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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

אדוארד
אלופים בחיסכון

בקנייה מעל 150 ש"ח 
1490& עוף הרב מחפוד

ב- מוגבל ל-2 מגשים

טיטולים

3 ב-20& 4 ב-10& 

 &20

4 ב-100&  2 ב-10& 3 ב-100& 

מרכך כביסהחלות לכבוד שבת טיטולים שמפו/מרכך חיתולי האגיס
מרוכז 1 ליטרחוגלה פרמיוםהוואי 750 מ"ל

מוצרי 
השבוע

L תבניות ביצים

מרכך כביסה
4 ליטר סוד

מטרנה
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2ב-4ב-
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2 ב-

ג'ל כביסה 
סוד

מארז פיצה 
זוגלובק
שלישיה

שקדי מרק
מנה בד"ץ

כוסות חד פעמי

 &25

 &3490

 &1290

 &19 &10 &10

 &10

 &20 ב-

 &3690
ב-ב-

ב-

ב-ב-ב-

ב-

ב- 3210
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3

פיירי
1.350 ליטר

קורנפלקס דבש 

אבקת כביסה 
אריאל 9 קילו

אבקת כביסה 
פרסיל 8 קילו

עוגות רולדה 
עלית

מגבונים
רביעייה

בשר מס 8
כשרות הרב מוצפי

יין עמק הנדיב
כרמל מזרחי

מארז טישו
עדן

ג'ל פריסלקמח
2.7 ליטר

ופל עדין ארוז
40 יחידות

מרק טעם 
עוף

ויטה 1 קילו 

חלב
ליטר וחצי
תנובה

מארזי קרלו

קרטון דג פילה אמנון
(מושט)

אבקת כביסה
סוד/ביומט
5 קילו

סוכר

טחינה 
אחווה
בד"ץ
500 מ"ל

נרות חימום

 &3990  &5990 &2990

 &890

 &690  &10 &10

 &10

 &69

ב- ב-ב-

ב-

ב- ב-ב-

ב-

ב-

בקניית זוג

בשר מס 5 
כשרות הרב מוצפי

5 ב-10& 

בורקס גבינה/
תפו"א/
מלוואח/
ג'חנון
ציפור השרון

בשר מס 2
כשרות הרב מוצפי

זוגלובק שניצל 
תירס/נקניקיות
2 קילו

שמן קנולה
טעמן בד"ץ עד"ח

יין מרלו
קברנה סוביניון
כרמל מזרחי

ב-22&  2

3990& 2 ב-15& 
3 ב-20& ב-

ג'אמפ
ליטר וחצי

13& ב-  3 100& ב-  7

קליק שקיות חלב גד
1 ליטר
הרב רובין

יין כריזמה
ארזה / אמירים

 &22  &50 &10 &20 2  2 10 5

48 גלילים

נייר
טואלט

גבינת תנובה
850 גרם

פסטות ויליפוד
העדה החרדית

ב- ב-ב-ב-
לחמניות
עינת/אגמי



ליהנות מהטעם המוכר והאהוב 
בחוויה אישית וטעימה... בקטנה

קחו את זה אישית
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מוצרים   2,450 משתתפים  • בסייל  כולל  בשבט,  י״ב  ה-28.1,  עד  בתוקף 
המלאי גמר  עד  או  חנות  בכל  המודעה  ממוצרי  במלאי  יח'   20 מינימום   • 
ובמזומן  האשראי  כרטיסי  בכל  התשלום  מע״מ •  כוללים  המחירים   •
מעל  לעסקה  ריבית  ללא  תשלומים  שלושה   • שיקים(  כולל  )לא 
של  הקרדיט  תכניות  לפי  תשלומים   • מזון(  כולל  )לא  ש״ח   1000
בתשלום. והרכבה  הובלה  שירות  להזמין  ניתן   • האשראי  חברות 

ראשל"צ:  איקאה  אתא.  קריית   ,52 חיפה  דרך  אתא:  קריית  איקאה 
נתניה:  פלמחים. איקאה  כביש  שורק,  עסקים  מרכז   ,1 היוזמה  רח' 
ה'   ,10:00-21:00 א'-ד'  פתיחה:  שעות  )דרום(.  נתניה  א.ת  פולג,  מחלף 
10:00-24:00, ו' 9:00-13:00, מוצ"ש: שעה  לאחר יציאת שבת ועד 23:00.

www.IKEA.co.il האא )35832*( | בירור מלאי באתר י שירות לקוחות 



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

א' בשבט תשע"ח 17/1/18 בני ברק8 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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
יעקב אמסלם, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, 

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 נכד האדמו"רים מויז'ניץ וזוועהיל ז"ל
בחצרות  טרגדיה 
 - וזוועהיל  ויז'ניץ 
הילד הרך משה נתן 
נטע הגר ז"ל בן ה-3 
בבית  נפטר  וחצי, 
בארה"ב  החולים 
שסבל  לאחר 
הקשה.  מהמחלה 
וחצי  כשנה  במשך 
בבית  הנכד  אושפז 
קולומביה  החולים 
לאחר  במנהטן 
מהמחלה  שסבל 
כל  לאורך  הנוראה. 
הוריו  שהו  הזמן 

לצד מיטת חוליו, והסבים נסעו מידי פעם לבקרו.
מדובר בנינו של האדמו"ר מויז'ניץ, נכד לבנו הרה"צ 
רבי יצחק ישעיה הגר, חתן האדמו"ר מדעעש ירושלים 
זצ"ל, בן הרב מנחם מנדל הגר משפיע במוסדות 'כנסת 

ישראל', וחתן האדמו"ר מזוועהיל.
הילד  עבור  בתפילה  העתירו  החסידות  ריכוזי  בשני 
מצבו  אך  יכט  חילא  ברכה  בן  נטע  נתן  משה  הקטן 
רביעי  ביום  לבוראו  נשמתו  את  השיב  והוא  התדרדר 
ברק  בבני  בהלווייתו  השתתף  רב  קהל  שעבר.  בשבוע 

בראשות אדמו"רים רבים. ת.נ.צ.ב.ה.

 'שלושים' למרן: עצרת לתשב"ר
ת  ר צ ע
ק  ו ז י ח
ת  י ז כ ר מ
י  ד ל י ל
ם  י ת " ת ה
ה  מ י י ק ת ה
 30 במלאת 
של  לרבן 

בביהמ"ד  זצ"ל  שטיינמן,  הגראי"ל  רה"י  מרן  ישראל, 
לתשב"ר "היכל המתמידים" שבלב שכונת קרית הרצוג. 
רבן  בית  של  בתינוקות  לפה  מפה  גדוש  היה  ביהמ"ד 
שרצו לשמוע דברי חיזוק וללמוד מהנהגותיו הקדושות 

של מרן רה"י.
נשאו דברים הדרשנים הידועים הרב י. בן משה והרב 
חייו של  מסכת  על  מרגשת  מצגת  והוקרנה  אבוהב,  א. 
מרן זצ"ל. הושם דגש מיוחד על ענוותנותו לצד גדלותו 
בתורה, פיקחותו הגדולה ודקדוקו על קוצו של יוד בכל 

הלכה והנהגה טובה.

 שר התקשורת בזק"א
ר  ש
ת  ר ו ש ק ת ה
קרא  איוב 
במטה  ביקר 
ושיבח  זק"א 
עבודת  את 
של  הקודש 
המתנדבים. 
ך  ל ה מ ב
הביקור סקרו 

בפניו ראשי זק"א את הפעילות כשהשר אף עורך ביקור 
בתחנת ריכוז החללים בעת חירום

במטה  קרא  איוב  התקשורת  שר  קיים  מיוחד  ביקור 
הפעילויות  בפניו  נסקרו  במהלכו  רידינג  במתחם  זק"א 
של הארגון. את פניו של השר קיבלו ראשי זק"א ת"א 
חיים  זק"א  מפקד  חסיד,  צבי  הרב  זק"א  מנכ"ל  ובהם 

נוגלבלט, בעלי תפקידים וראשי צוותים.
זיהוי  כאתר  לשמש  המתוכנן  במתחם  סייר  השר 
מהתרגולות  התרשם  לאומי,  באסון  או  חרום  בעת 
באופן  המבנה  להשמשת  הצרכים  ועל  במקום  שנעשו 
האמצעים  את  וסקר  חרום  לשעת  מוכנות  לצורך  תקין 

והיכולות של הארגון לטיפול באסונות.
קבורת  ממבצע  מזכרת  לשר  הוענק  הביקור  בסיום 
נכונה" של העדה הדרוזית שבוצע על  רקמות "מנוחה 
הביקור  במעמד  כן,  כמו  אביב.  תל  זק"א  מתנדבי  ידי 
יחיאל  זק"א  לקמב"צ  מצטיין  מתנדב  תעודת  הוענקה 
גולדמן על מסירותו הרבה לארגון ולמשימת "חסד של 

אמת".

מאת: עוזי ברק 

מכל  מעשה  ואנשי  חסידים  של  גדול  קהל 
בני  והחסידות  התורה  עיר  של  הקשת  גווני 
ברק גדשו את אולם האודיטוריום שבשכונת 
המרכזי  כינוס  נערך  שם  בעיר,  אלחנן  רמת 
רבי  הגאון  של  קדישא  דהילולא  יומא  לרגל 
שניאור זלמן מלאדי זי"ע, בעל התניא ושו״ע 
צר  היה  המקום  חב״ד,  חסידות  ומייסד  הרב 
מהכיל את המשתתפים הרבים שנהרו למקום 
החל מתחילת האירוע ועד סיומו בהתוועדות 

חסידים בשעות הקטנות של הלילה.
בשולחן  רחבה  גלריה  פיארו  המעמד  את 
בין  ורבנים,  אדמו"רים  עשרות  של  המזרח 
לנדא,  הגרמי״ל  ברק  בני  העיר  רב  השאר, 
האדמו״רים  לאזאר,  הגר״ב  הכבוד  אורח 
מאלכסנדר, מחנובקא-בעלזא, נאראל, ביאלא 

ר"א, שומרי אמונים, אשלג ,ראדזין ואופלע.
הגרי"י  המזרח:  שולחן  את  פיארו  עוד 
הורביץ,  הגר"ז  גולדשמיד,  הגר"מ  בלינוב, 
לנדא,  הגר"א  טוביאס,  הגר"י  וייס,  הגרי"י 
הגר"י פלדמן, הגר"מ שטרן, הגרש"א שטרן, 
הגר"א שפירא, הגרח"צ שפירא, הגר"א שרמן 
ואישי ציבור, ובהם ראש עיריית בני ברק הרב 
חנוך זייברט, חבר מועצת העיר בני ברק הרב 
שלמה קוסטליץ וחבר מועצת העיר בית שמש 

הרב שמעון גולדברג.
ברק  בני  מערב  רב  ידי  על  נפתח  הכנס 
שמואל  רבי  הגאון  הוראה'  'שערי  ואב״ד 
רבי  הגאון  העיר  רב  אליעזר שטרן, בהמשך, 
על  מאלף  משא  נשא  לנדא  ליב  יהודא  משה 

סידורו הנפלא של בעל התניא. 
באמצעות מסכי ענק התחבר הקהל היישר 
הנס  בעל  עם  חסידית  להתוועדות  מארה״ב 
הרה״ח ר' שלום מרדכי רובשקין, ששיתף את 
הקהל בכמה סיפורים מתוך המאסר והגאולה 

המפתיעה בדרך ניסית. 
החסידות  בדרך  התפילה  עבודת  על 
אב״ד  נשא  ההילולא  בעל  של  במשנתו 
ישראל  רבי  הגאון  באלעד  החסידים  קהילות 
זושא הורביץ. את המשא המרכזי נשא אורח 
רבי  הגאון  רוסיה  של  הראשי  רבה  הכבוד 
הפליא  ארוכה  שעה  שבמשך  לאזאר,  בערל 
של  נפשם  מסירות  על  וסיפורים  בעובדות 

יהודי רוסיה במשך כל השנים.
זייברט  חנוך  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש 
את  הביא  הכנס,  הצלחת  למען  רבות  שסייע 
זיכרונות  והעלה  ותושביה  העירייה  ברכת 
מרגשים בעת ביקוריו אצל הרבי מליובאוויטש 
חב"ד  פעילות  על  בתשבחות  והרעיף  זי״ע, 

הענפה בעיר. 
בשירי  הערב  את  הנעימה  חסידית  מקהלת 

בעל ההילולא ושירים חסידיים נוספים, כאשר 
עם סיום החלק הרשמי והראשון פצח הקהל 
בעל  של  לכבודו  סוחפים  חסידים  בריקודים 

התניא זי״ע.
מאות  התיישבו  ערבית  תפילת  לאחר 
גדולה  חסידית  להתוועדות  מהמשתתפים 
בהתוועדות  לאזאר,  הגר"ב  הכבוד  אורח  עם 

שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה.
תושבי העיר ברוב תודות לעיריית בני ברק 
ופיהם מלא שבח והודיה לכל מארגני האירוע 
בניהולו של הרב יוסף פילמר - ארגון ממלא 
ומוסדות  ארגוני  כל  עם  בשיתוף  עלמין,  כל 
חב"ד בעיר. צעירי אגודת חב"ד, היכל מנחם 

ומעייני ישראל ב"ב.
בפני  לאזאר  הגר״ב  מסר  מיוחד  שיעור 
׳תומכי  ישיבת  תלמידי  וחמישים  כמאה 
תמימים׳ בבני ברק, בהשתתפות ראש הישיבה 
לוי  הרב  הישיבה  מנהל  גולדשמיד,  הגר״מ 

רוזנברג ור"מי הישיבה.
המצות  במאפיית  לבקר  הגיע  כן,  כמו 
הכשרות  רב  מרזל,  יצחק  יוסף  הרב  עם  יחד 
מצות  באפיית  הכשרות  על  לפקח  ברוסיה, 
במקום  הנאפות  רוסיה,  ליהודי  שמורה 
הראשית  הרבנות  מטעם  משגיחים  בפיקוח 

לרוסיה והעדה החרדית.

מאת: עוזי ברק

ובני  ברק'  בני   - הצלה  'איחוד  מתנדבי  ושלושים  ממאה  למעלה 
ציבור  אישי  רבנים,  הארצי,  הארגון  הנהלת  עם  יחד  משפחותיהם, 
לביא  קיבוץ  במלון  האחרון  השבוע  בסוף  התכנסו  תקשורת,  ואנשי 
מעבודת  מעט  לפוש  בכדי  השנתית,  וההתאחדות  הגיבוש  לשבת 
הקודש אותה הם מבצעים במהלך כל השנה ולצבור כוחות מחודשים 

להמשך הדרך.
על הפקת השבת עמלו במשך מספר חודשים y&y הפקות יחד עם 
צוות מיוחד אשר הורכב ממתנדבי הסניף, בראשותם של ראש סניף 
בני ברק באיחוד הצלה אפי פלדמן וסגנו יוני מרטין. את פירות העמל 
הפנים  מקבלת  החל  לדרך,  צאתם  מרגע  כבר  המתנדבים  וחשו  ראו 
חדרים  ומפנק,  עשיר  ״טועמיה״  בר  למלון,  בכניסה  מיוחד  בדלפק 

ערוכים, מתנות ייחודיות והחשיבה על כל פרט.
לאחר סעודת השבת פנו כלל המשתתפים ל"עונג שבת", בהנחיית 
אורח הכבוד ח"כ משה גפני - שפתח בדברי תורה ובמשך זמן ממושך 
לימין  לעמוד  הבטיח  דבריו  בסיום  באקטואליה.  הקהל  את  ריתק 
הארגון והסניף ככל שיידרש, ואף הודיע כי אם לא יוסדר נושא העברת 
המידע לאיחוד הצלה עקב מניעה של מד״א עד לאחר חזרתו של רה"מ 
מביקורו בהודו, הוא ייפגש עם רה"מ, "אגיד לו: לא יקום ולא יהיה. 
הדבר הזה לא יימשך". אחריו נשא הרצאה מרתקת המרצה הדגול הרב 

מאיר שוורץ אשר ריתק את הנוכחים עד לשעות הקטנות של הלילה.

בסעודת רעוא דרעוין, נשא דברים סגן ראש עיריית בני ברק הרב 
מנחם שפירא שאמר: ״זוהי זכותנו כעירייה לדאוג ולסייע להתפתחות 
שלכם בכל תחום". שפירא אף הבטיח לקול תשואות סוערות כי ידאג 

להקצאה עבור הארגון.
נאם בפני המתנדבים המסורים נשיא איחוד הצלה מר אלי  אחריו 
ביר שאמר: "היום כבר אפשר להגיד בגאווה עצומה שסניף בני ברק, 
למרות כל הקשיים שעמדו בדרכו הוא אחד הסניפים החשובים בארץ, 
הגיבוש המיוחד של המתנדבים הוא סמל ודוגמה לכולנו״. ביר הוסיף 
הנקרא  מיוחד  חיים  הצלת  רכב  ברק  בני  לסניף  להקצות  החליט  כי 
מינילנס, לרפואתו של מתנדב הסניף רפאל אהליאב בן מרים שמחלים 

בימים אלו מתאונה קשה בה נפצע כאשר יצא להציל חיי אדם.
לקראת נעילת השבת נטל את רשות הדיבור ראש הסניף אפי פלדמן: 
"כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל. הצלחתו של סניף בני ברק ושל 
הארגון בכלל הינה בזכות שהוא מנוהל ע"י רבני הארגון, הם המתווים 
את הדרך ועל פיהם יישק כל דבר! קשיים רבים הועמדו בפנינו ובזכות 
הציות המוחלט לרבנים זכינו ואנו רואים את פירות ההשקעה, כל מי 
מיוחדת",  דשמיא  לסיעתא  זוכה  החשובה  בפעילותינו  חלק  שנוטל 

ציין. 
את השבת נעל מפיק השבת יוני מרטין, אשר הודה להנהלה ולכל 
המסייעים להפקת השבת, בהם החברות המובילות במשק, עיריית בני 
שסייעו  נדיבים  ומספר  רובינשטיין  והרב  זייברט  הרב  בראשות  ברק 

למימון השבת.

צילום: בעריש פילמר

לאזאר,  בערל  רבי  הגאון  רוסיה  של  רבה  במעמד,  הכבוד  אורח 
שהתקבל אצל גדולי ישראל וערך סיור במוסדות בעיר  התעוררות 

גדולה בלימוד חסידות

המונים בהילולת בעל התניא 

בשבת 'איחוד': גפני 
מכריז מלחמה

"באם לא יוסדר נושא העברת התקציבים לאיחוד הצלה עקב מניעה 
של מד"א עד לאחר חזרתו של רה"מ מביקורו בהודו, אפגש עם 

רה"מ ואגיד לו: לא יקום ולא יהיה. הדבר הזה לא יימשך"

ארונו של הילד ז"ל

צילום: אסף ברזדינגר



עונים על אתגר הברכות

פריגת בפעילות ט"ו בשבט שתברכו עליה

קונים 2 בקבוקי פריגת 1.5 ליטר
ושומרים את החשבוניתֿ

מתקשרים לטלמסר 03-3738888 
ומשתתפים באתגר הברכות
5 זוכים בכל יום!

איך משתתפים? 

משתתפים באתגר הגדול בנושא הלכות ברכות ויכולים לזכות במגש פירות יוקרתי מבית

המבצע מתקיים בין התאריכים ב' שבט תשע"ח  )18.01.2018( עד לתאריך י"ג שבט תשע"ח )29.01.2018( . ימי שישי ושבת יספרו כיום אחד. יש לשמור חשבונית קניה מתאריכי 
המבצע לצורך מימוש הפרס כהוכחת קניה. התמונה להמחשה בלבד. המבצע בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי מימד.



בני ברק א' בשבט תשע"ח 121017/1/18

מאת: עוזי ברק 

בימים אלו מקדמת עיריית בני ברק הפקעות 
של שטחים ברחוב כהנמן בבני ברק על מנת 
להרחיב את הכביש ביציאה מהעיר ולמנוע את 
צוואר הבקבוק ביציאה הסמוכה לקוקה קולה, 

לאחר שהפקקים במקום הפכו בלתי נסבלים.
לפי התוכנית, הוכן ברחוב כהנמן 92 מפרץ 
שהופקע  שטח  על  נוסעים  והורדת  להעלאת 
לסלול  החלו  העירייה  ועובדי  אלו,  בימים 
את המפרץ, אך בעלי הבניין שבסמוך הגישו 
ולהפקעת  לפעילות  מניעה  צו  ודרשו  עתירה 
"המהלך  לטענתם  העירייה.  לטובת  השטחים 
כולו לא חוקי, התוכנית פורסמה לפני 47 שנה 
והעירייה תפסה  ומאז לא קודמה ההפקעה – 

את השטח ללא התראה".
העתירה, הוגשה על ידי מספר בעלי עסקים 
ברחוב, לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד 
ובנייה  לתכנון  המקומית  והוועדה  העירייה 
בעיר. באמצעות עורכות הדין אפרת רנד, שני 
ושות',  פירון  מ.  ממשרד  אבירם  ואייר  סבג 
יבטל  המשפט  בית  כי  העסקים  בעלי  ביקשו 
השטח,  להפקעת  בנוגע  הוועדה  החלטת  את 
לא  ישנה,  בתוכנית  ומדובר  הואיל  כי  וטענו 

ניתנה להם האפשרות להתנגד להליך.
בנוסף טענו בעלי העסקים שהעירייה פלשה 
לשטחיהם מבלי שהודיעה לכל בעלי העסקים 
באזור על הליך ההפקעה המתוכנן, וכי מהלכי 
חלקה  גם  כללו  העירייה  מצד  הקרקע  תפיסת 
בעלי  להפקעה.  מיועדת  אינה  שכלל  סמוכה 
העסקים טענו בנוסף כי הפקעת השטח תבטל 
המשמש  והטעינה  הפריקה  החניה,  אזור  את 

אותם, ותגרום בכך פגיעה אנושה בעסקיהם.

שנה   47 "במשך  רנד,  אפרת  עו"ד  לדברי 
לקידום  פעולה  כל  ביצעה  לא  ב"ב  עיריית 
מטרת  את  זנחה  זו,  ובהתנהגותה  ההפקעה 
בנוסף,  כבטלה.  לראותה  ויש  ההפקעה 
ציבורי  כשטח  האזור  את  מגדירה  התוכנית 
העירייה  שמבקשת  ההפקעה  ואילו  פתוח 
לקדם הנה לצורך הרחבת דרך, כך שהעירייה 
גם לא עומדת במטרות התוכנית כפי שפורסמו 

בעבר".
עו"ד אריאל יונגר, המשמש כיועץ המשפטי 
של אגף ההנדסה הגיב, "המהלכים המבוצעים 
לשם  ציבור,  לצורכי  מבוצעים  כהנמן  ברחוב 
בציר  המצוי  הרב  התחבורתי  העומס  הפחתת 
באזור  במדינה.  העמוסים  אחד  שהוא  זה, 
המדובר הכוונה היא ליצור מפרץ לאוטובוסים, 
ויחייב  הכביש  הרחבת  את  שיאפשר  באופן 
השטחים  חשבון  על  המדרכה  העתקת  את 
באופן  כיום את העסקים, בחלקם  המשמשים 

שאינו תואם את רישיון העסק שבידיו". 
כאילו  "הטענה  כי  ומציין  מוסיף  יונגר 
במשך  ההפקעה  את  מימשה  לא  העירייה 
שבפועל,  משום  נכונה,  איננה  שנים  עשרות 
בייעוד  היה  זה  שטח  שנים,  עשרות  משך 
ונהנו  שימוש  בו  עשו  והמתנגדים  ציבורי 
את  בו  קידמה  לא  שהעירייה  מהעובדה 
מחייב  הציבורי  כשהצורך  כעת,  ההפקעה. 
זאת, העירייה פועלת לקידום ההפקעה. בנוגע 
והליך  לב,  בתום  טעות  בוצעה  אחד  לשטח 

משלוח ההודעות לא הושלם".
של  עמדתם  את  המשפט  בית  זה  בשלב 
בעלי העסקים ונתן צו ביניים שמורה לעירייה 
לחדול מביצוע כל פעולה למימוש ההפקעה, 

עד לדיון בעתירה בנושא בעוד כמה ימים.

מאת: יאיר קורן

אחת  מהקרקע  השבוע  הגיחה  לראשונה, 
הרכבת  של  הכרייה  מכונות  שמונה  מתוך 

הקלה בגוש דן.
את  חודשים  כמה  כבר  שחופרת  המכונה, 
תוואי "הקו האדום", השלימה בכך את מקטע 
המנהרה הראשון שלה שנפרס בין קריית אריה 
שבפתח תקווה לתחנת דרך אם המושבות בבני 

ברק.

מטר,   7.5 בקוטר  הקידוח,  שראש  לאחר 
פרץ את קיר התחנה, מוסעת כעת מכונת הענק 
אל  טון,   900 ומשקלה  מטר   115 שאורכה 
הקיר הנגדי, משם היא תמשיך לקדוח מתחת 

לאדמה - לכיוון מערב.
מנכ"ל נת"ע יהודה בר-און הסביר: "אנחנו 
הפעלת  לקראת  הזמנים  לוח  לפי  מתקדמים 
הקו האדום באוקטובר 2021, כשעד כה כבר 
השלמנו שישה קילומטרים וחצי של מנהרות".

תגיח  אליה  הראשונה  להיות  בב"ב  העתידית  התחנה  נבחרה 
מכונת הכרייה מתוך מעמקי האדמה, לפי התכנון של מהנדסי 

הרכבת הקלה בגוש דן

ראש הקידוח פרץ את 
קיר התחנה

 צו מניעה לבניית המפרץ, צילום: עוזי ברק

צו מניעה הוגש לבית המשפט בת"א נגד בניית מפרץ לאוטובוסים 
שימנע את פקקי התנועה ואת צוואר הבקבוק ביציאה מהעיר מול 

קוקה קולה 

בעלי חנויות נגד 
השינוי בתחבורה 
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מאת: עוזי ברק 

המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית בני ברק 
פונה לציבור התושבים לשתף פעולה, ובנוסף 
לדווח למוקד העירוני, "106" על מוקדי דגירת 
לבדוק  מנטר מקצועי,  בידי  יתושים שיטופלו 

ולאתר מוקדי מים בחצרות, 
ובמגרשים  במקלטים 
ובכך  מיידית  ולייבשם 
ליתושים  גידול  בתי  למנוע 

מסוגים שונים.
הפעולות  בין 
לטיפול  האינטנסיביות 
מקצועי  צוות  עם  ביתושים 
של חברת "ניטורים" מתבצע 
בכל  שבוע,  מידי  ניטור, 
הפוטנציאליים  המוקדים 
להתפתחות יתושים כתעלות 
ממצאי  סמך  ועל  ומקלטים, 
הנחיות  מועברות  הניטור 
ההדברה  לקבלן  מקצועיות 
הדברות  כרמלי  מחברת 
בתי  בהדברת  המטפלת 
תוך  לכך,  בנוסף  הגידול. 

קבלן  בידי  קבוע,  טיפול  מתבצע  שעות   24
על  וזאת  הבעייתיים,  המוקדים  של  הדברה, 
סמך ממצאי הניטור. בעקבות הצרכים הגדלים 
זייברט,  חנוך  הרב  אישר  בתחום,  והולכים 

ראש העיר את הגדלת המימון לפעולות אלו.
שבראשות  הסביבה,  לאיכות  המחלקה 

העירייה  מועצת  חבר  אברמוביץ,  פרץ  הרב 
ובהנהלת הרב מרדכי ויסלובסקי, מרכזת מידי 
זה  בתחום  המתקבלות  הקריאות  כל  את  יום, 
במוקד העירוני "106" ומעבירה אותן לחברת 
הניטורים, הקריאות ממופות, מועברות למנטר 
עם  נפגש  בשכונות,  מסייר  לשטח,  שיוצא 
מוקדי  ומאתר  תושבים 
חדשים.  יתושים  דגירת 
מתגלים  שנה,  מידי  ואכן, 
ליתושים  גידול  בתי 
ובמוקדים  שונים  באזורים 
חצרות  בניה,  כאתרי 
ניקוזים  פרטיות, מקלטים, 
טופלו   2017 ]בשנת  ועוד. 
בנושא  פניות  כ1600 

יתושים[.
ציינה  המחלקה  הנהלת 
כי  לתושבים,  בפנייתה 
יתושים  דגירת  מוקדי 
כגון:  במוקדים  נתגלו 
של  תחתיות  מים,  דודי 
וכלי  צמיגים  אדניות, 
התושבים  אחרים.  קיבול 
גם נתבקשו למנוע, באופן 
ביוב פרטית לא מבוקרת,  גלישת  מוחלט, כל 
טפטוף  כמו  שלולית,  היוצרת  מים  דליפת  או 
להקפיד  התבקשו  נוי  בריכות  בעלי  מזגנים. 
במיוחד שלא יתפתחו זחלי יתושים בתחומם, 
ובד בבד, להכניס דגי גמבוזיה לבריכות הנוי. 

הניזונים מזחלי יתושים.

מאת: עוזי ברק

המשטרה  עצרה  מאומצת  חקירה  בסיום 
בבני  ילדים  עגלות  עשרות  בגניבת  חשוד 
התקבלו  דצמבר  חודש  שבמהלך  לאחר  ברק. 
במשטרת ישראל מספר תלונות אודות גניבות 

עגלות ילדים מאזור בני ברק.
על פי החשד, עשרות עגלות שהונחו בחדרי 
כל  שווי  נגנבו.  מגורים  בנייני  של  מדרגות 

עגלה בין מאות לאלפי שקלים. 
סמויה  חקירה  נפתחה  התלונות  בעקבות 
טכנולוגים  באמצעים  שימוש  נעשה  במהלכה 
לאיתור  שהובילו  ממצאים  ונאספו  מתקדמים 

זהותו של החשוד, בן 75 המתגורר בפרדס כץ.
החשוד  של  לביתו  שוטרים  הגיעו  השבוע 
נעצר  החשוד  עגלות.   11 במקום  ואיתרו 
והובא לחקירה בתחנת דן. בחקירה עלה חשד 

למעורבות במקרים נוספים. 
בתנאים  החשוד  שוחרר  החקירה  בתום 

מגבילים. 
למי  יתאפשר  כי  נמסר  ישראל  ממשטרת 
שנגנבה או נעלמה לו עגלה לקבלה תוך הצגת 
מסמכים מזהים ולאחר הגשת תלונה. כמו כן, 
באמצעי  לנקוט  להורים  ממליצה  המשטרה 

זהירות ולהקפיד על קשירת העגלות.

המשטרה עצרה גנב שחשוד בגניבת עשרות עגלות שהונחו 
בחדרי מדרגות של בנייני מגורים  שווי כל עגלה נע בין 

מאות לאלפי שקלים

נעצר גנב 
עגלות ילדים

העגלות ממתינות לבעליהן. צילום: דוברות המשטרה

ומחסלת  יתושים  דגירת  מוקדי  מאתרת  'ניטורים'  חברת 
אותם, במחלקת איכות הסביבה קוראים לכם לדווח על 

מוקדים בעיתיים 

מחסלים את היתושים

 מוקד מים שנתגלה בדלי, שהיה מוקד
לדגירת יתושים

ההרשמה בעיצומה: 072-259-2845
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תואר במשפטים של הקריה האקדמית אונו,
שער לתעסוקה מכובדת במגוון תחומים

 יש לבוגרים שלנו 
פלוס בכל התחומים.

לימודי התואר במשפטים מעניקים ידע נרחב ואפשרויות 
קידום משמעותיות בתפקיד ובשכר במגוון תחומים.

תוכנית הלימודים הייחודית, הסגל המקצועי ומערך הסיוע 
החדש של הקריה האקדמית אונו, מעניקים מעטפת לימודים 

מושלמת המסייעת לעבור בהצלחה את מבחני הלשכה.

ד"ר מ.ה, טייס, רופא חוקר וראש ישיבה |  הרב א.מ, ראש מטה מנכ"ל הרבנות הראשית |  ד.ע, יועץ בכיר לשר הדתות |  א.מ, ראש 
המועצה הדתית תל אביב |  א.מ, מנכ"ל ח"ק ת"א ויו"ר הועד המנהל מד"א |  א.ב, מ"מ ראש עיריית פתח תקוה |  ש.א, מנכ"ל הרשות 
לפיתוח הגליל |  ח.מ, משרד החוץ |  ש.ל, ראש אגף בכיר פריפריה חברתית,  |  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל |  ס.ש, 
גזברית משרד החינוך |  א.א, משרד ראש הממשלה  |  א.א, בנק לאומי  |  א.מ, הבנק הבינלאומי הראשון |  ד.א, משרד האוצר |  נ.א, 
משרד ראש הממשלה  |  י.א, לאומי קארד |  ש.א, ביטוח לאומי  |  א.א, בנק יהב |  ח.א, קרן קיימת לישראל |  ק.א, בנק הפועלים |  י.א, 
בנק דיסקונט |  ש.א, עיריית ירושלים |  ת.א, בנק לאומי |  מ.א, חשבות משטרת ישראל |  ש.א, משרד האוצר |  א.א, עיריית ירושלים |  
א.א, משרד החינוך |  ש.א, רפרנט משרד האוצר |  א.א, משרד המשפטים |  ר.ב, מנהל מחלקה במשרד החינוך |  נ.ב, כלכלן בנק לאומי 
|  י.ב, מנכ"ל חברת השקעות  |  א.ג, מנכ"ל ישיבת כיסופים  |  ש.ג, מיטב בית השקעות |  א.ג, מנהלת מדור בנק יהב |  א.ד, טוען רבני |  
א.ו, יועץ השקעות בנק מזרחי |  ש.ז, מפקח מיסוי רשות המיסים |  י.י, מנהל אגף משרד לענייני דת |  י.ל, יועץ השקעות בנק הפועלים  
|  ד.מ, מפקחת מס משרד האוצר |  ע.נ, ראש ענף רשם העמותות |  י.ד, ראש המועצה שומרון |  ה.ר, גזבר המועצה האזורית שומרון |  
ב.ש, מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ב"ש |  ע.ב, מנהלת סניף בנק מרכנתיל דיסקונט בירושלים |  צ.פ, סגן מנהל סניף בנק ב"ב |  
מ.פ, השמאי העירוני עיריית ב"ב |  עו"ד ש.ש, מנכ"ל החברה הכלכלית ב"ב |  עו"ד ד.ח, הרצוג פוקס נאמן |  עו"ד מ.מ, מנכ"ל רשות 
פיתוח הנגב |  עו"ד ר.מ, דירקטורית בחברה הכלכלית ב"ב |  עו"ד ט.פ, משנה ליועמ"ש עיריית ירושלים |  עו"ד מ.כ, מנהלת מחלקת 
תכנון ובניה עיריית ירושלים |  עו"ד י.ר, מנהל נכסים עיריית חיפה |  עו"ד מ.ע, מנהל סניף בנק ירושלים |  עו"ד י.ק, סגן מהנדס עיריית 
פתח תקוה |  עו"ד י.מ, מנכ"ל תאגיד המים פתח תקוה |  עו"ד י.ו, המשנה לראש לשכת עוה"ד |  עו"ד ר.א, ממונה על ההקדשות |  
עו"ד ב.א, מ“מ יו“ר ועדת נזיקין של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין  |  עו"ד א.ז, משרד בתחום הנדל"ן, לשעבר הרצוג פוקס נאמן 
|  עו"ד ק.א, דובר הרבנות הראשית לישראל |  עו"ד ע.ס, מנהל פרויקטים ברשות לפיתוח הגליל |  עו"ד מ.מ, סגן יו"ר לשכת עוה"ד 
בישראל וחבר ועד הנהלת ארגון זק"א  |  עו"ד ש.א, סגן יו"ר מחוז ת"א בלשכת עוה"ד |  עו"ד מ.ב, יועץ חקיקה וממשל לשר הדתות |  
עו"ד א.מ, יועץ בכיר למנכ"ל במשרד לשרותי דת |  הרב עו"ד א.ש, דיין בביה"ד הרבני באר שבע |  עו"ד ש.ב, גזבר המועצה הדתית 
תל אביב |  עו"ד ו.ל, הסנגוריה הציבורית |  עו"ד א.ר, בית החולים תל השומר |  עו"ד י.ב, משרד עוה"ד יגאל ארנון |  עו"ד ע.א, מועצה 
אזורית שומרון |  עו"ד א.י, הסנגוריה הציבורית השלום בתל אביב  ד"ר מ.ה, טייס, רופא חוקר וראש ישיבה |  הרב א.מ, ראש מטה 
מנכ"ל הרבנות הראשית |  ד.ע, יועץ בכיר לשר הדתות |  א.מ, ראש המועצה הדתית תל אביב |  א.מ, מנכ"ל ח"ק ת"א ויו"ר הועד 
המנהל מד"א |  א.ב, מ"מ ראש עיריית פתח תקוה |  ש.א, מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל |  ח.מ, משרד החוץ |  ש.ל, ראש אגף בכיר 
פריפריה חברתית,  |  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל |  ס.ש, גזברית משרד החינוך |  א.א, משרד ראש הממשלה  |  א.א, בנק 
לאומי  |  א.מ, הבנק הבינלאומי הראשון |  ד.א, משרד האוצר |  נ.א, משרד ראש הממשלה  |  י.א, לאומי קארד |  ש.א, ביטוח לאומי  |  
א.א, בנק יהב |  ח.א, קרן קיימת לישראל |  ק.א, בנק הפועלים |  י.א, בנק דיסקונט |  ש.א, עיריית ירושלים |  ת.א, בנק לאומי |  מ.א, 
חשבות משטרת ישראל |  ש.א, משרד האוצר |  א.א, עיריית ירושלים |  א.א, משרד החינוך |  ש.א, רפרנט משרד האוצר |  א.א, משרד 
המשפטים |  ר.ב, מנהל מחלקה במשרד החינוך |  נ.ב, כלכלן בנק לאומי |  י.ב, מנכ"ל חברת השקעות  |  א.ג, מנכ"ל ישיבת כיסופים  
|  ש.ג, מיטב בית השקעות |  א.ג, מנהלת מדור בנק יהב |  א.ד, טוען רבני |  א.ו, יועץ השקעות בנק מזרחי |  ש.ז, מפקח מיסוי רשות 
המיסים |  י.י, מנהל אגף משרד לענייני דת |  י.ל, יועץ השקעות בנק הפועלים  |  ד.מ, מפקחת מס משרד האוצר |  ע.נ, ראש ענף רשם 
העמותות |  י.ד, ראש המועצה שומרון |  ה.ר, גזבר המועצה האזורית שומרון |  ב.ש, מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ב"ש |  ע.ב, 
מנהלת סניף בנק מרכנתיל דיסקונט בירושלים |  צ.פ, סגן מנהל סניף בנק ב"ב |  מ.פ, השמאי העירוני עיריית ב"ב |  עו"ד ש.ש, מנכ"ל 
החברה הכלכלית ב"ב |  עו"ד ד.ח, הרצוג פוקס נאמן |  עו"ד מ.מ, מנכ"ל רשות פיתוח הנגב |  עו"ד ר.מ, דירקטורית בחברה הכלכלית 
ב"ב |  עו"ד ט.פ, משנה ליועמ"ש עיריית ירושלים |  עו"ד מ.כ, מנהלת מחלקת תכנון ובניה עיריית ירושלים |  עו"ד י.ר, מנהל נכסים 
עיריית חיפה |  עו"ד מ.ע, מנהל סניף בנק ירושלים |  עו"ד י.ק, סגן מהנדס עיריית פתח תקוה |  עו"ד י.מ, מנכ"ל תאגיד המים פתח 
תקוה |  עו"ד י.ו, המשנה לראש לשכת עוה"ד |  עו"ד ר.א, ממונה על ההקדשות |  עו"ד ב.א, מ“מ יו“ר ועדת נזיקין של מחוז תל אביב 
בלשכת עורכי הדין  |  עו"ד א.ז, משרד בתחום הנדל"ן, לשעבר הרצוג פוקס נאמן |  עו"ד ק.א, דובר הרבנות הראשית לישראל |  עו"ד 
ע.ס, מנהל פרויקטים ברשות לפיתוח הגליל |  עו"ד מ.מ, סגן יו"ר לשכת עוה"ד בישראל וחבר ועד הנהלת ארגון זק"א  |  עו"ד ש.א, 
סגן יו"ר מחוז ת"א בלשכת עוה"ד |  עו"ד מ.ב, יועץ חקיקה וממשל לשר הדתות |  עו"ד א.מ, יועץ בכיר למנכ"ל במשרד לשרותי דת |  
הרב עו"ד א.ש, דיין בביה"ד הרבני באר שבע |  עו"ד ש.ב, גזבר המועצה הדתית תל אביב |  עו"ד ו.ל, הסנגוריה הציבורית |  עו"ד א.ר, 
בית החולים תל השומר |  עו"ד י.ב, משרד עוה"ד יגאל ארנון | הרב א.מ, ראש מטה מנכ"ל הרבנות הראשית |  ד.ע, יועץ בכיר לשר 
הדתות |  א.מ, ראש המועצה הדתית תל אביב |  א.מ, מנכ"ל ח"ק ת"א ויו"ר הועד המנהל מד"א |  א.ב, מ"מ ראש עיריית פתח תקוה |  
ש.א, מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל |  ח.מ, משרד החוץ |  ש.ל, ראש אגף בכיר פריפריה חברתית,  |  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל |  ס.ש, גזברית משרד החינוך |  א.א, משרד ראש הממשלה  |  א.א, בנק לאומי  |  א.מ, הבנק הבינלאומי הראשון |  ד.א, משרד 
האוצר |  נ.א, משרד ראש הממשלה  |  י.א, לאומי קארד |  ש.א, ביטוח לאומי  |  א.א, בנק יהב |  ח.א, קרן קיימת לישראל |  ק.א, בנק 
הפועלים |  י.א, בנק דיסקונט |  ש.א, עיריית ירושלים |  ת.א, בנק לאומי |  מ.א, חשבות משטרת ישראל |  ש.א, משרד האוצר |  א.א, 
עיריית ירושלים |  א.א, משרד החינוך |  ש.א, רפרנט משרד האוצר |  א.א, משרד המשפטים |  ר.ב, מנהל מחלקה במשרד החינוך |  
נ.ב, כלכלן בנק לאומי |  י.ב, מנכ"ל חברת השקעות  |  א.ג, מנכ"ל ישיבת כיסופים  |  ש.ג, מיטב בית השקעות |  א.ג, מנהלת מדור בנק 
יהב |  א.ד, טוען רבני |  א.ו, יועץ השקעות בנק מזרחי |  ש.ז, מפקח מיסוי רשות המיסים |  י.י, מנהל אגף משרד לענייני דת |  י.ל, יועץ 
השקעות בנק הפועלים  |  ד.מ, מפקחת מס משרד האוצר |  ע.נ, ראש ענף רשם העמותות |  י.ד, ראש המועצה שומרון |  ה.ר, גזבר 
המועצה האזורית שומרון |  ב.ש, מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ב"ש |  ע.ב, מנהלת סניף בנק מרכנתיל דיסקונט בירושלים |  צ.פ, 
סגן מנהל סניף בנק ב"ב |  מ.פ, השמאי העירוני עיריית ב"ב |  עו"ד ש.ש, מנכ"ל החברה הכלכלית ב"ב |  עו"ד ד.ח, הרצוג פוקס נאמן |  
עו"ד מ.מ, מנכ"ל רשות פיתוח הנגב |  עו"ד ר.מ, דירקטורית בחברה הכלכלית ב"ב |  עו"ד ט.פ, משנה ליועמ"ש עיריית ירושלים |  עו"ד 
מ.כ, מנהלת מחלקת תכנון ובניה עיריית ירושלים |  עו"ד י.ר, מנהל נכסים עיריית חיפה |  עו"ד מ.ע, מנהל סניף בנק ירושלים |  עו"ד י.ק, 
סגן מהנדס עיריית פתח תקוה |  עו"ד י.מ, מנכ"ל תאגיד המים פתח תקוה |  עו"ד י.ו, המשנה לראש לשכת עוה"ד |  עו"ד ר.א, ממונה 
על ההקדשות |  עו"ד ב.א, מ“מ יו“ר ועדת נזיקין של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין  |  עו"ד א.ז, משרד בתחום הנדל"ן, לשעבר 
הרצוג פוקס נאמן |  עו"ד ק.א, דובר הרבנות הראשית לישראל |  עו"ד ע.ס, מנהל פרויקטים ברשות לפיתוח הגליל |  עו"ד מ.מ, סגן יו"ר 
לשכת עוה"ד בישראל וחבר ועד הנהלת ארגון זק"א  |  עו"ד ש.א, סגן יו"ר מחוז ת"א בלשכת עוה"ד |  עו"ד מ.ב, יועץ חקיקה וממשל 
לשר הדתות |  עו"ד א.מ, יועץ בכיר למנכ"ל במשרד לשרותי דת |  הרב עו"ד א.ש, דיין בביה"ד הרבני באר שבע |  עו"ד ש.ב, גזבר 
המועצה הדתית תל אביב |  עו"ד ו.ל, הסנגוריה הציבורית |  עו"ד א.ר, בית החולים תל השומר |  עו"ד י.ב, משרד עוה"ד יגאל ארנון | 

ד"ר מ.ה, טייס, רופא חוקר וראש ישיבה |  הרב א.מ, ראש מטה מנכ"ל הרבנות הראשית |  ד.ע, יועץ בכיר לשר הדתות |  א.מ, ראש 
המועצה הדתית תל אביב |  א.מ, מנכ"ל ח"ק ת"א ויו"ר הועד המנהל מד"א |  א.ב, מ"מ ראש עיריית פתח תקוה |  ש.א, מנכ"ל הרשות 
לפיתוח הגליל |  ח.מ, משרד החוץ |  ש.ל, ראש אגף בכיר פריפריה חברתית,  |  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל |  ס.ש, 
גזברית משרד החינוך |  א.א, משרד ראש הממשלה  |  א.א, בנק לאומי  |  א.מ, הבנק הבינלאומי הראשון |  ד.א, משרד האוצר |  נ.א, 
משרד ראש הממשלה  |  י.א, לאומי קארד |  ש.א, ביטוח לאומי  |  א.א, בנק יהב |  ח.א, קרן קיימת לישראל |  ק.א, בנק הפועלים |  י.א, 
בנק דיסקונט |  ש.א, עיריית ירושלים |  ת.א, בנק לאומי |  מ.א, חשבות משטרת ישראל |  ש.א, משרד האוצר |  א.א, עיריית ירושלים |  
א.א, משרד החינוך |  ש.א, רפרנט משרד האוצר |  א.א, משרד המשפטים |  ר.ב, מנהל מחלקה במשרד החינוך |  נ.ב, כלכלן בנק לאומי 
|  י.ב, מנכ"ל חברת השקעות  |  א.ג, מנכ"ל ישיבת כיסופים  |  ש.ג, מיטב בית השקעות |  א.ג, מנהלת מדור בנק יהב |  א.ד, טוען רבני |  
א.ו, יועץ השקעות בנק מזרחי |  ש.ז, מפקח מיסוי רשות המיסים |  י.י, מנהל אגף משרד לענייני דת |  י.ל, יועץ השקעות בנק הפועלים  
|  ד.מ, מפקחת מס משרד האוצר |  ע.נ, ראש ענף רשם העמותות |  י.ד, ראש המועצה שומרון |  ה.ר, גזבר המועצה האזורית שומרון |  
ב.ש, מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ב"ש |  ע.ב, מנהלת סניף בנק מרכנתיל דיסקונט בירושלים |  צ.פ, סגן מנהל סניף בנק ב"ב |  
מ.פ, השמאי העירוני עיריית ב"ב |  עו"ד ש.ש, מנכ"ל החברה הכלכלית ב"ב |  עו"ד ד.ח, הרצוג פוקס נאמן |  עו"ד מ.מ, מנכ"ל רשות 
פיתוח הנגב |  עו"ד ר.מ, דירקטורית בחברה הכלכלית ב"ב |  עו"ד ט.פ, משנה ליועמ"ש עיריית ירושלים |  עו"ד מ.כ, מנהלת מחלקת 
תכנון ובניה עיריית ירושלים |  עו"ד י.ר, מנהל נכסים עיריית חיפה |  עו"ד מ.ע, מנהל סניף בנק ירושלים |  עו"ד י.ק, סגן מהנדס עיריית 
פתח תקוה |  עו"ד י.מ, מנכ"ל תאגיד המים פתח תקוה |  עו"ד י.ו, המשנה לראש לשכת עוה"ד |  עו"ד ר.א, ממונה על ההקדשות |  
עו"ד ב.א, מ“מ יו“ר ועדת נזיקין של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין  |  עו"ד א.ז, משרד בתחום הנדל"ן, לשעבר הרצוג פוקס נאמן 
|  עו"ד ק.א, דובר הרבנות הראשית לישראל |  עו"ד ע.ס, מנהל פרויקטים ברשות לפיתוח הגליל |  עו"ד מ.מ, סגן יו"ר לשכת עוה"ד 
בישראל וחבר ועד הנהלת ארגון זק"א  |  עו"ד ש.א, סגן יו"ר מחוז ת"א בלשכת עוה"ד |  עו"ד מ.ב, יועץ חקיקה וממשל לשר הדתות |  
עו"ד א.מ, יועץ בכיר למנכ"ל במשרד לשרותי דת |  הרב עו"ד א.ש, דיין בביה"ד הרבני באר שבע |  עו"ד ש.ב, גזבר המועצה הדתית 
תל אביב |  עו"ד ו.ל, הסנגוריה הציבורית |  עו"ד א.ר, בית החולים תל השומר |  עו"ד י.ב, משרד עוה"ד יגאל ארנון |  עו"ד ע.א, מועצה 
אזורית שומרון |  עו"ד א.י, הסנגוריה הציבורית השלום בתל אביב  ד"ר מ.ה, טייס, רופא חוקר וראש ישיבה |  הרב א.מ, ראש מטה 
מנכ"ל הרבנות הראשית |  ד.ע, יועץ בכיר לשר הדתות |  א.מ, ראש המועצה הדתית תל אביב |  א.מ, מנכ"ל ח"ק ת"א ויו"ר הועד 
המנהל מד"א |  א.ב, מ"מ ראש עיריית פתח תקוה |  ש.א, מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל |  ח.מ, משרד החוץ |  ש.ל, ראש אגף בכיר 
פריפריה חברתית,  |  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל |  ס.ש, גזברית משרד החינוך |  א.א, משרד ראש הממשלה  |  א.א, בנק 
לאומי  |  א.מ, הבנק הבינלאומי הראשון |  ד.א, משרד האוצר |  נ.א, משרד ראש הממשלה  |  י.א, לאומי קארד |  ש.א, ביטוח לאומי  |  
א.א, בנק יהב |  ח.א, קרן קיימת לישראל |  ק.א, בנק הפועלים |  י.א, בנק דיסקונט |  ש.א, עיריית ירושלים |  ת.א, בנק לאומי |  מ.א, 
חשבות משטרת ישראל |  ש.א, משרד האוצר |  א.א, עיריית ירושלים |  א.א, משרד החינוך |  ש.א, רפרנט משרד האוצר |  א.א, משרד 
המשפטים |  ר.ב, מנהל מחלקה במשרד החינוך |  נ.ב, כלכלן בנק לאומי |  י.ב, מנכ"ל חברת השקעות  |  א.ג, מנכ"ל ישיבת כיסופים  
|  ש.ג, מיטב בית השקעות |  א.ג, מנהלת מדור בנק יהב |  א.ד, טוען רבני |  א.ו, יועץ השקעות בנק מזרחי |  ש.ז, מפקח מיסוי רשות 
המיסים |  י.י, מנהל אגף משרד לענייני דת |  י.ל, יועץ השקעות בנק הפועלים  |  ד.מ, מפקחת מס משרד האוצר |  ע.נ, ראש ענף רשם 
העמותות |  י.ד, ראש המועצה שומרון |  ה.ר, גזבר המועצה האזורית שומרון |  ב.ש, מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ב"ש |  ע.ב, 
מנהלת סניף בנק מרכנתיל דיסקונט בירושלים |  צ.פ, סגן מנהל סניף בנק ב"ב |  מ.פ, השמאי העירוני עיריית ב"ב |  עו"ד ש.ש, מנכ"ל 
החברה הכלכלית ב"ב |  עו"ד ד.ח, הרצוג פוקס נאמן |  עו"ד מ.מ, מנכ"ל רשות פיתוח הנגב |  עו"ד ר.מ, דירקטורית בחברה הכלכלית 
ב"ב |  עו"ד ט.פ, משנה ליועמ"ש עיריית ירושלים |  עו"ד מ.כ, מנהלת מחלקת תכנון ובניה עיריית ירושלים |  עו"ד י.ר, מנהל נכסים 
עיריית חיפה |  עו"ד מ.ע, מנהל סניף בנק ירושלים |  עו"ד י.ק, סגן מהנדס עיריית פתח תקוה |  עו"ד י.מ, מנכ"ל תאגיד המים פתח 
תקוה |  עו"ד י.ו, המשנה לראש לשכת עוה"ד |  עו"ד ר.א, ממונה על ההקדשות |  עו"ד ב.א, מ“מ יו“ר ועדת נזיקין של מחוז תל אביב 
בלשכת עורכי הדין  |  עו"ד א.ז, משרד בתחום הנדל"ן, לשעבר הרצוג פוקס נאמן |  עו"ד ק.א, דובר הרבנות הראשית לישראל |  עו"ד 
ע.ס, מנהל פרויקטים ברשות לפיתוח הגליל |  עו"ד מ.מ, סגן יו"ר לשכת עוה"ד בישראל וחבר ועד הנהלת ארגון זק"א  |  עו"ד ש.א, 
סגן יו"ר מחוז ת"א בלשכת עוה"ד |  עו"ד מ.ב, יועץ חקיקה וממשל לשר הדתות |  עו"ד א.מ, יועץ בכיר למנכ"ל במשרד לשרותי דת |  
הרב עו"ד א.ש, דיין בביה"ד הרבני באר שבע |  עו"ד ש.ב, גזבר המועצה הדתית תל אביב |  עו"ד ו.ל, הסנגוריה הציבורית |  עו"ד א.ר, 
בית החולים תל השומר |  עו"ד י.ב, משרד עוה"ד יגאל ארנון | הרב א.מ, ראש מטה מנכ"ל הרבנות הראשית |  ד.ע, יועץ בכיר לשר 
הדתות |  א.מ, ראש המועצה הדתית תל אביב |  א.מ, מנכ"ל ח"ק ת"א ויו"ר הועד המנהל מד"א |  א.ב, מ"מ ראש עיריית פתח תקוה |  
ש.א, מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל |  ח.מ, משרד החוץ |  ש.ל, ראש אגף בכיר פריפריה חברתית,  |  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 
והגליל |  ס.ש, גזברית משרד החינוך |  א.א, משרד ראש הממשלה  |  א.א, בנק לאומי  |  א.מ, הבנק הבינלאומי הראשון |  ד.א, משרד 
האוצר |  נ.א, משרד ראש הממשלה  |  י.א, לאומי קארד |  ש.א, ביטוח לאומי  |  א.א, בנק יהב |  ח.א, קרן קיימת לישראל |  ק.א, בנק 
הפועלים |  י.א, בנק דיסקונט |  ש.א, עיריית ירושלים |  ת.א, בנק לאומי |  מ.א, חשבות משטרת ישראל |  ש.א, משרד האוצר |  א.א, 
עיריית ירושלים |  א.א, משרד החינוך |  ש.א, רפרנט משרד האוצר |  א.א, משרד המשפטים |  ר.ב, מנהל מחלקה במשרד החינוך |  
נ.ב, כלכלן בנק לאומי |  י.ב, מנכ"ל חברת השקעות  |  א.ג, מנכ"ל ישיבת כיסופים  |  ש.ג, מיטב בית השקעות |  א.ג, מנהלת מדור בנק 
יהב |  א.ד, טוען רבני |  א.ו, יועץ השקעות בנק מזרחי |  ש.ז, מפקח מיסוי רשות המיסים |  י.י, מנהל אגף משרד לענייני דת |  י.ל, יועץ 
השקעות בנק הפועלים  |  ד.מ, מפקחת מס משרד האוצר |  ע.נ, ראש ענף רשם העמותות |  י.ד, ראש המועצה שומרון |  ה.ר, גזבר 
המועצה האזורית שומרון |  ב.ש, מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ב"ש |  ע.ב, מנהלת סניף בנק מרכנתיל דיסקונט בירושלים |  צ.פ, 
סגן מנהל סניף בנק ב"ב |  מ.פ, השמאי העירוני עיריית ב"ב |  עו"ד ש.ש, מנכ"ל החברה הכלכלית ב"ב |  עו"ד ד.ח, הרצוג פוקס נאמן |  
עו"ד מ.מ, מנכ"ל רשות פיתוח הנגב |  עו"ד ר.מ, דירקטורית בחברה הכלכלית ב"ב |  עו"ד ט.פ, משנה ליועמ"ש עיריית ירושלים |  עו"ד 
מ.כ, מנהלת מחלקת תכנון ובניה עיריית ירושלים |  עו"ד י.ר, מנהל נכסים עיריית חיפה |  עו"ד מ.ע, מנהל סניף בנק ירושלים |  עו"ד י.ק, 
סגן מהנדס עיריית פתח תקוה |  עו"ד י.מ, מנכ"ל תאגיד המים פתח תקוה |  עו"ד י.ו, המשנה לראש לשכת עוה"ד |  עו"ד ר.א, ממונה 
על ההקדשות |  עו"ד ב.א, מ“מ יו“ר ועדת נזיקין של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין  |  עו"ד א.ז, משרד בתחום הנדל"ן, לשעבר 
הרצוג פוקס נאמן |  עו"ד ק.א, דובר הרבנות הראשית לישראל |  עו"ד ע.ס, מנהל פרויקטים ברשות לפיתוח הגליל |  עו"ד מ.מ, סגן יו"ר 
לשכת עוה"ד בישראל וחבר ועד הנהלת ארגון זק"א  |  עו"ד ש.א, סגן יו"ר מחוז ת"א בלשכת עוה"ד |  עו"ד מ.ב, יועץ חקיקה וממשל 
לשר הדתות |  עו"ד א.מ, יועץ בכיר למנכ"ל במשרד לשרותי דת |  הרב עו"ד א.ש, דיין בביה"ד הרבני באר שבע |  עו"ד ש.ב, גזבר 
המועצה הדתית תל אביב |  עו"ד ו.ל, הסנגוריה הציבורית |  עו"ד א.ר, בית החולים תל השומר |  עו"ד י.ב, משרד עוה"ד יגאל ארנון | 

זה הזמן להירשם למכינות שמתחילות ב-25.2, י' באדר 
ולהצטרף למחזור הלימודים הבא
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בני ברק א' בשבט תשע"ח 121417/1/18

החודש הזה 
תהיו בשריים

לקיים בנו חכמי ישראל

תינוק נכווה ממים 
רותחים, מצבו קשה

מאת: עוזי ברק

במודעות שפורסמו בבתי כנסיות בבני ברק 
נקרא הציבור להתפלל ולזעוק עבור הגאון רבי 
שלמה זלמן אולמן, רב שכונת 'משכנות יעקב' 

בבני ברק, שמאושפז כעת במצב קשה.
נוספת  הידרדרות  נרשמה  השבוע  בתחילת 
החולים  בבית  המאושפז  הדיין  של  במצבו 

'מעיני הישועה'.
נקרא  "הציבור  נכתב  שפרסמו  במודעות 
ולזעוק  לעורר רחמי שמים מרובים, להתפלל 
עבור הגאון רבי שלמה זלמן אולמן שליט"א, 
רב שכונת משכנות יעקב בבני ברק שמאושפז 
כעת במצב קשה בביה"ח. שמו לתפילה: הרב 

שלמה זלמן בן חיה גיטל בתושח"י".

אלי כהן

הבשר  בחברת  בשר:  כולו  הזה  החודש 
כחודש  שבט  חודש  על  הכריזו  'אשפר' 
מיוחדים  מבצעים  יערכו  במהלכו  "בשרי", 

ומחירים חסרי תקדים על מוצרי הבשר. 
הזמן  כל  תהיו  הזה  "השבוע  הסלוגן  תחת 
בשריים", יצאו ב'אשפר' מידי שבוע, במהלך 
ייחודית,  מבצעים  בשורת  הקרוב,  החודש 
בשר  מוצרי  של  שורה  יבחרו  שבוע  כשבכל 
מוזל  במחיר  שיימכרו  נוספים,  ומוצרים 
של  הקו  את  ממשיך  הזה  המבצע  במיוחד. 

'אשפר' – כשרות. איכות. מחיר. 
הכשרות  תחת  עומדת  אשפר  הבשר  חברת 
של  בנשיאותו  ציון  נווה  בד"צ  של  המהודרת 
כהן,  שלום  רבי  הגאון  המועצת  נשיא  מרן 

שכבר העיד בעבר כי הוא אוכל "רק משחיטה 
זו", כלשונו במהלך סיור במשחטה שבכשרות 

נווה ציון. 
מנכ"ל אשפר ציין: "אנחנו תמיד משתדלים 
לרווחת  חדשים  ומבצעים  במהלכים  להפתיע 
הוראתו  הוא  אותנו  שמנחה  כשהקו  הציבור, 
שמחירי  לכך  לדאוג  הישיבה,  ראש  מרן  של 
לכן  התורה.  בני  של  ידם  בהישג  יהיו  הבשר 
דווקא עכשיו, באמצע החורף, כשהחגים עוד 
על  והנחות  מבצעים  אין  כלל  ובדרך  רחוקים 
מחירים  להוזיל  שוב  החלטנו  הבשר,  מוצרי 
בצורה משמעותית, בכדי לאפשר לכל הציבור 
וגם  בשבתות  ליבם  את  לסעוד  התורה  ולבני 
במחיר  ומשובח  איכותי  בבשר  החול  בימי 

שווה לכל נפש". 

מאת: עוזי ברק 

של  החירום  במוקד  התקבלה  שבת  בערב 
'איחוד הצלה' קריאה על תינוק שנכווה ברחוב 

סמטת אפרים בבני ברק.
העניקו  ברק'  בני  סניף  הצלה  'איחוד  כונני 
ממים  שנכווה  לפעוט  ראשוני  רפואי  טיפול 

רותחים שנשפכו עליו בכניסת השבת בביתו.

הצלה,  באיחוד  מתנדב  חובש  מעטו,  אדיר 
הילד  למקום  "כשהגעתי  השבת:  בצאת  סיפר 
כבן שנה סבל מכוויות בפלג גופו העליון לאחר 
מתנדבים  עם  יחד  רותחים,  מים  עליו  שנשפך 
הצלה  איחוד  של  האופנועים  מיחידת  נוספים 
מכן  לאחר  ראשוני,  רפואי  טיפול  לו  הענקתי 
החולים  לבית  נמרץ  טיפול  בניידת  פונה  הוא 

במצב בינוני עד קשה".

בסדרת  מפתיעה  'אשפר' 
שתימשך  מיוחדת  מבצעים 
ובכל  שבט,  חודש  אורך  לכל 
מוצרי  שורת  יבחרו  שבוע 
בשר ומוצרים נוספים שימכרו 
 • תקדים  חסרי  במחירים 
מנכ"ל החברה: "הקו שמנחה 
ראש  מרן  הוראת  הוא  אותנו 
הישיבה לדאוג למחירים זולים 

לבני התורה"

התפללו לרפואת הגאון רבי שלמה זלמן אולמן, רבה של שכונת 
משכנות יעקב המאושפז במצב קשה

 • בביתו  השבת  בכניסת  עליו  שנשפכו  רותחים  ממים  נכווה  פעוט 
מתנדבי איחוד הצלה מסניף 'בני ברק' העניקו לו טיפול רפואי ראשוני

יריד 
ט“ו בשבט 

ענק 
 בקליית 
הטיב

ממלכה של פיצוחים, קטניות, 
קלייה במקום • פיצוחים • ממתקים • תבליניםפירות יבשים ותבלינים

בני-ברק

רח‘ הירדן 30 ב“ב   03-5273326  רח‘ ז‘בוטינסקי 118 ב“ב   03-6497363
רח‘ ז‘בוטינסקי 176 ב“ב   03-5571197 רח' כהנמן 102 ב“ב   03-6438273 

ש“ח

ש“ח

שקד טבעי

59

אבטיחגרעיני 
בעיר!מספר 1 

משמש

ש“ח
35

חמוציות

ש“ח
29

אננס בטעמים

35



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

גם השבוע הזה
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תהיו כל הזמן בשריים

חדש בסניף ב"ב: מחלקת יינות ומשקאות חריפים

השבוע השני

קרפיון/מושטקרטון כנפיים

בסניף ב"ב בלבד

פרשת בשלח | ה - י' שבט | 21-26.1.18

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד
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עוף

קפוא | הרב גרוס
מלוואח/בצק 

עלים
ציפור השרון

שריר
קפוא

שוקיים עוף
קפוא

טרי קפוא

לק"גלק"ג 16904490

צוואר/חזה/צלעות

590

690

ליחי' ליחי'

טרי עם עצם

מוגבל ל-2 קרטונים
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יאיר שטיינר  

זר שיקלע למתחם הקרוואנים העלוב ברחוב בנין דוד בביתר 
החינוך  תלמידי  לומדים  במקום  כי  להאמין  יתקשה  עילית, 
כמכלאה  המקום  נראה  ראשון  במבט  עילית.  בביתר  המיוחד 
לתרנגולים. לו היו שם תרנגולים בוודאי היו נזעקים האגודות 

למען בעלי החיים במחאה על התנאים הקשים. 
תורה  תלמוד  הכולל  המיוחד  החינוך  ילדי  הורי  מבין  כ-50 
לבית  עתירה   – הקטינים  בניהם  בשם  הגישו   – קטנה  וישיבה 
שאר  עילית.  ביתר  עיריית  נגד  בירושלים  המחוזי  המשפט 
ההורים התומכים בעתירה חששו להצטרף רשמית לעתירה פן 

יבולע להם.  
עורכי-דין  ממשרד  פייל  בעז  עו"ד  ע"י  שהוגשה  בעתירה 
אינה  ביתר  עיריית  כי  ההורים  טוענים  ושות',  ארנון  'יגאל 
משלמת חובות שצברה משנת תשע"ג ועד היום שהצטבר לכ- 
2.5 מיליון שקלים. לאור החוב התופח, נקלע המוסד החינוכי 
לקשיים והדבר פוגע במישרין בטיפולים הניתנים לילדים, כמו 
נחוצה  כמה  עד  להסביר  צריך  לא  נשחק.  הסייעות  תקציב  כן 

עבודתן של סייעות במוסד לילדים מיוחדים.
בשיחה עם 'קו עיתונות דתית', מלינים ההורים על הצער הרב 
למתחם  מסודר  ממבנה  העירייה,  ע"י  שנזרקו  לילדים  הנגרם 
וללא  החורף  בעונת  בוצית  חצר  עם  ומעופש,  עלוב  קראוונים 
תנאים ראויים. המבנה נמסר לישיבה שפעלה בירושלים. "ילד 
ידיים כדי לאכול את  לנטילת  היוצא  ילד  או  היוצא לשירותים 
להגנה  סככה  לבניית  בקשה  אפילו  בגשם.  נרטב   - הסנדוויץ' 
אומרים  העירייה",  ע"י  בשלילה  נענתה   – והגשם  הקור  מפני 

ההורים. 
לחינוך  שיועד  חדש  מבנה  החינוך  משרד  בנה  באחרונה 
המיוחד בביתר. ההורים היו בטוחים כי בא לציון גואל – אך 
שלא  מהמבנה  מחצית  לייעד  העיר  ראש  החליט  מה  משום 
ואילו  תורה  לתלמוד  מבנה  חצי  רק  "קיבלנו  המיוחד.  לחינוך 
שבעיר  יתכן  "איך  בקראוונים.  נותרו  הבוגרים  התלמידים 
נותרו  המיוחדים  הילדים  דווקא  ציבור,  מבני  מאות  בה  שיש 

בקרוואנים", תמהים ההורים.
כל  שלמרות  "אלא  בכאב,  ההורים  אומרים  בלבד",  זו  "לא 
בין  מפרידה  גדר  הוקמה  לא  אפילו  המפורשות  ההבטחות 
אותו  בתוך  השוכן  השני  התלמוד-תורה  לילדי  שלנו  החיידר 
מבנה. ילדינו זוכים מידי יום לקריאות גנאי, גידופים והשפלות: 
זריקת  ועוד.  משוגעים  נכים,  נפש,  חולי  מפגרים,  אוטיסטים, 
מתנפצים,  שמשות  יום.  שבכל  מעשים  הם  וחפצים  אבנים 
בהלם  נתקפה  לידה  לפני  ומורה  בראשה  אבן  ספגה  מזכירה 

עיני  מול  ופרצה בבכי  מאבן שנזרקה לעברה באמצע השיעור 
הילדים".

ילד  בדוי(,  שם  כן  )גם  לשלומי  אמא  היא  בדוי(  )שם  רחלי 
מכך,  וכתוצאה  בלב,  ממום  סובל  שלומי  בחיידר.  הלומד 
זרימת הדם שלו בעייתית והגוף אינו מתחמם די הצורך. המצב 
לו  וגרמו  כמעט  ככיתות,  שמשמשים  בקרוואנים  האבסורדי 

לאבד את ההכרה.
" היה זה בבוקרו של יום חורפי, היה קר מאוד", היא מספרת. 
"שלחתי אותו מהבית עם כמה סוודרים וזוגות גרביים – אבל 
אחרי כמה שעות המורה התקשרה אלי בהיסטריה ואמרה: 'הוא 
מונית  שלחתי  שחורות'.  נהיו  שלו  הידיים  וכפות  מקור  רועד 
ספיישל להחזירו הביתה, הנהג חימם את האוטו במיוחד, כדי 
הוא  ומתכת.  מנייר  עשויים  כלום,  הם  הקרוואנים  עליו.  להקל 
רוצה לחשוב מה  לא  ואני  קור  לחטוף מכת  היה  עלול  בקלות 
עוד, חלילה. עד אז חשבתי לתומי שבביתר יש עירייה טובה, כי 

בראשה עומד כביכול 'אחד משלנו'. פשוט הזדעזעתי". 
זה  מה  יודע  אינו  רובינשטיין  ביתר  שראש-העיר  "כנראה 
לגדל ילד מיוחד, אז הוא מזלזל בנו. לא מספיק שיש לנו ב"ה 
את הניסיון הקשה הזה, אנחנו עוד צריכים לסבול מהיחס המוזר 

הכול  בסך  אנחנו  מה  העירייה?  והאכזרי של 
דורשים? מבנה נורמלי. זה הכול. רובינשטיין 

אטום בצורה לא רגילה". 
כשנתיים  ולאחר  חודשים  מספר  לפני 
מאיר  לראש-העיר  ההורים  שלחו  פניות  של 

סג'עיה פינת ביתר עילית
מבנה    עילית  ביתר  עיריית  נגד  בירושלים  המחוזי  לביהמ"ש  עתרו  המיוחד  לחינוך  מוסד  תלמידי  הורי  מבין  כ-50 
חדש שבנה משרד החינוך עבור החינוך המיוחד נמסר לגורם אחר ואילו הילדים הפגועים שוכנים בקרוואנים מעופשים 
וחשופים לפגעי מזג האוויר  ההורים: "ראש העיר מאיר רובינשטיין מתאכזר על ילדינו. אין לו מצפון כלפי ילדים 
מסכנים"  מחשש להתנכלויות הוציא בית המשפט צו איסור פרסום על שמות הילדים וההורים העותרים  העירייה 

בתגובה: "השלטון באזור ביתר מקורו בתפיסה לוחמתית והמפקד הצבאי הוא בעל סמכויות השלטון בו"

מ



הבושה. אוסף של גרוטאות משמש לכיתות לימוד 

מתחם פרוץ ומסוכן לילדי החינוך המיוחד

סג'עיה פינת ביתר עילית. זה מה שיש למאיר רובינשטיין להציע לילדי החינוך המיוחד בביתר  עמדה לנטילת ידיים מתחת לכיפת השמים
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לתושבות 
העיר בלבד!

 מכירה מסובסדת
 של מלאי חורף

2018 
ע“י הנגיד הרב יעקב בראון מארה“ב 
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עודפים

מחלקת נעליים

כל המעילים עד

&590
במקום

מידות גדולות 52-34

המכירה תתקיים במוצש“ק הקרוב פרשת בא ד‘ בטבת 20/1
באולמי ברסלב רחוב שלמה המלך 5 בני ברק בין השעות 20:00-24:00

מאות דגמים וצבעים של מעילי 
צמר, פוך, רוח, כותנה ועוד המון...
ברמה הטובה ביותר בישראל!

 במוצ“ש

הקרוב

הזדמנות חד פעמית אל תחמיצי!
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המשך  את  למנוע  כדי  להתעשת  לו  קראו  הם  נרגש.  מכתב  רובינשטיין 
זכינו למענה כלל, אך בתגובה החל  הפגיעה בילדים. "למרבה הבושה לא 
אלחנן  הרב  מהמנהל  באיומים  דרשה  העירייה  והשמצות.  איומים  מסע 
וייסנשטרן לחתום כי הוא מוותר על כל החובות. ההורים שראו במעשה אקט 
של סחיטה התכנסו ובהתייעצות עם אב"ד לענייני ממונות הוחלט לתבוע את 

העירייה בבית-המשפט, באשר הוא הגוף החוקי היחיד המוסמך לחייב רשויות מקומיות".
ושילובם  תלמידים  בשיקום  בארץ  בתחומו  כמוביל  המוסד  את  לשבח  מציינים  ההורים 
רבים  דומה שכה  מוסד  עוד  אין  כאן.  ללמוד  מגיעים  הארץ  "מכל  רגילות.  חינוך  במסגרות 
ורק  אך  הולך  שהכסף  העירייה  של  לפיקוח  מוכנים  היינו  הרגיל.  לחינוך  עוברים  מחניכיו 

לטיפול בילדים. הסכמנו לגשת לבוררות בבית דין". 
 עורך-הדין בעז פייל, תוקף בחריפות את עיריית ביתר: "המצב שנחשף בעתירה ובנספחיה 
הוא עגום. התנהלותה של עיריית ביתר עילית בפרשה הזו מנוגדת לדין, חד משמעית. תקציבים 
שהעירייה מחוייבת על פי דין להעביר למוסד לחינוך מיוחד, ואשר 'נצבעו' ספיציפית לטובת 
אחרים.  לדברים  ומשמשים  העיריה  של  בכיסה  נותרים  אלו,  לתלמידים  חיוניים  שירותים 
מעבר להיבטים המשפטיים של העניין, מצער מאד לראות כי העירייה בוחרת לפגוע דווקא 
בזכויותיהם של החלשים ביותר, של אלו הזקוקים ביותר להגנה. מכל היבט מוסרי ואנושי, 
תלמידי החינוך המיוחד אמורים היו להיות בראש סדר העדיפויות של נבחרי הציבור. בפועל, 
ההתנהלות מוכיחה כי דווקא אותם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הם הראשונים להיפגע, 

מתוך הנחה שהם חסרי כוח לצעוק את צעקתם".

תגובת משרד החינוך: "את מבנה בית הספר הקים משרד החינוך, לשירות החינוך המיוחד. 
נפעל מיד מול הרשות, כדי לוודא שנעשה סדר במקום ושהמבנה החינוכי משרת את הייעוד 

שלו".
שני  עבור  לשימוש  העירייה  ייעדה  המדובר  המבנה  "את  עילית:  ביתר  עיריית  תגובת 
והעירייה  רגיל,  חינוך  של  אחר  במבנה  להישאר  ביקש  מהם  אחד  מיוחד.  לחינוך  מוסדות 
נעתרה לבקשתו. בענין החוב לבית הספר, ענין תשלום 'אגרות חוץ' למוסדות הפועלים בתוך 

העיר נתון במחלוקת משפטית". 
"השלטון  כי  בטענה  העתירה  את  לדחות  מביהמ"ש  העירייה  מבקשת  לעתירה  בהתייחס 

באזור ביתר מקורו בתפיסה לוחמתית והמפקד הצבאי הוא בעל סמכויות השלטון בו".
תגובת וועד ההורים: "במבנה ישנם בסך הכול 10 כיתות תקניות עם חדרי ספח. המבנה 
בקושי יכול לתת מענה למוסד אחד. ובוודאי שאינו מתאים לשימוש של שני מוסדות חינוך. 
הטיעון כי המבנה מיועד לשתי מוסדות היא דמגוגיה. טענת העירייה על מחלוקת משפטית 
היא שיקרית. העירייה מודעת לחובתה אך בוחרת להרוויח זמן בדיוני סרק ובינתיים להשתמש 
שיפוצים  ריהוט,  חשמל,  במימון  לסיוע  זוכים  מסוימים  מוסדות  אחרות.  למטרות  בכספים 
ועוד. דווקא בחינוך המיוחד מצא לעצמו מאיר רובינשטיין מקום "לחסוך" על חשבון הילדים 

הכי חלשים והכי פגיעים. התנהלותו אכזרית וחסרת מצפון". 
בהתייחס לטיעון המשפטי כי בעל הסמכות בביתר הוא המפקד הצבאי אומרים ההורים: 
"מדובר בטענה הזויה המשקפת את ההתייחסות של ראש העיר אלינו והדברים מדברים בעד 

עצמם". 
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פישל רוזנפלד

עתה  זה  אושר   2019 לשנת  המדינה  תקציב 
בישיבת הממשלה וזה הזמן לשמוע את עמדותיו 
של מי שלקח חלק פעיל בתכנון ספר התקציבים 

לשנת 2019, סגן שר האוצר יצחק כהן מש"ס.
"יש בשורה ענקית לציבור", פותח כהן. "כל 
החינוך,  תקציב  במיליארדים.  גדלו  התקציבים 
רק  לא  ועוד.  התורה  עולם  הבריאות,  הרווחה, 
תקציבים  אושרו  גם  אלא  התקציבים,  שנשמרו 
תוספתיים". מטבע הדברים, התקציב כולל בדרך 
כלל גם קיצוצים. כהן מרגיע כי "מדובר בקיצוץ 

מאוד מינורי, מהתוספות בלבד".
בצורה  גדלו  השם  ברוך  הישיבות  "תקציבי 
בסדר  בתקציב  למעשה  מדובר  מרשימה,  מאוד 
גודל של למעלה ממיליארד ומאה מיליון שקלים. 
זה  הקודמים,  מהתקציבים  הפעם  ששונה  מה 
שהכל הוצג בישיבת הממשלה. הציבור החרדי 
לא הוצג כסחטנים. לדעתי, זה היה קידוש השם 

מאוד גדול - עם כל התוספות שקיבלנו".
ב-2.5  החינוך  תקציב  העלאת  כהן,  לדברי 
מיליארד שקל לא קשורה רק ליעילות והוא אף 
שלל את הטענות לפיהן ארגוני המורים שולטים 
על שר החינוך. "אל"ף, יש את הגידול הטבעי של 
מספר התלמידים, בי"ת, יש גם כמה פרויקטים 
שזה  החופשות  ימי  קיצור  למשל  כמו  חדשים, 
גם המון  וישנם  מיליון שקלים,   400 עולה  לבד 
תוספות תקציביות בחינוך הלא פורמלי והחינוך 

החרדי". 
האלו  שהתוספות  לך  להגיד  יכול  לא  "אני 
המורים  ארגוני  מקובע,  תוצר  לאותו  מביאות 
מייצגים את המורים ועושים את עבודתם נאמנה, 

כמו כל גוף מאוגד שמייצג את העובדים".
שהוועדים  בתחושה  חי  הקטן  האזרח  אבל 
'אובר'  הנה  המדינה,  על  שולטים  הגדולים 
)אפליקציה לשירותי הסעה מוזלים( נחסמה על 

ידי נהגי המוניות? 
"אם משרד התחבורה רוצה לאשר את אובר, 
אובר יאושר. זה הכל תלוי בו. גם לי כואב המצב 
להסעת  הפנטסטי  הפתרון  זה  אובר  כי  הזה, 
הבית.  למשקי  נוספת  הכנסה  כן  וגם  המונים 
בחוץ לארץ זה עובד נפלא ונהדר ואין שום סיבה 
שזה לא יעבוד פה. נהגי המוניות מטבע הדברים 
שזה  רוצה  התחבורה  שר  אם  אבל  מתנגדים, 

יקרה - זה יקרה".
השר  לסגן  כי  ניכר  הביטקוין,  נושא  כשעלה 
יש מה לומר בנושא. "אין מטבע שאין מאחוריו 
פעילות  מאחוריו  שאין  מטבע  ריאלית.  פעילות 
ריאלית זה פירמידה כמו כל שאר הפירמידות", 
עליה  שהטכנולוגיה  מודה  אך  כהן,  מזהיר 
הקריפטוגרפיים,  המטבעות  מתבססים 

הבלוקצ'יין, היא דבר מבורך.
מאוד.  מאוד  שייזהרו  לקוראים  מציע  "אני 
זה מאוד מפתה", מבהיר לנו סגן השר. "הכלל 
הראשון הוא שכל עסק פיננסי או מכשיר פיננסי 
של  בסופו  הוא  ריאלית  פעילות  מאחוריו  שאין 
לך  ולומר  להקצין  רוצה  לא  אני  פירמידה.  דבר 
דוגמאות כמו מיידוף, אבל שייזהר הציבור. גם 
העליות המטורפות האלה, אין להן שום אחיזה 
במציאות. זה יוצר ביקוש ברמה מטורפת, אבל 
מאוד  וזה  ריאלית  פעילות  שום  מאחוריו  אין 

מאוד מטריד". 
מתנגדים  אתם  כי  ויטען  האזרח  יבוא 
למטבע ומציגים אותו כמשהו מפלצתי, מכיוון 
שלמדינה יש אינטרס לשלוט על הכסף שלו... 
דעתי  וזאת  חושב  שאני  מה  אומר  "אני 
בעניין  האוצר  למשרד  קשר  אין  אבל  האישית. 

הוא  לאזרחים",  דואג  שהוא  לזה  מעבר  הזה, 
מבהיר.

שהגיע  הדולר  שער  לסוגיית  עוברים  אנו 
השבוע לשפל שיא של שש שנים, עם שער יציג 
של  חיצונית  התערבות  "לדעתי,  שקל.   3.4 של 
המדינה בשער יכולה להשפיע רק בשוליים. בנק 
ישראל רכש איזה 113 מיליארד דולר ברזרבות. 
פרטיות  שחברות  כמו  אותם  שישקיע  הלוואי 
נורמליות,  יותר  תשואות  ולקבל  אותם  מנהלות 
כי התשואה שלהם היום הוא בקושי אחוז אחד 
התייחסותו  את  השר  סגן  פתח  שערורייה",  וזו 
לנושא. "אתה רואה שכבר כמה שנים מה שקובע 
זה הכלכלה וכוחות השוק - ולכן גם השקל חזק, 
בגלל שמאחוריו עומדת כלכלה ישראלית חזקה. 
הם  ישראל  של  המאקרו-כלכליים  הנתונים 

מצוינים". 
נמוך,  דולר  שער  על  שבוכים  היצואנים  "גם 
משלמים  הם  מייבאים,  וכשהם  מייבאים.  הם 
בדולרים", הוסיף סגן השר. "נכון שהתשלום של 
זה הוא בשקלים, פה בארץ, אבל היבוא שלהם 
הוא בדולרים וגם הם יש להם איזו שהיא הנאה 
מסוימת. אבל בסך הכל, לדעתי הם כבר הבינו 
את המצב וכבר הסתגלו לזה. אתה שואל אותי? 

מבורך שהשקל חזק". 
משהזכיר סגן השר את העלאת תקציב הרווחה 
מתייחס  לא  הכיצד  בפניו  תהינו  הנכים,  בעבור 
אף פוליטיקאי לסכום הכולל של הקצבאות, לו 
מגיע  שלפעמים  הרשויות,  מכלל  הנכים  זוכים 
ללמעלה מ-15 אלף שקל לחודש, כפי שפורסם 
בעבר בתחקיר 'קו עיתונות'. בתגובה, השיב סגן 
סכום  שום  אין  סובלים.  והם  נכים  ש"הם  השר 
בעולם שיכול לפצות אדם על הנכות שלו. צריך 
לעזור להם. הציבור רואה שהנכים סובלים והוא 
רוצה שיוסיפו סבל  לא  מתחשב בהם. אף אחד 

לסבל שלהם".
בשלטים  עמוסים  הבירה  שרחובות  בזמן 
ירושלים",  על  "מוותר  כחלון  כי  הטוענים 
ראוי  "לא  ברקת  כי  בלקוניות  מגיב  השר  סגן 

להתייחסות".
שבמאבקים  הטוענים  לאלו  תגובתך  מהי 
לצד  דווקא  נעמד  אתה  האוצר  מול  החרדים 

האוצר? 
זה  את  שאומר  מי  בלבוש.  בקשקוק  "מדובר 
אני  ותחרות.  שנאה  קנאה,  מתוך  זה  את  אומר 
התורה  עולם  ואת  החרדי  הציבור  את  מייצג 
זה הרבה שנים  כבר עושה את  אני  וברוך השם 

על  זה  את  אומר  זה  את  שאומר  מי  מאוד.  טוב 
דעת עצמו ואני לא מתייחס לאמירות האלה. אני 
ש"ס ופועל על פי הוראת מועצת חכמי התורה 
עצמם  בעד  מדברות  התוצאות  ישראל,  וגדולי 
ועם העובדות אי אפשר להתווכח. שאר הדברים 

באמת לא ראויים להתייחסות".
ביטוח  לחוק  התייחסותו  את  מהשר  ביקשנו 
ועדת  יו"ר  מתנגד  אליו  יוזם,  שהוא  האברכים 
הכספים משה גפני. כאן פתח סגן השר במתקפה 
חסרת תקדים נגד מי שהוא הגדיר "פועלים שלא 
כי הוא  לשם שמים", אך על אף שמובן מאליו 
התכוון לגפני, הוא סירב להפנות אצבע ישירות 
אליו. עם זאת, הוא גם לא הכחיש את משמעות 
גפני  אומר  לא  מזכיר שמות,  לא  "אני  הדברים. 

ולא אומר אף אחד". 
מטעמים  לזה  מתנגד  לא  לזה,  שמתנגד  "מי 
ענייניים. כל גדולי ישראל אוהבים את התוכנית 
על  גם  נתגבר  אנחנו  אותה.  רוצים  ואף  הזאת 
יודעים שהם לא עושים את  המתנגדים שאנחנו 
זה לשם שמיים ולא ממקום טוב. נילחם בזה עד 

הסוף והתוכנית הזאת תצא לדרך".

"בשורה ענקית לציבור. 
התקציבים גדלו במיליארדים"

עם העברת תקציב המדינה בממשלה שוחח 'קו עיתונות' עם סגו שר האוצר, ח"כ יצחק כהן 
מש"ס • על התקציב: "היה קידוש השם. יש תוספות תקציביות" • על בנק ישראל: "התשואה 
שלהם מהדולרים היא שערורייה" • על הביטקוין: "מטבע שאין מאחוריו פעילות ריאלית זה 
פירמידה" • על ברקת: "לא ראוי להתייחסות" • ועל מאבקו בגפני: "פועל שלא לשם שמים"

תקציב המדינה: סיקור נרחב בסוף השבוע ב-

יש דברים  לדברי בועז ארד, מנהל מרכז איין ראנד בישראל, אמנם 
טובים בתקציב החדש, "ישנן רפורמות שונות שהוכנסו לתקציב: קיצור 
ימי חופשות בבתי ספר, סבסודי צהרונים, מענקי עבודה, קיצור שבוע 
העבודה ועוד". אך הוא גם מעלה ביקורת על התקציב שמגיע לסכומים 

גדולים מאי-פעם. 
היא  הבעיה  אבל  שקלים,  מיליארד  ב-2.5  גדל  החינוך  "תקציב 
לא  החינוך  משרד  של  והתוצאות  שהתוצרים  בצורה  גדל  שהתקציב 
מהבעיה  "חלק  לדבריו,  בתקציב".  לגודל  מקבילה  בצורה  משתפרים 
של  פיתוח  שמונעים  מורים  לארגוני  משועבד  שהתקציב  מכך  נובעת 
מורים מוצלחים יותר וצמיחה בבתי הספר. אין תחרות בתוך המערכת - 
בדיוק כמו השוק החקלאי. והתוצאה היא שההעלאה בתקציב לא עוזרת 

להביא תוצאות משובחות יותר".
ענק"  "רפורמת  מה  על  האוצר  במשרד  הכריזו  מאז  בלבד  שבוע 
בחברת החשמל, אך לדברי ארד, כלל לא מדובר ברפורמה והיא למעשה 
מהווה "תעודת ביטחון המאפשרת לחברת החשמל להמשיך במונופול 
זול,  יותר  החשמל  על  לשלם  שהולכים  לנו  "אומרים  כלשונו.  שלה", 
יש  החשמל  שלחברת  בחשבון  לקחת  צריכים  אנחנו  שני  מצד  אבל 
חובות של עשרות מיליוני שקלים וזה מונע את הורדת מחירי החשמל 
אנחנו  בפועל,  אז  בהרבה.  זול   - להיות  יכול  היה  כן  שהוא  למחיר 
משלמים הרבה יותר ממה שהיינו יכולים לשלם. וכל עוד לא פותחים 
אמנם  ביותר.  איטית  בצורה  מתקדמת  ההוזלה  אז  לתחרות  השוק  את 
הכיוון חיובי, אך הוא יכול היה להיות טוב בהרבה אם היו מורידים את 
החסמים ופותחים את השוק". ארד הוסיף והתייחס לטענות באוצר על 
עדיין  "הן  כי  וטוען  פרטיות  לחברות  עובר  הייצור  ממערך  שחלק  כך 

נשלטות על ידי חברת החשמל".
ואיך לא? גם הפעם יש לזה קשר פוליטי. לדברי ארד, "חברת החשמל 
מונה המון עובדים והם מאיימים על הפוליטיקאים - שנותנים להם את 
הכוח להמשיך במונופול, מאחר ואנחנו חיים תחת משטר פוליטי חלש 
שנשלט על ידי ארגונים בעלי כוח פוליטי. זה לא עניין של איום פלילי, 
רפורמה  לעשות  למשל  הורה  אבל כששר התחבורה  לגמרי,  חוקי  וזה 
בנמלים, אז איימו עליו העובדים שיתפקדו לליכוד ויפגעו בו בפריימריז. 
כששר התחבורה עמד מול הסוגיה האם להתיר לאובר לעבוד בישראל, 
איימו עליו נהגי המוניות שיפגעו בו בפריימריז והתוצאה היא שקיבלנו 
מין עמדת פשרה - לא לפה ולא לשם. זאת, בזמן ששירותי אובר שיכלו 

- אסורים  יוקר המחיה בתחום התחבורה  להוביל את המהלך להוזלת 
בישראל".

בהתייחס לכך שלראשונה הוכנסו תקציבי הישיבות לבסיס התקציב, 
אומר ארד ל'קו עיתונות' כי "יש בזה משהו מוסרי שאומר שאין סחר-

רואים  אלא  האחוריים,  בחדרים  השנה  כל  שמתמשכת  וסחטנות  מכר 
את זה בסעיף התקציבי שאומר מי מקבל וכמה. זה לא עובר כל מיני 
סעיפים מוזרים, כמו שראינו בישראל ביתנו עם ההסכמים על העמותות, 

או המון דרכים אחרות שהם פתח לשחיתות פוליטית".
ארד הוסיף וציין כי הוא "חושב שגם הציבור החרדי הגיע מזמן למצב 
שצריך לאפשר לו להקים מסגרות חינוך משלו, עם פחות שליטה ותלות 
שהחרדים  בשביל  החינוך  משרד  להיות  צריך  "לא  לדבריו,  במדינה". 
יצאו לשוק התעסוקה, ואנחנו רואים את זה בצורה חד משמעית בניו-

שם  החרדי  החינוך  מסגרות  את  שמנהל  חינוך  משרד  שום  אין  יורק. 
והם משתלבים מצוין, ואפילו מפרנסים את החרדים בארץ. אני חושב 
שכל בן אדם היה מעדיף את האפשרות הבחירה העצמאית, מבלי תלות 

בפוליטיקאי כזה או אחר שצריך לאשר לו קצבה".
כששאלנו אותו אם היה מגייס עובדים ללא השכלה אקדמית, השיב 
יודע  לא  שהחרדי  דברים  יש  העבודה.  בסוג  מאוד  תלוי  "זה  כי  ארד 
לעשות ולכן אני לא אקח אותו. אבל לפעמים זה יכול להיות לי מאוד 
שווה לקחת את החרדי ולתת לו להתפתח עוד". ארד הוסיף ואמר כי הוא 
ולהתארגן ביוזמות  "חושב שהציבור החרדי מעוניין לעמוד על רגליו 
פרטיות להשלמת ההשכלה, ואפשר ללמוד היום הכל דרך ערוצי לימוד 

אלטרנטיביים בכל התחומים ולהרחיב את הידע".
תקציבי הנכים, עליהם פרסמנו בעבר תחקיר מקיף כאן ב'קו עיתונות', 
גם לא ירד מהפרק וארד התייחס גם אליהם. "אני לא מצוי במצבו של 
כל נכה ונכה" אמר ארד. "אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו חיים בתרבות 
שבה אם אתה חלש אז אתה כאילו עליון מוסרי ואסור לדבר נגדך. זו 
חלק מהסיבה שנכים יכולים לחסום את הכביש ויתייחסו אליהם בכפפות 
של משי - ואם חרדים יחסמו את הכביש אז ירביצו להם. אנחנו רואים 
שאנשים שהם או פצועים, או חולים, או נכים, זוכים ליד רפה מכיוון 
שאנחנו חיים בתרבות שהיא חיבור בין חולשה לבין צדק. זאת טעות 
פילוסופית, אבל הטעות הזאת מאכילה את הקוד הפוליטי שלנו. לכן כל 
פוליטיקאי באשר הוא לא יתבטא נגד קצבאות הנכים, כמו שהוא יצא 

נגד קצבאות אחרות".

"מהלך
מוסרי"

לרגל  בראיון  בישראל,  ראנד  איין  מרכז  מנהל  ארד,  בועז 
העברת התקציב • על הישיבות: "אין סחר מכר וסחטנות 
לו  "לאפשר  החרדי:  המגזר  על   • אחוריים"  חדרים  של 
• על הנכים: "מתייחסים  להקים מסגרת חינוך עצמאית" 
ועל החינוך: "התוצאות לא   • אליהם בכפפות של משי" 

משתפרות בגלל ארגוני המורים"

צילום: אייל מרילוס 
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מהרהר  עצמי  את  מצאתי  שבוע  לפני 
החרדית,  הנציגות  של  העגום  במצבה 
והקדישה את  שנגררה אחרי שטות מופלגת 
המרכולים,  חוק  להעברת  ומרצה  אונה  כל 
על  רב  נזקה  ותוחלת,  תועלת  חסרת  חקיקה 
חומות  לחיזוק  תועיל  אם  ספק  תועלתה. 
השבת, ודאי תועיל לצבירת המנדטים של יש 
שוב,  החומות  את  תנמיך  )שבעזרתם  עתיד 

חלילה(, ואין ספק מוציא מידי ודאי.
נניח שכבר שווה הדבר בנזק המלך,  ואם 
השבת,  לחיזוק  חוק  מחקיקת  מנוס  ואין 
למה להסתפק בתיקון מינורי וחסר וודאות? 
ראשי  שידרשו  כל  בידינו,  הממשלה  הרי 
אם  גם  יקבלו,  מנתניהו  החרדיות  המפלגות 
לעסוק  יאיר  בנו  את  בחקיקה  לאלץ  יצטרך 
ואחד  מקרא  שניים  בלימוד  שבת  ליל  בכל 

תרגום, עם טעמים.
על  לכעוס  עד שאתה מספיק  מקום,  מכל 
שכל  להם  קרה  מה  ולתהות  דרבנן,  שלוחי 
ציוץ עיתונאי מוציא אותם משלוותם, הוכיחו 
רעש  בלי  ורשמו  ליחם,  נס  שטרם  הללו 
ההישגים  אחד  את  כמעט(  )טוב,  וצלצולים 
הפוליטיקה  של  בהיסטוריה  גדולים  הכי 
הגדול  ואולי  בישראל,  החרדית  הכלכלית 
לבסיס  הישיבות  תקציב  הכנסת   - שבהם 

התקציב.

  

במסגרת  לביא,  קיבוץ  מלון  שבת,  ליל 
שבת גיבוש למתנדבי 'איחוד הצלה', ישבנו 
לשיחה פתוחה עם יו"ר ועדת הכספים, ח"כ 

משה גפני.
שפותחות  הקלטות  מאימת  משוחרר 
בומבסטיות  כותרות  עם  חדשות  מהדורות 
גפני  הסביר  החרדי',  הניצחון  'נאום  על 
בשקט,  בשקט  העצום  ההישג  נרשם  כיצד 

כשהפוקוס עדיין מופנה בכלל למרכולים.
התקשר  שישי  בליל  לשתיים  "בעשרה 
אלי נתניהו, הוא ביקש שאאשר את התקציב 
שלנו,  לתקציבים  משמעותיים  קיצוצים  עם 
גפני  פותח  יהיה",  ולא  יקום  לא  לו  אמרתי 

בפאתוס.
למשל  לוקח  אני  "אם  גפני,  כך  "תבין", 
חופשה של כמה שבועות - אז אין דיונים ואין 
תקציב... נתניהו ידע את זה ולכן לא הייתה 
יבוטל  שהקיצוץ  להבטיח  אלא  ברירה  לו 
לחלוטין ושגם מה שאולי לא יופיע בהתחלה 

- יתוקן לפני קריאה שניה ושלישית".

עמיתיו,  עם  בשמחה  קרדיט  חולק  גפני 
ראשי הסיעות ליצמן ודרעי. כלפי ליצמן הוא 
גם משגר כמה עקיצות קלות במהלך השבת, 
בעקבות מאבק ארגוני ההצלה - שם ניצבים 
ראשי דגל ואגודה בשני צדדי המתרס. אבל 
גם כאן הטונים משתנים מעט במהלך השבת, 
מקומו  על  יבוא  שהעניין  משוכנע  וגפני 

בשלום.
אם תהיתם, גם בצד של ליצמן לא נשארו 
וכבר במוצאי שבת טרח מי שטרח  חייבים, 
להפיץ הודעה כי גפני נפש במלון על חשבון 
הנאה  על טובת  איחוד הצלה, במה שמרמז 
כביכול שקיבל מהארגון. אבל אל דאגה, לא 
בקרוב,   433 להב  בשערי  מוישה  את  תראו 
מחיר  לשלם  הקפיד  הדגלאי  הכספים  איש 
ההרצאות  למרות  זאת  השבת,  עבור  מלא 

שנשא לאורכה.

  

השאלה הקשה באמת שניצבת כעת בפני 
ניתן למתוח את  הנציגות החרדית, עד כמה 
את  שמכתיר  הסף  את  יחצו  מתי  החבל? 
חשש  והאם  הבא?  בסיבוב  כמנצח  לפיד 
נושאים  על  כשמדובר  בכלל  רלוונטי  כזה 
חוק  תיקון  כמו  בוחריהם,  נפש  שבציפור 
הגיוס שצפוי להגיע בקרוב )עד פסח, כך לפי 

גפני( למליאה ולמסכים.
בנושא  קיימות  מרכזיות  אסכולות  שתי 
חרדית,  התרברבות  שכל  גורסת  האחת  זה: 
כל חוק מרכולים מפוקפק או הבטחה בדבר 
מאות פקחים נכרים שיסגרו חנויות בשבתות 
- מסדרת לאויבי הדת את השלטון בבחירות 

הבאות. 
מה  שאין  סוברת  השנייה  האסכולה 
עצמם  את  הוכיחו  לא  סקרים  כלל,  לחשוש 
ניבאו  בעשורים האחרונים בישראל ובקושי 
מגמות, מה גם שאפילו בסקרים טרם נשבר 
הקואליציה  למפלגות  ח"כים   61 של  רוב 
טורחים  גם  הזו  האסכולה  מצדדי  הנוכחית. 
להזכיר שעד הבחירות עשויות לחלוף כמעט 

שנתיים ו"לך תדע מה יקרה".
מנצלים  לא  שנציגינו  נדמה  זה,  ובעניין 
מספיק את מה שכבר קורה - קרי פרשת 300 

הקווים. להלן בתמצית.
על פי תחקיר 'עובדה', בתקופת כהונתו של 
השב"כ,  כראש  עתיד'  מ'יש  פרי  יעקב  ח"כ 
שכללו  מסווגים  פנימיים  חומרים  הודלפו 
דאז.  דרעי  בחקירת  סתר  האזנות  על  מידע 
לפי התחקיר, פרי תושאל לא פחות מארבע 
פעמים בפוליגרף, בשתיים מהפעמים נמצא 

שקרן ובפעמיים נוספות 'נוטה לשקר'.
ובראיון  פשע,  על  חטא  הוסיף  אף  פרי 
לתחקירן טען כי נבדק בפוליגרף פעם אחת 

בלבד והתוצאה לא הייתה חד משמעית.
עם קצת יוזמה אקטיבית, מצופה מח"כינו 
להבין  לנסות  עליהם  למתקפה.  לעלות 
מדוע יאיר לפיד, אביר הפוליטיקה החדשה 
והנקייה, לא דורש מח"כ פרי לטהר את שמו 
כתם  כל  המפלגה?  את  לעזוב  ולחילופין,   -
פוליטי שכזה, עשוי לצמצם מעט בחזרה את 
טבעיים,  לממדים  אותה  ולהחזיר  עתיד  יש 

על גבול החד ספרתי.

הניצחון האמיתי
אבי גרינצייג / על סדר היום

רשמו  המרכולים,  על  המיותר  הקרב  בצל 
בהכנסת  דרמטי  הישג  החרדים  הנציגים 
מדוע  וגם:    התקציב  לבסיס  הישיבות 
הנציגות החרדית לא עולה למתקפה בפרשת 

'300 הקווים'?

גפני נושא דברים בקיבוץ לביא

כך נכנסו הישיבות 
לבסיס התקציב

ארי קלמן

המדינה,  תקציב  של  בהיסטוריה  לראשונה 
הצליחו המפלגות החרדיות להכניס את תקציב 
מיליון   1,171.5 של  סך  על  העומד  הישיבות, 
עוול  סיימו  ובכך  המדינה,  תקציב  לבסיס   ,₪

מתמשך ורב שנים.
מובנה  יהיה  שהתקציב  הדבר  משמעות 
תוספת  ולא  הגלובלי  המדינה  מתקציב  כחלק 
לנציגות  לחסוך  שאמור  מה  ומיוחדת,  חריגה 
האוצר  שר  אחרי  פוסק  בלתי  מרדף  החרדית 
ופקידי משרדו, ובראשם אנשי אגף התקציבים, 
כדי לקבל את הכסף שמגיע למוסדות התורה 

בהסכם  שסוכם  כפי 
הדרך  ועל  הקואליציוני, 
לראשונה  אולי  להימנע 
חסר  הסתה  ממסע 
תקדים נגד המגזר החרדי 
בשנה  שנה  מדי  המלווה 

את תקציב המדינה. 
מאחורי הקלעים, ניטש 
קרדיטים,  מאבק  כרגיל 
זכאים  שכולם  דומה  אך 
יו"ר  בהישג.  לשותפות 
ועדת הכספים ח"כ משה 
עם  בשיחה  הסביר  גפני 
הוא  כי  עיתונות'  'קו 
הציב את הנושא כדרישה 
בשיחתו  מתפרשת  בלתי 
עם ראש הממשלה, בליל 
טרם  האחרון,  שישי 
לאישור  התקציב  הועבר 

הממשלה.
עיתונות'  ל'קו  מנגד, 
גם  מדובר  כי  נודע 
האוצר  שר  של  בדרישה 

כי  שהבין  כחלון,  משה 
הדרך בה התקציב המדובר יעבור בקלות וללא 
תקלות, היא להכניס את הסכומים הללו לבסיס 
התקציב, כדי שלא יחזור על עצמו מה שראינו 
בשנים שעברו, כאשר גפני בתורו נאלץ לתקוע 
בוועדת  חודשים  למשך  האוצר  משרד  את 
לישיבות  המגיע  את  לקבל  כדי  הכספים 
ולמוסדות התורה, ובנוסף, למנוע מהממשלה 
להצטייר בתקשורת כנסחטת על ידי החרדים. 

פשוטה,  לא  מהומה  התחוללה  במקביל, 
ראשי  מכלל  דרש  הממשלה  ראש  כאשר 
בו  קואליציוני  מסמך  על  לחתום  הסיעות 
יצהירו כי לא ידרשו כסף נוסף על מה שסוכם 
של  חתימתו  גם  נדרשה  כך  לצורך  בתקציב. 
שלא  גפני,  משה  חה"כ  הכספים  וועדת  יו"ר 
שייצג  מי  כאשר  בממשלה,  בדיונים  השתתף 
אריה  הפנים  שר  היו  החרדיות  המפלגות  את 

דרעי וסגן שר הבריאות יעקב ליצמן. 
נכתב  ודרעי  ליצמן  חתמו  עליו  במסמך 
מהם,  אחד  אף  כי  מתחייבים  "הצדדים  כי 
מחברי  מי  של  כדרישה  ובין  כסיעה  בין 
תקציבית  דרישה  יעלה  לא  בכנסת,  הסיעה 
שאושר  כפי  המדינה  בתקציב  לאמור  נוספת 

בממשלה". 
יום  במהלך  ביקש  הממשלה  ראש  כאמור, 
חמישי מהנציגות החרדית לוודא כי גם חתימת 
כל  שלאורך  אלא  המסמך,  על  תתנוסס  גפני 

לענות  הכספים  וועדת  יו"ר  סירב  הלילה 
לטלפון מלשכת ראש הממשלה, עד שבמהלך 
שליח  הממשלה  ראש  ממשרד  שלחו  הלילה 
מיוחד לביתו של גפני בבני ברק - שם מצאו 
לראש  מסר  להעביר  ביקש  הוא  אך  ער  אותו 
בעשרה  רק  לשיחה.  זמין  אינו  כי  הממשלה 
לשתיים בלילה, נענה גפני לשוחח עם נתניהו.

הביע  "גפני  בסיפור,  המעורב  גורם  לדברי 
הסכמה בשיחה עם ראה"מ בשעות המוקדמות 
לוועדת  התקציב  את  להעביר  הלילה  של 
הכספים בראשותו בצורה בה תקציב הישיבות 
בתנאי  אך  מקוצץ,  יהיה 
שניה  קריאה  שלקראת 
כל  יבוטלו  ושלישית 

הקיצוצים". 
שחששו  ודרעי,  ליצמן 
על  בהמשך  שהקרדיט 
המלא  התקציב  החזרת 
הקיצוצים  וביטול 
גפני  של  בידיו  יישאר 
זו  להצעה  סירבו  לבד, 
והתעקשו שהסכום המלא 
מלכתחילה,  כבר  יופיע 

כפי שאכן קרה לבסוף.
ראש  זאת,  עם 
להכניס  סירב  הממשלה 
הישיבות  תקציבי  את 
ללא  התקציב  לבסיס 
וועדת  יו"ר  של  חתימתו 
הכספים על המסמך הנ"ל 
נוסף.  כסף  ידרוש  שלא 
שהפעילו  לחץ  לאחר 
ראשי המפלגות ובעקבות 
החרדים  הנציגים  הגיעו  גפני,  עם  שיחתו 
להסכמה עם ראש הממשלה שהמסמך ייחתם 
נתניהו  יסתפק  מולו  עתה,  לעת  גפני  ללא 

בהסכמה עקרונית שבעל פה. 
ההסבר, לדברי בכיר ב'דגל התורה', פשוט 
מאוד: "אנחנו לא יכולים להרשות מצב שמחר 
נגלה שיש בעיה תקציבית כלשהי, ואנחנו הרי 
מורגלים בבעיות כאלה, אבל אסור לאף אחד 
גפני  את  לשמור  חשוב  היה  לכן  להתלונן. 
מחוץ למסמך, משום שהכלי שבידיו – ועדת 
הכספים – הוא הכלי האפקטיבי ביותר לנהל 
נגלה  אם  והיה  הממשלה.  מול  עתידי  מאבק 
שיש בעיה ונתניהו וכחלון יסרבו לפתור אותה, 

הם שוב יגלו את כוחה של ועדת הכספים".

מאחורי הקלעים 

התורה  למוסדות  התקציב  על  הקרב 
הסתיים במהירות מפתיעה, כשהנציגות 
השנה  הישגי  את  משמרת  החרדית 
תקדים  חסר  הישג  ורושמת  שעברה 
לשילוב  היוזמה  מאחורי  עמד  מי   •
סירב  מדוע  התקציב?  בבסיס  הישיבות 
דיל  ואיזה  נתניהו?  עם  לשוחח  גפני 
הובילו דרעי וליצמן? • הסיפור המלא
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

העירייה במכרז ליחסי ציבור

בת ים

מודיעין עילית

הבחירות לרבנות העיר בת ים חלפו זה כבר, 
העיר.  את  להסעיר  ממשיכות  גרורותיהן  אבל 
השבוע, דחה בית המשפט את עתירתו של חבר 
הרב,  בחירת  הליך  נגד  בוסקילה  אורי  המועצה 
העיקרי  הנימוק  למפרע.  הבחירות  את  ואשרר 
בפסיקה היה נעוץ בהשתהות העותרים ובהגשת 
בית  הבחירות.  למועד  ביותר  סמוך  העתירה 
המשפט חייב את בוסקילה בהוצאות משפט של 

2,000 ₪ למדינה וסכום זהה לעירייה.
הקול  היה  בוסקילה  המועצה  חבר  כזכור, 
ועתירתו  הבחירות,  להליך  שהתנגד  הדומיננטי 
למועד  ספורים  ימים  ההליך.  את  לעכב  איימה 
הבחירות, בהן זכה הגאון רבי אליהו בר שלום, 
דחה בית המשפט את הדרישה למתן צו ביניים 
שיעצור את ההליך, אך קבע דיון בנושא בהמשך, 
אופציה   – תיאורטית  השבוע.  שהתקיים  דיון 
דחוקה ביותר - לו בית המשפט היה מקבל את 

העתירה, המינוי עלול היה להתבטל למפרע.

עשית,  לא   – פרסמת  ולא  עשית  הפתגם 
לעת  וכמה  כמה  אחת  ועל  שגרה,  לעתות  נכון 
מתעלמים  לא  עילית  מודיעין  בעיר  בחירות. 
מהפתגם העממי, והשבוע הוציאו מכרז פומבי 

למתן שירותי יחסי ציבור לעירייה.
כישרון  ברוכי  מרגישים  שאתם  למקרה 
ועתירי יכולת למלא נאמנה את התפקיד, כדאי 
שתבדקו אם אתם עומדים בתנאי הסף הבאים: 
יומי במגזר  ניסיון של 5 שנים בעבודה בעיתון 
יח"צ  ניסיון של שנתיים במתן שירותי  החרדי, 
במגזר  עירונית  חברה  או  מקומית  רשות  עבור 
אירועים  שני  לפחות  בארגון  וניסיון  החרדי 
וסוקרו  דווחו  שהאירועים  בתנאי  תקשורתיים, 

בתקשורת החרדית. בהצלחה.

 ש"ס דורשת הגדלת ייצוג - 
ותומכת ביהב

לקראת  עמדות  משפרת  החיפאית  ש"ס 
נוספים  מקומות  לקבל  ומבקשת  הבחירות, 
ותפקידים בכירים ברשימה החרדית המשותפת. 
למרות הערפל האופף את המשך כהונת נציגיה 
הסיעה  יו"ר  להחליפם,  כוונה  על  והדיווחים 
התנועה  להעצמת  במאמציו  דבק  המקומית 

וחותר להגדלת כוחה.
בשיחה עם 'קו עיתונות', אומר חבר המועצה 
כי  שבזי,  עודד  בחיפה,  ש"ס  סיעת  ויו"ר 
"בהחלט יש מקום לשיפור עמדות, גם בשיבוץ 
חלוקת  לגבי  וגם  ברשימה  ובמיקומים  נציגים 
הנוכחית,  במועצה  לדבריו,  התפקידים". 
הדברים לא התחלקו בהגינות: "בכל הביטוי של 
הכוח שלנו בתוך הסיעה, שזה חלוקת וועדות 
ותפקידים למיניהם, תפקיד יו"ר הסיעה שהלך 
לדגל התורה לאורך כל הקדנציה, הדברים לא 
התחלקו בצורה שוויונית, אבל אנחנו חורקים 
שיניים בשביל השלום ומוותרים. הפעם נשאף 

להתקדם למעלה, לא במחיר פילוג".
התורה  יהדות  רצו  האחרונות,  בבחירות 
 – ישראל  אגודת  נציג  אחת;  ברשימה  וש"ס 
אריה בליטנטל, נציג דגל התורה – מיכי אלפר, 
ושני נציגי ש"ס – עודד שבזי ואהרן כהן. את 
ההסבר לחלוקה הלא שוויונית של התפקידים, 
לטעמו, כמו גם את קולם הפחות דומיננטי של 
נציגי ש"ס, תולה שבזי בעובדה שהם חדשים 

וזו להם הקדנציה הראשונה בתפקיד.
לרועץ,  לנו  עמד  חדשים  שאנחנו  זה  "אולי 
מקומנו  ואת  המפה  את  יודעים  אנחנו  עכשיו 
המצביעים  ציבור  נדרוש.  לזה  ובהתאם  עליה, 
של ש"ס הוא הגורם הדומיננטי בכל הכוח של 

הסיעה, לא בכדי ש"ס קיבלה 2 מנדטים".
בעוד אגודה ודגל מתכתשים בשאלת היחס 
בראש  עקבית  תמיכה  מביע  שבזי  יהב,  ליונה 
העיר: "לקראת סוף הקדנציה, אני יכול לסכם 
ולומר שבאופן הזה שראש העיר מתנהל איתנו, 

הוא ימשיך להיות ראש העיר. אנחנו מאחלים 
עכשיו.  עד  שהיה  כמו  להיות  שימשיך  לו 
התייחס  הוא  ומלחמות,  חיכוכים  סבלנו  לא 
ואומר  מסייג  שבזי  בהתאם".  שלנו  לבקשות 
אך  הגבוה במפלגה,  לדרג  נתונה  כי ההחלטה 

ימליץ לתמוך ביהב.
בהתייחס לשמועות על סיום דרכו הפוליטית, 
אומר שבזי: "המלאכה לא פשוטה בשבילי, יש 
רמה,  ביד  מנהל  שאני  משימות  והותר  די  לי 
אני  לרשותכם,  'אני  התנועה  לראשי  אמרתי 
מסורה,  בצורה  כוחי  כל  את  ואתן  ש"ס  איש 
מחוץ למערכה או בפנים. תרצו אותי – בחפץ 
לב, תרצו מישהו אחר - אני מוכן לצאת איתכם 
הוא  המפלגה  רצון  מחליף,  לחפש  לדרך 
ובלבד שחיפה תתפתח בצורה הרוחנית  רצוני 

הראויה לה".

סיעת ש"ס החיפאית טוענת לקיפוח בשיבוץ הנציגים ברשימה החרדית ובחלוקת התפקידים, 
ומנסה לשפר עמדות  עקבית בתמיכה ביהב: "ימשיך להיות ראש העיר"

חיפה
אשקלון

מתמודד נגד השבת
היזם האשקלוני איתי סהר, הודיע השבוע על 
התמודדותו לראשות העיר אשקלון. סהר, בן 38 
אי  תמיכת  מציג  לא  מוכר,  מקומי  עסקים  ואיש 
השנים  רבת  היכרותו  על  ובונה  מהמפלגות  מי 

ומעורבותו העמוקה בחיי התושבים.
עשה  בפוליטיקה,  שלו  הראשון  הצעד  את 
'חוק  לסוגיית  התייחסות  דרך  הצעיר  המתמודד 
בפועל  העיר  לראש  ששלח  במכתב  המרכולים'. 
תומר גלאם, דרש סהר לדעת מה בכוונתו לעשות 
על מנת למנוע סגירת עסקים בשבת בעיר. "אנו 
השכנה  בעיר  כי  האחרונים  בימים  מדווחים 
המכונה  החוק  באכיפת  העירייה  החלה  אשדוד 
לבתי  התראות  מחלקת  והיא  המרכולים',  'חוק 
שבת.  ביום  לפעול  משיקוליהם  שהחליטו  עסק 
להפגנת  עד  הגיעו  הנושא  סביב  האירועים 
לקרע  בדוגמא  מדובר  העירייה.  מול  תושבים 
שהחקיקה המיותרת האחרונה גורמת גם לקהילה 
לתקנו,  רב  זמן  ייקח  גדול,  הנזק  לעסקים.  וגם 
מהיר  פוליטי  קופון  גזירת  לשם  רק  נעשה  והוא 
וקצר מועד על ידי פוליטיקאים, תוך ניצול ציני 
יסודית לכל  ומרחיק של מושגים בעלי חשיבות 

יהודי".
הודיע  בה  לתקשורת,  הראשונה  הודעתו  גם 
כשהוא  דת,  בנושאי  רצופה  הייתה  ריצתו,  על 
שוטח משנה פילוסופית הדורשת לנתק רוחניות 
מפוליטיקה: "יסוד היסודות בתפיסת העולם שלי 
השימוש  היהודית.  ההגות  מעולם  שאוב  ובחיי 
שעושים  והמרחיק  המפלג  הזול,  הפוליטי 
ביתר עיליתפוליטיקאים בתכנים הללו לא מקובל עלי", כתב. "הפעם אקבל את תמיכת הרבנים"

חבר המועצה העצמאי חיים וייסברג מואס בשיטת ה'דילים', מתוסכל ממאיר רובינשטיין, 
ולא נרתע מריצה נוספת לראשות העיר  "הסיבות בגללן התמודדתי לא השתנו"

לראשות  לרוץ  אחליט  שאם  מאמין  "אני 
העיר, הפעם תהיה לי תמיכה של רבני העיר", 
כך מצהיר חבר מועצת העיר ביתר עילית, חיים 
וייסברג. האם מועמדותו תהפוך הפעם לברת 
סיכוי? "למה לא, בפעם הקודמת, כשאף אחד 
לא הכיר אותי, הבאתי קרוב ל-2,000 קולות, 
בעיר,  פעיל  שנים   4 זאת  בכל  אני  עכשיו, 
בוועדות, בישיבות המועצה, מכירים אותי, זה 

לא מה שהיה", דברי וייסברג.
רץ  קרלין,  וחסיד  העיר  תושב  וייסברג, 
ולראשות.  למועצה  האחרונות  בבחירות 
מאחוריו,  התייצבה  לא  קהילה  שאף  למרות 
הפוליטית  הגוורדיה  ללחצי  נתון  וכשהוא 
 74( למועצה  מנדט  להכניס  הצליח  השלטת, 
קולות חסרו למנדט שני(. בהצבעה לראשות, 
 1,579 מול  קולות,   2,061 וייסברג  קיבל 

למנחם זיידה ו-9,029 לראש העיר הנבחר.
ראש  התנהלות  על  רבה  ביקורת  לוייסברג 
איפוק.  על  שומר  הוא  אך  רובינשטיין,  העיר 
"אני לא אופוזיציה ולא קואליציה, אני ענייני", 
הוא אומר. מיד לאחר הבחירות הופקד בידיו 
תיק הבריאות, אך הוא החזיר אותו מקץ שנה, 

לדבריו בגלל שמנעו ממנו לעבוד.
את ההחלטה האם ירוץ בבחירות הקרובות 
בגללן  הסיבות  "כל  לדבריו  אך  קיבל,  טרם 
מתחיל  הציבור  השתנו.  לא  התמודדתי 
שירות  לקבל  לו  שמגיע  ומבין  להתפכח 
בידי  נדרסת  אסקופה  להיות  ולא  מהעירייה 

עסקנים".
"המצב  מתקומם:  הוא  הדילים  שיטת  על 
ב"ש,  רה"ע  את  בוחרים  ביתר  שתושבי  הוא 
אלעד  ותושבי  אלעד  רה"ע  את  ב"ש  תושבי 

בוחרים את ביתר... מה השטויות האלה? ראש 
במסגרת  ולא  התושבים  את  לשרת  צריך  עיר 
זה  ניהול עיר  סחר-מכר פוליטי בין מפלגות. 
לא משהו של גופי תורה, זה לא שח"ו יפתחו 

חנויות בשבת".
להיכנס  בעבר  ניסה  הוא  וייסברג,  לדברי 
הצליח  אחד  במקרה  נחסם.  אך  לאדמו"רים 
בחמימות,  שבירכו  אדמו"ר  אל  להיכנס 
החצר,  לבקשת  הוידאו  את  לגנוז  נאלץ  אך 
שבמקביל הוציאה הודעה שהוא ניסה להיכנס 

ו'נזרק מכל המדרגות'.
תמיכת  לקבל  וייסברג  מקווה  הפעם, 
האחרונות.  בשנים  בקשר  הוא  איתם  רבנים, 
מי הרבנים והאם אכן ירוץ שוב? "מי שהיום 
זמן.  יש  בלחץ,  לא  אני  בלחץ,  נמצא  מדבר 

מוקדם מכדי לצאת בהצהרות".

נדחתה עתירה נגד בחירת הרב

יוםעוד 287

בית שאן החרדים יכריעו את קרב האיתנים

העיר  שעוברת  הפנימיים  הקרבות 
עיר  לפרנס  יכולים  שאן,  בית  הפריפריאלית 
רפי  בישראל. אל מול ראש העיר המכהן  ואם 
בן שטרית, פועל בכל הכוח ראש העיר לשעבר 
ז'קי לוי, שמנסה להחזיר לעצמו את הראשות. 
את  להכריע  ועשוי  ביותר  למחוזר  שהפך  מי 

הקרב, הוא הציבור החרדי.
דוד  המפורסם  אביה  בראשות  לוי,  משפחת 
לוי, שלטה ללא עוררין בעיר בית שאן, ובשנת 
מטעם  העיר  לראש  ז'קי,  בנה,  הפך   ,2004
הליכוד. בבחירות האחרונות, עשה בן שטרית 
את הבלתי ייאמן, וזכה בראשות העיר כמועמד 
עצמאי. לוי, שהפך בינתיים לסגן שר השיכון, 
לא משלים עם הפסדו ומכין את השטח לכיבוש 

העיר מחדש.
בשנים האחרונות, עוברת בית שאן מהפכה 
האלקטוראלי  בכוח  ביטוי  שמקבלת  רוחנית, 
פנחס  הרב  הוא  מוביל המהפכה  של החרדים. 
זכה  לנער',  'חנוך  בדוש, שהריץ מפלגה בשם 

והפך  מנדטים,  בארבעה  האחרונות  בבחירות 
למפלגה הגדולה בעיר שהעניקה לו את תפקיד 
דגל  כנציג  משמש  בדוש  נדיר,  באופן  המ"מ. 
התורה וש"ס במקביל וביטאוני שתי המפלגות 

מציגים אותו כאיש 'שלהם'.
לוי  מפעילים  המרוץ,  התחממות  רקע  על 
מכבש   – ל'כולנו'  עבר  שבינתיים   – ושטרית 
במטרה  החרדיות,  הסיעות  ראשי  על  לחצים 
האחרונים,  בימים  בדוש.  תמיכת  את  לקבל 
למועמדים,  וגפני  דרעי  בין  פגישות  נערכו 

וחה"כ מלכיאלי ערך ביקור בעיר.
בדוש  הרב  מודה  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה 
להמעיט  מבקש  אך  ללחצים,  נתון  הוא  כי 
שאנחנו  להיות  יכול  "בהחלט  משקלו.  בערך 
הרבה  לנו  מצביעים  אבל  מאזניים,  לשון 
ציבור  לא  ומסורת,  יהדות  שרוצים  אנשים 
חרדי שנשמע להוראות רבנים ולא בהכרח מי 
שיצביע לנו יצביע למי שנתמוך בראשות". על 
עונה  יזכה לתמיכה,  מי מבין השניים  השאלה 

עם  טובים  ביחסים  "אנחנו  בזהירות:  בדוש 
כולם, בקדנציה הזאת יש לנו יותר הישגים אבל 

זה לא מעיד על כלום, כי גדלנו".
הטיח  החדשות,  בחברת  שפורסמה  בכתבה 
ראש העיר בן שטרית טענות קשות בלוי, וטען 
עירו.  את  מחרימים  'הליכוד'  לחציו,  בגלל  כי 
הוא סיפר על הדרתו מחנוכת רכבת העמק, על 
תקציבים שלא מוזרמים ופרויקטים שנתקעים. 
שנים   4 אחרי  שגם  "מגוחך  בתגובה:  )לוי 
יכולת לחפש  עיר חסר  ראש  בתפקיד, ממשיך 

אשמים לכישלונו הנחרץ"(.
הרב בדוש, נתקלת בחרם של הליכוד?

הדברים  כמה  עד  שכן,  טוען  העיר  "ראש 
יודע. אני מניח מטבע הדברים  אני לא  נכונים 
גישה  יותר  יש  הליכוד  מטעם  עיר  שלראש 
מאשר מי שניצח את הליכוד. תמיד יש אופציות 
כולנו,  היהודי,  הבית  יהדוה"ת,  ש"ס,  אחרות, 

אני בקשר עם המשרדים הידידותיים".

המלחמה הסוערת בין ראש העיר בן שטרית לבין המועמד המובס וסגן השר ז'קי לוי  - 
עוברת למגרש החרדי  המפלגה היחידה בארץ שמייצגת את דגל וש"ס במקביל, הופכת 

ללשון מאזניים
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המועמדים חושפים את רכושם

יוני שטבון לראשות העיר

ראשון לציון

שדרות

נתניה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

צור  דב  לציון  ראשון  העיר  ראש  בעוד 
המשפטיים  ענייניו  בשל  מתפקידיו  מורחק 
נערכים  יריביו  נגדו,  המתנהלות  וחקירות 
לזירה  נכנס  השבוע  לבחירות.  הכוח  במלוא 
מתמודד חדש-ישן, שהצהיר כי בכוונתו לרוץ 
משה,  אפי  ד"ר  האיש,  הקרובות.  בבחירות 
בבחירות  גם  התמודד  בעברו,  מועצה  חבר 
האחרונות, אך באמצע הקמפיין בחר לפרוש 

ולהסיר את מועמדותו.
למספר  משה  אפי  פנה  פומבית,  בקריאה 
רשימה  להקמת  אליו  לחבור  מועצה  חברי 
מפתה:  'דיל'  להם  מציע  כשהוא  משותפת, 
יעמוד  מי  להכריז  מבלי  למפלגה  הצטרפות 
חודשים  שלשה  התכנית,  פי  על  בראשה. 
לפני הבחירות תערוך המפלגה החדשה סקר, 
ומי שיימצא כבעל הסיכויים הגבוהים ביותר 
לכבוש את כס ראשות העיר, יקבל את הזכות 

לעמוד בחזית.
המטרה  להשגת  נשים  יהבנו  כל  "את 
להחליף  והיא  והיחידה  האחת  העילאית 
בעל  צעיר,  נקי,  בשלטון  הקיים  השלטון  את 
ניסיון, עם ניקיון כפיים ומסירות אין קץ כלפי 
המועצה  לחברי  בתחינה  פנה  התושבים", 
ופירט את הטעון תיקון בעיר. עד כה, אף אחד 

מהנמענים לא נענה להצעה.

המועמד לראשות העיר שמעון פרץ, החליט 
לאתגר את יתר המתמודדים, וקרא להם להגיש 
מאוד  שרוצה  "כמועמד  לדבריו,  הון.  הצהרת 
בחירות  מערכת  מתנהלת  שבשדרות  לראות 
שקופה ונקייה מהשמצות אני חושב שזה ראוי 
שכל מי שבכוונתו לבקש את אמון הציבור יהיה 

שקול מול הציבור ויחשוף את הונו".
עד  הצהירו  דוידי,  המכהן  העיר  ראש  מול 
מועצה,  חבר  שאובי,  הרצל  מועמדותם  על  כה 
ופרדריק גרניט, יועץ עסקי ופעיל מקומי. כתב 
המקומון 'דין וחשבון' הציג לכל המועמדים את 

אתגר הצהרת ההון והופתע מהתגובות.
שאובי פירט מיידית את הונו: "מוכן להצהיר 
שעלותו  רכב  וכלי  אחד  בית  ברשותי  יש  כי 
המתמודד  ואילו  שקלים",  אלף  ל-30  מתחת 
גרניט אמר: "הרעיון של שמעון פרץ לבקש את 
הצהרות ההון הוא רעיון מדהים שאני מתוסכל 
דוידי  העיר  ראש  ראשון".  אותו  הצעתי  שלא 

הגיש הצהרת הון עם היכנסו לתפקיד.

חה"כ  הכריז  מתוקשרת,  עיתונאים  במסיבת 
העיר  לראשות  ריצתו  על  שטבון  יוני  לשעבר 
נתניה. שטבון, 38, תושב העיר, הוצב בבחירות 
האחרונות במקום השני ברשימת 'יחד' של אלי 

ישי, שלבסוף לא עברה את אחוז החסימה.
"נתניה שלי היא מפגש אמיתי בין עולה חדש 
- לצבר ישראלי מחוספס. נתניה שלי היא שכנות 
טובה וכבוד בין דתיים, חילוניים  ומסורתיים", 

אמר לקול תשואות תומכיו.
קהילת  הוא  שטבון  בונה  עליו  הכוח  בסיס 
עולי צרפת הגדולה בעיר. בנוסף, מנהל שטבון 
להיות  עשויה  ש"ס  המפלגות.  יתר  עם  מגעים 
במתמודד,  מדובר  אחד  מצד  כאשר  בדילמה, 
ככל הנראה יחיד, שומר תורה ומצוות, ומאידך, 

שטבון היה שותפו של יריבם המר אלי ישי.

פרסום 

ראשון

רחובות

שורק
נחל 

קווה
פתח ת

מעלים הילוך: חסידות קרעטשניף ברחובות 
נערכת לרוץ ברשימה עצמאית למועצת העיר, 

תחת מפלגת האם 'אגודת ישראל'.
בעבר, רצה קרעטשניף עם דגל התורה, אך 
מקומו  את  פינה  לא  החסידות  שנציג  לאחר 
שרטון.  על  עלו  ביניהם  היחסים  ברוטציה, 
בבחירות האחרונות חברו דגל וש"ס למפלגה 
היהודי.  לבית  חברה  קרעטשניף  ואילו  אחת, 
במקרה הזה, נציג הבית היהודי הוא שלא קיים 

הסכם וסירב לפנות מקום להומינר.
החסידות  נציג  הכריז  חודשים  מספר  לפני 
הבית  עיתון  עצמאית.  ריצה  על  הומינר  פנחס 
החסידיות  הקהילות  לכל  חיבורים  הבטיח 
ברחובות, אך עד כה טרם הביעה חצר כלשהי 
השבוע  שהעניק  בראיון  במפלגה.  תמיכה 

החילוני  לקהל  הומינר  פנה  מקומי,  לעיתון 
"לא  העיר,  תושבי  למען  פעילותו  על  ודיבר 

משנה אם יש לו כיפה או לא".
"התגבשו תושבים רבים המכונים 'חילונים' 
מכל שכבות הציבור, אקדמאים ובכירי המשק 
ביחד עם השכבות הנמוכות יותר בחברה ופנו 
מיוזמתם לפתוח מטה על מנת לפעול ולהפעיל 
רשימות  על  מדווחים  כשהם  בחירתי,  למען 
ארוכות של תושבים המוקירים באופן אישי את 

פעילותי", אמר ל'כל רחובות'.
הרב הומינר, מי קבוצת החילונים שעובדת 

למענכם?
"כשזה יוקם אנחנו נפרסם. זה לא דבר חדש, 
מהציבור  מטה  היה  הקודמות  בבחירות  גם 
גם  הכללי,  בציבור  בית  חוגי  לנו  היו  הכללי, 

בבחירות הקודמות וגם עכשיו".
זה מעניין, תן דוגמה לפעיל חילוני

"מה שייך שמות?"
שנדע שזה אמיתי

"אם אתה לא סומך עליי – אין בעיה".
הומינר לבדוק עם  נוסף הבטיח  לאחר לחץ 

הפעיל מאשר לפרסם את שמו ולחזור לעדכן.
כמה קולות אתם מסוגלים להביא מהציבור 

הכללי?
כ-1,000  לפחות  לנו  שיש  מעריכים  "אנחנו 

אוהדים בחוץ".
כמה מנדטים תכניסו?

עובדים  אנחנו  להתרברב.  אוהב  לא  "אני 
לציבור,  שירות  נותנים  לבחירות,  בחירות  בין 

ובס"ד יהיו תוצאות טובות".

 היישובים הדתיים והחרדיים הולכים לקלפי

אני מאשים: טירר נגד כולם

בית חלקיה, יסודות, חפץ חיים, יד בנימין, ויישובי מפוני גוש קטיף, ילכו לראשונה אחרי 15 שנים 
לקלפי  ברקע: מתיחויות בין חרד"לניקים לדתיים, וישיבה ליטאית שזוכה לתמיכת דרעי

נציג שלומי אמונים יוצא לקרב על מקומו, ויורה לכל הכיוונים  על דגל: "פחדו ממישהו שיכול להאפיל 
עליהם", על המרכזית: "מישהו יודע איך קוראים לנציג בירושלים?" ועל האופוזיציונר מבית: "אין לו אומץ"

יצעדו  נחל שורק  תושבי המועצה האזורית 
הראשונה  בפעם  לקלפי  הקרובות  בבחירות 
אחרי  מועצה.  ראש  ויבחרו  שנים,   15 אחרי 
שנים של שקט ואחווה, יצוצו מעל פני השטח 
התת  ההשתייכות  ושאלת  פנימיות  מתיחויות 

מגזרית.
אלפים  כעשרת  מתגוררים  שורק  בנחל 
ישובים:  שבעה  פני  על  הפרוסים  תושבים, 
יסודות ובית חלקיה החרדיים, חפץ חיים ובני 
רא"ם הפא"יניקים, נצר חזני וגני טל של מפוני 
גוש קטיף, ויד בנימין, בעלת תושבים וותיקים, 

אנשי הרב טל ואנגלים.
בראשות המועצה מכהן כשני עשורים, אלי 
אסקוזידו. מעמדו האיתן והפופולאריות שלו, 
בוטלו,  בחירות  מערכות  ששלוש  לכך  הביאו 
חברי  מתחרים.  מועמדים  הוגשו  ולא  מאחר 
כאשר  היישובים,  ועד  ע"י  נבחרים  המועצה 
כל מושב המונה עד 700 משפחות זכאי לנציג 

אחד, ומעל 700 שני נציגים.
באחרונה  מבעבעים  השטח  לפני  מתחת 

בחילוקי  בעיקר  מדובר  ותסכולים.  כעסים 
בין הצד החרד"לי, אליו מושכים אנשי  דעות 
ישיבת הרב שמואל טל, לבין תושבים מתונים 
את  הציגה  הקודמות,  הבחירות  לקראת  יותר. 
מועמדותה לראשות הגב' מרב חורב, בתו של 
רה"ע רחובות, רחמים מלול, אך ברגע האחרון 

ותחת לחצים, הסירה מועמדותה.
מול  הקרובות  בבחירות  לרוץ  שמתכוון  מי 
'קו  עם  בשיחה  ברדוגו.  רמי  הוא  אסקוידו 
עיתונות' הוא חושף לראשונה את מועמדותו, 
הגיעו  קטיף,  מגוש  הגירוש  "מאז  ואומר: 
אוכלוסיות חדשות שמהוות 60% מהתושבים, 
בידי  מוחזק  נשאר  המסורתי  השלטון  אבל 
הכסף  הציבורים,  כלל  את  משרת  ולא  חונטה 
יחסים  בגלל  קטנים  לציבורים  מופנה  הגדול 

פוליטיים עם ראש המועצה".
תשלומי  על  ממושך  מאבק  מנהל  ברדוגו 
הזרם  על  נמנה  הוא  חינוך.  בעיות  ועל  הורים 
הליברלי יותר, אך מסביר כי הוא מתקן עוולות 
שפוגעות בכולם: "החרדים נפגעים בדיוק כמו 

הדתיים, אלה שרוצים זרם חינוכי אחר, צריכים 
להוציא הסעות מחוץ למועצה ומטילים עליהם 

את הנסיעה".
הוא  המועצה  בתחומי  בולט  תורני  מוסד 
אריה  הרב  בראשות  שמועות  שערי  ישיבת 
להקמת  הקצאה  באחרונה  שקיבלה  שפירא, 
קרית חינוך. הישיבה זוכה לתמיכת אריה דרעי, 
הגרמ"ש  רה"י,  של  לסבו  קשור  שהיה  כמי 
הישיבה- של  הכוחות  משולש  זצ"ל.  שפירא 
דרעי-אסקוזידו, תורם לתמיכה החרדית בראש 

המועצה.
בית  תושב  פורת,  שמואל  הרב  עם  בשיחה 
שבחים  הוא  חולק  הישיבה,  וממנהלי  חלקיה 
שמעריך  דתי  יהודי  "הוא  המועצה:  לראש 
תורה. מהיום הראשון שבאנו הוא הגיע, היה 
זמין לכל צורך, הוא עוזר, יש לו נקודת פתיחה 
מאד טובה". מעבר להכרת הטוב, מתאר פורת 
עד כמה הפוליטיקה רחוקה מהשיח המקומי: 

"הוא מתפקד היטב, אז, למה להחליף?"

נציג  נדחק  האחרונות  שבבחירות  לאחר 
יהדות  לרשימת  מחוץ  אל  אמונים'  'שלומי 
מקומו.  על  לקרב  טירר  שמואל  יוצא  התורה, 
בזירה הפנימית, מתמודד טירר עם יריב מבית, 
דגל  ועם  המרכזית,  מהסיעה  מועצה  חבר  עם 
של  מקומם  על  לערער  נוטה  שבכלל  התורה, 

החסידים בעיר.
מקום  יהדוה"ת  החזיקה  שנים,  במשך 
אגודה  בין  שהתחלק  במועצה,  בודד 
היו  אמורים  אגודה  של  המחצית  את  לדגל. 
טירר  אמונים  שלומי  נציג  ברוטציה  לחלוק 
שלא  דבר  פרידמן,  ישראל  המרכזית  ונציג 
בבחירות  האחרונה.  שלפני  במועצה  בוצע 
האחרונות, הוצב פרידמן ברשימה וטירר נותר 
 2 לראשונה  הכניסה  המפלגה  לתמונה.  מחוץ 

נציגים, אליהו ברוכי מ'דגל' ופרידמן.
בראיון ל'קו עיתונות', מאשים טירר את דגל 
התורה בקנוניה שהותירה אותו מחוץ לזירה: 
ולא  ברשימה  מן'  'יס  לשים  העדיפו  "דגל 
מוכחות  יכולות  עם  ביצועי  כוח  בעל  מישהו 

שיכול להעפיל על נציגם".
טירר נמנה בעבר על מקימי קרית הבעש"ט 
וכיהן כחבר מועצה. מאז פרישתו, הוא מנהל 
מוסדות 'אור ישראל' ורשת הגנים של אגודת 

מי שהפך  פרטיים.  עסקים  לצד  בעיר,  ישראל 
גנזלר,  יעקב  הוא  עבורו  פנימית  לאופוזיציה 
מנכ"ל קרית הבעש"ט, המעוז החסידי, שניהם 
בשלומי  אחת  דרך  "יש  ויז'ניץ.  סערט  חסידי 
פנימיות",  וזה בבחירות  נציג,  אמונים להדיח 
אין  "לגנזלר  הפנימי.  למתחרה  טירר  מתייחס 
אומץ, הוא מעולם לא נבחר ע"י הציבור, הבן 
לילה, אם  כל  על חברות במועצה  חולם  אדם 

הוא רב כוח – למה לא הצליח עד היום?"
אנשים   10 פה  "יש  אישית:  תוקף  טירר 
דאג  הוא  טובה?  פעם  להם  עשה  שגנזלר 
לי  תראו  אוטובוס?  לקו  בגינה?  אחד  לספסל 
משהו אחד שהבחור הזה עשה למען הציבור".

טירר לא חוסך לשונו גם מהסיעה המרכזית: 
למען  יעשו  לא  שאם  יודעים  שלו"א  "נציגי 
אם  במרכזית,  זה  לעומת  יודחו,  הם  הציבור 
דאגת לקהילה שלך, תישאר בתפקיד 200 שנה. 
לנציג של המרכזית  קוראים  איך  יודע  מישהו 
בירושלים, בב"ב? תסתכל איזו מהפכה עשה 
פרוש באלעד, רובינשטיין בביתר, עכשיו צפת 

יכולה להיכבש על ידי שלומי אמונים..."
מתכתשות,  החסידיות  הסיעות  ובעוד 
וברשימה  ייתכן  כי  טוענים  בדגל  גורמים 
קדנציה  למחצית  ישראל  אגודת  תרד  הבאה, 

מצדו,  טירר  נחיתותם המספרית.  בלבד, בשל 
ולדרוש  אגודה,  מקום  על  להילחם  מתכוון 

שהוא יכהן כנציגה.
"אני  בתגובה:  מסר  פרידמן  ישראל 
ומעולם  פועלו  על  טירר  לרב  הערכה  מלא 
הנסיבות  לי.  לא  מקום  לקבל  ביקשתי  לא 
הפוליטיות מורכבות ואין ראוי לנהל דיון ע"ג 
העיתון. הרצון להציג אותי כאיש קש של דגל 
ללא  הנציגים  בין  הפעולה  שיתוף  נפסד.  הוא 
לטובת  כוח  מכפיל  הוא  קרדיטים,  מלחמות 

הציבור".
הסיעה  נציגי  על  לטענות  בהתייחס 
הדברים  "הצגת  פרידמן:  אומר  המרכזית, 
עושה עוול לנציגי ציבור בכל הארץ שעושים 
ימים כלילות למען הציבור בוועדות עירוניות, 
ובשמירת  החרדי,  לחינוך  משאבים  בהשגת 
פחות  המרכזית  שנציגי  העובדה  השבת. 
מפורסמים מוכיחה דווקא שהם עסוקים יותר 

בעשייה ציבורית ופחות בעשיית יח"צ".
לדברים,  להתייחס  סירבו  התורה  בדגל 
יגאל  רבי  "הגאון  אומרים:  בסביבתה  גורמים 
רוזן הוא יו"ר ועדת הרבנים בעיר, וההחלטות 

יצאו דרכו לגדולי ישראל".
יתר המוזכרים בכתבה סירבו להגיב.

 קרעטשניף בונה על החילונים
החסידות הרחובותית נערכת לריצה עצמאית ופונה לקולות החילונים  ומי מנהל המטה החילוני?

הצעה: אחדות, סקר והחלטה



מתלבטת מה כדאי לך ללמוד בשנה הבאה?
איזה מקצוע מתאים לך יותר?

בואי לקבל הכוונה מקצועית

072-3945231

www.jct.ac.il

תלמידת י"ב, בואי לשבת איתנו

במפגש אישי

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשע"ט

לוסטיג.
בואי להיות במקום הראשון.

מומלץ לבוא בליווי ההורים. 
סבסוד מלא ומותנה בתאום מראש

רח' האלוף דוד 187, רמת גן

שאלון ממוחשב
לבדיקת הנטיות

התעסוקתיות שלך

יעוץ אישי
עם יועצות לימודים

ותעסוקה

הרצאות חוויתיות
"כלים לבחירת

מקצוע"

בלוסטיג, רח' גבעת גאולה, רמת גן
ביום א', י"ט בשבט, 4.2

פנסים

כיסויים למושבים

מטענים לפלאפונים

מגבים

מנורות

אמריקן גולד - קפלן
הסופרמרקט לאביזרי רכב

רח׳ יצחק נפחא 1 ב״ב ליד שפע טוב. טל׳: 03-5092200

מצברים


שמנים ותוספים
כיסויים להגה




ריחנים לרכב




מראות

מבצע ענק!
קנה מוצר בחנות

קבל את המוצר השני

הנחה!! 50%ב-
(הזול מביניהם, לא כולל מנורות ומצברים)
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על פי הבטחתו
"כל מי שזקוק לישועה יתפלל על קברי ותפילתו תתקבל" 

עולים להר הזיתים
להילולת

הרש"ש הקדוש
 ליד ציונו בהר הזיתים

יום חמישי ט' בשבט )25 לינואר(
בהר הזיתים

בשעות 8:00-17:00
בשעה 16:00 עצרת תפילה מרכזית 

בהשתתפות רבנים, אדמורי"ם, מקובלים, 
תלמידי חכמים ורבבות אלפי ישראל שיעלו 

לתפילה בציון הקדוש

הסעות חינם יצאו
 מהשעה 8:00 בבוקר ועד 17:00 בערב
מרח' שמואל הנביא 79 )תחנת האבן ליד בהיכנ"ס סדיגורא( כל שעה עגולה

לפרטים: 052-3191902
מהכותלרק 3 דקותישועות וסגולותשעות של תפילות12

במקוםמלאהואבטחההכוונה

חדש! קו אוטובוס אגד 84 ישיר ומהיר להר הזיתים מתחנת הרכבת הקלה 
בגבעת התחמושת ימים א-ה לאורך כל שעות היום
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יענקי קצבורג

בליל שבת האחרון, אחר חצות הלילה, הובהל זקן רבני מרוקו 
אחרי  החולים,  לבית  זצ"ל  מאמאן  יהושע  רבי  הצדיק  הגאון 
שהתמוטט בביתו בשכונת גאולה בירושלים ועבר החייאה. בבית 
נשמתו  את  השיב  והגר"י  המצוקים  את  אראלים  ניצחו  החולים 
עוד  לכן  קודם  שעות  כמה  כאשר  לחייו,  המאה  בשנת  ליוצרה 
קידש על היין בביתו וניסה לומר דברי תורה כמנהגו מידי שבת 

בשבתו.
בירושלים,  השבת  במהלך  כבר  פשטה  פטירתו  על  הידיעה 
ובכל תפוצות ישראל עם צאת השבת. הראשון לציון הגאון רבי 
לישיבות  "אמרנו  ב'יזדים':  השבועי  בשיעורו  אמר  יוסף  יצחק 
שלנו, 'אוהל יוסף' ו'חזון עובדיה' שכל התלמידים צריכים להגיע 
להלוויה, אדם שזיכה את הרבים, לימד תורה לרבים, כבר בגיל 
28 נבחן על דיינות במרוקו. כשהגיע לארץ מרן האבא זצ"ל רצה 
לחם  מרן  אבל  רצו  לא  הפוליטיקאים  דיין,  שיהיה  אותו  לשים 
ולחם בשבילו, עד שבשנת תשל"ט כשמרן היה רב ראשי לישראל 
שם אותו חבר בית דין, הוא הלך בדרך של ההלכה כמו הדרך של 
מרן, ולא פחד לומר שבארץ ישראל הולכים לפי השולחן ערוך. 
גאון עולם נפטר לבית עולמו וכולם צריכים לחלוק לו את הכבוד 

המגיע לו".
בעיר  במרוקו  נולד  זצ"ל,  מאמאן  יהושע  רבי  הישיש  הגאון 
צפרו בשנת תרע"ח לאביו שכונה בפי כל "המלאך" רבי רפאל 
עמרם ולאמו מרת אסטריליא ע"ה, בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו 

מרים לבית משפחת זיני.
היה רבה של העיר אספי בשנת תש"ו, שם שימש שש שנים 
רב העיר, ובשנת תשי"ג נתמנה לדיין וסגן הרב הראשי של עיר 
מראקש  של  הראשי  לרב  נתמנה  תשכ"ד  בשנת  רבאט.  הבירה 
וכל אגפיה, עד תשכ"ח שעלה לארץ ישראל. ימים ספורים אחרי 
שיצא  זצ"ל,  סאלי  לבבא  לנתיבות  נסע  ישראל  לארץ  שעלה 

לקראתו וערך סעודה לכבודו. 
הרב שימש רבה של נהריה כעשר שנים, באותם ימים האדמו"ר 
רבי דוד אבוחצירא הגיע לנהריה בתור בחור צעיר, לימים סיפר 
האדמו"ר רבי דוד "מו"ר אבי בבא מאיר זצ"ל שלח אותי לנהריה 

כדי שרבי יהושוע ממן ישמור עלי".
מקורבו ויד ימינו הרב דניאל כהן מספר ל'קו עיתונות' על אחד 
המופתים שנקשרו בשמו "בהיותו ראב"ד מרקאש, הייתה בצורת 
קשה והגיע סוף החורף ועדיין לא ירדו גשמים, בראות הממשל 
המרוקאי שאין להם עצה אחרת, בצר להם פנו לרב העיר, רבנו 
קרא את כל אנשי העיר מקטן ועד גדול ליום תפילה וזעקה, ותיקן 
תפילה מיוחדת, והרב הוא זה שעבר לפני התיבה יחד עם כל רבני 

התכסו  השמיים  וכבר  שעתיים  עברו  שלא  פלא  זה  והנה  העיר. 
בעננים, וכל הממשל של מרוקו כולל המלך באו לרבנו והודו לו 

וזקפו זאת לזכותו".
הראשון לציון אמר במסע ההלוויה שיצא ביום ראשון בצהרים 
מישיבת פורת יוסף בגאולה: "מטרת ההספד היא 'והחי יתן אל 
ליבו', היה שקדן גדול בתורה, כשהיו שואלים אותו במה זכית 
לאריכות ימים, היה אומר בזכות ברכת אשר יצר והתפילות כולם, 
וכיבוד האם. כל מי שהיה רואה אותו - כמה היה מתחזק ומקבל 

היה  יצר'  'אשר  ברכת  מילה במילה.  היה מתפלל  יראת שמיים. 
לוקח לו כמה דקות. היה מיוחד בשמירת עיניים, צריך שלא יהיה 
מצב שהצדיק אבד ואין איש שם על לב, כל אחד ילמד מדרכו מה 
שאפשר, לא כל אחד יכול להגיע לדרגות הללו, לא כל אחד היה 
יכול להילחם כפי שהוא נלחם בבית הדין בנהריה, אבל ללמוד 

ממנו מיראת השמים שלו".

רב העיר ירושלים הגרש"מ עמאר שכיהן עמו בבית הדין בבאר 
זה האיש המרעיש ארץ  שבע, ספד: "היה אדם הגדול בענקים, 
ומרגיז ממלכות, זכה לאריכות ימים גדולה, וכל ימיו, וכל עתותיו 
מנוצלים לתורה ולעבודת ה',  היה לנו חברותא ב'שלומי', שנים 
למדנו יחד, זכיתי לראות את גדולתו וחריפותו ואהבתו לתורה, 
אהבה שאין לה גבול. הערכה לכל מילה ולכל פסק ולכל דרשה, 
כזה. לפעמים מתווכח עם  אי אפשר לראות דבר  יתואר,  זה לא 
גדולים, גם בצעירותי, ראיתי בספרים, וגם בזקנותו, ועמד כצוק 
איתן, לא חלילה מאהבה הוויכוח. ועל כל דבר הקדים תפילה. אם 

נבוא לספר יראתו שקדמה לחכמתו, הזמן יכלה והם לא יכלו".
עוד ספדו בהלוויה בניו שיבדלחט"א, וכן הגר"י אזרחי מראשי 
ציון  בן  רבי  והגאון  יוסף  פורת  ר"י  צדקה  הגר"מ  מיר,  ישיבת 

מוצפי.
בערב ראש השנה תשע"ח העניק המנוח הגר"י מאמאן זצ"ל 
את הריאיון האחרון בחייו בשיחה מרתקת עם כתב 'קו עיתונות', 
ומחזק  אור שונה  אנו מגישים שוב חלק מן הדברים שמקבלים 

לאחר פטירתו.
ללכת  ראוי  ברכות,  המחלקים  "מקובלים"  הרבה  יש  היום 

אצלם? 
הכלל  ידע?  ואיך  אופן,  בשום  המתחזים  אצל  ללכת  "אסור 
שלנו הוא אם הוא תלמיד חכם, מותר ללכת רק לתלמידי חכמים 
בלבד, מי שאינו תלמיד חכם לא ילך אצלו, עלול להכשיל אותו 

– לבלבל אותו חס ושלום בעצה שאינה הוגנת, צריך לבדוק". 
האם ראוי לנסוע לאומן לראש השנה כמנהג ברסלב?

יום  זה  עדיף  ומשפחתו  ילדיו  עם  בביתו  יהיה  השנה  "ראש 
בארץ  עדיף  השנה  בראש  צדיקים,  לקברי  אחר  בזמן  ילך  הדין, 

ישראל".
על מי בדורנו אפשר או צריך לברך "ברוך שחלק"? 

כל  יודע את  הוא  יוסף,  יצחק  "בדורנו, אפשר לברך על הרב 
התורה כולה בעל פה, הקדוש ברוך הוא חלק לו מחכמתו, הוא 

ראוי לברכה זו".
דעתו של הרב על ההפגנות על עקירת הדת?

"רק בדרכי נועם, אי אפשר בדרך אחרת".
מהו הסוד של הרב לאריכות ימים?

"מי שמדקדק בברכת 'אשר יצר' מונע ממנו כל החלאים והיא 
סגולה בדוקה לאריכות ימים". 

בארץ  הרבנים  זקן  נטמן  החמה,  שקיעת  לפני  ראשון  ביום 
רבים.  אלפים  השתתפו  בו  הלוויה  מסע  לאחר  המנוחות,  בהר 

ת.נ.צ.ב.ה.

צילומים: יעקב כהן, ארכיון

זקן רבני מרוקו: הגר"י 
מאמאן זצ"ל

הגאון הישיש רבי יהושע מאמאן זצ"ל נטמן לאחר מסע הלוויה בו השתתפו 
נבחרים מהריאיון האחרון בחייו   ההספדים, תולדותיו וקטעים  רבבות 

אותו העניק ל'קו עיתונות' בערב ראש השנה תשע"ח

הגר"י מאמאן ויבל"ח מרן הגר"ש כהןהגר"י מאמאן ומרן הגראי"ל שטיינמןהראשל"צ בהספד

בראיון ל'קו עיתונות' לפני ראש השנה

שקוע בתלמודו



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

שינפלד זה מה שעושה את החופשה! 
הפסח חוגגים 30 שנות פעילות במלון היוקרתי 'מליטון פורטו קאראס'. אנו ממשיכים לחדש ולהתחדש 

ומעניקים לכם את השקט הנפשי, היחס האישי והשירות המקצועי ברמה הגבוהה ביותר.

כל המצויינות בריזורט אחד

פסח 2018

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

ריזורט ענק עם מרינה, 
חופי ים, מגרשי גולף, 

טניס, רכיבה על סוסים, 
ספורט אתגרי ועוד

צוות מדריכי טיולים מקצועיים 
בראשות אריה שגב,

אבי לנקרי וגבי מור יוסף

שלושה 
סדרים 

מהודרים 
עם עורכי 

סדר 
רמי מעלה

שינפלד על המרינה ביוון

אוכל ברמה גבוהה ובכשרות מהודרת מצוות 
השפים של שינפלד

לקבלת החוברת 
המהודרת התקשרו 

03-6189999

צפו בקליפ של רשמים מהביקור במקום
www.shainfeld.com/clip76

החזן חיים אדלר, היוצר והזמר ישי 
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וַיֹּאֶמר ה' ֶאל מֹשֶׁה ּבֹא ֶאל פְַּרעֹה, 
ֵלב  וְֶאת  ִלּבוֹ  ֶאת  ִהְכבְַּדתִּי  ֲאנִי  כִּי 
ֵאלֶּה  אֹתַֹתי  שִִׁתי  ְלַמַען  ֲעָבָדיו 
בְִּקְרּבוֹ. וְּלַמַען תְַּספֵּר בְָּאזְנֵי ִבנְָך וֶּבן בִּנְָך 
ֵאת ֲאשֶׁר ִהְתַעלְַּלתִּי בְִּמְצרַיִם, וְֶאת אֹתַֹתי ֲאשֶׁר 

שְַׂמתִּי ָבם וִיַדְעתֶּם כִּי ֲאנִי ה' )י, א-ב(.
ִנֵּסי  ְּבִסּפּור  ָאנּו  עֹוְסִקים  ֵאֶּלה  ְּבַׁשָּבתֹות 
ְּגלּוִיים  ִנִּסים  ְלִיְׂשָרֵאל  ַהָּקָּב"ה עֹוֶׂשה  ִמְצַרִים, 
יֹוְצִאים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ַעד  ֵנס,  ְועֹוד  ֵנס  עֹוד   -
ֶאת  ַהָּקָּב"ה  ָלֶהם  עֹוֶׂשה  ְוָאז  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ 
ְוֵיׁש  ַים סּוף.  ְקִריַעת  ֵנס  ְּביֹוֵתר –  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס 

ְלָהִבין, ֶמה ָהְיָתה ַּתְכִלית ָּכל ַהִּנִּסים ַהָּללּו? 
ַהְּתׁשּוָבה  ְּכתּוָבה  ַהָּפָרָׁשה  ִּבְתִחַּלת  ְּכָבר 
ְלָכְך: "ְלַמַען ִׁשִתי אֹתַֹתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו, ּוְלַמַען 
ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי 
ְוַהִּנִּסים  ַהּמֹוְפִתים  ָהאֹותֹות,  ָּכל  ְּבִמְצַרִים". 
ַהְּגלּוִיים ֶׁשָעָׂשה ה' ְּבִמְצַרִים - ַמְּטָרָתם ָהְיָתה 
ַעל  ַאֲחֵריֶהם  ִלְבֵניֶהם  ְיַסְּפרּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני 
ְּבָכל  זֹאת  ֶׁשִּנְזּכֹר  ּוְכֵדי  ַּגְדלּותֹו.  ְוַעל  ה'  ַיד 
ַהּדֹורֹות, ִצָּונּו ה' ַעל ִמְצוֹות ְמֻסָּימֹות ַהַּנֲעׂשֹות 
ְוֵכן  ּוֶפַסח,  ַׁשָּבת  ְּכמֹו  ִמְצַרִים',  ִליִציַאת  ‘ֵזֶכר 
ַהָּפָרָׁשה,  ְּבֶהְמֵׁשְך  ַהֻּמְזֶּכֶרת  ְּתִפִּלין  ִמְצַות 
"ְוָהָיה  ִמְצַרִים:  ְיִציַאת  ְזִכיַרת  ִהיא  ֶׁשַּתְכִליָתּה 
ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֶניָך ִּכי ְּבחֶֹזק 

ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמִּמְצָרִים" )יג, טז(.
ִּתְפַאְרּתֹו ֶׁשל ּבֹוֵרא עֹוָלם ִהְתַּגְּלָתה ִּביִציַאת 
ִמְצַרִים. ְואּוַלי ַּגם ֶעֶצם ְּכִניַסת ִיְׂשָרֵאל ְלִמְצַרִים 
ָהָיה ַּבֲעבּור ַהְראֹות ה' ִיְתָּבַרְך ֶאת ְּגֻדָּלתֹו ְוֶאת 
ְּבִמְצַרִים  ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו  ַהִּנִּסים  ֶׁשֲהֹלא  מֹוְפָתיו. 
ָׁשְלָטה  ִמְצַרִים  ִּכי  ֻּכּלֹו,  ָּבעֹוָלם  ִהְתַּפְרְסמּו 
ִמְּגֻדָּלתֹו  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ֵהִאיר  ְוָכְך  ַהּכֹל,  ַעל  ָאז 

ִיְתָּבַרְך. 
ְּבעֹוָלמֹו  ַהָּקָּב"ה  ָטַבע  ָהעֹוָלם  ִּבְבִריַאת 
ְזִריַחת  ַהְּבִריָאה:  ִמְתַקֶּיֶמת  ֶׁשְּלִפיָה  ֻחִּקּיּות, 
ֶמְמֶׁשֶלת  ַּבַּמֲעָרב,  ּוְׁשִקיָעָתּה  ַּבִּמְזָרח,  ַהֶּׁשֶמׁש 
ֻחִּקים  ְועֹוד  ַּבַּלְיָלה,   - ְוַהָּיֵרַח  ַּבּיֹום,  ַהֶּׁשֶמׁש 
ְּכָבר  ִנְׁשָמִרים  ַהָּים  ְּגבּולֹות  ַּגם  ִמְּספֹר.  ַרִּבים 
ָקרֹוב ְלֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָׁשָנה, ְוָכל ַמַעְרכֹות ַהֶּטַבע 
ֶׁשָּקַבע  ַּבַּמְתּכֶֹנת  ֶהֶרף  ְלֹלא  ּפֹוֲעלֹות  ַהֻּמָּכרֹות 
ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ְּבֵראִׁשית,  ְיֵמי  ְּבֵׁשֶׁשת  ַהָּקָּב"ה 
ֵמַהֶּטַבע?  ְלִהְתַּפֵעל  ֵּיׁש  ַמה  ִלְכאֹוָרה,  ַהֶּזה. 
רֹוִאים  ְוָאנּו  ַהֶּׁשֶמׁש,  זֹוַרַחת  ּבֶֹקר  ְּבָכל  ֲהֹלא 
ְוִצֳּפִרים. ָהַעִין ִּכְמַעט  ֶאת אֹוָתם ָׁשַמִים, ֵעִצים 
ֶׁשֵאיָנּה ִמְתַּפֶעֶלת, ַאְך ַמָּבט ַמֲעִמיק ְמַגֶּלה ָלנּו 

ִּכי ִקּיּום ָהעֹוָלם ִהּנֹו ֵנס ְּתִמיִדי, ֵנס ִנְסָּתר.
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְוַיְחקֹר  ַּבְּבִריָאה  ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן  ִמי 
ֶאת  ְיַגֶּלה  ָּבעֹוָלם,  ַהָּקָּב"ה  ֶׁשָּיַצר  ַהֻּמְפָלִאים 
ְּבַבֲעֵלי  ַהִהְתּבֹוְננּות  יֹוֵתר.  ַהְמֻכִּסים  ַהִּנִּסים 
ַהַחִּיים, ַּבּצֹוֵמַח ְוַאף ַּבֲחָפִצים ּדֹוְמִמים ְמִביָאה 
ַהְּבִריָאה  ִמִּפְלֵאי  ְלִהְתַּפֲעלּות  ָהָאָדם  ֶאת 
ַהְּמִעיִדים ַעל ָחְכָמתֹו ַהֵאיְנסֹוִפית ֶׁשל ַהּבֹוֵרא. 
ֶׁשה'  ָהֱאמּוָנה  ְלִחּזּוק  ְמִביָאה  זֹו  ִהְתּבֹוְננּות 
הּוא ּבֹוֵרא ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבַמֲאַמר ִּפיו, ְוהּוא 
ֶרַגע  ְּבָכל  ּוְמַקְּימֹו  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ַמְנִהיג  ִיְתָּבַרְך 

ָוֶרַגע. 
אּוָלם ּכַֹח ַהֶהְרֵּגל מֹוֵנַע ֵמִאָּתנּו ָלחּוׁש ֱאמּוָנה 
ָהֱאֹלִקית  ַהְיִציָרה  ֶאת  ִלְראֹות  ִהְתַרַּגְלנּו  זֹו. 
ֶׁשְּׁשָמּה "עֹוָלם", ְוָאנּו ֲעלּוִלים ִלְׁשּכַֹח ִמי הּוא 
ַהְמַכְלֵּכל  ּוִמי הּוא  ְׁשִנָּיה,  ְּבָכל  ַהְמַחֶּיה אֹוָתנּו 
ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי  ִעָּמנּו.  ַוֲחָסָדיו  טּובֹו  ְּברֹוב  אֹוָתנּו 
ֶאת  ַהָּקָּב"ה  עֹוֶׂשה  ַהֶהְרֵּגל,  ִמַּתְרֵּדַמת  אֹוָתנּו 
ַהִּנִּסים ַהְּגלּוִיים, ּוְמַׁשֶּנה ִסְדֵרי ְּבֵראִׁשית. ְוֶזהּו 
ַהְיסֹוד אֹותֹו ְמָבֵאר ָלנּו ָהַרְמַּב"ן ְּבסֹוף ָּפָרַׁשת 

ּבֹא, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:
ָאָדם  ַהְמֻפְרָסִמים,  ַהְּגדֹוִלים  ַהִּנִּסים  "ּוִמן 
ַהּתֹוָרה  ְיסֹוד  ֶׁשֵהם  ַהִּנְסָּתִרים  ַּבִּנִּסים  מֹוֶדה 
ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ְּבתֹוַרת  ֵחֶלק  ָלָאָדם  ֶׁשֵאין  ֻּכָּלּה, 
ַעד ֶׁשַּנֲאִמין ְּבָכל ְּדָבֵרינּו ּוִמְקֵרינּו ֶׁשֻּכָּלם ִנִּסים, 

ְּבַרִּבים  ֵּבין  ֶׁשל עֹוָלם,  ּוִמְנָהגֹו  ֶטַבע  ָּבֶהם  ֵאין 
ַיְצִליֶחּנּו  ַהִּמְצֹות  ַיֲעֶׂשה  ִאם  ֶאָּלא,  ְּבָיִחיד,  ֵּבין 
ַיְכִריֶתּנּו ָעְנׁשֹו, ַהּכֹל  ַיֲעבֹר ֲעֵליֶהם  ְוִאם  ְׂשָכרֹו, 

ִּבְגֵזַרת ֶעְליֹון". 
ֶׁשֵּמַהִּנִּסים  ְּכֵדי  ִהיא,  ַהִּנִּסים  ָּכל  ַּתְכִלית 
ַעל  ִיְלְמדּו  ַלּכֹל,  ִנֶּכֶרת  ַיד ה'  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּגלּוִיים, 
ִהְתַרֵּגל  ָהָאָדם  ַהֶּטַבע.  ְּבתֹוְך  ַהֲחבּוִיים  ַהִּנִּסים 
ֲאָבל  ּבֶֹקר,  ְּבָכל  זֹוַרַחת  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶאת  ִלְראֹות 
ּכֹל  ְלֵעין  ּוִמְתַּגָּלה  ָּגלּוי,  ֵנס  ִמְתַרֵחׁש  ַּכֲאֶׁשר 
ִמְתּבֹוֵנן  הּוא  ַהּבֹוֵרא,  ֶׁשל  ַהֻּמְפָלָאה  ַהְׁשָּגָחתֹו 
ַּגם  ִמְתַּפֵעל  הּוא  ּוֵמַעָּתה  ָחָדׁש,  ְּבַמָּבט  ְסִביבֹו 
ֶׁשְּמַלְּמֵדנּו  ְּכמֹו  ִטְבִעית.  ֶׁשִּנְרֵאית  ֵמִהְתַרֲחׁשּות 
ָהַרְמַּב"ן: ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה הּוא ֶׁשַּנֲאִמין ֶׁשָּכל ַמה 
ֵאינֹו  ְסִביֵבנּו  ֶּׁשִּמְתַרֵחׁש  ַמה  ְוָכל  ָלנּו,  ֶּׁשּקֹוֶרה 
ִּפי  ַעל  ּוְמֻכָּון  ֻמְׁשָּגח  ַהּכֹל  ֶאָּלא  ּוִמְקֶרה,  ֶטַבע 
ָּבֶזה  ְוַהִהְתּבֹוְננּות  ְלַמֲעֵׂשינּו.  ְּבֶהְתֵאם  ה'  ְּדַבר 

ְמַחֶּזֶקת ֶאת ָהֱאמּוָנה ַּבה' ַהּכֹל ָיכֹול.  
ַהַּמּכֹות,  ֶעֶׂשר  ְּבִמְצַרִים;  ָקָרה  ָּכְך  ְוָאֵכן, 
ֶׁשְּבָכל ַאַחת ֵמֵהן ַנֲעׂשּו ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות, ְיִציַאת 
ַהָּגדֹול  ָהֲעָבִדים  ִמֵּבית  יֹום  ְלאֹור  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ּוְלַאַחר  ְוַהְמֻסֶּגֶרת,  ַהְּסגּוָרה  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ   -
סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ֵנס   - ְּביֹוֵתר  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ִמֵּכן 
ָּגְרמּו ְלָכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל, ְוַאף ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם, 

ִלְראֹות ְּבחּוׁש ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִקים. 
ַּפאְבלֹו ָהָיה ָאַּמן ִּפּסּול ָּגדֹול ְּבִאיַטְלָיה. הּוא 
ְלָהִכין  ִמיָלאנֹו  ֶׁשל  ַהּמּוֵזיאֹון  ְיֵדי  ַעל  ִהְתַּבֵּקׁש 
ְלַאַחר  ַהְמַבְּקִרים.  ֶאת  ֶׁשַתְרִׁשים  מֹוֵפת  ְיִציַרת 
ַמֲחָׁשָבה ֶהְחִליט ְלַפֵּסל סּוס ֵעץ, ֶׁשֵּיָרֶאה ֲאִמִּתי. 
הּוא ִקָּוה ֶׁשִּיְהֶיה ָקֶׁשה ְלַהְבִחין ִּכי ְמֻדָּבר ְּבסּוס 
ַהְׁשָקָעה  ִנְדְרָׁשה  ָּכְך  ְלֵׁשם  ַחי.  ְּבסּוס  ְוֹלא  ֵעץ 
ִּדְמיֹון!  ְלָכל  ֵמֵעֶבר  ָהְיָתה  ַהּתֹוָצָאה  ֲעצּוָמה. 
ַהְמֻגָּלף הּוָבא ַאַחר ָּכבֹוד ֶאל ַהּמּוֵזיאֹון  ַהּסּוס 
ְוָהֳעַמד ְּבִפְתחֹו, ַאְך ְלַהְפָּתַעת ָהָאָּמן, ֹלא עֹוְרָרה 
ְיִציָרתֹו ַהֻּמְפָלָאה ָּכל ִהְתַּפֲעלּות! ֲאָנִׁשים ָחְלפּו 

ְלַיד ַהּסּוס, ּוְכִאּלּו ֹלא ִהְבִחינּו ּבֹו... 
ָמָרה,  ְּבַאְכָזָבה  ַאט  ַאט  ִהְתַחְּלָפה  ְּפִליָאתֹו 
ְוִהֵּנה,  ַלָּׁשְוא?!  ָהְיָתה  ֲעבֹוָדתֹו  ָּכל  ַהֻאְמָנם 
ִהְתַעְנֵין:  ַּכּמּוָבן,  ַהָּיִדיד,  ַהּטֹוב.  ְיִדידֹו  ִנְכַנס 

"ַסֵּפר ִלי, ֶמה ָהיּו ְּתגּובֹות ַהְמַבְּקִרים?" 
ֶנֱאַנח ַּפאְבלֹו: "ִּתְתַּפֵּלא ִלְׁשמַֹע, ֹלא ָהְיָתה ָּכל 
ִהְתַּפֲעלּות, ַהּסּוס ֹלא ָזָכה ְלִהְתַיֲחסּות ְּכָלל!", 
ָׁשַמע ֶהָחֵבר ְוֵהִבין: "ָּפׁשּוט ְמאֹד! ַהּסּוס ִנְרֶאה 
ְלָידֹו  ַלֲעצֹר  ִסָּבה  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ַעד  ֲאִמִּתי,  ּכֹה 
הּוא  ִּכי  ִהְבִחין  ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ְוָלֵכן  ּוְלִהְתּבֹוֵנן, 
ְמֻגָּלף ֵמֵעץ, ַמֲעֵׂשה ָאָּמן! - ֵיׁש ִלי ֵעָצה ֲעבּוְרָך, 
ֲחתְֹך ֶאת ַהּסּוס ִּבְזִהירּות ִלְׁשַנִים, ְוַהֲעֵמד אֹותֹו 
ֶזה  ֶׁשֵאין  ַלּכֹל  ָּברּור  ִיְהֶיה  ָּכְך  ָחצּוי.  ְּכֶׁשהּוא 
ַּבַעל ַחִּיים. אֹו ָאז ִיְתַּפֲעלּו ֻּכָּלם!" ָעָׂשה ַּפאְבלֹו 
ֶאת  עֹוֵרר  ֶהָחצּוי  ַהּסּוס  ַמְרֵאה  ְוָאֵכן  ַּכֲעָצתֹו, 
ִמיִציַרת  ִהְתַּפֲעלּו  ְוָכְך  ַהְמַבְּקִרים,  ַסְקָרנּות 

ַהּמֹוֵפת ֶׁשל ָהָאָּמן ַהָּגדֹול.
ּוְלַהְמִחיׁש  ָאְזֵננּו,  ֶאת  ְלַׂשֵּבר  ָּבא  ֶזה  ִסּפּור 
ֵאֶּלה  ֶאת  ְמַגִּלים  ַהְּגלּוִיים  ַהִּנִּסים  ֵּכיַצד 
לֹו  ְוָקַבע  ַהָּים  ֶאת  ָּבָרא  ַהָּקָּב"ה  ַהִּנְסָּתִרים. 
ֻחִּקים: ַעד ֵהיָכן ַיִּגיעּו ַהַּמִים, ּוַמהּו אֶֹפן ְּתנּוַעת 
ְּכֶטַבע  ְּבֵעיֵנינּו  ִנְרִאים  ֵאֶּלה  ֻחִּקים  ַהַּגִּלים. 
ָאנּו  רֹוִאים  ָּתִמיד  ְוֹלא  עֹוָלם,  ֶׁשל  ּוְכִמְנָהגֹו 
ְּבתֹוָכם ֶאת ַיד ה'. ֶמה ָעָׂשה ַהָּקָּב"ה ְּכֵדי ְלעֹוֵרר 
ָלֶהם  ְוִלְגרֹם  ַהֶהְרֵּגל  ִמַּתְרֵּדַמת  ְּברּוָאיו  ֶאת 
ְלִהְתַּפֵעל ִמן ַהְּבִריָאה? ָחָצה ֶאת ַהָּים! ָהעֹוָלם 
ֻּכּלֹו ָחָזה ְּבִׁשּנּוי ִסְדֵרי ְּבֵראִׁשית, ֻּכָּלם ִהְתַוְּדעּו 
ְוִהְתעֹוְררּו  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ֶׁשל  ֶהָעצּום  ַלֵּנס 

ְּבִהְתַּפֲעלּות ֲעצּוָמה: "ִמי ַּכה' ֱאֹלֵקינּו!"

)להשלמת הנושא, יעוי' בספרו החדש של 
אחריך"  "משכני   – שליט"א  אלבז  הגר"ר 

ח"א עמוד רי"ז ואילך(.

וירא העם כי בושש משה  ַהֹּכל ַּבַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה
רוב  את  קה( מתאר  )תהילים  המלך  דוד 
מה,  אך משום  סדרן,  על  המכות  עשרת 
חושך שהיא המכה התשיעית מספר עליה 
לפני כל המכות )שם פסוק כח(: "שלח חושך 
ויחשיך ולא מרו את דברו", מדוע דוד מקדים מכה 
זו? גם המחצית השנייה של הכתוב: "ולא מרו את 
דברו" אינה ברורה, הרי המצרים המרו את דבר ה'? 
ואם הכוונה לבני ישראל מה הקשר למכת החושך?
לנצל  בקלות  יכלו  ישראל  שעם  לתרץ  שמעתי 
באותה שעה את מכת החושך ולהסתלק ממצרים, 
ניצלו את ההזדמנות  אך הם היו סבלניים. הם לא 
הנפלאה לצאת מבית העבדים המצרי, כי הם ציפו 
לקבל הוראה מפורשת לכך. כך ניתן לזקוף לטובתם 
את הסבלנות וההמתנה של 'שב ואל תעשה' שהיו 

מנת חלקם, דבר שעמד להם בזכות לגאולתם.
על פי זה ניתן לבאר שהפסוק הוקדם לא משום 
מכת החושך הנזכרת בו, אלא כדי לתאר את דרגתם 
הרוחנית של ישראל, שעמדו במבחן הסבלנות ואי 
העשייה, למרות ההזדמנות הבלתי רגילה להיגאל 
גאולה עצמית, ולשם כך דרושה אמונה חזקה מאד 
וכוחות נפש אדירים כדי לעמוד בניסיון כזה. וזהו 

"ולא מרו את דברו".
כמו  סבלנות  בחוסר  חטאו  בעגל  זאת  לעומת 
שנאמר: "וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר" 
משה  שעלה  "בשעה  פג(:  )שבת  ונאמר  א(.  )לב, 
יום  ארבעים  לסוף  לישראל:  להן  אמר  למרום 
יום בא שטן  בתחילת שש אני בא. לסוף ארבעים 

וערבב... הראה להן דמות מיטתו..." 
למד  שכאשר  מסופר  צבי"  "החכם  הגאון  על 
אבי  אמיד,  בית  בעל  אצל  התאכסן  בישיבה, 
גרמה  זה  בבית  הימצאותו  רוטשילד.  משפחת 
עצום  מתמיד  שבהיותו  כיון  מעטים,  לא  קשיים 
הבית  בני  מאוחרת.  לילה  בשעת  לפעמים  הגיע 
לחצו על אביהם שיוציא את הבחור, אך הוא לא 
הבית  ובעל  רב,  זמן  הדבר  נמשך  כך  להם.  נענה 

עמד בניסיון ולא הוציא מילה אחת של טרוניא.
למצב  הגיע  עצמו  הבית  בעל  וגם  היום,  ויהי 
שכבר לא היה מסוגל יותר לסבול את הקשיים. היה 
שונות  בבעיות  נתקל  יום  באותו  בדיוק  כאשר  זה 
בענייני מסחרו, ובלבו הצטברו מלאי של תחושות 
כמה  לפלוט  הביאוהו  אלה  וכל  ומרירות,  כעס   –
מילים נגד הבחור, אמנם הוא לא אמר לו במפורש 
שייצא מביתו. אבל הנימה שהיתה בפיו גילתה על 

יחס שונה מעט ממה שהיה עד אותו היום.
בדבר,  הבית  בעל  הרגיש  מכן  לאחר  מיד 
והתחרט מאד על כך, וגם ניגש אל הבחור וביקש 
לא  אולם,  וכפרה.  סליחה  מחילה,  בדמעות  ממנו 
שהגיעו  עד  הפה  פליטת  מאז  קלה  שעה  עברה 
שיכהן  מהבחור  לבקש  הסמוכה  הקהילה  פרנסי 
וכבר  ביום,  בו  נחתמה  ה"עסקה"  בעירם.  כאב"ד 
למחרת יצא ה"חכם צבי" מן הבית ועבר להתגורר 

בעיר ההיא.
לו  ואמר  לרוטשילד  פנה  הבית,  את  בצאתו 
על  התגברת  לא  כאשר  "אתמול,  האלה:  כדברים 
להישאר  צריך  שהייתי  האחרון  היום  היה  עצמך, 
מן  כך  נגזר  אליכם,  בואי  בתחילת  עוד  אצלכם. 
מגלה  היית  אם  האחרון.  היום  יהיה  שזה  השמים 
אורך רוח עוד שעה קלה בלבד, ולא היית מתרעם 
התורה  לימוד  ידי  על  לך  שגרמתי  הקשיים  על 
שלי – היית זוכה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה 
ובמצוות. עכשיו שלא זכית לכך – בנים מופלגים 
בעשירות ובממון יהיו לך, אך בנים תלמידי חכמים 

– לא יהיו לך".
מסביר הסבא מנובהרדוק שזהו כוחו של השטן, 
ולצייר  המוחות,  ערפול  ואפלה,  חושך  להביא 
דמיונות כוזבים, וברגע של רפיון החליטו החלטה 
פזיזה – וכבר עשו עגל. אילו היו ישראל אומרים: 
נמתין עוד יום אחד ונראה – היו ניצולים מן החטא 

האיום. לא לחינם אמרו: "הפזיזות – מן השטן". 
המתינות מצילה מן החטא. כמאמר הכתוב: "ועוד 
מעט – ואין רשע". חכה רגע – ותינצל מן העבירה!

"החכם  בחכמתו:  המלך  שלמה  אמר  כך  על 
ב,  )קהלת  הולך"  בחושך  והכסיל  בראשו,  עיניו 
זצ"ל: הכסיל, בחושך  יד(. ושאל החוזה מלובלין 
הולך, ומה עושה החכם בחושך? והתשובה: אינו 
ואפילה, לוקחים  הולך! כשהמח מעורפל בחושך 

פסק זמן!
אליעזר'  ה'נחלת  בעל  מביא  לדברים  ראיה 
עבודת  לקראת  ההיערכות  את  התורה  מתיאור 
)לב,  לצחק"  ויקומו  ממחרת...  "וישכימו  העגל. 
כדי  זירזם  השטן   – "וישכימו  רש"י:  מפרש  ו(. 
ולא  סבלנותם  את  איבדו  החוטאים  שיחטאו". 
התגברו על הדחף לפעול במהירות: "סרו מהר מן 

הדרך" ונסחפו לחטוא ללא שהיות ומחשבה.
ולכן  רוחם,  וקוצר  בהילותם  את  ראה  אהרון 
יחזור  שמשה  קיווה  הוא  מחר".  לה'  "חג  הכריז: 
בינתיים, ומלבד זאת רצה לעצור בעדם. הוא סבר 
נוספת  למחשבה  הזדמנות  להם  תיתן  ההמתנה  כי 
השכימו  הם  אך  נכונה.  להחלטה  תסייע  ואולי 

בזריזות, ולא נתנו מקום למחשבה.
זו הייתה עצת משה רבינו במחלוקת קרח: "בקר, 
ויודע ה' את אשר לו" )במדבר טז, ה'(. נתכוון בזה 
איש האלוקים לתת להם זמן בלילה להתבונן, כדי 
בתשובה  ויחזרו  עושים  טוב  לא  כי  יכירו  שאולי 

)אור החיים, שם(.
המשכן  עשיית  של  ונשנה  החוזר  הציווי  על 
מוצאים  אנו  )ל"א(  ויקהל  פרשת  בפתח  וכליו, 
את  חז"ל  שפרשו  כפי  והעגל.  המשכן  בין  קשר 
השם "משכן העדות": "עדות לישראל שויתר להם 
השרה  שהרי  העגל,  מעשה  על  הוא  ברוך  הקדוש 
ותמה  כא(.  לח,  שמות  )רש"י,  ביניהם"  שכינתו 

הגר"י קמינצקי זצ"ל: מה הקשר?
הכל  בסך  ארכה  וכליו  המשכן  שבניית  ומשיב, 
אמורה  הטבע  פי  שעל  מלאכה  חודשים.  שלושה 
להמשך כמה שנים, הסתיימה במהירות שיא, והכל 
נעשה בדיוק כאשר ציווה ה'. וזאת כי באותה עת 
אנשים ונשים, עבדו ללא ליאות וללא הפוגה ביום 
ובלילה. היו שם גילויי התלהבות מופלאים. מדוע? 
רצו,  כך  שכל  וכיון  שכינה.  להוריד  שרצו  לפי 
הקב"ה עזר להם והבנייה נמשכה שלושה חדשים 

בלבד.
את  נושא  "ארון  בבחינת  היתה  המשכן  בניית 
את  הכניסה  אשה  גלוי.  נס  היה  הכל  נושאיו". 
רגע  כעבור  והנה  השורה,  בתחילת  והחוט  המחט 
היא רואה את החוט יוצא בסופו והכל תפור. דפקו 

על המנורה והנה הסתדר הציור שעליה.
סוף סוף, לאחר מאמצים כבירים, בחודש כסליו 
סיימו לבנות את המשכן, ואז, למרבה הפלא, מצווה 
במחסנים  אותו  ולהניח  המשכן  את  לקפל  הקב"ה 
יום  כל  אז,  ומני  אותו.   להקים  ציווי  שיקבל  עד 
מתי  אותו  ושואלים  משה  אל  ישראל  בני  פונים 
בסבלנות...  המתינו  להם:  עונה  והוא  נזכה,  כבר 
ראש  עד  חודשים  שלושה  רוח  בקוצר  המתינו  כך 
חודש ניסן, שבו הגיע בשעה טובה הציווי להקים 

את המשכן.
נשאלת השאלה: אם סיימו לבנות בחודש כסליו, 
להם  נתן  מה  לשם  ניסן?  בר"ח  רק  הקימו  מדוע 

הקב"ה להמתין שלושה חודשים?
אלא, רצה הקב"ה לתקן את הפגם בבני ישראל 
שהתגלה בחטא העגל. מהות חטא העגל נעוץ היה 
בחוסר סבלנות – "וירא העם כי בשש משה לרדת 
עת  והגיעה  המשכן  בנין  את  כשסיימו  ההר".  מן 
הקמתו, אמר הקב"ה: עתה תמתינו לא שש שעות, 
יום! רק אז תזכו  יום, אלא מאה ועשרים  לא חצי 
להשראת השכינה בקרבכם. ללמדם פרק בהלכות 

סבלנות...

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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הילה פלח

לטובת  ברק  בני  בעיר  נוספת  התפתחות 
בריאות".  שירותי  "לאומית  לקוחות 
אלפי  בהתווספות  הרבות  ההצלחות  לאור 
לא  "לאומית"  מרחיבה  חרדיות,  משפחות 

המרכזים  את  רק 
 : ם י ג ר ד ו ש מ ה
הלוי  יהודה  ברח' 
במרכז  בעיר, 
בקרית  הרפואי 
הרב  ברח'  הרצוג, 
ובמרכז  כהנמן 
ברחוב  הרפואי 
גם  אלא  סיני,  הר 

מרחיבה את השירות ואת כמות בתי המרקחת 
ברק  בני  העיר  תושבי  לרווחת  העומדים 
להביא  במטרה  זאת  כל  "לאומית",  לקוחות 

לצמצום זמני ההמתנה לטובת הלקוחות.
רבי  ברחוב  סנטר"  "רפואה  מרקחת  בית 
המרקחת  ובית  טרפון,  רבי  פינת   62 עקיבא 

מעתה  יחלו   162 עקיבא  רבי  ברחוב  פרינץ 
לשמש עבור לקוחות "לאומית" כבתי מרקחת 
למרשמי  וההנחות  ההטבות  כל  עם  קופה 

"לאומית", כולל מרשמי "קופה בלבד".  
תושבי בני ברק ביקשו להביע הכרת הטוב 
הרבה  ההשקעה  על  "לאומית"  להנהלת 
העת  כל  הנעשית 
ושדרוג  לשיפור 
הרב  השירות. 
מנהל  ויזל,  פישי 
ברק,  בני  לאומית 
הנהלת  את  שיבח 
בראשות  האזור 
גילינסקי  איתי  מר 
כל  בעבור  שדאגו 
התהליך עבור כל תושבים בעיר כדי שיקבלו 
ויזל  הרב  ביותר.  הטובה  בצורה  הכול  את 
על  בקרוב  יכריזו  שבלאומית  להדגיש  ביקש 
כלל  לטובת  הרפואי  בתחום  נוסף  שדרוג 

הלקוחות בעיר.

הילה פלח

השתתפו  דארג  חסידות  מנשות  מאות 
קיימה מאוחדת שרשרת  נשים במהלכו  בכנס 
בריאות  לקידום  והדרכה  הסברה  פעילויות 

ומניעת תחלואה. 
קשרי  מנהלת  דברים  נשאה  הנשים  בפני 
קהילה במאוחדת הגב' מ. זילברפרב שהרחיבה 
על שירותי מאוחדת והציגה בפני המשתתפות 
ברק  בבני  מאוחדת  שמחוללת  המהפכה  את 

ה  נ י י צ ו
מגוון  את 
ת  ו א פ ר מ ה
והשירותים 
ם  י י א ו פ ר ה
המקצועיים 

היותה  לצד  בעיר  מאוחדת  של  והחדשניים 
של מאוחדת מובילה במגזר החרדי בכל רחבי 

הארץ.
צרכי  את  היטב  ומכירה  מבינה  "מאוחדת 
הציבור החרדי ופועלת כל העת על מנת להיות 
"בין  והוסיפה  אמרה  אלו"  לצרכים  קשובה 
הינם  במאוחדת  מהעובדים  ניכר  חלק  היתר 
ולאפשר  להבין  לנו  שמאפשר  דבר   – חרדים 

את הצרכים המיוחדים". 
קשב  ברוב  האזינו  הרבות  המשתתפות 
להרצאה מקצועית מפי ד"ר מ. עצמון רופאת 

בעיר  מאוחדת  במרפאות  המקבלת  משפחה 
והטיפול  המניעה  דרכי  על  דברים  שנשאה 
מניעי  על  הרופאה הרחיבה  הסוכרת.  במחלת 
הסוכרת,  חולי  של  מוקדם  איתור  המחלה, 

מעקב וטיפול בחולים.
למען  רבות  מפעילויות  חלק  הינו  זה  כנס 
תושבי  לרווחת  עורכת  שמאוחדת  הקהילה 
העיר, מתוך חשיבות קידום הבריאות של תושבי 
בני ברק. בסיומו של הערב גדוש הפעילות הודו 
הנשים למאוחדת על פועלה ובמיוחד למנהלת 
בבני  מאוחדת 
מ.  הגב'  ברק 
אשר  רוזנטל 
חוסכת  אינה 
במאמצים למען 

הלקוחות. 
סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת הרב משה 
כהן: "במסגרת הפעילות של מאוחדת להעלאת 
תחלואה,  ולמניעת  נכונה  לבריאות  המודעות 
קיימנו פעילות חשובה לנשות חסידות דארג, 
כאשר בזכות הפעילות התוודעו הנשים לדרכי 
מניעת מחלת הסוכרת והתמודדות עמה, אשר 

נחשבים בגדר ונשמרתם מאד לנפשותיכם".
כהן הוסיף "מאוחדת כדרכה שותפה מלאה 
בריאותם  לקידום  ודואגת  ברק,  בבני  לנעשה 
על  דגש  שימת  תוך  העיר,  תושבי  כלל  של 

רפואה מונעת ואיכות רפואית". 

במהלך הערב נשמעה הרצאה מקצועית על דרכי מניעת 
מחלת הסוכרת ודרכי ההתמודדות עימה  סגן מנהל 
מחוז מרכז במאוחדת: "פעילות זו מצטרפת לפעילות 

מאוחדת לקידום המודעות לבריאות"

מאוחדת מציגה: ערב 
נשים לחסידות דארג

שיפור  במגמת  ברק  בבני  בריאות'  שירותי  'לאומית 
אלפי  עשרות  לטובת  פרויקטים  במגוון  ותנופה 

הלקוחות בעיר

נפתחו בתי מרקחת 
חדשים בהסדר 

ולהישאר בריאלהיות בריא

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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לאישה
צריכה חכמה: טוב לכיס 

וטוב לסביבה

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

כריך אנטריקוט דרום-אמריקאי 

טיפים
 • לאחרונה אנו שומעים יותר ויותר על המושג "קיימות", אבל מה זה אומר בעצם? 
מסתבר כי לכל אחד ואחת מאתנו יש את היכולת והאפשרות לסייע מעט במלחמה נגד 
הזיהום הסביבתי, וזאת באמצעות צריכה חכמה של מכשירי החשמל השונים, ובדיקה 

פרטנית אך פשוטה של פרמטרים מסוימים בעת הקנייה • אז איך עושים זאת?

○ מחממים מחבת שטוחה לטמפרטורה גבוהה
○ מורחים את פרוסות האנטריקוט בשמן זית ומתבלים 

במלח גס ופלפל שחור גרוס 
צולים את פרוסות האינטריקוט על המחבת למשך   ○

כ-30 שניות מכל צד
מרקם  לקבל  מנת  על  הלחמניה  את  לקלות  מומלץ   ○

״קריספי״
את  מוסיפים  הלחמניה,  על  הרטבים  את  מורחים   ○

פרוסות האנטריקוט ושאר התוספות ומגישים

מצרכים:

תוספות מומלצות

אופן ההכנה:

טעימה

לחיצת יד נעימה 
גם בחורף

חבילת אנטריקוט פרוס דק בלדי
שמן זית
מלח גס

פלפל שחור גרוס
לחמנית ג׳בטה או פרנה

צ׳ימיצ׳ורי,  רוטב  חרדל,  מיונז, 
חריף,  פלפל  חסה,  עלי  עגבניה, 
אחרת  תוספת  כל  או  עין  ביצת 

שאתם אוהבים. 

(מתכון ל-2 מנות)

הן  שלנו,  הביקור  כרטיס  הן  הידיים 
הטיפוח  מותג  במגען,  והן  בנראותן 
עבורנו  טיפים  מספר  מעניק  ניוטרוג'ינה 
לקראת עונת הסתיו המתאפיינת בין השאר 
הידיים בשל הטמפרטורות  בכפות  ביובש 
וחימום  לחות  ללא  יבש  אוויר  נמוכות, 

מאסיבי במתחמים סגורים. 

כיצד נשמור על לחות בכפות הידיים ועל 
מגע נעים למרות התנאים? 

1. הימנעו ממגע ממושך של כפות הידיים 
עם מים, מגע ממושך עלול לייבש אותן 

2. בעת ניקיון הבית מומלץ לעטות כפפות, 
משום שאחרת, הידיים חשופות לחומרים 

כימיים העלולים לפגוע בעור הידיים. 

3. בעת שטיפת כלים, למרות שזה מתבקש 
בעונה הקרה, אל תתפתו לשטוף כלים עם 
מים חמים, העדיפו שימוש במים פושרים, 
בחרו בסבון כלים עדין לכפות הידיים או 

השתמשו בכפפות.

4. עבור שטיפת הידיים היומיומית, בחרו 
בתרחיצי לחות המועשרים בלחות.

את  שיעשיר  ידיים  בקרם  השתמשו   .5
עורכם בלחות ,יגן עליהן מפני התייבשות 

וישמור על מגע נעים ורך. 

הן  ידיים  בקרם  שימוש  על  הקפידו   .6
מים  עם  מגע  לאחר  והן  הצורך  בתחושת 
קרים, לאחר שטיפת ידיים, שהות ממושכת 

באמבטיה וכדומה.

קרינה  מסנני  בקרמים  להשתמש  כדאי   .7
עם מקדם הגנה, כן גם בחורף.

במטרה  במקור  פותח  ניוטרוג'ינה  המותג 
לעזור לימאים בנורבגיה, הסובלים מיובש 
הקיצוני  האקלים  תנאי  עקב  בידיים, 
למעלה  ניסיון של  למותג  הצפוני.  בקוטב 

שנה  מ-60 
בעור  בטיפול 
הנוסחה  יבש. 
של  הנורבגית 
ה  נ י ' ג ו ר ט ו י נ
ה  ח כ ו ה
ת  ק פ ס מ כ
לשכבות  לחות 
ת  ו ק ו מ ע ה
 , ס י מ ר ד י פ א ב
שהלחות  היכן 
הדרושה  היא 

ביותר לעור.

אם עדיין לא השתכנעתם, אז כדאי שתדעו כי על ידי 
גם לחסוך כסף רב מתקציב  חשיבה על הסביבה תוכלו 
משק הבית. גילה ליבנת, מנכ"לית שירות פל- מקבוצת 
פל, תסביר את החשיבות בקניית מכשירי חשמל ביתיים 
צריכת  על  משפיע  הדבר  כיצד  גבוה,  אנרגטי  דירוג  עם 
החשמל שלנו ועל ההוצאות החודשיות, וכן, תיתן טיפים 

לצריכה נכונה וחסכונית במכשירי החשמל השונים.

מהו דירוג אנרגטי?
מרבית מוצרי החשמל צורכים כמות גדולה של אנרגיה, 
העולם  רחבי  בכל  לייצר  החלו  האחרונות  בשנים  אך 
על  לסביבה.  יותר  וידידותיים  ירוקים  חשמל  מכשירי 
מוטבעות  בישראל  למכירה  המוצעים  החשמל  מכשירי 
מכון  מטעם  אנרגיה  ותווית  תקן  תווית   – תוויות  שתי 
האנרגיה  תווית  של  התשתיות. מטרתה  ומשרד  התקנים 
האנרגטית  הצריכה  רמת  את  לדרג  היא  המכשיר  שעל 

שלו. 
דירוג האנרגיה המקובל נעשה באמצעות אותיות לועזיות, 

כאשר האות A מציינת מכשיר ירוק וחסכוני במיוחד והאות G  מציינת 
מכשיר "זללן" מבחינת צריכת החשמל.

מה היתרונות ברכישת מוצרי חשמל ירוקים? 
תאפשר   ,A דירוג  בעלי  ירוקים  חשמל  מוצרי  של  רכישתם  על  הקפדה 
אנרגיה  פחות  צורכים  הם  משמעותיים.  יתרונות  ממספר  ליהנות 

ומשתלמים יותר מבחינה כלכלית לאורך זמן. 
כמו כן, מוצרי חשמל ירוקים הינם מוצרים הפולטים כמות קטנה יותר של 
פחמן דו חמצני בעת הפעלתם ובכך הם מצמצמים באופן משמעותי את 
פליטת גזי החממה לאטמוספרה, והם אף מיוצרים באמצעות טכנולוגיות 

הצורכות כמויות מופחתות של אנרגיה הפוגעת בסביבה.
ביותר  בנוסף לכך, מוצרים אלו משלבים בתוכם טכנולוגיות מתקדמות 

המאפשרות ליהנות ממוצר חשמלי איכותי לטווח הארוך.
דוגמא למכשיר שצורך אנרגיה רבה:

מקררים- בחשבון השנתי, המקרר הינו צרכן האנרגיה הגדול ביותר בבית, 
מאחר ופועל 24 שעות ביממה.

טיפים לקניית מקרר:
בעת רכישת המקרר יש להתאים את גודל המקרר והמאפיינים שלו לצרכי 
יותר, כך גם צריכת  הבית ומספר הנפשות. משום שככל שהמקרר גדול 
החשמל. מבחינת יעילות אנרגטית עדיף לרכוש לבית מקרר אחד גדול, 
של  בהבדל  מדובר  לעיתים  אנרגיה.  יותר  צורכים  מקררים  ושני  מאחר 

כעשרה אחוזים בצריכת החשמל.
פרמטר חשוב בעת קניית מוצרי חשמל בכלל ובקניית מקרר בפרט הוא 

דירוג  בעל  מקרר  לקנות  להשתדל  לו. יש  המוצמדת  האנרגטית  התווית 
בעלי  מקררים  בין  להשוות  כדי  הותאמו  התוויות   .B או    A אנרגטי 
מאפיינים דומים- כמו נפח זהה, ולכן ניתן להיתקל במקרר מסוים בדירוג 

 .C שיצרוך יותר חשמל ממקרר אחר בדירוג A

טיפים עיקריים לשימוש חסכוני ויעיל: 
למיקום המקרר חשיבות רבה. מקרר שנמצא ליד מכשירי חשמל אחרים כמו 
תנור או מדיח כלים, צורך אנרגיה רבה יותר ומתאמץ יותר בקירור. יש להציב 
את המקרר רחוק ממכשירי חשמל הפולטים חום ומקרינת שמש ישירה. 

פעולת  את  להאיץ  עלול  שהוא  משום  למקרר,  חם  מזון  להכניס  אין 
המדחס ובכך לבזבז אנרגיה. עובדה נחמדה לגבי המקפיא היא, שהמזון 
הקפוא מהווה מעין קוביות קפואות וגדולות שעוזרות לשמור על יציבות 

הטמפרטורה ולחיסכון בצריכת החשמל של המקרר. 

לזרום  לאוויר  ולאפשר  לאחסון,  כמדף  במקרר  משימוש  להימנע  יש 
כדי לאוורר את המעבה. ההמלצה היא לשמור על רווח של לפחות 10 
ורווח  מלמעלה,  סנטימטרים   15 המקרר,  לגב  הקיר  סנטימטרים בין 

של חמישה סנטימטרים לפחות מכל צד. 

וכוונה  תחילה,  מחשבה  עם  ביתיים  חשמל  מוצרי  שקניית  מסתבר 
ויכולה  שלנו,  לכיס  גם  ביותר  משתלמת  הסביבה  על  לשמירה  אמתית 
לסייע בצמצום בהרבה מההוצאות החודשיות, ובהארכת חיי המדף של 

המכשירים השונים.

 16 בבית שמש ב' בשבט תשע"ח 18/1/18





א' בשבט תשע"ח 17/1/18 בני ברק12 30

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בעלי-חיים – זוחלים וחרקים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מלך שלם שבירך את אברהם לאחר נצחונו על כדרלעומר 
והמלכים  אשר אתו. )בראשית יד יח(

7.תובע,מלווה הדורש מן הלווה לפרוע את חובו. "וה__ בא 
לקחת  את שני ילדי" )מל"ב ד,א( )בכתיב מלא(

8.)במשפט שלילה( שום דבר לא,אף משהו לא. "ולרש אין 
____ כי אם כבשה אחת קטנה" )שמואל ב יב ג(

9.ענף עיקרי היוצא מגזע של עץ סמוך לשורשים.  "ויצא ___ 
מגזע ישי")ישעיה יא א()בכתיב חסר()בלשון רבים(

11.בן ירחם מראשי בתי האבות לשבט בנימין  שנתיישבו 
בירושלים בימיו של נחמיה.)דה"א ט ח(

14.אור מעולה,זוהר גדול.  "ו____ מעליא")יקום פורקן לשבת(
15.אדון,בעלים. "אל תהיו כעבדים המשמשין  את ה____ על 

מנת לקבל פרס" )אבות א ג(
17.מבנה ארעי לצאן,או מחסן לעצים."הכונס צאן ל____" 

)בבא קמא ו א(
18.עצר,עיכב. "שורין את העיקרים במים ומציף עליו שמן ו__ 

את הריח")הוריות יא:()גוף שלישי,עבר(
19.אהבה,ידידות,אהדה. "____ יתרה נודעת לו")אבות ג יד( 

)בכתיב חסר(

1.מתנה,שי,דורון. "קח בידך ____" )מלכים ב ח,ח(
2.מכסה,כסוי."ובלע בהר הזה פני ה___  ה____" 

)ישעיה כה ז(
3.מותר על פי הדין."כל השופרות ____ חוץ משל 

פרה" )ראש השנה ג ב(
4.נתינה. "אמירה נעימה כתיבה ____" )שבת קה.(
5.רצוץ,מדוכא,מעונה. "משגב ל____" )תהלים ט י(

6.מהר מאוד,במהירות,ללא שהיות וללא 
דיחוי."____ מהרה" )יואל ד ד(

10.דחוי,נדחף. "מעוף צוקה ואפלה ___")ישעיה ח 
כב( )בכתיב מלא(

12.איש ריב,שונא,אויב. "את ___ לחם את לחמי"                      
)תהלים לה א( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

13.הפצת אור,עשיית אור.
15.ריר,לח-הפה."פני לא הסתרתי מכלמות ו____" 

)ישעיה נ ו(
16.אזהרה שלא לקלקל דבר שיש בו משום הנאה 

לאדם."____ תשחית" )בבא קמא צא: (

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

הגזם,  שרץ,  עכביש,  והחמט,  דבורה,  שרף,  נחש,  והאנקה,   , ארבה  שפיפן,  לזבוב  התנשמת   , אפעה 
והלטאה, פתן, תולעת, החלד, והעכבר, צב, מרבה רגלים, החרגל, ועקרב, צפע, הצפרדע , חגב, צפעוני, 

הצרעה, חסיל, רמש

תשרצתאנתצפעונידשא

יתדאהתנשמתשוהחמטג

אנאחגבישרגפלנאישא

מארירשבצנראשיאנתד

יגאנשנתגשנשאשסנקא

לתחמלצפעישאמהנחדה

גשזזנאריתדתגרשנצא

רגבנישארתגבאושפתנ

הואתשאבהגרתשברסנת

בדתידכחשקאנאדתגעא

רתבאעליעהצרעהשלאר

מכתהדשוגהאטלהותאב

עתושפיפנאפעהתתאאה

1.איזה שופט היה איטר יד ימינו?
2. מיהו מחבר "ידיד נפש"?

3. הרח"ו הוא...                                                                                                               
4.מחבר "שדה חמד" היה רבה של...

5. מה שם ספר מסעותיו של החיד"א?
6. "מרן" הוא כינויו של...

7. מי אמר למי "אתה האיש"?
8. מי אמר "הבה נתחכמה לו"?

9. "עץ ארז ו... ושני תולעת"
10. מי מלך בהיותו בן שבע שנים?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
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 

לנו:כתבו 

1. אהוד בן גרא 2. ר' ליעזר אזכרי 3. ר' חיים ויטאל 4. העיר חברון 5. מעגל טוב 6. ר' 
יוסף קארו7. נתן הנביא לדוד8. פרעה 9. אזוב 10. יהואש
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עד שישימבצעים בימי שני 

לחברי מועדון!
דיסק של מרן ראש הישיבה 

הרב שטיינמן זצוק"ל

ב- 15 ₪

ממרח שוקולד פרה/עוגיות מזרחיות
ממרחית 500 גר'/
פסק זמן 350 גר'

חמישיית שוקולד שלישיית קפה שחור
3*85 גר'

עלית
חלבי/מריר

עלית

עלית

10

400 גר'
עבאדי

1690179010
ליח'

שעועית
1 ק"ג

מיה

790

18-1910
7 ב-

ב'-ג' בשבט

ביסלי 'מעולה'

רינגלס 'מעולה'

סוגים שונים
200 גר'

קוד:14087439

טבעי/גריל
55 גר'

מפות שישיה/
שמיניה עבה

שוקולד מיקס
390 גר'

עלית

פתיבר וניל 
1.75 ק"ג

אסם

קוד:267767 1890 1690

חמישיית טישו

390

390
ליח'

אשפתון
4 ב-
1090

3 ב-
10

790

אלבום המדבקות "הצלה 2" לילדים מעיתון 
בכל קניה ע"ס 50 ₪

תקבל חפיסת מדבקות במתנה! עד 20,000 לחלוקה
בכל קניה ע"ס 100 ₪

תקבל חוברת מדבקות במתנה! עד גמר במלאי לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

דון.
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