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אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

קרח

להחזקת תורה:
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ב"ב

פ"ת

19:13
19:31
19:10

20:30
20:33
20:33

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

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

ראש-הממשלה נתניהו הזהיר את הישראלים 
אך  לאיטליה,  ישראל  של  הפיכתה  מפני 
לא  בכלל  הכללית  התחושה  הבירה,  ברומא 
והגדלות שדרים במעונו של  רעה. את הדלות 
דווקא  ניתן למצוא  בכפיפה אחת  נתניהו  הזוג 
בנאפולי שמשלבת בין עוני מחפיר למבני פאר 

ארכיטקטוניים.
הגירעון  יעד  את  להפחית  נאלצה  איטליה 
עצמה  ומוצאת  האירופית,  הנציבות  בלחץ 
שוב עם ריאליטי פסימי מהתחזית. כשמציאות 
תחת   – בישראל  מתרחשת  שכזאת  איטלקית 
כלכלה,  כמר  עצמו  האיש שמיצב  כהונתו של 
לנתניהו יש בהחלט בעיה חמורה. דמות הווינר 
רק  ולא  להיסדק,  מתחילה  מעורער  הבלתי 

פוליטית אלא גם כלכלית.

בי"ס לפוליטיקה |  עמ' 14-15

דלות וגדלות בכפיפה אחת

'קו עיתונות' בפרויקט מיוחד: לקראת 
שנת הלימודים תש"פ – כל השינויים 
בישיבות הגדולות • מה הן הישיבות 
המובילות, איזו ישיבה עומדת להכפיל 
את שורותיה והיכן נוצר ביקוש לא 
שגרתי? • וגם: הישיבה שהודיעה ל-100 
בחורים – לא התקבלתם, הישיבות 
שטרם החלו במבחנים, שיעורי א' 
החדשים ומערך הרשמים שמאחורי 
הקלעים | עמ' 16-17

נחשפת
חודשיים לפתיחת 'זמן אלול'

מיוחדפרויקט 

במעמד עו"ד אבי בלום, נאפולי
מרגש: 

ספרי התורה 
הגנובים 

הוחזרו להיכל
| עמ' 8

כרמל שאמה רואה בכם איום 
אסטרטגי,

רובינשטיין הגיב: "פרעה"

מלחמת שכנים

במהלך פאנל כלכלי, חזר ראש עיריית רמת גן על חששותיו 
מתושבי בני ברק, בהם הוא רואה "איום" על עירו • ראש עיריית 
בני ברק הזכיר לו כי קדם לו פרעה, ובתגובה שאמה-הכהן נטש 

את הפאנל | עמ' 10

בקרוב תשלמו פחות: תעריפי הארנונה בבני ברק יוזלו
עיריית בני ברק מציגה לראשונה: הפחתה של תעריפי הארנונה ב2.58% • עוד שינוי לטובה: יבוטל 'סיווג הפנטהאוז', 

הפחתת בירוקרטיה והארכת מועד הבקשות לקבלת הנחות | עמ' 6

עץ ענק נחתך 
על כבלי חשמל 

ראשיים | עמ' 12

מפת הישיבות
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ששת הימים 10 בני ברק מול קניון אילון 03-6138844 052-6121253
שעות פתיחה: א’-ה’  10:00-19:30, ו’ וערבי חג  09:30-13:30 מצאת השבת עד 22:30

אין כפל מבצעים  כפוף לתקנון    התמונות להמחשה בלבד  ט.ל.ח
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מזל טוב! לאומי מציע 2 הלוואות ייחודיות כדי שתוכלו לחגוג בראש שקט:

לאומי איתך.
*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי 
מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 5%. 
הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו. המבצע בתוקף עד 30.12.2019. פרסום 
זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה, סכום הזכאות ותנאי ההלוואה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. לאומי רשאי לשנות 
או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הזכאות 

להלוואה הינה עד 75,000 ש"ח בחשבון זוג המתחתנים, –עד 75,000 ₪ בחשבון הורי החתן וכן עד 75,000 ₪, בחשבון הורי הכלה, ובסה"כ עד ₪225,000

ובכפוף לשימוש בכרטיס אשראי
של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש

70,000₪
עד 70 תשלומים, למעבירי משכורת חדשה

הלוואה ללא ריבית*

להורים מכל צד ולזוג

הלוואת מחתנים ומתחתנים

75,000₪

עד 5 שנים



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

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

מונפורט פארק 

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

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת



 

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

הבחירה של האימהות!

המותג המוביל במגזר החרדי.

מנסיון 

מנסיון 
רק טיטולים!

את יודעת
להבחין 

מתי הוא 
באמת רעב



כ"ג סיוון תשע"ט 26/6/19 בני ברק6

עוזי ברק

גמלאים בביטוח  זכויות  בנושא  יום מידע 
הביטוח  בסניף  התקיים  ובקהילה  הלאומי 
אשר  מבוטחים  עבור  ברק  בבני  הלאומי 
ונשים   67 בגיל  גברים  פרישה:  לגיל  הגיעו 

בגיל 62 מהעיר בני ברק ואלעד.
הבוקר.  בשעות  החל  המידע  יום 
המשתתפים כובדו בקפה ומאפה, כל משתתף 
בנוגע  ומידע  חוברות  המכילה  תיקיה  קיבל 
למעוניינים  אישי  ייעוץ  ניתן  וכן  לזכויות 
מנהלים  ידי  על  אוישו  אשר  ייעוץ  בעמדות 

ופקידים.
ברוך מרום, מנהל סניף ביטוח לאומי בבני 
ברק פתח את היום בדברי ברכה למשתתפים 
לרגע הגיעם ב"ה לגיל פרישה וכן קיים שיח 
אודות חשיבות מיצוי הזכויות לקראת הגיעם 
לגיל פרישה ופניתם ישירות לביטוח הלאומי 

לצורך קבלת הקצבאות.
שירותי  על  מידע  הועבר  מכן,  לאחר 
הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו אשר פועל 
בביטוח הלאומי באמצעות מתנדבים גמלאים 
חברתיים  בית  וביקורי  ייעוץ  במתן  ועוסק 

ובני  זקנים  עבור  ולתמיכה  בדידות  להפגת 
משפחותיהם.

בנושא  הרצה  כלכלי,  יועץ  קלנר,  צחי 
ושיתף בטיפים  בגיל פרישה'  נכונה  'כלכלה 
פרישה.  בגיל  כלכלית  להתנהלות  חשובים 
לאחר הפסקה קצרה, בה כובדו המשתתפים 
הרצאה  התקיימה  ובשתייה,  בסנדוויצ'ים 
השלמת  )זקנה(,  ותיק  אזרח  קצבת  בנושא 
בגורמים  והטבות  הנחות  על  ומידע  הכנסה 

נוספים.
שרה  הגב'  ידי  על  הועברה  ההרצאה 
בסניף  הלקוחות  שירות  מנהלת  ארסליס 
הזכויות  את  בהרחבה  פירטה  אשר  ברק  בני 
בביטוח הלאומי וענתה לשאלות המשתתפים.
כ-110  השתתפו  המידע  ביום  כאמור, 
גמלאים מהעיר בני ברק ואלעד. המשתתפים 
היוזמה  על  הלאומי  הביטוח  לצוות  הודו 
היחס  את  לשבח  וציינו  שקיבלו  והמידע 

האישי והאכפתיות מצד העובדים.

עוזי ברק

לראשונה מזה 90 שנה, מועצת העיר בני 
הארנונה  צו  את  השבוע  לאשר  צפויה  ברק 
העיר  ראש  בהנחיית   2020 לשנת  העירוני 
הרב אברהם רובינשטיין, ובו שורת הקלות 
והורדת תעריפים בעלות של מיליוני שקלים. 
העיר  ראש  של  למדיניותו  בהמשך  זאת 
להקלות על תושבי העיר, אברכים, משפחות 

ברוכות ילדים ומשפחות מעוטות יכולת.
הארנונה  תעריפי  מתייקרים  שנה  בכל 
משרד  עדכון  פי  על  בארץ,  הרשויות  לכלל 
בסיס  על  נקבע  ההעלאה  שיעור  הפנים, 
מדד המחירים לצרכן ומדד השכר הציבורי. 
בארץ  הארנונה  תעריפי  יעלו   2020 בשנת 

בשיעור של 2.58%.
אגף הכנסות גיבש את צו הארנונה לשנת 
ראש  והנחיית  למדיניות  בהתאם   2020
העיר, ובו בשורה על שורת הקלות לתושבי 
בתולדות  לראשונה  התוכנית:  עיקרי  העיר. 
הארנונה  תעריפי  של  הפחתה  העיר, 
ב2.58%, המהווים את מלוא גובה ההעלאה 
לדירות  הפנים,  משרד  של  האוטומטית 

שגודלן עד 150 מטר.
כה  עד  "סיווג הפנטהאוז" שחייב  יבוטל 
מלא  בתעריף  העליונה  בקומה  דירות  בעלי 
הדירות  בעלי  קרקע.  צמודי  דירות  כמו 
לשאר  זהה  תעריף  ישלמו  הגג  בקומת 
דירות המגורים בעיר. בהנהלת אגף הכנסות 

בהכרח  לא  העליונה  הקומה  כי  הסבירו 
משמשת לדירות פאר, ובד"כ משמשת זוגות 
צעירים המסוגלים לעלות לקומות הגבוהות 
ללא מעלית שבת, והם אינם אמורים לשלם 

תעריף גבוה מאשר דירה רגילה.
פתוחה  מרפסת  על  התעריף  הפחתת 
המותר  מינימום  לתעריף  מקורה,  שאינה 
על ידי משרד הפנים, בעוד שעד כה שילמו 
התושבים תעריף מלא כשאר חלקי הדירה, 
מהתעריף  משמעותית  בהפחתה  מדובר 

כיום.
לסדרת  ישיר  בהמשך  הינם  אלו  הקלות 
בארנונה  להנחה  בקשות  בהגשת  הקלות 
לתפקיד  רה"ע  מכניסת  החל  יושמו  אשר 
הפחתת  בירוקרטיה:  הפחתת  כללו  אשר 
מסמכים לעובדים, אברכים, וילדים מעל גיל 
18. זאת לצד פתיחת ערוץ דיגיטלי להגשת 

בקשות להנחה.
לאישור  שהוגש  הארנונה  בצו  כן  כמו 
ולאישור משרד הפנים נקבעו  מועצת העיר 
על  יקלו  אשר  בארנונה,  להנחות  תבחינים 
ההנחה  את  לקבל  ילדים  ברוכות  משפחות 
לדירה  הנחה  היתר-  בין  בחוק.  הקבועה 
משש  תתאפשר  מטר   100 מעל  ששטחה 
נפשות ומעלה, לכל שטח הדירה עד למטר 

ה-150.
בנוסף נקבע מועד אחרון להגשת בקשות 
כאשר   ,30.6.20 לתאריך  בארנונה,  להנחה 
הגשת  מועד  המקומיות  הרשויות  מרבית 

הבקשות מוגבל עד ל30.3.20.
ההשתדלות  לצד  כי  מציינים  בעירייה 
להם  התושבים  לעזרת  לבוא  המקסימאלית 
מגיעה הנחה בארנונה, הרי שתושב שישנה 
הארנונה  לתשלום  הכספית  היכולת  בידו 
אלו,  בסכומים  משלמה   - שנקבעה  כמות 
פוסק  מרן  של  דינו  לפסק  בהתאם  וזאת 
הדור, הגאון האדיר רבי שמואל הלוי ואזנר 
וראש  מאיר   - זכרון  ואב"ד  רב  זצוק"ל, 
ישיבת חכמי לובלין, שפסק כי אין להשתמט 

מתשלומי הארנונה.
ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין: "אני 
תעריפים,  להוריד  יכולה  שהעירייה  שמח 
ואני מקווה  נעשה עשרות שנים,  דבר שלא 
שנוכל להמשיך במגמה הזאת, לטובת כלל 
ומשפחות  האברכים  ובעיקר  העיר,  תושבי 
סיבה  רואה  לא  אני  כן  כמו  ילדים,  ברוכות 
שתושב שגר בדירת גג ישלם מחיר יקר יותר 
מאדם שגר בקומה שניה, או שתושב שיש לו 
מרפסת פתוחה ישלם עליה כמו חדר מגורים 

רגיל".
ראש העיר ציין לשבח את אגף ההכנסות 
צוות  לצד  "שעמלו  פיק,  א.  הגב'  בהנהלת 
על  חודשיים  במשך  העיר  ראש  לשכת 
כל  מעשה,  לכדי  ההקלות  את  להביא  מנת 
של  הכלכלי  חוסנה  על  שמירה  לצד  זאת 

העירייה".
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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

 חינם: הסעות מב"ב לאיכילוב
ושמח  ואנושית  מובילה  רפואה  איכילוב מציג  בי"ח 
מיזם  עוד  מאחורי  ברק  בני  עיריית  עם  ביחד  לעמוד 
ברק  בני  ותושבי  בכלל  החרדי  הציבור  לטובת  מוצלח 

בפרט.
'איכילוב ישיר' - פרויקט הסעות חינמי, יחל לפעול 
מ-2.6 במתכונת קבועה בימים א-ה בין השעות -8:00
14:00. ההסעה תבצע איסוף ופיזור ברחובות הראשיים 
ליהנות  יוכלו  העיר  שכונות  שמכל  כדי  העיר  של 

מהשירות.
מנכ"ל  גמזו  רוני  פרופ'  בין  שנערכה  בפגישה 
רובינשטיין  אברהם  הרב  ב"ב  עיריית  לראש  איכילוב 
הועלה הנושא לאור הקושי הקיים בתחבורה הציבורית 
רפואת  את  שינגיש  פתרון  מצאו  השניים  לאיכילוב, 
המגיעים  העיר  תושבי  לאלפי  איכילוב  של  המומחים 
למרפאות ולמחלקות השונות כדי להבטיח לעצמם את 

מקסימום ההשתדלות הבריאותית.
כדי  הכול  כולל  הכל  עושים  "אנו  גמזו:  רוני  פרופ' 
בפן  יקבלו את המקסימום  שכל הבאים בשערי המרכז 
הכוללות  השונות  המחלקות  האנושי.  ובפן  הרפואי 
אשפוז מותאמות לשומרי שבת וכן עם אפשרות למנות 
עם  יחד  הרפואי  המרכז  רב  רזניקוב  הרב  מהדרין. 
מתאמות קשרי הקהילה שלנו תמיד עם אוזן קשבת לכל 

צורך הקשור לאורח החיים התורני".

 מזל טוב בקהילת עדן
באולמי וגשל נחגגה השבוע שמחת הבר מצווה לבן 
הגאון רבי נתנאל זכריהו רב ק"ק עדן, בן לבנו הגר"מ 

זכריהו, בהשתתפות רבנים דיינים ואישי ציבור.
הגר"ש  התורה  חכמי  מועצת  חבר  המשתתפים:  בין 
בעדני, הגר"פ קורח גאב"ד שערי הלכה, הגר"צ רוטברג 
קהילת  של  רבה  אדלשטיין  הגרמ"ש  מאיר,  בית  ר"י 
נאות יוסף, הגר"מ חזקיהו רבה של שכונת קרית הרצוג 

והגר"א כהן ר"י ברכת יעקב.

 אברך נפגע ממונית
ביום שלישי שעבר, אברך כולל כבן 30 נפגע ונפצע 
ברק.  בני  בעיר  בכביש  שחלפה  ממונית  בינוני  באורח 
ומונית  הצהריים,  בשעות  הכולל  מלימודי  שב  הצעיר 
נפצע  הוא  בו.  פגעה  ברק  בבני  הרצוג  ברחוב  שנסעה 
החולים  בבית  רפואי  טיפול  להמשך  והועבר  בראשו 

בילינסון כשמצבו מוגדר בינוני.

 פועל נפל מגובה
ברק.  בבני  הלוחמים  ברחוב  מגובה  נפל   35 כבן  גבר 
כוחות ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח. 
"כשהגעתי  סיפר:  קליין,  אהרל'ה  הצלה  איחוד  חובש 
באתר  מגובה  שנפל   30 כבן  בגבר  הבחנתי  לזירה 
עם  יחד  העליונות.  ובגפיים  ראש  מחבלת  הסובל  בניה 
חובשים נוספים באיחוד הצלה סניף בני ברק הענקנו לו 
סיוע רפואי ראשוני לאחר מכן הוא פונה להמשך קבלת 
טיפול רפואי בבית החולים 'תל השומר' כשמצבו מוגדר 

בינוני".

 

יוזמה מבורכת: גמלאי בני ברק רכשו ידע

בקרוב תשלמו פחות: 
תעריפי הארנונה בבני ברק יוזלו

110 תושבים שהגיעו לגיל פרישה, הגיעו ליום מידע ייחודי, במסגרתו קיבלו כלים, עצות ותובנות, על כל האפשרויות 
העומדות בפניהם

עיריית בני ברק מציגה לראשונה: הפחתה של תעריפי הארנונה ב2.58% • עוד בשינוי לטובה: יבוטל 'סיווג הפנטהאוז', 
הפחתת בירוקרטיה, והארכת מועד הבקשות לקבלת הנחות

 הקהל ביום המידע 

 צילום:יעקב כהן



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   .31.7.19 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 

ההכשר מותנה בתוספת התקן ואישור מגוף הכשרות.
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במעמד עצום: 
ספרי התורה הגנובים הוחזרו להיכל

עוזי ברק

במעמד  לתורה  כבוד  נתנה  ברק  בני  העיר 
שנגנבו  תורה  ספרי  ארבעה  הכנסת  לרגל  עצום 
בשו בכפר  מחוללים  ונמצאו  כשבועיים  גלפני 

מרון. ספרי התורה הוכנסו בתהלוכת ענק לבית 
'אורחות  קהילת  של  שמעון'  'תפארת  הכנסת 

תורה' במרכז רחוב רבי עקיבא.
נערך  התהלוכה  צאת  קודם  ארוכה  שעה 
הישיבה  ראש  מרן  של  במעונו  מרגש  מעמד 

הגראי"ל שטינמן זצוק"ל 
בו   ,5 איש  חזון  ברח' 
החלו בכתיבת ס"ת חדש, 
שהושבו,  לספרים  נוסף 
לתיקון  קדושה  כתוספת 
חילול הקודש, וזאת ע"פ 
התורה  שר  מרן  הוראת 
הספר  קניבסקי.  הגר"ח 
לזכרו  יונצח  החדש 
הישיבה  ראש  מרן  של 

זצוק"ל.
עוד קודם לכן, בבוקרו 
הישי רבני  עלו  יום,  גשל 

הכנסת,  בית  גבאי  בה, 
אברהם  הרב  העיר  ראש 
הרב  וסגנו  רובינשטיין 
למעונם  שפירא,  מנחם 
מרן  ישראל,  גדולי  של 
גראש הישיבה הגר"ג אד

התורה  שר  ומרן  לשטיין 
לקבל  קנייבסקי,  הגר"ח 
בכ ולכבדם  ברכתם  גאת 

תיבת אותיות בספר תורה 
החדש.

הגר"א  הקהילה  רב 
גדולי  בפני  הציג  גרבוז 
גישראל את קציני המשט
ומעו שותפים  שהיו  גרה 

של  הגדול  במבצע  רבים 
מפקד  הספרים.  השבת 
יאיר  סנ"צ  ב"ב  תחנת 
ראש  את  כיבד  ויצנברג 
צוות החקירה אסף צוויג 
השתלשלות  את  לתאר 
הרחיב  הוא  המאורע. 

בפני מרן הגר"ג אדלשטיין על מעקב של ימים 
רבים  צוות החקירה עם קצינים  שלמים, כשכל 
גמעורבים בה עקבו לפי איכון טלפונים של תו

שבי השטחים אחר מעשיהם, ובתום מעקב הם 
גנתפסו במוצאי שבת על חם תוך כדי פרצה למס
געדה בעיר יפו. במהלך ליל מוצ"ש, באמצע הח

קירה נשבר אחד העצורים והוביל לכתרי ספרי 
נוסף מצד  לחץ  ולאחר  ביפו,  התורה שהוסתרו 
החוקרים, הודה אחד החשודים כי ספרי התורה 
נמצאים בכפר עקרבה הסמוך לשכם, בתוך דיר 

כבשים.
הביטחון,  כוחות  של  נרחב  פעולה  בשיתוף 
15 כלי רכב מוגג  צבא ומג"ב, עשתה שיירה של
גנים, חבושים ומוגנים בשכפצי"ם לשטח הפלס

טיני, לשם הוביל החשוד את כח החקירה לתוך 
גם  שם  המשפחה,  בית  שמאחורי  דיר 
גלקח להם זמן עד שסובבו את הדיר וב

סופו מעל ערימת שחת גבוהה הוטמנו 
הסבירו  הגנבים  ניילון.  בתוך  הספרים 
שהבינו שמדובר בדבר יקר ערך שאותו 
קיוו למכור והניחום במקום גבוה שלא 

יינזקו מהרטיבות שבדיר.
עם  מידית  קשר  יצר  התחנה  מפקד 
גבאי בית הכנסת הרב משה מרדכי כהן 
מיד כשנמצאו הספרים, והודיעו על כך 
הספרים  שעדיין  הוסיף  הוא  בשמחה. 
לא הגיעו לתחנה וצריכים להשלים את 
החקירה עד תום ההליכים כדי שיוכלו 

לשחרר הספרים ולהשיבם אל היכלם.
מיד עם היוודע הידיעה על מציאת הספרים, 
הרב  העיר  ראש  עם  התחנה  מפקדי  קשר  יצרו 
את  לנהל  והחלו  וסגנו,  רובינשטיין  אברהם 
לש וצוות  העיר  ראש  הספרים.  החזרת  גמעמד 

כתו הקימו חפ"ק מיוחד לרגל העניין ויחד עם 
גבאי בית הכנסת ישבו לארגן את המעמד הגדול 
לכבודה של תורה תוך כדי שהעירייה לוקחת על 

עצמה את חסות וניהול האירוע.
בוגרי  הקהילה,  בני  כל  התכנסו  רביעי,  ביום 
ארחות  ישיבת  וידידי 
גתורה יחד עם רבים מתו

שבי העיר ואלפי הילדים 
חזו"א  הרחובות  לצומת 
למעמד  עקיבא,  רבי 
האדיר לכבודה של תורה.

נשא  המעמד  בתחילת 
הגר"מ  תהילים  פרקי 
שטיינמן, לאחר מכן פתח 
בדברים נרגשים רבה של 
רוזנבלט.  הגרש"צ  ב"ב 
הגר"ח  הישיבה  משגיח 
את  הביע  מישקובסקי 
שה הרבה  גהתרגשותו 

במעונו  מתקיים  מעמד 
הישיבה  ראש  מרן  של 
חופפת  שרוחו  זצוק"ל 
על כל הדור כולו ובפרט 

על בני ארחות תורה.
לאחר מכן פתח הגה"צ 
רבי שמעון גלאי באמירת 
'נשמת כל חי' לקול קהל 
אחריו  שהשיב  ההמונים 
ברגש  ניגן  כאשר  ברגש 
יודו  הם  'הן  המילים  את 
ויפארו  וישבחו  ויברכו 

וירוממו ויעריצו'.
הלב  נגינת  פצחה  וכך 
לר יצאה  גוהתהלוכה 

ברחובה  עיר  של  חובה 
אט  עקיבא  רבי  הראשי 
בני  אלפי  כאלפי  אט 
מכל  הצטרפו  התורה 
העיר לשמחת כבודה של 
הנ קורלנסקי,  ראובן  הנחה  המעמד  את  גתורה. 

עימו בשירתם: ענקי הזמר החסידי מאיר אדלר 
ואהרל'ה סמט.

לבני  הודיה  סעודת  התקיימה  מכן  לאחר 
ראש  חילק  בתחילתה  וגשל,  באולמי  הקהילה 
העיר תעודות הוקרה למפקדי המשטרה שנטלו 
דב נשאו  מכן  ולאחר  הספרים,  בהשבת  גחלק 

גרבוז הגר"י קלרמן  רים ראשי הישיבה הגר"א 
ויסבלום,  הגר"א  המשגיח  דיסקין,  והגרב"ד 

הגר"ח כהן מרבני הקהילה.
הישיבה  בוגרי  כל  ובאו  נקבצו  קודש  בשבת 
גמכל העיר ופיזזו ורקדו בעת פתיחת ארון הקו

דש בשירי שמחת תורה והודאה. לאחר התפילה 
התקיים קידושא רבא ברוב עם ע"י בני הקהילה, 

להודות ולהלל.

כרבבת תושבים נטלו חלק במעמד מרהיב לכבודה של תורה, לרגל הכנסת ארבעה ספרי 
תורה שנגנבו מבית כנסת והוחזרו מכפר עוין במבצע מורכב • מחיל אל חיל: גדולי ישראל 

כתבו אות בספר תורה חדש לזכרו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

 צילומים: משטרת ישראל ועזרא טרבלסי 

גננות!

מורים/ות!
מורות לחינוך מיוחד!

זה כן משנה לאן תתקדמו עוד השנה!
זה לא משנה כמה שנים אתם במקצוע

המסלול המואץ
ללימודי תואר ראשון

הצטרפו למחזור הקרוב ותוכלו להתקדם
לקראת תואר שני בזמן קצר  וליהנות מלימודים 

במסגרת חרדית נפרדת לחלוטין!

המסלול מיועד לבעלי/ות תעודת מורה בכיר
 / מורה  בחינוך המיוחד / תעודת גננת בכירה

או תואר אקווילנטי

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר...

www.mivchar.org. i l

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

לייעוץ והרשמה:
03-5726120

בחינוך

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

 החזרי שכר לימוד לזכאים!



משלוחים: 11:00-18:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

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

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

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

בשרי

4 מוקפצים ו-4 ראשונות
ב-199 ש"ח בלבד!

ווקאווי בסר במבצע מקפיץ!
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כמעט אסון:
משאית התנגשה בגשר כרמל שאמה רואה בכם איום אסטרטגי,

רובינשטיין הגיב: "פרעה"

עוזי ברק

בגשר  נוסף  אסון  אירע  כמעט  השבוע 
בני ברק  בין הערים  הולכי הרגל המחבר 
גדולה  שמשאית  לאחר  שמואל,  וגבעת 
שעליה,  המנוף  עם  בגשר  פגעה  וגבוהה 

בעת נסיעתה מתחת לגשר.
למוקד  דיווח  בתאונה  שהבחין  אזרח 
100 של משטרת ישראל, אודות הפגיעה 
כביש  על  רגל  הולכי  גשר  של  בתשתית 
במשאית  שהבחין  לאחר  דרום,  לכיוון   4
הולכי  בגשר  שפגעה  מנוף,  עם  גבוהה 

הרגל.
שהלכו  רגל  הולכי  היו  הפגיעה  בזמן 
של  והזעזוע  הפגיעה  ומעוצמת  בגשר 
מהגשר  חזרה  בריצה  נמלטו  הם  הגשר 

מחשש לפגיעה.
עם קבלת הדיווח הוזנקה למקום ניידת 
משטרה שהגיעה תוך זמן קצר, ביחד עם 
מהנדס גשרים בחברת נתיבי ישראל, אשר 
לגשר  בטיחותית  סכנה  כל  אין  כי  קבע 

וניתן לאפשר לתנועה לזרום.
"כי  נמסר:  ישראל  משטרת  מדוברות 
הנושא  מהשטח,  ממצאים  איסוף  לאחר 
הועבר ליחידת הבוחנים במשטרת ישראל 

לבדיקת פרטי האירוע וטיפולו".

הפגיעה בגשר

עוזי ברק

מרקר',  'דה  של  כלכלי  פאנל  במהלך  פרצה  מהומה 
בחילופי דברים קשים בין ראשי הערים השכנות – רמת גן 
התייחס  שאמה-הכהן  כרמל  גן  רמת  העיר  ראש  ברק.  ובני 
רמת  על  אסטרטגי"  כ"איום  החרדית  ברק  בני  לתושבי 
אברהם  הרב  ברק  בני  העיר  ראש  לו  הזכיר  ובתגובה  גן, 
רובינשטיין כי פרעה הקדימו, באמירה 'פן ירבה ופן יפרוץ'. 
שאמה-הכהן העמיד פני נעלב ונטש את הפאנל בהפגנתיות.
בפאנל הכלכלי השתתפו בכירים רבים בשירות הציבורי 
ובמשק הישראלי, והדיון התנהל על מי מנוחות עד לרגע בו 
פרץ העימות המתוקשר בין שני ראשי הערים. "פרעה כבר 
קדם לך שאמר פן ירבה וכן יפרוץ", אמר רובינשטיין ללא 
פרעה?  לי  קראת  "אתה  הגיב:  הכהן  שאמה  ואילו  היסוס, 

תתבייש לך", ובעקבות כך קם ועזב את הפאנל.
העימות הנוכחי מגיע על רקע מתיחות משמעותית בעיר 
רמת גן, לאחר שראש העירייה כרמל שאמה הכהן - שנבחר 
בתמיכת ש"ס – מנסה לשנות את הסטטוס קוו בעיר ומתבטא 

באופן שנוי במחלוקת.
כאמור, במהלך הכנס הוא אמר "שצריך לעצור את האיום 
רמת  העיר  על  האסטרטגי של החרדים בהשתלטות שלהם 
והגיב  לשתוק  היה  יכול  לא  רובינשטיין  הרב  כך  על  גן". 
אסטרטגי,  איום  החרדי  הציבור  על  לומר  לך  "תתבייש  לו 
הציבור החרדי הוא החמאס שהוא מהווה איום אסטרטגי? 
פרעה  לך  "קדם  לעברו  וציין  רובינשטיין.  הרב  שאל 

באמירותיו נגד העם היהודי".
ייתכן  "לא  אמר:  כהן  ישראל  ברק  בני  עיריית  דובר 
שציבור חרדי יכונה כאיום אסטרטגי. זה בדיוק מה שפרעה 

כך  קורא  בישראל  עיר  שראש  הזוי  במצרים.  לעשות  רצה 
לציבור חרדי. הוא מנסה לרכב על גל של הסתה נגדנו ולכן 
כינה  לא  העיר  ראש  שלו.  הבלע  לדברי  להגיב  חשוב  היה 
פרעה במצרים  גם  נהג  כך  בדיוק  כי  ציין  אלא  פרעה  אותו 
שהתייחס ליהודים כאיום קיומי וכך גם נוהג כרמל שאמה".

רובינשטיין ושאמה בזמנים טובים יותר

משאית גדולה פגעה שוב בעוצמה בגשר המחבר בין בני ברק 
לגבעת שמואל, כשהיו בו הולכי רגל

במהלך פאנל כלכלי, חזר ראש עיריית רמת גן על חששותיו מתושבי בני ברק, בהם הוא רואה "איום" על עירו • ראש 
עיריית בני ברק הזכיר לו כי קדם לו פרעה, ובתגובה שאמה-הכהן נטש את הפאנל

מלחמת שכנים

1599-555-280

:
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חודש 
התנסות
במתנה!

 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

1-800 222 234
בגוגל הבא׳  הדור  ׳רימון  חפשו 
www.rimon.net . i l ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

בכפוף לתנאי השימוש, חודש מתנה למצטרפים חדשים לספק אינטרנט או חבילות אפליקציה, ללא תשתית. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

"אני עובד הרבה מהבית ולכן, הייתי מוכרח למצוא סינון טוב שיאפשר לי להתחבר 
מהבית לעבודה ללא תקלות. כששמעתי שבדור הבא של רימון אני יכול לסנן רק את 

המכשירים שאני צריך, החלטתי לנסות.
אנחנו גולשים עם ספק האינטרנט החדש של רימון והאמת שאנחנו ממש מרוצים! היום אני 

שקט, כי המשפחה שלי גולשת עם הגנה ואני מתחבר עם הלפטופ לעבודה בצורה חלקה״.

משפחת פינטו, קריית יערים

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת



כ"ג סיוון תשע"ט 26/6/19כ"ג סיוון תשע"ט 121226/6/19 בני ברק

המקובל למקלב: 
"מי שפועל נגד השבת – לא יכופר"

הארגון הכלכלי-חברתי חנך משרדים חדשים

עץ ענק נחתך על כבלי חשמל ראשיים

פורצים נתפסו 'על חם' 
בחנות השקדיה

לאחר פגישה מכריעה: 
תקציב הסמינרים יועבר בהקדם

משה אברהמי

מקלב  אורי  ח"כ  יצא  הבחירות,  פגרת  בצל 
עם  נועד  שם  טבריה  לעיר 
מסיעות  העיר  מועצת  חברי 
האופוזיציה בראשות יו"ר דגל 
לכנ ומועמדה  בעיר  ־התורה 

סת, דוד אוחנה. בפגישה נדונו 
לקראת  האפשריות  הפעולות 
המכרעת  העיר  מועצת  ישיבת 
זאת  שתתקיים בשבוע הקרוב, 
בצל המתיחות הרבה עם ראש 

העיר רון קובי.
ישיבת מועצת  לאחר  הנוהל,  פי  על  כי  יצוין 
מכן  ולאחר  העיר  מועצת  חברי  יפוטרו  זו  עיר 
תוקם ועדה קרואה במקומו של קובי. ח"כ אורי 
מקלב חיזק את חברי מועצת העיר ואמר כי הם 
־מגלים אחריות גדולה: "ניסו לפתות אתכם במ

שרות כדי להצביע על התקציב עם ראש העיר, 

אבל הוכחתם שעתיד העיר חשוב לכם".
לאחר מכן ביקר מקלב בתלמוד תורה חמדת 
דב  הרב  הגאון  המקובל  שבנשיאות  התורה 
קוק, משם המשיך למעונו של 
ולהיוועץ.  להתברך  המקובל 
מי  כי  אמר  קוק  הרב  הגאון 
ינוכה  לא  השבת  כנגד  שפועל 

ולא יכופר.
טב בעיר  ביקורו  סיום  ־עם 

מקלב  אורי  הכנסת  חבר  ריה, 
שם פעמיו מהרה יחד עם צוות 
לשכתו המורחב אל עבר העיר 
חריש שנמצאת בתנופה, כאשר 
מקום  את  מעתיקים  אברכים  של  רבות  עשרות 
את  פתח  מקלב  המתפתחת.  העיר  אל  מגורם 
ביקורו בעיר בפגישת עבודה שגרתית עם ראש 
־המועצה יצחק קשת שם עמדו אחר צרכי הצי

בור ופיתוח העיר.
כי  מקלב  הסביר  הקהילות,  ראשי  עם  בסיור 
אחרות  ותוכניות  אחרות  ציפיות  שהיו  אף  על 
מחריש וכעת שזה בנוי נחמץ הלב לראות זאת 
תורה  קול  ויש  דיור  פתרון  שיש  כיום  אבל   -
יחסי  ולשמר  במקום  ולגור  לבוא  ניתן  ביישוב, 

שכנות טובים עם המקומיים.
מקלב חתם את ביקורו בחריש בבית מדרשו 
עם האברכים  זיגדון, שם שוחח  של הרב אשר 
־הלומדים במקום ושיבח אותם על היותם מהנ

חשולים במקום.

עוזי ברק

עי ראש  ידי  על  השבוע  נערך  מיוחד  ־ביקור 
ריית ב"ב הרב אברהם רובינשטיין, רבנים ואישי 
־ציבור, במשרדים החדשים והמרווחים של אר
־גון 'אחריות - ייצוג והכוון כלכלי', המסייע במ

צבים כלכליים קשים.
ארגון 'אחריות - ייצוג 
שהוקם  כלכלי'  והכוון 
רבי  הגאון  בהוראת 
שטרן,  אליעזר  שמואל 
הוראה  שערי  גאב"ד 
ורב מערב בני ברק, קנה 
נרתע  שלא  כמי  שם  לו 
הפעילות  בחזית  ועומד 
שנ אלה  למען  ־הענפה 

כלכליים,  לקשיים  קלעו 
ואף הגיש מספר עתירות שזכו להצלחה כבירה 

והישגים מרשימים.
־בדברי הברכה שנשא הרב אברהם שטרן, הד
־גיש כי אף שהארגון מטפל במאות רבות של פו
־נים מרחבי הארץ, מכיוון שמשרדי הארגון נמ

צאים בעיר התורה והחסידות בני ברק - הקשר 

בין ראש העיר לארגון חשוב ביותר.
סקירה  העיר  ראש  קיבל  הביקור,  במהלך 
מקצועית מאת מזכיר הארגון ר' חיים הר כסף, 
טיפול  ודרכי  השונות  הפניות  סוגי  על  שסיפר 
המח ידי  על  ניתנות  אשר  ומעניינות,  ־מקוריות 

ההבנה  לאור  המקצועי,  והצוות  השונות  לקות 
כי מאחורי כל פונה עומדת 
חרב  שעולמה  משפחה, 
ובע מרודים  עניים  ־עליה, 

לי חוב שנאלצים להסתתר 
מאימת הנושים.

־ראש העיר חתם את הבי
על  אישי,  סיפור  עם  קור 
־תיק מורכב שהובא לטיפו

כאיש  "מנסיוני  ואמר:  לו, 
לקשיים  מודע  אני  ציבור, 
ולכן  ושיקום משפחות  כלכליים  תיקים  בניהול 
המט מסירות  את  ולהעריך  להוקיר  יודע  ־אני 

מנהל  פישבך,  צבי  את  הנחה  אף  הוא  פלים". 
הלשכה לפניות הציבור - שעומד הכן עם אוזן 
־קשובה לכל פנייה ונכונות לטפל ולעזור - לע

מוד לימין הארגון.

עוזי ברק 

בשיא הלחץ: בצהרי יום שישי האחרון, כמה 
שעות לפני כניסת שבת, אירעה הפסקת חשמל 
'קרית  בשכונות  בעיקר  בעיר  נרחבים  באזורים 

־הרצוג' ו'פרדס כץ', בעק
בות עץ ענק שנחתך ונפל 

על כבלי חשמל ראשיים.
גוזם  ע"י  נחתך,  העץ 
אחריות  חסר  פרטי 
גי מנוף  ע"י  ־שהועלה 

וחתך  לגובה  פרטי  זום 
עץ ענק שגדל לגובה של 
כמה קומות, ברחוב נורוק 
הרצוג  קרית  בשכונת   11

בבני ברק.
־העץ נפל על כבלי חשמל ראשיים ואירע פי

מתחת  אנשים  היו  לא  בנס  בשכונה  אדיר  צוץ 
את  קיפל  המנופאי  מהבהלה  נפגעים,  היו  ולא 
המנוף ונמלט מהמקום עם צוות הפועלים שהיו 

עימו.

היה  לא  החשמל  הפסקת  שאירעה  בתחילה 
צפי לתיקון התקלה. תושבים שהתקשרו לאחר 
־כשעה לחברת חשמל הודיעו להם בתקליט שה

בלילה   1:00 בשעה  יהיה  התקלה  לתיקון  צפי 
מיד  עירבו  הלחוצים,  התושבים  שבת.  ליל  של 
ואת חברי  את ראש העיר 
לפעולה  שנכנסו  הכנסת 
התקלה  שתתוקן  ודאגו 
בהקדם בדגש להשיב את 
לפני  עוד  החשמל  חיבור 

שבת.
הגנראטור  במקביל, 
פעל  שבת  של  השכונתי 
החשמל  הפסקת  בזמן 
שמחו ואלו  שישי  ־ביום 

יכלו  שבת  לחשמל  ברים 
לשכניהם  גם  העבירו  חלקם  לשבת.  להתארגן 
ולהכין  להתארגן  אפשרויות  מאריך  כבלי  עם 

אוכל והכנות לשבת קודש.
שבת  ולפני  בצהריים   15:30 לשעה  סמוך 
לר החשמל  חברת  ע"י  התקלה  סודרה  ־קודש 

ווחת התושבים.

עוזי ברק

התקבל  מאוחרת,  לילה  בשעת  רביעי  ביום 
דיווח במוקד השומרים על שני צעירים שפרצו 
לסופר מרקט השקדיה ברחוב ז'בוטינסקי בבני 

ברק.
האר מתנדבי  הוזנקו  הדיווח  קבלת  ־עם 

בשני  והבחינו  למקום  במהירות  שהגיעו  גון 
ומח החנות  בתוך  מסתובבים  אשר  ־חשודים 

פשים פריטים יקרי ערך על מנת לגנוב אותם 
ולהימלט מהמקום.

לתוך החנות השתלטו  המתנדבים שנכנסו 
'השיטור  לידי  אותם  והעבירו  הפורצים  על 
העירוני של עיריית בני ברק' שהובילו אותם 

להמשך חקירה בתחנת המשטרה.
־בהנהלת הארגון מציינים כי בתקופה האח

רונה חלה עלייה בכמות האירועים הפליליים 
הלילה  שעות  על  בדגש  בעיר,  המתרחשים 

'השומרים'  בארגון  כך,  בעקבות  המאוחרות. 
להת בכדי  המשטרה  עם  רציף  בקשר  ־עומדים 

ונחושים להמשיך לשמר  חקות אחר החשודים 
את תחושת הביטחון של תושבי העיר - על כן 
ולתגבר  ערנותם  את  להגביר  המתנדבים  הונחו 

את הסיורים בעיר.

משה אברהמי

הנהלת איגוד הסמינרים נפגשה עם יו"ר ועדת 
־הכספים חבר הכנסת גפני, במטרה למצוא פת

ובירוקרטיים  תקציביים  קשיים  למגוון  רונות 
נא הסמינרים  איגוד  ראשי  לפתחם.  ־העומדים 

ההליכים  ופישוט  התקצוב  שיפור  למען  בקים 
החשובה  עבודתם  על  המעיבים  הבירוקרטיים, 

והקדושה של מוסדות החינוך.
קושי  שיצר  הרגיש  הפוליטי  המצב  לנוכח 
בעברת התקצוב, יזם מנכ"ל האיגוד הרב יצחק 
גפני,  משה  ח"כ  עם  דחופה  פגישה  אוסטרליץ 
על מנת לפשט את ההליכים ולוודא את העברת 

התקצוב באופן דחוף.
־הפגישה שנערכה השבוע בלשכת גפני, התכ

נסה במאמץ לטכס עצה כיצד לקדם את המשך 
־הצלחתם ושגשוגם של הסמינרים, ובמטרה למ
ובירוק ־צוא פתרונות למגוון קשיים תקציביים 
רטיים העומדים לפתחם של מנהלי הסמינרים.

עימם  הקשיים  את  הציגו  הסמינרים  מנהלי 
הקיימות  המצוקות  את  והעלו  מתמודדים,  הם 
בנושאים חינוכיים ותקציביים. עוד ביקשו סיוע 
בת להצליח  לסייעם  במטרה  תחומים,  ־בכמה 

פקידם רב האחריות בחינוך בנות ישראל עפ"י 
ורבנן  מרנן  של  בהנחייתם  סבא,  ישראל  דרך 

גדולי ישראל.
איגוד הסמינרים בית יעקב, מתמודד כל ימות 
השנה מול אתגרים מורכבים העומדים לפתחם 
האחרונה  בעת  ובפרט  הסמינרים,  מנהלי  של 
קשיים  נרשמו  הפוליטי  המצב  לנוכח  כאשר   -
־רבים בנושאים התקציביים, עד כדי עיכוב הע

ברת התקציבים במועד - מה שהקשה מאוד על 
המשך תפעול הסמינרים.

שיזם  אוסטרליץ  יצחק  הרב  האיגוד,  מנכ"ל 
את הפגישה, אמר כי היא חלק משיתוף הפעולה 
הפורה והפגישות הנערכות כל העת בין 'איגוד 
־הסמינרים' לח"כ משה גפני, העומד לימין הס

מינרים בכל לב ובנפש חפצה.
איגוד  מהנהלת  נציגים  השתתפו  בפגישה 
ומנהל  האיגוד  יו"ר  וולף  זאב  הרב  הסמינרים: 
סמינר הרב וולף בני ברק, הרב יחיאל מנדלזון 
עזריה  הרב  ירושלים,  רחל  דרכי  סמינר  מנהל 
הילדסהיימר מנהל סמינר בית יעקב פתח תקוה, 
הרב שלמה וולף מהנהלת סמינר הרב וולף בני 
בית  מעלות  סמינר  מנהל  רוב  אריה  הרב  ברק, 
מהנהלת  ליברמן  ישראל  הרב  ירושלים,  יעקב 
־סמינר מרכז בית יעקב ירושלים, הרב דניאל ויצ

מן מנהל סמינר אילת השחר ירושלים, ומנכ"ל 
האיגוד הרב יצחק אוסטרליץ.

־בפגישה הבטיח גפני לעמוד על המשמר לי
מין מנהלי הסמינרים, והבהיר כי יפעל על מנת 
כך   - להעביר את התקציב באופן רטרואקטיבי 
־שגם חוסרים בתקצוב מהחודשים שחלפו יושל

מו במהלך השבוע הקרוב. כמו"כ הבטיח לוודא 
גם  שוטף  באופן  התקצוב  העברת  המשך  את 

בחודשים הבאים.
מכתב  אמש  נשלח  הפגישה,  הצלחת  לאור 
האיגוד  הנהלת  בו  הסמינרים,  למנהלי  בשורה 
היתר:  בין  נכתב  במכתב  ההישג.  על  מבשרת 
נשאו  המאמצים  כי  היום,  אנו  בשורה  "אנשי 
התק בחשבונכם  יופקד  הקרובים  ובימים  ־פרי, 

מרץ,  חודשים:  ארבעה  בגין  הקואליציוני  ציב 
־אפריל, מאי, יוני. כמו"כ, הוסדר העניין כי תק

צוב חודשים יולי אוגוסט יועבר במועד, בהתאם 
לתקצוב השוטף".

ח"כ אורי מקלב ערך סיור מקיף בטבריה, שם נועד עם חברי האופוזיציה, רגע לפני 
הצבעה גורלית • מקלב המשיך לחריש לפגישה עם ראש המועצה והרבנים

בעקבות חוסר זהירות של מנופאי שגזם עץ ענק, נגרמה הפסקת חשמל באזורים 
נרחבים בעיר, בעיקר בשכונות קרית הרצוג ופרדס כץ

במאמץ של 'איגוד הסמינרים' ויו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, נמצא פתרון לקושי 
תקציבי שהעיב על הנהלות הסמינרים

 צילום: דוד קשת

 הגנבים שנתפסו 
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בנחת,  לקרוא  מתיישבים  שאתם  לפני 
שהקפה  כך  מהר,  במראה,  בבקשה  תציצו 
לא יתקרר. הביטו בעצמכם ודעו כי נחשפתם 
עכשיו ל'איום אסטרטגי' של ממש, כך לפחות 
כרמל שאמה  בישראל,  נכבד  עיר  ראש  סבור 

הכהן מרמת גן.
כל  לפי  הסתה  האיומה,  ההגדרה  את 
לאחד  בראיון  הנ"ל  העיר  ראש  נתן  פרמטר, 
מערוצי התקשורת הגדולים. אולי ניתן להפך 
בזכותו של מי שהיה ח"כ אלמוני למדי ולומר 

כי הסתנוור מאור הזרקורים.
אברהם  הרב  ברק,  בני  העיר  ראש 
רובינשטיין, לא היה מסוגל - ובצדק - לשתוק 
למרות  שכאלו.  מחפירים  דברים  בעקבות 
המקנן  והרצון  חביבים  שכנות  ביחסי  הצורך 
קורקט',  'פוליטיקלי  להיות  פוליטיקאי  בכל 

תקף רובינשטיין את הכהן מנהמת לבו.
במהלך פאנל בו נכחו שני ראשי הערים על 
כי  הכהן  לשאמה  רובינשטיין  הזכיר  הבמה, 
פרעה כבר הקדימו בגזירת 'פן ירבה', והשכן 

המעודן מרמת גן 'נפגע' ונטש את האירוע.
זה לא המקרה הראשון. לפני תקופה כיכב 
שאמה הכהן בכותרות לאחר שהדיח את מנהל 
מחלקת תרבות תורנית בעיר, שכל חטאו היה 
באירוע  דתי  צביון  על  לשמור  שהקפיד  בכך 

שנועד לקהל דתי.
הכהן  שאמה  רץ  אץ  ההוא,  במקרה  גם 
עיתונאים  מסיבת  וכינס  אחדים  ימים  לאחר 
בנושאים  ל"שיח  והחרדים  הדתיים  לכתבים 

שעל סדר היום הציבורי והעירוני".
שאמה 'פרעה' הכהן לא הבין את הקונספט, 
לכנס את  ואז  לפגוע בציבור הדתי  אי אפשר 
התקשורת הדתית ל'סולחה', אי אפשר לקרוא 
לחרדים איום אסטרטגי ואז להיעלב מהכינוי 

פרעה.
על  דווקא  להציב  רצוי  הפוקוס  את  אבל 
מסיבת  באותה  שאמה  של  לצדו  שישב  מי 
העיר  ראש  סגן  מנחם,  דוד  עו"ד  עיתונאים, 
'הבה  בקואליציית  החברה   - ש"ס  מטעם 
נתחכמה לו' שהתגבשה לנגד עינינו כמטחווי 

יריקה מבני ברק.
לה  מתכנסת  אלה  שורות  כתיבת  בשעת 
מועצת העיר כשעל שולחנה הצעה מזעזעת, 
יחד. אם  גם  ומנוחת שבת  קוו  מפרת סטטוס 
קולה  להשמיע  ש"ס  על   - זו  הצעה  תעבור 
של  הסגן  את  ונחלה.  חלק  לה  אין  כי  ברמה 

בר כוכבא לא זוכרים, את הסגן של פרעה לא 
נשכח.

 לקח חלקי
שונות  הפגנות  נרשמו  האחרון  בשבוע 
שוטרים  בין  להתנגשויות  שוב  שהובילו 
ובבית  בירושלים  בעיקר  חרדים,  למפגינים 

שמש.
שוב  להזכיר  מתעקש  אני  זה  צנוע  בטור 
נשכח  בלתי  אלימות  מעשה  אותו  את  ושוב 
בליל ל"ג בעומר, כאשר חבורת בריונים במדי 

משטרה היכו עד זוב דם נער מיוחד.
ממשטרת  הבסיסיות  הציפיות  במסגרת 
 .1 כפולה.  לקחים  הפקת  נדרשה  ישראל, 
אירוע,  באותו  המעורבים  השוטרים  הדחת 
כלפי  הפיזית  האלימות  צמצום   .2 לצמיתות. 
מפגינים בכלל, ועודף האלימות המופגן כלפי 

חרדים בפרט.
בהפגנה  כישלון.  נרשם  המקרים  בשני 
אותם  תועדו  בירושלים  שני  ביום  שנערכה 
שוטרים מאירועי ליל ל"ג בעומר, שאך בחסדי 

שמים לא נפל לידיהם הפעם נער תמים.
בהם  תיעודים  פי  על  לפחות  השני,  בחלק 
נדמה  ושבים,  עוברים  עם  ושיחות  צפיתי 
השוטרים  בהתנהלות  מה  זהירות  הייתה  כי 
)חשוב לזכור כי בסופו של יום, פינוי הפגנה 
זה  כך  לעין.  נעים  מראה  אינו  לעולם  בכוח 

בכל מקום ובכל כוח שיטור(.
בין  שגם  נראה  המשטרה,  מלבד  אך 
'לקח'  שהפנים  מי  היה  החרדים  המפגינים 

מהאירוע, אך לקח זה אינו רצוי כלל.
סיקור  על  חשיבה  מתוך  הנראה  ככל 
בעלי  בהפגנות  השתתפו  עתידי,  תקשורתי 
מוגבלויות שהתמקמו ב'קו האש' של חסימת 
תיעודי  שלל  הופצו  מכן,  לאחר  הכבישים. 

וידאו בהם הם נראים בידי השוטרים.
ובכן, הסיבה בגללה נרשמה הזדהות מקיר 
 - בעומר  ל"ג  בליל  הסובל  הנער  עם  לקיר 
אורח  עובר  היה  שהוא  מכך  דווקא  נובעת 
תמים. צעיר שהשוטרים הרסו לו את המדורה, 
ולא מפגין שבכוונת מכוון נכנס לעין הסערה.

להתנהלות  מהמשטרה  לצפות  יש  נכון, 
זהה כלפי בעלי מוגבלויות חרדים, ממש כפי 
שנוהגים השוטרים בכפפות של משי במחאות 
הנכים, ועדיין, יש טעם לפגם בניסיון לחולל 

פרובוקציה מכוונת. לא זו דרכנו.

אבי גרינצייג / דעה

הסגן 
של פרעה

מערכת הבחירות המתקרבת מציגה את 
לא  שנים  שהרבה  באור  הדתית  הציונות 
הכירו בציבור החרדי. הדרך הקלה לספר 
סיום  באמצעות  כמובן  היא  הסיפור  את 
ואיילת שקד שמשכו  נפתלי בנט  תקופת 
הליברליים,  למחוזות  היהודי  הבית  את 
אולם תיאור זה לא משקף באופן מדויק 
את הסיפור, מאחר וגם בתקופת המפד"ל 
שנחשבה לפחות ליברלית, עולם הערכים 
רואים  שאנו  העולם  מתפיסת  רחוק  היה 

כיום בראשות איחוד מפלגות הימין.
התפצל.  הדתי  הציבור  למעשה, 
הימין  מפלגות  של  החדשה  ההנהגה 
בראשות הרב רפי פרץ ובצלאל סמוטריץ 
היסטורית  הזדמנות  לראשונה  מייצרת 
הדתי  לציבור  החרדי  הציבור  בין  לברית 
ש"ס  בין  הקיימת  לברית  בדומה  לאומי, 

ליהדות התורה.
קצר  הקולקטיבי  הזיכרון  בו  בעידן 
את  לכולנו  תזכיר  קלה  בדיקה  מאוד 
להיכנס  ידעה  ש"ס  אפילו  בהם  הימים 
לממשלה ללא יהדות התורה, מה שכיום 
רחוק. אלא שבמציאות  כמו חלום  נראה 
הראווה  חלון  מלבד  השתנה  לא  כלום 
המפלגות  של  הארצית(  )הפוליטיקה 
המקומיות  ברשויות  כאשר  החרדיות, 
ראינו פיצולים שונים, חבירות, דילים וגם 
חשבון  על  חילונים  למועמדים  חבירות 

מועמדים חרדיים.
כמעט  כבר  השמד'  ש'גזירות  אחרי 
עברו  הציבוריים,  מחיינו  הסתלקו 
בו  המעשה  לעולם  החרדיות  במפלגות 
שכזאת  ובשאלה  ינצח.  מי  היא  השאלה 
באחיו  להתחרות  בעיה  רואה  לא  איש 

ושהטוב ביניהם ינצח.
ההתייצבות של הרב רפי פרץ ובצלאל 
הימין  מפלגות  בראשות  סמוטריץ 
שמתחולל  הסיפור  את  גם  לנו  מספרות 
בציבור הדתי לאומי עם המעבר החברתי 
והחברתיים  הקהילתיים  למאפיינים  שלו 
בנט  תקופת  בתום  החרדי.  הציבור  של 
הדתי  הציבור  כי  להכריז  ניתן  ושקד 
אלה  פקטו:  דה  למעשה  התפצל  לאומי 
שיותר  ואלה  לחרדים  דומים  שיותר 

דומים לחילונים. 
אם תעשו היום סיבוב ביהודה ושומרון 
תגלו ציבורים דתיים שלמים שפעם נהגו 
לציבורים  החילוני\מפד"ל  כבית  לזהות 

קרובים  עולם  ותפיסת  חייהם  שאורח 
הרבה יותר לציבור החרדי, מאשר לציבור 
החילוני. זה בא לידי ביטוי בהקפדה על 
הפרדה, צניעות, חיי קהילה, מנהיג רוחני 

ועוד.
נוצרו  לא  אמנם  האחרונות  בשנים 
טכניות(  )מסיבות  משמעותיים  קשרים 
ממתינה  הקרקע  אולם  הציבורים,  בין 

להזדמנות. 
על  וויתור  או  חיבור  מצריך  לא  זה 
תפיסות עולם וכל אחד ממשיך להתגורר 
אבל  קהילתו,  ובחיי  הטבעית  בסביבתו 
משמעותיות  תוצאות  לייצר  האפשרות 

ורחבות משותפת לשני הצדדים.
מתחיל  גדול  שינוי  שכל  אומרים 
לקרות  יכול  הזה  הצעד  אז  קטן.  בצעד 
בימים אלו בהם הסוגיות הבוערות לשני 
מול  היום  סדר  על  עומדות  הציבורים 
השמאל  ומפלגות  הליברלים  הארגונים 

שמעוניינות לשנות אותן.
לחיבור  החברתיים  המאפיינים  את 
אלו  בימים  לראות  ניתן  הציבורים  בין 
כאשר קמפיין הצ'רידי שכבש את הציבור 
החרדי, מסתער על הציבור הדתי לאומי 

בעוצמה רבה.
שבי  ישיבת  גייסה  שעבר  בשבוע  רק 
 14 הצ'רידי  קמפיין  באמצעות  חברון 
תקיים  )חמישי(  והיום  שקלים  מיליון 
ישיבת 'מרכז הרב' ערב מתרימים בהיכל 
הצ'רידי  לקמפיין  בירושלים  הארנה 
שלהם, אשר יגיע לשיאו בעוד שבועיים.

עד  שגייס  לסוגיו  הצ'רידי  קמפיין 
מותאם  דולר  מיליון  מ-650  למעלה  כה 
של  החברתי\קהילתי  לאופי  בדיוק 
הציבור החרדי ולפתע תופס כאש בשדה 
קוצים גם בציבור הדתי לאומי. מאפיינים 

דומים כבר אמרנו?!
החברתיים  המאפיינים  גם  אם  אז 
דומים, האידיאולוגיה כמעט זהה והאתגר 
מבחוץ  מאיים על שני הציבורים, כנראה 

שיש פה הזדמנות לברית היסטורית. 
תחשבו על זה שעל כל דתי אחד יהיה 
מצ'ינג של חרדי אחר. זה בדיוק הצ'רידי 

שתופס את שני הציבורים.

הכותב הוא איש תקשורת 

ופרשן ופוליטי 

 

המצ'ינג יוכיח: הגיע 
הזמן לברית פוליטית

יוסי בן עטר / דעה
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הישראלים  את  הזהיר  נתניהו  ראש-הממשלה 
ברומא  אך  לאיטליה,  ישראל  של  הפיכתה  מפני 
הבירה, התחושה הכללית בכלל לא רעה. את הדלות 
הזוג  של  במעונו  שדרים  והגדלות 
למצוא  ניתן  אחת  בכפיפה  נתניהו 
עוני  בין  שמשלבת  בנאפולי  דווקא 

מחפיר למבני פאר ארכיטקטוניים.
נתניהו,  הזוג  של  הניצחי  במעונם 
ושטיחיו  העובש  אחוזת  שתקרתו 
מסרטוני  לכולנו  זכורים  המתפוררים 
המשפחה  ידידי  שהעלו  האימה 
מן  יחושו   – החברתיות  לרשתות 
הסתם הזדהות מלאה. שהרי משפחת 
שבמשפחות  מהעשירות  היא  נתניהו 
רק  שנייה  הישראלית,  הפוליטיקה 
למשפחת ברקת. נתניהו הוא מדינאי 
דגול והמותג הישראלי החזק בעולם. 
אז איך זה מסתדר למען ה' עם עמידה 

ההיתרים  ועדת  בפני  בפתח 
דלות  אכן,  הדלים?  כאחרון 

וגדלות.
המגף,  בארץ  הכותרות 
הפוליטית  בזירה  רק  ולא 
 - הכלכלי  במישור  גם  אלא 
מזכירות את אלו הישראליות. 
איטליה  של  המרכזי  הבנק 
מפני  לאחרונה  רק  הזהיר 
החוב  הגדלת  השלכות 
להיות  שעלולות  הציבורי 
השנתי  בדו"ח  הרסניות. 
נמתחה  האיטלקי  הבנק  של 
מדיניות  על  חריפה  ביקורת 
כי:  והובהר  הממשלה 
בניסיון  המאמצים  "הגברת 
ידי  על  זמנית  הקלה  להשיג 
הגדלת החוב הציבורי עשויה 
ואף  יעילה  כלא  להתברר 
להידרדרות  ולהוביל  הרסנית 
משקי  של  ובביטחון  הכלכליים  בתנאים 

הבית והחברות".
מצב  על  נכתבו  שכמו  המשפטים  את 
המשק הישראלי בשלהי תקופתו של כחלון 
– אפשר לגזור ולהדביק בפתח לשכתו של 

שמוציא  באב"ד,  שי  היוצא,  האוצר  משרד  מנכ"ל 
ופורק את תסכולו לכל עבר.

איטליה נאלצה להפחית את יעד הגירעון בלחץ 
עם  שוב  עצמה  ומוצאת  האירופית,  הנציבות 
איטלקית  כשמציאות  מהתחזית.  פסימי  ריאליטי 
שכזאת מתרחשת בישראל – תחת כהונתו של האיש 
בהחלט  יש  לנתניהו  כלכלה,  כמר  עצמו  שמיצב 
בעיה חמורה. דמות הווינר הבלתי מעורער מתחילה 

להיסדק, ולא רק פוליטית אלא גם כלכלית.
הכללית  הכלכלית  המצוקה  הפרט,  אל  מהכלל 
נתניהו לאישית. המשפחה  – הפכה עבור משפחת 
האומללה מוצאת עצמה באחד מהמצבים העגומים 
בתולדותיה עד שלרגעים נדמה כי הרשות השנייה 
תאשר לה כאן ועכשיו יום התרמה באחת מתחנות 
השרופים  החרדים  )המעריצים  החרדיות  השידור 
המשפחה  לטובת  לחמם  מפת  הסתם  מן  יתרמו 
אלף  חמישים  בסך  להחזר  אם  גורלה(.  ששפר 
נדרשים  הגברת,  על  המשפט  בית  שהטיל  שקלים 

למעלה מעשרה תשלומים – לכמה פעימות יזדקק 
דולרים  אלף  מאות  שלוש  להחזיר  כדי  נתניהו 

בהתאם להוראת ועדת ההיתרים?
שאין  דומה   - האישי  כמו  הפוליטי  במישור 
)או  יותר  טוב  נתניהו  של  מצבו  את  שמשקף  מה 
שמא, לשם הדיוק: רע יותר( מאשר החלטת ועדת 
נחסם,  העתידי  האספקה  שנתיב  רק  לא  ההיתרים. 
אמתחתו  בפי  הושם  שכבר  מה  את  אפילו  אלא 
הוא נדרש להשיב. נתניהו חובב התנ"ך שלא חדל 
בנו בחידון מלפני תרפפ"ו  להזכיר את סגנותו של 
התעללות  שעבר  כבנימין  הסתם  מן  חש   – שנים 
בסיפור המקראי כשהוא נדרש להשיב בבושת פנים 

את מה שכלל לא לקח במרמה.

 ועדת האיסורים

נכתב כאן  ועל כך כבר  ברמה המשפטית, 
לקבל  נתניהו  על  לאסור  ההחלטה  בעבר, 
כספים למימון הגנתו - וכעת אף להשיב מה 
שקיבל - מבן דוד אמיתי בעל קרבת דם, ולא 
מצא  שנתניהו  באמריקה  עשיר  מדוד  סתם 
תשלומים,  לצרכי  דמים  קרבת  לבינו  בינו 
היא שערורייתית. סמכותה היבשה של ועדת 
בבקשות  יש  האם  לקבוע  היא  ההיתרים 
המובאות לפתחה משום ניגוד עניינים. משזה 
לא נמצא – גם סמכותה של הוועדה ניטלה. 
נתניהו  של  המוקנות  בזכויותיו  כשמדובר 
עצמה  שמה  ההיתרים  ועדת  האדם,  כאחד 

לוועדת האיסורים.
כראש- החדש,  נתניהו  של  גורלו  זהו 

מוכן  היתרים  פקיד  כל  מוחלש.  ממשלה 
ומזומן לפגוע בזכויותיו הלגיטימיות, להפוך 
עיתונאי  כל  למורשע.  מחשוד  האיש  את 
להישגיו  ולהתכחש  לבוז  רשאי  מתחיל 
אך השבוע  ביטוי  לידי  כפי שבאו  המדיניים 
הכלכלי  ולא   – המשותף  האזורי  בכינוס 
היועצים  של  האמריקאי-רוסי  אלא  בבחריין 

הלאומיים לביטחון, על אדמת ישראל.
התמיכה החרדית הגורפת בנתניהו, שעולה 
ומשפיעה מלמטה למעלה וכופה על ההנהגה 

דלות וגדלות 
בכפיפה אחת

לא רק שנתיב 
האספקה נחסם, 
אלא אפילו את מה 
שכבר הושם בפי 
אמתחתו הוא נדרש 
להשיב. נתניהו חובב 
התנ״ך שלא חדל 
להזכיר את סגנות 
בנו בחידון מלפני 
תרפפ״ו שנים – חש 
מן הסתם כבנימין 
שעבר התעללות 
בסיפור המקראי 
כשהוא נדרש להשיב 
בבושת פנים את 
מה שכלל לא לקח 
במרמה

עו"ד אבי בלום, נאפולי בית ספר לפוליטיקה

עוני ופאר באותה 
כתובת. סימטאות 
נאפולי, איטליה
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הפוליטית להיצמד לביבי מחשש לעריקת מצביעים 
רקע  על  דווקא   - ולא קטנה  גדלה  ימניים,  חרדיים 
ההתנפלות התקשורתית ממנה סובל נתניהו. כאשר 
בו ברחוב  ותפרוץ התמיכה  כן תרבה  יענו אותו – 

החרדי.
אריה  ש"ס  יו"ר  התראיין  שעבר,  השבוע  בסוף 
חי  קול  ברדיו  'פילפוליטיקה'  לתוכנית  דרעי 
ריבלין(  יעקב  והפרשן  מעלה  החתום  )בהגשת 
יאפשר  שלא  לחרדים  התחייב  נתניהו  כי  וגילה 
ניתנה  הזאת  ההבטחה  בלעדיהם.  ממשלה  הקמת 
מסויגת  הבלתי  החרדית  לתמיכה  בתגובה  כמובן, 
במועמדותו המחודשת של ביבי לראשות-הממשלה 

חרף שק החשדות וכתבי האישום המסתמנים.
איווט ליברמן קפץ על האמירה של החבר לשעבר 
בתמונת  המנופף  קיצוני  ימני  היה  כמו  בה,  ונופף 
רבין בכאפיה ובמדי אס-אס, בעיצומן של הפגנות 

אוסלו, על המרפסת בכיכר מלכי ישראל.
מרבצו  ימני  כל  שמחריד  הסכם  לאותו  הדימוי 
רגישה  כמה  עד  יודע  כאיווט  מי  מקרי.  אינו 
שנים  במשך  שחש   – דרעי  של  בסביבתו  הסוגייה 
כי נעשה לו עוול היסטורי. בהצבעה על אוסלו א' 
ש"ס נמנעה ולמהלך עצמו )אם כי לא לעצם קיום 
הממשלה( היה רוב גם בלעדיה. בהצבעה על אוסלו 
ב' - שהתקיימה אחרי שבג"ץ הורה לדרעי ולפנחסי 
הגשת  רקע  על  בממשלה  מתפקידיהם  להתפטר 
מהקואליציה  פרשה  ש"ס   – נגדם  האישום  כתבי 

והתנגדה.
העובדה שאיווט המודע עד כאב לרגישות הרבה, 
מלמדת  הרכה  בבטן  דווקא  לפגוע  זאת  חרף  בחר 
מלאכותי  ולא  אמיתי  החברים,  שני  בין  שהשבר 

כבעבר.
הכל  כי מבחינתו  כאן בשבוע שעבר  רמז  איווט 
על  שנזרה  המלח  אחרי  אבל  תקנה,  ובר  הפיך 
יין  כוסות  כמה  שהשקת  בטוח  לא  כלל  הפצעים, 
מבציר מיושן – תצליח הפעם לאחות את הקרעים.

 החטא ושכרו

בגן-עדן  לנגוס מהתפוח החרדי  ליברמן ממשיך 
בושש  עונשו של החטא  ולפחות במבחן הסקרים, 
האמירה  על  השבוע  גם  חגג  המולדבי  מלהגיע. 
אמונים  נשבע  ביבי  ולפיה  דרעי  של  החדשה 
לחרדים, למרות שגם הוא מודע לכך שלא מדובר 

בחדשה מרעישה.
דברים ברוח דומה לאט ולחש נתניהו לאוזניהם 
שלאחריהן   2013 בחירות  בערב  גם  החרדים,  של 
חרדים.  ללא  ממשלה  הקמת  ובנט  לפיד  עליו  כפו 
נתניהו הסביר אז לשותפיו הטבעיים החרדים )תרתי 
ביחד  ממשלה  אינה  שהאלטרנטיבה   – משמע( 

עמם, אלא ממשלה גם בלעדיו.
להקמת  נתניהו  של  והידועה  הברורה  העדפתו 
ממשלה שבה החרדים שותפים אינה מוטלת בספק. 
ובאותה נשימה טרופה, אם הדילמה שתוצב בפניו 
עד  זמני  ולו  ממשלה,  כראש  הישרדותו  בין  תהיה 
עוד  מהבמה  ירידתו  לבין  האישום,  כתב  להגשת 

בטרם תיפול ההכרעה בשימוע - ביבי לא יהסס.
כמו אביו של הרשל'ה באותה בדיחה יהודית שלא 
נס ליחה, הוא ישוב וישלח את החרדים לאופוזיציה 
כשהם רעבים. מי שמחפש ארומה של תקווה יכול 
של  הבחוש  השחור  בקפה  דווקא  אותה  למצוא 
בוגי יעלון בקו עיתונות. בעיניו של יעלון שחור זה 
הכחול-לבן החדש, ובביקורו במערכת 'קו עיתונות' 
ולא בפעם הראשונה  בשבוע שעבר הוא הבהיר – 
– כי ככל שזה תלוי בו הוא לא ייתן את ידו להקמת 
משולחן  החרדים  את  שתדיר  אחדות  קואליציית 

הממשלה.
כוחו של יעלון מול ההוריקן ששמו לפיד – עוד 

בין  תיקו  כאן  ייווצר  וכאשר  אם  למבחן  יעמוד 
לא  לסמוך  אפשר  אי  עצמו  נתניהו  על  הגושים. 

משום שהוא לא רוצה, אלא בגלל שספק אם יוכל.
הפנימי  ובשיח  זאת  מבינים  כבר  הדתי  בימין 
בפומבי  לראשונה  עולה  הציונות-הדתית  של 

הפך  ביבי  האם  השאלה 
שבעוד  אלא  לנטל.  מנכס 
הסרוגים  האחים  אצל 
לחפש  שמנסה  מי  יש 
הרי  חדשים,  חיבורים 
נמשכת  החרדים  שאצל 

ההיצמדות לימין.
רבות  על  לחלוק  אפשר 
מאמירותיו של יאיר לפיד 
לבעיה  הנוגע  בכל  אך 
הזאת  הספציפית  החרדית 
עמו.  שהצדק  דומה   –
את  יעזבו  לא  החרדים 
נתניהו, אלא אם כן ייזרקו 
הרחוב  תחילה.  ידו  על 
החרדי מזהה אצל ביבי את 
סבל הרדיפה התקשורתית 
החרדים  נאנקים  תחתה 
נתניהו  בשנים.  רבות 
טוב  תמיד  היה  לא  אולי 
תמיד  סבל  אך  לחרדים, 
מהתקשורת  כמוהם 

העוינת.
בין  ולהבדיל  העכשווי-ישראלי,  בסיפור  גם  אם 
למחבוש  יישלח  לא  בנימין  כמובן,  לחול  הקודש 
אלא יוחזר אחר כבוד לארמון המלוכה – החרדים 
ברכה.  של  כוס-כסף  ירימו  גושן  בארץ  היושבים 

נותר רק לקוות, שלא תהא זו כוס תרעלה.

מי שמחפש ארומה של 
תקווה יכול למצוא אותה 

דווקא בקפה השחור 
הבחוש של בוגי יעלון. 
בעיניו של יעלון שחור 

זה הכחול-לבן החדש, 
ובביקורו במערכת קו 

עיתונות הוא הבהיר – ולא 
בפעם הראשונה – כי 

לא ייתן את ידו להקמת 
קואליציית אחדות שתדיר 

את החרדים מהממשלה

כחול-שחור-לבן. רא״ל )במייל.( בוגי יעלון במערכת קו עיתונות
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כך ייראה עולם הישיבות 
בזמן אלול הקרוב 

יענקי קצבורג

עונת הרישום לישיבות הגדולות נמצאת כעת 
ובסיומה ולמרות שחלק מבחורי הישיבות הקט
הב  – הרשמי  הקבלה  הליך  את  עברו  לא  ונות 

חינות 'המכריעות', רוב רובם של הישיבות כבר 
ויודעות איך פחות או יותר יראה השיעור א' הע

תידי שלהם.
לא  אם  גם  רב.  זמן  לפני  החל  הרישום  הליך 
ובאופן גלוי, הרשמים השונים פועלים מזה חוד

שים רבים ומסמנים את אלו שהיו רוצים לראות 
מתחילת  הרישום.  את  עושים  הם  לה  בישיבה 
והזמן הנוכחי התחילו להפעיל לחצים על הישי

בה וההורים, ולעיתים אף על הבחורים, אליהם 
וחלק מהרשמים מטריחים עצמם ומגיעים עד לי

שיבה בה הם לומדים.
הבחורים לעומת זאת, נכנסו לקלחת הרישום 
בחור מסמן  כל  הנוכחי.  הקיץ  זמן  רק בתחילת 
לעצמו ישיבה או שתיים בה היה רוצה ללמוד, 
של  'השם'  בעקבות  זאת  עושים  מהם  חלקים 
הישיבה ואחרים מהתרשמות שקיבלו מחבריהם 

המבוגרים יותר או מבני המשפחה.
העבודה של הרשמים היא בעיקר על הבחורים 
הסטנדרטים, אלו שנאבדים בין עשרות הישיבות 
ושאת רובם הם אינם מכירים חוץ משמם. המוב
וחרים, לעומת זאת, מסמנים את הישיבות שבשו

רה הראשונה, שוקדים על תלמודם ורק מחכים 
למבחן המכריע, שבדרך כלל צולחים אותו.

שרטטנו בפניכם את מפת שיעור א' של עולם 
והישיבות לשנה הבאה, כאשר גם אם צפויים שי
למ להיות משמעותיים  אמורים  לא  אלו  ונויים, 

דיי. הישיבות שזכו השנה לביקוש יוצא דופן הם 
וישיבות בית מתתיהו בב"ב, ישיבת שערי שמו

מדרש  )בית  'פינקל'  וישיבת  חלקיה  בבית  עות 
וגבוה( בירושלים, שהפתיעה וסגרה רישום מוק

דם מכולם עם כ-44 בחורים מצוינים.
פעי קיימו  לא  עקרוני  שבאופן  הישיבות  וגם 

לות רישום במשך השנים, הצטרפו השנה לדפוס 
פעולה דומה, כשחלקם עשו זאת בהסוואה של 
 – כרשמים  במקביל  שעבדו  מהישיבה  אברכים 
להעסיק  שבלי  הפנימו  והישיבות  מאחר  זאת 
רשמים, שמה הטוב של הישיבה עלול להיפגע 
לישיבות  כיוונם  את  משנים  איכותיים  ובחורים 

אחרות.

־ הנתונים המדויקים נחשפים לרא

שונה

הישיבה   - בירושלים  אלחנן'  'אור  ישיבת   •
300 בחורים והתקבלו לשיעור א' 55 בחוו  מונה

רים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאונים רבי אריה 
חדש, רבי צבי ויינפלד ורבי אברהם פוזן. בשנה 
האחרונה נכנס הגאון רבי צבי וילנסקי בתפקיד 
ומשיב לבני הקיבוץ, דבר שהוסיף לאווירת הש

טייגען בהיכל בית המדרש.
• ישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק – הישיבה 
מונה למעלה מ-650 בחורים והתקבלו לשיעור 
140 בחורים. הבוחנים: ראשי ורבני הישיו -א' כ

בה – הגאונים רבי ברוך דב דיסקין, רבי איתמר 
יחיאל  רבי  אדלשטיין,  יהודה  צבי  רבי  גרבוז, 
לבה  נחום  רבי  הגאון  הקיבוץ  ראש  קלרמן, 
והגאון רבי אהרן אוסטרן. המראיינים: המשגיח 
והגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי והגאון רבי אב

רהם ויסבלום. 
בישיבה, בניגוד לעולם הישיבות לא בוחנים 
לפני חודש תמוז, הישיבה נמצאת בעיצומו של 
בניית קמפוס מפואר לבית מדרש שימנה 1,000 
אשר  לפנימייה  מיטות   500 ובנוסף  מקומות 

תקרא 'קריית איילת השחר'.
הישי  – תקוה  בפתח  ישראל'  'אור  ישיבת  ו• 

בה מונה 380 בחורים וכמו כבכל שנה התקבלו 
העצום  הלחץ  אף  על  בחורים,   68 א'  לשיעור 
ולקבלת בחורים נוספים מצד עשרות ראשי ישי

הגאונים  הישיבה  ראשי  הבוחנים:  קטנות.  בות 
יגאל רוזן ורבי מרדכי רבינוביץ. המראיין:  רבי 

המשגיח הגה"צ רבי צבי דיאמנט. 
)גי"ל( בבית שמש –  'באר התורה'  ישיבת   •
הישיבה מונה כ-300 בחורים והתקבלו לשיעור 
א' כ-60 בחורים. הבוחנים: הגאונים רבי יעקב 
משה ליבוביץ ורבי מנחם דויטש. לאחר הבחינה 
גבריאל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  אצל  עוברים 

יוסף לוי לראיון. 
השנה הוחלט שלא לקבל יותר מ-60 בחורים, 
וכלל  בדירות  בחורים  לשכן  יאלצו  לא  כשבכך 
אליו  החדש  בקמפוס  ישוכנו  הישיבה  בחורי 

עברה הישיבה לפני כשנתיים בבית שמש.
רבי  הגאון  של  מיסודו  יעקב'  'באר  ישיבת   •
משה שמואל שפירא זצ"ל – הישיבה מונה 180 
64 בחורים. הבוחו  בחורים והתקבלו לשיעור א'
ונים: ראש הישיבה הגאונים רבי דוד יצחק שפי

רא ובנו רבי שמעון שפירא. המראיין: הגאון רבי 
יעקב זלושינסקי.

• ישיבת בית מדרש גבוה )פינקל( בירושלים 
בעולם  השנה׳  כ׳הפתעת  שהתגלתה  הישיבה   -
60 בני קיו  הישיבות ונפתחה בקיץ האחרון עם
פוו צעירים,  כולל  אברכי   70 וכ- מופלגים   בוץ 

א'  שיעור  בני  ל-44  את שעריה  לראשונה  תחת 
מתוך  המובילות  מהישיבות  בקפידה  שנבחרו 
מאות נבחנים. ההצלחה האדירה נזקפת לזכותו 
של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון כאהן והגאון 
ורבי שמואל פינקל אחיינו של רה"י הגרנ"צ פינ

קל זצ"ל. הייחודיות של הישיבה היא בשיעורים 
הצוות,  של  אישי  ויחס  התמסרות  גדולים,  לא 

בסגנון ירושלמי שמור.
הישיבה    – ברק  בבני  מאיר'  'בית  ישיבת   •
גודלה  את  להכפיל  וצפויה  בחורים   220 מונה 
בחודש אלול הקרוב. בעקבות כך, בית המדרש 
יורחב וישופץ והישיבה בעיצומו של בניית בנין 
נוסף  אוכל  וחדר  פנימייה  שיכלול  קומות,   10
בקמפוס הישיבה. השנה התקבלו לשיעור א' 68 
הבוחו בחורים.   22 השיעורים ולשאר   בחורים 

נים: הגאונים ר' דניאל גינצבורג ור' בנימין כץ. 
מראיין: הגאון רבי ישראל מאיר ויסנשטרן.

ו• ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק – הישי
בה מונה 500 בחורים והתקבלו לשיעור א' 100 
ראש  בוחנים:  של  רחב  מגוון  קיים  בחורים. 
הישיבה הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר והר"מים 

יש רבי  ליפקוביץ,  יצחק  אברהם  רבי  והגאונים 
ראל אדלשטיין, רבי נפתלי קופשיץ, רבי טוביה 

שפירא ורבי יואל מקלב.
• ישיבת 'בית מתתיהו' בבני ברק – הישיבה 
 140 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   480 מונה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים. 
המ פישהוף.  שרגא  רבי  והגאון  ויסבקר  וברוך 

ורבי  פוחוביץ  שמעון  רבי  הגאונים  ראיינים: 
יהושע רביץ.

השנה הודיע ראש הישיבה על רצונו להקטין 
משמעותית את שיעור א' ולא לקבלו יותר מ- 90 
שהסיבה  מאמינים  בישיבה  הבחורים  בחורים. 
שהשיעור בכל זאת לא הוקטן הוא עקב הלחץ 
הרב להתקבל לישיבה. בנוסף נערכים להרחבת 
והישיבה לאחר ההצלחה במגבית 'המצ'ינג' שה

תקיימה בחודש ניסן האחרון.
'בית שמואל' בירושלים – הישיבה  • ישיבת 
 32 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים  כ-80  מונה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים. 

יצחק עהרנפלד. 
• ישיבת 'ברכת יצחק' באור יהודה – הישיבה 
24 בחוו 80 בחורים והתקבלו לשיעור א'   מונה

רים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי אבינועם 
ופוסטבסקי. המראיין: המשגיח הגה"צ רבי שמ

עון סנדומירסקי. 
ובשנה האחרונה שופצו חלקים נרחבים בישי

אמת'  'דברי  ישיבת  עם  התחברה  והישיבה  בה 
בראשות הגר"צ פוברסקי.

הישיבה   – ברק  בבני  יעקב'  'גאון  ישיבת   •  
150 בחורים והתקבלו לשיעור א' 40 בחוו  מונה

זאב  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  רים. 
הגראי"ל שטיינמן  רה"י  - חתנו של מרן  ברלין 
וזצ"ל, והגאון רבי נתן זוכובסקי. המראיין: המ

שגיח הגה"צ רבי נחום ברנשטיין. 
רבי  הגאון  הישיבה  לצוות  קיץ הצטרף  בזמן 
שרגא ברלין, בנו של ראש הישיבה, מה שהוסיף 
כח ושטייגען רב לישיבה. לקראת אלול הבעל"ט 
יחנכו את בית המדרש החדש 'היכל רבי אהרון 
לייב', שנבנה ברוב פאר והדר ובימים אלו סיימו 

את הכנתו.
הישי   – בירושלים  שאול'  'גבעת  ישיבת  ו• 

 25 א'  110 בחורים והתקבלו לשיעור  בה מונה 
שפירא  אליעזר  רבי  הגאון  הבוחנים:  בחורים, 
מראשי הישיבה. המראיין: המשגיח הגה"צ רבי 
יהודה מנדלסון. הישיבה מתייחדת בעבודה על 
בן אדם לחבירו בדרכו של המשגיח הגה"צ רבי 

שלמה וולבה זצ"ל.
של  מיסודו  באשדוד  'גרודנא'  ישיבת   •
 220 הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל – הישיבה מונה 
46 בחורים. הבוו א' והתקבלו לשיעור   בחורים 

והרמי''ם  שמידע  הגר"מ  הישיבה  ראש  חנים: 
המבחן  לאחר  פלס.  והגרמ"י  ונדרולדה  הגר"י 
הגה"צ  המשגיח  אצל  לראיון  הנבחנים  עוברים 

רח"י ברינגר.
• ישיבת 'גרודנא' באר יעקב – הישיבה מונה 
בחורים.   80 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   450
שיעורים.  ל-2  א'  שיעור  יתחלק  שנה  כבכל 
צבי דר רבי  והבוחנים: ראשי הישיבה הגאונים 

רבי  הגאונים  והר"מים  הקר,  יצחק  ורבי  בקין 

ורבי חנניה שיף. מראיין: המש ויצחק פלונצ'ק 
גיח הגה"צ רבי ישראל שלום איראם. יצויין כי 

הישיבה לא מעסיקה רשמים כלל.
 – בירושלים  )סילבר(  חכמה'  'דרך  ישיבת   •
בחוו  50 והתקבלו  בחורים   250 מונה  הישיבה 

והרמי"ם  וילנסקי  הגר"י  רה"י  הבוחנים:  רים. 
הרמי"ל זק"ש הגר"י גולדשטיין והגר"א פרלמן. 

המראיין: הגר"ב גרילק והגאון הרב וילנר.
 – בירושלים  )עלזאס(  אליהו  דעת  ישיבת   •
התקבלו לשיעור א' 24 בחורים. הבוחנים: ראש 
רבי  והגאון  עלזאס  נפתלי  רבי  הגאון  הישיבה 
אליהו וינר. השנה נערכים להרחבת בית המדרש 

ובנית חדר שיעורים נוסף במבנה הישיבה.     
ו• ישיבת הגר"מ מן ההר בביתר עלית – הישי
190 בחורים והתקבלו לשיעור א' למו  בה מונה

הסתיים  בישיבה  הרישום  בחורים.  מ-50  עלה 
בהצלחה מיוחדת, כשקבוצות גדולות של טובי 
בירוש הפותחות  מהישיבות  מגיעים  והבחורים 

ואור  תורה, תפארת התלמוד  קול  כדוגמת  לים, 
רבות,  ופניות  לחצים  לאחר  לראשונה,  שמואל. 
בחורים  ה-50  רף  את  יחצה  בישיבה  א'  שיעור 

וכפי הנראה ימונה עוד ר"מ לשיעור זה.
בישיבה נערכים גם להוספת חדרים בפנימייה, 
לאחר שהישיבה תמנה בעז"ה באלול הבעל"ט, 

250 בחורים .
'הישיבה הגדולה עפולה' – הישיבה מונה   •
בחורים.   68 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   170
בלום  הרב  הגאונים  הישיבה  ראשי  הבוחנים: 
והרב לנג. המראיין: המשגיח הגה"צ רבי בנימין 

בויאר. 
בישיבה חנכו בשנה האחרונה קומת פנימייה 
מתחילים  וכעת  הישיבה,  גידול  עקב  חדשה, 
הבחורים.  לרווחת  הישיבה  של  כללי  בשיפוץ 
ברחוב  מוכרת  שהישיבה  למרות  כי  יצויין, 
כ'נחלת עפולה' כבר אין קשר בינה לבין ישיבת 

נחלת הלווים בחיפה.
'ראשון לציון' )תפארת ישראל( בי ו• ישיבת 

מראשון  לאחרונה  שעברה  לישיבה   - רושלים 
לציון לירושלים התקבלו לשיעור א' 60 בחורים. 
והגאון  דרוק  הגרי"מ  הישיבה  ראש  הבוחנים: 
רבי ניסן גולדברג. המראיין: רבי אשר הוכברגר. 

הישיבה רושמת הצלחה כבירה ברישום.
 - בירושלים  )לנדא(  יצחק'  'היכל  ישיבת   •
הישיבה מונה 240 בחורים והתקבלו לשיעור א' 
ישראל  רבי  הגאון  רה"י  הבוחנים:  בחורים.   70
ולנדא והגאונים רבי אהרון שפריי ורבי נפתלי זי

נגר. המראיין: הגאון רבי מרדכי זוננפלד.
מדרש  הבית  בהיכל  נבנה  האחרונה  בשנה 
ארון קודש מפואר ואף הוכנס ספר תורה להיכל. 
בעולם  ביותר  הגבוהה  לליגה  הגיע  הישיבה 
והישיבות והתקבלו אליה קבוצות מישיבות לצ

עירים הנחשבות, קול תורה, תורת רפאל, אמרי 
נועם וצעירים בבני ברק.

 – בירושלים  מרדכי  גבעת  חברון  ישיבת   •
לבחינה  והתקבלו  בחורים   1350 מונה  הישיבה 
בחורים  כמאה  האחרון  ובשבוע  בחורים   220
לבחינה.  התקבלו  ולא  שלילית  תשובה  קבלו 
הבוחנים: ראשי הישיבה הגאונים רבי דוד כהן 
בישי יוסף חברוני. ראש מערכת הרישום  וורבי 

חודשיים לפני פתיחת 'זמן אלול', עולם הישיבות גועש ותוסס 
בעונת הרישום • 'קו עיתונות' עוקב אחרי השינויים בישיבות 
הגדולות: מהן הישיבות המובילות, איזו ישיבה עומדת להכפיל 
את שורותיה ואיפה נוצר ביקוש לא שגרתי? • וגם: הישיבה 
שהודיעה ל-100 בחורים – לא התקבלתם, הישיבות שטרם 
החלו במבחנים, המקומות שיפתחו לראשונה שיעור א', ומערך 
הרשמים שמנווטים את הביקוש וההיצע • הפרויקט המלא על 
עולם הישיבות הליטאי, תש"פ

פרויקט 
מיוחד

 ישיבת ראדין, נתניה 
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קטן  משגיח  ויסבלום  ברוך  רבי  הגאון  הוא  בה 
בישיבה ומנהל הישיבה הרב שלמה קרלנשטיין.
המ בירושלים,  'החדשה'  חברון  ישיבת  ו• 

 100 מונה  הישיבה   - הירושלמי  לפלג  שתייכת 
א'. הבוו 34 בחורים לשיעור  והתקבלו  בחורים 

אריאלי.  שמואל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  חן: 
פרבש יחיאל  יצחק  רבי  הגאונים  והמראיינים: 

טיין ורבי ברוך דוב גרוזבסקי. 
יצויין שבנין הישיבה בשכונת בית הכרם צר 
הישיבה  והנהלת  הבחורים  כלל  את  מלהכיל 
יותר  גדול  למבנה  למעבר  נרחבים  בחיפושים 

בעיר.
 – ירושלים  )נויברט(  שלמה  חכמת  ישיבת   •
לשיעור  והתקבלו  בחורים   120 מונה  הישיבה 
א' 24 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי 
הגה"צ  המשגיח  המראיינים:  דרייפוס.  בנימין 
ורבי  מונק  חנוך  רבי  לוי,  אריה  אברהם  רבי 

יהושע שטרסברג.
בירוש קטמון  בשכונת  אהרון'  'יד  ישיבת  ו• 
המו וכמיטב  בחורים   115 מונה הישיבה   -  לים 
סורת כמידי שנה בשנה לשיעור א' התקבלו רק 
24 בחורים, כחוק ולא יעבור של ראש הישיבה 
הגאון רבי יהושע אייכנשטיין. הבחורים עוברים 
ומבחן וראיון אצל ראש הישיבה. יצויין כי המש

גיח רבי ישראל מאיר המניק והמשגיח קטן רבי 
׳פינ בישיבת  במקביל  מכהנים  וכטהל  ואברהם 

קל׳ בעיר.
ו• ישיבת 'כנסת הגדולה' )חברון ר' הלל( במו
180 בחורים והתקבו  דיעין עלית – הישבה מונה

לו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחן: ר"מ הישיבה 
המשגיח  המראיין:  שפירא.  שמואל  רבי  הגאון 
והגה"צ רבי יחזקאל פוסרינו. מי שעובר את המ

הגאון  הישיבה  ראש  אצל  לבחינה  נכנס  בחנים 
רבי יצחק זאב זקס בנו של ראש ומייסד הישיבה 

רבי הלל זקס זצ"ל. 
• ישיבת כפר חסידים – התקבלו לשיעור א' 

45 בחורים. 
הכנסת  ע"י  פניה  לאחרונה  שינתה  הישיבה 
המשגיח הגה"צ רבי דב שמעון, משגיח בישיבת 
ורינה של תורה בכרמיאל, אשר ידוע כאחד מתל

מידיו של ר' משה בלוי מתושיה-תפרח. הישיבה 
הוותיקה חגגה לאחרונה 70 שנה להיווסדה ע"י 
הגאון ר' נח שימנוביץ מתלמידיו המובהקים של 
גאון ישראל הגאון ר' ברוך בער ליבוביץ זצ"ל 

בעל ה'ברכת שמואל'.
באלעד  )אטינגר(  יחזקאל'  'כנסת  ישיבת   •
הבוחנים:  בחורים.   72 א'  לשיעור  התקבלו   –
אטינגר  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
והר"מים הגאונים רבי אריה פרידמן ורבי שרגא 

פייבל שטיינברג. 
•  ישיבת 'כנסת יצחק' בחדרה – הישיבה מונה 
450 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי 
יהושע ארנברג והגר''ט נוביק והר"מים הגאונים 

רבי דוד מינצר ורבי דוד דויטש.
 - עילית  במודיעין  יצחק'  'כנסת  ישיבת   •
הישיבה מונה 350 בחורים והתקבלו לשיעור א' 
40 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי 
נוביק והגאון רבי אליעזר שטיינוז. המ ושמעון 

ראיין: המשגיח רבי יהושע עלזאס. 
הישי  – ברחובות  התלמוד'  'מאור  ישיבת  ו• 

 90 א'  370 בחורים והתקבלו לשיעור  בה מונה 
בחורים, הבוחנים: הגאונים רבי יעקב כהן ורבי 
יהונתן  זליבנסקי, המראיין: המשגיח רבי  אריה 

קמפה.
• ישיבת 'מאור יצחק' )חמד( – הישיבה מונה 
בחורים.   60 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   250
והבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי מנחם יעקו
ובזון והגאון רבי יעקב אנגלנדר. לישיבה מתקב

לים גם בחורים שלא הצליחו להתקבל לישיבת 
'בית מתתיהו' מחוסר מקום.

הישי  - באשדוד  שמועה'  'מאירת  ישיבת  ו• 
 24 א'  120 בחורים והתקבלו לשיעור  בה מונה 
רוזנב הגר''נ  ובחורים. הבוחנים: ראש הישיבה 

לט והגר"א כהן. המראיין: המשגיח הגה"צ רבי 
שלמה מרגלית והגאונים רבי אריה דוברוב ורבי 
להיכנס  צפוי  הקרוב  באלול  רוזנבלום.  שמחה 

משגיח קטן נוסף.  
• ישיבת 'מיר ברכפלד' – הישיבה מונה 650 
בחורים.   120 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים 
אליעזר  רבי  הגאונים  הישיבה  ראשי  הבוחנים: 
יהודה פינקל, רבי נועם אלון ורבי צבי פרצוביץ. 
הכ ראובן  רבי  הגה"צ  המשגיחים  והמראיינים: 

סטר ורבי אליהו גודלבסקי, יחד עם הגאון רבי 

יחזקאל זילבר. השיעור גדל באופן ניכר משנים 
עברו, בעקבות פתיחת שערי הישיבה לבחורים 
נוספים.  ומקומות  עילית  במודיעין  מישיבות 
למותר לציין, כי גם השנה הושם דגש על איכות 

וסגנון בחורים ממשפחות בני תורה.
בירושלים, הסניף של  'משכן אשר'  ישיבת   •
בחורים   100 מונה  הישיבה   - אהרן'  'יד  ישיבת 
ולשיעור א' התקבלו 22 בחורים. הבוחנים: ראש 
וחתנו  אייכנשטיין  יהושע  רבי  הגאון  הישיבה 
הגאון רבי צבי שחור. מראיין: רבי יוחנן יעקבס.
הישי  – תקוה  בפתח  דוד'  'נחלת  ישיבת  ו• 

 28 ולשיעור א' התקבלו  100 בחורים  בה מונה 
בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי דוד 
סלומון. המראיין: המשגיח הגה"צ רבי אברהם 

שפירא. 
בהיכל  שיחות  למסור  התחיל  האחרון  בקיץ 
יצויין,  פולק.  טוביה  מאיר  רבי  הגאון  הישיבה 
וכי לאחר ההצלחה הרבה במצינג', בישיבה מת

ניהול  תחת  הפנימיה  של  נרחב  בשיפוץ  חילים 
הרבנית סלומון אשת רה"י זצ"ל הנושאת בעול 

הישיבה.
 – עילית  במודיעין  בנימין'  'נחלת  ישיבת   •
ולשיעור  הישיבה מונה למעלה מ-100 בחורים 
ראש  הבוחנים:  בחורים.  כ-25  התקבלו   , א' 
הישיבה הגאון רבי דניאל יעקובוביץ' והרמי"ם 
רוטשילד  עזרא  ורבי  פלאי  מאיר  רבי  הגאונים 
שמכהן גם כמשגיח בישיבת פונביז'. המראיין: 

המשגיח הגה"צ רבי אריה נפתלי לנג. 
הישיבה   - בחיפה  הלויים'  'נחלת  ישיבת   •
250 בחורים ולשיעור א' התקבלו 60 בחוו  מונה

רים. הבוחנים: רבני הישיבה הגאונים רבי אליהו 
ווינקלר ורבי דניאל ארנפרוינד. המראיין: המש

גיח הגה"צ רבי אורי ויסבלום. 
ו• ישיבת 'נר זרח' במושב הדרומי עוצם, הס

ניף של ישיבת 'ארחות תורה' בדרום – הישיבה 
150 בחורים והתקבלו לשיעור א' 40 בחוו  מונה

יצחק  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  רים. 
אליהו  רבי  הגאונים  והרמי"ם  פיינשטיין  זאב 
וברוורמן ורבי שמואל אנסבכר. המראיין: המש

בשנה  חנכה  הישיבה  קוזוקין.  אברהם  רבי  גיח 
גידול  עקב  ומורחב  חדש  מדרש  בית  האחרונה 

התלמידים. 
 - בירושלים  )קפלן(  הדעת'  'נתיב  ישיבת   •  
הישיבה מונה 300 בחורים והתקבלו לשיעור א' 
הגאונים  הישיבה  ראשי  הבוחנים:  בחורים.   70
רבי ישראל בונים שרייבר ורבי אברהם זיסקינד. 
המראיין: המשגיח הגה"צ רבי מתתיהו שטיגל.
ו• ישיבת 'קפלן החדשה' )דעת אהרון( שנפת

חה בשנה האחרונה במבנה של מוסדות 'אורות 
התשובה' בשכונת הר נוף בירושלים – הישיבה 
50 בחוו 90 בחורים ולשיעור א' התקבלו   מונה

לישיבת  מתקבלים  שלא  הבחורים  מרבית  רים. 
קפלן ה'וותיקה' מנסים להתקבל ל'חדשה'.

• ישיבת 'נתיבות החכמה' )וולפסון( בבית וגן 
בירושלים - הישיבה מונה 700 בחורים והתקבלו 
לשיעור א' 130 בחורים, מספר קטן יותר משנים 
הישיבה  ראש  אצל  והראיונות  הבחינות  עברו. 
רבי  והגאונים  וולפסון  קלמן  דניאל  רבי  הגאון 

מנחם זורייבין ורבי בצלאל קרויז. 
בבית  יהושע'  התורה-אור  'נתיבות  ישיבת   •
ולשיעור  בחורים   100 מונה  הישיבה   – שמש 
א' התקבלו 30 בחורים הבוחנים: ראש הישיבה 
והגאון רבי שלמה  רובינשטיין  יוסף  רבי  הגאון 
אפרים  רבי  הגה"צ  המשגיח  המראיין:  ברונר. 
אדלר. בשבועות האחרונים התקיים כנס בוגרים 

מיוחד עם הנהלת הישיבה.

הישיבה   – ברק  בבני  'סלבודקא'  ישיבת   •
400 בחורים והתקבלו לשיעור א' 68 בחוו  מונה

משה  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  רים. 
הלל הירש, חלק מהבחורים עוברים למבחן קצר 
הגאונים  המראיינים:  כהן.  מרדכי  רבי  אצל  גם 

רבי שמואל זקס והרב אהרן הירש. 
הישיבות  בכלל  הרשמים   עבדו  לראשונה 
הליטאיות, ולא רק בישיבות המזוהות עם קהילת 

סלבודקה שזהו המרכיב העיקרי של הישיבה.
וגן בירושלים  • ישיבת 'עטרת ישראל' בבית 
שבראשות הגרב"מ אזרחי - הישיבה מונה 200 
המו בחורים.   22 זה בשלב  והתקבלו   בחורים 
יצחק  ורבי  אזרחי  חיים  רבי  הגאונים  ראיינים: 
וקפלן. בזמן חורף הבעל"ט הישיבה צפויה לע

במודיעין  ונשלם  ההולך  החדש  למשכנה  בור 
עילית.

שברא חמד  בשדה  שלמה'  'עטרת  ישיבת  ו• 
שון לציון - הישיבה מונה 600 בחורים והתקבלו 
ניתנה  שהשנה  לאחר  בחורים,   150 א'  לשיעור 
שימת לב יתרה על מספר קטן יותר של בחורים. 
בער  שלום  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים: 
ורבי מנחם  לוי  סורוצקין והגאונים רבי אליעזר 
יוסף  רבי  הגה"צ  המשגיח  המראיין:  חסידא. 
בית  הרחבת  על  כעת  עמלים  בישיבה  דיוויס. 
הרב  הרשם:  מ"ר.   1000 בעוד  הנוכחי  המדרש 

שלמה גליס.
מונה  הישיבה   - ברק  בבני  פוניבז'  ישיבת   •
והבו בחינות  אין  עדיין  בישיבה  בחורים.   1300

א'  לשיעור  תמוז,  כ"ה  באזור  יתחילו  חינות 
300 בחורים. הבוו -צפויים להתקבל לא פחות מ
והגרח"פ  כהנמן  הגר"א  הישיבה  נשיא  חנים: 
ברמן מראשי הישיבה, הגר"ד מילר, הגר"ד לוי 

והגרי"ש מלר. 
הרב  המשגיח  אצל  לראיון  עוברים  הבחורים 
ישיבה  נערכת  הבחינות  ובסיום  קלרמן  אליהו 
בביתו של אם של נשיא הישיבה הגר"א כהנמן, 
שם משתתפים ראשי הישיבה הגרי"ג אדלשטיין 
הבחו קבלת  על  ומחליטים  פוברסקי  ווהגרב"ד 

רים. 
מר הגר"ש  של  ברק  בבני  פוניבז'  ישיבת  ו• 
הבחי התקיימו  לא  עדיין  בישיבה   – וקוביץ 

הבוחנים:  בחורים.   160 א'  לשיעור  והצפי  נות 
ראשי הישיבה הגר"ש מרקוביץ והגר"א דויטש 
נבחנים  של  עומס  בימי  זלושינסקי.  הגר"י  וכן 
הרי"מ  הר"מים  גם  הבוחנים  לצוות  מצטרפים 
דז'ימיטרובסקי והר"ח הבלין. מראיין: המשגיח 
הגה"צ הרא''א דסלר. התשובות לנבחנים ניתנים 

בכ"ג תמוז.
 – בירושלים  וגן  בבית  תורה'  'קול  ישיבת   •
לשיעור  והתקבלו  בחורים   380 מונה  הישיבה 
א' 70 בחורים. הבוחן: ראש הישיבה הגאון רבי 

שלמה שלזינגר. 
הישיבה   – ברק  בבני  מלך'  'קרית  ישיבת   •
 82 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   270 מונה 
בחורים. הבוחן: ראש הישיבה רבי יעקב קארפ, 
המ הישיבה.  מראשי  רימר  בנימין  רבי  ווהגאון 

ראיין: המשגיח הגאון רבי ישראל הבלין והגאון 
ורבי דוד ליכט. לאחרונה מונה הרב שלמה קרל

נשטיין למנהל הישיבה.
• ישיבת רבנו חיים עוזר בבני ברק – הישיבה 
השקי ברלין  צבי  מנחם  רבי  הגאון  ושבראשות 

עה השנה רבות ברישום וקבלה לשורותיה כ-47 
בחורים לשיעור א'. כמו כן, במשך השנה גדלה 
והישיבה במיוחד הן בקיבוץ והן בשיעורים בע

קבות רמת הלימוד הגבוהה שהתייסדה בישיבה 
בשיעוריו של בן ראש הישיבה הגאון ר' יחיאל 

וברלין לבני ש"ג והקיבוץ, שהפכו לשם דבר בעו
הוותיקים ששמם  לרמי"ם  בנוסף  הישיבות,  לם 
הולך לפניהם הגאון ר' ישעיה אדלר והגאון ר' 
180 בחורים,  מנחם וולפא. הישיבה מונה כיום 
וכשהגרעין העיקרי בנוי בעיקר מהישיבות המו

בילות בירושלים.
'רינה של תורה' בכרמיאל, ה'סניף'  ישיבת   •
הישיבה   – בצפון  תורה'  'אורחות  ישיבת  של 
300 בחורים והתקבלו לשיעור א' 90 בחוו  מונה

רים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אברהם 
בונים  משה  רבי  הגאונים  והר"מים  סטוארט 
המשגיח  מראיין:  פישל.  יקותיאל  ורבי  שכטר 
שמעון  רבי  והגאון  פלונצק  יוסף  רבי  הגה"צ 

עמנואל.
• ישיבת ראדין בנתניה – התקבלו לשיעור א' 
הגר"י  הרמי"ם  הוחנים:  מובחרים.  בחורים   44
ברוור הגר"ש  המראיין:  שפירא.  והגר"י  ווניט 

מן. הישיבה נודעת בצוות המיוחד מאוד העמל 
רבני  הבחורים.  של  הרוחנית  קומתם  בניית  על 
בעיון  הסוגיות  לימוד  על  דגש  נותנים  הישיבה 

ובבהירות רבה. 
של  מיסודו  בנתיבות  שכיר'  'שכר  ישיבת   •
הגר"י מאיר זצ"ל - הישיבה מונה 170 בחורים 
והתקבלו לשיעור א' 40 בחורים. הבוחנים: ראש 
הישיבה הגאון רבי צבי יהודה גרשנוביץ והגאון 
שלמה  רבי  הגאונים  המראיינים:  לב.  דוב  רבי 

צבי פרוכטר ורבי שאול פוסטבסקי. 
בזמן קיץ הנוכחי נפתח בהיכל הישיבה כולל 
חיזוק  שהוסיף  דבר  הישיבה,  לבוגרי  אברכים 

לאווירת הלימוד והשטייגען.
• ישיבת 'שערי שמועות' במושב בית חלקיה 
– הישיבה מונה 300 בחורים והתקבלו לשיעור 
הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים.   60 א' 
רבי אריה שפירא והר"מים הגאונים רבי ישראל 
ויעקב פינקוס ורבי יוסף פישהוף. המראיין: המ

שגיח הגה"צ רבי יעקב שטרנשוס. 
להיכל  להיכנס  צפויים  הבעל"ט  אלול  בזמן 
שנבנה  יצחק',  אברהם  'היכל  החדש  ביהמ"ד 

תוך פאר והדר והושלם בימים אלו.
מונה  הישיבה   – בתפרח  'תושיה'  ישיבת   •
900 בחורים והתקבלו לשיעור א' 170 בחורים. 
הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי אביעזר פילץ 
עוברים  מכן  ולאחר  שינברג  יעקב  רבי  והגאון 
ברוך  ורבי  מנחם  בן  מנחם  רבי  הגאונים  אצל 
לוין. המראיין: המשגיח רבי דניאל ארנפריונד. 
'חבורה' בפני הרבנים  סוג הבחינה היא אמירת 

הבוחנים.
השייכת  באלעד,  בתפארתה'  'תורה  ישיבת   •
הישיבה   – תורה'  'ארחות  של  הישיבות  לרשת 
 190 א'  לשיעור  והתקבלו  בחורים   700 מונה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים. 
אפרים  רבי  הגאונים  הר"מים  סטפנסקי,  יעקב 
רוטשילד, רבי אלעזר דוד אפשטיין, רבי רפאל 

גפן ורבי חיים יעקב כגן. 
בירו שלמה  שברמת  זאב'  'תורת  ישיבת  ו• 

סולוביציק  ברוך  רבי  הגאון  שבראשות  שלים, 
מהישיבות  בחורים   50 א'  לשיעור  התקבלו   -
שי תורה,  קול  ישיבות  כמו  ביותר,  והמובחרות 

נקר, אמרי נועם ועטרת שלמה. הלחץ להתקבל 
לא  בגלל הקפדת הנהלת הישיבה  הוא  לישיבה 

לקבל יותר משישים בחורים לשיעור.
 – בירושלים  )ליזרוק(  משה  תורת  ישיבת   •
הישיבה מונה 120 בחורים והתקבלו לשיעור א' 
למעלה מ-28 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה 
רבי  הגאונים  והרמי"ם  ליזרוק  איסר  רבי  הגאון 

שמואל שולמן ורבי פנחס כהן.

מבנה ישיבת בית מדרש גבוה )פינקל( בירושלים הבניין החדש של 'בית מאיר', הדמייה 
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משה  לוֹ.  ֲאֶשׁר  ֶאת  ה'  ְויַֹדע  ֶקר  בֹּ
ועדתו  קורח  התקהלות  לנוכח  רבינו 
המערערים על הכהונה וטוענים: "רב 
לכם כי כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו 
הראשונה:  בתשובתו  משיב  ה'",  קהל  על 
"וידבר אל קורח ואל כל עדתו, בוקר ויודע ה' 
את אשר לו... ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" 
)במדבר ט"ז ה'(. רש"י מביא את דברי המדרש 
להראות  נכון  ולא  לנו  הוא  שכרות  עת  "עתה 
יחזרו  שמא  לדחותם  מתכוון  היה  והוא  לפניו. 

בהם".
אם היו שואלים אותנו מה נכון לעשות מול 
מיידית  לסתור  מציעים  היינו  המחלוקת,  בעלי 
לחלוק  ימשיכו  אם  מכן  ולאחר  הטענות,  את 
יבהיר ה' את בחירתו במשה ואהרון על ידי נס. 
מדוע משה רבינו מגלגל מיד את טענותיהם אל 
ה' ולא מתמודד עמם לבד? אם דוחים דבר, זה 
רק בגלל שרוצים למחרת להתפשר. אך כאן לא 
היה כל סיכוי שיגיעו לעמק השווה. ולא בכדי 
קורח  כ"מחלוקת  זו  מחלוקת  הגדירו  חז"ל 
ועדתו" ולא מחלוקת קורח ומשה, ואם כן לשם 

מה לדחות את התשובה?
ואכן בדברי רש"י אנו מוצאים שמשה רבינו 
פי  על  להם  אמר  וכך  ברורה.  בתשובה  השיב 
המדרש: אמר להם משה: גבולות חלק הקב"ה 
כך  לערב,  בוקר  להפוך  אתם  יכולים  בעולמו 
תוכלו לבטל את זו. שכמו שיש לזמן משמעות, 
ויש את ממשלת הלילה,  יש את ממשלת היום 
כך לכל דבר יש גבול ומקום מיוחד. בוקר ויודע 
עשה  ה'  כי  לנו  ומזכיר  רבינו,  משה  אומר  ה', 

לכל דבר גבול ומקום מיוחד בשבילו.
"למה  הנוראה:  והטענה  שלהם  המחלוקת 
תתנשאו כי כל העדה כולם קדושים", זהו טיעון 
שווא. לכל אחד יש את השליחות שלו, וזה לא 
נכון שכל אחד יכול להיות הכל. כמו שה' קבע 
נהיה.  משפחה  ומאיזה  ומראנו,  דמותנו  איך 
באיזה מקום בעולם נוולד, ובאיזו תקופה נחיה. 
כך קבע גם מה יהיה התפקיד של כל אחד. ולכל 
אחד מיועד העניין המיוחד לו. ועל פי זה מבאר 
רבינו,  משה  של  המיידית  תשובתו  את  רש"י 
של  ובדרגתו  במצב  להיות  יכול  אינו  שקרח 
משה, כי לכל אחד יש את השליחות והתפקיד 

שלו.
שהיה  פייגין  יחזקאל  ר'  החסיד  על  אמרו 
בעל לב ברזל, שכן מעולם לא הניח לרגשותיו 
להשתלט עליו, גם כשהמצב היה קשה ובלתי-
החזיק  לא  פעמים  שלוש  ובכל-זאת,  נסבל. 
מעמד ופרץ בבכי. הפעם הראשונה הייתה בעת 
פטירת רבו, כ"ק אדמו"ר הרש"ב )רבי שלום-
השנייה  הפעם  זי"ע.  מליובאוויטש  דובער( 
בימים- מכן,  לאחר  השנה  כמחצית  הייתה 

הנוראים של שנת תרפ"א.

 מפטיר יונה מרטיט לב
זמן-מה קודם לכן ביקש כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
שמילא  זי"ע,  מליובאוויטש  יוסף-יצחק(  )רבי 
תפקיד  יחזקאל  ר'  על  להטיל  אביו,  מקום  את 
שפעלה  תומכי-תמימים,  בישיבת  'משפיע' 
של  מגוריו  מקום  רוסטוב,  בעיר  ימים  באותם 
מהתפקיד  להתחמק  ניסה  יחזקאל  ר'  הרבי. 
ושאינו  לתפקיד  מתאים  אינו  שהוא  בטענה 
כל-כך,  כבדה  אחריות  שכמו  על  לשאת  יכול 
וחינוכם  הדרכתם  על  שממונה  ממי  כמתחייב 
לחודש  כאן  "הישאר  הישיבה.  תלמידי  של 
החגים ולאחר מכן נשוב ונדון בדבר", אמר לו 

הרבי.
היה זה תפילת מנחה של היום הקדוש. הרבי 
את  שקרא  בזמן  השלישית.  העלייה  את  קיבל 
בקרבת-מקום  יחזקאל  ר'  עמד  יונה'  'מפטיר 
לרבי. והנה, פתאום החל לחוש כי הרבי 'מדבר' 
כיצד  המתארת  ההפטרה  את  קרא  הרבי  אליו. 
להודיע  מלמעלה  תפקיד  מקבל  הנביא  יונה 

לתושבי נינווה על חורבנה הצפוי – והוא מסרב 
לקבל עליו את האחריות. הוא חושש פן נבואתו 
זה  ובגלל  בתשובה,  לחזור  הגויים  את  תעורר 

יחול קטרוג על עם-ישראל.
ור'  ההפטרה  את  לקרוא  ממשיך  הרבי 
יחזקאל חש כי מעיו מתהפכים בקרבו. המילים 
לשאת  מתקשה  והוא  אותו,  ופוצעות  דוקרות 
זאת. וכשהגיע הרבי למילים "כי מלפני ה' הוא 
בורח", שוב לא יכול עוד ר' יחזקאל להתאפק 
ופרץ בבכי שטלטל את כל גופו. מיותר לציין כי 
לשמש  יחזקאל  ר'  ניאות  הזו  החוויה  בעקבות 

'משפיע' בישיבה.
הפעם השלישית שבה בכה ר' יחזקאל הייתה 
ימי  של  בעיצומם  תרפ"ז  בשנת  שנים.  כעבור 
הרדיפות )שבשיאם נאסר הרבי הריי"צ בעצמו( 
הרבי.  של  האישי  למזכירו  יחזקאל  ר'  נתמנה 
'חדרים'  ניכר מהמשא העצום של הקמת  חלק 
במחתרת,  תורה  ושיעורי  מקוואות  וישיבות, 

נפל על כתפיו.
כמעט  מכוחותיו,  למעלה  עבד  יחזקאל  ר' 
כל  ללא  זאת  כל  ועשה  ושינה,  אוכל  ללא 
מאוד  לו  הציק  אחד  דבר  רק  וטענות.  דרישות 
היום  כל  במשך  עמו:  להשלים  התקשה  והוא 
פנוי  אחד  רגע  אפילו  למצוא  הצליח  לא  כולו 
היה  שלא  קל-וחומר  וחסידות,  תורה  ללימוד 

מה לדבר על תפילה באריכות.
ושטח  הרבי  אל  אחד  יום  נכנס  במר-ליבו, 
בפניו את אשר על ליבו. הוא התחנן לפני הרבי 
שיתיר לו להקדיש ולּו חצי שעה ביום ללימוד 
אינם  "החיים  זאת  לולא  שכן  וחסידות,  תורה 

חיים".
ר'  של  ולתחינתו  לטענותיו  הקשיב  הרבי 
יחזקאל. ואז הישיר אליו מבט ואמר: "במקום 
צריך  אלמוני  במקום  ישיבה;  אין  עדיין  פלוני 
לדאוג  מוכרחים  ההוא  ובמקום  'חדר';  לארגן 
את  קלט  יחזקאל  ר'  הלאה.  וכך  למקווה", 
המסר והבין כי הרבי דוחה את בקשתו. הוא לא 
החזיק מעמד ופרץ בבכי חסר-מעצורים. לבכיו 
במשך  וכך,  הרבי.  גם  הצטרף  יחזקאל  ר'  של 
דקות ארוכות בכו שניהם, הרבי והחסיד יחדיו, 

בדמעות-שליש.
אנו  "אם  ואמר:  הרבי  אליו  פנה  מכן  לאחר 
נעשה מה ש'מתחשק' לנו, מה יהיה על כל אותן 
הרצון  זה  האם  להתבצע?  שצריכות  משימות 
העליון?". זו היתה תשובתו הברורה והנחרצת 
כשהשמיעו  מיד  ועדתו  לקרח  רבינו  משה  של 
התפקיד  נשכח שאת  אל  אולם  טענותיהם.  את 
שהוטל עלינו עלינו לעשות בשלמות ובנחישות.

 רבי, תברך את קבוצת הבייסבול
בעוד ימים יחול יום היארצייט של כ"ק הרבי 
בר  ילד  על  הבא  הסיפור  זי"ע.  מליובאוויטש 
גדלותו של הרבי  יתמצת הכל על  מצווה אולי 

ועל תפקידו ויעודו של כל אדם.
הרבי  אל  נכנס  צעיר  מצווה  בר  חתן 
לקבל  ביקש  ואז  ברכה,  לקבל  מליובאוויטש 
הכי  שהוא  הבייסבול  קבוצת  עבור  גם  ברכה 
בחיים  לילד:  ואמר  בירך  חייך,  הרבי  אוהד. 
שחקן.  תהיה  אוהד,  תהיה  אל  האמיתיים 
בחיים  לתוצאה.  אחראי  לא  אוהד  והסביר: 
לצעוק  יכול  הוא  לעודד,  יכול  הוא  האמיתיים 
להחליף  ואפילו  הביתה  ללכת  גם  יכול  בוז, 
קבוצה מועדפת. בתחום הבייסבול תבחר איזו 
המצווה  לבר  נוגע  כשזה  אך  שתרצה.  קבוצה 
אל  בחייך,  החשובים  לדברים  לזהות,  שלך, 
תהיה אוהד, אל תשב על הספסל ותתן לאחרים 
לפעול, ורק תתן עצות וביקורת,  תהיה שחקן, 
העולם  נראה  איך  על  אחריות  וקח  לדשא  רד 

היהודי. אתה חלק מהקבוצה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

המשפיע שהושפעקרח זעזע את האומה הישראלית
ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו 
ֻּכָּלם  ָהֵעָדה  ָכל  ִּכי  ָלֶכם  ַרב  ֲאֵלֶהם 
ְקדִֹׁשים ּוְבתוָֹכם ה' ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו ַעל 

ְקַהל )טז, ג(.
רבותינו )במדבר רבה יח, ח. הובא ברש"י( 
לשטות  ראה  מה  היה,  שפיקח  "וקרח  הקשו: 
פיקח  כאדם  קרח  את  מגדירים  חז"ל  זו?". 
נחשב  היה  דרכו  בתחילת  כשרונות.  ובעל 
צדיק, ועליו נאמר: "צדיק כתמר יפרח" – סופי 
תיבות קרח. ואולי אפשר להמליץ: הרמז הוא 
בסופי התיבות ולא בתחילתן, כי בתחילתו לא 
לימד אותנו דבר, אך סופו מלמדנו עד כמה יש 

להתרחק מהקנאה ומהשנאה.
נבעו  לא  קרח  של  הכפרניות  השאלות 
אלא  הרחבה,  ומהבנתו  הגדולה  מפקחותו 
מנקודה עמוקה ונסתרת. כלפי חוץ קרח טען: 
"ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים... ּוַמּדּוַע ִּתְתַנְּׂשאּו" 
בני  הם  ישראל  עם  כל  כביכול,   – ג(  )טז, 
מלכים, וגם אני בתוכם. כבוד לא חסר לי, ואיני 
בדיוק  שזה  מגלים,  חז"ל  אבל  שררה.  מחפש 
הדבר שהוא חיפש. הוא התקנא בנשיאותו של 
אליצפן בן עוזיאל, וטען שהנשיאות מגיעה לו 

כיון שהוא קרוב יותר למשה.
של  המקרא  בטעמי  זאת  רמזו  המפרשים 
זקף  הולך  שופר  הם:  הטעמים  קרח".  "ויקח 
מר  בקול  וצווח  הולך  קורח  שהיה  קטון, 
שהוא  הקטון,  את  זקף  היאך  ראו  כשופר, 
זה היה שורש המחלוקת,  עוזיאל.  בן  אליצפן 
ומכאן הגיע לשאלות על הקב"ה ומשה רבנו, 

הגיע לכפירה בעיקר ואבד מן העולם.
קרח היה עז פנים. הוא העז פניו כנגד שליחו 
הנאמן של הקב"ה, משה רבנו, שהקב"ה העיד 
הּוא",  ֶנֱאָמן  ֵּביִתי  "ְּבָכל  ז(:  יב,  )במדבר  עליו 
ומקומו של עז פנים הוא בגיהנם )אבות ה, כ(.  
נפשו  את  שמסר  מהימנא,  רעיא  רבינו,  משה 
למען עם ישראל, התקבל על כל שכבות העם 
ָהִאיׁש  "ֶזה  כאחד:  וקטנים  גדולים  היהודי, 
ַמְרִּגיז ָהָאֶרץ ַמְרִעיׁש ַמְמָלכוֹת". טובתו של עם 
עיניו,  ישראל היתה הדבר היחיד שעמד לנגד 
וכך הנהיגם בנאמנות ובמסירות, ללא עוררין: 
"ְּכרֶֹעה ֶעְדרוֹ ִיְרֶעה ִּבְזרֹעוֹ ְיַקֵּבץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקוֹ 

ִיָּׂשא" )ישעיה מ, יא(.
אמנם, ִמֵּדי פעם, דתן ואבירם היו מתעוררים 
ו"זורקים" איזושהי מילה לכיוונו, אולם משה 
רבינו לא התרשם ממנה, בדיל ויעבור, וגם עם 

ישראל לא הושפע מכך, ונותר נאמן למשה.
קרח ָיַצר רעידת אדמה אמתית. הוא זעזע את 
האומה הישראלית. באמצעות עושרו המופלג, 
אליו  לגייס  הצליח  וכישרונותיו,  פקחותו 
מאתיים וחמישים ראשי סנהדראות, אבות בית 
דין, ולשכנעם לערער על מנהיגותו של משה. 
אם עד עכשיו ידעו בני ישראל שיש להם מנהיג 
 – מעתה  ובמים,  באש  אחריו  שהולכים  אחד 
לא עוד! קרח הצליח לחתור תחת יסוד אמונת 

עם ישראל במנהיג הדור.

 לא 'להסתחרר' מהגדולה
נשאלת השאלה: מדוע הקב"ה רומם וגידל 
פקחות  מופלג,  עושר  לו  והעניק  קרח,  את 
יתרה ומעמד מכובד, והלא הקב"ה ידע שקרח 

ישתמש בכל היתרונות הללו לרעה?
הקב"ה  בהנהגת  גדול  יסוד  זהו  אלא, 
של  שפע  ממרום  לקבל  יכול  אדם  בעולמו: 
ברכה, כישרונות אדירים, עושר, ְּגֻדָּלה וכבוד, 
אך עליו לדעת נאמנה כי צורת השימוש בכלים 
אלו נתונה לבחירה החופשית שלו. זוהי חובתו 
ולהיזהר  להישמר  עליו,  המוטלת  הגמורה, 

להשתמש בכלים אלו לטובה.
ִמָּכל  ֵמֻרְּבֶכם  ז(: "ֹלא  ז,  )דברים  על הפסוק 
ָהַעִּמים ָחַׁשק ה' ָּבֶכם ַוִּיְבַחר ָּבֶכם ִּכי ַאֶּתם ַהְמַעט 
פט  )חולין  רבותינו  דורשים  ָהַעִּמים"  ִמָּכל 
ע"א(: "אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: 

משפיע  שאני  בשעה  שאפילו  בכם,  חושקני 
נתתי  לפני.  עצמכם  ממעטין  אתם  ְּגֻדָּלה  לכם 
ְּגֻדָּלה לאברהם - אמר לפני: 'ואנכי עפר ואפר', 
 – לדוד  מה',  'ונחנו  אמרו:   – ואהרן  למשה 
עובדי  אבל  איש'.  ולא  תולעת  'ואנכי  אמר: 

כוכבים אינן כן וכו'".
בכך  מתבטאת  ישראל  עם  של  ייחודיותו 
ְּגֻדָּלה,  מוסיפים  שהם  ככל  ומנהיגיו,  שגדוליו 
הם מוסיפים ענווה! להבדיל מעובדי הכוכבים 
שהראש שלהם "מסתחרר" ככל שהם מוסיפים 

ְּגֻדָּלה!
ַאֶּתם  "ִּכי  הוא:  אמתית  להצלחה  היסוד 
ַהְמַעט"! בה במדה שאדם ממעיט את עצמו, 
ְמַׁשֵּמר,  הוא  כן   - הענווה  במדת  ומתנהג 
שהוא  וככל  שקיבל.  ַהְּגֻדָּלה  את  ומעצים, 
מתגאה בה, ומנצל אותה לרעה – כן לא תהיה 
זוהי עבודת  והיא תאבד ממנו.  קיום  זכות  לה 
ממעמד,  מעושר,  "להסתחרר"  לא  האדם! 

מכישרונות. להישאר עניו ושפל!

 חששו התמידי של משה רבנו
ענוותנותו של משה רבנו, היא שהביאה אותו 
אל פסגת ַהְּגֻדָּלה. ובאמת צריך להבין איך יכול 
אדם כה גדול, שהתורה ְמַכָּנה אותו )דברים לג, 
להתנהג  ָהֱאֹלִקים",  "ִאיׁש  הנעלה:  בתואר  א( 
שהתורה  כך  כדי  עד  מופלגת,  כה  בענווה 
מעידה )במדבר יב, ג(: "ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה ָעָניו ְמאֹד 

ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה"?
התשובה לכך היא, שמשה רבנו חשד תמיד 
"תפוקה"  מספיק  נותן  הוא  אין  שמא  בעצמו 
ידע  רבינו  משה  מהשי"ת.  שקיבל  ְלַמה  ביחס 
הוא  מקום  ומכל  שלו,  המעלות  כל  את  היטב 
את  הצורך  די  ממצה  הוא  אין  שמא  חשש 

הכוחות והכישרונות שניתנו לו.
"ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה" – משה רבנו למד מן 
האדמה. האדמה – "מספקת את הסחורה". את 
מה שזרעו בתוכה היא מגדלת ומצמיחה. היא 
היה  רבינו  משה  שלה".  ה"תפוקה  את  נותנת 
וחשש  האדמה  על  התבונן  שהוא  משום  עניו 
נותן  לא  הוא  שמא  ממנה!  גרוע  הוא  שמא 
הכלים  לפי  להפיק  בכוחו  שיש  התפוקה  את 
הרמים שניתנו לו. שמא אינו מנצל, די הצורך, 
את כישרונותיו להרבות בכבוד שמים בעולם? 
בצורה  ישראל  עם  את  מנהיג  הוא  אין  שמא 

המושלמת?
ִאְפֵׁשר לו, ולכל גדולי  החשש התמידי הזה 
בענווה,  להתנהג  הדורות,  מהלך  בכל  ישראל 
וזאת למרות גדלותם העצומה. הם לא הסתפקו 
בדרגות הגבוהות אליהן הצליחו להגיע, משום 
ביחס  מספיקות  אינן  הן  עדיין  שמא  שחששו 
שאפו  ותמיד  יתברך,  מהבורא  שקיבלו  ְלַמה 

להוסיף בעבודת השם, ביתר שאת וביתר עֹז.
יחד  הכיפורים  ביום  שכשהתפללתי  זכורני 
זצוק"ל,  יוסף  עובדיה  רבי  ורבנו  מורנו  עם 
ימים  תורתך  "ביטלנו  לוידוי  מגיע  כשהיה 
מאוד.  רבות  היו  ודמעותיו  בכיותיו  ולילות", 
ביטול  על  כך  כל  בוכה  הוא  מדוע  שאלוהו 
תורה, הרי מי כמוהו משתדל לנצל כל שבריר 
והשיב  הקדושה,  התורה  ללימוד  שניה  של 
שאדם שיש בו את הכוחות נידון גם על הכלל, 
לימוד  את  ולהגביר  להגדיל  היה  יכול  כמה 
לא  ואם  ישראל,  בכלל  המצוות  וקיום  התורה 
עומד  הוא  ולכן  בעוונם,  נתפס  מספיק  עשה 
כלל  עבור  מספיק  פעל  לא  שמא  ומתוודה 

ישראל.
מאד  "מאד  ד(:  )ד,  באבות  במשנה  שנינו 
הוי שפל רוח". לא די ב"מאד" אחד, יש צורך 
ב"מאד מאד"! הווי אומר, שאף פעם בן אדם 
לא יכול להסתפק במה שעשה כדי להתרחק מן 
הגאווה, אלא תמיד מוטלת עליו עדיין החובה 

להתרחק עוד!

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר





    

תנוח, 
אפשר גם 

אחר הצהריים.

מעכשיו,
גם אחר הצהריים

רק שאספיק זמינים – בשבילכם
להגיע עד שתיים...

ללקוחותינו בירושלים, תל-אביב וחיפה
מהיום תוכלו לקבל שירות גם בשעות אחר הצהריים!

חברת החשמל משנה את שעות פעילות קבלת הקהל במרכזי השירות בערים ירושלים, תל-אביב וחיפה, ותעניק בהם שירות גם בשעות אחר הצהריים, בהמשך ייבחן שינוי שעות 
הפעילות גם לאזורים נוספים בארץ.

החל מיום שני כ"ח בסיוון ה- 1.7.2019 חברת החשמל תפעל בימים א', ב', ד', ה', בין השעות 14:00-8:00 וביום ג' תעניק שירות במשרדי קבלת הקהל גם בשעות אחר הצהריים, בין 
השעות 18:00-11:00. בשאר האזורים קבלת הקהל תהיה בימים א'-ה' בין השעות 14:00-8:00.

iec.co.il ניתן להזמין תור מראש למועד המתאים לכם באמצעות אתר האינטרנט

לתשומת לבכם, שיפרנו את מערך השירות הדיגיטלי ואנו עומדים לרשותכם במגוון אמצעי הקשר מכל מקום ובכל זמן, בזכותם תוכלו לחסוך הגעה למרכזי השירות.
שירות תקלות והפסקות חשמל זמין 24/7 במרכז השירות הטלפוני 103.

אתכם בכל רגע, בכל דרך שנוחה לכם:

לאחר ההצלחה המסחררת פתחנו סניף חדש של פיצריה 
בשם פיצה מונטלה במקום מגוון מאפים חלביים פיצות

 עם מגוון תוספות סלטים ישיבה במקום ושירות משלוחים

 בטל: 036704444

מסעדת צנעני
נוסדה בשנת 1991 

ברחוב זבוטינסקי 92 בני ברק בהכשר הרב מחפוד שליט"א
המסעדה מספקת ארוחות צהריים וערב משפחתיות וזוגיות מפנקות 
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לאישה

טיפים

שגיל  חושבים  רבים  הורים 
משמיים.  גזרה  זו  ההתבגרות 
אלא  ברירה,  אין  בה  תקופה 
לחכות ולסבול בשקט, עד יעבור  
תיפסק,  הדלתות  טריקת  זעם, 
האינסופיים  והוויכוחים  הזעם 
סיוט  מעיין  מחיינו.  ייעלמו 
שלא,  זהו  אז  מעצמו.  שיעבור 
בגיל  לסבול  צריך  לא  ממש 
ההתבגרות  גיל  ההתבגרות. 
מערכת  ליצור  הזדמנות  הוא 
ומכבדת  אוהבת  חמה,  יחסים 
עם המתבגר או המתבגרת, כזו 
על  משמעותי  באופן  שתשפיע 
איכותית  תקשורת  חייהם.  כל 
היא  המתבגרים  עם  וחמה 
עבורם  קריטית  ואף  אפשרית 
להגשים  שלהם  היכולת  ועבור 

את עצמם בהמשך החיים.
שיטת Happyteens - גישה 
גיל  עם  להתמודדות  מהפכנית 
גליה  שפיתחה  ההתבגרות, 
כיצד  הורים  מלמדת  ארנון, 
מאושרים.  נוער  בני  לגדל  ניתן 
סדנאות  אימון,  באמצעות 

והרצאות, בהנחיית גליה ארנון, לומדים הורים 
יחסים  מערכת  להשיג  ניתן  כיצד  למתבגרים, 
וכמה  נוער,  בני  עם  ומכבדת  אוהבת  חמה 
שלהם  היכולת  ועבור  עבורם  משמעותי  זה 

להגשים עצמם כבוגרים.

ידע  על  מבוססת   Happyteens שיטת 
בה  עשור  במשך  ארנון  גליה  שצברה  ותובנות 
ניהלה אימון אישי ועסקי וכמובן גידול בן נוער 
בכלים  התמחות  של  השילוב  עצמה.  משל 
בני  אלפי  עשרות  אירוח  פרקטיים,  אימוניים 
ההתמודדות  וכמובן  עבורם  תוכן  ויצירת  נוער 
עם גיל ההתבגרות של בנה, סיפקו לה נקודת 
מבט ייחודית שהתממשה בכתיבת דיסיפלינה 

מקורית שעובדת.

כמאמנת  רבות  שנים  עבדה  ארנון  גליה 
המקרים  במרבית  כי  וזיהתה  עסקית, 
והערכה  הסיפוק  חוסר  המימוש  חוסר 
בגיל  נעוץ  הבוגרים,  המתאמנים  של 
קלוקלת  יחסים  ובמערכת  ההתבגרות 
זו.  משמעותית  בתקופה  ההורים,   עם 

בנה  כי  הבינה  כמאמנת,  לעבודתה  במקביל 
חשה  והיא  בפניה  להיסגר  החל  המתבגר 
כל  עם  הנורא  ההתבגרות  גיל  את  בשרה  על 

ההשלכות, הנתקים והעצב הכרוך בו.
התדרדרות  בעבודתה,  שצברה  הרב  הניסיון 
מערכת היחסים שלה עם בנה והזיכרונות שלה 
כנערה הביאו אותה ללמידה וחקר רב של גיל 
ההתבגרות על המורכבות שבו, הבנה של איזו 
הביא  דבר  של  ובסופו  להיות  רוצה  היא  אמא 
למהפכה אמיתית במערכת היחסים שלה עם 

בנה.

אמא פלקט
הערה  כל  בשיאו  היה  בני  ובין  ביני  כשהנתק 
ב"לא  התקבלה  שאלה,  בקשה,  לו,  שהערתי 

מושלם".  הכל  אצלך  מושלמת,  את  אמא  אין 
לא  ממש  "אני  בתוקף:  עונה  הייתי  מייד 
מושלמת" אבל זה היה הדיאלוג, והוא חזר על 

עצמו שוב ושוב ושוב.

כשבני היה קטן היה לי ברור שאני משמעותית 
עשינו  דברים,  מלא  אותו  לימדתי  עבורו. 
בגן  ולהשתולל  ביער  לטייל  הלכנו  ביחד,  הכל 
או  כאב  או  נפל  שהוא  פעם  כל  שעשועים. 
לשנינו  ברור  והיה  אלי  רץ  הוא  לו  הציק  משו 
שבתוך החיבוק שלי ודברי הנחמה שלי, הידע 
 וההגיון שלי הכל בסדר, הכל הגיוני, הכל טוב.
ועל אף  ולהתרחק  לגדול  אבל אז הוא התחיל 
שהבעיות שלו השתנו, ההתמודדויות רק גדלו 
ופתאום מצאתי את עצמי מחוץ לתמונה. אחד 
הדברים ששיגעו אותי כשבני התחיל להתבגר 
שלא  היה  וקשיים  דילמות  לו  שיש  והרגשתי 
בהתחלה  עבורו.  משמעותית  להיות  יכולתי 
)למרבה הגיחוך( שאלתי את עצמי, איך זה יכול 
להיות שהוא חושב שאני לא מבינה כלום, שאני 
להסביר  בהגיון  ניסיתי  אותו.  להבין  יכולה  לא 
מאמנת  שאני  ומבינה,  חכמה  מאד  שאני  לו 
עבד. לא  זה  אבל  כלים.  מלא  לי  ושיש   אנשים 
של  שיחה  איתו  לשוחח  הצלחתי  שלא  בגלל 
לידי  להביא  יכלתי  לא  באמת  דקה,  חצי  מעל 
כשהחלטתי  האלה.  מהדברים  אחד  אף  ביטוי 
לשנות את מערכת היחסים שלנו, הכי רציתי זה 
להיות משמעותית עבורו ושאלתי את עצמי כל 
מתנהגת  הייתה  משמעותית  אמא  איך  בוקר, 
 במקומי וגם איך תראה בעתיד מערכת יחסים

משמעותית.

מושג  לו  שאין  הבנתי  האסימון.  לי  נפל  ואז 
כלום. עלי  יודע  לא  בעצם  שהוא  אני,   מי 
איזה  לכותרות,  מעבר  שהייתי,  הילדה  על  לא 
חלומות היו לי, מה הגשמתי, על מה ויתרתי,על 
האישה  על  לא  ובטח  כלום.  התחרטתי,  מה 
שאני. החלטתי לחשוף את עצמי בפניו. ואחד 
היה,  ששיניתי מולו  הדברים הכי משמעותיים 

שהתחלתי לשתף אותו בכל מה 
בהתחלה  יום.  כל  עלי.  שעבר 
ושיתפתי  חשדן  מאד  היה  הוא 
בהמשך  בקטנה  ממש  אותו 
שיתפתי  יותר.  אותו  שיתפתי 
ולא  טובות  בהחלטות  אותו 
טובות שעשיתי בחיי. בהצלחות 
בכישלונות באכזבות. רגשות של 
כאב,  אכזבה,  הצלחה,  שמחה, 
התרגשות,  וודאות,  חוסר  צער, 
לפני  בהתרגשות  הכל.  סקרנות 
שהיתה  חשובה  פרזנטציה 
היה.  איך  היום  ובסוף  לי 
לתוך אותו  הכנסתי   בעצם, 

אותו  שיתפתי  שלי.  העולם 
של  אובדן  על  גדול  מאד  בכאב 
חברה טובה מסרטן, ופחד גדול 
שהיה לי, כשחברה אחרת חלתה 
אותו  שיתפתי  תמות.  היא  שגם 
בפאדיחות שעשיתי ואיך יצאתי 

מהן..

איתו  להתייעץ  התחלתי 
והפכתי  דברים,  מיני  בכל 
התובנות  עם  והוא  בחיי,  למשמעותי  אותו 
ובהמשך  לי,  עזר  שלו  והמקסימות  התמימות 
בעיצות  השתמשתי  אם  אותו  שיתפתי  גם 
פלקט,  מאמא  הפכתי  לי.  עבד  זה  ואיך  שלו, 
האנושיים  הרגשות  מגוון  כל  על  כמוהו  לאדם 
התובנה  בחייו.  אותי  לשתף  התחיל  והוא 
חווה  הוא  שבעוד  היתה  הזה  מהדבר  האדירה 
ווליום, בפול  האנושיים  הרגשות  מגוון  כל   את 

עמד  ההתבגרות,  בגיל  לנער  כיאה 
איזה  שמציג  )אני(  פלקט  מולו 
כתובת. הייתי  לא  ולכן  שווא,   מצג 

באופן הכי טבעי והגיוני הבנתי בדיעבד, שהוא 
חיפש אנשים נורמליים כמוהו שחווים את כל 
 מגוון הרגשות האנושיים – ומצא את זה בבני גילו.

איך  להם  שיגידו  מעוניינים  לא  נוער  בני 
לתינוק או  לילד  שאומרים  כמו   להתנהג 

שלנו  הסיפורים  את  להם  שנספר  רוצים  הם 
והם יסיקו את המסקנות בעצמם.

הכלים  וארגז  הניסיון  התובנות  הידע,  את 
היא  שלה  האישי  הגילוי  במסע  שרכשה 
באמצעות  למתבגרים  להורים  כיום  מעבירה 
מעבירה  שהיא  והרצאות  סדנאות  אימון, 
"אמא  שלה-  האישי  בבלוג  וכן  הרחב  לקהל 
ההבנה  על  מבוסס  יחדיו  כשהכל  למתבגר”, 
היא  המתבגר  עם  וחמה  איכותית  שתקשורת 
קריטית עבורו ועבור היכולת שלו להגשים את 
הצורך  חזק  כמה  ועד  החיים  בהמשך  עצמו 
תקופה  עם  להתמודדות  פרקטיים  בכלים 
למתבגרים  הורים  מזמינה  ארנון  גליה  זו. 
לעשות מהפכה ביחסים עם האהוב/ה עליהם 
בחייהם  ביותר  המשמעותית  בתקופה  מכל 

מאושרים,  נוער  בני  לגדל  ולהתחיל 
פרקטיות  מוכחות  פשוטות,  בדרכים 

ויומיומיות.
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כדי  והאמת היא שלא צריך לעבוד קשה מדי  מי לא חולמת  על שיער מושלם 
ליהנות ממראה שיער בריא וזוהר.  כולם  כבר יודעים שצריך לספר את הקצוות 
ושכדאי  החפיפה  לאחר  השיער  את  היטב  לשטוף  שצריך  קרובות,  לעיתים 
יבשושי  אותו  ומשאירים  הקצוות   את  שורפים  שרק  שיער,  ממייבשי  להימנע 
וחסר ברק. אבל למרות שמקפידים על כל אלה, השיער עדיין נראה עייף. להלן 
5 טיפים ממומחי התזונה של חברת הרבלייף  שיסיעו  לשיער להיות בריא, זוהר 

ומלא ברק.

הדרך לשיער בריא עוברת בקיבה
למרות כל הפינוקים שמרעיפים לשיער, אם לא נטפל  בבסיס - התזונה, מראה 
גם על איך שהשיער  כן, לתזונה השפעה רבה  ישתנה משמעותית.  השיער לא 
תעזור  וחלבון   3 אומגה  שומן  חומצות  אבץ,  בברזל,  עשירה  תזונה  נראה. 
להמרצה של צמיחת השיער. תזונה עתירה בסוכר או צריכה של כמות גדולה של 
קפאין עלולות להשפיע לרעה על צמיחת השיער והמראה הכללי שלו. וודאו גם 
שאתם מקבלים מספיק ויטמינים. אם הציפורניים נשברות בקלות או אם העור 
את  שנו  צורך,  יש  אם  לב.  תשומת  דורש  השיער  שגם  גדול  סיכוי  במיוחד,  יבש 
התזונה או השלימו אותה בעזרת ויטמינים או מינרלים. אם אתם לא בטוחים מה 

הבעיה, בצעו בדיקת דם כדי לבדוק אם יש חוסרים כלשהם.

שימרו על שיער נקי, אבל אל תגזימו
נקי. חפפו  ייראה בריא, הוא חייב להיות  כמו כל חלק אחר בגוף, כדי שהשיער 
את השיער בהתאם לסוג השיער ולאופי החיים שלכם. אם אתם חיים בסביבה 
עירונית שסובלת מזיהום או בסביבה לחה במיוחד, חפפו את השיער על בסיס 
בסביבה  או  ממזהמים  נקייה  בסביבה  בקיבוץ,  או  בכפר  חיים  אתם  אם  יומי. 
יבשה יחסית, תוכלו לחפוף 3-2 פעמים בשבוע. אם יש לכם שיער מקורזל ויבש 
במיוחד, כדאי לחפוף כל מספר ימים ולא על בסיס יומי. בכל מקלחת השתמשו 
איכותיים,  במוצרים  השתמשו  השיער.  לסוג  שמתאים  שיער,  במרכך  גם 

ששומרים על השיער ולא פוגעים בו. 

לא תאמינו מה השמש יכולה לעשות
השיער.  את  גם  תזניחו  אל  לשמש?  נחשפים  כשאתם  שלכם  העור  על  מגנים 
אמנם קשה לראות את התוצאה המיידית של חשיפה לשמש על השיער, כמו 
מבוקרת  ולא  ארוכה  חשיפה  אחרי  השרוף  העור  את  בקלות  רואים  שאנחנו 
כובע  ייפגע.  בהחלט  הוא  השמש,   מפני  השיער  על  תגנו  לא  אם  אבל  לשמש, 
הוא, כמובן, פתרון מצוין. הוא שומר על השיער, על הקרקפת ועל עור הפנים, 
ועל הדרך גם מגן קצת מפני החום. הקפידו גם למרוח קרם הזנה לשיער ללא 

שטיפה, שיגן מפני השמש ויעניק לשיער את הלחות שהוא זקוק לה.

די עם המים החמים
ביום חורף קר, אבל כשזה  יודעים שכיף להתקלח במים חמים, במיוחד  אנחנו 
ולא במים רותחים. מים חמים  בו במים חמימים  מגיע לשיער, השתדלו לטפל 
מדי עלולים לפגוע במראה השיער ולהשאיר אותו מסכן וחסר נפח. מים קרירים 
יעזרו להשאיר את החומרים המזינים בתוך כל שערה ויעניקו לשיער מראה יפה 
ורק  כרגיל,  התקלחו  קרירים,  או  חמימים  מים  עם  לכם  קשה  ממש  אם  ובריא. 

העניקו לשיער שטיפה אחרונה של דקה במים קרים.

לומדים להסתרק בדרך הנכונה
השיער.  את  לסרק  גם  ללמוד  צריך  כך  שיניים,  לצחצח  לומדים  שאנחנו  כמו 
סירוק לא נכון של השיער עלול לגרום לשבירת השיער ולמראה שיער יבש וחסר 
חיים. סרקו את השיער בעדינות, לא חזק מדי, והקפידו להסתרק פעמיים ביום:  
בבוקר ובערב – כדקה בכל פעם. אל תתחילו את הסירוק מהשורשים, אלא דווקא 
לסרק  רצוי  ארוך.  שיער  לכם  יש  אם  בעיקר  בהדרגה,  למעלה  ועלו  מהקצוות, 
יותר. השתמשו  ושביר  יבש, מכיוון ששיער רטוב הוא חלש  את השיער כשהוא 

במסרק עם שיניים רחבות, בעיקר אם יש לכם שיער עבה או מתולתל. 

איך תתמודדי עם 
מתבגר/ת בבית? טיפים מקצועיים 

לשיער בריא ומושלם

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

נוער  בני  ולגידול  ההתבגרות  גיל  עם  להתמודדות  מהפכנית  גישה   –  happyteens
מאושרים • אימון, סדנאות והרצאות להורים למתבגרים



בת״א חרדים  לגברים  נפרד  למוקד   עובדים 
 שכר גבוה  אוירה היימיש   קידום מקצועי 

הגדול  ההשקעות  בית  לפסגות 
נציגי/ות  דרושים/ות  בישראל, 
במגוון  למענה  לקוחות  שירות 
נושאים בתחום החיסכון הפנסיוני 

רגל  דריסת  מאפשר  התפקיד 
הכרות  ההון,  בשוק  ראשונית 
מעמיקה עם שוק החיסכון הפנסיוני, הכשרה 
ואפשרות  החברה  חשבון  על  מקצועית 

להתמחות בשיווק פנסיוני. 

הצעד הראשון שלך לקריירה בשוק ההון!

דרושים/ות!

pssaggotjobs@gmail.com :קו״ח

דרושים!

פיקוד העורף

למידע נוסף:
חיגו 104 חינם מכל טלפון  

oref.org.il או באתר

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

10 דק'90 שניותירושלים

10 דק'90 שניותביתר עילית

10 דק'90 שניותמודיעין עילית

10 דק'90 שניותאלעד

10 דק'90 שניותפתח תקוה

10 דק'90 שניותבני ברק

10 דק'45 שניותאשדוד

10 דק'90 שניותבית שמש

10 דק'60 שניותחיפה

10 דק'60 שניותטבריה

כניסה יציאהעיר

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

ירושלים

ביתר עילית

מודיעין עילית

פתח תקוה

בני ברק

בית שמש

עיר

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

 דק'

 דק'

 דק'

 דק'

 דק'

יציאה

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

אזור  לפי  השבת  כניסת  זמני  את  בודקים 
המגורים או השהות שלכם? מהיום גם למרחב 
בהם  היישוב  או  העיר  שם  לפי  נכנסים  המוגן 

אתם שוהים.
העורף התקין מערכות התרעה ממוקדות  פיקוד 
יותר, עם אזורי התרעה קטנים וממוקדים, כך שרק 

מי שבסכנה מקבל התרעה! 

כולנו משתדלים, כולנו מוכנים!

תהיו ממוקדים! 
שם אזור ההתרעה שלכם 
הוא שם העיר או היישוב 

שבהם אתם נמצאים

 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל!

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, חס וחלילה, היא גם מסוכנת. 
את האסונות הקשים המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי בטיחות: 
מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל | נשמעים להוראות המציל | מתרחצים רק 
בשעות הרחצה המותרות ע"פי הנחיות הרשות המקומית | שמים לב לצבע הדגל

משרד הפנים

שימרו על החיים! לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר משרד הפנים.
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - אדמה

אחזה, מטע, הקרקע, ניר, חלקה, עפר, חמר, רגבי, חרבה, שדה, יבשה, כר נרחב, מגרש

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

נמאיתדאמאנמאסנאנא
תריניאשהיאבנימטעא

תיתדקאקשהיסחתיתדג

דתישארשזסנבתראישר
מאסנקיחאיאשגסניגא

רישעיאאנתרתארשרסנ

אמאירשסננמאאנתיכת

דנמאחשרניחישריאנת

רשיישרתגאתישביחתא

תסנאנאבשמנישילאנת

תיתדירשהסנהיקאשיש

ששדהידרישאדהשרפעא

תשיאנתישרנמאסנאנא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. לא לשם טובת הנאה, ללא ציפיה לתגמול כלשהוא.  "שלא על מנת לקבל 
___" )אבות א ג(

4. אדם נבער מדעת, שוטה, בור.  "שבעה דברים  ב___  ושבעה בחכם" 
)אבות ה ז(

7. צפון, טמון, נסתר. "חלקת מחקק  ___")דברים לג כא(
9. כנוי לגפן.  "____  תירוש" )נחמיה י לח(

10. קרחי מגיבורי בנימין, שבאו אל דוד לציקלג. )דברי הימים א יב ז(
11. מקום רחוק.  "מ____  תביא לחמה" )משלי לא יד( )בהיפוך אותיות(

12. ועוד זאת, נוסף על הדברים הקודמים. "אף  ___  זאת" )ויקרא כו מד(
14. שלב בסולם, מדרגה.  "כל שאין לו ארבעה  ___" )עירובין עז:( )בלשון 

יחיד( )בכתיב חסר(
15. מעיין ששפיעת מימיו גדלה והולכת והם נובעים בכח. משל למי שידיעותיו 

עמוקות והוא מוסיף חוכמה על חוכמתו.  "מעין  ___" )אבות ב ח(
18. כנוי לעשירים העמוסים הון וכסף.  "___   כסף" )צפניה א יא(

1. בריכת דגים.  "ה___  הבריכות שנתמלאו מים מערב       יום טוב" )מועד קטן 
ד.( )בלשון יחיד(

2. כרה, הוציא עפר מן הקרקע באת או במעדר וכו'.  "ה___  בור ברשות היחיד"  
)בבא קמא ה ה( )בהיפוך אותיות(

3. רעש,געש. "הים הולך ו__")יונה א יא()בלשון הווה()בכתיב מלא(
5. למעלה,למרום.  "אל- ___" )הושע יא ז( )בהיפוך אותיות(

6. לוחץ, נוגש, מציק.  "אפס  ה___" )ישעיה טז ד(
8. תכשיט בצורת טבעת מתכת שהנשים בימי הקדם היו  נושאות בנחירי האף או 

בקצה בדל האוזן. "ואשם  ה___  על אפה" )בראשית כד מז(
12. בור, מאורה.  "ב___  של תבן" )עירובין עט.(

13. תקרה, סיפון הבית.  "בעצלתים  ימך  ה___" )קהלת י יח(
14. אחד מן "הנביאים האחרונים".  "משמתו נביאים האחרונים ____  זכריה 

ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל" )סנהדרין יא.(
15. הקיצור של: הלכה ט.

16. מישהו,פלוני. "שמרו  __ בנער באבשלום")שמואל ב יח יב(
17. קיצור המילים: תלמוד לומר.

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית



לקום לבוקר מעולה!

חדש!
להשיג בחנויות

המובחרות!

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

כ"א-כ"ה בסיון24-28.6.19
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ט. בנתיב זההחסדחמישישי

 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב 
קוק 11. 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 
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 |

עוגיות שוקוצ'יפס
קוד: 75143

אסם

לק"ג

27-28
1290כ"ד-כ"ה בסיון 1290

2 ב- 2 ב-

שקדי מרק 'מעולה'
400 גר'

דג סלומון
בלדי

5990
לק"ג

נסטלה
גלידה לה קרמריה

1590

ספרינג
1.5 ליטר

1890
4 ב-

צלחות קשיחות
1 ק"ג 

רבע לשבעקמח דגן/'מעולה'
סוגים שונים1 ק"ג

עלית

קפה אייס בטעם
קרם עוגיות

קוד: 566616
200 גר'

עלית

לק"ג
10 5 ב-

10
3 ב-
251390

אורז פרסי
1 ק"ג

מיה

2 ב-
10

סט 6 קופסאות 
איחסון אמייל 

סט 5 קופסאות 
איחסון אמייל גבוהות

ספר בן תחת בן חיים ולדרספר השחקן חיים ולדר

קוד: 7290106399327קוד: 7290106399334 
קוד: 72000000298  קוד: 72000000304 

6 קעריות זכוכית
קוד: 7290101418665

9909909903990 3990
המבצעים עד 
גמר המלאי!

מוצרי קופה

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