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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

מטות

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:05
19:22
19:02

20:19
20:22
20:21

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

חזית הסירוב נגד לפיד נמשכת אך סגן שר הבריאות 
ח"כ יעקב ליצמן מסרב באותה נשימה לומר שלא 

יישב באותה ממשלה גם עם איווט ליברמן: "הוא זה 
שאומר שלא יישב אותנו", הוא הודף את השאלה 
ומזכיר לליברמן את הצהרתו בעניין חיסול הנייה: 

"מתי שהוא יקיים את מה שהוא הבטיח לגבי חיסול 
הנייה תוך 48 שעות, אני אתייחס להבטחות שלו נגד 

החרדים" | עמ' 18-19

ח"כ ליצמן תוקף את דגל התורה על הקשר עם גנץ וכחול לבן

"הפגישות עם חברי 
כחול-לבן מיותרות"

שבעת  מזכיר  אומנם  לסקרים  להתייחס  שמתבקש  ליצמן 
מפלגות  שלוש  בבטחה  סוקרו  האחרונות,  בבחירות  הזאת, 
התורה,  וביהדות  בש"ס  מדובר  ולא   –  8 הספרה  את  שראו 
אלא בגשר של אורלי לוי, זהות של פייגלין והימין החדש של 
בנט-שקד. איך זה נגמר בסוף כולם יודעים, למרות שכמה 

מהמופסדים – מתעקשים להמשיך ולהמר על אותם קלפים.
)הטור המלא בעמ' 18-19(

סולם יעקב

עו"ד אבי בלום 

03-5796643 ותתפרסםפרסם

שבוע וחצי לסגירת הרשימות: במפלגות הימין והשמאל מאיצים את המגעים לאיחודים | עמ' 16

בור ברשות הרבים

פקקי ענק ועומסי תנועה כבדים בימים 
האחרונים על ציר ז'בוטינסקי בבני ברק 

בעקבות בולען שנפער כתוצאה מעבודות 
הרכבת הקלה | עמ' 6

הסתיימו הבחינות לישיבות הגדולות
באיזו ישיבה תפתח 

בשנה הקרובה 2 
שיעור א'? באיזו 
ישיבה קיבלו 160 

בחורים לזמן אלול 
הקרוב? לאיזו ישיבה 

נרשמה קבוצת 
תלמידים גדולה 

ממקסיקו? ובאיזו 
ישיבה משלבים את 

שתי שיטות הלימוד – 
הספרדית והליטאית? 

| עמ' 22

נפרדים 
מהדובר

עיריית בני ברק קיימה טקס 
פרישה מהדובר המיתולוגי של 

העירייה ר' אברהם טננבוים לאחר 
45 שנים בתפקיד | עמ' 4

זהירות: ביצים 
מזויפות בבני ברק
אלפי ביצים מסוכנות למאכל אדם, 
נתפסו בחודש האחרון בצרכניות 

ומכולות בעיר, במבצע משולב של 
השירותים הווטרינרים, השיטור 
המקומי והמועצה לענף הלול  

| עמ' 4

צילום: אתר הכנסת

 המחירים בתוקף גם בשירות מלא 
אשראימוצר מזומן

בנזין (95 מתוסף)
סולר

 6.23      
6.01     

6.23
6.23

k44
!& 79 



 

חליפות קלאסי 

₪ 199 

 08-924-8023 • 15
10:00-14:00 10:00-21:00

קרית ספר
השל“ה 2  08-6177930

א‘- ה‘ 12:00-23:00
יום ו‘ 10:00-14:00

בית שמש
נחל זוהר 3  02-6324277

א‘- ה‘ 12:00-20:30 | יום ו‘ 10:00-14:00

03-552-3340 • 80

10:00-14:00 10:00-22:00

 3 השבועותמבצעי
חגורות עור 

₪ 35
חליפות פרימיום

₪ 240 
מכנסיים 2 ב- 

₪ 150 
קלאסי / פרימיום

עניבות

₪ 15 

תוסיפי לי עוד קוביה חולצות מקס לורן זהב/סגול ללא גיהוץ 75 ש"ח
 ולהוסיף  בצד בקטן

חולצות מקס לורן
זהב/סגול ללא גיהוץ

₪ 75

יום א צום יז בתמוז פתוח משעה 20:30-23:30
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את אחוז
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בני ברק

מורידה



כ"א תמוז תשע"ט 24/7/19 בני ברק4

מאת: עוזי ברק
 

להרב  רושם  ורב  מרגש  הוקרה  אירוע  ערכה  ברק  בני  עיריית 
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה המיתולוגי לרגל פרישתו 

לגמלאות לאחר 45 שנות עבודה בתפקיד.
ביוזמתו  אלחנן,  ברמת  העירוני  הפיס  במרכז  נערך  האירוע 
תודה  להוקיר  העיר שביקש  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  של 
והחסידות  התורה  עיר  את  ששירת  המסור  לדובר  הטוב  והכרת 

ואת תושביה נאמנה במשך שנים רבות.
לשכת  מנהל  סילמן,  גדליה  הרב  הנחה  אותו  המרגש  באירוע 
פוברסקי,  דוב  ברוך  רבי  הגדול  הגאון  דברים  נשא  העיר,  ראש 
בגדר  הוא  טננבוים  הרב  כי  בדבריו  שציין  פוניבז  ישיבת  ראש 
שליח ציבור שעשה מלאכתו נאמנה. עוד ציין לשבח את פעילותו 
לאורך כל השנים לשימור המפעל התורני החשוב של פרס ספרות 

תורנית להוקרת לומדי התורה.
דמותו  את  בנאומו  ציין  העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
כמזכיר  הן  מלאכתו  את  שעשה  טננבוים  הרב  של  הייחודית 
ובמקצועיות  ביסודיות  רבות  שנים  במשך  כדוברה  והן  העירייה 

שאין כדוגמתה והפך לסמלה של העיר בני ברק.
זיכרונות  בדבריו  העלה  העיר  ראש  מ"מ  זייברט,  חנוך  הרב 
היסטוריים בהם שימש הרב טננבוים לצידם של ראשי העיר בני 
זאת  ורוחו  טעמו  לפי  אחד  לכל  לקלוע  ושידע  לדורותיהם  ברק 
בנוסף לדאגתו ולפעילותו הענפה במאבקי השבת וקדושת העיר 

על צד היותר טוב ברוח חיובית של קידוש השם.
ישרותו  את  ברכה  בדברי  שיבח  רה"ע  סגן  דדון,  אליהו  הרב 
של הרב טננבוים שידע לפעול במקצועיות רבה במשך כל שנות 
עבודתו תוך שימת דגש על מאור פנים וחיוך לכל עובד בבניין 

העירייה.
רחובות  עיריית  מנכ"ל  מילברג,  דורון  מר  גם  השתתף  בטקס 
שנשא  המקומיות  ברשויות  והמנכ"לים  המזכירים  איגוד  ויו"ר 

דברים בשם האיגוד שהרב טננבוים שימש בו כחבר הנהלה.
וסקר את האתגרים  במרכז האירוע נשא הרב טננבוים דברים 
הרבים שהעיר בני ברק עברה במהלך 45 השנים האחרונות ואת 

התקדמותה המרשימה בתחומים רבים ומגוונים.
לקראת סיום העניקו ראש העיר וסגניו לרב טננבוים ספר שיצא 
לאור במיוחד לאירוע, ובו ליקוט דברי תורה שכתב הרב טננבוים 
לאורך שנותיו בתפקידו הציבורי וכן ראיונות שערך לפני עשרות 
שנים ככתב עיתון שערים ובהם ראיון עם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל 
ועם הרה"ג רבי יצחק ידידיה פרנקל ששימש כרבה של תל אביב.

ירחמיאל  הרב  לשעבר,  העירייה  ראשי  גם  השתתפו  במעמד 
בויאר שליט"א וח"כ הרב יעקב אשר, הרב שמואל ליטוב, מנכ״ל 
העירייה וסגני רה"ע הרב מנחם שפירא, הרב אליהו דדון, והרב 

יהושוע מנדל וחברי מועצת העירייה.

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

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

נפרדים מהדובר המיתולוגי

כ"ק האדמו"ר מקאליבזהירות: ביצים מזויפות
ישבות בעיר

רבנים, אישי ציבור, ראשי עיריית בני ברק בהווה ועבר ובכירי עיריית בני ברק השתתפו בטקס פרידה מרגש מדובר העירייה המיתולוגי ר' אברהם טננבוים

אלפי ביצים מזויפות ומסוכנות למאכל אדם, נתפסו בחודש האחרון בצרכניות ומכולות בבני ברק, במבצע 
משולב של השירותים הווטרינרים גוש דן, השיטור המקומי והמועצה לענף הלול

תכונה רבה בקרב קהל חסידי ואוהדי "חצר קאליב" 
לקראת הביקור הראשון בשבת פר' מטות

מאת: עוזי ברק
 

בחודש  נתפסו  אדם,  למאכל  ומסוכנות  מזויפות  ביצים  אלפי 
האחרון בצרכניות ומכולות בבני ברק, במבצע משולב של השירותים 
הווטרינרים גוש דן, השיטור המקומי והמועצה לענף הלול )משרד 

החקלאות(. 
לדברי מנהל השירותים הווטרינרים בגוש דן, ד"ר משה רפלוביץ: 
חיידקי  בתוכן  עלולים לשאת  והם  מאוד  מסוכנות  מזויפות  "ביצים 

סלמונלה, חומרי הדברה ועוד".
הוא  והחשש  ביצים  של  מאוד  גדולה  כצרכנית  ידועה  ברק  בני 
עלולות  מזויפות  ביצים  ויותר  תעלה  הצריכה  תשרי  חגי  שלקראת 
כזו שנושאת עליה חותמת מזויפת  להגיע לעיר. ביצה מזויפת היא 
כל  בודקים  שם  החקלאות,  משרד  של  המיון  תחנת  את  עברה  ולא 

ביצה שיוצאת מהלול – האם יש בה תחלואים או לא.
לדברי ד"ר אל באסל, ראש אגף פיקוח מזון בשירותים הווטרינרים: 
מחירם  ע"פ  לזהותן  וניתן  מהשטחים  מגיעות  המזויפות  "הביצים 

הנמוך בהשוואה לביצים הרגילות".
דן,  גוש  הווטרינרים  השירותים  של  משותף  במבצע  כאמור, 
ברק  לבני  פקחים  הגיעו  הלול  לענף  והמועצה  המקומי  השיטור 
במכולות  שמשווקות  מזויפות  ביצים  על  מידע  שהתקבל  לאחר 
בעיר. הביצים נתפסו והושמדו. בנוסף, פתחה מועצת הלול בהליכים 

משמעתיים נגד בעלי המכולות שברשותם נמצאו הביצים.
מדובר  האם  לדעת  יכול  לא  "הציבור  מוסיף:  אלבאסל  ד"ר 
בביצה מזויפת או לא, והאינדיקציה היחידה היא המחיר הנמוך. אם 
מחיר הביצה נמוך משמעותית זה צריך להדליק נורה אדומה בקרב 
הציבור". לדבריו, רק במחצית הראשונה של חודש יוני נתפסו בבני 

ברק 6,300 ביצים מזויפות.
השירותים  אל  לפנות  מוזמן  הציבור  ספק  של  מקרה  בכל 

הווטרינרים של גוש דן.

מאת: עוזי ברק
 

בעזה"י  ישבות  שליט"א  מקאליב  האדמו"ר  כ"ק 
זאת  ברק,  בני  בעיר  מטות  פר'  הקרובה  בשבת 
האדמו"ר  כ"ק  מרן  של  הסתלקותו  מאז  לראשונה 

מקאליב זיע"א.
ואוהדי  חסידי  קהל  בקרב  ניכרת  רבה  תכונה 
של  ל"טישים"  ערגה  מקננת  בליבם  אשר  ה"חצר" 
שנים  יובל  כחצי  משך  נהנו  מהם  קאליב,  חסידות 
ובה פעל כדרכו בקודש  זיע"א בעיר  דר הרבי  בהם 

למען הכלל והפרט.
גולת הכותרת של השבת תהיה בעריכת השולחן 
קודש  בליל שבת  האדמו"ר שליט"א שתתקיים  של 
בשעה 23:15 בביהמ"ד לעלוב רחוב אהרונוביץ 20 

בני ברק.
שאר התפילות ועריכת השולחן לסעודה שלישית 
ברח'  מדרשו  בבית  יתקיימו  דרעווין  רעווא  בעת 
ע"ש  המדרש  בית  בהיכל  יקיים  שם   32 השלושה 
זיע"א  מקאליב  אייזיק  יצחק  רבנו  קדישא  הסבא 
פולק  פישל  אפרים  ב"ר  אייזיק  יצחק  הר"ר  ולע"נ 
זי"ע, אשר נתייסד ע''י כ''ק אדמו''ר הקוה''ט זיע''א.

עיריית בני ברק בטקס פרישה לאברהם טננבוים מזכיר העירייה ודוברה

בטקס הפרידה מר' אברהם טננבוים

האדמו"ר מקאליב )צילום: י.א. בורנשטיין(

ד"ר משה רפלוביץ



חגיגות העשור
חגיגות העשור

ובוחרים ספר 
במתנה!*
ברשת ׳אור החיים׳

טרה

03-3050900
לפרטים חייגו:

קונים 4 מהמוצרים המשתתפים בפעילות**

*מהספרים המשתתפים במבצע ובכפוף למלאי הזמין בסניפי 'אור החיים' |  בכפוף לתקנון  |      בתוקף בין התאריכים
ליטר   1 בבקבוק  מועשר  טרה  שוקו  בפעילות:  המשתתפים  **המוצרים   | אב  תמוז-י״ד  כ"ב   25.7-15.8.2019
ליטר   1 מוקה  בטעם  חלב  , משקה  ליטר 7290102398614   1 בננה  בטעם  חלב  7290102398560, משקה 
7290102398638, משקה חלב בטעם שוקו אגוזים 1 ליטר 7290102398652,  מאגדת שמינייה-מעדן שוקולד 
100 ג' 7290102396399, מאגדת שמינייה-מעדן וניל 100 ג' 7290102396405, מאגדת שמינייה מיני מוו שוקולד 

קצפת 560 גרם 7290102397310, יש לשמור את האריזות ולהביאן לאחד מסניפי אור החיים | ט.ל.ח

המוצרים

המשתתפים

בפעילות
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ותפתח האדמה את פיה הצלחה גדולה לקמפיין גיוס 
ההמונים "חלקי עמו"

מאת: עוזי ברק

פקקי ענק על ציר ז'בוטינסקי מתחילת השבוע, בעקבות בולען 
עבדות  בעקבות  הנראה  ככל  שבת,  במוצאי  בכביש  שנפער  ענק 

הרכבת הקלה שעל ציר ז'בוטינסקי.
בצומת  נמצא  עומק,  מטר  מ-15  יותר  של  בעומק  הבולען 

זב'וטינסקי פינת רחוב בן גוריון בצדו של העיר בני ברק.
בעקבות העבודות לשיקום הכביש, נסגר לתנועה ציר הנסיעה 

מכיוון ר"ג לפ"ת במשך מספר ימים.
למקום  להגיע  שלא  לנהגים  הודעה  פרסמה  התנועה  משטרת 
באחד  שמדובר  העובדה  בשל  אולם  חלופיות,  בדרכים  ולנסוע 
מצירי התנועה המרכזיים במדינה, נוצרו פקקי ענק בעיקר בשעות 

הבוקר ואחה"צ הנחשבות לשעות של עומסי שיא באזור.
במשך כל שעות היום, שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום 
ומכווינים את התנועה. מומלץ לציבור הנהגים להימנע מלהגיע 
של  לתיקונה  עד  היום,  שעות  תנועה בכל  עומסי  עקב  לאזור 

התקלה.

מאת: עוזי ברק

ביום שני שעבר יצא לדרך קמפיין גיוס ההמונים "חלקי 
עמו" למשך 36 שעות לטובת הישיבות תפארת ציון וקרית 

מלך.
לאחר שהישיבות נקלעו לחובות כבדים הוחלט בהמלצת 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  ובראשם  ישראל  גדולי 
המוסדות  את  להציל  לציבור  בקריאה  לצאת  שליט"א 
שליט"א. אשר  קניבסקי  שלמה  ר'  בנו  בראשות  העומדות 
על כן יצא הגר"ח בקריאה נדירה: "הצלתו הצלתי ישועתו 
ישועתי"! והוסיף וכתב כי אם יוכל ימליץ טוב לעתיד לבוא 
פני  לראות  יזכה  המסייע  כל  כי  הבטיח  עוד  המסייע.  בעד 

משיח.
בצהריים   12:00 בשעה  שני  יום  בצהרי  החל  הקמפיין 
כאשר בחורי ובוגרי הישיבה נרתמו להתרים את קרוביהם 
ומכריהם ע"מ להגיע ליעד הראשוני בארץ ובחו"ל שעמד 
התקיימה  ההתרמה   .(3,000,000$( ש"ח   10,690,000 על 
ועוד. בלגיה  צרפת,  קנדה,  ארה"ב,  ובהן  ארצות   במספר 
כבר בשעות הראשונות נרשם עומס רב על הקווים כשבחורי 
הישיבה עמלים ופועלים בזריזות ובמרץ ע"מ להיענות לכל 
הפונים, כך זה  נמשך עד שעות הלילה המאוחרות והמשיך 

ביום שלישי משעות הבוקר המוקדמות.
ביום שלישי בסמוך לשעה 21:30 בלילה נשמעו קריאות 
השמחה כאשר על המסכים הופיע כי הגיעו ליעד הראשון 
הבחורים  כאשר   17,000,000 השני  היעד  נרשם  בעת  ובה 

ממשיכים לעבוד ללא לאות בכדי להשיג גם יעד זה.
התרומות  סכום  עמד  שהוקצבו  השעות   36 בתום 
היכל  אל  הבחורים  יצאו  אז  או   ,13,528,019 על 
יחד  תזמורת,  בליווי  שמחה  של  לריקוד  הישיבה 
יצוין, שליט"א.  הישיבה  וראשי  רבני  כל   עם 
גם  להתעדכן  המשיכו  הנתונים  הרב  העומס  עקב  כי 
על  עמד  הסכום  השורות  כתיבת  ובעת  השעות   36 לאחר 

כ-15,700,000 ש"ח.

פקקי ענק ועומסי תנועה כבדים בימים האחרונים על ציר ז'בוטינסקי בבני ברק בעקבות בולען שנפער 
כתוצאה מעבודות הרכבת הקלה

למעלה מ-34,000 תורמים נרתמו לתרום לישיבות 'תפארת 
ציון' ו'קרית מלך' בבני ברק ותרמו למעלה מ-15 מיליון שקלים

עומסי תנועה באזור )צילום: עוזי ברק(   הבולען מלמעלה )צילום: אהוד אביהוד(

ניקוי
מדפים
149 מבצע על כובעי 

מ-קנייטש / עגולים
ל 

ח
6ה

עד

%הנחה
המבצעים בתוקף עד ראש חודש אב

1599-578-946רב קווי: 

Baron HattersBaron Hatters





יותר נוח 
בתנועה

יותר נוח 
במשחק

יותר נוח 
בשינה

פחות נפוח, יותר נוח
האגיס פרידום דריי, בעל טכנולוגיה מתקדמת עם 
תעלות ספיגה המפחיתות את התנפחות החיתול,
מעניק לבייבי שלך נוחות ושלווה לאורך כל היום.
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ישיבה ספרדית חדשה
 בהכוונת גדולי ישראל

סוף לגניבת האופניים החשמליים

עוזי ברק

והעמ תורה  הרבצת  של  בשנים  עשרות  ־לאחר 
עולם  את  המפארים  רבים  חכמים  תלמידי  דת 
התורה הספרדי ומכהנים כראשי ישיבות רמי''ם 
וכהנה  כהנה  ועוד  מדין  על  ויושבי  משגיחים 
עם  התייעצות  ולאחר  וחשובים  יקרים  אברכים 
עוד  בהקמת  הצורך  על  שליט"א  ישראל  גדולי 
עם  למדנים  בחורים  יבנו  אשר  גדולות  ישיבות 
באופן  ובנייתם  ה'  ועובדי  טהורה  שמים  יראת 
אישי וחם, נטל הגר"א סבאג על שכמו את העול 
וזכה בש ורעדה  ־וניגש למלאכת הקודש בחיל 

בוע שעבר למעמד הנחת אבן הפינה וכינונה של 
הישיבה החדשה "אמרי משה".

הלימוד  דרך  ובהתוויית  הלימוד  וסגנון  בדרך 
ישמשו  כללים  שיעורים  במסירת  וכן  בישיבה 
והרה''ג  ברמן  פרץ  חיים  הרב  הרה''ג  הגאונים 
אשר  פוניבז'.  ישיבת  מראשי  מילר  דוד  הרב 
מסכת  תהיה  בישיבה  הנלמדת  שמסכת  קבעו 
פו ישיבת  של  הלימוד  סדרי  כפי  מציעא  ־בבא 

ניבז'.
רוחני  כמנהל  מכהן  אשר  גולד  הגר''ד  הגה''צ 
ספרי  של  הידוע  ומחברם  חכמה  דרך  בישיבת 
החינוכית  דרכה  כמכוון  ישמש  והשקפה  מוסר 
הרוח הצלחתם  על  מופקד  ויהיה  הישיבה  ־של 

נית ועיצובם של הבחורים נ''י בישיבה הגדולה 
אמרי משה בשעות הבוקר.

ישראל,  יוסף  הרה''ג  ימסור  היומי  את השיעור 
־אשר נודע בשיעוריו המיוחדים בלמדנות ובכו

שר הסבר. ובהצלחתו בבניית בחורים והחדרת 
הבחורים  של  בליבם  ומתיקותה  התורה  אהבת 

זה שנים רבות.
משה  אמרי  הגדולה  הישיבה  זכתה  בנוסף, 

הרה''ג  ידי  על  בהלכה  שבועי  שיעור  במסירת 
הגר''י רפפורט אשר נודע בשיעוריו המיוחדים 
בשמחה  נרתם  ואשר  התורה  בעולם  והבהירים 

למלאכת קודש זו.
השתתפו  שעבר  בשבוע  שנערך  היסוד  בכנס 
ומ מב"ב  הקטנות  הישיבות  ראשי  ורבנן  ־מרנן 

מרעיון  התפעלותם  הביעו  אשר  הארץ  רחבי 
־הקמת הישיבה ותמיכתם בישיבה ההולכת ונב

נית אמרי משה. כמו כן פיארו את הכנס הגרעין 
ובני התורה  המייסד של הישיבה בחורי החמד 
הנפלאים משיעור ג' של הישיבה הקטנה תפארת 
וחשובים מהישיבות  יקרים  ועוד בחורים  משה 
־הקטנות 'זכרון דוד', 'שיח התורה', 'משכן שמ

עון' 'אורחות התלמוד', 'אור אברהם' ועוד.
מלכות",  "כליל  באולמי  שהתקיים  הכנס  את 
כיבד הגאון הגדול הגר''ש בעדני שליט''א חבר 
כביר  במאמץ  בא  אשר  התורה,  חכמי  מועצת 
חביבו  תלמידו  את  לכבד  כדי  נפש  ובמסירות 
הגר''א סבאג אשר שנים רבות בהתייעצות עמו 

והכוונת ופעל רבות להקמת עולה של תורה.
של  החשיבות  על  בדבריו  עמד  בעדני  הגר''ש 
־פתיחת ישיבה בזמן הזה ועל מעלתה של הישי

בה הנפתחת אשר תחנך לעמל התורה ולמתיקות 
הלימוד ותשקוד על בנינו הרוחני והאישי של כל 

בחור ובחור שיבוא בשעריה.
הגרח"פ   – היסוד  בכינוס  דברים  נשאו  כן  כמו 
ישראל,  הגר"י  גולד,  הגר"ד  המשגיח  ברמן, 
כאשר את הכנס חתם משאו של ראש הישיבה 

הגר"א סבאג שליט"א.
הרב  הגה''צ  ודעת  טעם  בטוב  הנחה  הכנס  את 
תפארת  בישיבת  רוחני  משגיח  ג'ניאן  יששכר 

משה הקטנה.

עוזי ברק

דיווח  התקבל  מאוחרת  לילה  בשעת  השבוע, 
־במוקד 'השומרים' מתושב העיר על חשוד המ

כלי  באמצעות  לאופניים חשמליים  לפרוץ  נסה 
פריצה מתקדמים.

את  זיהו  אשר  הארגון  מתנדבי  הוזנקו  למקום 

לפרוץ  מנסה  ת"א(  תושב   ,30 )כבן  החשוד 
להגעת  עד  אותו  עיכבו  אמת,  בזמן  לאופניים 
צוות סיור של השיטור העירוני שהעבירו אותו 

לחקירה בתחנת המשטרה.
במקום אותרו זוג אופניים חשמליים נוסף שככל 
ידי החשוד. בתמונה המצו"ב  נגנבו על  הנראה 
ניתן לזהות את האופניים, ובעליו מתבקש ליצור 

קשר עם מוקד הארגון.
לאח התקבלו  'השומרים'  במוקד  כי  לציין  ־יש 

רבות מאזרחים על כך שאופניהם  רונה שיחות 
נגנבו. בארגון 'השומרים' ממליצים - בכל מקרה 
של גניבת אופניים יש לפנות לתחנת המשטרה 

לצורך הגשת תלונה.
הקונים  לאזרחים  קוראים  'השומרים'  בארגון 
את מספר השילדה  לשמור  אופניים חשמליים, 
גניבה  של  במקרה  וכך  האופניים  על  המופיע 
־יהיה ניתן לזהות את האופניים ולהחזירם לבע

ליהם. יצוין, כי המשטרה אינה מחזירה אופניים 
גנובים רק במקרה שקיים מספר שילדה לצורך 

זיהוי הבעלים.

בשורה בעולם התורה: בזמן אלול הקרוב תיפתח ישיבה חדשה "אמרי משה" בנשיאות 
ראש ישיבת תפארת משה הגאון רבי אמנון סבאג שליט''א

בהמשך למכת הגניבות של אופניים חשמליים בעיר - נעצר חשוד במספר פריצות

 צילום: יעקב כהן

צילום: דוברות השומרים

שואפת למצויינות

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

072-259-2845
לפרטים והרשמה:

נאמנה לערכים

  השלמה לתואר בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער בסיכון    
   לבעלות תעודת מורה מוסמכת בכירה, כולל קורסים קדם טיפוליים

  השלמה לתואר במנהל עסקים בהתמחות מערכות מידע
   לבעלות תעודת הנדסאית תוכנה

   הכרה בלימודים קודמים תינתן באופן פרטני, כל מקרה לגופו

מסלולי לימוד נוספים:
 משפטים

 חינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער בסיכון
  מנהל עסקים בהתמחויות:

   חשבונאות - ראיית חשבון / פרסום ושיווק / משאבי אנוש

 יש לך ערכים שעליהם את לא מתפשרת.
 בואי ללמוד לתואר בקמפוס החרדי אונו

בזמן הקצר ביותר )5 סמסטרים בלבד(
ובאיכות מקסימלית!
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לא משאירים אותך
לדבר אל הקיר

במזרחי טפחות תמיד יש לך בן אדם בבנק לפנות אליו 
וגם שירותים דיגיטליים מתקדמים

שיחה 
ישירה

התכתבות
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מייל 
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כל הדרכים 
ליצירת קשר עם 

הבנקאי שלך:
אתר
הבנק

אפליקציה
מתקדמת

פגישה 
בסניף



בני ברק כ"א תמוז תשע"ט 121024/7/19

מאת: חיים רייך

לנוף  נוספת  דמות  הצטרפה  האחרונה  בשנה 
בנסיעה  אך  גלגלים  על  מופיעה  היא  אף  המוכר. 
ולעיתים  בקורקינט  ואחראית,  רגועה  שקטה 
באופנים חשמליים. הכירו את תאופיק,  ה'גוי של 
תאופיק  ברק.  בני  בסניף  הצלה  ארגון  של  שבת' 
משמש ככוח עזר לתורני השבת ואחראי על החזרת 
אולי  לבתיהם.  חירום  למקרי  שיצאו  המתנדבים 
ברחובות  שמסתובב  האיש  את  נכיר  שקצת  כדאי 
עבודת  עבודתו,  את  ועושה  בשבתות  ברק  בני 

קודש,  
תאופיק נולד בשנת 1978. הוא גדל ואף מתגורר 
עד היום ביישוב אבו גוש בדרך העולה לירושלים. 
כבר בשנת 1995 בהיותו בן 17 הוא החל להתנדב 
 . נוער.  במד"א בעיר הסמוכה בית שמש כמתנדב 
אגד.  בחברת  אוטובוס  כנהג  עובד  הוא  לפרנסתו 
רפואת  בתחום  להתמקצע  החליט  שנתיים  לפני 
החירום, ובנוסף לקורס המע"ר שברשותו הוא עבר 

הכשרה בקורס חובשים ונהגי אמבולנס. 
לפני כשנה וחצי, הצטרף תאופיק לארגון הצלה 
יהודי, הוא משמש כאמור, כאחראי  ובהיותו אינו 
על החזרת תורני השבת לביתם לאחר מקרה חירום 
יש  נפש  פיקוח  פי ההלכה במקרה של  רפואי. על 
לצאת לסייע ולהציל חיים דווקא על ידי יהודי. אך 

את הדרך חזור עדיף לעשות על ידי אינו יהודי.
כאשר מתקבלת קריאה ממוקד הכוננים של מגן 
מהתורנים  אחד  השבת,  של  בעיצומה  אדום  דוד 
יוצא אל המקרה ברכבו הפרטי או באמבולנס כונן 
. במקביל ליציאת התורן אל כתובת המקרה, יוצא 
גם תאופיק על הקורקינט או האופניים החשמליים 

שברשותו אל הכתובת הנ"ל.
ארגון  מתנדבי  כלפי  מיוחד  משהו  חש  "אני 
"אני  תאופיק.  לנו  מספר  הזו",  העיר  כלפי  הצלה 
יודע שהרקע ממנו הם ואני מגיעים, שונים. המפגש 
בו  ליהודים,  מיוחד  יום  השבת,  ביום  קורה  שלנו 
ההתנהגות  וגם  הבגדים  מיטב  את  לובשים  הם 
ביום  דווקא  רגיל.  חול  ביום  מאשר  אחרת  היא 
לאלו  יהודי  בין  ההבדל  את  עושה  שלכאורה  כזה 

שאינם, מתקיים חיבור מיוחד במינו". 
'גוי  "בשבילי  מעניינת:  תובנה  מוסיף  תאופיק 
של שבת' זהו תואר כבוד, תואר קדוש. הרי כתוב 
בתורה שלגוי אסור לשמור שבת. אז אם אני יכול 
של  בדרך  זה  את  לעשות  אבל  שבת  לשמור  שלא 

נתינה, קדושה והצלת חיים, מה יותר טוב מזה?"
הצלה,  ארגון  יו"ר   – שלומוביץ  אושי  הרב 
הוא  גם  ומשתף  תאופיק  של  אמירתו  עם  מסכים 
לסייע  החל  תאופיק  בו  "מהיום  בתחושותיו. 
גדול  שיפור  רואים  אנו  השבת,  תורנות  במערך 
שאתה  הידיעה  השבת.  תורנות  ללקיחת  בהיענות 
קלה  על  שמירה  עם  יחד  חיים  להציל  ללכת  יכול 
מאוד.  מקלה  השבת  הלכות  בדיני  כבחמורה 
זצ"ל,  וואזנר  מורנו בעל שבט הלוי, הגר"ש הלוי 
וואזנר  בנו וממשיך דרכו הגרח"מ הלוי  ויבלח"ט 
שליט"א  שטרן  הגרש"א  מורנו  בליווי  שליט"א, 
התוו ומתווים לנו דרך ברורה של הצלת חיים על פי 
גדרי ההלכה. חשוב לציין " מוסיף הרב שלומוביץ, 
מתוך  פעולתו,  את  פועל  תאופיק  בה  הדרך  "כי 
המשימה  את  הופכים  לעזרה,  ונכונות  שמח  לב 
לקלה ונעימה יותר. אני רואה את החיבור שיש לו 
כך  על  ושמח  הארגון  הנהלת  ועם  המתנדבים  עם 

שתאופיק הוא זה שהצטרף אלינו לעזר".

תכירו את תאופיק: 
הגוי של שבת בבני ברק
תאופיק משמש ככוח עזר לתורני השבת ואחראי על החזרת המתנדבים שיצאו למקרי 

חירום לבתיהם • "הרי כתוב בתורה שלגוי אסור לשמור שבת. אז אם אני יכול שלא 
לשמור שבת אבל לעשות את זה בדרך של נתינה, קדושה והצלת חיים, מה יותר טוב 

מזה?" מספר תאופיק
 חלק מהנוף בעיר. תאופיק 

ק! י שו בר ם שו רי מחי לה ו ת כפו ו י אחר
רק בשיא החשמל
מזגנים שווים

₪ 990 
עד 36 תשלומים

מ- 
חל 

ה

היחידים בשוק עם אחריות יצרן ואחריות אישית 
משיא החשמל - אתם קונים בראש שקט!

כל המזגנים מכל המותגים הגדולים

ירושלים: בית התאומים, כנפי נשרים 15, גבעת שאול  אלעד:  יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(
אשדוד:  רבי מאיר בעל הנס 26, רובע ז' בני ברק: יהודה הלוי 25, פינת רבי עקיבא

ביתר עילית:  המגיד ממעזריטש 94 בית שמש: שפת אמת 32 מודיעין עילית: יהודה הנשיא 19
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₪ 1,990
החל מ-

 ₪ 56
לחודש*

 מזגן איכותי
2 כ"ס

 מקפיא
6 מגירות

₪ 890
החל מ-

 ₪ 25
לחודש*

מקררי
סמסונג

₪ 2,290
החל מ-

 ₪ 63
לחודש*

 אפשרות
 להתקן

 'משמרת
השבת'

מקררי
שארפ

₪ 2,290
החל מ-

 ₪ 63
לחודש*

 אפשרות
 להתקן

 'משמרת
השבת'

מכונת כביסה
בוש
7 ק"ג

 ₪ 45
1,649 ₪לחודש*

החל מ-

 תנור משולב
דו תאי

₪ 1,690
החל מ-

 ₪ 47
לחודש*

מבחר מייבשי כביסה

 מייבש
עם צינור

 מייבש
ללא צינור

1,090 ₪עם קונדנסור

₪ 790
החל מ-

החל מ-
תנור

בילד אין

₪ 599
החל מ-

 ₪ 17
לחודש*
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מתקדמת

פגישה 
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כ"א תמוז תשע"ט 121224/7/19 בני ברק

"כללית משקיעה משאבים 
רבים ביצירת שירות המותאם 

לציבור החרדי"

לחייב התקנת מכשירים 
למניעת שכחת ילדים ברכב

לאור פטירת הפעוט שנשכח ברכב דורש ח"כ מקלב:

מאת: חיים וייס

בראשות  'כללית',  בריאות  שירותי  הנהלת 
המנכ"ל פרופ' אהוד דודסון, סיירה במרפאות 
הכללית בבני ברק, נפגשה עם הצוותים, מנהלי 
והתחייבה  המטופלים,  וציבור  המרפאות 
רפואיים  שירותים  להתאמת  ולפעול  להוסיף 

איכותיים לציבור החרדי. 
לסיור התלוו בכירים רבים ובהם מנכ"ל מרכז 
'רבין' של 'כללית' ד"ר איתן וירטהיים, מנכ"ל 
'כללית'  של  ילדים  לרפואת  'שניידר'  מרכז 
פרופ' יוסף פרס, מנהל בית חולים 'השרון' של 
רבקה'  'בית  ומנכ"ל  חבר,  איתן  ד"ר  'כללית', 

מקבוצת 'כללית' ד"ר ארז ברנבוים.
חטיבת  וראש  סמנכ"ל  השתתף  בנוסף 
הקהילה ב'כללית' מר יורם סגל, הנהלת מחוז 
ד"ר  המחוז,  מנהלת  בראשות  תקוה  דן-פתח 
וראשי  נוספים  סמנכ"לים  וכן  רייכנברג;  יעל 

אגפים מהנהלת הכללית.
ברמת- המחוז  הנהלת  החל במשרדי  הסיור 
גן, משם נסעה המשלחת לעיר בני ברק וסיירה 
מנכ"ל  טל'.  'גני  בשכונת  הכללית  במרפאות 
הכללית והבכירים האזינו לסקירה אודות מרכז 
אשר  ברק,  בני  בעיר  הגדול  האישה  בריאות 
בכל  ברציפות  ערב  ועד  בגני טל מבוקר  פועל 
ימי החול, וכן ביקרו במרפאת רופאי המשפחה 
תושבי  את  במסירות  המשרתת  והילדים 

השכונה.
מהמכשור  לטובה  התרשמה  המשלחת 
המתקדם העומד לרשות ציבור מטופלי כללית, 
את  שמאפיין  והחדשני  המיוחד  מהעיצוב 
ומריבוי  החיים,  שוקק  האישה  בריאות  מרכז 
טיפול  ומגישות  במקום  הפועלות  הרופאות 

מותאם לנשות בני ברק.
ברק  בני  במרפאת  נרשם  הביקור  של  שיאו 
גן  )מול  עקיבא  רבי  ברחוב  השוכנת  אזורית, 
מתושבי  אלף  כ-20  מטופלים  ובה  ורשא(, 
וד"ר  שינה  יעקב  ד"ר  המרפאה,  מנהלי  העיר. 

'כללית' את  ליאורה משנה, סקרו בפני מנכ"ל 
ובהם  במרפאה,  הניתנים  הרבים  השירותים 
רפואת משפחה וילדים בזמינות גבוהה – וציינו 
כי מרכז בריאות הילד אף זכה באחרונה בתואר 
התרשם  כן  כמו  ארצי.  בשירות  מצטיין  מרכז 
המנכ"ל ממיון הנשים הפועל במרפאה מבוקר 
מטופלות  לכל  ומאפשר  ברציפות  ערב  עד 

ה'כללית' בבני ברק טיפול מיידי על כל בעיה.
ברק  בני  בעיר  גם  הארץ,  בכל  "כמו 
מתקדמת  רפואה  של  מגמות  'כללית'  מובילה 
בסיכום  המנכ"ל  אמר  אישית",  ומותאמת 
דן- מחוז  שהנהלת  לראות  "שמחתי  הביקור, 

החרדי  בציבור  רבים  משאבים  משקיעה  פ"ת 
המטופלים  לבריאות  לאות  ללא  ופועלת 

ולמניעת היווצרות של מחלות עתידיות".
דגש מיוחד הושם במהלך הסיור על הידוק 
לבין  'כללית'  של  החולים  בתי  שבין  הקשר 
המרפאות בקהילה. המנכ"ל אף הורה תוך כדי 
החולים  מבתי  בכירים  רופאים  לשלב  הסיור 
'כללית'  של  המרכזיות  במרפאות  במחוז 
גולת הכותרת  בני ברק, כאשר  הפרוסות בעיר 
הייתה הנחייתו לפתיחת מעין שלוחה של מרכז 
'שניידר' לרפואת ילדים בתוך מרפאת בני ברק 

האזורית.

מאת: חיים רייך

הפעוט  של  ופטירתו  הטרגי  המקרה  לאור 
פנה  עילית  מודיעין  בעיר  ברכב  נשכח  אשר 
בדרישה  התחבורה  לשר  מקלב  אורי  ח"כ 
וחיוב  התחבורה  משרד  מדיניות  לשינוי 
ברכב  ילדים  שכחת  למניעת  מכשירים  התקנת 
המדע  בוועדת  מוקדמים  סיכומים  לאחר  זאת 
והטכנולוגיה אשר משרד התחבורה אינו עומד 

בהם.
ופעילות  רבים  דיונים  נעשו  לך  הידוע  "כפי 
מקלב  מציין  ילדים",  "שכחת  בנושא  רבה 
לא  המסקנות  רוב  "לצערנו  מכתבו.  בפתח 
יושמו עד היום על מנת להביא לתוצאה חוקית 
הגענו  אשר  הסיכום  פי  על  בתחום.  ומעשית 
אליו בוועדת המדע והטכנולוגיה אשר עמדתי 
התחבורה  משרד  הקודמת,  בכנסת  בראשותה 
יהווה פלטפורמה מרכזית ואף יתמרץ כלכלית 

ע"מ להוביל את קידום והטמעת הטכנולוגיות 
בתחום, כך שהמפתחים והיצרנים אשר עוסקים 
יוכלו לקדם את  ואלו  בתחום מערכות התרעה 
ידיעתי פעולות  שיווקם לכלל הציבור, למיטב 
אלו לא יושמו בפועל ואין כל מידע על חברות 

עסקיות אשר משווקות מוצרים אלו.
"בשנים עברו משרד התחבורה יצא בפרסום 
מנת  על  אפקטיבי באמצעי התקשורת השונים 
תשומת  למיקוד  הציבור  מודעות  את  להעלות 
בעתיד  ישנו  לא  אלו  מעין  שמקרים  ע"מ  הלב 
אליך  פונה  אני  שוב.  זאת  לחדש  דחיפות  ויש 
ולבחון   התחבורה  משרד  מדיניות  את  לשנות 
נהג  שכל  כך  התעבורה  תקנות  שינוי  בחיוב 
המסיע ברכבו פעוטות יחויב בהתקנת מערכת 
כפי  בתקן  העומדת  ילדים  שכחת  למניעת 
הקיים ברכבי הסעות תלמידים. לאור חשיבות 
נקודות  לאמץ  לך  קורא  אני  הנושא  ודחיפות 

אלו לישומם המיידי".

מנכ"ל 'כללית', פרופ' אהוד דודסון, ערך סיור במרפאות 'כללית' בעיר בני ברק • לסיור 
התלוו מנהלי בתי החולים בלינסון ושניידר של 'כללית' ובכירי הקופה • המנכ"ל הדגיש את 

הצורך להדק את הקשר בין בתי החולים לבין מרפאות העיר בני ברק

"על פי הסיכום אשר הגענו אליו בוועדת המדע והטכנולוגיה משרד התחבורה יהווה 
פלטפורמה מרכזית ואף יתמרץ כלכלית אך למיטב ידיעתי פעולות אלו לא יושמו בפועל"

מנכ"ל כללית בסיור בבני ברק

משקפיים בזכאות מקופות החולים:
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"מי שקובע עצמו בלימוד 
האור החיים הקדוש

 זוכה לסגולות וישועות" 

המונים יעלו לציון האדמו"ר
רבי שלמה מקארלין הי"ד

מאת: יוסף בארי
 

הקדוש  החיים  האור  הילולת  נערכה  השבוע 
לציון  הראשון  ירושלים  של  רבה  בהשתתפות 
דברים  נשא  במעמד  שליט"א.  עמאר  הגרש"מ 
הראשון לציון שליט"א והרחיב במעלת לימוד 
בספריו של האור החיים הקדוש, ועל כך שזכה 

והיה בבחינת משיח.
"היו לומדים את האור החיים בפחד ורעדה. 
הוא כתב באחד ההקדמות שלו, בכדי שלא יבוא 
כל אחד ויקרא ויתחיל לחלוק. אמר, מי שיבוא 
לחלוק אני יעקוץ אותו וזה גרם שהיו מפחדים 
לחלוק, ויש כאלה שאף פחדו ללמוד עד שבא 
שהוא  אמר  והוא  פרדו  דוד  רבי  שאחריו  חכם 
לכך שהאור החיים  ערב  והוא  דבריו  את  יפרש 
של  דרכה  היא  כך  כלל,  לחלוק  לא  נתכוון  לא 
תורה, אלא אמר שאם אדם ילמד ולא יעיין טוב 
ילמד  אדם  אם  אבל  יעקוץ.  אני  ויחלוק  ויזלזל 
ויעיין עד שידו מגעת ויחלוק אני ערב לו שלא 

יקרה כלום", אמר הראשון לציון.
ישיבת  ראש  על  מעניין  סיפור  סיפר  בדבריו 
שרצה  זצ"ל  שמולאביץ  חיים  רבי  הגאון  מיר 
הקדוש:  החיים  באור  מסויים  דבר  על  לחלוק 
חיים  רבי  הדור  גדול  בירושלים  פה  "היה 
ראש  היה  מיר.  ישיבת  ראש  זצ"ל  שמולאביץ 

היו  מיוחדות.  שיחות  אומר  וגם  גדול  ישיבה 
וסיפרו  אותו,  לשמוע  הישיבות  מכל  מגיעים 
על  לחלוק  לו  נראה  היה  שפעם  המשפחה  לי 
שלושה  משתהה  והיה  החיים  באור  דבר  איזה 
בשיחה,  אמר  חודשים  שלושה  אחרי  חודשים. 
שלושה  וזה  וכך  כך  אומר  החיים  האור  תראו 
חודשים שחשבתי לחלוק עליו ולא העזתי וכל 
שאני  לי  נראה  והיה  דבריו  על  חוזר  אני  יום 
צודק. היום אחרי שלושה חודשים הלכתי לציון 
מה  אומר  אני  עכשיו  ואז  מחילה  ובקשתי  שלו 
שנראה לי ואמר זאת בפחד וברעדה", סיפר רבה 
של ירושלים והוסיף: "הלוואי שנבין את דברי 
האור החיים הקדוש. מי שקובע עצמו בלימוד 

הזה זוכה לסגולות ולישועות גדולות".

מאת: יוסף בארי
 

לודמיר  בעיר  נרשמת  נרחבת  היערכות 
היום  שיגיע  גדול  קהל  לקליטת  שבאוקראינה 
האדמו"ר  כ"ק  של  ההילולא  יום  )חמישי(, 
הרה"ק רבי שלמה מקארלין זצוק"ל הי"ד, שחל 
האוהל  ציון  פנים  תמוז.  כ"ב  )חמישי(,  היום 
השנה  וגם  המתפללים,  לרווחת  מחדש  שופץ 
שהורמה  תרומה  בזכות  מבנה  במקום  נשכר 
לעילוי נשמתה של הילדה מרים חנה מונסונגו 
הי"ד. מבנה ה'הכנסת אורחים' יאכלס גם מקווה 
טהרה והיכל תפילה, סמוך ונראה לבית החיים 
העתיק מקום מנו"כ, בעיר לודמיר שבאוקראינה.
בשנים עברו, המתפללים שעלו לשפוך שיח 
של  דהילולא  ביומא  בלודמיר  החיים  בבית 
רבי שלמה מקארלין  הרה"ק  אדמו"ר  מרן  כ"ק 
זצוק"ל הי"ד, ציינו לשבח את היוזמה הברוכה 
בהקמת מבנה הכנסת אורחים ובו מקווה טהרה 
ומקום תפילה לרווחת המתפללים. בהוסיפם כי 
כרוכה  היתה  בלודמיר  לתפילה  כה העלייה  עד 
בהמון מאמצים שמנעו מציבור גדול של יהודים 
במקום  להתפלל  להגיע  שרצו  העולם  מרחבי 

הקודש.
כנסת  בית  אורחים,  הכנסת  הקמת  עם  כעת, 
באווירה  לשהות  והאפשרות  טהרה,  ומקווה 
יהודית ובהשראה של קדושה, זכו הם לראשונה 
שלימה,  ובכוונה  הדעת  בצלילות  להתפלל 
ולשפוך צקון לחשם במקום קדוש זה בלב פתוח 

וברגשי קדושה נעלים.
הרה"ק  אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  קדשו  ציון 

מאז  היה  הי"ד,  זצוק"ל  מקארלין  שלמה  רבי 
עבור  וישועות  לתפילות  שואבת  אבן  ומעולם 
בתפוצות  ידוע  תמוז  כ"ב  בגולה.  ישראל  כלל 
ישראל כיום מיוחד ומסוגל מתחילתו ועד סופו 
וחסידי קארלין נהגו בכל הדורות לברך שהחיינו 

ביום זה.
גם  הוקם  אורחים  ההכנסת  מבנה  כאמור, 
בראשות  צדיקים'  'אהלי  אגודת  בסיוע  השנה 
הרב ישראל מאיר גבאי, ובחסות תרומת חברת 
של  הטהורה  נשמתה  לעילוי  פיננסים',  'מרים 
הילדה מרים חנה בת הרב יעקב מונסונגו הי"ד, 
אדר  בכ"ה  בפיגוע  עוולה  בן  בידי  שנרצחה 

תשע"ג, בביה"ס בטולוז שבצרפת.
מתארגנת  השנה  כי  נמסר  המארגן  מהוועד 
ומחו"ל,  מארה"ק  המגיעה  מיוחדת  קבוצה  לה 
דוד  רבי  הירושלמי הרה"ח  בהשתתפות המגיד 
בסיפורי  קלצקין שליט"א, שיעורר את הציבור 
ובחיזוק  הלבבות  לעורר  כדי  פרטית  השגחה 

האמונה והביטחון.

את הדברים אמר רבה של ירושלים הראשון לציון הגרש"מ עמאר לכבוד הילולת 
האור החיים הקדוש • ומה עשה הגר"ח שמואלביץ כשביקש לחלוק על דברי 

האור החיים?

לראשונה זה שנים רבות, פנים ציון אוהל הקודש שופץ לרווחת המתפללים • 'הכנסת 
אורחים' יופעל השנה בסיוע אגודת 'אהלי' צדיקים' ובזכות תרומה לע"נ הילדה מרים 

חנה מונסונגו הי"ד • במקום נערכים לקליטת ההמונים שיגיעו מרחבי העולם

בית הכנסת אורחים שע"י הציון

 הראשל"צ הגרש"מ עמאר

‹ מבחר קירות טיפוס ‹ קירות בולדר ‹ פינת כוח

מוזמנים להתקשר ולתאם איתנו את התאריך שמתאים לכם

מתחם קירות הטיפוס
                  ירושלים 

050-5200257 02-6482264

מנהלי קעמפים וקבוצות?

מחפשים את האטרקציה הכי מלהיבה שיש?



50 מ�מ

פלטינום הקפה הבא שלך

תתקדמו 
לבוקר 

טוב יותר

 על שלווה מבורכת
עם קפה פלטינום עשיר איכותי וארומטי 

עשוי 100% קפה ערביקה מברזיל



כ"א תמוז תשע"ט 161624/7/19 בני ברק

מאת: ישראל פריי

סבצהרי יום שני, השיקה מפלגת ש”ס את קמ
2019 מועד ב’. על במה מאובזרת  פיין בחירות 
החדשים,  הסלוגנים  את  שחשפו  שלטים  וסביב 
התנו של  הכנסת  חברי  זה  אחר  בזה  סהתיישבו 

עה ופניהם חגיגיות. במוקד האירוע: נאומו של 
היו”ר אריה דרעי.

מש שונים  לא  הקמפיין  את  שילוו  סהמסרים 
מתי עברו  אך  האחרונות,  מהבחירות  סמעותית 

חת פנים וחידוד מסרים: היצמדות הדוקה יותר 
לראש הממשלה בנימין נתניהו – שתמונתו שוב 
מתנוססת על השלטים לצד דרעי; זכר מפעלותיו 
עובדיה  הרב  התנועה  מייסד  מרן  של  הגדולים 
 – “ש”ס  חברתי.  מסר  הכל  ומעל  זצ”ל;  יוסף 

הכוח החברתי בממשלה”.
‘כולנו’  מפלגת  מחיקת  לאחר  דרעי,  לדברי 
לנושאת הדגל  והתמזגותה בליכוד, הפכה ש”ס 
הח ולמפלגה  החלשות  השכבות  של  סהיחידה 

בחירות  בסרטון  הימין.  בגוש  היחידה  ברתית 
ראשון, נצפה נתניהו כשהוא לצד מנהיגי העולם 
ביש שונים  במפגשים  דרעי  נצפה  מכן  סולאחר 

בעולם  שלנו  למעמד  דואג  “ביבי  המסר:  ראל. 
– ש”ס דואגת למעמד שלנו בבית”. לצד פריסת 
בחי הבטחת  דרעי  הציג  החברתיים,  סההישגים 

רות: העלאת שכר המינימום ב-1,000 ₪.
יום למחרת, התנהל קרב ציוצים בטוויטר בין 
יאיר לפיד, לאחר שהאחרון התייחס  דרעי לבין 
“לפיד  העיתונאים:  ממסיבת  דרעי  של  לציטוט 
סנשאר לפיד, נעשה הכל כדי שלא יהיה חלק מה

בדיוק  להישאר  הבטיח  לפיד  הבאה”.  ממשלה 
סכפי שהוא, “נלחם על הגיוס, על לימודי המתמ

טיקה והאנגלית, ונגד כל כפיה דתית”.
ב”תמצית  לפיד  את  דרעי  האשים  בתגובה 
הנזקים שגרמת כשר  את  וההתנשאות.  היהירות 
אוצר לאוכלוסיות החלשות, לילדים ולקשישים, 
אנחנו עדיין ממשיכים לתקן”. בשלב הזה לפיד 
ובתמורה  נגדו,  הזכיר לדרעי את כתבי האישום 

העניק לו דרעי את התארים “שקרן וזגזגן”.

 בציונות הדתית ממתינים לאיחוד

יסס  )2.8 חמישי, )יום  ומחצה  כשבוע   בעוד 
והמרוץ  לכנסת,  הרשימות  הגשת  מועד  תיים 
בעי  – הגושים  ובתוך  בין המפלגות  סלאיחודים 

צומו. נכון לשעת כתיבת השורות, נראה כי גוש 
הימין עושה צעדים משמעותיים לקראת איחוד, 
סבעוד השמאל עלול לפצל את קולותיו בין שב

רירי מפלגות.
סאת הצעד המעשי הראשון בכיוון, עשתה הש

עיתונאים  ‘הימין החדש’. במסיבת  בוע מפלגת 
הציגו  בתמוז,  י”ז  צום  יציאת  עם  מיד  שהחלה 
ראשי המפלגה נפתלי בנט ואיילת שקד – מהפך. 
סנפתלי בנט פינה את מקומו בראש המפלגה לטו

בת שותפתו שקד, שתעמוד בראש ותנסה לאגד 
תחתיה את כל מפלגות הציונות הדתית.

סעתידם הפוליטי של בנט ושקד היה לוט בע
את  האחרונים  בשבועות  גיששו  והשניים  רפל 
לא  בבחירות  ההפסד  הדברים,  מטבע  דרכם. 
עשה להם טוב ולרגעים נדמה היה כי השותפות 
להשתלב  העדיפה  שקד  לקצה.  תגיע  הפוליטית 
בליכוד, אך הדלתות נטרקו בפניה. בנט הבין את 
הפופולאריות הגואה של שקד לעומתו, ולבסוף 
השניים החליטו להמשיך להחזיק במותג ‘הימין 
ולנסות  לשקד  השרביט  את  להעביר  החדש’; 

לחבור ל’איחוד מפלגות הימין’.
הפרישה  את  זוכרים  שבינינו  הלכת  מיטבי 
מפ מאיחוד  יהודית’  ‘עוצמה  של  סהפורמאלית 

לגות הימין, מה שמותיר אותנו עם הבית היהודי 
של הרב רפי פרץ ועם האיחוד הלאומי בראשות 
סבצלאל סמוטריץ’. מהצד הקיצוני נצמדה לעוצ

מה יהודית מפלגה חדשה בשם ‘נעם’ של אנשי 
נמצאת במ נוספת  ימין  סישיבת הר המור. פיסת 

פלגת ‘זהות’ של פייגלין, ובתוך כל זה, נעשים 
התמרונים בין הצדדים.

על  כבדים  לחצים  מופעלים  הדתית  בציונות 
הרב רפי פרץ לפנות את מקומו כיו”ר הרשימה 
יכולה לסחוף  לטובת שקד, מתוך הבנה כי היא 
יותר קולות. על פי דיווחים, שקד ובנט דורשים 
גם  המשותפת.  ברשימה  מהמקומות   50% גם 

סחומת ההתנגדות של רבני הציונות הדתית להצ
סבת אישה חילונית בראש מפלגתם, מתחילה לה

תמוסס ונראה כי דרכה של שקד לראשות הולכת 
ונסללת.

סשעה קלה לפני ההכרזה על הצבת שקד ברא
עמית  העיתונאים  פרסמו  החדש’,  ‘בימין  שות 
רעיית  שהפעילה  לחצים  על  אזולאי  ומורן  סגל 
רעייתו  על  נתניהו,  שרה  הגב’  הממשלה,  ראש 
יפנה בעלה את מקומו ברא רפי פרץ, לבל  סשל 

שות למען שקד. הפרסומים – שהוכחשו באופן 
כי  לטענות  אישוש  ונתנו  כעס  עוררו   – רשמי 
משפחתו של ראש הממשלה מעורבת עד צוואר 
ממניעים  הטענות  פי  על  הפוליטית,  בפעילותו 
מש את  “עזבו  ומבקש  שב  הוא  בעוד  סאישיים, 

פחתי, הניחו לאשתי וילדיי”.

 ברק זקוק לישועה

מפל לבין  ‘העבודה’  מפלגת  בין  סהחיבור 
השבוע  ספג  אבקסיס,  לוי  אורלי  של  ‘גשר’  גת 
את  שביקרו  שמאל,  מאושיות  צולבת  ביקורת 
על  גם  מגיעה  הביקורת  המהלך.  על  פרץ  עמיר 
רקע ה”ימניות” של לוי אבקסיס, גם בטענה כי 
הניסיון להביא מנדטים מהימין היא אשליה שלא 

סתוכיח את עצמה, ובעיקר בשל כך שהמהלך מר
חיק את יתר החיבורים בגוש השמאל.

סבתוך מפלגות השמאל עצמן, מתקיימים חילו
קי דעות בסוגיית האיחודים. כך למשל ח”כ סתיו 
שפיר )העבודה( שלוחצת עד למאוד לחיבור עם 
הצעה  כדי  עד  ברק  של  דמוקרטית’  ‘ישראל 
לוותר על מקומה לטובת הרעיון הגדול. במר”צ 
השותפות  אסכולת  בין  בעיקר  הדעות,  חלוקות 
עם ציבור ערביי ישראל לבין המעדיפים לשמור 

על זהות ציונית לאומית מובהקת יותר.
אהוד  הוא  מהסיטואציה  במיוחד  שלחוץ  מי 
ברק, שאולי חישב לעמוד בראש מחנה השמאל, 
אך כרגע מוצא עצמו לא מחוזר ועל גבול אחוז 
הכבדה שלו  הארטילריה  את  בסקרים.  החסימה 
סהסיט ברק במעט מכיוונו של נתניהו לעבר הע

לא  מתאחד,  הימין  המחנה:  בתוך  מסרים  ברת 
פתח  ברק  מפלגות.  כרסיסי  נגיע  שאנחנו  ייתכן 
סבעצומת רשת הקוראת לאיחוד המחנה הדמוקר

טי ואף הצהיר כי מיקומו האישי לא חשוב והוא 
יסתפק במקום 10 לטובת איחוד כולל.

בדרך  משמעותי  צעד  השבוע  עשה  ברק 
על  התנצלות  שהביע  בכך  מר”צ,  עם  לאיחוד 
אירועי אוקטובר 2000  - תקופת כהונתו כראש 
12 ערבים ישראליים, בפס  ממשלה - בהם נהרגו
עילות שספגה גינויים רבים ואף נמתחה ביקורת 
של ועדת חקירה ממלכתית. “אני אחראי לכל מה 
סשקה ומביע עוד פעם צער והתנצלות בפני המש

פחות שהכאב שלהם הוא בטח אין סוף. היו שם 
נסיבות קשות ביותר והאחריות בהחלט נדרשת”, 

אמר בראיון לרשת ב’.

 פינת המזל טוב

ועד שייסגרו הרשימות, יש מי ששיפרו עמדות 
וסיכוייהם להיכנס לכנסת הבאה גברו השבוע.

סאימאן חטיב-יאסין, תושבת יפיע, נבחרה למ
סקום הרביעי ברשימת רע”מ, בתום בחירות פני

נבחרה  אשה  בה  הראשונה  בפעם  מדובר  מיות. 
לתפקיד במפלגה האיסלאמית.

והשיכון  הבינוי  משרד  מנכ”ל  רזניק,  חגי 
לוי  אורלי  ‘גשר’ של  לשעבר, מצטרף לרשימת 
7 ברשימת העבוס ויקבל את המקום ה -אבקסיס 

דה-גשר.
רוני ססובר, מקום 13 ברשימת הימין החדש, 
צפוי לזנק למקום הרביעי ברשימה, כך לפי אתר 
רבה,  פופולאריות  שצבר  כהנא,  מתן  ‘כיפה’. 

צפוי להתקדם במקום, למספר 3.

שבוע וחצי לסגירת הרשימות – במפלגות הימין והשמאל מאיצים את המגעים לאיחודים

ש”ס השיקה את קמפיין הבחירות
לאחר שמפלגת כולנו נטמעה בליכוד, נותרה ש”ס המפלגה החברתית היחידה במחנה הלאומי • קמפיין הבחירות של המפלגה שהושק ביום שני 

השבוע יעמוד תחת הסיסמא: “ש”ס – הכוח החברתי בממשלה” • ולאחר שאיילת שקד הועמדה בראשות ‘הימין החדש’ הואצו המגעים לאיחוד עם 
הבית היהודי והאיחוד הלאומי • ורק אהוד ברק מחפש עם מי להתאחד אבל גם מרץ וגם מפלגת העבודה לא מעוניינים בחיבור עם מפלגתו

 ש”ס משיקה קמפיין

אהוד ברק בקריאה לאחדותחגי רזניק, מקום 7 בעבודה-גשר. צילום: ששון תירם



עם לבן
אתה מוגן

השחור שומר
עליך רענן

לא זז בלי אקס!

מגן עליך מזיעה 
עד 48 שעות
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לזה. הלאו  גם מתכוון  הוא  לא,  כשליצמן אומר 
במבחן  עמד  לפיד  עם  משותפת  לישיבה  המוחלט 
הסיכון של התאבדות קולקטיבית והליכה לבחירות 
לגדר  מחוץ  להיקבר  לחרדים  לגרום  שעלולות   –
נמשכת  לפיד  נגד  הסירוב  חזית  הקואליציונית. 
יישב  שלא  לומר  נשימה  באותה  מסרב  ליצמן  אך 
זה  "הוא  ליברמן:  איווט  עם  גם  ממשלה  באותה 
שאומר שלא יישב אותנו", הוא הודף את השאלה 
ומזכיר לאיש שמילתו מילה את הבטחתו לחסל את 
הנייה בתוך שתי יממות: "מתי שהוא יקיים את מה 
שהוא הבטיח לגבי חיסול הנייה תוך 
48 שעות, אני אתייחס להבטחות שלו 

נגד החרדים".
המשחק החרדי מול איווט נמשך. 
קמפיין  את  שלשום  שהשיק  דרעי 
של  מסר  אותו  כשבפיו   - ש"ס 
דיבידנד  שהניב  לנתניהו  היצמדות 
נאה בפעם שעברה - חזר על המנטרה 
בכוס  לנו  פגע  לא  "איווט  ולפיה: 
המסר  שנה".  שלושים  במשך  מים 
הספרדים  הכנסת  חברי  של  האחיד 
עתה.  לעת  פוגע  לא   – והאשכנזים 
הח"כים החרדים מנגבים את היריקה 
להם  נתן  שאיווט  לכולם  ומסבירים 
לשתות ממימיו במשך שלושים שנה. 

איווט  את  לחבק  מנסים  הם 
את  ישמעו  שבנוקדים  עד  חזק 
הקנאק, אולם הסקרים מוסיפים 

להאיר פנים לאיש מנוקדים.
להתייחס  שמתבקש  ליצמן 
שבעת  מזכיר  אומנם  לסקרים 
האחרונות,  בבחירות  הזאת, 
מפלגות  שלוש  בבטחה  סוקרו 
ולא   –  8 הספרה  את  שראו 
התורה,  וביהדות  בש"ס  מדובר 
אלא בגשר של אורלי לוי, זהות 
של  החדש  והימין  פייגלין  של 
בסוף  נגמר  זה  איך  בנט-שקד. 
שכמה  למרות  יודעים,  כולם 
מתעקשים   – מהמופסדים 
אותם  על  ולהמר  להמשיך 

קלפים. 
ליצמן  של  הערכותיו  אם 
ממשלת  ותוקם   – יתממשו 
החרדים   – ליברמן  נטולת   61
העולם.  גג  על  עצמם  ימצאו 
בינתיים הם מתנדנדים על קצה 
מחייב  לפיד  על  המוחלט  הווטו  המעקה. 
שהולכות  הדלתות  לנוכח  מחודשת  מחשבה 
הוסתר  ברק,  של  האמיתי  הפרצוף  ונסגרות. 
פתרון  של  עבה  בצעיף  וחצי  כשבוע  למשך 

יצירתי בחוק הגיוס, עד שפתח את פיו והחל לדבר 
על תח"צ בשבת ושינוי דרסטי ביחסי דת ומדינה.

"חרפה היא", אמר האיש שחרף נפשו בצעירותו 
מדיו.  את  גם  פשט  מאז  להסמיק  לבושה  גרם  אך 
בושה  שכולו  וגידופים  חרפות  של  היסטרי  בנאום 
וחרפה, תקף ברק בסופ"ש האחרון גם את סגן שר 
ומאשים  חייב  מצדו  נותר  שלא  ליצמן  הבריאות 
מקלות  שתקע  כך  על  בו  נוקם  הוא  כי  ברק  את 
בגלגלי רפורמת הקנאביס. "סירבתי לאפשר לרופא 
ושאלתי  לקנאביס  מרשמים  להעניק  רגיל  משפחה 
מהו הכבוד הגדול לעמוד בראש חברת סמים. ברק 
נפגע והוא מנסה להחזיר", מספר ליצמן. אז מי אמר 
שהפעילות המחקרית של ברק לוטה בערפל? אולי 

נכון יותר לומר: עולה בעשן.
החסימה,  אחוז  סלעי  אל  שמתרסק  ברק  תופעת 
החרדים.  מתמודדים  עמן  שבבעיות  האחרונה  היא 
מילה אצלו מעולם לא נחצבה בסלע. ב-99 הוא עלה 
מבטחים  לחוף  וכשהגיע  אנטי-חרדי  גל  אותו  על 
הביא להקמת ועדת טל ולביטוח מעמדה של רשת 
מעיין החינוך של ש"ס. שלושת הלאווים שמרחפים 
מסרבים  החרדים  המרכזית:  הבעיה  הם  באוויר 
לשבת עם לפיד, בכחול-לבן מטילים וטו על נתניהו 
ואיווט מכריז מעל כל במה על הדרת החרדים. קשה 
לראות אריתמטית איך מוקמת ממשלה מבלי שאחת 

משלוש הצלעות הופכת את הלאו להן.

מדגל  חבריו  על  מרומזת  ביקורת  מותח  ליצמן 
התורה ומבהיר שלדעתו הפגישות עם חברי כחול-

גלגל  להיות  ממשיך  לפיד  עוד  כל  מיותרות,  לבן 
מרכזי באוטובוס של כחול-לבן. מי שנחשף לזרמים 
מאחורי  ולמדליפים  לחוקרים  התת-קרקעיים, 
הקלעים – מבין שהחיבור בין לפיד לגנץ תלוי על 
בלימה. יום אחרי הבחירות – איש מהם לא יצטער 
במידה ותיכפה עליו היפרדות שתאפשר לו לחבור 
השבוע  הזכיר  אומנם  גנץ  אחדות.  לקואליציית 
עתידית,  לחבירה  ראשונה  כאופציה  איווט  את 
יקרה  מכל  הרע  שאם  היא  החרדית  התקווה  אך 
ה-61,  של  החסינות  לאחוז  מתחת  יימצא  והימין 
גם גנץ יעדיף חבירה למפלגות החרדיות שנחשבות 
לשותפות יציבות, מאשר לאיווט מפרק הממשלות. 
חבירה  של  אופציה  שכל  מבהיר  מצדו  ליצמן 
חייבת   ,61 ישיג  לא  והימין  במידה   – עתידית 
במערכת  לפיד.  נטולת  ממשלה  בהקמת  להתחיל 
עוד  בסירובו  שיתמיד  מי  לאו,  באומרי  שמלאה 
עלול למצוא את עצמו יושב בדד באופוזיציה – כפי 
שמצאה עצמה הסרבנית הנצחית שלי יחמוביץ', בת 
ומעולם  במילתה  שעמדה  ליצמן,  של  נושנה  ברית 

לא המירה את כיסאה.

בין צהר ליצהר
בדרך  לזלזל  אפשר  אי 
ממיקומה  שקד  שעשתה 
את  שמאיישת  כח"כית 
האחוריים  הספסלים 
היהודי  הבית  ברשימת 
ב-2013 ועד הלום. עמידתה 
דתייה  שאינה  אישה  של 
ציונית-דתית  רשימה  בראש 
ובפרט  מעניין  תקדים  היא 
היו"רית  היותה  לנוכח 
בראשות  המכהנת  היחידה 
עת  ללא  לכתן  עם  מפלגה. 
וזהבה  יחימוביץ'  שלי  של 
ותמר  לבני  ציפי  גלאון, 
זנדברג נותרה רק שקד לבדה, 

כיושבת-ראש רשימה. 
עוד  ההוכחה  חובת 
ובמוספי  במגזינים  לפניה. 
קיבלה  היא  סופהשבוע 
אך  ראשית  כוכבת  של  במה 
נוכחנו  א'  מועד  בבחירות 
לדעת שזה לא ממש השפיע 
על הקוראים שהותירו אותה 
החסימה.  לאחוז  מתחת 
במבחן  לעמוד  תצליח  אם 

עולים ויורדים
בסולם יעקב

אם במפד"ל 
החדשה היו לומדים 
מלקחי המפלגה 
הספרדית החרדית 
– הם היו נמנעים 
מלהעמיד בראשם 
רב ולא פוליטיקאי. 
מהרב יעקב יוסף 
והרב יוסף עזרן זצ"ל 
ועד לרבנים פרץ 
ואמסלם )להבדיל, 
להבדיל – ושניהם 
יחתמו על החציצה(, 
ש"ס שבעה מרורים 
מכהונתם של 
הרבנים ברשימתה 
שהסתיימה תמיד 
בפחי נפש לכל 
הצדדים

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

המרה 
בראשות 
המפלגה. 
נפתלי בנט
)מהאתר 
הרשמי(
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תיכשל  אם  הקופה.  בכל  תזכה  היא  ב',  במועד 
בטרם  אם  הבמה.  את  לפנות  תיאלץ   – הפעם  גם 
תחתיה  לאחד  תצליח  גם  המכרעת,  לבחינה  תיגש 
אז  כי  בראש המחנה  ולעמוד  החרד"לי  הגוש  את  
הועמדה  היא  להיום  נכון  בסנסציה.  שמדובר  נדע 
בראש מחנה צהר של הציונות הדתית. נחיה ונראה 
אם הגוש המזוהה עם יצהר יצהיר גם הוא אמונים 

ליו"רית החדשה.
והצליחה  בענייני משרדה  לעסוק  שקד השכילה 
חי  לחזור בשלום מהמקום ממנו אף שר משפטים 
– עדיין לא חזר. קודמיה שניסו לחדור את חומות 
שמושלכים  כמי  עצמם  מצאו  המשפטי  המבצר 
חיים  הנגבי,  צחי  איברים.  בריסוק  החומה  מראש 
רמון ואפילו משפטן צח ונקי כפיים כדניאל פרידמן 
וסיימו  רמה  תרועה  עם  הקריירה  את  החלו   –
שצלחה  היחידה  היא   – שקד  חלושה.  ענות  בקול 
הקהל  בדעת  כך  על  מתוגמלת  והיא  המשימה  את 

ובאהדת ההמון.
צריך לומר מילה טובה על נפתלי בנט שלא נאחז 
שאינו  פרץ,  הרברפי  כמעשה  נהג  ולא  בכיסאו, 
בעיקר  מכוון  אך   – צניעות  על  מלהצהיר  חדל 
לצניעותם של חבריו להנהגה. אם במפד"ל החדשה 
החרדית  הספרדית  המפלגה  מלקחי  לומדים  היו 
על-פני  רב  בראשם  מלהעמיד  נמנעים  היו  הם   –
פוליטיקאי. מהרב יעקב יוסף והרב יוסף עזרן זצ"ל 
 – להבדיל  )להבדיל,  ואמסלם  פרץ  לרבנים  ועד 
מרורים  החציצה(, ש"ס שבעה  על  יחתמו  ושניהם 
מכהונתם של הרבנים ברשימתה שהסתיימה תמיד 
יכול  מאיה  הגר"מ  רק  הצדדים.  לכל  נפש  בפחי 
לומר על עצמו שנכנס בשלום ויצא בשלום – היישר 
האם  תנועת  את  לנטוש  מבלי  החכמים,  למועצת 

בסכסוך מר. 
נכנס לכהונתו, הצליח הרב  בתוך שבועיים מאז 

פעיל  רוטור  כביכול  מיותרות  סערות  לעורר  פרץ 
אותו.  שאופפת  ההנהגה  לחופת  העת  כל  צמוד 
לאווירת  שמתאים  שמה  היא  העצובה  המסקנה 
בתי הכנסת לא עובד בלשון המעטה, בהגיעם של 
שהבינו  מה  את  הכנסת.  לדוכן  הנכבדים  הרבנים 
בדיעבד  כיום  מבינים  החרדיות,  במפלגות  מזמן 
תמצא  שקד  איילת  אם  הסרוגות.  הכיפות  בקרב 
הציונות  של  מורחבת  תנועה  בראש  לבסוף  עצמה 
ליושבת- יושב-ראש  בין  הזאת,  ההמרה  הדתית, 

ראש, תיזקף בין השאר לכבוד הרב שקדם לה בראש 
הותיר  לא  הקצרצרה  כהונתו  ובתקופת  המפלגה 

חותם מכובד יתר על המידה.

פרץ של תקווה 

באיילון  החוצות  שלטי  שלו.  באלמנט  ליברמן 
בסגנון  לנורמלית,  ישראל  הפיכת  על  מצהירים 
בכל  שולטת  ההטרלה  אך   – טראמפ  של  הקמפיין 
פינה. כמו מהמר שהולך לו קלף משוגע – ליברמן 
מגדיל את ההימור משבוע לשבוע. אחרי שהצהיר 
להדרת  השבוע  קרא  הוא  חרדים  ללא  ממשלה  על 
הוא  גפני  הכספים.  מוועדת  גם  החרדית  הנציגות 
יו"ר ועדה שזוכה לשבחים מכל המערכת הפוליטית 
ודברים ברוח זו אף שמענו בעבר גם מפיו של איווט 
עצמו בטקס הפשרת שטח האש באלעד. איך אמר 
בוגי יעלון? אצל ליברמן מילה זו מילה, אך כל יום 

והמילה שלו.
ממחנה  דווקא  מגיעה  השבוע  של  האור  נקודת 
שלוש  בין  ומפוזר  מפורד  עצמו  שמוצא  השמאל 
חסימה  אחוז  עם  שמתמודדות  קטנות  מפלגות 
פרץ  עמיר  העבודה  יו"ר  של  החבירה  אימתני. 
לאורלי לוי – תוך הבטחה כי לא יצרף מפלגה נוספת 
לרשימה המשותפת, היא למעשה כיפת הברזל של 

פרץ מפני חבירה עתידית לברק. אם טילים לא יפלו 
לפרץ בחצר האחורית כאשר במקביל מחנה הסירוב 
נתניהו  ואם  יישבר,  לא  של מרצ לצירופו של ברק 

כדי  בברק  להלום  ימשיך 
להישאר  אותו  לאלץ 
יש  אז  כי   – המגרש  על 
שאחת  רעה  לא  סבירות 
לא  הרשימות  משלוש 
תעבור את אחוז החסימה.

שמשמיע  הטקסטים 
הנבחר,  העבודה  יו"ר 
שולל  אינו  ולפיהם 
טרם  נתניהו  עם  ישיבה 
אישום,  כתב  הגשת 
על  לחלום  מאפשרים 
ממשלת  של  קונסטלציה 
ללא  העבודה  עם  אחדות 
קשה  לפיד.  וללא  איווט 
יוכל  נתניהו  איך  לראות 
מתלה  תנאי  עם  לחיות 
במקרה  התפטרות  של 
אישום,  כתב  הגשת  של 
החסינות  מרחב  אולם 
הן  ונסגר –  ממילא הולך 
לאור  והן  הסקרים  לנוכח 
הזמנים של השימוע  לוח 
האישום  כתב  והגשת 
שכרת  ליצמן  הצפויה. 
בנט  עם  ברית  בשעתו 
למצוא  עשוי  עוד  ושקד 
פרץ  אצל  דווקא  נחמה 

עמיר  דווקא  אלא  הימין,  מאיחוד  הרברפי  לא   –
מהעבודה.

ליצמן מותח ביקורת 
מרומזת על חבריו מדגל 
התורה ומבהיר שלדעתו 

הפגישות עם חברי כחול-
לבן מיותרות, כל עוד לפיד 
ממשיך להיות גלגל מרכזי 

באוטובוס של כחול-
לבן. מי שנחשף לזרמים 

התת-קרקעיים, מבין 
שהחיבור בין לפיד לגנץ 

תלוי על בלימה. יום אחרי 
הבחירות – איש מהם לא 

יצטער במידה ותיכפה 
עליו היפרדות שתאפשר 

לו לחבור לקואליציית 
אחדות

פרץ, לא הרברפי פרץ, עמיר פרץ. ליצמן עם יו"ר העבודה החדש
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מסע הגר"ש מחפוד לחיזוק הכשרות במוסקבה ובפולין

מאת: משה אבהרמי 

מחפוד  שלמה  רבי  הגדול  הגאון 
קיים  דעה,  יורה  גאב"ד  שליט"א, 
היהודיות  בקהילות  חיזוק  מסע 
חומות  לחיזוק  ובפולין  במוסקבה 
בנו,  גם  נלווה  לביקור  הכשרות. 
השחיטה,  ימינו  במלאכת  ויד 
הרה"ג בניהו מחפוד שליט"א, אשר 
במשך שנים ארוכות נסמך ע"י אביו 
מפקחים  צוות  וכן  בדרכו,  וממשיך 

מטעם בד"צ 'יורה דעה'.
ימים  עשרה  שנמשך  הביקור 
הגר"ש  הגיע  שם  במוסקבה,  החל 
הקהילות  רבני  לבקשת  שליט"א 
המשחטות  שתי  על  האחראים 
הקהילה  ידי  על  המפוקחות 
אחר  מקרוב  לעמוד  כדי  היהודית, 
הבקר  ושחיטת  הכשרות  הידורי 

והעופות.
ארבעה  נמשך  במוסקבה  הביקור 
ביקור במשחטות  וכלל מלבד  ימים 
החל  השחיטה,  הליכי  כל  ובדיקת 
מבדיקת הסכינים ועד לסיום מלאכת 
שיעורים  מסירת  גם  השחיטה, 
לחברי  שחיטה  בענייני  מיוחדים 

הקהילה היהודית ולרבני הקהילות.
לאחר מכן המשיך הגר"ש מחפוד 
השבת  במהלך  שהו  שם  לפולין, 
הכנסת  בבתי  והתפללו  בקרקוב 
מכן,  שלאחר  הימים  במהלך  בעיר. 

הגיע הגר"ש מידי יום, אל משחטת 
שבפולין  טרנוב  בעיירה  סוקולוב 
תחת  השנה  ימות  בכל  הנמצאת 
כאשר  מחפוד,  הגר"ש  השגחת 
שליט"א,  מחפוד  בניהו  הרה"ג  בנו 
מפקח באופן צמוד אחר כל הסדרי 

השחיטה במקום.
את  הביע  שליט"א  הגר"ש 
הכשרות  הידורי  מרמת  התפעלותו 
במשחטה  הקיימים  המחמירים 
הרה"ג  שבנו,  שמחתו  את  והביע 
שחיטה  של  במסורת  ממשיך  בניהו 
שבני  מנת  על  המהודרת  ברמה 
בשר  לאכול  להמשיך  יוכלו  התורה 
כל  ללא  מהודר  בכשרות  ועופות 

חשש.
בקרב חברי המשלחת ציינו כי אין 
מגיע  שהגר"ש  הראשונה  הפעם  זו 
תחת  הנמצאת  במשחטה  לביקור 
פיקוחו בכל ימות השנה ומעת לעת 
בזמני  פתע  לביקורי  מגיע  הגר"ש 

השחיטה ללא כל הודעה מוקדמת.
רבני  הגיעו  הביקור,  ימי  בכל 
הקהילות על מנת לשמוע ולהתייעץ 
לבר  הנחשב  שליט"א  הגר"ש  עם 
סמכא מובהק בכל ענייני השחיטה, 
החוגים  מכל  ישראל  גדולי  אשר 
והעדות סומכים עליו את ידיהם מזה 

עשרות בשנים.

גאב"ד יורה דעה הגר"ש מחפוד שליט"א, יצא מלווה בבנו הרה"ג בניהו מחפוד למסע חיזוק ולביקור במשחטות היהודיות במוסקבה ובפולין

 עם רבני וצוות המשחטה במוסקבה

במשחטת סוקולוב בעיירה טרנוב בפולין הנמצאת תחת השגחת הגר"ש מחפוד

הגר"ש מחפוד עם בנו הרה"ג בניהו מחפוד והגר"א גור אריה

בתפילת שחרית בקראקוב עם הרב אליעזר גור אריה

ניוזלטר יומי
 אצלך במייל בכל יום

להצטרפות חינם פנו ל:

חדש לקראת הבחירות

yomi@kolhazman.co.il 

מהדורה יומית

מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

פוליטי





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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הסתיימו הבחינות לישיבות הגדולות

מאת: חיים רייך

הספרדיות  הישיבות  רוב  של  מאבק  לאחר 
המבחנים  דחיית  למען  והקטנות,  הגדולות 
לתאריך י"א תמוז תשע"ט, הסתיימו בימים אלו 

הבחינות לישיבות הגדולות.
ישראל  גדולי  של  לברכתם  זכה  המהלך 
הכהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  ובראשם 
שליט"א וגדולי ראשי הישיבות שליט"א ונוהל 
הרב  הנמרצים  העסקנים  ידי  על  רבה  בתבונה 
יעקב מויאל והרב אברהם עידן על מנת למנוע 
המבחנים  ידי  על  הנגרם  דרבים  תורה  ביטול 

המוקדמים. 

נבחן  רבה  בהצלחה  שהוכתר  המהלך 
ידי ראשי הישיבות הליטאיות  לראשונה גם על 

לשנים הבאות בעז"ה. 
בפני  עיתונות  קו  כמידי שנה מביאה מערכת 
הקוראים את סיכום הרישום לישיבות הגדולות 

כדלהלן:
הישיבות המובילות בהצלחה רבה את רישום 
הרישום  את  רבה  בהצלחה  ומסכמות  תשע"ט 

לישיבות הן: 
 56 עם  בירושלים  התורה  מאור  ישיבת 

נאלצת  לישיבה  הגדול  הביקוש  עקב  בחורים, 
הישיבה לקבל קבוצות קטנות מאוד מכל ישיבה 

קטנה. 
ישיבת אש התלמוד שלראשונה עקב הביקוש 
בחורים  ה-70  רף  את  חוצה  לישיבה  הגדול 
אלול  בזמן  הישיבה  ספסלי  את  שיחבשו 
כ-350  תמנה  הישיבה  הבאה  בשנה  הקרוב. 
הגר"א  בראשות  תבונה  שערי  בחורים.  ישיבת 
חדד שליט"א רושמת בשנה זו הצלחה מיוחדת 
תלמידים  כ-60  לשורותיה  וקיבלה  במינה 
ובירושלים  בב"ב  הקטנות  הישיבות  ממיטב 
כאשר הבחורים נבררו בקפידה רבה מתוך מאות 

נבחנים. 

ישיבת יסודות בראשות הרב זיאת שבשנה זו 
החליטה בצעד חריג להתמקד בקבוצות גדולות 
כ-70  תמנה  בלבד,  קטנות  ישיבות  ממספר 

בחורים. 
עדס  הגר"י  בראשות  יעקב  קול  ישיבת 
כ-260  מתוך  תלמידים  כ-46  קיבלה  שליט"א 
נבחנים. בנוסף הישיבה קיבלה קבוצת תלמידים 

גדולה ממקסיקו. 
ישיבת דעת חיים בראשות הרה"ג ישי טולדנו 
מתוך  תלמידים  קיבלה כ-60  ביטאן  והרב 

והצפון  מירושלים  בעיקר  נבחנים  כמאתיים 
בחורים  של  גדולה  קבוצה  קיבלה  ובנוסף 

מצרפת. 
ישיבת דרכי דוד שבשנה זו השקיעה מאמצים 
מרובים להצלחת הרישום, קיבלה שיעור של 50 
תלמידים מצוינים. ישיבת יסודות לב תל אביב, 
תפארת לוי, שיח יוסף ופורת יוסף רושמות אף 

הן לשורותיהן כ-50 תלמידים כל אחת.
ישיבת רכסים ממשיכה להגדיל את שורותיה 
בצורה דרסטית ולכן קיבלה מתוך מאות נבחנים 

כ-160 בחורים לזמן אלול הקרוב.
תקופת  את  שהחלה  שמעיה  בית  ישיבת 
מגדולי  אחד  בהוראת  בסיון  בכ'  המבחנים 
יקירי  ישיבת  תלמידים.  כ-90  קיבלה  ישראל 
תלמידים  כ-86  קיבלה  התלמוד  באר  ירושלים 
ובסניף בנתיבות כ-24 תלמידים נוספים. ישיבת 
אורחות מאיר בראשות הרב ועקנין קיבלה כ-46 

תלמידים. 
בבני  ויזמן  הרב  בראשות  חיים  דברי  ישיבת 
ברק מגדילה את שורותיה בהצלחה רבה ופותחת 
שיעור של כ-56 בחורים. ישיבת נחלת דן שע"י 

ישיבת בית מדרש עליון קיבלה כ-20 בחורים.
הרה"ג  בראשות  התורה  משכנות  ישיבת 
רחבי  מכל  תלמידים  כ-80  קיבלה  כהן  אפרים 
אפרים  ברכת  וישיבת  אלול,  זמן  לקראת  הארץ 

קיבלה כ-50 תלמידים לשנת הלימודים הבאה.
בשורת הרישום השנה היא ללא ספק הישיבה 
החדשה שער התלמוד בראשות הגר"י בן עמרם 
בשכונת גבעת שאול בירושלים הרושמת הצלחה 
ממיטב  תלמידים   46 לשורותיה  וקיבלה  גדולה 
הישיבות הקטנות. הישיבה נפתחה בחודש סיון 
עולם  מטובי  גדולה  קיבוץ  קבוצת  עם  האחרון 
גדול  אברכים  לכולל  בנוסף  הספרדי  הישיבות 

ואיכותי.
השנה  הייתה  ביותר  מפתיעה  רישום  הצלחת 
יהודה'  'באר  הגדולה  בישיבה  ובאיכות  בכמות 
רבי  הגאון  של  בראשותו  בחורים   180 המונה 
על  שש  עמודי  מח"ס  שליט"א  טופיק  יצחק 

הש"ס וס' שבע יפול צדיק.
בחורים   57 על  עומד  זו  בשנה  הרישום 
ודקדוק  סינון  לאחר  שנבחרו  ומצוינים  למדנים 
נתקבלו  ואשר  לישיבה  הבחורים  בקבלת  רב 
שמורים  בבחורים  שמדובר  בירורים  לאחר  רק 
מוחלטת  והיבדלות  וירא"ש  גדלות  ששואפים 

ממכשירי המדיה ומסוגלים לעמוד בדקדוק על 
זמני הסדרים והתפילות. הדרישה העיקרית היא 
התאמה של הבחור למיזוג שתי שיטות הלימוד 
של  לימודו  כדרך  והעיון  הפשט  עומק  הבנת   -
מאוד  הקרובה  זצוק"ל  שאול  אבא  הגרב"צ 
לשיטת בריסק הידועה, והלימוד של הגרעק"א 

והעיון  הדקדוק  ומאידך  גיסא.  מחד  והחזו"א 
היסודות  עם  והאחרונים  הראשונים  בדברי 
הישיבות  בעולם  כנהוג  וגדרים  סברות  חקירות 
בשיעורים כלליים הנמסרים בישיבה מידי שבוע. 
יש לציין שבישיבת 'באר יהודה' יפתחו כמידי 
יקבלו  שהבחורים  ע"מ  א'  שיעורי  שני  שנה 
מהרמי"ם את שיטת הלימוד עם כל היחס האישי 
והחיבור שבין הרמי"ם לבחורים, כדי להישאר 
בכל הישגיו של הבחור שהשיג בשנות לימודיו 

בישיבה קטנה.
יוזמה חדשה נרשמת השנה עם פתיחתה של 
מכינה לישיבה גדולה שעל ידי מוסדות בלומנטל 
וזיכרון אליעזר בירושלים. המכינה תיפתח בזמן 
אלול הבעל"ט בראשות הרשם הנודע הרב אלי 

אזרזר הי"ו. 
הליטאיות  הישיבות  על  נפרדת  כתבה 

תתפרסם בשבועות הבאים.

באיזו ישיבה תפתח בשנה הקרובה 2 שיעור א'? באיזו ישיבה קיבלו 160 בחורים לזמן אלול הקרוב? לאיזו ישיבה נרשמה קבוצת תלמידים 
גדולה ממקסיקו? ובאיזו ישיבה משלבים את שתי שיטות הלימוד – הספרדית והליטאית?

לקראת זמן אלול הקרוב: "קו עיתונות" מביא את מפת עולם הישיבות הספרדיות

ישיבת באר יהודה. צילום:יעקב כהן

ישיבת ברכת אפרים

היכל ישיבת שערי תבונה היכל ישיבת דרכי דוד



מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

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

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....
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יובל החמישים להעלאת 
קברו מרומניה לישראל 

מאת: חיים וייס
 

העליה  נמשכת  תמוז  כ"א  רביעי  יום   - היום 
משטפנשט  הצדיק  של  הקדוש  לציון  ההמונית 
שהחלה כבר מאמש, כשבמשך כל הלילה פקדו 
את הציון הקדוש המוני בית ישראל המעתירים 
לישועה ולהצלחה בזכות האי צדיק נשגב וקדוש 
שהיה ידוע כפועל ישועות מופלא, לשיאה תגיע 
היום בשעות אחה"צ עם עליית כ"ק האדמור"ים 
הוהרבנים שליט"א וראשי זקני חסידי בית שטפ

ההילולא  יום  זכר  את  המשמרים  בישראל  נשט 
כש הסתלקותו.  מאז  ושש  שנה  שמונים  הכבר 

המונית  עצרת  תתקיים  אחה"צ  שעות  במהלך 
ובשעת  והפרט  הכלל  לישועת  העלמין  בבית 
תערך   18:00 השעה  לקראת  הערב  דמדומי 
תפילת רבים בראשות המקובל הג"ר יעקב עדס 
0ני התפילה להה פשליט"א מירושלים שיעבור ל

יחד עם אברכי  ישראל  הגזרות מעם  רוע  עברת 
הכולל שטפנשט והמקובלים שליט"א אשר לומ

דים בהיכל הישיבה על קברו בגבעתיים במשך 
כל ימות השנה.

אמש התכנסו חסידים ואנשי מעשה בראשות 
המ ההילולא  לסעודת  ורבנים  אדמו"רים  הכ"ק 

בב"ב,  שטפנשט  המדרש  בבית  שנערכה  רכזית 
והתוועדו  המונים  התכנסו  ההילולא  וכן בשבת 

בדרכיו  ולהתעלות  ההילולא  בעל  של  במשנתו 
לדורו ולדורות.

פתוח  אביב  תל  יצחק'  'נחלת  העלמין  בית 
ישראל  בית  והמוני  היממה,  שעות  כל  מאמש 
בתפילות  עולים לשפוך שיח  ומהעולם  מהארץ 

ובתחנונים להעתיר לישועת הכלל והפרט.
יומא  האי  סיום  לקראת  החשיכה  רדת  עם 
ההילולא המ סעודת  קדישא תתקיים  הדהילולא 

רכזית באולמי 'הדר סיטי טאואר' בר"ג, בשעה 
20:00 בראשות אדמו"רים ורבנים, ובהם: נואם 
מאיר  ישראל  רבי  הגאון  הראשי  הרב  הכבוד 
עמאר  הגרש"מ  לציון  הראשון  שליט"א;  לאו 
הגה"ח  דחולון;  רב  לנדמן  הגר"נ  שליט"א; 
המקובל רבי נחום כהן; המקובל רבי דוד בצרי 
ובנו המקובל רבי יצחק בצרי ר"מ ישיבת השלום 
בירושלים והרה"ג אברהם יעקב סלמון רב קהל 

שטפנשט, ועוד רבנים ואישי ציבור.
את הערב ינעימו החזנים הדגולים, הרב חיים 
מרימניץ  הסב"ק  מתלמידי  הרשטיק  אליעזר 
זצ"ל, הרב מאיר שלמה ויסמן, הבעל-מנגן רבי 
משה וינטרוב, הזמר הרב אפרים מנדלסון, הזמר 
הרב מאיר בלוך והזמר רבי ישראל פרנס והחזן 
העולמי הרב חיים הוטנר ובמעמד ראשי הערים: 

בני ברק, אלעד וגבעתיים.
לכבוד ההילולא קדישא הופיעו מחדש ויצאו 

לאור ספרי התולדות של בעל ההילולא 'מחולל 
ההפלאות משטפנשט', וכן גליון 'באר בשדה' מו

רחב לרגל ההילולא ועלון מגזין 'למעלה מדרך 
הטבע' לרגל מלאת יובל חמישים שנה להעלאתו 
ארצה של הצדיק משטפנשט מרומניה לישראל 
של  ותולדותיו  המוסדות  פעילות  לסיקור  וכן 
הנהוגים  המיוחדים  התפילה  ופרקי  צדיק,  האי 
לומר על יד ציון בעל ההילולא, ברבבות עותקים 

שחולקו ברחבת בית העלמין בכל שעות היממה.
ההמוני הפוקדים את ציונו של הצדיק משטפנ
השט ימשיכו להעתיר בכל שעות ההילולא ברצי

פות לישועתם של ישראל ולפדותו מכל הצרות 
פועל  לבקרים, כן  חדשים  ובאות  המתרגשות 
מוקד ההילולא להעברת שמות 03-579-03-03, 
וזכוה יתן  1700-55-18-18, ומי   ומוקד ההסעות

תו הגדולה תגן עלינו ועל כל ישראל אמן. 

רבבות עולים מאמש והיום לציון כ"ק מרן האדמו"ר משטפנשט זיע"א בנחלת יצחק – גבעתיים • סעודת הילולא מרכזית תתקיים היום לפנות ערב, באולמי 'הדר סיטי טאואר' בר"ג

מזל טוב!
 ברכותינו החמות שתגדלוה באושר 

ובשמחה לחופה ולמעשים טובים
ותזכו לרוות נחת ממנה
ומשאר יוצאי חלציכם  

צוות

לעובדת היקרה
    הודיה מור

להולדת הבת שתחי'

ל'חיה לוין'
מלשכת דוברות עיריית בני ברק

לרגל אירוסי בתה 
בורא עולם בקניין השלם זה הבניין, 

שיהא זה בניין עדי עד 

ברכת מזל טוב חמה ולבבית לשרהל'ה פוגל
מנהלת משרד פרסום אגנד'ה 

מזל טוב 
להולדת הבן 

 ברכותינו החמות שתגדלוהו באושר ובשמחה
 לחופה ולמעשים טובים

ותזכו לרוות נחת ממנו ומשאר יוצאי חלציכם  

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

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



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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לקח טוב
נתתי לכם

כי

מחלום למציאות

את  לחבר  אנושי  אמצעי  הינו  החלום 
אומר  הוי  גופני,  חוץ  למידע  האדם 
שכאשר אני חולם אני יוצא ממרחב אחד 
למרחב אחר לא תמיד ידוע אבל יציאה 

־זו הינה תמיד מילוט מהמציאות המדי
דה למציאות אחרת, חשוב לציין שאינה 

מדידה.
אחד  בחז"ל?  מוזכרת  זו  תופעה  האם 
ולכל  לילד  לעשות  האסורים  הדברים 
משנתו,  פתאום  אותו  להעיר  זה  אדם 
משום שבמצב כזה הוא עלול למצוא את 
נקרא  בין שני עולמות. מצב כזה  עצמו 
אדם  או  ילד  שאותו  משום  נפש  חולי 
יודע בוודאות היכן הוא נמצא, לכן  לא 
התקשורת שלו עם הסובבים אותו תהיה 

־שגויה, למשל הילד נבהל מצורת היקי
אנשים  אחריו  רודפים  שלו  ובחלום  צה 
פוקח  הוא  ופתאום  יער  בתוך  מפחידים 

את עיניו מה התמונה שהוא רואה?
הילד רואה בכוח המדמה שבראשו יער 

־ואנשים רודפים אחריו ולכן כתוב בהל
־כה שיש לקרוא למי שישן בשמו עד שי

תעורר לעולם שלנו ולא חלילה בחלום.
ילדים  עם  קורית  מאוד  דומה  תופעה 

מפ שהם  או  עליהם  שכועסים  ־קטנים 
העניים  את  מכסים  הם  ממישהו.  חדים 
ובאותו רגע ממש בדמיונם הם העלימו 
את המציאות וכעת הם במציאות אחרת, 
והמבוגרים משתעשעים על חשבון אותו 

פחד נוראי.
מציאות  חי  האדם  האם  היא  השאלה 
מני  ורחבה  ארוכה  התשובה  חלום?  או 

אפי בנושא  נכתבו  ספרים  אלפי  ־ים. 
וידאו  מצלמות  תחת  נעשו  ניסיונות  לו 
עובר  אכן  האדם  היא.  אחת  והתשובה 
ולא  רצונית  בצורה  תודעתיים  ממדים 

ור הנפש  תורת  מזאת  יתרה  ־רצונית. 
־פואת האור מלמדים אותנו כיצד להע

ביר את האדם ממימד למשנהו. לדוגמה 
מבעיה  סובל  והוא  לטיפול  מגיע  אדם 

־בעיניים, אחרי שיחה מתגלה שהוא מע
טורדנית  ראיה  על  שנים  עצמו  את  ניש 

־שראה. אותו מראה חוזר על עצמו בצו
רה כפייתית שאינה מרפא וככל שהזמן 
עובר הענישה מתחזקת, עד שאותו אדם 
מגיע לעיוורון ממש בגופו. כל הבדיקות 
לעיוורון  סיבה  מוצאות  לא  הרפואיות 
ולכן הטיפולים הם ניסיוניים בלבד. אבל 
אל לנו לשכוח שהעיניים רגישות ביותר 
מה  להזיק.  יכולה  התערבות  כל  ולכן 

רגי שיחה  באמצעות  בטיפול?  ־עשיתי 
לאותם  לחזור  אדם  לאותו  אפשרתי  לה 

ול לאפשר  להירגע  טורדניים,  ־מראות 
עשות תהליך יציאה כמו יקיצה מחלום 
ולא חלילה וחס בפרעות או בפתאומיות, 
לאט לאט כמובן שחייבים אדם מקצועי 
אדם  אותו  אלו,  מאין  תהליכים  לעשות 

־התעורר למציאות חדשה עבורו ועכש
ווית עבורנו והנה חלפה לה הבעיה כלא 

היתה.
למק טיפוס  אב  אינו  זה  בודד  ־מקרה 

נכנס  צעיר  ילד  בהם  דומים  רבים  רים 
ממנו.  לצאת  מצליח  ולא  לחלום  לפתע 
הכרזה  הינה  הנפוצות  הדוגמאות  אחת 
של ילדים שכל הזמן צועקים עליהם או 

־כועסים עליהם ובאמת במציאות הסבי
בה שלהם שקטה ונינוחה ובאמת נוצרת 
הנפשי של  מצבו  את  למי שבוחן  בעיה 
אותו  להעביר  צריך  באמת  האם  הילד 
או  מקצועית  תומכת  לסביבה  מסביבתו 

־שמא בכח המדמה הילד כעת נמצא בס
ביבה רועשת כועסת וכדומה.

מקרים  ושמעתי  ראיתי  רבות  פעמים 
הייתה  הילד  סביבת  של  השיפוט  בהם 
שגויה והילד עצמו והסביבה נענשו על 

חלום רע שבו הוא בעצם נתקע.
ומגוונים  רבים  פתרונות  זו  לתופעה 
לא  עדיף  לבעיה  פתרון  נחפש  תרם  אך 

להיכנס אליה וזאת כיצד נעשה?
לו  או בעל מעמד שיש  הורה מחנך  כל 

־השפעה על ציבור חייב להכיר את התו
שלה.  במלכודת  יפול  שלא  בכדי  פעה 
לדמיונות  לברוח  שאוהבים  אדם  בני 
שלהם ושם במימד אחר לקבוע את חוקי 
בעולם  משחקים  הם  כך  אחר  המשחק 
האמיתי כמו בחוקי העולם הדמיוני ואז 

נולדת הבעיה.
־מתפקידנו ליצור קשר עם אנשינו מש
ול החושים  בחמשת  תלמידנו  ־פחתנו 

ועכשיו  כאן  הם  האם  ע"י תשאול  וודא 
מחוברים או לא. אם אנו מזהים שהם לא 
מחוברים חבל להמשיך את הקשר היות 

והוא נקלט בממדים לא מציאותיים.
אדם  בני  שמחברים  המשפטים  אחד 
"שנינו על  הוא:  לאותו מגרש משחקים 
לוח דמקה )קוביות שחור לבן( רק שאחד 

משחק בדמקה והשני שחמט".
ננסה  המחכימות,  התגובות  על  תודה 
בלי  תגובותיכם  לפי  זה  נושא  לפתוח 

נדר.
בברכה סתרי חיים

07-33-38-38-48

מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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ישבע  או  לה'  נדר  ידור  כי  "איש  בציווי:  פותחת  פרשתנו 
נדר  יעשה". אם אדם  היוצא מפיו  יחל דברו ככל  לא  שבועה 
נדר על עצמו, או נשבע בפיו לאסור דבר מה על עצמו, מצווה 

התורה: "לא יחל דברו", שלא יחלל ולא יעבור על דבר הבטחתו.
יש להבין, מה שונה מצווה זו מהציווי של "מדבר שקר תרחק". אם 
אסור לשקר, כמובן שאסור להתחייב ולנדור נדר ואחר מכן להפר אותו, 

הרי גם זה שקר? 
י"ל שבמצווה זו יש עומק גדול יותר על משמעות הפה והמילים. על 
יחל  "לא  הוסיפו:  שהמפרשים  כפי  אלא  באמת,  לדבוק  רק  לא  האדם 
דברו"- לא יעשה חולין את דיבוריו. גם בדברי אמת עליו לצמצם את 

דיבוריו בחול ולשמור על קדושת פיו.
הלשון אינה איבר פיזי בלבד. ביכולתה לעצור את השמיים, ומאידך, 
לפתוח את כל שערי השפע. 'ככל היוצא מפיו יעשה'. מילה היוצאת מן 
הפה אין דבר בעולם שידמה לה בעוצמתה. כל המערכות המשוכללות 
מחוללת  אשר  את  לעשות  בכוחן  אין  העולם,  מהלכי  על  המשפיעות 

בשמיים ובארץ דיבור קדוש אחד, או חלילה דבר הבל וחולין.
מסופר שבאחד ממחנות העבודה, מפקד המחנה ימ"ש, לא הסתפק 
הזמן  כל  חיפש  השטני  מוחו  בפרך.  העובדים  האדם  שלדי  במראה 
להוסיף עוד על קושי השיעבוד. וכך יצר נוהג אכזרי. שמדי בוקר נקראו 
האסירים בנביחות ובמקלות למסדר, כשמולם מדושן עונג, עמד המפקד 

סוקר בעיניו הטורפות אחר קורבן.
מהחרדה.  ונטרפה  כמעט  דעתם  נעתקת,  הייתה  האסירים  נשימת 
רק לשם  סיבה,  כל  גורלו של אחד מהם, ללא  נחרץ  היה  ברגעים אלו 

השעשוע וההתעללות.
עונג ארסי נטפו משפתי הרשע בראותו את החיוורון הפושט על פני 
האסירים המסודרים בשורות, חסרי הישע והחוששים לחייהם. הקרבן 
שנקרא היה נורה לקול צחוקם החייתי של המפקד ושל חיילי האס אס 
שסביבו, כאשר לגודל הזוועה, איש מבין חבריו האסירים לא הורשה 
לעצום את עיניו ולהסב את ראשו. עינוי נוראי זה היה נמשך מידי יום 

ביומו.
אני במקומי,  עומד  בוקר אחד,  זצ"ל:  ר' אברהם שטיינר  סיפר  וכך 
ממתין לשמוע את שמו של העתיד לבוא היום למנוחת עולמים. "כץ" 
הדהד קולו המרושע של המפקד, ויד זדונית התרוממה והצביעה כלפיי. 
כדי  כץ"  "איני  טעותו.  על  המפקד  את  להעמיד  לתקן,  מיד  ביקשתי 
לצאת חופשי, אך בשבריר הרגע קודם שפציתי את פי, נשמע קול צעקה 

מבוהלת מתוכי.
לעולם לא תוכל להישיר מבט אל עצמך, כאשר תדע כי מילותיך שלך 
אם  הכבשנים.  אפר  אל  ושילחוהו  אחר,  יהודי  של  וחיים  תקווה  גדעו 
תפצה פה קרוב לוודאי שבשל חוסר הוודאות ההחלטה תהיה לסיים את 
חיי שניכם. שתוק. שלמה המלך כבר הכריז: "שומר פיו ולשונו, שומר 
מצרות נפשו". היצמד אל המילים הקדושות, ולך גם בעת קשה זו לאור 

נתיבותיהם, ופי נותר חתום.
הוראה  קיבל  התדהמה  למרבה  ההוראה.  פי  על  שמאלה  פנה  הוא 
לצעוד בעקבות אחד החיילים. "איך המרגש בדרך אל המוות? מענג, 
בו  למצוא  דימה  אברהם  ר'  ברשעות.  המפקד  מולו  צחקק  כן?"  הלא 
את דיוקנו של מלאך המוות המבקש ליטול את נשמתו אט אט, טיפה 
בו  הלמו  המפקד  של  חדרו  אל  בהגיעם  להפתעתו  אולם  טיפה.  אחרי 
כיוון. היום חבריך לצריף הם  יהודון, החלטנו לשנות  "ובכן  המילים: 

אלו הנלקחים אל הכבשנים, ואתה נותר כאן לעבוד, היחיד מתוכם".
והלך  ימים,  האריך  האימה,  מוראות  את  שרד  שטיינר  אברהם  ר' 
לאחרונה לעולמו בגיל תשעים ושש, כמניין "פיו". כמו שנאמר: "שומר 

פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו". ללמדנו כמה ערכו של דיבור.
זה ענינה של פרשתנו. לא רק לא לשקר, אלא בעיקר לשמור על כל 
מילה ולחשוב לפני שיוצאת. וכפי שתיקן החפץ חיים זצוק"ל בתפילה 
על הדיבור: "שתזכני... לשמור פי ולשוני מלשון הרע ורכילות... ואזהר 
אונאת  גאווה,  כעס,  מחלוקת,  ליצנות,  חנופה,  שקר,  דברי  מלדבר 
דברים, הלבנת פנים וכל דברים אסורים, וזכני שלא לדבר כי אם דבר 

הצריך לענייני גופי או נפשי, ושיהיו כל מעשי ודיבורי לשם שמיים".

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

לא יחל דברוכפי תהיה
ֹלא ַיֵחל ְּדָברוֹ ְּכָכל ַהּיֵֹצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה )ל, ג(

זצ"ל,  ויטאל  חיים  רבי  המקובל,  הקדוש  הגאון 
אדם   - דברו"  יחל  "לא  כך:   זה  פסוק  דורש  היה 
השומר את פיו ולא מחלל את דברו ומזלזל בו, זוכה ש"ככל 
היוצא מפיו יעשה" - הקב"ה נותן כח בפיו ומקיים ועושה 

את דבריו. 
כח הדיבור שניתן לאדם הוא קדוש ויקר ביותר. פיו הוא 
מתקיים,  העולם  הדיבור  בכח  יתברך!  לבורא  שרת  כלי 
כמאמר הכתוב )תהלים סח, יב(: "ה' יתן אומר המבשרות 
צבא רב". עיקרו של האדם הוא כח הדיבור. בבריאת האדם 
ז(,  ב,  )בראשית  חיה"  לנפש  האדם  "ויהי  התורה:  אומרת 
ומתרגם אונקלוס: "לרוח ממללא". נשמת החיים שהקב"ה 

נפח באדם בבריאתו היא כח הדיבור שניתן בו.
יקר  דבר  זהו  הדיבור.  על  ביותר  לשמור  יש  כך,  משום 

שמוכרח להיות שמור באופן מיוחד!
דיבור או שתיקה - מה עדיף?

יש הטוענים, שהטוב ביותר לא לדבר בכלל, אבל ישנם 
מצבים שבהם אי אפשר לשתוק. או אז, צריך האדם לדעת 
מה לדבר ואיך לדבר. שני שרים בכירים, מיועציו הבכירים 
של המלך, נהגו להתווכח ביניהם בעניין הדיבור. אחד סבר 
וזהו  לעשות,  העיקרי שצריך האדם  היא הדבר  שהשתיקה 
קיום העולם. יפה שתיקה לחכמים )פסחים צט ע"א(. ואילו 

השני טען שהדיבור הוא כח משמעותי יותר. 
להם  והודיע  הארוכים  בוויכוחים  המלך  קץ  לבסוף 
אחד  וכל  דעות,  והוגי  שופטים  צוות  להעמיד  בכוונתו  כי 
מי  יוכרע  סוף  וסוף  היטב,  ויסבירה  עמדתו  את  יציג  מהם 
המלך  לפני  השניים  נעמדו  היעודה  צודק. בשעה  משניהם 
הדיבור  כח  כי  שטען  השר  פתח  ראשון  השופטים.  וצוות 
העולם  מתקיים  הדיבור  בכוח  כי  הסביר  הוא  יותר.  חשוב 
כולו. כל משא ומתן בין בני אדם נעשה על ידי דיבור, כל 
אדם  הדיבור.  באמצעות  נעשה  ללמוד  אדם  שצריך  לימוד 
נושא אשה על ידי הדיבור, ונמצא שזהו קיומו של העולם. 

כשסיים נעמד חברו והחל להסביר כי השתיקה חשובה 
אותו  עצר   – המלך"  "אדוני  העולם.  לקיום  ונחוצה  יותר 
לו  כשניתן  שאלה?",  לשאול  אוכל  "האם   – הראשון 
מבוקשו טען: "אני הבאתי בכוח הדיבור ראייה כי הדיבור 
הוא החשוב ביותר, ואיך הוא מביא ראייה משלי על שלו? 
להביא  עליו  שלו!  הדיבור  בכוח  להשתמש  רשות  לו  אין 

ראיות על ידי שתיקה!"...
נהנה המלך מן הדברים והכריע כי הצדק עמו...

כח הבניין וההרס שבדיבור
הדיבור הוא הדבר החשוב ביותר הנחוץ לקיום העולם. 
אלא, שיש להיזהר בו ולשמור עליו ביותר, ובמיוחד להיזהר 
והתפארות  שקרים  רכילות,  הרע,  לשון  לידי  לבוא  שלא 

עצמית המביאה לגאווה. 
"אל תתן את פיך לחטיא את בשרך" אמר שלמה המלך 
)קהלת ה, ה(. ועוד אמר: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות 
ביותר מגיעות  כג(. העבירות החמורות  כא,  )משלי  נפשו" 
בעקבות  בעולם  אירעו  חורבנות  והרבה  הדיבור,  מכח 
מילה מיותרת שנזרקה מבלי משים ופגיעתה הקשה נותרה 

לדורות. 
שמירת הפה מוסיפה לכוחו

האדמו"ר מקוצק היה קדוש עליון. היו לו אלפי חסידים 
ששתו בצמא את דבריו, אבל הוא שמר על פיו מכל משמר 
היה  ולפעמים  נהג להסתגר בחדרו,  הוא  וקימץ במילותיו. 
שותק במשך שבוע שלם. אחר כך היה יוצא ואומר דיבור 
קהל  לכל  שהספיקה  וחריפה,  שנונה  אחת  אמרה  או  אחד 

החסידים למשך שבוע שלם. 
ככל שאדם שומר על דיבורו, יש בו כח ועוצמה גדולה 

יותר!

המשנה  דברי  את  כך  על  מביא  היה  זיע"א  סאלי  הבבא 
בדברו"  נהיה  שהכל  מברך  לצמאו  מים  "השותה  בברכות 
)ברכות פ"ו מ"ח(, וביאר: אין מים אלא תורה, שנאמר "הוי 
כל צמא לכו למים" )ישעיה נה, א(. אדם הלומד תורה מתוך 
לך  "צמאה  של  במצב  ובשמחה,  בחשק  כלומר  צימאון, 
נפשי כמה לך בשרי" )תהלים סג, ב(, זוכה לקדש את עצמו 
יזכה לברך "שהכל  ומקדש את כח הדיבור שלו, ומכח זה 
נהיה בדברו", כלומר, יזכה לברך, והקב"ה יעשה את דברו! 
שכן  ובטהרה,  בקדושה  הנעשה  הדיבור  מכח  זאת  כל 

הקב"ה אוהב את הדיבור הקדוש והאמיתי. "לא יחל דברו" 
– אל תחלל את הדיבור שלך, שמור עליו! כשצריך לדבר - 
תשתמש בו באופן מושכל, וחלילה אל תבזה ותחלל אותו. 

אם תעשה כן - מובטח לך כי "ככל היוצא מפיו יעשה".
בכל גדולי ישראל בכל הדורות מצינו הנהגה זו, הם שמרו 
ביותר על דיבורם, ולפיכך זכו שברכותיהם התקיימו - צדיק 
גוזר והקב"ה מקיים )מועד קטן טז ע"ב(. לפני זמן מה נפטר 
אדם צדיק שזכה להגיע לגיל תשעים שנה. ב'שבעה' ספרו 
ילדיו סיפור מדהים שאירע לו לפני כשבעים שנה. היה זה 
אצל  סיבוך  חל  ההריון  במהלך  הבכור.  בנו  הולדת  לפני 
של  עניין  בזה  ויש  לנתחה,  יש  כי  אמרו  והרופאים  אשתו, 
לא  שהאשה  יגרום  הנראה  ככל  זה  ניתוח  אך  נפש,  פיקוח 

תוכל ללדת לעולם.
ההכרעה הקשה ניתנה בידם, והבעל הצעיר נבוך. כדרכם 
של יהודים פנה להיוועץ בגדול הדור. הוא נסע לבני ברק, 
אל מרן ה"חזון איש" זצ"ל. נכנס אליו לפני תפילת מנחה 

והציע את השאלה – האם לנתח או לא. 
"מה רוצה אתה שאומר לך?" ענה ה"חזון איש", "הרי 
הרופאים קבעו שמדובר בעניין של פיקוח נפש. מה נעשה 
נגד פיקוח נפש? אבל, עומדים אנו כעת לפני תפילת מנחה. 

הבה נתפלל, ונחשוב על כך שוב אחרי התפילה". 
האברך  אל  איש"  ה"חזון  פנה  התפילה,  כשהסתיימה 
אל  לניתוח.  תסכים  ואל  לרופאים  תשמע  "אל  לו:  ואמר 

דאגה! הכל יסתדר ויוולד לך ילד בריא ושלם". 
כעל  בו  שהביט  הפרופסור,  אל  התשובה  עם  חזר  הוא 
אדם שנשתבשה דעתו. איך מסרב אדם לניתוח ומסכן את 
למד  לא  שמעולם  רב  עם  התייעצות  בעקבות  אשתו  חיי 
רפואה?! הוא הפעיל את כל כח השכנוע שלו כדי להסביר 
לאברך את משמעות ההחלטה המסוכנת הזו, אולם היהודי 
שהיה חדור באמונת חכמים נותר דבוק בעמדתו וחתם על 

סירוב לניתוח. 
לא חלף זמן רב והאשה ילדה בנסי ניסים וולד של קיימא, 
ובשנים הבאות זכו שניהם לעוד אחד עשר בנים, בסך הכל 

שנים-עשר ילדים כנגד שנים עשר שבטי י-ה!...

תפילתו התמימה של בן השלוש

גם בתינוקות  זאת, אלא  רואים  גדולים  רק בצדיקים  לא 
של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, ופיהם טהור וקדוש – 

משפחה מבני ברק בת תשעה נפשות רצתה לנסוע למירון 
מה  בלבד.  מקומות  חמשה  קטן,  היה  הרכב  בעומר.  בל"ג 
עושים? שכן שנסע גם הוא הסכים לצרף את אחד הילדים, 
הנסיעה  בכל  גדולה  בצפיפות  וישבו  נדחסו  השאר  אבל 

הארוכה. 
בדרך הכין אותם האב לקראת התפילה על הציון, ואמר: 
תפילה  כל  יוחאי.  בר  שמעון  לרבי  כעת  נוסעים  "אנחנו 

שתבקשו מעומק הלב – תתקבל". 
את  שומע  השלוש  בן  הקטן  הילד  שגם  חשב  לא  הוא 

דבריו ומפנים את המסר... 
מה  "על  הקטן:  הילד  את  האב  שאל  הקבר  מן  כשיצאו 
מה'  "בקשתי  בתמימות:  השיב  והילד  צדיק?"  התפללת, 
ולא  לכולם  מקום  שיהיה  גדול,  אוטו  שלי  לאבא  שיביא 

נצטרך להצטופף כל כך"...
חשבתי  ואני  נו.  "נו,   – התחייך   – התפללת?"  זה  "על 

שתתפלל שתגדל בתורה וביראת שמים"...
משם הלכה המשפחה לשבות בביתם של הסבא והסבתא 
המתגוררים בצפון הארץ. בערב שבת נתן האב לחמיו את 
מפתחות הרכב שלו, לשמירה, ובמוצאי שבת, כאשר בקש 

לקבלם בחזרה, הושיט לו חמיו מפתחות אחרים. 
"מה זה?" – התפלא. 

"לי   – לו  השיב   – שלך"  החדש  הרכב  מפתחות  "אלו 
על  רכב שקטן  יש  ולך  לו,  זקוק  איני  גדול שכבר  רכב  יש 

מידותיך. החלטתי שנחליף רכבים"...

)“משכני אחריך” במדבר(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

 



בס“ד

האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה

סוציאלית קהילתית

תקשורת נכונה
והעצמה לאישה ולמשפחה

עם הגב' פ. ג. - מדריכת כלות
ומנחה לתקשורת

רח' צירלסון 13, בני-ברק,
משפ' אברהם

הרשמה מראש בטל':
050-6872757

(אסתר)

תקשורת משפחתית נכונה,
המפתח לאושר בבית

עם  הגב' לאה אדלשטיין -
יועצת משפחתית

רח' צירלסון 30, משפ' לוי
הרשמה מראש בטל':

050-6872757
(אסתר)

הנצחת שורשים
ושימור זיכרונות העבר

עם עורך ומגיה ספרים מקצועי
רח' ברויאר 2, בני-ברק משפ' שרגא

הרשמה מראש בטל':
050-6872757 (אסתר)

מיועד לנשים שיש להן חלום
לכתיבת ספר שורשים

ומעוניינות לקבל
כלים מעשיים

צרכנות נבונה –
שימוש מושכל בחוקים לטובת הצרכן

עם הגב' אסתר וייסלר, עורכת דין ומגשרת
רח' צירלסון 11, משפחת כהן

הרשמה מראש בטל':
050-6872757

(אסתר)

חיזוק הסמכות ההורית
עם הגב' אסתר כהן- מאמנת אישית,

בוגרת הנחיית התנהגות
רח' לוי יצחק 9, בני-ברק משפ' כהן

הרשמה מראש בטל':
050-6872757 (אסתר)

דינמיקה במשפחה
עם הגב' מרים כהן –

מומחית באבחון מערכות יחסים
רח' הרב פרדו 9, דירה 18

הרשמה מראש בטל':
050-6872757

(אסתר)

רפואה טבעית
ותרופות סבתא

עם הגב' גיתית שפרלינג - מטפלת
טבעית, תומכת לידה והומאופטית
רח' צירלסון 30, משפחת בן דרור

הרשמה מראש בטל':
050-6872757

(אסתר)

קוסמטיקה לנשים-
ערב מפנק כולל התנסות

עם הגב' זלטי מן
רח' בר אילן 28, בני-ברק משפ' מן

הרשמה מראש
בטל': 053-4157815

(זלטי)

החל מיום ראשון,
כ"ה בתמוז ה'תשע"ט (28/7/19)

ועד יום רביעי,
ו' אב ה'תשע"ט (7/8/19)

כל המפגשים יתקיימו
בשעה 20:30

בתים מארחים בשיכון ה‘

גיל ההתבגרות
ומניעת נשירה

עם הגב' לאה ארזי- יועצת משפחה,
מתמחה בטיפול בנוער מתבגר ומתמודד

רח' צירלסון 11, משפ' כהן
הרשמה מראש בטל':

050-6872757
(אסתר)

הכניסה חינם- מספר המקומות מוגבל- הרשמה מראש חובה!
הקפידו על הרשמה לפי הפרטים - הערבים יתקיימו רק בהרשמה מראש

של מינימום משתתפים.
תודתנו למוסרי ההרצאות ולמארחים אשר פועלים כולם בהתנדבות למען הקהילה

שבועיים של מפגש והעשרה

יום שני,
כ"ו בתמוז

ה'תשע"ט (29/7/19)

יום ראשון,
כ"ה תמוז

ה'תשע"ט(28/7/19)

יום שלישי,
כ"ז בתמוז

ה'תשע"ט ( 30/7/19)

יום שני,
ד' באב 

ה'תשע"ט (5/8/19)

יום רביעי,
כ"ח בתמוז

ה'תשע"ט (31/7/19)

יום רביעי,
ו' באב

ה'תשע"ט (7/8/19)

יום ראשון,
ג' באב

ה'תשע"ט (4/8/19)

יום ראשון,
ג' באב

ה'תשע"ט (4/8/19)

יום שלישי,
ה' באב

ה'תשע"ט (6/8/19)

סבב נוסף
ואחרון! 

ההזדמנותנצלו את

בס“ד

ביום ראשון, כ"ה בתמוז ה‘תשע“ט (28/7/19)
אתגרי גיל ההתבגרות -

עבותות של אהבה  שיטת NKN –לתקשורת חיובית 

ביום ראשון, ג' באב ה‘תשע“ט (4/8/19)
חווית הצלחה -

התנהגות גדולי ישראל עם אתגרי המתבגרים

חינוך ילדים

ההתבגרות
בגיל

ארגז כלים להורי המתבגר

ע"י הרב דן טיומקין
מחבר הספר- בוסר המלאכים

המפגשים יתקיימו
ברח‘ חזון איש 32, בני ברק. קומה 1-, באולם ”סערט ויז‘ניץ“

בימי ראשון בשעה 20:30, בתאריכים:

מחלקת נוער

שון
א

ש ר
פג

מ
שני

ש 
פג

מ

המפגשים מיועדים לאבות ולאמהות בלבד! (הפרדה מלאה)
המחיר ל-2 המפגשים 10 ש“ח להורה, 15 ש“ח לזוג. 

בס“ד

השתלמות מתנדבי שי"להשתלמות מתנדבי שי"ל

בשל השתלמות מקצועית של מתנדבי שי"ל
סניף שי"ל ברחוב רבי עקיבא 89, בני-ברק

יהיה סגור ולא תתקיים קבלת קהל

בתאריכים הבאים:
יום חמישי, כ"ב בתמוז ה'תשע"ט (25/7/19)

וביום שלישי, כ"ז בתמוז ה'תשע"ט (30/7/19).

עם ציבור הפונים – הסליחה

סגור
לרגל השתלמות

האגף
לשירותים חברתיים

שי“ל
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⋅

"

לאישה

כיצד נשמור על היגיינת הפה 
של ילדינו?

טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

גבוהה  טמפרטורה  הם:  חום"  "גל  של  המאפיינים 
מ – 32 מעלות חום הנמשכת 3 ימים ויותר, לפעמים 
בשילוב עומס חום כבד. עומס חום כבד שורר כאשר 
היא  היחסית  והלחות   30 לפחות  היא  הטמפרטורה 
אבל  יותר,  נמוכה  הלחות  כאשר  גם  אך   ,70% מעל 

הטמפרטורות גבוהות יותר.
 הסיכונים עקב "גל חום"

אך  אדם,  כל  של  בריאותו  את  לסכן  עלול  חום"  "גל 
)וגם  מבוגרים  אנשים  של  בריאותם  את  במיוחד 
להם  ולגרום  שנים(   0-4 בגילאי  ופעוטות  תינוקות 

התייבשות ואף מכת חום.
עולה,  הסביבה  כשטמפרטורת  רגיל,  אוויר  במזג 
כאשר  אולם,  הזעה.  ידי  על  עצמו  את  מקרר  הגוף 
חם והלחות גבוהה – הזיעה אינה מתאדה במהירות 
והגוף אינו מתקרר. מצב זה עלול לגרום להתפתחות 
מכת חום – טמפרטורת הגוף עולה במהירות מעל 40 
חיוניות  גבוה לפגיעה במערכות  סיכון  וקיים  מעלות 

בגוף העלולה לגרום נכות ואף מוות.
 הסיבות לכך שמבוגרים פגיעים יותר

עם  החלים  משינוים  בעיקר,  נובעות  לכך  הסיבות 
החום  את  לווסת  הגוף  של  היכולת  בגיל:  העלייה 
שותים  ולכן  הצמא  בתחושת  ירידה  יש  פוחתת, 
פחות מהדרוש. כמו-כן עולה הסיכון לחלות במחלות 
שעלולות  בתרופות  קבוע  באופן  ולהשתמש  שונות 

להשפיע  על ויסות חום הגוף. 
האוכלוסייה הנמצאת בסיכון מוגבר ב"גל חום"

⋅ בני 65 ומעלה )גם תינוקות ופעוטות בגילאי 0-4 
שנים(.

חולים במחלות לב וכלי דם ומחלות כרוניות אחרות.
 ⋅

עם  זיהומית  מחלה  כגון  חריפה,  במחלה  חולים 
 ⋅

חום.
מטופלים בתרופות מסוימות המשפיעות על יכולת 

 ⋅
ועל  בגוף  הנוזלים  מאזן  על  החום,  את  לווסת  הגוף 

הערנות ותרופות אחרות.
המתקשים  אנשים  כמו  מוגבלות,  עם  אנשים 

 ⋅
בניידות או המרותקים למיטה.

והזיכרון,  אנשים הסובלים מירידה ביכולת ההבנה 
 ⋅

ממחלת נפש, מאלכוהוליזם.
מבוגרים הגרים בדיור ללא מיזוג אויר.

 ⋅
⋅מבוגרים הגרים לבדם.

 הדרכים בהם יש לנהוג בעת הופעת "גל 
חום", בכדי להתגונן ולמנוע נזקים אפשריים:

ההגנה הטובה ביותר היא – מניעה .
 ⋅

לעקוב  חשוב  חום",  "גל  לקראת  להיערך  כדי 
 ⋅

התקשורת.  באמצעי  האוויר  מזג  תחזית  אחר 
באזור השפלה ורצועת החוף – יש לשים לב לא רק 
מדד  שהוא  החום,  לעומס  גם  אלא  לטמפרטורה, 

המשלב חום ולחות.
לשמור על סביבה קרירה.

 ⋅
מזגן הוא הדרך היעילה ביותר לקירור הבית. אם לא 

 ⋅
מעוניינים להפעיל את המזגן במשך כל היום, אפשר 
להפעיל אותו בחלק משעות היממה, אך חשוב שאלו 

תהיינה השעות החמות ביותר.
כמה  לפחות  ממוזג  באזור  לשהות  מאוד  רצוי 

 ⋅
שעות ביום. אם אין בבית מיזוג אויר – מומלץ לשהות 

במקום ציבורי ממוזג כמה שעות ביום.
אך  החום,  תחושת  את  להקל  יכולים  מאווררים 

 ⋅
בטמפרטורה מעל 35 מעלות אינם יכולים לקרר את 

הגוף ולהגן עליו מפני פגיעה בבריאות.
בשעות היום, כדאי לצמצם את חדירת קרני השמש 

 ⋅
לבית על ידי סגירת תריסים ווילונות )תריסים ווילונות 
סגורים עשויים להוריד את חדירת החום לדירה בכ – 
80%(. יחד עם זאת, חשוב לשמור על אוורור הבית. 
לפנות ערב, יש להקפיד לפתוח תריסים וחלונות כדי 

לאוורר ולקרר את הבית.
במקלחת,   – קרירים  במים  הגוף  את  לקרר  ניתן 

 ⋅
באמבטיה או באמצעות מגבת לחה.

מומלץ  גופני.  ומאמץ  החוצה  מיציאה  להימנע 
 ⋅

להפחית מאמצים גופניים, עד כמה שניתן.
החוצה  מיציאה  להימנע  מומלץ  החום  בשעות 

 ⋅
הבוקר  בשעות  תעשה  בחוץ  שהפעילות  ולהשתדל 

המוקדמות או בשעות הערב.
ללבוש  מומלץ   – הכרחית  מהבית  היציאה  אם 

 ⋅
רחב  כובע  לחבוש  ונוחים,  קלים  בהירים,  בגדים 
הגנה,  קרם  למרוח  שמש,  משקפי  להרכיב  שוליים, 
ולצמצם  בצל  לשהות  לדרך,  מים  בבקבוק  להצטייד 

ככל האפשר, את משך השהייה בחוץ.
קרובות  לעיתים  למנוחה,  הפסקות  לעשות  חשוב 

 ⋅
ומומלץ לעשות זאת במקום מוצל.

אזהרה: לעולם אין להישאר, או להשאיר אדם אחר, 
 ⋅

ברכב חונה שחלונותיו סגורים – אפילו לא לזמן קצר!
 להקפיד על שתייה מתאימה

יש להרבות בשתייה ומומלץ לשתות מים. הכמות 
  ⋅

הנדרשת היא 8-10 כוסות שתייה ליום – גם אם לא 
מרגישים צימאון!

בשעות  מאומצת  פעילות  בבצוע  הכרח  יש  אם 
  ⋅

החום – יש לשתות במהלך הפעילות 2-4 כוסות מים 
נוספות על הכמות המומלצת .

ו/או  רצוי להמעיט בשתיית משקאות מומתקים 
  ⋅

מוגזים וכן משקאות המכילים קפאין או אלכוהול.
את  להגביל  הוראה  נתן  הרופא  אם  ביותר!  חשוב 
כמות השתייה המותרת – יש לבדוק עם הרופא עד 
כמה ניתן להגדיל את כמות השתייה בעת "גל חום". 
הרצויה  הנוזלים  כמות  את  לגוף  להחזיר  כדי  זאת, 

מבלי לגרום נזק לבריאות.
יש להקפיד על אכילת ארוחות קלות כל 3-4 שעות 

  ⋅
לערך.

 המקרים בהם צריך להיוועץ ברופא
עוד בטרם הגיע "גל החום", יש להיוועץ ברופא כיצד 
הבאים:  במצבים  במיוחד  לקראתו,  ולהתכונן  לנהוג 
מבוגרים שיש להם מחלות לב וכלי דם, מחלות ריאה, 
מחלות  פרקינסון,  מחלת  כליות,  מחלות  סוכרת, 
נפש, ירידה ביכולת החשיבה וכן בעת מחלה חריפה 

או התייבשות.
מבוגרים המטופלים בתרופות שעלולות להגביר את 
 – משתנות  תרופות  כמו:  מחום,  לפגיעה  הרגישות 
הגורמות להוצאת נוזלים מהגוף; תרופות הפועלות 
על מערכת העצבים המרכזית )המוח( – כמו לטיפול 
מסוימות,  נפשיות  בעיות  אפילפסיה,  פרקינסון, 

תרופות להרגעה, לשינה, תרופות נגד אלרגיה ועוד

הסימנים לפגיעה מחום ודרכי הטיפול בהם 
החל  מחום,  פגיעה  של  שונות  חומרה  דרגות  ישנן 
 – ביותר  החמורה  ועד  חום  תשישות  מהתייבשות, 

מכת חום.
לווסת  מסוגל  אינו  הגוף  בו  מצב  זהו  חום:  מכת 

 ⋅
עולה  הגוף  טמפרטורת  תקינה,  לרמה  חומרתו  את 
שעלול  דבר  מעלות,   41 מעל  לעיתים  במהירות, 
ופגיעה  התכווצויות  בלבול,  הכרה,  ערפול  לגרום 
במערכות גוף חיוניות נוספות. מצב זה עלול לגרום 

נכות מיידית ואף מוות, אם לא יינתן טיפול מיידי.
סימני אזהרה להתפתחות מכת חום: 

 ⋅
טמפרטורת גוף גבוהה מ – 39.5 , עור אדום, חם 
ויבש, דופק מהיר, כאב ראש, סחרחורת, בחילה, 
בלבול, ירידה במצב ההכרה.

אותו  להעביר  יש  חום:  למכת  בחשד  הטיפול 
 ⋅

למקום קריר ומוצל ולקרר אותו)כמו לדוגמא, הטבתו 
 – מעורפלת  הנפגע  של  הכרתו  אם  קרירים(.  במים 
אסור  לתת לו לשתות! מתן נוזלים יעשה דרך הוריד 

על ידי צוות רפואי בלבד.
פגיעה  של  יותר  מתון  מצב  זהו  חום:  תשישות 

 ⋅
מחום, המתפתח לאחר חשיפה של כמה ימים לחום 
גבוה במיוחד לאנשים  ללא שתייה מספקת. הסיכון 
שביצעו  ולאלה  משתנות  בתרופות  המטופלים 
לתשישות  הסימנים  חמה.  בסביבה  גופני  מאמץ 
עייפות,  שרירים,  כאבי  חיוורון,  מרובה,  הזעה  חום: 
הקאות  או  בחילה  ראש,  כאבי  סחרחורת,  חולשה, 
ולח או חם, דופק מהיר  ונטייה להתעלפות, עור קר 
וחלש, נשימות מהירות ושטחיות. טמפרטורות הגוף 
המצב  עלול  טיפול  ללא  מהתקין.  גבוהה  כלל,  בדרך 

להידרדר למכת חום. הטיפול בדומה למכת חום.
המבוגר  בגיל  שכיחה  תופעה  זוהי  התייבשות: 

 ⋅
הנגרמת מחוסר שתייה מספקת ואם אינה מטופלת, 
הסימנים  חום.  מכת  להתפתחות  לגרום  עלולה  היא 
מעטה,  בכמות  שתן  מתן  בפה,  יובש  להתייבשות: 
או  בחילה  וסחרחורת,  ראש  כאב  וחולשה,  עייפות 
הקאה, בלבול ובמקרים קיצונים אף ערפול ההכרה. 

טמפרטורת הגוף תקינה, בדרך כלל.
או  קריר  למקום  הנפגע  את  להעביר  הטיפול: 

 ⋅
או  קטנות)מים  בלגימות  לשתות  לו  לתת  ממזוג. 
הרפואי  הצוות  הצורך,  במידת  אחרת(.  קלה  שתייה 
חשוב  הוריד.  דרך  נוזלים  מתן  על  להחליט  יכול 
שיכולה  בהחמרה  מבחינים  ואם  המצב  אחר  לעקוב 
יש  בלבול,  או  בערנות  ירידה  בהקאות,  להתבטא 

לפנות מיד לבית חולים.
 מבוגרים המתגוררים לבדם

הקרובים,  המשפחה  מבני  מישהו  אם  לבדוק  חשוב 
אצל  יבקר   – המטפלים  או  השכנים,  החברים, 
ביום  פעם  לפחות  לבדם  המתגוררים  המבוגרים 
או  התייבשות  של  סימנים  מתפתחים  שלא  וייודע 
טלפוני  קשר  איתם  ליצור  גם  מומלץ  חום.  מכת 

גם  יש  בנוסף,  ביום.  אחת  מפעם  יותר 
יהיו בידי שירותי  לוודא שפרטיהם האישיים 
שיוכלו  מנת  על  מגוריהם   במקום  הרווחה 
להם  ולתת  סדירים  ביקורים  אצלם  לארגן 

סיוע, במידת הצורך.

גל חום ומניעת התייבשות
"

"גל חום" עלול לסכן את בריאותו של כל אדם ⋅ איך מזהים תשישות חום, מכת חום או התייבשות? 
⋅ פרופ' דיאן לוין , מנהלת המחלקה לחינוך וקידום הבריאות בשירותי בריאות 'כללית' מפרטת את 

הסימנים המאפיינים "גל חום" הסיכונים ובמקביל את דרכי המניעה וההתמודדות עם כך

במהלך החופש הגדול ילדינו יוצאים מהשגרה שהורגלו לה 
בשנת הלימודים. אחד המאפיינים הבולטים לכך היא מאכלי 
ממתקים,  ארטיקים,  גלידות,   – אוכלים  שהם  פוד  הג'אנק 
⋅ קולגייט בטיפים  צ'יפס, פיצות ומאכלי מזנון מהיר נוספים 

לשמירת היגיינת הפה בחופש הגדול

כחלק מחודש בריאות הפה  )Oral Health Month( המצוין 
בחודש זה ברחבי העולם, קולגייט לקחה על עצמה להעלות 

את המודעות לחשיבות הרבה בחינוך ילדינו לשגרת היגיינת פה 
בריאה ונכונה עוד מינקות. חשוב לדעת כי טיפול מונע יומיומי, 

הכולל שימוש במשחת שיניים המכילה פלואוריד, צחצוח 
ושימוש בחוט דנטאלי, יסייע בבלימת בעיות הפה עוד לפני 

התפתחותן ויסייע רבות לשיניים ולחניכיים.

כיצד לצחצח נכון?
⋅ הטו את המברשת בזווית לאורך קו החניכיים. הזיזו בעדינות 

 קדימה ואחורה. חזרו על הפעולה בכל שן.
⋅ צחצחו את המשטח הפנימי של כל שן באמצעות הטכניקה 

 המפורטת בצעד מס' 1.
 ⋅ צחצחו את משטח הלעיסה של כל שן.

⋅ השתמשו בקצה המברשת על מנת לצחצח את אחורי השן 
 הקדמית, למעלה ולמטה.

 ⋅ אל תשכחו לנקות גם את הלשון!
 

כיצד להשתמש בחוט דנטאלי?
⋅ משכו 45 עד 60 ס"מ של חוט דנטלי מהקופסה ולפפו את 

 הקצוות סביב האמות )אצבע אמצעית(.
⋅ אחזו את החוט בחוזקה מול כל שן במרווח שבין השיניים. 

הזיזו את החוט בתנועות ניסור לצדדים הלוך וחזור, מעלה-
 מטה של כל שן.

 
פלואוריד – מדוע זה חשוב?

⋅ הפלואוריד במשחת השיניים הופך את השיניים לעמידות 
 יותר לחומצות המיוצרות לאחר אכילה ושתייה.

⋅ הפלואוריד גם מחזיר לשיניים מינרלים שאבדו ויכול להחזיר 
 לאחור שלבים מוקדמים של עששת.

⋅ שימוש במשחת שיניים המכילה פלואוריד פעמיים ביום הוא 
אחת הדרכים המוכחות ביותר שיש כד להימנע מעששת.

כיצד פועל הפלואוריד?
⋅ פלואוריד הוא מינרל מן הטבע שמחזק את האמייל של השן 

 כנגד חומציות ועששת.
⋅ מסייע למנוע איבוד מינרלים הנגרם על ידי חומצות הפלאק 

 )רובד חיידקים(.
⋅ תורם לרה-מינרליזציה של תחילת עששת ועוזר במקרים של 

עששת התחלתית.

טיפים לפה בריא
⋅ הרגלי חיים מתחילים בבית. הפכו את בריאות הפה לחלק 

משגרת היום ושתפו בטיפים הבאים את כל המשפחה:
⋅ צחצחו שיניים פעמיים ביום למשך 2 דקות עם משחת 

 שיניים המכילה פלואוריד לאחר ארוחת הבוקר ולפני השינה.
⋅ השתמשו בחוט דנטלי מדי יום )בעזרת מבוגר לילד מתחת 

 לגיל 12(.
 רכזו את אכילת הממתקים לפעם אחת ביום.

⋅ בקרו אצל רופא השיניים/שיננית באופן קבוע על מנת 
להפחית את הסיכון לעששת, מחלות חניכיים ובעיות דנטליות 

 אחרות.
⋅ ביקור כל חצי שנה אצל שיננית לניקוי שיניים, חיוני ביותר 

לשמירה על בריאות השיניים של כל המשפחה.
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 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - כלי נגינה במקרא

גתית, עוגב, חליל, עלמות, חצוצרה, צלצלים, כנור, קרן, מנים, שופר, מנענעים שלישים, מצלתים, שמינית, 
משרוקיתא, תף, 

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תגאעדגשסנגנאשסנתא
תנבליאראמאממכתאגת

תדנמשנאאריתיאנתאנ

התגוסורתקשתרעתוסא
רינתתשיאישמלדנורנ

צדתדתפנגתקניצגעתא

ותגתתדישרדוגנמאנג

ציתדגתאנשתצראישאמ

חישריתדתגלסנשנתגא

אןתחסנבגצתשונמגדת

תדלתשגתלארפדינאית

גיתדואיגתרניתדתגא

לדגעגמישילשתרגתדת

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. מרירות,צער. "בן כסיל ו____" )משלי יז כה(
4. התחרט,חזר בו מדעתו. "אין איש ____ על רעתו" )ירמיה ח ו(

6. נהיגה,אופן רכיבה או נסיעה. "וה____   כ___ יהוא בן נמשי" )מלכים ב ט כ(
8. כנוי לפורענות הבאה לפתע. "____   ____ כי יעבר לא יבואנו" )ישעיה כח טו(

11. ימי הקדם,הימים שעברו. "נחל קישון גרפם  נחל ____ נחל קישון" )שופטים ה כא(
12. מי שמוסר לשלטונות ידיעות סתר על פלוני כדי להרע לו,מספר רעות על פלוני באזני אחר. 

)בהיפוך אותיות(
14. מכה,מהלומה. "ו____ קבלו יתן בחמותיך" )יחזקאל כו ט(

16. עדיין לא. "השדה ____ יהיה" )בראשית ב ה(
17. שלב בסולם,מדרגה. "כל שאין לו ארבעה ____" )עירובין עז: ()בלשון יחיד()בכתיב 

חסר(

1. שקשוק,משק,שפשוף. "____ חרול" )צפניה ב ט(
2. הנעת הראש אילך ואילך לאות השתתפות בצער או להבעת בוז או ספקנות. "____ 

ראש" )תהלים מד טו(
3. יחידה גדולה של צבא. "ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים ____" )ברכות לב: ( 

)בלשון רבים(
5. נעל ברזל שנעלו הלוחמים בימי קדם להגן על שוקיהם וברכיהם. "ולא בקסדא ולא 

ב___")שבת ו ב()בלשון יחיד(
7. חומרי,גופני,פיסי.
9. מפרשיות השבוע.

10. קיצור המילים : למעשים טובים. )בהיפוך אותיות(
13. נועם הדיבור.  "ו____ שפתים" )משלי טז כא(

14. התנודד,נע,נזדעזע. "צדיק ____ לפני רשע" )משלי כה כו(
15. מערה,חלל בסלע או באדמה קשה למגורים או למחבוא.  "הנה עברים יצאים מן 

ה___")שמ"א יד יא() בלשון יחיד(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com



החברות המשתתפות במבצע:

*יש לשמור את החשבונית כהוכחת קניה!
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נויפלד  רח’   | הרצוג  קריית   23 גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים       החסד       נתיב   
 |  1 חיים  תורת   |  25 חבקוק  רח’   |  2 פרדו  רח’   |  24 מלצר  הרב  רח’   |  11 קוק  הרב  רח’   |  15 רשב’’ם  רח’   | הרצוג  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   | הרצוג  קריית   15
|  25 ניסנבאום  ים:  בת   |   15 רשבי  רח’    |    8 הלל   |  22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  | אשדוד:    1 הריף  רח’   | יוסף’’   ’’מרכז   19 רח’ שמעיה  אלעד:   |   17 קלישר  
רכסים: א.ת כפר חסידים | חיפה: מיכאל 9 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 | בית שמש: מרים הנביאה 16 | ירושלים: פנים מאירות 10 |

שני-שישי
22-26.7.19 י"ט-כ"ג בתמוז

מרכך כביסה בדיןרסק עגבניותמטרנה מהדרין        
100 גר'
'מעולה'

כולל בייבי
חיים ולדר960 מ"ל

ללא שלבים
700 גר'

10
1010 ב- 100

3 ב-

קפה רד מאג
200 גר'

1590

  

  

  

מיץ ענבים תירוש אדום       גביעי גלידה

שלישיית אפרופו 3*50 גר'/חמישיית אפרופו 5*25 גר'/
רביעיית במבה 4*60 גר'/עשיריית במבה 10*15 גר'/

רביעיית ביסלי 4*55 גר'

שקדי מרק 'מעולה'

פפסי/ג'אמפ/
סבן אפ/מרינדה

גלידת מיניס
30/24 יח'

לא כולל מקס'מעולה'
1.5 ליטר

כולל פיקדון
1 ליטר
כרמל

ריאו

חמישי-שישי
25-26.7.19 כ"ב-כ"ג בתמוז

400 גר'

אסם

22901490

1190
2 ב-

20
5 ב-

10
למארז

1190
2 ב-

1090
ליח'

עטיפות לספרים גודל מיוחד 100*70/
עטיפות למחברות 10 יח'/
סט מדבקות 18 יח'
חיים ולדר

להיט!

הקיץ כאן וזה 

מעולה!


	Kvbb1p001newnew
	Kvbb1p002
	Kvbb1p003
	Kvbb1p004new
	Kvbb1p005
	Kvbb1p006
	Kvbb1p007
	Kvbb1p008
	Kvbb1p009
	Kvbb1p010
	Kvbb1p011
	Kvbb1p012
	Kvbb1p013
	Kvbb1p014
	Kvbb1p015
	Kvbb1p016
	Kvbb1p017
	Kvbb1p018
	Kvbb1p019
	Kvbb1p020
	Kvbb1p021
	Kvbb1p022
	Kvbb1p023
	Kvbb1p024
	Kvbb1p025
	Kvbb1p026
	Kvbb1p027
	Kvbb1p028
	Kvbb1p029
	Kvbb1p030
	Kvbb1p031
	Kvbb1p032

