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הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח
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* 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. 

השעון מתקתק 
המועד הראשון 
הסתיים ללא קואליציה

28 הימים שהוקצבו לראש הממשלה נתניהו להרכיב 
קואליציה הסתיימו, והנשיא ריבלין העניק הארכה של 
14 יום נוספים • ליברמן הכריז ש"ינתק טלפונים", 
כחלון מודיע כי יחכה לליברמן, החרדים מחפשים פתרון 
בסוגיית הגיוס והסכמים קואליציוניים טרם נראים באופק 
| עמ' 22  

החידה המולדובית
הפצצה שהפיל איווט ליברמן עם הכרזתו בישיבת הסיעה כי אין בכוונתו להסכים 
החרדים  החברים  את  ותדהמה  בהלם  הכתה   – הגיוס  חוק  בהצעת  אות  של  לשינוי 
בימים  קיבלו  שהם  המסרים  התורה.  ויהדות  ש"ס  של  המקבילות  הסיעה  בישיבות 
האחרונים מסביבתו של רה"מ היו שונים בתכלית. בסוגיית הגיוס, ניתן להם להבין 
שיש עם מי ועל מה לדבר, עד שבא ליברמן והכריז כי מבחינתו קו ההתחלה הוא גם 

קו הסיום 

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה |  עמ' 18-20

אין עתיד
ידי  על  מוערכים  היותר  הביטחון  משרי  )ואחד  המסורת  שומר  יעלון  בוגי  כי  חושד  אינני 
הח"כים החרדים(, או בני גנץ )בן למשפחה דתית ומי שהקפיד לשבץ ברשימתו אישה חרדית( 
לשכנו',  ואוי  לרשע  'אוי  לן  קיימא  אבל  לפיד,  והשנאה של  ההסתה  מסע  עם  פעולה  ישתפו 
ומשכך, אם הם מקווים לבנות אי פעם שותפות אמת עם הנציגות החרדית – מוטב יעשו אם 
יתנערו בהקדם מהאמירות הללו, ואולי על הדרך יפרקו את השותפות המאולצת עם 'יש עתיד', 

ויפה שעה אחת קודם    

אבי גרינצייג, על סדר היום  |  עמ' 21

הליכוד הציעו לך לערוק? "זכותם המלאה"
הוא למד בישיבה אך התמרד, היה מועמדו של נתניהו אך עזב את הליכוד, הוביל מאבקים חברתיים לעולי אתיופיה אך 

מתקומם כשנשאל אם הוא נציגם, הוא עלה לכותרות כשנישק את רגלי אמו אך מסרב להתרגש • מי אתה חבר הכנסת 
גדי יברקן? ראיון | עמ' 24

תם עידן: 
דובר עיריית בני ברק פורש

| עמ' 24 | 

| עמ' 23 | 

נתונים 
קשים על 
פגיעות 
ילדים 

ברחובות 
העיר

נתניהו מקבל מריבלין ארכה. צילום: חיים צח, לע"מ  



מרכז להתפתחות הילד הגדול בעירמרכז לבריאות הילדרופאי ילדים מומחים מהשורה הראשונה

11 מרפאות בפריסה רחבהשירותי אחיות ובדיקות מעבדהרופא ילדים און ליין כל הלילה

בכללית זמינות התורים לרפואת ילדים, 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

גם ברפואת ילדים זמינות ללא תחרות 
לקוחות כללית בני ברק, דו״ח משרד הבריאות קובע: 
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משלוחים: 11:30-19:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

וסף( י )כשר בד״ץ בית  י ברק  7, בנ מצדה   | 3 וי ב.ס.ר  ווק או

י בני ברק מתחדשת בכשרות  ו ווק או
ו כל התפריט מהודרת מעכשי

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

וסף( י )כשר בד״ץ בית  י ברק  7, בנ מצדה   | 3 וי ב.ס.ר  ווק או

י בני ברק מתחדשת בכשרות  ו ווק או
ו כל התפריט מהודרת מעכשי

ניתן להזמין אירועים פרטיים ועסקיים, תפריט מגוון, לא רק אסייתי

המבצע בתוקף עד 31.5 בין השעות: 15:00-19:00

בשרי

ווק אווי בני ברק מתחשת בכשרות מהודרת מעכשיו כל התפריט
בכשרות בד"צ בית יוסף

מוקפץ שני ב-50 אחוז הנחה 

מנה ראשונה ושתייה חינם להזמנת מוקפץ

מבצע קיץ

או 



בס”ד

פתרת? בואי להיות במקום הראשון, בלוסטיג!

יום פתוח וייעוץ אישי 
21.5.19ט"ז אייריום שלישי

 ביום זה תתקיים הגרלה במקום על תווי קניה בין כל המשתתפות שתשלחנה את הפתרון הנכון
לכתובת: campuslustig@gmail.com עד לתאריך ט"ו באייר ) 20.5(

ההשתתפות ביום הפתוח מותנית ברישום מראש. מומלץ לבוא בליווי ההורים

w w w . j c t . a c . i l  |  03-6307109

תלמידת י"ב, את ברמה גבוהה?
חברה מובילה מגייסת עובדים למגוון תפקידים. 

1. זהי מי מבין העומדות בתור תכנס ראשונה לראיון?
2. לאיזו משרה סביר להניח שהיא באה להתראיין?

3. קיימים 2 נתונים הסותרים זה את זה, האם ייתכן שאחד מהם נכון?



י' אייר תשע"ט 15/5/19 בני ברק6

עוזי ברק

ר'  ברק:  בני  עיריית  בבניין  היסטוריה 
ברק  בני  עיריית  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
שנים   45 לאחר  מעבודתו  פורש  ודוברה, 
ראשי  עשר  אחד  שליווה  לאחר  בתפקידו, 
שלא  לגיל  הגיעו  עם  שונות,  ממפלגות  עיר 
הפנים,  משרד  לנהלי  בהתאם  מאפשר, 
המניין,  מן  כעובד  בתפקידו  נוספת  הארכה 
שלוש  במשך  הוארך  שתפקידו  לאחר  וזאת 
שנים לאחר הגיל הרשמי ליציאה לגמלאות. 
בעירייה,  לעבוד  אדם  יכול  לנהלים  בהתאם 
בתחומים  חיצוני,  כיועץ  רק  כאלו,  במצבים 

המוניציפאליים השונים.
בני-ברק,  העיר  ותושב  יליד  טננבוים, 
45 שנה בשנת  נכנס לעבודתו בעירייה לפני 
באישור  לתפקידו  ונבחר   )1974( ה'תשל"ד 
מועצת העירייה, בהתאם ליזמתו ולהמלצתו 
של הרב יצחק מאיר ז"ל, ראש העיר באותה 
עת ובן לאחת המשפחות הראשונות שהגיעו 
ה'תרפ"ד  בשנת  ייסודה  עם  ברק,  לבני 
טננבוים  אברהם  עבד  לכן  קודם   .)1924(
ז"ל  ורדיגר  ר' אברהם  בתפקיד מזכיר לח"כ 
והיה  ישראל,  אגודת  פועלי  סיעת  במסגרת 
אחדות  שנים  במשך  שונים  בנושאים  כתב 

בעיתון "שערים" של תנועת פא"י.
תפקידו  במסגרת  ה'תשל"ב,  בשנת 
העיתונאי, הוא נתקבל לשיחה בנושאים שעל 
סדר-היום אצל מרן הגאון רבי עובדיה יוסף 
זצ"ל, חבר ביה"ד הרבני הגדול ורבה הראשי 
בסיום  ימים.  באותם  תל-אביב  העיר  של 
השיחה, העניק לו מרן הגר"ע זצ"ל את הספר 

"ילקוט יוסף".
מונה  הוא  בעירייה,  תפקידו  תחילת  עם 
מכן  ולאחר  העירייה  ראש  לשכת  למנהל 
לדובר העירייה, ובתקופתו של הרב שמואל 
גם  מונה  הוא  העיר  בראשות  ז"ל  וינברג 
כינוס  על  גם  אחראי  והיה  העירייה,  למזכיר 
לפני  ארגן  לכך,  בנוסף  וועדותיה.  המועצה 
כשלושים וחמש שנה, ביזמתו של ר' שמואל 

וינברג ז"ל, ראש העיר דאז, את פרס בני ברק 
של  בהשתתפותם  תורנית,  לספרות  היוקרתי 
פוברסקי,  דוב  ברוך  רבי  הגדולים  הגאונים 
ראש ישיבת פוניבז'; רבי מנחם מנדל שפרן, 
מגדולי הדיינים וראש ישיבת "נועם התורה" 
הרבני  ביה"ד  חבר  שמעון,  בן  שלמה  ורבי 
רמת  שכונת  ורב  רבות  שנים  במשך  הגדול 

דוד.
אצל  טננבוים  אברהם  מילא  תפקידו  את 
עיר, ממפלגות שונות, לפי  אחד-עשר ראשי 
סדר הזמנים: הרב יצחק מאיר ז"ל; מר ישראל 
הרב  ז"ל;  וינברג  שמואל  הרב  ז"ל;  גוטליב 
משה אירנשטיין ז"ל; הרב ירחמיאל בויאר; 
מר עמוס מר-חיים; הרב מרדכי קרליץ, חברו 
עקיבא  רבי  בתלמוד-תורה  הכיתה  לספסלי 
מרכז; הרב יששכר פרנקטהל, ח"כ הרב יעקב 
)שהחליף,  רובינשטיין  אברהם  הרב  אשר, 
חודשים  כעשרה  במשך  שנים,  כשש  לפני 
שנכנס  אשר  יעקב  הרב  את  רה"ע,  בתפקיד 
שוב  וכיום,  זייברט,  חנוך  הרב  לכנסת(,  אז 
הרב אברהם רובינשטיין. במהלך תפקידו גם 
נטל חלק במשך כשנתיים, בלימודי תקשורת 
"בר  באוניברסיטת  ממשלה  משרדי  לדוברי 

אילן", שהתקיים לפני כעשרים שנה.
עיריות  דוברי  ארצי של  בכינוס  לא מכבר 
טננבוים,  אברהם  נשאל  מקומיות  ומועצות 
עיריות  ראשי  עם  מקצועי  פאנל  במסגרת 
אחד- עם  שעבד  כך  על  ועיתונאים,  ח"כים 

עשר ראשי עיר, שזו תופעה שלא היתה קיימת 
עליכם  "לכאורה,  היתה,  ותשובתו  כה,  עד 

להפנות את השאלה לא אלי, אלא אל ראשי 
העיר שעבדתי עימם, אך התשובה האמיתית 
כל  לבורא  יום  בכל  מתפללים  שאנו  הינה 
העולמים שנמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים 
וזו  ואדם, ואנו מבקשים שתפילתנו תתקבל, 

האמת היחידה".
רבות  שנים  במשך  היה,  גם  טננבוים 
מראשי איגוד המזכירים והמנכ"לים בעיריות 
ובמועצות המקומיות ואיגוד דוברי העיריות 
קיומו  שנות  כל  במשך  ערך  וגם  והמועצות, 
את "מקבץ מקומי", ביטאון מקצועי יוקרתי 

במסגרות המוניציפאליות.
המזכיר  המשיך  בעירייה  עבודתו  את 
והדובר עד ליום האחרון בה, למרות שבהתאם 
לנוהל ישנם שלושה חודשי הסתגלות לקבלת 
ואת  לעבודה,  כלל  להגיע  מבלי  משכורת 
העבודה הוא המשיך בחודשים אלו, בהתאם 
להנחיות האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא ולפי 
העיר,  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  פניית 
הוא גם נתבקש לארגן את התכנית ולהנחות 
הי"ד,  צה"ל  לחללי  הזיכרון  עצרת  את 
העיר,  ראש  מלבד  דברים,  נשא  זו  ובעצרת 
העיר  יליד  נבנצאל,  מנחם  )מיל.(  סא"ל  גם 
ובן לר' יקותיאל נבנצאל ז"ל, גזבר העירייה 
במשך שנים רבות, שבנו יאיר, קצין בצה"ל, 
מקום  צוף,  לנוה  בדרך  מחבלים  בידי  נרצח 
מגוריו. יום לאחר העצרת הוא המשיך לקיים 
את מצוות "ביקור חולים", עם רעייתו, ילידת 
משפחתם  קרוב  אצל  שבשוויץ,  בזל  העיר 

המאושפז בבי"ח שבעיר זו.

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל 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

 בן 8 נפצע בינוני מאוטובוס
ילד חרדי כבן 8 נפגע מאוטובוס בבני ברק ונפצע 
באורח בינוני, חובשי הצלה הוזעקו לזירת התאונה 

והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני.
ע"י  טופל  בינוני  באורח  כאמור  שנפצע  הילד 
חובשי איחוד הצלה ומד"א בזירת תאונה שאירעה 

ברחוב חזון איש פינת עזרא בבני ברק. 
יוני צדוק, חובש באיחוד הצלה, סיפר: "מדובר 
לו  הענקנו  מאוטובוס.  שנפגע  רגל  הולך  בילד 
מכן  ולאחר  התאונה  בזירת  ראשוני  רפואי  טיפול 
הוא פונה בניידת טיפול נמרץ להמשך קבלת טיפול 

רפואי בבית החולים". 

 אמם של החזנים הלפגוט ע"ה
שעבר  בשבוע  שלישי  ביום  האמת:  דיין  ברוך 
פסיה  חיה  מרת  החשובה  האישה  לעולמה  הלכה 
הלפגוט ע"ה, אשת יבדלחט"א הרה"ח טוביה דב, 
האחים  של  אמם  ברק.  בבני  גור  חסידי  מחשובי 
קשות  שסבלה  לאחר  הלפגוט,  לבית  החזנים 

ממחלה והיא בת 75 בפטירתה.
בבני   2 ברסלב  ברחוב  מביתה  יצאה  הלווייתה 
ברק, דרך בית החסידים דגור ברחוב חידושי הרי"ם 

ומשם אל בית החיים בקרית שאול בת"א.
כאצילת  מוכרת  חיל,  אשת  היתה  ע"ה  המנוחה 
המידות והנפש, ועבדה כמזכירה רפואית של הד"ר 
וייס בבני ברק. בני משפחתה סיפר עליה שהייתה 
חייה  כל  תרומיות,  ומידות  שמים  יראת  לה  שהיה 
ראתה את מעלתו של השני ונזהרה לדבר לשון הרע.

הותירה אחריה את שני בניה החזנים המפורסמים, 
ומשפחה  הלפגוט  ובנימין  מאיר  )איצ'ה(  יצחק 

מפוארה. ת.נ.צ.ב.ה.

 הילולת ה'אוהב ישראל' זיע"א
רב  קהל 
בסעודת  השתתף 
וכנס  הילולא 
לרגל  התחזקות 
של  ההילולא 
מרן אוהב ישראל 
רבי  הרה"ק 
מקאברין  משה 

רבי  ובנו  מרדכי  רבי  הרה"ק  של  תלמידם  זי"ע. 
הקדושה  עדתו  את  שהנהיג  זי"ע,  מלעכויץ  נח 
תרי"ח  ניסן  בכ"ט  מרומים  לגנזי  להסתלקותו  עד 

בקאברין ושם מנוחתו כבוד.          
השנה מלאו מאה ושישים ואחד שנה להסתלקותו 
התוועדות  התקיימה  כך,  ובעקבות  מרומים  לגנזי 
ברק,  בבני  באבוב  באולם  התחזקות  וכנס  חסידית 
וחסידות  תורה  שוחרי  של  רב  קהל  בהשתתפות 
זי"ע,  ההילולא  בעל  מצאצאי  רבים  גם  ובהם 
שבאו לשמוע דברי התעוררות והתחזקות מחשובי 

המשפיעים החסידים.
שלמה  רבי  הגה"ח  בדברים  פתח  המעמד  את 
קאברין  משה"  "אמרות  הספרים  עורך  זלצמן 
ומצאצאי בעל ההילולא זי"ע, אשר השמיעו דברי 
ולתיקון  השי"ת  לעבודת  והתעוררות  התחזקות 
מרן  ההילולא  בעל  של  משנתו  לאור  המידות, 

הרה"ק  רבי משה מקאברין זי"ע.
בכנס ההתחזקות נשאו דברים: המקובל הגה"ח 
זושא  ישראל  רבי  הגה"ח  ציינוירט,  אביש  רבי 
רבי  הגה"ח  אלעד,  חסידים  קהל  אב"ד  הורביץ 
ישראל יואל הלפרין, דברי נעילה השמיע המשפיע  
הגה"ח רבי יצחק משה ארלנגר. את המעמד כיבדו 
אב"ד  רב  גולדמן  דוד  רבי  הגה"צ  בנוכחותם, 
רב  טורנהים  שמואל  רבי  הגאון  ב"ב,  זווהעיל 
גדליה  הרה"צ  ברק,  בני  וולברוז'  לוקווע  ביהמ"ד 
כולל  ראש  גולדמן  שלמה  הרה"צ  סאפרין,  משה 
ר"מ  גנץ  שלום  רבי  הגאון  מעליץ,  אליעזר  זכרון 
גוטפרב,  אלעזר  רבי  הגאון  התורה,  נועם  בישיבת 
תורה  ישיבת  משגיח  נתן שפירא  יצחק  רבי  הגאון 
חורב  מוסדות  נשיא  זלצמן  שמעון  הרב  לשמה, 

ברמת גן יו"ר ארגון צאצאי קאברין.

תם עידן: דובר עיריית בני ברק פורש
לאחר 45 שנות עבודה ובמחיצת אחד עשר ראשי עיר, לאחר 3 'הארכות' לגיל הגמלאות – פורש אברהם טננבוים מתפקיד 

מזכיר העירייה ודוברה

יאיר קורן

הגיע  הצהריים  בשעות  שישי  ביום 
ר'  עו"ד  של  פטירתו  על  המעציבה  הידיעה 
בתקופה  שחלה  לאחר  ז"ל,  זילברצן  אהרן 
האחרונה ונלקח לבית עולמו למגינת לב בני 

משפחתו וידידיו ובית מודז'יץ.
לרבוה"ק  בלו"נ  דבוק  היה  המנוח 
שכיבדוהו  ויבדלחט"א,  זי"ע  ממודז'יץ 
עזריאל  הרה"ח  של  נכדו  בהיותו  וחיבבוהו 
המפורסם  הניגון  מחבר  הי"ד  פאסטאג  דוד 
'אני מאמין', רק בשנה האחרונה זכה להו"ל 

מודז'יץ  דחסידי  זמרה'  'בשירי  היכל  ע"י 
דיסק מיוחד אוצר בלום של ניגוני זקנו הי"ד 

שהתקבל בשמחה בכל תפוצות ישראל.
הגיע  שבועיים  לפני  פסח  בחוה"מ 
בביתו  חולים  לביקור  ממודז'יץ  האדמו"ר 

בבני ברק.
מכריו מספרים עליו ש"היה גומל חסדים 
דרך משרדו הצנוע בבני  ואחד  כל אחד  עם 
ברק". לפני כמה שנים הסתבך חברו עם איש 
עסקים שרימהו, לאחר שפנה לר' אהרן מיד 
סייע לו בכל מה שנדרש ושלא על מנת לקבל 

פרס.

החזון  ע"י  נקבע  זקנו  של  היארצייט  יום 
היה  ושנה  שנה  ובכל  דר"ה  א'  ליום  איש 
לכל  חילק  שהאדמו"ר  הדבש  את  משלם 

הקהל בליל ר"ה.
עו"ד  עם  יחד  כיתה  באותה  למד  בישוב 

יעקב וינרוט ז"ל שנלב"ע בשנה האחרונה.
בשעה  אמור  ערש"ק  יצא  הלוייתו  מסע 
13:00 מביתו רחוב נחום 7 בבני ברק ומשם 
אל בית החיים פונביז' בבני ברק בהשתתפות 

קהל רב. ת.נ.צ.ב.ה.

נכד בעל ה'אני מאמין' הלך לעולמו
בד"ה: עו''ד ר' אהרן זילברצן ז''ל, נכדו של מחבר הניגון המפורסם 'אני מאמין', מחשובי חסידי מודז'יץ וממקורבי 

האדמו"ר – נפטר לאחר מחלה

טננבוים נושא דברים בטכס חלוקת הפרס לספרות תורניתטננבוים בעצרת לשנת ה-50 לייסוד העיר



הטעם שכולנו אוהבים 
עכשיו בלוק מרענן

נסטי זה רק



י' אייר תשע"ט 8815/5/19 בני ברק

בראשות הגר"ש מחפוד: 
150 לומדים ב'בין הזמנים'

הרב חושף: 
כך נשמרה השבת בשכונה

בזכות דאגתו האישית של המרא דאתרא הגר"ש מחפוד: בבין הזמנים המרכזי של 
שכונות שיכון ו' ונוה אחיעזר השתתפו לראשונה למעלה ממאה וחמישים בחורים

המרא דאתרא הגר"י זילברשטיין סיפר בדרשתו: בזכות האדמו"ר מקאליב נשמרה 
שמירת השבת ברמת אלחנן

עוזי ברק

בימים אלו התקיימה ישיבת בין הזמנים מרכזית 
ונוה אחיעזר בראשות הרב  ו'  בשכונות שיכון 
ירוחם גרשי ובנשיאות המרא דאתרא דשיכון ו' 
ונווה אחיעזר הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד 

אשר פעל רבות להקמתה והצלחתה.
המרא דאתרא של שכונות שיכון ו' ונוה אחיעזר 
שבחורי  מאוד  לו  שחשוב  מחפוד  הגר"ש 
ביקש  הזמנים  בבין  וילמדו  ישבו  הישיבות 
בתחילת המעמד של דרשת שבת הגדול כאשר 
היו בבית מדרשו מאות משתתפים, שכולם יטו 
שכם ויסיעו לפעילות מבורכת זו שהיא מצילה 

ושומרת על בחורי הישיבות.
דאתרא,  המרא  של  התערבותו  בזכות  ואכן 
כנסת  בבית  שנפתחה  הזמנים  בין  ישיבת 

בשכונה  'גדקא' 
הזה,  הזמנים  בבין 
"אוהבי  נקראה 
והשתתפו  התורה", 
בה באופן קבוע יום 
ממאה  למעלה  יום 
בחורים  חמישים 
קטנות  מישיבות 
מסלתה  וגדולות, 
עולם  של  ומשמנה 

הישיבות.
המשגיח  ע"י  חיזוק  בשיחת  נפתחה  הישיבה 
שפיר  פסח  רבי  הגאון  התורה'  'שיח  דישיבת 
והשיעור הראשון נמסר ע"י הגאון הגדול רבי 
כאשר  והגדה  פסח  בדיני  שדיבר  רצאבי  יצחק 
כל  במהלך  ונותנים  נושאים  הישיבות  בני 

השיעור.
הזמנים  בין  בסיום  נערך  המרכזי  החיזוק  מסע 
דאתרא  המרא  הזמנים  בין  ישיבת  נשיא  ע"י 
על  מיוחדת  דרשה  מסר  אשר  מחפוד  הגר"ש 
הזכות שנפלה בידם שלמדו בעמל ויגיעה רבה 
קיץ של  לזמן  ובירכם  רפיון  בימים של  דווקא 

עליה בתורה.
בסיום דבריו בוצעה חלוקות מלגות ע"י המרא 
דאתרא שחילק בעצמו אישית לכל בחור ובחור, 
כדי ליתן יחס מרומם ואבהי לכל בחור. מתוך 
ערכתו ודאגתו הנוספת לעמלי התורה דאג להם 
הרב  הנאמן  שלוחו  ע"י  הגשמיים  לפרטים  גם 
יחיאל לוי והכן יצאו הבחורים גם לטיול לצפון 
צהרים  וארוחת  נפלאות  אטרקציות  עם  הארץ 
זכריהו  יעקב  הרב  של  בסיוע  וזאת  המלך  כיד 
למימון האוטובוסים.  בני ברק שדאג  מעיריית 
יחד עם עזרתו של הרב יעקב ישרים שדאג גם 
הוא להצלחת ישיבת בין הזמנים לטובת בחורי 

הישיבות הקדושות.

יאיר קורן

לשמירת  סייע  זצ"ל  מקאליב  האדמו"ר  כ"ק 
המרא  סיפר  כך  אלחנן,  רמת  בשכונת  השבת 
בבית  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון  דאתרא 
החל  והכל  בדרשתו.  המתפלים  לקהל  מדרשו 
משיעור למאות שוטרים וקצינים שנערך בקרית 

קאליב בראשון לציון.
הרבי, שכאמור כל השערים נפתחו לפניו ודבריו 
נשמעו בכל מקום ומקום, ִקֵּיים פעם בר-בי-רב 
למאות שוטרים וקציני משטרה בראשל"צ. הוא 
ביקש ממני לדבר בענייני הלכה, ואכן שטחתי 
בפני המשתתפים הלכות אקטואליות לשוטרים, 

כך סיפר הגר"י זילברשטין.
בניינים   4 תקופה  באותה  היו  אלחנן  ברמת 
בלבד. והנה, מדי שבת היה מגיע לכאן אופנוען 
מגבעת שמואל הסמוכה ונסע ליד בית הכנסת 
תוך חילול שבת מחפיר. כשניסינו לבקש ממנו 
בחוצפה  הגיב  ואף  הסכים,  לא  מכך,  שיחדל 
ואמר: "מי אתם שאשמע בקולכם? הרי המקום 
עליו אתם יושבים היא שכונה של קציני צבא, 
ומה אתם עושים כאן )ואכן, לפני שרמת אלחנן 
נקרא  היה  שלה,  חלקת-הקרקע  על  נבנתה 
'גיבורי  השם  ומכאן  צה"ל,  'שיכון  המקום 
על  השתלטתם  אם  החייל'(,  ו'סמטת  ישראל' 

הפינה הזו, אני צריך לשמוע בקולכם?"
לנו  היתה  "לא  כי  מספר  זילברשטיין  הגר"י 
ולבקש  המשטרה  למטה  לגשת  אלא  ברירה 
מצאו  לא  השוטרים  לנו.  לסייע  שיבואו  מהם 
כל  לכך  היה  לא  ועל-פניו  לנו,  להאזין  לנכון 
קצין  המשטרה  במסדרון  עובר  לפתע,  סיכוי. 
אמרת  אתה  'האם  ושואל:  אליי  הפונה  בכיר 
כשהשבתי  בראשל"צ'?  קאליב  בקרית  שיעור 
רוצה,  אני  מה  ושאל  בחיוך  אליי  פנה  בחיוב, 
ברמת  האופנוען  עם  הסיפור  את  לו  וסיפרתי 
לחזור  יכול  הרב  כבוד  השיב:  והקצין  אלחנן. 
לביתו בשלום, ואנחנו כבר נטפל בכך. הוא כבר 
לא יגיע אליכם יותר. ואכן כך היה. והנה, בגלל 
הבר-בי-רב לשוטרים, זכינו גם אנחנו לשמירת 

השבת ברמת אלחנן".
סיפור נוסף היה בענין השבת בשכונתנו, כאשר 
ארץ  של  שגריר  היה  התושבים  אחד  של  חתנו 
הוא  אחת  בשבת  מסוימת.  במדינה  ישראל 
שהתגורר  חותנו  את  בשבת,  ברכב,  לבקר  בא 
את  הקפנו  'מצדה'.  רחוב  של  הישנים  בבתים 
הוא  גם  שבת.  לחלל  רשות  לו  ָנַתנּו  ולא  רכבו 
גם  למשטרה.  ש...יפנה  ואמר  בחוצפה,  הגיב 
בדרך  הסתיים  והעניין  למשטרה,  ָּפִנינו  אנחנו 
בזכות  והכל  האופנוען.  עם  שהיה  כמו  דומה 

הבר-בי-רב של הרבי מקאליב זצ"ל. קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

לפרטים נוספים: 072-259-2845

 תואר ראשון .L.L.B במשפטים

 תואר ראשון .B.A במנהל עסקים בהתמחויות: נדל"ן, 
    חשבונאות )ראית חשבון(, מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום

 תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בנוער בסיכון 
    אפשרות השלמה לתואר בחינוך לבעלי תעודת מורה מוסמך בכיר

המכינות לגברים מתחילות!

בוא ללמוד לתואר אקדמי במגוון מקצועות מבוקשים:

הבוגרים שלנו, סיפור של הצלחה.

נרשמתי ללימודי 'חינוך וחברה' באונו בעיקר 
בגלל המיקוד בנוער בסיכון, היות והנושא קרוב 

לליבי. הקורסים שנלמדו במסגרת התואר 
הרחיבו את ארגז הכלים להתמקצע בתחום. אני 
ממליץ לכל מי שהנושא של 'נוער מתמודד' קרוב 

לליבו לבוא ולהחכים בתחום, בקמפוס החרדי 
של הקריה האקדמית אונו.

 בוגר תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה            
   במיקוד בנוער בסיכון

 נשוי ובעל משפחה
 מרצה ומלווה בתחום הנוער המתבגר    

   בציבור החרדי דתי
 מוביל תוכניות וכלים לאתגרים

   עם הנוער המתמודד 

יחיאל רוטרמן



פרופ' ברי קפלן
מנהל מחלקת 

יולדות א'

פרופ' יוסי לסינג
מנהל אגף נשים 

ויולדות



י' אייר תשע"ט 101015/5/19 בני ברק

עם גיוס של 400 מיליון ₪ - 
ב'קהילות' חנכו משרדים

לקראת ל"ג בעומר – הכבאים 
סיירו בעיר

השבוע נחנכו משרדי 'קהילות' החדשים בבית 'דגל התורה' בבני ברק • מנכ"ל 
החברה: "אפשר להוריד את המע"מ ל- 12% אם תאפשר המדינה החזרים 

לאנשים פרטיים" • וגם: כיצד השתלטו המסכים המקוונים על עולם הישיבות? 
המספרים המלאים בפנים

עוזי ברק

לאלפי  הטכנולוגיה  קדמת  את  שהחדירו  אחרי 
'קהילות'  מסכי  באמצעות  וישיבות,  כנסת  בתי 
לאלפי  אונליין  תרומות  היתר  בין  המאפשרים 
השבוע  חנכו  ומוסדות,  ארגונים  עמותות, 
ב'קשר' את משרדי החברה החדשים בבית 'דגל 

התורה' בבני ברק.
החברה, שמנהלת מזה 13 שנה למעלה מ-8,000 
עמותות במגזר, פרצה בשנה האחרונה לתודעה 
'קהילות'  מסופי  של  השקתם  עם  הציבורית 
מעבר  כאשר  נקודות.  באלפי  כאמור  שפרוסים 
את  גם  משמשים  הם  דרכם,  התרומות  למערך 
הכוללים כ'שעון נוכחות' ומאפשרים לאברכים 
להנות דרכם משירותים הנמנעים מהם בשל אי-
השימוש בסמרטפון, כמו למשל הטענת רב-קו 

אונליין.
הכספים  שנת  במהלך  כי  עולה,  'קשר'  מנתוני 
גבוה  בהיקף  תרומות  דרכה  סולקו   2018
מ-400 מיליון ₪, זינוק של כ- 25% מהתקופה 

המקבילה אשתקד.
"אפשר  הרשלר,  אריה  החברה  מנכ"ל  לדברי 
על  אחוז  לכ-12  המע"מ  את  להפחית  יהיה 
גם  מע''מ  החזרת  באמצעות  גביה  העמקת  ידי 
בכל  מוכר  שכל  שיגרום  מה  פרטיים,  לאנשים 
מס  חשבונית  להוציא  חייב  יהיה  שהיא  חנות 
את  ידרוש  שהלקוח  מכיון  מזדמן,  לקוח  לכל 

החשבונית על מנת לקבל החזר מע''מ".
הרשלר הוסיף והתייחס לעליה הגבוהה במספר 
והחזקת  אשראי  בכרטיס  תשלומים  פעולות 
להערכתו  כי  ואמר  החרדי,  בציבור  כרטיסים 
קשר  חברת  לזכות  נזקף  מכך  גדול  "חלק 
תרומה  עמדות  של  הסטארטאפ  את  שפיתחה 
דיגיטליות בבתי כנסת, מה שגרם שרוב מוחלט 
של התרומות בציבור החרדי עוברים באמצעות 

כרטיסי אשראי".
'קשר' היא חברת סליקת האשראי היחידה במגזר 
והיא שותפה מדי שבוע בדיונים הנערכים בבנק 
ישראל מול חברות האשראי במשק. בנוסף, היא 

על  ביותר,  הגבוה  האבטחה  ברישיון  מחזיקה 
פי תקן PCI המחמיר. בחברה מועסקים כ- 50 

עובדים חרדים.
בשנה  שהובלתי  'קהילות'  שמיזם  ספק  "אין 
לתודעה  החברה  לפריצת  אחראי  האחרונה, 
הציבורית במגזר", אמר סמנכ"ל החברה אליהו 
פעלה  שנה  לפני  עד  "אם  לדבריו,  דייטש. 
החברה בגזרת העמותות בלבד, המיזם הזה הפך 

את כלל האברכים ללקוחות הקצה".
השבוע כאמור, נחנכו משרדי החברה החדשים 
'דגל  בבניין  מ"ר   600 כ-  פני  על  המתפרסים 
התורה', במהלכה נקבעו המזוזות על ידי רבנים 

ואישי ציבור בכירים.
קביעת  במעמד  שהשתתף  אשר,  יעקב  ח"כ 
המזוזות, שיבח את המיזם ואמר כי "אנו עדים 
את  להנגיש  ניתן  הטכנולוגי  בעידן  שגם  לכך 
הפלטפורמות החדשניות ביותר לציבור החרדי 
ולאפשר את השותפות עם ארגוני החסד ועולם 
והמאפיינים  הערכים  על  שמירה  תוך  התורה, 
כח  מכפיל  שהיא  התארגנות  זו  הציבור,  של 
היומיומית  בדאגה  הכנסת  חברי  של  לפעילות 
את  לבחון  מתכוונים  ואנו  החרדי  לאזרח 
השימוש במיזם ככלי להנגשת שירותים נוספים 

למען הציבור הרחב".
ישראל  הרה"ג  בלטו  האירוע  משתתפי  בין 
מרמרוש, הרה"ג פנחס וינד, יו"ר ועדת הכספים 
חה"כ משה גפני, חה"כ יעקב אשר, סגן ר"ע בני 
ברק מנחם שפירא, מנכ"ל רב-קו אונליין מוטי 

מימון ועוד.

עוזי ברק

הבכיר  הפיקוד  ובא  הקרב  בעומר  ל"ג  לקראת 
של מערך הכבאות לישראל הגיע לסיור היכרות 

עם המגזר ברחבי בני ברק.
הסיור נערך ברחובות בני ברק וכלל ברכה אצל 
עם  פגישה  קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
בכירי עיריית בני ברק, וביקור בישיבת פוניבז' 

ובארגוני החסד עזר מציון וזק"א.
מטעם הכבאות השתתפו נציב כבאות רב טפסר 
דן  ממ"ז  פרל,  חיים  הכבאות  רב  שמחי,  דדי 
אייל  טפסר  מרכז  ממ"ז  מכטייב,  רונן  טפסר 
טפסר  סגן  ברק  בני  תחנת  מפקד  ומ"מ  כספי 

אליק אלבז.

הציג  רובינשטיין  אברהם  ב״ב  עיריית  ראש 
בפניהם: "בני ברק היא עיר ללא הפסקה, זו עיר 
של חסד ונתינה. בכל המדדים שדווחו בעיתונות 
עלה  הכלכלית 
כי תושבי העיר 
יותר  מרוצים 
אחרות  מערים 
תחושת  בגלל 

הקהילתיות".

ל"ג בעומר
באשפר
מבצעים אש!

י"ד-י"ט אייר 19-24.19

מבצעים אש!

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300
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ב-

כרעיים/שוקיים
טריירכיים

מכירת החסד הגדולה של 
ספרי קודש

שלשה ימי מכירות שלא יחזרו על עצמם, 
מנקים את כל המדפים!!!

אלפי ספרי קודש במקום אחד - ראשונים ואחרונים, מפרשים על התלמוד 
והתנ"ך, הלכות, ספרי שו"ת, סיפורי צדיקים, ספרי הגות וחינוך, סידורים, 

מחזורים, חומשים, ספרים נדירים של חסידות בלעזא וספרים שאין להשיג 
בשום מקום אחר בארץ ובמחירים חסרי תקדים!!!

לדוגמא:

פחות ממחיר בתי הדפוס, החל מ 10 ש"ח - 80 ש"ח בלבד!

• הנחות נוספות לרוכשים כמות גדולה עבור: תלמודי תורה, ישיבות, כוללים ובתי כנסת.

והכל לשם שמיים, כל ההכנסות קודש לפעילות העמותה

המכירה תתקיים 
בימים א' - ג' • י"ד - ט"ז אייר • 21.5 - 19
בין השעות 10:00 - 21:00 רח‘ הקישון 18, בני ברק 

(מול סוכנות יונדאי, צמוד לאושר עד)
• מותנה במינימום קניה של ₪100 ללקוח • התשלום במזומן בלבד

ספרי ילדים

₪15
חידושי חתם סופר על הש"ס

 ₪35 
לספר בודד

חידושי הריטב"א על הש"ס

 ₪40
לספר בודד

מדרש תנחומא

 ₪40
סט מעיינה של תורה

 ₪35 

שיטה מקובצת 

 ₪20
לספר בודד

בס”ד





לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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אסף קרשים לל"ג בעומר – וספג מסמר ביד
מסמר ננעץ בכף ידו של ילד בן 5 וחצי בעת שאסף קרשים לל"ג בעומר - מומחי מרכז שניידר שלפו את המסמר והילד שוחרר לביתו

במסגרת 'יום החוויה' המסורתי למשפחות 
שכולות - למעלה משלושת אלפים בני משפחת 
'חזקו' השתתפו בהפעלות הייחודיות במתחם 

הענק "אור החיים" בב"ב 

 עוזי ברק

אלו  בימים  זורמים  התרגשות  של  רבים  הדים 
למשרדי 'חזקו' ממאות המשפחות )למעלה מ-3,000 
בפעילויות  חלק  נטלו  אשר  הארץ  רחבי  מכל  נפש( 
"יום החויה" המסורתי שהתקיים בשבוע שעבר עם 
שלל אטרקציות ומתקני ענק שהוצבו בשטח  מתחם 
על  המשתרע  בב"ב  החיים'  'אור  מוסדות  של  הענק 
פני כ-3 דונם, שיוחד כולו יחד עם האולמות ומרכז 
האודיטוריום הסמוך עבור מגוון הפעילויות שנערכו 
ולחלק  למסורת  שהפך  באירוע  הרביעית,  השנה  זו 

מרכזי בפעילויות הארגון למען המשפחות.
החל משעות הבוקר המוקדמות זרמו בני המשפחות 
'חזקו'  צוות  פניהם  את  קיבלו  שם  הענק,  למתחם 
ולאחר  הארגון  יו"ר  קלוגר  אברהם  הרב  בראשות 
הייחודיים,  השעשועים  למתקני  פנו  קצרה  מנוחה 

כשלמתבגרים הוצבו מתקנים ואתגרים מתאימים.
הגר"י  נאם  מיוחד  בשידור  היום  של  בשיאו 
את  ואימץ  וחיזק  אלחנן  רמת  גאב"ד  זילברשטיין 
רוחם של הילדים הצדיקים והמשפחות. הנשים נהנו 
מהפעלה החוויתית והמרגשת של הגב' מ. ישראלי, 
לעילוי  הקבוע  ובנים'  ה'אבות  ללימוד  פנו  והילדים 
נשמות אחיהם ואחיותיהם שבסיומו סיים הרב קלוגר 
נשמותיהם  לעילוי  שנלמדו  המשנה  סדרי  ששה  את 
סיום הלימוד  וה'קדיש' בהתרגשות רבה, עם  הזכות 
טורצקי,  אבא  ר'  הלבבות  משמח  במקום  הופיע 
לביתם  שבו  המשפחות  בני  מאוחרת  ערב  ובשעת 

להמשך שמחת החג בכוחות מחודשים.
תודות רבות הגיעו למשרדים להרב אברהם קלוגר 
להרב  וכן  הארגון  את  ומחיים  יוזמים  אשר  ולב"ב 
פישל  אפרים  להרב  הארגון,  מנכ"ל  שטמר  יעקב 
פלדמן מראשי הנהלת חזקו, להרב חיים ישראל כץ 
'פאנץ'  מנהל  קופילוביץ'  אהרן  ולר'  הארגון  מזכיר 

הפקות' על ההפקה המיוחדת.

עוזי ברק

הגיע  ברק  וחצי מבני   5 בן  ילד 
במרכז  מיון  למחלקת  לאחרונה 
קרש  עם  ילדים  לרפואת  שניידר 

הילד  ידו.  לכף  במסמר  מחובר 
בעומר,  ל״ג  לקראת  קרשים  אסף 
בידו.  חד  כאב  הרגיש  כשלפתע 
חלוד  מסמר  מזעזע:  היה  המראה 
הקרשים  אחד  בתוך  תקוע  שהיה 
ויצא  חדר  היד,  גב  בתוך  ננעץ   -

ידו הקטנה של  מהצד השני, בכף 
הילד.

אותו  הבהילו  הילד  של  הוריו 
במרכז  דחופה  לרפואה  למחלקה 
שניידר, שם שלפו מומחי שניידר 
ודאגו  ידו,  מכף  המסמר  את 

הכולל  לזיהומים  מונע  לטיפול 
זריקת טטנוס ומתן אנטיביוטיקה. 
אמו של הילד אמרה: ״אני מבקשת 
הילדים  על  להשגיח  מההורים 
קרשים  איסוף  בעת  הקטנים 
מצבים  מפני  אותם  ולהזהיר 

יום חווייתי 
למשפחות 

השכולות

לשמחתנו  כאלה. 
המקרה  הגדולה, 
הסתיים  שלנו 

בטוב״.
יחזקאל  פרופ' 
מנהל  ויסמן, 
המחלקה לרפואה 
במרכז  דחופה 

חשוב  הקרשים,  איסוף  בעת  כי  מזהיר  שניידר, 
להימנע מאיסוף קרשים עם מתכות ומסמרים,  בכדי 

שלא יקרו מקרים מעין אלו.

 ידו של הילד מחוברת לקרש, כפי 
שהגיע לבית החולים
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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?
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ילדים
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זמינות ללא תחרות גם ברפואת משפחה
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מבצעי קיץ לוהטים
 500 ₪139 150 ₪69

 30 ₪12

 70 ₪19

 ₪189

 85 ₪69

 ₪69

חליפות
צמר / טורקיה

חולצות קצרות

כחול 2 ב- 180

אדום 2 ב- 140

מכנסיים
צמר / טורקיה

חגורות

חולצות עודפים

נעלי אקסוס

חולצות תוית אדומה
)כפתורים בצווארון גזרה רגילה(

חולצות טורקיז דוגמא

בקניית חליפה / פראק בלוני / וורונין צמר 

חולצה תוית כחולה מתנה
בקניית חליפת ויטלי ברבריס / רדה

נעלי רוקפורט או טימברלנד ב- ₪99

סניף בני ברק רח' ר' עקיבא 54 
שעות פתיחה: 10:00-21:00 יום ו' 10:00-13:00



מבצעי קיץ לוהטים
 500 ₪139 150 ₪69

 30 ₪12

 70 ₪19

 ₪189

 85 ₪69

 ₪69

חליפות
צמר / טורקיה

חולצות קצרות

כחול 2 ב- 180

אדום 2 ב- 140

מכנסיים
צמר / טורקיה

חגורות

חולצות עודפים

נעלי אקסוס

חולצות תוית אדומה
)כפתורים בצווארון גזרה רגילה(

חולצות טורקיז דוגמא

בקניית חליפה / פראק בלוני / וורונין צמר 

חולצה תוית כחולה מתנה
בקניית חליפת ויטלי ברבריס / רדה

נעלי רוקפורט או טימברלנד ב- ₪99

סניף בני ברק רח' ר' עקיבא 54 
שעות פתיחה: 10:00-21:00 יום ו' 10:00-13:00



בני ברק י' אייר תשע"ט 1215/5/19 18

לומר  יותר  נכון  לימונים.  אלה לא חמוצים אלא 
היועמ"ש  יועצו הבכיר של  לימון,  גיל  ד"ר  לימון, 
עורכי-דינו  עם  סינית  מדבר  השבוע  עצמו  שמצא 
לכנס  ליפן,  אביחי ממריא  בעוד הבוס  נתניהו,  של 
הזה  מהלימון  החרקירי.  באומת  השחיתות  נגד 
לימונדה,  פעם  אחר  פעם  לעשות  מצליח  נתניהו 
לפרקליטות  מוכיח  הוא  מילה,  לומר  מבלי  כאשר 
האמיתי  בעל-הבית  מיהו  סנגוריו  באמצעות 
במדינה, לעת עתה. בקדנציה הזאת תיפול ההכרעה 
הסופית וכולנו נדע האם נחזה בסוף עונת הלימונים, 
והניצנים, או שמא בקצו של האיש  המנדלבליטים 
ראש-הממשלה  משבצת  על  גוריון  לבן  שהשתלט 

הראשון.
מי שבונה על ניצחון מוחץ של נתניהו – מוזמן 
פיינל-פור  בסדרת  צפייה  ולתכנן  פופקורן  להכין 
במשחק  רק  שתוכרע  מותחת 
זה,  בשלב  מוביל  ביבי  האחרון. 
שיחסי  הזמן  כל  לזכור  צריך  אך 
בעוד  שוויוניים.  אינם  הכוחות 
גופו   - חירותו  על  נלחם  נתניהו 
ובשרו, הרי שהמערכת המשפטית 
המופשטת  חירותה  על  נלחמת 
אומר  זה  בלבד.  אידיאולוגית   -
חד  יותר  הרבה  יהיה  שביבי  מחד 
מאידך  גם  אומר  זה  אך  וממוקד, 
שהצד השני - המורכב מאינספור 
המתבצרים  משפטיים  גורמים 
להגיב  יוכל   - כוח  בעמדות 
לחשוש  בלי  תגמול,  בפעולות 
מתוצאה של כליאה מאחורי סורג.  
בשרשרת  להתבונן  די 
ראש-הממשלה  של  הלהטוטים 
הבחירות  תוצאות  הוכרזו  מאז 
פניו  מיועדות  לאן  להבין  כדי   –
פעולות  בסדרת  הקוסם.  של 
פרקליטיו  באמצעות  נוקט  שהוא 
את  הופך  נתניהו  השכר,  מעוכבי 
היועמ"ש  מוסד  ואת  הפרקליטות 
ולימון,  מנדלבליט  ולקלס.  ללעג 
לרגעים  נראים  ובן-ארי  ניצן 
נתניהו  בממשלות  שרים  כאותם 
עד  חסונים  כאילנות  שנראו 
הדשא.  לגובה  קוצצו  שבו  לרגע 
בערב  ייחל  אליו  השימוע  את 
הפך  המשיח,  בוא  כאל  הבחירות 
גרוטסקי  למחזה  השבוע  נתניהו 
כששלוחיו של מנדלבליט לא מורשים לבוא בפתח 
שבו  בשלב  עוד  זה  וכל  פרקליטיו,  של  משרדיהם 
פרקליטיו עוסקים בצרכיו באמונה, בתקווה שיהא 

מי שישלם שכרם ולא רק בעולם הבא.
מכיוון  שנשמעה  אחרי  רגע  ופלא.  הפלא  הנה, 
כתב  להגיש  כוונה  על  רמיזה  היועמ״ש  לשכת 

אישום מיידי ללא שימוע - נמצא העו״ד שיצהיר על 
קבלת שכרו וימשיך להזחיל את הזמן בואכה כתב 

אישום בקצב שמכתיב מרשו.  
 הסחבת הנתניהוהית היא חלק מתוכנית העבודה 
של עוז לתמורה בטרם פורענות. הוא מסרב להעביר 
ההיתרים  ועדת  ממנו  שדורשת  החומרים  את 
היה  כמו  המשפטי,  בהליך  התקדמות  כל  ומעכב 
במסגרת  שבת  חילול  שזיהה  התורה  מיהדות  ח"כ 
מופעי החקירה. המטרה של נתניהו לבצר חקיקתית 
כתב  הגשת  על  היועמ"ש  יורה  בטרם  חסינותו  את 

אישום – נראית קרובה להשגה.
השותפים  כאשר  לפנינו,  עוד  הגדול  הברדק 
לראש-הממשלה  הבהירו  כבר  הכיפה  חובשי 
שבכוונתם לשתף פעולה עם כל תהליך שיאזן את 
יחסי הכוחות בין הכנסת לממשלה: חקיקת פסקת 
ולא  ממשלה  החלטות  על  גם   - חלומית  התגברות 
 61 של  קליל  ברוב   - הכנסת  להחלטות  בנוגע  רק 
תחתון(;  כיעד   70 על  דובר  בשעתו  )בעוד  ח"כים 
צמצום דרסטי של זכות העמידה בבג"ץ, שינוי הליך 
בחירת השופטים ושינוי פניה של הוועדה לבחירת 
שופטים – והדובדבן שבקצפת, תיקון חוק החסינות 
והחזרת המצב לתקופה שלפני 2005, כאשר ועדת 
הכנסת ולאחריה המליאה, יידרשו להסיר אקטיבית 
אישום.  כתב  נגדו  שמוגש  ח"כ  של  חסינותו  את 
ייתכן מאוד שגם כמה נחקרים חרדים, ימצאו עצמם 

כצדיקים שמלאכתם נעשית על-ידי אחרים.
נתניהו.  בטענות  יד  כלאחר  לזלזל  אפשר  אי 

היועמ"ש – ולא רה"מ, התעקש להניח על השולחן 
את כתב החשדות ובכך הפך את הבחירות לסוג של 
בתנועות  בחרה  העם  ממחצית  למעלה  עם.  משאל 
הימין מתוך שאיפה ברורה לראות את נתניהו מוסיף 
ומכהן חרף החשדות – שבעיני רבים אינם חמורים 
פוליטיקאי  בכל  כמעט  מוטחים  להיות  ויכולים 
מכהן בישראל. השבט אמר את דברו. אם היועמ"ש 
שבג"ץ  הציבור  שאמון  הרי  אחרת,  מציאות  יכפה 
פסק בעבר בשמו, ייפגע קשות, אם נותר עוד במה 

לפגוע אחרי מטח היריות מכיוונו של רה"מ.
היעד  על  מסתער  נתניהו  השבוע  לאמצע  נכון 
בש"ס  המדינה.  מבקר  משרת  הבא:  המשפטי 
החזיקו השבוע אצבעות לנתן אשל - המאור הגדול 
את  שיספק  כמי  עליו  ובנו   - לכל  צופיות  שעיניו 
מועמד  של  האיוולת  מצעד  את  ויעצור  הסחורה 
שר  אם  המדינה.  מבקר  לתפקיד  במחלוקת  שנוי 
בעבר  השכיל  ביילין  כיוסי  מהשמאל  משפטים 
לכפות את עמדתו על נשיא העליון בשעתו אהרון 
אליגון  כעודד  שופט  של  קידומו  את  ולמנוע  ברק 
ברית  בן  הרי שמראש-ממשלה  לביהמ"ש המחוזי, 
כנתניהו מצופה לכל הפחות להסיר מסדר היום את 
באמירות  שנתפס  כדיסקין,  מועמד  של  מועמדותו 
נגד  ביקורת  חרדיים.  גורמים  נגד  ביקורתיות 
החרדים ותפקיד מבקר המדינה – לא חייבים לדור 

באותה כפיפה.

ואתם תחרישון

חרדים  מיליון  חצי  "כשהוצאנו 
שנה  עשרים  לפני  ירושלים  לרחובות 
בדיוק, בהפגנה נגד הבג"ץ, אפילו אנחנו 
שנשמעים  הקולות  את  השמענו  לא 
היום", הגדיר השבוע סגן השר בממשלת 
החתחתים  דרך  את  פרוש,  מאיר  המעבר 
שבה בחר הבג"ץ לצעוד בשני העשורים 

האחרונים.
"את הנזק ששופטי בג"ץ עשו לעצמם 
העשורים  שני  במשך  הקהל  בדעת 
שלטון  מאויבי  אחד  אף  האחרונים, 
החוק לא היה יכול לעולל", הוסיף פרוש 
לריסון  הדרישות  בעבר  "אם  והסביר, 
מאיתנו  מגיעות  היו  הבג"ץ  התערבות 
ונבלמות על-ידי השותפים מהימין, היום 
ולראות  בשקט  לשבת  צריכים  רק  אנחנו 
אחרים.  ידי  על  נעשית  מלאכתנו  איך 
פנים  בשום  הסכים  שלא  כחלון,  אפילו 
משמיע  ההתגברות,  פסקת  את  לחוקק 

כיום קולות אחרים".
במשחקי הכס של בית המשפט העליון 
במפתיע  עצמם  מוצאים  החרדים   –

סוף עונת הלימונים

הפצצה שהפיל 
איווט עם הכרזתו 
בישיבת הסיעה – 
הכתה בהלם ותדהמה 
את החברים החרדים. 
המסרים שהם קיבלו 
בימים האחרונים 
מסביבתו של רה"מ 
היו שונים בתכלית, 
עד שבא ליברמן 
והכריז כי מבחינתו קו 
ההתחלה הוא גם קו 
הסיום

התהפכותו 
אומנותו. איווט 
ליברמן. צילום: 
יוסי רוזנבוים

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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בתוך יהדות התורה 
נשמעים קולות של 

ביקורת, מפני אי הכרת 
מגבלות הכוח של היהדות 
החרדית במדינה חילונית. 
"הרי כל האירוע הזה עבר 

לתל-אביב בין השאר 
בגלל הדרישה שלנו 

להימנע מחילולי שבת 
בבירת ישראל. מגבלות 

הכוח היו ידועות וברורות 
וחבל שיש מי שרץ להציג 

לרבנים מציאות שונה"

מו"מ תחת אזהרה. ח"כי אגודת ישראל

המשפטיים.  השליטים  בהדחת  פאסיביים  כתומכים 
לפוליטיקה  בי"ס   ,17.4.18( משנה  יותר  קצת  לפני 
'התקווה החרדית'(, הובאו כאן הוראותיהם של מרן 
לחברי  אדלשטיין  הגרי"ג  ומרן  קנייבסקי  הגר"ח 
לחקיקת  מלהביא  להיזהר  התורה  דגל  של  הכנסת 
פסקת  "אם  הגיוס.  לחוק  ייעודית  התגברות'  'פסקת 
ההתגברות תחול רק על חוק הגיוס זה לא יהיה לטובה 
הובא  בג"ץ",  נגד  שהחרדים  יאמרו  כי  לרעה,  אלא 
אדלשטיין,  הגרי"ג  של  מפיו  הציטוט  בשעתו  כאן 
תהיה  ההתגברות  פסקת  אם  רק  בזה  לתמוך  "צריך 
כללית על עוד חוקים", אמר החכם – העדיף מנביא, 
הרחוק  בעבר  נשמעו  דומות  אזהרות  לאחור.  במבט 
יותר מפיו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. דור דור 

ודורשיו.
הכנסת  חברי  את  ישראל  גדולי  הזהירו  בעבר  אם 
המשפט  בית  לאויב  החרדי  הציבור  הפיכת  מפני 
עברו  שהחרדים  לכל  ברור  שכיום  הרי  העליון, 
מהרכב  יקפצו  לא  הם  לאחורי.   – הקדמי  מהמושב 
ישבור  כשהנהג  מחאה  יביעו  ולא  נסיעה  כדי  תוך 
בחדות ימינה. כטרמפיסט הזוכה מההפקר, הם ייהנו 
אותם  יוריד  שהנהג  לעצמם  ויאחלו  חינם  מנסיעת 
עבורו  מוכנים לשלם  היו  ביעד שהם  כסף  אין  חינם 

מלכתחילה – מחיר מונה מלא.

החידה המולדובית

הפצצה שהפיל איווט ליברמן עם הכרזתו בישיבת 
אות  של  לשינוי  להסכים  בכוונתו  אין  כי  הסיעה 
את  ותדהמה  בהלם  הכתה   – הגיוס  חוק  בהצעת 
של  המקבילות  הסיעה  בישיבות  החרדים  החברים 
בימים  קיבלו  שהם  המסרים  התורה.  ויהדות  ש"ס 
בתכלית.  שונים  היו  רה"מ  של  מסביבתו  האחרונים 
ועל  מי  עם  שיש  להבין  להם  ניתן  הגיוס,  בסוגיית 
קו  מבחינתו  כי  והכריז  ליברמן  שבא  עד  לדבר,  מה 

ההתחלה הוא גם קו הסיום.
סולמית  סולם,  לחפש  רוצה  היה  רק  איווט  אם 
שהלכה  ההצעה  את  להציג  יכול  היה  הוא  אפילו, 

המדוברת  ההצעה  לרה"מ.  החרדים  בין  והתגבשה 
משרד  שהגיש  החוק  הצעת  עקרונות  את  משמרת 
העברת   - שבמרכזם  קלים  בשינויים  הביטחון, 
אי-עמידה  של  במקרה  היעדים  לקביעת  האחריות 
הזה,  בעניין  גם  ישראל.  לממשלת  מהכנסת  בהם, 
לעומת  שיפור  על  בנקל  להצביע  יכול  היה  ליברמן 
ובמסגרתה  בבג"ץ,  בשעתו  שנפסלה  החוק  הצעת 

האחריות ליעדים הייתה בידי שר הביטחון לבדו. 
ימתין  כי  והצהרתו  איווט  ה'אף שעל' של  הכרזת 
לניסוח ההסכמים עם החרדים, גורמת לחרדים להסס 
לעמוד  מתכוון  איווט  אם  חתימה.  בטרם  שבעתיים 
חתומה  אות  כל  להפוך  עלול  עוד  הוא  במילתו, 

למלחמת תעמולה של הקמפיין הבא. 
על פניו, ואחרי שניצל בעור שיניו מאחוז החסימה, 
הגיונית להעמיד עצמו מחדש  סיבה  כל  לאיווט  אין 
בגלל  מנדט  עוד  יקבל  אם  גם  הציבור.  למשפט 
הכתרתו על ידי עצמו כאדמו"ר החילוני של הימין – 
שום קונסטלציה לא תציב אותו בעמדה משפיעה יותר 
מזו שהוא מתייצב בה כיום, כשמפתחות ה-61 בידיו. 
פוליטיקאי מתוחכם כאיווט מבין היטב, שקיימת גם 
האופציה של היפלטות מהמערכת הפוליטית סטייל 
בנט ושקד. תחזית ולפיה הבוחר הימני עוד ינקום בו 
ריאלית אם  לא פחות  היא  ימין,  על טרפוד ממשלת 

וכאשר יחליט לשבור את הכלים וללכת לבחירות. 
שהסתמנו  מההבנות  נסיגתו  את  שתולה  מי  יש 
המגן  חומת  את  לבנות  מנתניהו  למנוע  בניסיון 
המשפטית ולהביא לירידתו מהבמה. אם יש מישהו 
איווט  זהו  למציאות,  קונספירציה  להפוך  שיכול 
ההיגיון  כי  למדנו,  כבר  שאצלו  עוד  ומה  ליברמן 
הנורמטיבי לא משחק תפקיד. על שאלת ה-61, מה 
באמת רוצה איווט, תינתן תשובה רק בזמן הפציעות 
ועד אז אל תאמינו לאף מילה. בש"ס נזכרו איך בפעם 
הקודמת, דרעי כשליח מטעם עצמו שפעל בשמו של 
מול  להתקדם  שלא  נתניהו  את  שכנע  איווט,  החבר 
בוז'י הרצוג ולהותיר את תפקיד שר החוץ לליברמן. 
דרעי עשה זאת רק לאחר שהרים טלפון לאיווט והבין 
פניו לממשלה – בה בשעה שליברמן ערם  כי  ממנו 
בליסטראות אותן החל ליידות תכף ומיד עם הרכבת 
יום   14 הממשלה החדשה, בלעדיו. שעון החול של 

ורק  מהפנים  ניגרת  השותפים  זיעת  ואוזל,  הולך 
המולדובי קר הרוח נהנה מכל דקה.

אהבת חינם

את  יאמר  שליברמן  עד 
האידיאולוגי  והפן  דברו 
 – יוכרע  הגיוס  בסוגיית 
עם  המו"מ  לו  מתנהל 
הג'ובים  על  החרדים 
נדמה  של  בסוג  והתופינים 
ראש-הממשלה  בסביבת  לי. 
מי שהגדיר השבוע את  היה 
המו"מ ככזה שמתנהל בשני 
עם  גלוי  האחד  ערוצים. 
יהדות התורה. השני - חשאי 
עם ש"ס. "על כל כותרת של 
יהדות  ח"כי  משמונת  אחד 
לפחות  מתקיימות  התורה, 
פגישות  או  שיחות  שתי 
ליו"ר  ראש-הממשלה  בין 
ש"ס", הוא אמר – והתרפק 
הבכיר  הספרדי.  הגן  על 
במישור  שלפחות  העריך 
התוצאה  גם  הפרסונאלי 
עדיפות  עם  בהתאם  תהיה 
שהגיעה  לתנועה  ברורה 
לחדר כשהיא יודעת מה היא 
רוצה, קודם כל מעצמה ורק 
השלטון  מתנועת  כך  אחר 

שהיא סוחרת מולה. 
הגיוס  לסוגיית  מעבר 
עם   – ורפואה  דת  וענייני 
כמעט  כספיות  דרישות 
התחומים  לשני  שוויוניות 

טרם  החברים,  לשמונת  שיחולקו  הג'ובים  סוגיית   –
החרדים  אצל  אלא  אצלנו  לא  היא  "הבעיה  נפתרה. 
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המשא- בצוות  גורם  אומר  האשכנזים", 
ומתן, "יש תחושה שיותר ממה שהחברים 
רוצים לדאוג לעצמם, חשוב להם שלחברים 
משלהם.  בכיר  תפקיד  יהיה  לא  האחרים 
המדורג  החבר  את  לראות  רוצה  לא  ההוא 
ליצמן  הממשלה.  שולחן  סביב  יותר  נמוך 
סגן  של  תפקיד  לפרוש  לפרגן  רוצה  לא 
מלא-מלא שישווה את המעמד של שניהם. 
קקופוניה כזאת של קולות לא נשמעת כיום 
אחרת.  פוטנציאלית  שותפה  שום  אצל 
יותר  מסתדרים  ופרץ  סמוטריץ'  אפילו 

טוב".  
לבוא  מה  אין  חינם,  אהבת  כזאת  עם 
בטענות לשועלי הקרבות בליכוד שמנצלים 
את התופעה עד תום ומדברים עם החברים 
האשכנזים על תיקים חינמיים במדרג נמוך, 
השבוע  והתיירות.  הסביבה  איכות  כמו 
משודרגת  הצעה  גם  האוויר  לחלל  נזרקה 
יוכללו  כשהמעונות  הכלכלה,  תיק  לקבלת 
בתוכו בחזרה. אם החברים מיהדות התורה 
היו מנהלים ערוץ קצת יותר פתוח מול יו"ר 
ש"ס, הם היו מכדררים את ההצעה בחזרה. 
כשר כלכלה, מצא עצמו דרעי מצא מוזמן 
כשהוא  כלכלה  שרי  עם  פגישות  לאינסוף 
מקום  לפנות  האנגלית,  את  לצחצח  נאלץ 
בקיבה לפגישות מרובות תקריב – ולסבול 
השקל  את  פוסקות.  בלתי  גרפים  מתצוגות 
שניתן לייעד לציבור שבשמו נשלח לכנסת 
וברח  למצוא  התקשה  הוא  ולממשלה, 
מהמשרד כל עוד רוחו בו כשסילבן שלום 

פינה את לשכת שר הפנים. 
הכלכלה הזאת, היא קלקלה, אך הקללה 
לא  אם  מבית  התורה  יהדות  על  תרבוץ 
גורם  עצמה.  לבין  בינה  להסתדר  תשכיל 
מפני  השבוע  הזהיר  ישראל  באגודת  בכיר 
לסיעה  ובלעדי  בכיר  תפקיד  של  תוצאה 
כבקשיש,  נורווגי  ח"כ  פלוס  המרכזית 
חברי- שלושה  נותרים  הדרך  בשול  כאשר 
החסידיות,  הסיעות  מיתר  אגודאיים  כנסת 
משמעותיים.  ובלתי  זוטרים  בתפקידים 
תגובה",  ויחייב  בשתיקה  יעבור  לא  "זה 
נפיצה  בסיטואציה  האגודאי.  הגורם  אומר 
שהממשל  פלא  אין  שכזאת,  ומורכבת 
הכוננות  הגברת  על  הכריז  האמריקאי 

בסביבה.

ממוצ"ש למוצ"ש

האירוויזיון  בזיון  השבוע  ראשון  ליום  עד 
ביהדות  החברים  כאשר   – הכל  לחזות  הפך 
התורה הסבירו כי הם נאלצים לסבול משבוע 
של חסרון תיק עד שיחלוף האירוע. "אנחנו 
לפינוי  דין  פסק  שנתן  שופט  לאותו  דומים 
זאת  הגדיר  ימים",  שבעה  בתוך  הסוכה 
וואקלי  זמר  של  במנגינה  השבוע,  בראשית 
שני  ביום  התורה.  יהדות  מחברי  אחד  נוגה, 
אי  הקואליציונית  המנגינה  את  כי  התברר, 
ותוך  עין  למראית  לא  גם  להפסיק,  אפשר 
כשפצצת  שיעשו".  "בכדי  של  זמן  המתנת 
הזמן של איווט מוטלת בחדר עם פתיל קצר 
רה"מ  עם  בהולה  מו"מ  פגישת  יום,  ל-14 
היא כבר בגדר פיקוח נפש הדוחה את כבוד 

השבת.
של  קולות  נשמעים  התורה  יהדות  בתוך 
של  הכוח  מגבלות  הכרת  אי  מפני  ביקורת, 
כל  "הרי  חילונית.  במדינה  החרדית  היהדות 
בירושלים,  בעבר  שהתקיים  הזה  האירוע 
הדרישה  בגלל  השאר  בין  לתל-אביב  עבר 
שלנו להימנע מחילולי שבת בבירת ישראל", 
"נתניהו  התורה,  יהדות  מח"כי  אחד  אומר 
רץ להגיע להבנות מול חמאס בגלל חשיבות 
הכוח  ומגבלות  הישראלית  לתרבות  האירוע 
עשינו  וברורות.  ידועות  הזה  בעניין  שלנו 

מה שיכולנו וחבל שיש מי שרץ להציג לפני 
הרבנים מציאות שונה שלפיה יכולנו להשיג 

יותר".
נשמעים  העצמאיים,  השבת  עסקני  בקרב 
מגדולי  אחד  של  לעיניו  אחרים.  קולות  גם 
בדקות,  ולא  בשניות  נמדד  שזמנו  ישראל 
החרדים  היומונים  כותרות  השבוע  הונחו 
עם השוואה של גודל הפונט בנוגע לכותרות 
שבין שבת לחול. אחד העסקנים שעושה את 
ימי החולין שלו שבת, סיפר גם על המסרים 
חברי- ולפיהם,  התרבות  ממשרד  שקיבל 

הכנסת החרדים הם האשמים המרכזיים. "אם 
היו מבקשים מאיתנו לפנות לתאגיד השידור 
למען  ולבקש  הראשון  מהרגע  האירופאי 
המסורת היהודית לנסות ולצמצם את חילולי 
השבת – יש סיכוי גדול שהמענה היה חיובי, 
דווקא בגלל שמדובר בעניין דתי ולא מדיני. 
זה לא קרה ולהיזכר בזה ברגע האחרון, אחרי 
מה  קטנה.  חכמה  זו  ונקבע,  תוכנן  שהכל 
שעובד עם החלטורה הישראלית, לא מקובל 
בתרבות האירופאית, שם תכנון זה תכנון וזמן 

זה זמן". 
כדי להצליח על הבמה - בזירה הפוליטית 
להתחיל  צריך   - אירופית  זמר  בתחרות  כמו 
ומי  האחרון.  ולא  הראשון  מהרגע  להתכונן 
שלא טרח והכשיר לבבות החל ממוצ"ש, מה 

לו כי ילין בבין השמשות על חילול השבת.

גורם בכיר באגודת 
ישראל הזהיר השבוע 

מפני תוצאה של 
תפקיד בכיר ובלעדי 

לסיעה המרכזית 
פלוס ח"כ נורווגי 
כבקשיש, כאשר 

בשול הדרך נותרים 
שלושה חברי-כנסת 

אגודאים מיתר 
הסיעות החסידיות, 
בתפקידים זוטרים. 

"זה לא יעבור 
בשתיקה ויחייב 
תגובה", אומר 

הגורם האגודאי. 
בסיטואציה נפיצה 

שכזאת, אין 
פלא שהממשל 

האמריקאי הכריז 
על הגברת הכוננות 

בסביבה

הביטוח 
www.btl.gov.ilהלאומי

לצדך, ברגעים 
החשובים של החיים

*6050

 עובדים כשכירים במספר מקומות עבודה,
או עובדים כשכירים ומקבלים פנסיה מוקדמת?
 עדכנו את המעסיק המשני או את משלם הפנסיה

על עבודתכם הנוספת בטופס 101, ובדקו אם עליכם לבצע 
תיאום דמי ביטוח לאומי כדי להימנע מחיוב מיותר.

מתי עליכם לבצע תיאום דמי ביטוח?

תיאום דמי ביטוח לאומי

בצעו תיאום דמי ביטוח באתר הביטוח הלאומי, ותימנעו מניכוי דמי ביטוח גבוהים מהנדרש 
משכרכם אצל המעסיק המשני. 

הפעולות שתוכלו  לבצע באתר:                                                            
 הפקת אישור לתיאום דמי ביטוח לשנת 2019 - שאותו יש להגיש למעסיק המשני או 
למשלם הפנסיה המוקדמת. אישור על תיאום דמי ביטוח ניתן להפיק גם באמצעות מילוי 
טופס "הצהרת עובד למעסיק משני" בל' 644, שאותו יש להגיש למעסיק המשני. את 

הטופס ניתן להוריד מאתר האינטרנט.                                                          
 בקשה להחזר דמי ביטוח - למי שנוכו משכרו דמי ביטוח גבוהים מהנדרש בשנים קודמות, 

ולא ביצע תיאום דמי ביטוח עבור שנים אלה.

פנו למחלקת גבייה ממעסיקים בסניף הקרוב למקום מגוריכם, לצורך קבלת אישור לתיאום 
דמי ביטוח עבור שנת 2019/ החזר דמי ביטוח עבור שנים קודמות, וצרפו טופסי 100 חתומים 

מכל מקורות ההכנסה שלכם. 

 אם השכר שלכם מהמעסיק העיקרי נמוך מ- 6,164 ₪ בחודש
)נכון לשנת 2019(

אם הכנסתכם מכל המעסיקים גבוהה מההכנסה המקסימלית 
לתשלום דמי ביטוח בסך 43,890 ₪ בחודש )נכון לשנת 2019(

שימו לב! אם השכר שלכם מהמעסיק העיקרי גבוה מ- 6,164 ₪ בחודש 
והכנסותיכם מכל המעסיקים נמוכות מ- 43,890 ₪ בחודש )נכון לשנת 2019( -

ניצלתם את מלוא הניכוי בשיעור המופחת, ולכן אינכם נדרשים לבצע תיאום 
דמי ביטוח.

לתאם תלם
מש
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בקבוקי הסתה

זכוכית  בקבוקי  לייצור  כלכלית  כושל  מפעל  פניציה, 
מירוחם, עבר בשבוע האחרון הסבה מקצועית. ככל הנראה 
בעייתי  הבקבוקים  ששוק  הבין  המפעל  בהנהלת  מישהו 
מוצר   – חרדית  אנטי  הסתה  לייצר  החל  ולפיכך  במקצת 

מבוקש, במיוחד בתקשורת הישראלית.
את  נמרר  יאיר  ח"כ  הישן,  בכובעו  עתיד'  'יש  יו"ר 
לדעת  בניגוד  המציאה.  על  קפץ  לפיד,  לממשלה  החיים 
חברי מפלגתו החדשה, כמו ח"כ מיכאל ביטון, שגם היה 
ראש המועצה בירוחם בעברו, הגיע לפיד לביקור הזדהות 
במפעל נגד 'החרם החרדי', וזעק חמס על החרדים שמעזים 

לפגוע בכלכלת ישראל ולא לרכוש ממוצרי פניציה.
"זה צעד ראשון בדרך למדינת הלכה..." כתב לפיד לאחר 
הביקור, "פניציה בסכנת סגירה שאינה מחויבת המציאות 
רק בגלל חסידות קיצונית אחת 
נגד  לחרם  להוביל  שמתחילה 

המוצרים", המשיך.
בעבר  הבהיר  אמנם  לפיד 
אבל  בכלכלה,  מושג  לו  שאין 
שגם  נדמה  הזו  מההתבטאות 
שמץ.  לו  אין  בדמוקרטיה 
יש  בה  נורמטיבית,  במדינה 
המוגנת  הקניין  זכות  לאזרחים 
בחוק  חוק,  סתם  )ולא  בחוק 
על  לכפות  ניתן  לא  יסוד(, 
מחברה.  מוצר  לקנות  אזרח 
לגיטימי  כלי  הוא  צרכנים  חרם 
אותם  אם  בפרט  לחלוטין, 
שהחברה  חשים  צרכנים 
בהם  פוגעת  המדוברת 

וברגשותיהם.
בשבילך,  חדשות  לי  יש 
בסכנה  פניציה  אם  לפיד,  מר 
ובזכות  בזכותך  זה  אמיתית, 
שכמותך. אם עד כה היו מוצריה 
איסור'  מחמת  'מוקצה  בחזקת 
נמנעו  רבים  חרדים  ויהודים 
שעכשיו,  הרי  אותם,  מלרכוש 
פניציה  מפעל  הפך  בהובלתך,  חרדי  האנטי  הסיבוב  אחרי 
ל'מוקצה מחמת מיאוס'. אף חרדי לא ירכוש ממפעל שמסית 

נגדו ונגד משפחתו, תשכח מזה. זו זכותנו הדמוקרטית.
ולסיום, משמח לדעת שהכוח הכלכלי החרדי עצום עד 
מפעל  להוביל  יכולה  אחת"  קיצונית  ש"חסידות  כך  כדי 
בקבוקים לעברי פי פחת בהימנעות מרכישת מוצריו. אולי 
חברות אחרות שיפנימו זאת יימנעו מפגיעה בציבור החרדי 

וברגשותיו בעתיד.

אין עתיד

לפיד  של  היחידה  המסיתה  ההתבטאות  הייתה  לא  זו 
מההסכם  להזהיר  הספיק  הוא  לבין  בין  האחרון,  בשבוע 
התורה  ויהדות  לש"ס  הליכוד  בין  הנרקם  הקואליציוני 
הנושאים  את  להבליט  מנסים  )החרדים(  "הם  כי  ולטעון 
שמדובר  לזה  לב  ישים  לא  אחד  שאף  כדי  העקרוניים 

בתקציבים שלא היו כמותם מעולם".
המחמאות  כל  מגיעות  כך,  אכן  אם  המוסגר,  ]במאמר 
לנציגי הסיעות החרדיות, שסוף סוף יש בכוחן לתקן עוול 

עתיק יומין של אפליה לרעה בכל הקשור לתקצוב הציבור 
ואיננו מבקשי חסדים, הגיע  ב'  סוג  איננו אזרחים  החרדי. 

הזמן שנקבל את שמגיע לנו בצדק[.
ברשת  צייץ  הלפיד  שכבוד  אחרי  בלבד  שבוע  בא  זה 
כתבה על הישיבות החרדיות והוסיף "מי משלם על זה?" 
מהמדינה  מקבל  חרדי  אברך  "כל  כי  התבטא  ובמקביל 
שם  ב'גלובס',  מיידית  שהופרכה  )טענה  שקל",   7,800
חישבו כי האברך הממוצע של לפיד הוא בן 19 ואב לשישה 
ילדים, וגם אז הסכומים רחוקים ותלושים מהמציאות(. על 
הדרך הספיק לפיד גם לקרוא לנתניהו 'לנזוף' בראשון לציון 
ולהתקוטט עם סמוטריץ' ש"מגן  על דבריו על הרפורמים 

על המשתמטים".
)ואחד משרי  יעלון שומר המסורת  בוגי  כי  חושד  אינני 
הביטחון היותר מוערכים על ידי הח"כים החרדים(, או בני 
גנץ )בן למשפחה דתית ומי שהקפיד לשבץ ברשימתו אישה 
חרדית( ישתפו פעולה עם מסע ההסתה והשנאה הזה, אבל 
קיימא לן 'אוי לרשע ואוי לשכנו', ומשכך, אם הם מקווים 
לבנות אי פעם שותפות אמת עם הנציגות החרדית – מוטב 
יעשו אם יתנערו בהקדם מהאמירות הללו, ואולי על הדרך 
ויפה שעה  'יש עתיד',  יפרקו את השותפות המאולצת עם 

אחת קודם.
ושות'  גנץ  של  הרצון  שביעות  לחוסר  קלוש  הד 
ניתן היה לראות במימוש  מהדמגוגיה החשוכה של לפיד, 
נוהג ותיק בכנסת, ובו עם סיום נאום בכורה של ח"כ חדש, 
הוא בוחר באחד הח"כים שנושא דברי ברכה. מי שנבחר 
יעקב אשר  גנץ באופן הצהרתי לברכו – היה ח"כ  ידי  על 

מיהדות התורה. רמז נאה, אך נדרש גם מעשה בצדו.

די לדיקטטורה

המו"מ  מדרישות  חלק  נחשפו  האחרון  בשבוע 

צמצום  בעד  הימין  מפלגות  איחוד  של  הקואליציוני 
בין  ליחסים  מחדש  ואיזון  בג"ץ  של  מוגבל  הבלתי  כוחו 
השמאל  מוטת  בתקשורת  והשופטת.  המחוקקת  הרשויות 
הדמוקרטיה  במעוז  "לפגוע  הכוונה  את  בחריפות  תקפו 
שיעורים  כמה  לקחת  שכחו  כנראה,  שם,  גם  הישראלית". 

בדמוקרטיה ואזרחות.
אומר  זה  אין  הרוב,  שלטון  משמעותו  דמוקרטי  משטר 
בוודאי  וזכויותיו, אבל  חלילה ביטול מוחלט של המיעוט 
אין אפשרות במשטר כזה שהמיעוט ישלוט על הרוב ויכפה 
בית המשפט  לאומיים. מעמדו של  בנושאים  את עמדותיו 
כיום, בצירוף העובדה שהליך הבחירה נשלט בידי המערכת 
מדיקטטורה  כפסע  ישראל  את  מציבים   – המשפטית 
האחרונה  בפעם  היסטורית,  פיקנטריה  ]לחובבי  משפטית. 
שמערכת משפטית השתלטה במסווה דמוקרטי על מדינה, 
'הועד לשלום  זה לאחר המהפכה הצרפתית במסגרת  היה 
הציבור' שהוציא להורג מאות בני אדם והסתיים בחיסולם 

של נציגי 'הועד' עצמם[.
כדי לתקן את המעוות, יש לאזן תחילה את יחסי הכוחות 
ולתת לנבחרי הציבור משקל רב יותר מול מערכת החוק, כך 
להתערב בחקיקה  או  חוקים  לבטל  יוכל  לא  שבית משפט 
ובהחלטות ממשלה. בנוסף, יש לאזן את מערכת המשפט, 
כך שתייצג את הציבור הרחב ולא קליקה קטנה של תלמידי 

אהרן ברק.
המשפט  בית  מונה  בארה"ב 
העליון תשעה שופטים שממונים 
על ידי הנשיא לכל חייהם, לאורך 
נשמר  האחרונות  השנים  מאות 
אף  כאשר  מוחלט,  כמעט  איזון 
צוברת  לא  מהמפלגות  אחת 
ולעיתים  משמעותי,  יתרון 
של  מוחלט  שוויון  נרשם  אף 
ושופט  צד  לכל  שופטים  ארבעה 
סיבה  שום  אין  נייטרלי.  אחד 
תיכונית  המזרח  שהדמוקרטיה 
עם  להסתדר  תצליח  לא  שלנו 

המודל האמריקאי.
שראש  לקוות  רק  נותר 
והשותפים  הממשלה 
לא  המיועדים  הקואליציוניים 
שעוד  הכותרות,  מגל  ייבהלו 
כאויבי  אותם  ויכתיר  יתחזק 
למה  טוב מאוד  יודע  העם  העם. 
בהחלט  והוא  הצביע,  הוא  ולמי 
לידיו,  החוק  את  לקחת  מעוניין 

באופן דמוקרטי.
רק  נותר  החרדי  לציבור 
ארוכות  שנים  מההפקר.  ליהנות 
מול  במלכוד  החרדים  נמצאים 
לפני  כבר  והחלטותיו,  בג"ץ 
אלפי  מאות  יצאו  שנים  עשרות 
בני אדם להפגין נגד הדיקטטורה 

החוק,  שלטון  אויבי  שניחשב  מבלי  והנה,  המשפטית, 
שהיה  כפי  או  אחרים,  בידי  נעשית  צדיקים  של  מלאכתם 
מכנה זאת בוגי יעלון – "עד מתי חרדים יעלוזו ושופטים 

יזילו דמעה". 

אבי גרינצייג / על סדר היום

יש לי חדשות בשבילך, מר 
לפיד, אם פניציה בסכנה 

אמיתית, זה בזכותך 
ובזכות שכמותך. אם עד 

כה היו מוצריה בחזקת 
'מוקצה מחמת איסור' 

ויהודים חרדים רבים 
נמנעו מלרכוש אותם, הרי 

שעכשיו, אחרי הסיבוב 
האנטי חרדי בהובלתך, 

הפך מפעל פניציה 
ל'מוקצה מחמת מיאוס'. 

אף חרדי לא ירכוש 
ממפעל שמסית נגדו ונגד 
משפחתו, תשכח מזה. זו 

זכותנו הדמוקרטית

כדי לתקן את המעוות, 
יש לאזן תחילה את יחסי 
הכוחות ולתת לנבחרי 
הציבור משקל רב יותר 
מול מערכת החוק, כך 
שבית משפט לא יוכל 
לבטל חוקים או להתערב 
בחקיקה ובהחלטות 
ממשלה. בנוסף, יש לאזן 
את מערכת המשפט, כך 
שתייצג את הציבור הרחב 
ולא קליקה קטנה של 
תלמידי אהרן ברק

לפיד בסיור הסתה בפניציה, השבוע

"

"
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השעון מתקתק: 
המועד הראשון הסתיים – ללא קואליציה

28 הימים שהוקצבו לראש הממשלה נתניהו להרכיב קואליציה הסתיימו, והנשיא ריבלין העניק הארכה של 14 יום נוספים • ליברמן הכריז ש"ינתק 
טלפונים", כחלון מודיע כי יחכה לליברמן, החרדים מחפשים פתרון בסוגיית הגיוס והסכמים קואליציוניים טרם נראים באופק

משה אברהמי

 ביום שני, התייצב ראש הממשלה בנימין נתניהו 
במעון הנשיא בירושלים וביקש ממנו הארכת זמן 
שניתנו  הימים  ל-28  מעבר  הממשלה,  להרכבת 
אירועי  החגים,  ימי  את  ציין  נתניהו  במקור.  לו 
העצמאות והלחימה בדרום, וביקש הארכה של 14 
יום נוספים, בהתאם לחוק. ריבלין אישר, והמרוץ 

להרכבת הממשלה העלה הילוך.
המפלגות  לשגרה,  נכנסה  ה-21  הכנסת  במקביל, 
הח"כים  מתוקשרות,  סיעה  ישיבות  לקיים  חזרו 
התחילו  והוועדות  בכורה  לנאומי  עלו  החדשים 
כקואליציה,  מתנהגות  הימין  מפלגות  לתפקד. 
במציאות,  אבל  אופוזיציה,  לשדר  מנסים  היתר 

ממשלה יציבה טרם נראית באופק.
הפלונטר הגדול נמצא בגזרת המפלגות החרדיות 
המפלגות  התרגלו  בעבר  ביתנו'.  'ישראל  מול 
בהתגבר  הפעם,  מאזניים,  לשון  להיות  החרדיות 
כוחם, הם מגלים שליברמן על חמשת מנדטיו הפך 
להיות לשון מאזניים עם דרישות בשמים, ובלעדיו 

אין קואליציה.
במסיבת עיתונאים שכינס בכנסת, הודיע ליברמן 
כי מעתה ואילך הוא מנתק טלפונים. עד שלא יענו 
5 המ"מים שלו, אין לו מה להתקדם. ומהם חמשת 
החמאס,  הכרעת  ליברמן?  של  הברזל  דרישות 
העברת חוק הגיוס ככתבו וכלשונו, ביטול בדיוק 
ד. נ. א. לקביעת יהדות, פנסיית מינימום לגמלאים 

וראשות וועדת הפנים.
כשר  תפקידו  את  מאליו  כמובן  רואה  ליברמן 
הביטחון הבא כשהוא מציב לנתניהו תנאים: הפעם 
אני שר ביטחון עם חופש פעולה, בלי שתתערב לי 

כל הזמן בהחלטות. "יש לי מספיק אחריות", אמר.
האפלה  תחת  המו"מ  את  מנהלת  שש"ס  בזמן 
תקשורתית מוחלטת, הרי שב'יהדות התורה' לא 
לתקשורת  ומוציאים  דרישותיהם,  את  מסתירים 
הנחות  שם  יש  ההסכם.  מתוך  סעיפים  במשורה 
לסטודנטים,  כמו  ישיבה  לבחורי  באוטובוסים 
סבסוד מזון לחולי צליאק ואפילו תקציבים לל"ג 
בעומר, אבל הסעיפים המהותיים נמצאים בסעיפי 

הגיוס, הגיור, תקציבים ומצוקת הדיור.
דרישותיו  את  גפני  תקף  צה"ל,  לגלי  בראיון 
 5 מונה  סיעתו  כי  לו  להזכיר  וביקש  ליברמן  של 
מנדטים מול הגוש הדתי-חרדי. לדבריו, לליברמן 
עם  המו"מ  את  שהובילו  נסתרים  מניעים  יש 

הליכוד למבוי סתום.
אייכלר  ישראל  ח"כ  ישראל'  ב'אגודת  עמיתו 
הלך רחוק עוד יותר כשקרא לחברי סיעתו ליזום 
בחירות חדשות בהן יחזירו את כ-300,000 קולות 
מצביעי הימין שנשרו מתחת לאחוז החסימה. על 
פי הערכת אייכלר, שלדבריו נשענת על שיחות עם 
אינן  ליברמן כלל  פניו של  אנשי ראש הממשלה, 
לממשלה וכי הוא חותר לכונן ממשלת אחדות עם 

'כחול לבן' על חשבון החרדים.
שמונו  סולוביצ'יק  והגר"ב  רוזן  הגר"י  במקביל, 
שני  ביום  נועדו  במו"מ,  הגיוס  נושא  את  לרכז 
ושוחחו  גפני  משה  ח"כ  עם  ממושכת  לישיבה 
התייעצויות  קיימו  ואף  הכנסת  חברי  עם  בטלפון 
עם גורמים משפטיים. עם סגירת הגיליון נודע כי 
ראשי הישיבות יבקרו במעונם של גדולי ישראל 
ראש  ומרן  קנייבסקי  הגר״ח  התורה  שר  מרן 
הישיבה הגרי"ג אלדשטיין, כדי להציג בפניהם את 

ההצעות המוסכמות לחוק הדיחוי.

היעדים  כי  להחלטה  להביא  הוא  המרכזי  הנושא 
עליהם דובר יינתנו לשינויים לפי החלטות ממשלה 
מתן  כי  שאומר  מה  הביטחון,  משרד  לפי  ולא 
בחור  שכל  ויבטיח  העניין  לפי  יורחב  הדיחויים 
ישיבה יוכל לשבת וללמוד ללא מכסות מאיימות.

ויש גם את כחלון. בתום ניסיונות ממשיים לחבר 
את מפלגתו עם 'הליכוד', השלים ראש הממשלה 
עצמאית  מפלגה  תישאר  'כולנו'  כי  העובדה  עם 
ואף נתן הסכמה תיאורטית להענקת תיק האוצר 
כחלון  ב'וואלה',  הפרסום  שלפי  אלא  לכחלון. 
אומר בשיחות סגורות כי הוא אינו מתכוון לחתום 
חותם,  שליברמן  לפני  רגע  קואליציוני  הסכם  על 
ובכלל, הוא מתכוון לחתום אחרון כדי לבחון את 
הדרישות של יתר השותפות. ליברמן עצמו אמר 

כי לא יחתום לפני המפלגות החרדיות, חד גדיא.
יצוין כי יו"ר 'כולנו' משה כחלון לא הרכיב כלל 
המגעים  את  מנהל  והוא  קואליציוני  מו"מ  צוות 

ישירות מול ראש הממשלה נתניהו.
הסכם  קיים  טרם  הימין'  מפלגות  'איחוד  בגזרת 
לכיוון  הולכים  שהדברים  היא  הערכה  אך  חתום 
עמוק  לסמוטריץ'  נתניהו  בין  התיאום  חיובי. 
ונרחב, כשהאחרון מיועד להיות הזרוע הביצועית 
להעביר  מעוניין  שנתניהו  בחוקים  נתניהו  של 
בצמצום כוחו של בית המשפט באופן שיעניק לו 

חסינות מהעמדה לדין.
סמוטריץ'  בצלאל  קרני,  יובל  של  פרסום  פי  על 
מתייעץ בתדירות גבוהה עם איילת שקד ומבקש 
בנוסף  הקואליציוני.  במו"מ  להתנהלות  'טיפים' 
מבקש סמוטריץ' ללמוד משרת המשפטים היוצאת 
עיניים, למרות שעל  על המשרד אליו לוטש הוא 
תיק  את  להפקיד  יתעקש  נתניהו  המסתמן,  פי 

המשפטים בידי יריב לוין ממפלגתו.
המאבק  נס  על  מעלים  המסתמנת,  באופוזיציה 
את המהלכים החקיקתיים שנתניהו מנסה לקדם, 
על מנת למנוע את העמדתו לדין בשלושת כתבי 
כי  טענה  מר"צ  סיעת  נגדו.  שתלויים  האישום 
שמכניס  באופן  הקואליציוני  המו"מ  ניהול  עצם 
סעיפים בחוק החסינות – מהווה שוחד פוליטי ואם 
פניותיה ליועץ המשפטי לממשלה לא ייענו – הם 

יעתרו לבג"צ בנדון.
כל  לשורש  החרדים  את  הופך  מצדו  לפיד  יאיר 
הצרות, ומספר לאזרחי ישראל כי נתניהו קונה את 
החרדים בכסף שהם, האזרחים הטובים, משלמים. 
החרדי,  הציבור  ודוברי  מנציגי  הגינויים  מלבד 
הגישה של לפיד מעוררת אי נוחות גדולה באגף 
'חוסן לישראל' של 'כחול לבן', שמצדם מעדיפים 

גישה מפויסת בהרבה כלפי הציבור החרדי.
ביטוי ממשי לדברים ניתן בנאום הבכורה של יו"ר 
'כחול לבן' בני גנץ. כמיטב המסורת בכנסת, לפני 
ח"כ  מוזמן  לדוכן,  חדש  כנסת  חבר  של  עלייתו 
וותיק לברכו ולהעניק לו ברכת הדרך. זהות הח"כ 

המברך מתואמת כמובן מראש.
למרבה ההפתעה, מי שהתבקש לברך את בני גנץ 
הוא יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר, 
אשר  גנץ.  עם  ונעימה  ארוכה  בהיכרות  שמחזיק 
בירך את גנץ במילים חמות ואמר כי נכונה להם 

עוד עבודה טובה ומשותפת למען העם בישראל.
ועבר  מהבמה  אשר  ח"כ  ירד  הנאום,  בסיום 
עם  בלבביות  התחבק  הוא  לבן'.  'כחול  בספסלי 
בהנהגת  השלישית  הצלע  של  ידיו  את  לחץ  גנץ, 
במפלגה, משה בוגי יעלון, ורק על פני אחד חלף 

ללא ניע: יאיר לפיד.

 תקע, 
למה חיברת את המאוורר 

לכבל מאריך?

לפניכם כמה כללים לשימוש בטיחותי בו:
החלטתם להשתמש בכבל מאריך?

כי זה נותן לי
אורך רוח!

 כבל מאריך מיועד לשימוש זמני ולא לשימוש קבוע.
 כשמחברים מכשיר חשמלי לכבל מאריך, קודם מחברים את 

   המכשיר לכבל ורק לאחר מכן מחברים את הכבל לחשמל. 
    כשמנתקים – קודם מנתקים מהחשמל ורק לאחר מכן מנתקים 

    את המכשיר החשמלי מהכבל המאריך. 
 אין להשתמש בכבל מאריך שנראה בלוי או קרוע או בכבל שהשקע  

   והתקע שמחוברים אליו בלויים, שבורים או עם סימני חריכה.

הקפידו לפרוש את הכבל המאריך מחוץ לדרכי מעבר כך שלא   
או  יישחק כתוצאה מדריכה עליו  והקפידו שלא  יהווה מכשול 

כתוצאה מהנחת רהיטים עליו.
הרחיקו את הכבל המאריך ממקורות חום.   

בעת שימוש במכשיר חשמלי שמחובר לכבל מאריך, יש להקפיד שניתן   
לראות את הכבל לכל אורכו ואין להעבירו דרך קירות, מחיצות וכדומה.

אין להשתמש בכבל מאריך כאשר הוא חם למגע יד.  
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נתונים קשים על פגיעות 
ילדים ברחובות העיר

 גם השנה: מאות בטקס 
האזכרה הייחודי לזכר 

חללי בני ברק אור ירוק: סכנה בכבישים לילדים בשעות אחר הצהריים • בבני ברק נפגעו בעשור החולף 143 ילדים

עוזי ברק

בבני ברק נפגעו 143 ילדים בתאונות דרכים בין השעות 
16:00 ל 19:00 בעשור החולף )2009-2018(, מתוכם 
ו-18 נפצעו באורח קשה. בשנת 2018  נהרג  ילד אחד 
נפגעו בעיר 16 ילדים בתאונות דרכים בשעות אחה"צ 
- כך עולה מנתונים של 'אור ירוק' המבוססים על נתוני 

הלמ"ס.
הנתונים חושפים כי בשנת 2018 נפגעו בשעות אחר-

ילדים   740 מ-  למעלה   )16:00-19:00( הצהריים 
נהרגו,  ילדים  תשעה  הנפגעים,  מבין    ,0-14 בגילאי 
בשעות  נהרגו  זו  בשנה  שנהרגו  הילדים  מסך  כשליש 

אחר הצהריים.
הקיץ  שעון  של  הממושך  והאור  החמים  האוויר  מזג 
המשחקים  למגרשי  מהבתים  רבים  ילדים  מוציאים 
וחושפים  הצהריים  אחר  בשעות  הציבוריים  והגנים 
ירוק  אור  עמותת  מבדיקת  שבכבישים.  לסכנות  אותם 
עבור  ביותר  מסוכנות  הצהריים  אחר  שעות  כי  עולה 
ילדים, בהן נפגעים קטנטנים רבים. שעות אחר הצהריים 
בעלות מאפיינים מיוחדים: בהן מסתיימות הפעילויות 
במסגרות החינוך, הכבישים עמוסים בנהגים שחוזרים 
מיום העבודה, הילדים מסתובבים ומשחקים ברחובות 

ובמיוחד בחודשי הקיץ.
מרבית הילדים הנפגעים וההרוגים בשנת 2018, נפגעו 
בתחומי הערים והישובים – 445 ילדים נפגעו במהלך 
ילדים  שבעה  מהם  העירוני,  בתחום  אחה"צ  שעות 

נהרגו ו-46 נפצעו באורח קשה.
הקטנים  "ילדינו  ירוק:  אור  עמותת  מנכ"ל  קיטה,  ארז 
כאשר  דרכים  בתאונות  להיפגעות  בסיכון  נמצאים 
עבורם.  ביותר  המסוכנות  אחת  נחשבת  ישראל  מדינת 
כשהם  הצהריים  אחר  בעיקר  בסיכון  מצויים  ילדים 
התחבורה  משרד  החינוכיות.  למסגרות  מחוץ  מבלים 

על  לילדים  לבטיחות  לדאוג  חייב  בדרכים  והבטיחות 
ידי הצבת פסי האטה במיוחד בסביבה בה קיים ריכוז 
גבוה של ילדים כמו גני שעשועים, פארקים ובתי ספר. 
זול, קל לביצוע ובעיקר אפקטיבי בצמצום  זהו פתרון 
שהמדינה  העת  הגיעה  והנפגעים.  התאונות  מספר 
הילדים הנפגעים, תיקח  תפסיק להטיל את האשם על 
הילד  את  למנוע  אקטיביים  בצעדים  ותנקוט  אחריות 

הבא שיפגע".
דו"ח מיוחד שהכינה עמותת אור ירוק בחודש נובמבר 
המרכזית  הסיבה  הן  דרכים  תאונות  כי  מעלה   ,2018
העיקריות  הסיבות  ואחת  בישראל  ילדים  לתמותת 
להיפגעות ילדים בעולם. בחינת נתוני הילדים ההרוגים 
בישראל בתאונות דרכים לעומת המדינות המתקדמות 
בעולם חושפת כי ישראל נמצאת במקום השני הגרוע 
בשיעור מותם של ילדים בתאונות דרכים, רק איסלנד 
ההרוגים  הילדים  ממוצע  יותר.  גרועים  נתונים  הציגה 
ב-3%  נאמד  המתקדמות  במדינות  דרכים  בתאונות 
מתאונות  ההרוגים  הילדים  של  חלקם  בישראל  ואילו 

דרכים הוא 7.5%  - פי שנים וחצי יותר מהממוצע.
מהדו"ח המבוסס על נתוני הלמ"ס עולה כי בכל שנה 
דרכים,  בתאונות   )0-14( ילדים   31 בממוצע  נהרגים 
נוסף  נוסף  נתון  האחרונות.  בשנים  שנשמרת  מגמה 
המחזק את העובדה שלא נרשם שיפור אמיתי בבטיחות 
כ-  מהווים  ההרוגים  שהילדים  העובדה  הוא  הילדים 

10%-8% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים בכל שנה.
מהדו"ח עולה עוד כי על פי מחקר של המרכז הלאומי 
לחקר טראומה ורפואה דחופה )מכון גרטנר( אחד מכל 
יהיה מאושפז בבית חולים לאחר   9 גיל  ילדים עד   36
בין  כי  נמצא  עוד  רגל.  כהולך  דרכים  בתאונת  שנפגע 
בתאונות  בהיפגעות  ביותר  הבולטות  הגיל  קבוצות 
דרכים המלוות באשפוז נמצאים רוכבי אופניים בגלאי 

5-14 וילדים הולכי רגל עד גיל 14.

יאיר קורן

הגיעו  ומשתתפות  משתתפים  מאות 
ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון  ביום 
ונפגעי פעולות האיבה, לטקס האזכרה 
בבית  שנערך  ברק  בני  חללי  לזכר 

העלמין פוניבז' בבני ברק.
מ"מ  השנה  הובילו  האזכרה  טקס  את 
רב העיר בני ברק וחבר מועצת הרבנות 
וייס,  שמחה  אליעזר  רבי  הראשית, 
נציג עיריית בני ברק יעקב וידר, נציגי 
צה"ל, יו"ר תנועת אם תרצו, מתן פלג, 
מוסדות  ותלמידי  לבנים'  'יד  נציגת 

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

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

החרדים בבית העלמין בבני ברק.
אחרי  בדיוק  שנה  כחודש,  לפני 

פטירתו של הרב דרקסלר ז"ל, הודיע 
עצמו  על  קיבל  כי  הביטחון  משרד 
לחיילי  רשמי  אזכרה  טקס  לקיים 
אמש  התקיים  והטקס  החרדים,  צה"ל 

בירושלים בנוכחות קהל גדול.
ז"ל  דרקסלר  הרב  של  צוואתו  לאור 
כי תאמר תפילה על קברם של חבריו 
ביקשה  לכתו,  גם אחרי  הזיכרון  ביום 
העליה  תמשך  השנה  גם  כי  משפחתו 

לקברי החללים הקדושים.
בנו, חזי דרקסלר, נשא דברים באירוע 
ואמר: "במשך שנים ארוכות אבא היה 
מגיע לכאן לבדו ביום הזיכרון, מדליק 
חבריו.  של  לזכרם  תפילה  ונושא  נר 
בסופו של דבר פצעי המלחמה הכריעו 
אותו והוא הצטרף אליהם, ואני עומד 
ובטוח  ובשמם,  בשמו  היום  כאן 
להתפלל  לכאן  שבאנו  שמחים  שהם 

נשמתם".
מ"מ  וייס,  שמחה  אליעזר  רבי  הגאון 
רב העיר בני ברק וחבר מועצת הרבנות 
הראשית, אמר: "דקת הדומיה מביאה 
אחדות בין כולנו. אפשר להתפלל בה 
לה', אפשר לזכור את החיילים שנפלו 
שנושאות  משפחותיהם  על  ולחשוב 
זלמן  שלמה  רבי  מרן  הפצע.  את 
לחפש  שבמקום  אמר  זצ"ל  אויערבך 
קברי צדיקים שיגשו להתפלל על קברי 
זוכים  אנחנו  וגם  הקדושים  החללים 

לעלות ולהתפלל על קברם".
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הליכוד הציעו לך לערוק? "זכותם המלאה"
הוא למד בישיבה אך התמרד, היה מועמדו של נתניהו אך עזב את הליכוד, הוביל מאבקים חברתיים לעולי 

אתיופיה אך מתקומם כשנשאל אם הוא נציגם, הוא עלה לכותרות כשנישק את רגלי אמו אך מסרב להתרגש • 
מי אתה חבר הכנסת גדי יברקן? ראיון

ישראל פריי

יברקן  גדי  של  שמו  אחת,  תמונה  בזכות 
בלט מכולם בכותרות של יום השבעת הכנסת. 
בתמונה, נצפה הח"כ הטרי מתכופף לנשק את 
רגלי אמו, מחווה מרגשת שעבורו, כך מסתבר, 
היא שגרה. "אמא לא התרגשה, אני עושה את 
הגעתה  מעצם  נרגשת  הייתה  היא  יום,  יום  זה 
לכנסת. אבל אם כבר זכיתי להיכנס לכנסת עם 
אומר  לי",  הוא  הכבוד   – הורים  כיבוד  מצוות 

יברקן בראיון ל'קו עיתונות'.
ה-33  מהמקום  לכנסת  נכנס   ,37 יברקן, 
חמישיית  מבין  האחרון  לבן',  'כחול  ברשימת 
בתוך  יעלון  בוגי  של  תל"ם  רשימת  נציגי 
המפלגה. הוא עלה מאתיופיה בגיל 8, התיישב 
לעיר  הגיע  ובהמשך  בטבריה  משפחתו  עם 
בשנת  הוביל  בה  רחובות,  הנוכחית,  מגוריו 

2013 רשימה למועצת העיר.
הרבה  לישראל  שלי  העלייה  יום  "בעיניי, 
במובן  לכנסת,  ההשבעה  מיום  מרגש  יותר 
גדל  אתה  הציונות.  של  ועמוק  מזוקק  היותר 
כילד גלותי, מתגעגע לארץ שמעולם לא ראית, 
גם אלה שמתארים לך אותה לא היו שם, זה רגע 

מכונן".
וכשהגעת, פגשת את אותה ארץ אותה דמיינת?

בצבצו  האורות  כל  בלילה,  שנחתנו  "האמת 
כמו זהב, ואני זכרתי שאמרו לנו 'ירושלים של 

לנשק את  היה  אז הדבר הראשון עשיתי  זהב', 
שנישקתי  לי  התברר  בדיעבד  ירושלים,  אדמת 
פיזי,  עניין  לא  זה  אבל  זהב...  של  נתב"ג  את 
גם אם היו פה רק מעברות, עצים ואוהלים, זה 
ידעתי בכלל שיש  לא  אגב,  היה מרגש.  בעיניי 

יהודים לבנים".
הציונית  בישיבה  יברקן  החל  לימודיו  את 
אך  יזרעאל,  שבעמק  יעקב'  'תקוות  דתית 
כעס  בגלל  לדבריו  לעזוב,  בחר  תקופה  אחרי 
על הממסד הדתי. "אני גדלתי בבית יהודי של 
3,000 שנה ואני לא מוכן שאנשים שאני מכיר 
פה יום, יחליטו לי אם אני יהודי שלם או חצי, 
של  בבית  בשר  תאכל  'אל  לי  אומרים  פתאום 
כזאת', התמרדתי  'אל תאכל שחיטה  ההורים', 
ישראל  מקווה  של  חילונית  לפנימייה  והלכתי 

בחולון".
והיה  חברתי  לפעיל  יברקן  הפך  בהמשך, 
מעורב במאבקים רבים, במהלכם אף נעצר על 
ידי המשטרה. הוא כתב ספר 'מתחיל מהתחלה' 
על סיפור עליית וקליטת יהודי אתיופיה והעביר 
הרצאות במוסדות חינוך. בין לבין הוציא תואר 

במשפטים ועבד כמדריך בפנימייה בה למד.
מבורות",  שנובעת  התנגשות  כאן  "יש 
היחס  על  מבטו  נקודת  את  יברקן  ח"כ  שוטח 
בחברה  כאן  נפגשים  "אנחנו  אתיופיה.  לעולי 
תרבותית,  שנשלטת  אירופאית,  מערבית 
כלכלית ופוליטית בידי קבוצה מסוימת. עכשיו, 
שחור  ההגדרה   - שלהם   המושגים  עולם  בכל 
'יום שחור', 'כסף שחור', 'חתול  היא שלילית, 
ואז  יום,  ביום  שלך  המושגים  וכשאלו  שחור', 
של  מודע  התת  "שחור",  באדם  נתקל  אתה 
מהאנשים  וכשחלק  שלילית.  היא  האנשים 
האלה מגיעים בשם המדינה עם סמכות חוקית, 

ההתנגשות הופכת אלימה".
בורות  הופכים  "אנשים  מוסיף:  יברקן 
החרדים  שכל  שיגידו  כמו  זה  למקצוענות. 
לא  זה  הרי  חינם.  ואוכלי  פרזיטים  משתמטים, 
נכון, כמה חרדים יש שעובדים, עושים שירות, 
מונעים  אנשים  לקהילה,  ותורמים  מתנדבים 
מבורות וזו הסכנה האמיתית, כשאתה מנקה את 

הבורות אתה מוציא אזרחים למופת".
התמקדה  החברתית  שפעילותו  למרות 
מתקומם  יברקן  אתיופיה,  עולי  במצוקת 
נציגם  עצמו  רואה  הוא  האם  נשאל  כשהוא 
אתיופיה?  דגל  ראית  לפה  "כשנכנסת  בכנסת. 
השאלה?  מה  אז  האירופי?  בפרלמנט  אנחנו 
הבורות  נכון,  שאמרתי  מה  שכל  מוכיח  אתה 
"בכל  מתקיף.  הוא  מבפנים",  אצלכם  מובנית 
מה שעשיתי עד היום שירתי את מדינת ישראל 
יוצאי  הם  במקרה  המוחלשים.  האזרחים  ואת 
על  הסתכלתי  לא  משם.  אני  ובמקרה  אתיופיה 
זה בצבע, לא באתי על נישה, איאבק למען כל 

המוחלשים".
בנימין  הממשלה  ראש  ערך   ,2008 בשנת 
מול  יברקן.  גדי  עם  עיתונאים  מסיבת  נתניהו 
כמועמדו  יברקן  את  נתניהו  הציג  המצלמות, 
'הליכוד'.  של  בפריימריז  הצעירים  למשבצת 
הוא  בליכוד,  אנונימית  דמות  היה  לא  יברקן 
ובנה על קריירה  היה מעורב עמוקות במפלגה 
לריצת  למרחק,  מגיע  "אני  דרכה.  פוליטית 
הבאה,  או  הזאת  להתמודדות  רק  לא  מרתון, 
של  הצעירה  ההנהגה  את  להוביל  באתי 
הסוף  הצעיר.  המועמד  אז  הבטיח  הליכוד", 
את  עזב  מסוים  ובשלב  נבחר  לא  יברקן  ידוע. 

פעילותו במפלגה.

למה עזבת את הליכוד?
ראש  של  בלשכתו  ויכוחים  בגלל  "עזבתי 
יודע.  לא   – מטעמו  לא  או  מטעמו  המשלה. 
באתי  אני  ממושמע.  מספיק  לא  שאני  חשבו 
את  מכיר  אני  אחד.  אדם  בן  לא  ציבור,  לייצג 
נעורים,  חסד  וזוכר  אותם  אוהב  הליכודניקים, 

אין לי שום בעיה איתם".
מה אתה חושב על נתניהו?

המון  עשה  שהוא  להכחיש  אפשר  "אי 
אבל  ישראל,  ולעם  למדינה  טובים  דברים 
השחיתה  השלטון  כס  על  הממושכת  הישיבה 
דברי  ויסלף  חכמים  עיני  יעוור  'השוחד  אותו, 

צדיקים'".

הוא התקשר לברך על בחירתך לכנסת?
"לא".

את  יעלון  )בוגי(  משה  עזב  תקופה  באותה 
להרפתקה  אליו  הצטרף  ויברקן  'הליכוד' 
פוליטית חדשה בדמות מפלגת תל"ם. כאמור, 
הוא נועל את חמישיית נציגי המפלגה בכנסת, 

מקום 33 בתוך רשימת 'כחול לבן'.
הליכוד  מצד  אשל?  מנתן  פניות  מקבל  אתה 

מנסים לשכנע אותך לערוק לקואליציה?
המכשול,  את  לעקוף  מנסה  משתהה,  יברקן 
המשפטים  את  מוציא  כבד  לחץ  אחרי  ורק 
בשדה  אנחנו  המלאה,  זכותם  "זו  הבאים: 
פוליטי, כולם מדברים עם כולם, כל אחד יכול 
לפנות, אבל אף אחד לא יעבור. כחול לבן היא 
שהם  מה  שיעשו  העתידית,  השלטון  מפלגת 

רוצים – כחול לבן תהיה איתנה".
מציג  לפיד,  יאיר  מפלגתך,  מבכירי  אחד 
אברכים  על  מדבר  הדרך  ועל  לוחמנית  אופוזיציה 
תקציבים  של  'דילים'  על   ,₪  7,800 שמשתכרים 
אתה  אישום,  מכתבי  נתניהו  על  הגנה  תמורת 

מתחבר לסגנון?
לא?  או  עובדות  אלה  כרגע,  שתיארת  "מה 
אדם תיאר מציאות, אנשים רוצים לסלף מציאות 
ואז להגיד שהאמת לא נכונה. נגד נתניהו יש 3 
כתבי אישום והוא עושה הכל כדי להגדיל את 
הממשלה, כדי שכל הקואליציה תצביע על חוק 
לפיד?  בדבריו של  בסדר  לא  אז מה  החסינות, 
בגלל שקוראים לו לפיד זה מקפיץ את כולם?"

בין המאבקים הבולטים שהוביל לפני שנכנס 
 - המשפט  לבית  שהגיש  עתירה  היה  לכנסת 
חברתי  לשוויון  המאבק  מטה  כראש  בתפקידו 
של עולי אתיופיה - לחייב את הממשלה לממש 
את תכנית החומש עליה הכריזה, להשקעת 870 
מיליוני שקלים בקליטת ושילוב העולים. יברקן 
התכנית  עיכוב,  שנות   3 ולאחר  בתביעה  זכה 

יצאה לפועל.
נוסף שהוביל, היה להכרה ב'קייסים'  מאבק 
של הקהילה כמנהיגים רוחניים. מבין הנציגים 
החרדיים בכנסת הוא זוכר לטובה את ח"כ יעקב 

מרגי, שבתפקידו כשר הדתות סייע לו במהלך.
לצד מאבקיו החברתיים ופעילותו הפוליטית 
כלוביסט  קצרה  תקופה  שימש  יברקן  בליכוד, 
הנחשב  קרסני,  בוריס  של  'פוליסי'  בחברת 
ומייצג  בישראל  והוותיק  החזק  ללוביסט 
כראש  שימש  האחרון  בתפקידו  ענק.  לקוחות 

המכינה הקדם-צבאית בארי.
יש  זאת,  ובכל  לך  זרים  לא  הכנסת  מסדרונות 
שלא  שנבחרת,  מאז  המקום  על  שלמדת  משהו 

ידעת קודם?
"כן, למדתי עד כמה המוסד הזה הוא רציני 
ולא שטחי כמו שכולם מסתכלים עליו מבחוץ. 
מנוהלת  הכנסת  ייעוץ,  מקצועיים,  אגפים  יש 
ידי מקצוענים שעושים הכל כדי שלמדינת  על 

ישראל יהיה פרלמנט מעולה". יברקן במסיבת עיתונאים עם נתניהו,  2008. צילום: מתוך יוטיוב

בראיון ל'קו עיתונות'

"אנחנו נפגשים כאן בחברה 
מערבית אירופאית, שנשלטת 

בידי קבוצה מסוימת. בכל 
עולם המושגים שלהם  - 

שחור היא הגדרה שלילית, 'יום 
שחור', 'כסף שחור', 'חתול 

שחור', וכשאלו המושגים 
שלך ביום יום ואז אתה נתקל 

באדם "שחור", התת מודע של 
האנשים היא שלילית. וכשחלק 
מהאנשים האלה מגיעים בשם 

המדינה עם סמכות חוקית, 
ההתנגשות הופכת אלימה"

"אנחנו בשדה פוליטי, כולם 
מדברים עם כולם, כל אחד 

יכול לפנות, אבל אף אחד לא 
יעבור. כחול לבן היא מפלגת 

השלטון העתידית, שיעשו מה 
שהם רוצים – כחול לבן תהיה 

איתנה"

"אנשים הופכים בורות 
למקצוענות. זה כמו שיגידו 
שכל החרדים משתמטים, 
פרזיטים ואוכלי חינם. 
הרי זה לא נכון, כמה 
חרדים יש שעובדים, 
עושים שירות, מתנדבים 
ותורמים לקהילה, אנשים 
מונעים מבורות וזו הסכנה 
האמיתית, כשאתה מנקה 
את הבורות אתה מוציא 
אזרחים למופת"

"

"

"
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פרטים באתר ובפייסבוק הזמינו היום במחירי קדם עונה!

כל הדרכים מובילות 
לשינפלד ברומא!

מלון שרתון גולף 
)בבעלות הילטון רומא(

1/7/19 עד 12/9/19

אפשרות 
לטיולים 
מאורגנים

כששינפלד תיירות, חברת הנופש המובילה בחופשות 
כשרות עושה את חופשת הקיץ ב״שרתון גולף רומא״, 

המלון האידיאלי לנופש וטיולים, 
כולם באים!

Sheraton Golf 3 di Roma

עד שבועותלנרשמיםהנחה לזוג1,000 ₪
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"שמיטה  במצוות  המתבונן 
בעצם,  כי  ויבין  ילמד  ויובל" 
"הסרת  אלא  אינם  הללו,  המצוות 
המצוות  שני  של  הפרטים  בכל  בעלות"! 
הללו אנו רואים, שהתורה מרגילה את האדם 
בפעולות ומעשים לקבוע בליבו ולצייר חזק 
תבל  ומלואה  הארץ  "לה'  כי  במחשבתו, 

ויושבי בה". 
אותנו  מלמדת  ויובל",  "שמיטה  מצוות 
שהאדם ארעי פה, וחבל לו לערוך חשבונות 
גיטין  במסכת  ששנינו  כמו  ארוך!  לטווח 
כשהוליכו  באשמדאי,  מעשה  ע"ב(,  )ס"ח 
בניהו בן יהוידע, שמע בדרך: "ההוא גברא 
דהוה אמר לאושפכא"- אדם שאמר לאומן 
היוצר מעגלים, "עביד לי מסאני לשב שני"- 
שבע  שיחזיקו  מנעלים  לי  ותייצר  עשה 
שנים, "ואחיך"- וצחק אשמדאי... כששאלו 
בניהו בן יהוידע "מאי טעם אחיכת"? מדוע 
שבעה  "ההוא  בתמיהה:  לו  השיב  צחקת? 
יומי לית ליה, מסאני לשב שני בעי"? הוא 
אינו יחיה שבעה ימים ורוצה מנעלים לשבע 
שנים? כי חשבונות של צמיתות ואורך זמן 

אצל אדם, אינם אלא דמיונות!
סיפרה פעם מורה כי באחד הימים לפתע 
שפרצה  בתלמידה  הבחינה  היא   , פתאום 
בבכי באמצע שמונה עשרה. היא אצה אליה, 
ניסתה להרגיע. ליטפה, והיסתה את הקולות 
חברותיה.  של  תפילתן  תופרע  שלא  כדי 

בקושי רב הצליחה.
 , פסיעות  שלוש  התלמידה  משפסעה 
קרה"?  "מה  אותה.  לדובב  המורה  מיהרה 
היא עמדה שפופה, מודאגת. "המורה, כבר 
חודש שבט ויום גשום אחד עדיין לא חווינו. 
יש שדה ושום דבר לא צומח".  לאבא שלי 
אבא  יהיה?  "מה  שוב:  לבכות  החלה  היא 
מודאגים,  המושב  אנשי  כל  מדוכדך,  שלי 

כבר עשינו יום צום ועדין לא נושענו".
'יום  על  לנו  בישרה  כשהמורה  "היום, 
ושמעתי  המצוין,  האוויר  מזג  בזכות  שדה' 
כמה  עד  הבנתי  הבנות,  של  שמחתן  את 
הצרה האמיתית הזו לא מורגשת אצלן בבני 
ברצינות  מתפללת  אני  שרק  הבנתי  ברק. 
כשנים  שנותינו  וברך  מטובך  'ושבענו 

הטובות לברכה' ואז נשבר ליבי".
ותמהה  מהתשובה  נדהמה  המורה 
על  חשבתי  הכל?  בסך  הצרה  זו  לעצמה: 
בחוסר  חיה  הזו  התלמידה  מכל!  הגרוע 

פרופורציות.
התלמידה הרגישה בכך, ואז החלה לתאר 
את משמעותם של עוני ורעב. היא דברה על 
פרנסה במונחים שלא יודעים מאיפה לחשוב 
עגבניות?"  לכם  יהיו  מאיפה  קודם.  עליהם 
שאלה. וכולן ביטלו אותה במהרה - "מחנות 
את  שכחו  שכולן  הסתבר  כמובן".  הירקות 
לבין  הברכה  גשמי  שבין  הטבעי  ההקשר 
השפע המוצע בחנויות. ורק לאחר הסברה, 
הבינו המורה והתלמידות את המצב הנורא 
הפעם  היתה  זו  הגשמים.  עצירת  לנוכח 
על  מתפללות  ד'  בכתה  שילדות  הראשונה 
מוחשית  הכי  הפעם  היתה  גם  זו  הפרנסה. 

שהן הבינו שהפרנסה תלויה בתפילה!
ניסיון השמיטה הוא שורשי ותמידי, הוא 
לא רק לחקלאים ולא רק פעם בשבע שנים. 
הגדול  הניסיון  חובת  ידי  יוצאים  לא  אנו 
הזה רק בחיזוקם של שומרי שביעית, אלא 
אנו צריכים להבין את משמעותה כל הזמן. 
השאלה הכלכלית: "מה נאכל"? לא מקבלת 
ראיות  על  המושתתת  ריאלית  תשובה 
פיננסיות,  זוהי תשובה מעמיקה: "וציוויתי 

ברכתי לכם", מתמטיקה יהודית!!
שואל   ? סיני  הר  אצל  שמיטה  עניין  מה 
כל  התשובה:  גם  וזו  השאלה  זו  אך  רש"י, 
נושא השמיטה, הפרנסה, הברכה וההצלחה 

וגם בשביעית הוא ממי שנתן  בשש השנים 
לאמונה  נדרשים  כולנו  בסיני!   תורה 
תשובה  נאכל?  מה  תאמרו  וכי  ולביטחון. 

תורנית: "וציויתי ברכתי לכם". 
הארץ  כאשר  השישית,  בשנה  דווקא 
דווקא  למנוחה,  וזקוקה  'עייפה'  לכאורה 
אז תנובתה פי שלוש! לשנה שישית ולשנה 
שביעית ולשנה שמינית. כי אין חשבון גשמי 
וחוקיה  טבעיה  וכל  הארץ  שכל  מי  אצל 

וכלליה שלו הם. 
"מאמין  המרתקת:  היהודית  ההגדרה 
ע"א  ל"א  )שבת  וזורע"  העולמים-  בחי 
מאיתנו  הדורש  שילוב  היא  בתוספות(, 
ולומר  לזרוע,  שלא  אפשר  אי  עשייה. 
כל  מבלי  שיקרה  מה  על  סומכים  שאנחנו 
'שש  נאמר:  בפירוש  אלא  מצידנו.  מאמץ 
שנים תזרע שדך' )וגם 'ששת ימים תעבוד'(, 
משמעית  חד  תביעה  זאת:  כל  ולאחר 
היא.  כי הברכה מאת הבורא  ונדע  שנסמוך 
וזהו חבל דק. הולכים אנו לעבודה ובתמורה 
כי  לדעת  עלינו  אך  את המשכורת.   לנו  יש 

הכל מאת הקב"ה .
את  הרואה  הקטנה,  הילדה  של  סיפורה 
לבורא  בדמעות  ובוכה  באדמה  זורע  אביה 

עולמים,  זהו השיעור המאלף גם לנו.
מסופר על שני אנשים מתושבי וולאזי'ן, 
שפרץ סכסוך ביניהם. האחד טען כי מגרש 
פלוני שייך לו, ואילו השני אומר: שלי הוא! 
עורכי  המשפט.  לבית  עד  הגיעו  הדברים 
אפילו  הכרעה,  ללא  אך  התעשרו.  הדין 
משפט  לאור  להוציא  התקשה  העיר  שופט 

צדק. 
כי  ברירה,  הדין  לבעלי  להם  נותרה  לא 
דאתרא  המרא  אצל  תורה  לדין  לגשת  אם 
זי"ע. שמע הגאון את  מוואלוזי'ן  חיים  רבי 
טענותיהם, וניסה לפשר ביניהם. אך הם גילו 
עקשנות גדולה. לא היה שום צד של ויתור 
האחד כלפי השני, והמשפט לא זז ממקומו.

את  הרב  לפתע  שינה  הפלא,  למרבית 
חלקת  את  לראות  "רצוני  ונענה:  גישתו, 
האדמה, עליה אנו דנים. אנא התלוו אלי!". 
הדין,  בעלי  את  התמיה  הרב  של  מבוקשו 
שלא הבינו כלל את התועלת שבדבר. למחרת 
התלוו השניים אל הגאון, ויצאו מחוץ לעיר 
החל  בהגיעם,  האדמה.  חלקת  את  לבדוק 
ולרחבה.  לארכה  הקרקע  את  למדוד  הרב 
לפתע הוא מתכופף ומשתטח ארצה, מקרב 

את אזנו אל האדמה ומאזין למשהו.
משסיים את עבודתו, חזרו כולם העירה, 
מבלי לרדת לעומק המחזה המוזר שהתרחש 
לנגד עיניהם. חיכו כולם להרב, שיחרוץ את 
הגאון  התיישב  הדין,  בית  בחדר  משפטם. 
את  הוא  פתח  סקרן...  והציבור  מקומו,  על 
של  טענותיהם  את  "שמעתי  ואמר:  דבריו 
להכריע,  וניסיתי  בדבר  דנתי  הצדדים,  שני 
אך לא עלתה בידי. החלטתי אפוא, לשמוע 
למי  דעתה,  מה  עצמה".  האדמה  בפי  "מה 

היא שייכת? ".
לשמע המילים הפולחות האלו, לא ציפה 
באולם!  הושלך  הס  כך  ומשום  אחד,  אף 
את  לקלוט  כאפרכסת  אוזניהם  שמו  הכל 
חושבים  אתם  "ומה  הרב.  דברי  המשך 
שהיא  טוענת,  היא  האדמה?  לי  שענתה 
עצמה לא שייכת לאף אחד מבעלי הדינים. 
לריב  להם  לה! מה  שייכים  להיפך, שניהם 
ולהתקוטט, והרי היום - מחר יגיעו אליה". 
הצדדים הבינו את הרמז טוב מאוד.. ומרוב 
בקרקע,  פניהם  את  כבשו  ופחד,  בושה 

והסכימו על אתר להתפשר.
ענין השמיטה, הוא ענין הפרנסה, וברכת 

השפע היא מסיני.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

"והוא יכלכלך"ברוך מרחם על הארץ
ָלֶכם  נֵֹתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹאּו  ִּכי 
ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת לה' )כה, ב( טעמים 
ואחד  השמיטה,  במצות  נאמרו  רבים 
שאדם  כפי  הארץ.  מנוחת   – הוא  מהם 
עובד ששה ימים ונח ביום השביעי, ומצינו זאת גם 
בבהמת ישראל, שאדם מצווה על שביתתה ואסור 
לו להעבידה בשבת )שולחן ערוך סימן רמו סעיף 
)שמות  וחמורך"  שורך  ינוח  "למען  שנאמר:  ג(, 
ואחר  עובד שש שנים  עברי  וכפי שעבד  יב(,  כג, 
כך יוצא לחופשי חינם, למנוחה - כך גם האדמה 

צריכה לנוח אחרי שש שנות עבודה.
כשעבר הרב מפוניבז', רבי יוסף שלמה כהנמן 
"גוט  אמר:  השמיטה,  בשנת  שדות  ליד  זצ"ל, 
שאבעס, ארץ"... ממש כפי שאומרים בשבת לבני 

אדם "שבת שלום"...
אותה,  שנים. חרשו  האדמה עמלה במשך שש 
זרעו בה וקצרו את היבול, ובשנה השביעית צריך 
לתת לה קצת לנוח, להחליף כוחות ולהתרענן.  גם 
החינוך  משרד  חופשה.  שנת  לתת  מקובל  בעולם 
של  שנים  שש  אחרי  שבתון  שנת  למורים  נותן 
לא  הם  מכאן.  למדו  הם  העיקרון  את  עבודה. 

המציאו המצאות חדשות...
הציוויים הללו מלמדים אותנו עד כמה התורה 
רגישה לעבדים, לבעלי חיים, ואפילו לאדמה! יש 
אבנים עם לב אדם! גם באדמה צריך להתחשב! 

גם אותה לא צריך להעביד יתר על המידה!

מרחם על הארץ ועל הבריות...

ה"בן איש חי" )נפלאים מעשיך, מעשה קמ"ז( 
אל  שישי  ביום  שהגיע  מסכן,  עני  אודות  סיפר 
לבקש  כדי  העשירים,  אחד  של  המפואר  ארמונו 
שעשה  והמסכן  ובוץ,  גשמים  היו  בחוץ  נדבה. 
את כל הדרך, נרטב כהוגן. כשנכנס פנימה, לתוך 
עתה  זה  שהשפחות  והמבריק  הממורק  המסדרון 
בכל  ולכלוך  בוץ  של  חותם  הטביע  לנקות,  גמרו 
מה  "תראה  התרגז.  בכך  העשיר שהבחין  מקום.  
עשית!", צעק על העני, "תראה איך הכל מלוכלך 

כאן!".
אני  רואה  ה'  "ברוך  בפקחותו:  העני  לו  ענה 
כעת  הארץ'.  על  מרחם  'ברוך  מקיים  שכבודו 
הבריות'  על  מרחם  'ברוך   - גם  תקיים  בוודאי 
ותרחם גם עלי...". נשאו דבריו חן בעיני העשיר, 

והוא נתן לו נדבה גדולה!
גדולים  כמה  עד  לראות  צריך  אדם  כן,  כי  הנה 
ה'. הקב"ה מתחשב אפילו באדמה, אבנים  רחמי 
וחול, מרחם עליהם ולא מביישם, ואם כך – כמה 
לבייש  שלא  להיזהר  אדם,  בני  על  לרחם  עלינו 

אותם, ולדאוג להם ולכבודם. 
בשנת השמיטה ישנה הזדמנות לחוש ולהרגיש 
את נפש העני.  גם עשיר גדול, בעל שדות תפוחים, 
כמות  לקחת  רשאי  אינו  ענבים,  ומטעי  אגסים 
כמות  מעט,  רק  אלא  לביתו,  פירות  של  גדולה 
הנצרכת לו ולבני ביתו, כדרך שלוקחים העניים מן 
ההפקר. במקביל, יכולים העניים להיכנס לשדותיו 
ולקחת מפירותיו, ואינו יכול למנוע בעדם לעשות 

זאת, כיון שהפירות הפקר.
השנה הזו מרגילה אותו להרגיש את נפש העני. 
כזה,  איך מרגיש אדם במצב  על בשרנו  כשנחוש 
נוכל על ידי כך בשנות הרווחה וההצלחה להפריש 

מכספנו ולתת לעניים הנצרכים.
זוהי רק דוגמא לכל משפטי התורה, שישרים הם 
ובאכפתיות לכל הסובב.  נפלאה  ומלאים בחכמה 
עלינו  כמה  אותנו,  המלמדים  ומצוות  משפטים 
שכן  וכל  דומם,  אפילו  נברא,  כל  בכבוד  להיזהר 
שעלינו להיזהר שלא לבייש בשר ודם שהוא חלק 

אלו-ה ממעל.

ביקורת לחוד והמלצות לחוד

מן  לצאת  אותנו  מלמדת  הקדושה  התורה 
המקום שלנו ולהיכנס למקומו של הזולת, רק כך 
המהרי"ל  כשהתמנה  רגשותיו.  את  לחוש  נוכל 

השוחט  את  בחן  הוא  לרבנות,  זצ"ל  דיסקין 
היטב,  ההלכות  את  ידע  השוחט  בעיירה.  הקבוע 
כיון  יראת השמים שלו  אך המהרי"ל הסתפק על 
אמנם  הוא  משכרים.  משקאות  בשתיית  שהרבה 
התפלל כמו כל יהודי, אבל שוחט צריך להיות ירא 

שמים גדול. 
)שער  תשובה"  "שערי  בספרו  כותב  יונה  רבנו 
לא  לבו  ירא,  איננו  "ואשר  פלא:  דבר  צו(  אות  ג 
את  לכוין  צריך  כי  הסכין,  בבדיקת  לדקדק  יבין 
יבדוק  כי  תראה  הלא  בבדיקתו,  מאד  במאד  לבו 
אדם פעמים שלש ולא ירגיש בפגימה דקה ואחר 
חוש  ובחינת  באחרונה,  לבו  הכין  כי  ימצאנה,  כן 

המשוש כפי כוונת הלב". 
בסכין  יהיה  שלא  מאד  להיזהר  צריך  השוחט 
ציוה  כי הקב"ה  קטן,  אפילו  פגם,  השחיטה שום 
החיתוך,  את  כלל  ירגיש  לא  הבהמה  או  שהעוף 
וכשהסכין חדה וחלקה נעשית השחיטה בלי שום 
לפעמים  הבהמה.  של  הרגשה  שום  ובלי  עיכוב 

נדמה שהסכין חדה, אך יש בה פגם קטן. 
לכן צריך השוחט להעביר את הציפורן בתשומת 
ולעשות  הסכין,  על  פעמים,  ארבע  או  שלוש  לב 
פגם  יש  אם  כי  ביודעו  גדולה,  אחריות  עם  זאת 
נבלה,  או העוף שהוא שוחט הם  בסכין, הבהמה 
והאוכל אותם אוכל נבלות וטרפות!  הפחד גורם 
לו שירגיש, לכן לא שייך לסמוך על שוחט שאין 

בו פחד ויראת שמים. 
יראת  לחוסר  להיות  יכולה  הוכחה  איזו  אך 
מצוות  שומר  שוחט  לפטר  אפשר  אי  שמים? 
 – להחמיר  שרוצה  ומי  מספקת,  סיבה  שיש  בלי 
נמנע הרב מלאכול עופות  כך  שיחמיר על עצמו. 

ובשר במשך זמן רב. 
בשלב מסוים גילו ראשי הקהילה כי הרב נמנע 
השוחט  שמחמת  והבינו  ועוף,  בשר  מאכילת 
הרב  אך  לפטרו,  בקשו  מאכילה.  להתנזר  החליט 
מנע בעדם. מה פתאום לפטר? מה יעשה השוחט? 
הרב  לנו  מייעץ  "ומה  הקהל:  ראשי  החזירו 

לעשות?"
אחרת,  עבודה  לו  "תמצאו  המהרי"ל:  אמר 
אפשר  אי  בה.  לעבוד  מרצונו  שיעבור  ותדאגו 
סתם לפטר. יש לו משפחה ועליו לפרנסה!" טרחו 
לעבוד  לו  ויעצו  באו  אחרת.  עבודה  לו  ומצאו 
הרבה  משתלמת  שהיא  שונה,  בעבודה  לפרנסתו 

יותר, וניתן להרוויח בה יותר כסף". 
עליו  כי  והשיב  דבריהם,  את  השוחט  שמע 
להתייעץ בעניין.  קם והלך אל רב העיר – המהרי"ל 
דיסקין. "רבנו, יש לי שאלה. אני שוחט, ומציעים 
לי כרגע עבודה שאני יכול להרוויח בה יותר. האם 

לעזוב את השחיטה וללכת לעבודה אחרת?"
"מהו הספק?"

מה  יודע  שאינני  חדש,  במפעל  מדובר  "שם 
גם  לו  ויש  ומתפקד,  עובד  הוא  כרגע  עתידו. 
סיכויים טובים להצליח, אבל סוף כל סוף אף אחד 
היא  השחיטה  ואילו  לקרות,  עלול  מה  יודע  אינו 

עסק בטוח".
וחושש  ההוא,  המקום  על  מסתפק  אתה  "אם 
שתעזוב  פתאום  מה  להתקיים,  ימשיך  לא  שמא 
יביאו  עלול להפסיד! בקהילה  ותלך לשם? אתה 
שוחט אחר, ואתה תפסיד את עבודתך!" אמר לו 

הרב.
החלטתו  את  לגבאים  והודיע  השוחט  חזר 
להישאר, כשהוא מנמק: "שאלתי את הרב, והוא 
הגבאים  נדהמו  לשחוט".  להמשיך  לי  הורה 
מתשובת הרב, ומיהרו אליו. "רבנו, והלא מצאנו 

לו עבודה!"
"אך  דיסקין,  המהרי"ל  להם  החזיר  "נכון", 
אותו אדם בא לשאול אותי שאלה, מתוך ביטחון 
'לא  בתורה  כתוב  והלא  לעצמי.  ולא  לו  שאדאג 
תונו איש את עמיתו' )ויקרא כה, יז( – אל תקרא 
אותו,  תונה  אל  כלומר:  'לאמיתו',  אלא  עמיתו 
אלא תהיה אמיתי עם עצמך, לכן עניתי לו את מה 
שלו כדאי לעשות!" )עמוד אש עמוד כ"ז ואילך(. 
ער”ה  עמוד  ח”ב  ויקרא  אחריך”  “משכני  )מתוך 

ואילך, עיין שם סיפורים נוספים בעניין(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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לקח טוב
נתתי לכם

כי

סוד האור
הנפש.  מבנה  גם  קוראים  הנפש  לתורת 
מסודר  שלנו  שהגוף  שכשם  היא  לכך  הסיבה 
התוכנה,  גם  כך  ומדויקת  מופלאה  בצורה 
התוכנית אליה נשמע הגוף מופלאה ומסודרת, 
בצלמנו  אדם  "נעשה  בבראשית  שכתוב  וזהו 

כדמותנו".
מפרש  משלי  ספר  על  בפירושו  המלבי"ם 
משני  בנוי  ובכלל  ביקום  בעולם,  דבר  שכל 
כוחות הנקראים חומר וצורה, כל חומר אם הוא 
אינו מסודר עפ"י תוכנית אין לו משמעות ולא 
תכלית ואין זה יכול להיות כי כידוע כל העולם 
הזה נקרא עולם התיקון ולכן אין כאן מאלומת 
לה  שאין  בריאה  שום  וכוכבים  הרים  ועד  אור 

חשיבות ייחודית ותוכנית ששייכת רק לה.
יקבל  שאם  ויודע  מבין  דעת  בר  אדם  כל 
מגע  ממנה  נחסיר  אבל  יקרה  מכונית  במתנה 
לו  גלגל מכני אחד הרכב אין  חשמלי אחד או 
שהוא  החשמלי  המעגל  האדם  גם  כך  תכלית, 
המוח הינו הבקר העליון שמחובר לכל תא ותא 
מחובר  בגופנו  ותא  תא  כל  שני  מצד  בגופנו, 
תפקודו  על  ללמוד  שניתן  מכאן  למוח  לבקר 
אם  ותאים.  ממוח  שכלולה  כיחידה  האדם  של 
נפענח  גופנו  כל התאים של  את  ונמפה  נעמיק 
מהחומר את סוד הצורה, התוכנה או את שפת 

הנפש שנפח הבורא בכל תא ותא.
כאשר לומדים את תורת הח"ן בעצם לומדים 
ואינה בגלוי  זו שיש הקוראים סוד היות  תורה 
כי אם בנסתר, עוד צריכים אתם לדעת שהמושג 
אור שהינו התוכנה או הצורה של החומר נמצא 

בגלוי ובנסתר בכל תא מגופנו.
בתיקוני זהר מובא הסוד שמלמדנו כיצד ניתן 
 oxygen או  אויר  הזה,  האור  אחר  להתחקות 
והראב"ד  יו"ד  אור  של  נוטריקון  הינה  בלעז 
הינו  שיו"ד  פעמים  כמה  כותב  יצירה  בספר 
האטום והוא ראשית כל, אחרית כל, נמצא בכל 

ונעלם מכל.
מהתבוננות ביוכימית אנו רואים שהאויר ה–

oxygen נמצא בכל תא ותא כמו כן הסוכרים, 
זהו המופע החומרי של האור מצד שני החיכוך 
בלשון  או  אור  יוצרים  החומר  חלקי  של 
מטענים  בעל  אלקטרוסטטי  חשמל  מקצועית 
משתנה  אותם  משנים  וכאשר  לשינוי  שניתנים 

מבנה החומר גם כן.
המופיעה  אלכימיה  זו  לחכמה  קראו  פעם 
במשנה ובגמרא ובכל הספרים שנכתבו מאוחר 

יותר.
אדם  לבני  שגלויים  רוחניים  כללים  ישנם 
והם חלק משפת הנפש הכללית הנקראים עשר 
יום  כל  בו  משתמשים  אנו  זה  מושג  ספירות. 
כעת בימי ספירת העומר באומרנו את ה – "יהי 
רצון" בסוף הברכה. העשר ספירות מתחלקות 
שלש  של  קבוצות  שלש  שהן  נקודות  לעשר 

ונקודה אחת מרכזית.
זה הינו  הציור הנפוץ בעולם המבטא מבנה 
הטעם  כאין  הנראות  עליונות  ספירות  שלש 
משולש  של  במנח  נקודות  שלש  שהן  סגולתא 

של  קבוצות  שתי  ועוד  למעלה,  קודקוד  עם 
שלש נקודות שנראות כמו הניקוד סגול שהוא 
נקודה אחת  משולש עם בסיס למעלה ולבסוף 

ששמה מלכות.
ליצור  היא  אלו  נקודות  תשע  של  תכליתן 
שכתוב  וזהו  המלכות  שהינו  בחומר  צורה 

"ומלכותו בכל משלה".
ובכן  תשאלו,  הנפש  ולתורת  זה  למידע  מה 
אותן ספירות מייצגות כוחות מסוימים בבריאה 
שיוצאים מאור האין סוף וסופם להגיע למרכז 
היקום כדור הארץ דרך הכוכבים לתכנן ולכנת 
את המציאות הגשמית כאן. מהלך זה נקרא אור 
ישר, ומן המלכות מהחומר משתחרר אור שנע 
בחזרה ליקום וממנו לאין סוף ונקרא אור חוזר.

שאלה  על  עונה  אתכם  ששיתפתי  זו  חכמה 
טורדנית עתיקת יומין והיא אם הכל צפון )ידוע 
מראש( כיצד הרשות נתונה ואם הרשות נתונה 
שיטחי  במבט  צפון.  הכל  כיצד  בחירה(  )זכות 
נראה שיש חלילה וחס סתירה שאינה מתיישבת 
בציר  תלויה  הנכונה  התשובה  אך  זו  באמירה 
חלל  שהינו  בעולם  חיים  ואנו  היות  הזמן. 
מתוזמן, כלומר על ציר הזמן ישנן עתים, פעם 
אור ישר, שדר או צופן מהאין סוף אלינו, ופעם 
הרשות נתונה הארה מהחומר חזרה לאין סוף. 
מכוח חכמה זו ניתן להבין את כוחה של תפילה, 
כמו שכתוב צדיק גוזר והקב"ה מקיים זהו מצב 
של אור חוזר וישנם מצבים של "ויאמר א-להים 

י-הי אור וי-הי אור".
לכן הבנה זו מאפשרת לאדם לחיות בשלום 
נדרש  שבו  זמן  שישנו  משום  וזאת  עצמו  עם 
ממך מאמץ או מעשה וישנו זמן שאתה רק כלי 

שמקבל נסיון שעליך לעבור.
עיתים  כ"ח  שישנם  קבע  המלך  שלמה 
והראב"ד בספר יצירה מחלק את העיתים לשבע 

ספירות ותמורתן ואלו הן:

אם האדם יודע את שפת הנפש הוא גם יודע 
להפך תמורות מקוטביות אחת לשניה.

לים  מעבר  לא  וגם  בשמים  איננה  זו  חכמה 
כי אם מאחורי כריכת ספרים בנושא כפי שכבר 

כתבנו וניתן להשיג ב"סתרי חיים".
ובשם  בשמי  העיר  לקול  להודות  עלי  שוב 
המכובדת  הבמה  על  זה  מדור  אחר  העוקבים 
שנותנים לנו להציג הדברים שהם בכל דור ודור 

סוד החיים.
בברכה "סתרי חיים"

07-33-38-38-48

איוולתחסדחכמה 

עוניגבורהעושר

שממה תפארתזרע

מותנצחחיים

עבדותהוד ממשלה

מלחמהיסודשלום

כיעורמלכותחן

מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

יותר עמודים « יותר כותבים « יותר תוכן « 
יותר מאמרים « יותר כתבות « יותר סיפורים 

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....

מגש משפחתי גדול 30 ש"ח
 כמו כן תפריט איטלקי רחב

ז'בוטינסקי 92, בני ברק 10:00-24:00
מוצ"ש משעה אחרי שבת עד 1:00 בלילה 
להזמנות:03-6704444

משלוח חינם מעל-70 ש"ח 



052-710-222-8 | 050-333-222-8

הקדימו הזמנותיכם!

רמי השכרת רכב
מהחברות המובילות

להצעת מחיר  מוזלת התקשרו:

מבצעים מיוחדים לעונת הקיץ ללא תוספת עונה.
במחיר הכי זול!
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"

"

לאישה

טיפים

אירועי  במאות  מד"א  צוותי  מטפלים  שנה,  מדי 
המים  ובמאגרי  בבריכות  הרחצה,  בחופי  טביעה 
הקודמת  הרחצה  עונת  במהלך  בארץ.  השונים 
העניקו כוחות מד"א טיפול רפואי ל- 257 בני אדם 
פונו   6 למוות,  שטבעו   72 מהם:  מהמים,  שנמשו 
 6 החייאה,  לפעולות  שנזקקו  לאחר  אנוש  במצב 
מצבם קשה, 19 במצב בינוני ו- 154 פונו במצב קל. 
140 ממקרי הטביעה התרחשו בחופי הים התיכון, 9 
בחופי ים המלח, 7 בחופי הכנרת, 6 בחופי אילת, 37 
בנהר   4 פרטיות,  בבריכות   24 ו-  ציבוריות  בבריכות 
 1 ו-  בירדנית   1 בסחנה,   2 הירקון,  בנחל   2 הירדן, 

בנחל פרת.

בישראל סה"כ 348 ק"מ של רצועת חופים ועל מנת 
בעונה  גם  הטביעה  באירועי  הנפגעים  את  לצמצם 
לטיפול  מיוחדת  בהערכות  מד"א  נערך  הנוכחית, 
מלא  תיאום  תוך  הרחצה,  בחופי  חיים  מציל  רפואי 
מד"א  כוחות  כן,  כמו  הארץ.  ברחבי  הרשויות  עם 
 4X4 רכבי  עם  החוף  בערי  מד"א  בתחנות  ערוכים 
המותאמים לחופי הים וכלי רכב נוספים בהם הימ-
בולנס, אופנוע ים ייחודי שמופעל בשיתוף המועצה 
האזורית עמק הירדן ע"י חובשי מד"א בכנרת וכולל 
מכשירי החייאה, ציוד חבישה ועוד. בנוסף, מפרסם 
הרחצה,  בחופי  לבילוי  בטיחות  המלצות  מד"א 

הבריכות ומאגרי המים הטבעיים ברחבי הארץ. 

כללי זהירות בחוף הים ובבריכות: 
• יש לרחוץ רק בחופים ובבריכות מוכרזים הנמצאים 
בפיקוח מציל ובזמן שיש בהם שירותי הצלה. במידה 
המציל  של  הפעילות  שעות  לאחר  מגיע  והמתרחץ 

בחוף או בבריכה - אין להיכנס למים!

• אין לאפשר לתינוקות וילדים להישאר אף לא לרגע 
מים!   למקורות  סמוך  אחראי  מבוגר  השגחת  ללא 

לעולם לא לנתק מגע או קשר עין!

מועדת  אוכלוסייה  הם   5 גיל  עד  וילדים  תינוקות   •
וגדול  כבד  הראש  בו  גופם,  מבנה  עקב  לטביעה. 
ולכן  יותר  גבוה  גופם  משקל  מרכז  לגוף,  יחסית 
מי  תוך  אל  קדימה  כשראשם  להתהפך  עלולים  הם 
הבריכה, הים, הגיגית, האמבטיה וכו'. ילדים גם אינם 
מבינים את מהות הסכנה ואינם יודעים להיזהר. על 
מקורות  ליד  אליהם  צמודה  בשמירה  החשיבות  כן, 

מים משמעותית מאוד.
 

תחושה  מקנים  ודומיהם  ים  גלגלי  מצופים,   •
אינם  אלה  שפריטים  זכרו  בטחון.  של  מוטעית 
הטביעה  סכנות  מפני  לילד  מלאה  הגנה  מעניקים 
כשהם  גם  ילדים  על  לשמור  להקפיד  חשוב  כן  ועל 

מצוידים בפריטים אלה.

מספיקות  בודדים.  רגעים  תוך  מתרחשת  טביעה   •
מלאה,  לב  תשומת  חוסר  של  מאוד  מעטות  דקות 
יש להישאר כל העת בטווח  בהן הילד עלול לטבוע. 
במידה  בהם.  רק  ולהתרכז  שבמים  מהילדים  יד 
ונכנסתם למים עם מספר ילדים, אנא דאגו למבוגר 

אחראי שישהה לצדם.

אסורה  אלכוהול  השפעת  תחת  בים  הרחצה   •
ומסוכנת בהחלט.

• אחת הסיבות העיקריות לטביעה בים התיכון היא 
)מערבולות(.  חוזר"  ב"זרם  השוחה  של  הילכדות 
וניתן  הגלים  אזורי  בין  שקיימים  בזרמים  מדובר 
לזהותם כשרואים ים גלי ולא שקט, צבע מים שונה 
אצות  של  סחף  או  הרב  העומק  בגלל  מסביבתו 
"זרם  האחר  ובשמו  חוזר"  ל"זרם  שנקלע  מי  וחול. 
סחף" ומנסה לשחות כנגד הזרם חזרה לחוף, עלול 
לכלות את כוחותיו, להתעייף ובסופו של דבר לטבוע.  
היא  המסוכן  מהמצב  להיחלץ  האחת  האפשרות 
אותך  ייקחו  שהמים  עד  לחכות  לזרם,  להתנגד  לא 
שחייה  ויאפשר  ייחלש  הזרם  הים.  לתוך  החוצה 
החוף.  אל  הגלים  עם  וחזרה  לצד  יחסית  בקלות 
מי  יותר,  חזקים  לשחיינים  היא  האחרת  האפשרות 
ליציאה  עד  לזרם  מעלות   90 לשחות  יכול  שנלכד 
זרם  החוף.  אל  לשוב  הגלים  ובעזרת  שלו  מהטווח 
למי  העיקריים  הטביעה  מגורמי  אחד  הוא  הסחף 
עלול  מנוסה  שחיין  גם  אך  בשחייה  מנוסה  שאינו 

להילכד בזרם חזק ולהסתכן בטביעה.

• ניסיונות לחלץ אנשים שנלכדו ב"זרם סחף" עלול 
את  לו  שאין  מנוסה  לא  למסייע  גם  מסוכן.  להיות 
נכון.  הדברים  את  לבצע  כיצד  הידע  ואת  ההכשרה 
ישנם מקרים בהם מי שמנסה לסייע טובע בעצמו, 
עם  רק  ולהיכנס  לעשות  מה  קודם  להבין  חשוב  לכן 

אמצעי הצפה כמו גלגל או מצוף.

שימו  המציל.  של  העין  בטווח  תמיד  להישאר  יש   •
לב - אם אינכם רואים את המציל, גם הוא כנראה לא 

רואה אתכם ואתם עלולים להימצא בסכנה.

לשחק  אין  מסוכנים.  ממשחקים  להימנע  יש   •
"משחקי הטבעה" במים, אין לקפוץ על מי שנמצא 
במים ואין לקפוץ ראש במים רדודים מחשש לפגיעה 
מסביב  לרוץ  אין  בנוסף,  ובראש.  השדרה  בעמוד 

לשפת הבריכה, מחשש להחלקה ופציעה.
דע את יכולותיך. שחה תמיד במים שהם בשליטתך, 
אל תגיע לאפיסת כוחות. אם חבריך שוחים למרחק 
תצטרף!  אל   - ומסוגל  רגיל  שאתה  ממה  רב 
אם  בשחייה.  חזרה  הדרך  את  תמיד  בחשבון  קח 

התעייפת, צא מהמים, שתה ונוח במקום מוצל.

חשוב מאוד להקפיד לא להיכנס למים בזמן של   •
גורמות  הרוחות  צהריים.  בשעות  חזקות  רוחות 
הזו  התופעה  בכנרת  הים.  אל  פנימה  להיסחפות 
שינוי  ישנו  הצהריים  כשבשעות  במיוחד  בולטת 

במשטר הרוחות.

במים  נוחות  אי  של  למצב  שנקלעים  במקרה   •
לא  רוח,  קור  על  לשמור  חשוב  לטבוע  ועלולים 
לאותת  וכן  כוחות  לאבד  לא  מנת  על  להשתולל 

לעזרה.

פליקס לוטן פאראמדיק בכיר במד"א, מדריך צלילה 
מתחת  נעדרים  איתור  צוותי  שמאמן  בהכשרתו 
לחופש,  נהדרת  תקופה  היא  הקיץ  "תקופה  למים: 
זאת,  עם  יחד  שונים.  מים  במקורות  ובילוי  מנוחה 
עלתה  אחראית  ולא  זהירה  לא  התנהגות  פעם  לא 
בחיי אדם ובאירועים שהיה ניתן למנוע. חשוב מאוד 
להקפיד על כללי בטיחות במים. המים יודעים להיות 
בכבוד  אליהם  להתייחס  צריך  אך  ונפלא  נהדר  חבר 

ובזהירות".

בבריכות פרטיות:
• אין להשאיר פעוטות וילדים בקרבת מקורות מים 
בשניות  להחליק  עלול  פעוט  צמודה.  השגחה  ללא 
ראש  חבלת  שכן  במיוחד,  קשה  תהיה  בו  והפגיעה 
מנפילה שכזו עלולה לגרום לנזק משמעותי. כאמור, 

אין לנתק מגע או קשר עין.

במידה  הבריכה  לכיוון  מעבר  כל  ולסגור  לגדר  יש   •
ואין באזור מבוגר שיוכל להשגיח על פעוטות וילדים.

• מומלץ להוריד את יישומון 'מד"א שלי' דרכו ניתן 
והפאראמדיקים  החובשים  עם  ישיר  קשר  ליצור 
יזהה  המוקד  ותורן  מד"א  של   101 החירום  במוקד 
באופן אוטומטי את מיקומו של המתקשר, גם בחופי 
אחד  כל  הטיולים.  ובמסלולי  המרוחקים  הרחצה 
חיוני  רפואי  מידע  מועד  מבעוד  לישומון  להזין  יוכל 
לתרופות,  רגישות  אלרגיות,  כרוניות,  מחלות  כמו 
היישומון  ועוד.  אחרון  מחלה  סיכום  אק"ג,  תרשים 
מאפשר לאוכלוסיית כבדי שמיעה וכבדי דיבור לציין 
יופיע  זאת כחלק מהמידע הרפואי, מידע חשוב זה 

השליטה  במערכת  המוקד  לתורן  מידיית 
שמיעה  לכבד  ויאפשר  מד"א  של  והבקרה 
חירום  במקרה  מד"א  צוותי  את  להזעיק 
החובשים  עם  צ'ט  שיחת  באמצעות 

והפאראמדיקים שבמוקד.  

השילוב  הוא  העיצוב  בעולם  הבולטים  הטרנדים  אחד 
שחור  הקונטרסטים  הצבעים  של  הנצחי  זמני,  העל 
מאוד  וחללים  דרמטיות  שיוצרת  קלאסיקה  זוהי  ולבן. 
אלגנטים עם אמירה נחרצת. לדברי בתיה מורנו, מנהלת 
תחום רכש קרמיקה בחברת אלוני:  "נוכל לראות העונה 
שימוש באריחים בהדפסה דיגיטלית בשחור לבן, אריחים 
וכו'  אומנותיים  גאומטריים,  גרפים,  באיורים  מעוטרים 
הן לחיפוי והן לריצוף. הסדרות החדשות מציעות מגוון 
לרצף  וניתן  ולבן  שחור  המשלבים  ודוגמאות  צורות 
באמצעותה משטח אחד ואחיד מאותה דוגמא, כמו גם 
לעשות מיקס ולשלב כמה דוגמאות ליצירת עניין ועומק. 

האריחים מוסיפים עניין בכל חללי הבית ." 

אדריכלים  קשרי  תחום  מנהלת  אגסי,  ענת  המעצבת 
בחברת אלוני מנדבת טיפים לעיצוב בשחור לבן: 

עוצמתי,  קר,  דרמטי,  הוא  שחור  הצבעים-  את  הבינו 
לבן  ומואר.  פשוט  נקי,  טהור,  הוא  לבן  ויוקרתי.  קודר 
מחזיר אור וכך מגדיל את החלל, שחור "בולע" אור ועלול 
תקרה  לכם  אין  אם  לכן,  קטן.  חלל  של  תחושה  ליצור 
גבוהה או בית גדול במיוחד, כדאי שתבחרו בלבן כצבע 
בסיס לקירות ולריצוף ובשחור לצבע הריהוט והאביזרים.

והמשיכו  שלכם  הסגנון  בהגדרת  התחילו  סגנון-  בחרו 
בשחור  עיצוב  מתאימות  קומבינציות  לבניית  משם 
או  הבארוק  בסגנון  דרמטי  למראה  להוביל  יכול  לבן   -
למראה מינימליסטי, נקי ומודרני –אפשר גם לשלב בין 

הסגנונות.

יבלע  בשחור  פריטים  של  עומס   - איזון   על  הקפידו 
לבן  עודף  קודרת.  למאורה  החדר  את  ויהפוך  האור  את 
יצור מראה ערום. רצוי להשתמש בשילובי השחור והלבן 

במינונים מדויקים ומחושבים.

או  טקסטיל  אקססוריז,  רהיטים,   - צבע  של  נגיעות 
כתמי צבע יבלטו במיוחד על רקע חדר המעוצב בשחור-

לבן. שלבו צבעוניות וצרו אווירה צעירה ומלאת אנרגיה. 
אם משתמשים באריחים המשלבים את הצבעים שחור 
וינטאג' רצוי לשלב עם  ולבן על קיר - להשלמת מראה 

רצפת פרקט אגוז.

המדריך לעונת רחצה בטוחה
בעונת הרחצה 2018 שבעים ושניים בני אדם טבעו למוות • עם פתיחת עונת הרחצה הנחיות 

לשמירה על בטיחות במהלך השהות בים ובבריכה • מד"א קורא לציבור לרחוץ רק בחופים מוכרזים, 
להישמע להוראות המצילים ולהזעיק עזרה בכל צורך רפואי 

טיפים לעיצוב נכון 
בשחור לבן 

"

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

"
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מאוחדת: הרב משה ברים 
מונה למנהל מגזר חרדי ארצי

'מכבי' השתתפה בכנס היסוד 
של שכונת אחיסמך

מנכ"לית מאוחדת גב' רגב-רוזנברג בירכה על המינוי: "למשה ברים ותק 
של מעל חצי יובל במאוחדת, בתפקידי ניהול בכירים, והוא השיג תוצאות 
מצוינות. אין לי ספק שהוא ימשיך בעשייה הענפה למען הציבור שמונה 

עשרות אחוזים מכלל לקוחותינו"
הילה פלח

אחיזתה  את  להעמיק  ממשיכה  מאוחדת 
להוביל  וממשיכה  החרדי  הציבור  בקרב 
מונה  באחרונה  ובשירות.  הלקוחות  במספר 
ארצי  חרדי  מגזר  למנהל  ברים,  משה  הרב 
והשיווק,  השרות  חטיבת  תחת   , במאוחדת 
בשירותי  גדולה  מהפכה  שחולל  לאחר  זאת 
האחרון  בתפקידו  ירושלים  במחוז  מאוחדת 

כמנהל השיווק המחוזי. 
ברים  משה  הרב  אמר  לתפקיד  מינויו  עם 
"כחצי יובל שנים שהיה לי את הזכות לשרת 
גם  ירושלים.  במחוז  מאוחדת  לקוחות  את 
מנת  על  לפעול  בכוונתי  החדש  בתפקידי 
שלקוחות מאוחדת בציבור החרדי יקבלו את 
הציבור  שזכות  ומקווה  ביותר  הטוב  השרות 

תסייע לי ונזכה לסייעתא דשמיא".
רגב-רוזנברג  סיגל  גב'  מאוחדת  מנכ"לית 
בירכה על המינוי ואמרה "למשה ברים ותק 
של מעל חצי יובל במאוחדת, בתפקידי ניהול 
בכירים, כמנהל מרפאות מאוחדת בעיר ביתר 
ביותר  הגדול  במחוז  שיווק  כמנהל  ואח''כ 
תוצאות  השיג  והוא  ירושלים  שהוא  שלנו 
הדקים  הניואנסים  את  מכיר  ברים  מצוינות. 
על  שמחה  אני  ביותר,  הקטנות  והרגישויות 
שמטפל  המערך  בראש  לעמוד  שלו  המינוי 
ימשיך  שהוא  ספק  לי  ואין  החרדי,  במגזר 

בעשייה הענפה למען הציבור שמונה עשרות 
מאמינים  אנחנו  לקוחותינו.  מכלל  אחוזים 
שהיכרות אמיתית מגיעה מהשטח, מהאנשים 
מקומות  ישנם  אם  היעד.  קהל  את  שחיים 
מאוחדת  החרדי,  המגזר  את  להכיר  שלמדו 

למדה להיות חלק ממנו".
השיווק  כמנהל  האחרון  בתפקידו  כאמור, 
שותף  ברים  הרב  היה  ירושלים  במחוז 
בירושלים.  מאוחדת  שחוללה  למהפכה 
מספר  עם  בירושלים  מובילה  מאוחדת 
לקוחות הגבוה ביותר מהמגזר החרדי. לדברי 
מהמגזר  תושבים  אלף   350 "מעל  ברים 
החרדי נמנים על לקוחותינו במחוז ירושלים 
בלבד. כך אנחנו מובילים גם בשאר הריכוזים 
החרדיים כמו מודיעין עילית, אלעד, אשדוד 
מחוברים  להיות  יודעים  במאוחדת  ועוד. 
את  ולמלא  להן  להקשיב  הקהילות,  לכל 
עובדים  אנחנו  שמתאפשר.  ככל  צרכיהן 
בצמוד למובילי דעה במגזר החרדי ופועלים 
מפעילים  אנו  ישראל  גדולי  עם  בתיאום 
מקצועיים  צוותים  של  משמעותי  מערך 
מהשורה  ורופאים  אחיות  מהמזכירות,  החל 
הראשונה וכן מנהלי קשרי לקוחות העומדים 
של  התפיסה  עת.  בכל  הציבור  לשירות 
מאוחדת שמייחדת אותה מכל האחרים, היא 
הפעלת אנשים מתוך המגזר, ומבלי להתפשר 
יש  המגזר  מתוך  לאנשים  המקצועיות.  על 

יכולת עמוקה יותר להבין את הרגישויות".

הילה פלח

בהשתתפות מאות תושבי שכונת 'גני איילון 
- אחיסמך' בלוד, העתידים לחנוך את ביתם 
בשכונה בשבועות ובחודשים הקרובים, נערך 
השבוע בבני ברק כנס יסוד לשכונה החדשה. 
למפעליו  התושבים  נחשפו  הערב  במהלך 
ולאחיסמך'  'לעזר  ארגון  של  הענפים 
התושבים  השכונה.   תושבי  לרווחת  הפועל 
הקהילה  ונציגי  חברי  עם  היכרות  ערכו 
השונים  לשירותים  ונחשפו  השכונה,  ורבני 
בשכונה החדשה – בהם גם שירותי הבריאות 
בריאות',  שירותי  'מכבי  של  המתקדמים 
שעתידה להקים מרכז רפואי מתקדם בשכונה 
הצעירה. בכינוס השתתפו מנהלת מרחב לוד 
מזרחי,  מלי  הגב'  בריאות,  שירותי  במכבי 
סגניתה הגב' חנה עזרא ומנהלת משרד מכבי 

במודיעין עילית הגב' חיה גרוס.
מנחה המעמד - משגיח ישיבת בית מתיתיהו,  
הגה"צ רבי יהושע רביץ, נשא דברי פתיחה. 
במידת  הרבה  המעלה  את  שיבח  בדבריו, 
ממחולל  החל  הנכרת  המופלאה,  החסד 
דרך  לרפו"ש  רוטשילד  מיכה  הרב  הרעיון 
פוגל,  אהרון  הרב  הועד  חברי  היזמים, 
וכל  ברונר  שלמה  הרב  הבלין,  אליהו  הרב 
למאות  הודה  עוד  והמסייעים.  העוזרים 
התושבים שהשתתפו בכינוס, ולרבני השכונה 
מר  העיר,  לראש  הודה  בנוסף,  והקהילות. 
יאיר רביבו ועוזרו ר' בני סיתאלכיל על סיועם 
החדשה  השכונה  להקמת  ורגישותם  הרב 
בתוככי העיר לוד, לנציג ש"ס בעירייה, הרב 
וח"כ  אשר,  יעקב  הרב  לח"כ  אסולין,  מאיר 
הרב משה גפני, על התמיכה הרבה שהעניקו 
בכל  ועזרתם  האחרונות,  בשנים  לרוכשים 

הקשור לקיצור ההליכים הבירוקרטיים.
צבי  שבח  רבי  הגאון  דברים  נשא  לאחריו, 

את  רבה  בהתרגשות  ציין  אשר  רוזנבלט, 
השמחה על חנוכת השכונה, ואמר : "מרגש 
ההולך  האיכותי,  הציבור  את  לראות  מאד 
להקים מקום תורה חדש, שבסייעתא דשמיא 
תורה  בני  של  החרדים  למקומות  יצטרף 

שהתפתחו בהצלחה". 
חזקיהו  רבי  הגאון  דברים  נשא  מכן  לאחר 
שייתן  רצון  "יהי  שאמר  ברוידא,   אברהם 
ה' בינינו אחווה, בריאות ושלום כדי שנוכל 
למסור בע"ה את נפשנו למען הקהילה וטיפוח 
השכונה. במעמד זה, ארצה להודות להנהלת 
'מכבי שירותי בריאות' על ההובלה שלהם גם 
המרכז  להקמת  הרב  פועלה  ועל  באחיסמך, 
הרפואי הראשון השכונה. ידוע כי 'אסור לגור 
בעיר שאין בה רופא', ותודות ל'מכבי', זכינו 

לחנוך את השכונה באופן מושלם". 
מנהל השיווק של מכבי למגזר החרדי, הרב 
משה שלזינגר, סקר את השירותים הרפואיים 
שיינתנו בעז"ה במרכז הרפואי החדש ואמר: 
הראשונים  להיות  ל'מכבי'  גדול  "כבוד 
בשכונת  הראשון  הרפואי  המרכז  בהקמת 
לצמיחה  זוכה  'מכבי'  קבוצת  אחיסמך. 
חיובית במספר המבוטחים בכל הארץ בכלל, 
ובריכוזים החרדיים בפרט, כבר מספר שנים 
להמשיך  'מכבי'  מחויבת  ככזו,  ברציפות. 
שלנו,  הרפואיים  השירותים  את  ולעבות 
ורגישות.  שירותיות  מקצועיות,  במומחיות, 
כל זאת, בהלימה מלאה לצרכי המגזר החרדי 
ובשיתוף פעולה הדוק עם רבנים ומורי הוראה 
באחיסמך.  ואף   , החרדיים  הריכוזים  בכל 
לאמון  זוכה  'מכבי'  כי  פלא  אין  זאת,  לאור 
יוצא דופן של המגזר החרדי, הבא לידי ביטוי 
בשיעור נאמנות גבוה במיוחד במגזר". הרב 
משה שלזינגר הוסיף והודה לראש העיר מר 
יאיר רביבו וח"כ הרב יעקב אשר על עמידתם 

המסורה לימין השכונה.
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - בעלי חיים - עופות

איה, וגוזל, עיט, אפרחים, ודרור, ערב, האנפה, והדיה, צפור, הדוכיפת, ותכיים, קאת, הינשוף, חסידה, קפד, הכוס, יונה, 
שלו, העטלף, לילית, תר, הפרס, נץ, בת היענה, השחף, נשר, התחמס, עוף

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

ישרישאוהנמאאנתהגא
תאצסנדיגפהינשופשד

סשפתראאושישקתשריט

תאוושלעחיראתהגסיא
תדראזקפדשתסנדאעדה

אמאואתיונהשיואגענ

תאגניתדצנתתגכנטמע

תואבאהסנמנראילשיי

שתראישהסדיתשפישיה

דעתדאתיוסגחנתלאכת

סנהיחאלתשוארסינתב

תוימאשיאנאכתפתשוא

תחסידהפנאהאהתאאנת

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. השוקד על דבר וטורח להשיגו סופו שישיגנו.  "יגעתי ולא  ___  אל תאמן" 
)מגילה ו:(

7. כנוי לרקיע השביעי משבעת הרקיעים שבאגדה.  "שבעה ואלו הן וילון רקיע 
שחקים זבול מעון מכון  ____" )חגיגה יב:(

8. מתפרץ ונלחם בשלטון, מתקומם נגד הממונה  עליו או נגד משהו מקובל.  
"ההוא גברא  ___  במלכות הוה" )סנהדרין מט.(

9. רשע, רשעה, מעשה שלילי.  "דרשו טוב ואל- ___  למען תחיו" )עמוס ה יד( 
)בהיפוך אותיות(

10. אבן יקרה. "יש בכרכי הים ו__ שמה")מגילה יב.(
11. רשום את שתי האותיות שסכום ערכן הגימטרי הוא: 430 – מימין לשמאל.

12. צמח הגדל כתבואת קיץ. מזרעיו מפיקים שמן המשמש למזון. "הארז והדחן 
והפרגין וה___" )שביעית ב ז(

15. כנוי להרים גבוהים ביותר.  "הררי  ___"  )חבקוק ג ו( )בהיפוך אותיות(
16. ענף ירוק וצעיר בצמחים שונים.  "____  זרדים" )שביעית ז ה( )בלשון 

יחיד( )לא בלשון סמיכות(
17. רשום את שתי האותיות שסכום ערכן הגימטרי הוא: 105 – מימין לשמאל.

18. מעורר פליאה.  "___  הצדיקים ואחר כך מגלה להם" )רש"י בראשית כב ב(

1. בו במקום.  "באותו  ____" )תוספות ברכות מד.(
2. קשר עראי, קשר שאפשר להתירו. "רבי מאיר אומר: ___   ____ - טהורות" 

)כלים כו ד(
3. שבח למי שמצטיין בטוב –ליבו, בהכנסת אורחים,     ברחמים וכדומה.  "מזרעו של  

____  אבינו" )ביצה לב:(
4. מרתף,מחסן תת-קרקעי לאצור בו תבואה או חביות יין. "התוקע לתוך הבור או 

לתוך ה___" )ראש-השנה ג ז( )בהיפוך אותיות(
5. קיצור המילים: תענית יחיד.  )בהיפוך אותיות(

6. עופרת, מתכת כבדה, אפורה ורכה. "מביא סילון של חרס או של  ___" )מקואות 
ו ח(

9. דיבה, האשמה בדבר שאין לו יסוד.
11. שלמות, חוסר-מום.  "____  וזכרות בבהמה ואין  ___  וזכרות בעופות" 

)קידושין כד:(
13. משמות ירושלים. "ומלכי-צדק מלך  ___")בראשית יד יח(

14. הוא השמיע לתומו דברים שבדרך-מקרה נתקיימו במילואם.  "__ ואינו יודע 
מה __")רש"י בראשית מה יח()בכתיב חסר(

15. באופן שהוא נעשה כאבק. "שלא היו טוחנות  ____  אלא עבה" )רש"י מנחות 
סו.(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com





רוטב 'מעולה' לטעם מעולה
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שני עד שישימבצעים בימי 
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|  10 מאירות  פנים  ירושלים:   |   04-9419465  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  04-9040905 חסידים.  כפר  א.ת  רכסים:   |  04-6899718  .9
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בנתיב זההחסדחמישישי

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

קמח חיטה מלאלחמית 
80%/100%/לחלות

חמישיית טישורביעיית טונה  נקניקיות/
שניצל תירס 1-920 ק"ג 

1 ק"גאסם
רובינפלד

במים/בשמן צמחי/קנולה
'מעולה'

קוד: 48203
1.75 ק"ג

טבעול

179017903990790
ליח' למארז

790
ליח'

נאפה
לאחר 
הפסח

16-17
י"א-י"ב באייר

גביעי גלידה
עלמה

גלידה קרמיסימו
סוגים שונים

שטראוס

1590

דוריטוס
סוגים שונים

עלית

5 ב-
10

דג מושט
בלדי

2490
לק"ג

נאפה
לאחר 
הפסח

שקדי מרק
400 גר'
'מעולה'

לק"ג

2 ב-
1290

נאפה
לאחר 
690הפסח

ליח'
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