
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

כי תישא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:55
17:12
16:52

18:08
18:09
18:09

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי ט"ו אדר א' תשע"ט 20/2/19 • גיליון מס' 1193

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

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

מוניות דקר
לה' הארץ ומלואה! בס"ד

בהנהלה חדשה 
שירות אדיב ואמין בכל 

חלקי הארץ

03-6768181

עזרא 17 ב"ב

בס"ד

הגרלת
רמשכורתרכב

בסך: ₪8,500 למשך שנהמשכורת חודשית

רכב פיג'ו 2019
peugeot SUV

 ותמיד אמליץ עבורכם
       לטובה ולברכה

           ובכל עת שתצטרכו לאיזו ישועה...
               תנדרו לאותן הצדקות שפעלתי עבורן

)מתוך צוואת הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז זיע"א(

מצווה להשתתף

מכספי מעשרות

100% צדקה 072-316-9000
להצטרפות:

המוקדים נסגרים בכ"ח אדר א' תשע"ט

סיכויי זכייה גדוליםמחיר כרטיס: X ₪15 12 בלבד 
    מוגבל ל-8,500 משתתפים בלבד!

ניתן להצטרף גם במכשירי קהילות ונדרים פלוס - ע"ש "ההגרלה הגדולה של צאנז"

משהו חדש
קורה 

בבני ברק
פרטים בעמ' 9

נענים
לזעקת התורה

פרטים בעמוד 2

אלו 'פנים חדשות' בוחרי ש"ס מעוניינים לראות ברשימה? 
סקר 'קו עיתונות' בדק ומצא – סגני ראשי הערים הותיקים 

והמוכרים מובילים את הרשימה • במקום החמישי 
העיתונאי אבישי בן חיים, ובהמשך מנכ"ל רשת החינוך 

והדור הצעיר של הסגנים | עמ' 18

המפסיד מנצח
היחיד  המפסיד  אינו  אבוטבול 
שמבקש  לרשויות  בבחירות 
הארציות.  בבחירות  להשתדרג 
יצחק  באלעד,  הטכני  המפסיד 
הרביעי  למקום  הוקפץ  פינדרוס, 
מטעם דגל בכנסת ומן הסתם יברך 
מאוויי  הזה  בסופ״ש  אם  הגומל. 
 - בש"ס  גם  יתממשו  הנסקרים 
ניתן יהיה לסכם ולומר שהן בדגל 
התורה והן בש"ס: המפסיד מנצח

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה 
| עמ' 24 |

המועדפים של מצביעי ש"ס

אבוטבול, בוסו, כהן וקריספל

סקר 
'קו עיתונות'

שיפת 
ח

ונות'
קו עית

'

משה  אבוטבול 35.7%

אוריאל בוסו 19.2%

צביקה כהן 12.3%

צוריאל קריספל 12%

49 יום לבחירות: ציפי לבני פורשת מהפוליטיקה, גנץ מפרסם את הרכב הרשימה עם נציגה חרדית במקום ה-14, פריימריז במר"צ, לפיד וליברמן מסננים ח"כים ותיקים 
ובצאנז זועמים על הענקת המקום החמישי ברשימת 'אגודה' לגור | עמ' 22-23

ה'מועצת' התכנסה בבית 
מרן שר התורה | עמ' 26

בהתאסף ראשי עם 

בחסות משרד ממשלתי: 
קורס לחרדים במרכז 

רפורמי | עמ' 32

ראש העיר נאבק במחירי 
התחבורה הציבורית הגבוהים | עמ' 8

בכירי העירייה מזהירים 
מסכנות הנפצים | עמ' 16



בט''ו אדר יופל הפור! 
כל אחד מכריע!

צדיק גוזר!
הבטחת גדולי ישראל

לשותפי התורה:

'וכל התורמים 
יתברכו 

מן השמיים 
לכל מילי 
דמיטב!'...

תשמ“ג - תשע“ט

ממשיכים את המהפכה!

רה’
ישיבת ’מאור התו

ט"א
שלי

בראשות מרן רה“י הגאון רבי אברהם סלים 

ט"ו – ט"ז אדר א' תשע"ט 

33
שעות

בס"ד

ניתן לתרום בעמדות מוקד ההתרמה: 03-3062025
נדרים פלוס וקהילות

מס' קופה קהילות: 12475
מס' קופה נדרים: 7001082

או בהעברה בנקאית
 בנק מרכנתיל | סניף 635 

מס' ח-ן 66250  
לפקודת ישיבת מאור התורה

הכרעה לדורות
היום, ט''ו אדר היום!

תחל מגבית ההצלה בה יחרץ 
גורלה של ישיבת 'מאור התורה'!

במגבית היסטורית זו – 
יש לכל אחד כוח אדיר:

כל שקל 
= שלוש!

היעד:

ט"ו ט"ז אדר א' ימים רביעי חמישיימי ההכרעה:



פינוק

בסוף יום
קטן

חדש! מארז שמיניית 
מיני מוס של מילקי

ע



דגמים חדשים, במחירי סוף עונה!

-קרל מפתיעים-

המבצעים לזמן מוגבל.  *
רשת קרל רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת.  **

 KARL OUTLET ברק  בני   ,5 רש״י   |  KARL ברק  בני   ,114 עקיבא  רבי 
KARL studio השבת(  כיכר  )ליד  ירושלים   ,4 יחזקאל   | ברק  בני   ,104 עקיבא  רבי 

sale
2₪ ב-100

סוודרים

290₪

מעילי צמר
במקום 490  ₪

4₪ ב-2₪300 ב-160

חולצות 100% כותנה

מעילים ארוכים

₪

צעיפים

40₪

במקום 69  ₪ במקום 590  ₪

₪

₪החל מ- 240

חליפות

₪החל מ- 240

חליפות

החל מ- 

חולצות, עניבות, חפתים וצעיפים

4₪ב-100
ניתן לשלב!

במקום 1600  ₪
חליפות 70% צמר

₪400

180 

החל מ- 

במקום 590  ₪
חליפות

עניבה / חולצה / חפתים / צעיף ב-₪24010

על כל קניה מעל 100 ₪

מתנה

₪בקניית חליפה מעל 500

100₪
לקניית עניבה / חגורה

*בקרל עודפים בלבד 

מתנה

* לקונה מעיל- מתנה צעיף ב10 ש״ח *

₪

-קרל מפתיעים-



* עפ״י בדיקות מעבדת SGS שנעשו בחודש מאי 2018 | בעזרת תמיסת מלח על חיתולי האגיס פרידום דריי מידה 
4, לעומת חיתולי בייביסיטר מידה 4.**זכיה מקנה 20 אריזות חיתולים. זוכה אחד בכל יום עסקים במהלך המבצע. 

בכפוף לתקנון. תוקף המבצע: כ”ו בשבט - כ”ג באדר א’ תשע״ט)28.2.19 - 1.2(. ט.ל.ח. ניאופרם מוצרי צריכה.

נסו את בייביסיטר החדש ותתקדמו לחיתול מנצח!

רוצים לזכות בחיתולי בייביסיטר לחצי שנה?

 2 אריזות חיתולי בייביסיטר 
ושומרים את החשבונית

ויכולים לזכותקונים
 בחיתולי בייביסיטר

לחצי שנה במתנה**
לטל׳: 03-3739966

מתקשרים

ועונים נכון והכי מהר על שאלה

לנסיך שלך 
מגיע מלך!

לנסיך שלך 
מגיע מלך!

חיתולי בייביסיטר
סופגים יותר מהאגיס*

41 קבלו את מלך הספיגה החדש
-J

A
N

-2
01

9



סילאן
מיוצר מ - 100% תמרים מובחרים ביותר

מרוכז במיוחד, ללא שום תוספות

אגוזי מלך קלופים

יומי מולטי ויטמין לילדים
100 דובונים

ברזל קומפורט
היעיל והקל 

ביותר לשימוש

UP מגנזיום

חמוציותתערובת בריאות לסלט
ללא תוספת סוכר

ממותקות ברכז תפוחים

אגוזי ברזיל

מיץ שזיפים
מיץ שזיפים ללא 

תוספת סוכר היחיד 
בכשרות בד"צ 

העד"ח! ובטעם עדין לשתייה

שמן קוקוס אורגני בכבישה קרה
באיכות הגבוהה ביותר

קקאו
21% שומן

באיכות ובארומה הטובה
ביותר הקיימת בשוק 

דבש מגובש 
מפרחי דרדר 

מכיל אחוז גבוה במיוחד 
של אבקת פרחים 

ופרופוליס

דבש מגובש
מפרחי אבוקדו 
מקבל השפעות 
בריאותיות מפרי 

האבוקדו 
ובפרט 

B  ויטמין

דבש מגובש
מפרחי אקליפטוס 
מכיל כמות גבוהה 

של ברזל

תמיד ידעתם שלמותג B&D יש מגוון ענק של מוצרים, 
אבל לא ידעתם איפה אפשר להשיג את כולם? עכשיו ב”ה יש!

פתחנו
• מוצרי ‘ניחוח’ )מותג מוצרי איכות השייך ל B&D( – הכוללים אגוזים, שקדים ועוד.. באיכות הגבוהה ביותר!

• מגוון גדול של מוצרי טבע, מוצרים ללא גלוטן, מוצרים ללא סוכר
• מגוון תוספי המזון )הכשרים( של חברת ‘אלטמן’

אנו שמחים לבשר כי בשעטו”מ 
  B&D נפתחה חנות המפעל של

בבני ברק
בחנות תוכלו להשיג את כל המגוון הגדול והאיכותי של מוצרי B&D ובנוסף:

מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה
שלא תמצאו באף מקום אחר!

מוצרים ייחודיים ומיוחדים

מגוון מוצרי האיכות של
טריים וטעימים ובמחיר... 

מגוון מוצרי האיכות היעילים 
ביותר של חברת 'אלטמן'

סדרת הדבשים המגובשים הייחודים שלנו

15.9 ₪ בלבד

3.9 ₪ בלבד

16.9 ₪ בלבד

2.9 ₪ בלבד

39.9 ₪ בלבד

7.9 ₪ בלבד

44.9 ₪ בלבד

77.9 ₪ בלבד39.9 ₪ בלבד

500 גר'  19.9 ₪ בלבד

12.9 ₪ בלבד

6.9 ₪ בלבד

מה זה דבש מגובש?
• דבש שלא עבר תהליך חימום במטרה לשמור את הערכים התזונתיים של הדבש

• דבש שמגובש בתהליך קירור ייחודי היוצר מרקם מיוחד של ממרח

ריכוז של 
בריאות

לא הכל צריך 

לשמור בבטן!

רחוב הרב קוק 13 בני ברק | 03-6224588 | שעות פתיחה: ימים א' - ה' בין השעות 22:00 - 8:30 | יום ו' בין השעות 13:00 - 8:30

המבצעים בתוקף עד יום ו' כ"ד אדר א' או עד גמר המלאי

400 גר'900 גר'

900 גר'

100 גר'

100 גר'

100 גר'

200 גר'

D1000 ויטמין
טיפות

D1000 ויטמין
טבליות 

22.9 ₪ בלבד18.9 ₪ בלבד
100 יח'

במחיר היכרות מיוחד





ט"ו אדר א' תשע"ט 20/2/19 בני ברק8

מאת: עוזי ברק  

על  העיר'  ב'קול  פורסם  שעבר  בשבוע 
מאבק ראש העיר במשרד התחבורה וחברת 
בתחבורה  לקוי  לשירות  הנוגע  בכל  דן 
בני ברק, מיד לאחר פרסום  הציבורית בעיר 
בכל  העיתון  למערכת  פניות  קיבלנו  הכתבה 

הנוגע לשירות ולמחירים.
שהמסוף   6  ,5  ,2 התחבורה  קווי  לדוגמה 
צומצמה  איילון  לקניון  הועתק  שלהם 
פעילות, דבר שגורם לאנשים רבים הנזקקים 
ברגל  לעיר  להגיע  התחבורה  לשירות  רבות 
אחד  הציבורית.  התחבורה  בשירותי  ולא 
מתושבי העיר קיבל תשובה מתחמקת ומגבה 
דן  לחברת  חסרים  כי  התחבורה  ממשרד 

נהגים ואוטובוסים.
שהמחירים  תושבים  התלוננו  כן  כמו 
יקרים, לדוגמא מחיר נסיעה פנימי בבני ברק 
אחרות  חרדיות  בערים  כאשר   ,₪ 5.90 הוא 
כ-3  המחיר  עילית  ומודיעין  אלעד  כדוגמת 
ש"ח בלבד. וכן בחופשי יומי ההבדל במחיר 
אלא  פנימי  יומי  חופשי  בה  ברק שאין  בבני 
רק חופשי יומי של כל גוש דן ב13.50 שקל, 

יומי  חופשי  גם  שיש  אחרות  בערים  כאשר 
פנימי המחיר זול בלמעלה מ-50% וכדוגמה 
בעפולה עולה רק 5.70 ש"ח, לוד רק 6 ש"ח, 
ש"ח,   6.90 רק  אשדוד  ש"ח,   6 רק  רמלה 
כרמיאל רק 6.90 ש"ח, קרית שמונה רק 6.90 
תקווה  פתח  ש"ח,   6.90 רק  ציונה  נס  ש"ח, 
השכנה רק 7.90 ש"ח, נתניה רק 9.20 ש"ח, 
 11,50 רק  רחובות  ש"ח,   9.80 רק  תבור  הר 

ש"ח ועוד ערים רבות.
ר' אברהם  עיריית ב"ב  דובר  על כך הגיב 
טננבוים: "כפי שכבר כתבנו ופורסם בעיתון, 
העיר,  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  פנה 
נחרצת,  בטענה  התחבורה  משרד  להנהלת 
כי לא יתכן שתתפרסמנה מודעות על ביטול 
וממנה,  לעיר  בעיר,  ציבורית  תחבורה  קווי 
לכן,  קודם  כך  על  ידע  בעירייה  שאיש  בלי 
כי גם אם, בהתאם לחוק, יש סמכות למשרד 
שההיגיון  הרי  אלו,  בתחומים  התחבורה 
והצדק מצריכים תיאום מוקדם עם העירייה 
ושאנשיה  העיר,  תושבי  את  המייצגת 
ותחבורה  תשתיות  בנושאי  המקצועיים 
צרכי  את  הנושאים,  את  מקרוב  מכירים 

האוכלוסייה והצעת פתרונות להם.

גם באשר לתעריפי הנסיעות באוטובוסים, 
אנו "מפרגנים" לתושבי כל עיר אם התעריפים 
לכך  שהסיבה  יסבירו  אם  וגם  נמוכים,  בהם 
בהרבה  קטנים  ערים  אותן  ששטחי  משום 
לאפליה  הצדקה  כל  שאין  הרי  ברק,  מבני 
שכלל  ברק,  בני  לתושבי  שנגרמים  ולעוול 
ובוודאי  כעשירים,  מוגדרים  אינם  תושביה 
גבוהים  להיות  צריכים  לא  בה  שהתעריפים 

מבמקומות אחרים.
קווים,  ביטול  בעיית  עם  להתמודד  כדי 
הציבורית,  התחבורה  ותעריפי  בהם  שינויים 
ברק,  בני  עיריית  עם  לכן  קודם  לתאם  ובלא 
העיר,  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  הנחה 
פגישה  בקרוב  תתקיים  זאת,  בעקבות  ואכן, 
עם מנכ"ל משרד התחבורה והממונה הארצי 
ומטעם  ציבורית,  תחבורה  על  זה  במשרד 
ליטוב,  שמואל  הרב  בה  ישתתפו  העירייה 
זיידמן,  חנוך  הרב  הנכנס;  העירייה  מנכ"ל 
ציפורה  גב'  ופיתוח;  תשתיות  אגף  מנהל 
אורלנצ'יק, מנהלת מח' תחבורה באגף וצוות 

מקצועי המתמחה בנושאים אלו".
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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, 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

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

הדפסה: גרפופרינט בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

 בכניסת שבת: הכנס"ת למניין אברכים
לקראת סיום ימי השובבי"ם 
מנין  הכנסת  בבית  התקיים 
אברכים ברחוב צירלזון 29 
מהודר  תורה  ספר  הכנסת 
משפחת  ידי  על  שנתרם 
הס"ת  תהלוכת  שקורי. 
והדר  פאר  ברוב  יצאה 

מבית הכנסת המרכזי בשיכון ה' שבראשות הגאון רבי 
כשעה  התקיימה  התהלוכה  זילברברג.  בונים  מרדכי 
ילדיהם  עם  ליוו  הקהילה  ואנשי  השבת  כניסת  קודם 
לקבל את השבת מוקדם מתוך נחת ושמחה של מצווה.

קהל רב השתתף במעמד בלבוש בגדי שבת לכבודה 
הביהמ"ד  להיכל  הס"ת  הכנסת  לאחר  תורה,  של 
דאתרא  המרא  ע"י  תהילים  קריאת  מעמד  התקיים 
האברך  ולרפואת  המדרש  בית  השלמת  להצלחת 
החשוב רבי יצחק חיים גורי בן נעמי לרפו"ש, לאחר 
ולאחר תפילת  עם  ברוב  מכן התקיימה תפילת מנחה 
שחרית התקיימה סעודת מצווה לרגל שמחת הכנסת 

ס"ת לבית המדרש.

 החתן נפצע ברגלו תחת החופה
החופה  תחת  הכוס  את  כששבר  ברגלו  נחתך  חתן 
באולם אירועים בבני ברק. חובשים של איחוד הצלה 
בני  ראשוני.  רפואי  טיפול  לו  העניקו  ברק  בני  סניף 
גריינמן, חובש איחוד הצלה שהעניק לו טיפול רפואי 
ברגלו  עמוק  מחתך  שסובל  "החתן  סיפר:  ראשוני, 
טיפול  המשך  לקבלת  ראשונית  חבישה  לאחר  פונה 

רפואי בבית החולים מעייני הישועה שבסמוך".

 למכירה: בניין שלם בכניסה לעיר
הנו   ,1 עקיבא  רבי  רחוב 
שני  מבין  הראשון  הבניין 
שהוקמו  תאומים'  ה'חצי 
בידי  ברק  לבני  בכניסה 
דאז  הקבלנית  החברה 
כיום  שובל'.   – 'קוריץ 

עומד הנכס למכירה, לפחות ארבעת הקומות העליונות 
הבניין  פעילות.  חנויות  שוכנות  בה  הקרקע  כשקומת 
מוצע למכירה באופן מלא או חלקי, אך גם אם חפצתם 
והמוכר  מאחר  אליו.  להיכנס  תוכלו  דווקא  בשכירות 
מאמין כי הרוכשים הפוטנציאלים הינם כאלו שיראו 
כבר  בו  כשיש  לרוכשו  וישמחו  'השקעה'  במבנה 

שוכרים.
כפי שכבר הבנתם, המחיר המבוקש עבור הנכס הוא 
כולל  לא  הקומות  ארבעת  עבור  ש"ח   17.000.000
גם  כלומר:  'גמיש'.  הכל  אבל   – כאמור  קרקע  קומת 
קומת  את  לעסקה  לצרף  תרצו  אם  וגם  גמיש  המחיר 
הרחוב. המבנה שופץ בשנה החולפת ויש בו חניון תת 

קרקעי עם כניסה אחורית.

 הבטחה נדירה לתורמי 'יד אליהו לזולת'
נכנסו  אדר  חודש  לקראת 
אליהו  'יד  ארגון  ראשי 
זאב  ר'  בראשות  לזולת' 
הגר"ח  של  למעונו  טפר 
קניבסקי על מנת להתברך 
חודש  מגבית  את  ולפתוח 

אדר. יו"ר הארגון סקר את פעילות הארגון והפעילות 
הרבה שנעשית מדי יום ביומו תוך הענקת מאות תנורי 
נזקקות,  ומשפחות  לקשישים  החורף  בימות  חימום 
שואה  לשורדי  קניה  ותלושי  מזון  במוצרי  וסיוע 

ונזקקים.
הגר"ח קנייבסקי שמע בקשב רב והרים תרומה נכבדה 
ובירך את תורמי הארגון בברכות לרוב, ומסר  מכיסו 
התורם  ש"כל  בשמו  למסור  שניתן  הארגון  להנהלת 
יזכה לרפואה שלימה מעל  לזולת'  'יד אליהו  לארגון 

דרך הטבע ולברכה והצלחה בכל העניינים".
ביקור זה מצטרף לביקורים נוספים של הנהלת הארגון 
האישית  ותרומתם  ברכתם  ולאחר  הדור,  גדולי  אצל 
של גדולי התורה, התקבל משוב רב מהציבור שמבקש 
יום  מדי  עושה  להיות שותף למעשי החסד שהארגון 

עם קשישים שורדי שואה ומשחות נצרכות.

ללא כל הצדקה – תושבי בני ברק משלמים יותר: מחיר נסיעה בעיר עולה 5.90 שקלים כאשר בערים אלעד ומודיעין המחיר כ-3 
כעשירים,  מוגדרים  אינם  תושביה  שכלל  ב"ב,  לתושבי  שנגרמים  ולעוול  לאפליה  הצדקה  כל  "אין  העירייה:  דובר   • בלבד  שקלים 

ובוודאי שהתעריפים בה לא צריכים להיות גבוהים ממקומות אחרים"

ראש העיר נאבק במחירי 
התחבורה הציבורית הגבוהים

מאת: עוזי ברק

את  לצפות  היה  יכול  לא  דבר  שום 
הקמפיין  בשעות  הדרמטיות  ההתפתחויות 
בקודש"  "מעלין  מגבית  של  האחרונות 
ה"באר  ההילולא  בעל  של  מוסדותיו  למען 
הצהריים  אחר  משעות  החל  זצ"ל.  יעקב" 
המאוחרות, החל זרם טלפונים שגרם לקריסת 
מערכת סליקת האשראי. למרות זאת לא חדלו 
הרף,  ללא  נתונים  ולהזין  לתפקד  המערכות 
הראשוני  היעד  נחצה  מוקדמת,  שבשעה  עד 

של 8,000,000 ₪. 
בהנהלת המוסדות קבעו לאלתר יעד חדש 
איתור  הצריך  הדבר   .₪  10,000,000 של 
שיעור  שכן  )מצ'ינג(,  מכפיל  של  מיידי 
ההכפלה שהושג מראש התאים רק ליעד של 
8,000,000 ₪. בתום התייעצויות קדחתניות, 
כאשר  לגשר,  מתחת  דווקא  המצ'ינג  נמצא 
בעושר,  ברכו  שה'  החסידים  מוותיקי  אחד 
המשך  למען   ,₪ מיליון  מימון  על  הודיע 

הקמפיין.
לעבוד  המערכות  חזרו  רגע  מאותו  החל 
 12 לשעה  שקרוב  עד  אדירה,  בתנופה 
המומים  מיליון.   10 של  היעד  נחצה  בלילה, 
נדבורנה  חסידי  המוני  ניצבו  ומופתעים 
ירושלים,  ברק,  בני  בערים:  החפ"ק  בחדרי 
קרית גת, אלעד וביתר, ועיכלו בלא להאמין 
 2 השעה  לפני  דקות   5 החדש.  המידע  את 
בלילה נחצה יעד ה-11,000,000, ועד לשעות 

הסכום  הגיע  הבוקר, 
של  לתוצאה  הכולל 

11,300,000 שקל.
המערכת  אל 
בקשות  אלפי  זרמו 
למציאת  לתפילה 
ולזש"ק,  זיווגים 
ולרפואות.  לפרנסה 
סודרו  הבקשות  כלל 
והונחו  בקפידה 
של  שולחנו  על 
שנשא  האדמו"ר, 
ציון  אל  עמו  אותם 
אביו והעתיר בתפילה 
עבור  ארוכות  שעות 

כל בקשה ובקשה.
הסיום  באירוע 

לאשמורת  קרוב  הוא  אף  שהתקיים  המיוחד 
קהילת  מטעם  נרגשת  תודה  הובעה  הבוקר, 
עדת חסידי נדבורנה, לעומד בראש הקמפיין 
יוסף  הרה"ח  פרס,  לקבל  ע"מ  שלא  האדיר 
דב בורד, על ימים ולילות שהשקיע במערכה 
מבלי לתת שינה לעפעפיו; למנכ"ל המוסדות 
ויגיעה  עמל  חסך  שלא  לוין  מאיר  הר"ר 
למען  ובעולם  בארץ  קשריו  את  והפעיל 
הצלחת המגבית; לסמנכ"ל המוסדות הרה"ח 
בארה"ב  שבועות  שבילה  אלבום  מנחם 
להכשרת הקרקע למערכה; להרה"ח שמואל 
המערכה;  למען  בלונדון  שבילה  רוט  דב 

ראש  קובלסקי  דוד  חיים  רבי  החסיד  לגאון 
מאורות הדף היומי ולכלל העומדים על צדו 
במלאכת הקודש, על חלקו האדיר והמכריע 
לכל  חביבים,  ואחרונים  המערכה;  בהצלחת 
ראשיה  על  נדבורנה,  קדושה  קהילה  בני 
מקושריה  ומתנדביה,  פעיליה  ועסקניה, 
האוהל  ויושבי  התורה  מרביצי  ואוהדיה, 
ועושים  מעט  האומרים  המעש  אנשי  לצד 
הרבה, שרק בכוח אחדותם ואהבתם זה לזה, 
נעשו כלים מוכנים לקבלת הסייעתא דשמיא 
האדירה שליוותה את הפרויקט מתחילתו ועד 

לסופו המפתיע.

קמפיין 'מעלין בקודש' שהחל ביעד גיוס כספים של 8 מיליון שקלים, הספיק להעלות את הרף פעמיים עד תום המועד המתוכנן

המצ'ינג של נדבורנא הצליח - פעמיים

צילום: דוד קשת



חדש!!!
סוף סוף הגענו לבני ברק

מוזמנים להתמכר!

חדש!!!

הטעם האהוב 

בכשרות מהודרת!

משלוחים: 11:30-21:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק
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המועדפים של מצביעי ש"ס: 
אבוטבול, בוסו, כהן וקריספל

הבחור חיים חן פלח ז״ל
ביום ראשון הלך לעולמו הבחור חיים חן פלח 
ז״ל, לאחר שהזדכך בייסורים קשים ומרים 

במשך שנים ארוכות

מאת: עוזי ברק

לעולמו  הלך  ראשון  יום  של  הערב  בשעות 
לאחר   44 בגיל  ז״ל  פלח  חן  חיים  הבחור 
שנים  במשך  ומרים  קשים  בייסורים  שהזדכך 

ארוכות. 
הוריו  מבית  שיצאה  כאב  רוויית  בהלוויה 
מרורות  הספידוהו  ברק  בבני  עזרא  ברחוב 
מערב  רב  שטרן  אליעזר  שמואל  רבי  הגאון 
המגיד  וכן  מתיבתא  ביהמ״ד  וראש  ברק  בני 

מישרים הגאון רבי ברוך רוזנבלום. 
בית  לעבר  ההלוויה  מסע  יצא  מכן  לאחר 
הספידו  שם  חרדים,  חלקת  ירקון  העלמין 

הרה״ג חיים זאיד. 
בתום מסע ההלוויה נטמן חיים חן ז״ל באישון 
והחברים  המשפחה  בני  בכיית  לקול  ליל 

שהגיעו ללוותו בדרכו האחרונה. 
הרה״ג  יבדלח״א  להוריו  נולד  ז״ל  חן  חיים 
ומרבני  ה׳  בית  כולל  ראש  פלח,  אביעזר 
מרת  ולאמו  ברק,  בבני  יוסף  חזון  ביהמ״ד 
ברדיו  תחילה  עבד  שנים  במשך  תחי׳.  פנינה 

קול חי ולאחר מכן ברדיו קול ברמה. 
המשפחה  בית  את  שפקדו  הרבים  המנחמים 
הרבים  הייסורים  אף  שעל  כך  על  סיפרו 
שעבר מעולם לא התלונן על כאבים גם לאחר 
טיפולים קשים ומפרכים של טיפולי דיאליזה 
יתרה מכך,  ריאות.  וגם לאחר שעבר השתלת 
תמיד היה שמח והקפיד לחייך גם כאשר סאת 

הייסורים הוגדשה.
ז״ל  חן  כך שחיים  על  בני המשפחה מספרים 
השלים שנותיו לאחר שנולד בפרשת כי תשא 
למה  וזכה  כי תשא  פרשת  בשבוע של  ונפטר 
שכתוב בחז״ל שהקב״ה משלים שנותיהם של 

צדיקים.
ומוקדי  מצבו  הורע  האחרונים  בחודשים 
תפילה רבים נפתחו ברחבי הארץ ורבים קיבלו 
הערב  בשעות  לרפואתו.  קבלות  עצמם  על 
של יום ראשון חלה הידרדרות מהירה ולאחר 
דקות ספורות לקול בכיות בני המשפחה הלך 

לעולמו.
חיים חן ז״ל הוא אחיו של איש התקשורת ינון 
קו  עובדת  פלח,  הילה  העיתונאית  ושל  פלח 

עיתונות.
ת.נ.צ.ב.ה

לתאום: 050-8806545
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משקה חורף: סחלב/ מעדן שוקולד לבן/פיסטוק/צ'אי הודי 

מתנה!

מרקי הבית כל יום,
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה 
נמל תל אביב

מנת דגים-שף עיקרית!
דניס טרי | אמנון טרי | 

לברק | בורי | בס

קפה קפה נמל ת"א - כשר למהדרין 
 יורדי הסירה 1, נמל תל אביב | 03-5440054

קופון למביא מודעה זו

ובנוסף: 4 סוגי מטבלים+לחם הבית
תוספות לבחירה: צ'יפס או קוביות תפו"א

רק 79 שח!

חדש ובלעדי!

מזמין אתכם להנות 
ממגוון ארוחות עשיר בתפריט הקיים 

נשגר לחברינו וידידינו 
חברי מערכת 'קו עיתונות'

ינון פלח הי"ו 
לשעבר העורך הראשי

והילה פלח תחי'
חברת מערכת 'קו עיתונות'

עם פטירתו בדמי ימיו של אחיהם 
היקר שהזדכך בייסורים קשים 

חיים חן ז״ל

כוס תנחומים

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים ובעל הרחמים ירפא מכאובכם

ההנהלה והמערכת



עם כל בייביסיטראת הנסיך שלך את לא תשאירי 

ע"פ נתוני נילסן, מגזר חרדי, נתח שוק כספי ינואר 2019

הבחירה של האימהות!

 המותג המוביל 
במגזר החרדי.
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סקר משרד הבריאות קבע שוב: 
'מעיני הישועה' במקום הראשון

ילדה נכוותה בינוני 
מקומקום שנשפך

השוטרים צבעו ושיפצו 
דירה שרופה

מעיני הישועה זכה בדירוג 85% בציון הכללי, ומוביל את הרשימה בשביעות 
רצון המטופלים • מעיני הישועה: "בית החולים מושתת על ערכים של 

שירות ושימת המטופל במרכז"

ילדה נכוותה ממים רותחים שנשפכו עליה מקומקום בבמטבח בביתה • 
פונתה לתל השומר במצב בינוני

שוטרי השיטור העירוני שיפצו דירה שנשרפה וגם תרמו מהונם - לאחר שנחשפו 
למצוקה של משפחה מרובת ילדים שביתם נשרף כליל על כל תכולתו

מאת: עוזי ברק

שביעות רצון רבה נרשמה במרכז הרפואי מעיני 
הבריאות  משרד  דו"ח  פרסום  לאור  הישועה 
הראשון  במקום  הישועה'  'מעיני  את  המציב 

בישראל בשביעות רצון המטופלים.
מעיני הישועה זכה לציון הגבוה ביותר בדו"ח 
השלישית  הפעם  זהו  רצון.  שביעות   85% עם 
הראשון  למקום  מגיע  הישועה  שמעיני 
בשביעות רצון המטופלים בדו"חות של משרד 

הבריאות. 
שביצע  עומק  מחקר  נתוני  על  מתבסס  הדו"ח 
אגף השירות במשרד הבריאות, לבחינת חווית 
החולים  בבתי  אשפוז  במחלקות  המטופל 

הכלליים בישראל.
מטופל  חווית  סקרי  מתוכנית  חלק  הינו  הסקר 
בשנים  הבריאות  משרד  שעורך  לאומיים 

מטופלים  כללה  הסקר  אוכלוסיית  האחרונות. 
בו  והשתתפו  מאושפזים  שהיו   18 גיל  מעל 

כ-11,000 מטופלים מ-26 בתי חולים.
נמצא  הישועה  מעיני  כי  הדו"ח  מעלה  בנוסף 
לשהות  נאלצו  מטופלים  מעט  הכי  בו  במקום 
עומס  בשל  האשפוז,  ימי  במסגרת  במסדרון 
מבין   1% רק  בחדרים.  אשפוז  מקום  וחוסר 
ביותר  הנמוך  נתון  במסדרון,  טופלו  החולים 

מכלל בתי החולים בישראל.
מנכ"ל המרכז הרפואי מעיני הישועה מר שלמה 
רוטשילד: "אנו גאים להמשיך כמסורת קבועה 
הבריאות  במערך  המטופלים  רצון  בשביעות 
חזון  את  משקפות  הדו"ח  תוצאות  בישראל. 
כבוד  שירות,  ערכי  על  המושתת  החולים  בית 

האדם ושימת המטופל במרכז.
"אני מודה למטופלים על האמון שהם נותנים 
את  לתת  שממשיך  החולים  בית  ולצוות  בנו 

כולו למען טיפול מקצועי עם נשמה".

מאת: עוזי ברק

לטפל  ההצלה  כוחות  הוזעקו  חמישי  ביום 
עם  עליה  שנשפך  מקומקום  שנכוותה  בילדה 

מים רותחים במטבח ביתה בבני ברק.
המקרה אירע ביום חמישי בצהריים, וחובשים 
מאיחוד הצלה סניף בני ברק שהוזעקו למקום 

העניקו לה סיוע רפואי ראשוני.
סיפר:  הצלה  באיחוד  חובש  הופמן  מוטי 
נוספים  חובשים  עם  יחד  למקום  "כשהגעתי 
בת  לילדה  ראשוני  רפואי  טיפול  הענקנו 
כתוצאה  העליון  גופה  בפלג  שנכוותה   7
במטבח  עליה  שנשפך  חשמלי  מקומקום 
ביתה. לאחר מכן היא פונתה ע"י ניידת טיפול 

רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  מד"א  של  נמרץ 
כשמצבה  השומר  בתל  'שיבא'  החולים  בבית 

בינוני".
הצלה  איחוד  של  והסברה  דוברות  באגף 
מיחם  את  למקם  ומבוגרים  להורים  קוראים 
המים או הקומקום החשמלי הרחק מהישג ידם 
של ילדים. חשוב גם לוודאות שכבל החשמל 
נמצא  החשמלי  המיחם  או  לקומקום  המוביל 

במיקום שאין לילדים גישה אליו.
כי  מציין  הצלה  באיחוד  דובר  טובול  נחמן 
ובימי  וחגים  בערבי שבתות  )בפרט  לאחרונה 
מקרים  של  רב  מספר  אירעו  הקרים(  החורף 
בכללי  ולנקוט  לקחים  להפיק  וחשוב  דומים 
אסונות  למנוע  בכדי  והזהירות  הבטיחות 

מיותרים.

מאת: עוזי ברק

שוטרי יחידת שיטור עירוני בני ברק התייצבו 
מוטיבציה  חדורי  בבוקר  השבוע  באמצע 
של  דירתה  את  ושיפצו  כץ  פרדס  בשכונת 

משפחה ברוכת ילדים שביתם נשרף. 
לפני כשבוע ימים 
דירה  נשרפה 
תכולתה  כל  עם 
נגרם  כבד  ונזק 
באותה  למקום. 
השתכנו  דירה 
זוג  נפשות,   11
הורים עם 9 ילדים 

קטנים.

השוטרים והפקחים הגיעו מצוידים במברשות 
כל  את  ושיפצו  ניקו  ניקוי,  וחומרי  צביעה 
מלא  לריהוט  השוטרים  דאגו  בנוסף,  הדירה. 
מכסף  וחלק  מתרומות  חלק  הבית,  לבני 

שהתרימו.
בסיום המבצע אמרו השוטרים: "החלטנו מיד 
למען  לפעול  שיש 
הזאת  המשפחה 
לשפץ  להם  ולסייע 
הסיפוק  ביתם.  את 
הנתינה  מיכולת 
שנגרם  ומהאושר 
שימח  למשפחה 
העוסקים  כל  את 

במלאכה".
בעת שיפוץ הדירה



מוקד שירות זמין 24/6    
במענה אישי מידי!

 טכנולוגיית סינון רובוטית 
עם מערכת בינה מלאכותית

3 כבלים תת ימיים
לחיבור מהיר ואיכותי

משתמשים לצרכי עבודה? 
הכירו את אתרוג power מנוע הביצועים מבית אתרוג

אינטרנט מסונן וחזק במיוחד שיודע לעבוד בכל מצב
 להתרגל למקסימום הספקים במינימום זמן! 

1 8 0 0 - 2 2 2 - 2 3 8
להצטרפות חייגו:

power
אינטרנט מהיר. חזק. עוצמתי. נקי.

אתרוג
כהוראות הרבניםסינון מוקפד 
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אמה של מלכות

חרגת ללא רישיון בבניה בגג? 
תתכונן לשלם

שלט מטעה?
 החניה אסורה כל היום

הרבנית מרת שרה רבקה רבינוביץ ע"ה, אמם של האדמו"רים ואלמנת 
האדמו"ר מביאלה זצ"ל, נפטרה לבית עולמה • מאות השתתפו בהלווייתה

עיריית בני ברק הוציאה מכרז לסקר חריגות בניה באמצעות צילומי אוויר, 
שיבוצעו באמצעות רחפנים בשביל לחייב בארנונה את החורגים שלא 
דיווחו על חריגות הבניה בבנייה על הגג או בתוספות בניה לא חוקיות

רחוב חידושי הרי"ם: פקח חניה רשם דו"חות בשעות בהן השתמע משלט 
מקומי כי מותר לחנות • מתברר: החניה אסורה במקום במשך כל היום • 

דובר העירייה: "אם מאן דהוא סבור שנרשם לו דו"ח שלא כחוק, הוא מוזמן 
לפנות במכתב מנומק לעו"ד שוע דהאן, התובע העירוני"

מאת: עוזי ברק

ברוך דיין האמת: השבוע נפטרה לבית עולמה 
הרבנית מרת שרה רבקה רבינוביץ ע"ה, אמם 
מביאלה  האדמו"ר  ואלמנת  האדמו"רים  של 

זצ"ל.
בתל  שיבא  החולים  בבית  נפטרה  הרבנית 
ימיה  כל  בפטירתה.   86 בת  כשהיא  השומר, 
עמדה לימין בעלה כשהקים את בתי המדרש 
ברק  בבני  יהושע  ברחוב  ביאלה  לחסידי 
ישיבת  בראשות  ועמד  וכשייסד  ובירושלים 
'אור קדושים' לזכר חסידי בית ביאלא שנספו 
וסייעה לבניה  בשואה. ולאחר פטירתו עמדה 

האדמו"רים וכל בני קהילה.

לבית המדרש  תורה  ספר  הכניסה  כשנה  לפני 
בניה  כל  בהשתתפות  ברק,  בני  ביאלא 

האדמו"רים.
בנה  את  מבורך,  ישרים  דור  אחריה  הותירה 
האדמו"ר  ב"ב,  ביאלא  ואב"ד  רב  הגדול 
מביאלא ב"ב, האדמו"ר מביאלא אוסטרובא, 
לענטשא,  אוסטרובא  מביאלא  האדמו"ר 

והאדמו"ר מביאלא בורו פארק.
חמישי  ביום  למחרת  התקיים  הלווייתה  מסע 
בבוקר ויצא מבית המדרש של בנה האדמו"ר 
מביאלא בני ברק ברחוב ירושלים, ועבר דרך 
בית המדרש ביאלא ברחוב אבינדב בירושלים, 
וקהל  ואדמו"רים  מלווים  מאות  בהשתתפות 

רב.
ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: עוזי ברק

פומבי  בני ברק מכרז  עיריית  השבוע פרסמה 
באמצעות  בניה  חריגות  סקר  שירותי  למתן 
תצלומי אוויר עבור אגף ההנדסה וארנונה של 

העירייה.
המטרת העיקרית של העירייה על פי המכרז, 
את  ולתפוס  רחף  מצלמות  באמצעות  לתעד 

עברייני הבניה שחרגו או שבנו על הגג באופן 
לא חוקי ולבצע מיפוי של כל החריגות בניה.

אותם  כאשר  מזה,  יצא  נוסף  רווח  כן  כמו 
שלא  לאחר  בארנונה  יחויבו  שחרגו  אנשים 
או  הגג  על  בבנייה  הבניה  חריגות  על  דיווחו 

בתוספות בניה לא חוקיות.
תשלומים  לדרוש  גם  מאפשר  החוק  כידוע 
שלא שולמו גם באופן רטרואקטיבי - 7 שנים 

אחורה.

מאת: עוזי ברק

שלט  ישנו  ברק  בבני  הרי"ם  חידושי  ברחוב 
שבו מצוינות שעות בהן אסור לחנות במקום. 
לטענת תושבים, ישנו פקח שנתן דו"חות גם 
מותר  מחוץ לשעות המצוינות בשלט, כאשר 

היה לחנות שם.
עיתונות'  ו'קו  כך,  על  התלונן  מהנהגים  אחד 
הגישה שאילתא בנושא לדובר העירייה, כיצד 

ניתן לפתור את הבעיה.
טננבוים  אברהם  ר'  ברק  בני  עיריית  דובר 

מנהלת  רייך,  חיה  גב'  אצל  "מבירור  הגיב: 
החניה  כי  עולה,  העירונית  החניה  רשות 
אבן  ולכן  היום,  שעות  בכל  אסורה  במקום 
השפה צבועה באדום לבן. בשעות המוצבות 

בתמרור מותר להעלות ולהוריד תלמידים". 
עם זאת, דובר העירייה מוסיף ומרחיב כי "אם 
מאן דהוא סבור, שלמרות הכל נרשם לו דו"ח 
שלא כחוק, הוא מוזמן לפנות במכתב מנומק 
המוסמך  העירוני,  התובע  דהאן,  שוע  לעו"ד 
לממשלה,  היועה"מ  מטעם  אלו  בנושאים 

והוא יבדוק את הפניה ויפעל בהתאם".

ch.dep@biu.ac.il | 077-2753094 | 077-2753098 :פרטים בטלפון

הקמפוס
י ד ר ח ה
אוניברסיטת
ן ל י א - ר ב

במסלול לגברים
 בקמפוס החרדי

בבר-אילן

מכינה
קדם 

אקדמית

לעבודה לימודים  בין  שילוב  לזכאים   מימון   100%  
 תואר מבוקש במוסד יוקרתי  מסלול מיוחד לגברים בקמפוס החרדי
 קמפוס במרכז הארץ עם גישה נוחה בתחבורה ציבורית וברכב

ה מ ו צ י ע ב ה  מ ש ר ה ה



ללדת בשיבא - תל השומר
זו ה"השתדלות" שלך

לצד כל הסגולות

ארוחות
 עשירות  

בד"צ

תנאים
לשבת 
כהלכתה

מענה 
 הלכתי 
שוטף

בכירי
וטובי 

הרופאים

ותק 
וניסיון 

רב

מכשור 
רפואי 
מתקדם

פרופ' איל סיון
מנהל אגף נשים 

ויולדות

פרופ' שלי מזעקי
 מ"מ מנהל אגף 
נשים ויולדות

אנחנו כאן. שיבא יולדות

 בהחלטה החשובה של בחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, 
את הולכת על הכי בטוח.

 אגף נשים ויולדות בשיבא – תל השומר, מזמין אותך ליהנות
מחוויית לידה מקצועית ונעימה, מהצוות הרפואי הבכיר ביותר, 

וממקצוענות רפואית ללא פשרות אשר יעניקו לך בס"ד לידה בטוחה.

 בשיבא, כמרכז הגדול בארץ, ניתן לקבל מענה מיידי לכל סיטואציה
רפואית מורכבת.

 האגף לנשים ויולדות בשיבא פועל תחת הכוונתו ההלכתית של
הרה"ג ר' צבי פורת שליט"א ומציע לך תנאים לשמירת שבת כהלכתה 

וארוחות טריות ומגוונות בכשרות בד"צ העדה החרדית. 

זו ההשתדלות שלך שהכל יסתיים במזל טוב ובשעה טובה.

מוקד מענה הלכתי: 03-530-7819

לסיורים, קורסים ולכל מידע,
מתאמת קשרי קהילה:
052-6667991
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10,000 נעליים במכירה אחת
במכירת חסד גדולה בעיר שנערכה במרכז פייס משואות, נמכרו ביום 

אחד 10,000 זוגות נעליים במחירים של מ- 10 שקל ומעלה

עוזי ברק

ברוכות  ובהם משפחות  העיר  מתושבי  מאות 
ילדים רכשו נעלים לכלל בני המשפחה בעלות 
אפסית שנעה בין עשרה שקלים ועד לחמישים 

שקלים בלבד.
רווח  מטרות  ללא  התקיימה  החסד  מכירת 
-בשיתוף מפעל החסד 'בית לחם יהודה' ומח

לקת התרבות בראשות הרב יעקב זכריהו.
-ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין הגיע לה

דדון  סגנו הרב אליהו  יחד עם  תרשם מקרוב 
הגדול  הציבור  הרבה,  התפעלותו  את  והביע 

והעצומה  הכנה  הערכתם  את  הביעו  באולם 
לראש העיר והמארגנים. במכירה נמכרו כ- 10 

אלף זוגות נעלים לכלל המשפחה.
מענה  שנותנת  הברוכות  היוזמות  אחת  זאת 
-לצרכים הרבים של משפחות עמלי תורה ואב

רכי כולל בעיר בני ברק.
נו יהודה, הרב יעקב  -מנכ"ל ארגון בית לחם 

ראני: "אין דבר משמח יותר מלראות את אלפי 
ונהנו מהמכירה  האנשים שגדשו את המקום, 
לעבוד  נמשיך  שקלים.  מאות  להם  שחסכה 
בשיתוף פעולה פורה עם הרב זכריהו ומחלקת 
התרבות בראשותו, וזו ההזדמנות להודות לו 

על היוזמה הברוכה".

בכירי העירייה מזהירים 
מסכנות הנפצים

לקראת חג הפורים בכירי העירייה יצאו בקריאה לסייע לעירייה במאבקה 
למניעת מכירתם והשימוש בחומרי-נפץ מסוכנים, שבעבר גרמו אסונות 

וצער ⋅ פקחי העירייה, המשטרה ומשרד הכלכלה פתחו במבצע להחרמתם 
ולמניעת מכירתם של צעצועים מסוכנים

עוזי ברק

הרב אברהם רובינשטיין, ראש עיריית בני ברק 
על  והממונה  רה"ע  סגן  שפירא,  מנחם  והרב 
אלו,  בימים  יצאו  העירוני  והשיטור  הפיקוח 
בק והשמחה,  החג  ימי  הפורים,  ימי  -לקראת 
התוש ולכלל  לסוחרים  הילדים,  להורי  -ריאה 

בים לסייע לעירייה במאבקה למניעת מכירתם 
והשימוש בחומרי-נפץ מסוכנים, שבעבר גרמו 

אסונות וצער.
-במסגרת זו נפתח מבצע נרחב של פקחי העי

להחרמתם  הכלכלה  ומשרד  המשטרה  רייה, 
לק מסוכנים  צעצועים  מכירתם של  -ולמניעת 

ראת חג הפורים.
-לצורך זה גם פורסמה העירייה מודעה בחתימ

תם של גדולי הרבנים ובהם הגאונים רבי יצחק 
-זילברשטיין, רבי שמעון בעדני, רבי שלמה זי

לברשטיין, רבי יעקב מאיר שטרן, רבי משולם 
זושא לוריא ורבי מסעוד בן שמעון. בקריאה זו 
מדגישים הרבנים, כי הואיל ומניסיון של שנים 
לעשות  שיש  הוברר  שונים  וממקומות  עברו 
בחומרים  ושימוש  המכירה  את  למנוע  הכל 
המביאים לתקלות גדולות, משום כך, נקראים 
ההורים והמחנכים שלא להיגרר אחרי תופעות 

מסוכנות אלו.
מזכיר העירייה ודוברה, אברהם טננבוים ציין, 
לבני-ברק  העירוני  לחוק-העזר  בהתאם  כי 
-אסורים ייצורם או מכירתם של צעצועים מסו

להטיל  ניתן  זה  חוק  על  העוברים  ונגד  כנים, 
להחרמ בנוסף  ביותר,  כבדים  כספיים  -קנסות 

תם של מוצרים אלו.
במבצע שמתקיים בימים אלו, ושימשך ביתר-
חרי צעדים  ננקטו  הפורים,  חג  לקראת  -שאת 

הוטלו  המסוכנים,  הצעצועים  מוכרי  נגד  פים 
ע"י  נפתחו  חלקם  ונגד  כבדים  קנסות  עליהם 
המשטרה תיקים פליליים. את המבצע הנרחב 

מקדמים מר שלמה מלכא, מנהל אגף אכיפה 
-ופיקוח ומח' השיטור העירוני ופקד רועי בע

דני , מפקד השיטור העירוני.
בהמשך לקריאתם להורים ולתושבים, ביקשו 
גם הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר והרב 
להדיר  מהתושבים  רה"ע  סגן  שפירא,  מנחם 
המוכרות  בחנויות  מקניות  ולהימנע  רגליהם 
הפי לאגף  לדווח  וכמו"כ  מסוכנים,  -חומרים 

גם  הם  זה.  מסוג  צעצועים  על  העירוני  קוח 
קראו למנהלי מוסדות החינוך ולמחנכים לתת 
ולעמוד  זו  לתופעה  תשומת-הלב  מלוא  את 
התופעה.  למיגור  התלמידים  הורי  עם  בקשר 
המשטרתי  במוקד  למסור  ניתן  הדיווחים  את 

"100" ובמוקד העירוני "106"
נגד הנפצים, פנה אגף החינוך  בנוסף למבצע 
להיגרר  שלא  התלמידים  להורי  העירייה  של 
עישון  החל  רבים  אצל  כי  בהדגישם  לעישון, 
שמחה,  של  במסווה  הפורים  בימי  הסיגריות 

אך שוב לא עלה בידם להיגמל מכך.
החי אגף  של  זה  היקף  רחב  למבצע  -העיתוי 

נוך נקבע דווקא בתקופת חג הפורים ולאחריו, 
בהם ישנם צעירים שבשל שמחת החג מרשים 
לעצמם את עישון הסיגריה הראשונה, והם לא 
בעקבו לגרור  עלולה  -מודעים שסיגריה אחת 
תיה עישון נוסף, עד לקושי להיגמל מהעישון.
-כותרת המבצע היא: "גדולי ישראל נגד העי

שון",  ובמסגרתו מובאים דברי גדולי ישראל, 
חיים  החפץ  ובהם  ומדורנו,  הקודם  מהדור 
שעי רבות,  שנים  לפני  כבר  שכתב  -זצוק"ל 

שון הסיגריות מזיק לגוף וגם לנשמה בביטול 
לממון  הפסד  לבריאות,  הפסד  בו  יש  תורה, 
והפסד למצוות, והמעשן הריהו חובל בעצמו 
ועובר על "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". מרן 
החזון איש זצוק"ל קבע, כי עישון הטבק קשה 
יש  ולכן  הריאות,  מקום  את  ומעבה  לנשימה 

לפרוש מזה.

חווית סקי לגולשים
מתחילים ומתקדמים

רכבל המטפס לפסגת החרמון

את החורף הזה 
מבלים בחרמון!
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המועדפים של מצביעי ש"ס: 
אבוטבול, בוסו, כהן וקריספל

אלו 'פנים חדשות' בוחרי ש"ס מעוניינים לראות ברשימה לכנסת ה-21? סקר 'קו עיתונות' בדק ומצא – סגני ראשי הערים הותיקים 
והמוכרים מובילים את הרשימה • במקום החמישי העיתונאי אבישי בן חיים, ובהמשך מנכ"ל רשת החינוך והדור הצעיר של הסגנים

אלי כהן

מהצפוי  מוקדם  סיימו  התורה  ביהדות  בעוד 
התורה  דגל   – הרכבת הרשימה המשולבת  את 
ואגודת ישראל – כאשר רשימת אגודת ישראל 
כשבועיים,  לפני  שנערכה  בועידה  הושלמה 
ואילו השלמת רשימת דגל התורה נערכה ביום 
התורה  גדולי  מועצת  בישיבת  השבוע  ראשון 
שר  מרן  של  בביתו  היסטורי  באופן  שהתכנסה 
נפרדת(,  ידיעה  )ראה  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 
בסוף   – ה-90  לדקה  ממתינים  שבש"ס  הרי 
מועצת  בהנחיית  דרעי  השר  יקבע  אז  השבוע, 
המועצת  נשיא  מרן  בראשות  התורה  חכמי 

הגר"ש כהן את זהות הרשימה לכנסת ה-21.
לפרוש,  צפוי  ועקנין  ח"כ  כי  ידוע  עתה  כבר 
גורמים בש"ס טוענים גם כי לפחות שני חברי 
תפקידם.  את  יסיימו  נוספים  ותיקים  כנסת 
מנגד, שני חברי הכנסת הצעירים והדומיננטיים 
ששולבו ברשימה בקדנציה האחרונה – מיכאל 
וינון אזולאי, צפויים להמשיך ולכהן  מלכיאלי 
לאחר  משמעותית,  התקדמות  לרשום  ואף 

קדנציה מוצלחת במיוחד עבורם.
 534 בקרב  מיוחד,  סקר  ערך  עיתונות'  'קו 
מצביעי ש"ס, שנבחרו באופן אקראי והתבקשו 

הבאה,  הרשימה  מבין  שמות  שלושה  לציין 
אותם היו רוצים לראות בכנסת הקרובה – ראש 
סגן  אבוטבול,  משה  לשעבר  שמש  בית  העיר 
ומ"מ  סגן  כהן,  צביקה  ירושלים  העיר  ראש 
ראש העיר פתח תקווה אוריאל בוסו, סגן ראש 
העיר בני ברק גדליהו בן שמעון, סגן ראש העיר 
אלעד צוריאל קריספל, סגן ראש העיר אשדוד 
נתן  אביב  תל  העיר  מועצת  חבר  אמסלם,  אבי 
אלנתן, מנכ"ל רשת החינוך ותנועת ש"ס חיים 
מי שמזוהה  חיים,  בן  אבישי  והעיתונאי  ביטון 
סיקור  עם  מכל  יותר  הכללית  בתקשורת 

המהפכה המזרחית של ש"ס לאורך השנים.
להנהגת  מקורבים  נחשבים  הללו  השמות  כל 
חיים,  בן  למעט  לשטח,  מחוברים  התנועה, 
מטעם  בכירים  בתפקידים  כים  מכהנים  כולם 
התנועה ברחבי הארץ, ואך טבעי ששמם יעמוד 

למבחן הבוחר.
את המקום הראשון בפער גדול גרף אבוטבול, 
וככל הנראה  מצביעי ש"ס כואבים את הדחתו 
הועיל  שמש  בית  העיר  בראשות  עשור  גם 
פחות  לא  לה.  זוכה  שהוא  הציבורית  לאהדה 
ברשימה  אותו  לראות  מעוניינים  מ-35.7% 

הקרובה.
 – ספרתית  דו  לתמיכה  הם  גם  זכו  אחריו, 

אוריאל בוסו )19.2%, כחמישית מהמצביעים(, 
צביקה כהן )12.3%( וצוריאל קריספל )12%(.

למקום החמישי והמפתיע הגיע אבישי בן חיים 
עם 5.5%, את המקום השישי מאייש אלנתן עם 
 ,4.4% עם  ביטון  חיים  השביעי  במקום   ,5.3%
 ,2.8% עם  השמיני  במקום  שמעון  בן  גדליהו 
נתון  שקיבל  אמסלם  אבי  עם  חולק  הוא  אותו 

זהה.
משה אבוטבול הגיב לתוצאות: "ראשית ישר כח 
למצביעים עבורי, וגם מי שלא תמך. אני סבור 
שכל התוצאה היא מכוחם ומברכתם של גדולי 
עשרות  שבמשך  החרדי  העולם  מכלל  ישראל 
שנים ניווטו וחיזקו אותי בעשיה הציבורית וכל 
חושב  אני  נכשל.  אינו  הזקנים  מן  עצה  הנוטל 
שגם שאר המועמדים ראויים אך מי שקובע את 
החילוניות  למפלגות  בניגוד  לכנסת  הרשימות 
בתנועות  וכו',  וסקרים  פריימריז  יש  ששם 
מועצת  אלו  הקובעים  בש"ס  כמו  החרדיות 
חכמי התורה בראשותו של מרן ראש הישיבה 
הגאון חכם שלום כהן ויו"ר התנועה השר הרב 
ההחלטה  את  יקבלו  בוודאי  שהם  דרעי  אריה 
המון  ושוב  ולציבור.  לתנועה  ביותר  הטובה 

תודה לציבור על האימון והתמיכה החמה".
לעיריית  "נבחרתי  בתגובה:  מסר  כהן  צביקה 

ירושלים לפני חודשים ספורים וכאן אני מתכוון 
ירושלים  לתושבי  בסיוע  הקדנציה  את  לסיים 
האהובים, ברור לכל שבתפקידי כנציג בתנועת 
מועצת  של  הכרעה  כל  אקבל  המעטירה,  ש"ס 
חכמי התורה בראשות מרן ראש הישיבה ויו"ר 

התנועה הרב אריה דרעי".
צוריאל קריספל מסר בתגובה: "כתלמיד נאמן 
למרן הגר״ע זיע״א, וכמי שזכה לצקת מים על 
ידו במשך שנים רבות, וכיום תחת שרביטו של 
ראש  מרן  הגדול  הכהן  דרכו  ממשיך  יבל״א 
לדרכו  נאמן  אני  כהן,  שלום  חכם  הישיבה 
פלטפורמה  למעשה  שהיווה  חייו  ולמפעל 
ואמצעי להחזרת ״עטרה ליושנה״, כדי להרבות 
תורה בעם ישראל, כך נהגתי מיום היווסדה של 
בעבר,  אותם תפקידים שמילאתי  בכל  התנועה 
וכך אנהג גם בעתיד, אמשיך למלא כל תפקיד 
שיוטל עליי ושיהיה בו כדי להרבות כבוד שמים 
וכבוד הבריות, חז״ל הגדירו זאת בדרך פשוטה, 
אתם  עבדות  נוטלים?  אתם  ששררה  כמדומה 
נוטלים, זו כל התורה כולה על רגל אחת, אשמח 
לשרת הלאה את הציבור בכל צומת ובכל דרך, 
את  לזכות  שמים,  שם  לקדש  כדי  בה  שיהיה 

הרבים ולסייע בידם, והרבה דרכים למקום".

סקר 'קו עיתונות'

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר...

אתם יכולים להפסיק לחפש.
הירשמו עכשיו למכינה המקוצרת ואוטוטו תמצאו את עצמכם עם תואר ביד!

לימודי עבודה סוציאליתלימודי אח אקדמי במגזר החרדי

המכינה לגברים נפתחת  בז' אדר א' )12.2(
הירשמו עכשיו ותחסכו שנה!

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

03-5785030
קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב



שומרים על העיניים שלך

בני ברק לנדאו 4, טל': 1-700-70-66-61 

השירות ניתן בבני ברק, בתיאום מראש |  ניתן להזמין בדיקה עד בית הלקוח

חדש ובלעדי לעינית!
טכנולוגיה חדישה ופורצת דרך

ללקויי ראייה המתקשים בקריאה
ע"י אופטומטריסט מתמחה

בראייה ירודה.



מעל  מיליון אנשים כבר חלק ממשפחת כללית! ומה איתכם?

22,000
אנשי רפואה

80 מרכזי רפואה 
לילד ולאשה

מוקד
רפואי און-ליין

14
בתי חולים

1,503
מרפאות

מעל 100 
שנות ניסיון

כללית, משפחת הבריאות הגדולה והמקצועית ביותר בישראל: 
מצטרפים

למשפחת כללית

עד ח׳ אדר ב׳ 15.3

להצטרפות חייגו:

משפחה כן בוחרים
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ט"ו אדר א' תשע"ט 222220/2/19 בני ברק

בדרך לקלפי

אחרי 20 שנה: ציפי לבני פורשת מהפוליטיקה

לראשונה בתולדותיה: 
מרצ בחרה רשימה בפריימריז פתוחים

בתום פריימריז ססגוניים, הוצגה נבחרת השמאל לכנסת ⋅ הפתיעו: מנהל בית ספר מבית ג'ן וסגנית רה"ע ת"א לשעבר, מקהילת 
⋅ תמר זנדברג ל'קו עיתונות': נמליץ על בני גנץ לראשות הממשלה ⋅ וגם: מי "השחית" את השלטים של יריב אופפ  יוצאי אתיופיה

נהיימר והפעילה שרוקדת על כל המפלגות – מרצ, חד"ש והליכוד

ישראל פריי

נשנק  כשקולה  קצרה  עיתונאים  במסיבת 
ומפלגתה  היא  כי  לבני  ציפי  הודיעה  מבכי, 
הקרובות  בבחירות  יתמודדו  לא  'התנועה' 
לכנסת. "יש בי הכוח הפנימי להמשיך להיאבק 
אבל אין לי מספיק כוח פוליטי לממש את הדרך 
שלנו לבד ולא אסלח לעצמי קולות המאמינים 

בדרך יתבזבזו", אמרה.
לפני  הפוליטית  דרכה  את  החלה  לבני  ציפי 
עברה  משם  'הליכוד',  במפלגת  עשורים  שני 
ל'קדימה' בראשות אריאל שרון. בבחירות 2009 
למפלגה  והפכה  'קדימה'  בראשות  לבני  עמדה 
הגדולה בכנסת עם 28 מנדטים. למרות ההצלחה 
ממשלה  להרכיב  הצליחה  לא  היא  בקלפי, 
הקימה  בהמשך  האופוזיציה.  ליו"ר  והפכה 
עם  חברה  האחרונות  שבבחירות  'התנועה'  את 

מפלגת 'העבודה' לסיעת 'המחנה הציוני'.
תחילת הסוף של לבני הגיע במסיבת עיתונאים 
כחודש,  לפני  גבאי  אבי  'העבודה'  יו"ר  שערך 
ההמומות,  עיניה  ונגד  מוחלטת  בהפתעה  שם, 
הודיע גבאי ללבני כי תם עידן החיבור ביניהם 

ושלח אותה לשלום.
תרוץ  מפלגתה  כי  הודיעה  אמנם  לבני 
בבחירות והתחילה להתניע קמפיין בחירות, אך 
לאור מצבה בסקרים, תרה נושאות אחר חיבור 
השמאל-מרכז.  ממפלגות  לאחת  מפלגתה  בין 
הודיעה  בזירה,  בודדה  נותרה  שהיא  כשהבינה 

בדרך אלגנטית על פרישה.
חיי  "כל  לבני:  אמרה  הפרישה  בנאום 
הציוניים  הערכים  אותם  אותי  ליוו  הציבוריים 
שינקתי בבית הוריי. פעלתי כדי לשמור על רוב 
הבינלאומית  ההכרה  את  ולעגן  בישראל  יהודי 
להגן  ובזכותנו  היהודי  העם  כמדינת  בישראל 
לשלום  היפרדות  אויבינו.  מול  עצמנו  על 
יהודי  רוב  על  לשמור  הכרחית  מהפלשתינים 
זוהי  ערכיה.  ועל  זהותה  על  ישראל,  במדינת 
לוח  שעל  הכתובת  זוהי  הקיר,  שעל  הכתובת 

ליבי בכל מקום פוליטי בו הייתי".
ואז הגיעה ההכרזה הדרמטית: "שנים אמרתי 
אני.  אח"כ  ורק  המפלגה  אח"כ  המדינה,  קודם 
לא  בראשותי  שהתנועה  מודיעה  אני  היום 

תתמודד בבחירות הקרובות".

לבני הביעה תודה לשותפיה וביקשה סליחה 
ממי שהאמינו בה וביקשו ממנה לא לוותר. היא 
עמדה  מהפוליטיקאים  לדרוש  בציבור  הפצירה 

ברורה ולא להתייאש מלשנות את המציאות.

ספק  לי  "אין  במילים:  חתמה  נאומה  את 
שכבר  מקווה  ותנצח.  תחזור  שלנו  שהדרך 
שאני  לדרך  ישראל  את  יובילו  האלה  הבחירות 

מאמינה בה. היו שלום, עשו שלום".

היא התחילה בליכוד, הגיעה לשיאה בקדימה, כרתה ברית עם בוז'י וסולקה על ידי גבאי. כעת, כשלא השיגה חיבורים וברקע 
סקרים קודרים, הודיעה ציפי לבני כי לא תתמודד בבחירות: "היו שלום ועשו שלום"

ישראל פריי

הפוליטי  השמאל  של  האחרון  המעוז 
לבחירות  יוצאת  מרצ,  מפלגת  בישראל, 
-לאחר פריימריז היסטוריים. לראשונה בתו

נקבעה  לכנסת  החברים  רשימת  לדותיה, 
ולא  כל המתפקדים  בין  פתוחות  בבחירות 
חברי   1,000 של  מצומצמת  במתכונת  רק 
ועידה. ואכן, ההיענות הייתה גדולה, הרבה 
 84% והעבודה.  הליכוד  למפלגות  מעבר 
מתוך 21,000 המתפקדים מימשו את זכותם 

ובאו להצביע.
באמצעות  אלקטרונית  הצבעה  בזכות 
הפ מאחורי  שהוצבו  חדישים  -טאבלטים 

רגוד, הגיעו תוצאות הפריימריז שעה קלה 
הראשון  למקום  הקלפיות:  סגירת  לאחר 
)לאחר היו"ר תמר זנדברג( הגיע ח"כ אילן 
רוזין;  מיכל  ח"כ   - השני  במקום  גילאון. 
-במקום השלישי – ח"כ עיסוואי פרג'; במ

קום הרביעי – עלי סלאלחה, מנהל בית ספר בבית 
ג'ן שבגליל העליון.

המפ של  והמנותקת  ה'לבנה'  לתדמית  -בניגוד 
דחיפה  )ובעזרת  והמכובד  החמישי  למקום  לגה, 
רון,  קלה של שריון מגדרי( הגיעה מהרטה ברוך 
במוסדות  התחנכה  מאתיופיה,  בילדותה  שעלתה 
ולפוליטיקאית  ליוצרת,  הייתה  ובהמשך  דתיים 

בתפקידה כסגן ראש עיריית תל אביב.
שהגיע  רז  מוסי  ח"כ  הוא  לאחור  שנדחק  מי 
למקום השישי, בפועל מקום שביעי, שנראה חסר 
-סיכוי. מתמודד בולט במיוחד, מזכ"ל 'שלום עכ

שיו' לשעבר יריב אופנהיימר, סיים במקום ה-11 
בלבד. מתמודדים חזקים אחרים שסיימו מאחור: 

אבי דבוש )מקום 10( ואבי בוסקילה )מקום 8(.

זנדברג: נמליץ על בני גנץ

חגיגה של ממש במפלגה  היו  במרצ  הבחירות 
הקלפיות   131 עליה.  מרחף  החסימה  אחוז  שענן 
משעות  החל  נפתחו  הארץ,  רחבי  בכל  שנפרסו 
גודלן.  לפי  בהדרגה  חמישי,  יום  של  הצהריים 
הקלפיות הגדולות ביותר – בירושלים, ת"א וכפר 

קאסם – נפתחו להצבעה בשעה 14:00.
העובדה שהיא יו"ר המפלגה, לא עשתה הנחות 
לתמר זנדברג, שנאלצה להמתין ממושכות בקלפי 
עד להגעת תעודת הזהות שנשכחה בבית, לצורך 
זנדברג  סירבה  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה  זיהוי. 
-לסמן עדיפות מסוימת לאי מי מהמתמודדים, ואמ

שלא  רשימה  שכל  בטוחה  "אני  רה: 
של  המנצחת  הנבחרת  תהיה  תיבחר 

השמאל, אני גאה בכל אחד ואחת".
לא  שאתם  עשורים  שני  אחרי 
בממשלה, את רואה את עצמכם סוף 
את  ואולי  לקואליציה  נכנסים  סוף 

תהפכי לשרה?
מרכז- ממשלת  בכל  נהיה  "אנחנו 

הממשלה  של  השמאל  ונהיה  שמאל 
הזאת. אם תהיה ממשלת ימין – נהיה 
מרכז- ממשלת  תהיה  אם  אופוזיציה, 

שמאל – נהיה בממשלה".
לעמוד  ראוי  מבחינתך  גנץ  בני 

בראש ממשלת מרכז-שמאל?
"אם הוא יקבל את המנדט להרכיב 
עליו  נמליץ  אנחנו   – הממשלה  את 

ונהיה שם".

החגיגה האחרונה?

העיתונאים  לבית  שמחוץ  והכביש  המדרכה 
בת"א – מקום הקלפי המרכזית ביותר – המו אדם, 
הח"כים  מרבית  כמעט  ושלטים.  פעילים  דוכנים, 
זמנם  מרבית  את  ובילו  שם  הצביעו  והמועמדים 

בשכנוע של הרגע האחרון.
ביקש  גלגלים,  כסא  על  המתנייד  גילאון,  אילן 
אותם  בתור  מהממתינים  סליחה  נפש  באצילות 
עקף בדרך לקלפי, ולאחר מכן התיישב בקרן זווית 
-ורק הציע למצביעים את נוכחותו ואת זכותם לה

גם בכנסת  צביע עבורו, באם הם חפצים לראותו 
הבאה.

ילדה בשם נעה רוזין, מציגה בפנינו כמין מניפה 
שבמשיכת מוט מציעה שלל הישגים וסלוגנים של 

אמה, ח"כ מיכל רוזין. "הכנתי את זה יחד עם הבני 
בדוכן של המועמדת  סיפוק.  היא מלאת  דודים", 
להתכבד  ושבים  לעוברים  מציעים  ברוך  מהרטה 

מקערה עמוסת קולו – מאכל אתיופי מוכר.
-לאורך כל הרחוב, נפרשים כרזות של יריב אופ

נהיימר, עליהם כתובת גרפיטי "אופנהיימר יחלק 
את ירושלים". לרגע נדמה שמדובר בהתנכלות של 
פורעים, אך אז מסתבר שהשלטים הגיעו יחד עם 

הגרפיטי ומדובר בגימיק חביב ולא מעבר.
אבי דבוש, שהתמודד לראשות מרצ מול זנדברג 
והסיר את מועמדותו ברגע האחרון, מסתובב בין 
ידיו אחיינית טרייה. כאיש מז -המצביעים כשעל 

רחי שורשי, יליד אשקלון, ואף גבאי בית הכנסת 
-לפי הפרסומים, הוא מצפה לפתוח את שורות המ

פלגה בפני קהלים חדשים. בשיחה עמנו הוא מביע 
משאלה לכהן בעתיד כשר הבריאות.

ויש גם את הצעירה האלמונית, שמזהירה אותנו 
-לא לחשוף את שמה. היא מכתתת את רגליה בש

כנוע מצביעים לטובת המתמודדת גבי לסקי, עו"ד 
מוכרת בחוגי השמאל ופעילת זכויות אדם. "יש לי 
-הכרת הטוב לגבי", היא מסבירה את הלהט. "כש

שאז  אלא  אותי".  שחררה  היא  בהפגנה  נעצרתי 
היא  הנמרצת.  בפעילה  תמים  פחות  חלק  מתגלה 
בכלל לא מצביעה מרצ, היא חברת מפלגת חד"ש 
הליכודניקים  דרך  'הליכוד'  במפלגת  פקודה  וגם 

החדשים...
הלילה יורד, הרוחות מתחזקות, הציבור מתקבץ 
התערו בגני  ניצחון  ומסיבת  התוצאות  -לקבלת 

כה. כעת נותר לראות האם הייתה זו נקודת מפנה 
-חיובית או שמא נעיצת מסמר אחרון בארון הקבו
-רה הפוליטי של המפלגה שבימיה הטובים החזי

קה ב-12 מנדטים.

 במקום הראשון: אילן גילאון 

 בפתח מסיבת העיתונאים. שלטי 'התנועה' מתנוססים בפעם האחרונה

 השלטים ה"מושחתים" 
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אחרי 20 שנה: ציפי לבני פורשת מהפוליטיקה

סוגרים רשימות: 
גנץ, לפיד ובנט נכנסים לישורת האחרונה

קרב פנימי באגודת ישראל: 
צאנז דורשת את המקום החמישי ברשימה

רשימת חוסן לישראל פורסמה, הנציגה החרדית במקום ה-14 ⋅ לפיד הדיח את ילין ולביאוקידם את שטרן ותמנו-שאטה ⋅ 
בנט ושקד במסע רכש בחוגי הימין הדתי ⋅ וברקע: לחץ גובר לאיחוד רסיסי הימין, אורן חזן מקים מפלגה וליברמן מסנן את 

אילטוב ולנדבר

האם גור תקבל שני נציגים ב'אגודת ישראל' על חשבון צאנז? בסיעה המרכזית טוענים: ''צאנז מיוצגת על ידי שלומי אמונים'' 
- בצאנז טוענים מנגד: ''שלומי אמונים לא מייצגים אותנו - אנו חסידות עצמאית וגדולה''

ישראל פריי

בימים  אלה,  שורות  קוראים  שאתם  בזמן 
לוועדת  המפלגות  נציגי  יגיעו  וחמישי,  רביעי 
את  ויציגו  בירושלים  הכנסת  במשכן  הבחירות 
רשימתם. עד הרגע האחרון ירחפו בחלל האוויר 
מיוזמות איחוד וניסיונות ללכד כוחות מימין ומ

שמאל. 
חסר  הנראה  וככל  ביותר  המדובר  החיבור 
הסיכוי הוא בגוש המרכז, בין מפלגות 'יש עתיד' 
של יאיר לפיד לבין 'חוסן לישראל' של בני גנץ. 
מצדו  אך  צפופים  מגעים  התקיימו  השניים  בין 
במיוחד  התאמצו  לא  לשעבר  הרמטכ"ל  של 
השבוע  הציג  לפיד  השווה.  לעמק  להגיע  בכדי 
את יתרונותיו על פני גנץ בניסיון פוליטי של 7 
לשטח.  עמוק  ובחיבור  מפלגה  בהקמת  שנים, 
הוא טען כי גנץ לא מחזיר לו תשובות בנושאים 
מעקרוניים. יחד עם זאת, בסביבת 'יש עתיד' די

ברו על נכונות לקיים רוטציה בין לפיד וגנץ על 
תפקיד ראש הממשלה העתידי.

הרשימה הנוצצת של גנץ

לישראל'  'חוסן  הציגה  שעבר  השבוע  בסוף 
מותל"ם רשימת מצטרפים חדשה, הנוספים לשב

עה שמות שפורסמו שבוע קודם לכן. ברשימה: 
לשעבר,  רעננה  עיריית  ראש   – גינזבורג  איתן 
אסף זמיר – סגן ראש העיר לשעבר שהתמודד 
חולדאי,  לרון  והפסיד  הראשות  על  בבחירות 
משה )מוץ( מטלון, יו"ר ארגון נכי צה"ל וח"כ 
אזורית  מועצה  ראש  שוסטר,  ואלון  לשעבר; 

שער הנגב לשעבר.
היא  ויעלון  גנץ  לרשימת  נוספת  מצטרפת 
עו"ד עומר ינקלביץ, חרדית תושבת בית שמש. 
מהיא בוגרת סמינר וולף בבני ברק, פעילה חבר

ועומדת בראשות מספר מיזמים חברתיים,  תית 
בין היתר ארגון 'אמנות ואמונה', מרכז לאמנות 

ברוח יהודית.
בהצטר היה  גנץ השבוע  המרכזי של  מהרכש 
ניסנקורן למפל יו"ר ההסתדרות אבי  מפותו של 

בברית  ניסנקורן  הזמן האחרון, החזיק  עד  גתו. 
כח משה  'כולנו'  ויו"ר  האוצר  שר  עם  מאדוקה 

לון, בנוסף לערבוב מאסיבי במפלגת 'העבודה'. 
מתפטר  לא  ניסנקורן  כי  הסתבר  יותר  מאוחר 
סופית מההסתדרות ולקח חל"ת בלבד. הערכה 

בממשלה,  בכיר  תיק  יקבל  ולא  במידה  כי  היא 
מהוא לא יאות לכהן כח"כ מן המניין ויחזור לא

רגון העובדים.
במהלך הערב פורסמה הרשימה הסופית של 
ניסנ אבי  יעלון,  בוגי  גנץ,  בני  לישראל:  מחוסן 

קורן, מיקי חיימוביץ, יועז הנדל, מיכאל ביטון, 
הכהן,  פרקש  אורית  האוזר,  צבי  טרופר,  חילי 
פרומן  אורלי  שי,  יזהר  זמיר,  אסף  כהן,  מירב 

ועומר ינקלביץ' )במקום ה-14(. 

כוכבים:  יותר  דתיים,  פחות 
רשימת לפיד

בשפיים,  האירועים  במרכז  חגיגי  באירוע 
רשימתה  את  שני  יום  בערב  עתיד'  'יש  הציגה 
אורנה  הם  ברשימה  החדשים  השמות  לכנסת. 
4( ראש אכ"א לשעבר; רם בן  ברביבאי )מקום 
לשעבר;  המוסד  לראש  משנה   )11 )מקום  ברק 
ויואב סגלוביץ )מקום 12( ניצב בדימוס ומקים 

יחידת להב 433.
מעט  וקודמו  לשדרוג  שזכו  הכנסת  חברי 
אלעזר שטרן,  כהן,  מאיר  הם  הרשימה  במעלה 

פנינה תמנו-שאטו, עופר שלח וקארין אלהרר.
מי שמצאו את עצמם מחוץ לרשימה הם חברי 
מהכנסת חיים ילין ועליזה לביא. ילין, ראש המו

מוערכת  ודמות  לשעבר  אשכול  האזורית  עצה 
מהתוצאה  גם  אכזבה  הביע  הפוליטית,  בזירה 
סיפק שום  ולא  אותי  פיטר  "לפיד  וגם מהדרך. 
"אף  ב'.  לרשת  בראיון  האשים  הגיוני",  הסבר 
כשרי אצלי  יישאר  זה  למה.  לי  אמר  לא  מאחד 

טה קטנה לכל החיים". ילין קיבל הצעה מיו"ר 
'העבודה' אבי גבאי לקבל שריון במקום העשירי 

אך סירב.
דחיקתה של עליה לביא, חברת כנסת דתיה, 
ממסמנת את דחיקתם של הנציגים הדתיים במפ

לגת לפיד. גם שני הדתיים שהצטרפו באחרונה 
הוצבו   - טור-פז  קינלי  ומשה  פרידמן  תהלה   -
לאור  בולטת  זו  עובדה  ריאליים.  לא  במקומות 
מעט  לא  כללה  עתיד'  'יש  רשימת  שבעבר  כך 

חברים דתיים, בהם דב ליפמן ושי פירון.

פיצול בלתי נמנע?

בסוף השבוע האחרון, סיכמו מפלגות 'הבית 

ו'האיחוד  פרץ  רפי  הרב  בראשות  היהודי' 
ריצה  על  סמוטריץ'  בצלאל  בראשות  הלאומי' 
ממשותפת. על פי ההסכם, פרץ יעמוד בראש הר

הבכיר.  התיק  את  יקבל  סמוטריץ'  ואילו  שימה 
יתר הרשימה תחולק בריצ'רצ' עם רוטציות או 
של  למקרה  הנורווגי  החוק  במסגרת  התפטרות 

חוסר שוויון.
לאחר שהצעד המתבקש יצא לפועל, נפתחה 
בגוש:  הנוספות  הצלעות  צירוף  על  המערכה 
'עוצמה יהודית' של מרזל, בן גביר ומיכאל בן 

ארי, ו'יחד' של אלי ישי.
ראש  היה  לאיחוד  הקריאות  על  שניצח  מי 
הממשלה בכבודו ובעצמו, שבאין ספור הודעות 
ששיגר האיץ בצדדים להגיע להסכם על צירוף 
מכולם, בכדי לא לאבד קולות לגוש הימין. במפ

לגות הציונות הדתית פחות אהבו את התערבות 
ישי  לו לשריין את אלי  והציעו  בגזרתם  נתניהו 
נתניהו הסביר  'הליכוד'.  גביר ברשימת  ואת בן 
לא  לליכוד  צירופם  הסקרים,  כל  לפי  כי  מנגד 

תורם לגוש במאומה.
'עוצמה יהודית' כיכבה תקשורתית גם בזכות 
החל  בשמה.  שנקשרו  ומהלכים  ספינים  שורת 
לעמוד  שפטל  יורם  לעו"ד  שהופנתה  מהצעה 
בראשה ועד להצעה לריצה משותפת עם 'יהדות 

התורה'.
מבכדי להפעיל לחץ נוסף, זימן אליו נתניהו לפ

גישה את רפי פרץ, בצלאל סמוטריץ' ואלי ישי, 
נפגש  נתניהו  להגיע.  סירבו  הראשונים  שני  אך 
לבדו.  לרוץ  שלא  בו  והפציר  לבד  ישי  אלי  עם 
על פי הפרסומים, נתניהו הציע מתווה לפיו ישי 
יוצב במקום ספק ריאלי ברשימת הציונות דתית 

תמורת התחייבות לקבלת תפקיד שר.

ליברמן מכין את השטח

לקראת הצגת רשימת 'ישראל ביתנו' לכנסת, 
מהרשימה  מכהנים  כנסת  חברי  שני  "הופרשו" 
ולא יתמודדו בבחירות. בניגוד למודחי מפלגות 
מאחרות, ב'ישראל ביתנו' לא נשמעה מילת ביקו

רת כלפי היו"ר אביגדור ליברמן.
שני הח"כים שלא ימשיכו לכנסת הבאה הם 
כיהן  אילטוב  לנדבר.  וסופה  אילטוב  רוברט 
13 שנה, לנדבר החלה את דרכה בממ  כח"כ מזה

מטעם  כיהנה  ה-17  ומהכנסת  'העבודה'  פלגת 
מישראל ביתנו. לנדבר כיהנה כשרת העלייה והק

ליטה.
בר מבין השמות החדשים הצפויים להשתלב 

שימת ליברמן ניתן למצוא את יבגני סובה, איש 
תקשורת מוכר, ואת אלי אבידר, לשעבר מנכ"ל 

בורסת היהלומים.

מפלגה חדשה לאורן חזן

במקו בטוח  שהיה  נמרץ  ח"כ  חזן,  מאורן 
'הליכוד',  רשימת  בתחתית  עצמו  את  ומצא  מו 
הודיע על ריצתו לכנסת במסגרת רשימת 'צומת'. 
מדובר בשלד מפלגתי של המפלגה אותה הקים 

הרמטכ"ל לשעבר רפי איתן )רפול( ז"ל.
ימין  מפלגת  ל"כל  חזן  קרא  רשת,  בשידור 
אמיתית שלא נכנעת ללחץ האמריקאי, ושטובת 
וחיילי  ישראל  תורת  ישראל,  ארץ  ישראל,  עם 
אני  לדרך,  אליי  להצטרף   - עיניה  לנגד  צה"ל 
צריך  ריאליים.  אותם במקומות  מבטיח לשריין 
להניח את האגו בצד, להפסיק את המלחמה על 

הכסאות ולרוץ יחד".

בנט ושקד מתחזקים

מבין כל הסקרים שנערכים בעת האחרונה, בו
לטת מפלגת 'הימין החדש' ביציבותה. היא זוכה 
כי החלטת  מנדטים שמוכיחים  לפחות לשבעה 
מבנט ושקד לצאת לדרך עצמאית – החלטה בת
מחילה הייתה נראית כסיכון לא מחושב – מוכי

חה את עצמה.
השבוע צירפו במפלגה מספר דמויות נוספות, 
יקשטו  ריאליים חלקם  יוצבו במקומות  שחלקן 
הש בין  ובתמיכתם.  בהשראתם  הרשימה  מאת 

מדרשה  ראש   – שיקלי  עמיחי  החדשים:  מות 
מלמנהיגות ציונית בגליל, רן בר יושפט – משפ

טם וסמנכ"ל פורום קהלת, אורי שכטר, מנכ"ל 
ארגון שורשים צהר, ואלישיב רייכנר – עיתונאי 

וסופר.
השבוע נחשף הסלוגן שילווה את המפלגה: 
מקלדת  טעות  לא  זו  כן,  כן  "יהודישראלימני". 
אלא צירוף צפוף של כל האלמנטים שהמפלגה 
מבקשת לייצג. לפי הודעת הדוברות, "גם סדר 
המפלגה  בוחרי  מרבית  אקראי:  אינו  המילים 
ודתיים  חילונים  וקהל המצביעים הפוטנציאלי, 
ולאחר  כיהודים  כל  קודם  עצמם  רואים  כאחד, 

מכן כישראלים".

אלי כהן

מדרמה פנימית באגודת ישראל: רגע לפני סגי
הג החסידויות  ששלושת  אחרי  הרשימות,  מרת 

דולות גור, ויזניץ' ובעלזא קיבלו נציג ברשימה, 
גם  צאנז,  בגודלה,  הרביעית  החסידות  דורשת 
נציג ברשימה ואת המקום החמישי ברשי מהיא 

'אגודת ישראל', שנכון לעתה מיועד לנציג  מת 

נוסף של חסידות גור, אליהו חסיד. 
מטעם  נוסף  נציג  הצבת  על  זועמים  בצאנז 
לה  בעוד  גור,  חסידות  של  המרכזית'  'הסיעה 
אין כלל נציג ברשימה. בגור, טוענים מנגד, כי 
המאג אמונים'  'שלומי  את  מייצג  אשר  מפרוש, 

והקטנות,  דת בתוכה את החסידויות הבינוניות 
מייצג גם את צאנז. 

טענות  את  דוחים  צאנז  בחסידות  גורמים 

מחסידות גור, כי היא מיוצגת על ידי שלומי אמו
נים ומאיר פרוש וטוענים כי צאנז היא חסידות 
גדולה ועצמאית ומגיע לה נציג בכנסת מטעמה, 
בח מקבלות.  הגדולות  החסידויות  ששאר  מכפי 
מסידות גם מזכירים את המסר שיצא מועידת אגו

דת ישראל כי הייצוג יורחב לחסידויות נוספות, 
וטוענים כי במבחן המעשה המסר לא מתורגם 

לעובדות.  

נכון  מונה  ישראל  אגודת  רשימת  כאמור, 
מטעם  ליצמן  יעקב  את  הגיליון  סגירת  לשעת 
חסידות גור, מאיר פרוש מטעם שלומי אמונים, 
יעקב טסלר מטעם ויז'ניץ, יעקב אייכלר מטעם 
מבעלזא, וככל הנראה אליהו חסיד, אף הוא מח

סידות גור.
ברשימה המאוחדת של יהדות התורה מדובר 

על מקומות 1,3,5,7 ו-9.
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ההכרעה  לרגע  פה  נותרו  ימים  ותשעה  שלושים 
ברחובות  המפגינים  מתפורר.  החוסם  והגוש   -
גם  אך  ההנהגה  נגד  חמיצות  של  תחושה  משדרים 
להם אין תשובה כשהם נשאלים מה האלטרנטיבה.

ולא  היות  מוטעה,  אינו   - שנותרו  הימים  מניין 
בירושלים אלא בלונדון עסקינן. ״אצלכם בישראל 
בניין  מול  מהמפגינים  אחד  אומר  בית״,  בעל  יש 
שונאי  ישראל.  השם  את  שומע  כשהוא  הפרלמנט 
אך  פה,  מאוהביו  רבים  נתניהו 
הוא  כמנהיג  שמו   - באירופה 

סמל ליציבות שכל כך חסרה.
פרישת שבעה חברי פרלמנט 
תופעת  רקע  על  מהלייבור 
וחוסר  במפלגה  האנטישמיות 
המנהיגות שמגלה היו״ר קרבין 
ממחישה   - לברקזיט  בנוגע 
ששורר  הגדול  התסכול  את 

בממלכה המאוחדת.
לסייע  שלא  מתעקש  קורבין 
שמבקשים  החברים  בידי 
לפתוח לדיון את נושא הפרישה 
ובא  שקרב  האירופי,  מהאיחוד 
סדורה.  עבודה  תוכנית  ללא 
ניסיון להוביל מהלך של יציאה 
למשאל עם חדש - נתקל בחוסר 
ראשת  ובזגזוג.  החלטיות 
מצידה,  מיי  תרזה  הממשלה 
העקב  נעלי  קצה  עד  שקועה 
מצליחה  ואינה  הפוליטי  בבוץ 
לגבש הסכם פרישה אלטרנטיבי 

לזה שנדחה בפרלמנט.
39 ימים נותרו לתאריך הסופי 
מהאיחוד  הפרישה  מועד  של 

שעשוי  במה   -
להשליך דרמטית 
על עתיד מדיניות 
והסחר  החוץ 
מתפקדת,  לא  ההנהגה  בריטניה.  של 
ההמונים מפגינים בתסכול. הממלכה 
מי  פעם.  מאי  מפולגת   - המאוחדת 
של  מדי  ארוך  שלטון  על  שמדבר 
נתניהו ומייחל לתקופה שבה הוחלפו 
ראשי ממשלה בישראל כמו גרביים, 
מוזמן לקפוץ לביקור קצר כדי לשנות 

את דעתו.
ההזדמנות  את  זיהה  מצדו  נתניהו 
והוביל לחתימה, ראשונה מסוגה, של 
יחסי סחר בין אנגליה לישראל בתנאי 
איך  ועכשיו תחשבו  השוק האירופי. 
נראים אם המנכ״ל הכושל של  היינו 
חברת הממד החמישי היה מנהל לנו 
שכבר  כפי  העסקיים.  העניינים  את 

הספקנו להכיר הרי שהאיש היה ממריא בשבת בלי 
שותק  נפגש,  מגיע,  שבת,  בערב  תוכניות  להכין 
הטשולנט  את  שבת  במוצאי  לאכול  לכולנו  וגורם 

הפושר שבישל ותוקפו פג.
המציאות בלונדון כאוטית, אך בהשוואה לאזור 
שמש  שטוף  בפארק  כטיול  היא   - תיכוני  המזרח 
לונדונית שהגיחה השבוע מבין העננים כמו בהזמנה 
ולא רק  מראש של המפגינים. קשה לראות מנהיג, 
ישראלי, שמתמודד עם המציאות בצורה טובה יותר 
הפתוחים  תיקיו  הרבים,  חסרונותיו  חרף  מנתניהו, 

וכיסיו הסגורים. 
מהבית  ברקזיט  לנתניהו  לעשות  שמחפש  מי 
תחת  ישראל  פעמיים.  לחשוב  מתבקש  בבלפור 
הנהגתו לפני הכל, גם בפן הפוליטי-מדיני. לא רק 

לפני איטליה, אלא גם לפני בריטניה.

המפסיד מנצח
ליגת  במשחקי  שלב  עוד  בישראל,  ובינתיים 
של  הכרזתו  השבוע.  יוכרע  הפוליטית  האלופות 
של  החוקי  הזמן  תום  לפני  משבוע  יותר  דרעי, 
יוזמת השלום, אומנם הפכה את  המשחק, על מות 
הפנים  בזירה  לשולית  הנוכחי  השבוע  חשיבות 
בתוך  השלום-בית  משחקי  לעיתים  אך  חרדית, 

המפלגות לא פחות מרתקים. 
התורה  ליהדות  ש"ס  בין  בריצ׳רץ׳  לדון  במקום 
הנפשות  עוסקות   - המאוחדת  השלום  ברשימת 
הפועלות בסוגיית הרץ הנוסף של ש"ס שיוצב על 
את  תאמר  החכמים  שמועצת  עד  השח-מט.  לוח 
דברה, גם לציבור המצביעים, מסתבר, יש מה לומר.
אבוטבול  משה  את  שמציב  עיתונות  קו  סקר 
אוריאל  ולאחריו את  )35.7 אחוזים(  כאהוב הקהל 
לא  נלווים.  הסברים  מחייב  אחוזים(,   19.2( בוסו 

שהוא  בוסו  אוריאל  העולה  הכוכב  של  בעניינו 
הבחירות  במערכת  ש"ס  של  הגדול  המנצח 
המקומית והכפיל את כוחה בפתח תקווה, בתוצאה 
שלא הייתה שניה לה בכל רחבי הארץ. אפשר לומר 
שבוסו הוא המועמד היחיד שלא רודף אחר הכיסא 
העובדה  לנוכח  זאת  להבין  ניתן  וגם  בירושלים 
שכסאו בפתח תקווה מרופד בנוחות מרבית. אין זה 
יבוא,  - הוא לא  לו  ויקרא  יפתיע  אומר שאם דרעי 
אך מבחינתו  לא מסרבים,  אף פעם  ולשדרוג  היות 
גם כעת, הכל גן עדן - כמו שנהג לומר איווט )אי 
ואחוז  הגיהנום  שערי  שנפתחו  לפני  בעבר,  שם 

החסימה נראה באזור(.
דווקא  הוא  הסברים  שמחייב  המרתק  הנתון 
שימון  שכמו  אבוטבול,  הנופל  הכוכב  של  בעניינו 
שמש  בבית  האמת  בתוצאות  הפסיד   - חרדי  פרס 

ומנצח בסקרי דעת הקהל.
עוול  גורמת  לומר,  יש  לפרס,  ההשוואה 
)פעמיים  פעמים  שלוש  שניצח  מי  את  לאבוטבול. 
במערכה הקודמת שבה התקיימו בחירות חוזרות(, 
אי אפשר לכנות לוזר, היות ובסיכום כולל הוא וינר 
עיון, שלא לומר  ועדיין, הנתונים צריכים  לא קטן. 
בקלפיות.  שראינו  התוצאות  לנוכח  חוזרת,  ספירה 

איך זה שכוכב נופל - דורך כה מהר למען השם?
ובפער  שבועיים  תוך  שני  בסקר  ומדובר  היות 
מהמסקנה  מנוס  אין  האחרים,  לעומת  משמעותי 
תולה  מהפוליטיקאים,  לכמה  בניגוד  שהציבור, 
את  אישית  באבוטבול  ולא  הפנימיות  במריבות 

האחריות לאובדן העיר. 
זוכר  התוצאות,  ניתוח  לפי  כך  הרחב,  הציבור 
מחילונית  שמש  בית  של  הפיכתה  את  לאבוטבול 
גבה  לא  שמעולם  כאדם  אותו  ומעריך  לחרדית   -
לבבו ולא רמו עיניו - בכל שנותיו כמנהיג מקומי. 
הכנסת  במסדרונות  יום-יומיים  שמסתובב  מי  כל 
המנופחים  הפוליטיקאים  בין  ומהלך 
מחשיבות עצמית, מבין שאין בנמצא 

במשכן כזאת דמות עממית.
אבוטבול אגב, אינו המפסיד היחיד 
בבחירות לרשויות שמבקש להשתדרג 
הטכני  המפסיד  הארציות.  בבחירות 
באלעד, יצחק פינדרוס, הוקפץ למקום 
הרביעי מטעם דגל בכנסת ומן הסתם 
הרשימות,  סגירת  עם  הגומל  יברך 
בחירה  מקדשנו.  בית  שריד  ברחבת 
של אבוטבול ופינדרוס תלמד שדווקא 
שמרבית  החרדיות  המפלגות  ראשי 
בוחריהן אינם משרתים – לא נוהגים 

להפקיר פצועים בשטח.
הנסקרים  מאוויי  הזה  בסופ״ש  אם 
לסכם  יהיה  ניתן  בש"ס,  גם  יתממשו 
והן בש"ס:  התורה  בדגל  ולומר שהן 

המפסיד מנצח.

לונדון מחכה לו

בחירה של אבוטבול 
ופינדרוס תלמד 
שדווקא ראשי 
המפלגות החרדיות 
שמרבית בוחריהן 
אינם משרתים – לא 
נוהגים להפקיר 
פצועים בשטח. אם 
בסופ״ש הזה מאוויי 
הנסקרים יתממשו 
גם בש"ס, ניתן יהיה 
לסכם ולומר שהן בדגל 
התורה והן בש"ס: 
המפסיד מנצח

חוסמים את 
התנועה מול 
הפרלמנט 
בלונדון 
)צילום: אבי 
בלום(

עו"ד אבי בלום, לונדון  בית ספר לפוליטיקה



ללקוחות כללית מושלם פלטינום
 MOXO / BRC / TOVA / NEUROTRAX בדיקות  

בהשתתפות עצמית של 50 ש"ח במכוני ההסדר 
ניתן לבצע שתי בדיקות בתקופת החברות )כולל הזכאות במושלם זהב( | בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום.

מוגש כמידע ללקוחות כללית מושלם

לרשימת המכונים המלאה התקשרו
2700* מכל טלפון

054-8589022דבורה הנביאה 24, בני ברק אבחון דידקטימכון כיוון – גלעד אסתי

J – medical03-7170262מצדה 7, בני ברק בדיקות קשב וריכוז

בכללית קשובים 
לילדים שלכם!

נהנים ממכונים חדשים לבדיקות קשב וריכוז לילדיםלקוחות כללית מושלם בבני ברק,
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אלי כהן

בחרדת קודש ולאחר ציפיה ממושכת התאספו 
ביום ראשון השבוע חברי מועצת גדולי התורה 
המועצת  נשיא  של  במעונו  התורה'  'דגל  של 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, לכינוס מיוחד 
הבחירות  לקראת  לדרך  היציאה  על  הוכרז  בו 

לכנסת.
ח"כ  התורה"  "דגל  יו"ר  בדברי  נפתח  הכינוס 
הגורלית  המערכה  על  עמד  אשר  גפני,  משה 
בנושאי  הנאמנה,  היהדות  לפתחה של  הניצבת 
על-פי  גיור  השבת,  מאבק  הטהור,  החינוך 
המערבי,  ובכותל  ברפורמים  המאבק  ההלכה, 
כחוט  הוא  לרע  הטוב  בין  "ההבדל  בג"צים. 
כמה  אם  היא  המרכזית  השאלה  השערה, 

מנדטים נבוא לבחירות".

מפעמים  "בשונה  כי  בדבריו,  הדגיש  עוד 
הרשימה  מחלוקת,  שאין  במצב  אנו  קודמות, 
וכך  החלטה  כל  ישראל,  אגודת  עם  שוויונית 
על  הכל  אחד-אחד,  יתקבלו  התפקידים  גם 
עיקריות,  הן  לפנינו  המטלות  שוויוני.  בסיס 
ביום  כבר  הרשימה  את  להגיש  מתכוונים  אנו 
פעלנו  הקדנציה  כל  במהלך  להגשה.  הראשון 
על  נפשות  בסכנת  עומדים  אנו  ובשת"פ,  יחד 

היידישקייט והולכים יחד לקדש שם שמים".
הישיבה  ראש  מרן  נשא  המרכזי  המשא  את 
בנציגות  "הצורך  כי  שאמר  אדלשטיין,  הגר"ג 
בשביל  הכרחי  זה  מקודם,  הזכירו  כבר  גדולה 
לכן  הכל-הכל,  ויהדות, שבת,  חינוך  ענייני  כל 
יש חיוב גמור על כל אחד ואחד להשפיע שיהיו 
יותר משתתפים בבחירות ולהצביע לרשימה ג' 
של דגל התורה ואגודת ישראל – יהדות התורה, 
כדי להרבות את הנציגות, וחוץ מהתועלת שיש 
יהודים שהם 'משה  זה קידוש השם שיש  בזה, 

אמת ותורתו אמת', זה העיקר".
ישיבת  ראש  אזרחי,  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון 
"עטרת ישראל", הדגיש במשאו: "אנו צריכים 
צריך  התורה  עפ"י  התורה,  עפ"י  לעשות 
החשבונות,  את  לעזוב  צריכים  יורוך',  'אשר 
יורוך',  אשר  'ככל  הוא  חשוב  הכי  החשבון  כי 
למה  החשבון  את  גם  יודעים  ש'יורוך'  משום 
לעשות את החשבון הזה. צריכים שבעולם ידעו 
ישק  ישראל, על פיהם  גדולי  זז בלי  שדבר לא 
כאן  ככולו,  שרובו  מדברים  לא  וכאן  דבר,  כל 

זה כולו ממש".  
משא מיוחד נשא הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי, 
ראש ישיבת פוניבז', אשר הדגיש במשאו: "יש 
לנו זכות לדעת את רצון ד' על-ידי גדולי הדור 
ד'  רצון  את  יודעים  והם  התורה  גדולי  שהם 
ככל  לשמוע  שחייבים  פשוט  וממילא  האמיתי 

אשר יורוך". 
על-ידי  ה'מועצת',  החלטות  הוקראו  זה  בשלב 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  מועצגה"ת  מזכיר 
הרשימה  סדר  גם  ובהן  ברק,  בני  העיר  ראש 

מטעם דגל התורה )ראה בהמשך(.

החינוך  מנכ"ל  שהעביר  במכתב  כי  יצוין 
העצמאי, הרב אליעזר סורוצקין, קודם הכינוס, 
"בשל  כתב:  גפני,  ח"כ  התורה"  "דגל  ליו"ר 
חשיבות התפקיד שאני נושא בו בראש מערכת 
החינוך  מערכת  על  והמקרין  העצמאי  החינוך 
החרדי כולה, וזאת בנוסף לתפקידי בלב לאחים, 
דווקא  אמשיך לשאת בעול בשליחות האדירה 
בתפקידים אלו. בטוחני כי ימצאו שלוחי דרבנן 
ראויים אשר יכולים יהיו לשאת בתפקיד כידם 
ולשמש  שליט"א  ישראל  גדולי  של  הארוכה 
סורוצקין  הרב  פרש  בכך  התורה",  דגל  כנציגי 

ממקומו ברשימה.

ההחלטות
גדולי  "מועצת  שפורסם:  ההחלטות  נוסח 
א'  אדר  י"ב  ראשון  יום  היום  מתכנסת  התורה 
הקרובות  הבחירות  לקראת  ברק  בבני  תשע"ט 
ביום שלישי ד' ניסן תשע"ט. מועצגה"ת מחזקת 
את ידי נציגי יהדות התורה בכנסת העומדים על 
וקוראת  הקדושה,  בארצנו  כאן  התורה  משמר 
לבני  לאפשר  והממשלה  מהכנסת  ומבקשת 
לשקוד  בתורה,  לעסוק  שרוצה  מי  וכל  התורה 

על תלמודם ללא הפרעות כי בנפשנו הדבר. 
את  להפסיק  ומבקשת  קוראת  "מועצגה"ת 

הקדושה  בארצנו  השבת  בקדושת  הפגיעה 
ולפעול למען חיזוק שמירת השבת. מועצגה"ת 
הישיבות  ומנהלי  ראשי  ידי  את  מחזקת 
והכוללים, וקוראת לתומכי התורה להגביר את 

תמיכתם בלומדי התורה.
"מועצגה"ת ממנה את הרב משה גפני, הרב אורי 
פינדרוס,  יצחק  הרב  אשר,  יעקב  הרב  מקלב, 
הרב אליהו ברוכי, הרב דוד אוחנה והרב יצחק 
הבאה  לכנסת  הרשימה  מועמדי  להיות  רייך, 

ומברכת אותם שיזכו להרבות כבוד שמים. 
"מועצגה"ת מחזקת את ידי העוסקים להצלחת 
בבחירות  והשבת  התורה  יהדות  רשימת 
ולכל  התורה,  דגל  לנציגי  וקוראת  הקרובות, 
מי שיכול להשפיע ולפעול להרבות המצביעים 
מקדשים  והמצביעים  הפועלים  וכל  'ג',  עבור 

שם שמים בפעולתם.
ותלמידי  האברכים  לכל  פונה  "מועצגה"ת 
להתחזק  בבקשה  הציבור  ולכלל  הישיבות 
בעניינים  ולהיזהר  התורה  בלימוד  בהתמדה 
לזכותנו  יעמדו  אשר  לחברו,  אדם  בין  של 
עיני כל ישראל נשואות  ולהצלחתנו בבחירות. 
ובתקוה  לגאלנו  שיחיש  עולם  לבורא  בתפילה 
שאור חדש על ציון תאיר והי' השם למלך על 

כל הארץ".

כינוס היסטורי של ה'מועצת' – לראשונה בבית מרן שר התורה • בהחלטות: רשימת 
דגל לכנסת – גפני, מקלב, אשר ופינדרוס • בהמשך שובצו חברי המועצה מפתח 
תקווה וטבריה, ברוכי ואוחנה, בתמיכה על מאבקם בראש עיר עוין ליהדות התורה

ה'מועצת' התכנסה בבית מרן שר התורה
בהתאסף ראשי עם 

ברי המים תמי 4 במחיר מיוחד!

להזמנות: 6729* מוקד סמייל: 073-7802861

בר המים תמי Primo 4 במסלול הכל כלול לשנה 2,184 ₪ )במקום  ₪2,520( 
מסלול הכל כלול ל-3 שנים 3,600 ₪ )במקום 3,960 ₪( 

*תקף לרכישה עד 30.09.19 *יש להזדהות כלקוח מרכנתיל ולשלם בכרטיס אשראי מרכנתיל סמייל
*ללא כפל מבצעים והנחות למעט הנחת מרכנתיל סמייל *הבנק אינו אחראי להתחייבויות הספק על פי פרסום זה

הנחה4%
במעמד החיוב

ובנוסף
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חנוך זיידמן
מנהל אגף תשתיות ופיתוח



ט"ו אדר א' תשע"ט 282820/2/19 בני ברק

קרב לוהט: נציג 'הבית היהודי' מבת ים 
מול יו"ר ש"ס פתח תקווה

הרחק מעין הציבור מתלהט הקרב על אחד התפקידים הנחשקים בשלטון המקומי: יו"ר פורום הסגנים • מועמדים בולטים: היו"ר המכהן אורי בוסקילה ומ"מ 
ראש עיריית פ"ת אוריאל בוסו • הבחירות שאמורות היו להתקיים ביום חמישי נדחו והמשחק נפתח מחדש • כל הפרטים

ישראל פריי

סג פורום  יו"ר  תפקיד  על  מתפתח  חדש  קקרב 
בי מקומיות  רשויות  ראשי  מקום  וממלאי  קנים 

שראל. מדובר בתפקיד רב כוח ועתיר השפעה, 
בראשות  המקומי  השלטון  מרכז  תחת  הפועל 
המכהן,  היו"ר  לכתר:  הטוענים  ביבס.  חיים 
איש 'הבית היהודי' וחבר מועצת עיריית בת ים, 
אורי בוסקילה, ומ"מ ראש עיריית פתח תקווה 

אוריאל בוסו.
הנותנת  מרכזית  במה  מהווה  הסגנים  פורום 
מכל  מקום  וממלאי  ערים  ראשי  לסגני  מענה 
שו באמצעים  כוחם  את  וממנפת  הארץ  קרחבי 
בה שנתיים  ימי השתלמות  עורך  הפורום  קנים. 

אליהם  המקומיות,  הרשויות  בכירי  שתתפות 
משרדי  ונציגי  כנסת  חברי  שרים,  נוהרים 

הממשלה.
מי שמכהן בתפקיד מזה קרוב לעשור הוא אורי 
קבוסקילה, חבר מועצת עיריית בת ים, זאת למ

בתפקיד  החזיק  לא  האחרונה  שבקדנציה  רות 
סגן ראש עיר.

יציאה  על  הפורום  הודיע  קצרה,  תקופה  לפני 
בוסקילה  של  נצחונו  לכאורה  בהם  לבחירות, 
היה מובטח. אלא שאז החליט להיכנס לתמונה 
יו"ר ש"ס פתח תקווה אוריאל בוסו, שכבר החל 
לסגור קצוות עם ראשי מפלגות על תמיכה בו. 
קיצוין כי בוסו התמודד בעבר הרחוק מול בוס

קילה והוא מכהן כיום כמ"מ היו"ר.

הנוכחי  הפורום  הרכב  בוסו,  לטענת 
הוא  מכך,  ויתרה  סיכוי  לו  מעניק  לא 
קלא משקף את הנציגים ברשויות. לט

ענתו, הבחירות נקבעו בחופזה, מבלי 
שניתנו לעיריות - שרק לאחרונה כוננו 
לשל הצטרפות  על  להודיע   - קמחדש 
קטון המקומי, כמו גם סגנים רבים חד
שים שכלל לא היו מודעים לבחירות.
בפו להשתתף  הזכות  עבור  כי  קיצוין 

אגרה  לשלם  צריכה  עירייה  כל  רום, 
ראש  סגן   .₪ כ-3,000  בסך  שנתית 
קעיר שהעירייה בה הוא מכהן לא מש

יכול להתמודד אישית תמורת  תתפת, 
אגרה צנועה של 150 ₪.

הסגנים  פורום  מונה  להיום,  נכון 
אם  מקום.  וממלאי  סגנים  כ-120 
את  לפתוח  בוסו  של  דרישתו  תתקבל 
השורות, לרענן את החברים ליידע את 
ולתת להם הזדמנות שווה, הרי  כולם 
שהפורום אמור לכלול כ-400 חברים.
הסג פורום  יו"ר  לתפקיד  קהבחירות 

חמישי  ביום  להתקיים  היה  אמור  נים 
בוסו  פנייתו של  אלא שלאור  הקרוב, 

למרכז השלטון המקומי, הוציא המנכ"ל שלמה 
דולברג מכתב לבוסקילה בו הוא נדרש לדחות 
הק בימים  כי  לידיעתי  "הובא  הבחירות.  קאת 

הסגנים.  בפורום  בחירות  הליך  מתוכנן  רובים 
פניות  וגורר  רבות  מחלוקות  מעורר  זה  הליך 

להתערבותנו", כותב דולברג.
ללא  מקודמות  "הבחירות  המנכ"ל,  לדברי 
הכללים  התאמת  וללא  הפורום  תקנון  הסדרת 
במכ דורש  הוא  המקומי".  בשלטון  קלמקובל 

העניין,  להסדרת  עד  הבחירות  את  לדחות  תבו 
כשהוא מצרף איום: באם הדרישה לא תיענה, 
יחסיו עם פו קינתק מרכז השלטון המקומי את 

רום הסגנים ויקים פורום חלופי ומתחרה.
לד להיענות  הסגנים  בפורום  נאלצו  קלבסוף, 

עבר  כעת  הבחירות.  דחיית  על  והודיעו  רישה 
הקרב למגרש המשפטי, כשכל אחד מהצדדים 
קינסה לקבוע קריטריונים להגדלת/צמצום הנצי

אלו  והם  בפורום,  להשתתף  זכאים  שיהיו  גים 
שיכריעו את גורל הבחירות.

כל המערכונים שהם עושים

חשיפת 
'קו 

עיתונות'

בטקס מרגש הוסמכו 789 רבנים ודיינים

אלי כהן

אלפי רבנים ובני משפחותיהם התכנסו ביום שני 
היסטורי  לכנס  הצהריים  אחר  בשעות  השבוע 
לישראל  הראשית  הרבנות  שערכה  רושם  ורב 
רבנים,  ל-789  הסמכה  תעודות  הענקת  לרגל 
קרבני עיר ודיינים. מעמד שנערך לראשונה במר

כז הקונגרסים בבנייני האומה בירושלים.
ואחוזי  הנבחנים  הגידול המבורך במספר  לאור 
ההצלחה הגבוהים, ובמטרה לפאר ולהגדיל את 
עולם הרבנות, ערכה הרבנות הראשית לישראל 
בו הוסמכו  כנס ההסמכה השנתי  לראשונה את 
 - בקודש  לשמש  ודיינים  עיר  רבני  רבנים,   789
אלפי  בהשתתפות  בירושלים,  האומה  בבנייני 

בני המשפחות הנרגשים.
קאת בימת הכבוד החגיגית והמרשימה פיארו הר

הגר"י  לציון  הראשון  לישראל,  הראשיים  בנים 
הגאונים  הרבנים  עם  יחד  לאו,  והגר"ד  יוסף 
הדיינים  וכן  הראשית  הרבנות  מועצת  חברי 
הגאונים חברי בית הדין הגדול וראשי אבות בית 

הדין, יחד עם מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל 
משה דגן והשר לשירותי דת ח"כ יצחק ועקנין. 
בטקס המרגש נטלו חלק גם רבני ערים, דיינים, 
קראשי ישיבות וכן אלפי בני משפחותיהם הנרג

שים של הרבנים מקבלי התעודות והוא לווה על 
מוזיקליים  רגעים  שהעניקה  ילדים  מקהלת  ידי 

מרגשים.
ואמר:  הרבנים  את  בירך  יוסף  הגר"י  הראש"ל 
התווך  עמודי  התעודות  מקבלי  הרבנים  "אתם 
כל תלמיד חכם שהערב מקבל  הדור הבא.  של 
קתעודה, צריך לדעת גם את 'הטור החמישי' ולה
קבין דבר מתוך דבר כשהוא נשאל שאלות בהל

כה, ולדעת מה עומד מאחורי השאלה. אני מברך 
ההלכה  את  לפסוק  תדעו  השם  שבעזרת  אתכם 
הראש"ל  סיים  ידכם",  תחת  תקלה  תצא  ושלא 

את ברכת הדרך למאות הרבנים הנרגשים.
בתי  נשיא  לאו,  הגר"ד  דברים  נשא  מכן  לאחר 
התעודות  מקבלי  לרבנים  שפנה  הרבניים,  הדין 
והדריך אותם: "אנו סמוכים ובטוחים כי לאחר 
קעמל בתורה ותעודה כזאת וודאי שיישמעו דב

ריכם. אך ככל שאדם עולה ומתעלה - הזהירות 
נדרשת יותר. בסיום דבריו הוסיף הגר"ד מילים 
קחמות לרעיותיהם של הרבנים שנכחו אף הן במ

עמד, שבזכותן הגיעו הבעלים למעמד המכובד 
של קבלת תעודות ההסמכה.

משה  הרב  לישראל,  הראשית  הרבנות  מנכ"ל 
הברוכה  פעילותה  את  הנוכחים  בפני  סקר  דגן, 
של הרבנות הראשית לאורך פעילותה במשך 98 
שניים  פי  של  עלייה  חלה  השנה  כי  וציין  שנה 
במהלך  שעברה.  לשנה  ביחס  הנבחנים  במספר 
ובני  דבריו שיבח את הרבנים מקבלי התעודות 
מע את  להעצים  שואפים  "אנו  קמשפחותיהם: 
הד הכלים  את  לכם  ולהעניק  כמנהיגים  קמדכם 

רושים על מנת שתוכלו לתת מענה, עצה וכיוון 
לקהילותיכם."

יצחק  גם השר לשירותי דת ח"כ  בירך  בהמשך 
התורה  עמל  את  וציין  המשתתפים,  את  ועקנין 

הנדרש כדי להגיע ליום הנשגב הזה.
קהרבנים מקבלי תעודות ההסמכה הנרגשים הור

)תואר  יורה"  "יורה  תעודת  מקבלי  מ-560  כבו 

לתואר  במעמדו  המקביל  לרבנות,  הסמכה 
 168 שכונות,  לכהן כרבני  המוסמכים  ראשון( 
מקק  69 וכן עיר,  כרבני  לכהן  שהוסמכו   רבנים 

לדיינות  )תואר הסמכה  ידין"  "ידין  בלי תעודת 
המקביל במעמדו לתואר שני( המוסמכים לכהן 

כדיינים.
לכ בריקודים  הנוכחים  פתחו  הדברים  קלאחר 

בודה של תורה ולכבוד האירוע המרגש וניגשו 
לקבל את תעודות הסמכה הנחשקות, החתומות 
על ידי הרבנים הראשיים לישראל מידי הרבנים, 
ודייני  הראשית  הרבנות  מועצת  חברי  עם  יחד 

בית הדין הגדול.
המעמד  היה  "גדול  כי  סיכם  המשתתפים  אחד 
של  המרשימה  התחושה  תורה.  של  לכבודה 
קמאות תלמידי חכמים שלמדו כולם על מנת לה

רביץ תורה והלכה ברבים והתכנסו יחדיו לקצור 
ואחד  אחד  כל  בזכרון  נחקקה  עמלם,  פרי  את 

מבאי המעמד".

צילום: יעקב כהן – לע"מ / אושרת ראובן

מעמד היסטורי ברבנות הראשית לישראל:
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משנכנס אדר מרבים במבצעים!!!
מגבות פנים

100% �ותנה
שישיית �וסות  ספה קטנה

מפיונים צבעוניים
10 חבילות

מראה מעוצבת

�וסות קרטון
8 יחי� במארז 

4 �ח�� 50&  רק 9.90 3& רק 9.90&

 רק 10&

10 חב� רק 10&

 רק 39.90&
במק�� 79.90&

ספה קטנהספה קטנה

 רק  רק  רק  רק 339.909.90&

מראה מעוצבתמראה מעוצבת

1 &מארז 50 נרות

מחלקת התאורה 
נפתחה לציבור

 במחירים חסרי תקדים
המלאי מוגבל. כל הקודם זוכה!
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מחלקת התאורה והביגוד בסניף אחיעזר בלבד!
תאורת אמבטיה לד

 מבית נסקו
ספוטים לד 

שקוע גבס

שלשיה לחדרי ילדים 

תאורת גינה וחצר

שקועי קיר

רק 29&

רק 49&

החל מ - 29&החל מ - 5&

החל מ - 29&
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ט"ו אדר א' תשע"ט 323220/2/19 בני ברק

"זריזים מקדימים": קוקה קולה כשרה לפסח
כמדי שנה – יותר מחודשיים לפני החג הוכשרו כל קווי הייצור במפעל קוקה-קולה בבני ברק לפסח תשע"ט, במטרה לספק גם השנה משקאות בהכשר 

מהודר לפסח לישראל ולקהילות היהודיות ברחבי העולם 

אלי כהן

מועד  מבעוד  נערכת  ישראל  קוקה-קולה 
ומכשירה את קווי הייצור לפסח, כדי לספק את 
למשקאות  ובעולם  בארץ  הגדולים  הביקושים 

בהכשר מהדרין.
ויד  בנו  לנדא,  יצחק  הרה"ג  במעמד:  נכחו 
כץ  יהודה  הרב  לנדא,  הגרמי"ל  של  ימינו 
והאחראי  לנדא  הגרמי"ל  של  לשכתו  מראשי 
מטעמו על הכשרות בחברת קוקה-קולה, הרב 
של  הכשרות  במערכת  ראשי  מפקח  כהן  משה 
הגרמי"ל לנדא, הרב רפאל דרנגר מנהל משרד 
וממונה  פוסק  רב  נשר  בנציון  הרב  לנדא,  הרב 
הרב  תל-אביב,  ברבנות  הכשרות  במחלקת 
בועז הלוי מפקח ראשי ברבנות תל-אביב, הרב 
בנציון פרידמן מנהל מחלקת כשרות תל-אביב 
והרב אברהם שטיצברג– האחראי על הכשרות 

בחברת קוקה- קולה ישראל.
בראל  אלי  קיבלו  שליט"א  הרבנים  פני  את 
דורון  ברק,  בבני  קוקה-קולה  תפעול  -סמנכ"ל 
מיכאל  והתהליכים,  הטכנולוגיה  מנהל   - וולף 
ארנון  קונצרני,  שיווק  מטה  מנהל  גורדון- 
וולדימיר  לוגיסטיקה,  מחלקת  מנהל  אסף- 
וול- מנהל אולם סגול , נח חג'בי- מנהל מכשור 
ושמעון  סירופ  חדר  מנהל  אדטו-  דוד  ובקרה, 

דברשווילי- מנהל המשק.
קבוצת  דובר  סגיס  תומר  הנחה  המעמד  את 
דבריו  את  שקישר  ישראל,  קולה  קוקה-קולה 
בפרשת  לבו"  ידבנו  אשר  איש  "כל  לפסוק 

תרומה, )פרשת השבוע במעמד ההכשרה(: 
"פרשת תרומה נסמכת לפרשת משפטים, כי רק 

ומה  מותר  ת' מה  ועד  מא'  לומדים  אנו  כאשר 
שהיא  תרומה  לתת  יכולים  אנו  אז  רק  אסור, 
הכשרת  של  הזה,  הגדול  ביום  לגמרי.  טהורה 
את  תורם  כאן  ואחד  אחד  כל  לפסח,  המפעל 
חלקו בצורה מושלמת, וכשנותנים משהו מכל 
הלב – התוצאה מדברת בעד עצמה, בדגש על 
התוצר הסופי המגיע לצרכנים בארץ ובקהילות 

היהודיות ברחבי העולם".
דבריו  את  הוא  אף  פתח  לנדא  יצחק  הרה"ג 
כסף  "זהב,  תרומה:  פרשת  השבוע,  בפרשת 
שלוש  על  מרמזים  ישראל  בני  שנתנו  ונחושת 
צדקה  שנותן  אדם  צדקה:  בנתינת  דרגות 
כשהוא חולה, נראה שאין לו סיכוי והוא צריך 
פחד,  של  בזמן  צדקה  נתינת  מרובות,  זכויות 
נתינה בלי לצפות  ביותר היא  והדרגה הגבוהה 
לתמורה. שלבי הכשרות בקוקה-קולה מקבילים 
לא  אולי  שהמשימה  נראה  היה  בתחילה  לכך: 
עוזו  במלוא  המשיך  אבא  אבל  להשגה,  ניתנת 

לשלב  שהגיע  עד 
שמערך הכשרות פועל 
בצורה  רבות  שנים 

מושלמת".
נשר,  ציון  בן  הרב 
דברים:  הוא  אף  נשא 
"בפרשה נאמר "ויקחו 
כשאדם  תרומה".  לי 
הוא  גשמי,  דבר  נותן 
מרגיש ש'לקחו ממנו', 
שאינה  בנתינה  אבל 
לאדם  יש  גשמית, 
סיפוק עצום כשהצליח 
למישהו".  לעזור 

ועל  הכשרות  מערכת  על  לנוכחים  סיפר  הוא 
הפסח,  הלכות  על  בהקפדה  הרבה  ההשקעה 
של  ההדוק  הפעולה  שיתוף  את  לשבח  וציין 
הנהלת קוקה-קולה ישראל עם מערכת הכשרות.
הרבה  המורכבות  על  סיפר  כץ  יהודה  הרב 
המהלך  של  תחילתו  לפסח.  ההכשרה  בתהליך 
ובהמשך  בחו"ל,  המפעלים  של  בהכשרתם 
במפעל בבני ברק. "יש לברך את הנהלת החברה 
על המסירות הרבה וכן את העובדים במחלקות 
שבזכותה  דופן  יוצאת  הירתמות  על  השונות 
הגענו לרגע החשוב הזה" וציין כי 'זה המפעל 
בארץ  המשווק  בעולם  קוקה-קולה  של  היחיד 

תוצרת בהשגחת מהדרין מלאה'.
קוקה-קולה  של  התפעול  סמנכ"ל  בראל,  אלי 
ההכשרה  "אירוע  כי  בדבריו  ציין  ברק,  בבני 
הוא אירוע שיא מבחינתנו. האירוע הזה מסמל 
המהודרת  הכשרות   – חשובה  ציון  נקודת 
בכך  רואים  אנו  לפסח.  מתפשרת  והבלתי 

שליחות, לאפשר למשפחות בארץ ובכל העולם 
ליהנות גם בפסח תשע"ט מקוקה-קולה מהדרין 

שבמהדרין".
נס במהלך האירוע  הנהלת החברה העלתה על 
את פועלו של הרב אברהם שטיצברג, האחראי 
על הכשרות בחברה על מסירות הנפש, הייעוץ 

וההדרכה, והכל בדרכי נעם.
דקדוקי  בכל  ההכשרה,  תהליך  השלמת  עם 
בבני  במפעל  הייצור  קווי  הנדרשים,  הכשרות 
ברק עובדים במלוא התפוקה עם צוות משגיחים 
הנמצא במקום על מנת לספק את הביקוש הרב 
לענג  והתפוצות  הארץ  ליהודי  לאפשר  וכדי 
המשקאות  מיטב  עם  הבעל"ט  הפסח  חג  את 
המהודרת  בכשרותו  לפסח  למהדרין  הכשרים 
ורבנות  ברק  בני  העיר  רב  לנדא  הגרמי"ל  של 

ת"א.

צילום: שגיא שלפר

בחסות משרד ממשלתי: 
קורס לחרדים במרכז רפורמי

 "הציבור החרדי לא מתפשר במקצועיות"

מדריכים חרדים בעמותות לבעלי מוגבלויות הופתעו לגלות כי המקום אליו הוזמנו 
לעבור הדרכה לקבלת תעודת 'מטפל מוסמך', הוא לא פחות ממרכז רפורמי • 

במשרד העבודה והרווחה מיהרו להתנצל ומבהירים: "זו הייתה טעות שנעשתה בתום 
לב. המשרד מחפש בנין חלופי שיתאים לכלל המדריכים הרשומים לקורס"

ריאיון עם ד"ר רוית נחום – רופאה מומחית במערך המיילדותי שיבא, תל השומר

אלי רובין

המטפלות  בעמותות  חרדים  מדריכים 
בילדים ומבוגרים בעלי מוגבלויות שונות, 
'ביה"ס  ידי  על  הדרכה  לקורס  שהוזמנו 
לשירותי  עובדים  להכשרת  המרכזי 
הרווחה,  משרד  מטעם  שפועל  הרווחה' 
בו  המקום  כי  השבוע  לגלות  הופתעו 
לא  הוא  הדרכה  את  לעבור  אמורים  הם 
פחות מ'מרכז רפורמי' הנוגד את השקפת 

עולמם.
המדריכים  את  להעביר  שנועד  הקורס 
לבעלי  השונות  הסיוע  בעמותות 
תעודת  לקבל  שביקשו   - מוגבלויות 
אמור   - מיוחד  בחינוך  מוסמך'  'מטפל 
'מבקשי  קהילת  בבית  להתקיים  היה 
מרכז  בירושלים,  עגנון  ש"י  ברחוב  דרך' 
בסיוע  נעשית  פעילותו  כי  שמצהיר 
מתקדמת  יהדות   – הרפורמית  'התנועה 

בישראל'.
מטעם  האחראיים  הקורס  התחלת  קודם 
ושיחות  ראיונות  קיימו  הרווחה  משרד 
זומנו אל  אישיות עם המדריכים, כשאלו 
השבוע  במהלך  הנ"ל  הרפורמי  המרכז 
אמור  שהיה  הקורס  לקראת  האחרון, 

להתקיים במקום בחודש הקרוב
בשיחה עם 'קו עיתונות' מספר חיים, אחד 
ראיון  לצורך  למרכז  שהגיע  המדריכים 

במקום  להדרכה  אותנו  "זימנו  והיכרות: 
שנקרא 'מבקשי דרך'. הגעתי למקום והוא 
היה נראה לי קצת מוזר בצורת בנייתו, אך 
כשבאתי  ונכנסתי.  הרבה  התעמקתי  לא 
בכמה  נתקלתי  לתדהמתי  משם,  לצאת 
על  והכריזו  שם  תלויות  שהיו  מודעות 

פעילות בניחוח רפורמי".
"במודעות הוכרז על קבלת שבת בשירה 
מודעה  גם  כמו  מוסיקאלי,  ובליווי 
במקום  שתתקיים  'תפילה'  על  המכריזה 
בשבת בבוקר, כאשר מי שתתכבד בקריאת 
ההפטרה היא אחת מנשות הקהילה ובדבר 
חיים לתאר.  הוסיף  נוספת",  אישה  תורה 
"איך עושים קורס לחרדים במקום שנוגד 

את השקפת עולמנו, איפה הרגישות?".
ממשרד העבודה והרווחה נמסר בתגובה, 
הנעימות  אי  על  מתנצל  "המשרד  כי 
טעות  הייתה  זו  למדריכים.  שנגרמה 
המשרד  אלו  בימים  לב,  בתום  שנעשתה 
לכלל  שיתאים  חלופי  בנין  מחפש 
במשרד  לקורס".  הרשומים  המדריכים 
אחראי  אינו  המשרד  כי  להדגיש,  ביקשו 
במקום  הראיונות  לקיום  ישיר  באופן 
הנ"ל אלא בית הספר שאחראי לכך מטעם 
המשרד ואלו נעשו בתום לב ובלי כוונה 
כשבעקבות  חלילה,  ברגשות  לפגוע 
הפנייה ההדרכות בפועל לא יתקיימו שם 

אלא במקום חלופי.

הילה פלח

ספרי לנו על הקשר שלך עם המגזר החרדי:
בבני  עובדת במרפאות  למעלה מעשור שאני  כבר 
ברק, באשדוד ואפילו במודיעין עילית. אני פוגשת 
הנשים  באגף  בעבודתי  גם  החרדיות  הנשים  את 
בשיבא –תל השומר. אני יכולה לומר שאני אוהבת 
אותן! הן כולן קשובות מאד, יש להן כבוד לזולת 
והרבה אמונה ורצון להצליח. אני מתפללת שאזכה 

להיות השליחה הטובה לכל אחת, בכל מקרה. 
לדעת  המקצועית  הרפואה  בין  ממשקים  ישנם  האם 

תורה והלכה?
ממש,  קודש  עבודת  שהיא  שלנו,  העבודה  כל 
תורה  דעת  עם  פעולה מלא  תמיד בשיתוף  נעשית 
וכל אחת יכולה להתייעץ עם הרב המקובל עליה. 
פעם אף זכיתי והתקשר להתייעץ איתי הרב וואזנר 
זצ"ל בעניין של מטופלת מסויימת. בנוסף, אצלנו 
בשיבא מוטמע במערכת מענה הלכתי של רב פוסק, 
הרה"ג צבי פורת, שנמצא זמין כל העת לתת מענה 
החרדי  שהציבור  חושבת  אני  שאלה.  לכל  מיידי 
אינו מתפשר על רמה מקצועית וגם הרבנים מעורים 
ולכן  לרפואת האשה  הנוגעים  העניינים  בכל  מאד 
שיתוף הפעולה ההדדי הוא גורם חשוב מאד בכל 

תהליך טיפולי.
האם לרפואה יש פתרונות לכל מצב?

בד"כ  כשורה,  והולך  בסדר  כשהכל  עקרונית, 
כאשר  אך  מיוחדות.  בבדיקות  צורך  מתעורר  לא 
טבעי  באופן  מתרחשים  לא  מסויימים  תהליכים 
ועצמאי, אנחנו בשיבא מציעים מערך רחב שנותן 
מענה מקצועי ברמה הגבוהה ביותר במגוון בדיקות 
וטיפולים – והכל בהתאמה לדרישות ההלכה ותוך 
לנו  יש  בין הרופאים לרבנים.  שיתוף פעולה מלא 
כאן צוות פרופסורים מהשורה הראשונה, וכל אחת 
יכולה לבחור את הרופא האישי שיטפל בה, יש כאן 

מעבדה מדהימה וב"ה גם התוצאות משביעות רצון 
ומשמחות ומביאות אור ושמחה למשפחות רבות.

שתפי אותנו בסיפור מרגש אחד
לפי כ-4 שנים הגיעה אלי למרפאה בבני ברק אישה, 
לה  הצעתי  ארוכות.  שנים   8 כבר  לילדים  שמצפה 
שלה  שלמקצועיות  בשיבא,  שלנו  למרפאה  לבוא 
אין אח ורע, וב"ה אחרי שנה אחת- היא ילדה בן 
לי עוגה למרפאה. כשקיבלתי את העוגה,  ושלחה 
שגם  נוספת  אישה  המתנה  בחדר  ישבה  בדיוק 
את  לה  נתתי  לילדים.  שנים   8 כבר  מצפה  היא 
והסיפור  הגדולה  על השמחה  לה  וסיפרתי  העוגה 
שמאחוריה. איחלתי לה שבע"ה גם היא תשלח לי 
עוגה בעוד שנה. האישה הזו, שכבר עברה לא מעט 
ניסיונות שלא צלחו במרכזים הרפואיים הפרטיים, 
הגיעה לשיבא, וב"ה אחרי שנה נולד לה בן! אני 
באמת מרגישה שזו זכות גדולה ללוות נשים בדרך 
אומרות  אנחנו  רבות  פעמים  הזה.  הגדול  לדבר 
תהילים יחד וגם אני באופן אישי מתפללת כל הזמן 

להצלחתן.
רפואה  בענייני  שמסייע  האגף  את  בעינייך  מייחד  מה 

לזוגות המצפים לילדים, בשיבא – תל השומר?
אחת  כל  של  הרצונות  את  מאד  מכבדים  בשיבא 
מבלי  ההלכה  דרישות  ואת  האמונה  את  ואחד, 
המקצועית  הרפואית  הרמה  על  כלל  להתפשר 
הגבוהה. אנו מאפשרים השגחה ופיקוח לפי רצון 
המטופלת ומקבלים כל אחת באהבה גדולה. צריך 
הטיפולים  כל  הפרטית,  לרפואה  שבניגוד  להבין, 
כחלק  נעשים  והם  עלות  ללא  ניתנים   – בשיבא 
מהשירות הציבורי. אין כאן כסף גדול וזה מעיד על 
כך, שהאנשים כאן, הרופאים וכל הצוות, עובדים 
באמת מכל הלב והנשמה. בנוסף, מדובר בטיפולים 
בחו"ל  שקיים  טיפול  אין  בינלאומית.  ברמה 
שאנחנו  בצניעות  לומר  אפשר  אצלנו.  קיים  ולא 
מוקפים  וב"ה  נכשלו  שאחרים  איפה  מצליחים 

בבשורות טובות....

חשיפת 

'קו עיתונות'



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

דרושות ממלאות מקום
לסייעות וגננות
לגני ילדים ממלכתי דתי וממלכתי

בעייריית בני - ברק

דרושות ממלאות מקום סייעות וגננות,

על בסיס יומי/ חודשי.

המעוניינות מתבקשות להגיע לראיון אישי,

בימים ראשון ושני י“ט, כ‘ באדר א‘ התשע"ט

,(24-25.2.2019)

בין השעות 15:00 – 13:00,

בבניין העירייה, רח' ירושלים 58, בני- ברק,

אגף החינוך, חדר 15.

מח‘ גני ילדים
ממלכתי וממלכתי דתי

האגף
לשירותים
חברתיים

מרכז מידע לניצולי שואה
לאור חידושים ועדכונים
בהטבות לניצולי שואה,

ניצולי השואה תושבי העיר בני ברק
מוזמנים לפנות ללא תשלום

למרכז המידע
הפועל ברחוב אחיה השילוני 2 

בימי שלישי בין 9:00-13:00
או בטלפון 6186090

וכן בימי רביעי בין 15:00-19:00,
פועל במקום נקודת זכות

מטעם "אביב לניצולי שואה".
בתאום מראש בטלפון 6444851
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לומד/ת הילד/ה וייחתם ע“י ההורים ומפקח משרד החינוך של המסגרת.

פניה לוועדת השמה
לשנת הלימודים ה‘תש“פ

בתתי“ם / בבתי הספר

לצורך כך, יש להגיש לשירות הפסיכולוגי את המסמכים:

- ניתן להגיש בדיון בוועדה.

vaadotbb@gmail.com :את המסמכים יש לשלוח במייל

יש ליידע את צוות ביה“ס בנהלים.

תאריך אחרון לוועדת השמה: יום רביעי, י‘ באייר ה‘תשע“ט (15/5/19).
לאחר תאריך זה לא תתקיימנה וועדות השמה לשנה“ל תש“פ.

deu_m@bbm.org.il:מחלקת חינוך מיוחד, טל: 03-5776597, פקס: 03-5776356, במייל

לא יאוחר מיום חמישי, ז‘ באדר ב’ ה‘תשע“ט (14/3/19).

במסגרת הערכות לשנה"ל תש“פ, אנו מפנים את תשומת לבכם,
כי תלמידים שקיימת שאלה לגבי התאמתם למסגרת הלימודית הנוכחית,

 יש להפנות לוועדות השמה לאחר שדנו בעניינם בוועדת שילוב בית ספרית.

 

ולוודא קבלת החומר ע“י קבלת אישור במייל,

 
  

אגף
החינוך

מח' נוער

בס“ד

עובדים מנוסים עם נוער
בעקבות התרחבות הפעילות המחלקתית,
מחפשת הנהלת המחלקה מורים/ספקים,

בעלי ניסיון ומיומנות, לעבודה עם נוער, במגוון תחומים:

המעוניינים להגיש קורות חיים לתפקידים אלו,
מוזמנים לפנות למטרה זו למזכירות מחלקת נוער:

טל: 5776367  | פקס: 03-6147506
lea_sha@bbm.org.il :מייל

 מענה טלפוני מידי יום בשעות 12:00 - 10:00

מוזיקה
אנגלית

אלקטרוניקה
נגרות

טכנאות סלולרי ומנעלנות.



ט"ו אדר א' תשע"ט 20/2/19 בני ברק 1234

פרשתנו פותחת במצוות "מחצית השקל.  וכך נאמר: "זה יתנו כל 
העובר על הפקודים... לכפר על נפשותיכם" )ל, יג- טו(. מפרש רש"י: 
ומשקלה  אש  של  מטבע  הקב"ה  לו  שהראה  עד  משה,  "שנתקשה 
מחצית השקל, ואמר לו כזה יתנו". ולכאורה צריך ביאור למה נתקשה משה 
בהבנת סוג המטבע של מחצית השקל יותר משאר העניינים? וכי לא ידע משה 
רבינו דבר מינימלי כל כך מהו המטבע "מחצית השקל" שבני ישראל נדרשו 
לתת? זאת ועוד, משתמע שהקושי של משה רבינו היה על "מחצית השקל" 
שנדרש ל"קרבנות הציבור". ואילו מחצית השקל שנדרש ל"אדני הכסף" של 

המשכן לא תמה עליהם, ומה נשתנה זה מזה? 
על  לכפר  יכולה  כזו  קטנה  מטבע  איך  רבינו  משה  שנתקשה  לומר  ויש 
נפשות. הרי כל אשר לאיש יתן בעד נפשו? עד שהראה לו הקב"ה מטבע של 
אש, הוא אש היצר הרע הבוער בו למנעו מלתת מטבע זו אפילו כשהיא מטבע 
קטנה, ועל כן יכולה אף מטבע קטנה "לכפר על נפשותיכם". הניסיונות של 

החיים הם אפילו על דברים קטנים ביותר.
כדי לעמוד בניסיונות אלו צווינו: "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" )ל, 
טו(. פירש המגיד מקוזניץ זצ"ל, מי שהוא "עשיר" בתורה ובעבודה ובמצוות, 
ירבה ה"לא" בעולמו ובנפשו, היינו שישפיל ויכניע את עצמו תמיד בכל פעם 
יותר. אבל מי שהוא "דל" בתורה ובעבודה שלא למד עדיין כל כך, הוא צריך 
מדי. אדרבה  יותר  ואיננו רשאי להשפיל את עצמו  בנפשו,  להמעיט ה"לא" 
הוא צריך תמיד לחזק ולהגדיל את עצמו מאוד מאוד. לכל אחד במעמדו יש 

את הדרך האינדבדואלית כדי לעמוד בניסיונות.
מסופר על הבעל שם טוב הקדוש שפעם אחת איחר להיכנס לתפילת נעילה 
להתפלל  גמרו  בעיר  הכנסת  בתי  ובכל  לילה  היה  שכבר  עד  הקדוש,  ביום 
תפילת  והתפלל  המדרש  לבית  הבעש"ט  נכנס  רב  זמן  אחר  נעילה.  תפילת 

נעילה בהתלהבות עצומה.
כשגמר תפילת נעילה ומעריב והבדלה, הסביר לתלמידיו את סיבת איחורו. 
הוא סיפר להם שהיה בעולם רשע גדול שלא הניח עבירה שבתורה שלא עבר 
בקיטל  לבושים  שהיהודים  איך  וראה  הקדוש  היום  כשהגיע  אתמול  עליה. 
ועטופים בטלית ורצים לבית הכנסת בשברון לב, נזכר שגם הוא יהודי כמותם 
בדרכו  והמשיך  לבו  הרהורי  את  מיד  דחה  אך  תשובה,  הרהור  בלבו  ונכנס 
הנלוזה. כך נשנה הדבר ביום הכפורים בבוקר, כאשר ראה שוב איך שהיהודים 
הולכים לבית הכנסת להתפלל ואימת היום נסוכה על פניהם, אבל הוא המשיך 

בשלו. וכך היה גם כשראה אותם הולכים לתפילת מוסף.
ושוב ראה איך שיהודים הולכים לבית  נעילה  אולם  בהגיע שעת תפילת 
הכנסת לתפילת נעילה, נשבר לבו בקרבו כשעלה בדעתו שגם הוא יהודי וגם 
הוא צריך להתפלל להקב"ה. הוא התחיל לערוך חשבון הנפש על כל מעשיו 
וקיבל על עצמו לשנות את  והתחרט עליהם ממעמקי הלב,  חייו  ימי  במשך 
דרכו מהיום והלאה.  הוא הלך לבית הכנסת והתעטף בטלית והתחיל לבכות 
תפילת  להתפלל  עמד  הקהל  שלמה.  ותשובה  גמורה  חרטה  מתוך  מר  בבכי 
נעילה, ואילו הוא המשיך בבכיות עצומות ולא היה יכול להתחיל להתפלל 
החל  לביתו  הלך  אחד  וכל  להתפלל  גמר  שהקהל  לאחר  ורק  נעילה  תפילת 

להתפלל תפילת נעילה.
אמר הבעש"ט הקדוש לתלמידיו: תדעו שהרבה תפילות נדחות שלא עלו 
מזה כמה מאות שנים, הייתה להם עליה עם תפילת בעל תשובה זה. וזו הייתה 

הסיבה ששהיתי מלהיכנס לתפילת נעילה כי רציתי להתפלל יחד עמו. 
אם הדל לא ימעיט וידע את כוחו הרי שגם תורם לעשיר, ולא רק העשיר 
זו לומדים שלא  תורם לדל. משום כך הכל שווים במחצית השקל. במצווה 
רק העשירים נותנים לעניים אלא גם להיפך. וזה אחד מהדברים שמשה רבינו 
הן  לכל  "מטבע של אש", שכמו אש שווה  לו  הראה  והקב"ה  בהם  נתקשה 

בחיוב הן בשלילה, כך הכפרה על עוונותינו מושגת בשלימות. 
"קח  הפסוק:  על  רש"י  דברי  את  מביא  זי"ע  מבעלזא  מהרי"ד  האדמו"ר 
לך סמים נטף ושחלת וחלבנה..." )ל, לד(: "חלבנה בושם שריחו רע ומנאה 
באגודת  עמנו  לצרף  בעינינו  יקל  שלא  ללמדנו  הקטורת  סמני  בין  הכתוב 
שיש  ומבאר:  עמנו".  נמנין  שיהיו  ישראל  פושעי  את  ותפילותינו  תעניותינו 
לדקדק על כפל הלשון ברש"י: "שלא יקל בעינינו לצרף עמנו, שיהיו נמנין 
עמנו". שהכוונה על פושעי ישראל השבים בתשובה שלמה, שמלבד הטובה 
גם  ותועלת  טובה  זו  הרי  עמנו,  בהצטרפם  עצמם  ישראל  לפושעי  ותועלת 
עבורנו שיהיו נמנין עמנו. שעל ידי כך מתעלים תפילותינו יחד עם תפילותיהם 

ומתקבלים לרצון.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

השבת שומרת 
על שומריה 

והדל לא 
ימעיט

ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיוֹם  ְמָלאָכה  ֵיָעֶׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת 
טו(  לא,  )שמות  לה'...  קֶֹדׁש  ַׁשָּבתוֹן  ַׁשַּבת 
הקב"ה אמר לאדם הראשון )בראשית ב, יז(: 
של  ויומו  והיות  ָּתמּות",  מוֹת  ִמֶּמּנּו  ֲאָכְלָך  ְּביוֹם  "ִּכי 
שנים  אלף  "כי  שנאמר  כמו  שנה,  אלף  הוא  הקב"ה 
בעינך כיום אתמול כי יעבור" )תהילים צ, ד(,  נמצא 
אלא  שנה  אלף  לחיות  צריך  שהיה  הראשון,  שאדם 
ומשום כך חי תשע  שנדב שבעים שנה לדוד המלך, 
מאות ושלושים שנה – מת "ביום אכלך": בתוך אלף 

השנה, שהוא יום אחד אצל הקב"ה.
ביום  הדעת  מעץ  אכל  הראשון  אדם  מזאת,  יתרה 
ִמֶּמּנּו",  ֲאָכְלָך  "ְּביוֹם  היתה  המיתה  גזירת  ששי. 
וממילא היה צריך למות עוד ביום ששי. אלא שלפתע 
שקעה חמה ונכנסה שבת. אמרה שבת לקב"ה: ריבונו 
של עולם! מכל מה שבראת בששת הימים – אף לא 
אחד מת. אם תמית את אדם הראשון עכשיו, יאמרו 
ומכיוון  המיתו,  לא  אכן  והקב"ה  מת.  שביום השבת 
תשע  לחיות  הוסיף  והוא  דינא,  בטל   – יומא  שעבר 

מאות ושלושים שנה. 
שהיא  השבת,  היא  גדולה  כמה  עד  רואים  מכאן 
והצילתו  חיים  הראשון  לאדם  העניקה  שבבואה  זו 
מי  כל  על  טוב  להמליץ  השבת  של  בכוחה  ממיתה. 

שמשמרה לכל פרטיה ודקדוקיה. 
אינה  כהלכתה  שבת  שמירת  לזכור:  עלינו  אולם 
יהיה  ובדיבור. שלא  גם במחשבה  רק במעשה, אלא 
דיבורך בשבת כדיבורך בחול )שבת קיג ע"ב(, שלא 
תהיינה מחשבותיך בשבת כמחשבותיך בחול! בשבת 
קדש המחשבות צריכות להתרכז סביב קדושת השבת 

ובעניינים רוחניים.
תופעה מעניינת התגלתה על ידי פרופסורים בכירים, 
 – אחד  תא  יש  האדם  במוח  לפשרה:  שהשתוממו 
יכולה  אחת  מחשבה  שרק   – התאים  מיתר  בשונה 
את  שפתר  יהודי,  פרופסור  עמד  לימים  בו.  להיכנס 
התעלומה: בתא מונחת מחשבת השבת! והמחשבה 
שבתא זה "מדברת" אל האדם, שומרת עליו ומזהירה 
וזה  מותר  זה  היום!  ושעל: שבת  צעד  כל  על  אותו, 

אסור! )ראה ב'משכני' שמות ח"ב שנ"ז(.      

כל אחד יכול לשמור שבת

מרוחק  אדם  אפילו  שבת.  לשמור  יכול  יהודי  כל 
מה  ויבדוק  מעשי  במבט  בדבר  יתבונן  אם  ביותר, 
בהחלט  שהוא  יגלה   – השבת  שמירת  ממנו  דורשת 
מעין  שהוא  ביום  ולזכות  במשימה  לעמוד  מסוגל 

עולם הבא.
להתקרב  שרצה  חם  לב  בעל  יהודי  פעם  לי  אמר 
לקב"ה ולתורתו: "אני מוכן לקבל על עצמי כל מצוה, 
מלבד מצות השבת. השבת גדולה עלי בכמה מדות... 
בכבוד.  ציצית?  שאלבש  רוצה  הרב  מסוגל...  לא 
שאניח תפילין בכל בוקר? בשמחה. אבל על שבת – 

שהרב אפילו לא ידבר איתי".
"זה  יכול",  "לא  אומר:  שכשאדם  לדעת  צריך 
אתה  מדוע  גדולה.  תביעה  עליו  יש   - בשבילי"  לא 
"איני  להגיד:  במקום  מסוגל?  מחליט מראש שאינך 
יכול לעשות כך וכך", אמור: "אני אעשה, וה' יהיה 

בעזרי".
כשאותו אדם שלף את הטיעון הזה של "איני יכול", 
עצרתי אותו ושאלתי: "מדוע נראה לך שמצות השבת 

אינה בשבילך, שאינך יכול לזכות בה?
"כיון שזהו יום מלא איסורים" ענה. "כבר בדקתי 
חשמל,  להדליק  לא  פירושה  שבת  ששמירת  וגיליתי 
לים...  הילדים  את  לקחת  לא  לביקורים,  לנסוע  לא 
להרוס  יכול  לא  אני  הרב,  כבוד  שלי,  היום  זה  שבת 

אותו ככה"...
ממנו  ביקשתי  זה,  במקום  איתו.  התווכחתי  לא 

לתאר לי את סדר היום שלו בימי שישי ושבת:
"מתי אתה חוזר הביתה מהעבודה ביום שישי?"

"בשתיים-שלוש בצהריים".
"ואז, מה אתה עושה?"

"עוזר קצת לאשה. מתארגנים לסעודת ליל שישי".
עושה  אתה  שבת.  ליל  סעודת  אוכלים  אתם  "אז 

קידוש?"
"בוודאי!"

השבת  קדושת  את  אבל  עושה,  הוא  קידוש  אהה, 
אינו מסוגל לשמור...

לחלל  אותך  מחייב  מה  בבית.  אתם  בלילה  "אז 
שבת? מה אתה מוכרח לעשות? לראות טלוויזיה?"

"לא, אני לא אוהב בכלל את הטלוויזיה. רק הדלקת 
החשמל, כבוד הרב".

את  לחלל  צורך  אין  בחדר  אור  להדליק  בשביל 
'שעון  שנקרא  פטנט  היום  "יש  לו.  גיליתי  השבת", 
ומתי  אור  רוצה  אתה  מתי  מכוון מראש  אתה  שבת'. 

חושך – ומלאכתך נעשית על ידי אחרים".
מתקשרים,  אנשים  הטלפון?  עם  אעשה  "ומה 

משאירים הודעות..."
לאחרים?  עצמך  את  לשעבד  מוכרח  אתה  "האם 

מתקשרים? שיתקשרו. אתה בחופש".
"טוב, אני אנסה".

"אל תאמר: 'אנסה'. אמור: 'אעשה', והקב"ה יהיה 
בעזרך".

הוא  שבת  בליל  הראשון:  השלב  את  סיכמנו  כך 
אינו משתמש בטלפון, ואת התאורה הוא יסדר מראש 

באמצעות שעון שבת. 
ההסכם,  פרטי  בכל  עמד  היהודי  שבת,  ליל  הגיע 
וזכה לטעום את טעמה של שבת אמתית. לאט לאט 
הוא למד עוד ועוד, והיום הוא שומר את השבת על 
ואינו מוכן לחללה תמורת כל  ודקדוקיה,  כל פרטיה 

הון שבעולם!
כך, צעד אחרי צעד, יכול כל יהודי לזכות במתנת 

השבת.

סמוך על שולחנו של מקום

טז  )ביצה  חז"ל  אמרו  נפלאה:   בפרפרת  נסיים 
מראש  לו  קצובים  אדם  של  מזונותיו  "כל  ע"א(: 
השנה, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב... שאם 

פחת - פוחתין לו, ואם הוסיף - מוסיפין לו".
בו  קראה  שהתורה  "מוֵֹעד"  ַּבֵּׁשם  טמון  לכך  רמז 
 – 'ועד'  ארבעים,  בגימטרייה   – מ'  ולחגים.  לשבת 
לפחות  מחזיר  הקב"ה  לאמור:  שמונים.  בגימטריה 
כפליים למי שמוציא הוצאות לכבוד שבת ויום טוב, 

ואם מוציא ארבעים – יקבל מן השמים שמונים.
ויקהל(,  )פרשת  כותב  שמים"  "מחמדי  בספר 
שמסכת שבת פותחת במילים: "יציאות השבת שתים 
שבת  לכבוד  תוציא  אם  לאדם:  לרמוז  ארבע"  שהן 

שתיים – תקבל ארבע. 
לתלמוד  בניו  הוצאות  את  גם  מונים  )שם(  חז"ל 
אלא  מראש,  קצובות  שאינן  ההוצאות  בכלל  תורה 

שאם מוסיף – מוסיפים לו. 
אדם  של  "מזונותיו  אומרים:   רשומות  דורשי 
 – "תשרי"  מהוצאות  חוץ  השנה  מראש  לו  קצובים 
טובים,  ימים  שבתות,  תורה,  תלמוד  תיבות:  ראשי 

ראש חודש, שגם הוא בכלל.  
)כל זה ועוד, בספר החדש "משכני אחריך"' ויקרא 

– שיוצא בימים אלו לאור עולם(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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הלכה  זו  בשמחה'  מרבין  אדר  'משנכנס 
כוחות  את  להגביר  האדם  שחייב  פסוקה 
נגאל  ישראל  ועם  היות  שבקרבו,  השמחה 
מגלות בבל וחזר לארץ ישראל לבנות את בית 
השמחה  להגברת  סיבה  עוד  השני,  המקדש 
והיא הכנה שמכינים את הנפש באדר בשמחה 
לזכות לחוות את כוחות הגאולה המתנוצצים 

בכל שנה ושנה בניסן זמן יציאת מצרים.
ויין,  חז"ל קבעו שאין שמחה אלא בבשר 
יכולה  יין  צריכת  עודף  בה,  וקוץ  אליה  אבל 
ורוחניים  גופניים  להביא את האדם למצבים 
ההלכה  לכן  מסוכנים,  ואפילו  נעימים  לא 
והוא  משמח  יין  שנקרא  השיעור  את  קבעה 
מעט יותר ממה שרגיל ואם יוסיף אפילו כוס 
יין  שהוא  המשכר  יין  בגדר  נכנס  כבר  אחת 

מסוכן, עליו נדון במאמר הזה.
הינה  אלכוהול  של  יתר  צריכת  תופעת 
בעיה קשה מאוד שגוררת אחריה התנהגויות 
והן  ששתה  למי  הן  ומסוכנות  פסולות 
לסביבתו. אין סוף פעמים מאז מעשה שתיית 
גפן  ושתל  מהתיבה  שיצא  נח  ע"י  יין  עודף 
ובין יום נקלטה באדמה הוציאה סמדר וממנה 
אשכולות ענבים ובאותו יום עשה מהם נח יין 
שאותו שתה ונעשה מעשה הידוע ע"י בנו חם 
ושנתפקח מהיין והבין נח את כל מה שנגרם 
לו בעקבות שתיה מופרזת קילל את בנו קללה 

נמרצת והפך אותו לעבד.
הרב  שלצערנו  מופרזת  אלכוהול  שתיית 
לא פסקה על דורנו אלא פוגעת בעקבי הצאן 
והופכת  אותם שותים  קדושים משעבדת את 

אותם לעבדים שצלם האדם מוסר מהם.
יהפוך  ודור  דור  בכל  שאדם  זו  תופעה 
לעבד לאחיו אם יצרוך עודף אלכוהול נקראת 
נכפה משמע שיהיה אותו  בלשון חז"ל אדם 

אדם כפוי תחת כוחות אחרים.
משנה  ז'  פרק  במשנה  גיטין  במסכת 
מפרש  קרדיקוס"  שאחזו  "מי  כתוב  א' 
הברטנורא "מי שאחזו קרדיקוס, שנתבלבלה 
יין  השותה  על  השולט  ש"ד  מחמת  דעתו 
שלא  חדש  יין  שתיית  כלומר  ע"כ.  חדש" 
לאדם  שהכוונה  או  בחבית  דיו  התיישן 
ששותה והיין שנכנס לא מוציא ממנו סודות 
אלא מעשה שדי"ם ח"ו שתיה זו אסורה היות 
והיא מבלבלת את דעתו של האדם. מכאן אנו 

לומדים שיין ודעת קשורים זה לזה.
שיש  הגדול  ההבדל  מובא  הזהר  בתיקוני 
בין אחד לאחר, אחד קשור לדעתו של האדם 
המסוגלת לייחד שמו של השם יתברך, פעולה 

זו מצריכה מהאדם צלילות וכוחות הדעת.
הש"ד  צד  השני,  הצד  של  שמו  הינו  אחר 
למעשים  אותו  ומשעבד  האדם  את  הכופה 
זו  התנהגות  הסובבים,  ואת  אותו  שמצערים 

שכרה רע מאוד ומלווה בהרבה צער.
ההבדל בין אחד לאחר בכתב אשורי הינו 

יו"ד  אות  והוא  לרי"ש  דל"ת  בין  ההבדל 
ונהפכת  רי"ש  אות  של  ימין  בצד  שמוסיפים 
לאות דל"ת, יסוד זה כוחו רב לו היות והוא 
ההסבר  זהו  לדע,  רע  בין  ההבדל  כן  גם 
לפירוש הברטנורא בעניין אחיזת ש"ד באותו 
אדם ששתה יין והשתכר וכעת במקום שיהיה 
בדעה צלולה או בדעה שמוציאה ממנו סודות 

הוא ברעה הן בדעתו והן במעשיו.
זו  חמורה  בעיה  על  עמד  הקדוש  האר"י 
הנקרא  הרע  היצר  האדם  על  שולט  שעת 
ש"ד וגורם לו להתנהגויות פסולות והתרופה 
לש"ד  יו"ד  אות  הוספת  היא  זה  רע  לחולי 
ויהפוך לשד"י שם קדוש הכתוב בגב המזוזה 
שהוא ראשי תיבות של שומר דלתות ישראל.

על איזה דלתות הוא שומר, חז"ל פרשו את 
הכתוב בתורה "שוטרים ושופטים תשים לך 
בפתחי  מדובר  שערים  באילו  שעריך"  בכל 
ימנו  של  הרפואה  בלשון  הנקראים  הלב 

מסתמי הלב.
לצערנו הרב בדורנו מכחישים את התופעה 
הנקראת ש"ד, הכחשה זו גוררת אחרי בורות 
חז"ל  בדברי  שיסודה  שלמה  חכמה  וביטול 
הנוגעת לדעתו של האדם שהיא השורש לכל 

מעשיו ככתוב סוף מעשה במחשבה תחילה.
קריה  ברחובות  רואים  אנו  פורים  כל 
ברוח  כעלים  שמתנדנדים  רבים  בחורים 

מקיאים ומתנהגים באופן הפוך מחוקי הדת.
ובעיקר  ילדי  על  אוסר  הייתי  פורים  כל 
נהפך  והרחוב  היות  מהבית  לצאת  בנותי  על 

למקום סכנה של ממש.
צרות  לפתחי  מגיעים  פורים  אחרי  עוד 
צרורות של בעיות שלום בית מורכבות מאוד 
דעות  שגררה  הבעלים  משכרות  שנובעות 

רעות מאוד.
הרוצה  שאדם  הינו  לכך  ההלכתי  הפתרון 
אדם  שינה.  הינה  ידע  דלא  עד  מצות  לקיים 
ולא  ש"ד  ממנו  יוציא  שנכנס  שהיין  היודע 
יחסוך  ובכך  פורים  סעודת  קודם  ישן  סוד, 

מעצמו ומסביבתו צער וכאב רב.
אחת  הינה  תקוותי  זה  מאמר  בצאתי 
את  ולהגביר  והכאב  הצער  את  להפחית 

השמחה.
עוד אני מזהיר אתכם מצריכת אלכוהול ויין 
הגורמים  אחד  שהינה  וזולה  נמוכה  באיכות 
בחוצות  יהודיות  ולא  פסולות  להתנהגויות 

קריה ובתוך בתינו.
ברכתי שלוחה לכל בתי ישראל שבשנה זו 
ובכל שנה ושנה נחזיר עטרה ליושנה ונשקה 
ביין המשמח את חכמינו שירוו אותנו בסודות 
התורה וצעירי הצאן ישבו וירבו דעתם במקום 

לבלבל אותה.
בברכה

"סתרי חיים"
07-33-38-38-48

לקח טוב
נתתי לכם

כי

שתיה מופרזת 
וסכנותיה

הכוון תעסוקתי בני ברק, בשיתוף תכנית ׳חיבור׳ 
בראשות ד״ר אביטל ביר מציעים לך עבודה 

מעניינת ובעלת סיפוק בתחום המחקר הרפואי

קורס מתאמות
מחקר קליני

מתאמת המחקר דואגת לתפעול הניסוי הקליני, גיוס 
המטופל, עזרה במעקב, הכנסת הנתונים למערכות 

הממוחשבות, הגשת חומר לוועדות ועוד... 

דרישות התפקיד: ידע בסביבת מחשב < ידע בסיסי 
באנגלית < אמפתיה < תקשורת חיובית

לפרטים והרשמה:
03-770-7300/1

דרושות עובדות
שמעוניינות גם להתפרנס

וגם ליהנות מהעבודה!

המרכזים הרפואיים בארץ
ממתינים לשירותייך
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אינה  החורף  עונת  רבים  הורים  עבור 
פשוטה והיא מלווה בהיעדרויות תכופות 
כדי  הלימודים  או  העבודה  ממקומות 
וירוס,  שתפס  התורן  הקטן  על  לשמור 
שפעת או שיעול. ההורים שמוצאים את 
שזו  אלו  הם  ביותר  המופתעים  עצמם 
את  שולחים  הם  שבה  הראשונה  השנה 
לבית  מחוץ  הראשון  החורף  לגן.  הילד 
במחלות  ומלווה  ביותר  לקשה  נחשב 
את  מוצאים  האלו  ההורים  דווקא  רבות. 
החורף  במהלך  רבות  פעמים  עצמם 
אלו  לכל  פתרונות.  נואשות  מחפשים 
מתלווים כמובן דאגות, חששות ותחושה 
ללא  סובלים,  הקטנים  למראה  קלה  לא 
ובוכים  לעתים  תיאבון  חסרי  רוח,  מצב 

לא מעט.

ווירוסים רבים המופצים  החורף מביא אתו מחלות 
מאווררים.  ובלתי  סגורים  בחללים  מהירות  ביתר 
בחברת  ושוהים  חוץ  למסגרת  היוצאים  תינוקות 
לגורמי  הדברים  מטבע  נחשפים  יום  מדי  ילדים 
מחלה רבים, גם ארגז החול שבגינה מהווה קרקע 
בסיכון  הקטנים  את  מעמידים  אלו  כל  פורייה. 
להדבקות בווירוסים ומחלות שונות. אבל גם תינוק 
מחלות  מפני  לחלוטין  מחוסן  אינו  בבית  שנשאר 
החורף, מכיוון שהוא בא במגע עם אחיו, החוזרים 
ממסגרות החוץ ומביאים עמם 'מטען' של וירוסים 

וחיידקים. 

האם יש אפשרות לעזור ולהגן על הילדים בחורף? 
תאים  רקמות,  איברים,  כוללת  החיסון  מערכת 
מפני  הגוף  על  להגן  כדי  יחד  שעובדים  וחלבונים 
וירוסים,  חיידקים,  כגון  פולשים  של  התקפות 
מסוגלת  שלנו  החיסון  מערכת  ופטריות.  טפילים 
להכיר מיליוני אויבים שונים, ולגייס תאים מיוחדים 
אצל  פועלת  היא  איך  אבל  הפולשים.  את  שיהרסו 
תינוק קטן? על מנת להתגונן מפניהם, על התינוק 
לפתח בקצב מהיר יכולת הגנה חיסונית של עצמו, 

משימה לא קלה... 
מה  כל  את  לו  לתת  הוא  ההורים  שלנו  התפקיד 
מערכת  את  ולבסס  לחזק  כדי  לו  זקוק  שהוא 
החיסון המתפתחת. 70% ממערכת החיסון נמצאת 
מערכת  לפתח  היכולת  ולכן  העיכול  במערכת 

בריאה. עיכול  במערכת  מתחילה  חזקה   חיסון 
מכיוון שמערכת החיסון של התינוק עדיין לא בשלה 
לבדוק  זו  בתקופה  דווקא  חשוב  דיה,  ומפותחת 
התזונתיים  הרכיבים  כל  את  מקבל  התינוק  כי 
החיסונית  ההגנה  במערכת  לתמוך  יכולים  אשר 

המתפתחת. 

לפעוט  מספקת  ובריאה  מלאה  תזונה  על  הקפדה 
החיסונית.  המערכת  לחיזוק  נחוצות  הבניין  אבני 
תזונת  אחרי  במדויק  לעקוב  פשוט  לא  לעתים  אך 
התינוק  ולאמוד כמה בדיוק הוא אכל, כמה מהמזון 
נשאר על הצלחת וכמה עשה את דרכו אל הרצפה. 
כמו כן, מכיוון שרוב הילדים מבלים חלק משמעותי 
גן,  או  פעוטון  כגון  לבית,  מחוץ  במסגרות  מיומם 
והאם  וכמה,  אכל  הילד  מה  בוודאות  לדעת  קשה 
לו.  הדרוש  כל  את  לגופו  סיפק  צרך  שהילד  המזון 
מנת סימילאק למהדרין מספקת לפעוט ויטמינים, 
רבים  תזונתיים  וערכים  ברזל,  סידן,  מינרלים, 
הנספגים בגוף ומהווים מעין 'רשת ביטחון תזונתית' 

בשלב ביסוס אכילת מזון מוצק.

ומינרלים  בוויטמינים  עשירים  מזונות  לצרוך  חשוב 
השומרים על הקיים בגוף, המייצרים תאים חדשים 
במעי,  ידידותיים  חיידקים  בפיתוח  ומסייעים 

לדוגמה: 

ויטמין A – מסייע למערכת החיסון, תומך בבריאות 

השיער , העור והעיניים ובבניית עצמות. 
וירקות  פירות   :  A לויטמין  מקורות 
בטטה,  גזר,  כגון  וכתומים,  צהובים 
דלעת, אפרסמון ומנגו, בירקות ירוקים, 

במוצרי חלב ובחלמון ביצה.

חומרים,  לחילוף  מסייע    -  B6 ויטמין 
לעייפות  להוביל  עלול  בו  מחסור 
ואנמיה. מקורות לויטמין 6B : עגבניות, 
מלא,  אורז  וקטניות,  דגנים  בננות, 

תפוחי אדמה ואגוזים.

מסייע בהגנה מפני מחלות   -C ויטמין
פצעים.  לאיחוי  ומסייע  וזיהומים, 
אדום,  פלפל   :  C לויטמין  מקורות 
הדר.  ופירות  מלון  תותים,   , עגבניות 
העשיר  כמקור  נחשבים  אלה  מזונות 
לוויטמין C. אפשר לסחוט מיץ תפוזים טרי  ביותר 
וגם טעים.  בריא  זה פתרון  גזר.  ואף לשלב  לתינוק 
הכינו צלחת פירות והניחו על השולחן בסלון, אפשר 
נמצא   C ויטמין  לגינה.  ולקחת  בקופסה  לארוז  גם 

גם בברוקולי וכרובית.

נוגד חימצון הנלחם בגורמים המזיקים   – E ויטמין
השרירים  החיסון,  במערכת  לצמיחה  מסייע  לגוף. 
קטניות,   :  E לויטמין  מקורות  העצבים.  ומערכת 
וירקות  מלאים  דגנים  שקדים,  ממרח  אבוקדו, 
זה  ויטמין  לצרוך  כגון תרד. חשוב  כהים,  עלים  עם 
מנת  על  לדוגמה(,  זית  שמן  )כפית  שמן  מעט  עם 

שייספג בצורה מיטבית ואפקטיבית ביותר.

שונים  לתהליכים  חשוב  המינרלים  מקבוצת  ברזל 
בגוף, בעל תפקיד חשוב במערכת החיסון ,מגן מפני 
לברזל:  מקורות  לגוף.   הפולשים  ומזיקים  רעלים 
אפשר  וקטניות.  טחינה  ירוקים,  ירקות  כבד,  בשר, 
שילדים  בקציצות  ירוקים  וירקות  קטניות  לשלב 

אוהבים. 

אבץ מסייע לחיזוק הזיכרון והריכוז, לריפוי פצעים 
ביצים,  בקר,  בשר  לאבץ:  מקורות  נשירה.  ומניעת 
מלאה.  מחיטה  ודגנים  מבושלות  קטניות  טחינה, 
קינואה  עדשים,  בכריך.  טחינה  למרוח  אפשר 

וקטניות נוספות אפשר לטחון בתוך המרק.

קציצות טונה לילדים

טיפים
חדר הילדים בחורף

אחד הדברים החשובים ביותר בחורף הוא לדאוג שיהיה חם בחדר 
⋅ אז תכינו  ⋅ האם חדר ילדכם אכן מתאים לעונה הקרה?  הילדים 
ובואו נתחיל להעלות את   - את השוקו, המרשמלו ושמיכת הפליז 

הטמפרטורה בחדר ⋅ טיפים באדיבות רשת רהיטי הילדים עצמל'ה

וזמן  בחוץ  וקר  רטוב  יותר,  מוקדם  מחשיך  שבחורף  לזכור  חשוב 
השהות של הילדים בחדר ארוך יותר ועל כן הפרקטיות ונוחות הילד 
בחדר משתנה. מחדר שאולי שימש עד עכשיו בעיקר לשינה, הופך 
גם לחדר משחקים. חדרי הילדים  בחורף צריך להיות  חדר הילדים 

מזמין ונעים יותר בימים הקרים ובמידות רבות גם בריא יותר.
מגירות  עם  גדולה  אחת  כוורת  אחסון בחדר.  הכניסו מקומות   .1
אזור המשחק בחדר. אם  יכולה לשרת את  ותאים פתוחים  עמוקות 
יש לכם ספרים רבים תוכלו לאחסן אותם בתאים הפתוחים בכוורת. 
הנמצאים  הגדולים  המגירות  בתאי  לאחסן  עדיף  הרכבה  משחקי 

בגובה שהילד יכול להגיע אליהם ועל ידי כך להיות יותר עצמאי.
לחדר,  שיקנה  החמימה  לתחושה  שמעבר  צבעוני,  לשטיח  דאגו   .2
ליצור  נסו  ישירות על הרצפה הקרה.  ישבו  הילדים לא  כי  גם  יבטיח 
עם  שחקו  צבעים.  משלושה  יותר  לא  המכילה  בחדר  צבעים  קשת 

צבעים אלו באביזרי החדר ובשילובים השונים ברהיטים.
קר.  מראה  לחדר  נותנים  מעלות   90 של  קירות  ומפגשי  פינות   .3
או הניחו שולחן קטן  גדול  עור, פוף בד  כורסא מחומר דמוי  הכניסו 
יתקבל מראה  ככה  עיפרון.  צבעי  עם  קופסא  ועליו  כיסאות  שני  עם 

עגול ומזמין בחדר.
4. בבחירת הריהוט לחדר הילדים חשוב לזכור יתרון גדול של מוצרי 
עץ על מוצרים סינטטיים אחרים - העץ אינו מעביר חום וקור. על כן 
תהיו  וכך  החדר  לטמפרטורת  יותר  קרובה  תהיה  העץ  טמפרטורת 
וכי הרהיטים אינם פולטים  בטוחים כי הילד אינו ישן על מיטה קרה 

בלילה את הקור שצברו במהלך היום.
בתאורה  בחרו  אוירה חמימה.  ביצירת  מרכיב חשוב  תאורה הינה   .5
צהובה, הניחו שידה קטנה לצד המיטה והקפידו כי גובה השידה אינו 
עובר את גובה המזרן. על השידה הניחו מנורת קריאה קטנה. בחדרים 
הנגררת,  יש שימוש קבוע במיטה  או בחדרים בהם  ילדים  בהם שני 
הניחו שולחן לצד המיטה המאפשר לפתוח את המיטה הנגררת מבלי 

להזיז בכל פעם את השידה.
שכבה  ומעליו  מבד  המורכב  וילון  תלו  של שכבות,  מראה  צרו   .6
שקופה של טול. צרו מסגרת לחלון בעזרת קרניז דקורטיבי שיתלה 
מעל הווילון. את הבדים של הווילון והאהיל ניתן להתאים, וכן את סגנון 

הדמויות והצבעים בקרניז ובמתלה העומד.
7. הניחו בכניסה לחדר מתלה בגדים עומד, ככה יוכל הילד להניח את 

הז'קט במקום מוגדר, מה שישמור על הסדר בחדר.
8. בחרו בשולחן שיכולים לשבת בו שניים. תתפלאו לגלות כמה נחמד 
לשבת עם הילד להכין שיעורים כשגשום בחוץ. בחרו רהיטים בצבעי 
יותר  יקנו מראה חמים  הגוונים החומים-צהובים  ונילה.  או  עץ טבעי 

לעומת הגוונים הלבנים.
יפנה  בגובה  באחסון  השימוש  השולחן.  מעל  אחסון  כוורת  תלו   .9
את הרצפה וייצור תחושה מסודרת יותר בחדר. הניחו פרספקס על 
שלכם  העץ  רהיט  על  ישמור  שהוא  לכך  מעבר  שלכם.  העץ  שולחן 
תוכלו להניח תחתיו תמונות משפחתיות, מערכת שעות, והיצירתיים 
את  התואמות  דקורטיביות  מדבקות  תחתיו  להדביק  יוכלו  שביניכם 

המדבקות על קירות החדר.
רב  היותן  הוא  שלהן  הענק  דקורטיביות שהיתרון  קיר  מדבקות   .10
פעמיות, מה שאומר שהן לא מקלפות את הקיר. זה יכול להיות עיסוק 

נהדר לביצוע עם ילדכם.
תבטיחו  הילדים  עם  ובשיתוף  באהבה  הדברים  את  תעשו  עוד  כל 

מעבר להנאה חדר חמים ומזמין

טעימה

כיצד לחזק את מערכת החיסון של הקטנים בחורף?
דוייב  רונית   ⋅ לעיתים תכופות  אותנו  והגשם מבקר  בגדי החורף בשימוש  נמוכות,  כאן, הטמפרטורות  החורף 
מנהלת מדעית אבוט, יצרנית סימילאק למהדרין בטיפים חשובים על מה חשוב לדעת ולמה יש לשים לב כדי 

לעבור את התקופה בצורה קלה ובריאה יותר?

רכיבים: 
כדי להכין קציצות טונה לילדים 
שימורי  של  קופסה  תצטרכו 
בפירורי  צורך  יש  בנוסף,  טונה. 

לחם, ביצה, מלח ופלפל. 
וצבע,  מתיקות  להוסיף  כדי 
וגם  עגבניות  רסק  להוסיף  ניתן 
מעט סוכר. אפשרות אחרת היא 
להשתמש בקטשופ ומעט דבש 

או סילאן.

אופן ההכנה: פשוט להפליא
ומערבבים  קערה  לתוך  מכניסים  הללו  המרכיבים  כל  את 
היטב. מהתערובת האחידה יוצרים קציצות בגודל שהילדים 

אוהבים. 
אפיה  בנייר  שרופדה  תבנית  גבי  על  מניחים  הקציצות  את 
)כדי שלא יידבק(. את הקציצות נכניס לתנור שחומם מראש 

ל-180 מעלות. 
את  הופכים  ואז  דקות   10 למשך  בתנור  לאפות  יש  כעת 
הקציצות לצורך אפיה של הצד השני במשך פרק זמן דומה. 

יש להמתין עד שהקציצות מקבלות צבע זהוב ויפה.

רוצים שהם יאכלו בריא? קציצות טונה מלאות בחלבון לילדים ואתם מסודרים ⋅ מתכון לקציצות טונה אפויות, קלות 
להכנה וטעימות לילדים מאת סטארקיסט

ניתן להכין בשתי צורות, לבחירה: את הקציצות אפשר לטגן בשמן או לאפות בתנור. קציצות  את המתכון המובא כאן, 
בתנור הן, מטבע הדברים, יותר דיאטטיות ונחשבות לעוד יותר בריאות.



2

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  

את הכסף תשמרו לדברים אחרים 
למשקפיים יש לכם זכאות ברשת                    

וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

  למעון אמונה  
בגבעת שמואל

דרושות: 

אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת 
לילדים. אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי. 

מטפלות 

  noy@emunah.co.il
052-4239577 נוי
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - צבעים וצבעי לבוש מכובדים במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. עבד לבית שאול המלך. אחר- כך הוא נקרא  "נער שאול" 
)שמואל ב ט ב(

5. כבר זמן רב.  "____ ימים רבים" )יהושע כב ג(
7. אמם של שלושת הגיבורים אשר לדויד : יואב,אבישי 

ועשהאל.  )שמואל א כו ו(
9. בחינה ובדיקה,עיון מעמיק בדבר כדי לגלות את הגלום 

בו. "רישון וכונן ל___ אבותם" )איוב ח ח(
10. כשלון,תקלה.  "את רגלי מ___" )תהלים קטז ח(

12. אחד מחמשת חומשי תורה.
14. תינוק בעברית. ובארמית?

16. תמיהה,דאגה.  "____ היתה לפני שבראתי בו יצר הרע" 
)בראשית רבה כז( )בכתיב חסר(

18. אבי משפחת אליהוא בן ברכאל הבוזי.)איוב לב ב( 
19. קהל רב.  "להחית ___ רב" )בראשית נ כ(

1. מקום מובדל על ידי מחיצה,מקום גדור. "כלים שב___ טהורים 
טמאה ב___ כלים שבבית טמאין"  )אהלות טו ד( )בהיפוך אותיות(

2. צהבת,מחלת הכבד או הדם,שאחד מסימניה הצבע הצהוב של לובן 
העין. "מי שאחזו ___ מאכילין אותו בשר חמור" )יומא פד.(
3. עצי פרי וצמחי מטע אחרים פגומים שאינם מניבים פרי.
"המקבל שדה מחברו ליטע הרי זה מקבל עליו עשר ____

למאה" )בבא בתרא צה.(
4. קיצור המילים : ארץ ישראל.

6. גם אם כך הוא הדבר,אף על פי-כן,בכל זאת. "אפילו ____" )ברכות 
נב:(

8. כנוי לקמח ממין גרוע.  "פת ____" )שבת קיז:(
11. אוי ואבוי לו.  "__ לראשו")מגילה יא.()בהיפוך אותיות(

13. נוהם,צועק.  "ארי-נהם ודב ____" )משלי כח טו( )בהיפוך אותיות(
14. בעלה של אביגיל אחות דוד ואביו של עמשא. )מל"א ב ה(
15. סתם,אטם. "גם כי אזעק ואשוע ____ תפלתי" )איכה ג ח(

17. קיצור המילים : ווי עמודים.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אדום, לבן, אדמדם, נקוד, אדמוני, עקוד, אמוץ, פארור, ברוד, צח, חום, צחור, חור, קודר, חכלילי, שרד, חמוץ, 
שרוק, טלוא, שחור, ירוק, שחרחר, ירקרק, שני, כחול, ששר, כרמיל, תכלת

סנגתששרוקגדרשסנתא
תאנחינאתאאנגאחתדג

אדמונייתרנריבנראת

דגגמרשגגתדואשרוחצ
וגאקאנמאותרגשנוגר

קדרידנשקשיאירחידת

עקרתלנישרמפשמנאגא

תויואינסואיונושאד

קדחאנתלצשסצשלימרכ

תכגמאשתכלתגטתדאנא

צהובחגראחיתנמגבגצ

תדאונואנאתתדאלאחא

אתרשחנקודאאתגסנתא

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. "עז...", "משוא...", "קבלת..."
2. "מיגו" פירושו בעברית...

3. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?                                                                                                         
4. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."

5. מהו חומט?
6. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

7. מה ההבדל בין טקס וטכס?
8. "מנוי ו... אתו"

9. "שריד ו..."
10. מהי גלוסקה?

1. פנים 2. מתוך 3. דרום 4. סרק 5. סוג לטאה 6. לא  7. אין הבדל  8. גמור 9.  פליט 
10.לחמניה



 

הרשת המקצועית בתחום המדרסים וההנעלה האורטופדית

צבי ישי 10, יהוד | טלפקס: 03-6326210 
רבי עקיבא 35, בני ברק | טלפקס: 03-6162324

המכון בהסדרים עם 
קופות החולים השונות

על כל הזמנת 
מדרסי ויסול לפי 

מידת גבס
נעלי ברוקס מבחר 
דגמים גברים/ נשים

מתנה!

חדש 
 מדיקס -בסול 

  בולם זעזועים
  מקל על כאבי גב ורגליים

 מתאים לכל נעל ללא צורך 
 להוציא את הרפידה

 ניתן לשימוש גם בתום 
 תקופת ההריון

 אחריות לשנתיים

  מדרס
 לנשים הריוניות:

טכנאי 
מדרסים 
מוסמך 
ומקצועי

הזדמנות פיננסית 
של פעם בחיים!

בס"ד

CENTER

*הקרקע אינה זמינה לבניה

 מיקום מצוין
  למרגלות כביש 5 
ובקרבה לכביש 6

הקרקע הפרטית האחרונה 
במתחם העסקים החדש 

בלב הארץ!

תמיכה של מוסדות 
התיכנון והבנייה 

לקידום הפרוייקט

בראש העין  המתפתחת 
בקצב גידול עצום!

כ-300% תשואה מוערכת ב-4 שנים*

ותוכל להיות שותף במתחם העסקים 
הרב תחומי החדש של ראש העין

*על פי דו"ח שמאי לפי תקן 22

החל מ-129,000 ₪

9288

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

office@kav-itonut.co.il :למייל
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קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: 
רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 
דון.15. 08-8523639 | חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 04-9419465  | ירושלים: פנים מאירות 10 |
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הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

הרי"ף,קרית ספר, 
חיפה, אשדוד-הלל
פתוחים במוש"ק 

בין השעות:
19:00-23:00 

לוטו רגשות 
קוד: 106875951

צעיף וכובע
קוד: 10953

מפזר חום משחק זכרון רגשותתאורת חירום
קוד: 106875944 מבצעי

השבוע
 17-22.2.19
י"ב-י"ז באדר א'

לחברי מועדון בלבד!

4990

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

י"ג-י"ז באדר א'18-22.2.19

שני עד שישימבצעים בימי 

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

4990
2490 במקום-
1990

הלו 
קיטי

3*85 גר'
עלית

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

דוריטוס
סוגים שונים

גרגירי חומוס/תירס/
שעועית לבנה/ירוקה 

חתוכה/גזר גמדי/לקט 
אפונה ותירס/אפונת גינה

פריגת

ירקות קפואים סנפרוסט
700 גר'

סוגים שונים
1.5 ליטר

נקניקיות/
שניצל תירס

1.75 ק"ג
טבעול

שקיות/טבלאות 
קליק

סוגים שונים

שלישיית קפה טורקיעוגיות לוטוס
ארוז שתים שתים

קוד: 26666038
279 גר'

רוטב צ'ילי מתוק/
וינגרט/ברביקיו

21-22
ט"ז-י"ז באדר א'

500-600 מ"ל
'מעולה'

לק"ג

103990890

2 ב-
1290

1590
ליח'ליח'

לק"ג

5 ב-
20

'מעולה'

2990

3490

5 ב-
10

4 ב-
20

4990 במקום-
2990

4990 במקום-
2990

חזה/שוקיים קפוא

פילה מדומה מס' 6/ 
שריר מס' 8

מוצפי

1090
ליח'

לק"ג
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