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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 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. 

למרות הכל, ליצמן מעריך: 
"בבחירות לכנסת נרוץ יחד"

הסוף לחובות!!
במקום לקחת 
הלוואות חוזרות

אצלינו פותרים את 
הבעיה מהשורש!!

לנו הפתרונות!!

 20
שנות הצלחה

חייג עכשיו לאובליגור:
072-3937547

חובות? עיקולים?
בעיות בבנק?

בציבור אנ"ש המלצות 
  

שטח

אלי
וניציפ

מ

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 20

 בית שמש
ש"ס מסנדלת את 'אגודת ישראל', 'עץ' נכנסת לקואליציה ו'דגל התורה' מנהלת קרב מאסף

                     ן
מועמד חדש ועצמאי יתמודד מול יצחק רביץ, בבחירות שמתנהלות בצל פטירת ראש המועצה

                  
סערת מינויו של רג'א זעאתרה לסגן כבשה את הכותרות ותפסה את ראש העיר החדשה בהפתעה • 

ואחרי החתימה, הביטול וההחרמה, נחתם הסכם קואליציוני מחודש עם 'אגודת ישראל'

   חיפה            

 טלז סטון

אם הפצועה: 
"ראיתי את הדמעות, 

אנחנו זקוקים לתפילות"
פיגוע קשה בצומת עפרה: שירה איש רן נפצעה 
באורח קשה מירי מחבלים, בעלה עמיחי נפצע 
באורח קל, הרופאים נלחמים על חיי הרך הנולד

/ עמ' 22

אנחת רווחה: המצלמות 
ינפיקו פחות דו"חות

"גזירת המצלמות", כך כינו הנהגים את מצלמות התנועה שנפרסו בעיר ושהעניקו דו"חות חנייה 
בנדיבות. כעת, הודיע ראש העיר על הקלות משמעותיות • עיקרי השינויים: הארכת זמן האכיפה 

לשלש דקות והפסקת פעילות המצלמות בשעות הלילה • כל הפרטים
/ עמוד 10

הקהילות 
החסידיות נפרדו 
מראש העיר היוצא

הצפות, שיטפונות וגשמי 
ברכה: חנוכה חורפי במיוחד

כבישים שנסגרו, רחובות שהוצפו, רכבות שהושבתו, חילוצים בסירות 
גומי ורכבים שיצאו מכלל פעילות - כל אלה היו רק חלק ממראות הסופה 
החורפית שהתרגשה על ישראל בימי חג החנוכה • ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה

/ עמ' 29
/ עמ' 8

הבחירות המקומיות אמנם חלפו אך הפוליטיקה החרדית סוערת, שסועה ויצרית מתמיד • אחרי 
שגזר על עצמו שתיקה תקשורתית, מעניק יעקב ליצמן לראשונה הצהרת כוונות על העתיד הפוליטי 
• יעקב אשר: "תוצאות הפוליטיקה המקומית משפיעות על הדברים הכי חשובים שלמענם נשלחנו"

 בית ספר לפוליטיקה, עמ' 18-19





חדש! יוגורט עם פירות במרקם חלק
שכיף לאכול על הדרך, בבית, בהפסקה או בגינה
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כיף ליהנות    על הדרך

תות בננה
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ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש”ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית )6 שעות(

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת



איקאה מציגה: מגוון מזרני איכות, במחירים נוחים! 

איך אומרים 
 בשוודית

לישון כמו תינוק? 

HOVAG

איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת נתניה )דרום(. איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה 1, מרכז עסקים שורק, 
כביש פלמחים. איקאה קריית אתא: דרך חיפה 52, קריית אתא. איקאה באר שבע: הירדן 24, באר 
האא )35832*( שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00,  י שבע. שירות לקוחות 
WWW.IKEA.CO. I L ו' 9:00-13:00, מוצ"ש: כשעה לאחר צאת השבת עד 23:00. | בירור מלאי באתר 

 ₪695
HAFSLO מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז', 90x200 ס"מ.

 ₪895
HAMARVIK מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז' כהה, 90x200 ס"מ.

 ₪995
HOVAG מזרן קפיצי כיס יחיד
קשה. אפור כהה, 90x200 ס"מ.

ליהנות באמת משינה טובה, זה לדעת שקנית מזרן איכותי במחיר נוח. באיקאה מחכים 
לכם מגוון מזרנים, המתאימים למבוגרים, לילדים ולתינוקות, שיעשו לכם לילה טוב!





איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת נתניה )דרום(. איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה 1, מרכז עסקים שורק, 
כביש פלמחים. איקאה קריית אתא: דרך חיפה 52, קריית אתא. איקאה באר שבע: הירדן 24, באר 
האא )35832*( שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00,  י שבע. שירות לקוחות 
WWW.IKEA.CO. I L ו' 9:00-13:00, מוצ"ש: כשעה לאחר צאת השבת עד 23:00. | בירור מלאי באתר 

איקאה מציגה: מגוון מזרני איכות, במחירים נוחים! 

איך אומרים 
 בשוודית

ְׁשַלְפְׁשטּונְֶּדה?

 HAFSLO

 ₪695
HAFSLO מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז', 90x200 ס"מ.

 ₪895
HAMARVIK מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז' כהה, 90x200 ס"מ.

 ₪995
HOVAG מזרן קפיצי כיס יחיד
קשה. אפור כהה, 90x200 ס"מ.

ליהנות באמת משינה טובה, זה לדעת שקנית מזרן איכותי במחיר נוח. באיקאה מחכים 
לכם מגוון מזרנים, המתאימים למבוגרים, לילדים ולתינוקות, שיעשו לכם לילה טוב!



ד' טבת תעש"ט 12/12/18 בני ברק8 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

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, 

אוריאל צייטלין

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

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

 בקיאות, לא על חשבון עיון
מסיבת  לקראת 
הנערכת  חנוכה 
בישיבה  שנה  מידי 
אור  לצעירים 
ברק  בבני  אברהם 
גדולי  בהשתתפות 
ראש  עלו  ישראל, 
הגר"ל  הישיבה 

פנחסי והצוות למעונו של נשיא הישיבה מרן הגר"ש 
ובהזדמנות  במעמד,  להשתתף  להזמינו  בכדי  כהן 
הפרק  על  העומדות  שאלות  מספר  בפניו  שטחו  זו 

הדורשות את הכרעתו.
המפקפק  בחור  אודות  מרן  נשאל  הדברים  בין 
בתועלת היוצאת ממבחני השקלא וטריא הנערכים 
מידי חודש על מסכתות הבקיאות הנלמדות בישיבה 
ההשקעה  כח  את  ממנו  מחליש  הדבר  כי  וטוען 
השיב  מרן  בבוקר.  בעיון  הנלמדות  בסוגיות 
בנחרצות כי לימוד הבקיאות הוא דבר חשוב ונצרך 
אך לא על חשבון העיון כי בכח העיון לגדל ולרומם 
את הבן תורה לפסגות גבוהות, אך עדיין הוסיף מרן 
כי צריך להסביר לבחור כי אל לו לפרוש מן הציבור.

ביום רביעי התקיים המעמד בהשתתפות מרנן ורבנן, 
רבני הישיבה, תלמידי הישיבה וההורים הנרגשים. 
וברכה  תורה  דברי  הנאספים  שמעו  הערב  במהלך 
ראש  סגן  הביא  העיריה  ברכת  את  הישיבה.  מרבני 
מעיני  נצפו  התרגשות  דמעות  דדון.  אליהו  העיר 
ההורים כאשר נעמד נציג מתלמידי הישיבה הבחור 
עמוקה  במערכה  והפליא  נישלי  ישראל  החשוב 

בעניין הרואה נרות חנוכה האם צריך לברך או לא.

 28 עצורים במחאה
בצהריים  שני  ביום 
הפגנה  נערכה 
'הפלג  של  גדולה 
ברחובות  הירושלמי' 
במהלך  ברק.  בני 
 28 נעצרו  ההפגנה 
בעקבות  מפגינים. 
משטרת  ההפגנה 

ז'בוטינסקי  ציר  את  שעות  לכמה  חסמה  ישראל 
גהה לשני  צומת  עד  בבני ברק מרחוב אבו חצירא 

הכיוונים.

 טסה וג'רופי חבושה ורזאל
'להודות ולהלל', האירוע המרכזי של חנוכה בב"ב 
תיק  ומחזיק  העיר  הנהלת  חבר  של  ביוזמתו  נערך 
השתתפו  איש  כ-2000  זכריהו.  יעקב  התרבות 
באירוע שהתקיים באולם הפיס משואות ושהתמלא 
עד אפס מקום. מאות אנשים נוספים עמדו על רחוב 

ירושלים בשל העומס בפנים.
האירוע נערך בהשתתפות חבר מועצת חכמי התורה 
הפנים  שר  ש"ס  תנועת  יו"ר  בעדני;  הגר"ש  מרן 
אייל  הנגיד  דרעי;  אריה  והגליל  הנגב  הפריפריה 
ומ"מ חנוך  רובינשטיין  משיח; ראש העיר אברהם 
חברי  דדון;  אליהו  הסיעה  ויו"ר  סגר"ע  זייברט; 
יעקב  בצלאל,  נתן  פרטוש,  אברהם  העיר  מועצת 
רבנים  שפירא;  מנחם  ששון,  בן  ישראל  זכריהו, 

חשובים, מנהלי ת"ת ואישי ציבור.
אותה  חנוכה,  נר  הדלקת  התקיימה  הערב  במהלך 
הדליק הנגיד הרב אייל משיח. בשיאו של האירוע 
הגיע אורח הכבוד יו"ר תנועת ש"ס השר אריה דרעי 

שהתקבל ע"י האלפים בשירת 'אל תירא ישראל'.

הקהילות החסידיות נפרדו 
מראש העיר היוצא

מאת: עוזי ברק

קהילות  ונציגי  ראשי  לחמישים  מעל 
הוקרה  למעמד  התכנסו  ברק  בבני  החסידים 
חנוך  ברק,  בני  העיר  ראש  למ"מ  והערכה 
זייברט, עם סיום תפקידו כראש עיר. המעמד 
עמד בסימן של הוקרה ותודה מצד הקהילות 
העיר  כראש  כהונתו  במשך  אשר  והמוסדות 
הוקרה  וכאות  התחומים  בכל  לימינם  עמד 
על פעילותיו הרבים למען כלל תושבי העיר 
סביב  לסעודה  הסבו  המשתתפים  החסידים. 
באולמי  החנוכה  ימי  לרגל  ערוכים  שולחנות 

דונולו שע"י מוסדות ספינקא.
הרה"ח משה שמעון ראטה מקהילת צאנז 
המועצה  חברי  בראשם  הנוכחים  את  קידם 
ופרץ  שלמה קוסטליץ, חיים מאיר לאנגסאם 
אברמוביץ. תחילה כובד לשאת דברים שלמה 
ומראשי  נחום  חזון  מוסדות  ראש  קוסטליץ, 
קהילת נדבורנה, שדיבר על התקופה שעברנו 
שאר  שכמו  זייברט,  העיר  ראש  ניווט  אותה 
כל  על  מלאה  אחריות  תמיד  נטל  הפעולות 
לעירייה  או  אליו  גם שלא קשורים  הנושאים 
שהשכיל  חינוך  לבתי  רישום  כגון  ישירות, 
לרווחת  לפתרון  עד  מלאה  אחריות  לקחת 
שמר  האחריות  שבמסגרת  ציין  כן  הצדדים. 
כדי  העיר,  רחובות  של  הרוחני  ניקיון  על 
שכל אחד ואחד יוכל לצעוד ברחובותיה תוך 
ההקצאות  את  ושיבח  העיר.  צביון  משמר 
שלקח ע"ע לטיפול וקידום ובסייעתא דשמיא 
לכלל  והקצאות  משאבים  חלוקת  הוביל 

הקהילות וארגוני החסד בעיר.
ת"ת  מנהל  קוריץ,  אהרן  הרב  דיבר  אחריו 
מנהלי  כלל  בשם  כץ,  בפרדס  חסידי  כלל 
בעיר  המנהלים  תודות  את  שהביא  הת"תים, 
לנציגי הסיעה, למ"מ ראש העיר הרב זייברט 
הרב  הסיוע  על  דרנגר  ישראל  הרב  ולרמ"ט 
ממחלקות  תורה  התלמודי  כלל  שמקבלים 

העירייה השונות.
רבי  הגאון  של  דבריו  נשמעו  ראש  בכובד 
יעקב יהושע אנגלנדר, ראש ישיבת מחנובקא 
הישיבות  ראשי  בשם  דברים  שנשא  בעלזא, 
ראש  של  פעולותיו  את  נס  על  והעלה  בעיר 
ובפרט  לחינוך  השונות  במסגרות  העיר 
בכל  הישיבות  צוותות  ומקצועיות  לקידום 

התחומים החינוכיים.
מנגן  הבעל  נקרא  המעמד  של  בעיצומו 

העלה  נפלאים  שבחרוזים  ניילנדר  שמואל 
העיר  ראש  של  פעילותו  על  מיוחדים  גראמן 

היוצא.
וויץ  אריה  הרב  הביאו  המעמד  במרכז 
והרב אהרן איצקוביץ, ראשי קהילת ומוסדות 
העיר  לראש  מיוחד  הוקרה  אות  ספינקא, 
ולבי"ס  ספינקא  למוסדות  פועליו  על  היוצא 

פנינת בית יעקב הכלל חסידי.
ישראל  הביא  חסידי  הכלל  ראשי  דבר  את 
מיוחדים  בדברים  אלעד.  העיר  ראש  פרוש, 
יו"ר  שטיין,  משה  יצחק  הרה"ג  הביע 
כלל  בשם  ישיבה,  שערי  מאירים  ארגון 
פעולות  את  שתמצת  בישיבות  המשגיחים 
ההשקעה  לאור  ונשמה,  בחינוך  זייברט  הרב 
בנשמות  הקדנציה  במהלך  שהשקיע  הרבה 
במחירים  להורים  בהדרכות  החינוך  של 
פעולות  את  העלה  כן  ולמורים.  מסובסדים 
שאר צוות הלשכה בראשם הרב דרנגר והרב 

יוסף צימט.
לשאת  המנחה  כיבד  מוחלטת  בהפתעה 
הלשכה  ראש  דרנגר,  ישראל  את  דברים 
את  בהתרגשות  שציין  העיר,  ראש  מ"מ  של 
נציגי הקהילות בלשכה  הקשרים החמים של 
דרנגר  הרב  הפתיע  דבריו  במהלך  בעירייה. 
ושלף מכיסו מסמך מלפני 12 שנים בעת אשר 
ישבו ראשי הקהילות לכינון הרשימה למועצה 
היסוד  אבני  נכתבו  בו  ישראל,  אגודת  מטעם 
הסיעה  חברי  כל  חתומים  ועליו  הסיעה  של 
כלל  לעזר  יהיה  בתפקידו  חבר  כל  היום:  עד 
המוסדות החסידיות בעיר תוך שיתוף פעולה 
אחיו  את  ואיש  כולם  הקהילות  לטובת  מלא 
יעזורו. זה המוטו שליווה את הנציגים ואותנו 
כולנו  את  ומחייבת  שמחזיקה  הסיסמא  וזה 
של  השותפות  הצלחת  ובזה  יחד  להמשיך 

נציגי כלל החסידי ברשימת אגודת ישראל.
את מסכת הברכות חתם חבר המועצה פרץ 
אברמוביץ מנהל מוסדות ערלוי, אשר כקודמיו 
עמד ושיבח את השיתוף הפעולה הפורה שיש 
עיר  כראש  הקודם  בתפקידו  זייברט  הרב  עם 
ובתפקידו הנוכחי ואשר תמיד היה בתחושת 
שותפות מלאה. בדבריו ביקש לציין את הרב 
כנציג  כיום  שיושב  יעקובוביץ  יצחק  יוסף 
כלל החסידי בלשכה לפניות הציבור בתוככי 
פניה  לכל  ומהווה כתובת  לשכת ראש העיר, 
וציבור החסידי בפרט  של תושב העיר בכלל 
וכן את הרב יצחק לידר מנהל הלשכה לפניות 

הציבור של הסיעה הכלל חסידית בעיר, אשר 
ותוצאות  הישגים  הביאו  האחרונות  בשנים 

טובות לציבור החסידי בעיר.
חנוך  ראה"ע  מ"מ  כובד  המסיבה  לסיום 
הנוכחים  בפני  מרגשותיו  להביע  זייברט 
וכמים פנים אל פנים הקדים בהתרגשות רבה 
המועצה  וחברי  הקהילות  ונציגי  הקהל  את 
על  עמד  בדבריו  זה.  למעמד  שהתאספו 
לשכרו  מעבר  אשר  עיר  ראש  תפקיד  מהות 
ולבצע  להוביל  ולהפנים  לדעת  יש  מהעיריה 
דברים לפי ההסתכלות של שולחיו, וכשלפני 
כלל  של  עיר  ראש  להיות  חייב  ההדגש  הכל 
הציבור ולא דווקא של סקטור, בהמשך דבריו 
ממספר  חלק  המסיבה  במהלך  שהזכירו  ציין 
אשר  ברק  בני  לעיר  שיש  ייחודיות  פעולות 
התושבים  לרווחת  האחרונה  בקדנציה  נעשו 

ושמצילים נפשות ממש לדורי דורות.
נכנס  כאשר  הנוכחים  בפני  סיפר  כאן 
להתברך אצל פוסק הדור והדרו מרן הגר"ש 
הגר"ש  קוסטליץ.  הרב  עם  יחד  זצ"ל  וואזנר 
להקפיד  זה  עיר  ראש  לנו, תפקיד  זצ"ל אמר 
שמים.  ויראת  חסידות  לתורה  יהיה  שהעיר 
ההחלטות  בכל  אותי  מלווים  האלו  הדברים 
נושא  את  הזכיר  כאן  עיני  לנגד  העומדות 
דשמיא  בסייעתא  עברו  שכידוע  ההקצאות 
מיוחדת כאשר בפרויקט זו, וכן בפרויקט של 
אשר  לת"ת  השוויונית  התקציבים  החלוקה 
רבים  העצמאי,  החינוך  מטריית  תחת  אינם 
ידי  ניסו להניא את  וותיקים מבכירי העירייה 
כן  גור  כשמוסדות  בפרט  בהם  מלהתעסק 
מסודרים תחת החינוך העצמאי וב"ה שכיום 
שעבר  במיוחד  התקציב  על  לבשר  יכול  אני 

בסוף הקדנציה לטובת הת"תים.
שהצליח  העבר  את  שיבח  דבריו  בסיום 
ששררה  והאחדות  פעולה  השיתוף  בגלל 
המתווה  זה  ואי"ה  ישראל  אגודת  סיעות  בין 
שילווה אותנו הלאה. כמו כן שיבח את נציגי 
לימין  העומדים  לשכתו  צוות  ואת  המועצה 
פניות המוסדות בראשם הרב דרנגר, וכן הרב 
שיבח  כן  לידר.  והרב  יעקובוביץ  הרב  צימט 
רבות  שנים  ששימש  גרליץ  יוסף  הרב  את 
בצוות הבכיר בלשכתו וכיום התקדם למנהל 

הקשיבה בהצלחה רבה.

בהשתתפות מעל 50 ראשי קהילות ומוסדות בעיר התורה והחסידות

צילום: יעקב כהן 
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לפרטים התקשרו עכשיו 8860*

ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

V.I.P

יש לי בן אדם בבנק!והכל מתבצע על הצד הטוב ביותר,דואג לי אישית הבנקאי במזרחי טפחות
אלעזר ג׳אן, בעל עסק

סניף חזון איש, בני ברק



ד' טבת תעש"ט 101012/12/18 בני ברק

הישג ראשון: הקלה 
בדו"חות ברחוב השומר

לשכת ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין מודיעה: שינוי נהלים 
לטובת הנהגים בנושא המצלמות וחלוקת הדו"חות על רחוב אהרונוביץ – 

כהנמן בעיר

בעקבות מחסור בחניות: קרן הריט רכשה את החניון של מגדלי ב.ס.ר 
3 ו-4 תמורת 50 מיליון שקל

לבקשת המשטרה, בית המשפט האריך את מעצרו של השודד מתחנת 
הדלק בכניסה לעיר

עוזי ברק

אברהם  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש  לשכת 
רובינשטיין מודיעה: כפי שהובטח שוב ושוב 
נושא התחבורה  ולאחריה,  במערכת הבחירות 
הינו ראשון במעלה בסדר היום העירוני החדש.
ובחינת  ארוכים  דיונים  ולאחר  לכך  בהתאם 
אנו שמחים לבשר  הנושא במכלול ההיבטים, 
החלטת  על  בשעריה,  והבאים  העיר  לתושבי 
nצלמות  דלהלן:  השינויים  על  העיר  ראש 
האכיפה לאורך רחוב הרב כהנמן-אהרונוביץ: 
מיום  החל 
 , ן ו ש א ר
יוארך   9/12/18
אכיפת  זמן 
תנועה  עבירות 
באמצעות מערך 
ל-3  המצלמות, 
תמימות.  דקות 
לזמן  עצירה 
משיעור  מועט 
תהיה  לא  זה, 
להטלת  עילה 
כלכליים  קנסות 
לנוהל  בניגוד 
)למעט  כה.  עד 
מקרים  כמובן 
בהם  שיש 
מוכח  סיכון 

למשתמשי הדרך, כלי רכב ו/או הולכי רגל(.
הנהגים.  לטובת  שונו  הן  גם  האכיפה  שעות 
לאורך  המצלמות  באמצעות  האכיפה  מערך 
הציר כולו, יפסיק את פעילותו מידי יום בשעה 
לא  כי  לציין  למותר  המחרת.  ליום  עד   23:00
ובאופן  אלו.  בשעות  כספיים  קנסות  יוטלו 
כללי, תמוקד האכיפה לעבירת תנועה ולא על 

כניסה לחניונים. 
לפעול  תמשיך  העירונית  המערכת  כי  הודגש 
מנת  על  נושא,  ובכל  זה,  בנושא  ולעשות 
למלא את שליחותה נאמנה, להשיב את העיר 
לסדר ולעמוד על זכויות תושביה, תוך חתירה 
מענישה  והימנעות  חסמים  להקלת  מתמדת 

כלכלית מעיקה ללא צורך.

ריט רוכשת את חניון 
ב.ס.ר בבני ברק

נעצר לאחר שוד בתחנת דלק

עוזי ברק

חברת השקעות הנדל"ן ריט 1 דיווחה השבוע 
נכסים  לרכישת  שביצעה  נדל"ן  עסקאות  על 

שאחד מהם הוא בבני ברק.
החברה התקשרה בהסכם לרכישת מלוא זכויות 
המוכר בחניון מסחרי הממוקם מתחת למגדלי 
בסר 3 ו-4, בבני ברק, הכולל 277 מקומות חניה 
ומחסן הממוקם בקומת המרתף של מגדל בסר 
סך  החברה  תשלם  הנכס  לרכישת  בתמורה   .4
התמורה  מע"מ.  בתוספת   ₪ מיליון   49.5 של 

שולמה למוכר.

ההסכם כולל הוראות לעניין התאמת התמורה 
שינבע   NOI-ה בין  ההפרש  על  המבוססת 
מהחניון בעת חתימת ההסכם ועד שנת 2022. 
של  כולל  לסכום  מוגבלת  התמורה  התאמת 
4.125 מיליון ₪ שישולם מהחברה למוכר או 

ההיפך, לפי העניין.
אשראי  מסגרות  באמצעות  תמומן  הרכישה 
מהנכס  השנתי   NOIה החברה.  של  קיימות 
צפוי לשקף תשואה שנתית בשיעור של כ-7%. 
הנכס  את  להפעיל  להמשיך  מתכוונת  החברה 

כנכס מניב.

עוזי ברק

דן' עצרה חשוד בביצוע שוד  'מרחב  משטרת 
תחנת דלק שאירע ביום רביעי בשבוע שעבר - 

בית המשפט האריך את מעצרו.
האירוע התרחש בשעות הבוקר של יום רביעי 
בתחנת הדלק ב'הלו תימן', ביציאה מהעיר בני 

ברק.
למקום  מיד  דן שהגיעו  חוקרי משטרת מרחב 
איסוף  תוך  בחקירה  פתחו  הדיווח  קבלת  עם 
בסיומם  האבטחה,  במצלמות  וצפייה  ראיות 

זוהה חשוד בן 29, תושב העיר בני ברק ולאחר 
זמן קצר בפעולות לאיתורו, אותר החשוד על 
באותה  שעסקו  בת"א  שרת  תחנת  שוטרי  ידי 
עת בפעילות אכיפה יזומה נגד עבירות פשיעה 
באזור ולאחר שבדקו אותו בשטח הוברר כי זה 

החשוד אשר מחפשים אחריו.
דן,  מרחב  במשטרת  לחקירה  נעצר  החשוד 
שנעתר  המשפט  בית  בפני  הובא  בסיומה 
יום  עד  מעצרו  את  והאריך  המשטרה  לבקשת 

שני.

בואו למסע מרתק בין מגוון אטרקציות 
ייחודיות אל העבר, ההווה והעתיד של 

המשקה האהוב והמוכר בעולם!

חדר בריחה 
VR בטכנולוגיית

משחקי טריוויה 
אינטראקטיביים

מסע ריחוף בתוך
בועות המשקה

חדר חושים 
ב- 360 מעלות

ועוד שלל פעילויות 
מלהיבות לכל המשפחה

מרכז המבקרים
של קוקה-קולה

חוויה לכל החושים!

חדש! מרכז המבקרים של קוקה-קולה פתוח 
לסיורים בכל ימות השבוע למשפחות וימי גיבוש*

לפרטים והזמנת סיור:
1-800-596-596

הטעם האמיתי *הכניסה מעל גיל 7



את הסיפורים יש לשלוח אל: sipurtov@egged.co.il | פרטים נוספים בטלמסר: 03-3739999

לפעמים המחוות הכי קטנות, יכולות לרגש אותנו בגדול. 
פגשתם נהג שריגש אתכם בגדול? גרם לכם לחייך? עזר לכם בדיוק כשהייתם צריכים? 

אנחנו רוצים לשמוע אתכם! 

ספרו לנו מה הסיפור שלכם ושל הנהג שלנו ותוכלו לזכות בחופשה בארץ או בחו"ל 
ובמגוון פרסים שווים, והנהג יוכל לזכות בתואר "הנהג שלנו 2018".

 הנהג שלנו ריגש גם אתכם? 
ספרו לנו על זה ותוכלו לזכות בחופשה בחו"ל!

יישר כח
לרעךואהבת
כמוך

בכפוף לתקנון הפעילות

טוב שההגה בידיים של אגד



ד' טבת תעש"ט 121212/12/18 בני ברק

דרעי ב'חנוכיף': 
"מחמם את הלב"
ואלעד  ברק  בני  עיריות  "בקרוב  חנוכה':  'דמי  העניק  אף  הפנים  שר 

יקבלו תוספת תקציב של 10 מיליון שקלים – כל אחת", הכריז

מסיבת חנוכה מפוארת ומרגשת לבחורים העובדים במסגרות 
התעסוקה של שיח סוד

עוזי ברק

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי הגיע השבוע לסיור 
הענק  פארק  הלונה   – ה'חנוכיף'  במתחם 
שמש  בית  ברק,  בני  הערים  לילדי  שהוקם 
דרום  גהה  בפארק  הנערך  עילית,  ומודיעין 
אל  והגליל.  הנגב  הפריפריה  משרד  במימון 
בני ברק אברהם  עיריית  הסיור הצטרפו ראש 
רובינשטיין, סגני ראשי העיר אלי דדון, גדליהו 
בן שמעון, שיקי מנדל, מנחם שפירא, מנכ״ל 

הפריפריה אריאל משעל וחברי מועצת העיר.
השונים  המתקנים  בין  סיירו  ופמלייתו  השר 
10,000 מ"ר,  פני  על  בפארק הענק המשתרע 
שוחחו עם הילדים המאושרים שמצדם ביקשו 
במתחם  ביקר  השר  כן,  כמו  "תודה".  לומר 
דיגיטאלי  בחידון  והשתתף  גדול  הפעלות 
הילדים  את  ברך  השר  החנוכה.  ימי  בנושא 

שימשיכו ליהנות בדרך התורה.
אמר  במקום  שהתקיימה  מיוחדת  בישיבה 
ראש העיר רובינשטיין, כי הוא שמח שהמיזם 
כל  עם  קצר,  זמן  בתוך  לקום  הצליח  הזה 
האישורים הנדרשים, וכמובן בסיועו של השר 
המימון  את  שהעניק  הפריפריה  ומשרד  דרעי 

לפרויקט הגדול.
ישיבה  "ביטלתי  בישיבה:  אמר  דרעי  השר 
חשובה בירושלים כדי להגיע לכאן. אין דבר 

נהנים  ילדים  מלראות  בחנוכה  יותר  משמח 
היא  ברק  בני  שעיריית  שמח  אני  ומאושרים. 
מהחרוצות לבצע את היוזמות הרבות שמשרד 

הפריפריה מוציא, לרווחת תושבי העיר".
בני  לעיר  טובה  בשורה  בישר  אף  דרעי  השר 
ביצעתי  לכם  "כזכור  אלעד.  לעיר  וכן  ברק 
הארנונה  תשלומי  ייעוד  לשינוי  גדול  מהלך 
מאזור נתב"ג המשופע בהכנסות. המאבק לא 
מספר  להכניס  הצלחתי  בס"ד  אבל  קל,  היה 
נמוך  סוציו-אקונומי  בעלי  סמוכים  יישובים 
בני  עיריית  התחלה,  בתור  ההכנסות.  למעגל 
ברק ועיריית אלעד יקבלו בקרוב מענק של 10 
באוכלוסיות  מדובר  אחת.  כל  שקלים  מיליון 

שבאמת זקוקות לסיוע הזה".

בני ברק נותנת 
יד לשיח סוד

עוזי ברק

נערכה  ומרגשת  מפוארת  חנוכה  מסיבת 
ברק.  בבני  חן  ארמונות  באולמי  השבוע 
העובדים  בחורים  היו  האירוע  משתתפי 
בני  סוד,  שיח  של  התעסוקה  במסגרות 
"שיח  חשובים.  כבוד  ואורחי  משפחותיהם, 
ראש  אמר  ברק"  בני  לעיר  מתנה  הוא  סוד 
מכיר  "אני  רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר 
לשתף  ואשמח  שלהם  הפעילות  את  מקרוב 

פעולה למען תושבי העיר עם מוגבלויות".
לאנשים  שיקומי  חינוכי  מרכז  הוא  סוד  שיח 
ירושלים  ברק,  בבני  הפועל  מוגבלויות  עם 
ובית שמש. לשיח סוד מסגרות חינוך לילדים 
הכוללות  רווחה  ומסגרות  הרך,  מהגיל  החל 

דיור, מרכזי יום ותעסוקה.
במסיבת חנוכה זו, השתתפו בחורי התעסוקה 
שבעזרת  מוגבלות  עם  בחורים  הנתמכת. 
בבתי  לעבוד  לצאת  יכולים  מקצועי  ליווי 
עובדים  בו  העסק  מבתי  אחד  בקהילה.  עסק 
שם  חן",  "ארמונות  אולמי  הוא  הבחורים 
הסכום  את  מסדרים  שולחנות,  עורכים  הם 

ועוזרים במטבח.
יואב  של  בנדיבותו  נתרם  כולו  האירוע 
טוב  כולו  ושפע  חן',  'ארמונות  מנהל  חטב 
שמען  הרב  לו  הגישו  מרגש  בטקס  ושמחה. 
לוי מנכ"ל שיח סוד ורכז התעסוקה הנתמכת 
תעודת הוקרה, והודו לו על תרומתו לבחורים 

החשובים.
רחב  מענה  לתת  מטרה  לו  שם  סוד  "שיח 
מוגבלויות  עם  ובוגרים  לילדים  וכוללני 
הארגון.  מנכ"ל  לוי,  שמעון  אומר  בעיר", 

מרכז  ובנות,  לבנים  דירות  לנו  יש  "כעת 
רואים  אנו  אלו  בכל  יום.  ומרכז  תעסוקה, 
אנו  ובע"ה  דשמיא,  בסייעתה  רבה  הצלחה 
מענה  ולהוסיף  הקיים  את  להרחיב  רוצים 
חינוכי לילדים הכולל מעון, בית ספר ותלמוד 

תורה".
האדמו"ר  בנוכחותו  כיבד  האירוע  את 
הבחורים  עם  להשתתף  שהגיע  מטימשוואר 
בשמחתם. הוא ברך אותם וחילק להם מטבע 
ליוותה  והריקודים  השירה  את  חנוכה.  דמי 
בנדר.  האחים  של  וניגונם  "נשמה"  מקהלת 
הסופר והמחנך הרב חיים ולדר הגיע גם הוא 

וסיפר מסיפוריו.
הבחורים היקרים העובדים בבתי עסק שונים 
בקהילה היו חתני האירוע. משפחות הבחורים 
התרגשות  מלאי  לצבאותם,  הם  גם  הגיעו 

לשמוח בשמחת החנוכה של בניהם.
פסגת האירוע הייתה נאומו של אחד הבחורים 
וההנאה  מהעבודה,  הסיפוק  על  שסיפר 
כאדם  חש  אני  "כעת  כפיך.  יגיע  שבאכילת 

רגיל" אמר, ואף אחד לא נותר אדיש.

אדמות בישראל
! ל בקרקע ן שלך מתחי הנדל“

פרויקט 
לב המטרופולין בנתניה

"התכנית אושרה פה אחד בוועדה 

לתיכנון ובניה בעיריית נתניה"

קרקע פרטית בטאבו הנרשמת על שם הרוכש 

*9807

הכספים בנאמנות 
במשרד עו”ד 
המוביל בתחום

)אתר עיריית נתניה(

שלב ג'
נותרו יחידות 

אחרונות

להשקעה בטוחה בלב העיר נתניה
הזדמנות אחרונה

הקרקע אינה זמינה לבניה מיידית
וזו ההזדמנות שלכם להרויח!

139,000
החל מ-



לפרטים 4505*
והתקנה:

תפילת
ילד שרוצה להגיע
הביתה, נמשכת כל

הדרך

מערכת מובילאיי סורקת את הכביש מלפנים בכל עת,
מתריעה על סכנות בכביש בזמן אמת ומסייעת במניעת תאונות. 

המערכת כוללת 5 התרעות מצילות חיים:

 התרעת התנגשות בהולכי רגל או רוכבי אופניים פעילה באור יום בלבד. הנחה באגרת הרישוי - בהתאם לנוהל מס' 151 של משרד התחבורה
"מתן הטבה באגרת הרישוי". כל הזכויות שמורות למובילאיי טכנולוגיות ראיה בע"מ.

ומקבלים 
1,500 ₪ הנחה 

באגרת הרישוי לרכב

מתקינים מובילאיי 
מערכת בטיחות מצילת חיים 

ב- 2,100 ₪ 

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם״. מגינים על המשפחה, מתקינים מובילאיי.

 התרעה לפני 
 התנגשות בהולכי רגל

או רוכבי אופניים

התרעה לפני 
התנגשות

ברכב שמלפנים

התרעת 
אי שמירת 

מרחק

התרעת 
 סטייה
מנתיב

 התרעה על חריגה
 מהמהירות המותרת
וזיהוי מגוון תמרורים



בני ברק ד' טבת תעש"ט 121412/12/18

דאגה 
בעולם החסידות
השבוע אושפז האדמו"ר מביאלא 

בבית החולים תל השומר

מהציבור  מבקשת  המשטרה 
פרץ  שמעון  הנעדר  את  לאתר 

שקיים חשש של סכנה לחייו

עוזי ברק

בני  מביאלא  האדמו"ר  ישראל:  חכמי  בנו  לקיים 
חש  שלא  לאחר  החולים,  בבית  ואושפז  פונה  ברק 
של  הלל  תפילת  של  בעיצומה  מדרשו,  בבית  בטוב 
וירד  בטוב  חש  לא  הוא  חודש,  ראש  ושבת  חנוכה 
לחדרו, שמתחת לבית מדרשו ברחוב ירושלים בבני 

ברק.
למקום הוזעק רופא והוחלט לפנותו לבית החולים 

בדחיפות לאחר שחש בלבו.
השומר  בתל  שיבא  החולים  בבית  אושפז  הרבי 

ולאחר זמן הוא עבר צינתור.
הציבור מתבקש להתפלל לרפואתו של האדמו"ר, 
רבי יעקב מנחם בן שרה רבקה, בתוך שאר כל חולי 

עמך בית ישראל.

עוזי ברק

משטרת 
מבקשת  ישראל 
הציבור  עזרת  את 
אחר  בחיפושיה 
בסיכון,  נעדר 
פרץ,  שמעון  בשם 
שנעדר   1949 יליד 
 3/12/18 מהתאריך 
בפעם  נראה  בו 
ברחוב  האחרונה 
ברק  בבני  עזרא 

בסביבות השעה 14:00 בצהריים.
רזה  גוף  מבנה  בהיר,  עור  גוון   69 בן  תיאורו: 
ושיער לבן. לבוש: חולצת טרנינג אפורה עם מכנס 

ג'ינס כחול.
כל היודע דבר על מקום הימצאו או שעשוי לסייע 
משטרת  של   100 למוקד  לפנות  מתבקש  באיתורו, 
03-  - בטלפון  דן,  מרחב  למשטרת  או  ישראל 

03-6976444 / 5384444

סיוע באיתור 
נעדר בסיכון

עוזי ברק

במעמד אדיר לכבודה של תורה ומוסריה יוכנס בשבוע הקרוב 
ידי  על  נוסדה  אשר  אליהו",  "בית  לצעירים  לישיבה  תורה  ספר 
הנודעת  הישיבה  זצוק"ל.  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
לתהילה בקרב צורבים צעירים ובני עלייה, צעדה החל מהקמתה 

אף  ובהוראתו  הישיבה,  ראש  מרן  של  המלאה  ובהכוונתו  לאורו 
עברה לפני שנים ספורות ממושב אחיעזר אל בני ברק. עם כלות 
י"ב חודש מהסתלקותו, יונצח שמו הטהור בספר התורה שיוכנס 
בטבת,  עשרה  צום  מוצאי  הקרוב,  שלישי  ביום  והדר  פאר  ברוב 
מוקירי  והמוני  ציבור,  ואישי  רבנים  תורה,  גדולי  בהשתתפות 

התורה בעיר.

ישראל  גדולי  ורבנן  למרנן  הישיבה  ראשי  עולים  אלו  בימים 
שליט"א לכתיבת אותיות ולקבלת ברכתם לקראת האירוע הגדול. 
התהלוכה תצא בשעה 18:00 לאחר סיום כתיבת האותיות במעונו 
של הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי ברחוב אהרונוביץ' 51, ותעבור 
בשירים ובריקודים לאורך רחוב השומר לכיוון שיכון ה' אל היכל 

הישיבה הקדושה ברחוב בר אילן 22.
נשלמות  אלו  בימים  כי  נמסר  המכינה  מהוועדה 
תנועה  בהסדרי  הכרוך  הגדול,  למאורע  ההכנות 
לאורך הצירים ובהפקת תהלוכה כיאה וכיאות לכבוד 
התהלוכה  זיע"א.  ישראל  של  רבם  ולכבוד  התורה 
תכלול משאית מיוחדת עליה ינצח על השמחה בעל 
ייערך  וכן  מורחבת,  ותזמורת  סאמט  אהרלה  המנגן 
יפורסם  אשר  מפתיעים  פרסים  ונושא  מיוחד  מיזם 
בימים הקרובים, בו יוזמנו ליטול חלק כל ילדי העיר 
יישאו את הלפידים לאחר שינון משניות לזכר  אשר 

מרן זצוק"ל.

התהלוכה תצא מביתו של הגה"צ רבי שמעון גלאי ותעבור לאורך רחוב השומר אל ישיבת "בית אליהו"
הכנסת ספר תורה לע"נ מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
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בשיא החשמל והמיזוג מחסלים מלאי 
לקראת סוף שנת המס, ואתם  מרוויחים!!!

מבחר
מקררי
סמסונג
יבואן מקורי סמליין,
מאושר בלעדי
ע"י משמרת השבת







לּו היינו רוטשילד...
חסיד

תודה לכם
'מעיני הישועה'

על היוזמה להקים מחלקה 
לטיפול נמרץ לילדים שלנו!

בס"ד

פרטים בקרוב...

גם אז, הנסיעה לבילינסון ארכה בפקקים 45 דקות יקרות מפז!
כאז כן עתה: לפני 22 שנה פנה ד"ר רוטשילד למנכ"ל משרד הבריאות ולסגן השר, 

כדי להתחנן בפניהם להקים מחלקת ילדים בבני ברק.
ד"ר רוטשילד לא התייאש. הוא הצליח במשימה רק אחרי שכיתת את רגליו,

וזיכה נדיבי עם במצוות הצלת נפשות!

ממשיכים את החזון
בונים טיפול נמרץ ילדים בבני ברק!

03-308-7000 *3780
לפרטים והירתמות

הרב אברהם רובינשטיין
ראש עיריית ב"ב

 זר
דוד

ם: 
צילו

צבי חסיד
מנכ"ל זק"א-ת"א

אשר שלומוביץ
יו"ר ארגון הצלה

אפי פלדמן
ראש סניף

אחוד הצלה-ב"ב

כולנו נהפוך לרוטשילדים ל-36 שעות ונשלים את חזונו של ד"ר רוטשילד זצ"ל בהקמת מחלקה לטיפול נמרץ ילדים ב'מעיני הישועה' 

 19-20/12 | י"א-י"ב בטבת 36 שעות של נשמה. אינספור רגעי חיים.
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כשהוא נזהר מלהעלות על דל שפתיו את הנושא 
שהס מלהזכיר את שמו – מתמרן נתניהו בין ראשי 
בשיחות  ביניהם  ומלהטט  החרדיות  המפלגות 
המפלגות,  לראשי  המשותפות  בישיבות  אישיות. 
המפלגות  ראשי  גם  הדברים  מטבע  נוכחים  בהן 
את  מלהעלות  במכוון  נמנע  נתניהו  החרדיות, 
שתי  את  חרדית.  הפנים  נפיצותו  עקב  הגיוס  חוק 
הגרסאות הסותרות של דגל וש"ס מחד ושל אגודה 
גברא  בין  נפרדות,  בשיחות  שומע  הוא  מאידך 
המשותפות  ישיבותיו  של  לגברא 
נפש  ציפור  לא  הסיעות.  ראשי  עם 
אחת יש לחרדים בסוגיה החשובה 
שתי  אלא  היום  סדר  שעל  ביותר 
שעושות  בלב  קטנות  ציפורים 

לנתניהו מנגינות שונות.
גפני וליצמן שוחחו ביניהם מאז 
הבחירות המקומיות אך לא בעניין 
ההדלקה המרכזית של חוק הגיוס. 
עם נתניהו לעומת זאת הם שוחחו 
בנושא, אך לא שניהם יחד אלא כל 
אחד לחוד. גפני אינו נוהג לפרסם 
תורה  גדולי  עם  תוכן שיחותיו  את 
בין  )להבדיל  המדינה  ומנהיגי 
קודש לחול(, ואת ההדלפה שיצאה 
על  איים  כביכול  ראשון,  ביום 
מהממשלה  תפרוש  דגל  כי  נתניהו 
יעבור  לא  הגיוס  אם התיקון לחוק 
בכוונת  בדרכו  הכחיש  גפני   –

מכוון. הדבר האחרון 
החרדית  שהיהדות 
להצטייר  זה  צריכה, 
כמי שמשגרת איומים 
אולטימטום  ומציבה 
הגיוס,  חוק  כמו  כך  כל  רגיש  בנושא 
מצויים  צה"ל  שחיילי  בשעה  בה 
גבול  על  צבאי  מבצע  של  בעיצומו 

הלבנון.
דגל  של  הרשמית  עמדתה  את 
יעקב  ח"כ  השבוע  השמיע  התורה, 
אשר בשיחה שקיימתי איתו בלשכתו 
ידידי  עם  בצוותא  השבוע  שני  ביום 
פרשן 'בקהילה' יעקב ריבלין. "אנחנו 
לא מאיימים בפרישה מהקואליציה", 
לראש  הובהר  "אבל  אשר,  הצהיר 
שותפים  להיות  נוכל  שלא  הממשלה 
על  קשיים  שייערמו  בשעה  בממשלה 
חוק המסדיר  בגלל שאין  ישיבות  בני 

את המשך לימודם הרציף באופן חוקי".
כאן  הובאה  ישראל  אגודת  של  הגיוס  משנת 
לאחרונה – מפיו של סגן השר מאיר פרוש: "שלא 
יהלכו עלינו אימים. הרי גם בשנת 2012 מצאנו את 
עצמנו במשך תקופה ארוכה שבמהלכה הנושא אינו 
הבהלה  את  להבין  מתקשה  גם  אני  בחוק.  מוסדר 
שאיווט  החוק  את  הרי  מהחברים.  בכמה  שאוחזת 
ידיים.  בשתי  אימץ  לפיד   – ניסח  ביטחון  כשר 
ותקום  יקרה  מכל  הגרוע  אם  שגם  היא  המשמעות 
גרוע  חוק  יעבור  לא  חרדים,  ללא  ממשלה  חלילה 
לפיד  של  הסכמה  עליו  יש  שכבר  מהנוסח  יותר 
ואיווט. השבתי לגאון רבי משה הלל הירש ששאל 
מה המהלך שלנו בחוק הגיוס, ואמרתי: הרי את מה 
שיש לנו – כבר יש לנו, אז למה למהר ולרוץ להעביר 
לא  למה  בחירות?  בשנת  שינוי  שום  בלי  כזה  חוק 
לנסות למשוך זמן עד אחרי הבחירות הקרובות שהן 
בכל מקרה עניין של זמן? במקרה הכי גרוע החוק 
יישאר כפי שהוא, אבל בתחילת קדנציה תהיה לנו 
אפשרות לנסות ולהכליל בו כמה שינויים לטובה".

הושמעה  לטענה  התורה  דגל  של  התשובה 
השבוע בכינוס הפנימי מפיהם של ראשי הישיבות 
הגדול  ההבדל  את  ישיבתי  בפלפול  שהסבירו   –
'בין  )לא  הזה  הזמן  לבין  ב-2012  ההם  הימים  בין 
הזמנים' חלילה. ואל נא תשגו במונחים היות וחנוכה 
2019. בניגוד למצב  הוא חג החשמונאים(, בואכה 
ואלטרנטיבה  טל  חוק  את  פסל  בג"ץ  כאשר  דאז 
חקיקתית ברת חלופה לא הייתה קיימת, הרי שכיום 
השולחן  על  הניח  צה"ל  שבו  במצב  מצויים  אנו 

הצעת חוק שאושרה בקריאה ראשונה והוכשלה אך 
שכזאת,  בסיטואציה  החרדים.  התנגדות  בשל  ורק 
ויימנע  החרדית  העמדה  על  יחפה  שבג"ץ  הסיכוי 
מיידית  להורות  כדוגמה,  שתבקש,  עתירה  מלקבל 
החייבים  למשתמטים  הישיבות  תקציב  ביטול  על 
על פי חוק בגיוס – נמוך מאחוזי הריבית החדשה 

של בנק ישראל.
שעה קלה לפני שאשר אמר את דברו פגשתי את 
שבה  הערביים  בין  בשעת  הח"כים,  במזנון  ליצמן 
המרפסת  על  האחרון  בשבוע  להצטופף  הורגל 
הימנית בבית המדרש של חסידות גור בצוותא עם 
בכירי הממשל והמשק שמגיעים - ונדלקים. ליצמן 
גזר על עצמו שתיקה ממוצאי הבחירות האחרונות 
להוסיף  מעדיף  הוא  שבועות  מספר  בחלוף  וגם 
זיו אורות החנוכה שכבו, מבלי  וליהנות מהשפעת 

להיגרר לשיח תקשורתי שמייצר תבערה חדשה.
אומר  אני  הגיוס  בנושא  לומר  לי  שיש  מה  "את 
רציף",  קשר  על  שומר  אני  עמו  הממשלה  לראש 
אמר לי ליצמן וגם הזכיר ובצדק שאת הארכה של 
בזכות  השיג  נתניהו  בג"ץ,  שקצב  וחצי  החודש 
מבג"ץ.  ארכה  לבקש  ליצמן(  )של  התעקשותו 
מאכילי  מפני  ברבים  המתריע  נתניהו,  הצדיק  זכה 
טריפות, שמלאכתו תיעשה בידי חרדים. אם ציפורי 
הנפש של דגל התורה וש"ס לא ישוחררו לחופשי 
כי  תישמר,  הסיעות  שתי  של  הסותרת  והדרישה 
בחירות  של  ליעד  שחותר  ביבי  של  מבחינתו  אז 
בסביבות מאי – הוא יוכל להרגיש כמי שתפס שתי 

ציפורים במכה.

ציר חסום
גדולי  מועצת  בין  הדעות  חילוקי 
גדולי  מועצות  לבין  האגודאית  התורה 
וחכמי התורה של דגל וש"ס היו ידועים 
המקומיות.  הבחירות  לפני  עוד  ברבים 
הפלוגתא הזאת לא מנעה מחברי הכנסת 
להתכנס  ולנסות  עמדתם  את  מלהציג 
החיוני  הצורך  של  משותף  מכנה  סביב 
בתיקון החוק, בטרם יפקע המועד שקצב 

בג"ץ. עוז לתמורה בטרם פורענות.
הבחירות  מערכת  לה  שנפתחה  מאז 
עבר,  לכל  התפזר  והמחנה  המקומיות 
אם  נעלם.  הזה  המשותף  המכנה  גם 
הורגלנו  קודמות  בחירות  במערכות 
זה  של  לכיוונו  זה  נעים  שהחברים  בכך 
ומגששים את דרכם להסדרה עם הישמע 

שתי ציפורי נפש במכה

צריך להעריך ראש 
עיר שהוא ראש כולל, 
אדם שתורתו אומנותו 
ומסרב להפוך את 
התורה קרדום לחפור 
בה תשתיות בגינות 
ציבוריות. לא מדובר 
בהעדפת עצים על 
עצניקים אלא בהיגיון 
בריא ושכל ישר

סולמות 
יעקב. ליצמן 
ואשר

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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הגונג של סיום המערכה, הרי שהפעם התחושה היא 
שהמערכה רק בראשיתה.

התבטא  ידענו",  לא  כזאת  בחירות  "מערכת 
אינו  הפיגוע  בכאב.  התורה  ביהדות  ח"כ  השבוע 
המפגעים  אורבים  שבו  מסוים  בצומת  נקודתי, 
לשלוחי הציבור התמימים אלא לאורך כל הציר – 
אם להשתמש בביטוי החביב כל כך על המנצחים. 
תקווה,  ובפתח  שמש  בבית  ובחיפה,  "בירושלים 
בביתר עילית ובאלעד. בכל עיר ששמים עליה את 
האצבע המחלוקת נמשכת כאילו אנו מצויים חודש 
לפני ולא אחרי הבחירות". בבחירות עברו, הפאזל 
הזה של מנצחים-מפסידים היה משתלב לו זה בזה 
אלא  אהבה  מעודף  ולא  גדולה,  ארצית  לתמונה 
מחמת חשיבה פוליטית קרה. בבחירות מקומיות – 
ונדיבות  יש גם ערים מופסדות,  לכל סיעה מנצחת 
של מנצחים מאפשרת גם ליריבים לנהוג בה באותה 
מידה בערים בהן נחלה מפלה. הבחירות האחרונות 
הן כאוטיות כל כך וגדושות באיבה, עד שכל גילוי 
כאילו  מחדש,  אותנו  מפתיע  הדדי,  חרדי  תמיכה 
הלאומי  המחנה  מפלגות  של  בתמיכה  מדובר 

בצירוף נציג תנועת חד"ש לקואליציה בחיפה.
דווקא הציר שנחסם השבוע לתנועה בעיר התורה 
והחסידות בני ברק יכול ללמדנו שאפשר להתנהל גם 
אחרת ולהגיע להבנות בין הסיעות השונות. לראש 
עיריית בני ברק הנבחר הרב אברהם רובינשטיין היו 
וללבות  הסכמים  להפר  שבעולם  הסיבות  כל  את 
החבלה  מטען  האגודאים.  החברים  מול  סכסוכים 
לשבוע  השהייה  פתיל  עם   – לגחון  לו  שהוצמד 
תירוץ  לו  לספק  אמור  היה  הבחירות,  שלאחר 
לפעולת נגד נועזת, אבל רובינשטיין העדיף לפוצץ 

את המנהרה בשטחו ולהימנע מהבערת כל הגזרה.
אלא  הירושלמי,  הפלג  של  אחד  קרוואן  לא 
הונחו  ירוקים,  שטחים  על  קרוואנים,  שמונה 
בשבועות שקדמו לבחירות. רובינשטיין נכנס לזירת 

המטענים הזאת בעיניים פקוחות. הוא הבין שהוא 
יכול לצעוד בדרך הקלה, לעקוף את שדה המוקשים 
הזה  מהסוג  צעד  התושבים.  פניות  את  ולמסמס 
אולי היה מקנה לו שקט לטווח הקצר, אך מנטרל 
עיר  ראש  לכל  שחיוני  ההרתעה  כוח  את  באחת 
ורוצה לייצר סביבת עבודה ראויה  שנכנס לתפקיד 
של מנהל תקין. צריך להעריך ראש עיר שהוא ראש 
את  להפוך  ומסרב  אומנותו  שתורתו  אדם  כולל, 
התורה קרדום לחפור בה תשתיות בגינות ציבוריות. 
לא מדובר בהעדפת עצים על עצניקים אלא בהיגיון 
עיר שמבין שמחויבותו  ראש  ישר של  ושכל  בריא 
כמה  עוד  לעסקנים.  ולא  לתושבים  היא  הראשונה 
עיר  הסטראוטיפ של  גם  ואולי  הזה  מהסוג  צעדים 
נעדרת חוק וסדר שבה כל הרוצה לעקור נטוע יבוא 

ויניח קרוואן – תשתנה ולטובה.
הירושלמי  הפלג  לאנשי  בטענות  לבוא  מה  אין 
אינו  כשהקרע  צפויה.  הייתה  שתגובתם  ברק  בבני 
ניתן לאיחוי צעד מעין זה של פינוי בית כנסת, גם אם 
למפונים  מאפשר  שבעולם,  הנכונות  הסיבות  מכל 
שלא  בטונים  אליי,  לה'  מי  ניחר  בגרון  לזעוק 
הגדולה  הבעיה  ובניו.  מתתיהו  מימי  כאן  נשמעו 
שלנו היא שהמציאות הזאת, נראית כיום בכל עיר 
ועיר ולא בג'יהאד שבין הפלג לדגל, אלא בוויכוח 
הפוליטי שבין הסיעות הרשמיות שנציגיהן מכהנים 
בכנסת ישראל. בכל עיר ועיר שבה משתוללת אש 
דגל  מונף  התורן שעליו  הקרוואן  נמצא  המחלוקת 
 – השנייה  מהסיעה  המתייוונים  נגד  החשמונאים 
את  ולהותיר  לקואליציה  עצמאית  להיכנס  שהעזו 

חבריהם בגולה האופוזיציונית הדוויה.

שתיקה בתרי
בחסר  לקה  הגיוס  בחוק  התיאום  "מלכתחילה 

לרשויות  הבחירות  אחרי  שנוצרה  האווירה  אבל 
יעקב אשר  לא מוסיפה", אמר השבוע בכנות ח"כ 
כששאלנוהו האם אינו רואה קשר ישיר בין המריבות 
המוחלט  התיאום  חוסר  לבין  בערים  הפנימיות 
בגזרת הגיוס. "אין ספק שהתוצאות של מה שאנחנו 

על  משפיעות  ברשויות  רואים 
שלמענם  חשובים  הכי  הדברים 

נשלחנו".
זיהוי הבעיה וההכרה בה – הם 
המפויסת  הנימה  גם  פתרון.  חצי 
אבדה  שלא  מלמדת  אשר  של 
השברים.  את  לאחות  התקווה 
השבוע  ליצמן  את  כששאלתי 
השיב  הוא  נשמע,  לא  קולו  מדוע 
בפולניות מפולפלת: "אני מעדיף 
שיחשבו שאני לא עושה כלום ולא 

יידעו מה אני מתכנן".
את השתיקה בתרי – של ליצמן 
אשר  ושל  מראיונות  שמתנזר 
לכבד  צריך  שקט,  בקול  שמדבר 
כולם  שבהם  בימים  ולהעריך 
שמן  ועוד  עוד  לשפוך  נהנים 
שבבחירות  מעריך  "אני  למדורה. 
הבאות לכנסת נרוץ ביחד", אומר 
שבסיטואציה  נכון  אז  ליצמן. 
הנוכחית קשה לראות איך מפלגה 
 – גופה  חלקי  בכל  שברים  עם 

מרתון  לריצת  ויוצאת  חודש  בתוך  רגליה  על  קמה 
שני  עם  השיחה  אחרי  אבל  ארציות,  בחירות  של 
לומר  אולי אפשר  אגודה,  ושל  דגל  - של  ה'יעקב' 
הארציות,  הבחירות  בוא  לקראת  הסולם.  שנמצא 
ההמלצה הרפואית הרשמית של סגן שר הבריאות 
היא חודש של שתיקה תקשורתית והינזרות מהטחת 

עלבונות. ושיהיה לכולנו חורף בריא.

שתי ציפורי נפש במכה

"בבחירות לכנסת נרוץ 
ביחד", מעריך ליצמן. 

קשה לראות איך 
מפלגה מרובת שברים 
–יוצאת לריצת מרתון 

של בחירות ארציות, 
אבל אחרי השיחה עם 
שני ה'יעקב' – ליצמן 

ואשר, אולי אפשר 
לומר שנמצא הסולם

אל נא תעקור נטוע. ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין עם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני
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אאאא
שטח מוניציפאלי

ת יערים
קרי עצמאי מול הממסד: מועמד חדש לראשות המועצה

טלז סטון סוערת לקראת הבחירות: מול מועמד 'דגל התורה' יצחק רביץ יתמודד יעקב פלאי, תושב וותיק ולשעבר איש ניהול בתחום 
התקשורת • ובינתיים, ראש המועצה הזמני נוקט יוזמות, עולה על אוטובוסים ומכנס מפגשים אזוריים

בית שמש

חיפה

קואליציית בלוך: ש"ס מסנדלת את 'אגודה', 'דגל' נלחמת ו'עץ' נכנסת

לאחר סערה פוליטית: מינויו של הסגן הערבי צפוי להתבטל

ההפסד המהדהד בבית שמש, גורם לקרע בין הסיעות החרדיות • ש"ס מתכוונת לקיים את ההסכם, אך במקום אבוטבול - חבר רשימת ש"ס יתפטר לטובת 
נציג אגודת ישראל • 'דגל התורה' מסתמנת כאופוזיציה לוחמנית ו'בני תורה' מצטרפים לקואליציה תמורת שלל תופינים

ראש עיריית חיפה התכוונה למנות את נציג חד"ש לסגן ראש העיר, אלא שהתבטאויותיו מהעבר עוררו מהומת ענק והמינוי צפוי להתבטל • וגם: אחרי 
החתימה, הביטול וההחרמה - 'אגודת ישראל' נכנסת לקואליציה

אלי רובין

אחרי שהגוש החרדי בבית שמש התפרק באופן סופי עם חתימת 
מפלגת  זו  הייתה  השבוע  קואליציוני,  הסכם  על  ישראל'  'אגודת 
עץ – 'בני תורה' המחזיקה במושב אחד במועצת העיר, שחתמה 
עם ראש העיר הנבחרת עליזה בלוך על כניסה לקואליציה תמורת 

שלל נאה ביחס לגודלה.
והכניסה  המהלכים  הבשלת  על  תורה'  'בני  הודעת  קודם  עוד 
'אגודת  בין  המתמשך  בוויכוח  מעניינת  תפנית  חלה  לקואליציה, 
העיר  ראש  של  להתפטרותו  באשר  התורה'  ל'דגל  ישראל' 
הנציג  לטובת  התורה'  'יהדות  מרשימת  אבוטבול  משה  לשעבר 
הבא ברשימה, אברהם נחמן פרנקל מ'שלומי אמונים' – 'אגודת 

ישראל'.
בקצרה נזכיר, כי ביום שני שעבר ב'דגל התורה' מנעו את מינויו 
אבוטבול  שבאמצעות  לאחר  עיר,  ראש  לסגן  'אגודה'  נציג  של 
שעדיין לא התפטר איימו הליטאים על החסידים כי יכריזו עליהם 
כסיעה פורשת מאחר והם המיעוט )3 מתוך 5(, דבר שמונע מינוי 

סגן מטעמם.
ב'אגודת ישראל' הדורשים בתוקף את התפטרותו של אבוטבול 
בהתאם לסיכומים, נתקלו בהוראת שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי 
דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  לבינתיים.  לפרוש  לא  לאבוטבול  שהורה 
ומשה אבוטבול, הצהירו השבוע כי ההסכם ימומש במלואו ונציג 

'שלומי אמונים', יכנס לעירייה בקרוב, אך לא נקבו באיזו צורה.
'אגודה'  את  ש"ס  הפתיעה  שבת,  כניסת  לפני  ספורות  דקות 
בנוגע  הבחירות  לפני  שניתנה  להתחייבות  "בהתאם  בהודעה: 
למועצת  רשימת ש״ס  נציגי  בבית שמש,  המועצה  חברי  לכהונת 
התפטרותם  את  להגיש  צפויים  נבחרו,  שלא  שמש  בית  העיר 
מהרשימה מיד בתחילת השבוע הבא". ההודעה, שאינה מתייחסת 
בינתיים  אותה  הפעולה  דרכי  על  מלמדת  אחר,  או  כזה  לנציג 
ישראל'  'אגודת  כניסת  את  להכשיל  במטרה  בש"ס,  מאמצים 

לקואליציה.
בזמן הקרוב, כך נראה, נמשיך לראות ולשמוע על 'חבר מועצת 
אחר  נציג  יתפטר  כשבמקומו  אבוטבול',  משה  שמש  בית  העיר 
שנבחר מטעם רשימת ש"ס, כשגם בנקודה זו ישנו ויכוח לא קטן 
מי מבין הנציגים יתפטר. תרחיש כזה במידה ואכן יתקיים, יהיה 
צמוד לתכנון המקורי, כאשר התפטרות חבר מרשימת ש"ס, יחד 
עם שאר הבאים בתור ברשימה, יאפשר לשר הפנים למנות במינוי 
מיוחד את נציג שלומי אמונים לחבר מועצה מטעם ש"ס, שתרוויח 
בהבטחותיהם,  עומדים  שהם  יוכח  אחד  מצד  הכיוונים:  מכל 
ומאידך, 'אגודת ישראל' עדיין תיוותר בעמדת מיעוט בתוך 'יהדות 

התורה', מאחר ופרנקל יכהן מטעם ש"ס.
ב'אגודת ישראל' בודקים מה ההשלכות המשפטיות של פרישה 
כזו ובוחנים אופציה שתאפשר להם להקים סיעה חדשה שתאחד 
'אגודת ישראל' יחד עם הנציג הנוסף, אברהם  את שלושת חברי 

ס נחמן פרנקל, שיפרוש מרשימת ש"ס, במידה ואכן  נ כ י
באמצעות ש"ס ולא בעקבות התפטרות אבוטבול.

בקואליציה  להיאבק  ממשיכים  התורה'  ב'דגל  כך,  ובתוך 
לאחר  בעיר,  הדת  ענייני  להפקרת  הטענה  בשל  זאת  שהתגבשה, 
בעיר,  היהודי'  'הבית  יו"ר  הקואליציוניים  ההסכמי  שבמסגרת 
עו"ד רינה הולנדר, צפויה להתמנות לתפקיד יו"ר המועצה הדתית. 
יצטרפו  שלא  המפלגה,  לנציגי  הורו  בעיר  התורה'  'דגל  רבני 
לקואליציית בלוך "מאחר ובשלב זה כמה עניינים של דת הנוגעים 

לציפור נפשנו אינם מסודרים".
אל הוראתם ומכתבם של רבני 'דגל התורה', מצטרף מכתבו של 
הגאון רבי נתן קופשיץ, שפרסם השבוע מכתב בו הוא מזהיר כי 
בידו  שיש  מי  "מכל  מבקש  הוא  כן  ועל  בסכנה  בעיר  הדת  עניני 

לפעול ע"מ למנוע גזרות אלו שיעשו בכל כוחם".
ובתוך כך, השבוע חתמה סיעת 'בני תורה' על הסכם קואליציוני 
עם ראש העיר עליזה בלוך, כשבתמורה יקבל נציג הסיעה, מלאכי 
כי טוב, את תיק ח"ן חרדי, סגן ומשנה לראש העיר בתואר, יחד 
הצטרפות  כי  לציין  מיותר  בעירייה.  הוועדות  בכלל  חברות  עם 
אדום  סדין  מהווים  משמעותיים,  תיקים  על  והפקדתו  'עץ'  נציג 
יותר את האפשרות הקלושה לכניסה  'דגל', ומרחיקה עוד  בעיני 

לקואליציה.

ישראל פריי

יעקב פלאי, תושב קריית יערים ודמות מוכרת במגזר, הגיש את 
מול המועמד  ויתחרה ראש בראש  מועמדותו לראשות המועצה, 
שנתמך על ידי הנהגת 'דגל התורה', יצחק רביץ. הבחירות ביישוב 
ראש  של  פטירתו  בצל  מתנהלות  חודש,  בעוד  שייערכו  השקט 
המועצה המיתולוגי אברהם רוזנטל ז"ל ועל רקע טענות, תככים 

וחילוקי דעות.
הסערה המקומית החלה עוד לפני מערכת הבחירות, אז פעלה 
'דגל התורה' להחלפת ראש המועצה המכהן ביצחק רביץ, לשעבר 
לאחר  לעיר  מגוריו  את  שהעתיק  עילית  ביתר  עיריית  ראש  מ"מ 
מהלכים  אחרי  זלץ.  דודי  לעמיתו  פנימיות  בבחירות  שהפסיד 
שונים, נקבעה פשרה לפיה רוזנטל ימשיך בראשות לתקופה של 
ההסכמות,  בשל  רביץ.  לידי  המושכות  את  יעביר  בסופה  כשנה, 

בוטלו הבחירות ביישוב.
נוספת  לקדנציה  כניסתו  לאחר  ספורים  ימים  הצער,  למרבה 
בראשות המועצה, לקה אברהם רוזנטל בדום לב והשיב את נשמתו 

ליוצרה. באופן טבעי, מי שאמור 
רביץ,  יצחק  הוא  לנעליו  להיכנס 
אלא  לתפקיד,  מראש  שיועד 
שחלק מהתושבים לא רואים בעין 
יפה את ההתרחשויות הפוליטיות 

האחרונות ומסרבים לתמוך בו.
ראשון  מתמודד  הגיע  כעת, 
שמתייצב לאתגר, הלא הוא יענקי פלאי. פלאי, תושב הקריה, מוכר 
שיווק  כסמנכ"ל  בעבר  מתפקידיו  היתר  בין  התקשורת,  מתחום 
בעיתון 'משפחה' )הנמצא בבעלות אחיו( וכמנהל התכניות ברדיו 
'קול חי'. על פי ההודעה הראשונה שיצאה ממטה הבחירות שלו, 
והניהול,  התקשורת  מעולם  ומגיע  היישוב  לצרכי  "מודע  פלאי 
שמע קולות אלה ואת זעקת הציבור והבין כי אין אפשרות להתעלם 
מהם. פלאי פנה לרבותיו וביקש את ברכתם להתמודדות לראשות 
המועצה, בכדי להחזיר לטלזסטון את עטרתה, להחזיר את אמון 

הציבור בנציגיו ולהחזיר את השקט והשלום ליישוב".
בית  בחוג  למצוא  היה  ניתן  היישוב  על  שמעיב  לפילוג  עדות 

המקום  לנשות 
פלאי,  לטובת 

של  אלמנתו  בבית  שנערך 
ראש המועצה המנוח רוזנטל, 
לתמיכת  פומביות  שנתן  מה 
ולהתנגדותם  בו  המשפחה 

לרביץ.
ובתוך כך, ראש המועצה הזמני והמועמד יצחק רביץ לא נותן 
והוא מנהל שגרת עשייה  למערכת הבחירות להפריעו ממלאכתו 
חרוצה. בין היתר, נקט רביץ יוזמה ויצא לנסיעה באוטובוס היוצא 
מהיישוב, כדי לבחון מקרוב את אתגרי התחבורה ובכדי לשוחח 
עם התושבים בגובה העיניים. יוזמה נוספת נקט רביץ, כשהזמין 
גוש,  ואבו  ציון  מבשרת  אדר,  מהר  שכנות  רשויות  ראשי  לביתו 

לצורך שיתוף פעולה.
על  והתברך  התורה'  'דגל  ידי מפלגת  על  נתמך  רביץ  כי  יצוין 
ידי גדולי ישראל. בבחירות שנערכו בין חברי המועצה על תפקיד 
ראש המועצה הזמני – עד לבחירות – זכה הוא בתפקיד בפה אחד.

ישראל פריי

לימי  זכתה  לא  רותם  קליש  עינת  הנכנסת  חיפה  עיריית  ראש 
ניצבת  והיא  לתפקיד  לכניסתה  ספורים  ימים  ראשונים.  חסד 
חד"ש,  סיעת  עם  שחתמה  קואליציוני  הסכם  בשל  הסערה,  בעין 
עיר.  ראש  לסגן  זעאתרה  רג'א  הרשימה  נציג  ימונה  במסגרתו 
לארגון  - בהם הביע אהדה  גילוי התבטאויותיו מהעבר  בעקבות 
לבין דאע"ש – פרצה  בין התנועה הציונית  והשווה  'חיזבאללה' 
סערת ענק כולל הצהרות נחרצות מצד כל הפוליטיקאים והשרים, 
הקדשת דבריו של ראה"מ בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה 

והגשת הצעת חוק חדשה בנושא.
מלאכת הרכבת הקואליציה של עינת קליש רותם הפכה לסבוכה, 
בישיבת  מוצהרת.  לאופוזיציה  שהפכו  גדולות  סיעות  בשל 
המועצה הראשונה הציגה קליש רותם קואליציה דחוקה, בה לא 
בהנהגה  חלק  נטלו  שבעבר  הערביות,  לסיעות  נוכחות  נרשמה 
המקומית. השבוע, חתמה על הסכם קואליציוני עם סיעת חד"ש, 
על כניסת שני מנדטיה לקואליציה, בתמורה לקבלת סגנות ראש 

העיר למחצית הקדנציה, עבור יו"ר הסיעה רג'א זעאתרה.
אלא שמאז פרסום ההסכם ומציאת התבטאויותיו של זעאתרה, 
לבסוף  תיאלץ  רותם  קליש  כי  ונראה  הפוליטית  המערכת  סוערת 
הממשלה  שרי  כל  ההסכם.  את  ולבטל  הציבורי  ללחץ  להיכנע 
הפנים  ושר  המינוי  את  לבטל  ובקריאה  נחרצות  בהצהרות  יצאו 
לא  בסמכותו  האם  לבחון  המשפטי  ליועץ  יפנה  כי  הצהיר  דרעי 
לאשר את מינוי הסגן. יו"ר הקואליציה דודי אמסלם מיהר להגיש 
עיר  סגן ראש  מינוי של  הצעת חוק שתאפשר לשר הפנים לבטל 
שהביע הזדהות ותמיכה פומבית בארגוני טרור הקוראים להשמדת 
ראש  כסגן  לא  הסוהר,  בבית  זעאתרה  רג'א  של  "מקומו  ישראל. 

עיר", אמר אמסלם.
יו"ר ועדת הכספים חה"כ משה גפני, שסיעתו נוטלת שותפות 
בכירה בקואליציה המקומית, הגיב על טענות שניסו להכפיש אותו 
היו בקואליציה של  רקע האירועים. "חד"ש  על תמיכתו בה, על 
יונה יהב, ילדים חרדים סבלו בקדנציה קודמת ולא ראיתי שמישהו 

התערב, אתם אנשים גזענים ופרימיטיביים", הטיח בזעם.

קצרה  בחופשה  ששהתה  עצמה,  רותם  ל קליש  " ו ח ב
עם  נחיתתה  עם  להיפגש  מיהרה  הסערה,  , בימי  ה ר ת א ע ז

והתנצלות, בכדי שתוכל לעמוד בהסכם.  וביקשה ממנו הבהרות 
על פי הערכה, ראש העירייה תקבל את הביקורת נגדה והיא צפויה 

לבטל רשמית את מינויו לסגן.
חתימת  שכללה  ארוכה  סאגה  אחרי  בהרבה:  שקטה  ולזירה 
הסכם קואליציוני, ביטולו והחרמת ישיבת המועצה הראשונה – 
נחתם הסכם בין ראש עיריית חיפה לבין 'אגודת ישראל' המקומית 

על כניסת נציגה הוותיק אריה בליטנטל לקואליציה העירונית.
ההסכם  לבין  ובוטל  שנחתם  הראשון  ההסכם  בין  מהשוואה 
החדש שתוכנו הגיע לידי 'קו עיתונות', עולה כי השינויים כוללים 
השמטה של שני סעיפים בתמורה שאמורה הייתה לקבל אגודת 
נכתבו  לא  שהדברים  למרות  וחינוך.  תורנית  תרבות  ישראל: 
הסעיפים  השמטת  משמעות  רשמי,  אישור  קבלו  ולא  בפירוט 
משליכה על השליטה במתנ"ס החרדי בשכונת הדר, והיא הגיעה 

בלחצים שהפעילה 'דגל התורה'.

פלאי מגיש מועמדות רביץ במפגש עם ראשי מועצות שכנות 
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אם הפצועה: 
"ראיתי את הדמעות,

אנחנו זקוקים לתפילות"
ובחסדי  עפרה,  בצומת  ירי  בפיגוע  קשה  באורח  נפצעה  רן  איש  שירה 
שמיים מצבה התייצב והיא חבקה ילד • בעלה עמיחי נפצע באורח קל • 

המחבלים טרם נתפסו

ארה"ב,  גולת  של  ההוד  מדמויות  ממונקאטש,  האדמו"ר  היסטורי:  ביקור 
ישבות בירושלים בראשות מאות מחסידיו • הלו"ז המלא

מאת: אוריאל צייטלין

אתמול )שלישי( הודיעו מבית החולים 'שערי 
צדק' כי חל שיפור במצבה של שירה, שנפצע 
קשה בפיגוע בעפרה וכי היא ערה ומתקשרת 
עמיחי  בעלה  של  מצבו  גם  הסביבה.  עם 
בחסדי  ומשתפר  הולך  בפיגוע  קל  שנפצע 
של  בנם  היילוד,  של  מצבו  זאת,  עם  שמים. 
להיות קשה. אתמול אמר  ומוסיף  הולך  הזוג 
בתו  כי  שירה,  של  אביה  סילברשטיין,  חיים 
ומצבה  לחדרה  מחוץ  "אני  מבולבלת:  עדיין 
לתקשורת  בריאיון  אמר  מאוד",  השתפר  לא 
על מצבה של בתו, "הם עדיין מחזיקים אותה 
מונשמת ומורדמת, ומדי פעם היא פותחת עין 
חיים, לצערנו.  עדיין בסכנת  ומגיבה. התינוק 
פגע  וזה  חמצן  קיבל  לא  הוא  רב  זמן  במשך 
ודורשים  תפילות,  הרבה  צריכים  אנחנו  בו. 
מהממשלה ומראשי צה"ל שינקטו ביד קשה", 

הוסיף סילברשטיין.
ביום ראשון, בסמוך לשעה 21:30, בוצע ירי 
עפרה.  בצומת  הטרמפיאדה  על  חולף  מרכב 
 ,21 כבת  שירה  מאוד  קשה  נפצעה  במקום 
שניים נוספים נפצעו בינוני ועוד ארבעה במצב 
נמלטו  הירי  בוצע  שממנו  הרכב  נוסעי  קל. 
מהמקום. חובשים של מד"א העניקו לפצועה 
צדק  שערי  החולים  לבית  אותה  ופינו  טיפול 
בירושלים, שם יילדו את תינוקה. לפי דיווחים 

מהמקום הירי בוצע ממונית חולפת.
מסיבת  הפצועים  משפחות  כינסו  שני,  ביום 
עיתונאים, בה נאמר בין השאר כי "המחבלים 
וידוי. הם ראו שמדובר באישה בהיריון  עשו 
רן, אביו של  ירו", האשים רפאל איש  ואז   –
מתח  האב  הוא.  אף  שנפצע  בעלה,  עמיחי 
"אנחנו  והצבאי:  המדיני  הדרג  על  ביקורת 
תחושה  צה"ל.  פעילות  את  מעריכים  מאוד 
או הדרג המדיני  לנו היא שהצבא  אחת שיש 
מונע מהחזרת ההרתעה כדי שמחבלים יחשבו 

כמה פעמים לפני שהם עושים משהו כזה".
עם  ברסלב  של  רכב  שהגיע  סיפר  "עמיחי 
מוזיקה, וכולם הפנו את הראש לכיוון הנגדי. 
את  האב  תיאר  וצעקות",  ירי  שמעו  פתאום 
התחילו  "אנשים  לדבריו,  בנו.  של  השחזור 

איתו.  לא  שאשתו  וראה  הסתכל  הוא  לרוץ. 
הדימום  את  עצר  הוא  חזרה.  אליה  רץ  הוא 
שיתפסו  לנו  "חשוב  הדגיש:  האב  בידיים". 
חשוב  זה  אישית.  רק  לא  ציבורית,  אותם. 

לכולם".
חיים סילברשטיין, אביה של שירה שנפצעה, 
זכינו  מתייצב.  "מצבה  דבריו:  בפתח  אמר 
וחצי.  עין  פקחה  והיא  נמרץ  לטיפול  להיכנס 
מרוב  אמה.  את  לראות  וביקשה  דמעה  היא 
התרגשות הלחץ דם שלה עלה. אנחנו מודים 
לכל עם ישראל, אנשים פנו אלינו גם מהעולם 
זקוקים לתפילות  אנו  ואמרו שהם מתפללים. 

הללו".
"ראיתי  הוסיפה:  ליאורה,  שירה,  של  אמה 
וראיתי את  רוצה לאחוז את היד שלנו  שהיא 
הדמעות. ראיתי שהיא מנסה לדבר ולא יכולה, 
אז פשוט שרתי לה. היא ילדת נס, ויש לה את 
התינוק  על  שיש".  טוב  הכי  הרפואי  הצוות 

אמרה: "צריך הרבה תפילות".
מירב שביט, שנפצעה אף היא בפיגוע, שחזרה 
עליה  כשנפתחה  האירועים  השתלשלות  את 
ועל חבריה האש מהמונית החולפת כשעמדו 
כמו  בטרמפיאדה  "עמדנו  לישוב.  מחוץ 
תמיד", סיפרה שרביט, "משום מקום שמעתי 
מתחבאים.  אנשים  וראיתי  בצרורות  יריות 
בתחילה  הבנתי  לא  צועקים.  אנשים  שמעתי 
שקשורים  נפצים  שזה  חשבתי  פיגוע,  שזה 
להתחבא  צורך  חשתי  ראשון  דבר  למסיבה. 
וירדתי מהר והתחבאתי, עד שכוחות ההצלה 

מצאו אותנו".
בתוך כך, נמשך המצוד אחר החוליה שביצעה 
ההנחה  לעפרה.  בכניסה  הקשה  הפיגוע  את 
להבחין  ניתן  שכן,  טרור  בחולית  מדובר  כי 
בתיעודיים ברגע הפיגוע כי הרכב מנמיך את 
מהירות הנסיעה טרם פתח בירי לעבר הצומת 
שני  למעשה  היו  ברכב  כנראה  כי  שמסביר 

מחבלים.
כעת, יש למדינת ישראל שלשה אירועים בהם 
לא נתפסו המחבלים: הראשון והבולט ביותר 
לפני  ברקן  התעשייה  באזור  הטבח  הוא  זה 
בבית  אוטובוס  לעבר  ירי  שבועות;  כתשעה 

אל והאירוע האחרון השבוע בעפרה.

הסוף לחקירות המשפילות 
של הסיעודיים

וותיק האדמו"רים 
יגיע מארה"ב לירושלים

אלי פרוינד

חברות  שמזמינות  לחקירות  הסוף  הגיע  האם 
הביטוח, לסיעודיים שתובעים לקבל את הקצבה 
המגיעה להם? בימים האחרונים מוציאה רשות 
המאוחד  החוזר  להוראות  תיקון  ההון,  שוק 
תנאים  של  שורה  ובו  הסיעודי,  הביטוח  של 
חברות  של  היכולת  את  שמצמצמים  וכללים, 
ישוב  הליך  במסגרת  חקירות,  לקיים  הביטוח 
הוראות  גם  קובע  החוזר  הסיעודית.  התביעה 
מהיר,  תביעות  יישוב  הליך  להבטיח  שמטרתן 
המבוטח  מצד  מינימלית  טרחה  המצריך  הוגן, 

הסיעודי.
לביקורת החריפה שהושמעה בכלי התקשורת, 
שהצליחה לתעד מקרוב ולא פעם, את החקירות 
להגבלות  מבוטלת  לא  תרומה  המבישות, 
החקירה. חוקרים תועדו מתחזים לבעלי מקצוע 
מה  את  להשיג  כדי  רגישות  בחוסר  ונוהגים 
לדחיית  עילה  שישמש  לראות,  מחפשים  שהם 

הזכאות לביטוח הסיעודי.
אני  הסיעודיים,  למבוטחים  עוול  תיקון  "זהו 
מברך על כך ומקווה שייאכף. בשנה האחרונה 
בהם  שהופעלו  מובהקים,  סיעוד  מקרי  ליווינו 
חברת  חקירת  במסגרת  כשרים,  לא  אמצעים 
אנחנו  זכאות,  לדחיית  שהובילו  הביטוח, 
הסיעודיים,  למבוטחים  צדק  להשיג  הצלחנו 
או  מלווה  גוף  סיעודי  מבוטח  לכל  לא  אבל 
שהעלינו  כזה  מקרה  כל  תומכת,  משפחה 
הסיעודיים,  המבוטחים  כלל  לטובת  לכותרות, 
הוביל בסופו של דבר לתיקון שהושג עכשיו", 

אומר הרב שמאי שזירי, יו"ר החברה המרכזית 
פעילה  שותפה  שהייתה  זכויות,  למימוש 
לביקורת הרבה שהושמעה כלפי חקירות חברות 

הביטוח.
שהחקירה  היא  התיקון  שכולל  ההוראות  אחת 
המבוטח  פעולות  של  תיעוד  ורק  "אך  תכלול 
החוקר  יגרום  לא  החקירה  במהלך  כהווייתם, 
תקשה  זו  הוראה  פעולות".  לבצע  למבוטח, 
כשהוא  הסיעודי  את  "לתפוס"  החוקרים  על 
לרוב  כיון שהסיעודיים  פעולות,  לבצע  מצליח 
היו משכנעים  והחוקרים  מהבית,  יוצאים  אינם 
שימוש  כדי  תוך  שונות,  למטרות  לצאת  אותם 

בהפחדה.
ואולי  רב  כעס  לעורר  שהצליח  המקרים  אחד 
המטעות  בחקירות  המאבק,  מטרת  את  מסמל 
והפוגעניות, שהתקיימו מטעם חברות הביטוח, 
מוחי,  אירוע  שעבר  חולה  של  המקרה  היה 
הביתה  דרכו  את  מצא  ולא  מבולבל  שנותר 
לצאת  לו  לגורם  הצליח  לאחר שחוקר  בחזרה, 
מהבית ולרדת למטה, רק שעות ארוכות לאחר 

מכן הוא נמצא על ידי בני משפחתו.
כשהתנאים  להתקיים,  ימשיכו  "החקירות 
הרב  מסכם  קיומן".  את  מאפשרים  וההוראות 
חקירות,  לפחות  כמובן  מצפים  "אנו  שזירי 
ואולי אף להקלה בהליכי מימוש הזכאות, אבל 
צריך לזכור שמרבית הסיעודיים הינם בגיל זקנה 
כמו חברת  ביורוקרטי  גוף  ומול  ואף קשישים, 
ההליכים  בצליחת  וסיוע  עזרה  צריכים  ביטוח, 

לטובתם.

אלי כהן

לקראת  החסידים  בחצרות  והתרגשות  תכונה 
ממונקאטש,  האדמו"ר  של  ההיסטורי  ביקורו 
חסידיו,  קהל  בלוויית  הקודש  לארץ  שמגיע 
חסידים  אלפי  במחיצת  השבת  את  ויעשה 

בירושלים לאחר שלא שבת בעיר כ-55 שנה.
חסידים   500 מצטרפים  האדמו"ר  של  למסעו 
ביום  בארץ  ינחת  האדמו"ר  העולם,  מרחבי 
יעלה  שלישי  וביום  בישראל.  הקרוב  ראשון 
בעל  הרה"ק  של  בתו  ע"ה  הרבנית  אמו  לקבר 

המנחת אלעזר ממונקאטש זי"ע בהר הזיתים.
לנכד  החתונה  שמחת  תתקיים  רביעי  ביום 
פישל  ירוחם  רבי  הרה"צ  בנו  בן  האדמו"ר, 
רבינוביץ, עם נכדת האדמו"ר מביאלא. השמחה 
מחצרות  חסידים  אלפי  בהשתתפות  תיערך 
בטלזסטון,  שורש  באולמי  וביאלא  מונקאטש 
את החסידים מבית המדרש  ישנעו  אוטובוסים 
האדמו"רים  בין  השמחה.  לאולם  מונקאטש 
וגם שורר  קרוב,  יש קשר משפחתי  המחותנים 
ביניהם קשר הערצה הדדית וידידות זה עשרות 

עשרות בשנים.
שיא המסע תהיה השבת ההיסטורי שבת פרשת 
ויחי. האדמו"ר ישבות בעיר ירושלים לראשונה 
האדמו"ר  שבת  אז  תשכ"ד  בשנת   ,55 מזה 
בפעם האחרונה וערך את תפילותיו והשולחנות 
בביהמ"ד מונקאטש. הטיש בליל שבת יתקיים 
מחזה  יהווה  כשהטיש  ביאלא.  בביהמ"ד 
לשני  משותף  טיש  עריכת  של  ומיוחד  נדיר 

האדמו"רים.
את סעודה שלישית יערוך האדמו"ר בביהמ"ד 
של חסידות סלאנים ברח' דורש טוב בירושלים, 
מפורסם  האדמו"ר  חסידים.  אלפי  בהשתתפות 
לעורר  הגדול  ובכוחו  מרגליות  מפיק  כפה 

החסידות  בעמקות  תורה,  בדברי  שומעיו  את 
ובדרכי עבודה, והסעודה שלישית בודאי ישמש 
ובדברים  הבאים,  השובבי"ם  לימי  כהכנה  גם 

העומדים על הפרק.
עם  האדמו"ר  יגיע  מכן  שלאחר  ראשון  ביום 
של  הק'  ציון  את  לפקוד  למירון  חסידיו  קהל 
השבע  שמחת  ייערך  סמוך  ובאולם  רשב"י, 
ברכות לנכד האדמו"ר, וישמש גם כועד לכלל 
החסידים  מאות  עם  ישראל  שבארץ  חסידיו 

האורחים מחוץ לארץ.
בדורנו  האדמו"רים  מזקני  שהינו  האדמו"ר 
באדמו"רות  המכהן  האדמו"ר  הינו  וכהיום 
תקופה הארוכה ביותר למעלה מ50 שנים, ידוע 
זכה  שנים  ששים  מלפני  עוד  אשר  גדול  כגאון 
הלמדנות,  ותורת  החסידות  תורת  יחדיו  לארוג 
האדמו"ר  אצל  רגיל  בלתי  נדיר  לקיבה  שזכה 
ראשי  ועם  זצ"ל  מסאטמר  יואל'  ה'דברי  בעל 
ישיבות שבאותו הדור בישיבת טלז ובית מדרש 
החסד  מעמודי  כאחד  ידוע  האדמו"ר  עליון. 
פדיון  במצות  יהודי  כל  בעד  נפשו  מוסר  אשר 

שבויים, ומסוללי החינוך בארצות הברית.

 זירת האירוע: צילום: דובר צה"ל 
אחרי יותר מיובל: 
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"מחר כעת": 
תכנית אימון חדשה לפרנסה בכבוד

במיוחד בשבילך: למודי ערב 'במרכז החרדי'

לראשונה: בית חולים 
פותח בגיוס המונים אלי פרוינד

בעבודה,  להצליח  שלך  הזמן  הגיע 
מרכז  בכבוד.  ולהתפרנס  להתמיד 
מזמין  ברק  בני  תעסוקתי'  'הכוון 
"מחר  אישי  אימון  לתוכנית  אותך 
כעת", בהנחיית המאמנים דני אייזנר 
ומשה רוח בה אתה הולך להשתחרר! 
מפגש היכרות לתוכנית יתקיים הערב, 
יום חמישי ה' טבת )13.12.18( בשעה 
הירדן  ברחוב  'הכוון'  במרכז   19:00

בני ברק.
המאפשרים  מיוחדים  אישיים  כלים  נותנת  התוכנית 
בחירת  החדשה,  דרכך  לגבי  ושלמות  בהירות  יצירת 
קשיים  עם  להתמודד  הדרך  אישי,  תעסוקתי  כיוון 
בלימודים מקצועיים  להתמיד  איך  ולקצור הצלחות, 
ובעבודה,  בלימודים  מקצוען  להיות  לנשור,  ולא 

בעבודה  ולהצליח  להתמיד 
ולהתפרנס בכבוד.

במרכז 'הכוון' מיסודם של עיריית 
בני ברק ומשרד העבודה והרווחה, 
כולה  השנה  לאורך  לכם  מציעים 
לתפקידים  הכשרה  מסלולי 
כלליות,  ידע  סדנאות  ייעודים, 
ידי  על  מקצועי  תעסוקתי  אבחון 
מקצועיים  תעסוקתיים  מאבחנים 
ובמלגות,  במימון  סיוע  ביותר, 
מעסיקים  עם  פעולה  שיתוף 
לכל  בכבוד  פרנסה  למציאת  מתאים  המרכז  ועוד. 
ופועל  עבודה,  ולחפש  לצאת  לו  התירו  שרבותיו  מי 
שמעוניין  מי  כל  של  חרדית  ובאווירה  מלא  לשילוב 
מראש  בהרשמה  חופשית  הכניסה  בכבוד.  להתפרנס 

חובה בטלפון 03-7707300/1.

אלי פרוינד

לקבל  להתמקצע,  משהו,  ללמוד  חולמת  את  שנים 
יותר  מכובדת  לפרנסה  אפיקים  לך  שתפתח  תעודה 
לך  מקנה  ביד  שמקצוע  ההבנה  ההכנסות.  ולהגדלת 
יתרון משמעותי בשוק התעסוקה ומציעה לך משרות 
נחשקות במשק נכונה ומוכחת! אלא מה? ההחלטה 
לוותר על העבודה הקיימת כדי לקנות בשעות הללו 
מקצוע חדש הינה קשה ונתפסת כצעד בלתי אחראי 

וברוב המקרים פשוט בלי אפשרי. 
'המרכז החרדי להכשרה מקצועית', מרכז הלימודים 
הגדול והוותיק במגזר החרדי, שם לו למטרה להקל 
על בתי ישראל ולאפשר לימודי מקצוע באופן שיפתח 

מגוונים  רבים,  פרנסה  אפיקי  החרדי  המגזר  עבור 
ובעיקר מכניסים. 

בבשורה  ברק  בבני  החרדי'  'המרכז  יוצא  כעת 
חדשה לנשות בני ברק והמרכז: מגוון מגמות לימוד 
מקצועיות שיערכו בשעות הערב בלבד. באופן זה גם 
נשים העובדות בשעות הבקר תוכלנה לקנות מקצוע 
העכשווית  פרנסתן  את  לאבד  מבלי  ומשתלם  ריווחי 

ואת מקום עבודתן הנוכחי.
חשבונות,  הנהלת  מגמת  הנפתחות:  המגמות  בין 
מגמת מזכירות רפואית ומגמת מטפלות לנשים ולצידן 
מגמת חשבות שכר לגברים . הקורסים מקנים תעודה 
בעיצומה.  ההרשמה  והרווחה,  העבודה  משרד  של 

חייגו כעת 2245* ותתחילו ללמוד מקצוע מעשי.

אלי פרוינד

המרכז הרפואי 'מעייני הישועה' שנוסד 
מתכוון  ישראל  גדולי  של  בשליחותם 
להצלת  חדשות  מחלקות  לפתוח 
לקראת  אלו  בימים  ונערך  אדם  חיי 
לטובת  שיתקיים  המונים  גיוס  קמפיין 
נעשית  זו  היערכות  הפרויקט המבורך. 
'מעייני  ומחולל  הוגה  לפטירת  סמוך 

הישועה', ד"ר משה רוטשילד זצ"ל.

בקמפיין גיוס ההמונים מתכוונים בבית 
החולים לגייס את המשאבים הפיננסים 
מחלקות  להקים  יהיה  שניתן  כדי 
ילדים',  נמרץ  'טיפול  ובהם  חדשות 
אכילה  בהפרעות  לטיפול  מחלקה 
 2 של  ופתיחתם  נרבוזה(  )אנורקסיה 
במיטב  ומצוידים  חדשים  ניתוח  חדרי 
להפחית  במטרה  המתקדם,  המכשור 

של זמני ההמתנה. 
לקראת הקמפיין פנו מרנן ורבנן גדולי 

ליטול  לציבור  נרגשת  בקריאה  ישראל 
מעייני  החולים  בית  בפיתוח  חלק 
גדולי  ע"י  ומלווה  שנוסד  הישועה 
ישראל  מסורת  פי  על  ופועל  ישראל 
גדולי  המקצועיות.  על  להתפשר  בלא 
ישראל קוראים לציבור להיחלץ חושים 

ולהתגייס לטובת גיוס ההמונים. 
בנוסף לכך מתקיים קמפיין פנימי בתוך 
המסור,  לצוות  הקורא  החולים  בית 
אף  להתגייס  חיים,  הצלת  על  האמון 
למטרה  הוא 

נעלה זו. 
מטה  הוקם  כן 
קהילות בו יהיו 
נציגים  חברים 
הקהילות  מכל 
ם  י ג ו ח ה ו
ם  י ב י כ ר מ ה
ברק,  בני  את 
אף  שהתגייסו 
לפעול  הם 
על  ולהפעיל 
מנת לעמוד ביעדים החשובים להקמת 
עד  הנחוצים  הניתוח  וחדרי  המחלקות 

מאד לתושבי בני ברק וסביבתה. 
מעייני  מנכ"ל  רוטשילד  שלמה  הרב 
מתפתח  הישועה  "מעייני  הישועה: 
בצעדי הענק, אולם כדי שנוכל להמשיך 
אנו  חדשים  מחלקות  והקמת  בפיתוח 
שיצטרף  הציבור  שותפות  את  צריכים 
חלק  ויקח  ההמונים  גיוס  לקמפיין 

בהצלת חיי אדם".

תלמד להיות מעשי!

להרשמה: 2245*

טי
תנ
או

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technologyמודיעין עילית | חיפה | בית שמש

) שלוחה 3(

רק במרכז החרדי להכשרה מקצועית מכינים אותך מעשית לשוק העבודה!

ירושלים | בני ברק | אשדוד

מקצועות הלימוד:
תורת המסחר והמשק | מושגי יסוד בכלכלה 
| חישובים מסחריים | התהליך החשבונאי 
השוטף | מלאי, קניות ומכירות | מאזן בוחן 
 | והצמדות  ריבית   | והפסד  רווח  | חשבון 

תוכנת חשבשבת | תוכנת עוקץ

היקף 
הלימודים:
פעם בשבוע 
למשך שנה

תעודת 
גמר:

משרד 
העבודה 
והרווחה

הנהלת חשבונות 1+2

נשים

מקצועות הלימוד:
רכיבי שכר | דיני עבודה | חוקי ביטוח 
לאומי | פקודת מס הכנסה | ביטוח 
ממוחשב  שכר  חישוב   | סוציאלי 

בתוכנת ״מכפל״

היקף 
הלימודים:
פעם בשבוע 
למשך כ-8 

חודשים

תעודת גמר:
לשכת רו״ח 
 בישראל +

משרד העבודה 
והרווחה

חשבות שכר

גברים / נשיםנשים

הלימודים מתקיימים בשלוחת בני ברק

 חדש! 
מסלול לימודי ערב
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כאשר יוסף הצדיק נפרד מאחיו לקראת נסיעתם לארץ כנען להביא את 
יעקב אבינו למצרים, הוא מעניק להם מתנות. וכך נאמר: "לכולם נתן... 
חליפות שמלות, ולבנימין נתן שלוש מאות כסף וחמש חליפות שמלות" 

)בראשית מ"ה,  כ"ב(.
הגמרא במסכת מגילה )ט"ז, ב( שואלת: "וכי אפשר, דבר שנצטער בו אותו 
גרם  יתר על אחיו  ליוסף כתונת פסים  יעקב  יכשל בו"? שהרי בזה שנתן  צדיק 
נותן לבנימין חמש  יוסף ועשה אותו דבר, כשהוא  קנאה בין האחים, ואיך חזר 
חליפות יתר על האחים? ומתרצת הגמרא: א"ר בנימין בר יפת, רמז לו שעתיד 
לצאת ממנו בן שיצא מלפני המלך בחמישה לבושי מלכות שנאמר: "ומרדכי יצא 
מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב ותכריך בוץ וארגמן". ויש 
להבין תירוץ זה. הרי הקושיה בעיניה עומדת, שהרי במציאות גורם יוסף לקנאה  
בנותנו חמש חליפות שמלות לבנימין יותר מאחיו? הלא גם ליעקב הייתה סיבה 
טובה מאד לתת ליוסף כתונת פסים, ובכל זאת נגרם בפועל קנאה ושנאה במה 

שנתן ליוסף יתר על האחים?
אלא שיש להבדיל בין נתינה לנתינה. כאשר משבחים ומבליטים לטובה אדם 
על השגיו בעבר הרי זה גורם קנאה, וההשלכות לכך קשות, כמו שאמרו חז"ל 
שהקנאה מוציאה את האדם מן העולם. אך אם משבחים אותו כדי להעמידו על 
עתידו וכוחותיו בעתיד אין זה גורם לקנאה, שהרי כל אחד יכול מעתה לממש 
חליפות  לו חמש  הגמרא שמה שנתן  וזה מה שמבארת  תכונותיו.  לפי  כוחותיו 
הוא לא על "העבר" אלא על "העתיד ", להעמידו שיש בו כח חבוי שממנו יצא 

מרדכי הצדיק.
את  לגלות  להם  ויגרום  אותם  שיצמיח  באופן  ותלמידים  בנים  ודרבון  עידוד 
כוחותיהם באופן ראוי, הוא אומנות מיוחדת שצריכה להיעשות ברגישות הנכונה. 

לפעמים הנער מרגיש מכה בקדקוד ולא מבין שזה מלאך שאומר לו 'גדל'.
תפקידנו כהורים וכמחנכים להעמיד את הנערים על הכוחות הפנימיים, על מנת 
שיפעילו אותם. כך פירשו צדיקים את פירושו של התוספות )קידושין כ"ו, א( על 
אופן קנין הגבהה לחיה הגדולה- פיל . לרש"י מעלים אותו בכח על גבי מקום 
גבוה. אולם תוספות פירשו שמקרבין לאפו תלתן ריחני והוא קופץ מחמת זה, 
וזה הגבהתו. כלומר שהדרך הטובה אינה להרים  ילד בכוח, אלא להטעים לו את 

נועם עול תורה ומצוות ואז יקפוץ ויגביה את עצמו.
ה'אמרי אמת'  אביו  עם  סיפר שכשלמד  זצ"ל  מגור  ישראל'  ה'בית  האדמו"ר 
האחים  על  היתרות  החליפות  בענין  הגמרא  לדברי  הגיעו  מגילה,  מסכת  זצ"ל 
שם  והמהרש"א  ממנו.  שיצר  היהודי  למרדכי  בזה  שיש  והרמז  לבנימין,  שנתן 
שואל, שזו תשובה למה שנתן חליפות שמלות לבנימין, אבל הרי גם נתן שלוש 
מאות כסף, ועל זה שוב יכולים להקשות ואיך  לא חשש מקנאת האחים? איזה 

סיבה יש כאן שהעדיף אותו על אחיו ולא חשש מקנאה?
דהיינו  גישאנק",  "דרשה  היה  לבנימין  שנתן  הכסף  שאולי  אביו:  ותירץ 
יוסף לא היה בחתונת בנימין לאומת חתונת שאר האחים,  מתנת חתונה. שהרי 
ומסתבר שלכל חתונה נתן מתנה כמקובל, וכעת השלים את מה שלא נתן לבנימין 

בחתונתו...
אמרתי לפניו - המשיך ה'בית ישראל', שאפשר ליישב באופן נוסף: כסף ניתן 
להטמין בכיס, כך שאף אחד לא יראה מה שאין כן חליפות שמלות. ולכן מסתבר 
שאת הכסף שנתן יוסף לבנימין בצנעה הטמין בנימין בכיסו ואחיו לא ראוהו כלל 
ולא היה בזה שום קנאה. ולכן שואלת הגמרא רק על חליפות. "אבי"- סיים הבית 

ישראל נהנה מאוד ואמר: "תירוצך יפה משלי, ניכרים דברי אמת".
"הנער שמואל בהמנוח בער  ידיו של  גנזי כתבי  כפלי  בין  נמצא  נוסף  תירוץ 
המבורג סג"ל ממענץ" שנרשמו בשנת תקמ"ד, ששמע מפי מורו הגאון הנודע 
)הובא בקובץ עץ  'ההפלאה'  זי"ע, בעל  רבי פינחס הלוי הורביץ מפראנקפורט 
חשבון  ערך  הצדיק  שיוסף  פרשתינו(.  על  יפות  פנים  הקדוש  בספרו  וגם  חיים 
של  עתק  בסכום  יומין  עתיק-  חוב  לו  חבים  אחיו  שעשרת  ומצא  צרוף,  הלכתי 
קונסים  כוכבים  לעובד  עבדו  "המוכר  כי  קובעים  חז"ל  כסף. שכן,  אלפי שקלי 
אותו עד מאה בדמיו" )גיטין מ"ד(. שווי דמיו של עבד מן השורה נאמד ב- 30 
שקלי כסף, כמו שנאמר: "אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן 

לאדוניו". ובתחשיב מהיר- פי מאה מסתכם ב-3,000 שקלים.
כל עשרת האחים  כתפי  על  מוטל בשותפות  3,000 שקל  מכיוון שהחוב של 
שנכחו במכירתו, הרי לנו חוב של 300 שקלים לכל אחד מהם. אך יוסף הצדיק 
בטוב לבו, לא נטר חלילה טינה כלשהי ולא פילל לרגע לגבות את דמי פדיונו 
לקבל  אבה  ולא  החוב  על  מחל  חפצה  ובנפש  בלב שלם  הקדושים.  האחים  מן 
מהם אגורה שחוקה. כך שיצאו אפוא האחים מלפניו, ובאמתחתם רווח נקי של 
300 שקלי כסף. וא"כ עתה נוצרה בעיה הפוכה: הן בנימין הצעיר לא נטל חלק 
בפרשת המכירה ואין שום חוב רובץ על כתפו מדוע יפסיד הוא את 300 השקלים 
שהרוויחו אחיו זה עתה? נטל יוסף שלוש מאות שקלי כסף והעניקם לו, ודווקא 
בזאת פתר את תחושת האיפה ואיפה שהייתה עלולה להיווצר... ולכן על הכסף 

לא שאלו חז"ל אלא רק על השמלות.
הפוטנציאל  את  להוציא  ולכוונה  לבנינו  הדרך  את  להטעים  שנדע  רצון  יהי 
שבהם ולדורות אחריהם.                                                                                                        

"ָחֵמׁש ֲחִלֹפת ְשָׂמֹלת"ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ִּבי

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

יח(.  )מד,  ֲאדִֹני  ִּבי  ַוּיֹאֶמר  ְיהּוָדה  ֵאָליו  ַוִּיַּגׁש 
ְנִטָּיתוֹ ַהִּטְבִעית ֶׁשל ָהָאָדם ִהיא ְלַהֲאִׁשים ֲאֵחִרים 
ְּבָכל ַּתָּקָלה, ְוַאף ִאם ִנְרֶאה ֶׁשֶּיְׁשָנּה ְּגֵזַרת ָׁשַמִים, 
ּוִבְגַלל  ְּפלוִֹני  ְּבַאְׁשַמת   – ַּבֲאֵחִרים  ַהִּדין  ֶאת  הּוא  ּתוֶֹלה 
ִקְּבלּו  ֶׁשַהְּׁשָבִטים  ָּכאן, מוְֹצִאים ָאנּו  ַאְך  ֲחָטֵאי ַאְלמוִֹני. 
ֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּדין ְוֵהִבינּו ִּכי ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ָּבֶהם. ֹלא 
ִהְתַמְרְמרּו ַעל מוֵֹׁשל ִמְצַרִים ֶׁשִּמְתַנֵּכל ֲעֵליֶהם, ְוֹלא ָחְקרּו 
ָידוֹ ֶׁשל ִמי ָהְיָתה ַּבַּמַעל, ְוֵכיַצד ָאֵכן ִהִּגיַע ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ֶאל 
ַאְמַּתְחּתוֹ ֶׁשל ִּבְנָיִמין. "ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה – ִּבי ֲאדִֹני". ְּבֶׁשָּלנּו 

ּוְבַאְׁשָמֵתנּו ֵהִביא ָעֵלינּו ה' ֶאת ַהָּצָרה ַהּזֹאת.

ַּכִּנְרֶאה ׁשֶּיֶׁשְנֹו ְּפגָם ֶאְצִלי

יוֵֹסף  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ִּבירּוָׁשַלִים  ַחי  ָׁשִנים  ְּכֵמָאה  ִלְפֵני 
ַרָּבּה ָהִראׁשוֹן  ָהָיה  ַחִּיים  ַרִּבי יוֵֹסף  ַזַצ"ל.  זוֶֹנְנֶפְלד  ַחִּיים 
ֶׁשל 'ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית' ִּבירּוָׁשַלִים, ִהְנִהיג אוָֹתּה ְּבָיד ָרָמה 

ּוְבַהְקָּפָדה ְמֻדְקֶּדֶקת ַעל ָּכל ִעְנָין ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ּוַבֲהָלָכה.
ַחִּיים,  יוֵֹסף  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּקַטָּנה  ִּבּתוֹ  ָיְצָאה  ַאַחת  ַּפַעם 
ַרִּבי  ֲחֶבְרָּתּה.  ְלֵביָתּה ֶׁשל  ָחֵמׁש,  ְּכַבת ַאְרַּבע אוֹ  ֶׁשָהְיָתה 
ַאֲחֶריָה  ַלֲעקֹב  ְוֶהְחִליט  ִּביִציָאָתּה  ִהְבִחין  ַחִּיים  יוֵֹסף 
ּוְלִהְתּבוֵֹנן ָּבּה ְמַעט ְּבָׁשָעה ֶׁשִהיא ְמַׂשֶחֶקת ִעם ֲחֶבְרָּתּה, 
ְּכֵדי ְלַוֵּדא ֶׁשָאֵכן ַהְיִדידּות ֵּביֵניֶהן – ְלרּוחוֹ ִהיא. ֵמָרחוֹק 
ָרָאה ֶאת ַהַּיְלָּדה ִנְכֶנֶסת ַלֲחַצר ֵּביָתּה ֶׁשל ַהֲחֵבָרה, ְוִהֵּנה, 
ֶּבָחֵצר יוֵֹׁשב ָאִביָה ֶׁשל ַהֶחְבָרה, ְּבָיָדיו ַצַּלַחת ְמֵלָאה אֶֹכל, 
אוָֹתּה  ְלַׁשְכֵנַע  ְּכֵדי  ִמֶּמּנּו.  ֶלֱאכֹל  ִּבּתוֹ  ֶאת  ְמַׁשֵּדל  ְוהּוא 
ּוְלָזְרָזּה, הוִֹׁשיב ָהָאב ֶאת ַיְלָּדתוֹ ַעל ִּבְרָּכיו, ְוָכְך ִהִּגיׁש ָלּה 

ַּכִּפית ַאַחר ַּכִּפית.
ְוַכִּפית,  ַּכִּפית  ְּבָכל  ְלִׁשּדּוִלים  ֶׁשְּזקּוִקים  ְיָלִדים  ֵיׁש 
יוֵֹסף  ַמְרָּגִלית  ָהַרָּבִנית  ְוָטִרי...  ָטִעים  ָהאֶֹכל  ִאם  ַוֲאִפּלּו 
ִּכי  ְמַסֶּפֶרת  ָהְיָתה  ַזַצ"ל,  ָמָרן  ֶׁשל  ַרְעָיתוֹ  ַהָּׁשלוֹם,  ָעֶליָה 
ְיָלֶדיָה ָהיּו ְמָסְרִבים ֶלֱאכֹל ִמן ָהאֶֹכל ֶׁשָהְיָתה ְמִכיָנה ָלֶהם. 
ַּבַּצר ָלּה, ָהְיָתה ִנֶּגֶׁשת ְלָמָרן ּוְמַסֶּפֶרת לוֹ ַעל ָּכְך, ְוָאז ָהָיה 
ַהַּצָּלחוֹת  ֶאת  ְוָהִביִאי  ְלָכאן,  ְלֻכָּלם  "ִקְרִאי  ָלּה:  אוֵֹמר 
ּוָמָרן,  ַהֻּׁשְלָחן,  ְסִביב  ִמְתַיְּׁשִבים  ֻּכָּלם  ָהיּו  ָּכְך  ֶׁשָּלֶהם". 
ַּכִּפית,  "ַקח  "ָּבֵרְך",  ָלֶהם:  מוֶֹרה  ָהָיה  ִלּמּודוֹ,  ְּכֵדי  ּתוְֹך 
ָהֲארּוָחה.  ְּבֶאְמַצע  ָלקּום  ָיכוֹל  ֵאיְנָך  "ֹלא,  ַאָּתה..."  ְוַגם 
ְּבָיד  ַמְנִהיג ֶאת ֵּביתוֹ  ָהָיה  יוְֹׁשִבים ַעד ֶׁשְּמַסְּיִמים..." ָּכְך 

ָרָמה.
ְּכֶׁשִּנְכְנָסה  ַאְך  ָהָיה,  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ְיהּוִדי  ָׁשֵכן,  אוֹתוֹ 
ָהָראּוי  ִמן  ֶזה  ֶׁשֵאין  ֶלָחֵצר ָחׁש  ַחִּיים  יוֵֹסף  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּבּתוֹ 
ִּבְרּכוֹ  ַעל  ָלֶׁשֶבת  ִהְזִמיָנּה  ְרֵעָבה ּובוֵֹדָדה. הּוא  ְלהוִֹתיָרּה 
יוֵֹסף  ַרִּבי  ְלֵסרּוִגין.  ַהְיָלדוֹת  ְׁשֵּתי  ֶאת  ְוֶהֱאִכיל  ַהְּׁשִנָּיה, 
ַחִּיים ָרָאה ָּכל זֹאת ִמְּמקוֹמוֹ, ְוַהָּדָבר ֹלא ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו 
ְּכָלל ּוְכָלל. הּוא ָחׁש ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבַיְלָּדה ְקַטָּנה, 

ֵאין ַהְיִׁשיָבה ַהּזוֹ הוֶֹלֶמת ֶאת ַּדְרֵכי ַהְּצִניעּות. ֶמה ָעָׂשה?
ֵהִעיר  ֹלא  ַחִּיים  יוֵֹסף  ַרִּבי  ְמַצִּפים,  ֶׁשָהִיינּו  ְּכִפי  ֶׁשֹּלא 
ַלָּׁשֵכן, ְוַאף ֹלא ְלִבּתוֹ. "ִאם ָּכְך ֵאַרע ְלִבִּתי", ָאַמר ְּבִלּבוֹ, 
ְּפָגם  ֶיְׁשנוֹ  ַּכִּנְרֶאה  ָמה.  ְּדַבר  ְלַתֵּקן  ֶׁשָעַלי  הּוא  "אוֹת 
ָּכְלֶׁשהּו ְּבִעְנְיֵני ְקֻדָּׁשה ּוְצִניעּות ֶׁשָעַלי ְלַכֵּפר ָעָליו". ְּבֵאיזוֹ 
ֶּדֶרְך ִּתּקּון ָנַקט? ָהֻעְבּדוֹת ַמְבִהילוֹת: ֵמאוֹתוֹ ִמְקֶרה ְוַעד 
סוֹף ָיָמיו ָהָיה ִמְתַעֶּנה ְּבאוֹתוֹ יוֹם ֶׁשּבוֹ ֵאַרע ַהָּדָבר! ָׁשִנים 
ַעל ָׁשִנים, ְּבֹלא ְלַוֵּתר ְלַעְצמוֹ ִּכְמֹלא ִניָמה – ִמּתוְֹך ַהָּכָרה 

ְּברּוָרה ְּבָכְך ֶׁש"ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ִּבי".

ֶאת ָהֱאמּונָה ֹלא נֲַעזֹב ְלעֹוָלם

ְוָעַזב  ַלֲעזֹב ֶאת ָאִביו  ַהַּנַער  יּוַכל  ֲאדִֹני ֹלא  ַוּנֹאֶמר ֶאל 
ְוֶאת  ֶׁשַּבָּׁשַמִים,  ָאִבינּו  ֶאת  כב(.  )מד,  ָוֵמת  ָאִביו  ֶאת 
ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחוֹן ּבוֹ - ֹלא ַנֲעזֹב ְלעוָֹלם. ָנכוֹן, ִלְפָעִמים 
ֶיְׁשָנּה ִׂשְנָאה ִויִריָדה ִּבְכבוֹד ַהּתוָֹרה, ֹלא ָּתִמיד ַמְחִזיִקים 
ִּבְׁשֹלֶׁשת ַהְיסוֹדוֹת ֶׁשֲעֵליֶהם עוֵֹמד ָהעוָֹלם - ּתוָֹרה, ֲעבוָֹדה 
ּוְגִמילּות ֲחָסִדים )ָאבוֹת א, ב(, ַאְך ֲעַדִין "ֶיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן" 
)מד, כ( - ֵיׁש ְּבִלֵּבנּו ֶאת ָהֱאמּוָנה ְּבבוְֹרֵאנּו ִיְתָּבַרְך, ְוִהיא 

ְלעוָֹלם ֹלא ָּתסּור ֵמִאָּתנּו.
)ַסְנֶהְדִרין  הּוא"  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָחָטא  ִּפי  ַעל  ַאף  "ִיְׂשָרֵאל 
ַּבּבוֵֹרא  ָהֱאמּוָנה  ּובוֶֹעֶרת  ְטמּוָנה  ְיהּוִדי  ְּבָכל  ע"א(,  מד 

ִיְתָּבַרְך, ַרק ָצִריְך ְלָהִאיר אוָֹתּה, "ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעוְֹררּו 
ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ" )ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ב, ז(.

ַהּׂשִנְָאה ְמַעּוֶֶרת ֶאת ׁשִּקּול ַהַּדַעת

ְוֹלא  ָחי  ָאִבי  ַהעוֹד  יוֵֹסף  ֲאִני  ֶאָחיו  ֶאל  יוֵֹסף  ַוּיֹאֶמר 
ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענוֹת אֹתוֹ ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו )מה, ג(. ְּבָׁשָעה 
ֶׁשּיוֵֹסף ִהְתַּגָּלה ְלֶאָחיו ֵהם ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו ְוֵהִבינּו ִּכי ָאְמָנם 
ָסְברּו ֶּבָעָבר ֶׁשָּדנּו ִּדין ֱאֶמת, ְוַאף ִׁשְּתפּו ִעָּמם ֶאת ַהָּקדוֹׁש 
ָּברּוְך הּוא ַּבִּדין, ַאְך ְּבפַֹעל, ַהְּנִגיָעה ַהְּפָרִטית ֶׁשָּלֶהם ִהיא 

ֶׁשהוִֹביָלה אוָֹתם ְלַמֲעֵׂשה ַהְּמִכיָרה.
ַהְּבִחיָרה  ּכַֹח  ָרָחב  ַּכָּמה  ַעד  ִלְלמֹד  ָאנּו  ְיכוִֹלים  ִמָּכאן 
ֲחַז"ל  ְּכִדְבֵרי  ִלְטעוֹת,  ָהְרׁשּות  ְּבָידוֹ  ְוֵיׁש  ָלָאָדם,  ַהִּנָּתן 
ָּבּה מוִֹליִכין  ֵליֵלְך  "ְּבֶדֶרְך ֶׁשָאָדם רוֶֹצה  י ע"ב(:  )ַמּכוֹת 
אוֹתוֹ". ֹלא זוֹ ִּבְלַבד ֶאָּלא ֶׁשָהָאָדם ָעלּול ִלְסּבֹר ִּכי ַהָּקדוֹׁש 
ָּברּוְך הּוא ָחֵפץ ְּבַמֲעָׂשיו, ְּבָׁשָעה ֶׁשְּלַמֲעֶׂשה ַהָּקָּב"ה ֵאינוֹ 
ַמְסִּכים ִעּמוֹ, ֶאָּלא ַרק נוֵֹתן לוֹ ֶאת ַהְּבִחיָרה ְוֶאת ָהְרׁשּות 

ִלְטעוֹת ְוָלֶלֶכת ַאַחר ְנִגיעוָֹתיו ָהִאיִׁשּיוֹת.
ֶעְליוֹן,  ּוְקדוֵֹׁשי  עוָֹלם  ְּגדוֵֹלי  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַהְּׁשָבִטים,  ִאם 
ִנְכְׁשלּו ֵמֲחַמת ְנִגיָעה ַעְצִמית, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשָאנּו, 
ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ִמָּכְך,  ְלִהָּׁשֵמר  ְמֻחָּיִבים  ַהְּקַטִּנים, 
ַּבִּמְדָרׁש )ֵׂשֶכל טוֹב ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש מה ג(: "ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ֲעַזְרָיה: אוֹי ָלנּו ִמּיוֹם ַהִּדין, אוֹי ָלנּו ִמּיוֹם ַהּתוֵֹכָחה,  ֶּבן 
ּוָמה יוֵֹסף ֶׁשהּוא ָּבָׂשר ָוָדם ְּכֶׁשהוִֹכיַח ֶאת ֶאָחיו ֹלא ָיְכלּו 
ַלֲעמֹד ְּבתוַֹכְחּתוֹ, ְּבתוְֹכחוָֹתיו ֶׁשל ַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא ֶמֶלְך 
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ֶׁשהּוא ֵעד ְוַדָּין ּוַבַעל ִּדין, ְויוֵֹׁשב ַעל ִּכֵּסא 
ַעל ַאַחת  ַמֲעָׂשיו,  ְלִפי  ָּכל ָאָדם  ֶאת  ְוָדן  ַּבִּדין,  ְוִנָּׂשא  ָרם 
ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשֵאין ְּבִרָּיה ְיכוָֹלה ַלֲעמֹד ְלָפָניו, ֶׁשֶּנֱאַמר 'ִּכי 

ֹלא ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל ָחי'".
ָאָדם,  ְלָכל  ִלְקרוֹת  ָעִתיד  ָּכְך  יוֵֹסף,  ַלֲאֵחי  ֶׁשֵאַרע  ְּכִפי 
ָּבעוָֹלם ַהָּבא  ַיֲערְֹך ֶאת ִּדינוֹ  ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא 
ִּכי ְּפֻעּלוֹת ַרּבוֹת ֶׁשָעָׂשה ִמּתוְֹך ַמְחָׁשָבה ֶׁשֶּזהּו  ִויַגֶּלה לוֹ 
ַעְצִמית  ִמְּנִגיָעה  ְלַמֲעֶׂשה  ָנְבעּו  ְוַהָּנכוֹן,  ָהָראּוי  ַהָּדָבר 
ָּבָאָדם  ֶׁשּתֹאַחז  ַהּבּוָׁשה  ָעְצַמת  ֶאת  ְלַׁשֵער  ֵאין  ְּפסּוָלה. 
ָהָיה  ַּדְעּתוֹ  ִׁשּקּול  ַּכָּמה  ַעד  ִיְרֶאה  ַּכֲאֶׁשר  ָלבוֹא,  ֶלָעִתיד 
ְזַמן  ְּבאוֹתוֹ  ָהִאיִׁשִּיים.  ּוְרצוֹנוָֹתיו  ְנִגיעוָֹתיו  ֵעֶקב  ְמֻׁשָּבׁש 
ַחָּייו,  ָּכל  ְּבֶמֶׁשְך  ַעְצמוֹ  ֶאת  ֶׁשִרָּמה  ַעל  ִיְתַּבֵּיׁש  ָהָאָדם 
ַלֵּגיִהּנֹם,  ְלִהָּכֵנס  מּוָכן  ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד  נוָֹרא  ּכֹה  ַצַער  ְוָיחּוׁש 
ֲאדוֹן  ָהעוָֹלם,  ּבוֵֹרא  ְּכַלֵּפי  ֵמַהּבּוָׁשה  ְלִהָּפֵטר  ְּכֵדי  ַרק 
ַהּכֹל, ֶׁשּיוִֹכיַח לוֹ ִּכי ִנְכַׁשל ְּבַהְחָלטוָֹתיו ּוְבַמֲעָׂשיו ֵמֲחַמת 

ַהְּנִגיעוֹת ָהִאיִׁשּיוֹת ֶׁשָאֲחזּו ּבוֹ.
ֶׁשִּנְתַּגָּלה  "ִראׁשוִֹנים  אוֶֹמֶרת:  ע"ב(  ט  )יוָֹמא  ַהְּגָמָרא 
ֹלא  ֲעווָֹנם  ִנְתַּגָּלה  ֶׁשֹּלא  ַאֲחרוִֹנים  ִקָּצם,  ִנְתַּגָּלה  ֲעווָֹנם 
ְּבֶמֶׁשְך  ְּבֻחְרָּבנוֹ  ָעַמד  ָהִראׁשוֹן  ַהַּבִית  ִקָּצם".  ִנְתַּגָּלה 
ֲאֶׁשר ָחְזרּו ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ּוָבנּו ֶאת  ִׁשְבִעים ָׁשָנה ִּבְלַבד. כַֹ
כּו ִלְראוֹת ֶאת  ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהֵּׁשִני, ָהיּו ְּבתוָֹכם ֲאָנִׁשים ֶׁשָזּ
ַהֵּׁשִני  ַהַּבִית  ֻחְרַּבן  ֵמָאז  ֲאָבל  ְּבִתְפַאְרּתוֹ.  ָהִראׁשוֹן  ַהַּבִית 
ְּבֻחְרָּבנוֹ.  עוֵֹמד  ֲעַדִין  ְוהּוא  ָׁשָנה,  ְלַאְלַּפִים  ָקרוֹב  ָחְלפּו 
ַטַעם ַהָּדָבר ִמְּפֵני ֶׁשֵחְטא "ִראׁשוִֹנים", ַהְינּו ֲחָטֵאי ַאְנֵׁשי 
ֲעָריוֹת,  ְּבִגּלּוי  ִנְכְׁשלּו  ֵהם  ְידּוִעים.  ָהיּו  ַּבִית ִראׁשוֹן,  ּדוֹר 
ִּבְׁשִפיכּות ָּדִמים ּוַבֲעבוָֹדה ָזָרה. ֲאָבל ֲחָטֵאי "ַאֲחרוִֹנים", 
ַהְינּו ֲחָטֵאי ַאְנֵׁשי ּדוֹר ַּבִית ֵׁשִני ְוֵאיָלְך, ֵאיָנם ְידּוִעים. ַעד 
ַהּיוֹם ְּבֵני ָאָדם ּפוֲֹעִלים ִמּכַֹח ִׂשְנַאת ִחָּנם, ְוֵאיָנם ְמִביִנים 
 - ַלֲחָטָאיו  מּוָדע  ֵאינוֹ  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ִחָּנם.  ִׂשְנַאת  זוֹ  ִּכי 
ֶזהּו ַהֻחְרָּבן ַהָּגדוֹל ְּביוֵֹתר. ָלֵכן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֹלא ִנְבָנה ַעד 

ָיֵמינּו ָאנּו, ְוַעד ַהּיוֹם ָאנּו ְמצּוִיים ְּבָגלּות ֲאֻרָּכה ְוָקָׁשה.
הּוא  ַהַּצִּדיק,  יוֵֹסף  ִמָּפָרַׁשת  ְלֵמִדים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהֶּלַקח 
ְלַהְפִסיק ֶאת ַהִּׂשְנָאה ּוְלַהְרּבוֹת ְיִדידּות ְוַאֲהָבה ְּבֶקֶרב ַעם 
ְּכֵדי  ָממוֹן,  ְלהוִֹציא  ִנְדָרִׁשים  ַאף  ָאנּו  ִלְפָעִמים  ִיְׂשָרֵאל. 
ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה ִׂשְנָאה ֵּבין ִאיׁש ְלָאִחיו, ֵּבין ָאָדם ִלְׁשֵכנוֹ, ֵּבין 
ְיִׁשיָבה ִליִׁשיָבה, ֵּבין ֵעָדה ְלֵעָדה ּוֵבין ֵׁשֶבט ְלֵׁשֶבט. אּוָלם 

ַהּכֹל ָׁשֶוה ְּכֵדי ְלָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה.
)מתוך "משכני אחריך" בראשית ח"ב פנינים לפרשת 

ויגש(.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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המשנה באבות אומרת "הטוב שברופאים 
ליום  שיר  מזמור  תהילים  ובפרק  לגיהנום" 
שתי  ידע",  לא  בער  "איש  כתוב  השבת 

אמירות אלו משלימות זו את זו, כיצד?
מתי  קובעים  כאשר  כיפור  יום  בהלכות 
כמה  מובאות  הצום  את  לשבור  יכול  אדם 
קדימויות והן: 1. דעת הרופא קודמת לדעת 
לדעת  קודמת  שצם  האדם  דעת   .2 הרב. 
האדם  של  שדעתו  למדים  מכאן  הרופא. 
בעניין הנהגת גופו קודמת לכולם כפי שידוע 

שאדם קרוב אצל עצמו יותר מכולם.
לכן כל אדם חייב ללמוד ללא ספק כיצד 
שמחזיק  אדם  וכל  בריאותו,  למצב  לדאוג 
עצמו לנבער ואומר "לא יודע" הינו בחזקת 
את  מסביר  לגיהנום".  שברופאים  "הטוב 
המאמר הזה הזהר הקדוש בסוף ספר דברים 
לרופא  האדם  צריך  זה  "ועל  תרגום  לשון 
לו  לתת  יכול  אם  ברפואתו,  שיעסוק  חכם 
רפואה )תרופות, מרקחת( להטיב לגופו טוב 
שיעשה זאת אך אם נותן לו סממנים שאינם 
מתאימים לו, חזקים מדי הוא הרופא שהולך 
ואם  למוות  לחולה  שגורם  משום  לגיהנום 
לא ריפא את גופו ירפא את נשמתו. והרופא 
שמשתדל לרפא את הגוף ואת הנשמה כאחד 
ובעולם  הזה  בעולם  מתפלל  הקב"ה  עליו 
שניתנה  מכאן  ירפא  רפא  שנאמר  הבא. 
רשות בידי הרופא לרפא אם כן למה שהטוב 

שברופאים לגיהנום".
הוא  שברופאים  שהרע  לומדים  מהזהר 
מבלי  תרופתי  טיפול  לאדם  שנותן  הרופא 
לתת מענה ריגשי תומך לטיפול. והאדם עצמו 
המאכלים  של  ההשפעה  מה  לומד  שאינו 
שמכניס לגופו וקל וחומר התרופות שנוטל 

מה השפעתן הישירה והעקיפה.
על כן העצה שאני נותן לאנשים שרוצים 
להפחית ממשקלם או מאחוזי השומן שלהם 
נמשך  האדם  וכידוע  תזונה,  ללמוד  הינה 
באופן  תזונה  לומדים  אם  לכן  דעותיו  אחר 
אמיתי  שינוי  לעשות  יכולים  וקבוע  רציף 

בהרגלי אכילה.
יודעים  המדע  חכמי  וכן  התורה  חכמי 
שאצל האדם פועלים שני מוחות אחד נמצא 
האר"י  בלשון  ונקרא  בקיבתו  ואחד  בראשו 

הקדוש מוח בינה.
כל מאכל שניכנס לתוך גופנו עובר תהליך 
של התכה הנקרא עיכול, תהליך זה תפקידו 
הרכיבים  את  שעוטפות  הקליפות  להפריד 
העיכול  במערכת  שנספגים  המזון  שבתוך 
ברכיבי  הדם  את  לטעון  שתכליתה  כולה 

הבניין ממנו אנו עשויים.
העיכול  בשעת  קורה  חשוב  תהליך  עוד 
והוא ההיתוך שנגרם מחום שמתאדה בגופנו 
ונקרא בלשון חז"ל עשנים או אווירים, אלו 
עליו  ומשפיעים  המח  אל  מהקיבה  עולים 
וכידוע המח הוא הבקר הראשי של כל תאי 

הגוף.
מכאן חובת האדם לידע לרפא את עצמו 
במסכת  ברטנורא  שמבאר  כפי  זולתו  ואת 
אדם  שחייב  "לפי  ד'  משנה  ד'  פרק  נדרים 
לרפאות את חברו כשחלה שנאמר והשיבתו 
לו לרבות אבד גופו ומצוה קעביד" ע"כ אם 
חברו  את  לרפאות  לדעת  התורה  מן  מצוה 
שאדם  ודאי  כמוך"  לרעך  "ואהבת  וכתוב 
חייב ללמוד לרפא את עצמו ועיקר הרפואה 
העצמית תלויה במזון הגשמי והרוחני שאנו 

מכניסים לתוכנו".
היות ומצוה על כל אדם לרפא את חברו 
ננסה  כן  על  אדם  בכלל  אנו  שגם  ודאי 
להביא לכם ידע שיגביר את תודעתכם ואת 

רפואתכם.
לחדש  בכוחם  ידועים  האביב  חודשי 
בבריאה ובאדם תהליכים של צמיחה ופרות, 
החורף  האחרון שבחודשי  הינו  טבת  חודש 
תזונה  ללמוד  להתחיל  טוב  זמן  זהו  ולכן 

והשפעותיה על גוף ונפש שלנו.
ושתיה  אכילה  מציינים  חז"ל  כאשר 
בצק  עושים  מהם  דגן  מיני  בחמשת  מדובר 
והם אחראיים על השובע ושמדובר בשתיה 
צליאק  חולי  העניין  לצורך  ליין  הכוונה 
קמח  אוכלים  שאינם  לגלוטן  הרגישים 
וברכתו  תירס  על  מבוסס  שלהם  ה"לחם" 
בדומה  לשובע  לחם  בכלל  אינו  "שהכל" 
למיץ ענבים שאנו שותים הנקרא שתיה קלה 
היבטים  זו  לסוגיה  "הכל"  כן  גם  וברכתו 
הלכתיים רבים שאין כאן המקום לדון בהם.

מכיון שללחם או כל מאכל שהבסיס שלו 
עוגות,  מצות,  סופגניות,  כגון  קמח  הינו 
אטריות וכדומה יש חשיבות עצומה בתזונה 
שלנו והוא הבסיס לרוב הפחמימות בגופנו 
דומה לדלק של רכבנו וכאמור בלא דלק אי 
פחמימות  בלא  כך  מנועים  להפעיל  אפשר 

אין כוח לגוף לבצע פעולות.
ימי  היות והפחמימות שאנו אוכלים מאז 
חז"ל ועד למהפכת תעשיית המזון ממנה אנו 
ניזונים עברו הנדסה גנטית וכן נקיון וטיהור 
המשמעות והערך התזונתי שלהן השתנה מן 
הקצה אל הקצה. כיום לכל הדעות המדעיות 
מבוססים  מלא  וקמח  לבן  קמח  והרפואיות 
רווי עמילן, מה  על חיטה הינם סוכר טהור 
הינו  ודק  לבן  כך  לכל  הקמח  את  שהפך 
תהליך ייצור מתועש שהכניס לקמח רכיבים 
לחם  לייצר  בכדי  כן  כמו  לגופנו,  רעים 
כימיקלים  של  רב  במספר  כיום  משתמשים 
אינם  הם  אך  וריח  מרקם  טעם  לו  שנותנים 

טובים לגוף ובעיקר לכבד ולמוח.
נזכה  הבאים  שבמאמרים  תפילה  אנו 
הגוף  לתועלת  בתחום  רבים  סודות  לכתוב 

והנפש שלכם.
לשאלות ופרטים 07-33-38-38-48
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רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

בין  הטמפרטורות  הפרשי  את  מגדיל  החורפי  הקור 
הגוף  בחימום  הצורך  עולה  כך  עקב  לסביבה,  הגוף 
ויחד עימו גובר הרעב והצורך במזון חם כדי להתחמם 
מבפנים. מקור האנרגיה הזמין ביותר לחימום הגוף הוא 
הפחמימות והן חיוניות לצרכי הגוף, אך עודף פחמימות 
בתזונה אשר לא מנוצל לאנרגיה/ חימום, הופך בגופנו 

לשומן הנאגר ברקמות השומן ומרפד אותנו היטב. 

כיצד נצליח ליהנות משילוב של הפחמימות בתפריט 
משאירות  שרק  מיותרות  כמויות  לצרוך  מבלי  היומי 

אותנו עם קילוגרמים עודפים בסוף עונה?!

מרקים ביתיים ומשביעים
מגוונים  בירקות  עשיר  גדול של מרק  סיר  בבית  בשלו 
כמו  קטניות  הוסיפו  ברוקלי...(,  גמבה,  גזר,  )קישואים, 
עדשים, מש, וגרגרי חומוס העשירים בסיבים תזונתיים 
המסייעים לשמור על שובע לאורך זמן, ומדי פעם ניתן 
להוסיף גם פחמימות מורכבות כמו בטטה, דלעת, אורז 

או שעועית, שהופכים את המרק לארוחה שלמה.

תיבולים מחממים 
בגופנו.  חום  של  תחושה  המשרים  חורפיים  תבלינים  למאכלים  הוסיפו 

לדוגמה: ג'ינג'ר טרי מגורד, כורכום, קינמון )בסיידר למשל(, קארי.

שתייה חמה 
שתייה חמה יכולה להיות פיתרון מעולה לחימום הגוף, אך חשוב! לשים לב 

לקלוריות החבויות בחלק מהמשקאות הללו:
• שוקו חם- 2 כפיות אבקת שוקולית על כוס חלב חם שווה כ-300 קק«ל 
חלב,  וחצי  מים  חצי  עם  אמיתי  קקאו  העדיפו  פשוטים.  סוכרים  והרבה 

והמתיקו עם מעט אבקת קינמון/ שוקו מפוזרת מעל....תענוג!
• סיידר חם – בבתי קפה מוגש מתוק בתוספת סוכר ודבש... העדיפו סיידר 
טבע(  בחנויות  למצוא  שניתן  סיידר  )מתערובת  בעצמכם  שהכנת  ביתי 

ושדרגו עם מעט יין אדום...קלאסה.
• שוקולטה/ שוקוצ'ינו/ מוקצ'ינו- כוס חלב חם, בטעמים שונים בתוספת 
סוכר יכול להגיע ל-300 קלוריות לכוס. ניתן לצמצם את הנזק אם תשתמשו 
בחלב 1% ותבקשו את המשקה עם חצי מים וחצי חלב....טעים לא פחות 

ומשתלם מאוד.
• מומלץ כמובן גם לגוון עם תחליפים בריאים יותר כמו משקה חרובים, תה 
וצ'אי... תפתחו את הראש לרעיונות  צמחים, משקאות דגנים ללא קפאין 

חדשים.

שתיית נוזלים
אולם  השתייה,  חשיבות  של  הפופולאריות  עולה  הקיץ  עונת  תחילת  בכל 
הנושא ננטש בחודשי החורף וכך גם תחושת הצימאון. יחד עם זאת חשיבות 
הכליות  זו.  בתקופה  גם  פוסחת  אינה  להרזיה  והן  לבריאות  הן  הנוזלים 
זקוקות לכמות נוזלים מספקת על מנת לפעול ולסנן רעלים מגופנו באופן 
תקין. השתייה מסייעת גם לירידה במשקל. רובנו טשטשנו את ההבדל בין 
תחושת רעב וצמא. שתייה מרובה יותר לאורך היום, בעיקר לפני כל ארוחה 

ממלאת את נפח הקיבה ועוזרת לנו להקטין את צריכת המזון. 

המלחמה בפחמימות הפשוטות 
החשק העז למתוק בתקופת החורף אינו מקרי והוא קשור לרמות הסרטונין 
בגופנו, הורמון האחראי על מצב הרוח המרומם. בתקופת החורף, הימים 
בחשיכה  יורדות  בגופינו  הסרטונין  רמות  האור,  שעות  גם  וכך  מתקצרים 
וגורמות לנו להרגיש תחושת דיכאון ועצבות המאפיינים בעיקר את התקופה 
הקרה. ומה מפצה יותר ממשהו מתוק וחם, מתחת לפוך כשהגשם דופק 

על החלון?! 

אז איך להתמודד עם ההתמכרות למתוק?
בדרך  שעות(-   3-4 )כל  היום  כל  לאורך  שווה  באופן  הארוחות  את  פזרו 
וכן על רמה יציבה של כימיקלים  זאת תשמרו על רמת סוכר יציבה בדם 
היום ללא ספק  המשפיעים על רמת הסרוטונין. ויתור על ארוחות במשך 

תגרום לאכילה בלתי נשלטת ולא מודעת בסופו של יום.

העדיפו של פחמימות מורכבות
משרים  כך  ובזכות  העיכול  במערכת  יותר  לאט  נספגים 

שובע לאורך יותר זמן.

עשו ספורט, היו פעילים
בין  רבים.  יתרונות  גופנית  ידוע שלפעילות  מכבר  לא 
רמות  באיזון  מסייע  גופנית  בפעילות  העיסוק  השאר, 
היא  אחרים,  עצביים  כימיקליים  ורמות  בדם  הסוכר 
מאכילת  המגיע  כימיקל  אותו  שהוא  אנדרופין,  מספקת 

סוכר ונותן הרגשה טובה ו«ריחוף טבעי«.

ואם הצורך במתוק עדיין לא מרפה?
נשלט  הבלתי  הדחף  של  התזמון   / המניע  את  אתרו 
במתוק. האם זה תמיד לאחר ארוחה משותפת?! או אולי 
התזמון  קרוב?! איתור  אדם  עם  ויכוח  מריב/  כתוצאה 
והאמיתי  הראשוני  נובע הצורך  מאין  להבין  מאפשר 
שהאוכל  או  לאוכל  באמת  היא  התשוקה  האם  למתוק, 

הוא פיצוי על מצב של נפשי, שעמום, דיכאון, וכו'.

הגדולה  היא  התשוקה  אליהם  המזון  סוגי  את   אתרו 
ביותר. שוקולדים?! בצקים -קרואסונים?! מלוחים?! איתרתם?? אל תלכו 
סחור- סחור, בחרו במאכל האהוב עליכם אבל הקפידו על מנות קטנות. 
התפשרות על דברים אחרים לא תספק את הצורך ותביא בסופו של דבר 

לאכילת יתר.

ההתמכרות למתוק, כמו כל התמכרות אחרת היא הפיכה וניתנת לגמילה. 
אופן הגמילה הוא אינדיווידואלי וצריך להיות מותאם אישית. לחלק הפסקה 
וכל סוג של פחמימה פשוטה היא  מוחלטת של אכילת מתוקים, סוכרים 
של  הדרגתית  הפחתה  לבצע  יותר  קל  אחרים  לאנשים  לבעיה,  הפיתרון 
לכם  המתאים  השינוי  את  ועשו  לגופכם  קשובים  תהיו  העיקר  המתוק... 

ביותר.
 

בתאבון  לשינויים  נפשנו  ואת  גופינו  את  יש להכין  הזה  בחורף  לסיכום, 
להתחמם  הגוף  בצורכי  להכיר  חשוב  שלנו.   היומיומיים  התזונה  והרגלי 
ובמאכלים  במוצרים  המקרר  את  למלא  לכך  ובהתאם  החורף  בחודשי 
לפחמימות הפשוטות  או  למתוק  עם ההתמכרויות  להתמודד  לנו  שיעזרו 
החיים  לאורח  התמונה  ולהשלמת  מרומם.  רוח  מצב  עם  להישאר  ועדיין 
החדש- נעלו כבר עכשיו נעלי ספורט וצאו להליכה מרעננת, חוג במכון או 

כל דבר שייסב לכם הנאה.

המאמץ משתלם, ההנאה מרובה והתוצאות מובטחות!

אסייתי בצלחת: סלט אטריות מרענן ומפתיע  טעימה

מעבר לתזונת חורף
לפתע התיאבון גובר, החשק לפחמימות ולמתוק לא מרפה, החושך המוקדם והאפלולית החורפית מכניסה אותנו למצבי רוח מוזרים, ושוקו חם עם 
עוגה בצד נשמע כמו פיצוי מפנק כדי להתעודד! נכון?! לא מחייב! • יניב מימון מרכז כל תוכניות האימונים האישיים של חברת אופטימל מסביר מה כן 

כדאי לנו לצרוך בימי החורף הקרים

סלט פשוט, מהיר להכנה וטעים. האטריות- אורגניות מאורז תאילנדי או מלא לבחירתכם, הרוטב- סויה מתקתק שמורכב 
מסויה- סילאן ובתוספת שפע של ירקות התוצאה היא בריאות בנוסח אסייתי.

אופן ההכנה:
גב  על  ההוראות  פי  על  הנודלס  את  מבשלים   .1

האריזה ומסננים.
2. מכינים את הרוטב. 

3. לקערה מוסיפים את הירקות החתוכים, הנודלס 
והרוטב.

את  למעלה  מפזרים  בעדינות.  מערבבים   .4
הבוטנים ואת הכוסברה )אם אוהבים(.

רכיבים:
מאורז  אורגניות  )אטריות  נודלס  חבילת   •

תאילנדי או מלא, לבחירתכם(
• 2 גזרים חתוכים לגפרורים

• 2 מלפפונים גדולים חתוכים לגפרורים
• 2 בצלים ירוקים קצוצים

• 2 כפות גרגרי תירס
• רצועות פלפל אדום / כתום / צהוב

• חופן בוטנים קלופים קלויים

• כפית שומשום שחור
• אופציה: חופן עלי כוסברה ובוטנים

לרוטב:
• 2 כפות רוטב סויה

• כף סילאן או כפית סוכר קנים או סוכר קוקוס 
)או לפי הטעם(

• 1 כפית שמן שומשום
• כפית ג’ינג’ר טרי כתוש

• שן שום כתושה

ם
אורגניי

ם 
מוצרי

ה- 
שד

ה
ת 

אדיבו
תכון ב

מ
ה
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הצפות, שיטפונות וגשמי ברכה: 
חנוכה חורפי במיוחד

בסירות  חילוצים  שהושבתו,  רכבות  שהוצפו,  רחובות  שנסגרו,  כבישים 
גומי ורכבים שיצאו מכלל פעילות - כל אלה היו רק חלק ממראות הסופה 

החורפית שהתרגשה על ישראל בימי חג החנוכה • ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה

יהודה פרנקל

אווירת חג החנוכה, תמיד משתלבת 
של  בעיצומה  עזים  גשמים  עם 
המבוגרים  אצל  רק  טוב,  העונה. 
בשנים  שכן,  מאליו.  מובן  זה  יותר 
גשמים  מאוד  מעט  האחרונות, 
האחרונות  השנים  בכלל.  אם  ירדו 
לחקלאות,  פשוט  לא  לנזק  גרמו 
ולמשק בכלל. הכמות  למי השתייה 
מספקת  אינה  המים  של  המועטה 
ישראל  מדינת  של  הגדולה  לצריכה 
הצליחה  ומטר',  טל  'ותן  ותפילות 
בסופ"ש  והנה  שמים  שערי  לפתוח 
ראינו  שלא  למטרים  זכינו  הקודם, 
גלשו  הרבים  הגשמים  שנים.  כמה 
במורדות הכבישים העירונים ובנחלי 
של  העצב  דמעות  השונים.  הטבע 
בדמעות  באחת  הוחלפו  החקלאים, 

שמחה.
בעידן  כי  לחשוב  טועים  רבים 
כבר  אנו  בישראל,  המים  הטפלת 
לא זקוקים לגשמים, אולם הדבר די 
מוטל בספק. מחקר שבוצע במסגרת 

של  משותפת  בהנחיה  דוקטורט  עבודת 
פרופ' מיכאל שכטר מבית החולים שיבא 

אילן  בר  מאוניברסיטת  אמיתי  יונה  ופרופ' 
וקופת חולים מאוחדת, הראה שבאותם אזורים 
ישנה  מותפלים  במים  משתמשים  שבהם 
תמותה מוגברת מאוטם שריר הלב, מה שידוע 
יותר כהתקף לב, בהשוואה לאזורים שבהם מי 

השתייה אינם מכילים מים מותפלים.

נזקי הסופה
מפלס הכינרת עלה במהלך ליל שבת בסנטימטר 
אחד, ואתר החרמון נפתח למבקרים. הגשמים 
הצפון,  בנחלי  הזרימה  לחידוש  הביאו  הרבים 
השפלה  באזור  נרשמו  חריגות  גשם  וכמויות 
מפלס  השנתי.  הגשם  מממוצע  כמחצית   -
המים של הכינרת עלה מתחילת עונת הגשמים 
אמש  ליל  ומאז  סנטימטרים  ב-4  הנוכחית 

בסנטימטר אחד.
עד כמה שמשמחת העובדה שבירידת הגשמים 
ישראל  כי מדינת  נדמה  בצורה מסיבית שכזו, 
אינה ערוכה בכדי לנהל שגרה בימים סוערים 
מעין אלה שראינו בסופ"ש ובתחילת השבוע. 
מבלי  המים  את  לנקז  שיודעת  עיר  כמעט  אין 
כבישים  שהינם  כבישים  להצפות,  לגרום 
בעקבות  כבוד  אחר  להיחסם  זוכים  מרכזיים, 
לקושי  מעבר  גדותיו.  על  שעלה  מים  ריכוז 
הטכני שבדבר, ישנו סיכון לא מבוטל לאסונות 

אמיתיים שעלולים להתרחש בעקבות המצב.
עוד לפני הוטלה עלינו הסערה האמתית, כבר 
דווח על נזקים בעקבות הגשמים - ביום חמישי 
הגיעה  לא  החורפית,  המערכת  בעוד  שעבר, 
רכבים  לחלץ  הוזעקו  כבאים  ביבנה  לשיאה, 
הרמזורים  עזריאלי  בצומת  בהצפות,  שנתקעו 
לעומסי  והובילו  קצר  לזמן  לעבוד  הפסיקו 
תנועה כבדים. כ-25 ילדים חולצו בשלום מגן 

ילדים שהוצף ברחובות לאחר שצוותים רבים 
הוזעקו למקום.

במקביל, בתל אביב נקוו שלוליות ענק ברחוב 
גם  סמוכים.  ברחובות  וגם  הסואן  אלנבי 
בראשון לציון הוצפו כבישים והעירייה מסרה 
שניקזה מים בשיכון המזרח בגלל הצפה. שני 
בגלל  ביבנה.  באזור התעשייה  הוצפו  רחובות 
תקלה ברמזורים בצומת עזריאלי )בגין-קפלן( 
מה.  לזמן  תנועה  עומסי  נוצרו  אביב  בתל 
הנהגים.  את  כיוונו  למקום  שהגיעו  שוטרים 
גם ברכבת  חלו עומסים כבדים בעקבות מזק 
האוויר הקשה ו'מרכבת ישראל' נמסר כי "עקב 
ברשת  איתות  תקלת  ובשל  האוויר,  מזג  תנאי 
הרכבות, נרשמים שיבושים ועיכובים מסוימים 
בתנועת הרכבות. צוותי רכבת ישראל נמצאים 

בשטח ופועלים לתיקונן".
המושב  תושבי  הסערה,  בשיא  שישי,  ביום 
למול  ראו  כאשר  נפשם  את  ידעו  לא  אחיעזר 
העיניים כיצד בביתם המים מכסים את הרצפה. 
שבר ענן אדיר המטיר עשרות מילימטרים של 
גשם על נחל שפירים, שעובר בסמוך לבתיהם 
של  ולהצפות  המים  מפלס  לעליית  הביא   -
המבנים. על פי תיעודיים מהמקום, ניתן לראות 
במים  שקעו  יותר  ולא  פחות  שלא  רכבים 

שהציפו את רחוב הזית במושב.
סיפר  מוצפים",  היו  והחדרים  בבוקר  "קמנו 
ל-ynet שרון טרי, שמתגורר בכניסה למושב 
ביתו  בחצר  מים  משאבת  מפעיל  בעודו 
מוצף  היה  הבית  "כל  לחלוטין.  שהוצפה 
אותה  את  עזרה".  הזעקנו  מיד  החצר.  גם  וכך 
משאבה, כך הוא מספר, הוא קנה אחרי הצפה 
אחרת שהתרחשה במושב - לפני כארבע שנים. 
והתחלתי  משפחה  אצל  הילדים  את  "שמתי 

לשאוב".
שגרתיות  הלא  התמונות 
מחולצים  תושבים  נצפו  בהן 
הם  גומי,  סירות  בעזרת 
לבעיה  פתרון  כנראה 
הסיפור  של  הפרקטית 
הנוכחי. הבעיה האמתית היא 
אחר  שיתגלו  הנזקים  כנראה 
כך. אחד התושבים תיאר זאת 
יש  המכונית,  לי  "הלכה  כך: 
ציוד  של  גדולים  נזקים  לי 
הנזקים  ואלה  הבית  בגינת 
לפי  עוד   – כעת  רואה  שאני 

שהמים התייבשו"

ממראות ומאורעות הסופה. צילומים: דוברויות 
המשטרה, כיבוי האש ואתר החרמון 
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כתב וכתיבה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. פרסום לגנאי,דברי חרפה על מישהו. "והוצא עליה ____   
____" )דברים כב יד(

4. כנוי לחלק הפנימי הרך שבצמח. "אגוז שיש להן ____ 
מבפנים" )רש"י פסחים עד.( )בכתיב חסר(

5. כר,מקום עשב,שדה-מרעה. "שתהא פרתך רועה ב____" 
)פסחים ח: (

6. תהילה. "___ טוב" )אבות ב ז()בהיפוך אותיות(
7. גפן ששריגיה מתפשטים על גבי הקרקע לרגלי  בני-האדם. 

"אלא מן ה___" )מנחות ח ו( )רבים(
10. קיצור המילים : חס ושלום. )בהיפוך אותיות(

11. מקום שהרועים שואבים לתוכו מים להשקות את עדריהם. 
"בין ___" )שופטים ה יא( )יחיד(

12. סגולה טבעית באדם המכשירה אותו באופן מיוחד למקצוע 
מסוים,ליצירה וכו'.  "בחכמה ובדעת וב___" )קהלת ב כא(

13. עדר הרועה בשדה. "וכל ____ נפוצה" )ירמיה י כא( )לא 
בלשון סמיכות(

14. אמצעי,אופן,אפשרות. "האשה נקנית בשלש ____" 
)קידושין א א( )בלשון רבים(

1. קירבה משפחתית. "ועל ידי הנישואין באה ה___" )תוספות 
יבמות צז.(

2. מכשיר המשמש לליבוי אש )אצל הנפח( לניפוח זכוכית וכדומה. 
"נחר ____" )ירמיה ו כט( )בכתיב מלא(

3. עיר בשפלת החוף מדרום מזרח לעזה. בה ישבו אברהם  ויצחק 
אבינו בעיתות רעב.)בראשית כ ב()בהיפוך אותיות(

4. חורבן,הרס. "הפלתם ל____" )תהלים עג יח(
6. יושר,צדקה,תום. "הלך צדקות ודבר ____" )ישעיה לג טו( )בלשון 

רבים(
8. באופן נקי ביותר,באופן חלק. "לא רחצת ____" )יחזקאל טז ד(

9. משל לדבר קל ערך הנפוץ לכל עבר. "יהיו כ____ לפני רוח" 
)איוב כא יח(

12. צרור,אגודה,חבילה. "כמי שהפקידו לו ב____ אחד" )בבא 
מציעא לז.(

13. פלוני אמר כך ופלוני אמר אחרת. "____ אמר חדא ו____ אמר 
חדא" )בבא מציעא יא.(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

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

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

בדיו, סופר, בחרט, ספר, גליון, עט, ואגרת, פרשגן, ונחתם, פתשגן, חרות, קסת, מגלה, בתער הספר

יתדגשגסנישרנמאאמא
שסנדלאנתאנאחשישתנ

אבסיתשסאריראנשסוא

סנואשואנאותגעקאתש
ונסנפדתיתראטשגיתג

נישרגאשנפתישראריש

חשגאנאשסנשתתוששיא

תנמאהיהאינשינפאנא

מדאלשרתדאשדנרתאגש

סנגיעשסנטבסשאשנשי

שמיתאנארגתגשאריתא

בסבאמאחאשנישרפשפד

ירשאאבסאנאנמאסאמא

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. מי מלך בהיותו בן 7 שנים?
2. שניים שהתחבאו בפישתי העץ

3. את מה דכו במדוכה ובישלו בפרור?                                                                                                         
4. מי אמר למי "אתה האיש"?

5. מי אמר "הבה נתחכמה לו"?
6. "עץ ארז ו... ושני תולעת"

7. בעלה הראשון של אביגיל
8. אש ומים מן השמים. מתי?

9. מה המשותף לאייל, צבי, יחמור ועוד?
10. מי "איננו כי לקח אותו האלוקים"?

1. יהואש 2. המרגלים ששלח יהושע 3. המן במדבר 4. נתן הנביא לדוד 5. פרעה 6. 
אזוב  7. נבל  8. במכת ברד במצרים 9.  חיות טהורות 10.חנוך



אנגלית + מתמטיקה

לפרטים והרשמה:
03-770-7300/1 

90% סבסוד 220 שעות



הדרך
להצלחה

מתחילה
כאן!

קורס מכינה 
בסיסית 

בא להכין עצמך מראש בלימוד 
מקצועות הבסיס, לימודים שיכינו 
אותך לכל מקצוע מבוקש בעתיד.

בני ברק

במוצאי שבת פרשת ויגש ז' טבת 15.12.18 בשעה 20:00
בבית הכנסת הרי"ף

רח' זוננפלד 11 שכונת רמת אלחנן בני ברק

 הכניסה חופשית

מפי הרבנים

יוסף קהתי
מיכאל לסרי

מיועד לגברים בלבד   
18 גיל  מתחת  כניסה  אין 



רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום 

חזקי פרקש
050-7691234

מירי שבתאי
050-8737199

ב-
בני ברק
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בנתיב זההחסדחמישישי
הסניפים: 

נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-
הרי"ף,חיפה, 
אשדוד-הלל

פתוחים במוש"ק 
בין השעות:
19:00-23:00 

ב'-ו' בטבת10-14.12.18

עד שישימבצעים בימי שני

בשמן/במים 
סטארקיסט

שישיית טונה 

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

חמישיית מגבונים ופל אגו
קוד:190536 110-130 גר'

טבלאות קליק
סוגים שונים

1090
3 ב-

סלטי מיקי
סוגים שונים

200 גר'

עוגיות בדלי
600 גר'

שיבולים

ספרינג/תפוזינה
סוגים שונים

1.5 ליטר

יין ישן נושן
כרמל מזרחי
כולל פיקדון

650 מ"ל

עוף שלם מס' 3
גלאט עוף

13-14
ה'-ו' בטבת

1390 2290
1590לק"ג

3 ב- 890890
3 ב-

10
2 ב- 299010

שניצל תירס
1.75 ק"ג

טבעול

3590

יש לך טעם 'מעולה' 
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