הצד השני 

וההתחייבויות – נסוגה.
בשתי  שני  מקום  מוצע  התורה'  ל'דגל 
יסגרו,  והדברים  ובמידה  האמורות,  הסיעות 
הנציג שלה במועצה יהיה שרגא אלפר, האיש 
העשייה  מאחורי  שנים  עשרות  משך  שעומד 
אף  שבאחרונה  בעיר,  והמפלגתית  החינוכית 

עבר להתגורר בתחומיה.
לכל הגורמים, הנציגים והמושכים בחוטים 
להשתנות  יהיה  חייב  הנוכחי  המצב  כי  ברור 
לארבע  היתכנות  כל  שאין  מהסיבה  ולו 
את  יוריד  מי  החילונית.  בעיר  דתיות  מפלגות 
ייפרד? ימים  ומי  יתאחד  מי  יוותר  מי  הראש, 

מועטים יגידו.

הכרמל  טירת  על  מסתערת  שש"ס  בזמן 
לראשות  עובדיה  כפיר  נציגה  את  ומריצה 
קהילה  מצד  גב  הפניית  היא  מקבלת  העיר, 
שטרן,  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון  אחרת:  חרדית 
רב שכונת עזרת תורה בירושלים העומד בראש 
כולל וישיבות בעיר, מריץ מפלגה חדשה בשם 

'לב'.
להצלחה  נחשבת  הכרמל  טירת  ש"ס 
משום  כמעט  התנועה.  צמרת  עבור  ולהפתעה 
לזכות  האחרונות  בבחירות  הצליחה  מקום, 
דומיננטי  לשחקן  ולהפוך  מנדטים  בשלשה 
עובדיה,  כפיר  הוא  בראשה  מי שעומד  בזירה. 
למשפחה  בן  אלבז,  ראובן  רבי  לגאון  מקורב 
'שאגת אריה'.  ומנהל מוסדות  מקומית עשירה 
לרוץ  עובדיה  החליט  חודשים,  מספר  לפני 
צבר   - כקוריוז  שהתחיל  ומה  העיר  לראשות 

תאוצה וגרר סחף משמעותי.
הכרמל  בטירת  בממלכה.  שלם  הכל  לא  אך 
ישיבה  לצד  חיטים'  'חלב  בשם  כולל  פועל 
בראשות  כולם  העומדים  תורניים,  ומוסדות 
הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן, רב שכונת עזרת 
הגרש"ז  מרן  של  אחיינו  בירושלים,  תורה 
אוירבך זצ"ל ומחבר כ-110 ספרים בכל חלקי 

התורה, המפורסם בהם הוא ספר צבעוני – מעין 
אלבום – בהלכות ארבעת המינים. הרב נמצא 
את  ומנהיג  הכרמל  בטירת  השבוע  כל  משך 

מוסדות התורה והקירוב ביד רמה.
קיימת  ש"ס  לאנשי  הקהילה  אנשי  בין 
בשל  היתר  בין  סיבות,  שלל  בשל  מתיחות 
ההיצמדות של אנשי 'חלב חיטים' לראש העיר 
אריה טל, לעומת יחסים רעועים שלו עם ש"ס. 
למעשה, החיבור של אנשי הכולל לראש העיר 
עמד גם בבסיס הרעיון המקורי של ש"ס לרוץ 
העיר  ראש  סמוי:  מסר  במין  העיר,  לראשות 
מה  לו  נראה  אנחנו  שלנו?  ב'בייס'  מתערב 
בהקמת  חיטים'  'חלב  אנשי  יוצאים  כעת,  זה. 
העיר  בראש  לתמיכה  במקביל  חדשה,  מפלגה 

אריה טל.
בשיחה עם 'שטח מוניציפאלי', מסביר הרב 
מפלגת  את  פתחתנו  "אכן  המהלך:  את  שטרן 
'לב' בשביל לאחד את כולם, יש המון חילוניים 
שלא הולכים לש"ס, שילכו אלינו. אנחנו חיים 
שילכו  חילונים  הרבה  יש  כולם,  עם  מאד  טוב 

איתי כי הם מקושרים אלינו".
תתמכו בכפיר עובדיה? יש לו סיכוי?

בעל  אותו  עשיתי  אני  כפיר,  את  מכיר  "אני 

הולכים  אנחנו  כרגע  תשובה, 
ב עם ראש העיר המכהן, אם יהיה  ו ב י ס

להסתכסך  סיבה  אין  נראה.  עם שני,  סתם 
ראש עיר מכהן".

יאיר  לעמוד  צפויים  הרשימה  בראשות 
איש  אברבנאל,  ושי  במיל'  אלוף  סגן  סיידה, 
לביתו  עלה  הוא  שטרן,  הרב  לדברי  הייטק. 
של מרן שר התורה ו"ביקשתי ממנו ברכה גם 

לעצמי וגם לש"ס".
הקמת  על  זועמים  ש"ס  בסיעת  כצפוי, 
אומר:  הארצית  בתנועה  בכיר  גורם  המפלגה. 
רציני,  עיר  ראש  להעמיד  סיכוי  שיש  "עד 
זה  זה,  את  ולהרוס  לקום  חייבים  שמים,  ירא 

מקומם".
ובתוך כך, כפיר עובדיה רשם השבוע תוספת 
כוח משמעותית, עם צירופו של שגיא בן לישא 
לכוחותיו. בן לישא עומד בראש הגרעין התורני 
בעיר, שמקיף כיום מאות משפחות ומנהל בעיר 
פעילות ענפה. עליית כוחו של בן לישא מגיעה 
אריה  הוותיק  היהודי'  'הבית  נציג  חשבון  על 

פרג'ון, שמתמודד בעצמו לראשות העיר.
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תלמידי 'שבילי התורה' התברכו 
אצל ראשי ישיבת מיר

בוגרת אונו – בועדה לבחירת 
מועצת הרבנות הראשית

לראשונה בישראל: 'יקבי ברקן' 
מציגים - מוסקט ורוד

אלי כהן

שהתלמידים העולים  לישיבת שבילי התו
בישיבת  ומרשים  מרתק  סיור  קיימו  רה' 
הק הלימודים  שנת  לקראת  כהכנה  שמיר 

תורה  לקול  האזינו  התלמידים  רובה. 
עוצמתית  רוחנית  חוויה  וחוו  העצום 
אלפי  של  המלבב  המראה  את  בראותם 

בחורי ישיבה ההוגים בתורת ה'. 
התלמידים יחד עם הרב משה ברמן ראש 
אז הגר"י  אצל  להתברך  נכנסו  שהישיבה 

לברכתו  וזכו  מיר,  ישיבת  מראשי  רחי 
התל כאשר  היה  מרנין  מראה  שהלבבית. 

מידים עברו בסך וזכו ללחוץ את ידו. 
הגר"י אזרחי הרחיב בפני התלמידים על 
ול ישיבה,  בחורי  בהיותם  שהמשמעות 

ותלמיד שיברך  ביקש מכל תלמיד  סיום 
על הביקור  הוא הביע התרגשותו  אותו. 
ובירך את התלמידים שיזכו לראות דורות 

ישרים ומבורכים.
אל  להיכנס  התלמידים  זכו  מכן  לאחר 
את  בחום  שבירך  חדש  הגר"א  המשגיח 
חשי על  והרחיב  מהתלמידים  אחד  שכל 

בות לימוד התורה. 
שבסיום ביקורם התקבלו התלמידים לשי
מרא פינקל  ישעיה  רבי  הגאון  אצל  שחה 

על  להם  שסיפר  פרידמן  מיר  ישיבת  שי 
ראש  אביו  על  מיר,  ישיבת  של  העבר 
הישיבה הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל 
זצוק"ל ובירך את הבחורים בדרך צלחה 

בהמשך דרכם.
שתילים  מרשת  התורה"  "שבילי  ישיבת 
בני  להורים  המועדפת  הכתובת  הינה 
ליחס  וזקוקים  מתקשים  שבניהם  תורה 
זה  בביקור  גם  תמיד  כמו  ומשקיע.  חם 
המכוונת  המסירות  ההשקעה  הורגשה 

מהנהלת רשת שתילים 

אלי כהן

בוגרי הקמפוס  ויותר  יותר  משתלבים  האחרונות  בשנים 
נחשקות  משרות  ובמגוון  הציבורי  בשירות  אונו  החרדי 

בשוק הפרטי, במגזר הציבורי ובמגזר השלישי. 
שבשבוע שעבר מונתה עו"ד רחל דותן, בוגרת לימודי מש

פטים בקמפוס החרדי אונו, בעלת משרד עורכי דין וחברה 
מועצת  לבחירת  בוועדה  כחברה  דיינים  לבחירת  בוועדה 
הרבנות הראשית. מינוי זה מצטרף לשורת מינויים נוספים 
של בוגרי הקמפוס החרדי אונו שכבר משמשים כדיינים, 

חברי וועדות ציבוריות, סגל הפרקליטות, שופטים ועוד.
הרישום  "מנהל  ארנפרוינד,  יוסי  אומר  שלנו",  "הבוגרים 
הע במקומות  מאד  "מבוקשים  אונו  החרדים  שבקמפוסים 

הלימוד  תכנית  כי  ספק  אין  והציבוריים.  הפרטיים  בודה 
אחד  היא  ביותר  הטובים  המרצים  על  המבוססת  באונו 
הגורמים המשפיעים ביותר. אנחנו מובילים את האקדמיה 
במגזר החרדי עם כמעט 4,000 בוגרים מצליחים שמביאים 
פרנסה מכובדת הביתה ומייצגים את המגזר החרדי בגאון 

פנימה והחוצה".

אלי כהן

'יקבי ברקן', היקב הישראלי המעוטר ביותר בתחרויות 
שיין בינלאומיות, משיק לראשונה יין מוסקט חדש וייחו

די, ראשון מסוגו בישראל הנכלל בסדרת רזרב הידועה 
זוכה לכשרות המהודרת  והאהובה, בציר 2017. היקב 
של בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת, בד"ץ בית יוסף וכשרות 

הגר"ד לנדא.
בתוספת  ארומטיים  מוסקט  עשוי מענבי  זה  ייחודי  יין 
נגיעת יין אדום המעניק לו את הגוון הוורוד הייחודי לו. 
שיין חצי יבש פירותי, קליל ומתקתק אשר ילווה בהרמו

ניה כל סעודה.
המורכבים  זניים  יינות  סדרת  הינה  רזרב  יינות  סדרת 
היינות  שונים.  כרמים  יינות ממספר  לרוב ממזיגה של 
צרפתי.  אלון  עץ  בחביות  מתיישנים  בסדרה  האדומים 
מבצעים  הייננים  בעוד  בנפרד,  ומתיישן  תוסס  יין  כל 
טעימות תכופות המאפשרות להם ליצור תמהיל מדויק 

עבור כל יין. 
2017 הייתה שנה מצוינת לענף היין בישש  שנת הבציר

ראל. לאחר חורף קר במיוחד בו הגפנים ספגו מנות קור 
רבות, הגיע אביב מתון, יבש ונעים שהביא להתעוררות 

אחידה וטובה בגפנים. לאחר מכן, חודש יולי 
שחם מהממוצע גרם לבציר מוקדם בזנים הל
וארומ רעננים  לבנים  ליינות  שהביא  שבנים, 

טיים. חודש אוגוסט המשיך עם טמפרטורות 
הבשלה   - זאת  ובעקבות  לממוצע,  קרובות 
פנולית אחידה ולינארית של הזנים האדומים, 

שהביאה עימה איכות גבוהה מאוד.
שצבע היין ורוד אדמדם. ריחות מי ורדים, פי

האף.  את  מציפות  וסוכריות  לבנים  קיץ  רות 
היין מתקתק, פירותי, בעל גוף קל וחמיצות 
40 ₪. ניתן להש  נעימה. מחיר מומלץ לצרכן :
שיג בחנויות היין ונקודות השיווק המתמחות 

ברחבי הארץ.

התלמידים האזינו לקול תורה העצום בהיכל ישיבת מיר וחזו 
העולים  התלמידים  ה'  •  בתורת  ההוגים  התלמידים  באלפי 
לישיבה שע"י רשת שתילים זכו לברכותיהם של הגר"י אזרחי, 

הגר"א חדש והגר"י פינקל
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במרכז הרפואי שיבא: כנס 
רבנים ועסקני רפואה

בזכות הטיפול המהיר 
ניצלו חיי המטופל

המחלה הניוונית לא אובחנה 
והביטוח הלאומי התנער 

מאוחדת תקיים במרום 
שיר סדנה ייעודית 

הילה פלח

לצרכים  גם  עצמנו  את  להתאים  לנו  "חשוב 
מלא.  באופן  החרדית  הקהילה  של  המיוחדים 
כשרות  שבת,  בנושאי  רבות  פעלנו  כך  מתוך 
המזון ומענה הלכתי שוטף, וכעת מבנה מתחם 
לצרכי  בהתאם  מראש  תוכנן  כבר  היולדות 
מנכ"ל  קרייס,  יצחק  פרופ'  אמר  כך  ההלכה", 
המרכז הרפואי שיבא במפגש עם רבנים, נציגי 
במרכז  שנערך  החסד  ארגוני  וראשי  קהילות 

הרפואי שיבא בשבוע שעבר.
שיבא  הרפואי  במרכז  התקיים  שעבר  בשבוע 
בתל השומר מפגש רב-משתתפים לרגל פתיחת 
מיון היולדות החדש בהשתתפותם של רבנים, 

עסקני רפואה ובכירי הרופאים. 
מנכ"ל  קרייס,  יצחק  פרופ'  פתח  המפגש  את 
המרכז הרפואי שיבא תוך הצהרתו כי "התפקיד 
המרכזי שלנו  כמרכז הרפואי המוביל בישראל 
הוא לדאוג למטופלינו מתוך הבנה כי המטופל 
הוא העומד במרכז עשייתנו הרפואית. בשנים 
המקשים  פערים  שישנם  זיהינו   האחרונות 
ומתוך  לטיפול  בהגעתם  המצוות  שומרי  על 
כחולה  רק  לא  על המטופל  להסתכל  תפיסתנו 
מצוין,  רפואי  לטיפול  עבורו  לדאוג  שצריך 
כאדם.  עליו  להסתכל  זה  לכל  בנוסף  אלא 
חלק  שהינו  כאדם  ואמונותיו  תפיסותיו  על 
ממשפחה ומקהילה. כשתפקידנו לכבד ולהיות 
קשובים לכל. חשוב לנו להיות לבית ולהתאים 
החרדית  האוכלוסייה  של  לצרכים  עצמנו  את 
באגף  המהפכה  את  יזמנו  ולכן  מלא  באופן 
לכל  ההיבטים  בכל  למהדרין  והפיכתו  נשים 
את  עצמינו  על  לקחנו  כשכעת  המעוניינת, 
החולים  למלווי  מלאות  סעודות-שבת  חלוקת 

ובני משפחותיהם". 
מרן  אצל  ביקורו  את  הזכיר  קרייס  פרופסור 
שיצליח  שבירכו  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
להפוך את שיבא לעיר בריאות והוסיף – "אני 
לתת  כדי  ולהשקיע משאבים  מבטיח להמשיך 
מענה הולם לצרכי הציבור בכל ההיבטים תוך 

גם קידום מענה לנושא טומאת הכהנים". 

במרכז  הלכתי  ויועץ  רב  פורת,  צבי  הרה"ג 
התקדימית  המהפכה  את  ציין  שיבא,  הרפואי 
ויולדות בשנתיים האחרונות  שעבר אגף נשים 
בכשרות  אוכל  כהלכתה,  שבת  משמירת  החל 
אחרי  "כעת,  שוטף.  הלכתי  ומענה  בד"צ 
התאמת  של  הראשון  המהלך  את  שהשלמנו 
של  זו  ובהזדמנות  החרדי,  למגזר  הצרכים 
השלמת המתחם החדש חשוב לנו ליצור שיח 
פתוח בין הרבנים ונציגי הקהילות לבין הנהלת 
רצון  מתוך  והצוותים  שיבא  הרפואי  המרכז 
משותף להעניק שירות רפואי מיטבי כהלכה." 

עם  פתוחה  לשיחה  הנוכחים  ישבו  בהמשך 
אגף  מנהל   – סיון  אייל  פרופ'  ועם  פורת  הרב 
נשים ויולדות, פרופ' שלי מזעקי – מ"מ מנהל 
אגף נשים ויולדות ופרופ' ראול אורביטו מנהל 
יחידת הפוריות במהלכה הועלו מגוון סוגיות, 
שינויים  עם  פרטנית  והיכרות  טיפול  דרכי 
המטופלים  לטובת  המערכת  בתוך  שנעשו 

והמטופלות.
מודרך  בסיור  הסתיים  המיוחד  המפגש 
הרבנים  חזו  בו  הבכירים  הרופאים  ידי  על 
החדש,  יולדות  במיון  מקרוב  הרפואה  ועסקני 
הצוות  מפי  סקירה  תוך  ובמעבדות  במחלקות 
המקצוענות  על  החדשניים,  הטיפולים  על 
והמובילות הרפואית של המרכז הרפואי שיבא 
בארץ  בפרט  ויולדות  נשים  אגף  ושל  בכלל 
ובעולם. במפגש השתתפו רבני קהילות ונציגי 
ארגוני  ראשי  לצד  הארץ  רחבי  מכל  חסידויות 
החסד דוגמת: עזר מציון, רפואה וחיים, רפואה 

וישועה ועוד רבים.

הילה פלח

חייו של ע. שטינמץ, בן 68, ניצלו לא מכבר בנס, 
אליה  שגרתית  אולטרסאונד  שבבדיקת  לאחר 
הופנה בגלל בעיה אורולוגית, הצליחה טכנאית 
האולטרה-סאונד בסניף מכבי בבני ברק לזהות 
למוות  לגרום  שעלולה  גדולה  בטנית  מפרצת 
שיפנה  מנת  על  רופא  להזעיק  ביוזמתה  ודאגה 
כשהגיע  חולים.  לבית  בדחיפות  המטופל  את 
לבית חולים תל השומר הוא אושפז מיד, לאחר 
יומיים עבר ניתוח ובתום שבועיים שוחרר ב"ה 

לביתו.
לא  מכבי  של  האולטרסאונד  טכנאית  "לולא 
הייתי כאן לספר על הנס הזה", אומר שטינמץ 
ולא  בריא  אדם  הייתי  ומתמיד  "מאז  בחיוך. 
פצצה  היא  שמפרצת  מסתבר  מכלום.  סבלתי 
היא  לך.  שיש  יודע  לא  בכלל  שאתה  מתקתקת 
והבנתי  כאב,  או  תחושה  לשום  גורמת  לא 
פתאום  מתפרצת  פשוט  היא  רבים  שבמקרים 
בדיקת  אותה  את  מזל שעברתי  למוות.  וגורמת 
אולטרסאונד ועוד יותר מזל שהטכנאית הייתה 
לי  אין  אחרת  כי  ואכפתית,  מקצועית  כך  כל 

מושג איפה הייתי היום".
שנים  כבר  שעובדת  שלום,  אסתר  הגב'  לדברי 
שירותי  במכבי  אולטרסאונד  כטכנאית  רבות 
שביצעה  בבדיקה  המרכז,  במחוז  בריאות 
בכליות  ציסטות  מספר  מצאה  היא  לשטינמץ 
גדול,  דם  כלי  כמו  לה  נראתה  מהן  אחת  אולם 

ולכן היא ביצעה בדיקה נרחבת יותר נוספת. 
"לאחר בדיקה מעמיקה ראיתי שמדובר במפרצת 
מאוד גדולה של 9 ס"מ באבי העורקים", סיפרה. 
"ביקשתי מהרופאה הרדיולוגית שמפענחת את 
הבדיקות לעבור על הבדיקה בדחיפות ובמקביל 
ניגשתי למנהלת המזכירות בקבלה הגב' אירנה 
בדחיפות  שתזעיק  ממנה  וביקשתי  נורמטוב 
תוך  אישרה  הרופאה המפענחת  רופא מהסניף. 
הוזעק  ובמקביל,  שלי  האבחנה  את  קצר  זמן 
לבקשתי לחדר ד"ר מנשה גבאי רופא משפחה 
ומיד  הבדיקה  בממצאי  עיין  גבאי  ד"ר  בסניף. 

פנה למטופל והסביר לו כי עליו להתפנות לבית 
חולים באמבולנס, בשל חומרת המקרה. תחילה 
המצב  חומרת  את  הבין  באמת  לא  המטופל 
והתקשר לאחיו, שהוא רופא במקצועו, על מנת 
להתייעץ אתו אבל לאחר השיחה עם אחיו הוא 
נתן את הסכמתו ופונה באמבולנס לבית חולים 

תל השומר".
לאחר כשבועיים התקשרה שלום לשטינמץ על 
הוא  כי  לשמוע  ושמחה  בשלומו  לדרוש  מנת 
ממנו  זכתה  ואף  הניתוח,  את  בהצלחה  עבר 
למילות שבח על המקצועיות שלה והזריזות בה 

פעלה שהצילה את חייו. 
רק בשבועות האחרונים יצא מחוז המרכז במכבי 
שירותי בריאות בקמפיין "30-40-50",  שנועד 
לרפואה מותאמת  דגש  לתת  הציבור  את  למקד 
בדגשים  מאופיין  גיל  כל  גיל.  בכל  אישית 
הבריאות  יוזמת  ובמסגרת  אחרים,  בריאותיים 
חבריה  את  במכבי  מזמינים   "30-40-50"
וקוראים  תקופתיות  לבדיקות  מכבי  לסניפי 
לכם להקפיד על שגרה בריאה בכל גיל, משום 
שרק מי שמומחה באמת, יודע לדאוג לכם כמו 
שצריך ומתי שצריך. במכבי מדגישים כי בדיקה 
לאיתור  גם  לסייע  יכולה  ותקופתית  שגרתית 
עניין בריאותי שונה, בדיוק כפי שאירע במקרה 

של עזרא שטינמץ שב"ה ניצל.

הילה פלח

למי  החלטה,  לקבל  צריך  הלאומי  כשהביטוח 
בה  רפואית  ועדה  נכות,  קצבת  משלם  הוא 
את  בוחנת  מתכנסת,  מטעמו  רופאים  יושבים 
התיק הרפואי, שומעת את תלונותיו של החולה 
לשלילה.  או  לקצבה  גורלו,  את  חורצת  וכך 
אבל מה קורה כאשר הליך אבחון המחלה טרם 
הושלם כבר זמן רב, ולמרות שתסמיני המחלה 
את  לחולה,  להעניק  מתקשה  הועדה  ברורים, 

אחוזי הנכות המגיעים לו? 
זה בדיוק מה שקרה ליעקב, בשנות החמישים 
שאינו  ארוך  אבחון  להליך  שנגרר  לחייו, 
ענק,  בצעדי  לנגוס  הניוונית,  ממחלתו  מונע 
מול  שהתנהל  יעקב  התפקודיות.  מיכולותיו 
וקצבה  משנה  יותר  לבד  הלאומי  הביטוח 
זכויות,  למימוש  המרכזית  לחברה  פנה  אין, 
מול  במחלתו  להכרה  במאבקו  לו  שתסייע 
הביטוח הלאומי, אולם עד מהרה הבין, שכדי 
של  הרפואי  הצוות  על  זה,  במאבקו  להצליח 
החברה, לסייע לו תחילה להשלים את האבחון 
הרפואי, כדי שתתבצע התאמה, לספר התקנות 
בפועל  שתתאפשר  וכדי  הלאומי  הביטוח  של 

זכאותו.
מול  לבדו  להתנהל  יעקב,  את  ששלח  מי 

ליווי  מלבקש  אותו  והניע  הלאומי,  הביטוח 
להבין  נכון  אל  נוכח  אילו,  מורכבים  בהליכים 
ובצדק, את חומרת מצבו הרפואי, אולם לא ידע 
והסיכויים  הסיכונים  חומרת  את  כלל,  להעריך 
שלו, בעמידה לבד מול מערכת זו, שבה הפסיד 

גם טורח רב וגם את הקצבה המגיעה לו. 
שהתקבלו  הרפואיים  המיידעים  את  "אספנו 
עד כה, את חוות הדעת השלילית של הביטוח 
הלאומי, יעקב ביקר אצל כל כך הרבה רופאים 
וביצע הרבה בדיקות שנדרש כאן סדר, השגנו 
לרופאים  שלו  הרופאים  בין  פעולה  שיתוף 
הצלחנו  הועדה,  בדרישות  שבקיאים  שלנו, 
אבחנה,  לגיבוש  קצרה  תקופה  אחרי  להגיע 
שתהיה תואמת את ספר הליקויים של הביטוח 
הנכות  אחוזי  את  ליעקב  שתעניק  הלאומי, 
המגיעים לו, הוא פשוט היה צריך רופאים לצדו 
מול רופאי הביטוח הלאומי״, כך מסכם הצוות 

הרפואי של החברה המרכזית למימוש זכויות.
ליעקב  לסייע  בידינו  עלה  דשמייא  "בסייעתא 
הרב  אומר  לו״,  המגיעה  הקצבה  את  לקבל 
למימוש  המרכזית  החברה  יו״ר  שזירי, 
הכספים  את  להציל  גם  "הצלחנו  זכויות. 
הרטרואקטיביים, כשננקטו הפעולות הנכונות, 
שלנו  הרפואי  הצוות  בליווי  שהוגש  הערעור 

ועם הליווי שלו, התקבל ללא עוררין״.

הילה פלח

מאוחדת  מקיימת  החיים  בתוחלת  העלייה  עם 
בגיל  גם  הנשים  בריאות  לקידום  פעילויות 
המעבר. גיל המעבר מאופיין בשינויים גופניים, 
בריבוי  המתבטאים  ותפקודיים,  נפשיים 
ומזדקנים  מתבגרים  בהורים  טיפול  תפקידים: 
הורים",  "כיבוד  מבחינת  טיפול  המצריכים 
שינויים משפחתיים - תסמונת "הקן המתרוקן" 
בנכדים  טיפול  ובמקביל  הילדים,  נישואי   –
עם  הינן  המעבר  גיל  שנות  צעירים.  ילדים  או 
להעצמה  הזדמנות  ומהוות  רב,  פוטנציאל 
זה  זמן  ולניצול  החיים  איכות  לשיפור  אישית, 

באפיקים רבים ושונים.
במרפאת מאוחדת מרום שיר בבני ברק תתקיים 
סדנה ייעודית לנשים בגילאי 50 ומעלה. בסדנה 
זה,  לגיל  המותאמים  ותמיכה  מידע  יינתנו 
ויידונו השינויים השונים הן בהיבט הנפשי והן 

בהיבט הגופני.
בגילאי  לנשים  מיועדת  מפגשים   7 בת  הסדנה 
50 ומעלה. בהנחיית עו"ס, בהשתתפות רופאה, 
מיד  תפתח  הסדנה  ודיאטנית.  פיזיותרפיסטית 

לאחר חגי תשרי ותתקיים בשעה 20:00 בערב. 
ובמזכירות   *3833 תורים  זימון  במוקד  רישום 

המרפאה.
נוספות  סדנאות  מאוחדת  מקיימת  לכך  בנוסף 
ובהן  השונות  במרפאותיה  הבריאות  לקידום 
סדנת תמיכה לחולי סכרת, סדנת גמילה מעישון 

ועוד. 
הרברט:  ש,  גב'  שיר  מרום  מרפאת  מנהלת 
"מאוחדת אינה מתפשרת על בריאות לקוחותיה 
בריאותם.  את  לקדם  מנת  על  העת  כל  ופועלת 
סדנה זו המיועדת לנשים בגילאי המעבר הינה 
לנשים  רבה  תועלת  להוות  ויכולה  חשובה 
את  מזמינים  אנו  כן  ועל  ומעלה,   50 בגילאי 

הנשים להירשם לסדנה החשובה". 

במהלך בדיקת אולטרסאונד שגרתית של מכבי בבני ברק זיהתה טכנאית האולטרה-
סאונד מפרצת בטנית מסוכנת ובזכות האיתור המהיר חייו של עזרא שטינמץ ניצלו

פיזיותרפיסטית  רופאה,  בהשתתפות  עו"ס,  בהנחיית  מפגשים   7 בת  הסדנה 
ודיאטנית • מנהלת מרפאת מרום שיר: "סדנה חשובה ויכולה להוות תועלת רבה"
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מחפשים חוויה ל'בין 
הזמנים'? בואו לטפס

הוד לבן מחלקת כסף: עשרות זוכים 
בעגלת קניות בשווי 1000 ₪

הילה פלח

חוויה  הזמנים? מחפשים  בבין  עושים  אז מה 
אתגרית המתאימה לכל המשפחה? יש לנו את 

הבילוי המהנה והמושלם עבורכם!
למתחם  אתכם  מזמין  ירושלים   iclimb
ולעמוד  עצמכם  את  לאתגר  כדי  הטיפוס, 
של  מ"ר  מ-750  למעלה  שתגדירו.  ביעדים 
מסלולים מדהימים המתאימים ומיועדים לכל 
לבחורי  ובמיוחד  המטפסים,  ולכל  הגילאים 

ישיבה.
לצד  וכיף  הנאה  משלבת  הטיפוס  חוויית 
ותורמת  אתגר  המהווה  גופנית,  פעילות 
חיזוק  מתוך  וחברתית  אישית  לצמיחה 
נחישות  פיתוח דפוסים של  הביטחון העצמי, 
התמודדות  אישית,  הישגיות  חיזוק  והתמדה, 
עם אתגרים, חשיבה ותכנון צעדים להצלחה. 
אמיתי  שילוב  הוא  לאתגר,  כיף  בין  השילוב 
ומתאים לכל אחד - בהתאם להצלחה האישית 

שלו. 
ממתינה  וקבוצתית  משפחתית  אישית,  חוויה 

לכם אצלנו ב- iclimb ירושלים.

ממוזג  המקום  הגבלה.  ללא   - הבילוי  זמן 
ונעים, ובמקום חניה בשפע.

שעות פתיחה מיוחדות ל'בין הזמנים': 
א,ב,ג – 11:00-22:45 

ד,ה – 11:00-23:45 
ו – 11:00-16:30 

עד  השבת  צאת  לאחר  וחצי  שעה   – מוצ"ש 
23:45
היכן?

 1 איילון  דוד  הספורט,  מרכז  טדי,  אצטדיון 
ירושלים. לפרטים והזמנות: 02-6482264

הילה פלח

מבצע הקיץ של 'הוד לבן' למגזר החרדי כבר 
ובגדול:  חוזר,  הוא  השנה  וגם  למסורת  הפך 
עשרות זוכים ב-1000 ₪ לקניות במתנה! פרס 
שלכם  הקיץ  חופשת  את  שיהפוך  אטרקטיבי 

למושלמת!
הייעודית  "כמידי שנה, לקראת פעילות הקיץ 
עמוקה  חשיבה  מבצעים  אנו  החרדי,  למגזר 
שלנו,  הלקוחות  של  בצרכים  המתמקדת 
גבוה",  מוסף  ערך  להם  שיעניקו  ובפרסים 
סמנכ"לית  קירש,  טרופ  ענבל  הגב'  אמרה 
השיווק של 'עוף טוב'. "מתוך הבנה שתקופת 
מוצרינו  בה  תקופה  הם  הזמנים'  ו'בין  הקיץ 
באים לשימוש בתדירות גדולה, בחרנו לקיים 
הגדול.  בחופש  שלנו  ההגרלות  מבצע  את 
עשרות  הם  הפעם  להעניק  שבחרנו  הפרסים 
פרסים  במתנה–  לקניות   ₪ ב-1,000  זכיות 
זיהינו  ואשר  הגיע מהשטח  שהביקוש אליהם 
טרופ-קירש.  אמרה  כלפיהם",  ברורה  העדפה 
הפסטרמות  שוק  את  להוביל  גאים  "אנו 
והנקניקים במגזר החרדי, עם "הוד לבן", מותג 
המהדרין שלנו, ונמשיך לספק לצרכנינו איכות, 

כשרות וחדשנות ללא פשרות", הוסיפה.
מבית  המהדרין  מוצרי  מותג  לבן'  הוא  'הוד 
מגוון  לצרכנים  ומציע  טוב"  "עוף  תשלובת 
מוצרי עוף איכותיים מוכנים לאכילה. מדובר 
במוצרים החוסכים את טרחת הבישול וההכנה 

ופניות לזמן איכות  ומאפשרים הנאה מירבית 
של הורים וילדים ושל כל בני המשפחה. 

שניצלים  כוללת  לבן  הוד  מוצרי  משפחת 
פסטרמות  ביתיות,  קציצות  קפואים,  מוכנים 
ונקניקיות  נקניקים  טעמים,  במגוון  איכותיות 
הודו  מבשר  עשויים  כולם  מארזים.  במגוון 
של  המהודרת  בכשרות  ומיוצרים  משובח 

בד"צ מהדרין בראשות הגר"א רובין.
איך משתתפים? 

הכוללים:  לבן  הוד  מוצרי  ממגוון   2 קונים 
ונקניקים,  נקניקיות  שניצלים,  פסטרמות, 
03- שמספרה:  הטלאול  לתיבת  מתקשרים 

9411404  ונכנסים להגרלה. מבין המשתתפים 
 1,000 בשווי  קניות  בעגלת  עשרות!!!  יזכו 
באב  מי"ד  החל  בתוקף  המבצע  במתנה.   ₪

26/7/18 ועד כ"ו באלול 6/9/18. ט.ל.ח.

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
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כ' באב תשע"ח 1/8/18 בני ברק 1226

נמצאים  אנו  בפרשתנו 
האחרון  נאומו  של  בעיצומו 
מעלה  שבו  רבינו,  משה  של 
דרישה חשובה ומרכזית: "ועתה ישראל 
אם  כי  מעמך,  דורש  אלוקיך  ה'  מה 
ליראה את ה' .. ללכת בדרכיו ולאהבה 
אותו, ולעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך 
ובכל נפשך. לשמור את מצוות ה' ואת 
חוקותיו אשר אנוכי מצוך... לטוב לך" 

)דברים י', יב-יג(.
מעוררת   בפסוק  היראה  חובת  ניסוח 
כל  אל  שאלה  הרי  כאן  יש  תמיהה, 
אלוקיך  ה'  מה  מאיתנו:  ואחד  אחד 
ליראה  אם  כי  ותשובה:  שואל מעמך? 
בצורה  אומר  לא  משה  מדוע  ה'...  את 
מאיתנו  אחד  מכל  נדרש  כי  החלטית 
יראת ה', ללא שאלות ותשובות כמו כל 
מצוות התורה. וכדברי הגמרא במסכת 
ר'  משום  יוחנן  ר'  "אמר  )לא:(  שבת 
אלא  בעולמו  להקב"ה  לו  אין  אלעזר: 
ישראל  ועתה  ה' בלבד, שנאמר:  יראת 

מה ה' שואל מעמך"?
עוד יש להבין, דהנה בגמרא במסכת 
מגילה )כה( אמר רבי חנינא: הכל בידי 
שנאמר:  שמים,  מיראת  חוץ  שמיים 
שואל  אלוקיך  ה'  מה  ישראל,  ועתה 
הגמרא:  שואלת  ליראה.  אם  כי  מעמך 
מכלל דיראה מילתא זוטרתא היא )דבר 
פעוט וקטן( היתכן? ומשיבה: אין )כן(, 
לגבי משה רבינו מילתא זוטרתא היא! 
משה  זה  ציווי  וכי  השאלה  ונשאלת 
 - ישראל  לכלל  או  אומר לעצמו  רבינו 
ודאי לנו! ועבורינו הרי  לכל הדורות? 
זה לא דבר קטן. ואיך משה עושה זאת 

לדבר פעוט?
השל"ה הק' )עשרה מאמרות( כותב 
אלוקיך  ה'  מה  "ועתה  זה:  פסוק  על 
)ב"ר  חז"ל  ודרשו  מעמך",  שואל 
לשון תשובה.  אלא  'ועתה'  אין  כא,ו(: 
טובים  מעשים  או  תשובה  הן  העניין, 
או תלמוד תורה רמוז ב'ועתה', כלומר 
יאמר כשאפנה  ולא  שיעשה עתה מיד, 
אשנה שמא לא תיפנה )אבות פב, מד(. 
וכן, תשובה, שוב יום אחד לפני מיתתך. 
כי  לתלמידיו,  אלעזר  רבי  כמו שהשיב 
אינך יודע באיזה יום שתמות )שבת קנג 
א(, על כן תקדים מיד. וכן העניין אמור 

בכל מעשה טוב, יחטוף מיד.
לפי זה הפסוק אינו שאלה ותשובה, 
אלא ציווי ועצה! חובתינו לירא את ה', 
אבל איך מגיעים לזה? איך היא נעשית 
לעשות  והתשובה:  זוטרתא?  למילתא 
זאת כמו משה רבינו- "ועתה"- כל דבר 
מגיעים  ואזי  לחכות,  ולא  מיד  לעשות 

ליראת ה' ולדרגות עליונות.
ה'תניא'  בעל  סיפר  הפעמים  באחת 
זיע"א לנכדו בעל ה'צמח צדק' זיע"א: 
אחר  עירי  אל  לשוב  נפניתי  שכאשר 
פרק זמן של הסתופפות בקודש בצילו 
של מורי ורבי המגיד ממעזריטש זי"ע. 
הייתה הדרך ממושכת ומייגעת שאותה 
אחת  פעם  רגלית.  גם  בחלקה  צעדתי 
קרן  מרחוק  הבליחה  הלילה,  כשירד 
אור קלושה. החשתי פעמי לכיוון מקור 
יהודי  בית  כי  מייחל  שאני  תוך  האור, 
הוא וכי תהיה לי אכסניה ללילה אחד. 

את  לי  פתח  לב  וטוב  תמים  כפרי 
באתי,  מאין  לו  שחתי  כאשר  הדלת. 
בצל  המגיד  של  'תלמידו  עיניו:  זהרו 
קורתי!  אשרי! יכנס כבוד הרב, יסעד 
הדרך'.  מטורח  קמעא  ויפוש  לבבו 
לאחר שדאג כי לא חסר לי דבר שוחחנו 

התעניינתי  דיבורנו  כדי  תוך  בצוותא. 
'המתגוררים  הנידח.  בכפר  במעשיו 
כאן יהודים נוספים מלבדך?' שאלתיו. 
במניין?'  תפילה  עם  'ומה  נאנח.  'לא' 
הוא ענה: 'במועדים אני משתדל לצאת 
הרב  כבוד  אולם  הסמוך,  הכפר  אל 
יכול לעשות זאת  מבין בוודאי כי איני 
לך  'דע  לו:  השבתי  ביומו'.  יום  דבר 
שבחובה  דבר  הינה  במניין  תפילה  כי 

ומעיקרי עבודת ה''. 
פרשתי  ואני  לשוחח  המשכנו  עוד 
מה  זמן  לאחר  אולם  ליל.  למנוחת 
התעוררתי כיון שהחלו להישמע קולות 
המולה ותכונה. ניסיתי לפענח את פשר 
לעזרה.  מי  אי  זקוק  שמא  הקולות, 
ידעה  לא  ותדהמתי  החדר  מן  יצאתי 
במרכז  עמדו  ורעייתו  הכפרי  גבולות, 
רהיטים  וארזו  מיוזעים  הגדול  החדר 

וחפצים בסלי ענק. 
מארחי  כזו,  בשעה  מעשיך  'מה 
היקר? האוכל לעזור לך בענין שנראה 
כי  אורז,  'אני  דיחוי?'  סובל  אינו  כי 
לעברי.  הפטיר  הכפר'  את  עוזבים  אנו 
אלי  קרב  המארח  שאלתי.  'מדוע??' 
והסביר ברצינות תהומית בעיניו: 'כבוד 
הרב הסביר לי כי יהודי אינו יכול לדור 
בין גויים מבלי להתפלל במניין. חשבתי 
צדקו  אכן  כי  והחלטתי  כך,  על  מעט 
והתחלנו  רעייתי  את  שיתפתי  דבריו. 
נצא  כשנסיים  מיד  מטלטלינו.  לארוז 
בין  חדש  מגורים  מקום  לחפש  לדרך 
כך,  לי  אמר  הרב-האורח  אם  יהודים. 
ונפעם.  ואני מחריש  להמתין?'  יש  מה 
כפרי  של  לבבו  טוהר  נוכח  עמדתי 
אומר  ל'ברוך  תיכף  שהסמיך  פשוט 

ועושה' –'ברוך גוזר ומקיים'.
מולנו  בא  לא  היצר הרע שבקרבינו, 
במערכה של מלחמה. הוא איננו מכנס 
או  שבת  חילול  של  מחשבות  במוחנו 
דרכים  לו  יש  ח"ו.  בפסח  חמץ  אכילת 
לאדם  לגרום  יותר  וערמומיות  חכמות 
ליפול לידיו מבלי שיחוש. הוא מסכים 
הרצאות,  נשמע  בספרים,  שנעיין 
נתעורר, נחוש רצון עז לשפר, נפשפש 
ראשון  צעד  על  שנחליט  עד  במעשים 
של שינוי. אבל מחר, כי עכשיו מאיימת 
עלינו עייפות, מחר תהיה דעתנו צלולה. 
ותהיה  יגדלו  כשהילדים  קצת,  עוד  או 
בכל  היטב  נטפל  אז  אפשרות  קצת 
אותם עוולות וחטאים הזקוקים לטיפול 
וההמשך  ה',  בעזרת  יבוא  יום  מיידי... 

מוכר לכולנו.
השטן  של  המקצועי  עמלו  מול 
מופלאים:  פסוקים  בפרשתנו  מופיעים 
כי  "ועתה מה ה' אלוקיך שואל מעמך 
בכל  ללכת  אלוקיך,  ה'  את  ליראה  אם 
עבודת  תמצית  אותו...  ולאהבה  דבריו 
לילך  אלוקיך,  ה'  את  ליראה  היהודי: 
בכל  ולעובדו  אותו  לאהבה  בדרכיו, 
צריך  הכל  כי  הדגשה  תוך  ונפש  לב 

להיעשות מיד!
אלו,  פסוקים  פותחת  שהתורה  כמו 
תורה  "ועתה".  קצרה:  אחת  במילה 
שלימה בתיבה אחת, לימד משה רעיא 
מהימנא את דור המדבר ואת כל דורות 
עלי  היהודי  עבודת  עולם.  עד  ישראל 
אדמות זמנה הוא ברגע זה. יהודי שמול 
"ועתה"!  הקודש  קריאת  ניצבת  עיניו 
שמבין כי כל אותן שאיפות מקומן כאן 
והיום, עכשיו. ואם לא עכשיו אימתי?  

הוא יהודי שיש בו "יראת ה'".

ועתה ישראלתגא דמלכא

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ְוַעל  ְלַבְבֶכם  ַעל  ֵאֶּלה  ְּדָבַרי  ֶאת  ְוַׂשְמֶּתם 
ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאוֹת  אָֹתם  ּוְקַׁשְרֶּתם  ַנְפְׁשֶכם 
ְלטוָֹטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם )דברים יא, יח(. הזוהר 
דמלכא',  'תגא  בתואר  התפילין  את  מכנה  הקדוש 
כתר מלכו של עולם, הגמרא אומרת )ברכות ו ע"א( 
בתפילין  כתוב  ומה  תפילין,  מניח  כביכול  שהקב"ה 
ָּבָאֶרץ  ֶאָחד  ּגוֹי  ְּכִיְׂשָרֵאל  ְכַעְּמָך  ּוִמי  הקב"ה?  של 
ְׁשַמע  שלנו?  בתפילין  כתוב  ומה  כג(,  ז,  ב  )שמואל 
ִיְׂשָרֵאל ה' אלוקינו ה' אחד )דברים ו, ד(. אמר הקב"ה, 
אתם מייחדים אותי למטה ואני מייחד אתכם מלמעלה 

)ברכות שם וחגיגה ג ע"א(.
עצמו  את  קושר  שהיהודי  הקשר  הם  התפילין 
"להשים  תפילין  במצות  נאמר  לא  ולכן  הקב"ה,  עם 
תפילין" אלא ּוְקַׁשְרָּתם ְלאוֹת ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטוָֹטפֹת ֵּבין 
ו, ח(, יש מצוה לקשור את התפילין  ֵעיֵניֶכם )דברים 
ובכך  המח,  כנגד  הראש  ועל  הלב  כנגד  הזרוע  על 
להתקשר ולהתחבר לבורא עולם, הקשר הנפלא הזה 
של מצוות התפילין קושר את היהודי לבוראו ומושך 

על עצמו אור נפלא וקדושה גדולה. 
ישנם בני אדם שעושים את המצוות רק בכדי לצאת 
ְמֻלָּמָדה  ֲאָנִׁשים  ִמְצַות  אִֹתי  ִיְרָאָתם  ַוְּתִהי  חובה,  ידי 
ששמחים  אחרים  אדם  בני  וישנם  יג(,  כט,  )ישעיה 
המצווה  תבוא  אימתי  ומצפים  המצוות  את  לעשות 
לידם כדי שיקיימוה, ועונג גדול מאוד יש להם בהגיע 

המצווה לידם.  
סנגורם  מברדיצ'וב,  יצחק  לוי  רבי  על  מספרים 
ימים שלא הניח תפילין  של ישראל, שלאחר תשעה 
וחג שמיני עצרת, קם  בחוץ לארץ בשל חג הסוכות 
גדולה שיגיע  והמתין בצפייה  לילה  ממיטתו מבעוד 
זמן הנחת תפילין, ומרוב תשוקתו להניח את התפילין 
שכח שהניחם בתוך הוויטרינה, וכתוצאה מהמהירות 
לקחת את התפילין שבר את הוויטרינה.. ואף על פי 
תפילין  להניח  שאסור  שאמרה  זאת  היא  שהתורה 
בתשעת ימי החג, מכל מקום בפועל לא היה לו את 
כך  כל  השתוקק  הוא  ולכן  הזאת,  היקרה  המצווה 

לקיימה.
של  הכתר   – דמלכא"  "תגא  הם  התפילין  כאמור 
המחוברים  ועורות  שחור  ריבוע  סתם  לא  זה  המלך, 
אותו  נתן  והוא  העולם,  מלך  של  הכתר  אלא  אליו, 
האדם  כמה  ודם.  בשר  העשויים  החומר,  קרוצי  לנו 
צריך לשמוח בשעה שהוא מניח תפילין, יש אנשים 
במהירות  התפילין  ברכת  את  מברכים  שלצערנו 
מעלתה  את  יודעים  ולא  האור,  מהירות   על  העולה 

היקרה של מצוות תפילין. 
בזמן הגאון מווילנא, העלילו עליו שדיבר בדרשתו 
בשבת דברי הסתה ומרד כנגד המלכות, מיד עם נתינת 
לבית  וקצינים  שוטרים  הגיעו  המשפט  בית  אישור 
מדרשו של הגר"א כדי לעשות נקמה חלילה בישראל 

ולגרור את הגר"א בבושה מבית המדרש. 
בדיוק באותו זמן הגר"א היה עטור בטלית ותפילין 
נכנסו  כשהשוטרים  הקדושה,  התורה  בדברי  ושקד 
לקחת את הגר"א וראוהו עם התפילין נפל מורא ופחד 
בליבם, והחלו לדבר עמו בדרך ארץ בנימוס ובכבוד, 

והודיעו לו שראש העיר ביקשו למשפט. 
הגר"א נענה לבקשתם ועלה על הכרכרה הנוסעת 
אחריו  הלכו  הגר"א  ותלמידי  המשפט,  בית  לכיוון 
יקרה לרבם, כשנכנס הגר"א עם  בצפייה לראות מה 
התפילין בראשו לאולם הדיונים פני שופט בית הדין 

השתנו, ופנה אל הגר"א בצורה יפה ומכובדת:
ומרד  הסתה  דברי  דיבר  שכבודו  ידיעות  לנו  "יש 
נגד המלוכה בדרשתו בשבת, האם הדברים נכונים?" 
הגר"א לא היסס וענה לשופט בצורה חד משמעית: 
שאמרתי  ומילה  מילה  כל  על  בשבילך  אחזור  אני 
הסתה  דברי  היו  אם  תחליט  ואתה  בשבת,  בדרשה 
שדרש  דרשתו  כל  על  חזר  הגר"א  וכך  בדיבורי... 
הסתה,  דברי  אמר  שלא  אמת  דבריו  ונמצאו  בשבת, 
הדיון  לאחר  גדולה.  אחת  עלילה  הייתה  הכל  אלא 

שוחרר הגר"א בכבוד גדול. 
היו  הנעשה  כל  את  וראו  אחריו  שהלכו  תלמידיו 
כיצד  ו(,  מח,  )תהילים  ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה  המומים, 
שהשוטרים  כלל  בדרך  הרי   שקרה,  מה  שזה  יתכן 
הגויים באים לקחת יהודי למשפט המלך הם גוררים 

אותו ומכים בו, ואילו לרב לא קרה כדבר הזה, אלא 
להיפך כיבדוהו בכבוד גדול. 

"ְוָראּו  ואמר שזה פסוק מפורש,  פנה אליהם  הרב 
ִמֶּמָּך"   ְוָיְראּו  ָעֶליָך  ִנְקָרא  ה'  ֵׁשם  ִּכי  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ָּכל 
)דברים כח, י(, ודרשו רבותינו )ברכות ו, ע"א(, מהו 
שם ה'? אלו תפילין שבראש. "אני הייתי עם תפילין 

בראש, ולכן הם פחדו ממני", סיים הגר"א.
והמשיכו  זו  בתשובה  הסתפקו  לא  התלמידים 
לשאול, "רבינו, הרי ראינו יהודים שלקחו אותם עם 
מהם,  פחדו  לא  הגויים  זאת  ובכל  בראשם  תפילין 

יסביר לנו רבינו פשר הדבר".
גדול,  מסר  עם  נפלאה  תשובה  הגר"א  להם  ענה 
ולכאורה קשה,  תפילין שבראש",  "אלו  דרשו  חז"ל 
אלא  הראש".  שעל  תפילין  "אלו  להגיד  להם  היה 
חכמינו ז"ל הורו לנו בזה שיש הבדל בין אחד שמניח 
תפילין על הראש, היינו רק מעל לראשו, לבין אחד 
שמניח אותם בתוך הראש – שהתפילין ממלאות את 
מכוין  שלובשם  זמן  וכל  ומחשבתו,  מוחו  חלל  כל 
לשעבד לה' יתברך את הנשמה שהיא במוח ואת הלב 
שהוא כנגד הזרוע, שהם עיקר התאוות והמחשבות.  

בתוך  התפילין  את  "הנחתי  הגר"א,  אמר  "אני", 
הראש, והתקיים בי דברי הפסוק  ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ 
הם  התפילין  אם  ִמֶּמָּך.  ְוָיְראּו  ָעֶליָך  ִנְקָרא  ה'  ֵׁשם  ִּכי 
באמת בתוך הראש של האדם, הגויים ירעדו מפניו, 
הפחד  את  לגויים  אין  הראש  מעל  רק  הם  אם  אך 

והמורא ממנו.
את רבי יעקב גלינסקי זצ"ל הגלו הרוסים לסיביר, 
עבודות פרך לא יכלו לתת לו כיון שהיה קטן קומה, 
 בגובה חצי מטר, ולכן נתנו לו לשטוף את החדרים.

המשטר בסיביר היה אכזר ולא נתנו ליהודים להיכנס 
עם חפצי קודש כגון טלית ותפילין, אך הרב גלינסקי 
היה מחביא את התפילין בכיס מכנסיו ומסתנן במעבר 

בלי שיראוהו בשל קטנותו.
מידי יום בעלות השחר, יהודים רבים שהוגלו אף 
גלינסקי,  הרב  של  חדרו  ליד  התייצבו  לסיביר  הם 
אחד  שמע  קריאת  עמו  וקראו  התפילין  את  הניחו 
אחרי השני. באותו חדר ששהה הרב גלינסקי היה גם 
קם  הרב  וכשהיה  בסיביר,  לגלות  שנזרק  רוסי  קצין 
אותו  את  רואה  היה  התפילין  את  להניח  לילה  בעוד 
קצין רוסי קם, מוציא מתיקו את בגדי הקצונה עם כל 
וממלמל  לובשם  עליו,  התפורות  והדרגות  התארים 
מספר מילים בלחש, "כולם לעמוד דום", "להתקדם, 

לקפוץ.."
הרב גלינסקי התפלא וכשראה שדבר זה חוזר על 
ניגש לקצין הרוסי ושאלו לפשר  יום  יום אחר  עצמו 
הדבר, התמלא הקצין התרגשות ואמר דבריו בעיניים 
גדול  גנרל  הייתי  בעבר  נאמנה,  אומרה  דומעות, 
ופיקדתי על גדוד שלם של עשרת אלפים חייל, הייתי 
מכובד ובעל עמדה גבוהה, אך יום אחד העלילו עלי 
עלילה ונזרקתי לסיביר.. וכפי שכולם יודעים בסיביר 
לא מחשיבים את האדם כלל ועושים ממנו גרגיר של 
חול, ואני חושש שבמשך הזמן אתרגל לחיות כאדם 
מושפל, ולכן כדי לזכור כל הזמן שאני בדרגה ומעמד 
אני  בוקר  וכל  הקצונה  בגדי  את  עמי  הבאתי  גבוה, 
כדי שארגיש  פקודה  מילות  בלחש  וממלמל  לובשם 
העליוניות  את  אאבד  ולא  ומושפל  מזולזל  שאיני 

הפנימית שלי.
יהודי מתעטף  כל בוקר  ואמר,  גלינסקי  סיים הרב 
שלא  כדי  אימונים  עושה  תפילין,  ומניח  בטלית 
הקב"ה,  המלכים  מלכי  מלך  של  בנו  שהוא  לשכוח 
לובש מדים, ברוך אתה ה'.. להתעטף בציצית.. ברוך 
אתה ה'... להניח תפילין, ממלמל כמה מילים, שמע 
וזוכר  ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.. ה' שפתי תפתח, 
שהוא בנו של מלך, אתה במפקד המלוכה- אל תזלזל 

בעצמך, אל תשפיל את עצמך- תישאר ביהדותך.
כל יהודי מעלתו רמה ונישאה, בנו של מלך, ואף 
שכעת נמצאים אנו בגלות ומושפלים, אם נלבש את 
מדי המלוכה כל בוקר, נתעטף בטלית ונניח תפילין, 
נרגיש שאנו בנים של מלך מלכי המלכים, ולעולם לא 
יהי רצון שנזכה לראות בישועת ישראל  זאת.  נשכח 
יֹאַמר ֱאֹלקיכם )ישעיה מ,  ַעִּמי  ַנֲחמּו  ַנֲחמּו  השלימה, 

א(, בקרוב, אמן.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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אתה  מכאן  בא,  אלול  תיבות  ראשי  אב 
לחודש הבא אחריו,  מכין  זה  למד שחודש 
תחילת   - תמוז  חודש  בין  גשר  כעין  הוא 
הוא  הקיץ,  סיום   - אלול  לחודש   - הקיץ 
חודש המסוגל למיצוע, לנוח על מנת לנוע. 
חודש  של  הפוטנציאל  את  לנצל  נזכה  אם 
נזכה  גם  נזכה  הצבור,  הכוח  את  ומכאן  זה 
אחת  מנקודה  אמת  של  למעבר  שיהיה 

לחברתה. 
בהיבט הכלכלי החודש הזה הוא ראשית 
סיום חודשי השנה, מכאן לתחושת הוצאות 
מרובות ועוד כאשר מחשבנים את הוצאות 
כוחות  להחליף  נהנים  אחד  מצד  החופש, 
הבנק  את חשבון  לראות  שני מחכים  ומצד 

המאפשר הוא או לא. 
שלמה המלך אמר בחכמתו לך אל הנמלה 
עצל ראה דרכיה וחכם. רוצה שלמה המלך 
חשובה  מבט  נקודת  על  אותנו  להעמיד 
הזו  כנמלה  האם  האדם,  בחיי  ביותר 
שאוספת במשך חיה ומתאמצת להביא לפני 
מלכת הנמלים ללא הרף מאות גרגירי חיטה 
או תבואה שנמצאים סביבה ולבסוף לצורך 
גרגיר  ולו  מחייתה  כדי  צריכה  אינה  עצמה 
שונה  מה  ממנה,  ולמד  צא  אחד...  חיטה 
דרכיה  על  הסתכל  אחד,  דבר  לבינה,  בינך 
בקיעתה  מיום  לעולם  מנוחה  לה  אין  וראה 
היא חדלה לשמש  היום שבו  ועד  מהביצה 
יותר ממה שהיא  את המלכה מאות פעמים 
באמת צריכה. עוד ראה שיש לכל השעבוד 
שלה חוקים מאד נוקשים ואף אחד לא מעז 

לעבור עליהם. 
התבוננות  מתוך  שידע  לאדם  לימוד  זהו 
באותו יצור זעיר שפועל תמיד תחת מערכת 
מלכה,  שהיא  לאיזו  להשתעבד  חוקים 
לנו שלמה  נתן  זאת  כל  עם  מלכות.  כלומר 
חוקים  מממד  לצאת  נפלא  כלי  המלך 
תצא  אם  הלימוד,  סוד  וזהו  למשנהו  אחד 
ללמוד ודאי תחכים ואם תחכים וודאי תצא 

משעבוד מערכת חוקים אחת לחברתה. 
כעת, שאנו ניצבים אל מול חודש אלול, 
בבחינת ירד דודי לגנו שהוא המלך, ואחריו 
תשרי  חודש  ומתקרב  הולך  הזמן  ברכבת 
שמרוץ  לפני  רגע  השנה,  ראש  ובראשו 
הזמן חוזר להניע אותך במהירות אל השנה 
מנוחה,  אחד  חודש  עוד  לך  יש   - החדשה 
אמשיך  הבאה  בשנה  גם  האם  לחשוב  כדי 
ללא  שפועלת  חרוצה  נמלה  כאותה  להיות 
הרף במערך חוקים נוקשה והיא אינה יכולה 
בנו של  בן  אני  לזכות לצאת ממצבה, אבל 
ורוצה  מגיע  עתה  שזה  המלכים  מלכי  מלך 
ממני דבר אחד, שיהיה לי הכי טוב בעולם, 
לבחינת  המלכה,  שבת  לבחינת  שאזכה 

וקראת לשבת עונג. 
לצאת  כיצד  כולם,  שואלים  כן,  אם 
נותן  שלא  השיעבוד,  ממלתעות  להימלט 
המאמצים  מכל  ממאית  אפילו  להתענג  לי 

בחיים  מהותי  שינוי  לכל  התשובה  שלי. 
הינה בבחינת ראה דרכיה וחכם, כלומר אך 
ורק על ידי קנין החכמה ניתן לעבור ממצב 
תודעה אחד למשנהו, זהו חוק שתבע מלך 
ברכבת  תנוע  תחכים  אם  בבריאה,  העולם 
תישאר  אם  אבל  יותר,  טובה  שנה  לכיוון 
תתלונן  אל  כרגע  עבודתך  לחוקי  משועבד 

שהשנה הבאה תהיה דומה לשנה שעברה. 
הנה נפתח לפניך הגשר, חודש אב, שכל 
רגשי שמחה,  כך טעון ברגשי אבל לעומת 
תחשוב לרגע על מה נקבעה בכיה לדורות, 
מיליוני  שאין  אנשים  עשרה  שאמרו  על 
אנשים יכולים לכבוש את ארץ כנען ומי אלו 
השניים שאמרו נוכל גם נוכל? אלו שהלכו 
זמן  אותו  כל  וישבו  האבות  העיר  לחברון 
חורין  בני  אנשים  של  חוקים  מהם  ולמדו 
בעיני  נמלים  או  כחגבים  היו  ולא  חכמים, 

תושבי הארץ. 
גם אתם חייבים לצאת משעבוד לגאולה 
שאנו  השם  וברוך  החכמה,  קניין  ידי  על 
בדור שמלאה הארץ דעה וכל הרוצה יבוא 
ויראה שלא חייבים להתנהג  ויחכים  וילמד 
להביא  מלכה  ידי  על  שנשלטות  כנמלים 
שיכולים  ממה  יותר  פעמים  מאות  אליה 

באמת להנות מיגיע כפנו. 
תיתן  ביומו  הינו  התורה  מחוקי  אחד 
שכרו, ובסוף הזהר הקדוש נותן טעם לדבר. 
מזונו העיקרי של האדם שבלעדיו אינו יכול 
שהינו  אויר  כאמור  החמצן,  הינו  להתקיים 
משעבד  אדם  כאשר  יו"ד,  אור  נוטריקון 
ממיר  או  ממון  עבור  אחר  לאדם  זמנו  את 
במקום  חומריות  ליו"ד  הנשמה  אור  אויר 
לזכות  חכמה  לקניין  אור  באותו  להשתמש 
חכמתו  שמתוך  פרטית,  לגאולה  אותו 
כאדם  זקוף  לעמוד  ויכול  פניו  מוארות 
ולא  בנחת  בביזוי,  ולא  בכבוד  להתפרנס 
בהיתר מלשון  ולא בצמצום,  ברווח  בצער, 
בית  מלשון  באיסור  ולא  אסורים  מתיר 

הסוהר. 
תעסוקה  למבחני  צאו  זו  בתקופה  לכן 
בתוככם  לגלות  לכו  אישית,  התאמה  או 
את היכולת העצומה שלכם לכו לפקוח את 
מסתם  יותר  הרבה  שאתם  לראות  העיניים 
את  ומקבלת  שעושה  מה  שעושה  מכונה 
אותה תמורה. משפט עסקי אומר אם אתה 
תתרגל   - עושה  שאתה  מה  לעשות  רגיל 

לקבל מה שאתה מקבל. 
ולא  היא  בשמים  לא  רוצים,  אתם  אם 
מעבר לים כי אם בפיכם ובלבכם, קומו על 
טובים,  אתם  במה  ולתור  לחפש  רגליכם 
שלשנה  ותזכו  ולהחכים  ללמוד  תמשיכו 
הבאה עלינו לטובה תתחדשו ותשמחו בכל 
מכל כל, זכור ואל תשכח כי שינוי תודעתי 

גורם לשינוי פיסי לוגי. 

לקח טוב
נתתי לכם

כי

זמן לשינוי
ספה מעור פלוס 

ריקלינרים ב- ₪2,999
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חלק  נמצאים  אלו  בימים 
של  בעיצומם  מהילדים  גדול 
בניגוד  הגדול",  "החופש  ימי 
אוכלים  בהם  הלימודים  לימי 
מסודרת  בצורה  הילדים 
במסגרת ביה"ס, דווקא בימות 
כך  על  האחריות  החופש 
שהילדים יאכלו תזונה מאוזנת 

ובריאה מוטלת על ההורים.

מאין  חשובה  הילדות  פת 
הבסיס  לבניית  כמותה 
החיים,  לכל  והגופני  הרגשי 
כי  יודעים,  כולם  לא  אך 
"חלון  מהווה  הילדות  תקופת 
ובלתי  פעמי  חד  הזדמנויות" 
העצמות  את  להביא  חוזר, 
לשיאן, לבנות עצמות בריאות 

יותר וחזקות יותר. 

נבנות  הילדות  בתקופת 
הגוף  את  שישמשו  העצמות 
לאורך כל החיים. עצם הנבנית 
עצם  היא  סידן  דל  בסיס  על 

חלולה ושבירה, שלא תצליח לשקם את עצמה במלואה בשנים שיבואו. 

סקרים בארץ ובעולם מראים שוב ושוב, שילדים ובני נוער לא צורכים די סידן, 
שההורים  לזכור  כדאי  העצמות.  לבניית  הקריטית  הילדות,  בתקופת  בייחוד 
מהווים דמויות לחיקוי עבור ילדיהם. ילדים רוכשים הרגלי אכילה דומים לאלו 
של הוריהם ובהתאם לנהוג בבית. הרגלי האכילה בתקופת הילדות מלווים את 

הילדים הן כמתבגרים והן כמבוגרים.

לכן, חשוב לתת לילדים דוגמה אישית טובה ולשלב מוצרי חלב בתפריט היומי 
ויהפכו את צריכת מוצרי החלב להרגל.  בכל בית. הילדים יחקו את ההורים 
חלשות  שעצמותיהם  מבוגרים  להיות  גדלים  סידן  די  צורכים  שאינם  ילדים 

יותר. 

זה הקובע את  והוא  והחשוב ביותר לבניית עצמות  סידן הוא הבסיס החיוני 
חוזקן. גוף האדם אינו מסוגל לייצר אותו בעצמו ולכן אספקה קבועה של סידן 

באמצעות המזון היא בעלת חשיבות רבה.
 מוצרי חלב הם מקור הסידן התזונתי העשיר ביותר העומד לרשותנו. בנוסף 
לסידן, מספקים מוצרי החלב מרכיבי תזונה אחרים החיוניים לבריאות, כמו 
ואשלגן. שילוב של   D ויטמין   ,A ויטמין   ,B ויטמינים מקבוצת  איכותי,  חלבון 
מוצרי חלב בתפריט מאוזן בכל יום עוזר לבניית עצמות חזקות יותר, שיניים 

בריאות יותר, וגוף חזק ובריא יותר. 

ילדים בגילאי ארבע עד שמונה שנים נזקקים ל-800 מ"ג סידן ליום. בני נוער 
)9-18 שנים( צריכים 1300 מ"ג ביום .

 איך אפשר להגיע לכמות היומית המומלצת? כמה דוגמאות למנות סידן:
• חצי כוס גבינה לבנה- מכילה 125 מ"ג סידן.

• כוס חלב- מכילה 200 מ"ג סידן.

• חצי גביע גבינה לבנה מועשרת- מכילה 200 מ"ג סידן.
• פרוסת גבינה צהובה- מכילה 200 מ"ג סידן.

• גביע יוגורט- מכיל 200 מ"ג סידן.

מוצרי חלב עשירים בסידן. באכילת יוגורט, גבינה לבנה ושתיית כוס חלב, ניתן 
להגיע בקלות לכמות הסידן היומית המומלצת. סידן ניתן למצוא גם בירקות 
בטחינה,  סרדינים(,  כמו  נאכלות,  עצמותיהם  )שגם  בדגים  ירוקים,  עליים 
בשקדים או במוצרי סויה, בגרעיני חמניות, בכרוב ובירקות אחרים. עם זאת, 
בירקות ובפירות כמות הסידן קטנה יחסית וצריך לאכול כמות גדולה מהם 

כדי להגיע לרמת הסידן המומלצת. 

טיפים לשילוב מוצרי חלב בתפריט המשפחתי:
• התחילו את הבוקר בחכמה- שילוב של מוצרי חלב בארוחת הבוקר נותן 

התחלה טובה ליום מלא כוח ואנרגיה. 
• הניחו על השולחן בעת הארוחה כוס חלב במקום משקה תוסס או מיץ. 

אמצו גם אתם את הנוהג. 
קלה,  חלבית  ארוחה  מתוק?  משהו  מחפשים  הילדים  הצהרים  אחר   •
חטיפים  לעומת  יתרונות  רב  פתרון  להיות  יכולה  פרי,  בתוספת  יוגורט  כמו 

וממתקים. 
• הפכו את הארוחה לזמן משפחה- מחקרים מראים שאכילה משפחתית 
ילדים  הילדים.  תזונת  איכות  את  משפרת  גם  אלא  הרגלים,  מקנה  רק  לא 

שאוכלים ארוחות משפחתיות- תזונתם מגוונת ומאוזנת יותר. 
שתפו את ילדיכם בתכנון הארוחה ובהכנתה- ילדים נהנים יותר לאכול   •

מאכלים שהיה להם חלק בבחירתם ו/או בהכנתם. 
יכולים ליהנות ממוצרי חלב,  )סוכר החלב(  ילדים הרגישים ללקטוז  גם   •
באמצעות בחירת המוצרים המתאימים להם, לאחר התייעצות עם רופא או 

דיאטנית.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

בלינצ'ס במילוי תפוחי אדמה, 
טונה וזיתים 

טיפים
מה תפקיד החלבון בגוף האדם?

של  התזונה  ויועצת  קלינית  תזונאית  הררי,  איילת  ד"ר  עם  ראיון   •
חברת "עוף טוב"

לגוף,  אנרגיה  לאספקת  מקור  מהווים  והשומנים  שהפחמימות  בעוד 
ותחזוקתה.  השריר  רקמת  בנית  הוא  בגוף  החלבון  העיקרי של  תפקידו 
וחשובים  רבים  תהליכים  על  האחראיים  אנזימים  לייצור  דרוש  החלבון 

בגוף וגם לבנייתה ותחזוקתה של מערכת החיסון.
והתפתחות  לגדילה  חיוני  החלבון  השריר,  לבניית  דרוש  היותו  בשל   

תקינים. 

• מדוע חשבון לאכול חלבון?
חומצות  ישנן  האמינו.  חומצות  הן  החלבון  את  המרכיבות  הבניין  אבני 
אמינו  'חומצות  נקראות  הן  ולכן  בעצמו  לייצר  יכול  אינו  שהגוף  אמינו 

חיוניות'. הגוף חייב לקבל חומצות אמינו אלה מהמזון.
ערך  בעל  חלבון  נקרא  החיוניות  האמינו  חומצות  כל  את  המכיל  חלבון 
ביולוגי גבוה ונחשב חלבון איכותי. חלבון כזה נמצא בעוף, בשר ומוצריו, 

במוצרי חלב ובביצים. 

• אילו מזונות הם מקורות טובים לחלבון? 
החלבון נמצא במגוון מזונות אך העשירים ביותר בחלבון הם בשר,עוף,  

דגים, מוצרי חלב, טופו  וקטניות. 

• כמה חלבון יש במזון? 
ב100 גר' חזה עוף אפוי בגריל יש כ23 גר' חלבון, ב-100 גר' גבינה לבנה יש 
כ-9 גר' חלבון, בביצה שלמה יש 7 גר' חלבון וב-100 גר' עדשים מבושלים 

יש כ-9 גר' חלבון.

• למי מומלץ בעיקר לצרוך חלבון?
צריכה מספקת של חלבון חשובה בכל גיל . יחד עם זאת, בתקופות של 
ואצל נשים הרות צריכת  ילדים ומתבגרים  גדילה והתפתחות כמו אצל 

חלבון חשובה במיוחד. 

• כמה חלבון צריכים ילדים ומתבגרים? 
הקצובה היומית המומלצת לחלבון )RDA( היא הכמות יומית של חלבון 
הנוער.  בני  מרבית  של  התזונתיות  הדרישות  את  למלא  כדי  שתספיק 

קצובה זו  תלויה בגיל ובמין:
 בגילאי 9-13 הקצובה היומית היא 34 גר' ליום לבנות ולבנים. בגילאי -14

18 ישנו הבדל בין ההמלצות לבנות ולבנים: הקצובה היא 46 גר' לבנות 
ו-52 גר' לבנים. 

• האם יש קשר בין אכילת חלבון לתחושת שובע?
כן, ארוחה המכילה שילוב של  חלבון ופחמימות תורמת יותר לתחושת 
השובע מארוחה המבוססת על פחמימות בלבד )בעיקר פחמימות שאינן 

מכילות סיבים תזונתיים, כמו אורז לבן, לחם לבן או תפוחי אדמה(.

מתכון שכיף להכין עם הילדים באדיבות 'טונה סטארקיסט'  / 10 יחידות

טעימה

בריאות הילדים בימי החופש
• איך אפשר  ילדים שאינם צורכים די סידן גדלים להיות מבוגרים שעצמותיהם חלשות יותר 
להגיע לכמות היומית המומלצת? • שרית עטיה שמואלי, דיאטנית קלינית: על אחריות ההורים 

בהקניית הרגלי אכילה נכונים בקרב ילדים ובני נוער

מצרכים: 
לבלינצ'ס:

4 ביצים
1/4 כוס מים
1 כוס קמח
1 כוס חלב

1/2 כפית מלח
חמאה  +מעט  מומסת  חמאה  כף   1

לשימון המחבת / מחמאה

למלית:
1 קופסא טונה בהירה בשמן זית כתית מעולה, מסוננת

3 תפוחי אדמה מבושלים ומעוכים לפירה
מלח פלפל
בצל מטוגן

זיתים קצוצים

להגשה: 
פרמזן מגורד - לבחירה.

למה חשוב לאכול חלבון? איזה חלבון מומלץ?
 וכיצד ניתן לשלב מוצרים המכילים חלבון בתפריט היומי?



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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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - תבואה וקטניות

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. קרדום. "מסמר כמין ____" )כלים יד ב(
6. אלא רק,בלתי אם. "נשאר ____" )מל"ב כד יד(
7. לוח דק של מתכת. "____ של זהב" )סוכה ה.(

8. השולט בשמאלו יותר מבידו הימנית. "אטר יד-____" 
)שופטים ג טו(

10. הוא עצמו אשם במותו. "____ בראשו" )יהושע ב יט( 
)בהיפוך אותיות(

11. קיצור המילים : יש לפרש.
14. בעל חיים טורף אשר שימש במקרא כסמל לחורבן 

ועזובה. "והיתה נוה ____" )ישעיה לד יג( )בלשון יחיד( 
)בהיפוך אותיות(

15. אדמת-שלחין,אדמה שבעליה משקה אותה. "כרוב של 
____" )תרומות י יא(

16. מחשבה,רעיון החולף במוחו של אדם. "דבור אסור ____ 
מותר" )שבת קיג: (

17. ענף רך היוצא מן השורש. "ו____ משרשיו יפרה" )ישעיה 
יא א(

18. אשת יעקב. )בראשית כט טז(

1. חזות,מראה,ראיה. "וידד כ____ לילה" )איוב כ ח(
2. חושב מחשבות רשע,מתנכל להרע. )בלשון נקבה(

3. ילוד,בן. "אחימן ששי ותלמי ____ הענק" )במדבר יג כב( )בלשון 
יחיד( )לא בלשון סמיכות(

4. סריס בימי יאשיהו המלך. "____ מלך" )מלכים ב כג יא(
5. עבודת כפיה. "ויתנו את הכנעני ל____" )יהושע יז יג(

9. מפרשיות השבוע.
12. שוטה,חסר דעה. "גם ____ מחריש חכם יחשב" )משלי יז כח( 

)בהיפוך אותיות(
13. מיתר,נימה.  "בני מעיה מהו ל____" )עבודה זרה מז.( )בלשון 

יחיד(
15. ראש משרתי המלך המגישים לו יין ומשקאות אחרים. "____ 

המשקים" )בראשית מ ב(
16. חוק הוא ולא יעבור! אין רחמים בדין! "יקוב הדין את ה____" 

)יבמות צב.(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ון 

ע
ט

ד 
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ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אביב, יבול, אלמים, כרמל, אסמיך, מלילת, בר, ספיח, דגן, עמיר, המלאה, קמה, והכסמת, קמח, ולקט, 
שבלים, חטה, שערים

שאמארתסנקאוישראנא
ניגישהאמנלתתלילמג

סנמימשחנקישאנתיתד

תעאלשסנטסשאסמיכנא
אמאסנממאנמאישראנת

סהתשמתדאשרבנאתהדג

פיאיידלתגתירשביטא

ישרסנמירשאמאנתיאח

חעשגינמאשישסיגאבנ

ששתמילבשדילשכאנאג

סנישרשיאקסשונהאגד

שכרמליאמאבסאבאואג

תנמאסנהישררשייאנא

1. שם ההר המרומם מעל צפת ושוכן במרכזה
2. "אם המושבות"

3. ישוב על שם "אריגים תוצרת ארצנו"                                                                                                         
4. שמה הקודם היה "מלבס"

5. שמו העברי של "באב אל וואד"?
6. "יד חנה" נקראת על שם...

7. "שבע טחנות" נמצאות על...
8. שמה הקודם של "ואדי חנין"
9. קברו של הרמב"ם נמצא ב...

10. מרכז אזורי דתי על שם שר הפנים בעבר
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. המצודה  2. פתח תקווה 3. קרית אתא 4. פתח תקווה 5. שער הגיא 6. חנה סנש 
7. נהר הירקון 8. נס ציונה 9. טבריה 10. מרכז שפירא



ז’בוטינסקי 98 פתח תקוה טל': 03-9216658



האורגים 2 אשדוד טל': 08-6641555
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בנתיב זההחסדחמישישי

*בהתאם לתקנון המבצע | המבצע בתוקף עד: 14.8.18

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

2-3
כ"א-כ"ב באב

ביסלי נאשוס 200 גר'/
חטיף רינגלס 55 גר'

4 ב-
10

סוגים שונים
'מעולה'

רבע לשבע/
עד חצות

סוגים שונים
עלית

2 ב-
20

סוכריות ג'לילנד 
סוגים שוים

100-125 גר'
מיה

1090
3 ב-

עוף שלם מחפוד
עוף ירושלים

לק"ג
1990

4 שעות
50 יח'

להבונים 'מעולה'

590

מפות חד-פעמי עבה
שישיה- קוד: 1143860/

שמיניה- קוד: 11431853

2 ב-
10

מארזי אלומיניום
סוגים שונים
ללא מכסה

'מעולה'

3 ב-
20

אשפתון שטוח עם ידית
קוד: 1431501/8453844/

8453837/3301833

1190
ליח'

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

'מעולה'

1290
2 ב-

30.7-3.8.18י"ח-כ"ב באב 

בימי שני עד שישימבצעים

קפה טסטר צויס
170 גר' בשקית

1590

RC שמפו/מרכך הוואישישיית
סוגים שונים6*1.5 ליטר

700 מ"ל

3 ב-1790
20

פודינג/ג'לי
1 ק"ג
אסם

1990
ליח'

לחמית מטרנה מהדרין/שלביםקמח רובינפלד
סוגים שונים,

לא כולל סוגים מיוחדים
230-250 גר'

אסם

100%/80%
1 ק"ג

700 גר'
חלבי

2 ב-
1090

2 ב-
90

גליליות רולעדין
100 גר'

חלבי

6 ב-
10

2 ב-
1490

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

שעועית ברוטב עגבניות

שמן זית 'מעולה'
750 מ"ל

550-580 גר'
שימורי 'מעולה'

2 ב-
45

קטשופ 'מעולה'
750 גר'

3 ב-
1190690



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'

עקב

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:59
19:16
18:56

20:12
20:15
20:14

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי כ' באב תשע"ח 1/8/18 • גיליון מס' 1166

סקר 'קו עיתונות' בדק ומצא: 77% מהציבור החרדי משוכנעים - צריך ראש עיר חרדי בירושלים / עמ' 23

האם נמצא ה'נשק' שובר השוויון של החילונים בבירת ישראל? קמפיין גלוי ומאמצים חשאיים להעברת 
ועשוי  מסחררת  הצלחה  נחל   - הבחירות  לקראת  בעיר  הלומדים  סטודנטים  של  מאסיבית  כתובות 
לשנות את מפת המצביעים בירושלים • 'שטח מוניציפאלי' התחקה אחר הצעדים והשיטה, מצא את 
• האם  אדריכלי המהלך ועלה על מניין הסטודנטים המדויק שנמצא במאגר מעבירי הכתובת לעיר 
עיריית ירושלים מעורבת במימון? "קמפיין לגיטימי והכרחי" • פינדרוס: "הניסיונות להשפיע בצורה 
מלאכותית ולהטות את הבחירות הינו חמור, לא ראוי ולא דמוקרטי" • ברקוביץ': "יש סטודנטים שרק 

מטעמי עצלנות לא מעבירים כתובת” • תחקיר מיוחד / שטח מוניציפאלי, עמ' 20-21

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

דרושה  הערת אזהרה בטאבו
סייעת

מכבי מזמינה אתכם 543
להקדים רפואה ולהגיע 

לסניפי מכבי לבדיקות שגרה

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
3040503040

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

 BMI איתור 
אנמיה

HPV
(pap)

 תזונה
מאוזנת

 פעילות
גופנית

 תזונה
מאוזנת

 פעילות
גופנית

לחץ
דם

שומנים
בדם

HPV
(pap) דםממוגרפיה

סמוי

 תזונה
מאוזנת

 פעילות
גופנית

HPV
(pap)

050-7680636

י. לוי, עו''ד ונוטריון
שרותי נוטריון 

בני ברק והסביבה
03-5796643

פרסם
ותתפרסם

עמ' 10

הרב בנימין 
שצרנסקי ז"ל

בדרך לישיבה קטנה: 
מעמד 'צידה לדרך' עמ' 8

מערכת רמזורים נוספת בעיר

חשיפת 'קו 

עיתונות'

החילונים נוהרים: 3,256 סטודנטים העבירו כתובת לירושלים
הציבור  הוא  הסיפור,  מכל  מפסיד  שבאמת  מי 
לאבד  ענק  בצעדי  שמתקדם  בירושלים,  החרדי 
לכבוש  חוזרת  בלתי  ואולי  נדירה  פז  הזדמנות 
של  המתמטיקה  לנצח.  הנצח  עיר  ראשות  את 
מנהל  שאינו  מי  וגם  לחלוטין  פשוטה  ירושלים 
יוכל  הכספים,  בועדת  המדינה  תקציבי  את 

להבינה בקלי קלות 
/ אבי גרינצייג, עמ' 18

חשבון ירושלמי

נפתח החוף 
הנפרד בהרצליה

עמ' 14

עמ' 12

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 
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