
 גיליון מס' 1118   26/7/17 ג' באב תשע"ז  בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי 

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
י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:03
19:21
19:00

20:17
20:20
20:19

פרשת דברים

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
 זיוה ׀ לחם שום ׀ מגוון פסטות 

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

כשר למהדרין

שעות פתיחה: א' - ה' - בין השעות 12:00 ועד חצות • מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

בלבד  להמחשה  התמונות  ׀  ט.ל.ח.  ׀  עת  בכל  המבצע  תנאי  את  לשנות  רשאית  החברה 

משפחתית ראשונה ב-45 ₪ + משפחתית שנייה ב-1/2 מחיר!

03-6281181להזמנות: *5851

שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה
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תוספות 
חמות

שקשוקה

ספגטי

צ'יפס

פלאפל

בשרים על האש

+דגים
5746605(מעל יש ב"ב)שלמה המלך 12

משלוחים לכל חלקי העיר              
הכשרות המהודרת

חביתות ירק

תפריט מיוחד
לתשעת הימים

תפו"א אפויים
ועוד מבישולי הבית

חמין פרווה 
וקיגלים בליל שבת

 56 
עמודים

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

עברנו למשכננו החדש והמרווח, ר' עקיבא 86, קומה 7

גפני: "דרשתי מנתניהו לאסור 
עליית יהודים להר הבית"

/ עמ' 18
בישיבת  מראה"מ  דרש  ודרעי  ליצמן  בתמיכת  הכספים  ועדת  יו"ר 
ראשי הסיעות לעצור את התופעה  "זה עבירה ומביא לאינתיפאדה, 

צריך להיות מטומטם שלא לתמוך בזה" / עמ' 26

פרסם  
ותתפרסם
03-5796643

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

דירת נופש 
חדשה

054-8561835/6 
גדולה +מרפסת

בצפת

האם נכון היה להציב מגנומטר בהר הבית?
ח"כ עומר בר לבנגדח"כ יהודה גליק

/ עמ' 30

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 22-23

לתעד  מסוגלות  היו  החכמות  המצלמות  אם 
אירועים עתידיים ולהציג לקבינט בשבוע שעבר, 
את הסרטון השנוי במחלוקת של יו"ר זק"א – סביר 
להניח שהמגנומטרים היו מוסרים בתום הישיבה.

אבי בלום 
השר לביטחון עצמי



היהודי  הבית  של  מאיגוף  חשש  באמת  האם 
מימין, מצדיק הצתה של אינתיפאדה נוספת? האם 
של  דמם  את  'שווה'  בנט  חשבון  על  נוסף  מנדט 

שלושת הרוגי משפחת סלומון הי"ד?  / עמ' 29

אבי גרינצייג 
ביבי, איפה הביטחון?



עדי
בל

 "הממשלה משמיטה 
את הבסיס לטענת 
בעלות על 
הר הבית"

בעקבות עומסי התנועה של עבודות 
חדשה  פניה  נפתחה  הקלה,  הרכבת 

לעיר מז'בוטינסקי לרב שך 
/ עמ' 14 

כניסה חדשה נוספה לעיר 

סגן שר החינוך 
סייר במוסדות 

בעיר / עמ' 10

בהוראת מרן הגר"ח: 
תפילה בקבר השונמית

/ עמ' 12

התורה  שר  מרן 
הרב  לנאמנו  הורה 
רובנשטיין  אברהם 
אברכי  את  לקחת 
שבניהולו  הכולל 
ביום  השונמית  לקבר 
וההמונים  ה'סיום' 
זרע  "ותזמין  צעקו: 

הקדושים הובאו 
למנוחות  / עמ' 28



ח
ל.

ט. מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים
שעות פתיחה: א'-ד': 7:00-22:00, ה': 7:00-23:00, ו': 6:00-15:30

 www.edaardsons.co.il .רח‘ המכבים (מנחם בגין) 37, שוק פרדס כץ, ב“ב
שירות משלוחים  03-5790460, פקס: 03-6169933

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג 500 מ"ל

RC

גבינה צהובה עמק

קמח

טחינה עדן
בד"ץ

4 ב-10& 

ב-

 &13

 &20 &10 ב-

 &95

ב-

 &20 &50

 &10

ב-

 &50 2 ב-

טיטולים

בקרטון 
1 ליטר טרה

3 ב-

2 ב-

3 ב-
L תבניות ביצים

 &1490
ורד הגליל
מאגדת שוקולד

3 ב-

2 ב-5 ב-2 ב-

3 ב-

2 ב-

קרם 
הגנה
ד"ר פישר

גבינת סקי
750 גרם

 &20 3 ב-

במגוון טעמים

לקילו

מוצרי 
השבוע חלב טרה חיתולי האגיס בורקס תפו"א

חלב תנובה"שף הבצק"

נייר 
טואלט
48 גלילים

גבינת טרה/סקי

 &10

 &18 &20 &30

 &14

 &10

משקה 
ג'אמפ

ב-

ב-ב-

 &25 22& ב-2  ב-2 

2 ב-55& 

 &13 3 ב-

פרסיל ג'ל 

שישיה
RC

 &40  2

20& ב-  2

12& ב-  2

שמן קנולה טעמן
בד"ץ עד"ח

3

42

מארז פיצה זוגלובק
שלישיה

ארטיק קראנץ 
נסטלה

גבינה 750 גר'

ב-

12 קילו

 &79
אבקת כביסה אריאל

 &32 ב- 2  &20 ב- 3  &1590

 &8 90

 &3790 &2390

 &2990

 &2990

 &2490

 &18 90

עוף שארית
טרי

פילה סלמון 
(אילתית)

עוף מחפוד
טרי

חומוס 
אחלה/צבר
700 גר'
בקניית זוג

משקה אנרגיה 
בלו

זוגלובק 
/ תירס / 
נקניקיות

2 ק"ג

 &2990

 &1490

5 ב-10& 

קוטג' טרה

קפה נמס 
עלית

 &18 90

פתי בר גטניו
1.6 ק"ג

 &1690
ב-

מארז 
דנונה

מארז גמדים 
תות בננה

דג פילה

קילו
2 ב-

טבעי
שמיניה

אמנון (מושט)

 &50

בירה מאלט 
1.5 ליטר

דגני בוקר
שוגי/ קוקומן חום לבן

קורנפלקס 
דבש

 &790
ב-  &4 90

ב-

מארז 5 יח' 
לה פרוטה
נסטלה

בקניית זוג

2.7 ליטר

400 גר

ב-

 &1490
ב-

שמפו / מרכך הוואי
750 מל'

שוקו תנובה/
יטבתה
1 ליטר

מארז שוקו 
יטבתה
8 יחידות

 &1790

גבינה זיתים / 
בצל תנובה

מארז מילקי 
16 יחידות

תרכיז אחווה
4 ליטר

בקניית זוג

אדוארד
אלופים בחיסכון

מבצעים מיוחדים 
רק לתשעת הימים!!!

נוזל כלים 
פיירי
1.350 ליטר

ב-

ב-

ב-

2 ליטר 
במיכל

בקניית 
זוג

מארז דני
שטראוס

500 גר'

 &10 ב- 7
פסטות ויליפוד בד"ץ

 &5 90







*תוקף המבצע 9.8.17, כל משקפי השמש ומסגרות הראיה של המותגים המשתתפים במבצע 
הנחות  ללא  )מחיר מחירון תקף  550 ש”ח  על  עולה  אינו  שמחירם לצרכן במועד המימוש 
מבצעים( ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.17, ניתן לממש 
אין כפל מבצעים או  יח’ לסניף.  בכל סניפי אופטיקה הלפרין. מינימום פריטים במלאי 50 
הנחות. בכפוף לתנאים שמצויינים על גבי השובר. מחיר המזגנים מוצגים בנקודת המכירה 

עצמה *למימוש באתר dolce-gusto.co.il המשלוח חינם.

קונים מזגן במחיר מדהים

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

168-5871-02
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

217-217-0737

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
218-218-0737

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
219-7219-073

משקפי שמש
*במתנה

מכונת קפה נסקפה
דולצ׳ה גוסטו

₪449 בלבד!
ב-₪99

mini me דגם

* ניתן להמרה למסגרת ראיה

+ מארז קפסולות אייס קפוצ׳ינו*

המותגים המשתתפים במבצע:

ברשת   2017 מקולקציית 
ממגוון  הלפרין  אופטיקה 

מותגי הבית

ומקבלים

או

המבצע חל על מגוון המזגנים של 
המותגים המשתתפים במבצע:

מזגנים מהמותגים המובילים  990 ₪
במחירים מיוחדים החל מ-





יומיום טרה
יותר בריא. יותר טעים

גם בתשעת הימים, לילדים שלי

 אצלנו בבית נהנים
   ללא חומרים משמרים!   ואמא מרוצה כי הם ממוצרי טרה הטעימים



רח׳ רבי עקיבא 76 בני ברק, טל׳ 03-6889942, פקס׳ 03-6889943

טכנו
שרוליק

בס"ד
ברזים, אינסטלציה, השקייה, כלי עבודה, חשמל, 
פירזול, ברגים, מנעולים, שכפול מפתחות, צבע,

מכשירי חשמל, עגלות משא, סולמות,
מתנות ועוד.

מבצעים
חמים!

 אפשרות להתקנת ברזים ועבודות תחזוקה ושיפוצים

הפתיחה ביום ראשון 16.7.17 כב׳ תמוזלרגל הפתיחה מבצעים מיוחדיםטכנו שרוליק הגיע לרבי עקיבא 76

שכפול מפתחות

 אפשרות למשלוח עד בית הלקוח בעלות סמלית
* ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 5 תשלומים ללא ריבית * כל המחירים כוללים מע׳׳מ * התמונות להמחשה בלבד.    ט.ל.ח

* שעות פתיחה: ימי חול  20:00 - 08.00, ימי שישי וערבי חג 08:00-13:00 * המבצעים בתוקף עד ה – 31.7.17  ח׳ באב תשע׳׳ז 

אסלה לבן / פרגמון

136.00 ש’’ח

129.00 ש’’ח

ברז איכותי ברבור 
ארוך

ברז קיר פייה
יצוקה נחש קצרה

ברז איכותי פרח 
קצר מסתובב

ברז איכותי פרח 
ארוך מסתובב

185.00 ש’’ח109.00 ש’’ח109.00 ש’’ח

130.00 ש’’ח

ברז קיר קצר

95.00 ש’’ח

ברז פייה קשת 
קצרה

ברז איכותי נשלף
 450 למטבח

175.00 ש’’ח170.00 ש’’ח

ברז איכותי
לאמבטיה כולל 
צינור מתלה ומזלף

ברז נשלף 900

350.00 ש’’ח

650W ג׳קסון

270.00 ש’’ח 

800W פטישון עוצמתי
26 מ׳׳מ

630.00 ש’’ח 

משחזת 1050Wסולם אלומיניום 4 שלבים

299.00 ש’’ח 

מברגה אימפקט 
+ 2 סוללות

600W מקדחה

269.00 ש’’ח 
599.00 ש’’ח
770.00 ש’’ח 199.00 ש’’ח 

מזלף לברז נשלף

29.00 ש’’ח 25.00 ש’’ח

מזלף הדס 7 
מצבים

עם חסכם

מייתז קומפלט 
+ צינור

27.00 ש’’ח

 12v
18v

 16W קטלן עוצמתי
כולל מפסק

109.00 ש’’ח

מאוורר תלוי ׳׳16

113.00 ש’’ח

מאוורר רצפה ׳׳16 כולל טיימר ורשת רוטורית 
חסכוני, שנתיים אחריות, 3 מהירויות

בקנייה של 400 ש׳׳ח ומעלה
70 ש׳׳ח במקום 150 ש׳׳ח

מוט מקלחת 3 מצבים

59.00 ש’’ח 

מוט פינוק מפואר עם 
ראש גשם 20 ס׳׳מ

250.00 ש’’ח 

עם תושבת 
ניידת 

להתקנה
 גם על חורים 

קיימים

19.00 ש’’ח

מוצרי פקסשרשורי לאסלה ׳׳4
מחירים מיוחדים לאינסטלטורים

מושב אסלה קל
לבן / פרגמון

23.00 ש’’ח

איזולירבנד איכותי

3.00 ש’’ח

ראש מקלחת 
כלנית קבוע

ראש מקלחת
5 מצבים

17.00 ש’’ח

29.00 ש’’ח

ראש מקלחת אורן
 עגול 220 מ׳׳מ

58.00 ש’’ח 

ברז כביסה מיני

14.00 ש’’ח 

רובה איכותי

8.00 ש’’ח 

69.00 ש’’ח

מנגנון כבל אוניברסלי צידי למונובלוק
3/8 + מתאם 

29.00 ש’’ח

ונטיל לסיפון אמריקאי כרום  איטלקי

ברז ניל אורגינל

17.00 ש’’ח

סל כביסה ראטןשולחן מתקפל 1.80 מטר
60 ליטר

44.00 ש’’ח 

169.00 ש’’ח 

ברז גן כדורי 1/2

16.00 ש’’ח

נקודת מים עגולה 
גדולה

סיפון שרשורי 11/4

12.00 ש’’ח19.00 ש’’ח

וילון בד איכותי
לאמבטיה כל המידות

29.00 ש’’ח 

מטאטא + מקל

10.00 ש’’ח 



האהוביםהטעמים

שנפרוס לכם 
טורטית?

חלבי

חדש מעלית! הטעמים הכי נחטפים

עכשיו בעוגות רולדה עשירות ומפנקות במיוחד



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ג' באב תשע"ז 26/7/17 בני ברק10 121//1 תש"ע בא " 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

משרדים בירושלים:

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

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, אבי רבינא, ישראל פריי, ארי 

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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

 נתפסו עובדים זרים חשודים 
במוקד  קריאה  התקבלה  בלילה   02:00 לשעה  סמוך 
ארגון 'השומרים' אודות שני חשודים שמשוטטים בין 
דירות  לעבר  ומתצפתים  בעיר  יואל  ברחוב  הבניינים 
למקום  הגיעו  הארגון  של  צוותים  מחשידה.  בצורה 
בין  להימלט  שמנסים  גברים  בשני  והבחינו  במהירות 
תיקים.  עליהם  נושאים  כשהם  הסמוכים  הרחובות 
החלו  דן  מרחב  משטרת  של  צוותים  עם  יחד  הכוננים 
זרים  עובדים  ככה"נ   - השניים  נתפסו  במרדף שבסופו 
שברשותם  התיקים  כשבתוך  לחייהם,  ה-30  בשנות 
שאיתם  מתקדמים,  פריצה  כלי  מוסתרים  נמצאו 
בעיר.  לדירות  הפריצות  את  לבצע  תכננו  החשד  עפ"י 

החשודים נעצרו ע"י צוות סיור של משטרת מרחב דן.
כעת בודקים במשטרה, האם החשודים שנעצרו הלילה 
קשורים בצורה כזאת או אחרת לפריצות הרבות שאירעו 
בתקופה האחרונה לדירות ובתי כנסיות בעיר בני ברק. 
כנסת  בתי  מס'  נפרצו  האחרונים  בימים  כי  לציין,  יש 

בעיר כשמהמקום נגנבו כלי יודאיקה יקרי ערך.

 עצרת לזכר הגרב"צ אבא שאול זצ"ל
ראש  של  להסתלקותו  הי"ט  ההילולא  יום  לרגל 
הגאון  מרן  לציון"  ה"אור  ובעל  יוסף"  "פורת  ישיבת 
עצרת  ברק  בבני  נערכה  זצ"ל  אבא שאול  ציון  בן  רבי 
בהשתתפות  נשמתו,  ולעילוי  לזכרו  מרכזית  זיכרון 
מאות אברכים ובני ישיבות ובראשם גדולי תורה ראשי 

ישיבות ויושבי על מדין
שע"י  הגדול  המדרש  בית  בהיכל  שנערך  במעמד 
מוסדות בנין ציון בראשות תלמידו המובהק, הגאון רבי 
ברק,  בבני  אור החיים  ואב"ד שכונת  רב  סניור  בן  נתן 

נשאו דברים הגאון המקובל רבי יעקב משה הלל ראש 
ישיבת אהבת שלום, תלמידו ראש הישיבה הגאון רבי 
נתן בן סניור, והגאון רבי שלמה זילברשטיין ראש כולל 

ורב חסידי גור ב"ב.
מיד עם תום העצרת נערך מעמד קביעת המזוזה להיכל 
המוסדות  שע"י  ציון"  "בנין  ההוראה  ובית  הדין  בית 
שאול  אבא  הגרב"צ  הילולא  בעל  של  ע"ש  שהוקם 
והמו"צים  הדיינים  מגדולי  תחתיו  המכהנים  זצוק"ל 
תורה  בני  המוני  השנה  ימות  כל  במשך  לשמש  וזוכה 
ערוך. השולחן  חלקי  בכל  בשאלות  ישראל  בית   ועמך 

 מסיבת סיום בחב"ד 
שנה"ל  את  המסיימים  מנחם  בני  ילדי  מסעי  "אלה 
הרב  החינוכי,  המנהל  פתח  אלו  במילים  תשע"ז…". 
שהתקיימה  שנה"ל  סיום  מסיבת  את  בלינוב  ירחמיאל 
האחרון,  חמישי  ביום  ברק,  בבני  'משואות'  באולם 
בטקס  משפחה.  ובני  הורים  הת"ת,  תלמידי  בנוכחות 
רב רושם עלו קבוצות קבוצות של תלמידים אל הבמה 
וקיבלו תעודות על מבצעי הת"ת הרבים שהיו במהלך 

השנה.
הרב  החינוכי  למנהל  החינוכי  לצוות  הודו  ההורים 
מענדל  מנחם  הרב  הגשמי  ולמנהל  בלינוב  ירחמיאל 
השנה,  כל  במשך  האדירה  ההשקעה  על  גרינפלד, 
והביעו תקווה שהשנה הבאה תהיה מוצלחת עוד יותר. 
לעילוי-נשמת  נתרמו  לתלמידים,  שחולקו  הספרים 
ע"ה,  גינצל  קורט  בת  ואלישבע  הכהן  יוסף  בן  מיכאל 
העזרה  על  ברק  בני  לעיריית  מיוחדת  תודה  ונמסרה 
בהפקת האירוע, ולרב פרץ אברמוביץ על עזרתו הרבה 

אותה הוא מגיש לת"ת במהלך כל השנה.

מאת: עוזי ברק

בתוספת  הגדולה  ההתקדמות  למרות 
ובבינוי בתי ספר  כיתות  בני עשרות  אגפים 
בבני  חדשים  ילדים  גני  ועשרות  חדשים 
ברק, עדיין הפעילות נמשכת במלוא היקפה 
חדשים  חינוך  מבני  ולהגדלת  לפיתוח 
לנוכח הצפיפות  קיימים,  ולהרחבות מבנים 
העיר  של  שונים  באזורים  כיתות  וחוסר 
במספר  שנה,  מידי  המבורך,  הגידול  עם 
 - ירבו  כן  השונות  במסגרות  התלמידים 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  הדגיש  כך 
בסקירה ובמצגת נתונים על הפיתוח שבוצע 
ועל הצרכים המשמעותיים הנוספים בקבלת 
פנים וביום סיורים שערך ברחבי העיר הרב 
מאיר פרוש, סגן שר החינוך וצוות מקצועי 

בכיר של המשרד.
שיתוף  על  בדבריו  עמד  העיר  ראש 
עם  העירייה  של  והפורה  ההדוק  הפעולה 
משרד החינוך שהביא להתפתחות מבורכת 
היתר הציג את  ובין  בעיר,  בתחומי החינוך 
בינוי אגפים גדולים חדשים בשנה האחרונה 
ה'  בשיכון  מאיר  נוה  יעקב  בית  ספר  בבתי 
בתי"ס  הרצוג,  בקריית  ישראל  ומסורת 
יעל,  וברחוב  לנדא  הרב  ברחוב  חדשים 
צייטלין,  ברחוב  חדשים  ילדים  גני   6 בינוי 
5 גני ילדים ברחוב הרב מצליח, 3 גני ילדים 
במתחם נדבורנא, גן ילדים ברחוב אנילביץ 
ובית ספר וגן ילדים המיוחד ברחוב הקישון, 
על  עלו  ונוספות  הללו  העבודות  כשכל 
יחד עם  מיליון שקלים, אך  למעלה מ-123 
זאת, בבתי ספר שונים ישנה צפיפות וישנו 
הפגישה  ובמסגרת  באזורים,  כיתות  חוסר 
של  בכיר  וצוות  השר  סגן  עם  המקצועית 
הצרכים  והועלו  הנתונים  הוצגו  משרדו 

והדרכים לפתרונם.
לפגישה,  הגיעו  החינוך  משרד  מטעם 
בנוסף להרב מאיר פרוש, סגן השר, גם מר 
יוסף שטראוס, חשב המשרד וצוות משרדו. 
הרב  גם  בפגישה  השתתפו  העירייה  מטעם 
הרב  רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם 
אליהו דדון, סגן רה"ע וראש אגף החינוך; 
הרב  העירייה;  גזבר  אדלר,  אהרון  רו"ח 
יוסף צימט, עוזר רה"ע; הרב יהונתן ספרא, 
מנהל אגף החינוך; הרב חנוך זיידמן, מנהל 
אגף תשתיות ופיתוח וממונה בינוי מוסדות 
חינוך וציבור; הרב יהודה לוי, משנה למנהל 
אגף החינוך ומנהל חינוך מיוחד ורו"ח מלי 

גורדון, חשבת אגף החינוך.

הביע  החינוך  שר  סגן  פרוש,  מאיר  הרב 
חינוך  במוסדות  הביקור  על  שמחתו  את 
בעיר, כדי להתרשם מקרוב על הצרכים ועל 
הפתרונות המתאימים, ולצורך זה מתקיימת 
הפגישה גם בשיתוף עם מר יוסף שטראוס, 
בקריטריונים  שבקי  החינוך  משרד  חשב 

המקצועיים של המשרד ועל דרכי יישומם.
במקומות  מקרוב  המצב  הכרת  לצורך 
הסיור  התקיים  שונים,  פתרונות  המצריכים 
ומטעם  העירייה  מטעם  המשתתפים  של 
משרד החינוך בבתי הספר בית יעקב כהנמן, 
יעקב מרכז, בית הספר החסידי לבנות  בית 
בנדיקט  מתחם  פיקנטי,  במתחם  באידיש 
לגני ילדים ותלמוד תורה של חסידי קרלין. 
במבני חינוך אלו, בעקבות הגידול המבורך 
נכחו המסיירים לדעת את הצורך בפתרונות 
המשתתפים  נכחו  וכך  ומקיפים,  מהירים 
בצפיפות  קרלין  תורה  בתלמוד  מקרוב 
גדולה בכיתות, אך כשנשאלו הלמידים על 
המצב בכיתות, תשובתם הייתה ש"לא חסר 

להם כלום".
המשתתפים  עלו  הביקור,  סיום  לקראת 
אחד   ,35 ב.ס.ר.  במבנה  ה-35  לקומה 
ממגדלי המשרדים הגדולים שבצפון העיר, 
המגדיל באורח ניכר את ההכנסות העירוניות 
בארנונה, אך בד בבד, צפו ממרומי המגדל 
בצפיפות הקיימת באזורים שונים של העיר 

והשפעתה על המצב במוסדות החינוך.
והסיורים,  הביקורים  יום  של  בסיומו 
כי  החינוך,  שר  סגן  פרוש,  מאיר  הרב  ציין 
המשרד  חשב  עם  הסיור  ממסקנות  אחת 
היא שכאשר מגבשים קריטריונים לתקציבי 
לשטח  לרדת  לכן  קודם  צורך  יש  חינוך, 
כמו  אין  כי  מקרוב,  ולבדיקתו  לבחינתו 
נכון  כי  הוסיף,  פרוש  הרב  עיניים.  מראה 

שבני ברק קיבלה לאחרונה ממשרד החינוך 
בעייתיות  ישנה  אך  חדשות,  כיתות  עשרות 
במשרד  שנקבעו  שהקריטריונים  בכך 
כך  על  מדברים  החומש  לתכנית  האוצר 
שהם יתאימו גם לטובתם ולרווחתם לילדים 
במבנים חדשים, אך כאשר בבני ברק, ישנו 
צורך  יש  חוסר של מגרשים למבנים כאלו, 
סוכם  כך,  ומשום  אחרים,  בקריטריונים 
שתיבחן התאמת הקריטריונים, ככל שניתן, 

בכל עיר.
עיריית  טענות  כי  עוד,  הדגיש  השר  סגן 
מונעים  הנוכחיים  שהקריטריונים  ברק  בני 
הגדול  והפער  החסר  השלמת  את  ממנה 
ומשרד  לחלוטין,  מוצדקות  כיתות  בבינוי 
מר  עליהן.  דעתו  את  לתת  צריך  החינוך 
את  הביע  המשרד,  חשב  שטראוס,  יוסף 
והתפעל  מהסיור  לטובה  התרשמותו 
לומדים  הצפיפות,  שלמרות  מתלמידים, 
אמורה  ברק  כבני  "עיר  ובשמחה,  ברצון 
ירדתי  וכאשר  לסקאלה,  מחוץ  להיות 
לשטח, לראות מקרוב, ראיתי שכדאי לבדוק 
חישוב  לגובה,  כבניה  יצירתיים  פתרונות 
וגמישות במקומות  שונה של מבנה הכיתה 

שיש בהם צורך לכך", ציין.
את  הביע  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
המשרד  ולחשב  החינוך  שר  לסגן  תודתו 
בעיר  חינוך  במוסדות  וסיורם  ביקורם  על 
צרכיה  ואת  המצב  את  מקרוב  וראייתם 
כך  ומשום  ברק,  בני  העיר  של  הייחודיים 
להמשיך  לעירייה  לסייע  למשרד  קרא  הוא 
שכבר  חינוך  למוסדות  המקיפה  בפעילות 
מרבית  ובעדיפות  בהקדם  ולאשר  בוצעה 
את התקציבים למוסדות הזקוקים להם תוך 
לקיחתם בחשבון של הפתרונות לכל מוסד, 

בהתאם למצבו האפשרי.

קבלת פנים בלשכת רה"ע

סגן שר החינוך סייר 
במוסדות בעיר

ראש העיר עמד בדבריו על שיתוף הפעולה ההדוק 
והפורה של העירייה עם משרד החינוך שהביא להתפתחות 
מבורכת בתחומי החינוך בעיר, אך יחד עם זאת הציג בבתי 
ספר שונים גם צפיפות וחוסר בכיתות  במקביל, הוצגו 

בפני סגן השר וצוותו הצרכים והדרכים לפתרונות

קין
יב

 ר
סי

 יו
ם:

לו
צי



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 לקראת תשעה באב
 מאוחדת מפעילה מוקד רפואה והלכה

 לשאלות ותשובות בענייני הצום
 בשיתוף מוקד ה.ר.ב.

לחברי כל קופות החולים

 מוקד רפואה והלכה
בענייני צום ט' באב

 בשיתוף מוקד ה.ר.ב. בנשיאות גדולי הדור, 
בראשות ובהכוונת הגרמ״ש קליין שליט״א 

טלפון לשאלות: 02-5020202

 מוקד טלפוני:
 יום חמישי ד' באב )27.7( יום ראשון ז' באב )30.7(
בין השעות 8:00-23:00 ובמקרים דחופים 24 שעות

בשיתוף ד״ר אמיל שני רופא משפחה מומחה במאוחדת ורופא המרחב

 לשאלות ישיבו:
 הגאון רבי יוסף הופנר שליט"א רב ביה"ח מעייני הישועה ורב מפקח במוקד ה.ר.ב.

ד"ר ליבוביץ אבשלום מומחה ברפואה פנימית, סגן מנהל מחלקה פנימית בתל השומר

קבלת קהל )בנוסף למענה הטלפוני(:

  ביום חמישי ד' באב )27.7(, בין השעות 18:00-21:00
במרפאת מרום שיר, רח' יעקב לנדא 4



בני ברק ג' באב תשע"ז 121226/7/17

הורה  התורה  שר  מרן 
אברהם  הרב  לנאמנו 
את  לקחת  רובנשטיין 
שבניהולו  הכולל  אברכי 
ביום  השונמית  לקבר 
ה'סיום' וההמונים צעקו: 
קיימא  של  זרע  "ותזמין 

לכל חשוכי בנים"

אבל בקהילת המשהדים
הגבאי המיתולוגי 
אברהם  הר"ר 
זבולוני  ישראל 
את  שניהל  ז"ל, 
בית  ואת  הכולל 
למעלה  הכנסת 
 - שנים  מיובל 

נפטר בגיל 82

מאת: עוזי ברק 

ישראל  אברהם  הר"ר  האמת:  דיין  ברוך 
הכנסת  בית  של  המיתולגי  הגבאי  זבולוני, 
נפטר   ,11 קאליש  ברחוב  משהד"  "יוצאי 

כשהוא בן 82.
בחדר  שבת  במוצאי  התמוטט  המנוח 
המדרגות של ביתו ברחוב בן זכאי 49 בבני 
מלווה  לסעודת  בדרכו  היה  כאשר  ברק, 
כנסת  בבית  שהתקיים  תורה  ושיעור  מלכה 
שבסמוך לביתו. הוא פונה מהמקום כשהוא 
'בילינסון'  החולים  בית  אל  הכרה  מחוסר 
והוא  התדרדר  מצבו  שם  תקווה,  שבפתח 
השיב את נשמתו לבוראו ביום שני בצהריים.
'יוצאי  של  הכנסת  מבית  יצאה  הלווייתו 
מיובל  למעלה  כגבאי  שימש  שם  משהד', 
הספרדי  הכנסת  בבית  מדובר  כאשר  שנים, 

הראשון שהוקם בעיר בני ברק.
רב בית הכנסת הגאון רבי שמשון מורדי 
סיפר עליו: "הוא הנהיג את הכולל למעלה 
היה  הוא  דבר שבקדושה,  ולכל  שנה  מ-20 
את  ופותח  כולם  לפני  מגיע  הוא  ראשון. 
וניהל  התפילות,  לפני  רב  זמן  הכנסת  בית 

שילם  הוא  בכולל,  רמה.  ביד  הכול  את 
תמיד בזמן, הוא היה איש של חסד ועשיה 
אז  בו  שפגעו  מתפללים  היו  לפעמים  ואם 
הוא אף פעם לא הגיב והכל קיבל בשתיקה 

ובאהבה". 
ישראל  רבי  הגאון  האר"י  הכולל  ראש 
גבאי, אלא הוא  פנחסי: "אמר עליו לא רק 
גם היה משתתף בשיעורים של בית הכנסת 
עשרות שנים והיה אוהב שלום ורודף שלום 
והוא נפטר ביום פטירת אהרון הכהן שהיה 
גם  כי  וציין  שלום,  ורודף  שלום  אוהב  גם 

לידתו הייתה באותו יום".
"הוא  סיפר:  הכנסת  בית  מגבאי  כרמלי 
השיעורי  כל  ואת  הכנסת,  הבית  את  ניהל 
תורה, וגם את כולל אברכים 'תפארת משהד' 
אסף  הוא  שנה,   40 במשך  ייסד  שאביו 
תרומות והיה משלים כספים מכספו לניהול 
במשפחות  תמך  חודש.  כל  במשך  הכולל 
והצנע  בשקט  רבים,  חסדים  ועשה  כלכלית 

לכת".
הכולל  ואברכי  הכנסת  בית  מתפללי 
בבית  האחרונה  בדרכו  למנוחות  אותו  ליוו 

העלמין פוניבז' בבני ברק.

מאת: עוזי ברק 

עפ"י הוראתו של מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי, ערכה רשת הכוללים 'נחלת משה' 
האישה  בקבר  מרגש  תפילה  מעמד  השבוע 
שבצפון,  סולם  הערבי  בכפר  השונמית 
יום  הוא  התפילה  לקיום  הנבחר  כשהיום 
הדף  לימוד  מסדר  בתרא  בבא  מסכת  סיום 
שמחת  בזכות  להיוושע  כסגולה  היומי 

התורה.
הגר"ח  מרן  קבע  התפילה  מעמד  את 
קנייבסקי בעצמו, כשהוא מורה לנאמנו מ"מ 
ומזכיר מעצג"ת הרב אברהם  ר"ע בני ברק 
רובינשטיין מייסד ורו"מ רשת 'נחלת משה', 
המסכת  מסיימי  עם  התפילה  את  לערוך 
משה  נחלת  של  הכוללים  לומדי  בעיון, 
חיפה,  ומסניף  מעפולה  דיעקב'  'מגניתא 

בראשות ראשי הכוללים.

ציבור ההמונים המצפים לישועה שהגיע 
שעה  במשך  זעקו  הארץ,  קצוות  מכל 
ארוכה את סדר התפילה הפלאי שקבע מרן 
הגר"ח: פרק קי"ט בתהילים שיש בו קע"ו 
דפי מסכת בבא בתרא,  כמו  בדיוק  פסוקים 
ובסיום נערך סדר קבלת עול מלכות שמים 

בהתלהבות.
נאמר  התפילה,  ומעמד  הסיום  לאחר 
אדירה,  ובהתרגשות  בדמעות  שברך'  'מי 
המשתתפים  כל  שמות  של  אישית  בהזכרה 
וכן ידידי ותומכי הכוללים, ועוד אלפי שמות 
שהגיעו בבקשות להזכירם במקום המסוגל. 
ראשי  עם  בקפידה  תואם  כולו  המעמד 
הכפר בפגישה שקיים הרב רובינשטיין וצוות 
המקומית,  ההנהגה  עם  המכינה,  הועדה 
המשטרה, להסדרי ההגעה למקום והחנייה 
שלא  מנת  על  הגדול  לקהל  ההנחיות  וכן 

להפריע לשגרת החיים של התושבים

מסע ההלוויה. צילום: דוד זר

בהוראת הגר"ח: 
תפילה בקבר השונמית
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איש 
חינוך

שמחים לבשר כי 

הצלחנו להשיג מלגה 

מיוחדת ע"ס 18,000 

ש"ח לנרשמים 

למסלול זה 

)בנוסף למלגות 

לימודים של קמח, 

טלדור וכו'(.

בוא לעשות את זה כמו שצריך ולקבל את הכלים 
הכי מקצועיים עם תואר אקדמי .B.A בחינוך וחברה 

של הקמפוס החרדי אונו,
שיפתח בפניך עולם חדש של אפשרויות תעסוקה:

 עבודה עם נוער בסיכון
 הנחיית הורים, הנחיית קבוצות

 עבודה עם ילדים בעלי לקויות שונות וטיפול בנושרים ממערכת החינוך
 ריכוז קהילתי ותפקידי הדרכה שונים

 ניהול מוסדות תרבות וחינוך וניהול פרוייקטים חינוכיים וחברתיים

אם אתה בעל גישה טיפולית, רגישות לנפש האדם 
ומעוניין לעסוק בתחומים של עזרה וסיוע אמיתי לזולת, 

המכינות לגברים מתחילות!

לפרטים והרשמה: 072-259-2845



בית מרקחת של מאוחדת 
קרית הרצוג, רח׳ הרב נורוק 20

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

אצלם
מתפשרים על 

שעות הפעילות...

 בשעה טובה, פתחנו! 
בית מרקחת חדש בקרית הרצוג
 מאוחדת שמחה לבשר על פתיחת
 בית מרקחת חדש ברח׳ הרב נורוק

בשעות פעילות נוחות:

א׳, ג׳: 8:00-13:00 | 16:00-19:00 
 ב׳, ד׳, ה׳: 8:00-13:30

יום ו׳: 8:00-12:00

 אצלנו מתאימים
 לך שעות
פעילות נוחות!



בני ברק ג' באב תשע"ז 121426/7/17

מאת: יאיר קורן 

פשר  חסרת  בהתעללות  מדובר  האם 
בתושבי העיר או סתם בשוטרים שמצאו קרבן 
קנס  בשבת  ספג  ברק,  בני  תושב  א.ח.  קל? 
כמה  נפלו  שמידו  לאחר  הסביבה,  לכלוך  על 

קליפות גרעינים.
ל'קו  מספר  שא.  כפי  המלא,  הסיפור  והנה 
עיתונות': "יצאנו לאחר תפילת שחרית ב'שבת 
חזנות' עם ישראל רנד בביהכנ"ס הגדול ברמת 
גן, יחד עם עוד כמה מתפללים. בדרך ברחוב 
ניידות  שתי  ראינו  ברק,  בני  בגבול  הרא"ה 
משטרה ולפניהם היו אופניים מוטלות. חשבנו 
רוכב  לראות,  כשהתקרבנו  משהו,  שקרה 
האופניים סיפר שעצרו אותו מכיוון שנהג עם 
את  אהבו  לא  הנראה  ככל  אוזניות. השוטרים 
הנוכחות שלנו, משום שלפתע, אחד השוטרים 
כנראה ראה שקליפת גרעין נשמטה מידי ומיד 
הודיע לי כי אני מקבל דו"ח של 1000 שקלים 
על לכלוך הסביבה. לאחר דבריו, מיד העמיד 
מכולם,  ת.ז.  מספרי  ולקח  בשורה  כולנו  את 
מיותר  לצורך.  שלא  שבת  חילול  כדי  תוך 
קללות  או  צעקות  ויכוחים,  היו  לא  כי  לציין, 
שלא  ובוודאי  לטעון,  מנסה  שהמשטרה  כפי 

התרו בנו כפי שטענה".
בלתי  דחף  כאן  היה  כי  נראה  א.  לדברי 
מסוים,  שוטר  מצד  הדו"ח  לנתינת  מוסבר 
השאירו  אלא  מתערבים,  אינם  חבריו  כאשר 

בידיו את ההחלטה.
ממשטרת ישראל נמסר כי "השוטרים הגיעו 
הרא"ה   - ירושלים  שדרות  הרחובות  לפינת 
חשמליים  אופניים  ברוכב  והבחינו  גן  ברמת 
אותו  עיכבו  השוטרים  לאוזניו.  כשאוזניות 
התנועה  עבירת  בגין  דו"ח  לו  לתת  וביקשו 
סביבם,  התקהלו  אזרחים  בעת,  בה  שביצע. 
מתן  את  לבטל  לשוטרים  קוראים  שהם  תוך 

וקללות  צעקות  התלוו  אלו  לקריאות  הדו"ח. 
פסולת  השליך  מהם  אחד  השוטרים.  כנגד 
ידי  על  שהוזהר  אף  ועל  הרצפה  על  גרעינים 
השוטרים, המשיך בשלו וצחק לעברם. או אז, 
קיבל האזרח דו"ח בגין השלכת פסולת ורוכב 
האופניים החשמליים קיבל דו"ח בגין עבירת 
התנועה שביצע. מטבעם של דו"חות השלכת 
לדו"ח  ובאשר  בדואר.  להישלח  פסולת 
ומשכך  עליו  לחתום  סירב  האזרח  התנועה, 

נשלח לתחנת המשטרה".
עיתונות'  'קו  רשת  סמנכ"ל  פרידמן,  יעקב 
"להד"ם.  לדברים:  הגיב  באירוע  נוכח  שהיה 
חזרנו ביחד מבית הכנסת וראינו את השוטרים. 
השוטרים  אליהם,  שהתקרבנו  שניה  באותה 
עלינו  קפצו  לטרף,  שמחכים  היה  שנראה 
ואכן  מה.  ויהי  משהו  על  דו"ח  לתת  במטרה 
תוך דקה כשנפלו לחברי הקליפות מהיד, הם 
מקום  לכלוך  של  בטענה  דו"ח  לתת  הזדרזו 
ציבורי. תוך כדי לקיחת פרטיו של חברי, זלזלו 
'הדוסים  על  וצחקו  הדת  בקדשי  השוטרים 
שחוזרים הביתה ברגל בחום הזה'. מילה וחצי 
מילה לא נזרקה לכיוון השוטרים. תגובת דובר 
גס.  שקר  הינה  באירוע  נכח  שלא  המשטרה 
בושה למשטרה שאלו הם שוטריה ועוד יותר 
בושה לקובעי המדיניות במשטרה באם יוברר 
דתיים  מתפללים  לתפוס  הנחיה  ניתנה  שאכן 
בכניסות וביציאות מבתי הכנסת בשבתות על 
מנת לתת להם דו"חות, כפי שניתן היה להבין 

מדברי הלעג של השוטרים". 
מדוע  אגב  "מעניין  ואומר:  מוסיף  פרידמן 
הסרטון  את  שצילם  הנ"ל  האופניים  רוכב 
למרות  ביד  הדו"ח  את  קיבל  לא  המדובר 
למזלו  סרטון,  צילם  ולכן  כעס  הוא  תחנוניו. 
בגין  פיצוי  כמובן לתבוע  של חברי שמתכונן 

עגמת הנפש שנגרמה לו ע"י המשטרה".

מאת: עוזי ברק 

שינוי תנועתי שיכלול פניה חדשה לכלי רכב 
ברק,  בבני  שך  הרב  לרחוב  ז'בוטינסקי  מרח' 
במטרה  האחרון,  חמישי  מיום  לפעול  החל 
באזור  הקיים  הגדול  התנועה  עומס  על  להקל 
זה, וזאת בהתאם לדרישת ראש העיר הרב חנוך 
העבודות  את  המבצעת  נת"ע  מחב'  זייברט 
הצעות  ובמסגרת  ז'בוטינסקי,  רח'  לאורך 
המתבססות  בכביש,  התנועה  במצב  לשיפור 
תנועה,  מהנדסי  של  מקצועיות  בדיקות  על 
בתיאום עם האגף העירוני לתשתיות ולפיתוח 

שבהנהלת הרב חנוך זיידמן.
ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
רח'  שלאורך  ארוכה  תקופה  זה  כי  מסר 
נת"ע,  ז'בוטינסקי מתבצעות עבודות של חב' 
בבת  שתחל  הקלה"  "הרכבת  מתכנית  כחלק 
ים ותעבור בערים תל אביב, רמת גן, בני ברק 
ברק,  בני  ובהן  מהערים,  ובחלק  תקוה,  ופתח 

תפעל הרכבת בתחומיה באופן תת קרקעי.
ז'בוטינסקי  מרח'  החדשה  הפניה  פתיחת 
כניסה  ליצור  מיועדת  שך  הרב  רחוב  לכיוון 
נוספת לעיר מכיוון רח' ז'בוטינסקי, ובכך להקל 
על העומס התנועתי בכניסה לרחוב אהרונוביץ 

מכיוון צומת "גהה" ומרח' החלוצים.
בכביש  הטיפול  בו  לעבר,  בניגוד  כיום, 

היה  בינעירוני,  כביש  שהינו  ז'בוטינסקי,  רח' 
התחזוקה  התנועה,  נושאי  בכל  העיריות  בידי 
הרכבת  עבודות  החלו  שמאז  הרי,  והתאורה, 
והתחזוקתי  התנועתי  הטיפול  עבר  הקלה, 
משרד  להנחיות  בהתאם  הללו,  בכבישים 
להפעלת  עד  נת"ע,  חב'  לידי  התחבורה, 

הרכבת בעוד שנים אחדות.
ברק  בני  עיריית  מפעילה  זאת,  למרות 
מעלה  והיא  המצב  לבדיקת  צוותים  העירייה 
המצב,  לשיפור  נת"ע  מחב'  ודרישות  הצעות 
הפניה  בעניין  הדרישה  הייתה  היתר,  ובין 
שך,  הרב  לרחוב  ז'בוטינסקי  מרח'  החדשה 

שבימים אלו יצאה לפועל.

תושב העיר קיבל בשבת דו"ח של 1000 שקלים 
על קליפות גרעינים שנפלו מידיו 

בעקבות עומסי התנועה של עבודות הרכבת הקלה, נפתחה פניה 
חדשה לעיר מז'בוטינסקי לרב שך 

השוטרים גרמו 
לחילולי שבת

כניסה חדשה נוספה לעיר 

הפניה החדשה, צילום: עוזי ברק

רואה
חש2ון

לפרטים והרשמה: 072-259-2845
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הלימודים לקראת רשיון בראיית חשבון מעניקים פטור מ-13 בחינות 
של מועצת רואי החשבון.

התמחויות נוספות בלימודי התואר במנהל עסקים:

*המסלול קיים גם לנשים

מעוניינים לעסוק במקצוע בתחום הפיננסי?

 ראיית חשבון
 ביקורת

 יעוץ פנסיוני
 יעוץ השקעות

 חשבות שכר ועוד...

 בואו ללמוד לתואר .B.A במנהל עסקים
 עם התמחות בחשבונאות שיפתח בפניכם

עולם חדש של אפשרויות תעסוקה:

המכינות
לגברים
 מתחילות

 .B.A במנהל עסקים בהתמחות בשיווק ופרסום
 .B.A במנהל עסקים בהתמחות במשאבי אנוש

 .B.A במנהל עסקים בהתמחות במימון ושוק ההון 
 .B.A במנהל עסקים בהתמחות במערכות מידע



 אפשר
 לישון בשקט...

 חדש מטיטולים! 
הגנה כפולה מנזילות = 1 לילה שקט
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קמפיין נרחב להגברת זהירות הולכי רגל במעברי 
חציה והקפדה מרבית למתן זכות קדימה ע"י נהגים 
להולכי רגל במעברים אלו יופעל בבני ברק בתקופה 
הקרובה על ידי מחלקת התחבורה והבטיחות בדרכים 
שבאגף לתשתיות ולפיתוח של העירייה, בתיאום עם 

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 
בתחומים  שיופעל  המקיף,  ההסברה  מסע  על 
הוחלט  בעיר,  החציה  במעברי  ובעיקרו  שונים, 
והמחקר  נתונים שהופקו ע"י מרכז המידע  בעקבות 
ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, לפיהם כשליש 
מההרוגים בתאונות הדרכים בארץ הינם הולכי רגל, 
מהולכי  שכשליש  עלה  וכמו"כ  קשישים,  מרביתם 

הרגל שנפגעו בתאונות דרכים היו במעברי חציה.
חציה,  במעברי  הפגיעה  על  הנתונים  בניתוח 
התברר כי אי מתן זכות קדימה מצד הנהגים להולכי 
רגל היווה את הסיבה העיקרית לפגיעה בהולכי רגל 
ובהצעות  בדיונים  עלה  גם  הנושא  חציה.  במעברי 
העירייה,  של  והפיתוח  התשתיות  באגף  לפעילות 
בהשתתפות הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה 
וגב'  האגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב  האגף;  וראש 
ובטיחות  תחבורה  מח'  מנהלת  אורלנצ'יק,  ציפורה 

בדרכים באגף.
בין כיווני הפעילויות להפחתת היפגעות הולכי רגל 
המודעות  הגברת  על  דגשים  יושמו  חציה,  במעברי 
שהוברר  לאחר  חציה  במעברי  הנפגעים  לתופעת 
שרבים לא הפנימו עד כה את עצמת התופעה הקשה, 
מיצוב עבירת אי מתן זכות קדימה כעבריינות וכפשע 
ולא כעבירה נורמטיבית ויצירת מומנטום להתגייסות 
שכל  הבנה  מתוך  הנהיגה  בתרבות  לשינוי  תושבים 
אחריות  ולנטילת  השינוי  בהבאת  לסייע  יכול  אחד 

אישית בתחום. גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!
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זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

7 שנות אחריות מלאה ללא 
TOP תוספת תשלום בדגמי

מזגני תדיראן אלפא מגוון מזגני טורנדו
5 שנות אחריות מלאה
ללא תוספת תשלום

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

גם המחירים הכי זולים, גם ב-36 תשלומים וגם אחריות חינם על מגוון מזגנים 
מזמינים עכשיו מזגן חדש ומפסיקים לסבול מהחום!

מקרר 2 דלתות

זה הזמן למקרר חדש ומסובסד!
חברת סמסונג, בלומברג ושארפ מסבסדים לכם את המחירים ואתם מרוויחים!!!

מקררי 
שארפ
1999

החל מ-

₪

מקררי
סמסונג
4 דלתות, 3 דלתות

במחירים הכי זולים!

מקררי
בלומברג

במחירים הכי זולים!
אפשרות לרכישה כולל 

התקן משמרת השבת

אפשרות לרכישה 
כולל התקן

משמרת השבת

סה"כ: 2290 ₪
₪ 64סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר איכותי
450 ליטר

החל מ- 1990 ₪

החל מ- 990 ₪
₪28
ל-36 חודשים

₪
החל 

56מ-
ל-36 חודשים

תנור דו תאי

תנור חד תאי

מכונת כביסה
7 ק"ג

החל מ- 990 ₪
₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקפיא
6 מגירות

מקרר איכותי
260 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

מרתון מבצעים על מגוון מוצרים וגם ב-36 תשלומים!

החל 
מ-

מאת: עוזי ברק 

ילדה כבת שנה וחצי נפגעה מחתיכת ברזל שנפלה 
רפואת חירום  בניה בבני ברק. מתנדבי  עליה מאתר 
טיפול  לה  העניקו  ברק  בני  סניף  הצלה  איחוד  של 

רפואי ראשוני. 
איחוד  של  חירום  רפואת  חובש  יוזביץ,  משולם 
הצלה, סיפר: "התינוקת הייתה עם אמא שלה בכניסה 
לגן ילדים ומסיבה שאינה ברורה נפלה חתיכת ברזל 
מאתר בניה בסמוך ופגעה בראשה. אני עובד בבניין 
מול הזירה ושמעתי זעקות לעזרה, אז ניגשתי מיידית 
כדי  תוך  ראשוני  רפואי  טיפול  לה  והענקתי  למקום 
למקום  להזעיק  הצלה  איחוד  ממוקד  שביקשתי 
אמבולנס לפינוי לבית חולים. באורח נס מצבה של 
זה  אירוע  ה'  ובחסדי  בינוני  עד  קל  מוגדר  התינוקת 

לא הסתיים באסון".
"ביום חמישי  נמסר:  דן  מדוברות משטרת מרחב 
בנייה  מאתר  חפץ  נפילת  על  דיווח  התקבל  בבוקר 
חתיכת  החפץ,  ברק.  בבני  אלכסנדרוני  הרב  ברח' 
אלומיניום, נפל על ראשה של תינוקת בת שנה וחצי, 
הבנייה.  לאתר  הסמוך  לגן  אימה  ע"י  הובאה  אשר 
בביה"ח  רפואי  טיפול  לקבלת  פונתה  התינוקת 

שניידר, שם נקבע כי ישנו חשד לשבר בגולגולת".
שלושה  עיכבו  למקום  שהגיעו  משטרה  כוחות 
תושבי  ו-62   57  ,51 בני  מיעוטים  בני  חשודים 
הכפרים בידייא ונאבלס, בעלי אישורי עבודה כדין, 

שהם מנהל עבודה ושני פועלים. 
ונסיבות  חקירה  "נפתחה  כי  נמסר  מהמשטרה 

האירוע ייבדקו".

קמפיין הסברתי 
לבטיחות בדרכים

מסע הסברה יופעל במעברי החציה בעיר 
על ידי מחלקת התחבורה

בני מיעוטים פצעו 
ילדה בת שנה וחצי

חתיכת ברזל נפלה מאתר בניה על ראשה של בת שנה וחצי, שפונתה לבית החולים 
שניידר ● המשטרה עצרה את הפועלים שהשליכו את הברזל

החפץ שהופל, צילום: דוברות המשטרה



קיץ ובין 
 הזמנים

במוזיאון

 תערוכת מטבעות רומיים מתקופת
בית שני ועד תקופת המשנה

תערוכת האמן הסיני איי וייוויי 

היכל הספר

שדרת בתי הכנסת העתיקים 

פעילויות מיוחדות לכל המשפחה

דגם ירושלים מימי הבית השני  

א', ב', ה' 17:00-10:00 | ג', ד' 21:00-10:00 |  ו' 14:00-10:00

 * הכניסה חינם לילדים בחודש אוגוסט. לא לקבוצות ולא כולל פעילויות בתשלום.
  בנדיבות ידידי מוזיאון ישראל בקנדה וקרן דויד ואינז מיירס, קליוולנד, אוהיו. 

כניסה 

חינם* 

לילדים
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 "הממשלה משמיטה 
את הבסיס לטענת 
בעלות על הר הבית"

ח"כ אייכלר תוקף בחריפות את השרה שקד )מתוך כל 
הציונות הדתית, היא רוצה למנות רק דיינים רפורמים(, 
בטוח בסוגיית הכותל )מיליון מצביעי ליכוד יאלצו את 
נתניהו(, מתכוון לשתף פעולה עם לפיד וגבאי )לא שונה 
ביהדות  פיצוץ  יהיה  לא  למה  מסביר  טיבי(,  מאחמד 

התורה וחושף מה יקרה אתו בקדנציה הבאה

ארי קלמן

הציונית.  מהמדינה  היהדות  את  "נטרלתם 
הפכתם למדינה ליברלית עם ערכים אירופאים 
ולמרות הכול, אין לכם את אותה האש שיש 
רק אצל הדתיים שיש להם את המוטיב הדתי. 
אבל  בתמוז  י"ז  זה  מה  יודע  שלא  נוער  יש 
איבדה  בעצם  המדינה  רמדאן.  זה  מה  יודע 
את כל המוטיבציה כמדינה יהודית. לכן צריך 
טוטאלית,  שהיא  השבת  שמירת  בין  להפריד 
לבין הסטטוס קוו שהוא איזה אינטרס ישראלי 
אחיזה  ולהותיר  יהודי  צביון  על  לשמור 
יו"ר  פותח  ישראל",  בארץ  היהודית  למדינה 
אייכלר,  ישראל  הועדה לפניות הציבור, ח"כ 
שיפורסם  עיתונות'  'קו  עם  הריאיון  את 

במלואו בסוף השבוע במוסף 'כל ישראל'.
אייכלר מתייחס גם לסוגיית מתווה הכותל, 
בהר  הרוחות  להתלהטות  אותה  ומקשר 
הבית: "האמירה שהסכמנו למתווה זה שקר! 
הגישה  כל  הראשון.  מהרגע  לזה  התנגדתי 
הזאת היא בגלל שמפחדים מבג"ץ. נותנים את 
מהחלטות  מפחדים  ואח"כ  לבג"ץ  השלטון 
העובדה  שעצם  טוען  אני  אגב,  ממשלה. 
על  בעלותנו  בעניין  מהססת  ישראל  שמדינת 
הכותל המערבי, משמיטה את כל הבסיס שלנו 
נותנים  אנחנו  הבית.  הר  על  לבעלות  לטענה 
לגיטימציה לטענה הפלסטינית שאין ליהודים 

שום זכות בהר הבית".
כיצד היית מצפה מראש הממשלה לנהוג 

ביחס לרפורמים?
לקהילות  להודיע  צריך  הממשלה  "ראש 
בארה"ב שידעו שמדובר בקהילה של פושעים 
בדיוק  ישראל.  בארץ  אש  להצית  שרוצים 
למצרים,  המוסלמי  לעולם  פונה  שהוא  כמו 
תסייעו  אל  להם  ואומר  ולירדנים  לסעודים 
לא  אנחנו  להגיד:  צריך  גם  הוא  כך  לטרור, 
לכותל  לבוא  הזכות  את  אחד  מאף  שוללים 

המערבי. מי שרוצה שיבוא להתפלל".
בכל זאת, ראש הממשלה עדיין לא עשה 

את זה. 
יעזור  לא  זה.  את  לעשות  יאלץ  עוד  "הוא 
המסורתיים  היהודים  אחרת.  ברירה  אין  לו. 
כוללים מיליון מצביעי ליכוד שלא רוצים שום 

שינוי בכותל המערבי". 
אייכלר מתייחס גם לוועדה לבחירת דיינים, 
על  פוסקים  ולמאבקים הבלתי  הוא חבר,  בה 
שאשם  "מי  היהודי.  הבית  עם  דיינים  מינויי 

מפנה  הוא  שקד",  איילת  השרה  היא  בזה 
מאות  כבר  מינתה  "היא  מאשימה.  אצבע 
דיינים.  למנות  עניין  שום  לה  ואין  שופטים 
מתוך כל הציונות הדתית, היא רוצה למנות רק 
רפורמים. זו בושה שיש כל כך הרבה תלמידי 
בהסכמתנו  למנותם  שאפשר  ציוניים  חכמים 

ובהסכמת כולם".
בנוגע לחקירת ראש הממשלה ולזו של שר 
"להבנתי,  נחוש:  אייכלר  דרעי,  אריה  הפנים 
את  לחסל  החליטה  השלטונית  המערכת 
את  לעשות  הצליחו  והם  הדמוקרטי  השלטון 
זה. אין היום שלטון דמוקרטי. היום יש שלטון 
ופרקליטים  משטרה  מדינת  של  סובייטי 

מושחתים מכף רגל ועד ראש".
עתידי  פעולה  על שיתוף  לומר  לו  יש  ומה 
עם יאיר לפיד או אבי גבאי? "זה כמו שתשאל 
אותי אם נשתף פעולה עם הרשימה הערבית 
ראש  יהיה  טיבי  אחמד  אם  המשותפת. 
הציבור  לטובת  פעולה  נשתף  לא  הממשלה 
שלנו? אני לא רואה שום הבדל בין אחמד טיבי 
בשבילנו  גבאי.  לאבי  לפיד  ובין  לפיד  ליאיר 
הם פוליטיקאים ואם לא היה לנו כוח, כולם 
מספיק  לנו  ואין  כזבובים  אותנו  רומסים  היו 
כוח משום שיש המון שלא מצביעים בבחירות 
ואח"כ הם בוכים שלא מקבלים את מה שהם 

רוצים".
יהדות  בסיעת  הסכסוכים  בעקבות  האם 

התורה אנחנו לקראת פיצוץ?
לא  שהח"כים  מזל  יש  החרדי  "לציבור 
קובעים  הרבנים  רק  הזה.  הדבר  את  קובעים 
אנחנו  ולכן  פיצוץ  לשום  מקום  יתנו  לא  והם 
יכולים לריב כמו ילדים קטנים בגן, אבל בסוף 

יבוא הרב'ה ויעשה סדר בכיתה." 
נראה אותך כנציג בעלזא גם בכנסת ה21? 
הרב  שכשמרן  יודע  אתה  ")צוחק...( 
שטיינמן יצא מבית החולים, אמר לו הרופא: 
הרב  לו  אמר  בניסים.  חי  שאתה  לך  תדע 
שטיינמן בקול חלש: 'גם אתה'. זאת התשובה 
רק  הבאה.  בקדנציה  יהיה  מה  ששואל  למי 

הקב"ה יודע".
אולי הגיע הזמן למנות חברי כנסת חדשים 

וצעירים?
"תלמידי חכמים ככל שהם מזקינים, דעתם 
מתיישבת. תראה את גפני. 30 שנה הוא בכנסת 
ומה חסר לו. תראה איזה רוח נעורים יש לי. זה 

אומר רק שיש להם יותר ניסיון".

הראיון המלא יפורסם ב-
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קמפוס לוסטיגלפרטים: 03-6307109

ל' באב- טקס פתיחת שנת הלימודים

עזרה במציאת 
עבודה מתאימה

 שכר לימוד
מוזל ומלגות

הכרה בחוצים 
ופטור ממכינה

 אפשרות
למגורים ב"ב

₪

 הלימודים
מתחילים!

מסגרת ללימודי קודש והשקפה מפי טובי הרבנים 
והמחנכות בשילוב אחד מהמקצועות האקדמיים:

B.Sc  בהנדסת תוכנה
B.Sc   במדעי המחשב

 B.A  במנהל עסקים
   לבוגרות ו' סמינר אפשרות למסלול מרוכז

B.A  בחשבונאות ומערכות מידע
   מקנה פטור מ-10 בחינות מועצה

   הכנה לבחינות סופיות של מועצת רו"ח





לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00
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שלוש שנים חלפו וכאילו כלום לא השתנה. קולות הנהי 
קולות.  אותם  הם  הרחוב,  במעלה  הבאים  את  שמקדמים 
מראה ההמונים המתגודדים סביב אוהל האבלים, הוא אותו 
ושחורות,  סרוגות  כיפות  חובשי  לב.  מרטיט  נוגה,  מראה 
לצד גלויי ראש וחובשי כומתות. שיירת מנחמים של נכבדי 
גדרות אבטחה סביב עצמם, אך  המדינה, שיודעים להציב 
עיר,  אותה  היא  העיר  עמם.  בני  על  שכל  בשום  לגונן  לא 
הרחוב אותו רחוב, ואפילו הבניינים – צמודים זה לזה כמו 

אחים תאומים לצרה.
ושלווים,  מחייכים  החטופים,  הנערים  שלושת  תמונות 
נותרו תלויות על הגדר של בית משפחת יפרח ברחוב רש"י 
באלעד בשלוש השנים שחלפו. לנגד עיני השכנים שעברו 
ולאחדות  לסבל  תמידית  תזכורת  ניצבה  יום,  מדי  במקום 
ולניצחון הרוח באותה תמונה.  באותה נשימה, לכאב הלב 
בלתי  ארוכים,  ימים  באותם  יפרח  משפחת  בבית  הייתי 
שהלכה  תקווה  של  בחרדה,  מהולה  ציפייה  של  נסבלים, 

ונמוגה - וכאילו דבר לא השתנה.   
כששומעים את האם מספרת על רגעי האימה בהם מילטה 
נזכרים אינטואיטיבית  ילדיה מאחורי גבו של המחבל,  את 
וחבריו  יפרח  אייל  נשמעו  בהן  הקלטות מצמררות,  באותן 
נשמע  הארורים  המחבלים  כשקול  לעזרה,  זועקים  הי"ד, 
בזיכרונות  נמהלות  הטריות  הדמעות  בצרימה.  ברקע 
הנושנים. האמירות המחזקות שלא מספקות מזור, הן אותן 

אמירות.  
 - בעיר  לאומית  הדתית  הקהילה  בני  של  האצילות 
התמעטות  אף  על  אז,  שהייתה  כפי  כיום  הדר  מלאת 
בימים  החרדית.  העיר  בתוככי  המתגוררים  הקהילה  בני 
שכאלה, המחלוקות הפוליטיות והפנים מגזריות בין ציבור 
שקורא  האכזר  האויב  ומתבטלות.  מתגמדות  המאמינים, 
תיגר על עצם קיומנו הפיזי, כעם וכיחידים, לא מבדיל בין 
גלוי  ראש  בין  לשחורה,  סרוגה  כיפה  בין  לאדום,  ירוק  קו 

למכוסה. 
כראש  כיום  משמש  נתן,  שי  בעיר,  היהודי  הבית  יו"ר 
מטה לשכת סגן שר הביטחון, אלי בן דהן. ההשתלבות של 
בני הקהילה הדתית לאומית בעיר החרדית, הייתה אמורה 
להוות מודל לקירוב לבבות. ללא מחלוקות שהיו לכאורה 
בין  חינם  שנאת  של  מוחלט  כמעט  בהיעדר  צפויות,  כה 
הקהלים, עם נציגות חזקה שיודעת לספק מענה הולם לבני 

הקהילה.
ההצלחה.  למרות   – נכשל  הזה  בחיבור  שמשהו  אלא 
הקהילה  בני  אך  שלה,  את  עשתה  המקומית  הנציגות 
שהתקשו להתערות בעיר שהלכה והתחרדה, נטשו בהדרגה. 
טהורה,  חרדית  בסביבה  להתגורר  המתקשים  חרדים  יש 

ועבור דתיים-לאומיים, הקושי חזק כנראה, פי כמה.
משפחת סלומון, כמו משפחות נוספות של בני הקהילה 
שאפשר  הוכיחה  היווסדה,  מיום  כמעט  בעיר  שהתגוררה 
וצמודה,  טובה  ולהתגורר בשכנות  על הסטיגמות  להתגבר 
לקבל זה את זה בסבר פנים יפות ולהתנחל בלבבות גם בתוך 

הקו הירוק. 

בחמישי האחרון סיכמו ראש העירייה ישראל פרוש ושר 
 12,500 לבניית  גג  הסכם  חתימת  על  גלנט  יואב  השיכון 
שלושה  לפני  אלה  בשורות  שנחשפה  יוזמה  דיור,  יחידות 

חודשים והבשילה לכלל החלטה.
לא תהיה הנצחה יפה מכך אם האחדות שנראתה השבוע 
ברחובות העיר המתאבלת, לא תבוא לידי ביטוי רק בכבוד 
גם בכבוד ההדדי  כולם להולכים לעולמם, אלא  שחולקים 
מה  אין  אומנם  המקומיים.  התושבים  בזה,  זה  שנוהגים 
להשוות בין מצוקת הדיור החרדית למצוקה הדתית לאומית 
הזה,  התמהיל  אך  ההתיישבות,  במסגרת  למענה  שזוכה   –
משותפים,  במגורים  לאומית  דתית   – חרדית  שותפות  של 
לצרה,  אחים  אנחנו,  אחד  איש  בני  יהודים  שיישמר.  ראוי 

שיכולים וצריכים ללמוד להתגורר בשכנות טובה.  

השר לביטחון עצמי
הקבינט  משרי  יותר   – החכמות  המצלמות  אם 
החכמולוגים, היו מסוגלות לתעד אירועים עתידיים ולהציג 
הסרטון  את  שעבר,  בשבוע  הקבינט  ישיבת  למשתתפי 
השנוי במחלוקת שצילם יו"ר זק"א משי זהב – סביר להניח 

שהמגנומטרים היו מוסרים מיידית, בתום הישיבה. 
וגבולות,  קווים  חוצה  רצחני  טרור  של  ימים  חמישה 
נדרשו לחכמי הקבינט כדי לקבל את אותה החלטה, במחיר 
ההרתעה.  כוח  בהרס  והן  אדם  בחיי  הן  יקר,  יותר  הרבה 
כשמורא  ממנו  להיחלץ  וחשש  למהלך  שנגרר  נתניהו 
שבין  בלילה  הקבינט  לישיבת  הגיע  ראשו,  על  מרחף  בנט 

היהודי.  הבית  עם  לכאורה  הבנות  כשבידיו  לשלישי,  שני 
לקבינט, שהיו חשובים  החברים  עם  המוקדמים  מהמגעים 
עבורו לא פחות מאשר המגעים עם השותפים מירדן, הוא 

הבין שההחלטה על הסרת המגנומטרים תתקבל פה אחד.
מצאו  היהודי  הבית  ששרי  התברר  הישיבה  כשהגיעה 
את הדרך לעקוף גם את המגנומטר האחרון שהוצב בפתח 
לשכת ראש-הממשלה. הם העמידו פנים נדהמות כשהתברר 
את  רק  לא  כוללת  הגזרה,  כל  לרוחב  ההתקפלות  כי  להם 
הסרת שערי הבידוק, אלא גם את הסרת המצלמות. כל זה 
חכמות  מצלמות  של  עתידית  התקנה  על  הסבר  מתן  תוך 
אי שם באחרית הימין  ברחובות העיר העתיקה, שתתרחש 
)אין צורך לתקן את השגיאה(. בנט, שקד ואלקין ניצלו את 
בעד,  להצביע  נאלצו  ושריו  נתניהו  נגד.  והצביעו  הפרצה 
בצער רב. מהערב הזה יצא נתניהו חבול ומוכה. הוא גם אכל 

את המגנומטרים המקולקלים, גם גורש מהר הבית ומעמאן, 
וגם שילם את המחיר בתוך המחנה הלאומי – כשהצטייר 
כזגזגן שמתכופף תחת לחץ, מול הגיבור הלאומי בנט, שלא 

מוכן להתקפל.
מי  לכל  השבוע  הסביר  ארדן  גלעד  פנים  לביטחון  השר 
שהיה שמוכן להאזין, וכאלה בתקשורת אין רבים, כי צה"ל 
והשב"כ - שהתרברבותם ערב פרוץ סבב האלימות הנוכחי 
נחשפה כאן בשבוע שעבר -  לא התריעו ערב הצבת השערים 
שנודע  השר  שגם  אלא  הצפויות.  הקשות  ההשלכות  מפני 
סובביו  על  משרה  שהוא  המופרז  הביטחון  תחושת  בזכות 
מודה שבישיבת  עצמי,  ביטחון  אלא  הפנים  ביטחון  ולא   -
אך  נשלפו,  האזהרות  הוצגו,  הקבינט האחרונה, ההתרעות 

המסקנות המתבקשות, לא אומצו.

בית ספר לפוליטיקה

שכנים לצרה, אחים לשכונה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

עקף את המגנומטר, בנט ונתניהו. צילום: דוברות הכנסת
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אי אפשר לדבר על מרחב התמרון בין ימין לימין 
קיצוני, בתוך מליאת הקבינט, בלי להידרש תחילה 
לפסקה שאמורה להיות מובנת מאליה ובכל זאת 
מהווה טקסט חובה. המרצחים שחצו את הגדרות 
של  התחדשות  שבת  בליל  שחגגו  יהודים  ודקרו 
המחבל  גם  לתירוצים.  זקוקים  לא  נוספים,  חיים 
שדקר את מאבטח שגרירות ישראל בירדן, לא זרק 

מידיו עלה של זית כדי לאחוז בסכין. 
אין בכוחה של שום סיבה שבעולם לנקות את 
במשך  שנקרש  זה  ואת  ידיהם  שעל  הטרי  הדם 
חיים,  אנו  שבא  בשכונה  זאת,  ובכל  השנים. 
גירוי  מלספק  להימנע  הוא  הראשון  תפקידנו 
מיותר לחיות הטרף. להיזהר מלהצית את הנפץ, 
הטעון ממילא. התחושה במערכת הביטחון היא, 
וזאת  הקבינט,  בישיבות  שנעשה  מה  לא  שזה 

בלשון המעטה.  
התדרדרות,  מפני  הזהירו  והשב"כ  כשצה"ל 
הם התכוונו בדיוק לאותן תמונות מזוויעות מליל 
שבת ולאירועים שהתרחשו מעבר לגבול בראשון 
בערב. אם המילים היו הופכות למוצגים – סביר 
להניח שהתוצאות בקבינט היו שונות מלכתחילה. 
אלא שביבי, בשעת מעשה, הביט לעברו של בנט 
בעד  ומזומן להסתער  מוכן  מימין.  אותו  שסינדל 
השערים שביבי יפתח לרווחה. השיקולים שריחפו 
בחדר היו פוליטיים יותר מצבאיים. אישיים יותר 

ממדיניים.  
יותר משנתניהו סולד וחושש מבנט, הוא זועם 
על ארדן. הזגזוגים של השר לביטחון פנים הפכו 
בקדנציה הנוכחית לדרך חיים. כך הוא קיבל את 
נזוף פנים  והגיע  התפקיד, אחרי שסירב בתחילה 
למליאה ביום ההשבעה. אחר כך באה סאגת מינוי 
מקדמית  בדיקה  ללא  שמונה  הירש,  גל  המפכ"ל 
נאותה. גם המינוי הנוכחי של אלשיך, לא מצטייר 
כהצלחה גדולה. לא שכחנו כמובן את גיבור אל 
הבדואי,  במגזר  תבערה  והצית  שכמעט  חיראן, 
אחרי שקבע בנחרצות כי דורס השוטר שנהרג היה 
בין  שנמצאה  עיתון  פיסת  בשל  רק  דאעש,  איש 
בשליפה,  המגנטיים שהוצבו  ההריסות. השערים 
בשרשרת  מפוארת  חוליה  עוד  הם  לילה,  תוך 

ההחלטות של השר הפזיז והמפזז. 
כאן  נכתב  להר,  שעולים  התבערה  מציתי  על 
בשבוע שעבר – בשם הראשון לציון. יש שבועות 

שבהם גם עבור מי שמאמין בכוח הזרוע, המסקנה 
המתבקשת היא אחת ויחידה: אנחנו מאמינים בני 
מאמינים, ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו.

עד קץ הימין
בסופ"ש שלפני המראתו של שר האוצר לחו"ל 
פתרון  בסוגיית  עסוק  כחלון  משה  עצמו  מצא   –
תקופת  בכל  מאשר  יותר  לחרדים,  הדיור  מצוקת 
על  השיכון  משרד  של  הרשמי  הפרסום  כהונתו. 
 12,500 לבניית  גג  הסכם  של  הצפויה  החתימה 
של  הצנרת  דרך  עבר  אלעד,  בעיר  דיור  יחידות 
לשכת שר האוצר, שלא מותירה מרחב מחיה יתר 
על המידה, לאישים אחרים במפלגה. שר השיכון 
גלנט וראש העירייה פרוש, עמלו על היוזמה, אך 
הקרדיט, כמו במפלגתו של נתניהו, יישמר ליו"ר 
התנועה. על טעות אחת עם אבי גבאי, כחלון כבר 
בקדנציה  בו,  תלוי  שזה  ככל  יקר.  מחיר  שילם 

הנוכחית זה לא יתרחש בשנית.
פנים,  במידע  שגובו  הזרים  הפרסומים  למרות 
פיטוריו הצפויים של שר השיכון, ההיררכיה  על 
בצמרת כולנו נשמרת. גם כאן, ייתכן ואת הקרדיט 
גבאי.  אבי  העבודה  של  הטרי  ליו"ר  לזקוף  יש 
כמי  ציבורית  להצטייר  אפשרות,  אין  לכחלון 
בכיריו,  כל  עם  והסתכסך  בחירותיו  בכל  שטעה 
עד  תישמר  והמתחים,  הכעסים  למרות  ולכן, 
גלנט  יואב  כלפי  ההכלה,  מדיניות  שניתן  כמה 
שזיהה  הראשון  היה  המגנומטרים,  )שבפרשת 
והביע התנגדות מהרגע הראשון(. אחרי שהובהר 
שר  יגזור  הסרט  שאת  המעורבים  הגורמים  לכל 
על,  אל  כחלון  המריא  מלבדו,  אחר  ולא  האוצר 

לנסיעת עבודה בארצות-הברית. 
לחופשת  מצוינות  סיבות  בהחלט  יש  לכחלון 
קמפיין  עם  האחרון  בקיץ  שיצא  אחרי  מרגוע. 
בשבוע  העריך  הוא  משפחה'  נטו   – כחלון  'נטו 
העניין  את  מתמיד.  רחוקות  הבחירות  כי  שעבר, 
בחירתו  עם  איבד  הוא  הבחירות  בהקדמת  שלו 
עצמו  את  מיקם  שכחלון  למרות  גבאי.  של 
בקדנציה הנוכחית כשומר הסף, הוא לא מתכוון 
שברק  כפי  תפקידו  את  לעזוב  בנתניהו  לדחוק 
ולבני האיצו באולמרט בשעתו. גם אם המשטרה 

יידרש  היועמ"ש  אישום,  כתב  הגשת  על  תמליץ 
יוחלט  לאחריו  שרק  לשימוע,  נתניהו  את  לזמן 
יכלול  האם  וכן,  ובמידה  אישום  כתב  יוגש  האם 
בחובו האשמות חמורות בעבירת השוחד ולא רק 
בעבירת הסל של הפרת אמונים. כל זה, בתרחיש 
שנת  לשלהי  עד  להיסחב  עלול  ביותר,  המהיר 
ימיה,  2018, מה שאומר כי הממשלה תמלא את 

מעל לכל הציפיות המוקדמות של מתנגדיה.
השמורות  מסיבותיו  אחד  כל  השותפים,  יתר 
עמו וידועות לכל, לא יאיצו בנתניהו. לא ליברמן 
שיעשה הכול כדי להיאחז בלשכתו בקריה. בוודאי 
שלא דרעי, גפני וליצמן, ואפילו לא בנט – שנהנה 
מכל רגע של כהונה תחת נתניהו רדוף החקירות 
ומיקומו  בידיו  המשפטים  משרד  אשמות.  וה  

מימין לשערי הר הבית, משרת את מטרותיו.
מקנה  השבוע  שהסתיים  הלוהט  הקיץ  מושב 
קואליציוני  שקט  של  חודשים  כמה  עוד  לנתניהו 
עד למושב הבא. שותפיו האופוזיציונרים מבית, 
ובנט מראשם, מפחידים את נתניהו יותר מיריביו 
הרשמיים באופוזיציה – ומשבר הר הבית הוכיח 
הכול,  מעל  אך  העוצמה.  במלוא  השבוע  זאת 
המשפטי  היועץ  שעובר  העליהום  אותו  מרתיע 
את  שטורדות  ההפגנות  רק  לא  אלו  לממשלה. 
מנוחתו מדי מוצ"ש במוצ"שו. לחגיגת הקריאות 
לקץ כהונתו של נתניהו הצטרף השבוע גם נשיא 
העליון לשעבר מאיר שמגר, מורו ורבו של אביחי 

מנדלבליט. נתניהו קרא, ושנתו נדדה.
לאחרונה  שמדבר  מי  יש  נתניהו  של  בסביבתו 
יועץ  גם  יאלץ  הציבורי  הלחץ  איווט'.  'מודל  על 
כתב  להגיש  מנדלבליט  כמו  ידידותי  משפטי 
יחסית  רזה,  אישום  כתב  זה  יהא  אך  אישום, 
לחדשות. מבוסס על אותם מתכוני-לייט שהרכיבו 
היועמ"ש  שהגיש  האישום  כתב  חומרי  את 
אביגדור  נגד  וינשטיין,  יהודה  מכולם,  הידידותי 

ליברמן.
חוץ  כשר  מכהונתו  התפטר  בשעתו,  איווט 
כיו"ר מפלגתו. כשמדובר בראש- לכהן  והמשיך 
הדליל  האישום  כתב  כי  נתניהו  יטען  ממשלה, 
יחסית, והשלכות התפטרותו על הרכב הממשלה 
לרוץ  ולכהן,  להוסיף  לו  מאפשרים  כולה, 
כל  תום  עד  בתפקיד  ולהישאר  לזכות  לבחירות, 

הדורות. עד קץ הימין, כבר אמרנו? 
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בסופ"ש שלפני 
המראתו של שר 

האוצר לחו"ל – 
מצא עצמו כחלון 

עסוק בסוגיית 
פתרון מצוקת 

הדיור לחרדים, 
יותר מאשר בכל 
תקופת כהותנו, 

עם הפרסום 
הרשמי של 

משרד השיכון על 
החתימה הצפויה 

של הסכם גג 
לבניית 12,500 

יחידות דיור 
באלעד

כשצה"ל והשב"כ 
הזהירו מפני 

התדרדרות, הם 
התכוונו בדיוק 
לאותן תמונות 
מזוויעות מליל 

שבת ולאירועים 
שהתרחשו מעבר 

לגבול בראשון 
בערב. אם המילים 

היו הופכות 
למוצגים – סביר 

להניח שהתוצאות 
בקבינט היו שונות 

מלכתחילה

אחים, ולא רק לצרה. סוכת האבלים בבית משפחת סלומון באלעד
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ראש העיר מכחיש את 
הדיל: נשאר לקדנציה 

נוספת

טבריה

הרשקופ מודיע: "ארוץ אור יהודה
ברשימה נפרדת"

ומחזיק  עילית  ביתר  עיריית  מועצת  חבר 
חשף  הרשקופ,  יקי  בעירייה,  שפ"ע  תיק 
להקים  בכוונתו  כי  עיתונות'  'קו  בפני 
 2018 בבחירות  שתתמודד  חדשה  מפלגה 
במקביל למפלגות החרדיות. הרשקופ, חבר 
בקואליציה של ראש העיר מאיר רובינשטיין, 
מכוון בעיקר לקהל הכלל חסידי - אלו אשר 

לא קיבלו נציג בעירייה.
מפלגה  להקים  היא  שלי  "התכנית 
אני  חינוך,  ואנשי  עסקים  מאנשי  המורכבת 
המעוניינים  ברשימה  חזקים  אנשים  מחפש 
בשינוי ובעשיה ציבורית עבור כלל המגזרים 
עיתונות'.  ל'קו  הרשקופ  אומר  בעיר". 

רובינשטיין  העיר  ראש  עם  קשריו  לדבריו, 
מצוינים, והוא אף קיבל את תמיכתו למהלך.
נגדך  יצאו  שהרבנים  ברגע  יקרה  ומה 
תעשה? שאלנו.  מה  בך,  לחזור  לך,  ויאמרו 
קודם  רבנים,  נגד  אלך  לא  ושלום  חס  "אני 
כל אני הולך לאגד סביבי אנשים. אני מקווה 
מאוד שהאנשים האלו שיתאגדו סביבי יוכלו 
שלהם,  המקום  את  יתנו  שהם  כאלה  להיות 

בכדי שיקי הרשקופ ייצג אותם".
קהילת 'שלומי אמונים' בעיר ביתר עילית 
'דגל  מול  ביותר  הגדול  הנתח  את  מהווה 
מכמה  מורכבת  היא  גם  אך  וש"ס  התורה' 
בעירייה  מיוצגות  מתוכן  קהילות,  עשרות 

הרשקופ  ולדברי  הגדולות,  החסידויות  רק 
ואליהן  מקופחות  שמרגישות  קהילות  יש 
הוא מתכוון לפנות. לדבריו, היותו חב"דניק 
מייצג את  כי הוא  לא מחייב בהכרח לטעון 

חסידות חב"ד והוא אינו 'נציג מטעם'.
גם מנחם זיידה, יו"ר האופוזיציה הנוכחי 
הבאות  בבחירות  יתמודד  כי  הודיע  בביתר, 
הרשקופ,  לדברי  אך  ולמועצה.  לראשות 
הרשקופ  לממורמרים".  "מכוון  זיידה 
מבהיר: "אני לא הולך עם הממורמרים אלא 
לעשות  המעוניינים  אופטימיים  אנשים  עם 

טוב לביתר".

ראשל"צ עתירה לבג"ץ: למנות רב 
ספרדי לעיר

ראשי  ספרדי  רב  למנות  הקורא  הקמפיין 
עיתונות'  ב'קו  שנחשף  לציון  ראשון  לעיר 
עולה שלב. השבוע הגיש עו"ד אביעד הכהן 
בטענה  הדתות,  משרד  נגד  לבג"ץ  עתירה 
לבחירת  ההליך  את  בכוונה  מעכב  הוא  כי 
עיריית  נגד  גם  מכוונת  העתירה  ראשי,  רב 
פנתה מספר  כי  טוענת  למרות שזו  ראשל"צ, 
פעמים בנים האחרונות לשר הדתות בבקשה 

לקדם את ההליך.
תושב העיר יעקב עזרא עתר באמצעות עו"ד 
הכהן. בעתירה נכתב, כי, הצדדים נמנעים כבר 
7 שנים מלקיים בחירות לרבנות ובכך פוגעים 
פגיעה חמורה בתושבי ראשון לציון. בעתירה 
בן  ראשי  אשכנזי  רב  ישנו  "כרגע  כי  מודגש 
מונחים  מנגד  אך  יכולתו,  ככל  שפועל   86

הנוגעים  רבים  הלכתיים  צרכים  השולחן  על 
לסוגיות הגיור, כשרות, נישואין ועוד, ובוודאי 
הנוגעים  ומנהגים  הלכתיות  סוגיות  שישנן 
הספרדי  המסורת  שומרי  וקהל  הדתי  לקהל 

המחזיקים במנהגים ומסורות אחרות".
הרבות  הפניות  "כל  העותרים:  כתבו  עוד 
לשר הן של ראש העיר, הן של העותרים, לא 
כמסתבר,  בכלל.  ולא  לגופן  לא  כה,  עד  נענו 
השר החדש החליט לנהוג מנהג 'איפה ואיפה' 
את  ולקדם  עיר,  רב  בחירת  הליכי  בקידום 
היה  שבהן  ערים  באותן  רק  הבחירה  הליכי 
ודאות  של  גבוהה  ברמה  'להבטיח'  יכול 
עם  המזוהים  מועמדים  לתפקיד  ייבחרו  כי 
הצהרותיו  למרות  ש"ס.  מפלגת  מפלגתו, 
החל  עיר  רבני  במינוי  הצורך  בדבר  הרמות 

שר הדתות לקדם הליכי בחירה בעיקר וכמעט 
רק באותם יישובים שבהן הובטח רב מאנשי 

שלומה של ש"ס או כאלה המזוהים עמה".
על  חתמו  תושבים  מ-500  למעלה  כה  עד 
עצומה הקוראת למנות רב ראשי ספרדי לעיר. 
את  עתה  לעת  שהראו  היחידים  המועמדים 
שלמה  הרב  הם  בבחירות  להתמודד  כוונתם 
לוי ראש ישיבת ההסדר בראשל"צ והרב אריה 

כהן חבר מועצת העיר מטעם ש"ס.
"השר  בתגובה:  נמסר  הדתות  ממשרד 
לשירותי דת פועל לקידום בחירת רב עיר שני 
ובכל  נוספות  בערים  גם  כמו  לציון  בראשון 

עיר בה יש הצדקה לכך".

עתירה לבג"ץ: משרד הדתות מונע מינוי רב ספרדי לעיר  משרד הדתות 
ל'קו עיתונות': "פועלים למינוי רב ראשי לעיר"

חבר מועצת העיר יקי הרשקופ ל'קו עיתונות': "התכנית שלי היא להקים 
מפלגה המורכבת מאנשי עסקים ואנשי חינוך"  על ההבדל בינו לזיידה: 

"הוא מכוון לממורמרים"

ביתר

לית
עי

חדרה

חבר הקואליציה נגד 
ראש העיר: "התנהלות 

קלוקלת וכוחנית"

ראש עיריית אור יהודה: 
מתמודדת לקדנציה נוספת
ראש עיריית אור יהודה ליאת שוחט שנבחרה 
הקדנציה,  באמצע  שנערכו  בבחירות  לתפקידה 
דוד  הקודם  העירייה  ראש  של  התפטרותו  בשל 
לקדנציה  תתמודד  כי  השבוע  הצהירה  יוסף, 

נוספת לראשות העיר.
זכתה  ואף   ,59% של  ברוב  נתמכה  שוחט 
עוזי אהרן  בעירייה  נציג ש"ס  לתמיכת החרדים. 
שהתמודד לראשות פרש מהמרוץ ותמך בשוחט 
בהוראת מרן הגאון רבי שלום כהן נשיא מועצת 

חכמי התורה של ש"ס. 
להגיד  יכולה  "אני  כי  שוחט  אמרה  השבוע 
מיני  כל  שומעת  ואני  חיה  אני  עמי  שבתוך 
לחשושים אם אני אתמודד לכנסת או לא אתמודד. 
פה זה המקום להגיד שאני פה לעוד הרבה שנים. 
אני לא מתכוונת שאת הדם, היזע והתכניות שאני 
אמרתי  באמצע.  אעצור  יום  ביום  פה  משקיעה 
פה  אהיה  ואני  הזאת  בעיר  מאמינה  מאוד  שאני 

לראות את הפריחה של הזרעים שאני זורעת".

לוד הרב מלכה הגיש מועמדות בשתי 
ערים: "בלוד סיכויי גדולים"

לראשות  מועמדותם  את  הגישו  רבנים   16
העיר לוד. הבחירות לרבנות העיר היו אמורים 
נדחו  להיערך ביום ראשון כ"ט בתמוז – אך 
המובילים  המתמודדים  בג"ץ.  בהכרעת 
יצחק  הרב  בלוד  שרת-רמט  שכונות  רב  הם 
מאיר  הרב  יער  גני  שכונת  ורב  מוזגורשוילי, 
מועמדים  מתריסר  יותר  כאמור,  אך  ביטון, 
נוספים וככל הנראה חסרי סיכוי - הגישו אף 

הם את מועמדותם.
ולא  חריג  באורח  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
מרדכי  הרב  מועמדותו  את  הגיש  מקובל 
טוביה',  'באר  האזורית  המועצה  רב  מלכה, 
בעיר  זאת במקביל להגשת מועמדות  שעשה 

מאשר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  שמש.  בית 
הערים  בשתי  מתמודד  הוא  כי  מלכה  הרב 
במקביל: "בבית שמש אין לי סיכויים מאחר 
סיכויי  בלוד  חזקים,  מועמדים  שם  שיש 

גדולים", הוא אומר.
שתי עתירות הוגשו עד כה לבג"ץ נגד וועדת 
הבחירות ונגד השר לשירותי דת, בגין פגמים 
חברים,   23 המונה  הבחירות,  בוועדת  שנפלו 
כעת צפוי בג"ץ להתכנס מחדש ולהכריע האם 
הוא פוסל את הועדה הקיימת, ורק לאחר מכן 

ייקבע מועד חדש לבחירות.
רב  את  בוחרת  נציגים   24 המונה  ועדה 
מועצת  ידי  על  נבחרים  מהנציגים   12 העיר. 

העיר, שבחרה את נציגיה לפני כשנה, שישה 
על ידי שר הדתות וראש העיר ושישה נציגים 
 12 בעיר.  הכנסת  בתי  מתוך  נבחרים  נוספים 
הרב  חודשים.  כמה  לפני  נבחרו  אלו  נציגים 
סיעות  ורוב  העיר  ראש  ידי  על  נתמך  ביטון 

המועצה ונראה שיש לו רוב מוחלט.
מלבד השמות שהוזכרו, 14 רבנים נוספים 
שמעון  הרב  ביניהם:  מועמדותם,  את  הגישו 
כהן, הרב אליעזר קולצקי, הרב שמעוו אמיתי, 
הרב משה כהן, הרב עזריאל קוזוחובסקי, הרב 
מיכאל  הרב  רפאלי,  שלום  הרב  סגל,  אלקנה 
אטיאס, הרב חיים שמילה, הרב אליאור חדד, 

הרב חיים עמרוסי  והרב דוד בן דנון.

רב המועצה האזורית באר טוביה מעוניין להשתדרג לרבנות עיר, והוא מתמודד 
במקביל בשתי חזיתות  בשיחה עם 'קו עיתונות' הוא מסביר: "בבית שמש אין לי 

סיכויים, בלוד הסיכוי גבוה"
ראש עיריית טבריה יוסי בן דוד הבהיר השבוע 
זאת  נוספת,  לקדנציה  העיר  לראשות  יתמודד  כי 
לאחר שמועות שהסתובבו בקרב בכירים בעירייה 
מחוז  דרך  הליכוד  ברשימת  להתמודד  כוונתו  על 

גליל ועמקים לכנסת הבאה.
דיל  יש  המקומית,  בתקשורת  הדיווחים  פי  על 
ליכוד  וחבר  האופוזיציה  יו"ר  פיניאן  ציון  בין 
יתמודד  דוד  בן  ולפיו  דוד,  בן  יוסי  לבין  וותיק 
פיניאן  של  בתמיכתו  בליכוד  כנסת  חבר  לתפקיד 

שיתמודד לראשות העיר בתמיכת בן דוד.
השמועות לא החזיקו מים לאחר שבן דוד עצמו 
להתמודד  בכוונתי  "אין  הכחשות:  לסבב  יצא 
כנסת".  חבר  להיות  רוצה  לא  אני  הבאה,  לכנסת 
אמר בקול ברור והצהיר כי יתמודד לקדנציה נוספת 

למרות הקשיים הנערמים עליו מבית ומחוץ.

בקואליציה  החבר  דרי  יניב  המועצה  חבר 
וטען  ההנהלה  לחברי  פנה  גנלדמן  צביקה  של 
בהנהלת  לסדר  הצעה  להעלות  ממנו  מונעים  כי 
השלטון  לטוהר  הצעתו  הרקע:  ובמועצה.  העיר 
שתחייב דו"ח "אורות אדומים" לגבי חברי מועצה 

שעוסקים בכסף. 
העיר  הנהלת  לחברי  שכתב  חריף  במכתב 
העירייה  ראש  נגד  קשות  במילים  דרי  השתמש 
תשומת  את  להסב  מבקש  "אני  גנלדמן:  צביקה 
לבכם להתנהלות קלוקלת כוחנית ולא ראויה, אשר 

מופנית כלפיי ומנעה ממני להביע את דעתי".
דרי הוסיף: "הגשתי הצעה לסדר להנהלת העיר. 
מסיבות שאינן ענייניות נמנע ממני להעלות נושא 
לדיון  זה  את  להביא  ביקשתי  לדיון,  זה  חשוב 
במועצה, אך מנעו ממני להעלות את ההצעה לסדר 
הוראות  על  מבוססים  שאינם  סתמיים  בנימוקים 

החוק".

השופט: נפלו ליקויים 
בהתנהלותו של בכר 

חשיפת 'קו 

עיתונות'
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עימות בין ראש העיר לנציג 'דגל' 
מודיעין

מאת: אבי רבינא

רמת גן

ar0544335347@kav-itonut.co.il

שלושה מועמדים הכריזו עד כה כי יתמודדו 
לראשות העיר רמת גן. זאת, מלבד ישראל זינגר 
גן  רמת  תנועת  יו"ר  צעדיו.  על  הכריז  שטרם 
מתכוון  אילני  ליעד  העיר,  מועצת  וחבר  שלנו 
בבחירות  גן  רמת  עיריית  ראשות  על  להתמודד 
שר  של  כעוזרו  בעבר  שימש  אילני  הקרובות. 
יואב גלנט. כעת, הוא מצהיר כי יעשה  השיכון 
הכול על מנת להחליף את ראש העירייה המכהן 

ישראל זינגר.
ברוש  יתמודדו שרגא  כי  אלוני, מסתמן  לצד 
לשעבר  ברוש,  התעשיינים.  התאחדות  נשיא 
ממלא מקום ראש עיריית רמת גן אמר למקורביו 
כי הוא מקבל פניות "חוצות מפלגות" אך יעשה 
את שיקוליו בהתקרב מאוד הבחירות, אז יחליט 

אם להתמודד.
כרמל  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו  ברוש,  מלבד 
שאמה הכהן, המכהן כשגריר ישראל באונסק"ו, 
מכין את הקרקע לכניסתו לפוליטיקה המקומית, 
בהתמודדות  שנחל  התבוסה  למרות  זאת 

הקודמת.

מועמד שלישי לראשות העיר

חיפה
קליש רותם מתמודדת 

לראשות העיר

בין  המועצה  ישיבת  במהלך  פרץ  עימות 
מקום  על  היושב  בוחניק  ברוך  האופוזיציונר 
חיים  העירייה  ראש  לבין  התורה'  'דגל  של 
ביבס. במהלך דיון על הצעה לסדר אותה הגיש 
התפרץ  השמירה  אגרת  ביטול  בעניין  בוחניק 
עליו ראש העיר חיים ביבס: "אתה מנסה לנגח, 
והמדינה לא  לנו אחריות על הילדים שלנו  יש 
ספר  מקריית  האברכים  את  תביא  זאת,  תממן 

שישמרו על הילדים באירועים".
תמידי  מאבק  מנהל  האופוזיציונר  בוחניק 
מול ביבס בנושאים שונים, ולא פעם הוא נתקל 
החרדית  לעיר  הנוגעות  משמיצות  בתגובות 

הסמוכה – מודיעין עילית.
"העירייה  בתגובה:  נמסר  מודיעין  מעיריית 
החוזרים  במאמציו  חלק  לקחת  מתכוונת  אינה 
בקרב  פילוג  לזרוע  המועצה  חבר  של  ונשנים 
שאנו  בזמן  וכמה  כמה  אחת  על  העיר.  תושבי 

נמצאים בתקופת בין המצרים".

חצור

ת ים
ב השופט: נפלו ליקויים 

בהתנהלותו של בכר 

צפת

אם לא די בכך שהנציגות החרדית בעיר צפת 
'אגודת  נציג  כי  מתברר  שכעת  הרי  מפולגת, 
של  בקואליציה  בכיר  כחבר  המשמש  ישראל' 
ראש העירייה אילן שוחט, נחמן גלבך, התפקד 
לצד  צפת,  בעיר  ליכוד  חבר  והוא  לליכוד 
נוספים הנמנים על קהילת ברסלב של  עשרות 

הגאון רבי אלעזר קניג בעיר.
אך האבסורד גדול יותר, חבר המועצה נחמן 
'יהדות  מצביעי  של  בקולותיהם  שנבחר  גלבך 
פנימי  פריימריז  לערוך  השבוע  קרא  התורה' 
ב'אגודת ישראל' - בעוד הוא חבר ליכוד בסניף 

צפת, כך על פי רשימת מתפקדי הליכוד בעיר.
ב'אגודת ישראל' בצפת מגיבים לחשיפת 'קו 
עיתונות' ואומרים כי "נהירת החרדים לליכוד 
היא תופעה מסוכנת. קבלני הקולות שפוקדים 

לחרדיות,  מסוכנים  לליכוד  רבים  חרדים 
על  הנמנים  שלמים  מוסדות  לרוקן  ועלולות 

שורותיה של יהדות התורה".
גילו  לליכוד  שהתפקדו  מצפת  ה'ברסלבים' 
הטמונה  והכלכלית  הפוליטית  העוצמה  את 
במרכז הליכוד. אחד מבכירי החסידות מסביר 
ל'קו עיתונות' את תופעת ההתפקדות: "הקבלן 
שונות,  חסידויות  של  מוסדות  למנהלי  פנה 
אלו נתנו לו מאות שמות של מתפקדים. כעת, 
בקרב  קשבת  אוזן  להם  שיש  יודעים  החרדים 

הבכירים במפלגת השלטון".
יו"ר סניף 'הליכוד' בצפת הוא שוקי אוחנה, 
וכשל.  צפת  העיר  לראשות  התמודד  שבעבר 
ומנהל  צפת  בעיר  אופוזיציה  חבר  הוא  כיום, 
את הסניף המקומי. התפקדות החרדים לליכוד 

להגיע  הימים  מן  ביום  ששואף  לאוחנה  נוחה 
באמצעות  לעשות  מתכנן  הוא  זה  את  לכנסת, 

הוכחת חוזקו של הסניף המקומי בצפת.
'קו  עם  בשיחה  אומר  עצמו  גלבך  נחמן 
היום  כולל  בצפת  החרדי  "הציבור  עיתונות': 
קהילות רבות ומגוונות תחת המטריה הרחבה 
להשתתף  לכולם  פנינו  ישראל.  אגודת  של 
בפריימריז ולקבוע את מי שיובילו את הרשימה, 
להשתלב  לאפשרות  שמעבר  חושב  אני 
שמנשבת  עירונית  אמירה  כאן  יש  במועצה, 
שותפים  להיות  הקהלים  לכל  וקריאה  אחדות 
בעשיה העירונית". לטענות על חברותו בליכוד 

בחר גלבך שלא להתייחס.

נציג 'אגודה' קורא לפריימריז
נחמן גלבך מ'אגודה' קורא לערוך פריימריז בסיעה: "הציבור החרדי בצפת כולל 
היום קהילות רבות ומגוונות. פנינו לכולם להשתתף בפריימריז ולקבוע את מי 

שיובילו את הרשימה, יש כאן אמירה עירונית"

בית המשפט העליון דחה השבוע את בקשתו 
של חבר מועצת עיריית בת-ים, אלי יריב, לקיים 
דיון נוסף בפסק הדין של בית המשפט העליון, 
הבחירות  בתוצאות  להתערב  אין  כי  שקבע 
היא  נאור  השופטת  שפרסמה  בהחלטה  בעיר. 
כתבה כי אין בבקשת העותר כל טענות חדשות 

שיש בהן כדי להצדיק דיון נוסף.
אשר  האחרון,  הבחירות  בסיבוב  מדובר 
נערך בינואר 2015 בעקבות הרשעת ראש העיר 
גבר  בכר  בשחיתות.  לחיאני  שלומי  הקודם 

בהפרש זעום של 491 קולות על אלי יריב. 
בתל  המחוזי  המשפט  בית  קיבל  ב-2016 
אביב עתירה שהגיש יריב נגד ההליך, והורה על 
ביטול הבחירות בשל שוחד וליקויים מהותיים, 

לאחר דיון נוסף, בית המשפט קיבל את עמדת 
בכר וקבע כי הבחירות תקפות.

פסק  כי  יריב,  טען  נוסף  לדיון  בבקשה 
להימנע  ובניסיון  מסוכן,  מסר  מעביר  הדין 
"יד  נותן  דמוקרטיים  בהליכים  מהתערבות 
בתקופת  לעשות  למתמודדים  חופשית" 
הבחירות ככל העולה על רוחם. בכר טען כי אין 
כל הצדקה לבטל את הבחירות, שכן גם אם היו 
משתנות  היו  לא  יריב,  של  טענותיו  מתקבלות 

התוצאות.
השופט ניל הנדל מתח ביקורת על התנהלותו 
של  בהתנהלותו  ליקויים  "נפלו  בכר:  יוסי  של 
בכר, אך לא כאלו המצדיקים את הצעד הקיצוני 

של התערבות שיפוטית ברצונו של הבוחר". 

כזכור, בעתירה שהגיש יריב, באמצעות עו"ד 
בעז בן-צור, הוא טען כי בכר אינו אלא "איש-
קש" של לחיאני, שהוא ראש העיר בפועל. יריב 
תמך את טענתו במעורבות העמוקה של לחיאני 
לחיאני  הודה  שבו  במקרה  ואף  בבחירות 

בתכתובת וואטסאפ: "בכר זה אני".
יוסי בכר, ראש עיריית בת-ים, מסר בתגובה: 
סוף  שעושה  ההחלטה  על  מאוד  שמח  "אני 
לפרשה הזאת. בית המשפט הוכיח פעם נוספת 
בבתי  ולא  בקלפי  עושים  הבחירות  את  כי 
שנתנו  האמון  על  לתושבים  מודה  אני  משפט. 

ונותנים בי לאורך כל הדרך". 

למרות שדחה את הבקשה לקיים דיון נוסף בפסק הדין שמנע בחירות חוזרות 
בעיר, ביקר השופט הנדל בחריפות את התנהלותו של יוסי בכר

רותם  קליש  עינת  חיפה  העיר  מועצת  רחברת 
הודיעה כי תתמודד לראשות העיר חיפה וכי אין 
בכוונתה לפרוש מהמרוץ, למרות משפט המתנהל 
בחדרה.  מקומיים  לעניינים  המשפט  בבית  נגדה 
מואשמת  במקצועה,  בנייה  אדריכלית  רותם, 
רותם  קליש  קבלן.  שביצע  היתר  ללא  בבנייה 
נוספים על  גורמים  עומדת לדין ביחד עם שבעה 
שימשה  היא  האישום  כתב  לפי  בנייה.  עבירות 

כמתכננת של בית מגורים שנבנה בניגוד לחוק.
למרות זאת, קמפיין הבחירות של קאליש רותם 
לפני  לדבריה,  אלו.  בימים  החל  העיר  לראשות 
 4 ארך  שהובילה  הקמפיין  הקודמות  הבחירות 
חדשים בלבד והוליד סיעה שניה בגודלה במועצת 
יהב הציע לה להיות סגנית  יונה  העיר. לטענתה, 

בתשלום אך היא סירבה.
לא מן הנמנע כי החרדים בעיר יתמכו ברותם, 
במידה וסגן השר ירון מזוז יחליט שלא להתמודד. 
יהב קלושים  יונה  סיכוייו של ראש העיר המכהן 
בקרב הציבור החרדי לאור שורת תקלות ואירועים 
שליליים מתוקשרים מול הציבור החרדי במהלך 

הקדנציה.

תביעה נגד נציג ש"ס: 
פלש לשטח ציבורי

מגורים  לשטח  פלישה  על  תביעה  כתב 
יצחק  חצור  מועצת  חבר  נגד  הוגש   – ציבורי 
ידי  על  הוגש  התביעה  כתב  מש"ס.  מלכה 
מקרקעי  רשות  באמצעות  הפיתוח,  רשות 
כי  בטענה  מלכה,  נגד  צפון,  במחוז  ישראל 
פלש בעשרות מטרים לשטח ציבורי - שם בנה 

פרגולות וגידל עצי פרי.
תביעה  הגישה  ישראל  מקרקעי  רשות 
משפטית נגד מלכה, מאחר והוא לא פינה את 
הקרקע כנדרש בהתראה. על פי פסק הדין, על 
ולהשיבה  מלכה לפנות את פלישתו מהקרקע 

לידי המדינה.
את  לפנות  צפויה  ישראל  מקרקעי  רשות 
הקרקע בסיוע משטרת ישראל במידה ומלכה 
מפקחי  לו.  שהוקצב  בזמן  אותה  יפנה  לא 
את  יפנה  לא  אם  כי  למלכה  הודיעו  הרשות 
על  רטרואקטיבית  יידרש לשלם  הוא  הקרקע, 
 - הפינוי  עלויות  ואת  בקרקע,  השימוש  דמי 
ועלויות  והשוטרים  המפקחים  שכר  לרבות 

הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.
צפון   - חיפה  מרחב  מנהל  ליבנה,  ערן 
מקרקעי  ברשות  הקרקע  לשמירת  בחטיבה 

בבעלות  לקרקע  פלש  "מלכה  מסר:  ישראל 
אותה  וגידר  למגורים  המיועדת  המדינה 
לקבוע  מנסה  שהוא  תוך  הפרטי  לשימושו 
המגרש  שיווק  את  ומעכב  בשטח  עובדות 
כולו. מדובר באיש ציבור שאמור להוות מודל 
במדינה  החוק  במסגרת  להתנהלות  ודוגמה 
ולייצג את הציבור, מצער שדווקא נבחר ציבור 

פועל-כנגד הציבור אותו הוא נשלח לייצג".
יצחק מלכה מסר בתגובה: "אני אחרי הכול, 

זה הכול".

רשות מקרקעי ישראל דורשת מחבר המועצה מטעם ש"ס לפנות שטח ציבורי 
אליו פלש: "איש ציבור אמור להוות מודל"  מלכה: "אני אחרי הכול"



בני ברק ג' באב תשע"ז 122626/7/17

ארי קלמן

פנה  גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
לראש הממשלה בדרישה לאסור עליית יהודים 
להר הבית: "זה דבר שאסור על פי ההלכה. זה 

יוצר אינתיפאדה". 
במהלך יום ראשון, כשראשי הסיעות נפגשו 
ראש  שעל  בסוגיות  ודנו  הממשלה  ראש  עם 
סדר היום ובראשם הנושא הביטחוני – מדיני, 
חה"כ  התורה  דגל  יו"ר  פנה  הדברים  במהלך 
הממשלה  לראש  ובעיקר  לנוכחים  גפני  משה 
עליית  את  לאסור  מהם  ודרש  נתניהו  בנימין 

היהודים להר הבית. 
להר  העלייה  את  שיאסור  ממנו  "ביקשתי 
הבית, ליהודים וגם לחברי הכנסת והשרים, כל 
מה שהוא יכול", סיפר חה"כ גפני בשיחה עם 

'קו עיתונות'. 
ליברמן  אביגדור  השרים  נעדרו  בישיבה 
התנגדות  להביע  עשויים  שהיו  בנט,  ונפתלי 
השרים  גם  גפני  חה"כ  לדברי  אך  לדרישה, 
להיות  "צריך  בעניין  ודרעי תמכו  ליצמן  יעקב 

מטומטם שלא לתמוך בזה". 
גם  זה  הדברים.  את  שמע  הממשלה  "ראש 

מצווה  היה  שאם  להם  אמרתי  בעניין,  מחאה 
לעלות להר הבית אז עכשיו צריך לעשות שיקול 
האם המצווה הזאת שווה לפתוח אינתיפאדה, 

אבל זה עבירה".
העלייה להר הבית מביאה לאינתיפאדה?

האינתיפאדות?  היו  מתי  השאלה?  "מה 
מתי שאריק שרון עלה להר הבית, אחרי שפה 

התחילו דיונים על הבית. 
"רוב המדינות המוסלמיות לא אויבים שלנו, 
טובים.  הם  איתם  שלנו  שהיחסים  מדינות  הן 
אני שומע את ההסתה הזאת שיהודים הולכים 

לחלל את הקודש. מה זה הדבר הזה?!"
חילוקי  את  הסביר  מקלב  אורי  חה"כ  מנגד 
הדעות סביב הצבת המגנומטרים בכניסה להר 
הבית, במהלך ביקור מיוחד בבורסה אמר חה"כ 
שנמצא  מי  פוליטיים  גופים  "יש  מקלב:  אורי 
הריבונות,  את  לחזק  רוצים  שהם  בממשלה, 
מה שחשוב להם זה הריבונות והשלטון. מנגד 
הגופים הביטחוניים חשוב להם שמירת הסדר, 
רוצים שיהיה שקט ושיהיה סדר,  מכיוון שהם 

פחות חשוב להם הריבונות".

אוריאל צייטלין

פרצה  בעוצמתה  חריגה  דיפלומטית  סערה 
ותחילתה  לירדן,  ישראל  בין  השבוע  בתחילת 
באירוע טרור שהתרחש בשגרירות הישראלית, 

השוכנת בעמאן.
צעיר ירדני הגיע כשהוא חמוש במברג ודקר 
מאבטח בשגרירות, המאבטח השיב באש חיה 
והרג את הצעיר ואת בעל הדירה ששהה במקום 

גם הוא. 
מדינת ישראל ביקשה להוציא את המאבטח 
לישראל על מנת שזה יקבל טיפול רפואי, אולם 
מיוחד  בצו  ואף  בסירוב  נתקל  החוץ  משרד 
משר הפנים הירדני האוסר נחרצות על העברתו 
שהיה  החמור  המשבר  החל  א'  ביום  לישראל. 
יכול להוביל להשלכות חמורות אף יותר, מול 
מדינה סונית מתונה הנמצאת במצב שלום עם 

ישראל. 
פרטי  על  הוטל  חמור  פרסום  איסור  צו 
המקרה ביום ראשון, והוא הוסר רק במהלך יום 
שני - מה שהצביע על כך שממדי המשבר היו 

גדולים ממה שנראה מלכתחילה. 
"עם כל הכבוד לאמנות הדיפלומטיה, מדובר 
בשני אזרחים ירדנים שנורו ונהרגו", אמר גורם 
מדובר  שלא  "הדגשנו  בפרשה,  מעורב  שהיה 
במעצר או חקירה. אנחנו צריכים לתת תשובות 

למשפחות ההרוגים".
המשבר  הגיע  לחצות,  סמוך  שני,  ביום 

בירדן,  ישראל  שגרירות  כשאנשי  לסיומו, 
בראשות השגרירה עינת שלאין, שבו לישראל 
דרך מעבר אלנבי. בין אנשי הצוות היה גם איש 
האבטחה, אשר נפצע בפיגוע הדקירה בעמאן. 
בנימין  רה"מ  עם  שוחחו  הם  ארצה  שובם  עם 
חזרתם  על  אותם  בירך  והוא  בטלפון,  נתניהו 

בשלום. 
לשיתוף  הודות  התאפשר  לישראל  שובם 
פעולה הדוק, שהתקיים לאורך שני ימי המשבר 
טלפון  בשיחת  ששיאו  ירדן,  לבין  ישראל  בין 
שקיימו בשעות הערב רה"מ נתניהו ומלך ירדן 
עבדאללה  דרש  השיחה  במהלך  עבדאללה. 
מנתניהו את הסרתם של גלאי המתכות שישראל 
הציבה בהר הבית אחרי הפיגוע שהיה במקום 
לפני כשבועיים, ובתמורה הבטיח כי המאבטח 
הישראלי יורשה לצאת מעמאן בבטחה לצורך 

קבלת טיפול רפואי. 
תוצר  היא  השיחה  כי  הסבירו  המדיני  בדרג 
שתי  של  לפתרון  שהביא  נסיבתי,  מהלך  של 
כי  נמסר  הממשלה  ראש  מלשכת  הסוגיות. 
באווירה  מגעים  התנהלו  לירדן  ישראל  בין  
דרישה  הייתה  לא  וכי  פעולה,  שיתוף  של 
בהסרת  את שובו של המאבטח  לכרוך  ירדנית 
המגנומטרים. מי שעוד היה גורם בולט בסיום 
המשבר הדיפלומטי, הוא ראש השב"כ לשעבר 
לסיום  נתניהו  בשליחות  שפעל  ארגמן,  נדב 

המשבר.

מראה"מ  דרש  ודרעי  ליצמן  בתמיכת  הכספים  ועדת  יו"ר 
בישיבת ראשי הסיעות לעצור את התופעה  "זה עבירה ומביא 

לאינתיפאדה, צריך להיות מטומטם שלא לתמוך בזה"

בשגרירות  פיגוע  ניסיון  לאחר  יומיים,  שנמשכה  דרמה  בתום 
לשעבר  השב"כ  וראש  דיפלומטית  מתיחות  בעמאן,  הישראלית 
שהתערב - יכלו נציגי ישראל בממלכה הירדנית לנשום לרווחה

גפני: "דרשתי מנתניהו 
לאסור עליית יהודים 

להר הבית"

הנציגים הישראלים 
חולצו מירדן

פרסום 
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סיפורה של 
האומגה

גיא בן צבי, מנכ"ל ומייסד של אומגה 3 גליל בע"מ, מסביר את הקשר בין שמן דגים, 
אומגה 3 ומצבים נוירופסיכאטריים בכלל והפרעת קשב בפרט

הילה פלאח

טייס  היה  בעברו,  והיי-טק  טכנולוגיה  איש  צבי,  בן  גיא 
פיתוח  כסמנכ"ל  טכנולוגיה  בחברות  ועבד  האויר  בחיל 
הלייזרים  בתחום  סטרט-אפ  חברת  הקים  בהמשך  ומנכ"ל. 
שנמכרה לחברה גרמנית גדולה לפני כ-10 שנים. הוא נשוי 

ואב לחמישה, ומתגורר בשכניה שבגליל.
איך איש כמוך מגיע לדבר איתנו על תרופות?

"מתוך חמשת ילדי הבן האמצעי אובחן עם תסמונת טורט. 
נשלטות,  בלתי  זעם  בהתפרצויות  ביטוי  לידי  בא  זה  אצלו 
בהיפר אקטיביות, בטיקים ובמחשבות אובססיביות. הפתרון 
פסיכיאטרית  תרופה  היה  עבורנו  מצא  הרפואי  שהממסד 
בתרופה  משתמשים  )כיום  הלידול  בשם  פסיכוטית  אנטי 
עכבר  למעין  אותו  הפכה  התרופה  ריספרדל(.  בשם  דומה 
ובמשך  הגזרה  רוע  עם  הסכמנו  לא  כהורים  אנחנו  מפוחד. 

השנה שהוא היה על התרופה חיפשנו אלטרנטיבה".
איזה טיפולים ניסיתם? האם משהו הצליח?
החל  רבים  אלטרנטיביים  טיפולים  "ניסינו 
הומאופתיה,  בעיסוק,  ריפוי  דרך  מפסיכולוג 
פרחי באך, מגנטים ריפוי סיני ועוד. כלום לא 
תמיכה  פורום  דרך  לתזונה  שהגענו  עד  עזר 
שם  באמריקה.  באינטרנט,  טורט  למשפחות 
קיבלנו עצה ממשפחות שעברו דברים דומים".

למשל?
לי  "ראשית הזהירו אותנו מהתרופה. אמרו 
תראה  תתעניין.  תחקור,  התווית,  את  תקרא 
בתרופה  טווח  ארוך  לשימוש  שהפרוגנוזה 
 3 לי  אמרו  כן  מה  כששאלתי  טוב.  לא  הוא 
ואכן  ועמילן.  סוכר  לילד  תוריד   .1 דברים: 
שמנו לב שסוכר מגביר מאד את הטיקים ואת 
מעובד.  מזון  לו  תוריד   .2 הזעם.  התפרצויות 
בדיעבד אני יודע שהבעיה עם מזון מעובד זה 

שמנים צמחיים. 3. תן לו אומגה 3". 
ומה מההמלצות יישמתם?

"להוריד את הילד מסוכר היה בלתי אפשרי 
בהתחלה מכיוון שהוא היה מכור. לכן התחלנו 

באומגה 3. ניסינו אומגה 3 צמחית )שמן פשתן, שמן מרווה( 
כך  על  הטורט  משפחות  את  כששאלנו  תועלת.  ראינו  ולא 
יכול לעזור. כשניסינו שמן דגים  לנו שרק שמן דגים  נאמר 
אכן ראינו הטבה הדרגתית שאיפשרה לנו להוריד אותו תוך 
כ3 חודשים מהתרופה. כלומר לאחר 3 חודשים היה לנו ילד 
קפסולות  כ-10  שלוקח  לוואי  תופעות  ללא  מהתרופה,  נקי 

של שמן דגים ביום".
האם הוא הבריא?

לנו  הסתבר  לגמרי.  הבריא  לא  עדיין  הוא  זה  "בשלב 
אבל  טיקים  לו  היו  עדיין  מטורט.  להבריא  שנים  שלוקח 
מינוריים. הוא עדיין היה היפראקטיבי אבל ללא התפרצויות 
זעם. מה שכן הוא נפתח לתזונה והסכים לרדת מסוכר ומזון 
מעובד. וכך במהלך של 3-4 שנים הילד וכל הבית שינו את 
תזונתם. אפשר לומר שבגיל 13, לכבוד הבר מצווה היה לנו 
ילד בריא לגמרי - ללא טיקים ללא התפרצויות זעם וכבונוס 
הפסיק  והוא  נעלמו  בילדות  לו  שהיו  החריפות  האלרגיות 

להזדקק לסטרואידים".
ואיך היה מצבו בלימודים?

עד  ולמעשה  ללמוד  לו  גרמה  לא  "לצערי ההחלמה שלו 
אופניים,  היה  אותו  שענין  מה  כלל,  למד  לא  הוא  י'  כיתה 
סקטבורד ומשחקי כדור. בכיתה י' הוא החליט בעצמו ללא 
השלים  שנים   3 ותוך  ללמוד  יתחיל  שהוא  מההורים  לחץ 
את כל הלימודים וסיים את בית ספר בהצטיינות עם תעודת 

בגרות מעולה, תשיעיות ועשיריות".
האם פסיכיאטר שהיה שומע על הסיפור לא היה אומר 
שהיתה טעות באבחנה? הרי ידוע שמטורט לא מחלימים?

פסיכיאטרים  בפני  גם  פעם  מדי  מרצה  "אני 

ושמעתי את הטענה הזו. אז כדי להוכיח גם לעצמי הזמנתי 
את התיק של בני מקופת חולים. בתיק כתוב בפירוש אבחון 
אבחון  היה  אכן  אם  הלידול.  לתרופה  ומרשם  טורט  עם 
שגוי והילד קיבל הלידול סתם הרי שזו רשלנות פושעת כי 
מדובר בתרופה חמורה. אבל לא, לא היתה טעות באבחון, 
כל הסימפטומים וגם התגובה לתרופה היו על פי הספר או 
מכך,  יותר   .DSM שנקרא  הפסיכיאטרים  של  התנ"ך  פי  על 
ילדים עם טורט שנקטו באותו פרוטוקול  רבות של  עשרות 
חלקם  לחלוטין.  בריאים  הם  וכיום  החלימו  תזונתי  טיפול 

הגיעו לתפקידים מובחרים בצבא, כולל בני".
בוא תסביר לנו אם כך, מה זה אומגה 3? מה יש בשמן 

דגים שכל כך חשוב?
כמו  כימית.  תכונה  תכונה.  זו  חומר.  לא  זה   3 "אומגה 
שג'ינג'י זה לא חומר אלא תכונה, צבע, של שיער. שיער יכול 
יכולה  שומן  חומצת  ככה  ג'ינג'י.  או  שחור  או  חום  להיות 

להיות אומגה 3 או 6 או 9.

לנו:  חיוניות  שהן   3 אומגה  שומן  חומצות   2 רק  "יש 
אומגה ימית EPA ו- DHA. לעומתן חומצת השומן אומגה 3 
הצמחית ALA איננה חיונית ואין צורך לקבל אותה מהמזון.

"אומגה 3 ימית EPA ו- DHA ניתן לקבל מדגים או במידה 
אין  כיום  בישראל  חיים שניזונו מעשב.  גם מבעלי  מוגבלת 
מקורות של בשר ביצים וחלב שניזונו מעשב. הצורה הנוחה 
 EPA +DHA ימית   3 אומגה  לקבל  ביותר  והזולה  והזמינה 
היא בצריכת קפסולות של שמן דגים. כל קפסולה שוות ערך 

בערך לסרדין.
"אומגה 3 צמחית ALA ניתן לקבל מצמחים רבים- שקדים 
אגוזים, זרעי פשתן, זרעי המפ, זרעי צ'יאה )מרווה מרושתת(. 
אך כאמור אין לנו צורך בחומצות שומן אלו ואין להן תפקיד 

ברקמות האדם".
מה תפקידה של אומגה 3 ימית בגוף?

המיילין  העצבים.  במערכת  במיוחד  חשובה   DHA-ה"
במוח עשוי ברובו מ-DHA, הרשתית בעין מכילה כמות מאד 
גדולה של DHA. ה-DHA מצטברת בגוף במהלך של שנים.

"ה-EPA תפקידה ליצר הורמונים המווסתים את מערכות 
קרישת  )מניעת  הדם  קרישת  של  בקרה   - הגוף  של  ההגנה 
)מניעת תגובה אלרגית  יתר(, בקרה של המערכת החיסונית 
ידי  על  יום  כל  נצרכת   EPA-ה אוטואימונית(.  ותגובה 
יש תמיד לספק  זו  ולא מצטברת. מסיבה  ולכן כמעט  גופנו 
 3 סוג האומגה  יכתיב את  גם  וזה   DHA-מ  EPAיותר לגוף 

שמתאימה לנו".
למצבים  גם  לעזור  יכול  זה  לטורט,  עזר  זה  שלך  לבן 
נוספים כמו הפרעת קשב? כי הרי זאת בעיה גדולה יותר...

"אכן הפרעות קשב נפוצות בהרבה יותר מתסמונת טורט. 

נוספות  והפרעות  גם בבסיסן של הפרעת קשב  אך 
בי פולארית עומד לעיתים  ותסמונת  דיכאון, אוסידי  כמו 

קרובות מחסור באומגה 3 ולכן יש אלפי ילדים ומבוגרים עם 
הפרעות קשב שנעזרים באומגה 3".

איך יודעים כמה לקחת?
"לצורך מתן המלצות מינון, כמה לקחת, פיתחתי מחשבון 
של  האתר  דרך  באינטרנט  למחשבון  להגיע  ניתן  מינונים. 
אומגה גליל. המחשבון מבוסס על משקל גוף ומצב בריאות 
ויש בו קטגוריות רבות, כולל הפרעת קשב ADHD  בעיות 
של  קצר  תהליך  לבצע  יש  למחשבון  הגעה  לפני  זיכרון. 
הרשמה וחתימה על הסכמה לתנאי שימוש ואז ניתן לחשב 

את המינון המומלץ למצבי בריאות רבים".
ואיך יודעים איזה מוצר לקנות? יש כל כך הרבה מוצרים 

על המדף. יש אומגה צמחית ויש שמן דגים..
"כמו שהסברתי רק אומגה 3 ימית רלוונטית למניעה של 
לפי  יש לבחור מוצר  או הפרעות קשב.  תחלואה 

הקריטריונים הבאים:
 .EPA לטובת   2:1 בערך   DHA-ל  EPA יחס 
יותר EPA. מוצרים עם הרבה  חייב להיות  תמיד 
לעיתים  ועלולים  מועילים  לא  כלל  בדרך   DHA

להזיק כפי שהוכח במחקרים רבים.
רצוי שריכוז החומר הפעיל יהיה לפחות 50% 

כדי לחסוך בכמות הקפסולות.
ולשם  טרייה  תהיה  שהאומגה   - חשוב  הכי 
הן  במקרר,  אותה  לאחסן  יש  טריות  הבטחת 

בשרשרת ההפצה והם בבית הלקוח.
שיהיה  רצוי   - פעיל  חומר  של  לגרם  מחיר 
כמה שיותר נמוך כל עוד לא נפגעו הקריטריונים 

הקודמים".
אם הבנתי נכון אז יש מצב ששמן דגים אומגה 

3 יכול לעזור גם למצבים בריאותיים אחרים?
השאלה  בשאלה.  לדייק  יש  אך  כן  "בהחלט 
איננה האם אומגה 3 יכולה לעזור אלא האם מחסור 
באומגה 3 הינו גורם סיכון במחלות אחרות. ואכן- 
מחקרים רבים הראו שמחסור באומגה 3 הינו גורם 
סיכון משמעותי במחלות רבות כמו תחלואה לבבית, דלקות 
פרקים, אלרגיות שונות ואפילו סכרת. אם בבסיס של מחלה 
דגים  תיסוף של שמן  אזי   3 מסוימת עומד מחסור באומגה 

עשוי לעזור.
לא  היא  תרופה!  איננה   3 שאומגה  להדגיש  רוצה  "אני 
מרפאת מחלות כמו שאקמול מרפא כאב ראש או כימותרפיה 
חיוני  לאוכל  כמו   3 לאומגה  להתייחס  יש  סרטן.  מרפאת 
שמחסור בו עלול לגרום לבעיות כמו שמחסור בברזל גורם 

לאנמיה ומחסור במים עלול לגרום להתייבשות".
ומה לגבי כשרות?

"באתר שלנו תמצאו פסק הלכה של מרן הגאון רבי עובדיה 
יוסף ז"ל שחקר את הנושא ופסק כי מותר לצרוך שמן דגים 
בקפסולות וכי אין צורך בכשרות. הדגים עצמם מהם מיוצר 
השמן הינם סרדין אנשובי ומקרל שהינם דגים כשרים. ויש 
כמו:  בכשרות  צורך  אין  מדוע  נימוקים  של  שלמה  סידרה 
הכמות קטנה מכזית, הג'לטין )המיוצר מעצמות בקר( איבד 
את זהותו כחיה אחרי שעובד במשך שעות רבות בטמפרטורה 
מעל 150 מעלות, הוא אינו ערב לחך, כלב לא יטעם ממנו 
ועוד. מסיבות אלו יש לנו אלפי לקוחות דתיים וחרדים מכל 

העדות ומכל הקהילות בארץ".
לסיום, איך הקוראים שלנו יכולים להגיע אליך?
"הכי פשוט להתקשר 049999524 למשרדי אומגה 

גליל. במספר זה ניתן גם לבצע רכישה וגם לקבל תמיכה 
והמלצות. למי שיש גישה לרשת פשוט חפשו 'אומגה גליל' 

או רשמו www.omega3galil.com. באתר תמצאו 
חנות והמלצות שימוש".
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אוריאל צייטלין

הבית,  בהר  הקשות  המהומות  בעקבות 
שהחלו עם הפיגוע הקשה לפני שבועיים בו 
נרצחו שני שוטרים על ידי חוליית מחבלים 
וסערת המגנומטרים שבאה השבוע לסיומה, 
התרחש טבח מזעזע ביישוב חלמיש. במהלך 
משפחת  בבית  שהתקיימה  שבת  סעודת 
שבאזור  כובר  מהכפר  מחבל  קפץ  סלומון, 
הישוב  את  הסובבת  הגדר  מעל  רמאללה 

וחיפש קרבנות. 
המחבל,  דפק  חיפושים,  של  דקות  לאחר 
בית  דלת  על   ,19 בן  א-ג'ליל,  עבד  עומד 
'שלום  לקיים  שהתכוננו  סלומון,  משפחת 
זכר' בביתם לרגל הולדת נכדם, בנו התינוק 
של אחד מילדי המשפחה שלא נפצע בפיגוע, 
וכשזו נפתחה - תקף בסכין את בני המשפחה 
ורצח בדם קר את יוסף סלומון הי"ד ואת שני 
אלעד  של  אשתו  הי"ד.  ואלעד  חיה  ילדיו, 
ילדיהם בקומה העליונה,  יחד עם  התחבאה 
קולות  "שמעתי  בהמשך:  שתיארה  וכפי 
צעקות  שמעתי  קורה,  מה  והבנתי  מלמטה 
צועקת  חמותי  את  שמעתי  כאב,  וקריאות 
בשמות של יוסי, אלעד וחיה", סיפרה. "אני 
מחכה,  ופשוט  האזניים  את  לאטום  בוחרת 
להם  אמרתי  לבכות.  קצת  התחילו  הילדים 
מלמטה.  שקט  הגיע  ואז  הגה'.  תוציאו  'אל 
ירדתי במדרגות, בכניסה למטבח ראיתי את 

בעלי. הוא נשם את נשימותיו האחרונות". 
לא בעלי", המשיכה  כבר  "ידעתי שבעלי 
את  "ראיתי  האימה.  רגעי  בתיאור  סלומון 
חמי מוטל על הרצפה, לא ראיתי את הפנים 
שלו ולא התקרבתי, ראיתי את המחבל שרוע, 
האנשים  אחד  בתזוזה.  עדיין  אבל  מנוטרל, 
למעלה,  לעלות  אותי  הכריח  הגיע  שכבר 
להישאר עם הילדים, לא להיחשף למראות".
של  רצון  הרבה  בכי,  הרבה  אתמול  "היה 
הם  "ילדים  סיפרה.  אבא'",  את  רוצה  'אני 
הגדול  שלי  הבן  היום  גדולים,  סתגלנים 
כבר שואל אותי אם הכל בסדר. יהיה בסדר. 

חייבים. עברנו במשפחה הרבה דברים, ואני 
תמיד אומרת שיהיה בסדר. זה מה יש". 

חייל  ידי אחד השכנים,  על  נורה  המחבל 
בחופשה, ששמע את הצעקות, הגיע למקום 
החלון.  דרך  אקדח  עם  לבית  מחוץ  וירה 
החולים.  לבית  והועבר  נפצע  המחבל 
הנרצחים הי"ד הובאו למנוחות ביום ראשון.

הוא  הישוב  את  המחבל  צאת  לפני 
וציין  מטרותיו  את  החברתית  ברשת  פרסם 
מפורשות כי זו נקמה על הנעשה באל אקצא 
כן,  על  כמוהו.  לעשות  לנוספים  קרא  ואף 
קראו  כנסת  וחברי  ח"כים  של  רחבה  שורה 
לתת לו עונש מוות על מעשיו והוסיפו שאין 
את  להחיל  אלא  מחודשת,  בחקיקה  צורך 
שהתנגדו  מי  היו  מנגד  הישן.  הצבאי  החוק 

למהלך זה בטענה שהדבר אינו יעיל.
הטבח,  מזירת  הופצו  מזעזעות  תמונות 
יצאו  השבת  בצאת  מיד  רב.  דם  נראה  בהן 
על מנת  זק"א  ארגון  לזירת הפיגוע מתנדבי 
לנקות את הזירה ולהביא מה שניתן לקבורה 
מזעזעת  זירה  התגלתה  "לעינינו  בכבוד. 
האוכל  ערוך.  בית של שבת, שולחן  ביותר. 
על פלטת השבת, כמו גם ה'ארבעס' לכבוד 
כל  ומסביב  הנכד.  הולדת  זכר' של  ה'שלום 
כך הרבה דם של הנרצחים הקדושים", אמר 
שהגיע  זק"א,  ארגון  יו"ר  זהב,  משי  יהודה 
צוות  עם  יחד  השבת  צאת  עם  מיד  למקום 
זק"א  צוותי  פעלו  ארוכות  שעות  בנימין. 
כל  לקבורה  להביא  מנת  על  הקשה,  בזירה 
ההלכה.  שמחייבת  כפי  לקבורה  דם  טיפת 
של  קודש  בעבודת  עבדנו  שעות  "במשך 
כבוד במת באיסוף הממצאים ושלוליות הדם 

הרב שנשפך כמים", הוסיף משי זהב.
פיגוע  אירע  השבוע  שני  ביום  כך,  בתוך 
נפצע  בו  הבית,  בהר  הנעשה  רקע  על  נוסף 
מתוך "טעות בזיהוי" ערבי ישראלי, על ידי 
הפיגוע  את  שביצע  ציין  שבחקירתו  מחבל 

כתגובה ל'ביזיון אל אקצא'.

טבח בליל שבת
שלושה בני אדם - אב, בנו ובתו - נרצחו בפיגוע דקירה 
בחלמיש ואישה אחת נפצעה  המחבל נוטרל ביריות 
והובל לבית החולים  אינתיפאדת אל אקצא 2? פיגוע 

דקירה גם בפתח תקווה 

מסע ההלויה באלעד

ורוגע,  רגיעה  של  ארוכה  תקופה  אחרי 
עצמי  את  מצאתי  שוב  האחרון  בשבוע 
דקות,  כמה  מדי  לאחור  הראש  את  מסובב 
בעודי צועד בכניסה לירושלים וברחובותיה 
איזו  שאין  המודע  בתת  מוודא  המרכזיים, 
דמות חשודה מזדחלת על המדרכה ומוכנה 
מספריים  או  מברג  סכין,  עם  אותי  לתקוף 
האימה  לימי  חזרנו  אכבר'.  'אללה  וזעקות 
והפחד, שתושבי ירושלים כה הורגלו בהם.

אוהב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
כי  במה  כל  ומעל  הזדמנות  בכל  להצהיר 
ביטחון  כ"שומר  אותו  שיזכרו  הוא  חזונו 
ישראל", האיש שחפץ שהכינוי 'מר ביטחון' 
ידבק בו, נדרש כעת להסביר למאות אלפי 
אותם  זנח  ומדוע  כיצד  הבירה  עיר  תושבי 

שוב לחסדי הטרור. 
האם באמת חיכוך פוליטי וחשש מאיגוף 
הצתה  מצדיקים  מימין,  היהודי  הבית  של 
נוסף  מנדט  האם  נוספת?  אינתיפאדה  של 
על חשבון נפתלי בנט 'שווה' את דמם של 

שלושת הרוגי משפחת סלומון הי"ד?
אינני יודע האם המגנומטרים המדוברים 
שאלת  קיימת  אבל  חיוניים,  אכן  כך  כל 
היית  אכן  אם  כלומר,  נפשך':  ה'ממה 
המידע  סמך  על  הממשלה  כראש  משוכנע 
שבידיך שהמגנומטר יציל חיי אדם, עד כדי 
עבור  נוספת  באינתיפאדה  שהסתכנת  כך 
עליו  מוותר  אתה  פתאום  מדוע  הצבתו, 
בגלל לחץ בינלאומי ופוליטי ומסכן את חיי 
האזרחים? ואם מלכתחילה לא היה מדובר 
למה  ביטחוננו,  על  לשמירה  חיוני  בפריט 
- מתוך הבנה ברורה שמדובר  הצבת אותו 
אף  ערב,  ובמדינות  באסלאם  בהתגרות 
ידיעה  ומתוך  ידידותינו,  על  הנמנות  כאלה 
ירושלים  מזרח  את  להצית  עשוי  שהוא 

ולהסית מרצחים חמומי מוח לפעולה?
התעורר,  כבר  העממי'  מש'הטרור  כעת, 
לא בטוח שהסרת המכשירים תרגיע אותו, 
בני  את  שרצח  זה  כמו  מוסתים  פלסטינים 
שביצע  משנהו  או  הי"ד  סלומון  משפחת 
השבוע  תקווה  בפתח  הדקירה  פיגוע  את 
שלמדנו  וכפי  ושוב,  שוב  לצוץ  עשויים   –
הקשה  בדרך  האחרון,  בשבוע  בשרנו  על 
אינם  הביטחון  כוחות  ביותר,  והכואבת 

ערוכים באמת לעצור את המפגעים.
ההיקפי,  הנזק  על  לדבר  מבלי  זה  וכל 
השבוע  שהתחוללה  והמיני-דרמה 
בשגרירות ירדן ממחישה זאת היטב. ניסיון 
לפיגוע טרור נגד ישראלים, הפך לאירוע בו 
ונציגיה  כ'אשמה'  המוצגת  זו  היא  ישראל 
נחלצים בעור שיניהם מממלכה, שעל פניו 

להיות  ואמורה  עמנו  שלום  במצב  נמצאת 
ידידותית.

בדמיוני  חלילה  להעלות  רוצה  אינני 
ראש  של  להתנהלותו  אפשרי  הסבר 
אור  את  להסיט  חפץ  שאולי  הממשלה, 
החקירות  משורת  התקשורתיים  הזרקורים 
ומדיני,  ביטחוני  לסיקור  נגדו  המתנהלת 
שם הוא זוכה לתמיכה אוטומטית של דעת 
הקהל, שמתאחדת בעת אירועים קשים ועל 

רקע טרור. 
מכהן  ממשלה  שראש  להאמין  קשה 
האישיים  באינטרסים  יבחר  ואחראי 
באמצעותם  לנהל  כדי  שלו  והקטנוניים 
הישראלית.  הביטחון  אסטרטגיית  את 
ועדיין, הוא נדרש לספק הסברים על הזיגזג 
הפתאומי בסוגיית המגנומטר, שעלה בחיי 
אדם והחזיר את כולנו למערבולת של פחד. 
מהר  שיתעורר  הראוי  מן  כולנו,  ולטובת 
כדי  הנכונות,  ההחלטות  את  לקבל  ויתחיל 
אחד,  יום  חלילה  עצמנו  את  נמצא  שלא 
מסתובבים לאחור באיחור של דקה גורלית.

  

פרשת  ואפרופו  הדברים,  בשולי 
כל  לעין  שוב  נגלתה  בירדן,  השגרירות 
באופן רשמי  בעוד  הצנזורה.  עליבותה של 
את  לפרסם  שאסר  מלא  איפול  צו  הוטל 
פרטי הפרשה, לא היה כמעט מי שהתעניין 
ברשתות  במלואו.  אותו  השיג  ולא  במידע 
הירדניים  התקשורת  ובכלי  החברתיות 
וגם  בהרחבה,  במלואו  סוקר  האירוע 
פי  'על  בארץ צוטטו כלי התקשורת הזרים 

פרסומים' במסלול עוקף צנזורה.
רק  תרם  המסודר  המידע  חוסר 
להפצת  בידם  וסייע  שונים,  לספינולוגים 
שמועות מנופחות וחסרות בסיס, על מספר 
פלסטינים  מאות  על  הרוגים,  של  גבוה 
שתוקפים את השגרירות ועוד כהנה וכהנה 

סיפורי אלף לילה ולילה.
שאנחנו  יפנים  בצנזורה  שמישהו  כדאי 
כפר  של  טכנולוגי  בעידן  ה-21,  במאה 
גלובלי, בו סרטון שצולם על ידי אזרח ירדני 
בדקות  דרכו  את  עושה  עמאן  ברחובות 
הישראלים,  הנייעס  חובבי  לידי  ספורות 
עידן שבו אי אפשר להסתיר או לכסות על 
אירוע שהתרחש לעין כל. מן הראוי למצוא 
יותר להתמודד עם אירועים  יעילות  דרכים 
שכאלה, גם ובפרט אם יש בהם סיכון לחיי 
אדם, לאפשר פרסום חלקי או לתאם עם כלי 
ומסכני  הבעייתיים  הפרטים  את  התקשורת 

החיים באופן ספציפי.

ביבי, איפה 
הביטחון?

ראש הממשלה שמתהדר בהיותו 'מר ביטחון' 
הכזיב  הצבת המגנומטר והסרתו מעוררים 

שאלות קשות על אופן ושיקולי קבלת 
  ההחלטות, כאלה שמתורגמות לדם יהודי

וגם: על כישלון הצנזורה בעידן המודרני

אבי גרינצייג / על סדר היום
בבית משפט המחוזי                                                                                            ת.א..                    1373-06-17

מרכז                                                                                                                     קבוע לק.מ. ביום 6/12/17 שעה 9:30
                                                                                                                              בפני כבוד השופט מיכאל תמיר

התובע:   שריה יצהרי ת.ז. 028956324
                ע"י ב"כ עוה"ד איתן בן דוד

                מרח' מוטה גור 7, בניין C  פארק אולימפיה, 
                ת.ד. 3243 פתח תקווה 49517

                טל: 03-9342162/3, פקס: 03-9304387

1. יעקב ישראל אלקריף ת.ז. 038129656 הנתבעים:  
2. חנה אלקריף ת.ז. 039418256  

                   3. אלקרייף –קובי גלאס בע"מ ח.פ. 514860584
                   נתבעים מס' 1-3 מרח' בורוכוב 13 בני ברק 

                   4. פי.אל.טי שירותים פיננסיים בע"מ ח.צ. 520033804
                   מרח' שנקר 14 אזור התעשייה הרצליה  

                   5. רשם המקרקעין פתח תקווה
                   ע"י פרקליטות מחוז מרכז (אזרחי)

                   מרח' הנרייטה סולד 1 תל אביב

אל הנתבעים מס' 1-3,
דעו, כי ביום 1/6/2017 הגיש התובע כנגדכם לבית משפט נכבד זה תביעה למתן פס"ד הצהרתי, צווי עשה 

וכספי בסך 200,000 ₪.
הנך מוזמן להגיש כתב הגנה כנדרש בתוך 30 יום ממועד פרסום זה, תוך שהעתק כתב התביעה תוכל 

לקבל במזכירות בימ"ש נכבד זה או במשרד ב"כ התובע הח"מ שפרטיו לעיל.
 מודעה זו נעשית בהתאם להחלטה מיום 17/07/17, המתירה לבצע תחליף המצאת התביעה אליכם.

עו"ד איתן בן דוד
ב"כ התובע

נגד

תחליף המצאה 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

שים וגברים
המודעה מיועדת לנ

בני ברק
משרה 203

סוג 3
מנהלת חשבונות

דרושה

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 9:00-16:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

לבית הספרחוזרים
בפחות ממחיר כוס קפה
ומקבלים אייס קפה מתנה!

אסטרא

רבי עקיבא 15 ב"ב | טלפקס: 03-5798805למשרד לתלמיד ולילד

החנות פתוחה כל יום בין השעות 10:00-21:00 יום ו' עד 13:30
היריד מתקיים מכ"ב תמוז- ט' באב
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טושים מחיק

₪ 4.90

טושים רחיצים
מחברות מובילות

₪ 4.90

למגיעים דרך פרסום זה

ועוד מותגים מובילים נוספים

מוגבל ל-2
יחידות ללקוח

על כל רכישה מעל 100 ₪,  מקבלים שובר לאייס קפה/וניל במאפיית "בראבו" הסמוכה

הזול ביותר

קניה מרוכזת
ב

לסל
התחייבות 
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ורוגע,  רגיעה  של  ארוכה  תקופה  אחרי 
עצמי  את  מצאתי  שוב  האחרון  בשבוע 
דקות,  כמה  מדי  לאחור  הראש  את  מסובב 
בעודי צועד בכניסה לירושלים וברחובותיה 
איזו  שאין  המודע  בתת  מוודא  המרכזיים, 
דמות חשודה מזדחלת על המדרכה ומוכנה 
מספריים  או  מברג  סכין,  עם  אותי  לתקוף 
האימה  לימי  חזרנו  אכבר'.  'אללה  וזעקות 
והפחד, שתושבי ירושלים כה הורגלו בהם.

אוהב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
כי  במה  כל  ומעל  הזדמנות  בכל  להצהיר 
ביטחון  כ"שומר  אותו  שיזכרו  הוא  חזונו 
ישראל", האיש שחפץ שהכינוי 'מר ביטחון' 
ידבק בו, נדרש כעת להסביר למאות אלפי 
אותם  זנח  ומדוע  כיצד  הבירה  עיר  תושבי 

שוב לחסדי הטרור. 
האם באמת חיכוך פוליטי וחשש מאיגוף 
הצתה  מצדיקים  מימין,  היהודי  הבית  של 
נוסף  מנדט  האם  נוספת?  אינתיפאדה  של 
על חשבון נפתלי בנט 'שווה' את דמם של 

שלושת הרוגי משפחת סלומון הי"ד?
אינני יודע האם המגנומטרים המדוברים 
שאלת  קיימת  אבל  חיוניים,  אכן  כך  כל 
היית  אכן  אם  כלומר,  נפשך':  ה'ממה 
המידע  סמך  על  הממשלה  כראש  משוכנע 
שבידיך שהמגנומטר יציל חיי אדם, עד כדי 
עבור  נוספת  באינתיפאדה  שהסתכנת  כך 
עליו  מוותר  אתה  פתאום  מדוע  הצבתו, 
בגלל לחץ בינלאומי ופוליטי ומסכן את חיי 
האזרחים? ואם מלכתחילה לא היה מדובר 
למה  ביטחוננו,  על  לשמירה  חיוני  בפריט 
- מתוך הבנה ברורה שמדובר  הצבת אותו 
אף  ערב,  ובמדינות  באסלאם  בהתגרות 
ידיעה  ומתוך  ידידותינו,  על  הנמנות  כאלה 
ירושלים  מזרח  את  להצית  עשוי  שהוא 

ולהסית מרצחים חמומי מוח לפעולה?
התעורר,  כבר  העממי'  מש'הטרור  כעת, 
לא בטוח שהסרת המכשירים תרגיע אותו, 
בני  את  שרצח  זה  כמו  מוסתים  פלסטינים 
שביצע  משנהו  או  הי"ד  סלומון  משפחת 
השבוע  תקווה  בפתח  הדקירה  פיגוע  את 
שלמדנו  וכפי  ושוב,  שוב  לצוץ  עשויים   –
הקשה  בדרך  האחרון,  בשבוע  בשרנו  על 
אינם  הביטחון  כוחות  ביותר,  והכואבת 

ערוכים באמת לעצור את המפגעים.
ההיקפי,  הנזק  על  לדבר  מבלי  זה  וכל 
השבוע  שהתחוללה  והמיני-דרמה 
בשגרירות ירדן ממחישה זאת היטב. ניסיון 
לפיגוע טרור נגד ישראלים, הפך לאירוע בו 
ונציגיה  כ'אשמה'  המוצגת  זו  היא  ישראל 
נחלצים בעור שיניהם מממלכה, שעל פניו 

להיות  ואמורה  עמנו  שלום  במצב  נמצאת 
ידידותית.

בדמיוני  חלילה  להעלות  רוצה  אינני 
ראש  של  להתנהלותו  אפשרי  הסבר 
אור  את  להסיט  חפץ  שאולי  הממשלה, 
החקירות  משורת  התקשורתיים  הזרקורים 
ומדיני,  ביטחוני  לסיקור  נגדו  המתנהלת 
שם הוא זוכה לתמיכה אוטומטית של דעת 
הקהל, שמתאחדת בעת אירועים קשים ועל 

רקע טרור. 
מכהן  ממשלה  שראש  להאמין  קשה 
האישיים  באינטרסים  יבחר  ואחראי 
באמצעותם  לנהל  כדי  שלו  והקטנוניים 
הישראלית.  הביטחון  אסטרטגיית  את 
ועדיין, הוא נדרש לספק הסברים על הזיגזג 
הפתאומי בסוגיית המגנומטר, שעלה בחיי 
אדם והחזיר את כולנו למערבולת של פחד. 
מהר  שיתעורר  הראוי  מן  כולנו,  ולטובת 
כדי  הנכונות,  ההחלטות  את  לקבל  ויתחיל 
אחד,  יום  חלילה  עצמנו  את  נמצא  שלא 
מסתובבים לאחור באיחור של דקה גורלית.

  

פרשת  ואפרופו  הדברים,  בשולי 
כל  לעין  שוב  נגלתה  בירדן,  השגרירות 
באופן רשמי  בעוד  הצנזורה.  עליבותה של 
את  לפרסם  שאסר  מלא  איפול  צו  הוטל 
פרטי הפרשה, לא היה כמעט מי שהתעניין 
ברשתות  במלואו.  אותו  השיג  ולא  במידע 
הירדניים  התקשורת  ובכלי  החברתיות 
וגם  בהרחבה,  במלואו  סוקר  האירוע 
פי  'על  בארץ צוטטו כלי התקשורת הזרים 

פרסומים' במסלול עוקף צנזורה.
רק  תרם  המסודר  המידע  חוסר 
להפצת  בידם  וסייע  שונים,  לספינולוגים 
שמועות מנופחות וחסרות בסיס, על מספר 
פלסטינים  מאות  על  הרוגים,  של  גבוה 
שתוקפים את השגרירות ועוד כהנה וכהנה 

סיפורי אלף לילה ולילה.
שאנחנו  יפנים  בצנזורה  שמישהו  כדאי 
כפר  של  טכנולוגי  בעידן  ה-21,  במאה 
גלובלי, בו סרטון שצולם על ידי אזרח ירדני 
בדקות  דרכו  את  עושה  עמאן  ברחובות 
הישראלים,  הנייעס  חובבי  לידי  ספורות 
עידן שבו אי אפשר להסתיר או לכסות על 
אירוע שהתרחש לעין כל. מן הראוי למצוא 
יותר להתמודד עם אירועים  יעילות  דרכים 
שכאלה, גם ובפרט אם יש בהם סיכון לחיי 
אדם, לאפשר פרסום חלקי או לתאם עם כלי 
ומסכני  הבעייתיים  הפרטים  את  התקשורת 

החיים באופן ספציפי.

ביבי, איפה 
הביטחון?

ראש הממשלה שמתהדר בהיותו 'מר ביטחון' 
הכזיב  הצבת המגנומטר והסרתו מעוררים 

שאלות קשות על אופן ושיקולי קבלת 
  ההחלטות, כאלה שמתורגמות לדם יהודי

וגם: על כישלון הצנזורה בעידן המודרני

אבי גרינצייג / על סדר היום

ילד אחד בחדר הורים
חינם

ע“ב לינה וארוחת בוקר

למזמינים 4 לילות
לילה רביעי חינם
ע“ב לינה וארוחת בוקר

בין התאריכים 1.8-31.8.2017
מבצעי אוגוסט

מלון רמדה ירושלים
גשר רופין בשדרות הרצל, טל‘: 02-6599950

reservations@herzlhotel.com :פקס: 02-6511824  מייל להזמנות

מלון יוקרה משופץ ומשודרג
חדרים גדולים ומפוארים

מועדון בריאות, בריכת שחיה מקורה ומרהיבה
עם שעות נפרדות בערבים

מסעדות איכותיות - קופי שופ

גלאט כשר למהדרין כל השנה
בהשגחת בד“ץ של רבנות ירושלים ו-OU גלאט

חופשת קיץ מפנקת
ברמדה ירושלים
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הרשות לפיתוח ירושלים

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

בין הזמנים ירושלים זה מינימום יומיים

מוזיאונים ואתרים 
עיר דוד, מנהרות הכותל, 

מערת צדקיהו, מוזיאון המדע, 
מוזיאון ארצות המקרא, רכבת 

הכותל, מגדל דוד, ועוד.

הנחה
על הלילה השני

או ארוחת 
ערב חינם

או ילד ראשון 
ללא תשלום

חבילות לינה

במלונות נבחרים בירושלים, בכפוף לתנאים, ט.ל.ח.

מגוון סיורים מרתקים ברחבי העיר
סיורי סגווי, הרובע היהודי, עמק 

המלך, פארק ירושלים ועמק 
הצבאים, מיצג הלילה של עיר 

דוד, עין יעל, ועוד.

ירושלים שלא הכרתם

משרד ירושלים ומורשת מזמין

אייסלנד בארנה
פארק הקיץ הענק למגזר החרדי

י״ד-י״ח אב, 6-10.8.17
שעות פתיחה: 23:00-14:00 (שעות נפרדות)
משטח ההחלקה על הקרח הגדול בישראל, 

פארק מתנפחים ענק, מתחם לקטנטנים, 
מתחם מזון למהדרין ועוד.

כניסה ב- 20 ₪ בלבד!    טל׳: 079-9285438
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האם נכון היה להציב מגנומטר בהר הבית?

של  חייהם  על  וכואב  נחמץ  הלב 
שלושת בני משפחת סלומון, יוסף חיה 
השבת  בסעודת  שנגדעו  הי"ד,  ואלעד 
אני  נתעב.  מחבל  ידי  על  האחרונה 
ובאבלה  בצערה  ליבי  מעומק  משתתף 
היתומים  וחמשת  המשפחה  של  הכבד 

הרכים.
התמונות הקשות שליוו אותנו בסוף 
מחייבים   - הבוער  והשטח  השבוע 
יכולים להינקט  מהלכים אמיצים שהיו 
מאוחר  מוטב  אך  ימים,  מספר  לפני 

מאשר אף פעם. 
החלטות  לקבל  כעת  הממשלה  על 
הלהבות  להורדת  ולפעול  גורליות 

שהובילו לפיגוע הרצחני.
ישראל  ריבונות  כי  להבין  צריך 
אינה  הבית  בהר  ובפרט  בירושלים 
ולא  מגנומטרים  הצבת  ידי  על  נקבעת 

על ידי הסרתם.
למי שזה לא היה ברור קודם, עכשיו 
כבר לא ניתן להתעלם מהעובדה שאופן 
אשר  טעות  היה  המגנומטרים  הצבת 
והפת"ח  החמאס  את  רק  לא  איחדה 
נגדנו, כי אם גם את כל העולם המוסלמי, 
כולל את המדינות המתונות שהן בעלות 

אינטרסים משותפים לנו, כמו סעודיה, 

לקריאות  הצטרפו  וכעת  וירדן,  מצרים 

נגד הצבת אותם מגנומטרים.

המחבלים  של  הישגם  היה  זה 

שביצעו את הפיגוע בהר הבית בשבוע 

שעבר ורצחו שני שוטרי מג"ב, להפוך 

את הסכסוך הישראלי פלסטיני למאבק 

כאשר   - המוסלמי  העולם  ובין  בינינו 

ממשלת ישראל ונתניהו בראשה, נסחפו 

אחר המתלהמים ונפלו לבור אותו כרו 

- בור של הצתת סכסוך  לנו המחבלים 

מיותר בינינו ובין המדינות הללו.

אך  קשה  החלטה  מקבלת  היסוס  כל 

שנשלם  המחיר  את  יעלה  רק  נכונה, 

כולנו בסופו של דבר.

הפקר,  אינו  שלנו  הלאומי  הביטחון 

להימשך  יכול  לא  הנוכחי  המצב  ולכן 

כך בשום אופן. 

מישהו צריך להתחיל לקבל החלטות 

אמיצות.

שרויים  היינו  שנים  במשך  דבר.  נפל 
הבית  שהר  הטוענים  שהמוסלמים  בתמימות 
הוא מקום קדוש עבורם, ודאי לא יחללו אותו 
בשימוש בנשק לרצח. ואז קרה הדבר, שלושה 
מוסלמים נכנסו למקום עם כלי נשק ורצחו שני 

שוטרים חפים מפשע.
פשע.  על  פשע  נוסף  בכך,  די  לא  אבל 
חילול  את  לגנות  צפויים  שהיו  הראשונים 
לכאורה  האחראים  הוואקף  אנשי  היו  המקום 
על קדושת המקום, והם לא זו בלבד שלא גינו, 
מכך.  נוחה  שרוחם  להבין  נתנו  בהחלט  אלא 

ואז תמה הנאיביות.
מאותו רגע מה שהתחייב היה שלוש רמות 

של פעילות.
כלפי  פרופורציונלית  בלתי  מכה  הראשונה 

שולחיהם ומסיתיהם של אותם מחבלים.
הביטחון  אמצעי  כל  נקיטת  השנייה 
האפשריים כדי לדאוג שלעולם לא יהיה שום 

סיכוי שאירוע כזה ישוב על עצמו.
לדאוג  ביותר,  החשובה  כנראה  והשלישית 
והרוצים  למסלולם  ישובו  בהר  שהחיים  לכך 
המקום  קדושת  את  לכבד  ההר  בשערי  לבוא 

יוכלו לעשות כך.
החליט  הוואקף   - הופתענו  לא  כבר  כאן 

להיאבק בכל שלוש החזיתות הללו. 

במכשירי  לעבור  לא  לאנשיהם  קראו  הם 
מקרה  הישנות  למנוע  שתפקידם  המגנומטר 
כזה. בכך גרמו לכך שהתפילות התקיימו מחוץ 
להר. הם עסקו בהסתת הציבור במקום לגלות 

מנהיגות ולקרוא לאיפוק ולשלום.
מאותו רגע ברור כי בעצם יש לנו כאן קריאה 
למלחמה במקום לכבוד וקדושה. שימוש בדת 
ישראלית  ריבונות  נגד  פוליטי  למאבק  ככלי 

בהר הבית.
אם  כי  דעת  בר  לכל  בצהריים  ברור כשמש 
חפצי חיים אנו אסור למדינת ישראל להיכנע, 
בוודאי לא כשמדובר על בטחון וחיי אדם. כל 
ועידוד למעשה  לטרור  פרס  היא  כזאת  כניעה 

הטרור הבא. 
יתכבדו  אם מנהיגי המוסלמים חפצי שלום 
ויבואו לשיח מתוך קשב ומתוך רצון טוב. אם 
רצונם למלחמה אנו יודעים להגן ולהכות מכה 

אחת אפיים.
כתלמידי  בוודאי  אבל  לשלום,  פנינו  אנו 
דוד המלך לא נוכל לאפשר שימוש בדת לחלל 
מערכות ישראל דבר שבהכרח יביא לעוד ועוד 

שפך דם.

בעד:
אמצעי ביטחון
ח"כ יהודה גליק 

נגד:
נפלנו לבור

ח"כ ואל"מ במיל. עומר בר לב 
צילום: דן יחימוביץ
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בית  מפציע  הישראלים,  המוצרים  סימון  תופעת  אחרי 
מלון ברומניה עם רעיון אנטישמי חדש   סימון ישראלים 
"יוזמה  החוץ:  משרד    שונה  בצבע  צמידים  באמצעות 

בזויה ומזעזעת"

אוריאל צייטלין

הטרור  של  המהירה  ההתפשטות  לאור 
האסלמי ברחבי העולם, ובצעד חריג במיוחד 
השונות,  במדינות  הננקטים  לצעדים  ביחס 
רושמת סין שיא חדש באבטחה מקומית אל 
כניסת  של  האיסור  ולאחר  מוסלמים,  מול 
בקושי  שצלח  מדינות  משבעה  מוסלמים 
לנשיא טראמפ, הממשלה הקומוניסטית של 
אחרי  המעקב  אמצעי  את  מחמירה  בייג'ינג 

האוכלוסייה המוסלמית במערב המדינה. 
החופשית",  "סין  ברדיו  דיווחים  פי  על 
גורמי אכיפת החוק במדינה מחייבים אזרחים 
הטלפון  למכשירי  להוריד  מוסלמי  ממוצא 
הדיווח,  פי  על  מעקב.  אפליקציית  הנייד 
האפליקציה  הורדת  את  המחייבת  הודעה 
נשלחה למשתמשי יישומון התקשורת הסיני 
"וויצ'אט", המקבילה המקומית של יישומון 
מחוז  בירת  תושבי  בקרב  ה"וואטסאפ", 

שינג'אנג, אורומקי. 
את  לסרוק  הונחו  אנדרואיד  משתמשי 
את  ולהוריד  אליהם  שנשלח   QR-ה קוד 

על  שמטרתה,  "ג'ינגוואנג",  אפליקציית 
במכשיר  הקבצים  על  לעבור  הדיווחים,  פי 
ולחפש "סרטוני הסתה דתיים וחומר הקשור 
לטרור". האפליקציה שומרת את היסטוריית 
והרשתות  המסרים  תוכנות  של  ההתכתבות 
לאפשר  במטרה  במכשיר,  החברתיות 
אם   - מקיף  באופן  עליהם  לעבור  לחוקרים 

יימצא חומר חשוד במכשיר. 
מי  החברתיות,  ברשתות  דיווחים  פי  על 
אותה  ימחק  או  האפליקציה  את  יוריד  שלא 
ימים וחקירה  צפוי לעונש מאסר של עשרה 
לבקשת  פותחה  האפליקציה  ממושכת. 
כמה  זה  המתמודדת  אורומקי  משטרת 
תושבי  של  ומחאה  מרד  ניסיונות  עם  שנים 
ממוצא  סונים  מוסלמים  שיניאנג,  מחוז 
המקומית  המשטרה  פי  ועל  אויגורי,  טורקי 

האפליקציה נועדה "להגן על הציבור". 
סין  למוסלמים,  קשר  כל  שבלי  לציין  יש 
היא אחת המדינות המובילות במעקב אחרי 
ראשון  ומקום  המדינה,  ברחבי  אזרחים 

בעולם במספר מצלמות האבטחה.

אוריאל צייטלין

מאבקים  מתנהלים  ארוכות  שנים  כבר 
ישראלים,  מוצרים  סימון  בנושא  בעולם 
שמטרתו להודיע לקונה כי הוא עומד לקנות 
ה"כובשת",  ישראל  ממדינת  שהגיע  מוצר 
ישראלים  מפרנס  הוא  כי  הלקוח  ידע  וכך 

ואולי הדבר ירתיע אותו. 
האפליה  על  זועמים  אתם  אם  שגם  נדמה 
הזו הנובעת ללא ספק מאנטישמיות ושנאת 
ישראל, היא מתגמדת מול התופעה החדשה 

שנרשמה לאחרונה - סימון ישראלים. 
מתברר כי תיירים שהגיעו לנפוש ברומניה, 
לזהות  יודעת  שהסביבה  לגלות  הופתעו 
אותם מיד כישראלים, ואף היו שדיברו איתם 
ממבט  להבחין  ניתן  שהיה  מבלי   - בעברית 
"התייחסו  ישראלים,  אלה  אכן  כי  חיצוני 
שהיו  תיירים  מספרים  שונה"  בצורה  אלינו 
במקום, "כולם מיד ידעו להצביע על מי הוא 

ישראלי ומי הוא תייר מן המניין". 
המלון  באזור  שהות  ימי  כמה  לאחר 
ברומניה,   Phoenicia holiday resort
גילו הנופשים הישראלים במה מדובר. ובכן, 
מסומנים  ישראל  ממדינת  שמוצאם  תיירים 

בין  להבדיל  שאמור  סגול,  בצבע  בצמיד 
מדובר  האם  הנופשים.  לשאר  ישראלי 
שבטוח  מה  אולי.  אנטישמית?  בתופעה 
מסורת  לעצמו  הציב  כבר  מלון  בית  שאותו 
בעניין זה. על פי משרד החוץ, בשנה שעברה 
בתקופה זו, התלוננו תיירים נוספים מהאזור 
על סימני הזיהוי שנקטו עבורם בבית המלון. 
שירות  שבמקום  בהרבה,  מקומם  "הדבר 
נותנים אפליה שכזו", ציינו חלק מהמטיילים. 
ממשרד החוץ נמסר בתגובה כי "היוזמה 
לסימון תיירים ישראלים בצמיד בצבע מסוים 
היא יוזמה בזויה ומזעזעת. שגרירות ישראל 

תפעל כדי לבטל את הסימון באופן מיידי".

ישראלים? נסמן אתכם 
בצמיד סגול

רבבות  מחייבים  בסין 
תוכנת  להתקין  מוסלמים 
מעקב, שתאפשר לרשויות 
ולזהות  עליהם  להשגיח 
דתיים  הסתה  "סרטוני 

וחומר הקשור לטרור"

השיטה הסינית: מעקב 
אחרי הסלולרי של מוסלמים

חדרים אחרונים למסלולי אמצ"ש
mtravel.co.il mtravel.co.ilלפרטים והזמנות: 02-6665555

ממלכת
הילדים

מועדון ילדים פעיל עם מדריכות
מנוסות למשך כל שעות היום!

מתחם מתנפחים, טרמפולינות וג'ימבורי

עם ענק הזמר החסידי מארה"ב

המופע המרכזי של הקיץ!

בליווי
תזמורת המנגנים

מקהלת
בעלי המנגנים

בניצוחו של המאסטרו 
מוישי רוט

מרדכי בן דוד

הסופ"ש הגדול!
רביעי - מוצש"ק פר' עקב י"ז-כ' אב 9-12.8.17

יום רביעי י"ז אב, 9.8.17

עם מרגליות תיירות ונופש במלון באלי טבריה

הר  צלע  על  טבריה,  העיר  במרומי  ממוקם  באלי  מלון 
המשקיף על הנוף המדהים של הכנרת והרי הגולן. במלון 
תהנו  מסוויטות, חדרי משפחה וחדרים מפוארים, בריכה 
סאונה  פנימית,  ג'קוזי  בריכת  אולימפית,  חצי  חיצונית 
רטובה ויבשה, חדר כושר, לובי מהודר וחדר אוכל מרווח.

הרב אדיר עמרוצי
הרב חיים הורביץ

הרצאות השבת מפי הרבנים:

עם אלעד כהן ויהודה שוקרוןטובים השניים
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הילה פלאח

משפחות רבות, כבר עשו את הבחירה הנכונה 
וליהנות  לנפוש  הזמנים,  בין  לתקופת  ונרשמו 
ברמה גבוהה ובכשרות מהודרת, במלון צפורי 

בכפר בקיבוץ חפץ חיים.  
האידיאלי  המקום  הינו  בכפר',  'צפורי  מלון 
והמועדף עבור קהל יראי ה' המקפידים על קלה 
ומרגוע  נופש  למצוא  המבקשים  כבחמורה, 
בכתר  המתעטר  היחיד  במקום  ראוי,  במקום 
החרדית  העדה  הבד"ץ  של  המהודר  הכשרות 

ירושלים. 
גדול,  כפרי  שטח  פני  על  מתפרס  המלון 
מקום  ומהווה  ומטופחת,  פסטורלית  באווירה 

על  מתפשרים  שאינם  לאלו  מושלם  מרגוע 
כשרות  על  מתפשרים  שלא  ובוודאי  איכות 

גבוהה ואוירה תורנית מתאימה. 
השנה,  ימות  בכל  כמו  הזמנים  בין  בימי  גם 
מפוארים  חדרים  לאורחיו  המלון  מציע 
ממטבח  ביותר,  גבוהה  ברמה  ומשודרגים 
גורמה לאורך כל הנופש, לצד פעילויות מגוונות 
מפואר,  כנסת  בית  המשפחה,  לכל  וחווייתיות 
שיעורי תורה, הרצאות ושלל הופעות ופעילות 
עשירות לילדים, נשים ולכל המשפחה. בנוסף 
מלון צפורי בכפר הוא המלון היחידי עם פארק 
מים מלהיב הצמוד אליו ואורחי המלון זכאים 
לכניסה חינם לפארק המים המפואר והמחודש.

לפרטים והרשמה חייגו 08-8593888.

הילה פלאח

מרשים,  סיום  טקס  התקיים  שעבר  בשבוע 
המחזור  את  מסיימות  בוגרות  מאות  קיבלו  בו 
החרדי  בקמפוס  הבריאות  למקצועות  הראשון 
את  אונו,  האקדמית  הקריה  של  יהודה  באור 
בהפרעות  ראשון  לתואר  הלימודים  מסלול 

בתקשורת ובריפוי בעיסוק. 
תקשורת  וקלינאי  בעיסוק  מרפאים  כיום, 
רגיל  חינוך  בצוותי  משמעותי  מרכיב  מהווים 
במוסדות  ורווחה.  בריאות  ובצוותי  ומיוחד 
בריאות כמו בתי חולים, קופות חולים, מרכזי 
הנפש  קהילתיות לבריאות  מרפאות  שיקום, 
ועוד. במוסדות חינוך כמו במרכזים להתפתחות 
המיוחד,  החינוך  של  ספר  ובתי  גנים  הילד, 

החינוך  של  ספר  ובתי  בגנים  תגבור  כיתות 
אבות,  בתי  רווחה:  במוסדות  ועוד.  הרגיל 
וחברתיים,  תעסוקתיים  מועדונים  הוסטלים, 
מפעלים מוגנים, ביטוח לאומי, תכניות הדרכה 

והכשרה למשפחות, סייעות ומלווים ועוד.
הרב יחזקאל פוגל, יו"ר הקמפוסים החרדיים 
של אונו בירך את המסיימות ואיחל להן הצלחה 
ראש  כץ,  פוטר  חנה  ד"ר  הדרך.  בהמשך  רבה 
האקדמית  בקריה  הבריאות  למקצועות  החוג 
אונו, ציינה: "אין ספק, שבשורת התוספת של 
במגזר  תקשורת  וקלינאיות  בעיסוק  מרפאות 
לקהילה  אדירה  תרומה  עמה  מביאה  החרדי 
מקצועי  סיוע  לתת  האפשרות  את  ומנגישה 

במקרה הצורך".

הילה פלאח

בבני  'משואות'  באולמי  שהתקיים  בכינוס 
מהנדס  לבקוביץ,  משה  מר  דברים  נשא  ברק 
אוויר  מיזוג  'אלקטרה  חברת  של  ראשי 
השנים  רב  הקשר  את  סקר  בדבריו  ואקלים'. 
בין החברה למגזר החרדי שהינו נבון מבחינה 
על  עמד  דבריו   במהלך  וצרכנית.  הלכתית 
המאמצים הכבירים שעושה החברה להנגשת 
ובפרט  החרדי  הצרכן  עבור  החברה  מוצרי 
החברה  מכשירי  להכשרת  פתרונות  במציאת 
לשימוש בשבת קודש ובפרט בתחום המיזוג, 
במוצרי  הכשרה  הטכנולוגיה  מהטמעת  החל 
שיתוף  דרך  הפיתוח  בשלבי  עוד  החברה 
'המכון  המובילים:  ההלכה  מכוני  עם  פעולה 
וכלה  השבת'  ו'משמרת  להלכה'  הטכנולוגי 
המגזר  עבור  דרך  פורצות  עתידיות  בתוכניות 

החרדי שהינו צרכן חשוב עבור החברה. 
ארגון  כי,  לבקוביץ  מר  ציין  דבריו  במהלך 
'משמרת השבת' כבר קיבל לידיו מספר מזגנים 
הנמצאים בשלבי פיתוח ומותאמים לשבת על 
בחינות  מבדקים,  בהם  לערוך  שיוכלו  מנת 
והתאמות טרם כניסתם לשוק הצרכנות. בסיום 

דבריו העניק לו הגרש"א שטרן תעודת הוקרה 
של  התמידית  התרומה  על  נרגשות  לו  והודה 
ערב  ועבור  החרדי  המגזר  עבור  אלקטרה 

מיוחד זה בפרט.
בשם  הודה  כץ  משה  חיים  הערב  מנחה 
פריסת  על  אלקטרה  לחברת  הרבנים  מאות 
כי  לרבנים  ובישר  השנתי  לכינוס  החסות 
ייפתחו  ההוראה  לבית  העשרים  שנת  לקראת 
שלושה סניפים חדשים ברחבי הארץ: אשדוד, 
הזמין  דבריו  סיום  לקראת  ואלעד.  שמש  בית 
את הגרש"א שטרן לשאת את המשא המרכזי 
אקטואליים  בעניינים  הלכה  בפסקי  שעסק 
יום  מידי  הוראה'  'שערי  רבני  נתקלים  בהם 
וכן מסר דברי הדרכה ומוסר לקראת ימי הקיץ 

הבעל"ט.

הילה פלאח

הקיץ  מחנה  יציאת  לקראת  ההכנות 
הולכות  לילד'  'חיים  ארגון  של  הבריאותי 
עשרות  יעלו  ספורים  ימים  בעוד  ונשלמות. 
שיוביל  המטוס  על  פיברוזיס  סיסטיק  חולי 
יתארחו במשך כשבועיים  אותם לשוויץ, שם 
ההנאה  בין  שישלב  בריאותי  קיץ  במחנה 
החולים.  של  לבריאותם  ממש  של  סיוע  לבין 
לאורך  העשרים,  השנה  זו  מתקיים  המחנה 
הזמן  משך   – רצופים  שבועות  שלושה 
יעיל  הכי  שהוא  קובעים  מומחים  שרופאים 
לשיפור סיבולת לב-ריאה ולהפחתת אשפוזים 

עתידיים.
המחנה  מתקיים  רבות,  בשנים  כמו  השנה, 
הרפואי בעיירה הציורית פרפן, על צלע ההר 
העיירה  אל  חור,  הגדולה  מהעיר  המטפס 

לנצרהיידה.  
"חיים לילד" שוכר את המלון על כל חדריו 
שלושה  שבועות:  כארבעה  למשך  ואולמיו, 
המלון  להכשרת  ושבוע  המחנה  של  שבועות 

המחנה  לפני  ומשגיחים  רב  של  צוות  ידי  על 
ולהחזרת המלון אל מכונו לאחריו. 

רופאים  ידי  על  מגובה  המחנה 
רפואי  פיקוח  עם  ופיזיותרפיסטים-ריאתיים, 
צמוד. גננות מטפלות בילדים הקטנים. תכניות 

עשירות ומרתקות, מנעימות את הימים. 
המגיעים  רכבלים  ישנם  המלון  באזור 
לנופים מדהימים ביופיים. בנוסף, בחלק מזמן 
למלון,  צמוד  אוטובוס  יהיה  במלון  השהייה 
להליכות  לצאת  הקבוצה  את  לדרבן  כדי 
לצדי  ומאתגרים  חדשים  בנופים  רגליות 
נחלי מים מפכים. הליכות אלה, כפי שהוכח, 
ויש  משפרות ללא הכר את סיבולת לב-ריאה 
להן השלכה דרמטית על בריאות המתרפאים.

השגחה  תחת  נערך  הבריאותי  הקיץ  מחנה 
רפואית מלאה, ובמהלך המחנה נמשך הטיפול 
שנלווה  הרופאים  צוות  בידי  בחולים  הרפואי 
פסגות  אוויר  לילד'.  'חיים  באמצעות  למחנה 
חולי  עבור  האולטימטיבי  הוא  שווייץ,  הרי 

ריאה. 

הילה פלאח

הנהלת  בין  פגישה  נערכה  האחרון  בשבוע 
הרב  ברק  בני  עיריית  לראש  סלופארק  חברת 
בני  הכלכלית  החברה  ומנכ"ל  זייברט  חנוך 
את  לסקור  בכדי  שלום  שמעון  עו"ד  ברק 
שיתופי  ולקדם  החרדי  במגזר  החברה  פעילות 
פעולה לטובת תושבי העיר. כידוע, עיריית בני 
מדחני  הסרת  על  תקופה  לפני  החליטה  ברק 
החנייה הפרוסים ברחבי העיר, ומעבר לשימוש 

בשירותי החניה סלופארק, פאנגו ואיזיפארק.
סלופארק  חברת  יו"ר  השתתפו:  בפגישה 
סלוק  גיא  סלופארק  חברת  מנכ"ל  קלימי,  נתן 
ומנהל המגזר החרדי בחברת סלופארק בנימין 
מינצברג, אשר דיווחו לראש העיר כי בשבועות 
ברק  בבני  משמעותית  עלייה  ישנה  האחרונים 
הכשר  החניה  שירות  ב-סלופארק  בשימוש 
להפנים  החל  הציבור  כי  מתברר,  בישראל. 
הגיע  החנייה  במדחני  שנים   20 של  ששימוש 
לסיומו, ומעתה עוברים להרגלי צריכה חדשים. 
כי  ציין  סלופארק,  חברת  מנכ"ל  סלוק  גיא 
חנייה  להסדרת  אפשרות  ישנה  בסלופארק 

חנויות  בקרב  גם  המופעל  הישומון  באמצעות 
הכשרים  הסלולר  במכשירי  האפליקציות 
והמסוננים במגזר החרדי. ולמי שאין, סלופארק 
מספקת שירותי חניה באמצעות שיחה פשוטה 
אפשרות  מציעה  סלופארק  בנוסף,  ל-9070*. 
תשלום במזומן באמצעות הטענת כרטיסי פרי-

פייד ישירות לחשבון סלופארק. 
ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט הודה 
לאורחים על הביקור החשוב ושיבח את פעילות 
הנדרשות  ההתאמות  את  ביצעה  אשר  החברה 
לצרכי אורח החיים של המגזר החרדי. "אנחנו 
את  עיניה  לנגד  ששמה  בריאה  תחרות  בעד 
באורח  לפגוע  מבלי  הלקוח  לצרכי  הדאגה 

חייו", ציין ראש העיר.

הילה פלאח

באב  ט'  צום  לקראת  נערכת  מאוחדת 
ותפעיל קו פתוח לשאלות לקוחות כל קופות 
את  יעניקו  ורופאים  רבנים  כאשר  החולים 
שיועלו  לשאלות  והרפואי  ההלכתי  המענה 
בפניהם. הקו הפתוח יפעל ביום חמישי ד' אב 
 .02-5020202 הקו  מס'  אב.  ז'  ראשון  וביום 
קהל  לקבלת  להגיע  השואלים  יוכלו  בנוסף 
פרונטלית במרפאת מרום שיר בבני ברק שם 

ישיבו ביום חמישי ד' אב הגאון רבי יוסף הופנר 
ה.ר.ב.  במוקד  מפקח  ורב  הישועה  מעייני  רב 
מחלקה  מנהל  סגן  ליבוביץ  אבשלום  וד"ר 

פנימית בתל השומר.
לקראת הפעילות התקיימה אסיפת היערכות 
ההוראה  בבית  ה.ר.ב.  מוקד  רבני  של  מיוחדת 
נשא  אשר  קליין  שאול  משה  רבי  הגאון  של 
דברים בפני הרבנים, והתווה את דרכי הפסיקה 
יערן  זאב  ד"ר  השתתף  בישיבה  חולים.  לגבי 
במרפאות  משפחה  לרפואת  מומחה  מרגליות, 
מאוחדת בב"ב ואלעד, אשר הביא את ההיבט 
הרפואי וסקר בהרחבה ובבהירות את השפעות 

הצום על יולדות וחולים במצבים שונים.
של  המפקחים  הרבנים  השתתפו  באסיפה 
מוקד ה.ר.ב. וכן רבני בית ההוראה - הגאונים 

הרב  דרייפוס,  אליהו  הרב  הופנר,  יוסף  הרב 
אפרים  הרב  קמינר,  חנוך  הרב  אייכלר,  יעקב 
נייהויז, הרב יצחק שלמה פייגנבוים, הרב יצחק 
פינחס  ישראל  הרב  המוקד  ויו"ר  קיהן,  שאול 

טירנואר. 
ישנם  אחד  מצד  כי  הדגיש  קליין  הגרמ"ש 
רופאים המתירים לצום מתייחסים רק להשפעה 
בחשבון  לוקחים  ואינם  הצום,  של  המיידית 
לגרום  עשויה  שהיא  השלילית  ההשפעה  את 
שנים  ומצד  הרחוק,  בטווח  מסוימים  לחולים 
הם לעתים אוסרים על הצום בדרגות מסוימות 
בעוד שלמעשה אין כל בעיה לצום, לכן עלינו 

לפסוק רק על פי מסורת הפסיקה שבידינו.
יו"ר מוקד ה.ר.ב הרב ישראל פנחס טירנואר 
בירך על שתוף הפעולה עם מאוחדת, שכבעבר 

מביא תוצאות מבורכות לציבור כולו.

העיר  ראש  בפני  סלופארק  הנהלת  חברי  ציינו  הפגישה  במהלך 
את העלייה המשמעותית בשימוש בשירות החניה הכשר בישראל 

הקו הפתוח יפעל ביום חמישי וביום ראשון ד' וז' אב  בצוות 
המשיבים רבני בית ההוראה וד"ר אמיל שני ממאוחדת

נשלמות ההכנות למחנה 
של 'חיים לילד' בשוויץ 

הנהלת 'סלופארק' נפגשה עם ראש העיר

לקראת הצום:

 קו פתוח של מאוחדת

נופש ברמה 
גבוהה בארץ

מחזור ראשון של קלינאיות חרדיות

בחסות 'אלקטרה': הכינוס השנתי 
של 'שערי הוראה'



ִדֹליבא מעומֱקא טוב מזֹל הברכה זאת שֹלוחה ושמחה גיֹל ברגשי

וֹלרעיתו איצֱקוביץֹלהר"ר ריֱקי שעיה
המשרִד ובעֹלי מייסִדי

הכשרונות וברוכת המעֹלות כֹליֹלת הבת אירוסי עם במעונם השורה השמחה ֹלרגֹל

תח"י שני
הבה"ח עב"ג

ֹלפיִדות הי"ויהונתן
חכמה" "ִדרך ישיבת מבחירי

החשובות המשפחות ֹלתפארת בישראֹל נאמן בית ֹלהֱקים יזכו
עובִדי משפחת

משביר ֹלראש ברכה

אפֱקטיביות RESULTSתוצאות

מכון אוצרות הסת"ם
מרכז הכשרה והפצה ארצית לסת"ם ותשמישי קדושה

כתיבת סת"ם
החלה ההרשמה לקורס:

מחיר מיוחד לבין הזמנים!

הגהת סת"ם
שיפוץ וסגירת בתי תפילין

המכון בפיקוח רבנים ומו"צים
ובהמלצת פוסקי הדור שליט"א

בואו לנצל את בין הזמנים לרכישת מקצוע קודש

03-9221168

תעודת 
הסמכה 
למסיימים

קידום 
ואספקת 

עבודה לבוגרי 

המכון

מרכז הסיוע הארצי לחייבים 
 המעקלים בדרך לביתך  החובות שלא נגמרים  ההגבלות האין סופיות

משרדינו מייצג חייבים מזה 25 שנה במקצועיות, אמינות, ודיסקרטיות 
אנחנו הכתובת

 ליווי משפטי מקצועי ואישי, ע"י עו"ד אחיקם גריידי
עד מחיקת כל החובות וקבלת הפטר 

 ליצירת קשר:  דוא"ל: Ahikamgreidilawoffice@gmail.com  טל: 053-2416133 
כתובת: רח' תובל 22, ר"ג - מתחם הבורסה

בס"ד

ביטול עיקולים תוך 24 שעות  
הקפאת הליכים מיידית בהוצל"פ  

ביטול הגבלות שיקים 
פתיחת חשבון בנק

אישור יציאה מהארץ 
הסדר נושים 

החזר רישיון נהיגה 

בונה?/משפץ?
אדריכל ומפקח בנייה ילווה אותך החל 
משלב התכנון ועד הביצוע בפועל, 

כולל הדרכה מקצועית בכל שלב!

050-4142732



ג' באב תשע"ז 26/7/17 בני ברק 1234

"שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה"
ַהּיֹום  ְוִהְּנֶכם  ֶאְתֶכם  ִהְרָּבה  ֱאֹֽלֵקיֶכם  ה' 
ְּכֽכֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלֽרֹב )דברים א, י(. משה רבינו 
ככוכבי  שהם  להם  ואומר  ישראל  עיני  מאיר 
השמים לרוב, אך לכאורה קשה, וכי מספר היהודים 
הוא כמספר כוכבי השמים, הרי היהודים במדבר היו 
בסך הכול כמות מועטה יחסית לכל תושבי העולם, 
לעומת  אפסי  הוא  בעולם  היהודים  כיום מספר  וגם 

כל יצורי העולם.
מסתכל  אם  מיוחדת,  תכונה  יש  שבכוכבים  אלא 
נמצאים  שאנו  מהמקום  כגון  רב,  במרחק  עליהם 
בכדור הארץ, כל כוכב בעינינו נראה קטן, אך כאשר 
מתבוננים ומסתכלים בקירוב דרך טלסקופ וכדומה, 

רואים כמה כל כוכב וכוכב גדול ומאיר.
כך גם עם ישראל, מראיה שטחית וחיצונית מרחוק 
כשמתבוננים  אך  ומועטים,  קטנים  שהם  רואים 
כמה  רואים  במעשיהם  וצופים  אליהם  ומתקרבים 
הם גדולים, גדולים באיכות, חכמים ונבונים, ַרק ַעם 
ה )דברים ד, ו(. ולכן צריך  ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהּזֶֽ
כיון  יהודי,  באף  לפגוע  שלא  ועצומה  רבה  זהירות 
שלא  שכן  וכל  והמעלה,  ערך  יקר  הוא  יהודי  שכל 

לדבר ולפגוע בכללות עם ישראל.
וזהו שנרמז בתחילת הפרשה, ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר 
ִיְׂשָרֵאל )דברים א, א(, אלה ראשי  ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל 
ואדם  אדם  לכל  שיש  ה'רע,  ל'שון  א'בק   – תיבת 
להיזהר לא רק מלבד לשון הרע על איש ישראל, אלא 

אף מאבק לשון הרע.
לומז'ה,  בישיבת  תלמיד  אודות  נספר  זה  ובעניין 
יחיאל  רבי  הגדול  הגאון  דנא  מקדמת  בה  שכיהן 
רבי  האב"ד  מונה  פטירתו  ולאחר  גורדון,  מיכאל 

ראובן כץ לראש הישיבה. 
והנה אותו תלמיד דרש בטקס האירוסין שלו והחל 
שעזרו  האנשים  ולשאר  למוריו  להוריו,  להודות 
הישיבה  לראש  להודות  החתן  המשיך  בידו,  וסייעו 
גם את מורו בחיידר  הזכיר  ולפתע  ולצוות הר"מים 
יצרו  אותו  תקף  שצעירותו  מפני  וזאת  ב',  בכיתה 
וגנב מחברו חפץ שווה ערך, והר"ם בחכמתו הרבה 
במקום לגלותו לעיני כל הכיתה לקח ממנו את אותו 
החפץ בלי שאף אחד ירגיש, כדי שלא יפגע וייעלב, 
שאין  השיעור  לאחר  נעימים  מוסר  בדברי  והוכיחו 

לעשות כמעשה הזה.
הוא  ר"מ  אותו  שבזכות  ואמר,  בחור  אותו  סיים 
תורה  עול  מעליו  פרק  ולא  תורה  בתלמוד  המשיך 
ר"ם  לאותו  הטוב  הכרת  הוא  חייב  ולכן  ומצוות, 
בכיתה ב' שלא פגע וזלזל בו לעיני כולם. ישמע חכם 

ויוסף לקח. 



אילו בכו כשהיו בציון
נמצאים אנו לפני תשעה באב, היום המר והנמהר 
והוגלתה  ירושלים  בשערי  אויב  הקב"ה  שלח  בו 
שארית הפליטה לבין האומות ונשארה ארץ ישראל 
בלי בניה, ִמְּבִלי ָבֶניָה ִהיא יֹוֶׁשֶבת ְורֹאָׁשּה ָחפּוי ְּכִאָּׁשה 

ֲעָקָרה ֶׁשֹּלא ָיָלָדה )מנוסח תפילת נחם(. 
בפסיקתא  הוא  וכן  לד,  )פתיחה  איכה  במדרש 
שלאחר  מובא  א(  מ,  לירמיהו  רש"י  ובפירוש 
את  והגלה  המקדש  בית  את  נבוזרדאן  שהחריב 
הנביא  ירמיהו  היה  ברזל  של  בשלשלאות  ישראל 
הולך וָׂשם ראשו בחבלים כדי שיסחבו אותו יחד עם 

שאר העם. 
לשמור  מנבוכדנצאר  הוראה  קיבל  נבוזראדן  אך 
מכל משמר על נביא היהודים ולהיזהר שלא לפגוע 
בו, ָקֶחּנּו ְוֵעיֶניָך ִׂשים ָעָליו ְוַאל ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה ָּרע, 
יב(,  )ירמיה לט,  ִעּמֹו  ֲעֵׂשה  ֵּכן  ֵאֶליָך  ְיַדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי 
ולכן הזדרז נבוזראדן והוריד את הקולר מעל ראשו 
של ירמיהו. לאחר זמן חזר ירמיהו ושם ראשו בקולר 

עד שהגיעו  נבוזראדן מסיר הקולר ממנו  היה  ושוב 
עם ישראל לבבל.

כשהגיעו לבבל חשב ירמיהו בליבו ואמר, אם אלך 
עמהם לבבל אין מנחם לגלות הנשאר בארץ ישראל, 
כך  ישראל, כשראו  לכיוון ארץ  לו  והלך  אותם  עזב 
ירמיה,  אבינו  ואמרו:  בבכיה  כולם  געו  הגולה  בני 
איך אתה מניחנו כך, וזהו שנאמר ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם 

ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון )תהילים קלז, א(.
ענה ירמיה ואמר להם, מעיד אני עלי שמים וארץ 
אלו בכיתם בכייה אחת עד שאתם בציון לא גליתם, 
אילו הייתם בוכים לפני ה' יתברך מעט הוא היה מוחל 
גולים  הייתם  ולא  הבית  נחרב  היה  לא  לכם,  וסולח 
לבין האומות, אך לא בכיתם, לא חזרתם בתשובה, 
נשארתם ללא דמעה, ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל 
ֶלֱחָיּה )איכה א, ב(. ואנו נושאים תחינה ותפילה לפני 
ריבון העולמים, ריבונו של עולם, עם ישראל בוכים 
ונאנחים ומצפים לישועתך יתברך, גאל נא את עמך 

ישראל והראנו בישועתך השלימה.


שני  מקדש  בית  ע"ב(,  ט  )יומא  שואלים  רבותינו 
הייתה  לזה,  זה  שונאים  שהיו  מפני  חרב,  מה  מפני 
לשני,  אחד  לוותר  מוכנים  היו  ולא  שנאה  ביניהם 
הם לא השכילו להבין עד כמה יכול להרוויח האדם 

שמוותר ומוחל לשני. 
ישיבת  )ראש  זצ"ל  שפירא  רפאל  רבי  הגאון 
בחיפה(  ישראל"  ו"תפארת  הכרמל"  "תפארת 
זצ"ל  מבריסק  זאב  יצחק  רבי  הגאון  על  סיפר 
של  הראשי  כרבה  להיות  בראשונה  שכשהכתירוהו 
של  והבודקים  מהשוחטים  שחלק  גילה  בריסק, 
חפצים  ואינם  ההלכה  כפי  שוחטים  אינם  העיירה 
לשמוע לפסקיו והלכותיו, ובכך מכשילים את יהודי 

העיירה בספק נבלות וטריפות.
החנויות  בעלי  כל  את  לביתו  לכנס  ביקש  הרב 
בעירו השומעים לדבריו, כדי להכריז בפני כל תושבי 
העיירה שאפשר לאכול רק באלו החנויות שנמצאים 
עד  לאוזן  מפה  התגלגל  הדבר  והנה,  חסותו.  תחת 
האסורה  השחיטה  מבעלי  אחד  של  לאוזנו  שהגיע 
לשבש  כדי  באסיפה  להשתתף  הוא  אף  שהחליט 

ולהרוס לרב ולשומעי לקחו את מחשבתם ורצונם. 
האסורות  השחיטות  בעניין  לדבר  הרב  כשניגש 
לא  כדי  בפניו  לדבר  רצה  ולא  שוחט  באותו  הבחין 
להעליבו ולפגוע בו בצורה ישירה בפני כל הסובבים. 
לא  שהרב  הבחינו  במקום  ששהו  האטליזים  בעלי 
וביקשו  אליו  ניגשו  שוחט,  אותו  בפני  לדבר  רוצה 
לא  הוא  שהרי  הרב,  מבית  שיצא  יפה  בצורה  ממנו 

הוזמן. 
שהרב  עד  לצאת  מוכן  היה  ולא  התעקש  השוחט 
יאמר לו זאת בפירוש, הוויכוח נמשך דקות ארוכות 
לדבר  ביקש  פיקח  שהיה  המקום  מאנשי  שאחד  עד 
עם אותו שוחט מחוץ לבית בענייני עסקים, הסכים 

השוחט ויצאו שניהם.
המחזה  בכל  וצפו  במקום  שנכחו  החנויות  בעלי 
מהשוחט  ביקש  לא  מדוע  הרב  את  ושאלו  תמהו 
לצאת מהבית, הרב השיב ואמר: "איך אעשה כדבר 
והוציאו  שביזו  בגלל  נחרב  המקדש  בית  הרי  הזה? 
את בר קמצא מהסעודה בבושת פנים )יעוי' בגיטין 
יצא  שוחט  אותו  אם  שרק  החלטתי  ולכן  ע"ב(,  נה 
לבדו אסכים לדבר, אך אם הוא לא יסכים לצאת, לא 

אוציאו מביתי".
לא  גדולה  זהירות  להיזהר  אנו  צריכים  כמה  עד 
כיון  ולסלוח,  לוותר  אלא  השני,  את  האחד  לבזות 
שאיננו יודעים מה ביזיון עלול לגרום ולהוליד. ועל 
ידי שנרבה ביננו את האהבה האחווה השלום והרעות 
נזכה לראות בבניין ירושלים ובית קודשנו ותפארתנו 

יחד עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

רבים באיכות 

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מכות  מסכת  של  בסיומה 
ההליכה  על  מסופר 
גמליאל,  רבן  של  המשותפת 
יהושע  רבי  עזריה,  בן  אליעזר  רבי 
הסותרות  והתגובות  עקיבא,  ורבי 
היוצא  שועל  מחזה  לנוכח  שלהם 

מבית קודש הקודשים. 
עולין  היו  אחת  "פעם  נאמר:  וכך 
לירושלים. כיון שהגיעו להר הצופים 
להר  שהגיעו  כיון  בגדיהם.  קרעו 
הבית ראו שועל שיצא מבית קודשי 
ור"ע  בוכים  הן  התחילו  הקדשים 
אתה  מה  מפני  לו:  אמרו  מצחק. 
אתם  מה  מפני   : להם  אמר  מצחק? 
בוכים? אמרו לו : מקום שכתוב בו 
שועלים  ועכשיו  יומת  הקרב  והזר 
הלכו בו ולא נבכה? אמר להן : לכך 
אני מצחק. דכתיב: 'ואעידה לי עדים 
זכריה  ואת  הכהן  אוריה  את  נאמנים 
בן יברכיהו'. וכי מה ענין אוריה אצל 
זכריה, אוריה במקדש ראשון וזכריה 
הכתוב  תלה  אלא   ? שני  במקדש 
של  בנבואתו  זכריה  של  נבואתו 
'לכן בגללכם  אוריה, באוריה כתיב: 
כתיב:  בזכריה  תחרש',  שדה  ציון 
ברחובות  וזקנות  זקנים  ישבו  'עוד 
ירושלים'. עד שלא נתקיימה נבואתו 
שלא  מתיירא  הייתי  אוריה  של 
עכשיו  זכריה,  של  נבואתו  תתקיים 
שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע 
מתקיימת.  זכריה  של  שנבואתו 
'עקיבא   : לו  אמרו  הזה  בלשון 

ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו'. "
ושל  ישראל  חכמי  של  התגובות 
הבית  בהר  שאירע  למה  עקיבא  רבי 
שאותו  יתכן  איך  תמיהה!  מעוררות 
מחד  ישראל  חכמי  את  יביא  מחזה 
 ? לצחק  עקיבא  רבי  ואת  לבכות 
ידעו  הוא  וגם  הם  גם  ללא ספק  הרי 
זכריה  נבואת  כמו  אוריה  נבואת  את 
השועל  את  ראו  כולם  העתידה. 
היוצא מבית קודשי הקודשים, מחזה 
אחד  כל  איך  עצמו.  מצד  לב  קורע 
מהם הגיע אך מכאן להגיע למסקנות 

שסותרות כל כך מקצה לקצה ? 
רבי  לפי  העתיד  אם  גם  ובכלל, 
עקיבא מובטח, הרי עתה לנגד עיניו 
מחזה מזעזע של שועל היוצא מבית 
 ? יבכה  לא  ואיך  הקודשים  קודשי 
משל למה הדבר דומה לאיש שקרוב 
עולמו,  לבית  נסתלק  ביותר  אליו 
בתחיית  האמונה  בגלל  מצחק  והוא 

המתים. 
האגדה מספרת, כי באחד הלילות 
מרוסיה,  נפוליון  של  נסיגתו  בעת 
ניתקל הקיסר בבית שמתוכו מהבהב 
אור נרות. נפוליון התקרב אל החלון 
קבוצת   – מוזר  מחזה  ראה  ומבעדו 
ספרים  הרצפה,  על  ישובים  אנשים 
לאור  בהם  קוראים  והם  בידיהם, 
נרות בנעימה נוגה – ובוכים. נפוליון 
את  אליו  להוציא  ציווה  בסקרנותו 

מנהיג הקבוצה הזאת. האיש הזדהה 
כיהודי – רבה של הקהילה היהודית 
שהוא  לנפוליון  הסביר  הרב  במקום. 
של  חורבנו  על  מתאבלים  עמו  ובני 
בית המקדש, "מתי חרב בית המקדש 
אלף  "לפני  נפוליון,  תמה   "  ? הזה 
ושמונה מאות שנה" אמר הרב. "על 
בית שחרב לפני קרוב לאלפיים שנה, 
התפלא   " שנה?  כל  אתם  מתאבלים 
"עם   : לפמלייתו  אמר  ואז  הקיסר, 
שמסוגל לשמר את זכר מולדתו שנים 

רבות כל כך – ישוב ויבנה אותה". 
אין ספק כי כולם ידעו את הנבואות 
ורבי  זכריה,  של  וגם  אוריה  של  גם 
את  כמותם  מאד  עד  כאב  עקיבא 
השועל שיצא מבית קודשי קודשים. 
את  ראה  רואה  כשהוא  התמונה  אך 
אותו  שהביאה  היא  בוכים  חבריו 
לבטחון שנבואתו של זכריה תתגשם 
לבכות  כשמפסיקים  שמח.  כך  ועל 
אך  שמתייאשים.  כך  על  מצביע  זה 
דרישה,  שיש  הדבר  סימן  בוכים  אם 
יש אמונה ויש תקווה, ומיד הבין רבי 
נבואת  שמתגשמת  שכשם  עקיבא 

אוריה תתגשם גם נבואת זכריה. 
"כל   : חז"ל  אמרו  בכדי  לא 
ורואה  זוכה  ירושלים  על  המתאבל 
בבניינה"  - האבל על ירושלים הוא 
לתקווה  הסיבה  הוא  לבניין,  הסימן 

ולאמונה. 
שריפת בית המקדש החלה לפנות 
ערב של יום תשעה באב, עד שהגמ' 
את  מביאה  )כ"ט(  תענית  במסכת 
דברי רבי יוחנן "אלמלי הייתי באותו 
הדור לא קבעתיו אלא בעשירי. והנה 
דווקא לפנות ערב אנו מקילים בצום, 
היום,  מחצות  כיסא  על  לשבת  ניתן 
ורמז  זכר  משום  וכדו',  הבית  לנקות 
מסורת  שיש  עד  העתידה,  לגאולה 
וקבלה שבשעה זו נולד המשיח.  ויש 
דווקא  הצום  את  מקילים  איך  להבין 
בבית  אוחזת  שהאש  שעה  באותה 
לבעור  מתחילה  עכשיו  ורק  המקדש 

בו?
בעת  היום,  בשיא  דווקא  כן,  אכן 
השריפה ממש, שכולם רואים את בית 
דבר  באש,  לבעור  מתחיל  המקדש 
אנו מסכמים  כולם,  הגורם לבכי של 
את יום האבל והבכי ואת תקופת בין 
המצרים בתקווה לגאולה, ובשעה זו 
הוא  והצער  הבכי  כי  המשיח.  נולד 
הסימן לגאולה של המשיח. לכן רגע 
השיא הוא גם רגע האומר כי האבלות 
סימן  היא  רבות  כה  שנים  במשך 
הנביא  כהבטחת  והגאולה,  התקווה 
ישעיהו )ס"ו( : "שישו אתה משוש", 

מי ? "כל המתאבלים עליה". 
בכי  של  יום  הוא  באב  תשעה  יום 
וצער על חורבן בית מקדשינו. אך בד 
בית  לבנין  שנזכה  העדות  הוא  בבד 

תפארתנו במהרה בימינו.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

מה שאתם לא יודעים על 
טביעת ילדים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

ארטיק חלבון

הילדים יצאו לחופש הגדול, והם מבלים את רוב היום בבית במזגן 
ללא השגחת ההורים. החופש בקלות יכול להפוך לחגיגה של פנקייקים 
שוקולד  עם  ולחם  לצהריים  ומלח  שומן  עתירי  חטיפים  הבוקר,  על 
בערב. כיוון שאי אפשר לשלוט בילדים בשלט רחוק על התזונה שלהם 
מראש,  והכנה  ההורים  מצד  השקעה  קצת  בעזרת  החופשה,  במהלך 
נוכל להגדיל את הסיכוי שגם כשההורים לא בסביבה, הילדים יבחרו 
במזון בריא. רותי אבירי, דיאטנית קלינית ויועצת תזונה לחברת טונה 
על  לשמור  לילדים  לגרום  וטיפים  רעיונות  עשרה  מונה  סטארקיסט 

תזונה נכונה גם כשההורים לא בבית בזמן החופשה:
להם  להכין  המשיכו   – בחופש  שהילדים  למרות  סנדוויצ'ים:   .1
מקמח  ולחמניות  בלחם  השתמשו  במקרר.  ושמרו  כרגיל  סנדוויצ'ים 
השובע,  לתחושת  שיתרמו  בחלבון  עתירים  מרכיבים  והעדיפו  מלא, 
כמו טונה, גבינות לבנות עד 5%, צהובות עד 15%, או חביתה. הוסיפו 
ירקות כמו מלפפון, חסה, פלפל או עגבנייה שיוסיפו לא רק ויטמינים 
כריך  שלו.  ולאסתטיות  לצבעוניות  יתרמו  גם  אלא  לכריך  ומינרלים 
וכל  במקרר  שימרו  באמת.  בו  לבחור  לחשק  יוסיף  ואסתטי  צבעוני 
מה שהילד יצטרך לעשות הוא להכניס לטוסטר ולאכול. כמו כן, ניתן 

להשאיר ממרחים מוכנים במקרר כמו ממרח הטונה.
2. ירקות ופירות: מומלץ לחתוך אותם בצורה 

אפשר  המקרר.  בקדמת  ולשים  מפתה 
פלפלים,  גזר,  של  רצועות  לחתוך 

פשוט  או  פטריות  או  סלרי  מקלות 
כגון  מיני"  "ירקות  להניח 

עגבניות שרי, מלפפונים וגזרים 
גמדי.  תירס  ואפילו  קטנים 
ומוכן  שטוף  שיהיה  העיקר 

לחטיפה ולנגיסה.
בסיס  על  קרטיבים   .3
לקנות  אפשר  פירות: 
פירות  בסיס  על  שרבטים 

עם  או  לבד  אותם  להכין  או 
המיועדים  בכלים  הילדים 

להכנה עצמית. בטכניקות שונות 
יותר  קצת  משוכללים  ובאביזרים 

ניתן להכין לבד ארטיקים צבעוניים ובריאים. ארטיקים כאילו יכילו את 
אנטיאוקסידנטים  מינרלים,  )ויטמינים,  שבפירות  התזונתיים  הערכים 

וסיבים( בצורה מזמינה ומפתה יותר עבור ילדים.
4. ירקות קפואים: למרות פעולת ההקפאה, הם שומרים על ערכיהם 
התזונתיים. הילדים הגדולים יותר יכולים לחמם אותם בעצמם במיקרו. 

למשל אדממה שיכול לספק מצוין את הצורך לנשנש.
5. קופסאות שימורים: מכילות למשל טונה, תירס, חומוס ואפונה. 
רוב השימורים כגון הטונה, לא מכילים חומר משמר. השימור נעשה על 
ידי עיקור בחום, ורוב הערכים התזונתיים של התכולה – נשמרים. כמו 
כן, קופסאות השימורים ניתנות לנשיאה ולאכילה בכל טמפרטורה ולכן 
ניתן לצרוך אותם גם בטיולים ומחוץ לבית. דבר המאפשר לשמור על 

תזונה בריאה ולא להסתפק בחטיפים ובממתקים.  
6. בייגלה מקמח מלא: יכול להוות ארוחה קלה ביחד עם גבינה לבנה 
או סלט טונה שהכנתם מראש במקרר. שימו ליד הבייגלה קערה ריקה 
שבה ישימו את הגבינה או הסלט ו"ינגבו" אותה להנאתם עם הבייגלה.

7. קלחי תירס: אם יש לכם זמן – הכינו אותם על הבוקר, והשאירו 
אותם לילדים בסיר החם.

הכינו מראש ארוחת צהריים על  8. ארוחת צהרים מוכנה מראש: 
צלחת שצריך רק לחמם או אפילו להכין מראש במקרר כריכים מעוררי 
אבוקדו(  טונה,  )גבינות,  בריאים  ממרחים  במילוי  מלא  מלחם  תאבון 

ובתוספת ירקות.
בבית  פינה  בכל  מים  בקבוקי  פזרו  הכי חשוב –שתיה:  וכמעט   .9
כדי להגביר את הסיכוי שהילדים ישתו מספיק. כדי להעלות יותר את 

הסיכוי שישתו, שימו בהם טיפה לימון ועלי נענע.
בחשבון  קחו  הנ"ל,  הסעיפים  כל  לפי  תפעלו  אם  גם  ולבסוף,   .10
שתהיה שונות בצורת האכילה של הילדים בחופש מזאת שמתרחשת 
בשאר השנה, ולצערנו, היא לא תהיה לטובה. חשוב לשמור על היחסים 

הטובים איתם.

טיפים

טיפים להכנת ארטיקים ביתיים:

קחו בחשבון שההקפאה מפחיתה את 
המתיקות – לכן על התערובת להיות מעט 

יותר מתוקה מהרצוי.
הקפאה - ניתן להשתמש בכל כלי. כוסות 

פלסטיק עם כפית כמקל, מכלי יוגורט ריקים, 
ומתקנים מיוחדים מפלסטיק או מסיליקון  

המיועדים לארטיקים.
הקפידו להשאיר מרווח קטן ולא למלא עד סוף 

הכלי, מכיוון שבהקפאה התערובת מתפשטת.
אם אתם לא משתמשים במתקן מיועד 

לארטיקים – הקפיאו את הארטיקים למשך 
כשעתיים, הוסיפו את המקלות, והחזירו 

למקפיא לעוד 4 שעות.

3 בננות 
6 תמרים מזן מג'הול 

ללא החרצן
1.5 כוסות חלב 

שקדים
1 כף חמאת בוטנים
1 כף אבקת חלבון 

וניל 

10 דברים שכדאי שיהיו 
במקרר )או על השולחן( 

כשהילדים בחופש הבילוי במים הוא מקור להנאה, שמחה ואף פעילות גופנית אך כולל בתוכו סכנות 
רבות  מחקרים מראים כי 45% מההורים אינם נוקטים באמצעי הזהירות הנכונים בעת 
שהות הילדים במים  נתונים מפחידים: משנת-2008 ועד היום מתו 148 ילדים בישראל 
כתוצאה מטביעה  מה קורה כשילד טובע חלילה ואיך ניתן למנוע את האסון הבא

טעימה
מצרכים:

והילדים בחופש  כשהטמפרטורות עולות, החמסין מעיק 
צוננים.  שהם  מקומות  בבריכה,  או  בים  לבלות  כמו  אין 
מחקרים מראים כי 45% מההורים אינם נוקטים באמצעי 
צופים  במים:  הילדים  שהות  בעת  הנכונים  הזהירות 
בילדיהם מחוץ למים בבריכה, נחים על שפת הבריכה, לא 
משגיחים על הילדים בעת שהייה באמבטיה או בבריכה 
לבטיחות  "בטרם  ארגון  נתוני  פי  על  וכדומה.  ביתית 

ילדים" עולה, כי מ-2008 
בישראל  ילדים   148 מתו 
מטביעה:  כתוצאה 
ילדים   16 מתו  ב-2016 
רשת  שבעה.  וב-2017 
המים  עולם  מרכזי 
ופעילויות  ללימוד שחיה 
  WEST-ה בשיטת  מים 
המייסד  של  בהנחיתו 
אורי  וההידרותרפיסט 
חמישה  מציגים  סלע, 
על  ידעתם  שלא  דברים 

טביעה.
מהדעה  להבדיל   .1
מישהו  שכאשר  הרווחת 
וצועק  מנופף  הוא  טובע 
במציאות  טביעה,  בעת 
"המוות  נקראת  טביעה 
הטביעה  השקט". 
במהירות  מתרחשת 
לא  כלל  ובדרך  ובדממה 

ישמעו בכי או צעקות מצוקה. 

2. טביעה אינה מתקיימת רק במים עמוקים, אלא גם במים 
רדודים. מספיק שהמים יכסו את פיו ואפו של הילד כדי 
שיטבע. ילד יכול להתהפך בקלות במים )גם באמבטיה(, 

ו-2 דקות מספיקות על מנת שהוא יאבד את ההכרה. 

ההשגחה  הוא  טביעה  במניעת  חשוב  הכי  הכלל   .3
הצמודה. ילדים נמשכים למשחקים במים ולכן המודעות 
שלהם נמוכה: במצב בו- באמצע משחק בין שני ילדים, 
אחד מהילדים יטביע את השני )לא במכוון(, אם תשומת 
לקרות  עלול  בטלפון,  תהיה  המשגיח  ההורה  של  הלב 

אסון. 

4. במקרה של טביעה הסימנים יהיו: ראש בגובה קו המים 
ופה פעור, הפה יהיה בגובה קו המים, שיער הראש יכסה 
עצומות,  או  מזוגגות  עיניים  המצח,  את  או  הפנים  את 
וכל  בסולם  טיפוס  תנועות  ושטחיות,  מהירות  הנשימות 

תגובה שאינה דיבור עלולה לרמוז על תביעה. 

5. גם ילד שלמד לשחות, 
חייב בהשגחת מבוגר. 

אמצעי הבטיחות למניעת 
ביותר  החשוב  טביעה 
הצמודה.  ההשגחה  הוא 
להתעסק  ההורה  על 
ולא  שלו  בילד  ורק  אך 
עיתון.  או  טלפון  בספר, 
לבד  ילדים  להשאיר  אין 
בקרבת  השגחה  ללא 
אחת  בשנייה  מים-  מקור 
להחליק  עלול  הילד 
בעת  מומלץ  למים. 
פרטיות,  בריכה  מסיבות 
בעת  הבריכה  את  לסגור 
הבית  בתוך  השהייה 
של  השגחה  וכשאין 
הבריכה.  במתחם  מבוגר 
ששחייה  לב  לשים  יש 
משחייה  שונה  בבריכה 
ההמלצה  ומערבולות.  לזרמים  לב  לשים  יש  ובים  בים 
בבילוי בים הוא להימצא צעד אחד אחרי הילד עם הפנים 

לחוף. 
ואחרי כל ההפחדות מה כדאי לעשות בכל זאת עם הילדים 
החום  את  "ולסבול  לבריכה  להגיע  נאלצתם  אם  שלכם 
לחוויית  שלכם  הילדים  של  החוויה  את  תהפכו  הנורא" 

הורה ילד:
ותנסו  שוקעים  חישוקים  שוקעים,  דגים  כדורים,  תביאו 
עם  סיליקון  משקפת  להם  תקנו  שיתפסו,  לילדים  לזרוק 
יש  ולילד  במשקפת  חוסכים  הורים  )לפעמים  פוג  אנטי 

אדים והוא מוצא את עצמו בלי משקפת בכלל(.

שיהיה קיץ מהנה ובטוח! 

ארטיקי בית מ-100% פרי לקיץ באדיבות מותג הבלנדרים "נינג'ה"

אופן ההכנה:
מערבבים את כל החומרים בבלנדר, 
טועמים – ומתקנים במידת הצורך  

מוזגים לתבניות ומכניסים להקפאה 
ללילה.
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת כלי עבודה חלק א'
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. אדם ישר ונאמן, איש מהימן. "שפסקו ממנה ____ 
____" )חגיגה יד.( )בלשון יחיד(

7. מגיבורי החיל לדוד. "המחוים ו__" )דה"א א יא מו(
8. מאכל מבושל, מנת אוכל מבושלת. "מפני מה ____ 

של שבת ריחו נודף" )שבת קיט.(
9. האם, האומנם. "_____ יקום יעקב כי" )עמוס ז ב(
10. _____ תמיד. אש שהיתה דולקת תמיד במנורת 

הזהב שבמשכן ובבית המקדש. "להעלת ____ תמיד" 
)שמות כז כ(

11. מבני אסף בימי דויד. ראש המחלקה החמישית 
של המנגנים בכלי שיר בבית השם. )דה"א כה יב(

14. מבני דויד, שנולדו לו בירושלים. "ואלישמע 
ו____" )שמואל ב ה טז(

16. אחת ממידות היבש והלח שהיו נהוגות בימי קדם 
בישראל,שליש איפה. "מחר ___ סלת")מל"ב ז א(

17. כנוי לילד או לתינוק. "והנה_____בכה" )שמות 
ב ו(

1. מקלט,מפלט. "שהשאול ____ _____ לך" )אבות ד כב(
2. תפילת מעריב. "גאולה של ____" )ברכות ט: (

3. אבי פלטי חתן שאול. "לפלטי בן ____" )שמואל א כה מד(
4. אבי אסתר המלכה. )אסתר ב טו(

5. מידת אורך כדי אלפיים צעד. "שבעה ומחצה לכל _____" )יומא ו ד(
6. הצתה,גרימת שרפה. "ארבעה אבות נזיקים : השור והבור והמבעה 

וה____" )בבא קמא א א(
10. ידוע, מפורסם. "_____ בשערים בעלה" )משלי לא כג(

12. יפה, נחמד. "מה ____ אילן זה ומה ____ניר זה" )אבות ג ז(
13. מידה קדומה לנוזלים,שישית של "בת",או שנים עשר לוג. "ו____ 

צדק יהיה לכם" )ויקרא יט לו(
15. שאינו ישן. "אני ישנה ולבי _____" )שה"ש ה ב(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

תאסנישרתגאיתדתנאנ

נחרמשיגאתנאחתגתפג

סנתגנאתנגאבריאהגא

תגגרומאמנתארגנלדל

שנתאישרורדיתדגמתג

הסאתרישדתתגצתאויכ

שגתדתלירניעאירתבד

רגמאקנשקאמנידאראת

חלתשאמסנגיאעגהסני

משונקתתאמאמיגששתג

שלתבגאלנזגאנתניתד

שגתשנוגארסנשסתגטת

תדנגמזמרהנתגאנדאפ

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

מחרשה , רחת, את, מלמד, קרדום, מעדר, שלוש קלשון, מזרה, דרבן, מזמרה, מגל, 
מעצד חרמש, הלמות, מורג, מקבת, נפה, פטיש, כברה 

  22תשבץ מספר ש
  באדיבות עוזי קייש                                               

1 2 3 4 5  6 

7       

8       

9     10  

11  12  13   

  14    15 

16    17   

 
    



שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922667

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד שימוש חוזר בכולסטרול קיים 
ומניעת ייצור של כולסטרול עודף

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף

נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Xagaris המבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים

חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה

בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922669

הסרת 
משקפיים 

בלייזר
 התאמה מלאה
לציבור החרדי

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 
  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח
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