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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

האזינו

להחזקת תורה:
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פ"ת
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18:19
17:58

19:12
19:13
19:13

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

  88 

עמודים

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום חמיש י"א בתשרי תשע"ט 20/9/18 • גיליון מס' 1173

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

055-6697474
02-9975241

דקות מירושלים
בחוה"מ סוכות 

בריכה מחוממת פרטית 
למשפחה סוכה ענקית

מנגלים, צימרים

פרוש נגד פינדרוס, רוזנטל נגד רביץ
החלטות:  מקבלים  התורה'  ב'דגל  הבחירות,  לפני  וחצי  חודש 
רביץ  עילית,  ביתר  העיר  ראשות  על  פרוש  מול  יתמודד  פינדרוס 
יתמודד מול רוזנטל על ראשות המועצה בקרית יערים • ב'אגודה' 
ובתמיכת  ועדת השמונה  יתמודד בהסכמה של  פרוש  כי  מבהירים 

ה'מועצת' • רוזנטל: "גפני הבטיח שלא יגישו מועמד נגדי" 
/ שטח מוניציפאלי, עמ' 20-21

המו"מ באלעד עלה על שרטון, קרב פנים ליטאי בקרית יערים

 / עמ' 18-19

 / עמ' 8

 / עמ' 8

 / עמ' 12

 / עמ' 14

בית הכנסת ע"ש 
מרן זצ"ל ייסגר

לגיליון זה מצורף

'כולנו' וידר: 
תמיכה נוספת 

לליכוד בעיר

אלפים בעצרת חיזוק 
התעוררות ואמירת סליחות 

בק"ק יהדות תימן
מאבק השבת: 

היערכות 
להפגנת ענק

המדריך המלא: 
כל שמחות בית השואבה  

ושמחת בחגך 

מוסף חג מיוחד מבית 
 

'קו עיתונות'
חודש לבחירות המקומיות 
 

הכירו את הנציגים

 עיר
ועיר



 ברוסקטה קממבר תנובה
פורסים באגט או ג׳באטה לפרוסות אלכסוניות, 

מברישים בשמן זית מעורבב עם אבקת שום ומלח. 
מניחים פרוסת קממבר תנובה 

ואופים כ-3 דקות בחום של 200 מעלות

מזט נפוליאון 
לערבב גבינת נפוליאון בטעם טבעי 

 עם מעט פלפל שחור, 
לזלף בשקית זילוף )צנטר דק( מעל קרקר/ברוסקיטות וכדו' 

ולקשט עם חצי עגבניית שרי או רצועת פלפל קלוי 
ועירית קצוצה

עוגת הפתעה
אופים עוגת טורט וניל/שוקולד, 

עושים חורים עם כפית במרווחים של כ-3 ס"מ, 
ממלאים ב- YOLO חלב/לבן/מריר, 
ומפזרים מעל אבקת סוכר בנדיבות

סלט עשיר
קוביות בולגרית פיראוס מעשירות כל סלט:

 סלט ירקות, סלט קינואה
 או מעל מגש אנטיפסטי

פלטת גבינות משודרגות
כדי להכין פלטת גבינות נהדרת, 

מומלץ להוציא את הגבינות מחוץ למקרר 
כשעה לפני ההגשה. הדבר משפר מאוד 

את טעם הגבינה ומרקמה

הבחירה של הבית
תנובה

בסוכה עם תנובהחגיגת טעמים 
שמשדרגים כל ארוחהעם מגוון מוצרים  

ציפוי יופלה לעוגת גבינה
מערבבים היטב 2 גביעי יופלה תות עם 2 שקיקי סוכר וניל, יוצקים בזהירות
על העוגה ומחליקים בעדינות את פני הציפוי. אופים את העוגה כ-20 דקות 

נוספות בחום של 120 מעלות
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מאסטרו

במופע מיוחד
מהאלבום החדש ׳סבבה׳

הפקה: אשי הורוביץ ושיראל בלייכר

ותזמורתו במופע חדש!

ִקינֶדרַלעך
אלישע בירנבאום יוני אליאבסיני תור

אהרן רזאל בערי ווברחיים ישראל

יום רביעי ב׳ חוה״מ י״ז תשרי 26.9• 14:00 שמחת חג עם ענקי הזמר החסידי

בסוכות

בחברון

ליפא שמעלצרשמחים

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחוןמחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון | הכנסת אורחים חברון  

www.2hebron.co.il | 029965333 מוקד הזמנת הסעות ארצי

אוטובוסים ישירים למערת המכפלה! קו 201 - חוה״מ ימים ג׳, ד׳ 
ירושלים בנייני האומה: 9:00 - 16:00 מחברון: 11:00 - 22:00

16.20
הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה

בלבד!
ב ו ש ו ך  ו ל ה ס  י ט ר כ

₪

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

עי
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ר
6:

00 6:
00 ְך׃ ָאִשׁיָרה וֲאַזְמָּרה־ָלּֽ

ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי )5 ₪( מגיל 5 ומעלה. 

ם י ד ל י ל ת  ו ל ע פ ה  | ן  ו ר ב ח ב י  ד ו ה י ה ב  ו ש י י ה י  ר ת א ב ם  י ר ו י ס

מינהלת
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 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה באולם יצחק

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור הרב אוריאל סעייד

אולם יצחק
פתוח

שידור חי

חר
ש

ש 
י

מן
לד

פ
מ. 

ר 
נו

צי

האירוע בסיוע
המשרד לשרותי דת

תצפית על מערת המכפלה • הפקת שמן ומיץ ענבים • סיורים מודרכים • סיור ברכבי ספארי בעיר האבות • שחקני רחוב • אפיית פיתות

ימים ג׳ - ה׳ חול המועד סוכות

בסוכות עולים לתל חברון! ללכת בעקבות אברהם אבינו ודוד המלך ברחובות העיר 
הקדומה, לייצר את כלי החרס העתיקים, לשבת בצל הגפן והתאנה...ממש כמו בתנ"ך!

תיירות חברון ורשות הטבע והגנים מציגים

מתעוררת לחיים

כל המידע באתר
hebron.org.il

מרכז המבקרים
 ומיצג רב חושי
בבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג
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חוויה של טיול עם מדרשת חברון
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סיורים מודרכים ללא תשלום על ידי מדרשת חברון
בימים ג׳ - ה׳ חול המועד סוכות

מינהלת
מוניציפלית
חברון

יובל שנים לשחרור חברון
50 Years to the liberation of Hebron

الذكرى اخلمسني لتحرير مدينة اخلليل

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

ללא עלות הפעילות 

בס״ד
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חג סוכות 
בריא ושמח

מאוחדת מאחלת ללקוחותיה ולכל בית ישראל

 מאוחדת איתכם ללא פשרות
בחג הסוכות, כמו גם מוקדי החירום 

הפתוחים במהלך ימי החג וחול המועד. 

שעות פעילות מרפאות מאוחדת בבני ברק בחג הסוכות

מרפאה / שירות
יום א’

י”ד בתשרי
ערב חג סוכות

23.9.18

יום ג’
ט”ז בתשרי
חול המועד

25.9.18

יום ד’
י”ז בתשרי
חול המועד

26.9.18

יום ה’
י”ח בתשרי
חול המועד

27.9.18

יום ו’
י”ט בתשרי
חול המועד

28.9.18

יום א’
כ”א בתשרי

ערב שמחת תורה
30.9.18

 8:00-12:008:00-12:008:00-12:00מרפאת מרום שיר
16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

--7:30-8:007:30-8:007:30-8:00-מעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00מרפאת ירושלים 17
16:00-19:008:00-12:008:00-12:00

--7:00-8:007:00-8:007:00-8:00-מעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:008:00-12:008:00-12:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00בית מרקחת
16:00-19:008:00-12:008:00-12:00

8:00-12:008:00-12:00מרפאת אבני נזר
16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

--7:00-8:007:00-8:007:00-8:00-מעבדה

8:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

8:30-12:008:30-12:00בית מרקחת
16:00-19:008:30-12:008:30-12:008:00-12:008:30-12:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00מרפאת ק.הרצוג

-מעבדה

---8:00-12:00-אחיות  
8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00בית מרקחת

---8:00-12:008:00-12:00-מרפאת ויז’ניץ

-מעבדה

-אחיות

שעות פעילות מוקד שבת וחג:
שישי וערב חג משעה 18:00 ועד השעה 4:00 לפנות בוקר | שבת/חג מהשעה 9:00 ועד השעה 24:00 ברציפות | מוצאי שבת/חג עד 24:00

מוקד נשים פתוח במרום שיר במוצאי שבת או חג משעה לאחר צאת שבת/חג ועד השעה 23:00
ובחול המועד פתוח בין 18:00-23:00 טל: 03-6159613

מרפאות מאוחדת בבני ברק לשירותכם:
מרפאת מרום שיר רח' יעקב לנדא 4, טל: 03-6159600 
מרפאת ירושלים 17 רח' ירושלים 17, טל: 03-6152626 

מרפאת אבני נזר רח' אבני נזר 9, טל: 03-6156400 
מרפאת קרית הרצוג רח' נורוק 18, טל: 03-6180688 

מרפאת ויז'ניץ רח' דמשק אליעזר 17, טל: 03-5741510

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מאת: עוזי ברק

תימן  יהדות  קודש  מקהילות  אלפים 
השתתפו בעצרת תפילה, חיזוק והתעוררות, 
פרשת  "שובה"  שבת  במוצאי  שנערכה 
"וילך", באולמות "ארמונות חן" בבני ברק. 
גדולי  בנוכחותם  פארו  האדיר  המעמד  את 
ולמעלה  המעטירה  תימן  יהדות  ומאורי 
וביניהם  הארץ  רחבי  מכל  רבנים  משמונים 
ראשי ישיבות וכוללים, רבני ערים ושכונות, 
בתי  רבני  מדין,  על  ויושבי  הוראה  מורי 
ורבני  התורה"  בני  "איחוד  שע"י  ההוראה 

ק"ק.
ע"י  אורגן  והמרומם  המפואר  המעמד 
למען  רבות  הפועלים  התורה"  בני  "איחוד 
ציבור האברכים ובני התורה, מהווה זו השנה 
השנתי  כאירוע  ברציפות  עשרה  הארבע 
התורה  עולם  את  ומאחד  המלכד  המרכזי 
אלפי  כאשר  גווניו,  כל  על  תימן  בני  מק"ק 
מהישיבות  ובחורים  התורה  בני  האברכים 
את  ממלאים  נשים  מאות  וכן  הקדושות 
האולמות וצופים במסכי ענק לדברי החיזוק 
מגדולי  הדין  לימי  כהכנה  וההתעוררות 

התורה.
מנחם  רבי  הגאון  פתח  המעמד  את 
בב"ב.  יואל  עטרת  ישיבת  ראש  שמואלי, 
בגודל המעמד הכביר ומטרתה של התכנסות 
במעשנו  ולפשפש  להתבונן  שנעצור   – זו 

ולהתחזק ביר"ש לפני יום הדין הקרב ובא.
כהכנה  וחיזוק  תורה  דברי  נשאו  כן  כמו 

ליום הדין הרבנים הגאונים: רבי מנשה עוזרי 
עילית,  במודיעין  ישראל'  'נזר  ישיבת  ראש 
רבי אבנר עפגי'ן ראש מוסדות 'צדק ושלום' 
עזריה  רבי  העין,  בראש  הלוי'  'בית  וישיבת 
קורח  פנחס  רבי  העין,  ראש  של  רבה  בסיס 
עילית  במודיעין  זכריה'  'נרות  כולל  ראש 
בני התורה, רבי שלמה מחפוד  ורב קהילות 
דרום  שכונות  ורב  דעה  יורה  בד"ץ  גאב"ד 

העיר ב"ב.
רבי  הגאון  נשא  המרכזי  המשא  את 
התורה,  חכמי  מועצת  חבר  בעדני,  שמעון 
המכלים  הטכנולוגיה  פגעי  בנושא  שהרחיב 
הפילה  רבים  חללים  אשר  טובה  חלקה  כל 
להתחזק  הישיבות  ובחורי  לאברכים  וקרא 
לעולם  זו  קשה  בתקופה  התורה  בלימוד 
יבדוק אם  התורה כשהעיקר הוא שכל אחד 
התוספת  ורק  באמת,  ה'  עובד  בגדר  הוא 
המצוות  בקיום  וההתחזקות  התורה  בלימוד 

– עומדים לנו לזכות בדין.
המעמד  גודל  על  עמדו  הנואמים  כל 
רבנים  גדול של  כה  ציבור  למראה  המרומם 
הכביר  פועלם  את  נס  על  והעלו  תורה  ובני 
בני  של מארגני הכנס ראשי הנהלת "איחוד 
התורה" שהקימו רשת בתי הוראה בכל רחבי 
הארץ ובהם משיבים דבר ה' זו הלכה למעלה 
מחמישים ת"ח מורי הוראה בישראל ובקשו 
פעולותיהם  את  ולהרחיב  להמשיך  מהם 

בקרב בני התורה.
הסליחות  אמירת  החלה  בדיוק  בחצות 
האיחוד"  "אשמורות  ספר  מתוך  עם  ברוב 

הכנס  לכבוד  מיוחדת  במהדורה  שהודפס 
כאשר  העצרת,  ומשתתפי  לבאי  כשי  וחולק 
חולק  כן  כמו  הרבנים.  עברו  התיבה  לפני 
"איחוד  מתנת  מפואר  שנה  לוח  הכנס  לבאי 

בני התורה".
התורמים  לכל  הודו  העצרת  מארגני 
שתרמו מהונם ומאונם, לעשרות רכזי ופעילי 
ונציגי הציבור מכל רחבי הארץ,  ה"איחוד" 
להצלחת  רבות  וסייעו  שעזרו  לארגונים  וכן 

המעמד.
הארץ,  רחבי  מכל  אלפים  כי  יצוין 
שנבצר מהם להגיע, האזינו למהלך העצרת 
"קול  במערכות  חי  בשידור  שהועברה 
להאזין  וניתן  ונשמר  הוקלט  שגם  הלשון". 
בטל':  עת  בכל  הסליחות  ואמירת  לדרשות 

03-6171011 מדור כנסים מיוחדים.
לפנות   2:00 עד  שנמשכה  העצרת  בסיום 
של  בתחושה  האלפים  קהל  התפזר  בוקר 
אחדות והתרוממות כהכנה לקראת ימי הדין. 

מאת: עוזי ברק

מפעל של 4 שנים של תורה, תפילה וזיכוי 
ובית  הכנסת  בבית  שהתקיים  גדול  הרבים 
הנשיא  יהודה  ברחוב  מרן'  'מורשת  המדרש 
31 בב"ב - הולך לרדת לטמיון. בעל המקום, 
שיכול  ממי  מבקש  ישראל,  בן  אברהם  ר' 
לעזור לו לפעול בנושא "זה סניגור גדול ליום 

הדין".
הכל החל לפני כ-4 שנים, בן ישראל שכר 
בית פרטי בשיכון ג' בבני ברק, מעליו הקים 
קלה,  בבניה  הגג  על  שהוקם  הכנסת,  בית 
יוסף  הגר"ע  מרן  נשמת  לעילוי  והדר  בפאר 
שוטפות  פעילויות  התקיימו  ובמקום  זי"ע. 
מעלות  לימוד  וסדרי  שיעורים  תפילות,  של 
והמקום  היום.  שעות  כל  ולאורך  השחר 
מהווה בית לקהילה המונה כ-120 משפחות. 
שאברהם  מכסף  מגיע  לפעילות  המימון  רוב 

בן ישראל ורעייתו גייסו ועבדו עליו רבות.
כי הבית נשכר כשהיה במצב מוזנח  יציין 
וירוד, הן במצב המבנה והן בתחזוקה, והוא 
אדירות  כספיות  בהשקעות  היכר  ללא  שונה 

וניקיון  והקפדה על תחזוקה שוטפת, טיפוח 
מבפנים ומבחוץ כיאה לבית ה'.

תקופת  על  הוסכם  השכירות  בהסכם 
ו-3  וחצי  כשנתיים  של  ראשונית  שכירות 

שנים נוספות כאופציה.
הודיעה  כשנה,  לפני  הצער  למרבה 
בכוונתה  אין  כי  הנכס  שבעלותה  המשפחה 
ודרשה  לשכירות,  האופציה  את  להמשיך 
הכנסת  בית  את  ולפרק  המושכר  את  לפנות 

ואף הגישה תביעה לפינוי לביהמ"ש.
בפסק הדין נקבע פינוי ליום הושענה רבה 
התשע"ט 30-9-18  והריסת מבנה בית הכנסת 
הפקדת  על  נקבע  אף  הדין  בפסק  רח"ל. 
הבעלים  לפינוי.  עד  גבוהה  כספית  ערבות 
ואף  השכירות  את  להמשיך  מעוניינים  אינה 
הביאו מתווכים על מנת להראות את המבנה 

לשוכרים פוטנציאלים.
ישראל  בן  אברהם  ר'  הכנסת  בית  בעל 
אמר כי "איננו יודעים נפשנו מרוב צער וכל 
שנמשיך  המשפחה  את  לשכנע  ניסיונותינו 
בלתי  בסירוב  נתקלו  במושכר,  להחזיק 
וכדאיות  עסקי  היגיון  לכל  המנוגד  מוסבר, 

מבחינתם. 
יכולתו  בכל  לפעול  לציבור  פונים  "אנו 
ברק  בני  בעיריית  שלנו  הנציגים  עם  לדבר 
שיעזרו לנו לארגן לנו מקום חלופי בהקדם. 
שתסכים  מנת  על  המשפחה  עם  לדבר  או 
למציאת  עד  עמנו  השכירות  את  להאריך 

הסדר אחר. 
"חשוב לציין כי אנו עומדים בתשלומי דמי 
השכירות במלואם ובזמן זאת בנוסף לערבות 
האדם  בידם.  מחזיקים  שכאמור  כספית 
שיעזור בנידון יראה שפע גדול בכל המצטרך 
עד  לעולמי  רוחני  קניין  הסכם  איתו  וייחתם 

בזכויות הגדולות".

הגאון רבי שמעון בעדני, חבר מועצת חכמי התורה: "פגעי הטכנולוגיה מכלים כל חלקה טובה, אשר חללים 
רבים הפילה", קרא לאברכים ובחורי הישיבות להתחזק בלימוד התורה בתקופה קשה זו

בעל בית הכנסת 'בית מורשת מרן', ר' אברהם בן ישראל: "אני רוצה להודיע בצער רב לכולם - בליל הושענא 
רבא אני צריך לפרק את בית הכנסת ובית המדרש שבניתי לכבודו של מרן זי״ע"

אלפים בעצרת חיזוק התעוררות 
ואמירת סליחות בק"ק יהדות תימן

בית הכנסת ע"ש מרן זצ"ל ייסגר

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

 ד"ר מרדכי סובול ז"ל
אבל בעולם החזנות: החזן והמנצח ד"ר מרדכי סובול 
הלך לעולמו השבוע בטרם עת ופתאומיות כשהוא בן 
67 בפטירתו. סובול ז"ל, התמוטט בעקבות אירוע מוחי 
שליח  לשמש  אמור  היה  שם  בארה"ב,  ששהה  בזמן 
ציבור בתקופת הימים הנוראים שבין ראש השנה ליום 
הכיפורים. הוא פונה לבית החולים ולאחר זמן מצבו 
לישראל  במטוס  הובא  ארונו  נפטר.  והוא  התדרדר 
והוא נטמן בערב יום הכיפורים, בבית ההלוויות ירקון 

- פתח תקווה.
על  צער  הביעה  רגב,  מירי  והספורט,  התרבות  שרת 
של  החזנים  מגדולי  "אחד  שכינתה  מי  של  פטירתו 
עמנו", ואמרה כי היה "בעל נפש יהודית וציונית". עוד 
החזנות  של  עולמן  את  הנגיש  ז"ל  "מרדכי  כי  אמרה 
יהודי  ניגון  שערי  ופתח  היהודית,  הנשמה  ומוזיקת 
לקהלים רבים ומגוונים. הוא היה יוצר, חזן וגשר של 
תרבות בין חלקי עמנו בארץ ומעבר לים. לכתו בימים 
הנוראים, ימים של אמירת סליחות, מסמלת יותר מכל 

את מפעל חייו".
היה   1951 בשנת  נולד  יהודית,  למוזיקה  ד"ר  סובול, 
חזנות  ומקהלות  תזמורות  של  ומנצח  מוזיקלי  מנהל 
והפיק מאות קונצרטים בארץ ובעולם בעשרות השנים 
יצחק  וטיפח חזים בעלי שם בהם  האחרונות, הכשיר 
מאיר הלפגוט, יעקב למר, חיים אדלר, צבי וייס ונתנאל 
מנשיא  החינוך  ובפרס  ירושלים  בפרס  זכה  הרשטיק. 
ניחומים  קבלת  החזנות.  לעולם  תרומתו  על  המדינה 
בבית משפחת סובול - רחוב יוסף נקר 11 קומה 8 פ״ת, 

ממוצאי יוה״כ עד ערב סוכות.

 נלכד גנב בתוך 'בית מדרש עליון'
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בחשוד  אורליאן,  ברחוב  עליון  מדרש  בית  ישיבת 
אשר מנסה לטפס לעבר אחד מחדרי הישיבה במטרה 
לבחורי  השייכים  חפצים  ולגנוב  למקום  להתפרץ 
שהתעשתו  התלמידים  שנתם.  את  שלנו  הישיבה 
שהזניק  'השומרים'  ארגון  למוקד  חייגו  במהירות, 
למקום מספר מתנדבים  שהיו בשעה זו בקרבת מקום 

במהלך סיור לילי.
המתנדבים שהגיעו במהירות למקום, הגיעו אל החשוד 
הישיבה.  אל מתחם  להתפרץ  מנסה  עדיין  תוך שהוא 
אך  מהמקום  להימלט  ניסה  נתפס,  כי  שהבין  החשוד 

נעצר לאחר זמן קצר.
18 תושב העיר, הועבר לידי צוות  החשוד, צעיר כבן 
להמשך  המשטרה  לתחנת  ונעצר  דן  מרחב  של  סיור 
מגבילים.  בתנאים  לביתו  שוחרר  שבסופה  חקירה 

בקרוב יוחלט האם להגיש כנגד החשוד כתב אישום.

 התנכלות לרכב מזכיר המועצת
השבוע התנכלו אלמונים לרכבו של הרב יענקל ולצר, 
הפרטי  רכבו  ישראל.  אגודת  של  ה'מועצת'  מזכיר 
טיוטא - סיינה, הושחת ושמשות רכבו נופצו באמצע 
הלילה כשהיה בחניית מתחת לביתו ברחוב חזון איש 

בבני ברק. הנושא נמצא בחקירת משטרת מרחב דן.

 אם ל-9 יתומים ז"ל
טרגדיה קשה בחסידות גור: במהלך השבת האחרונה 
ברק,  בבני  הישועה'  'מעיני  החולים  בבית  נפטרה 
 43 בת  כשהיא  ע"ה,  לוי  אסתר  הצעירה  האישה 
ופונתה  קשים,  מייסורים  שסבלה  לאחר  בפטירתה, 
החייאה  ועברה  שהתמוטטה  לאחר  החולים  לבית 
גירש,  יוסף  יעקב  רבי  של  בתו  היא  המנוחה  בביתה. 
רושמות  לקופות  שיווק',  'לוי  העסק  היה  בבעלותה 
וציוד לעסקים. הותירה אחריה תשעה ילדים. הלווייתה 

התקיימה במוצאי שבת.



הטעם האמיתי

ברגעים של
שמחה אמיתית
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שיא רישום דו"חות 
לרוכבי אופניים 

במפגש היערכות לחגים ולחורף הקרב ובא בין בכירי עיריית בני ברק 
 353 לבכירי המשטרה ממרחב דן וממחוז ת"א, הוצג רישום שיא של 
סכנה  והיוו  החוק,  במסגרת  פועלים  שאינם  אופניים,  לרוכבי  דו"חות 

ופגיעה בהולכי רגל במדרכות

מאת: עוזי ברק

בכללותה,  ברק  בני  עיריית  של  ההיערכות 
העירוני  השיטור  עם  ולפיקוח  לאכיפה  והאגף 
שבמסגרתה, הינם דוגמא להתארגנות מוקדמת 
ויעיל  איכותי  ביצוע  עם  שונות  לפעילויות 
דוד  ניצב  הדגיש  כך   - הציבור  לרווחת  שלהם 
במפגש  אביב  תל  מחוז  משטרת  מפקד  ביטן, 
הרב  העיר;  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  עם 
ומר שלמה מלכא,  ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע 
מקיף  מסיור  כחלק  ופיקוח,  אכיפה  אגף  מנהל 
ועמידה מקרוב אחר  באזורים שונים של העיר 
בתחומים  העירוניות  הפעולה  ודרכי  התכניות 

רבים ומגוונים.
ופעילות  העבודה  תכניות  סקירת  במסגרת  
זייברט,  חנוך  הרב  הדגיש  העירוני  השיטור 
לרפורמה  במסגרת  הפוטנציאל  את  העיר  ראש 
הביטחון  תחושת  שיפור  באכיפה,  משמעותית 
של  החיים  ואיכות  המענה  רמת  האישי, 
העירונית,  העדיפות  סדרי  קביעת  התושב, 
בתיאום עם המשטרה וחיזוק ההרתעה הכוללת 
במרחב העירוני. ואכן, מתברר מתוך הפעילות 
בבני-ברק,  העירוני  השיטור  של  המשותפת 
והפקחים  השוטרים  בין  הפעולה  שיתוף  כי 
בפעילות  עצמו  את  והוכיח  יעיל  זו  במסגרת 
כמניעת  ומגוונים  רבים  בתחומים  המשותפת 
הוצאת סחורה למדרכות שלא בהתאם לנהלים, 
ומטרדים  רעש  מניעת  סדירה,  תנועה  הכוונת 

סביבתיים ועוד.
לרוכבי  דו"חות   353 רישום  על  נמסר  במפגש 
החוק,  במסגרת  פועלים  שאינם  אופניים, 
רגל  בהולכי  לפגיעה  הן  לגרום  ועלולים 
וסדירה  לנסיעה תקינה  והן להפרעה  במדרכות 
מכבר,  לא  העיר,  ראש  וכדברי  כלי-רכב,  של 
שאדם  יתכן  שלא  העירייה,  מועצת  בישיבת 
שהולך על מדרכה יסתכן מאופניים חשמליים, 
שעושים  אופניים  רוכבי  ישנם  לצערנו,  וכיום, 
רוחם,  על  העולה  ככל  ובמדרכות,  בכבישים 
נזקים קשים מאוד  וישנם אנשים שנגרמו להם 

במקומות שונים בארץ, ואף למקרי מוות ר"ל.
ופיקוח;  אכיפה  אגף  מנהל  מלכא,  שלמה  מר 
עירוני  לשיטור  המחלקה  מנהל  חדד,  יוסף  מר 
ופקד רועי בעדני, מפקד השיטור העירוני מסרו 
בסקירה בנושא, כי בין היתר הורחבה האכיפה 
על רכיבה באופניים במדרכות, מעבר ברמזורים 
בלי  נסיעה  קסדה,  בלא  רכיבה  אדום,  באור 
כיוון  נגד  או  מופרזת  במהירות  רכיבה  אורות, 

על  והקפדה  התנועה  חוקי  כלל  התנועה, 
האביזרים  כל  והתקנת  האופניים  תקינות 

הבטיחותיים הנחוצים והנדרשים.
רמ"ט  דרנגר,  ישראל  הרב  של  למשרדו 
רה"ע הגיע גם מכתב תודה של אברכים על 
פעילות אכיפה של חוקי התנועה, והזכירו 
משטרה  ניידות  שתי  עמדו  מכבר  לא  כי 
ברחוב הרב לנדא סמוך לצומת רחוב חזון 
בלא  שרכבו  אופניים  רוכבי  ועצרו  אי"ש 

כמו"כ  וקנסות.  דוח"ות  להם   ורשמו  קסדות 
בעת  העירוני,  השיטור  צוותי  סימנו  באחרונה 
שעסקו ברחוב רבי ישראל אבוחצירא באכיפה 
רכיבת  בגלל  לעצור  זר  לתושב  תנועתית, 
ניסה להימלט תוך  אופניים פרועה, אך הרוכב 
פגיעה בשוטר שנחבט בראשו והובהל לקבלת 
טיפול רפואי בבי"ח  תל השומר. החשוד נעצר 

והועבר למשטרת מרחב דן.
של  המחוז  מפקד  עם  במפגש  נמסר  בבד,  בד 
נערך  כבר  העירוני  השיטור  כי  המשטרה, 
ל"היערכות חורף", הכוללת יותר סיורים בגינות 
בשעות  רעש  כנגד  מוגברת  אכיפה  ציבוריות, 
איכות  בתחומי  בעבירות  מאבק  האסורות, 
חלקי  מכל  נטושים  כלי-רכב  גרירת  החיים, 
פיראטיים"  "מוסכים  למניעת  פעילות  העיר, 
וטיפול  רעש  מפגעי  היוצרים  מגורים  באזורי 
בביצוע רעשים אחרים לאחר השעה 11 בלילה, 
לדיירים  תברואה  ובעיות  מפגעים  היוצרים 
זו  במסגרת  מגורים.  בשכונות  לשכנים  והצקה 
המוקד  את  לעדכן  והמשטרה  העירייה  קראו 
לאחר בשעה  רעש  אירועי  על   ,"106" העירוני 
11 בלילה ועל מפגעים אחרים בתחומי איכות 

הסביבה.
שוטרי  התכנסו  החדשה  השנה  תחילת  לרגל 
ופקחי השיטור העירוני למסיבת הוקרה מטעם 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  בהשתתפות  העירייה 
העיר; נצ"מ שלום בוריה, מפקד משטרת מרחב 
דן וסנ"צ הוד לוי, קצין אג"מ במרחב שהביעו 
של  והמסורה  הברוכה  לפעילותם  הוקרתם  את 

השוטרים והפקחים.

ראש העיר עם מפקד משטרת ת"א ברחובות העיר

פגישת הערכות בעיריית ב"ב

בהפרדה מלאה / מתאים למשפחות וליחידים

התוכנית תתקיים אי"ה בחוה"מ סוכות ימים: ג',ד',ה',ו', אסרו חג יום ג'
אלעדבני ברק

בחניון האמפי פארק
)באולם הצמוד לביה"כ חיים שאל(

בין השעות
12:00-22:00 באולם בעלזא

)רח' בעלזא 5 )פינת בן זכאי(

בין השעות
12:00-22:00

072-3935550052-7655723 )לא מוקד הזמנות:
בסוכות( למוסדות וקבוצות

לולבים במקלט!

כ"כ ניתן להשיג הדסים מיוחדים א' א'

כל סוגי הלולבים באיכות מיוחדת 
ובמחירים מיוחדים

במקלט - אולמי שלום ורעות: כל ערב בשעות: 18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00  
ליד אשפר: אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00

יהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומים

הלולבים מגידול מקומי וטריים במיוחד

• דרי (טירת צבי) • קורא • זהידי • ועוד

אולמי "שלום ורעות" רח' קהילות יעקב 63 ב"ב 
וליד "אשפר בשר" רח' שלמה המלך 17 ב"ב

יש אתרוג תימני נקי ומהודר, 
ויש אתרוג יהלום!

ויש יהלומים!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש יהלומים!

יהלומיםיהלומיםיהלומים
 רח' קהילות יעקב 63 ב"ב

 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00  
9:00-23:00

 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00

יהלומיםיהלומיםיהלומים
אולמי "שלום ורעות"

18:00-23:00
אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00

18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 
9:00-23:00

 אחרי יוה"כ בשעות: 

יהלומיםיהלומיםיהלומים

יש אתרוגים...

שעות 
המכירה



 אגד מודה לך 
 שלא שכחת 

ְלַתֵּקף את הרב קו

 שכוייח
אבי!

טוב שההגה בידיים של אגד

egged.co.il*2800
מרכז שירות לקוחות

ף וסע לשלום ַתֵקּ
 כשאתם מתקפים את הרב קו, אתם מסייעים לנו לשפר את השירות. 
הזמנים  לוחות  את  לדייק  לנו  מסייע  בזכותכם  שנצבר  המידע 
וקו. קו  בכל  הנסיעות  תדירות  את  הצורך  במידת   ולהגביר 
כך נוכל להמשיך ולהעניק שירות מצוין, תודה על שיתוף הפעולה!
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מאבק השבת: 
היערכות 

להפגנת ענק
בעקבות המשך העבודות וחילולי השבת הנרחבים 
ברק  בני  עיריית  יוזמת  הקלה,  הרכבת  בעבודות 
בליל  אדיר  מחאה  מעמד  העיר  רבני  בשיתוף 
השבת הקרובה • ליצמן ביקש מנתניהו להתערב 

ולמנוע את חילולי השבת • כל הפרטים

עוזי ברק

במתחם  ההפגנות  נמשכו  האחרונה  בשבת 
אם  כביש  בין  גהה  בצומת  הקלה  הרכבת 
הגיעו  למקום  הרצוג,  לקרית  המושבות 
ניידות  החברה,  נגד  והפגינו  רבים  תושבים 
משטרה מנעו מהמפגנים לגשת אל הפועלים 

שחיללו את השבת.
לאחר תפילת ערבית של שבת, הגיע הגאון 
רבי אברהם ישעיהו שפירא רב בית הכנסת 
מתפללים  קבוצת  עם  יחד  יהודה',  'גבורת 
ופעילי השבת ומחו על חילולי השבת ושרו 
"הפועלים  ראיה  עד  לדברי  שבת,  שירי 
מנופים  עם  גם  השבת  את  לחלל  המשיכו 

מעל פני הקרקע בפרסיה".
למחרת בשבת בבוקר הגיעו מאות מתפללים 
כנסיות  בתי  ממספר  התפילות  לאחר 
הרצוג,  וקרית  החלוצים  השומר,  מרחובות 
שם כבר המתינו להם מספר ניידות משטרה 
ושוטרי  דן'  'מרחב  ממשטרת  שוטרים  עם 
של  השער  אל  להגיע  מהם  ומנעו  יס"ם 

מתחם העבודות.
אנשים  עשרות  עוד  הפגינו  הצהריים  אחר 
שהגיעו מקרית פרמישלן יחד עם חתנו ובניו 
היס"מ  ושוטרי  מפרמישלן  האדמו"ר  של 
ומרחוב  מהשכונה  לצאת  מהאנשים  מנעו 
את  והדפו  המקום  אל  להתקרב  ז'בוטינסקי 
המתחם,  לשערי  להתקדם  שרצה  הציבור 
פועלים  עשרות  עבדו  זמן  באותו  כאשר 

והגבירו את עבודתם.
פעילי השבת מספרים כי העבודות במתחם 
המשטרה  ובחסות  ענק  בהיקף  נעשות 
על  שוטרים  עשרות  למקום  שהקצתה 
הרצוג  קרית  ובתוך  הענק  המתחם  כל  פני 
באזור פרמישלן, לטענתם דבר זה לא ימנע 
להפסקת  עד  ולמחות  להגיע  המפגינים  מן 
את  המחללת  נת"ע  חברת  ידי  על  העבודות 

קדושת השבת.
פעיל שבת ידוע בעיר, טוען ל'קו עיתונות' כי 
הוא פנה לחברה מספר פעמים ואף לגורמים 
החברה,  עם  שידברו  החרדי  במגזר  בכירים 
אך זה לא מונע מחברת נ.ת.ע ומחברת דניה 
סיבוס שמבצעת את בניית הפרויקט להפסיק 

את חילולי השבת.
בבית  בנושא  דיון  היה  ימים  כמה  לפני 
המשפט בעקבות צו הפסקת עבודה לחברה 
דין  ולאחר  המספקת בטון למתחם הרכבת, 
ודברים השופט ביטל את צו הפסקת עבודה 
במקום  נרשמו  והשבת  העירייה  שהוציאה 

חילולי שבת בהיקף גדול, רח"ל.
בעקבות המשך חילולי השבת התכנסו חברי 
מזכיר  בראשות  השבת  למען  הרבנים  ועד 
הועדה הרב יצחק גולדקנופף ונערכו מספר 

ישיבות בלשכת ראש העיר הרב חנוך זייברט 
לצאת  להתחיל  והוחלט  לשכתו,  ואנשי 
עשרות  למקום  ולהביא  המוניות  להפגנות 
אלפים מתושבי העיר לתפילות בערב שבת 
קודש הקרובה - באם החברה לא תפסיק את 

חילולי השבת.
משותפת  מודעה  פורסמה  כך  בעקבות 
תחת  וסגניו  העיר  ראש  חתומים  שעליה 
נחשה,  לא  קדשינו  שבת  "למען  הכותרת 
הפרת  לאחר   – דחופה  והבהרה  הודעה 
ברגל  ורמיסתם  המוקדמים  הסיכומים  כל 
בכחש  והובלה  באימון  מעילה  בוטה 
ובמרמה של הנהלת הפרויקט הרכבת הקלה 
בוטה  שבת  בחילול  עירנו  בתחומי  העובר 
ומחמיר, בניגוד גמור להסכמים המוקדמים 
לב  הזדון  ולנוכח  בינינו,  שנחתמו  והחוזים 
מול  שמשך  המוקדם  לשיח  בניגוד  כאשר 
האחרונה  שבת  לכניסת  עד  הגורמים  כל 
בפרהסיה  השבת  חוללה  שוב  כי  והעובדה 
למגינת לב - אנו מודיעים על יציאה למאבק 
אדירה  ציבורית  ומחאה  עיקש  ציבורי 
בהכוונתם של גדולי ישראל ורבני העיר מול 
הנוראה  החרפה  שתסור  עד  הבניה,  חברות 
ותישמר השבת. ואנו נערכים לעצרות אלפים 
ומלואה  תבל  שירעישו  מחאה  ומשמרות 
קודשנו  שבת  על  נימה  כמלא  נוותר  לא  כי 

וכבודה".
בעקבות פרסום הודעה זאת, הציג סגן השר 
ליצמן בפני ראש הממשלה את הפרסום על 
בעיר  חילול השבת  נגד  ההפגנה המתוכננת 
בני ברק ונתניהו הודיע כי יפנה לשר הממונה 

לפעול למניעת העבודות בשבת.
הודעה  שום  התקבלה  לא  זה  לרגע  נכון 
מסודרת על הפסקת העבודות ונציגי העירייה 
שתתקיים  המונית  וזעקה  לתפילה  נערכים 

כבר בשבת הקרובה במקום.
השבת,  בכניסת  תחל  המחאה  התכנון,  לפי 
מנחה  תפילת  יסיימו  הכנסת  שבתי  לאחר 
עם  המתפללים  יצעדו  שבת,  ערב  של 
הרבנים לכיוון צומת גהה, והעצרת תתפרס 
עקיבא,  רבי  ז'בוטינסקי  הרחובות  מצומת 
כל  כאשר  קולה,  קוקה   - גהה  לצומת  עד 
מנין ילך למקום הקרוב אליו, חלקם לצומת 
גהה וחלקם לרחוב ז'בוטינסקי. שם יתקיימו 

מניינים נפרדים של קבלת שבת וערבית.
העיר  וראש  מבהירים  ברק  בני  בעיריית 
ולא  במחאה  מדובר  כי  למשטרה  הודיע 
שוטר  שום  צריך  לא  ולכן  אלימה,  בהפגנה 
תרחיש  לכל  נערכים  במשטרה  אך  במקום, 
לסגור  וכדי  רצויות  לא  פעולות  למנוע  כדי 

את הכבישים.

מעמד 
ברכת כהנים מרכזי

 ביום שלישי כ"ג בתשרי

 יום השנה של אבינו מורינו
 רבי שמעון בן חמו זצ"ל 

אשר בחייו היה מחבב מאד מצוה זו
 להתברך בברכת כהנים

הודעה חשובה ומשמחת 
לתושבי בני ברק

יתקיים בעז"ה בישיבת תיקוני אליהו 
רח' השומר 11 בני ברק 

בברכת התורה 
משפחת בן חמו

לאחר התפילה תתקיים כיבוד קל 
עזרת נשים פתוחה

"באותה השעה נמצאים רחמים 
בעולם כולו ומי שיתפלל על צערו 

יתהפך לו הדין לרחמים"
 )זוה"ק נשא קמ"ז ב'(

"ועלינו להאמין בכוחה של ברכה זו 
מאשר אנו מאמינים בכוחה של ברכת 

צדיק מפורסם."
)רבי יצחק איזיק שר זצ"ל שיחות ח"ג עמ' קנ"ב(

תחילת התפילה בשעה 8:15 )ברכות( 
ברכת כהנים בשעה 8:45 )משוער(

 מילגה תנתן לכל כהן שיבוא 
לברך את הקהל 





בני ברק י"א בתשרי תשע"ט 121420/9/18

שרי מפלגת "כולנו" הצטרפו לראש הממשלה והודיעו על תמיכתם ברשימת 
מחל המקומית בראשות יעקב וידר

שטיינמן  הגראי"ל  מרן  של  במקומו 
ישיבת  בני  את  לחזק  הגיע  זצ"ל, 
הישיבה  ראש  מרן  תורה'  'ארחות 

הגר"ג אדלשטיין

'כולנו' וידר: תמיכה נוספת לליכוד בעיר

סדרת שיחות חיזוק 
בהיכלי התורה

עוזי ברק

הממשלה,  שראש  לאחר  שבועות  מספר 
המלאה  תמיכתו  על  הודיע  נתניהו,  בנימין 

למועצת  וידר  יעקב  בראשות  מחל  ברשימת 
מפלגת  בכירי  גם  מצטרפים  ברק,  בני  העיר 
"כולנו" - שר הבינוי והשיכון יואב גלנט ושר 
על  ומודיעים  כהן  אלי  והתעשייה  הכלכלה 

תמיכתם ברשימה בראשות וידר.
שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ אלי כהן, אמר: 
ראיתי את העשייה הרבה  כנסת  וכחבר  "כשר 
כלל  למען  מלאה,  בהתנדבות  וידר,  יעקב  של 

ולכן  בפרט,  ברק  בני  העיר  תושבי  ולמען  הציבור 
למועצת  להתמודד  החלטתו  על  לשמוע  שמחתי 
וידר הוא שליח ציבור נאמן, חרוץ  העיר בני ברק. 
תפעל  בראשותו  שהרשימה  ספק  לי  ואין  ואמיתי 
היטב למען התושבים", השר הוסיף כי "גם כחבר 
תמיד  דלתי  והתעשייה,  הכלכלה  כשר  וגם  כנסת 
פתוחה בפניו של וידר כדי לסייע לתושבי בני ברק".

גם  שיבח  גלנט,  יואב  ח"כ  והשיכון,  הבינוי  שר 
והודיע  הציבור  למען  וידר  של  פעילותו  את  הוא 
גם  הוסיף  השר  בראשותו.  ברשימה  תומך  הוא  כי 
כי הוא ימשיך לפעול במשותף עם וידר כדי לסייע 

לתושבי העיר.
בבחירות  קיבלה  הליכוד  מפלגת  כי  יצוין 
קולות  אלפים  לארבעת  קרוב  לכנסת  האחרונות 
בבני ברק ומפלגת כולנו קיבלה קרוב לאלף קולות 
נוספים בבני ברק, כך שנראה שכניסת רשימת מחל 
ליעד  ההגעה  שגם  ויתכן  מובטחת  העיר  למועצת 

שהציבו בליכוד - שלושה מנדטים.
יעקב וידר הודה לשרים על תמיכתם ואמר: "גם 
נמאס.  ברק  בני  שלתושבי  יודעים  הממשלה  שרי 
הארנונה למגורים בבני ברק היא מהיקרות בישראל, 
יותר  שלוקחות  ערים  שלוש  רק  יש  המדינה  ובכל 
כסף מהתושבים. לעיריית בני ברק יש עכשיו המון 
האחרונה  בשנה  זינק  העירייה  ותקציב  כסף  המון 
החליטו  העסקנים  אבל  שקלים,  ורבע  למיליארד 
התושבים  מכספי  שקלים  מיליוני  עשרות  לבזבז 
הוצאות  ועוד  חגיגות  לשכות,  מתנות,  כיבוד,  על 
הזויות, ולא פלא שאחרי זה לא נשאר כסף לניקיון 
ולדברים חשובים אחרים. בעזרת ה', ויחד עם ראש 
הממשלה ושרי הממשלה, נוודא שעיריית בני ברק 

תפעל למען כלל התושבים ולא למען המקורבים".

מאת: עוזי ברק

הישיבה  ראש  מרן  מגיע  היה  שנה  שמידי  לאחר 
ימי  בעשרת  למסור  זיע"א  שטיינמן  הגראי"ל 
'ארחות  ישיבתו  בהיכל  התשובה  משא  את  התשובה 
הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן  הגיע  השבוע  תורה'. 
אדלשטיין למסור את משא התשובה בהיכל הישיבה, 
בהשתתפות מאות בני הישיבה ותושבי האזור. וראשי 

ורבני הישיבה.
מרן דיבר והדריך את בני הישיבה בדרכי הלימוד. 
ובהכנה הנצרכת והראויה של בני ישיבה ליום הקדוש.

'בית  בישיבת  גם  חיזוק  שיחת  מרן  מסר  בהמשך, 
הזכות  על  ועמד  דן',  'נחלת  ובישיבת  עליון'  מדרש 
בחיזוק  והצורך  מידותיו'  על  'מעביר  של  הגדולה 

במידות טובות.

צילום: דוד זר

תשלומים
36
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חג שמח מצוות שיא החשמל והמיזוג

אחרי החגים...
נפגש בשיא!

4 השיאים שלנו 
במבחן התוצאה

שירות ואמינותמחיר מעולה

12
אחריות כפולה

3
התאמה אישית

4

ערב חג... ועוד לא הספקתם לנצל את מבצע השני בשקל?
רק בשבילכם - הארכנו את תוקף המבצע עד ו' חשוון )15.10(

כיריים איכותיות 
מנירוסטה

תווי קנייה בשווי
700 ש"ח

מקרר מיני-בר 
סאוטר

נוטרי נינג'ה, 
שייקר חכם

הובר - בורד 
איכותי

700599

790699890

1₪ 1₪

1₪ 1₪

מגהץ קיטור
טפאל

699

1₪

1₪

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

עשרות דגמים משתתפים במבצע השני בשקל

אלפי מוצרי חשמל משתתפים במבצע מתנה בשקל! לדוגמא:

מבחר מקררים
במחירים  הכי זולים!

בקניית מקרר מעל 5,900
קבלו 2 מתנות בשקל!

החל מ: ₪1890

החל מ-

ל-36 חודשים
52

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מאושר 
משמרת 

השבת

 מקפיא ענק
7 מגירות

₪

וקבלו מתנה בתוספת שקל!
החל מ: ₪3990

החל מ-

ל-36 חודשים
111

מקרר שארפ
4 דלתות

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

מאושר 
משמרת 

השבת

החל מ: ₪1790

החל מ-

ל-36 חודשים
50

מקרר
DF 450

החל מ: ₪1290החל מ: ₪990

החל מ-החל מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

וקבלו מתנה בתוספת שקל!וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור
בילד אין

מכונת כביסה
7 ק"ג

2746
מכונת כביסה
7 ק"ג

תנור דו תאי
7 ק"ג

החל מ: ₪1090החל מ: ₪1890החל מ: ₪1290

החל מ-

ל-36 חודשים
35

החל מ-

ל-36 חודשים
52

החל מ-

ל-36 חודשים
30

וקבלו מתנה בתוספת שקל!וקבלו מתנה בתוספת שקל!

תנור משולב דלונגי 
דו תאי מהדרין

וקבלו מתנה בתוספת שקל!

במחירים 
הזולים 
ביותר!

תנור חד תאי

וקבלו מתנה בתוספת שקל!



סניף פתח תקוה, רח‘ ז‘בוטינסקי 98. 03-9216658



חוגגים בריאות בסוכת הנשיא
נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין ורעייתו נחמה ריבלין 

פותחים את ביתם ומזמינים את אזרחי ישראל להתארח בסוכתם 

האירוע מתקיים בשיתוף משרד הבריאות 

סוכתו המסורתית של הנשיא תקושט בעיצובים מקוריים,
בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר

המסלול הינו חד כיווני: הכניסה מרחוב הנשיא 3, 
ירושלים, היציאה לרחוב שופן, בסמוך לתיאטרון ירושלים 

(למעט בעלי מוגבלויות אשר יתקשו בירידת מדרגות).
הכניסה תאושר לבעלי תעודת זהות / דרכון בלבד

לא תותר הכנסת נשק ולא תהיה עמדת הפקדה במקום
יש להימנע מלהגיע עם תיקים וחבילות

האירוע מתקיים ברובו תחת כיפת 
השמיים, במקרה של מזג אוויר 

קיצוני - יש להתעדכן בתקשורת 
בנוגע לקיום האירוע

לקבוצות מומלץ להגיע לאחר 
השעה 13:00 

מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית

במהלך היום יצאו נשיא המדינה ורעייתו לפגוש את 
המבקרים, מעת לעת.

יום חמישי, י"ח תשרי, תשע"ט
ג' חוה"מ סוכות 27/9/18

פתיחת שערים בשעה 09:00
סגירת שערים בשעה 15:00

 הכניסה חופשית

מזכרת אישית
 לכל משתתף

מגוון פעילויות לכל המשפחה ואטרקציות לילדים

כל הכובעים
שמחירם* עד 350

רק

כל הכובעים
שמחירם* עד 900

רק

כובע 100% לבד 
תוצרת אירופה

במקום 750 ש”ח

רב קווי: 1599-578-946

עד ר”ח
חשוון!
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בני ברק    ד' בתשרי תשע"ו 17/9/15 1226

שר הדתות אזולאי בביקור בביהכנ"ס

הרבנים הראשיים על כנס 
הנצרות בי-ם: "סכנה רוחנית"

הרבנים הראשיים הגר"י יוסף והגר"ד לאו יוצאים 
במתקפה כנגד אירוע השגרירות הנוצרית שאמור 

להתקיים בימי חג הסוכות  "האירוע מהווה סכנה 
רוחנית ומקעקע את צביונה היהודי של מדינת ישראל"

מאת: יעקב אמסלם

אמור  הסוכות  חג  במהלך 
הנציגות  של  כנס  להתקיים 
בכנס  בירושלים.  הנוצרית 
יהודים,  מעט  לא  ישתתפו 
ובשבועות  חיילים  חלקם 
החשש  עלה  האחרונים 
דוברים  ינאמו  בכנס  כי 

מיסיונרים.
הראשיים  הרבנים  כעת, 
לאו  והגר"ד  יוסף  הגר"י 
חריף  במכתב  יוצאים 
וקוראים  הכנס  כנגד 
להחרימו.  יהודי  לכל 
גורמים  כי  לנו  "נודע 
העוסקים במיסיון מטעם 
הנוצרית  השגרירות 

גדול  כינוס  מארגנים  בישראל, 
בימי חג הסוכות", פתחו הרבנים במכתבם.

זה,  ארגון  ממטרות  "כחלק  לדבריהם, 
והכנסתם  ישראל  דת  על  יהודים  העברת 
רואים  גורמים  אותם  הנצרות.  כנפי  תחת 

שליחות בהמרת כל תושבי העולם ולהפכם 
לנוצרים, ובעיקר את בני העם היהודי. דבר 
את  ונוגד  חמור  הינו  זה 
יסודות אמונתנו, על כן 
חובה להוקיע את הדבר 

ולהזהיר את הציבור".
המכתב  בסיום 
"אנו  הרבנים:  מסכמים 
אל  אלו  בשורות  קוראים 
בארץ  היהודי  הציבור 
חלק  לקחת  שלא  הקודש, 
שיתכן  למרות  זה.  בכינוס 
הם  הכינוס  שמארגני 
אבל  ישראל,  מדינת  ידידי 
בפועל האירוע מהווה סכנה 
רוחנית ומקעקע את צביונה 

היהודי".
כזכור, בערב חג השבועות 
דומה  אירוע  התקיים 
באצטדיון 'הארנה' בירושלים ולאחר האירוע 
הוחלט כי רבני העיר יאשרו כל אירוע דומה 
הנערך על ידי הנצרות, זאת מחשש לפעילות 

מיסיונרית.

מכתב הרבנים הראשיים

סערת בית הכנסת בגבעת זאב

ביהמ"ש קבע: בית הכנסת 
ייהרס לאחר החגים

שופטי בג"ץ דנו בבקשת מתפללי בית הכנסת 'איילת 
השחר' שביקשו למנוע את הריסת בית הכנסת  בית 

המשפט קבע: בית הכנסת ייהרס לאחר סוכות
מאת: יעקב אמסלם

כי בית  בית המשפט העליון קבע סופית 
ייהרס.  זאב  בגבעת  השחר'  'איילת  הכנסת 
מועד ההריסה נקבע לאחרי חג הסוכות זאת 
המתפללים.  של  ברגשותיהם  בהתחשבות 
דחיית  כי  הוסבר  המשפט  בית  בהחלטת 
ההריסה לאחרי חג הסוכות היא מכח בקשת 
משה  הביטחון  ושר  הממשלה  ראש  משרד 

יעלון.
"היענותנו לדחיית ההריסה על פי בקשת 
"היא  השופטים.  כתבו  המדיני",  הדרג 
של  משיקולים  הדין,  משורת  לפנים  רק 
חגי  במהלך  הריסה  לגבי  מובנת  רגישות 
תשרי, ובהתחשב בכך שהמבנה כבר פונה. 
אולם אין דחייה זו כפופה בנוסף גם לשינוי 
כפי  המשפטי,  במובן  משמעותי  נסיבות 

שביקש הדרג המדיני".
הכנסת  בית  להריסת  העתירה  כזכור, 
הוגשה על ידי ארגון השמאל 'יש דין' שטען 
פלסטינית.  קרקע  על  נבנה  הכנסת  בית  כי 
בחודש שעבר פסק בית המשפט להרוס את 
דומע  בטקס  מידית.  לפנותו  והורה  המבנה 
ספרי התורה מבית  הוציאו המתפללים את 

הכנסת ופינו את תכולתו.

בית  החלטת  את  לתקוף  שמיהר  מי 
המשפט היה חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' 
בשרשרת  נוסף  דין  פסק  "זהו  כי  שטען 
דבר  אין  צדק  ובין  שבינם  דין  פסקי  של 
בהליך  צורך  היה  לדבריו,  דבר".  וחצי 
הקרקע  על  בעלות  להוכחת  פרוצדוראלי 
מסיבות  נדחה  ההליך  המתפללים.  מצד 
טכניות וכעת פסק בית המשפט ללא יכולת 
בעלותם.  את  להוכיח  המתפללים  מצד 
"בית המשפט נתלה בנימוק הפורמאלי של 
סופיות הדיון, שבהקשר הזה הוא אינו אלא 
שם נרדף לאגו שיפוטי, והכריע נגד הצדק 

ונגד השכל הישר".

מסתמן כי גם השנה השוק המרכזי בבני 
ברק יתקיים באולם ממוזג ומרווח בתוך 
שבשנים  לאחר  חן',  'ארמונות  אולמי 
הנרחבים  השטחים  נגמרו  האחרונות 

שבהם היו עורכים את השווקים. 
בעבר השווקים התקיימו ברחוב לנדא 
אל  עבר  הוא  בניינים,  שם  שנבנו  לאחר 
בנינים.  נבנו  שם  גם  אחרים,  מתחמים 
לפני כחמש שנים קבוצת סוחרים הקימו 
'ארמונות  באולמי  המינים  ארבעת  שוק 
ובכוונתם  לשנה  משנה  וגדל  שהלך  חן' 
הגדול  לשוק  המקום  את  להפוך  השנה 
במקום  חוסר  לאור  העיר  של  והמרכזי 
בני  ציבור  של  הגדול  הביקוש  ובעקבות 

התורה. 
היזמים מספרים כי מדובר באולם גדול 
וענק בקומת קרקע ללא מחיצות, ממוזג 
אתרוגים,  אלפי  עשרות  הכל.  בו  ויש 
מכל  הכשרויות  מכל  הדסים.  לולבים. 
דרי  לולבי  ופתוחים.  סגורים  הסוגים 
סכך  סוכות,  ערבות,  תימניים,  אתרוגים 
חי ומבחר ענק של קישוטים מכל הסוגים. 
מרהיבות  ותמונות  פוסטרים  פלקטים, 
ועוד ועוד. בשוק ישנו מבחר עצום ורחב 

והכל תחת קורת גג אחת. 

את היוזמה המבורכת הזו הגו המארגנים 
משתרך  הרחב  שהציבור  שראו  לאחר 
בחום, בחולות ללא תנאים ההולמים את 
קניית  את  לחבב  וברצונם  התורה.  עיר 
יפה ומפואר ב'ארמונות  המצוות באולם 
לשבת  יוכלו  הקונים  ציבור  כאשר  חן' 
מרופדים להנות  כיסאות  גבי  על  בנחת 
את ארבעת  ולבחור בשלווה  מהמיזוג 
המינים מתוך המבחר האדיר של עשרות 
המינים.  ארבעת  את  הסוחרים שמוכרים 
ענק  ואולם  שירותים  בשפע,  חניה  עם 

ומפואר.
בית  יהיה  האולם  בתוך  כן  כמו 
הרב  הגאון  של  ומסודר  פעיל  הוראה 
'חניכי  גאב"ד  שליט"א  גרוס  מרדכי 
שיענו  דינו  הישיבות' ומו"צים מבית 
לציבור הרחב על שאלות בנושא ארבעת 

המינים וההידורים.
יום  ממוצאי  אי"ה  פתוח  יהיה  השוק 
הכיפורים ועד ערב חג הסוכות ברציפות. 
לראות  לקנות,  ולהתרשם  לבוא  חובה 
העצום.  מהמבחר  מהכמויות,  ולהנות 

התנאים והכל תחת קורת גג אחת.

לסוחרים ולפרטים נוספים


שוק ארבעת המינים המרכזי 
והממוזג של בני ברק יתקיים 

באולמי 'ארמונות חן'

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א
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עוף

כבד בקר

פילה מושט

קפוא
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טרי/קפוא

שנה טובה באיכות
ומתוקה במחיר
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חזה הודו
390 2190

לק"גלק"ג לק"ג

3490
לק"ג

בקנית 2 יחי'

במחיר חזה עוף

ראש כבש וריאה
הכמות מצומצמת
כל הקודם זוכה!

˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז
במחיר מיוחד
טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

6 עופות במארז
במחיר מיוחד
טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.
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אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית



בני-ברק: ר' עקיבא 115| 03-6164664 | 03-6188710
ירושלים: מלכי ישראל 33 | 02-5375231

פתח תקוה: חובבי ציון 15 | 050-988-3888

היריד הגדול לתשמישי קדושה 
ב- 70% הנחה

שמעיה
אנחנו זולים יותר מהמפעלים

שופרות 
מהודרים

החל מ - 45 ש"ח 

טלית קטן צמר
מידות: 8/7

ב - 49 ש"ח

גופית ציצית
כל המידות

ב - 18 ש"ח

עטרות 
קריסטל 

ב - 199 ש"ח
מבצע עודפים
של טליתות 

צמר רחלים טליתניה 

ב - 99 ש"ח

כיפות - 10 ש"ח
צבעוני - 15 ש"ח

סט מחזורים
מעור

ב - 449 ש"ח

טלית קטן 
ילדים צמר
ב - 25 ש"ח

קיטל מהודר

ב - 49 ש"ח

סידורים 
מעור

ב - 99 ש"ח

טלית קטן 
מידות: 8/9/10
100% כותנה

ב - 15 ש"ח

טלית קטן
ילדים 

ב - 13 ש"ח

עטרות מהודרים 256 דוגמאות מבית סברובסקי

איך ניכנס לחג אם לא 
נכנסנו לשמעיה?



י"א בתשרי תשע"ט 181820/9/18 בני ברק

המדריך המלא: 
כל שמחות בית השואבה  

יום שני, מוצאי יום טוב ראשון של סוכות:

הבמה המרכזית ברחובות, עם הזמר מנדי ג'רופי בליווי תזמורתו 
של המאסטרו יהודה גלילי.

ישיבת 'משכן שלמה' בירושלים, עם שלום ברנהולץ ותזמורתו.
ישיבה לצעירים שערי תבונה בני ברק, רחוב שלמה המלך 5 ב"ב, 

עם הקלידן רובי פוירשטיין והזמר חיים פולק. 
ישיבת גרודנא בבאר יעקב, עם אברהם משה ברדוגו והקלידן אבי 

דרור.
ישיבת 'משכנות הרועים' בבני ברק, עם שלמה אשר ותזמורתו. 

1 ירושלים,  ארגון בני הישיבות רמת שלמה רח' הרב מאיר חדש 
אלכסנדר  של  בניצוחו  מורחבת  תזמורת  עם  אילסון  אבי  הזמר 

מיטלמן.
בבית הכנסת דושינסקיא ברחוב רבי יהושע בבית שמש עם הזמר 

אלי' ווייס ותזמורתו. 
אלימלך  רבי  הרה"צ  המשפיע  אצל  השואבה  בית  שמחת  באלעד 
בידרמן עם ברוך ויזל וארי פרקש עם אמן הקלרינט שלוימי גוטליב. 
בטיש אצל האדמו"ר מדושינסקיא ברחוב שמואל הנביא בירושלים, 

עם הקלידן אליעזר ברנדמרק והאחים וויינברגר.
 80 בגוש  גרוסברג  ברחוב  )שינקר(  התלמוד'  'תפארת  ישיבת 

בירושלים, עם הקלידן פסח באגד והזמר חזקי טאלר.
בבית הכנסת 'דברי שיר' בבני ברק, עם הזמר אביגדור רוט והקלידן 

שמחה שלזינגר.
בבית הכנסת 'שומרי שבת' בבני ברק בראשות הגרש"ז רוזנבלט עם 

הקלידן בני ורדי ותזמורתו. 
ישיבת 'אבן האזל' באלעד, עם הקלידן והזמר משה לוין.

ישיבת 'אור שמואל' בירושלים עם הזמר קובי מירסקי ותזמורתו.
'אור אלחנן' לצעירים בשכונת גבעת שאול בירושלים עם  ישיבת 

נפתלי דויד ותזמורתו. 
מוטי  הקלידן  עם  ירושלים,  שאול  בגבעת  מרדכי'  'תכלת  ישיבת 

נוימן והזמר איציק עובדיה. 
האורגניסט  עם  ברק,  בבני  הלפרין  ברחוב  התורה'  'משכן  ישיבת 

זמר אברמי גולדשטיין. 
ישיבת כנסת חזקיהו הקטנה לצעירים ברכסים, עם הזמר והמלחין 

ישי שלר והקלידן והמעבד לירן אלקובי.
ותזמורתו  ברונר  שלמה  עם  עילית,  מודיעין  ליד  'מערבא'  ישיבת 

המורחבת.
ישיבה קטנה 'וילקומיר' באשדוד, עם הזמר נחמן בוימל והקלידן 

שלמה מוזס.
הזמר  עם  בב"ב,  עקיבא  רבי  ברח'  תורה'  'אורחות  ישיבת  חניכי 

והקלידן דודי ביטרמן.
שמחה  ומוישה  לוין,  נתי  הזמר  עם  בנתיבות,  לצעירים  הישיבה 

ותזמורתו.
ישיבת 'אהל תורה' לצעירים בשכונת רמות, בליווי תזמורת. 

תזמורת  עם  גרינבוים,  קובי  הזמר  העיריה,  באולם  בעמנואל, 
מורחבת בניצוחו של המנצח מוישי וינדיש, בליווי מקהלה בניצוחו 

של איציק פילמר.
ואלי קליין,  נפתלי קמפה  בבית הכנסת מנין אברכים בנתניה, עם 

קומזיץ ושמחת בית השואבה.
בקיבוץ"מעלה החמישה" לאורחי חברת"תור פלוס" במלון יערים 

עם הזמר הרשי אייזנבך בליווי מקהלת יחד ותזמורת. 
ישיבת לצעירים 'תורת מרדכי' במודיעין עילית, עם הקלידן מנחם 

בליז'ינסקי והזמר נחמן בוימל. 
ישיבת 'חכמת שלמה' לצעירים בבני ברק, עם שרוליק שטרן וחיים 

עקשטיין.
ליכטר  מוטי  יופיעו  עילית  במודיעין  התורה'  'מלכות  ישיבת 

ותזמורתו. 
נחמן  של  תזמורתו  בליווי  ברק,  בבני  לצעירים  דוד'  'בית  ישיבת 

גולדמן.
ישיבת 'חכמת שלמה' לצעירים ברחובות עם יאיר בודנר. 

בבית הכנסת המרכזי של הקהילה החרדית בזכרון יעקב, עם יוס'לה 
קרישבסקי והרשי הרטמן.

בליווי  רוט  אברמי  עם  חיים'  'דברי  הכנסת  בבית  תקווה  בפתח 
של  בניצוחו  ומקהלה  נחשוני  אהרלה  של  המורחבת  תזמורתו 

שרוליק הרשטיק.
בישיבת משכנות התלמוד רח' דוב נוב 8 פ"ת עם הזמר שלום ויס 

וצביקי מילר ותזמורתו. 
בפתח תקווה בחסידות מישקולץ, בליווי להקת ה'קינדרלעך' ויניב 

בן משיח.

יום שלישי, א' דחול המועד סוכות:

השואבה  בית  שמחת  ברמה-  קול  ברדיו  חידודון  בתוכנית 
חול  בימי  יום  בכל  והמזרחי,  החסידי  הזמר  גדולי  בהשתתפות 

המועד בין השעות 14:00-16:00.
באולמי 'אחוזת דניאל' בנתיבות, עם הזמר יעקב שוואקי ותזמורתו. 

הכניסה בתשלום.
ישיבת 'פורת יוסף' גאולה בירושלים, עם יוני אליאב ותזמורתו עם 

הזמר אבי לרנר. 
בבמה המרכזית באשדוד, תזמורתו המורחבת של המעבד ישראל 

סוסנה עם גדולי הזמר חיים ישראל ויוסי ברגר.
במוסדות 'נר יוסף' ברחוב רבי חייא 16 באלעד, עם הזמר שלמה 

אשר ותזמורתו. 
בטיש אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת מאה שערים, 
יופיע הקלידן אליעזר ברנדמרק בליווי כלי נגינה ומקהלת החסידות.

בטיש אצל האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ ברחובות כמידי ערב הקלידן 
יהושע ברים )בלגיה( עם הזמר מוטי בוקסבוים והמקהלה.

ישיבת 'בית שמואל' בשכונת מטרסדורף בירושלים, עם תזמורתו 
של המאסטרו יהודה גלילי והזמר קובי גרינבוים.

שמחת בית השואבה המרכזית שע"י מועצת רכסים, עם ארי פרקש 
והאחים לוק.

ישראל  של  תזמורתו  בליווי  עילית  מודיעין  יצחק'  'כנסת  ישיבת 
וייס. 

ישיבת 'שערי דעה' במודיעין עילית, עם הקלידן אליחי רחמני עם 
הזמר יהושע קאזין.

ישיבת מיר ברכפלד, עם תזמורתו של עמי כהן והזמר שלמה כהן.
בנתניה בבמה המרכזית, עם הזמר יוני ברגר ושאול כהן.

וינברג,  אברומי  עם  ירושלים,  שלמה  ברמת  זאב'  'תורת  ישיבת 
ותזמורתו של אהרל'ה נחשוני.

ישיבת 'כנסת ישראל' באשדוד, עם אבי מילר ותזמורתו. 
ישיבת 'אהל יוסף' לצעירים במודיעין עילית עם הקלידן בני ורדי 

ותזמורתו. 
שכונת אתרוג ביתר עלית מטעם מוסדות הרב זמיר כהן עם הזמר 

אבי אילסון ותזמורת מורחבת בניצוחו של דביר כהן. 
בבית ספר"אוולינה דה רוטשילד" בשכונת רחביה בירושלים, עם 

גלעד פוטולסקי ותזמורתו.
הזמר  עם  בירושלים,  וגן  בית  בשכונת  אליהו'  דבי  'תנא  ישיבת 

אביגדור רוט והקלידן שמחה שלזינגר.
ישיבת 'תורה בתפארתה' באלעד עם הקלידן מאיר קליין. 

שטיינברג  יואלי  הזמר  עם  שמש,  בבית  אליעזר'  'אור  ישיבת 
והקלידן נפתלי גלובסקי. 

לוין, בשעה  הקלידן משה  עם  באלעד,  'מאור שרגא'  הכנסת  בית 
.18:00

יופיע הזמר  בבית מדרש לתורה ברחוב הרב סורוצקין בירושלים 
קובי מירסקי ותזמורתו עם הזמר מיילך קאהן. 

ישיבת תושיה תפרח, עם הזמר מוטי לייכטר והזמר נחמן גולדמן.
ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה עם נפתלי דויד ותזמורתו. 

ישיבת אהל אברהם באלעד, עם הקלידן והזמר משה לוין, בשעה 
.21:00

ישיבת 'תורה ודעת' בבני ברק, עם שלמה ברונר ותזמורתו בשעות 
הערב המוקדמות.

ישיבת 'רינת התורה' לצעירים בירושלים, עם הזמר פיני שחר.
בני אברהם בב"ב, עם  רח'  כץ  חניכי הישיבות פרדס  בית הכנסת 

דודי ביטרמן זמר וקלידן. 
והקלידן  גפנר,  הזמר שמוליק  עם  בביתר,  ההר  מן  הגר"ח  ישיבת 

איציק אייזנשטט.
קרית  בשכונת  הרלינג  צבי  רח'  יהודה"  המרכזי"זיו  הכנסת  בית 

הרצוג, עם הזמר הרשי אייזנבך והקלידן חיים פולק ותזמורתו.

בירושלים,  נוף  הר  בשכונת  החדשה(  )קפלן  אהרון  דעת  ישיבת 
הזמר יוסל לייפער עם שמוליק לוטרמן ותזמורתו.

יוני  של  תזמורתו  עם  בחיפה,  חיים  בקרית  אל'  'בית  כנסת  בבית 
לוגסי והזמר יניב מדר.

עם  בירושלים,  שאול  בגבעת  באב"ד'  'משכן  המרכזי  בביהכנ"ס 
הזמר אושי פרוש והקלידן שימי יאקאב.

בביתר בחסות העירייה, עם מוטי גולדמן ותזמורתו של פייער.
ישיבת 'שערי תורה' לצעירים בהיכל ישיבת רבינו חיים עוזר ברח' 

שלמה המלך בב"ב, בליווי תזמורת.
ישיבת 'קדוש יעקב' גרודנא לצעירים באשדוד, בליווי תזמורתו של 

מנחם בליז'ינסקי.
ישיבת הכותל ברובע היהודי, עם אמן הכינור דניאל אהביאל. 

החדש  במשכנם   7 מירסקי  ברחוב  לצעירים  אריה'  'קול  ישיבת 
בירושלים בליווי תזמורת.

ארגון 'בלב אחד' באולמי גן הדסים במודיעין עילית בצהריים עם 
תזמורתו המורחבת של אהרל'ה נחשוני.

שמחת בית שואבה בישיבת 'אהלי תורה'  בבר אילן בירושלים עם 
ארז שמואלי ותזמורתו.

יום רביעי, ב' דחול המועד סוכות:

הזמר יעקב שוואקי במופע השקת האלבום החדש, היכל התרבות 
תל אביב.

ליפא  הזמרים,  גדולי  עם  חג  שמחת  בחברון  היהודי  ביישוב 
שמלצר, חיים ישראל, אהרן רזאל, בערי וובר, הקינדרלאך ואלישר 

ברינבאום, בליווי תזמורתו של יוני אליהב. 
ישיבת"באר יעקב" ביישוב באר יעקב, עם הזמר יוני ברגר בליווי 

תזמורתו של המעבד ישראל סוסנה.
ישיבת 'פתחי שערים' במודיעין עילית, בלווי הקלידן אליחי רחמני 

והזמר יהושע קאזין.
יופיע הזמר אסף שפר  לציון'  'אור  בחולון, בבית הכנסת המרכזי 

בליווי שמואל אבידני ותזמורתו. 
בסוכה הגדולה של תולדות אברהם יצחק, לרגל סיום מסכת יופיע 
מנגן  הבעל  של  המורחבת  תזמורתו  בליווי  גרומן  עקיבא  הזמר 

אליעזר ברנדמרק.
ישיבת הגר"מ שטרנבוך - בית שמש, עם מוישי ניילנדר והקלידן 

צביקי לוקר. 
ישיבת 'מאור התלמוד' ברחובות עם הזמר אבי אילסון ותזמורתו 

של דוד איכלביץ. 
תקוה  בפתח  הדר  גני  שכונת  של  המרכזית  השואבה  בית  שמחת 
בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של המאסטרו יהודה גלילי, בחלק 

האומנותי יופיעו גדולי הזמר החסידי מהארץ ומהעולם.
הקלידן  יופיע  בצפת  מוהר"ן'  'היכל  המרכזי  ברסלב  בביהכנ"ס 

מוטי נוימן עם הזמר ירוחם גולד. 
בביהכנ"ס 'החורבה' בעיר העתיקה בירושלים עם מיכאל הורביץ 

ותזמורתו. 
ישיבת 'תפארת הלוי' לצעירים בירושלים, עם הקלידן והזמר משה 

לוין. 
ישיבת 'עטרת שלמה' לצעירים באלעד, עם הזמר אלי ווייס בלווי 

הקלידן אושי לנדסמן.
באולמי  לנצח'  'אחים  למשפחות  המרכזית  השואבה  בית  שמחת 
שערי העיר בשעה 13:00 בצהריים, בליווי תזמורתו של בני לאופר 
ועם גדולי הזמר; אפרים מנדלסון, יוסי ברגר, שמחה פרידמן, פיני 
הופעות  ומבחר  מנת,  נתנאל  הפלא  וילד  ברומר,  קובי  איינהורן, 

שונות.
בבית המדרש מנין אברכים ברח' אבוחצירא 9 בבני ברק, עם הזמר 

והקלידן דודי ביטרמן. 
בית חב"ד ברחביה בירושלים, עם הזמר אריה קרלינסקי ומוישה 

שמחה ותזמורתו.
וינדיש  מוישי  של  תזמורתו  עם  ירושלים  ישראל"  באולמי"בית 

והזמר שלומי גרטנר. 
וגן בירושלים, עם הזמר הרשי אייזנבך,  'קול תורה' בבית  ישיבת 

הקלידן חיים פולק ותזמורת מורחבת.
ורדי  בני  הקלידן  עם  בירושלים,  לצעירים  התורה'  'מאור  ישיבת 
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המדריך המלא: 
כל שמחות בית השואבה  

והזמר אברהם ריס.
בית הכנסת 'היכל משה' ברכסים, עם שלמה ברונר ותזמורתו.

ביהכנ"ס חניכי הישיבות שכ' עמישב פ"ת בליווי תזמורת.
ישיבת 'מדרש יחיאל' בביתר עם נפתלי דויד ותזמורתו. 

ישיבת 'אמרי דעת' בבני ברק, עם שרוליק שטרן וחיים עקשטיין.
ישיבת 'אהלי שמואל' ברכסים, עם יוני לוגסי ותזמורתו. 

והקלידן  לייכטר  מוטי  פוניבז' באשדוד, עם  גרודנא בקרית  ישיבת 
נחמן גולדמן.

ישיבת 'יקירי ירושלים' ברחוב מלכי ישראל בירושלים, עם הקלידן 
מאיר קליין והזמר מוישי ווייס. 

בליווי  ברגר,  ויוסי  רוט  אברמי  עם  סטון,  בטלז  המרכזית  בבמה 
תזמורתו המורחבת של אהרל'ה נחשוני.

בבית הכנסת המרכזי איילון יד אליהו בתל אביב, יופיע הזמר קובי 
מירסקי ותזמורתו. 

בבית שאן בבמה המרכזית עם אברומי וינברג, בליווי תזמורת.
קינדרלעך  להקת  בשומרון-  שפיר  ביישוב  המוזיקה  בפסטיבל 

ואמנים נוספים. 
פרקש  ארי  עם  בביתר  ברסלב  קהילות  שע"י  השואבה  בית  שמחת 

ותזמורתו. 
ישיבת קמניץ בירושלים בשילוב מעמד חנוכת הבית לישיבה במעמד 

מאות תלמידים עם גרשון פריישטט ותזמורתו.
בית  שמחת  תתקיים  בירושלים,  חגיז  ברחוב  מרדכי'  'באר  ישיבת 
השואבה בשילוב הקבלת פני רבו, לראש הישיבה הגרב"ש דויטש, 

עם הזמר יוסי לייפער והקלידן הרשי סגל ותזמורתו. 

יום חמישי, ג' דחול המועד סוכות:

הכנסת"גולד",  בבית  להקתו  עם  שטוב  זלמן  התפילה  ובעל  הזמר 
נוף, ירושלים, לתפילת הלל מוזיקלית בסגנון  10, הר  ברחוב אגסי 

קרליבך. שחרית בשעה 9:30. הלל 10:20.
פוטולסקי  גלעד  עם  בירושלים,  מרדכי  בגבעת  חברון  ישיבת 

ותזמורתו.
ישיבת 'עטרת שלמה' בראשון לציון עם בעל המנגן הרב מאיר אדלר 

והזמר שמעון דוידוביץ והאחים קלצקין. 
נתניה, רחוב רותם 129, במוסדות אורחות יצחק- יופיע הזמר שלמה 

אשר בליווי תזמורת מורחבת. תחילת האירוע בשעה 8:30 בערב.
בליווי  גרינבוים  קובי  הזמר  עם  בירושלים,  אלחנן'  'אור  ישיבת 

תזמורתו המורחבת של המאסטרו יהודה גלילי.
בתל אביב, רח' ראול ולנברג 34 -בית הכנסת חניכי הישיבות- יאיר 

אביצור ותזמורתו.
הזמר  עם  ילין  אבינועם  ברחוב  ירושלים  קרעטשניף  בבית המדרש 

אלי ווייס בלווי הקלידן יואל הרשקוביץ ומקהלת החסידות. 
בית המדרש ביאלא ברחוב רוזנהיים 19 בני ברק, עם הזמר אברימי 

גולדשטיין והקלידן חיים איינהורן.
בית מדרש חניכי ישיבת ברית יעקב רח' יואל פינת השלושה ב''ב עם 

דודי ביטרמן זמר וקלידן.
המנגן  בעל  עם  ירושלים,  ברחוב  ברק  בבני  ביאלה  הקודש  בחצר 

שמוליק גפנר והקלידן מושי וייס. 
רחבת בי"ס תחכמוני, ברחוב תחכמוני נתניה, עם הזמר משה קליין, 

ותזמורתו של מוישה שמחה.
הרשי  הזמר  עם  ברק,  בני   42 ירושלים  ברחוב  מלך"  ישיבת"קרית 

אייזנבך והקלידן ברוך הומינר. בשעה 21:00.
רוט  אביגדור  הזמר  עם  באלעד,  לצעירים  חסד'  'תורת  ישיבת 

ותזמורתו. 
יוסל  ירושלים, עם הזמר  וגן  בית  )וולפסון(  נתיבות חכמה,  ישיבת 

לייפער ושמוליק לוטרמן ותזמורתו.
מירסקי  קובי  הזמר  עם  תקווה,  פתח  לצעירים  דוד  נחלת  ישיבת 

ותזמורתו. 
הכרם  בבית  חברון  בוגרי  של  מיסודם  החדשה  הגדולה  הישיבה 
בירושלים, עם הזמר יוסי ברגר בליווי תזמורתו של המעבד ישראל 

סוסנה.
והקלידן  החסידות  מקהלת  עם  ברק  בבני  סאדיגורה  חסידות  חצר 

מאיר קליין. 
שטיינברג  יואלי  עם  בנתיבות,  לצעירים  שלמה'  'עטרת  ישיבת 

והקלידן נפתלי גלובסקי.
גבאי  אשר  עם  בירושלים  יושר(  )שערי  השחר'  'אילת  ישיבת 

ותזמורתו.
ישיבת 'כנסת יחזקאל' באלעד, עם יוסלה קרישבסקי ונחמן גולדמן.

יופיע  בצפת  הנצח'  'פאר  חיים  מאור  של  המרכזי  ברסלב  בביה"כ 
ויחזקאל  בורשטיין  יצחק  אברהם  הזמרים  עם  נוימן  מוטי  הקלידן 

גבאי. 
ביד בנימין בבמה המרכזית - מנדי ג'רופי, עם תזמורתו של אהרל'ה 

נחשוני.
ותזמורתו  פריישטט  גרשון  בליווי  דדיה  ואיציק  מושקוביץ  אוהד 

במופע בניו יורק שישודר בארץ.
להקת קינדרלעך בצעדת ירושלים.

תזמורת  בליווי  בירושלים  ישראל  בית  באולמי  אחד'  'בלב  ארגון 
מורחבת ואמנים רבים.

אורייתא בסוכה  ישיבת  בירושלים, באולם שע"י  'אורייתא'  ישיבת 
שע״י ישיבת יקירי ירושלים ברחוב מלכי ישראל, עם בעלי המנגנים: 
פרנק  חיליק  הקלרינט  אמני  מנדלסון,  משה  מושקוביץ,  אברומי 

ושלמה מינצברג, והגיטריסט מנדי הלר.

 מוצאי שבת חול המועד – ליל הושענא רבא:

איחוד  ורב  ג'  שיכון  אב"ד  הלברטשאם  הגר"ס  של  מדרשו  בבית 
האורגניסט  עם   - ברק  בני   10 הנביאה  דבורה  ברחוב  ב"ב  הצלה 

והזמר אברימי גולדשטיין בשעה 20.30.
בטיש אצל האדמו"ר מפרמישלאן, אברבנאל 3 בני ברק, עם הזמר 

הרשי אייזנבך והקלידן חיים פולק.
יואלי  הזמר  עם  ברק,  בני  הרצוג  קרית  דבש  יערות  הכנסת  בבית 

שטיינברג, והקלידן נפתלי גלובסקי. 

יום שני, מוצאי שמחת תורה - הקפות שניות:

בית מנחם בכפר חב"ד עם תזמורתו של גרשון פריישטט.
יופיע   - ים  בת   67 העצמאות  רחוב  המצבה,  בכיכר  חב"ד  קהילת 

הזמר שלמה אשר בליווי תזמורת. מתחילים בשעה 8:30.
הבמה המרכזית בחולון, ברחבת המדיה טק - יופיע הזמר אסף שפר 

עם תזמורתו של אהרל'ה נחשוני בליווי 5 נגנים. 
בחדרה בבמה המרכזית איציק דדיה והקינדרלך, בליווי תזמורתו של 

המעבד ישראל סוסנה.
ישיבת 'יסודות' במושב יסודות, עם הזמר קובי גרינבוים ותזמורתו 

של המאסטרו יהודה גלילי.
כהן  עמי  עם  בירושלים,  יוסף  אוהלי  ברחוב  לציון'  'אור  ישיבת 

ושלמה כהן.
זהר  מויאל  הרב  מוסדות  מטעם  הדמומית  מבוא  ברחבת  אשדוד 

התורה עם הזמר אבי אילסון ותזמורתו של דוד איכלביץ. 
של  ותזמורתו  ברגר  יוני  הזמר  עם  ברכסים,  חזקיהו'  'כנסת  ישיבת 

אלכס מיטלמן.
בנתיבות אצל הגרי"י איפרגן יופיע הזמר יוסי ברגר בליווי תזמורתו 

של שמשון דניאל.
בית המדרש תולדות אברהם יצחק י-ם, יופיע הזמר אהרל'ה סמט עם 

הקלידן אליעזר ברנדמרק. 
ישיבת 'אהל יוסף' בשכונת רמות בירושלים, בליווי תזמורת. 

 הקפות שניות בחצר נדבורנה אלעד עם שמוליק וינריך ותזמורת מורחבת.
בליווי  ברנהולץ  שלום  הזמר  יופיע  שמש  בבית  דוד'  'דרכי  ישיבת 

תזמורת.
גלעד  הזמר  יופיע  עוזר  חיים  רבינו  ישיבת 
שפירא. אברימי  הקלידן  עם   פוטולסקי 

ישיבת 'עטרת ישראל' בשכונת בית וגן בירושלים, עם הזמר מוישי 
רוזנברג, הקלידן אבי דרור והקלרינט חיים קירשנבוים.

מוטי  והזמר  יוסי שטקהומר  הקלידן  עם  בירושלים  ה'  דרך  ישיבת 
אברהם. 

אלבז,  ראובן  רבי  הגאון  בראשות  בירושלים  החיים'  'אור  ישיבת 
אלפים מכל קצוות הארץ נוהרים לישיבה בליווי תזמורת. 

ישיבת 'חברת אהבת שלום' בראשות המקובל הגר"י הלל, עם עמוסי 

דיקן ואהרל'ה בנדר עד השעה 6:00 בבוקר.
הקפות  החג  צאת  עם  בבני-ברק,  השל"ה  ברחוב  'רשב"י'  ישיבת 

שניות בליווי תזמורת.
הראשל"צ  בהשתתפות  בירושלים,  ברוממה  עובדיה'  'חזון  ישיבת 

הגאון רבי יצחק יוסף נשיא הישיבה, בליווי תזמורת.
והזמר  וינדיש  מוישי  של  תזמורתו  עם  כרמיאל,  עיריית  ברחבת 

מארה"ב מיילך קאהן.
יופיע   - עוזיאל באלעד  בן  יהונתן  רבי  בית הכנסת חניכי הישיבות 

הקלידן והזמר משה לוין.
2 בני ברק, עם האורגניסט  בית המדרש של לובלין ברחוב אלישע 

זמר אברימי גולדשטיין בצאת החג.
בית הכנסת 'משכן שרגא' בשכונת רמות בירושלים, בליווי תזמורת. 
רכסים ביה"כ חניכי הישיבות - הזמר והמלחין ישי שלר עם הקלידן 

שמואל כהן.
ותזמורתו  ברונר  שלמה  עם  ברק,  בבני  התורה'  'אוצרות  ישיבת 

בהרכב של 5 נגנים.
בישיבת ברכת דוד בית שמש יופיע הזמר שלום ברנהולץ עד השעה 

12:00 בלילה.
ישיבת 'רינת התורה' בירושלים, יופיע אמן הקלידים לייבלה ליפסקר 

והזמר שלום ברנהולץ החל מ 1:20 ועד השעה 5:30 לפנות בוקר.
ברחוב  ג'  ברמות  תורה  בני  קהילת  הישיבות  חניכי  הכנסת  בית 

גרינברג 15 בירושלים - יופיע הזמר פיני שחר.
ישיבת 'ברית יעקב' ברחוב שערי תורה בבית וגן ירושלים הקלידן 

והזמר דודי ביטרמן.
גפנר,  שמוליק  מנגן  הבעל  עם  ברק,  בני  ביאלא  הקודש  בחצר 

והקלידן מושי וייס.
מוסדות 'זרחה השמש ליעקב' ברחוב יחזקאל בירושלים, עם הזמר 

נתי לוין ותזמורתו של מוישה שמחה.
אריה  הזמר  עם  שפירא,  אברהם  ברחוב  נתניה  ויז'ניץ  במוסדות 

קרלניסיקי, ותזמורתו של איצי.
בית המדרש הגדול של האדמו"ר מפרמישלאן, רח' אברבנאל 3 בני 

ברק, עם הזמר הרשי אייזנבך והקלידן חיים פולק. 
דוידוביץ  שמעון  הזמר  עם  שמש  בית  תורה'  'אהבת  המדרש  בית 

ושמוליק לוטרמן.
ורדי  בני  הקלידן  יופיע  כץ  פרדס  יסודות  קהילת  הכנסת  בבית 

ותזמורתו. 
בקרית ביאליק )חיפה( עם הזמר אבי בן ישראל ותזמורתו של יוני 

לוגסי. שעה אחרי צאת החג.
של  ותזמורתו  ויס  מנדי  הזמר  עם  ברק,  בבני  שמעיה'  'בית  ישיבת 

יואלי דיקמן.
הקפות  יצחק,  מנחת  ברחוב  'המתמידים'  ירושלים  עדת  קהל 

המרכזיות, עם יוסלה קרישבסקי ומנדי גולדברג.
לייכטר  מוטי  הזמר  עם  ירושלים,  וגן  בבית  חיים'  'דעת  ישיבת 

והקלידן שימי יאקב.
קלצקין  שרוליק  עם  ירושלים,  יקירי  שע"י  התלמוד'  'באר  ישיבת 

ולהקתו. 
ישיבת 'יסודות התורה' בתל אביב, עם שלמה גובי ושמוליק וינרייך.

ישיבת 'אמיתה של תורה' בירושלים, עם יואלי שטיינברג והקלידן 
נפתלי גלובסקי.

הישיבה הגדולה 'אור ברוך' בבית וגן, בליווי תזמורת.
ישיבת רש"י בירושלים עד אור הבוקר עם תזמורתו של קובי מירסקי. 
ישיבת 'היכל יצחק' )לנדא( בקרית יובל בירושלים, עם הזמר נפתלי 

דוד והקלידן אשר גבאי.
ישיבת 'נתיבות החכמה' )וולפסון( בבית וגן ירושלים עם הזמר אלי 

ווייס בלווי הקלידן איציק אייזנשטט. 
ישיבת 'מאור התורה' בירושלים, עם אברהם משה ברדוגו ותזמורתו.

ישיבת 'תפארת לוי' באלעד, עם ברוך ויזל וארי פרקש. 
ישיבת"דברי חיים" ויזמן בבני ברק, עם הקלידן מאיר קליין והזמר 

הלל פולק. 
הזמר עוזיה צדוק יופיע בבמה המרכזית בנס ציונה.

ממשרד  פרנקל  יוסי  היח"צ  ואיש  האירועים  למפיק  המערכת  תודת 
ההפקות פרנקל & בינדר על הבאת הנתונים. 

ושמחת בחגך
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חיפה

ולהתרומם  להתחזק  שהגיעו  אלפים  מול 
המעיין',  'אל  שארגנה  ענק  סליחות  באירוע 
יונה  העיר  ראש  נגד  מר"צ  אנשי  קומץ  הפגינו 
נשים  הדרת  על  במחאה  במקום,  שנכח  יהב 
במרכז  שעמד  מי  ציבורי.  שבמימון  באירוע 
הכינוס היה הרב שי פרי, מגדולי הרבנים בעיר 
היקף  רחבת  קירוב  פעילות  על  שמנצח  ומי 
ונחשב למנוע הצמיחה של תנועת ש"ס בחיפה.

בדבריו, חלק הרב פרי מחמאות ליו"ר ש"ס 
אריה דרעי וליו"ר ש"ס חיפה הטרי נתי חיאק, 
כמו גם לראש העיר יונה יהב אותו כינה "ידיד 
אבוחצירא".  שי  עם  יחד  ותמך  שעזר  הנפש 
אורח הכבוד בכינוס היה הראשון לציון הגאון 
האירוע  מדברותיו.  שנשא  יוסף  יצחק  רבי 
בהשתתפות  העירוני  רוממה  בהיכל  התקיים 
את  ומתחזקים.  נוער  בני  רובם  איש,  כ-5,000 
גולן  אייל  הזמרים  בשירתם  הנעימו  המעמד 

וחיים ישראל.
לאולם,  שמחוץ  מר"צ  למפגיני  בהתייחס 
במר"צ  "גם  חייק:  נתי  חיפה  ש"ס  יו"ר  אמר 
והם  חיפה  בעיר  התשובה  תנופת  את  רואים 
את  להניף  בעוז  נמשיך  אנחנו  ללחץ.  נכנסים 
מתכננים  שאנחנו  העשייה  לצד  התשובה  דגל 

בקדנציה הקרובה למען תושבי העיר".

מר"צ מול הקירוב של ש"ס

יוםעוד 40
'דגל' מדיחה את רוזנטל לטובת רביץ

ת יערים
קרי

קרב סמוי על הראשות: 
נתניהו מול כחלון

אשקלון

לראשות  'הליכוד'  מועמד  בוסקילה,  מישל 
מהמרוץ  פרישתו  על  הודיע  אשקלון,  העיר 
השלטון  מפלגת  ותמיכת  תמיכתו  העברת  ועל 
לאיתמר שמעוני, ראש העיר עד לפני השעייתו 
ורשימת  במידה  הסיכומים,  פי  על  כשנה.  לפני 
'הליכוד' בראשות בוסקילה תקבל מנדט בודד, 
יזכה הוא בתפקיד סגן ראש העיר, במידה ויזכה 
בתואר  לשאת  יזכה  והלאה,  מנדטים  בשני 

המשנה לראש העיר.
הליכוד  צוות  עם  הדברים  בחינת  "לאחר 
בנימין  מר  ישראל  ממשלת  ראש  בראשות 
הינה  העיר  שטובת  להחלטה  הגענו  נתניהו 
ולאחד את עוצמת מפלגת השלטון בכך  לחבר 
עיריית  לראשות  שמעוני  באיתמר  שנתמוך 
אשקלון", כתב בוסקילה בהודעתו. "אין לי ספק 
שבעזרת ה' המערכה הפוליטית תינעל בסיבוב 
שמעוני  איתמר  של  סוחף  בניצחון  הראשון 
את  ולהוביל  להנהיג  תחזור  הליכוד  ותנועת 

העיר להישגים חסרי תקדים".
העיר  ראש  לבין  שמעוני  בין  הקרב  כי  יצוין 
המכהן תומר גלאם, מגלם גם קרב בלימה סמוי 
המאחזים  אחד  נגד  השלטון  מפלגת  שמובילה 
הבודדים של שר האוצר משה כחלון ברשויות 
מפלגת  לאיש  נחשב  גלאם  באשר  המקומיות, 

'כולנו'.
על פי גורמים פוליטיים בעיר, לנתניהו חשובה 
הסרת  על  וההחלטה  אשקלון  בעיר  האחיזה 
לשמעוני,  וחבירתו  בוסקילה  של  מועמדותו 
ראש  ולהעמיד  כחלון  את  להזיז  רצון  מבטאת 
להגיע  ובמטרה  פוליטית,  מזוהה  שפחות  עיר 
בעתיד לראש עיר המזוהה ישירות עם 'הליכוד'.

פתח תקווה

השבוע  קיבל  בוארון,  ציון  רבי  הגאון  הדיין 
במוסדותיו בפ"ת את ראש העיר איציק ברוורמן, 
בירכו במאור פנים לכבוד השנה החדשה והודה 
שטח  למוסדות,  שטח  בהקצאת  עזרתו  על  לו 
הביקור  ארוכה.  מקומית  סאגה  בלב  שעמד 
את  הקפיצו  בעקבותיו  שיצאה  וההודעה 
להציג  גרינברג, שמיהרו  רמי  תומכי המתמודד 
במועמדותו,  תמיכה  מביע  הרב  בהם  ציטוטים 

כ"יחיד שיכול לשמור על צביון פתח תקווה".

במי תומך הרב בוארון?

מאבק פנים ליטאי לוהט ביישוב השקט: 'דגל התורה' מצניחה את יצחק רביץ מביתר, אבל ראש המועצה 
הוותיק אברהם רוזנטל מתכוון להתמודד בכל הכוח • הותיק מול הצעיר

קרב פנימי ב'דגל התורה': בהודעה רשמית, 
בהנהגת  מהפך  על  הליטאית  הסיעה  הודיעה 
ועל  ירושלים,  בפרוזדור  השקט  היישוב 
יצחק  עילית  ביתר  עיריית  ראש  סגן  הצבת 
ראש  מנגד,  המועצה.  לראשות  כמועמד  רביץ 
כי  הודיע  רוזנטל  אברהם  הנוכחי  המועצה 
ההודעה לא תשפיע על החלטתו להתמודד גם 

הפעם על הראשות.
עשורים  משני  יותר  מכהן  רוזנטל  אברהם 
ראשוני  על  נמנה  והוא  המועצה  בראשות 
תושביה ועל דור מייסדיה. בתקופה האחרונה, 
גורמים שונים במועצה לבחוש בנעשה  החלו 
כשהם דוחקים בצמרת התנועה למצוא מחליף 

לנציג הוותיק.
מי שנמצא כשיר למשימה הוא יצחק רביץ, 
עד לא מכבר יו"ר 'דגל התורה' בביתר עילית, 
זלץ.  דודי  לטובת  פנימיות  בבחירות  שהודח 

ב'דגל' מצאו בו מועמד ראוי לקריית יערים.
שני,  ביום  התורה'  'דגל  בהודעה שהוציאה 
התייעצויות  "בתום  הסופית:  ההכרעה  ניתנה 
הישוב,  ורבני  דאתרא  המרא  ובברכת  רבות 
החליטה תנועת 'דגל התורה' לבחור ברב יצחק 
רביץ כמועמדה לראשות מועצת קרית יערים".

יצחק  "הרב  וייחוסו:  שבחיו  נמנו  בהודעה 
רביץ בנו של הרב אברהם רביץ זצ"ל ממייסדי 
מועצה,  כחבר  כיהן  התורה,  דגל  תנועת 
השנים  בחמש  עלית  ביתר  העיר  ראש  וכסגן 
רב  ניסיון  ורכש   גדולה  בהצלחה  האחרונות, 
בניהול מוניציפאלי ובקשר עם גורמי השלטון 
המקומי וקשר עם רבני קהילות ונציגי הציבור 

בכל רחבי הארץ". 
מהנציג  אלגנטית  בציניות  נפרדו  ב'דגל' 
המפלגה  ונציגי  התורה  דגל  "רבני  המכהן: 
על  רוזנטל  הודו לראש המועצה הרב אברהם 
על  אותו  ושיבחו  השנים  רב  הציבורי  שירותו 
רבה  פועלו למען תושבי הישוב במסירות  כל 

כל השנים".
על פי ההודעה, שגובתה בתמונה מהקודש 
יצחק  הרב  נכנס  האחרונים  "בימים  פנימה, 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  למעונו  רביץ 
להתמודדות  ברכתו  את  וקיבל  קנייבסקי 

ולהצלחת היישוב".

מי שציפה שבכך תסתיים הסאגה – התבדה 
המכהן  יערים  קריית  מועצת  ראש  מהרה.  עד 
אברהם רוזנטל יצא לקרב חייו, כשהוא מביע 
תסכול מהמלכים הפוליטיים שנרקמו מאחורי 
שר  מרן  בתמיכת  מחזיק  הוא  לדבריו,  גבו. 
ללכת  מתכוון  ולא  קייבסקי  הגר"ח  התורה 

לשום מקום.
בעניין  האחרונים  מהפרסומים  "הופתעתי 
וכוונתו  רביץ  הרב  של  כתובתו  העברת 
יערים  בקריית  המועצה  ראשות  על  להתמודד 
מטעם "דגל התורה" למרות אמירתו המפורשת 
של ח"כ הרב גפני בפגישתי איתו יחד עם הרב 
נגדי  אחר  מועמד  יגישו  שלא  שפירא  מנחם 
"אולם  רוזנטל.  כתב  מתמודד",  אני  עוד  כל 
מיותר לציין כי דבר זה והתנהלות זו לא תמנע 
ממני להמשיך ולהתמודד על ראשות המועצה 
את  ולשרת  ולהמשיך  הקרובה  לקדנציה  גם 
לאחר  וזאת  זרים  אינטרסים  ללא  התושבים 
שקיבלתי את הוראתו וברכתו האישית של מרן 

שר התורה הגר"ח קנייבסקי".
רוזנטל הביע תקווה כי "גם הרב רביץ יקיים 
אני  עוד  כל  אלי שלא להתמודד  את הבטחתו 

מתכוון להתמודד".
רביץ מצדו פרסם כי "לפני מספר שבועות, 
דודי  וידידי,  המקומי  בסניף  בחירות  נערכו 
לו  השארתי  שב"ה  שמח  אני  נבחר.  זלץ, 
מפלגה במצב מצוין, קהילות שמקבלות את כל 
צורכיהן ביד רחבה, ואחדות בין כלל החברים. 
בכדי  רבות  בס"ד  עשינו  האחרונות  בשנים 
וברוך  בני התורה בעיר,  לרומם את קרנם של 
ה' נחלנו הצלחה גדולה. לא חשבתי שאלו יהיו 
שמילאתי  שמח  אני  אבל  הבחירות,  תוצאות 
את  למלאות  וזכיתי  בשלמות,  תפקידי  את 

שליחותם של גדולי ישראל שליט"א וזצ"ל.
בשבועות האחרונים קיבלתי פניות מגופים 
בתחילה,  האמת,  ולמען  תחומים,  במגוון 
מהחיים  זמן  פסק  לקחת  לפרוש,  חשבתי 
שאני  הידיעה  שהתפרסמה  ברגע  הציבוריים. 
עומד לעזוב את תפקידי בביתר התחלתי לקבל 
חברים  יערים,  קרית  מתושבי  רבות  פניות 
מהעבר ומההוה וגם מאנשים רבים שכלל לא 

הכרתי, לכהן כראש המועצה.

אך  לבקשה  להיענות  חשבתי  לא  "תחילה 
בימים האחרונים, קיבלתי פניה מגדולי ישראל 
לקחת על עצמי את התפקיד האחראי והמאתגר 
הזה. גדלתי והתחנכתי בבית בו הערך החשוב 
בלי שאלות,  לגדולי התורה.  ציות  הוא  ביותר 
בלי הרהורים ובלי ספקות. לא היה לי ספק שגם 
למשימה,  משנקראתי  כך.  לנהוג  צריך  הפעם 

לא היו לי עוד ספיקות ולבטים.
ממרן  להתברך  זכיתי  רבה  "בהתרגשות 
הכניסה  לקראת  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח 
של  הרשמית  תמיכתה  את  ולקבל  לתפקיד, 
תנועתנו "דגל התורה" בהכוונת וועדת הרבנים 
שליט"א, ואיתם חברי הכנסת של 'דגל התורה' 
גפני  משה  הרב  ח"כ  התנועה  יו"ר  בראשם 
מקלב  אורי  הרב  ח"כ  ודירבן,  עודד  שתמך 
וכן  לב,  ברוחב  גדולה מאוד  במסירות  שסייע 

ח"כ הרב יעקב אשר על תמיכתו.
לתודות,  לסיכומים,  הזמן  יגיע  "עוד 
לי  חשוב  זה  ביום  אבל  העתיד.  על  ולבקשה 
יערים  קרית  מועצת  לראש  מכל  יותר  להודות 
ברמ"ח  ציבור  איש  רוזנטל,  אברהם  הרב 
ושס"ה, שמשאיר אחריו למעלה משני עשורים 
בערב  לכל שבח.  ראויה  ציבורית  פעילות  של 
שזיכה  להקב"ה  מודה  אני  הכיפורים,  יום 
שימשיך  כזה,  מיוחד  יהודי  עם  לעבוד  אותי 
להיות מעורב בחיי התושבים, בעצה ובתבונה 

ובמעשה.
עד  אותי  שליווה  עולם,  לבורא  "תפילתי 
היום שימשיך ללוות אותי במערכת הבחירות 
שהתושבים  יתברר  שבסיומה  תקווה  שכולי 
באחדות  לפעול  שנזכה  אמונם,  את  בי  נתנו 
הברוכה  בעשייה  ולהתמקד  תורה  לבני  כיאה 

בקריה הגדולה לאלוקים - טלז סטון. 
"בעז"ה אני  מקווה להיבחר לתפקיד החשוב 
ומגיע אליו, עם המון אהבה לתושבים, הרבה 
ובמטרה  עשיר,  מוניציפאלי  ניסיון  ועם  מרץ 
כפי שנהגתי בתפקידיי  לתת שירות מכל הלב 
שטוויתי  הקשרים  את  לנצל  וכן  הציבוריים, 
לפתח  כדי  הממשלה  במשרדי  השנים  במשך 
את הישוב בכל התחומים. בברכת שנה טובה, 

גמר חתימה טובה לכולכם".

תרגיל: נציג ה'דמה' שהביא את הקהילה הבוכרית 
מפלגת חב"ד-ש"ס הציבה נציג בוכרי נגד הנציג הרשמי שנבחר בפריימריז, ולבסוף הזיזה אותו 

בהסכמה וחיברה את הנציג הרשמי • וגם: רב הקהילה מזהיר מפני ערעור על היו"ר החדש
ריית מלאכי

ק

הושלמה  רבות,  וטלטלות  דרמות  לאחר 
המאמינים'  'רשימת  הרכבת  מלאכת  השבוע 
מלאכי,  בקריית  הדתית-חרדית  הקהילה  של 
עם שיבוץ נציג הקהילה הבוכרית בעיר במקום 
עוה"ד  הוקפץ  הרשימה  לקדמת  השלישי. 
הובלת  ואת  הבכורה  את  שיקבל  מזרחי,  צלי 

הרשימה.
זכתה  ולחב"ד,  לש"ס  המשותפת  הרשימה 
בבחירות האחרונות לארבעה מנדטים ומהווה 
בעיר.  המשמעותי  העירוני  הכוח  את  למעשה 
על פי ההסכמים, המקומות הראשון והשלישי 
והרביעי  השני  והמקומות  לחב"ד  שייכים 

שייכים לש"ס.
מי שמכהן כיום בראשות המפלגה הוא סגן 
ודברים  דין  ראש העיר חיים שטיינר, שלאחר 
את  ולסלול  להזיזו  בחב"ד  החליטו  פנימיים, 
הדרך לנציג השני מטעמם – חבר המועצה צלי 
אליעזר  לשעבר  הכנסת  חבר  של  בנו  מזרחי, 

מזרחי ונציג צעיר, דומיננטי ומוערך.

מעבר  מפני  והחשש  הביקורת  קולות  בשל 
השבוע  הוציא  מתחרה,  לרשימה  שטיינר  של 
רב הקהילה ומזכיר בית דין רבני חב"ד, הגאון 
רבי יהודה ירוסלבסקי, הודעה חריגה, בה הוא 
חייב  אחד  "כל  במזרחי.  מלאה  תמיכה  מביע 
בעבר  הנציגים  כולל  הנ"ל  להחלטה  להישמע 
ולמותר  הנ"ל  נגד  לפעול  אחד  לאף  ואסור 
ח"ו  להיגרר  "לא  הפציר  הרב  בזה".  להאריך 
ורק  אך  נתונה  ההחלטה  כי  אחרות  לדעות 
יהיו  ומי  העיר  לראשות  לבחור  במי  לוועד, 

הנציגים ברשימה".
חיבור חדש שביקשה הסיעה לבצע, הוא עם 
שהחליטה  בעיר,  המפוארת  הבוכרית  קהילה 
באחרונה לצאת לדרך עצמאית והייתה נחושה 
העיר.  מועצת  שולחן  סביב  מקום  לקבל 
בפריימריז פנימיים שנערכו בין אנשי הקהילה, 
נבחר מוטי יעקובוב להיות הנציג, ומאז, פתחו 
אנשי הקהילה במו"מ עם כל המפלגות בעיר, 
במטרה ליצור חיבור שיעניק להם מקום ריאלי.

ת  מ י ש ר ב
וחב"ד  – ש"ס 

הקהילה  אנשי  לבין  בינם  שההידברות 
הבוכרית לא עלו תחילה יפה – יצאו לתרגיל 
עוקף, והכריזו על שיבוצו של משה מיכאלוב, 
אף הוא מהקהילה הבוכרית, במקום השלישי 

ברשימה.
בצירוף   - המבריק של ש"ס-חב"ד  התרגיל 
נציגי  של  הרשמיים  שמגעיהם  העובדה 
הבוכרים עם יתר המפלגות לא עלו יפה - החזירו 
אותם אל שולחן המו"מ, שם סוכם השבוע על 
חיבורם המלא והרשמי ל'רשימת המאמינים'. 
לצורך כך, התבקש מיכאלוב לוותר על מקומו 
ומי שייצג את בני הקהילה יהיה מי שנבחר על 
ידם – מוטי יעקובוב, שיוצב במקום השלישי. 
יצוין כי המקום המדובר מגיע על חשבון חב"ד 
שוויתרה על הצבת איש מובהק מטעמה לצורך 

הרחבת האלקטורט.

יפה
חש
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בית שאן

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

ידיים  משלבים  ו'הליכוד'  היהודי'  'הבית 
ראשות  על  המתוח  המרוץ  הכרעת  לטובת 
סגן  של  בחירות  באירוע  שאן.  בית  העיר 
בעיר,  השבוע  שנערך  לוי  ז'קי  והתמודד  השר 
התייצבו יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין וסגן השר 
על  בהתמודדותו.  לוי  את  וחיזקו  דהן,  בן  אלי 
פי ההסכם שנחתם בין הצדדים, הליכוד והבית 
היהודי ירוצו ברשימה משותפת למועצת העיר.

בבית שאן מתנהל קרב צמוד ורווי יצרים על 
ראשות העיר, בין ז'קי לוי, ראש העיר לשעבר 
בן  רפי  העיר המכהן  ראש  לבין  בהווה  והח"כ 
שטרית. לוי, שמשפחתו נחשבת לאחת החזקות 
והמשפיעות בעיר, לא השלים עם הפסדו ופועל 

מזה זמן רב על מנת להשיב לו את כסאו.
בן שטרית, שהיה בשר מבשרה של 'הליכוד', 
של  עוין  יחס  עם  הקדנציה  במהלך  התמודד 
תפקודו.  על  מאד  שהיקשה  יחס  הליכוד,  שרי 
בשל אכזבתו, הודיע בן שטרית על עזיבתו את 

'הליכוד' והתמודדותו מטעם מפלגת 'כולנו'.
צד  בחרה  היהודי'  'הבית  מפלגת  כאמור, 
ומתייצבת לצד לוי, כשהם אף חולקים רשימה 
יניב רק טוב  משותפת. "אין לי ספק שההסכם 
לתושבי בית שאן בכלל ולאנשי הציונות הדתית 
הציונות  של  מבשרה  בשר  הוא  ז'קי  בפרט. 
הדתית והחיבור הוא טבעי. אני בטוח ששיתוף 
הפעולה שלו עם מוריס מיארה ועם רונן גרשום 
יביא לפיתוחה של בית שאן ואני שמח על כך 
הריצה  בהסכם  חלק  לקחת  הזכות  לי  שהייתה 

המשותפת בעיר", אמר סגן השר בן דהן.

'הבית היהודי' תופס צד בקרב הלוהט

רחובות 'יחד' תקבל את המועצה הדתית, על חשבון ש"ס
'יחד' תתמוך בבית היהודי בתמורה לשליטה במועצה הדתית, המוחזקת בידי ש"ס • למרות פגישתו 
עם יריבו מהעבר אלי ישי, מכחיש מלול את מעורבותו בהסכם • וגם: 'דגל' וש"ס חתמו על ריצה 

נתניה

האחרונה  בשנה  שחווה  הטלטלות  למרות 
וחרף ענן החשדות המרחפות על ראשו, הודיע 
איש חסידות צאנז ומ"מ ראש העיר שמעון שר, 
במסגרת  העיר,  למועצת  נוספת  התמודדות  על 
סיעת 'גל'. במכתב ששיגר לבני החסידות, אותו 
לרדיפה  שר  טען  כהן,  ישראל  העיתונאי  הביא 

של צרי עין שלא תרפה את ידיו.
"עם פתיחת מערכת הבחירות המוניציפאליות, 
של  קדשו  בברכת  כי  לעדכנכם  מתכבד  אני 
מגיש  אני  שליט"א,  אדמו"ר  מרן  כ"ק  נשיאנו 
את מועמדותי כראש סיעת גל, במטרה להמשיך 
שנה   35 מזה  והענפה  הברוכה  העשייה  את 
והוסיף:  שר  כתב  בעירנו",  האזרחים  למען 
"ידוע לכולכם את שעבר עליי בתקופת השנים 
בתלאות  להאריך  המקום  כאן  ואין  האחרונות 
אומר  אחת  שחוויתי.  והגופני  הנפשי  ובסבל 
מכלום  חששתי  לא  אחד  לרגע  בס"ד   – לכם 
כאשר  מתמיד  ומחוזק  מחושל  יצאתי  ובעז"ה 
סייעה בעדי לצלוח את  נר לרגלי  האמת שהיא 

כל המהלכים שהגו צרי עין".
כזכור, לפני שנה נעצר שמעון שר כשהמשטרה 
מייחסת לו חשדות לקידום אינטרסים של אנשי 
שהועבר  שוחד  לקבלת  בתמורה  בעיר,  עסקים 
לאחר  חודשיים  לחסידות.  הקשורות  לעמותות 
תשתית  נמצאה  כי  המשטרה  הודיעה  מכן 

ראייתית להעמדתו לדין.
פרקליטיו הגיבו במעצרו כי "במשך כל חייו 
מתוך  ציבור  כאיש  שר  הרב  משמש  הבוגרים 
הציבור  כשטובת  אמיתית,  שליחות  תחושת 
התשתית  על  ההודעה  לאחר  אותו".  מנחה 
להדגיש  "חשוב  פרקליטיו  אמרו  הראייתית, 
קיבל  נטען שהרב שר  לא  שבהודעת המשטרה 
מוכן  שר  הרב  כאילו  הטענה  לכיסו.  כספים 
דהוא  שמאן  בגלל  דעתו  משיקול  לשנות  היה 
הוא  אותם  יתומות  לבית  או  חולים  לבית  תרם 
לא מנהל ואשר הוא אינו עומד בראשם, שגויה 

מיסודה".

למרות החשדות: 
שר ממשיך להתמודד

הכרעה דרמטית: פינדרוס יתמודד על ראשות העיר

 – וספקולציות  ספינים  אינספור  אחרי 
והגר"ג  קנייבסקי  הגר"ח  מרנן  קורה:  זה 
ביצחק  תמיכה  מכתב  על  חתמו  אדלשטיין 
זה,  בשלב  אלעד.  העיר  לראשות  פינדרוס 
אמונים'  'שלומי  מול  לפיצוץ  יוביל  המהלך 
ולקרב איתנים בין שני אישים – ישראל פרוש 
'דגל   – כוח  מוקדי  שני  ובין  פינדרוס  ויצחק 
אמונים'  ו'שלומי  אחד,  מצד  וש"ס  התורה' 

מצד שני.
'דגל  תנועת  ששיגרה  רשמית  בהודעה 
"בתום  נכתב:  כיפור,  יום  בערב  התורה' 
תנועת  החליטה  רבים,  ודיונים  התייעצויות 
פינדרוס  יצחק  ברב  לבחור  התורה'  'דגל 
יצחק  הרב  אלעד.  העיר  לראשות  כמועמדה 
עלית  ביתר  עיריית  כראש  שימש  פינדרוס 
בהצלחה מרובה במשך שנים רבות ולאחר מכן 
כעשרים  ומאחוריו  ירושלים  העיר  ראש  כסגן 
שנה של עשיה ציבורית פעילה ומבורכת בכל 

התחומים למען כלל הציבור".
על פי ההודעה, "בחירתו של הרב פינדרוס 
ורבנן  נעשתה בברכת מרנן  כמועמד המפלגה 
רבני  עם  בהתייעצות  שליט׳א,  ישראל  גדולי 
התנועה ובהתאם להסכמים הקיימים.  בחירתו 
תסייע בהמשך פיתוח העיר אלעד ושגשוגה". 
ל'קו  ראשונה  בתגובה  מסר  עצמו  פינדרוס 
אפילו  יורוך,  אשר  ככל  "ועשית  עיתונות': 
על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, זה 

חובה ולא פריבילגיה".
בשלומי  האמינו  עדיין  השבוע,  בראשית 
אמונים כי המצב הינו הפיך ובמכתב – האחרון 
למשה  פרוש  מאיר  השר  סגן  של   - בשרשרת 
גפני, חזר פרוש על השתלשלות הדברים ועל 
ושלדבריו  שגובשו  ההצעות/פשרות/הסכמים 

שאינכם  בוודאות  זיהינו  זה  "בשלב  הופרו. 
קבע  פרוש  הסכמים".  עמנו  לקיים  מעוניינים 
לראשות  מועמד  להעמיד  רשות  לכם  "אין  כי 

העיר אלעד".
מועצת  חבר  הוציא  השבוע,  בהמשך 
מכתב,  בעדני  שמעון  רבי  הגאון  החכמים 
המביע אהדה לראש העיר ישראל פרוש, אמנם 
ללא הבעת תמיכה מפורשת. "הנני לאשר בזה 
שתמיד ציינתי לטובה את תקופת שירותו של 
שקטה  שהייתה  העיר  כראש  פרוש  ישראל  ר' 
שהיו  קודמות  תקופות  לעומת  מחלוקת  ללא 
והפגנות  פשקוילים  ואפ'  ומריבות  מחלוקות 
וגם  להתלונן  אף  באו  כי  בזה  מעורב  והייתי 
ואמרו  הזאת  המציאות  את  הערתי  עכשיו 
ונמנעתי  אותו  לקיים  וחייבים  הסכם  שיש 

מלהתערב", כתב הרב.
מול  קרסו  ודברים  הדין  כל  כאמור,  אך 
'דגל  של  צדדית  החד  הודעתה  עם  המציאות, 

התורה' על התמודדות על ראשות העיר.
הסכם  נחתם  עברו  בחירות  בערב  כזכור, 
בין 'דגל התורה' ל'שלומי אמונים' על תמיכה 
בפרוש תמורת תמיכה במועמד 'דגל' בבחירות 
הנוכחיות. בזמן שחלף, הצליח פרוש לכבוש 
בזמן  רבה,  אהדה  ולצבור  בסערה  העיר  את 
בעל  מישהו  להצמיח  השכילה  לא  ש'דגל' 

שיעור קומה ויח"צ שיהווה אלטרנטיבה. 
בנוסף, בשלומי אמונים טענו כי להסכם דאז 
שנחתם  שמש  בית  בעיר  נוסף  הסכם  הוצמד 
כך  התורה,  דגל  ידי  על  ושובש  באותו מעמד 
שלא היה באפשרותה להריץ מועמד מטעמה 
להסכם  מחויבת  אינה  ומשכך  העיר  לראשות 
ללכת  התורה  מדגל  בקשותיה  כל  באלעד. 

לבוררות נענו בשלילה. 

ראש  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
מטעם  יתמודד  פרוש  ישראל  המכהן  העיר 
'שלומי אמונים', התמודדות שזוכה להסכמה 
במסגרת  ישראל'  'אגודת  פלגי  כל  של  מלאה 
מועצת  חברי  של  ולברכתם  השמונה  ועדת 

גדולי התורה של הסיעה.
בבחירות  ביותר  ומרכזית  נוסף  צלע 
על  שלפחות  ש"ס,  מפלגת  הינה  האלעדיות 
הראשות,  את  בהליכה  לקחת  אמורה  הנייר, 
בשל היות מרבית תושבי העיר נמנים על קהל 
מצביעיה. בשל סדרת ראשי ערים לא מזהירים 
עברו  בבחירות  ש"ס  הושפלה  שהעמידה, 

והפסידה לנציג החסידי.
ההפסד  עם  דרעי  אריה  השלים  לא  מאז, 
פי  על  הדברים.  פני  את  לשנות  בלבו  וגמר 
לא  שמפלגתו  כך  עם  השלים  דרעי  הערכה, 
הראשות  את  לידיה  הפעם  לקחת  תצליח 
הזזת  במעלה:  ראשון  אסטרטגי  יעד  והציב 
ל'דגל'  לגרום  ניסה  תחילה  מהתפקיד.  פרוש 
שטרית  יוסי  הוא  הלא  ספרדי,  בנציג  לבחור 
מביתר עילית – מה שיוכל להיות מוצג כהישג 
משותף, אך על פי הערכה, גם כעת כש'דגל' 
הציבה נציג מובהק מטעמה, יתמוך דרעי בכל 

לב ביצחק פינדרוס.
היותר  הנציגים  אחד  פינדרוס,  יצחק  עבור 
היציאה  התורה',  'דגל  שהעמידה  מרשימים 
והוא  קטן,  לא  סיכון  היא  האלעדי  למרוץ 
כבדים  לחצים  לאחר  ברצונו  שלא  אליו  נגרר 
האם  ישראל.  גדולי  מבתי  עליו  שהופעלו 
יוכל  בביתר-ירושלים,  שלו  העשיר  לרזומה 
להוסיף לעצמו התמודדות מוצלחת באלעד? 

ימים יגידו.

במסגרתו  הסכם  נחתם  האחרונים  בימים 
לתמוך  ברחובות  'יחד'  מפלגת  מתחייבת 
בהסכם  היהודי'.  'הבית  ברשימת  בבחירות 
שאחרי  ליום  וסיכומים  הבנות  של  שורה 
ביטחון'  'רשת  הענקת  ובהם  הבחירות 
למוסדות 'יחד' ברחובות וכן סיכום על עזרה 
בהעברת השליטה במועצה הדתית מידי ש"ס 
לידי אנשי 'יחד'. הדרך להסכם נסללה לאחר 
מלול  רחמים  העיר  ראש  בין  דרמטית  פגישה 
מלול  היות  חרף  ישי,  אלי  'יחד'  יו"ר  לבין 
ישי,  ופגיעותו הנושנה מאלי  נאמנו של דרעי 
בכנסת  מחברות  הרחקתו  על  חתום  שהיה 

מטעם המפלגה.
)2015( רשמה מפלגת  בבחירות האחרונות 
'יחד' ברחובות הישג מרשים כאשר הצליחה 
היו,  שההערכות  אלא  קולות.   3050 לגרוף 
של  מכיוונם  יותר  הגיעו  הקולות  מרבית  כי 
בן  ומיכאל  מרזל  ברוך  של  יהודית'  'עוצמה 
מגרעין  ופחות   - חב"ד  לחסידי  בנוסף  ארי, 

מצביעי ש"ס.
יצוין, כי המגעים בין 'יחד' למפלגת 'הבית 
חב"ד,  חסידות  לתמיכת  הזוכה  היהודי' 
עליות  וידעו  ארוכים  חודשים  מזה  נמשכים 
את  האשימו  שב'יחד'  לאחר  וזאת  ומורדות, 
גדולה".  מאוד  אמינות  ב"בעיית  כהן  אמיתי 
אתה  משהו,  איתו  מסכם  שאתה  פעם  "בכל 
הבטיח  שהוא  אחר  מכיוון  שומע  כך  אחר 
לגורם שלישי את אותם הבטחות", אמר גורם 

ב'יחד'.

ב'יחד'  בחנו  האחרונים  בשבועות 
ובכללם  להתמודדות  שונות  פלטפורמות 
'כולנו' תוך שיתוף פעולה  איחוד עם מפלגת 

עם איש הציונות הדתית אמיר בננו.
בהבנות  ראתה  העיקרון  שברמת  ב'יחד', 
עם 'הבית היהודי' בסך הכל איחוד טבעי, היו 
רחשים  חב"ד,  בחסידות  הרקע  לרעשי  ערים 
שבשיגור  החיוניות  על  לערער  שביקשו 
לדברי  הראשונה.  בפעם  העיר  למועצת  נציג 
בניגוד  כי  היה  החשש  ב'יחד',  הגורמים 
שונים  הדברים  פני  להציג,  שמנסים  למה 
האלקטורלי  הכוח  מיצוי  אי  מפני  והחשש 
בין המפלגות עמד במרכז  כתוצאה מהחיבור 

ההתלבטות.
אלא שבשבועות האחרונים רשמו המגעים 
בין יחד לבית היהודי תאוצה, כאשר ראש העיר 
רחמים מלול הוכנס לסוד המגעים על ידי חבר 
המועצה אמיתי כהן. בניגוד לאיבה שנרשמה 
כהן  נחשב  הפעם  הקודמת,  בקדנציה  ביניהם 
גורמים  לפי  אליו.  הקרובים  האנשים  לאחד 
האחרונים,  בשבועות  לצדדים,  המקורבים 
בין  שהתקיימה  חשאית  פגישה  במסגרת 
רחמים מלול ליו"ר מפלגתו לשעבר אלי ישי, 
להניח  הוחלט  כאשר  'סולחה',  נרשמה  אף 
מאחור את המשקעים בין השניים כשהמטרה 

היא אחת, "הגדלת כוחו של כהן במועצה".
כזכור, מלול שנחשב היה לחייל של דרעי, 
היו"ר  ידי  על  לכנסת  ש"ס  מרשימת  הודח 
הקריירה  נגדעה  ובכך  ישי  אלי  שלה  הקודם 

שלו  הפוליטית 
כשהייתה בשיאה.

ולפי  הצדדים  בין  ההסכם  במסגרת  כאמור 
העיר,  ראש  של  בברכתו  אף  שונים,  גורמים 
העיר  ראש  יפעל  הבחירות  לאחר  כי  הוחלט 
לכך שהשליטה במועצה הדתית תעבור מידיה 
יפעלו  בנוסף  'יחד',  מפלגת  לנציג  ש"ס  של 
הצדדים להקצאה עבור מוסדות 'כסא רחמים' 

המבקשים להקים מוסדות חינוך ברחובות.
מהעובדה  אכזבה  מביעים  בש"ס  כי  יצוין, 
שראש העיר הנחשב באופן מוצהר לידיד ותיק 
לבשר  בעבר  היה  נחשב  ואף  דרעי  השר  של 
לגיטימציה  להענקת  פועל  ש"ס,  של  מבשרה 

למי שנחשב ליריב פוליטי של התנועה.
בסביבתו של ראש העיר הכחישו בנחרצות 
כל קשר למעורבות במגעים שנרשמו בין הבית 
היהודי למפלגת יחד והבהירו כי "ראש העיר 
עוסק  ואינו  הליכוד,  רשימת  בהצלחת  עסוק 

בחלוקת תפקידים לפני הבחירות".
'דגל  בין  הסכם  נחתם  השבוע  כך,  ובתוך 
התורה' לש"ס על ריצה משותפת, כפי שנעשה 
בבחירות האחרונות. את המקומות הראשונים 
ימשיכו לתפוס חברי המועצה הנוכחיים אבנר 
)דגל  מונטג  ושלמה  )ש"ס(  קזיוף  ושי  אקווע 
הרביעי  במקום  החדשות  הפנים  התורה(. 
והספק ריאלי יהיה יחזקאל ישעיהו, גבאי בתי 

כנסת ופעיל מוכר.

אלעד

לקראת קרב ענקים בין 'דגל התורה' וש"ס לבין 'שלומי אמונים': בהוראת גדולי ישראל, יתמודד סגן ראש עיריית 
ירושלים על ראשות העיר אלעד, מול ראש העיר המכהן ישראל פרוש, שזוכה לברכת ה'מועצת' של אגודה • כל הפרטים

פרסום 

ראשון
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טרור בגוש עציון: ארי פולד הי"ד
אריה לוין

התרחש   – הדין  חתימת  לפני  ספורים  ימים  השבוע,  בתחילת 
גוש  לצומת  שצמוד  'הרים'  לקניון  מחוץ  קטלני  דקירה  פיגוע 
עציון: מחבל דקר למוות את ארי פולד הי"ד, אב לארבעה, בן 
40 מאפרת – ואז נורה ונוטרל. מצבו של פולד הוגדר אנוש והוא 
פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהוא מורדם ומונשם 
– שם, בתום מאמצי החייאה, נקבע מותו. לא היו נפגעים נוספים 

באירוע.
ארי פולד הי"ד, נשוי למרים ואב לתמר, נעמי, יקיר ונתן, מתגורר 
ביישוב אפרת שבגוש עציון, שם היה חבר בכיתת הכוננות של 

היישוב.
בנושאים  התקשורת  בכלי  ולהתראיין  להתבטא  נהג  פולד 
פוליטיים. בתיאור על עצמו ברשת כתב: "אין פה משהו מסובך. 
מהשקרים  ונמאס  דרכינו  בצדקת  ומאמין  ארצנו  את  אוהב  אני 
ניהל עמוד רשת בשם  שמפיצים עלינו בעולם ומבית". הוא גם 
"ישראל שלנו" שבו כתב באחד הפוסטים: " ישנם  אנשים, מבית 
אנו,  שלנו.  הנהדרת  המדינה  על  ומלינים  שמתלוננים  ומחוץ, 
בתל  בין שזה  ובמדינה שלנו.  במי שאנחנו  גאים  הארץ,  אוהבי 
ולא  יודעים שזו ארצנו  אנו  יהודה או שומרון,  ירושלים,  אביב, 

מהססים להגיד זאת".

גיבור אמיתי
בהספד  גיסתו  שושנה  פותחת  אמיתי",  גיבור  היה  פולד  "ארי 
מטעם המשפחה: "האמין בעם ישראל, ארץ ישראל על פי תורת 
ונלחם באופן תמידי  ישראל. אהב את הארץ, היה מחנך, מורה 
שהאמת תצא אל העולם", היא אומרת ומוסיפה כי "עם ישראל 
וארץ ישראל איבד היום אביר אמיתי, שכל נשמתו ועבודתו היה 

לקדושת השם ועם ישראל. יהי זכרו ברוך".
ח"כ בצלאל סמוטריץ' כתב כי: "ארי פולד הי"ד היה חבר ותותח 
על בפני עצמו, אחד מלוחמי ההסברה הגדולים ביותר של מדינת 
והוא גם אח של איתן השותף התותח  ישראל בתקשורת הזרה. 
שלי לעשיה בכנסת. מעבר לכעס ולתסכול הכללי עצוב לי מאוד 

ונקם  יקום  עבדיו  דם  כי  עמו  גויים  'הרנינו  האישית.  ברמה  גם 
ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו'".

של  למשפחתו  תנחומים  שלח  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
נלחם בגבורה  כי "בכוחותיו האחרונים ארי  הנרצח פולד ואמר 
במחבל ומנע אסון כבד יותר. הוא היה אב נפלא לארבע ילדים 

שנאבק על האמת לטובת ההסברה הישראלית".
עודד רביבי, ראש המועצה המקומית אפרת, אמר כי פולד היה 
ונפטר  מחבל  ידי  על  שהותקף  טוב  ואיש  הכוננות  כיתת  "חבר 
מלווים  המועצה  מקצועיים של  צוותים  החולים.  בבית  מפצעיו 

את בני המשפחה".
שגריר ארצות הברית דיוויד פרידמן ספד אף הוא לפולד, שהחזיק 
מותו של אחד  על  "אמריקה מתאבלת  באזרחות אמריקנית.  גם 
של  נלהב  מגן  היה  הוא  פלסטיני.  טרוריסט  ידי  על  מאזרחיה 
ישראל ופטריוט אמריקני. הוא ייצג את המיטב של שתי המדינות 

וייחסר לכולם. אנו שולחים תנחומים למשפחתו".
הערבים  "השכנים  כי  בתגובה  אמר  נאמן  המועצה שלמה  ראש 
שלנו יצטרכו להכריע בשאלה מאוד פשוטה: הם חיים איתנו כאן 
ומתנהגים כמו בני אדם - או שהם בוחרים בדרך תקיפה ואז הם 
זה,  ישלמו את המחיר". נאמן הוסיף כי "אנחנו לא נאפשר את 
צה"ל לא יאפשר את זה, הממשלה לא תאפשר את זה וגם אם פה 
ושם אנחנו נפגעים, בסופו של דבר הניצחון איתנו והמאבק אלים 

נגדנו לא ישתלם להם. אנחנו כאן כדי לנצח".
מהעיירה  ביטחוני  עבר  ללא   16 בן  ג'בארין,  חליל  המחבל, 
על- נורה  בעבר,  רבים  מחבלים  יצאו  שממנה  יטא  הפלסטינית 

ידי אזרח שעבר במקום ופונה לבית החולים שערי צדק כשהוא 
לשלול  במטרה  הקניון  בתוך  סרקו  הביטחון  כוחות  בהכרה. 

אפשרות שמחבל נוסף הסתנן למקום.
במתחם הקניות מבלים ישראלים ופלסטינים ובשל ריבוי פיגועים 
בו  והוצבו  פלסטיניים,  רכב  כלי  לכניסת  נסגר  המתחם  בעבר 

חיילים כמו בכל צומת. 
יטא ידועה כיצואנית טרור מרכזית בגדה. מכפר סמוך לה יצאו 
שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי במתחם שרונה בתל אביב, 
נוספים שבוצעו  בולטים  פיגועים  בני אדם.  נרצחו ארבעה  שבו 
על-ידי תושבי העיירה וסביבתה היו ברהט - שם נדקרה שלומית 
 - גת  ובקריית  עת שסיירה בשוק המקומי,   2016 בפברואר  גונן 

כאשר מחבל חטף נשק מחייל בתחנת אוטובוס וחוסל לאחר קרב 
יריות.

בחמאס ובג'יהאד האסלמי בירכו על הפיגוע המזעזע והרצחני: 
במקביל  שבא  לחם,  בבית  הדקירה  פיגוע  על  מברכים  "אנחנו 
לקורבנות עמנו בצעדות השיבה", אמרו בחמאס כשהם מקשרים 
בין הפיגוע להתחממות בגבול הדרומי. "הפיגוע מבהיר כי עמנו 
ממשיך באינתיפאדת ירושלים. זוהי זכותו הלגיטימית להשתמש 

בהתנגדות ובכל אופניה נגד הכיבוש". 
טבעית  תגובה  הוא  "הפיגוע  כי  אמרו  האיסלאמי  בג'יהאד 
אדמתנו  עמנו,  נגד  הציוני  הטרור  שמבצע  ולפשעים  לתוקפנות 
עמנו  ובני  אנשינו  את  משבחים  אנו  לנו.  הקדושים  והמקומות 
בגדה המערבית וקוראים להתנגדות כוללת עם ישראל ולביצוע 

פיגועים נגד המתנחלים".
לשר  מכתב  כתב  ליהודים  אדם  בזכויות  העוסק  בצלמו  ארגון 
וח"כ  הביטחון  שר  סגן  היועמ"ש,  בצה"ל,  בכירים  הביטחון, 
הריסה  צו  מיידית  להוציא  "דורשים  הם  לפיו  סמוטריץ  בצלאל 
נשלח  הארוך  המכתב  פולד".  אורי  את  שרצח  המחבל  לבית 
לצד  נימוקים.  של  רב  מספר  כולל  והוא  דין  עורך  באמצעות 
המכתב, שוחח מנכ"ל הארגון עם כל ישראל ואמר כי "לאזרחי 
עוד  מהמחבלים".  להיפגע  ולא  ברחוב  ללכת  הזכות  ישראל 
הפיגוע  גם.  ייהרס  ביתך  הרסת?  מחבל:  כל  "ידע  הוסיף: 
הקשה הוכיח שוב ושוב כי ההרתעה הישראלית נשחקה עד דק 
והתמוססה. חייבים לשנות דיסקט. לעצור את הטרור ביד ברזל 
על ידי הרס בתי המחבלים, גירושם, החמרת תנאי הכליאה ועונש 

מוות".

פיגוע דקירה סמוך לקניון 'הרים' בצומת גוש עציון: מחבל בן 16 מהעיירה יטא דקר למוות את ארי פולד הי"ד, אב לארבעה ולוחם הסברה 
ישראלי • נתניהו: "בכוחותיו האחרונים מנע אסון כבד יותר" • המחבל נורה ונפצע

 אני מזמין אתכם, תושבי בני ברק, לשיחה פתוחה עם ח"כ אבי דיכטר, 
יו"ר ועדת החוץ והביטחון וראש השב"כ לשעבר 
 ביום חמישי, י"ח בתשרי, )27/9( בסוכת הליכוד 

בבני ברק, רחוב יהודה הלוי 3 בשעה 20:00
כיבוד קל במקום
חג סוכות שמח!

 יעקב וידר
 יו"ר הליכוד בבני ברק

וראש רשימת מחל למועצת העיר

הזמנה אישית
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פתוח במוצ"ש

בס"ד

₪ 3990

פינת אוכל עגולה שיפוע
עץ מלא כולל פתיחה וכסאות

מיטה וחצי קפיצים
מבודדים/ללא קפיצים במגוון צבעים

חדר שינה
קומפלט

מזנון ושולחן
איקס

ארון הזזה
 160 ס"מ

פינת אוכל כולל 6 כסאות
והגדלות

₪ 3990

₪ 1990

₪ 1990

₪ 2590

₪ 1490

₪ 4790

הפסח
הזה

כולו דיזיין
רהיטי

מעצבים

)צמוד לפרטנר(

סלון פינתי בבד רחיץ

האורגים

מתחייבים לאספקה 
עד פסח

& 2690

ארון הזזה  כורסה מעוצבת
בבד רחיץ

סלון פינתי  פינת אוכל ליאו 
כולל כסאות

 חדר שינה אפוקסי קומפלט
כולל מיטה יהודית וארגזים

 פינת אוכל עץ מלא
כולל כיסאות

&1490 &990

&3490 &3890

&3990

&790





י"א בתשרי תשע"ט 242420/9/18 בני ברק

ביקור מרגש לחוה"מ סוכות במרכז ההיסטורי של חברת 
אגד - הכניסה והחניה חופשית

השבוע  הוקדש  זילברשטיין  הגר"י  של  השבועי  השיעור 
סיני  ורב הסניף הגאון רבי  לשאלות מתנדבי איחוד הצלה 
הלברשטאם • במהלך השיעור אמר הרב זילברשטיין: "זוהי 

זכות לנו שהרב הלברשטאם רבינו"

הילה פלאח

במרכז ההיסטורי של אגד בחולון, מוצגים למעלה 
מ-80 אוטובוסים ושלל מוצגים המספרים את סיפור 

85 שנות היסטוריה של תחבורה ציבורית בארץ.
מהאוטובוסים  חלק  על  לעלות  יכולים  המבקרים 
התחבורה  של  הראשונים  בימיה  להיזכר  הישנים, 
הציבורית במדינה שבדרך, או לגלות אותם בפעם 
זאת  למבוגרים  חוויה,  זאת  לילדים  הראשונה. 
הפרט  עד  וחודשו  שופצו  האוטובוסים  נוסטלגיה. 
האותנטי  האבזור  המקוריים,  הצבעים  עם  הקטן 

ורובם אף נמצאים במצב נסיעה. 
גם רכבים ששירתו את אגד כמו מכלית, אוטובוסי גרר 
זוכים לכבוד המגיע להם.   נהיגה,  ואוטובוסים ללימוד 
ולראות  לשבת  ניתן  המשופצים  מהאוטובוסים  בחלק 
עם  הכרטיסיות  ומנקב  הכסף  ופורט  הנהג  תיק  את 
הצורות האישיות של כל חבר אגד, שהיה בשימוש לפני 

עידן ה"רב-קו" וכרטיסי הנייר המודפסים. 
נח  בחולון,  אגד  של  ההיסטורי  המרכז  מנהל  לדברי 
סמוך  שנמצא  אגד,  של  ההיסטורי  "במרכז  סלוצקי, 
בשפה  היסטוריה  ולהרגיש  לראות  ניתן  אילון,  לנתיבי 
כאחד.  ומבוגרים  ילדים  לב  אל  שמדברת  פשוטה 
לרוב  ולכן  שנים   85 לאוטובוס  נרדפת  מילה  היא  אגד 
האוטובוסים העתיקים יש סיפור: החל מהפורד טפלה 
המושבות  בין  ה-30  בשנות  שנסע  ביידיש(,  )סיר 
ושימש גם להובלת ביצים, כדי חלב, תרנגולות וירקות, 
למחרת  נחלים  בצומת  שהותקף   2094 אוטובוס  דרך 

ההצבעה של כ"ט בנובמבר, האוטובוס הראשון שנסע 
הקומותיים  לאוטובוס  ועד  הימים  ששת  לאחר  לסיני 

שפעל בשירות אגד בשנות ה-90. 
שומרון  דן  ברח'  ממוקם  אגד,  של  ההיסטורי  המרכז 
בחולון, ויפתח את שעריו בחוה"מ סוכות בימים שלישי 
 . – חמישי, א – ג חוהמ"ס, בין השעות  8:30-12:30 
ביום ו', ד' חול המועד, וביום א', ערב שמחת תורה, בין 
השעות  8:00-12:00. הכניסה חופשית וכך גם החנייה. 
בימי  אגד  של  ההיסטורי  המרכז  פתוח  השנה  במשך 
שישי, בין השעות 8:00 – 12:00, כאשר בימים ראשון 
עד חמישי פתוח המרכז ההיסטורי של אגד  לקבוצות 

בלבד ובתאום מראש בין השעות  11:30 – 8:00. 
ניתן לתאם ביקור בטלפון: 03-9142361 או בפקס: -03

.9142364

עוזי ברק

התורה  גדולי  מועצת  חבר  של  השבועי  השיעור 
סיני  הרב  לשאלות  הוקדש  זילברשטיין  הגר"י 

הלברשטאם ומתנדבי איחוד הצלה.
את  זילברשטיין  הרב  הקדיש  האחרון  בשבוע 
הישועה  מעייני  הרפואי  במרכז  השבועי  השיעור 
לשאלות מתנדבי איחוד הצלה אשר הועלו בפניו 
מפי רב סניף בני ברק של איחוד הצלה הרב סיני 

הלברשטאם.
את פתח שיעורו הקדיש הרב זילברשטיין על גודל 
מכיר  הוא  אשר  הצלה  איחוד  מתנדבי  של  הזכות 

ידידותו  את  נס  על  והעלה  הפעילות  את  ומלווה 
עם דוד הרב ומי ששימש כנשיא הצלה הגאון רבי 

משה הלברשטאם זצ"ל.
לאחר מכן במשך כשעה יחד עם מגוון הפרופסורים 
לרב  והוכנו  שהוצגו  בשאלות  דנו  והרופאים 
רכז  עם  יחד  ברזילי  מרדכי  הרב  הסניף  נשיא  ע"י 

ההלכה הארצי הרב נפתלי הלפרין.
המרכז  נשיא  אירח  שבוע  כמידי  השיעור  את 
הרפואי הרב ד"ר רוטשילד וכיבדו הנהלת הארגון 
והנהלת  טייטלבוים  משה  הרב  המנכ"ל  בראשות 

הסניף בראשות אפי פלדמן.

תאגיד המחזור 
אל"ה 

ממשיך במבצע

בד"צ ועדת מהדרין 
מקיים בחוהמ"ס 
כינוסים תורניים 
בנושא הידורי 

כשרות בחלב ומוצריו 

 לעלות על האוטובוס הראשון, 
ובחינם

הפרופסורים והרבנים 
דנו בשאלות שהוצגו

הילה פלאח

המחזור  מבצע  של  השישי  השבוע 
ואחד  חמישים  של  סיפורם  את  מביא 
משאלה.  שהגשימו  מאושרים  זוכים 
סיפור  הזוכים  עשרות  מבין  אחד  לכל 
המופלאה  הדרך  את  שממחיש  משלו 
להגשים  הדרך  ועל  לסביבה  לתרום 
החשיבות  את  ציינו  הזוכים  משאלה. 
לפעילות  מייחסים  שהם  הרבה 
המחזור, ושמחו על הגשמת המשאלות 
 6 יוקרתיות,  מצלמות   19 באמצעות 
פנדורה  צמידי   8 משוכללים,  רחפנים 
שיאנית  ערך.  יקרי  פרסים  מגוון  ועוד 
לאחריה  המצלמה,  היא  המשאלות 
בסדר  אחריהן  ומיד  פנדורה  צמידי 
קורקינטים,  אופניים,  רחפנים,  יורד 
ערכת  ניו-יורק,  בובת  פליימוביל, 

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

פליימוביל, קורקינט ורחפן.
ומאפשרות  מגוונת  רשימת המשאלות 
כוללת:  הרשימה   שבוע.  מדי  זכייה 

אופניים,  לגו,  פליימוביל,  משחקי 
קורקינט, וערכת ספרים מהודרת, בובת 
ניו יורק  ואביזרים, רחפן עם מצלמה, 

צמיד פנדורה ומצלמה. 
המשתתפים  בין  שיבחר  הגדול  הפרס 
בתשרי  ב-כ"ג  המבצע  סיום  עם 
- ארוחת ראש חודש כיתתית  תשע"ט 
אחת. "מלך/כת המיחזור", שת/יאסוף 
הבקבוקים,  במיחזורית  ות/ימחזר 
לכיתה  חבריו/תיה  כל  את  ת/יזכה 

בארוחת ראש חודש טעימה.
רוצים להשתתף בפעילות  "מיחזורית 
בקבוקים  אספו  המשאלות"? 
)ליטר  מפלסטיק  ריקים  משפחתיים 
וחצי ומעלה(, רשמו את מספר הטלפון 
שלכם  על כל בקבוק, ציינו על הבקבוק 
את מספר המשאלה שבחרתם, השלימו 
"בקבוקים  למשפט  מקורית  מילה 
גדולים"   יצאתם  ל___________ 
ורשמו אותה על הבקבוק והשליכו את 

הבקבוקים למיחזורית הקרובה. 
השכונות   בכל  כמו  הארץ,  ברחבי 
החרדיות, מוצבות כ23,000 מיחזוריות 
הגדולים  השתיה  בקבוקי  לאיסוף 
המשאלות",  "מיחזורית  מפלסטיק. 
שהחלה בתחילת תקופת "בין הזמנים" 
תסתיים ב-כ"ג בתשרי תשע"ט )-23.7

2.10.2018(. הפעילות על פי תקנון.

אלי כהן

בד"ץ 'ועדת מהדרין' תנובה יקיים בימי חול 
הידורי  בנושאי  תורניים  כינוסים  המועד 
כשרות  בחלב ובמוצריו. הרבנים הגאונים 
מהדרין',  'ועדת  בד"ץ  חברי  שליט"א, 
להיבטים  שיוקדשו  שיעורים  ישמיעו 
יתקיימו  ומוצריו.   החלב  בכשרות  שונים 
ארבעה כינוסים בבני-ברק, אשדוד וחיפה.  
בחול המועד פסח  דומים התקיימו  כנסים 
השנה בהשתתפות שוחרי תורה רבים מכל 

החוגים והעדות.
בסוגיות   יתמקדו   בכנסים  השיעורים 
כמו  מהודרת.  בכשרות  ומוצריו  החלב 
בימי  שיתקיימו  מהכינוסים  אחד  בכל  כן, 
ייחודית  מצגת  תוקרן  סוכות,  המועד  חול 
הכשרות  מערכת  על  מקיף  מבט  שתספק 

המהודרת של תנובה. 
ב'  רביעי,  ביום  יתקיים  הראשון,  הכינוס 
בבית  בצהריים   1 בשעה  המועד,  דחול 
אשדוד,  ז'  ברובע  חיים'  'אמרי  המדרש 
בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב אברהם 
יהושע הורביץ והרב פנחס לייבוש פדווא 

שליט"א,  חברי בד"ץ ועדת מהדרין. 

כינוס שני יתקיים באותו יום, בבית המדרש 
המרכזי דחסידי סערט-ויזניץ רח' חזון איש 
23 בבני-ברק, לאחר תפילת מנחה בשעה 
על  האידיש  בשפת  יימסר  השיעור   .6:10
הורביץ  יהושע  אברהם  הרב  הגאון  ידי 

שליט"א, חבר בד"ץ ועדת מהדרין. 
בשעה  המועד,  דחול  ג'  חמישי,  ביום 
12:30 יתקיים בחיפה כינוס בבית המדרש 
ויזניץ.  ברמת  דחסידי סערט-ויזניץ  הגדול 
לנדאו  דוב  הרב  הגאון  יעביר  את השיעור 
שליט"א, חבר בד"ץ ועדת מהדרין, שישא 

את דבריו באידיש לבקשת הנוכחים. 
תורני  כינוס  יתקיים  בראשית  במוצש"ק 
בבית המדרש אהל תמר ברחוב יונה הנביא 
הרב  הגאון  ע"י  יינתן  השיעור  ברק.  בבני 
מהדרין,  ועדת  בד"צ  יו"ר  גרוס,  מרדכי 
גאב"ד חניכי הישיבות  ובהשתתפות הרב 
בד"צ  כשרות  מפקח  שלזינגר,  אברהם 

ועדת מהדרין.
הגר"מ  בראשות  מהדרין  ועדת  בד"ץ  על  
הרבנים  נמנים  שטרן,  והגרי"מ  גרוס 
הורוויץ,  הגר"י  אדרעי,  הגר"ע  הגאונים 

הגר"ד לנדאו והגרפ"ל פדווא. 



ציבור בני התורה מוזמן למעמד האדיר
לכבודה של תורה

קהילת חניכי הישיבות בא"י
בנשיאות מרן הגר"ש קורח שליט"א

גאב"ד בני ברק | גדו פוסקי יהדות תימן

וסיום הש"ס

שיתקיים ברצות ה' ביום חמישי י"ח תשרי ג' דחול המועד סוכות
באולמי ארמונות חן, רח' שלמה המלך 29 בני ברק

ספרי הרב ימכרו במקוםאולם מיוחד לנשים לבירורים: 050-416-16-65

שיתקיים ברצות ה' ביום חמישי י"ח תשרי ג' דחול המועד סוכות
ל ל ל

    18:00  מעמד תפילת הילדים שע''י ארגון
19:30  תפילת ערבית ולאחמ''כ שמחת בית השואבה

בראשות מרנן ורבנן גדוי ומאורי התורה שיט"א
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המעמד לרפואת מרן רבינו רבי שלמה בן יחיא קורח שליט"א 

המרכז לתשמישי קדושה
ם י ר ח ו ס ו ם  י ד י ח י ל

יונתן: 050-362-36-88
רבי עקיבא 135

בני ברק
טל. 03-6162255

המעמד לעילוי נשמת
ר' אפריים ז"ל בן רבי משה ושושנה גדסי שיבלחט"א
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 גפילטע פיש | קרעפלך | כרוב ממולא | אוכל מוכן | הרינג מיוחד | מעושנים | מעל 70 
סוגי סלטים | כל סוגי החלות כוסמין, קמח מלא, ללא סוכר | עוגות ממאפיות בוטיק | עיתונים 

| פיצוחים | ממתקים | מארזי שוקולד ופטיפורים | ליקרים ומשקאות חריפים
מגוון עוגות של מאפיית ביסקוטי

הסוף לפקקים ולדוחו"ת החנייה
שירות חדש ללקוחותינו היקרים 
 כדי לחסוך זמן יקר בערב החג 

 שירות משלוחים עד הבית בהזמנה מראש 
בטלפון: 03-5568316   או 050-4111563

*למזמינים מראש     *במינימום הזמנה

5+1 על כל היינות
*הזול מביניהם   *אין כפל מבצעים   אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע להימנע משתיה מופרזת

 טעימות של
יין וליקרים

 כל האוכל המוכן בכשרות
הרב לנדא שליט"א

 מבצעים מיוחדים לחברי מועדון פורטו: 
 4+1 על כל הסלטים, 10% הנחה על כל העוגות, 

15% הנחה על מגוון יינות יקב נטופה

מבצע החג

הופעה
של החלקה 

אומנותית 

היכל הקרח של ישראל

מחליקי� על הקרח ונהני� מחוויות מרגשות ומהנות ב�וכות

25-27/9
ימי� שלישי עד חמישי

ב-12:30 וב-17:00

שתי הופעות בימי�: 

מ�יבה על הקרח
החלקה לצלילי

מו�יקה                                                                                                                                                                                                                                                               

בחוה״מ �וכות בימי�:
 25-27/9

ימי� שלישי עד חמישי
בי� השעות: 21:00-24:00 

הכניסה משד' ירושלים פינת רחוב מפרץ שלמה, 
בפארק פרס חולון, בסמוך למוזיאון הילדים
שעות הפעילות בהיכל הקרח יש להתעדכן באתר  
הבית שלנו: icepeaks.co.il | טל: 03-5323008     

�וכות 
בהיכל הקרח!
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מיוחדת היא מצוות סוכה בסודותיה 
הקו  את  בה  למצוא  ניתן  וברמזיה. 
שלא   - לעמים  ישראל  בין  המבדיל 
כמשפחות  שמנו  ולא  הארצות  כגויי  עשנו 
מעבר  יום  ציון  העולם  באומות  שאילו  האדמה, 
כאשר  ובהישג,  בהצלחה  מובלט  לטוב,  מקושי 
העבר השפל והלא נעים מצוין רק בציור כלשהו 
שאותו  שהיה  מה  את  במעט  להזכיר  מיניאטורי 
"הסוכה"  של  שבמקרה  כך  לשכוח.  רוצים 
מתלבט  היה  החג  במדבר,  נדודינו  את  המציינת 
בעיקר בשמחה בתוך הבית ואולי אף בארמונות 
היציאה  את  בעליל  לחוש  כדי  וכדו',  מפוארים 
לא  אנו,  לעומתם  קבע.  לדירת  ארעית  מסוכה 
אלא  הקבוע,  בביתנו  החג  את  חוגגים  שאין  רק 
יוצאים מדירת הקבע לדירת ארעי כדי לזכור את 
הקושי, עד שמעמידים בצל את מה שנראה קבוע 

ועומד במשך כל השנה. וכל זה למה?
הסוכות,  חג  של  במהותו  נמצא  לכך  ההסבר 
יציאת  של  ההיסטוריה  את  לציין  בא  שאינו 
מצרים בלבד. הוא לא חג של ציון נקודתי כלשהו 
לסמל  הוא  עיקרו  אלא  והשתנה,  שהיה  למה 
ההווה  שלנו.  הארוכה  וההיסטוריה  מהותנו  את 
העכשוי יחד עם העתיד, התקווה והאמונה. ואם 
של  'ביתו  הפתגם  מקובל  העולם  אומות  אצל 
הוא  היהודי  של  מבצרו  הרי   , מבצרו'   – אדם 
הוא  ובזה  ומצוותיה,  התורה  וקיום  בה'  אמונתו 
לצאת  התורה  מצווה  ולכן  שמחתו.  את  מציין 
תוך  הארעי,  בבית  ולהתגורר  הקבוע  מהבית 
שמחה עצומה, כמצוות חג הסוכות שהוא "זמן 
שמחתנו". כי בכך אנו מבטאים ששמחתנו הינה 
לבטא  הבאה  ועמוקה  אמיתית  פנימית  שמחה 

אמונה בה' ובתורתו.
מפרמישלאן  מאיר  רבי  אומר  היה  ועוד,  זאת 
"המצטער  סוכה:  במסכת  המשנה  על  זצוק"ל 
בצרה,  הנמצא   – המצטער  הסוכה".  מן  פטור 
פטור מן הסוכה – הסוכה פוטרת ומצילה אותו 
בה'  אמונה  היא  מהותה  שהרי  ויגון.  צער  מכל 

ובתורתו, ובזכותה ניצולים מכל צרה וצוקה.
שלמה  הרב  של  המיוחדת  סוכתו  על  מסופר 
בירושלים.  העתיקה  העיר  של  רבה  כהנא,  דוד 
רבים מאנשי ירושלים עשו לעצמם נוהג בדרכם 
אל הכותל המערבי, להיכנס אל סוכתו של הרב, 
ולהמשיך  ושמחה  תורה  בדברי  שם  להתבשם 
אל הכותל המערבי. רבות התאמץ הרב על דבר 
קיום מצוות סוכה. הוא החל לבנותה מיד במוצאי 
יום הכיפורים. תמיד דאג שתהיה גדולה ורחבת 
צאצאיו  הרבים.  האורחים  את  להכיל  כדי  ידיים 
החג,  כניסת  עד  במרץ  שוקדים  היו  הצעירים 

לייפות את הסוכה ולקשטה בכל פאר והדר.
מנהג מוזר אחד נהג הרב. בשעה שכל סוכות 
של  סוכתו  החג,  בליל  היטב  מוארות  היו  העיר 
הרב כהנא הייתה תמיד חשוכה בליל חג הסוכות. 
נרות  לאור  אך  גדולה,  בשמחה  נערכה  הסעודה 
לשבת  הרב  הוסיף  הנרות  כבו  וכאשר  בלבד. 
כל  תורה  בדברי  ולעסוק  תלמידיו  עם  בסוכה 

הלילה, בחשיכה מוחלטת.
את  לספר  הרב  הואיל  הסוכות  מימי  באחד 
עולם  מלחמת  ימי  הימים  המוזר:  מנהגו  פשר 
 )1939 )ספטמבר  ת"ש  שנת  בתחילת  השנייה. 
נכבשה פולין בידי הנאצים. בהתקרב חג הסוכות 
הפעם  כי  בוורשה,  רב  ששימש  כהנא  הרב  ידע 
המינים  ארבעת  ובמצוות  בסוכה  להדר  יוכל  לא 
כהרגלו. לא היו בנמצא לולבים, הדסים וערבות. 
קמינר,  משולם  ר'  בידי  נמצא  אחד  אתרוג  רק 
הממונה על בית העלמין בוורשה. הקמת הסוכה 
של  ביתו  במחסן  אמנם  אפשרית.  בלתי  היתה 
הרב היו שמורים הקרשים והדפנות לסוכה אולם 
הקמתה היתה כרוכה בפיקוח נפש ממש. הנאצים 
היה  עלול  יהודי  סממן  וכל  ברחובות,  הסתובבו 

להגביר את תאבונם לעשות שפטים בבית.
עם זה, הרב כהנא לא רצה בשום אופן לוותר 

על המצוה החביבה עליו כל כך. קודם החג שוטט 
החצרות,  באחת  חבויה  פינה  לאתר  כדי  באזור, 
שבה יוכל להקים את סוכתו. לבסוף נמצאה כזאת 
בחצר הבית השלישי שליד ביתו. בעזרת תלמידיו 
הוציא ממחסן ביתו את הקורות והדפנות, העמיד 
את הסוכה על תילה, וסביבה תלה בגדים וסדינים 

רטובים, כדי שייראה כאילו נתלו לייבוש.
סוכתו  אל  בשקט  הרב  נכנס  החג  ליל  בהגיע 
החשוכה עם שניים מתלמידיו. הם ערכו קידוש 
על שתי פרוסות לחם ושוחחו בלחש. מעדני חג, 
בסוכה.  היו  לא  שמחה  סממני  ושאר  קישוטים 
עילאית  שמחה  הציפה  הרב  של  ליבו  את  אולם 
אדירה על הזכות שעלתה בידו לקיים את המצווה 

כהלכתה.
הנאצים  של  חשדם  את  לעורר  שלא  כדי 
ששוטטו בכל פינה, נשארו הרב ותלמידיו בסוכה 
והמציאות  הפחד  למרות  הלילה.  כל  במשך 
אלא  ונוראותיה  המלחמה  על  דיברו  לא  הקשה, 

במעלות החג ובמצוותיו. 
וכך לימד הרב לתלמידיו: "תמיד שאלתי את 
עצמי – מתי מתקיימת שמחת החג בשלמותה? 
הלוא לשמחת החג מצטרפים עוד מרכיבים, כמו: 
ועוד שיש בהם  מגדנות  צוותא,  מנוחה,  אכילה, 
גם הנאה גשמית. היום למדנו כי בשעה שיושבים 
בסוכה ריקה מכל אלה, בלי אור ומעדני חג, ובצל 
להכניס  מתאמצים  זאת  ובכל  והפחד,  החששות 
שמחה בלבנו – זוהי שמחה של מצוה ממש. זוהי 
שמחה פנימית מעצם קיום המצווה, המתקיימת 
בשלמותה במצב כזה דווקא, בלי דברים נוספים 

המצטרפים אליה.
הרוח  לדיכוי  הנאצים  פעלו  ימים  באותם 
היהודית, בשאיפה להשפיל את היהודים ולהפוך 
אותם לכנועים. אחד האמצעים לכך היה השפלת 
בעם  כח  נוסכים  הרבנים  כי  ידעו  הם  הרבנים. 
בהם  לפגוע  ביקשו  ולכן  רוחו,  את  ומחזקים 

תחילה.
כך קרה, שבדיוק באותו לילה, לילה ראשון של 
חג הסוכות, באו הנאצים אל ביתו של הרב כהנא. 
משמיעים  כשהם  הלילה  באמצע  באו  כהרגלם, 
הרובים.  בקתות  הדלת  על  ומכים  קללות 
כשנפתחה הדלת בידי הרבנית המפוחדת, פשטו 
הללו בכל הבית, ועשו חיפוש מדוקדק בכל פינה. 
כשלא  כמאובנת.  הרבנית  עמדה  עת  אותה  כל 
מצאו את מבוקשם, הצמיד אחד החיילים את קנה 
אקדחו אל בין עיניה וקרא: "אמרי לנו מיד היכן 
להוציא  הרבנית  הצליחה  בקושי  ולא...".  הרב, 
מפיה את המילים: "הוא נעלם בעת ההפצצות". 
זה היה הסבר מתקבל גם על דעתם של המרצחים, 
שכן בעת ההפצצות נעלמו עקבותיהם של רבים. 
"הרב  התושבים  בפנקס  הגרמנים  רשמו  לפיכך 

נעלם".
תלמידיו.  עם  בסוכה  הרב  ישב  שעה  באותה 
גם הוא שמע את הצעקות וההמולה, אך לא ידע 
שמדובר בעצם בו. רק למחרת, כאשר שב בלאט 
לביתו, סיפרה לו אשתו את הנס שאירע לו באותו 

לילה.
בתפילת החג של אותו בוקר עלה הרב לתורה 
ורבת תחתים  'הגומל'. לאחר דרך ארוכה  ובירך 
הצליח להינצל מציפורני הנאצים ולהגיע בשלום 
ושנה  שנה  בכל  כי  החליט   הוא  הקודש.  לארץ 
יעשה זכר והודיה לנס שאירע, ויזכיר לעצמו כיצד 
אפשר לקיים את מצוות שמחת החג בשלמותה, 
גם בסוכה חשוכה, שאין בה אור ומרכיבי שמחה 

אחרים.
וצוקה.  צרה  מכל  ומצילה  פוטרת  "הסוכה" 
משום  ועמוקה,  פנימית  שמחה  מבטאת  היא 

שהיא מבטאת את מבצרו של היהודי- הרוח.
יה"ר ששמחת החג תשפיע על כולנו להצילנו 
ה'  וישיאנו  ומחלה,  נגע  ומכל  וצוקה  צרה  מכל 
אלוקינו את ברכת המועד לחיים טובים ולשלום, 

לשמחה ולששון.

המצטער פטור מן הסוכהקישוטי הסוכה 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ָׂשֵמַח  ַאְך  ְוָהִייָת  ְּבַחֶּגָך..  ְוָׂשַמְחָּת 
)דברים ט"ז, יד-טו(. במצוות הסוכה 
מקיימים  מצוה  כל  פלא,  דבר  ישנו 
אנו באיבר מסוים, תפילין ביד ובראש, נטילת 
מצוות  בעיניים,  הראיה  מצוה  ביד,  לולב 
במצוות  אך  בפה,  התורה  ולימוד  התפילה 
סוכה מקיימה האדם בכל רמ"ח אבריו ושס"ה 

גידיו, כיון שנכנס עם כל גופו לסוכה.
ישנן בסה"כ שתי מצוות שמקיימם האדם 
ומצות  ישראל  ארץ  ישוב  מצות  גופו,  בכל 
בתהילים  המלך  דוד  רמז  זה  ודבר  סוכה, 
ּוְמעוָֹנתוֹ  ֻסּכוֹ  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  ג'(  )פרק ע"ו פסוק 
שלימות,  מלשון  ְבָׁשֵלם"-  ְבִצּיוֹן,"ַוְיִהי 
מצות  זו  גופו,"סוכו"-  בכל  שמקיימה 
מעון-מגורים(  )מלשון  הסוכה,"ּוְמעוָֹנתוֹ 
ְבִצּיוֹן"- שגר בציון הלא היא ארצנו הקדושה 

)משמיה דהגאון מווילנא זצוק"ל(.
הוא  בסוכה  האדם  שנמצא  ורגע  רגע  בכל 
מקיים מצוה, וזאת מלבד מה שהסוכה סוככת 
מגינה ושומרת על האדם )יעוי' במועד לכל חי 
סימן כ' סנ"א(, ולכן הצדיקים היו משתוקקים 
רגע בקיום מצוה  ומנצלים כל  להיות בסוכה 

יקרה זו.
רבי  והגאון  הקדוש  האדמו"ר  על  מסופר 
חיים מצאנז זיע"א שהיה מקפיד מאוד לפזר 
ָלֶאְביוִֹנים  ָנַתן  ִּפַּזר  ונצרכים,  לעניים  צדקות 
בפרט  ט(,  קי"ב,  )תהילים  עֶֹמֶדת  ִצְדָקתוֹ 

בערבי שבתות וימים טובים.
באחת הפעמים פיזר הרב צדקות רבות יתר 
על המידה, עד שלא נשאר לו עוד כסף לתת, 
והלך לאחד  מוכן להפסיק,  היה  לא  אך הרב 
כסף  סכום  להלוות  וביקש  העיירה  מעשירי 
בנו  לפזר צדקות.  כדי שיוכל להמשיך  גדול, 
ניסה  אביו  מעשי  לפשר  הבין  שלא  הרב  של 
חיוב  שיש  מצינו  היכן  ושאל:"אבא,  להניאו 
לתת צדקה מכסף שאין לך? אם יש לך תיתן, 
אך אם אין לך מדוע אתה צריך להלוות כסף 

כדי לתת?"
השיב לו הרב בחיוך:"עד שיש לי מצוה כה 
יקרה שאני אוחז בה בכל כוחי רצונך לקחתה 
ממני? כולם מקשטים את הסוכה במיני בדים, 
ֵא- ֶזה  לקיים"  יפים,  וקישוטים  שרשראות 
ואני מקשט את  ב(,  ט"ו,  )שמות  ְוַאְנֵוהּו"  ִלי 
הסוכה בצדקות שאני נותן לעניים כדי שיוכלו 
להינות ולשמוח בחג, נוֹי הסוכה היפה ביותר 
)אהל  בחג.."  רעבים  יהיו  לא  שהעניים  הוא 

אברהם-מאמרים לחג סוכות עמוד א'(. 
סוג  ישנו  אך  קישוט,  של  אחד  סוג  זהו 
נוסף הנלמד ממצוות ארבעת המינים  קישוט 
הרחוקים  וחיבור  קירוב  והוא  בחג,  הניטלת 
רבותינו  רמזו  כידוע  הערבה.  מבחינת  שהם 
את  המינים  בארבעת  יב(  ל,  רבה  )ויקרא 
כל  ישראל,  בעם  שיש  האנשים  סוגי  ארבעת 
סוג יש בו תכונה מסוימת, אך רק בהתחברם 
מלשון  )שהיא  המצוה  את  מקיימים  יחד 

צוותא-יחד(, ומתחברים להקב"ה. 
דברים  שני  בו  יש  הדר,  עץ  פרי  האתרוג, 
לצדיק  ורומז  ריח,  וגם  טעם  גם  מועילים, 
לנפשיה  טיבותא  מחזיק  ולא  בתורה  העוסק 
)טובה לעצמו(, אלא מפיץ ומזריח את תורתו 
שמופץ  הזה  הטוב  כריח  ולדרים,  לארץ 

לרבים. 
יש  כן  בו, אך טעם  אין  ריח  הלולב, תמר, 
בו. ורומז לצדיק, ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח )תהילים 
צב, יג(, שהוא בעצמו עוסק בתורה, אך אינו 
האוכלו  שרק  הזה  כתמר  לאחרים,  מעבירה 

נהנה ממנו, אך העומד מרחוק לא נהנה. 
ריח  אך  לאכילה,  ראוי  לא  לעומתו  ההדס 
שעושים  מצוות  לבעלי  ורומז  בו,  יש  טוב 
בתורה  ולעסוק  לשבת  לעצמם,  אך  צדקות, 

ולזכות את נשמתם הם לא דואגים.

אין  לרוב,  המצויות  נחל  ערבי  והערבות, 
בהן לא טעם ולא ריח ורומזות לעמי הארצות 
ומעשים  מצוות  ולא  תורה  לא  בהם  שאין 
טובים, כערבה הזאת שלא ניתן להריחה, ואף 

לאוכלה אי אפשר לפי שטעמה מר כלענה. 
את  לקחת  הקדושה  התורה  אותנו  ומצווה 
ארבעת מינים אלו ולחברם יחד, ולא להחסיר 
מהם דבר, כי אם חסרות אפילו רק הערבות, 
הרי שלא מקיימים בכך את המצוה, דארבעת 
)כמבואר בשו"ע  זה  את  זה  המינים מעכבים 
סימן תרנ"א סי"ב(, ואף שקנה אתרוג מיוחד 
מהודרים  והדסים  ולולבים  במינו  ומהודר 
ביותר בהון עתק, בכל זאת אם לא הוסיף גם 
את הערבות אין כל ערך לשאר המינים, ולא 
הוֹן  ָּכל  ֶאת  ִאיׁש  ִיֵּתן  ִאם  המצווה,  את  קיים 
ֵּביתוֹ ָּבַאֲהָבה ּבוֹז ָיבּוזּו לוֹ )שיר השירים ח, ז(. 
יוסף  רבי  לגאון הצדיק  נחלת אבות  בספר 
כרבה הראשי  ימיו  )כיהן בסוף  זצ"ל  משאש 
של חיפה, הכרתיו אישית, איש אלוקים קדוש 
המקרין אורה סביבו, בחינת ָחְכַמת ָאָדם ָּתִאיר 
ָּפָניו-קהלת ח, א(, מסופר שבאחת מהעיירות 
אתרוגים,  להשיג  מאוד  קשה  היה  בחו"ל 
ולאחר מאמצים כבירים הצליחו יהודי המקום 
למצוא אתרוג אחד מהודר בסכום כסף גדול 
רב  בקושי  וכן  הקהל,  כל  בו  שישתמשו  כדי 
אף  הערבות  על  אך  ולולבים,  הדסים  השיגו 
לא  שותפי  דבי  )קדירה  דעתו  נתן  לא  אחד 
חמימא ולא קרירא-עירובין ג ע"א(, היות והן 
הארצות  עמי  כמו  מקום,  בכל  לרוב  מצויות 
ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר  ְוָיִציצּו  מקום,  בכל  שנמצאים 
קודם  קטפום  ולא  טז(,  עב,  )תהילים  ָהָאֶרץ 
ביום  המינים  ארבעת  מצוות  וביטלו  החג, 
וזאת מפני שחסרו את  טוב הראשון של חג, 
בערבות  מיוחד  מובן, מה  ולא  בדי הערבות. 
אלו, הרי הם רומזים לעמי הארצות, הרחוקים 
ומדוע  ריח,  וללא  ומצוות, ללא טעם  מתורה 
עם  יחד  לקחתם  כך  כל  התורה  הקפידה 

האתרוג הלולב וההדס?
בכך  הקדושה  התורה  לימדתנו  אלא 
טעם  לא  בהם  אדם שאין  בני  גם  גדול,  יסוד 
תורה  בהם  לנטוע  אפשר  זאת  בכל  ריח  ולא 
ויראה, וזאת על ידי חיבורם לצדיקים ולבעלי 
קולטת  כך  ולהדס,  ללולב  לאתרוג  החסדים, 
הערבה את ריח הנפלא שלהם, כאדם הנכנס 
הנפלא,  הריח  בגופו  ונקלט  בשמים  לחנות 
ֵּכן  ַעל  ְׁשֶמָך  ּתּוַרק  ֶׁשֶמן  טוִֹבים  ְׁשָמֶניָך  ְלֵריַח 
והופכת  ג(,  א,  השירים  )שיר  ֲאֵהבּוָך  ֲעָלמוֹת 

להיות חלק בלתי נפרד מהם. 
תפילות  )מנוסח  ַאַחת  ה  ֲאגּוָדּ ּכּוָלם  ְוֵיָעׂשּו 
גם  כולם,  את  לכלול  צריכה  האגודה  ר"ה(, 
את אלו שאין בהם תורה ומצוות, ואז יכולים 
דאין  שלם,  בלבב  ה'  רצון  לעשות  באמת 
שמחה לפניו יתברך יותר מהשבת נשמה יקרה 
הזוהר  שהפליג  וכפי  השכינה,  כנפי  לתחת 
בתיאור  ע"א(  קכט  תרומה,  )פרשת  הקדוש 
יודעים בני אדם כמה  זו דאלמלא היו  מעלה 
בני  שמקרבים  בכך  זוכים  הם  וזכות  תועלת 
לזכותם  אחריהם  רודפים  היו  רחוקים,  אדם 

כמי שרודף אחר החיים.
שבמקום  רבותינו  אמרו  לחינם  לא 
גמורים  צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי 
ְוִהְתַּגִּדְלִּתי  ע"ב(,  לד  )ברכות  לעמוד  יכולים 
ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי ְונוַֹדְעִּתי ְלֵעיֵני ּגוִֹים ַרִּבים ְוָיְדעּו ִּכי 
ֲאִני ה' )יחזקאל לח, כג(, שמו יתברך מתגדל 
נשמה  כל  הרחוקים,  קירוב  ע"י  ומתקדש 
הכבוד,  כסא  עד  העליונים  בעולמות  קשורה 
ניתק  הוא  עבירה  ועבר  חטא  שיהודי  וברגע 
את עצמו, ניתק את החוט המקשר בינו לבין 
הקב"ה וכשמחזירו בחזרה וקושרו שוב נמצא 
שהוא מקורב יותר, ולכן זוכים בעלי התשובה 

לסייעתא דשמיא מיוחדת. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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גבי  מעל  שלוחה  הלב  מכל  רבה  תודה 
והעומד  במלאכה  העוסקים  לכל  עיתונכם 
הבמה  על  העיר  קול  אנשי  בראשה, 
בקרב  להפיץ  לנו  נותנים  שהנכם  הנפלאה 
האור  רפואת  תורת  את  הקוראים  ציבור 
מדע  ח”ן  חכמת  וייחוד  שילוב  שהינה 
אלינו  הקוראים שחזרו  הם  ורבים  ורפואה 

והודו על הפצה זו.
שבוע  כל  הנאמנים  הקוראים  לכם  גם 
לטור זה אנו מודים ככתוב כמים הפנים אל 
הפנים כן לב האדם אל האדם. המים הינם 
אחד ממצבי הצבירה של החומר בעולמנו, 
אור  והם  בנוי מארבע מצבי צבירה  האדם 
בנוי  מגופנו  שליש  ושני  עפר,  מים  אויר 
מהם לכן יש ללמוד אותם ולהבין במקצת 

את חשיבותם.
ראשית יש לדעת שתפקיד המים בגופנו 
רבים  תפקידים  ולהם  ביותר  חשוב  הינו 
והעיקרי הינו הולכת מרכיבי הגוף ממקום 
הינה  ביותר  הידועה  הדוגמה  למקום. 
את  לעזוב  שחייבים  המיותרים  הנוזלים 

גופנו.
ואם  מאוד  חשובה  כן  גם  הגוף  לחות 
מצוי  שהינו  לכך  הסימן  מתייבש,  אדם 
מאוד אצל ילדים שמשחקים ומזיעים הינו 
יש  ולכן  פיהם,  מהבל  שיוצא  אצטון  ריח 
הבא  בחורף  גם  אותם  להשקות  להקפיד 

עלינו לטובה.
מהמערכות  אחת  הינה  הנשימה 
זו  היא  האדם,  בגוף  ביותר  החשובות 
ומסלקת מהם  שמזינה את התאים בחמצן 
את דו תחמוצת הפחמן שהינה שיריים של 
תאים מתים. האופן שבו הגוף מסלק מתוכו 
פרודה  שהינה  הפחמן  תחמוצת  דו  את 
של  אטומים  משני  הבנויה  )מולקולה( 
מימן ואטום אחד של חמצן מתחברת לדו 
תחמוצת הפחמן כמו מגנט ומובילה אותה 
היא  שם  הראות,  אל  הורידים  דם  בזרם 
הריאתי  הלחץ  ידי  ועל  ממנה  משתחררת 
ועל  מגופנו,  החוצה  אותה  נושפים  את 
ידי פעולה נפלאה זו גופנו זוכה להתנקות 

מהמוות ולטעון עצמו בחיים ב”ה. 
על כך הודה דוד המלך ע”ה בפרק ק”ו 
בתהילים “כל הנשמה תהלל” ופרשו חז”ל 
ולהודות  להלל  יש  ונשימה  נשימה  כל  על 
על  עומדות  שרגלנו  כעת  עולם,  לבורא 
מדרגות בית דין של מעלה ויעבירו לפנינו 
וכל  לגופנו  שהכנסנו  ונשימה  נשימה  כל 
והכל  ממנו,  שהוצאנו  ונשימה  נשימה 
ביומיים של ראש השנה מביאים למשפט, 
מה נאמר ובמה נצטדק? ומורנו מורי חיים 
בן יוסף כולאני זצ”ל היה בוכה בימי אלול 
כל  ומלא  נתחבה  והיכן  נברח  לאן  ואומר 

הארץ כבודו.
בימי סוכות הבאים אחרי יום הכיפורים 

בשמחת  שמחים  והיו  במים  מנסכים  היו 
בית השואבה, כלומר המים מלווים אותנו 
הבנת  לכן  השמחה  ובימי  הדין  בימי 
ומי  ביותר,  חשובה  ופועלם  תפקידם 
שהוציא הבלים שליליים מפיו או שהכניס 
הבלים שאינם ראויים לחלל גופו, טוב לו 

שיטהר גופו במים, וזאת כיצד?
המים  במקוואות  לטבול  לכם  טוב   1
שנדבקו  טמאות  קליפות  מעליכם  להשיל 

לגופכם.
2 טוב לכם כעת מידה כנגד מידה לברך 
ולא ברע, להכניס  ולא לקלל, לדבר בטוב 
לאוזניכם דברי חכמה וחלילה לכם לשמוע 

דברי הבל וריק.
בקומכם  ידיים  נטילת  על  הקפידו   3
וגזיזת  ציפורנים  נטילת  אחרי  ממיטתכם 
השער, ביציאה מבית הכסא והמרחץ, וטוב 
זה בשולחן ערוך אורח חיים  ללמוד סימן 

סימן ד’.
כל מי שזוכה בימים אלו לטהר את גופו 
שעיקרו כאמור מים ודאי נקרא בעל תשובה 
גמור אשריו ואשרי חלקו בויזכה ללא ספק 
לשנה הבאה לברכת המים שהינה חשובה 
ביותר כגון שפע גשמים ושפע מים בגופו 
בנטילתן  שטיהר  ידיו  בשתי  ברכה  ושפע 

במים.
זכינו בחודשים האחרונים להקים ארגון 
חדש במוסדות “סתרי חיים” ושמו “אהבת 
ושתיה  מזון  בחלוקת  ועיסוקו  חינם” 
שאיבדו  ונערים  נערות  וילדים  לילדות 
שלהם  אור  במגדל  האור  וכבה  הדרך  את 
ומוצאים עצמם במצבים מחפירים בחוצות 
לדיוטה  הרב  לצערנו  נגררים  והם  הערים 
החשכה  ולמרות  זאת  כל  עם  תחתונה, 
ארגון “אהבת חינם” נותן להם אחר חצות 
ומכניס  מחדש  ומאיר  ושתיה  מזון  לילה 

להם קרן אור.
אותם  ילדנו  שבאו  שבועות  כמה  לפני 
המצויים שם במקומות שאינם ראויים לבני 
ושתיה  אוכל  חינם  באהבת  לקבל  אדם, 
עמדו וברכו ברכות בקול ואחד מהם אמר 
הייתה  לא  שנים  כמה  יודע  “אתה  לחברו 
כמוהו  ששנים  לב  שם  הוא  בפי”?  ברכה 
כמוהם רק קללות וניבול פה בפיהם וכעת 
נשתנה הדיבור ומברכים על המזון והשתיה 
ויותר חשוב מברכים זה את זה והעוסקים 
חשובה  במלאכה  ונאמנות  נפש  במסירות 
בזכות  הבאה  שלשנה  ספק  לי  אין  זו, 
כולנו  נזכה  קרנות  יושבי  של  ברכותיהם 

כאחד  לכתיבה וחתימה טובה אמן.
חלק  ליטול  שמעוניין  מי  לכל  נ.ב. 
אלינו  לפנות  יכול  זה  חיים  מציל  במפעל 

בטל: 07-33-38-38-43

לקח טוב
נתתי לכם

כי

כוחם של 
המים

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

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

רח' אברבנאל 72 פרדס כץ 03-6320370

מבצע  סלטים
 בקנית 4 סלטים
החמישי מתנה 

 סלט יחיד        12 ₪

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

עוגות מיוחדות טעימות וטריות
מהמובחרים שבשוק

מאפים תימניים:
סחוג, חילבה, לחוח, סלוף.

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

חדש חדש חדש!
כבד-קצוץ/חתיכות

גאלער

הוספנו
הארינג מכל הסוגים.

סלמון כבוש / ממרח סלומון

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

תגיע תטעם תתמכר.

הנה זה הגיע!!!
בדאבל!

מעולה עסיסי וטעים
בטעם של פעם 

צ'ולנט פרווה!

כל קופסא מכילה 270 גר'הגדלנו את הכמות!

-מבצעי השבוע-

בקניה מעל 100 ש"ח פופקורן חם וטרי מתנה

בקניה מעל 200 ש"ח 10ארטיק קרח מתנה

זר פרחים מרהיב ב-20 ש"ח

בשעה טובה
התרחבנו, גדלנו, והשתבחנו!

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

המסורתבשר כמיטב 



עוגות מיוחדות וטעימות 
של "הדר גאולה" 

זרי פרחים יפים 
ומיוחדים לחג

השבוע עקב צפיפות יום כיפור לשבת.
יהיה רק צ'ולנט פרווה 

טעים ומשובח!!!

אצל פישל-גרשי כבר היית?!
תגיע. תטעם. תתמכר

זמני פתיחת החנות:
יום חמישי יא' תשרי מ 9:00 בבוקר עד 24:00 בלילה.
יום שישי יב' תשרי מ 7:00 בבוקר עד 16:45 בצהרים.

יום ראשון ערב חג סוכות מ 7:00 בבוקר עד 16:30 בצהרים.
יום ראשון ערב שמחת תורה מ 7:00 בבוקר עד 15:00 בצהרים

יהיה מלאי חדש וטרי בימי 
שישי וערבי חג של כל סוגי 

הסלטים/ קוגלים/ חלות
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מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

פולנטה תירס טרי 
חומרים:

3 קלחי תירס טרי
50 גרם חמאה

250 מ״ל שמנת
4 כפות פרמזן מגורד

קורט מלח
מים לפי צורך

 
להגשה:

אספרגוס חלוט
חמאה

שמן זית
מלח

 
אופן ההכנה:

1. הפרידו את גרעיני התירס מן הקלחים באמצעות סכין
2. הכניסו קלח אחד ערום ואת כל גרעיני התירס לסיר עם מים ובשלו במשך20  דקות, סננו ותנו לגרעינים להתקרר 

לטמפרטורת החדר
3. הכניסו לבלנדר נינג’ה את גרעיני התירס, חמאה, שמנת, פרמזן, מלח ומים והפעילו אותו על 

ULTRA BLEND תכנית
4. מזגו מהתערובת לצלחות המתאימות לתנור ואפו על חום של 140 למשך 30 דקות

5. כשהפולנטה יוצאת מהתנור, פזרו על כל צלחת שני גבעולי אספרגוס חתוכים וקצת חמאה, זלפו שמן זית ותבלו במעט 
מלח. 

NINJA באדיבות המותג

 
גספצ׳ו כתום 

חומרים:
1.5 ק”ג שרי כתומות עם עוקץ ירוק טרי

רבע כוס שמן זית
קורט מלח

להגשה:
חופן זרעי דלעת קלויים

עגבניות שרי אדומות חצויות
פלפל צ׳ילי אדום

חופן עלי כוסברה לקישוט
מלח

קוביות קרח
 

אופן ההכנה:
1. שטפו את עגבניות השרי, השאירו את עוקץ!

ULTRA BLEND 2. הכניסו לבלנדר נינג’ה את עגבניות השרי, השמן והמלח והפעילו על תכנית

3. מזגו את התערובת לקעריות קטנות והוסיפו שלוש קוביות קרח. פזרו בכל קערה: עגבניית שרי חצויה, שלוש פרוסות 
פלפל צ’ילי אדום, כוסברה, וקצת מלח גס.

NINJA באדיבות המותג 
 
נייס קרים בננה 

  
חומרים:

6 בננות קפואות
½ כוס קרם קוקוס 70%  שהיה לילה במקרר

להגשה:
שקדים מקורמלים

סילאן

אופן ההכנה:
1. הוציאו את פחית קרם הקוקוס מהמקרר והשתמשו רק בחלק שהתמצק 

2. הכניסו את קרם הקוקוס ואת הבננות המקולפות למעבד מזון נינג’ה והפעילו על 
FROZEN DRINKS & SMOOTHIES תכנית

3. העבירו את התערובת לכלי פלסטיק והכניסו לפריזר ללילה
4. במחבת רותחת קלו את השקדים וקרמלו אותם בסילאן ומעט מלח. לאחר שהתקררו סחטו מעליהם מעט לימון.

5. בעזרת כף גלידה חלקו את הגלידה לקערות הגשה, קשטו במעט סילאן ופזרו את השקדים המקורמלים.
NINJA באדיבות המותג 

 
  קוקטייל הנסי תפוחים ודבש 

חומרים:
כוס קוניאק הנסי

כוס מיץ תפוחים טבעי
חצי כוס ג׳ינג׳ר אייל

שליש כוס מיץ לימון סחוט
קרח

2 כפות גדושות דבש
 

להגשה:
פינק ליידי פרוס

נענע
 

אופן ההכנה:
FROZEN DRINKS & SMOOTHIES 1. הכניסו את הקרח והדבש למעבד מזון נינג’ה לתכנית

2. במיכל קטן ערבבו את כל המרכיבים פרט לג’ינג’ר אייל
3. חלקו את המשקה לארבע כוסות, הוסיפו את תערובת הקרח והדבש ומלאו ג’ינג’ר אייל בכל הנפח הנותר

4. קשטו עם פרוסות פינק ליידי ונענע
NINJA באדיבות המותג

 

 

מתכוננים לחג במטבח

1

2

3

4

8

27

6

צילום: קונספטיק
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סלמון בקראסט עשבים ופיסטוקים
חומרים:

300 גר' פילה סלמון
חופן מכל סוג-  נענע שמיר פטרוזיליה ובזיליקום 

מעולעלים ללא הגבעולים.
חצי כוס פיסטוק טבעי מקולף

כוס פנקו  
מלח

3 כפות חרדל דיז׳ון )מדולל בשמן זית(
 

אופן ההכנה:
1. הכניסו את כל המרכיבים למעבד מזון נינג’ה והפעילו אותו בפולסים עד לקבלת תערובת אחידה במרקם פירורים

2. שמנו את פילה הדג והניחו אותו עם העור כלפי מטה על נייר אפיה
3. מרחו על הפילה את החרדל המדולל

4. פזרו בנדיבות את התערובת הירוקה והכניסו לתנור ל20  דקות ב-180 מעלות.
 

*למנה שתתאים לארבעה סועדים, השתמשו בנתח במשקל 600  גר' ואפו בתנור 25 דקות 
NINJA באדיבות המותג

חזה עוף בלסמי ברוזמרין
מתכון זה מתאפיין בטעמים מצוינים של חומץ בלסמי ורוזמרין,  מבלי להוסיף מלח ונתרן. אם תוסיפו לו סלט, תקבלו 
ארוחה נהדרת ובריאה • המתכון באדיבות: עינת מזור בקר, דיאטנית קלינית במרכז DMC לטיפול בסוכרת והשמנה

 
גודל מנה: חצי חזה עוף המתכון ל-4 סועדים

רכיבים:
2 חזות עוף קטנים ללא עצם וללא עור חצויים ל-2 )4 מנות(

כף פפריקה
כף שמן זית

½ כף רוזמרין טרי
2 שיני שום כתוש

מעט שמן ממכל שמן בהתזה
¼ כוס יין אדום או מים

3 כפות חומץ בלסמי
עלי רוזמרין לקישוט

 
הכנה:

1. אם רוצים, ניתן להניח כל חצי חזה עוף בין שתי יריעות פלסטיק ולשטח עד לעובי של 1.5-2 ס"מ
2. בקערה קטנה משלבים את הפפריקה, שמן, רוזמרין, שום כתוש. מערבבים היטב עד לקבלת ממרח, אותו יש למרוח 

על שני הצדדים של העוף  
3. התיזו על תבנית אפיה )X  40 30 ס"מ( שמן מתרסיס. הניחו את העוף בתבנית, כסו והשאירו במקרר למשך 2-6 שעות 

4. חממו מראש את התנור לחום של  200-220 מעלות
5. הרטיבו את העוף ביין, אפו 10-12 דקות והפכו את העוף פעם אחת במחצית הזמן, או אפו את העוף עד שצבעו כבר 

אינו ורוד
6. הוציאו מהתנור והזליפו את החומץ על העוף שבתבנית האפייה

7. העבירו את העוף לצלחות הגשה. ערבבו את הנוזלים שבתבנית האפייה והזליפו על העוף. ניתן לקשט בעלי רוזמרין. 

קינוח פודינג אורז ופקאנים אישי 
ערב חג בפתח, האורחים בדרך ואתם צריכים לתקתק קינוח מהיר, טעים, והכי חשוב פרווה • המותג אלפרו מציע מתכון 

לקינוח פודינג אורז ופקאנים אישי יפייפה ומפנק, שבא בדיוק בזמן כשרוצים משהו מתוק אחרי הארוחה.

מרכיבים:
)ל-4 מנות(

1 ליטר משקה אורז 
180  גרם אורז לבן )1 כוס פחות כף(

קליפה מגוררת מ-½ לימון
4  כפות סירופ אגבה או סילאן

60  גרם פקאנים קצוצים
1 כפית קינמון

4 מקלות קינמון לקישוט )אופציונאלי(

אופן ההכנה:
1.  בסיר קטן מרתיחים משקה אורז אלפרו ומוסיפים אורז. מביאים שוב לרתיחה.

2.  מוסיפים קליפת לימון מגוררת וסירופ אגבה או סילאן. מבשלים ברתיחה תוך כדי ערבוב מדי פעם עד שהאורז מתרכך.
3. מוסיפים פקאנים קצוצים. מסירים מהאש ונותנים להצטנן כ-5 דקות.

4. מחלקים לקערות ומפזרים קינמון. אם רוצים, מוסיפים מקל קינמון, ועוד סילאן או סירופ אגבה לפי הטעם. מגישים.

קוקיגלידה
רכיבים:

1 ק"ג קמח
540 גרם חמאה

770 גרם סוכר חום ככה
150 גרם ביצים

600 גרם שוקולד צ'יפס
12 גרם סודה לשתייה

17 גרם מלח

אופן ההכנה:
1. מערבבים חמאה עם הסוכר במיקסר גיטרה עד שמקבלים מסה קרמית )אין גושי חמאה(, ומוסיפים ביצים בהדרגה.

2. מערבבים בקערה את כל המרכיבים היבשים ומוסיפים למיקסר עד שנוצרת תערובת אחידה.
3. מכדררים ומשטחים, מכניסים לאפייה בתנור שחומם מראש לטמפ' של 160 מעלות ואופים כ-7 דק או עד שהעוגיות 

משחימות.
4. מצננים ומוסיפים כדור גלידה בין שתי עוגיות.

באדיבות: רשת קפה גרג

6

7

8

5

4513



י"א בתשרי תשע"ט 20/9/18 בני ברק12 30

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - חיות יבשה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף ____ והניחה 
באונקלו" )סנהדרין פב.(

5. רשע,מעשה שלילי. "ובערת ה___")דברים יג ו(
7. לגימה או אכילה קלה מתבשיל  כדי לבחון את טעמו. 

"____ אינה טעונה ברכה" )ברכות יד.(
9. מזון צלוי על אש. " אם ___ אש" )שמות יב ט(

10. עושר,הון. "עשית לך ____" )יחזקאל כח ד(
12. קורה המשמשת לחיבור חלקי בנין. "ועצים ל____" )דברי 

הימים ב לד יא( )בלשון יחיד(
14. מכה חזקה. "שפטים ו____" )משלי יט כט( )בלשון יחיד( 

)בכתיב מלא(
15. המיכסה העליון בבנין. "ועשית מעקה ל____" )דברים כב 

ח( )לא בלשון סמיכות(
16. רשום את 3 האותיות  לפי ערכן הגימטרי  מימין לשמאל.  

א - 10,ב - 30,ג - 6
17. הקליפה הדקה של ענבים או של פירות אחרים. 

"מחרצנים ועד ____" )במדבר ו ד(
18. מותך,נמס. "חלב ___" )שמות כא.()בכתיב חסר(

1. חרפה,גנאי,דופי. "אהרן ל____ בקמיהם" )שמות לב כה(
2. משא,כובד. "כבד אבן ו___ החול" )משלי כז ג(

3. נועם הקול,ניגון. "ויש לו ____ וקולו ערב" )תענית טז.(
4. משהו. " ____ והגדתי לך" )שמואל א יט ג( )בהיפוך אותיות(

6. צורות מוארכות מן "עולה". "ולא ___ בו" )תהלים צב טז( )בכתיב 
מלא(

8. תכסיס. "כי ב____ תעשה לך מלחמה" )משלי כד ו( )בלשון יחיד( 
)בכתיב מלא(

11. האחד מבני עילם והאחד מבני זתוא,שנשאו להם נשים נכריות 
בימי עזרא. "ועבדי ו____" )עזרא י כו(

13. בריא,חסון. ביחוד בריא בשכלו,שפוי,בר-דעת. "עתים ____ עתים 
שוטה" )ראש השנה כח.(

14. אחד ממיני קני - הסוף שהיו עושים מסיביו חבלים.               
"בחבל של ____" )פרה ג ט(

15. צמר שנגזז מעור הצאן. "וראשית ____ צאנך" )דברים יח ד(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, נמר, וקפים, שועל, זאב, שחל, כלב, תנים

תירשדנמאישריתשאנא
תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג
תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא

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."כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו..."
2. מה זה "מדאורייתא"?

3. לפני כמה עדים החתן מקדש את הכלה?                                                                                                             
4. מתי אוכלים "סעודה שלישית"?

5. איזו ברכה נוספת ב"שמונה עשרה"?
6. ע"י מי נכתב "לכה דודי"?

7. איזו תפילה חיבר ר' אמנון ממגנצא?
8. מי קודם: מפטיר או הפטרה?

9. "תפילה" מהי?
10. כמה "אני מאמין" ישנם?

1. "שהוא בן העולם הבא" 2. מן התורה 3. שני עדים 4. בשבת לאחר מנחה 5. 
"ולמלשינים" 6. ר' שלמה אלקבץ 7. "ונתנה תוקף" 8. מפטיר 9. תפילת "שמונה 

עשרה 10. שלושה עשר
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ט"ז-י"ח בתשרי25-27.9.18

עד חמישימבצעים בימי שלישי

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

ימים ג'-ד' א'-ב' חול המועד
מהשעה: 8:00 עד 17:00
יום ה' ג' חול המועד 

מהשעה: 8:00 עד 19:00
בסניפים: נויפלד, ירמיהו, 

קוטלר, בת ים, חיפה, שמעיה, 
הלל, הריף, השוק והארי 
מהשעה: 8:00 עד 22:00
יום ו' ד' חול המועד 

מהשעה: 8:00 עד 15:00
יום א' 23.9.18 

)ערב שמחת תורה( 
מהשעה: 8:00 עד 14:30

שעות פתיחה סוכות

רביעיות קלפים 
ישראטויס

1290

לחברי מועדון!

8 ב-
10

דבש קטן

4 שעות

6 שעות

נרונים 'מעולה'

נרונים 'מעולה'

1690

1990

תרכיז תפוחים
1.2 ליטר

פרי קטיף

1590

טרופיקס
18 יח'

1090

פריכיות 'מעולה'

3 ב-
1090

תמרים

תמרים מג'הול

קוד:358041
1 ק"ג

קוד:128003
11790 ק"ג

1190

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה,
נא לגשת לסניף הקרוב

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

שלישי-ראשון
25-30.9.18
ט"ז-כ"א בתשרי

5-7.2.18
כ'-כ"ב בשבט

רביעיית מגבונים
האגיס

חיתולי האגיס
גודל:3-6

2*750 גר'
אסם

זוג קטשופ

1790

אשפר

מוצפי

לשון בקר

צלי כתף מס' 5

5990

5990

לק"ג

לק"ג

ניתן להשיג 
קישוטי סוכה,

פלקטים,
תאורה, 

ומיטות לסוכה

יין סלקטד
כולל פיקדון

750 מ"ל

5 ב-
100

דבש 'מעולה'
500 גר'

1590

'מעולה'
לפתן אפרסק

2 ב-
10

1 ק"ג
אסם

פודינג וניל

1990

קפה טסטר צ'ויס
200 גר'

2790

שקדי מרק
400 גר'

אסם

790

מוצפי

מוצפי

פילה מדומה מס' 6

שריר מס' 8

לק"ג

לק"ג

3490

3490

400 גר'
אסם

אבקת מרק בצל/
פטריות/עוף אמיתי

קמח 'מעולה'
1 ק"ג

ללא
צורך
2 ב-בניפוי

10

/B8 כוסות קרטון
צבעוני/יהלום/גביעי 

אחסון רבע ליטר
'מעולה'

3 ב-
10

3 ב-
100

סוכריות ג'לי

סוכריות ג'לי

450 גר'

קוד:20701
70010 גר'

890
חטיפי דגנים

סוגים שונים
תלמה

7 ב-
10

5-7.2.18
כ'-כ"ב בשבט

פתילות 'מעולה'
משושה/עגול

5 ב-
10

להבונים 'מעולה'
4 שעות 

50 יח'

6 שעות
נרונים 'מעולה'

790

590

יין ארבל/מוריה/
מוריה לייט 750 מ"ל/

גינוסר 1 ליטר
כולל פקדון

4 ב-
50

 מארז בונבון

1290

במבה/ביסלי 55-60 גר' 
אסם/רינגלס/ביסלי 

נאשוס 200 גר 'מעולה'/ 
צ'יטוס/דוריטוס 55 

גר' עלית

3 ב-
101590

ליח'

רביעיית טונה 

רביעיית ממרח/
סלט טונה 

רביעיית טונה 
'מעולה'

בשמן זית
'מעולה'

במים/בשמן צמחי/קנולה
'מעולה'

2390

1990

2190

1 ק"ג
צלחות

1490

סרדינים

רטבי עגבניות

3 ב-אלסקה
10

10
2 ב- סוגים שונים

ויטה

קוד: 104141
900 גר'

סילאן 'מעולה'

10

ממרח שוקולד/
ממרח תמרים

'מעולה'

390
ליח'

שלישיית פודינג וניל

זוג ג'לי

אסם

890אסם

10

יין הרי יהודה/
וינו/קינג דיויד

כולל פקדון

3 ב-
50

1690



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'

האזינו

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:01
18:19
17:58

19:12
19:13
19:13

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

  88 

עמודים

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום חמיש י"א בתשרי תשע"ט 20/9/18 • גיליון מס' 1173

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

055-6697474
02-9975241

דקות מירושלים
בחוה"מ סוכות 

בריכה מחוממת פרטית 
למשפחה סוכה ענקית

מנגלים, צימרים

פרוש נגד פינדרוס, רוזנטל נגד רביץ
החלטות:  מקבלים  התורה'  ב'דגל  הבחירות,  לפני  וחצי  חודש 
רביץ  עילית,  ביתר  העיר  ראשות  על  פרוש  מול  יתמודד  פינדרוס 
יתמודד מול רוזנטל על ראשות המועצה בקרית יערים • ב'אגודה' 
ובתמיכת  ועדת השמונה  יתמודד בהסכמה של  פרוש  כי  מבהירים 

ה'מועצת' • רוזנטל: "גפני הבטיח שלא יגישו מועמד נגדי" 
/ שטח מוניציפאלי, עמ' 20-21

המו"מ באלעד עלה על שרטון, קרב פנים ליטאי בקרית יערים

 / עמ' 18-19

 / עמ' 8

 / עמ' 8

 / עמ' 12

 / עמ' 14

בית הכנסת ע"ש 
מרן זצ"ל ייסגר

לגיליון זה מצורף

'כולנו' וידר: 
תמיכה נוספת 

לליכוד בעיר

אלפים בעצרת חיזוק 
התעוררות ואמירת סליחות 

בק"ק יהדות תימן
מאבק השבת: 

היערכות 
להפגנת ענק

המדריך המלא: 
כל שמחות בית השואבה  

ושמחת בחגך 

מוסף חג מיוחד מבית 
 

'קו עיתונות'
חודש לבחירות המקומיות 
 

הכירו את הנציגים

 עיר
ועיר
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