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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בחוקותי

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:59
19:17
18:56

20:16
20:18
20:18

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

אשם תורם
הוא  לממשלה,  להצטרף  רוצה  באמת  ליברמן  אם 
ימצא את הדרך להאריך את הפתיל - כהגדרתו בעבר 
ולשתף פעולה בתהליך של מציאת פתרון מוסכם,   -
לתיקונים הלא מהותיים במיוחד בחוק הגיוס. ליברמן 
יום שני שעבר נשמע כמי שמעוניין בחתירה  של עד 
למגע, ובמפלגות החרדיות הובעה השבוע אופטימיות 
השקטים  המסרים  נתניהו,  עם  פגישתו  לנוכח  זעירה 
של  הימנעותו   – ובעיקר  מהחברים  לכמה  שהועברו 
השבועית,  הסיעה  בישיבת  נוספות  מהכרזות  איווט 

שמחזיקה מעמד לפחות עד למועד כתיבת השורות 

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה |  עמ' 18-19
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לסמוך עליו בשעת הדחק”�����������

מב“ב למירון
ממירון לב"ב יום רביעי

יום רביעי

יום חמישי
עד יום חמישי

בשעה 05:30 והחל מהשעה 
06:30 שירות רצוף עד 17:00

בשעה 22:00 שירות רצוף
אין צורך בהזמנה מראש

בחזור- פיזור נוסעים בעיר

אוטובוס ראשון בשעה 12:30 
ומהשעה 13:30 שירות רצוף 

החל מהשעה 22:00עד 02:00 בלילה

למירון
היציאה ממשרדנו בגן ורשא

(ר‘ עקיבא 100) בכל שעה שרוצים

דרכי נועם
ר‘ עקיבא 100 גן ורשא בני ברק

03-5793431

הלילה: ההילולא הגדולה מכולן 
מאות אלפים יעלו הלילה ומחר להילולת הרשב’’י במירון • המשטרה וגופי החירום 

נערכים כדי למנוע אסונות חלילה ולאבטח את שרשרת ההדלקות במירון • כל הפרטים 
| עמ' 25 |

| עמ' 6 |

פועל בניין נפל מגובה ונהרג | עמ' 14 
הוכתר רב חדש בקהילת חב"ד | עמ' 8 

שמספרו 
 589

מבני ברק 
לעמנואל

בעקבות חילולי השבת: 
רבבות השתתפו בעצרות 
תפילה בחצות ליל שישי

| עמ' 10|

הושק קו חדש

אחרי המשבר 
החרדים קרובים לחתימה
ש”ס ויהדות התורה צלחו את המשברים האידיאולוגיים ומרבית נושאי הליבה כבר 

הוסכמו במו”מ הקואליציוני • עדיין בדיון: חלוקת התפקידים והתיקים, סוגיית הדיור 
החרדי וההתנהלות מול איווט ליברמן • וגם: ב’איחוד מפלגות הימין’ נדחקו לסוף 

הרשימה, ליברמן במשבר אמון מול נתניהו והקרב הפנימי בליכוד מתעורר | עמ' 20 

ברגע האחרון 
נתניהו הסיר את מועמדת החרדים

לאחר שמועמדותה של עו"ד מיכל רוזנבוים לתפקיד מבקרת 
המדינה כבר נסללה בתמיכת אגודת ישראל וש"ס, שעה וחצי לפני 

תום הזמן החוקי – החליט ראש הממשלה לשנות כיוון | עמ' 21  

קרב הישרדות 
הוגש חוק החסינות

ח"כ מיקי זוהר מהליכוד הגיש את התיקון לחוק החסינות שיאפשר 
לנתניהו להמשיך לכהן כראש ממשלה גם אם היועמ"ש יחפוץ 

להגיש נגדו כתב אישום  | עמ' 21   



מחפשים לצאתֿֿ
ליום כיף חוויתי ומהנה?
קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו אלינו לגליל...

פארק אקסטרים ייחודי     מסלול קארטינג     מסלולי רייזרים בגליל המערבי
מתחם קמפינג ללינה והתכנסויות     בריכת שחייה קיצית עם נוף לאגם
פארק טרמפולינות - I JUMP      מתחם אחלקרח     מסעדה שף כשרה

מונפורט פארק 

פארק אגם מונפורט שבגליל המערבי, מעניק לכם שילוב מושלם
של טבע, אטרקציות, אקשן, אתרים היסטוריים ואוכל גלילי מפנק.

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת



שאתם 
מתפשרים

 שאתם 
במאוחדת

*3833  k.meuhedet.co.il

סקר ברוקדייל בדק ומצא:
 תור לרופא מקצועי במאוחדת

זה פשוט
יותר מהר!



בעקבות העומס הבלתי-צפוי שהיה השבוע
ביום ההסברה למקצוע ההייטק לנשים במרכז הכוון,

לא הספקנו לתת מענה מיידי לכולן

תודה לכל מאות הנשים שהגיעו !
בימים הקרובים אנו נשתדל לחזור לכל אחת ואחת

וניתן מענה מקצועי כפי יכולתנו

אף אחת
לא נשארה בבית!



שקט ושלוה    חוף נפרד צמוד למלון    ארוחות והפתעות    חוויות ותוכניות
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זוכה
בכל יום!

סימילאק מגשימה לך

עם חברה במתנה! 3 ימים של חופשה

קני פחית
 סימילאק למהדרין 900 גרם 
בין התאריכים י״ד אייר – י״ב סיון

התקשרי לטלמסר 
 03-3738000
שחקי ותוכלי לזכות!

אמא יקרה, 
את משקיעה בתינוקך את כל כולך, 

מגיע לך רגע של מנוחה לעצמך! סימילאק מעניקה לך ולחברתך
 חופשה מפנקת במלון גלי צאנז על שפת הים.

סימילאק למהדרין - להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות
המבצע מתקיים בכפוף לתקנון בין התאריכים ט״ז באייר תשע״ט עד י״ב סיוון תשע"ט )15.06.2019 - 21.05.2019( ימי שישי ושבת יספרו כיום אחד. הזכיה 
בכפוף להצגת חשבונית. הזוכה הינה אמא לתינוק עד גיל 3. ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד. לתשומת לב – חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.



י"ז אייר תשע"ט 22/5/19 בני ברק6

עוזי ברק ואלי כהן

רבבות מהמוני בית ישראל גדשו את היכלי 
רחבי  בכל  המדרשות  ובתי  הכנסיות  בתי 
הארץ בעצרות תפלה מיוחדים בחצות הלילה 
בליל שישי האחרון, בתי הכנסת בכל מקום 
ברבים  כאשר  מקום,  אפס  עד  מלאו  ומקום 
מן המקומות גדשו ההמונים גם את מבואות 

ורחבות בתי הכנסת.
עצרות התפלה שהתקיימו בעקבות חילולי 
האחרונה  בשבת  שנערכו  העצומים  השבת 
אירועי  בעקבות  אביב  תל  העיר  ברחבי 
שהגאון  לאחר  נערכו  בינלאומיים,  זמר 
עטרת  ישיבת  ראש  פיינשטיין,  חיים  רבי 
התורה  שר  מרן  ישראל  לגדולי  פנה  שלמה, 
הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג 
שיש  הסכנה  את  בפניהם  והעלה  אדלשטיין 
לערוך  והצורך  השבת,  חילולי  בעקבות 
לגר"ח  הורה  התורה  שר  מרן  רבים,  תפלות 
פיינשטיין לערוך קריאת קודש עם סדר תפלה 
חותם  כשהוא  הללו,  הרבים  לתפלות  מיוחד 
את שמו על המכתב עם סדר התפלה המיוחד, 
הציבור  את  לעורר  הוסיף  אף  הגרי"ג  ומרן 
ואף  שבת,  הלכות  שמירת  בדקדוק  להתחזק 
הוסיף על המכתב בכתב ידו את הידוע לו כי 
כאשר אירע חילול שבת, אמר החזו"א כי ע"י 
שבני תורה יתחזקו בשמירת השבת בדקדוק, 

הדבר ישפיע על כל הציבור.
במכתבם מדגישים גדולי התורה כי חילולי 
השבת בפרהסיה וביד רמה, ומה שכופין על 
רבים לחלל את השבת, 'הוא סכנה לכל הישוב 
קי"ט  בשבת  כדאיתא  הקודש,  בארץ  כאן 
לעשות.  בידינו  ומה  י"ז,  דירמי'  מקראי  ב' 
ועלינו  אבותינו,  אומנות  בפה  כוחנו  אולם 
להגן  הקב"ה  לפני  ולהתחנן  ולהריע  לזעוק 
ושלא  המחוללת,  השבת  כבוד  מפני  עלינו 
השבת  בשומרי  לא  השבת  זעקת  ח"ו  יפגע 
ארה"ק,  יושבי  ובנין  מנין  רוב  שהם  בפרט, 
וגם לא תבא רעה ח"ו, על כל הישוב בכלל, 
ועלינו לגלות דעתנו כי אין ידינו במעל הזה, 
ואנו חפצים  לזה בכל דעתנו,  ואנו מתנגדים 

בשבת, ומתענגים על מתנת השבת'.
בהמשך מכתבם פנו גדולי התורה בקריאה 
תגבורת  בשעת  הלילה  בחצות  להתכנס 
המדרשות  ובבתי  הכנסיות  בבתי  הרחמים 
לתפילה ואמירת סליחות ולבקשת רחמים ועל 
גבאי בתי הכנסת לפתוח שערי בתי הכנסיות, 
והמון ישראל קדושים יתאספו להתחנן בסדר 
התפלה: תהלים, פר' י"ג כ' קכ"ג ק"ל קמ"ב, 
מלך,  קל  ואהמיה,  אלוקים  אזכרה  סליחות 
שמע  עומ"ש,  קבלת  ה',  ה'  ג"פ,  תשר"ת 
ישראל פ"א, בשכמל"ו ג"פ, ה' הוא האלוקים 
ז"פ, מזמור שיר ליום השבת', ומסיימים את 
תפלותינו  'שבזכות  ותפלה  בברכה  מכתבם 
לברכות  נזכה  שמים  בשערי  יתקבלו  אשר 
וברכה  לחיים  הברכה  מקור  היא  כי  השבת 
וכל טוב וה' יערה רוח טהרה ממרום להשיב 
לב בנים על אבות, ואנו את שלנו נעשה וה' 
עמו  את  ויברך  קדשו  ממעון  ישקיף  הטוב 
ישראל ואת הארץ אשר נתן לנו, וכי אשמרה 

שבת קל ישמרנו'. 
לאור קריאתם של גדולי התורה, התקיימו 
הארץ,  רחבי  בכל  הלילה,  בחצות  תפילות 
בירוחם שבדרום, ועד טבריה וצפת שבצפון, 
בתי  כל  נפתחו  לילה  חצות  לקראת  כאשר 
הכנסיות, ורבבות משתתפים גדשו ומלאו את 
בתי הכנסת, וערכו את סדר התפלה המיוחד 
וסליחות  תהלים  פרקי  אמירת  של  שנקבע 
וקבלת עול מלכות שמים, ואמירת י"ג מידות 

בתקיעת שופר.
ערכו  הת"תים  התורה  שר  מרן  בהוראת 
תפלות בחצות יום חמישי, ואולם, בכל בתי 
הכנסת נראו גם ילדי ישראל שבאו להשתתף 

גם בתפלה בחצות הלילה.
קהלות  פנו  חמישי  יום  במהלך  כי  יצוין 
מרחבי העולם בשאלה לשר התורה האם גם 
עליהם לקיים תפלה, ומרן שר התורה השיב 

כי גם הם חלק מכלל ישראל.
הגר"י  בתפלה  השתתף  המערבי  בכותל 
וחבר מועצגה"ת,  ישיבת קמניץ  שיינר ראש 
המשגיח הגר"ד סגל עבר לפני התיבה בתפלה 
הגר"ב  המשגיח  משה,  גבעת  הכנסת  בבית 

מיר  ישיבת  בהיכל  התיבה  לפני  עבר  פינקל 
שם גדשו אלפים את רחבת הישיבה, בהיכל 
עבר  שאול  בגבעת  ישראל  תפארת  ישיבת 
לפני התיבה הגרי"מ דרוק, הגרב"ד פוברסקי 
עמד  מועצגה"ת  וחבר  פוניבז'  ישיבת  ראש 
בראש התפלה בבית הכנסת חמדת צבי, בבית 
לפני  עבר  בב"ב  אהרון  ברמת  צא"י  הכנסת 
לדרמן  הכנסת  בבית  גלאי,  הגר"ש  התיבה 
עבר   - בתפילה  אלפים  השתתפו  שם  בב"ב 
לפני התיבה הגר"ח פיינשטיין, בבית הכנסת 
לפני  דברים  נשא  בב"ב  תורה  ארחות  יוצאי 
בעיר  ענקית  בעצרת  גרבוז,  הגר"א  התפלה 
חיזוק  דברי  נשא  אלפים  בהשתתפות  ביתר 
קולדצקי,  הגר"י  התפלה  לפני  והתעוררות 
דברי  נשא  בבית שמש  התורה  באר  בישיבת 
הגרג"י  הישיבה  ראש  התפלה  קודם  חיזוק 
לוי, בישיבת תפרח נרשמה היסטוריה כאשר 
להיכל  הגיע  פילץ  הגר"א  הישיבה  ראש 
סדר  בראש  לעמוד  הליל  בחצות  הישיבה 

התפלה.
ארגון  ע"י  התקיימה  ענקית  תפלה  עצרת 
אלנבי  ברחוב  הגדול  הכנסת  בבית  הידברות 
בטבורה של העיר תל אביב, כשלפני התיבה 
עבר המקובל הרב יצחק בצרי, שם השתתפו 
תושבי  ומסורת  תורה  שומרי  יהודים  אלפי 

העיר שכאבו את כאב השבת המתחללת.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

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

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

 השמש של הרבי מקאליב נפטר 
נפטר  לחצות  סמוך  בלילה  ראשון  ביום  בד"ה: 
לבית עולמו הרה"ח ר' יעקב אשר הרמן ז"ל, אשר 
זצ"ל  מקאליב  האדמו"ר  את  רבות  שנים  שימש 
שנפטר לפני פחות מחודש ימים. המנוח ז"ל נפטר 

 66 בן  כשהוא 
לאחר  שנים, 
סבל  שסבל 
ממחלה,  נורא 
אושפז  הוא 
בבית  לאחרונה 
'מעיני  החולים 
בבני  הישועה' 
ברק ושם נפטר.
סיפרו  מכריו 

עליו כי עסק בצורכי ציבור באמונה, היה אהוב על 
הבריות ועל המקום, מוקיר רבנן ותלמידיהון, נהנה 
מיגיע כפיו, מוכתר בנועם המידות ולב רחום וחנון, 
קיבל כל אדם בסבר פנים יפות, וגמל חסדים בגופו 
מבורך  ישרים  דור  אחריו  הותיר  לבריות.  ובממונו 
ההולכים  ונכדות  נכדים  ובנות  בנים  רעייתו,  את 

בדרך ישראל סבא.
מביתו  בבוק  שני  ביום  למחרת  יצאה  הלווייתו 
ברחוב הרב זוננפלד 8 בבני ברק, והוא נטמן בבית 

העלמין ויז'ניץ בבני ברק. ת.נ.צ.ב.ה.

 תאונה עם מעורבות רכב ובימבה
מרכב  נפגע  שנתיים  כבן  פעוט   - ברק  בבני  נס 
הצלה  באיחוד  חובשים  ברק.  בבני  נויפלד  ברחוב 

סניף בני ברק העניקו לו סיוע רפואי ראשוני.
ניסים הסט חובש באיחוד הצלה דיווח מהזירה: 
בו.  פגע  הסעות  ורכב  ביבמה  על  נסע  "הפעוט 
אזרחים שנתקלו בתאונה שלפו את הפעוט שנכנס 
תחת הרכב כשהוא באורח נס בהכרה מלאה וסובל 
הראשוני  הסיוע  לאחר  קלות.  ופציעות  מחבלות 
להמשך  פונה  הוא  האירוע  בזירת  לו  שהענקנו 
זה  בשלב  כשמצבו  החולים  בבית  ובדיקות  טיפול 

מוגדר קל".

 יום קהילה פתוח בתחנת מכבי אש
בכלל  אש  לבטיחות  המודעות  הגברת  במסגרת 
ויום ל"ג בעומר בפרט, כבכל שנה כבאות והצלה 
בני ברק מחוז דן פתחה את שעריה לקהל הרחב ל 

"יום קהילה".
בכדי  שני,  ביום  השבוע  התקיים  הקהילה  יום 
האש  לוחמי  של  לעבודתם  התושבים  את  לחשוף 
בכיבוי שריפות וחילוצים שונים, וכמו כן תתקיים 
שלהם  הידע  את  להעשיר  הסברתית  פעילות 
למשתתפים  הוצגו  מאש.  והגנה  בטיחות  בנושא 
הכבאים  יכולת  הומחשו  מבצעיים,  כלים  הרבים 
המשתתפים  שונים,  אירועים  מול  בהתמודדות 
תחנות,  מספר  יעברו  בו  אשר  מקיף  סיור  קיבלו 
אשר כל אחת מהן עסקה בנושא אחר, למשל נושא 
הסכנות  מהן  הוסבר  לתושבים  באש,  הבטיחות 
פורצת,  היא  כאשר  להתמודד  וכיצד  שריפה  בזמן 
כיצד לוחמי האש מתמודדים עם חומרים מסוכנים, 

יחידת האופנועים ועוד.
עלונים  מספר  לתושבים  חולקו  הסיור  בסיום 
בנושא הבטיחות מאש ולילדים והפתעות לילדים. 

בתחנת הכבאות ברחוב אהרונוביץ' 25 בני ברק.

בעקבות חילולי השבת: 
רבבות השתתפו בעצרות תפלה 

בחצות ליל שישי
בהוראת מרן שר התורה נערכו עצרות תפילה גם בת"תים ובקהילות ברחבי העולם • אלפים השתתפו בתפילת רבים 

בלדרמן, לפני התיבה עבר הגר"ח פיינשטיין • עצרות תפילה נערכו גם בכותל המערבי, במרכז העיר תל אביב, ובשורה 
ארוכה של מוקדים

צילומים: דוד קשת

המנוח ז"ל
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הוכתר רב חדש בקהילת חב"ד  

בעירייה נערכים לל"ג בעומר

המרא דאתרא החדש דב"ב הרה"ג יצחק אייזיק לנדא שנבחר לפני כחודשיים מינה 
את תלמידו הרב מרדכי ריפקיינד לרב בית כנסת קהילת חב"ד בשכונת 'פרדס כץ'

ראש העיר ביקש מגורמי האכיפה: "יש לאפשר את הדלקת המדורות כרגיל, תוך 
הקפדה מלאה על כללי הבטיחות, והתערבות הרשויות במקרי הצורך על מנת 

למנוע מקרים של פיקוח נפש"

עוזי ברק

ורבת  מיוחדת  התוועדות  התקיימה  השבוע 
רושם בבית הכנסת של קהילת חב"ד בשכונת 
הרה"ג  מינוי  את  ציינו  בהתוועדות  כץ.  פרדס 

ריפקיינד  מרדכי  מנחם 
הכנסת.  ובית  הקהילה  לרב 
התקיימה  ההתוועדות 
ובברכתו של המרא  בעידודו 
הרה"ג  דב"ב  החדש  דאתרא 
שהחל  לנדא  אייזיק  יצחק 
את משרת ברבנות העיר לפני 

כחודשיים.
בית הכנסת הוקם לפני תריסר 
שלמה  הרב  ידי  על  שנים 
והוא משמש כבית  מרגליות, 
כנסת לקהילת חב"ד בשכונה, 
בקרב  חסידות  להפצת  מקום 
מכל  ומקורבים  התושבים 

האזור.
הוזמנו  חב"ד  קהילת  גבאי 
של  למעונו  השבוע  במשך 
אייזיק  יצחק  חיים  הרה"ג 

לנדא, רבה של בני ברק, לאמירת 'לחיים'. הרב 
לנדא שיבח את הגבאים על היוזמה, והזכיר כי 
בעיר  תלמידיו  מראשוני  שהיה  ריפקיינד  הרב 
צפת, ובשנים שלאחר מכן מתלמידי אביו הרב 
משה לנדא זצ"ל ואף השתתף ב'שימוש' בדיוני 

בית הדין במשך כמה שנים.
הרב  של  פניו  על  ניכרה  מיוחדת  התרגשות 
מכתב  בפניו  הציג  ריפקיינד  כשהרב  לנדא 
זצ"ל,  לנדא  הרב  מאביו  שקיבל  נדיר  המלצה 
בו הוא כותב כי הרב ריפקיינד 'מתאים לשמש 

בקודש', הרב לנדא ציין כי אביו כתב מכתבים 
כאלו לעיתים נדירות ביותר. 

כיבד בנוכחותו בטקס הרה"ג יוסף יצחק בלינוב 
- רב מרכז בני ברק וראש כולל 'פעמי יעקב', 
שהרב ריפקיינד למד אצלו וקיבל ממנו 'היתר 
דיבר  בלינוב  הרב  הוראה'. 
רב  של  העניין  חשיבות  על 
הכנסת  בבית  הוראה  ומורה 
כשמתעוררת  כך,  הקהילתי. 
מענה  לקבל  ניתן  שאלה 

הלכתי ברור באופן מיידי. 
הרב בלינוב סיפר על היכרותו 
כך  ועל  ריפקיינד,  הרב  עם 
רב  להיות  מתאים  שהוא 
והן  בחסידות  הן  בנגלה  הן 

בהנהגה. 
הגאון  בנוכחותו,  כיבד  עוד 
של  רבה  שפירא  אהרון  רבי 
פרדס כץ ואב"ד דק"ק הימנא, 
שדיבר על חשיבות ההשפעה 
והנהגת  התושבים,  על 
ימין  של  באופן  הקהילה 

מקרבת.
שנים  זה  משמש  ריפקיינד  מרדכי  מנחם  הרב 
ומשפט'  להלכה  הוראה  ב'בית  ארוכות 
מאיר  הרב  הרה"ג  של  בראשותו  ברחובות 
אהרון וכן כדיין ב'בית דין צדק לממונות - כפר 
חב"ד' בראשותו של הרה"ג מאיר אשכנזי רב 

ומד"א כפר חב"ד.
את בית הכנסת גדשו אנ"ש ומקרובים מהשכונה 
להתוועדות  שהצטרפו  העיר  רחבי  ומכל 
ערוכים,  שולחנות  סביב  שנערכה  החסידית 

ונמשכה עד השעות הקטנות של הלילה.

עוזי ברק

ישיבת היערכות לל"ג בעומר בלשכת ראש העיר 
בני ברק הרב אברהם רובינשטיין, בהשתתפות 
השיטור  הפיקוח  מערך  אנשי  העירייה,  בכירי 

והכבאות.
בני  עיריית  ראש  של  בלשכתו  נערכה  הפגישה 
ברק, ושם דנו על ההערכות לקראת ל״ג בעומר, 
תוך שימת דגש על שמירה על כללי הבטיחות 

למען תושבי העיר.
סגן  בישיבה הרב מנחם שפירא,  עוד השתתפו 
ראש  לשכת  ראש  סילמן,  גדליה  הרב  רה"ע; 
תשתיות  אגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב  העיר; 
ופיתוח; הרב נתנאל נחום, מנהל אגף התברואה 
של  השונים  ההיבטים  נדונו  העירוני,  והמוקד 
על  ושמירה  בטיחות  לצד  התעבורה,  אתגרי 
לכל  האפשרות  מתן  גם  כמו  התושבים  חיי 
כפי  החג  את  לציין  וקהילה  חינוכי  מוסד  חוג, 

המקובל.
כי  ציין  העיר,  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
יש להקפיד שלא לאכזב את הילדים המתכוננים 
ואוספים  בעומר  לל״ג  ארוכים  שבועות  במשך 
קרשים ועצים, ולעיתים פוגעים בהם בלי משים. 
בנוסף ציין הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר 
כי מינה את ראשי המוקד העירוני לטפל בבעיה 
תשב״ר  ילדי  לפיה  האחרון,  בחודש  שנוצרה 
מדליקים מדורות בשכונות שונות ברחבי העיר 
סכה  מהווה  שהדבר  תוך  שיגרה,  ימי  בסתם 

חמורה לתושבי האזור.
"הנחתי את מר שלמה בורובסקי לומר למנהלי 
הת״תים, כי יש להעניש ילדים שינהגו כך, תוך 

הפרת כל כללי דרך ארץ שקדמה לתורה, ועבירה 
על מצוות ״ונשמרתם מאוד לנפשותיכם״

של  בהוראתו  הוחלט  בעומר,  לל״ג  בנוגע 
גורמי  כי  העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
יאפשרו  האש  ולוחמי  השיטור  פקחי  המקצוע 
את קיום המנהג של הדלקת המדורות, ויתערבו 
רק כאשר חלילה יש סכנה לחיי אדם או לפגיעה 

ברכוש.
תוך  כרגיל,  המדורות  הדלקת  את  לאפשר  "יש 
והתערבות  הבטיחות,  כללי  על  מלאה  הקפדה 
למנוע  מנת  על  הצורך  במקרי  הרשויות 
אברהם  הרב  הבהיר  נפש",  פיקוח  של  מקרים 

רובינשטיין, ראש העיר.
בפגישה,  שהוחלטו  הסיכומים  פי  על  כאמור, 
יתוגברו צוותי השיטור, הפיקוח והכיבוי במשך 
לאפשר  מנת  על  ויפעלו  בעומר,  ל״ג  ליל  כל 
את טקסי הדלקת המדורות, זאת לצד ההקפדה 
סיכונים  לקיחת  וללא  אדם  חיי  על  שמירה  על 

מיותרים.

צילום: עדכוני חב״ד

לתאום: 050-8806545

תפריט קיץ מרענן
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה נמל תל אביב
מזמין אתכם להנות ממגוון ארוחות עשיר 

מנת דגים-שף עיקרית!
דניס טרי | אמנון טרי | לברק | בורי | בס

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

להזמנת אירועים: צחי 050-8806545

אולם אירועים בוטיק 
עד 120 איש

חדש בקפה קפה נמל תל אביב!

new

בכשרות מהודרת!

בכשרות 
מהודרת!

חגיגת דגים 
בקפה קפה!

ארוחה מטריפה בטעמה, הכוללת:

דג לבחירה:
דניס טרי / אמנון טרי / לברק / בורי / בס

ובנוסף:
4 סוגי מטבלים + לחם הבית

תוספות לבחירה - צ׳יפס או קוביות תפו״א

 וכל זה רק ב - 69 ₪

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

רק 79 שח!

חדש ובלעדי!
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הושק קו חדש שמספרו 
589 מבני ברק לעמנואל

מרת רחל ולדמן ע"ה

הקו החדש 589 המקשר בין בני ברק לעמנואל, הושק לרווחתם של תושבי שתי הערים 
• מדובר בקו ישיר, בלי תחנות ביניים, מה שמגביר את הנוחות ואת הבטיחות, עבור 

מבוגרים וילדים ובני נוער כאחד, העושים דרכם מבני ברק לעמנואל ולהיפך

טרגדיה: מרת רחל ולדמן ע"ה, אשת הגאון רבי אהרן ולדמן, ר"מ 
בישיבת 'דברי חיים', נפטרה באופן פתאומי כשהיא בת 52 • בשבוע 

שעבר אירסה את בנה

עוזי ברק

לראשות  גפני  אליהו  הרב  של  בחירתו  עם 
העיר  תושבי  אליו  פנו  עמנואל,  מועצת 
יחד  זה.  חשוב  בקו  הצורך  על  והצביעו 
מיטב  הושקעו  לויפר,  יעקב  הרב  יועצו  עם 
המאמצים, והפעילות לאישור הקו והשקתו – 

הוחשה בכל דרך.
משרד  ראשי  את  יידעו  זה,  בקו  הצורך  על 
התחבורה, את הממונים על התחבורה באזור, 
את  תחבורה,  קמ"ט  אפריאט  ישראל  בראשם 
והביאו  גורמים,  ועוד  אפיקים  חברת  ראשי 

להתנעת ההליך.
שהתקיימה  פגישה  עמדה  ההליך,  במרכז 
בלשכת שר התחבורה ישראל כץ בהשתתפות 
ויו"ר  גפני,  אליהו  הרב  עמנואל  מועצת  ראש 
ועדת הכספים של הכנסת ח"כ הרב משה גפני.
צרכיה  את  בפגישה  הציג  המועצה  ראש 
התחבורה  בתחום  עמנואל  של  הדחופים 
שיא,  במהירות  מתאכלסת  העיר  הציבורית. 
פרויקטים  בסביבה.  אחר  יישוב  מכל  יותר 
שכבר הושלמו, מאוכלסים לאחרונה במהירות 
הזקוקים  שמספר  לכך  הביאה  הבניה  ותנופת 
גדל   – מרכזיות  לערים  עמנואל  של  לחיבור 

בהתמדה.
דרכם  העושים  בעובדים  השאר  בין  מדובר 

ובשלל  משפחה  בבני  וממנה,  עמנואל  אל 
שימושים של אנשים מהעיר עמנואל ומערים 
את  המקשרת  הציבורית  בתחבורה  אחרות, 

עמנואל למקומות רבים אחרים.
ונתונים  מספרים  על  דיבר  גפני  אליהו  הרב 
מספר  את  לעבות  הדחוף  הצורך  את  והעלה 
לבני  עמנואל  בין  האקספרס  וקווי  הנסיעות 

ברק.
לכל  נסיעות   30 מתקיימות  ציין,  כיום,  כבר 
נסיעות  לצד  ברק,  ובני  עמנואל  בין  כיוון 
אחרים.  ולמקומות  לירושלים  מעמנואל 
כחלק  די.  בנסיעות  שאין  מוכיח  השטח  אבל 
בהקדם  להפעיל  הצורך  את  העלה  מהפתרון, 
המיידי את הקו החדש המתוכנן )קו 589( בין 

עמנואל לבני ברק.
הצביע  גפני  משה  הרב  הכספים,  ועדת  יו"ר 
בכל  עמנואל  של  הדרמטית  ההתפתחות  על 
כל  הצלחת  של  חץ  ראש  כי  וציין  התחומים, 
תחבורה  הוא  קדימה,  לדהור  המבקש  יישוב 
נגישה, כך שיציאה מן העיר ונסיעה אליה, לא 

יצטרכו להיות אתגר מכביד.
הנתונים  את  בחן  כץ  ישראל  התחבורה  שר 
ואמר כי הוא רואה עין בעין עם ראש מועצת 
של  מופת  היא  עמנואל  הצורך.  את  עמנואל 
התיישבות ושל עשיה. בישיבה סוכם להתאים 
את התחבורה אל עמנואל וממנה, לפי הצרכים 
המתעצמים של העיר, ולהחיש את הפעלת קו 
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התושבים קיבלו בהתלהבות את ההחלטה על 
רואים  הם  כי  אמרו  הם  החדש.  הקו  הפעלת 
התפתחות  למינוף  ככלי  הקו,  את  בשמחה 
עירם. אנו זקוקים – אמרו - לקשר הרציף עם 
בהחלט  היא  עמנואל  שכנות.  מרכזיות  ערים 
אוכלוסיה  והכפלת  ברק,  לבני  זיקה  עם  עיר 
היערכות  מחייבת  בקרוב,  בע"ה  הצפויה 

מתאימה גם בתחום התחבורה.
להם  שראו  בכירים  השתתפו  ההשקה  בטקס 
החשוב.  מהצעד  חלק  להיות  ולעונג,  לכבוד 
הוקרה,  תעודות  להם  הגיש  המועצה  ראש 
הנושאות את הכותרת: "נסיעה טובה ונשיאת 

חן!".
בע"ה  יוכלו  עתה  כי  אומרים  עמנואל  תושבי 
בשמחה,  לבדם  לנסוע  מעמנואל  ילדים 
בזכות  והכל  ברק,  בבני  והסבתא  הסבא  אל 

התחבורה הנוחה והמיוחדת.

עוזי ברק

ברוך דיין האמת: באמצע שבוע שעבר נפתרה 
בפתאומיות האישה החשובה מרת רחל ולדמן 
ר"מ  ולדמן  אהרון  רבי  הגאון  אשת  ע"ה, 
בישיבת 'דברי חיים' כשהיא בת 52 בפטירתה.
רבי  הגאון  לאביה  בשווייץ  נולדה  ע"ה  רחל 
משה בונים קרויס, שהיה ר"מ בישיבת לוצרן 
כל  שהייתה  עליה  מספרים  מכריה  בשווייץ. 
השנים לימין בעלה כך שיוכל ללמוד וללמד 

ולהרביץ תורה בקרב תלמידיו הרבים.
כאבים  על  התלוננה  לפטירתה  קודם  ערב 
איחוד  כוחות  הוזעקו  ובבוקר  לישון,  והלכה 

וללא  דופק  ללא  אותה  ומצאו  ומד"א  הצלה 
פונתה  היא  החייאה,  לבצע  והחלו  נשימה 
ושם  החולים  בית  אל  נמרץ  טיפול  בניידת 

נפטרה.
ובנות  בנים  ה'  ברך  זרע  אחריה  הותירה 
שעבר  שבוע  סבא.  ישראל  בדרך  ההולכים 
אירסה את אחד מבניה הגדולים עם נכדת מרן 
לבנו  בת  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש 
ישיבת  הגאון רבי ישראל אדלשטיין, מראשי 

'בית מדרש עליון'.
דבורה  ברחוב  מביתה  יצא  הלווייתה  מסע 
הנביאה בצהרי היום אל בית העלמין פוניבז' 

בבני ברק. ת.נ.צ.ב.ה.

מרכז ייעוץ והרשמה: 

1-800-071-500

המכללה האקדמית לחינוך בחולון

 יותר התאמה
 תכנית ייחודית וגמישה. 

התאמת תכני הלימוד לציבור החרדי.

 יותר נוחות
 במרחק הליכה מתחנת הרכבת. 

מערך מלגות נרחב ופעוטון. 

המכללה לחינוך תלפיות - יטבתה 7 חולון

תלפיותר
תואר בחינוך שמותאם לך יותר!

 יותר בכיר 
 השלמה מתעודת בכיר 

לתואר אקדמי B.Ed בזמן קצר.

 מכון ארנברג, בנשיאות הרב שמחה כהן שליט”א, מזמין אותך לכנס מאמני נישואין שבו יגלו לך: 

איך להיות מאמן נישואין 
מבוקש ולהתפרנס בכבוד  

בכנס ינתנו כלים ייחודיים מעולם האימון וה-NLP שיאפשרו לך לממש את החיבור 
שלך לעולם הטיפול והייעוץ ולהפוך אותם להכנסה חודשית מכובדת.

כנס מאמני נישואין בבני ברק
גברים - ראשון • כ”ח אייר • 2/6
נשים - שלישי • א’ סיון • 4/6

כנס מאמני נישואין בירושלים
גברים - חמישי • ג’ סיון • 6/6
נשים - שני • ז’ סיון • 10/6

 יש לך חיבור וגישה 
לעולם האימון והייעוץ?

הגיע הזמן לעשות מזה כסף!

בכנס תגלו: מה ההבדל בין עוד ‘יועץ’ שעבר קורס, לבין מאמן מקצועי שמביא פרנסה מכובדת הבייתה • את ההבדל 
בין היועצים שיש בארץ לבין מאמני נישואין תותחים המביאים תוצאות מיידיות • איך עם כלים ייחודיים ניתן תוך זמן 

קצר להגיע למצב כלכלי שתמיד חלמת עליו • איך לקדם את המימוש והפוטנציאל שלך ל’ליגה’ אחרת! 

להרשמה מהירה: 1700-555-714
 כיבוד 
עשיר

אירוע ייחודי!
מס' מקומות מוגבל

 הטבה יחודית 
למשתתפים!

 הכנסים מותאמים לגברים 
ונשים בהפרדה

השתתפות בתשלום 20 ש”ח
 הרשמה מראש חובה! 

לפרטים נוספים: 1700-555-714 

קורסים נוספים של המכון: מאמני נישואין • הנחיית הורים • פרקטישינר NLP ודמיון מודרך • הדרכת כלות • הדרכת חתנים
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יו"ר העמותה נשדד
איש החסד ר' חיים טובי נשדד על ידי רעול פנים בעת שהיה בדרכו לסייע למשפחה נזקקת

משטרת ישראל עצרה מציתים סידרתים ברחבי 
העיר בני ברק שגרמו נזק לרכוש • בכוונת 

הפרקליטות להגיש נגדם כתב אישום ובקשת 
מעצר עד תום ההליכים

מאת: עוזי ברק

בפגישה שנערכה בין בכירי עיריית ב"ב והביטוח 
דרכים  נידונו  ישראל,  זק"א  ראשי  ובין  הלאומי 
השכולות  המשפחות  למען  פעולה  שיתופי  לקידום 

ונפגעי פעולות האיבה
במפגש המיוחד השתתפו חברי הנהלת העיר הרב 
יעקב זכריהו והרב ישראל בן ששון, מנהלת מחלקת 
מנהלת  סגנית  מויאל,  ארלט  גב'  בעירייה  רווחה 
הביטוח  מנהל  ציכטינגר,  רינה  גב'  הרווחה  מחלקת 
נוספים  בכירים  לצד  ברוך מרום,  ברק  בבני  הלאומי 
חזי  המנכ"ל  ישראל:  זק"א  ובכירי  הלאומי  בביטוח 
שבקס, היו"ר ישראל מורגנשטרן והסופר חיים ולדר.

פעולה  שיתופי  בקידום  הצדדים  דנו  בפגישה 
להקל  מטרה  מתוך  השכול  משפחות  למען  והטבות 
השבר,  בעת  תמיכה  להם  ולהעניק  מסבלם  מעט 
במקרים בהם הביטוח הלאומי לא מספק מענה כולל.

הליווי  "מערך  כי  ואמר  הוסיף  ולדר  חיים  הסופר 
שזק"א ישראל העניק לי בעת פטירת בני לא יתואר. 
בעת השבר שפקד אותי, הופיעו מתנדבי זק"א ישראל 
וימי  ענייני הקבורה, האבלות  וסייעו בכל  כמלאכים 

הצער, ברגעים הכי קשים, הם היו שם למעני".

מאת: עוזי ברק

הובילה  ישראל  משטרת  של  מאומצת  חקירה 
הארץ  ממרכז  ו-15   14.5 בני  צעירים  של  למעצרם 

ולחשיפת שורה של מקרי הצתת פחים בבני ברק.
על  תלונות  במשטרה  התקבלו  כחודשיים  לפני 

אירועי הצתות בלילה אחד, כולם בעיר בני ברק.
לגילוי  חקירה  צוות  הוקם  ההצתות  בעקבות 
מתקדמים.  חקירה  באמצעי  שימוש  תוך  החשודים, 
הנוער,  מחלק  ידי  על  החשודים  אותרו  מאי  בחודש 

נעצרו והובא לחקירה בתחנת המשטרה.
את  לקשור  החוקרים  הצליחו  החקירה,  במהלך 

החשודים לאירועי הצתה נוספים. 
בבית  מעצרם  בהארכת  לדיון  הובאו  החשודים 
משפט השלום לנוער בתל אביב ומעצרם הוארך מעת 
אישום  כתב  נגדם  להגיש  הפרקליטות  בכוונת  לעת. 
7 אירועי הצתות וכן בקשה למעצרם עד לתום  בגין 

ההליכים המשפטיים נגדם.

מאת: עוזי ברק

יו"ר עמותת החסד 'קרן ישמח 
ר' חיים טובי  משה' איש החסד 
לסייע  בדרכו  שהיה  בעת  נשדד 

למשפחה נזקקת.
שבבני  מביתו  יצא  חיים  ר' 
ברק אל ירושלים לתת למשפחה 
נזקקת רהיטים וסלי מזון ברכבו 
בדרכו  לנגררת  מחובר  שהיה 
שמע רעשים מהנגררת ועצר את 

רכב באזור כביש 443 ליד הכפר 
הערבי נעלין.

זינק  הרכבו  את  כשעצר  מיד 
פנים  רעול  מיעוטים  בן  לעברו 
אל  נכנס  מרכבו,  אותו  הוציאו 
הרכב ונמלט מהמקום עם הרכב 

והנגררת.
רב,  נזק  נגרם  טובי  חיים  לר' 
שרכב  דאג  הוא  במקביל  אבל 
אחר ייצא מבני ברק עם סלי מזון 

אל בית המשפחה.

הסופר חיים ולדר 
חושף: מי סייע 

ברגעים הקשים?

הנערים שהציתו - 
נעצרו

חיים טובי ורכבו שנגנב

צילום: זק"א ישראל

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

תשלומים

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

מבחר מקררי
סמסונג
יבואן מקורי סם ליין,
אפשרות להתקן
משמרת השבת

מקרר
450 ליטר
המחיר כולל התקן
משמרת השבת

מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה
7 ק"ג

df מקרר 
450 ליטר
מכני

מקפיא ענק
6 מגירות

תנור
חד תאי 
משולב

₪2290₪2190

₪1690

₪1590₪890

₪890

החל מ-החל מ-החל מ-החל מ-

החל מ-החל מ-

ל-36 חודשים
63₪

החל מ-
החל מ-

החל מ-

החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים
60₪

47₪

ל-36 חודשים
44₪

ל-36 חודשים
24₪

ל-36 חודשים
24₪

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

החל מ-

תנור בנוי

₪790
החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים
22₪

ל-36 חודשים

מכונת כביסה

מתקרררר!חם... חם... חם... רותח...

כל מוצרי החשמל במחירים הזולים ביותר וגם ב-36 תשלומים! לדוג':

36

מזג 
האוויר 
משחק 
איתכם?

ל-36 חודשים

החל מ: 3,168 ₪החל מ: 2,590 ₪החל מ: 2,088 ₪החל מ: 1,080 ₪

30
החל מ-

ל-36 חודשים
58

החל מ-

ל-36 חודשים
72

החל מ-

ל-36 חודשים
88

מזגן איכותי 
לחדר שינה

מזגן איכותי 
לסלון

מזגן איכותי
2.5 כ"ס

מזגן איכותי
3 כ"ס

החל מ-

₪₪₪₪

₪89024₪
ל-36 חודשים

החל מ-

החל מ-

אפשרות להתקנה יהודית איכותית

גשו עוד היום לרשת
'שיא החשמל והמיזוג'
ותיהנו ממזגן איכותי
ממותג מקצועי במחירים
הכי זולים בהתחייבות
וגם ב-36 תשלומים!

הרי בסוף תקנו מזגן...

תקנה
ם ה

ם כוללי
ם אינ

מזגני
חירי ה

מ
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ם באי
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פועל בניין נפל 
מגובה ונהרג

הגר"ש בעדני חיזק 
את 'נתיבי בינה'

העץ שמתאבל והתפילין 
שנפסלו

לאחר מעקב: 
שני בני מיעוטים נעצרו בחשד 

לגניבת עגלות ילדים

תאונת עבודה קטלנית בבניית בניין מגדל עסקים ברחוב ששת 
הימים בבני ברק

מאות תלמידות האזינו לשיחת חיזוק מפי הגאון רבי שמעון בעדני 
בסמינר "נתיבי בינה" בהנהלת הרה"ג יחיאל יונה בב"ב

פרסום ראשון: העץ שנדם עם פטירתו של רב העיר בני ברק וזקן רבני תימן הגאון 
רבי שלמה קורח זצ"ל והתפילין שנפסלו בחלום הלילה

עוזי ברק

ביום חמישי בסוף שבוע שעבר, התקבל 
במהלך  אנוש  שנפצע  פועל  על  דיווח 
בבני  הימים  ששת  ברחוב  בבניין  עבודה 

ברק.
שהוזעקו  ומד"א  הצלה  איחוד  מתנדבי 
מקומה  שנפל  בפועל  טיפלו  למקום 

שלישית לתוך פיר מעלית.
על  סיפר  פולק  אלעד  מד"א  פרמדיק 
שאירע באתרי הבנייה: "כשהגענו לזירה 
רב  מגובה  נפל  שפועל  הבנו  ברק  בבני 
לעברנו  וחולץ  פיגומים  קריסת  בעקבות 
עגורן.  ובעזרת  במקום  פועלים  בעזרת 
ונקבע  לצערנו הוא סבל מפגיעות קשות 

מותו במקום".
מחקירה ראשונית של משטרת מרחב דן 

עולה כי הפועל הוא עובד זר ממולדובה 
בעת  מגובה  שנפל  לאחר  נפגע   31 בן 
את  חוקרים  משטרה  חוקרי  עבודתו. 

האירוע יחד עם נציגי משרד העבודה.
"חקירת  כי  נמסר  המשטרה  מדוברות 
הועברה  הקטלנית  העבודה  תאונת 
עבודה  תאונות  לחקירת  "פלס"  למפלג 
ישראל  למשטרת  המשותף   433 בלהב 
וממוקם  והרווחה  העבודה  ומשרד 
בפשיעה  למאבק  הארצית  ביחידה 
לחקירת  המפלג  )יאל"כ(.  הכלכלית 
בגיבוש  לעסוק  ימשיך  עבודה  תאונות 
תאונות  בתופעת  לטיפול  כוללת  ראייה 
העבודה, בחקירת אירועי תאונות עבודה 
פליליות  עבירות  ובחשיפת  חמורות 
ובגילוי  לתחום  המשיקות  נוספות 
על  ישיר  באופן  המשפיעות  עבירות 
ובריאותם  שלומם 
האזרחים  של 

והעובדים".
נעצרו מספר חשודים 
בפני  הובאו  הם 
השלום  משפט  בית 
החשודים  כי  שפסק 
בית  במעצר  ישהו 
ומוחלט.  מלא 
תל  זק"א   מתנדבי 
בהבאת  טיפלו  אביב 
הפועל  של  גופות 
למכון  שנהרג  בניין 
משפטית  לרפואה 

לצורך זיהוי.

אלי כהן

לקבלת  ההכנה  ימי  לקראת  שנה  כמידי 
התורה, התקיים ביקור רב רושם של חבר 
'מועצת חכמי התורה' הגאון רבי שמעון 

בעדני בסמינר "נתיבי בינה". 
המורות  צוות  זכו  הביקור  במהלך 
והתלמידות להאזין בשקיקה לדברי חיזוק 
מפי  דיומא  בענייני  מרגשים  והתעוררות 
הגר"ש, שהרחיב ברום מעלתה של הזוכה 

על  ביתה  את  לייסד 
אדני התורה. בשיחתו 
את  הגר"ש  הדגיש 
של  המיוחד  חלקה 
האישה בתורת בעלה, 
חשיבות  את  וכן 
בחינוך  תפקידה 
לאהבת  הילדים 
ולומדיה.  התורה 
את  שיבח  כן  כמו 
הרב  הסמינר  מנהל 
כי  והוסיף  יונה  י. 
ההילולים  פירות 
הסמינר  של  הנודעים 

יונה  הרב  של  נפשו  למסירות  הודות  הם 
של  רווחתן  למען  לאות  ללא  הפועל 

התלמידות ועתידן הרוחני. 
בנוסף, נערכה ישיבת התייעצות מיוחדת 
בהשתתפות המנהל וחבר הנהלת הסמינר 
חינוכיים  בנושאים  זליכה  מנשה  הרב 
הורה  במהלכה  הפרק,  על  העומדים 
של  הפיתוח  אופן  על  בעדני  הגר"ש 
ערוצי הפעילות החדשים לקראת שנה"ל 

התש"פ הבעל"ט.

עוזי ברק

של  משפחתו  ובני  מקורביו  מספרים  אלו  בימים 
הגר"ש קורח זצ"ל, רבה של בני ברק וזקן רבני תימן, 

שהתרחש,  נורא  דבר  על 
פטירת  לאחר  שנה  כחצי 
ממחיש  אשר  זצ"ל,  הגאון 
בעוז ובתעצומות את האבדן 
הגדול של האיש שכל ארבע 
ואף  ביתו  קירות  אמותיו, 
עצי גינתו, היו ספוגים בעמל 
במשך  ושקידתה  התורה 

שנים רבות ללא הפוגות.
בחצר ביתו של הגאון זצ"ל 
בביתו שברחוב שתילי זיתים 
בישוב גני מודיעין, אשר בו 
ימות  ברוב  הרב  התגורר 
שנה  עשרה  בחמש  השבוע 
פטירתו,  קודם  האחרונות 
עץ  גדל  החצר  של  במרכזה 
לגבהים,  ופורח  מלבלב  נוי 
היה  רבות  שנים  שבמשך 
כאשר  לגבהים  נישא  הוא 
הוא נותן עוצמה לכל העצים 

שסביבו. 
הרב  פטירת  לאחר  והנה, 
הרבנית  שנה,  כחצי  לפני 
תחי' שמה לב לכך שהעלים 
ללא  מהעץ  לנשור  החלו 
בשיא  ואף  סיבה  שום 
פריחתו, בתקופה שהגשמים 
האילנות  ושאר  מצויים 
כבכל  לגבהים  מלבלבים 
שנה ושנה, אך העץ המרכזי 
לפלא.  ויהי  וגווע,  הולך 
הלך  העץ  לאט  לאט  וכך 
שבתקופה  עד  והתדלדל, 

האחרונה, כל העץ נעשה ממש קרח ללא עלים כלל, 

מלבלבים  לו,  הסמוכים  העצים  שאר  כאשר  זאת 
ופורחים כדרכם – לא יאומן כי יסופר. אנשים רבים 
הפלא,  את  לראות  בהמוניהם  הגיעו  האזור  מכל 
הנורא  המחזה  את  לראות  והמומים  מזועזעים 

שהתגלה לעיניהם. 
אודות  נוסף  מעשה 
שח  זצ"ל,  הגר"ש 
הגר"ע  בנו  בהתפעלו 
בשיעורו השבועי: "סיפר 
הי"ו  אבא  בית  ידיד  לי 
ומסמר  מסעיר  מעשה 
שיער, הממחיש את דברי 
רז"ל כי צדיקים במיתתם 
באחת  חיים.  קרויים 
בחלומו  והנה  הלילות 
תפילין  כי  רואה  הוא 
בור  לתוך  מידיו  נופלים 
גשמים  מי  של  ניקוז 
ומיד  עיר.  של  ברחובה 
זצ"ל  הכ"מ  מורי  אבי 
נעמד מולו ואומר לעומתו 
פסוקים רבים. כאשר הלה 
והנה  בבהלה,  נתעורר 
אין  זאת  בכל  אך  חלום. 
חלום בלא דברים בטלים, 
איזה  ידע  לא  הוא  אך 
או  שלו  מדובר  תפילין 
של בנו, לשם כך הוא יצר 
יעצנו  ויחדיו  קשר,  איתי 
התפילין  כל  את  לבדוק 
שלח  הוא  ואכן  שבביתו. 
את תפיליו שלו, והתברר 
היו  תפיליו  מעודו  כי 
יתרה,  באות  פסולות 
לו  התברר  רב  כי  ולצערו 
דלא  כקרפקתא  שהוא 
מנח תפילין מימיו, גם בתפילין של בנו הוברר שהם 

ספק פסולות.

עוזי ברק

הצהריים,  בשעות  שעבר,  בשבוע  רביעי  ביום 
בני  שני  על  'השומרים'  במוקד  דיווח  התקבל 
עגלת  עם  מחשיד  באופן  שמסתובבים  מיעוטים 

ילדים באזור שכונת קרית הרצוג בעיר.
מתנדבי הארגון ששהו בקרבת מקום, החלו במעקב 
אחר החשודים אשר נצפו מחפשים בחדרי מדרגות 

עגלות נוספות במטרה לגנוב אותן.
כי  למתנדבים  אורח  עוברי  סיפרו  המעקב  במהלך 
שני בני המיעוטים הציעו להם לקנות את העגלות 

בתמורה לסכום כסף נמוך.
לאחר זמן קצר הגיעו למקום שוטרי בילוש וצוות 
השוטרים  הגעת  עם  דן,  מרחב  משטרת  של  סיור 
מתנדבי  של  ובסיוע  במנוסה  החשודים  החלו 
והם  המשטרה  לתחנת  והובאו  נעצרו  הם  הארגון 

יובאו בפני שופט לצורך הארכת מעצרם.
בארגון 'השומרים' קוראים לציבור, בעקבות ריבוי 
הגניבות לאחרונה - לשמור על ערנות ולא להשאיר 
חפצים יקרי ערך ללא השגחה. במידה ועולה חשד 

על דבר שנגנב ניתן ליצור קשר בכל שעות היום עם 
מוקד הארגון.

צילום: זק"א ת"א

העץ שנבל – לפני ואחרי
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הסתיים מחזור שני של מכון הקשב

אלפים קיבלו על עצמם להתחזק בשמירת 
השבת במהלך משדר חירום של 'הידברות' 

מאת: עוזי ברק

כך  מחדש",  שלי  הבן  את  קיבלתי   12 "בגיל 
בתכנית  שהשתתפו  ההורים  אחד  התבטא 
המיועדת לילדים עם הפרעת קשב. בימים אלו 
הסתיים מחזור שני של טיפול ייחודי בהפרעת 
שתיפתח  נוסף  למחזור  הרשמה  והחלה  קשב, 

בע"ה בתחילת חודשי הקיץ הבעל"ט.
בשיתוף  הפועלת  חדשנית,  בתכנית  מדובר 
לילדים   360 הלאומית  התכנית  של  פעולה 
בני  בעירית  חברתיים  לשירותים  באגף  ונוער 
ברק, יחד עם מכון הקשב וזאת על פי מדיניותו 

של ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין.
עם  המתמודדים  לילדים  מיועדת  התכנית 
ומטרתה   ,)ADHD( וריכוז  קשב  הפרעת 
החוויה  את  להבין  ולהורים  לילדים  לעזור 
שחווים אנשים עם הפרעת קשב ומשפחותיהם: 
איך נראה עולמו הפנימי של אדם שנפשו נוטה 
הילדים  זו,  במסגרת  יותר.  גבוהה  לחירותיות 
ולגורמי  הסיכוי  לגורמי  מתוודעים  וההורים 
לומדים  הם  זו,  בתופעה  שקיימים  הסיכון 
לזהות רגשות והתנהגויות אופייניות ומפתחים 
את  להעמיק  להם  שמאפשרת  משותפת  שפה 
את  אחד  יותר  טוב  להבין  הורה-ילד,  הקשר 
הגיוניות,  אינן  כשההתנהגויות  גם   – השני 
להפחית תחושת בדידות וחוסר מובנות ממנה 

סובלים אנשים רבים עם הפרעת קשב.
בד בבד, מתקיימות קבוצות מקבילות להורים 
ולילדים, שמאפשרות להעביר תכנים מההורים 
דגש  מושם  ההורים  בקבוצת  ולהיפך.  לילדים 
סגנון  זיהוי  הילדים,  של  חיובית  תפיסה  על 
הילד  עם  גמרא  לימוד  הורית,  סמכות  הורות, 
התארגנות.  קשיי  עם  להתמודדות  וכלים 
להגברת  עבודה  נעשית  הילדים  בקבוצת 
לצורך  מודעות  לעצמם,  הילדים  של  מודעות 
שלהם בגבולות, פיתוח ביטחון ביכולת שליטה 
עם  ותרגול  הקניה  ועוד.  הילדים  של  עצמית 
שימוש  תוך  חווייתית  בצורה  נעשית  הילדים 
ועוד.  קשיבות  תרגולי  ויזואלים,  עזר  בכלי 
מפגשים,  ארבעה  התקיימו  הקבוצה  במהלך 
בשיתוף עם הרב אלי מושקוביץ מ"תרפי חי" 
המתמחה בטיפול באמצעות בעלי חיים. בעזרת 
את  הילדים  העמיקו  החיים  בעלי  עם  משחק 
תכני הטיפול, הזדהו עם חלקים עגולים וחלקים 

מרובים בהתנהגות שלהם וקיבלו משוב צמוד 
לשלוט  מצליחים  הם  כמה  עד  החיים,  מבעלי 
בהתנהגות שלהם. המועמדים לתכנית עוברים 
אינטייק מקיף, ובמקרה הצורך נשלחים לרופא 
קשב המלווה את התכנית וממליץ על טיפול או 

אבחון נוסף בהתאם לצורך.
במהלך המפגש האחרון התקיים סיור שטח על 
הפרויקט  את  המלווה   360 התכנית  צוות  ידי 
וגיבוש  הצרכים  בחינת  של  שנים  רב  בתהליך 
ומלווה  ממשיך  והוא  הילדים,  של  המענים 
כל  לאורך  מקצועית  מבחינה  הפרויקט  את 
השנה. חברי הצוות פגשו את ההורים והילדים 
מהתכנים  גבוהה  רצון  משביעות  והתרשמו 
של  היום-יום  חיי  על  ומהשפעתם  בקבוצה 
שהילדים  סיפרו  ההורים  והמשפחות.  הילדים 
והולכים  מחכים ליום שבו מתקיימת הקבוצה 
שיפור  מתארים  ההורים  בשמחה.  אליה 
משמעותי אצל הילדים, הם יותר רגועים, יותר 
אחד  ההורים.  עם  פעולה  ומשתפים  קשובים 
ההורים  בדברי  עצמם  על  שחוזרים  הדברים 
הילד,  את  יותר  מבינים  שהם  התחושה  היא 
מקרין  והדבר  בעצמם  בטוחים  יותר  מרגישים 
פחות  הילדים,  של  ההתנהגות  על  בחזרה 
התפרצויות ותסכולים. ההורים ציינו לשבח את 
הליווי הצמוד והמסור שקיבלו מצוות התכנית, 
ציין  התכנית  צוות  ומקצועיות.  גבוהה  זמינות 
מינהלת  מצד  והמקצועי  הצמוד  הליווי  את 
של  המקצועית  המסגרת  ואת   360 התכנית 
"מרכז לילד ולמשפחה" וההתמסרות של עו"ס 
אורלי שלנג אשר מלווה את התכנית במסירות 
בהנחייה  שותפות  לרבות  וביעילות,  מירבית 

של עובד המרכז, עו"ס ר' רפאל פלס.

מנהל  קשש,  שמעון  הרב  סיכם  הסיור  את 
וסגן מנהל אגף החינוך בעירייה   360 התכנית 
הראשוניים,  מצעדיה  התכנית  את  המלווה 
להרב  ובהם  המינהלת,  חברי  לכלל  והודה 
ראובן קורלנסקי שהשתתף בסיור ומסייע רבות 
לאורך השנה; לרכזת הגב' בת שבע קצנלבוגן 
הפרויקט  את  שמוביל  דיין  חיים  ר'  ולעו"ס 
המותאמת,  וברגישות  מרובה  במקצועיות 
עם  הפעולה  שיתוף  חשיבות  את  והדגיש 
ההשפעה  את  המגביר  וההורים,  המלמדים 

החיובית ומסייע לילדים להצליח בלימודיהם.

אלי כהן

זעקת השבת: שיעורו השבועי של הגר"ז כהן, 
הגדול  הכנסת  בבית  'הידברות',  ארגון  ראש 
המגיעים  יהודים  המוני  מושך  אביב  בתל 
בקביעות להרוות את צימאונם לדבר ה'. ביום 
חמישי האחרון, בעקבות זעקת השבת שבקעה 
מפיהם של גדולי ישראל, הוחלט להקדיש את 
השבת,  שמירת  לחשיבות  השבועי  השיעור 
שהתקיים  מיוחד  חירום  משדר  במסגרת  זאת 
וגדולי  'הידברות'  רבני  בהשתתפות  במקום, 
וסגולתה  השבת  קרן  את  שרוממו  המקובלים, 
נענו  המשדר  במהלך  יהודים.  רבבות  לאזני 
על  לקבל  והתקשרו  הרבנים  לקריאת  אלפים 
בשמירת  להתחזקות  טובות  קבלות  עצמם 

השבת וביצור חומותיה.  
אנו  אין  כי  כהן  הגר"ז  הבהיר  שיעורו  בפתח 
להתרחשויות  סיבות  להמציא מדעתנו  רשאים 
לערוך  עלינו  משהו  כשקורה  אולם  בעולם, 
חשבון נפש ולהתבונן במה שקיבלנו מרבותינו.
בסיום השיעור עודד הגר"ז כהן את המאזינים 
התחזקות  של  טובה  קבלה  עצמם  את  לקבל 
חז"ל  דברי  את  והזכיר  השבת,  בשמירת 
שבמעשה אחד יכול האדם להכריע את העולם 
כולו לכף זכות, ובוודאי בתקופה כזו חובה על 

כל אחד להרבות זכויות בעם ישראל.   
תהילים  באמירת  האלפים  החלו  ליל  בחצות 
ורבנן  מרנן  להוראת  בהתאם  הסליחות,  וסדר 

קדשנו  שבת  של  כבודה  על  ולהתחנן  לזעוק 
לפני  כאשר  רח"ל,  חוצות  בראש  המחוללת 
התיבה ניגש גדול המקובלים הגאון רבי יצחק 
בקול  בתפילתו  ההמונים  את  שסחף  בצרי, 

בוכים כבן המתחטא בפני אביו. 
גיוס  נרשמה עת הוכרז על  התרגשות מיוחדת 
השבת,  בשמירת  להתחזקות  טובות  קבלות 
התקשרו  העם,  שדרות  מכל  יהודים,  ואלפי 
עצמם  על  וקיבלו  לאולפן  המשדר  במהלך 
שטרחו  הרבנים,  שבת.  בשמירת  להתחזק 
והגיעו למשדר במיוחד למען כבודה של שבת 
קודש, הרעיפו מברכותיהם על הפונים. שעות 
למוקד  זרמו  עדיין  סיום המשדר,  רבות לאחר 
פניות, כאשר בסיכום הכולל  'הידברות' אלפי 
קבלות  אלפים  משלושת  למעלה  על  מדובר 
טובות של יהודים שקיבלו על עצמם להתחזק 

בשמירת השבת בתחומים שונים.  
הגאון  'הידברות',  ארגון  של  הרוחני  המנהל 
רבי ישעיהו וינד ציין כי "בהוראת מרנן ורבנן 
המשימה  את  עצמנו  את  לקחנו  ישראל  גדולי 
כבוד השבת באמצעות הגברת  להיאבק למען 
השבת  שומרי  מעגל  והרחבת  הקדושה  כוח 
בעם ישראל. לאור קריאתם הנרגשת של גדולי 
ליל,  בחצות  תפילה  לעצרות  להתכנס  ישראל 
של  השבועי  השיעור  את  להקדיש  הוחלט 
הגר"ז כהן המתקיים בתל אביב לנושא שמירת 
השבת, ולקיים דווקא שם משדר מיוחד לחיזוק 
תפילה  עצרת  לכנס  ובסיומה  השבת  חומות 

כהוראת גדולי ישראל". 

החוויה אצל גרשי
שיווק פרחי נוי

ללא השקעה,רווח יפה,אספקה עד הבית
טל': 052-7193962

גרשי מחפש אתכם!

הנחות ענק למוסדות לועדי עובדים

⋅בעלי חנויות
⋅בעלי בתים

⋅מקומות מרכזיים 
אשר מעוניינים למכור 

זרי פרחים לחג השבועות

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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כל הדרכים מובילות לרומא

אלי כהן

שהתארחו  המשפחות  של  התודה  מכתבי 
בחופשת הפסח של "שינפלד תיירות" בפורטו 
להגיע  עדיין  ממשיכים  סלוניקי  שליד  קאראס 
למשרדי החברה. כ-1500 איש שהו בחג הפסח 
לאחר  מיד  וחלקם,  חלומית  בחופשה  האחרון 
לישראל, מיהרו לברר על חופשת הקיץ  שובם 

הקרובה של שינפלד תיירות.
ובכן, מסתבר שהקיץ הזה כל הדרכים מובילות 
לרומא. שינפלד תיירות מציג: חופשה איטלקית 
ב"שרתון גולף רומא", מלון פאר וחופשת קיץ 

חלומית.
לרשותכם  יעמוד  שברומא  הראשונה  הפעם  זו 
תיירות,  שינפלד  בהפעלת  כשר  גלאט  מלון 
השייך  גולף  שרתון  מלון  מאשר  אחר  ולא 
לרשת הילטון רומא, הבנוי כמלון גולף יוקרתי 
ומעמיד לרשות אורחי שינפלד את כל הפינוקים 
הסיבות  אחת  עליהם.  לחלום  אפשר  שרק 
שבחרנו במלון זה מפני שהוא נמצא כרבע שעה 
בלבד נסיעה משדה התעופה – כך שחסכנו לכם 

עומסי תנועה מיותרים במרכז העיר.
כשר,  גלאט  מטבח  לרשותכם  נעמיד  במלון 
לובי  שלנו,  המפורסם  האירי  הבר  אוכל,  חדר 
הציבוריים  בשטחים  מפואר,  כנסת  בית  מפנק, 
שבריזורט יש בריכות שחייה חיצוניות עם מים 
ומשטח  ענק  גולף  מגרש  כושר,  ומכון  צלולים 
מטעם  שאטל  אוטובוס  ורחב.  ירוק  ציבורי 
המלון יוצא במהלך היום למרכז רומא ולקניון 
 Euroma" קניון - הסמוך מהענקים באירופה 

2", בעלות 3-5 יורו בלבד.
כמיטב  גבוהה  ברמה  חופשה  לכם  מכינים  אנו 
שינפלד,  של  המלכותי  האירוח  עם  המסורת 
בבארים  למהדרין  כשרות  וערב  בוקר  ארוחות 
תכניות  חצות,  עד  פתוח  אירי  בר  ענקיים, 
)בתאריכים  זמר  כוכבי  של  והופעות  מגוונות 
שינפלד  מנהלי  של  צמוד  וליווי  נבחרים( 

שנמצאים אתכם במלון.

קיימת אפשרות  תוכלו לטייל ברומא הנפלאה, 
גם  ותיהנו  איטליה,  ברחבי  מאורגנים  לטיולים 
מאטרקציות ופארקים למשפחות, שופינג ועוד.

 כל הדרכים מובילות לשרתון גולף

הילטון  )בבעלות  רומא  גולף  שרתון  מלון   
לעשירי  המיועד  אלגנטי  מלון  הוא  רומא(, 
במגרשי  לשחק  במיוחד  אליו  שמגיעים  עולם 
על  בקפידה  נבחר  זה  מלון  מקצועיים.  גולף 
מנת להבטיח ששהותכם תהיה נעימה ומפנקת, 
עם אירוח בתנאים מפנקים ואווירה חמה שרק 

שינפלד יודעים להציע.

כמו תמיד, ועם ניסיון של מעל 30 שנה, חשבנו 
על כל פרט: לרשות אורחנו במלון יהיה מטבח 
גלאט כשר, חדר אוכל, בר אירי לכל אורך שעות 
היום והערב, לובי רחב ידיים, בית כנסת מפואר, 
בריכות שחייה חיצוניות עם מים צלולים ומכון 
ירוק  ציבורי  ומשטח  ענק  גולף  מגרש  כושר, 

ורחב ומאיר עיניים. 

כל הדרכים מובילות לחדר האוכל
 אם כבר שהיתם באחת החופשות של שינפלד 
החוויה  על  לכם  לספר  צריך  לא  תיירות, 
נפרד  בלתי  חלק  שמהווה  הגסטרונומית 
כשזה  שינפלד.  של  והפסח  הקיץ  מחופשות 
צאן  נכסי  שלושה  אותנו  מלווים  לאוכל,  מגיע 

ברזל: כשרות, איכות וכמות.
כשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית תחת 

פיקוחו של הרה"ג משה נחשוני שליט"א.
האיכות מורגשת בריחות ובטעמים של כל מנה 
לאורחים.  ומוגשת  מטבחנו  את  היוצאת  ומנה 
עמוסים  האוכל,  בחדרי  הענקיים  הבארים 
בעשרות סוגי מנות מכל הסוגים. צוות בינלאומי 
במאכלים  המתמחים  וקונדיטורים  שפים  של 
ואשכנז  מזרח  עדות  בנוסח  כשרים  יהודיים 
מלווים את הנופשים בכל חופשת הקיץ. הכמות 
עולים  במלון  האוכל  בחדרי  שתמצאו  והמגוון 

על כל דמיון.

טוב,  בכל  מוגשות  הארוחות 
מרקים,  דגים,  בשרים,  מיני 
קינוחים,  תוספות,  סלטים, 
ומעדנים.  קונפיטורות  עוגות, 
מפנסיון  נהנים  אתם  בשבת 
רבא  הקידושא  עם  מלא 

המיוחד של שינפלד.
כולל  שלנו  המורחב  הצוות 
מהשורה  וקונדיטורים  שפים 
בפרסים  שזכו  הראשונה 
צוות  בשיתוף  בינלאומיים. 

עוזריהם הם יעמלו ויכינו עבורכם תפריט אוכל 
מסעיר ומלהיב הכולל שפע של טעמים, צבעים 

וניחוחות, בטעם נפלא של עוד.
חופשי  באופן  לפניכם  פתוח  היום  במהלך 
הייחודי של שינפלד. מתחשק  הטרקלין האירי 
היכנסו  טעים?  במשהו  עצמכם  את  לפנק  לכם 
שתיה  קרה,  שתיה  עם  מבר  ותיהנו  לטרקלין 

חמה, פירות, עוגות ומבחר ליקרים.

 כל הדרכים מובילות למופעי השירה

 גם הקיץ הזה הולך להיות שמח ומעניין. אנחנו 
ההופעות  לוח  אחרי  לעקוב  לכם  ממליצים 
האמנים  גדולי  תיירות.  שינפלד  של  והתכניות 
בשרתון  הקרוב  הקיץ  במהלך  יופיעו  והחזנים 

גולף רומא:
במוסיקה  האמנים  מבכירי   – לפידות  ישי 
בהפקות  המעורב  הזמר  והישראלית.  החסידית 
ענק של מוסיקה יהודית ואת שיריו שומעים דרך 
בשינפלד  הופיע  ישי  משמח.  אירוע  בכל  קבע 
תיירות פעמים רבות וביניהם באירוע הענק של 

סיום הש"ס בהילטון דרזדן.
ישראל נחמן תורג'מן – מופיע לצדם של גדולי 
החזנים בעולם ולעמוד תחת שרביט הניצוח של 
מופיע בתדירות  הוא  סובול.  ומורדכי  יפה  אלי 
ועד  מאמסטרדם  אירופה  כל  ברחבי  גבוהה 

הריביירה הצרפתית.
ישראל פרנס – אומן ויוצר מגדולי הזמרים בעל 
ישראל  גדולה.  ונשמה  נלאות  בלתי  אנרגיות 
כולל  אפשרית  במה  כל  על  וחזן  כזמר  הופיע 
ב"גלגולו של ניגון" ו"מעגל החיים" בהם הוא 

שר ומנגן ומלהיב את הקהל.

כל הדרכים מובילות לרומא
 וסביבותיה

 אוקיי, נהניתם מהמלון, נהניתם משפע האוכל, 
 – האטרקציות  ומשאר  מהבריכה  מההופעות, 

אבל לאן הולכים לטייל?
באירופה,  היפות  הערים  אחת  רומא,  ובכן 
טיולים  של  שפע  בה  למבקרים  מציעה 
ואטרקציות. אנו מצידנו הכנו עבורכם אפשרות 
מדריכים  בליווי  מאורגנים  טיולים  של  לשורה 
להשתנות  עלולים  הטיולים  מקצועיים)מסלולי 
המדריכם,לבחירתכם:  להחלטת  בהתאם 

אפשרות גם לטיולי משפחות.
בכיכר  ביקור  העתיקה:  לרומא  מאורגן  טיול 
כיכר  נבונה,  פיאצה  ברומא  ביותר  היפה 
אלגנטית ובה מזרקת ארבעת הנהרות של ברניני. 
מבנה   – הפנתיאון  הוא  נוסף  מפורסם  אתר 
ומשמש  אדריאנוס  ידי  על  נבנה  אשר  מרשים 
היום למקום קבורתם של מלכי איטליה. מזרקת 

טרווי – מעוטרת בסלעים ומים זורמים. הכיכר 
אליה.  היורדות  במדרגות  הידועה  הספרדית 
הקולוסאום – האתר המרשים ביותר של רומא 
יועדו  אשר  מושבים   50,000 מכיל  העתיקה 
בין  האכזריות  הקרב  בזירות  הצופים  לקהל 
התבליטים  שעליו  טיטוס  שער  הגלדיאטורים. 
על  נושאים  היהודים  השבויים  את  המתארים 
גבם את אוצרות המקדש וביניהם מנורת שבעת 
שמגיע  יהודי  לכל  מרטיטה  חוויה   – הקנים 

למקום.
טיול מאורגן נוסף הוא לרובע היהודי ברומא: 
הרובע היהודי המכונה הגיטו של רומא, שוכן 
הגדול  הכנסת  בית  ובמרכזו  נהר הטיבר  יד  על 
של רומא והמוזיאון היהודי המגולל את סיפורה 
ביותר.  העתיקות  היהודיות  הקהילות  אחת  של 
סמטאות הרובע מוליכות אל תיאטרון מרצ’לו, 
ונציה  פיאצה   – רומא  של  המרכזית  הכיכר 
היא  נוספת  תחנה  מרשימה.  אנדרטה  במרכזה 
מיכאל  ידי  על  עוצבה  אשר  הקפיטול  גבעת 
לשופינג  לנצלו  אפשר  זמן  ישאר  אם  אנג’לו. 

ברחוב ויה קורסו המפורסם.
סיור בטיבולי: טיבולי היא עיירה ציורית קטנה 
מצפון לרומא. העיירה התפרסמה בזכות הגנים 
יצירה  שהם  ד’אסטה  בוילה  הנמצאים  היפים 
אדריכלית מפוארת, עם למעלה מ-500 מזרקות 
שכל אחת מהם היא יצירת אומנות בפני עצמה. 
הגן והמזרקות בנויים על טרסות תלולות ובהם 

שפע של צמחים פסלים ובריכות מים.
טיול לנאפולי: נסיעה לנאפולי הנמצאת במחוז 
קמפניה, ומנאפולי הפלגה קסומה לנמל הגדול 
אנאקאפרי  בעיירה  קאפרי.  החלומות  אי  של 
"הר  סולרה  מונטה  לפיסגת  ברכבל  עולים 
השמש". מפיסגת ההר מתגלה נוף עוצר נשימה 
לטייל  כיף  קאפרי  בעיירה  והמפרץ.  האי  של 
ברחובותיה היפים ובגני אוגוסטוס המשקיפים 

על הנמל הקטן בצידו השני של האי.
את  תחמיצו  אל  בשופינג,  מעוניינים  אתם  אם 
מאות  תמצאו  שבהם  רומא  שליד  האאוטלטים 
המותגים,  הסגנונות,  כל  העולם,  מכל  מותגים 

המעצבים, הרשתות, הקניונים והשווקים.
קרקלה,  מרחצאות  את  להחמיץ  אסור  וכמובן 
שיט על נהר הטיבר, ביקור בטירת סנטאנג'לוס 

ועוד.
מגוון  לכם  לתת  ישמחו  תיירות  שינפלד  נציגי 

הצעות לטיולים ברומא ובסביבותיה.

אכן, כל הדרכים מובילות לרומא.

ועכשיו לממהרים להירשם- 
הנחה של 1,000 ש"ח

לפרטים ולהרשמה: 03-6189999.

את מלון שרתון גולף רומא מכירים עשירי העולם מהחופשות הפרטיות שלהם. הקיץ הזה יש לכם הזדמנות ליהנות מחופשת קיץ חלומית במלון הפאר, 
בכשרות מהודרת, עם שפע של אטרקציות, מופעים, שפע קולינרי וחוויה גסטרונומית מהשורה הראשונה וכמובן: טיולים בעריה הציוריים של איטליה



מלון 
שרתון 

גולף 
)בבעלות הילטון רומא(

1/7/19 עד 12/9/19

לשינפלד 
ברומא!

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m פרטים באתר ובפייסבוק הזמינו היום במחירי קדם עונה!

Sheraton Golf 3 di Roma

אפשרות לטיולים מאורגנים 
עם מדריכים מקצועיים 

דוברי עברית 
ואתרים מומלצים 

למטייל העצמאי

ארוחות בוקר וערב 
מלאות בבארים 

ענקיים של 
שפים זוכי פרסים 

ובר אירי חופשי

 אירוח מלכותי במלון
 שרתון גולף רומא

 עם מסלול גולף מקצועי
צמוד למרכז 

בילוי וקניות

הופעות של 
גדולי הזמר 

בתאריכים נבחרים 
ותכנית מגוונת 

לגדולים ולקטנים

SHAINFELD FUN חדש! 
טיולים מאורגנים למשפחות 

ואטרקציות מלהיבות 
בתאריכים מיוחדים

שעושה את החופשה

מה 
ה 
ז

ליווי צמוד של 
מנהלי שינפלד 

שנמצאים אתכם 
בחופשה

דרך
המקצועיות

דרך
הטיולים

דרך
האוכל

דרך
המלון

דרך
האוירה

חפשו את שינפלד תיירות בפייסבוק ובאינסטגרם

₪ 1,000
הנחה לזוג
לנרשמים

עד שבועות כל הדרכים  
מובילות 

דרך
המשפחות



בני ברק י"ז אייר תשע"ט 1222/5/19 18

הבקשה של ראש הממשלה מהחברים החרדים, 
"להנמיך   - בעומר  ל"ג  בו  שחל  בשבוע  ודווקא 
הלפידים  מנושאי  כמה  את  תפסה  הלהבות",  את 
ההדלקה  על  ההדלקה.  מלאכת  של  בעיצומה 
ידובר תכף ומיד, אך הבעירה  ברחוב החילוני עוד 
החרדי.  המתחם  בתוך  דווקא  יוקדת  יותר  הגדולה 
יש מי שמדליק ויש מי שנכווה. יש מי 

שרוקד ויש מי שעולה על המוקד. 
של  הסתר  הקלטות  לשורת 
ציבוריים  ואישים  רוחניים  מנהיגים 
- ממרן הגר"ע יוסף זצ"ל ועד לגפני 
ודרעי – ששיחות הסתר שלהם הוצאו 
מהקשרן הרחב והתפרסמו בשער בת 
הצטרפה  מדנים,  להרבות  כדי  רבים 
שהודלפה  נוספת  הקלטה  השבוע 
כמה  על-ידי  החילוניים,  לערוצים 
מתוכנו שלא שמעו כנראה על מוסר 
רבי  תלמידי  הסתלקות  של  ההשכל 

עקיבא. 
ודווקא  אש,  לסכסך  הניסיונות 
העציצים(,  )לא  העצים  בצמרות 
של  ההקלטה  פרסום  חדשים.  אינם 
הגר"י  ישראל  אור  ראש-ישיבת 
הגר"ב  עם  בצוותא  שנתבקש  רוזן 
ולגלות  אחריות  לקחת  סולובייצ'יק 
לחוק  התיקונים  בניסוח  מעורבות 
הסכמה  כל  לטרפד  נועד   – הגיוס 
מעמדם  את  שתסדיר  עתידית 
רוזן  הגר"י  הישיבות.  בחורי  של 
חוק  על  טובות  שמדבר  כמי  נשמע 

כלפי  פחות  קצת  )ובטוב  הגיוס 
המיידי  וההקשר  לו(  המתנגדים 
להצעה  התייחס  לדברים  שניתן 
השולחן  על  המונחת  הנוכחית, 

ועומדת בליבת המחלוקת. 
עיוני,  ישיבתי  שתחקור  אלא 
החלקי  התוכן  על  בהתבסס 
שהושמע, העלה כי ראש-הישיבה 
התייחס  דעתו,  על  שלא  שהוקלט 
שהונחה  קודמת  בגרסה  להצעה 
הבחירות  לפני  עוד  השולחן  על 
להצעה  ולא  בשעתו,  ונדחתה   –
הביטחון,  משרד  של  הנוכחית 

שעומדת כעת על סדר היום.
אישיות  שיחות  הקלטת  של  החולה  הרעה 
והוצאתן לרשות הרבים, לא פוסחת גם על גדולי 
הרבנים שנכנסים לעובי הקורה ומוכנים להקדיש 
מזמנם היקר למען הכלל. היא באה לעולם דווקא 
יוזמה  נוטלים  הישיבות  ראשי  גדולי  בה  בשעה 
ולוקחים על עצמם את המלאכה הלא משתלמת 
והבלתי מתגמלת בעליל של הסדרת חוק הגיוס 
– כשהם מתעלמים מרעשי הרקע, הן של החוגים 

ודגל.  אגודה  בש"ס,  היריבים  של  והן  הקנאיים 
שלושתן יחד וכל אחת לחוד.

בשעה שחברי הכנסת צפו בחרדה מהולה בחוסר 
לאיווט,  ביבי  שבין  הידיים  כיפופי  בקרב  אונים 
ומש"ס  התורה  מיהדות  הישיבות  ראשי  המשיכו 
לשבת על כל אות ותג בחוק הגיוס, בניסיון להשיג 
פשרה קצת יותר הגיונית מזו שניסחו כמה מעורכי 

הדין שירו לכל הכיוונים. 
ישימים  הבלתי  המשפטיים  הרעיונות  בזאר  את 
בעליל להסדרת משבר הגיוס, אפשר להציב בשורה 
אחת עם ביזיון איסוף החומרים מלשכת היועמ"ש 
עורכי  ללשכת  המועמדים  שבין  הרחוב  וקרבות 
של  ונוסחאות  יסוד  חוקי  של  פתרונות  שלל  הדין. 
מאמצים  היו  הפלס  עורכי  שאפילו  חוק  הצעות 
כבסיס למאמר מערכת – נפסלו על הסף עוד לפני 
שבאו בשערי צוות המו"מ של הליכוד, שלא לדבר 
ועד  מכחלון   - הפוטנציאליים  השותפים  שאר  על 
לפני שתי  היינו  איפה  "כמה מאיתנו שכחו  איווט. 
קדנציות תחת שעבוד מלכויות של לפיד כשר אוצר, 
תאבון  קיבלו  הם  קואליציה  שנות  ארבע  ואחרי 
חרדי  ח"כ  עצור  בכעס  השבוע  התבטא  מפותח", 

שהגדיר עצמו כאחד מאחרוני השפויים.
מי שעמדו על המשמר וניסו להכניס מעט היגיון 
נקלעו  כי  כשהבינו  הישיבות.  ראשי  הם  בשיגעון 
לקרב-רב בין כמה מחצרות הבתים, הם נטלו יוזמה 
ונפגשו עם כל הצדדים. פגישה אישית אף התקיימה 
יעקב  הרב  לבין  דגל  מטעם  הישיבות  ראשי  בין 
קנייבסקי, נאמן ביתו של מרן הגר"ח – וזאת חרף 
מול  גם  וההקלטות.  הרכילויות  הרעות,  הלשונות 
הממסד הרבני החסידי נפתח ערוץ ישיר, כשהצלע 

אישיותו  היא  בש"ס  לתהליך  השותפה  הספרדית 
הדיסקרטית של השר לשעבר אריאל אטיאס. 

נייר  כאשר  גם  כבודם  על  הישיבות מחלו  ראשי 
לשיעור  הכנה  מעין  מבושל,  ובלתי  ראשוני  עמדה 
כללי, הודלף על ידי אחד מחברי הכנסת הבהולים 
והועבר ישירות ליו"ר צוות המו"מ של הליכוד יריב 
מדי  ארוך  הנייר  כי  הייתה  לוין  של  תגובתו  לוין. 
ראשי  של  לדעתם  כיוון  ובכך   – דיו  ממוקד  ואינו 

הישיבות שביקשו שלא להעבירו. 
מלהיות  רחוק  הנוכחית  במתכונתו  הגיוס  חוק 
ליברמן  צודק  לפיד.  ממשלת  סטייל  גיוס"  "גזירת 
הקדנציה  בשלהי  להעברתו  ייחלו  שהחרדים 
חברי-הכנסת  פחות  לא  צודקים  אך  הקודמת, 
החרדים שדורשים להכליל בו תיקונים מתחייבים. 
מעורבותם של ראשי-הישיבות מהדור הצעיר יותר 
שיודעים  ממש(,  המועצת  צעירי  פלוס,  )שבעים 
האם  ולהכריע  ותג  אות  כל  יסודית  בצורה  לנתח 
לייתר או להוסיף, חיונית מתמיד. עבור כלל הציבור 
לקוות  רק  נותר  אחראי,  למבוגר  שמייחל  החרדי 
החכמים  תלמידי  את  יבריח  לא  הרכילות,  שאבק 
מחיינו  ולהיעלם  אמות  בדלת  להיסגר  להם  ויגרום 

הציבוריים. 

שוויון חברותי
כמנהג  מתרחש  המרכזית  ההדלקה  על  הקרב 
ראשי  החסידית.  הגזרה  בתוך  והיום,  המקום 
שבוע  לפני  אך  דרשו  ישראל  מאגודת  הקהילות 
להיפגש עם ראשי יהדות התורה כשעיניהם צופיות 
סגן  ללשכת  בעיקר  בערוצים,  עוין  תחקירן  כמו   –
להמתין  ממשיכים  הם  עתה,  לעת  הבריאות.  שר 

במסדרון כאחרונת הזקנות.
הולכת  כך  ההמתנה,  תקופת  שגוברת  ככל 
שעבר  בשבוע  העצבית.  המערכת  לה  ומתרופפת 
בצוות  בכיר  גורם  של  מפיו  הציטוט  כאן  הובא 
המו"מ של הליכוד – שליבה את הגחלת. "הבעיה 
היא לא אצלנו, אלא אצל החרדים האשכנזים", הוא 
אמר וגם יסף, "יש תחושה שיותר ממה שהחברים 
שלחברים  להם  חשוב  לעצמם,  לדאוג  רוצים 
לא  בכיר משלהם. ההוא  יהיה תפקיד  לא  האחרים 
סביב  יותר  נמוך  המדורג  החבר  את  לראות  רוצה 
לפרוש  לפרגן  רוצה  לא  וליצמן  הממשלה  שולחן 
המעמד  את  שישווה  מלא-מלא  סגן  של  תפקיד 
פסחה  לא  הזאת  המיסקלקולציה  שניהם".  של 
בשתיקה  יעבור  לא  "זה  אמונים.  שלומי  על  גם 
באגודה  בכירים  גורמים  הבטיחו  תגובה",  ויחייב 

המתמחים בפעולות תגמול. 
בלשכת ליצמן אפופת האש מבית ומחוץ - יענק'ל 
חייבים.  נותרו  לא   - אנפין  בזעיר  האש,  בכבשן 
לא  בידיו,  כשמטפים  יתגונן  ליצמן  כי  שציפה  מי 
מכיר את האיש, שמגיב על שריפה עם להביור ביד 
וכמו השותף שנמוג נפתלי בנט - ממש לא מתכוון 

ההדלקה המרכזית

מעורבות ראשי-
הישיבות מהדור 
הצעיר יותר )שבעים 
פלוס, צעירי המועצת 
ממש(, שיודעים 
לנתח בצורה 
יסודית כל אות 
ותג ולהכריע האם 
לייתר או להוסיף,  
חיונית מתמיד. 
עבור כלל הציבור 
החרדי שמייחל 
למבוגר אחראי, נותר 
רק לקוות שאבק 
הרכילות, לא יגרום 
להם להיסגר בדלת 
אמות ולהיעלם 
מחיינו הציבוריים

יענק'ל בכבשן 
האש. סגן שר 
הבריאות. צילום: 
פישל רוזנפלד

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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להתנצל. 
סביבת  כי  השבוע  התעקשו  ליצמן  בלשכת 
המו"מ בין נתניהו לחרדים סטרילית ונטולת צלמי 
את  מנהלים  התורה  יהדות  של  "מהצד  פפראצי. 
יריב  רק  נתניהו  של  ומהצד  וגפני  ליצמן  המגעים 
 2.5 של  מדד  על  דיבר  נתניהו  שבו  מהרגע  לוין. 
במעמד  שרים  סגני  שלושה  דרשנו  לתיק,  מנדטים 
אמר  מצדו  הממשלה  ראש  התורה.  ליהדות  שר 
של  בכיר  כתפקיד  תמיד  חושבה  הכספים  שוועדת 
שר ולכן הציע לנו את תפקיד השר לאיכות הסביבה 
לתרום  נוכל  מה  טוב  לחשוב  צריך  המדע.  שר  או 
על  להתעקש  צריך  לא  והאם  כאלה  בתפקידים 
שר  סגן  בלשכת  מוסיפים  משמעותיים",  תיקים 
הבריאות ובכך מחסנים את הגורמים בדגל התורה 
שדורשים תיקים משמעותיים יותר כמו הכלכלה או 

המשרד לשוויון חברתי. 
לקחת",  כדאי  תפקיד  איזה  השאלה  "בצד 
השוויון  בענייני  ליצמן  בלשכת  להעמיק  מוסיפים 
"האמירה  ומקלב,  פרוש  החברים  של   – החברותי 
הברורה שלנו מול דגל היא – שלמועמד השני של 
בחשיבותו  זהה  תפקיד  מגיע  פרוש,  מאיר  אגודה, 
של  הבחירה  ההסכם  שלפי  למרות  דגל.  של  לזה 
חייבת  היא  התורה,  דגל  בידי  השלישי  התפקיד 
להיות זהה במעמדה לתפקיד הרביעי שיינתן למאיר 
פרוש. להפוך אותנו לכאלה שמוותרים על תפקיד 
מקרה  ובכל  היוצרות.  היפוך  זה  לאגודה  שנועד 
נסכים  לא  הזאת  שבפעם  הממשלה,  לראש  אמרנו 
למצב שבו ש"ס מקבלת תפקיד אחד יותר מאיתנו, 
גם לא של ראשות הוועדה לבחירת דיינים". יש דין 
ויש דיין. מה שנותר זה להמתין ולראות האם יהיה 

גם דיל – בעוד שבעה ימים. 

אשם תורם
מתפוצץ  הוא  כסף.  על  מתפוצץ  לא  "שידוך 
הנשיא  אמר  הקשר",  את  רוצה  באמת  לא  כשהזוג 
אטיאס  אריאל  לשעבר  לשר  פרס  שמעון  המנוח 
ראש  של  התפטרותו  שלאחר  סוכות  בחול-המועד 
ראש-הממשלה  אולמרט.  אהוד  לשעבר  הממשלה 
הראשון - ולעת עתה גם האחרון - ששאף את ריח 
היום  ועד  מאז  הספיק  הסורגים,  מאחורי  הליזול 
שלטון.  וטוהר  שחיתות  לענייני  לפרשן  להפוך 
והמסכים,  האתר  גלי  מעל  הטהרנית  נוכחותו 

מזכירה את הקבס שמעלה פיזורו של מטהר אוויר 
בניחוח בשמים מפורסמים.

הכל,  בסך  לאחור  עשור  רחוקים,  ימים  באותם 
כמועמדת  עצמה  שמצאה  לבני  ציפי  זו  הייתה 
השנייה בהיסטוריה של מדינת ישראל שכשלה ולא 
הצליחה להרים את הנטל ולהרכיב ממשלה – למרות 
שקיבלה את הקרדיט לכך מנשיא המדינה. הראשון 
'התרגיל המסריח' משנת  עצמו, כשקלון  פרס  היה 
כשפרס  לנשיא.  מינויו  ליום  ועד  מאז  בו  דבק   '90
אירח במעונו את אטיאס, שניהל – אז כהיום – את 
המו"מ מטעם ש"ס אל מול מפלגת השלטון, הוא 
לא האמין לגרסה ולפיה פיצוץ המו"מ נובע מאי-

הסכמה להעברת מיליארד שקלים לקצבאות. "אם 
היה רצון אמיתי להקים ממשלה", אמר אז הנשיא 
"הייתם  נצרב בבשרו לשר הצעיר מש"ס,  שהלקח 

מוצאים את הדרך לפשרה".
המוטו של האריה הקשיש תקף גם למשא-ומתן 
בישיבת  פיו  את  פתח  ליברמן  בו  מהיום  הנוכחי. 
הפוטנציאליים  השותפים  על  מורא  והטיל  הסיעה 
חברי  על  רבתית  התגוללות  נרשמה  לקואליציה, 
בעוד  התורה.  מיהדות  בעיקר   - החרדים  הכנסת 
כמיטב  השתיקה  זכות  על  שמרו  מש"ס  החברים 
המסורת, התקשו כמה מחברי ועסקני יהדות התורה 
שעל  ומדינה  דת  סוגיות  במספר  לשונם  את  לנצור 

סדר היום. 
וכך, בעיצומה של התקופה הרגישה שבמהלכה 
רשימת  את  ולהגיש  ברבים  דממה  על  לשמור  יש 
מהחברים  כמה  נתפסו  חדרים,  בחדרי  הדרישות 
האירוויזיון,  בסוגיית  לדעת  עצמם  מזייפים  כשהם 
בפיניציה  מהבקבוק  הדתי  השד  את  מוציאים 
ולא  חיות,  לגן  הפוליטית  המערכת  את  והופכים 
רק במובן המטאפורי. הדרישה להימנעות ממכירת 
בירושלים,  התנ"כי  החיות  גן  בשערי  כרטיסים 
יותר  קצת  בנוסחה  החולף  השבוע  במהלך  הומרה 
פתיחת  כי  שהוסבר  למי  שהוסבר  אחרי  מרוככת, 
מטיילים  המוני  להתנפלות  תביא  חינם,  השערים 
שירמסו את השבת, לא ברגליהם - בתור לתשלום 
המובילים  בכבישים   - בגלגליהם  אלא  בקופות, 

לכלובי הקופים.
ממה  מהחברים  כמה  לפחות  לפטור  אפשר  אי 
שמכונה בעגה המשפטית - אשם תורם. כשליברמן 
סנדל את עצמו והצהיר על מדיניות של 'אף שעל' 
בחוק הגיוס, הוא הגיב ולא יזם – לנוכח האווירה 

דת  בסוגיות  יכולתך  ככל  חטוף  של  הציבורית 
ומדינה והקצן כראות עיניך בסוגיית הגיוס. בעיניים 
נתפסות  הללו  הרהב  הצהרות  חילוני  אזרח  של 
כניסיון חרדי להזיז את הגבינה שלו מהמרכול התל-

אביבי ביום השבת. 
התובנה  זאת,  כל  ובצד 
המנוח  הנשיא  של 
אם  כיום.  גם  רלוונטית 
רוצה  באמת  ליברמן 
הוא  לממשלה,  להצטרף 
להאריך  הדרך  את  ימצא 
כהגדרתו   - הפתיל  את 
פעולה  ולשתף   - בעבר 
בתהליך של מציאת פתרון 
הלא  לתיקונים  מוסכם, 
בחוק  במיוחד  מהותיים 
עד  של  ליברמן  הגיוס. 
יום שני שעבר נשמע כמי 
למגע,  בחתירה  שמעוניין 
החרדיות  ובמפלגות 
הובעה השבוע אופטימיות 
עם  פגישתו  לנוכח  זעירה 
נתניהו, המסרים השקטים 
שהועברו לכמה מהחברים 
של  הימנעותו   – ובעיקר 
נוספות  מהכרזות  איווט 
בישיבת הסיעה השבועית, 
לפחות  מעמד  שמחזיקה 
עד למועד כתיבת השורות. 
עד  נותר  ימים  שבוע 
למועד החתונה. ההזמנות 
הקייטרינג  מוכנות, 
התפריט  הכנת  על  עמל 
סידור  על  והאמרגן 
לאורחים.  המקומות 
הפוליטית  במערכת 
החרדית מקווים ומאמינים 
לבסוף  יתרצה  שהחתן 

 – יתרצה  לא  ליברמן  אם  האולם.  בשערי  ויופיע 
אנו עלולים עוד לשבת שבעה במקום לחגוג שבע 
ברכות. שדכנים מדופלמים יודעים שהאלטרנטיבה 
קשה   – החתונה  לפני  רגע  שידוך  ביטול  של 

מגירושין שאחרי כמה שנות נישואין.

שבוע ימים נותר 
עד למועד החתונה. 

ההזמנות מוכנות, 
הקייטרינג עמל על הכנת 

התפריט והאמרגן על 
סידור המקומות. אם 

החתן ליברמן לא יתרצה 
– אנו עלולים לשבת 

שבעה במקום לחגוג 
שבע ברכות. שדכנים 

מדופלמים יודעים 
שהאלטרנטיבה של ביטול 

שידוך רגע לפני החתונה 
– קשה מגירושין שאחרי 

כמה שנות נישואין

תיקון הכללי. ראש הישיבה הגר"י רוזן בהתייעצות אצל מרן שר התורה
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אחרי המשבר: החרדים קרובים לחתימה
ש"ס ויהדות התורה צלחו את המשברים האידיאולוגיים ומרבית נושאי הליבה כבר הוסכמו במו"מ הקואליציוני • עדיין בדיון: חלוקת התפקידים 

והתיקים, סוגיית הדיור החרדי וההתנהלות מול איווט ליברמן • וגם: ב'איחוד מפלגות הימין' נדחקו לסוף הרשימה, ליברמן במשבר אמון מול נתניהו 
והקרב הפנימי בליכוד מתעורר

אלי כהן

של  ובעיצומה  הבחירות,  לאחר  מחודש  יותר   
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  שקיבל  הארכה 
ולו  חתמה  טרם  ריבלין,  רובי  המדינה  מנשיא 
מפלגה אחת על הסכם קואליציוני עם הליכוד. 
אמנם, המשברים והמתיחות שאפפו את הרכבת 
יו"ר  שקטו,  האחרונים  בשבועות  הקואליציה 
מלשגר  נמנע  ליברמן  אביגדור  ביתנו  ישראל 
ומדינה  דת  בנושאי  מתריסות  הודעות  שוב 
מגיעים  כי  דומה  החרדיות  במפלגות  ואילו 
להבנות מסודרות בנושאים הרגישים, ובהם גם 

חוק הגיוס שנמצא בלב המו"מ.
ועדיין, נכון לשעת כתיבת השורות אף מפלגה 
כל  כאשר  קואליציוני,  הסכם  על  חתמה  לא 
אחת מסיבותיה היא עדיין מנהלת מו"מ. לראש 
ממשלתו  את  להרכיב  שבוע  נותר  הממשלה 
ולאשרה בכנסת, כאשר בשלב מסוים אף הוצע 
של  מצב'  'צילום  מעין  יערכו  עתה  לעת  כי 
מלחץ  להימנע  בכדי  רק  הנוכחית  הממשלה 
הזמן, ובהמשך ישבו ברוגע לפתור את סוגיות 
בחלוקת  והן  העקרוניים  בהיבטים  הן  המו"מ, 
החוברות  המפלגות  כשמנגד,  התפקידים, 
בחוק  לתמוך  עדיין  יתחייבו  לא  לקואליציה 
חוקים  ובשאר  נפרדת(  ידיעה  )ראה  החסינות 

שנתניהו ירצה להעביר.
נחלקות  שם  התורה,  יהדות  במפלגת  נפתח 
הדרישות במו"מ הקואליציוני לשלוש חלקים. 
קוו  הסטטוס  בשימור  עוסק  הראשון  החלק 
גורמים  לדברי  כאמור,  הגיוס,  חוק  ובפתרון 
בכירים במפלגות החרדיות הסוגיות הללו כבר 
בהם  שהושגה  לומר  ניתן  וכמעט  מאחורינו 
ישראל  שיו"ר  בתקווה   – מוחלטת  הסכמה 
ביתנו לא יקצין שוב ולא יעלה את רף הדרישות 

בנושאים הללו.
הנושא השני עוסק בתעסוקת חרדים, בהשוואת 
שונים  בחלקים  ובסיוע  והזדמנויות  תנאים 
החרדי,  האזרח  של  היומיום  לחיי  הנוגעים 
ודרישות  כולל דגש משמעותי בסוגיית הדיור, 
ייחודית  ובניה  ייעודיים  לתקציבים  קונקרטיות 
ערים  של  ארוכה  בשורה  החרדי  המגזר  עבור 
דורשת  המו"מ  של  השלישי  בחלק  ויישובים. 
המפלגה תפקידים שונים, מלבד ועדת הכספים 
בהתאמה  ללכת  שצפויים  הבריאות,  ומשרד 
ויעקב ליצמן. באופן  לחברי הכנסת משה גפני 
שר  סגני  שני  לפחות  המפלגה  דורשת  רשמי 
עבור  השיכון  משרד   – נוספים  שר  במעמד 
ח"כ  עבור  הרווחה  ומשרד  מקלב,  אורי  ח"כ 
ובנוסף, ועדת הפנים או הכלכלה  מאיר פרוש. 
)במידה וזו תוצא מידי האופוזיציה( עבור דגל 

התורה וועדה נוספת לאגודת ישראל.
בליכוד לא ממהרים לספק את הסחורה וטוענים 
כי שמונה מנדטים אינם שווים ארבעה תפקידי 
לתפקיד  נחשבת כמקבילה  )ועדת הכספים  שר 
המפלגה  כי  מזכירים  התורה  ביהדות  אך  שר(, 
לה  מגיע  ומשכך  שרים  תפקידי  נוטלת  אינה 
התיקים  בחלוקת  הרגיל  מהמפתח  יותר  אף 

בקואליציה.
ל'קו  אומר  התורה'  ב'יהדות  גורם  בנוסף, 
השר  כי  להציע  במפלגה  הנטיה  כי  עיתונות' 
שטייניץ יהיה זה שימונה כ'שר על' במשרדים 
אותם תיקח המפלגה, כאשר יהיה ברור ומוסכם 
השוטפות  בהחלטות  מתערב  אינו  שהוא 
במשרד ורק מתפקד כשר כאשר יש הכרח בכך. 
מינוי כזה גם יאפשר ליהדות התורה לקחת את 
משרד העבודה והרווחה מבלי לחשוש מהצורך 
לחתום על היתרי העבודה בשבת, עליהם חותם 

השר.
בש"ס שומרים על שתיקה מוחלטת בכל הנוגע 

"בניגוד  כי  מסביר  במפלגה  בכיר  למו"מ, 
היחיד  הוא  דרעי  השר  בש"ס  התורה,  ליהדות 
שמנהל את המו"מ באמת ומשכך איש אינו יודע 
דבר מלבד השיחות הסגורות שהוא מנהל", עם 
זאת, במפלגה מציינים כי גם ח"כ משה ארבל, 
שנשא ביום שני השבוע את נאום הבכורה שלו 
בכנסת, מצוי בסוד המו"מ ואף צפוי לו תפקיד 
של ממש כבר בקדנציה הראשונה, ככל הנראה 

כיו"ר ועדה נחשבת.
במפלגה מתמקדים ראשית כל בשימור התיקים 
וגליל  נגב  דתות,  )פנים,  בידיהם  הקיימים 
למשרד  התכנון  מנהל  השבת  תוך  ופריפריה( 
לענייני   – נוסף  משרד  לקבל  ובתקווה  הפנים 
בש"ס  דורשים  בנוסף  קליטה.  או  ירושלים 
לפחות  מהן  באחת  כאשר  ועדות,  ראשי  שני 
ומשפט.  חוק  חוקה  ועדת  את  לקבל  מתכוונים 
בנושא  קשות  להחלטות  יידרש  דרעי  השר 
חלוקת התפקידים הפנימית, כאשר שני הבאים 
אחריו ברשימה, איציק כהן ומשולם נהרי, יהיו 
מאחר  לשנתיים,  זמניים  מינויים  מקרה  בכל 
והתחייבו ל'מועצת חכמי התורה' לפרוש בתום 

המועד הנקוב.
ח"כ  הם  משמעותי  קידום  לקבל  שצפויים  מי 

על  מדווחים  בסיעה  שגורמים  מרגי,  יעקב 
דרעי  השר  ובין  בינו  ממש  של  התקרבות 
בקדנציה האחרונה, ח"כ יואב בן צור שפטרונו 

תיק  לקבל  עבורו  נאבק  בעדני  הגר"ש  הרוחני 
ממשלתי ולמצער ועדה נחשבת, וחברי הכנסת 
הצעיר  הדור  אזולאי,  וינון  מלכיאלי  מיכאל 
האחרונה  בקדנציה  בסערה  שהשתלב  והנמרץ 
בכנסת. השניים, שנחשבים נאמנים ביותר לשר 

דרעי, צפויים לקבל תגמול של ממש על כך.
הם  כי  חוששים  הימין'  מפלגות  ב'איחוד 
ח"כ  שהפגין  העקשנות  בתור,  האחרונים 

סמוטריץ' בנושא תיק המשפטים טרם הוכיחה 
את עצמה, ולעת עתה נראה שהם ייאלצו לרדת 
פרץ  רפי  עבור  החינוך  בתיק  ולהסתפק  מהעץ 
לא  אם  שיכון,  או  פנים  ביטחון   – נוסף  ותיק 
יינתן ליהדות התורה – עבור סמוטריץ. במפלגה 
לשינוי  המפליגות  בדרישותיהם  גם  מתמקדים 
מאסיבי במערכת המשפט, אם כי נראה כי כאן 
ראש  וגם  מאחר  פתוחה,  לדלת  מתפרצים  הם 
הממשלה עצמו מעוניין בכך. ועדיין, נדמה כי 
המשפטן  את  הרגיש  לתיק  למנות  מעדיף  הוא 

ואיש הליכוד השר יריב לוין.
ביותר,  הטבעית  השותפה  היא  כולנו  מפלגת 
מתנהל  המו"מ  עיקר  שונים  פרסומים  פי  ועל 
במישור אחר לחלוטין – השתלבותו של כחלון 
רוב  לדברי  הליכוד,  ממפלגת  אינטגרלי  כחלק 

המעורבים כחלון ככל הנראה ימשיך בתפקידו 
התפקיד  הקרובה  שבקדנציה  אף  האוצר,  כשר 
בשל  מהרגיל  ומורכב  מאתגר  להיות  צפוי 

הגירעון החריף אליו נקלעה כלכלת ישראל. לא 

החוץ,  תיק  את  לבסוף  יבכר  כחלון  כי  מופקע 

עבור  בינוני  גודל  בסדר  תיק  ידרוש  ובנוסף 

הסיעה  חברי  שני  גם  כהן.  אלי  הכלכלה  שר 

ביטון,  שאשא  ויפעת  פולקמן  רועי  האחרים, 

צפויים לקבל תפקידים.

הגזרה הסבוכה ביותר היא זו של ישראל ביתנו. 

ליברמן  בהם  סוערים  ראשונים  שבועות  אחרי 

עבר,  לכל  ודרישות  מתלהמות  הצהרות  שחרר 

מתמקדות  כרגע  במעט.  נרגע  הוא  כי  נדמה 

סמכויות  כולל  הביטחון  בתיק  דרישותיו 

מהותיות לשימוש והפעלת כוח צבאי, בהעברת 

המקצועית,  הועדה  של  כלשונה  הגיוס  חוק 

גם  ליברמן  ועוד.  למחבלים  מוות  חוק  העברת 

ש"ס(  מעוניינת  גם  )בו  הקליטה  בתיק  חושק 

ובועדת הפנים )בה חושקת יהדות התורה(.

שהציג  הדרישות  רשימת  רק  אינה  הבעיה  אך 

ליברמן, אלא חוסר האמון המובנה השורר בינו 

נתניהו לא  נתניהו.  ובין ראש הממשלה בנימין 

ממשלת  עם  לדרך  ולצאת  סיכון  לקחת  מוכן 

של  הצהרתו  למרות  מו"מ  כדי  תוך  ח"כים   60

ליברמן ש"לא יפיל ממשלת ימין", מאחר והוא 

חושש שברגע האחרון יצביע ליברמן נגדו ויפיל 

אותו. מנגד, ליברמן חושש שמיד אחרי העברת 

מכיסאו  אותו  ישליך  נתניהו  החסינות,  חוק 

ויכניס במקומו את 'חוסן לישראל', בהנחה שזו 

תיפרד מ'יש עתיד' ומתל"ם וגנץ ידרוש את תיק 

טוענים  הפוליטית  במערכת  גורמים  הביטחון. 

השניים  בין  הקשר  איש  מהווה  דרעי  השר  כי 

ומנסה להגיע להסכמות.

מלבד זאת, צפוי לנתניהו קרב לא פשוט בתוך 

הליכוד. ההחלטה המהותית העיקרית שיצטרך 

והשר  הליכוד  בכיר  של  למעמדו  נוגעת  לקבל 

לשעבר גדעון סער. מקורביו של סער מבהירים 

כי הוא לא יסכים להתבזות ולקבל תיק 'פשוט', 

היותר  מהתיקים  אחד  את  לקבל  ידרוש  וכי 

מדובר  כאשר  הליכוד,  בידי  שיישארו  בכירים 

משפטים  תחבורה,  החוץ,  בתיקי  הנראה  ככל 

ובטחון פנים.

מלבד המקום הראשון ברשימה, יולי אדלשטיין, 

שכבר הבטיח את תפקידו כיו"ר הכנסת, ידרשו 

ולכל  בממשלה,  תיקים  הרשימה  בכירי  גם 

הפחות ישראל כץ, גלעד ארדן, מירי רגב, יואב 

יריב לוין, זאב אלקין, אופיר  ניר ברקת,  גלנט, 

אקוניס, אבי דיכטר, חיים כץ, צחי הנגבי ויובל 

חוטובלי  ציפי  גמליאל,  גילה  גם  שטייניץ. 

שר.  לתפקידי  להתמנות  צפויים  אוחנה  ואמיר 

ביטן  דוד  הכנסת  חברי  בשררה:  חושקים  עוד 

האחרונים  קיש.  יואב  גם  וכמו  אמסלם,  ודוד 

בכירות.  ועדות  בראשות  להסתפק  עשויים 

בנוסף, ח"כ מיקי זוהר שואף להתמנות לתפקיד 

יו"ר הקואליציה.

סיום  של  הרשמי  לתאריך  נותר  שבוע  כאמור, 

הרכבת הממשלה, ויש לקוות שבשבוע הקרוב 

ההסכמים  וייחתמו  הממשלה  הרכבת  תושלם 

הקואליציוניים הנכספים.

שבוע לתום המועד
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ברגע האחרון:
נתניהו הסיר את מועמדת החרדים

קרב הישרדות:
הוגש חוק החסינות

משנה: דרמה של ממש במרוץ לתפקיד מבקר המדינה: לאחר שמועמדותה של עו"ד מיכל רוזנבוים כבר נסללה בתמיכת אגודת ישראל וש"ס, שעה וחצי לפני 
תום הזמן החוקי – החליט ראש הממשלה לשנות כיוון • מועמד הקואליציה – מתניהו אנגלמן, מועמד האופוזיציה – גיורא רום • הבחירות – בעוד שבועיים

 ח"כ מיקי זוהר מהליכוד הגיש את התיקון לחוק החסינות שיאפשר לנתניהו להמשיך לכהן כראש ממשלה גם אם היועמ"ש יחפוץ להגיש נגדו 
כתב אישום • ב'כחול לבן' תקפו בחריפות: "כל מי שעוסק במו"מ שמוזכר בו במשתמע חוק החסינות נגוע בפלילים"

ישראל פריי

נדרשו  הקואליציוני,  המו"מ  של  הלחץ  בתוך 
מבקר  מינוי  לסוגיית  הפוליטיים  השחקנים 
כשבועיים  בעוד  תיערכנה  הבחירות  המדינה. 
עד  אך  הכנסת,  חברי  בין  חשאית  בהצבעה 
לחצות ליל שני, היה על המועמדים להגיש את 
מועמדותם, בצירוף תמיכה של 10 חברי כנסת.

מטבע  הופכות  המדינה  למבקר  הבחירות 
אלא  קואליציה-אופוזיציה,  לקרב  הדברים 
בתוך  נרשמה  האמיתית  הדרמה  שהפעם, 
הקואליציה, עם מהפך שהתחולל ברגע האחרון.
הממשלה  ראש  על  המועדף  המועמד  במקור, 
חוקר  ימין,  איש  דיסקין,  אברהם  היה  נתניהו 
שלו  אמירות  לצוף  החלו  שאז,  אלא  ומרצה. 
יכלו  לא  החרדיים  שהנציגים  אמירות  מהעבר, 
להשלים עמם. המתקפה המתוזמנת נגדו הובלה 
על ידי גורמים שניסו להכין את השטח לבחירת 

מועמד אחר.
לא  שהוא  כשהבין  לסגת  נאלץ  נתניהו  ואכן, 
הבא.  לשלב  ועבר  שותפיו,  תמיכת  את  יקבל 
לישורת האחרונה הגיעו שניים: מיכל רוזנבוים, 
 – רבים  חרדים  גורמים  שייצגה  מוכרת  עו"ד 
על  ונתמכה   - ודרעי  ליצמן  בסביבות  בעיקר 
ידם; ומתניהו אנגלמן, דתי לאומי, רו"ח, בעל 

עבר עשיר בשירות הציבורי.
היה  נראה  שני,  יום  של   22:30 לשעה  עד 
מיכל  תהיה  לתפקיד  הקואליציה  שנציגת 
קצוות  סגרה  בכנסת,  הסתובבה  היא  רוזנבוים. 
ודרכה  המפלגות,  נציגי  עם  נפגשה  אחרונות, 

הייתה סלולה.
סביב  האופוזיציה  נציגי  התכנסו  במקביל, 
אלוף  רום,  גיורא  הוא  הלא  משלהם,  מועמד 
במיל', איש חיל האוויר ובהמשך מנכ"ל רשות 
הלאומית  הרשות  ויו"ר  האזרחית  התעופה 

לבטיחות בדרכים.
הפנתה  לבן',  'כחול  סיעת  ישיבת  בפתח 
המפלגה.  ליו"ר  שאלה  שלו  טל  העיתונאית 
האם תמיכתכם הצפויה בגיורא רום לא משחקת 
לידיו של נתניהו, שלראשונה שובר מסורת של 
עשוי  ובכך  לתפקיד,  בדימוס  שופט  בחירות 
להחליש שומר סף נוסף? שאלה. גנץ ענה מה 
שענה, אך בישיבה הסגורה שלאחר מכן הובעה 
וחלק מהחברים סברו  התנגדות לתמיכה ברום 

שצריך לתמוך במועמד אחר שהוא שופט.
סיעות  יתר  עם  ובתיאום  דבר,  של  בסופו 
ואכן  רום  בגיורא  לתמוך  הוחלט  האופוזיציה, 
מועמדותו הוגשה למזכירות הכנסת. טרם ברור 
שתהילתו  במי  הערביות  הסיעות  יתמכו  כיצד 
כטייס  המופלאות  ביכולותיו  היתר  בין  היא 

בצבא הגנה לישראל.
להגשת  האחרון  המועד  חצות,  לקראת 
של  לשכתו  המפנה.  התחולל  המועמדויות, 
ובאו,  יצאו  אנשים  ככוורת,  רחשה  נתניהו 
בלבד  דקות   3 לבסוף,  להשתנות.  החל  והשיח 
לפני השעה שתים עשרה, שיגר דובר של נתניהו 
את ההודעה הבאה: "סוכם על ידי כל מפלגות 
לתפקיד  הקואליציה  מועמד  כי  הקואליציה 

מבקר המדינה הוא רו"ח מתניהו אנגלמן".
מה הביא את נתניהו להפוך את התכנית המקורית 
לתמוך במיכל רוזנבוים? על כך גרסאות רבות. 
לכיוונו של  האצבע  את  מפנות  חלק מהטענות 
יאיר נתניהו, בנו הדומיננטי של ראש הממשלה. 
בהתכתשות פומבית בטוויטר, גילה עו"ד אלדד 
הוא  כי  נתניהו,  נגד  הנמרצים  מהמוחים  יניב, 
מחזיק בקשרי ידידות עם רוזנבוים. ואם לא די 
בזאת, התברר כי לרוזנבוים קשר עקיף לגדעון 
סער, עוד מישהו שרחוק מלהיות 'כוס התה' של 

משפחת נתניהו.
לווטו  הסיבה  מעורבים,  גורמים  לטענת 
שהטיל נתניהו על מיכל רוזנבוים נעוץ בהבנת 
הבין  כשנתניהו  לדבריהם,  הסיטואציה. 
החרדים  הגורמים  של  מעורבותם  עומק  את 
החליט  הוא  שנעשו,  המהלכים  ואת  בסביבתה 
לא להעניק את גבו לסיבוב פוליטי של אחרים 

מבחינתו,  הנוח  המועמד  לבו,  לנטיית  וחזר 
אנגלמן.

ובתפקידו  הטכניון  מנכ"ל  בעבר  אנגלמן, 
להשכלה  המועצה   – המל"ג  מנכ"ל  האחרון 
הקשר  הוא  חייו  בקורות  מעניין  פרט  גבוהה. 
לקרן פיצ'וטו, שמימנה במיליוני שקלים בניית 

עשרות בתי כנסת בישראל.
את  איבדה  ברזיל,  מעשירי  פיצ'וטו,  משפחת 
בנם אברהם ז"ל, שנחטף ונרצח על ידי כנופיה 
החליט   ,21 בגיל  שנרצח  בנו  לזכר  מקומית. 
בתי   21 לבניית  לתרום  פיצ'וטו  אדולפו  אביו 
ממשיכה  המכסה,  תום  אחרי  שגם  אלא  כנסת. 

קרן פיצ'וטו לתרום רבות.
לציון  הראשון  הוא  הקרן  בראש  שעומד  מי 
הגאון רבי אליהו בקשי דורון, ולצדו כמורשה 
חתימה נוסף, נמצא רו"ח מתניהו אנגלמן, כעת 

מועמד מוביל לתפקיד המבקר.
ביום שני, 3 ביוני, ייגשו חברי הכנסת לאחורי 
מבקר  לתפקיד  בחירתם  את  וישלשלו  הפרגוד 
אנגלמן  של  בחירתו  האם  הבא.  המדינה 
לא  שהקואליציה  העובדה  האם  מובטחת? 
הגישה מועמדות נוספת כגיבוי תתברר כטעות 
פטאלית? האם מאחורי הפרגוד מישהו מחברי 
לתוצאות  ויביא  עצמאות  יגלה  הקואליציה 

מפתיעות? ימים לא רבים יגידו.

אלי רובין

בניגוד להצהרות מצד ראש הממשלה ומקורביו 
לא  החסינות  חוק  לתיקון  החוק  הצעת  לפיו 
בימים  הקואליציוניים,  בהסכמים  תיכלל 
האחרונים הניח חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד 
הצעה שתאפשר הענקת חסינות לרה"מ בנימין 

נתניהו.
 200 הכנסת  נשיאות  אישרה  השבוע  שני  ביום 
שלהם  החקיקה  שהליכי  ראשונים  חוקים 
יקודמו במהלך השבועות הקרובים, כאשר אחד 
חברי  חסינות  חוק  הצעת  הוא  החוקים  מאותם 
בקריאה  להצבעה  לעלות  שמתוכננת  הכנסת, 
הבא,  הלועזי  החודש  בתחילת  כבר  הטרומית 
חקיקתו  את  לסיים  מקדמיו  בכוונת  כאשר 
לסוף מושב הקיץ  עד  ושלישית  בקריאה שניה 
השימוע שצפוי  קודם  לסיימו  במטרה  הנוכחי, 
שלושה  הגשת  לקראת  הממשלה  ראש  לעבור 

כתבי אישום בתיקים בהם נחקר. 
המשא  צוות  יו"ר  פרסם  שישי  ביום  כזכור, 
לוין,  יריב  התיירות  שר  הליכוד  מטעם  ומתן 
החסינות  חוק  תיקון  קידום  בעניין  הודעה 
נכונים.  אינם  כי  וטען  השיחות  במסגרת 
"בניגוד  כי  נכתב,  מטעמו  שיצאה  בהודעה 
אינו  החסינות  נושא  ולפרסומים,  לשמועות 
חלק מההסכמים הקואליציוניים שאנו פועלים 
ידי  על  אושרו  אף  אלו  דברים  כאשר  לגבש", 

דובר ראש הממשלה. 
הוא  זוהר  הכנסת  בהצעת החוק שהגיש חברת 
עד  נהוג  שהיה  למה  המצב  את  להחזיר  הציע 
לשנת 2005, אז ההליך היה בצורה כזו שבמקרה 
כתב  להגיש  ביקש  לממשלה  המשפטי  והיועץ 
אישום נגד חבר כנסת מסוים הוא נאלץ לבקש 
כאשר  חסינותו,  את  להסיר  הכנסת  מוועדת 
ויחזרו  במידה  כי  בטוחים  נתניהו  בסביבת 
יהיה  שלליכוד  כך  על  ובהסתמך  זו  למתכונת 
היועץ המשפטי  אם  גם   – הכנסת  בוועדת  רוב 

יבקש להסיר חסינות לא יאשרו לו. 
במהלך דיון שנערך בוועדת הכנסת ביום שלישי 
מספר  להגדלת  החוק  חקיקת  נדון  בו  השבוע, 
מיקי  הכנסת  חבר  התייחס  וסגניהם,  השרים 
"החוק  כי  ואמר,  החסינות  חוק  להצעת  זוהר 
הוגש כבר בתחילת המושב וכשאומרים שהוגש 

עכשיו זה שקר מוחלט". 
מיקי זוהר הוסיף, כי "שמעתי גם את ח"כ לפיד 
מכנה אותי 'שליחו של נתניהו', זה ניסיון לפגוע 
בי ולהציגני כנער שליחויות. נדבר על האמת: 
החסינות  חוק  את  הקודמת  בכנסת  בלם  רה"מ 
הצהיר  הוא  הנוכחית  בכנסת  אותו  וכשהגשתי 
ואני  הקואליציוני  מהמו"מ  חלק  אינו  שזה 
יקודם.  שהחוק  הזו  בכנסת  לשכנעו  מקווה 
בנימין  סביב  הכל  לא  משילות,  של  מושג  יש 

נתניהו".
את  גינו  לפיד,  יאיר  של  הביקורת  דברי  מלבד 

וטענו  רבים מהאופוזיציה  קידום החוק ח"כים 
מ'כחול  סגלוביץ'  יואב  הכנסת  חברת  לשוחד. 
בתווך  נמצא  הקואליציוני  "המו"מ  אמר:  לבן' 
בו  שמוזכר  במו"מ  שעוסק  מי  כל  הפלילי, 
אני  בפלילים.  נגוע  החסינות  חוק  במשתמע 
מזהיר אתכם לא לעשות טעות", תוך שעמיתיו 
לסיעה חברי הכנסת מיקי לוי ויעל גרמן אמרו 
הבטחות  על  בשוחד  הורשעו  ערים  ראשי  כי 

למשרות ללא כל שקל לכיסם.
העתידי,  האופוזיציה  ויו"ר  לבן'  'כחול  יו"ר 
חוק  על  שני  ביום  אמר  גנץ,  בני  הכנסת  חבר 
זה, כי זהו "עוד תרגיל של בניית מבצר משפטי 
שיהפוך את המערכת המשפטית והפרלמנטרית 
כי  שהוסיף,  תוך  לעבריינים",  מקלט  לעיר 
זה  הדמוקרטיה,  המגן של  חומת  נהיה  "אנחנו 
לא עניין ימני או שמאלי אלא משמר שמגן על 

הדמוקרטיה הישראלית".
יו”ר ‘כחול לבן’ פנה אף לח”כי הליכוד ואמר, 
כי "יש שתיקת כבשים בליכוד, כי הם חוששים 
ייזכר לדיראון  זה  מיו"ר המפלגה שלהם, אבל 
עולם. אני מסתכל להם בעיניים ואומר שאסור 
להם להיכנע לסחטנות ולפחד. זה חוסר היושר 
הבחירות  לפני  אחד  דבר  שאמר  נתניהו,  של 
מדובר  אחר.  דבר  הבחירות  אחרי  ומקדם 
פנה  דבריו  בשלהי  מוסרית".  רגל  בפשיטת 
את  תעצור  פשוט  גבר,  "תהיה  ואמר:  לנתניהו 

זה. אתה הולך רחוק מדי ולא ניתן לזה".

שניים  אך  הליכוד,  חברי  את  תקף  אמנם  גנץ 

גדעון  הכנסת  חבר  החוק.  נגד  יצאו  כן  מתוכם 

כי  זה,  חוק  על   ’12 ל’ערוץ  בראיון  אמר  סער 

יהיה מזה "אפס תועלת ומקסימום נזק", אך בד 

בבד סירב לומר כיצד יצביע במליאה על הצעת 

חוק כזו. 

החדשה  הח"כית  הצטרפה  סער  של  לדבריו 

מיכל שיר, עוזרתו הפרלמנטרית של של גדעון 

תנועה  היא  "הליכוד  כי  וכתבה,  לשעבר  סער  

עלינו  המעבירים  לאלו  בניגוד  דמוקרטית, 

ביקורת. ריבוי דעות אינו חסרון אלא יתרון, גם 

ובמקביל  הממשלה,  בראש  תומכת  אני  היום. 

חושבת שחקיקה פרסונלית היא גם שגויה וגם 

מיותרת".

של  לקיתונות  השניים  זכו  לדבריהם  בתגובה 

חבר  כאשר  במפלגה,  עמיתיהם  מצד  ביקורת 

הכנסת דוד אמסלם כתב: "גדעון סער, תתבייש 

לך". מסביבת נתניהו מסרו בתגובה לדברים של 

סער: "לא לחינם תקשורת השמאל לא מפסיקה 

לחבק את גדעון סער, משום שהוא לא מחמיץ 

אף הזדמנות לחתור תחת נתניהו ולנסות להפיל 

אותו". 
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המופת של הגר"ח: "תלמדו בכורות ושם העיר ישונה"
מעט יותר מ-60 שנה אחרי שהוקמה, נצרת עילית צפויה לעבור 'שינוי השם' בעוד כחודש והיא תיקרא 'נוף הגליל' • מה הוביל 
להחלטה זו, מדוע ראש העיר החליט להחליף את השם, ההוראה המפתיעה של מרן שר התורה ולימוד הדף היומי שהשפיע על 

ההצבעה העתידית • הסיפור המלא

אלי רובין

אחרי קרוב לעשור מאז עלה רעיון החלפת שם 
העיר נצרת עילית, בעוד כחודש צפויים תושבי 
העיר  שם  שינוי  את  סופי  באופן  לאשר  העיר 
פרוצדורלי  שנראה  השינוי  אך  הגליל',  ל'נוף 
שהגיע  מעניין  מופת  בתוכו  טומן  לחלוטין 
רבי  הגאון  התורה  שר  מרן  של  הוראה  לאחר 

חיים קנייבסקי.
ההליך הרשמי של החלפת שם העיר החל לפני 
ידי ראש העיר הקודם שמעון  על  כתשע שנים 
ומאות  דיונים  של  ארוכה  תקופה  לאחר  גפסו. 
הצעות לשמות חילופיים, שזרמו לעירייה מצד 
במועצת  סופית  החלטה  התקבלה   - התושבים 
שאינה  מסיבה  אך  השם,  את  להחליף  העיר 
שם  ושינוי  כלשהו  בשלב  נתקע  ההליך  ברורה 

העיר לא התבצע בפועל.
פעם  העיר  שם  החלפת  רעיון  את  שהחיה  מי 
נוספת הוא ראש העיר הנוכחי רונן פלוט. לפני 
בה  הבחירות  מערכת  סיכום  בכנס  שנה,  כחצי 
קיבל  כי  הודיע,  הוא  שניה  לקדנציה  נבחר 
זאת  כשנימק  העיר,  שם  את  לשנות  החלטה 
בכך שהוא רוצה, כי לנצרת עילית תהיה זהות 
עצמאית משלה וכן שלא יהיה בלבול בין הערים 
נצרת ונצרת עילית. "62 שנים אזרחי ישראל לא 
קלטו את ההבדל וחשבו כי נצרת עלית היא כמו 
עפולה עלית ויקנעם עלית", אמר פלוט, "אנחנו 
לא שכונה של נצרת, אלא עיר נפרדת. אין מנוס 
כל  כולם  את  לתקן  במקום  שם.  להחליף  אלא 

הזמן, צריך לתקן את הטעות פעם אחת ולתמיד, 
אותה  שמבדל  שם  עילית  לנצרת  להעניק 

מנצרת". 
לעצמאות  הרצון  בשל  שהגיע  העיר  שם  שינוי 
נצרת הערבית מצטרף למאמצי  ובידול מהעיר 
בשנים  השם.  לשינוי  בעיר  החרדי  הציבור 
האחרונות החלו אנ"ש להתיישב אף הם בעיר, 
כאשר לפני כחמש שנים הוקמה קהילה במרכז 
להתאכלס  החלה  מכן  אחר  ושנתיים  העיר 
משפחות  עשרות  ידי  על  ג'  יונה  הר  שכונת 
ומחסידות  הליטאי  מהציבור  בעיקר  חרדיות, 
להתאכלס  צפויות  הקרובות  כשבשנים  בעלז, 

בשכונה מאות משפחות נוספות.
הקהילה,  להתפתחות  ובהתאם  השנים  במהלך 
פרנסי הקהילה במקום נכנסו ונכנסים מעת לעת 
לגדולי ישראל ליעוץ והכוונה, כשלא פעם אלו 
העירו להם על שם העיר המגיע מאותו שורש 
של נצרות, כשאף העיר השכנה נצרת משמשת 

כסמל ומושג לדת זו. 
היו מרן ראש  זה  מי שבלטו בהתנגדותם לשם 
הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ויבלט"א מרן 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שאמר שוב ושוב 
כי יש לפעול לשינוי שם העיר ולא פעם התבטא 
הקהילה  מעסקני  אחד  שבכך.  הבעייתיות  על 
הפעמים  באחת  כשנתיים,  "לפני  כי  מספר, 
שאל  הגר"ח  מרן  בעיר,  לכולל  בקשר  שהגענו 
שוב על שם העיר. שאלנו מה נעשה עד שיוחלף 
השם, האם לסגור את הכולל? הגר"ח ענה: 'חס 
שהסביר  תוך  בכורות',  מסכת  תלמדו  וחלילה, 

בה  ויש  מומים  על  בה  שלומדים  מסכת  שזו 
מרפא לכל התחלואים". 

ברצינות  ההוראה  את  קיבלו  העיר  תושבי 
בערב  בעיון.  זו  מסכת  למדים  החלו  ובכולל 
גם  זו  מסכת  ללמוד  החלו  האחרון,  פסח 
י"ד  יום,  באותו  ובדיוק  היומי  הדף  במסגרת 
העיר  לשינוי שם  ההליך  כי  רה"ע  הודיע  ניסן, 
נכנס לישורת האחרונה לאחר שעבר את אישור 
והוועדות  העיר  ממועצת  החל  הגורמים,  כל 
הרשות  הפנים,  משרד  דרך  לכך,  הקשורות 
לפיתוח הנגב והגליל ועדת השמות הממשלתית 

רק  ונשאר   - לכך  הקשורים  הגורמים  ושאר 
מנת  על  העיר,  תושבי  בקרב  עם  משאל  לקיים 

שיאשרו את ההצעה.
בשמחה  הבשורה  את  קיבלו  החרדית  בקהילה 
השבוע  בסוף  הבא.  ל'מופת'  ציפו  לא  אך 
שעבר עדכן אותם רה"ע רונן פלוט, כי התאריך 
הבעל"ט  סיון  ט"ו  הוא  העם  למשאל  שנקבע 
המועד  כי  התברר,  לתדהמתם   .)18/6/19(
שנקבע הוא יממה לאחר שיסיימו את כל מסכת 

בכורות בדף היומי. ויהי לפלא!

בית זה נוח
 משרד זה
עוד לקוח!

בית זה נוח

workup.co.il - 077-9973485 - בר כוכבא 23 ב"ב

פ א ק ר ו ו ב ם  י ר צ ו י יש לנו מתחם יוצרים?
מיוחד בשבילכם!

 WorkUp – מתחמי עבודה משותפים
כי מגיע לך להרחיב את מעגל הלקוחות, ליצור שיתופי פעולה ולהגדיל משמעותית את הרווחים 

 קומות נפרדות
לגברים ונשים

 מתחם מפואר
בסטנדרט בינלאומי

משרדים פרטיים 
וחדרי ישיבות

 פרטיות מוחלטת
ואזורים שקטים

החל מ-990 ש"ח לחודש < במתחם ה-BBC בני ברק 
סוגרים ל-3 חודשים ומקבלים חודש מתנה!

ד ב ו ע ה  ז  . פ א ק ר ו ו
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מיוחד: כנסי הכשרה ל'מאמני זוגיות'

היערכות שיא בחב"ד:ראש הכולל מסביר: "רוב התרומות - עתידיות"
מאות אלפי ילדים יצעדו ב-800
 תהלוכות  התרומות - עתידיות"

הילה פלח

מארגן  ארנברג  מכון  החרדי:  במגזר  בשורה 
כנסים בירושלים ובבני ברק המכשירים 'מאמני 
יתקיימו  הכנסים   .IMAGO בשיטת  זוגיות' 
הגברים  כנס  נפרדים.  בימים  ולנשים  לגברים 
יד  באולמי  סיוון  בג'  אי"ה  יתקיים  הראשון 
שרה. כמה ימים לאחר מכן, ב-ז' סיוון יתקיים 
כן,  לפני  יד שרה.   – אולם  באותו  לנשים  כנס 
והשני  לגברים  האחד  כנסים  שני  יתקיימו 
טרקלין  באולמי  לגברים  אייר  בכ"ח  לנשים. 
בסיוון  א'  סיוון,  חודש  בתחילת  ולנשים 

באולמי אמפרסנד.
ארנברג',  ב'מכון  דווקא  לבחור  הסיבה 
שהמכון  מכיוון  כהן,  שמחה  הרב  בנשיאות 
בשיטות  זוגיות  מאמני  הכשרת  משלב 
 GESSTALT, NLP, מתחומי  מתקדמות 
אינטגרלי  חלק  הן  אלו  שיטות   .IMAGO
ממערך הלימודים והתרגולים הנעשים בכיתות 

הלימוד.
בנוסף, היתרונות הייחודיים של מכון ארנברבג 
170 נושאי לימוד בתחומי  – במכון מועברים 
המשפחה.  ומקצועות  נישואין  זוגיות,  אימון 
מכון  של  הייחודיים  היתרונות  זה,  לצד 
סדנאות  מס'  כוללים  ארנברג: הלימודים 
העצמה  גוף,  שפת  קואצ'ינג,   ,N.L.P בונוס
אישית, נישואים שניים, נוער מתמודד, טיפול 
במסגרת  ועוד.  מודרך,  דמיון  בהתמכרויות, 
כל  על  קליניקה  מתרגלים  במכון  הלימודים, 
סיום סדרת  שלביה, משלב שיחת הטלפון עד 

פגישות הייעוץ. 
המכון מכשיר את התלמידים להיות עצמאיים, 
מתחיל  עסק  בעל  לכל  הנדרש  הידע  כל  עם 
המורים  טובי  המרצים,  באמצעות  וזאת 
בראש  כאשר  בתחומם,  בארץ  המובילים 
ומעבירי  המרצים  בין  כהן.  שמחה  הרב  עומד 
המומחה  שלכטר  שרגא  הרב  השיעורים, 
חבר  אהרון  רונאל  הרב  התמכרויות,  בתחום 
יצהרי  אבינועם  ר'  הרבניים.  הטוענים  הנהלת 
לצד  ובכיר  וותיק  נישואין  ויועץ  שהינו מרצה 

מומחים ורבנים נוספים.

הקליניקות  ותרגולי  הקורסים  רוב  במכון, 
הלימודים  לטובת  סגור  במעגל  מצולמים 
למטרת  רק  אינו  והיתרון  בכך.  המעוניינים 
הכלל  מן  יוצא  בלי  המכון  תלמידי  כל  עסק: 
מהותי  שינוי  על  מדווחים  זוגם(  בני  )כולל 
בתחום,  לעיסוק  ובאשר  הפרטיים!  בחייהם 
מתחילים  והתלמידות  התלמידים  מירב 
וקבלת  הקורס  סיום  עם  מיידית  להתפרנס 

תעודות ההסמכה. 
ואימא  אישה  להיות  כדי  לקורס  "נרשמתי 
טובה יותר, את זה השגתי, בגדול", כך מספרת 
מטפלת  ב.צ.ט.  ירושלים.  הורים,  מנחת  ש.ש. 
מירושלים  היא  גם  הממדים'  'שלושת  בשיטת 
מוסיפה כי "במכון קניתי שלווה והבנה, וכעת 
א.ג.  הזולת".  את  להכיל  מקום  יותר  בי  יש 
"ב'מכון  כך:  מספר  ברק  בני  פסיכותרפיסט, 
וחצי מה שלא למדתי  ארנברג' רכשתי בשעה 
בקורס  "חוויתי  אחר".  במקום  שנתיים  במשך 
למדתי  מעולם.  וחוויתי  למדתי  שלא  דברים 
לחלוטין",  שונה  במבט  החיים  על  להתבונן 
ההשקעה  "זו  ברק.  מבני  אברך  י.ק.  מוסיף 
היום.  עד  שעשיתי  ביותר  והבטוחה  הנבונה 
י.ל.  זה עד כה", משתף  חבל שלא עשיתי את 
ליום  שבוע  כל  מחכה  "אני  עלית.  מודיעין 
שלישי הקדוש שנזכה להגיע לשיעורים ללמוד 
אומר  ארנברג",  הרב  עם  ולהיפגש  ולהחכים 

י.ה.י ראש כולל.
היא  כי השקעה בקורס הזה  במכון מתחייבים 
השקעה הטובה ביותר. לחיי המשפחה שלכם, 
לפרנסה ברווח ולשליחות שלכם הקורס בע"ה 
את  ישדרג  הקורס  הפרנסה!  את  לכם  יכפיל 
כך  ובקהילה,  בחברה  וכבודכם  מעמדכם 
נסמכת  שלנו  ההבטחה  במכון.  מבטיחים 
הקורסים.  מסיימי  בקרב  שנעשה  משוב  על 
כחודשיים לאחר סיום הקורס המעידים על כך, 
מציינים בקורס. עם סיום הלימודים התלמידים 
מקבלים תעודה מטעם 'מכון ארנברג' בחתימת 
תינתן  למעוניינים  שליט"א,  כהן  שמחה  הרב 
'המכללה  מטעם  נוספת  לתעודה  אפשרות 
וושינגטון'. טלפון: -1700-555 לחינוך גבעת 
machoneren@ :מייל שעות(   24(  714

gmail.com
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אחרי טענות שונות שעלו כלפי רשת הכוללים 
'יששכר באוהליך', על כך שלא חילקו מלגות 
של חודשים קודמים מהכסף שנאסף בקמפיין 
כחודשיים  לפני  שנערך  'התחנני'  ההתרמה 
אלחנן  רבי  הגאון  הכוללים  רשת  ראש  וחצי, 
מכתב  שלישי,  יום  אמש,  שלח  ויסבורד 
לאברכי הרשת וגולל את השתלשלות העניינים 

בחודשיים שלאחר הקמפיין.
מעת  וחצי  כשנה  מזה  הנה  רבים,  "לשאלת 
רשת  מייסד  של  השמימה  בסערה  הסתלקותו 
זצוק״ל, מצב  הכוללים רבנו הגדול מרן רה״י 
ומחודש  ליום  מיום  והחמיר  הלך  הכוללים 
לחודש, ודבר גלוי וידוע לכל שמעבר לקדושתו 
ובפרט  התורה  מעמיד  היה  זי״ע  מרן  הנוראה 
וריבם",  טיפחם  שייסדן  הכוללים  רשתות  של 

כתב ראש רשת הכוללים לאברכים.
"בעקבות  כי  במכתבו,  הוסיף  ויסבורד  הרב 
המצב הכלכלי ברשת הכוללים שהלך והחמיר, 
התורה  שר  מרן  רשכבה״ג  ובהוראת  בהכוונת 
למגבית  ב׳  אדר  בר״ח  הרשת  יצאה  שליט״א 
המונים, כשמרן שר התורה שליט״א אף טרח 
והיקר  הטהור  מזמנו  והקדיש  נדיר  באורח 
באתרא  היסטורית  בתפילה  להשתתף  מפז 
התורמים  כל  לטובת  הרשב״י  בציון  קדישא 
מכל  ישראל  כלל  ואכן  הכוללים,  להצלת 
שכבות הציבור נענה לקריאתו הק׳ מעל ומעבר 

למשוער". 
"רשת הכוללים חילקה לאברכי הרשת באופן 
בתרומות  שנתרמו  הסכומים  כל  את  מידי 
מידיות בסך כולל של 7 מליון שקל. )סכום זה 
לא כלל את עלויות הקמפיין( יצוין ויודגש שכל 
שאר התרומות נתרמו בתשלומים ארוכי טווח 
תשלומים   24 תשלומים,   12 פני  על  הפרוסים 

ואף יותר".
בכך ש"רשת  ויסבורד  הרב  מסיים  את מכתבו 
לממש  מאמץ  כל  אלו  בימים  עושה  הכוללים 
חלוקה  ברי  שיהיו  העתידיות  התרומות  את 
בהקדם. רשת  בזה  להצליח  בעז״ה  ומקווה 
מחוזקת  מהמשבר  תצא  בעז״ה  הכוללים 
ומחושלת בזכות לימוד תורתם ומסירות נפשם 
הכוללים  אברכי  אלפי  של  התורה  ללימוד 
רבבות  של  המיוחדת  מסירותם  ובזכות 
ואם  יש קמח  יש תורה  היקרים, אם  התורמים 

יש קמח יש תורה".   
רבבות  לכל  בזאת  מודה  הכוללים  "רשת 
מרן  רשכבה״ג  לקריאת  שנענו  התורמים 
ומאונם  מהונם  ותרמו  שליט״א  התורה  שר 
התורה.  קרן  ולהעמדת  הכוללים  רשת  לייצוב 
ומכופלת  כפולה  בתודה  מודה  הכוללים  רשת 
הפעילים  ולאלפי  ולמאות  הרכזים  לעשרות 
שהתמסרו בכל ליבם ונפשם להצלחת המערכה 
הכבירה על קיום התורה הק׳. תפילתנו שחפץ 
ויתרבו  ספסלים  שיתווספו  בידנו  יצליח  ה׳ 

לומדי התורה בכל אתר ואתר".

אלי כהן

של  מכולן  הגדולה  ההילולא  תחל  הלילה 
חב"ד  שלוחי  ומאות  בעומר  בל"ג  רשב"י 
ארגון  לקראת  האחרונה  לישורת  מגיעים 
האלוקי,  התנא  של  לכבודו  הקודש  תהלוכות 
מליובאוויטש  האדמו"ר  בשעתו  יזם  אותן 
זצ"ל. בכל רחבי הארץ ייערכו כשמונה מאות 
בביתר  נערכות  שבהן  כשהגדולות  תהלוכות, 
סבא  כפר  רעננה,  נתניה,  ירושלים,  עילית, 
של  עמל  אחרי  האחרונים,  בשבועות  ואלעד. 
חודשים ארוכים, השיקו בצעירי אגודת חב"ד 
שורת הפקות חדשניות ומושקעות שיפארו את 
התהלוכות ויעבירו את המסר של היום הקדוש. 
שלל ההפקות, הוכנו לאור ההוראות הפרטניות 
השנים.  לאורך  חב"ד  לצעירי  הרבי  ששיגר 
מחזמר  הוא  השנה,  התהלוכות  של  הלהיט 
בעומר, המשלב בתוכו מסרים  לל"ג  משעשע 

חסידיים ייחודיים. 
'התורה  נאה:  שי  יקבלו  התהלוכות  משתתפי 
האדירה  ההצלחה  לאור  השנה,  גם  שלי'. 
בשנים האחרונות, וההתלהבות שבה התקבלת 
'התורה  הושק  שלי',  'התורה  החומשים  סדר 
- חומש במדבר'. הספר, מנגיש את ספר  שלי 
במדבר, מבואר, ומאוייר לילדי ישראל. הספר 
ידי  'מעיינותיך' שעל  ידי מכון  יוצא לאור על 

תורת חב"ד לבני הישיבות.
הילדים  אלפי  למאות  יחולקו  הספר,  לצד 
שהפך  חב"ד,  צעירי  של  הנוסטלגי  הספרון 
ריבוי  לאור  מהתהלוכות.  נפרד  בלתי  לחלק 
הקהלים,  בכלל  לנגוע  והרצון  התהלוכות 

שומר  לציבור  האחד  ספרונים:  שני  הושקו 
התורה והמצוות והשני לציבור הכללי. הספרון 
לציבור שומרי המצוות, 'משפט שדה', מגולל 
המרכזי  שגיבורה  ודרמטית,  סוערת  עלילה 
מסתבך  הוא  משמעותית.  ראיה  מלקות  סובל 
והופך מוקד  ועדה בניסיון להסתירה  קבל עם 
ומשל  סיפור  בעזרת  חמורות.  להאשמות 
בונים  שמחה  רבי  הצדיק  של  בחצרו  שאירע 
אהבת  של  החד  המסר  מועבר  מפישסחה, 
ישראל ברוח ציווי חז"ל: "אל תדון את חברך 

עד שתגיע למקומו".
בסיוע 'ועד האברכים', יתקיים גם השנה מבצע 
תורמים  במסגרתו  לתהלוכות',  'ח"י  ההתרמה 
למשתתפי  מסובסדת  שתיה  חב"ד  חסידי 

התהלוכות.
הרב  אומר  בעומר",  ל"ג  של  המסוגל  "ביום 
חשיבות  מייחס  "הרבי  אהרונוב,  יצחק  יוסף 
בר  שמעון  רבי  של  לכבודו  לשמחה  רבה 
בהשתתפותו  בפומבי  גם  לכך  והקדיש  יוחאי 
מיוחדות  קודש  ובשיחות  עצמה  בתהלוכה 
במהלך התהלוכה. תהלוכות קודש שיזם הרבי 
הפכו ברבות השנים לחלק בלתי נפרד מיום זה 

בכל נקודה בארץ ובעולם".

במכתב שהופץ לאברכי רשת הכוללים 'יששכר באהליך' מגולל הגר"א ויסבורד את 
השתלשלות העניינים מאז קמפיין ההתרמה 'התחנני' ומסביר מדוע לא חולקו כל הכספים 

שנאספו • "רשת הכוללים עושה בימים אלו כל מאמץ לממש את התרומות העתידיות 
הערכות: מאות אלפי ילדים יצעדו בכשמונה מאות תהלוכות • בצעירי אגודת חב"ד השיקו שורת שיהיו ברי חלוקה ומקווה להצליח בזה בהקדם" 

הפקות חדשניות שיעבירו את המסר לילדים מכל הקהלים • ראש מפעל השליחות הרב אהרונוב: 
"התהלוכות הפכו ברבות השנים לחלק בלתי נפרד מיום ל"ג בעומר בכל נקודה בארץ ובעולם"

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

אתם סובלים מ-

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 
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סקר ברוקדייל קבע: חברי מכבי הם המרוצים ביותר 

'כללית' תטמיע את חשיבות 
ההקפדה על שמירת כללי 

הבטיחות במדורות בשידורים 
חיים מציון הרשב"י במירון

מהנדסי רשות המים 
ערכו סיור מקצועי 

בתאגיד 'מי ברק'

93% מחברי מכבי ציינו כי הם מרוצים או מרוצים מאד מאיכות הרפואה, השירות האישי, והטכנולוגיה המתקדמת • עם נתונים אלה, שומרת קבוצת 'מכבי' 
על מעמדה, וגורפת את הציון הגבוה ביותר בפעם הרביעית ברציפות • מנכ"ל מכבי, רן סער: "הנתונים בסקרים חיצוניים מאד מרגשים אותנו, ונותנים את 

הכח להמשיך להעניק את השרות הטוב ביותר לחברי מכבי"

ב'כללית' ינצלו היום את אירועי ל"ג בעומר לקדם שורה של ערכי בטיחות ובריאות בקרב 
הילדים תחת הסלוגן 'נשמרת אשריך' • הפעילות תיערך במסגרת שידור המראות 
המרגשים מציון הרשב"י באתרא קדישא מירון • רשימת המוקדים בערים השונות

מהנדסי רשות המים ביקשו להיחשף לאתגרים המקצועיים 
והמורכבים עמם מתמודד תאגיד המים של בני ברק ועומד 

בהם בהצלחה רבה ובקדמה טכנולוגית • מנכ”ל התאגיד דוד 
צלניק: “זו 'תעודת הוקרה' לפעילות התאגיד”

הילה פלח

לשנת  הבריאות  משרד  עבור  ברוקדייל  סקר 
'מכבי'  ממבוטחי   93% כי  ומצא,  סקר   2018
הרפואה,  מאיכות  מאד  מרוצים  או  מרוצים 
זוהי  המתקדמת.  והטכנולוגיה  האישי  השירות 
'מכבי'  מובילה  בה  ברציפות,  הרביעית  השנה 
נתוני שביעות הרצון בסקר החשוב, בפער  את 

ניכר אל מול נתוני הקופות האחרות. 
מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנת 
1995, מתבצע סקר ברוקדייל ע"י מכון מאיירס-
ג'וינט-ברוקדייל. ע"פ החוק, זכאי כל אזרח או 
מטרת  בריאות.  שירותי  לקבל  ישראל  תושב 
הסקר הינה לבחון באיזו מידה הושגו המטרות 
העיקריות של החוק, שהן שיפור איכות שירותי 
הבריאות והיותם ברי השגה. סקר ברוקדייל הינו 
בישראל  והמרכזי  האובייקטיבי  המידע  מקור 
ועדכני  רחב  מידע  מספק  והוא  היום,  של 
בנושא תפקוד מערכת הבריאות וחווית שירות 
כולה  הבריאות  מערכת  למעשה,  המבוטחים. 
בממשלה,  הבכירים  החלטות  ממקבלי  החל   –
 – צרכניים  בארגוני  וכלה  החולים  קופות  דרך 
רואה בסקר כלי מהימן, המאפשר תכנון מבוסס 

לשירותי הבריאות.
הסקר האחרון ל- 2018, בדק נושאים חשובים 
חירום  לרפואת  פנייה  ראשונית,  רפואה  כגון: 
אשפוז  תרופתי,  טיפול  ומיון(,  בקהילה  )מוקד 
וניתוח והגורם המממן, הערכת תפקוד מערכת 
הבריאות, נגישות ומחסומים, חשיבות הבחירה 
של בתי חולים ומנתח, שימוש ברפואה מקוונת 
חד  הם  הממצאים  הנפש.  בריאות  ושירותי 
משמעיים: 'מכבי' ממשיכה לשמור על מעמדה 
מדהים  נתון  עם  הרצון,  שביעות  נושא  בפסגת 
של 93% מהמבוטחים שהשיבו כי הם מרוצים 

מהשירות. 
בתזמון מושלם, פורסמו בסוף השבוע האחרון 
נתוני  את  שמחזקים  הבריאות,  משרד  ממצאי 
האפשרויות  את  בחן  הבריאות  משרד  הסקר. 
שמעניקות קופות החולים למבוטחים בבחירת 
עלה,  מהנתונים  מענה.  יקבלו  בו  החולים  בית 
ביותר-98,  הגבוה  בציון  זכתה  'מכבי'  כי 
החולי  לבתי  להגיע  זכאים  מכבי  שחברי  בכך 
הקרובים ביותר לביתם. זהו הציון הגבוה ביותר 

מבין קופות החולים. 
סקר  "תוצאות  סער:  רן  מר  'מכבי',  מנכ"ל 
יוקרתית,  ברוקדייל הנחשב מעניקות אסמכתה 

של  החץ  בראש  'מכבי'  קבוצת  את  המציבה 
מבדק  תוצאות  בישראל.  הרצון  שביעות  מדדי 
לנתוני  בצמוד  שהתפרסמו  הבריאות,  משרד 
הסקר, מהוות רק דוגמא אחת למעטפת השירות 
כדבר  'מכבי'  מבוטחי  זוכים  לה  האיכותית 
שבשגרה. את פירות ההשקעה הרבה של 'מכבי' 
במבוטחיה, ניתן לראות בבהירות בנתוני אחוזי 
סיכמה   2018 שנת  את  המרשימים.  הצמיחה 
מבוטחים,  של  חיובית  צמיחה  עם  'מכבי' 
ושיעור  חדשים,  חברים   28,675 של  נטו  גיוס 
הקופות.  כל  מבין  ביותר  הגבוה  הנאמנות 
 2019 בתחילת  כבר  כי  לכם,  לבשר  שמח  ואני 
מדובר  לא  כי  המוכיחה  זהה,  מגמה  נרשמת 
בנתונים יבשים על הנייר, אלא במעל 2 מיליון 
הבריאות  שירותי  את  לקבל  הזוכים  מבוטחים, 

הטובים ביותר בישראל".
לשץ:  גידי  מר  והשפלה,  ירושלים  מחוז  ראש 
'מכבי'  על  מצביעים  הלאומי  הביטוח  "נתוני 
שומרת  בירושלים,  ביותר.  הצומחת  כקופה 
מספר  את  כמובילה  מעמדה  על  'מכבי' 
ארבע  מזה  בעיר,  ביותר  הגבוה  המצטרפים 

שנים ברציפות. 
נתונים מרשימים אלו מהווים תוצאה מתבקשת 

בקידום  'מכבי'  שמשקיעה  הרבים  למשאבים 
מהפכת הבריאות בעיר. אנו פועלים ללא הרף 
רופאים  עשרות  מגייסים  מבוטחינו,  למען 
רפואיים  מרכזיים  עשרות  פותחים  ומטפלים, 
לקידום  חשובים  פעולה  שיתופי  ומקדמים 
לקבל  החברים  זוכים  בכך  התושבים.  בריאות 
עם  ביותר,  המקצועיים  הרפואה  שירותי  את 
שירות קשוב ורגיש, הנמצא שם בשבילם ברגעי 

האמת".

הילה פלח

לקראת ל"ג בעומר החל היום בערב, יערכו ב'כללית' 
בהדלקת  הנדרשים  הבטיחות  ערכי  להטמעת  פעילות 
נוספים,  בריאות  ערכי  לשורה של  במקביל  המדורות, 
אצל 4.5 מיליון לקוחותיה, זאת במסגרת המסורת של 
'כללית' לשידור המראות המרגשים מהילולת הרשב"י 
באתרא קדישא מירון בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ, 
עבור אלו שלא עלה בידם לעלות בעצמם להר הקודש. 
בין  השונות  בערים  תיערך  הבריאות  קידום  פעילות 
השעות שמונה בערב ועד לחצות ליל של ל"ג בעומר 
עצמו  בעומר  ל"ג  ביום  למחרת  אף  מהערים  ובחלק 
נהנים  כשהילדים  והערב  אחר-הצהריים  בשעות 
משעות של פעילות בריאה שתטמיע בהם את חשיבות 

השמירה על בריאות הגוף והנפש.
חשיבות  רואים  במדינה,  הגדולה  כקופה  ב'כללית', 
פורסמו  שאף  הבטיחות  הנחיות  על  לשמירה  רבה 
גם  תתמקד  ולכן  השונים,  התקשורת  בכלי  ביוזמתה 
תחת  החשובים  הערכים  והטמעת  בהנחלת  השנה 
הסלוגן 'נשמרת אשריך', המסמל את חשיבות שמירת 
השידורים  הקרנת  במהלך  תורה.  פי  על  והנפש  הגוף 
החיים מאתרא קדישא מירון יוקרנו טיפים ואזהרות על 
חשיבות הזהירות מנזקי האש ואופני הטיפול במקרים 
של כוויות חלילה. הפעילות הוא חלק מהפעילות של 
'כללית' לאורך כל ימות השנה באירועי קידום בריאות 

עבור לקוחותיה ויתר תושבי ישראל.
הארץ,  ברחבי  שונות  בערים  יפרסו  ההקרנה  נקודות 
תוצבנה  בהם  והערים  השכונות  תושבי  כלל  עבור 
המסכים שישדרו את ההילולא ממירון, כך בירושלים 
ייהנו  יעקב  נווה  בשכונת  וגם  רמות  בשכונת  גם 
במסגרת  'כללית'  של  הבריאות  מפעילות  התושבים 

הצפייה במסכי השידור של האירועים במירון. ברמות 
יוצבו המסכים ברחוב לואי ליפסקי 1, סמוך למרפאת 
הספר  בית  ברחבת  יעקב  ובנווה  א',  ברמות  'כללית' 
'נווה בת שבע' ברחוב מאיר בלבן 6, סמוך לגן השבלול. 

הפעילות נעשית בשיתוף עם עיריית ירושלים.
גם ביישוב תל-ציון הסמוך לירושלים, תיערך פעילות 
מעמדי  וישודרו  'כללית'  של  והבריאות  הבטיחות 
'כללית'  לקוחות  עבור  ממירון  והאירועים  ההדלקה 
הרבים, בסמוך למרפאת תל-ציון ברחוב אהבת ישראל 
2 ביישוב, כך גם בעיר בית-שמש ברחוב עמוס הנביא 
גם  ג'2.  רמה  למרפאת  סמוך  הנביאה,  דבורה  פינת   1
בפעילות  להשתתף  רבים  צפויים  ביתר-עילית  בעיר 
בשידור ברחוב הר"ן 20, בסמיכות למרפאת לב ביתר.

ברק,  בני  העיר  בלב  הפעילות  תיערך  המרכז  באזור 
בסמוך לבית הכנסת איצקוביץ ברחוב רבי עקיבא פינת 
מרכזיים  מוקדים  של  ובשורה  העיר,  במרכז  שך  הרב 
רבי  ברחוב  הגדול  הכנסת  לבית  סמוך  העיר:  ברחבי 
בסמוך  העיר,  במרכז  קאליש  הרב  רחוב  פינת  עקיבא 
לנדא  רחוב הרב  פינת  אי"ש  חזון  גור ברחוב  לסמינר 
שבשיכון ג', כך גם במרכז הקהילתי אורליאן שברחוב 
הרצוג  קריית  בשכונת  וכן  ו'  בשיכון   29 אורליאן 
במתנ"ס שברחוב אברבנאל פינת רחוב הצבי. הפעילות 
היא כחלק משיתוף פעולה עם עיריית בני ברק לקידום 

מיזמי בריאות עבור התושבים.
למרכזים  סמוך  הפעילות  מוקדי  ימוקמו  אלעד  בעיר 
סמוך  העליון  באזור  בעיר,  'כללית'  של  הרפואיים 
בסמוך  וכן  רשב"י,  ברחוב  התורה  תלמודי  לרחבת 
למרכז יהלום במגרש של תלמוד תורה 'קהילות יעקב', 
האירוע  העיר.  של  הוותיקות  השכונות  תושבי  עבור 
לטובת  אלעד  עיריית  ובשיתוף  העיר  ראש  בתמיכת 

תושבי העיר.

אלי כהן

מהנדסי רשות המים, בראשות המהנדס 
יוני  סגנו  שישה,  אמיר  מר  הראשי 
ריכטר, המהנדס ליאור אגאי ומהנדסים 
ביקור  האחרון  בשבוע  ערכו  נוספים, 
מקצועי חשוב בתאגיד המים 'מי ברק', 
על מנת לעמוד מקרוב אחר ההתפתחות 
של  הטכנולוגית  וההובלה  ההנדסית 

תאגיד המים העירוני בבני ברק.
על  הממונה  במשרד  ההנדסה  אגף 
,מפקחים  המים  ברשות  התאגידים 
בישראל  המים  תאגידי  את  ומלווים 
אחראי  מהנדס  כל  כאשר  קבוע,  באופן 
הארץ.  ברחבי  תאגידים  מספר  על 
מקצועי  לסיור  הגיעו  אשר  המהנדסים 
ההנדסית  לקדמה  נחשפו  ברק',  ב'מי 
לפיכך  ברק'.  'מי  של  והטכנולוגית 
כזה,  ייחודי  בהרכב  הביקור,  מהווה 
הבעת אמון יוצאת דופן של רשות המים 

בתאגיד המים של בני ברק.
ברק'  'מי  מטעם  הובילו  הסיור  את 
הראשי  והמהנדס  צלניק  דוד  המנכ”ל 
במהלך  קלצ'בסקי.  עמוס  התאגיד  של 
הסיור סיפר מנכ”ל התאגיד, דוד צלניק, 
ייחודיותה  את  המים  רשות  למהנדסי 
של בני ברק והסביר את האתגרים ואת 
מתמודד  המיוחדות שהתאגיד  הסוגיות 
היתר  בין  בהם  רבה,  בהצלחה  איתן 
אספקת מים בהידור שבת באופן סדיר, 
מצות,  לאפיית  שלנו”  “מים  אספקת 

ניתוק ממערכת המים הארצית ועוד.

המקצועי  הצוות  את  המנכ”ל  הציג  כן 
הענפה  הפעילות  על  ופרט  בתאגיד, 
השקעות  בנושא  מבצע  שהתאגיד 
בתשתיות מים וביוב, שמירה על בארות 
המים בעיר ובהכנה לחירום וציין לחיוב 
כל  עם  הרציף   הפעולה  שיתוף  את 
אגפי העיריה וראש העיר, הרב אברהם 

רובינשטיין.
מהנדסי רשות המים סיירו בשני אתרים 
 – בעיר  העצמאיים  המים  מקורות  של 
באר ט' בקרית הרצוג שבה הוקם לפני 
מספר שנים מתקן חדשני לטיפול במים 
רק  שחודשה  כץ,  בפרדס  ה'  בבאר  וכן 
מתקן  הפעלת  עם  לשימוש  לאחרונה 
כשלושה  של  בהשקעה  מתקדם  סינון 
הביקור  אורך  לכל  שקלים.  מיליון 
רבה  להערכה  זכה   התאגיד  והסיור  
על פועלו המתמשך ותשבחות על רמת 
ימים  הפועלים  הצוותים  של  הביצוע 

ולילות לרווחת תושבי העיר.
דוד  ברק'  'מי  תאגיד  מנכ”ל  לדברי 
תאגיד  הינו   ברק,  מי  “תאגיד  צלניק: 
שניצבים  בעיר  הפועל  ייחודי,  מים 
והלכתיים  מקצועיים  אתגרים  בפניה 
ורציפות  נחישות  הראשונה.  מהמעלה 
ברק'  ש'מי  לכך  הביאה  התהליכים  
והעובדה  ומקצועית  טכנולוגית  מוביל 
מגיעים  וטובים  רבים  שמומחים 
שלנו,  האתגרים  את  ולהכיר  להיחשף 
על  הוקרה'  'תעודת  כעין  שהיא  הרי 
הצלחת התאגיד. נמשיך לעשות הכל על 
מנת שתושבי בני ברק ייהנו משירותים 

מתקדמים ואיכותיים”.

 בפעם הרביעית ברציפות:
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הלילה: ההילולא הגדולה מכולן 
מאות אלפים יעלו הלילה ומחר להילולת הרשב’’י במירון • המשטרה וגופי החירום נערכים כדי למנוע אסונות חלילה ולאבטח את שרשרת 

ההדלקות במירון • כל הפרטים

אלי כהן

והיערכות  הכנות  של  ארוכים  חודשים  אחרי 
וההצלה,  החירום  גופי  כל  מצד  מאסיבית 
המשרד  העורף,  פיקוד  ישראל,  משטרת 
לביטחון פנים ומוסדות הכנסת אורחים רשב''י, 

יוצא היום לדרך מבצע ל''ג בעומר תשע''ט. 
יחלו  החל משעות אחרי הצהריים המוקדמות, 
מירונה,  דרכם  את  לעשות  ישראל  עמך  רבבות 
להתפלל בציון הקדוש של הרשב''י זי''ע בל''ג 

בעומר ולשמוח בשמחתו של בעל ההילולה. 
חגיגות  את  שיפתח  המסורתית  ההדלקה  את 
הציון,  בגג  שנה  כמידי  ישיא  מירון,  בהר  ל''ג 
בליל  החשכה  רדת  לאחר  מבויאן  האדמו''ר 
חגיגות  את  ותנעל   20:30 בשעה  בעומר  ל''ג 
של  המסורתית  ההדלקה  ההילולה  יום 
הסמוכה  ברחבה  אהרון,  מתולדות  האדמו''ר 
עם  במירון,  רשב''י'  אורחים  'הכנסת  למתחם 
 19:00 ל''ג בעומר בשעה  ביום  שקיעת החמה 

בהשתתפות רבבות. 
צירי  בכל  יפרסו  ולוחמים  שוטרים  כ-5,000 
אבטחה  במעגלי  למירון  המגיעים  התנועה 
היקפיים וברחבי המתחם והכל במטרה לאבטח 
את מאות אלפי המבקרים הצפויים לפקוד את 

המתחם. 
נערכים  מתנדבים,  מ-300  יותר  של  צוות  עם 
את  לארח  רשב"י'  אורחים  'הכנסת  במוסדות 
מאות אלפי המתפללים, באוהלי ענק מורווחים 
אורחים',  'הכנסת  במתחם  שהוקמו  וממוזגים 
לקלוט  והוכשרו  השנה,  כל  במשך  שם  הפועל 
רשב"י',  אורחים  ב'הכנסת  הרחב.  הציבור  את 
הגוף המרכזי הפועל במירון כבר למעלה מ-50 
יותר מ-3,000 סעודות  שנה, נערכים גם לחלק 
הסמוכה  בשבת  שישהו  לאלפים  מלאות  שבת 

לל''ג בעומר, באתרא קדישא מירון. 
בשנה  עברו  הביטחון  כוחות  הערכות  עפ''י 
אורחים  'הכנסת  של  הענק  באוהל  האחרונה 
ל''ג  ביום  איש  אלף  מ-100  למעלה  רשב"י' 
בעומר, השנה - כך מספרים לנו, נערכים לכמות 
בסעודות  שיסעדו  אנשים  של  יותר  גדולה 
וליל  יום  ההילולה שיחולקו במקום במשך כל 
ההילולה, ואף הגדילו את אוהל הענק ב-25% 
יותר מבכל שנה עקב ריבוי הקהל הגדול והפקת 

לקחים משנה שעברה.
הבוקר,  בשעות  יוגש  המתפללים  לציבור 
היום  ובמהלך  ועשירה,  מפוארת  בוקר  ארוחת 
בעל  האלוקי  התנא  לזכות  ענק  סעודות  יוגשו 
ההילולה. בכל מהלך היום והלילה יוגש לציבור 
שונים,  במתחמים  וחמה  קרה  שתייה  הרחב, 

בנוסף לסעודות הגדולות. 
אורחים  'הכנסת  מנהל  קרליבך,  אליעזר  הרב 
עוד  נשכרו  השנה,  גם  כי  לנו  מספר  רשב"י', 
כמויות  את  שיכילו  ענקיים,  קירור  חדרי   12
מ-60  פחות  לא  הכוללים  והשתייה,  האוכל 

אלף   600 ירקות,  טון   20 כ  בורקסים,  אלף 
כוסות שתייה, 200 אלף ליטר שתייה, 80 אלף 
שניצלים - 50 אלף לחמניות ו-25 אלף שקיות 
של  ענק  כמויות  ועוד  הבוקר,  לארוחת  שוקו 

אוכל ושתייה לרווחת ציבור המתפללים.
בעולם  גדולה  הכי  האורחים  הכנסת  "זה 
מתרומתם  והכל  שנים  עשרות  כבר  שפועלת 
של עם ישראל, שרואה ישועות בזכות החיבור 
ישועות  וסיפורי  ניסים  אלפי  הקדוש.  לרשב''י 
ששמעתי בעצמי על הסגולות הנפלאות של מי 
אומר  הרשב''י",  לזכות  ושתייה  אוכל  שמנדב 

לנו הרב קרליבך.
ביום  הצפוי  השרבי  האוויר  מזג  עקב  בנוסף, 
אורחים  ב'הכנסת  הוסיפו  במירון,  בעומר  ל''ג 
עוד  שתייה,  ליטר  אלף  ל-200  בנוסף  רשב''י' 
40,000 בקבוקי מים שיחולקו בכל מהלך היום 

והלילה כדי למנוע סכנת התייבשות. 
התחבורה  קווי 
הציבורית בכל רחבי 
והמובילים  הארץ 
ולמירון  לצפון 
יתוגברו  בפרט, 
משמעותי  באופן 
לאפשר  במטרה 
להגיע  לחוגגים 
ובבטחה  בנוחות 
עצמו.  למתחם  עד 
יופעל  השנה 
מערך  לראשונה 
של  מתוגבר  רכבות 
עד  ישראל  רכבת 
כרמיאל  לתחנת 
המבקרים  הגעת 
באמצעות  למירון 

תחבורה ציבורית בתשלום.
יופנו  פרטיות  הסעה  חברות  של  אוטובוסים 
לחניונים בעין הוזים צבעון ופרוד. משם יוסעו 
שאטלים,  באמצעות  ההילולה  לאתר  החוגגים 

ללא תשלום.
בלבד,  בהליכה  המוגבלים  נכה,  תעודת  בעלי 
)חנניה(,  יגיעו לחניון "פרוד" דרך צומת שבע 
או לחניון "צבעון" דרך צומת חירם )כביש 89( 
או לחניון "עין הוזים" דרך כיכר הזיתים )מחלף 
"עזר  בהסעות  יוסעו  ומשם  אליפלט/דלתון( 

מציון" עד לציון הרשב"י . 
רכב  כלי  לתנועת  ייחסמו  הבאים  הצירים 
פרטיים החל מהבוקר בשעה 07:00 ועד לסיום 
לכיוון  חנניה  מצומת   –  866 כביש  ההילולה: 
מחלף  ועד  חירם  מצומת   –  89 כביש  מירון. 
אליפלט, לשני הכיוונים )דרך צומת גוש חלב(. 
כביש 886 – מצומת דלתון ועד כיכר עין זיתים. 
כביש 8900 – מצומת יער בירייה ועד כיכר עין 
89. כניסה לצפת  יציאה מצפת לכביש  זיתים.  
 .8900 וכביש  אליפלט  מחלף  דרך  תתאפשר 

8900 לכיוון  ציאה מצפת תתאפשר דרך כביש 
לכיוון  מצלמון   –  65 כביש  בלבד.  פינה  ראש 
קדרים )עפ"י צורך(. כביש 85 – מצומת ראמה 

לצומת עמיעד, לשני הכיוונים )עפ"י צורך(.
לאחר פניית חבר הכנסת ובכיר 'יהדות התורה', 
ישראל  נתיבי  חברת  מנכ"ל  הודיע  מקלב  אורי 
האמונה על ביצוע העבודות בכבישים כי בכל 
ימי ההילולה לא יבצעו עבודות בכבישים בכל 
למנוע  בכדי  מירון  להר  המובילות  הדרכים 

עומסים מיותרים.
המתנדבים  שיבוץ  מערך  מנהל  חזן  ידידיה 
מסר:  בעומר  ל"ג  במבצע  הצלה  באיחוד 
רחבי  מכל  הצלה  איחוד  מתנדבי  "מאות 
ויטלו  השעון  סביב  במשמרות  יפעלו  הארץ, 
הרפואי”. והסיוע  האבטחה  במערך   חלק 
מסר:  הצלה  איחוד  סמנכ"ל  היימן  לייזר 
"בשנים האחרונות לצערנו היינו עדים לתאונות 
מעייפות  כתוצאה  שנגרמו  קשות  דרכים 
לנקוט  חובה  ממירון.  לביתם  השבים  הנהגים 
יש  עייפות  של  ובמקרה  זהירות,  במשנה 

לקחת  ולא  בטוח  במקום  הדרך  בצד  לעצור 
לנוסעי  גם  מופנית  הקריאה  מיותרים,  סיכונים 
שיחה  קשר  על  לשמור  הציבורית  התחבורה 
ולא  עירנותו  רמת  אחר  לעקוב  הנהג,  עם 
הצורך”. בעת  למנוחה  עצירה  להציע   להסס 

ראש אגף מבצעים באיחוד הצלה דוד קריספל 
סיפר: "כתוצאה מהצלחת המיזם בשנים עברו, 
איחוד הצלה במתחם  ידי  על  גם השנה  הוצבו 
איזורים  מספרי  שלטי  מ-850  למעלה  ההר 
מה  במירון  איזורים  מ-100  בלמעלה  שנתלו 
שצפוי לסייע רבות להגעה מהירה של החובשים 
לפי הפניות שהתקבלו עם מיקום מדויק. כמאה 
ואמבולנסים.  אופנולנסים, עשרות רכבי שטח, 
תוך סיוע של רופאים שיתנו מענה מיידי למקרי 
שיוקמו  הצלה  איחוד  מרפאות  בשתי  החירום 

במירון”.
כמידי שנה יעלו המונים ביום הילולא דרשב"י 
יוסף  רבי  הרה"צ  של  לציונו  גם  בעומר  בל"ג 
באסון  נספה  אשר  זצ"ל  רוזנשטיין  הלוי  דוב 
בעומר  בל"ג  הרשב"י  בציון  שארע  הטראגי 
בשנת תרע"א ונטמן בסמוך במורד ההר בחלקת 

הקברים של י"ג הנספים באסון.
אסון קריסת המרפסת ידוע בקרב הציבור ואירע 
הצטופף  רב  כשקהל  תרע"א  בשנת  כאמור 
בהדלקה על הציון, לפתע פתאום נשבר המעקה 
וגג ביהמ"ד ומאות אנשים אשר עמדו שם נפלו 
עשרה  ונהרגו  רבים  נפצעו  ומתוכם  החצר  אל 
נפשות, בין ההרוגים היה הרה"צ רבי יוסף דב 
ההר  בצלע  כיומיים  לאחר  נטמן  אשר  זיע"א 

הסמוך למערת הרשב"י.
בשנה זו הותקנו בציון מתקני הצללה ותאורה. 
הכניסה לציון הינה דרך גרם המדרגות בסמוך 
לבנייני המגורים שע"י קריית הרשב"י. כמו"כ 
קיימת גישה מסודרת לכוהנים מהכביש הראשי 

הצמוד לדרך מהדרין. 

הוא ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי
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עולם  של  מצב  תמונת  התורה  מתארת  פרשתנו  בפתח 
כל  מופתי.  בסדר  מתנהלים  שענייניו  דופי,  ללא  יהודי 
בריותיו חיים בהרמוניה נפלאה אלו עם אלו, ולאף אחד 
אין מחסור כלשהו, והתורה מדגישה כי מצב אידיאלי זה יושג אם 
העולם  בורא  של  הרוחניות  בדרישות  יעמוד  ישראל  עם  וכאשר 
ויתמיד בקיום התורה והמצוות: "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי 

תשמורו ועשיתם אותם" כי אז "ונתתי גשמיכם בעיתם".
אינה  בפרשה  האמורות  הברכות  ששרשרת  ביארו  המפרשים 
באה כשכר על קיום המצוות, כי הרי שכר מצווה בהאי עלמא ליכא, 
אלא שזוהי תוצאה ישירה מקיום זה. אם בני האדם חיים את חייהם 
, גם סדרי בראשית עונים לעומתם באותה מטבע.  בצורה נאותה 
את  מיטיב  אם  האדם,  של  להנהגתו  בהתאם  מתפקדת  המציאות 
דרכיו העולם טוב יותר. מאידך גיסא, אם האדם חוטא ופוגם, גם 

הטבע מגיב באותה הצורה ואף הוא פועל בצורה לקויה ופגומה.
בתוך רשימת התוצאות של "אם בחוקותי תלכו" נאמר הפסוק 
)ויקרא כ"ו, ו'( "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי 
חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם". ונשאלת השאלה, 
מאליה  יוצרת  אינה  בארץ"  עוברת  אינה  ש"חרב  העובדה  כלום 
מצב של "ושכבתם ואין מחריד". כמה כמהים אנו למצב זה שחרב 
אכן  אילו  מאיתנו  מסתלקים  היו  חרדות  כמה  בארץ?  תעבור  לא 
היינו יודעים בוודאות שהסכין תשמש אותנו אך ורק לחיתוך אוכל 
ולא חלילה לפגוע ולהרוג? ברור הדבר ששני אלה "ושכבתם ואין 
מחריד" ו"חרב לא תעבור בארצכם" חד הם ומהווים תנאי אחד 
ואין  "ושכבתם  וכותבת  התורה  מוסיפה  כן,  אם  מדוע,  לרעהו. 
מחריד" אחרי שכבר כתבה "וחרב לא תעבור בארצכם"? הרי יש 

בזה לכאורה כפל לשון מיותר?!
)כ"ב(  תענית  ובמס'  הכהנים  בתורת  ז"ל  חכמינו  ועוד,  זאת 
אומרים כי הבטחת התורה "וחרב לא תעבור בארצכם" כוללת גם 
חרב של עמים אחרים הנלחמים זה בזה, ואפילו חרב של שלום. 

איזה מקום ישנו עוד לחרדה אחרי שהחרב נעלמת מן הנוף?
זאת  ביאר  זצ"ל  מאוז'רוב  משה"  "באר  בעל  האדמו"ר  כ"ק 
שאינה  חרב  על  אחר,  מחריד"  "ואין  על  לנו  רומז  שהכתוב 
זו  מזו.  קשה  ואף  שלנו,  הפיסי  לאויב  שיש  מזו  מסוכנת  פחות 
חרב שרודפת את האדם גם על משכבו בלילות, גם כשהתריסים 
מוגפים, וזוהי החרב של קנאת  איש מרעהו ששורשה נעוץ בחוסר 
כך  ועל  הזולת.  לכיוון  ובפזילה המתמדת  ההסתפקות במה שיש 
צריך ברכה מיוחדת מן התורה. כי כשאין אדם מסתפק במה שיש 
לו ואינו שמח בחלקו הרי שלא מתקיים אצלו מצב של "ושכבתם 
ואין מחריד". כי אז, גם ביום וגם בלילה טורדת את האדם מחשבות 
קנאה שאוכלות את ליבו. וכבר אמרו חז"ל במסכת אבות שהקנאה 

מוציאה את האדם מן העולם.
ואין  "ושכבתם   - התורה  לנו  תלכו"-מבטיחה  בחוקותי  "אם 
מה  וזהו  בחלקם.  שמחים  ויהיו  ישבעו  שכולם  דהיינו  מחריד" 
שנאמר )קהלת ה', י"א( "והשובע לעשיר איננו מניח לו לישון", 
שהרי אמרו חכמינו ז"ל כי מי שיש לו מנה רוצה מאתים. לעולם 
בחוקותי  שבפרשת  בברכות  כאן,  לו.  שיש  במה  שמח  אדם  אין 
יהיה  לא  ישראל  יתברכו  שבו  שה"שובע"  התורה  לנו  מבטיחה 
מאותו סוג שובע שעליו נאמר "איננו מניח לו לישון". ה"שובע" 
יהיה שובע של ממש, שהאדם יסתפק במה שיש לו, וזהו "ושכבתם 

ואין מחריד".
"ושכבתם ואין מחריד": זה מכוון להסתלקות החרדות הנפשיות 
התוקפות את האדם כתוצאה מקנאה בעושרו ורכושו. ואילו "וחרב 
לא תעבור בארצכם" זוהי הבטחה על הביטחון הפיסי של יושבי 
הארץ. כך שאין בזה כפל לשון אלא שתי ברכות שמביאות אותנו 

לשלווה נפשית ופיזית.
יה"ר שיקוים בנו הבטחות אלו לשלום מבית ולשלום מחוץ.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

בלי עסקים, לא לצבא - 
בן תורה בלבד

ביטוח נפשי עם 
ביטחון פיזי

ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצוַֹתי ִּתְׁשְמרּו )כו, ג(
הגאולה תלויה בעמל התורה. בזכות התורה 
נגאלנו, ובזכותה עתידים אנו להיגאל, והדברים 
רמוזים בפסוק, שכן "אם" ראשי תיבות: אהרן 

משה, אסתר מרדכי, אליהו משיח.
יש כאן רמז לשתי הגאולות הראשונות שהיו לישראל, 
ולגאולה האחרונה – שכולן תלויות בעמל התורה וקיום 
מצוותיה! זהו שאמר ה"אור החיים" הקדוש )שמות כז, 
כ(, שהגאולה העתידה תלויה בזכות משה, "ולזה נתארך 
אין  ובמצוות,  בתורה  עוסקים  עוד שאין  כל  כי  הגלות, 

משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה!".
בלימוד  ישראל  בית  אחינו  את  ונחזק  שנתחזק  ככל 
ופדות  גאולתנו  את  נחיש  כך  המצוות,  ובקיום  התורה 

נפשנו.

אין אפשרות לחבר מסחר עם תורה
עד היכן הוא עמלה של תורה? סיפר הגאון רבי דוד 
פוברסקי זצ"ל, מראשי ישיבת פוניבז', כי בהיותו בחור 
רעב  שם  שרר  תקופה  באותה  בפולטבה.  בישיבה  למד 
פחות  השבוע  בתחילת  קיבל  תלמיד  כל  מאד.  גדול 
מכיכר לחם, ובה היה צריך להשביע את רעבונו במשך 
שבוע שלם. הבחורים נהגו לסמן בלחם סימנים שיראו 
להם כמה 'מותר' להם לאכול בכל יום, כדי שלא ייאלצו 

לרעוב בסוף השבוע. 
זאת  ולמרות  ביותר,  הציק  והרעב  גדול,  היה  הקושי 
היו  כולם  בין  גדולה.  בהתמדה  ולמדו  הבחורים  ישבו 
כמה בחורים מועטים שסחרו במנות הלחם שלהם. הם 
הצליחו להשיג כל מיני מוצרים בסיסיים, ואותם החליפו 

במנות לחם חשובות וגדולות יותר. 
"יכולני להעיד", אמר הרב לתלמידיו, "כי כל אותם 
בחורים סוחרים לא נשארו בלימוד! ברבות הימים כולם 

עזבו את התורה ולא יכלו  להמשיך ללמוד".
תש"ח  מלחמת  בזמן  כי  פוברסקי,  הרב  סיפר  לימים 
להחזיק  ילמדו  הישיבות  שבחורי  השלטון  ראשי  רצו 
נשק ולירות בו, אולם ראשי הישיבות לא הסכימו לכך 
משלחת  נשלחה  צבא.  אינה  ישיבה  ואופן.  פנים  בשום 
של גדולי ישראל לשר הפנים דאז, כדי להציב לפניו את 

טענותיהם.
משלחת.  אותה  חברי  על  נמנה  פוברסקי  הרב  גם 
הוא סיפר לו מעשה זה, והמחיש באמצעותו, כי כל מי 
שעוסק באומנות אחרת מלבד התורה, סופו שהוא יוצא 
מהתורה. התורה אינה 'סובלת' חיבור עם דברים אחרים. 

אדם צריך להחליט: הלנו אתה אם לצרינו.
מי שרוצה  נחושות.  החלטות  בעל  להיות  צריך  אדם 
להגדיר את עצמו כבן תורה, עליו לבחור בתורה בלבד! 
שלומד  בית'  'בעל  יהיה  בסופו   - מסחר  גם  ירצה  ואם 

תורה. אי אפשר להחזיק את החבל משני קצותיו.

יקריב עצמו למען התורה
כבר מנערותי הרגשתי שיש לי משיכה לנהוג ברכב. 
לגעת בדבר שעלול למשוך  רוצה  אבל החלטתי שאיני 
לרבים.  הוראה  כמובן,  כאן,  אין  אחרים.  לדברים  אותי 
למצוות  אותם  משמשת  שהנהיגה  וטובים  רבים  יש 
הרגשה  היתה  לי  אבל  ללמוד,  להם  ועוזרת  ולחסדים, 
את  לעצור  עלי  תורה,  של  רק  להיות  רוצה  אני  שאם 

עצמי. ולבסוף זכיתי שיסיעו אותי לכל מקום שאצטרך. 
העולם אכן צריך גם סיידים, רצפים ואנשי מחשבים. 
אין ספק. אך העולם זקוק גם לתלמידי חכמים אמיתיים, 

שמוכנים להקריב מעצמם עבור התורה.
צריך לשים לב – להקריב מעצמם, ולא על חשבון בני 
משפחתם. אדם צריך לצער את עצמו, אך לאשתו ישיג 
כל מה שהיא צריכה, ואם אין לו - עליו לפייסה ולומר 
לה: 'את בשרי הייתי מוכר עבורך! מה תרצי שאעשה?' 
וזאת כדי לתת לה הרגשה אמיתית שהוא מוכן לעשות 

הכל עבורה.

העמל יוצר חיבור אמיתי
"שלושה דברים נקנים בייסורים: תורה, ארץ ישראל 
ע"א(.  ה  ברכות  ועי'  א,  א,  רבה  )שמות  הבא"  ועולם 
תורה,  לקנות  לזכות  כדי  לשלם  אדם  שצריך  התשלום 
הוא עמל וייסורים, הסתפקות וותרנות. אין דרך אחרת!

משל למלך שהיה לו בן שעתיד להיות יורשו. בגר הבן 
והגיעה שעתו להינשא, אך המלך לא רצה לחתנו. הוא 
הרגיש שאינו בשל להקים את ביתו. הוא עדיין מפונק 

מדי, ואינו יודע כיצד לטרוח בעצמו.
אחרים,  על  עמלו  את  מטיל  ועמל,  טורח  שאינו  ומי 
ובשום אופן אינו כשיר להקמת בית. הוא הודיע לנסיך, 
כי עליו להתחיל לעבוד ולהשתכר, וכאשר יצליח להביא 

משכורת ראויה לשמה, יוכל להקים בית.
הנסיך המפונק הלך להתלונן לפני אמו. קשה לו, אין 
הוא יודע איך לעבוד... לא מתאים לו לעסוק בכל מיני 
עבודות ולהתנסות בהן. ריחמה עליו המלכה והחליטה 
להעניק לו שטר של חמישים דולר במתנה. 'לך לאביך, 
הסכום  את  שהרווחת  לו  ותאמר  השטר,  את  לו  הראה 

הזה'.
בא בן המלך לאביו, הראה לו את השטר, אך לתדהמתו 
לקחו המלך, קרע אותו לגזרים, ושלח את הבן מלפניו. 
חזר הנסיך אל המלכה, ובקש את עצתה. מה יעשה? איך 

יצליח לשכנע את המלך שעבד?
שהשגת  הבין  ולכן  נקיות,  שידיך  אביך  ראה  'לבטח 
את השטר בדרך אחרת. לך תלכלך את ידיך, ותראה לו 
את השטר שאתן לך היום'. לכלך הבן את ידיו, נטל את 
השטר מאמו, והלך למלך. אך המלך לא התפעל. לקח 

את השטר, קרע אותו לגזרים ושלח את הבן מלפניו. 
'לאביך  לו,  פסקה  ברירה',  'אין  לאמו.  הנסיך  בכה 
כנראה יש חוש נבואי. הוא יודע עליך שאינך עובד. אין 
מנוס, לך תמצא עבודה ותרוויח את השכר היומי עליה'. 
יום  במשך  עמל  הוא  עבודה.  וחיפש  לשוק  הבן  הלך 

שלם, ולעת ערב קבל שטר של חמישים דולרים. 
בערב הגיע לאביו, והושיט לו את השטר. לקח המלך 
וניסה  לעומתו  הנסיך  קפץ  לקורעו.  ועמד  השטר  את 
לעצור בעדו: "אבא, אבא, הזעתי כל כך על השטר הזה". 
מיד לקח אותו אביו, חבקו ונשקו. "עכשיו עבדת! כעת 

עמלת! בימים הקודמים קרעתי, ולא היה אכפת לך!"
תוכל  ויגעים,  עובדים  איך  יודע  שאתה  לאחר  כעת, 

להקים את ביתך. 
הקדושה.  התורה  מהי  מעריך  בתורה  שעמל  אדם 
כאילו  מרגיש  הוא  הלימוד,  זמן  את  ממנו  כשנוטלים 
קורעים את לבו. הוא לא יכול לעמוד בזה. העמל יוצר 

חיבור אמיתי, קשר של קיימא אל התורה הקדושה.
)נלקט מ'משכני אחריך' ויקרא חלק ב'(

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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לקח טוב
נתתי לכם

כי

דרך לעומת 
תוצאה

הנפשי  במופע  והבנתן  הספירות  סוד 
האדם  בני  של  לעולמם  צוהר  לנו  פותח 
בחיים  חוויתם  שוודאי  כפי  והתנהגותם. 
המקיפים  האדם  בני  גם  כמו  בעצמנו  אנו 
לקבוצות  ומשתייכים  מתחלקים  אותנו 
כגון  חיצוניים  הן  כללים  קווים  בעלות 
אפילו  או  וכדומה  עיניים  שיער,  צבע 
פנימיים  אופי  קווי  והן  וכו',  גובה משקל 
קנאה,  חכמה,  קמצנות,  נדיבות  כגון 
גם  ניתן  קבוצה  כל  בתוך  ועוד.  פירגון 
אנשים  והוא  מהותי  הבדל  עוד  לזהות  כן 
"מרובעים" שצריכים ואוהבים סדר כללים 
ועוד לעומת אנשים לכאורה "בלי צורה" 
סדר,  אי  נראה  תמיד  שסביבם  מוגדרת, 

חוסר משמעת, אי קבלת מרות וכדומה.
בעולם  כאן  לחיות  שזכה  דעת  בר  כל 
כמה שנים טובות ודאי זכה להבחין בכך, 
או  "רטלין"  היא  כיום  הרווחת  התשובה 
שלהם  שהמטרה  ואחרים  כאלה  טיפולים 
אחת להכניס את המסכנים לסדר למשמעת 

לתהליכים.
בכיתתו  חווה  ודאי  מחנך  או  מורה  כל 
הילדים  את  חשבון  בשיעור  דוקא 
תהליכית  בצורה  התרגילים  את  שפותרים 
ומסודרת  נקיה  במחברת  שלב  אחר  שלב 
את  שאומרים  ילדים  ומעט  הרוב,  שהם 
מסוגלים  אינם  אבל  הנכונה  התשובה 
הדרך  את  הלוח  על  או  במחברת  לרשום 
למרות  נכשל  ציון  מקבלים  הרב  ולצערי 

שהתשובה נכונה.
הזו  הפרטית  בנקודה  רק  נתבונן  אם 
וניבחן אותה עם כלים מתורת הנפש נוכל 
שתי  של  ההתנהגות  את  מראש  לחזות 

הקבוצות הנ"ל.
אותם ילדים נורמטיביים שהמוח שלהם 
תהליכית,  בצורה  חשבוניות  בעיות  פותר 
לו  לוקח  המוח,  של  השמאלי  בחלק  אגב 
מהפתרון  חלק  לכן  לתשובה  להגיע  זמן 
סיים  טרם  עוד  ופתאום  התהליך  הינו 
לחשוב קופץ לו ילד וצועק בקול גדול את 

התשובה.
מובס  מרגיש  נורמטיבי  ילד  אותו 
הפתרון  עם  שקופץ  הילד  לעומת  ונחות 
חייב  שהוא  ודאי  זו  בנקודה  רק  ולכן 
עד  וריחוק  סלידה  הקפיץ  כנגד  לפתח 
רגע  באותו  אותו  לשנוא  שיכול  כך  כדי 
וגם אחר כך, לכן מערכת החינוך ששמה 
הפכה  לאט  לאט  זו  נחיתית  להרגשה  לב 
הנורמטיביים  לטובת  לעיקר  התהליך  את 
מן  היוצאים  לרעת  לטפל  התוצאה  ואת 

הכלל ובכך רצו להשיג שני דברים האחד 
היות  השני,  והדבר  לתהליך  תגמול  לתת 
ציון  תגמולו,  את  מקבל  התהליכי  והילד 
גבוה בקצב שלו קיוו שלא יתפתח שנאה 

ועוינות כלפי השונה.
מאוד  מהיר  השונה  לילד  נעבור  כעת 
לו  "מאירה"  חברו  קודם  הרבה  ועוד 
מהארה  מתרגש  כך  כל  והוא  התשובה 
עקרב,  עקצו  כאילו  אותה  צועק  שהוא  זו 
ההפתעה שלו היא שאכן התשובה נכונה. 
שהגמול  מצפה  שאלה  שנשאל  ילד  כל 
הטוב ינתן כנגד התשובה הנכונה, אך כיום 

הגמול כאמור הוא בעיקר על התהליך.
ילד שצעק לפתע תשובה נכונה והגמול 
השפלה  הצעקה,  על  עונש  הינו  שקיבל 
מול הכיתה שהוא "כחמור שקופץ בראש" 
ובלי תהליך )שאין לו( התשובה בגדר לא 

נכונה.
חווה  נורמטיבי  הוא  אם  גם  כזה  ילד 
במוחו ובליבו תסכול נורא ולכן הוא יגיב 
בצורה אלימה בשל החוסר צדק ובתגובה 
יסולק  שהוא  עד  ויענש  יושפל  שוב  הוא 
לסדר  שמפריע  רע  כילד  ויסומן  מהכיתה 

ולתהליך הלימודי.
היות  חברתית  מבודד  ירגיש  גם  הילד 
והילדים האחרים, הקבוצה השניה הרבה 
ע"י  לרוב  נתמכת  והיא  גדולה  יותר 

המחנכים והמערכת.
לכיתה  מחוץ  עצמכם  את  שימו  כעת, 
הזו אבל עכשיו קראתם את המבנה הנפשי 

של שני הצדדים, עם מי הצדק?
הצד  לטובת  תהיה  בתחילה  התשובה 
משום  משתייכים  אנו  אליו  יותר  המוכר 

שדומה מושך דומה.
גם  ניתן  מעמיקה  יותר  חשיבה  אחרי 
חסר  האימפולסיבי  הילד  את  להבין  כן 
התהליכים. אבל מה הוא יכול לעשות הוא 
נולד כזה והוא באמת לא מבין מה הכללים 

שסובבים אותו.
הפתרון  מה  היא  הנתון  במצב  השאלה 
לבעיה בכיתה שמהר מאוד הופכת בכלל 
מבעיה בחשבון לבעיה חברתית קשה עם 
הרבה מאוד תוצאות קצרות טווח וארוכות 

טווח.
נשמח מאוד לקבל את תשובותיכם בתא 

דואר אלקטרוני:
sitrehaim5@gmail.com 

 בברכה סתרי חיים
07-33-38-38-48
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לאישה

טיפים

את  מכירים  רבים  הורים 
מלאה,  האמבטיה  הרוטינה: 
המגבת לייבוש מוכנה, בגדים 
יד,  הושטת  במרחק  נקיים 
הרחצה,  חדר  את  חיממנו 
למים  התינוק  את  הכנסנו 
לבכות  מתחיל  התינוק  ואז 
בהיסטריה. שלי לביא - יועצת 
למותג  תינוקות  להתפתחות 
בנושא  מרחיבה   NUBY
חלק  "אצל  כי,  ומסבירה 
עם  מתחיל  הבכי  מהתינוקות 
אחרים  ואצל  למים  הכניסה 
עד  הרחצה,  סיום  עם  מיד 
שהורים רבים פשוט מפחדים 
מהמים  התינוק  את  להוציא 
המלווה  שהבכי  הורים  וישנם 
משפיע  האמבטיה  זמן  את 
שלעיתים  כך  כדי  עד  עליהם 
על  לוותר  מעדיפים  הם 
לא  בכדי  רק  האמבטיה 

להתמודד איתו".

 למה הם בוכים?

לתינוק  העור  על  המים  תחושת   - יתר  גירוי   .1
המנח  את  לכך  נוסיף  עבורו.  גדול  גירוי  היא  קטן 
העור,  של  הסיבון  תחושת  את  באמבטיה,  שלו 
ואמבטיה  הסבון  ריח  ברקע,  האמבטיה  אורות 
חושית. מוצף  להיות  לתינוק  גורמים   ארוכה 
2. קור/חום של המים - חשוב מאוד להקפיד ולבדוק 
מדי  חמים  או  קרים  מים  המים,  טמפרטורת  את 

יגרמו לתינוק לחוסר נוחות.
 – הבהלה(  כרפלקס  גם  )המוכר  מורו  רפלקס   .3
אצל תינוקות קטנים )עד גיל 3-4 חודשים( רפלקס 
הישרדותי  ברפלקס  מדובר  במיוחד,  דומיננטי  מורו 
עמוקה  לשינה  להיכנס  לתינוק  מאפשר  לא  אשר 
הרפלקס  במהלך  נשימה.  הפסקת  מפני  עליו  ומגן 
למשל,  תנוחות  בשינויי  רבים  פעמים  שמופיע 
חווה  הלאה,  וכן  חזק  רעש  למקום,  ממקום  מעבר 

שליטה.  ואיבוד  נפילה  של  תחושה  מעין  התינוק 
במעבר  למשל  יופיע  מורו  לאמבטיה,  בהקשר 
התינוק  בהוצאת  וגם  לאמבטיה  שלנו  הידיים  בין 
ומבוהל. דרוך  להיות  לתינוק  גורמת   ממנה. הבהלה 
התינוק  את  מקלחים  אנחנו  לרוב   - יתר  עייפות   .4
היום. גירויי  מכל  ומוצף  עייף  התינוק   בערב, 
לאמבטיה  וכניסה  ביציאה  טמפרטורה  הבדלי   .5
נוחות  לחוסר  יגרמו  הטמפרטורה  הבדלי   -
מורו. לרפלקס  לגרום  עשויים  וגם  התינוק   אצל 
התינוק  את  מקלחים  רבים  הורים   - רעב   .6
מסדר  כחלק  וגם  שיפלוט  מחשש  האכלה  לפני 
יבכה  רעב  תינוק  שינה(.  )טקס  קבוע  פעולות 
לצורך. ומענה  אוכל  יקבל  שלא  עד  יירגע   ולא 
7. ישנם תינוקות שפשוט לא אוהבים להיות ערומים 
ערומים  להיות  אוהבים  שאינם  מהתינוקות  חלק   -

יבכו מחוסר נוחות.

 ועכשיו  לפתרונות: 

לקחת  צריכה  לא  אמבטיה   - מהירות  אמבטיות   .1

יותר מכמה דקות לתינוקות קטנים. ננסה 
הרצוי  כשהכיוון  במהירות  ולשטוף  לסבן 
 הוא מלמעלה למטה - קודם פנים ושיער.

שהמים  נוודא   - טמפרטורה    .2
שלנו  לתינוק  המתאימה  בטמפרטורה 
והטמפרטורה  האיזון  את  נחפש   -
שלנו. לתינוק  המתאימה   המדוייקת 

על  נתמודד  מורו  רפלקס  עם   - מורו   .3
למים  שלנו  התינוק  את  שנכניס  כך  ידי 
אל  נגלגל  ואז  כתף  קודם  הצד,  דרך 
מהאמבטיה  התינוק  בהוצאת  גם  הגב. 
הצדדים.  דרך  אותו  להרים   נקפיד 

חייבים  לא   - האמבטיה  שעת  שינוי   .4
אמבטיה  לעשות  אפשר  בערב,  לקלח 
הטוב  הזמן  את  נמצא  היום.  במהלך 
התינוקות  לכל  לא  ועבורנו.  לתינוק  ביותר 
מתאימה אמבטיית ערב - הזמן לאמבטיה 
במקביל. ולתינוק  להורה  להתאים   צריך 

ידי  על  למנוע  ניתן  טמפרטורה  הבדלי    .5
ובמהלך  אחרי  לפני,  והבית  האמבטיה  חדר  חימום 
והורדה  הרמה  על  נקפיד  כאן  גם  התינוק.  הלבשת 
במגבת(. עטוף  כשהתינוק  )גם  הצדדים   דרך 

ניתן להאכיל תינוק לפני אמבטיה - אחרי הנקה   .6
ולקלח,  בודדות  דק'  כמה  לחכות  אפשר  וגרפס 
דק.   20-40 בערך  נחכה  וגרפס  בקבוק   אחרי 

האמבטיה,  לפני  אכל  והתינוק  **במידה 
קטנה  במנה  נוספת  פעם  להאכילו  מומלץ 
מהתינוקות  חלק  עבור  האמבטיה.  אחרי  מיד 
מוגבר. לרעב  גורם  שבאמבטיה   הגירוי 

7. תינוק שאינו אוהב להיות ערום ניתן לעטוף בחיתול 
טטרה דק ולהכניס אותו יחד עם החיתול לאמבטיה. 
את  ונחשוף  לאט  החיתול  את  נסיר  המים  בתוך 
לאחר  התינוק  הלבשת  בעת  גם  התינוק.  של  גופו 

או  עבה  שמיכה  להניח  נקפיד  האמבטיה 
את  נכסה  ובהלבשה  תחתיו  יבשה  מגבת 
להשאיר  לא  כדי  פעם  כל  התינוק  של  גופו 

אותו חשוף.

ארגז חול לא פעם מעלה בנו זיכרונות טובים, של 
המלווה  מחוספס  משטח  על  ממושכת  שהייה 
ובעיקר  וכף  דלי  חברים,  ילדות,  חוויות  בהרבה 
האחרונות  בשנים  אולם  חיוביות.  אסוציאציות 
הבעייתיים  המוקדים  לאחד  הפך  החול  ארגז 
עבור  המזוהמים  מדויקים-  נהיה  ואם  לילדנו 
היקרים לנו מכל ומה שיגרום להם לגירויים בעור. 

עור  לרפואת  מומחית  אקרמן,  להבית  ד"ר 
קליניקות  שלוש  ובעלת  כללית  בריאות  בשירותי 
פרטיות לטיפולי עור, מציגה בפנינו את הסיכונים 

הכרוכים בארגז התמים ביותר: 

של  הפרשות  זה  בגנים  בחול  הבעיות  אחת   •
חיות כמו חתולים וכלבים אשר מוצאים את דרכם 
לתוך חצר הגן. ההפרשות הללו מכילות מזהמים,  
כגון חיידקים אשר עלולים לגרום לזיהומי עור לא 
קלים למשל: אימפטיגו. התנאים של חום, לחות 
הדברים  של  ההדבקה  את  מגבירים  רק  וצפיפות 
הללו. כמו כן פרוות החיות עלולה להכיל פטריות 

שגם הן עשויים לגרום לפריחה בעור.
 

להימצא  עלולים  שונים  חרקים  לזה,  בהמשך   •
יביא לעקיצות, תגובת  בארגז החול, מה שלבטח 

אלרגיה וגרד בעור.

ולהחליף  נקי-לכסות  חול  על  לשמור  מומלץ   •
ובכל  כל מה שקשור לטיפול בחול עצמו. במידה 
חול  על  שהיה  בעקבות  בעור  גרד  התפתח  זאת 
לאחר  ידיים  היטב  לשטוף  כל  קודם  יש  מזוהם- 
פריחה  ויש  במידה  ציפורניים.  כולל  בחול  משחק 

יש לפנות לרופא עור לקבלת טיפול ספציפי.

מחייבת  דופן  יוצא  במקרה   - הטיפול  שיטת   •
רגישים  ילדים  ויש  מאחר  עור,  רופא  של  אבחנה 
יותר  שצריכים  טיפול מוקדם ברגע שיש עקיצה 
באמצעות בתכשירים אנטיביוטיים ואנטיאלרגיים. 
ברגע שיש פצע פתוח בעור לא מומלץ מגע עם 
חול כיון שלזיהום קל יותר לחדור לעור דרך הפתח. 
ידיים  לשטוף  מומלץ  חול  עם  מגע  אחרי  בנוסף, 

ואם יש פצע או פריחה אז לגשת לרופא עור. 

כל טיפים לרחיצת תינוקות 
באמבטיה ללא בכי

רחצת הילדים באמבטיה היא פעולה לא פשוטה, אשר אצל רבים מההורים הופכת לחוויה 
יומיומית לא נעימה כאשר התינוק באופן קבוע ולא מובן בוכה בהיסטריה ⋅ עם קצת הבנה לגבי 

סיבות התופעה, ניתן בהחלט להתגבר עליה ולהפוך את זמן האמבטיה לשגרה נעימה ⋅ למה 
תינוקות בוכים במהלך או אחרי אמבטיה? ומה עושים כדי למנוע את הבכי?

ארגז חול – 
זה לא 

משחק ילדים 

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

את מנת החומוס הישראלית כולנו אוהבים, אז בואו 
עם  טעים,  יותר  מעניין,  יותר  קצת  זה  את  נעשה 
טאץ' של בריאות וצבע שהם חגיגה לעיניים ולחיך. 
ישראלית,  הכי  למנה  מתכון  חולקת  כרמית  חברת 
להכנה קלה בבית לארוחת  ה"על האש המשפחתי" 

– חומוס סגול. 
מרכיבים:

וחתוכים  מבושלים  מקולפים,  בינוניים  סלקים    3
)ניתן להשתמש בסלקים בוואקום כי זה יותר מהיר(

1  פחית שימורי חומוס 
3  כפות טחינה גולמית איכותית

2  שיני שום כתושות
  מיץ מלימון אחד

  כף שמן זית
  מלח ופלפל לפי הטעם

אופן ההכנה:
עד  וטוחנים  לבלנדר  המרכיבים  כל  את  1.מכניסים 

לקבלת מרקם חלק ואחיד.
2.טועמים ומתקנים תיבול במידת הצורך. ולהגיש.

*מתכון וצילום: תמר גולן

חומוס סגול

"
"



פרק ראשון
כעשרים ושלוש ורבע שנים אחרי שהשתקענו 
בדירותינו בשיכון החדש בצפון העיר שאוכלס, 
ויראות,  טובות  במשפחות  דשמיא,  בסיעתא 
ראשיֹות  לנבוט  החלו  ומושלמֹות,  שלמֹות 
לפני  הרבה  אותן  שצפו  מי  שהיו  הבעיות 

הנביטה. 

המתונה,  בשפתו  מראש,  הזהירנו  השיכון  רב 
ואצילית של תלמידי חכמים,  שפה משובחת 
הסדקים  לקראת  כראוי  להיערך  עלינו  כי 
ולבקוע בתוככי  והחריצים שעתידים להיחרץ 
בלתי  ניתפס  נתכונן,  לא  אם  וכי  השיכון, 

מוכנים. 

כשהבשילה עונת ההתרחבויות והחלו ללבלב 
]=תכנית־ תב"ע  שינויי  על  שיחות  בשיכון 
שצפה  את  נכון  ואל  למפרע  הבנו  בניין־עיר[, 
הממושמע  הרוב  לשמחתנו,  בחכמתו.  הרב 
נענה לעצת הרב ונערך בהתאם, מבעוד מועד 
האמוציונאליים.  הרגשות  התפרצות  ובטרם 

אחרים, דחו את ההיערכות לימים יבואו.

מיוחד, קרה הבלתי  ובלתי  וביום אחד, סתמי 
התמודדות  של  מאומצות  שנים  אחרי  ייאמן. 
עיקשת וֲחרוקת־שן מול מלתעות ביורוקרטיה 
אישורים ראשוניים  הונפקו  ומפרכת,  מתישה 
לשינויי תכניות התב"ע של בנייני השיכון, ובבת 
מנהרות  בקצוות  זעירים  אורות  נצנצו  אחת 
מהתושבים  רבים  צעדו  שבעלטתן  רבות 
זה מכבר השנים  וקיוו  איוּו  ָאבו  ורצו  שחפצו 
של  בהרחבות  אוהליהם  מקומות  להרחיב 
של  ודירתו  דעתו  המרחיבות  בנייה  תוספות 
תשלובת  לדירתו  ומקנות  ביתו,  ובני  אדם 
מרפסות  נוספים,  חדרים  המכילה  קסומה 
חוקיות, ושינוי כולל וכללי בתבנית הבית כפי 

שהיה בהיבנותו.

נודע בשערים,  כדיין  גם  רב השיכון, ששימש 
וביקש  נמעד  לבל  מועד  בעוד  התריע  אשר 
ההיתרים  ועידן  האישורים  תקופת  אל  שנגיע 
כדי  לוויתורים,  ובנכונות  לבבות  באחדות 

ובלתי־ בלתי־פוגעים  מרוצים,  ייצאו  שכולם 
פגועים, הניף זרועו הגדולה לסייע לנו במשימה 

המורכבת. 

מאוגדים  כוועדי־בתים  התאגדו  עצתו,  שומעי 
לישיבות  הרב  בית  אצל  מגובשים  ובאו 
ודיונים ארוכים שבעיצומם  ליליות ממושכות 
מסילות  נסללו  המכריע  ובסופם  במהלכם 
והותכו  רצונות  נחתכו  מסלולים,  והותוו 
בין  והוכרעו הכרעות  נרקמו תכניות  דרישות, 

השכנים, על דעת כולם. 

לא הוקלה המלאכה ולו לרגע. הן רוצה כל אדם 
וחפץ כל איש בטובת עצמו ובהרחבת דירתו, 
יותר מארבע כנפות, שאינם  אך אין לו לֵתֵבל 
מכילים יותר מארבעה כיווני אוויר ושניים וחצי 
כיווני אור שמש, ואי אפשר להתרחב ולהרחיב 
ולהחריב ללא גבול ולמתוח ללא תחום, והרי 
היזקי־ראייה  של  אילוצים  מכשולי  ישנם 
ומענות־חמיסה,  טענות־חסימה  של  והגבלות 
והאינטרסים השוצפים מתנגשים לא אחת הא 
בהא, הן בתוככי אותו בניין עצמו בין שכן לשכן 
ובין דייר לדייר, והן בין בניין לבניין, הקרובים 
לעיתים זה לזה בקירבה יתרה כדי כך שפיסות 

הקרקע שביניהם צרות ודקיקות.

השלום  מלאכת  כובד  אף  ועל  זאת  עם 
מפותלות  פשרות  מציאת  אחרי  ויגיעותיה, 
ונמצאו  שהומצאו  התפשרויות  ובאמצעות 
פתרונות  שהועלו,  מקוריים  רעיונות  בעזרת 
מעניינים שנבחנו, ונוסחאות ששויפו וחודדו - 

הושגה תמימות דעים כוללת. 

נציגי  ובאו  יצאו  רגישה,  תקופה  של  בסופה 
עייפים  והמה  הרב  מלשכת  ועדי־הבתים 
למסלולי  יחדיו  ניגשים  לזה,  זה  מרוצים  אך 
ההתרחבות, כאיש אחד בלב אחד, איש תחת 

מחנהו ואיש תחת קורת דירתו.

•

אשר  מאּוָדׁש  בבניין  התגוררתי  מה,  משום 
נמנה על אותו מיעוט שהתמהמה מלהתארגן 
ועד־בית־לענייני־ ולהקים  ומלהתאגד 

שעהכתובתשם ביה"סאזורפעילות

בנים

 מתנפחים
אורליאן 1ביה"ס נווה אחיעזרשכון ו'

14:30-19:30 נויפלד 10 א'ביה"ס מסורת ישראלקרית הרצוג

אדמו"ר מגור 29ביה"ס זכרון מאירמרכז

 טרקטרונים
אורליאן 3ת"ת רזילי שכון ו'

16:00-19:30
דקר 12ביה"ס שכון ג'שכון ג'

14:30-19:30נויפלד 10 א'ביה"ס מסורת ישראלקרית הרצוג

בנות

 מתנפחים

עזרא 72ת"ת תפארת מרדכי- נדבורנאאזור ויזניץ

12:30-19:30

בן זומא 15ביה"ס גורשכון ה'

אהרונוביץ 31סמינר מאיראזור נאות יוסף

רחוב מימון 31 ביה"ס תפארת תמראזור רח' ירושלים

אברבנאל 105ביה"ס מקור חייםקרית הרצוג

אורליאן 3ת"ת רזילי שכון ו' טרקטרונים
12:30-15:30

דקר 12ביה"ס שכון ג'שכון ג'

12:30-19:30אברבנאל 105ביה"ס מקור חייםקרית הרצוג

שעהכתובתמיקוםאזורפעילות

שידורים 
מהדלקות 
הקודש 
במירון

 יום ד' ר' עקיבא פינת הרב שךאיצקוביץמרכז
20:00-23:30

יום ה'
17:00-21:00

ר' עקיבאבית כנסת הגדולמרכז

הרב לנדא פינת חזון אישסמינר אור ברכהשכון ג'

אברבנאל פינת הצבימתנ"סקרית הרצוג

אורליאן 29מרכז קהילתי אורליאןשכון ו'

ט.ל.ח יתכנו שינויים בזמנים

שעהגינותאזורפעילות

להטוטנים 
בגינות

גן העירמערב העיר

17:00

גן 93זכרון מאיר

גן רימוןשכון ו'

גן שפיראקרית הרצוג

גינת סמטת אז"רנאות השלושה

גינת אבוחציראפרדס כץ

גינת פרדורמת אלחנן

18:00גינת הרב לויןשכון ה'

* השידורים בשיתוף 
שירותי בריאות 

כללית

לוח אירועים 

 נזהרים ממחלוקת
כמו מאש 

 נוהגים כבוד זה בזה...

ל"ג בעומר בבני ברק

* חלוקת קרטיבים בגינות ובמתחמי המתנפחים  *חלוקת סוכר במתחמי הטרקטרונים

עקבו אחר חוברת סיפורי ל"ג בעומר המחולקת בתיבת הדואר בבתים

בברכה,

אברהם רובינׁשטיין
ראׁש העיר

ממונע: 4 ₪מתנפחים: 2 ₪ רגיל: 2 ₪ טרקטרונים חצי שעה

מרכז "הקשיבה בנות"
שע"י עיריית בני ברק יוצא במיזם חדש

סדנא של  חמישה מפגשים למורות

"דיאלוג משמעותי
ומיטבי עם תלמידות"

שימוש בכלים מהתפיסה הטיפולית הנרטיבית
על פי תפיסת "הקשיבה"

ליצירת דיאלוג מוביל שינוי עם תלמידות 

המפגשים ייערכו בבית הקשיבה בנות
רחוב בן פתחיה 15, בני ברק.
מפגש ראשון יתקיים בס“ד

ביום שלישי, א' בסיון ה‘תשע“ט. 

לרישום: 03-5776377 | 03-5776206
 KENIG_A@BBM.ORG.IL :או במייל
הקורס בתשלום ומסובסד ע"י עיריית בני ברק

הדיאלוג 
החינוכי המיטבי

האגף לשירותים חברתיים
מחלקת נוער וצעירים

1. מובא בזאת לידיעת הציבור כי במסגרת התובענה הייצוגית - ת"צ 8849-08-13 מנשה רפאלוב ואילייה 
אילאייב נ. עיריית בני ברק (להלן: "התובענה", "המבקשים" ו- "העירייה" בהתאמה) הוגשה לבית המשפט 
בתובענה  פשרה  הסדר  לאישור  בקשה  מנהליים  לעניינים  משפט  כבית  בשבתו  אביב,  בתל  המחוזי 

("הבקשה").
לצרכי  סווגו  אשר  העירייה  בתחום  הנכסים  מחזיקי  כל  את  כוללת  הפשרה  הסדר  חל  עליה  הקבוצה   .2
ארנונה כעסקים (סיווג 311-312 לצו המסים) בעוד שהשימוש שנעשה בנכסים אלו מתאים לסיווג לצרכי 
ארנונה כ- "מלאכה", זאת אך ורק בהסתמך על ההוראה בסעיף 1.9 לצו הארנונה של העירייה הקובעת כי 

"חנויות לכל שימוש שהוא אשר פונות לחזית הרחוב או לפסז'" יחויבו כ"עסקים".
בהתאם  אלה  נכסים  לסווג  יש  העירייה,  של  הארנונה  לצו   1.9 בסעיף  האמור  חרף  התובעים  לטענת   .3

לשימוש שנעשה בהם בפועל.
4. בתגובתה לתובענה דחתה העירייה את טענות התובעים.

5. על פי הסדר הפשרה, החל מיום 1/1/2013 העירייה תתקן העירייה את סיווגם של הנכסים אשר נמצאו 
מתאימים לקבוצה כאמור לעיל וההשבה תערך בדרך של זיכוי מחיוב הארנונה השנתי או בדרך של תשלום 
כספי ישיר לזכאי לו – לפי בחירת העירייה. סכומי ההשבה יהיו צמודים למדד החל מיום הזכאות להשבה 

וישאו ריבית צמודה בשיעור שנתי בלתי מצטרף של 4%  מיום הגשת התביעה עד ליום ההשבה.
סיווגם  וחקירות לאיתור הנכסים הראויים לתיקון  ביצעו הצדדים בדיקות  יישום הסדר הפשרה  לצורך   .6
וערכו רשימה מתאימה. רשימה זו על פי מספרי משלם ניתנת לעיון במשרדי מחלקת הגבייה בעירייה ו/או 

במשרדי ב"כ הצדדים בתיאום מראש.
של  כולל  בסכום  מוערך   8.4.19 ועד   1.1.13 מיום  התקופה  בגין  הקבוצה  לחברי  ההשבה  סכום  אומדן   .7

1,105,461 ש"ח. 
8. אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה, רשות 
ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין שבו עוסקת הבקשה או התובענה הייצוגית, ארגון 
הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, 
בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, התנגדות מנומקת 

להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בענין גמול ושכר טרחה.
9. חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי לבקש מבית המשפט, בתוך 45 ימים 

מיום פרסום הודעה זו, להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר.
10. במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה המליצו הצדדים לעניין גמול למבקשים, שכ"ט עבור עוה"ד 

המייצגים ותשלום הוצאות.
במסגרת פסק הדין מיום 19.3.19 אישר בית המשפט גמול לכל אחד מהמבקשים בסך של 25,000 ש"ח  וכן 
שכ"ט של 150,000 ש"ח בצירוף מע"מ לב"כ המבקשים. בנוסף תשלם העירייה למבקשים סך של 18,000 

ש"ח בצירוף מע"מ בגין החזר הוצאות חוות דעת מומחה שצורף לתביעה.
11. האמור לעיל הנו תמצית בלבד של הצעת הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב. 
שבהסדר  ההוראות  יקבעו  זו,  במודעה  האמור  לבין  הפשרה  הסדר  הוראות  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 

הפשרה.
12. הצעת הסדר הפשרה עומד לעיון הציבור, בתאום מראש, במשרדי ב"כ התובעת ובמשרדי ב"כ העירייה 

(על פי הכתובות המפורטות מטה) וכן בפנקס התובענות ייצוגיות.
13. ביום 19.3.19 ניתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה בכפוף להתנגדויות ככל שאלו יוגשו.

14. הודעה זו מתפרסמת בהתאם להחלטת בית המשפט ובהתאם להוראות חוק התובענות הייצוגיות.

אייל ראובן ולנר,      עו"ד
דוד גואטה, משרד עורכי דין

ב"כ          התובעים
מרחוב השילוח 4, פתח תקוה 49258

טל': 03-9707788; פקס: 03-9707790

דוד גיט,           עו"ד
ברק - גיט – מיסטריאל משרד עורכי דין

ב"כ            העירייה
ממגדלי קונקורד (מגדל C קומה 10)

דרך בן גוריון 13 בני ברק
טל': 03-6081757; פקס: 03-6081758

הודעה לפי סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006

ת
פו  ברצי ים  נ ש

בל"ג בעומר
לא מסכנים
את החיים!

גם השנה, ילדי העיר שומרים על תושבי העיר מפני הנזקים 
צמיגים,  לאש:  משליכים  ולא  אוויר,  זיהום  של  העצומים 

המחלקהניילונים, מזרנים ושאר חומרים מסוכנים!
לאיכות  הסביבה

אצלנו בעיר,
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - בעלי מלאכה ומקצועות

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי 
עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
8. התכווצות בלתי-רצונית של שרירי הגוף.  "עוים שכל הרואה אותם אוחזתו  

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

12. פנים אל פנים, בדיבור ישר, בלא מתווך או שלא בכתב.  "___  אל  ___" 
)במדבר יב ח(

14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע 
תכלת אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה 

זרה לט.(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
11. חמיצות.  "כלי שנותנין בו חומץ וכל דבר שיש לו  ___" )רש"י פסחים ל:( 

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com



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



קמח מנופה זה 'מעולה' 

ט"ו-י"ט באייר20-24.5.19

שני עד שישימבצעים בימי 

 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
 |03-6099821 הרצוג.  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |  .03-5704963  .15 נויפלד  רח’   |   03-5796771 הרצוג.  קריית   23 גניחובסקי  רח’   |03-5448588
 .25 חבקוק  רח’   |  5703078-03  .2 פרדו  רח’   |  5226858-03  .24 מלצר  הרב  רח’   |  6324538-03  .11 קוק  הרב  רח’   |  03-6566551  .15 רשב’’ם  רח’ 
-9099366  .1 הריף  רח’   |  03-7364441 יוסף’’.  ’’מרכז   19 שמעיה  רח’  אלעד:   |  03-5755232  .17 קלישר   |  03-5179802  .1 חיים  תורת   |  03-9479944
מיכאל  חיפה:   |  08-8523639  .15 רשבי  רח’    |   08-6103663  .8 הלל   |08-6430456  .22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  03
|  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

שמן זית 'מעולה'
750 מ"ל

שמן למאור 'מעולה'
1 ליטר

מינוט סטייק
300 גר'

בלדי

סטייק עין
מוצפי
בלדי

שריר/צלעות/
פילה מדומה

מוצפי
בלדי

1990
לק"ג

399029902990
ליח'לק"גלק"ג

1390

קפה רד מאג
200 גר'

פודינג/ג'לי
80-90 גר'

אסם

פילה סלומון
בלדי

5990
לק"ג

פסטה/איטריות
סוגים שונים

אסם

1790
לק"ג

23-24
י"ח-י"ט באייר

5 ב-
20

5 ב-
20

חמישיית שוקולד 
מריר

כרמית

1290
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