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מאת: עוזי ברק

התקיימה  ברק  בני  בעיריית  הנוער  מחלקת  של  ענפה  פעילות 
תושבי  המתמודד  בנוער  מיוחדת  השקעה  תוך  הזמנים  בין  בימי 
זאת  מגוונות  חווייתיות  לפעילויות  שזכו  והחסידות  התורה  עיר 
העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  של  האישית  בהוראתו 
ובפעילותו של אלדד אשורי מנהל מחלקת נוער וצוות המחלקה  

המשקיעים לילות כימים למען הצעירים.  
מחלקת הנוער יזמה מספר פעילויות בעלות אופי תורני לקרב 

את הנוער ללימוד התורה הקדושה גם בימי החופשה.
התקיים  השנייה  השנה  זו  הקיץ  בחודשי  שנערך  מיוחד  מיזם 
תחת הכותרת ״כתבם על לוח ליבך״ - כתיבת חבורות על ידי בני 

נוער ועריכת ספר בהמלצת רבני העיר וגדולי ישראל.
חידושי  ובכתיבת  בלימוד  ומרצם  זמנם  את  השקיעו  הנערים 
ישראל  גדולי  ידי  על  החומר  על  נבחנו  מכן  לאחר  כאשר  תורה 
המאמרים  כל  את  הכולל  ספר  לאור  יצא  ואף  הישיבות  וראשי 
והחבורות פרי עמלם של הנערים כאשר כל נער שהשתתף במיזם 
ייחודי, והתלמיד שזכה בכתיבת  וכתב חידושי תורה, זכה בפרס 
החבורה המיוחדת ביותר קיבל פרס נוסף ותעודה הוקרה ע"י ראש 

העיר וראש ישיבת פוניבז׳ הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי.

וטיולים  פעילות  מתחמי  הנוער  לבני  יזמה   המחלקה  בנוסף 
ענק של אטרקציות  במגוון  ונערות השתתפו  נערים  אלפי  כאשר 
נוער  ארגוני  עם  פעולה  ובשיתוף  המחלקה  ביוזמת  חווייתיות 
בעיר  כאשר קבוצות רבות של בני נוער טיילו ונהנו באטרקציות 
מאירועי שיא חוויתם ומותאמים מדרום הארץ ועד צפונה מתוך 
חשיבה משותפת ותכנון מקצועי ובצורה בטוחה.  גולת הכותרת 
במיזמי מחלקת נוער הייתה במתחם פנאי מיוחד שהוקם עבורם 
שיעורים  לצד  התקיימו  ובו  הירקון   נחל  גדת  על  העיר  בצפון 
והרצאות גם מגוון רב של פעילויות חווייתיות ואתגריות  למילוי 
שעות הפנאי של בני הנוער באופן איכותי ומבוקר כשאנשי מקצוע 
מלווים את הפעילות ויוצרים שיח עם הנערים במתחמי הפעילות, 
ופרסי העיר אשר הביעו את הערכתם  במתחם ביקרו ראש העיר 
לפעילות הייחודית לבני הנוער, כאשר תוך כדי הפעילות נאמרו 

פרקי תהילים וקבלת עול מלכות שמים. 
בנושא אהבת  ערבי שיח  התקיימו   בין המצרים  בימי  כן  כמו 
ישראל ושנאת חינם על השלכותיה ההרסניים  ביקורים ותפילות 
הרב  עם  אורליאן  ובמתנ״ס  הלימוד  במסגרות  המערבי   בכותל 

מיכאל לסרי והרב צבי לאו.
סדנאות  התקיימו  הלימוד  ובמסגרות  'יונתן'  הנוער  במרכז 
הנוער  בני  השתלמו  במהלכם  הקיץ  חופשת  במסגרת  למידה 

בקורסי תעסוקה 
והכשרה במגוון 
 - עניין  תחומי 
ואבטחה  מיגון 
סלולר  טכנאות 
ת  ו ד ר ש י ה
ראשונה  ועזרה 
שמסיים  המרכז 
נוספת  שנה 
פעילות  של 
אף  מקצועית  

שינוי  עבר  עצמו  המרכז  ואף  מרתקות  ותחרויות  טורניר  קיים 
ייחודית  משמעותי בחזיתו כאשר הנערים חידשו בסדנת גרפיטי 
על  וחברתית  סביבתית  אישית  אחריות  ולקחו  המרכז  מראה  את 
ההווי היומיומי במרכז הנוער ורכישת כלים נוספים לביטויי רגשי 

ואומנותי
והרצאות  סדנאות  קיום  על  הנוער  במחלקת  שמו  מיוחד  דגש 
רבי  הגאון  סילמן,  יהודה  רבי  הגדול   הגאון  עם  הורים  למאות 
אורי זוהר ובנו איתמר והרב דן טיומקין בהשתתפות וברכת ראש 
העיר בהרצאות חידדו המרצים החשובים את ההנהגה 
בימי  בייחוד  המתבגרים  והבנות  הבנים  עם  הנכונה 
ניתן  וניתנו כלים פרקטיים להורים בהם  בין הזמנים, 
דגש על ימין מקרבת, הכלה וחיבור לכל ילד בהתאם 

למאפייניו וטבעו, שלווה ורוגע בבית ועוד.
רובינשטיין  אברהם  להרב  הודו  הנוער  במחלקת 
ראש העיר וצוותי המקצוע בהם המנכ״ל הרב שמואל 
סילמן,  גדליה  הרב  העיר  ראש  לשכת  מנהל  ליטוב, 
אגף  מנהל  סלומון,  אלי  הרב  המנכ״ל  לשכת  מנהל 
מלי  הגברת  האגף  ומנהלת  ספרא  יונתן  הרב  החינוך 
הפרויקטים  למען  המלאה  התגייסותם  על  גורדון 
הרבים והשקעתם המרובה למען בני הנוער בעיר בני 
ברק וכן למשרד החינוך מחוז תל אביב על הירתמותם 

למען מגוון הפעילויות לנוער בני ברק.

מאת: עוזי ברק

ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין 
דשמיא  בסייעתא  הלימודים  שנת  את  פתח 
אפס  שהציב:  היעד  לאור  מרובה  בהצלחה 

תקלות
שנת  את  פתחו  תלמידים  מ80,000  למעלה 
הלימודים החדשה וחבשו את ספסלי הלימודים 
חינוך  ומסגרות  גני-ילדים  בתי-ספר,  במגוון 

שונות בעיר בני ברק. 
מסגרות הלימודים תמנינה 44,057 תלמידים 
לפי  היסודי,  בחינוך  חינוך  מוסדות  ב-132 
חלוקה זו: במוסדות החינוך העירוניים 27,590 
תורה  בתלמודי  ספר;  בתי  ב-58  תלמידים 
בתי"ס;  ב-63  כ-14,272  ופרטיים  ציבוריים 
בתי  ב-4  תלמידים   810 והמ"מ  הממ"ד  ברשת 

ספר. בבתי"ס לחינוך מיוחד-1385 תלמידים.
 20,987 ילמדו  יסודי  העל  החינוך  במסגרת 
 9,800 קטנות,  בישיבות   9,241 מהם  תלמידים 
וסמינרים  תיכוניים  ספר  בתי  ב-24  תלמידות 
חרדיים, 1,134 תלמידים בארבעה בתי"ס ממ"ד 
ומ"מ, הכוללים ישיבה תיכונית ואולפנה ובי"ס 
ממלכתי. 1112 תלמידות בארבעה בתי-ספר על-

יסודיים של עמותות.
תלמידים   19,218 השנה  ילמדו  ילדים  בגני 

מהם 16,208 בגני-ילדים חרדיים.  
ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין 
פתח את שנת הלימודים בסיור מיוחד במוסדות 
הלימוד שבהם הושקעו עשרות מיליוני שקלים 

זאת לקראת תחילת שנת הלימודים תש"פ. 
חנוך  הרב  רה"ע  מ״מ  גם  השתתפו  בסיור 
ליטוב,  שמואל  הרב  העירייה  מנכ״ל  זייברט, 
משנה  סילמן,  גדליה  הרב  רה״ע  לשכת  מנהל 
אגף  מנהל  לוי  יהודה  הרב  החינוך  אגף  למנהל 
מחלקת  מנהל  סגן  זיידמן,  חנוך  הרב  תשתיות 
חינוך הרב שמואל דדון, סגן מנהל מחלקת חינוך 
הרב שמעון קשש, מנהל מחלקת גני ילדים הרב 
יוסף סטל ומנהל מחלקת הסעות הרב הרשי קניג 

ובכירי העירייה. 
היתר  בין  סייר  רובינשטיין  הרב  העיר  ראש 
אליעזר,  אהלי  בת"ת  שלמה,  עטרת  במוסדות 
וכן  ובסמינר הרב כהנא  בית הספר שערי אהרן 

בגני הילדים החדשים ובגני החינוך המיוחד. 
המקצועית  ההתנהלות  את  שיבח  העיר  ראש 
וציין  האגפים,  ומנהלי  הגורמים  כלל  של 
שנת  ברק  בני  בעיריית  נפתחה  לראשונה  כי 
הלימודים עם אפס תקלות ועל הצד היותר טוב 
הון  "השקענו  המוקדמת,  ההיערכות  לאור  זאת 
מדברות  התוצאות  ואכן  התלמידים  למען  רב 
הרב  הדגיש  דשמיא",  בסייעתא  עצמן  בעד 

רובינשטיין בסיפוק רב.
ראש העיר ציין בדבריו את ההכנות המרובות 
ואת פעילות כל הצוותים המקצועיים שהתגברו 
האתגרים  עם  והתמודדו  הקשיים  כל  על 

המורכבים בהצלחה מרובה. 
בכירי העירייה אל אולם  הגיעו  לאחר הסיור 
עם  ברוב  אמרו  שם  העירייה  בבניין  המליאה 
ברוך  להקדוש  להודות  חי׳  כל  ׳נשמת  תפילת 
הוא על חסדיו המרובים ולזכור כי כל ההצלחה 

הגדולה מאיתו יתברך.
יצוין כי לפתיחת שנת הלימודים קדמה עבודת 
כל  במשך  שנערכה  ומוקפדת  מדוקדקת  מטה 
חודשי הקיץ והסתיימה בישיבת סיכום היערכות 
בלשכת  שהתקיימה  תש"פ  שנה"ל  לפתיחת 
רובינשטיין  אברהם  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש 
זייברט,  חנוך  הרב  רה"ע  מ"מ  ובהשתתפות 
שם  זכריהו,  יעקב  הרב  התרבות  תיק  ומחזיק 
הוצג ע"י הצוות המקצועי של העירייה, סיכום 
ההיערכות המושלמת והמוקדמת, כפי שהתווה 
ראש העיר הרב רובינשטיין עם כניסתו לתפקיד: 

0 תקלות בפתיחת שנת הלימודים!!
הלוגיסטית  הפעילות  נסקרה  בישיבה 
והתכנונית עליה עמלו באגף החינוך ובמחלקת 
הקיץ,  תקופת  כל  לאורך  והביטחון  החשמל 
בכלל  חדשות  כיתות  עשרות  נפתחו  כאשר 
במבני  שימוש  באמצעות  היתר  בין  השנתונים, 
לידי  מהקבלנים  שהועברו  ציבורית  תמורה 
בהכשרתם  והטיפול  שיפוצם  אשר  העירייה, 
שנת  פתיחת  בטרם  הסתיים  הבטיחותית 

הלימודים
החדש  משכנו  את  קבע  כהנא  הרב  סמינר 
אשר  ידיים  רחב  במבנה  ברוך  אמרי  ברחוב 
מאלף  למעלה  לטובת  הסתיימה  הכשרתו 
במתחם  ובנוסף,  הוותיק.  הסמינר  תלמידות 
והכנתו  שהכשרתו  חדש  סמינר  נפתח  פיקנטי 

הסתיימה.
והבטיחות  ההסעות  היבטי  נסקרו  בנוסף 
לדוגמא,  כאשר  בקפידה,  שטופלו  הרבים 
קרוואנים  עשרות  בהצבת  העירייה  השקיעה 

לשימושים של מוסדות חינוך וכן למעלה מ-60 
קרוואנים חוברו לרשת החשמל, ולמעלה מ-30 
קווי בזק חדשים לצרכי בטיחות ובטחון הותקנו 

ופועלים.
לשיבוץ  היוזמה  לשבח  צויינה  בישיבה 
הטלפוני  והמענה  מוקדם  בזמן  בגנים  הילדים 
הקיץ  חודשי  בתחילת  השיבוצים  את  שהציג 
לטובת הורי התלמידים שיכלו לדעת ברוגע היכן 
ילדיהם ילמדו, כמו כן הוצגה ירידה של למעלה 
ל-850  ביחס  התלמידים  הורי  בפניות  מ-60% 
העירוני  שהמוקד  לאחר  זאת  אשתקד  פניות 

תודרך למתן שירות איכותי ומהיר,
הודה  ליטוב  שמואל  הרב  העירייה  מנכ"ל 
וצוות  ומנהל  החינוך  אגף  ועובדי  סגני  למנהלי 
לאות  ללא  הפועלים  ומאור  חשמל  מחלקת 
של  חזונו  למימוש  מרובה  והשקעה  במסירות 
ורווחתם  לחינוכם  רובינשטיין  הרב  העיר  ראש 
השנה  ימות  כל  במשך  ברק  בני  העיר  ילדי  של 
שנה"ל  פתיחת  להצלחת  אלו  בימים  ובפרט 
תש"פ כסדרה, תוך תפילה וציפייה לפתיחת שנה 

מושלמת ומבורכת.
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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, 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

שנת הלימודים נפתחה ללא תקלות

העירייה למען הנוער

ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין פתח הבוקר את שנת הלימודים בסיור מיוחד במוסדות הלימוד שבהם הושקעו עשרות 
מיליוני שקלים לקראת תחילת שנת הלימודים תש"פ

ביוזמת ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין: עשרות פעילויות חווייתיות התקיימו בימי בין הזמנים עבור בני הנוער המתמודדים עם אתגרים

ראש העיר וצמרת העירייה בסיור ביום פתיחת שנה"ל

המתחם שהוכשר בצפון העיר עבור שיעורים לבני הנוער המתמודד
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רביעיית 
מעדני חלב

 בטעם שוקולד
לשתייה עם קשית



ד' אלול תשע"ט 664/9/19 בני ברק

שתי תאונות דרכים חריגות בעיר

ניסיון שוד בבני ברק אצל חלפן מוכר

מעמד כינוס היסוד לת"ת שע"י 
קהילות הקודש בצפון העיר

מאת: עוזי ברק
 

בני  בעיר  לתאונות  ההצלה  כוחות  הזעקת 
תאונות  אולם בשתי  דבר שבשגרה,  הוא  ברק 
הופתעו  בעיר  האחרון  בשבוע  שהתרחשו 
במצבים  הרכבים  את  לגלות  ההצלה  כוחות 

מיוחדים.
ביום  ההצלה  כוחות  הוזעקו  הראשון  במקרה 
חמישי האחרון לרחוב הרב קוק בבני ברק שם 
דווח על תאונת דרכים. חובשים מתנדבים של 
איחוד הצלה בני ברק שהוזעקו למקום דיווחו 
כי בחסדי שמיים נהג הרכב פונה ע"י אמבולנס 

רפא"ל במצב קל.
מנחם סלבוטיצקי נהג האמבולנס סיפר ל'קול 
כרגיל  נסע  כי  סיפר  הנהג המבולבל  כי  העיר' 
על  הפוך  כשהרכב  התעורר  ופתאום  ברחוב 
הגג, פינתי אותו לבית החולים מעייני הישועה 

בעיר להמשך בדיקות וטיפול רפואי.
הוזעקו  ראשון,  ביום  השבוע  השני  במקרה 
רבי  ברחוב  דרכים  לתאונת  ההצלה  כוחות 
שהגיעו  הצלה  איחוד  מתנדבי  בעיר.  עקיבא 
למקום מצאו רכב שמשופד על עמוד שעומד 

על שפת המדרכה.
ביחידת  מתנדב  חובש   – הלפרין  ישראל 
האופנולנסים של איחוד הצלה בני ברק סיפר 
מדובר  אורח  עוברי  לדברי  כי  העיר'  ל'קול 

לעצור  ובמקום  פרסה  פנית  שביצעה  בנהגת 
לחצה על הגז מה שגרם לרכב לעלות בעוצמה 
הרכב  נהגת  בעמוד.  ולפגוע  המדרכה  על 

קיבלה טיפול רפואי במקום ושוחררה.

מאת: עוזי ברק
 

הותקף  לפריטה  לקוח  שקיבל  ציינג'  בעל 
באמצעות גז מדמיע ונעשה ניסיון לקחת ממנו 
הצליח  הציינג'  בעל  במקום.  שהיו  מזומנים 
להדוף את התוקף, נפצע באורח קל ובהמשך 

פונה לבית החולים להמשך בדיקות.
ביום ראשון האחרון התקבל דיווח על פציעה 
הצלה  איחוד  מתנדבי  העיר.  במרכז  ברחוב 
מסניף בני ברק בסיוע של יחידת האופנולסנים 
שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני 

לאדם כבן 60 והוא פונה להמשך קבלת טיפול 
רפואי בבית החולים במצב קל.

לקוח  קיבל  כי  למטפלים  סיפר  הפצוע 
גז מדמיע  ופתאום הותקף באמצעות  לפריטה 
שהיו  מזומנים  ממנו  לקחת  ניסיון  ונעשה 
במקום. לדבריו, הוא הצליח להדוף את התוקף 

ולהזעיק עזרה.
ניסיון זה הוא המשך לסדרת ניסיונות שקרו 
היו  המטרות  ובהם  האחרונות  בשנים  בעיר 
בתחום  שמתעסקים  אנשים  וכן  ציינג'  בעלי 
פריטת מזומנים. ב"ה הפעם זה הסתיים בצורה 

טובה.

מאת: עוזי  ברק

מעמד נרגש ורב רושם בכינוס היסוד וטקס 
החדש  לבנין  הבית  וחנוכת  המזוזות  קביעת 
של תלמוד תורה לבני האברכים שע"י קהילות 

הקודש בצפון העיר.
מעמד  התקיים  הלימודים  שנה  פתיחת  עם 
בו  החדש  המתחם  וחנוכת  המזוזות  קביעת 
שוכן הת"ת ברחוב הירדן בצפון העיר. המקום 
שנת  לקראת  המיטבי  באופן  והוכשר  שופץ 
הלימודים, לקליטתם של עשרות ילדי הת"ת, 

ושיכון כיתות החיידר והגן.

הנהלת  חברי  התכנסו  השנה  פתיחת  עם 
הת"ת צוות המלמדים ועשרות הורי התלמידים 
מזוזות  קביעת  של  רושם  ורב  נרגש  למעמד 
חיים  רבי  הגאון  בהשתתפות  הבית,  וחנוכת 
ישיבת עטרת שלמה, הגר"ש  פיינשטיין ראש 
שטיינמן ראש ישיבת ארחות תורה וראש העיר 

הרב אברהם רובינשטיין.
במרכז המעמד עמדו דבריו של הגאון רבי 
עטרת  ישיבת  ראש  שליט"א  פיינשטיין  חיים 
להורים  החינוך  יסודות  את  שהעמיד  שלמה 
ולמלמדים, גודל ענין חינוכם של תינוקות של 
לשבח  וציין  חטא,  טעם  טעמו  רבן שלא  בית 
את מסירות חברי ההנהלה השוקדים על טובת 

הילדים.
לקראת מעמד קביעת המזוזות כובד לשאת 
דברי ברכה ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין 

שעומד לימין הת"ת מאז הקמתו.
לאחר קביעת המזוזות על ידי הרבנים ראש 
העיר וחברי הנהלת הת"ת, נערך מעמד לחיים 
במהלכו הביעו חברי הנהלת הת"ת את תודתם 
לימינם  העומדים  לשכתו  וצוות  העיר  לראש 
ונשאו  בעדם,  מלסייע  מרפים  ולא  עת,  בכל 
תפלה כי יעלה בידם להעמיד משכן של קבע 

לכבודת התורה ותינוקות של בית רבן.

בשני מקרים שונים ברחובות העיר הוזעקו כוחות ההצלה לתאונות דרכים וגילו רכב הפוך 
ורכב ששופד על עמוד • שני המקרים הסתיימו בנס בחסדי שמיים

משא מיוחד מהגר"ח פיינשטיין ביסודות החינוך ובמעלת תינוקות של בית רבן

בחנוכת הבית

התאונה ברבי עקיבא

הרכב ההפוך ברח' הרב קוק

שימו לב: במידה והנכם מעוניינים להסיר פרטיכם מפנקס הבוחרים 
המתפרסם באינטרנט, עליכם להגיש בקשה למפקחת הארצית על הבחירות 

במשרד הפנים. פרטים באתר המשרד.

על מנת שתוכלו לממש את זכות ההצבעה ביום הבחירות, יש להצטייד באמצעי 
זיהוי תקף עם תמונה עדכנית  )תעודת זהות, דרכון ישראלי, רישיון נהיגה 

ישראלי, תעודה צבאית אישית(.

 הבחירות
לכנסת ה-22

17.09.2019 
י״ז באלול התשע"ט

משרד הפנים

?
רוצים לדעת

היכן אתם
מצביעים

לרשותכם מגוון אמצעים לבדיקה:

SMS

FAX@

בטלפון:
1-800-222-290

 מענה אנושי בימים
 א’-ה’ 08:30-22:00,

יום ו’ 08:30-13:30. המענה 
בשפות: עברית, ערבית, 

 רוסית, אמהרית
 ואנגלית.

במסרון:
050-8085500

מענה 24 שעות ביממה. 
לבדיקה יש לשלוח מספר 
זהות בעל 9 ספרות )כולל 

ספרת ביקורת( ואת תאריך 
 ההנפקה של תעודת

הזהות.

בפקס:
1-800-222-291

 באינטרנט
www.moin.gov.il 

 באתר משרד הפנים -
מידע על מקום הקלפי.



עמק. אחרת, מה הטעם?
שיעור. צלצול. הפסקת אוכל.

שנת לימודים מהנה ומוצלחת!





מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

ההשתדלות שלכם 
לחיים בריאים!

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

בריא לדעת!
BMI בדיקת

 BMI הוא מדד מסת הגוף, 
בדיקת BMI מבררת 

האם הנבדק במשקל תקין,
 בעודף משקל, או בתת משקל.

המדד מחושב באמצעות
נתוני הגובה והמשקל.

בריא להבדק!
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נבלמה תכנית המחייבת יזמי 
תמ"א 38 להעביר לרשות 

העירייה שטחי ציבור

2000 בחורי ישיבות 
באירוע לסיום בן הזמנים

מאת: עוזי ברק

ועדת המשנה להתנגדויות שנערכה במשרדי 
החלטתה  פרסמה  אביב  תל  המחוזית  הוועדה 
לחייב  ברק  בני  עיריית  תכנית  את  הבולמת 
יזמי תמ"א 38 להעביר לרשותה שטחי ציבור. 
בהתנגדות  דיון  במסגרת  התקבלה  ההחלטה 
הארץ  בוני  הקבלנים  התאחדות  שהגישה 
רוזנברג  ושות  אגמון  עוה"ד  משרד  באמצעות 

כהן ושות'.
התכנית  כי  ההתאחדות  טענה  בהתנגדות 
עין  שלמראית  כך   38 תמ"א  מהוראות  חורגת 
היא מוצגת כתכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות 
אדמה, אולם בפועל מדובר בתכנית שמטרתה 
היטל  תשלומי  והגדלת  ציבור  שטחי  הפקעת 

השבחה.
את  קיבלה  המחוזית  הועדה  כאמור, 
ההתנגדות וציינה בהחלטתה, כי שטחי הציבור 
 2.5 של  תוספת  כנגד  העירייה  לרשות  יועברו 
כן  כמו  המגורים.  לאזור  בהתאם  קומות   3 או 
המשיתים  הסעיפים  "יוסרו  כי  הוועדה  קבעה 
את בניית השטח הציבורי בבניין על היזם", כך 

שהפרויקט יהפוך לכלכלי דיו עבור היזמים.
בוני  התאחדות  של  הנוספות  טענותיה 
הן.  גם  התקבלו  שהוגשה  בהתנגדות  הארץ 
הועדה המחוזית קיבלה את טענת ההתאחדות 

בפרויקט.  הבנייה  זכויות  לתוספת  המתייחסת 
לא  העירייה  כי  מציינת,  היא  בהחלטתה 
תגביל את היזמים לתוספת קומה אחת בלבד, 
3 קומות עליה לאפשר  ו-   2 בני  אלא במבנים 
בתמ"א  שנקבעו  הזכויות  מלוא  תוספת  ניצול 
כמו  מחדש.  והריסה  בניה  של  במסלול   38
טענת  את  גם  המחוזית  הועדה  קיבלה  כן 
ההתאחדות בנוגע לתחולה רטרואקטיבית של 
היום  כבר  למעשה  אחורה.  שנים   3 התכנית 
עיריית בני ברק מממשת את התוכנית, על אף 
הוועדה,  החלטת  לאור  לפיכך,  אושרה.  שלא 
יהיה עליה להשיב את השטחים לידי הבעלים.

התאחדות  נשיא  סגנית  צרפתי-זבולון,  ורד 
בוני הארץ התייחסה להחלטת הועדה המחוזית 
וציינה כי "תמ"א 38 היא תוכנית מצילת חיים 
שמטרתה היא חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה 
לא  זה  טילים.  מתקפות  כנגד  לדיירים  והגנה 
ייתכן שרשויות מקומיות יפעלו בניגוד לתוכנית 
מתאר ארצית וינצלו אותה למטרות אחרות. אני 
מברכת על החלטת הועדה המחוזית שהורתה 
כי  תקווה  וכולי  ברק,  בבני  התכנית  שינוי  על 
אחרות  לרשויות  דוגמא  יהיה  הנוכחי  המקרה 
שיבקשו לסטות ממטרתה המקורית של תמ"א 

."38

מאת: עוזי ברק
 

כ-2000 איש השתתפו באירוע הגדול מעמד 
באולם  שהתקיים  הזמנים  בין  ישיבות  סיום 
הפיס משואות שהתמלא עד אפס מקום ומאות 
בשל  ירושלים  רחוב  על  עמדו  נוספים  אנשים 

העומס בפנים.
הגדול  הגאון  בהשתתפות  נערך  האירוע 
רבה של העיר בני ברק הרב מסעוד בן שמעון, 
והגליל  הנגב  הפריפריה  שר  ש"ס  תנועת  יו"ר 
אברהם  הרב  העיר  ראש  דרעי,  אריה  הרב 

אליהו  הרב  הסיעה  ויו"ר  סגר"ע  רובינשטיין, 
זכריהו  יעקב  הרב  העיר,  מועצת  חברי  דדון, 
מנהל  רוזן  יעקב  הרב  ששון,  בן  ישראל  הרב 

מחלקת תרבות רבנים עסקנים  ואישי ציבור
יו"ר  הכבוד  אורח  הגיע  האירוע  בשיאו של 
תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי והתקבל ע״י 

האלפים בשירת "אל תירא ישראל".
את הערב הגדול והמוצלח הנחה והפיק מעוז 
עבדי והנעימו גדולי הזמרים חיים ישראל, אלי 
הרצליך, משה קליין, יהודה פליישמן ומקהלת 
יחד העולמית, בלווי תזמורתו של דוידי נחשון.

החלטת הועדה המחוזית התקבלה במסגרת דיון בהתנגדות לתכנית שהגישה 
התאחדות הקבלנים בוני הארץ

האירוע הופק ע"י "התאחדות בני הישיבות" ביוזמתו של חבר מועצת העיר 
ומחזיק תיק התרבות

 צילומים: עובדיה כלימי

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!



מוגש כמידע לחברי מכבי

בריא לדעת!
לחץ דם

לחץ דם הוא הלחץ שמפעיל הדם על 
דפנות כלי הדם. לחץ דם גבוה מאוד או 

נמוך מאוד עלול להוביל להפרעה בתפקוד 
ולהרעה במצב הבריאותי.

בריא להבדק!

*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

ההשתדלות שלכם 
לחיים בריאים!



בני ברק ד' אלול תשע"ט 12124/9/19

הבה"ח בנימין אשר בריף ז"ל
טרגדיה: לאחר מחלה קשה נפטר הבחור החשוב בנימין אשר בריף ז"ל כשהוא בן 21 שנים

המרכז יציע לתושבי העיר, בכל הגילאים, שורת 
קורסים מקצועיים לשימוש בטוח ומקצועי 

במחשב, וזאת ללא כל תשלום

משרד המדע 
ישיק את המרכז 

הדיגיטלי בעיר

מאת: עוזי ברק

אקוניס,  אופיר  ח"כ  והטכנולוגיה,  המדע  שר 
הכריז בפגישה שערך בלשכתו עם יו"ר סיעת הליכוד 
בעיריית בני ברק, יעקב וידר, כי בשבועות הקרובים 
ישיק משרד המדע והטכנולוגיה את המרכז הדיגיטלי 

החדש של בני ברק.
ל"קו עיתונות" נודע כי המרכז יציע לתושבי העיר, 
לשימוש  מקצועיים  קורסים  שורת  הגילאים,  בכל 

בטוח ומקצועי במחשב, וזאת ללא כל תשלום.
כמו  תכנים,  של  ארוכה  משורה  יהנו  העיר  ילדי 
הכרת המחשב, גלישה בטוחה, איור דיגיטלי, הבנת 
הנקרא, מוטוריקה ועוד. למבוגרים יתקיימו סדנאות 
שירותים  קבלת  מסמכים,  יצירת  ברשת,  קניות  כמו 
ממשלתיים, כתיבת קורות חיים, חיפוש עבודה ועוד. 
לבעלי  מיוחדים  קורסים  על  מיוחד  דגש  גם  ניתן 
גרפי  עיצוב  אתרים,  הקמת  כמו   - בעיר  העסקים 

ושיווק מקצועי.
השר הודיע עוד כי לבקשתו של וידר יגיע במיוחד 
לבני ברק לטקס השקת המרכז הדיגיטלי ולאחר מכן 
ימשיך לסיור בו יבחן אפשרויות לפרויקטים נוספים 

שיסייעו לתושבי העיר.
יעקב וידר, יו"ר סיעת הליכוד במועצת העיר, מסר 
עצום  פוטנציאל  יש  ברק  "בבני  כי  עיתונות"  ל"קו 
להשתלב  כלים  רבים  לתושבים  תיתן  הזו  והתוכנית 
וגם  בכבוד  משפחתם  את  לפרנס  העבודה,  בשוק 
בכלל.  ובמדינה  בעיר  הכלכלה  לקידום  לתרום 
התחייבתי לרתום את משרדי הממשלה לטובת תושבי 
מאוד שתיטיב  ומשמחת  נוספת  בשורה  וזו  ברק  בני 

עם התושבים".

מאת: עוזי ברק
 

מאות בני אדם השתתפו ביום רביעי שעבר 
בהלוויית הבחור החשוב בנימין אשר בריף ז"ל 
שנפטר לילה לפני כן לאחר מחלה קשה. אביו 
הוא איש החסד שוקי בריף מוותיקי המתנדבים 

בארגון זק"א ת"א והצלה.
בנימין אשר ז"ל, היה מבחירי תלמידי ישיבת 

מיר ברכפלד, ונפטר לאחר מחלה קשה ממנה 
סבל בשנים האחרונות, כשהוא בן 21 בפטירתו.

הוא  במחלה,  כשחלה  שנים,  כארבע  לפני 
ואביו שוקי בריף, הצטרפו לסיירת "המשמחים" 
ותומכת  המסייעת   - לב'  'רחשי  עמותת  של 
ולמרות  ובני משפחותיהם  סרטן  חולי  בילדים 
על  הקפיד  עצומה,  בהתמדה  למד  הוא  חוליו 

קלה כבחמורה  וגם שימח חולים אחרים.
לארצות  הוטס  בנימין  חודשים  מספר  לפני 

שמצבו  לאחר  קשים,  טיפולים  לצורך  הברית 
הבריאותי הדרדר, בתחילת השבוע הוא הוחזר 
השומר',  'תל  החולים  בבית  ואושפז  לישראל 

ושם הוא השיב את נשמתו לבוראו.
רב,  קהל  בהשתתפות  יצא  הלווייתו  מסע 
בבני   38 סוקולוב  בריף ברחוב  מבית משפחת 
שם  תקווה  שבפתח  סגולה  החיים  ברק לבית 

נטמן.

₪ 1
890

מיקרוגל + אפייה
 LVMAC925 דגם

+ גריל
+ בישול

₪ 1
699

מערכת
סטריאו

 MC 663  דגם

₪ 1
699

שייקר חכם
 BL480 דגם

עוצמתי
ומתקדם

₪ 1
890

מיקסר
עוצמתי
ומקצועי

₪ 1
690

מגהץ קיטור 
טפאל

מילוי רציף

₪ 1
690

תנור אובן
45 ליטר, 

מצב שבת, 
טורבו

₪ 1
790

שואב אבק
בוש

דגם
BGS05A220

₪ 1
690

כיריים
נירוסטה
כולל מבער 

טורבו

תשווה, תחסוך. באחריות שיא. לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000

עקיבא  רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני   | שאול  גבעת   15 נשרים  כנפי  ירושלים: 
אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 | בית שמש: שפת אמת 32 | אלעד: יונתן בן עוזיאל 32
94 ממעזריטש  המגיד  עילית:  ביתר   |  19 הנשיא  יהודה  עילית:  מודיעין 

עד 36 תשלומים

התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳ ERN. המבצע עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

תנורי דלונגי
מגוון גדול של תנורי 

דלונגי דו תאי
ניתן להפעיל את שני 

התאים במקביל

במחיר
הזול ביותר

מקרר מכני 
מאושר לשבת

מכונת כביסה 
בוש 7 ק״ג

DF ,450 ליטר
חסכוני ושקט במיוחד

B :דירוג אנרגטי

₪ 1,690

₪ 1,790

דגם 5722
1,200 סל״ד

A :דרוג אנרגטי

תוף נירוסטה
לכביסה עדינה
חסכוני ביותר!
A דרוג אנרגטי

₪ 1,764

מזגן מבית אלקטרה
airspeed 10

1 כ"ס 
חסכוני ושקט במיוחד

A :דירוג אנרגטי

₪ 1,290

תנור בנוי 
לבומט
דגם 3006

נפח תא גדול, 70 ל׳
קל לניקוי - זכוכית 

פנימית נשלפת

₪ 990

רק

רקרק

רק

רק

ממגוון מוצרי החשמל המשתתפים במבצע, לדוגמא:

מוצר נוסף לבחירתכם בשקל אחד בלבד! ומקבלים

קונים

מבצע השני בשקל עכשיו בסניפים!

סליחה, יש לך שקל?

מקרר שארפ 
4 דלתות

דגם 6607 )הדגם הגדול(
התקן שבת מובנה

נפח 613 ליטר
C :דירוג אנרגטי

₪ 5,190
רק

₪ 2,990
רק

דגם 46
התקן שבת מובנה

נפח 476 ליטר
A :דירוג אנרגטי

מקרר סמסונג

מכונת כביסה 
אלקטרולוקס 

7 ק״ג

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

 בני בריף ז"ל )צילום: זק"א ת"א( 



בעל עסק
רוצה להגיע רחוק?

 עכשיו 
זה קרוב!

מזרחי טפחות
מרכז עסקים בני ברק

בנק שעובד בשבילך

היכנס אלינו לפגישה אישית
8860*בסניף טרפון 1 בני ברק או חיייג: 

הלוואה
בערבות מדינה

מגוון פתרונות 
בסחר בינלאומי

משכנתה
לעסקים

אשכול השקעות 
המתמחה בשוק ההון

העמדת ההלוואות בשיתוף הפניקס ואלטשולר שחם. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.



ד' אלול תשע"ט 14144/9/19 בני ברק

חשיבותה של הצמיחה

בשנים האחרונות גבר מאד השיח על שוויון, 
והוא גרם לכך שפחות מאמצים יושקעו בהגדלת 

הצמיחה. השוויון איננו מייצר צמיחה, הוא סך הכל 
דרך מסויימת לחלק את תוצריה, שאפשר לדון 

האם היא מוצדקת או לא. אך שוויון איננו מגדיל 
את רמת החיים הכוללת של האזרחים, והשיח 

הציבורי גרם להסטת המבט מהמטרה החשובה 
של צמיחה למטרה המשנית של שוויון. 

לדבר  ושלא  שנים,  עשר  לפני  מאשר  יותר  גבוהה  היום  שלנו  החיים  שרמת  לב  שמתם 
על עשרים שנה? ברחוב שלי יש יותר מכוניות מאשר לפני עשור, וברחוב בו גרים הורי 
כי  לא  במכוניות.  היום  מלאות  בילדותי  משחק  הייתי  בהן  הריקות  החניות  מרחבי  כל 
האוכלוסייה גדלה, כמות הדירות ברחוב נשארה זהה, אלא כי רמת החיים עלתה. כך גם 
יש לכולנו היום מכשירים אלקטרוניים שהיו בעבר יקרים מאד ולא כולם יכלו להרשות 
יותר.  לנגישים הרבה  והפכו  הוזלו  רבים  ומחירי מוצרים  לעצמם. השכר הממוצע עלה, 

זוהי הצמיחה. 
הצמיחה היא הגידול בסך התוצר של כלל התושבים. כלומר, אזרחי ישראל מייצרים יותר 
כל  במהלך  כ-%3  היא  בישראל  הממוצעת  שהצמיחה  ולמרות  בשעה.  יותר  ומרוויחים 
אחת מהשנים האחרונות. זה נשמע לא הרבה לאוזן האדם הממוצע, אך במבט של עשור 
אחורה, זה אומר שנוסף כ-%30 אחוזים לכל אחד בשכר. ולאורך זמן, זה מה שעושה את 
ההבדל בין מדינות עשירות למדינות עניות. מדינות שצומחות בעקביות, הופכות לעשירות 
ולאטרקטיביות להגירה. מדינות שלא צומחות, או שלא צומחות מספיק מהר, הן נשארות 

מאחור ולאזרחיהן נוצר תמריץ ברור להגר למדינות אחרות. 
לכן, כל מדינה בוחנת את הדרכים שיכולים לאפשר לה לצמוח כלכלית, וכך לשפר את רמת 
החיים. החשיבות היא לזהות אילו חסמים יש בכלכלה שמונעים צמיחה, וגם לזהות "קטרי 
צמיחה" שבהם חשוב להשקיע. למשל, מערכת חינוך לא איכותית, היא חסם צמיחה. היא 
מביאה לכך שבוגריה יהיו בעלי פריון עבודה נמוך. או למשל עודף ביורוקרטיה שגורמת 
לכך שעסקים חדשים קשה להם להיפתח ועסקים קיימים צריכים לבזבז משאבים רבים כדי 
להתמודד איתה, גם היא חסם צמיחה. או למשל מיסוי גבוה, שגורם לכך שלאנשים פחות 
ושבוע  לטפל,  צריך  אלה  בכל  סיכונים.  לקחת  משתלם  פחות  ולעסקים  לעבוד  משתלם 
שעבר כתבתי בטור זה על המחקר שביצע בנק ישראל אודות בעיית פיריון העבודה הנמוך 
של העובדים בישראל, שגורם לכך שלא נצמח כפי הפוטנציאל שלנו, ונתן המלצות לטפל 

בהן. 
יושקעו  מאמצים  שפחות  לכך  גרם  והוא  שוויון,  על  השיח  מאד  גבר  האחרונות  בשנים 
את  לחלק  מסויימת  דרך  הכל  סך  הוא  צמיחה,  מייצר  איננו  השוויון  הצמיחה.  בהגדלת 
תוצריה, שאפשר לדון האם היא מוצדקת או לא. אך שוויון איננו מגדיל את רמת החיים 
הכוללת של האזרחים, והשיח הציבורי גרם להסטת המבט מהמטרה החשובה של צמיחה 

למטרה המשנית של שוויון. 
לחשוב  יכולים  אתם  שנה,  מידי  חיטה  המצמיחה  חלקת שדה  למשפחתכם  שיש  דמיינו 
אילו פעולות ניתן לעשות כדי שהיבול בשנה הבאה יהיה גדול יותר. אולי להשקיע בדישון 
איכותי יותר, אולי בהדברה יותר טובה של מזיקים, אולי מערכת השקייה יותר משוכללת 
ומדוייקת, כך שבסוף יהיה יותר יבול. ואפשר להימנע מכל הרעיונות הנ"ל, ולחשוב רק 
איך לחלק את היבול בין בני המשפחה. ברור שחלוקה באופן זה או באופן אחר לא תביא 

לכך שהיבול יהיה גדול יותר, אלא רק לחלוקה של אחד על חשבון השני.  
לשבחו של נגיד בנק ישראל הנוכחי יאמר שהוא מדגיש את חשיבות הצמיחה, והשבוע 
גם נשא דברים אודות תוצאות המחקר אודות פיריון העבודה הנמוך של העובד הישראלי, 
והדרכים לשפרו. החזרה לשיח של צמיחה במקום שיח שוויון, תסייע להביא לכך שרמת 

החיים של אזרחי ישראל תעלה, ותסייע גם לחלשים בחברה הישראלית. 

דוד רוזנטל

"

סליחה
למשקפיים זכאות  לך  יש 
מימשת? לא  שעוד  בחינם 

מהרו ל-280 לממש 
זכאותכם! את 

משקפיים בזכאות מקופות החולים:

לחברי מאוחדת שיא, כללית פלטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי  שלי מעל גיל 
18 50% הנחה | עדשות cr 156 | אנטי רפלקס / נגד שריטות |  חוסם קרינת מחשב  uv | עד 

מספר 6 / צילינדר 2

1599-555-280
בני ברק: ר‘ עקיבא 89 | ירושלים:  כנפי נשרים 66, נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 | ביתר: 

מרכז מסחרי חיים זקן | נתיבות: רח‘ ירושלים 62 | אשדוד: רבי יוסי בר חלפתא 1

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות | מכבי: בני ברק, בית שמש, 
ירושלים- נחום 10, אשדוד | כללית: ירושלים- כנפי נשרים
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 *החזר של 75%, עד 2,000 ₪ לכל לידה ועד 4 לידות | בכפוף לתנאי הסכם השב"ן.

חייגו ותחסכו 1700-507-507 | 507* מהנייד

שנה טובה, בריאה ומבורכת!

חבילת לידה 
עד 8,000 ₪*

מגוון טיפולי 
התפתחות הילד

בחירת מנתח במגוון בתי 
חולים פרטיים

מילד רביעי 
והלאה חינם

הביטוח המשלים המשתלם ביותר
מבין כל קופות החולים

לאומית זהב

כללית פלטינוםמאוחדת שיאמכבי שלילאומית זהב

₪56₪161₪160₪149זוג בני 22
₪76₪218₪190₪188זוג בני 2+24
₪132₪270₪252₪208זוג בני 4+29

עלויות הביטוח המשלים לחודש, כפי שפורסמו באתרי קופות החולים, נכון ל-1.7.19
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בס״ד

בן גביר
יגן על 

הציבור
החרדי 

מפני בג״צ

עוצמה יהודית תשמור על צביונה 
היהודי של ישראל ותלחם בכפייה 

האנטי דתית של בג”צ.

כף
עוצמה יהודית בראשות 

איתמר בן גביר

ozmayeudit.com | 079 -390-23-23

"בן גביר יטפל בכפייה החילונית של בג"צ"

מאת: יוסף לוי

למה שאדם מהציבור החרדי יצביע למפלגה כמו 'עוצמה יהודית'?
שרבותיו  ומה  רבותיו,  מצוות  פי  על  ילך  ה'  לדבר  שחרד  שיהודי  מצפה  אני  כל,  "קודם  מרזל: 
מורים לו כך יעשה. יחד עם זאת, אני לא פחות חרדי משאר הח"כים החרדים. אני נלחם על כל דבר 

שבקדושה, אבל גם נלחם על שלמות ארץ ישראל ושלמות העם".
מה עוצמה יהודית תעשה שהח"כים החרדים לא עשו?

ישראל. אפשר להכות בהם, שוטרים  נרדף במדינת  הכי  לציבור  "במהלך השנים החרדים הפכו 
מרביצים למפגינים, בתי המשפט פוגעים בציבור החרדי, וכן ההסתה בתקשורת הכללית נגד החרדים 
היא חסרת תקדים. כניסתו של עו"ד איתמר 
את  תשנה  יהודית  עוצמה  ומפלגת  גביר  בן 
המאזן. בדיוק כמו שעשה ח"כ לשעבר ד"ר 
בחירוף  החרדים  על  שהגן  ארי,  בן  מיכאל 
נפש. כך גם בן גביר ייצא למתקפה בנושא 
הזה. הגיע הזמן שמישהו ידבר עם המסיתים 

והפוגעים בשפתם".
מי  ישראל,  לגדולי  שמחובר  אחד  בתור 

מהרבנים תומכים בכם?
בדור  רבים  לרבנים  להתקרב  "זכיתי 
מיוחד  לי קשר  היה  הזה.  בדור  וגם  הקודם 
עם הגרש"ז אויערבך זצ"ל, ואני אתן לך גם 

סקופ: הסיבה העיקרית שהייתי עושה את "מצעד הבהמות" היה לבקשתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
והדבר עשה לו נחת גדול. גם רבנים כמו הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הרב 
אברהם שפירא זצ"ל, הרב עובדיה יוסף זצ"ל ואחרים קרבו אותי מאוד ועודדו אותי בפועלי. יחד עם 
זאת, הם תמיד תמכו במפלגותיהם, למעט מו"ר הרב מרדכי אליהו זצוק"ל שתמיד עודד אותי לרוץ".

מה סוד הקשר שלך עם חסידי חב"ד?
"במשך שנים זכיתי לתמיכה של תנועת חב"ד, והיום אנחנו האלטרנטיבה היחידה שמתחייבת וגם 
תקיים את שלושת השלמויות - שלמות התורה, שלמות הארץ ושלמות העם. אני כבר פעיל קרוב 
לחמישים שנה, יום ולילה, במלחמה בכל נפשי ובכל מעודי על שלושת השלמויות, ויש לי קבלות 
רבות בעניין. אנחנו לא רק באים יום לפני הבחירות ומתחייבים בנושא. אנחנו פועלים עבור זה לאורך 
כל השנים וזה סוד הקשר. רבים בחב"ד שפגשתי בשנים האחרונות היו אומרים לי: "ר' ברוך תודה 

שהצלת אותנו מהצבעה למפלגות שהיו שותפות להתנתקות ולוויתורים נוראיים".
אבל טוענים נגדכם שאתם עלולים לפגוע בימין.

"הסיכוי היחידי של נתניהו להקים ממשלת ימין, זה שעוצמה יהודית תעבור את אחוז החסימה. 
בלעדינו נקבל ממשלה עם גנץ, פרץ וממשלה שלא מחויבת כלל לארץ ישראל ולתורת ישראל".

והכותל  הגיורים  שבת,  הישיבות,  בני  גיוס  בעניין  יהודית  עוצמה  מפלגת  של  עמדותיה  מה 
הרפורמי?

"לאור התדרדרות בסטטוס קוו בשנים האחרונות, הייתי פעיל מאוד בכל הנוגע לפרצות בפגיעה 
של קדושת השבת. ניסינו למנוע את פתיחת המרכולים, כמעט והצלחנו לעצור את משחקי הכדורגל 
הכותל, פעלתי  בנוגע למתווה  גם  הנושא.  את  ובג"צ הכשיר  הנושא  את  אישרה  בשבת. הממשלה 
בנושא נגד המתווה המסוכן שנפתלי בנט הביא עלינו וכן גם בנוגע להקלות בגיורים. לגבי חוק הגיוס 
עמדתנו היא, שאנחנו בעד שכל מי שלומד ימשיך ללמוד, כמו שהרב שפירא והרב אליהו התנגדו 

לפני שבוע וחצי בג"צ פסל את התמודדותו של ברוך מרזל לכנסת במסגרת מפלגת 'עוצמה יהודית', לאחר שקיבל את בקשות הרפורמים ומפלגות השמאל 
הקיצוני • בראיון ראשון מאז הפסילה הוא מדבר על הציבור החרדי ועל יו"ר המפלגה החדש, לאחר הפסילה, עו"ד איתמר בן גביר ומבטיח כי הם יגנו על 

הציבור החרדי המוכה והנרדף בידי בג"צ 

לגייס כל אדם שתורתו אומנותו".
איך זה שבמו"מ מול ימינה הייתם הרבה פחות פשרניים מאשר במו"מ מול איחוד מפלגות 

הימין?
הבית  לצערי הרב ההנהגה של  אך  גדולים מאוד בבחירות הקדומות,  ויתורים  "אכן עשינו 
היהודי והאיחוד הלאומי גילו כפיות טובה כלפינו. יחד עם זאת, העובדה שבנט יקבל את התיק 
הבכיר במפלגה, ושקד שמובילה את הרשימה הקשו עלינו יותר את החיבור ולכן עמדנו בתוקף 

על המינימום המגיע לנו".

לראשונה: רבנים בכירים 
בציונות הדתית יתמכו 

ב'יהדות התורה'
בהסכם שנחתם נכתב בין היתר כי "יהדות התורה אינה תומכת בנסיגות מארץ 

ישראל" • בנוסף מסכימים הצדדים להיאבק בגיוס בנות לצה"ל ובשירות משותף

מאת: יוסף לוי

קבוצת רבנים ופעילי ציבור מהציונות הדתית חתמה אתמול )שלישי( על הסכם שיתוף פעולה 
עם מפלגת יהדות התורה. כך מפרסם עיתון ''ישראל היום".

שמדובר  משום  דתית,  פנים  משמעות  הפוליטי,  כוחה  את  להעריך  קשה  שכרגע  לחבירה   
בנציגי ציבור מהזרם הדתי לאומי שמצטרפים למפלגה החרדית, הידועה בהתנגדותה לציונות. 
בראש הקבוצה עומד הרב דוד חי הכהן מבת ים ושותפים לה בין היתר הפעיל הוותיק של גוש 
אמונים, יעקב שטרנברג, הרב אבי שרייבר שהיה הרב של כפר דרום, ואחרים שלא מעוניינים 

להתפרסם. 
שטרנברג אמר לישראל היום כי "איננו מתנגדים כלל לכך שיש אישה בראש הרשימה. לא 
זו הנקודה כלל אלא מבחינתנו היא הבעיה שט"ב איבדו את הזהות הדתית שלהם בכך ששמו 
אדם חילוני בראש המפלגה. זה דבר שאיננו יכולים להשלים אתו משום שאיננו יכולים או רוצים 
לוותר על הזהות הדתית שלנו".  בהסכם שנחתם בין שני הצדדים נכתב בין היתר כי "יהדות 
לדאוג  מתחייבת  ישראל",  מארץ  בנסיגות  וחלילה,  חס  מעוניינת  ואינה  תומכת  אינה  התורה 
יהודה  בתוך  נוספים  ובחלקים  בירושלים,  העתיקה  בעיר  התושבים  "של  וביטחונם  לשלומם 
ושומרון", ולתמוך "בכל המוסדות בהם מחנכים בנות לאהבת תורה ושמירת מצוות". בנוסף 
מסכימים הצדדים להיאבק במגמות הליברליות, בגיוס בנות לצה"ל ובשירות משותף לגברים 

ונשים. 
רבניים  חוגים  הביקורת מצד 
בציונות הדתית על הצבת אדם 
שרוב  הרשימה  בראש  חילוני 
חדשה.  אינה  דתיים  מצביעיה 
לראשונה  כשהועלתה  כבר 
שקד  את  להעמיד  האפשרות 
נגד  יצאו  הראשון,  במקום 
יצוין  רבנים.   עשרות  המהלך 
כי הרב חי הכהן תמך בבחירות 

הקודמות בש"ס. 



להרשמה לתכנית
קול קורא

ותוכנית סמארטי, מתחם עסקים חדשני לגברים חרדים,  יוזם תכנית בשיתוף מרכז אחים  פאגי, הבנק הבינלאומי, 
המיועדת לגברים בעלי ידע בסיסי באנגלית ומטרתה הרחבה וביסוס של ההיכרות עם השפה, תוך פיתוח המיומנות 

לכדי רכישת שפה שימושית, בדגש על עולם היזמות והעסקים.
אנו מזמינים אותך לקחת חלק, יחד עם קבוצה קטנה, בקורס איכותי ברמה גבוהה במיוחד המועבר ע"י בית הספר 

טארגט וכולל גם סדנאות סמול טוק, כתיבת מיילים וכתיבת קורות חיים באנגלית.
התכנית תצייד אותך בארגז כלים יעיל לשוק העבודה הגלובאלי של ימינו.

נושאים מרכזיים
אנגלית מדוברת- שיפור ותירגול האנגלית בחיי היומיום, תוך דיון בנושאים שונים, כגון 
נסיעות, חינוך, תחבורה, אוכל ועוד. כמו כן, הקורס מאפשר לשפר את מיומנויות הדיבור, 

דקדוק, אוצר מילים, קריאה וכתיבה. 

מיילים,  כגון:  והעבודה,  העסקים  מעולם  מיומנויות  של  רחב  מגוון  עסקית-  אנגלית 
מצגות, שיחה טלפונית, ניהול משא ומתן, פגישות, מונחים פיננסיים, משפטיים ועוד.

1

2

שיטת הלימוד חווייתית ונותנת דגש רב לכישורי השפה השונים – דיבור, שמיעה, קריאה וכתיבה. 
תוכנית הלימוד מבוססת על  "השיטה הטבעית ללימוד שפה", אשר הוכרה באופן רשמי על ידי 

אוניברסיטת קיימברידג' כשיטה הטובה ביותר ללימוד שפה.

מבנה ההכשרה

פעמיים בשבוע ‹ בין השעות 21:30-19:00 ‹ למשך 3 חודשים  ‹ הלימודים בקבוצות קטנות
‹ מרכז אחים, רח׳ ר׳ עקיבא 86 בני ברק 

מועדי ההכשרה:

•     לימודים קודמים במסגרת חרדית
•     התכנית מיועדת לגברים נשואים

•     היכרות בסיסית עם השפה האנגלית – יכולת קריאה וכתיבה + שיחה ודיקדוק בסיסיים

תנאים להגשת מועמדות

קורס ללימודי אנגלית מדוברת ברמה גבוהה לגברים ביוזמת פאגי, הבנק הבינלאומי.

לפרטים נוספים והרשמה
info@achimglobal.com :מייל

טלפון: 8609*
ההרשמה עד 12.9.19

?



בני ברק ד' אלול תשע"ט 124/9/19 18

הגליל,  הנגב,  הפריפריה,  הפנים,  שר  בלשכת 
המופעים החסידיים ועצרות התשובה ישב השבוע 
האישית  ברמה  מבסוט  ומרוצה,  מודאג  יהודי 
אסתר  בן  מכלוף  אריה  הקיומי.  במישור  וחרד 
דרעי נראה השבוע כמו ישיבע-בוחר שמתחיל את 
מרעננת  התחדשות  של  רגשי  בתמהיל  אלול׳  ׳זמן 
ואווירת ׳פלצות׳ אלולית. החרדה הקיומית, למרבה 
של  הביטחוני  ממצבה  נובעת  אינה  ההפתעה, 
ביותר  הוותיק  כחבר  המדינה. 
דרעי  המדיני-בטחוני,  בקבינט 
הנבונה  להתנהלותו  הערכה  מלא 

של נתניהו בחזית הצפונית. 
גם גדולי מקטרגיו של דרעי לא 
חשדו בו מעולם בהדלפות מחדר 
יתירה  בהתלהמות  או  הקבינט 
פיו,  את  פותח  כשהוא  ולפיכך   –
המלל בהחלט שווה האזנה. "שום 
יצא  לא  הישראלי  מהצד  פרסום 
בלי תכנון מוקדם ומתואם מראש 
מגיב  הביטחון",  מערכת  עם 
השבוע  שנמתחה  לביקורת  דרעי 
שבהם  "במקומות  נתניהו,  על 
למידע  בתבונה  להגיב  צריך  היה 
שפרסמו האיראנים במטרה לגרור 
הגבנו   – לעימות  חיזבאללה  את 
שבהם  במקומות  שכל.  בשום 
הייתה  מטעמנו  הרשמי  לפרסום 
לפרסום  הותר  מדינית,  מטרה 
זיהיתי  לא  שצריך.  מה  בדיוק 
שום שיקול זר בהכרעות שנתניהו 
וגם  האחרונים,  בשבועות  קיבל 
מאף  כזאת  אמירה  שמעתי  לא 
שהופיעו  הביטחון  מגורמי  אחד 
מהסוג  עדות-מדינה  בפנינו". 

הזה, נתניהו מקבל בברכה.
המדינית-צבאית  בזירה  אם 
כשכפ"ץ  לשמש  מתנדב  דרעי 
של ביבי, הרי שבחזית הפוליטית 
הוא נצמד לימין המשקוף על תקן 
מצדו  ביבי  נתניהו.  של  המזוזה 
הוא  כי  מפורשות  השבוע  הצהיר 
היהודי-ספרדי  הסממן  על  מוותר 
שש"ס מנסה להצמיד לפתחו אך 
דרעי בשלו: "הוכחנו שפינו ולבנו 
למהלך  נתניהו  עם  הלכנו  שווים. 
מצמצנו.  ולא  הכנסת  פיזור  של 
פניות  גם דחיתי על הסף  אישית, 
את  שבדקו  בליכוד  בכירים  של 
והקמת  נתניהו  להדחת  האופציה 
ממשלה חלופית. הנאמנות שלנו לנתניהו מוחלטת 

– גם ללא הצהרה חתומה".

דרעי מסרב להסגיר את שמות הבכירים החשודים 
שחותרים תחת נתניהו בליכוד, ומתמקד בהגנה על 
קרא  איוב  התעמולה.  לשלטי  כורחו  בעל  השותף 
בימיו הטובים לא נשמע כה נלהב בנוגע לתמיכתו 
מקיר  החרדית  בתמיכה  גם  אך  בראש-הממשלה, 
השבוע  כששאלתי  סדקים.  ושם  פה  ניכרים  לקיר 
על  יהא  מה  התורה  מיהדות  אשר  יעקב  ח"כ  את 
החרדים ביום שאחרי נתניהו הוא השמיע בקולו את 
מה שחושבים כולם והבהיר: "נתמוך חד משמעית 
בנתניהו אך נהיה קשובים למציאות שתתפתח אחרי 
התורה  יהדות  בקיר.  הראש  עם  נלך  ולא  הבחירות 
לא תהיה המפלגה היחידה שלא תשב באופוזיציה".
אך  קיצון,  תרחישי  רוחש  דרעי  של  ראשו  גם 
מפיו לא תצא מילה מפורשת של פקפוק בתמיכתו 
איתמר  כמו  לנתניהו  נצמד  דרעי  בראש-הממשלה. 
בן גביר לאחוז החסימה בסקרים. אם ביבי היה גובה 
היו  הש"סניקים  בדמותו,  השימוש  על  תמלוגים 
נאלצים לשעבד את כספי מימון המפלגות בקדנציה 

הבאה לטובת הזוג מקיסריה שאינו יודע שובע. 
שאלתי את יו"ר ש"ס אם אינו חושש מכך שנתניהו 
יקבל את המנדט על כנפי ההמלצה החרדית בבית 
הנשיא, ורגע לאחר מכן יטיל את הביצים בקן של 
דרעי,  השיב  לא",  אנחנו  "פראיירים  כחול-לבן. 
איתו  ונסגור  לנשיא  שנלך  לפני  נתניהו  עם  "נשב 
מזוזה-מזוזה,  בלעדינו".  ממשלה  מקים  לא  שהוא 

אך אל נא תמהרו עם הנשיקה.

על הסכין
מרן-ביבי ודרעי לצדו מככבים על שלטי החוצות 
בפעם  ברציפות.  השני  הקמפיין  זהו  ש"ס,  של 
הראשונה זה הצליח לש"ס יתר על המצופה במבחן 
מהמספרים  כפול  כמעט  כשקיבלה  האלקטורלי 
לא  מהם  חלק  אשר  מהסוקרים,  כמה  לה  שצפו 
של  הפוליטי  התוצאה  במבחן  לקחים.  הפיקו 
הכישלון  פוליטי-שלטוני  לכוח  האלקטורט  תרגום 
התנועה  על  מי שמסתכל  ישב  – שם  לשמיים  זעק 
מלמעלה וראה כיצד התנועה שועטת במדרון אחר 
בעד  ומצביעה  המפורסם,  מהמשל  העיוורת  העז 

פיזור הכנסת, עוד בטרם החלה לספור את ימיה.   
אחרי שהתאושש מהלם הקדמת הבחירות והוציא 
את הסכין שסובב לו בגב החבר המולדבי משכבר 
אין  כאילו  השטח  על  להסתער  דרעי  חזר  הימים, 
מחר, וגם אתמול לא היה. מספרית וציבורית – ש"ס 
גנץ  של  מנאומו  הזכורות  הכלניות  כמו  בפריחה 
בעוטף עזה. פרשת ההפרדה הפכה את יו"ר התנועה 
שר  ממש:  החסידיים,  המופעים  לכוכב  המזרחית 
דרעי  נגד  איווט  של  האישיות  המתקפות  השמחה. 
וההשתלחות בכל דבר שריח של חרדיות נודף ממנו 

ימי המנדט

ליצמן מעריך 
שנתניהו ישיג את 
המספר הנכסף 
61 ומסביר שאינו 
חושש מכך שפייגלין 
יחליף אותו במשרד 
הבריאות או במשרד 
לבריאות הנפש: ״כל 
מה שהובטח לפייגלין 
היה על דעתי״. אז 
אם לסכם בשורה 
שבורה: לא הייתה 
הברזה, וגם אם 
כן – ניתן לה מראש 
אישור רפואי מהגורם 
המוסמך לעת עתה

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

דיאגנוזה חיובית. 
ליצמן וח"כי אגו"י 
בחיפה, השבוע
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– רק מחדדות את המסר שהפעם מדובר במלחמה 
בין  ידידותית  באש  ולא  החרדי,  הבית  על  אמיתית 
כגודל  הקלפיות.  סגירת  עם  שתינצר  חברים,  שני 
כך  הנוכחיות,  לבחירות  עד  השניים  של  הידידות 
עומק האיבה והטינה. פרוש יוק. איווט הוא האויב 

החדש.
סומנה  שכמו  בתקופה   – שלה  באלמנט  ש״ס 
עבורה  כאידיאלית  הפוליטי  השנה  בלוח  מראש 
מראשית  המוקדמת  הסליחות  אמירת  לבחירות. 
ועדות המזרח, משדרגת  החודש, כמנהג הספרדים 
לימי  התנועה  את  ומחזירה  הבחירות  עצרות  את 
זצ"ל.  יוסף  הגר"ע  מרן  בהנהגת  התשובה  עצרות 
יתייצבו  ובמקומם  בהופעה  ימעיטו  הפוליטיקאים 
מתכוון  דרעי   – מהם  מאות  שעם  הקהילות,  רבני 
ראש- מרן  את  הקרובים.  בשבועיים  להיפגש 

הממשלה שכיכב בשלטי התעמולה יחליפו מעתה 
והסליחות.  הרחמים  חודש  באווירת  סיסמאות 
ליום  שלך  "הפתק  ועד  בקלפי"  תשובה  מ"נותנים 

הדין".  
החסימה  לאחוז  דרעי  את  שהצמידו  הסוקרים 
לבצע  למדו  הקודמת,  הבחירות  בעונת  חיה  כעת 
ש"ס  את  ומעמידים  עצמם  בכוחות  התיקונים  את 
על שבעה-שמונה מנדטים יציבים. סוקר אחד בלבד 
שלא למד מהטעויות של עצמו, העניק לה השבוע 
לכך  התייחסו  בש"ס  עלובים.  מנדטים  שישה 
הפנימיים  שסקריו  במי  שמדובר  והזכירו  בביטול 
המחמיאים גרמו לאהוד ברק להתעטף בחם-צוואר 
עבורו  שהפכה   – לבריכה  ולקפוץ  הקיץ  באמצע 

לביצה.

שובר שורות
מצאה  ש"ס  הקודמת  הבחירות  במערכת  אם 
עצמה נלחמת על עצם קיומה – כשבחלק מהסקרים 
היא גירדה את המנדט הרביעי, הרי שבפעם הזאת 
ה-61  מבחן  הנשיאותי.  המנדט  על  נאבקת  היא 
לא  כבר  בסקרים  ומתרחקים  שהולכים  מנדטים 

דיברו  החרדיות  בסיעות  היחידי.  כמדד  נראה 
השבוע על ‘ימי המנדט' כמבחן הסף הבא לגורלם 
בקדנציה הבאה. החרדים מאמינים שאם ביבי יקבל 
מהנשיא את המנדט להקמת הממשלה – הוא יצליח 
יהיו  שהחרדים  לכך  יביא  וגם  המרכבה  במלאכת 

חלק מממשלתו החדשה.
דרך המלך להרכבת ממשלה עוברת בגיבוש גוש 
של 61 – אך לא רק. למעט ליצמן שהעניק דיאגנוזה 
יצליח  "נתניהו  כי  השבוע  באוזניי  והעריך  חיובית 
וגם  לבחירות  ועד  מכאן  היום  סדר  על  להשתלט 
 –  "61 של  גוש  ויגבש  ייאמן  הבלתי  את  יחולל 
הרי שכל שאר הבכירים החרדים פסימיים בעליל. 
אפרופו ליצמן: סגן שר הבריאות הבהיר באוזניי כי 
נתניהו לא "שבר שורות" בחבירתו לפייגלין ובפיזור 
ההסכם  סגירת  "ביום  לקנאביס.  בנוגע  ההבטחות 
הסכמה  ונתתי  טלפון  לי  הרים  נתניהו  פייגלין,  עם 
העיתונאים",  במסיבת  מכן  לאחר  שהוצג  מה  לכל 

מגלה ליצמן.
שאלתי את ליצמן אם אינו חושש מכך שפייגלין 
במשרד  או  הבריאות  במשרד  אותו  יחליף  עוד 
ליצמן  השיב  לא",  לא,  "לא,  הנפש.  לבריאות 
ושאף מלוא ראותיו, "לא הייתה שום הבטחה של 
נתניהו להעברת תיק הבריאות. ביבי הבהיר לי את 
זה במפורש. כל מה שנאמר והובטח, היה על דעתי 
ולאחר שנתתי לנתניהו את הסכמתי". אז אם לסכם 
בשורה שבורה: לא הייתה זו הברזה, וגם אם כן – 
ניתן לה מראש אישור רפואי מהגורם המוסמך לעת 

עתה.  
של  הריאלית  הערכתם  המנדט:  לשאלת  נחזור 
את  יצלח  לא  נתניהו  כי  הימין  גוש  חברי  מרבית 
שליברמן  מהעובדה  בעיקר  נובעת  ה-61,  משוכת 
הסקרים.  בכל  מנדטים  עשרה  סביב  יציב  נותר 
מכחול- מגיעים  אומנם  החדשים  מצביעיו  מרבית 

לבן אך להערכת השותפים הטבעיים לשעבר, הוא 
מהליכוד  מנדטים.  כשניים-שלושה  בהם  גם  נוגס 
מהימין  ואפילו  שהתפוגגה  מכולנו  שהצטמק, 
דתיים  והבריחה  לחרד"לים  שנצמדה  ז"ל,  החדש 

מתונים. 

המזוזה והמוזה. רה״מ נתניהו ושר הפנים דרעי

>>>

שאלתי את דרעי אם 
אינו חושש שנתניהו 

יקבל את המנדט 
על כנפי ההמלצה 

החרדית, ורגע לאחר 
מכן יטיל את הביצים 

בקן של כחול-לבן. 
״פראיירים אנחנו 
לא״, השיב דרעי, 

״נשב עם נתניהו לפני 
שנלך לנשיא ונסגור 

איתו שהוא לא מקים 
ממשלה בלעדינו״. 

מזוזה-מזוזה, אך 
אל נא תמהרו עם 

הנשיקה
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התרחיש הזה שהופך את המנדט ה-61 לכמעט בלתי 
אפשרי מדיר שינה מעיניהם של בני הזוג בבלפור כמו גם 
ועדיין  מעיניהם של השותפים החרדים טרוטי העיניים. 
- לא אבדה תקוותם ודווקא מהמקום הכי לא צפוי. חרף 
האחרונה  התקווה  עבורם  נותר  ליברמן  השמצותיו,  כל 
הוגים  הם  בה  הגדולה  כשהדילמה  ממשלה  להקמת 
לחבור  ליברמן  יעז  האם  היא:  ולילה  לילה  ואלף  יומם 
לאיימן עודה ולאחמד טיבי ולהמליץ על בני גנץ כמועמד 

לראשות-ממשלה.
איווט אמר שימליץ על מועמד שיקרא להקמת  "הרי 
ממשלת אחדות", מעריך החבר לשעבר דרעי, "קשה לי 
לראות את חברי הכנסת הערבים חוברים לאיווט ליברמן 
לבן שמבהירים  מכחול  הגנרלים  על שלושת  וממליצים 
בלעדיהם".   – הליכוד  עם  לממשלה  שילכו  מלכתחילה 
היחידים  המהלכים  בשני  לנתניהו  חברו  כבר  הערבים 
על  בהצבעה  ימים:  בקיצור  שהתפזרה  בכנסת  שהוביל 
בפעם  המדינה.  למבקר  המועמד  על  ובהצבעה  הפיזור 
השלישית, הם לא יזדקקו לתיאום מוחצן בין ביבי לטיבי. 
ונתניהו כבר  די בכך שיישארו על הגדר משנאת איווט, 
יגיע אל הנשיא כשבחפיסת הקלפים שלו יותר ממליצים 
עליו מאשר על בני גנץ כמועמד לראשות ממשלה. "אני 
ביבי,  על  תוטל  הממשלה  הרכבת  מלאכת  שאם  מאמין 
הוא כבר ימצא את הדרך לצאת מזה הפעם עם ממשלה 

בראשותו", מעריך דרעי.
הראשונה,  בפעם  כנכונה  הוכחה  שלא  ההערכה 
בגזרת  בעיקר  הפוליטית  המפה  שינוי  על  מתבססת 
כחול-לבן והעבודה. פרץ נטול השפם ולצדו אורלי לוי 
- ששנאתה לפטרונה בעבר מתחרה רק באיבת החרדים 
פוטנציאליים  שותפים  הם   - שהכזיב  בן-הברית  כלפי 
כמו  כורחם  בעל  שמחוברים  לפיד-גנץ  גם  לחבירה. 
פרשיות: תזריע-מצורע, לא יחזיקו מעמד יום אחד ברגע 
את  השיגה  לא  המיוסרת  השותפות  כי  להם  יתברר  בו 

המטרה של ראשות הממשלה. 

שר ההסתה
המי-יודע-כמה  ובפעם  לרעה  להפתיע  שעלול  מי 
גנץ  בני  על  ימליץ  אם  ליברמן.  איווט  הוא  לאחרונה 
את  המשותפת  לרשימה  לתת  עלול  עוד  הוא  תנאי  ללא 
להטלת  ולהביא  גנץ  בבני  סייג  ללא  לתמוך  ההצדקה 
את  לראות  שמתקשה  מי  כתפיו.  על  ההרכבה  מלאכת 
איווט חובר לערבים שנואי נפשו מוזמן להיזכר בזיגזוגים 
הבלתי פוסקים של האיש שמילה שלו היא מילה – אך 

כל יום והמילה שלו. הפכפכותו, אומנותו.
"אין לי בעיה עם המפלגות החרדיות. לא עם החרדים 
שאיתם אני בקשר יומיומי. דרעי הגיע סוף סוף למשרד 
הזאת  המחמאה  את  כן.  כן,  לו".  שמתאים  )הפנים( 
המכהן  ההסתה  שר  מאשר  יותר  ולא  פחות  לא  השמיע 
ב-2016  מעלה  לחתום  שהעניק  בראיון  ליברמן  איווט 
את  ששלף  כהן  ישי  השבת'  ‘כיכר  לעיתונאי  )ושאפו 

הציטוט מהארכיון(. 
שניהל  חריף  אישי  עימות  של  בעיצומו  נערך  הראיון 
בשעתו  ליברמן  את  שהגדיר  גפני  משה  מול  ליברמן 
כ"גרוע מלפיד", רחמנא ליצמן. ליברמן ביקש באמצעות 
בניחוח  אוויר  מטהר  עם  האווירה,  את  לטהר  הראיון 
בשמים מפורסמים. "עושים לי עוול", הוא אמר כשנשאל 

מדוע הוא מטווח את הציבור החרדי בנאומיו, "זה בדיוק 
הציבור  עם  בעיה  לי שום  אין  להדגיש:  לי  מה שחשוב 
החרדי. לא עם המפלגות החרדיות ולא עם חברי הכנסת 
החרדים שאני איתם בקשר יומיומי. יש לי בעיה אישית 

עם משה גפני".
אפילו יאיר לפיד הבין שאנטי-חרדיות יצאה מהאופנה, 
ואילו אתה לא מפסיק לתקוף, פעם אחר פעם – שאלתי 
אני,  נכון.  לא  "זה  בשלו:  נותר  איווט  אך  בשעתו,  כאן 
דת  הפרדת  נגד  שאנחנו  הבהרתי  תמיד  ללפיד,  בניגוד 
'דוסית', מעולם לא  יהודי מאמין, אשתי  אני  מהמדינה. 
הייתה לי בעיה עם החרדים, אני זה שניהלתי את המגעים 
להכנסתם לקואליציית ביבי הראשונה ואני זה שהתנגדתי 

בתחילת הקדנציה הקודמת להדרת החרדים".
ליברמן הדף את שאלותיי, מדוע ולמה החליט לסמן 
על גבו של הציבור החרדי מטרה והגדיר זאת, כ"רושם 
יש  חרדי.  אהיה  ולא  חרדי  הייתי  לא  נכון.  ולא  מוטעה 
הפכתי  לא  פעם  אף  אני  אבל  שלנו,  העמדות  את  לנו 
זאת למלחמה אישית בין שני ציבורים. תמיד שמרנו על 

קשרים טובים".
המשותפת  התמיכה  על  איווט  הצביע  משה,  כתורת 
לא  "ליאון  ירושלים:  לעיריית  בבחירות  ליאון  במשה 
עם  הרצתי  וכן.  משותף,  אלא  שלי,  רק  המועמד  היה 
גפני את אותו מועמד, ואני בהחלט מעריך את התרומה 
ניסיון רב. שיתפנו פעולה  שלו כאיש ציבור מוכשר עם 
בעבר, ואני לא פוסל שיתוף פעולה עתידי". איך זה נגמר 
לתמיכה  הביא  ירושלים'  'סינדרום  יודעים.  כולם  בסוף, 
מחודשת במועמד )הראוי( שנבחר לבסוף בדיל משותף 
עם איווט, לו היו שותפים לו גם אלה שהגדירו את האיש 

כ"גרוע מלפיד".
נגד החרדים  השאלה היא האם תמשיך לנהל קמפיין 
הבאות  הבחירות  לקראת  האם  לבחירות;  הדרך  כל 
ליברמן  את  שאלתי  בביטחון?  או  בחרדים  תתמקד 
לסיום. "חד משמעית בביטחון", השיב בלי להסס, האיש 
והמילה. חודשים ספורים אחרי, ורגע אחרי שהפשיר את 
שטח האש הצה"לי לטובת העיר החרדית אלעד, העניק 
ליברמן ל'קו עיתונות' ולתוכנית ׳פילפוליטיקה׳ )בהגשת 
משותף  ראיון  מעלה(  והחתום  ריבלין  יעקב  הפרשן 
ומחויך נוסף, והפעם כאשר ח"כ משה גפני לצדו. איווט 

נטף נופת צופים. הנופת – הפכה לטינופת. 

עוצמה ערבית
האיש  עלול  כך  החרדים,  על  לרעה  שהתהפך  כפי 
להפוך ברגע אחד לקיר הברזל של עוצמה ערבית. האיש 
עם השערות על הפנים – כפי שבגין כינה את מי שכינה 
רק  מחויב  שהוא  פעם  אחר  פעם  מוכיח  ימים,  באותם 
לעצמו. אם איווט יבין שהדרך להחלפת נתניהו מחייבת 
תמיכה פאן-ערבית והמלצה איווטית ללא תנאי על בני 

גנץ – שום תחתית מדריגה לא תעמוד בפניו.
כשהאופק הולך ומחשיך, גובר והולך הכעס במפלגות 
נתניהו  שמפגין  הרפיסות  לנוכח  וב'ימינה'  החרדיות 
"ביבי  הפוליטי.  במישור  אלא  המדינית  בזירה  ולא   –
נראה  והמשאבים.  העוצמה  בכל  איווט  על  מסתער  לא 
שהוא תוקף אותו בעיקר כדי לצאת ידי חובה בה בשעה 
שהוא מטווח בכינון ישיר דווקא את איילת שקד וימינה 
ואפילו את ש"ס ויהדות התורה", אומר ח"כ חרדי בכיר, 

שמתקשה להבין מדוע.
מי שמקפיד לחבק את ליברמן חזק על מנת שמצביעיו 
יעקב אשר שהגיב השבוע  הוא ח"כ  ישמעו את הקנאק 
לשאלתי האם היה או לא היה דיל עם ליברמן - של חוק 
הדו- בתשובה  ירושלים,  עיריית  תמורת  מרוכך  גיוס 

לא  אני  כי  ואני לא אענה  "ליברמן הוא חבר  משמעית: 
איווט  עם  מלרקוד  שנזהרים  החרדים  חברים".  מסגיר 
בטנגו - הזקוק לשניים - של שנאת חרדים, לא מצליחים 
גם  ליברמן,  את  תוקף  לא  נתניהו  ולמה  מדוע  להבין 
עבורם, בחזית הערבית: "נתניהו צריך לתקוף את ליברמן 
גנץ  של  היחיד  הסיכוי  שהוא  ולהסביר  העוצמה  בכל 
אומר  הערבים",  תמיכת  על  שתישען  ממשלה  להרכיב 
ח"כ אשר וכמוהו סבור גם אריה מכלוף דרעי. העובדה 
שנתניהו בורר את מילותיו ומקצה את מרבית המשאבים 
הכספיים לאפיקים אחרים – מעוררת דאגה ומלמדת על 

כך שדבר מה מתחולל בראשו של ראש-הממשלה.
כשזה  אבל  בישראל  הטוב  הקמפיינר  הוא  "נתניהו 
הוא  מתי  אצלו  לדעת  אפשר  אי  האישי  למישור  מגיע 
מחליט מהראש ומתי הוא מגיב מהבטן", אומר ח"כ חרדי 
שמתמחה בהבנת נבכי נפשו של האיש, "מכל התרגילים 
עוד  הברית,  בני  על  דווקא  המיותרות  והמתקפות  שלו 
של  משותפת  המלצה  עם  ערבית  עוצמה  בסוף  נקבל 

ליברמן והערבים על בני גנץ". 
בסביבתו של נתניהו אגב, מסרבים להתנצל – כמיטב 
הרטוריקה של בנט בעבר. שם מעריכים, כפי שנכתב כאן 
בשבוע שעבר, כי עוצמה יהודית תרוץ עד הסוף וכי יש לה 
סיכויים לא מבוטלים לעבור את אחוז החסימה. בסביבתו 
של נתניהו מפנים את האצבע המאשימה לעברם של בנט 
ברציפות,  השנייה  בפעם  בהפקרות  נהגו  "הם  ושקד: 
למרות  החוצה  הדרך  את  ולחבריו  גביר  לבן  כשהראו 
אז  ויותר.  מנדטים  שני  שווים  שהם  לכולם  ברור  שהיה 
ויכו על החזה של עצמם", אמר  שיפסיקו להטיף מוסר 

השבוע נתניהו לאחד משותפיו.
אם הטרפת הזאת בתוך המחנה תימשך, הרי שבסליחות 
של ערב ראש-השנה ועשרת ימי תשובה, הן האשכנזים 
והן הספרדים, חרדים כדתיים-לאומיים, עוד יכו על חטא 

היוהרה, ובעוצמה יהודית יתירה. 

>>>

איוב קרא בימיו 
הטובים לא נשמע כה 
נלהב בנוגע לתמיכתו 
בראש-הממשלה אך 
גם בתמיכה החרדית 

מקיר לקיר ניכרים פה 
ושם סדקים. כששאלתי 

השבוע את ח״כ יעקב 
אשר על היום שאחרי 

נתניהו הוא השמיע 
בקולו את מה שחושבים 

חבריו: ״לא נלך עם 
הראש בקיר. יהדות 

התורה לא תהיה 
המפלגה היחידה שלא 

תשב באופוזיציה״

הנופת הפכה 
לטינופת. גפני 
וליברמן בראיון 
המשותף )צילום: 
רדיו קול חי(
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מכבי מובילה במספר 
המצטרפים הגבוה ביותר 

בברית לבנם הקטן ההורים גילו: 
הבן הגדול אינו מהול

מאת: מנדי קליין

לאחרונה  שהתפרסמו  לאומי  ביטוח  מנתוני 
הינה  מכבי  חברי  של  הנאמנות  שיעור  כי  עולה 
מובילה  מכבי  האחרון  ובמעבר  ביותר  הגבוהה 
במספר המצטרפים הגבוה ביותר מבין כל קופות 

החולים.
המעבר האחרון הסתיים בהצלחה רבה. אלפי 
הארץ,  רחבי  בכל  למכבי  חדשים  מצטרפים 
המחוזות,  בכל  נפתחו  רבים  רפואיים  מרכזים 
במרכזים  והתרחבו  פותחו  חדשים  שירותים 
ובכל  עיר  בכל  קהילה  לכל  בהתאמה  הרפואיים 

שכונה.
מכבי, כארגון הבריאות המוביל בישראל דוגל 
וייחודי  אישי  זאת  ועם  מקצועי  שירות  במתן 
זו, שומרת מכבי  לכל חבריו. בהתאם למדיניות 
על קשר רציף עם ראשי ורבני הקהילות ומובילי 
את  להתאים  מנת  על  החרדי  במגזר  קהל  דעת 
בנוסף,  החרדי.  המגזר  לצרכי  העת  כל  השירות 
פועלת מכבי רבות לעידוד מודעות לקיום אורח 
מערכת  עם  פעולה  בשיתוף  ופועלת  בריא  חיים 
ולהפעיל  ליצור  מנת  על  החרדית  התרבות 

והעלאת  הבריאות  לקידום  וסדנאות  כינוסים 
המועדות לשמירה על אורח חיים בריא.

עד  מצפון  הארץ,  רחבי  בכל  המחוזות  ראשי 
מטרה  ממוקדי  "אנו  אחד:  פה  מסכמים  דרום 
האוכלוסייה  לטובת  השירותים  את  לעבות 
המרכזים  פתיחת  החרדי.  לציבור  ובהתאמה 
השירותים  והרחבת  הארץ  רחבי  בכל  הרפואיים 
השירות  חווית  את  לחברים  לתת  כדי  נועדה 
הפעולה  ושיתוף  ההדוק  הקשר  ביותר,  הגבוהה 
ההצטרפות  לצד  הקהילות,  ורבני  ראשי  עם 
לכל  מעל  מוכיחים  הארץ-  רחבי  בכל  האדירה 
איכות  להעריך  יודע  החרדי  שהציבור  ספק 
ברציפות  שנה  אחר  שנה  במכבי  ובוחר  שירות 
מתוך ידיעה שאצלנו החברים יקבלו את השירות 

המקצועי והאישי האיכותי ביותר".
המקצועית  "הרמה  סער:  רן  מר  מכבי  מנכ"ל 
עצמם.  בעד  מדברים  מכבי  השירות של  ואיכות 
מכבי לקחה על עצמה להתאים את השירות לכל 
חבריה ופועלת רבות לשם כך. אני מודה לאלפי 
והצטרפו  בנו  שהאמינו  החדשים  מכבי  חברי 
ל-2.3 מיליון חברי מכבי, נמשיך לפעול לקידום 
ובטוחים  בריאים  חיים  קיום  לעידוד  פעילויות 

ולמתן מענה הטוב ביותר לכלל חברינו".

מאת: מנדי קליין

כאשר משפחת ש' מהוד השרון הזמינו מוהל 
עתה  שזה  לבנם  מילה  ברית  שיערוך  מנת  על 
נולד, הם לא שיערו לרגע שגם בנם הגדול, בן 

ברית  לעשות  יידרש  ה-9 
מילה נוספת.

המאושרים  ההורים 
שזה עתה חגגו את לידת 
בנם השני, ביקשו לבדוק 
שנעשתה  הברית  האם 
לבנם הבכור לפני כתשע 
ע"פ  נעשתה  שנים, 
בדיקה  לאחר  ההלכה. 
להביא  הוחלט  קצרה, 
גאב"ד  בפני  השאלה  את 
יורה דעה הגר"ש מחפוד, 
כי  פסק  בדיקה  שלאחר 
הילד  הלכתית  מבחינה 
יש  וכי  מהול  אינו  כלל 
לעשות ברית נוספת לילד 

הבכור.
לנכדו  ההורים  את  שלח  מחפוד  הגר"ש 
הרב  ארוכות,  שנים  במשך  ידו  על  שהוסמך 
מיוחדות,  בבריתות  המתמחה  מחפוד,  יהודה 
על מנת שידריך  והן למבוגרים,  לתינוקות  הן 

אותם כיצד לפעול.
ניתוח  לחדר  הובא  ה-9  בן  הילד  ואכן, 

ושם בשיתוף פעולה עם בית החולים ובליווי 
"ברית  ארגון  קיים  מחפוד,  יהודה  הרב  של 
יוסף יצחק", שהרב מחפוד נמנה עם מתנדבי 
המילה  ברית  את  רבות,  שנים  מזה  הארגון 

ולאחר מכן נשאר הילד להשגחה ולהחלמה. 
בני המשפחה הודו לרב 
שברגישות  מחפוד  יהודה 
המשפחה  את  ליווה  רבה 
מנת  על  התהליך  בכל 
תתקיים  המילה  שברית 

כהלכה.
מחפוד  יהודה  הרב 
הרב,  "לצערנו  מספר: 
מוהלים רבים אינם בקיאים 
ובמקרה  ההלכה,  בפרטי 
נוספים  במקרים  כמו  הזה 
נשאר  הילד  נתקלתי,  בהם 
ערל במשך 9 שנים. בחסדי 
הגאון  שסבי  לאחר  ה', 
מחפוד  שלמה  רבי  הגדול 
שליט"א, שלח אותם אליי, 
ברית  לילד  שייערך  מנת  על  סייענו למשפחה 
מילה בהקדם האפשרי ע"פ כל כללי ההלכה. 
זו ההזדמנות לקרוא להורים, בדקו היטב לפני 
שמזמינים מוהל ותוודאו שמדובר במוהל ירא 
ובמקביל  מילה  בהלכות  היטב  שבקי  שמים 
לעריכת  הבריאות  משרד  של  ברישיון  מחזיק 

בריתות".

עשרות מרכזים רפואיים של מכבי נפתחו במהלך החודשים האחרונות 
בכל רחבי הארץ, אלפי מצטרפים חדשים הצטרפו לשירותי מכבי ושיעור 

הנאמנות של חברי הקופה הינו הגבוה ביותר

משפחה מהוד השרון שגילתה שבנם הגדול לא נימול כהלכה, פנתה 
לגר"ש מחפוד שביקש מנכדו שהוסמך על ידו הרב יהודה מחפוד, 

המתמחה בבריתות מיוחדות שידריך אותם כיצד לפעול

 הרב יהודה מחפוד עם הילד בן ה-9 

על פי נתוני הביטוח הלאומי:

הבחירה של עולם הישיבות!
להשיג בחנויות המובחרות

אם מגיל 3 אתה לובש אלגנט 
אז ודאי אתה מבין!

חליפות.חולצות.מכנסיים



מבטיחים לעשות לכם אירוע 
בלתי נשכח!
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 מארח לכנס בחירות מיוחד את:

 ח״כ מיקי זוהר
ח״כ ד״ר שלמה קרעי

יום: חמישי ה׳ באלול, 5.9 | מקום: מסעדת ״החצר״, 
רח׳ רבי עקיבא 50 בני ברק, בשעה: 22:00 

מוזמנים בשמחה, הכניסה חופשית!
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יותר מעשר טון מאפים 
לחולי צליאק

הרפואה ההיברידית שתאפשר 
ביקור אצל הרופא מרחוק

מאת: חיים רייך

חולי הצליאק בישראל סובלים מחוסר הכרה 
ארוכה  שורה  על  לוותר  ונאלצים  בבעיותיהם 
התחליפים  כלל  בדרך  ומאכלים.  מאפים  של 
למשפחה  אפשרי  ובלתי  יקרים  האפשריים 

ממוצעת לרכוש אותם באופן קבוע.
עמותת  השבוע  שהביאה  הבשורה  משכך, 
צליאק בקהילה שיפרה את מצב החולים לבלתי 

הכר. 
בסדרה של חלוקה ומכירות מוזלות שנערכו 
בערים החרדיות, חולקו כרבע טון קמח באלעד 
פלוס רבע טון מאפים בהזמנה מראש, רבע טון 
 5 בברכפלד,  קמח  טון  רבע  ספר,  בקרית  קמח 
טון בבני בבני ברק פלוס עשרות משטחים של 

לחמניות נודלס ועוד שלל הפתעות.
עם סגירת העיתון במהלך יום שלישי נערכו 
בירושלים,  ענק  וחלוקות  מוזלות  מכירות  גם 

ביתר ובית שמש.
יעקב  חה"כ  בכנסת,  הצליאק  שדולת  יו"ר 
המכירות  באירועי  בערב  שני  ביום  סייר  אשר, 

ועמד מקרוב אחר מחירי המוצרים.
לחולי  הדאגה  את  הציבה  התורה  "יהדות 
הצליאק על סדר היום", אמר אשר למארגנים, 
החולים  על  להקל  שנעשו  הפעולות  "למרות 
עדיין  גלוטן,  ללא  המזון  סל  את  ולהוזיל 
נפעל  ואנחנו  המצוקה  לפתרון  ארוכה  הדרך 
להרחיב  הבאה  בכנסת  לנו  שיהיו  הכלים  בכל 
אותם  ולהוזיל  גלוטן  ללא  המוצרים  מגוון  את 
אוכלוסיית  לרווחת  נוסף  ממשלתי  בסבסוד 

החולים ובני משפחותיהם. 
לטובת  המתנדבים  כל  את  לשבח  "ברצוני 
בעזרה  קודש  עבודת  העושים  הצליאק  חולי 
ובפעילות  המסובסדים  המוצרים  בחלוקת 
בע"ה  משותפים  בכוחות  הכנסת.  בוועדות 
בשנים  גם  הזה  הסיוע  את  להוביל  נצליח 

הבאות".

מאת: מנדי קליין

את  קדימה  להצעיד  ממשיכה  מאוחדת 
ללקוחותיה  ומביאה  בישראל,  הרפואה  תחום 
רפואה  הרפואה:  שירותי  של  הבא  הדור  את 

מאוחדת היברידית.
מאוחדת  של  המהפכני  ההיברידי  המודל 
להתקשרות  עיקריים  ערוצים  שלושה  מציע 
מה  כאשר  לרופא:  מקוונת  פנייה  הרופא:  עם 
הפניה  לתרופה,  מרשם  הוא  צריכים  שאתם 
מבקשים  מחלה.  אישור  או  מומחה  לרופא 
ומקבלים מהרופא מסמכים חתומים דיגיטלית, 

באמצעות האמצעים הדיגיטליים.
לחולל  שצפוי  מהשבוע,  מיוחד  חידוש 
מהפכה של ממש הוא: ביקור דיגיטלי בשיחת 
לכם  ומאפשר  דרך  פורץ  השירות  וידאו. 
להתייעץ עם הרופא שלכם בלי להגיע למרפאה. 
הביקור הדיגיטלי מתקיים אצל הרופא הקבוע 
והמוכר שלכם ומתועד בתיק הרפואי – בדיוק 
אליה.  להגיע  בלי  רק  במרפאה,  ביקור  כמו 
הוא  בווידאו  משוחחים  איתם  שאיתו  הרופא 
ועור.  נשים  משפחה,  )ילדים,  שלכם  הרופא 
שאתם  התחומים(,  שאר  כל  יצטרפו  בהמשך 
כל  כמו  הביקור,  אתם.  מי  שיודע  מכירים, 
והפרטיות  היטב  מאובטח  הקופה,  מערכות 

שלכם נשמרת בקפדנות.

רק  במרפאה,  ביקור  כמו  בדיוק  בקיצור: 
בחדר  ולהמתנה  להגעה  יום  חצי  לפנות  בלי 

ההמתנה. 
הרופא  את  לפגוש  מעדיפים  אתם  כאשר 
פנים  או שיש לכם התייעצות שדורשת  שלכם 
מאוחדת  של  המעולים  הרופאים  פנים,  אל 
אישי  וביחס  במקצוענות  במרפאות,  מחכים 

ואנושי.   
של  הרפואה  סמנכ"ל  מוסינזון,  דוד  ד"ר 
של  ההיברידית  המהפכה  ממובילי  מאוחדת, 
הקופה, מסביר את החשיבה שמאחורי המודל 
הרפואה  את  לקחת  הוא  "הרעיון  המהפכני: 
הישראלי  לציבור  אותה  להתאים  הדיגיטלית, 
ולשלב אותה בתוך רפואת הקהילה המסורתית 
תשפר  השירות  ערוצי  הרחבת  שלנו.  המעולה 
את איכות הטיפול ואת איכות הרפואה ותחסוך 
בכך  הוא  שלנו  הייחוד  למטופלים.  רב  זמן 
לא  אנחנו  אותנו:  מבלבלת  לא  שהחדשנות 
והכרות  אישי  יחס  כמו  ערכים  על  מוותרים 
עמוקה עם המטופל. הדיגיטציה לא הופכת את 
בארגונים  שקורה  כמו  למנוכר,  שלנו  השירות 
גדולים אחרים".  ד"ר מוסינזון מוסיף: "המודל 
חולים  אחרי  מעקב  גם  מאפשר  ההיברידי 
כרוניים, שלא חייבים להגיע למרפאה לשם כך. 
מטופלים  יש  למרפאה,  שיגיעו  מטופלים  יש 
שישלבו  כאלו  ויש  דיגיטלי  ביקור  שיבצעו 

ביניהם - זוהי ההיברידיות במיטבה". 

יוזמה מבורכת של 'צליאק בקהילה': כמויות ענק של מוצרי מזון ללא גלוטן נמכרו בשורה 
של מכירות בערים החרדיות • יו"ר שדולת הצליאק ח"כ יעקב אשר: "יהדות התורה שמה 

את הנושא בראש סדר העדיפויות"

חידוש מיוחד מבית 'מאוחדת', שצפוי לחולל מהפכה של ממש: ביקור דיגיטלי בשיחת 
וידאו. השירות פורץ דרך ומאפשר לכם להתייעץ עם הרופא שלכם בלי להגיע למרפאה. 

הביקור הדיגיטלי מתקיים אצל הרופא הקבוע והמוכר שלכם ומתועד בתיק הרפואי 

 ח"כ יעקב אשר בחלוקה 

  שכר גבוה
  צוות חרדי - היימיש
  מוקד נפרד לחלוטין

  קידום מקצועי למתאימים
  אין עבודה בחוה״מ, פורים ות״ב

  עבודה בת״א בשעות היום

הכוון תעסוקתי בשיתוף ׳פסגות׳ 
בית ההשקעות הגדול ביותר

מזמין אותך להיות חלק מנבחרת מנצחת!

למערך הפנסיה והגמל שלנו

דרושים
נציגי שירות לקוחות

התפקיד מאפשר דריסת רגל ראשונית בשוק 
ההון והכרות מעמיקה עם שוק החיסכון הפנסיוני. 

ההשתדלות לקריירה בידיים שלך

למתאימים יינתן מימון לימודים
ואפשרויות קידום רבות בחברה

רוצה לבנות קריירה 
בשוק ההון?

קורות חיים:
pssaggotjobs@gmail.com



יריד ענק של
 "שופרות קלי תקיעה" 

במגוון גדלים וסוגים שונים 
בהכשרו ובפיקוחו של הגר''ש מחפוד שליט''א

קרן אייל מעובדים ולא מעובדים, 
ללא חשש ניקובים וסתימות.

"נזר הקודש"
הוצאת ספרים ומרכז לשיווק תשמישי קדושה

אליהו הנביא 5 )פניה מר''ע 142( ב''ב
טל: 054-43-140-43

יריד 
שופרות 

ענק!

מבחר ענק של למעלה מ- 2000 שופרות ! 

ים

דרשופר לילד

שוןשופר מהו
שופר די

&39&220
בלבד

כשר

בלבדבלבד

החל מהחל מ

מהיצרן לצרכן ׀ מחירים ללא מתחרים ׀ בסיטונאות וליחידים.

ניתן להשיג 
שופרות

גם בהכשר

קדמי ביטוחים
המרכז הארצי לביטוח 

ביטוח לרכב הכי משתלם בישראל

*2770 
מתקשרים 
ומרוויחים 

⋅ מחירים הכי
 זולים

⋅ תנאים הכי
 טובים

⋅ והעיקר בבית 
מרגישים 

בהנהלת ר' קדמי

במעמד הדלקת נר התמיד בבה"כ הבעש"ט הקדוש מזיבוז

«חרקים « מכרסמים  «הרחקת יונים

משא ומתן 
 מחלקת באמונה

פוליש

 מקצועי

 0504186111 מאנ"ש
רצוי לשמור לשעת הצורך

הדברה מקצועית 
בטוחה, יסודית ואחראית

בני ברקלתושבי  הנחה 

חומרים באישור המשרד 
להגנת הסביבה

ניאל 
דה  ברה

מס' רשיון 1964

 לפרטים : 0504102306

מוצרים טבעיים

⋅ נרות פרמטקס 
⋅מוצר מושלם לשלום בית 

 ועוד מגוון מוצרים
⋅פוריות 

⋅ בדיקות ב.ה.
⋅מוצר מהפכני לורידים 

ודליות ברגליים

 בהשגחת 

בד"ץ העדה

 החרדית

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק
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המפלגות שומרות את מרבית 
התקציב ליום הבחירות

מאת: משה אברהמי

אחרונה,  לישורת  נכנסת  הבחירות  מערכת 
היא  אלו  בימים  מהמפלגות,  חלק  לפי  או 
מתחילים  חוצות  שלטי  מעט  נפתחת.  רק 
לבצבץ, מסיבות עיתונאים הופכות לתכופות, 

ההודעות והנאומים זורמים בקצב גובר.
אך הקרב האמיתי מתנהל ברובד אחר: מי 
מהמפלגות יצליח להעביר את הנרטיב שלו: 
המשמעותית  היא  הגדולה  המפלגה  האם 
מימין  לווין  מפלגות  לחזק  שצריכים  או 
חרדיות  למפלגות  הצבעה  האם  ומשמאל? 
אנחנו  האם  בנתניהו?  מלאה  תמיכה  היא 

עוברים את אחוז החסימה?
בדיוק  יודעות  המפלגות  מרבית  למעשה, 
ינסו  אליו  מכוונים,  הם  ספציפי  קהל  לאיזה 
האחרונים.  בימים  השכנוע  חצי  את  להפנות 
נתניהו רוצה מנדטים של ציונות דתית ועולי 
רוסיה, ליברמן מגלה עניין בנישה של ‘כחול 
בחרד”לים  מאמינה  התורה  יהדות  לבן’, 

מאוכזבי שקד, וזו רשימה חלקית.
פעם,  מאי  יותר  הנוכחיות  בבחירות 
הבחירות  שיום  ההבנה  במפלגות  מתחדדת 
ניתן  נכונה  ובעבודה  ביותר,  קריטי  הוא 
להשפיע על החלטת הבוחר, רגע לפני שהוא 
שומרים  לבן  ובכחול  בליכוד  לקלפי.  נכנס 

פי  )על  הבחירות  ליום  שקלים  מיליוני  בקופה 
הערכה מבוססת, תקציב הליכוד ליום הבחירות 
כפול משל כחול לבן(, זאת בנוסף לשלל יוזמות 
שנועדו להביא מצביעים לקלפי, אחת מהן פונה 
לנשים בפזורה הבדואית, שייעזרו באוטובוסים 

ובמתנדבים.
גם סוגיית אחוז ההצבעה משמעותית. עד כה 
טרם נעשה סקר שבוחן את נכונותם של אזרחי 
בפעם  הקלפי  אל  עצמם  את  להטריח  ישראל 
מהרחוב  העולה  התחושה  אך  השנה,  השנייה 
ההצבעה  אחוז  מוחלטת.  שאננות  של  היא 

ישפיע מהותית על הרכב הממשלה הבאה.
בליכוד  השבוע  הודיעו  דקות,  של  בהפרש 
זאת  הקמפיין”,  “הפסקת  על  לבן  ובכחול 
לאור המצב הביטחוני שהתלהט בגזרת הצפון. 
הקמפיין לרגע לא הופסק. נתניהו נהנה מהילת 
יריביו  והאחראי,  המוצלח  הבטחוני,  המנהיג 
ושימוש  יתר  התרברבות  על  ביקורת  מתחו 
אגב,  פוליטי.  מינוף  לטובת  בטחוני  במידע 
הבחירות  ערב  לנתניהו  שתוכנן  מדיני  ביקור 

בהודו, בוטל.
אך גולת הכותרת של השבוע הייתה מלחמת 
שפורסמו  הקלטות  בסדרת  בתקשורת.  נתניהו 
גיא פלג, המוכיחות לכאורה  ידי העיתונאי  על 
בשוק  נתניהו  של  העמוקה  מעורבותו  את 
אלוביץ’,  שאול  מיטיבו  למען  התקשורת, 

הנדונים בתיק 4,000.
בקמפיין  יצאה  ‘הליכוד’  מפלגת  בתגובה, 
הממשלה  וראש  פלג,  גיא  העיתונאי  על  אישי 
כתב נגדו בשלל ציוצים ושידורים חיים. חברת 
קרא  נתניהו  אבטחה.  לפלג  הצמידה  החדשות 
 .’12 ‘חדשות  שידורי  את  להחרים  פומבית 
מאוחר יותר עלה קמפיין בו מתקיימת השוואה 

בין אויבי ישראל לאויבי נתניהו בתקשורת.
בהמשך חשף העיתונאי ספי עובדיה הקלטות 
של שר התקשורת לשעבר איוב קרא עם נתניהו, 
בהם נשמע נתניהו מתערב בשוק התקשורת חרף 
להתפטרותו  ושהביאו  עליו  שהוטלו  ההגבלות 
ערוץ  על  רגולציה  לבטל  דרש  נתניהו  מהתיק. 
20 הימני. החלק המביך בהקלטות היה בצעקות 
כך שהוא  על  קרא,  על  שהרים ראש הממשלה 
מופיע לצד איילת שקד בכותרת ב’דה מרקר’, 
 .20 ערוץ  לטובת  לרפורמה  שהובילו  ככאלו 
נתניהו כעס במיוחד על הקרדיט שקיבלה שקד 
נשמע  השתגעת?”,  אתה  “איוב,  המהלך.  על 

נתניהו בהקלטה.

 ליברמן ממשיך להסית

לחבוט  המפלגות  כל  של  הניסיונות  למרות 

בכוחו, יו”ר ‘ישראל ביתנו’ ממשיך לדהור על 
בסקרים  לקלפי.  הדרך  כל  חרדיות,  האנטי  גלי 
הוא מקבל כ-10 מנדטים ומהווה מכשול עתידי 
על הקמת ממשלת ימין, זאת לאור הצהרתו כי 

יכפה ממשלת אחדות.
ליברמן ביקר בשבוע שעבר במפעל פיניציה 
בירוחם, ופיזר הצהרות לרוב על מאבקו העתידי 
בוועדת השבת ובכפייה הדתית. האירוע הותיר 
עובדת  מחמיא:  פחות  מכיוון  דווקא  כותרות 
במפעל אוימה בפיטורין, זאת לאחר ש”העזה” 
להעיר לליברמן על כך שהוא מנצל את מצוקת 
סערה  לאחר  רק  בחירות.  לצרכי  המפעל 
תשוב  העובדת  כי  המפעל  הודיע  תקשורתית, 

לעבודתה.

חורשים את הפריפריה

הילוך.  להעלות  מנסים  החרדיות  במפלגות 
יצאו  התורה’  ‘יהדות  של  הכנסת  חברי 
ואילו  הפריפריה,  את  לחרוש  האחרון  בשבע 
באמצעות  הקיץ  אירועי  את  מסיימים  בש”ס 
 – בחירות  לזירת  שהפכו   – הפריפריה  משרד 
שיהפכו   – הסליחות  עצרות  לעבר  ומתקדמים 

גם הם לתועלת המערכה הקדושה.

ראש  כאשר  בש”ס  נרשם  חרדה  של  רגע 
הממשלה נתניהו פנה השבוע לראשונה בקולו 
למצביעי ש”ס – בני הברית האדוקים – וקרא 
נחשפו  אחרי  שעתיים  ‘מחל’.  להציע  להם 
הקלטות של דרעי, בהן טען כי קיבל ערב פיזור 
הכנסת הצעות מבכירים בתוך הליכוד כדי לבצע 
הפיכה וללכת למהלך פוליטי ללא נתניהו, אך 
לדבריו הוא דחה אותם על הסף. המסר – אנחנו 

נאמנים לנתניהו יותר מאנשי מפלגתו.

ההצהרה של עמיר פרץ

יו”ר העבודה-גשר עמיר פרץ הצהיר בוועידת 
בממשלה  האוצר,  לתיק  עיניים  לוטש  הוא  כי 
ישראלית  משפחה  “אף  לדבריו,  נתניהו.  ללא 
לא פשטה את הרגל ממחירי הקוטג’, אך מאות 
לגמור  מסוגלות  לא  ישראליות  משפחות  אלפי 
את החודש ונמצאות באוברדרפט בגלל הוצאות 
ותלמידיו  נתניהו  הדיור.  והוצאות  החינוך 
מפקירים את אזרחי ישראל”. המפלגה של פרץ 
ברזל  ‘כיפת   – חדש  בסלוגן  השבוע  התעטרה 
חברתית’, דבר שלא ממש מסייע בעדה להמריא 

בסקרים.

נתניהו רוצה מנדטים של הציונות הדתית ושל עולי רוסיה, ליברמן מגלה עניין בנישה של ‘כחול לבן’, יהדות התורה מאמינה 
בחרד”לים מאוכזבי שקד, ש”ס חורשת את הפריפריה כדי למשוך את הקולות של כחלון ואורלי לוי, וכולם נערכים לשנע מאות 

אלפי מצביעים ביום הבחירות

נותרו עוד שבועיים: מערכת הבחירות נכנסת לישורת האחרונה

 המטרה: להתרחק מאחוז החסימה. בניין הכנסת )באדיבות ויקיפדיה( 
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ידוע פירושו של השל"ה הק' ורבים נוספים כי פרשה זו, הנקראת 
בפתחו של חודש אלול, באה ללמדנו כי חובת האדם לשים לעצמו 
שערים בראשו. בעיניים, באוזניים, באפו ובפיו - שבעה שערים, 
למען יראה רק מה שראוי לראות, ישמע רק מה שצריך לשמוע, ויריח מה 
שמותר להריח, וכמובן ידבר רק מה שצריך לדבר. ולא בכדי נאמר "תתן 
לך", דבר שלא מודגש במצוות אחרות, כי התורה רומזת ששופטים ושוטרים 
אינה מצווה רק לציבור ולעיר, אלא לכל אחד ואחד שייתן לעצמו "שופטים 

ושוטרים", למען לא יחטא.
בחיר  את  לקחת  שזכה  קלינקוביץ  העיירה  עשיר  הרשל,  ר'  על  מסופר 
עולם הישיבות לחתן עבור בתו ולא היה מאושר ממנו. שכן שמו של הבחור 

התפרסם בכל הסביבה כתלמיד חכם מופלג ובעל שאיפות גדולות.
האברך הטרי, לא הכזיב את התקוות הרבות שנתלו בו. מבוקר עד ערב 
ישב בבית המדרש של העיירה כשדאגות העולם הזה לא טורדות אותו אף 
נימה. את שלושת ארוחותיו סעד בבית חותנו העשיר שקיבל על  כמלוא 
עצמו מראש לדאוג לכל צרכו ומחסורו. אולם החתן חש כי שפע הגשמיות 
מונע ממנו להתעלות כפי שהיה חפץ והיה שרוי בעצבות. החותן שהבחין 
בדכדוך מיהר להשפיע עליו עוד שפע מכל טוב, מבלי לדעת כי הוא רק 

מחמיר את הבעיה. 
משראה האברך כמה צער גורם לו השפע הגשמי גמלה החלטה בליבו 
שיצום מערב שבת לערב שבת. כחלוף השבועות והחודשים גופו של האברך 
הלך ונחלש, פניו כחשו והאפירו, שניו השחירו כפחם, אבל החיוך לא מש 

מפיו.
החותן, ר' הרשל עיניו הולכות וכלות. חס וחלילה, אין לו שום התנגדות 
להתעלותו הרוחנית של חתנו, אבל חושש הוא שמא יפגע הדבר בבריאותו. 
לא הועילו כל התחנונים והשידולים לחדול, או לפחות למתן מעט את קצב 

הצומות והתעניות. האברך לא ניאות לסגת מהדרך שסיגל לעצמו.
ר' הרשל המודאג ראה שדבר לו יעזור מלבד פניה לרבו הקדוש הרבי ר' 
יצחק ה'פחד יצחק' מבאיאן זי"ע, שגם חתנו נמנה על חסידיו.  הרבי שמע 
את הדברים והבטיח כי בפעם הבאה שהחתן יגיע לחצר הרבי – הוא יקרא 
לו וישוחח עמו בנושא. ואכן החתן הגיע לרבי לאחר מספר ימים ונקרא אל 

חדרו של הרבי.
הרבי סיפר לאברך: בעיירה אחת חיו שני משולחים שמזה שנים התרימו 
את יהודי הגולה לטובת עניי ארץ ישראל. חיים ויעקב. חלוקת העבודה בין 
השניים ברורה. כל אחד מהם מופקד על עיר אחת גדולה הנמצאת תחת 
בנקודה  כספים.  גיוס  למסע  לדרך,  שניהם  יוצאים  לתקופה  אחת  חסותו. 
מסוימת, באמצע הדרך הם נפרדים איש מאחיו, כל אחד מהם פונה לעיר 
'שלו', כשהם מסכמים ביניהם לשוב ולהיפגש בתאריך מוסכם ולחזור יחד 

לעיר מגוריהם.
כששבו ונפגשו לאחר כמה ימים היה "חיים" תשוש ועייף ואילו "יעקב" 

רגוע ומחויך. פנה חיים לידידו וביקש ממנו הסבר לרוגע והנינוחות שלו.
הסביר לו יעקב: "אני פועל על פי אסטרטגיה. בתחילה אני פונה לרובע 
העשירים, שם אני משקיע את מיטב כוחותיי, דורש ומתחנן, מבקש ומפציר. 

ורק אחר כך אני פונה לסיבוב מהיר בין בתי העניים".
צליל של זלזול בקע מפיו של חיים: "וכי חכמה להוציא כסף ממי שיש 
לו? וכי העניים פטורים ממצות צדקה? אני משקיע עבודה בעניים האלו, 
מכתת את רגליי, מתמקח, מתווכח, ולפעמים אפילו מתחנן כאביון בפתח. 
את כל שבידי אעשה כדי לחלץ מידיהם כמה 'קופיקות' לצדקה. רק אחרי 
אני  מרשה  אז  רק  העניים,  של  השחוקים  כיסיהם  עם  תום  עד  שמיציתי 
לעצמי לנשום קמעא ולפנות אל העשירון העליון בעיר. הם פותחים בקלות 
את ארנקם, איתם אני לא מתווכח ולא מתמקח, פשוט אומר 'תודה' וממשיך 

אל העשיר הבא".
אין  אבל  לי,  "תסלח  לצחוק.  שלא  ומתאמץ  הדברים  את  שומע  יעקב 
בדבריך אפילו טיפת היגיון. העניים האלו שאתה משקיע בהם כל כך הרבה 
מאמץ, הם בלאו הכי אינם יכולים לתרום יותר מכמה פרוטות עלובות, חבל 
מראש על המאמץ. מוטב להשקיע את הכוח בבעלי ההון שיש סיכוי ממשי 
עבודה  ימי  אחרי  כך  נראה  שאתה  פלא  נכבדים.  סכומים  מידיהם  לחלץ 

שכאלו?"...
האברך  אל  פניו  הישיר  משלו,   – סיפורו  את  סיים  יצחק'  ה'פחד  הרבי 
המצומק וקרא לעברו: "הצומות שסיגלת לעצמך לאחרונה, למה הם דומים? 
ה'עשירים'  אל  לפנות  במקום  אתה,  גם  כמוהו  חיים...  של  להתנהגותו 
דברים  מלשמוע  מהם  למנוע  ל'אוזניים'  כלומר  היכולת,  לבעלי  שבגופך, 
אסורים, ל'עיניים' לשמור עליהם מכל משמר לא לראות מראות אסורים, 
ל'פה' שיקמץ בדיבור חולין. במקום לפנות אליהם פנית אל העני שבקרבך, 

אל הקיבה..."
יצליח  אם  גם  שלך,  והחלש  המדולדל  "הגוף  לקחו,  את  הצדיק  חידד 
לתרום לך מעט מחלבו ודמו, גם אז תהיה זו מנחת עני, כבשת רש, האם 
על  הרי  טעותך?  גודל  את  אתה  מבין  כלום  ראשון?...  עמו  להתחיל  נכון 

הדרך פגעת גם בכוחותיך ללימוד התורה ועבודת ה'".
מהם  "דרוש  דבריו.  את  וכפל  הרבי  העשירים שבך", שב  אל  לך  "כלך 
בכל הכוח, תבע מהם את המקסימום שניתן לתבוע והנח במטותא לעניים, 
בדרך  להתעלות  תזכה  כך  רק  בגופך,  הפוגעים  והתעניות  מהצומות  חדל 
הם  הלא  שבנו,  העשירים  אל  הזו  בעת  לפנות  עלינו  אנו  גם  הרצויה"...  

השערים שבגופנו ולתבוע מהם קדושה וטהרה.
יה"ר שנזכה גם אנו לשמור על כל שערינו, נשים בהם "שופטים ושוטרים" 

ונזכה ל"כל אשר ה' אלוקיך נותן לך", ולשנה טובה ומתוקה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

שופטים ושוטרים תתן לךְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל ֵאבֹוָׁשה
ִמְּפנֵיֶהם.  ּתַַעְרצּו  וְַאל  ּתְַחְּפזּו  וְַאל  ּתִיְראּו  ַאל 
ִעם  ָלֶכם  ְלִהָּלֵחם  ִעָּמֶכם  ַההֵֹלְך  ֱאֹלֵקיֶכם  ה'  ִּכי 

אֹיְֵביֶכם ְלהֹוׁשִיַע ֶאתְֶכם )כ, ג-ד(
עוד שלושה ימים ראש השנה!...

נמצאים אנו בעיצומו של חודש אלול, חודש הרחמים 
והסליחות, שבו מכינים אנו את עצמנו לקראת יום הדין 

הגדול והנורא בראש השנה. 
זכורני שכשלמדתי בישיבת בית יוסף נובהרדוק, מורי 
מוסר  היה  ברוק זצ"ל  ציון  בן  רבי  הישיבה  ראש  ורבי 
שיחה מוסרית בשבת האחרונה של חודש אלול בסעודה 
את  מכבים  היו  תם  רבינו  זמן  שהגיע  לאחר  שלישית. 
האורות בחדר האוכל, וכל הרמי"ם, האברכים והבחורים 

התאספו לשמוע את דבריו. 
ראש הישיבה היה יושב ומתנדנד עם הסטנדר בחושך, 
אומר  כשהוא  קולו  היטב  נשמע  שם  ששרר  ובשקט 
טעג  דריי  "נאך  ביידיש  ספורות  מילים  חרישי  בניגון 
ימים ראש השנה... הקהל  עוד שלושה   – ראש השנה" 
כולו היה פורץ בבכי איום ונורא - הוי הוי, ראש השנה 

קרב ובא!!...
אלול  חודש  מהו  להרגיש  ידעו  הקודמים  בדורות 
והימים הנוראים. אווירת הפחד מיום הדין הגדול והנורא 
עושים  כשהיו  הקטנים.  הילדים  על  אפילו  השפיעה 
מעשי שובבות, הייתה יוצאת אמם לחצר, קוראת לילד 
אלול!!",  "מוישל'ה,  התאריך.  את  לו  ומזכירה  בשמו, 
ומיד היה הילד מתנער, נכנס הביתה וחדל מכל מעשה 

שובבות. 

משפט על כל פרט ופרט

שראש  יודע  אדם  כל  הרי  שואל:  יחזקאל"  ה"אור 
לו במהלך השנה  יום הדין. כל מה שיקרה  השנה הוא 
הבאה - מוכרע במשפט שמתקיים ביום הזה. כיצד, אם 

כן, הוא מתהלך בשלווה ולא ירא מאימת הדין?
בצורה  מבין  לא  שאדם  משום  שזאת  משיב  והוא 
סבור שהמשפט  אדם  המשפט.  של  מהותו  את  הנכונה 
הוא כללי. מסתכלים עליו על כלל מעשיו, ובסך הכל 
מצבו סביר. ואינו מבין שהמשפט הוא על כל פרט ופרט 
מכל מעשה שעשה: איך קיים את המצוה הזאת והזאת? 
איך התפלל כל תפילה ותפילה? איך ניצל כל רגע ורגע 
ללימוד תורה? "וְדָע ִּכי ַעל ָּכל ֵאֶּלה – על כל פרט ופרט 

בדקדוק - יְִביֲאָך ָהֱאֹלִקים ַּבִּמׁשְָּפט".  
שיְַרֶּבה  ידי  על  רק  היא  ולהשתפר,  להתעורר  והדרך 
אמרו:  יג(  א,  )אבות  חז"ל  הקדושה.  התורה  בלימוד 
יליף קטלא חייב". התורה היא המצוה הגדולה  "ודלא 
המפתח  והיא   – כולם"  כנגד  תורה  "ותלמוד   - ביותר 
לשינוי והדרך להשיג את הנעימות והאושר בחיים, כי 

התורה כוללת כל הטובות שבעולם.
חז"ל אומרים )סנהדרין צב ע"א(: "כל בית שאין דברי 
תורה נשמעים בו בלילה - אש אוכלתו". אין הכוונה רק 
לשריפה של אש, אלא לשריפה גדולה יותר! אם אדם 
מגיע הביתה, ויש לו מחלוקות עם אשתו, מריבות, מתח 
הוא  בבית! אבל אם בהגיעו הביתה  יש אש   – ועצבים 
פותח גמרא ומתחיל ללמוד – אי אפשר לתאר עד כמה 
זה מוסיף לשלום הבית ולאווירה הרגועה שתשרור בו.  
וכמו כן מצינו בתיקוני הזוהר הקדוש )תקונא תמניא 
וארבעין פה ע"א( שדרש את הפסוק )שמות לה, ג( "ֹלא 
תְַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל מֹׁשְבֹתֵיֶכם ְּביֹום ַהּׁשַָּבת" על אש הכעס 

והמחלוקת, שאותה יש להקפיד שלא להבעיר בשבת. 
כל בית שאין קול התורה נשמע בו – אש אוכלתו. וכל 
בית שקול התורה נשמע בו – שלווה בו. ולא מבעי אם 
אדם פותח ספר וקורא בו לפני אשתו, אלא אפילו אם 
הוא יושב ולומד לבד – הנעימות והאושר יתפשטו בבית. 
יום המשפט:  זוהי ההכנה הראויה ליום ראש השנה, 
להכניסה  ולהשתדל  הקדושה  התורה  בלימוד  להרבות 

לתוך הבית בכל יום!

העצה שהועילה

רבי יוסף משאש זצ"ל, שהיה אב"ד במקנס, ובעלותו 
ארצה כיהן כרבה הראשי של חיפה, סיפר על אביו, רבי 
מרגליות,  מפיק  פה  מופלג,  דרשן  שהיה  זצ"ל,  חיים 
וכשהיה דורש היו אנשים יוצאים בהתפעלות, לומדים 

את תורתו ומתייעצים עמו, וכך סיפר:
"כבוד  לו:  ואמר  מופלג  עשיר  אליו  הגיע  אחד  יום 
הרב, יש לי כסף רב אבל אין לי חיים! יש לי בבית את 
הביתה  נכנס  פעם שאני  בכל  אבל  הטוב שבעולם,  כל 
אשתי מתקוטטת אתי. אין פעם אחת שאני נכנס הביתה 

ואין לה טענות ומענות עלי. והמחלוקת הזאת גולשת 
אל הילדים, וגם להם יש מה להעיר. מה עלי לעשות כדי 

להסיר את האש הזאת מן הבית?"
נענה הרב ואמר לו: "יש לי עצה בעבורך, אבל היא 

קשה מאד. אני מסופק אם תוכל לקיימה". 
"כבוד הרב", אמר העשיר, "יעלה כמה שיעלה. אני 
מוכן להשקיע כל הון שבעולם, ובלבד שתשרור שלווה 

בביתי".
"העצה אינה קשורה לכסף, אלא לדבר אחר לחלוטין", 
הסביר לו הרב. "בכל יום – חוק ולא יעבור – אתה סוגר 
את בית המסחר שלך, ומגיע לשיעור התורה שמתקיים 
בשעה שבע בערב. גם אם תפסיד מכך הרבה כסף – לא 
מעניין אותך, ואתה מגיע לשיעור. אחרי שבועיים נשוב 

ונדבר".
חנותו,  את  סוגר  היה  וחצי  יום בשעה שש  כל  ואכן 
ויהי מה. גם אם היו קליינטים בחנות היה מבקש מהם 

לבוא למחרת או ללכת לקנות ממישהו אחר... 
אשתו:  אותו  שאלה  הביתה,  בהגיעו  יומיים,  כעבור 
אצל  תורה  בשיעור  "הייתי  השיב:  והוא  היית?"  "היכן 
יום  נשארת  איך  משהו?  היום  "אכלת  שאלה:  הרב". 
שלם בלי לאכול?" ומיהרה להכין לו ארוחת ערב... עוד 
יום עובר, ועוד יום – ואין וויכוחים, אין קטטות. פלא 

פלאים.    
כעבור שבועיים הוא שב לרב ואמר לו: "העצה עבדה 
מצוין. אבל, ילמדנו רבינו, מהיכן ידע הרב את הפטנט 

הנפלא הזה?"
נענה הרב והשיב: "הכתוב אומר )ישעיהו נד, יג(: 'וְכָל 
עסוק  שאדם  ידי  על  ָּבנָיְִך'.  ׁשְלֹום  וְַרב  ה'  ִלּמּודֵי  ָּבנַיְִך 

בלימודי ה' – הוא מרבה את השלום בביתו".        
את  מזככת  האדם,  את  מעדנת  הקדושה  התורה 
מידותיו ומגביהה אותו אל על. אחרי שיעור תורה אדם 
כל  כן.  לפני  שדיבר  כפי  סגנון  באותו  מדבר  לא  כבר 

התנהגותו משתנה והופכת למעודנת יותר.   

אם תלית בי בטחונך - אגן עליך!

מלבד החובה להתחזק בלימוד התורה וקיום המצוות 
להתחזק  עלינו  למקום,  אדם  ובין  לחברו  אדם  שבין 
באמונה וביטחון ולתלות בה' מבטחנו, כפי שמורה לנו 
התורה בפסוקים שלפנינו: "ַאל ּתִיְראּו וְַאל ּתְַחְּפזּו וְַאל 
ְלִהָּלֵחם  ִעָּמֶכם  ַההֵֹלְך  ֱאֹלֵקיֶכם  ה'  ִּכי  ִמְּפנֵיֶהם.  ּתַַעְרצּו 
ָלֶכם ִעם אֹיְֵביֶכם ְלהֹוׁשִיַע ֶאתְֶכם" – הקב"ה מוליך אותנו 
גם בימים הנוראים הללו, ואנו סמוכים ובטוחים שיוליך 

אותנו לחיים טובים ולשלום. 
ַאל  ָבַטְחּתִי  ְּבָך  "ֱאֹלַקי  ב(  )כה,  בתהלים  הפסוק  על 
עוצר  על  שגזר  למלך  משל  במדרש  מובא  ֵאבֹוׁשָה" 
איש  כל  על  נאסר  בערב  שבע  השעה  מן  בממלכה. 
והשוטרים  ברחוב,  איש  עבר  והנה  ברחוב.  להסתובב 
טען   – אותי"  "עזבו  ועצרוהו.  מיד  בו  הבחינו  שהוצבו 

האיש להגנתו – "הרי בן אחותו של המלך אני".
המשטרה  לניידת  הכניסוהו  כך,  השוטרים  שמעו 

והביאוהו לפני המלך, לברר את העניין. 
"שקר דובר האיש", אמר המלך, "אין הוא בן אחותי 

כלל".
והחל  המלך  מעם  הרעה  אליו  שכלתה  האיש  הבין 
להתחנן לפניו "אדוני המלך, טעיתי, אך לא הייתה לי 
וכך  קרובך  שאני  בך  תקוותי  את  לתלות  אלא  ברירה 

יצילוני".
הריני  בי,  בטחונך  את  תלית  "אם  המלך:  לו  אמר 

משחררך לחיים טובים ולשלום".
זהו שאמר דוד המלך לפני הקב"ה: רבונו של עולם, 
אנו תולים את קרבתנו בך. הן אמת שלא מגיע לנו, אך 
בך  "אלוקי  עלינו.  ורחם  חוס  ולכן  שלך,  קרובים  אנו 
בטחתי" – אנחנו בוטחים בך יתברך, ולכן "אל אבושה 
אל יעלצו אויבי לי" – תשמור ותגן עלינו ותוציא לאור 

משפטנו לחיים טובים ולשלום. 
ה"חפץ חיים" זצ"ל חיבר ספר מיוחד המיועד ליהודים 
אותם  חיזק את  ובו  ישראל',  'מחנה   – הנלחמים בצבא 
יהודים באמונה בה' יתברך. הוא כותב להם כי אפילו 
אדם שעבר עבירות, אם הוא בוטח בה' ואומר לו "אלוקי 
בך בטחתי" – אין בי מעשים אך אני בוטח בך - מובטח 

לו שלא יבוש.
זהו הביטחון שיש לנו בימים הללו. אנו עומדים לפני 
בורא עולם דלי מעש, ואומרים לו: אין בנו מעשים, אך 

אנו זורקים את עצמנו אליך – ואז נזכה. 

)מתוך הספר החדש "משכני אחריך" דברים ח"א(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

 



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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תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

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

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת בעלי מלאכה ומקצועות.

מאונך

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

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

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

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

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

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

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

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

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

זרה לט.(

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

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

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

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

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

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

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

אסם
קוד: 60200 קוסקוס

אסם
קוד: 292034

1 ק"ג

בלדי
פפסי/ג'אמפ/סבן 

אפ/מרינדה לא כולל מקס
1.5 ליטר

שני-שישי
2-6.9.19 ב'-ו' באלול

דג מנות סלומוןגלידה לה קרמריהקפה רד מאגעוגיות בדלי
סוגים שונים

1.4 ליטר
נסטלה

חמישישי בנתיב החסד זה

לק"ג

1690 790

6490 10

1390

600 גר'
אנטקוביץ

200 גר'

1590 1690

5 ב-
20

5 ב-
20

790

לק"ג חמישי-שישי
5-6.9.19 ה'-ו' באלול
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