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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'

קדושים

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:45
19:02
18:42

20:00
20:02
20:02

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

יבנה וסגניה 
תפקיד  כי  זוטר  פקיד  כל  יודע 
סגן שר תחת שר מכהן, כמוהו כסגן 
ולפרנסתו  ראש עיר התלוי למחייתו 
מידת  מעסיקו.  של  הטוב  ברצונו 
השפעתו של הסגן הדומיננטי ביותר, 
של  מנוכחותו  תמיד  פחותה  תהיה 
תחת  סגן  במשרד.  השר  מטה  ראש 
שר מכהן הוא כעציץ היונק את חיותו 
מאדמת לשכתו של השר – וממקומו 
הנקב  שמא  תמיד  ידאג  המצומצם 
אנשים  על  לכפות  ייסתם.  בעציץ 
מקלב  כאורי  ודומיננטיים  פעלתנים 
וכמאיר פרוש תפקיד של סגן בתואר 
ללא ממלכה משלהם זהו עוול כפול: 

הן להם והן למצביעים

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה | 
עמ' 20-22

 הדרישות 

לפרטים:
050-6863794

מתארגנת קבוצה 
להוצאת 

דרכון פורטוגלי

במחיר
 קבוצתי

(דרכון אירופאי)

ח"כ משה גפני  
ועדת הכספים

ח"כ יעקב ליצמן  
ח"כ יצחק כהן  סגן במעמד שר הבריאות

סגן שר באוצר
ח"כ אריה דרעי  

שר הפנים, הגליל, 
הנגב והפריפריה

ח"כ משולם נהרי 
 סגן שר בחינוך

ח"כ אורי מקלב  
סגן במעמד שר השיכון

ח"כ מאיר פרוש  
סגן במעמד שר בתיק נוסף/ 

סגן שר החינוך

 ש"ס  יהדות התורה 

עוד תפקידים:
משרד הדתות )מועמדים מובילים: מינוי חיצוני, ארבל, אבוטבול(

משרד השיכון )מועמדים מובילים: מרגי, מלכיאלי(
שני ראשי ועדות - עדיפות לחינוך וחוקה עוד תפקידים:

שני ראשי ועדות )מועמדים מובילים: אשר, אייכלר, פינדרוס(
נציג בועדה למינוי דיינים

חיים רצופים בסבל ומכאוב לא מנעו מכ"ק 
האדמו"ר מקאליב זצ"ל להפיץ לכל עבר את 

זיכרון השואה האמיתי ולבטאו בעצם תקומתו 
של עולם התורה והיראה בארץ ישראל • בגיל 
96 נפטר והותיר רבבות לבבות דוויים | עמ' 26

האדמו"ר מקאליב זצ"ל "למרן שר התורה יש כח אדיר 
אגף הביטחון ערוך שהביא את המנדט השמיני"

לכל תרחיש
הוקמו ארבעה בסיסי 

משמר האזרחי 
בשכונות בעיר ונערך 

כנס  ללמעלה מ-120 
מאבטחי מוסדות חינוך

| עמ' 12 |

| עמ' 12 |

| עמ' 23 
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פתחנו
את מרפאת

הקשתות!

 מרפאת הקשתות החדשה
 ברח׳ אהרונוביץ׳ 2ֿ2 פתוחה לשירותכם,

הכי קרוב לבית!

 רפואת ילדים
 רפואת משפחה

 בית מרקחת

 שירותי משרד
 דגימות מעבדה

שאתם במאוחדתשאתם מתפשרים

טלפון המרפאה: 03-7428500
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לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

s o r a g d o o r @ g m a i l . c o m
1-700-555-055

עם סורגדור יוצאים ידי חובה 
למהדרין מן המהדרין 

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות 

ושערים | מרפסות תלויות | 
קונסטרוקציות

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום מהמתקדמות ביותר

מחירים מיוחדים 

לקבוצות רכישה

תהיו רגועים שהילדים שלכם בטוחים.

תעשיות ברזל ואלומניום

www.aluminum.soragdoor.com :אלומניום www.soragdoor.com :ברזל

מחלקת אלומניום:
חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות 

זכוכית | גגות הזזה

איכות לאורך 
שנים

עד 8 שנות 
אחריות

תהליך כימי 
למניעת 
קורוזיה

עפ"י תקנים 
מחירים

צביעה 
בתנור בשיטת 
אלקטרו סטטי

עיצוב ויופי 
מנצח

בשם השם נעשה ונצליח

סגור

פתוח

כבל פלדה לקשירה

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות ושערים
 מרפסות תלויות | קונסטורוקציות

מחלקת אלומניום:
חלונות | דלתות | סגירת מרפסות | חלונות בלגיים

 תריסים | מעקות |זכוכית | גגות הזזה

עם סורגדור יוצאים ידי חובה
מבצעים חמיםלמהדרין מן המהדרין!

למרפסות תלויות!

מחמירים



 חדש! מרפאת הקשתות | מרפאת ירושלים 17 | מרפאת אבני נזר
מרפאת מרום שיר | מרפאת קרית הרצוג | מרפאת ויזניץ

 המרכז לבריאות האישה | מכון פיזיותרפיה | מכון התפתחות הילד
מכון פוטותרפיה | מרפאת שיניים | רפואה משלימה

מאוחדת איתכם 
בכל רחבי בני ברק!

ולהישאר בריאלהיות בריא

לשירותכם במאוחדת, פריסת מרפאות 
רחבה בשעות פעילות נוחות במיוחד

שאתם 
מתפשרים

 שאתם 
במאוחדת

*3833  k.meuhedet.co.il







חדש מטבע! ַאייבּוּ 
משכך כאבים ומוריד חום 

הקלה בתוך כ-15 דקות ויעיל עד 8 שעות 

*תרחיפי נורופן ואדויל לילדים
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בטעם
תות שדה

אינו מכיל 
סוכר

לשימוש מגיל 
חצי שנה - ללא 

מרשם רופא

ַאייּבוּ 
ונגמר הסיפור!

חום? כאבים?

בלעדי! 

אייבו 4% 

אותה היעילות 

בחצי הכמות 

בהשוואה למתחרים*
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עוזי ברק

בקייטנות  משתתפים  של  שיא  מספר 
בגני-הילדים  חינם  שהופעלו  העירוניות 
ובבתי-הספר בבני ברק לפני חג הפסח-5000 
ילדים בגנים העירוניים ו-6000 בבתיה"ס של 
הציבוריות  העמותות  גם  העצמאי.  החינוך 
ההורים,  של  תשלום  בלא  בתכנית  נכללו 
בסיוע של משרד החינוך, וגם אליהן נרשמו 

אלפי תלמידים.
הפסח  חג  שלפני  בחופשה  הקייטנות 
הופעלו ע"י אגף החינוך של העירייה, בעידודו 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  של  ובסיועו 
לעומת  וזאת  החינוך  משרד  ובשיתוף  העיר, 
עיריות שונות שלא הצליחו לארגן את נושא 
וחינוך  הוראה  צוותי  חוסר  בשל  הקייטנות, 

להפעילן.
הפסח  חג  שלפני  בחופשת  הקייטנות 
יוזמתו,  פרי  בני-ברק,  עיריית  ע"י  הופעלו 
כהן,  גבריאל  הרב  של  אחדות,  שנים  לפני 
שפרש  העירייה  של  גני-הילדים  מח'  מנהל 
בארץ  הראשונים  מהמקומות  היו  לגמלאות, 
ארגון  זה.  מסוג  קייטנות  הופעלו  בהם 

איפשר  הספר  ובבתי  הילדים  בגני  הקייטנות 
בעבודות  קלות  ביתר  להתארגן  להורים 
למצוא  איפשר  בבד,  ובד  החג,  שלפני 
מסגרת מתאימה לתלמידות. הקייטנות פעלו 
אטרקציות,  כללו  והן  ימים,  חמישה  במשך 
הפעלות  ועבודות,  יצירות  הרפתקאות, 

ומשחקים.
מורות,  ע"י  בחופשה  הופעלו  הקייטנות 
גננות, סייעות ומדריכות, ובנוסף להן נרשמו 
גננות  ממגמת  רבות  תלמידות  להפעלתן  
בסמינרים, וכדי למצוא את המתאימות ביותר 
בגנים  הקייטנות  קפדניים.  ראיונות  התקיימו 
פעלו בהנהלת הרב יוסף סטל, מנהל מח' גני-

הילדים, ואילו בבתיה"ס של החינוך העצמאי 

והצוותים  גב' עטרה ברוומן,  באחריותה של 
גבוהה  מקצועית  באיכות  הינם  שנבחרו 

ואיכותית.
לקייטנות,  והרישום  מההתארגנות  כחלק 
הרב  בהנהלת  העירוני,  החינוך  אגף  הסדיר 
ממוחשב,  טלפוני  רישום  ספרא,  יהונתן 
שפעל במשך 24 שעות ביממה, וזאת בניגוד 
אישית,  להגיע,  נאלץ  ההורים  שאחד  לעבר, 
הילדים  את  לרשום  כדי  לגני-הילדים, 
לגני- זו  בשנה  הרישום  גם  וכך  לקייטנות, 
התבצע  הקרובה  הלימודים  לשנת  הילדים 
בטלפון ממוחשב, ולא בצורך להגיע אישית 

לגן לביצוע הרישום.
לילדים  פיתרון  מציאת  של  זו  גישה 
מחלקת  ע"י  מופעלת  יחד,  גם  ולהוריהם, 
גני–הילדים גם בתקופות אחרות בהן סגורים 
להפעיל  כלל,  בדרך  מקובל,  ולא  הגנים, 
בימי החופשה שלפני חג  כמו  קייטנות,  בהן 
הפסח, או בחופשה בין יום – הכיפורים לחג 
הסוכות. ניסיון העבר, הוכיח שבשל הפתרון 
אליהן  נרשמים  הקייטנות  שבהפעלת  היעיל 

המוני תלמידים.

עוזי ברק

באמצע חול המועד בשעות הצהריים קיבלו 
מספר תושבי העיר שיחת טלפון ממספר לא 
מזוהה ולא מוכר על הקו היה הערבי שביקש 
להגיע ולקחת את החמץ שמכרו לו בית הדין 

לפני מספר ימים.
מדי  מגיעים  בער"פ  המכירה  מעמד  בעת 
בסוגיות  השנה  במהלך  שעסקו  אלו  שנה 

ומכירה,  לשטרות  הקשורות 
כי  לשמוע  הופתעו  והפעם 
שטרן  הגרש"א  הגאב"ד 
שביקש  ברק  בני  מערב  רב 
החמץ  את  הקונה  מהנכרי 
שיגיע באחד מימי הפסח אל 
בתי ישראל לקחת את חלקו, 
המכירה  כי  שמוכיח  דבר 
אלא  מיותר,  טקס  איננה 

רשאי  ואף  ממש,  של  מכירה 
הגוי לקבל הנחה של עשר אחוז 

כנהוג בקניות מרוכזות.
זכו  בעיר  משפחות  שתי 
ובעל  מהגוי  פתע  לביקור 
למקום  הגוי  את  כיוון  הדירה 
השייכים  החמץ  מונחים  בו 
משקאות  לו  בחר  והגוי  לו. 

אלכוהול – חמץ משובחים.
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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 מערכת: שלומי שטרן

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, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, 
נועה לאופר, אורטל ימינך, מלי מתתוב

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

 כנס חירום על גיוס בנות
בעוד שברקע המשא 
הקואליציוני  ומתן 
דרישה  תוצג  כי  דווח 
התורה  יהדות  מטעם 
גיוס  בסוגיית  לטפל 
בנות, לאחר שבשנתיים 
התקבלו  האחרונות 
לא  שצה"ל  תלונות 
מיידי  פטור  מאפשר 
כך  על  שמצהירה  לבת 

שאינה נוסעת בשבת ושומרת כשרות, הורה גאב"ד 
חוג חתם סופר לארגן כינוס אשרינו בבית מדרשו 
הכינוס  שזה  לציין  יש  ברק.  בבני  סופר  חתם  חוג 
השלישי בענייני השעה בסימן "אשרינו" שמתקיים 
הכינוס  ברק.  בני  סופר  חתם  חוג  המדרש  בבית 
יתקיים ביום ראשון פרשת בהר ז' אייר בשעה 8.00 

בערב.

 תאונה קשה עם משאית
תאונת דרכים עם 
משאית  מעורבות 
אירעה  פרטי  ורכב 
בסמוך   4 בכביש 
קולה  קוקה  לגשר 
בבני ברק. התאונה 
ביום  התרחשה 
בשבוע  שלישי 
בלילה,  שעבר 
מוסקוביץ  מושיקו 
חירום  אגף  מנהל 
באיחוד  וביטחון 
הצלה שהיה ראשון 
סיפר:  במקום, 
נסיעה  "במהלך 

נוספים  חובשים  עם  יחד  הקשה,  בתאונה  נתקלתי 
מיחידת האופנועים של איחוד הצלה הענקנו סיוע 
קשה  עד  בינוני  באורח  לנפגע  חיים  מציל  רפואי 
ולנפגעת נוספת באורח קשה לאחר שחולצה על ידי 

כיבוי אש מרכבה".

 פעילות השיטור להסרת מפגעים
בעקבות מספר 
שהתקבלו  פניות 
הערוני  במוקד 
לולי  בגין 
 , ם י ל ו ג נ ר ת
ם  י א צ מ נ ש
מקומות  במספר 
פעל  בעיר, 
הערוני  השיטור 

פניות  הלולים.  ופינוי  ללכידתם  לוכד,  עם  יחד 
תרנגולים בשעות  קולות  בגין  היו  למוקד  השכנים 
דבר  מהלולים,  וריחות  הבוקר  של  המוקדמות 

שהפריע לכלל הדיירים.

 האצבעות נלכדו בבלנדר
נלכדו   40 כבת  של  אצבעותיה  שעבר  שני  ביום 
ברק.  בבני  בביתה  חשמלי(  מזון  )מעבד  בבלנדר 
לאחר  כי  דיווח  הצלה  באיחוד  חובש  לרר  אהרן 
סכין  עם  פונתה  הגברת  כיבוי  צוותי  של  חילוץ 
פעלו  שם  השומר,  תל  החולים  לבית  הבלנדר 

הרופאים לחלץ את אצבעותיה.

שיא לנרשמים לקייטנות בפסח

הגוי נקש בדלת וביקש את החמץ

11,000 ילדים מהגנים העירוניים ומבתי הספר של החינוך העצמאי השתתפו בקייטנות שהופעלו חינם ע"י העירייה 
ומשרד החינוך

בשעת המכירה, ביקש הגר"ש שטרן מהגוי שרכש את החמץ לממש את זכותו. והוא אכן הגיע בעיצומו של חול המועד

עוזי ברק

ברוך דיין האמת: ביום שלישי ג' דחוה"מ 
פסח הלך לבית עולמו בדמי ימיו האי גברא 
יפת  ישראל  הרב  הגדול  הגאון  ויקירא  רבה 
הרבים,  ותלמידיו  למגינת משפחתו  זצוק"ל 

כאשר הוא שבעים וארבע שנה.
בצעירותו  למד  יפת  ישראל  רבי  הגאון 
בישיבה קטנה קול תורה ולאחר מכן בישיבת 
פונוביז והיה לתלמיד מובהק להר"ר שמואל 
המשיך  נישואיו  לאחר  זצוק׳ל,  רוזובסקי 
בתורה  ושקיעתו  עמלו  פוניבז  בכולל 
וחידושיו הרבים היו לשם דבר וכמו שמעיד 
רבי  הגאון  פוניבז'  בישיבת  עליו  המשגיח 
"שהוא  מגדולי  זצוק"ל,  גינזבורג  ראובן 

מחשובי  ובעמקות  בהבנה  התורה 
בקבוץ  חכמים  תלמידי  וגדולי 

כולל ישיבת פוניבז".
שימש  שנה  מ-30   למעלה 
בבני- יוסף  כולל  בית  כראש 
מרן  חברותא  עם  ברק.  למד 
ר  הגדול  הגאון  התורה  שר 
שנים  במשך  קנייבסקי  חיים 
את  פעמים  מספר  וסיים  רבות 

הש"ס  כמו כן  במשך שנים רבות 
בישיבת  כלה  ירחי  שיעורי  מסר 

ילדיו  לחתונות  יוצא  שהיה  פוניבז' 
 היה  מקפיד על סדרי הלימוד ויוצא 

  מהישיבה הישר לחופה ל לא ביטול תורה.
במתן  במצוקה  במשפחות  תמך  ימיו  כל 

לנסוע  מרבה  והיה  בסתר, 
שבמירון.  הרשב"י  לציון 
המרתקים  לשיעוריו 
באים  היו  והייחודיים, 
אנשים משכילים, עורכי 

דין וכדומה.
האחרונות  בשנים 
קשים  בייסורים  נתייסר 

ומרים וקיבלם באהבה.
נפטר ביום ג' י"ח בניסן, 
בין הזמנים, וזכה שלא יהיה 
הכנה.  כשאיפתו  תורה  ביטול 
הרבנית  אשתו  את  אחריו  הותיר 
בדרך  ההולכים  ובנות  בנים  תחי',  ציפורה 

התורה. ת.נ.צ.ב.ה.

הגאון השקדן רבי ישראל יפת זצ"ל
ראש כולל 'בית יוסף' בבני ברק הגאון הרב ישראל יפת זצ"ל נפטר כשהוא בן 74 שנים

 הרב ישראל יפת זצ"ל 

 בכירי אגף החינוך בסיור בקייטנות 

הרב אלטמן, צילום: דוד זר

תמונות מהזירה



 זה יהיה
שווה לכם

עד   120 !

תעשו חשבון...

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי



כ"ו ניסן תשע"ט 10101/5/19 בני ברק

תימשך העליה לקברי 
חללי צה"ל בבני ברק

האיחול של מרן: 
"שלא תהיה לך עבודה"

מימונה מרכזית - 
תרבחו ותסעדו

עוזי ברק

גם השנה, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
שיחול ביום רביעי הבא, בשעה 11:00 בבוקר, 
תתקיים עליה לקברם של חללי צה"ל הקבורים 

בבית העלמין פוניבז' בבני ברק.
השנה  יוביל  לקברם  העליה  את 
חזי דרקסלר, בנו של הרב יצחק 
דרקסלר ז"ל, ואליו יצטרפו מ"מ 
מועצת  וחבר  ברק  בני  העיר  רב 
רבי  הגאון  הראשית,  הרבנות 
אליעזר שמחה וייס, נציג עיריית 
הליכוד  סיעת  ויו"ר  ברק  בני 
וידר,  יעקב  מר  העיר,  במועצת 
יו"ר תנועת אם תרצו, מתן פלג, 
נציגי  בעיר,  לבנים'  'יד  נציגת 
מוסדות  ותלמידי  השכונות 

החינוך בעיר.
דרקסלר  יצחק  הרב  פקד  שנים  במשך  כזכור, 
שנפטר  הכיפורים,  יום  מלחמת  גיבור  ז"ל, 
לאחרונה, את קברי החללים, חלק מהם חבריו 
ישראל,  במלחמות  שנהרגו  הישיבה  לספסל 
ונשכחו,  הלכו  ופועלם  הם  כיצד  לראות  ונוכח 

עד שנותר לבדו.
על  יקחו  כי  הממשלה  למשרדי  שפניות  לאחר 
עצמם ארגון טקס אזכרה לחללי צה"ל החרדים 
וידר,  ליעקב  דרקסלר  הרב  פנה  בשלילה,  נענו 
חבר מועצת העיר בני ברק ויו"ר הליכוד בעיר, 
טקס  ומכספם,  ביוזמתם  השניים,  הובילו  ויחד 
העלמין  בבית  החרדים  לחללים  שנתי  אזכרה 

בבני ברק.
ז"ל,  דרקסלר  הרב  של  פטירתו  אחרי  השנה, 
הודיע משרד הביטחון כי קיבל על עצמו לקיים 
אך  החרדים,  צה"ל  לחיילי  רשמי  אזכרה  טקס 

הטקס יתקיים בירושלים.
תאמר  כי  ז"ל  דרקסלר  הרב  של  צוואתו  לאור 
ביום  חבריו  של  קברם  על  תפילה 
החליטה  לכתו,  אחרי  גם  הזיכרון 
עליה  השנה  גם  לארגן  משפחתו 
מתקיימים  בה  בשעה  לקברם 
טקסים בכל בתי העלמין בישראל, 
נציג  יגיעו  לראשונה  כאמור  אליו 
הרב  וכן  מועצה  וחבר  עירייה 

הראשי של בני ברק.
הליכוד  סיעת  יו"ר  וידר,  יעקב 
ומייסד  ברק  בני  העיר  במועצת 
כי:  אמר  החרדים,  צה"ל  לחללי  הזיכרון  טקס 
"עם ישראל לעולם לא ישכח את מי שמסר את 
צוואתו של הרב  כולנו את  נקיים  עבורו.  נפשו 

דרקסלר ז"ל ונעלה לקברי הנופלים הי"ד".
שתנועתו  פלג,  מתן  תרצו",  "אם  תנועת  יו"ר 
להנצחת  ליוזמה  האחרונות  בשנים  הצטרפה 
החללים החרדים אמר כי: "אנו מצדיעים לחיילי 
הנופלים  את  וזוכרים  שהם  מקום  בכל  צה"ל 
ברק  בבני  הקבורים  החרדים  החיילים  כולם. 
נזכור את כולם, באמירת  הם אות להשתלבות. 
יחד  ובעמידה  לדגל  בהצדעה  וקדיש,  תהילים 

כאיש אחד".

עוזי ברק

הרפואי  מרכז  הנהלת  של  רושם  רב  בביקור 
התורה  שר  מרן  אצל  ילדים  לרפואת  'שניידר' 

רב  עם  יחד  קנייבסקי  הגר"ח 
לבי,  אשר  הרב  החולים  בית 
בית  מנהל  את  לבי  הרב  הציג 
הנודע  הילדים  רופא  החולים 
והמנהל  פרס  יוסף  פרופסור 
האדמינטרטיבי רו"ח אילן שמש 

וחברי ההנהלה.
הרב לבי סיפר לגר"ח קנייבסקי 
על ההתרחבות האדירה של בית 

בימים  הנבנה  המפואר  החדש  הבניין  החולים 
בכלל  הטיפול  את  תיאר  פרס  פרופסור  אלו. 
הציבור  של  והאמון  הבחירה  ועל  ישראל  ילדי 
החרדי והרבנים בשניידר ועל התפוסה האדירה 

לצרכי  והרגישות  הטיפול  וטיב  התמידית 
הציבור. בית החולים בנוי כולו במיוחד לטיפול 
בניסיונו  והצוות מטפל  והרופאים שלו  בילדים 
רק בילדים וזה המעלה הגדולה בהיותו המרכז 
והיחיד  הגדול  הרפואי 

בישראל שכולו ילדים. 
רב  שכרכם  ואמר  חייך  מרן 
ציווי  לכם  יש  השמים  מן 
זה  ירפא"  "ורפא  בתורה 
רשות וגם מצווה. ואמר לרב 
העידוד  על  כח  יישר  לבי 
והתמיכה הרוחנית והגשמית 
הילדים  למשפחות  בעזר 

החולים.
מרן הגר"ח קנייבסקי והוסיף בברכתו עם חיוך 
לרופא "שלא תהיה לך עבודה" ופירט: "הלוואי 

שלא יהיו חולים ותישאר מחוסר עבודה".

 עוזי ברק

גם  המסורת,  וכמיטב  שנה  כבכל 
העירייה  ובכירי  רבנים  חגגו  השנה 
ר'  ברק  בבני  ש"ס  יו"ר  של  בביתו 

אליהו דדון, את שמחת המימונה.
שבת  במוצאי  התקיימה  המימונה 
שמעון  רבי  הגאון  מרן  בהשתתפות 
בעדני, חבר מועצת חכמי התורה; וכן 
בעיר,  ש"ס  סיעת  חברי  בהשתתפות 
ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, 
מ"מ, סגני ראש העיר, צמרת הנהלת 

העיר, עסקנים ואישי ציבור.

גם ביום הזיכרון הזה

צילומים : דוד זר

דרקסלר ז"ל

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  
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מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

מקדישים זמן לפעילות גופנית 
בגיל 30?

שומרים על תזונה נכונה 
בגיל 40?

מקפידים לערוך בדיקות 
בגיל 50?

זו ההשתדלות שלכם
לחיים בריאים

שתהיו בריאים
עד 120!
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כ"ו ניסן תשע"ט 12121/5/19 בני ברק

אגף הביטחון ערוך 
לכל תרחיש

הוקמו ארבעה בסיסי משמר האזרחי בשכונות בעיר ונערך כנס  
ללמעלה מ-120 מאבטחי מוסדות חינוך

עוזי ברק

ברק,  בני  עיריית  של  חירום  לשירותי  האגף 
ברחבי  הקימו  ישראל,  משטרת  בשיתוף 
משמר  בסיסי  ארבעה  של  נרחב  מערך  העיר 
נעשתה  והקמתם  קהילתי,  ושיטור  אזרחי 
השכונה  כאופי  מקצועיים  שיקולים  עפ"י 
והפוטנציאל ההתנדבותי, ויחד עימם פועלים 
כ-700 מתנדבים המשרתים את תושבי העיר 
עבודת  סיכום  על  בדו"ח מפורט  נמסר  כך   -
לשנה  והתכניות  האחרונה  בשנה  האגף 
החדשה, כפי שהוגש ע"י מר חיים נוגלבלט, 
)קציני  הקב"טים  ארגון  ויו"ר  האגף  מנהל 
רובינשטיין,  אברהם  להרב  הארצי  ביטחון( 
ראש העיר, שמערכת שירותי החירום כפופה 
אחר  בקביעות  עוקב  והוא  אליו  ישירות 

פעילותה.
בדו"ח גם נמסר על מוקד עירוני הפועל בעיר 
העירוניים  למוסדות  ואבטחה  מיגון  המספק 
ומהווה מרכז לשליטה, תיאום ובקרה בשעת 
הן  פועל  והאגף  עירונית,  בעיה  בכל  רגיעה 
עוסק  מטה,  כיחידת  והן  מבצעית  כיחידה 
כלל  על  ובפיקוח  בבקרה  בתיאום,  בארגון, 
והוא  העיר  בתחומי  הביטחון  גורמי  פעילות 
גם אחראי על תיאום בין צה"ל, פיקוד העורף 

והמשטרה בבני ברק.
ונרחבים,  מגוונים  אחריות  תחומי  לאגף 
באמצעות  חינוך  מוסדות  אבטחת  ובהם 
כיסוי  ומאבטחים,  שומרים  ביטחון,  קציני 
תקינה  ואחזקה  האזרחית  ההתגוננות  צרכי 
מחסה  חירום,  ומחסני  הנפה  מפקדות  של 
מקלטים  באמצעות  חירום  בשעת  לתושבים 
הפעלת  וציבוריים,  משותפים  פרטיים, 
מתנדבים במשמר האזרחי בשיתוף המשטרה, 
המוקד  הכנת  זק"א,  מתנדבי  יחידת  אימון 
באירועי  מהירה  תגובה  לשירותי  העירוני 
העיר  הכנת  חירום,  ובמצבי  בשגרה  חירום 
לשעת  )משק  מל"ח  במסגרת  חירום  לשעת 
כוח  וגיבוש  הערכות  ציוד,  ומחסני  חירום( 
ואבטחת  חירום  לשעת  רווחה  ועובדי  אדם 
וקישור  ואירועים  טקסים  העירייה,  מבני 

ותיאום עם שירותי ביטחון שונים.
קודמה  חירום,  לשעת  ההכנות  במסגרת 
תכנית "חוסן לעיר", הכוללת הגברת החוסן 
למנהלי  והדרכות  הקהילה  בקרב  האזרחי 
מטות ולעובדים, העברת הכשרות מקצועיות 
בריאות  מטה  הקמת  חינוכיים,  ליועצים 

וגיבוש  בעיר  הבריאות  גורמי  כל  את  הכולל 
אלו,  גורמים  בין  מתאימים  עבודה  קשרי 
ומערכת  לציבור  והסברה  מידע  מטה  הכנת 
וקיום הדרכות לתושבים למצבי  "קו פתוח" 

חירום.
לשנת  מאבטחים  כינוס  התקיים  באחרונה 
אברהם  הרב  בהשתתפות  ה'תשע"ט, 
רובינשטיין, ראש העיר, בו השתתפו למעלה 
מחב'  שמירה  מפקחי  מאבטחים,  מ-120 
היחידה  ישראל,  משטרת  נציגי  האבטחה, 
למשק  בחברה  עובדים  זכויות  לאכיפת 

וכלכלה וקב"טי מוסדות החינוך.
על  בדבריו  עמד  ישראל  משטרת  נציג 
להתפתח  שיכולים  השונים  התרחישים 
עימם.  להתמודדות  והדרך  החינוכי  במוסד 
הוא סקר את פעילות משטרת ישראל בתחומי 
במוסד  המאבטח  ותפקידי  הכללי  הביטחון 

החינוכי.
על  עמדו  וכלכלה  למשק  החברה  נציגי 
תנאי השכר  ואת  תנאי ההעסקה למאבטחים 
רבות  שאלות  הועלו  הכנס  במהלך  הנלווים. 
ע"י המאבטחים וניתנו תשובות על הנושאים 

שהועלו.
הקב"ט עופר קורין סקר אירועים ביטחוניים 
מהם.  שנלמדו  והלקחים  בעבר  שקרו  שונים 
הקב"ט אמיר ברוכי עמד על הפעלת מערכת 
המעודכנת,  הדיווח  שיטת  ואופן   ok2go-ה
וחברות  וכלכלה  עם החברה למשק  בתיאום 
את  סקר  פרידמן  שמואל  הקב"ט  האבטחה. 
פעלו של המאבטח ויטו בוארון ז"ל, שנפטר 
באחד  עבודתו  כדי  תוך  כחודשיים,  לפני 
המוסדות בעיר, לאחר פעילות של מס' שנים 
שויטו  ציין  הוא  המוסד.  תלמידי  באבטחת 
היה אהוד על סגל בית הספר וחבריו לעבודה.

של  שורה  הכין  גם  חירום  לשירותי  האגף 
קליטה  מרכזי  ובהם  חירום,  לשעת  מתקנים 
ושירותי  כלכלה  וסידורי  מפונים  לקליטת 
חרדה,  למפגעי  תמיכה  מרכז  בסיסיים,  עזר 
אוכלוסייה  לחיסוני  ומרכזים  צופרים  פריסת 
ותחנת ריכוז חללים, בשיתוף עם עיריית רמת 
גן השכנה, ותרגול שנתי של הפעלת התחנה, 
כשבתדרוכים חוזר מר יונה יצחק, מנהל מח' 
ביטחון ומוסדות באגף לשירותי חירום, שאין 
בציבור,  ופניקה  פחד  להטיל  לאיש  כוונה 
אך תמיד עדיף להיערך כראוי, ובכך להביא 

לשקט ולרגיעה בקרב הציבור.

 בכינוס למאבטחי מוסדות חינוך 

מבית מסעדת צנעני

יש חניה במקום)מתחת הגשר(למסעדת צנעני צמוד 



 לכל המוצרים לתוספותיש אפשרות

קולצ'נה - מאפה במילוי 
גבינה רוטב פיצה וירקות 18 &

סמבוסק פיצה 
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Xl מגש
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בס"ד

ביחד עם כל בית ישראל הננו משתתפים בצערו של מורנו ורבנו ועטרת ראשנו 
שר התורה הכהן הגדול מנהיג יהדות ספרד המעטירה בארץ ובגולה בכלל. ראש 

ומנהיג ומנתב דרך עדתינו דקהל קודש "נוה ציון" תכב"ץ בפרט, זה עשרות 
בשנים במסירות נפש, באמת צרופה ללא חת ומורא, בעוז ותעצומות,

עמוד האש לפני המחנה. שר הענווה
מרן ראש הישיבה הגאון הגדול

מו"ר חכם שלום כהן שליט"א
נשיא מועצת חכמי התורה

וראש בד"ץ דק"ק "נוה ציון" תכב"ץ

בפטירתה של אחותו הגדולה הרבנית הצדקת

מרת שולמית חמד ע"ה
בת עמוד הקבלה המקובל האלוקי
רבנו אפרים הכהן זצוק"ל

בעל הנחמות ינחם את רבנו הגדול אשר כאב הוא לנו, בכלל 
הנחמות עם כל המשפחה הכבודה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 
ולא יוסיפו לדאבה עוד. ובהמשך הרבצת התורה בישיבה בפרט. 

ובהנהגת כלל עם ישראל לתורה ויראה ינוחם

הרבנים הגאונים דייני בית הדין       ק"ק נוה ציון        מפקחי ומשגיחי מערכת הכשרות

כסא דנחמתא

בס"ד

ביחד עם כל בית ישראל הננו משתתפים בצערו של מורנו ורבנו ועטרת ראשנו 
שר התורה הכהן הגדול מנהיג יהדות ספרד המעטירה בארץ ובגולה בכלל. ראש 

ומנהיג ומנתב דרך עדתינו דקהל קודש "נוה ציון" תכב"ץ בפרט, זה עשרות 
בשנים במסירות נפש, באמת צרופה ללא חת ומורא, בעוז ותעצומות,

עמוד האש לפני המחנה. שר הענווה
מרן ראש הישיבה הגאון הגדול

מו"ר חכם שלום כהן שליט"א
נשיא מועצת חכמי התורה

וראש בד"ץ דק"ק "נוה ציון" תכב"ץ

בפטירתה של אחותו הגדולה הרבנית הצדקת

מרת שולמית חמד ע"ה
בת עמוד הקבלה המקובל האלוקי
רבנו אפרים הכהן זצוק"ל

בעל הנחמות ינחם את רבנו הגדול אשר כאב הוא לנו, בכלל 
הנחמות עם כל המשפחה הכבודה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 
ולא יוסיפו לדאבה עוד. ובהמשך הרבצת התורה בישיבה בפרט. 

ובהנהגת כלל עם ישראל לתורה ויראה ינוחם

הרבנים הגאונים דייני בית הדין       ק"ק נוה ציון        מפקחי ומשגיחי מערכת הכשרות

כסא דנחמתא

בס"ד

ביחד עם כל בית ישראל הננו משתתפים בצערו של מורנו ורבנו ועטרת ראשנו 
שר התורה הכהן הגדול מנהיג יהדות ספרד המעטירה בארץ ובגולה בכלל. ראש 

ומנהיג ומנתב דרך עדתינו דקהל קודש "נוה ציון" תכב"ץ בפרט, זה עשרות 
בשנים במסירות נפש, באמת צרופה ללא חת ומורא, בעוז ותעצומות,

עמוד האש לפני המחנה. שר הענווה
מרן ראש הישיבה הגאון הגדול

מו"ר חכם שלום כהן שליט"א
נשיא מועצת חכמי התורה

וראש בד"ץ דק"ק "נוה ציון" תכב"ץ

בפטירתה של אחותו הגדולה הרבנית הצדקת

מרת שולמית חמד ע"ה
בת עמוד הקבלה המקובל האלוקי
רבנו אפרים הכהן זצוק"ל

בעל הנחמות ינחם את רבנו הגדול אשר כאב הוא לנו, בכלל 
הנחמות עם כל המשפחה הכבודה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 
ולא יוסיפו לדאבה עוד. ובהמשך הרבצת התורה בישיבה בפרט. 

ובהנהגת כלל עם ישראל לתורה ויראה ינוחם

הרבנים הגאונים דייני בית הדין       ק"ק נוה ציון        מפקחי ומשגיחי מערכת הכשרות

כסא דנחמתא

בס"ד

ביחד עם כל בית ישראל הננו משתתפים בצערו של מורנו ורבנו ועטרת ראשנו 
שר התורה הכהן הגדול מנהיג יהדות ספרד המעטירה בארץ ובגולה בכלל. ראש 

ומנהיג ומנתב דרך עדתינו דקהל קודש "נוה ציון" תכב"ץ בפרט, זה עשרות 
בשנים במסירות נפש, באמת צרופה ללא חת ומורא, בעוז ותעצומות,

עמוד האש לפני המחנה. שר הענווה
מרן ראש הישיבה הגאון הגדול

מו"ר חכם שלום כהן שליט"א
נשיא מועצת חכמי התורה

וראש בד"ץ דק"ק "נוה ציון" תכב"ץ

בפטירתה של אחותו הגדולה הרבנית הצדקת

מרת שולמית חמד ע"ה
בת עמוד הקבלה המקובל האלוקי
רבנו אפרים הכהן זצוק"ל

בעל הנחמות ינחם את רבנו הגדול אשר כאב הוא לנו, בכלל 
הנחמות עם כל המשפחה הכבודה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 
ולא יוסיפו לדאבה עוד. ובהמשך הרבצת התורה בישיבה בפרט. 

ובהנהגת כלל עם ישראל לתורה ויראה ינוחם

הרבנים הגאונים דייני בית הדין       ק"ק נוה ציון        מפקחי ומשגיחי מערכת הכשרות

כסא דנחמתא

אבד חסידא קדישא מן הארץ
יחד עם כל בית ישראל אבלים אנו מרה על הסתלקותו

לשמי מרום של האי חסידא קדישא משיירי כנסת הגדולה ומעתיקי
השמועה מותיקי ומראשוני מחזירי עטרת תפארת יהדות ספרד

ליושנה במסירות עד אין קץ אשר למאות ולאלפים
חבים לו את היותם הם ובניהם לשומרי תורה ומצוות ומדקדקים

על קלה כבחמורה

הגאון הצדיק המקובל

רבי אהליאב חיון זצוק"ל
תנחומינו העמוקים לבניו הגאונים שליט"א ולכל המשפחה המרוממה 

שיחי' ובפרט לבנו חביבו חתנא דבי נשיאה מו"ר ועטרת ראשנו

מרן ראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה 
חכם שלום כהן שליט"א

הרה"ג רבי יוסף חיון שליט"א

חבר בד"ץ נווה ציון אשר מוסר נפשו כשליחו וידא אריכתא של מו"ר 
בכל מיני מערכת הכשרות בארץ ובחו"ל להעמידה 

על תילה ע"פ הוראות מרן

בנחמת ציון ובבנין ירושלים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד.



זמינות ללא תחרות 
גם ברפואת ילדים



בני ברק כ"ו ניסן תשע"ט 12141/5/19

הגיע ה'זמן': כבוד התורה בעיר התורה
נשלמות ההכנות לקראת המעמד האדיר של ארגון 'וכתבתם' שייערך ביום חמישי, כ"ז בניסן, בבני ברק

בטרייה של אופניים חשמליים גרמה לדליקת 
שריפה בדירה ברחוב חיד"א בבני ברק

עוזי ברק

בשעות  שני  ביום 
של  האש  לוחמי  הבוקר 
תחנת בני ברק בפיקוד רב 
רשף דוד אלבז השתלטו 
בקומת  דירה  שריפת  על 
קומות   4 בן  בבניין  הגג 
ברחוב חיד"א בבני ברק.

פונו שלושה  מהמקום 
צוותי  חרדה,  נפגעי 
בנחישות  פעלו  הכיבוי 
להשתלטות על השריפה 
הכיבוי,  מנוף  דרך  גם 
בעקבות פעולות מהירות 
נמנעה קריסה מלאה של 

גג המבנה.
מחוקר השריפות להב חזי רחימי נמסר כי ממבט 
שפרצה  בשריפה  מדובר  שלכאורה  עולה  ראשוני 
שהיתה  חשמליים  אופנים  של  בטרייה  בעקבות 
ותוצאות  החקירה  הסתיימה  טרם  אך  בטעינה, 

סופיות יתקבלו בהמשך.
מדוברות הכבאות נמסר: "בשנים האחרונות אנו 
רואים עליה חדה של שריפות כתוצאה מטעינה של 
הנחיות  מספר  כן  על  חשמליים,  אופניים  סוללת 
בטיחות.  תקן  תו  עם  מוצר  לקנות  יש  בטיחות: 
להטעין רק באזורים מבודדים שאינם יכולים לפגוע 
ם  י ר מ ו ח ב
ם  י ר ח א
ולהתפשטות 
ה  ר ק מ ב
יש  שריפה. 
את  להטעין 
רק  הסוללה 
ערנות  בזמן 
של  כללית 
המקום  אנשי 
את  לבדוק  ויש 
הסוללה  מבנה 
ה  ת ו נ י ק ת ו

שאין פגם".

עוזי ברק

המוני  בקרב  אלו  בימים  ניכרת  רבה  תכונה 
בני הישיבות ואברכי הכוללים לקראת המעמד 
"וכתבתם"  התורה  ממלכת  של  הגדול  השנתי 
שיתקיים ביום חמישי כ"ז ניסן באולמות 'היכלי 
עמלי  אלפי  בהשתתפות  ברק  בבני  הפאר' 

התורה בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל, ראשי 
הישיבות ומרביצי התורה שליט"א.

בשלהי  שנה  מידי  הנערך  זה  מרומם  מעמד 
ימי בין הזמנים דחודש ניסן, מהווה במה חזקה 
ולכותבי  התורה  בני  לציבור  אדירה  ותנופה 
הישיבות  בני  בקרב  תורה  חידושי  ומחדשי 
תחילת  לקראת  ביחוד  בכלל,  הכוללים  ואברכי 

זמן קיץ הבעל"ט בהיכלי התורה.
ורבני ממלכת  ראשי  לבקר  אלו החלו  בימים 
גדולי  ורבנן  מרנן  בבתי  "וכתבתם",  התורה 
להזמינם  שליט"א  הישיבות  וראשי  ישראל 
ומעמד  תורה  של  לכבודה  האדיר  למעמד 
לא  כאשר  העשרים,  במחזור  המלגות  חלוקת 
זיכרון כניסתם אל מעונו של  מש מנגד עיניהם 

מכוון ממלכת התורה מיום היווסדה, קמיה מרן 
רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, אשר היה מרעיף 

מברכותיו.
המעמד הגדול יתקיים ביום חמישי כ"ז בניסן 
לתת  ע"מ  ברק,  בבני  הפאר'  'היכלי  באולמות 
כבוד והערכה לאלפי עמלי התורה בני הישיבות 
והכוללים שעמלו וכתבו מערכות חידושי תורה 

בגלל בטרייה: 
שלושה נפגעים 

בשריפת דירה

וכן  חורף תשע"ט,  זמן  במהלך  עצומה  ביגיעה 
כהכנה וחיזוק לזמן הקיץ הבעל"ט בהשתתפות 
והמוני  ותלמידיהון  רבנן  ישראל  אלפי  ראשי 
צורבי התורה בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל, 

ראשי הישיבות ומרביצי התורה.
"תורת  ספרי  לאור  יצא  המעמד  לקראת 
'סוכה' בהוצאה חדשה  ראשי הישיבות" עמ"ס 
ומורחבת למעלה מאלף עמודים, שיו"ל לכבוד 
"תורת  הספר  השנתי,  התורה"  "כבוד  מעמד 
אוצר  בתוכו  מאגר  החדש  הישיבות"  ראשי 
הישיבות  ראשי  האחרונים  רבותינו  של  תורתם 
זצוק"ל על סדר המסכת, ויש בו מדברי תורתם 

שעדיין לא נדפסו כלל.

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

קונים ממגוון מוצרי חשמל המשתתפים במבצע

תשלומים
36

רק בשקל!
LG ,שואב אבק

במקום 699 ₪
רק בשקל!

מיקרוגל 25 ליטר כולל אפייה

במקום 890 ₪

רק בשקל!
נוטרי נינג'ה, שייקר חכם

במקום 590 ₪
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מבצעי
שה בלבד - ה
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ח. ה

ט.ל.

במקום 690 ₪
רק בשקל!

מגהץ קיטור טפאל - מילוי רציף

ומקבלים מוצר נוסף
בתוספת שקל אחד בלבד!

רק בשקל!
תווי שי ע"ס 700 ₪

רק בשקל!
כיריים לבאמט נירוסטה

במקום 690 ₪

רק בשקל!
שואב אבק, רטוב-יבש סול

במקום 690 ₪

במקום 694 ₪
רק בשקל!

מטחנת בשר מולינקס

החלו מבצעי טרום העונה על המזגנים!

לאור הביקוש, המבצע ממשיך
עד יום שלישי, ב' אייר!

מזגן לחדר 
שינה

החל מ-

ל-36 חודשים
30

מזגן 
לסלון

החל מ-

ל-36 חודשים
58

מזגן 
3 כ"ס

החל מ-

ל-36 חודשים
88

    אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(        אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'      בית שמש: רח' שפת אמת 32      ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94
שאול גבעת   15 נשרים  כנפי  התאומים,  בית  ירושלים:  ברכפלד       19 הנשיא  יהודה  רח'  עילית:  מודיעין  עקיבא      רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני    

החל מ: ₪3190 החל מ: ₪2090החל מ: ₪1090

מבחר מזגנים ממיטב החברות <<< התקנה יהודית איכותית ומקצועית!



זמינות ללא תחרות 
גם ברפואת נשים



מרכז רפואה יועצת במגוון תחומים: עיניים, אף אוזן גרון, נוירולוגיה, כירורגיה נשים, אורתופדיה

11 בתי מרקחת11 מרפאות בפריסה רחבה מרפאת כללית סמיילמכון לפיזיותרפיה

מרכז בריאות הילד 2 מרכזי בריאות האישהמרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר

לקוחות כללית בני ברק, דו״ח משרד הבריאות קובע: בכללית זמינות התורים לרפואת משפחה, היא הגבוהה בעיר!

כללית מובילה בזמינות רופאים בבני ברק

משפחה

16.2
כללית מאוחדת

12.9
מכבי

6.2

כללית מכבי

28 6

נשים
שעות שירות רופא לכל אלף מטופלים*

משרד הבריאות שפורסם בינואר 2019הנתונים על קופות החולים כפי שמוצגים בדו״ח 

ילדים

כללית מאוחדת

35 25

מכבי

12
לאומית

25

זמינות ללא תחרות גם ברפואת משפחה
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072-2750708 טל׳:  השטיבלאך(  )ליד  ז׳  רובע   ,7 הורקנוס  אליעזר  אשדוד:   חדש! 
ירושלים ישעיהו 2, טל': 02-5002050, קניון רב שפע, שמגר 16, טל': 072-2750706 
בני ברק לנדאו 4, טל': 1-700-70-66-61 | בית שמש נחל זוהר 10, טל': 02-9918111 
חדש! קניון לב הרמה נהר הירדן טל׳: 072-2750707 | אלעד מרכז רימון )רייסדור(, 

בן שטח 10, טל': 03-9063333 | ביתר עילית הר"ן 9, טל': 02-5800884
הסדרים עם קופות החולים

מגוון ענק של משקפיים חינם עד גיל 18

שומרים על העיניים שלך

עכשיו בעינית! מאות מסגרות חדשות
אופנתיות של מיטב המותגים

איזו מסגרת מתאימה לכם?



״ל
זצ

חי 
ע״ש רבי רפאל בן פנחס ולאה זבי

 בע"ה גם השנה יתקיים ״יום שכולו תורה״ ביום חמישי 
יום העצמאות  ד׳ באייר תשע"ט (19.5.19)

בבית הכנסת "צעירי בני בנימין" קומה ב׳
רח' החזיון 3 (פינת רח' צונזר) קרית-שלום, תל אביב

הראשון לציון והרב הראשי לישראל
הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א

קריאת תהילים לשלום ולהצלחת עם ישראל

״עולם המיסתורין״ על הכוחות העל טבעיים שבאדם בליווי מצגת

11:30
מופע אור קולי ״כשרות המוצרים״ע״י רמה כהלכה 12:30

הרה״ג ברוך רוזנבלום שליט״א
 

הרב דניאל זביחי שליט״א
הרה"ג שלמה זביחי שליט״א

הרה"ג שלמה בניזרי שליט״א 

דברי ברכה: הרב נתן אלנתן הי״ו חבר מועצת העיר ת״א 

הרה"ג שמעון אשר שליט״א
הרה"ג יהודה יוספי שליט״א

הרה"ג אליהו בר שלום שליט״א

הרה״ג זמיר כהן שליט״א 

הרה״ג בועז דניאלי שליט״א

הרה״ג יוסף חיים חדד שליט״א

סיפור הנס שהציל את מפקד המסתערבים 
יחידת העילית ללוחמה בטרור!  

• להצלחת משפחת לויאן ולרפואת יהודה לורנץ • 

מגיד שיעורים בקהילות יהודי ארצות הברית
הרב יגאל כהן שליט״א הרב יוסף מזרחי שליט״א 16:1521:15

מנחה: הרב רפאל זביחי הי״ו 

כיבוד ושתייה יחולקו במהלך כל היום! 

 הרה״ג יחיאל אבוחצירא שליט״א

קבלת עול מלכות שמים נדירה ומרגשת
בברכת המקובל בנש״ק 
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יהדות  קיימה  שידוכים  פגישות  וארבע  עשרים 
התורה עם החתן נתניהו עד שחתמה על הסכם בן 
בלבד  אחת  פגישה   .2015 בשנת  סעיפים  עשרות 
התקיימה בסבב הנוכחי, עד למועד כתיבת השורות. 
הייתה  התורה  יהדות  ב-2015 
עם  שחתמה  הראשונה  המפלגה 
נתניהו על הסכם קואליציוני. ליברמן 
האחרון,  החותם  להיות  היה  אמור 
בדקה   – כזכור  שלו  וההברזה 
התשעים, הובילה את נתניהו לחתונת 
ברכוש  ושקד  בנט  יצאו  ממנה  דמים 
והמשפטים.  החינוך  תיקי  עם  גדול 
במו"מ קואליציוני, כך למדנו, סוחט 

מי שסוחט אחרון.
ולא  עוד,  יהיה  לא   – שהיה  מה 
ושקד  בנט  של  התפוגגותם  בשל  רק 
להותיר  יכול  אינו  נתניהו  מהזירה. 
את איווט כגלגל רזרבי לממשלת 61. 
איווט החדש הוא האיש שבלעדיו אין 
מהזירה  שפונה  לפני  רגע  ממשלה. 

כבנט ושקד – הייתה לו עדנה. 
ליברמן, כך דומה, נהנה מכל רגע 
סיפור,  תשמעו  חרדית.  חרדה  של 
סיפור צדיקים מפיו מפיק המרגליות 
של איווט ליברמן לשביעי של פסח. 

במעשה  מדובר 
משה  )ולא  ניסים 
אודותיו  ניסים, 
מעין  ידובר(.  עוד 
קריעת ים סוף בזעיר 
סיפורי  את  אנפין. 
בחר  הצדיקים 
מנוקדים  האדמו"ר 
כהגיגים  להעלות 
החג  מוסף  דפי  על 
משל  מעריב,  של 
לשכתב  נתבקש 
פינת  את  החג  לרגל 
החסידי  הסיפור 
שיחת  בגיליון 

השבוע.
חינם"  "שנאת  הכותרת  תחת 
של  "סיפורו  את  איווט  הביא 

בין  שלום  בהשכנת  שליחות  שראה  הריבניצער, 
וגדלתי  "נולדתי  וקראו:  הביטו  שורו,  יהודים". 
מרתקת,  רוחנית  יהודית  דמות  פעלה  שבו  באזור 
אליה  נשאו  המועצות  ברית  מיהודי  שרבים 
ומוסרית  דתית  סמכות  גילמה  היא  עבורי  עיניהם. 
אברמוביץ',  זנדוויל  חיים  קראו  לאיש  כאחד. 
לברכתו  זכיתי  )הרבי(.  כ'הריבניצער'  נודע  ולימים 
כילד  אותו  והערצתי  המצווה  ובבר  המילה  בברית 
וכנער. הריבניצער היה תלמידו האהוב של הצדיק 
משטפנשט. למרות הדיכוי והאיסור על כל פעילות 
בריבניצער  הסובייטי,  המשטר  מצד  דתית  יהודית 
לא נגעו. כנראה שאורח חייו והתנהלותו של האיש, 
גם הסיפורים הרבים על תכונותיו המיוחדות,  כמו 

גרמו לנציגי המשטר להתייחס אליו ביראת כבוד".
לתאר  ממשיך  מקישינב  הצדיקים  סיפורי  מספר 
של  התרומיות  מעלותיו  את  מליציים  במשפטים 
הריבניצער עד שלרגע נדמה כי איווט ולא עמיתיו 
החרדים, יגיש תכף ומיד את הצעת חוק יסוד לימוד 
המהירה:  חקיקתה  את  וידרוש  והחסידות,  התורה 
להערכה  הרבי  "זכה  איווט,  מסכם  לכל",  "מעל 
פעילותו  בשל  האזור  יהודי  כל  מצד  ולהערצה 
שליחות.  ראה  שבכך  יהודים,  בין  שלום  כמשכין 
בבוקר  השכם  ראשון  ביום  מביתו  יוצא  היה  הרבי 
בין  ריב  שקיים  שמע  שבו  מקום  בכל  ומתייצב 
יהודים. מעולם לא היה מחכה להזמנה, אלא פשוט 

הגיע למקום ולא עזב עד שהשכין שלום". 
איווט בעל ההליכות והנימוסים התפרסם ברבים 
כמי שמיישם את משנת הצדיק ולעולם לא יפספס 
הוא  ככזה,  ומחלוקת.  שלום  להרבות  הזדמנות 
אף  ולסיום  הצדיק  של  אודותיו  ומשתפך  מוסיף 
במונסי  קברו  על  השתטח  כיצד  לב,  בגילוי  מתאר 
כמה ימים לפני הכרעת הדין במשפטו. "כשיצאתי 
משם הרגשתי הקלה, וכנראה שלא במקרה", מתאר 
ולא רק  יהודי מאמין –  איווט במשפט קלאסי של 

בעצמו.
יותר  חסידי   – מליצי  התיאור  נפלא,  הסיפור 
שמדובר  מעידים  והלינקג'  ההקשר  אבל  מליטאי, 
במשלי שועלים ערמומיים. גם סנגורם של ישראל 
רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה מתקשה ללמד זכות על 
המשך המאמר שבמסגרתו עורך איווט השוואה בין 
"העסקנות  של  לדמותה  הרבי  של  האהובה  דמותו 
בו  לעשות  אוהב  לפיד  שיאיר  מוטיב   - החרדית" 
מסקנותיו  הם  אלה  אם  ומתסיס.  ממתג  שימוש 
יודע  זה שאינו  לנו  עדיף   - ומספר  הבן שזוכר  של 

לשאול.
פחות  לא  מרתיעה  אך  צורם,  איווט  של  הצליל 
על  איווט  דיבר  כה  עד  שהוגבהה.  האוקטבה  היא 
כענייניות  לפרש  היה  שניתן  במה   – לבדו  הגיוס 
של שר ביטחון לשעבר שהניח על השולחן בשלהי 
החג  ערב  רעה.  לא  ובכלל  מאוזנת  הצעה  תפקידו 

סוחט מי 
שסוחט אחרון

מספר סיפורי 
הצדיקים מקישינב 
ממשיך לתאר 
במשפטים מליציים 
את מעלותיו 
התרומיות של 
הריבניצער עד 
שלרגע נדמה כי 
איווט ולא "העסקנים 
החרדים", יגיש תכף 
ומיד את הצעת חוק 
יסוד לימוד התורה 
והחסידות. אלא 
שההקשר והלינקג' 
מעידים שמדובר 
במשלי שועלים 
ערמומיים

סיפורי צדיקים 
בסדום. איווט 
ליברמן ונתניהו. 
צילום: עמוס בן 
גרשום, לע"מ

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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בחוק  התיקונים  ולפיה  הפתרון  הצעת  כאן  הובאה 
– במה שיקל  יוגשו מטעם משרד הביטחון  הגיוס 
יצירתיות לא  על הצדדים להתגמש. הצעות פתרון 
מטעם  המו"מ  צוות  יו"ר  השבוע  שהשמיע  פחות 
את  כן  גם  לנטרל  היו  עשויות  לוין,  יריב  הליכוד 
המוקש הגדול - הבטחתו של ליברמן שלא לשנות 

מילה ופסיק בחוק.
תרופה.  אחר  שתר  למי  רק  לאחל  אפשר  מזור 
הבעיה הגדולה היא שאיווט מצידו לא מחפש סולם 
אלא מוסיף לטפס על העץ. בסופו של אותו מאמר 
שפרסם בערב החג, כמו בפרסומים הנוספים מאז, 
ליברמן מתמקד בסוגיות ליבה נוספות בלתי פתירות 
ונראה כמי שהתאהב במיתוגו מחדש כאדמו"ר של 
מתווה  של  מחדש  לאשרורו  נוסף  החילוני.  הימין 
הכותל, הוסיף ליברמן את הדרישה לאישור מתווה 
ניסים, שעבור המפלגות החרדיות  הגיור של משה 
תחת  ולא   – הפסח  עליו  שעבר  גמור  כחמץ  הוא 
דורש  איווט  ובהנאה.  באכילה  אסור  הגוי.  ידי 
מההסכם  כחלק  ניסים  מתווה  את  להעביר  כעת, 
הקואליציוני. הגברת הלהבות מצידו רק מגדילה את 
השאלה הנצחית מה רוצה איווט - שאלה שמעסיקה 
של  כניסתו  מיום  ישראל  ממשלות  כל  את  כמעט 

ליברמן כחבר-כנסת למערכת הציבורית. 
ניסיון העבר מלמד שמעולם לא הוכרזו בחירות 
חדשות תכף ומיד לאחר פרסום התוצאות. גם איווט 
הקמת  בעבר  טרפד  לא  אך  לקצה  עד  הלך  מצדו, 
ממשלת ימין שבה ישבו החרדים. בקדנציית 2013 
הוא היה שותף פאסיבי, בעל כורחו, לווטו שהטילו 
בנט ולפיד על צירוף החרדים. את הקדנציה הקודמת 
שהממשלה  ידיעה  מתוך  מהאופוזיציה,  פתח  הוא 
תחזיק מעמד גם בלעדיו. דומה היה שאיווט הבין 
מלכתחילה כי הצטרפותו בעיכוב של כמה חודשים, 
מבלי  כוח,  מעמדת  לנתניהו  לחבור  לו  תאפשר 
ימין.  ממשלת  הקמת  טרפוד  של  הכתם  בו  שידבק 
האחרון,  ברגע  כי  מעריכים  נתניהו  של  בסביבתו 
ולא דקה לפני, איווט ייתן יד לפשרה שתאפשר את 

הקמת הממשלה, גם אם במחיר מופקע. 
איווט יסחוב את כולנו עד לפי התהום של הרגע 

האחרון. נתניהו כמו שותפיו הטבעיים החרדים, היו 
מקבלים עליהם את השבועות המסויטים הצפויים 
לנו באהבה, אילו רק היו יודעים שהוא אכן ייעצר 

שם.

יבנה וסגניה

 – השאלה  השבוע  נשאלה  ליברמן  על  רק  לא 
רוצה, למען השם. התשובה לתמיהה מה  הוא  מה 
רוצה יהדות התורה – בתחום הגיוס בעיקר, ברורה 
דגל  בין  ואחרים  כאלה  גרסה  בשינויי  וידועה, 
התורה.  גדולי  מועצות  להכרעות  בכפוף  לאגודה, 
במישור הפרסונלי לעומת זאת – מדובר בתעלומה. 
כשהמטרה  למדי,  ידועים  היעדים  בש"ס  בעוד 
ביצועיים,  תפקידים  שיותר  כמה  על  להסתער  היא 
ועדת  הרי שביהדות התורה המטרה טרם הוגדרה. 
משה  של  שמו  על  בטאבו  רשומה  כבר  הכספים 
גפני, ואת תפקיד סגן שר הבריאות מלא-מלא, גולש 
עד למסדרונות חדרי המיון, איש לא מתכוון לגזול 

מידיו של ליצמן.
השאלה הגדולה היא מה יהא על השאר, ומדובר 
ואגודה,  דגל  של  הנוספים  הבכירים  בשני  בעיקר 
הרי  החדש,  החלוקה  סדר  פי  על  ופרוש.  מקלב 
תחילה,  הבכיר  התפקיד  את  לקבל  אמור  שמקלב 
מדוע  ששואל  מי  נמצא  התורה  ביהדות  אולם 
ועדת  את  לדרוש  ולא  מלכתחילה  ציפיות  להנמיך 
הכספים פלוס שלושה סגני שרים ביצועיים במעמד 

שר.
סגן  תפקידי  ששלושה  הרי  החישובים,  כל  לפי 
במעמד שר מגיעים ליהדות התורה בדין. אם כחלון 
משלושת  באחד  מסתפק  לא  מנדטיו  ארבעת  על 
לאיווט  ואם  נוסף,  שר  ודורש  הבכירים  התפקידים 
לבדו.  הביטחון  משרד  את  רק  נתניהו  מייעד  לא 
שני תפקידים  מיועדים  הימין  לאיחוד מפלגות  אם 
בכירים כחינוך ושיכון ואם לשמונת המנדטים של 
ש"ס תינתן הארץ ומלואה – אין כל סיבה שיהדות 

בכירי  ובסיפוח  בתואר  בסגנות  תסתפק  התורה 
ח"כיה לנחלה שבה זכו אחרים.

תחת  שר  סגן  תפקיד  כי  זוטר  פקיד  כל  יודע 
למחייתו  התלוי  עיר  ראש  כסגן  כמוהו  מכהן,  שר 
ולפרנסתו ברצונו הטוב של מעסיקו. מידת השפעתו 

הדומיננטי  הסגן  של 
ביותר, תהיה פחותה תמיד 
מטה  ראש  של  מנוכחותו 
תחת  סגן  במשרד.  השר 
כעציץ  הוא  מכהן  שר 
מאדמת  חיותו  את  היונק 
 – השר  של  לשכתו 
ידאג  המצומצם  וממקומו 
בעציץ  הנקב  שמא  תמיד 
אנשים  על  לכפות  ייסתם. 
ודומיננטיים  פעלתנים 
כאורי מקלב וכמאיר פרוש 
בתואר  סגן  של  תפקיד 
זהו  משלהם  ממלכה  ללא 
והן  להם  הן  כפול:  עוול 

למצביעים.
אחד  של  בסביבתו 
התורה  יהדות  מבכירי 
האמירה  השבוע  נשמעה 
תסתדר  החרדית  "היהדות 
גם ללא הנוכחות של אורי 
בישיבות הממשלה". אורי 
בכך  לראות  יכול  )מקלב( 
ראשי  את  וגם  מחמאה 
לדרוש  טעם  אין  התנועה 
אותה  של  בעטיה  לגנאי 
הזה  במשפט  אמירה. 
ההנחה  גלומה  אומנם 
שלליצמן ולגפני אולי נוח 
התפקידים  שבעלי  יותר 

אלא  מכהן.  שר  תחת  ישונמכו  בסיעה  הנמוכים 
שגפני וליצמן אינם ביבי שלא נותנים לדשא לצמוח 

בסביבתם. 

סגן תחת שר מכהן הוא 
כעציץ היונק את חיותו 

מאדמת לשכתו של השר 
– וממקומו המצומצם 

ידאג תמיד שמא הנקב 
בעציץ ייסתם. לכפות 
על אנשים פעלתנים 
ודומיננטיים כמקלב 

ופרוש תפקיד של סגן 
בתואר ללא ממלכה 

משלהם זהו עוול כפול: הן 
להם והן למצביעים

 טקס חלוקת תארים? ישיבת המו"מ של יהדות התורה והליכוד
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הרב אברהם רביץ ז"ל 
ביכה על ההחמצה 

הגדולה והעריך כי בתחום 
הדיור – הציבור החרדי 

לא ימצא מזור בקדנציית 
נתניהו. אחרי עשור בו 

דמותו נותרה רק בזיכרון, 
ניתן לסכם בכאב כי האיש 

צפה למרחוק. בז'רגון 
של נתניהו אפשר לקבוע 

בדיעבד שרביץ היה 
הראשון שזיהה. ראשון 

וגם אחרון

השנים  ארוכת  התנהלותם  על  רבות  לדבר  אפשר 
כלפי הזוטרים מהם, אך בשילוב הידיים האחרון ערב 
הבחירות, חרף המשקעים הלא פשוטים של הבחירות 
המקומיות, הוכיחו חברי סיעת ג"ל המיתולוגית ולא 
לשים  יודעים  הם  האמת  שברגע  הראשונה  בפעם 
את  אמר  הציבור  התנועה.  טובת  את  עיניהם  לנגד 
יודעים  וליצמן  גפני  גם  אך  ובגדול,  ותיגמל  דברו 
שייבחנו לא רק על פי התוצאה המוצלחת בבחירות, 
שישיגו  ההשוואתיים  לתוצרים  בהתאם  גם  אלא 
או  להצלחה  היחיד  המבחן  הקואליציוני.  במו"מ 
לכישלון – יהיה בהשוואה לקנה המידה של חלוקת 

השלל הקואליציונית של שאר הסיעות.
"אל תהתלו בנו ואל תקחו אותנו כמובן מאליו", 
יהדות  של  המו"מ  צוות  מחברי  אחד  השבוע  אמר 
יריב  השר  הליכוד,  של  המו"מ  צוות  ליו"ר  התורה 
לוין, "ליצמן אומנם הפך את משרד הבריאות ממשרד 
שאף אחד לא רוצה בו למשרד בעל חשיבות בינונית, 
למשרדי  הזה  המשרד  בין  להשוות  מה  אין  אבל 
לראשי  לחלק  עומדים  שאתם  האוצר  או  הביטחון 
תיקים  בתוספת  בהרבה,  מאיתנו  קטנות  מפלגות 

נוספים". 
קשה לקבל מצג שווא ולפיו התעקשות על קבלת 
חשבון  על  תבוא  למקלב,  משמעותי  ביצועי  תפקיד 
התפקידים ליתר החברים. עמידה נכונה על הדרישה 
לקבלת שלושה תפקידים ביצועיים, לליצמן, לפרוש 
כהתניה  תתפרש  הכספים,  ועדת  על  נוסף  ולמקלב, 
 – עוד  ומה  שוויונית.  ובעיקר  הגיונית  מושכלת, 
שרים,  סגני  חלומי.  בדיל  מדובר  נתניהו  שעבור 
נכללים  אינם  בפועל,  כשרים  מכהנים  כשהם  גם 
מתנה  כאן  מקבל  נתניהו  הרשמית.  השרים  במצבת 
)!( שמאפשרת לו לחלק ביד נדיבה שלושה תפקידי 
יהדות  מכסת  על   - הליכוד  לח"כי  נוספים  שרים 

התורה. 
לתפקידים  לדאוג  יש  וחכמיה  יבנה  לנציגי 
פוליטיים  תארים  חלוקת  במסגרת  ולא  משמעותיים 
ודתיים  חילוניים  שרים  של  כסגניהם  מתוכן,  ריקים 
לאומיים. תנו לנו את יבנה וסגניה, ולא תחת שעבוד 

מלכויות של מפלגות אחרות.

 תקרת רביץ

בלשכתו החדשה והמרווחת של יו"ר דגל התורה 
של  חברי-הכנסת  המועד  חול  במוצאי  התכנסו 
התנועה לישיבת סיעה מאולתרת. על סדר היום עלתה 
במלוא חריפותה המצוקה הבוערת ביותר של רבבות 
מצביעי התנועה, הורים לזוגות צעירים שלא מוצאים 
מנוח לנוכח זעקת הילדים שמתקשים להשיג קורת גג 

לראשם וקרקע מוצקה למדרך כף רגלם.
החולף  השבוע  מאירועי  נלקח  לא  הזה  הפתיח 
יותר  קצת  לפני  כאן  שנכתב  מהטור  מצוטט  אלא 
חול-המועד  במוצאי  ב-21.10.2008,  שנים,  מעשר 
סוכות שבו נדחתה הצעת ציפי לבני להקמת ממשלה 
של  לשכתו  היא  המדוברת,  הלשכה  החרדים.  עם 
היה  הציבורי שתואר  והקרב  ז"ל  רביץ  הרב אברהם 
כבה,  שהנר  לפני  רגע  עלמא.  בהאי  שניהל  האחרון 

השלהבת ריצדה ונצנצה.
בין  דעות  אחדות  נרשמה  נדירים  רגעים  באותם 
שתי הקולגות שיחסיהן ידעו עליות ומורדות. דבריו 
פחותה  לא  בנחרצות  בשעתו  כאן  תוארו  גפני  של 
דגל  לייסוד  המבוגר  רעהו  רביץ,  של  אלה  מאשר 
התורה. "מה הרווחנו מאמירת הלאו ללבני?" שאל 
דאז  ש"ס  יו"ר  של  לעברו  האצבע  את  והפנה  גפני 
צורכי  על  אמיתית  חשיבה  כאן  יש  "אם  ישי,  אלי 
הציבור החרדי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה 
השגנו". בחלוף עשור התחלפו להם גם יושבי-הראש 
בהתנדבות  לקמפיינר  הפך  מאז  כשהמותקף  בש"ס 
יו"ר  מול  שהמתיחות  מסתבר  התורה.  יהדות  של 
ש"ס ברגעי חלוקה, תישמר ותישאר תמיד ללא קשר 

לזהות העומד בראשה. 
"לא  בשעתו,  כאן  וצוטט  מוישה  אמר  "ביבי", 
ייתן מחצית ממה שלבני הסכימה כעת לתת. וגם אם 

הבטיח לאלי ישי עולם ומלואו, אנו יודעים מה שוות 
הנחרצות  באמירותיו  התייחס  לא  גפני  הבטחותיו". 
הקיום  שנוסחאות   - לגיור  לא  וגם  הגיוס,  לסוגיית 
שלהן היו ידועות באותה שעה - אלא למצוקת הדיור. 
המסמך שניסחה דגל התורה והתקבל על דעת סיעת 
קדימה, היה הפתרון הנרחב והמפורט ביותר שהוכן 
אמן,  שמעו  הם  מלבני  האחרון.  וחצי  בעשור  כאן 
האיש  על  הזכורה  ההרצאה  את  קיבלו  הם  מנתניהו 

הרזה שנושא את האיש השמן.
הנה מה שנכתב כאן בשעתו ולצערנו נותר רלוונטי 
כאילו לא חלף לו עשור מוחמץ: יו"ר התנועה הרב 
רביץ, כאוב במיוחד. קטני אמונה יתלו זאת בעובדה 
שהקדמת הבחירות היא תחילת הסוף מבחינתו, אך 
רביץ, כדרכו, מתייחס לנושא בענייניות נטולת אג'נדה 
אישית: "מה הרצון הזה לתקן את העולם? וכי אנחנו 
צריכים לדאוג לקצבאות של כלל ילדי ישראל, כולל 
מוחמד בן פאטמה מאום אל פאחם? הגיע הזמן שנדאג 
 לעצמנו. רק לעצמנו. מותר לנו להיות אגואיסטים".

אם יש דבר מה שצריך לעמוד בראש סדר היום, הרי זה 
נושא הדיור. חשבון מתמטי פשוט מעלה, כי הוזלה 
בתחום זה עולה לאין ערוך, על כל הישג שיושג אי 
מיידי,  אינו  הרווח  נכון,  אז  בתחום הקצבאות.  פעם 
אבל בראייה אל מעבר לקצה החוטם מדובר בסכומי 
עתק. אם נכפיל את סכום ההוזלה בסך עשרות אלפי 
שקלים ליחידת דיור, במספר הילדים בבית אשר עול 
רכישת הדירה עם נישואיהם רובץ על כתפי הוריהם, 
להדביק.  תוכל  לא  קיצבה  ששום  לסכומים   נגיע 

וגם  גם הגיונית  כאן מדובר בדרישה שעוברת מסך. 
כלכלית. לכל ברור כי הציבור החרדי צריך לגור היכן 
שהוא. גם מהבחינה הכלכלית, האוצר יכול לספק את 
במחירים  מדינה  קרקעות  שחרור  באמצעות  צרכינו 
מה  לכיס,  יד  להכניס  נדרש  שהוא  מבלי  סבירים, 
ובמחולות. בריקודים  מיד  לצאת  לתקשורת   שגורם 

ניסח  רביץ,  אברהם  הרב  לשעבר  השיכון  שר  סגן 
טיוטת הבנה, שאומצה על ידי אנשי קדימה במסגרת 
יחודש  מרכזיים:  סעיפים  מספר  ובמרכזה  המו"מ 
'מחיר  תוכנית  במסגרת  לחרדים  הייעודי  השיווק 
אופי  את  מלקבוע  ערים  מראשי  יימנע  למשתכן'; 
לאפשר  שלא  מנת  על   – בתחומם  שייבנו  השכונות 
לראשי עיר חילוניים לעצור את השתלטות החרדים; 
וכן תחודש שיטת השיווק באמצעות עמותות. רביץ 
בעליל,  חרדית  לא  באריזה  זאת  לעטוף  ביקש  אף 
מצוקת  לפתרון  לאומי  "מבצע  על  להכריז  כשהציע 

הדיור בדגש על אוכלוסיות מיוחדות". 
עד כאן תיאור מדברי הימים, בטקסט שנכתב כאן 
ואותנטי  רלוונטי  ונותר  רביץ  בשעתו מפיו של הרב 

בחלוף עשור. חבל על דאבדין ולא משתכחין. 

דירה להזכיר

הרב אברהם רביץ ז"ל ביכה על ההחמצה הגדולה 
והעריך כי בתחום הדיור – הציבור החרדי לא ימצא 
של  דמותו  בו  עשור  אחרי  נתניהו.  בקדנציית  מזור 
לב  בכאב  לסכם  ניתן  בזיכרון,  רק  נותרה  רביץ  הרב 
התממשה  כשתחזיתו  למרחוק  צפה  האיש  כי  גדול 

בדייקנות, המעוררת השתאות ובעיקר עצבות.
שלוש קדנציות חלפו כאשר בשתיים מהן הציבור 
בקדנציית  מהשלטון.  אינטגרלי  חלק  היה  החרדי 
אריאל  מש"ס,  שר  לידי  השיכון  משרד  נמסר   2009

הציבור  מאישי  אטיאס, 
המוכשרים שידעה הנציגות 
עשה  אטיאס  החרדית. 
זכה  לא  אך  ידו  שלאל  כל 
מגבוה,  פעולה  לשיתוף 
המעטה.  בלשון  וזאת 
נתקל  מש"ס  השיכון  שר 
לאורך כל הדרך בשר אוצר 
שטייניץ,  יובל  לעומתי, 
כל  ומסמס  ידו  את  שקפץ 
בצידה,  שהוצאה  יוזמה 
הקפיטליסט  דברו  כעושה 
הכלכלי  העל  שר  של 
נתניהו. העלילות תוארו כאן 
בהרחבה בשעתו כמעט מדי 
הח"כים  של  כשידם  שבוע, 
מלהושיע.  קצרה  החרדים 
הרי  המוסגר,  )במאמר 
לציין  יש  החרדי  שבהיבט 
שביצע  שהניתוח  בהוגנות 
 – הצליח  בחריש  אטיאס 
בגלל  לא  מת  כשהחולה 
רשלנות הדוקטור אלא בשל 

הזלזול של הפציינט(. 
הביניים  קדנציית  את 
מנחת  סבלנו  בה  ב-2013, 
עוין  אוצר  שר  של  זרועו 
מחוץ  אל  אותנו  שהשליך 
ולא  ללפיד  נזכור   – לגדר 
אפס  מע"מ  חוק  נשכח. 
את  להפוך  ביקש  כזכור, 
גם  חורגים.  לבנים  החרדים 

נתניהו  כי  ההיסטורי,  הצדק  למען  להזכיר  יש  כאן 
במהלך,  כורחו  בעל  לתמוך  נאלץ  כראש-הממשלה 
ונתן את הסכמתו  נעמד על רגליו האחוריות  אך לא 
את  שטרפדו  מי  המפלה.  ההצעה  להעברת  לבסוף 
החברים  היו  ממש,  בגופם  בפועל,  החקיקה  הליכי 
החרדים בוועדת הכספים, במהלך שסימן את תחילת 
לפיד  של  הכושלת  העוועים  קדנציית  של  הסוף 

במשרד האוצר. 
הגענו אל הקדנציה האחרונה. מהפכה לא קרתה, 
זוגות  לרבבות  קסמים  חולל  בהחלט  כחלון  אך 
צעירים שזכו בהגרלות מחיר למשתכן ונהנו מהנחות 
על  התבונן  החרדי  הציבור  אלפי שקלים.  מאות  של 
אפילו  נהנה  ולא  כלות,  בעיניים  הזוכים  רשימות 
לקבוע  אפשר  נתניהו  של  בז'רגון  העוגה.  מפירורי 
אפוא בדיעבד שהרב רביץ ז"ל היה הראשון שזיהה. 

ראשון וגם אחרון. 
השתנה.  לא  כלום  וכאילו  חלף  מעשור  למעלה 
כדי  התורה  דגל  עסקני  התכנסו  חול-המועד  בימי 
החרדיות  המפלגות  לראשי  ולהציג  עצה  לטכס 
מסמך דרישות לפתרון מצוקת הדיור. המסמכים כבר 
ידועה והצעות לפתרון לא  קיימים חברים, המצוקה 
חסרות. כל מה שצריך זה לשנות את סדר העדיפויות 
לראש   – הערימה  מתחתית  הדפים  את  ולהעביר 

רשימת הדרישות. 

מורשת רביץ. הרב אברהם רביץ ז"ל
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הדרישות: שישה משרדים, גיוס וסוגיית הדיור
ש"ס ויהדות התורה מכוונות לקבל שלושה משרדי ממשלה כל אחת, בתוספת נאה של ועדות וכיבודים • בש"ס מבקשים את משרד הפנים, הנגב, הגליל והפריפריה, 

הדתות, הקליטה והשיכון • ביהדות התורה מבקשים את ועדת הכספים ומשרדי הבריאות, השיכון והרווחה

ישראל פריי

הפוליטיקאים  עבור  הנכון  בזמן  בדיוק  הגיעה  הפסח  חופשת 
קואליציוני,  מו"מ  לקראת  מתישה,  בחירות  מערכת  שסיימו 

השבעת הכנסת ה-21 והרכבת הממשלה ה-35.
בזמן שהתכוננתם לפסח, עלו ובאו ראשי המפלגות למשכן נשיא 
המדינה ראובן ריבלין, והמליצו על מועמדם לראשות הממשלה. 
הדברים היו ידועים מראש – מפלגות הימין והחרדים ממליצים 
על ביבי, מפלגות השמאל על גנץ והערבים לא ממליצים – אבל 
נוהלו  והדברים  להליך  רבה  חשיבות  העניקו  הנשיא  במשכן 

בכובד ראש.
לאחר ש-65 ח"כים המליצו על נתניהו, הטיל הנשיא על נתניהו 
להרכיב את הממשלה, לא לפני שהעביר אותו שיעור באחדות: 
"עברנו מערכת בחירות קשה. מכל הכיוונים נאמרו דברים שלא 
צריכים היו להיאמר. לא במדינה יהודית, ולא במדינה דמוקרטית. 
קיר הברזל הוא קיר שיש להציב בינינו לבין האויבים שלנו. לא 
בתוך הבית, לא בתוכנו, לא בינינו. נגמר 'אנחנו והם', מעכשיו זה 

רק 'אנחנו'", דברי הנשיא.

ראש  בפני  עומדים  הממשלה,  להרכבת  המינוי  חתימת  מרגע 
28 ימים בהם יצטרך להתארגן על קואליציה. במידה  הממשלה 
יום   14 של  הארכה  ולבקש  לנשיא  לבוא  יכול  הוא  יסתדר,  ולא 

נוספים.

נכנסים למו"מ
העומדים  הימים  מחשבון  יורדים  המועד  חול  ימי  וגם  בהיות 
שיחות  אלו  אי  התנהלו  בחג  שגם  הרי  הממשלה,  להרכבת 
חלק  והודעת  החופש  בעקבות  אך  ראשונות.  קואליציוניות 
מהסיעות כי ימתינו עם המגעים, הרי שהמו"מ הרציני החל רק 

בראשית השבוע הנוכחי.
ליצור  האוויר,  לחלל  ספינים  לשגר  להתחיל  הזמן  בדיוק  וזה 
משברים מדומים, לטפס על עצים של דרישות מופלגות ולתדרך 
המיטב,  את  להוציא  ינסו  כולם  ונסתרות.  גלויות  אכזבות  על 

למרות שגבולות הגזירה די ברורים לכל השחקנים.
מצד 'הליכוד' העמידו בראש צוות המו"מ את השר יריב לוין, לו 
הצמידו את איש הצללים והמושך בחוטים נתן אשל. אשל נחשב 
כאיש  ומוגדר  נתניהו  של  האחרונים  הוותיקים  מנאמניו  לאחד 
המשימות המיוחדות, עם יכולות תמרון ופוטנציאל טוב לפירוק 

מוקשים ואפילו פירוק מפלגות אופוזיציה, עריקות וחיבורים.
ושל  'הליכוד'  של  המו"מ  צוותי  בכנסת  התכנסו  ראשון  ביום 
'יהדות התורה' וש"ס – בנפרד כמובן – לא לפני שניתנה הצהרה 

חגיגית לתקשורת.
אריאל  לשעבר  השר  המו"מ  צוות  בראש  עומד  ש"ס  מטעם 
אטיאס, שבקונסטלציה מסוימת עשוי לחזור רשמית בתפקיד שר. 
"היינו הסיעה הכי נאמנה לנתניהו", הזכיר אטיאס בפתח הדברים 

והביע תקווה שהמו"מ יתקדם לשביעות רצון כולם.
לאחר כמה שעות, יצאו הצוותים מחדר הסיעה ואטיאס ציין כי 
של  לצדו  למפלגה.  החשובים  הנושאים  בליבת  נגעו  לא  עדיין 
ברשימת  החדש  הכוכב  ארבל,  משה  עו"ד  במו"מ  ניצב  אטיאס 

הח"כים של ש"ס.
בש"ס לא מדברים בקול על דרישותיהם הקואליציוניות ושומרים 
על עמימות תקשורתית, אך בכל הקשור לחלוקת התיקים, מצפים 

בש"ס לצאת עם תמורה נאה.
היו"ר אריה דרעי מצפה להמשיך לאחוז במשרד הפנים – פלוס 
סמכויות מינהל התכנון שנלקחו ממנו בקדנציה האחרונה לטובת 
כחלון – ובנוסף את משרד הנגב, גליל ופריפריה )בחישובים של 
שואפת  ש"ס  בנוסף,  אחד(.  תיק  נחשבים  המשרדים  שני  ש"ס, 
חלקית.  רשימה   - השיכון  ומשרד  דת  לשירותי  המשרד  לתיקי 
והוצג  נס  על  הועלה  הבחירות  שבמהלך   - הקליטה  משרד 
כדרישה עתידית של המפלגה – נמצא על השולחן אך נראה כי 

הם לא מתכוונים להילחם עליו בכל מחיר.
לפני שנכנסו לישיבת המו"מ עם 'הליכוד', התכנסה סיעת 'יהדות 
התורה' לישיבה ראשונה, לא לפני שכל אחת מהסיעות – אגודת 
לקראת  כהכנה  זאת  כל  בנפרד,  התכנסו   – התורה  ודגל  ישראל 
המקומות  עשרת  כל  מהעבר,  החלטה  לאור  שיבואו.  הימים 

הראשונים של 'יהדות התורה' - כולל אליהו חסיד ואליהו ברוכי, 
שאינם חברי כנסת בשלב זה - לוקחים חלק בישיבות ובעלי זכות 

הצבעה בכל החלטה שתתקבל.
ליצמן,  יעקב  התורה'  'יהדות  יו"ר  פתח  המקדימה  הישיבה  את 
תפקיד  לסיעה,  חדש  יו"ר  מינוי  להצבעה  העלה  דבריו  שבפתח 
בו החזיק הח"כ לשעבר מנחם אליעזר מוזס. בהתאם להסכמים 
זמני  באופן  שהעמידה  התורה'  ל'דגל  שייך  התפקיד  פנימיים, 
ועד לחלוקת התיקים הכללית, את נציגה ח"כ יעקב אשר. היו"ר 

החדש אושר פה אחד ותפס את מקומו בראש השולחן.

אין אחדות, יש דם רע
בין  אדוק  תיאום  להיות  אמור  המו"מ  בשלבי  טבעי,  באופן 
המפלגות החרדיות. ש"ס ויהדות התורה התגאו בעבר באחדות 
בהסכם  המסמכים  שמרבית  גם  מה  להישגים,  שהביאה  ביניהם 
הקואליציוני מועתקים זה מזה. אלא שהפעם הדברים מתנהלים 

קצת אחרת.
התורה.  יהדות  נציגי  על  מלאה  בטן  יש  דרעי  אריה  ש"ס  ליו"ר 
והשיתוף  ישי  אלי  המושבע  ליריבו  שנתנו  התחיל מהחיבוק  זה 
כנסי בחירות  והמשיך בסדרת טענות על  איתו;  פעולה הפומבי 
שש"ס  מקומות  הפריפריה,  בערי  האשכנזית  המפלגה  שערכה 

רואה בהם מעוזים בלעדיים שלה.
כך או אחרת, בין ראשי המפלגות קיים נכון לכעת נתק מוחלט. 
הטלפונים לא מצלצלים, המסרים לא עוברים והתיאום ברגעים 

הקריטיים של הרכבת הממשלה הבאה התאדה כליל.

כמה תיקים ולמי?
יעקב  התורה,  יהדות  סיעות  ראשי  שני  הבכירים של  התפקידים 
הבריאות,  במשרד  ימשיך  ליצמן  ידועים.  גפני,  ומשה  ליצמן 
כל  יקבלו  מה  לדון:  נותר  וכעת  הכספים,  בוועדת  ימשיך  גפני 
היתר? לאור הגידול המרשים של המפלגה בשני מנדטים, מצפים 

ביהדות התורה לקבל חבילת תיקים מורחבת.
על פי ההסכם שנחתם לקראת הריצה לכנסת, במפלגה אמורים 
להשתדל שהתפקידים שאגודה ודגל יקבלו יהיו שווים בגודלם 
ובחשיבותם )מיועדים לפרוש ולמקלב( אך לפי הערכה, המפלגה 
תוכל להשיג רק תיק בכיר נוסף אחד, ובמידה וכך, הוא מיועד 

לח"כ אורי מקלב.
 - והכספים  הבריאות  מלבד   – לקבל  צפויה  התורה'  'יהדות 
לפחות סגן שר אחד במעמד שר, המעניק שליטה מלאה במשרד 
ממשלתי ויכולת השפעה. המפלגה לוטשת עיניים לתיק השיכון, 
אך הגיוני שתבחר לבסוף בתיק אחר, כמו משרד הרווחה. סגני 
יוכלו ביהדות התורה לקבל בנדיבות,  שרים עם שרים תחתיהם 

אך השפעתם מועטה.

בוחשים בקדירה
השותפים  מצליחים  לא  הימין'  מפלגות  'איחוד  בפדרציית 
יו"ר  להתגבש לכדי טון אחיד. דיווחים רבים על מתיחויות בין 
'הבית היהודי' הרב רפי פרץ לבין יו"ר 'האיחוד הלאומי' בצלאל 

סמוטריץ, מוכחשים ושבים ועולים.
התיאבון המוגבר של המפלגה בת חמשת המנדטים, מקבל ביטוי 
רשימה  הליכוד,  לצוותי  מעבירה  שהיא  הדרישות  ברשימת  גם 
הכוללת תמורות מדיניות, כספיות, ותיקים בכירים, שספק אם יש 
להם די אנשים כדי לאייש אותם. בין היתר מתעקשים במפלגה 

נוסף, סגני  בינוני  והחינוך, תיק  על שני תיקי-ענק – המשפטים 
שרים וראשות וועדות.

יו"ר 'כולנו' משה כחלון החליט לא להקים צוות מו"מ קואליציוני 
נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש  מול  ישירות  הכל  את  ולנהל 
של  למיוזג  שנבחנת  אופציה  על  דיווחים  בצל  מגיעים  הדברים 

מפלגת 'כולנו' בתוך מפלגת 'הליכוד'.
השבוע התקיימה פגישה בין כחלון לבין נתניהו בבית משפחת 
אך  בקיסריה,  נתניהו  משפחת  של  העשירים  שכניהם  אדרי, 
למרבה ההפתעה, לאחר הפגישה טרחו הגורמים לדווח כי היא 
כלל לא עסקה בנושאים קואליציוניים. במה היא כן עסקה? אחת 

האופציות היא סוגיית קריסת הרשות הפלסטינית.
גדול  הכי  לנעלם  נחשב  ליברמן  אביגדור  ביתנו'  'ישראל  יו"ר 
במשוואה. הוא המליץ על נתניהו, בלעדיו אין ממשלת ימין אבל 

ליברמן כמו ליברמן, לא צפוי ומסוגל לכל דבר.
נכון לכעת, מצהיר ליברמן כי הוא מעוניין להיות חלק ממשלת 
הימין הבאה אך לא בכל מחיר. הוא מעלה על נס את היותו ה"מגן 
החילוני" של הממשלה הבאה, כנגד כוחם העולה של המפלגות 
החרדיות. ליברמן טורח להדגיש כי הוא לא נגד החרדים אלא נגד 
על  ב'מעריב' התרפק  ובמאמר שפרסם השבוע  הכפייה הדתית, 

זכרו של האדמו"ר הצדיק מריבניץ זצ"ל.
הגיוס  חוק  העברת  כמובן  היא  ליברמן  של  המרכזית  הדרישה 
בשום  לו  להסכים  יכולים  לא  שהחרדים  דבר  וכלשונו,  ככתבו 
צורה. 'על הנייר' זה נראה כמו בעיה בלתי פתירה אך הגורמים 
לקואליציה,  אכן  ליברמן  של  פניו  אם  כי  משוכנעים  המעורים 

תימצא הלאקונה/ועדה/ניסוח שתפרום את הפלונטר.

ברוכים הבאים ח"כים

ביום שני נערך בכנסת יום הכשרה מיוחד לחברי הכנסת החדשים 
את  וכן  השונות  ומחלקותיה  הכנסת  את  להכיר  למדו  הם  ובו 
מחזיקה  הנוכחית  הכנסת  הכנסת.  במליאת  ומקומם  הלשכות 

במספר שיא של חברים חדשים – לא פחות מ-49 ח"כים.
יום ההכשרה החל במפגש חגיגי בכניסה לאודיטוריום הכנסת ובו 
הצטלמו חברי הכנסת החדשים למערכות הכנסת השונות. לאחר 
מכן, נפתח יום העיון באודיטוריום בהשתתפות יו"ר הכנסת יולי 
יואל אדלשטיין. מזכירת הכנסת, ירדנה מלר הורוביץ, האחראית 
על קיום יום ההכשרה ותכניו, פתחה והנחתה את הכנס כשהיא 
מציגה את מגוון הכלים הפרלמנטריים בהם יכולים חברי הכנסת 
להשתמש על מנת להשפיע על סדר היום הפרלמנטרי והציבורי 
בהם הצעות חוק, שאילתות, הצעות לסדר, נאומים בני דקה ועוד.

בתום יום העיון יצאו חברי הכנסת לסיור מקיף במשכן, בהדרכת 
את  כללו  הסיור  תחנות  הורוביץ.  מלר  ירדנה  הכנסת  מזכירת 
לאולם  בהגיעם  ועוד.  מזנונים  הסיעות,  חדרי  הכנסת,  ועדות 
המליאה, נחשפו לראשונה חברי הכנסת לגלות את מקומם לשנים 
הקרובות. מזכירת הכנסת פירטה מעל גבי דוכן יו"ר הכנסת את 
אופן הנאומים, השאילתות וכדו'. לאחר מכן, התנסו חברי הכנסת 

בהצבעה במערכת הממוחשבת של המליאה.
וגבי  גנץ  בני  לבן',  'כחול  בכירי  בהיעדרם  בלטו  החניכה  מיום 
אשכנזי, מה שעורר עליהם ביקורת על אי עמידתם בהתחייבות 

"למרר את חיי הקואליציה".

נציגי יהדות התורה ממליצים

סמוטריץ ופרץ משדרים אחדות

מצחצחים את הכנסת לקראת ההשבעה

צוותי המו"מ של הליכוד וש"ס בישיבתם הראשונה

ישיבת סיעה ראשונה
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אסון בביתר: מהחאלקה לגלגלי האוטובוס
אסונות החג: ילד חאלקה נהרג מפגיעת אוטובוס בביתר עילית • בן 11 נפצע באורח אנוש מפגיעת נהג שנמלט מהמקום והסגיר את עצמו • חרדי נהרג 

מפגיעת אוטובוס בכניסה למושב מירון • בחור ישיבה טבע למוות בכנרת

אריה לוין
צילום: דוברות המשטרה, זק"א ובאדיבות 

המשפחה

שורה של אסונות קשים נרשמו במהלך חג הפסח 
של  פטירתו  שבהם,  הראשון  החרדי:  במגזר 
אייזנברג  ברוך  הילד 
על  שיחק  ברוך  ז"ל. 
ברחוב  המדרכה  שפת 
בעיר  מלובלין  החוזה 
עילית  ביתר  החרדית 
ולפתע עזב את ידי אמו 
ופרץ לכביש. אוטובוס 
בו  פגע  במקום  שחלף 
ניסיונות  ולאחר  קשות 
נאלצו  הם  במקום,  ההצלה  כוחות  ע"י  טיפול 

לקבוע את מותו. 
משפחתו  עם  יחד  שהגיע   3 כבן  בילד  מדובר 
ושהה  הפסח  ולחג  חאלקה  למסיבת  מארה"ב 
התאונה  קודם  בעיר  משפחתו  קרובי  בבית 
הקשה. קרוב משפחה שהיה עד ראייה לתאונה 
סיפר ל'קו עיתונות' כי הוא נהרג במקום לעיני 
לא  ובנס  להצילו  ניסתה  האם  ואחיותיו.  אמו 

נפגעה אף היא. 
חול  בתחילת  התרחש  והמצער  הקשה  האירוע 
המועד וכבר באותו הערב נערכה הלווייתו של 
הילד. האב נשא הספד מרגש ומחזק שלא הותיר 
עין יבשה, "אני לא יודע מה מותר להגיד ביום 
טוב, צריך להיות שמחים היום, אבא שלי ז"ל 
היה רוצה שאני אהיה שמח היום, ולכן הקב"ה 
של  ניסיון  יהיה  שזה  כדי  בחג,  זה  את  עשה 
זה תמיד  כדי שביארצייט  וגם  להיות בשמחה, 
זכרונות  שיהיה  וכדי  בחג,  שמחה  מתוך  יהיה 
טובים מבורכ'ל שלי )ברוך( לכן הקב"ה סיבב 

את הסיבות ככה", ספד האב.
בתוך כך, ממשיך להיות קשה מצבו של הילד 
בצומת  קשה  דרכים  בתאונת  שנפצע   11 כבן 
בעודו  מהזירה  שברח  הנהג  במקביל,  רמות. 
מפקיר את הילד, הסגיר עצמו בתחילת השבוע 
פסח,  חוה"מ  של  בעיצומו  כזכור,  למשטרה. 
אירעה תאונה קשה בשכ' רמות בירושלים, בה 
שהיה  אחיו  לעיני   ,11 כבן  ילד  אנושות  נפצע 
ולא  מהמקום,  נמלט  הפוגע  הנהג  עמו.  יחד 

נעצר להזעיק עזרה עבור הילד שנפגע. 
משטרה,  כוחות  פעלו  התאונה,  מרגע  החל 
הרכב  נהג  את  לאתר  במאמץ  וסמויים,  גלויים 
איתרה המשטרה את  ימים  לפני מספר  הפוגע. 
בירושלים.  זאב  פסגת  בשכונת  הפוגע  הרכב 
שמו  את  המשטרה  פרסמה  חריג,  במהלך 
לסייע  ע"מ  לציבור,  החשוד  של  ותמונתו 
נתנאל  החשוד,  הבין  הנראה,  ככל  באיתורו. 
ייתפס,  בו  ירחק הזמן  כי לא   ,23 כבן  סנדרוסי 
והחליט להסגיר את עצמו. מביה"ח 'שערי צדק' 
בו מאושפז הילד נמסר, כי מצבו ממשיך להיות 
לו  להוסיף  הורה  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  קשה. 
את השם חיים ושמו לתפילה: חיים בנימין בן 

שושנה רייזל.
ועוד בכבישים: הולך רגל בן כ-70 נהרג במוצאי 
מירון  לצומת  סמוך  אוטובוס  מפגיעת  שבת 
ופרמדיקים של  886 שבצפון. חובשים  בכביש 
מד"א ניסו להעניק לו טיפול רפואי וביצעו בו 
פעולות החייאה, אך בסיומן נאלצו לקבוע את 

מותו במקום.
״מדובר  סיפר:  צפון,  זק״א  מתנדב  גולן,  ברוך 
בהולך רגל כבן 70 שעמד בטרמפיאדה ביציאה 
בו,  רוורס פגע  נסע  ממירון, אוטובוס שככה״נ 
שכוב  הרגל  הולך  את  ראיתי  לזירה  כשהגעתי 

בצידי הכביש סמוך לאוטובוס עם פגיעה קשה 
וללא הכרה, לאחר פעולות החייאה מותו אושר 
במקום. מתנדבי זק״א צוות צפון טיפלו בגופת 
נסיבות  בזירה.  הממצאים  ובאיסוף  ההרוג 

התאונה נחקרת ע״י המשטרה.״
בחור  החג:  במהלך  נוספת  קשה  וטרגדיה 
קוסלבסקי  אריאל  בכנרת.  למוות  טבע  ישיבה 
שטבע  ה-18  בן  הנער  הוא  מירושלים,  ז"ל 
למוות במהלך שחיה בחוף לא מוכרז בכינרת. 
גופתו שוחררה על ידי המשטרה זמן קצר לאחר 
המנוחות  בהר  התקיימה  הלווייתו  איתורה. 
ברסלב,  ישיבת  הוא תלמיד  הנפטר  בירושלים. 
ד'  מרמות  קוסלבסקי  פנחס  ר'  של  בכורו  בנו 

בירושלים, הבעלים של "סנטר רמות". 
שביעי  ערב  חמישי,  ביום  התרחש  האירוע 
של  שעות  לאחר  אותר  ז"ל  אריאל  פסח.  של 
נכנס  הוא  בכינרת.  צוותים  ידי  על  חיפושים 
ולאחר  הנפרד  לחוף  בסמוך  מוכרז  לא  לחוף 
זמן שמו לב חבריו כי אינם רואים אותו ומיהרו 
במקום  החלו  קצר  זמן  תוך  סיוע.  להזעיק 
חיפושים נרחבים בסופם אותר הנעדר ללא רוח 

חיים. ת.נ.צ.ב.ה.

הילד ברוך אייזנברג ז''ל

חילוץ הגופה מעל מי הכנרתזירת התאונה בביתר עילית אב הילד ברוך אייזנברג סופד לבנו

ל'אנטריקוט
מסעדת שף מבית אלהמברה

תפריט קיץ
חדש ומרענן!
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"למרן שר התורה יש כח אדיר שהביא את המנדט השמיני"
אלי כהן

בכירי מפלגת 'דגל התורה' התכנסו ביום שני של 
חול המועד פסח למסיבת חג בביתו הרב שלמה 
פולק, רמ"ט יו"ר דגל התורה ומי שנחשב לאחד 
הבחירות  את מטה  שניהל  הניצחון,  מאדריכלי 
צמרת  מכל  רבים  שבחים  וגרף  התורה  דגל 
חג  מסיבת  היתה  ההתכנסות  מטרת  המפלגה. 
של  ההיסטורי  הניצחון  את  לחגוג  כדי  והודיה 

המפלגה בבחירות והכנסת שמונה חברי כנסת.
יו"ר 'דגל  במסיבת ההודיה השתתפו בין היתר 
התורה' ח"כ משה גפני, ח"כ אורי מקלב, ח"כ 
יעקב אשר, ח"כ יצחק פינדרוס שנשא נאום אישי 
שעתיד  ברוכי,  אליהו  המיועד  והח"כ  ומחזק, 
להיכנס לכנסת מטעם המפלגה באמצעות החוק 
הנורבגי. כמו כן השתתפו ראש עיריית בני ברק 
ההסברה  מטה  בכירי  וכל  רובינשטיין,  אברהם 
בכירים  ופעילים  המפלגה  של  הארגון  ומטה 
דגל  של  הקמפיין  מאחורי  שעמדו  נוספים 

התורה לכל אורך מערכת הבחירות.
משה  ח"כ  התנועה  יו"ר  היה  הדוברים  ראשון 
גפני שאמר בנאומו: "שמחה גדולה יש אצלנו, 
זה  את  מראים  תמיד  לא  אנשים  האמת,  זאת 
המבוגרים,  אבל  שמחים,  גם  הצעירים  בחוץ, 
זאת  זאת,  שמחה  איזו  להבין  יכולים  לא  אתם 
שאנחנו  גדול,  השם  קידוש  עמה  שיש  שמחה 
וכולם  בעולם,  עומדים  אנחנו  איפה  יודעים 

יודעים את זה, גם אחרים יודעים את זה.
המסחררת  ההצלחה  על  גדולה  "שמחה 
בבחירות, כשישבנו לפני הבחירות ואמרנו הכול 
שקט כזה, כולם ישנים ולא עובדים, דיברנו על 
מציאות שבקושי נקבל ארבעה, אבל אמרנו אם 
בסוף מרן רבי חיים ייצא אז בזה ייגמר העניין. 
זאת תופעה שמיימית וזו איננה תופעה רגילה, 
אפילו  יכולת  אין  ודם,  בשר  של  תופעה  איננה 

להבין את זה, להסביר את זה.

שיצביעו  כאלו  יש  שאם  אמר  חיים  "כשרבי 
אלו  אחרות,  מפלגות  או  חילוניות,  למפלגות 
שהם מודרניים יותר, אז הילדים שלהם יהיו גם 
זאת  הכול,  את  גמר  בעצם  זה  מצב,  באותו  כן 
אולי,  אנחנו  בה,  הורגלנו  לא  שאנחנו  תופעה 
שרבנים  הורגלנו  הליטאי,  הציבור  אופן  בכל 
יוצאים ואומרים, אבל דבר כזה עוד לא ראינו, 
שנה  ועשרים  מאה  עד  אותו  מברכים  ואנחנו 

שינהיג את הציבור".
שבדבריו  מקלב  אורי  ח"כ  דברים  נשא  אחריו 
הודה לכל פעילי דגל התורה, והוסיף: "אנחנו 
רוצים להמשיך את השמחה שהייתה לפני החג. 
פה נמצאים אנשים שטרחו הרבה, אנשי הארגון 
התורה  שר  מרן  של  המסע  מאחורי  שעמדו 
ברחבי הארץ 'לאורו נלך', שזה מה שעשה את 
יחד,  ופעלנו  התרגשנו  כולנו  האלה,  הבחירות 
ההסברה  מטה  עם  יחד  התוצאה  את  הביא  זה 

וכל הפעילים הרבים".
יהיו  אם  תודה  תגידו  לנו  שלחשו  אנשים  "היו 
האמינו  לא  פה  האנשים  אבל  מנדטים.  שישה 
בזה, האמינו שצריך לעבוד וזאת הייתה המטרה 
שלהם", סיפר מקלב. "יש פה אחדות מיוחדת, 
שרואים  הזו  החזקה  והעמידה  הזה  הליכוד 
פה את הנהגת גדולי ישראל שלאורם נלך יחד 
שטוב  מה  הכל  לעשות  לתנועה,  הנאמנות  עם 

לתנועה, זה הביא את ההצלחה".
רוצים  "אנחנו  כי  ואמר  הוסיף  מקלב  ח"כ 
האחדות  הזו.  המיוחדת  האחדות  את  להמשיך 
היא  לכולם,  התורה  בדגל  מענה  יש  שבה  הזו 
ותעמוד  התורה  דגל  תנועת  להצלחת  שעומדת 

לנו הלאה בהמשך הדרך".
ח"כ יעקב אשר אמר בנאומו: "פותחים בכבוד 
להגיד  חייב  אני  פולק,  שלמה  הרב  אכסניה, 
לי  מזכירה  כעת  שיש  המיוחדת  שהאווירה 
התורה  דגל  הקמת  בעת  הזו שהודלקה  שהאש 
זה  את  ראינו  מעולם.  כבתה  לא  כ-32  לפני 
מרגיש  שלנו  הציבור  הזו,  הבחירות  במערכת 

את השייכות לגדולי ישראל שמנהיגים את דגל 
התורה. 

בתחילת  שהיו  המוניציפליות  "בבחירות 
אמיתית  מערכה  היתה  לא  ברק  בבני  החורף 
ייבחר,  רובינשטיין  כי היה ברור לכולם שהרב 
ובכל זאת כשהתקיימה עצרת בבני ברק הגיעו 
דבק  להיות  רוצה  הציבור  כי  אלפים,  עשרות 
התורה  שר  שמרן  מקום  בכל  ישראל.  בגדולי 
הגיע בדרום ובצפון, ראו שאנשים שלא הצביעו 
בעבר הצביעו הפעם ליהדות התורה כי ר' חיים 
הזו  באחדות  להמשיך  צריכים  אנחנו  הגיע. 
אחרי  שצועד  ענק  ציבור  שהוא  הציבור  למען 

גדולי ישראל וזה מחייב את 
ונקווה שנזכה לעשות  כולנו 
נחת רוח לבורא יתברך שמו"

דברים  נשא  לסיום 
יצחק  הטרי  הח"כ  נרגשים 
גולל  שבנאומו  פינדרוס 
שעברו  ההתרחשויות  את 
השנה  בכל  התורה  דגל  על 
האחרונה ואמר: "שוב הוכח 
כי  ביותר  הברור  באופן 
אינו  הזקנים  מן  עצה  הנוטל 
אחרי  שעקב  מי  כל  נכשל. 
בשנה  במפלגה  שקרה  מה 
האחרונה, וראה כיצד קיימנו 
הברורות  הוראותיהם  את 
כחל  ללא  ישראל  גדולי  של 
וסרק, חשב שאנחנו צועדים 

במסלול התרסקות של המפלגה."
של  הברורה  "בהוראתם  פינדרוס:  הוסיף  עוד 
בתחילת  קשה  למערכה  יצאנו  ישראל  גדולי 
לציבור  קיפוח  היה  בהם  הערים  בכל  החורף 
בני התורה, ומה שהיה נראה לכולם כסיכון לא 
מחושב, הוברר לבסוף לעין כל כמה גדול כוחם 
ידועות בכל  גדולי ישראל והתוצאות  של מרנן 
ראיתי השגחה פרטית  אני עצמי  ומקום.  מקום 

בכל צעד ושעל, נצמדתי להוראות הברורות של 
גדולי ישראל והנה כעת אנחנו נמצאים במקום 
השם  קידוש  לראות  זכינו  שבו  הזה  הנפלא 

עצום". 
ההצלחה  את  פינדרוס  ציין  דבריו  בהמשך 
ברחבי  "לאורו"  מסע  בעקבות  שבאה  האדירה 
שהשתתפו  הרבבות  את  שראה  מי  "כל  הארץ, 
בעצרות ההיסטוריות של קידוש השם שקיימה 
דגל התורה, עצרות שהתקיימו בדרום ובצפון, 
על  בהשתאות  הביט  ובירושלים  ברק  בבני 
עוצמתו של הציבור האדיר שהולך אחרי מרנן 

גדולי ישראל באש ובמים, אני מצטרף לתקוות 
ולתפילות שנזכה להמשיך באחדות  של חבריי 
הנפלאה הזו ולקדש שם שמים בכל הליכותינו".

והודאה  הלל  בשירי  הסתיימה  החג  מסיבת 
נרגשים על הסיעתא דשמיא המופלאה שזכו לה 
שהסתיימה  הבחירות  במערכת  התורה  ביהדות 
בהישג חסר התקדים של שמונה מנדטים בכנסת 

הבאה.

עד ר”חהמבצעים
אייר
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האדמו"ר מקאליב זצ"ל
חיים רצופים בסבל ומכאוב לא מנעו מכ"ק האדמו"ר מקאליב זצ"ל להפיץ לכל עבר את זיכרון השואה האמיתי ולבטאו בעצם 

תקומתו של עולם התורה והיראה בארץ ישראל • בגיל 96 נפטר והותיר רבבות לבבות דוויים

יוסי גיטלר
צילום: באדיבות יעקב כהן, משה גולדשטיין, שמואל דריי, יהודה 
פרקוביץ, יהושע פרוכטר, שלומי טריכטר, יוחנן לוסטיג, אנשיל 

בעק וארכיון 'העולם החרדי'

דמעו  ישראל  וגדולי  רבנים  בראשות  רבבות 
אחד  של  מיטתו  אחרי  ראשון  ביום  השבוע 
משיירי כנסת הגדולה, כ"ק האדמו"ר רבי מנחם 
נשמתו  שהשיב  מקאליב,  זצ"ל  טאוב  מנדל 
ליוצרה בפתע פתאום, בעת שאיבד את הכרתו 
וכל  בירושלים  בית מדרשו ברחוב חנה  בהיכל 
הפעולות של כוחות ההצלה שהוזעקו במהירות 
למקום ופעלו להחיות את ליבו של צדיק, עלו 
למגינת  מעל  לשמי  נלקח  זי"ע  ורבינו  בתוהו 
שזכו  אלו  ובפרט  הם  באשר  יהודים  של  לבם 
את  ששרד  הרבי  של  קורתו  בצל  להסתופף 
עינויים  שעבר  תוך  האיומה  העולם  מלחמת 
ד"ר  של  הניסויים  ילדי  על  נמנה  כאשר  קשים, 
מנגלה ימ"ש וכל חייו פעל להנציח ולשמר את 
הגבורה  מהי  לכולנו  ולהזכיר  הקדושים  זכר 
האמיתית של יהודי מאמין ושומר תורה ומצוות.
שבטרנסילבניה  במרגיטה  נולד  זצ"ל  הרבי 
ביום כ' שבט תרפ"ג לאביו הרה''ק רבי יהודה 
בן  יהודה" בן אחר  יחיאל מראזלא בעל "עמל 
להרה''ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע. בברית 
היה הסנדק זקנו הגה"ק המקובל ר' פנחס חיים 
מראזלא זי"ע. למד תורה מפי רבותיו והסתופף 
תרצ"ז  בשנת  ראזלא.  לבית  הק'  אבותיו  בצל 

נתייתם מאביו ומאמו. 
האדמו"ר זצ"ל למד שנה אחת בישיבת סעקליד 
תורה  למקום  גלה  מכן  ולאחר  המפורסמת, 
מפארי  שהיתה  המעטירה  טאשנאד  לישיבת 

למדו  בה  בהונגריה,  ימים  באותם  הישיבות 
מרדכי  רבי  הגה"ק  של  בצילו  בחורים  מאות 
מהר"ם  בכינויו  הידוע  הי"ד  זצוק"ל  בריסק 
תורה  המידה  מלא  קנה  זה  במקום  מבריסק. 

וחכמה ונודע כאחד מטובי בחורי הישיבה.
השנים  אותם  את  לתאר  מרבה  היה  עת  בכל 
יתירה  לקרבה  זוכה  כשהוא  טאשנאד,  בישיבת 
כבנן  זצוק"ל.  בריסק  המהר"ם  ורבו  ממורו 
זצוק"ל  מראזלא  הרה''ק  של  בנו  קדושים,  של 
על  שבת  מידי  סועד  היה  מקודש,  ולמעלה 

שולחנו של המהר"ם מבריסק. 
בהונגריה  השואה  החלה  טרם  תש"ג  בשנת 
נשא את רעייתו הרבנית הצדקנית ע"ה בתו של 
חמיו האדמו"ר הק' רבי פנחס שפירא מקעכניא 

זצוק"ל.
התרעלה  כוס  את  שתה  לימים  צעיר  נער  עודו 
תוך  וביגון  בסבל  השואה  שנות  עליו  כשעברו 
עינויים קשים ומרים. בחסדי השי"ת ניצל בסופו 

של דבר ויצא ממוות לחיים.  
תחת אחד השיחים העיד רבינו על ההתעללות 
של הנאצים הרשעים בו ובשאר היהודים ששהו 
התקופה  את  אשכח  לא  "לעולם  וורשה:  בגטו 
הקשה הרצופה חרפת רעב, סבל, מכות ועינויים 
וורשה.  בגטו  חלקינו  מנת  שהיו  הרף,  ללא 
לא  מצב  ובכל  מקום  בכל  הכל,  למרות  אולם, 

פסקתי מללמוד ולהתפלל". 
בשנת  הגרמנים  ידי  על  הונגריה  כיבוש  לאחר 
אחיו  כל  עם  יחד   האדמו"ר  נשלח  תש"ד, 
הוא  שם.  נספו  אחיו  וכל  לאושוויץ  ואחיותיו 
שרד אך עבר עינויים קשים וכאוד מוצל מאש 
כשניצל  משפחתו  מכל  היחיד  לפליטה  נשאר 

לאחר  ה'.  וחסדי  רחמי  ברוב  לחיים  ממוות 
עם  שוב  התאחד  שם  לשוודיה,  עבר  השואה 
הרבנית ע"ה שהייתה לו לעזר על השנים עד יום 

פטירתה ביום כ"ד בכסלו תשע"ב.
ובשנת  לארה"ב.  עבר  שנים  מספר  כעבור 
בראשון  קאליב  חסידי  מרכז  את  הקים  תשכ"ג 
לציון. בתש"מ העתיק את משכנו לבני ברק, שם 
כהנמן.  ברחוב  קאליב  חסידות  מרכז  את  הקים 
ובשנת תשס"ב עבר להתגורר בירושלים והקים 

את האימפריה החסידית ברחוב חנה. 
את  להרבות  ודאג  פעל  חיה  אשר  ימיו  כל 
מישראל.  השואה  זכר  תשתכח  שלא  התודעה 
סיום  עם  ומיד  לנפשי,  מרגוע  מצא  לא  הוא 
המלחמה עלה במחשבתו כי המשימה המוטלת 
להדריך  ולעודד,  לעורר  לנסות  היא  כעת,  עליו 
הטוב  הדרך  אל  לשוב  ישראל,  כלל  את  ולכוון 
והישר בדרך ישראל סבא, ולמען יזכרו את עשה 

לנו העמלק הנאצי הצורר ימ"ש. 
חגיגה  ידו  על  נערכה  תשמ"ז,  בשבט  בט"ו 
המפעל  להקמת  שנים  י"ג  מלאת  לציון  גדולה 
יומא".  דחד  רב  בי  "בר  תורה  להפצת  הכביר 
ה'  ישראל  'שמע  אמירת  על  הכריז  זה  במעמד 

פעם  בכל  אחד'  ה'  אלוקינו 
"עלינו  תפילת  שמסיימים 
של  נשמתם  לזכר  לשבח", 
ישראל  נשמות  מיליון  ששת 
הקדושים והטהורים שיבקשו 

רחמים עלינו. 
דאג  יותר,  מאוחר  בשלב 
'שמע  סידורי  אלפי  להפצת 
ישראל' עם הקדמה מתאימה 
שנערכה על ידו ופסוק 'שמע 
לאחר  ששובץ  וכו'  ישראל' 
"עלינו לשבח" כרוח תקנתו. 

עבודה  לאחר  בהמשך, 
מאומצת של כשש שנים, יצא 
ובהשתדלותו  ידו  על  לאור 
"שמע  האנציקלופדיה 
מאות  תועדו  בה  ישראל" 
נפשם  מסירות  של  סיפורים 
לקיום  הי"ד  הקדושים  של 
גיא  בתוככי  ומצות  תורה 
רבות,  שנים  לפני  הצלמות. 
"תפילת  את  רבינו  חיבר 
רבים  ורופאים  הרופא", 
לפני  יום  מדי  אותה  נושאים 

עבודתם. 
את  הקים  תשל"ד  בשנת 
המפעל להפצת תורה "בר בי 
רב דחד יומא" במתכונת של 
תורה,  לימוד  של  שלם  יום 
אלפי  מאות  אצל  שהתקבל 

יהודים באהדה רבה, וגדולי ישראל גמרו עליו 
לימוד  ימי  נוסדו  זו  יוזמה  בעקבות  ההלל.  את 

דומים למאותיהם בכל רחבי הארץ. 
קיום  של  הכביר  הרעיון  את  יזם  אף  האדמו"ר 
ה"חפץ  בעל  הילולת  ביום  דיבור"  תענית  "יום 
שנים  מזה  רבה  לתהודה  שזכה  רעיון   - חיים" 
בקרב כ-200,000 תלמידים בבתי ספר ומוסדות 
מהללים  המחנכים  כאשר  בארץ,  החינוך 
ומשבחים את המגמה החשובה להטביע בלבות 
הדור הצעיר את החשיבות הגדולה לטוהר דיבור 
הגדולה  במשנתו  משתקפת  שהיא  כפי  האדם, 
של מרן ה"חפץ חיים" זיע"א, אשר ביום השנה 
להסתלקותו כ"ד אלול מתקיים המבצע הארצי 

מידי שנה.
הפועלים  'כוללים'  של  מסועפת  מערכת  הקים 
4 לפנות בוקר ועד  בלימוד רצוף החל מהשעה 
1 אחר חצות. תורותיו ודרשותיו הועלו  השעה 
קול  ו"פניני  מנחם"  "קול  בספריו  הכתב  על 

מנחם" על התורה ועל ד' חלקי שולחן ערוך.  
ת.נ.צ.ב.ה

כתבה נרחבת בסוף השבוע במוסף



הכוון תעסוקתי בני ברק, בשיתוף רבטק פותחים במיזם מיוחד
לאיוש משרות הייטק מותאמות למגזר החרדי

עם או בלי נסיון | שכר מצוין
התאמות מיוחדות | משרות בכל התחומים | עבודה באזור המרכז

לפרטים והרשמה: 03-770-7300/1

לגברים - יום שלישי ב' אייר 7/5/19 בשעה: 15:00
לנשים - יום רביעי י' אייר 15/5/19 בשעה: 20:00

במרכז הכוון תעסוקתי רח׳ הירדן 31 בני ברק קומה 4

ימי ההסברה יתקיימו אי״ה

שבו על כסא זה וקבלו:

 משכורת גבוהה
 תנאים מיוחדים
 הטבות ובונוסים

 סיפוק אישי

רוצה גם לעבוד בהייטק
המותאם למגזר החרדי?
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כמוך"  לרעך  "ואהבת  הציווי 
גדול  כלל  זהו  אמר:  עקיבא  שרבי 
בתורה, מסיים במילים: אני ה'. ויש 
להבין לשם מה סמוך למצווה זו נאמר: אני 

ה'?
מסורים  שהיו  חברים  שני  על  מסופר 
ונאמנים זה לזה בלב ובנפש. פעם העלילו 
ובעטיה  שווא  עלילת  משניהם  אחד  על 
הנאמן  החבר  למוות.  ונידון  לדין  הועמד 
בידו  כל אשר  את  ועשה  עמל  כל  לא חסך 
עלו  מאמציו  כל  אך  חברו,  את  להציל 
עמדו  וכבר  שעת-האפס  כשהגיעה  בתוהו. 
עוד  יכול  לא  לגרדום,  הנידון  את  להעלות 
החבר לעצור ברוחו והוא רץ מהר אל מקום 
כוחותיו:  בשארית  צועק  כשהוא  הגרדום, 
מפשע!  חף  נקי  אדם  תהרגו  אל  "עצרו! 
העלוני  האשם!  הוא  שאני  מודה  הריני 

תחתיו על הגרדום!".
משראה הנידון כי חברו מוסר את הנפש 
ברוחו.  לעצור  הוא  גם  יכול  לא  בעדו, 
את  מלהכחיש  חדל  לא  כה  שעד  ולמרות 
אשמתו, נענה עתה וצעק בקול גדול: "אל 
כדי  במתכוון  כך  אומר  הוא  לו!  תאמינו 
אני  דבר  של  לאמיתו  אולם  אותי!  להציל 

הוא האשם! אני ולא הוא!".
גדולה  מהומה  במקום  התחוללה  מיד 
והשופטים לא ידעו מה להכריע. עד מהרה 
הגיעו הדברים לפני המלך. הוא ציווה מיד 
להביא לפניו את שני החברים וביקש מהם 
בנוגע  לאמיתה  האמת  את  לו  יספרו  כי 
למאורע שהתרחש ביניהם, בהבטיחו להם 
למלך  סיפרו  הם  עונש.  מכל  ישחררם  כי 
ובנפש  בלב  הם  חברים  כי  האמת,  כל  את 
וביקשו כל אחד להציל בחייו את חיי חברו, 

אף כי שניהם חפים מכל פשע.
המלך  של  לבו  עומק  עד  נגעו  הדברים 
מכם,  "במטותא  בהתלהבות:  קרא  והוא 
רצוני  עז  ידידותכם!  בברית  נא  הביאנו 

להיות שלישי בחברותכם..."
זהו שאמר הכתוב: "ואהבת לרעך כמוך" 
אוהב  שאתה  כפי  רעך  את  תאהב  אם   –
מצטרף  אני  כביכול  ה',  "אני   – עצמך  את 

לחברותא קדישא שלכם...".

מרבים שלום בית

רבי משה קליערס זצ"לף רבה של טבריה, 
נטמן בבית העלמין בעיר, וזכה שמדי שנה 
פקדו את קברו צאצאיו, כשהם עושים דרך 
ביום  קברו  את  לפקוד  כדי  צפונה  ארוכה 
לב  שם  השנים,  באחת  לפטירתו.  השנה 
שאינו  מבוגר  איש  ישנו  כי  מנכדיו,  אחד 
מוכר לבני המשפחה המקפיד להצטרף מדי 
שנה למניין על קברו של רב העיר. כשנשאל 
וסיפר:  פתח  לרב?  שלו  הקשר  מה  האיש 
זמן לא רב לאחר נישואינו התערער שלום 
הבית אצלנו, וויכוחים ומריבות הפכו מנת 
חלקנו, עד שהחלטתי לעזוב את הבית לזמן 

מה כדי להירגע ולתכנן את צעדיי.
פעמיי  ושמתי  לבוש  פריטי  מעט  ארזתי 
צפונה, חשבתי שהישיבה על שפת הכינרת 
שם  לשכור  אומר  גמרתי  רוחי.  את  תרגיע 
מנחה  לתפילת  בהגיעי  מעט.  ולפוש  דירה 
וערבית בבית הכנסת בעיר, פגשתי את רבי 
משה קליערס שזיהה כי אני זר בעיר. הוא 
בואי?  מטרת  ומה  מתארח  אני  היכן  שאל 
ולא  בעיר  דירה  ששכרתי  קצרות  השבתי 

שיתפתי אותו בנסיבות האמיתיות לבואי.
ולהתארח  לבוא  בי  הפציר  משה  רבי 

הרי  בכסף?  דירה  לשכור  'מדוע  בביתו, 
תזכה  בכך  הכנרת.  נוף  נשקף  בביתי  גם 
דחיתי  בתחילה  אורחים'.  בהכנסת  אותנו 
ולא  כדי להתבודד  את ההצעה, באתי הנה 
לשונו  במתק  זירזני  ר' משה  אך  להתארח. 
הוא  ימים.  לכמה  ניסיון  שאעשה  והציע 
הקצה לי חדר בביתו, ויחד עם רעייתו קבלו 
תחושה  לי  שהסבו  יפות  פנים  בסבר  אותי 

נעימה ונסכו בי כח.
לאורך שהותי, שמתי לב שהרב קליערס 
לרעייתו  מתרוצץ בביתו בקדחתנות. הגיש 
נטלה לנטילת ידיים, כוס תה או קפה, הגיש 
השולחן  אל  והזמינה  עוגיות  מגש  בפניה 
בבוקר  גם  נשנה  זה  מחזה  פנים.  במאור 
כנראה  הרבנית  כי  מכך  הסקתי  שלמחרת. 
אי  חשתי  כך.  מכבדה  הוא  ומשכך  חולה 
שמן  כזה  במצב  בביתם  להתארח  נעימות 

הסתם הדבר  מכביד על רעייתו.
ניגשתי אל הרב וביקשתי לעזוב את ביתו. 
הנעמנו  לא  'האם  כנעלב.  הרב עשה עצמו 
עליך את שהותך'? השבתי לו כי לא ידעתי 

שהרבנית חולה ולא רציתי להעיק.
אמר  ושלמה",  בריאה  הרבנית  "ב"ה 
הרב, "השערתך כנראה נובעת מהתנהגותי 
בבוקר. ובכן דע שהסיבה האמיתית למעשי 
הכוונות':  ב'שער  האריז"ל  דברי  היא 
"קודם שהאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת, 
לרעך  'ואהבת  מצוות  עליו  שיקבל  צריך 
כמוך', ויכוון לאהוב כל אחד מבני ישראל 
כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה 
מכל תפילות ישראל ותוכל לעלות למעלה 

ולעשות פרי".
ויטאל,  חיים  "רבי  ואמר:  הרב  הוסיף 
תלמידו של האריז"ל, הוסיף וכתב שמצוות 
ואהבת  מצוות  את  לקיים  נועדה  נישואים 
להתרוצץ  במקום  ובכן,  כמוך.  לרעך 
לאהוב  אדם  בני  ולחפש  העיר  ברחובות 
את  לקיים  בידי  בלבי:  חשבתי  אותם, 
המצווה הזו בביתי, בלי טרחה יתירה. לכן 
באהבת  יכולתי  ככל  להרבות  משתדל  אני 

ישראל כלפי רעייתי".
הרב  התעקש  מדוע  הבנתי  אז  או 
את  הבין  פקחותו  ברוב  בביתו.  שאתארח 
הסיבה שעזבתי את הבית ולימד אותי מוסר 
השכל באמצעות דוגמה אישית. כבר באותו 
יום ארזתי את חפציי ושבתי לירושלים נתון 
לרושם העז של שהותי בביתו. מאז השתנו 
לב  לשים  התחלתי  לקצה.  מהקצה  חיינו 
ולכבד  רעייתי  של  החיוביות  לתכונותיה 
יכולתי. עבר זמן והיא התנהגה  אותה ככל 

כמוני והשיבה לי באותה המטבע.
"בזכות סבך" – פנה היהודי אל נכד הרב 
קליערס "ניצלו נישואינו ועל כן אני מקפיד 

לפקוד את קברו מדי שנה".
"אני ה'"- הקב"ה משמש דוגמא לאהבת 
ישראל. כמו שהוא אוהב כל איש מישראל 
אתה  כך  אלוקיכם,  לה'  אתם  בנים  שהרי 
צריך לאהוב את זולתך. התבונן באהבת ה' 

לישראל ואזי תוכל לאהוב את זולתך.
כ"ק  לב"ע  נסתלק  השבוע  בתחילת 
האדמו"ר מקאליב זצוק"ל, ששימש דוגמה 
הוא,  יהודי באשר  כל  ישראל, של  לאהבת 
באהבת  לכולנו  דוגמא  האדמו"ר  ישמש 

ישראל.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

הרבי התעקש: לא מגרשים 
יהודי מצלחת צ'ולנט

הבריחה לכינרת שהצילה 
את השלום בית

ַמְרָּת  ְוָאֽ ִיְׂשָרֵאל  י  ְּבֵנֽ ֲעַדת  ָּכל  ַּדֵּבר ֶאל 
ה'  ֲאִני  ָקדוֹׁש  ִּכי  ִּתְהיּו  ְקדִׁשים  ֲאֵלֶהם 
ְוֶאת  ִּתיָראּו  ְוָאִביו  ִאּמוֹ  ִאיׁש  ם.  ֱאֹלֵקיֶכֽ
ֶאל  ַאל־ִּתְפנּו  ם.  ֱאֹלקיֶכֽ ה'  ֲאִני  ִּתְׁשמֹרּו  ַׁשְּבתַֹתי 
ה'  ֲאִני  ָלֶכם  ַתֲעׂשּו  ֹלא  ַמֵּסָכה  אֹלֵהי  ֵוֽ ָהֱאִליִלם 

ם )יט, ב-ד( ֱאֹלקיֶכֽ
הפרשה  את  הפותחים  בפסוקים  המתבונן 
לעלות  מקובל  כלל  בדרך  רבתי:  תמיהה  תמה 
 – ההיפך  נעשה  כאן  ואילו  הכבד,  אל  הקל  מן 
תהיו", שהיא  "קדושים  התורה  דרשה  בתחילה 
וקדושה  פרישות  לנהוג   – ביותר  גבוהה  מעלה 
אף בדברים המותרים, "קדש עצמך במותר לך" 

)יבמות כ ע"א(.
אחר כך ירדה התורה לדרגה פחותה, וציוותה 
דבר שהשכל מחייבו: "ִאיׁש ִאּמוֹ ְוָאִביו ִּתיָראּו", 
וכן על שמירת השבת שאיסורה בסקילה - "ְוֶאת 
בדרגת  הנמצא  אדם  והרי  ִּתְׁשמֹרּו".  ַׁשְּבתַֹתי 
יורדת  ומדוע  השבת  את  ישמור  ודאי  קדושה 

התורה בדרגת הציווי?
יורדת התורה לבסוף לדרגה  אם לא די בכך, 
ֶאל  ִּתְפנּו  "ַאל  ומזהירה:  פחותה,  יותר  הרבה 
המודה  "כל  חז"ל  ואמרו  ומאחר  ָהֱאִליִלם". 
)חולין  כולה"  ככופר בכל התורה  זרה  בעבודה 
מדרישת  התורה  יורדת  כיצד   - קשה  ע"א(,  ה 
קדושה לאיסור עבודה זרה, שאף האדם הפחות 
שבישראל אינו עובר עליה? וכי יעלה על הדעת 
זצ"ל,  סאלי  הבבא  כמו  קדוש  לאדם  שנבוא 
ונאמר לו: 'תשמור שבת  שהיה קדש הקדשים, 

ותכבד את ההורים, טוב?...'.
עליך  השורה:  מן  לאדם  נאמר  האם  ובכלל, 
כמוהו,  שאין  וטהור  קדוש  עליון  צדיק  להיות 
ולא  הורים  שיכבד  אותו  ולהזהיר  ולהמשיך 
יחלל שבת, ובנוסף שלא יעבוד עבודה זרה?!... 
זאת תמוה, מפני מה חוזרת התורה בכל  מלבד 

פעם על התיבות "אני ה' אלוקיכם"?
אלא שהתורה הקדושה בפסוקים אלו מדברת 
כלפי כל הסוגים והדרגות בעם ישראל. "ַּדֵּבר ֶאל 
ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"- בעם ישראל קיימים סוגים 
מסוגים שונים והקב"ה מדבר אל לבם של כולם 
ואינו דוחה אף אחד מהם. אין שום סוג שהקב"ה 

אומר עליו: איני רוצה לשמוע עליו כלל.

אין סוף לדרגות הקדושה

בתחילה פונה הקב"ה אל אלו הלומדים תורה 
טובים,  ובמעשים  בתפילה  עוסקים  היום,  כל 
בעצמם  ומקיימים  ובטהרה  בקדושה  חיים 
"ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד" )תהלים טז, ח(, כמו רבי 
שמעון בר יוחאי, רבנו הקדוש, רבי עקיבא ושאר 
התנאים והצדיקים, ואומר להם: "ְקדִׁשים ִּתְהיּו" 
ותתקדשו  הקדושה  במעלות  לעלות  תמשיכו   -
יותר, עד שתגיעו לקדושה עילאית. אדם מקדש 
עצמו מלמטה מקדשים אותו מלמעלה )יומא לט 

ע"א(.
וגם  הקדושה,  לדרגת  סוף  שאין  לדעת  צריך 
לדרגה  להתעלות  יכול   - ביותר  הקדוש  האדם 
זצוק"ל  יוסף  עובדיה  רבנו  מרן  יותר.  גבוהה 
'אכסן' במוחו ארבעים אלף ספרים... פעם סבל 
גדול  לפרופסור  לפנות  לו  והמליצו  מאולקוס, 
לו  סדרו  בו.  שיטפל  לעניין,  מומחה  בהדסה, 
תור בשעה מוקדמת, והרב בקש שיאמרו לו את 
שעת התור המדויקת כדי שלא ייאלץ לבטל זמנו 

לריק.
כי  התברר  שאז  אלא  בזמן,  הגיע  הוא 
האחרון,  ברגע  דחוף  לניתוח  הוזעק  הפרופסור 

ואין ברירה אלא להמתין לו.
מכן  ולאחר  שעה,  עוד  במקום  המתין  מרן 

היא  גם  שארכה  מסוימת  בדיקה  לו  נערכה 
כשעה. רק אז נודע לרב בית החולים שמרן שם. 
ידעתי  "לא  והתנצל:  אליו  להגיע  הזדרז  הוא 
שהרב כאן, אילו ידעתי - הייתי מביא לו איזשהו 

ספר, שלא יבטל את זמנו".
"זה בסדר", הרגיעו מרן. "בינתיים עברתי על 
למרות  והנה,  פעמים"...  כמה  זרעים  מסכת  כל 
שכל התורה כולה היתה בראשו, ואפילו לא היה 
צריך ספרים בכדי ללמוד - עם כל זאת היה מנצל 

כל דקה מזמנו, ומפחד לאבד אפילו דקה אחת.
היה  מסוים,  בעניין  ניגשים  כשהיו  תמיד 
אומר: "מה זה קשור אלי? למה אני צריך לעשות 
הארץ?!"...  עם  שאצא  רוצים  אתם  זה?  את 
הוא, שידע הכל והיה בקי בכל, חשש לצאת עם 

הארץ.
עולה  שאדם  וככל  לקדושה,  סוף  אין  כי 
שלה'  רואה  הוא  והטהרה,  הקדושה  במעלות 
יתברך אין סוף, ואפשר תמיד לעלות עוד ועוד...

גם חיבור קלוש משיב יהודי למוטב

של  סבו  הקודם,  זצ"ל  מקרלין  האדמו"ר 
לגור  השואה  לאחר  הגיע  הנוכחי,  האדמו"ר 
באמריקה  היה  תקופה  באותה  הברית.  בארצות 
ניסיון גדול בשמירת השבת. יהודים שומרי שבת 
זנחו  יהודים  ולא מעט  בפרנסתם,  התקשו מאד 
בעקבות הקושי הזה את יהדותם. ראשית החלו 
ומהר  בשבת,  ולעבוד  חנויותיהם  את  לפתוח 
מאד נטשו אחר גוום את התורה, את התפילין, 

את הכשרות ואת היהדות כולה.
סביב הרבי הסתופף קהל חסידים ששמר שבת 
ימים  חמישה  עובדים  היו  הם  נפש.  במסירות 
בשבוע, מאבדים את מקור פרנסתם מדי שבוע, 
ובקושי משיגים את לחם חוקם. מנהגו של הרבי 
מיד  הכנסת  בבית  קידוש  בשבת  לערוך  היה 
דואגים  היו  שבוע  מדי  שחרית.  תפילת  לאחר 
היו  והחסידים  חמין,  ומעט  קוגל  מעט  להביא 

מקדשים ואוכלים.
בלתי  אורח  לקידוש  הגיע  השבתות  באחת 
קרוא – אחד הפועלים היהודים שעבד במפעל 
החסידים  כל  בין   – מאד  צרם  המראה  סמוך. 
הלבושים בבגדי שבת יושב פועל בבגדי עבודה 

בעצם יום השבת, ואוכל ממעדניהם!
הבא,  בשבוע  גם  עצמו  על  הביקור  כשחזר 
החלו החסידים להתקומם. מה זה אמור להיות? 
ואוכל איתם חמין!  ויושב   - רשע, מחלל שבת 

מה פתאום?! 
בשבוע השלישי הם פנו לרבי ואמרו: "רבנו, 

מה נעשה לאותו אדם? האם נגרש אותו?".
"מה אתם רוצים ממנו?", אמר הרבי. "המסכן 
הוא  יהודי.  עדיין  שהוא  לזכור  רוצה  רק  הזה 
חמין  צלחת  היהודי.  לעולם  קשר  קצת  רוצה 
לו  היה  הוריו  בבית  יום השבת.  את  לו  מזכירה 
בשבת כל טוב. כיום אין לו כלום. לכל הפחות 
הוא רוצה לזכור. גם את הקשר הזה אתם רוצים 

לאבד ממנו?!".
וכעבור  שם,  ולאכול  להגיע  המשיך  היהודי 
יהודי  להיות  שחזר  עד  ליהדות  התקרב  תקופה 

שומר תורה ומצוות.
היו  אילו  קורה  היה  מה  לנחש  קשה  לא 

החסידים זורקים אותו.
לעולם  יהודי  של  קשר  בשום  לזלזל  אין 
התורה! ההיפך – צריך לשבח אותו על שמירת 
לעשות  'כל הכבוד! תמשיך  לו:  לומר  הקשר! 
יש  אחד  לכל  אהבה.  בעבותות  ולקרבו  זאת!' 
את הקשר שלו, וביום מן הימים יכול הקשר הזה 

להחזירו למוטב.
)מתוך 'משכני אחריך' ויקרא ח"ב פרשת קדושים(

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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זו הברכה אותה בירכנו איש  "קיץ בריא" 
את רעהו במוצא החג. ניתן לחשוב ובהיגיון 
לשפע  יותר  מסוגל  זמן  הוא  הקיץ  שזמן 
לבציר לקציר למצוות לקט ושיכחה והחורף 

מתאים יותר לבריאות וכדומה.
רפואתו  בענין  הרמב"ם  בכתב  נתבונן  אם 
שאחד  נראה  שלה,  והתחזוקה  האדם  של 
תולעי  הינו  לתחלואים  העיקריים  הגורמים 
כגון  קשים  ועד  ביותר  קלים  מסוגים  מעיים 
אנו  במשנה  זרעים  בסדר  וקראן.  קנדידה 
לומדים כיצד להגן על עצים מכל סוג, יאמר 

לכם שהאויב של העץ הינו תולעים.
מופיעות,  הן  ומתי  כיצד  היא  השאלה 
רמש  והוא  המקראי  משמן  נובעת  התשובה 
חרקים  על  ונלמד  ספרים  נפתח  אם  המים, 
ותולעים נגלה שהם תולדת המים משמע שכל 
מקום שבו מים עומדים נוצר עיפוש והעיפוש 
הינו האצה של תהליך אידוי המים ולכן נשאר 
בידנו החלקים הקטנים המרכיבים אותם והם 
ונהפכים  המתחלקים  חוליות  חסרי  של  סוג 

לייצור חי.
הרמב"ם  פוסק  אסורות  מאכלות  בהלכות 
ואינה  פירשה  לא  עוד  כל  המים  שתולעת 
למים  מחוץ  עצמאי  באופן  לחיות  יכולה 
אינה אסורה בשתיה וזאת משום שהיא חלק 

מהמים.
הבא  הניסוי  את  ותעשו  לגינה  תצאו  אם 
לנגד  שיראה  החיות  מגן  מופתעים  תהיו 
עיניכם. קחו קילו אדמה בתוך מיכל ושיפכו 
פנימה כשלושה ליטרים מים והניחו את הדלי 
כמו שהוא כשבוע ימים בשמש. קחו דגימה 
ודגימה אחריו התמונה  מהמים קודם הניסוי 
כמות  שלה  גוניות  ברב  מדהימה  שתקבלו 
זה הינה  צורות החיים שייווצרו לכם מניסוי 

גורם למחשבה על האדם עצמו.
מן  כתוב  וגם  השדה  עץ  האדם  כי  כתוב 
ומאידך  מחד  תשוב  העפר  ואל  באת  העפר 
נוזלים  שליש  משני  בנוי  האדם  שגוף  ידוע 
תמונת  את  ונקבל  הנתונים  את  נצרף  כעת 

הניסוי שלנו בגינה רק בדמות אדם.
קטנה  בריאה  הינה  שיתוש  יודעים  כולנו 
ביותר אבל יתוש שכנראה שוקל פחות מגרם 
מסוגל לנענע אדם ששוקל מאה ק"ג כלומר 
מאין  נתבונן  ואם  ממנו,  יותר  אלף  מאה  פי 
עומדים  נגלה שבמים  שוב  היתושים  נולדים 

בתקופת החום תקופת סוף האביב והקיץ.
כמה  אותנו  מלמדת  בזרעים  המשנה 
ועקיצת  אופנים להציל את העצים מתולעים 
חרקים. אחת הצורות היא עישון, גוזמים את 
העשבים שצמחו לנו בתקופת החורף ודוקא 
כשהם עדין לחים נצבור ונשרוף אותם סמוך 
בכוחו  מהם  שיעלה  והעשן  שלנו  לעצים 
תולעים  אותן  את  כמשמעו  פשוטו  לחסל 
ובסוף הורגות  שמכרסמות את העץ מבפנים 

אותו.
ובכל  הדורות  כל  במשך  אדם  בני  גם 
התרבויות עישנו ומעשנים אחרי האוכל רבים 
מהם אומרים שהעישון מקל להם על העיכול, 
עד היום שמעתי רבים מסתפקים מתירוץ זה 
אך אחרי שמבינים כמה עשן מועיל לחיסול 
שכדאי  בסיס  כבר  יש  זו  לתופעה  תולעים 
עישון  על  להמליץ  בכתוב  )ואין  לבודקו. 

חלילה(
את  לטוח  והוא  במשנה  מוסבר  אופן  עוד 
לסוד  או  יבשה  באדמה  או  בטיט  העץ  גזע 
מעשה  בזפת.  אותו  למשוך  או  בסיד  אותו 
וחוסר  לגזע  מלהיכנס  החמצן  את  חוסם  זה 

החמצן גם כן מונע מתולעים חיים.
במושב רזיאל בדרך לירושלים ישנה גברת 
אכילת  ידי  על  מעיים  תחלואי  שמרפאה 
אדמה מיוחדת שפשוטו כמשמעו הורגת את 

התולעים המזיקות.
נחזור לדברי רבותינו ונראה כמה חשיבות 
להינצל  שבכוחה  שחרית  של  לפת  נתנו 
משמונים תחלואי מעים והרמב"ם פוסק שהם 
ראשית רוב תחלואיו של האדם, השאלה היא 
תעשית  קודם  בזמן  עשו  ממנו  הקמח  האם 
המזון הינו הקמח שמוכרים לרוב וצבעו לבן 
באזורים  מטיילים  אם  ובכן  ממש.  כאבקה 
המתועש  המזון  אותם  כבש  שטרם  בעולם 
בעל קלוריות רבות אך ריקות ונאפה בעצמנו 
נעשה  הלחם  של  שצבעו  נגלה  ישראל  פת 
אינו  שהמרקם  שחור,  עד  לחום  קרוב  יותר 
הלבן  מהלחם  כבד  הסגולי  והמשקל  אחיד 

והאוורירי אליו הורגלנו.
את  נבין  ממנו  פרוסה  שנאכל  אחרי 
פת  נקרא  כזה  לחם  שובע,  המילה  משמעות 
ואילו  מעים  מתחלואי  שמציל  שחרית  של 
רכיבים  סוף  באין  מלא  המתועש  הלחם 
העיקול  את  מעפשים  שלהפך  מתועשים 

ומעודדים תולעי מעיים לגדול ולהתרבות.
מים עומדים כידוע אסורים לשתיה והסיבה 
לכך הינה ריבוי שרצים שפירשו מהם וחיים 
בתוכם שכוחם רב להם שהם נכנסים למערכת 

העיכול להזיק את השותה אותם.
אנו עדין בתקופת בין הזמנים ולצערנו הרב 
קשים  לאסונות  גורמת  בטבע  ידיעה  חוסר 
אחד מהם הינו שתיית מים בחינם ממקורות 
רכה  לקיבה  גורמת  זו  שתיה  ראויים,  לא 
ומכאן להתייבשות מהירה עד כדי מות. לכן 
זו חייבים להצטייד  כשיוצאים לטייל בעונה 
את  להרתיח  חובה  או  לשתיה  ראויים  במים 

המים קודם שמשתמשים בהם.
דכולא  בה  והפוך  בה  הפוך  כתוב במשנה 

בה שהיא תורת חיים ומרפא בכנפיה.
בברכה "סתרי חיים"

07-33-38-38-48

לקח טוב
נתתי לכם

כי

קיץ בריא

 03-5783092
03-5700110
03-5707716

האגודה למען הזקן בני ברק

מרכזי יום 
לגיל הזהב
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מגוון פעילויות
לשיפור איכות החיים

לזקני העיר וותיקי העיר בני ברק

ליווי ותמיכה לבני המשפחה

שיעורי תורה והרצאות 
בנושאי יהדות

ארוחת בוקר וצהריים 
בכשרות מהודרת

יעוץ, ליווי והתאמת תוכנית אישית 
על ידי אנשי מקצוע מיומנים

חוגי יצירה ומלאכת יד

הסעות מהבית וחזרה

פעילות נפרדת לגברים ונשים

פעילות גופנית 
ופיזיותרפיה משמרת

מסגרת חברתית ומגוון 
פעילויות באוירה חרדית

טלפון:
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לאישה

טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

בישול  כלי  כשקונים 
דגש  שמים  לרוב  ומטבח 
גודל,  עיצוב,  נראות'  על 
הכלי  של  ההתאמה  מידת 
לחיי היומיום שלנו במטבח 
עם  יחד  למחיר.  וכמובן 
חומרים   3 ישנם  זאת 
שהצרכן  במיוחד  רעילים 
אליהם  מודע  להיות  חייב 
קדמיום,   : סכנתם  ולמידת 
עופרת ו- PFOA. החומרים 
נמצאים  הללו  הרעילים 
ולרוב  רבים  בישול  בכלי 
אינן  היצרניות  החברות 
מזכירות את השימוש בהם 
ואת  הכלי  ייצור  בתהליך 
לבריאות  הסכנה  מידת 

הציבור הקיימת בעת השימוש בהם.

כך  על  להקפיד  יש  בישול  כלי  כשקונים 
הללו,  הרעילים  החומרים  את  יכילו  שלא 
כל נוכחות שלהם מסכנת את הבריאות ואת 

הסביבה:

רעילים  חומרים  הם   - ועופרת  קדמיום 
נון-סטיק  בציפויי  לעיתים  המצויים 
חומרים  בישול.  כלי  של  אמייל  ובציפויי 
רעילים אלו עלולים לדלוף כשהם נשטפים 
יתר  כל  ולהתיישב מחדש על  כלים  במדיח 
אלו  בכלים  כשמשתמשים  במדיח.  הכלים 
מצב  נוצר  האכילה  או  הבישול  בתהליך 
שבו מכניסים לגוף חומרים רעילים ביותר, 

שנשארים בגוף.

למילה  הקיצור  הוא   PFOA
מסוכנת  חומצה   perfluorooctanoic
במיוחד שנעשה בה שימוש בתהליך הייצור 
של כלי בישול ומטבח רבים, בציפויי הנון-

טקסטיל  בסוגי  למיקרוגל,  במכסים  סטיק, 
במארזי  כתמים,  דוחי  בשטיחים  שונים, 
למען  ועוד.  שמן  סופגים  שלא  פיצה 
המשתמשים  של  ובריאותם  בטיחותם 

מוצריה  מארז  על  תציין  חברה  שכל  חשוב 
את היעדר נוכחותם של חומרים אלו.

על  לשמירה  מחוייבים  הבישול,  כלי  יצרני 
איכות הסביבה, בכך שכל מוצר יהיה מיוצר 
בתהליך שהוא ידידותי לסביבה ולמשתמש. 
גבי  על  זה  למידע  להתוודע  יכול  הצרכן 

האריזות של מוצרי החברה. 
מכילים  אינם   TEFAL מוצרי  כל  לדוגמא: 
PFOA, קדמיום או עופרת מזה למעלה מ- 
המשקף  והמידע  הזו  המחוייבות  שנה.   20
את היעדר החומרים הרעילים הללו על גבי 
הכלים, מתבסס על מחקר קבוע שמתקיים 
על ידי מעבדות עצמאיות במדינות שומות 
 ASHAI GLASS צרפת,   INERIS( בעולם: 
מעבדות  בבריטניה,   FLUOROPOLYMERS
בקנדה    MB מעבדות   בגרמניה,   FABES

ומעבדות SGS  בסין(. 

עשוי   TEFAL של  סטיק  הנון  ציפוי 
המדעי  למושג  הקוצור  שהוא   PTFE
חומר המאושר   Polytetrafluoroethylene
ידי  על  ולסביבה  לבריאות  מזיק  כבלתי 

רשויות הבריאות באירופה ובארה"ב.

מוצריה  לבידול  סימנים   3 נתנה   TEFAL  

ולהדגשת איכויותיהם:
סימן   :Thermo-spot ה- 
 ,Tefal מוצרי  של  ההיכר 
במרכז  האדומה  הנקודה 
צבעה  את  משנה  המחבת 
כשהכלי מגיע לטמפרטורה 
 180( לבישול  האידיאלית 
הצבע  שינוי  מעלות(  
לאדום  הטרמוספוט  של 
הטמפ'  על  מורה  אחיד 
בריא   לבישול  האידיאלית 
הויטמינים  שמקסימום  כך 
התזונתיים  והערכים 
הבישול.  בתהליך  נשמרים 
לטמפ'  המחבת  הגעת  עם 
להוריד  ניתן  האידיאלית 
למחצית  הלהבה  גובה  את 
באנרגיה  לחסוך  וגם  בריא  לבשל  גם  וכך 

לבישול.

  - במינרלים   non stickהמחוזק  ה    ציפוי 
 .Tefal היתרון האיכותי והבידול של מוצרי  
שמן  ללא  בריא  בישול  המאפשר  ציפוי 
ושמירה על הערכים התזונתיים של המזון  
הכלי.  לדפנות  המזון  הדבקות  את  המונע 
זמן.  לאורך  ושחיקה   שריטות  בפני  עמיד 
פטנט חדשני זה של בסיס מינראלי קשיח 
קשיחים  במינרלים  השימוש  את  המשלב 
הכלי  של  הבישול  שטח  כל  את  המצפים 
ופועלים כשכבת מגן המונעת מכל פעולות 

הבישול פגיעה בבסיס הכלי.

תחתית הכלי- היתרון האיכותי השלישי של 
הסיר  הכלי-  בבסיס  נמצא   TEFAL מוצרי 
הסדרה  של  הכלים  תחתיות  המחבת.  או 
 7 של  בעובי  נירוסטה  בדיסק  מחוזקות 

כתוצאה  פיתול  או  עיוות  למניעת  מ"מ 
שכבת  על  ומבוססות  טמפ'   מהפרשי 
אלומיניום עבה  תוך ניצול אופטימאלי 
של יתרונות החומר להולכת חום מהירה 
ופיזור הומוגני של החום לבישול אחיד.

* רגע לפני מעבר דירה והזמנת חברת ניקיון יש להצטייד 
לחברה  יש  האם  הניקוי,  כולל  מה  מפורט  בהסכם 
התמחות העבודה עם חומרים מסוכנים, חלק מהחומרים 
להשתמש  איך  ידע  וצריך  מסוכנים  בהם  שמשתמשים 
בחומרים אילו על מנת שלא יהיה נזק לדירה. בנוסף אילו 
שהמחיר  לוודא  במחיר)מפורט(,  כלולים  בדירה  שטחים 
כולל חומרי ניקוי, מי מגיע בפועל לבצע את העבודה, לו"ז 

סופי ושעה.

* הזמנתם הובלה? בעל העסק רציני ומקצועי יגיע אליכם 
הביתה לפני המעבר כדי שיוכל להתרשם מהיקף התכולה 
שיש  לעבודה  תואמת  מחיר  הצעת  לכם  שיוציא  מנת  על 
בדירה  קורה  מה  זה  לבדוק  שיש  הנושאים  אחד  לבצע. 
שאתם עוברים אליה? גודל המעלית, מספר קומות הבניין 
וגודל התכולה, כי יש תכולה שלא ניתן להכניס למעלית ואז 
יש צורך בהזמנת מנוף – שיש לזה השלכות משמעותיות 
לתכולה,  ביטוח  יש  האם  בנוסף   ההובלה.  עלות  מבחינת 
האם אורזים או לא? כל מה שנסגר שיהיה כתוב בהצעת 
המחיר. לא לוותר ולדבר עם לקוחות ממליצים של החברה 

שהשתמשו בספקי החברה.

זהו   - כמויות"  "כתב  מהמעצב/ת  בקשו  שיפוץ?  לפני   *
מסמך המפרט את כל מה שהדירה צריכה מבחינת כמויות 
חשמל  ריצוף,  אינסטלציה,  דלתות,  מטבח,  פירוק  וגודל: 
ועוד. באמצעות "כתב כמויות" אתם יכולים לקבל הצעות 

מחיר מכמה משפצים ולבחור את הטוב ביותר עבורכם.

אופן ההכנה:

1. טורפים ביצה בקערה שטוחה גדולה ומוסיפים חצי כוס מים. 

2. טובלים 3 דפי אורז להרטבה קלה לתוך הבלילה.

3. הכנת תוספות: מגרדים עגבנייה ומבשלים ביצה קשה בינתיים. 

4. אחרי כשלוש דקות מרססים בספרי שמן מחבת חמה ומטגנים יחד 

את כל שלושת דפי האורז על אש בינונית / גבוהה. 

5. להפוך ולטגן בצד שני. לאכול עם ביצה קשה ורוטב העגבניות. 

החומרים הרעילים
בכלי הבישול

מלווח דפי אורז

ללא קדמיום ללא עופרת וללא PFOA • החומרים הרעילים בכלי מטבח ובישול שאף אחד לא 
מדבר עליהם • אז איך יודעים שכלי הבישול שלך איכותי, ידידותי לסביבה ולמשתמש?

בתקופה זו, בה משפחות רבות עוברות דירה
או משפצות את הדירות, ובכדי למנוע בעיות

ואי-הבנות עם נותני השרות והספקים 
מעניקה קבוצת הקנייה הגדולה בישראל
"סוגרים הכל לדירה" טיפים שימושיים:

טיפים חשובים 
לקראת עונת

מעברי הדירה 
והשיפוצים

"

"

ענת אשר היא נטורופתית ודיאטנית המטפלת בלקוחות באמצעות"שיטת הזון" 
ומציעה מתכון למלאווח דיאטתי ולא מכביד

צילום: ענת אשר
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - בדים ואריגים

אטון, משי, ארגמן, שני, בד, שש, בוץ, תולע, חור, תכלת, חורי, יריעת עזים, כרפס

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

אנתאנאנאמאדבסנישא
ישרינמשישתאמארירש

סנשתגנזנסנלישאוסנ

ימשריעתדאנתכישיחג
סשאתתאמאישישתישסנ

אנתעישסנרנמאנאישא

שאיתדירשוסנישאסיש

שרשענירשחיאנאפירש

ישאילתדסנאנארשישא

שיאטיוינתסשכנתנשא

תשסנואתשסנישאישנא

סנאמאניתדנמאסנאנא

תשסנסנמאצובסנישרש

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. דריכה, פסיעה.  "את קול  ___" )שמואל ב ה כד(
5. ראשיתו של דבר מבחינת הזמן. "___  היום הזה ומעלה" )חגי ב טו(

7. מלך צור בימי דוד ושלמה. )שמואל ב ה יא(
8. אדם מהיר לכעוס, כעסן.  "בעל  ___" )משלי כב כד(

9. אבי בית אב לשבט גד.  "ומשלם ושבע  ו___" )דברי הימים א ה יג(
10. קיצור המילים: הדרת קודש.

11. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א' – 8, ב' – 50, 
ג' – 1, ד' – 50

12. תרועה, רעש, המולה.  "עתה למה תריעי  ___" )מיכה ד ט(
14. הוא מרוצה מאוד מעצמו, מתרברב. "___  גסה עליו" )תענית כ.(

18. עיר הכהנים. " __ עיר הכהנים")שמואל א כב יט(
20. עוקם, שיעור הכפיפה וההתעקמות של דבר-מה.    "על שני כותלי מבוי 

שאין בגובהן ג' ואין  ב___  ג'" )עירובין ט.( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

1. סלע יבש וחרב, שאין עליו כל צמח וכל ירק.  "___  סלע" )יחזקאל כו ד( 
2. תפילה מתוך כוונה.  "ו___  תפלה" )שבת קכז.(

3. עניני כספים, טענה או תביעה בעניני ממון. )ובהשאלה( נזק, הפסד.  "___ 
דממונא" )בבא מציעא ב:(

4. אבנט,חגורה מיוחדת שחגרו לפנים כהנים ופקידים. "שרץ שנמצא במקדש כהן 
מוציאו  ב___" )עירובין י טו( )לא בלשון סמיכות(

5. מאמר חז"ל בשבח החזרה המרובה על הלימוד.  השלם: "ואינו דומה שונה פרקו  
__ פעמים לשונה פרקו מאה ואחד")חגיגה ט:(

6. נספר, נמנה.  "כל העובר על הפקודים ושבט לוי לא  ___" )רש"י מנחות כא:(
13. )בהשאלה( דוחק, מצוקה, סבל. "ראה ראיתי את  ___  עמי אשר במצרים" 

)שמות ג ז(
14. שלל, ביזה, טרף.  "בבקר יאכל  ___  ולערב יחלק שלל" )בראשית מט כז( 

)בהיפוך אותיות(
15. קיצור המילים: עם קדוש.

16. ביושר-לב,מתוך תמימות וכנות גמורה. "ב__- לבב")מלכים א ט ד(
17. מאותיות ה- א"ב.

19. ממחלות העינים שנזכרו בתלמוד.  "___ מלך" )שבת קט.(

מאוזן

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com
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כ"ה-כ"ח בניסן30.4-3.5.19

שלישי עד שישימבצעים בימי 

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

שלישי-שישי
30.4-3.5.19
כ"ה-כ"ח בניסן

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

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

פינוק

חמישיית מגבוניםחמישיית טישיו ליליטיטולי פרימיום
קוד: 190536

אבקת כביסה 
מקסימה

6 ק"ג

3990

כולל בייבי
960 מ"ל

מרכך כביסה בדין

1290

רטבי 'מעולה'
500-600 מ"ל
סוגים שונים

ליח'
990

4 ב-
901010

מיונז
500 גר'
תלמה

890

4*1 ליטר
רביעיית מי עדן

2 ב-
1690

זיתים ירוקים 
חרוזית/ טבעות

בית השיטה

2 ב-
1490

חומוס/תירס/שעועית ברוטב עגבניות/אפונה/
אפונה וגזר/רסק עגבניות 28% 550-580 גר' 'מעולה'/

שימורי מלפפון 7-9 בית השיטה

3 ב-
1390

פטריות
290 גר'

טעמן

4 ב-
1090

רקסונה ספריי/
דאודורנט אקס 

סטיק/ספריי

10
ליח'

שלגון מגנום
טעמים שונים

3 ב-
20

טעמים שונים
ריאו

קרחונים

10 ב-
10

3 ב-
2690
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