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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

"ביבי מריץ נגדי את רון קובי"
ליברמן מאשים: 

»פרטים בעמ' 17

דואגים היום 
לעתיד?

פורשים בקרוב?
פנסיונרים?

תורה וגדולה: האקזיט של הרב
רוני אוחיון, תלמיד חכם, מגיד שיעור ומחבר ספרי הלכה ב'חושן משפט', פיתח מוצר ששינה את עולם שידורי 

המדיה. כעת, החברה שהקים נמכרה תמורת 200 מיליון דולר • בראיון ראשון, מדבר אוחיון על הדרך לצמרת 
עולם ההייטק, על השילוב בין חיי תורה לעולם העסקים, ואיך הפך ברק אובמה למקדם המכירות שלו? • 

"החריצות, כושר הלמידה, והיכולות של האוכלוסייה החרדית - עולות עשרות מונים על עובד ממוצע" | עמ' 29

בלעדי

נמצאו ספרי התורה שנגנבו מ'אורחות תורה'
התפתחות במקרה שזעזע את 
עיר התורה: ארבעת ספרי התורה 
שנגנבו מבית הכנסת ברחוב רבי 
עקיבא - אותרו על ידי שוטרים 
בתוך דיר כבשים בכפר בשומרון. 
חמשה חשודים נעצרו | עמ' 10

ֵריֶכם: "שבת בני עליה" לבני הישיבות בעיר ַאְשׁ
במהלך השבת האחרונה התקיימו 

סדרי לימוד מיוחדים לבני 
הישיבות בהם חולק שי מהודר • 
רגעי התעלות בסעודה שלישית 

משותפת • וגם: 'זיץ' במוצאי 
שבת | עמ' 10

נעצרו צעירים הפורעים נעצרו, שורת צעדים דרמטיים להגברת הביטחון
שהתפרעו 
באלימות בבית 
המדרש דארג, 
בליל שבועות • 
צמרת המשטרה 
ונציגי הקהילות 
התכנסו בלשכת 
ראש העיר, וקיבלו 
החלטות מיידיות 
להגברת הביטחון 
בעיר • ויש כבר 
תוצאה עמ' 12 |

למשבצת 'עוין החרדים' במערכת הבחירות, הצטרף 
השבוע ראש עיריית טבריה רון קובי, שהודיע על הקמת 

מפלגה חדשה • בשיחה עם 'קו עיתונות', טוען יו"ר 
'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן: ראש הממשלה נתניהו 
עומד מאחורי קובי, במטרה לנגוס באלקטורט החילוני 

שלי • ואחרי שהצהיר כי יכפה ממשלת אחדות ללא 
חרדים, מתפתל ליברמן ומסביר: "לא אני התחלתי" 

| עו"ד אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה עמ' 26-27 | 
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פרויקט ׳הקומה העליונה׳
שכונת-העל של בני ברק

והפסטורלי  הגבוה  במיקום  שמעיה-הלוחמים,  ברחוב  היוקרה  בפרוייקט 
במרכז העיר, מול שמים פתוחים ונוף פנורמי, קמה לה שכונה חדשה ויוקרתית 

המציעה לך את דירת החלומות שלך, מעל כולם!

פארק ירוק 
צמוד

 מפרט טכני
 גבוה

נוף 
פנורמי

 גדלי דירות
לבחירה

שכנים
 איכותיים

 בניינים בגדלים
שונים
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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!
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תדיראן גאה להציג :
תדיראן   - המזגן הטוב ביותר שיצרנו.

 חסכוני יותר  שקט יותר  אמין יותר
ועכשיו עם 5 שנות אחריות מלאה*!

לדירת  פרטי  לצרכן  מיועד   ,TADIRAN SUPREME סדרת  על  חל  דין,  עפ"י  הראשונה  בשנה  אחריות  מתוכן   .30.6.19 ה-  עד  *בתוקף 
אחריות  גלוית  בשליחת  מותנה  החברה,  באתר  כמפורט  החברה  של  המורשים  הסחר  ואתרי  מהמשווקים  ברכישה  מותנה  מגורים, 
מינימאלית-100. כמות  בלבד,  להמחשה  התמונה  מראש,  להזמנה  בכפוף  הרכישה,  ממועד  ימים   30 בתוך  רכישה  חשבונית  בצירוף 

5

1-700-703-400
לייעוץ ומכירה:





 

)על פי נתוני נילסן, מגזר חרדי, נתח שוק כספי YTD אפריל(

הבחירה של האימהות!

המותג המוביל במגזר החרדי.

מנסיון 

מנסיון 
רק טיטולים!

את יודעת מה 
הטמפרטורה 

הנכונה 
באמבטיה
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עוזי ברק

מבית  לילה  באישון  נגנבו  שעבר  בשבוע 
עקיבא  רבי  ברחוב  תורה'  'אורחות  הכנסת 
וספרים  תורה,  ספרי  ארבעה  ברק,  בבני   79

נוספים הושלכו ארצה בביזיון נורא.
המתפללים  ראשוני  את  זעזע  המקרה 
שלישי,  ביום  שחרית  לתפילת  שהגיעו 
הפורעים  הקשים.  המראות  מול  שעמדו 
שהייתה  הקודש  ארון  של  הכספת  את  פרצו 
עשויה מפלדה, גנבו ספרי תורה שחלקם היו 
ארצה  השחיתו  הנביאים  ספרי  את  חדשים; 

וחיללו את המקום.
"ככל  כי  הכנסת  בית  גבאי  סבר  בתחילה 
על  מידע  לו  שהיה  במישהו  מדובר  הנראה 
התורה, משום שספר  ספרי  ועל  הכנסת  בית 
הושאר  שווי  לו  היה  לא  נגנב  שלא  אחד 
במקום, וכל שאר ספרי התורה נלקחו ובדרך 

כלל כשגונבים גונבים הכל".
אזולאי  ינון  ח"כ  העלה  בוקר  באותו 
המקרה  את  הכנסת  במליאת  היום  סדר  על 

המזעזע ואמר: "הבוקר קמנו, לבוקר מזעזע 
'אורחות  בביה"כ  תורה  ספרי  חילול  של 
תורה' בבני ברק. פורסם כי המשטרה חוקרת  
לא  שהמשטרה  שלנו  התקווה  המקרה.  את 
רק תחקור - אלא תגיע גם לתוצאות האמת. 
ולא כמו המקרה של שריפת ביה"כ בקריית 
יובל בירושלים שהמשטרה עדיין טרם הגיעה 

לחקר האמת".
למשטרת  קורה  "אני  אמר:  דבריו  בסיום 
ישראל לשים ידה על אותם פורעים ופושעים, 
של  ריח  ממנו  שנודף  דבר  בכל  שמזלזלים 
של  מקרה  כל  מגנים  אנו  וכמובן  קדושה. 
האלימות  מגזר.  מאיזה  משנה  ולא  אלימות 

חייבת להיפסק".
בעקבות המקרה המזעזע, הגיע רבה החדש 
להתפלל  רוזנבלט,  הגרש"צ  ברק,  בני  של 

ולחזק את המתפללים בתפילת שחרית.
למתפללים,  הפריצה  היוודע  עם  מיד 
משטרת  וחוקרי  המשטרה,  את  הזעיקו  הם 
'מרחב דן' החלו בחקירת האירוע עם מעבדת 
כמו  הגנבים.  את  לאתר  בכדי  פלילי  זיהוי 
ממצלמות  תיעוד  לקחו  החוקרים  כן 

האבטחה שמסביב בית הכנסת.
בצהריים,  ראשון  ביום  השבוע, 
בפעילות משולבת של שוטרי משטרת 
וחיילי  הגבול  משמר  לוחמי  ישראל, 
התורה  ספרי  ארבעת  אותרו  צה"ל, 

שנגנבו מבית הכנסת.
נוהלה  החקירה  כי  מסרה  המשטרה 
שימוש  כללה  והיא  באינטנסיביות, 
מתקדמות  ויכולות  סמויים  באמצעים 
ורגלי,   רכוב  מצוד  לאחר  שהביאו, 
בביצוע  חשודים   5 של  למעצרם 

המעשה.
חוקרי  הצליחו  החקירה,  התפתחות  עם 
ספרי  מיקום  אחר  להתחקות  המשטרה 
בלשי  הגיעו  קצר  זמן  ותוך  הגנובים  התורה 
לכפר  צה"ל  וחיילי  מג"ב  לוחמי  המשטרה, 
חיפוש  ובמהלך  השומרון  שבאזור  עקרבה 
שהוסלקו  התורה  ספרי   4 את  איתרו  במקום 
בדיר כבשים. כמו כן נתפס במקום גם רובה 

צייד, תחמושת ו- 55 כוורות זיקוקים.
החשודים, בשנות ה 20 לחייהם מירושלים, 
להארכת  והובאו  נעצרו  עקרבה,  וכפר  שכם 
כרגע  בת"א.  השלום  משפט  בבית  מעצרם 
ספרי התורה נמצאים בחזקת משטרת ישראל 

ויוחזרו לבית הכנסת בסיום החקירה.
מדוברות משטרת ישראל נמסר "אנו רואים 
בפעילות זו חשיבות רבה שכן מעבר לערכם 
הכספי של הספרים מדובר בערך דתי וסמלי 
בחומרה  רואה  ישראל  משטרת  מאוד.  גבוה 
ללא  דתית  חשיבות  בעל  ברכוש  פגיעה  כל 
יחד  המשטרה,  במדינה.  הדתות  בין  הבדל 
עם גופי הביטחון הנוספים תעשה הכל בכדי 

למצות עם העבריינים את הדין".

עוזי ברק

נמשכת תנופת העשייה והפעילות הברוכה 
הקודש  קהילות  עבור  ברק  בני  עיריית  של 
האחרונה  בשבת  בעיר:  הישיבות  ובני 
הישיבות"  בני  "איגוד  בשיתוף  התקיימה 
רוממות  שבת  הישיבות",  בני  ו"התאחדות 
הישיבות  בני  עבור  מיוחדת  והתעלות 
הגדולות והקטנות בקהילות השונות - "שבת 

בני עליה".
הבחורים  שבו  בהעלותך,  פרשת  בשבת 
שהתעלו  לאחר  הקדושות,  מהישיבות 
לחג  ועד  הקיץ  זמן  הימים מתחילת  במהלך 
שמוביל  העשייה  מתנופת  כחלק  השבועות. 
ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, במטרה 
וליצור  לקהילות  הישיבות  בני  את  לחבר 
חיבור של כלל קהילות הקודש בעיר למנגנון 
לרווחת  שירותים  מתן  למטרת  העירוני 
לקיים  הוא  הורה   - צרכיהם  לפי  הקהילות 

פעילות מיוחדת בקהילות עבור בני הישיבות 
תושבי העיר ששבים לביתם, על מנת שיוכלו 
בתורה  עלייה  להמשך  מרץ  תנופת  לקבל 

בהמשך זמן הקיץ.
לימוד  סדר  התקיים  הפעילות,  במסגרת 
כיבוד  עם  הצהריים  אחר  בשעות  מיוחד 
מהודר  שי  קיבל  משתתף  כשכל  ללומדים, 
מהעירייה. לאחר מכן קיימו סעודה שלישית 
בני  כל  בצוותא  מלכה  מלווה  סעודת  או 
רבני  עם  יחד  קהילה,  אותה  של  הישיבות 
דברים  שנשאו  נודעים  ומגידים  הקהילות 

זמן  בהמשך  והתעלות  לחיזוק  מרוממים 
הקיץ. בחלק מהקהילות בעיר אף קיימו 'זיץ' 
מנגנים  בעלי  עם  השבת  צאת  לאחר  מיוחד 

להמשך רוממות והתעלות.
רובינשטיין  הרב  העיר  ראש  בלשכת 
מדגישים כי הוא רואה חשיבות רבה בהמשך 
בעיר,  הקהילות  של  ופריחתן  שגשוגן 
הפעילות  והתמסדות  התרחבות  ובהמשך 
זו  במסגרת  כך  בעיר.  הישיבות  בני  למען 
מרובה  פעילות  החורף  במהלך  התקיימה 
בזמנים  הישיבות,  בני  עבור  ומגוונת 
בימי  כמו  לבתיהם.  הם  שבים  בהם  השונים 
בין  ובימי  הארוכים  שבת  בלילות  החנוכה, 
ענפה  פעילות  העירייה  קיימה  בהם  הזמנים 
הישיבות  בני  חיבור  של  מטרה  אותה  למען 
לזמנים  עבורם  מספק  מענה  ומתן  לקהילות 
ותנופה  כח  המשך  להם  שיעניק  אלו, 

להתעלות בתורה ויראת שמים.
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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

 מקים ת"ת 'תורת אמת' זצ"ל
ברוך דיין האמת: הרב מאיר הכהן מונק, מקים ומנהל 
לבוראה  נשמתו  את  השיב  ברק,  בבני  אמת  תורת  ת"ת 
הישועה'.  'מעייני  החולים  בבית  בלילה  חמישי  ביום 
הרב מונק ז"ל הקים וניהל במשך שנים רבות את תלמוד 
להקים  זכה  רבן.  בית  של  תינוקות  אלפי  וחינך  התורה 

דורות ישרים ומבורכים.
הלווייתו יצאה ביום שישי מביתו ברחוב רבי סעדיה 
הנביאה  דבורה  ברחוב  הת"ת  רחבת  דרך  ועברה  גאון, 
11, שם התקיימו הספדים ע"י רבנים ונציגי המשפחה. 

משם המשיכו בדרכו האחרונה אל בית החיים פוניבז'.

 אחיו של המגיד זצ"ל
הרב  לעולמו,  הלך  שבת  בערב  האמת:  דיין  ברוך 
 92 בן  כשהוא  גור,  חסידי  זצ"ל, מחשובי  מאיר שכטר 
לאחר  הקשה  הבשורה  את  קיבלה  משפחתו  בפטירתו. 
שרק בחודש אב האחרון נפטרו שניים מאחיו, היהלומן, 
והאח  איש',  ה'חזון  ממקורבי  ז"ל,  שכטר  טוביה  ר' 
השני, רבי סנדר ליפא שכטר ז"ל, שנפל מסולם בביתו, 

ברחוב אליהו הנביא בב"ב.
המפורסם  הדרשן  הוא  הנפטרים,  של  הנוסף  אחיהם 
שבעה  יושב  שכעת  לחיים,  ייבדל  שכטר  אריה  הרב 
הודיעה  לא  המשפחה  אחת.  בשנה  השלישית,  בפעם 
השבת,  צאת  לאחר  רק  אלא  נפטר  שאחיו  אריה  לרבי 

בכדי לא לבטל בשבת את דרשותיו.

 גדר אבנים מחצה פועל
וטופל  בינוני  באורח  נפצע  פועל  השבוע,  שני  ביום 
ע"י חובשים באיחוד הצלה סניף בני ברק ומד"א לאחר 
שגדר אבנים קרסה עליו תוך כדי עבודות בכביש ברחוב 

נחמיה בבני ברק.
יוני צדוק חובש איחוד הצלה שהעניק לו סיוע ראשוני 
מחבלות  סובל  כשהוא  פונה   40 כבן  הפצוע  כי  מסר 
עד  בינוני  במצב  העליון,  גופו  ובפלג  בראשו  ופציעות 
מד"א  של  נמרץ  טיפול  ניידת  ידי  על  פונה  והוא  קשה 
בתל  שיבא  החולים  בבית  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך 

השומר.

 שריפת האוטובוסים
כבאים  של  צוותים 
בפיקודו של רפי אלגבי 
פעלו  ברק  בני  מתחנת 
בשריפה  שישי  ביום 
ברחוב  אוטובוסים  של 
הסיבים בגב"ש. הודות 
לערנותם של התושבים, 
הצוותים הגיעו במהרה 

והשתלטו על השריפה מבלי שנגרם נזק לנפש.
להב ניר שלום דובר כבאות מחוז דן סיפר: "מדובר 
וגרם  ידועות  שטרם  מסיבות  לבעור  שהחל  באוטובוס 
הכיבוי  צוותי  נוספים.  לאוטובוסים  האש  להתפשטות 
השתלטו במהירות על הבעירה ומנעו נזק נוסף. ב"ה אין 

נפגעים באירוע".
שייכים  ונשרפו  במגרש  שחנו  מהאוטובוסים  חלק 
לחברת הסעות מבני ברק, המשטרה חוקרת האם מדובר 

בהצתה מכוונת.

 שת"פ: זק"א וגדוד 233
זק"א  מתנדבי 
השתתפו  אביב  תל 
גדוד  שקיים  בתרגיל 
חילוץ 233 של פיקוד 
 16 בבה"ד  העורף 
במסגרת  בצריפין. 
עירית  בין  השת"פ 

חרום  אגף  מנהל  ריכז  בגזרתה,  הפועל  לגדוד  חולון 
ובטחון דרור שלו את כל גורמי החירום הפועלים בגזרה 
ושת"פ  אחוד  חפ"ק  לתרגל  מנת  על  באימון  להשתתף 
תפילה  שכולנו  האסון  לזירת  שיגיעו  הגורמים  כל  בין 

שלא יהיה.
אדום,  דוד  מגן  ישראל,  משטרת  חלק  נטלו  בתרגיל 
התרגיל  תרחיש  אביב.  תל  וזק"א  חולון  חילוץ  יחידת 
היה ירי תלול מסלול והמתנדבים שנטלו בו חלק למדו 

על תהליכי ניהול הזירה ושת"פ בין ארגוני.

נמצאו ספרי התורה שנגנבו מ'אורחות תורה'

ֵריֶכם: "שבת בני עליה" לבני הישיבות בעיר ַאְשׁ

התפתחות במקרה שזעזע את עיר התורה: ארבעת ספרי התורה שנגנבו מבית הכנסת ברחוב רבי עקיבא - אותרו על ידי 
שוטרים בתוך דיר כבשים בכפר בשומרון. חמשה חשודים נעצרו

במהלך השבת האחרונה התקיימו סדרי לימוד מיוחדים לבני הישיבות בהם חולק שי מהודר • רגעי התעלות בסעודה 
שלישית משותפת • וגם: 'זיץ' במוצאי שבת

 ארון הקודש שנפרץ וספרי התורה שאותרו בכפר. 
צילומים: דוברות המשטרה ודוד קשת 

צילום: יולי ליבוביץ 



מחכים לכם במרכז רימונים, בני ברק
ימים שלישי ורביעי, ט״ו-ט״ז בסיון )18-19.6(

בין השעות 13:00-20:00

 מבחן הטעם הבינלאומי של פפסי מקס חוזר
 והפעם אל מול הקולה הנמכרת ביותר.

מי ינצח? אתם מחליטים!
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הפורעים נעצרו, שורת צעדים 
דרמטיים להגברת הביטחון

עוזי ברק

השי יחידת  עם  פעולה  בשיתוף  ־המשטרה 
ביניהם  חשודים,  חמישה  עצרו  העירוני  טור 
שני קטינים בחשד להתפרצות, גניבה ואלימות 
־שאירעו בליל שבועות, בבית המדרש של חסי

דות דארג ברחוב נפחא בבני ברק.
על פי החשד, פרצו החשודים לבית המדרש, 
גרמו נזק למקום וגנבו ציוד אשר שימש לכאורה 
חג  בליל  סמוכה  בישיבה  אחר  תקיפה  באירוע 
בתחנת  לחקירה  נעצרו  החשודים  השבועות. 

המשטרה והם שוחררו למעצר בית.
אך  מצולמים,  שהיו  במעשים  הודו  בחקירת 
־החשודים טענו כי הם הותקפו תחילה וכל הת
־קיפה שלהם הייתה רק התגוננות, על כן הם שו

חררו למעצר בית.

 נוקטים צעדים מידיים
בעקבות מקרי האלימות החמורים, כינס ראש 
בל חירום  דיון  רובינשטיין  אברהם  הרב  ־העיר 

השיטור  בכירי  המרחב;  מפקדי  עם  יחד  שכתו 
העירוני; ראשי ארגון השומרים; נציגי הקהילות 
במעלה  ראשונה  מטרה  מתוך  העירייה,  ובכירי 
להשיב את הסדר הציבורי, להחזיר את תחושת 
תופעה  כל  מראש  ולגדוע  לתושבים  הביטחון 

של אלימות עבריינית.
־כחלק משורת צעדים להגברת תחושת הביט

חון ושמירה על הסדר הציבורי, הורה ראש העיר 
־כצעד ראשון מקדם ביטחון, על עיבוי משמעו

תי של כוח השיטור העירוני, באמצעות תגבור 
ימות הש ורחב היקף בכל  סיורים רציף  ־מערך 

בוע ומעקב צמוד בלילות שבת בכל פינה ברחבי 
היזומה,  העירונית  לפעילות  כשבמקביל  העיר, 
תשתף העירייה באופן מלא תוך תיאום הדוק עם 
גורמי האכיפה המשטרתית, אשר מעשי ונדליזם 

והתפרעויות מסוג זה הינם כידוע בחוק, בתחום 
סמכותה של משטרת ישראל.

קציני המשטרה דיברו בפגישה בהרחבה על 
הפיקוח  את  יגבירו  לפיהם  המקיפות  התוכניות 
־והאכיפה בשבועות הקרובים על מנת שלא לא

או הפרת סדר. במהלך הדיון  כל אלימות  פשר 
העירוני  ולשיטור  למשטרה  העיר  ראש  החמיא 
מהיר  לאיתור  ארגון השומרים  עם  יחד  שפעלו 

של הנערים העבריינים והביאו למעצרם.
בסיום הפגישה אמר ראש העיר: "אני מחויב 
קיימנו  התושבים.  כלל  של  האישי  לביטחונם 
עם  הן  בנושא  ושוחחתי  מקצועיות  ישיבות 
בכירי  עם  והן  בוריה  מומו  מר  המרחב  מפקד 
־השיטור העירוני כשהדרישה היא ברורה - לע
־שות הכל על מנת להבטיח את שלוותם וביטחו

נם של תושבי העיר".
תיתכן  "לא  ואמר:  הוסיף  רובינשטיין  הרב 
־מציאות שכזו בעיר התורה והחסידות, בה אבר

כים וצעירים מוכים על ידי פורעים אלימים, או 
שפוגעים בקדוש והיקר לנו, בתחושה שאין דין 
ואין דיין. חייבים אכיפה משטרתית מוגברת מול 

כל ניסיון לערער את תחושת הביטחון בעיר".
לסיום סוכם עם כל הנוכחים על בניית מנגנון 
־מסודר של תיאום ושיתוף פעולה בין כלל הגו

פים, משטרה, שיטור עירוני וארגון המתנדבים 
החרדי במטרה להגביר את הסיורים ולהחזיר את 

תחושת הביטחון לתושבים.
־תוצאה ראשונה הורגשה בליל שבת האחרו

נה. דיווח שהגיע על נערי שוליים שניסו לחסום 
את הצומת ברחוב השומר, קיבל מענה מיידי על 
ידי הסייר העירוני שהזעיק את השיטור העירוני, 
שאנשיו מיהרו למנוע את ההתפרעות ועצרו את 

הנערים.

במלאת 40 שנה: מעלים את זכרו 
של גאב"ד נווה אחיעזר

עוזי ברק

במלאות ארבעים שנה להסתלקותו של הגאון 
צאצאיו  התכנסו  זצ"ל,  וייס  צבי  אברהם  רבי 
הועלה  בה  חסידית  להתוועדות  זכרו  ומוקירי 
אחיעזר,  נווה  גאב"ד  וייס,  הרב  הטהור.  זכרו 
היה מגדולי הרבנים ומורי ההוראה המובהקים 
בדור ההוראה  ממורי  כשרבים  הקודם,  ־בדור 

היתר  קיבלו  וממנו  המובהקים  תלמידיו  הם  נו 
להורות הוראה בישראל.

במרכז ההתוועדות החסידית עמדו דברי בנו, 
המשפיע הגה"צ רבי דוד מאיר וייס, בעל מחבר 
ספרי 'מדור לדור', אשר שמו נודע בשערים כפה 
־מפיק מרגליות, ואף מנחיל את תורת אביו הג

דול.

עבודת  אודות  בערגה  סיפר  המשפיע  הבן 
־קדשו של אביו זצוק"ל, שהיה דוגמה חייה ומו

חשית של רב מדורות קודמים. הגרד"מ אף מסר 
זכה בצ ־הליכות והלכות משמו של אביו אשר 

עירותו לשמש כדיין אצל כ"ק הרה"ק רבי יואל 
מסאטמאר זי"ע, ולהיות מרואי פני מלכא רבנן, 
גדולי ההוראה, לדלות מהם תורה ודעת ולחוות 
־מקרוב על תהלוכותיהם בקודש להעביר מתור

תם ופסקיהם לבני הדור האחרון.
ההתוועדות החסידית הסתיימה לאחר חצות 
סיפורי  לשמוע  זכו  המתאספים  כאשר  הלילה, 
מהמקורבים  להיות  זכה  אשר  מהמשפיע  הוד 
במחיצת מרן מהר"א מבעלזא זי"ע ואשר שימש 
כבעל תפילה במשך שנים רבות בימים הנוראים 

בביהמ"ד הגדול בבעלזא.

התוועדות חסידית סוחפת לזכר הגאון רבי אברהם צבי וייס זצ"ל, בראשות בנו המשפיע

נעצרו צעירים שהתפרעו באלימות בבית המדרש דארג, בליל שבועות • צמרת 
המשטרה ונציגי הקהילות התכנסו בלשכת ראש העיר, וקיבלו החלטות מיידיות 

להגברת הביטחון בעיר • ויש כבר תוצאה: בליל שבת נמנע וונדליזם

 מונעים את ההתפרעות בליל שבת האחרונה, צולם על ידי נכרי

ראה"ע בלשכתו עם בכירי המשטרה והעירייה

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:
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במבחר
רון בקבלה לעבודה!
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תואר ראשון
בסיעוד



הפעילות תיערך ברחבי הארץ בין התאריכים: 23.06-04.07
digitalbanking.co.il פרטים מלאים והרשמה באתר

או בטלפון 03-6178371

בכמה צעדים פשוטים תיהנו
משירות מתקדם ונגיש גם בבנקאות

אזרחים ותיקים, אתם מוזמנים לסדרת הרצאות ברחבי הארץ על בנקאות דיגיטלית! 
בואו לעשות את הצעד הראשון וללמוד איך מקבלים מידע על חשבון הבנק שלכם,

איך משתמשים באתר המאובטח של הבנק, באפליקציה ובמכשירים האוטומטיים. 

לשירות מתקדם
אין גיל

המערכת הבנקאית ואיגוד הבנקים, ביוזמת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל



ט"ז סיוון תשע"ט 19/6/19ט"ז סיוון תשע"ט 141419/6/19 בני ברק

כנגד שני 'מוישי' דיברה בני ברק

בשעת רעווא דרעווין: 
האברכים סיימו את הש"ס

מאת: עוזי ברק

השקת  לציון  ב'אחיה'  התקיים  מרשים  כנס 
בכנס  תורה.  בתלמודי  ההתערבות  תוכניות 
השתתפו מנהלים ואישי ציבור ובמהלכו נשאו 

המנהלים דברים נרגשים.
פתח  נדבורנא  ת"ת  מנהל  גלבשטיין,  הרב 
בתיאור מרטיט על מוישי, ילד טוב, שהתפתח 
הגמרא  ללימודי  שהגיע  עד  מיטבית,  בצורה 
ושם התחילו החריקות. הוא לא הצליח להבין 
הייתה  לירידה  הדרך  ומשם  הגמרא  דברי  את 
מוישי  לעומתו  העצוב.  לסוף  עד   - תלולה 
כהונת  בזמן  ברק  בבני  להיוולד  שזכה  אחר, 
 - העירייה  בראשות  רובינשטיין  אברהם  הרב 
שהפעילה את התוכנית בניווטו של הרב שמעון 
קשש והמלאכים של אחיה ליוו אותו - הסבירו 

להבין  כלים  לו  ונתנו 
במסגרת  הגמרא  את 
תוכנית ההתערבות וכך 
וללמוד,  להבין  הצליח 

עד לסוף הטוב.
התרגשו  הנוכחים 
החי  מהתיאור 
עד  והבינו  והאותנטי 
תרומתה  את  מאד 
התוכנית  של  המכרעת 

לעתיד ילדי ישראל.
מרדכי  רבי  הגאון 
שכונת  רב  אדלשטיין, 
דברי  נשא  יוסף  נאות 
את  ושיבח  ברכה, 

העוסקים במלאכה. הרב אברהם גומבו, מנהל 
התועלות  את  והדגיש  דברים  נשא  'אחיה' 
וההשלכות  התלמידים  בין  פערים  במניעת 

המהותיות לדורות הבאים.
הרב יצחק לוין, מנכ"ל אחיה, הודה לעירייה 
המקום  את  לנו  שנותנים  הת"תים  ולמנהלי 
והאפשרות לעזור לילדים, הוא העלה על נס את 
הפעילות הברוכה של ראש העיר והרב שמעון 
קשש, אשר מוביל את התוכניות המשמעותיות 

ועשה מהפך בתוכניות ההתערבות בעיר.
ציין  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר,  ראש 
הפעילויות  על  מכבר  זה  שמע  כבר  שהוא 
נוכח  להיות  שמח  והוא  אחיה,  של  הכבירות 
הבטיח  הוא  שכזה.  ומכונן  חשוב  במעמד 
חינוכיים  פרויקטים  לימין  לעמוד  להמשיך 

בעיר.

מאת: עוזי ברק

"חניכי  קהילת  אברכי  התכנסו  גיל  ברגשי 
עדת  מבני  הרצוג"  קרית   - טייב  חי  הישיבות 
תימן המעטירה, לחגוג את מעמד סיום הש"ס 
ע"י אברכי הקהילה שקיבלו  שנלמד בהתמדה 
על עצמם ביום שמחת תורה לסיים את לימוד 

הש"ס עד יום קבלת התורה - חג השבועות.
בשבת  נערכה  הש"ס  סיום  סעודת 
דרעוין,  רעוא  בעת  בהעלותך  פרשת  האחרונה 
הקהילה  אברכי  השמחה,  חתני  בהשתתפות 
שולחנות  סביב  הסבו  אשר  משפחותיהם  ובני 
הרחב  הציבור  בהשתתפות  המלך  כיד  ערוכים 

לכבוד גומרה של תורה.
כיבדו  המעמד  את 
בנוכחותם רבני וראשי 
ובראשם  הקהילה 
של  דאתרא  המרא 
הרצוג  קרית  שכונת 
הגאון רבי יהודה אריה 
נשא  אשר  שוורץ, 
המרכזי  המשא  את 
גודל  את  והדגיש 
סיום  מעמד  חשיבות 
בגיבוש  הש"ס  לימוד 

כלל בני הקהילה.
הזכיר  בדבריו 
מרכזיות  נקודות  שתי 
האברכים:  לציבור 
תלמיד  של  המהות 

חכם שלא מסיח דעתו מלימוד התורה וזאת על 
ידי הלימוד בעיון את סוגיות הש"ס, וגם, שכל 
לו  ושיהיה  תורה  דעת  עליו  לקבל  צריך  יהודי 
רב שידריכהו הן ברוחניות והן בענייני דעלמא.

צעירי  הילדים  מקהלת  הנעימו  המעמד  את 
הצאן מילדי הקהילה בשירי רגש ושירי נשמה 
ישראל  והרב  לוי  אפרים  הרב  של  בניצוחם 

צדוק.
ראש  ידי  על  הקהילה  לבני  חולק  לסיום 
שעאר,  הראל  הרב  הקהילה  ומייסד  החבורה 
חבורות  עשרות  ובו  ביכורים"  "מנחת  קונטרס 
הש"ס  מסכתות  כל  על  הלכתיים  ומאמרים 
והיה  הקהילה  אברכי  ע"י  רב  בעמל  שחוברו 
חכמים  תלמידי  רבנים  של  עיניהם  למראה 

שנתנו את ברכתם ליוזמה ברוכה זו.

בשיח חינוכי מרתק, תוארו ההבדלים בין ילד שהתקשה בלימוד ולא זכה 
לתמיכה, לבין ילד שזוכה למעטפת מקצועית • הדברים נאמרו בכנס 

'אחיה' להשקת תכנית ההתערבות בת"תים

אברכי קהילת 'חניכי הישיבות חי טייב – עדת תימן' מקריית הרצוג, 
סיימו את הש"ס אותו זכו ללמוד משמחת תורה ועד חג השבועות

 הגר"מ אדלשטיין בדברי ברכה בכנס 

 המשתתפים הנרגשים, צולם במוצאי שבת 

לתאום: 050-8806545

תפריט קיץ מרענן
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה נמל תל אביב
מזמין אתכם להנות ממגוון ארוחות עשיר 

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

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

להזמנת אירועים: צחי 050-8806545

אולם אירועים בוטיק 
עד 120 איש

חדש בקפה קפה נמל תל אביב!

new

בכשרות מהודרת!

בכשרות 
מהודרת!

חגיגת דגים 
בקפה קפה!

ארוחה מטריפה בטעמה, הכוללת:

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

ובנוסף:
4 סוגי מטבלים + לחם הבית

תוספות לבחירה - צ׳יפס או קוביות תפו״א

 וכל זה רק ב - 69 ₪

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

רק 79 שח!

חדש ובלעדי!



ב"ה

למרגלות הכרמל בכפר סיטרין, שוכנת ישיבה המשלבת לימוד תורה 
ויראת שמים עם השתלמות במקצועות ברמה גבוהה. 

צוות חינוכי מסור, תנאי הפנימיה המעולים, והאווירה הרגועה הפכו את 
הישיבה בכפר סיטרין למקום שמעצב את עתידם הרוחני והמקצועי 

של התלמידים.

ת אור אבנר כפר סיטרין
דו

וס
מ
  
  

  מתיבתא   ישיבה קטנה

ישיבה גדולה

אור אבנר - כפר סיטרין

sitrin.co.il | 04-9902990   !התקשר עכשיו

לומדים 
בהנאה
בונים 
עתיד

 לימודי 
תעודה ובגרות

מגמה 
טכנולוגית

חוגים 
ופנאי

הסעות מכל 
רחבי הארץ



בני ברק טז' סיוון תשע"ט 121619/6/19

אברך בני ברקי שוחרר מהכלא הפולני
תושב העיר שנמק בכלא הפולני מזה שנתיים על לא עוול בכפו, שוחרר בהתגייסות רבנים ותחת לחץ בינלאומי • עוה"ד שטיפל בפרשה מתאר 

את התחבולות שנקטה הפרקליטות ואת רגעי האימה כשרכב נצמד אליו ואל האסיר המשוחרר, בניסיון של הרגע האחרון להשיבו למעצר

פיטורי  כמו  המשפטית,  במערכת  משמעותיים 
שופטים ופרקליטים".

בערבות  לשחרר  המשפט  בית  הסכים  לאחרונה, 
סכום  ביהמ"ש,  בקופת  שיופקד  בתנאי  העציר,  את 
גבוה במיוחד, וזאת תוך תקופה קצרה ביותר. בשלב 
זה נכנסה לתמונה ארגון קופת העיר מבני ברק, אשר 
לצורך  ובארה"ב  בישראל  תקשורתי  קמפיין  ניהלה 
גיוס דמי הערבות. המקרה המיוחד נגע כנראה מאוד 
ללב הציבור, ואכן הסכום גויס במהירות. ציבין: "מה 
שהציבור לא ידע הוא כי מדובר באדם עם עקרונות 
מוסריים מיוחדים, בין היתר, הפרקליטות הציעה לו 
אשר  דברים  ויאמר  פעולה  שישתף  בתנאי  קל  עונש 
למי  בקשר  גם  למצפונו,  ובניגוד  לו  ידועים  אינם 

שאינם יהודים, והוא סרב לכך בתוקף".

דרמה בשערי הכלא

ובידיו  לפולין  ציבין  עו"ד  טס  האחרון,  ד'  ביום 
ייפוי כח המסמיך אותו לטפל בכל ההליכים הקשורים 
לשחרור בערבות, ואכן לאחר דיון לא קצר בביהמ"ש, 
חתם השופט על צו שחרור בערבות. בשלב זה, טוען 
ציבין, נקטה הפרקליטות בטריק משפטי מלוכלך, לא 

הוגן בקיצוניות.
עקרונית  החלטה  ניתנה  כאשר  כשבועיים,  לפני 
להגיש בקשת  הפרקליטות  מיהרה  בערבות,  לשחרר 
עיכוב ביצוע. היא נחלה כישלון צורב. ביהמ"ש דחה 
הבקשה. עקב כך, ניסתה הפרקליטות ברגע האחרון 
הוא  בפועל  שקרה  מה  מהכלא,  היציאה  את  למנוע 
שכאשר הגיע ציבין לשער הכלא לקבל את פניו של 
העציר המשתחרר, הוא נתקל לדבריו במחזה מזעזע 

ומבעית.
מכונית אזרחית נצמדה לשער היציאה של הכלא, 
תוך  אזרחית.  בלבוש  מזוינים  שוטרים  שני  ולידה 
לחופש  ביותר  ספורים  צעדים  פוסע  שהעציר  כדי 
מחוץ לשער הכלא, נגשו אליו השוטרים, תוך שהם 
נוקשה,  ובטון  אליו,  צמודים  כשהם  אותו,  מאלצים 
קולני  מאבק  התפתח  זה  בשלב  למכונית.  להיכנס 
מלווה בתנועות גוף בין ציבין לשוטרים, אשר ביקש 
הסברים, שלא ידע, מי הם ומה מעשיהם, וניסה לעכב 
נסיעתם, תוך שהוא מצמיד את מכשיר הטלפון לפיו 
של אחד השוטרים, הנהג במכונית ודרש ממנו, כמעט 

בכח, לומר לעוה"ד הפולני מי הם.
בשלב זה, זינק השוטר החוצה מהמכונית, הדף את 
ציבין, תוך כדי כך שהוא שולף אקדח מולו, מכוון, 
קרוב לגופו. ברגע של כעס ותוך כדי סערה, הצליח 
את  לעצור  הגיעו  מי  בשם  מידע  ממנו  לחלץ  ציבין 

הלקוח.
מתברר שהפרקליטות ניסתה לגרום שהעצור ייעצר 
בשל  לעוצרו  ההגירה  ממחלקת  שביקשה  בכך  שוב 
"שהייה בלתי חוקית". לאחר מספר שעות של דיונים 
במחלקת ההגירה, ולאחר שהועלו טענות נגד חוקיות 
ההליך, הוחלט לשחררו. ציבין טוען כי הפרקליטות 
לכללים  בניגוד  הוגן,  לא  חוקי,  שאינו  בצעד  נקטה 
בהליך  לב  בתום  שלא  שימוש  תוך  ולתקדימים, 
מנהלי לא רלוונטי, וכי בקרוב יגיש תלונה לגורמים 
המתאימים בפולין על תקיפה והתנהגות אלימה של 

שוטר מחלקת ההגירה, כלפיו.
עו"ד ציבין מדגיש כי "ללא הסיוע של קופת העיר 
ופעילה  מהירה  מאומצת,  בהשתתפות  הצדקה  וקרן 
יעקב  הרבנים,  ושל  שפרן  מנדל  הרב  הדיין  של 
 - וחיים אליעזר אלתר מביתר  יעקובוביץ מבני ברק 
שחרורו של האברך לא היה מתאפשר, הוא היה ללא 
ספק נשאר לבלות בכלא עוד זמן רב ובתנאים קשים".

הרב  של  והמאמצים  הסיוע  ללא  "כי  הוסיף,  עוד 
סטמבלר, היה קשה לו לשרוד בכלא. הרב סטמבלר 
אשר סיפק לעציר לא רק אוכל כשר ותמיכה רוחנית, 
תנאי  להיטיב  מקומיים  קשרים  באמצעות  הצליח 
שירותו בכלא. כמו כן, אי אפשר גם להגזים בעזרה 
הרצופה של ארגון א' )ALEF( באמצעות הרב צבי 
וליפא בויארסקי מארצות הברית, במשמעות המאוד 

רחבה לאסיר ולמשפחתו".

עוזי ברק

כמעט הבלתי יאמן אירע בוורשה שבפולין. 
אברך מבני ברק שוחרר בערבות ממעצר, לאחר 
שהיה בכלא תקופה של למעלה משנתיים וחצי 
כלכלית,  בפרשה  למעורבות  חשדות  בשל 
ניסתה  האחרון  ברגע  אליו.  קשורה  שאינה 

הפרקליטות לגרום לאברך שייעצר שוב כשהוא 
שהוא  אחרת  בטענה  לכלא,  ומחוץ  משוחרר 
שוהה בלתי חוקי. עורך דינו מרדכי ציבין אשר 

מנע זאת, אומר כי מדובר בנס ממש.
עציר  לפיו  בפולין,  נדיר,  במקרה  מדובר 
גזר  שניתן  טרם  ארוכה,  כך  כל  תקופה  שוהה 
דינו. לדברי עו"ד ציבין "הנוהל החוקי הקבוע 

בפולין הוא כי עציר לא ישב בכלא תקופה של 
אבל  הדין,  גזר  מתן  לפני  וחצי  משנה  למעלה 
לפרשה  מתייחסת  בפולין  הפרקליטות  כרגע 
והדבר   )Test Case( דגל  כמקרה  המסוימת 
אשר  הפוליטיים  מהשינויים  בעיקר  נובע 
גורמים  התחזקות  בשל  בפולין,  התחוללו 
לשינויים  הובילה  אשר  קיצוניים  ימניים 

    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
לבירור הסניף הקרוב לביתכם:

תשלומים
36 התחזית לעונה הקרובה:

בשיא החשמל והמיזוג!
תדיראן

המזגנים של תדיראן טובים יותר, 
ואצלנו תקבלו אותם במחיר הטוב ביותר

וגם ב-36 תשלומים!

מילה של שיא:

ח.
ל.

ט.
* 

נון
תק

ף ל
פו

בכ
* 

שיא החשמל והמיזוג
מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

ומקבלים
המשתתפים במבצע

קונים ממגוון מוצרי החשמל

תווי שי בשווי 700 ש"ח!

המחירים הכי נמוכים והמבצעים הכי שווים על כל מוצרי החשמל!

עו"ד מרדכי ציבין

נס הצלה:



לפרטים וליצירת קשר - קפיטל:  | 055-6871681 | 073-7500946
/http://capitalfs.co :אתר | simaf.capital@gmail.com

חברת קפיטל בהנהלת הגב’ ענת קלדרון המלווה את מיטב החברות והארגונים בישראל תלווה 
גם אתכם בכל הסוגיות הפנסיוניות והפיננסיות ובכל היבטי הפרישה.

אנחנו מבצעים:

בדיקה מקיפה לתיק ובחינת המוצרים הפנסיונים למקסום הצבירה לגיל פרישה.
מקסום הטבות המס הקשורות במענק הפרישה והקצבה שאחריה.

מימוש פטור על פיצויים/רציפות מעבידים/קצבה.
ליווי אישי הלכה למעשה לרבות הכנת קיט לפקיד שומה והמלצות משיכת קצבאות /הון.

הבנת תהליך הפרישה על כל מרכיביו.

זכרו !!!
חשוב להתייעץ עם מומחה פרישה לפני כל סיום העסקה!

תכנון נכון יכול לחסוך מאות אלפי שקלים.
חשוב לתכנן מראש חודשים/שנים את פרישתכם.

משלמים דמי ניהול גבוהים? - ניתן לבדוק ולהוזיל.
שילמתם מס על מענק פרישה? משלמים מס על קצבת הפרישה? 

ניתן לקבע פטור ולקבל החזר עד 6 שנים.

קבוצת קפיטל מלווה את לקוחותיה בניהול הכסף הפנוי ומאפשרת מגוון פתרונות חיסכון 
והשקעהבכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בארץ.

האם אנו עושים מספיק בשביל רגע הפרישה?

יודעים כמה פנסיה תהיה לכם בגיל הפרישה?

דואגים היום לעתיד??
עומדים לפרוש בקרוב? פנסיונרים?

הגיע הזמן לדאוג
לדברים החשובים באמת!

רח' שמשון 5 פתח תקווה בנין A קומה 3 )ליד בלינסון(
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הסרת הלוט: הממשלה השיקה 
את "רמת טראמפ" 

אוריאל צייטלין

ביום ראשון הצפינה ממשלת ישראל לגולן, 
לטקס קריאת יישוב על שמו של נשיא ארה"ב 
דונלד טראמפ, מחווה על ההכרה האמריקאית 
בריבונות הישראלית בגולן והוקרה על עמידתו 
השתתפו  החגיגי  בטקס  ישראל.  לצד  האיתנה 
ושגריר  שרים  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
היו  התמונות  פרידמן.  דיוויד  בישראל  ארה"ב 
עד  הדרך  אך  נלהבות,  היו  התגובות  חגיגיות, 

הקמת "רמת טראמפ" בפועל - עדיין רחוקה.
בפתח ישיבת הממשלה בגולן אמר נתניהו: 
לעשות  הולכים  אנחנו  היסטורי.  ביום  "אנחנו 
שני דברים – להקים יישוב חדש ברמת הגולן, 
דבר שלא נעשה כבר שנים רבות. זהו אקט של 
הדבר  במעלה.  ראשון  ציונות  ושל  התיישבות 
מאוד  גדול  ידיד  ידידנו,  את  לכבד  הוא  השני 
של מדינת ישראל – את הנשיא דונלד טראמפ, 
ברמת  ישראל  של  בריבונות  לאחרונה  שהכיר 
הגולן. הוא המנהיג הבינלאומי הראשון שעשה 
־זאת, הוא קרע את המסכה מעל כל מסך הצבי

עות הזה, שלא מכיר במובן מאליו".
כשהעביר  אמר  בגין  "מנחם  הוסיף:  נתניהו 
את חוק הגולן, שלפעמים גם את המובן מאליו 
־צריך להגיד, והנשיא טראמפ עשה זאת גם במ

קרה הזה. הוא עשה זאת גם במקרה הזה, וגם 
מהס ביציאה  לירושלים,  השגרירות  ־בהעברת 

כם הגרעין עם איראן, והוא עושה זאת גם כרגע 
־בעמידה איתנה מול התוקפנות של איראן במפ

רץ עומאן ובמפרץ הפרסי ובאזור בכלל. אנחנו 
גאים על כך שיש לנו את ההזדמנות גם להקים 

את היישוב, וגם לתת כבוד לידיד גדול".
שגריר ארה"ב בישראל, דיויד פרידמן, אמר: 
הכ את  לי  שנתן  הממשלה  לראש  מודה  ־"אני 

בוד להיות כאן. תודה שערכת את הישיבה כאן, 
־ותודה על המחווה הנדיבה שישראל ואתה מע

ניקים לנשיא – הוא הרוויח את זה ביושר, אך 
־זה גם מוערך מאוד. אנחנו מחכים להמשיך לע
־בוד איתך ועם ממשלת ישראל ולפתח את החו

ניתן  לא  שאותו  הקשר  ואת  השותפות  של  זק 
בין המדינות. אנחנו מאמינים שהקשר  לשבור 
החיוני והקריטי הזה ימשיך לגדול עם השנים".
שהת היישוב  שלט  של  הלוט  הסרת  ־בטקס 

חגיגי  רגע  "זה  נתניהו אמר:  מכן,  לאחר  קיים 
שייזכר לדורות כציון דרך בתולדות רמת הגולן. 
אחרי שנים רבות שבהן לא הוקם יישוב, אנחנו 
לקרקע של  עלייתו  לקראת  צעד חשוב  עושים 
היישוב, שנושא בגאון את שמו של ידיד גדול 
טראמפ.  דונלד   – שלי  גדול  וידיד  ישראל  של 
־הגולן היה ויהיה חלק בלתי נפרד מארצנו, הגו

לן הוא ישראלי וחשוב לחדד את הנקודה הזו 
־שוב ושוב. "התלבטנו אם זה יהיה 'מגדל טרא

מפ' או 'רמת טראמפ'", הוסיף נתניהו בהומור. 
"טראמפ קרע את השמיכה מעל מסך הצביעות. 
־הוא עשה זאת גם בירושלים, גם בהסכם הגר

עין עם איראן וגם בעמידה מול איראן במפרץ. 

אם לא היינו פה, מיליציות של איראן היו פה. 
־נמשיך לפעול נגד התבססות איראן בגבול, וב

סוריה בכלל".
דונלד טראמפ התייחס  נשיא ארצות הברית 
שמו  על  החדש  היישוב  להקמת  הטקס  לאחר 
הט בחשבון  וכתב  טראמפ"  "רמת   – ־בגולן 

נתניהו  ראש הממשלה  לך  "תודה  שלו:  וויטר 
הגדול".  הכבוד  על  ישראל  למדינת  ותודה 
לציוץ של שגריר ארצות הב ־טראמפ התייחס 

"יום  כתב:  בו  פרידמן,  דייוויד  בישראל  רית 
היה  ולי  נתניהו  הממשלה  לראש  בגולן.  גדול 
לראשונה   – 'רמת טראמפ'  על  להכריז  הכבוד 
נשיא  לכבוד  יישוב  של  שם  ישראל  הקדישה 
הולדת  יום   .)1949( טרומן  הארי  מאז  מכהן 

שמח, אדוני הנשיא".

 ומה קורה בשטח?

ניתן כל אישור  מלבד העובדה שעד כה לא 
רשמי להקמת היישוב ומדובר למעשה בשטח 
מתושבי  חלק   - לבנייה  כלל  עומד  לא  שכרגע 
האזור היו פחות שבעי רצון מהחגיגות, כאשר 
־לטענתם, ישראל לא ממש משקיע באזור הגו

לן, גם מבחינת הנראות וגם מבחינת תעסוקה. 
"היום היחיד שזה מעסיק אותם זה ביום שיש 
חנפ ומלא  משמעות  חסר  פוליטי  'אירוע  ־בו 

נות'", אומר תושב מקומי.
 ,13 ערוץ  של  הכלכלי  הכתב  חודרוב,  מתן 
הממשלה  של  ההצלחה  "זו  זה:  בהקשר  אמר 
־שקובעת את סדר היום הציבורי שעוסקת בנו

שא שאין לו השלכות מעשיות במקום בגירעון 
שלפי נתוני משרד האוצר מתקרב ל-4 אחוזים 

והעלאות מיסים".
ממשלת  כי  מהטוענים  גם  הגיעה  הביקורת 
להעביר  חוקית  מסוגלת  לא  הנוכחית,  המעבר 
מהלך של הקמת יישוב, מה שממחיש לטענתם 

כי מדובר בתעלול יח"צני.
להקים  הממשלה  שהחלטת  לציין  "חושב 
את היישוב היא כמעט חסרת משמעות. מדובר 
המדויקת  ההגדרה  ולכן  בלבד  מעבר  ממשלת 
הקמת  לפני  האזור  של  ההקמה  בחינת  היא 
היישוב", כתב חודורוב והוסיף: "כפי שאנחנו 
מהתושבים  חלק  של  הסתייגות  יש  לב  שמים 
למכור  מאוד  קשה  החדש.  היישוב  להקמת 
בקצרין  האוזן,  לסדר  כדי  הגולן.  ברמת  נדל"ן 
רק  נעשו  השנה  ובכל  אדם  בני  כ-7,000  חיים 
מ'חדשות  כשהתקשרנו  נדל"ן.  עסקאות   25
אנשים  בגולן  דירה  רכישת  על  לשאול   '13
לרכוש  מעוניינים  באמת  שאנחנו  האמינו  לא 

נדל"ן, צחקו וטענו שמדובר במתיחה".
ואם היה חסר עוד משהו לקלקל את האווירה 
תקלה  בדמות  הגיע  הוא  המשמח,  באירוע 
על  בדרך.  מביכה 
של  הדיווח  פי 
מיכאל  'כאן'  כתב 
־שמש, המסוק שא

להוביל  היה  מור 
חזור  השרים  את 
מהצפון, התקלקל, 
נאלצו  והשרים 
ברכבים.  לחזור 
מהשרים  חלק 
כעסם  את  ביטאו 
ורטנו על ש"גררו" 
בת לאירוע  ־אותם 
נאים לא טובים...

ממשלת ישראל התכנסה בגולן וקיימה 'טקס הסרת הלוט' מיישוב שיוקם על שם 
נשיא ארה"ב • הדרך להקמת היישוב בפועל ארוכה; חלק מהתושבים זועמים; וגם 

השרים קיטרו כשהמסוק התקלקל בדרך חזור

 צילום: קובי גדעון, לע"מ 
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

לפרטים נוספים: 072-259-2845

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

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

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

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

 נשוי ובעל משפחה
 מרצה ומלווה בתחום הנוער המתבגר    

   בציבור החרדי דתי
 מוביל תוכניות וכלים לאתגרים

   עם הנוער המתמודד 

יחיאל רוטרמן

המכינות לגברים מתחילות!

הבוגרים שלנו, סיפור הצלחה.

 תואר ראשון .L.L.B במשפטים
 תואר ראשון .B.A במנהל עסקים במגוון התמחויות: 

     נדל"ן ותשתיות, חשבונאות )ראית חשבון(, מימון ושוק ההון,
    שיווק ופרסום, משאבי אנוש

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

בוא ללמוד לתואר אקדמי במגוון מקצועות מבוקשים:





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

קיץ לוהט 
באקסוס

מכנסיים עודפים

2 ב- 
₪ 100 

2 ב- 
₪ 140 

2 ב- 
₪ 100 

2 ב- 
₪ 110 

2 ב- 
₪ 140 

נעלי רוקפורט החל מ- 299 ₪

2 ב- 
₪ 100 ₪ 20 ₪ 15 ₪ 189 ₪ 149 

חולצות עודפים

₪ 19 

חליפות 
טורקיה / צמר

₪ 99 

 חולצות תווית
טורקיז מדוגם

חולצות תווית 
שחורה

חולצות תווית 
אפורה

חולצות תווית 
סגולה

גרביים מארז 
חמישיה

נעלי אקסוסחליפות ילדיםעניבות מכנס ילדים

כתובת: שמגר 16 . 02-5023195
רח' יחזקאל 29 . 02-9701761

SOSשעות פתיחה: א'-ה': 10:00-21:00  |  ו': 10:00-13:00

חולצות ₪
טיקט שחור

TR מכנסי
סלים-רגולר

עניבות אקסוס

קולקציה חדשה

TR חליפות
קולקציה חדשה!

חליפות      צמר
33 דגמים )ת.טורקיה(

נעלי רוקפורט

מבחר דגמים
₪ 630 ₪ 85

₪ 100
₪ 100 2 ב-3 ב-

₪ 350

₪ 390

מתחדשים לפסח

           באקסוס
חדש! חדש!
סניף רב שפע בלבד!



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

קיץ לוהט 
באקסוס

מכנסיים עודפים

2 ב- 
₪ 100 

2 ב- 
₪ 140 

2 ב- 
₪ 100 

2 ב- 
₪ 110 

2 ב- 
₪ 140 

נעלי רוקפורט החל מ- 299 ₪

2 ב- 
₪ 100 ₪ 20 ₪ 15 ₪ 189 ₪ 149 

חולצות עודפים

₪ 19 

חליפות 
טורקיה / צמר

₪ 99 

 חולצות תווית
טורקיז מדוגם

חולצות תווית 
שחורה

חולצות תווית 
אפורה

חולצות תווית 
סגולה

גרביים מארז 
חמישיה

נעלי אקסוסחליפות ילדיםעניבות מכנס ילדים

כתובת: שמגר 16 . 02-5023195
רח' יחזקאל 29 . 02-9701761

SOSשעות פתיחה: א'-ה': 10:00-21:00  |  ו': 10:00-13:00

חולצות ₪
טיקט שחור

TR מכנסי
סלים-רגולר

עניבות אקסוס

קולקציה חדשה

TR חליפות
קולקציה חדשה!

חליפות      צמר
33 דגמים )ת.טורקיה(

נעלי רוקפורט

מבחר דגמים
₪ 630 ₪ 85

₪ 100
₪ 100 2 ב-3 ב-

₪ 350

₪ 390

מתחדשים לפסח

           באקסוס
חדש! חדש!
סניף רב שפע בלבד!







השבוע
באשפר

י"ג - כ"ד סיון 16-27.19

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

3190

5990

3390

לק"ג

לק"ג

לק"ג

כרעיים/חזה/
ירכיים/שוקיים

כרעיים/חזה/
ירכיים/שוקיים

1990

8390

5890

לק"ג

לק"ג

לק"ג

בשר לצ'ולנט

כבד בקר

גולש בקר

צוואר עם עצם
חזה עם עצם 

צלעות עם עצם

קרטון

קפוא

קפוא

טרי ארוז

בראשות מרן ראש הישיבה
2290הגאון רבי שלום כהן שליט"א 2490

לק"ג לק"ג

קרטון עוף
קפוא טרי

3290
לק"ג

כרעיים/
ירכיים/שוקיים
טרי ארוז

3490

3690

4390

2990

3890
6990

2990

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

*במחלקת הבשר הקפוא אין אפשרות טחינה

שבוע הבשר
באשפר בשר טרי

הכי משתלם
צלעות בקר

חזה בקר
כתף בקר
צלי כתף

פילה מדומה
שריר

צוואר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

2690
לק"ג

שוקיים הודו
קפואקפוא

הודו אדום

3690
לק"ג 2890

גרונות הודו
קפוא

בראשות מרן ראש הישיבה
לק"גהגאון רבי שלום כהן שליט"א

קפוא

מערך הסעות ישירות מבניברק לאיכילוב
חדש בשבילכם!

חדש בשבילכם!

איכילוב ישיר
ההסעה תפעל החל מ- 2/6 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-14:00

הלוך  8:00  9:30  11:00  12:30 |  חזור  9:10  10:40  12:10  14:00 - פיזור אחרון ללא איסוף.
הנסיעות

ללא עלות!



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



האם יש דרך אחרת? יש!

כמה
אפשר
להצטמצם?

הירשם עכשיו:

הכניסה חינם << ההרשמה חובה

"ריסטרט להצלחה"
בשיתוף "עיריית בני ברק"

וחדשני  מסקרן  ותוכן  מעשי  בידע  גדוש  לערב  אותך  מזמינים 
שייתן לך את צרור המפתחות לרוגע הכלכלי שתמיד חלמת עליו.

הצטרף עכשיו למעל 5,971 בוגרי סדנאות
'ריסטרט להצלחה' שהקשיבו, יישמו,

ובסיעתא דשמיא גם חוו את השפע הכלכלי
שהפך לאורח של קבע בביתם. 

כיצד לסגור את המינוס ולהקטין חובות?

מספר
המקומות
מוגבל!

לגברים
בלבד!

הערב יתקיים אי״ה:
יום שני, כ"א סיון 24.6.19 | בשעה: 20:00-22:00

03-7707300/1

כתובת: במרכז הכוון תעסוקתי רח׳ הירדן 31, בני ברק

הבנה בעקרונות להגדלת ההכנסה  • היכרות עם החוק לצמצום 
השמחות לתשלומי  להיערך  הדרך  תכנון  במזומן   •  השימוש 

התמודדות עם חובות מעיקים

מנחה הכנס:
דוד חזן, מנכ"ל "ריסטרט להצלחה" 

בעל ניסיון של 16 שנים ויותר בתחום הגדלת ההכנסות

‹ 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?

מחפשים את האטרקציה הכי מלהיבה שיש?

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה
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 – מפוזרת  כנסת  של  בתקופה  שני  יום  ריקנות 
של  בבוקרו  המשכן.  במסדרונות  השבוע  הורגשה 
את  ולחלק  לי  בנדמה  לשחק  נתניהו  המשיך  יום, 
שאריות בשר דב הקוטב שניצוד בקדנציה שעברה. 
לסעודת  המולדבי  הדב  התיישב  היום  בצהרי 
גבינות ודגים טריים במזנון הכנסת. למרות המיקום 
הגסטרונומי וההפרדה המלאה בין בשר לחלב תחת 
הכשרות  משגיחי  של  הפקוחה  עינם 
בכנסת - איווט ממש לא נשמע חלבי.

של  השבועי  במהלך  הרציונל 
תיק  חלוקת  להבנה.  ניתן   - נתניהו 
מאפשרת  לסמוטריץ'  התחבורה 
מהרציף  בצלאל  את  להעלות  לביבי 
יגרום  הזה,  המהלך  לקרון.   –
בעל  לעסוק  מימין  התיגר  לקורא 
במקום  הקטר  נהגי  בשביתות  כורחו 
הקטארי  הכסף  העברת  נגד  להפגין 
החופשי-חודשי  עסקת  לרצועה. 
משתלמת  לחודשיים-שלושה,  הזו, 
מקומו  את  שמבצר  לסמוטריץ'  גם 
הישורת  לקראת  בקבינט,  וחבר  כשר 
האחרונה של קרבות השליטה בכיפה 

הסרוגה. שטח משוחרר לא יוחזר.
לעומת  ליברמן  של  ההיגיון  חידת 
מתמשכת.  תעלומה  היא   – זאת 
את  מגדיל  האיש  לשבוע  משבוע 
האופציות  את  ומצמצם  ההימור 
הדרך  על  עתידית.  ממשלה  להקמת 
הוא מזגזג ומגדיר יעדים מחדש, כמו 
זכיין של קו המטרו בתל אביב.  היה 
כחלחלה,  ספורטיבית  בתלבושת 
את  פגשתי  בעניבה,  כדרכו  נעוצה  סיכה  בלי 
יותר מאשר  ליברמן שנראה לרגעים כמו ספורטאי 
פוליטיקאי. איווט הוא הראשון שזיהה את האינטרס 
אך   - בעיקר  הגולן,  רמת  ביקבי   - בגולן  הישראלי 
לפלטת הדגים והגבינות במזנון, הוא צירף השבוע 
רק כוס מים צלולים. מרתון הבחירות הכפול, מחייב 

סדר יום ספרטני נטול אלכוהול.
"הכל גן עדן", אמר לי מחולל הבחירות – וחייך 
הגן  פנים.  לו  מאירים  והתקשורת  שהסקרים  כמי 
הדין  גזר  שלנו.  הגהינום  הוא  שלו  הנוכחי  עדן 
 – והסליחות  הרחמים  בחודש  רק  יינתן  הסופי 
בח"כים  מעתה  כבר  אוחזת  הפלצות  תחושת  אך 
במזנון  חלפה  שיניו  בין  הדג  כשעצמות  החרדים. 
שיירת פנסיונרים, ישראלים ולא עולים, שזיהו את 
וביקשו  ניגשו  הם  אחד-אחד  החילוני.  האדמו"ר 
תצלום  אלא  נכדיהם  כמנהג  סלפי  ולא  תמונה, 
וכל  כדבעי שמחייב הימצאות צלם חובב בסביבה 
שיירה  הנכונה.  ולפוזה  להתייצבות  הנלווה  הטקס 
שולחנו  ליד  השתרכה  שעברה,  המאה  מן  ארוכה, 
הפעם  אבל  ליכוד  הצבעתי  בגין  "מאז  איווט.  של 
שהזדהה  המצטלמים  אחד  לו  אמר  לך",  אצביע 
בכל  זה  "ככה  בליכוד.  ח"כ  של  משפחה  כקרוב 

מקום. אנשים ניגשים ומחזקים", סיפר איווט בחיוך 
וחזר לנבור בצלחת.

הכריז  מאז  נחלשים.  אנחנו  מחזקים,  שהם  ככל 
אחדות  ממשלת  לכפות  כוונתו  על  במוצ"ש  איווט 
נטולת חרדים, חרד"לים וערבים - מעין אמרת "בלי 
עכשווית  במתכונת  הבן-גוריונית  ומק"י"  חירות 
לו  נסלחים  תקשורתית.  לעדנה  זוכה  ליברמן   -
הסרטונים  הסתירות.  לו  ונמחלות  הזגזוגים 
בקלילות  מוגשים   – העבר  תפניות  את  שמנציחים 
כי  המסר  את  שמעבירה  סלחנית  קונוטציה  עם 

לליברמן הכל מותר.
את החרדים שרק תמול-שלשום ניהלו עמו כתף 
אל כתף את הקרב לכיבוש כיכר ספרא – הסיטואציה 
שהוא  שוב  הבהיר  דרעי  מהדעת.  מוציאה  הזאת 
האמירה  אם  לתמיד.  והפעם   – לא  כבר  וליברמן 
הזו נשמעת מוכרת מהעבר הלא רחוק, אתם ממש 
שר  השמיע   – זהה  בטון  דומה  טקסט  טועים.  לא 
בקניון  בשעתו  איווט  שערך  הסיור  לאחר  הפנים 
ביג באשדוד ביום השבת. מי שסלח במוצ"ש, יסלח 
גפני  הבחירות.  במוצאי  גם  ישתלם,  המהלך  אם 
לשרון  שנתן  הפומבי  הכריתות  גט  כי  בעבר  אמר 
בדיעבד  אותו  לימד  האב,  ללפיד  חבירתו  אחרי   –
'לעולם לא'. במציאות הכאוטית  לא לומר לעולם, 
הישראלית, ממילא אפשר לומר כך, ולחזור ולומר 

אחרת – מבלי להיפגע. לכו תשאלו את איווט.
חברי  החדש.  הלפיד  הוא  ליברמן  לעכשיו  נכון 
הכנסת החרדים ואנשי התקשורת המגזרית מתחרים 
כלפיו  יחריף  מי  צדק,  של  רבה  במידה  ביניהם, 
יותר.  ומתוקשר  יותר  חזק  בו  יחבוט  הטון,  את 
השיח  את  מקצין  הוא  מדוע  איווט  את  כששאלתי 
כל 48 שעות, כשהשיא נרשם במוצ"ש עם הליכתו 
לאולפנים כדי להכריז כי יכפה ממשלה ללא חרדים 
מענה  של  היהודי   D.N.A-ה כמיטב  השיב  הוא 
תשאל  אותי?  שואל  אתה  "למה  בשאלה:  לשאלה 

את איציק כהן ואת גפני, את ביטן ואת סמוטריץ'. 
ממשלה  על  לדבר  התחילו  הם  למה  אותם  תשאל 
בלי ליברמן בכל ראיון. מה בער להם לרוץ ולומר 

זאת בכל מקום? מה הם ציפו, שאשתוק?".
יחד.  גם  והבן  האב  מלפיד  יותר  בחרדים  הלמת 
דווקא אתה, שאמור לשמור יותר מכולם על חזקת 
מס.  והעלמות  בחירות  זיופי  על  דיברת  החפות, 
הכללת לרעה ציבור שהלך איתך יד ביד למהלכים 
אז מה הפלא שהנציגים שלו  פוליטיים משותפים, 
היינו  כבר  הזה  שבסרט  דומה  ועדיין,  מתקוממים. 
שאחרי  סיכוי  יש  האם  פחותה.  בעוצמה  אם  גם 
באותה  ואותך  החרדים  את  שוב  נראה  הבחירות 

ממשלה, שאלתי.
"אני לא חוזר בי ממה שאמרתי אבל צריך להבין 
ההצבעה  "מאז  איווט,  השיב  התחלתי",  אני  שלא 
על הקדמת הבחירות הם הכריזו שישראל ביתנו לא 
תשב בממשלה הבאה. הם התחרו ביניהם מי יצעק 
יותר חזק שיקים ממשלה בלעדיי. אצלי לכל אמירה 
שקט.  בקול  אלא  בצעקות  ולא  הולם  מענה  יש   –
תגובה  תקבלו  ליברמן?  בלי  ממשלה  הבטחתם 

הולמת עם הכרזה על ממשלה בלי חרדים".

ביבי או קובי
כמי  נראה  סמוטריץ'  החדש  התחבורה  שר  אם 
למדינת  בדרך  החילונית  המדינה  חמור  על  שרוכב 
החמור  על  שרוכב  כמי  נחזה  שאיווט  הרי  הלכה, 
השחור החרדי בדרך לממשלה נטולת נתניהו. ביבי 
 – העבודה  כלי  ארגז  רק  הם  החרדים  היעד,  הוא 
כשהיה  שם  אי  כחלון  של  ביטוי  לאותו  בפרפרזה 
השיח  הלפני-שעברה.  הקדנציה  בראשית  רלוונטי 
יותר  מקפיץ  המגזר  כלפי  איווט  של  מפיו  שנשמע 
מהקמפיין הארסי של לפיד בימי העצמאות של יש 
הצבעה  אחוזי  ועשרים  מאה  על  הדיבורים  עתיד. 

בשרי במזנון החלבי

"למה אתה שואל 
אותי?", השיב איווט 
 D.N.A-כמיטב ה
היהודי של מענה 
לשאלה בשאלה, 
"החרדים הכריזו 
ראשונים שלא אשב 
בממשלה הבאה. 
הבטחתם ממשלה 
בלי ליברמן? תקבלו 
ממשלה בלי חרדים"

החזרת עתירה ליושנה. השופט מלצרחיקוי או מקור? רון קובי. צילום: מתוך פייסבוק

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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שבעתיים,  מקוממים  מיסים,  מתשלום  והימנעות 
נכרך  מפלגתו  ששם  האיש  של  מפיו  באים  כשהם 

בשמם של תיקים פליליים מרובי נאשמים.
להתעטף  הטיפות,  בין  להלך  תמיד  ידע  איווט 
אחרי  רגע  ולהתקבל  החילוני  האדמו"ר  במלבושי 
התורה  ושרי  גדולי  החרדים,  האדמו"רים  בחצרות 
)והחסידות(. החברים החרדים של האיש סיפרו לנו 
מהקמפיינים  בפיו.  איווט  של  שכוחו  שנים  במשך 
ליברמן  הדדית  ניזונו  השנים,  לאורך  הנגטיביים 
הקולות,  ספירת  עם  קופלו  כשהדגלים  והחרדים. 
ידעו שני הצדדים להנמיך את הטון ולחלק ביניהם 
שלממשלת  בעבר  כאן  הזכיר  איווט  השלל.  את 

לפיד-בנט נטולת החרדים, הוא נגרר ולא הוביל.
ב-2015 נדלקה לראשונה נורת אזהרה כשאיווט 
הממשלה.  הקמת  לפני  רגע  לאופוזיציה  חתך 
הסניגורים המגזריים שהמשיכו לגונן פרו-בונו על 
החבר איווט, הסבירו גם אז שהוא עשה זאת אך ורק 
 ,61 של  רוב  בלעדיו  גם  יש  לימין  כי  שידע  משום 
והבין כי הצטרפותו בשלב מאוחר תשתלם לו יותר 
מבלי לפגוע במחנה. בסבב הזה, נופצה התיאוריה 
הזאת ושבריה ננעצו בבשר החי, כמו שברי כוס יין 

שחודרים לכף רגלו של החתן מתחת לחופה.
ליברמן מצדו לא מתכוון להתנצל וגם מסמן את 
כמי  קובי,  רון  )או שמא המקור( מטבריה,  החיקוי 
"ביבי  נתניהו.  על-ידי  הקלעים  מאחורי  שנתמך 
תומך בקובי", מפתיע ליברמן ומסביר, "הריצה של 
קובי היא בדיחה. האיש לא מצליח להעביר תקציב 
עירוני ופתאום רץ לכנסת ולממשלה? כולם מבינים 
על-ידי  הקלעים  מאחורי  נתמך  הוא  פה.  קורה  מה 
נתניהו במטרה לפגוע במסרים של ישראל ביתנו. זה 
לא יעזור להם. שימשיכו לשרוף כסף על הקמפיין, 
ומי  מזיז  לא  זה  לי  יביאו.  לא  הם  קולות  אלפיים 
ללכת  מוזמן  ביתנו  לישראל  יזיק  שזה  שחושב 
איתי ברחוב ולראות את תגובות האנשים. נלך עם 
ונביא תוצאות בבחירות".  מה שהבטחנו עד הסוף 

המשפט הזה אגב, היה רלוונטי גם בנוגע להבטחתו 
הנושנה לחיסול הנייה תוך 48 שעות. נותר רק לקוות 

שגם במבחן החרדי – התוצאה הסופית תהא זהה.

עליון בין תחתונים
שופט  השבוע  חזר  בעונה  מהצפוי  מוקדם 
ביהמ"ש העליון חנן מלצר למסדרונות הכנסת. מי 
ששוחח עמו במהלך השבועות שחלפו מאז פרסום 
התוצאות הרשמיות של הבחירות, התרשם כי היה 
לו די והותר בתפקידו כיו"ר ועדת הבחירות לכנסת 
ה-21. לא כל השכנים היו נאים בעיניו ובפרט חרה לו 
דבר מעורבותם של כמה עיתונאים נשכנים. בעיתון 
שתי  ליבסקינד  קלמן  התחקירן  לו  הקדיש  מעריב 
במסגרתן  האחרונים,  בשבועיים  עמודים,  כפולות 
פורט איך כבודו העדיף לכאורה את המנדט השמיני 
של יהדות התורה על פני המנדט ה-36 של הליכוד 
כחיצים,  מנוסחים  טיעונים  וכהנה  כהנה  ועוד 
ששופט מן השורה – עליון, על אחת כמה וכמה - 

לא מורגל שהם ננעצים בו כמטרה.
החרדים-המזרחיים  אלא  הדתיים-לאומיים  לא 
בטן  עם  הבחירות,  מערכת  את  לסיים  היו  אמורים 
מלאה בחריימה על השופט מלצר. החלטתו לפסול 
התנועה  את  הריצה  התורה'  בספר  'אות  את מבצע 
הקדושה להגיש עתירה לבג"ץ. הח"כ דהיום משה 
ארבל, בתוארו דאז כדוקטורנט אזרחי מודאג, ייצג 
תחושת  שטיין.  אלכס  השופט  בפני  התנועה  את 
היושבים באולם עם סיום הדיון הייתה – שהשופט 
של  החלטתו  את  יהפוך  השמרנית  האג'נדה  בעל 
מלצר על פיה וידאג לחרוט אות תקדימית על שמו 
כהחלטה  הבחירות  לפני  לא  אם  הנפיצה.  בסוגיה 
שתפגע פוזיטיבית אישית בהחלטת החבר מהעליון, 
עקרונית שתותיר  כעמדה   – לאחריהן  לכל הפחות 

את חותמה לעתיד.
אלא שבש"ס – ובצעד מפתיע למדי, החליט מי 

שניתן  ההסבר  ליושנה.  עתירה  להחזיר  שהחליט 
למשיכת העתירה היה כי לתנועה אין עניין להיגרר 
להליך שהפך ממעשי לעקרוני. מי שחיפש פירושים 
משיכת  של  למהלך  הנסתר  תורת  בבחינת  שהם 
המפגש  את  השבוע  לראות  היה  צריך  העתירה 

מלצר  השופט  של  הלבבי 
בכנסת  ארבל  וח"כ 
העריך  מלצר  ישראל. 
משיכת  של  המחווה  את 
העתירה, גם אם לא הביע 
בנוגע לכך מילה מפורשת 
ארבל  כתובה.  ואות 
כחכם  בדיעבד  התגלה 
היה  מי  מנביא.  העדיף 
מאמין שבתוך חודש ימים 
יפתח אותו שופט את דיוני 
המרכזית  הבחירות  ועדת 

לכנסת ה-22.
רקע  מלצר  לשופט 
מורכב בכל הנוגע ליחסיו 
ונציגיהם  החרדים  עם 
הספרדים.  בפרט   –
שדן  בהרכב  שישב  כמי 
מינויו  נגד  בעתירות 
לשר  דרעי  של  המחודש 
קולו  זה  היה  הפנים, 

שהכריע את הכף לטובת השר החרדי. על העיתונות 
החרדית שפרגנה לו, כצפוי, לאור החלטתו להותיר 
את המנדט בידי יהדות התורה – היו לשופט מילים 
שמה  חבל  סתם.  תוקפים  לא  "אצלכם  טובות. 
גם  מתפרסם  לא  החרדית  בעיתונות  שמפורסם 
בעיתונות הכללית", אמר לי השופט מלצר השבוע 
שופטי  שבהם  משונים  ימים  הגיעו  אכן  בכנסת. 

העליון נאלצים להתנחם בתמיכתם של החרדים.

"אצלכם לא תוקפים 
סתם", אמר לי השופט 

מלצר בכנסת, "חבל 
שמה שמפורסם 

בעיתונות החרדית לא 
מתפרסם גם בעיתונות 

הכללית". אכן הגיעו ימים 
משונים כששופטי העליון 

מתנחמים בתמיכת 
החרדים

מתקפה או מגננה? איווט ליברמן. צילום: מתוך פייסבוק
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פריימריז, מפלגה חדשה והדרת חרדים

אלי רובין

השבת  במוצאי  בחירות,  למערכת  ישראל  את  שגרר  אחרי 
בפוסט  נוספת.  פצצה  ביתנו  ישראל  יו"ר  הטיל  האחרונה 
שפרסם כתב אביגדור ליברמן, כי אחרי הבחירות לכנסת ה-22 
ימליץ לנשיא המדינה להטיל את הרכבת הממשלה על ראש 
מתוך  ביותר,  הגבוה  המנדטים  מספר  את  שתקבל  המפלגה 
הגדולות  המפלגות  על  אחדות  ממשלת  הקמת  לכפות  כוונה 

יחד עם מפלגתו, ללא "החרדים ובן גביר".
ישנה  כי  לראשונה  אומר  ליברמן  למעשה,  זו,  בהצהרה 
היתכנות בה הוא ימליץ על יו"ר 'כחול לבן', בני גנץ, להרכיב 
דבריו  פי  על  כך  זה,  מעשה  ה-35.  ישראל  ממשלת  את 
והמבישה  הפרועה  "התחרות  לאחר  מגיעים  ליברמן  של 
שהתפתחה בין גנץ לנתניהו בשאלה מי ייכנע ומי יוותר יותר 

לחרדים".
הרכבת  הדברים,  שני  בין  שקישר  לשעבר  הביטחון  שר 
הממשלה והכניעה לחרדים, הסביר איך על פי תוכניתו ימנע 
מוחלט  בניגוד  ביתנו',  "'ישראל  אחדות:  ויכפה  הכניעה  את 
צריך  שהבוחר  ביותר  החשובה  שהסוגייה  סבורה  ל'ליכוד', 
יהיה  ומה  לשקול בבואו אל הקלפי היא איזו ממשלה תהיה 
לאומית  ממשלה  או  הלכה  ממשלת  תהיה  זו  אם   – הרכבה 
וליברלית.  בנסיבות שנוצרו תפקידנו לכפות על 'הליכוד' ועל 

'כחול לבן' להקים ממשלת חירום לאומית ליברלית".
שתשקף",  "בממשלה  אחדות,  ממשלת  להקמת  התוכנית 
מדינת  אזרחי  של  המוחלט  הרוב  רצון  "את  איווט,  לדברי 
שהציבור  "הקטסטרופה  את  לייצב  במטרה  היא  ישראל", 
והאתגרים  המדינה,  בתקציב  לה  מודע  כך  כל  לא  עדיין 
כאמור,  בראשה,  שיעמוד  מי  כאשר  הצפויים,  הביטחוניים 
יהיה יו"ר המפלגה שתקבל את מרב המנדטים וזו תקום "בלי 

החרדים ובלי איתמר בן גביר".
לאחר ההסכמות שיושגו בין שלושת המפלגות, כשבמרכזן 
הביטחון  בסוגיות  הסכמות  המדינה,  תקציב  "גיבוש  יהיו 
לדברי  קואליציה",  תוקם   - ומדינה  דת  בנושאי  וסיכומים 
יו"ר המפלגה שבבחירות האחרונות התקרב לאחוז החסימה, 
היסוד  קווי  בסיס  על  שירצה,  מי  כך  אחר  "רק  כי  שהוסיף, 

האלה, שיצטרף בשמחה".
לאחר  בלבד  ספורים  ימים  הגיעו  ליברמן  של  אלו  דבריו 
שהתבטאה, כי "הסיכוי היחיד של בכירי 'כחול לבן' להרכיב 
שום  להם  אין  הדובים.  עם  יחד  הצפוני  בקוטב  זה  ממשלה 
יכפה  כי  לדבריו  הגיבו  לבן'  ב'כחול  לכך  בהתאם  סיכוי". 
ממשלת אחדות ואמרו: "אם ליברמן היה מגיע למסקנה הזאת 
לפני שהוא ומפלגתו הצביעו בעד פיזור הכנסת - היו נמנעות 
בחירות מיותרות. אבל כמו שאומרים בחוג הקוטב הצפוני - 

עדיף מאוחר מאשר לעולם לא".
במפלגת השלטון, שם מנסים לצייר את ליברמן כ'שמאל' 
ובהודעת  בחריפות  הגיבו  הקואליציה  הקמת  את  מנע  מאז 
הליכוד נאמר: ''יצא המרצע מהשק - ליברמן אומר בפירוש 
ממשלת  הקמת  ולכפות  וגנץ  לפיד  עם  ללכת  מוכן  שהוא 
לליכוד  רק  להצביע  חייב  ימין  ממשלת  שרוצה  מי  שמאל. 

בראשות נתניהו".
אף  הגיב  ליברמן,  לדברי  ששורבב  גביר,  בן  איתמר  עו"ד 
הוא ואמר: "ליברמן שוב מוכיח שהוא עמוק בשמאל, וחסר 
כל עמוד שידרה אידיאולוגי: פעם הוא בימין, פעם בשמאל, 
פעם נגד עודה, פעם מסתחבק עם טיבי, פעם שותף לחרדים 
ופעם מנסה לגזור קופה עליהם. ליברמן מסוכן לישראל וברור 
ומספר  חזק  גביר  בן  צריך  ימין  ממשלת  יקים  שביבי  שכדי 

נציגים של עוצמה יהודית בכנסת הקרובה".
מלבד ההתבטאויות הסותרות של ליברמן בנוגע להרכבת 
תוצאות  פרסום  לאחר  חודשיים,  לפני  כי  נזכיר  הממשלה, 
להקמת  בנוגע  הספקולציות  את  האחרון  דחה  הבחירות, 
אמר  ביתנו'  'ישראל  של  כוסית  בהרמת  אחדות.  ממשלת 
אחד  נושא  סביב  להקים  אפשר  אחדות  "ממשלת  איווט: 
ממשלת  כי  סיבה,  אין  נמצאים  שאנחנו  במצב  כרגע  מסוים. 

אחדות כזאת תהיה ממשלת שיתוק לאומי".
האיש שצועד עם הסיסמא 'מילה זו מילה' מאז 2011, הוכיח 
שהפגין  להצהרות  כשבנוסף  ההיפך,  בדיוק  עושה  הוא  כי 
רק חלק מממשלת  להיות  יכולים  "אנחנו  נאום אמר:  באותו 

יכולים להיות חלק  ולא בדיבורים. אנחנו לא  ימין, במעשים 
מממשלה בראשות גנץ".

רון קובי מקים מפלגה
אך אי אפשר להזכיר את שמו של ליברמן מבלי להתייחס 
מודח  עצמו  למצוא  הצפוי  קובי,  רון  טבריה  עיריית  לראש 
מתפקידו בימים הקרובים, לאחר שנכשל בהקמת הקואליציה 
השנתי  התקציב  בהעברת  נכשל  וממילא  בעירו  העירונית 
העירוני, שבשעת סגירת הגיליון היא עלתה להצבעה שלישית 
וככל הנראה תיכשל שוב, לאחר שחברי מועצת העיר טבריה, 

ברובם יצביעו כנגדה.
כי בכוונתו להתמודד לכנסת,  לאחר שהצהיר מזה תקופה 
בראשית השבוע הודיע קובי כי יתמודד לכנסת ה-22 בראשות 
בקשה  המפלגות  לרשם  הגיש  לכך  בהתאם  חדשה.  מפלגה 
מטרות  כאשר  החילוני',  'הימין  השם  תחת  מפלגה  להקמת 
המפלגה הן בדברים שבציפור הנפש של הציבור החרדי, כמו 
קידום תח"צ בשבת רח"ל, קידום חקיקה בנושא גיוס חרדים 

לצה"ל ועוד.
המתעתד  טבריה,  עיריית  ראש  תקף   '13 ל'ערוץ  בראיון 
ביתנו',  'ישראל  יו"ר  את  ישראל,  בכנסת  לחבר  להפוך 
בטבריה.  התחילה  החרדית  בכפייה  "המלחמה  כשלדבריו: 
ליברמן העתיק את כל מה שהוא עושה ממה שאנחנו עשינו 
בחצי שנה האחרונה. הם ראו את הטרנד הזה ונמשכו אליו". 
של  האחרונה  להצהרה  בנוגע  ספקנות  הביע  הוא  בנוסף 
ליברמן ואמר: "ליברמן לא יציב, לא ראיתי אותו עושה משהו 
בצורה עקבית. בבחירות לראשות העיר בירושלים הוא הלך 

עם אריה דרעי".
על דרעי, שכבר אוזכר על ידו בהקשר החרדי וסומן כמטרה 
שלו  הראשונות  המטרות  אחת  כי  קובי,  רון  אמר  ראשונה, 
הרס  ו"הוא  מאחר  מתפקידו",  דרעי  אריה  את  "לסלק  היא 
"צריך  כי  שקבע  תוך  בישראל",  המקומיות  הרשויות  את 
לסלק את החרדים ממוקדי הכוח". בדבריו אף הסביר מהיכן 
קולות  הרבה  לקחת  שנוכל  חושב  "אני  ואמר:  תמיכה  יקבל 

מליברמן, גנץ וגם מהליכוד".
'ישראל ביתנו' הגיב לדבריו של קובי ובראיון לאתר  יו"ר 
קואליציה  להקים  הצליח  ליצן שלא  הוא  קובי  "רון  אמר:   5
זאת  עירונית, לא הצליח להעביר תקציב ועכשיו רץ לכנסת. 

מפלגת ליצנים שכל תכליתה לקחת קולות מישראל ביתנו".

פריימריז בשמאל
בראשית השבוע התכנסה ועידת מפלגת מרצ בכדי להחליט 

על שיטת הבחירות בתוך המפלגה בנוגע לזהות היו"ר והרכב 
הרשימה לכנסת הבאה. לאחר שאף אחת מההצעות שהועלו 
לא זכתה ברוב של יותר מ-60% בקרב צירי הוועידה, על פי 
נוספים  פריימריז  יתקיימו  המחדל,  כברירת  המפלגה,  חוקת 
הפנימיות  הבחירות  והרשימה.  היו"ר  זהות  את  שיכריעו 
חמישי  ביום  יתקיימו  מרצ  לראשות  שלבים,  בשני  יתבצעו 

הבא ולרשימה לכנסת בעוד כשלושה שבועות, ב-11 ביולי.
הודיעו  שני  ביום  שנערכה  עיתונאים  במסיבת  כך,  ובתוך 
ח"כ עיסאוי פריג' וח"כ לשעבר מוסי רז, על תמיכתם ביו"ר 
לראשות  נוספת  פעם  שרצה  זנדברג,  תמר  ח"כ  הנוכחית 
חודשים  ושלושה  שנה  של  קצרה  קדנציה  לאחר  המפלגה, 
בתפקיד. השניים, פריג' ורז, שקלו להציג מועמדות משותפת 
בראשות  ולפיה  הצעה  המפלגה  בוועידת  לעלות  שקלו  ואף 
לבסוף  אך  ערבי,  ויו"ר  יהודי  יו"ר  יעמדו במשותף  המפלגה 

נסוגו מהרעיון.
בראש  ראש  קרב  זהו  כעת  תמיכתם,  על  שהודיעו  לאחר 
ניצן  לשעבר  חה"כ  מול  זנדברג,  תמר  הנוכחית,  היו"ר  של 
הורוביץ, שמקבל את תמיכתו של ח"כ אילן גילאון. הורוביץ, 
עיתונאי  ובהווה  המפלגה  מטעם  וה-19  ה-18  בכנסות  כיהן 

בכלי תקשורת שונים.
זאת הוחלט לבטל את המשאל  לעומת  במפלגת העבודה, 
האינטרנטי בקרב כ-60 אלף מתפקדי המפלגה, כשבכך בעצם 
בוטלו הפריימריז לרשימת המפלגה. הבחירות לתפקיד היו"ר 
ביולי,  ב-2  כשבועיים  בעוד  יתקיימו  הבאה  הכנסת  לקראת 
שמולי,  איציק  התמודדותם,  על  שלושה  הכריזו  כה  כשעד 

סתיו שפיר ועמיר פרץ. 
בתוך כך, מי ששמו עלה כמועמד אפשרי לראשות העבודה, 
מפלגה  להקמת  נערך  ברק,  אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש 
חדשה, בדומה למפלגת עצמאות שהקים ב-2011 עם פרישתו 
ממפלגת העבודה. על פי הפרסום ב'חדשות 12' ברק מעוניין 
לצרף למפלגה זו, אם וכאשר תקום, את סגן הרמטכ"ל לשעבר 
הרמטכ"ל  את  אף  ואולי  לבני  ציפי  מרידור,  דן  גולן,  יאיר 

שסיים את תפקידו באחרונה, גדי אייזנקוט.
העבודה  יו"ר  חדשה,  מפלגה  הקמת  של  האופציה  מלבד 
לכנסת,  שוב  אותו  שיכניסו  נוספות  אפשרויות  בוחן  לשעבר 
במסגרתן אף נפגש עם חבר הכנסת יאיר לפיד, מראשי 'כחול 
לבן'. על פי הדיווח ב'ידיעות אחרונות', ברק נפגש עם לפיד 
בחשאי, כשבפגישה השתתף גם הלל קוברינסקי, מקורבו של 
'יש עתיד', שבבית חמיו בסביון התקיימה  וראש מטה  לפיד 

הפגישה.

ליברמן מצהיר שיכפה הקמת ממשלת אחדות, רון קובי מקים מפלגה, במרצ מאחדים כוחות, מפלגת העבודה יוצאת 
לפריימריז מורכבים ואהוד ברק עדיין בוחן אפשרויות

בדרך לבחירות:
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תורה וגדולה: האקזיט של הרב

ישראל פריי

טראנס- בטיסה  אוחיון  רוני  ליד  תשבו  אם 
אטלנטית, ספק אם תצליחו להחליף עימו מילה. 
מול  יושב שקוע  רחובות,  תושב   ,49 בן  האיש, 
מהמטוס,  כשירד  בתורה.  והוגה  ספרים  ערימת 
וב עולם  שועי  עם  עסקיות  לפגישות  יצא  -הוא 

אבל  העולמית,  והתקשורת  ההייטק  עולם  כירי 
כשתגיע שעת ערב, יעזוב רוני הכל ויחזור לדבר 

שהוא הכי אוהב בעולם: לימוד התורה.
אהרן  חיים  של  העממית  בחזות  דבר  שום 
שמס המרתקת  הדמות  את  מסגיר  לא  -אוחיון, 

תתרת מאחוריה. מצד אחד הוא בן תורה משכמו 
'חושן  בהלכות  מוכרים  ספרים  מחבר  ומעלה; 
הדיינים  גדולי  עם  רציף  קשר  מקיים  משפט'; 
-שרוכשים לו הערכה רבה, ומוסר שיעורים קבו

עים בישיבה, מצד שני, הוא איש העולם הגדול, 
-אקדמאי, ומעורה בצמרת קהיליית הייטק היש

ראלית.
שנים   12 הגדול.  הרגע  הגיע  שבועיים  לפני 
 LiveU חברת  את  שותפיו  עם  שהקים  לאחר 
-ששינתה את עולם התקשורת המשודרת – ביצ
-עה החברה אקזיט ענק, כשחברת אחזקות אמרי

קאית חתמה על רכישת השליטה בחברה תמורת 
200 מיליון דולר.

"ברוך ה' עשינו מהפכה של ממש בכל העולם 
רא בראיון  אוחיון  אומר  הוידאו",  שידורי  -של 

שון. "עד שהגענו, הדרך להעביר שידורים חיים 
ניידות ענק. כיום,  מהשטח הייתה לוויינית, עם 
-לא תראה בארץ אפילו אחת כזו. אנחנו מאפש

רים לשדר את הוידאו דרך רשתות סלולאריות. 
גם  היא  איכותיים  סלולריים  בשידורים  הבעיה 
נדר אמינות  מאפשר  לא  סלולארי  שערוץ  -בכך 

שת, וגם אין לו קיבולת מספקת להעברת שידור 
-וידאו. מה שאנחנו עושים הוא פיצול של השי
יכול להיות סל זה  -דור לכמה מפעילים, בארץ 

קום, אורנג' ופלאפון, ואז מרכיבים את הוידאו 
החדש בצד המקבל".

או טריוויאלי, מתברר  זה נשמע לכם קל  אם 
שגם כיום, יותר מעשור להקמת החברה וכשכבר 
קמו לה מתחרים, עדיין נחשבים מוצרי 'לייביו' 
לנחשקים בפער איכות ניכר מהאחרים. בישראל 
השוק נשלט כולו על ידם, בארה"ב 50% משוק 
-המדיה התקשורתית משתמש במערכות של הח

ברה.
-הפיתוח המרכזי של החברה יצא לאוויר העו

לם בשנת 2007 אבל הפריצה הגדולה התרחשה 
שנה אחרי, בזכות אדם לא אלמוני העונה לשם 

ברק אובמה.
לנשיאות  הראשונה  בפעם  נבחר  "כשאובמה 
מפילדלפיה  ברכבת  לנסיעה  יצא  הוא  ארה"ב, 
הנ עם  ברכבת  ה'הכתרה'.  לקראת  -לוושינגטון 

שיא הנבחר נוסעים עיתונאים מכל העולם אבל 
לא  לווין  הרי  לשדר,  דרך  אין  מהם  אחד  לאף 
קולט תוך כדי נסיעה", מספר אוחיון. כולם לא 
 NBC שנציג  מסתבר  מאחד.  חוץ  לשדר  יכלו 
נפגש תקופה קודם לכן עם נציג חברת 'לייביו' 
והצטייד במערכת לניסיון, ואז ברכבת, הוא שלף 
-אותה וגילה כי הוא היחיד בעולם שמשדר מה

רכבת של אובמה. "מרוב שהשדרן התלהב הוא 

התחיל לדבר על המוצר במקום 
על אובמה... על חצי מסך היה 
הנשיא האמריקאי ועל חצי מסך 
פלאי  על  מדבר  השדרן  הופיע 

המערכת".
נפרץ.  הסכר  רגע  מאותו 
למשרדי  זרם  טלפונים  מבול 
החברה מכל רשתות התקשורת, 
כשכולם עומדים בתור ומחכים 

להצטייד במוצר המופלא.
לצ הספיקה  החברה  -מאז 

מוצרים  מגוון  להשיק  מוח, 
משרדי  ענק.  בצעדי  ולהתפתח 
סבא  בכפר  ממוקמים  החברה 

מעסיקה  היא  שם  בארה"ב,  פעילותה  עיקר  אך 
70 עובדים. בנוסף, החברה פועלת ב-130 מדי-
פעולה  בשיתוף  משרדים  קיימים  בחלקן  נות, 

הייצור  מקומית.  נציגות  עם 
בישראל,  נעשה חלקו  עצמו 
במקומות  וחלקו  בסין  חלקו 

אחרים.
החברה  שנים,  כמה  מזה 
רווחית למדי ועל פי הערכות 
דול מיליוני  עשרות  -הכניסה 
-רים. במקום לנוח על זרי הדפ

נה וליהנות מפירותיהם, ניהלו 
השותפים-מייסדים  שלושת 
בינלאומיות  קרנות  עם  מגעים 
שהובילו לפני שבועיים לאקזיט 
קרן ההשקעות הפרטית  הגדול. 
את  רכשה  פרטנרס  פרנסיסקו 
 200 תמורת  בחברה  השליטה 

מיליון דולר.
יש  המסלול,  על  היינו  "כבר 

לנו 230 עובדים, אבל אז אמרנו לעצמנו, אנחנו 
להתפתח,  רוצים  אם  אבל  כך,  להמשיך  יכולים 
לרכוש חברות אחרות בסכומים גדולים, להיכנס 
להתקדם  צריכים  אנחנו   – חדשים  למוצרים 

הלאה", מתייחס אוחיון למכירה.
והתק המדיה  בעולם  מהפכה  שביצע  -אחרי 

שורת, כעת פניו של היזם החרדי מועדות לעבר 
הביטחוני  העולם  ביניהן  הבאות,  המהפכות 
-והרכבים האוטונומיים. אוחיון מסביר את היכו

לת לקחת את בסיס המוצר שלהם ולהפוך אותו 
למוצר עזר להגנה על גבולות, כמו גם להשמשת 
אוטו מרכבים  וידאו  שידורי  עבור  -המערכת 

עולם  את  להוביל  שצפוי  חובה  מוצר  נומיים, 
הרכב בעתיד הלא רחוק.

מסרב  ביטחוניים,  לנושאים  הקשור  בכל 
נעזרים  כיום  גם  כשלדבריו,  להרחיב,  אוחיון 
יחידות מיוחדות של צה"ל במערכות הקיימות, 
ניתן לפרט עליהם. "היתרון בכך  לצרכים שלא 
להכניס  יכול  אתה  קטנה,  מאוד  שהמערכת 
אותה לכל מקום בלי שישימו לב, היכולת שלנו 
היא לשדר וידאו בצורה איכותית ומהירה מכל 
בהרבה  רלוונטית  להיות  יכולה  והיא  מקום, 

תחומים מתפתחים".
•••

בזכות  מרשים  הכלכלית  הצלחתו  סיפור 
עצמו, אבל כשהוא מגיע בדמות תורנית של יזם, 
למסקרן  הופך  הסיפור   - שמים  וירא  תורה  בן 

בהרבה.
מסור למשפחה  באשדוד  נולד  אוחיון  -רוני 
ממלכתי-דתי- לחינוך  נשלח  הוא  תית-דתית. 
עתודאי  היה  ובהמשך  תורני, 
שם  גוריון,  בן  באוניברסיטת 
בכישרון  ראשון.  תואר  הוציא 
דרכו:  את  סלל  הוא  ובחריצות 
טכניון, תואר שני, דוקטורט, וגם 
כששהה  שעשה  פוסט-דוקטורט 
בצרפת. הוא שימש כמרצה משך 

עשור באוניברסיטת בר אילן.
שהצלחתו  וככל  השנים  עם 
דרמטי  רף  רוני  העלה  נסקה, 
-בחייו הרוחניים. "זה הגיע מח

הלכתי  והתבוננות שלי,  שיבה 
גם לסמינרים, בהתחלה הייתי 
קבועים  תורה  לשיעורי  נוסע 
רבות",  שהשפיעו  ברעננה 
בוג היא  רעייתו  מספר.  -הוא 

רת סמינר 'נתיב בינה' ועם נישואיהם, הושפעו 
מרזל  דוד  שמואל  הרב  המדרשה,  מראש  רבות 
זצ"ל שהלך לעולמו באחרונה. בהמשך התחבר 
-לקהילת 'לב לאחים' ברחובות ומשם סלל לעצ

מו דרך בלימוד התורה.
-"ראיתי שאני מאד מתחבר לשני דברים: לי

מוד גמרא בעיון, ולימוד הלכה. התחום שחיבר 
ממונות,  ודיני  משפט  חושן  היה  הדברים  בין 
ל"אברך"  היה  הוא  תחילה  זה".  לתוך  ושקעתי 
בסופי שבוע, אז היה עוזב הכל ומקדיש עצמו 
-ללימוד בעיון, בהמשך קבע עיתים לתורה, שע

מכל  מתנתק  הוא  בהן  יום,  מדי  תמימות  תיים 
עסקיו ומחבר למקור מים חיים.

שרבים  חכם  תלמיד  הוא  אוחיון  רוני  כיום, 
מרכזית  לכתובת  הפך  הוא  לפתחו.  משחרים 
בענייני 'חושן משפט', מצטרף כדיין בהרכבים 
שונים ומוסר שיעורים קבועים בישיבת 'חכמה 
תורניים  קשרים  מנהל  אוחיון  ברחובות.  ודעת' 
רצופים עם רבנים ודיינים, בהם הגאון רבי אשר 

וייס והגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג.
מכל עיסוקיו, הדבר שמלהיב אותו יותר מכל 
ממונות.  בדיני  חיים'  'משפטי  ספריו  שני  אלו 
גדולי  של  בהסכמותיהם  מעוטרים  הספרים 
הדיינים וזכו להתקבל בבתי המדרשות. בקהילה 
מעיסוקיו  פחות  מוכר  הוא  ברחובות  התורנית 
-החומריים ויותר מעיסוקיו התורניים. ילדיו מת

המקומיים,  יעקב  ובבית  תורה  בתלמוד  חנכים 
לתפארת הוריהם.

ב'איצטלא  להתעטף  הוא מסרב  זאת,  למרות 
פעם  ועממית.  פשוטה  חזות  על  ושומר  דרבנן' 
אחת זה עלה לו גם באיבוד משרה תורנית. "פנה 
אליי דיין שרצה לצרף אותי באופן קבוע להרכב 
לבוא  חייב  אתה  טובה,  'עשה  ביקש  הוא  שלו, 
עם חליפה וכובע לפחות לבית דין...' אמרתי לא, 

אני לא רוצה לשים תחפושת, וויתרתי".
־ מנקודת מבטך בין העולמות, מה דעתך על הש

תלבות חרדים בהייטק?
לעבוד  שרוצים  שחרדים  חושב  באמת  "אני 
גבוהים.  מאד  להישגים  להגיע  יכולים  בהייטק 
שחרדים  לכך  שגורם  תפיסתי  פער  עדיין  יש 
לחברות  להתחבר  להם  קשה  לימודים  שסיים 
של  סוג  קיים  אותם.  רוצים  שלא  בגלל  הייטק, 
בורות, אפשר וצריך להשלים את זה בתקשורת, 
שצריכים  דברים  כמה  עוד  יש  ומודעות.  מידע 
לשפר, כמו רמת האנגלית, אבל הבעיה היא לא 

ברמת הלימודים".
של  והיכולות  הלמידה,  כושר  "החריצות, 
על  מונים  עשרות  עולה  החרדית  האוכלוסייה 
ולומדים  יושבים  הבנים  אצלנו  ממוצע.  עובד 
שלי,  הבנות  על  מסתכל  אני  ערב,  עד  מבוקר 
כמות ההשקעה שלהן בלימודים גבוהה פי כמה 

ממה שאני למדתי".
־ גם אברך שמגיע מהכולל, נטול רקע, מסוגל לה

שתלב בתעשייה?
לא  אני  בהם,  הטובים  בעיקר  כן,  "לחלוטין 

מדבר על נושרים וכאלה".
־ עשית כברת דרך משמעותית, הפכת לסיפור הצ

לחה, גשמית ורוחנית: מהו סוד ההצלחה?
שלי,  להורים  כבוד  הרבה  מגיע  הזה  "בקטע 
-שחינכו אותי תמיד לידע, מצוינות, לחשוב ולה

בין, הכל בזכותם".
 מה הם הגיבו כששמעו על האקזיט הגדול?

"לא זכיתי שאבא ישמע, אני בן זקונים, הוא 
איתנו. אמא כמובן שמחה אבל אצלה  לא  כבר 
אלא  שרויה  הברכה  'אין  הוא  בחיים  המוטו 
בדבר הסמוי מהעין', אז לא תשמע ממנה דברים 

גדולים, בבחינת 'וראך ושמח בלבו'".
 הבוקר שאחרי האקזיט. אתה מגיע לבית כנסת, 
החבר  'הנה  אחרת,  עליך  מסתכלים  אנשים  ומה, 

המיליונר'...?
"יש כאלה ויש כאלה, אנחנו מנסים להצניע, 
ממשיכים כרגיל, כסף בעיניי הוא לא מטרה, הוא 
אמצעי לדאוג לרווחת הילדים ולעזור לאחרים".

הרב רוני אוחיון הוא תלמיד חכם, מגיד שיעור ומחבר ספרי הלכה ב'חושן משפט'. קומתו הרוחנית צמחה לצד פיתוח מוצר ששינה את עולם שידורי המדיה. כעת, החברה 
שהקים נמכרה תמורת 200 מיליון דולר • בראיון ראשון, מדבר אוחיון על הדרך שעשה לצמרת עולם ההייטק, על השילוב בין חיי תורה לעולם העסקים, ואיך הפך ברק 

אובמה למקדם המכירות שלו • "החריצות, כושר הלמידה, והיכולות של האוכלוסייה החרדית - עולה עשרות מונים על עובד ממוצע"

ראיון

מאחורי ההצלחה: יזם, משקיע וח"כ
יזהר  הוא  אוחיון  של  אישי  ולידיד  לדרך  לשותף  שהפך  מי 
שי, עד לא מכבר בכיר בתעשיית ההייטק הישראלית וכיום ח"כ 
-מטעם 'כחול לבן'. קרן ההשקעות של שי הייתה הראשונה שה

שקיעה בחברת 'לייביו' והוא ליווה את צמיחת החברה מהזווית 
העסקית אך לא רק.

-"רוני והשותפים בנו חברה ששינתה את עולם השידורים, בע
בודה חרוצה, חכמה וצנועה", אומר ח"כ יזהר שי ל'קו עיתונות'. 
כחרדי,  מכיר  אני  אותו  רוני,  כמו  יפה שבחור  מאד  "יש משהו 

עושה יחד עם שותפים עבודה נהדרת, בלי שההבדלים מהווים 
עניין כלשהו, זה מאד יפה".

-שי, שפעל רבות לקידום יזמי הייטק חרדיים, מציין את ההיר
שאירחה  בכך  חדשים,  חרדיים  יזמים  למען  'לייביו'  של  תמות 
אותם במסגרת מאיץ הסטארטאפים היוקרתי של 'קמאטק', חלק 
מהליך למידה ארוך שמעניק כרטיס כניסה טוב יותר למתחילים.

את הקטע האחרון מתלבט יזהר שי אם לשתף, וכשהוא מחליט 
לדבר – קולו רוטט: "אני יכול לספר על משפחה לילד על הרצף 

שפנתה  האוטיסטי 
לעזור  בבקשה  אליי, 
במקום  להשתלב  לו 
טלפון  הרמתי  עבודה. 
לא  בלייביו,  לחברים 

-חלפה דקה של התייעצות והם חזרו אליי ואמרו 'שלח אותו אלי
נו'. אחרי כמה חודשים שלח לי הצעיר תמונה שלו באירוע של 

החברה וכתב: 'זה היה היום המאושר ביותר בחיי'".

יזהר שי ואוחיון עם ראשי קמאטק

מוסר שיעור בהלכה
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לקח טוב
נתתי לכם

כי

לגדל "יוסף" 
בבית

רש"י בלשון קודשו כותב "ויספר אל אביו 
ואל אחיו: לאחר שספר אותו לאחיו חזר וספרו 
שיוסף  למדים  אנו  מדבריו  בפניהם".  לאבו 
הצדיק שילש את דברי החלומות לאחיו, וע"י 
הן  שלש  ככתוב  קיימא  לבר  הדבר  נהפך  כך 
סימן לקביעות. ובפעם האחרונה שיתף גם את 
אביו, אולי כדברי פרידה, אולי במטרה להיעזר 
בו כנגד אחיו, והפעם השלישית הזו היתה גם 
חלומותיו  את  מספר  שיוסף  האחרונה  הפעם 

בכתובים.
והלא  נבוא  "הבוא  הקדוש:  רש"י  וממשיך 
)יעקב(  יודע  היה  לא  והוא  מתה,  כבר  אמך 
כאמו.  שגדלתו  לבלהה  מגיעין  שהדברים 
ורבותינו למדו מכאן שאין חלום בלא דברים 
נתכון להוציא הדבר )השנאה(  ויעקב  בטלים, 
הבוא  לו:  אמר  לכך  יקנאוהו  שלא  בניו  מלב 
השאר  כך  באמך  אפשר  שאי  כשם  וגו',  נבוא 
הוא בטל". ויעקב אבינו, כדברי רש"י הקדוש, 
מכאן  בלהה,  אל  ולא  כלבנה  לרחל  התייחס 

הסיק שיש דברים בטלים בכל חלום.
ומצביע  ממשיך  כיצד  לי,  יורשה  אם  אך 
וגם  כאמו,  שגידלתו  לבלהה  היתה  שהכוונה 
יוסף לאחיו בני השפחות  מתבאר כעת אהבת 
יעקב  והסיבה שהיה מביא דיבת בני לאה אל 
אותו  חישבו  והאחים  ביניהם  שגדל  משום 
כל  ב'(  י"ט,  )סנהדרין  וכתוב  מהם,  לאחד 
המגדל את בן חברו כאילו ילדו, ובלהה זכתה 
לכך ויוסף התייחס אליה בהתאם והיה מגן על 
יכל לסבול  ולא  יעקב  ומקרבם אל אביו  בניה 

ההשפלה שהיו בני לאה משפילים אותם.
וכיון שיוסף היה כדיוקן אביו וזכה גם לקבל 
החלום  שדברי  יעקב  ידע  המלאה,  חכמתו 
צעיר  היה  שעדיין  מיוסף  להבדיל  אך  אמת, 
לימים יעקב כבר היה שבע מדרכי העולם הזה 
כביכול  פעל  ולכן  ואורחותיו.  המלכות  עולם 
נגד יוסף שגער בו לנגד אחיו, אך באמת רצה 
על ידי כך להצילו משנאת המלכות עליו שלא 
ירדפוהו אחיו, על חלומותיו כאן יעקב הרגיש 
מחנה  בתוך  שיש  הרגשית  הבעיה  את  והבין 

י"ב שבטי ישראל.
שהולכת  חינם  השנאת  את  הרגיש  הוא 
באהבתו  החלה  אשר  הצדדים,  בין  וגוברת 
היתירה לבנו יוסף שגררה את יוסף שהיה מביא 
לשנאה  אחיו  בלב  ונהפכה  אחיו  דיבת  אליו 
ליוסף על חלומותיו, והוא אבי המשפחה ניסה 
דברי  לבטל  היתה  הדרך  אך  הצדדים  לקרב 
את  לאחיו  להסביר  מאשר  יוסף,  וחלומות 
כפי  ליעקב  מובנים  שהיו  הדברים  משמעות 
הדבר",  את  שמר  "ואביו  הפסוק:  שממשיך 
וההתייחסות  הזו  התקשורת  חוסר  ובשל 
אהבת  למרות  בפרהסיה  יוסף  כלפי  הנחותה 
יעקב אותו מכל אחיו, נתנה לגיטימציה לאחים 
למחשבה  שלהם  הרגש  להפוך  להמשיך 

שנתגלגל לדיבור ובסוף למעשה.

עקרוניים  יסודות  כמה  ללמוד  יש  ומכאן 
מאוד להורים כיצד להנהיג בית עם ילדים שבו 
יש גם יוסף אחד. הדבר הראשון: עודף אהבה 
ותשומת לב שניתנת לאותו ילד מיוחד שניכנס 
הבית,  למרכז  בקטנותו  והפיכתו  ברגע  ללב 
שהדבר ניכר יתר על המידה והוא מעורר בלב 
אותו  כלפי  הפוכות  רגשות  האחרים  האחים 
כאשר  מכן  לאחר  ההורים,  של  ליבם  מחמד 
הרגש השלילי של האחים עדיין לא עבר למוח 
הופך  הזה  החמוד  הילד  מזימות,  עליו  לזמום 
דברי  בפיו  אשר  בבית  דעתנית  דמות  להיות 
בין  הרגשי  הפער  לצמצם  מנת  על  אך  אמת, 
דברי  על  בו  לגעור  בוחרים  ההורים  הילדים, 
אחיו  את  לחזק  ובכך  מפיו,  שיוצאים  האמת 
ההורים  הם  שגם  להם  לשדר  כושל  בניסיון 
אינם מרוצים מדבריו, וזאת בנסיון להגן עליו 

כאמור.
האחים  אצל  מקדם  הזה  המהלך  אך 
לדיבור  ומשם  למחשבה  הרגש  את  האחרים 
כך,  כל  האהוב  לבנם  בפועל  השנאה  והגברת 
ובסוף למרות שהם יודעים שבפי יוסף האמת 
כפי  בחכמה  אב  הוא  בשנים  רך  שהוא  הגם 
ואינם  בהמשך,  אברך  הפסוק  עליו  שמעיד 
בונה כלפי  ותקשורת  נוקטים בדרך הסברתית 
ואז  לחוד  אחד  לכל  להסביר  יחד  הילדים  כל 
לכולם יחד את הכוח והעוצמה שיש באחדות 

המרקם המיוחד הזה של יוסף ואחיו.
משחיר  אשר  ההורים  של  הזה  ומהמהלך 
אותו בעיני עצמו, זו נקודת שבירה חזק מאוד 
אצל אותם "יוספים" שפתאום בגיל מסוים הם 
למרכז  הערכה  ממרכז  הסביבה  כלפי  הופכים 
העולם חושב שהם  למרות שכל  והם  הדיכוי, 
בודאי מבינים שהמהפך הרגשי הוא לטובתם, 
אורם  את  מכבים  נשמתם,  עמקי  עד  נפגעים 
שציירו  המכוער  לדיוקן  בדיוק  ונהפכים 

ההורים שלהם אותם בעיני הסביבה.
תופעה זו גם נראית לא רק בבתים, אלא גם 
וטוב  העבודה,  ובמקומות  החינוך  במוסדות 
לעצמנו  זה  ממעשה  נלמד  באם  כולנו  נעשה 
יותר זמן אהבה ומאמצים לדבר  ונשקיע קצת 
והמקום  שלו  הייחודיות  את  צד  לכל  להסביר 
תא  לרוב  שהוא  הכללי  האחד  בהשלמת  שלו 
עובדים.  חבורת  או  לימוד  כיתת  או  משפחתי 
באם לא נפעל כך, אז אל נא נתפלא מהתוצאה 
הקרבה לבוא שיוסף הקטן מתבגר או עוזב את 
הבית או נהפך לפושע, השם ירחם עלינו, ומי 
יתן ומעט החיבור הזה ישיב הרבה אור סביב 

אותם ילדי חמד "יוספים".

בברכה סתרי חיים
07-33-38-38-48

מתוך הספר בני יעקב יוסף ובנימין – מכון 
סתרי חיים

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

*9696�www.btl.gov.il

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו

הביטוח 
הלאומי

 גמלאים,
 הביטוח הלאומי

קורא לכם להתנדב
למען האוכלוסייה 

המבוגרת בבני ברק
גמלאים וגמלאיות יקרים, אם אתם מרגישים צורך להעניק, שירות 

הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו בבני ברק מזמין אתכם לעבודת 
התנדבות מאתגרת וחשובה למען האוכלוסייה המבוגרת בעיר.

הסיפוק שבנתינה - כמתנדבים מוסמכים תסייעו לאוכלוסייה 
 המבוגרת במיצוי זכויותיהם בביטוח הלאומי ובקהילה, בייעוץ אישי

וכן בביקורי בית חברתיים.

בס״ד

03-6152963 לפרטים ולהצטרפות פנו אלינו עכשיו בטל׳ 
ותוכלו להתחיל מיד בעבודת ההתנדבות.

ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי, ונשוב אליכם בהקדם.

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו פועל בברכת גדולי ישראל בעיר.

 רחצת
 נפרדת

לגברים ולנשים

 בריכת
אור יהודה

03-6346941
 מענה טלפוני בימים ראשון עד חמישי, 9:00-17:00

רח' לו סקלאר 27

 מחיר כניסה
לשעות נפרדות 30 ₪

כרטיסייה 300 ₪ )12 כניסות(
 רחצת גברים

 שני 19:15-22:15
שישי  13:00-17:00

 רחצת נשים
 ראשון 18:15-21:15
חמישי 18:15-21:15

נוך
משמרת הקודש והחי

שע“י
בתי דין צדק

דק“ק בני ברק

באישור

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

בית ספר 
 לשחייה

בניהולו של יוסי דננברג  
 להרשמה

 050-2721921
* הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.גברים ונשים בקבוצות נפרדות



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

Sheraton Golf 3 di Roma

חפשו את שינפלד תיירות בפייסבוק ובאינסטגרם

1/7/19 עד 12/9/19

מלון 
שרתון 

גולף
)בבעלות הילטון רומא(

אפשרות לטיולים מאורגנים 
עם מדריכים מקצועיים 

דוברי עברית
ואתרים מומלצים 
למטייל העצמאי

ארוחות בוקר וערב 
מלאות בבארים 

ענקיים של 
שפים זוכי פרסים 

ובר אירי חופשי

 אירוח מלכותי במלון
 שרתון גולף רומא

 עם מסלול גולף מקצועי
צמוד למרכז בילוי וקניות

הופעות של גדולי הזמר 
בתאריכים נבחרים 

ותכנית מגוונת 
לגדולים ולקטנים

שעושה את החופשה

מה 
ה 
ז

ליווי צמוד של 
מנהלי שינפלד 

שנמצאים אתכם 
בחופשה

SHAINFELD FUN חדש! 
טיולים מאורגנים 

למשפחות 
ואטרקציות מלהיבות 

בתאריכים מיוחדים

דרך
המשפחות

דרך
המקצועיות

דרך
הטיולים

דרך
האוכל

דרך
המלון

דרך
האוירה

כל הדרכים  
מובילות 

לשינפלד 
ברומא!

צפו בסרטון חופשת קיץ ברומא 

הגיעה החוברת החדשה 
של חופשת הקיץ!

1.7 מלא

11.7 הוספנו טיסה עקב הביקוש

4.7 הוספנו טיסה עקב הביקוש

8.7 מקומות אחרונים

הוספנו תאריכים נוספים ביולו ואוגוסט

₪ 1000
הנחה

לנרשמים 
עכשיו!



ט"ז סיוון תשע"ט 19/6/19ט"ז סיוון תשע"ט 323219/6/19 בני ברק

טענות: עובדות אולצו לחלל שבת 
במעון ראש הממשלה

תמה הסאגה: סמוטריץ'
 ופרץ מונו לשרים

זאב אלפרוביץ

־רעיית ראש הממשלה הגב' שרה נתניהו הורש
טי עסקת  במסגרת  המשפט  בבית  השבוע  ־עה 

עון, ב'תיק המעונות', שעיקריו הזמנת ארוחות 
־למעון ראש הממשלה בניגוד לנהלים. הפרקלי

טות הגישה בקשה לתיקון כתב האישום, בכדי 
שיודגש בו כי מדובר בהזמנת 'ארוחות פרטיות', 
אך נשיא בית משפט השלום בירושלים השופט 

אביטל חן דחה את הדרישה.
בכתב  "כאשר  כי  השופט,  ציין  בהחלטתו 
אחת  פעם  ולו  מופיעה  לא  המתוקן  האישום 
מאליו  שהמובן  הרי  פרטיים',  'אורחים  התיבה 
הבחנה  ללא  המעון  אורחי  בכל  מדובר  כי  הוא 

ביניהם".
לה תוכל  לא  היא שהמדינה  ־משמעות הדחייה 

גיש תביעה אזרחית נגד הגב' נתניהו, כפי שניתן 
־היה ללמוד מכוונתה ערב הופעתה של הגב' נת

ניהו בביהמ"ש הודאתה בהסדר הטיעון. 
האק המרכז  נשיא  שפירא,  רון  הפרופ'  ־לדברי 

דמי פרס, "ברגע שלא נכתב בהסדר הטיעון כי 
מדובר רק בארוחות פרטיות, הרי שבפני נתניהו 
־יעמוד לכאורה הטיעון, כי מדובר בארוחות רש

מיות, שהמדינה הייתה צריכה לממן".
בה  הודעה  רה"מ  פרסם  הדין,  גזר  פרסום  עם 
של  הזוי  צייד  מסע  הסתיים  "היום  כי  נכתב, 

ארבע שנים על חמגשיות ואוכל שעלו למשלם 
המיסים מיליוני שקלים".

אלא שעם סיום 'תיק המעונות', נראה כי פרשה 
נתניהו:  הגב'  של  לפתחה  מתרגשת  חדשה 
של  המשפטית  היועצת  ידי  על  שנשלח  תצהיר 
המעון עו"ד שלומית ברנע-פרגו למנכ"ל משרד 
חו שלושה  לפני  הורביץ  יואב  היוצא  ־רה"מ 

המעון  עובדי  מצד  קשות  טענות  מעלה  דשים, 
שהוכרחו לטענתם לבצע עבודות ביום המנוחה 
נת דרישתה הנחרצת של הגב'  פי  על  ־השבועי 

ניהו.
צורך  התעורר  השבתות  "באחת  המכתב,  לפי 
הרשמי  למעון  ניקיון  עובדי  בהגעת  דחוף 
לבי נשלח  אמון,  עובד במשרת  כאשר  ־בשבת, 

לעבודה  להביאה  כדי  העובדות  אחת  של  תה 
התבקשו  המעון  עובדי  כי  נכתב,  עוד  במעון". 
ולהמשיך  להישאר  נדרשו  אך  כרטיס,  להחתים 

בעבודה בניגוד לחוק.
־יצוין, כי באופן מפתיע, הנציגות החרדית בכנ

סת שמקפידה באורח קבע להשמיע קול מחאה 
בחרה   – הציבורי  בשירות  שבת  חילולי  נגד 
השבת  חילולי  אודות  הפרסומים  נוכח  לשתוק 
במעונו הרשמי של ראש הממשלה. מערכת 'קו 
עיתונות' פנתה לכל ח"כי מפלגת 'יהדות התורה 
נענתה  והשבת' בבקשת התייחסות, אך הפנייה 

בהתעלמות מופגנת.
מטעם משפחת נתניהו לא הגיבו לפרסומים.

אלי רובין 

שקד  ואיילת  בנט  נפתלי  של  פיטוריהם  אחרי 
ממשרדי החינוך והמשפטים בממשלת ישראל, 
נתניהו את תיקי חינוך והתח ־ביום שני הפקיד 

בורה בידיהם של רפי פרץ ובלאל סמוטריץ עד 
לאחר  שתוקם  ה-35,  ישראל  ממשלת  להרכבת 

הבחירות.
ראש  החליט  וחצי,  כשבועיים  לפני  כזכור, 
את  מהממשלה  לפר  נתניהו  בנימין  הממשלה 
ראשי 'הימין החדש', נפתלי בנט ואיילת שקד, 
לאחר שלטענתו הם לא עברו את אחוז החסימה 
כך,  בעקבות  זו.  בכנסת  מייצגים  אינם  וממילא 
מיני קרב נפתח על התיקים שהתפנו, כשבצלאל 

סמוטריץ' ראה עצמו כשר המשפטים הבא.
בראש  יעמוד  כי  שהצהיר  ולאחר  זאת  אף  על 
משפט  את  "להחזיר  כדי  המשפטים,  משרד 
להרגיז  שהצליחה  התבטאות  למכונו",  התורה 
במפלגות  ואף  הדתית  הציונות  בקרב  גם  רבים 
־החרדיות – בסופו של דבר הודיע נתניהו על מי
־נוי חבר הכנסת אמיר אוחנה לתפקיד, כשלסמו

טריץ' ייעדו כחלופה את תיק התחבורה שנשאר 
לתפקיד  כץ  ישראל  של  שדרוגו  לאחר  מיותם, 

שר החוץ.
בסביבתו  נגנז,  המשפטים  תיק  שחלום  לאחר 
פי  על  כי  שאמרו  קולות  נשמעו  סמוטריץ'  של 
והבית  הלאומי  )האיחוד  בין המפלגות  ההסכם 
היהודי( שנחתם קודם הבחירות, סוכם כי הבית 
היהודי יקבלו את המקום הראשון ברשימה, אך 
־לאיחוד הלאומי תהיה הבכורה בחלוקת התפקי

דים וממילא מינויו של פרץ לתפקיד שר החינוך 
כלל לא מובן מאליו.

בנוגע  קטנה  סאגה  נרשמה  השבועיים  במהלך 
הציע  כשבמהלכה  המעבר,  בממשלת  למינויים 
כדוגמת  כפיצוי,  נוסף  תיק  לסמוטריץ  נתניהו 
האפש גם  כמו  אסטרטגיים,  לעניינים  ־המשרד 

במידה  פנים,  לביטחון  המשרד  קבלת  של  רות 

וגלעד ארדן יענה להצעתו של נתניהו להתמנות 
לשגריר ישראל באו"ם ויפנה תיק זה.

־בנוסף, על פי דיווחים, בכדי לרצות את סמוט
ריץ' הציע ראש הממשלה הציע לפטר את השר 
־אורי אריאל – שנכשל בפריימריז לראשות תקו

מה מול סמוטריץ' ולא התמודד לכנסת ה-22 - 
מתיק החקלאות ובכך לפנות תיק נוסף למפלגה. 
כי  והבהיר  בתוקף  להצעה  התנגד  סמוטריץ' 
לפי בדומה  אלו,  לפיטורין  מתנגדת  ־מפלגתו 

טורי בנט-שקד, אז הוא התנגד בתוקף לבקשה 
כי הדרישה לפיטורי השניים תבוא מצד איחוד 

מפלגות הימין.
שהת היהודי  הבית  סיעת  בישיבת  כך,  ־בתוך 

את  החברים  אמצו  שעבר  השבוע  בסוף  קיימה 
־החלטת מזכירות המפלגה ולפיה רשימת המפל

גה לכנסת ה-22 תשאר אותו הדבר כפי שהייתה 
בבחירות לכנסת ה-21.

חיים  הרב  עציון,  אור  ישיבת  ראש  במקביל, 
קרא  הדתית,  בציונות  הרבנים  מבכירי  דרוקמן, 
בשבוע האחרון למפלגות הימין להתאחד תחת 
רשימה אחת. גם בצלאל סמוטריץ', הפועל אף 
האחראי,  כמבוגר  ומסתמן  זה  צעד  למען  הוא 
בצ מקומו  על  לוותר  יסכים  כי  ־הצהיר השבוע 

במפלגות  איחוד  לייצר  מנת  על  המפלגה  מרת 
הימין.

רעיית ראש הממשלה הגב' שרה נתניהו הורשעה במסגרת עסקת טיעון ב'תיק המעונות' 
⋅ במכתב שפורסם השבוע נחשפו טענות קשות, לפיהן עובדות משק בית שהוכרחו להגיע 

בשבת לעבודה במעון הרשמי

אחרי פיטוריהם של בנט ושקד, מונה הרב רפי פרץ לשר החינוך ואילו בצלאל סמוטריץ' 
הסתפק במשרד התחבורה, תוך התנגדות לפיטוריו של אורי אריאל ממשרד החקלאות ⋅ 

וגם: הרב דרוקמן קורא לאיחוד ולמען מטרה זו סמוטריץ' מוותר על מקומו

 הרב פרץ וסמוטריץ'. צילום: מתוך פייסבוק 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

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

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 



מאת יבניאל שירם
הקיץ הזה הולך להיות חם, ולא רק בגלל 
מי שמחפש חופשה חלומית,  מזג האוויר. 
יודע כי חופשת הקיץ של שינפלד תיירות 
היעד  הוא  באיטליה,  גולף  שרתון  במלון 

האטרקטיבי המבוקש ביותר בקיץ 2019.
מכל הסיבות, החופשה של שינפלד תיירות 
בגלל  לקבל:  שתוכלו  ביותר  הטובה  היא 
בגלל  השירות,  בגלל  הטיולים,  בגלל  היעד, 
המחיר  בגלל  במלון,  הגסטרונומית  החוויה 
תמורה  תקבלו  לא  מקום  שבשום  ובגלל 

מלאה לטיול שלכם.
קצב המכירות בשבועות האחרונים מצביע 
חופשות  שחובבי  הפשוטה  העובדה  על 
הקיץ, לא מוותרים על היעד הכי אטרקטיבי 
שינפלד  של  הראשונה  הקבוצה  השנה. 
לתאריך  ב-1.7.  יוצאת  לאיטליה  תיירות 
זה לא נותרו מקומות פנויים. בתאריך 8.7 
ולאור  כך  לשם  אחרונים.  מקומות  נותרו 
הביקוש הגדול, הוסיפו בשיינפלד תיירות 

תאריכים נוספים.
אתם בטח שואלים את עצמכם, מדוע חופשת 
הילטון  מבית  גולף  שרתון  במלון  הקיץ 
ברומא היא החופשה האטרקטיבית ביותר? 

חלומית  קיץ  וחופשת  פאר  מלון  ובכן, 
נפלאים ממתינים לאורחי  בשילוב טיולים 

שינפלד תיירות.
היפות  הערים  אחת  היא  כידוע,  רומא, 
גלאט  במלון  בעיר  חופשה  באירופה. 
והטיולים,  האטרקציות  שפע  עם  מפואר 
חופשה  שמחפש  למי  היעד  בדיוק  היא 

חלומית בלתי נשכחת.
יעמוד  שברומא  הראשונה  הפעם  זו 
לרשותכם מלון גלאט כשר בהפעלת שינפלד 
תיירות, ולא אחר מאשר מלון שרתון גולף 
כמלון  הבנוי  רומא,  הילטון  לרשת  השייך 
גולף יוקרתי ומעמיד לרשות אורחי שינפלד 
את כל הפינוקים שרק אפשר לחלום עליהם. 
המלון ממוקם במרחק של כרבע שעה בלבד 
עומסי  לחסוך  כדי  התעופה  משדה  נסיעה 

תנועה מיותרים במרכז העיר.

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

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

ציבורי ירוק ורחב ומאיר עיניים.
יוצא במהלך  אוטובוס שאטל מטעם המלון 
היום למרכז רומא ולקניון הסמוך מהענקים 
 3-5 "Euroma2", בעלות  קניון   - באירופה 

יורו בלבד.

לאכול מתי שבא לכם
אורחי  מכירים  הגסטרונומית  החוויה  את 
שנה.  מ-30  למעלה  כבר  תיירות  שינפלד 
הארוחות בחדר האוכל ובטרקלין האירי הם 
שינפלד  אצל  מהחופשה  נפרד  בלתי  חלק 
אותנו  מלווים  לאוכל,  מגיע  כשזה  תיירות. 
איכות  כשרות,  ברזל:  צאן  נכסי  שלושה 

וכמות.

הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית 
תחת פיקוחו של הרה"ג משה נחשוני שליט"א.
כל  של  ובטעמים  בריחות  מורגשת  האיכות 
ומוגשת  מטבחנו  את  היוצאת  ומנה  מנה 
לאורחים. הכמות? צריך לראות כדי להאמין. 
עמוסים  האוכל,  בחדרי  הענקיים  הבארים 
צוות  הסוגים.  מכל  מנות  סוגי  בעשרות 
בינלאומי של שפים וקונדיטורים המתמחים 
במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות מזרח 
חופשת  בכל  הנופשים  את  מלווים  ואשכנז, 
בחדרי  שתמצאו  והמגוון  הכמות  הקיץ. 

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

המיוחד של שינפלד.
שפים  כולל  שלנו  המורחב  הצוות 
שזכו  הראשונה  מהשורה  וקונדיטורים 
בפרסים בינלאומיים. בשיתוף צוות עוזריהם 
הם יעמלו ויכינו עבורכם תפריט אוכל מסעיר 
צבעים  טעמים,  של  שפע  הכולל  ומלהיב 

וניחוחות, בטעם נפלא של עוד.
חופשי  באופן  לפניכם  פתוח  היום  במהלך 
הטרקלין האירי הייחודי של שינפלד המכיל 
פירות,  בר עשיר בשתיה קרה, שתיה חמה, 

עוגות ומבחר ליקרים.

ליהנות מתכניות ומופעים
ומעניין.  שמח  להיות  הולך  הזה  הקיץ  גם 
לוח  אחרי  לעקוב  לכם  ממליצים  אנחנו 
תיירות.  שינפלד  של  והתכניות  ההופעות 
גדולי האמנים והחזנים יופיעו במהלך הקיץ 
לפידות  ישי  רומא:  גולף  בשרתון  הקרוב 
החסידית  במוסיקה  האמנים  מבכירי   -
מופיע   – תורג'מן  נחמן  ישראל  והישראלית. 
לצדם של גדולי החזנים בעולם ולעמוד תחת 
שרביט הניצוח של אלי יפה ומורדכי סובול. 
הזמרים  ויוצר מגדולי  אומן   – פרנס  ישראל 
גדולה,  ונשמה  נלאות  בלתי  אנרגיות  בעל 
ואמנים נוספים, שישהו במהלך חודשי הקיץ 

במלון שרתון גולף.

ליהנות מרומא וסביבותיה
רומא, אחת הערים היפות באירופה, מציעה 
למבקרים בה שפע של טיולים ואטרקציות. 
אנו מצידנו הכנו עבורכם אפשרות לשורה של 
טיולים מאורגנים בליווי מדריכים מקצועיים 
עלולים  הטיולים  )מסלולי  עברית  דוברי 
המשתנים(.  לתנאים  בהתאם  להשתנות 
בטיול משפחות  גם  לבחור  ניתן  לבחירתכם 

או בטיולים באופן עצמאי.
מאורגנים  טיולים  על  לכם  ממליצים  אנו 
טרווי,  למזרקת  לפנתיאון,  העתיקה,  לרומא 
היהודי  הרובע  טיטוס,  שער  לקולוסיאום, 
בעיירה  סיור  הקפיטול,  גבעת  ברומא, 
הפלגה  לנאפולי,  טיול  טיבולי,  הציורית 
לסורנטו, עיירת סיינה, וכמובן אסור להחמיץ 
את מרחצאות קרקלה, שיט על נהר הטיבר, 
ביקור בטירת סנטאנג'לוס ועוד מגוון אתרים 

שאסור לפספס.
אם אתם מעוניינים בשופינג, אל תחמיצו את 
האאוטלטים שליד רומא שבהם תמצאו מאות 
מותגים מכל העולם, כל הסגנונות, המותגים, 
והשווקים,  הקניונים  הרשתות,  המעצבים, 

כמצופה מבירת האופנה העולמית. 
של  החופשה  מדוע  מבינים  את  גם  עכשיו 
שינפלד תיירות היא האטרקטיבית והמשתלמת 
ולהזמין  להתקשר  מוזמנים  אתם  גם  ביותר. 

חופשה בטלפון: 03-6189999.

שרתון גולף ברומא היעד 
האטרקטיבי של הקיץ

בשל הביקוש הגובר ולאחר שחלק מהתאריכים כבר תפוסים, נפתחו תאריכים 
נוספים לחופשת הקיץ החלומית של שינפלד תיירות במלון 'שרתון גולף' 
מבית 'הילטון' ברומא • אתם מזומנים ליהנות מחופשה מושלמת הכוללת: 

מלון גלאט, חוויה גסטרונומית, הופעות ותכניות פנאי לכל המשפחה, אפשרות 
לטיולים באתרים המרהיבים ברומא וסביבותיה ועוד

החוויה אצל גרשי
שיווק פרחי נוי

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

גרשי מחפש אתכם!

הנחות ענק למוסדות לועדי עובדים

•בעלי חנויות
•בעלי בתים

•מקומות מרכזיים 
אשר מעוניינים למכור 

זרי פרחים לחג השבועות

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ
נסיון במכירות - חובה

אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מנהלי מכירות
דרושים

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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העם  את  משתיק  יפונה  בן  כלב 
אותה  וירשנו  נעלה  "עלה  ומכריז: 
כי יכול נוכל לה". )במדבר יג' ל'(. 
לעומתם אומרים עשרת המרגלים: "לא נוכל 
)שם,  ממנו"  הוא  חזק  כי  העם  אל  לעלות 
כלב  לוקח  מהיכן  הנשאלת  והשאלה  ל"א(. 
יוכלו ליישב את  את הביטחון שבני ישראל 
מוצקות  טענות  היו  למרגלים  הרי  הארץ, 

וחששות מוצדקות כפי שהציגו בפני העם?
החסידות  בספרי  מובאת  כך  על  תשובה 
בעינינו  "ונהי  המרגלים:  שאמרו  בדברים 
ל"ג(.  )שם,  בעיניהם"  היינו  וכן  כחגבים, 
כנען  ארץ  יושבי  בעיניהם של  היינו  אם  גם 
אתם  הייתם-  מדוע  כלב:  שואל  כחגבים, 
שהאמונה  אלא  כחגבים?  בעיניכם  עצמכם 
הבסיסית שלכם בה' וביכולתו היתה לקויה 

ומכאן חוסר הביטחון שהיה להם.
בעיר  היהודים  הסוחרים  אחד  על  מסופר 
רבים  נושים  לקשיים.  שנקלע  יורק,  ניו 
עמדו לפתחו, והוא מצא את עצמו ברדיפות 
הסוחר  יצא  הימים  באחד  ובנקים.  מנושים 
והרוגעות  הירוקות  מהפינות  באחת  להרהר 
ה'סנטרל  מנהטן,  בלב  הענק  הפארק  של 
פארק', שם ישב וחשב על מעמדו השפל, על 
עתידו  ועל  לפרנס את משפחתו,  יכולתו  אי 

והאפשרויות העומדות בפניו.
בעודו יושב וחושב, ניגש אליו גוי שהיה 
הסוחר  לשלומו.  ושאל  ואמיד,  עשיר  נראה 
גולל בפניו את סיפורו, והוסיף כי הוא עומד 
הסוחר  של  לתדהמתו  רגל.  פשיטת  לפני 
היהודי, הוציא אותו גוי מתיקו פנקס צ'קים, 
את  הושיט  הוא  מילים.  עליו מספר  ושרבט 
ההמחאה ליהודי ואמר: "אינך צריך להשיבו 
לי, רק תבוא לכאן בעוד שנה ותספר לי כיצד 

נעשית עשיר".
והסוחר  שבא,  כלעומת  מיד  נעלם  האיש 
מיליון  חצי  האמין:  ולא  בצ'ק  הביט 
ששמו  האיש  רשם  אותו  הסכום  זה  דולר! 
)משפחת  'רוקפלר'  הצ'ק:  בראש  התנוסס 
מיליארדרים ידועה באמריקה(. כשהתאושש 
כשהוא  לביתו,  יהודי  אותו  שב  מההפתעה 

מודה לה' על רוב חסדיו וניסיו.
בתקווה  וחמוש  המזהיר  מעתידו  מעודד 
ואל  הבנק  אל  למחרת  הסוחר  שב  איתנה, 
להם  הראה  הוא  עמו.  שעבדו  הסוחרים 
ובעצמו,  בכבודו  מרוקפלר  ההמחאה  את 
ולחזור  להתאושש  שיוכל  כדי  לו  שניתנה 
הצגת  שעצם  כמובן  כבעבר.  הטוב  למצבו 
פתחה  בראשו,  רוקפלר  של  שמו  עם  הצ'ק 
עבורו את כל הדלתות ועודדה אותו להמשיך 
בעבודתו. הבנק הנפיק לו מיד אשראי חדש, 
עוד  זאת  וכל  טובים,  לימים  חזרו  ועסקיו 
הצגתו  עצם  הצ'ק.  את  פדה  שבכלל  לפני 
כבר הציגה אותו כאיש עסקים אמיד ואמין.

ומצליח  נכבד  כעבור שנה, כשהוא סוחר 
ועתיר נכסים, שב ל'סנטרל פארק' כהבטחתו 
לאותו רוקפלר שהצילו, כדי להודות לו על 
כי הרימו מאשפתות. לשמחתו, רואה הסוחר 
את רוקפלר מטייל עם בנו בפארק. הוא ניגש 
אליהם בריצה וביקש להודות לו על עזרתו 
הבטחתו.  כפי  עמו  הקורות  את  לו  ולספר 
בועת  את  פוצץ  'רוקפלר'  של  שבנו  אלא 
רוקפלר!  אינו  אביו  כי  לו  וסיפר  חלומותיו 
מציג  והריהו  מדעתו,  יצא  שנה  לפני  וכי 
עצמו כ'רוקפלר' ומחלק צ'קים על שמו של 

הנגיד...
הסוחר ההמום הבין, כי מה שהחזיק אותו 
עליו  הנייר  את  שווה  שאינו  הצ'ק  היה  לא 

שהוא  בכך  והתקווה  האמונה  אלא  נכתב, 
היה  הוא  אם  רוקפלר!  של  בצ'ק  מחזיק 
מתחיל לשאול שאלות ולברר על הצ'ק, הרי 

שמצבו היה נותר קשה.
כל אחד מאיתנו מחזיק בכזה צ'ק, המחאה 
העולמים,  כל  בורא  ע"י  החתומה  פתוחה 
אלא  די.  בלי  עד  חסדים  עלינו  המשפיע 
שאיננו מאמינים בהמחאה! כחוזק האמונה 
באמונה  נאמין  אם  ההשפעה.  גודל  כן 
כזו  המחאה  יש  מאיתנו  אחד  שלכל  שלמה 
ביד, ונתפלל להיות ראויים לכך, אז בוודאי 
ממעל  שמיים  אוצרות  לנו  יפתח  הקב"ה 

לשפע טל ברכת שמיים.
זה מה שאמר כלב בן יפונה לאחיו, בואו 
לא נהיה בעינינו כחגבים. לא צריך להטריד 
כנען. בכח  יושבי  עלינו  אותנו מה חושבים 
וירשנו  נעלה  "עלה  לנו  מובטח  האמונה 

אותה כי יכול נוכל לה".

 בגלות סיביר

זצ"ל  גלינסקי  יעקב  רבי  מישרים  המגיד 
רוסיה,  בשבי  סיביר  בגלות  שבהיותו  סיפר 
היה עמם אסיר אחד שהיה שקט וסגור בינו 
אחד.  אף  עם  קשרים  יצר  ולא  עצמו  לבין 
את  נמו  כולם  האסירים  כאשר  אחד  לילה 
את  רואה  ואז  נרדם,  לא  עדיין  הוא  שנתם, 
אותו אדם מהלך בין המיטות וסורק במבטו 
לבדוק האם כולם ישנים. עשיתי עצמי עצמו 
כישן ועקבתי אחריו. להפתעתי ראיתי שהוא 
בחרדת  כמו  עליה  ששמר  חבילה  פותח 
קודש, והוציא ממנה מדים של קצין פולני, 
משונות,  תנועות  לבצע  והחל  אותם  לבש 

לאחר מכן פשט אותם והחזירם לחבילה.
רבי  למחרת בבוקר בדרך לעבודה מספר 
אותו לפשר הדבר? בתחילה  יעקב, שאלתי 
שהרוסים  סיפר  לבסוף  אך  החוויר,  הוא 
הגלו אותו לסיביר, השפילוהו והתעללו בו 
רוחו  את  לשבור  במטרה  דופן  יוצא  באופן 
בשל דרגתו הגבוהה. הדבר היחיד שמחזיק 
אותו, זו הידיעה שהוא אינו עבד אלא קצין 
פעם  מדי  לובש  הוא  כך  לשם  בצבא.  בכיר 
של  תנועות  ומבצע  שלו  הקצונה  בגדי  את 
כח להמשיך  לו  נותנים  אלו  פיקוד, מעשים 

ולא ליפול.
להכיר  הוא  ההצלחה  של  היסודות  אחד 
האדם,  של  וביכולות  בכוחותיו  ולהאמין 
של  למדרגות  נועד  שהוא  בו  ולהשריש 
שאינו  שאדם  נאמר  הק'  בספרים  קדושה. 
מכיר את מעלותיו וכוחותיו הוא בעל חסרון 
יותר ממי שאינו מכיר את חסרונותיו, שהרי 
היא  וזו  ההתמודדות.  כוח  את  מאבד  הוא 
האדם,  מתרשל  בגינן  אשר  הסיבות  אחת 
מאמין  ואינו  בעיניו  קטן  שהוא  משום 

בכוחותיו.
פרשת ציצית היא התשובה לכשלונם של 
בעיניהם,  נמוכים  היו  המרגלים  המרגלים. 
רמות  למדרגות  שייכים  שהם  האמינו  לא 
של קדושה, ושבכוחם זה אשר נתון בקרבם 
אומרת  כנען.  ארץ  את  לכבוש  יצליחו  הם 
התורה לישראל, "ועשו להם ציצית על כנפי 
  - אתם  בכירים  קצינים  כי  זכרו  בגדיהם", 

קדושים לאלוקיכם.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

המתחזה למיליארדר יותר מגילוי אליהו
שהציל מקריסה ְלָך  ְׁשַלח  ֵּלאמֹר.  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדֵּבר 

ֲאָנִׁשים )יג, א-ב(
מקובל בשם ה"בעל שם טוב" הקדוש 
כמוהו  מסביבנו,  רואים  שאנו  מה  כל  כי  זצ"ל, 
לנו  מראה  העליונה  ההשגחה  בו  אשר  כראי 
הסובב  בכל  להתבונן  האדם  צריך  עצמנו.  את 
אותו, ולדעת כי השי"ת מראה לו דברים שונים, 

שמטרתם ללמדו לקח ומוסר.
למה  ע"א(:  ה  )סוטה  אומרים  רבותינו  הנה 
כי  לך  לומר  סוטה?  לפרשת  נזיר  פרשת  נסמכה 
היין.  מן  עצמו  יזיר  בקלקולה,  סוטה  הרואה  כל 
כאשר רואים אדם בקלקלתו, במקום לבוז וללעוג 
למשבתו, צריך האדם לדעת שלא בחינם הראו לו 
זאת, אלא כדי שיחפש עצות בנפשו לבל ייכשל 
את  העליונה  ההשגחה  לנו  מראה  כך  כמוהו. 

עצמנו.
של  חטאם  את  לנו  להבהיר  נועדה  זו  הקדמה 
)במדבר  חז"ל  דברי  את  מביא  רש"י  המרגלים. 
רבה טז, ה(: "למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת 
דיבה  עסקי  על  בצרעת  שלקתה  לפי  מרים? 
לקחו  ולא  ראו  הללו  ורשעים  באחיה,  שדברה 
מוסר". מרים הנביאה דיברה לשון הרע על משה 
רבינו ולקתה בצרעת, והמרגלים "ראו" את אשר 
קרה, אך לא חשו שהדבר נוגע אליהם. המאורע 
הזה לא נגע בעולמם הפנימי ולכן הם לא הסיקו 

את המסקנות המתבקשות.
והנה, המרגלים הללו בעת שנבחרו לתפקידם 
היו צדיקים, ולפי רום דרגתם ומעלתם, היה להם 
להסתכל על מעשה מרים ולדעת להפיק ממנו את 
זהירות  בקרבם  ולהחדיר  המתבקשים,  הלקחים 
בדיבור לשון הרע. אך המרגלים "לא לקחו מוסר" 

באותו רגע, ולכן כבר מרגע זה נקראו 'רשעים'.
כי  ולדעת,  כאמור, אדם צריך להתבונן סביבו 
השי"ת מראה לו הן את נגעי עצמו, אבל בד בבד, 
עלייה  כיסופי  באדם  לעורר  האמורים  דברים  גם 

והתעלות בעבודת ה'.

 קדש עצמך במותר לך

ַאָּתה  ָקדוֹׁש  ַעם  "ִּכי  ו(:  ז,  )דברים  הפסוק  על 
עצמך  "קדש  בספרי:  חז"ל  דרשו  ֱאֹלֶקיָך"  ַלה' 
נוהגים  ואחרים  המותרים  דברים   – לך  במותר 

בהם איסור, אל תתירם בפניהם".
יכולים היינו להבין, כי לפנינו גדר של זהירות 
שאם  המחמירים,  של  ברגשותיהם  והתחשבות 
בהם  נוהגים  שהם  בדברים  היתר  בפניהם  ינהגו 
בדבר  היתר  לעצמם  להורות  עלולים  הם  איסור, 

ולרדת ממדרגתם.
ברם, אם זו כוונת חז"ל, מדוע הם קוראים לזה 
'קדש עצמך'? הרי כל המטרה היא להיזהר לבל 
יינזק המחמיר, ואין בכך לכאורה בזהירות זו כל 
'קדושה', ואם כל מדוע זה מוגדר כ'קדש עצמך'?
בספרו  זצ"ל  וולבה  רבי שלמה  אומר   - אמנם 
"עלי שור" )ח"א עמוד קל"ז( - רבותינו גילו לנו 
גדר נפלא בקדושה: כאשר אדם נמצא בין אנשים 
הזהירים יותר ממנו, עליו לשאוף להיות כמותם, 
ללמוד מוסר ממעשיהם ולרצות להתקדש כמותם. 
עליו  במחיצתם,  שוהה  הוא  כאשר  הפחות  לכל 
שהם  בזהירות  ולהיזהר  מהנהגותיהם,  ללמוד 

נזהרים, וזהו גדר של קדושה.
לגדור  צריך  בקלקולה,  סוטה  שהרואה  כשם 
הרואה  הקדושה,  בצד  כך  יחטא,  לבל  עצמו 
אנשים המתקדשים ונזהרים בעבודת ה', בתפילה, 
בלימוד תורה, בקיום מצוות, צריך לעורר עצמו 
להתחזק ולהתעלות כמותם וזהו גדר של קדושה.

 תפקיד המוסר - גילוי הפנימיות

נועד  חז"ל  דברי  פי  על  המתאמת  רעיון  כל 
לביקורת עצמית, כדי שיבדוק האדם עצמו האם 
אמור  האדם  לא.  או  הזאת  בדרגה  אוחז  הוא 

לברר  שבמידותיו,  החלשים  הצדדים  את  לגלות 
ולעקור  המכוסות  הפנימיות  בנטיותיו  ולהבחין 
את התכונות הרעות שבנפש. זהו תפקיד המוסר, 

שהאדם יגלה בו את עצמו.
הגמרא )נדרים פא ע"א( אומרת, כי את השאלה 
ששואל הנביא ירמיהו ערב החורבן )ט, יא( "על 
ידעו  ולא  מה אבדה הארץ", שאלו את החכמים 
ואת מלאכי השרת,  גם את הנביאים  להשיב, כך 
עד שהקב"ה עצמו השיב: "על עזבם את תורתי".

זצ"ל  שך  הגרא"מ  מרן  שואל   – ולכאורה 
פלא.  דבר  זהו   – קס"ט(  עמוד  זקנים  )מחשבת 
ידעו  לא  השרת  ומלאכי  והנביאים  החכמים  אם 
אם  ישראל,  כלל  של  הגדול  החטא  מהו  להשיב 
כן מדוע נענשו כלל ישראל בחורבן בית המקדש 
ובגלות? הרי רואים אנו שגדולי עולם לא עמדו 
עם  על  התביעה  מהי  כן  ואם  חטאם,  שורש  על 

ישראל?
אמר הרב שך: החכמים לא ידעו, הנביאים לא 
האדם  אבל  ידעו,  לא  השרת  מלאכי  וגם  ידעו, 
לבדו היה צריך לדעת! לו רק היה מתבונן בתוך 
יותר  החטא  שורש  את  לדעת  היה  יכול  עצמו, 

ממלאך, יותר מנביא ויותר מחכם.
זו היתה התביעה של הקב"ה כלפי עם ישראל: 
עומק  את  הבנתם  ולא  התבוננתם  לא  מדוע 

חטאיכם, ועל כן הביא עליהם חורבן.
"יערות  בספרו  זצ"ל  אייבשיץ  יהונתן  רבי 
דבש" )ח"א דרוש ג'( אומר, כי הדבר הקל ביותר 
לרמות  כדי  ואילו  עצמו,  את  לרמות  הוא  לאדם, 
אחרים הוא זקוק לתחבולות רבות. בקלות מרמה 
האדם את עצמו, כי הוא לא מתבונן ואינו מחפש 
להכיר את עצמו. ואם אדם מתרגל לכך, הרי כל 

לשונו מרמה רחמנא ליצלן.

 עבודת המוסר

עמוד  )ח"ב  שור"  "עלי  בספרו  וולבה  הרב 
רע"ו( כותב דבר נפלא בשם גאון המחשבה רבי 

יצחק הוטנר זצ"ל:
יותר,  גדול  מי  שואל:  היה  מסלבודקה  הסבא 
אומרים  רבותינו  השרת?  מלאכי  או  האדם 
שנשמת האדם גדולה יותר. ואם כך, האדם שיזכה 
מדרגתו  עצמו,  את  ולגלות  בנשמתו  להעמיק 
גבוהה יותר מזו של מי שזכה לגילוי אליהו, שהרי 
אליהו הנביא הפך להיות מלאך, ואם האדם מגלה 
גבוהה  נשמה  הרי הוא מגלה  נשמתו,  את שורש 
יותר  הוא  שגדול  נמצא  מלאכים,  של  מזו  יותר 

מאשר גילוי אליהו.
זו עבודת המוסר: שיכיר האדם את עצמו, את 
הסתירות  את  להבין  נשמתו.  עומק  את  כוחותיו, 

הפנימיות שבהנהגתו ולתקנן.
גדולי המוסר דברו לעצמם. מי שראה את גדולי 
המוסר בדור הקודם, ראה כיצד בעת שהם מוסרים 
שיחות מוסר, הם בעצם מדברים אל עצמם, ואם 
יהיה מישהו שיקלוט משהו מדבריהם - מה טוב, 

ואם לא – לפחות הם עצמם התעלו מכך.
לומר  ואפשר  וולבה,  הרב  את  לראות  זכיתי 
שהוא היה כל הזמן עם עצמו. הוא הגיע לדרגות 
הזמן  כל  והיתה  עצמית,  נקיות  של  מופלאות 

תחושה שהוא מדבר אל עצמו.
וכאשר  עצמם,  את  מזככים  היו  המוסר  גדולי 
באו לדבר הם לא חיפשו את המעטפת החיצונית 
את  להעלות  ושאפו  לעצמם  דיברו  אלא  היפה, 
מגדולי  זכיתי לשמוע כמה  יחד עמם.  השומעים 
סיפורים  סיפרו  שהם  זוכר  ואינני  המוסר,  בעלי 
עמוקים,  נוקבים,  דברים  אמרו  אלא  ומעשיות, 
יורדים עד לנבכי הנפש, כי הדברים שהם השמיעו 
להשיב  ונזכה  ולוואי  עצמם.  הם  היו  לאחרים, 
ַנְחְּפָׂשה  המוסר.  קרן  את  ולהרים  ליושנה  עטרה 

ְּדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה – ְוָנׁשּוָבה ֶאל ה'.

 נלקט מתוך "משכני אחריך" במדבר ח"א 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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טיפים

בסביבת  המזיקים  של  הטורדנית  המכה 
לרכוש,  לנזקים  לעיתים  גורמת  המגורים, 
בסביבת  נעימות  לאי  וכמובן  בבית  לתברואה 
כמו  למזיקים  מספקת  האדמה  שלנו.  המחייה 
ונח  לח  מצע  ומקקים  זבובים  יתושים,  נמלים, 
לפתח חיים משלהם ולכן הם הולכים ומתרבים 
כבר בתחילת הקיץ. עיקר בעיית המזיקים היא 
בסביבת בתים עם חצרות, בקרבת מזון, מקורות 

מים כמו עציצים ושיחים, עצים ועוד. 
למה באמת אנחנו מפחדים מחרקים? התשובה 
פרמטרים  שלושה  וכוללת  מורכבת  די  אגב 

עיקריים: 
מסויימות  בתרבויות  בעוד  תרבותיות-  סיבות 
בתרבויות  ידידותי,  למשהו  נחשבים  חרקים 
אחרות חרקים הם סמל למשהו מרתיע ומגעיל. 
הפחד עובר דרך תהליך- כאשר ילדים רואים את 
ההורים שלהם נגעלים מיצור כזה או אחר, הם 

מאמצים התנהגות דומה. 
נוכחות של חרקים בסביבה  בריאותיות-  סיבות 
הערת  מודע,  בתת  אם  גם  עבורנו,  מסמנת 
מחלות  אלינו  להעביר  עלולים  הם  אזהרה: 
איננה  שהסביבה  לנו  משדרים  עקיף  ובאופן 

נקייה. 
האנשים  רוב  בה  הסביבה  סביבתיות-  וסיבות 
"נקייה",  סביבה  היא  המודרנית,  בתרבות  חיים 
תדיר.  איננו  חרקים  לבין  ביניהם  שהמפגש  כך 
פחות,  בהם  פוגשים  שאנו  ככל  טבעי,  באופן 

הפחד מהם רק גדל. 
אז, בואו נעשה סדר בין כל החרקים כיום:

תיקן: או ג'וק בשפה המדוברת, נחשב למפגע 
תברואתי ויכול להעביר מחלות מעיים וחיידקים 

שונים. 

שזנים  לנו  מבשרים  עונות  כמה  כל  יתוש: 
חדשים/ישנים של יתושים מגיעים לאזורנו )כמו 
להתמודד  אמורים  ואנו  הזיקה(  יתוש  למשל 
עשרות  קיימים  בארץ  הקיימים.  בכלים  איתם 
אך  כולם,  את  למפות  יהיה  וקשה  יתושים  סוגי 
מטרד  מהווים  שחלקם  זה  לומר  שניתן  מה 
בלבד )כמו יתושי עש שגוונם חום בהיר( וחלקם 
עוקצים ואף עלולים להעביר מחלות )כמו יתוש 
פסים  הם  שלו  ההיכר  שסימן  האסייתי  הנמר 

בשחור ולבן(.  

לרעש  שמעבר  אפור,  בגוון  זבוב  הבית:  זבוב 
הטורדני שלו גם מעביר חיידקי מעיים. 

בעיקר  הגורם  ושעיר  קטן  זבוב  החול:  זבוב 
למחלות עור ופוגע גם בבעלי חיים. 

המעביר  מטאלי  ירוק  בגוון  זבוב  הבשר:  זבוב 
מחלות מעיים ומעיד על מפגע תברואתי. 

פרעוש : חרק חסר כנפיים המעביר מחלות כמו 
דבר וטיפוס.  

קרצייה: מעבירה חיידק הגורם לקדחת הבהרות 
שעלולה במקרים מסויימים להיות קטלנית. 

עש: קיימים שני סוגים מוכרים, עש הקמח )חום 
יבשים  במזונות  המצוי  חלודה(  כתמי  עם  כהה 
ועלול להזיק לבריאותנו ועש הבגדים )גוון צהוב 
אפרפר( הגורם לחורים בבגדים ואיננו מזיק לנו.  
והורסים  בהירות  נמלים  כמו  נראים  טרמיט: 
וכלה בבתי  כל מה שקשור לעץ החל מרהיטים 

בובות.  

הנם  בהירות/צהובות  חומות  נמלים  נמלה: 
אדום  שצבען  נמלים  בלבד,  אסתטי  מפגע 

עוקצות מאוד. 

הוא,  כן  כשמו  מטרידה(:  )מלדרה  חומייני 
מטרידן רציני, ועל הדרך הוא גם מזיק לחקלאות 

ואוכל עלים, פרחים ושורשים. 
אז איך נתגונן באופן ראוי מפני חרקים?

שלב ראשון- ריסוס מקדים, מומלץ לפני עונת 
הקיץ או מעבר לבית חדש. 

שלב שני- רכישת תכשירים שונים כמו:
אך  ידידותי  נוזל  המכילים  חשמליים  מכשירים 

אפקטיבי שתפקידו להרחיק יתושים. 
חרקים  סוגי  מיני  לקטילת  ייעודיים  תכשירים 
בטווח המיידי ובטווח הארוך, כמו למשל תרסיס 
להרחקת נמלים, תרסיס להרחקת מעופפים או 

תרסיס להרחקת תיקנים. 
תכשירים למריחה על הגוף להרתעת מגוון רחב 
של זני יתושים כשאנו בבית או מחוץ לבית. אגב, 
כדאי לדעת- האזורים בהם מגוון היתושים הוא 
הגדול ביותר הם לרוב אזורים  טרופיים ועשירים 
המותאמים  מוצרים  לחפש  כדאי  לכן  בלחות, 

לאזורים אלו.

לקיץ  מציעה  ישראל  ג'ונסון  אס.סי  חברת 
הכוללת:  רייד.   RAID מוצרי  סדרת  את  הקרוב 
מיידית  הקוטלים  תרסיסים  של  סוגים  שלושה 

)יתושים  ומעופפים  נמלים,  ג'וקים, 
וקלים  נוחים  המוצרים  וזבובים(. 
חרקים  לקטילת   מותאמים  לשימוש, 
בבית, במרפסת  ובחצר, בעלי השפעה 

מתמשכת המשתנה בין מוצר למוצר. 

לא  רובם  אבל  המשזפות   UVB קרני  נגד  יעילים  אמנם  הקרמים 
חוסמים באופן מלא את קרני UVA החודרות עמוק יותר לאפידרמיס 
מה  התאים  של  הגנטי  ההרכב  את  זמן  לאורך  משנות  העור,  של 

שמוביל למרבה הצער להיווצרות גידולים סרטניים. 

90% מסוגי הסרטן נוצרים בשל חשיפה יתרה לשמש. תחשבו על זה: 
יכלו לא לחלות לו היו נשמרים  90% מהאנשים שחולים בסרטן עור 
טוב יותר ומגנים על עצמם מפני קרני השמש !! החדשות הטובות 
צמצום  בעזרת  העור  סרטן  סוגי  רוב  התפתחות  למנוע  שניתן  הן 

החשיפה לשמש ובעזרת גילוי מוקדם. 

'SUNWAY' המתמחה  יהב, שהקימה לפני 23 שנים את חברת  ענת 
חוסמי  מתוחכמים  מבדים  ים  ובגדי  כובעים  מיוחד,  ביגוד  בייצור 
קרינה, מעניקה מספר עצות חיוניות לפני שנחשפים לקרני השמש:

מומלץ  לכן,  ל-16:00.   9:00 השעות  בין  במיוחד  חזקה  הקרינה   ⋅
להימנע מחשיפה לשמש בזמן זה ולחפש את הצל.

⋅ עורם של ילדינו דק, עדין ודורש הגנה מרבית. קו ההגנה העיקרי 
בדרגת  קרינה,  חוסם  בד  הינו  העור  רופאי  ע"י  המומלץ  העור  על 
לשם  זמן.  הגבלת  ללא   UVB-ו  UVA מקרני   98% החוסם   UPF50+
אזורי  בלבד.   8UPF בדרגת  מגינה  רגילה  טריקו  חולצת  השוואה, 
 SPF גוף שנותרו גלויים יש למרוח בשכבה נדיבה של קרם הגנה 15 
ולחדש מריחה בהתאם לתכשיר שרכשתם. מומלץ לא  לחשוף את 

עורם של תינוקות עד גיל חצי שנה לקרני השמש.

⋅ הקרינה החוזרת מהחול פוגעת בעור גם כשנמצאים בצל ומתחת 
שמשיה לכן, חשוב להקפיד על הגנת העור בכל זמן השהות בחוץ.

יותר מכל איבר אחר בגוף, חשוב שנלמד  נוטות להישרף  ⋅ הפנים 
בקיץ.  הכרחי  לבוש  פריט  הינו  כובע  כי  הילדים  את  צעיר  מגיל  כבר 
לילדים ולמבוגרים מומלץ לחבוש כובע רחב שוליים שיגן על כל אזורי 
הפנים, האוזניים, העורף ולהצטייד במשקפי שמש להגנת העיניים. 

⋅ יש להקפיד לשתות הרבה מים.
⋅ מתלבשים על בריאות העור ומצמצמים חשיפה יומיומית לשמש. 
אופניים.  על  ברכיבה  בעגלה,  בטיול  הילדים,  בגן  לעבודה,  בדרך 
החשיפה לשמש רבה ומסוכנת ודורשת שינוי הרגלי התנהגות. חינוך 
ליהנות  להם  תעזור  צעיר  מגיל  בשמש  חכמה  להתנהגות  הילדים 
מעתיד בריא. בכל גיל חשוב להגן על העור כך שאתם מוזמנים לתת 

דוגמא אישית ולהגן גם על עצמכם.

שכל  כך  בדים  סוגי  ממגוון  קרינה  חוסם  ביגוד  לרכוש  ניתן  כיום,   ⋅
יומיומי,  באופן  בשמש  בטוחה  משהות  ליהנות  יכולה  המשפחה 
בשעות הפנאי ובבילוי בים ובבריכה. הסטנדרט הבינלאומי מגדיר רק 

בד בדירוג 50 ומעלה כחוסם קרינה.    

עכשיו...אתם מוזמנים ליהנות מקיץ נעים ועתיד בריא.

עונת הג'וקים החלה
השמש לא 

תעלה לי ביוקר

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

ריבועי בצק עלים במילוי ריקוטה, בטטות ורוזמרין
מרכיבים לבצק:

חבילת ריבועי בצק עלים 400 גר' מופשר לפי 
הוראות יצרן על גבי האריזה

מלית:
מכל ) 250 ג'( גבינת ריקוטה

ביצה טרופה
70-100 ג' גבינה בולגרית מפוררת

לקוביות  חתוכות  מקולפת,  גדולה  בטטה   1
קטנות 

1-2 כפות שמן זית
מלח גס

פלפל גרוס לפי הטעם
ענפי רוזמרין

2-3 כפיות חומץ בלסמי

אופן הכנה: 
מחממים תנור ל 180 מעלות 

בתבנית אפייה שמים קוביות בטטות, רוזמרין 
מלח  בלסמי  חומץ  זית,  שמן  עם  ומערבבים 

ופלפל. אופים 12 15- דק' לריכוך קל
אפייה  תבנית  על  הבצק  ריבועי  את  מניחים 
מרופדת בנייר אפייה, חורצים את שולי הבצק 
עם סכין חדה, לא עד הסוף – ליצירת שוליים 

וסימונם. 
מורחים במרכז הבצק שנוצר גבינת ריקוטה

הבצק  שולי  את  מורחים  מברשת  בעזרת 
בביצה טרופה

אופים כ 5 דק' ) השוליים יתנפחו(
את  מוסיפים  מהתנור,  בזהירות  מוציאים 
הצורך  )במידת  במקביל  שנאפו  הבטטות 
מברישים אותן במעט שמן זית ( ואופים שוב 
ל – 15 דק' אפייה עד שהמאפה מזהיב ומוכן 
גבינה  ומפזרים  מהתנור  מוציאים  לאכילה. 

בולגרית מפוררת

מפני  מלאה  הגנה  מספק  לא  הגנה  קרם  לדעת!  חשוב 
לא  הגנה?  בקרם  נמרחתם   ⋅ המסרטנות!  השמש  קרני 
השמש  קרני  מפני  מוגנים  לא  עדיין  אתם  נשרפתם? 

המסרטנות

כיצד   סדר:  נעשה  בואו   ⋅ מפניהם?  נתגונן  ואיך  מחרקים  מפחדים  אנחנו  למה 
להיפטר מכל המקקים והחרקים 



מתעסק עם חשמל?
אותך אנחנו מחפשים!

דרושים

יום הסברה והשמה ייערך אי״ה

בני ברק

לגברים 
בלבד

שכר טוב 
ותנאים מעולים

הצעות עבודה 
מידיות

לחשמלאים עם תעודה
ובלי תעודה )עם רקע טכני(

לתושבי 
אזור המרכז

<< הרשמה בטל׳: 03-7707300 >>

ביום שלישי כ"ב סיון 25/6 בשעה 14:30
במרכז הכוון תעסוקתי, רח׳ הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( ב״ב
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - כלי חרס במקרא

אגן, סיר, אסוך, סיר רחץ, בקבוק, ספות, גביע, ספל, גולה, פרור, דוד, צלוחית, כד, צלחת, כוס, צמיד, כיור, 
צנצנת, מחבת, צפחת, מרחשת, קלחת, משארת, קערה, משרת, קשוה, נבל

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תאאכרותתרנגתאסנתא
קשוהישרגדודתדתכגה

נסירשצפחתפגדתחדרא

אמנשיחנארנמיילערת
דיגעתרדותבחמשקאוד

תנאידררגשדגצנתגית

יבנבתיתנחתאתשודכי

תלאגיספלריחאתפוצא

סנותאצשנמלגמשסנלק

שלשתנאתגצונשיתאוש

התגצאאתרגשתאנאבחת

תדנאתשסנשגירשקאיא

תתתאגנאסאמשתבתאתא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. כרוך כפקעת, מעוגל.  "אבנים בשבת באבנים  ___" )שבת מג.( )בלשון יחיד, נקבה(
7. ידיעה טובה מהנה את האדם ומרחיבה דעתו.  "____  טובה תדשן עצם" )משלי טו ל(

8. הרכינו את ראשם כלפי מטה  להבעת הכנעה או הוקרה ותודה. "___  העם 
וישתחוו")שמות יב כז(

9. זמר.   "קדמו  ___  אחר נגנים" )תהלים סח, כו( )בלשון יחיד(
10. קיצור המילים : כל צורכו.

11. מאותיות ה-א"ב.
12. קיצור המילים : הלכות חגיגה.

14. המתן לי קצת, חכה מעט. "____- לי זעיר" )איוב לו ב( )בהיפוך אותיות(
16. עלוב, חלוש.  "דווין  ו___  היו"  )בראשית רבה פרשה ס פסקה יג( )בלשון יחיד, זכר(

17. מתבונן, מסייר, מסתכל.  "ואהי  ___ בחומת ירושלם" )נחמיה ב יג( )בכתיב חסר( 
)בהיפוך אותיות(

18. איד, צרה, שבר.  "יראו עינו  ___" )איוב כא כ( )לא בלשון סמיכות(

1. מורחק, מוזז מעט. "שלחן בצפון  ___  מן הכותל" )יומא לג:(
2. לקיחה מלא הקומץ, נטילת משהו בשלוש אצבעות תיכוניות.   "כל היום כשר...

לתנופה להגשה ל___" )מגילה ב ה(
3. רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכם הגימטרי: א' – 6, ב' – 6, ג' – 100

4. נסר-עץ המחובר חיבור רופף או ברווח מסוים מנסר שני.  "ה___  טמאות לחטאת" 
)פרה יא ב( )בלשון יחיד(

5. הפעם, עתה ביחוד.  "עתה  ___" )מלכים א יז כד(
6. גרוש.  "ולשון הורשה שהוא טירוד ו___" )רש"י במדבר לב לט(

9. קדרה של שותפים אינה קרה ואינה חמה, כלומר, השותפות לא תמיד יעילה, שכן 
פעמים זה סומך על זה, או זה פועל   בניגוד לזה - ונמצא העסק מפסיד. "קדרא דבי 

__ לא חמימא ולא קרירא" )עירובין ג.(
13. עשב יבש, גבעולים יבשים של עשבים שונים למזון לבהמות.  "לכן כאכל קש לשון 

אש ו___  להבה ירפה" )ישעיה ה כד(
14. תנור התכה, מכשיר שמלבים בו אש לשם התכת מתכות.  "___  של צורפי זהב" 

)שבת ח ד( )בהיפוך אותיות(
15. מתחנות בני – ישראל  ביציאת מצרים.  ___ - שפר.  )במדבר לג כג(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

"שירת יוסף"

הודעה חשובה
להורים וצוותי הת"תים בעיר

מרכז הלמידה העירוני "שירת יוסף"
נערך לקליטת תלמידים חדשים  

נפתחה ההרשמה למרכז הלמידה לשנה“ל תש“פ.

ברק,  בני  בעיר  תורה  תלמוד  תלמידי  לבנים,  מיועד  המרכז 
בגילאי 6-12, דוברי עברית/ אידיש, הזקוקים לסיוע ברכישת:

הסיוע הינו הוליסטי ומלווה על פי הצורך במגוון טיפולים נוספים.
הרישום מותנה :

1. במילוי טפסים.
2. דו"חות סיכום על טיפולים קודמים/ אבחונים.

3. בפגישות הכרות.
את הטפסים ניתן  לקבל במזכירות המרכז, או באמצעות 

פקס או מייל.
את הטפסים המלאים יש להגיש עד לתאריך

כ' בתמוז (23/7/2019)

מיומנויות קריאה | כתיבה | הבנת הנקרא | חשבון

רח' הרב יעקב לנדא 14, בני ברק ת.ד. 3237   
shiratyosef@gmail.com: טלפון: 03-6770303   פקס: 03-6765633   דוא"ל

שירת יוסף - מרכז שחושב למידה

פרס בני-ברק לספרות תורנית
הפרס היוקרתי – בעולם התורני

העירייה מכריזה בזה על קבלת הצעות לפרס בני ברק לספרות תורנית
ע"ש מייסד העיר וראש העירייה הראשון,

רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל.
הפרס יוענק אי"ה במעמד חגיגי, ביום חמישי, כ"ה בתשרי ה'תש"פ,

יום הזיכרון למייסד העיר, בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור.

הספר המוצע לקבלת הפרס יכיל חמישה גיליונות דפוס, לפחות, ויוגש  בארבעה עותקים. כמו"כ בתנאי שיצא לאור בשלוש
השנים האחרונות שלפני תאריך חלוקת הפרס ולא הוענק בגינו פרס קודם למחברו. עותקי הספרים שישלחו לועדה לא יוחזרו

לשולחיהם. מספר הזוכים יהיה נתון לשיקולה של הועדה.

חברי ועדת הפרס - הגאונים הגדולים: רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז';
רבי מנחם מנדל שפרן, מחשובי הדיינים וראש ישיבת "נועם התורה" ורבי שלמה בן-שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול.

את ההצעות יש לשלוח לדוברות העירייה,
קומה 3, חדר מס‘ 3, רחוב ירושלים 58, בני-ברק,
לא יאוחר מיום חמישי, כ"ב בתמוז ה'תשע"ט. בברכה,

אברהם רובינשטיין
ראש העיר

בס“ד

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

דג מושטעוף שלםמארז סוכריותוופלים מצופים
מחפוד פרמידה/קטנטנות

24-32 יח'
לבס

בלדי

20-21
לק"גלק"גי"ז-י"ח בסיון

שוקולד/אגוזים
40 יח'

'מעולה'

2590
לק"ג

2190 1190790
למארז

גלידה קרמיסימו
1.33 ליטר
שטראוס

1590

י"ד-י"ח בסיון17-21.6.19

שני עד שישימבצעים בימי 

סוגים שונים
עלית

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

שמן זית 'מעולה'
כולל פיקדון

750 מ"ל

שמן למאור 'מעולה'
1 ליטר

אבקת כביסה אצבעות שוקולד
ביומט

5 ק"ג

קמח רובינפלד/'מעולה'
80%/100%/לחלות

1 ק"ג

1990 2 ב-
1013902490 590

ליח'
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