
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'

בראשית

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:35
17:52
17:31

18:45
18:47
18:47

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי כ"ה בתשרי תשע"ט 4/10/18 • גיליון מס' 1174

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

 דיני עבודה - פיטורין שלא כדין - 
     התפטרות

 זכויות נשים בהיריון
 בחינת זכויות סוציאליות

    )הבראה, חופשה, שימוע(

בס"ד

דרך אבא הלל 12 רמת גן מגדלי ששון חוגי

הפרשות פנסיוניות • ייצוג בתביעות עבודה 
• ייעוץ משפטי ראשוני

פיצויי 
פיטורין!

053-2020000 03-7663030

עו"ד דניאל כהן - משרד עורכי דין

חוגי התעמלות 
קרקע לבנות

במכון מתקדם ע"י 
מורה מקצועית

במבצע 90 ₪ לחודש
לפרטים ורישום :

052-7173716

 רוצים להרוויח
דברו איתנו:?על כספכם

050-4165937 

 רמה אחת
מעל כולם

הבחירות  לועדת  הוגשו  רשימות   6 ברק:  בבני  לבחירות  הכנות 
התורתית  הרשימה   - עבורן  להצביע  יוכלו  תושבים  ו-131,717 
ותיקי  היהודי,  הבית  ישראל,  שבטי  יחד  תורה,  בני  ש"ס,  המרכזית, 

חירות וגמלאים והליכוד / עמ' 4

131,717 מצביעים, 6 רשימות, 3 מועמדים
עונת המבחנים

המאפיין המשמעותי והחשוב ביותר של הבחירות הללו, הוא היותן 
מרן  ברכות  על  פחות  להישען  שתיאלץ  לש"ס  כוח  מבחן  מבחן. 

הגר"ע יוסף זצ"ל, ויותר על יכולות נציגיה במועצות.
מבחן לדגל התורה שרצה לראשונה זה 30 שנה לבדה במרבית הערים 
החרדיות ומעמידה למבחן את כוחה האמיתי, מתוך תקווה לשנות את 

המפה ולשבור אחת ולתמיד את ה'60-40' ההיסטורי.
פנים  בפריימריז  לפתע  נמדדת  היא  שאף  ישראל  לאגודת  מבחן 
חרדיים שנכפו עליה. ופתאום יחס הכוחות העודף אליו הורגלה כבר 

אינו מובן מאליו.
הארצי,  המישור  את  השערה  כחוט  שפספסה  שאחרי  ל'יחד'  מבחן 
כשהישגים  המקומיות.  הרשויות  דרך  לחיים  לחזור  עשויה 

משמעותיים בזירה המקומית ישיבו את הצבע ללחיי הפעילים.
אבי גרינצייג / על סדר היום, עמ' 14

עמ' 15

כפת וירה: 
פיגוע מזעזע בברקן

האם המצלמות ברחוב 
השומר חוקיות?

השבוע  פסל  מקומיים  לעניינים  המשפט  בית 
בגלל  ממצלמות  אזרח  שקיבל  חניה  דו"חות 
בתביעה  "מדובר  העירייה:  דובר    • חוקיותן  אי 
השופט  אצל  אביב  תל  עיריית  נגד  שהוגשה 
להיות  כמובן  יכולה  כזו  להחלטה  הרמלין.  איתי 
השלכה על העיריות בארץ, ידוע לי גם שעיריית 
ואף  מחוזי  בבימ"ש  לערער  עומדת  אביב  תל 

לביהמ"ש העליון" / עמ' 6

 מועמד 'יחד' לראשות העיר 
בראיון מקיף וראשון

/ עמ' 8-9

1 יום 
9

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 14-15

גל של הסתה: שפל חדש: בחולון ובאשדוד, במעלה אדומים וברמת גן – מתמודדים מסיתים 
נגד החרדים בדרך לקלפי • סרטון מושקע מתאר שלטון חרדי נוקשה, ומה שמותר על חרדים - 

אסור על אתיופים
אלעד: למרות הכחשות גורפות, סיעות 'דגל' וש"ס בדרך לחתום על הסכם תמיכה ביצחק פינדרוס לראשות 

• ובינתיים, השטח סוער: מלחמת מודעות וספינים
אשקלון: בזמן שתומר גלאם ואיתמר שמעוני נאבקים על כל קול, מתנהלת מלחמה גם על לב הציבור החרדי, בין 

המפלגות הוותיקות לבין סיעת ראש העיר הנתמך על ידי הגר"י ברדא הנערץ בעיר • ראיון מיוחד
ביתר עילית: בכנס בחירות סוער, תקפו גפני, מקלב ואשר את ראש העיר, בטענה להתעלמות מצרכיהם בעיר 

בשל 'דילים' ארציים • לא נסחף ושמר על טון מפויס: היו"ר החדש דודי זלץ
צפת: אחרי ההודעה הרשמית על תמיכה באילן שוחט ולמרות יחסים עכורים בין הסיעות הארציות – ש"ס צפויה 

לתמוך באיש 'אגודת ישראל' • לחיאני: "יש גוש חרדי גדול והרוח מכיוונו נושבת לתמיכה בנחמן גלבך"



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'

בראשית

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:35
17:52
17:31

18:45
18:47
18:47

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי א' בחשון תשע"ט 10/10/18 • גיליון מס' 1174

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

 דיני עבודה - פיטורין שלא כדין - 
     התפטרות

 זכויות נשים בהיריון
 בחינת זכויות סוציאליות

    )הבראה, חופשה, שימוע(

בס"ד

דרך אבא הלל 12 רמת גן מגדלי ששון חוגי

הפרשות פנסיוניות • ייצוג בתביעות עבודה 
• ייעוץ משפטי ראשוני

פיצויי 
פיטורין!

053-2020000 03-7663030

עו"ד דניאל כהן - משרד עורכי דין

חוגי התעמלות 
קרקע לבנות

במכון מתקדם ע"י 
מורה מקצועית

במבצע 90 ₪ לחודש
לפרטים ורישום :

052-7173716

 רוצים להרוויח
דברו איתנו:?על כספכם

050-4165937 

 רמה אחת
מעל כולם

הבחירות  לועדת  הוגשו  רשימות   6 ברק:  בבני  לבחירות  הכנות 
התורתית  הרשימה   - עבורן  להצביע  יוכלו  תושבים  ו-131,717 
ותיקי  היהודי,  הבית  ישראל,  שבטי  יחד  תורה,  בני  ש"ס,  המרכזית, 

חירות וגמלאים והליכוד / עמ' 4

131,717 מצביעים, 6 רשימות, 3 מועמדים
עונת המבחנים

המאפיין המשמעותי והחשוב ביותר של הבחירות הללו, הוא היותן 
מרן  ברכות  על  פחות  להישען  שתיאלץ  לש"ס  כוח  מבחן  מבחן. 

הגר"ע יוסף זצ"ל, ויותר על יכולות נציגיה במועצות.
מבחן לדגל התורה שרצה לראשונה זה 30 שנה לבדה במרבית הערים 
החרדיות ומעמידה למבחן את כוחה האמיתי, מתוך תקווה לשנות את 

המפה ולשבור אחת ולתמיד את ה'60-40' ההיסטורי.
פנים  בפריימריז  לפתע  נמדדת  היא  שאף  ישראל  לאגודת  מבחן 
חרדיים שנכפו עליה. ופתאום יחס הכוחות העודף אליו הורגלה כבר 

אינו מובן מאליו.
הארצי,  המישור  את  השערה  כחוט  שפספסה  שאחרי  ל'יחד'  מבחן 
כשהישגים  המקומיות.  הרשויות  דרך  לחיים  לחזור  עשויה 

משמעותיים בזירה המקומית ישיבו את הצבע ללחיי הפעילים.
אבי גרינצייג / על סדר היום, עמ' 14

עמ' 15

כפת וירה: 
פיגוע מזעזע בברקן

האם המצלמות ברחוב 
השומר חוקיות?

השבוע  פסל  מקומיים  לעניינים  המשפט  בית 
בגלל  ממצלמות  אזרח  שקיבל  חניה  דו"חות 
בתביעה  "מדובר  העירייה:  דובר    • חוקיותן  אי 
השופט  אצל  אביב  תל  עיריית  נגד  שהוגשה 
להיות  כמובן  יכולה  כזו  להחלטה  הרמלין.  איתי 
השלכה על העיריות בארץ, ידוע לי גם שעיריית 
ואף  מחוזי  בבימ"ש  לערער  עומדת  אביב  תל 

לביהמ"ש העליון" / עמ' 6

 מועמד 'יחד' לראשות העיר 
בראיון מקיף וראשון

/ עמ' 8-9

1 יום 
9

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 14-15

גל של הסתה: שפל חדש: בחולון ובאשדוד, במעלה אדומים וברמת גן – מתמודדים מסיתים 
נגד החרדים בדרך לקלפי • סרטון מושקע מתאר שלטון חרדי נוקשה, ומה שמותר על חרדים - 

אסור על אתיופים
אלעד: למרות הכחשות גורפות, סיעות 'דגל' וש"ס בדרך לחתום על הסכם תמיכה ביצחק פינדרוס לראשות 

• ובינתיים, השטח סוער: מלחמת מודעות וספינים
אשקלון: בזמן שתומר גלאם ואיתמר שמעוני נאבקים על כל קול, מתנהלת מלחמה גם על לב הציבור החרדי, בין 

המפלגות הוותיקות לבין סיעת ראש העיר הנתמך על ידי הגר"י ברדא הנערץ בעיר • ראיון מיוחד
ביתר עילית: בכנס בחירות סוער, תקפו גפני, מקלב ואשר את ראש העיר, בטענה להתעלמות מצרכיהם בעיר 

בשל 'דילים' ארציים • לא נסחף ושמר על טון מפויס: היו"ר החדש דודי זלץ
צפת: אחרי ההודעה הרשמית על תמיכה באילן שוחט ולמרות יחסים עכורים בין הסיעות הארציות – ש"ס צפויה 

לתמוך באיש 'אגודת ישראל' • לחיאני: "יש גוש חרדי גדול והרוח מכיוונו נושבת לתמיכה בנחמן גלבך"



המקום פתוח בימים א' - ד' בין השעות: 20:30 - 16:30.

בית מרחב הזהב 
הבית לאישה בת ה-50+

ציור חופשי

מחול ותנועה

אנגלית שוטפת

התעמלות בונה עצם

קורס מחשבים 
למתקדמים

קורס מחשבים 
למתחילים

הקרנת סרטים 
לכל המשפחה 
של פרלשטיין

ערבי שירה מצגות על מסך מלא 
במיגוון נושאים 

ערב שירה בציבור

 להנאה
 ללימוד

 בהדרכת מורה מקצועית
 התשלום כולל את כל 

החומרים

כל יום רביעי
 בין השעות 19:30-18:00

כל יום ראשון 
20:30-17:00

יום שני: 16:30, 17:30, 18:30
יום רביעי  16:30, 17:30, 18:30

 בתאריכים הבאים:
ט"ו חשון 24.10.18
כ"ט חשון 7.11.18
י"ג כסליו 21.11.18
י"ד טבת 12.12.18
י"ח טבת 26.12.18

כל יום רביעי 
בין השעות 20:00-16:00

ימים ראשון שני או רביעיימים ראשון שני או רביעישתי קבוצות

י"ט חשון 
28.10.18

 למתחילות ממשיכות 
ומתקדמות 

 תשומת לב אישית לכל אחת
 מפעיל את כל האברים
 שומר עלך שיווי משקל

 הקניית יסודות באופן שיטתי
 אוצר מילים לשימוש יום יומי

 דגש על שיחה חופשית
 לימוד בקבוצות קטנות

 מורה בעלת ניסיון רב

 תכנית אימון אישית לכל 
מתעמלת

 קבוצות קטנות
 מדריכות אקדמאיות 

ופיזיוטרפיסטיות
 שילוב של תחומי התעמלות 

מגוונים 
 כל שיעור בן שעה

לפרטים והרשמה: אילה/שרה טל: 03-6186832
aguda.media@gmail.com :האגודה למען הזקן רח' בעל התניא 34 ב"ב | באין מענה יש להשאיר הודעה. מייל

האגודה למען הזקן בני ברק

 הכרת המחשב, אינטרנט ודואר 
אלקטרוני

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

 קורסים נפרדים לנשים ולגברים
 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת

 9 משתתפים/ת בקורס

וערבי עיוןטיולים 
ערבי
שירה

מצגות על 

מסך מלא 

במגוון נושאים

נגישות

לנכים

 30 & לשיעור בן שעה וחצי 30 & לשיעור בן שעה וחצי

 & 30
לשיעור בין שעה וחצי דמי כניסה: 20 &  שעת הרקדה 30 & 

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 כל שיעור בן שעה שלימה  
&25

 דמי כניסה
&10 

 ניהול המידע במחשב )מסמכים, 
תמונות, תיקיות ועוד...(

 דרישות: שליטה בדוא"ל
 10 מפגשים בני שעתיים אקדמיות 

)90 דק’(
  קורסים נפרדים לנשים ולגברים

 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת
 9 משתתפים/ת בקורס

מקהלה

כל יום ראשון 
בין השעות 
20:00-19:00

אפרת  בהדרכת   
בן מנחם מיסוקולוגית  

.m.a
לפיתוח  מומחית 

קול ושירה נכונה

 & 30 
לשיעור בן שעה וחצי



 אגד מודה לך 
 שלא שכחת 

ף את הרב קו ְלַתֵקּ

שכוייח
מוטי!

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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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

המועד  חול  במהלך  הוגשו  רשימות   6
בני-ברק  לעיריית  הבחירות  במסגרת  סוכות 
שתתקיימנה, כבכל הארץ, ביום שלישי, כ"א 

בחשוון ה'תשע"ט )30,10,18(.
החברים  מספר  הבחירות,  לחוק  בהתאם 
בני-ברק  עיריית  העומדים להיבחר למועצת 
העיר,  תושבי   203,730 כשמתוך   ,27 הוא 
 .131,717 הוא  הבחירות  זכות  בעלי  מספר 

בעיר 174 קלפיות.
המועמדים  הגשת  מסמכי  שכל  לאחר 
מספר  כמו  הבחירות  מנהל  ידי  על  נבדקים 
של  מספיק  מספר  מועמדים,  של  מספיק 
לראשות  המועמדים  כשרות  תומכים, 
ליקויים  ולחברות במועצה, בדיקת  העירייה 
וליקויים  לתיקון  ניתנים  שאינם  מהותיים 
לבדוק,  המוסמך  לתיקון,  הניתנים  טכניים 
רשימות  או  מועמדים  לפסול  או  לאשר 
מלכה,  יחיאל  מר  הבחירות,  מנהל  הוא 
שתתכנס  הבחירות,  ועדת  עם  בהתייעצות 
הבחירות  ועדת  יו"ר  החג.  לאחר  זה  לצורך 
מזכיר  הלפרין;  ישראל  הרב  הוא  לעירייה 
טננבוים,  אברהם  מר  הוא  הבחירות  ועדת 
מזכיר הועדה ודוברה; וסגנית מזכיר הועדה 

היא גב' ח. לוין.
לעירייה  שהוגשו  והרשימות  המועמדים 
הן: הרשימה התורתית המרכזית, המשותפת, 
כבעבר, לאגודת-ישראל ולדגל התורה, מנתה 
העירייה.  מועצת  25 חברי  17 מתוך  כה  עד 
כיום, בהתאם לחוק, בעקבות הגידול במספר 
גדל  תושבים,   200,000 למעל  העיר  תושבי 

מספר חברי המועצה מ-25 ל-27. 
אברהם  הרב  את  כוללת  הרשימה 
לראשות  ומועמד  רה"ע  מ"מ  רובינשטיין, 
ראש  כיום  זייברט,  חנוך  הרב  העירייה; 
רה"ע;  סגן  שפירא,  מנחם  הרב  העירייה;  
הרב מנדל יהושע, הרב ישראל משה פרידמן, 
מיכאל  הרב  קוסטליץ,  זכריה  שלמה  הרב 
קקון, הרב ירחמיאל שמחה שטיצברג, הרב 
רפאל אליהו גרינבאום; הרב שמואל יהודה 
מורגנשטרן,  דוד  משה  עו"ד  הרב  גוטסמן; 
הרב חיים מאיר לאנגסם, הרב שלמה שטרן, 
הרב ישראל הפטקה, הרב מקס סלומון; הרב 
פרץ אברמוביץ, הרב אהרון צבי פולק; הרב 
דוד אריה וינברגר; הרב יהודה איזנברג; הרב 
רוזנגרטן;  דוד  יוסף  הרב  טייטלבוים;  חיים 
כהן,  צבי  נתן  הרב  וינברגר;  יהושע  הרב 
הרב גבריאל יוסף פולק; הרב אליהו מרדכי 
את  ונועל  טורהוז;  אהרון  הרב  קרליץ; 

הרשימה הרב שלמה קולדצקי.
הרב  נמצאים  ש"ס,  רשימת  מועמדי  בין 
בן- גדליהו  הרב  רה"ע;  סגן  דדון,  אליהו 
בן  ישראל  הרב  זכריהו;  יעקב  הרב  שמעון, 
ששון; הרב אברהם פרטוש; הרב עו"ד נתן 
בצלאל, הרב יוסף הררי; הרב שלמה חנסב; 

הרב שי אנג'ל; הרב יהודה מהצרי.
רשימות נוספות הן: רשימת "בני תורה", 
שבטי  "יחד  קאהן;  אברהם  הרב  בראשות 
"הבית  ניר;  אריאל  מר  בראשות  ישראל", 
היהודי, ותיקי חירות וגמלאים", בראשות מר 
שלמה גורי; הליכוד בראשות מר יעקב וידר.

מאת: עוזי ברק

אליעזר  רבי  לרחוב  המובילים  הרחובות 
ובעלי  באברכים  לפה  מפה  מלאו  ברק  בבני 
בתים שרקדו בחדא מחתא בדבקות ובשמחה 
עילאית לכבודה של תורה בחגיגה הכפולה: 
לעילוי  הש"ס  וסיום  תורה  ספר  הכנסת 
נשמתו של הרב יאיר דימנטמן ז"ל, שנקטף 

בטרם עת לפני שנה.
ז"ל  יאיר  ר'  סביבו  ריכז  חוליו  בימי  עוד 
תורה  להרבות  שמטרתה  אנשים  חבורת 
ימים  בקיצור  וכשנפטר  לרפואתו  ולחסד 
לעילוי  עוז  בכל  נמשכת  הפעילות  ושנים, 

נשמתו ולזכר דמותו המופלאה.
אהבת  של  מופלאה  דמות  יאיר, שהיה  ר' 
 - חבריו  מקבוצת  ביקש  תורה  ואהבת  השם 
'החברים של יאיר' להרבות תורה לרפואתו. 
המשימה הוטלה על כתפיו של הרב שייקה 
גרינשפן שנטל על עצמו להקים רשת כוללים 
וכך הוקמה רשת הכוללים 'נרו יאיר', כאשר 

להחזיק  עצמו  על  נטל  מהחברים  אחד  כל 
בממונו אברך שזכויות הלימוד יהיו לרפואתו 

וכיום לעילוי נשמתו.

תורה  ספר  הוכנס  פטירתו  לאחר  כשנה 
של  ו'החברים  המשפחה  ביוזמת  שנכתב 
ספר  כתיבת  שמחת  הכנסת.  לבית  יאיר' 
לעילוי  הש"ס  סיום  בשמחת  נמהלה  התורה 
ידי  על  והדר  פאר  ברוב  שנערכה  נשמתו 

אברכי הכוללים במעמד רבנים ואנשי מעשה.
העצומה  השמחה  הריקודים,  מעגלי 
בין  אמצעי  הבלתי  והקשר  והדבקות 
הקהל  את  סחפו  הבתים  לבעלי  האברכים 
חיזוק  דברי  ריקודים  של  ארוכות  לשעות 
אחת  אגודה  כולם  'ויעשו  נשמה,  ושירי 

לעשות רצונך בלבב שלם'.
משפחת  מבית  יצאה  התורה  ספר  הכנסת 
דימנטמן, רחוב אהרון דב 26 בבני ברק, דרך 
נרו  המדרש  בית  אל  קוק  טבריה,  הרחובות 

יאיר ברחוב רבי אליעזר בבני ברק.

הכנות לבחירות בבני ברק: 6 רשימות הוגשו לועדת הבחירות ו-131,717 תושבים יוכלו להצביע 
עבורן - הרשימה התורתית המרכזית, ש"ס, בני תורה, יחד שבטי ישראל, הבית היהודי, ותיקי 

חירות וגמלאים והליכוד

חגיגה כפולה: מעמד סיום הש"ס והכנסת ספר תורה מהודר לעילוי נשמתו של הרב יאיר דימנטמן ז"ל, 
שנקטף בטרם עת, במלאות שנה לפטירתו

131,717 מצביעים, 6 רשימות, 3 מועמדים

ספר תורה לזכר ר' יאיר דימנטמן ז"ל

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

 דדי גראוכר במצב קשה
אושפז במצב קשה  גראוכר  דדי  והזמר  איש העסקים 
במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים 'מעיני הישועה' 
בבני ברק והוא סובל כרגע מבעיות בכליות. משפחת 
אושפז  גרואכר  להתפלל.  מהציבור  מבקשת  גראוכר 
במצבו  ניכרת  הטבה  וחלה  ומונשם  מורדם  כשהוא 
זקוק  הוא  אולם  שנעשתה,  רפואית  פעולה  לאחר 

לרחמי שמים מרובים.
בהשתתפותו  שלו  המוזיקלית  הקריירה  את  החל  דדי 
הוציא  יובל  חצי  לפני  והופעות.  אלבומים  בכמה 
הגדולים  להיטיו  בין  "דדי"  הראשון  אלבומו  את 
יגאל  "הוא  מכאן",  נזוז  ו"לא  "חברון",  השירים  הם 
אותנו". דדי חרך כל במה בארץ ובעולם, הופיע בפני 
ראשי ממשלות ונשיאים בארץ ובחו"ל והפך לחביבם 
ולידידם האישי. שמו לתפילה: עודד דוד בן ציפורה 

לרפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

 שבת בראשית בתיקוני אליהו 
ת  ב ש ב
ת  י ש א ר ב
ה  מ י י ק ת ה
ת  ב י ש י ב
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בבני ברק שבת חזנות עם גדול החזנים ר' יחיאל נהרי 
והפייטנים הקבועים של בית הכנסת, בראשות רב בית 

הכנסת והמוסדות הרב ישועה לוי.
העיר  קצות  מכל  אנשים  מאות  התאספו  שבת  בערב 
בין  כאשר  רב  זמן  נמשכה  והשירה  מקום,  אפס  עד 
פיוט לפיוט הפייטן יחיאל נהרי סיפר סיפורים על מרן 
יום פטירתו,  ושיבח  יוסף זצ"ל שהשבוע חל  הגר"ע 
להשתתף  שמגיעים  על  הספרדים  הישיבות  בני  את 

בשירת הבקשות בלילות שבת.  

  הכנסת ס"ת ל'חמדת שמשון'
ראשון  ביום 
ה  מ י י ק ת ה
ספר  הכנסת 
לבית  תורה 
ת  ס נ כ ה
ת  ד מ ח "
 " ן ו ע מ ש
ן  י י נ מ (

הצעירים( ברח' קהילות יעקב 72 בני ברק בהשתתפות 
מאות מתושבי השכונה ובליווי 3 נגנים והפייטנים ישי 

טהרני, אליהו חזן ויהודה ועקנין.
ארגן את הערב ר׳ אלחנן כהן, אשר פתח את המקום 
המדרש  ובית  הכנסת  בית  והיום  חודשים   9 לפני 
פעיל בכל שעות היממה. במקום מתקיימים שיעורים 
בשעה  ומניין  השכונה  וצעירי  נושר  לנוער  ופעילות 

9.00 בשבת שמגיע ל-140 צעירים בכל שבת.
יו"ר הרשימה  ובהשתתפות  רב  כיבדו קהל  את הערב 
רובינשטיין,  אברהם  התורה  יהדות  של  המשותפת 
וניר  יו"ר הליכוד  וידר  יעקב  נציג ש"ס,  זכריהו  יעקב 

אריאל יו"ר יחד.

 מזל טוב לנין הגר"ח
התורה  שר  מרן 
קנייבסקי  הגר"ח 
בבר  השתתף 
נינו,  של  מצווה 
הרב  לבנו  נכד 
ישעיהו  אברהם 
מאיר  לרב  ובן 

רוט, ראש מתיבתא בישיבת מאור התלמוד ברחובות.

הנציגים מגישים את הרשימות

צילום: דוד זר

צולם במוצ"ש ע"י דוד קשת

כתיבת אותיות



ביצוע והתקנת כל סוגי עבודות הברזל

כל החומרים עוברים
תהליך כימי

למניעת קורוזיה

31.8.18

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

365 *

*לדגם סטנדרטי | מינימום 5 מ"ר | בכפוף לתקנון החברה

בס"ד

סורגים | דלתות | גדרות ושערים מעוצבים | קונסטרוקציות מתכת

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

ניום ואלומי מתכת  תעשיות 

8*

מחירים מיוחדים
לקבוצות רכישה ולקבלנים!

3*

795



א' חשוון תעש"ט 6610/10/18 בני ברק

בניגוד להסכם: ביהמ"ש 
כפה חילולי שבת

מי ברק שלחו התראה שלא לספק מים לאתר הרכבת הקלה שמחלל שבת • 
לבית המשפט, שפסק  ברק"  "מי  נגד  עתירה  החברה  הגישה  זאת,  בעקבות 

שלא ניתן להפסיק את שירות המים למתחם

מאת: עוזי ברק

תאגיד המים והביוב העירוני "מי ברק" הודיע 
ביום חמישי לחברת נת"ע שמקימה את הרכבת 
חיבור  את  לנתק  בכוונתו  כי  דן,  בגוש  הקלה 
המים והביוב מאתר העבודות "אם המושבות" 

הסמוך לבני ברק בשבתות ובחגים.
בנת"ע הגיבו בחריפות, וטענו: "עצירת מכונות 
לגרום  עלולה  ז'בוטינסקי  לציר  הכרייה מתחת 

ולקריסת  לבולענים 
קרקע".

התקיים  כך  בעקבות 
בנושא  משפט  בבית  דיון 
שהחליטו כי יש לספק מים 
למתחם הרכבת למרות אי 
שלא  בהסכמים  עמידה 
בתחומי  בשבתות  לעבוד 

העיר בני ברק.
ברק  בני  עיריית  דובר 
מסביר  טננבוים  אברהם 
"מדובר  עיתונות':  ל'קו 
'מי  שתאגיד  בהתראה 
נת"ע- לחברת  נותן  ברק' 

שלא  עירוניים,  נתיבים 
בשבתות,  מים  לה  יספק 
בהם  עושה  שהיא  מאחר 
חילול  לעבודות  שימוש 

שבת ר"ל. בעקבות זאת, הגישה החברה עתירה 
ביהמ"ש,  חזר  ושם  לביהמ"ש,  ברק"  "מי  נגד 
כמו כל העת, שנכון שיש הסכם כללי בין עיריית 
עבודות  לבצע  שלא  נת"ע  לחברת  ברק  בני 
הסכמים,  לכבד  ויש  ישראל,  ובחגי  בשבתות 
בהפסקת  סיכון  שישנו  כיוון  שבדיעבד  אלא 
שמגישה  דעת  חוות  בעקבות  וזאת  העבודות, 
את  להפסיק  ניתן  לא  לביהמ"ש,  נת"ע  חברת 

העבודות ואת אספקת המים.
'מי ברק',  "התראת תאגיד 
למעשה, אינו נושא עירוני, 
בכל  כיוון שתאגידי המים 
הארץ, הינם גופים נפרדים 
בגדר  אינם  וגם  מהעיריות 
יחד  אך,  עירוניות,  חברות 
עם זאת, כמובן שהעירייה 
תאגיד  ידי  את  מחזקת 
כנגד  בפעילותו  ברק'  'מי 
ומצטערת  שבת  חילול 
העתירה  על  מאוד 
התאגיד,  נגד  שהוגשה 
שבת  בחילול  מדובר  שכן 
גם  ומה  ומכאיב,  מחפיר 
שיש צורך בכללות בכיבוד 
שגוף  ובושה  הסכמים, 
ממשלתי אינו עומד בהם".

האם המצלמות ברחוב 
השומר חוקיות?

מאת: עוזי ברק

מצבן החוקי של מצלמות החניה ברחוב השומר 
נמצא בימים אלו בדיונים בבתי המשפט.

תל  תושב  אזרח  של  עתירה  בעקבות  השבוע, 
אביב נגד המצלמות שם, בית המשפט לעניינים 
על  גוברת  הציבור  פרטיות  כי  קבע  מקומיים 
תל-אביב  עיריית  לפיה  בהחלטה  חניה  עברות 
ברחוב  וידאו  מצלמות  להפעיל  מוסמכת  אינה 
המקליטות את הנעשה בו לשם אכיפת עבירות 
חניה, כיוון שהכנסת לא הסמיכה אותה לעשות 

זאת.
הסביר  טען  הרמלין  איתי  המשפט  בית  שופט 
המצלמות  וידאו  מצלמות  פגיעת  לנוכח  כי 
והשבים,  העוברים  של  בפרטיות  הרחוב  את 
כדי  הכנסת  של  מפורשת  בהסמכה  צורך  יש 
להפעילן. כיוון שהכנסת הסמיכה את העירייה 
אכיפת  לצורך  רק  כאלה  מצלמות  להפעיל 
ציבורית,  תחבורה  בנתיב  נהיגה  של  עבירה 
היא אינה מוסמכת להשתמש בהן לשם אכיפת 

עבירות חניה.
ובמקומות  תל-אביב  ברק  בני  הערים  ברחבי 
נוספים מותקנות אלפי מצלמות המתעדות את 
והן  גם את המשטרה  ומשמשות  בעיר  הנעשה 
בנתיבי תחבורה  נסיעה  אכיפת  לטובת  הותקנו 
בהן  השימוש  כי  השופט  קבע  ולזה  ציבורית 
את  למפרים  דו"חות  למתן  הנוגע  בכל  מותר 

החוק.
בפסק דינו הסביר השופט כי "הבעיה המרכזית 
בכך  נעוצה  הרחוב  במצלמות  בשימוש 

שנאספים בהן פרטים רבים שאינם נדרשים כלל 
לשם אכיפת איסורי החניה. בראש ובראשונה, 
מצולמים בהן אנשים רבים שלא עברו כל עבירה 
המצלמות  אורח.  כעוברי  ברחוב  עברו  אלא 
אורח,  עוברי  אותם  הסתובבו  מי  עם  מתעדות 
)מסעדה  נכנסו  ברחוב  עסק  לאיזה  לבשו,  מה 
כשרה או שאינה כשרה למשל(, האם עשו זאת 

בשבת או ביום חול וכדומה".
ההשלכות  את  שהדגיש  המשפט,  בית 
את  להציב  ההחלטה  של  המשמעותיות 
המרחב  של  אופיו  על  ולהפעילן  המצלמות 
שהגישה  המסמכים  לפי  כי  ציין  הציבורי, 
שההחלטה  רק  לא  ת"א,  עיריית  במשפט 
הכנסת,  של  מפורשת  הסמכה  ללא  התקבלה 
ההתקשרויות  בוועדת  התקבלה  שהיא  אלא 

העירונית מבלי שמועצת העיר דנה בכך.
העירייה  כי  הנאשם  טענת  את  שקיבל  לאחר 
פעלה בחוסר סמכות בהפעלת המצלמות, פסל 
וזיכה  נגדו  שנאספו  הראיות  את  המשפט  בית 

אותו מעבירת החניה שבה נאשם.
דובר העירייה ר' אברהם טננבוים הגיב "מדובר 
אצל  אביב  תל  עיריית  נגד  שהוגשה  בתביעה 
יכולה,  כזו  להחלטה  הרמלין.  איתי  השופט 
בארץ,  העיריות  על  השלכה  להיות  כמובן, 
זה.  מסוג  מצלמות  ישנן  המוחלט  שלרובן 
לערער  עומדת  אביב  תל  שעיריית  גם  לי  ידוע 
שהתקבלה  ההחלטה  על  מחוזי  בבימ"ש 
בבימ"ש  ערעור  ידחה  ואם  השלום,  בבימ"ש 

מחוזי, הם יפנו לביהמ"ש העליון".

מתחם הרכבת הקלה

בית המשפט לעניינים מקומיים פסל השבוע דו"חות חניה שקיבל 
אזרח ממצלמות בגלל אי חוקיותן •  דובר העירייה: "מדובר בתביעה 
שהוגשה נגד עיריית תל אביב אצל השופט איתי הרמלין. להחלטה כזו 
יכולה כמובן להיות השלכה על העיריות בארץ, ידוע לי גם שעיריית 

תל אביב עומדת לערער בבימ"ש מחוזי ואף לביהמ"ש העליון"

שני סגנים לש"ס, בליכוד 
מזהירים מ'הפרת החוק'

משתתפים רבים בכינוסים 
התורניים של בד"צ ועדת מהדרין

סיעת הליכוד בבני ברק דורשת לפרסם את "רשימת הג'ובים הסודית" ומאיימת 
לאחר שפעילי ש"ס  וזאת  יפורסמו,  לא  ההסכמים  אם  צעדים משפטיים  לנקוט 
פרסמו כי יש להם הסכם קואליציוני עם יהדות התורה במסגרתו יקבלו שני סגנים 

בשכר • וידר: "נגמר עידן הקומבינות. הגיע הזמן לתת דין וחשבון לציבור"

מאת: יאיר קורן

בערים השונות ברחבי הארץ פורסמו בשבועות 
ההסכמים  כל  הציבור  לידיעת  האחרונים 
תפקידים  בעלי  למינוי  המפלגות  בין  שנחתמו 
בעירייה, כפי שמחייב החוק. מנגד, בבני ברק, 
מה  הסכם,  אף  לציבור  פורסם  לא  היום  עד 
ל"חלוקת  וטענות  בעיר  רבה  תסיסה  שעורר 

ג'ובים" ו"קומבינות".
הושג  כי  סיעת ש"ס  הודיעה  בימים האחרונים 
תפקידים,  למספר  תזכה  הסיעה  לפיו  הסכם 
נוספות  גם בקהילות  עיר,  כולל שני סגני ראש 
מטעמם  נציג  כי  שסוכם  כך  על  הודיעו  בעיר 
יכהן כסגן ראש העיר, אך כאמור בסיעת יהדות 
ההסכמים  את  לפרסם  בתוקף  מסרבים  התורה 

המלאים.
"תיקון  הכותרת  תחת  הצהירו  ש"ס  פעילי 
אפליה של שנים רבות - ש״ס תהפוך בקדנציה 
ותחזיק  ברק  בני  העיר  מניהול  לחלק  הקרובה 
בשני סגני ראש עיר. וזאת לאחר ישיבות רבות 
האחרונים,  הימים  כל  לאורך  שנמשך  ומו״מ 
בין  שבת  בערב  נחתם  הקואליציוני  וההסכם 

ש״ס ליהדוה״ת בבני ברק".
אחרי  כאמור  שנחתם  ההסכם  כי  פורסם  עוד 
רבות,  שנים  של  אפליה  מתקן  רבים  דיונים 
כשלראשונה ש״ס לא עוד שותפה בקואליציה, 
לפי  העירייה.  בניהול  נפרד  בלתי  חלק  אלא 
ראש  סגני   2 לראשונה  תקבל  ש״ס  ההסכם: 
בולטים  ונציגים  בכירים  תפקידים  תקבל  עיר, 
בכל הוועדות בעירייה. סעיף משמעותי בהסכם 
מתחייב כי כל הניהול השוטף של העיר יתבצע 
התקציבים  חלוקת  כולל  הוגנת  בצורה  יחד 
יפורסם  כולו  ההסכם  ולתרבות.  למוסדות 

בתחילת השבוע.

מאחורי הקלעים פעלו לקידום וביצוע ההסכם 
יו״ר ש״ס השר אריה דרעי: מנכ״ל ש״ס  נציגי 

חיים ביטון ואיש העסקים אייל משיח.
דרעי  השר  ש״ס  יו״ר  כי  נאמר  הפרסום  בסוף 
הנמרץ  הצוות  לכל  להודות  רוצה  ״אני  מסר: 
פעילות  למען  רבים  הישגים  להביא  שפעל 
שהכלים  מאמין  אני  ברק.  בבני  ש״ס  תנועת 
החדש  בהסכם  ש״ס  נציגי  שקיבלו  הרבים 
שנחתם, יוביל לקדנציה מלאה בעשייה והישגים 
רבים לטובת תושבי העיר ובשיתוף פעולה מלא 
עם ראש העיר הנכנס הרב אברהם רובינשטיין. 
הרב  הנכנס  העיר  לראש  להודות  רוצה  אני 
רובינשטיין ולידידי אייל משיח שעשו הכל על 

מנת שההסכם ייסגר על הצד הטוב ביותר״.
הוא  בשכר  ברק  בני  עיריית  ראש  שסגן  יצוין 
את  שמזכה  מלאה,  במשרה  יוקרתי  תפקיד 
בעל התפקיד בכ-40,000 שקלים בחודש, רכב 
המיסים  מכספי  וזאת  נוספים,  ותנאים  צמוד 

שמשלמים תושבי העיר.
בתחילת השבוע שלח יעקב וידר, ראש רשימת 
מחל למועצת העיר, מכתב לממונה על הבחירות 
בבני ברק מטעם משרד הפנים, בו הוא דורש את 
התערבותו ואת פרסום ההסכמים באופן מיידי. 
לעסקני  להבהיר  הזמן  "הגיע  כי  הוסיף  וידר 
העירייה שנגמר עידן הקומבינות ועליהם לתת 
שמשולם  הגבוה  השכר  לציבור.  וחשבון  דין 
לעסקאות  נועד  לא  התושבים,  שלנו,  מהכסף 
סגנים  לאותם  לאפשר  כדי  רק  אלא  אפלות 

לשרת את כלל תושבי העיר מסביב לשעון".
היועצים  של  הדעת  חוות  את  גם  צירף  וידר 
מ"הפרת  שהזהירו  הליכוד  של  המשפטיים 
אם  משפטיים  צעדים  לנקוט  ואיימו  החוק" 

ההסכמים לא יפורסמו.

אלי כהן

מאות עמלי-תורה השתתפו בכינוסים התורניים 
בד"צ  שע"י  והוראה  לתורה  המדרש  בית  של 
ועדת מהדרין, שהתקיימו באשדוד ובבני ברק. 
בחלב  כשרות  הידורי  בסימן  עמדו  הכינוסים 
השמיעו  ההלכתיים  השיעורים  את  ובמוצריו. 

חברי בד"צ ועדת מהדרין.
בבית  המועד  בחול  הכינוס  התקיים  באשדוד 
המדרש אמרי חיים ברובע ז. שיעורים הלכתיים 
הרבנים  מהדרין,  ועדת  בד"צ  חברי  השמיעו 
והרב  הורביץ  יהושע  אברהם  הרב  הגאונים 
עסק  פדווא  הגרפ"ל  פדווא.  לייבוש  פנחס 
בשאלת הבישול של גבינה צהובה והאם מותר 
לחמם בשבת פיצה על פלטה של שבת. הגרא"י 
הכשרות  על  הפיקוח  הורוויץ התמקד בשדרוג 
באמצעות  הפיקוח  מצלמות.  באמצעות 
מהדרין  ועדת  בד"צ  ע"י  שהונהג  מצלמות, 
לאחר התייעצות עם פוסקי הדור מרן הגרי"ש 
מאפשר  זצ"ל,  וואזנר  הלוי  והגר"ש  אלישיב 
ובמכוני  ברפת  הנעשה  כל  על  תמידי  פיקוח 
והלילה.  היום  שעות  כל  במשך  החליבה 
ההשגחה  הינה  מצלמות  באמצעות  ההשגחה 

הקפדנית, האמינה והבטוחה ביותר.
בכינוס  רבים  השתתפו  בראשית  שבת  במוצאי 
התורני שהתקיים בבית המדרש "אוהל תמר", 
הגר"מ  נשא  התורני  השיעור  את  ברק.  בבני 

גרוס, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין.

לחידושים  שיעורו  את  הקדיש  גרוס  הגר"מ 
כמו  מזון,  הנדסת  בתחום  הטכנולוגיים 
שיבוט בעלי חיים, והשלכותיהם ההלכתיות על 
תעשיית החלב ומוצריו. במהלך השיעור הביא 
הפוסקים,  גדולי  של  לנושא  התייחסותם  את 
עסקו  אשר  ואחרונים,  ראשונים  בדורות 
לגישה  היסודות  את  והניחו  דומות  בשאלות 

ההלכתית בנושא. 
הגר"מ גרוס גילה בדבריו, שהשאלה עלתה על 
שולחנם של הרבנים הגאונים, חברי בד"צ ועדת 
מהדרין. חברי הבד"צ שמעו סקירות מקצועיות 
עמדתם  את  וגיבשו  לדבר  המומחים  מפי 
הדרושות.  ההלכתיות  ההנחיות  ואת  ההלכתית 
בקביעות  מתכנסים  מהדרין  ועדת  בד"צ  חברי 
החלטות  ומקבלים  דנים  בחודשו  חודש  מדי 
הייצור  גורמי  את  המנחות  מעשיות  הלכתיות 

למהדרין בתנובה.
מטעם  הכשרות  מפקח  שלזינגר,  אברהם  הרב 
ההמתנה  בשאלת  עסק  מהדרין,  ועדת  בד"צ 
את  סקר  בדבריו  צהובה.  גבינה  אכילת  לאחר 
של  הייצור  ודרכי  ההלכתיים  הקריטריונים 
גבינות קשות, גבינות צהובות וגבינות מותכות. 
הלכתיים  מאמרים  במספר  נדון  זה  נושא 
ובהם  החלב"  "בנתיב  בקבצי  שהתפרסמו 
הגרי"מ  מהדרין  ועדת  בד"צ  יו"ר  של  מאמרו 

שטרן.
מרכז  וולקן,  אהרן  הרב  הנחה  הכינוסים  את 

בד"צ ועדת מהדרין.  
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מועמד 'יחד' לראשות העיר 
בראיון מקיף וראשון

הרב ניר אריאל, בעל תשובה, יזם ואיש הייטק, ומחבר ספרים בהלכה ובאגדה, מוביל את רשימת 'יחד' בהנהגת 
הגר"מ מאזוז למועצת העיר בני ברק ומתמודד גם לראשות • בראיון הוא מסביר מה עומד מאחורי ההתמודדות, 

לאן הוא מכוון, מה הן מטרות המפלגה וכיצד הם כבר עתה פועלים לטובת תושבי העיר

אלי כהן

אמורות  היו  ברק,  בני  העיר  ולראשות  למועצת  הבחירות 
להראות שגרתיות וחדגוניות כמו מערכות הבחירות שקדמו לזו, 
שוב אותן רשימות עם שינויים קוסמטיים, שוב הסכם שמחלק 
בקרב  ההחלטה  שנפלה  עד  חוגים,  שני  בין  העיר  ראשות  את 
יש צורך בנציגות אחרת,  עוד.  מספר ראשי קהילות בעיר שלא 
הגיע הזמן לנציגות שמחויבת לתושבים ועומדת למבחנם בכל 
שבראשות  ישראל',  שבטי  'יחד  רשימת  גובשה  כך  נתון.  רגע 
הרב ניר אריאל, יזם, איש הייטק ומחבר ספרים בהלכה ובאגדה, 

ובנשיאות מרן הגר"מ מאזוז, ראש ישיבת "כסא רחמים".
ראשון  ראיון  אריאל,  ניר  הרב  עם  לשיחה  לשבת  ביקשנו 
שלפי  העיר,  לראשות  והמועמד  הרשימה  בראש  העומד  עם 
ואיש  חכם  תלמיד  של  בנוף  חריג  שילוב  מבטיח  הפרסומים 
המדרש.  לבתי  העסקים  זירת  בין  תדיר  נע  שעולמו  מי  הייטק, 
ניטל  הרשימות  הגשת  על  העירייה  בהודעת  האבסורד,  למרבה 
ממנו התואר רב בעוד שאר העסקנים והמתמודדים התהדרו בו, 
זאת חרף העובדה שהרב ניר אריאל בעל כושר לרבנות, וצלח את 
מבחני הרבנות הראשי לישראל. הוא מרביץ תורה ושוחר איכות 
סביבה, בעל מעוף, דעות מרעננות ובהחלט לא תמיד שגרתיות. 

מי אתה ניר אריאל?
כילד  ו'סלבודקא'.  רחמים'  'כסא  החדש',  ב'יישוב  "למדתי 
התחלתי להתעניין בקורה סביבי בעולם והגעתי בסיעתא דשמיא 
בכוחות עצמי אל היהדות, בהגיעי לגיל מצוות שכנעתי את הורי 
להצטרף אל האמת וברוך ה', הם חזרו בתשובה ולמהלך הייתה 
השפעה רוחבית גם על מעגלים נוספים מסביבתם בקרב החברים 
'גלילאו',  גדולה,  הייטק  חברת  שהקים  מדען,  אבי  והמשפחה. 
נשלחתי  התקרבותם  ועם  בבזק,  בכירה  בכירה  מנהלת  ואמי 
אחד  כל  רבותי,  מכל  החסר  את  מילאתי  שם  בישיבות  ללמוד 

ודרכו המיוחדת בלימוד. 
הספרדים  פסקי  את  ערכתי  ללמוד,  המשכתי  נישואיי  "אחר 
30 אברכים.  על פי המשנה ברורה, והקמתי כולל שבו לומדים 
כשהגיעה  מנהגים.  וחקר  הלכה  בנושאי  בעיקר  כאמור  עסקתי 

מהציבור  דרישה 
באותו  לחומרים 
פרשת  על  גם  סגנון 
השבוע, הוצאתי לאור 
'מעמקים  הספר  את 
הבנוי  בפרשה', 
משאלה יסודית בהבנת 
ותשובה  הפרשה 
את  שמשנה  מעמיקה 
הראשוני.  המבט  כל 
לא התייחסתי בתחילה 
לספר  ברצינות  כך  כל 
ספר  לאחר  הזה, 
חשתי  שבו  הפסקים 
והעמקתי  שליחות 
בעשרות  לב  בתשומת 
לפעמים  ספרים, 
סעיף  כל  על  מאתיים, 
לפני  ערוך,  בשולחן 
אך  משפט.  שכתבתי 
ביקוש  היה  להפתעתי 
 2,000 מעל  רב, 
עותקים נמכרו בשבוע 
לצאת  עומדת  ובקרוב 

מהדורה שניה. 
"במקביל ללימודים 
במסגרתם  התורניים, 
כושר  הוצאתי  אף 
עסקתי  לרבנות, 
בניהול  בהייטק, 
בחברת  ופיתוח 

'גלילאו'. זו חברה שפועלת מול השוק הפרטי-אזרחי ובמקביל 
הממשל  הישראלית,  החלל  וסוכנות  הביטחון  מערכת  עם 
עסקי,  פיתוח  כמנהל  בתפקידי  האירופי.  והאיחוד  האמריקאי 
ריכזתי את העבודה עם גורמים מתחומים שונים, כלכלה, ממשל 
הוא  הניהול  תפקיד  ממני,  יותר  חכמים  שכולם  אף  על  ומדע. 
לתווך ביניהם ולאזן בין הצרכים והדרישות. שוק ההיי-טק עומד 
מהמהנדסים.  יותר  קשה  מלאכתם  שלפעמים  המנהלים,  על  גם 
את היכולות האלו והניסיון הזה אני מתכוון להביא לידי ביטוי 

בתפקידי כחבר מועצת העיר". 
אנשים  עם  לעבוד  נכון  הוא  כי  מצהיר  אריאל  ניר  הרב 
מתרבויות שונות, מכל הסגנונות והצבעים והמקצועות הקיימים 
לצורך הגשמתה של מטרה חשובה. ואם לשפוט, עד כה הוכיח 

כי הוא יודע להסתדר עם כולם. 
כיצד אתה מתכוון ליישם את האג'נדה שלך בפוליטיקה? 

"כבר כעת התחלנו ביזמה, במנשר שפרסמתי לציבור כתבתי 
את דעותיי ובאלו נושאים עלינו להתמקד, והוספתי שלמרות כל 
זאת הדעות שלי לא ממש הנושא, כי אם תרצו להפנות משאבים 
כי  בהבנה,  זאת  אקבל  אחרים  לדברים  ונוער  לניקיון  במקום 
את  ומבקש  לבחירות  רץ  אני  שעליה  שלי  העיקרית  האג'נדה 
ודעותיו  ציבור  משרת  אני  הבסיסי:  העיקרון  על  היא  קולכם 
יחליטו  שהתושבים  רוצה  אני  שחשובות.  אלו  הן  הציבור  של 
אני  עליהם.  ויצביעו  אותם  ידרגו  שלהם,  העדיפויות  סדרי  מה 
חושב שהחלטות לא צריכות להתקבל לבד על ידי צוות עסקנים 

מתוחכם ככל שיהיה. התושבים הם בעלי הבית של עירם".
ניר אריאל באה לידי ביטוי גם בשטח. "על  הגישה של הרב 
ואני לסיעת  מנת לקבל משוב מציבור התושבים, הקמנו חבריי 
הצבעות  מערכות  אלו  להצבעות.  ואתר  טלמסר  מערכת  'יחד' 
לציבור,  וקראתי  הבאות.  השנים  ולמשך  מעכשיו  כבר  פתוחות 
הדברים  על  תצביעו  בעצמכם  אתם  קיטור  להוציא  במקום 
שחשובים לכם. כמובן שאנחנו נצביע בוועדות על פי הקו שאתם 
תובילו בהצבעות שלכם. ויתרה מכך, במשך כל 5 השנים הבאות 
שיופנו  לעצומות  אוטומטי  באופן  יתורגמו  שלכם  ההצבעות 
למשרדי הממשלה הרלוונטיים - הדבר יחייב את חברי המועצה 
לדון בבעיות שלכם בכובד ראש. כי אתם ורק אתם צריכים לקבל 

את ההחלטות בעיר".
"אנו נעשה זאת עם חום ואכפתיות, אנשים לא יצטרכו לבקש 
'עזרה' על ידי מקורבים. לא יצטרכו לחכות שנה וחצי לאישור 
פתיחת עסק. המערכת שאנו בונים וכבר בהרצה תטפל בבעיות 
של כל אחד, לא משנה מה הוא הצביע, הוא לא יצטרך קשרים. 
או  לתושב  סייעו  שלנו  הנציגים  אם  ומעקב  שקיפות  ותאפשר 

לא".



בני ברק א' בחשוון תשע"ט 12810/10/18

מועמד 'יחד' לראשות העיר 
בראיון מקיף וראשון

הרב ניר אריאל, בעל תשובה, יזם ואיש הייטק, ומחבר ספרים בהלכה ובאגדה, מוביל את רשימת 'יחד' בהנהגת 
הגר"מ מאזוז למועצת העיר בני ברק ומתמודד גם לראשות • בראיון הוא מסביר מה עומד מאחורי ההתמודדות, 

לאן הוא מכוון, מה הן מטרות המפלגה וכיצד הם כבר עתה פועלים לטובת תושבי העיר

אלי כהן

אמורות  היו  ברק,  בני  העיר  ולראשות  למועצת  הבחירות 
להראות שגרתיות וחדגוניות כמו מערכות הבחירות שקדמו לזו, 
שוב אותן רשימות עם שינויים קוסמטיים, שוב הסכם שמחלק 
בקרב  ההחלטה  שנפלה  עד  חוגים,  שני  בין  העיר  ראשות  את 
יש צורך בנציגות אחרת,  עוד.  מספר ראשי קהילות בעיר שלא 
הגיע הזמן לנציגות שמחויבת לתושבים ועומדת למבחנם בכל 
שבראשות  ישראל',  שבטי  'יחד  רשימת  גובשה  כך  נתון.  רגע 
הרב ניר אריאל, יזם, איש הייטק ומחבר ספרים בהלכה ובאגדה, 

ובנשיאות מרן הגר"מ מאזוז, ראש ישיבת "כסא רחמים".
ראשון  ראיון  אריאל,  ניר  הרב  עם  לשיחה  לשבת  ביקשנו 
שלפי  העיר,  לראשות  והמועמד  הרשימה  בראש  העומד  עם 
ואיש  חכם  תלמיד  של  בנוף  חריג  שילוב  מבטיח  הפרסומים 
המדרש.  לבתי  העסקים  זירת  בין  תדיר  נע  שעולמו  מי  הייטק, 
ניטל  הרשימות  הגשת  על  העירייה  בהודעת  האבסורד,  למרבה 
ממנו התואר רב בעוד שאר העסקנים והמתמודדים התהדרו בו, 
זאת חרף העובדה שהרב ניר אריאל בעל כושר לרבנות, וצלח את 
מבחני הרבנות הראשי לישראל. הוא מרביץ תורה ושוחר איכות 
סביבה, בעל מעוף, דעות מרעננות ובהחלט לא תמיד שגרתיות. 

מי אתה ניר אריאל?
כילד  ו'סלבודקא'.  רחמים'  'כסא  החדש',  ב'יישוב  "למדתי 
התחלתי להתעניין בקורה סביבי בעולם והגעתי בסיעתא דשמיא 
בכוחות עצמי אל היהדות, בהגיעי לגיל מצוות שכנעתי את הורי 
להצטרף אל האמת וברוך ה', הם חזרו בתשובה ולמהלך הייתה 
השפעה רוחבית גם על מעגלים נוספים מסביבתם בקרב החברים 
'גלילאו',  גדולה,  הייטק  חברת  שהקים  מדען,  אבי  והמשפחה. 
נשלחתי  התקרבותם  ועם  בבזק,  בכירה  בכירה  מנהלת  ואמי 
אחד  כל  רבותי,  מכל  החסר  את  מילאתי  שם  בישיבות  ללמוד 

ודרכו המיוחדת בלימוד. 
הספרדים  פסקי  את  ערכתי  ללמוד,  המשכתי  נישואיי  "אחר 
30 אברכים.  על פי המשנה ברורה, והקמתי כולל שבו לומדים 
כשהגיעה  מנהגים.  וחקר  הלכה  בנושאי  בעיקר  כאמור  עסקתי 

מהציבור  דרישה 
באותו  לחומרים 
פרשת  על  גם  סגנון 
השבוע, הוצאתי לאור 
'מעמקים  הספר  את 
הבנוי  בפרשה', 
משאלה יסודית בהבנת 
ותשובה  הפרשה 
את  שמשנה  מעמיקה 
הראשוני.  המבט  כל 
לא התייחסתי בתחילה 
לספר  ברצינות  כך  כל 
ספר  לאחר  הזה, 
חשתי  שבו  הפסקים 
והעמקתי  שליחות 
בעשרות  לב  בתשומת 
לפעמים  ספרים, 
סעיף  כל  על  מאתיים, 
לפני  ערוך,  בשולחן 
אך  משפט.  שכתבתי 
ביקוש  היה  להפתעתי 
 2,000 מעל  רב, 
עותקים נמכרו בשבוע 
לצאת  עומדת  ובקרוב 

מהדורה שניה. 
"במקביל ללימודים 
במסגרתם  התורניים, 
כושר  הוצאתי  אף 
עסקתי  לרבנות, 
בניהול  בהייטק, 
בחברת  ופיתוח 

'גלילאו'. זו חברה שפועלת מול השוק הפרטי-אזרחי ובמקביל 
הממשל  הישראלית,  החלל  וסוכנות  הביטחון  מערכת  עם 
עסקי,  פיתוח  כמנהל  בתפקידי  האירופי.  והאיחוד  האמריקאי 
ריכזתי את העבודה עם גורמים מתחומים שונים, כלכלה, ממשל 
הוא  הניהול  תפקיד  ממני,  יותר  חכמים  שכולם  אף  על  ומדע. 
לתווך ביניהם ולאזן בין הצרכים והדרישות. שוק ההיי-טק עומד 
מהמהנדסים.  יותר  קשה  מלאכתם  שלפעמים  המנהלים,  על  גם 
את היכולות האלו והניסיון הזה אני מתכוון להביא לידי ביטוי 

בתפקידי כחבר מועצת העיר". 
אנשים  עם  לעבוד  נכון  הוא  כי  מצהיר  אריאל  ניר  הרב 
מתרבויות שונות, מכל הסגנונות והצבעים והמקצועות הקיימים 
לצורך הגשמתה של מטרה חשובה. ואם לשפוט, עד כה הוכיח 

כי הוא יודע להסתדר עם כולם. 
כיצד אתה מתכוון ליישם את האג'נדה שלך בפוליטיקה? 

"כבר כעת התחלנו ביזמה, במנשר שפרסמתי לציבור כתבתי 
את דעותיי ובאלו נושאים עלינו להתמקד, והוספתי שלמרות כל 
זאת הדעות שלי לא ממש הנושא, כי אם תרצו להפנות משאבים 
כי  בהבנה,  זאת  אקבל  אחרים  לדברים  ונוער  לניקיון  במקום 
את  ומבקש  לבחירות  רץ  אני  שעליה  שלי  העיקרית  האג'נדה 
ודעותיו  ציבור  משרת  אני  הבסיסי:  העיקרון  על  היא  קולכם 
יחליטו  שהתושבים  רוצה  אני  שחשובות.  אלו  הן  הציבור  של 
אני  עליהם.  ויצביעו  אותם  ידרגו  שלהם,  העדיפויות  סדרי  מה 
חושב שהחלטות לא צריכות להתקבל לבד על ידי צוות עסקנים 

מתוחכם ככל שיהיה. התושבים הם בעלי הבית של עירם".
ניר אריאל באה לידי ביטוי גם בשטח. "על  הגישה של הרב 
ואני לסיעת  מנת לקבל משוב מציבור התושבים, הקמנו חבריי 
הצבעות  מערכות  אלו  להצבעות.  ואתר  טלמסר  מערכת  'יחד' 
לציבור,  וקראתי  הבאות.  השנים  ולמשך  מעכשיו  כבר  פתוחות 
הדברים  על  תצביעו  בעצמכם  אתם  קיטור  להוציא  במקום 
שחשובים לכם. כמובן שאנחנו נצביע בוועדות על פי הקו שאתם 
תובילו בהצבעות שלכם. ויתרה מכך, במשך כל 5 השנים הבאות 
שיופנו  לעצומות  אוטומטי  באופן  יתורגמו  שלכם  ההצבעות 
למשרדי הממשלה הרלוונטיים - הדבר יחייב את חברי המועצה 
לדון בבעיות שלכם בכובד ראש. כי אתם ורק אתם צריכים לקבל 

את ההחלטות בעיר".
"אנו נעשה זאת עם חום ואכפתיות, אנשים לא יצטרכו לבקש 
'עזרה' על ידי מקורבים. לא יצטרכו לחכות שנה וחצי לאישור 
פתיחת עסק. המערכת שאנו בונים וכבר בהרצה תטפל בבעיות 
של כל אחד, לא משנה מה הוא הצביע, הוא לא יצטרך קשרים. 
או  לתושב  סייעו  שלנו  הנציגים  אם  ומעקב  שקיפות  ותאפשר 

לא".
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עזרה  במתן  רק  מסתפק  לא  אריאל 
לתושב ומצהיר כי המערכת תפעל גם לפני 
נשאל  הצבעות  "לפני  עירוניות.  הכרעות 
טכנית  החלטה  כל  לפני  לא  הציבור,   את 
בה   שיש  החלטה,  כל  אלא  בירוקרטית, 
אותם.  נשתף  בעיר,  האנשים  על  השפעה 
יותר  בחינוך  מסוים  תקציב  עדיף  האם 
מאשר לניקיון? תרבות מול כבישים? לא 
נצליח,  כן  אחד  בדבר  אבל  נצליח,  תמיד 
צריך  שהציבור  המסר  את  היטב  להעביר 

להחליט".
הקו כבר פתוח. ועלו בו הצעות? 

פתיחת  שעלה,  אחד  רעיון  "בהחלט, 
לאברכים  שישי  ביום  העירייה  משרדי 
יצבור  הרעיון  אם  השבוע.  כל  שלומדים 
תאוצה נעלה אותו בע"ה בישיבת מועצת 
ברחוב  המצלמות  לביטול  דרישה  העיר, 
השומר, או לכל הפחות למצוא את הדרך 
לאכיפה הגיונית וסבירה, דרישה למסלולי 

קווי התחבורה מסודרים ועוד. 
"בקו הטלמסר יעלו נושאים שחשובים 
להצביע  מנת  ועל  מאובטח  הקו  לכולם. 
יש צורך להירשם עם תעודת זהות ומספר 
טלפון על פי הכללים שגיבשנו. חשוב לי 

תורה', המהלך  ב'דעת  חלילה  פגיעה  כל  בדבר  אין  כי  להדגיש 
הצעות  נעלה  שלא  בר-בי-רב  לכל  וברור  רבנים  לגיבוי  זכה 

המנוגדות להלכה חלילה וחס". 
זכותו  לבחור,  זכותו  את  לציבור  להחזיר  הוא  שלנו  "הרצון 
ממי  בקלפי  ולהיפרע  שלו  לנציגים  ניקוד  לתת  זכותו  להשפיע, 
המקום  את  לציבור  ולהשיב  נאמנה,  מלאכתו  עושה  שאינו 
החשוב המגיע לו בקבלת ההחלטות. כשקבוצה של חמש אלף 

איש מעלה נושא לא יוכלו בעיריה להתעלם". 
ומה היה עד עכשיו?

עיין של בחירות,  יש רק מראית  זה לא עבד ככה,  היום  "עד 
הנציג  היום  לפי השיטה  הבחירה,  זכות  את  איבד  הציבור  אבל 
לא תלוי בך ולא משרת אותך. לשיא זה הגיע עם הקמת הוועדה 
המשבר  שהגיע  עד  פינו,  לא  הזבל  את  שאפילו  אחרי  הקרואה 
אבל  ברחוב  אשפה  אין  היום  משהו.  לעשות  שצריך  והבינו 

מזלזלים בדברים אחרים, ומתעלמים מטובת הציבור.
יקבלו  ומתוחבלים  מתוחכמים  עסקנים  שלא  אומרים  אנו 
השנה  מימות  יום  כל  יוכל  תושב  כל  אלא  בשבילך,  החלטות 

לבחור להצביע ולהשפיע". 
מעוניין  אתה  בהם  לליבך,  הקרובים  הנושאים  מהם 

להתמקד? 
ברק  בבני  אין  ונוער.  תעסוקה  שניים,  כאן  אעלה  כמה,  "יש 
העובדות  לנשים  המתאימים  כאלה  לא  בפרט  תעסוקה,  מרכזי 
בהייטק, במגדלי המשרדים מועסקים בעיקר מי שאינם תושבי 
העיר, ואנחנו לא ננוח עד שלא יקומו מרכזי תעסוקה מתאימים 
נשות  אלפי  יום  שכל  יתכן  לא  העיר.  תושבות  הייטק  לנשות 
אברכים מטלטלות לערים רחוקות בשביל להביא פרנסה לבית, 
בשעה שבשולי העיר כאן אצלנו פורחים מגדלים, ואין שום צעד 

שנעשה להשקיע את המשאבים האלו כאן לבני הבית.
פשוט, אין שום חשיבה בכיוון זה, אתן לך דוגמא ואספר לך 
מה אני עשיתי בנושא ומה הייתה תגובת העירייה. אני מיוזמתי 
יזמות  הבאתי קורס של משרדי הכלכלה והחינוך לנשים, קורס 
לשמר  איך  עסק  לפתוח  איך  עסקים,  לפתיחת  המסייע  כלכלית 
אותו ולבסס אותו, הקורס בעלות 30 אלף שקל, ניתן לי בחינם, 
רק היה צריך מקום. לפי הכללים לא יכולתי לבקש מהמשתתפות 
.הקורס  והיה עלי להשיג מקום לעריכת הקורס בחינם  תשלום, 
הוא בן ארבעה ימים, הלכתי לעירייה להתחנן מאחד לשני שרק 
יתנו מקום לעריכת הקורס, אחרי שביוזמתי כבר הבאתי אותו. 
אחר קשיים מרובים, הסכימו לתת מקום רק לשלשה ימים, את 
את  לארח  הייטק שתסכים  חברת  לשכנע  נאלצתי  הרביעי  היום 
הקורס. ואני שואל, לא מגיע לתושבי העיר להתפרנס בכבוד?! 
בגלגלים?!  והעיריה תוקעת מקלות  נשים משוועות לתעסוקה, 

את זה אנחנו הולכים לשנות.
נושא נוסף הוא טיפול בבעיית הנוער על ידי תעסוקה והכוונה 
בני- נוער  הרבה  וראיתי  שנה,   20 מעל  בכלא  התנדבתי  נכונה. 
בנוער  לטפל  שחובתנו  חושב  אני  הלב.  את  לי  ששבר  ברקי 

מבחינה תעסוקתית ויותר מכך להקנות להם כלים. 
היום, אלו שמטפלים בנושא, רק חושבים איך להעביר להם את 
הזמן עד שהם יגדלו ויירגעו. אני חושב אחרת, לא סתם להעביר 
את הזמן עם זמר. לדאוג לנוער לכלים מקצועיים, יחד עם דרך 
התורה ולימוד תורה כפי יכולתו, שיגיעת שניהם משכחת עוון". 
רואה  אתה  מסר  איזה  העיר,  לראשות  גם  מתמודד  אתה 
בעוד  העיר  ראש  תהיה  שאתה  סביר  לא  הרי  בך,  בבחירה 

חודש? 
"אכן, אני גם המתמודד גם לראשות העיר, מכיוון שלא יתכן 
שהציבור הספרדי שהוא היום שליש מחברי מועצת העיר, דומה 
לגודלן של 'אגודת ישראל' ו'דגל התורה' שחולקות ביניהן את 
תפקיד  בעוד  להסתפק  נאלץ  הספרדי  והציבור  העיר,  ראשות 
הציבור  אם  העיר.  בראשות  משתתף  ולא  אחר  או  כזה  ייצוגי 
יבינו שצריך לתת  ויתן לנו קולות רבים לראשות העיר,  יחליט, 

הזדמנות גם לציבור הספרדי. 
מדגל  גם  בעיר  רבות  קהילות  ועוד  בפרט,  הספרדי  הציבור 
לא  בעיר,  המבוגרים  לעסקנים  קרובות  שאינן  כאלו  ואגודה, 
מקבלות את המגיע להם. אתה רוצה דוגמא לכך? הנה השבוע 
דגל  עם  שס  של  הבחירות  שהסכם  גדולה,  בהתרגשות  פורסם 
ואגודה, שמעתה היא תהיה מעורבת בניהול העיר. אתה מבין מה 

זה אומר?! אני קורא את זה ואומר, למען השם, 
בשקט?  וישבתם  עכשיו  עד  שם  עשיתם  מה  אז 
ב"ה כשאנחנו מציעים אלטרנטיבה, ולאו דווקא 
לעבוד.  להתחיל  שצריך  מבינים  כולם  ספרדים, 
הבחירות,  בתוצאות  חזקים  שנהיה  ככל  ובפועל 
ולא  הזה.  השינוי  מוגמרת  לעובדה  יהפוך  זה 

סיסמא בחירות.
בעיני מה שיש היום, זה כמו לומר באו נסגור 
אושר-עד  יש-חסד  בעיר,  המזון  רשתות  כל  את 
שלא  אחד  שיהיה  מה?!  בשביל  נתיב-החסד, 
יהיה סתם מריבות על הלקוחות בין הרשתות. כל 
אחד מבין שזה לא רציני, במצב כזה אין תחרות, 
המחירים יופקעו, והציבור יסבול. אין שום הבדל 
תחרות  תהיה  שלא  סיבה  שום  אין  חרדית  בעיר 

ומוטיבציה!"
אז אתה בעצם מייצג את הציבור הספרדי?

מייצגים  ולא  צבועים בצבע אחד,  לא  "אנחנו 
רק קהל אחד. זו גם ההדרכה וההוראה שקיבלתי 
ממרן הגר"מ מאזוז שליט"א, לתת שיוויון זכויות 
בבעיות  יתקל  לא  שהאזרח  לכולם.  והזדמנויות 
בניהול  איתנו  שותף  יהיה  אלא  עזרה,  ויבקש 
העיר. הרב חזר והדגיש את הדברים כשמעל הכל 
שחינך  כפי  כפים  ונקיון  ביושרה  שננהג  התחנן 
יש  לציבור  הפעם  אפשרי.  שזה  ה'  בעזרת  נוכיח  אנחנו  אותנו. 

זכות לבחור". 
את  מכירים  הרב,  של  תורתו  את  ושומעים  מכירים  "כולם 
ואת  היושרה  את  בתורה,  והגאונות  הגדלות  את  שבו,  האמת 
בדרך  הציבור  את  כאן השליחים שלו, לשרת  ואנחנו  הצניעות. 

שלו, שהוא מנחיל אותה."

הזכות לבחור

ובחרת 
בטוב

הן
יחד שבטי ישראל

בנשיאות מרן ראש הישיבה 

הרב מאיר מאזוז שליט"א

ניר 
אריאל

לראשות העיר

 מרן ראש הישיבה 
 איש האמת הגאון 

רבי מאיר מאזוז שליט"א

בס"ד
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מועמד 'יחד' לראשות העיר 
בראיון מקיף וראשון

הרב ניר אריאל, בעל תשובה, יזם ואיש הייטק, ומחבר ספרים בהלכה ובאגדה, מוביל את רשימת 'יחד' בהנהגת 
הגר"מ מאזוז למועצת העיר בני ברק ומתמודד גם לראשות • בראיון הוא מסביר מה עומד מאחורי ההתמודדות, 

לאן הוא מכוון, מה הן מטרות המפלגה וכיצד הם כבר עתה פועלים לטובת תושבי העיר

אלי כהן

אמורות  היו  ברק,  בני  העיר  ולראשות  למועצת  הבחירות 
להראות שגרתיות וחדגוניות כמו מערכות הבחירות שקדמו לזו, 
שוב אותן רשימות עם שינויים קוסמטיים, שוב הסכם שמחלק 
בקרב  ההחלטה  שנפלה  עד  חוגים,  שני  בין  העיר  ראשות  את 
יש צורך בנציגות אחרת,  עוד.  מספר ראשי קהילות בעיר שלא 
הגיע הזמן לנציגות שמחויבת לתושבים ועומדת למבחנם בכל 
שבראשות  ישראל',  שבטי  'יחד  רשימת  גובשה  כך  נתון.  רגע 
הרב ניר אריאל, יזם, איש הייטק ומחבר ספרים בהלכה ובאגדה, 

ובנשיאות מרן הגר"מ מאזוז, ראש ישיבת "כסא רחמים".
ראשון  ראיון  אריאל,  ניר  הרב  עם  לשיחה  לשבת  ביקשנו 
שלפי  העיר,  לראשות  והמועמד  הרשימה  בראש  העומד  עם 
ואיש  חכם  תלמיד  של  בנוף  חריג  שילוב  מבטיח  הפרסומים 
המדרש.  לבתי  העסקים  זירת  בין  תדיר  נע  שעולמו  מי  הייטק, 
ניטל  הרשימות  הגשת  על  העירייה  בהודעת  האבסורד,  למרבה 
ממנו התואר רב בעוד שאר העסקנים והמתמודדים התהדרו בו, 
זאת חרף העובדה שהרב ניר אריאל בעל כושר לרבנות, וצלח את 
מבחני הרבנות הראשי לישראל. הוא מרביץ תורה ושוחר איכות 
סביבה, בעל מעוף, דעות מרעננות ובהחלט לא תמיד שגרתיות. 

מי אתה ניר אריאל?
כילד  ו'סלבודקא'.  רחמים'  'כסא  החדש',  ב'יישוב  "למדתי 
התחלתי להתעניין בקורה סביבי בעולם והגעתי בסיעתא דשמיא 
בכוחות עצמי אל היהדות, בהגיעי לגיל מצוות שכנעתי את הורי 
להצטרף אל האמת וברוך ה', הם חזרו בתשובה ולמהלך הייתה 
השפעה רוחבית גם על מעגלים נוספים מסביבתם בקרב החברים 
'גלילאו',  גדולה,  הייטק  חברת  שהקים  מדען,  אבי  והמשפחה. 
נשלחתי  התקרבותם  ועם  בבזק,  בכירה  בכירה  מנהלת  ואמי 
אחד  כל  רבותי,  מכל  החסר  את  מילאתי  שם  בישיבות  ללמוד 

ודרכו המיוחדת בלימוד. 
הספרדים  פסקי  את  ערכתי  ללמוד,  המשכתי  נישואיי  "אחר 
30 אברכים.  על פי המשנה ברורה, והקמתי כולל שבו לומדים 
כשהגיעה  מנהגים.  וחקר  הלכה  בנושאי  בעיקר  כאמור  עסקתי 

מהציבור  דרישה 
באותו  לחומרים 
פרשת  על  גם  סגנון 
השבוע, הוצאתי לאור 
'מעמקים  הספר  את 
הבנוי  בפרשה', 
משאלה יסודית בהבנת 
ותשובה  הפרשה 
את  שמשנה  מעמיקה 
הראשוני.  המבט  כל 
לא התייחסתי בתחילה 
לספר  ברצינות  כך  כל 
ספר  לאחר  הזה, 
חשתי  שבו  הפסקים 
והעמקתי  שליחות 
בעשרות  לב  בתשומת 
לפעמים  ספרים, 
סעיף  כל  על  מאתיים, 
לפני  ערוך,  בשולחן 
אך  משפט.  שכתבתי 
ביקוש  היה  להפתעתי 
 2,000 מעל  רב, 
עותקים נמכרו בשבוע 
לצאת  עומדת  ובקרוב 

מהדורה שניה. 
"במקביל ללימודים 
במסגרתם  התורניים, 
כושר  הוצאתי  אף 
עסקתי  לרבנות, 
בניהול  בהייטק, 
בחברת  ופיתוח 

'גלילאו'. זו חברה שפועלת מול השוק הפרטי-אזרחי ובמקביל 
הממשל  הישראלית,  החלל  וסוכנות  הביטחון  מערכת  עם 
עסקי,  פיתוח  כמנהל  בתפקידי  האירופי.  והאיחוד  האמריקאי 
ריכזתי את העבודה עם גורמים מתחומים שונים, כלכלה, ממשל 
הוא  הניהול  תפקיד  ממני,  יותר  חכמים  שכולם  אף  על  ומדע. 
לתווך ביניהם ולאזן בין הצרכים והדרישות. שוק ההיי-טק עומד 
מהמהנדסים.  יותר  קשה  מלאכתם  שלפעמים  המנהלים,  על  גם 
את היכולות האלו והניסיון הזה אני מתכוון להביא לידי ביטוי 

בתפקידי כחבר מועצת העיר". 
אנשים  עם  לעבוד  נכון  הוא  כי  מצהיר  אריאל  ניר  הרב 
מתרבויות שונות, מכל הסגנונות והצבעים והמקצועות הקיימים 
לצורך הגשמתה של מטרה חשובה. ואם לשפוט, עד כה הוכיח 

כי הוא יודע להסתדר עם כולם. 
כיצד אתה מתכוון ליישם את האג'נדה שלך בפוליטיקה? 

"כבר כעת התחלנו ביזמה, במנשר שפרסמתי לציבור כתבתי 
את דעותיי ובאלו נושאים עלינו להתמקד, והוספתי שלמרות כל 
זאת הדעות שלי לא ממש הנושא, כי אם תרצו להפנות משאבים 
כי  בהבנה,  זאת  אקבל  אחרים  לדברים  ונוער  לניקיון  במקום 
את  ומבקש  לבחירות  רץ  אני  שעליה  שלי  העיקרית  האג'נדה 
ודעותיו  ציבור  משרת  אני  הבסיסי:  העיקרון  על  היא  קולכם 
יחליטו  שהתושבים  רוצה  אני  שחשובות.  אלו  הן  הציבור  של 
אני  עליהם.  ויצביעו  אותם  ידרגו  שלהם,  העדיפויות  סדרי  מה 
חושב שהחלטות לא צריכות להתקבל לבד על ידי צוות עסקנים 

מתוחכם ככל שיהיה. התושבים הם בעלי הבית של עירם".
ניר אריאל באה לידי ביטוי גם בשטח. "על  הגישה של הרב 
ואני לסיעת  מנת לקבל משוב מציבור התושבים, הקמנו חבריי 
הצבעות  מערכות  אלו  להצבעות.  ואתר  טלמסר  מערכת  'יחד' 
לציבור,  וקראתי  הבאות.  השנים  ולמשך  מעכשיו  כבר  פתוחות 
הדברים  על  תצביעו  בעצמכם  אתם  קיטור  להוציא  במקום 
שחשובים לכם. כמובן שאנחנו נצביע בוועדות על פי הקו שאתם 
תובילו בהצבעות שלכם. ויתרה מכך, במשך כל 5 השנים הבאות 
שיופנו  לעצומות  אוטומטי  באופן  יתורגמו  שלכם  ההצבעות 
למשרדי הממשלה הרלוונטיים - הדבר יחייב את חברי המועצה 
לדון בבעיות שלכם בכובד ראש. כי אתם ורק אתם צריכים לקבל 

את ההחלטות בעיר".
"אנו נעשה זאת עם חום ואכפתיות, אנשים לא יצטרכו לבקש 
'עזרה' על ידי מקורבים. לא יצטרכו לחכות שנה וחצי לאישור 
פתיחת עסק. המערכת שאנו בונים וכבר בהרצה תטפל בבעיות 
של כל אחד, לא משנה מה הוא הצביע, הוא לא יצטרך קשרים. 
או  לתושב  סייעו  שלנו  הנציגים  אם  ומעקב  שקיפות  ותאפשר 

לא".
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עזרה  במתן  רק  מסתפק  לא  אריאל 
לתושב ומצהיר כי המערכת תפעל גם לפני 
נשאל  הצבעות  "לפני  עירוניות.  הכרעות 
טכנית  החלטה  כל  לפני  לא  הציבור,   את 
בה   שיש  החלטה,  כל  אלא  בירוקרטית, 
אותם.  נשתף  בעיר,  האנשים  על  השפעה 
יותר  בחינוך  מסוים  תקציב  עדיף  האם 
מאשר לניקיון? תרבות מול כבישים? לא 
נצליח,  כן  אחד  בדבר  אבל  נצליח,  תמיד 
צריך  שהציבור  המסר  את  היטב  להעביר 

להחליט".
הקו כבר פתוח. ועלו בו הצעות? 

פתיחת  שעלה,  אחד  רעיון  "בהחלט, 
לאברכים  שישי  ביום  העירייה  משרדי 
יצבור  הרעיון  אם  השבוע.  כל  שלומדים 
תאוצה נעלה אותו בע"ה בישיבת מועצת 
ברחוב  המצלמות  לביטול  דרישה  העיר, 
השומר, או לכל הפחות למצוא את הדרך 
לאכיפה הגיונית וסבירה, דרישה למסלולי 

קווי התחבורה מסודרים ועוד. 
"בקו הטלמסר יעלו נושאים שחשובים 
להצביע  מנת  ועל  מאובטח  הקו  לכולם. 
יש צורך להירשם עם תעודת זהות ומספר 
טלפון על פי הכללים שגיבשנו. חשוב לי 

תורה', המהלך  ב'דעת  חלילה  פגיעה  כל  בדבר  אין  כי  להדגיש 
הצעות  נעלה  שלא  בר-בי-רב  לכל  וברור  רבנים  לגיבוי  זכה 

המנוגדות להלכה חלילה וחס". 
זכותו  לבחור,  זכותו  את  לציבור  להחזיר  הוא  שלנו  "הרצון 
ממי  בקלפי  ולהיפרע  שלו  לנציגים  ניקוד  לתת  זכותו  להשפיע, 
המקום  את  לציבור  ולהשיב  נאמנה,  מלאכתו  עושה  שאינו 
החשוב המגיע לו בקבלת ההחלטות. כשקבוצה של חמש אלף 

איש מעלה נושא לא יוכלו בעיריה להתעלם". 
ומה היה עד עכשיו?

עיין של בחירות,  יש רק מראית  זה לא עבד ככה,  היום  "עד 
הנציג  היום  לפי השיטה  הבחירה,  זכות  את  איבד  הציבור  אבל 
לא תלוי בך ולא משרת אותך. לשיא זה הגיע עם הקמת הוועדה 
המשבר  שהגיע  עד  פינו,  לא  הזבל  את  שאפילו  אחרי  הקרואה 
אבל  ברחוב  אשפה  אין  היום  משהו.  לעשות  שצריך  והבינו 

מזלזלים בדברים אחרים, ומתעלמים מטובת הציבור.
יקבלו  ומתוחבלים  מתוחכמים  עסקנים  שלא  אומרים  אנו 
השנה  מימות  יום  כל  יוכל  תושב  כל  אלא  בשבילך,  החלטות 

לבחור להצביע ולהשפיע". 
מעוניין  אתה  בהם  לליבך,  הקרובים  הנושאים  מהם 

להתמקד? 
ברק  בבני  אין  ונוער.  תעסוקה  שניים,  כאן  אעלה  כמה,  "יש 
העובדות  לנשים  המתאימים  כאלה  לא  בפרט  תעסוקה,  מרכזי 
בהייטק, במגדלי המשרדים מועסקים בעיקר מי שאינם תושבי 
העיר, ואנחנו לא ננוח עד שלא יקומו מרכזי תעסוקה מתאימים 
נשות  אלפי  יום  שכל  יתכן  לא  העיר.  תושבות  הייטק  לנשות 
אברכים מטלטלות לערים רחוקות בשביל להביא פרנסה לבית, 
בשעה שבשולי העיר כאן אצלנו פורחים מגדלים, ואין שום צעד 

שנעשה להשקיע את המשאבים האלו כאן לבני הבית.
פשוט, אין שום חשיבה בכיוון זה, אתן לך דוגמא ואספר לך 
מה אני עשיתי בנושא ומה הייתה תגובת העירייה. אני מיוזמתי 
יזמות  הבאתי קורס של משרדי הכלכלה והחינוך לנשים, קורס 
לשמר  איך  עסק  לפתוח  איך  עסקים,  לפתיחת  המסייע  כלכלית 
אותו ולבסס אותו, הקורס בעלות 30 אלף שקל, ניתן לי בחינם, 
רק היה צריך מקום. לפי הכללים לא יכולתי לבקש מהמשתתפות 
.הקורס  והיה עלי להשיג מקום לעריכת הקורס בחינם  תשלום, 
הוא בן ארבעה ימים, הלכתי לעירייה להתחנן מאחד לשני שרק 
יתנו מקום לעריכת הקורס, אחרי שביוזמתי כבר הבאתי אותו. 
אחר קשיים מרובים, הסכימו לתת מקום רק לשלשה ימים, את 
את  לארח  הייטק שתסכים  חברת  לשכנע  נאלצתי  הרביעי  היום 
הקורס. ואני שואל, לא מגיע לתושבי העיר להתפרנס בכבוד?! 
בגלגלים?!  והעיריה תוקעת מקלות  נשים משוועות לתעסוקה, 

את זה אנחנו הולכים לשנות.
נושא נוסף הוא טיפול בבעיית הנוער על ידי תעסוקה והכוונה 
בני- נוער  הרבה  וראיתי  שנה,   20 מעל  בכלא  התנדבתי  נכונה. 
בנוער  לטפל  שחובתנו  חושב  אני  הלב.  את  לי  ששבר  ברקי 

מבחינה תעסוקתית ויותר מכך להקנות להם כלים. 
היום, אלו שמטפלים בנושא, רק חושבים איך להעביר להם את 
הזמן עד שהם יגדלו ויירגעו. אני חושב אחרת, לא סתם להעביר 
את הזמן עם זמר. לדאוג לנוער לכלים מקצועיים, יחד עם דרך 
התורה ולימוד תורה כפי יכולתו, שיגיעת שניהם משכחת עוון". 
רואה  אתה  מסר  איזה  העיר,  לראשות  גם  מתמודד  אתה 
בעוד  העיר  ראש  תהיה  שאתה  סביר  לא  הרי  בך,  בבחירה 

חודש? 
"אכן, אני גם המתמודד גם לראשות העיר, מכיוון שלא יתכן 
שהציבור הספרדי שהוא היום שליש מחברי מועצת העיר, דומה 
לגודלן של 'אגודת ישראל' ו'דגל התורה' שחולקות ביניהן את 
תפקיד  בעוד  להסתפק  נאלץ  הספרדי  והציבור  העיר,  ראשות 
הציבור  אם  העיר.  בראשות  משתתף  ולא  אחר  או  כזה  ייצוגי 
יבינו שצריך לתת  ויתן לנו קולות רבים לראשות העיר,  יחליט, 

הזדמנות גם לציבור הספרדי. 
מדגל  גם  בעיר  רבות  קהילות  ועוד  בפרט,  הספרדי  הציבור 
לא  בעיר,  המבוגרים  לעסקנים  קרובות  שאינן  כאלו  ואגודה, 
מקבלות את המגיע להם. אתה רוצה דוגמא לכך? הנה השבוע 
דגל  עם  שס  של  הבחירות  שהסכם  גדולה,  בהתרגשות  פורסם 
ואגודה, שמעתה היא תהיה מעורבת בניהול העיר. אתה מבין מה 

זה אומר?! אני קורא את זה ואומר, למען השם, 
בשקט?  וישבתם  עכשיו  עד  שם  עשיתם  מה  אז 
ב"ה כשאנחנו מציעים אלטרנטיבה, ולאו דווקא 
לעבוד.  להתחיל  שצריך  מבינים  כולם  ספרדים, 
הבחירות,  בתוצאות  חזקים  שנהיה  ככל  ובפועל 
ולא  הזה.  השינוי  מוגמרת  לעובדה  יהפוך  זה 

סיסמא בחירות.
בעיני מה שיש היום, זה כמו לומר באו נסגור 
אושר-עד  יש-חסד  בעיר,  המזון  רשתות  כל  את 
שלא  אחד  שיהיה  מה?!  בשביל  נתיב-החסד, 
יהיה סתם מריבות על הלקוחות בין הרשתות. כל 
אחד מבין שזה לא רציני, במצב כזה אין תחרות, 
המחירים יופקעו, והציבור יסבול. אין שום הבדל 
תחרות  תהיה  שלא  סיבה  שום  אין  חרדית  בעיר 

ומוטיבציה!"
אז אתה בעצם מייצג את הציבור הספרדי?

מייצגים  ולא  צבועים בצבע אחד,  לא  "אנחנו 
רק קהל אחד. זו גם ההדרכה וההוראה שקיבלתי 
ממרן הגר"מ מאזוז שליט"א, לתת שיוויון זכויות 
בבעיות  יתקל  לא  שהאזרח  לכולם.  והזדמנויות 
בניהול  איתנו  שותף  יהיה  אלא  עזרה,  ויבקש 
העיר. הרב חזר והדגיש את הדברים כשמעל הכל 
שחינך  כפי  כפים  ונקיון  ביושרה  שננהג  התחנן 
יש  לציבור  הפעם  אפשרי.  שזה  ה'  בעזרת  נוכיח  אנחנו  אותנו. 

זכות לבחור". 
את  מכירים  הרב,  של  תורתו  את  ושומעים  מכירים  "כולם 
ואת  היושרה  את  בתורה,  והגאונות  הגדלות  את  שבו,  האמת 
בדרך  הציבור  את  כאן השליחים שלו, לשרת  ואנחנו  הצניעות. 

שלו, שהוא מנחיל אותה."

הזכות לבחור

ובחרת 
בטוב

הן
יחד שבטי ישראל

בנשיאות מרן ראש הישיבה 

הרב מאיר מאזוז שליט"א

ניר 
אריאל

לראשות העיר

 מרן ראש הישיבה 
 איש האמת הגאון 

רבי מאיר מאזוז שליט"א

בס"ד
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עזרה  במתן  רק  מסתפק  לא  אריאל 
לתושב ומצהיר כי המערכת תפעל גם לפני 
נשאל  הצבעות  "לפני  עירוניות.  הכרעות 
טכנית  החלטה  כל  לפני  לא  הציבור,   את 
בה   שיש  החלטה,  כל  אלא  בירוקרטית, 
אותם.  נשתף  בעיר,  האנשים  על  השפעה 
יותר  בחינוך  מסוים  תקציב  עדיף  האם 
מאשר לניקיון? תרבות מול כבישים? לא 
נצליח,  כן  אחד  בדבר  אבל  נצליח,  תמיד 
צריך  שהציבור  המסר  את  היטב  להעביר 

להחליט".
הקו כבר פתוח. ועלו בו הצעות? 

פתיחת  שעלה,  אחד  רעיון  "בהחלט, 
לאברכים  שישי  ביום  העירייה  משרדי 
יצבור  הרעיון  אם  השבוע.  כל  שלומדים 
תאוצה נעלה אותו בע"ה בישיבת מועצת 
ברחוב  המצלמות  לביטול  דרישה  העיר, 
השומר, או לכל הפחות למצוא את הדרך 
לאכיפה הגיונית וסבירה, דרישה למסלולי 

קווי התחבורה מסודרים ועוד. 
"בקו הטלמסר יעלו נושאים שחשובים 
להצביע  מנת  ועל  מאובטח  הקו  לכולם. 
יש צורך להירשם עם תעודת זהות ומספר 
טלפון על פי הכללים שגיבשנו. חשוב לי 

תורה', המהלך  ב'דעת  חלילה  פגיעה  כל  בדבר  אין  כי  להדגיש 
הצעות  נעלה  שלא  בר-בי-רב  לכל  וברור  רבנים  לגיבוי  זכה 

המנוגדות להלכה חלילה וחס". 
זכותו  לבחור,  זכותו  את  לציבור  להחזיר  הוא  שלנו  "הרצון 
ממי  בקלפי  ולהיפרע  שלו  לנציגים  ניקוד  לתת  זכותו  להשפיע, 
המקום  את  לציבור  ולהשיב  נאמנה,  מלאכתו  עושה  שאינו 
החשוב המגיע לו בקבלת ההחלטות. כשקבוצה של חמש אלף 

איש מעלה נושא לא יוכלו בעיריה להתעלם". 
ומה היה עד עכשיו?

עיין של בחירות,  יש רק מראית  זה לא עבד ככה,  היום  "עד 
הנציג  היום  לפי השיטה  הבחירה,  זכות  את  איבד  הציבור  אבל 
לא תלוי בך ולא משרת אותך. לשיא זה הגיע עם הקמת הוועדה 
המשבר  שהגיע  עד  פינו,  לא  הזבל  את  שאפילו  אחרי  הקרואה 
אבל  ברחוב  אשפה  אין  היום  משהו.  לעשות  שצריך  והבינו 

מזלזלים בדברים אחרים, ומתעלמים מטובת הציבור.
יקבלו  ומתוחבלים  מתוחכמים  עסקנים  שלא  אומרים  אנו 
השנה  מימות  יום  כל  יוכל  תושב  כל  אלא  בשבילך,  החלטות 

לבחור להצביע ולהשפיע". 
מעוניין  אתה  בהם  לליבך,  הקרובים  הנושאים  מהם 

להתמקד? 
ברק  בבני  אין  ונוער.  תעסוקה  שניים,  כאן  אעלה  כמה,  "יש 
העובדות  לנשים  המתאימים  כאלה  לא  בפרט  תעסוקה,  מרכזי 
בהייטק, במגדלי המשרדים מועסקים בעיקר מי שאינם תושבי 
העיר, ואנחנו לא ננוח עד שלא יקומו מרכזי תעסוקה מתאימים 
נשות  אלפי  יום  שכל  יתכן  לא  העיר.  תושבות  הייטק  לנשות 
אברכים מטלטלות לערים רחוקות בשביל להביא פרנסה לבית, 
בשעה שבשולי העיר כאן אצלנו פורחים מגדלים, ואין שום צעד 

שנעשה להשקיע את המשאבים האלו כאן לבני הבית.
פשוט, אין שום חשיבה בכיוון זה, אתן לך דוגמא ואספר לך 
מה אני עשיתי בנושא ומה הייתה תגובת העירייה. אני מיוזמתי 
יזמות  הבאתי קורס של משרדי הכלכלה והחינוך לנשים, קורס 
לשמר  איך  עסק  לפתוח  איך  עסקים,  לפתיחת  המסייע  כלכלית 
אותו ולבסס אותו, הקורס בעלות 30 אלף שקל, ניתן לי בחינם, 
רק היה צריך מקום. לפי הכללים לא יכולתי לבקש מהמשתתפות 
.הקורס  והיה עלי להשיג מקום לעריכת הקורס בחינם  תשלום, 
הוא בן ארבעה ימים, הלכתי לעירייה להתחנן מאחד לשני שרק 
יתנו מקום לעריכת הקורס, אחרי שביוזמתי כבר הבאתי אותו. 
אחר קשיים מרובים, הסכימו לתת מקום רק לשלשה ימים, את 
את  לארח  הייטק שתסכים  חברת  לשכנע  נאלצתי  הרביעי  היום 
הקורס. ואני שואל, לא מגיע לתושבי העיר להתפרנס בכבוד?! 
בגלגלים?!  והעיריה תוקעת מקלות  נשים משוועות לתעסוקה, 

את זה אנחנו הולכים לשנות.
נושא נוסף הוא טיפול בבעיית הנוער על ידי תעסוקה והכוונה 
בני- נוער  הרבה  וראיתי  שנה,   20 מעל  בכלא  התנדבתי  נכונה. 
בנוער  לטפל  שחובתנו  חושב  אני  הלב.  את  לי  ששבר  ברקי 

מבחינה תעסוקתית ויותר מכך להקנות להם כלים. 
היום, אלו שמטפלים בנושא, רק חושבים איך להעביר להם את 
הזמן עד שהם יגדלו ויירגעו. אני חושב אחרת, לא סתם להעביר 
את הזמן עם זמר. לדאוג לנוער לכלים מקצועיים, יחד עם דרך 
התורה ולימוד תורה כפי יכולתו, שיגיעת שניהם משכחת עוון". 
רואה  אתה  מסר  איזה  העיר,  לראשות  גם  מתמודד  אתה 
בעוד  העיר  ראש  תהיה  שאתה  סביר  לא  הרי  בך,  בבחירה 

חודש? 
"אכן, אני גם המתמודד גם לראשות העיר, מכיוון שלא יתכן 
שהציבור הספרדי שהוא היום שליש מחברי מועצת העיר, דומה 
לגודלן של 'אגודת ישראל' ו'דגל התורה' שחולקות ביניהן את 
תפקיד  בעוד  להסתפק  נאלץ  הספרדי  והציבור  העיר,  ראשות 
הציבור  אם  העיר.  בראשות  משתתף  ולא  אחר  או  כזה  ייצוגי 
יבינו שצריך לתת  ויתן לנו קולות רבים לראשות העיר,  יחליט, 

הזדמנות גם לציבור הספרדי. 
מדגל  גם  בעיר  רבות  קהילות  ועוד  בפרט,  הספרדי  הציבור 
לא  בעיר,  המבוגרים  לעסקנים  קרובות  שאינן  כאלו  ואגודה, 
מקבלות את המגיע להם. אתה רוצה דוגמא לכך? הנה השבוע 
דגל  עם  שס  של  הבחירות  שהסכם  גדולה,  בהתרגשות  פורסם 
ואגודה, שמעתה היא תהיה מעורבת בניהול העיר. אתה מבין מה 

זה אומר?! אני קורא את זה ואומר, למען השם, 
בשקט?  וישבתם  עכשיו  עד  שם  עשיתם  מה  אז 
ב"ה כשאנחנו מציעים אלטרנטיבה, ולאו דווקא 
לעבוד.  להתחיל  שצריך  מבינים  כולם  ספרדים, 
הבחירות,  בתוצאות  חזקים  שנהיה  ככל  ובפועל 
ולא  הזה.  השינוי  מוגמרת  לעובדה  יהפוך  זה 

סיסמא בחירות.
בעיני מה שיש היום, זה כמו לומר באו נסגור 
אושר-עד  יש-חסד  בעיר,  המזון  רשתות  כל  את 
שלא  אחד  שיהיה  מה?!  בשביל  נתיב-החסד, 
יהיה סתם מריבות על הלקוחות בין הרשתות. כל 
אחד מבין שזה לא רציני, במצב כזה אין תחרות, 
המחירים יופקעו, והציבור יסבול. אין שום הבדל 
תחרות  תהיה  שלא  סיבה  שום  אין  חרדית  בעיר 

ומוטיבציה!"
אז אתה בעצם מייצג את הציבור הספרדי?

מייצגים  ולא  צבועים בצבע אחד,  לא  "אנחנו 
רק קהל אחד. זו גם ההדרכה וההוראה שקיבלתי 
ממרן הגר"מ מאזוז שליט"א, לתת שיוויון זכויות 
בבעיות  יתקל  לא  שהאזרח  לכולם.  והזדמנויות 
בניהול  איתנו  שותף  יהיה  אלא  עזרה,  ויבקש 
העיר. הרב חזר והדגיש את הדברים כשמעל הכל 
שחינך  כפי  כפים  ונקיון  ביושרה  שננהג  התחנן 
יש  לציבור  הפעם  אפשרי.  שזה  ה'  בעזרת  נוכיח  אנחנו  אותנו. 

זכות לבחור". 
את  מכירים  הרב,  של  תורתו  את  ושומעים  מכירים  "כולם 
ואת  היושרה  את  בתורה,  והגאונות  הגדלות  את  שבו,  האמת 
בדרך  הציבור  את  כאן השליחים שלו, לשרת  ואנחנו  הצניעות. 

שלו, שהוא מנחיל אותה."

הזכות לבחור

ובחרת 
בטוב

הן
יחד שבטי ישראל

בנשיאות מרן ראש הישיבה 

הרב מאיר מאזוז שליט"א

ניר 
אריאל

לראשות העיר

 מרן ראש הישיבה 
 איש האמת הגאון 

רבי מאיר מאזוז שליט"א

בס"ד



בני ברק א' חשוון תעש"ט 121010/10/18

התקן ג'י.פי.אס הביא למעצרם של שני גנבי אופניים סדרתיים שפעלו בעיר

כיועמ״ש  כיהן  אשר  אסרף  רפאל  עו״ד 
תאגיד המים מי ברק, מונה לתפקיד יו״ר 
בתאגידים  דירקטורים  לכשירות  הועדה 
עירוניים • דרעי: מברך את עו"ד אסרף 
על מינויו לתפקיד הבכיר. מינוי זה הוא 
אותו  הצודק  השינוי  של  ישיר  המשך 
עוד  של  בשילובם  מחוללים,  אנחנו 
ועוד עובדים חרדיים בתפקידים בכירים 

בשירות המדינה"

כך נלכדו גנבי האופניים

מ'מי ברק' לועדה 
לכשירות דירקטורים

מאת: עוזי ברק

'השומרים'  למוקד  אזרח  התקשר  השבוע, 
זוג אופניים חשמליים יקרות הערך  ודיווח כי 

שברשותו, אשר משמשות אותו כחובש מתנדב 
רפואת חירום, נפרצו ונגנבו כאשר היו קשורות 
מתחת לביתו. האזרח סיפר כי על זוג האופניים 
מיקום  את  מאתר  אשר   GPS מכשיר  מותקן 

האופניים בכל רגע נתון. המוקדן התורן שישב 
במוקד הארגון הנחה את האזרח להפעיל את 
פונקציית המיקום כשבמקביל הוא מעדכן את 

מתנדבי הארגון והמשטרה באירוע המתרחש.

מתנדבי 'השומרים' שהגיעו למקום במהירות יחד 
דן בסיוע מפקד השיטור  עם בלשי משטרת מרחב 
הקהילתי - שי בן משה, תצפתו על בית החשודים 
באמצעים  שימוש  תוך  ארוכות,  שעות  במשך 
טכנולוגיים ולאחר שהתבסס החשד, הכוחות פשטו 

על הדירה והביאו למעצרם של החשודים.
לזוג  בנוסף  נמצאו  החשודים,  נתפסו  בה  בדירה 
וחפצים  אופניים  זוגות  פורקו,  שכבר  האופניים 
בתקופה  כן  גם  נגנבו  הנראה  ככל  אשר  נוספים 

האחרונה על ידי השניים.
החשודים, צעירים תושבי שכונת פרדס כץ נעצרו 
ע"י צוות הבילוש ביום שני בבוקר והם יובאו לבית 
עלה  ראשונית  מבדיקה  מעצרם.  להארכת  המשפט 
רבים  פריצות  למקרי  קשורים  העצורים  כי  החשד, 

שאירעו לאחרונה בעיר.
יו"ר ארגון 'השומרים' חיים רוטר סיכם בסיפוק 
בעיר  פרצו  אשר  הגנבים  בתפיסת  ההצלחה  את 
באופן סדרתי בדגש על אופניים חשמליים וציין "כי 
המתנדבים ימשיכו לשמר את תחושת הביטחון של 
תושבי העיר". עוד הוא מוסיף, "כי פעילות מהירה 
של המתנדבים תוך שיתוף פעולה הדוק עם משטרת 
הדרגים  ברמת  והן  הפיקוד  ברמת  הן  דן  מרחב 

בשטח הביאו למעצרם של הגנבים".

מאת: עוזי ברק

את  השבוע  למנות  החליט  דרעי  אריה  הפנים  שר 
עו״ד רפאל אסרף תושב העיר בני ברק, לתפקיד יו״ר 

הועדה לכשירות דירקטורים בתאגידים עירוניים
עירוניים  בתאגידים  דירקטורים  לכשירות  הועדה 
לתפקיד  מועמד  כל  דחיית  או  אישור  על  מופקדת 
העירוניים  התאגידים  בכלל  עירוני  בתאגיד  דירקטור 
הינם  זה  בכיר  לתפקיד  הסף  תנאי  הארץ.  ברחבי 
כשירות לכהן כשופט מחוזי והיוועצות שר הפנים עם 

היועץ המשפטי לממשלה.
עו״ד רפאל אסרף אשר כיהן כממונה על ההקדשות 
וכיועמ״ש תאגיד המים  הדתיים בבתי הדין הרבניים 
מי ברק וכדיקן הסטודנטים בקריה האקדמית אונו, הנו 
בעל כישורים רבים, ומינויו נחתם לאחר ששר הפנים 
לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  ההיוועצות  את  קיים 

ד״ר אביחי מנדלבליט כנדרש.
השר אריה דרעי הגיב: "אני מברך את עו"ד אסרף 
שיכולותיו  ספק  לי  אין  הבכיר.  לתפקיד  מינויו  על 
וכישרונותיו יבואו לידי ביטוי בניהול הועדה על הצד 
והמקצועי  הטוב 
מינוי  ביותר. 
המשך  הוא  זה 
השינוי  של  ישיר 
אותו  הצודק 
מחוללים,  אנחנו 
ם  ב ו ל י ש ב
ועוד  עוד  של 
חרדיים  עובדים 
בתפקידים בכירים 
בשירות המדינה".

חיים רוטר עם האופניים שנתפסו

עו״ד רפאל אסרף

תשלומים
36
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 הזדמנות שיא
אחרונה בהחלט!

4 השיאים שלנו 
במבחן התוצאה

שירות ואמינותמחיר מעולה

12
אחריות כפולה

3
התאמה אישית

4

שבוע אחרון למבצע השני בשקל!
עד ו' חשוון )15.10(

כיריים איכותיות 
מנירוסטה

תווי קנייה בשווי
700 ש"ח

מיקרוגל מקצועי
+ גריל + אפייה

שואב אבק
ציקלון, 
סמסונג

הובר - בורד 
איכותי

700699

790599890

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!

1₪

1₪
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א' חשוון תעש"ט 121210/10/18 בני ברק

עשרות בחורים סיימו מסכתות בשבתות

מגייסים מתנדבים לארגון השומרים

קורס לוקחי דמים
ייערך במרכז 'הכוון' זמנם ללימוד התורה  יורה דעה ב'מעמד הסיומים': "גדולי עולם צמחו מניצול  הגאון רבי שלמה מחפוד אב"ד 

בערבי שבתות ובזמני רפיון"

ארגון השומרים בבני ברק מכפיל את כוחו בעקבות עלייה באירועי הפשיעה בעיר בתקופה האחרונה

עוזי ברק

במוצאי השבת האחרונה התקיים מעמד גדול 
ע"י  מסכתות,  סיומי  של  תורה  של  לכבודה 
שבת  מדי  בתורה  העמלים  בחורים  עשרות 
ברחוב  "ודברת-בם"  המדרש  בבית  חופשה, 
3 בב"ב. במסגרת הסדר הקדוש  סופר  חת"ם 
המדרש  בבית  המתקיים  "מקדשי-שביעי" 
הנ"ל מדי שבת חופשה לחיזוק ועידוד לימוד 

התורה בזמני הרפיון.
את הערב פתח המנחה הרב משה כהן ודיבר 
מתוך  חורף  זמן  פתיחת  של  העיתוי  במעלת 
רב ביהמ"ד  נשא דברים  סיומי מסכת. אחריו 
"ודברת-בם" ונשיא המפעל הקדוש "מקדשי-
שביעי" הגאון רבי חסדיאל פינץ, על העוצמה 
להיות  האפשרות  את  ובחור  בחור  בכל  שיש 
מסכת  בלימוד  החשיבות  ועל  הדור,  גדול 

שלימה.
דעה,  יורה  אב"ד  מחפוד,  שלמה  רבי  הגאון 
העניין,  חשיבות  מחמת  במעמד  השתתף 
ומכמות  האדיר  מהמעמד  מאד  התרגש 

המסיימים, וציין בדבריו שגדולי עולם צמחו 
שבתות  בערבי  התורה  ללימוד  זמנם  מניצול 

ובזמני רפיון.
אבא- יהושע  רבי  הגאון  דברים  נשא  אחריו 

שאול, ואחרון המדברים היה הגאון רבי בועז 
שכונת  ורב  תורה  אהל  ישיבת  ראש  דניאלי, 
יוסף  הגר"ע  מרן  על  שסיפר  בת"א,  שפירא 
זצוק"ל שהשבוע חל יום ההילולא שלו, שהיה 
בלימוד  ההתמדה  חשיבות  על  תמיד  מדבר 
ללא  רגליו  וכיתת  הצעיר  הדור  של  התורה 

לאות להרבצת התורה. 
ואמר  התרגש  קאשי  דוד  הרב  ביהמ"ד  גבאי 
המדרש  לבית  הגעתי  שבועות  כמה  "לפני 
לתחילת  המיועדת  השעה  קודם  שעה  כחצי 
וראיתי  האור  נדלק  לא  כשעדיין  הסדר 
תאורת  תחת  בתורה  עמלים  בחורים  עשרות 
ביהמ"ד",  בפינת  הניצבת  הקטנה  החירום 
וסיים "אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה 
חביבים עליכם". במעמד הגדול השתתפו ג"כ 
וכן הגאון רבי  הדיין הגאון רבי עמרם פריד, 

יאיר זדה מרבני ביהמ"ד. 

של  והמרגש  המרכזי  החלק  הגיע  מכן  לאחר 
הערב, שבו עמדו עשרות הבחורים בני התורה 
דומעות  הוריהם  כשעיני  ביהמ"ד  במזרח 
מעלליהם  פרי  את  בראותם  מהתרגשות 
במשך  עמלו  הם  עליהם  הפירות  את  קוצרים 
בזה  המסכתות  את  וסיימו  ארוכה,  תקופה 
זה, כשכל אחד מקבל את המלגה מאת  אחר 
מורנו הגר"ח פינץ בליווי ברכה חמה להמשך 
הצלחה וסייעתא דשמיא בזמן חורף הבעל"ט.
מיד לאחר מכן פרצה השמחה גבולות והחלו 

בריקודים לכבודה של תורה עד סיום הערב.

עוזי ברק

בעיר  הפשיעה  באירועי  חדה  עלייה  בעקבות 
בארגון  האחרונה,  התקופה  במהלך  ברק  בני 
חדש  קורס  לפתיחת  נערכים  'השומרים' 
הארגון,  לשורות  נוספים  מתנדבים  ולקליטת 

אשר יהווה מכפלת כוח למתנדבים הקיימים.

וראיונות  עיון  יום  יערך  הקרובים  בימים 
ברק  בני  תושבי  חדשים.  מתנדבים  לקבלת 
להתנדבות  מתאימים  עצמם  הרואים  )בלבד( 
בארגון, יש לשלוח קורות חיים וצילום תעודת 
זהות בהודעת ווטסאפ לטלפון: 0504397044.
המתנדבים  קבלת  אומרים  השומרים  בארגון 
נתונה לשיקול דעתם של מנהלי הארגון  היא 

רכב  כלי   ,21 מגיל  הם:  הקבלה  תנאי  בלבד. 

עבר  היעדר  ברק,  בני  בעיר  מגורים  צמוד, 

פלילי.

המתנדבים שיאושרו להתנדבות יקבלו הודעה 

על קורס שיפתח בתקופה הקרובה.

אלי כהן

עם  מרתקת  משרה  מחפשים  רבים  החגים,  אחרי 
ברק  בני  תעסוקתי  'הכוון'  במרכז  מכובדת.  משכורת 
מציעים לכם קורס לוקחי דמים ייחודי, שייערך בשיתוף 
'טרם איכילוב' ויכשיר אתכם לתפקיד המבוקש. הקורס 
אתכם  ויכשיר  סטאז'  בשילוב  לימוד  שעות   48 נמשך 
לתפקיד מבוקש עם אפשרויות תעסוקה רבות, במשרה 

מלאה או חלקית.
בשנים האחרונות, לנוכח מאמציהם של קופות חולים 
ובמרכזים הרפואיים  לוקחי דמים במרפאות  להתאמת 
וכלל  דמים  ללוקחי  הביקוש  גובר  החרדים,  בריכוזים 
במרכז  הדמים  לקיחת  בקורס  הקודם  המחזור  בוגרי 
בנוסף,  בעבודה.  בס"ד  נקלטו  כבר  ברק  בני  'הכוון' 
נקייה  פרנסה בסביבה  כלקוחי דמים מאפשרת  עבודה 
עד  הינה  לקורס  ההרשמה  כלל.  במחשב  צורך  ללא 

לתאריך ט"ז חשוון תשע"ט )25.10.18(.
הקרוב,  שלישי  ביום  יקיימו  הכוון  במרכז  בנוסף, 
וראיונות  הסברה  יום   )16.10.18( תשע"ט  חשוון  ז' 
אחוזי   80 עם  אוטובוס,  על  נהיגה  רישיון  ללימודי 
לימודים חרדית  וסביבת  ליווי צמוד של הכוון  מימון, 
בלימוד העיוני והמעשי. ההשתתפות מותנית בהרשמה 

מראש.
ב'מרכז הכוון' בני ברק מציעים לכם בנוסף, בין היתר, 
אבחון תעסוקתי מקצועי, על ידי מאבחנים תעסוקתיים 
לתחומי  המתעניינים  את  המפנים  ביותר  המקצועיים 
תעסוקה ספציפיים ולהמשך לימודים והכשרה מקצועית 
אשר   – השונים  לקורסים  מיוחדות  מלגות  באמצעות 
ולנשים,  לגברים  מלאה,  בהפרדה  מתקיימים  כולם 
ולחפש  לצאת  לו  התירו  שרבותיו  מי  לכל  ומתאימים 
עבודה. אבחון תעסוקתי מקדים מונע עוגמת נפש רבה 
של לימודים במשך שנים או קורסים ממושכים שעולים 
סכומים ניכרים ולא מסייעים בסופו של דבר למחפשים 

למצוא את התפקיד המתאים עבורם.
מרכז הכוון תעסוקתי בני ברק – טלפון 03-7707300.

משרדנו מתמחה ב-
מקרקעין, ירושות, 

כל סוגי החוזים ודיני משפחה.

לקביעת תור: 03-6816040
ז'בוטינסקי 160 בני ברק -מרכז טרם קומה 1- 

בשורה משמחת
קופת חולים כללית בשיתוף מרפאת שיניים מיי דנט

מבצעת את כל טיפולי השיניים לכל מבוטחי כללית עד גיל 16

M.Y DENT
רפואת שיניים אישית

מאסטר פיש

משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!

מבצע השבוע:
קילו 

קרפיון 
ב- 27& לק"ג

4 קילו 
מושט 

ב- 99&
כולל נקיון, טחינה ומשלוח

כשר
למהדרין

להזמנות: יעקב 052-4099409

טריים דגים
שבת לכבוד

רח' שלמה בן יוסף 2

ביום שישי 
פתוח עד 

השעה 14:00
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גברים בלבד!
בימים א‘, ג‘ וה‘
22:00 - 24:00
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עונת המבחנים

שלושה שבועות בלבד נותרו לבחירות המקומיות תשע"ט, 
 - יסתיימו  בה  תוצאה  כל  שכמעט  לגמרי  ברור  עכשיו  שכבר 
על  המפלגות,  הרכבי  על  הארציות,  הבחירות  על  גם  תשליך 
להן  שנרקמות  חדשות  בריתות  על  הפנימיים,  הכוחות  יחסי 

ועוד.
נדמה כי המאפיין המשמעותי והחשוב ביותר של הבחירות 
הללו, הוא היותן מבחן. מבחן כוח לש"ס שתיאלץ להתמודד 
שהשבוע  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן  ברכות  על  פחות  ולהישען 
נציגיה  של  יכולותיהם  על  ויותר  להסתלקותו,  שנים   5 ימלאו 

במועצות. 
לבדה  שנה   30 זה  לראשונה  שרצה  התורה  לדגל  מבחן 
במרבית הערים החרדיות ומעמידה למבחן את כוחה האמיתי, 
מתוך תקווה לשנות את המפה הארצית ולשבור אחת ולתמיד 

את ה'60-40' ההיסטורי.
בפריימריז  לפתע  נמדדת  היא  שאף  ישראל  לאגודת  מבחן 
פנים חרדיים שנכפו עליה. ופתאום יחס הכוחות העודף אליו 

הורגלה כבר אינו מובן מאליו. 
המישור  את  כחוט השערה  ל'יחד' שאחרי שפספסה  מבחן 
הארצי, עשויה לחזור לחיים דרך הרשויות המקומיות ונוכחות 
בזירה  משמעותיים  שהישגים  ברור  כשלכולם  במועצות. 

המקומית ישיבו את הצבע ללחיי הפעילים.
מחוץ  בעיקר   - רבים  לכולנו,  מבחן  גם  הוא  הזה  המבחן 
למחנה - הסבירו בשנים האחרונות כי החברה החרדית נמצאת 
בלבם  שהתחזקה  תזה  'התפרקות'.  ובתהליך  הנהגה  במשבר 
ובמאמריהם עם פטירתם של מנהיגי הדור, מרנן הגר"ע יוסף 
הללו  הבחירות  את  שהופך  מה  זצ"ל,  שטיינמן  והגראי"ל 
למבחן לציבור החרדי כולו, האם נשכיל להתייצב בקלפי כפי 
הוראת רבותינו )נהרא נהרא ופשטיה, כמובן( ולמלא אחריה, 
ב'אמונת  לשסע  גם  לגרום  ולמחלוקות  לאיבה  נניח  שמא  או 

חכמים'.

פייק ניוז

בשימוש  ושוב  שוב  נתקלנו  האחרונים  החודשים  במהלך 
מאסיבי בתופעת ה'פייק ניוז', אפילו באקדמיה ללשון העברית 
והחליטו  הנפוץ  מהביטוי  יותר  להתעלם  אפשר  שאי  הבינו 
להעניק לו מקבילה עברית בדמות 'תקשורת כזב' )בכך הביסה 

גירסתו של הנשיא טראמפ, את זו הותיקה יותר של הרב אמנון 
יצחק - תשקורת(.

כמעט כל מועמד או מפלגה, בכמעט כל עיר, ניפק לפחות 
ניוז', שלא לדבר על מועמדים  כותרת אחת בשבוע של 'פייק 

שעיקר קיומם תלוי ועומד ב'תקשורות כזב' שכאלה.
ישיש,  יהודי  יענקל'ה הסנדלר,  נזכרתי בסיפורו העגום של 
העיר  ראש  )כנראה  משחקים  גינת  לה  הוקמה  לחצרו  שסמוך 
יענקל'ה  של  השינה  ששעות  מובן  מאליו  רח"ל(.  החילוני, 
לא  לארבע,  בין שתיים  אחד,  צהריים  כי  עד  והלכו,  התמעטו 

יכול היה לשאת עוד את המצב והחליט לנקוט יוזמה.
לחבורת  בתדהמה  וקרא  חלונו,  תריסי  את  יענקל'ה  פתח 
הילדים המשתובבת "כלום טיפשים אתם? הן ברחוב הסמוך 

מחלקים סוכריות בחינם ואתם מתבטלים פה..."
כדרכם של ילדים, לא עברו דקות אחדות ובחצר השתררה 
דממה דקה. יענקל'ה התרווח לו בניחותא על הספה, קורן כולו 

מאושר על התעלול ומתלבט באיזה מחלומותיו לשקוע.
שוב  לחלון  ומתחת  השלישי  לחלום  לעבור  הספיק  בקושי 
נשמעו טפיפות הרגליים המוכרות, מבוהלות מתמיד. יענקל'ה 
את  חוצה  נרגשים  ילדים  בשיירת  וצפה  לחלון  רץ  אץ  הנזעם 

מגרש המשחקים בריצה.
להתעכב  ניאות  הילדים  ואחד  הקשה,  רצים?"  אתם  "לאן 
לרגע ולהפטיר לעברו "קשישא, וכי לא שמעת? ברחוב הסמוך 

מחלקים סוכריות. בחינם".
נעל יענקל'ה את ערדליו, נחפז במורד המדרגות, מעד ושבר 

את רגלו.
נאלצים  אתם  אם  גם  מפז,  יקר  אחריו,  לנו  שהותיר  הלקח 
לפרסם  מתוכן,  ריקות  סיסמאות  לדקלם  הנסיבות  מתוקף 
חסרי  סקרים  באמצעות  להתווכח  או  בסיס  חסרי  סיפורים 

משמעות, אל תהיו יענקל'ה.
אל  והמציאות.  האמת  מה  לכם  דעו  עצמכם,  אתם  לפחות 

תשלו את עצמכם, שמא תמעדו.

לא תחשוד

דגל  של  תמיכתה  היה  האחרון,  בשבוע  המרכזי  הסיפור 
ירושלים.  העיר  לראשות  ליאון  משה  של  במועמדותו  התורה 
הבשורה הכתה במטהו של המועמד החרדי יוסי דייטש ברגע 
הכי בלתי מתאים מבחינתם - רגע לאחר שהוכתר על ידי מיטב 
שנערך  בעימות  המנצחים(  כאחד  )ולמצער  כמנצח  הפרשנים 

בין המועמדים בחדשות ערוץ 2.
ההחלטה ב'דגל' התקבלה לאחר סאגה ארוכה ומדממת של 
העלאת  הדדיים,  האשמות  חילופי  ושוב,  שוב  שנכשל  מו"מ 
ושימוש בכל  ישי(  ועד אלי  )מחב"ד  ישנות מהאוב  מחלוקות 

מאגר הטיעונים הקיים בשני הצדדים.
כפי שכתבתי כאן שוב ושוב בעבר, אין לי ספק כי אם הייתה 
או  דייטש   - כלשהו  מועמד  סביב  לקיר  מקיר  חרדית  הסכמה 
אחר - הוא היה נבחר לתפקיד, אך מנהיגיה הרוחניים של 'דגל 
התורה', מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש הישיבה 
הגרי"ג אדלשטיין, קיבלו לבסוף את ההחלטה כבדת המשקל, 
וכמה טעמים ונימוקים בידם, כפי שבוודאי תשמעו בשבועות 

הקרובים מכל פעיל או עסקן דגלאי.
סיבה אחת אולי תשמעו פחות, וגם לא סביר שהיא עלתה על 
שולחנם של גדולי ישראל, אך בוודאי ידיה רב לה בהתנהלות 
שמשגשגת  ההדדית  החשדנות   - המו"מ  של  מוצלחת  הלא 
בתוכנו. חוסר האימון שחרדי בן עדה אחת יסייע מרצון חופשי 
לבן העדה האחרת, שאחד מאנ"ש יושיט יד לאנ"ש של השכן 

גם אם לא חתם על כך קודם לכן, ואפילו לא פנה לבוררות.
"אם נניח, רק נניח, יחליט האדמו"ר מטשורטקוב-צנוברים-

מגוריו  ממקום  לעקור  חסידיו-ילדיו,  ארבעת  על  רעות, 

ולהשתקע בשכונת קרית יובל, בה משוועות מאות בנות חרדיות 
לבית ספר נורמלי. ונניח, רק נניח, שראש העיר מטעם 'אגודה' 
יוכל לדאוג להקצאה אחת, וייאלץ לבחור בין מאות רגליהן של 
הילדות הליטאיות ובין בית כנסת ומקווה מהודר עבור טבילת 

הבוקר של הטשורטקובר. יש לך ספק במה הוא יבחר?"

במילים האלה ממש, נימק לי אחד מעסקני 'דגל' בירושלים 
שהייתה  העמוקה  החשדנות   - המו"מ  לכישלון  הסיבה  את 
האחרון  הוא  דייטש  שדווקא  למרות  זאת  בבסיסו.  מונחת 
שאפשר לטעון עליו כך, ומדובר בשליח ציבור שמסר את כל 
זמנו וחייו - גם הפרטיים - לעזרה לכל פונה, ושהמפעל המרכזי 
שהוא חתום על הצלחתו, קרן קמ"ח, מסייע ללא פחות ליטאים 

וספרדים מאשר חסידים. 
"מדובר  חייבים,  נשארו  לא  'אגודה'  עסקני  תדאגו,  ואל 
אגודת  נציגי  לפעילות  דה-לגיטימציה  לעשות  שיקרי  בניסיון 
ישראל, שדלתם הייתה פתוחה לכל אדם ואדם, ספרדי, ליטאי, 
חסיד או חילוני - וכל זאת בכדי להצדיק את זריעת המחלוקת 
מזמין  אני  עתידיים.  לג'ובים  דאגה  ואף  ברשימות,  והפיצול 
כל  או  טלפוני,  משאל  רחוב,  לסקר  לצאת  עיתונות'  'קו  את 
הציבור  את  ולשאול   - הציבור  דעת  את  לבדוק  אפשרית  דרך 

הירושלמי, מי דאג לציבור הליטאי בירושלים.
"אין אדם אחד המשתייך לציבור הליטאי, אותו תשאל - מי 
מבין השניים עזר לציבור בשטח - ראוכברגר או יוסי דייטש, 
בנווה  בראשון.  שיבחר  פונה,  לכל  בטלפון  ועונה  זמין  מי 
יעקב, רמות או קריית יובל, יודע כל אברך אל מי פונים, בנוגע 
ידועים  הדברים  כנסת.  בתי  סוכה,  מרפסת  דירה,  להרחבת 
של  הרשימה  ביו"ר  ומתמקד  אש  משיב  הוא  לכל",  וברורים 

'דגל' בירושלים. 
אולי זו אחת הבעיות שהתגלתה בפנינו במלוא עוזה במערכת 
הבחירות הנוכחית, יותר מדי חשדנות פנימית, יותר מדי חוסר 

פרגון. ולוואי שלא נשלם על כך בריבית דריבית.

אבי גרינצייג / על סדר היום

ו'אגודה',  לכוחן של ש"ס  גם מבחן אמיתי  אך  'דגל',  יהיו מבחן העצמאות של  הבחירות 
ואפילו מבחן התאוששות ל'יחד' • השימוש המוגבר ב'פייק ניוז' והדרמה במרוץ לראשות 

העיר ירושלים

"אין אדם אחד המשתייך 
לציבור הליטאי, אותו תשאל 

- מי מבין השניים עזר לציבור 
בשטח - ראוכברגר או יוסי 

דייטש, מי זמין ועונה בטלפון 
לכל פונה, שיבחר בראשון. 
בנווה יעקב, רמות או קריית 
יובל, יודע כל אברך אל מי 

פונים, בנוגע להרחבת דירה, 
מרפסת סוכה, בתי כנסת. 

הדברים ידועים וברורים לכל"

"אם נניח, רק נניח, יחליט 
האדמו"ר מטשורטקוב-

צנוברים-רעות, על ארבעת 
חסידיו-ילדיו, לעקור ממקום 

מגוריו ולהשתקע בשכונת 
קרית יובל, בה משוועות 
מאות בנות חרדיות לבית 

ספר נורמלי. ונניח, רק נניח, 
שראש העיר מטעם 'אגודה' 
יוכל לדאוג להקצאה אחת, 

וייאלץ לבחור בין מאות 
רגליהן של הילדות הליטאיות 
ובין בית כנסת ומקווה מהודר 

עבור טבילת הבוקר של 
הטשורטקובר. יש לך ספק 

במה הוא יבחר?"
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כפת וירה: 
פיגוע מזעזע בברקן
קים לבנגרונד-יחזקאל הי"ד נכפתה ונרצחה על ידי מחבל פלסטיני, שהמשיך 
ורצח גם את זיו חג'בי הי"ד ופצע אישה נוספת במפעל 'אלון' באזור התעשייה 

ברקן • המצוד אחרי המחבל נמשך

אוריאל צייטלין

ראשון,  ביום  השבוע,  בתחילת  חוזר:  הטרור 
מפעל  אל  מחבל  נכנס  בבוקר,   07:39 בשעה 
'אלון' שבאזור התעשייה ברקן שבסמוך לאריאל 
מעובדי  שניים  רצח  בו  נוראי,  פיגוע  וביצע 
המפעל - קים לבנגרונד-יחזקאל, בת 29 מראש 
העין, אם לפעוט כבן שנתיים, וזיו חג'בי, בן 35 
דמם.  יקום  השם  לשלושה.  אב  לציון,  מראשון 

אישה נוספת נפצעה באורח בינוני. 
באותו  חודשים  ארבעה  מזה  עבד  המחבל, 
באותו  למפעל  הגיעו  ובעת  כחשמלאי  המפעל 
בוקר מצמרר, ביקש מהמחסנאי אזיקונים, עלה 
לקומה עליונה, אזק באותם האזיקונים את אחת 
השמור  רוח  בקור  בה  וירה  המפעל  מעובדות 
רצח  מכן,  לאחר  ביותר.  השפלים  למרצחים 

עובד נוסף בירי ופצע עובדת נוספת. 
101 של  דיווח במוקד  מיד לאחר מכן, התקבל 
מד"א על נפגעים מירי במפעל באזור התעשייה 
ברקן בשומרון. צוותי מד"א הכוללים חובשים 
הבחינו  למקום,  במהירות  שהגיעו  ופרמדיקים 
בשלושה נפגעים, ולאחר בדיקות רפואיות קבעו 
את מותם של גבר כבן 35 ואישה כבת 29 שסבלו 
טיפול  והעניקו  העליון  גופם  בפלג  ירי  מפצעי 
רפואי ופינו לבי"ח בלינסון אישה כבת 54 במצב 
בינוני עד קשה ויציב כשהיא סובלת מפצע ירי 

בפלג גופה העליון.
במד"א  פראמדיקים  קתוע,  ונריה  ברוכי  דוד 
הייתה  האירוע  למקום  "כשהגענו  סיפרו: 
המולה, סימנו לנו להגיע לתוך המבנה שם ראינו 
שלושה נפגעים מירי, שניים מהם, גבר כבן 35 
דופק  ללא  הכרה,  מחוסרי  היו   29 כבת  ואישה 
העליון,  גופם  בפלג  ירי  פצעי  עם  נשימה  וללא 
קריטי  היה  מצבם  רפואיות,  בדיקות  ביצענו 

ובתוך זמן נאלצנו לקבוע את מותם. 
"המשכנו בסריקות ובחדר סמוך הבחנו באישה 
כבת 54 שוכבת פצועה מתחת לאחד השולחנות 
בפלג  ירי  פצעי  עם  מלאה  בהכרה  היא  כאשר 
גופה העליון, בסיוע חובשות מד"א הדס וליפז 
מציל  רפואי  טיפול  לה  והענקנו  אותה  חילצנו 
וטיפול  חבישות  דימומים,  עצירת  שכלל  חיים 
נמרץ  טיפול  לניידת  אותה  העברנו  תרופתי, 
החולים  לבית  טיפול  המשך  תוך  אותה  ופינינו 
בלינסון כשמצבה מוגדר בינוני עד קשה ויציב. 
בדרך האישה תקשרה אתנו וסיפרה לנו על מה 

שאירע, ביקשה שנודיע למשפחה וכך עשינו".
לתחום  נכנס  אופנוע,  על  למקום  הגיע  המחבל 
המפעל ועלה לקומת המשרדים - שם ירה ופגע 
יותר  הצעירים  של  מצבם  הנפגעים.  בשלושת 
קשה  הוגדר  ה-50  בת  של  מצבה  אנוש,  הוגדר 

והיא פונתה לבית החולים בילינסון.
שלמה שלומוביץ, חובש הצלה שהגיע במהירות 
למקום, סיפר: "הוזעקתי על ידי מוקד הכוננים 
ברקן  התעשייה  באזור  ירי  לאירוע  מד"א  של 
 3 מצאתי  למקום  כשהגעתי  עובד.  אני  שבו 
נפגעים במצב קשה ואנוש. יחד עם פארמדיקים 
טיפול  לנפגעים  הענקנו  מד"א  של  וחובשים 

רפואי ראשוני אך לצערי נקבע מותם של שניים 
מהם, גבר ואשה כבני 30".

שנכון  המחבל  אחר  המצוד  נמשך  כך,  בתוך 
כוחות הביטחון.  בידי  נתפס  לא  עוד  זו,  לשעה 
בוצעו מספר מעצרים בכפר  במסגרת הפעילות 
שבמרחב   - המחבל  יצא  ממנו   - 'שוויכה' 
שהכוחות  בעת  "מנשה"  המרחבית  החטיבה 
וביצעו  המבנה  את  מיפו  המחבל,  לבית  הגיעו 
תחקורים ומעצרים של חשודים בסיוע למחבל. 

במקביל ממשיכים מאמצי הסריקות במרחב.
ממשיכים  הביטחון  וכוחות  צה"ל  לוחמי 
לתפיסתו  עד  ובמאמץ  המחבל  אחר  בסריקות 
תוך  במרחב,  התושבים  ביטחון  על  ולשמירה 

הגברת המאמץ המבצעי והמודיעיני.
הגיע  איזנקוט  גדי  רא"ל  הכללי,  המטה  ראש 
וקיים  ברקן  התעשייה  באזור  הפיגוע  זירת  אל 
המרכז,  פיקוד  מפקד  בהשתתפות  מצב  הערכת 
אלוף נדב פדן, מתאם הפעולות בשטחים, אלוף 
כמיל אבו רוקון, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, 
תת- האזרחי,  המנהל  וראש  ניב  ערן  תת-אלוף 

אלוף בן חור אחוות. מפקד החטיבה המרחבית 
"אפרים", אל"ם עידן כץ, סקר את עיקרי האירוע 

והמאמצים המבצעיים המתקיימים כעת. 
ומאמצי  הכוחות  תגבור  על  הנחה  הרמטכ"ל 
עצימה  פעילות  המשך  על  וכן  השונים  ההגנה 
על  תחקיר  ובהמשך  המחבל  ולכידת  לאיתור 
חמור",  טרור  בפיגוע  "מדובר  האירוע.  נסיבות 
אמר דובר צה"ל, תא"ל רונן מנליס. "ייתכן שהיו 
נוספים, אך אנו קובעים באופן חד- לו מניעים 

משמעי שמדובר בפיגוע, לאור ממצאים כאלה 
ופועלים  ערוכים  אנחנו  בידינו.  שיש  ואחרים 
היכולות  מירב  מושקעים  המחבל,  את  לתפוס 
לסיים  כדי  מיוחדות,  יחידות  כולל  הכוחות, 
צה"ל.  דובר  הדגיש  בהקדם",  הזה  המרדף  את 
איך  לעומק  לתחקר  ממשיכים  אנחנו  "בנוסף, 

ומה קרה באירוע הזה".
צה"ל,  דובר  הוסיף  ברקן",  התעשייה  "אזור 
מידי  בו  שעובדים  דו-קיום  של  אזור  "הוא 
את  בודקים  אנחנו  יהודים.  לצד  פלסטינים  יום 
אירועי היום, אך ברור לכולנו ששמירה על אותו 
דו-קיום היא חלק מהמשימות של צה"ל. אנחנו 
פועלים כך מידי לילה ונמשיך לפעול ככה, כדי 
לאפשר תחושת ביטחון לכל התושבים במרחב".

"אנחנו אחרי פיגוע טרור באזור תעשייה ברקן 
ואזרחית  ישראלים  אזרחים  שני  איבדנו  בו 
נוספת נפצעה", אמר מפקד פיקוד המרכז, אלוף 
למסור  ובראשונה  בראש  רוצה  "אני  פדן.  נדב 
מהירה  ולאחל החלמה  למשפחות  תנחומיי  את 
ובשנים  האחרונים  בחודשים  אנחנו  לפצועה. 
ביהודה  הטרור  כנגד  רציף  במאבק  האחרונות 
לילה- יום-יום,  כולל  המאבק  ובעזה.  ושומרון 

לילה, פעולות של מאות חיילים בהן מתבצעים 
מעצרים וסיכולים".

כלי   300 מעל  עצרנו  האחרונים  בחודשים  "רק 
מעל  האחרון  ובחודש  ושומרון  ביהודה  נשק 
100", ציין אלוף פדן. "זו עבודה לילית סיזיפית 
הביטחון  שירות   - הביטחון  מערכת  כלל  של 
הכללי, משטרת ישראל, וצה״ל, שילוב זרועות. 
ישראל  ומשטרת  השב״כ  הצבא,  אלה  ברגעים 
מחבלים  וכמו  המחבל  אחרי  מצוד  מבצעים 
על  עליו,  היד  את  לשים  נדע  אנחנו  אחרים 
שולחיו ולגדוע את יד הטרור הזאת שפוגעת בנו 

ללא הבחנה בין נשים, גברים".

צילומים: דובר צה"ל, דוברות זק"א

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

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 צלי בקר ברוטב 

פטריות/פלפלת
 טשולט בשר

 אנטריקוט ברוטב

חרדל שום ודבש

עוף
 פרגיות צלויות ברוטב 

בקר/רימונים/מזרחי
 חזה עוף על הגריל 

בחרדל/צ'ילי מתוק/מזרחי
 עוף שלם בגריל

 כרעיים חמוץ מתוק 

פירות יבשים
 שניצל רגיל

 רצועות חזה 

 עוף מוקפץ סיני

דגים
 בקלה

 נסיכת הנילוס

 קציצות

 סלמון ירקות 

שורש/עגבניות
טריאקי/עשבי טיבול

תוספות
 אורז 

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

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן 
לכבוד שבת קודש בימי שישי

למשפחת מטעמי שלמה דרושים:
טבחים / עובדי מטבח / אחמ"ש / עובדי דלפק  

לשבוע 
בלבד!

כבד קצוץ / גאלע

בלבד ש”ח10 

לפרטים: 052-809-8883
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כפת וירה: 
פיגוע מזעזע בברקן
קים לבנגרונד-יחזקאל הי"ד נכפתה ונרצחה על ידי מחבל פלסטיני, שהמשיך 
ורצח גם את זיו חג'בי הי"ד ופצע אישה נוספת במפעל 'אלון' באזור התעשייה 

ברקן • המצוד אחרי המחבל נמשך

אוריאל צייטלין

ראשון,  ביום  השבוע,  בתחילת  חוזר:  הטרור 
מפעל  אל  מחבל  נכנס  בבוקר,   07:39 בשעה 
'אלון' שבאזור התעשייה ברקן שבסמוך לאריאל 
מעובדי  שניים  רצח  בו  נוראי,  פיגוע  וביצע 
המפעל - קים לבנגרונד-יחזקאל, בת 29 מראש 
העין, אם לפעוט כבן שנתיים, וזיו חג'בי, בן 35 
דמם.  יקום  השם  לשלושה.  אב  לציון,  מראשון 

אישה נוספת נפצעה באורח בינוני. 
באותו  חודשים  ארבעה  מזה  עבד  המחבל, 
באותו  למפעל  הגיעו  ובעת  כחשמלאי  המפעל 
בוקר מצמרר, ביקש מהמחסנאי אזיקונים, עלה 
לקומה עליונה, אזק באותם האזיקונים את אחת 
השמור  רוח  בקור  בה  וירה  המפעל  מעובדות 
רצח  מכן,  לאחר  ביותר.  השפלים  למרצחים 

עובד נוסף בירי ופצע עובדת נוספת. 
101 של  דיווח במוקד  מיד לאחר מכן, התקבל 
מד"א על נפגעים מירי במפעל באזור התעשייה 
ברקן בשומרון. צוותי מד"א הכוללים חובשים 
הבחינו  למקום,  במהירות  שהגיעו  ופרמדיקים 
בשלושה נפגעים, ולאחר בדיקות רפואיות קבעו 
את מותם של גבר כבן 35 ואישה כבת 29 שסבלו 
טיפול  והעניקו  העליון  גופם  בפלג  ירי  מפצעי 
רפואי ופינו לבי"ח בלינסון אישה כבת 54 במצב 
בינוני עד קשה ויציב כשהיא סובלת מפצע ירי 

בפלג גופה העליון.
במד"א  פראמדיקים  קתוע,  ונריה  ברוכי  דוד 
הייתה  האירוע  למקום  "כשהגענו  סיפרו: 
המולה, סימנו לנו להגיע לתוך המבנה שם ראינו 
שלושה נפגעים מירי, שניים מהם, גבר כבן 35 
דופק  ללא  הכרה,  מחוסרי  היו   29 כבת  ואישה 
העליון,  גופם  בפלג  ירי  פצעי  עם  נשימה  וללא 
קריטי  היה  מצבם  רפואיות,  בדיקות  ביצענו 

ובתוך זמן נאלצנו לקבוע את מותם. 
"המשכנו בסריקות ובחדר סמוך הבחנו באישה 
כבת 54 שוכבת פצועה מתחת לאחד השולחנות 
בפלג  ירי  פצעי  עם  מלאה  בהכרה  היא  כאשר 
גופה העליון, בסיוע חובשות מד"א הדס וליפז 
מציל  רפואי  טיפול  לה  והענקנו  אותה  חילצנו 
וטיפול  חבישות  דימומים,  עצירת  שכלל  חיים 
נמרץ  טיפול  לניידת  אותה  העברנו  תרופתי, 
החולים  לבית  טיפול  המשך  תוך  אותה  ופינינו 
בלינסון כשמצבה מוגדר בינוני עד קשה ויציב. 
בדרך האישה תקשרה אתנו וסיפרה לנו על מה 

שאירע, ביקשה שנודיע למשפחה וכך עשינו".
לתחום  נכנס  אופנוע,  על  למקום  הגיע  המחבל 
המפעל ועלה לקומת המשרדים - שם ירה ופגע 
יותר  הצעירים  של  מצבם  הנפגעים.  בשלושת 
קשה  הוגדר  ה-50  בת  של  מצבה  אנוש,  הוגדר 

והיא פונתה לבית החולים בילינסון.
שלמה שלומוביץ, חובש הצלה שהגיע במהירות 
למקום, סיפר: "הוזעקתי על ידי מוקד הכוננים 
ברקן  התעשייה  באזור  ירי  לאירוע  מד"א  של 
 3 מצאתי  למקום  כשהגעתי  עובד.  אני  שבו 
נפגעים במצב קשה ואנוש. יחד עם פארמדיקים 
טיפול  לנפגעים  הענקנו  מד"א  של  וחובשים 

רפואי ראשוני אך לצערי נקבע מותם של שניים 
מהם, גבר ואשה כבני 30".

שנכון  המחבל  אחר  המצוד  נמשך  כך,  בתוך 
כוחות הביטחון.  בידי  נתפס  לא  עוד  זו,  לשעה 
בוצעו מספר מעצרים בכפר  במסגרת הפעילות 
שבמרחב   - המחבל  יצא  ממנו   - 'שוויכה' 
שהכוחות  בעת  "מנשה"  המרחבית  החטיבה 
וביצעו  המבנה  את  מיפו  המחבל,  לבית  הגיעו 
תחקורים ומעצרים של חשודים בסיוע למחבל. 

במקביל ממשיכים מאמצי הסריקות במרחב.
ממשיכים  הביטחון  וכוחות  צה"ל  לוחמי 
לתפיסתו  עד  ובמאמץ  המחבל  אחר  בסריקות 
תוך  במרחב,  התושבים  ביטחון  על  ולשמירה 

הגברת המאמץ המבצעי והמודיעיני.
הגיע  איזנקוט  גדי  רא"ל  הכללי,  המטה  ראש 
וקיים  ברקן  התעשייה  באזור  הפיגוע  זירת  אל 
המרכז,  פיקוד  מפקד  בהשתתפות  מצב  הערכת 
אלוף נדב פדן, מתאם הפעולות בשטחים, אלוף 
כמיל אבו רוקון, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, 
תת- האזרחי,  המנהל  וראש  ניב  ערן  תת-אלוף 

אלוף בן חור אחוות. מפקד החטיבה המרחבית 
"אפרים", אל"ם עידן כץ, סקר את עיקרי האירוע 

והמאמצים המבצעיים המתקיימים כעת. 
ומאמצי  הכוחות  תגבור  על  הנחה  הרמטכ"ל 
עצימה  פעילות  המשך  על  וכן  השונים  ההגנה 
על  תחקיר  ובהמשך  המחבל  ולכידת  לאיתור 
חמור",  טרור  בפיגוע  "מדובר  האירוע.  נסיבות 
אמר דובר צה"ל, תא"ל רונן מנליס. "ייתכן שהיו 
נוספים, אך אנו קובעים באופן חד- לו מניעים 

משמעי שמדובר בפיגוע, לאור ממצאים כאלה 
ופועלים  ערוכים  אנחנו  בידינו.  שיש  ואחרים 
היכולות  מירב  מושקעים  המחבל,  את  לתפוס 
לסיים  כדי  מיוחדות,  יחידות  כולל  הכוחות, 
צה"ל.  דובר  הדגיש  בהקדם",  הזה  המרדף  את 
איך  לעומק  לתחקר  ממשיכים  אנחנו  "בנוסף, 

ומה קרה באירוע הזה".
צה"ל,  דובר  הוסיף  ברקן",  התעשייה  "אזור 
מידי  בו  שעובדים  דו-קיום  של  אזור  "הוא 
את  בודקים  אנחנו  יהודים.  לצד  פלסטינים  יום 
אירועי היום, אך ברור לכולנו ששמירה על אותו 
דו-קיום היא חלק מהמשימות של צה"ל. אנחנו 
פועלים כך מידי לילה ונמשיך לפעול ככה, כדי 
לאפשר תחושת ביטחון לכל התושבים במרחב".

"אנחנו אחרי פיגוע טרור באזור תעשייה ברקן 
ואזרחית  ישראלים  אזרחים  שני  איבדנו  בו 
נוספת נפצעה", אמר מפקד פיקוד המרכז, אלוף 
למסור  ובראשונה  בראש  רוצה  "אני  פדן.  נדב 
מהירה  ולאחל החלמה  למשפחות  תנחומיי  את 
ובשנים  האחרונים  בחודשים  אנחנו  לפצועה. 
ביהודה  הטרור  כנגד  רציף  במאבק  האחרונות 
לילה- יום-יום,  כולל  המאבק  ובעזה.  ושומרון 

לילה, פעולות של מאות חיילים בהן מתבצעים 
מעצרים וסיכולים".

כלי   300 מעל  עצרנו  האחרונים  בחודשים  "רק 
מעל  האחרון  ובחודש  ושומרון  ביהודה  נשק 
100", ציין אלוף פדן. "זו עבודה לילית סיזיפית 
הביטחון  שירות   - הביטחון  מערכת  כלל  של 
הכללי, משטרת ישראל, וצה״ל, שילוב זרועות. 
ישראל  ומשטרת  השב״כ  הצבא,  אלה  ברגעים 
מחבלים  וכמו  המחבל  אחרי  מצוד  מבצעים 
על  עליו,  היד  את  לשים  נדע  אנחנו  אחרים 
שולחיו ולגדוע את יד הטרור הזאת שפוגעת בנו 

ללא הבחנה בין נשים, גברים".

צילומים: דובר צה"ל, דוברות זק"א

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

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 צלי בקר ברוטב 

פטריות/פלפלת
 טשולט בשר

 אנטריקוט ברוטב

חרדל שום ודבש

עוף
 פרגיות צלויות ברוטב 

בקר/רימונים/מזרחי
 חזה עוף על הגריל 

בחרדל/צ'ילי מתוק/מזרחי
 עוף שלם בגריל

 כרעיים חמוץ מתוק 

פירות יבשים
 שניצל רגיל

 רצועות חזה 

 עוף מוקפץ סיני

דגים
 בקלה

 נסיכת הנילוס

 קציצות

 סלמון ירקות 

שורש/עגבניות
טריאקי/עשבי טיבול

תוספות
 אורז 

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

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן 
לכבוד שבת קודש בימי שישי

למשפחת מטעמי שלמה דרושים:
טבחים / עובדי מטבח / אחמ"ש / עובדי דלפק  

לשבוע 
בלבד!

כבד קצוץ / גאלע

בלבד ש”ח10 

לפרטים: 052-809-8883



בני ברק א' חשוון תעש"ט 121610/10/18

 

אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

יוםעוד 19
תם הפילוג: הרב זר בעד ש"ס

בני ברק

זר  לאחר נתק ממושך בין הגאון הרב דניאל 
לבין ש"ס בני ברק - נתק שהביא את הרב להכריז 
ש"ס  הצליחה   – מתחרה  מפלגה  הקמת  על 
לאחות את הקרעים ולגייס את הרב זר לתמיכה 
מלאה במפלגתם. החזרת הרב נזקפת בין היתר 
בן  גדליהו  הרב  המועצה  חבר  של  לזכותו 
שמעון, מי שנחשב לנאמנו של נשיא ה'מועצת' 
השר  התנועה  יו"ר  עם  ויחד  כהן  הגר"ש  מרן 

דרעי פעל להשכנת שלום בין הצדדים.
של  מכיוונו  הגיעה  וחשובה  נוספת  תמיכה 
שנפגש  כהן,  יגאל  רבי  הגאון  הרבים  מזכה 
והביע תמיכה  השבוע עם סגן ראש העיר דדון 
האברכים  מטה  על  חסות  פורס  שהוא  תוך  בו, 

שיוקם בשיכון ו'.
השבוע יצאה ש"ס בני ברק בקמפיין חדשני, 
צעירים  לקהלים  גם  היתר  בין  פונה  היא  בו 
בעלי  מככבים  בסרטון  אשכנזי.  ולציבור 
עסקים רבים שמספרים על העזרה שהם קיבלו 

מהנציגים.
'יהדות  לבין  ש"ס  בין  הסכם  נחתם  השבוע 
סגני  שני  לראשונה  תקבל  ש"ס  לפיו  התורה', 
ראש העיר, זאת לצד תפקידים בכירים ונציגים 
בדרמטיות  זאת  הציגה  הסיעה  הוועדות.  בכל 
כ"תיקון אפליה של שנים רבות", למרות שלא 

מדובר בשינויים מפליגים.

תל אביב

רמת השרון

בעיר  מנומנמות  בחירות  לקבל  שציפה  מי 
זאת בשל  להתבדות,  נאלץ  הראשונה,  העברית 
יריבות בין מפלגת ש"ס – שפרשה מהגוש הדתי 
המורכבת  'המאמינים',  סיעת  לבין   – המקומי 
של  ו'יחד'  היהודי'  'הבית  התורה',  מ'יהדות 
ש"ס  יו"ר  של  בנו  תועד  השבוע,  ישי.  אלי 
המקומית כשהוא משחית ותולש שלטי בחירות 
להגשת  הביא  והדבר  המתחרה,  המפלגה  של 
תלונה במשטרה. מטעמו סירבו להגיב, ומסיעת 
הלהבות  את  להגביה  שלא  ביקשו  'מאמינים' 

ולעסוק בנושא זה.
ולסוגיית ראשות העיר: על פי סקר 'וואלה', 
ראש העיר רון חולדאי יכול לנוח על זרי הדפנה, 
כשהוא נהנה מ-32% תמיכה. אחריו נמצא אסף 
23% תמיכה, והרחק מהם נמצא איש  זמיר עם 
תמיכה  ל-9%  שזוכה  הראל,  אסף  התקשורת 

בלבד.
ואחרון חביב מתל אביב: שלטי בחירות של 
הסלוגן  נכתב  בהן  המקומית,  'הליכוד'  מפלגת 
'זה או אנחנו או הם', עם תמונת פליטים בדרום 
בעקבות  גינויים.  וגררה  סערה  עוררה  העיר, 
הוחלף  לסיעה,  חולדאי  רון  העיר  ראש  פניית 

הקמפיין.

הודיע  הפנים  משרד  מטעם  הבחירות  מנהל 
רוכברגר,  )איציק(  יצחק  לשעבר  העיר  לראש 
העיר,  ראשות  על  מהתמודדות  פסילתו  על 
בשל הרשעתו בעבירה שיש עמה קלון. כזכור, 
כוזב,  רישום  של  בעבירות  הורשע  רוכברגר 
חודשי  לששה  נדון  אמונים,  והפרת  מרמה 

עבודות שירות ונאלץ להשהות את עצמו.
קמפיין  מנהל  רוכברגר  הרשעתו,  למרות 
בכך  מוצא  לא  כשהוא  המרץ,  בכל  בחירות 
כי  הקובעות  דעת  בחוות  נתלה  הוא  פסול.  כל 
חודשים  מעל שלשה  ישב  לא  אך  מי שהורשע 
בתגובה  הקלון.  חרף  להתמודד  רשאי   – בכלא 
לבית  יעתור  כי  רוכברגר  הודיע  לפסילתו, 

המשפט נגד ההחלטה.

תועד: בן היו"ר תולש שלטים

רה"ע המורשע נפסל, אך לא מתייאש

אחורה פנה: ש"ס נוטה להעביר את תמיכתה למועמד החרדי
אחרי ההודעה הרשמית על תמיכה באילן שוחט ולמרות יחסים עכורים בין הסיעות הארציות – ש"ס 
נושבת  מכיוונו  והרוח  גדול  חרדי  גוש  "יש  לחיאני:  נהוראי   • ישראל'  'אגודת  באיש  לתמוך  צפויה 

לתמיכה בנחמן גלבך"

ש"ס  שהעניקה  התמיכה  למרות  האם 
שוחט,  אילן  המכהן  העיר  לראש  הרשמית 
ירשם מהפך של הרגע האחרון לכיוון מתמודד 
ודיוני  סקרים  מתבצעים  אלו,  בימים  חרדי? 
עומק בסוגיה, כאשר הסיכויים למהפך מקומי 
להפוך  שעשוי  מי  פעם.  מאי  גדולים  נראים 
לראש העיר החרדי הראשון של צפת הוא נחמן 
גלבך, נציג 'אגודת ישראל', שקיבל את תמיכת 
חב"ד ו'תקומה', כמו גם תמיכה לא רשמית של 

רב העיר הרב שמואל אליהו.
עתידה של העיר צפת נמצא בימים אלו על 
כף המאזניים, ולא כקלישאה. הציבור החרדי, 
בכמחצית  ומחזיק  מהתושבים  כ-40%  המונה 
מסוגל   )15 מתוך   7( העיר  מועצת  ממליאת 
תיאורטית לתפוס את המשוכות, אך הפיצולים 

הפנימיים עשויים גם כאן לטרפד את המהלך.
חבר  היה  ראשון  המרוץ  את  שהחל  מי 
שנדמה  חסידי  צעיר  לזר,  אליעזר  המועצה 
שמע  שלא  לה  ומחוצה  בצפת  מישהו  אין  כי 
תומכיו,  לב  ולמגינת  לצערו  התמודדותו.  על 
חרדית  מפלגה  אף  של  לתמיכה  זכה  לא  לזר 
הוא  משופרים.  לא  להיבחר  וסיכוייו  רשמית 
מתנחם באהדה נרחבת בקהל, שזכתה השבוע 
אף לחיזוק מצד איש העסקים שמעון אוואקי, 

שהודיע על הסרת מועמדותו ותמיכה בלזר.
גלבך,  נחמן  הוא  למרוץ  להצטרף  האחרון 
להחזיר  שהצליח  ישראל',  'אגודת  יו"ר 
החסידויות  יתר  תמיכת  את  למפלגתו 
שהתפצלו בבחירות האחרונות ונהנה מאהדה 
חרדית. גלבך הגיש את מועמדותו לאחר גיבוש 
וש"ס  חב"ד  'אגודה',  את  שכולל  חרדי'  'גוש 

המקומית.
מלבדם, מתמודדים בעיר אילן שוחט, ראש 
העיר המכהן; ישי מיימון, ראש העיר לשעבר 
ושוקי  קלושים  לתפקיד  לחזור  שסיכוייו 
הצלחה  בחוסר  התמודד  האחרון,  אוחנה. 
נחשב  הפעם  אך  בחירות  מערכות  בשתי 
למתמודד חזק, בין היתר בזכות חיבור לשלמה 
חדד. הוא פעיל ביותר במפלגת 'הליכוד' ואף 
צפוי לביקור תמיכה של ראש הממשלה בנימין 

נתניהו, שיצפין לעיר בסוף השבוע.
הם  מוחלט  באופן  צד  בחרו  שכבר  מי 
למפלגה  שחברו  ו'יחד',  התורה'  'דגל  סיעות 
משותפת וצפויים לתמוך באוחנה לראשות. גם 
חסידות חב"ד, המחזיקה בכוח רב בעיר ובשני 
מנדטים במועצה, תפסה באופן כמעט מוחלט 
היא  צפת  אגב,  גלבך.  בנחמן  ותומכת  צד, 
העיר היחידה בישראל בה יש מפלגה רשמית 
הבחירות  לקראת  החסידות.  את שם  שנושאת 
ומי  בחדשים,  נציגיה  כל  את  היא  החליפה 
אוחיון,  משה  המועצה  חבר  בראשה,  שעמד 
תחום  כמרכז  ומתפקד  שוחט  למחנה  עבר 

החרדים בבחירות.
ש"ס.  בסיעת  דווקא  נמצא  הגדול  הנעלם 
מטעם  רשמית  הודעה  יצאה  כחודש,  לפני 
לפיה  התנועה,  של  המוניציפאלית  הוועדה 
אילן  צפת  עיריית  לראש  הטוב  הכרת  "מתוך 
מוסדות  הרחבת  למען  רבות  שעשה  שוחט 
ולאור היחלצותו ממסע  בעיר,  והחסד  התורה 
להמשיך  מתכוונים  אנו  נגדו,  שנוהל  הרדיפה 

ולתמוך בו בבחירות הקרובות".
מוניציפאלי'  ל'שטח  שמגיע  ממידע  אך 

עולה כי המילה האחרונה טרם נאמרה. בניגוד 
המחזיקים  המקומית  בש"ס  הארצית,  לש"ס 
מפעילים  גלבך,  נחמן  עם  קרובה  בידידות 
הסיעה  בכירי  על  להשפיע  מנת  על  לחצים 

לשנות את ההחלטה.
לחיאני  נהוראי  העיר  ראש  סגן  עם  בשיחה 
לגלבך,  הנטייה  את  הוא  מסתיר  לא  )ש"ס(, 
המוחלטת  הכפיפות  את  מדגיש  כשהוא 
וההנהגה  התורה  חכמי  מועצת  להכרעת 
ראשות  בכל  כמו  הארצית,  "ברמה  הארצית. 
עם  להמשיך  היא  ש"ס  של  התפיסה  עיר, 
עיר מכהן אחד שש"ס  לי ראש  הקיים. תראה 
וזו  התנועה  של  הקו  זה  איתו,  ממשיכים  לא 

הוראת מרן זצ"ל".
כאן, מתאר לחיאני את הסיטואציה הצפתית: 
לב  מרחשי  נובעים  והשיח  הדיבורים  "כל 
חלש  שוחט  שאילן  ומהערכה  החרדי  הציבור 
ציבורים  מונה  ש"ס  הבחירות.  את  ייקח  ולא 
החרדיים  מצביעה  בקרב  אבל  בצפת  מגוונים 
יש סחף גדול ואמירה ברורה לטובת מתמודד 
חרדי. יש גוש חרדי גדול והרוח מכיוונו נושבת 

לתמיכה בגלבך".
פנימי  בדיון  מדובר  כי  מדגיש  לחיאני 
הנתונים  את  מציגים  הם  וכי  התנועה  בצמרת 
"יש  הכרעה.  שתקבל  הארצית  ההנהגה  בפני 
צריכים  והדברים  שונה,  סיטואציה  פה  לנו 
להיבחן לעומק. אנחנו עושים סקרים והדברים 
נבדקים בכדי שנגע את תמונת המצב המלאה, 
ברורה  התקדמות  עם  גוש  יש  לעכשיו  נכון 

לכיוון גלבך".

צפת

הסתה בוחרים בהסתה: קמפיינים חילוניים מעוררי סערה
שפל חדש: בחולון ובאשדוד, במעלה אדומים וברמת גן – מתמודדים מסיתים נגד החרדים בדרך לקלפי • 
סרטון מושקע מתאר שלטון חרדי נוקשה, תמיכת שר התורה הופכת למקור הפחדה ומה שמותר על חרדים - 

אסור על אתיופים

הציבור  נגד  תקדים  חסרי  פרסומים  סדרת 
האחרון  בשבוע  הרשת  את  שטפה  החרדי, 
ברשויות  מתמודדים  של  מקמפיינים  כחלק 
מקומיות, המבקשים לשסות בין המגזרים על 
מנת להרוויח קולות. מרבית הסרטונים שייכים 
נזעמות  תגובות  וגררו  קיקיוניים,  למתמודדים 
משתייכים  שאינם  רבים  גולשים  מקרב  גם 
שיח  את  להקיא  שביקשו  החרדי,  לציבור 

השנאה.
בסרטון ארוך ומושקע שהפיקה סיעת 'עתיד 
נכט,  אלי  עו"ד  בראשות  באשדוד  אשדוד' 
מוצגים חייה של משפחה חילונית בצל שלטון 
חרדי. כך מוצג איש חרדי מתנחל בסלון הבית 
עד  שם  לשהות  חוקי  אישור  שקיבל  לאחר 
דו"חות  מקבל  הבית  אב  בתשובה;  שיחזרו 
החשמל  מצוות;  שמירת  אי  בשל  משוטר 
המזוזה  את  ינשקו  שהדיירים  עד  מנותק 
והילדים משודכים בעל כורחם על פי החלטה 
אם  להתבלבל:  אפשר  אי  במסר  שרירותית... 
על  ישתלטו  החרדים   – להצביע  תצאו  לא 

חייכם או אז מר ורע יהא גורלכם.
לסרי  יחיאל  הד"ר  אשדוד  עיריית  ראש 
הגיב לסרטון ואמר: "בי נשבעתי, לא ניתן את 
הנהגת העיר למסיתים וחסרי אחריות שמלבים 
שלי".  במשמרת  לא  אחים.  ומלחמות  שנאה 
הייתה  "הסאטירה  אמר:  אייכלר  ישראל  ח"כ 
תמיד כלי נשק 'לגיטימי', להבעיר את הרגשות 

החייתיים של התועמלנים האנטישמים".

מועמד  גזית,  אילן  פרסם  לכן  קודם  שבוע 
בו  סרטון  חולון,  העיר  לראשות  עתיד'  'יש 
כשהם  הבחירות  ביום  החילונים  מתוארים 
לעומת  לקניות,  יוצאים  או  הים  בחוף  מבלים 
החרדים ש"הם ילכו להצביע". בסוף הסרטון, 
 5 כבר  יש  "להם  כי  עתיד'  'יש  איש  מזהיר 
יהיו להם  ומן הסתם  נציגים במועצה היוצאת 
הרבה יותר, אם לא נתעורר. אנחנו נהיה הקול 

השפוי שלכם".
סרטון  ברשת  הופץ  הסרטון,  פרסום  לאחר 
דומה, בשינוי קל: החרדים הוחלפו באתיופים, 
את  שהוכיחו  גינויים  גל  לגרור  שהספיק  דבר 
הצביעות, כאשר מה שאסור לומר על אף מגזר 
בישראל – מותר על חרדים. גזית עצמו כתב: 
הפוליטיים  מתנגדי  מטעם  מישהו  "לצערי, 
עשה מעשה שפל, ציני ומכוער, ושתל בסרטון 
ואחי  חברי  של  מפוברקות  תמונות  שלי 

מהקהילה האתיופית".
הזדעזעה  תמנו-שטה  פנינה  הכנסת  חברת 
וכתבה: "השימוש הציני של מי שעשה את זה 
ואי  רשעות  הוא  לציבור שלם  רגישות  בחוסר 
הוסיפה  היא  הקהילה".  של  לכאב  אכפתיות 
הסתייגות קלה גם מהסרטון נגד החרדים: "גם 
לא אוהבת את הסרטון המקורי. אבל אילן הוא 

איש ישר ויקר שבינו לבין גזענות אין דבר".
את  בחריפות  תקף  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
'הם'  תמונת  את  "החליפו  ואמר:  הסרטון 
החרדים בערבים או באתיופים ותקבלו סרטון 

תקופות  המזכיר  ומבחיל  . גזעני  ת ו ל פ א
טורח  בהחלט  הייתי  חולון,  תושב  הייתי  לו 
ושכמותיו  גזית  שאילן  לוודא  כדי  רק  לקלפי 

יצאו מנוף חיינו הציבוריים".
שריר,  גלעד  בחר  השקטה,  גן  ברמת  גם 
עתיד',  'יש  מטעם  העיר  לראשות  מתמודד 
בשיח הפחדה. הוא הציג הודעה על תמיכת שר 
התורה הגר"ח קנייבסקי בישראל זינגר, וכתב 
עבור  מכריעות  בחירות  בפני  ניצבת  גן  "רמת 
עתידה, האם העיר תהפוך לבני ברק או להפוך 
פעם  העדיף  העיר  כשראש  הצלחה.  לסיפור 
אחר פעם, מיעוט של פחות מ-20% מתושבי 
העיר  את  הפך  גם  הוא  שותפים,  בתור  העיר 
לכזו שצועדת בדרך הבטוחה להיות בני ברק. 
היום קיבלנו הוכחה נוספת לזה. אנחנו לא ניתן 

לו להרוס את העיר. ר"ג תישאר חופשית".
שיח מפלג בעל ניחוחות אנטי חרדיים נשמע 
גם בעיר מעלה אדומים, שם דורבנו החילונים 
לצאת לבחור בכדי למנוע את התחרדות העיר 
וכדי ש"לא נהפוך לבית שמש". בסוף השבוע, 
שער  כתבת  אביב'  תל  'ידיעות  עיתון  הקדיש 
ש"ס  יו"ר  של  הבטחתו  הוצגה  בה  ענקית 
בצפון  ומקוואות  כנסת  בתי  לבניית  המקומית 
פרומן,  רם  ד"ר  לדברי  בולטות  עם  העיר, 
הזרים  הדתיים  הלגיונרים  בין  "אין  שאמר: 
החילונים  דבר.  כאן  התושבים  ובין  האלה 

חייבים להתעורר".
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חיפה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

טוויסט בעלילה: משרד הפנים פסל את עינת 
יונה  מול  הבולטת  המועמדת   - קליש-רותם 
יהב – מלהתמודד על ראשות העיר, כך נחשף 
כך  בשל  טכנית,  בפסילה  מדובר  ב'גלובס'. 
שעוה"ד של מפלגת 'העבודה', הגיש גם את את 
הנתמכת  קליש-רותם,  של  ההתמודדות  טפסי 
טפסי  את  וגם  לראשות,  המפלגה  ידי  על 
'העבודה'  סיעת  איש  סביון,  ישראל  המועמד 
המתמודד אף לראשות. הסוגיה תעבור לפתחו 

של בית המפשט המחוזי בחיפה.
"בניגוד  בתגובה:  מסרה  קליש-רותם  עינת 
על  לתקשורת  היום  שיצאה  ההודעה  לנטען, 
כלל  טכני  בעניין  נעוצה  מועמדותי  פסילת 
במפלגות  סיעות  מ-30  ליותר  שנוגע  ארצי 
המשפט  בבית  כעת  מתברר  הנושא  שונות. 
וצפוי להיפתר בימים הקרובים. אנו מצרים על 
הניסיון הפסול לנצל עניין טכני לטובת חיסול 
עד  כמתוכנן,  ממשיך  שלנו  הקמפיין  פוליטי. 

לניצחון".
בין  הפנים-חרדי  המתח  מחריף  כך,  ובתוך 
סיעות 'אגודת ישראל' וש"ס – התומכות ביהב, 
מלחמת  נגדו  המנהלת  התורה',  'דגל  לבין 
ישיבות  חורמה. במהלך אירוע מוזיקאלי לבני 
העירייה,  ביוזמת  חיפה  בתיאטרון  שהתקיים 
יהב  נגד  מחאה  שלטי  ישיבות  בחורי  הוציאו 
מתנגדי  מנצלים  השני,  מהצד  מהומה.  ועוררו 
'דגל' את תמיכת סיעת מר"צ בקליש-רותם, על 

מנת לבוז וללעוג לחיבור של 'דגל' עמה.
'אגודת ישראל' פתחה השבוע באופן רשמי 
הקהילות.  נציגי  בנוכחות  הבחירות  מטה  את 
למנהל המטה מונה חזקי פרקש, קמב"ץ זק"א 
צפון ורפ"ק-מתנדב במשטרה. על האסטרטגיה 
דודי  התקשורת  איש  אחראי  והקמפיין 

זילברשלג.

קליש רותם נפסלה, 
הקהילות מתקוטטות

פרישה מפתיעה ותמיכה חרדית
רמת גן

ביטון  אילן  ניהל  ספורים,  ימים  לפני  עד 
כמועמד  העוצמה.  בכל  בחירות  מערכת 
את  חרש  הוא  'הליכוד',  מטעם  העיר  לראשות 
לכנסי  הממשלה  שרי  צמרת  את  והביא  השטח 
הודיע  מפתיע,  באופן  במועמדותו.  תמיכה 
מהמרוץ.  טוטאלית  פרישה  על  ביטון  השבוע 
לדבריו, "הגעתי נטול אגו ואינטרסים זרים אך 
מלא בתשוקה לממש את ניסיון החיים שצברתי 
בראייה  הזו.  הנפלאה  העיר  תושבי  לטובתכם, 
מפוכחת, אחראית ושקולה של תמונת המצב – 
החלטתי לפרוש. אני משוכנע שלו הייתי מתחיל 

מוקדם יותר מערך הכוחות היה שונה".
היה  מוערך,  ואיש  במיל'  אלוף  תת  ביטון, 
העירוני  'הליכוד'  שסניף  והנוצץ  החדש  הרכש 
מי  בראשות.  לזכות  במטרה  עצמו,  על  המליך 
רווח,  משה  הוא  הרשימה  בחזית  נותר  שכעת 
קמפיין  כה  עד  שניהל  ומי  וותיק  מפלגה  איש 
לצד  למועצה,  מועמדותו  את  שהבליט  עצמאי 

מועמדותו של ביטון לראשות.
ובתוך כך, 'יהדות התורה' ברמת גן החליטה 
העיר,  למועצת  להתמודד  שלא  האחרון  ברגע 
מבטיחים.  לחיבורים  אופציות  מספר  למרות 
בפגישה שהתקיימה בין חה"כ משה גפני, מנחם 
שפירא, הרב צבי שינפלד וראש עיריית רמת גן 
ישראל זינגר, הוחלט לתמוך בזינגר גם לראשות 
וגם במפלגתו למועצה. ביום ראשון, עלה זינגר 

לשר התורה הגר"ח קנייבסקי והתברך מפיו.
בסך הכל יתמודדו ברמת גן שבעה מועמדים 
לראשות העיר ו-19 רשימות למועצה. הקרב על 
בין ראש העיר המכהן  הראשות צפוי להתחדד 
ישראל זינגר, חבר המועצה ליעד אילני, ושגריר 
לשעבר  המתמודד  הח"כ   ,OECD-ל ישראל 

כרמל שאמה הכהן.

'דגל' מזהירה: "נמחק את החיוך ונצא למלחמה"

קרובים לסיכום: זו התמורה שש"ס תקבל מפינדרוס

מערכת  את  פתחה  התורה'  'דגל  סיעת 
הבחירות בביתר עילית בהצהרות לוחמניות של 
נגד עמיתיהם  בכירי המפלגה, שחידדו מסרים 
מאיר  העיר  ראש  ונגד  בכלל  ישראל'  ב'אגודת 
רובינשטיין בפרט. אחרי קדנציה רגועה בה רצו 
הסיעות בצוותא, נלחמת 'דגל' על מקומה בעיר 
ויחסיה עם ראש העיר מאיר רובינשטיין נקלעו 

למבוי סתום.
הקהילות  רבני  ישבו  הכבוד  בימת  על 
הליטאיות, חה"כ משה גפני, אורי מקלב ויעקב 
אשר, יו"ר המפלגה המקומית הטרי דודי זלץ, 
קודמו יצחק רביץ, וששת המועמדים הנוספים 

שברשימה.
בו  סוער  נאום  גפני  נשא  הימים,  ברוח 
התייחס ל'פיצוץ' בין מפלגתו ל'שלומי אמונים' 
רובינשטיין  של  היחס  על  שמשליך  באלעד, 
פרוש  ומאיר  שאני  חתום  הסכם  "יש  כלפיהם. 
מסתיימת  שכעת  שבקדנציה  עליו,  חתומים 
בו  נתמוך  ואנחנו  שלומי אמונים תריץ מועמד 

ובתשע"ט הם יתמכו במועמד שלהו. ואז זה לא 
מה שקרה. התחילו כל מיני דיבורים, 'הוא ראש 
עיר טוב', וכאלה. למה זה רלוונטי? יש הסכם, 

למה אתם מפרים את ההסכם?", טען.
החליט  העיר  ראש  למה  מבין  לא  "אני 
להכניס ערים אחרות לביתר, למה לא מספיק לו 
ביתר? למה ראש העיר היה צריך להעכיר את 
האווירה?", עבר גפני למתקפה חזיתית, כשהוא 
שלנו  הציבור  נגד  ילכו  "אם  בתקיפות:  מסיים 
הוא ימחק את החיוך מהפנים וייצא למלחמה".

לעבר  מילוליות  מהלומות  משגר  בעודו 
התייחסות  גם  גפני  ניפק  אמונים',  'שלומי 
כשהוא  בעיר,  הפנים-דגלאית  לפוליטיקה 
מתייחס ל'סולחה' המתוקשרת שערכו יום קודם 
לכן זלץ ורביץ. "אומרים שבביתר יש מחלוקת. 
אתמול  שלום,  יש  הפוך  שמעתי  דווקא  אני 
דודי זלץ ואיציק רביץ התחבקו", הצהיר לקול 

תשואות רועמות.
מפני  רובינשטיין  את  הזהיר  מקלב  ח"כ 

פעולה.  בשיתוף  חריקות 
שמערכת  רוצים  לא  "אנחנו 
למחוזות  תיגרר  הזו  הבחירות 
והתרה.  הוסיף  נעימים",  לא 

ח"כ יעקב אשר, שזלץ משמש מזה כשש שנים 
לא  התורה  "דגל  כי  אמר  הפרלמנטרי,  כעוזרו 
תוותר על המגיע לה. מעמדה של דגל התורה 

לא יהיה כגלגל חמישי".
היו"ר  השמיע  ומפתיע,  רענן  שונה,  קול 
דברים  שלצד  זלץ,  דודי  החדש  ה'דגלאי' 
חוצבי להבות בזכות הציבור הליטאי לקבל את 
של  מזו  יותר  מפויסת  גישה  הפגין  בדין,  שלו 
פתוח  ערוץ  לשמור  מבקש  כשהוא  הח"כים, 
פעולה  שיתוף  של  לאפשרות  רובינשטיין  מול 
הארציות.  מפלגותיהם  בין  המאבק  למרות 
ב'דגל  מצפים  פנימיות  שבתחזיות  למרות 
בדבריו  זלץ  הציב  מנדטים,  לשלשה  התורה' 
להגיע  יכולים  שאנחנו  יודע  "אני  גבוה:  רף 

לארבעה ואפילו לחמשה מנדטים".

בפני  עומדות  התורה'  ו'דגל  ש"ס  סיעות 
פינדרוס  ביצחק  תמיכה  על  רשמי  סיכום 
נפוצו  שלישי,  יום  בערב  העיר.  לראשות 
פרסומים על שההסכם כולל גם רוטציה זעירה 
תינתן  החמישית  כשהשנה  העיר,  בראשות 
לנציג ש"ס, אך הסיעות מיהרו להוציא הודעה 
משותפת המכחישה את הדברים. על פי גורמים 
שהציעה  התמורה  את  תקבל  ש"ס  מעורים, 
וועדת  'שלומי אמונים' – מילוי מקום  בשעתו 

תכנון ובנייה.
התורה'  'דגל  במועמד  ש"ס  של  תמיכתה 
והציר  בהיות  לסנסציה,  להיחשב  אמורה  לא 
הארצי שנרקם בין 'דגל' לש"ס כולל את תמיכת 
האחרונה בפינדרוס. למרות שמלכתחילה ציפה 
יוסי שטרית מביתר  יהיה  'דגל'  דרעי שמועמד 

שיוכו  בשל  כהישג-מה  להציג  יוכל  אותו   -
עם  ולהשלים  להתפשר  דרעי  נאלץ   – העדתי 
מתוך  מטעמו,  עיר  ראש  ללא  וספת  קדנציה 
הבנה שזו הדרך היחידה להזיז את ישראל פרוש 

מלהתבצר בתפקיד לשנים רבות.
ברחובות אלעד הורגשה השבוע היטב סערת 
הבחירות וחוצות העיר מלאו שלטים ססגוניים. 
דגל-ש"ס  מועמד  שלטי  את  שמלווה  הסלוגן 
יצחק פינדרוס הם 'מקצועיות, יושרה, שוויון". 
וגימיקים, בין היתר  ניפק שלטים  פרוש מצידו 
בקריאה לתושבי אלעד לקבל על עצמם להכניס 
להצלחתו.  ולהתפלל  להתחזק  מוקדם,  שבת 
בהם  העיר,  ברחבי  נתלו  מזוהים  לא  שלטים 
'ירושלמי  הסמן  לצד  פינדרוס  יצחק  נצפה 
עקיצה  מירושלים,  דייטש  יוסי  של  בנשמה' 

את  להבליט  שנועדה  כואבת 
ה'הצנחתו' לעיר.

ובתוך כך, השבוע קיבל חבר 
המועצה ופורש ש"ס אבי דיין 

מכתב תמיכה רשמי מרשימתו 'איחוד הקהילות 
אלעד', המשותפת לו ול'יחד'. "אני קורא לאחי 
ורעי, ולכל השומעים בקולי להצביע למועמד 
הרב אבי דיין הי"ו ברשימת "איחוד הקהילות 
באלעד" למועצת העיר שסימנה 'ח"י'. מטרתנו 
שיחיו  העיר  תשובי  למען  לפעול  מקום  בכל 
אחד  וכל  אפליה.  ללא  שמים  כבוד  ולהרבות 
הקדושה.  לתנועתנו  ולסייע  להשפיע  ישתדל 

וברכנו אבינו כולנו יחד באור פניך".

ביתר עילית

אלעד

בכנס בחירות סוער, תקפו חה"כ גפני מקלב ואשר את מאיר רובינשטיין, בטענה להתעלמות מצרכיהם בעיר 
בשל 'דילים' ארציים • לא נסחף ושמר על טון מפויס: היו"ר החדש דודי זלץ

 • לראשות  פינדרוס  ביצחק  תמיכה  הסכם  על  לחתום  בדרך  וש"ס  'דגל'  סיעות  גורפות,  הכחשות  למרות 
השטח סוער: מלחמת מודעות וספינים

לון
אשק ראש העיר: "אנחנו טובים לחרדים יותר מהסיעות החרדיות"

בזמן שתומר גלאם ואיתמר שמעוני נאבקים על כל קול, מתנהלת מלחמה גם על לב הציבור החרדי, בין 
המפלגות הוותיקות לבין סיעת ראש העיר הנתמך על ידי הגר"י ברדא הנערץ בעיר • למרות שנותרו 

מחוץ לקואליציה שלו, מבטיח גלאם להכניסם בעתיד
על  עוברת  במיוחד  סוערת  בחירות  מערכת 
העיר אשקלון. באופן לא שגרתי, מי שמחזיק 
הגאון  הוא  הבחירות  על  מכרעת  בהשפעה 
המקובל הרב יצחק ברדא, התומך בכל מאודו 
גלאם,  תומר  אמונו  ואיש  העיר המכהן  בראש 
שהחליף לפני כשנתיים את ראש העיר הנבחר 

והמתמודד בהווה איתמר שמעוני.
 – התורה'  ו'יהדות  ש"ס  החרדיות  הסיעות 
בעשייה  חלק  נטלו  לא   – מנדטים   4 המונות 
העירונית, לאחר שמצאו את עצמן באופוזיציה. 
'אשקלון המאוחדת' של  נמצאת רשימת  מולן 
הרב  נשיאות  ותחת  גלאם  תומר  העיר  ראש 

ברדא, שהפכה לדומיננטית מתמיד.
מתייצבים  מוניציפאלי',  ל'שטח  בראיון 
העיר  לראש  והמשנה  גלאם  תומר  העיר  ראש 
גלאם שהחזיק  - חבר רשימתו של  שי עמירה 

בתיק תרבות תורנית - ועונים על הכל.
שלכם  לסיעה  יצביע  החרדי  שהבוחר  למה 

ולא לסיעות ש"ס וג' החרדיות?
תומר: "לפני כעשור הבנו שמפלגה מגזרית 
שהמטרה שלה לתמוך במגזר ספציפי כלשהו 
לכן  ולשנות.  באמת  לפעול  מאוד  לה  קשה   -
מכל  תנועה  שהיא  שלנו  התנועה  את  הקמנו 
המגזרים והעדות שדואגת באמת לכל הציבור, 
לציבור  גם  באמת  לדאוג  לנו  קל  יותר  וכך 

מרוויחים.  כולם  כך  התושבים,  מתוך  ספציפי 
הדתי-חרדי  למגזר  לעשות  שהצלחנו  עובדה 
הרבה יותר ובמיוחד בשנתיים האחרונות נעשו 
דברים שלא נעשו בעיר מעולם, בשיתוף מלא 

של הגאון הרב יצחק ברדא".
שי: "כממונה על התרבות התורנית אני יכול 
תרבות,  אירועי  שלל  בעיר  שקיימנו  להגיד 
מופעים, הצגות ופעילויות לכלל המגזר הדתי 
אירועי  כאן מעולם.  היו  דברים שלא  והחרדי, 
הציבור  הארץ,  בכל  דבר  שם  הם  שלנו  הקיץ 
הזמנים  בבין  פארק  האמפי  את  כבש  החרדי 
ואברהם  שוואקי  יעקב  עם  שנה  אחרי  שנה 
פייטנים   13 לכאן  הבאנו  שירה  בשבת  פריד; 
קיימנו  כנסת;  בתי   26 על  שחלשו  שם  בעלי 
העיקר  ילדים,  מופעי  הנשים,  לציבור  הצגות 
ולא  בית  של  תחושה  תהיה  החרדי  שלתושב 

יצטרכו לנסוע לערים אחרות".
אז אירועים הם חזות הכל?

לתפקיד  כניסתי  עם  רק.  לא  "ממש  תומר: 
הנחתי את הממונים להציב מתקני גניזה גדולים 
וחדישים בבתי הכנסת המרכזיים בעיר, בניתי 
את  משמעותית  הגדלתי  חדשים,  כנסת  בתי   4
ובנות  לאברכים  שחולקו  המזעריות  המלגות 
הנחתי  צהרונים,  של  עלויות  הוזלנו  סמינר, 
למבנים  ארעיים  ממבנים  ילדים  גני  להעביר 

הכשרנו  חדשים, 
הנפרד  החוף  את 

בצורה הטובה ביותר שהייתה פה. וזה רק על 
קצה המזלג".

לכם  מהוות  החרדיות  הסיעות  כיום 
אופוזיציה, תשללו ישיבה איתם בעתיד?

ליצור  שלנו  המטרה  ההפך,  "בדיוק  תומר: 
המגזרים  כל  את  נשלב  בה  רחבה  קואליציה 
לבוחרים  מענה  לתת  יוכלו  הנציגים  שכל  כדי 
שלהם, לתושבים. הסיעות החרדיות יהיו חלק 
בלתי נפרד וכולי תקווה שהפעם הם ימלאו את 
שליחותם נאמנה לטובת הציבור הדתי והחרדי 

שיקר לליבי מאוד".
היריב המרכזי שלכם הוא ראש העיר לשעבר 

איתמר שמעוני, אתם חוששים?
שי: "אני חושב שזה לא ראוי, אדם שהוגש 
נגדו כתב אישום פלילי חמור על עבירות של 
שוחד והפרת אמונים, זה לא דבר של מה בכך. 
הציבור לא טיפש ולא אוהב שעובדים עליו. אי 
אפשר לקחת שוב אדם שפשע לאותו תפקיד, 
מה  פי  על  לפחות  נראה,  שזה  שכמו  גם  מה 
שהוא בעצמו אומר, במידה והוא יבחר הוא לא 

יוכל לכהן, אז למה להצביע לכיסא ריק...?"

איון
ר
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מאוחדת מרחיבה את 
שירותי רפואת הילדים

ירושלים,  רחוב  במרפאת  פלג  איתי  ד"ר  פעילות  שעות  יורחבו  היתר  בין 
"אנו  כהן:  משה  הרב  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  סגן   • הערב  לשעות  גם 

ממשיכים כל העת לפתח את השירותים הניתנים ללקוחותינו בעיר"

הילה פלאח

הגדולה  למהפכה  עדים  ברק  בני  תושבי 
מאוחדת  מובילה  אותה  הרפואה,  בשירותי 
בעיר. כחלק מחוסר ההתפשרות של מאוחדת 
על צרכי לקוחותיה, ולאור זאת שנוכחו מנהלי 
לשירותי  הרב  הביקוש  את  לגלות  מאוחדת 
רפואת ילדים גם בשעות אחר הצהריים והערב, 
הורחבו שעות פעילות מומחה ברפואת ילדים 
במרפאת רחוב ירושלים 17 בבני ברק, ומעתה 
יקבל ד"ר איתי פלג, מידי יום א' בין השעות 

16:30-22:00 בערב.
ד"ר איתי פלג, הוא מומחה ברפואת ילדים. את 
ההתמחות עשה בבית החולים סורוקה בבאר 
למאוחדת  הצטרף  האחרונה  ובשנה  שבע 

ומעניק שירות במרפאת 'ירושלים' בבני ברק.
מאוחדת  מרפאת  מנהלת  שבת  י.  גב'  לדברי 
הפעילות  שעות  "הרחבת  ירושלים:  ברחוב 
של ד"ר פלג, תאפשר ללקוחות לקבל שירותי 
רפואת ילדים גם בשעות שבהן מרפאות אינן 

פעילות וזאת לצד פעילות מוקדי הערב". 
 5 של  רחבה  פריסה  ברק  בבני  למאוחדת 
אבני  שיר,  מרום  ירושלים,  רחוב  מרפאות: 
תחנוך  בקרוב  הרצוג.  וקרית  ויז'ניץ   נזר, 
מאוחדת מרפאה חדשה במתחם אוסם בעיר. 
פני  על  תשתרע  שתפתח  החדשה  המרפאה 
יוצעו שירותי רפואה ראשונית  ובה  500 מ"ר 
גם  כמו  ונשים  ילדים  משפחה,  רפואת  ובהם 

רפואה מקצועית במגוון 
הרפואה.  מקצועות 
במקום  תפעל  זאת  לצד 
אחיות  שירותי  מעבדה, 
ושירותי  מרקחת  בית 

מזכירות.
מתוכננת  במרפאה 
מרכז  גם  להיפתח 
הילד  לבריאות 
יועצים  באמצעות 
התמחות  עם  הרפואה  בתחומי  מומחים 
בכירי  יקבלו  הילד  לבריאות  במרכז  לילדים. 
מיון  מנהל  אוגרטן  ד"ר  ובהם  הילדים  רופאי 
משמש  אשר  שיבא,  חולים  בבית  ילדים 
מיטל  ד"ר  ברק,  בבני  ילדים  ריאות  כיועץ 
ברון  אלחנן  פרופ'  ילדים,  נפרולוגית  קידר  
עדי  ד"ר  ילדים,  אורתופדים  שגב  איתן  וד"ר 
עובדיה רופאת אלרגיה ילדים, ד"ר שרגא לוי 
כירורג  ביליק  רון  ד"ר  ילדים,  אנדוקרינולגית 
ילדים, לשעבר מנהל מחלקת כירורגיית ילדים 
בבית חולים שיבא, ד"ר נירית כרמי נוירולוגית 
ד"ר  ילדים,  עיניים  כינורי  מיכאל  ד"ר  ילדים, 

ליאת סמואלוב רופאת עור ילדים ועוד.
משה  הרב  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
כהן: "תושבי בני ברק עדים למהפכת הבריאות 
שמאוחדת מחוללת בעיר והצטרפו בהמוניהם 
את  לפתח  העת  כל  ממשיכים  אנו  למאוחדת. 

השירותים הניתנים ללקוחותינו בעיר".

הביטוח הלאומי אישר 
כי הפגיעה במיתרי הקול 

היא מחלת מקצוע
הילה פלאח

של  ותק  עם  לחייה,  השישים  בשנות  מורה, 
למעלה משלושים שנים במשרה מלאה, פיתחה 
ביכולת  ניכרות  הפרעות  האחרונות,  בשנים 
איבדה  שבהן  חלקיות  תקופות  ואף  הדיבור, 
הלך  המצב  וללמד.  לדבר  היכולת  את  לגמרי 
והחמיר, והיא אף נדרשה להתערבות כירורגית 
הרופאים  הקול,  במיתרי  פוליפים  להסרת 
את  להפסיק  לאלתר  לה  המליצו  המטפלים 

עבודתה.
עם ההחמרה במצבה והיווצרות תקופות מחלה 
המרכזית  החברה  אל  המורה  פנתה  ממושכות, 
עבודה  לנפגעי  שמסייעת  זכויות,  למימוש 
בהליכי  מכן  ולאחר  בתאונה,  ההכרה  בהליכי 
שתסייע  כדי  המגיעים,  הנכות  אחוזי  קביעת 
לה.  המגיעים  והפיצויים  ההכרה  את  לקבל  לה 
דחייתה  את  למנוע  המורה  ביקשה  זו  בפנייתה 
הכרוכה  הרבה,  הביורוקרטיה  ואת  הצפויה 
שמעה,  ועליהם  הכירה  אותם  זה,  בהליך 
שלא  דומה  תהליך  שעברו  לעבודה  מעמיתים 

צלח.
שדורש  זה,  במקרה  לטפל  מונה  מיוחד  צוות 
להבטחת  ושקולים,  זהירים  מהלכים  נקיטת 
דורש  כן  כמו  בהצלחה.  ההכרה  הליך  השלמת 
מעורבות רפואית צמודה, לצורך הוכחת הקשר 
המורה  של  עיסוקה  שבין  והמוחלט,  הוודאי 
כנדרש  רפואי  תיק  בניית  מחלתה,  להתפתחות 
עלול  שאותו  אחר,  סיבתי  גורם  כל  ושלילת 
ובכך  למחלה  כגורם  להציג  הלאומי,  הביטוח 

לנסות לדחות את זכאותה. 

בחברה  גרון  אוזן  אף  רופאת  מ.  פרופסור 
מרצים  "מורים,  זכויות:  למימוש  המרכזית 
חשופים  הדיבור,  היא  עבודתו  שעיקר  מי  וכל 
הדיבור.  ביכולת  פגיעה  לפתח  השנים  במהלך 
אצל חלקם, הפגיעה עלולה להיות בלתי הפיכה 
ולעסוק  להמשיך  יכולתם  אי  על  ולהשליך 
זה  במקרה  שניתנה  הדעת  לחוות  במשרתם. 
היא  האחת  מהותיות:  מטרות  שתי  למורה 
כלומר,  מקצוע,  במחלת  שמדובר  בכך  ההכרה 
מאמץ  עקב  נוצרה  הדיבור  ביכולת  שהפגיעה 
במיתרים  תקין  לא  שימוש  הקול,  מיתרי  של 
וכדומה, המטרה השנייה היא להעריך את אחוזי 
הנכות כתוצאה מכך, ועל פי ספר הליקויים של 
עליונה  חשיבות  זו  למטרה  הלאומי,  הביטוח 

בפיצוי הסופי שהנפגע יקבל." 
המרכזית  מהחברה  המורה  שקיבלה  הליווי 
ההכרה  עם  בהצלחה,  הוכתר  זכויות  למימוש 
המקצוע  במחלת  הלאומי,  מהביטוח  שקיבלה 
התקבלה  שהוצגה  הדעת  חוות  שהתפתחה. 

במלואה ונפסקו לה פיצויים בהתאם.
"חשוב לעורר את המודעות הציבורית לזכויות 
נפגעי עבודה ומחלת מקצוע" מסכם הרב שמאי 
זכויות.  למימוש  המרכזית  החברה  יו"ר  שזירי, 
עבודה  נפגעי  ענף  מול  הזכאות  "הליכי תביעת 
בהחלט.  אפשריים  אבל  וכלל,  כלל  קלים  אינם 
אנחנו  שמולה  המערכת  מול  וניסיון,  ידע  עם 
תביעה  בכל  הרפואי  הגיבוי  עם  מתמודדים, 
את  לקבל  להצליח  הסיכויים  פגיעה,  סוג  ובכל 
ההכרה המבוקשת ואת הפיצויים המגיעים, הן 
במקרה של תאונת עבודה והן במקרה של מחלת 

מקצוע, גבוהים בהחלט."

שמים גז למחירים!
אי
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בנזין 95,
 45 אג' הנחה לליטר*

סולר, 
הכי זולים באזור!
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הדים נרחבים לאווירת חגים נפלאה 
באגף הנשים והיולדות בשיבא

הילה פלאח

ומרובה  מבורכת  חגים  תקופת 
נשים  אגף  על  עברה  בלידות 
שיבא.  הרפואי  במרכז  ויולדות 
התנאים הנוחים, השירות המקצועי 
לדרישות  המלאה  וההתאמה 
החגים  קדושת  ולאווירת  ההלכה 
רבות  ולפניות  לביקוש  הביאה   -
ובני  הנשים  מכלל הקהילות. מאות 
במחלקות  ששהו  משפחותיהם 
את  הביעו  החגים  בתקופת  הנשים 
הערכתם והוקרתם על תנאי האשפוז 
ומנהגי  מצוות  את  לקיים  והיכולת 

ימים אלו גם בתוך בית החולים.  
בכל החגים התקיימו מנייני תפילה 
בבתי הכנסת שברחבי מתחם המרכז 
והוגשו סעודות חג מלאות  הרפואי 
העדה  בד"צ  בכשרות  ועשירות 

החרדית למאושפזות ולמלוויהם. 
תקיעות  התקיימו  בר"ה  בנוסף, 
שופר ע"י מתנדבים בכל המחלקות 
למי שנבצר ממנו  גם  בכדי לאפשר 
מצוות  את  לקיים  ממיטתו  לרדת 
הורחב  כיפור  ביום  כהלכתה,  היום 
שנתן  הלכתי  למענה  המוקד 
שאלות  של  רבות  למאות  מענה 
בחג  בצום,  חולים  לחיוב  בנוגע 
ברחבי  רבות  סוכות  הוצבו  הסוכות 
המינים  הרפואי  וארבעת  המרכז 
ובני  המאושפזים  לרשות  הועמדו 
תורה  בשמחת  משפחותיהם, 
ההקפות.  וריקודי  מניינים  התקיימו 
מעמד  התקיים  אף  החג  במוצאי 

שמח של 'הקפות שניות' .

מהתגובות  סיפוק  מלאי  "אנו 
מהנשים  שקיבלנו  החמות 
המאושפזות במחלקות אצלנו ומבני 
קרולין  הגב'  אומרת  משפחותיהן", 
חשין – מנהלת מערך השיווק במרכז 
הרפואי  "כמרכז  שיבא:  הרפואי 
אנו  בארץ  ביותר  והמקצועי  הגדול 
עבור  הנגשה  של  מאמצים  עושים 
להיות  ומשתדלים  המגזרים,  כל 
הנשים  של  לצרכים  גם  קשובים 
המאושפזות  החרדיות  והיולדות 
השנה.  כל  לאורך  שלנו  במחלקות 
את  עשינו  החגים  בתקופת  כעת, 
קיום  את  לאפשר  מנת  על  המירב 
מצוות החג גם בשטח בית החולים. 
בקרוב, בנוסף למיון יולדות החדש 
ספורים,  חודשים  לפני  שפתחנו 
במחלקות  האשפוז  חדרי  מספר 
היולדות גדל ובקרוב יערכו שדרוגי 
כך  האגף.  ברחבי  נוספים  תשתית 
נוכל  לתת מענה רחב יותר לבוחרות 
בגלל  בשיבא  אצלנו  דווקא  ללדת 
של  והטיפול  המקצועית  הרמה 

הרופאים הטובים ביותר".
ההיערכות הכוללת של אגף הנשים 
והיולדות בשיבא נעשתה  בהכוונתו 
שליט"א  פורת  צבי  ר'  הרה"ג  של 
מיוחד  מתהליך  חלק  והיא 
שומרי  עבור  גם  התנאים  להתאמת 
לידי  שבא  מהפך  ומצוות,  תורה 
בכשרות  לאוכל  באפשרות  ביטוי 
חרדית,  עדה  בד"צ  של  המהודרת 
כהלכתה,  שבת  לשמירת  בתנאים 
ובאווירה  שוטף  הלכתי  במענה 

מותאמת גם בחגים וימים טובים.

למה ללמוד ראיית חשבון?

רבני בד"ץ מחזיקי הדת - בעלזא סיירו ביקבי ברקן

אלי כהן

למה ללמוד בכלל ראיית חשבון?
אין  עסקים,  בעולם  המוביל  המקצוע  היא  חשבון  ראיית 
או  חדשה  חברה  השקעה,  רכישה,  מיזוג,  גדולה,  עסקה 
חברה ישנה שמאחוריה לא עומדים רואי חשבון ומנווטים 
האפורה  לתדמית  בניגוד  בנוסף,  עסקית.  להצלחה  אותה 
מקצוע  היא  חשבון  ראיית  הישנה,  בספרות  המקצוע  של 
ובקדמת  עשיה  בחדוות  נמצא  אתה  שבו  מקצוע  מרתק, 
העשייה בענפים המרתקים ביותר. במקצוע ראיית החשבון 
ניתן לעבוד בכל ענף, בכל תחום ולעמוד מאחורי ההצלחה 

העסקית החדשה.
איפה ניתן לעבוד בסיום ההתמחות? והאם עדיין יש צורך 

ברואי חשבון נוספים?
בקריה   1998 בשנת  לחשבונאות  החוג  את  שייסדתי  מאז 
העבודה  בשוק  חשבון  רואי  מאות  השמנו  אונו,  האקדמית 

הישראלי, בתפקידים הבכירים ביותר ובמגוון של ענפים.

כיום, יש ביקוש גדול לרואי חשבון במשק הישראלי . עולם 
ראיית החשבון משווע למתמחים חדשים ולכן השכר עולה, 
הצלחה  בס"ד  להבטיח  שיכול  מקצוע  וזהו  גובר  הביקוש 

ועבודה נחשבת!
האם יש יתרונות למגזר החרדי בלימודי ראיית חשבון?

נובעים  החרדים  הסטודנטים  של  היתרונות  משמעית.  חד 
ראיית  בשביל  בישיבה.  קיבלו  שהם  מהכלים  כל  קודם 
ופה  במילים  זה  בישיבה  הפלפול.  יכולת  את  צריך  חשבון 
במספרים אך הפלפול הוא אותו פלפול ודווקא לכן החרדים 
לעומת  ניכר  בפער  ואפילו  חשבון  בראיית  מצטיינים  הם 

המגזר הכללי.
למה דווקא באונו?

יש לנו את המרצים הכי טובים בארץ ותוכנית מאוד מתקדמת 
ומקיפה. אבל לא רק. בסופו של דבר הסטודנטים יוצאים עם 
תואר במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות וכידוע, כדי 
להיות רואה חשבון צריך גם לעשות שנת השלמה שבסיומה 

ניגשים ל-2 בחינות מטעם מועצת רואי החשבון. 

אלי כהן

רבי  הגאונים  הרבנים  בראשות  הדת"  "מחזיקי  בד"ץ  רבני 
קהת  שמאי  ורבי  שובקס  דוד  חיים  רבי  אייכלר,  מרדכי 
הכהן גראס, קיימו סיור ממושך ביקבי ברקן במהלכו עמדו 
מקרוב אחר כל מהלך ייצור היין המשובח, ושבו משם מלאי 

התפעלות מן הדקדוק ההלכתי בכל פרט ופרט. 
תחילה נפתח הסיור בכרמים מהם מופקים הענבים והמצויים 
וכלאי  ערלה  חשש  בהם  שאין  לוודא  תמידי,  מעקב  תחת 
מיוחדת,  תוכנה  ע"י  ממופים  שבכרמים  הגפנים  הכרם. 
המדויק.  הנטיעה  תאריך  עם  אישי,  באופן  מסומנת  גפן  כל 
המערכת הממוחשבת מקבלת נתונים מיידים און ליין על כל 

הגפנים שבכרמים, ומזהה כל פעולה וכל שינוי בגפנים.
צוות משגיחים עומדים ומפקחים בכרמים במהלך כל השנה 
בכל  במחשב  לבדוק  יכול  בשטח  משגיח  כל  כאשר  כולה, 

עת, והכל תחת ניהולו של המפקח הראשי הרב יוסף יהודה 
מושמדים  הערלה  גפני  המרחב.  כל  על  השולט  פרומוביץ, 

עוד בטרם עונת הבציר.
בביקורם סקרו רבני הבד"ץ גם את תהליך ייצור מיץ הענבים. 
 100 מיץ ענבים )תירוש( של יקב סגל, מתהדר בכך, שהינו 
של  הבסיסי  כבתהליך  ומים.  סוכר  תוספת  ללא  מיץ,  אחוז 

היין, כך גם במיץ ענבים. 
היקב  ישראל.  בארץ  מסוגו  הגדול  מוביל,  יקב  הינו  ברקן, 
יין  בתחרויות  וזכה  במיוחד,  גבוהים  בסטנדרטים  עומד 
היינות  איכות  יוקרתיים.  ומדליות  בפרסים  בינלאומיות 
מתקבלת הודות למגוון עצום של זנים מיוחדים של ענבים, 
וניטעו  תבל,  קצוות  מכל  שנים  במשך  בעקביות  שנלקטו 
זן מותאם  כל  דונם, כאשר  ביותר מ-10,000  'ברקן'  בכרמי 
לאזורי הגידול הטובים ביותר עבורו, ומהם תוצרת הענבים 

המשובחים הגדלים כיום במרחבי כרמי ברקן.

כמה מילים לרגל פתיחת הסמסטר הראשון של שנת הלימודים החדשה עם פרופ' ירון זליכה – ראש בית 
הספר לראיית חשבון  בקריה האקדמית אונו ולשעבר החשב הכללי באוצר
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א' חשוון תעש"ט 10/10/18 בני ברק 1220

הראשונה  בפעם  המערבי  בכותל  רוסיה  נשיא  של  בביקורו 
גדל במשפחה  סיפר שהוא  הוא  לפני מספר שנים  בחוה"מ פסח 
ענייה מאד. הוריו היו עניים קשי יום, בקושי הם היו בבית כי עמלו 
כל העת לפרנסתם. התמזל מזלו, והמשפחה היהודייה השכנה שגרה בסמוך 
לו- שמה לב שהוא נשאר כל הזמן לבד, והחלה להזמין אותו אליהם. אבי 
המשפחה שהיה מורה עזר לו בשיעורי הבית, והם היו ה'בייביסיטר' שלו. 
הוא היה אז ילד קטן. המשפחה היהודית הזמינה אותו גם לסעודות בלילות 

השבת. היו מכבדים אותו בקניידלך, ואת זה לא ישכח לעולם.
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הוא כיום אחד המנהיגים החזקים בעולם. 
מאז היבחרו לנשיא הוא מסייע לשגשוג חיי היהדות ברוסיה כפי שלא היה 
אי פעם בהיסטוריה. הוא בקשר קרוב עם רבה של רוסיה הגה"ח רבי בערל 

לזר שליט"א. והוא גם לוחם אמיץ נגד האנטישמיות ברוסיה.
יהדות.  שהריח  מה  בכל  והתעללה  השפילה  רמסה,  שרדפה,  רוסיה 
הקפואה,  לסיביר  השליכה  היהדות  ממנהיגי  רבים  שהשליכה  המדינה 
מעודדת ותומכת כיום בלימוד התורה וקיום מצוותיה. וכל זה בזכות חמלה, 

תמיכה ורגישות לילד נוכרי עני. ללמדנו עד כמה גדולה לגימה שמקרבת.
היה  תמים  צדיק  איש  נח  נח,  תולדות  "אלה  במילים:  פותחת  פרשתנו 
בדורותיו" )בראשית ו', ט'(. רש"י מביא את המחלוקת הידועה האם המילה 
"בדורותיו" נדרשת לשבח או לגנאי? "יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, 
כל שכן, שאילו היו בדור צדיקים היה צדיק יותר. ויש הדורשים אותו לגנאי 

לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום".
ובפרט  לשבח?  לדרוש  אפשר  אם  לגנאי  לדרוש  מדוע  שואלים  רבים 
שהתורה עצמה מעידה עליו: "איש צדיק תמים" ותואר הגנאי הוא לכאורה 

ההיפך ממה שנאמר?
י"ל שהתורה לא עוסקת בלפאר את האישים המוזכרים בה או לגנותם, 
אלא היא באה ללמדנו להתבונן בהנהגתם ולהסיק את המסקנות הנדרשות. 
המטרה היא ללמוד את הדרך הישרה והנכונה שעל כל יהודי לפלס בעולמו.

נח נשלח להשיב את העולם בתשובה, אך כיצד לעשות זאת לא נאמר לו. 
הוא חי בעולם מושחת ורע, שהתפשט לכל קצוות תבל, והוא נשלח לבנות 
תיבה במשך 120 שנה כדי להזהיר את יושבי תבל מפני המבול ולהשיבם 
אל המוטב. נח ודאי הטיח בהם את האמת כפי שהיא. ובנוסף התרה בהם 
שסבלנותו של בורא העולם באה אל קיצה, ובאם ימשיכו בדרכם הקלוקלת, 
העולם כולו עומד בפני סכנת חורבן, ולבסוף יושמד לחלוטין. לאורך מאה 
עלה  לא  אך  לעג ההמון,  למול  סימני שבירה  גילה  לא  הוא  ועשרים שנה 

בידו.
לעומתו אברהם אבינו חי בדור עבודת אלילים. אווירה זו לא דילגה על 
ביתו של אברהם. לאבא תרח היה בית מסחר לפסלים. אברהם אבינו נלחם 
נגד הזרם, שבר את אלילי אביו, ומשם יצא לנפץ את אלילי העם הנבער. אך 
בדרכו הבין שהדרך לניפוץ אלילי העם עוברת דרך "עולם הנתינה", וכדי 

שההוכחה תתקבל על הלב, צריך קודם לאהוב את העם ולתת לו.
לשם כך פתח בית הכנסת אורחים. ובכך קיים הלכה למעשה את הנאמר 
בחז"ל: "גדולה לגימה שהיא מקרבת את הרחוקים" )סנהדרין ק"ג(. חז"ל 
מרחיבים לנו בתיאור פרטי החסדים המופלאים שעשה אברהם עם אורחיו. 
ביתו נהפך למרכז מפגש המוני לכל עובר ושב כשהוא נותן יחס אישי לכל 
אורח באשר הוא. ואכן אברהם אבינו הצליח, כמו שנאמר: "את הנפש אשר 

עשו בחרן", אברהם מגייר אנשים ושרה מגיירת הנשים. 
ולו  בתשובה  להחזיר  בדרכו  הצליח  לא  נח  התוצאה:  במבחן  נתבונן 
אדם אחד! העולם התעלם לחלוטין מאזהרותיו והמשיך בדרכו הקלוקלת. 
בדור  עולם,  בבורא  ואמונה  להכרה  המונים  השיבו  ושרה  אברהם  ומנגד, 

אדוק בעבודת האלילים.
ניתן כעת להבין את המחלוקת בחז"ל על הנהגת נח לדורות. אין חולק 
שנח היה איש צדיק, אך יש שתי זוויות ראיה על מעשיו. הדורשים לשבח 
אחר  נמשך  שלא  מושחת,  בדור  החי  אחד  איש  של  מעוצמתו  מתפעלים 
הנהגת ההמון, ויותר מכך, הוא יצא נגדם, כשהוא מזהיר ומתריע מפני סכנת 
גם  להתפעל  שלא  הבאים  לדורות  וללמד  ללמוד  יש  זו  מעוצמה  המבול. 
כאשר חלילה העולם הדרדר מוסרית וערכית. על האדם לבנות מין "תיבת 

נח" אישית ומשפחתית כדי להּבדל מן ההמון המושחת.
הדורשים לגנאי מלמדים אותנו שעדיף לפעול בדרכו של אברהם אבינו. 
לו היה מנסה להיטיב עם החוטאים הטועים, סביר להניח שהתוצאה הייתה 

שונה לחלוטין.
מאז ועד היום, העוסקים בחינוך ובקירוב רחוקים מצביעים על דרכו של 
אברהם אבינו, כדרך הטובה ביותר לפתוח את לב הטועים, ולקרבם לצור 

מחצבתם.
"הנה  בנו:  ויקוים  שבשמים.  לאבינו  אחים  לב  לקרב  ונצליח  יתן  מי 
אנוכי שולח לכם את אליה הנביא...והשיב לב אבות על בנים ולב בנים אל 

אבותם".

זיכוי הרבים במשנת 
מרן זצוק"ל

גדולה לגימה 
שמקרבת

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ֵאֶּלה ּתוְֹלדֹת נַֹח )ו, ט(. רועה שוטה, שלא ביקש 
על דורו. איתא בזוהר הקדוש )כרך א פרשת נח, 
דף לח ע"ב(: "תנו רבנן, מה השיב הקדוש ברוך 
הוא לנח, כשיצא מן התיבה וראה כל העולם חרב, והתחיל 
לבכות עליו, ואמר: רבונו של עולם, נקראת רחום - היה לך 

לרחם על בריותיך!
השיבו הקב"ה ואמר: רועה שוטה, עתה אתה אומר זה, 
למה לא אמרת זאת בשעה שאמרתי לך בלשון רכה. כל כך 
התעכבתי עמך ואמרתי לך כדי שתבקש רחמים על העולם, 
לבך  על  עלה  לא   - בתיבה  תנצל  שאתה  ששמעת  וכיון 
לבקש רחמים על ישוב העולם ועשית תיבה וניצלת, וכעת 
שהעולם נאבד, פתחת את פיך לדבר לפני תפלה ותחנונים? 
שלא  אע"פ  ועולות  קרבנות  הקריב  כך  נח  שראה  "כיון 
העוף  ומכל  הטהורה  הבהמה  מכל  'ויקח  דכתיב:  חטא[, 

הטהור ויעל עולות במזבח'". 
החל  החרב,  העולם  את  וראה  התיבה,  מן  יצא  כשנח 
לבכות, וטען לקב"ה שהיה עליו לרחם על העולם. הקב"ה, 
בדברי תשובתו, ִּכָּנה אותו בלשון "רועה שוטה", ואמר לו: 
מדוע רק כעת אתה מתחנן ומבקש רחמים על העולם? מדוע 
כשדיברתי אתך בנחת, והודעתי לך על בואו המתקרב של 
המבול, מדוע אז לא ביקשת רחמים? מדוע כשהתעכבתי 
עמך בדיבורים ממושכים כדי לתת לך את האפשרות לבקש 
כששמעת  מדוע  רחמים?  ביקשת  לא  העולם,  על  רחמים 
שאתה תינצל, בכניסתך אל התיבה, אמרת לעצמך 'שלום 

עלי נפשי' ולא פתחת את פיך לבקש רחמים על העולם? 
שבים  היו  בלבד  אנשים  ששני  לכך  גורם  היה  נח  אם 
נח  שכן  המבול.  מן  העולם  את  מציל  היה   – בתשובה 
ואם  צדיקים,  שמונה  היו  ונשותיהם  בניו  שלושת  ואשתו, 
יח,  )בראשית  לאברהם  הקב"ה  אמר  כבר  שניים,  עוד  היו 

לב(: "ֹלא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור ָהֲעָׂשָרה".   
מטעם זה - אומר הזוהר הקדוש - האריך הקב"ה בדברים 
ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי  ְלָפַני  ָּבא  ָּבָׂשר  ָּכל  "ֵקץ  לו:  ואמר  נח,  עם 
ֶאת  ַמְׁשִחיָתם  "ִהְנִני  לו  להודיע  היה  די  ִמְּפֵניֶהם",  ָחָמס 
ָהָאֶרץ" ותו לא! אלא, רצה הקב"ה שנח יהרהר בלבו, מה 
עליהם,  ולהתפלל  להתעורר  למענם?  לעשות  יכול  הוא 
כאמור,  נח,  אך  הרעה.  על  ֶׁשִּיָּנֵחם  הקב"ה  לפני  לבכות 
ד'  בתוך  והתבצר  שיעשה,  ציפה  שהקב"ה  כפי  עשה  לא 
על  ייתבע  אדם  אחרים.  על  דעתו  את  לתת  מבלי  אמותיו, 

שלא דאג לאחרים! 
למדנו מכאן יסוד גדול וחשוב לחיים: לא די בכך שאדם 
ירא  תמים,  צדיק  איש  להיות  האישית,  להתעלותו  דואג 
אלוקים ותלמיד חכם. גם לא די בכך שדואג לבניו שימשיכו 
אנשי  שאר  עם  מה  אבל  ויפה,  טוב  הכל  בדרכיו.  ללכת 
ניצל  האם  ייתבע  אחד  כל  הרבים?  זיכוי  עם  מה  העולם? 
את ַה"ּנַֹח" שבו, את היותו איש צדיק תמים, כדי להשפיע 
על אחרים? האם בכה עליהם? האם התחנן אליהם שישובו 
את  לבם שיטעמו  אל  ולדבר  ניסה לשבת  האם  בתשובה? 
שעליו  שסבור  מי  הקדושה?   התורה  של  המתוק  טעמה 
להתמסר אך ורק להשתלמותו האישית, וחבל לו לבזבז את 
זמנו היקר על אנשים ריקים ורחוקים, יושבי קרנות - הוא 

רעיא שטיא! 
בני  מאברכים  תגובות  שומעים  אנחנו  מזומנות  לעתים 
ה"ַעְּמָך":  אל  לצאת  מהם  כשמבקשים  עלייה,  בני  תורה, 
קבלה,  בלימוד  או  עמוקות,  סוגיות  בלימוד  עסוק  "אני 
ואתה מבקש ממני לסגור את הגמרא?", "מה כבר אני יכול 
- "מה  או לחילופין  לזה!"  לי את הכוחות  אין  להשפיע? 
האם  סיפור!  איזה  מקסימום  להבין?  יכול  הזה  הציבור 
בשביל לספר סיפור יפה כדאי כל המאמץ והטרחה, והזמן 

היקר שמתבזבז?!"
רעיא שטיא! נתנו לך משמים כוחות, נתנו לך עוצמות! 
האם ניצלת אותם לייעוד שלשמן הם ניתנו לך? לכל אחד 
יש עוצמות, השאלה היא האם הוא מוכן למסור את הנפש, 
מהמבול  העולם  את  להציל  הללו,  העוצמות  את  ולנצל 
רחוקים,  קירוב  למען  שלך  המאמצים  אותו?   השוטף 

הדמעות שלך עליהם – יכולים להציל אותם מן המבול!
רועדת.  נשמתי  הללו,  בדברים  מתבונן  שאני  אימת  כל 
הכוחות  את  הצורך  די  אנו  מנצלים  אכן  האם  מפחד,  אני 

שקיבלנו מהקב"ה, ומקדישים אותם למען כלל ישראל, או 
נפשי",  עלי  "שלום  בבחינת  לעצמנו,  רק  דואגים  שאנחנו 

ולא מתמסרים להצלתם של בני הדור המשוועים לעזרה. 

זיכוי הרבים קודם לכל!

מי לנו גדול ממרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שהקדיש 
ולב  בנים  על  אבות  לב  להשיב  היקר  מזמנו  הרבה  כך  כל 
ביותר  היקר  הזמן הדבר  היה  בעיני מרן  על אבותם.  בנים 
עלי אדמות! הוא ניצל כל רגע ללימוד התורה, כל שנייה 

היתה יקרה בעיניו מפז רב! 
מרן  בבית  שישבתי  בעת  שנים,  עשרות  לפני  זוכר  אני 
ודיברתי אתו בלימוד, בא בנו ושאלו: "אבא! מה השעה?" 
את  לדעת  צריך  אתה  מה  "בשביל  לו:  ואמר  הרב  נענה 
צריך  תהא,  אשר  תהא  שעה,  בכל  ותלמד!  שב  השעה? 
ללמוד". לדידו של מרן לא צריך שעון, לא צריך לדעת מה 

השעה, כל הזמן צריכים לשבת וללמוד!
ואף על פי כן, כל אימת שהתבקש להקדיש מזמנו היקר, 
ולכתת את רגליו לחזק אחרים – לא חס על זמנו, לא הסתכל 
על התועלת האישית שלו, ויצא בחפץ לב למשימה. זיכוי 
לבו  בכל  לעולם  התמסר  הוא  בנשמה.  אצלו  היה  הרבים 

ונפשו.
קירוב  של  בכנס  לדבר  אותו  הזמנתי  אחד  אחת  פעם 
מבניו  אחד  ערב  שבאותו  התברר  והנה  שערכתי.  רחוקים 
לבוא  מאביו  וביקש  מסכת  סיום  לרגל  סעודה  עשה 

ולהשתתף. הרב סירב לבקשתו! 
שעושה  מסכת  לסיום  תבוא  "לא  הבן,  שאל  "אבא"! 
בנך? האמנם הכנס ההוא חשוב לך יותר מסיום של בנך?"

"כן"! השיב מרן. "הכנס הוא זיכוי הרבים, וזהו הדבר 
שחשוב לי יותר מכל!"   

לא היו אצלו נגיעות, לא היו אצלו אינטרסים אישיים! 
אם יש הזדמנות לזכות את הרבים – זה קודם לכל, אפילו 

לבן! כדאי בשביל זה להקדיש את היקר מכל: הזמן!
מרן, שכבר מגיל צעיר, עמל והתייגע על התורה הקדושה 
יומם ולילה, מיצה את כל כוחותיו לגדול בתורה, כל דקה 
היתה מחושבת ומנוצלת אצלו עד תום – לא הפסיק במשך 
כל שנות חייו לחיות עבור אחרים ולא חי את חייו הפרטיים. 
וראה ב'משכני' במדבר )ח"א עמוד קמ"ו( כיצד דחף אותנו 
מרן להתחיל במסירת השיעורים לרבים, שמהם צמחה כל 

תנועת התשובה בארץ ובעולם.  
לפני כשישים שנה אירע מעשה מזעזע שימחיש לנו אפס 
קצהו של מושג עד כמה היה חביב לימוד התורה על מרן 
מה  להסיק  נוכל  ומכך  אותו,  והחשיב  ייקר  כמה  זצוק"ל, 
גדול היה הוויתור שוויתר מרן במה שהיה מבטל מתלמודו 

לצורך זיכוי הרבים:
הסיפור אירע כשנולדה לו בתו השביעית. הילדה נולדה 
מרן  נפטרה.  עלינו,  לא  ימים,  כמה  וכעבור  בלב,  מום  עם 
זצוק"ל היה באמצע שיעור כשבאו והודיעו לו את הבשורה 

המרה. מרן נאנח, סגר את הגמרא ויצא להלוויה. 
הוא קרא לזה שסיפר לו, ושאלו: "למה עשית לי את זה? 

למה הודעת לי באמצע השיעור"?
ואיך  לעשות?  מה  שיורה  כדי  לרב  ממתינים  "כולם 

לעשות"? הצטדק הלה. 
לא  רבים?  של  תורה  שיעור  לבטל  כדאי  זה  "ובשביל 
חבל? הרי גם אם רוצים להתייעץ אתי, לא היה קורה שום 
דבר אם היו ממתינים עד סוף השיעור! היית צריך להמתין 

עד סוף השיעור ורק אז להודיע לי".
אנחנו  האם  העוצמה?  את  קולטים  אנחנו  האם  רבותי! 
מפנימים את ההבנה היכן ראשו של מרן היה מונח בשעה 

שמתו מונח לפניו? על מה הוא חושב ומה כואב לו? 
כזו הייתה דבקותו בתורה של מרן! התורה הייתה משוש 
חייו! כל הדברים האחרים היו טפלים ביחס למקור חיותו: 
מונח  היה  שמתו  בשעה  גם  הרבים!  וזיכוי  התורה  לימוד 
לפניו, והצער היה גדול מנשוא, מה שכאב לו הוא ביטול 

השיעור! זכותו תגן בעדנו, אמן. 
)מתוך "משכני אחריך" בראשית ח"א עמוד קמ"ד ואילך, 
ועיין שם לקט סיפורים והנהגות על מרן רבינו עובדיה יוסף 

זצוק"ל(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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הותירה  וב"ה  חלפה  עברה  החגים  תקופת 
כאשר  בריא".  "חורף  וברכת  רושם  אוירה 
נמצא  חיידקים,  של  התנהגותם  על  מתבוננים 
את  מרבה  חום  ואילו  אותם  הורג  שקור 
מושבותיהם, נכון לומר שמעל חום מסוים הם 
יש בגופנו מלחמה  כן, לכן כאשר  גם  נהרגים 
נגדם בדרך כלל חום הגוף יעלה למעלה מ–38 

מעלות צלזיוס.
למטה  ויורד  קר  האויר  מזג  ובחורף  היות 
החיידקים  כמות  כן  על  הטבעי,  הגוף  מחום 
אמורה לרדת גם, למה הדבר דומה, לכל מוצרי 
מבלי  זמן  לאורך  לשמר  חפצים  שאנו  המזון 
אנו   - חיידקים  של  מושבות  בהם  שיתפתחו 

פשוט מקפיאים אותם.
בכדי להבין את ההשפעה של חום וקור על 
חיידקים, עלינו להבין כיצד הם מתרבים, כמו 
תאים  התחלקות  מאפשר  החום  רבים,  תאים 
והתחלקות הינה ההתרבות שלהם, לעומת זאת 
עוצר את התחלקותם  וכמעט  קור עמוק מאט 
שלהם  ההשפעה  את  מקפיא  בעצם  ובכך 
הגוף  שחום  ספק  כל  אין  זאת,  עם  גופנו.  על 
הפנימי עלול לגרום באופן טבעי להתעוררות 

תאים אלו ומכאן הדרך לחולי קצרה.
חום  במעלות  שבעצם  להבין  כן  גם  ניתן 
קור  במעלות  ואילו  מתים  התאים  גבוהות 
להילחם  גופנו  של  הדרך  לכן  קופאים,  הם 

בחיידקים הינה כאמור העלאת החום.
הצבא  ממגף  שברחו  הפליטים  היו  רבים 
ועבר  שזכה  ומי  אירופה  למזרח  ימ"ש  הנאצי 
גם  אשר  הרוסית  במשטרה  נתקל  הגבול  את 
פליטים  אותם  של  מיון  של  סוג  עשתה  היא 
מאוד  חמות  למדינות  נשלח  חלק  כל,  חסרי 
הקפואה,  לסיביר  נשלח  חלק  ואילו  לעבודות 
שנשלחו  שאלו  היתה  הרווחת  וההרגשה 
מזל  ברי  הינם  והחמות  המדבריות  למדינות 
ימותו  לסיביר  שנשלחו  ואלו  יחיו  וודאי 
מהקור, אך המציאות הייתה בדיוק להיפך, אלו 
שנשלחו למקומות החמים סבלו ממגפות של 
חיידקים ונפטרו ואלו שנשלחו לקור הסיבירי 

נשארו בחלקם בחיים.
של  בפתחו  דווקא  לברך  יש  מדוע  כן  אם 
על  שומר  הקור  אם  בריא",  "חורף  החורף 

בריאות האדם?
התשובה לשאלה זו מצויה בחוק השני של 
פיסיקלי  חוק  של  והמשמעות  תרמו-דינמיקה 
זה היא ששני גופים או אפילו נוזלים ולמעלה 
מזה אף אווירים בעלי מידת חום שונה נפגשים, 
לכן מכוח  הם שואפים באופן טבעי להתאזן, 
תנועה של חלקיקים משני הצדדים  נוצרת  זה 
יש  ואם  שלהם,  הטמפרטורה  להשוואת  עד 
המחיצה  גבי  על  ביניהם  המפרידה  מחיצה 

ייווצרו נוזלים בצד אחד.
ובבית  מאוד  קר  הבית  לחלונות  מחוץ  אם 
ייווצרו בצדו הפנימי של החלון  חם, הנוזלים 
להסבר  וניתנת  מאוד  פשוטה  לכך  והסיבה 
של  הצבירה  מצבי  חכמת  את  מבינים  כאשר 
שמחממים  ככל  ויצוק.  נוזל  גז,  והם  החומר, 

ויותר  יותר  ונעשה  מתפשט  הוא  החומר  את 
יצוק,  יותר  הוא  אותו  מקררים  וכאשר  דליל, 
ולכן החום הפנימי שבחדר שהינו אויר, כאשר 
הוא פוגש בקור הנעצר על גבי זכוכית החלון 
הוא מתקרר ונהפך לנוזל ואם נקרר אותו עוד 
יותר יהפוך לקרח כידוע, תופעה זו מתרחשת 
העיקריים  החללים  בשני  האדם  בגוף  כן  גם 

שלו שהינם הראש ובית החזה.
אוהלות  ממסכת  ללמידה  ניתנת  זו  חוכמה 
אלו  חללים  עניינם,  מובא  ששם  ונגעים 
זו  שטומאה  המת  באוהל  טומאה  המקבלים 
להבדיל  לכן  אוהל,  באותו  האויר  מצב  הינה 
באדם חי כאשר קר מאוד סביב ראשו או בית 
החזה, שם משכן הראות והלב, על גבי הדופן 
הפנימית הן של חללי הראש והראשון שבהם 
בריאות  והן  הסינוסים  ואח"כ  האף  תעלות 
שונות  ברמות  נזלת  ששמם  נוזלים  נוצרים 

ודלקת ריאות.
הינה  בבריאות  החורף  את  לעבור  הדרך 
לכסות את הראש ואת הריאות בצמר שיבודד 

בין הקור החיצוני לחום הגוף הפנימי.
החורף  של  שהחיידקים  לציין  מאוד  חשוב 
עמידים   - ועוד  ריאות  דלקת  נזלת  שפעת   -
לקור ומתרבים בחום, ולכן ככל שיחממו יותר 
את  מגבירים  אנו  חיים  אנו  בהם  החללים  את 
יגן  שהקור  חייבים  כן  על  שלהם.  ההתרבות 
עלינו מפניהם מחד ושנתלבש בהתאם מאידך.

אלו שחפצים להעלות את חום גופם בחורף 
לרוח  לב  לשים  צריכים  גופני  מאמץ  ידי  על 
קרה שיכולה לגרום לעודף נוזלים תוך גופניים 

שאינם בריאים.
עוד עצה טובה לחורף בריא הינה שתיה של 
מרקים חמים בעלי תבלינים מחממים לשמור 
על חום הקיבה שהינו חיוני לחיים, כפי שמביא 

הרמב"ם בהלכות שמירת הגוף.
יתר  לחמם  במקום  היטב  התכסו  לסיכום, 
על המידה את חדרכם, ושתו מרקים מתובלים 
לקיים את  תזכו  וכך  חום הקיבה  להעלות את 

ברכת "חורף בריא".
נ.ב.

הינו  החדר  לחימום  ביותר  הטוב  האמצעי 
תנור צלעות עם מכלי מים על גביו, לשמור לא 

רק על חום החדר אלא גם כן על לחות.
וכדומה,  ספירלה  חשמליים,  תנורים 
אותם  מקרבים  ואם  זהירות  משנה  מחייבים 
יותר מדי לשמיכות בגדים וכדומה גם ממרחק 

מה הם גורמים לדלקות ח"ו.
חימום החדר על ידי מזגנים אינו בריא וזאת 
שואב  שני  ומצד  האויר  את  שמייבש  משום 
אליו את הקור הנגוע בחיידקים, מחמם אותם 
כלומר מחיה אותם ומפזר אותם בחדר, גם אם 
לכולם.  יתפשט  שלו  החולי  חולה  אדם  ישנו 
כן  גם  חמים  מים  בקבוק  עם  במיטה  שינה 
אינו  החום  שמקור  משום  כך  כל  בריאה  לא 

משתנה.
בברכת "חורף בריא"  

לקח טוב
נתתי לכם

כי

חורף בריא

כולנו רוצים לחתן בכבוד
עכשיו זה אפשרי 

ארגון "שמחה שלמה" שמח לבשר לציבור 
כי בסיעתא דשמיא לאחר מאמצים רבים 

הגענו להסדר עם אולמי "רויאל" 
בכתובת רח' שלמה המלך 31 בני ברק 
על מחיר מסובסד על ידי קרן הארגון 

וניתן להזמין כמות מוגבלת של חתונות במחיר הקרן

כל הקודם זוכה!

לפרטים והרשמה: 054-8523370

ב"ה

חדש!חדש!חדש!
במרכז רימונים 

בבני ברק
הצרת היקפים מדהימה!!

לא יאומן!
אלקטרודות הכי חדישות 

שעה 1 = 8 שעות אימון

השיטה שכבשה את העולם!!!

052-5739572
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מזג  לפגיעות  יותר  חשופים  פעם  של  בשיטות  ונאטמו  שנבנו  ישנים  בניינים 
ולליקויים ועשויים לגלות  האוויר כמובן, אך גם בתים חדשים חשופים לבלייה 
בגשם הראשון שהם מוצפים. איטום הגגות מתייחס לגגות שטוחים, שהם הגגות 

המתאימים ביותר לתנאי האקלים בארץ ונפוצים מאוד לצד גגות רעפים.

דליפה של מים יכולה להיגרם ממספר סיבות, כמו: שיפועים לא נכונים, פתחי 
ניקוז סתומים, סדקים או פגיעות ברצפת הגג. כל אלו עשויים לגרום להצטברות 
מים עומדים בגג המובילים לחלחול מים ולנזילה המתבטאת ברטיבות בתקרה 

מתחת. חומרי האיטום משמשים 
כשכבת הגנה לגג. בחורף מונעים 
ובקיץ  למבנה  מים  חדירת 
התחממותו.  בהפחתת  מסייעים 
לטיפול  ביותר  הטובה  התקופה 
היא  מהגג  מים  ונזילות  בבעיות 

בקיץ ועד בוא הסתיו. 

פתרונות  של  רחב  מגוון  ישנם 
מיועדים  חלקם  הגג.  לאיטום 
ליישום על-ידי אנשי מקצוע בלבד 
חם,  זפת  או  ביטומניות  )יריעות 
לדוגמא( וחלקם נוחים וידידותיים 
והמקצועי.  הפרטי  למשתמש 

מדובר על חומרי איטום אקריליים או פוליאוריתניים, אשר מייצרים שכבת הגנה 
על הגג ומיושמים על-ידי פיזור או שיכבה של חומר מתאים.

דוגמה לחומר כזה הינו האקווה גארד של נירלט. מדובר בציפוי גמיש על בסיס 
הופעת  המונעת  עומדים  במים  ועמידה  גמישה  שכבה  יוצר  אשר  פוליאוריתן 
סדקים. החומר עמיד בכל תנאי מזג האוויר ובקרינת UV. בנוסף, צבעו הלבן 
גם  המבנה  טמפרטורת  בהפחתת  מסייע  זמן,  לאורך  הנשמר  החומר,  של 

בחודשי הקיץ.

שלוש-ארבע ולעבודה
בשלב הראשון יש לנקות את הגג משאריות צבע וליכלוך. יש לבצע שטיפה של 
הגג ולהבריש עם מטאטא כביש לקבלת משטח נקי. לאחר ניקוי הגג, מומלץ 
לתקן סדקים, במידה וקיימים. יש למלא אותם עם מסטיק אקרילי גמיש וחשוב 

לאפשר ייבוש מלא )24 שעות( של חומר המילוי. 
לאחר מכן ניישם את האקווה גארד מומלץ להתחיל ביישום החומר על קירות 

מעקה הגג באמצעות מברשת רחבה.

לאחר מכן עוברים ליישום המשטח כולו על-ידי יישום חומר האיטום בצורת נחש 
ופיזורו באופן אחיד עם רולר פרווה. יש לחזור על הפעולה וליישם שכבה שנייה 

לאחר יום.

ואם לא הספקנו לטפל בגג בקיץ?
הטיפול בגג במהלך תקופת סערה מסובך יותר מביצוע עבודה זהה בקיץ, אך 
עדיין ניתן לנקוט במספר פעולות למזער נזקים תוך כדי שהגשם מטפטף. להלן 

מספר פעולות מנע ואיטום שניתן לבצע עוד במהלך החורף:

ניקיון מרזבים
מרזב סתום הוא מקור ללא מעט 
מקרי רטיבות בקירות או בתקרת 
הבית. כשהמים עומדים על הגג 
מגבירים  הם  מתנקזים  ואינם 
האיטום  מערכת  על  העומס  את 
בגג. מים עומדים על גבי מערכת 
יובילו לרטיבות גדולה בכל מקום 
כראוי.  מוגנת  לא  המערכת  בו 
שגרתי  טיפול  ביצעתם  אם  גם 
עדיין  הקיץ,  במהלך  במרזבים 
והרוחות  החורף  בוא  שעם  יתכן 
נוסף  לכלוך  הצטבר  החזקות, 
היא  רטיבות  מזהים  כאשר  הראשונה  הפעולה  לכן,  הניקוז.  פתחי  את  וסתם 

לעלות לגג ולבדוק את מצב המרזבים.

הסרת מפגעים בגג
בזמן סערה חפצים הנמצאים על הגג עלולים לגרום לנזק למערכת האיטום. 
כבלים  סולאריות,  פאנלים  מערכות  דודים,  אנטנות,  מכילים  בניינים  גגות 
חשמליים וכבלי תשתיות. כאשר אחד מאלה אינו מאובטח או שבור הם יוצרים 
מכשולים על מערכת האיטום או יוצרים חורים ונזקים שיובילו לרטיבות שחודרת 
העונה  במהלך  אם  אך   – מועד  מבעוד  לחורף  הגג  את  להכין  עליכם  לבית. 
הגשומה זיהיתם מפגע על הגג שעלול לפגוע בשכבות האיטום תקנו או הסירו 

אותו מיד. כמו כן הימנעו מלהעמיד על הגג פסולת. 

טיפ!  כשם שמכונית מזדקנת, כך גם הגג וההמלצה היא לתחזק את הגג ולבצע 
איטום אחת למספר שנים. חשוב לציין שגגות שחורים מתבלים מהר יותר מכיוון 

שהם קולטים חום באופן קיצוני אשר מזיק לחומר האיטום.
חורף נעים ויבש!

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

ממרח אגוזים

טיפים
הידעתם? יש כינים גם 

בחורף

בימי החורף, אז  כינים  לילדים  הדעה הרווחת שאין 
בכינים  לטפל  מומלץ  כיצד   • והרבה!  שיש  זהו.... 

בחורף? 

זה הזמן לנפץ את המיתוס שאין כינים בחורף. 

לרוב ההורים  נדמה כי הידבקות בכינים נפוצה רק 
בסתיו  גם   יש  כינים   .... שלא  זהו  אז  הקיץ.  בימי 
והן נפוצות בכל סוג אקלים. יתכן שהסיבה  ובחורף 
הכינמת  של  שהשילוב  משום  היא  הנפוצה  לטעות 
יחד עם החום הכבד והזיעה יוצר גרד מוגבר מהרגיל. 

מעבר לכך, לטענה הזו לא קיים בסיס.

ומנהלת תחום הפיתוח של  ד"ר אריאל סמק רוקחת 
נובוקיד אומרת: "מסקרים ומחקרים שערכנו בישראל, 
מכינים,  סובלים  ילדיהם  אשר  רבים  הורים  כי  עולה 
להם  שנדמה  משום  עיניים  בכיליון  לחורף  מחכים 
שאז ילדיהם יפסיקו לסבול ממכת הכינים." לדבריה: 
"הכינים נפוצות בכל עונות השנה ועל כן, כדאי ומומלץ 
להמשיך במשך כל השנה לטפל במניעת הכינים וביצי 
נובוקיד  בקפסולת  השבועי  הטיפול  לדוגמא,  הכינים. 
ראש  על  ולשמור  הכינים  חיי  מעגל  את  לשבור  נועד 

נקי ובריא". 

טיפים  מעניקים  נובוקיד  מומחי  החורף,  בוא  לקראת 
בעונה  גם  הכינים  הופעת  למניעת  להורים  ועצות 

הקרה: 

ולגלות  כינים  למנוע התפתחות של מושבת  בכדי   •
לחפש  מומלץ  הדבקה  הייתה  האם  מועד  מבעוד 
בקביעות אחר כינים וביצי כינים באזורים החמים יותר 

של הראש – בעורף ומאחורי האוזניים.

והן  לכינים קצב התרבות מהיר ביותר, גם בחורף,   •
מטילות כ-10 ביצים מידי יום, הבוקעות בתוך 10 ימים. 
במידה ונתגלו כינים או ביצי כינים על הראש, מומלץ 

לבצע טיפול מידי להשמדתן ולא להשתהות. 

• טיפול שבועי קבוע, גם בחורף, ישבור את מעגל חיי 
הכינים וימנע התפתחותה של מושבה על הראש.

• אין להחליף כובעים. כל ילד יחבוש את כובע הצמר 
שלו.

מראש  מטיילות  אלא  קופצות  לא  והכינים  מאחר   •
לראש מומלץ לא לחלוק גם מברשות שיער, מצעים, 

כריות  וכו'. 

• כיוון שהדבקה נגרמת ע"י קרבת ראש לראש, חשוב 
לבדוק לא רק את הראש שנמצא נגוע בכינים אלא גם 

את שאר בני הבית.

מגבות  מיטה,  כלי  ולנקות  לכבס  יש  בנוסף,   •
ומברשות שיער כדי למנוע הדבקות חוזרת.

• צילומי סלפיז – יש עלייה דרמטית במקרי ההדבקה 
הראש  מהצמדת  תוצאה  הצעירים,  בקרב  כינים  של 

בצילומי הסלפיז. המנעו מכך! 

או  הדוק  שיער  לאסוף  מומלץ  שבחבורה:  לבנות   •
לקלוע צמה, בעיקר בגנים ובבתי ספר.

 • חשוב לבדוק לא רק את הראש הנגוע בכינים אלא 
גם את שאר בני הבית. 

טעימה

לפני הגשם הראשון: איטום גגות
טיפול בגגות הוא משהו בלתי נמנע שכולם מנסים לדחות או להתעלם ממנו ואז מוצאים עצמנו בגשם הראשון עם 
שלולית בסלון • מספיק שבוע גשום אחד על מנת שמי שחי תחת גג לא אטום ימצא עצמו תחת תקרה לקויה שדרכה 

חודרים מי הגשמים לתוך הקירות ויוצרים מפגעים וסכנה

אי אפשר בלי מתוק מדי פעם בכריך של ארוחת עשר אך ניתן להמיר זאת לממרח ביתי עם ערכים תזונתיים, במקום ממרח שוקולד שרוכשים בסופר. הנטורופתית 
בכללית רפואה משלימה אורטל ברובין חן, מציעה מתכון לממרח ביתי, פשוט להכנה ושהילדים ישמחו לפגוש אותו בכריך

מרכיבים:
• כוס אגוזי לוז / כוס אגוזים מעורבבים בטעם שאוהבים 

• רבע כוס סילאן
• 3 כפות אבקת קקאו נא אורגני 

• קורט מלח 
• 2.5 כפות שמן קוקוס/שמן חמניות 

• טיפת תמצית וניל אמיתי טהור 

אופן הכנה:
• מערבבים הכל יחדיו. אפשר לשחק מעט עם הטעמים. אם מדובר בילדים 

קטנים שמורגלים מאוד למתוק אפשר להתחיל עם יותר סילאן ולאט לאט עם 
ההכנות להתחיל להפחית מעט כל פעם עד שיסתגלו. 

• למבוגרים אפשר לטחון את האגוזים גס כדי שיהיה ממרח קראנצ'י ומעניין 
יותר. 

• נזכיר שלילדים מתחת לגיל 5 אין להגיש אגוזים שאינם טחונים עד לרמת 
האבקה וממרח חלק

• אפשר להוסיף לבוגרים מעט מלח גס או צ'ילי לקבלת טעם מעניין יותר. 



23  בני ברקא' חשוון תעש"ט 10/10/18

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - בעלי מלאכה ומקצועות

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מקום שממנו יוצא דבר-מה,מקור. "ו____ הסוסים אשר 
לשלמה" )מלכים א י כח(

5. קריאת שמחה בפיו של מי שניצל מצרה גדולה. "ה____ 
נשבר ואנחנו נמלטנו" )תהלים קכד ז(

7. רצועה,שרשרת. "ב____ של זהב" )סוכה ג ח( )בלשון 
יחיד(

8. חבורה,כנופיה. "____ בגדים" )ירמיה ט א(
9. בעל חיים ממשפחת נבובי הקרן מפריס פרסה ומעלה גרה. 

קרניו שימשו במקרא כסמל של גובה והוד. "כתועפת ____ 
לו" )במדבר כג כב(

12. מפרשיות השבוע.
15. יבש מאוד.   "יבש כ____" )תהלים כב טז(

16. חוט מתוח למדידה. "האיש קדים ו____ בידו" )יחזקאל 
מז ג(

17. שלושת ספרי המקרא שסימני הטעמים שלהם שונים 
משל שאר ספרי המקרא. בראשי-תבות.

18. פשר,מובן.  "אשר אין לו ____" )ישעיה ח כ(

1. פגע,אי-הצלחה. "את המהומה ואת ה____" )דברים כח כ(
2. מפרשיות השבוע.

3. רעדה העוברת באברי הגוף מחמת קור חזק או מחמת חום של 
קדחת. "וכמין ____" )נידה ט ח( )בלשון יחיד(

4. הצורה שבכתב להגיים השונים שבלשון. "הכותב שתי ____" 
)שבת יב ג( )בלשון יחיד(

5. גדיל,ציצית חוטים בקצה אריג. "_____ של צמר" )כלאים ט ט(
6. אין בליבו כל פחד. עשוי לבלי ___. )עפ"י איוב מא כה(

10. עני,דל,אביון. "עשיר ו____ נפגשו" )משלי כב ב(
11. בנו של תרח ואחיהם של אברהם והרן. )בראשית יא כו(
13. יבוא יום,יקרה באחד הימים. "____ יום" )ירמיה לא ה(

14. לימוד,ידיעה,דעת. "חכם ויוסף ____" )משלי א ה(
15. חותן,אבי בעלה או אבי אשתו.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, 
סופר, חטבי עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל , חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי 

אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא

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.חוצפית הוא שם איש או אשה?
2. לאיזו אבר בגוף קשור התנוך?"

3. "תנא קמא" פירושו...                                                                                                            
4.  "אינה דומה שמיעה ל..."

5. מתי בשנה אומרים "על הניסים"?
6. אפעה, זעמן, פיתון ושפיפון הם...

7. "עשה אוזנו כ..."
8. "דין פרוטה כדין..."

9. רודנות היא...
10. מהי סכלות?

1. איש 2. לאוזן 3. התנא הראשון 4. ראיה 5. בחנוכה ובפורים 6. נחשים 7. אפרכסת 
8. מאה 9. שלטון דיקטטורי 10. טפשות
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דייסת מטרנה
לא כולל גם וגם

200 גר'

10
אבקת כביסה סוד 

5 ק"ג

1990

שלישיית פילטונה
בשמן/בשמן קנולה

10
דאודורנט ספיד 

סטיק ג'ל
קוד:5008481/111931406/

56048/6029139/56055

2 ב-
25

פירורי לחם
400 גר'
'מעולה'

3 ב-
10

פוליווקס
4 ליטר

2990

טרופיקס
18 יח'

890

מגבונים+דיספנסר

5 ב-
10

חמישיית שוקולד פרה
חלבי/מריר

עלית

למארז
1790

פרסיל ג'ל
2.5/2.7 ליטר

1990

גביעי גלידה
24/30 יח'

'מעולה'/עלמה

2 ב-
10

אג'קס 
2 ליטר

1990

כ"ח בתשרי-ג' בחשון7-12.10.18

עד שישימבצעים בימי ראשון

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

במבה/ביסלי/פופקו/
אפרופו 45-60 גר' אסם/
חטיף נאשוס 200 גר'/

רינגלס 55 גר' 'מעולה'

3 ב-
10

פפסי/מרינדה/
סבן אפ/ג'אמפ

ללא מקס
1.5 ליטר

5 ב-
20

שלישיית פטריות
3*290 גר'

'מעולה'

890

פילה דג מושט
עם עור

בלדי/ג. עופר

2790
לק"ג

שלישיית משחת 
שיניים אורביטול/

מי פה תיאדנט

1390
ליח'

11-12
ב'-ג' בחשוון

טעים
להכיר!

סדרת הרטבים החדשה 
של 'מעולה'

משדרגת כל מנה 
למנה מעולה



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'

בראשית

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:35
17:52
17:31

18:45
18:47
18:47

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי כ"ה בתשרי תשע"ט 4/10/18 • גיליון מס' 1174

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

 דיני עבודה - פיטורין שלא כדין - 
     התפטרות

 זכויות נשים בהיריון
 בחינת זכויות סוציאליות

    )הבראה, חופשה, שימוע(

בס"ד

דרך אבא הלל 12 רמת גן מגדלי ששון חוגי

הפרשות פנסיוניות • ייצוג בתביעות עבודה 
• ייעוץ משפטי ראשוני

פיצויי 
פיטורין!

053-2020000 03-7663030

עו"ד דניאל כהן - משרד עורכי דין

חוגי התעמלות 
קרקע לבנות

במכון מתקדם ע"י 
מורה מקצועית

במבצע 90 ₪ לחודש
לפרטים ורישום :

052-7173716

 רוצים להרוויח
דברו איתנו:?על כספכם

050-4165937 

 רמה אחת
מעל כולם

הבחירות  לועדת  הוגשו  רשימות   6 ברק:  בבני  לבחירות  הכנות 
התורתית  הרשימה   - עבורן  להצביע  יוכלו  תושבים  ו-131,717 
ותיקי  היהודי,  הבית  ישראל,  שבטי  יחד  תורה,  בני  ש"ס,  המרכזית, 

חירות וגמלאים והליכוד / עמ' 4

131,717 מצביעים, 6 רשימות, 3 מועמדים
עונת המבחנים

המאפיין המשמעותי והחשוב ביותר של הבחירות הללו, הוא היותן 
מרן  ברכות  על  פחות  להישען  שתיאלץ  לש"ס  כוח  מבחן  מבחן. 

הגר"ע יוסף זצ"ל, ויותר על יכולות נציגיה במועצות.
מבחן לדגל התורה שרצה לראשונה זה 30 שנה לבדה במרבית הערים 
החרדיות ומעמידה למבחן את כוחה האמיתי, מתוך תקווה לשנות את 

המפה ולשבור אחת ולתמיד את ה'60-40' ההיסטורי.
פנים  בפריימריז  לפתע  נמדדת  היא  שאף  ישראל  לאגודת  מבחן 
חרדיים שנכפו עליה. ופתאום יחס הכוחות העודף אליו הורגלה כבר 

אינו מובן מאליו.
הארצי,  המישור  את  השערה  כחוט  שפספסה  שאחרי  ל'יחד'  מבחן 
כשהישגים  המקומיות.  הרשויות  דרך  לחיים  לחזור  עשויה 

משמעותיים בזירה המקומית ישיבו את הצבע ללחיי הפעילים.
אבי גרינצייג / על סדר היום, עמ' 14

עמ' 15

כפת וירה: 
פיגוע מזעזע בברקן

האם המצלמות ברחוב 
השומר חוקיות?

השבוע  פסל  מקומיים  לעניינים  המשפט  בית 
בגלל  ממצלמות  אזרח  שקיבל  חניה  דו"חות 
בתביעה  "מדובר  העירייה:  דובר    • חוקיותן  אי 
השופט  אצל  אביב  תל  עיריית  נגד  שהוגשה 
להיות  כמובן  יכולה  כזו  להחלטה  הרמלין.  איתי 
השלכה על העיריות בארץ, ידוע לי גם שעיריית 
ואף  מחוזי  בבימ"ש  לערער  עומדת  אביב  תל 

לביהמ"ש העליון" / עמ' 6

 מועמד 'יחד' לראשות העיר 
בראיון מקיף וראשון

/ עמ' 8-9

1 יום 
9

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 14-15

גל של הסתה: שפל חדש: בחולון ובאשדוד, במעלה אדומים וברמת גן – מתמודדים מסיתים 
נגד החרדים בדרך לקלפי • סרטון מושקע מתאר שלטון חרדי נוקשה, ומה שמותר על חרדים - 

אסור על אתיופים
אלעד: למרות הכחשות גורפות, סיעות 'דגל' וש"ס בדרך לחתום על הסכם תמיכה ביצחק פינדרוס לראשות 

• ובינתיים, השטח סוער: מלחמת מודעות וספינים
אשקלון: בזמן שתומר גלאם ואיתמר שמעוני נאבקים על כל קול, מתנהלת מלחמה גם על לב הציבור החרדי, בין 

המפלגות הוותיקות לבין סיעת ראש העיר הנתמך על ידי הגר"י ברדא הנערץ בעיר • ראיון מיוחד
ביתר עילית: בכנס בחירות סוער, תקפו גפני, מקלב ואשר את ראש העיר, בטענה להתעלמות מצרכיהם בעיר 

בשל 'דילים' ארציים • לא נסחף ושמר על טון מפויס: היו"ר החדש דודי זלץ
צפת: אחרי ההודעה הרשמית על תמיכה באילן שוחט ולמרות יחסים עכורים בין הסיעות הארציות – ש"ס צפויה 

לתמוך באיש 'אגודת ישראל' • לחיאני: "יש גוש חרדי גדול והרוח מכיוונו נושבת לתמיכה בנחמן גלבך"
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