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חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

היום ומחר 
נרתמים וזוכים

לברכת מרן שר התורה שליט"א

*4905

ההבטחה הנדירה וההיסטורית של 
נשיא הרשת מרן שר התורה שליט"א 

 לתורמי 'שובו'
"למעלה מכל ספק שיזכו 

 בשמחה בביתם השנה"

*4905
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

רביעי חמישי
כ"ד-כ"ה אייר

29-30.05.19

היום!



 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי כ"ד אייר תשע"ט 29/5/19 • גיליון מס' 1206

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'

במדבר

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:03
19:21
19:00

20:21
20:23
20:23

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

ההבטחה הנדירה וההיסטורית של 
נשיא הרשת מרן שר התורה שליט"א 

 לתורמי 'שובו'
"למעלה מכל ספק שיזכו 

 בשמחה בביתם השנה"

*4905 נרתמים למען 
עתיד ילדי ישראל!

רביעי חמישי
כ"ד-כ"ה אייר

29-30.05.19

*4905

קול דמי אחיך זועקים
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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

הקרקס המולדבי
במשך למעלה משני עשורים דבקה בליברמן סטיגמה של 
פוליטיקאי בלתי צפוי שפועל על פי גחמה, אך למעשה מדובר 
במלאכת מחשבת של בניית תדמית הבריון של השכונה. ביום 
שבו נתניהו גרם לו לעזוב את לשכת מנכ"ל משרד רה"מ אי 
שם בסוף שנות התשעים, הוא נשבע לעצמו ששנית לא ייתן 

לאחרים - ובראשם נתניהו - לקבוע את גורלו

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה |  עמ' 18-19

לא נשכח ולא נסלח
אם רק היה מדובר ביאיר לפיד - ליצמן, גפני ודרעי היו 
מצהירים שלא יישבו איתו בממשלה בגלל השנאה, ההובלה 
איווט,  היין,  לכוס  לחבר  כשמדובר  אבל  אחים.  למלחמת 
עיר.  ראש  מחר תקבל  תסית,  היום  אחרים.  נראה שהחוקים 
'אבל אשמים אנחנו'. זה מה שצריכים לשנן ראשי המפלגות 

החרדיות   

ישי כהן |  עמ'  25

לילה מכריע: כל התסריטים
האם ליברמן ירד מהעץ 

בדקה ה-90, או שמא 
החרדים ילכו לקראתו 

צעד נוסף? • האם 
יימצא פיתרון בדמות 

עריק מ'כחול לבן' ומדוע 
עלו יחסי גנץ ולפיד על 

שרטון? • וגם: איחוד 
כולנו והליכוד, המתווך 

שהוזעק מלונדון והקרב 
המסתמן על הקול הרוסי 

| עמ' 20-21

מחירי הדלקים הזולים באזור

האלימות המשטרתית שברה 
שיא נוסף בסוף השבוע האחרון, 
לאחר שחניך 'שיח סוד' הותקף 
עד זוב דם על ידי שוטרי מג"ב • 
המקרה המזעזע גרר בעקבותיו 

שורת גינויים מכל גווני הקשת 
הפוליטית • חכ"ל מיכאל בן ארי 

האשים: "יש פירות להסתה 
של הלפידים לדורותיהם, דם 

החרדים הותר" | עמ' 16

זעזוע: נער מוגבל הותקף בידי שוטרים
וגם דמו הנה נדרש

משטרת  ותדע  אלים  שוטר  כל  ידע 
ישראל, כי תם עידן בו ניתן להכות חרדים 
"תקפו  שהם  לקונית  ולנמק  הכיף  בשביל 
שוטרים", הציבור החרדי אינו שק חבטות 
יוצף  שכזה  מקרה  וכל  אלימים  לשוטרים 
שוב ושוב בכל האמצעים עד למיצוי הדין. 
לא נניח ולא נשקוט עד להרחקתם המלאה 
והסופית של השוטרים המעורבים בהכאת 
הנער ממשטרת ישראל. למען יראו וייראו 

אבי גרינצייג |  עמ'  24

ל"ג בעומר: 
פעילויות נרחבות 

בעיר | עמ' 8

מבחן ה-500 של כוללי הש"ס
נערך בבני ברק | עמ' 10

בהשתתפות גאונים ורבנים

מיזם חדשני: מוקד טלפוני במחלקת הגנים | עמ' 12

לראשונה: יום עיון מקצועי למנהלות חרדיות בבני ברק | עמ' 23 
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הסדרים עם קופות החולים

מגוון ענק של משקפיים חינם עד גיל 18

שומרים על העיניים שלך

עכשיו בעינית! מאות מסגרות חדשות
אופנתיות של מיטב המותגים

איזו מסגרת מתאימה לכם?



תנסו

 עם מגוון מוצרי האיכות של השף הלבן לבישול ואפייה,
כל אחד יכול להצליח ולהיות השף של הבית.

עכשיו באריזות חדשות ומוצרים חדשים לחג!

תצליחו



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



תנסו, תצליחו!
  .  עם מגוון מוצרי האיכות של השף הלבן, כל אחד יכול להצליח ולהיות השף של הבית

 עכשיו באריזות חדשות ומוצרים חדשים לחג!

שמנת להקצפת קרם וניל
לקבלת קרם סמיך ויציב בטעם וניל

 בד“צ ועדת מהדרין

פתיתי מוצרלה
מושלם למאפים, פשטידות ופיצות

 בד“צ ועדת מהדרין

מלית למאפים
מצוינת למילוי מאפים מתוקים ומלוחים כאחד

 בד“צ ועדת מהדרין

קרם פרש
מעשיר רטבים ומטבלים

 בד“צ ועדת מהדרין

מסקרפונה
 נהדרת למגוון רחב של קינוחים וקרמים

בעלת מרקם עשיר מאד
 בד“צ ועדת מהדרין

שמנת להקצפה 38%
 בד“ץ העדה החרדית



כ"ד אייר תשע"ט 29/5/19 בני ברק8

עוזי ברק

בעיריית בני ברק מסכמים בסיפוק רב את 
מרובה  בעומר שעברו בהצלחה  ל״ג  אירועי 
ובבטחה. ביוזמת העירייה, נהנו אלפי תושבי 
ל״ג  וביום  בליל  פעילויות  משלל  ברק  בני 
ושיתוף  המוקדמת  כשההיערכות  בעומר, 
את  הוכיחה  האגפים  מנהלי  של  הפעולה 

עצמה לטובת תושבי העיר.
ביוזמת מחלקת תרבות זכו אלפים מתושבי 
מסביב  חיים  בשידורים  להשתתף  העיר 
חלק  ולקחת  הקודש,  מהדלקות  לשעון 
מרחוק בריקודי השמחה וההתעלות הרוחנית 

בציון הרשב״י במירון.
בהנחיית אברהם רובינשטיין, ראש העיר, 
השקיעה מחלקת התרבות של העירייה השנה 
שנהנו  העיר,  ילדי  למען  רבים  משאבים 
הפעלת  הכוללות  חווייתיות  מפעילויות 
טרקטורונים,  ופעילות  מתנפחים  מתקנים, 
ציבוריות  בגינות  שהופיעו  להטוטנים  לצד 

ובחצר מוסדות החינוך.
מהציבור  אלפים  לכך,  בנוסף  כאמור, 
מהדלקות  שהתקיימו  בשידורים  השתתפו 

הקודש במירון במוקדים מרכזיים בעיר.
העיר:  ראש  רובינשטיין,  אברהם  לדברי 
״ילדי העיר זכו ליהנות לחגוג ולציין את ל״ג 

הקפדה  תוך  פנאי,  פעילויות  בשלל  בעומר 
העירייה  הבטיחות.  כללי  על  שמירה  על 
להגברת  הסברה  בפעילות  בנוסף,  השקיעה 
בשל  זאת  מרובה,  לשתייה  הילדים  מודעות 
החום הכבד והשרב ששרר, כשהילדים בכל 
תלמודי התורה ובגני הילדים קיבלו קרטיבים 
קריאה  תוך  העירוני,  הלוגו  עם  ממותגים 
״לנהוג  עקיבא  רבי  התנא  דברי  את  לקיים 

כבוד זה בזה ולהתרחק ממחלוקת״.
ברק,  בני  עיריית  של  תרבות  מחלקת 
חוברת  הדפיסה  רוזן,  של  בניהולו 
למבוגרים  סיפורים  בה  מיוחדת, 
ולילדים, תוך דוגמא ומופת מגדולי הדורות 
שנהגו כבוד זה בזה, כשהמטרה להמשיך את 
שמיים  ליראת  חינוך  תוך  הדורות  שרשרת 

ולמידות טובות.
לא  בעומר  ל״ג  שביום  העובדה  בשל 
מתקיימים לימודים בחלק ממוסדות החינוך, 
ומתקני  להטוטנים  העירייה  העמידה 
שונות  והפעלות  טרקטורונים  משחקים, 
תוך  העיר,  ילדי  למען  הציבוריות  בגינות 

שמירה על גדרי ההלכה והצניעות.
גדליה  העיר;  ראש  רובינשטיין,  אברהם 
חבר  זכריהו,  יעקב  לשכתו;  ראש  סילמן, 
המועצה ויעקב רוזן, מנהל המחלקה לתרבות 
יצאו במהלך ל״ג בעומר לעקוב מקרוב אחר 
אלפי  את  לראות  מאוד  והתרשמו  הפעילות 

הילדים חוגגים ונהנים.
לראש  להודות  הגיעו  והילדים  ההורים 
ההשקעה  ועל  הברוכה  הפעילות  על  העיר 
המרובה, תוך שהם מציינים כי כל פעילויות 

הפנאי נעשות בהתאם לדרך התורה.
את  לחיוב  מציינים  ברק  בני  בעיריית 
ושל  המקומי  השיטור  אגף  של  פעילותם 
על מנת  לאות,  ללא  מערך הכבאות, שעבדו 
לאפשר לתושבי העיר לקיים את מנהג ישראל 
כל  על  שמירה  תוך  המדורות,  את  ולהדליק 
כללי הבטיחות הנדרשים במטרה לשמור על 

הסדר הציבורי ועל חיי אדם.
יצוין עוד, כי בנוסף הגביר אגף התברואה 
בראשותו של המנהל נתי נחום את פעילותו, 
כאשר העובדים פעלו במשך כל הלילה והיום 
רחובות  אל  הניקיון  והשבת  האשפה  לפינוי 

העיר עם תום ההדלקות.

עוזי ברק

דו"חות   1,295 חולקו  ברק  בבני 
אופניים  לרוכבי   2018 בשנת 
חשמליים והיא מדורגת רביעית ביחס 

ליתר הערים.
 2018 בשנת  חולקו  ישראל  ברחבי 
מעל 24 אלף דו"חות לרוכבי אופניים 
משטרת  מנתוני  עולה  כך  חשמליים, 
אור  עמותת  לידי  שהגיעו  ישראל 
חילקה  רגילים  אופניים  לרוכבי  ירוק. 
ל-6,800  קרוב  זו  בשנה  המשטרה 
רשמה  בלבד  דו"חות   660 דו"חות. 
הקורקינטים  לרוכבי  המשטרה 

החשמליים בגין עבירות תנועה.
העיר תל אביב-יפו מובילה במספר 
האופניים  לרוכבי  שנרשמו  הדוחות 
נמצאת  ירושלים  כאשר  החשמליים 
מדורגת  גן  ורמת  השני  במקום 
 20 רק  נרשמו  בחיפה  שלישית. 
דו"חות, באשקלון נרשמו 24 דו"חות 
וברמלה 25 דו"חות בלבד והן הערים  

שסוגרות את הרשימה.
אופניים  לרוכבי  משטרה  דו"חות 
ערים  לפי   2018 בשנת  חשמליים 
 10,202  – אביב  תל  מובילות: 
 2,096  – גן  רמת   2,929  – ירושלים 
לפי הסדר  ואחריה   1,295  – ברק  בני 

חולון, הרצליה, אילת, גבעתיים, רמת 
השרון, אור יהודה ועוד.

אכיפת המשטרה מתמקדת בעבירת 
נוסע  הרכבת  המדרכה,  על  בנסיעה 
בניגוד לחוק, רכיבה על מעבר החציה 
אופניים  על   16 לגיל  מתחת  ורכיבה 

חשמליים המנוגדת לחוק.
ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: 
"בכל שנה נפגעים יותר ויותר בני אדם 
בתאונות עם אופניים חשמליים ונדמה 
לא  והבטיחות  התחבורה  שבמשרד 
ממש מתרגשים מכך. למרות הנתונים 
בדרכים  לבטיחות  במשרד  הקשים 
הרוכבים  מאוכלוסיית  מתעלמים 
שבילי  עבורם  לסלול  דואגים  ולא 
רכיבה בטוחים. כדי למנוע את ההרוג 
האכיפה  את  להגביר  חייבים  הבא 
של  האכיפה  את  ובעיקר  המשטרתית 
חייבים  במקביל  העירוניים.  הפקחים 
הציבורי  בקרב  המודעות  את  להגביר 
לחשיבות חבישת קסדה ורכיבה על פי 

החוק וכללי הבטיחות".
שישה  נהרגו   2019 שנת  מתחילת 
לאחר  זאת  אופניים חשמליים,  רוכבי 
ששנת 2018 הייתה שנת שיא במספר 
 19 עם  והסתיימה  ההרוגים  הרוכבים 

רוכבים הרוגים.

עוזי ברק

הגרי"א לנדא הגיע השבוע להתברך לרגל עלותו לכהן 
כרבה של עיר התורה והחסידות, השיחה נסובה על העול 

הגדול המונח על כתפיו של רב העיר.
ה'אהבת  הרה"ק  של  פירושו  על  חזר  שטרן  הגרי"מ 
ישראל' מויזניץ זי"ע ש'בנן של קדושים' אמיתי הוא כזה 
היודע לנצל את הכוחות הרוחניים הטמונים בכך, הרב 
לנדא צועד ב"ה בבטחה בדרך הסלולה והכבושה מאביו 
ומזקנו רבני העיר זצ"ל והוא בבחינת בנן של קדושים עם 
בדיון הלכתי  הרבנים הרחיבו  כל המשמעויות שבדבר. 
בשאלות אקטואליות העולות על שולחנם של רבני העיר.
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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

 הילולת בעל ה'יד יוסף' מבוטשעטש 
זי"ע 

ה'יד  בעל  של  להסתלקותו  שנים   106 במלאת 
יוסף' מבוטשעטש זי"ע, אשר נודע בכינוי "הבעל 
שם טוב הקטן", שיחול בראש חודש סיוון, ולרגל 
זי"ע  בנו המרי"ל מבוטושאן  בן  יום ההילולא של 
התכנסות  אי"ה  תתקיים  סיוון,  ב'  ביום  שיחול 
מרכזית וסעודת הילולא ביום שני אור לראש חודש 
סיוון "תפארת שבמלכות" בהיכל בית מדרשו של 
ברק,  בבני  ישעיהו  ברחוב  מבוטושאן  האדמו"ר 
את  יעלו  אשר  מעשה  ואנשי  חסידים  בהשתתפות 
זכרו הטהור ומורשתו הרוחנית, כשבמרכזה יערוך 
אי"ה נכדו האדמו"ר מבוטושאן את שולחנו הטהור 

לכבוד היום, בשעה 21:00 בערב.
מאירופה,  מארה"ק,  תצא  חסידים  קבוצת 
ומארה"ב  לפקוד את ציונו הק' בעיירה בוטשעטש 
אינם  שם  שהתפילות  כמקום  שנודע  שברומניה, 
ישועה  בדבר  שם  נושעו  ורבים  ריקם  חוזרות 
חסידים  התוועדויות  יתקיימו  כן  כמו  ורחמים. 
באנטוורפן  החסידים  בריכוזי  הילולא  וסעודות 

ובבורו פארק.

 מעצר גנב אופנוע
בעקבות הודעה למוקד בגין חשוד אשר מתעסק 
עם קטנוע עם כלי פריצה ברחוב הרצוג פינת טבריה 
בבני ברק. צוות שיטור עירוני הגיע למקום ואיתר 
את המודיע נאבק עם החשוד. כלי הפריצה נלקחו 
תושב   - והחשוד  משפט  בבית  משפטי  כמוצג 

שטחים, נעצר.

 הבלשים לכדו את משליך האבן
משליך אבן על כבאי נלכד על ידי בלשי משטרת 
מרחב דן. בימים האחרונים עברו הכבאים הטרדות 
רבות בעקבות משחקי ילדים באש בעקבות כך הם 
ובלשי המשטרה הצטרפו  תלונה במשטרה  הגישו 

אליהם בלבוש אזרחי.
הבחינו  הם  הכבאים  עם  היו  שהבלשים  בזמן 
כי  ידע  בילד משליך אבן על הכבאים, הילד שלא 
הכבאים בשטח, נלכד במקום. הילד הציג את עצמו 
ברחוב  נעצר  הוא   ,13 שגילו  התברר  אבל   9 כבן 
גניחובסקי בקרית הרצוג ביום רביעי בערב, נלקח 
בית  למעצר  ושוחרר  דן  מרחב  במשטרת  לחקירה 

בבית הוריו.

   מפגש הערכה לתורני השבת
התקיים  ברק  בני  הצלה  איחוד  מתנדבי  בבית 
הערכה  מפגש   - האחרון  בשבוע  מיוחד  מפגש 
והגרלה לתורני השבת היקרים בהשתתפות סמנכ"ל 
הסניף.  והנהלת  הסניף  רב  היימן,  לייזר  הארגון 
הסמנכ"ל  דברים  נשאו  המושקע  הערב  במהלך 
שמסר 'שאפו ענק למתנדבים הנותנים מענה רפואי 
וגם  'בכל שעה' גם בשבתות  ויעיל  מקצועי, מהיר 
ועוד.  רבנים  פלדמן  אפי  הסניף  ראש  ברק'  בבני 
מסורים  בשבתות  שגם  לתורנים  הוענק  מיוחד  שי 

ויוצאים להציל חיים.

ל"ג בעומר: פעילויות נרחבות בעיר

אופניים חשמליים: 
כמה דו"חות חולקו בבני ברק 

ב-2018?

רב העיר ביקר אצל 
אב"ד קהילות יעקב

שלל פעילויות חווייתיות נערכו על ידי מחלקות העירייה לתשבי העיר בל"ג בעומר

רבה של בני ברק הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא 
ביקר אצל הגאון רבי יעקב מאיר שטרן אב"ד 

קהילות יעקב 

נציגי העירייה בסיור פעילות ברחבי העיר

אוהל הציון
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הבוחן של הת"תים זצ"ל

מבחן ה-500 של כוללי הש"ס
נערך בבני ברק

עוזי ברק

בלילה  שישי  ביום 
הגאון  בביתו  נפטר 
שקלאר  יהושוע  רבי 
הספרים  מחבר  זצ"ל, 
ו'ילקוט  יהושע'  'דבר 
בן  כשהוא  מפרשים' 

90 שנה.
המנוח התמוטט בביתו 
בבני  רוזנהיים  ברחוב 

 , ק ר ב
מתנדבי 
ד  ו ח י א
אל  שהוזעקו  ומד"א  הצלה 
רוח חיים  דירתו, מצאו אותו ללא 
החייאה  פעולות  בו  לבצע  והחלו 
ללא  קלה  שעה  לאחר  שהסתיימו 
נשמתו  את  השיב  והוא  הצלחה 

ליוצרה.
של  כיתתו  בן  היה  שקלאר  הרב 
קיינבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 

בישיבת לומז'ה בפתח תקווה, ולאחר מכן היה 
למעלה  זצוק"ל,  שך  הגרא"מ  מרן  מתלמידי 
תלמודי  של  ובוחן  כמפקח  שימש  שנים  מיובל 
את  מאוד,  אותו  אהבו  תלמידיו  רבים,  תורה 
שיעורים  מסר  ובישיבות,  בת"תים  למדו  ספריו 

שיהיה להם ביקוש אף במערכת קול הלשון.
בבוקר  שישי  ביום  מביתו  יצאה  הלווייתו 
בבני   15 רוזנהיים  ברחוב  11:00 מביתו  בשעה 

תקווה.  בפתח  סגולה  העלמין  לבית  ברק 
ת.נ.צ.ב.ה.

עוזי ברק

עמלי  ש"ס,  כולל  לומדי  נאספו  ה-500  בפעם 
כוללי  במסגרת  הלומדים  המופלגים  התורה 
הש''ס, למבחן החודשי. התרגשות רבה שררה 
עם עריכת המבחן, הן בקרב בוגרי כולל ש"ס 
רבניות  במשרות  מכהן  הגדול  חלקם  אשר 
גאונים  כהיום.  הנבחנים  בקרב  והן  נחשבות 
ורבנים מהעיר בני ברק בה נערך המבחן הגיעו 
לחזות במו עיניהם במעמד המופלא והמקודש 

ולהרעיף מברכותיהם על ראשי הנבחנים.
ב'כוללי הש"ס' המפארים את כותל המזרח של 
עולם התורה, מציינים השנה את שנת הארבעים 
ידי האדמו"ר בעל ה'שפע  להקמת המוסד על 
תלמידי  להרבות  במטרה  זי"ע,  מצאנז  חיים' 
חכמים מופלגים בישראל, כוללי הש''ס הפכו 
למשכנם של כל החפץ להשליך מאחורי גוום 
סדרי  תורה.  בדברי  אך  ולעסוק  ומלואו  עולם 
שהתווה  מתכונת  מאותו  השתנו  לא  הלימוד 
למבחנים  בנוסף  כאשר  זי"ע,  האדמו"ר 
שלוש  נערכים  גפ"ת,  דף   70 על  החודשיים 
210 דפי גפ"ת  פעמים בשנה מבחני חזרה על 

במבחן אחד כולל ומקיף.
הגאונים  לרבנים  הוראה  של  נוסף  מסלול 
מדי  נבחנים  בו  הש''ס,  לימוד  את  שסיימו 
גבוה  בהספק  ערוך  ושולחן  טור  חודש 
סדרי  משתנים  לא  הש"ס  בכוללי  במיוחד. 
וניסן ואב וכך נערכים  הלימוד בחודשי תשרי 
ראש  מדי  השגרתית.  במתכונתם  המבחנים 
רחבי  מכל  הלומדים  כל  מתקבצים  חודש 
עורכים  אותו  ומקיף  כולל  למבחן  ארה"ק 
תלמידי חכמים מופלגים מבוגרי כוללי הש''ס. 
במהלך השנים זכו כוללי הש"ס להצמיח מבין 

מופלגים,  וגאונים  חכמים  תלמידי  שורותיהם 
מדין  על  ויושבי  קהילות  רבני  ישיבות,  ראשי 

בכל תפוצות ישראל.
ה-500  מבחן  של  דרך  כברת  ציון  לקראת 
הש"ס  כוללי  הנהלת  וראשי  רבני  התכנסו 
הגרב"ד  פוניבז'  ישיבת  ראש  של  במעונו 
הלימודית  מהרמה  שהתפעל  פורברסקי 
ר'  המנהל  את  ובירך  הש''ס,  בכוללי  הגבוהה 
למלאות  יצליח  בידו  ה'  שחפץ  בורד  שמואל 
מצאנז  האדמו"ר  עליו  שהטיל  השליחות  את 
לרומם את קרן התורה ולהעניק אפשרות לכל 
של  באהלה  לשבת  המופלגים  התורה  עמלי 

תורה מתוך מנוחת הדעת והנפש.
הקדוש,  למוסד  רבה  והערצה  הוקרה  מתוך 
הגיעו גדולי ישראל ורבני העיר בני ברק לחזות 
בנבחנים עמלי התורה העומדים בכור המבחן 
ולהאציל עליהם ברכות טוב. בין גדולי ישראל 
שביקרו בהיכל עם קיום המבחן: הגר"ש בעדני 
חבר מועצת חכמי התורה, הגר"ח וואזנר אב"ד 
רוזנבלט  הגרש"צ  העיר  רבני  מאיר.  זכרון 
הופיע  ממודז'יץ  האדמו"ר  לנדא,  והגרחי"א 
למראה  הרבה  התרגשותו  את  מביע  כשהוא 
ככלות  אשר  אנו  בדורנו  ובחורים  אברכים 
ניסן, חודש של בין הזמנים, מתייצבים  חודש 

למבחן עמוק ורב היקף כזה.
הרבנים הגאונים העלו על נס את זכרו הטהור 
של ה'שפע חיים' זי"ע אשר את כל חייו מסר 
רבי  הגה"צ  גם  תורה.  של  קרנה  הרמת  למען 
לומדי  ידי  את  לחזק  הגיע  בידרמן  אלימלך 
איש  החזון  ממרן  הזכיר  דבריו  בתוך  התורה, 
חייהם  עם  בשמים  ההנהגה  שכל  שאמר  זי"ע 
ופרנסתם של עמלי התורה היא למעלה מדרך 

הטבע.
צילום: משה גולדשטיין

מחבר הספרים 'דבר יהושע' ו'ילקוט מפרשים' על פרקי נשים ונזיקין, הגאון רבי יהושוע 
שקלאר זצ"ל, התמוטט ונפטר בביתו כשהוא בן 90 בפטירתו

הרב זצ"ל

ההלוויה

בהשתתפות גאונים ורבנים:

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
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 עלו על המסלול הירוק
למקצועות ההנדסאים ב-100% מימון*!

המסלול הירוק 
לפרנסה בכבוד!
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המסלול
 

 הירוק
למקצוע

 המרכז החרדי להכשרה מקצועית מזמין אתכם
 למגוון קורסים שיקנו לכם מקצוע מכובד ומפרנס

 להרשמה:
*2245

 *המלגה להנדסאות גברים ונשים
  בכפוף לקריטריוני מה"ט. 

ההרשמה למגוון הקורסים בעיצומה

טי
תנ
או

 ירושלים, בני ברק, אשדוד: גברים 
 בני ברק, אשדוד: נשים 

הנדסאי תוכנה והגנת סייבר עוסק בפיתוח 
תוכנה ואבטחת מידע בחברות הייטק 

ובארגונים עסקיים וציבוריים.

 הנדסאי תוכנה 
והגנת סייבר

 הנדסאי
מכשור רפואי

 בני ברק: נשים
 מעצבת מוצר מתכנתת ומעצבת 
אבי טיפוס של מוצרים חדשים 

ומהפכניים, ומשתלבת 
בחברות פיתוח מוצרים.

 הנדסאי
עיצוב מוצר

 ירושלים, ב״ב, אשדוד,
חיפה, בית שמש: גברים

הנדסאי בניין משמש כמתכנן מבנים 
 וכהנדסאי אחראי באתרי בניה 

בתפקידי ניהול ופיקוח.

הנדסאי בניין

 ירושלים, ב״ב, אשדוד,
חיפה, בית שמש: גברים / נשים

הנדסאי אדריכלות עוסק בתכנון ועיצוב מבנים. 
משתלב במוסדות ציבוריים, בוועדות לבינוי 
 ערים במשרדי אדריכלות וכמתכנן עצמאי. 
*יחודי בשלוחת ירושלים כיתה חסידית לבנות

 הנדסאי אדריכלות
ועיצוב פנים

ירושלים, בני ברק: נשים 
ביצוע בדיקות רפואיות,  באמצעות מכשור 

רפואי מתקדם הכנת הציוד ועריכת
 המידע הרפואי המתקבל.

חדש

ירושלים, ב״ב, אשדוד: גברים
 הנדסאי חשמל עוסק בתכנון וביצוע

 עבודות חשמל מורכבות במבני מגורים 
ובתעשיה.

הנדסאי חשמל

100% מימון*



החג לבש צורה חדשה!
הכירו את הסדרה החגיגית של פרפקטו במגוון צורות מיוחדות

על האריזותהחגיגייםנסו את המתכונים



כ"ד אייר תשע"ט 121229/5/19 בני ברק

הצדיק מטבריה מסר שיעור והדליק 

אלפי ילדים השתתפו בתהלוכת חב"ד

מיזם חדשני: מוקד טלפוני במחלקת הגנים

אלי כהן

הגיע  מטבריה  קוק  דב  רבי  המקובל  הצדיק 
בליל ל"ג בעומר באופן נדיר ויוצא דופן לעיר 
־בני ברק, לקהילת האברכים ובני התורה בשי

כון ג' בראשות הגר"מ מזרחי, שם נמסר שיעור 
בענייני ל"ג בעומר, ומעלתו הנשגבה של רבי 

שמעון בר יוחאי. 

ולאחר מכן התכבד בהדלקה המרכזית, המרא 
דאתרא הגר"מ מזרחי. 

השתתפו במעמד ההדלקה רה"ע הרב אברהם 
בעיר  ש"ס  סיעת  ויו"ר  סגר"ע  רובינשטיין, 
הרב אליהו דדון, וכן חברי מועצת העיר הרב 
יעקב זכריהו מחזיק תיק התרבות, הרב ישראל 
הכנ בית  גבאי  רווחה,  ועדת  יו"ר  ששון  ־בן 

ג', רבני  סת, קהילת אברכים ובני תורה שכון 
קהילות, אישי ציבור ומאות מתושבי השכונה.

מאת: עוזי ברק

־למרות החום הכבד, תהלוכת ל"ג בעומר גדו
ברק  בבני  ה'  בשיכון  התקיימה  ומרשימה  לה 
הש בראשות  בשכונה  חב"ד  בית  ־בארגון 

ילדים  ליח הרב חנני'ה קורקוס. קרוב ל2000 
והורים השתתפו בתהלוכה.

כבר מספר שבועות לפני האירוע, נערכו הכנות 
תכנית  עריכת  הגדולה,  לתהלוכה  קדחתניות 

מרתקת, אסיפה עם צוות המדריכים.
בראש התהלוכה נסע רכב מקושט עם מערכת 
־הגברה חזקה שנשמעו דרכה ברחובות השכו

נה שירי ל"ג בעומר. חידוש מיוחד היה בשנה 

זו – להקת מתופפים מרשימה שצעדה בראש 
התהלוכה.

המסו כמיטב  טעם  בטוב  הנחה  הכינוס  ־את 
בסגנונו  הידוע  מלכה,  גיא  ר'  ה'  בשיכון  רת 
הייחודי, שהלהיב את הילדים בסיפורים שעל 
רשב"י ועל הרבי. כיבד בנוכחותו ונשא דברי 
תורה וברכה – רבה של שכונת שיכון ה', הרב 

יוסף חממי.
חינוכי  ממופע  הילדים  נהנו  הכינוס  במהלך 
ומרתק של 'פולע ורלי – בממלכת עקשנועס', 
כמו"כ  חסידות.  של  במסרים  החדור  מופע 
ערך,  יקרי  פרסים  על  הגרלות  נערכו  בכינוס 

מספר זוגות אופניים וסט של ש"ס מפואר.

מאת: עוזי ברק

לראשונה בתולדות העיר בני ברק, סיימו השנה 
מוקדם  העירייה,  של  הילדים  גני  במחלקת 
מהצפוי, את שיבוץ הבנות לגני הילדים גילאי 
של  חדשני  מיזם  במקביל  השיקו  ואף   ,3-4
בנושא  מידע  ומתן  לבירורים  טלפוני  מוקד 
הפרטים  את  לעדכן  מנת  על  הבנות  שיבוץ 
גם  יסתיים  ובקרוב   . אמת  בזמן  המדויקים 

השיבוץ בגני החובה.
ההורים  על  להקל  שנועדה  היוזמה,  מאחורי 
שבשנים עברו נאלצו לעבור טלטלות, לחץ ואי 
וודאות והשנה זוכים כבר בחודשים הראשונים 
של הקיץ לדעת כי ילדיהם שובצו בגנים עומד 
יחד עם  רובינשטיין, ראש העיר  הרב אברהם 
הרב יוסף סטל, מנהל מחלקת גני ילדים פעלו 
המהיר  השיבוץ  את  לאפשר  בכדי  לאות  ללא 
שחוסך  הטלפוני  המוקד  מערך  הקמת  ואת 

לחץ ומתח מההורים והילדים.
ששם  העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
מרכזי  כדגל  לתושב  השירות  מהפיכת  את 
ואמר,  השיבוץ  הצלחת  על  בירך  בפעילותו,  
כי מדובר בסייעתא דשמיא גדולה כאשר כלל 
תושבי העיר יודעים כבר עתה היכן משובצים 

ילדיהם.
״חסכנו את כל המתח והחרדה, את הטלפונים 
והניסיונות להפעיל שתדלנות ולחצים והפכנו 
הקטן  האזרח  עבור  ליעילה  המערכת  את 
והכל  בבקשותיו  מתחשבים  כי  כעת  שיודע 
וניסיון״  מקצועיות  מתוך  ונעשה  ושקוף  גלוי 

הדגיש ראש העיר.
ילדים  גני  מחלקת  מנהל  סטל,  יוסף  הרב 
שחולל את היוזמה, מסביר על השיבוץ המהיר 
בתום  ״מיד  כי  ואומר  החדשני  השירות  ועל 
השיבוץ קיבלו ההורים שיחת טלפון ממערכת 
גני  מחלקת  עבור  במיוחד  שפותחה  חדשנית 
ומסרה לכל  ילדים שיזמה את שיחת הטלפון 

משפחה באופן מדויק היכן ביתם שובצה.
הופתעו  הטלפון  את  שקבלו  העיר  ״תושבי 
מאוד כבר לקבל את תוצאות השיבוץ ושבחו 
מאוד את מהפכה הגדולה שיזמנו בפעילותה 
המסורה של הגברת חיה נאה, מנהלת השיבוץ 
לטובת התושבים ובנותיהם״ מציין הרב יוסף 

סטל.
מוקד  הקמת  של  זה  חדשני  מיזם  כי  יצוין 
השיבוץ  בנושא  וערעורים  לבירורים  טלפוני 
של  המצוינות  בפרס  זכה  הילדים,  בגני 
העירייה, בתחרות של חדשנות ושרות לתושב.

השנה כל ילדי הגנים בגילאי 3-4 שובצו מוקדם מהרגיל • בקרוב יסתיים שיבוץ גני החובה   

הרב חנניה קורקוס משיכון ה' ארגן בל"ג בעומר תהלוכת ענק לתושבי העיר   

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

 בוגר תואר ראשון במשפטים בהצטיינות
 נשוי ואב לארבעה ילדים

 התמחות במשפטים 
   בפרקליטות מחוז מרכז-פלילי

 כיום-שותף במשרד עו"ד ששון-ציק 

עו"ד רפאל ציק

נרשמתי ללימודי משפטים לאחר מספר שנות 
לימוד בכולל. כמו אבי ז"ל שהיה עו"ד ועשה 

תורתו קבע ומלאכתו עראי, גם אני קובע עיתים 
לתורה בכולל 'אחוות תורה'.

אווירת הלימודים החמימה בקמפוס החרדי נתנה 
לי אפשרות ללמוד באווירה חרדית וברמה גבוהה.

אני ממליץ לכל מי שרוצה להצליח, להתחיל 
לעבוד בתחום אותו הוא לומד כבר בתקופת 

הלימודים.

 תואר ראשון .L.L.B במשפטים

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

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

המכינות לגברים מתחילות!

בוא ללמוד לתואר אקדמי במגוון מקצועות מבוקשים:

הבוגרים שלנו, סיפור של הצלחה.

לפרטים נוספים: 072-259-2845
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בני ברק כ"ד אייר תשע"ט 121429/5/19

קרע בנת"ע: המנכ"ל יהודה בר און התפטר

הגאון רבי יהודה בויאר ובנו נפצעו בינוני – קל 
בעקבות צניחת מעלית

הרבי מאשלג ערך שבע הקפות בל"ג בעומר, והדליק 
כ"ב נרות שעווה מיוחדים ובהם 546 פתילות  

עוזי ברק

אשלג  בית  ואוהדי  חסידי  המוני  הגיעו  ל"ג  בליל 
מרחבי הארץ לבית המדרש שנמצא במרכזה של עיר 

התורה והחסידות ברחוב שד"ל 4 בבני ברק.
הערב נפתח לאחר תפילת מנחה בשיעור בזוה"ק 
זיע"א  רשב"י  של  הסתלקותו  מעניין  זוטא  באידרא 
יצאו  ערבית  תפילת  ולאחר  האדמו"רף  ע"י  שנמסר 
הקהל לרחבה שעל יד בית המדרש ושפכו שמן לתוך 
לרחבה  האדמו"ר  יצא  מכן  לאחר  ההדלקה,  חבית 
לציבור  וקרא  ל"ג  חשיבות  בעניין  דברים  ונשא 
זיע"א  רשב"י  של  תורתו  הזוה"ק  בלימוד  להתחזק 
על  וכן  המדורות  הדלקת  העניין  על  דיבר  כן  ואחרי 
העניין שהשנה נשתמש בכ"ב נרות הבדלה משעווה 
הקפות  שבע  שיהיו  וכן  פתילות   546 שזה  מיוחדים 

כמו בשמחת תורה. 
בתום הדברים הובאו לאדמו"ר 2 אגודות של נרות 
אחד  והשני  האדמו"ר  שהחזיק  נרות  י"ג  של  אחד 
שהוצתה  ואחרי  המדרש.  בבית  הלומדים  מחשובי 
מיוחדות.  כוונות  עם  הקפות  בהם האש החל מעמד 
בתום מעמד ההקפות הדליק האדמו"ר את המדורה 
לאחר  ההדלקה.  חבית  סביב  רקדו  רב  זמן  ובמשך 

נכנסו  מכן 
המדרש  לבית 
הקהל  והסבו 
הגדול לסעודת 
א  ל ו ל י ה ה
ה  מ י י ת ס ה ש
חצות  לקראת 

הלילה.

עוזי ברק

'בית  ישיבת  מראשי  בויאר,  יהודה  רבי  הגאון 
 ,45 כבן  שרגא,  ר'  ובנו   ,80 בן  ברק,  בבני  שמעיה' 
במבנה  חיצונית  מעלית  מקריסת  כתוצאה  נפצעו 

מגורים ברחוב רב אמי בבני ברק. 
ראש הישיבה שעלה עם בנו אל ביתו לאחר שחזר 
מלימודו בהיכל הישיבה נפצע בעת שהמעלית שעלה 

בה צנחה מגובה של קומה אחת.
חובשים באיחוד הצלה סניף בני ברק שהוזעקו אל 
הישיבה, שנפצע  לראש  סיוע ראשוני  הזירה העניקו 
נסיבות  קל.  באורח  שנפצע  ולבנו  בינוני,  באורח 

האירוע בבדיקה. 
סיפר:  הצלה,  באיחוד  חובש  מרגלית,  אליעזר 
"לדברי עוברי אורח המעלית נפלה מגובה של קומה 
ובעקבות כך הקשיש נפצע בינוני ובנו שליווה אותו 
הראשוני שהענקנו  הטיפול  לאחר  קל.  באורח  נפצע 
טיפול  קבלת  להמשך  פונו  הם  האירוע,  בזירת  להם 

רפואי בבית החולים".

לפי הקבלה: מאות 
פתילות ונרות

תאונת מעלית: 
ראש הישיבה נפצע

השבת תובעת את עלבונה

עוזי ברק

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני התייחס 
ונשנות  החוזרות  לתקלות  בכנסת  השבוע 
ברכבת לירושלים ואמר כי הוא מאמין שהדבר 
קורה בגלל העבודות בשבת. כמה שעות אחר 

כך, התפרסם כי בעקבות קרע בצמרת החברה 
הממשלתית נת"ע האחראית על הקמת הרכבת 
החברה  מנכ"ל  דן,  בגוש  במטרופולין  הקלה 

יהודה בר-און התפטר מתפקידו.
הסכסוך בנת"ע החל בין המנכל בר און לבין 
לאחר  שדרש  בלינקוב  רם  הדירקטוריון  יו"ר 
לאישור  להעביר  שנה  לפני  לתפקיד  כניסתו 

הדירקטוריון החלטות מהותיות. במקביל מתח 
בלינקוב ביקורת בחוגים מסוימים על עיכובים 
בפרויקט תחת ניהולו של בר-און ועל עימותים 
שפרצו בינו לבין קבלני משנה וגורמים אחרים.
התפטרות זאת מצטרפת לשורה של עזיבות 
סמנכ"לי  שני  נת"ע.  על  הבכירה  בהנהלה 
כספים עזבו בשנה האחרונה ועוד כמה בכירים 

נוספים.
תושבי בני ברק עדיין זוכרים את ההתנהלות 
של הנהלת נת"ע בנושא חילולי השבתות, את 
ההפגנה  ואת  כך  על  המשפט  בבתי  הדיונים 
בעקבות  חודשים  כמה  לפני  הגדולה שנערכה 

חילולי השבת בשטח העיר בני ברק.

צילום: יהודה פרקוביץ

    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    

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

תשלומים
36

התקנה
יהודית

מקצועית
ובטוחה! המהירה והאיכותית ביותר!

ונהנים מאספקה והתקנה 
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שה בלבד * עד 36 
ח
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ם כוללי
ם אינ

מזגני
חירי ה

מ
** ern ת

חבר
שור 

ם באי
עד 12 צ'קי

קונים ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' 

מזגןמי אמר
ולא קיבל?

מקפיא ענק
6 מגירות

₪890

החל מ-

ל-36 חודשים
24₪

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

₪2290
החל מ-

ל-36 חודשים
63₪

החל מ-

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

df מקרר 
450 ליטר
מכני

₪1590
החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים
44₪

מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה
BSH יבואן מקורי
7 ק"ג

₪1690
החל מ-

47₪החל מ-
ל-36 חודשים

3 שנות
אחריות
ב-199 ₪

ל-36 חודשיםל-36 חודשיםל-36 חודשים

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

305872
מזגן איכותי 
לחדר שינה

מזגן איכותי 
לסלון

מזגן איכותי
2.5 כ"ס

החל מ-החל מ-החל מ-

₪₪₪

מלאי חדש של מזגנים במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

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

מבחר מזגני תדיראן 

כל המוצרים 
למהדרין

מלכתחילה!
ייעוץ ע"י אנ"ש

מבחר מזגני טורנדו

מבחר מזגני סמסונג 

במחירים הזולים ביותר!

עם 7 שנות אחריות מלאה!

עם 3 שנות אחריות מלאה!



לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

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

עם סורגדור יוצאים ידי חובה 
למהדרין מן המהדרין 

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות 

ושערים | מרפסות תלויות | 
קונסטרוקציות

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום מהמתקדמות ביותר

מחירים מיוחדים 

לקבוצות רכישה

תהיו רגועים שהילדים שלכם בטוחים.

תעשיות ברזל ואלומניום

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

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

זכוכית | גגות הזזה

איכות לאורך 
שנים

עד 8 שנות 
אחריות

תהליך כימי 
למניעת 
קורוזיה

עפ"י תקנים 
מחירים

צביעה 
בתנור בשיטת 
אלקטרו סטטי

עיצוב ויופי 
מנצח

בשם השם נעשה ונצליח

סגור

פתוח

כבל פלדה לקשירה

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

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

 תריסים | מעקות |זכוכית | גגות הזזה

עם סורגדור יוצאים ידי חובה
מבצעים חמיםלמהדרין מן המהדרין!

למרפסות תלויות!

מחמירים



כ"ד אייר תשע"ט 161629/5/19 בני ברק

זעזוע: נער מוגבל 
הותקף בידי שוטרים

אלי רובין

'זכתה'  פעם  שלא  המשטרתית  האלימות 
רב  כוח  להפעלת  בטענה  שליליות,  לכותרות 
בסוף  שברה  שונות,  אוכלוסיות  כלפי  מדיי 
השבוע שעבר שיא חדש, לאחר ששוטרי משמר 
עם  מיוחד  נער  מזוויעה  בצורה  היכו  הגבול 

מוגבלות שכלית, חניך 'שיח סוד' בירושלים.  
הרקע לסיפור שהתרחש בשעות אחה"צ של יום 
רביעי שעבר בשכונת מקור ברוך בירושלים, הוא 
פירוק בניית מדורה שהוכנה לל"ג בעומר, שחל 
באמצעות  העירייה,  מכן.  לאחר  ספורות  שעות 
מסיבות  המדורה  את  לפרק  ביקשה  המשטרה, 
נערים  של  בהתנגדות  נענתה  אך  בטיחותיות, 

שהיו אחראיים להקמתה.
כוח  להפעיל  החלה  המשטרה  כלשהו  בשלב 
לידיהם  קורבן  שנפל  מי  אך  נערים,  אותם  נגד 
לאחר  מקום,  בקרבת  ששהה  הנער  אותו  היה 
ששוטרת בלבוש אזרחי טענה כי הוא פגע בה. 
בסרטון שפורסם לאחר מכן נראו שוטרי מג"ב 
יענקי  ישע,  חסר  נער  אותו  את  בחוזקה  מכים 
מדובר  כי  צועקים  שהנוכחים  אף  על  שמו, 
הנער  כשבמקביל  נפשית,  בעיה  בעל  בבחור 
עצמו זועק בבי קורע לב ומתוך מצוקה: "מאמי, 

רוצה הביתה", בתקווה כי תהיה לו למושיע.
תוך  אף  שנעשתה  הברוטאלית,  התקיפה 

כוח  הפעלת 
נוכחים  נגד  נוסף 
שניסו  במקום 
שוב  להסביר 
מדובר  כי  ושוב 
מיוחד  בנער 
להניא  בניסיון 
השוטרים  את 
הנבזה  מהמעשה 
הסתיימה  לא   -
האכזריות  במכות 
לפניו  שגרמו 
אלא  לדמם, 
בעיכוב  המשיכה 
אשר  הנער, 
לאחר  רק  שוחרר 

התערבות מנהל 'שיח סוד' שהגיע למקום ופעל 
לשחררו ולתת לו את הטיפול הרפואי המתבקש.
הנער:  של  אמו  אמרה   '11 'כאן  עם  בשיחה 
צועק  אותו  שומעים  שבסרטון  "כששמעתי 
פוצע  זה   – בזה  נזכרת  שאני  פעם  כל  'אמא', 
אותי. הוא בחור באמת ערני, הוא ראה שיש שם 
שם  היה  מה  קורה.  מה  לראות  ונעמד  פעילות 
בדיוק אני לא קבלתי עדיין מידע, אין לי מושג 
גם כן עד רגע זה מה היה. אני לא מסוגלת לראות 

את הסרטון וגם לא אראה אותו".
מדוע  הסביר  שהותקף,  הנער  יענקי,  של  אביו 
לא יראו את הסרטון הקשה: "אנשים שקרובים 
לנו  ממליצים  לא  ממש  שהם  לנו  אמרו  אלינו 
 - מאמע'  'טאטע,  צעק  הוא  זה.  את  לראות 
שמעתי את זה, זה זעזע אותי. כשאני חושב על 
נשמה  הוא פשוט  אותי מבפנים.  קורע  זה   - זה 
הקשיים  מתוך  גם  שלומד  אדם  בן  הוא  טובה, 
שלו. אבל איך זה יושב לו שם בפנים, אף אחד 

לא יודע וברור שקרה שם משהו".
אחריו  גרר  המזעזע  המקרה  צפוי,  באופן 
במקום.  המשטרה  התנהלות  נגד  גינויים  שורת 

אמר  אנושית",  ובלתי  מבחילה  הילד  ״תקיפת 
לגנות.  אזולאי שהיה הראשון  ינון  חבר הכנסת 
ראוי  ולא  סדיסט  הנער,  את  שהיכה  "השוטר 
לשרת במשטרה. אני קורא לשר לבט"פ להדיח 
שאר  ולהשעיית  לצמיתות,  המכה  השוטר  את 
השוטרים שהיו בזירה ולא מנעו זאת עד לבירור 

העניין".
סגן שר החינוך, חבר הכנסת מאיר פרוש אמר, 
כי "הלב דומע כשחושבים על אותו נער מיוחד 
האלימות  בתיעוד  הצפייה  שעבר.  מה  ועל 
הקשה שספג היא בלתי נסבלת והשנאה וחוסר 
מתחת  היא  השוטרים  שמפגינים  האנושיות 
דורש ממפכ"ל המשטרה  אני  אנוש.  בן  להבנת 
באופן  הדין  את  למצות  פנים  לביטחון  ומהשר 
מידי עם האחראים לפשע הזה ולהשעות אותם 

מהמשטרה לאלתר".
במהלך מליאת הכנסת ביום שני השבוע העלה 
התקיפה  דבר  את  אייכלר  ישראל  הכנסת  חבר 
ואמר, כי "פורסם סרטון וידאו שהרעיד כל לב 
בן אנוש בארץ. בסרטון נראה נער חרדי מוגבל 
בשכלו מוכה באכזריות על ידי קבוצת שוטרים 
כך  כדי  עד  בעומר,  ל"ג  מדורת  לפזר  בניסיון 
וזעקתו  פניו  על  והדם  הארץ.  על  ניגר  שדמו 

נשמעו מסוף העולם ועד סופו".
ואמר,  אייכלר  הוסיף  וגעשה",  רעשה  "הארץ 
כולם   – החברתיות  הרשתות  של  "לשבחם  כי 
כאבו  את  זעקו 
הקורא  הנער  של 
לאמו,  נואשות 
השוטרים  אבל 
הושעו,  לא 
לא  המפקדים 
הודחו. השוטרים 
ת  ו ר ט ו ש ה ו
את  שהסתירו 
זכות הצילום של 
מוכים,  אזרחים 
אל  הוצבו  לא 
הקלון.  עמד 
להיות  צריך  לא 
על  דגול  חוקר 
על  לעמוד  מנת 
ברורות  התמונות  כי  המכים,  השוטרים  זהות 

והסרטון מדבר בעד עצמו".
אייכלר הוסיף כי "השוטרים והשוטרות שביצעו 
פשע השנאה והאלימות נגד הנער, טרם הועמדו 
לדין והם עדיין בשירות סדיר במשטרת ישראל 
והם מסוכנים לציבור. אין מילים שיכולות לתאר 
אדם  וכל  יהודי  כל  לב  בתוך  האצור  הזעם  את 
נשגב  הזו.  נתפסת  הבלתי  האכזריות  למראה 
מבינתי בשביל מה צריכים לשלוח מג"ב לפרק 
כך  על  לעבור  אפשר  כיצד  בעומר,  ל"ג  מדורת 

לסדר היום". 
דומה  מכתב  אייכלר  שיגר  זה,  לנאום  בנוסף 
וכתב: "אבקש  גלעד ארדן  פנים  לשר לביטחון 
את תשובתך באשר להשעייתם המידית של כל 
שיתברר  עד  המעורבים,  והשוטרות  השוטרים 
מכתימים  הם  אחרת  המחריד.  לפשע  האחראי 
את כלל השוטרים בכתם האלימות השלטונית".

הוא  אף  התייחס  מלכיאלי  מיכאל  הכנסת  חבר 
במליאת הכנסת לסרטון הקשה ואמר: "אנו כעת 
תלמידי  אלף  וארבע  עשרים  העומר.  בספירת 
רבי עקיבא נפטרו כי לא נהגו כבוד זה בזה. אני 

בזה  זה  כבוד  לנהוג  ישראל  ממשטרת  מצפה 
ובוודאי בילדים כל כך מסכנים ומקווה כי יסיקו 

את המסקנות כלפי אותם שוטרים". 
הורי  עם  שוחח  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן 
כי  למשטרה  "הודעתי  ואמר:  המותקף  הנער 
ספק  לכל  מעל  מוכיח  הקשה  המקרה  תיעוד 
התעללות  תוך  מיותרת  בהתנפלות  שמדובר 
בחסר ישע. זהו מקרה חמור שאין לעבור עליו 

לסדר היום".
"האלימות  כי  אמר,  טסלר  יעקב  הכנסת  חבר 
כפי  הישע,  חסר  נגד  השוטרים  של  המזעזעת 

שנחשפה בסרטון. מחייב טיפול שורש".
הכנסת  חברת 
ינקלביץ'  עומר 
"כאמא,  אמרה: 
התקשיתי להירדם 
אחרי  בלילה 
הללו,  התמונות 
אלימות  של 
נגד  קשה  שוטרים 
זב  אוטיסט,  נער 
בבכי.  ממרר  דם, 
מהמשטרה  מצפה 
בליקוי  לטפל 
הזה  הפנימי 
באותה  לפחות 

נחישות ש'טיפלה' בנער המסכן".
קשה  למקרה  מצטרף  הזה  "האירוע  לדבריה, 
יצאה  בריאה  לא  כשאישה  שבוע,  מלפני  נוסף 
עם כשידיה שבורות ממפגש עם שוטרים. תגובת 
עומד  הציבור  אמון  מביכה.  המשטרה  דוברות 
ירושלים,  לממ"ז  בדחיפות  פניתי  למבחן.  כאן 
ניצב דורון ידיד בנושא, ובנוסף הגשתי שאילתא 

דחופה בנושא לשר לביטחון פנים".
רק  הגיעו  לא  המשטרה  התנהלות  על  הגינויים 
אחריהם  גררו  אלא  החרדיים,  הח"כים  מצד 
קצוות הקשת הפוליטית, שחלקם  ביקורת מכל 
על  הארגון  את  לתקוף  הזדמנות  בכך  ראו 
מוחלשות.  אוכלוסיות  נגד  הכללית  התנהלותו 
יו״ר מרצ, חברת הכנסת תמר זנדברג כתבה, כי 
הדמוקרטיה  על  איום  היא  ״אלימות משטרתית 
מוחלשים,  כלפי  קודם  מופנית  תמיד  והיא 
המשטרה  למפכ״ל  פונה  קול.  חסרי  מיעוטים, 
למצות  ברצינות,  המקרה  את  לחקור  בדרישה 
ורוחב  עומק  מסקנות  להסיק  ובעיקר  הדין  את 

להתנהלות המשטרה מול אזרחים״. 
של  "תכליתו  כי  אמר,  יברקן  גדי  הכנסת  חבר 
כל שוטר היא לשמור על בטחון הציבור. נדמה 
את  מפרשים  והיס"מ,  הסיור  משוטרי  שחלק 
נכון. לכאורה  הסמכות שנתן להם המחוקק לא 
מסוימות  אוכלוסיות  סימנה  שהמשטרה  נראה 
ושיימינג  תודעתי  ולעשות טרור  לדכא  מנת  על 

ציבורי כלפיהם".
ח"כ אילן גילאון כתב, כי "תוכן הסרטון מדאיג 
כי  כבד  חשד  ומעלות  מזעזעות  והתמונות 
הופעל כוח בלתי סביר, תוך התעלמות מוחלטת 

ממוגבלותו של האזרח".
חבר הכנסת יאיר לפיד כתב, כי "זה סרטון מזעזע 
המשטרה  הדם.  את  ומרתיח  הלב  את  שפוצע 

חייבת לבדוק את העניין הזה בדחיפות".
צד  הביא  ארי  בן  מיכאל  לשעבר  הכנסת  חבר 
להסתה  פירות  "יש  כי  וכתב,  לביקורת  נוסף 
הותר.  החרדים  דם  לדורותיהם,  הלפידים  של 

אחד  שוטר  היה  לא  ואטימות.  רוע,  אכזריות, 
הצרוף.  הרוע  את  הטירוף,  את  לעצור  שניסה 
היה  כבר  אוטיסט  ערבי  בילד  מדובר  היה  אם 
דיון באו"ם והשוטרים היו עם אזיקים בתא של 
הבנה,  הסכמה,  שקט,  כאן  אבל  אזריה.  אלאור 

הוא חרדי אז נפוצץ אותו".
מנכ"ל שיח סוד, הרב שמעון לוי, הגיב למקרה 
המקרה  על  מצטערים  "אנחנו  ואמר:  הקשה 
המקצועי  לטיפול  במקביל  והמיותר.   החמור 
שניתן לנער. אנו פועלים בתיאום עם המשפחה 
זכויותיו.   על  לעמוד  מנת  על  משפטי  ובליווי 
נקיים שיח עם המשטרה ונעשה הכל כדי שמקרים 
לא  כאלו  קשים 

יישנו".
כתיבת  לשעת  נכון 
במשטרת  השורות, 
הוקיעו  לא  ישראל 
המקרה  את 
בתגובות  והסתפקו 
"במהלך  פושרות. 
המשטרה  פעילות 
לאכיפה של הקמת 
העלולות  מדורות 
אדם  חיי  לסכן 
אסורים  בשטחים 
בשכונת מקור ברוך בירושלים, נתקלו השוטרים 
שכללה  מתפרעים  עשרות  מצד  באלימות 
זריקות אבנים, חפצים ותקיפת שוטרים", אמרו 
של  ראשוני  "מתחקור  כי  והוסיפו,  במשטרה 
האירוע עולה שבמהלך הפעילות תקף צעיר את 
אחת השוטרות. במהלך המעצר החשוד התנגד, 
ועם  מעצרו  לאחר  מיד  בפניו.  ונפצע  התפרע 
שנכח  המשטרה  קצין  החליט  מוגבלותו  בירור 
במקום  טופל  והוא  לאלתר  שחרורו  על  בשטח 
ע״י מד״א. יחד עם זאת, נסיבות האירוע נבדקות 

ויתוחקרו במלואן".
לאחר  יממה  הביקורת,  את  להדוף  בניסיון 
במחוז  הבירה  לב  תחנת  מפקד  נפגשו  המקרה 
ישראל  משטרת  ורב  גור  נתי  נצ"מ  ירושלים 
נצ"מ רמי ברכיהו, עם בכירי 'שיח סוד' ופתחו 
את השיחה בהזדהות והבעת צער על התמונות 
ייבדק  המקרה  כי  והבטיחו  מהאירוע  הקשות 
בשלב  כי  שהסבירו  תוך  ושקוף,  יסודי  באופן 
לשוטרים  ברור  היה  לא  והמעצר  התקיפה 
שניסו  תוך  מיוחדים,  שצרכיו  בנער  שמדובר 
שלמרות  בכך  הנורא  המעשה  את  להסביר 
מחויבים  השוטרים  במקום,  הנוכחים  קריאות 
לברר את זהותו ופרטיו של חשוד לאחר ביצוע 
המעצר שכן ישנו קושי אמיתי לעמוד על מצבו 

הנפשי של חשוד בעת הניסיון להביא למעצרו.
למקרה  הגיב  ארדן  גלעד  פנים  לביטחון  השר 
ישראל,  "משטרת  כי  נאמר,  שפרסם  ובהודעה 
בבדיקת  החלה  המיידית,  להנחייתי  בהתאם 
נפגשו  המשטרה  פיקוד  ונציגי  לעומק  האירוע 
והתחייבו  סוד'  'שיח  עמותת  הנהלת  עם 
של  מקיפה  בדיקה  תבצע  ישראל  שמשטרת 
בכוונתי  באירוע.  השוטרים  ותפקוד  התנהלות 
ושהלקחים  יעשה  שכך  אישית  ולוודא  לעקוב 
להדגיש  ראוי  במלואם.  יופקו  הקשה  מהאירוע 
ידי  על  מצבו  שהובן  ברגע  שוחרר  הצעיר  כי 

המפקדים בשטח".

האלימות המשטרתית שברה שיא נוסף בסוף השבוע האחרון, לאחר שחניך 'שיח סוד' הותקף עד זוב דם על ידי שוטרי מג"ב • המקרה המזעזע גרר 
בעקבותיו שורת גינויים מכל גווני הקשת הפוליטית • חכ"ל מיכאל בן ארי האשים: "יש פירות להסתה של הלפידים לדורותיהם, דם החרדים הותר"

ינקלביץ': "האירוע הזה מצטרף למקרה 
קשה נוסף מלפני שבוע, כשאישה 

לא בריאה יצאה עם כשידיה שבורות 
ממפגש עם שוטרים. תגובת דוברות 
המשטרה מביכה. אמון הציבור עומד 

כאן למבחן"

אייכלר: "השוטרים והשוטרות שביצעו 
פשע השנאה והאלימות נגד הנער, טרם 

הועמדו לדין והם עדיין בשירות סדיר 
במשטרת ישראל והם מסוכנים לציבור. 

אין מילים שיכולות לתאר את הזעם 
האצור בתוך לב כל יהודי וכל אדם למראה 

האכזריות הבלתי נתפסת הזו"



אח אקדמי
של 'האקדמית תל אביב'

זה לא משנה אם חלמת למדוד לחץ דם,
או לבצע החייאה מצילת חיים...

זה כן משנה באיזו מכללה תתקדם לקריירה רפואית

בלעדי! מלגת 
קיום מיוחדת

מלגת לימודים
מלאה לזכאים!

בוגרי המסלול אח אקדמי - סיעוד במכללת מבחר,
עובדים כיום במרכזים הרפואיים הגדולים

ונהנים מקריירה רפואית, סיפוק ושליחות
לצד משכורות מכובדות ואפשרויות קידום מגוונות

נרשמים עכשיו למכינה המקוצרת לבני 30+
ומרוויחים שנה בדרך ללימודי הסיעוד

www.mivchar.org. i l

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

לייעוץ והרשמה:
03-5726120

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר...
תואר ראשון
בסיעוד

בתוכנית:
התכנסות, כיבוד קל, עמדות מידע וייעוץ אישי  9:30-9:00

דברי ברכה – מר ברוך מרום, מנהל הסניף  9:45-9:30 
הצגת פעילות שירות לאזרח הוותיק ומשפחתו  

הרצאה בנושא ניהול כלכלת המשפחה לאחר פרישה –  11:15-9:45 
צחי קלנר, יועץ כלכלי  

הפסקה וכיבוד  11:30-11:15
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה:  12:45-11:30 

קצבת אזרח ותיק והשלמת הכנסה  
משוב וסיכום   13:00-12:45

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו בסניף בני ברק 
ואלעד מזמין גמלאים חדשים ליום מידע בנושא זכויות 

גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה

יום המידע יתקיים אי״ה ביום רביעי, ב׳ בסיוון, 5.6.19
הלאומי,  הביטוח  בסניף   ,13:00-9:00 השעות   בין 
רחוב אהרונוביץ 12, בני-ברק )מרכז רימונים מול מכבי אש(

 המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם
בטל’ 03-6152963 )ניתן להשאיר הודעה קולית(

יום מידע לפורשים
תושבי בני ברק ואלעד

בס״ד

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

*9696�www.btl.gov.il

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו

הביטוח 
הלאומי

 נשמח לראותכם!

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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לפניי  שיודע  מי  של  זחוחה  הבעה  פניו  כשעל 
נכנס  לכאורה,  הטבעיים  שותפיו  נפש  את  ולפנים 
כשהוא   – ביתנו  ישראל  סיעת  לישיבת  ליברמן 
מתמוגג מכל דקה. בדרך למשכן הכנסת הוא נהנה 
הפוליטיים  הפרשנים  איך  לשמוע 
ימים  חודש  לפני  אך  אותו  שהספידו 
החסימה,  אחוז  את  יעבור  שלא  כמי 
את  לנתח  כדי  הראש  את  שוברים 

מהלכיו המפתיעים.
במשך למעלה משני עשורים דבקה 
פוליטיקאי  של  סטיגמה  בליברמן 
גחמה, אך  פי  על  בלתי צפוי שפועל 
למעשה מדובר במלאכת מחשבת של 
השכונה.  של  הבריון  תדמית  בניית 
את  לעזוב  לו  גרם  נתניהו  שבו  ביום 
שם  אי  רה"מ  משרד  מנכ"ל  לשכת 
נשבע  הוא  התשעים,  שנות  בסוף 
 - לאחרים  ייתן  לא  ששנית  לעצמו 
גורלו.  את  לקבוע   - נתניהו  ובראשם 
בכל  מפתיע  איווט  היום,  ועד  מאז 
פעם את הפרשנים והחברים. בסיבוב 
יותר מכל  הנוכחי, ההשתאות גדולה 
הסבבים הקודמים. לא בגלל אלמנט 
התעוזה.  גודל  בשל  אלא  ההפתעה, 

כדבר הזה עוד לא היה.
חרדים  כנסת  חברי  עשר  שישה 
ומינו עוזרים –  שכבר תפרו חליפות 
תקווה  בין  ונדים  נעים  עצמם  מצאו 

כמו  לאור.  חושך  בין  לייאוש, 
הדב  על  הנוגה  החסידי  בסיפור 
ללוליינים בעל  המרקד, הם הפכו 
שמנהל  מולדבי  בקרקס  כורחם 
אחוז  את  בקושי  אך  שצלח  מי 
שפל,  של  רגע  בעוד  החסימה. 
אחרי שליברמן שם ללעג וקלס את 
התקדים  חסרת  החרדית  ההסכמה 
וסנקציות  יעדים  על  לפשרה 
אי   – ממשלה  בהחלטת  שייקבעו 
מלהזכיר  להימנע  היה  אפשר 

נשכחות, מעבר שאינו כה רחוק. 
ערב הבחירות לעיריית ירושלים 
מחברי-הכנסת  אחד  נתפס   –
איווט,  של  בקרקס  השבוע  שהורקדו  החרדים 
חרדים  עיתונאים  שני  עם  סוד  ממתיק  כשהוא 
הקוראים  השני,  את  מהם.  אחד  היה  )הח"מ 
שנחשב  הבכיר  הח"כ  מכירים(.  כבר  הנאמנים 
לראשות  ליאון  במשה  התמיכה  ממובילי  לאחד 
כדי  לחדרו  הסוד  שותפי  את  זימן   – העירייה 
לחדד את הנרטיב של המפלגה. על כשרותו של 
במעשיו  לרגע.  שאלה  הייתה  לא  משה  האיש 

לאורך השנים, האיש הוכיח את עצמו כבן בריתם 
במהלך  בבירור  נראה  שגם  כפי   – החרדים  של 

החודשים מאז נבחר לראשות העיר.
הייתה,  האוויר  בחלל  היחידה שריחפה  השאלה 
במועמד  ולא  סרוגה  כיפה  בחובש  לתמוך  מדוע 
שכיפתו שחורה. בשלב הזה הנמיך הח"כ את קולו 
עליכם  סומך  אני  הגיוס.  "הגיוס,  לאוזננו:  ולאט 
לנו  יש  מחייבת.  האחריות  כי  מילה  תוציאו  שלא 
הבנות שקטות עם ליברמן וחבל להתגרות בו בעניין 
הזה של ירושלים ולהרוס הכל". האחריות שחייבה 
לשתוק בשעתו, מחייבת לפרסם את הדברים כיום. 
את  הניעו  נסתרים,  ולא  גלויים  נוספים,  שיקולים 
דגל התורה וש"ס לתמוך בליאון – במהלך שצלח 
הופך  הפייק  בהם  בימים  אך  התוצאה,  במבחן 
חשיפת  גם  ראשיות,  לכותרות  והספין  לחדשות 

פיסת אמת נסתרת היא אופציה חדשותית.
של  במאבקו  ערובה  כבני  החרדים  לקיחת  על 
כן  לפני  אך  ידובר,  עוד  הממשלה  בראש  איווט 
של  הקרובה  שבסביבתו  מכך  להימנע  אפשר  אי 
ליברמן טענו כל העת כי הוא את שלו עשה. איווט 
כך הוסבר, ובמידה רבה של צדק, פרע את חשבון 
מידתית  חוק  הצעת  הגשת  בעצם  בליאון  התמיכה 
שדוחה את הקץ בשש שנים תמימות. ההצעה, הם 
הקלעים  מאחורי  תואמה  כיום,  ומזכירים  שבים 
כולם,  מול  לא  החרדים.  הכנסת  מחברי  חלק  מול 
אגב, כפי שנחשף כאן בשעתו. ואולי גם כאן טמון 
הגרוע  בטיימינג  רגלינו  תחת  שמתפוצץ  המוקש, 

מכל.

סרבנות חוק הגיוס וחוסר הנכונות להכיל פשרה 
– אפיינה בשעתו דווקא את האגף החסידי ולא את 
לשכתו של איווט. ייאמר ברורות: בעיקרי טענותיו 
של איווט יש ממש. הצעת החוק של משרד הביטחון 
הייתה מתונה בהרבה מהצפי הראשוני של החרדים. 
דברים ברוח זו נשמעו בעבר מפורשות כמעט מכל 

חברי הכנסת החרדים, גם באגף החסידי.
איווט  של  התעקשותו  טרופה,  נשימה  ובאותה 
כיום שלא לשנות פסיק מהחוק – סותרת את הדברים 
כאן  והובאו  בלשכתו  בעבר  שנשמעו  המפורשים 
בשם אומרם )בי"ס לפוליטיקה, 17.10.18 "נעימה 
ביותר  הקרובה  בסביבתו  ליטאי"(.  בלחן  חסידית 
של ליברמן הובעה נכונות עקרונית לשינויים בנוסח 
השולחן  על  השבוע  שהונחה  לוין-אטיאס  הצעת 
החסידית.  המועצת  של  המאוחר  לאישורה  וזכתה 
שליברמן  העובדה  לפשר  בשעתו  שניתן  ההסבר 
היה,  לפשרה  נכונותו  על  פומבית  מהכרזה  נמנע 
ואחר כך לחטוף מקלחת  שהאיש חושש להתפשר 

קרה מהמועצת החסידית שתתמיד בסירובה.
החתום מעלה מעולם לא נחשד בשנאת ליברמן, 
אם כבר להיפך, אך בשבוע שכזה אי אפשר להימנע 
לטעון  אפשר  כהווייתם.  הדברים  את  מלהביא 
פספסו  שהחסידים  חדשה  להודעה  ועד  מכאן 
בלתי  אך  הקודמת,  הקדנציה  בשלהי  הרכבת  את 
אפשרי להתכחש לעובדה שנהג הקטר איווט סטה 
שנזרקו  החרדים  הנוסעים  את  ודרס  מהמסילה 
תחנת  באותה  עמם  יחד  עלה  לא  כביכול  מהקרון. 

מוצא של רכבת ירושלים – מרובת התקלות.

שלום בית
האיש שאך תמול שלשום שיחר לפתחם של רבני 
ירושלים ובא בחצרותיהם של גדולי בני ברק, מטיח 
בוץ ורפש בציבור החרדי וזאת דווקא בתקופה בה 
נדמה היה לרגע שהאנטי-חרדיות יצאה מהאופנה. 
שום תירוץ שבעולם לא מצדיק את ההשתלחות של 
האיש בציבור החרדי והפיכתו למוקצה מחמת גיוס. 
ממי שיוצא ובא בחצרות רבנים ואדמו״רים מצופה 
כבדות  בליסטראות  בנו  ליידות  שלא  הפחות  לכל 
החתם  לבעל  המיוחסת  לאמרה  בהתאם  משקל, 
בכך  כלפיו תתבטא  הטוב  הכרת  כי  סופר, שביקש 

שישליכו עליו אבנים קטנות ולא גדולות.
איווט,  עם  להיעשות  בצד חשבון הרפש שצריך 
אי אפשר להימנע מחשבון נפש פנימי ובפרט לנוכח 
הכתובת שהייתה על הקיר, בו נכנסנו חזיתית - עם 
עליו  ישראל  גדולי  בין  בוויכוח  לא מדובר  הראש. 
חיים.  אלוקים  דברי  ואלו  אלו  חז״ל:  אמרו  כבר 
לנצחיות  שבועיות  שהוכחות  הרי  עניין,  באותו 
האחרון  בסופ״ש  חסרות.  לא  חכמינו,  מימרות 

הקרקס המולדבי

אפשר לטעון מכאן 
ועד להודעה חדשה 
שהחסידים פספסו 
בעבר את הרכבת, 
אך בלתי אפשרי 
להתכחש לעובדה 
שנהג הקטר איווט 
סטה מהמסילה ודרס 
את הנוסעים החרדים 
שנזרקו מהקרון. 
כביכול לא עלה עמם 
אך תמול שלשום 
באותה תחנת מוצא 
של רכבת ירושלים – 
מרובת התקלות 

מחאה נטולת 
שנאה. סגן שר 
הבריאות ליצמן. 
צילום: פישל 
רוזנפלד

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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מכתב  רוזן  הגר״י  ישראל  אור  ישיבת  ראש  שיגר 
ביקש  במסגרתו  מגור,  האדמו״ר  מרן  לכ״ק  אישי 
הגערר-רב׳ה  סליחת  את  הליטאי  הישיבה  ראש 
והשמעתה  סילופה  אישית,  שיחה  הדלפת  לנוכח 
ברבים, תוך פגיעה בכבודו של כ״ק האדמו״ר מגור 
שליט"א )למי שחצה את גיל הארבעים, המשפט מן 
בכנס  גפני  משה  של  הראשון  מנאומו  זכור  הסתם 

היסוד של דגל התורה(.  
עצמה  בשיחה  ידועה.   – שסרח  המדליף  זהות 
הושתלו כביכול שאלות שנועדו להשיג שתי מטרות. 
באדמו"רים.  הפגיעה  תחושת  את  להעצים  האחת, 
זהות  את  פעולה  באותה  לטשטש  לנסות  השנייה, 
הושגה,  הראשונה  )המטרה  לשיחה  השני  הצד 
אישית  בשיחה  שמדובר  למרות  נכשלה(.  השנייה 
שחלקים ממנה הודלפו וסולפו, לא נחה דעתו של 
שישב  עד  תורה,  ומרביץ  כמחנך  הישיבה,  ראש 
שבעה נקיים וניסח מכתב אישי לכ״ק מרן האדמו״ר 

מגור שנכללו בו התנצלות ובקשת סליחה. 
קדמה למהלך הבעת מחאה של סגן השר ליצמן, 
כחסיד המגן על רבו מכל פגיעה. לזכותו של ליצמן 
ייאמר שהוא ברר את מילותיו ובחר להביע מחאה 
המימרא.  בעל  את  גם  מכבדת,  אך  ברורה  בשפה 
מעשה  שעשה  הישיבה  ראש  של  היה  הבא  הצעד 
ובמטרתו,  בסגנונו  בהיר  מכתב  לכתוב  והתיישב 
בהיכל  רוזן  הגר"י  שיעורי  של  המסורת  כמיטב 

הישיבה.
החסידית  התורה  גדולי  מועצת  שנשיא  יצא  כך 
הגיע  לא  חלקיה  בית  ביישוב  אלה  בימים  השוהה 
במעונו  התכנס  אך  התורה,  גדולי  מועצת  לכינוס 
וקרא את מכתבו האישי של ראש הישיבה הליטאי 
שביקש את סליחתו. תלמידי חכמים מרבים שלום 
השבוע  באה  המגזרית  האחידות  ותחושת  בעולם 
נוסחת  את  אימצה  האגודאית  כשהמועצת  לשיאה 
אטיאס שהתקבלה זה מכבר על דעת חברי המועצות 
לסכסך  שביקש  לאיווט  וש״ס.  התורה  דגל  של 
בדבריו בין מועצות גדולי וחכמי התורה צריך לומר 
השבוע: די להסתה ולהצתה. הפסק להסית ברחוב 
החילוני וחדל מניסיונך להצית אש בצמרות העצים 

של ההנהגה הרוחנית החרדית.

חזו חזו
שתואר  החכמים  תלמידי  שבין  ושיג  השיח  על 
כאן בשעתו בהרחבה, מיותר להכביר מילים במדור 
שנוגע  מה  בכל  תורנית.  ולא  פוליטית  שהגדרתו 
להיבט הפוליטי, לעומת זאת, מותר ואף צריך לבוא 
התוצאה.  מבחן  פי  על  ח״כינו  את  ולבחון  חשבון 
מחברי  כמה  שהשמיעו  הפוליטיות  התחזיות 
הובאו  משנה,  פחות  קצת  לפני  החרדים,  הכנסת 
אותן  לבחון  וראוי   - זה  מדור  במסגרת  השאר  בין 
יותר  )ואולי, נכון  בפרספקטיבה של אחרי בחירות 
חדשות.  לבחירות  קודמות  בחירות  שבין  לומר: 
הקוראים במהלך יום רביעי הגורלי, מן הסתם יהיו 

קצת יותר חכמים(.
הישיבות  ראשי  של  רשמית  הבלתי  עמדתם 
שהתכנסו בשעתו בביתו של הגרמ״ה הירש הייתה 
משרד  של  החוק  שהצעת  לכך  להביא  מוטב  כי 
עתיד  יש  ח״כי  של  בקולותיהם  תעבור  הביטחון 
ישגיחו  יימנעו,  האמיצים  שח״כינו  בשעה  בה   –
מחלונות היציע ויציצו מחרכי מסדרונות המליאה, 

כפי שאכן עשו בקריאה ראשונה. 
פרוש  השר  סגן  בשעתו  כאן  התראיין  מנגד,ֿ 
את  להבין  מתקשה  "אני  שונה.  תחזית  והשמיע 
הבהלה שאוחזת בכמה מהחברים", צוטט כאן פרוש 
שר  כשסגן   .)21.11.18 לפוליטיקה,  )בי"ס  בשעתו 
החינוך נשאל האם דחיית הקץ לא תביא עלינו עתיד 
שחור יותר, הוא ענה כהאי לישנא: "השבתי בשעתו 
לגאון רבי משה הלל הירש ששאל מה המהלך שלנו 
בחוק הגיוס, ואמרתי: הרי את מה שיש לנו – כבר 
יש לנו, אז למה למהר ולרוץ להעביר חוק כזה בלי 
שום שינוי בשנת בחירות? למה לא לנסות למשוך 
זמן עד אחרי הבחירות הקרובות? במקרה הכי גרוע 
הקדנציה  בתחילת  אבל  שהוא,  כפי  יישאר  החוק 
תהיה לנו אפשרות לנסות ולהכליל בו כמה שינויים 

לטובה". 
מענה  בבקשת  פרוש  מאיר  לח״כ  שפונים  לפני 
מחודשת, ראוי להטות את האוזן להסבר שהשמיע 
אחד מראשי הישיבות שהיה בשעתו באותה עצה. 
״יש הבדל גדול״, הוא הסביר השבוע, ״בין המצב 

והיה  התפרקה  הקואליציה  כאשר  בשעתו  שהיה 
ברור שאנו מוכנים לכך שהצעת החוק תעבור תחת 
מחאה הצהרתית, אך רק בדיעבד ובלי תמיכה שלנו, 
להיכנס  מאיתנו  מצפים  כאשר  כיום  המצב  לבין 
ובכך  בחוק  כך שנתמוך  דעת  על  לממשלה חדשה 

לגיטימציה  ניתן  בעצם 
יעדים  לקביעת  חרדית 
בחקיקה,  קשיחים 

לכתחילה ולא בדיעבד״.
הישיבתי  הפלפול 
ודעתם  לבם  על  שמתקבל 
בוגרי  התורה  שוחרי  של 
לא  העיוניות,  הישיבות 
קונה אחיזה אצל החברים 
שב  כשפרוש  האגודאים. 
הוא  מה  השבוע  ונשאל 
התחזית  לנוכח  מסביר 
שהפכה   - האופטימית 
הוא  סגרירית,  למציאות 
״מה  תשובה.  עם  חזר 
שאמרתי שיקרה – קרה", 
והסביר,  פרוש  השיב 
ניתן  כיום  גם  "הרי 
הצעת  אותה  את  להעביר 
רק  אם  ליברמן,  של  חוק 
להעביר  מסכימים  היינו 
אבל  שינויים.  ללא  אותה 
וכיום  הבעיה  בדיוק  זו 
לא  גם  הזאת  הבעייתיות 
ברור  במחלוקת.  שנויה 
בהצעה  שמדובר  לכולם 
לקבל  אפשר  שאי  רעה 
וחייבים  כלשונה  אותה 
כפי  שינויים  בה  להכליל 
גדולי  מועצות  שהורו 
וחכמי התורה מכל העדות 
נראית  כך  ואם  והחוגים״. 
האופטימית  התחזית 

לו התרחיש  ניראה כשיתגשם  כיצד  בהתממשותה, 
הרע?  

לא נחה דעתו של ראש 
הישיבה, כמחנך ומרביץ 
תורה, עד ששיגר מכתב 

התנצלות אישי לכ״ק 
מרן האדמו״ר מגור. כך 

יצא שנשיא מועצת גדולי 
התורה החסידית השוהה 
בימים אלה בבית חלקיה 

לא הגיע לכינוס המועצת, 
אך התכנס וקרא את 

מכתבו של ראש הישיבה 
הליטאי שביקש את 

סליחתו

לקח את החרדים כבני ערובה. יו"ר ישראל ביתנו איווט ליברמן והחרדים בימים יפים יותר. צילום: יוסי רוזנבוים
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לילה מכריע: 
כל התסריטים

ישאל פריי

בעוד כחמישה חודשים, ביום ז' חשוון תש"פ, 
לקלפיות  לצעוד  ישראל  אזרחי  היו  אמורים 
התרגלנו  נכון,  אז  ה-21.  לכנסת  בבחירות 
והב שלמה  קדנציה  שורדות  לא  משקואליציות 

חירות הולכות ותוכפות, אבל לתסריט מופרך, 
מבו עוד לפני התאריך המקורי של הבחירות לכ

נסת ה-21, נספיק להצביע כבר לכנסת ה-22 – 
איש לא פילל.

נתניהו  בליל הבחירות, ראש הממשלה בנימין 
לממ מנדטים   35 המופלג. נצחונו  על   התבשם 
פלגתו, רוב מוחלט לגוש הימין, וליתר ביטחון 
מהוא דאג לקבל טלפונים מראשי הסיעות המו

עליו  ורק  אך  להמליץ  התחייבותם  על  תשים 
להרכבת הממשלה.

בשא התנהל  הקואליציוני  המו"מ  ניהול  מגם 
ננות. הסעיפים שעלו וירדו בטיוטות ההסכמים 
חברים  בין  ידידותית  חלוקה  כמו  נראים  היו 
וותיקים. למעט קצת כותרות ושרירים שהפגינו 
מבמפלגות השותפות – הצדדים היו נראים לק

ראת סגירה, לשמחת לב כל הצדדים.
הרש הסיבה  התפוצץ.  הכל  השבוע  מבתחילת 
ממית – חוק הגיוס. ליברמן מתעקש שבלי העב

רת חוק הגיוס אותו גיבש כשר ביטחון, ככתבו 
מוכלשונו – אין ממשלה. הח"כים החרדים מנ

נתניהו מציע פתרונות, השר  פינות,  סים לעגל 
מסוים,  מתווה  משפץ  אטיאס  אריאל  לשעבר 
אך לשווא. מבחינת ליברמן, אין על מה לדבר.

יו"ר  במערכת הבחירות, מכונת התעמולה של 
'הליכוד' ירתה לכל עבר. הוא נלחם על קולות 
ממימין, לא נרתע לנגוס בשותפים טבעיים, ואפי

לו בציבור החרדי נתן את עינו בסדרת ראיונות 
של הרגע האחרון. בסקטור אחד הוא לא נגע. 
ציבור יוצאי מדינות חבר העמים. בהוראת ראש 
הממשלה, קמפיין הליכוד נמנע מלעשות חריש 
עמוק בתקשורת ובשפה הרוסית, מתוך מטרה 
כעת,  ליברמן מעל אחוז החסימה.  על  לשמור 
נתניהו מקבל כתף קרה ממי שהיה אמור להיות 

פרטנר מובן מאליו.

חידת ליברמן
כל  נגד  שלו  משמעיות  החד  האמירות  את 
כבר  הדרך.  כל  לאורך  ליברמן  פשרה, השמיע 
עיתונאים  במסיבת  הודיע  שעבר  שני  ביום 
שייענו  עד  וכי  טלפונים  מנתק  הוא  כי  חגיגית 
בתיק  סמכויות  )ביניהם  שלו  המ"מים  חמשת 
ביטחון, יד קשה מול עזה ופנסיות לקשישים( 

אין לו על מה לשאת ולתת.
מבערב יום ראשון, התכנסה מועצת גדולי התו

במעונו  חלקי  בהרכב  ישראל'  'אגודת  של  רה 
מנהיגיה  בירושלים.  מביאלה  האדמו"ר  של 
ההתנג נס  את  הסיעה שהניפה  מהרוחניים של 

ניתן  כיצד  להכריע  התכנסו  הגיוס,  לחוק  דות 
שיצאה  ההחלטה  המדובר.  בחוק  להתגמש 
מהפגישה הייתה דרמטית. יש הסכמה למתווה 
לגיוס  המיועדות  המכסות  שעיקרו,  אטיאס, 
מייקבעו בהחלטת מממשלה ולא יהיו חלק מה

חוק.
למרות שמדובר בשינוי רחוק מהנוסח המקורי 
הוצב  שהנה,  היה  נדמה  ליברמן,  ביקש  אותו 
לקפל  מהעץ,  לרדת  לליברמן  שיגרום  הסולם 
'הלי הודעת  ניצחון.  של  חזות  ולהציג  מציוד 

כוד' ששוגרה תוך דקות חיזקה את הנראטיב. 
"מועצת גדולי התורה קיבלה את מתווה ראש 
הממשלה בעניין חוק הגיוס. זאת פריצת דרך 
משמאפשרת להשלים את חוק הגיוס. כעת הכ

יש  יסכים,  אם   - ליברמן  לאביגדור  עבר  דור 
ממשלת ימין עוד הערב", אמרו.

מהרה  עד  להתקפל.  חשב  לא  שליברמן  אלא 
לדבר,  מה  על  אין  כי  אמר  בה  הודעה  הוציא 
"לה מצליח  שלא  בכך  הליכוד  את  מוהאשים 

והרבנים  החרדיות  המפלגות  על  לחץ  פעיל 
שעומדים מאחוריהן". ח"כ בצלאל סמוטריץ' 
לליברמן:  כשכתב  בשכנוע  כוחו  את  ניסה 
"גלה אחריות ותן תשובה חיובית עוד הערב, 
ונשנה  טובה  ימין  ממשלת  נקים  בוא  ויאללה 
את העולם. פוליטיקה היא אומנות של פשרות 

ואתה יודע את זה". גם בטובות זה לא עבד.

אל הלא נודע
עשו  שני,  ביום  הכנסת  למשכן  הדרך  את 

היה  לכולם  פיג'מות.  כשבאמתחתם  הח"כים 
ארוך  עבודה  יום  לקראת  ניגשים  שהם  ברור 
משאחריו לילה גורלי, משמע סידורי לינה בירו

שלים ושעות של שעמום ועצבים מרוטים.
מעל-הבוקר, הגיש ח"כ מיקי זוהר, זרועו התור
מנית של ראש הממשלה, הצעת חוק לפיזור הכ

וזאת בכדי למנוע חלילה אפשרות  נסת ה-21, 
שיחלוף המועד להרכבת ממשלה מבלי שתהיה 
לנתניהו קואליציה, או אז יחזרו המושכות לידי 
הנשיא ריבלין שעל פי חוק, אמור להעניק את 
מהזכות להרכיב ממשלה לאחד מבין חברי הכנ

סת בעל הסיכויים להצליח במשימה.
אחד  מצד  ראשים.  בכמה  מתנהל  הקרב  כעת 
מנסים להגיע להסכמות עם ליברמן כדי למנוע 
מאת הסאגה של בחירות חוזרות, מצד שני צרי

כים להתחיל לגבש רוב להצעה לפיזור הכנסת, 
הסכמות על תאריכים, סוגיית מימון הבחירות 

ועוד כהנה וכהנה.
בחדריהן  הסיעות  מתכנסות  שני  בימי  לרוב, 
לתק ניתנת הצהרה  הישיבה  מבכנסת כשבפתח 

שורת ושאלות עיתונאים. התעניינות השגרתית 
גוד ביתנו' תואמות את  'ישראל  מבישיבות של 

לה, אך הפעם החדר היה דחוס לעייפה. מחוץ 
לחדר, בזמן שיו"ר המפלגה נשא דברים, נצפו 
מגדודי אנשים רכונים על המסכים, צופים בשי

דור חי בהצגה הכי טובה בעיר.
בכולם,  ליברמן  חבט  ארוכות,  דקות  משך 
לא  היא  הנוכחית  "הממשלה  בחרדים.  בעיקר 
לא  אנחנו  הלכה,  ממשלת  אלא  ימין  ממשלת 
שותפים להקמת ממשלת הלכה", שיגר חיצים. 
הוא תיאר את "ההקצנה החרדית" שמגיעה עד 
למאבקי שבת בגן חיות התנ"כי; האשים אותם 

האם ליברמן ירד מהעץ בדקה ה-90, או שמא החרדים ילכו לקרתו צעד נוסף? • האם יימצא פיתרון בדמות עריק 
מ'כחול לבן' ומדוע עלו יחסי גנץ ולפיד על שרטון? • וגם: איחוד כולנו והליכוד, המתווך שהוזעק מלונדון והקרב 

המסתמן על הקול הרוסי

עוקבים בדריכות אחרי נאום ליברמן

ראשי כחול לבן בפתח ישיבת סיעה
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120% אחוזי הצבעה בבחירות, ולקינוח ה�ש -ב
�כמויות  כ�הסביר  נתניהו  ח�בון  על  תע�ע 
שהלחצים �הוא מפעיל עליו רק נותנות לו מוטי

בציה להתבצר בעמדתו ולגרור לבחירות.
מעט לאחר י�יבת הסיעה �ל ליברמן, הודיעה 
לתק�ורת  הצהרה  על  הממ�לה  רא�  דוברות 
ורועש גוע�ת  הכנסת  בינתיים,   .20:00  ב�עה

�ת. במליאה ני�אים נאומי בכורה �ל ח"כים 
מנסים  מתרוצצים,  כולם  במסדרונות  טריים, 

לג��, לאלתר פתרונות.
�מואל  חד�.  מתווך  מלונדון  מוזעק  בינתיים 
וב עסקים  לאי�  �הפך  סבא  כפר  יליד  שחייק, 

כיר בקהילה היהודית בבירה הבריטית, המחזיק 
שבה�פעה כבדה על פוליטיקאים רבים. את ליב

רמן, הגדיר בעבר כאחד "מהמנהיגים הגדולים 
�קמו בארץ".

שמיטיבי רואי יכלו להבחין בין המתרוצצים במ
סדרונות �ני אי�ים, מתניה אנגלמן וגיורא רום, 
שמועמדים יחידים לתפקיד מבקר המדינה, �מנ
שסים לגייס תמיכה לקראת ההצבעה בעוד �בו

עות מספר. אנגלמן הוג� כמועמד הקואליציה, 
שאך המצב בו אין קואליציה מרחיק אותו מהת

פקיד הנכסף.

כחלון חוזר לליכוד
הרכב  את  להנדס  מתחילים  בליכוד,  ובינתיים 
�בדרך.  בבחירות  �תרוץ  החד�ה  הר�ימה 
בין  לפועל  לצאת  �צפוי  המ�מעותי  המהלך 
הוא  ל�גרה,  יחזרו  אם  ובין  בחירות  יהיו  אם 
'הלי בתוך  כחלון  'כולנו' �ל  שהטמעת מפלגת 

כוד', תמורת �ריונים �ל ארבעת חברי הכנסת 
במקומות ריאליים.

�פל.  בנקודת  נצמא  במקור,  ליכודניק  כחלון, 
אכזבה  תחו�ת  עם  סיים  הוא  הבחירות  את 
כבדה מהציבור �לטעמו לא גמל לו קולות על 
הוא  כעת  אוצר.  כ�ר  כליו  �הרעיף  הטוב  כל 
כמגן  בעבר,  הניף  אותו  הדגל  את  לקפל  נאלץ 
בית המ�פט. �הלא, בכדי להיכנס לקואליציה 
העתידית, יצטרך כחלון לתמוך בחוק החסינות 
עורו,  נתניהו להציל את  או בכל הצעה �יביא 
והוא סופג על כך  למרות �בעבר התנגד לכך, 

ביקורת צולבת מעמיתיו בכנסת ומהתק�ורת.
חבר מפלגתו רועי פולקמן יצא ה�בוע למפגיני 
להם  והסביר  ביתו,  לפתח  לבן' �הגיעו  'כחול 
זכתה לארבעה מנדטים  כי לאור כך �מפלגתו 
והכוח  לה�פיע  היכולת  את  להם  אין  בלבד, 
להתנגד לחוקים הפרסונאליים �מביא נתניהו. 
פולקמן, ח"כ מוערך ואי� רעים להתרועע, לא 
יספוג מהתירוץ  ציפה לביקורת הנוקבת �הוא 

�לא התיי�ב על לבו �ל אי�.
מצדו �ל כחלון, ה�תלבות בליכוד היא כמעט 
במפגלת  אך  מהמצב,  כבוד  �ל  אחרון  מוצא 
'הליכוד' לא כולם �מחים בבואו. חברי הכנסת 
י�למו  �הם  מכך  חו��ים  הר�ימה  בתחתית 
קדנציה  אחרי  עצמם  את  ויימצאו  המחיר  את 
קצרה מדי מחוץ למ�כן, וגם חברי מרכז ורא�י 
תזיז  מ�וריינים  �חבורת  אוהבים  לא  סניפים 

את הגבינה �להם.
סופית.  נסגרו  הדברים  �לי�י,  ביום  למחרת, 
מוסדות  לאי�ור  נתניהו  הביא  מהיר,  בתהליך 
יוצב  כחלון  'כולנו'.  נציגי  �ריון  את  המפלגה 
במקום החמי�י, ה�ר אלי כהן מקום 15, ה�רה 
יפעת �א�א ביטון במקום ה-29, ואת המקום 

ה-35 יקבל ח"כ רועי פולקמן.
הלי מזכירות  לאי�ור  ההצעה  הובאה  שתחילה 

סמכות  ברת  אינה  היא  כי  �מסתבר  אלא  כוד, 
לעסוק בנו�א. חברי הכנסת מיכל �יר ואריאל 
מה� פוטנציאליים  נפגעים  מהליכוד,  שקלנר 

ריונים �ל כחלון, עתרו לבית הדין �ל המפלגה 
שנגד הדיון במזכירות. נתניהו נערך לדברים ומג
�� את דרכו להצבעה מהירה �ל חברי המרכז.
שאיילת �קד, ללא ספק כוח אלקטוראלי מ�מ

ברור  טרם  אך  לליכוד,  דרכה  את  עו�ה  עותי, 
הדיווחים  הנוכחי.  בסבב  כבר  יקרה  זה  האם 
הח"כים  �ל  החרדה  מפלס  את  מעלים  בנו�א 
גם  הזה  ובמקרה  ה�ורות,  מציפוף  המכהנים 
שבכירי �רי הליכוד נכנסים לכוננות, מח�� למ

תמודדת חזקה �תעמוד מולם בבואם להתמודד 

על הכתר, ביום �אחרי בנימין נתניהו.

מאתרים את נקודת התורפה
כל  נע�ים  עריקות,  �ל  נוא�ים  ניסיונות  וגם 
לאתר  מנסים  הממ�לה  רא�  בל�כת  העת. 
�תסכים  לבן',  ב'כחול  בעיקר  חל�ה,  חוליה 
להצביע בעד הקמת הממ�לה או לפחות לצאת 
מנדטי  חמ�ת  ללא  תיאורטית,  מההצבעה. 
בכדי  �תיעדר  אחת  אצבע  מספיקה  ליברמן, 
לכונן קואליציה, אבל בל�כת נתניהו הסתפקו 
האם ניתן לסמוך על אצבע אחת ברגע האמת, 
מנהיג  ייראה  הכיצד  תדמיתי,  ח��  גם  כמו 
ולבסוף  ואת העולם,  דגול �סחף את המדינה 

מקים קואליציה על חודו �ל קול.
במצב הרגי�, כל תיעוד אקראי �ל מפג� בין 
הכוננות.  יחידות  את  מקפיץ  במ�כן  ח"כים 
יברקן  גדי  ח"כ  עם  הממ�לה  מזכיר  תמונת 
תמורת  לו  �הוצע  תפקיד  על  דיווחים  גוררת 
ינקלביץ'  עומר  החרדית  הח"כית  על  עריקה; 
שנק�רות אגדות אורבניות על פניות מגדולי י�

ראל, ועוד כהנה וכהנה.
מאוחר יותר תהפוך תמונה �ל גדעון סער עם 
שאביגדור ליברמן לסנסציה �ל ממ�, כאילו וב

כוח מפג� אקראי להוכיח את תיאוריית הק�ר 
�ל נתניהו על ציר ליברמן-סער �נועד להדיחו. 
�יצאו  מהליכוד  ח"כים  קבוצת  תמונה �ל  גם 
שבין ההצבעות להיטיב את ליבם במסעדה ירו�
שלמית סמוכה למ�כן, הובילה לדיווח על 'קבו

להתנגד  פנים-ליכודית �החליטה  מורדים'  צת 
להצעת חוק פיזור הכנסת.

חריקות בכחול לבן
ב�לב זה, באופוזיציה התיאורטית בוחנים את 
הוא  מבחינתם  האופטימאלי  המצב  צעדיהם. 
להגיע ליום רביעי בחצות ליל, אז פוקע המועד 
בו נתניהו ר�אי להקים ממ�לה, לא לתת לחוק 
לפיזור הכנסת לעבור, ואז הכדור יעבור למגר� 
�יקים  מהליכוד  אחר  לנציג  �מא  או  �להם, 
שאיתם ממ�לה. בפועל הם מבינים �מדובר בת

סריט בלתי אפ�רי.
מת החלבי,  למזנון  הסמוך  הגדול  נגב  שבאולם 

סיעה.  לי�יבת  היום  בצהרי  לבן'  'כחול  כנסת 
מ�דר  גנץ  ר�מיות.  הצהרות  ניתנות  רא�ית 
נחי�ות להחליף את נתניהו, לפיד כצפוי תוקף 

את החרדים.
"באם אנחנו הולכים לבחירות, האם כחול לבן 
ברא גנץ  בני  עם  הנוכחית  במתכונתה  שתרוץ 
רבי לחלל  �אלה  ה�ורות  כותב  הפנה  ש�ה?" 
לע לפיד  יאיר  את  מכבד  וגנץ  ההנהגה,  שעיית 

על  לבן,  כחול  זה  פה  רואים  "מה �אתם  נות: 
ובכך  לפיד  אומר  בהמ�ך",  נדון   - ה�אר  כל 
מא�� בעקיפין את הדיווחים על מתחים בלתי 

פוסקים בצמרת הנהגת פדרציית 'כחול לבן'.
רגעי  נר�מו  מכן,  �לאחר  הסגורה  בי�יבה 
מבוכה בין החברים. נציגי תל"ם, צביקה האוזר 
ימין  ואנ�י  נתניהו  ל�כת  בוגרי  הנדל,  ויועז 
�קיימה  הענק  מחאת  את  החרימו  מובהקים, 
האופוזיציה במוצאי �בת בתל אביב, זאת לאור 
ה�תתפותו �ל ח"כ איימן עודה. החברים בי� 
על  מכך  יותר  אך  ההיעדרות  על  זעמו  עתיד 
הלהט  ברגעי  מכן.  לאחר  �הגיעו  התבטאויות 
הטיח לפיד בהאוזר: "אתה לא תטיף לי מוסר".

היא  אך  זכתה  'העבודה'  ב�ם  זעירה  מפלגה 
�ל  דיווח  בזכות  היום,  במהלך  נאה  לכותרת 
יובל קרני ב'ידיעות' על הצעה �קי שהעיתונאי 

בל יו"ר המפלגה אבי גבאי מצד אנ�י 'הליכוד', 
שלהצטרף לממ�לה תמורת וויתור על חוק הח

סינות ופסקת ההתגברות. ההצעה נדחתה.
הממ�לה  רא�  מתייצב  וקצת,   20:00 ב�עה 
את  ומדגי�  �ב  הוא  המצלמות.  בפני  נתניהו 
ומסביר עד  ח�יבות ממ�לת הימין ברא�ותו, 

כמה ליברמן מחבל באינטרס במחנה.
מדהים  חיזוק  נתניהו  קיבל  קודם,  קלה  �עה 
להתערב  �בחר  טראמפ  דונלד  ארה"ב  מנ�יא 
"אני  הבא:  בציוץ  הי�ראלי  הפרלמנט  בסערת 
לה נוכל  ואני  וביבי  יסתדרו  �הדברים  שמקווה 

בין אמריקה  מ�יך להפוך את �יתוף הפעולה 

ונתניהו  לי�ראל לחזק מתמיד", כתב טראמפ, 
הציג זאת בגאווה גדולה.

לליברמן:  כואבת  עקיצה  נתניהו  �יגר  לסיום, 
נותרו  "עדיין נ�אר זמן. עוד אפ�ר להתע�ת, 
ב-48  דברים  הרבה  לע�ות  אפ�ר  �עות.   48
להבטחתו  זכר  בקריצה,  נתניהו  אמר  �עות", 
בתום  הנייה  איסמעיל  את  לחסל  ליברמן  �ל 

�תי יממות לכהונתו כ�ר ביטחון.
בין  מזגזג  'הליכוד'  ב�עות �ל חוסר בהירות, 
ליבר את  יותר  להתקיף  �לא  לח"כים  שהוראה 

מן אי�ית – אולי לקראת פתרון - לבין הוראה 
חופ�ית  א�   - מחוד�ת  מצב  הערכת  "לאחר 
נגד ליברמן". נתניהו קובע ראיון לערוץ ב�פה 
שהרוסית - איתות להסתערות �לו על המגזר במ

קרה �ל בחירות – מבטל, ואז קורא לחדרו את 
המראיינת ומעניק ראיון קצר.

הולכים  והצדדים  ונוקפות,  הולכות  ה�עות 
ומתכנסים להצבעה בקריאה טרומית על הצעת 
שהחוק לפיזור הכנסת. החברים �חלקם כבר נמ
צוע את  "אם  למליאה.  הובהלו  בל�כות,  שנמו 

קת עליי אני לא נכנס", נ�מע יו"ר הכנסת יולי 
אדל�טיין מטיח במרכזת הסיעה, �ירתה צרור 

צעקות �החרידו את המסדרונות.
הוועדה  �ל  לחדרה  עוברת  ההצגה  כעת, 
�אמורה  זוהר  מיקי  ח"כ  ברא�ות  המיוחדת 
היו"ר  �ל  לזחיחות  בניגוד  החוק.  את  להכין 
�נהנה מכל דקת ה�תע�עות באופוזיציה, הרי 
ש�בפועל האופוזיציה בהובלת ח"כ אבי ניסנקו

רן וח"כ אחמד טיבי הצליחה לכופף את מפלגת 
הנו�א  מ�מעותית.  מהלכים  בסדרת  ה�לטון 

לבחירות,  תאריך  בחירת  היה  �נדון  העיקרי 
לצד סוגיית המימון והפרוצדורה.

וההצש סיום הדיון  2:00, לאחר   לקראת ה�עה
הכנסת  למליאת  הח"כים  עולים  בוועדה,  בעה 
בקריאה  הכנסת  פיזור  חוק  הצעת  על  להצביע 
רא�ונה. החברים מוותרים על התענוג במיצוי 
החוק  זיזה  ובהצבעה  הבימה,  על  לנאום  זמנם 
החד�  הבחירות  תאריך  ניכר.  ברוב  מאו�ר 

הוא: י"ז אלול ת�ע"ט.
את  נותן  לא  ה�ינה  חוסר  בבוקר.  �לי�י  יום 
מלא.  תפקוד  על  �ומרים  והניצים  אותותיו 
שמפלס החרדה עולה וירד בקצב לא סדיר. לרג

עים נדמה �הנה, נר�מת פריצת הדרך �תוריד 
שאת כולם מהעצים, לרגעים נראה �כלו כל הקי

צין, ועל הכנסת ה-21 נגזרה כליה בטרם עת.
נכון ל�עת כתיבת ה�ורות, ערפל גדול מכסה 
שאת ה�דה הפוליטי. חברי הכנסת דרוכים במ�

כן, המתווכים ה�ונים מנסים את כולם וכמובן, 
חילופי הא�מות בלתי פוסקים בין הדוברים.

לנס  ייח�ב  תרחי�  איזה  לקבוע  אפילו  ק�ה 
ומה המסלול היותר ריאלי, אך במידה והצדדים 
לחתום  יצטרכו  הצדדים  להסכמות,  יתכנסו 
ולהתפלל  קואליציוניים  הסכמים  על  בחופזה 
מכ ל�כוח  כולנו  על  יגזור  ה�כחה  ש�מלאך 

מויות הרפ� �הטילו זה על זה.
באם לא, קרוב ל�עת חצות לילה �בין רביעי 
שלחמי�י, תעלה בכנסת הצעת החוק לפיזור הכ

לבחירות  אותנו  תיקח  ותעבור,  �במידה  נסת, 
חד�ות, בעומק ימי הרחמים והסליחות.

תשעה מי יודע? - התרחישים
1. י� ממ�לה. ליברמן יורד מהעץ בדקה ה-90 ומסכים לפורמט החרדי �ל חוק הגיוס. 

65 ח"כים בקואליציה.
2. י� ממ�לה. החרדים יורדים מהעץ בדקה ה-90 ומסכימים לפורמט �ל ליברמן בחוק 

הגיוס. 65 ח"כים בקואליציה.
3. י� ממ�לה. חלק מהמפלגות החרדיות )דגל ו�"ס( מסכימות לחוק הגיוס כפי �הוצע 
בקדנציה הקודמת. אגודה ממתינה בחוץ עד אחרי העברת החוק. 61 ח"כים בקואליציה.

4. י� ממ�לה. ליברמן מסרב לחוק הגיוס אבל מוכן להמתין באופוזיציה מבלי להפיל את 
הממ�לה עד �החוק יעבור. 60 ח"כים בקואליציה.

ביתנו  לי�ראל  הצבעה  חופ�  על  ומסכימים  נכנסים  והחרדים  ליברמן  ממ�לה.  י�   .5
בחוק הגיוס, �יעבור בפורמט החרדי בתמיכת המפלגות הערביות וה�מאל. 65 ח"כים 

בקואליציה.
6. י� ממ�לה. ליברמן נ�אר בחוץ אבל ח"כים אחרים מהאופוזיציה מפתיעים ומצטרש

פים או כבודדים או כ�לי� סיעה.
7. אין ממ�לה ואין פיזור הכנסת. הסיעות חוזרות להתייעצות אצל הנ�יא ונתניהו מ�יג 

�וב רוב - כל התסריטים אותו דבר, למ�ך 21 יום נוספים.
8. אין ממ�לה ואין פיזור הכנסת. הסיעות חוזרות לנ�יא והוא מפתיע ומטיל את הרכבת 
הממ�לה על בכיר אחר בליכוד )סער, למ�ל( מה �פותח את האפ�רות לצירוף כחול 

לבן לממ�לה.
9. אין ממ�לה וי� פיזור הכנסת. הולכים לבחירות תוך 90 יום.

באישון ליל, הוועדה מכינה את הבחירות. צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת
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היערכות שיא לקראת פתיחת מגבית "שמע ישראל" להצלת רשת "שובו"

אלי כהן

ההיערכות  את  משלימים  "שובו"  ברשת 
"שמע  החירום  מגבית  פתיחת  לקראת  הסופית 
יום רביעי כ"ד  ישראל", שתפתח אי"ה היום – 
אייר, ותסתיים מחר, יום חמישי כ"ה אייר, כאשר 
36 שעות בלבד, כל תרומה שתתקבל תוו  למש ך

כפל פי שנים. בהנהלת הרשת מעדכנים בסיפוק, 
ישראל  גדולי  לקריאת  נענה  הרחב  הציבור  כי 
וולזעקת ילדי ישראל, ורבים כבר הביעו את נכו
כספים משמ גיוס  יעדי  נטילת  ונותם באמצעות 

עותיים, להכתרת המגבית בהצלחה בס"ד.
על  הוכרז  מאז  האחרון,  השבוע  במהל ך 
מרן  בבית  הרושם  רב  במעמד  המגבית  פתיחת 
רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, 
פועלים בהנהלת הרשת בכל האמצעים והגזרות 
להצלחת מגבית החירום. בהנהלה מדגישים, כי 
יעד המגבית – 20 מליון ₪, נקבע לאחר בדיקה 
ומעמיקה וניתוח צרכיה של הרשת, ובחינת יכו

בדיקה  לתוצאות  בהתאם  מול משאביה.  לותיה 
וזו, גובשה המלצת אנשי המקצוע לפיה גיוס הס

כום הנ"ל יוכל הן להציל את הרשת מהגרעונות 
את  לה  להעניק  והן  עליה,  הרובצים  והחובות 
היכולת לפתח את הרשת ולשכללה, ולפתוח את 
שעריה בפני עוד ועוד ילדים וילדות ממשפחות 
אחים רחוקים, המבקשים לשוב לדר ך אבות, מה 
שכעת לא מתאפשר לרשת בשל מצבה הכלכלי 

הדחוק.
כנסי  שורת  "שובו"  ערכה  האחרון,  בשבוע 

הספר,  בתי  ילדי  למשפחות  והיערכות  רתימה 
בהם  וידידי הרשת,  ההוראה  וסגל  הצוות  אנשי 
מרגשות  עדויות  והוצגו  המערכה,  דבר  הושמע 
פעילות  של  המבורכים  מפירותיה  ומפעימות 
לדרכי  לשוב  המונים  זכו  לה  הודות  "שובו", 
אבות ואמהות, ולהקים דורות ישרים ומבורכים.

תגובות חמות והיענות נרחבת
וידידי הרשת באשר הם, אשר דבר מצבה הכ

לכלי הרעוע של הרשת הובא לידיעתם, הודיעו 
כבר על הירתמותם והיענותם להצלחת המגבית, 
ולהפעיל  לפעול  עצמם  על  נוטלים  הם  כאשר 
ובני חוגם, להשגת תרומות לה ובקרב מכריהם 
וההיע ידידינו  של  "התגובות  המגבית.  וצלחת 

נות הנרחבת שלהם מוכיחה כי נצח ישראל לא 
וישקר, ואין מי שנחשף לזעקת ילדי ישראל, המ

בקשים לדעת ולהכיר את אמונת "שמע ישראל", 
ולא נחלץ חושים להצלת נפשות טהורות אלו", 
"ידעו  "שובו".  בהנהלת  בהתרגשות  מציינים 
שהופ ך  בזכותם,  שנכנס  שקל  כל  כי  התורמים, 
עוד אמי מוסיף  הוא  הרי  לשני שקלים,  וכמובן 

קידוש שם  ל ך  ואין  ישראל" בעולם,  רת "שמע 
שמים ונחת רוח לקב"ה גדול מזה"! 

הם מציינים עוד לדברים שנשא חדב"נ, הגאון 
רבי יצחק קולדצקי שליט"א בשליחות חמיו מרן 
שר התורה שליט"א ובשמו, בהם תיאר כיצד כל 
פעולותיה של "שובו" מוכוונות ע"י דעת תורה, 
ווכל בקשה והוראה המגיעה משלחן גבוה, מבו

הם  זוכים  כ ך,  ובשל  עוררין,  ללא  ידם  על  צעת 
וומתקיים בהם "להוציא יקר מזולל" וממילא זו

כים גם לברכה המיוחדת של "כפי תהיה".
ההיערכות למגבית לא פוסחת על בתי הספר 
בכל  הרשת  של  הספר  בתי  וילדי  "שובו",  של 
להצלח ליטול חלק  הם  אף  ורחבי הארץ בקשו 

מיוחד  הוכרז בבתי הספר מבצע  כ ך,  תה. לשם 
על  הילדים  קבלו  במסגרתו  אלו,  ימים  למש ך 
עצמם להתחזק במיוחד באמירת "שמע ישראל" 
וכהלכתה, וכן בחיזוק מיוחד באיסוף מעשים טו

בים, לשם הצלחת המגבית.

הברכה הנדירה: "יזכו לשמחה בביתם 
לתקופת השנה"

כאמור, המגבית תיפתח היום, יום רביעי, כ"ד 
שעות   36 ותסתיים  בצהריים,   12 בשעה  אייר 
 12 בשעה  אייר,  כ"ה  חמישי,  ביום  מכן,  לאחר 
על  אחריות  נטלה  אשר  צ'רידי,  חברת  בלילה. 
והארגון הטכני של סליקת כספי המגבית, השלי

מה את פיתוח המערכת הממוחשבת אשר תפקח 
ועל כניסת התרומות בזמן אמת, כשהיא מסונכר

נת עם המוקד הטלפוני שמספרו 4905* בו ניתן 
למסור פרטי אשראי לתרומה. בהנהלת "שובו" 
וגם שוקדים על הקמת חדר המצב אליו יוזנו הנ

הארץ,  ברחבי  השונים  המגבית  ממוקדי  תונים 
ובו יעודכן בכל רגע נתון מצב גיוס הכספים.

בימים האחרונים הגיעו חברי הנהלת "שובו" 
גוטרמן  מיכאל  חיים  הרב  המנכ"ל  בראשות 

שליט"א, למעונם של גדולי התורה מכל העדות 
נשיא  של  הנדירה  לברכה  שהצטרפו  והחוגים 
מרנן  והאצילו  שליט"א  התורה  שר  מרן  הרשת 
הנהלת  על  הטהורה  מברכתם  שליט"א  ורבנן 
בה  קודש  בקריאת  יצאו  ואף  ותורמיה,  הרשת 
ונקבע כי "החובה על כל אשר לב יהודי חם בק

רבו להיות לעזר ואחיסמ ך עמם בנתינה הגונה, 
העושים  עם  ונצח  אמת  של  לשותפות  ולזכות 

נחת רוח קמיה קוב"ה".
מופלאה  בברכה  הם  מסיימים  קריאתם  את 
הציבור  בקרב  רבים  הדים  המעוררת  ונדירה, 
כולו: "וכבר אמרו חז"ל כי אין אצלו ית' הנאה 
ושמחה בעולם כאותה שעה אשר בניו מקדשים 
את שמו בעולמו, ומובטחנו כדבר פשוט וברור 
כל  יתברכו  זאת  בשכר  כי  ספק,  מכל  ולמעלה 
כנגד מדה,  והמסייעים אף הם במדה  התומכים 
ויזכו לשמחה בביתם לתקופת השנה, ונאמן הוא 
ית' לשלם שכר טוב למטיבים עם בניו, בכל טוב 

ושפע קודש". 

למשך 36 שעות בלבד, סכומי התרומה המתקבלים – מוכפלים פי שנים • נשיא הרשת, מרן הגר"ח קנייבסקי בהבטחה נדירה: "מובטחנו כדבר פשוט וברור ולמעלה מכל ספק, כי 
בשכר זאת יתברכו כל התומכים והמסייעים אף הם במדה כנגד מדה, ויזכו לשמחה בביתם לתקופת השנה" • מפי עוללים: ילדי וחניכי "שובו" מצידם פתחו במבצע חיזוק בקריאת 

שמע ומעשים טובים להצלחת המגבית • כל הפרטים

הבטחה היסטורית ונדירה: "יזכו לשמחה בביתם לתקופת השנה" 

בית זה נוח

משרד זה 
חיבורים
עסקיים!

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

בית זה חלב לשכנים
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מעדה מכיסא וקיבלה 
212,000 ש"ח פיצוי 

עירוב מהודר ביותר בכל שטח תל השומר

עוזי ברק

 18 בת  ברק,  בני  תושבת  חרדית  א', 
במועד האירוע, נפגעה בתאונה בטיול 
מטעם סמינר חרדי בו למדה, שהוציא 
באזור  לטיול  הסמינר  תלמידות  את 
כאשר  שנים,  כשלוש  לפני  הדרום, 
לסעודת  אוכל  בחדר  הכנה  במהלך 
מונח  שהיה  כיסא  על  א'  מעדה  ערב, 
על הריצפה שם, וסובבה את הקרסול.

ישירות  א'  הובהלה  התאונה  לאחר 
בצילומי  אובחן  שם  בלינסון  לבי"ח 
הדמיה, שבר בקרסול ימין והוחלט על 
השבר  כי  שם  בביה"ח  הרופאים  ידי 
לקיבוע  ניתוח  לבצע  יש  וכי  בתזוזה 
רגלה  הושמה  הניתוח,  לאחר  השבר. 
של א' בגבס ארוך למשך כחודש ימים. 
א' פנתה לעו"ד אלי מאור מבני ברק, 
רשלנות  של  בתביעות  המתמחה 
ועבודה,  דרכים  ותאונות  רפואית 
הרלבנטיים,  המסמכים  איסוף  ולאחר 
תביעות  שתי  והגיש  מיהר  הוא 
התביעה  כלל:  הביטוח  חברת  נגד 
ביטוח  פוליסת  בגין  הראשונה, 
אישיות",  "תאונות  תלמידים  תאונות 
בת  מקוצרת  התיישנות  תקופת  שלה 
 ,18 לגיל  הניזוק  של  מהגיעו  שנים   3
ובה מבוטחים כלל התלמידי הלומדים 
בישראל.  מוכרים  לימוד  במוסדות 
אלי  עו"ד  פנה  זו  תביעה  במסגרת 
מאור למומחה רפואי פרופ', בעל שם 
לא'  שקבע  האורטופדי  בתחום  גדול 

אחוזי נכות רפואיים קבועים מטעמה. 
חברת  זו  ראשונה  תביעה  במסגרת 
הביטוח "כלל" שילמה לא' סכום של 

כלמעלה מ- 30,000 ש"ח.      
התביעה  בגין  התשלום  קבלת  לאחר 
הגיש  אישיות,  תאונות  פוליסת  של 
מנומק  תביעה  כתב  מאור,  אלי  עו"ד 
בהרצליה,  השלום  המשפט  לבית 
הפרופ',  חוו"ד  צורפה  גם  שאליו 
המומחה הרפואי בתחום האורטופדי, 
נטענו טענות  ובמסגרת כתב התביעה 
חברת  הסמינר  מבטחת  נגד  רבות 
הביטוח "כלל", שבאה בנעלי הסמינר, 
בו  הטיול  את  והוציאה  שארגנה  כמי 

נפגעה א'.
בירור  ולאחר  התביעה  הגשת  לאחר 
הביטוח  חברת  ע"י  התאונה  נסיבות 
וכן לאחר שנוהל  מו"מ אינטנסיבי בין 
עורכי הדין של הצדדים, נאותה לבסוף 
חברת הביטוח "כלל" להוסיף ולשלם 
מ-182,000  למעלה  של  נוסף  סכום 
כך  שבנדון,  התאונה  עבור  לא'  ש"ח 
סה"כ  הביטוח,  מחברת  קיבלה  שא' 
סכום של למעלה מ- 212,000 ₪ בגין 

האירוע שבנדון.
הסדר  והוגש  נחתם  אלה  בימים 
הפשרה וקיבל תוקף של פסק דין ע"י 
כב' השופט יוסף ברכיה. יש לציין כי 
המדובר בהסדר פשרה הנחשב לגבוה, 
התאונה  לאחר  שא'  בכך  בהתחשב 
מיטבית,  בצורה  להשתקם  הצליחה 

וכיום עובדת במשרה מלאה.

הילה פלח

המרכז הרפואי שיבא, אשר שם לו למטרה להעניק שירות 
לפני  החל  והמגזרים,  האוכלוסיות  לכלל  ושוויוני  מיטבי 
בכל  למהדרין  כשר  בעירוב  השקעה  של  בתהליך  כשנה 
שטח בית החולים. העירוב המהודר נעשה תחת השגחת 
'ועד העירובים השכונתיים' בראשות הרה"ג מנחם הכהן 
בתחום  והשוהים  הבאים  לכל  מאפשר  והוא  מושקוביץ, 
בנייני  כל  בין  חשש  ללא  לטלטל  בשבת,  החולים  בית 
השער  ועד  הרפואי  המרכז  במתחם  השונות  המחלקות 
הראשי. לפני כחודשיים הושלם המהלך עם הרחבת עירוב 
החצרות גם בבניין עיניים אשר שוכן במרחק מה משאר 
לבניין  עיניים  מבניין  גם  לטלטל  מותר  וכעת  הבניינים 

המרכזי ללא חשש. 
הרב  אומר  ברק"  בני  של  השכונתיים  העירובים  "וועד 
"עובד בשיתוף פעולה  מנחם הכהן מושקוביץ שליט"א, 

גם עם משרד הבריאות וכחלק ממערך גדול ומורכב פעלנו 
להקים  החשובים  ביה"ח  רבני  עם  מלא  פעולה  בשיתוף 
והחוגים  השיטות  הדעות,  לכל  שיאפשר  מיוחד  עירוב 
הבניינים  בתוך  שיבא,  הרפואי  המרכז  בשטח  לטלטל 

השונים וביניהם.
שהותקנה  המערכת  על  ידיהם  את  סמכו  הדור  גדולי  כל 
הושלם,  המהלך  כאשר  וכעת  הרפואי,   המתחם  בשטח 

הטלטול שם הוא גלאט לכל הדעות".
נמסר  שיבא  הרפואי  המרכז  של  ודת  כשרות  ממחלקת 
לסמוך  יכולים  וחג  בשבת  החולים  בבית  "השוהים  כי 
אף  השיטות,  כל  סמך  על  שנעשה  המהודר  העירוב  על 
לשיטת  הן  כשרות  העירוב  מחיצות  ביותר.  המחמירות 
מחדש  שבוע  בכל  הרמ"א.  לשיטת  והן  ערוך  השולחן 
הקניינים  כל  את  כולל  והוא  העירוב  נבדק  שבת,  בערב 
והזיכויים הנדרשים. בס"ד, כיום יש לכל השוהים במקום 
אפשרות לסמוך על כשרות העירוב לכל הדעות למהדרין 

מן המהדרין".

במסגרת פסק דין שניתן בימים אלה קיבלה א', תלמידת סמינר מבני ברק, 
מחברת הביטוח "כלל", סכום של כ-212,000 ₪ פיצוי בגין ממעידה מכיסא

אלי כהן

במלון  שעבר  בשבוע  נערך  מסוגו  ראשון  עיון  יום 
קיבלו  אריסטוקרט בבני ברק למנהלות חרדיות, במהלכו 
המשתתפות שורה של הרצאות מומחיות בתחומים שונים. 
ומעלה  ביניים  ניהול  בדרג  מנהלות  כ-40  השתתפו  בכנס 
מרשויות מקומיות וארגונים חרדיים על מנת לרכוש כלים 

ניהוליים נוספים. 
גלהר  גולדי  תרבותא  מנכ"לית  הרעיון  יוזמות  לדברי 
GOUP אודליה פרוש, הקונספט החדש נועד  ומנכ"לית 
כדי לתת למנהלות החרדיות כלים מקצועיים שלא זכו להן 
עד כה. "תפקיד מנהלת הוא תפקיד שוחק ומחייב שנושא 
באחריות לאנשים ופעולות רבות ומצריך כל הזמן יצירתיות 

והעשרה על מנת להתמודד באתגרים המשתנים". 

לדברי גלהר המובילה את קידום הנושא בשוק הישראלי, 
ימי העיון נועדו לייצר למנהלות כלים נוספים שעד כה יכלו 
לקבל רק בימי עיון והכשרות מקצועיות מעורבות. "זה יום 
עיון חדש שבנינו לציבור החרדי. עד עכשיו לא התקיימו 
פורמטים נפרדים לתיבור החרדי וכעת אנחנו יוצרים שינוי 
על מנת לאפשר למנהלות חרדיות כלים והעשרה מקצועית 
שעד כה נמנעו מלקבל בשל מגבלות צניעות. עד כה יצרנו 
ועוד(  משכנתאות  הייטק,  )סמינר  שונים  פורמטים  מספר 
מקצועי  מענה  העובדים  סוגי  לכל  להעניק  מטרתם  אשר 
מקצועיים,  כנסים  באמצעות  וזאת  כיום  מקבל  לא  שהוא 

הכשרות, נטוורקיניג, ימי עיון וסמינרים בנפרד". 
לבנות  הוא  הרעיונות  כלל  של  המטרה  כי  מוסיפה  גלהר 
שתייצר  דומים  בתחומים  מנהלים  בין  אינטראקציות 
ניהוליות  תפיסות  עם  והיכרות  מידע  החלפת  העשרה, 

שונות שיכולות לשפר את ניהול העב ודה של המנהלות"

לראשונה: יום עיון מקצועי למנהלות חרדיות בבני ברק 
התכנית מהווה פתרון למנהלות חרדיות שעד כה לא נהנו מימי עיון מקצועיים בהפרדה • יוזמות הכנס: השוק הישראלי 

לא נתן מענה למנהלת החרדית ואנחנו משנות את זה"

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6
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האם סיפור המשפחה מתועד לדורות הבאים?יחד...
חפציםּ  מכתביםּ  מסמכיםּ  יומניםּ  תצלומיםּ  יודאיקהּ  יצירות ּ עדויות

 אם יש בביתכם פריטים מתקופת השואה,
אנא העבירו אותם למשמרת ביד ושם, למען הדורות הבאים.

ניתן למסור מקור או העתק על פי בחירתכם

לתיאום מסירת פריטים וצילום עדות בבית הניצול, צרו קשר עוד היום

collect@yadvashem.org.il :טלפון: 02-6443888 | דוא"ל

- העתקים דיגיטליים ימסרו במקום -

לאסוף את השברים
מבצע להצלת פריטים ועדויות מתקופת השואה

רּו  "ָיֻקמּו ִויַספְּ
ִלְבֵניֶהם"
תהילים ע"ח, ו'

משרד החינוך

נציגי יד ושם מגיעים ליום איסוף בבני ברק
תאריך: כ"ט באייר התשע"ט | 3.6.19 | בין השעות 09:00 - 15:00

מקום: “עטרת אבות”, רח' עזרא 11, בני ברק

ֶפר" סֵּ רֹון בַּ ֹתב ֹזאת ִזכָּ "כְּ
 שמות י"ז, י"ד
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וגם דמו הנה נדרש
חמור  מקרה  אירע  שעבר,  רביעי  ביום 
משטרה  במדי  בריונים  חבורת  בירושלים, 
התנפלה על צעיר חרדי, תלמיד חינוך מיוחד, 
כפשוטו.  דם,  זוב  עד  מכות  בו  והפליאה 
הנער  על  דורך  אחד  שוטר  נצפה  לקינוח, 
תוך שעשרות  זאת  כל  והאחר מושך באזנו, 
עוברים ושבים מנסים להסביר לשוטרים כל 
בנפשו,  בריא  שאינו  בנער  מדובר  כי  העת 
אותי.  תצילי  'מאמי,  בוכה  עצמו  הנער  ואף 
- שהופץ  אני חינוך מיוחד'. בסיום התיעוד 
השוטרים  נצפו   - בעומר  ל"ג  בליל  כבר 

משליכים את הנער אזוק לניידת.
באותו  כבר  החלה  הזעקה 
לילה, הרשת וכלי התקשורת 
במגזר  )גם  במחאה  פצחו 
נמוך  במינון  כי  אם  הכללי, 
בהרבה מהמצופה. לו רק היה 
הנער בן לעדה האתיופית או 
בוקר  עם  ערבי...(,  ממוצא 
הפוליטיקאים,  גם  הצטרפו 
אפילו חברי הכנסת של מר"צ 
מהמפכ"ל  תשובות  דרשו 

ומהשר לביטחון פנים.
ונניח  לרגע  נעצור  עכשיו 
במדינה  חיים  שאנחנו 
משטרה  עם  נורמלית 
היה  טבעי,  באופן  מתוקנת. 
מפרסם  המשטרה  דובר 

שהשוטרים  מודיע  כנה,  התנצלות  הודעת 
התנהלותם  על  לתחקור  יוזמנו  המדוברים 
תקשורתי  חוש  גם  לו  היה  ואם  באירוע 
מינימאלי, היה דואג לביקור מהיר של בכירי 

המשטרה בבית הנער, למפגש פיוס וריצוי.
למציאות  מהחלום  נקיץ  זה  בשלב 
מתייחס  המשטרה  דובר  בה  האומללה, 
שקר  באמצעות  הצהריים  בשעות  לאירוע 
בהשמצה  פשע  על  חטא  ומוסיף  משולש, 
האומלל  והנער  בכלל  החרדי  הציבור  של 

והמוכה בפרט.
למקום  שהגיעו  השוטרים  הדובר,  לפי 
הותקפו באבנים וחפצים אחרים, הנער תקף 
שוטרת והתנגד למעצר והשוטרים בסך הכל 
מצבו  להם  שנודע  עד   - לסיטואציה  הגיבו 

הרפואי של הנער והוא שוחרר...
התפרסם  יממה  בתוך  הדובר,  של  לצערו 
האירוע  לפני  עוד  שמתחיל  נוסף  תיעוד 
בזה אחר  וחושף את שקרי המשטרה  עצמו 
כוח המשטרה  על  הושלך  לא  ראשית,   - זה 

פקקים.  לא  ואפילו  בלוקים  לא  מאומה, 
שנית, הנער לא תקף את השוטרת, למעשה 
היא זו שפצחה בתגרה אתו. ושלישי ואחרון, 
מצבו הרפואי של הנער נודע לשוטרים כבר 
בשעת מעשה, בתיעודים נשמעים שוב ושוב 
עוברים ושבים מסבירים לשוטרים כי הנער 

לוקה בנפשו. לשווא.
מידי,  באופן  תגובתה  את  לתקן  במקום 
כששלחה  שוב,  בצביעות  המשטרה  נהגה 
כדי  סוד'  ל'שיח  פורמאליים  נציגים  שני 
הנער  של  )הוריו  המוסד  הנהלת  את  לפגוש 
המוכה והוא עצמו לא זומנו לפגישה, משום 
הרים  להם  ולהבטיח  מה( 

וגבעות.
למרבה הבושה, לא נשמעה 
זה,  בביקור  התנצלות  שום 
זו, דובר המשטרה  זו אף  לא 
החצוף הוציא לאחר הפגישה 
השקר  על  שחוזרת  הודעה 
שתקף  זה  הוא  הנער  כביכול 
משתמע  כשהפעם  שוטרת. 
סוד'  'שיח  אנשי  גם  כאילו 
מיותר  הזו...  לטענה  הסכימו 
ולא  דובים  שלא  לציין 

זבובים.
לביטחון  השר  נכון,  אז 
פנים גלעד ארדן שיגר תגובה 
ובה  יממה  לאחר  מגומגמת 
אישית  ולוודא  לעקוב  שבכוונתו  הבטיח 
מעמיקה  בדיקה  תבצע  ישראל  שמשטרת 
ושהלקחים  באירוע,  השוטרים  להתנהלות 
יופקו במלואם. אבל על פניו מדובר במילים 
ריקות מתוכן, ותעיד על כך העובדה שנכון 
לאחר  ימים  )שישה  השורות  כתיבת  לשעת 
האירוע המחפיר( לא הודיעה המשטרה ולו 
על זימונו של אחד המעורבים לבירור מעמיק 
או בדיקה. כמה זמן לוקח לתחקר אירוע כה 
כאן במבצע חשאי  והרי לא מדובר  בסיסי? 

של מעצר פושע באזור עוין.
ידע כל שוטר אלים ותדע משטרת ישראל, 
בשביל  חרדים  להכות  ניתן  בו  עידן  תם  כי 
הכיף ולנמק לקונית שהם "תקפו שוטרים", 
לשוטרים  חבטות  שק  אינו  החרדי  הציבור 
ושוב  שוב  יוצף  שכזה  מקרה  וכל  אלימים 
נניח  לא  הדין.  למיצוי  עד  האמצעים  בכל 
ולא נשקוט עד להרחקתם המלאה והסופית 
הנער  בהכאת  המעורבים  השוטרים  של 

ממשטרת ישראל. למען יראו וייראו.

אבי גרינצייג / על סדר היום

 ידע כל שוטר אלים ותדע משטרת ישראל, כי תם עידן בו ניתן להכות 
חרדים בשביל הכיף ולנמק לקונית שהם "תקפו שוטרים", הציבור 

החרדי אינו שק חבטות לשוטרים אלימים וכל מקרה שכזה יוצף שוב 
ושוב בכל האמצעים עד למיצוי הדין. לא נניח ולא נשקוט עד להרחקתם 

המלאה והסופית של השוטרים המעורבים בהכאת הנער

"

החנות החדשה נפתחה
תכשיטי זהב ויהלומים

ברוך
סטים לכלות, טבעות, עגילים, צמידים, עגילים לילדות וכו'

תכשיטי זהב מעוצבים במחיר הכי זול

הרקון 17 רמת גן   |  קובלסקי 22 ב"ב
ברוך 054-6860005  050-6949993

אפשרות להחלפה  זהב ישן בחדש
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לא נשכח ולא נסלח

ראשי המפלגות החרדיות צריכים למחוק את 
החברים'  מ'רשימת  ליברמן  אביגדור  ח"כ 
להיפך.  החרדים.  ידיד  אינו  ליברמן  שלהם. 
־בחודשים האחרונים הוא התגלה כאחד מג

דולי אויבי הציבור החרדי. מה שיאיר לפיד 
לא העז - ליברמן עושה.

־ביום שישי האחרון ליברמן הכליל את הצי
בור החרדי וטען כי אינו משלם מיסים. עזבו 
את זה שמדובר באשמת שווא ושקר גס; איך 
העלאת נושא המיסים קשור לוויכוח ענייני - 

לשיטתו - בנושא חוק הגיוס.
הסיעה.  בישיבת  ראשון,  ביום  גם  קרה  כך 
'ממשלת  מדיניות  את  לתקוף  החל  ליברמן 
וחוסר  לחמאס  הכספים  העברת  הימין', 
תגובה כואבת לארגון הטרור חמאס. ואז זה 
זו ממשלת  ימין,  "זו לא ממשלת  בא, שוב: 
נוסף  גם  והפעם  ליברמן.  התבטא  הלכה", 
"בערים  האיש:  של  מדרשו  מבית  חידוש 
- אמירה  120 אחוזי הצבעה"  היו  החרדיות 
־מכוערת, שקרית, כזו שנועדה להסית ונשל

פה מרפרטואר ההסתה העתיק וה'טוב'.
־ליברמן לא מחפש דיון ענייני, אלא רק לת

קוף ולהסית נגדנו, הציבור החרדי. גם גדול 
בין  ההקשר  את  להבין  יצליח  לא  אוהביו 
דבריו על התשלומים לחמאס לבין 'ממשלת 

הלכה' וזיופי הצבעה כביכול אצל החרדים.
־כאמור, אם רק היה מדובר ביאיר לפיד - לי

יישבו  שלא  מצהירים  היו  ודרעי  גפני  צמן, 
־איתו בממשלה בגלל השנאה, ההובלה למל

חמת אחים. אבל כשמדובר לחבר לכוס היין, 
איווט, נראה שהחוקים אחרים. היום תסית, 

מחר תקבל ראש עיר.
'אבל אשמים אנחנו'. זה מה שצריכים לשנן 

הב בערב  כבר  החרדיות.  המפלגות  ־ראשי 
מי  יש  ההסתה.  במסע  פתח  ליברמן  חירות 
שהספיקו לשכוח את הסרטון בו השווה בין 
החמאס,  למחבלי  הקדושה  התורה  לומדי 
צמאי הדם היהודי. אז ביקשו הפוליטיקאים 
החרדים שלא לתקוף את איווט. הם הסבירו 
התק היחס  את  ומחפש  מדבר',  'רק  ־שהוא 

שורתי לדברי ההסתה. כעת מתברר עד כמה 
הם טעו. השתיקה שלהם ערב הבחירות, היא 
ליברמן  של  ההזויות  למתקפות  שהובילה 

ערב הקמת הממשלה.
הנוכחית  הסאגה  של  ובסופה  במידה  גם 
תוקם ממשלה, וליברמן יהיה חבר בכיר בה, 
־הנציגים החרדים חייבים לזכור לו את הדב

רים הקשים שהעליל על הציבור החרדי. את 
השק ואת  ההסתה  את  ההזויות,  ־המתקפות 

רים. נזכור ולא נשכח. יהודי חרדי אינו יכול 
להיות חבר של אויב החרדים, ובטח שנציג 
ציבור לא יוכל לשבת במרתף היין עם אויב 

הציבור שלו.
החרדים  הפוליטיקאים  נעלמו  לאן  ולסיום: 
סגורות,  בשיחות  ושוב,  שוב  לנו,  שהסבירו 
של  מקורבו   - ליאון  משה  של  בחירתו  כי 
איווט - מבטיחה את חוק הגיוס. איפה אתם? 
־כששכנעתם את גדולי ישראל שעדיף את הנ

- באמצעות  יוסי דייטש  ציג הדת"ל על פני 
טענת חוק הגיוס, האם חלקכם ידע שמדובר 

בשקר - ולמרות זאת השתמש בטענה זו? 
להבין שכללי המ צריך  ליברמן  כך,  או  ־כך 

נגד הציבור החרדי  שחק השתנו. מי שיסית 
ברוב  עיר  ראש  מחר  לקבל  יוכל  לא  היום, 

קולות חרדים. לא נשכח ולא נסלח!

כאמור, אם רק היה מדובר ביאיר לפיד - ליצמן, גפני ודרעי היו מצהירים 
שלא יישבו איתו בממשלה בגלל השנאה, ההובלה למלחמת אחים. אבל 
כשמדובר לחבר לכוס היין, איווט, נראה שהחוקים אחרים. היום תסית, 

מחר תקבל ראש עיר

"

 | ישי כהן 

חברים לכוס היין, דרעי וליברמן בימים יפים יותר. צילום: יעקב כהן
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פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג מתן תורה. ובפי 
צדיקים היא נקראת:  "שבת דרך ארץ" כי הרי דרך ארץ 
ישראל  בני  נמנים  שבו  בפרשה  יש  מה  לתורה.  קדמה 
הקשור למתן תורה? זאת ועוד, הרי עיקרה של הפרשה היא מניינן 
של בני ישראל וסדר הדגלים והליכתם, מדוע נקראת פרשה זו על 

ענין לכאורה 'טפל' מקום אמירת הפרשה ולא מהותה? 
י"ל שהמדבר אינו דבר טכני אלא מהותי מאד, והוא הקשור 
למתן תורה. וכך אמרו חז"ל: "וידבר משה אל ה' במדבר סיני", 
מי  התורה?  את  מקיים  מי  ללמדך:  במדבר?  תורה  ניתנה  למה 
לו  ניתנה  –תורה  בו  דשין  שהכול  זה  כמדבר  עצמו  שמשים 

במתנה. )במדבר רבה, עירובין נד א(.
צריכין  "קודם קבלת התורה  זי"ע:  ה'שפת אמת'  וכך מפרש 
לכן  התורה.  קדושת  לקבל  שנוכל  כדי  ולהיטהר  המידות  לתקן 
יסדו ללמוד מסכת אבות בימים אלו, כי כל אלו המוסרים ותיקון 
המידות מלבד שהן נאים לעושיהם, עיקר הכוונה בתיקון המידות 

צריך להיות כדי להיות כלי אל התורה".
הגאון הקדוש רבי חיים חזקיה מדיני זיע"א בעל ה'שדי חמד' 
צעיר,  אברך  בהיותו  עוד  לתורה.  העזה  באהבתו  מאד  התבלט 
בדבקות  לומד  והיה  המדרש  בבית  מתיישב  קום,  משכים  היה 

כשעיניו לא משות לרגע מהספר המונח מולו.
מראה זה שבה את ליבו של עשיר אחד מבני העיירה שהיה 
הוא  אף  שהיה  הקהילה  מנכבדי  אחד  בו.  ותומך  מאד  מעריצו 
מבאי אותו בית מדרש לא סבל את הערכתו של העשיר דווקא 
אל אותו אברך צנום וקנאתו העבירה אותו על דעתו עד שהחליט 

לעשות מעשה.
כבר  חזקיה  חיים  כשר'  מוקדמת  בוקר  בשעת  הימים  באחד 
שקוע עמוק בלימוד , הגיעה המשרתת הגויה כבכל יום לנקות 
פרצה  מוקדמת  התראה  ללא  לפתע  המדרש.  בית  את  ולהכין 
בתמימות  היושב  הבליעל  מבן  "הצילוני  בצווחות:  הרחוב  אל 
קמה  מהומה  אלי!".  להתנכל  ומבקש  המדרש  בבית  מאוסה 
ברחוב, זעזוע ותדהמה שלטו בכולם. קבוצה של 'לוחמים לדבר 
ה'' ובמרכזה אותו בן בליעל הלהיטו את הרוחות וסחפו רבים 
בלהט דבריהם. "נלך אל בית העשיר ונדרוש על אתר לסלק מבית 

המדרש ומן העיר את אותו פושע"...
העשיר מיד נענה, אולם אמר כי יבוא בעצמו אל בית המדרש 
בית  עבר  אל  עקבותיהם  כולם  סבו  דברים.  של  פשרם  ויברר 
המדרש. על מקומו ישב צעיר אחד, זה שבשלו קם והיה הסער 
הגדול, מולו פתוח ספר וכל כולו בתוכו, אפילו עיניו לא הורמו. 
וכך המתין אותו עשיר כמחצית השעה כשהוא בוחן אותו. ואז 
דפק על הבימה דפיקה נחרצת והכריז: "בושו והיכלמו! היאך 
תעזו לדבר על איש קדוש זה? הביטו על פניו, לא אקבל את דברי 
הבלע והריני להזהיר לבל יהין עוד איש לדבר באדם מורם מעם 
ונראה כי הדברים  נוכרייה  זה". על אתר סולקה אותה משרתת 

שבים לסידרם.
בבוקרו של יום הגיעה המשרתת מתייפחת אל בית המדרש. 
"יסלח לי כבודו" התחננה, "הלא יודע אתה טוב ממני כי עלילה 
מרושעת היתה זו. פלוני מבני הקהילה פיתני בממון לעשות כן, 
וכעת אין לי מקור פרנסה ומבקשת אני להתוודות קבל עם ועדה 
לספר הדברים לאשורם בפני כל בני הקהילה, למען ידעו כולם 

על מי רובצת האשמה, אולי יתרצו להשיבני לעבודה".
לימים סח הגאון: "רגש הקלה פשט בי לשמע דבריה, הרי רק 
אז יוסר הכתם המכוער מעלי ויתוקן חילול ה' הנורא שהתגלגל 
על ידי. אולם היה זה אך לרגע קט. משהעמקתי לחשוב נחרדתי: 
בווידויה  כי  תדע  הלא  בליבי,  אמרתי  ה',  חילול  מכאיבך  אם 
יתחלל שם שמים ביתר שאת, כאשר יתברר כי יהודי מוכן לטפול 
עלילה בזויה כזו על לומדי תורה. וכי תיקון יהא כאן לכבוד ה' 

או תיקון לכבוד עצמך?.
תתמידי  'אם  לה:  אמרתי  וכך  אעשה.  אשר  את  ידעתי  מיד 
אני  יהודי,  אותו  של  קלונו  את  לרבים  תוציאי  ולא  בשתיקתך 
מעשירי  אחד  אצל  אחרת  לפרנסה  לך  אדאג  כי  לך  מבטיח 
העיירה'. אותו רגע שבישרתי לה כי נמצא מקום עבודה עבורה, 
פסק  לא  ומאז  עיני  מול  הנפתח  מופלא  תורה  במאור  חשתי 

לעולם. התורה כמו ניתנה לתוך ידי במתנה גמורה".
כמתנה,  התורה  את  לקבל  זוכה  אזי  כמדבר  שמתנהג  מי 

ונפתחים לו שערי שמים.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

וממדבר מתנהאדם כי ימות באהל
ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני )א, א( על הפסוק 
הזה אמרו חז"ל )במדבר רבה פרשה א, ז(: "כל מי 
שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות 
סיני'".  'במדבר  נאמר  לכך  והתורה,  החכמה  את 
מעין זה דרשו חז"ל )נדרים נה ע"א(: "מאי דכתיב )במדבר 
עצמו  את  אדם  שעושה  כיון   - ַמָּתָנה'  'ּוִמִּמְדָּבר  יח(  כא, 

כמדבר שהוא מופקר לכל - תורה ניתנה לו במתנה".
עצמו  אדם  משים  "אם  ע"א(:  נד  )עירובין  אמרו  וכן 
כמדבר זה, שהכל דשין בו - תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו 

- אין תלמודו מתקיים בידו".
מלבד עצם הלימוד, כל אחד חפץ שתלמודו גם "יתקיים 
בידו". שהלימוד ייחקק בלבו וישאיר בו רושם לאורך זמן. 
וכיצד זוכים לכך? - חז"ל גילו לנו את הסוד: כדי ש"תלמודו 

יתקיים בידו", זקוק האדם "לעשות את עצמו כמדבר". 
את  "לעשות  הדברים  משמעות  מהי  להבין  צורך  ויש 
עצמו כמדבר". כשאדם חי בביתו, הוא חי – פחות או יותר - 
בשגרת חיים קבועה. יש לו את האוכל והמיטה שלו, וכיוצא 
בזה. יש לו גם סדר יום קבוע, מתי הוא הולך לעבודה ומתי 
לחיות  נאלץ  כן כשאדם  לא  ָנח.  ומתי  אוכל  הוא  מתי  ָׁשב, 
הטבעית  לסביבה  מחוץ  במדבר,  מסוימת  תקופה  במשך 
שלו. מכורח הנסיבות עליו לוותר על הרבה דברים שבבית 

התרגל אליהם ו"אינו מסוגל" לחיות בלעדיהם.
באו חז"ל ולמדונו, שכדי לקנות תורה, וכדי שזו "תתקיים 
ֶׁשָּקנּו  ֶהְרֵּגִלים  מיני  כל  על  לוותר  ללמוד  זקוק  אדם  בידו", 
הכוונה  אין  שלו.  שני"  "טבע  ִלֵמֵעין  והפכו  שביתה,  אצלו 
לחלוטין,  מותרים  דברים  על  מדובר  אסורים.  לדברים  כאן 
ואף על פי כן עליו ללמוד לפעמים לוותר עליהם כדי לקנות 

תורה. 
זו לא "גזירת הכתוב" לאכול ארוחת ערב בשעה שמונה 
בערב, אם בדיוק יש שיעור תורה בשעה הזאת, גם אם אתה 
הארוחה  בלי  לך  מפריע  התרגלת?  מה?  אלא  לכך.  רגיל 
בזמן? "תפקיר" את עצמך! תחשוב שאתה נמצא במדבר, 
שם לא הכל "מתקתק" כמו שעון... ואם בדיוק אין לך את 
להתרגל  עליך   – אליו  רגיל  כך  כל  שאתה  שלך,  הבאגט 
להסתפק בשתי פרוסות לחם, ולא לעשות שמיניות באוויר 
השיעור  חשבון  על  הזה,  הבאגט  את  דווקא  להשיג  כדי 
הקבוע.  "לשים עצמו כמדבר" פירושו: להיות נכון לוותר 

מעצמו למען הקב"ה! למען התורה הקדושה!       

סוד השמחה
)ח"ג  ע"ה  משאש  יוסף  רבי  לגאון  אבות'  'נחלת  בספר 
דרוש קמ"ה( מסופר על אחד מבעלי התוספות, רבי יחיאל 
יהודי  לגור, בשכירות,  הגיע  לו  בבית הסמוך  זצ"ל.  מפריז 
חצר  להם  היתה  עסקים.  לרגל  לפריז  שהגיע  מפורטוגל 

משותפת ששימשה את שני הבתים כנהוג בימים ההם. 
התרחק  גויים,  עם  היו  בפורטוגל  שעסקיו  הזה,  היהודי 
לה(:  קו,  )תהלים  שנאמר  וכמו  ומצוות,  תורה  משמירת 
הוא  הימים  חלוף  עם  ַמֲעֵׂשיֶהם".  ַוִּיְלְמדּו  ַבּגוִֹים  "ַוִּיְתָעְרבּו 
בקדושתו,  שכנו,  של  המרוממת  באישיותו  להבחין  למד 
את  לו.  שיש  החיים  בשמחת  לכל:  ומעל  בתורה,  בעמלו 
יחיאל.  רבי  של  אשתו  כלפי  אשתו  חשה  ָהְרָגׁשוֹת  אותן 
בסגנון  הבחינו  שהם  העובדה  לנוכח  התעצמה  פליאתם 
החיים הפשוט והצנוע בו חיו, במאכלם הדל, ואף על פי כן 
צהלתם בפניהם, תמיד, והם מגדלים בנים ובני בנים בשמחה 

ובטוב לבב.
באחד הימים הוא לא יכל יותר להתאפק. סר לביתו של 
רבי יחיאל ושאל: "יאמר לי מר! לשמחה מה זו עושה? הנה 
אני עשיר גדול, בעל נכסים, ואף על פי כן הנני חי בדאגה 
מתמדת. בכל יום אני דואג דאגת המחר, האם אצליח למכור 
את הסחורה שקניתי וכדומה. אין לי שמחת חיים. ְוִאּלּו אתה 
חי בפשטות, אוכל לחם פשוט, פרנסתך אינה מסודרת, ואף 
על פי כן הצהלה תמיד על פניך, ְוִנְדֶמה כמי שיש לו אוצרות 

תבל. האם תוכל לגלות לי מהו סוד השמחה שלכם?"   
נענה רבי יחיאל והשיב לו במשל: שני בני אדם עובדים 
של  בשדה  לפרנסתו  עובד  האחד  אפיים.  בזיעת  בשדה 
אחרים, ואלו השני עובד בשדה שלו, הוא בעצמו בעל הבית 
מהם  איזה  ממנה.  לצאת  הפירות שעתידים  ועל  על השדה 

שמח יותר? פשיטא שהשני, שעובד בשדה שלו!
מעצם  שמחה  כל  לו  אין  אחרים  בשדות  שעובד  זה 

העבודה. הוא מרגיש שהוא עבד של אחרים, שאין לו ִמֶּׁשל 
לו  נותן  זולת הפרוטות המעטות שבעל הבית  עצמו כלום, 
בשכרו. לא כן מי שהוא בעצמו בעל הבית, הרי הוא מרגיש 
משום  משתלמת  טרחה  שכל  יודע  הוא  בעמלו.  שמחה 

שהפירות שלו יצאו משובחים יותר.   
וזהו יסוד ההבדל בין שנינו: אתה עובד ב"שדה שאינה 
שלך", לכן אין לך שמחה, ְוִאּלּו אני עובד ב"שדה שלי" ולכן 
ְּבבֹא  לנצח.  הזה  בעולם  נשאר  לא  אחד  אף  לי שמחה.  יש 
היום כולם יוצאים מפה. נמצא, אפוא, שכל מה שאתה טורח 
ומתייגע להרבות את העולם הזה שלך – הרי זה טרחה על 

שדה שאינה שלך. 
כשיגיע היום לא יוכל אף אחד לומר: 'חכו רגע! אני מוכן 
לשלם כסף...' יאמרו לו: 'גם תשלם כסף וגם ניקח אותך...' 
טבין  לו  ישלם  ביותר,  המומחה  הפרופסור  את  ייקח  הוא 
יצליח...  כך  כל  לא  והניתוח  הפרטי,  הניתוח  על  ותקילין 
העולם  על  עובד  אני  בכפליים.  לקה  מת.  החולה  מינן,  בר 
הבא שלי. כשאני לומד תורה, ומקיים מצוות, הריני עמל על 
והיא  זולתי,  ה"שדה שלי", שאיננה שייכת לאף אחד אחר 
תישאר שלי לעד ולנצח נצחים. כל עמל בתורה וכל יגיעה 
בקיום מצוות, מגדילים את הפירות שלי בעולם שכולו טוב, 

בעולם שכולו ארוך.  
רבי  סיים  בחיים",  שמחה  להרגיש  אתה  גם  רוצה  "אם 
יחיאל את דבריו, "תתחיל לעבוד על המקום האמתי ששייך 
לך, ולא על מקום שמחר יוציאו אותך ממנו בעל כרחך, בין 

תרצה בכך ובין לא!"
"ִּפּקּוֵדי ה' ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב" )תהלים יט, ט(. מי שעסוק 
בפקודי ה' – מגיע לידי שמחה אמתית, משום שהוא עסוק 

בטיפוח ה"שדה שלו", ה"רשומה בטאבו" על שמו. 

אדם משקה את מה שזורע
"כל  י משנה א( אומרת:  )פרק  המשנה במסכת סנהדרין 
ישראל יש להם חלק לעולם הבא". לכל אחד יש "ֶחְלָקה" 
ולמי  גדולה  יותר  למי  "שדה",  יש  אחד  לכל  הבא.  בעולם 
יותר קטנה, וכל מצוה שהוא מקיים, כל ברכה בכוונה שהוא 
הכתוב  וכמאמר  שלו,  בשדה  אותה  "זורע"  הריהו  מברך, 

)הושע י, יב(: "ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד".
שואל רבי יהודה צדקה זצ"ל: אמת, נכון הדבר. כל מצווה 
שאדם מקיים בעולם הזה – הריהו זורע אותה בחלקה שלו 
צורך  יש  פירות  תניב  שהזריעה  כדי  אולם  הבא.  בעולם 

בהשקיה. מי משקה לו שם את מה שזרע?    
והוא משיב על כך תשובה נפלאה: האדם בעצמו משקה, 
מכאן, מהעולם הזה, את שדהו הנמצאת שם, בעולם הבא, 
לימוד  ידי  על  למים.  התורה שנמשלה  לימוד  ידי  על  וזאת 
היום,  ובבא  שזרע,  מה  את  משקה  אדם  הקדושה  התורה 
אחרי אריכות ימיו ושנותיו, הוא יגיע ל"ֶחְלָקה" שלו, וייהנה 

מפירות ההדר שצמחו בה. 
מה נואלו, אפוא, אותם אלו העסוקים יומם ולילה בטיפוח 
הבלי העולם הזה, בר החלוף, ומזניחים את העולם האמתי, 
עולם הנצח, ואינם מטפלים בו. לא זו בלבד שהעולם הבא 
ֵיָרֶאה מוזנח, ואוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה,  שלהם 
אלא גם העולם הזה, אותו הם מטפחים ללא הפסק, גם הוא 
פחות!  מאושרים  הם  אדרבה,  יותר.  מאושר  בהכרח  לא 
וכמאמר  מנוחתם,  את  טורדות  אותם,  אוכלות  הדאגות 
לוֹ  ַמִּניַח  ֵאיֶנּנּו  ֶלָעִׁשיר  "ְוַהָּׂשָבע  יא(:  ה,  )קהלת  הכתוב 

ִליׁשוֹן".       
אלו  אצל  דווקא  למצוא  ניתן  הזה  בעולם  האושר  את 
הממיתים עצמם באוהלה של תורה, חיים בפשטות ובצנעה, 
ושמחים במה שחנן אותם האלוקים. מתקיימים בהם דברי 
השמח  עשיר?  "איזהו  א(:  משנה  ד  )פרק  באבות  התנא 
תֹאֵכל  ִּכי  ַּכֶּפיָך  'ְיִגיַע  ב(:  קכח,  )תהלים  שנאמר  בחלקו, 
ַאְׁשֶריָך ְוטוֹב ָלְך', אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא".

בעולם  וגם  הזה  בעולם  גם  מאושר   - תורה  שלומד  מי 
לנצח  הוא עמל על ה"שדה שלו", שתישאר שלו  כי  הבא, 
נצחים. וכאשר אדם ממעט בחשיבות העמל בענייני העולם 
הזה, הוא זוכה לקניין אמתי בתורה, זוכה ש"תלמודו יתקיים 
הזה  הרגלי העולם  כל  על  לוותר  נכון  בידו", משום שהוא 
כמדבר,  עצמו  את  משים  והריהו  הקדושה,  התורה  לכבוד 
בו אין חשיבות לְנוֹחּות ּולְתַעֲנּוגוֹת. )מתוך "משכני אחריך" 

במדבר חלק א'(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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לקח טוב
נתתי לכם

כי

ימין ושמאל
את  לנו  שלחו  אשר  אלו  לכל  תודה 
תגובתם לשאלה שנשאלה בשבוע שעבר, 
עם  האם  והיושר  הצדק  מי  עם  והיא 
הילדים הרגילים שהתהליך פרי מחשבתם, 
מהירי מחשבה  ילדים  אותם  עם  או שמה 
שהתשובה לשאלה מיד מתנוצצת במוחם.

חלוקות,  היו  התשובות  שציפיתי  כפי 
במהירי  צידדו  וחלק  בתהליך  צידדו  חלק 
נגוע  אדם  שכל  משום  וזאת  המחשבה 
וקרוב אצל עצמו, לכן תגובתנו הראשונה 
תמיד תהיה מתוך עולם המושגים האישי 

שלנו ולא דוקא ממקום שקול ומאוזן.
נוספות בגוף  המוח האנושי כמו לחות 
ושמאלית,  ימינית  עונות  לשתי  מתחלק 
לכל עונה יש את היתרונות שלה, חוזקות 
בלשון מקצועית. גם בלב יש שתי חדרים 
מתחלקת  הדם  כלי  מערכת  גם  עיקריים, 
לעורקים מובילי חמצן וורידים מחזירי דו 
לנו שתי  יש  סביב הלב  תחמוצת הפחמן. 
ריאות אחת מימין ואחת משמאל, תחת קו 
הסרעפת ישנו הכבד שגם הוא נחלק לשתי 
והקטנה  מימין  והגדולה  העיקרית  אונות 
משמאל, באזור הגב התחתון יש לנו שתי 
וכך גם  כליות אחת מימין ואחת משמאל 
נחזור  ואם  והידיים  הרגליים  מתחלקים 
את  משמשות  עיניים  שתי  נמצא  לפנים 
חוש הראיה ושתי אוזניים את חוש השמע, 
שני נחיריים משמשים את חוש הריח וכן 

על זו הדרך.
הינו  עצמו  חוזקה משל  צד  ולכל  היות 
מצפים שגם יהיה אותו צד גדול מחברו אך 

אין המצב כך חוץ מהכבד.
א-לוה”  אחזה  “ומבשרי  כתוב  באיוב 
כלומר תבנית הגוף כתבנית הנפש והנפש 

בראי אור הנשמה המאיר עליה.
מצורת  ללמוד  עלינו  דברינו  כנים  אם 
תורת  משמע  הנפש  תורת  את  גופנו 
בעולם  האדם  ביאת  תכלית  ההתנהגות. 
על  ואחת  אחד  כל  לפעול  הינה  הזה 
האמצע  למידת  אותן  להביא  מידותיו 

כלומר לנקודת האיזון.
בעניין  נפלא  ציור  מובא  הקדוש  בזהר 
והוא  העולם  בזה  ותפקידו  האדם  הולדת 
לה  ואומר  לנשמה  קורה  יתברך  שה’ 
ואחרי שתזכה  העולם  לזה  שרוצה שתרד 
לתקן מידותיה או אפילו מידה אחת תחזור 

ותזכה ליישב יותר קרוב אליו יתברך.
ההורים  את  לבחור  לנשמה  נותנים  אז 
ואיתם  תיוולד  שבהם  והאופי  הסביבה 
בעולמנו  שאורך  המסע  את  לעבור  תזכה 
כמימרא,  רגע  לה  ולוקח  שנים  עשרות 
לכן אין שום יתרון לא לצד ימין ולא לצד 
את  לבצע  חייבים  ששניהם  משום  שמאל 
המידות,  עבודת  ושמה  משימה  אותה 
וכמו  הממוצע.  למידת  להגיע  לזכות 

שכתוב בספרי המוסר בין אם מבזים אותו 
להישאר  האדם  חייב  אותו  מכבדים  או 

במידת האמצע.
משימה  שזו  חושבים  האדם  בני  רוב 
אך  תלויה  שהיא  למרות  אפשרית  בלתי 
ורק בתודעה שלנו בכל רגע, אם אני בעל 
בעל  אהיה  אני  דומיננטי  שמאלי  מוח 
ללמוד  עלי  ולכן  שיפוטית  יותר  נטייה 
לאהוב בלי שיפוט. אם אני בעל מוח ימני 
רגשיות  מסננות  שום  לי  ואין  דומיננטי 
לשפוט  ללמוד  עלי  למוטב  והן  לטוב  הן 
ולמדוד את רגשותיי וכל זאת בכדי שנזכה 

למידת הממוצע.
היות וכל צד נולד עם תוכנה שמפעילה 
אנו  לכן  רגשות  או  שיפוטיות  או  אצלו 
מזה,  זה  ללמוד  וחייבים  לזה  זה  זקוקים 
אותן  לך  יש  שלך,  החזקות  החכמות 
באם תרצה ובאם לא. לכן אין שום סיבה 
בכדי  לך  שחסר  מה  אבל  בהן  להתגאות 
ולכן  חבריך  אצל  נמצא  לתכלית  להגיע 
כתיב במעמד הר סיני שהתייצבו כל העם 
היו  שהם  למרות  אחד  בלב  אחד  כאיש 
חכמתו  שיבטו  לפי  אחד  כל  מחולקים 

ומעמדו.
משפחה  קהילה  על  מתבוננים  כאשר 
חברה ממעוף הציפור ככל שעולים גבוהה 
חסרת  אבל  יותר  רחבה  תמונה  מתקבלת 
כל  נראים  למטה  שיורדים  וככל  פרטים 
מאפשרת  לבדה  הזו  החכמה  ופרט.  פרט 
בתנאי  אך  יוצר שלם  לראות שהשוני  לנו 
החינוך  תכלית  מזמן  לא  עד  שהיה  אחד 

והוא מידות.
בהנחלת  לעסוק  צריך  החינוך  עיקר 

מידות ולא במדידת ידיעות.
כיום כידוע מערכות הבינה המלאכותית 
אנושי  מוח  כל  על  שלהן  ביכולת  עולות 
והתשובות שלהן לכל שאלה מהירות יותר 
מכל אנוש אם כן מה תפקידנו בזה העולם.
האנוש  בידי  נשאר  בלבד  אחד  דבר 
העולם  עליו  מריבה  בשעת  פיו  לבלום 
להתגבר  לאוהב,  אויב  להפוך  או  עומד, 
וזהו מה שאנו קוראים  על היצר וכדומה. 
הבירור האחרון, וכמו שיעקב אבינו ניבא 
לבניו שבסוף הדורות דבר אחד ינצח והוא 

אהבת חינם.
או  תגובות  לקבל  להמשיך  נשמח 
על  שנוכל  כל  לכם  לכתוב  וננסה  שאלות 
ורעות  שלום  ואחוה  אהבה  להשכין  מנת 

בין כולם אמן.
בברכה סתרי חיים
07-33-38-38-48
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"

"
לאישה

טיפים

תלונה  היא  בעיניים  גירוי 
על  מדווחת  שלעיתים  נפוצה 
עיניים  לרופאי  שחיינים  ידי 
מה  אז  ואופטומטריסטים. 
נגן  ואיך  לעשות  מומלץ 
בכתבה  שלנו,  העיניים  על 

שלפניכם.

בבריכה  הכימיקלים  איך 
משפיעים על העיניים?

מלחים  ותמיסות  כלור 
הבריכה  לחיטוי  משתמשים 
עם  יחד  חיידקים.  וקוטלים 
יכולים  אלו  כימיקלים  זאת 
שכבת  להרס  גם  לגרום 
מוגבר  ולאידוי  הדמעות, 
בדמעות.  המימי  הנוזל  של 

חסר  נשאר  העין  פני  ששטח  היא  התוצאה 
אחרים  כימיים  לחומרים  חשוף  והגנה,  סיכוך 

ולחיידקים במי הבריכה.
מזיקים  כימיקלים  מפני  העיניים  על  להגן  כדי 
השחייה,  בזמן  משקפת  להרכיב  יש  בבריכה 
בנוסף,  ביותר.  הטובה  ההגנה  את  שתספק 
בזמן  במים  העיניים  את  לשטוף  מומלץ 
הכלור  את  לסלק  כדי  שחייה  אחרי  המקלחת 
בנוסף,  והריסים.  העפעפיים  סביב  שנשאר 
 – סיסטיין  כגון  דמעות  בתחליפי  שימוש 
לסייע  עשוי  והרטבה,  לסיכוך  עיניים  טיפות 
מיידית  הקלה  ולספק  הדמעות  הרכב  בשחזור 

בסימפטומים של אי נוחות בעיניים.

הרכבת עדשות מגע בבריכה
רוחק  או  )מיופיה(  הראייה  מקוצר  שסובל  מי 
שימוש  להעדיף  עשוי  )היפרופיה(  הראייה 
האור  קרני  של  השבירה  לתיקון  מגע  בעדשות 
עדשות  שהרכבת  לדעת  חשוב  שחיה.  כדי  תוך 
מגע במהלך השחייה יכולה להיות מזיקה ביותר. 

עדשות המגע יכולות לשמש כמצע לכימיקלים 
ולהתיישבות  לצמיחה  וכמשטח  בבריכה, 
נוטות  גם  מגע  עדשות  בנוסף,  חיידקים.  של 
למים,  מתחת  יותר  רבה  במהירות  להתייבש 
מומלץ  לכן,  נוחות.  אי  לתחושות  לגרום  ובכך 
השחייה,  בזמן  מגע  עדשות  להרכיב  שלא 
מספר  בעלת  משקפת  של  ברכישה  ולהשקיע 

לתיקון הראייה.

מי הבריכה יכולים לגרום ליובש בעיניים
השכיחות  ההפרעות  אחת  היא  בעיניים  יובש 
האוכלוסייה,  בקרב  העיניים  בתחלואת  ביותר 
לייצר  יכולת  מהיעדר  כתוצאה  נגרמת  והיא 
הדמעות  ששכבת  או  מספקת,  בכמות  דמעות 
לא יציבה ומתאדה בקלות רבה מדי. הכימיקלים 
בבריכה יכולים להפריע ליציבות שכבת הדמעות, 
בכך  מהעין.  הדמעות  של  מוגבר  לאידוי  ולגרום 
והשחיין  לחות,  וחסרת  חשופה  העין  נשארת 
חש את חוסר הנוחות. גם במקרה זה משקפת 
ובנוסף  לכימיקלים.  החשיפה  בצמצום  תעזור 
בעיניים  מיובש  הסובלים  לשחיינים  מומלץ 

דמעות  בתחליפי  להשתמש 
המשקפת,  הרכבת  טרם 
שיעניק  מניעתי  כאמצעי 
של  נוספת  שכבה  לעיניהם 

הגנה.

שחייה לאחר ניתוחי עיניים
ניתוחי עיניים כיום הם הרבה 
מבעבר,  פולשניים  פחות 
מינימאלית  הרדמה  ודורשים 
חזרה  מבטיחים  שהם  תוך 
לאחר  לשגרה  מהירה 
החתך  זאת,  עם  הניתוח. 
פתח  מהווה  בניתוח  שנוצר 
החיצונית  מהסביבה  כניסה 
של  הפנימית  הסביבה  אל 
בתקופה  שבבריכה  לכימיקלים  חשיפה  העין. 
כאשר  הראשון(,  )בחודש  הניתוח  שלאחר 
וריפוי,  היסגרות  של  בתהליך  עדיין  החתכים 

יכולה לגרום נזק לעין. 
להיות  עלולה  בים  לשחייה  שגם  לזכור  כדאי 
השפעה על העין – אמנם אין בים כלור אך כמות 
זו  בסביבה  גם  כן  ועל  מאד  גבוהה  הינה  המלח 

חשוב להגן על העין.
מהרכבת  והימנעות  משקפת,  הרכבת  לסיכום, 
עדשות מגע, בזמן השחייה יכולה למזער ביותר 
את הסיכונים לעיניים. חשוב להיבדק אצל רופא 
אותו  ולשתף  האופטומטריסט,  או  העיניים 
עשיית  מרגיש.  שאתה  ובתסמינים  בחששות 
לך  יאפשרו  שלך,  בהרגלים  קטנים  שינויים 
בשחייה  הסיפוק  תחושת  את  ולחוש  להמשיך 

בבריכה למשך זמן רב בהווה ובעתיד.

ומנתח  רופא  ירון,  פינקלמן  *ד"ר 
במחלקת  הקטרקט  בתחום  בכיר 

עיניים במרכז הרפואי תל אביב

העסיסיים  העונה  פירות  אלינו  מגיעים  איתו  ויחד  כאן,  כבר  הקיץ 
סיבים  מינרלים,  ויטמינים,  מעט  לא  לנו  המעניקים  והמתוקים, 
האימונים  סטודיו  של  התזונאית  פארי  אלונה  גדול.  ועונג  תזונתיים 
למתיקות  ההתמכרות  "עם  כי  אומרת   BOOST הפונקציונליים
לב  לשים  וממליצה  דברים",  למספר  ערניים  להיות  יש  ולצבעוניות 

לכללים הבאים: 
וסיבים  מינרלים  ויטמינים,  בשלל  עשירים  הקיץ  פירות   .1
תזונתיים התורמים לבריאות - יחד עם זאת, הם מכילים לא מעט 
קלוריות וסוכר )גם אם הוא סוכר טבעי(, ולכן כדאי מאוד לשים לב 
לכמות הפירות הנצרכת ביום. פירות הקיץ כמו: אבטיח, מלון, ענבים 
ועוד הינם טריקים יותר מפירות אחרים, כיוון שקשה לספור ולשלוט 
בכמות הנאכלת. ניתן למדוד כוס קוביות של כל אחד מהפירות הללו, 
כמנת פרי אחת המכילה בסביבות 60 קלוריות. לעומת זאת, שזיף – 
שגם הוא פרי שמגיע אלינו הקיץ, מכיל בסביבות 20 קלוריות ליחידה 
פרי  כמנת  שזיפים   2 לאכול  ניתן  ולכן,  נמוך,  גליקמי  אינדקס  ובעל 

אחת. ההמלצה לאדם בריא היא צריכה של 2-3 מנות פרי ביום.
2. שייקים וסלטי פירות – בקיץ יש פיתוי רב לשתיית שייקי פירות 
מרעננים, ולתחושתנו גם בריאים. חישבו שוב, ואל תשכחו שחלקם 
וסוכר. לדוגמא, בשייק פירות על בסיס חלב  ממש לא דלי קלוריות 
אנו יכולים להגיע לכ-300 קלוריות, ולעבור את הכמות המומלצת של 
פירות ביום )בין 2-3(. כך גם בסלטי פירות, שבמקום לפזר על פני יום 
שלם את "הנשנוש המתוק", אנו מרכזים בארוחה אחת כמנת קינוח 
לרוב. רצוי לאכול את הפירות בשלמותם כמנות ביניים או בשילוב עם 

ארוחה, כך הם יהיו יותר משביעים ונוכל לשלוט בכמות שלהם.  

3. פרי יכול להוות תחליף לפינוקים מתוקים ולהשתלב בתפריט, 
ובוודאי עדיף על ממתיקים אחרים - ניתן לחלק את צריכת הכמות 
מאכל  צבעי  מכיל  אינו  טבעי,  הפרי  היום.  כל  פני  על  המומלצת 

וחומרים משמרים ועשיר בוויטמינים ובמינרלים.
4. יש לגוון בצריכת הפירות ביום על מנת להעניק לגוף ויטמינים 
שלו  הייחודיות  את  יש  פרי  לכל   - האפשר  ככל  רבים  ומינרלים 
פירות  ומינרלים.  ויטמינים  של  רב  מגוון  יש  מהפירות  אחד  ולכל 
מסייע  אשר  בליקופן  עשיר  אבטיח   ,C בויטמין  יותר  עשירים  הדר 
בהפחתת הסיכון לחלות במחלות לב, מלון עשיר בקרטנואידים אשר 
משמשים כנוגדי חמצון ועוד. לכן, רצוי לאכול 3 פירות שונים במהלך 

היום על מנת להינות מכל הטוב הזה.
5. הכי טוב פירות טריים – בפירות טריים ניתן למצוא מגוון גדול של 
ויטמינים ומינרלים. לפירות אופי רגיש והרבה תכונות מועילות שלו 
נהרסות בתהליכי עיבוד מסוימים כגון: בישול, אפיה, חימום. צריכת 
הפירות כאגסים אפויים ביין, פאי תפוחים, עוגת תפוזים ועוד, אינה 
דומה לצריכת פירות טריים והיתרונות הבריאותיים שמביאים איתם. 
6. אכילת פירות מרובה לא באה על חשבון שתיית מים בחודשי 
הקיץ – פירות הם בעלי תכולת מים גבוהה ועשויים להכיל 90% מים. 
בעל  אלא  מים,  שתיית  להחליף  אינו  בפירות  המצוי  המים  תפקיד 
תפקיד חשוב בסילוק החומרים הרעילים המצטברים בגופנו. בנוסף 

לצריכת הפירות עלינו לצרוך בממוצע 10 כוסות מים ביום.  

קיץ: רגע לפני שאתם קופצים 
לשחייה בבריכה

הקיץ הגיע ורבים מבלים את הזמן הפנוי בבריכה, שמהווה עבורם דרך מצוינת להתרעננות 
וכן ספורט מהנה לגילאים שונים • חשוב לדעת ששחייה במי הבריכה יכולה לגרום ליובש בעור 

ותופעות נוספות • ד"ר פינקלמן ירון, רופא ומנתח בכיר בתחום הקטרקט מסביר לנו כל מה 
שחשוב לדעת

טיפים לשילוב 
פירות הקיץ 
בצורה נבונה

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

תפוחי אדמה ממולאים בטונה 
מצרכים )6 מנות(:

• 6 תפוחי אדמה בינוניים, לא מקולפים 
• 3 כפות שמן 

• 3 כפות רוטב צ'ילי מתוק
• מלח 

• פלפל שחור גרוס
למילוי: 

• קופסת 'טונה עם לימון ופלפל חריף'
• 2 בצלים ירוקים קצוצים

• ביצה
• מלח

• פלפל שחור גרוס
אופן ההכנה: 

• מחממים תנור ל-200 מעלות 
כל  ועוטפים  האדמה  תפוחי  את  שוטפים   •

ונייר אלומיניום. מכניסים  אחד בנייר אפייה 
לתנור כ-45 דקות עד שהם רכים

מהתנור  האדמה  תפוחי  את  מוציאים   •
ופותחים את הניירות.

תפוחי  מתוכן  חלק  מרוקנים  כף  בעזרת   •
האדמה כך שייווצר מקום למילוי. 

• מועכים את תוכן תפוחי האדמה ומערבבים 
בקערה את חומרי המילוי עם תוכן התפודים
• מערבבים בקערית שמן, צ'ילי מתוק, מלח 

ופלפל
ומבחוץ  מבפנים  התפודים  את  מברישים   •

בתערובת התיבול 
• ממלאים את תפוחי האדמה במלית 

באדיבות: סטארקיסט

"
"



‹ מבחר קירות טיפוס ‹ קירות בולדר ‹ פינת כוח

מוזמנים להתקשר ולתאם איתנו את התאריך שמתאים לכם

מתחם קירות הטיפוס
                  ירושלים 

050-5200257 02-6482264

מנהלי קעמפים וקבוצות?

מבית מסעדת צנענימחפשים את האטרקציה הכי מלהיבה שיש?

יש חניה במקום)מתחת הגשר(למסעדת צנעני צמוד 



 לכל המוצרים לתוספותיש אפשרות

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

סמבוסק פיצה 
& 15

Xl מגש
&45 
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - הבשמים במקרא

אהלות, נטף, אהלים, נכאות, בשם, נרד, חלבנה, צרי, כופר, קידה, כרכום, קנה, לבונה, קנמון, לוט, קציעה

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תאמנדתאאנשתנאקשתא
נוירתהאסתטשאתיניג

ריתדלאתנגאפתנדרתא

תנגותגתרנתכנאהגצנ
תיתדתיתדגתראהגתתק

תאתנגלתתגנכנתלאצר

תתואכנגיטאוסחאיסנ

שסנאריאותבמשנענממ

הנקאנתלדלאנגהתשני

תנדנשתאגאתקנגבאתל

דתבתמנאנגניסנגדנה

יראלנותתהאתתאתנאא

תאנאחונתדתכופראנא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. רטוב,לח,בוצי. "בהו אלו אבנים ה___  המשוקעות בתהום שמהן יוצאין מים")חגיגה יב.(
)בלשוןיחיד,זכר(

6. משל לדברים קשים ועוקצניים ביותר.  "כמדקרות- _____" )משלי יב יח(
7. לקח בחוזקה,תפס בכוח. "מה הזאב הזה חוטף כך ___ שאול את המלוכה")בראשית רבה 

פרשה צט, פסקה ג(
9. נער עוזר לרועה-צאן.  "והשבתי ידי על ה___" )זכריה יג ז( )בלשון יחיד( )בכתיב מלא(

11. קיצור המילים: ועיין לעיל.
12. עודף במשקל של אחת מכפות המאזנים."כשהוא שוקל ב___  הוא שוקל או עין בעין הוא 

שוקל")כריתות ה.(
13. קיצור המילים: הגבהה וגלילה. )בהיפוך אותיות(

14. רוטב של מלח.  "ומי גרע ממלח  ו____"          )ברכות לו.( )בהיפוך אותיות(
16. נהי, בכי, יללה. "לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא- ___  בהם" )יחזקאל ז יא(
18. כשהוא ביחידות, באין איש עמו.  "____  לבין עצמו" )יבמות מז.( )בהיפוך אותיות(
20. חלמיש,אבן קשה מאוד. בתקופת המקרא התקינו מאבן זו סכינים ומכשירים חדים. 

"צפרה ___" )שמות ד כה(
21. היו רגילים לעשות, היה מנהגם. "מקום  ש___ לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות- 

עושין" )פסחים ד א(

1. בדיוק באמצע, בין שני הקצוות, לא לכאן ולא לכאן.    "___  ל____" )שקלים ז א(
2. שבירה, ריצוץ.  "חזיא לבהמתו על ידי  ___" )תוספות בבא בתרא יט:( )בכתיב 

חסר(
3. תחושו צורך גופני באכילה, תסבלו מחוסר מזון. "הנה עבדי יאכלו ואתם ___" 

)ישעיה סה יג( )בהיפוך אותיות(
4. לשד, שומן שבתוך העצמות.  "ו___  עצמותיו ישקה" )איוב כא כד(

5. אימרת – חכמים בגנותה של העצלות והרשלנות. "תחלת ____  שינה" )בראשית 
רבה פרשה יז, פסקה ה(

8. סעודת רעים,סעודה משותפת של חבורת ידידים. "ב__...במשתה של מריעות 
שעושין הנערים זה עם זה" )רש"י עבודה זרה יד.(

10. מחשבת-הבל,תוכנית-סרק.  "ו___  רוח" )קהלת ד טז(
15. מתנה, ביחוד מתנת מזונות.  "ושלחו ____  לאין נכון לו" )נחמיה ח י( )בלשון 

יחיד(
16. צמח בר בעל בצל ממשפחת השושניים, עלי העטיף של הפרח לבנים.  "____  

החלב" )שביעית ז א(
17. הטח ראשך בכותל!  אין לך בררה אלא לותר! בארמית: "רישיך  ו____" )חולין 

לט:(
19. באותו היום גופו.  "___  ביום" )ידים ד א(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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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'

במדבר

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:03
19:21
19:00

20:21
20:23
20:23

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

*4905
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

*4905
נרתמים למען עתיד ילדי ישראל!

קול דמי אחיך זועקים

28 שנה
רשת שובו קיימת

אלפים
מבוגרי שובו הינם

 שומרי תורה ומצוות

6,121 תלמידים
מתחנכים במוסדות

רשת שובו

חגגו בר מצווה 
בשנה האחרונה

נערים192  

מוסדות שובו ברחבי הארץ כוללים: 
גני ילדים, בתי ספר יסודיים, 

חטיבות ביניים, תיכונים 
וכוללי אברכים

מאות  בוגרים
ממשיכים ללמוד 

בישיבות הקדושות

ב-19 ערים ברחבי 
הארץ ישנם 

מוסדות של שובו

קרוב ל1,000  
עובדי הוראה ומנהלה

מועסקים בשובו

אלפי  ילדים
מחכים להצטרף למוסדות שובו
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