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 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי ח' בחשון תשע"ט 17/10/18 • גיליון מס' 1175

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

03-5796643

פרסם
ותתפרסם תנאים טובים!

שעות גמישות!
052-7142608

מטפלת מסורה
לתינוקיה

דרושה

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

פרקליט הצמרת ר' יעקב וינרוט ז"ל
/ עמ' 6

/ עמ' 8

ראש הישיבה: 
"מלמד צריך להרגיש 

שהתלמידים הם בניו" 
/ עמ' 8

בעקבות אי הבנות: 
חודדו נהלי שבת בחברת חשמל

"מי שרבותיו אמרו לו להצביע 
למישהו אחר, שלא יעז להצביע לי"

תם המשבר: חוק הגיוס המתוקן יקודם בכנסת
החוק יבוסס על ההבנות שהושגו מול המפלגות החרדיות ונחשפו ב'קו עיתונות' לראשונה • בין השאר: עידון מאגר המידע, הקלת הסנקציות הכלכליות, שינוי סעיף המטרה 
ואפשרות לחקיקה מחודשת • וגם: העימות בין רבני אנגליה על מפלגת הלייבור והתמיכות הכספיות שנתונות בסכנה • ההתמודדות עם הברקזיט, ההשתלטות האסלאמית, 

ההפגנה במנצ'סטר והלקח מסגירת קווי הרכבת באמצע השבוע • אבי בלום / בית ספר לפוליטיקה, עמ' 18-20

'דגל התורה' מסתערת על בני ברק / עמ' 4

עדי
בל

/ עמ' 21

התבטאות נדירה של מרן נשיא המועצת: 

באורח נדיר הגיע מרן נשיא המועצת 
חכם שלום כהן לכינוס נציגי ש"ס בבני 

ברק בבית מקורבו חבר מועצת העיר 
הרב גדליהו בן שמעון • מרן במשא 

קודשו: "אברכים אינם יודעים כמה הרג 
את עצמו מרן חכם עובדיה זי"ע בשביל 

תנועת ש"ס והקמת הרשת שהם נהנים 
מפירותיה עד היום" / עמ' 15

"כל מי שמצביע ש"ס גורם 
נחת רוח למרן בשמים"

"מרן הסתכל לי בעיניים ואמר: המוסדות שלי לא יהיו עוד כעניים בפתח" 
/ פאנל מיוחד, עמ' 10-13

יצחק פינדרוס, מועמד מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי ונשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן לראשות 

העיר אלעד, מדבר על הכל • על סוגיית האפליה: 
"נדרשת עבודה סיזיפית קשה" • על הבחירות: 

"לא צריך להבעיר מחלוקת בציבור החרדי בשביל 
אלעד" • שולח מסר ישיר לפרוש: "עמוד במילה 

שלך ואני מתחייב שתהיה חלק מהנהגת העיר" • 
וגם: התכניות לניהול העיר, היחסים עם ש"ס וברק 

צברי והעתירות המשפטיות.



שומרים על העיניים שלך

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

מסגרת 
 מוזיקלית
לגיטריסט 
המחונן שלכם. 
 לא תמצאו
אצלנו...

עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית קמפוס אור יהודה  אריק איינשטיין 3 אור יהודה
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה

משפטים

ועוד

התואר במשפטים מעניק ידע נרחב המאפשר קידום 
משמעותי בתפקיד ובשכר במגוון תחומים והשתלבות 
בתפקידי ניהול בבנק, ברשויות המקומיות, בתקשורת, 

בפוליטיקה, במקצועות חופשיים ועוד.

תוכנית הלימודים הייחודית, הסגל המקצועי ומערך הסיוע החדש 
של הקריה האקדמית אונו, מעניקים מעטפת לימודים מושלמת 

המסייעת לעבור בהצלחה את מבחני הלשכה.

תואר במשפטים של 
הקריה האקדמית אונו,

מפתח לתעסוקה מכובדת 
במגוון תחומים

 ההרשמה מסתיימת! 
 לפרטים וקביעת פגישת ייעוץ:

072-259-2845



משכורת

במתנהבמתנה
משכורת

מטרנה מציגה

לשנהלשנה

•"משכורת" - תשלום בסך 5,000 ₪ לחודש למשך 12 חודשים • הזכייה במטרנה לחצי שנה בימים א'-ה' בתקופת המבצע. ניתן להתקשר לטלמסר גם בימים ו' ומוצ"ש בשעות 
הפעילות • המבצע יתקיים בין התאריכים ב׳ חשון - ג׳ כסלו תשע"ט )11.11.18 – 11.10.18( • המוצרים המשתתפים במבצע - תחליפי החלב של מטרנה למעט מוצרי TO GO • יש 
לשמור את חשבונית הקנייה )התקפה לתאריכי המבצע( עד כ"ה שבט תשע"ט )31.1.2019( לצורך השתתפות והוכחת הקנייה • התמונה להמחשה בלבד • בכפוף לתקנון • תקנון 

המבצע עומד לעיון במשרדי מטרנה ובמשרדי חברת בולטון פוטנציאל וניתן לעיין בו בתיאום מראש • ט.ל.ח.

מטרנה נותנת לכם יותר!
משכורת לשנה במתנה ובכל יום 2 זוכים במטרנה לחצי שנה!

 התקשרו לטלמסר
03-3738000 

והזינו פרטיכם

ענו על שאלות ותוכלו לזכות
במשכורת לשנה שלמה או 
במטרנה לחצי שנה במתנה

קנו 2 אריזות תחליפי חלב 
 של מטרנה שבמבצע
ושמרו את החשבונית

אספו יותר חשבוניות והגדילו את סיכויי הזכייה!

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

חדש! 
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

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, 
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי,שרה מור, 
חיה מרגלית 

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

אלי כהן

תומכי  בקרב  נרשמה  גדולה  התרגשות 
פתיחת  עם  ברק  בבני  התורה  דגל  ופעילי 
העיר  למועצת  'דגל'   של  הבחירות  מטה 
ומועמדה לראשות העיר אברהם רובינשטיין 
שנשכר  בבניין  שעבר  בשבוע  רשמי  באופן 

באופן מיוחד לשם כך ברחוב הירדן בעיר.
ראשי  מאות  בהשתתפות  התקיים  הכינוס 
וגבאי קהילות הקודש בעיר ומייסדי ופעילי 
בעיר,  המפלגה  במטה  התורה  דגל  תנועת 
חברי  לצד  התנועה  רבני  חלק  נטלו  בכינוס 
המחלקה  ומנהל  ואשר  מקלב  גפני,  הכנסת 
ראש  וסגן  התורה  דגל  של  המוניציפאלית 

עיריית בני ברק המיועד מנחם שפירא.
ראובן  הרב  והנחה  פתח  הכינוס  את 
קורלנסקי שהציג את ראש העיר המיועד לצד 
ריענון השורות ורשימת המועמדים החדשה 
חלקי  לכל  ייצוג  שמהווים  העיר  למועצת 
ומגווני הקהילות המרכיבות את דגל התורה 
והם מיכאל קקון, ישראל משה פרידמן, משה 
גרינבוים, שלמה שטרן,  מורגנשטרן, אליהו 
אייזנברג  יהודה  סלמון,  מקס  פולק,  אהרון 
כשהוא  הסעות,  קרן  מנכ"ל  רוזנגרטן  ויוסף 
מעש,  אנשי  הנציגים  של  היותם  את  מציין 
ברחבי  לכל  מפורסמים  אשר  ועשיה  חזון 
העיר וידועים בעזרתם בכל נושא וענין לכלל 

הציבור.
העיר  ראש  דברים  נשא  הכינוס  במרכז 
את  בדבריו  שהדגיש  רובינשטיין,  המיועד 
"דגל  הקמת  מאז  שהוקמו  הרבות  הקהילות 
מעט  היו  ימים  באותם  כאשר  התורה", 

ואף  עשרות  ברק  בבני  יש  וכיום  קהילות, 
בתים,  ובעלי  תורה  בני  של  קהילות  מאות 
"דגל  תנועת  דגלה של  נמצאים תחת  וכולם 

התורה". 
של  הרושם  תחת  עדיין  נמצאים  "אנחנו 
האיילת  בעל  הישיבה  ראש  למרן  האבל 
במאור  אותנו  הנהיג  אשר  זצוק"ל,  השחר 
הגדולה  עוצמה  עם  בשנים  עשרות  פנים 
הזו,  היתמות  ובשנת  התורה',  'דגל  של 
של  בזכותם  הקב"ה  אל  מתפללים  אנחנו 
הגרא"מ  מרן  התנועה,  של  המייסדים  כל 
זצוק"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  זצוק"ל,  שך 
מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל ומרן הגרמ"י 
ליפקוביץ זצוק"ל, כל אלה וכל גאוני וצדיקי 
ישראל אשר היו בהקמת 'דגל התורה', והם 
ממשיכים ללוות אותנו, וכיום בראשות מרנן 
וראש  קניבסקי   הגר"ח  התורה  שר  ורבנן 
כל  אתם  ויחד  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה 
ימשיכו  אשר  התורה,  גדולי  מועצת  חברי 
צריכים  אנו  בה  לדרך  אותנו  ולכוון  להנהיג 

ללכת ומה מוטל עלינו לעשות".
כאן עבר רובינשטיין, והתייחס למשימות 
ברק,  בני  העיר  בפני  שניצבות  הגדולות 
רואה  שהוא  הרבה  החשיבות  את  והדגיש 
העיר,  של  הציבורי  שהמרחב  כדי  לפעול 
צריך  הפרטי  הבית  רק  "לא  ויפה.  נקי  יהיה 
להיות נקי. גם המרחב הציבורי צריך להיות 
לימדו  חז"ל  הפרטי.  מהבית  פחות  לא  נקי  
והגדירו  הזה  הענין  את חשיבות  כבר  אותנו 
יעלה  לא  שלך.  כ'רשות  הרבים  רשות  את 
ויגידו  ברק  לבני  ייכנסו  שאנשים  הדעת  על 
נקייה  להיות  צריכה  העיר  נקיה.  לא  שהעיר 

יותר מערים אחרות".
נוספת  אקוטית  לבעיה  התייחס  בהמשך 
הקיימת בעיר - בעיית התחבורה - הפרטית 
שגר  שמי  הדעת  על  יעלה  "לא  והציבורית. 
להגיע  לו  ייקח  עקיבא,  רבי  רחוב  בקצה 
ולאחר מכן  לצד השני של העיר חצי שעה, 
ארבעים  רק  ייקח  וזה  לירושלים  להמשיך 
מקצועי  צוות  לקחת  צריכים  אנחנו  דקות. 
איך  עצה  לטכס  כדי  העירייה  מחברי  וצוות 
אנחנו פותרים את הבעיות הלאה. אמנם אלו 
לבעיות  הופכים  הם  אבל  גשמיות  בעיות 
רוחניות". כן הדגיש, כי נושא זה לא ייפתר 
במהירות, אבל הוא לוקח על עצמו משימה 
כיעד מרכזי לפעילות מיד לאחר היבחרו  זו 

לראשות העיר.

לקבל  צריך  התעסוקה  תחום  גם  לדבריו, 
קמח  אין  'אם  שהרי  לב,  ותשומת  דגש 
השנים  בעשרים  העיר  וראשי  תורה',  אין 
האחרונות פיתחו את אזור התעסוקה בצפון 
ועשו  פיתחו  בעבר  העיר  וראשי  העיר, 
בני  את  שזוכר  "מי  המשוער.  מן  למעלה 
ברק בעבר, רואה איך הפכו את האזור הזה 
התייחס  כן  שלנו".  העיר  של  הכללי  לחוסן 
הספר  בתי  העיר,  של  החינוכיים  לצרכים 
עדיין  שנמצאים  החינוך  מוסדות  ושאר 
בקרוואנים, וכי יש להפוך אותם למבני קבע, 
כך שהחיידרים ותלמודי התורה יהיו מקומות 
יקבל  תלמיד  ושכל  אליהם,  להיכנס  שנעים 

את המגיע לו לא פחות מערים אחרות.
חברי  "כל  כי  הצהיר  דבריו,  סיום  לפני 
דלת  עם  לפעול  עצמם  על  קיבלו  המועצה 
בלבד,  בתאוריה  ולא  לתושבים,  פתוחה 
יוכלו להיכנס אליהם, אנשים  ותמיד אנשים 
ולמי  יותר  טוב  שיהיה  שרוצים  להם  שטוב 
דגל  של  האנשים  וכל  להם,  טוב  שפחות 

התורה רוצים בכך".
גבאי  עשרות  קיבלו  הכינוס  בסיום 
הנושאים  את  המפלגה  ופעילי  הקהילות 
להצלחת  להביא  בכדי  אמונים  הם  עליהם 

המפלגה בבחירות.

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

 ר"מ ישיבת 'קול יהודה' ז"ל
רבי  הגאון  לעולמו  הלך  השבוע  האמת:  דיין  ברוך 
יצחק עקיבא וולקן זצ"ל, ששימש ר"מ בישיבת 'קול 

יהודה' לצעירים, כשהוא בן 69 בפטירתו.
הרב וולקן זצ"ל נולד בשנת תש"ט למשפחה חסידית 
בבני  סלבודקה  בישיבת  למד  בבחרותו  באבוב,   -
תשובה"  "דרכי  בכולל  למד  נישואיו  ולאחר  ברק 
ויראה  בתל אביב. במשך עשרות שנים הרביץ תורה 
תלמידיו  ברק.  בבני  יהודה'  'קול  לצעירים  בישיבה 
להם  התמסר  והוא  במאוד  שיעוריו  ואת  אותו  אהבו 

בכל נפשו. הזדכך רבות בייסורים וקיבלם באהבה.
הלווייתו התקיימה בצהרי היום ויצאה מביתו ברחוב 
הרב פוברסקי בבני ברק אל בית העלמין סגולה בפתח 
תקווה, בהשתתפות קהל רב מתלמידיו ובני משפחתו. 

ת.נ.צ.ב.ה.

 האדמו"ר מויז'ניץ קמיישא לייק ביקר בב"ב
בחו"ל  המתגורר  לייק  קמיישא  מויז'ניץ  האדמו"ר 
ברק.  בבני  24 שעות  בן  לביקור  לארץ השבוע  הגיע 
בביקורו השתתף בברית לנכדו המשותף עם האדמו"ר 
בית אדמו"רי  לאוהל  עלה  ולאחר מכן  מטשערנוביל 
של  שעות   24 ולאחר  פוניבז'  החיים  בבית  ויז'ניץ 

ביקור טס חזרה לחו"ל.

  הפקחים תרמו למשפחת גינזבורג
יוזמה ברוכה של אגף האכיפה והפיקוח בעיריית בני 
משפחת  של  בביתה  השריפה  מקרה  בעקבות  ברק. 
ילדיהם הקטנים   2 נספו  גינזבורג, בביתר עילית, בה 
אגף  הנהלת  ידי  על  הוחלט  נשרף,  רכושם  וכל 
האכיפה בעיריית בני ברק, לאסוף סכום כסף שיסייע 
ופקחי  העירוני  השיטור  ושוטרי  פקחי  למשפחה. 
מחלקת החנייה, מנהלים ומזכירות תרמו סך של אלפי 
שקלים. והם יצאו לביקור תנחומים בבית המשפחה. 

האב היה נרגש מאוד והודה לפקחים.

במעמד הרבנים וחברי הכנסת של 'דגל', ראש העיר 
וגדולי ישראל  ומועמד הרשימה המשותפת  המיועד 
לתפקיד, אברהם רובינשטיין, נשא את הנאום המרכזי 

והדגיש את הנקודות המחייבות שיפור מיידי בעיר

'דגל התורה' 
מסתערת על בני ברק



 

מכבי
קשובה לכם

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

סדנת הדרכה בת 8 מפגשים להקניית כלים 
להתמודדות עם המאפיינים הייחודיים של הפרעת 

קשב וריכוז ולניצול הפוטנציאל האישי של הילד

 סדנת הדרכה לאמהות לילדים
)ADHD( בעלי הפרעות קשב וריכוז

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
מכבי מזמינה אתכם 3040503040

להקדים רפואה ולהגיע 
לסניפי מכבי לבדיקות שגרה

*נוירולוג, פסיכיאטר, רופא קשב או רופא במכון להתפתחות הילד

בהנחיית:
הגב' שרון ג'ואל ניסים - מרפאה בעיסוק

והגב' אסתר שור - עובדת סוציאלית
יום שני, י"ח בכסלו )26.11.18( בשעה: 20:00

מרכז רפואי רבי עקיבא 86, בני ברק

 הסדנה מיועדת לאמהות לילדים בני 7-12 בלבד, שאובחנו
 עם הפרעת קשב וריכוז )ADHD( ע"י רופא מוסמך.*

הרשמה מראש בטלפון: 03-5771313 שלוחה 2
 מחיר לחברות מכבי: 240 ₪ | לחברות שאר הקופות: 360 ₪

 לחברות מכבי במשפחות מעל 4 ילדים תינתן הנחה של 50%  
מספר המקומות מוגבל!



ח' חשוון תעש"ט 6617/10/18 בני ברק

 רובינשטיין.
מישהו
לסמוך 

עליו.

פרקליט הצמרת ר' יעקב וינרוט ז"ל
לאחר מאבק ממושך במחלה קשה, נפטר בגיל 71 בכיר עורכי הדין בישראל, מי שייצג בשנים האחרונות את ראש הממשלה ורעייתו, אך לא ויתר על לימוד 

בחברותא לאורך שנים עם ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי

מאת: עוזי ברק

עו"ד ד"ר יעקב וינרוט ז"ל, אחד מהפרקליטים הבולטים בישראל, 
71 לאחר  הלך לעולמו השבוע ביום שלישי בבוקר כשהוא בגיל 
ראש  את  השאר  בין  ייצג  וינרוט  קשה.  במחלה  ממושך  מאבק 
הממשלה בנימין נתניהו, וכמו כן למד בחברותא לאורך שנים עם 

הגרב"ד פוברסקי שייבדל לחיים.
יום קודם לפטירתו ביקרו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בבית 
כי עליו לשמוח בכך שייסורים  החולים תל השומר ואמר למנוח 

ממרקים.
לארץ  עלו  הוריו  שבגרמניה:  באנסבאך  ב-1947  נולד  וינרוט 
תואר  סיים  וינרוט  בנתניה.  והתגוררו  שנתיים,  בן  היה  כשיעקב 
ראשון ושני במשפטים בהצטיינות באוניברסיטת תל אביב, ממנה 
גם קיבל תואר Ph.dcn במשפטים - בעבודה ששימשה בין היתר 
וינרוט בכירים במגזר הציבורי  ייצג  כהצעת חוק. במהלך השנים 
- ראש הממשלה בנימין נתניהו, הנשיא עזר ויצמן, חברי הכנסת 
והשרים אביגדור ליברמן, צחי הנגבי ורפאל איתן - וגם במשטרה 

ובשוק ההון.
ב-1974 הקים את משרד עורכי הדין ד"ר י. וינרוט ושות': המשרד 
הציבורי,  המסחרי,  המשפט  בתחומי  המובילים  לאחר  נחשב 
האזרחי והפלילי, בעיקר בתחום עבירות "צווארון לבן". ב-1978 

פרסם ספר בשם "דיני פירוק חברות".
"אני  הרפואי:  למצבו  והתייחס  התראיין  חודשים,  כמה  לפני 
יום.  ועוד  יום  ועוד  יום  עוד  לי  שייתן  עולם  לריבונו של  מתפלל 
אצלי שום דבר אינו פשוט ואף שעה אינה פשוטה, אבל אני יהודי 
מאמין - ואני מאמין בעולם מושגח. במצוות רופאיי אני ממשיך 

לעבוד, פשוט כך הם ציוו עלי וכך אני עושה".
ואני  " רעייתי  לפטירתו:  הגיב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 

ז״ל.  וינרוט  יעקב  עו״ד  יקירנו  של  פטירתו  על  מצער  המומים 
יעקב היה מופלא באישיותו, בחוכמתו, בחריפות שכלו, בתחושת 
הצדק שלו ובנאמנותו לעמו. זהו אובדן גדול למשפחתו, למכריו 

ומוקיריו, וזהו אובדן גדול לעולם המשפט הישראלי".
עולם  הכיל  וינרוט  "יעקב  אמרה:  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
ומלואו. מסעו התחיל בעליית משפחתו מגרמניה מיד לאחר הקמת 
המדינה, והסתיים לאחר שהפך לאחד מאנשי המשפט המובילים 
בת  הציונות  פאר  את  מסמל  וינרוט  ישראל.  במדינת  והמוערכים 
ימינו. הוא היה אדם מורכב ומלא ניגודים. תלמיד ישיבה מבריק 
הפרקליטות  ואיש  מחד,  הרבנים  גדולי  ידי  על  לרבנות  שהוסמך 

הצבאית מאידך.
"סניגור מהשורה הראשונה, שזכויות חשודים היו קדושות בעיניו. 
לצד עבודתו מסביב לשעון, השקיע את מרצו ויכולותיו בדוקטורט 
שלימים התקבל כחוק וסייע לשיפור מצבן של העגונות בישראל. 
ליבו הרחב ושכלו החריף זהרו בעולם המשפט הישראלי. וינרוט 
תמיד סימל את התפר בין חלקי החברה הישראלית. אדם שתבניות 

צרות היו ממנו והלאה. יהי זכרו ברוך".
ישראל  תורת  ושומרי  ישראל  "עם  הגיב:  אייכלר  ישראל  ח"כ 
לסנגר  ובלבו הרחב  הגדול  ענן שיצא לחצוץ במוחו  עמוד  אבדו 
יצא לי להכיר  ולהגן מפני המהרסים המבקשים לעקור את הכל. 
אישית דמות של יהודי תלמיד חכם גדול העומד תדיר לצד עולם 
התורה הנרדף. הוא היה אביר חופש הביטוי וחופש הדת והזכות 
ללמוד תורה, במדינת היהודים. נודע כטיפה מן הים ממעשי החסד 
והצדקה שהיה פועל בכל הזדמנות ובכל מקרה של הצלת נפשות 
כספית.  לעזרה  באמת  נזקק  יהודי  סתם  או  אנושית  טרגדיה  או 
למרות היותו אחד המשפטנים המבריקים בישראל, סירב להתמנות 
לשופט בבית המשפט העליון, כדי שלא לתת חיזוק לבג"צ המבקש 
להציג דעת מיעוט, לכיסוי האג'נדה. זכורה קריאתו הבוכייה 'שמע 

נגד  מיליון'  ה'חצי  הפגנת  ביום  עליהן  שדיבר  והדמעות  ישראל' 
הבג"צ. קריאה שהדהדה מקצה הארץ ועד קצהו, והגיעה לסיומה 

המיוסר הלילה, תוך קידוש שם שמיים ברבים".
וינרוט ושות' נמסר: "אנו מבכים את לכתו  י.  ממשרד עו"ד ד"ר 
איש  היה  יעקב  וינרוט.  יעקב  עו"ד  ד"ר  הרב  המשרד  מייסד  של 
פילוסופיה  תורה,  של  איש  החיים.  תחומי  בכל  ידען  אשכולות, 
חסד  של  איש  היה  יעקב  וחבר.  דרך  מורה  גם  ובעבורנו  ומשפט 
וענווה שידע לשלב בין עולם המעשה לעולם הרוח בדרך מופלאה 
שאין שני לה. יעקב הותיר את רישומו הייחודי ופורץ הדרך בכל 
בחיי  חשוב  פחות  ולא  הציבוריים  ובחיים  במשפט  פסע,  אשר 
היומיום, במגע שלו עם כל סובביו. אנו בטוחים שמורשתו תהיה 

חקוקה בכל אדם ואדם אשר פגש אותו במהלך דרכו."
העלמין  בבית   18:15 בשעה  שלישי  ביום  התקיימה  הלווייתו 
בנתניה. התכנסות והספדים התקיימו לפני כן בביתו בכתובת יונה 

23 בגבול ב"ב – ר"ג. ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: יאיר קורן

מירי  ח"כ  והספורט,  התרבות  שרת 
האחרון  חמישי  ביום  הגיעה  רגב, 
לביקור מיוחד בבני ברק, התארחה 
במטה הבחירות של רשימת הליכוד 
בראשות יעקב וידר למועצת העיר, 
והכריזה על תמיכתה המלאה בוידר 

וברשימה שבראשותו.
האחרון  השבוע  במהלך  כי  יצוין 
פרסמו גם בכירי הממשלה, השרים 
כהן,  גלנט,  אקוניס,  כץ,  ארדן, 
תמיכה  הודעות  וקרא  חוטובלי 

ברשימה.
רגב  השרה  הגיעה  הערב  בשעות 
ערכה  כץ,  פרדס  בשכונת  לביקור 
ההרוסים  הספורט  במגרשי  סיור 
תושבים  פגשה  השכונה,  ברחבי 
ברשימה  לבחור  להם  וקראה  רבים 
הערב  בסיום  וידר.  בראשות 
השתתפה השרה בכנס בחירות אליו 

הגיעו מאות מתושבי השכונה.
כי  השרה  הכריזה  סוער,  בנאום 
ידידי  וידר,  שיעקב  גאה  "אני 
רשימת  בראש  פה  עומד  החרדי, 
של  מצוינת  נבחרת  עם  יחד  מחל, 
אנשים שרוצים לעשות ולא ישכחו 
אני  העיר.  למועצת  אותם  שלח  מי 
ווידר עובדים יחד והוא מחובר לכל 
ויודע להביא  וחברי הכנסת  השרים 
ולמענכם.  לטובתכם  תקציבים 

תצביעו וידר ותחזקו את עצמכם!"

כי  עוד  ואמרה  המשיכה  השרה 
שכחו  בעירייה  שלכם  "הנציגים 
להמשיך  רוצים  אתם  אם  אתכם. 
לחיות במקום שלא סופרים אתכם, 
תצביעו  אל  אז  מטופח,  לא  מוזנח, 
פה  שתהיה  להיות  יכול  לא  וידר. 
כזאת הזנחה ומצוקה. אנחנו חייבים 
להחזיר את עיריית בני ברק לתושבי 
בני ברק. חייבים לעשות שינוי בעיר 
הזאת, אבל אתם צריכים לעבור בית 
בית ולהוציא את כולם כדי שיצביעו 

מחל ווידר!".
יצוין כי בשבוע שעבר ערכה רשימת 
נוסף  בחירות  כנס  בעיר  הליכוד 
במעמד ראש השב"כ לשעבר, ח"כ 
כיו"ר  כיום  המשמש  דיכטר,  אבי 
הכנסת  של  והביטחון  החוץ  ועדת 
וח"כ ענת ברקו, חברת וועדת החוץ 

והביטחון.
בעיר  לסיור  הגיעה  לכן  קודם 
ח"כ  חברתי,  לשוויון  השרה  גם 
תחום  על  הממונה  גמליאל,  גילה 
האזרחים הוותיקים וניצולי השואה, 
במהלכו פגשה השרה תושבים רבים 
וקראה להם לבחור ברשימת הליכוד 
כי  מדגישה  כשהיא  העיר,  למועצת 
הממשלה  משרדי  שדלתות  וידר, 
להשיג  יוכל  בפניו,  פתוחות 
ולשתף  משמעותיים  תקציבים 
לטובת  ישראל  ממשלת  עם  פעולה 
שיקום התשתיות הקורסות בעיר בני 

ברק ועבור כלל תושבי העיר.

ר' יעקב וינרוט ז"ל

חיזוק לליכוד: השרה רגב בבני ברק

ממשלת ישראל מגיעה לבני ברק ומודיעה על תמיכה ברשימת 
מחל: "יביא תקציבים לעיר" • בשבוע הבא יגיע לעיר שר 

המדע אקוניס למפגש עם החרדים העובדים 



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

* הביקור במוקדי מכבי לרפואה דחופה ובמוקדים שבהסכם כרוך בהשתתפות עצמית נמוכה בהשוואה לתשלום 
הנדרש בביקור בחדר מיון. | ניתן פטור מתשלום במקרים הבאים: למגיעים עם הפניית רופא שהתקבלה באותו יום 

בכפוף לפטורים מתשלום על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

רח' רבי עקיבא 86, בני ברק
ימי חול: 19:00-22:30

 במקום להמתין שעות במיון,
מכבי מעמידה לרשותכם בשעות הערב, קרוב לבית

מוקד לרפואה דחופה
טראומהרפואת ילדיםרפואת משפחה

רנטגןמרפאת אחיותשירותי מעבדה 

מוקד
לרפואה דחופה

חניה 
חינם!



ח' חשוון תעש"ט 8817/10/18 בני ברק

בבני ברק

מובילים מהפכה אברהם
רובינשטיין

לראשות העיר

כ"א חשון תשע"ט

ראש הישיבה: 
"מלמד צריך להרגיש שהתלמידים הם בניו"

בעקבות אי הבנות: חודדו נהלי שבת בחברת חשמל
מאת: עוזי ברק

כל כניסה של חברת החשמל לתחומי העיר בני 
ובחגים.  לתיקוני אספקת חשמל בשבתות  ברק 
העירוני,  המוקד  עם  תיאום  לאחר  רק  תתבצע 
לקבלת  ובחגים,  בשבתות  גויים  נמצאים  שבו 
שהתקיימה  בפגישה  סוכם  כך   - לכך  אישורים 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  בראשותו 
וצוות בכיר עם מר אברהם ראבוחין, מנהל מחוז 

דן בחברת החשמל וצוות מקצועי של החברה.
הסיכום התקבל לראשונה, בזמן כהונתו כראש 
מ"מ  כיום  רובינשטיין,  אברהם  הרב  של  העיר 
רה"ע ומועמד לראשות העיר, לפני כשש שנים, 
החשמל,  חברת  עם  דומים  נהלים  סוכמו  ואז 
לעתים,  בו,  שהיו  הנושא  את  להסדיר  במטרה 
תקלות, אך במשך השנים, עם חילופי מנהלים 

הבנות  אי  חלו  החשמל,  חברת  של  במחוז 
הרב  ביקש  זה  ולצורך  בתחום,  בהירויות  ואי 
מנהל  עם  להיפגש  העיר  ראש  זייברט,  חנוך 
המחוז, כדי לחדד ולכבד את הנהלים, בהתאם 

לסיכומים.
והפעלתם  הנהלים  של  מחודש  גיבוש  לצורך 
בתיאום בין-מחלקתי השתתפו בפגישה גם הרב 
של  ופיתוח  תשתיות  אגף  מנהל  זיידמן,  חנוך 
העירייה; אהרון מחלוף, סגן מנהל האגף ומנהל 
בורובסקי,  שלמה  בעירייה;  החשמל  מחלקת 
סגן מנהל אגף שירות ובקרה וגב' ח. כץ, מנהלת 
אבי  גם  החשמל  חב'  ומטעם  העירוני,  המוקד 

רזניק, מנהל תיק לקוחות בני ברק בחברה.
שבראש  לאחר  נתקבל  הפגישה  בקיום  הצורך 
חשמל  באספקת  תקלה  חלה  האחרון  השנה 
בחלק מרחובות קריית ויז'ניץ שבבני ברק, ובהם 

כ-700  סבלו  מכך  וכתוצאה  ויז'ניץ,  שדרות 
נפשות מחוסר חשמל ושותקה פעילות מקררים, 
מזגנים ותאורה, והייתה לכך השלכה קשה בימי 

החג על התושבים.
המוקד  החג,  בערב  לראשונה  הייתה  התקלה 
תיקנו  עובדיה  החשמל,  לחברת  פנה  העירוני 
אותה לפני החג, אך בחג עצמו התקלה חזרה, 

והיא לא תוקנה עד לאחר החג.
כאשר  יופעלו  הנהלים  כי  נקבע,  בסיכומים 
מדובר  כאשר  ולא  נפש,  פיקוח  של  שאלה  אין 
בו  במקום  החשמל  כהפסקת  סיכון  במצבי 
נפגעת אספקת חמצן לחולה, או מקרים דומים 

אחרים.

צוות עירוני נפגש עם מנהלי חברת חשמל לחידוד הנהלים בנושא כניסה לרחבי העיר בשבתות של חברת החשמל במקרה של תקלות באספקת חשמל

הגרב"ד פוברסקי בכינוס חיזוק למחנכים בת"ת "אהל תורה" בב"ב "המלמד צריך להרגיש שתלמידיו הם בניו והתלמידים צריכים להרגיש שהוא 
אביהם, זהו תנאי הכרחי למסירת התורה, ומי שלא מרגיש כן אין הוא ראוי להיות מלמד, שיחפש תפקיד אחר"

אלי כהן

של  במעונו  התכנסו  האחרונים  בימים 
ראש  פוברסקי,  דב  ברוך  רבי  הגאון 
תלמוד  מחנכי  כלל  פוניבז',  ישיבת 
אלחנן  רמת  בשכונת  תורה'  'אהל  תורה 
רמת בב"ב, העומד תחת נשיאות המרא 
זילברשטיין,  יצחק  רבי  הגאון  דאתרא 
גולדנטל  דוד  הרב  המנהל  בהשתתפות 
נודלר,  חיים  הרב  החינוכי  והמנהל 

לשמיעת פרקי חינוך והדרכה. 
רוח  קורת  של  לשעה  זכו  המחנכים 
הישיבה  ראש  בפניהם  במהלכה השמיע 
בדרכי  והכוונה  הדרכה  חיזוק  דברי 
שאלות  ונידונו  התלמידים,  עם  ההנהגה 
של  הקודש  לעבודת  הנוגעות  רבות 

המחנכים. 
בחז''ל  מצינו  כי  הגרב"ד  עמד  בדבריו 
ב' דרשות ביחס שבין התלמיד לרב, גם 
שהרב נקרא אב וגם שהתלמיד נקרא בן 
ומשום שגם אם הרב מרגיש את תלמידיו 
כבנים אין בכך די אלא על המלמד לטעת 
גדולה  כה  אהבה  התלמידים  בליבות 
שגם הם ירגישו את עצמם בניו, ורק כך 
ניתן לטעת בלב התלמידים תורה ויראה, 
"אין דרך אחרת מלבד התחושה שיחוש 
התלמיד שהרבי הוא אבי וחפץ בטובתי 
בה  לנסיעה  פעם  הצטרפתי  ובעלייתי, 
מרן  מו"ר  עם  זצ"ל  מרן  אאמו"ר  חזרו 
תלמיד,  מחתונת  זצ"ל  דסלר  הגרא"א 

ואמר מו"ר הגרא"א דסלר לאבא: ר' דוד 
מההתרוצצות  עייף  אני  כח  לי  אין  כבר 
זו  היתה  אם  אבא  לו  אמר  לשמחות, 
כך  כך?  אומר  היית  גם  בנך  של  חתונה 
שיוכל  כדי  התורה  הנחלת  דרך  היא 
חייב  הוא  תלמידו  על  להשפיע  המלמד 
ואם  כבן,  הוא אצלו  להרגיש שהתלמיד 
את  המלמד  קיים  לא  כך  מרגיש  אינו 
תפקידו כהלכה. צריכים לדעת שזו היא 

האמת וכך חונכנו.
למחנכים  בקריאה  סיים  דבריו  את 
דרך  אין  המוסר  ללימוד  זמן  לקביעת 
עצמו  האדם  אם  אחרים,  על  להשפיע 
נפשו  את  למלא  המשמר  על  עומד  אינו 
מוסר  ללמוד  חייב  אדם  כל  ה',  ביראת 
ברורה,  במשנה  חיים  החפץ  פסק  וכך 
אך למלמדים החובה היא כפולה וגדולה 

יותר. 
עם תום משאו השיב הגרב''ד עוד שעה 
ארוכה לשאלות המלמדים בענייני חינוך 
היכרותו  את  מציין  שבתווך  התלמידים, 
רבת השנים עם התלמוד תורה והנהלתו 
גדלו  בישיבה  תלמידיו  מבין  שרבים 
והשפעת  זה  במקום  משנתם  את  וינקו 
ניכרת על תלמידי הת''ת לשנים  המקום 
רבות, בסיום הכינוס בירך את המנהלים 
דשמיא  לסייעתא  שיזכו  והמחנכים 
בדרך  מצוינים  תלמידים  ולהעמיד 

התורה.



יחד, נחדש את
פניה של ישראל

אחרי 70 שנה,
הגיע הזמן

לחדש את המדינה...
בשנים הקרובות ישראל תשנה את פניה

ותעבור התחדשות עירונית מקיפה, הכוללת מיזמים של פינוי-בינוי ותמ"א 38.
השכונות ישודרגו והמבנים ייבנו בסטנדרטים חדישים.

משרד הבינוי והשיכון, באמצעות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מוביל את המהלך ומשמש
כתובת לדיירים – להסרת החסמים ולהאצת התהליכים.

במסגרת התהליך אנו נקדם מיגון של המבנים מפני טילים ונחזק את עמידותם ברעידות אדמה, נסייע בהגדלת היצע הדיור,
נפעל לקידום זכויות הדיירים באמצעות חקיקה ונשמש כתובת לקבלת מידע בתחום.

לפרטים נוספים היכנסו לאתר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית 
www.renewal.gov.il או התקשרו למוקד 3906*



ח' חשוון תעש"ט 101017/10/18 בני ברק

"מרן הסתכל לי בעיניים ואמר: 

אלי כהן

העיר בני ברק, אחד המקומות המשמעותיים של המגזר החרדי 
מעמדה  על  שתשפיע  בחירות  מערכת  בפני  ניצבת  בישראל, 
שמדובר  הרווחת  למחשבה  בניגוד  הבאות.  לשנים  וצביונה 
עתידות  הנוכחיות  הבחירות  בלבד,  שנים  לחמש  בהשפעה 
שהשפעתם  ממש,  של  מהפכה  לכת,  מרחיקי  שינויים  לחולל 
אבן  הייתה  החולפת  "הקדנציה  שנים.  עשרות  לאורך  תימשך 
דרך משמעותית עבור המגזר הספרדי בעיר", אומר הרב אליהו 
חינוך.  תיק  ומחזיק  ש"ס  סיעת  מטעם  העיר  ראש  סגן  דדון, 
"במהלכה הובלנו מהפכה בעולם התורה הספרדי והקמנו לא 

פחות משמונה מוסדות חינוך". 
את  לבחור  יצטרך  והציבור  נפתחות  שהקלפיות  לפני  רגע 
עם  מקיפה  לשיחה  התיישבנו  הבאות,  לשנים  העיר  הנהגת 
מהעשייה  להתרשם  כדי  ברק  בני  בעיריית  ש"ס  סיעת  נציגי 
הנציגים  מקומי.  תושב  כל  שמטרידות  השאלות  את  ולשאול 
שאלה  לכל  נוקבים  דברים  להשיב  ונכונים  דרוכים  היו  כולם 
שנעלה בפניהם. "אתה מוזמן לאתגר אותנו בכל שאלה ואנחנו 
מבטיחים לענות עליה", זרק אחד הנציגים לחלל החדר. אנחנו 
שלפנו שאלות, חלקן לא קלות, אבל הם היו שם עם תשובות 

סדורות על כל נושא שעלה. בהחלט הופתענו. 
השלטים  אחד  על  בידו  דדון  הרב  מצביע  השיחה  בפתח 
המואצת  התנופה  על  מראה  במשרדו,  בגאון  שמתנוססים 
שחוותה העיר במהלך הקדנציה. "לא היה תחום מוניציפלי 
לימין  עמדו  שלנו  "הנציגים  אומר.  הוא  בו",  נגענו  שלא 
להם  לסייע  כדי  והמגזרים,  העדות  מכל  ברק,  בני  תושבי 
במגוון רחב של תחומים. בכל יום אנו מטפלים במאות פניות 
מקשיבים  אנחנו  שונים,  בתחומים  אלינו  שמופנות  ציבור 
לכולם ומשתדלים לתת את המענה היעיל והטוב ביותר לכל 

אחד". 
שמלווה  שלו  אישית  בחוויה  אותנו  לשתף  בוחר  הוא  כאן 
אותו לאורך דרכו הציבורית בעיר בני ברק. "אני לא אשכח 
שהגעתי למרן הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף זיע"א בתחילת 
שנדאג  אישי  באופן  וביקש  בעיניים  לי  הסתכל  הוא  הדרך. 
להוציא את תלמודי התורה הספרדיים מהקרוואנים. זה היה 

בנפשו. מיד אחרי השיחה עמו, עם תחושת שליחות שמלווה 
אותי עד היום, החלטתי להקדיש את העשייה הציבורית למען 
שהייתה  לומר  יכול  אני  היום  בעיר.  והחינוך  התורה  מוסדות 
לנו סיעתא דשמיא גדולה והצלחנו לקחת את נושא הבינוי של 
האחרונות  הקדנציה  שנות  במהלך  לידיים.  החינוך  מוסדות 
הבאנו עשייה פורצת דרך ומענה לבעיות של מוסדות, הקצאות 

ועמותות". 

אתה יכול לתת דוגמאות לכל העשייה שמנית?
160 העמותות שהוגשו לוועדת  "אם נדבר על עמותות, מתוך 
האחרונות  שנים  בחמש  קיבלו  עמותות  כ-60  ההקצאות, 
שמחים  בהחלט  אנחנו  ברק.  בני  מעיריית  שונות  הקצאות 
שועדת ההקצאות של העירייה הבינה את הצרכים של הציבור 
הספרדי והשכילה לתת את המענה הראוי לצרכיו. את המבנים 
קהל  נאמנה  משרתים  והם  העיר  ברחבי  לראות  ניתן  שהוקמו 
של אלפי תלמידים ותלמידות. בנוסף, נציגינו המסורים עונים 
מדי יום למאות שיחות טלפון עם בקשות שונות הנערמות על 

שולחנם, וכולן מקבלות מענה יעיל ופרטני". 
לא  שאני  שלי  האישית  "המטרה  שמעון:  בן  גדליהו  הרב 
למצב  להגיע  היא  חוצות  כל  בראש  אותה  לומר  מתבייש 
שימונה ראש עיר מבני עדות המזרח. החזון שלי הוא לראות 
בעיר,  האחרים  לציבורים  לחלוטין  זהה  הספרדי  הציבור  את 

כאשר הוא יוכל למנות גם ראש עיר משלו". 

זה פנינו אל כלל הנציגים שישבו בחדר ושאלנו מה  בשלב 
החזון שלהם והציפייה מהקדנציה הבאה בעירייה...

הרב דדון: "החזון שלי הוא להמשיך בתנופת העשייה ולהביא 
אנו  נוספים.  רבים  לתחומים  ש"ס  של  המהפכה  בשורת  את 
נחושים להקים מוסדות תודה נוספים ברחבי העיר שישרתו 
את בני התורה, לפעול ביתר שאת למען התושבים בכל תחום 
עד  הוכחנו  הציבור.  לצרכי  קשבת  אוזן  ולהיות  מוניציפלי 
היום שניתן לעשות זאת, ואני מתחייב שנוסיף לעשות זאת". 
הרב יעקב זכריהו: "החזון שלי הוא המשך עשייה .כמו שבכל 
ה-5 שנים האחרונות הוכחנו את העשייה בפעילות הציבורית 
עשרות  יום  מדי  מקבל  אני  המוניציפאליים.  הנושאים  בכל 

תשתיות,  מיסים,  ארנונה,  כמו:  מנושאים  מתושבים  טלפונים 
בלמעלה  טיפלנו  ובנייה.  תכנון  החנייה,  רשות  תברואה, 
הכי  הציבור  לפניות  הלשכה  זוהי  שהגיעו!  פניות  מ-17000 

פעילה בעירייה! תנו לנו את הכוח לעזור לכם".

עיר  הזה שיהיה ראש  כיצד אתה מתכוון לעשות את המהלך 
מטעם ש"ס?

מעולם  שמגיע  כמי  אתר.  על  משיב  הוא  קשה",  "בעבודה 
העסקים ובעצמו ניהל בקדנציה האחרונה את אגף הכספים של 
עיריית בני ברק, הרב בן שמעון מכיר היטב את צמד המילים 
כדי  בהמוניו  הציבור  גיוס  על  עמלים  "אנו  קשה'.  'עבודה 
בבחירות  הפעם  מדובר  כוחו.  את  ויראה  בבחירות  שישתתף 
רבי  הגאון  מרן  של  כבודו  את  תחתיהן  שמקפלות  גורליות 
עובדיה יוסף זיע"א. בימים אלה בני ברק עומדת למבחן האם 
תירתם למטרה ותקדש שם שמים או שחלילה תחטא בו. אנו 
אחדות  ולייצר  לתורה  חיילים  להרבות  כדי  שניתן  כל  עושים 
מלאה בעיר. לדעתי לא הייתה מספיק פעילות תרבות ייעודית 
למגזר הספרדי, וככל שיהיה לנו יותר כוח מהציבור, כך נוכל 

לדרוש את התיקים הללו ולפעול בהם". 

המוסדות שלי לא 
יהיו עוד כעניים בפתח"

"
"

הרב בעדני הכריע לנו ללכת לקראת 
שלום ואחדות. אבל הם לא הסכימו 
להיות תחת מפלגתו של מרן זיע"א 

למרות זאת נמשיך לעזור לכולם

סגן ראש העיר הרב אליהו דדון:

חבר הנהלת העיר הרב גדליהו בן שמעון:
הפעם הבחירות גורליות לבני 

עדות המזרח. אם נקבל את הכח 
בקלפי וכולם יתגייסו, נדרוש ראש 

עיר ספרדי בקדנציה הבאה. זה 
מגיע לנו ביושר
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נציגי סיעת ש"ס בבני ברק התיישבו לפאנל 
מיוחד, השיבו על שאלות קשות ופרשו את 

משנתם לשנים הבאות: "המטרה שלנו היא מינוי 
ראש עיר ספרדי" • לראשונה הם מדברים על 
סיעות אחרות שקמו לציבור הספרדי )"הם לא 

הסכימו להתאחד תחת מפלגתו של מרן ולהיקרא 
ש"ס לבד"(, על בעיות התחבורה הקשות בעיר 
)"העיר הפכה לתחנה מרכזית"( ועל המהפכה 

בשנים האחרונות )"אין חדר בעירייה בלי עובדים 
בני עדות המזרח"( • כל מה שרציתם לדעת על 
מערכת הבחירות שתשנה את מפת העיר לחמש 

השנים הבאות

אם אכן הצלחתם להגיע להישגים מרשימים במהלך הקדנציה 
האחרונה, מה הדחף שלכם בראש עיר ספרדי? 

"קודם כל", אומר הרב בן שמעון, "בכל דבר בעירייה הצלחנו 
להגיע למצב של שליש לכל תנועה. יש בעיר שליש לליטאים, 
מדוע  סיבה  רואה  לא  אני  לספרדים.  ושליש  לחסידים  שליש 
ברק  בבני  כוח  מאד  הרבה  לנו  יש  שונה.  יהיה  עיר  ראש  רק 
של  כהונה  לדרוש  נוכל  המטרה,  למען  יתגייסו  אכן  הם  ואם 
ראש עיר ספרדי. בנוסף, למרות שראשי העיר לדורותיהם נתנו 
יד למהלכים שהובלנו וחלקם חתומים יחד אתנו על מהפכות 
חלק  רק  ולא  מהנותנים  חלק  גם  להיות  רוצים  אנחנו  שונות, 

מהמקבלים. הגיע הזמן שנדרוש את מה שמגיע לנו ביושר". 

שמוסדות  יודעים  כולנו  המוסדות.  של  לחלק  בבקשה  נחזור 
־התורה והחינוך היו בנפשו של מרן. ציינתם את המהפכה שה

צלחתם להוביל במוסדות החינוך בעיר. מה עם בעיות האפליה 
של הספרדיות?

הרב יעקב זכריהו, מנהל סיעת ש"ס בבני ברק ומנהל לשכת סגן 
ראש העיר: "אני מאד שמח מהעשייה של השנים האחרונות 
העדות  החינוך.  מוסדות  של  בתחום  ובפרט  המישורים  בכל 

תיק  מחזיק  שהוא  דדון  אליהו  הרב  היא  ביותר  הגדולה 
החינוך וטיפל בשנים האחרונות בתיקון האפליה שרווחה 
בעיר  הספרדי  החינוך  היום  רבות.  שנים  במשך  בעיר 
אחרות,  ערים  כלפי  למודל  נחשבים  אנחנו  מדרגה,  עלה 
והמוסדות שלנו הם שווים בין שווים. אין היום בת ספרדית 
פניות  במאות  עזרנו  כן  וכמו  סמינר  לה  שאין  ברק  בבני 

בשיבוצים בגני הילדים ובבתי הספר".
הרב גדליהו בן שמעון: "לפני שנים לא רבות היו שהתביישו 
התורה  מבני  ניכר  חלק  ספרדי.  מוסד  תלמידי  שהם  לומר 
התבייש   – שלא  ומי  אשכנזיות,  בישיבות  למדו  הספרדים 
בזה. היום בעולם הישיבות התמונה שונה לחלוטין ואנחנו 
שלנו  המוסדות  בקרוב.  בסמינרים  גם  יהיה  שכך  בטוחים 
הציבור  לצרכי  הולם  מענה  ונותנים  איכותיים  טובים, 
הספרדי בעיר. אם לדייק, הוא נותן מענה לבנות המתגוררות 

גם מחוץ לעיר". 

דווקא  אז מה פשר התופעה שישנם ספרדים רבים השולחים 
למוסדות אשכנזיים?

הרב ישראל בן ששון: "קודם כל זה לא נכון. כמו שראית, יש 
אשכנזיים.  שלוש  מול  בעיר  ספרדיים  סמינרים  שמונה  היום 
פתחנו סמינרים חדשים וחיזקנו היטב את הסמינרים הקיימים 
בניו  את  הספרדי שולח  הציבור  היום  ו'אלקיים'.  'גברא'  כמו 
מובילים  שאנחנו  היא  ההוכחה  ספרדיים.  למוסדות  ובנותיו 
ערים  בעיניי  לחיקוי  מודל  ונחשבים  הזאת  מהבחינה  בארץ 

אחרות". 
כחלק  בעיר  מסתובב  אני  שנה   20 "במשך  דדון:  אליהו  הרב 
מהמערכת הזאת. בעבר היה כאן תוהו ובוהו, בוקה ומבולקה. 
נאלץ   – שלא  ומי  אשכנזיים  במוסדות  למדו  רבים  ספרדים 
ללמוד בקרוואן. זה היה מצב בלתי נסבל שלשמחתנו הסתיים 
על הצד הטוב ביותר. היום אנחנו מתחילים את השנה על רגל 
ימין עם 70 אלף תלמידים בלע"ה שכולם מסודרים עם מוסדות 
מצוינים כאוות נפשם. זה תור הזהב של מוסדות התורה בעיר, 

שבמידה רבה סיעת ש"ס חתומה עליו". 

הנוכ בבחירות  בסיעה,  כבר מדברים עם אחד הצעירים  ־אם 
מקום  ונתינת  השורות  ריענון  על  החליטה  תנועת ש"ס  חיות 

של כבוד לצעירים. מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת?
חדשות  אנרגיות  איתם  מביאים  צעירים  כל  "קודם  בן ששון: 
מדברים  הצעירים  עצמו.  בפני  חשוב  דבר  שזה  נעורים  ומרץ 
את שפת הצעירים, אומרים מה שהקהל הצעיר אוהב לשמוע 

מאד  הרבה  הזה.  הקהל  של  הצרכים  מה  היטב  ויודעים 
צעירים חושבים שאין להם קשר לסוגיות של רווחה ודברים 
מהסוג הזה, אבל אנחנו נהיה שם בשבילם כדי להיות להם 

לפה ולייצג אותם נאמנה". 
להישמע  יכול  זה  צעירים  על  "כשמדברים  דדון:  אליהו 
לבוא  להם  ואמרנו  מהכולל  אנשים  לקחנו  כאילו  לעיתים 
לעירייה. זה ממש לא נכון. הצעירים שלנו הם אנשים שכבר 
מביאים עמם רזומה עשיר ורקורד מפואר של עשייה למען 
הציבור. חלק מהם משרתים את הציבור כבר חמש שנים וזה 

מאד טבעי שהם יהיו חלק מהבית הזה שנקרא ש"ס". 

יעקב זכריהו, אומרים שאתה עזרת לכל פנייה שהגיעה אליך 

במהלך הקדנציה האחרונה והפכת לשם דבר כדלת הפתוחה 
של העירייה. מדוע ישנה עוד מפלגה שפונה לציבור הספרדי? 

הם לא קיבלו מספיק עזרה?
"הם קיבלו עזרה בדיוק כמו כל האחרים. הם היו פה בני בית 
והשיגו כל מה שרצו. חלק מהמוסדות שמתנוססים על הקיר 
וסייענו  להקים  להם  עזרנו  שאנחנו  מוסדות  אלה  מאחוריי 
שהם  מאד  כך  על  מצרים  אנחנו  להקמתם.  הנדרש  בכל  להם 
בנפרד למרות ששלושה מוסדות שאנחנו הקמנו  בחרו ללכת 
בדם ובעמל עברו לידיהם ובכל פניות הציבור עזרנו להם מעל 
ומעבר, לצערי החליטו להיפרד, אבל אני יוכל לומר בפה מלא 
שרק ש"ס חזקה תוכל להמשיך ולסייע בתוך הקואליציה של 

עיריית בני ברק". 
הרב אליהו דדון: "כל דבר, קטן וגדול, שעומדים בפני הכרעה 
משמעותית עוברים להכרעתו של הגאון הגדול, נשיא מועצת 
חכמי התורה בבני ברק, הרב שמעון בעדני שליט"א. הרב נושא 
את משא הציבור במסירות רבה והוא רואה את זה כשליחות 
נדרשנו  האחרים,  הנושאים  בכל  כמו  הזה,  בנושא  גם  קודש. 
שצריך  הכריע  והוא  שבראשותו  החכמים  מועצת  להכרעת 

"
"

מס' 3 ברשימת ש"ס לעירייה הרב יעקב זכריהו:

מס' 4 ברשימת ש"ס לעירייה הרב ישראל בן ששון:

טיפלנו בלמעלה מ - 17,000 פניות 
שהגיעו ללשכה שלנו.

זוהי הלשכה הכי פעילה בעירייה 
אין מספרים כאלה

אין היום ספרדיה אחת ללא סמינר, 
המוסדות שלנו מקור לגאווה 

בבני ברק, בנוער המתמודד הגענו 
להישגים יפים ונמשיך לטפל בזה 

ביתר שאת
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בכל  לקראתם  לבוא  ניסינו  והתאחדות.  שלום  לקראת  ללכת 
לדלג  לנסות  כדי  איתם  לומר שישבנו  יכול  אני  שיכלנו.  מה 
על המחלוקת, הסכמנו איתם על רוב הדברים, אבל הכול נפל 
מרן  של  מפלגתו  תחת  להיות  הסכימו  לא  שהם  הסעיף  על 
זיע"א ולהיקרא ש"ס. הפעולות שלנו לא הועילו והאפשרות 
להתאחד ירדה מהפרק. בהוראת הרבנים הוחלט ללכת בנפרד 
כדי לא להעצים את המחלוקת מעבר למה שהיא כיום. אזכיר 
שהמפלגה כולה חוסה בצלו של ממשיך דרכו של מרן, הכהן 
ש"ס  ספינת  את  שמנווט  שליט"א,  הכהן  שלום  חכם  הגדול 
בכל משעוליה. אני מתפלל, יחד עם הנציגים האחרים, שהם 

לעם  אחדות  ויביאו  מרן  של  הגלימה  תחת  להצטופף  יחזרו 
ישראל". 

־אני רוצה לגעת מעט בסוגיה של הנוער המתמודד. ישנם נע
והגיעו  הספרדי שנשרו מהלימודים  המגזר  רבים מקרב  רים 

־לרחוב. הסיעה שלכם מקדישה לכך תשומת לב ראויה לד
עתכם?

הרב ישראל בן ששון: "כל התחום של הקהילות ובתי הכנסיות 
זה דבר שמאד נוגע ללבי ובכלל זה הנוער המתמודד. אנחנו 

בצורה  בה  לגעת  להצליח  ורוצים  בתופעה  מכירים  בהחלט 
ניצנים  ניכרים  היום  כבר  הבאה.  הקדנציה  במהלך  הראויה 
של שינוי לטובה בסוגיה הזאת, אבל אני משוכנע שעם כוח 
למען  שאת  ביתר  לפעול  נוכל  הקרובות  מהבחירות  מחוזק 

המטרה החשובה". 

תעסוקה זה אחד הדברים שתופסים כותרות על בסיס יומיומי. 
־לאנשים חשוב להתפרנס וכל מפלגה כוללת במצע שלה תכ

כיצד  בעולם התעסוקה.  הבוחר  כלכלית לשילוב הקהל  נית 
תנועת ש"ס תפעל בנושא?

הרב אליהו דדון מתברך ממרן הגר"ע יוסף זצ"ל נציגי תנועת ש"ס ברשימה ב"ב

שרפות פורצות 
בגלל טעויות

יחד, נמנע את השרפה הבאה.

התקינו בבית גלאי עשן במחיר נמוך
 ותהיו בטוחים שהבית בטוח

בכל מקרה של שרפה חייגו 102  ללוחמי האש

רוצים לישון
בלילה בשקט?
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בנושא  עצמנו   את  הוכחנו  היום  "עד  דדון:  אליהו  הרב 
התעסוקה. אם ניקח למשל את עיריית בני ברק כדוגמה, לפני 
עדות  מבני  ומזכירה  אחד  פקיד  בקושי  כאן  היה  שנים  כמה 
מועסקים  העירייה  בבניין  הרבה,  לשמחתנו  היום,  המזרח. 
היום  אין  הספרדי.  הציבור  מתוככי  ועובדות  עובדים  עשרות 
חדר אחד בבניין העירייה שאין בו עובד הנמנה על בני עדות 
המזרח. אני יכול לומר כי הלשכה של יו"ר  התנועה, הרב אריה 
דרעי שליט"א, ירדה לשטח ואספה נתונים על הלשכה שלנו. 
שסיפקה  הלשכה  שאנחנו  הלא-מפתיעה  לתוצאה  הגיעו  הם 
הכי הרבה מענה לציבור. אנחנו שמחים להיות חלק מהעשייה 

הזאת ולהרבות כבוד שמים". 

־הרבה מהנציגים סיפרו על הפניות שזורמות אליהם בנוגע לה
'מאכרים'  נותן קצת טעם של  זה לא  וכדומה.  נחות בארנונה 

שמסדרים הטבות לחברים?
מקבל  אני  חברים.  ולא  חברים  כאן  "אין  זכריהו:  יעקב  הרב 
המגזרים  מכל  אנשים  אלינו  ופונים  בחודש  פניות  מאות 
והעדות וכולם מקבלים מענה זהה. מדובר באברכים בני תורה 
בירוקרטיות  בגלל  להם  המגיעות  הנחות  לקבל  שמתקשים 
שונות, ואנו, כנציגי העירייה, מסייעים להם לקבל את המגיע 
מרוכזות  בקשות  לטובתם  יזמנו  גם  האחרונה  בתקופה  להם. 
אותם  מצריכות  ולא  אליהם  ישירות  שמגיעות  לשנה  אחת 
לבטל תורה בהגעה פיזית לבניין העירייה. מינינו כ-100 נציגים 
שאוספים את הטפסים באזורי המגורים ומגישים אותם ישירות 

אלינו". 

־לסיום, שאלנו, האם נראה לכם שיהיה כאן פתרון לבעיות הת
חבורה?

הרב גדליהו בן שמעון: "שלחתי שאילתא לראש העיר הנוכחי 
בנושא התחבורה הציבורית בעיר ואני  בהחלט מתכוון לטפל 
בזה. כל בני ברק היא כמו תחנה מרכזית לאוטובוסים ותחבורה 
ציבורית. אנו עמלים לגבש תכנית מסודרת שתנסה לפתור את 
הנושא בקדנציה הקרובה. למדנו היטב את הנושא ואני חדור 

מטרה להשיג את התוצאה המתבקשת". 

הרב גדליהו בן שמעון מתברך מנשיא המועצת הגר"ש כהןהרב יעקב זכריהו מתברך מהגר"ש בעדני

הוא קרוב לחוט החשמל! 
אני מתחיל להילחץ

שקע,
למה אתה בוהה בעץ?

היערכות מקדימה תסייע לכולנו לעבור חורף חמים ובטוח

אין מה לחשוש, מתכוננים לחורף מראש
אנחנו בחברת החשמל עושים הכל כדי להיות מוכנים לחורף: שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים 

צוותי גיבוי. גם אתם יכולים להתכונן, כל אחד בביתו ובסביבתו:

  התריעו מפני ענפים שקרובים לחוטי חשמל.
  דאגו לחיזוק דודים, קולטים, מתקנים לייבוש כביסה, אדניות וכל 
מה שעלול לעוף ברוח חזקה, לפגוע בקווי החשמל ולשבש את 

אספקת החשמל הסדירה.
  למכשירים רפואיים כדאי שתהיה תמיד סוללה זמינה ומלאה כגיבוי.

לטלפון  מלא  נייד  ומטען  חירום  תאורת  סוללות,  שמיכות,   הכינו 
הסלולרי ודאגו שיהיו במקום נגיש ומרכזי בבית.

  בבתים רבי קומות חובה להתקין גנרטור המגבה את פעולת המעליות 
בהיעדר חשמל. וודאו עם ועד הבית שהוא תקין ומתוחזק כראוי.

  וודאו כי שקעי החשמל במרפסות ובגינות הם שקעים מוגנים מפני 
מאיריםחדירת מים.

את ישראל
כבר 

שנה
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מושב החורף החל ונתניהו 
תקף את השמאל

ויו"ר  נשיא המדינה, ראש הממשלה  נשאו דברים  כמדי פתיחת מושב בכנסת, 
אמירה  משמיע  מצח  שבעזות  ונרגן  קטן  מיעוט  "יש  נתניהו:   • האופוזיציה 
גנובה,  לא  היטב, המדינה שלנו  לי  לנו את המדינה'. תקשיבו  'גנבו  מקוממת: 

המדינה שלנו מגניבה"
אלי רובין

בצל הבחירות לרשויות המקומיות ואי הוודאות בנוגע לעתידה של 
כנס החורף  חגיגית  בישיבה  נפתח  ביום שני  הנוכחית,  הממשלה 

של הכנסת, בהשתתפות נשיא המדינה ראובן ריבלין.
כנהוג וכמקובל במסורת הכנסת, בפתיחת הכנס נאמו יו"ר הכנסת 
הממשלה  ראש  ריבלין,  ראובן  המדינה  נשיא  אדלשטיין,  יולי 
בנימין נתניהו ובצמוד למסורת גם יו"ר האופוזיציה, חברת הכנסת 

ציפי לבני. 
אבי  הציוני  המחנה  יו"ר  לבני,  של  נאומה  קודם  דיווחים,  פי  על 
ובממשלה,  הכנסת  במשכן  רשמי  בתפקיד  משמש  שאינו  גבאי, 

לו  יאפשרו  שאלו  מנת  על  הליכוד,  לסיעת  חריגה  בקשה  שיגר 
את  יתנו  בליכוד  אך  לבני,  ציפי  האופוזיציה  יו"ר  במקום  לנאום 
הגיוס  בחוק  שיתמכו  למפלגתו  שיורה  לכך  בתמורה  הסכמתם 
הכנסת  של  קיומה  המשך  את  להכריע  שצפויים  החוקים  אחד   –

והממשלה הנוכחית, אך גבאי סירב.
העובדה  על  שדיבר  אדלשטיין  יולי  הכנסת  יו"ר  פתח  הדיון  את 
שמדובר במושב האחרון של הכנסת, "אך עובדה זו לא מעניינת 
את המובטלים, את הנכים, את תושבי הדרום או את כל מי שזקוק 

שנפעל עבורו במלוא הרצינות".
בתוככי  החיבור  חשיבות  על  דיבר  ריבלין,  ראובן  המדינה,  נשיא 
 2018 "בישראל  מלחמה.  לכלי  ה'שלום'  את  להפוך  ולא  ישראל 
היא  התחושה  אך  המדינה  של  דמותה  על  להשפיע  רוצים  כולם 
ריבלין.  אמר  להיקרע",  מאיים  והדגל  בחבל  מושך  צד  שכל 
מאבדים  אנחנו  מלחמה.  לכלי  הפך  עליו  רבים  שאנחנו  "השלום 
את האמפתיה, את ההקשבה, את השלום הפנימי. אנחנו מתחילים 

לחשוב ולדבר במונחים של עסקת חבילה".
שנאם  הממשלה  ראש  היה  כצפוי,  הכותרות,  את  כבש  ששוב  מי 
לאחר הנשיא. בדבריו שיבח את עצמו ואמר: "תראו מה ישראל 
השיגה בעשור האחרון. אצל מדינות אחרות העשור הזה היה עשור 
בנייה,  יציבות,  צמיחה,  היה עשור של  לנו  אצלנו.  לא  אך  אבוד, 
היו  הם  רבים,  מנהיגים  עם  משוחח  אני  מדינית.  ופריחה  שגשוג 

מתברכים בשיעורי הצמיחה שלנו, בפיתוח הישובים שלנו".
ואמר:  האופוזיציה  התנהלות  על  ביקורת  נתניהו  מתח  בדבריו 
"מה שבאמת מטריד אתכם זה לא אובדן הדמוקרטיה, אלא אובדן 
ה'שמאלקרטיה' - השליטה שלכם. יש מיעוט קטן ונרגן שבעזות 

מצח משמיע אמירה מקוממת: 'גנבו לנו את המדינה'. תקשיבו לי 
היטב, המדינה שלנו לא גנובה, המדינה שלנו מגניבה. זו ישראל 
החדשה. שמונים ותשע אחוז מאזרחי ישראל מעידים שטוב לחיות 
פה, מעניין יהיה לגלות האם ראש האופוזיציה שייכת להם". לדברי 
נתניהו, "מהביקורת הקנטרנית שאני שומע אני מבין עד כמה אתם 
הזמן  כל  אתם  שלנו,  בהישגים  להודות  במקום  מהעם.  מנותקים 

באים בטענות שונות ומשונות".
במהלך דבריו סיפר נתניהו כי אדם בכיר ניגש אליו באירוע פומבי 
לשבח  רוצה  אני  הממשלה  "ראש  לו:  ואמר  הצידה  אותו  וליווה 
אותך על הדברים שמתרחשים, על הפגישות שלך, על המהלכים. 
יופי,  איזה  אומר  אתה  'אם  הבכיר,  העיתונאי  את  אותו.  שאלתי 
מדוע אינך אומר עלי אף פעם מילה טובה מעל הבמה התקשורתית 

שלך, למה אתה רק משמיץ אותי כל הזמן? הוא שתק".
מתכוון  הוא  כי  שצעקו  הכנסת  חברי  של  ניחושיהם  רקע  על 
לעיתונאי שמעון ריקלין, כמו גם התשובה השלילית של נתניהו, 
הוא המשיך והסביר כי אותו עיתונאי יודע, שאם הוא רק יעז לדבר 
יחטוף ממשטרת המחשבות בתקשורת.  דברים טובים עליו, הוא 
בחו"ל  לביקור  אותי  שליוותה  לעיתונאית  שקרה  מה  בדיוק  "זה 
)נעה לנדאו - עיתונאית הארץ. א.ר.(, היא עשתה דבר שלא יעשה, 

היא סיפרה על ההתלהבות", אמר נתניהו.
עם  ושוחח  הכנסת  במזנון  הממשלה  ראש  ישב  נאומו,  לאחר 
לגבי  ניחוש  החברים  העלו  השיחה  במהלך  במקום.  העיתונאים 
העיתונאי המדובר, כשהעריכו כי מדובר במגיש אריה גולן. בסופו 
זה? לא  ואמר: "איך פיצחתם את  נתניהו להודות  נאלץ  של דבר 

הספקתי להגיד וכבר הצלחתם לפצח את זה."

רי
הר

ק 
צח

, י
ת

נס
הכ

ת 
רו

וב
 ד

ם:
לו

צי

מלגות
לזכאים

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-3924764 בית פרוג

עיצוב ואדריכלות פנים
לומדים רק בפרוג

הצטרפו לעשרות בוגרים שהשתלבו בשורה הראשונה של מעצבי הפנים בישראל!

ההרשמה למסלול גברים בב"ב ובירושלים בעיצומה

 |  
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יש הרבה קורסים לעיצוב פנים...

כזה בדיוק - אין.

בזכות הפרויקטים המעשיים 
שמקנים לכם ניסיון כבר במהלך הקורס

בזכות הלמידה החווייתית 
הכוללת סיורי חוץ ומגוון סדנאות

בזכות צוות המרצים המעולה 
והתכנים המגוונים שמתעדכנים מדי שנה

ובזכות מאות בוגרים שלנו 
שכבר מעצבים את השוק בהצלחה גדולה!

החזר שכ"ל ממשרד החינוך לזכאיות  //   מוכר לשנת שבתון
תחבורה ציבורית נוחה מכל רחבי הארץ

הצטרפי גם את ל- 1,027 הסטודנטיות החרדיות שסיימו בהצלחה

 השלמת תואר ראשון .B.Ed בחינוך* 
במכללת לוינסקי לחינוך - תל אביב,

המוסד המוביל בישראל להכשרת אנשי חינוך.

 יום לימודים 
אחד בשבוע

מסיימות 
בהצלחה

 ליווי צמוד
ויחס אישי 

כיתה נפרדת 
לנשים חרדיות

במשך שנה 
אחת בלבד

*לבעלות תעודת מורה בכירה

כולם מציעים לך תואר ראשון
אצלנו תקבלי אותו בליווי אישי

לימודים
לנשים

חרדיות
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להתאמת מסלולי הלימוד, פנו עוד היום ליועצות הלימודים שלנו:

www.e-academic.co.il  | office@e-academic.co.il |  | 
מבצע חברה מביאה חברה - 
פרטים אצל יועצות הלימודים
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מרן נשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן:
 ״חובה על כל אחד ואחד לפעול ולהצביע רק ש״ס״ 

מטות ש"ס ברחבי העיר פתחו במערכה נרחבת יחד עם הפעילים • הירתמות חסרת תקדים בקרב אברכים ופעילים מהתנועה • ראש 
העיר המיועד הרב אברהם רובינשטיין ביקר במטות עם ח״כ הרב יואב בן צור • מתלכדים להצלחה

אלי כהן

ראש  מרן  של  הנחרצים  דבריו  לאור 
הישבה חכם שלום הכהן שליט"א, שקרא 
לכל הציבור הספרדי בבני ברק להתגייס 
נכנסו  המטות  כל  הגדולה,  למערכה 
פסיקתו  בעקבות  גבוה.  להילוך  השבוע 
אך  להצביע  ספרדי  כל  על  כי  הנחרצת 
ורק לתנועת ש"ס מיסודו של מרן, קיימת 
מצד  גדולה  והיענות  נרחבת  פעילות 

פעילים נמרצים. 
נשיא  שקיים  היסטורי  חיזוק  בביקור 
הגדול  הגאון  מרן  התורה  חכמי  מועצת 
חכם שלום כהן בבני ברק בירך את נציגי 
להמשיך  להם  והורה  בעיר  ש"ס  תנועת 

להגדיל את כוחה של התנועה בעיר. 
הביקור התקיים בביתו מקורבו של נשיא 
הרב  מועצת חכמי התורה חבר המועצה 
העשירייה  בו  ונכחו  שמעון  בן  גדליהו 
הראשונה הפותחת את רשימת ש"ס בעיר 
בן  גדליהו  הרב  דדון,  אליהו  הרב  ובהם 
שמעון, הרב יעקב זכריהו, הרב ישראל בן 
ששון, הרב אברהם פרטוש, הרב בצלאל 
נתן, הרב יוסף הררי, הרב ישראל חנסב, 

הרב שי אנג'ל והרב יהודה מהצרי.
ש״ס  רשימת  נציגי  עם  הכינוס  במהלך 
הגאון  מרן  המועצת  נשיא  התבטא  אף 
מסוגו  ראשון  בצעד  כהן  שלום  חכם 
הציבור  מתוך  הנודדים  הקולות  לגבי 
בב״ב  ש״ס  מצביע  שאינו  ״מי  הספרדי: 
הוא כביכול פוגע בקדוש ברוך הוא. אני 
מבקש להודיע בשמי לכל האברכים שלא 
יטעו בדרך זו. זו חובה ופסק הלכה. והם 
של  הבית  זה    - לש״ס  להצביע  חייבים 
מרן״ אמר כשהוא לא מותיר ספק בדבריו.
מרן  הוסיף  חוצבי הלהבות  דבריו  בלהט 
לכל  קורא  ״אני  כהן  שלום  חכם  הגאון 
בב״ב:  הספרדי  הציבור  ולכל  האברכים 
לתנועה  טובה  להכיר  חייבים  אתם 
ונציגיה. מי עוד דאג למוסדות שלכם חוץ 
מהנציגים של ש״ס? ועתיד החינוך שלנו 
תלוי בידיהם, אסור אפילו לחשוב אחרת. 
השכינה.  אחר  כמהרהר  בדבר  והמהרהר 
פטור  באין  לקיימה  וחייבים  היא  מצווה 

ממנה לשום אחד". 
"הוריתי  כי  ציין  שליט"א  כהן  הגר"ש 
לבחורים  משמעי  חד  באופן  מכבר  זה 
שיסעו  ברק  בבני  הלומדים  מירושלים 
התנועה  למען  שם  ויבחרו  לירושלים 
ישנם  בעיר.  הספרדית  הרשימה  והגדלת 
הם  שחייבים  בליבם  שאומרים  אברכים 
טובה לההוא או למשנהו, ואינם מכירים 
ואינם  להקב"ה  ורק  אך  שחייבים  בכך 
מרן  שלוחו  עצמו  את  הרג  כמה  יודעים 
ש"ס  תנועת  בשביל  זי"ע  עובדיה  חכם 
מפירותיה  נהנים  שהם  הרשת  והקמת 
עד היום. וזכה זכויות שאף אחד לא זכה 

כמותן".
מי  "מסכן  אמר:  הנסערים  דבריו  בסיום 
זו  וחכמים.  תורה  לדעת  שומע  שאינו 
הספרדים,  האברכים  נלך.  ולאורה  תורה 
להיפרד  לכם  אסור  קורא:  אני  לכולם 
עם  למען  שעשה  מי  אין  ש"ס,  מתנועת 

ישראל כמו ש"ס".
מהוראותיו  הנוכחים  על  נותר  עז  רושם 
הברורים של ראש התנועה נשיא המועצת 
בשבחה  שהפליג  כהן  שלום  חכם  הגאון 
הכבירה  ובהשפעתם  ש"ס.  רשימת  של 
ידו  על  שנאמרו  המטלטלים  דבריו  של 
ולהפעיל  לפעול  הרשימה  נציגי  נשלחו 
את המטות ונקודות העשיה לקיים מצוות 

"ככל אשר יורוך"
הפעילים  הנרגשים  הדברים  בעקבות 
התגייסו כאיש אחד בלב אחד לרומם את 
ביתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק״ל 
הבית",  על  "שומרים  הכותרת  תחת 
התורנית  המעצמה  את  לחזק  שמטרתה 
ברק,  בבני  זי״ע  מרן  שהרים  האדירה 
המערכה יצאה לדרך בכל הכוח. התנועה 
דאגה במהלך השנים לחזק את המעצמה 
ישיבות,  כוללים,  עם  בעיר  התורנית 
תלמודי תורה, בתי ספר, סמינרים ואלפי 

תלמידים ותלמידות. 
ההישגים  את  בשמחה  קיבלו  הפעילים 
עם  לתנועה  להביא  שהצליחו  הגדולים 
העיר,  ראש  סגנות  תפקידי  שני  קבלת 
משמעותיים  בתיקים  יחזיקו  הם  והפעם 
העיר.  בהנהגת  ויהיו חלק מרכזי  נוספים 
הכול תלוי בציבור הגדול שיתגייס ויגיע 

להצביע בקלפי. 
בראש  הצהירו  הספרדים  העיר  רבני  כל 
חוצות לתמוך בש"ס, וקראו לכל הציבור 
הכריז  השבוע  המערכה.  למען  להירתם 
גם הרה"ג רבי יגאל כהן, מגדולי מחזירי 
הכוח  בכל  לתמוך  בדורנו,  התשובה 

בש"ס למען כבודו של מרן.
כמו״כ השבוע נציגי סיעת ש"ס בעיריית 
דדון,  אליהו  הרב  בראשות  ברק  בני 
אברהם  הרב  העיר  לראשות  המועמד 
נמרצים  מטה  ופעילי  רובינשטיין 
יו"ר  שקיים  המיוחד  בביקור  השתתפו 
סיעת ש"ס בכנסת, ח"כ הרב יואב בן צור 
צור  בן  הרב  ברק.  בבני  המרכזי  במטה 
עם  בשיחות  כי  רובנישטיין  לרב  סיפר 
הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א 
מציין  תמיד  הוא  החכמים  מועצת  חבר 
את שמחתו מכך ״שאתה מתעתד לעמוד 
שוכח  לא  הוא  ברק.  בני  העיר  בראשות 
לך את העשייה למען מוסדות התורה גם 
בקדנציה הקצרה שהייתה לך. הרב אמר 
דעת  שמקבל  אמיתי  תורה  בן  שאתה  לי 
הוסיף  עוד  התורה״.  למען  ועושה  תורה 
מצוינת של  נבחרת  לך  ״יש  צור  בן  הרב 
והמנוסה  הוותיק  בראשות  ש"ס  תנועת 

הרב אליהו דדון שיחי', נבחרת צעירה ומבטיחה שתיתן 
לזה  שתהיה  ספק  לי  אין  העיר.  למועצת  כוח  המון 
השפעה גדולה ואני שמח על כך שברשימה יש וותיקים 
שכבר  מרץ  בעלי  צעירים  לצד  שלהם  מהניסיון  שיתנו 

הוכיחו את עצמם במערכות שונות״. 
במהלך הביקור סקר ח"כ הרב בן צור את פעילות תנועת 
הובלת  חשיבות  על  הנציגים  עם  ושוחח  בעיר  ש"ס 
המהפכה בעיר. תנועת ש"ס מובילה בבחירות הנוכחיות 
את המהפכה המשמעותית ביותר מבחינתה, כאשר בני 
התורה הספרדים נמצאים בראש סדר העדיפויות. "אנו 

בתחבורה,  בחינוך,  ומהותית  אמיתית  מהפכה  מובילים 
בתברואה ובתרבות", אמרו הנציגים. "הגיע הזמן לבחור 
בבית שחתום על המהפכה הזאת ועומד להוביל שינויים 

מרחיקי לכת במועצת העיר בני ברק". 
האורחים  לכל  דדון  הרב  הודה  הישיבה  בסיום 
צעד  כל  על  פעולה  נשתף  ״אנחנו  ואמר:  והמשתתפים 
כלל  למען  יחד  ונפעל  הנכנס  העיר  ראש  עם  ושעל 
הקהילות המתגוררות בבני ברק, בעז״ה נביא להישגים 
הליטאים  הספרדים,  קהילות  עבור  משמעותיים 

והחסידים בעיר״.

התלכדות רבתית בקרב בני התורה למען הצלחת רשימת תנועת ש"ס בבני ברק

על הביתשומרים

בבני ברק

מובילים מהפכה אברהם
רובינשטיין

לראשות העיר

כ"א חשון תשע"ט



ח' חשוון תעש"ט 161617/10/18 בני ברק

"הגיע הזמן לקחת מתקציבי הארנונה של 
מגדלי ב.ס.ר ולשקם את השכונות הסמוכות"

שכונות הצפון של בני ברק אינן על סדר היום של הבחירות, הרב עמיאל זנזורי נציג השכונות המתמודד ב'הן' מתייחס לכל הטעון תיקון, ומבטיח לשנות את 
המצב • לדבריו, "הגיע הזמן להעביר מהכנסות הארנונה של מגדלי התעסוקה לשיקום השכונות הסמוכות, שסבלו את בניית המגדלים, ולהחזיר בדחיפות 

את פרוייקט שיקום שכונות"

 בכ"א בחשוון אתה חייב
נבחרת שעובדת בשבילך!

איזה לחץ... כאילו שהקול 
שלי יכריע. סך הכל פתק.

נו...
על שנתיים ארנונה שלא שילמת זה סך הכל פתק...

 אוי איך תיזזת את העיר, הפעלת את 
כל חברי הרשימה, הגעת להסדר ונדהמת 
מהשירות כשעמדת רגע לפני התמוטטות

 וכשהגיע 
פתק העיקול

סך הכל 
פתק....

לא?

אלי כהן

סיור בצפון העיר, בשכונות פרדס כץ וקריית הרצוג, מלמד שלא 
היוקרתיים  האזורים  אחרות,  בערים  כשכנותיה.  ברק  בני  הרי 
הצפון  כאילו  נראה  ברק  בבני  בצפון.  הם  והמטופחים  ביותר 

מוצפן, ואינו מקבל את היחס הראוי לו. 
קצת נתונים: בבני ברק כ200,000 תושבים, כ50,000 מהם,  גרים 
שהשכונות  אף  על  הרצוג.  וקרית  כץ  פרדס  הצפון,  בשכונות 
מונות כרבע מתושבי העיר, היחס אליהם הוא כאל חצר אחורית. 
ההזנחה צועקת כמעט מכל פינה, ערימות אשפה ופסולת בנייה 
משחק  מקום  להיות  המיועדים  במקומות  הבניינים,  בין  זרוקות 
שבורות,  והמדרכות  סדוקים  הכבישים  גדולה.  והסכנה  לילדים 

כבר שנים רבות.
בעיות התחבורה והתשתיות מרעים עוד יותר את המצב, בשעות 
העומס כל הכניסות והיציאות מקרית הרצוג לבני ברק עמוסות, 
עבודות  את  לכך  כשמוסיפים  סדירה,  לא  הציבורית  והתחבורה 

הרכבת הקלה הגובלת בשכונה, המרעידות את הבניינים, סודקות 
עוד יותר את הכבישים ופוקקות  יותר את רחוב זבוטינסקי, מה 
שמקשה עוד יותר על התחבורה הסדירה והכניסה והיציאה למרכז 
בני ברק.  גם היציאות והכניסות הצפוניות נראות יותר ככבישים 

המשרתים כפר קטן ולא שכונה בת אלפי משפחות.
לא  ביותר  קשים  בטיחות  מפגעי  בנוסף 
הציבורית,  התחבורה  מסוף  מטופלים. 
וסואן,  הומה  במקום  וממוקם  מהכיל  צר 
שנים  מספר  לפני  כבר  אלון.  יגאל  ברחוב 
ביקשו תושבי השכונה להעביר את מקומו, 
קיפחה  כשילדה  שאירע,   כבד  אסון  אחר 
אך  במקום,  אוטובוס  מפגיעת  חייה  את 

הבקשות כמובן לא נענו. 

שיקום השכונות
פעיל  נלווה  לסיור 
עמיאל  הרב  השכונות 
במוסדות  פעיל  זנזורי, 
בן  וחסד,  חינוך 
שרשית  למשפחה 
קרית  בשכונת  וותיקה 
נולד  הוא  בה   , הרצוג 
עד  מתגורר  הוא  ובה 
בראש  ובעיותיה  היום, 
ועל מנת להעלות את השכונות על  יומו  סדר 
בקשת  פי  ועל  בברכת  הוצב  הוא  המלך  דרך 
במקום  לעמוד  שליט"א,  מאזוז  הגר"מ  מרן 

השני ברשימת 'הן' שבנשיאותו, לעירייה. 
תושבים  פעם  מידי  מפסיקים  הסיור  את 
לדברים  ליבו  תשומת  את  להסב  המבקשים 
על  מצביע  מהם  אחד  שיפור,  הטעונים 
על  ומתלונן  דנגור,  ברחוב  העירוני  המקווה 
שבור  שם  הכל  נסבל,  והבלתי  הקשה  מצבו 
והוא כמעט יצא משימוש, גם עצומות שהפנו 
זנזורי  הרב  עזרו.  לא  לעירייה  התושבים 

מקשיב לפרטים ומבטיח לראות מה יוכל לעשות כבר כעת, עוד 
לפני שיבחר למועצת העיר.

גם גינות המשחקים לילדים לא מספיקות לביקוש הרב, מתלונן 
שני, והרב זנזורי משיב כי הבעיה ידועה לו, והיא תטופל בע"ה 
מיד עם כניסתו לתפקיד. אף שהוא מברך על פתיחת פארק שפירא, 
העירייה השונות  לפעול בשיתוף מחלקות  ימשיך  וגם  פעל  הוא 
להקמת גינות משחקים נוספות בשכונות, במקום המגרשים מלאי 
למקומות  לנכים  ההנגשה  נושא  גם  אותה.  הממלאים  הפסולת 
ציבוריים עולה בשיחה והרב עמיאל זנזורי מבטיח לבדוק ולטפל.

"רוב תושבי השכונה עובדים ולומדים ומלמדים בבני ברק, חובה 
לפעול לגישה הרבה יותר נוחה לעיר, ולפתוח את צוואר הבקבוק 
אומר  בחזרה",  הצהריים  אחר  ובשעות  ביציאה  הבוקר  בשעות 
הרב זנזורי ומסרטט את תכניותיו לעתיד.  "נושא שיקום שכונות 
אחרות  בשכונות  גם  לשפר  מה  שיש  נכון  מעיניי,  בראש  יעמוד 
נעשה,  זה  גם את  ו',  ושיכון  ה'  כגון שיכון  שאינן במרכז העיר, 
בגודל  תושבים  מספר  מאכלסות  כץ  ופרדס  הרצוג  קרית  אבל 

והמספרים  גובר  והביקוש  בינונית  עיר  של 
גדלים, לכן חובה לפתח אותם בקצב מהיר 
ננסה לבדוק גם את חידוש הפרויקט  יותר. 
לפני  שנפסק  שכונות  לשיקום  הממשלתי 
כשהיה".  נותר  המצב  ומאז  רבות,  שנים 
תוך דבריו הוא מצביע על מגדלי המשרדים 
העיר  צפון  בשטח  המתנשאים  וההייטק 
ואומר כי הוא מברך את ראשי העיר שהביאו 
לבנייתם והתקדמותם, אך עם זה הוא חושב 
מההכנסות  להעביר  וחשיבות  צורך  יש  כי 
שמביאים המגדלים גם לשכניהם בשכונות, 
בנייתם  בזמן  וניזוקו  שסבלו  אלו  שהם 
החיים  בשגרת  שפגע  המואץ,  ומהפיתוח 
של התושבים, ומגיע להם גם לקבל שיפור 

באיכות החיים מההכנסות האלו.
של  מרץ  מלא  רענן,  צעיר,  זנזורי,  הרב 
רואה  אתה  העיניים.  בגובה  ומדבר  עשייה 
אותו אתה מבין שמדובר במישהו שמפשיל 
הוא  כאנקדוטה  לעבוד.  ומתחיל  שרוולים, 
מספר לנו כי בבניין מגוריו מתגורר מועמד 
היחס  זאת  עם  אך  התורה,  יהדות  לרשימת 
מבטיח  הוא  כך  נשמר,  ביניהם  החברי 
שמירת  תוך  בעירייה,  בתפקידו  גם  לפעול 
כבוד של כל תושב בלי קשר להשתייכותו. 

"כל תושב ידע שיש לו כתובת לפנות אליה, 
שוויוניות,  לא  העדפות  בלא  נושא,  בכל 
ולא ישמעו תלונות  של תושבים מאוכזבים 
מוכרים  לא  שהם  בגלל  בהם  מהטיפול 
ולא שייכים אל הנציג האחראי על התחום 
ככל  נעשה  עזרתם.  את  מבקשים  הם  בו 
יותר,  מרוצים  יהיו  שהתושבים  יכולתנו  
ובפרט בשכונות אלו שאני נציגם, כבר כעת 
אני עובר ברחובות ובשבילים לצורך הכנת 
»
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תכנית אב מפורטת, לסילוק העזובה  וההזנחה הפושים בפינות 
המסחריים  המרכזים  שיפוץ  השכונות,  במרכזי  ואף  רבות 
שיזמינו אליהם קונים ומשקיעים, ותוך רישום מדוקדק של בעיות 
הבטיחות בדרכים, תמרורים, מדרכות וכבישים הטעונים שיפור 

הציבורית  התחבורה  לייעול  תכנית  והכנת  מיידי, 
למרכז העיר ולערי השדה".

מחצר אחורית לחלון ראווה

גדלה  האוכלוסייה  האחרונות  "בשנים 
בעיקר בזוגות צעירים, ויש מחסור גדול 
של גנים עירוניים, בפרט  בפרדס כץ, גם 
העדיפויות  סדר  בראש  יעמוד  זה  נושא 
על  חזק  דגש  לשים  הולכים  אנו  שלנו, 
שכונות הצפון וגם מספר 3 אצלנו, הרב 
ויחד,  האזור,  תושב  הוא  רבין  שמעון 
אותנו,  ששלחו  ישראל  גדולי  בברכת 
למקום  השכונות  את  להפוך  נצליח 
משפחות  אליו   שימשוך  אטרקטיבי 
האזור  את  להפוך  שלי  החזון  חזקות. 

ובסטנדרטים  בהתחדשות  כולה  לעיר  ראווה  לחלון 
יותר, למקום שיהיה הרבה יותר נעים לגור  גבוהים 

בו"
חזקה  תהיה  'הן'  מפלגת  כי  בע"ה  משוכנע  "אני 
כבר  קיבלה  'הן'  הקרובות.  בבחירות  ומשמעותית 
היסטוריה  ועשתה  מנדטים,   3 בתשנ"ד  בבחירות 

כששינתה דברים ששנים היו מוזנחים כאן. הפעם אנחנו מרגישים 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  במרן  שלו  האמון  את  נותן  שהציבור 
מאיר מאזוז, סומך עליו, ואנחנו כבר עובדים על המנדט הרביעי 

והחמישי.
עם הכח הזה אנחנו מתחייבים שאנחנו נהפוך את פרדס כץ, וקרית 
הרצוג לשכונות לסוג א', אם בעקבות כך יתייקרו מחירי הדירות 

זה כבר תפקידו של של שר האוצר כחלון..." מסיים הרב זנזורי.

הגר"מ מאזוז: "כולם מבורכים ואהובים, צריכים לכבד 
אחד את השני, בחירות זה לא סיבה לשנאה"

ובחרת 
בטוב

בני ברק 

בס"ד

בוחרת 'הן'

הן
יחד שבטי ישראל

בנשיאות מרן ראש הישיבה 

הרב מאיר מאזוז שליט"א

ניר 
אריאל

לראשות העיר

הזכות לבחור

הזכות לבחור
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

אלי כהן

המקומיות  לרשויות  הבחירות 
מפני  והחשש  וקרבות,  הולכות 
מביא  ומריבות,  מחלוקות 
לכל  לקרא  מאזוז,  הגר"מ  את 
להביא  החרדיות,  המפלגות 
זה.  זה את  ולכבד  כבוד לתורה, 
דוגמא  להיות  צריכים  "אנחנו 
לחילונים איך אנחנו מכבדים גם 

אם אחרים לא חושבים כמונו".
ראש  מרן  היום  שמסר  בשיעור 
הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז 
התייחס  מדרשו,  בבית  שליט"א 
וקרא  הקרובות,  לבחירות  הרב 
לכבד  ובכבוד,  בנעם  לנהוג 

אחד את השני, וכי בחירות הם לא סיבה לשנאה רק לייעל ולדרבן את 
הנציגים.

דבר  להיות  יכולה  והיא  בחירות,  של  בתקופה  עכשיו  נמצאים  "אנחנו 
מבורך, לגרום לקנאת סופרים, ותחרות טובה מי יעשה טוב יותר בשביל 

הציבור. ומאידך היא יכולה להיות עילה למחלוקת ושנאה.
לצערנו בציבור שלנו, אנחנו לא יודעים לכבד אחד את השני. אוכלים 
אחד את השני, מי שחושב אחרת, מנדים אותו, מאיימים עליו, מפחידים 
אנשים  מיני  כל  אלא  זה,  את  אומרים  הרבנים  לא  זה  ולפעמים  אותו. 
אומרים זאת בשם רבנים, וגורמים לחינם למחלוקת ושנאה. זו לא דרכה 
לאחינו  דוגמא  להיות  השני,  את  אחד  לכבד  צריכים  אנחנו  תורה,  של 
יגידו עלינו, אם הם לא מכבדים את התורה, לא  החילונים, אח"כ מה 
מבינים אחד את השני, למה שאנחנו נכבד אותה. אדרבא, צריך לפרגן 
אחד לשני, כל אחד יאמר מה טוב בנציגים שלו, במה הוא ישתדל לעזור 

לאנשים. וכל אחד יבחר מה שטוב לו.
זה  את  לקבל  מוכנים  היו  לא  כן  גם  ש"ס,  מפלגת  כשהוקמה  בזמנו 
שיקימו מפלגה חרדית נוספת, ואז עשו חרם מי שיצביע ש"ס והזהירו 
אסף  ע"ה  עובדיה  הרב  מרן  ואז  וכו',  איסור,  עושה  ש"ס  שיצביע  מי 
הסיסמא  הייתה  ומה  הציבור.  את  להרגיע  נדרים  התרת  עשינו  אותנו 
שלו: "והאלקים יבקש את נרדף". מעולם לא השתמש הרב עובדיה ע"ה 
במילים קשות נגד תנועה חרדית. רק אמר: אחרי מאה ועשרים כשדנים 
את האדם, מראים לו שהוא בנה מקווה, והוא שואל: "מתי בניתי מקוה? 
בחירות,  היו   )!( תשמ"ט  בחשון  כ"א  ביום  לו  עונים  כמוני?"  תפרן 
והצבעת לנציגים שבנו מקוואות. יש לך חלק בזה... כך הוא דיבר לא 

באיומים ולא בחרמות.
ובאמת לא היה צריך בכלל התרת נדרים, מי שעושה לשם שמים, מה 
שטוב לציבור, בורא עולם מברך אותו, בורא עולם איתו. העיקר שיהיה 

בלי שנאה ומחלוקת.
אני גר כאן בעיר, יש לנו ב"ה מוסדות רבים בעיר, ואני יודע מה קורה 
ולעשות  לקום  שצריך  וראינו  מהמנהלים,  מאנשים,  שומע  אני  פה, 

מעשה, בשביל הציבור, ולכן הקמנו מחדש את מפלגת 'הן'.
מה  וכל  לבו.  משאלות  כל  וימלא  אותו  יברך  הקב"ה  לנו,  שישמע  מי 
שמים,  ויראי  ת"ח  שהם  הארץ,  ובכל  כאן  שלנו,  הנציגים  שיעשו 
והתחייבו בפני שיעשו הכל ביושר למען הציבור, כל המעשים הטובים 

שלהם יהיו לזכותו.
ויה"ר שיעברו הימים האלו באהבה ואחוה, ויגדל כח התורה בכל הארץ, 

ונזכה לראות בביאת משיח צדקנו, בב"א".
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עו"ד אבי בלום, לונדון בית ספר לפוליטיקה

בקבינט  שיושב  היחיד  החרדי  שהשר  אחרי  יום 
מתקפות  מול  הרמטכ"ל  על  ובלהט  בנחרצות  הגן 
כמה מהשרים בסוגיית עזה, עלה ראש הממשלה על 
דוכן הכנסת בטקס פתיחת מושב החורף והגן בחום 
מרשים  טקסט  משמיע  כשהוא  התורה,  לומדי  על 
התורה  בשבח  והתפתלויות,  התנצלויות  נטול 

ולומדיה. 
כשהוא מתרפק בערגה על ביקורו בירושלים של 
וילנה, ומזכיר גם למאזינים החרדים תקופות יפות 
יותר של היהדות הליטאית, השמיע נתניהו ברבים 
לומדי  של  בזכותם  יפות  מילים 
רק  מפיו  בעבר  ששמענו  התורה, 
בחדרי חדרים, בביקוריו בבית מרן 

הגר"ע יוסף זצ"ל.
באווירת  שנפתח  הזה  השבוע 
קיבל  ואזוריות,  ארציות  בחירות, 
מפתיעה.  תפנית  יממה  בתוך 
המיני- התכנסה  השבת,  במוצאי 

כדי  התורה  דגל  של  מועצת 
לעסוק בענייני אלעד וחכמולוגיה, 
היה  נדמה  רגעים,  ובאותם 
על  להשפיע  יכולים  שהחרדים 
הבחירות האזוריות ולא הארציות. 
נחוש  החברים,  הניחו  כך  ביבי, 
את  ולהקדים  לבחירות  ללכת 
אישום  כתב  הגשת  על  ההכרזה 

בכפוף לשימוע. 
למחרת היום, התכנסה המועצת 
בענייני  לדון  כדי  האגודאית 
 - וכשהתפזרה  וחכמיה,  יבנה 
הפוליטית  המערכת  הופתעה 
המתונות  מההצהרות  כולה 
מחדש.  מסלול  לחישוב  שגרמו 
שר הביטחון איווט ליברמן, שעל 
כפי  מוקדמות  מבחירות  חושש  בעזה  המצב  רקע 
מיהר  תבערה,  מבלוני  חרד  עזה  בעוטף  שחקלאי 
לשבח את החלטתה האחראית של המועצת. נתניהו 
בתורו, השמיע את הטקסט המחמיא שלו בתגובה 
ללהיט החדש של המוזיקה החסידית מבית מועצת 
הלהיט  כי  לומר  ניתן  רבה  במידה  התורה.  גדולי 
זה  החסידי מבוסס על לחן ליטאי-ספרדי, שנשמע 
של  התורה  גדולי  מועצת  חברי  של  מפיהם  מכבר 

דגל וחכמי התורה של ש"ס. 
זכות היוצרים שמורה לחברי הכנסת מדגל התורה 
כאן  שפורסמו  עקרוניות  להבנות  שהגיעו  ומש"ס 
)בי"ס  חודשים  משלושה  למעלה  לפני  לראשונה 
תמוז  כ"ח  החייל',  למען  'האגודה  לפוליטיקה, 
התשע"ח(. ההבנות העקרוניות שבאותה עת הניחו 
הביטחון,  במשרד  המקצועיים  הגורמים  דעת  את 

התמקדו בארבע נקודות עקרוניות: 
למאגר  הנוגע  לסעיף  בנוגע  המידע:  מאגר  א. 
הישיבות,  בני  המתגייסים  של  הצה"לי  המידע 
להסרת  עקרונית  נכונות  על  בשעתו  כאן  פורסם 

הסעיף והמרתו בסעיף פחות מתריס ויותר כוללני.

הכלכלי  בפן  מידתיות:  כלכליות  סנקציות  ב. 
כי  לקבוע  שביקשה  העמדה  עקרונית  התקבלה 
ביעדים  אי-עמידה  של  במקרה  התקציבי  הקיצוץ 
חייבי  התלמידים  של  היחסי  החלק  על  רק  יחול 
קוסמטי  שנראה  הזה  השינוי  משמעות  הגיוס. 
העבודה  לנוכח  השפעה,  רבת  היא  לכאורה, 
ישיבות,  כבחורי  מתוקצבים  הגיוס  חייבי  שמרבית 
ראש'  'פר  התקציב  של  יותר  הגדול  החלק  בעוד 

מוענק לאברכים שברובם אינם חייבי גיוס.
ג. 'סעיף המטרה' של החוק: בתזכיר שהונח על 
השולחן, ההתמקדות הייתה בהחלת 'ערך השוויון'. 
בבג"ץ,  החוק  של  נוספת  פסילה  למנוע  מנת  על 
הוצע לשנות את הנוסח ולרככו על מנת שבג"ץ לא 
שהסעיפים  הקודמת,  בפסיקתו  כמו  לטעון,  יוכל 

הביצועיים של החקיקה לא הולמים את המטרה.
החרדים  הכנסת  חברי  מחודשת:  חקיקה  ד. 
ברי  היעדים  כי  סברו  אומנם  המגעים  את  שניהלו 
חרדי'  'מיהו  ההגדרה  הרחבת  לנוכח  הן   – מימוש 
והן לנוכח העובדה שהיעדים נספרים כסך הכל של 
מתגייסים לצה"ל ומשרתי השירות האזרחי – אולם 
גם כאן, כתוספת של חגורה על שלייקס, דומה היה 
הנוסח  הצדדים.  כל  את  שתרצה  נוסחה  שנמצאה 
החודשים   12 במהלך  אם  כי  היה  לבסוף  שהוצע 
היעדים  כי  יתברר  שנים(  כחמש  )בעוד  האחרונים 
חקיקה  ליזום  לממשלה  יתאפשר  מושגים,  לא 
הסעיף  במקום  זאת  הצבא,  לצרכי  בהתאם  חדשה 
המקורי שביקש לקבוע כי במידה ולא תהיה עמידה 
ב-85 אחוזים מהיעדים בעוד כשש שנים, יחול חוק 

שירות ביטחון.
ליברמן שהיה בסוד העניינים הקפיד במשך ימים 
ארוכים לשמור על זכות השתיקה. את ההכרזה כי 
לא יאפשר שינוי של פסיק בנוסח החוק, הוא שחרר 
מועצת  בשם  אולטימטום  הניח  שליצמן  אחרי  רק 
כי  הבין  המחודדים  בחושיו  איווט  התורה.  גדולי 
לאכול  גם  המחיר,  את  לשלם  גם  עלול  עוד  הוא 
את הדגים הסרוחים וגם להיות מגורש מלשכת שר 
הביטחון – עם הכרזת נתניהו על בחירות מוקדמות. 
גם השבוע הוא השמיע הצהרות כובלות, עד לרגע 
שבו הבין שמועצת גדולי התורה משמיעה מנגינת 

חתונה ולא נעימת אשכבה.

המאמץ שהושקע לפני שלושה חודשים בהסדרת 
הכנסת  חברי  ידי  על  כיום  מופנה  לצבא,  הגיוס 
עשרים  אם  ברשויות.  מצביעים  לגיוס  החרדים 
ולא  לאידיאלים  בחזרה  יופנו  מהמרץ  אחוזים 
לג'ובים, ניתן יהיה לסגור עסקה מהירה מול משרד 
מהאנרגיה  ופרומיל  מהזמן  במחצית   – הביטחון 

שנדרשו לגיבוש הסכמי חלוקת השלל.

הפה שהתיר
חודשיים  שלפני  מהתקופה  נשתנה  מה  השאלה 
תחילת  לימי  לפגרה,  הכנסת  צאת  ערב  וחצי, 
המזבח  מן  בודקין  אין  במקומה.  אינה   - החורף  
לשואלים  משיבים  שאין  כפי  ולמעלה  החסידי 
מכונסת  אלה  טרופים  בימים  הכיצד  הליטאיים, 
על  ולא  מלא,  כמעט  בהרכב  הליטאית  המועצת 
מנת להכריע בענייני גיוס וגיור, אלא כדי למנוע את 
בחירתו המחודשת של מועמד אגודאי על פני רעהו 
הדגלאי. המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינה 

וכל המפקפק - כעובד ע"ז.
מה שכן ניתן ואף רצוי לבדוק ולבחון, זה כיצד 
כבית  או שמא  כבית שמאי  הגיוס:  הלכת  הוכרעה 
ראש  בין   - שמים  לשם  במחלוקת  וכאן,  הלל. 
ישיבת אור ישראל הגאון רבי יגאל רוזן שהביע את 
עמדת המועצות הליטאית והספרדית, לבין הגר"מ 
ברזובסקי, בן האדמו"ר מסלונים שביטא את עמדת 
הלכה  הוכרעה  כי  לומר  ניתן  החסידית,  המועצת 
בהתאם לעמדת המתנגדים - בשיוכם הקהילתי ולא 

ביחס החקיקתי. 
חילופי העמדות הובאו כאן במלואם מפי כתבם 
של שני ראשי הישיבות לפני שלושה חודשים בדיוק 
)בי"ס לפוליטיקה, 'תורה שבכתב'(. את נייר העמדה 
של ראשי הישיבות הליטאיים שגיבש בשעתו הגר"י 
הירש,  הגרמ"ה  בבית  הישיבות  ראשי  בכינוס  רוזן 
ישיבת  של  סיכום  כנייר  השבוע  להקריא  היה  ניתן 
גם  אלא  דגל,  של  רק  ולא   – התורה  גדולי  מועצת 

של אגודה. 
בנוגע  ישירה,  הייתה  בשעתו  ההתייחסות 
ל"מכתבו של הגר"מ ברזובסקי שליט"א הבא לנמק 
תיקון  את  לדחות  צריכה  החרדית  היהדות  מדוע 
מן  הביטחון...  משרד  ידי  על  שהוצע  הגיוס  חוק 
הראוי להדגיש בפתח הדברים שלאור הוראותיהם 
ובפרט  האחרונים,  הדורות  גדולי  של  הברורות 
הוראתו המפורשת של מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, אין 
לחרדים,  גורף  פטור  על  נלחמת  החרדית  היהדות 
מנת  על  הישיבות,  בני  של  מעמדם  להסדר  אלא 
שכל מי שחשקה נפשו להקדיש כל עתותיו ללימוד 
התורה הקדושה לא יושת עליו עבודת הצבא, ויוכר 
לומד  שהוא  זמן  כל  נדחה,  ששירותו  כמי  מעמדו 

בישיבה או בכולל.
הפוליטיקה",  בנבכי  להבין  מתיימרים  "איננו 
אומנותם,  שתורתם  הישיבות  ראשי  וכתבו  הוסיפו 
דרים  אינם  מלאכתם  שהפוליטיקה  ומקורבים 
בביתם, "אך אין לאף אחד ביטוח שהממשלה הבאה 
אכן תצטרך להישען על המפלגות החרדיות ]וכבר 

נעימה חסידית 
בלחן ליטאי 

במוצ"ש התכנסה 
המיני-מועצת של 
דגל כדי לעסוק 
בענייני אלעד 
וחכמולוגיה. למחרת 
היום, התכנסה 
המועצת האגודאית 
כדי לדון בענייני יבנה 
וחכמיה. הלהיט 
החסידי מבוסס על 
לחן ליטאי-ספרדי

 הלכה כמותו.
 ראש ישיבת
 אור ישראל
הגר"י רוזן
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שאותו  לוודאי  קרוב  וגם  כזכור[,  לעולמים,  היה 
בג"צ ימנע כל תיקון שהוא שייטיב יותר מהתיקון 
המוצע. בוודאי שומה עלינו לאחד כוחותינו לשפר 
למזער  ניתן  ספק  וללא  המוצע,  החוק  סעיפי  את 
שאחינו  ותקווה  בתפילה  הכלכליים,  הנזקים  את 
שאין  להבין  עיניהם  יפקחו  והטועים  התועים 
בבניין  ההשקעה  כמו  המדינה  בביטחון  השקעה 
וקיום הישיבות הקדושות. והאמת והשלום אהבו". 
האמת יצאה השבוע לאור כשהתברר שהמחלוקת 
יותר  היא  התורה  גדולי  מועצות  בין  שהתגלעה 
נצטרך  השלום  לפעמי  מהותית.  ופחות  סמנטית 
הצללים  וינוסו  הבוחר  יום  שיפוח  עד  לחכות 
היהדות  על  ופירוד  מחלוקת  חשכת  שמטילים 

החרדית, ללא כל סיבה אידיאולוגית והגיונית. 

ייאוש נוח 
הרכבות כבר יצאו מהתחנה, ועל אף שהן שועטות 
המפגש  נקודת   – הקרקע  לפני  שמתחת  במנהרות 
שבה תתנגשנה זו בזו בעוצמה, ידועה מלכתחילה. 
המשא-ומתן  לגישור,  ניתנים  ולא  כמעט  הפערים 
חמישה  בעמדותיהם.  מתבצרים  והצדדים  תקוע 
לאן  להכריע  תצטרך  והמדינה  מהיום  חודשים 
הקואליציה  משליטת  יצא  שכבר  בתהליך  פניה, 

והממשלה. 
היה  הזה  הפתיח  הנוכחי,  השבוע  לראשית  עד 
ישראל.  למדינת  בנוגע   – מירושלים  להיכתב  יכול 
לבחירות  עיניהם  נשאו  ויועציה,  שריה  ראשיה, 
2019 הקרוב. הנציגים שלנו, שעטו  בסביבות מרץ 
בלי  לנתב"ג.  מירושלים  הרכבת  כמו  המסילה  על 
מטרה ובלי תחנה סופית של טובת הציבור, כשתחנת 
ג'ובים ושררה הפכה לתחנה הסופית.  הביניים של 
מאווייהם  כל  את  השקיעו  החרדים  הציבור  אישי 
בתקופה האחרונה בענייני הברקזיט המפלגתי של 
הגיוס  שסוגיית  היה  נדמה  ולרגעים   – התורה  דגל 
פרחה מזיכרונם. באה החלטת מועצת גדולי התורה 
שולטים  עדיין  האחראים,  שהמבוגרים  והוכיחה 

בכיפה.
בארצי ובמוניציפאלי, בעניינים של מעלה ומטה, 
והתסכולים  התסבוכות  השבילים,  הדרכים,  כל 
המצב   – מסתבר  בלונדון  אך  לירושלים,  מובילים 
הנימוס  הקרירה,  האווירה  שבעתיים.  מורכב 
המאופק והשמש הלונדונית המלטפת – לא גורמים 
להיראות,  רק  אולי  נוח.  יותר  להיעשות  לייאוש 

במלאכותיות מה. 

בירת הממלכה המאוחדת גועשת ורועשת לקראת 
מרץ הקרוב - המועד האחרון שבו נדרשת בריטניה 
להחליט כיצד יבוצע הברקזיט עליו הוחלט במשאל 
ראשת  מכנסת  במיוחד,  סתווי  אוויר  במזג  העם. 
מפגשים  של  רצף  מיי  תרזה  בריטניה  ממשלת 
לחצות  שיאפשר  מתווה  להציג  בניסיון  דחופים 
ללכת  תרצו:  אם  או  בצליעה.  אם  גם  התמזה,  את 
הבריטים  למצביעים  ולתת  האירופי  האיחוד  עם 

להרגיש בלי.
ראש  בבית  המהלומות  חילופי  של  האטרקציה 
הממשלה ברחוב דאונינג 10, מרתקת יותר מחוויית 
בית  סביב  בקינגהאם.  בארמון  המשמרות  חילופי 
ראש הממשלה התקבצו השבוע אזרחים מודאגים, 
 – ובאים  שיוצאים  השרים  צוהלים.  תיירים  לצד 
אינם מזוהים עוד בהתאם לשיוכם המפלגתי, אלא 
תומכי  מהאיחוד.  הפרישה  בשאלת  עמדתם  לפי 
ישבור  שלא  רך  בברקזיט  שמעוניינת  מיי  תרזה 
מול  לאיחוד,  בריטניה  שבין  היחסים  את  לחלוטין 
תומכי שר החוץ המתפטר בוריס ג'ונסון - טראמפ 
סטייל - שלועג לרפיסות שמפגינה מיי מול פקידי 

האיחוד האירופי בבריסל.
בחירתה  את  חבה  מיי  תרזה  הממשלה  ראשת 
דיוויד  הפופולרי  קודמה  של  השגויה  לבחירה 
הפרישה  בשאלת  עם  משאל  שהבטיח  קמרון, 
מהאיחוד – מתוך ודאות פנימית שהתוצאה תהיה 
ממשלה  ראשי  בשרם  על  שחוו  התובנה  שלילית. 
הבחירות  את  להקדים  רצו  שאצו  ישראליים 
ראש  כאן.  גם  התממשה   – מהתוצאות  והופתעו 
בתדהמה  הוכה  המאוחדת  הממלכה  ממשלת 
העם.  במשאל  ניצחו  האירופי  האיחוד  כשמתנגדי 
ישראלית,  פוליטית  מנטליות  עם  ממשלה  ראש 
כראש  המאבק  את  ומנהל  בלשכתו  מתבצר  היה 
כך  הכל  הבריטית  הפוליטית  בתרבות  הממשלה. 
מן  שזכתה  מיי  תרזה  בכיסאו.  שילם  קמרון  שונה, 
ההפקר, נראית גם בחלוף שנה וחצי בתפקיד, כמי 

שנועלת עקבים גבוהים למידותיה.
ובא,  קרב  הפרישה  ליישום  שנקבע  המועד 
תכנית  בינתיים  אין  בריטניה  ממשלת  ולראשת 
שבין  הפיננסיים  היחסים  בשאלת  לא  עבודה: 
החברות  ובסוגיית  לבריטניה  האירופי  האיחוד 
לא  לונדון;  את  לנטוש  שמאיימות  הבינלאומיות 
לאיחוד  בריטניה  בין  הפתוחים  הגבולות  בעניין 
בריטניה  שבין  היחסים  במתווה  לא  וגם  האירופי; 
על  להכריז  שעלולות  וסקוטלנד  אירלנד  לצפון 
אלא  האירופי,  מהאיחוד  לא   – משלהן  ברקזיט 

דווקא מהממלכה. 
מצע  ומקדם  מאז  היה   – ומדיני  כלכלי  שקט 
הרי  מופר,  כשהשקט  בגולה.  החיים  ליהודים  נוח 
שאדמת האי שהייתה יציבה תחת רגלי היהודים גם 
במלחמת העולם השנייה, הולכת ומזדעזעת. האיום 
הנוכחי משתקף בדמותו של מנהיג הלייבור ג'רמי 
קורבין – "שונא מדינת ישראל ולא שונא ישראל", 
הקהילה  מראשי  כמה  באוזניי  שהדגישו  כפי 
עצמם  את  כל  קודם  לשכנע  שמנסים  היהודית, 
הרועשים  הקולות  חרף  טובים,  עדיין  שהחיים 

והמראות הקשים. 

עקיפה משמאל
ומתמיד  מאז  נחשבו  הלייבור  מפלגת  מנהיגי 
הקודם  בעשור  שבהם  כשהבולט  ישראל,  לאוהדי 
התחלפה  הזאת  המתונה  האהדה  בלייר.  טוני  היה 

היהודיות  בקהילות  עזה.  בשנאה 
בממלכה מביטים בעיניים קרועות 
השתלטות  בתופעת  לרווחה 
השמאל הרדיקלי והאנטי-ישראלי 

על המפלגה. היו צרינו לראש.
הקהילה  על  שהתרגשה  הצרה 
- מאחדת בין יריבים. בבית חב"ד 
הרב  בראשות  גרין  בגולדרס 
בבית  כמו  גליצנשטיין,  שניאור 
הכנסת תורת חיים בגולדרס גרין, 
לונדון  בביה"ד  אב"ד  בנשיאות 
אירופה  רבני  ועידת  נשיא  וסגן 
הגאון רבי יונתן אברהמס - תלמיד 
חכם ליטאי בעל מאור פנים שיכול 
ישראל  באהבת  קורס  להעביר 
לרבנים ישראליים - נשמעת אותה 

מנגינה מודאגת וחרדה. 
מתכנסת  חיים  תורת  בקהילת 
אורתודוקסית  חבורה  שבת  מדי 
ואנשי  חשבון  רואי  של  מגוונת 
אם  דין.  עורכי  לצד  עסקים 
אותנטי  חרדי  קולות  מאגר  יש 

רק  כאן.  נמצא  שהוא  הרי   – הלייבור  למפלגת 
שבתקופה האחרונה אי אפשר למצוא תומך ליברלי 
ניתן לממש באוויר, את  אחד לרפואה. את החשש 

האכזבה אפשר לחוש בכל פינה.
אבל לא רק בארזים החרדים נפלה שלהבת, אלא 

בצד  שנמצאות  היהודיות  הקהילות  בקרב  גם 

לא רק בישראל 
המתפצלת אלא גם 

בממלכה המאוחדת, 
המון העם חדל 

מלהלך כפתי אחר 
מכתבים וחתימות. 

ההתייחסות היא 
בערבון מוגבל. 

הכסף יענה את הכל 
ולפעמים גם את 

הקול

אחריות חסידית מחייבת. ישיבת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל
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עו"ד אבי בלום, לונדון בית ספר לפוליטיקה

השני של המפה. עו"ד דניאל כהן, עומדת בראש 
השאר  בין  העוסקת  מצליחה  דין  עורכי  פירמת 
רפורמית  שלה  הקהילתית  השייכות  הגירה.  בדיני 
יותר מאשר אורתודוקסית ומפלגת הלייבור אמורה 
בענייני  פגשתיה  טבעית.  כתובת  עבורה  להוות 
בראשות  הלייבורית  שהכתובת  לי  והסתבר  עבודה 
על  אזהרה  כתובת  מבחינתה,  גם  כיום  היא  קרבין, 

הקיר באותיות קידוש לבנה. 
את הסיפור העגום של הפיכת הלייבור ממפלגת 
שטופת  רדיקלית  למפלגה  מתונה  מרכז-שמאל 
לפתוח  פזיזה,  אחת  בהחלטה  פה  תולים  שנאה, 
להתפקד  בריטי  אזרח  לכל  ולאפשר  השורות  את 

למפלגה תמורת סכום זניח של 8 פאונד. 
היה  לגיהנום,  הדרכים  כל  כמו  הזה,  התהליך 
אחרי  השורות,  ריענון  של  טובות  כוונות  רצוף 
המפלה של מועמד הלייבור אד מליבן מול דיוויד 
באותה  הרצוג  מול  נתניהו  כמו  השמרני.  קמרון 
תקופה, הוביל מליבן על קמרון בסקרים, אך הובס 
פרשני  אהדת  חרף  בקלפיות 
בלייבור  הבריטיים.  הערוצים 
והחליטו  נכשלה  שהשיטה  הבינו 
המועמד  בחירת  כוח  את  להעביר 
של  לידיהם  הנציגים  מידי 

המתפקדים.
ארגוני  נצלו  הזאת  הפרצה  את 
מכל  שפקדו  הקיצוני,  השמאל 
מה   – משמאל  ועקפו  ליד  הבא 
הממלכה  בכבישי  שנחשב 
לבלתי  ההגה,  כיווני  מהופכת 
חוקי. השוליים הפכו למיינסטרים 
והמהוגנים  האותנטיים  והנציגים 
הפכו  בפרלמנט  המפלגה  של 
של  האקט  רלוונטיים.  לבלתי 
בתחילה  נראה  קורבין  בחירת 
של  בארונה  האחרון  כמסמר 
המפלגה, אבל במערכת הבחירות 
הביאה  מיי  שתרזה   - האחרונה 
להקדמתה בביטחון עצמי מופרז, 
למרחק  כשהגיע  קורבין  הפתיע 
נגיעה מבית ראש-הממשלה. ככל 
שתרזה מיי הכושלת מאריכה ימים 
בתפקידה, האיש המוזר והקיצוני הזה, נראה לפתע 

בעיני הבריטים כאלטרנטיבה ראויה.

גזירת הברקזיט
רבה הראשי של הממלכה, הרב אפרים מירביס, 
נטולת  ממלכתית  לדמות  נחשב  שנים  שבמשך 
מילה  מפיה  לחלץ  ניתן  שלא  פוליטית  זהות 
השתיקה.  מחסום  את  שבר  בקונצנזוס,  שאינה 
של  בחירתו  מסכנת  והזהיר  פומבית  יצא  הוא 
קורבין לראשות הממשלה במילים ברורות וחדות. 
בהפגנה שהתקיימה במנצ'סטר בערב ראש השנה, 
קרא  הוא  יהודיים,  ארגונים  עשרות  בהשתתפות 
צברית  בעברית  תשובה.  לעשות  קורבין  לג'רמי 
אך  טובה,  שנה  של  נימוסי  איחול  כמו  נשמע  זה 
כשהדברים נאמרים באנגלית בריטית מנומסת מפיו 
של רב ראשי ממלכתי - זוהי כמעט קריאה להפיכה.

היהודים  המפגינים  התפזרו  מהוגנים  כבריטים 
נתנו  ובכך  המלכה',  את  נצור  'אלוקים,  בשירת 
שורה  יהודית.  הפנים  המערכה  לתחילת  האות  את 
מנגד  חתמה  אורתודוקסיים  רבנים  של  מכובדת 
מפלגת  מנהיג  של  לתקיפתו  המתנגד  מכתב  על 
כי  יותר  מאוחר  טענו  מהרבנים  כמה  הלייבור. 
כי  הסבירו  אחרים  חתימותיהם.  את  מזהים  אינם 
דבריהם הוצאו מהקשרם. הן בעברית והן באנגלית, 
 – ובירושלים  ברק  בבני  כמו  ובמנצ'סטר,  בלונדון 
גרועות  נשמעות  הזה,  מביכות מהסוג  התחמקויות 

וצורמות באותה מידה. 
מגינויו  להירתע  פנים  נשואי  רבנים  מביא  מה 
האיסור  הוא  השורשי  ההסבר  ישראל?  שונא  של 
העקרוני של התגרות בגויים, אך במקום שלעקרון 

האיסור   – כספי  מהפסד  ממשי  חשש  גם  מתווסף 
בקהילה  יתירה.  וחומרה  תוקף  משנה  מקבל 
עם  המזוהות  עמותות  שראשי  מספרים  היהודית 
הלייבור ומעבירות כספי תמיכה לכמה מהמוסדות, 
היהודית  שההתגרות  עוקפות  בדרכים  הזהירו 
בישראל  רק  לא  תקציבים.  לעצירת  תגרום  הזאת, 
המתפצלת אלא גם בממלכה המאוחדת, המון העם 
חדל מלהלך כפתי אחר מכתבים וחתימות, עצומות 
מוגבל.  בערבון  היא  ההתייחסות  קוראים.  וקולות 

הכסף יענה את הכל, ולפעמים גם את הקול.
בכלכלה.  הקללה  מתליית  יותר  קל  דבר  אין 
החרדית  הקהילה  השטח,  לפני  מתחת  כי  מסתבר, 
מתמודדת עם איום לא פשוט - שהביא להתעקשותם 
של כמה מהרבנים לאטום אוזניים משמוע ולנסות 
כל  עם  טובים  יחסים  על  לשמור  בכוח  כמעט 
הצדדים. תכנית לימודים חדשה של משרד החינוך 

החינוך  מוסדות  בכלל  להנחיל  מחייבת  הבריטי 
תכנים של לימודי אבולוציה והכרת דתות אחרות, 
וזאת על רקע תחקיר תקשורתי שנעשה בבתי הספר 

המוסלמיים שמחנכים לשנאת זרים.
הספר  בתי  על  רק  לא  מאיימת  הזאת  התוכנית 
המתוקצבים, דוגמת בית יעקב, אלא גם על תלמודי 
הגבוה  הלימוד  שכר  הפרטיות.  והמסגרות  התורה 
אלפי   – התקציב  נטולי  הספר  בבתי  שמשולם 
שמשלמים  בודדות  מאות  לעומת  בשנה  פאונדים 
תלמידים במוסדות נתמכים – היווה עד היום חומת 
מגן מפני פיקוח הדוק על תכנית הלימודים. לא עוד. 
ההשתלטות  את  באיחור  שגילו  הלונדונים 
המוסלמית על שכונות שלמות בעיר הבירה, מנסים 
לנעול את האורווה אחרי שהסוסים הערביים יצאו 
ממנה בדהרה. לפני חמש שנים ביקרתי בבית ספר 
מאות  לראות  ונדהמתי  לונדון  במזרח  מוסלמי 
תלמידים מוסלמים שמתחנכים בערבית ומסתובבים 
בלבוש מוסלמי אותנטי. ממשלת בריטניה שארגנה 
רב- ערכי  כמפגש  זאת  הציגה  הסיור,  את  בשעתו 
תרבותי של החלפת דעות בין דתות ותרבויות. חמש 
הזה  שהערוץ  הבריטים  את  לימדו  שחלפו  השנים 

הוא חד כיווני.
בתקשורת  האחרונה  בשנה  שנערך  בתחקיר 
שמונחלים  הלימוד  חומרי  נחשפו  הבריטית 
את  שמכיר  מי  הפרטיים.  המוסלמיים  הספר  בבתי 
המקבילה הישראלית לא ייפול מכיסא התלמיד, אך 
מתחנכים  לאפם,  שמתחת  לגלות  נדהמו  הבריטים 

והסתה  למערב  טהורה  שנאה  על  תלמידים  רבבות 
חמורה נגד כל מי שאינו מוסלמי.

מפתיעה  הלא  התגלית  של  הישירה  התוצאה 
הממלכה  של  מטרה  מכוונת  החלטה  הייתה  הזאת 
המערכת  כלל  על  סבלנית  לימודים  תכנית  לאכוף 
החינוכית. כדי שלא לצייר את התוכנית בגוון גזעני 
גם על הקהילה  אנטי-מוסלמי, היא הוחלה בשווה 
היהודית. על חטאי המוסלמים – משלמים היהודים, 
ובקהילה החרדית שוברים את הראש ומטכסים עצה 

כיצד להתמודד עם האתגר. 
כותרות  גורר  היה  בישראל  הזה  מהסוג  תרחיש 
של הלם ותדהמה נגד הגזירות החינוכיות האיומות, 
אבל כאן - להתמודדויות יש גוון מעשי ולא הצהרתי. 
בתבונה,  להתמודד  צריך  הזה  מהסוג  דברים  "עם 
שיף  נפתלי  הרב  אומר  בדיבורים",  ולא  במעשים 
שעומד בראש ארגון 'נצח' שמאגד פעילות יהודית 
ענפה בבתי ספר ובקמפוסים בבריטניה, והוציא רק 

בשנה האחרונה 75 משלחות למסעות זהות יהודית 
מעבר לגבולות הממלכה. 

בין  בישראל  לחיים  בניגוד  נכרים  בין  בגלות 
עד  להיאבק  הפריבילגיה  את  כנראה  אין  יהודים, 
הוא  פוסק  הבלתי  והצורך  האחרונה,  הדיו  טיפת 
להתנהל כל העת בתבונה, להגיב במתינות ולהכיר 
במגבלות המיעוט. ורק לחשוב כמה נאומים חוצבי 
להבות, הצהרות ואיומים היינו מרוויחים אם 'גזירת 
ולא  בירושלים  מתרחשת  הייתה  הזאת,  הברקזיט' 

בלונדון.

שבת וינפש
יום שישי, חמישי במושגים יהודיים - אם לתרגם 
את שבוע העבודה הנכרי לשבת היהודית. הלונדונים 
שמגיעים לתחנות הרכבת התחתית מופתעים לגלות 
שערים נעולים. שלושה קווים מרכזיים של הרכבת 

התחתית במרכז לונדון סגורים לרגל שיפוצים.  
להשבית  צריך  אותה  לתקן  וכדי  תקלה  "הייתה 
שעומד  המפקח  מסביר  עבודה",  ליום  הרכבת  את 
במקום. איש לא תמה מדוע לא לדחות את העבודות 
זאת  למועד השבתון ביום ראשון וכשאנו שואלים 
מרים  בתשובה  האיש  טיפוסית,  צברית  בחוצפה 
גבה: "ולעובדים שלנו לא מגיע לנוח?" הוא שואל 

וחוזר לעבודה.
מגוי   - תורה  גם  לפעמים  תאמין.  בגויים  חכמה 

של שישי.

תכנית לימודים 
חדשה של משרד 
החינוך הבריטי 
דורשת להנחיל לימודי 
דתות ואבולוציה. ורק 
לחשוב כמה נאומים 
חוצבי להבות היינו 
מרוויחים אם 'גזירת 
הברקזיט' הייתה 
מתרחשת בירושלים 

אין משפצים ביום המנוחה. הרכבת התחתית של לונדון, השבוע
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"מי שרבותיו אמרו לו להצביע למישהו 
אחר, שלא יעז להצביע לי"

יצחק פינדרוס, מועמד מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ונשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן לראשות העיר אלעד, 
מדבר על הכל • על סוגיית האפליה: "נדרשת עבודה סיזיפית קשה" • על הבחירות: "לא צריך להבעיר 

מחלוקת בציבור החרדי בשביל אלעד" • שולח מסר ישיר לפרוש: "עמוד במילה שלך ואני מתחייב שתהיה 
חלק מהנהגת העיר" • וגם: התכניות לניהול העיר, היחסים עם ש"ס וברק צברי והעתירות המשפטיות.

ישראל פריי

הקרובה  הבחירות  מערכת  הדרמות של  כל  את  לזקק  נצטרך  אם 
אלעד  שהעיר  ספק  ללא   - חרדיים  הפנים  הכוחות  יחסי  מבחינת 
מונחת  כתפיה  שעל  אחת  דמות  נחפש  אם  הבכורה.  את  תיקח 
התורה'  'דגל  בכיר  קלה.  פינדרוס  ביצחק  הבחירה   - האחריות 
פוליטית,  התגוששות  במרכז  נמצא  לאלעד,  מירושלים  שהובהל 
כשגם 'דגל התורה' וגם ש"ס הפקידו בידיו את כל הקלפים, ועליו 

הוטלה המשימה להתמודד מול ראש העיר ישראל פרוש.
בשבוע האחרון נערך במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
ובהשתתפות מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, כינוס של רבני 
הגרב"ד  גם  ובהם  ישראל  גדולי  בראשות  אלעד,  בעיר  הקהילות 

פוברסקי והגרמ"ה הירש, למען בחירתו של פינדרוס. 
הגאון רבי אליהו מן הכריז בשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
פה  "האסיפה  לפינדרוס:  להצביע  שחייבים  הברורה  דעתו  את 
היא ממש דברי החזון האיש שמדברים על גופי תורה, והתאספנו 
במקום של התורה עצמה. אני רוצה להקדים", המשיך הגר"א מן. 
היות  בשמו.  למסור  רבינו  ידי  על  התבקשתי  האלה  "שהדברים 
לא  זה  אלעד,  בעניין  מהבית  פה  שנעשה  שמה  מערערים  שיש 

על דעתו, ביקש ממני רבנו לומר': חובה על כולם, מכל 
העדות והחוגים, להצביע ולפעול להצלחתו של רבי יצחק 
ולרשימה של דגל התורה ככל האפשר, ונזכה שיתקדש שם 
זה התורה עצמה,  עוד פעם. הרב פוסק,  ידנו.  על  שמיים 
הרב פוסק: חובה, לא מדברים על מצווה, חובה על כולם, 
כל העדות והחוגים, להצביע, זה דבר ראשון אבל יש פה 
עוד מילה, לפעול להצלחתו ככל האפשר ונזכה שיתקדש 

שם שמים על ידנו". 

"קבלת פנים מדהימה"
מנסה  לא  פינדרוס  הראיון,  כל  לאורך  ההפתעה,  למרבה 
בעיר  "הצנחתו"  עובדת  שבחדר,  הגדול  מהפיל  לברוח 
לצורך ההתמודדות, נושא שמשמש כלי ניגוח מרכזי בידי 
לדעתו  וכשנשאל  מייפה,  ולא  מטשטש  לא  הוא  יריביו. 
ומסביר  מתנצל  כמעט  הוא  סבוכות,  מקומיות  בסוגיות 
שכתושב בן כחודש אין לו זכות להביע דעה נחרצת, אלא 
מצדו  כשהוא  והתושבים,  הנציגים  עם  יחד  לעבוד  עליו 

פעילות  של  יובל  בחצי  שרכש  הרב  הניהולי  הניסיון  את  יציע 
ציבורית.

למה אתה חושב שהנך ראוי להיות ראש לתושבי אלעד?
"העיר אלעד אמורה לעבור תנופת פיתוח רצינית, גם בהרחבתה 
ואפשר  לעשות  דברים  הרבה  יש  עצמה.  בעיר  וגם  העתידית 
להביא לאלעד יותר, הרבה יותר. אני מביא איתי 25 שנות ניסיון 
שגדולי  הסיבה  וזו   – מורכבים  בפרויקטים  וטיפול  מוניציפאלי 

ישראל בחרו בי לתפקיד".
תן דוגמאות.

עליו  נושא ששמתי  נוער חרדי מתמודד,  כללית של  תופעה  "יש 
הרבה מאד דגש בתפקידיי; בהקמת מסגרות, בפרויקטים למניעה, 
תכניות גם להורים וגם לילדים, הדברים יכולים וצריכים לבוא יותר 
לכדי ביטוי באלעד; יש את מוסדות הציבור שצריך לשדרג, בתי 

כנסת שצריכים בנייה, והמשכת תנופת הבאת הישיבות לאלעד".
במדינת  אסטרטגי  הכי  במקום  נמצאת  אלעד  דבר,  של  "בסופו 
לו,  מחוצה  היא  שני  מצד  דן  גוש  בתוך  היא  אחד  מצד  ישראל. 
מבחינת  רגילה,  בלתי  כלכלית  תנופה  באלעד  להיות  יכולה  לכן 

תעסוקה והכנסות, אין סיבה שהיא לא תהיה עיר עצמאית".
לדעת רבים פרוש היה ראש עיר מצוין שהביא לפיתוח, לשגשוג 

ובעיקר לשקט, למה לשנות?
"פרוש אמר מראש – גם ל'דגל' וגם לתושבים – שהוא בא לחמש 
שנים. זה היה הסיכום איתו עם המפלגות ועל דעת התושבים. לכן 

אני מתפלא בכלל על עצם התמודדותו".
פרוש היה ראש עיר טוב?

"אני מעריך שכן. זה שהוא היה טוב - לא אומר שאי אפשר לעשות 
יותר, וזה שאפשר לעשות יותר - לא מוריד ממנו".

במידה ותזכה, איזה תפקיד אתה מייעד לישראל פרוש?
"כמי שתרם הרבה לעיר, אני חושב שהוא צריך להמשיך ולהיות 
יתנהל מו"מ  היוודע תוצאות הבחירות,  חלק מהעשייה. מיד עם 

קואליציוני הגון וישר".
כתושב טרי, איזה דבר הופתעת לגלות על אלעד?

וההיכרות  פנים  הקבלת  באמת,  מדהימים,  תושבים  שם  "יש 
שהתפעלתי  הדברים  אחד  מדהימים.  היו  התושבים  עם  האישית 
במיוחד זה לראות את הגיבוש המדהים של הקהילות - ואגב, צריך 

לדאוג להם ולשדרג אותם, לענות לצרכים השוטפים, לדאוג לרבני 
כל הדברים האלה מגיעים לפסיפס  הקהילות לצרכי הישיבות – 

עירוני-תורני מיוחד במינו".

"אנחנו לא מנהיגים אלא מונהגים"

מאיש 'דגל' מובהק, הפכת לנציג משותף ל'דגל' ולש"ס, איך זה 
מרגיש?

בתפקידים  הייתי  הזמן  רוב  הציבוריות,  שנותיי   25 "משך 
ממלכתיים, שעסקו בכולם באופן שווה. קח את הקדנציה הקודמת 
צמוד  באופן  מש"ס  המועצה  חברי  עם  שעבדתי  בירושלים  שלי 
ויומיומי, יחדיו ייצגנו את צרכי כל התושבים, בביתר עילית, שם 
ציבור מצביעי 'דגל' היה רחוק מלהיות רוב התושבים וכראש עיר 
הוכחתי שאני של כולם, ספרדים, ליטאים, חסידים, מודרניים יותר 
ופחות, כולם הרגישו שאני ראש עיר שלהם. הייתי העוזר של ראש 
עיריית ביתר עילית הראשון, משה ליבוביץ', שם בכלל לא עסקתי 

בנושאים קהילתיים".
"ואתה יודע מה, בכלל, רוב שנותיי הציבוריות בכלל לא עסקתי 
בנושאים פנים-קהילתיים אלא נושאים כלליים של הציבור החרדי. 

שילבתי ידיים גם עם נציגי 'אגודת ישראל' וגם עם ש"ס בנושאים 
רלוונטיים, גם בעיסוקי בשנים האחרונות במכון החרדי אני עוסק 
בנושאים כלליים של כל הציבור החרדי, ומי מדבר על תיקי שפ"ע 
ותחבורה שהחזקתי, זה נראה לי פשוט, אני נציג ציבור של כולם".
אחת הסוגיות שנוגעות בקו התפר האשכנזי-ספרדי, היא אי קבלת 

תלמידות ספרדיות לבתי ספר וסמינרים – איך תתמודד עם זה?
"תראה, בקדנציה הקודמת בירושלים החזקתי בתיק חינוך חרדי, 
לקחתי אחריות מלאה וטיפלתי ברמה האישית בכל תיק. אגב, מי 
שהיה קנאי מאד לנושא היה מרן הרב אלישיב זצ"ל, שהייתה לו 
וככה  זה תמיד בער בו  וכאב את דמעות העשוקות.  דעה נחרצת 
הוא הורה לי לפעול. לא תמיד הכותרות התקשורתיות-קוסמטיות 
יתהלל  ובינינו, אל  צריך לשבת, לשבור את הראש,  הנכונות,  הן 
חוגר כמפתח, אני לא יכול כתושב שגר חודש לפתור הרגע את כל 
העולם, אבל מבחינתי, לא יהיה שיח של ספרדים-אשכנזים, נגד 
חינוכית  אחריות  מתוך  לבנות  החינוך  טובת  ורק  אך  תהיה  עיניי 
וציבורית לכלל הבנות. אחריות כלל ציבורית לא מגיעה בכותרות 
והצהרות לא פותרות משברים, אלא רק עבודה סיזיפית קשה שאני 

אתן בה את כולי".
ישנה תחושה בקרב התושבים שבאת לאלעד כאילוץ, לו יכולת, 

היית בוחר להמשיך את דרכך בירושלים...
מתוך  הגעתי  התפקידים  מירב  אל  הציבוריות,  שנותיי  "בכל 
קריאה, לא מתוך תכנון ובחירה, נקראתי אל הדגל. החינוך עליו 
אלא  מנהיגים  לא  שאנחנו  הוא  לילדיי  מנחיל  אני  ואותו  גדלתי 
מונהגים, אנחנו פועלים בכוח המשלח, עד היום הייתה לי ס"ד, 

ובטוח שהיא תמשיך ללוות אותי".
בעבר כבר היה לך ניסיון כושל בהתמודדות מול שלומי אמונים, 

עם רובינשטיין בביתר, אתה לא חושש מתסריט חוזר?
 15-17% מנתה  דגל  בביתר  דיוקם,  על  הדברים  את  נשים  "בוא 
מהתושבים, לאלעד אני מגיע עם תמיכת מפלגות שמונות כ-70% 
מהתושבים, כך שזה לא דומה. אבל בסופו של דבר, הבחירה כאן 
היא האם אנחנו נאמנים לגדולי ישראל או לא, אלו שתי האופציות. 
בנוסף, אני בא להציע את הניסיון, המקצועיות והשוויון איתם אני 
עובד ואני חושב שזה מרכול שיכול להימכר בשיווק נכון. כשאני 

מגיע עם הרכיבים האלו, רקורד וניסיון ובשליחות רוב מניין ובניין 
של מנהיגי העיר – אני מרגיש רגוע ועושה את שליחותי בשמחה".
ובכל זאת, אתה במערכת בחירות לא קלה, לא מתגנב חשש קל?

"אני בא בברכת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, בברכת נשיא 
גדולי  מועצות  חברי  ובברכת  כהן,  שלום  חכם  מרן  ה'מועצת' 

התורה, אני ממש לא לחוץ".
יש את הציבור החסידי שרבותיו תומכים בפרוש, אתה מצפה מהם 

שיצביעו עבורך?
יעז  שלא  רבותיו,  כהוראת  יעשה  אחד  כל  לא.  "ממש  מזדעק: 
יהודי שרבותיו הורו לו להצביע למישהו אחר – ללכת ולהצביע 
לי, זה דבר שלא מתקבל על הדעת ונוגד את כל החינוך שלי, אני 
לא חושב שבשביל אלעד צריך לשרוף את הציבור החרדי. בסיס 
באלעד  והבחירות  התורה,  גדולי  לדעת  הציות  זה  שלנו  הקיום 
מי   – ברורה  הכי  ובצורה  משמעית  חד  זה.  של  הפרה  שווה  לא 

שרבותיו אמרו לו להצביע למישהו אחר, שלא יעז להצביע לי".
מה דעתך על ברק צברי?

לעבוד  אלעד, אשמח  יהודי מהפעילים של  עוד  להכיר  "שמחתי 
איתו יחד בשותפות מלאה ולקדם יחד את העיר".

"צריך לשנות את השיח"

הת את  לפסול  שמבקשות  משפטיות  עתירות  נגדך  ־עומדות 
מודדותך...

"אני חייב לומר לך, יש הרבה דברים שמתנהלים פה בכוחניות, 
ויש מעשים שלא יעשו. כשמועמד חרדי שוכר חוקרים פרטיים 
מקום  אין  ואחרות,  כאלו  באצטלאות  עתירות  ומגיש  אחריך 
אצלנו למעשים כאלה, אלו דברים לא מקובלים. אחד הדברים 
מכובד,  להיות  שצריך  השיח  את  זה  באלעד  לשנות  שצריך 
בבתי  ובעתירות  במשטרה  הדדיות  בתלונות  לא  אינטליגנטי, 
משפט. אני מבין שאני לא בן יחיד, כל מערכת בחירות באלעד 
לבית  מגיע  הקצאות  סבב  מערכת  כל  משפט,  בבית  מתחילה 

משפט, הגיע הזמן לשנות את זה".
איך היחסים בינך לבין היו"ר הוותיק של 'דגל' בעיר אבי שטרן?

והאיש  הסיעה  יו"ר  להיות  ימשיך  הוא  יחד,  עובדים  "אנחנו 
'דגל  ובתוך  הקהילות  בתוך  הדברים  את  ומוביל  שמייצג 
התורה', כמובן שאסייע לו ככל שאוכל. יש כמה דברים שאני 
חושב שצריך לעשות, בין היתר להקים סניף נבחר לתנועה, כמו 

שיש בביתר ובערים נוספות".
מה יש שם בהסכמים עם ש"ס?

עם  שותפים,  עם  לעבוד  הייתה  מקום  ובכל  תמיד  שלי  "השיטה 
יחד עם  אני בא לעבוד  אני הולך להתנהל באלעד.  נוסחה  אותה 

האנשים, לא מעל אנשים".
מה התחייבת לש"ס? איזה תפקידים חילקת להם?

"אני מחלק? מי אני? למה אני? הם מחלקים! זה לא שאני נותן 
והם לוקחים, אנחנו ננהל את הדברים יחד, גם ברמת ראשי סיעות 

האם וגם בבית".
להתחייב שתמשיך  מסרב  אתה  באלעד,  מתמודד  למרות שאתה 

להתגורר בה במידה ותפסיד.
ככל  הזו,  הטובה  העיר  למען  לפעול  לעשות,  לתרום,  "באתי 

שאוכל – אשאר בה, אני מאמין לגמרי שאבחר".
־לאיזה אפיק תרצה להמשיך אחרי אלעד, "חבר הכנסת יצחק פי

נדרוס", מדבר אליך?
"האירוניה היא שאם היית אומר לי לפני חודשיים שאהיה באלעד 
– הייתי צוחק, אז עכשיו אתה שואל אותי על עוד 5 שנים? באמת 

ובכנות, אין לי מושג".
נצטרך  בקרוב  פרוש', האם  ל'כביש  התוודענו בשנים האחרונות 

להתרגל ל'טיילת פינדרוס'?
"ממש לא, אני לא מאמין בפולחן אישיות, היה פעם בביתר משהו 
דומה, התחיל להסתובב השם שלי על רחוב, וכינסתי במהירות את 
וועדת השמות שנתנה שם רשמי, בכדי שהשם שלי לא ישתרש. 
העיר,  לראש  שייכת  לא  עירייה  העיר,  לראש  שייכת  לא  עיר 
העיר שייכת תושביה בלבד, הפעילות שאנחנו עושים היא מכוח 
המשלחים, אני לא מרגיש שזה שייך לי, אני בסך הכל גבאי ושמש 

שמשתדל לעשות את הכי טוב שאני יכול".
האלו,  המילים  את  קורא  בביתו,  פרוש  ישראל  לו  יושב  לסיום, 
ואתה צריך להעביר לו מסר בארבע עיניים, מה תרצה להגיד לו?

ההסכם  את  כבד  ישראל,  גדולי  לקריאת  הישמע  ישראל,  "ר' 
רד  לתושבים,  ובהתחייבות  במילה שלך  עמוד  חתום,  אתה  עליו 
לניהול  מלא  שותף  תהיה  אתה  לך,  מבטיח  אני  מההתמודדות, 

העיר".

עדי
בל
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

יוםעוד 12
האנונימי הסיר מועמדות ותומך בלסרי

אשדוד

אפרים  הודיע  מיוחדת,  עיתונאים  במסיבת 
מיכאלי, מתמודד יחסית אנונימי לראשות העיר, 
על הסרת מועמדותו ותמיכתו בראש העיר הד"ר 
יחיאל לסרי. מיכאלי, אל"מ במיל' ונספח צה"ל 
כי  עלה  בו  סקר  באחרונה  ערך  ברוסיה,  לשעבר 
הוא מחזיק בתמיכה של כמה אלפי קולות, עובדה 

שמוצגת על ידי לסרי כתוספת כוח משמעותית.
לא  דיווחים  רקע  על  מגיע  החדש  החיבור 
ללכד  האופוזיציה  מועמדי  כוונת  על  מאומתים 
מועמד  סביב  ולהתאחד  האחרון  ברגע  כוחות 
לצד  לסרי.  העיר  ראש  את  שידיח  מוסכם 
גם  מתמודדים  גלבר,  הלן  הבולטת  המתמודדת 

סמי כצנלסון וד"ר אלי לחמני.
מתקשים  התורה'  'יהדות  בסיעת  כך,  ובתוך 
להכריע בשאלת התמיכה בראשות העיר והסיעה 
הכחשה  הודעת  השבוע  להוציא  טרחה  אף 
ההחלטה  כי  והדגישה  תקשורתיים  לפרסומים 
המקומית.  הרבנים  וועדת  ידי  על  תתקבל 
הטבעית  הבחירה  להיות  היה  שאמור  המועמד 
עבורם, הלא הוא ראש העיר הנוכחי לסרי, נתקל 
בהתנגדות עיקשת של חלקים בקהילה החסידית, 
בשל טענותיהם על רפיון ידיו מול חילולי השבת 

המתרבים בעיר.

בית שמש

צפת

לוועדת  שעתירתו  אחרי  תביעות:  מלחמת 
התורה'  'יהדות  רשימת  לפסילת  הבחירות 
וועדת  ידי  על  נדחתה  אבוטבול  משה  בראשות 
פרס  ריצ'ארד  המועצה  חבר  ממשיך  הבחירות, 
מנהלים  לעניינים  לבית המשפט  ופונה  במאבקו 
מתמקדות  הטענות  דומה.  בדרישה  בירושלים 
בכך שהרשימה הוגשה – ולמעשה כולה הורכבה 
להגשת  האחרון  המועד  חלוף  לאחר   – מחדש 

הרשימות.
בחיבוק  יושבים  לא  החרדיות  בסיעות  מנגד, 
ידיים ומשיבים בעתירה משלהם. בפנייה לוועדת 
לעיון  לקבל  אבוטבול  נציגי  דורשים  הבחירות, 
את מסמכי ההגשה של עליזה בלוך, בכדי לבדוק 
האם לא נפל בהם דופי. הם מאיימים כי במידה 
ולא יקבלו את המסמכים – יעתרו לבית המשפט. 
למרבה האירוניה מי שמייצג את אבוטבול הוא 
עו"ד איתן הברמן, שבעבר ייצג את המועמד אלי 

כהן בעתירה שהביאה לבחירות חוזרות.

נחמן  ישראל'  'אגודת  איש  של  מועמדותו 
של  במכתבם  גבית,  לרוח  השבוע  זכתה  גלבך, 
בו.  לתמוך  הקורא  העדות,  מכל  העיר  רבני 
בנוסף, זכה גלבך להיכנס יחד עם יתר מועמדי 
התורה  גדולי  ממועצת  לברכה  ישראל'  'אגודת 
ושמו צורף ל'קול קורא' שהתפרסם בביטאונים 

המפלגתיים.
"ידיו  גלבך:  על  נכתב  צפת  רבני  במכתב 
וזוכה  והחסד  התורה  גבולות  בהרחבת  לו  רב 
לקדש שם שמים בהליכותיו ובמעשיו תוך ציות 
מוחלט לגדולי ישראל, ואשר יעשה תמיד הישר 
והטוב לפתח לקדם ולדאוג לכלל תושבי העיר 
ולהתאחד  להתלכד  קוראים  אנו  כן  על  צפת. 

סביב מועמדותו של ר' נחמן גלבך".
על קריאת הקודש חתומים האדמו"ר מביאלא 
והרבנים הגאונים הרב דוד אסקל; הרב מסעוד 
דבוש;  אוריאל  הרב  ג'אן;  יעקב  הרב  גבאי; 
יצחק  יוסף  הרב  הורביץ;  ישראל  חיים  הרב 
בן  יצחק  הרב  יהודה;  חגי  הרב  ווילשאנסקי; 
הרב  מעודה;  יורם  הרב  לוי;  שי  הרב  יאיר; 
הרב  קעניג;  מרדכי  אלעזר  הרב  סופר;  שמעון 
שלמה  והרב  רייך  זאב  דוד  הרב  קפלן;  חיים 

רסקין.

אבוטבול או בלוך – מי ייפסל?

רוח גבית לגלבך

החסיד העצמאי לא נכנע ללחצים: "מתמודד עד הסוף"
יונתן רייס, עסקן חסידי נמרץ, הצטרף לרשימה חרדית-עצמאית המתמודדת מול 'יהדות התורה' ונמצא 
תחת מכבש לחצים • 'יהדות התורה' שלפה מכתב בו נטען לפרישתו, אבל רייס מכחיש: "אני רץ עד 

הסוף, נפסיק את מסע ההפחדות"
יונתן רייס, עסקן חסידי תוסס, מצא את עצמו 
לקחת  ש"העז"  לאחר  הסערה,  בעין  השבוע 
חלק ברשימת חרדית עצמאית המתמודדת מול 
המפלגה  דוברי  זאב.  בגבעת  התורה'  'יהדות 
מודיע  הוא  בו  רייס,  חתום  עליו  מכתב  שלפו 
ותמיכתו  העצמאית  מהמפלגה  פרישה  על 
מוניציפאלי'  'שטח  עם  שבשיחה  אלא  בהם, 
מצהיר רייס כי להד"ם, וכי לא ייכנע לתכתיבי 

עסקנים.
זאב מכילה  'יהדות התורה' בגבעת  רשימת 
'דגל  בהם  החרדיות,  הקהילות  מרבית  את 
התורה' וקהילות קרלין וחב"ד. בראש הרשימה 
עומד יצחק ברנר, עד לא מכבר יו"ר סניף 'דגל 
התורה' בירושלים. מנגד, רצה רשימה חדשה 
מאברך  המורכבת  'תכל'ס',  בשם  ועצמאית 
'יחד'.  איש  רבני,  ומאוריאל  ויין,  קיווי  בשם 
בצרכי  בעיקר  מתמקדת  החדשה  הרשימה 
עם  גדולה  שכונה   – האיילות'  'אגן  תושבי 
תנופת בנייה שלא זוכה למענה - ובכלל בצרכי 
תושבים שמרגישים שסיעתם הפורמאלית לא 

מייצגת אותם נאמנה.
יונתן רייס,  במקום השלישי ברשימה הוצב 
הסדר  ישיבת  מנהל  היתר  שבין  בעלזא,  חסיד 
חרדית בגן יבנה ומהווה כתובת חשאית לפניות 

של ח"כים חרדיים בסיוע לבחורי ישיבות מול 
מכבש  הופעל  ברשימה,  הצבתו  מרגע  צה"ל. 
ומצד  החסידות  אנשי  מצד  רייס  על  לחצים 
היה  ולרגע  שיפרוש,  בכדי  מקומיים,  רבנים 

נראה שהלחץ פעל את פעולתו.
'יהדות  דוברי  השבוע  ששיגרו  הודעה 
"חוזר  שרייס  כך  על  חגיגית  בישרה  התורה', 
אליהם.  הצטרפותו  על  ומודיע  הביתה" 
להודעה צורף העתק מכתב עליו חתום רייס, בו 
נכתב: "היות וראשי הקהילה בראשם הדיינים 
הכריעו שטובת הקהילה היא לתמוך בכל הכוח 
והמאוחדת  התורתית  הרשימה  למען  לפעול 
הנני  לכך  אי  גז,  שסימנה  התורה  יהדות  של 
לתמוך  שיחיו,  היקרים  ורעי  לאחי  בזה  קורא 
ברשימה זו, למעננו ולמען המוסדות הקדושים 

- וכך אזכה לקבל שכר על הפרישה".
הוא  רייס, מכחיש  יונתן  עם  אלא שבשיחה 
את דבר פרישתו מכל וכל. "רב הקהילה ביקש 
ממני טובה, על מנת ש'דגל התורה' לא יגידו לו 
'הנה, יש לך כבר נציג' וייפגעו בהסכם ביניהם, 
ורק  אך  שמיועדת  הודעה  להוציא  ביקש  הוא 
לחסידי בעלזא, לפיה אני לא מייצג אותם ואני 
חסידי  הכלל  נציג  אלא  בעלזא  נציג  לא  אכן 
והקהילות הלא מיוצגות. אבל לא פרשתי ואני 

מתמודד עד הסוף".
בכדי  נועדה  לא  מועמדותו  רייס,  לדברי 
במטרה  הצטרף  והוא  מענייניו,  מה  אי  לקדם 
הצנועה בשביל להפסיק  תרומתי  "לתרום את 
זה  את  מקבל  לא  אני  ההפחדות.  מסע  את 
שהממסד פה יכתיב מה לעשות". על השאלה 
בעלזא,  חסיד  היותו  עם  מתיישב  הדבר  כיצד 
משיב רייס: "האדמו"ר נותן לי גיבוי לכל מה 
שאני עושה, אני חסיד של האדמו"ר, לא של 

עסקן כזה או אחר".
בשיחה עם יו"ר 'תכל'ס' קיווי ויין, טוען הוא 
"מורידים  רשימתו.  כלפי  התנכלויות  למסכת 
לנו את כל השלטים, התקשרו לאיים על אנשים 
שאם הם לא יסירו שלטים שלנו מהמרפסות – 
יוציאו את הילדים שלהם מהמוסדות. מרימים 
לא  שאנחנו  ומסבירים  לאנשים  טלפונים 
עוברים את אחוז החסימה, אנשים לא מבינים 
שהתמיכה שלנו היא לא רק באגן האיילות אלא 
בכל חלקי גבעת זאב, אנחנו לא הולכים לשום 
מקום". בשל ההתפתחויות, הוציאו ב'תכל'ס' 
"במרפסת  נכתב:  בו  אירוני-משהו,  פלייר 

תולים ברנר, בקלפי שמים תכל'ס".

ת זאב
גבע

הברכה שבה: בגלל מועמדת, הרב מזוז משך את תמיכתו

מי שציפה למערכת בחירות מנומנמת בעיר 
רחובות, נאלץ להתבדות, בשל קרב פנימי בין 
ומתלהט.  שהולך  והחרדיות,  הדתיות  הסיעות 
'הבית  לסיעת  שחברה  בעיר  חב"ד  חסידות 
אנשי  בהבאת  מרכזי  שושבין  והייתה  היהודי' 
מפח  השבוע  נחלה  ברשימה,  לתמיכה  'יחד' 
רחמים  כסא  ישיבת  ראש  החלטת  עם  נפש, 

הגר"מ מאזוז להסיר את ברכתו מהרשימה.

היהודי'  'הבית  לבין  חב"ד  בין  החיבור 
הצבתו  את  החסידות  לנציג  הניב  ברחובות 
ציפו  ובחסידות  ברשימה,  השלישי  במקום 
לראשונה  להם  שתעניק  מלאה  להתגייסות 
בשבוע  רחובות.  העיר  במועצת  רגל  דריסת 
האחרון, החלו גורמים מתוך הקהילה להעלות 
ברשימה,  הרביעית  המתמודדת  כלפי  טענות 
לא  חייה  אורח  שלטעמם  אביטל,  ביר  הד"ר 

מתאים למפלגה הנתמכת על ידם.
של  הרוחנית  להנהגה  ועלו  צפו  הטענות 
תנועת 'יחד', שרק באחרונה סיכמה על תמיכה 
לעשות  החלו  התנועה  ובצמרת  במפלגה, 
הגר"מ  החליט  ודברים,  דין  לאחר  חושבים. 
לרשימה,  שהוענקה  מברכתו  בו  לשוב  מאזוז 

ו'יחד' לא תתמוך רשמית בבית היהודי.
נמסר  רחובות  היהודי'  'הבית  ממפלגת 

מאבק איתנים על קולות החרדים – תמונת מצב: מבוכה לבית היהודי וחב"ד עם הסרת תמיכת הרב מזוז, הגר"א רובין 
התערב לראשונה למרות לחצי ש"ס ו'דגל', וששת חובשי הכיפות בליכוד קורצים לחרדים • הסיפור המלא

חיפה מהמרים על כל הקופה: קליש רותם מבטיחה ל'דגל' הכל
הסכם דרמטי בין המועמדת עינת קליש-רותם ל'דגל התורה', מבטיח שליטה ליטאית חסרת תקדים 
בעיר • גפני: "יהב פוגע בילדים עם פאות ובילדות שלבושות בצניעות" • ליצמן ל'שטח מוניציפאלי': 

"בחיפה יש מרא דאתרא, כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ"
חסר  וסמכויות  תפקידים  תופינים,  שלל 
תקדים, ייפול לידיה של 'דגל התורה' בקדנציה 
הבאה, באם ההימור הגדול שלקחה יוכיח את 
עצמו בקלפי. בהסכם שנחתם בין התנועה לבין 
קליש-רותם,  עינת  העיר  לראשות  המועמדת 
הרשימה  לנציג  להעניק  האחרונה  מתחייבת 
מיכי אלפר את תפקיד ממלא מקום וסגן ראש 
החזקתו  לצד  שלמה,  לקדנציה  בשכר  העיר 
בתיקי תכנון ובנייה ומנהל חת"ר למגזר החרדי.

וזה לא הכל. בהסכם ארוך שנחתם בין סיעת 
'חיים בחיפה' של קליש-רותם לבין סיעת 'דגל 
המועמדת  מתחייבת  אלפר,  מיכי  של  לתושב' 
לשמור על הסטטוס קוו, לבצע אפליה מתקנת 
בקבלת עובדים חרדיים לעירייה, ולא להעסיק 
של  האינטרסים  את  שייצג  נפרד  יח"צ  "איש 
המגזר החרדי, ללא אישור סיעת דגל לתושב". 
החינוך  בצרכי  בטיפול  ההסכם  עוסק  עוד 

החרדי ובתשתיות הרעועות בשכונות.
קליש- נתנה  נוספת,  משמעותית  התחייבות 

יו"ר  לתפקיד  התורה'  'דגל  נציג  במינוי  רותם 
המועצה הדתית "בכפוף להוראות כל דין". גם 
בתיאום  ורק  אך  ייעשה  ראשיים  רבנים  מינוי 
עם הסיעה הליטאית שאף תזכה בנציג מטעמה 

בכל אחת מהוועדות והדירקטורים העירוניים.
את  התורה'  ל'דגל  מעניק  החדש  ההסכם 
במידה   – קליש  על הצלחתה של  הקרדיט  כל 
שכיום  יחידה  חרדית  כסיעה   – ותיבחר 
שעמיתיה  בזמן  לצידה,  רשמית  מתייצבת 
בש"ס וב'אגודת ישראל' תומכים בראש העיר 
על  המאבק  בשל  כזכור,  יהב.  יונה  המכהן 
התמיכה בראשות העיר, רצות שלושת הסיעות 
החרדיות בנפרד, ומבחינת 'דגל התורה', בכדי 
את  להוכיח  תצטרך  היא  אמיתי  הישג  לרשום 
החסימה  אחוז  צליחת  חזיתות:  בשתי  עצמה 

ותבוסת יונה יהב.
'דגל  של  למערכה  רשמית  פתיחה  יריית 
בחירות  בכנס  שבת,  במוצאי  ניתנה  התורה', 
ראשון בו נכחו חברי הכנסת משה גפני, אורי 
הדוברים  חידדו  בכינוס,  אשר.  ויעקב  מקלב 
מסרים בעיקר נגד יונה יהב, כשאת השיא רשם 
חה"כ משה גפני, שהטיח ביהב האשמות קשות. 
"הוא פוגע, כל כך פוגע בילדים שהולכים עם 
ולומדות  בצניעות  שלבושות  בילדות  פאות, 
בבית יעקב", אמר והאשים גם את יהב בסיכון 

גשמי, אחריותו לזיהום ממפעלי חיפה.
הליטאיות  הקהילות  רבני  נכנסו  השבוע 

הרשימה  נציגי  עם  יחד  בחיפה 
קנייבסקי,  למעונו של מרן שר התורה הגר"ח 
שם קיבלו ברכת הדרך. על פי הנוכחים, איחל 
הגר"ח למי שיצביע ח"ן – אותיותיה של דגל 
התורה – ש"יזכה לראות בבניין בית המקדש".

נציגי  יצפינו  הקרוב  רביעי  ביום  כך,  ובתוך 
הבחירות,  מטה  לפתיחת  ישראל'  'אגודת 
בכינוס  הליטאית.  למתקפה  נגד  כתשובת 
שייערך בבית המדרש נדבורנה, הסמוך למטה 
הכנסת  חברי  חלק  ייקחו  'דגל',  של  הבחירות 
יעקב ליצמן, מאיר פרוש, מנחם אליעזר מוזס 

וישראל אייכלר.
סגן  הודף  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
התורה'  'דגל  טענות  את  ליצמן  יעקב  השר 
ואומר: "בחיפה יש מרא דאתרא, חבר מועצת 
ויז'ניץ,  מסערט  האדמו"ר  כ"ק  התורה  גדולי 
קשר  כל  לנו  אין  העיר.  צרכי  את  שיודע 
הסגנות  בעניין  אלפר  מיכי  שמנהל  למאבקים 
שלא קיבל, אחרי כל הדיונים וההתייעצויות - 
הודענו על תמיכתנו ביונה יהב לראשות העיר".
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עפולה-נצרת-נהריה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

'האיחוד  רשימת  של  שלטים  עילית:  נצרת 
שהיו  עילית(  נצרת  העיר  )למועצת  היהודי' 
בן  מתנאל  הרשימה  חבר  ביתו של  על  תלויים 
ונתלשו ממקומם בשעות הלילה  גיגי הושחתו 
הבית  לעבר  ואיומים  צעקות  תוך  המאוחרות, 
הבית".  את  לכם  לשרוף  "נדאג  כי  ותושביו 
שלטים  לעשרות  מתווספים  אלו  שלטים 
האחרונים  בימים  פרטיים  מבתים  שנתלשו 
ההשחתה,  בביצוע  חשוד  נתפס  העיר.  ברחבי 

והאירוע כעת בחקירת המשטרה.
החליט  לממשלה  המשפטי  היועץ  עפולה: 
המוניציפליות  הבחירות  לוועדת  לעתור  שלא 
אלקבץ  אבי  של  מועמדותו  את  לפסול  ע"מ 
מכירת  נגד  קמפיין  המוביל  העיר,  לראשות 
באחרונה  סוערת  עפולה  בעיר.  לערבים  דירות 
כשהמפגינים  ערביים,  בתים  מול  מהפגנות 
נושאים שלטים עליהם נכתב 'בוגדים', 'מכירת 
חיסול', 'אין לכם מה לחפש פה' ו'לא ניתן את 

הרובע לאסלאם' ו'עוכרי ישראל'.
מולי מלקאר מארגון אמנסטי תקפה ואמרה: 
להצדיק  בכך  ש'אין  היועמ"ש  של  "אמירתו 
ולפרסומים  להתבטאויות  גושפנקא  לתת  או 
זוהי  מסתברא:  איפכא  אלה  אינה  אלה'  מעין 
הבנויה  ולהסתה  גזעני  לאקלים  לגיטימציה 
באופן שיטתי ומאורגן על ידי רשימה פוליטית 

בראשות מר אלקבץ".
סיעות ש"ס,  וראשי  מועצה  חברי   4 נהריה: 
'אור'  וסיעת  אחרת'  'נהריה  היהודי',  'הבית 
סבג  ז'קי  המכהן  העיר  בראש  תמיכה  הביעו 
 6 מחזיקות  הסיעות  ארבע  נוספת.  לקדנציה 
מנדטים במועצה הנוכחית, ויחד עם 3 המנדטים 
של רשימת סבג, הדבר מבטיח לו רוב במועצה 

הבאה במידה והתוצאות יישארו דומות.

מבט לצפון: 
מתח בין יהודים לערבים

וטו האותיות של ש"ס החדשה

גבעת שמואל

מלחמת אותיות: סיעת ש"ס שרצה לראשונה 
וותיקה  לסיעה  גרמה  שמואל,  גבעת  בתולדות 
אותיותיה  את  לאבד  שנים  יובל  כמעט  בת 
בקלפי, לאחר שמימשה את "בעלותה" על האות 
ש'. מדובר בסיעת ג"ש הוותיקה, שתיאלץ ברגע 

האחרון להיפרד מהאותיות המזוהות עמה.
ארצית  סיעה  אם'  -  ל'סיעת  חוק,  פי  על 
ניתנת  המקומיות,  ברשויות  המתמודדת 
המפלגה,  באות  שימוש  על  וטו  להטיל  זכות 
בבחירות  המצביעים.  להטעיית  החשש  בשל 
שמואל  בגבעת  ש"ס  מתמודדת  הנוכחיות, 
לראשונה בראשות עוה"ד משה קייקוב, שהגיש 
את  הקיימת  למפלגה  לאשר  שלא  הבקשה  את 
השימוש באות ש', הנמצאת בשם תנועתו ש"ס.

ובתוך כך, שני סקרים שהופצו השבוע בגבעת 
שמואל, מעניקים לש"ס רוח גבית ומלמדים על 
סיכויי הצלחה בעיר המזוהה בעיקר עם הציונות 
הדתית. באחד הסקרים היא זוכה למנדט אחד, 

בסקר אחר היא זוכה לשני מנדטים.
"לרשימת  בתגובה:  מסר  קייקוב  משה  עו"ד 
ש"ס בגבעת שמואל אין דבר נגד רשימת ג"ש, 
אך יחד עם זאת, זכותה המלאה למנוע מצב שבו 
בשל  הן  לש"ס,  ג"ש  בין  יטעו  חלילה  בוחריה 
הדמיון והן בשל חיבורים שעשו סיעות אגודת 
ישראל )ג'( עם ש"ס ברחבי הארץ, דבר שעלול 
להטעות את בוחרי ש"ס כאילו ג"ש הינו חיבור 
סרבו  ג"ש  כי  אגב  בהערת  יצוין  לש"ס.  ג'  בין 
לרשימתו של גל לצנר להשתמש באות ג', ועל 

זה נאמר 'כל הפוסל במומו פוסל'".

אופקים קיבל את תמיכת החרדים ופותח קאנטרי בשבת
סערה: רגע לפני הבחירות ולאחר שקיבל את תמיכת 'דגל' וש"ס, החליט ראש העיר איציק דנינו לפתוח 

את הקאנטרי החדש בשבתות • הסגנים החרדיים מתחמקים וממשיכים לתמוך • הסיפור המלא
בתמיכה  לבחירות  הולך  שהוא  לפני  רגע 
עיריית  ראש  מטלטל  החרדי,  הציבור  כל  של 
העירונית  המערכת  את  דנינו  איציק  אופקים 
)שלישי(  אתמול  במחלוקת.  שנויה  בהחלטה 
שפותח  ונוצץ,  חדש  עירוני  'קאנטרי'  נחנך 
החרדיים?  והנציגים  בשבתות.  גם  שעריו  את 
מסתבר שהם כלל לא מתרגשים ומעניקים רשת 

ביטחון יציבה לראש העיר.
מתחדד  אופקים  העיר  ראשות  על  הקרב 
באחרונה בין ראש העיר הנוכחי ואיש 'הליכוד' 
הנציגות  סבגי.  גדעון  סגנו  לבין  דנינו  איציק 
מתוך  מנדטים   5 כיום  מונה  בעיר  החרדיות 
15 מנדטים, מהם שלשה לדגל התורה ושניים 
מחזיקים  הסיעות  שתי  ראשי  כאשר  לש"ס, 

בתפקידי סגן ראש העיר.
בדנינו  החרדים  תמכו  האחרונות,  בבחירות 
והפכו לשותפים קואליציוניים משפיעים, והעיר 
משפחות  של  והגעה  בנייה  בתנופת  נמצאת 
חרדיות רבות. לקראת הבחירות, החליטו ראשי 
בדנינו  על תמיכה  והמפלגות פה אחד  הציבור 
הפליאה  את  שמעצים  דבר  נוספת,  לקדנציה 
מהלכו  נוכח  החרדית,  בקהילה  חלקים  בקרב 

החדש של דנינו.
כתב  שבועות,  מספר  לפני  שפרסם  בפוסט 
ראש העיר כי לאחר שהנחה את מפעיל הקאנטרי 
פתיחת  את  שיאפשר  כלכלי  מודל  "למצוא 
באופקים  ולציבור  למנויים  בשבתות  המתקן 

נמצא  כי  המעוניין בכך, שמחתי לשמוע ממנו 
המתווה שיאפשר זאת". ואכן, מבדיקה שערכנו 
מתברר  הפתיחה,  ביום  במקום  הנציגה  עם 
שהתכנית לא נותרה כהבטחת בחירות וכי רגע 
בסטטוס  משמעותית  פגיעה  נרשמת  לפניהן, 

קוו.
דנינו  של  המהלך  מעורים,  גורמים  פי  על 
של  אמונו  את  לרכוש  מאמצים  רקע  על  מגיע 
בכמויות  לעיר  שהגיע  החדש  החילוני  הציבור 
גדולות במהלך השנה האחרונה. דנינו נאלץ גם 
שותפות  על  יריביו  טענות  מפני  להתגונן  ככה 
הדוקה מדי עם החרדים, ואת התגובה לכך הוא 
מגיש כבר כעת, עם פתיחת הקאנטרי בשבתות.

אפשרי,  בלתי  כרגע  נראה  שזה  למרות 
פעילים חרדיים בעיר מנסים להסיר את התמיכה 
הפרת  על  גם  נשענים  כשהם  מדנינו,  החרדית 
הסטטוס קוו וגם על טענות אחרות. "המפלגות 
לקואליציה  איתו  להיכנס  הסכימו  החרדיות 
אבל  בשכר,  סגנות  להם  שהבטיח  בגלל  רק 
טוען  כלום",  מכך  ראו  לא  החרדים  התושבים 

אחד התושבים.
יו"ר  מסרב  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
עזרן  שלמה  העיר  ראש  וסגן  המקומית  ש"ס 
להתייחס בפירוט לדברים, ואומר: "הכל נמצא 
בטיפול, אנחנו מודעים להכל ועובדים על זה. 

כל הקהילה תומכת באיציק דנינו".
אברהם  העיר  ראש  וסגן  התורה'  'דגל  יו"ר 

עם  בשיחה  מתעקש  דייטש, 
הנתונים  כי  מוניציפאלי'  'שטח 

המקום  וכי  נכונים  לא  ה שבידנו  י ה י
העיר  ראש  עם  הסכם  לנו  "יש  בשבת.  סגור 
על שמירת הסטטוס קוו, ועד היום הוא נשמר 
בריכה  הייתה  ומתמיד  מאז  מלאה.  בהקפדה 
לא  החרדי  והציבור  בשבת  פתוחה  עירונית 
הלך אליה, עכשיו בנו קאנטרי חדש ויש סעיף 
מפורש שדאגתי שייכנס, לפיו המפעיל מתחייב 

לסגור בשבת".
דייטש מוסיף: "התחיל בעיר מסע השמצות 
נגד דנינו על זה שהוא לא מתחשב בחילוניים, 
מי שמתחרה נגדו עושה מזה הון פוליטי, ולכן 
כלכלית.  כדאיות  יבדוק  שהוא  אמר  רק  דנינו 
נכון להיום זה לא נפתח בשבת וזה לא ייפתח".
מסר  דנינו  איציק  אופקים  עיריית  ראש 
קוו  בסטטוס  שינוי  כל  חל  "לא  בתגובה: 
פעלה  בעיר  העירונית  הבריכה  באופקים. 
בשבתות ב-40 השנים האחרונות וגם הבריכה 
הזכיין  החלטת  בשבתות.  פועלת  בקאנטרי 
אינה  בשבת  לפעילות  המתקן  את  לפתוח 
ניסיון  כל  בעיר.  קוו  בסטטוס  שינוי  מהווה 
להציג תמונה אחרת מקורו בגורמים פוליטיים 
לגרום  כדי  הבחירות  מערכת  את  המנצלים 
פילוג וקרע בין הקהילות השונות בעיר. זה לא 

יצלח להם".

רחובות

מתקוטטים על תואר האופוזיציונר: 'עץ' מול פורש ש"ס

מתגוששות  החרדיות  הערים  במרבית  בעוד 
מודיעין  שבעיר  הרי  ביניהם,  ו'אגודה'  'דגל' 
בין  במשותף,  הסיעות  שתי  יתמודדו  עילית 
יו"ר  של  אינטנסיבית  פעילות  בזכות  היתר 
נחמן  העסקים  איש  בעיר,  ישראל'  'אגודת 
משמעותי  הישג  'להשחיל'  שהצליח  בנשעיה, 
הוקדם  ההסכמים,  פי  על  ברסלב.  לקהילת 
נציג החסידות מהמקום הרביעי לשני, ובנוסף, 
הראשון  למקום  להעניק  גוטרמן  התחייב 
הסגנות  משרת  את  פריינד,  טוביה  ברשימה, 

בתקן מלא לכל הקדנציה.
מפלגת  היא  בעיר  רשימה  מריצה  שעוד  מי 
ש"ס, בראשה ניצב הרב אבנר עמאר. מי שעד 
לאחרונה ניצב במקום השני של ש"ס היה גולן 
חסידי שפרש מהרשימה ומריץ מפלגה עצמאית 
הספרדיים  קהילות  שע"י  'האיחוד  בשם 
האחרונה,  הקדנציה  במהלך  עילית'.  במודיעין 
שעלו  ההצעות  כל  נגד  כמעט  חסידי  הצביע 
במליאה ונחשב לאופוזיציונר, למרות חברותה 
לבקשתו  זאת  בקואליציה,  ש"ס  של  הרשמית 
אותו  למנות  שחפץ  גוטרמן,  העיר  ראש  של 
לאופוזיציה,  השייכת  הביקורת  ועדת  לראשות 

במקום נציגי 'הפלג'.

לה  תורה',  'בני  תנועת  מתמודדים:  עוד 
מנכ"ל  ניצב  ובראשה  במועצה,  נציגים  שני 
המתמודד  אלישיב,  שמוליק  'הפלס',  עיתון 
שם-טוב,  יהודה   ,2 מספר  העיר.  לראשות  גם 
נציג 'מרביצי התורה הספרדיים', אינו מתמודד 

ובמקום השני ניצב אברהם הכט.
שרץ  ולנשטיין  עקיבא  הוא  נוסף  מתמודד 
עילית',  מודיעין  למען  'אנשים  ברשימת 
משתמשים  בהם  'דת',  הם  מפלגתו  ואותיות 
אישור  את  הביא  ולנשטיין  בירושלים.  ב'דגל' 
מפלגת בל"ד הארצית המחזיקה באותיות אלו 
ידם  שקצרה  התורה'  'דגל  אנשי  מחאות  לקול 
מהושיע, מאחר ואין אפשרות לקשור בין ערים 
שונות ואין ל'דגל התורה' שייכות לאותיות 'דת' 
אותיות  עם  מתמודדת  היא  בהם  בערים  מלבד 

אלו.
כאשר  השבוע  נרשמה  מעניינת  אנקדוטה 
התכתשו  העירונית  הבחירות  ועדת  בישיבת 
הזכות  על  חסידי  גולן  מול  תורה'  'בני  נציגי 

לשאת בכתר האופוזיציונר.
 3 עם  קלפיות   48 ישנן  בעיר  למה?  וזאת 
ועדת  וחבר  יו"ר,  סגן  יו"ר,  בשכר;  תפקידים 
מיועדים  מהתפקידים  שליש  כאשר  קלפי, 

למפלגות האופוזיציה. 'בני תורה' 
לאנשיהם,  השליש  כל  את  ר דרשו  ש א כ

אופוזיציונר,  שהוא  חסידי  גולן  טען  לעומתם 
כי  בו  הטיחו  הפלג  אנשי  לעיל.  שתואר  כפי 
וזה לא נקרא  היה חלק מש"ס "רק היית בוגד 
אופוזיציונר" נימקו. בוויכוח זה יצאו 'בני תורה' 
אחר  בטיעון  נפלו  אולם  העליונה,  על  כשידם 
שהעלו חברי רשימת 'יהדות התורה', שהבהירו 
כי חצי מהתפקידים מגיעים ל'מרביצי', ומאחר 
ויהודה שם טוב אינו מתמודד, קובע החוק כי 

המשרות מתחלקים בין כל חברי הסיעות.
 24 עם  'עץ'  סיעת  יצאה  דבר  של  בסופו 
המקורי  מהשליש  חצי  שהם  בלבד,  קלפיות 
אותו דרשו, כאשר החצי השני התחלק בין שאר 
והשבוע  נואש  אמרו  לא  במפלגה  המפלגות. 
יהודה שם טוב מכתב לוועדת הבחירות  שיגר 
בו הוא מודיע על ויתור על התפקידים ששייכים 
לו. במקביל, ב'עץ' דרשו מיד להשיב להם את 
מה שנלקח בגין עזיבתו של שם טוב, בהתאם 
כי השבוע  נודע  מוניציפאלי'  ל'שטח  לוויתור. 
תתכנס ועדת הבחירות העירונית ותכריע בנדון.

עין עילית
מודי

אחר שנענה לדרישת נחמן בן שעיה לשדרג את ברסלב ולהעניק לפריינד סגנות – מנע גוטרמן ריצה נפרדת 
של 'אגודה' ו'דגל' • איפה כן הדרמות? קרב בין נציגי 'עץ' לפורש ש"ס על תפקידי הקלפיות השמורים 

לאופוזיציה • איך השפיעה בל"ד הערבית על העיר החרדית?

בתגובה: "יו"ר הרשימה אמיתי כהן ונציג חב"ד 
הרב  ברכה מהגאון  לקבל  נכנסו  ליפסקר  אריה 
בבחירות  התמודדותם  לקראת  שליט"א  מאזוז 
שליט"א  מזוז  הרב  רחובות.  העיר  למועצת 
לקדש  שימשיכו  ברכתו  והעניק  בחום  קיבלם 
שם שמיים ולראות ברכה בעשייתם הציבורית".
ממפלגת 'יחד' נמסר בתגובה: הרינו להבהיר 
מזוז  מאיר  הרב  בנשיאות  יחד  מפלגת  כי 
אינם  התנועה,  יו"ר  ישי  אליהו  והרב  שליט"א 
הנוכחיות  בבחירות  מפלגה  בשום  תומכים 

ברחובות".
ולמאבקים בגזרה נוספת: מול רשימת שס"ד 
מתמודדת  ולש"ס,  התורה'  ל'דגל  המשותפת 

עצמאית,  ישראל'  'אגודת  רשימת  לראשונה 
קהלים  ובצירוף  קרעטשניף  חסידות  בהובלת 
הראשון  במקום  חברתיים.  ופעילים  חסידיים 
איש  ניצב  השני  ובמקום  הומינר  פנחס  מוצב 

'הידברות' אופיר אזרד.
את  מכל  יותר  השבוע  שהעסיקה  סוגיה 
הפוליטיקה הרחובותית, הייתה חתימת רב בית 
הכנסת פא"י וראש בד"צ מהדרין הגר"א רובין, 
בענייני  דעתו  את  חיווה  הראשונה  שבפעם 
להצביע  יש  לפיו  הלכה  פסק  ופרסם  בחירות 
קדמה  רובין  הרב  לתמיכת  החסידית.  לרשימה 
ו'דגל התורה',  מערכת לחצים מצד אנשי ש"ס 
ולמכריעה  למשפיעה  נחשבת  דמותו  באשר 

אך  בעיר,  ביותר 
לשווא.

הזו,  הקלחת  ואל 
מטה  השבוע  הצטרף 
חרדי חדש, הפועל לשכנע 

החרדית  מהקהילה  מצביעים 
לרשימת  כולם  את  להעניק 

ם 'הליכוד', בראשה עומד ראש העיר  י מ ח ר
מלול. בראש המטה עומד פעיל ש"ס לשעבר. 
הראשונים  המועמדים  ששת  מפתיע,  באופן 
כיפה  חובשי  הינם  למועצה,  הליכוד  ברשימת 
העבודה,  את  בשטח  הפעילים  על  שמקל  מה 

שכן גם כאן מדובר לכאורה במפלגה דתית.
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מאת: עוזי ברק

עיריית  למועצת  לבחירות  הרשימות שהוגשו   6
בני ברק שתתקיימנה, ביום שלישי, כ"א בחשוון 
בישיבתה  אושרו   ,)30,10,18( ה'תשע"ט 

האחרונה של ועדת הבחירות של העירייה.
שבראשותו  הבחירות,  לועדת  שהוגש  החומר 
כל  בדיקת  לאחר  הלפרין,  ישראל  הרב  של 
מסמכי הגשת המועמדים ע"י מר יחיאל מלכה, 
מנהל הבחירות, כמו בדיקת כשרות המועמדים 
מספר  במועצה,  ולחברות  העירייה  לראשות 
בדיקת  חדשות,  לרשימות  תומכים  של  מספיק 

לתיקון  ניתנים  שאינם  מהותיים  ליקויים 
ובהתאם  לתיקון,  הניתנים  טכניים  וליקוים 
והרשימות  העיר  לראשות  המועמדים  לחוק 
למועצת העירייה מאושרים ע"י מנהל הבחירות 

ובהתייעצות עם ועדת הבחירות.
אחד,  פה  אושרו,  והרשימות  המועמדים  ואכן, 
והאות  המרכזית  התורתית  הרשימה  והם: 
אברהם  הרב  העיר  לראשות  ומועמדה  ג' 
שומרי  הספרדים  התאחדות  רובינשטיין; 
עץ  והאותיות  תורה  בני  ש"ס;  והאותיות  תורה 
קאהן;  אברהם  הרב  העיר  לראשות  ומועמדה 
יחד שבטי ישראל בנשיאות ראש הרשימה הרב 

לראשות  ומועמדה  הן,  והאותיות  מאזוז,  מאיר 
העיר מר אריאל ניר; הבית היהודי, ותיקי חירות 
וגמלאים, והאותיות בי; הליכוד, צעירי בני ברק 
ותושבי השכונות בראשות יעקב וידר והאותיות 

מחל.
תקין  באורח  הבחירות  קיום  את  לאפשר  כדי 
וסדיר נמסר בישיבת ועדת הבחירות, כי לצורך 
זה התקיימה בימים אלו הכשרה מקיפה ומבחנים 
שבבני  כשמתברר  הקלפי,  ועדות  מזכירי  לכל 
המועמדים  של  במבחנים  ההצלחה  אחוזי  ברק 
ימים  וכמו"כ  ביותר,  גבוהים  קלפיות  למזכירי 
אחדים לפני הבחירות תתקיים השתלמות לחברי 

ועדות הקלפי והדרכה למאבטחים ולסדרנים.
טננבוים,  אברהם  מסר  הבחירות  ועדת  בישיבת 
מזכיר העירייה ודוברה ומזכיר הועדה, בתשובה 
לשאלה, כי הנתון של מספר בעלי זכות הבחירה 
הוא  העיר,  תושבי   203,730 מתוך  ברק,  בבני 
הקודמות  בבחירות   104,391 לעומת   ,113,717
לעירייה, מספר הקלפיות עומד על 174 ומספר 
23 ובעקבות  הוא  מיוחדות  הנגישות  הקלפיות 
הקודמות  בבחירות  הגבוהים  ההצבעה  אחוזי 
בבני ברק ינתן, באישור משרד הפנים, סיוע של 
ובכך  הגדולות  בקלפיות  למזכירים  עזר  מזכיר 

להקל על התורים לבאים להצבעה.

בעקבות אחוזי ההצבעה גבוהים בבחירות הקודמות בבני ברק יינתן, באישור משרד הפנים, סיוע של מזכיר עזר למזכירים בקלפיות הגדולות ובכך להקל על 
התורים לבאים להצבעה

50 שנה להעלאת קברו של הצדיק משטפנשט מרומניה  כינוס רב רושם בהילולת הסב"ק מרוזין וציון מלאת 
לישראל נערך בביהמ"ד שטפנשט בב"ב

יום מלאת העלאתו 
הפלאית של הצדיק 

וציון  לישראל,  מרומניה  משטפנשט 
של  הקדוש  שגופו  המרעישה  העובדה 
ממש  פטירתו  כביום  שלם  נותר  הצדיק 
שנים  מ36  יותר  אז  שעברו  למרות  וזאת 

מהסתלקותו.
דברם  השמיעו  ההתוועדות  במהלך 
הגה"ח אליהו לנדא שאביו המרא דאתרא 
דב"ב הגה"ח רבי יעקב לנדא זצ"ל פסק 
הלכה לפתוח את הארון ואז התגלה גופו 
הרה"ג  ממש,  שלם  הצדיק  של  הטהור 
על  לקהל  סיפר  סלמון  יעקב  אברהם 
בעיר  העלמין  בבית  למצוא  המאמצים 
עלום  גדולי  קדמונים  קברי  שטפנשט 
וכן על מציאת קברים של צדיקים רבנים 

ומקורבי הצדיק. הגה"צ רבי מנחם מענדל 
טוביאס שליט"א רב דק"ק דרכי שמואל 
מההלויה  בזיכרונות  הקהל  את  ריתק 
השניה שנערכה ביום ה' חשוון תשכ"ט. 

ורבני  הכוללים  ראשי  השתתפו  כן 
שטפנשט ועוד נכבדים רבים, רבים ציינו 
בשדה'  'באר  השבועי  הגליון  את  לשבח 
היו"ל מדי שבוע בשבוע, בקביעות עתיר 
תוכן,  רבות  היסטוריות  וסקירות  גילויים 
כאשר השבוע יצא לאור גליון מוגדל עם 
עדויות מוסמכים בפרסום ראשון מתיאור 
המוני  את  שריגשה  השנייה  ההלוויה 
מתקדש  איך  בראותם  בה,  המשתתפים 
שם שמים בעולם בהישארות הצדיק שלם 

כביום פטירתו ממש.

מאת: עוזי ברק

מרוזין  הסב"ק  בהילות  רושם  רב  כינוס 
של  קברו  להעלאת  שנה   50 מלאת  וציון 

נערך  לישראל  מרומניה  משטפנשט  הצדיק 
שבת  במוצאי  בב"ב  שטפנשט  בביהמ"ד 

קודש האחרונה פרשת נח.
לרגל הילולת הסבא קדישא מרוזין ותחילת 

ובגבעתיים  בב"ב  שטפנשט  בכוללי  הזמן 
ומתפללי  ולומדי  הכוללים  אברכי  התכנסו 
החסידות  תורת  שוחרי  עם  יחד  ביהמ"ד 
את  שציינה  מיוחדת  חסידים  להתוועדות 

אלי כהן

במעמד נרגש נחגג בשבוע שעבר סיום מסכת סוכה 
ע"י אלפי אברכים ובחורי הישיבות מכל רחבי הארץ 

באודיטוריום ברמת אלחנן.
בו  'תורתי'  ארגון  ע"י  שהוקם  מיוחד  בפרויקט 
לומדים את מסכת סוכה מימי בין הזמנים של חודש 
הנלמד,  החומר  על  ונבחנים  הסוכות,  לחג  עד  אב 
כאלף  חלק  נטלו  מכובדים,  מענקים  קבלת  תוך 
בכור  שעמדו  ישיבות  ובני  אברכים  מאות  וחמש 

המבחן, והגיעו עד לשלם הגמר של סיום המסכת.
סיום  נחגג  שעבר,  בשבוע  שהתקיים  מיוחד  בטקס 
המסכת, כשבמרכז המעמד היו דברי הברכה והחיזוק 
רבי  הגאון  בראשות  התורה  וגדולי  רבנים  שנשאו 
משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקה שאף השיב 

לשאלות מהקהל בדרכי הלימוד והחיזוק.
שהוקרן  ממוחשב,  מבחן  במעמד  התקיים  כן  כמו 
שלט  מקבל  מהנוכחים  אחד  כשכל  מסך,  גבי  על 
כשהזוכה  השאלה,  על  משיב  הוא  שבאמצעותו 
דולר.  אלפיים  של  מענק  קיבל  הנקודות  במרבית 
דבר  מהוה  ארוכה  שעה  במשך  שנערך  המבחן 

חדשני וריתק את קהל המשתתפים.

מעמד פתחו שערים
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פצעים כרוניים נרפאו לאחר 52 
בארה"ב ימי שימוש בטכנולוגיה חדשה בבוסטון  התמחתה  ואף  השומר  בתל  בכירה  כרופאה  עבדה  ליבוביץ  א.  ד"ר 

למהפכת  עדים  ברק  בני  "תושבי  כהן:  משה  הרב  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  סגן   •
הבריאות שמאוחדת מחוללת בעיר והצטרפו בהמוניהם למאוחדת"

מומחית מ'שיבא' הצטרפה 
למרפאת מאוחדת בעיר

הילה פלאח

לקוחות מאוחדת בבני ברק ייהנו משירותיה של 
לייבוביץ,  אושרית  ד"ר  חדשה,  נשים  רופאת 
שהצטרפה לאחרונה למאוחדת בני ברק ותקבל 
את הלקוחות במרפאת רחוב ירושלים 17 בבני 

ברק.   
ד"ר  עשתה  נשים  ברפואת  התמחותה  את 
השומר,  בתל  שיבא  הרפואי  במרכז  ליבוביץ 
כרופאה  עבדה  היא  במחקר.   גם  עסקה  שם 
בכירה ביחידת הפריון של תל השומר, במקביל 
עשתה  באלעד. בהמשך  במאוחדת  לעבודתה 
בבוסטון  בבי"ח  מיוחדת  התמחות  הרופאה 

בארה"ב, שם פרסמה מאמרים נחשבים. 
הצטרפותה מגיעה במקביל למהפכה הרפואית 
הגדולה של מאוחדת – מהפכה שאין לה אח ורע 
בעיר. ההתפתחות המואצת של מאוחדת בבני 
המוגדרים  רופאים  של  בשורה  גם  ניכרת  ברק 
מנהלים  ואשר  "כוכבים"  הציבורית  בעגה 
לקוחות  הגדולים.  החולים  בבתי  מחלקות 
רופאים  ממגוון  נהנים  ברק  בבני  מאוחדת 
משירותיהם  מעניקים  אשר  שם  ובעלי  בכירים 

הרפואיים במרפאות מאוחדת בבני ברק.
בין  המיוחד  הפעולה  שיתוף  נחתם  אף  השנה 
על  הישועה.  מעייני  החולים  לבית  מאוחדת 
מטעם  שירות  מתאמי  מנצחים  כולו  המערך 
ומעניקים  החולים  בבית  שפועלים  מאוחדת 
את הסיוע המקצועי הנדרש ללקוחות מאוחדת 
המבקשים לקבל את שירותי הרפואה במעייני 
ממשרדי  פועלים  השירות  מתאמי  הישועה. 
מאוחדת שמוקמו בבית החולים. כמו כן חנכה 
ומתקדם  חדשני  פיזיותרפיה  מכון  מאוחדת 

ברחוב עזרא 11 בבני ברק.
בכל  מאוחדת  ללקוחות  שירות  ניתן  במכון 
אורתופדיות  בבעיות  סובלים  ואשר  הגילאים 
טיפולים  יינתנו  כן  כמו  שונות.  ונוירולוגיות 
וטיפול  אגן  רצפת  שיקום  הלסת,  במפרק 

בלימפאדמה.
בקרית  האחרונה  בשנה  מאוחדת  פתחה  עוד 
מאוחדת  של  החדש  הרפואי  מרכז  הרצוג 
בשכונה כולל בית מרקחת חדש ומרווח. המרכז 
מתפרש על פני 220 מ"ר וכולל את הטכנולוגיה 
הרפואה  שירותי  מתן  לצד  ביותר  המתקדמת 
ורופאים  ראשונית  רפואה  ובהם  המקצועיים 
אנשי  לטובת  הרפואה.  מקצועות  במגוון 

הצוות הרפואי הועמד מיטב הציוד הטכנולוגי 
המתקדם. 

 5 של  רחבה  פריסה  ברק  בבני  למאוחדת 
מרפאות: רחוב ירושלים, מרום שיר, אבני נזר, 
מאוחדת  תחנוך  בקרוב  הרצוג.  וקרית  ויז'ניץ  
המרפאה  בעיר.  אוסם  במתחם  חדשה  מרפאה 
החדשה שתפתח תשתרע על פני 500 מ"ר ובה 
רפואת  ובהם  ראשונית  רפואה  שירותי  יוצעו 
משפחה, ילדים ונשים כמו גם רפואה מקצועית 
תפעל  זאת  לצד  הרפואה.  מקצועות  במגוון 
מרקחת  בית  אחיות  שירותי  מעבדה,  במקום 

ושירותי מזכירות.
במרפאה מתוכננת להיפתח גם מרכז לבריאות 
בתחומי  מומחים  יועצים  באמצעות  הילד 

הרפואה עם התמחות לילדים.
משה  הרב  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
כהן: "תושבי בני ברק עדים למהפכת הבריאות 
והצטרפו בהמוניהם  שמאוחדת מחוללת בעיר 
את  לפתח  העת  כל  ממשיכים  אנו  למאוחדת. 

השירותים הניתנים ללקוחותינו בעיר".

לפני השימוש בטכנולוגיה, החולים סבלו מפצעים שלא נרפאו בין 7 חודשים ל-5 שנים ; 
בעקבות המחקר, מכבי שירותי בריאות הכלילה את הטכנולוגיה בסל שירותיה במימון מלא. 

מחקר חדש של 'מכבי':

”מאוחדים בבני ברק“

בי
בראשות שלמה גורי

שלמה גורי צביקה פישבך

באנו לעבוד.  
נקודה!

הפעם יותר מתמיד
 מצביעים

הילה פלאח

של  שכיחותם 
ריפוי  קשיי  פצעים 
שנה,  בכל  עולה 
הזדקנות  בגלל 
ה  י י ס ו ל כ ו א ה
במספרם  והעלייה 
החולים  של 
יתר  בהשמנת 
מחלות  וסוכרת, 
ת  ו נ י י פ ו א מ ש
משמעותית  בפגיעה 

בכלי הדם. 
במחקר רב מרפאתי 
מכבי  שערכה 
בריאות  שירותי 
פצעים  עם  בחולים 
קשיי ריפוי, שטופלו 
ל-5  חודשים   7 בין 
בטכנולוגיות  שנים 
שונות ללא הצלחה, 
טיפול  כי  נמצא 
מקומי,  בחמצן 

 47 בטכנולוגיה פורצת דרך הביאה לריפוי של 
עד 57 אחוזים מהפצעים לאחר 52 ימי טיפול, 
נרפאו  שלא  הפצעים  של  שטחם  בממוצע. 
ב-83%-74%.  משמעותית  הצטמצם  לחלוטין 
במחקר נמצא כי תהליך החלמת הפצעים הפך 
ליעיל פי 18, בהשוואה לריפוי פצעים בגישות 
 24 מקומי  בחמצן  העשרתם  בזכות  אחרות, 

שעות ביממה. 
בכירורגיה  מומחית  קאופמן,  חנה  ד"ר 
אורטופדית, מנהלת מרפאת פצע, מחוז צפון-
החוקרת  היא  בריאות  שרותי  במכבי  חיפה 
במגזין  פורסמו  שתוצאותיו  במחקר,  הראשית 
 Journal of wound care הנחשב  הרפואי 
גורביץ',  מקסים  ד"ר  גם  השתתפו  במחקר   .
תמיר,  ערן  ד"ר  יפה;  הלל  הרפואי  מהמרכז 
מהמרכז הרפואי אסף הרופא; ד"ר אלעד קרן, 
אלכסנדר  ד"ר  ב"ש;  בריאות  שירותי  מכבי 
ליפקין, המרכז הרפואי וולפסון ומכבי שירותי 
בריאות חולון; וד"ר פאול הייס, מבית החולים 
בעקבות  אנגליה.  שבקיימברידג',  אדנברוקס', 

מכבי  המחקר, 
היא  בריאות  שירותי 
הראשונה  הקופה 
את  שהכלילה 
בסל  הטכנולוגיה 
במימון  שירותיה 

מלא. 
קאופמן:  חנה  ד"ר 
זקוק  כרוני  "פצע 
לחמצן לשם החלמתו 
 5 פי  גבוהה  בכמות 
רקמה  של  מצרכיה 
הטיפול  בריאה. 
הוא   מקומי  בחמצן 
וייחודי  חשוב  כלי 
עם  בהתמודדות 
ריפוי,  קשיי  פצעים 
הפצעים  רוב  כי 
סובלים מדרגה כזאת 
או אחרת של מחסור 
)היפוקסיה(.  בחמצן 
בהתבסס על הספרות 
ופיילוט  המקצועית 
שעשינו  ראשוני 
את  לערוך  החלטנו 
בטכנולוגיה  המחקר 
חמצן  שמזרימה 
ישירות   24/7 מקומי 
עוזר  חמצן  לפצע. 
דם  כלי  ליצירת 
לחילוף  חדשים, 

אנטי  לפעילות  אנרגיה,  ולייצור  בתא  חומרים 
ולהחשת  הצלקת  רקמת  לחיזוק  בקטריאלית, 
מהפצעים  למחצית  קרוב  פצעים.  של  סגירתם 
הצליחו  ארוכים  חודשים  במשך  נרפאו  שלא 

להיסגר במהירות מרשימה". 
 FDA-ידי ה טכנולוגיית נטרוקס מאושרת על 
סוכרתיים,  בפצעים  לטיפול  הבריאות  ומשרד 
בפצעי  טראומה,  בפצעי  ורידיים,  בכיבים 
ניתוח שאינם נסגרים ועוד. טכנולוגיית נטרוקס 
לפצע  המספק  קטן,  חמצן  ממחולל  מורכבת 
צינורית  באמצעות  ולחות,  טהור  חמצן   98%
הפצע.  'מיטת'  על  המונחת  וממברנה  דקה 
שקט  נייד(,  טלפון  )כגודל  קטן  המכשיר 
ודיסקרטי, נישא על גופו של המטופל ומאפשר 
טיפול רציף גם בלילה. יעילות הטיפול הוכחה 
הטכנולוגיה  קליניים.  מחקרים  של  בשורה 
לריפוי  המנחים  בקווים  בבריטניה  נכללת 
וכללית  מכבי  למבוטחי  זמינה  היא  פצעים. 
בהפניית  בילינסון(  בביה"ח  פצע  )במרפאת 

רופא. 
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בני  חסדים  גומלי  "אחינו  אומרת:  )ח(  כתובות  במסכת  הגמרא 
כי  שנאמר:  אבינו,  אברהם  של  בבריתו  המחזיקים  חסדים  גומלי 
בעל  ומשפט,  צדקה  לעשות  בניו...  את  יצוה  אשר  למען  ידעתיו 
"שלוש  )עט(:  יבמות  במסכת  נאמר  גם  וכך  גמולכם".  לכם  ישלם  הגמול 
ביישנים  רחמנים,  שיהיו  לישראל:  הוא  ברוך  הקדוש  נתן  טובות  מתנות 
יצווה  וגומלי חסדים...גומלי חסדים כמו שנאמר אצל אברהם: למען אשר 
את ... ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". אברהם אבינו סמל החסד אשר 

מורשת החסד של עמנו יונקת ממנו.
ויש להבין מדוע נקראת מצוה זו בשם: "גמילות חסדים" בלשון רבים ולא 
בלשון יחיד גמילות חסד- הרי מצווה זו כמו כל המצוות מצווה האדם הפרטי 
לנותן,  והן  הן למקבל  זו משפיעה  לקיימה? צ"ל שהטובה שבאה ממצווה 
ומריקה אף על הגומל ברכה עד בלי די. ולכן יש כאן שני שותפים ולא רק 

מקיים המצווה או הנהנה ממנה.
הרבי ר' יענקל'ה מפעשווארסק זצ"ל סיפר פעם על אלמנה שעמדה בכיכר 
העיר כשהיא זועקת חסרת אונים: 'הצילו, אחים! צרור הכסף שאגרתי בדם 
לב  טובי  יהודים  נגנב?'  חלילה  שמא  ממני.  אבד  לפרוטה,  פרוטה  וביזע, 
כל  אך  לשוק,  היו שהרחיקו  נרחב.  חיפושים  פתחו במסע  לעזרתה,  נרתמו 

המחפשים העלו חרס בידם.
האלמנה הגיעה אל ביתה שבורה וכואבת. עוד היא שקועה ביגונה ולפתע 
יהושע  ר'  של  ההוד  רבת  דמותו  עמדה  הדל  ביתה  בפתח  נקישות.  נשמעו 
אלעזר. 'התוכלי לפרט במדויק אלו שטרות הרכיבו את חבילת הרובלים?' 
לעזור  וברצוני  לאוזני  הגיע  האבידה  'דבר  הבוכייה,  האלמנה  את  שאל 
בחיפושים אחריה, על כן אני מבקש סימנים מדויקים'. אימצה האישה את 
וכמה  היו  רובלים  בני חמישים  זיכרונה כמה שטרות  כמיטב  ומסרה  מוחה 
בני מאה. משסיים המטיר את ברכותיו כי בוא תבוא הישועה ועזב את הבית.

נסגרה הדלת  לו היה אי מי מתושבי ברדיטשוב מתחקה אחר צעדיו עת 
הדרכים,  בצדי  הקרובות  בשעות  מתהלכת  צנועה  דמות  היה  מגלה  בעדו, 
עסוקה וטרודה בשטרות, מוציאה ערימה מכובדת, מונה אותה בשימת לב 
לה,  מלאך  ופני  מעילה,  כיס  אל  החבילה  את  מכניסה  כשלבסוף  ומהדקת. 

בוהקות כצאת השמש בגבורתה.
לא חלפו אך מספר שעות, קריאות צהלה עלו מן העיירה: 'נמצא הממון! 
יהושע  ר'  כי אם מגרונו של  ברוך המשיב אבדה לבעליה!' הקול לא בקע 
האלמנה,  תיאור  פי  על  בדייקנות  שהכין  בחבילה  בידו  נופף  הוא  אלעזר, 
ואץ רץ לביתה: 'שב הכסף לגבולו!'. פרץ התרגשות ואושר היה בפניה, 'מן 

השמים תשולם משכורתכם בכפל כפליים'.
שמחה וטוב לבב איחדו את תושבי ברדיטשוב. כמה טוב כי הוקל לאלמנה 
המיוסרת, ונפקחו עיניו של ר' יהושע אלעזר להבחין בצרור האבוד. כולם 
על  התהפך   – לו  לא  בצרור  ושלח  יצרו  עליו  שפחז  אחד  לב  לאחד.  פרט 
יהושע  ר'  לאשורה:  האמת  את  שידע  ברדיטשוב  בכל  היחיד  הוא  משכבו. 

אלעזר לא מצא את האבידה, הרי היא מונחת תחת מיטתי אמר לעצמו.
ישמע.  ולא  ידע  לא  איש  כי  בתואנה  הזועק  מצפונו  את  השקיט  אמש 
לאלמנה כבר יימצא מי שידאג, ועבורו יהיה הסכום הצלה של ממש. אבל 

זאת לא שיער.
הוא  אותו.  טלטלה  ואחווה  שמחה  במצהלות  המלווה  התמימה  הידיעה 
הסתגר בחדרו מבקש לצעוק לקירות: 'טעות יהודים! לא נמצאה כל אבידה. 
רכושו,  כל  את  אולי  כספו  הפרטי,  את  אם  כי  נטל  לא  אדם  בדמות  מלאך 
ובטוהר  ליבו  באצילות  לליבו;  יקרים  דברים  מכר  או  חפצים  משכן  אולי 
על  מדויקים  פרטים  הימנה  ודלה  האלמנה  של  הרצוץ  לליבה  ירד  מידותיו 
מנת שתחוש רגועה ושלווה ותאמין כי אכן נמצא כספה שלה. וכאן, מרחק 
בתים מספר נמצא גנב. איש מן הדיוטה התחתונה אשר בשרירות ליבו, על 
מנת לספק תאוותיו, פצע ליבם של אחרים ורמס אותם באכזריות... דמעות 
חרטה אמיתית עלו בעיניו: ' לא אעלה על יצועי עד שאשיב את הגזלה', גמר 

אומר בלבו, ויצא על אתר אל ביתה של האישה. 
בקול בוכים סיפר לה דברים כהווייתם, בוש להביט בפני בני הבית המשנים 
צבעם. עוד ילדיה הרכים בוהים בו בהלם, נתעשתה היא, ובצעד מהיר יצאה 
את ביתה. שוב נשמעו נקישות, הפעם על דלת ביתו של ר' יהושע אלעזר: 
'התברר העניין לאשורו', פצתה פיה מולו בחיל ובמורא, 'באתי להשיב את 

הכסף שאיננו כספי'.
במתנה  ניתן  הוא  מרשותי,  יצא  'הכסף  נמרץ,  בסירוב  נתקלו  מילותיה 
השיבה  גמורה'  במתנה  לכם  ולהעניקו  להחזיר  איפה  אבקש  אז  גמורה'. 

האלמנה. הוא בסירובו, ואף היא בסירובה.
משלא נמצאה פשרה הוחלט לפנות אל סניגורן של ישראל, הקדוש רבי לוי 
יצחק מברדיטשוב זיע"א, אשר יראה ויכריע בבעיה הסבוכה. בוודאי ליווה 
קול משק כנפי מלאכי השרת את צעדיהם לבית הדין... אמר הרבי הקדוש ר' 
יענקל'ה זצ"ל ואמר: "את סופו המדויק של המעשה, אינני יודע, מי זה אשר 
נאלץ 'להתפשר' וליטול את הממון.. אולם כך מקובלני, כי בתחילת יום ראש 
השנה של אותה שנה פרש רבי לוי יצחק זיע"א את זרועותיו השמימה, ובקול 
בניך  את  במשפט  להעמיד  עולם,  של  ריבונו  "בבואך,  קרא:  גדולה  המיה 
רחומיך, שים נא נגד עיניך משפט זה שבא לפני, ומדוד להם באותה מידה".

גומלי חסדים, משום שהוא חסד לנותן ולמקבל. הקב"ה מחזיר חסד לגומל 
החסד ולכל הנלווים עמו.

ִקְרַבת ֱאֹלִקים – 
ִּפְסַּגת ָהֹאֶׁשר

עולם חסד יבנה

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ַוֵּיָרא ה' ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ 
ז(  )יב,  ֵאָליו  ַהִּנְרֶאה  ַלה'  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  ַוִּיֶבן  ַהּזֹאת 
ָה"אוֹר  ָּכַתב  ְּבקוֹנוֹ.  ִחַּבת ַאְבָרָהם  ַהְפָלַגת  ְלהוִֹדיַע 
ַהְפָלַגת  ְלהוִֹדיַע  ַהָּכתּוב  "ַּכָּוַנת  ַהָּקדוֹׁש:  ַהַחִּיים" 
ְּבֶזַרע  ּוִבְּׂשרוֹ  ֵאָליו  ִנְגָלה  ה'  ִהֵּנה  ִּכי  ְּבקוֹנוֹ,  ַאְבָרָהם  ִחַּבת 
ּוִבְנִתיַנת ָהָאֶרץ, ְוהּוא ֹלא ֶהְחִׁשיב ְּבׂשוַֹרת ב' ַמֲעלוֹת טוֹבוֹת 
ֵאָליו,  ִיְתָּבַרְך  ְׁשִכיָנתוֹ  ְּבִגּלּוי  ִׂשְמָחתוֹ  ְּבֵעֶרְך  ִלְכלּום  ֵאּלּו 
ָּפֶניָך',  ֶאת  ְׂשָמחוֹת  'ׂשַֹבע  טז(  )ְּתִהִּלים  ֶּׁשֶּנֱאַמר  ַמה  ְלַקֵּים 
ְוהּוא ָאְמרוֹ: 'ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ַלה' ַהִּנְרֶאה ֵאָליו', ָּכאן ֵּפֵרׁש ִסַּבת 
ִׂשְמָחתוֹ ֲאֶׁשר ָעֶליָה ָּבָנה ִמְזֵּבַח, ֶׁשהּוא ְלַצד ֵהָראוֹתוֹ ִיְתָּבַרְך 

ֵאָליו".  
ָאְמרּו ֲחַז"ל )ְנָדִרים לב ע"א(: "ֶּבן ג' ָׁשִנים ִהִּכיר ַאְבָרָהם 
ָׁשַמע  ֲאֶׁשר  'ֵעֶקב  ה(:  כו,  )ְּבֵראִׁשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּבוְֹראוֹ,  ֶאת 
"ֵעֶקב"  ּוְתֵרין".  ְוִׁשְבִעין  ֵמָאה  חּוְׁשָּבֵניּה  ְּבקִֹלי',  ַאְבָרָהם 
ֵמָאה  ַחי  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ּוְׁשַּתִים.  ִׁשְבִעים  ֵמָאה  ַּבִּגיַמְטִרָּיה 
ְּבֶמֶׁשְך  ִיְתָּבַרְך  ְּבקוֹל ה'  ָׁשִנים, ִמּתוָֹכן ָׁשַמע  ְוָחֵמׁש  ִׁשְבִעים 
ֵמָאה ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים, ִנְמָצא ֶׁשָּׁשֹלׁש ָׁשִנים ָהיּו ֲחֵסרוֹת 

ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשָּבֶהן ֲעַדִין ֹלא ִהִּכיר ֶאת ּבוְֹראוֹ.
ְּבֶמֶׁשְך ְׁשֹלׁש ַהָּׁשִנים ָהִראׁשוֹנוֹת ֶׁשּלוֹ, ָהָיה ַאְבָרָהם חוֵֹקר 
ְּבִמי  ְמַחֵּפׂש  ָהָיה  ָהעוָֹלם,  ֶאת  ְוַהּיוֵֹצר  ַהּבוֵֹרא  ִמי  ָלַדַעת 
ְלַהֲאִמין. ָרָאה ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְוָחַׁשב ֶׁשִהיא ָהֱאֹלִקים ְוִהְׁשַּתֲחָוה 
ַהָּיֵרַח  ְוָעלּו  ְוֶנֶעְלָמה,  ָׁשְקָעה  ְוַהֶּׁשֶמׁש  ַהַּלְיָלה,  ִהִּגיַע  ָלּה. 
ַהֶּמֶלְך,  הּוא  ַהָּיֵרַח  ַּכִּנְרֶאה  ְּבִלּבוֹ:  ַאְבָרָהם  ָאַמר  ְוַהּכוָֹכִבים. 
ֶׁשְּלָמֳחַרת  ֶאָּלא  ַלָּיֵרַח.  ְוִהְׁשַּתֲחָוה  ְמָׁשְרָתיו,  ֵהם  ְוַהּכוָֹכִבים 
ֶׁשל  ִמְנָהגוֹ  ֶׁשֶּזה  ַּכִּנְרֶאה  ָאַמר:  ַהֶּׁשֶמׁש.  ָזְרָחה  ׁשּוב  ַּבּבֶֹקר 
ַמֶּׁשהּו  ֶׁשָרָאה  ַּפַעם  ָּכל  ַהּמוֵֹׁשל.  הּוא  ַאֵחר  ּוִמיֶׁשהּו  עוָֹלם, 

ָּגדוֹל ּוְגַרְנְדיוִֹזי, ָחַׁשב ֶׁשהּוא ַהּבוֵֹרא.
ַאְבָרָהם  ֲאָבל  ֻּגּלוֹת,  ְלַׂשֵחק  הוְֹלִכים  ָהיּו  ְּבִגילוֹ  ְיָלִדים 
ָאִבינּו ָחַקר ֶאת ַמֲעֵׂשה ַהְּבִריָאה, ִמי ִמְסַּתֵּתר ֵמֲאחוֵֹרי ָהעוָֹלם. 
ְּבַׁשְפִריר  ִמְסַּתֵּתר  "ֵא-ל  ֶׁשִּמְסַּתֵּתר,  ִמיֶׁשהּו  ֶׁשֵּיׁש  ֵהִבין  הּוא 
ֶחְביוֹן, ַהֵּׂשֶכל ַהֶּנֱעָלם ִמָּכל ַרְעיוֹן". הּוא ִהְתַאָּוה ְּבָכל ַנְפׁשוֹ 
ָלַדַעת ִמי ַהּבוֵֹרא ּוִמי ַהּיוֵֹצר ֶאת ָהעוָֹלם ַהֶּזה. הּוא ֹלא ָהַלְך 
ֻּכּלוֹ  ָהעוָֹלם  ְוָכל  ֶאָחד,  ְּבֵעֶבר  הּוא  ֶאָּלא  ָהעוָֹלם,  ָּכל  ַאֲחֵרי 

ָּבֵעֶבר ַהֵּׁשִני )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה מב, ח(. 
ּבוֵֹרא  ֵאָליו  ִנְגָלה  ָׁשִנים,  ָׁשֹלׁש  ְּבִגיל  ָּדָבר,  ֶׁשל  ְּבסוֹפוֹ 
ָהעוָֹלם, ְּכִפי ֶׁשּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה לט, א(: "ָאַמר 
ַרִּבי ִיְצָחק: ָמָׁשל ְלֶאָחד ֶׁשָהָיה עוֵֹבר ִמָּמקוֹם ְלָמקוֹם, ְוָרָאה 
ִּביָרה ַאַחת ּדוֶֹלֶקת, ָאַמר: 'ּתֹאַמר ֶׁשַהִּביָרה זוֹ ְּבֹלא ַמְנִהיג?' 
ַהִּביָרה'.  ַּבַעל  'ֲאִני הּוא  לוֹ:  ַהִּביָרה, ָאַמר  ַּבַעל  ָעָליו  ֵהִציץ 
ַהֶּזה  ֶׁשָהעוָֹלם  ּתֹאַמר  אוֵֹמר  ַאְבָרָהם  ָאִבינּו  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  ָּכְך, 
ֲאִני  לוֹ:  ְוָאַמר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש  ָעָליו  ֵהִציץ  ַמְנִהיג,  ְּבֹלא 
ְלִהַּדֵּבק  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֵהֵחל  ּוִמָּיד  ָהעוָֹלם",  ַּבַעל  הּוא 

ְּבַהֵּׁשי"ת ּוְלַקֵּים ְרצוֹנוֹ. 
ִנְגָלה  ֶׁשּׁשּוב  ָּכְך  ַעל  ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  ָהְיָתה  ִׂשְמָחה  ַּכָּמה 
ְלִגּלּוי  ֶׁשָּזָכה  ֶזה  ֶעֶצם  ַאְבָרָהם,  ֶׁשל  ִמְּבִחיָנתוֹ  ה'.  ֵאָליו 
ַאֶחֶרת.  ַהְבָטָחה  ִמָּכל  יוֵֹתר  ְואֶֹׁשר  ִׂשְמָחה  לוֹ  ָּגַרם  ְׁשִכיָנה, 
ְוַגם  אוֹתוֹ,  ֶׁשִּייַרׁש  ֶזַרע  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהְּברּוָרה  ַהַהְבָטָחה  ַּגם 
ַהַהְבָטָחה ַהּנוֶֹסֶפת ֶׁשְּיַקֵּבל ֶאת ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ָהיּו ְּכַאִין ּוְכֶאֶפס 
ָּכְך,  ִמּתוְֹך  ַהְּׁשִכיָנה.  ַהְׁשָרַאת  ֶׁשל  ָהרוְֹממּות  ְּתחּוַׁשת  מּול 
ִמְזֵּבַח  ָּבָנה  ֹלא  הּוא  ֵאָליו",  ַהִּנְרֶאה  ַלה'  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  "ַוִּיֶבן 
ַעל ָּכל ַהְּבָרכוֹת ֶׁשִּקֵּבל, ֶאָּלא ַעל ַהְּזכּות ַהְּגדוָֹלה ֶׁשה' ִנְגָלה 

ֵאָליו. 

ַנְפִׁשי ָחְׁשָקה ַּבּתוָֹרה

ַמְמִׁשיְך ְואוֵֹמר ָה"אוֹר ַהַחִּיים" ַהָּקדוֹׁש: "ְוֶזה אוֹת ְלָבָניו 
ַהּתוָֹרה  ֵחֶׁשק  ְּבֵעֶרְך  ַהֶּזַרע  ֵחֶׁשק  ִהְרִחיקּו  ֵמֶהם  ַּכָּמה  ֲאֶׁשר 
ְוַהִּמְצווֹת, ְוֵצא ּוְלַמד ִמֶּבן ַעַּזאי ְּבַטֲעָנתוֹ 'ּוָמה ֶאֱעֶׂשה ְוַנְפִׁשי 
ָחְׁשָקה ַּבּתוָֹרה' )ְיָבמוֹת סג ע"ב(". ָּפָרָׁשה זוֹ ְמַלֶּמֶדת אוָֹתנּו 
ְלדוֹרוֹת, ִּכי ִיְהיּו ִּבְכַלל ִיְׂשָרֵאל ְּגדוֵֹלי עוָֹלם ֶׁשֶחְׁשָקם ְּבִלּמּוד 

ּתוָֹרה ָּגדוֹל יוֵֹתר ֵמְרצוָֹנם ְּבִאָּׁשה ִויָלִדים. 
ַהְמֻפְרָסם ָּבֶהם הּוא ֶּבן ַעַּזאי, ֲחָתנוֹ ֶׁשל ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֲאֶׁשר 
ְוַנְפִׁשי  ֶאֱעֶׂשה  "ּוָמה  ְּבָאְמרוֹ  ִאְׁשּתוֹ,  ִעם  ִלְהיוֹת  ִהְמִׁשיְך  ֹלא 
ְּכֵדי  ַנְפָׁשּה  ָהְיָתה מּוָכָנה ִלְמסֹר  ָחְׁשָקה ַּבּתוָֹרה". ַאף ֶׁשִהיא 
ֶׁשַּבְעָלּה ַיֲעסֹק ַּבּתוָֹרה, ּוַבַּלְיָלה ַאף ֶהֱחִזיָקה לוֹ ֶאת ַהֵּנר ְּכֵדי 
ֶׁשִּיְלַמד ָּכל ַהְּזַמן. ִעם זֹאת ְּתׁשּוָקתוֹ ְלִלּמּוד ַהּתוָֹרה ָּגְבָרה ַעל 

ְרצוֹנוֹ ִּביָלִדים, ְוהּוא נוַֹתר ְלֹלא ִאָּׁשה. 

ַּבֲעַמל  ִנְׂשָּגבוֹת  ִלְדָרגוֹת  ֶׁשִהִּגיעּו  עוָֹלם  ְּגדוֵֹלי  ָרִאינּו 
ַהּתוָֹרה, ַעד ֶׁשֹּלא ָּפַסק ִּפיֶהם ִמִּלְלמֹד יוָֹמם ָוַלְיָלה. ָהָיה ָלנּו 
ָיָמיו  ְּבדוֵֹרנּו ֶאת ָמָרן ַרֵּבנּו עוַֹבְדָיה יוֵֹסף ְזצּוָק"ל, ֲאֶׁשר ָּכל 
ָעַמל ַּבּתוָֹרה, ַּכֲאֶׁשר ִאְׁשּתוֹ ַהַּצִּדיָקה, ָהַרָּבִנית ַמְרָּגִלית ע"ה, 
ַמְפִסיָקה  ָהְיָתה  ֹלא  ִהיא   זֹאת.  לוֹ  ְלַאְפֵׁשר  ִליִמינוֹ  עוֶֹמֶדת 
אוֹתוֹ ְולּו ְלֶרַגע ֶאָחד ִמִּלּמּודוֹ, ְּבָאְמָרּה ִּכי ְּתחּוָׁשָתּה ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ִהיא  ְּכִאּלּו  ֶזה  ֲהֵרי  לוֵֹמד,  ֶׁשהּוא  ְּבֵעת  ִאּתוֹ  ְמַדֶּבֶרת  ִהיא 

ַמֲחִריָבה ֶאת ַחָּייו. 
ֶיֶלד ְּכֶבן ֵׁשׁש אוֹ ֶׁשַבע, ִּפְלֵּפל ַּבִּלּמּוד ְוֵהֵחל  עוֹד ִּבְהיוֹתוֹ 
ִלְכּתֹב ִחּדּוֵׁשי ּתוָֹרה. הּוא ָיַדע ְּפָרִקים ְׁשֵלִמים ַּבַּׁש"ס, ְוָהָיה 
ֵמַהּדוֹר  ָהְיָתה  ֹלא  ִנְׁשָמתוֹ  ֻּדְגָמתוֹ.  ֶׁשֵאין  ַמְפִליא  ָּדָבר  ֶזה 

ֶׁשָּלנּו, ֶאָּלא ִמּדוֹרוֹת ַקְדמוִֹנים ֶׁשל ְקדוֵֹׁשי עוָֹלם. 
ָהעִֹני ְּבֵביתוֹ ָהָיה ָּגדוֹל. ִּבְהיוֹתוֹ ֶיֶלד ֶּבן ֶעֶׂשר, ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 
ְּבֵעת  ַּגם  ִּכי  ָמָרן  ִסֵּפר  לוֹ.  ֶׁשָהְיָתה  ַּבֲחנּות  לוֹ  ְלַסֵּיַע  ָאִביו 
ֲעבוָֹדתוֹ, הּוא ָחַׁשב ָּכל ַהְּזַמן ְּבִדְבֵרי ּתוָֹרה, ְוִחּדּוִׁשים ַרִּבים 
'ֵּבית  ַהְּגדוָֹלה  ַלְיִׁשיָבה  אוֹתוֹ  ָלַקח  ָאִביו  ָאז.  לוֹ  ִהְתַחְּדׁשּו 
ְּגָמָרא.  ִלְלמֹד  יוֵֹדַע  ְּבנוֹ  ִּכי  ַהְיִׁשיָבה  ְלַרָּבֵני  ְוִסֵּפר  ִזיְלָכה', 
ֻּכָּלם ָצֲחקּו, ִּכי ִּבְמקוֹם מוָֹצָאם ְּבִעיָראק ֵהֵחּלּו ִלְלמֹד ְּגָמָרא 
ֲאָבל  ַהַּתַנ"ְך.  ָּכל  ֶאת  ֶׁשָּיְדעּו  ְלַאַחר  ֲחֵמׁש-ֶעְׂשֵרה,  ְּבִגיל  ַרק 
ַּכֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו ִלְבחֹן אוֹתוֹ, ִנְדֲהמּו ִלְראוֹת ֶאת ַהֶּיַדע ַהֻּמְפָלא 
ֵמַעִין  ָעָליו  ֶׁשִּיְׁשמֹר  ְלָאִביו  ָאְמרּו  ּוַבְּגָמרוֹת.  ַּבִּמְׁשָניוֹת  ֶׁשּלוֹ 

ָהַרע, ִּכי צוֵֹמַח ָּכאן ְּגאוֹן ִיְׂשָרֵאל. 
ְלַמַען  ַחֶּייָה  ָּכל  ִהְתַמְּסָרה  ַמְרָּגִלית ע"ה  ָהַרָּבִנית  ָּכָאמּור, 
ִלי  ִסְּפרּו  ֶאָחד.  ֶרַגע  ֲאִפּלּו  יְֻפַרע  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ָמָרן,  ֶׁשל  ִלּמּודוֹ 
ְזֵקָנה  ִאָּׁשה  ְלֵביתוֹ  ִהִּגיָעה  ָמָרן,  ֶׁשל  ְּבִזְקנּותוֹ  ֶאָחד,  יוֹם  ִּכי 
ּוָפְגָׁשה ָׁשם ֶאת ֶאָחד ִמְּבֵני ַהַּבִית. ִהיא ָּפְרָצה ִּבְבִכי ּוִבְּקָׁשה 
ִלְראוֹת ֶאת ָמָרן. אוָֹתּה ֵעת ָהָיה ַרֵּבנּו ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית, ְוַכֲאֶׁשר 
ְלַדֵּבר  ֶׁשרוָֹצה  ְזֵקָנה  ִאָּׁשה  ֶׁשִהִּגיָעה  לוֹ  ִסְּפרּו  ֵמַהְּתִפָּלה  ָׁשב 

ִאּתוֹ. 
ַּכֲאֶׁשר ָרֲאָתה ֶאת ָמָרן ִהְתַּגֵּבר ִּבְכָיּה, ְוִהיא ָׁשֲאָלה אוֹתוֹ: 

"ָחָכם עוַֹבְדָיה, ַהִאם ֵאיְנָך זוֵֹכר אוִֹתי?". 
ָמָרן ֹלא ָזַכר, ְוִהיא ִסְּפָרה לוֹ, ִּכי ִּבְהיוָֹתּה ַּבחּוָרה ִנְפְּגָׁשה 
ֵסְרָבה  ַּבּתוָֹרה,  ָׁשקּוַע  ֻּכּלוֹ  ֶׁשָּכל  ֶׁשָרֲאָתה  ֵּכיָון  ַאְך  ִעּמוֹ, 
ֶׁשֹּלא  אוְֹתָך,  ָׁשַמר  "ה'  ְוָאְמָרה:  ִהְמִׁשיָכה  ִאּתוֹ.  ְלִהְתַחֵּתן 
ָרִציִתי ְלִהָּנֵׂשא ְלָך, ִּכי ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַחַּתְנִּתי ְוִהְתָּבֵרר ִּכי ֲאִני 

ֲעָקָרה, ּוְלַבּסוֹף נוַֹתְרִּתי ְּבִלי ְיָלִדים ּוְבִלי ֶּכֶסף!". 
ָּכל  ְמַדֵּבר  הּוא  ֲהֵכיַצד  אוֹתוֹ,  ָׁשַאל  ָמָרן  ֶׁשל  ִמָּבָניו  ֶאָחד 
ַעְצמוֹ  הּוא  ְּבעוֹד  ָצִעיר,  ְּבִגיל  ְלִהְתַחֵּתן  ַהּצֶֹרְך  ַעל  ַהְּזַמן 
ִהְתַחֵּתן ְּבִגיל ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע. ֵהִׁשיב ָמָרן, ִּכי ַאף ַּבחּוָרה ֹלא 
ָרְצָתה ְלִהְתַחֵּתן ִאּתוֹ, ִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָהָיה לוֹ ְּבעוָֹלמוֹ ֶאָּלא ִלּמּוד 
ַמְרָּגִלית,  ָהַרָּבִנית  ִאְׁשּתוֹ,  ַּגם  ִּכי  ְוִסֵּפר  הוִֹסיף  הּוא  ּתוָֹרה. 
ִּכְמַעט ְוָרְצָתה ְלַבֵּטל ֶאת ַהִּׁשּדּוְך ְלַאַחר ָהֵארּוִסין, ְּבָאְמָרּה ִּכי 

ִנְרֶאה ָלּה ֶׁשַהַחִּיים ִאּתוֹ ִיְהיּו ָקִׁשים ְּביוֵֹתר. 
ָחִמיו ֶׁשל ָמָרן, ָהַרב ָפָטאל, ִהִּגיַע ֵאָליו ְלַסֵּפר לוֹ, ִּכי ִּבּתוֹ 
רוָֹצה ְלַבֵּטל ֶאת ַהִּׁשּדּוְך, ּוָמָרן ָאַמר לוֹ ִּכי ְרצוֹנוֹ ְלַדֵּבר ִאָּתּה 
קֶֹדם ָלֵכן. ַּכֲאֶׁשר ִנְפְּגׁשּו הּוא ָׁשַאל אוָֹתּה ַמּדּוַע ְרצוָֹנּה ְלַבֵּטל 
ִעם  ְמַעט  ְמַדֵּבר  ָחָתן  "ָּכל  לוֹ:  ֵהִׁשיָבה  ְוִהיא  ַהִּׁשּדּוְך,  ֶאת 

ַּכָּלתוֹ, ְוִאּלּו ַאָּתה, ֵמָאז ִהְתָאַרְסנּו, ֹלא ׂשוַֹחְחנּו יוֵֹתר". 
ָאַמר ָלּה ָמָרן: "ִמֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ָלְך ַצַער ָּגדוֹל ָּכֶזה, ֲאִני ַמְבִטיַח 
ִלי, ַמֲחִצית ֵמָהעוָֹלם ַהָּבא ֶׁשִּלי ֶאֵּתן ָלְך  ִּתָּנְׂשִאי  ָלְך, ִּכי ִאם 
ְלִהָּנֵׂשא.  ִהְסִּכיָמה  ֶׁשָּכזוֹ,  ַהְבָטָחה  ָׁשְמָעה  ַּכֲאֶׁשר  ְּבַמָּתָנה". 

ַהִאם ֵיׁש ָלנּו ִּבְכָלל ֻמָּׂשִגים ָּכֵאֶּלה? 
ַּגם ַעל ַרִּבי ְיהּוָדה ַצְדָקה ַזַצ"ל, ְמֻסָּפר ִּכי ִהְתַקָּׁשה ִלְמצֹא 
לוֹ  ָהָיה  ֹלא  ִמּתוָֹרה  ֶׁשחּוץ  ֵּכיָון  ִאּתוֹ,  ְלִהְתַחֵּתן  ֶׁשִּתְרֶצה  ִמי 
ְּבעוָֹלמוֹ ָּדָבר. ַהּיוֹם ָּברּוְך ה' ִאיְכַׁשר ָּדָרא, ְוָכל ַּבחּוָרה רוָֹצה 
ַהְּזַמן. ִאם אוְֹמִרים ָלּה ֶׁשהּוא ְקָצת לוֵֹמד  ָּבחּור ֶׁשִּיְלַמד ָּכל 
ּוְקָצת עוֵֹבד - ִהיא ֹלא מּוָכָנה ִלְׁשמַֹע, ֲאָבל ָאז, ִלְפֵני ַעְׂשרוֹת 

ָׁשִנים, ָהְיָתה ֲאִויָרה ַאֶחֶרת. 
ְלִקְרַבת  אוֹתוֹ  ְמִביָאה  ִהיא  ָלָאָדם.  ַחִּיים  נוֶֹתֶנת  ַהּתוָֹרה 
ֱאֹלִקים ֶׁשֵאין ּדוֶֹמה ָלּה, ְוָאז ָּכל ַחֵּיי ָהעוָֹלם ֵהם ֲהֵבל ֲהָבִלים. 
ַלֲעמֹל  ִהיא  ַהַחִּיים  ַּתְכִלית  ִּכי  ָלחּוׁש,  ָצִריְך  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל 

ַּבּתוָֹרה ְוִלְזּכוֹת ְלַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה. 
ח”א  בראשית  אחריך”  “משכני  החדש  הספר  )מתוך 

עמוד ש”ט ואילך, עיין שם עוד הוספות בעניין(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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החשובים  הדברים  אחד  הינו  הגוף  חום 
ביותר לזכות לחיות. כאשר חלילה וחס חום 
או  מעלות  ושתים  ארבעים  על  עולה  הגוף 
יורד למטה משלושים וחמש מעלות צלזיוס 

- האדם נפטר לבית עולמו.
היות ונושא זה חשוב מאין כמותו, במיוחד 
כעת שמזג האויר משתנה פעם חם ופעם קר, 
ואם חלילה וחס רוח קרה פוגעת בגוף שהוא 
מזיע האדם יכול לחלות, וכאשר האדם חולה 
אינו יכול לקיים את תכלית חייו בעולם הזה 
ד’:  פרק  דעות  בהלכות  הרמב”ם  כדעת 
ה’  מדרכי  ושלם  בריא  הגוף  והיות  “הואיל 
)חכמה(  ידע  או  שיבין  אי אפשר  הוא שהרי 
עצמו  להרחיק  האדם  צריך  חולה.  והוא 
עצמו  ולהנהיג  הגוף  את  המאבדין  מדברים 

בדברים המברין ומחלימים”. ע”כ.
האדם  בני  את  לאהוב  זוכים  כאשר 
חייבים  עמם,  להיטיב  הכח  בכל  ושואפים 
ללמוד את מבנה גופם ואת מבנה נפשם, כל 
יודע  זו  דעת  על  לעמוד  ורוצה  אדם שחוקר 
הינו  קיומו  והנפש לצורך  שעיקר מזון הגוף 
חכמה וכאשר אדם חולה חלילה אינו מסוגל 
כן  ועל  חוכמות  ושום  השגות  שום  להשיג 
והמרות התחתונות שלו  נכנס למרה שחורה 
שנוצר  גופני  מוות  וזהו  נכבות  או  בוערות 
הרוחני  שהמוות  פעמים  יש  רוחני,  ממוות 
מביא למוות גשמי, בכל מקרה צריך שיהיה 
איזון בין כוחות הרוח וכוחות החומר, שאדם 
מאמר  לצורך  שהינה  זו  איזון  מנקודת  יוצא 
זה חום הגוף התקין - שלושים ושבע מעלות 
גשמי  איזון  בחוסר  מסובב  שוב  הוא  אז   -

שגורר אחריו חוסר איזון רוחני.
מהנושאים  אחד  הינו  תרמודינמיקה 
שנחקרו בפיסיקה והידיעה של חכמה זו מחיה 
האחראית  הליחה  אדם.  בני  רבות  לעיתים 
נכנסים  לשם  הקיבה,  הינה  גופנו  חימום  על 
זוכים לבישול שני  האוכל והשתיה ושם הם 
ידי  על  נקבע  הקיבה  חום  הפה.  רוק  אחרי 
מיצי הקיבה שהינם אחת החומצות החזקות 
קיבה  מיצי  אם  בעולם,  שקיימים  והחריפות 
נוטפים על גבי שיש הם פשוט עוברים דרכו, 
לייצור  אלו  במיצים  השתמשו  קדם  בימי 

תמיסה קטלנית.
שני  ידי  על  נקבעת  הקיבה  חומציות 
פרמטרים עיקריים - האחד המזון שמכניסים 

לתוכה והשני מזגו של האדם.
בקיצור שולחן ערוך בהלכות שמירת הגוף 
האדם  “בני  כתוב:  ל”ב  סימן  הטבע  פי  על 
אינם שווים במזגם, יש מי שמזגו חם ויש מי 
שמזגו קר, ויש מי שמזגו ממוצע. והמאכלים 
יאכל  ממוצע  שמזגו  ומי  משונים,  כן  גם 

מאכלים שהם גם כן ממוצעים, אבל מי שאין 
מזגו ממוצע צריך שיאכל מאכלים שהם קצת 

הפך מזגו.
מי שמזגו חם לא יאכל דברים חמים כמו 
שהם  מאכלים  יאכל  אלא  ובשמים  תבלינים 
יאכל  קר  שמזגו  ומי  וחמוצים.  קרים  קצת 

מאכלים שהם קצת חמים.
והמקום  הזמן  לפי  המאכל  ישתנה  וכן 
בימות החמה יאכל מאכלים קרים כגון בשר 
וגם  תרנגולת  ואפרוחי  רכים  גדיים  כבשים 
קצת מאכלים חמוצים. ובימי הקור מאכלים 
חמים  מאכלים  קרה  במדינה  וכן  חמים 

ובמדינה חמה מאכלים קרים”.
עצמו  מכניס  האדם  כיצד  מדבריו  נראה 
מזגו.  בהיפך  גופו  את  שמזין  ידי  על  לאיזון 
כך גם כן מובא בהלכות דעות הדרך לתיקון 
מידותיו שילך בשעה הראשונה לקצה השני 

עד שימצע עצמו בדרך הממוצע.
שבע  הינו  כאן  שהבאנו  הנתונים  אחד 
ודאי  זה  מספר  חי  נשאר  האדם  בהן  מעלות 
הספירות  שבע  את  מסמן  והוא  מקרי  אינו 
כנגד  שהינם  הספירות  מעשר  התחתונות 
גוף אדם. שבע הינו גם כן ימות השבוע וכן 
מספר התווים במוסיקה ועוד מקבילות רבות, 
ללמדנו שעיקר הרצון של הבורא הוא שיחיה 
ואם  עבורו,  קבע  הוא  אותן  במידות  האדם 
חכמה  לדעת  חפץ  שאינו  בער  איש  האדם 
הסיבה לכך הינה חולי הגוף או חולי הנפש 

או שניהם.
בגוף  בריאה  נפש  הרמב”ם  כתב  כבר 
האדם  באהבת  נמדדת  הנפש  ובריאות  בריא 
וחס  חלילה  ואל  והדעת  הבינה  החכמה  את 
את  לשפוך  שסופן  זרות  דעות  אחר  שייגרר 
כפי  הנפש  בחולי  או  הגוף  בחולי  או  דמו 

שמובא במשלי.
הלילות  שבחורף  שהסיבה  קבעו  חז”ל 
ממליטים  אינם  לרוב  חיים  ובעלי  ארוכים, 
וכן  מטיילים  אינם  בטבע  לרוב  כנף  ובעלי 
יהיה  שלאדם  בכדי  יבשים,  הפרי  עצי  רוב 
זמן ללמוד ולהחכים יותר ויותר בבחינת ערב 

שבת כהכנה לשבת.
כל מי שעבד בחודשי האביב והקיץ וצבר 
ליד  לשבת  כעת  יכול  החורף  לימות  מזון 
ואז  ולתור בחכמה  השולחן שהחדר מחומם 
ששוב ישוב האביב וקולות הציפורים ישמעו 
לרווחתו  לעבוד  שוב  לו  יעמוד  הפיסי  כוחו 
החיים  איכות  חכמה  והוסיף  זכה  גם  ובאם 

שלו תעלה גם כן וזה כל רצוננו.
אלו  ארוכים  לילות  שתנצלו  תפילה  אנו 

להוסיף חכמה בינה ודעת לתועלתכם.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

חום הגוף

בתאריך 30.10.2018, כ"א בחשוון תשע"ט, יתקיימו הבחירות לרשויות 
המקומיות ולמועצות האזוריות. בואו לממש את זכותכם ולהצביע. 

בבואכם לקלפי חובה להביא איתכם אמצעי זיהוי - תעודת זהות, דרכון 
או רישיון נהיגה. שימו לב שהתעודה בתוקף ושיש עליה תמונה ברורה. 

בבחירות לרשויות המקומיות מצביעים באמצעות שני פתקים:
פתק צהוב משמש לבחירת ראש הרשות,

פתק לבן משמש לבחירות המועצה.
בבחירות למועצות האזוריות מצביעים באמצעות שלושה פתקים:

נוסף על הפתק הלבן והפתק הצהוב, משתמשים בפתק כחול 
לבחירת הוועד המקומי.

שימו לב שהכנסתם רק פתק אחד לכל מעטפה!

איך מזדהים?

איך מצביעים?

משרד הפניםכ"א בחשון תשע"ט 30.10.18  

לא יודעים איפה אתם מצביעים? 
 boharim@org.il היכנסו לאתר
ובדקו את מיקום הקלפי שלכם.

www.boharim.org.il 
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 69% המזון.  אריזת  גבי  על  שכתוב  במה  מתעניין  הישראלי  מהציבור   88%
ו-50%  אוכלים,  שהם  המזון  את  בוחנים  בהחלט  שהם  מדווחים  מהישראלים 
מדווחים כי הם לא מוכנים להתפשר על הטעם אך גם לא על הבריאות, ומצפים 
לשנת  נילסן  דו"ח  )מנתוני  תזונתית  תרומה  ובעל  טעים  מזון  בו-זמנית  לקבל 

.)2017

מה מחפש הצרכן הישראלי על 
מדף המוצרים?

המגמה הזו של חיפוש אחר מזון 
מזין הולכת וגדלה בארץ ובעולם 
שנה  מדי  שעורכת  בסקר  כולו. 
הקרן הבינלאומית למזון בארה"ב 
צרכנים:   1,000 השנה  נשאלו 
בריא  מזון  של  המשמעות  "מהי 
שירכשו  ציינו   60% עבורך?". 
 50% מזינים,  רכיבים  עם  מזון 
ציינו שיחפשו מזון ללא תוספים 
חומרים  ללא  מלאכותיים, 
מוּכרים  רכיבים  ובעל  משמרים 
מאכלים  שיחפשו  ציינו  ו-48% 

המאפשרים אורח חיים בריא.

 ,Clean Label מה פירוש המושג
תווית נקייה? 

המתייחס  שיווקי  במונח  מדובר 
הרכיבים  שברשימת  למוצרים 
פשוטים  גלם  חומרי  רק  שלהם 

ועם  מלאכותיים  ממתיקים  ללא  מלאכותיים,  תוספים  ללא  לצרכן,  ומוּכרים 
ערכים תזונתיים מוספים. 

?E-Numbers מה הם
מדובר ברשימה של תוספי מזון המיועדים למטרות טכנולוגיות. הקידוד מיושם 
בעיקר באירופה, ומשם מגיעה האות E. ברשימה תוכלו למצוא את כל התוספים 
המותרים עם הגבלה של כמויות וחלוקה לקטגוריות השונות: מייצבים, משמרים, 

מחזקי טעם וצבעים. חלקם של המוצרים טבעיים וחלקם מלאכותיים. 

רשימת רכיבים פשוטה, מצומצמת ומוּכרת

לדרישות  מעבר   – רוכש  שהוא  המזון  במוצרי  בתוספים  מעוניין  אינו  הצרכן 
הפיקוח של משרד הבריאות. צרכנים מגלים אהדה גדולה יותר למוצרים טריים, 
יעדיף רשימת רכיבים מוּכרים. בשפה  ולגבי מוצרים ארוזים הצרכן  מבושלים, 
מינימלי  עיבוד  על  הקפדה  מעובד.  שפחות  כמה  מזון  מעדיף  הצרכן  אחרת: 
וכן להכנה ביתית.  בתהליך הייצור שומרת ככל הניתן על קרבה לחומר הגלם 
מחקר שפורסם בירחון המדעי British Medical Journal בפברואר השנה, מצא 
מזון  במוצרי  עתירה  דיאטה  כי 
שומן  סוכר,  ועתירי  מעובדים 
לעלייה  להביא  עלולה  ומלח 
השמנה,  משקל,  לעודף  בסיכון 

סוכרת מסוג 2 ומחלות לב.

"תווית  עם  חדשים  מוצרים 
נקייה"

הישראלי  המדף  על  רואים  כיום 
תווית  עם  מוצרים  ויותר  יותר 
רכיבים  רשימת  בעלי   – נקייה 
תוספים  מכילה  שאינה  קצרה 
המוצרים  בין  מלאכותיים. 
מחמצת  לחמי  החדשים: 
תוספים  ללא  מלאים  מקמחים 
 .E-Free ברמן  מלאכותיים: 
כוללת  החדשה  הלחמים  סדרת 
 E-FREE חדשים:  לחמים   3
חיטה מלאה;  פרוס מקמח  לחם 
E-FREE לחם פרוס מקמח שיפון מלא; ו-E-FREE לחם פרוס מקמחים מלאים 

מן  נטחנים   – מלאים  מקמחים  מיוצרים  הלחמים  כל  וחיטה(.  שיפון  )כוסמין, 
הגרעין בשלמותם וכך שומרים על היחס הטבעי של הרכיבים החיוניים שבגרעין: 
נוגדי חמצון, סיבים תזונתיים, ויטמינים מקבוצה B ומינרלים כמו אבץ, מגנזיום, 
ברזל וסידן. כל הלחמים הם לחמי מחמצת ללא חומרים משמרים וללא תוספים 
יתרונותיה  כל  על  כשהמחמצת  מייצבים,  וללא  מתחלבים  ללא  מלאכותיים, 
משמשת כחומר משמר טבעי. דנונה Clean Eating – סדרת מוצרי דנונה ללא 
מייצבים, ללא צבעי מאכל, ללא חומרי טעם וריח וגבינת מוצרלה של טרה ללא 

חומרים משמרים.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

קבב דגים

טיפים

לא רק ממ"ד
שחובה  בטיחות  אמצעי  חמישה 

לשמור בכל בניין

האחריות בנושא הבטיחות בבניין אמנם מצויה בידי 
הכיסאות:  בין  נופלת  היא  רבים  במקרים  אך  הועד, 
ניהול  חברת  שמועסקת  או  מנומנם  הועד  אם  בין 
חיצונית, במקרים רבים בדיקות בטיחות תקופתיות 
מה  מתפקדות  אינן  מיגון  מערכות  נערכות,  לא 
חיים.  מסכני  למפגעים  פשוטות  תקלות  שהופך 
יוני אבני, סמנכ"ל  הנה כמה בדיקות פשוטות מאת 
וכיבוי  לגילוי  מערכות  ומשווקת  יצרנית   -  Telefire

אש, שיבטיחו לכם שקט נפשי.

• האם ארון החשמל תקין ומסודר?
חלק גדול מהשריפות נגרמות בשל קצר חשמלי. על 
החשמל  במערכת  ותיקונים  לשינויים  הנוגע  בכל  כן, 
רשיון  בעל  חשמלאי  ע"י  תתבצע  שהעבודה  חובה 
מתאים. מעבר לתחזוקה המקצועית, רצוי מעת לעת 
לוודא כי הארון נקי ומסודר ללא חוטים חשופים. כמובן 
ובמידה ואתם רואים משהו שאינו נראה תקין, התייעצו 
עם חשמלאי מוסמך. אם ישנם שקעי חשמל במרחב 
הציבורי של הבניין, בדקו שהם מקובעים היטב לקיר 

ואינם מראים סימנים של שינוי צבע או תקלה. 

זוהרים  וסימונים  חירום  תאורת  ישנה  האם   •
בחושך?

בטוחה  תנועה  חשמל,  נפילת  ובמצבי  חירום  בעת 
פינוי  קריטית.  להיות  עשויה  המדרגות  ובחדר  בלובי 
הבניין החשוך במהירות ובבטיחות הינו מהותי להצלת 
תקינה  חירום  תאורת  ישנה  האם  בדקו  אדם.  חיי 
והיציאה,  הכניסה  פתחי  לגבי  התמצאות  המאפשרת 

והדביקו מדבקות המאירות בחושך בחדרי המדרגות.

• האם ישנה מערכת לגילוי וכיבוי אש?
מערכת  תותקן  קומות  רבי  בבניינים  כי  דורש  החוק 
הישנים  הבניינים  ברוב  זאת,  עם  אש.  וכיבוי  לגילוי 
מערכות כאלה לא מותקנות, ובבניינים חדשים רבים 
המערכות אינן מתוחזקת כראוי ולפעמים אף מנותקת 

לחלוטין.

• התקן הישראלי מחייב תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי 
אש פעמיים בשנה ע"י חברות תחזוקה המורשות ע"י 
מתי  בדקו  התקנים.  מכון  ידי  ועל  היבואן  או  היצרן 
והאם  שלכם  המערכת  של  בדיקה  נערכה  לאחרונה 

היא תקינה ופעילה. 

מצויד  אינו  מתגוררים  אתם  בו  והבניין  במידה   •
בהתאם  כזו  להתקין  רצוי  אש,  וכיבוי  גילוי  במערכת 
להבדל  לב  שימו  המערכת  בבחירת  הישראלי.  לתקן 
סגורות  שהן  וכאלה  לתחזוקה  פתוחות  מערכות  בין 
לבחור  לכן  מאפשרות  פתוחות  מערכות  לתחזוקה. 
את ספק השירות שלכם, ואילו מערכת סגורה תחייב 
אתכם להתקשר עם החברה המתקינה לאורך כל חיי 

המערכת, דבר שעלול לייקר את התחזוקה.

• האם המעלית תוחזקה בזמן?
המעלית  של  ותחזוקה  בדיקה  לבצע  יש  חוק  פי  על 
יכולה  והתחזוקה  הבדיקה  את  שנה.  לחצי  אחת 
ממשרד  לכך  באישור  שמחזיקה  חברה  רק  לערוך 
הכלכלה.  בכניסה למעלית מופיעה מדבקה המעידה 
חלפו  שלא  לב  שימו   - האחרון  התחזוקה  מועד  על 
שישה חודשים ממועד זה, ואם חלפו, פנו אל הועד או 

לחברת הניהול לברר מדוע.

• האם ישנו מטף כיבוי זמין ותקין?
בבניין  קומה  בכל  כיבוי  מטף  להיות  חייב  חוק  פי  על 
מעל ארבע קומות. בעוד בבניינים רבין המטפים אכן 
כי הם  מצויים, לעיתים קרובות בדיקה שלהם תעלה 
אינם כשירים לשימוש.  וודאו כי מדד הלחץ של המטף 
תקין, שהמטף בתוקף ושנצרת המטף סגורה ומעידה 

על כך שטרם נעשה בו שימוש. 

טעימה

הכוכבים החדשים בעולם המזון
המגמה של חיפוש אחר מזון מזין הולכת וגדלה בארץ ובעולם כולו • מה פירוש המושג "תווית נקייה" וכיצד יש לבחון 
מוצרי מזון חדשים? כדאי להכיר את המושגים E-Free ו-Clean Label • הדס יריב )M.Sc, MBA(, טכנולוגית מזון ומוסמכת 

בתזונה, יועצת מדעית בקבוצת מאפיות ברמן בשיחה על אוכל בריא

מתכון קל וטעים שישמח את כל המשפחה, באדיבות השף אלי מנחם ממסעדת רודריגז. "אין כמו קציצות דגים על צלחת אורז מהבילה", מדגיש השף. 

מרכיבים:
• 1 ק"ג דג טחון, )כל דג שתבחרו(
 מוסיפים גרידת לימון מלימון אחד

 • צ'ילי אדום קצוץ
• 3 שיני שום קצוץ

• חופן כוסברה
• מלח, פלפל, שמן זית, ומעט פירורי לחם

אופן הכנה:
• לקצוץ את הכוסברה והשום

• לשים את כל החומרים ולהכין צורת קבב  
• מסדרים על תבנית ואופים במשך 10 דקות, ב-180 מעלות

להגשה עם חציל: קולים על אש את החציל, 
מקלפים ומשתמשים בבשר החציל.



איכותית וטעימה, בריאה ומזינה 
הנאפית בתנורי אבן

ז'בוטינסקי 155 רמת גן /פ. בן גוריון. טל למשלוחים: 03-6773332

חדש בעיר! רשת פיצה עגבניה 
בכשרות חדשה ומהודרת!

בס"ד

100% גבינה 
מוצרלה

פתוח רצוף עד  2:30 בלילה כולל משלוחים

פיצה מקמח כוסמין מלא
פיצה טבעונית

פיצה ללא גלוטן
פסטה מחיטה מלאה

סלטים בהרכבה עצמית
סנדוויצ'ים/טוסטים

מבצע 2 פיצות משפחתיות 
ב-99& )ללא תוספות(

מלגות
לזכאים

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-3924764 בית פרוג

קורס צילום 2019
התחדשנו!
החדש והמעודכן בפרוג

הרחבנו עבורכם את סגל המרצים!
יעקב גרוס | ליאון סקולצקי | אוהד אשר 

אריאל רבינסקי ומקצוענים נוספים

הגדלנו ועדכנו את תכנית הלימודים!
פוטושופ מתקדם לצלמים

צילומי סטודיו | צילום אירועים

הוספנו שעות תרגול וסיורי שטח מרגשים
הצטרפו לעשרות בוגרים שהשתלבו בשורה הראשונה של שוק הצילום בישראל!

ההרשמה למסלול גברים בב"ב ובירושלים בעיצומה

 |  
N

G

2

משקפיים בחינם לחברי:

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

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

שוםקנו:
דבר או או 

וקבלו: משקפיים בחינם!
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - הבשמים במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. טבח,הרג. "הכינו לבניו ____" )ישעיה יד כא(
5. המון. "ותהי צעקת ה_____" )נחמיה ה א(

7. אריג עבה עשוי עור כבשים או עיזים או צמר גמלים וכיוצא 
בזה. "ביריעה וב___")נדרים ז ג(

9. חרוט,חדודית.  "וכמין ____ של קנסות"  )זבחים פח: ( 
)בלשון רבים(

11. השמעת דברים בגנותו של מישהו. "מפני ____ ולעז בני 
אדם" )רש"י יבמות כו.( )בכתיב חסר(

12. סמל לדבר מזהיר ונוצץ כזהב. "המסלאים ב____" )איכה 
ד ב(

14. קיצור המילים : ימי תשובה.
15. דיבר,השמיע נאום. "לשונם ו____" )ירמיה כג לא( 

)בלשון יחיד,גוף שלישי,עבר(
16. כנוי לעיר גדולה בעלת ישוב יהודי גדול. "עיר ו____ 

בישראל" )שמואל ב כ יט(
17. יהודי. "מכה איש ____" )שמות ב יא(

18. על המקום,תכף ומיד. "צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין 
_____ לחיי עולם" )ראש השנה טז: (

1. מעמק,מיסתר. "אשר בידו ____ ארץ" )תהלים צה,ד( )בלשון 
יחיד( )לא בלשון סמיכות(

2. מוסתר,חבוי. " ____ בגל" )סוטה ט ב( )בלשון רבים(
3. בין,בתוך. "שמע ____" )שופטים יא י( )לא בלשון סמיכות(
4. בזוי,מושחת. "נתעב ו____" )איוב טו טז( )בהיפוך אותיות(

6. אולי,שמא. "____ יודע" )שמואל ב יב כב(
8. הוי. ובכל חוצות יאמרו ____   _____" )עמוס ה טז(

10. כבוד,תהילה,חן רב. "שהיא ____ לעושה" )אבות ב א(
13. עונת גידול הפרי על זמורות הגפן. "עת ה____ הגיע" )שיר 

השירים ב יב(
15. כלי נגינה קדמון,בעל מיתרים לפריטה באצבעות. "כנור נעים עם 

____" )תהלים פא ג(
16. אצל,ליד,על-יד. "מחוץ לעיר ____" )בראשית כד יא(

17. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 71 )מלמעלה 
למטה(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ון 

ע
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ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אהלות, נטף, אהלים, נכאות, בשם, נרד, חלבנה, צרי, כופר, קידה, כרכום, קנה, לבונה, קנמון, לוט, קציעה, 
מור, שחלת

תאמנדתאאנשתנאקשתא
נוירתהאסתטשאתיניג

ריתדלאתנגאפתנדרתא

תנגותגתרנתכנאהגצנ
תיתדתיתדגתראהגתתק

תאתנגלתתגנכנתלאצר

תתואכנגיטאוסחאיסנ

שסנאריאותבמשנענממ

הנקאנתלדלאנגהתשני

תנדנשתאגאתקנגבאתל

דתבתמנאנגניסנגדנה

יראלנותתהאתתאתנאא

תאנאחונתדתכופראנא

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.כונה "איילה שלוחה"
2. אדמוני עם יפה עיניים

3. מי היה הגרגשי?                                                                                                           
4. מקור הביטוי "לא דובים ולא יער"

5. עזה, גת, עקרון, אשדוד ו...
6. ספר בתנ"ך הפותח ב"אדם"
7. היה במעון ומעשהו בכרמל

8. מרה שהומתקה
9. על מי נאמר "אוד מוצל מאש"?

10. שמו האחר של גדעון

1. נפתלי 2. דוד 3. אחד משבעת העמים בארץ כנען 4. בסיפור אלישע 
והנעריםשהתקלסו בו 5. אשקלוןץ חמש ערי פלישתים 6. דברי הימים 7. נבל8. 

המים המרים במרה  9. יהושע הכהן הגדול 10. ירובעל



היפר השמן והרזה
גליליות רולדין 

פסטה 
מגוון צורות

שטראוס 
קוטג'/ 

גבינת סקי 

קמח

כוסות חד פעמי 
שתיה קרה

קוטג' 
טרה/ 
תנובה 

שמן קנולה 

סוכר 
סוגת

כוסות חד פעמי 
שתיה חמה

3 ק"ג 
כרעיים עוף 

טוב טרי 

מבחר יינות 
אדום/ לבן

וופל עדין

מטנה 
מהדרין

4 ק"ג 
חזה עוף, 
עוף טוב 

שתייה קרה 
פרי טריפ

פטריות 
שמפניון 

חתוך מארז

סימילאק 
מהדרין

במבה 
אסם גדול 

מרכך כביסה 
סוד 4 ליטר
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שעות פתיחה: א'-ה' 7:00-21:00   שישי: 7:00 עד שעה לפני כניסת השבת

שלמה בן יוסף 2, בני ברק | טל. 03-5787836
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כמו כן 
מחלקת בשרים טריים

3 חלב קרטון/בקבוק תנובה/
טרה ב-13 ₪

כמו כן מחלקת פירות וירקות 
משלוחים

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
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לבניית יחידת דיור 40 מ"ר + מבצע 
10 מ"ר מרפסת לסוכה

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 
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מכון אוצרות הסת"ם
מרכז הכשרה והפצה ארצית לסת"ם ותשמישי קדושה

קורס שיפוץ 
תפילין

החלה ההרשמה לקורס:

מחיר מיוחד למזדרזים להירשם!
שיפוץ וסגירת בתי תפילין

המכון בפיקוח רבנים ומו"צים
ובהמלצת פוסקי הדור שליט"א

בואו ננצל את זמן חורף לרכישת מקצוע קודש

055-6781724

תעודת 
הסמכה 
למסיימים

קידום 
ואספקת 

עבודה לבוגרי 

המכון

אפשרות למקצוע תוך חודש!
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קינוח מצויין
מתחיל עם

מלית
מעולה!

נבחרת המליות. לאפיה מעולה!

טעים
להכיר!

סדרת הרטבים החדשה 
של 'מעולה'

משדרגת כל מנה 
למנה מעולה

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

18-19
ט'-י' בחשון

קמח מנופה 'מעולה'
1 ק"ג

2 ב-
10

מארז חטיפי נאשוס
20*20 גר'

'מעולה'

3 ב-
20

מרשמלו
150 גר'
כרמית

1090
3 ב-

רביעיית טונה 
במים/בשמן קנולה/צמחי/

סלט טונה/ממרח טונה
'מעולה'

למארז
1990

שוקולד/אגוזים
40 יח'

וופל מצופה 'מעולה'

1190

חדש!

ליח'

קפה נמס
200 גר'

עלית

1990

ספרינג
סוגים שונים

1.5 ליטר

5 ב-
20

וופל אגו
110-130 גר'
סוגים שונים

2 ב-
10

שמפו/מרכך
הד & שולדרס

סוגים שונים
500 מ"ל

1590
ליח'

מלית פטיסייר
400 גר'
'מעולה'

590

15-19.10.18
ו'-י' בחשון

עד שישימבצעים בימי שני

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