
נורווגי בהקפאה
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ט בחשון תשע"ו   11/11/15 גיליון מס' 1027

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

פרסם
ותתפרסם

03-5796643
שלוחה 120

פרשת תולדות
כ. 16:05 י. 17:18ירושלים

כ. 16:22 י. 17:19
כ. 16:01 י. 17:19              

ב"ב
פ"ת

03-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%

L מגש
&42
בלבד!

בשרים על האש
הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

שרות מהיר
צוות אמין ומקצועי

אחריות ללא פשרות
מחירים חסרי תקדים

העברת חומר מסווג
שירותים משפטיים

תיקי טאבו
אליך השליח שקרוב

 בעל עסק מנהל / עצמאי

03-6056140  
054-2587586

אליך השליח שקרוב

רמון שליחויות

03-6093030

המבורגר
שווארמה הודו

שווארמה פרגית

מעורב ירושלמי
שניצל

חזה עוף

שיפוד פרגית
שיפוד כבד
שיפוד קבב

חדש!
(ר"ע-השומר) מרכזי, פסאז' 
בקומה א', 2 חד'+שירותים 

חזית, למשרדים/מכירות

להשכרה בב"ב

050-7509476
058-3222876

0722-30-3000
18 20,000

היתר עיסקא

נסיון רב בתחום
בשעות הערב בלבד

20:30-22:30 
052-7199719 / 054-4887047

שידוכים
לכל המגזריםבאיכות

אחרי שבע שנות שיתוף פעולה, קרע עמוק ביחסים בין שלומי אמונים לדגל התורה

דו-ראשי  ניהול  נאפשר  "לא  דרמטית:  רשמית  בהחלטה  התורה  דגל 
ביהדות  הנורווגי  החוק  יישום  טרפוד  במחיר  גם  העצמאי  בחינוך 
התורה"  שלומי אמונים בתגובה: "מדובר בהפרת הסיכום המפורש 
לניהול משותף שהושג במלון נובוטל בשנת תשס"ט"  לשכת מזכ"ל 
דגל התורה: "מדובר בקו אדום שלא ייחצה בכל מחיר"  בפגישה 
בין חברי הכנסת גפני ופרוש לחשבת הכללית באוצר לא אושר מינוי 

המשנה למנכ"ל החינוך העצמאי / בי"ס לפוליטיקה

החוק הנורווגי בש"סיללה בלשכת רוה"מ
במשרד החקלאות מאשימים את הגב' נתניהו 

במיזם גירוש החתולים / בי"ס לפוליטיקה
כך נסללה הדרך להכנסתם של יגאל 

גואטה ומיכאל מלכיאלי לכנסת / עמ' 18

החייאה 
מוצלחת על 
אברך בכולל 
חזון איש / 

עמ' 10

נס 
ההצלה

 חינוך עצמאי
 תחילה. מזכ"ל דגל
התורה יעקב אשר

בחסדי שמים נמנע פיגוע 
בשערי העיר ביתר עילית
ביתר עילית: סייר הביטחון 
העירוני מנע בגופו פיגוע 

דקירה בשער הכניסה ונפצע 
קל המאבטח קיבל התרעה 
ממוקד החירום העירוני על 

דמות חשודה שמתקרבת לעיר 
מכיוון הכפר חוסאן / עמ' 22

תקציבים קבועים 
לטיפול בנוער הנושר

בישיבה מיוחדת שהתקיימה בכנסת 
בהשתתפות יו"ר ש"ס השר אריה 
דרעי, ראשי ערים, סגנים וחברי 

מועצות מטעם ש"ס מכל רחבי הארץ 
הציג סגן שר הרווחה משולם נהרי 

את התקציבים הקבועים שהשיג עבור 
תכניות לטיפול בנוער הנושר / עמ' 24



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

שירות משלוחים

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים

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

עוגיות 
גטניו 
600 גרם

טחינה עדן 
500 גרם

שוקולד פרה עלית 
טעמים שונים

פילה מושט

 &2190
ב-

3 ב-13& 

בייגלה 
בייגל בייגל

גבינת סקי 
250 גרם

שקדי מרק אוסם 
400 גרם

טישו טאצ' 
חמישיה

 &8 90
ב-  &10 18& ב- ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

אינסטנט 
פודינג וניל 
קילו אוסם

בשרים מחפוד
2,4,7,10

קורנפלקס 
תלמה
750 גר'

שמנת 
מתוקה 
יטבתה

בקניית זוג

פתי בר עלית 
500 גרם 

עוגות
תבואות בר
350 גרם, מבחר טעמים

דנונה בר

מבחר 
קטניות מיה 
גריסים/חומוס/
חיטה/פופקורן/ 
עדשים

גבינה 
תנובה 
850 גר'

קוטג' 
תנובה 

מארז 
קרלו

סלטי אחלה  
400/500 גר'

אקונומיקה 
ברבור
4 ק"ג

דניאלה

סוכר שניצל תירס
/נקניקיות
זוגלובק
2 ק"ג
בד"ץ

קמח

חומוס אחלה

חלב תנובה

750 גר'
חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

אבקת 
כביסה 
פסגה
6 קילו

טונה ויליפוד 
בד"ץ

פתיבר גטניו
1.6 ק"ג

בירה 
מאלט

סודה 
טמפו

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

2  מארזי 
חטיפי עלית 
צ'יטוס/שוש

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

לחם קל/
מלא

32

בקניית זוג

שמן 
קנולה
ליטר

עופות 
מחפוד 

 &20 40& 4 ב- 3 ב-  &10 2 ב-

 &20 10& 2 ב- 3 ב-

 &12 3 ב-  &20 2 ב-

 &75 1290& 2 קילו ב-
ב-

 &1390
ב-

 &1790
ב-

 &14 3 ב-  &15 3 ב-

 &8 90
ב-

 &790
ב-

 &18 13& 2 ב- 2 ב-  &20 3 ב-

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
4990& ב-

לקילוב-

 &13 40& 3 ב- 10& ב- 10& 4 ב- 55& 3 ב- ב-

 &11 22& ב- 2 ב-

רבע 
לשבע

 &18 2 ב-

 &7 ב-  &17 ב-  &95 3 ב-
גרבי 
ספורט/
אלגנט 
שלישיה

 &15  &10 30& 2 ב- ב-  &1590
1290& ב-

3 ב-  &11 2 ב-

 &10 2 ב-

 &17 2 ב-

 &30 2 ב-

3 ב-11& 

 2
חבילות



₪250,000 עכשיו במחיר השקה!

ALL NEW

THINK BIG

)המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי"(

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EEC/80/1268 *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התש"ע 2010

דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם 

דרגה 11.215משולב9.8בינעירוני13.1עירוניקרניבל בנזין 3.3 ל׳ אוט׳

עכשיו במחיר השקה!

₪218,900

www.kia.com

*9920
לפרטים ולנסיעת מבחן:

בהתאם למחירון 65/15. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

חדש בישראל! קיה קרניבל, הוואן הפופולארי המשפחתי הגיע. מתקדם יותר, מעוצב יותר, עם מנוע 
חזק ועוצמתי, 8 מקומות ישיבה נוחים ומרווחים, תא מטען גדול במיוחד, דלתות צד אחוריות חשמליות, 
מערכת בחירת מצבי נהיגה drive mode select, מזגן עם תצוגה דיגיטלית ליושבים מלפנים ומאחור, ועוד.

₪250,000 עכשיו במחיר השקה!

ALL NEW

THINK BIG

)המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי"(

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EEC/80/1268 *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התש"ע 2010

דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם 

דרגה 11.215משולב9.8בינעירוני13.1עירוניקרניבל בנזין 3.3 ל׳ אוט׳

עכשיו במחיר השקה!

₪218,900

www.kia.com

*9920
לפרטים ולנסיעת מבחן:

בהתאם למחירון 65/15. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

חדש בישראל! קיה קרניבל, הוואן הפופולארי המשפחתי הגיע. מתקדם יותר, מעוצב יותר, עם מנוע 
חזק ועוצמתי, 8 מקומות ישיבה נוחים ומרווחים, תא מטען גדול במיוחד, דלתות צד אחוריות חשמליות, 
מערכת בחירת מצבי נהיגה drive mode select, מזגן עם תצוגה דיגיטלית ליושבים מלפנים ומאחור, ועוד.

852

מרכז שירות ומכירה שחק קיה פתח-תקוה, רח‘ שנקר 18, קרית אריה. טלפון: 03-970-7600



משקפיים 
מהיום 
למחר

אתם קוראים נכון!חינם!כל החנות! 

חברי מכבי שימו לב! 

טל: 1599-555-280
ר' עקיבא 89, ב"ב  10:00-21:00 רצוף

העיניים שלך זה לא משחק!
אופטומטריסט מומחה, 10 שנות נסיון

ירושלים: מלכי ישראל 8 , כנפי נשרים 66 | בית שמש: נהר הירדן  36 | ביתר:  מרכז מסחרי חיים זקן | ברכפלד: יהודה הנשיא 16 | טבריה: יוחנן בן זכאי 7 | חדש! נתיבות: רח' ירושלים 62

כל הדגמים
ללקוחות מכבי זהב

עד גיל 18.
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

מכבי שלי בכפוף לתקנון.



מוגש כמידע לחברי מכבי

לילדים של מכבי בבני ברק
מגיע יותר!

לזימון תורים: מכבי ללא הפסקה 3555*

מכבי שירותי בריאות מקדמת בברכה
את ד"ר ארז שמש – מומחה ברפואת ילדים 
ד"ר שמש מצטרף לצוות המומחים של מכבי בעיר

ויקבל במרכז הרפואי רחוב כהנמן 64 ו'.



בני ברק6        כ"ט בחשון תשע"ו 11/11/15 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  אתי כץ, יעל בראון,  אנה כהן, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
דיתי קויטנר, שוקי קנר, רונן להט

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאחעורך חדשות מקומיות: מנדי ריזל
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך, עוזי ברק, 
מנדי ריזל,  איתי גדסי, יאיר פלד, 

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 
אביחי חדאד, אורי ירושלמי 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: עוזי ברק

לשיתוף  בהמשך  פועלים,  העורף  ופיקוד  ברק  בני  "עיריית 
הפעולה ההדוק והמעולה ביניהם, לקידום פתרונות משותפים 
בתחומים מגוונים לשעת חירום, בהתחשב בצרכיה הייחודיים 
של העיר" כך סימכו הרב חנוך זייברט ראש העיר ואלוף יואל 
רבת  עבודה  ישיבת  במסגרת  העורף,  פיקוד  מפקד  סטריק 

משתתפים לשדרוג ההערכות למצבי חירום.
הרב חנוך זייברט ראש העיר סקר בפתח הישיבה את מכלול 
חינוך,  מוסדות  כאבטחת  חירום  בנושאי  העירונית  הפעילות 
הפעלת מוקד חירום, מל"ח )משק לשעת חירום(, פס"ח  )פינוי, 
סעד, חללים( קשר הדוק עם הצבא, המשטרה וכוחות הצלה, 
מקבלת  אחרות,  לערים  בניגוד  כי  והדגיש  ואבטחה  שמירה 
שגם  כך  מקומיות,  מבארות  שלה  המים  מצרכי   40% העיר 
לעיר  יש  חירום  בשעת  'מקורות'  מחב'  הינתקות  של  במקרה 
פעל  שנערך  בתרגיל  ואכן,  לתושבים,  מים  לאספקת  פתרונות 

מערך המים המקומי של העירייה בהצלחה מרבית.
בפני  סקר  העורף  פיקוד  מפקד  סטריק,  יואל  אלוף 
כל  של  והצפי  כיום  השורר  הביטחוני  המצב  את  המשתתפים 
היתר,  ובין  כאלו,  בתקופות  בעורף  בטיפול  העוסקים  הגופים 
חשוב ביותר הוא הידוק הקשר בין פיקוד העורף לבין הרשויות 

המקומיות, להכנת האוכלוסייה ע"י הערכות, הדרכה והסברה 
שנים  תוך  להפעיל  הפיקוד  תכנית  קידום  כן  וכמו  בהתאם, 
האלוף  חירום.  מצבי  על  בביתו  תושב  לכל  התרעה  אחדות, 
שיבח את פעילות אגף החירום של עיריית ב"ב בתחומים רבים 
ומגוונים, בסיועו של הרב חנוך זייברט ראש העיר ובהנהלת מר 

חיים נוגלבלט וצוותו.
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע עמד בדבריו על חשיבות 
שיתוף הפעולה העירוני עם ארגוני החסד והעמותות הפועלים 
בעיר, וכפי שהוכחה יעילות שיתוף הפעולה בתקופת מלחמת 
לבנון השנייה, כאשר ניתן סיוע משמעותי ביותר לאוכלוסייה 

גדולה שהגיעה מחוץ לעיר אל העיר ב"ב, בתחומים כארוחות 
חמות ולינה במרכזי קליטה שנפתחו בבתי"ס.

העירייה  של  חירום  שירותי  אגף  מנהל  נוגלבלט,  חיים  מר 
לשעת  העירוני  ההפעלה  במרכז  העבודה  תכניות  את  סקר 
חירום הפועל במקלטי העירייה, הממוגן במערכת סינון אב"כ 
המקושרים  וטלפונים  מחשוב  קשר,  מערכות  בו  ומותקנות 
כללי  שיפוץ  מכבר  לא  שעבר  המרכז,  העירונית.  למרכזיה 
ויסודי שודרג למערכות קשר ומחשוב מתקדמות ביותר, מגובה 
בגנראטור הנכנס לפעולה במקרה של הפסקת חשמל. בהקשר 
חירום  בשעת  כי  הוסיף,  הוא  בעיר,  כללית  חשמל  לאספקת 
קיימת אספקת חשמל עצמית בשבתות ובחגים ע"י גנרטורים 
גם  ומוקדי חירום. מנהל האגף  ציבור  גם למוסדות  שכונתיים 
למצבי  להערכות  ברק  בני  לעיר  יחודיים  פעולה  תחומי  סקר 
תשתיות,  הנדסה,  מים,   – מכלולים  שמונה  כהקמת  חירום, 
ואוכלוסיה,  חינוך  לציבור,  מידע  אנוש,  משאבי  לוגיסטיקה, 
עמותות  על  המבוסס  עירוני,  מתנדבים  מטה  הקמת  וכמו"כ 

החסד ופורום של ראשי ארגוני המתנדבים.
מטעם הצבא נטלו חלק בדיונים גם אל"מ אמי אולו מפקד 
יהודה  סא"ל  שומר,  נפת  מפקד  הקשר  יגאל  אל"מ  דן,  מחוז 
ורדה  גב'  רח"ל,  מנהל  חג'בי  משה  יקל"ר,  מפקד  פיקסלר 

וירז'בינסקי מנהלת מח' מל"ח- פס"ח בעירייה.

מאת: עוזי ברק

מודל  הינו  ברק  בבני  העירוני  השיטור 
מרבית  והצלחה  יעילה  פעילות  של  לדוגמא 
כך,  ומשום  אחרות,  בערים  שיטור  ליחידות 
מגיעים מעת לעת,  נציגים מ-24 עיריות, כולל 
מהעיריות הגדולות, לראות ולהתרשם מקרוב 
מפעילות השיטור העירוני בבני ברק כך נמסר 
ביתר  עיריית  משלחת  של  עבודה  בפגישת 
שהתקיימה  שומרון  מרחב  ומשטרת  עילית 
עיריית  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  בלשכתו של 
מפעילות  וללמוד  להכיר  במטרה  ברק,  בני 

השיטור העירוני שבבני ברק.
בפגישה הממושכת נכחו הרב חנוך זייברט 
ראש עיריית בני ברק, הרב מאיר רובינשטיין 
עיריית  ראש  סגני  עילית,  ביתר  עיריית  ראש 
בני ברק הרב אליהו דדון והרב מנחם שפירא, 
הרב ישראל דרנגר רמ"ט רה"ע, נצ"מ שמעון 
לביא מפקד מרחב דן, נצ"מ ישראל טל מפקד 
סגן  מגן  אלון  וסנ"צ  חברון  מרחב  משטרת 

מפקד מרחב חברון. הביקור בבני ברק הומלץ 
מרחב  ומשטרת  עילית  ביתר  עיריית  לנציגי 
שומרון ע"י המשרד הממשלתי לביטחון פנים.
בדברי הפתיחה במפגש, הדגיש הרב חנוך 
זייברט, ראש עיריית בני ברק, כי מלבד הדירוג 
העירוני  השיטור  שקיבל  במיוחד  הגבוה 
רמתו  על  פנים  לביטחון  מהמשרד  ברק  בבני 
ואיכות פעילותו, הרי שהמציאות בשטח היא 
המצויינת  לפעילות  ביותר  הטובה  הבחינה 
המעולות  ולתוצאותיה  העירוני  השיטור  של 
במגוון תחומים הן בסיורים ובאיתור שב"חים 
במגוון  והן  נגדם  חוקיים  צעדים  ונקיטת 
נרחב של פעולות להסדרת סדר ציבורי וסיוע 
באכיפת חוקי- עזר עירוניים, יחד עם הפקחים 

העירוניים.
העירוני  השיטור  מפקד  מארק  צפניה  פקד 
לשיטור  המחלקה  מנהל  מלכא  שלמה  ומר 
עירוני סקרו את הפעילות  השוטפת היומיומית 
ובין  מיוחדים,  מבצעים  ושל  היחידה  של 
אבטחה  העיר,  ברחובות  סיורים  הפעילויות 

תכנון  חוקי  באכיפת  לפקחים  גיבוי  ציבורית, 
באכיפת  סיוע  עירוניים,  עזר  וחוקי  ובניה 
חוקי תנועה, אבטחת אירועים, טיפול מניעתי 
ותגובתי למטרדי רעש והפרת מנוחה, שמירה 
התושבים  לרווחת  פנויות  המדרכות  על 
לצד  ציבוריות,  בגינות  מיוחדים  ומבצעים 
ובכינוסים  החגים  בתקופות  הקהילתי  הסיוע 

גדולים.
השיטור  פעילויות  כי  גם  נמסר  במפגש 
הקבועים,  לסיורים  בנוסף  כוללות  העירוני, 
גם תכניות עבודה יזומות ופיתוח דרכי פעולה 
בתחומי  ומבצעיהן  עבירות  לגילוי  שונות 
כשלכל   העבירות,  מבצעי  ומעצר  וונדליזם 
פקד  של  הגעתם  מעובדת  עדיפות  ישנה  אלו 
שלמה  ומר  השיטור  מפקד  מארק,  צפניה 
מתחומי  העירוני  השיטור  מח'  מנהל  מלכא, 
ידע  ליחידה   המקנה  והמודיעין,  הבילוש 
וניסיון רב בתחומי האכיפה הגלויה והסמויה. 
השונים,  התחומים  את  ולמנף  לקדם  כדי 
שוקד השיטור העירוני על גיבוש תכנית עבודה 

נגזרות  כשממנה  ומפורטת,  עדכנית  שנתית 
תכניות עבודה חודשית ושבועית, כולל סידור 
עבודה מלא של הפקחים והשוטרים, נערכים 
ולפקחים,  לשוטרים  משותפים  תדריכים 
לקחים  להפקת  לעומק  תחקיר  מתבצע 
למפקדת  התחקיר  תוצאות  והעברת  שבועית 
מסגרת  של  חודשי  וכינוס  דן  מרחב  משטרת 
הגורמים  כלל  בהשתתפות  עירונית,  אכיפה 
כמו"כ  הרלוונטיים.  והמשטרתיים  העירוניים 
והשתלמויות  הכשרות  עוברים  הפקחים  כל 
לשוטרים  משותפות  גיבוש  ופעולות  קבועות 
עומדים  המערכת  הפעלת  לצורך  ולפקחים. 
קשר  אמצעי  קטנועים,  ניידות,  לרשותה 

ושכלולים טכניים מגוונים.

שיתוף פעולה הדוק במגוון תחומים ופתרונות בין מפקדי פיקוד העורף לבין בכירי וראשי העיר למקרי הצורך בשעת חירום

המשרד הממשלתי לביטחון פנים ממליץ ליחידות השיטור ב-24 ערים אחרות לראות 
ולהתרשם מקרוב מפעילות השיטור העירוני בבני ברק

עיריית ב"ב ערוכה לשעת חירום

הצלחה: השיטור העירוני 
של ב"ב מודל לחיקוי

ראשי ובכירי עיריות ב"ב וביתר עילית

במפגש היערכות בין עיריית ב"ב ופיקוד העורף



 
כשאתם זוכים להקים בית חדש

המומחים של טפחות ילוו אתכם לאורך כל הדרך

חייגו עכשיו 8860*

משכנתא בחופשה
אפשרות להפוגה מתשלום 

המשכנתא לתקופה של
עד 3 חודשים בשנה*

מגוון רחב
של מסלולים

בהתאמה אישית

כרטיס אשראי טפחות
מסגרת אשראי נוספת

לכל מטרה עד 150,000 ₪*

משכנתא מפוצלת
אפשרות לפיצול החזרי 

המשכנתא* )עד 3 חשבונות 
נפרדים- זוג והורים(

המומחים של טפחות, מס'1 במשכנתאות, מלווים אתכם עד הבית:

טפחות בשמחות

ברגעים הכי גדולים, 
יש לכם עוד סיבה 
לשמוח

*מתן כל סוג אשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהוראות בנק ישראל
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מאת: עוזי ברק

ספר  בתי  לתלמידות  'הקשיבה'  מרכז 
שהוקם  ברק,  בני  עיריית  של  וסמינרים 
העיר,  ראש  זייברט  חנוך  הרב  של  ביוזמתו 
מזוזות,  קביעת  של  רושם  רב  במעמד  נחנך 
מאיר  חיים  רבי  הגדול  הגאון  בראשות 
מאיר'  'זכרון  גאב"ד  שליט"א  ואזנר  הלוי 
והגאון הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין 

שליט"א, ראש ישיבת 'קרית מלך'.
מערך 'הקשיבה' לתלמידות פועל במגוון 
תחומים ושירותים הניתנים לתלמידות בעיר 
למתן  עירוניות  תכניות  איגום  כולל  והוא 
 21  12- בגילאי  לתלמידות  פרטני  מענה 
מעורבות  הרחבת  חדשים,  מיזמים  ופיתוח 
עירוניות  בתכניות  החינוכיים  הצוותים 
שונות, פיתוח מערך הדרכת הורים המבוסס 
חינוך  ואנשי  חינוכיים  על המלצות מוסדות 
ידועים העוסקים בתחומים אלו ויצירת שפה 
אחידה וחיזוק ממשקי העבודה בין היחידות 
ובהפעלת  בגיבוש  העוסקות  העירוניות 
לאפשר  מטרה  מתוך  לתלמידות,  תכניות 
מיטבי  מענה  לתת  החינוכיים  לצוותים 

לציבור התלמידות.
הראשית  של  בדלת  מזוזה  קביעת  לאחר 
המבנה על ידי הגאון הגדול רבי חיים מאיר 
הלוי ואזנר שליט"א התקיים מעמד 'לחיים', 
והמעמד נפתח ע"י הרב חנוך זייברט, ראש 
זכינו  כי  הדגיש,  הנרגשים  שבדבריו  העיר 
החינוך  מערכת  שמלבד  השי"ת  בעזרת 
והסמינרים,  הספר  בבתי  שקיימת  הרגילה 
מרכזי  את  להקים  הזכות  בידינו  נפלה 
לצוותות  מענה  מתן  שמטרתם  "הקשיבה", 
הסמינרים  ועשרות  הספר  בתי  בעשרות 
לבעיות  ולפתרון  ברק  בני  בעיר  הקיימים 
מענה  להדרכות,  תשובות  לתת  שעולות, 
לזה,  שזקוקה  לתלמידה  ובית  לקשיים, 
מוסדות  הטהור,  החינוך  במסגרת  זאת  וכל 
בית יעקב, הכל כדי שנוכל לתת מענה לכל 
מצוקה, לכל קושי, לכל התמודדות שעולה 
בהתייעצות  המסגרת,  ובתוך  תלמידה,  לכל 
שלא  היא  מטרתנו  כי  החינוכי,  הצוות  עם 
תהיה, חס וחלילה, תלמידה אחת, ולא תהיה 
המענה,  את  תמצא  שלא  אחת,  משפחה 
והראוי  המתאים  הטיפול  את  תמצא  שלא 
במסגרות אלו. בכוונתנו, הוסיף ראש העיר, 
זו  כי  אלו,  תכניות  בקידום  אי"ה  להמשיך 
ברק,  בני  כמו  בעיר  עלינו  המוטלת  החובה 

החובה  את  בכך  עושים  הכל  בסך  ואנחנו 
לצוות  הודה  העיר  ראש  עלינו.  המוטלת 
אגף  מנהל  ספרא,  יהונתן  להרב  הלשכה, 
הסיוע  על  הרווחה,  אגף  ולהנהלת  החינוך 

להקמת המרכז.
הגאון  המשתתפים  את  בירך  מכן  לאחר 
הגדול רבי חיים מאיר הלוי ואזנר שליט"א, 
שתשרה שכינה במעשה ידינו, שנזכה לקדש 
שמים ושנוכל לעזור ולסייע למשפחות רבות 
הזקוקות לסיוע, ושלכולן תהיה נחת יהודית 

אמיתית מהצאצאים.
הגאון הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין 
שליט"א, ראש ישיבת קריית מלך הביא את 
שרה,  חיי  פרשת  השבוע,  בפרשת  הכתוב 
שרש"י אומר שכולם שווים לטובה, וההספד 
של אברהם אבינו על שרה היה שבמשך כל 
וכל  ויותר,  יותר  התעלתה  רק  היא  השנים 
כיום,  לצערנו,  לטובה.  שוות  היו  שנותיה 
ישנם אנשים, משפחות ותלמידות ששרויים 
לעזור  איך  לדעת  וחובה  שונים,  במצבים  
להם וכיצד לקרב אותם. הגאון הרב שמואל 
כשמו  כי,  הוסיף  שליט"א  בורנשטיין  יעקב 
כן הוא, להקשיב ולתת את הדעת למצוקות 
אפילו  אחת  ולא  להן,  ולכואב  התלמידות 
את  להביע  יכולה  לא  עצמה  התלמידה 
המצב, ולשם כך יש צורך בעין בוחנת לראות 
את המעיק עליה, כדי שניתן יהיה לסייע לה, 
לדעת  צריך  ירידות,  לעתים  שיש  ולמרות 
את  ובירך  תפקידנו,  וזהו  חדש,  עתיד  שיש 

כל הנוטלים חלק בפרוייקט זה.
רה"ע  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
התייחס בדבריו לקושי שבו מתמודד הצוות 
החינוכי בבתי ספר ובסמינרים, ועל חשיבות 
סיוע  להגיש  המרכז  של  מטרתו  וזו  הסיוע, 

נכון למשפחות הזקוקות לו.
בשאר  מזוזות  נקבעו  המעמד  בהמשך 
הדלתות ע"י הרב הגאון רבי יהושע פינק, רב 
בית מדרש בעלז בב"ב ומגדולי אנשי החינוך 
והרב זאב וולף, מנהל סמינר 'וולף' ומראשי 

איגוד הסמינרים.
הרב  רה"ע  סגני  גם  השתתפו  במעמד 
חברי  שפירא,  מנחם  והרב  דדון  אליהו 
שלמה  הרב  ומועצתה,  העירייה  הנהלת 
הרב  קקון,  מיכאל  הרב  קוסטליץ,  זכריה 
מנהל  ספרא  יהונתן  הרב  הפטקה,  ישראל 
מזכ"ל  אוסטרליץ,  יצחק  הרב  החינוך,  אגף 
בעירייה  מחלקות  ומנהלי  הסמינרים  איגוד 

העוסקים בתחומי הנוער.

מרכז עירוני 'הקשיבה' לסיוע חינוכי לתלמידות בבתי 
ספר ובסמינרים בב"ב נחנך במעמד גדולי תורה ואישי 

ציבור  במעמד נטלו חלק הגאון הגדול רבי חיים מאיר 
הלוי ואזנר שליט"א גאב"ד 'זכרון מאיר', הגאון הגדול 
רבי שמואל יעקב בורנשטיין ראש ישיבת 'קרית מלך', 
ראש העיר, מ"מ רה"ע, סגניו, אישי חינוך ואישי ציבור

מיזם 'הקשיבה' ביוזמת 
ראש העיר הרב חנוך זייברט

במעמד חנוכת הבית וקביעת מזוזות למרכז העירוני 'הקשיבה'

במקוםישיבה והגשה מקומות 

ים
שר

מסעדת שווארמה וב

ת
שנה של איכו

 4

4

ז‘בוטינסקי 12 ב“ב (פינת ר‘ עקיבא)טלפון להזמנות: 03-6128989’תן-ביס‘,   ’סיבוס‘,  ’קופונפון‘מישלוחים חינם דרך

משלוחים  שירות חדש:
23:00 - 11:00מהשעה 

מפגש

שמש



אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

ירושלים ישעיהו 2, טל': 02-5002050, קניון רב שפע, שמגר 16, טל': 072-2750706 | בני ברק כתובתנו החדשה לנדאו 4, טל': 1-700-70-66-61
בית שמש נחל זוהר 10, טל': 02-9918111 | אלעד מרכז רימון )רייסדור(, בן שטח 10, טל': 03-9063333  | ביתר עילית הר"ן 9, טל': 02-5800884

הסדרים עם קופות החולים משקפיים עד גיל 18 חינם

שומרים על העיניים שלך

רק ברשת עינית 
אופנה בעין מקצועית

• המגוון הגדול ביותר
• כל המותגים המובילים
• מקצועיות ללא תחרות

• מעבדה מקצועית במקום לשירותכם!
• טיפול בראייה ירודה

• בדיקות מיקוד ראייה ע"י מומחה בינלאומי

לחברי מכביחינםקולקציה רחבה וחדשה150 מטר של
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מאת: עוזי ברק

ברק'  'בני  מסניף  הצלה  איחוד  מתנדבי 
 41 בן  אברך  על  מוצלחת  החייאה  ביצעו 

מכולל חזון איש בבני ברק. 
הבוקר  בשעות  רביעי  ביום  אירע  המקרה 
באמצע  כשהיה  הסטנדר  על  אברך  התמוטט 
שהיו  אברכים  החברותא,  עם  לימודו 
הצלה  איחוד  של   1221 למוקד  חייגו  בכולל 
לבצע  אותם  להדריך  החלו  והמוקדנים 
הטלפון,  דרך  שהתמוטט  בחברם  החייאה 
אליהם חברו מתנדבי האיחוד הצלה יחד עם 

צוותים של מד"א. 
סיפר:  הצלה  באיחוד  מתנדב  מילר  יחיאל 
הלימוד  במהלך  הכרתו  את  איבד  "האברך 
למוקד  חייגו  האברכים  ספורות  שניות  בתוך 
החייאה  בהדרכת  שהתחיל  הצלה  איחוד 

טלפונית. כשהגעתי למקום יחד עם מתנדבים 
נוספים מיחידת האופנועים של איחוד הצלה 
בסיוע  מתקדמות  החייאה  בפעולות  המשכנו 
שוקים חשמליים ולאחר מכן למרבה הנס חזר 
דופק ונשימה והוא פונה בניידת טיפול נמרץ 

לבית החולים במצב קשה אך יציב". 
בבני  הצלה  איחוד  סניף  ראש  פלדמן  אפי 
ההחייאה  פעולות  "במהלך  הוסיף:  ברק 
האברכים  ע"י  נאמרו  הקודש  לארון  בסמוך 
תהילים לרפואתו. אין ספק כי הפנייה המהירה 
חייו של  סייעה בהצלת  איחוד הצלה  למוקד 
שניות  מספר  תוך  שהתחילו  לאחר  האברך 

בפעולות ההחייאה בהדרכה הטלפונית".
השומר  תל  החולים  בבית  טיפול  לאחר 
בפיקוח  נמצא  והוא  להכרתו  שב  האברך 
כרגע של רופאי בית החולים וישוחרר בימים 

הקרובים לביתו.

מאת: עוזי ברק

קו   498 קו  'אגד'  חב'  של  אוטובוס  נהג 
ב"ב – אופקים פגע בילד בן 10 רוכב אופניים 

במעבר חצייה.
מטרים  עשרות  האופניים  עם  נגרר  הילד 
לאוטובוס  מתחת  האופניים  של  שכשחלקו 

ובנס הילד נפצע רק באורח בנוני.
האירוע התרחש במוצאי שבת בצומת הרח' 
ז'בוטינסקי – רבי עקיבא בבני ברק. מתנדבי 
שהוזעקו  ברק'  'בני  מסניף  הצלה  איחוד 
למקום יחד עם האזרחים הבחינו בילד הלכוד 
הקדמי  הגלגל  בין  לאוטובוס  מתחת  חלקית 
לאחורי מצד ימין של האוטובוס, חילצו אותו 
ופונה  במקום  טופל  והוא  לאוטובוס  מתחת 
בבית  טראומה  חדר  אל  נמרץ  טיפול  בניידת 

החולים 'איכילוב'.
כי  אמרו  התאונה  את  שראו  ראיה  עדי 
התאונה הזאת יכלה להסתיים בצורה מחרידה 
בנס הילד רק נפצע אורח בנוני, הנהג לא ראה 
את הילד שחצה עם האופניים במעבר החציה 
ויכול  מטרים  עשרות  אותו  גרר  והאוטובוס 

היה לעלות עליו עם הגלגל.

החייאה מוצלחת על אברך בכולל 'חזון איש' תוך כדי 
אמירת פרקי תהילים בסמוך לארון הקודש

נס: האוטובוס גרר את הילד 10 עם האופניים עשרות מטרים

נס ההצלה

שהשמחה 
במעונו

על קביעת מזוזה

הילד שניצל

ראשי ישיבות, רבנים, אדמורי״ם 
ורבני ערים לצד שרים, חכי״ם, ראשי 
ערים, סגנים, והעסקונה הבכירה של 
ש״ס השתתפו השבוע בשמחת השבע 
ברכות שנערכה בבני ברק לנכדת נשיא 
המועצת מרן הגר״ש כהן שליט״א 
בבית מקורבו גדליהו בן שמעון. 
עוזי ברק 

האוטובוס הפוגע והאופניים )צילום: עוזי ברק(

רשת החנויות 'קופיקס' בהשגחת כשרות בית 
יוסף   מהדרין, חגגו השבוע את טקס קביעת 
המזוזות ופתיחת סניף ברחוב הרב שך 9 בב״ב מול 
איצקוביץ.

זהו הסניף השישי מתוך תשעה סניפים שאמורים 
להיפתח בבני ברק בימים הקרובים.

בתמונה בעלי רשת קופיקס עם מנהל הסניף 
בחגיגות הפתיחה. 
עוזי ברק 
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מבצע מחיר מיוחד!!
ד"ר אוריאל אבידן

השתלות שיניים בשיטות מתקדמות ביותר

אפשרות לשתלים ביום אחד

ישור שיניים וטיפולים משמרים

תעודת אחריות בכתב על כתרים ושתלים
 |  

N
G

קורס בניית אתרים
כולל לימוד חוויית משתמש

להפוך כישרון למקצוע

  תקבלו כלים מתקדמים מהצד העיצובי ומהצד התכנותי באתר    תלמדו לעומק את 
תחום חוויית המשתמש, ותדעו ליצור אתרים יפים ואפקטיביים     תיהנו מהכשרה עדכנית 
גם מבחינת התקנים - התאמה למובייל, קידוד ועוד, וגם מבחינה שיווקית ומעשית   תיהנו 
מהרצאות העשרה בכל סמסטר    עומדת לרשותכם מערכת השמה בעלת הצלחה מוכחת 
בה יראו אלפי משתמשים את תיק העבודות שלכם    תלמדו ממרצים מהשורה הראשונה 

בתעשיית האינטרנט    תוכלו לקבל מלגות וליהנות מהנחה משמעותית

רק בפרוג!

הסטנדרט המקצועי של פרוג:

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית | עיצוב ובניית אתרים | עימוד מקצועי | עריכה
והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

www.prog-school.co.il | 072-2201433  בית פרוג
מלגות
לזכאים
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מאת: יוני מיכאל

בליל  קיבלו  הרצוג  קרית  מתושבי  מאות 
בליווי  לשלום'  'בואכם  במעמד  קודש  שבת 
פרנקל  הגר"י  דאתרא  המרא  את  שבת  עונג 

שליט"א.
המעמד נערך בביתו, לרגל שובו ביום שישי 
מביקור  השבת,  כניסת  קודם  ספורות  שעות 
לתפילות  שהה  שם  ומיכלשטט  בפרנקפורט 
בקברי הצדיקים הטמונים שם לרפואה שלימה 

עבור מספר חולים צעירים תושבי השכונה.
דאתרא  המרא  הרב  דברים  נשא  בבמעמד 
מהשכונה.  חשובים  חכמים  תלמידי  ועוד 
בתוך דברי המרא דאתרא מסר הרב שליט"א 

להקמת  רעיון  שיבדקו  מהגבאים  בקש  כי 
של  נשים  העזרת  בקומת  ופקס  מייל  נקודת 
לצורכי  שכיום  כך  עקב  המרכזי,  הכנסת  בית 
הרשויות דרוש נקודות זמינות למייל, ואברכים 
עקב  ביתם  אל  אינטרנט  מכניסים  אינם  רבים 
הפריצות בדבר, ולכך ביקש מהגבאים לבדוק 

אפשרות להקים נקודה זו שתהיה בפיקוח.
הבעל  מצאצאי  לב  נדיב  אירגן  המסע  את 
התפילה  מעמד  כאשר  ממיכלשטט,  שם 
שם,  הבעל  של  קברו  ליד  התקיים  המרכזי 
מעמד  ות"ח,  אברכים  עשרות  בהשתתפות 
הורגש  המשתתפים  שלדברי  וקדוש,  נשגב 
מעלמא  שלא  ודביקות  התעוררות  במקום 

הדין. 

מאת: עוזי ברק

הידיעה המעציבה  הגיעה  מלונדון  בד"ה: 
של  פתאומי  באופן  עת  בטרם  פטירתו  על 
תושב העיר הרב אפרים יחזקאל פאנעט ז"ל.

ללונדון  האחרונים  בימים  טס  פאנעט 
להשתתף בבר מצווה משפחתית שהתקיימה 
קרוב  ע"י  נמצא  בערב  ראשון  וביום  שם, 
משפחתו שהיה עימו כשהוא ללא רוח חיים 
סטמפורד  בשכונת  'קדימה'  במלון  בחדרו 

היל.
שהוזעקו  המקומי  ההצלה  ארגון  מתנדבי 
לאחר  אך  החייאה  בו  לבצע  ניסו  למקום 
ע"י  מותו  את  לקבוע  נאלצו  רבים  מאמצים 

רופא מקומי. 
 ,49 בן  כשהוא  נפטר  ז"ל  פאנעט  הרב 
ונותח  בליבו  מיחושים  חש  כשנתיים  לפני 

דרשו  בלונדון  המשטרה  נציגי  בהצלחה. 
ואישי  ניתוח שלאחר המוות. עסקנים  לבצע 
ציבור מלונדון הפעילו לחצים על השוטרים 
על מנת שלא ינתחו את גופתו ושהיא תוטס 

בהקדם לישראל לצורך זירוז קבורתו. 
דב  רבי  האדמו"ר  של  בנו  הוא  פאנעט 
היה  זצ"ל,  ירושלים  מדעעש  פאנעט  בעריש 
ידוע כתלמיד חכם ובקי, שימש במשך שנים 
לנדא  הגרמי"ל  אצל  כשרות  כמשגיח  רבות 
לנדכאים  וסייע  לזולת  ועזרה  בחסד  ועסק 
ומסכנים והיה ידוע כמטפל שמסיר עין הרע 

ע"י עופרת.
בערב,  )שלישי(  אמש  ארצה  הגיע  ארונו 
והלוויתו יצאה מביתו ברח' טולידנו 2 ועברה 
דרך בית המדרש דחסידי באבוב-45 בדרכה 
בפתח  ספינקא  חלקת  סגולה  החיים  לבית 

תקוה בהשתתפות קהל רב.

קרית הרצוג: מעמד בואכם 
ליבו לשלום למרא דאתרא

נדם
הגאון רבי 

ישעיהו פרנקל 
שליט"א, מרא 
דאתרא דשכונת 

קרית הרצוג 
וראש כולל 

בכולל 'מדרש 
אליהו', חזר 

לישראל מביקור 
בפרנקפורט 
ומיכלשטט

בתפילה בציון הבעל שם ממיכלשטט זי"ע

טרגדיה: תושב ב"ב הרב אפרים יחזקאל פאנעט ז"ל נפטר 
באופן פתאומי כתוצאה מדום לב כששהה בלונדון

פאות קאסטם
מעוצבות וגולמיות מהיצרן לצרכן

* המבצע לפאניות וליחידים  

  בתוקף עד סוף חנוכה א‘ טבת 

ר‘ עקיבא 2 פ. ז‘בוטינסקי ב“ב

03-7311620
שעות פתיחה: 10:00-18:00

מבצע חנוכה שמח 
בפאות רמי 

הסקין שווה יותר!!!
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איבחון וריפוי
בשיטת האוסטאופתיה

לתינוקות,ילדים ומבוגרים

ללא תרופות

בס"ד

לקביעת תור:

03-6555-799
בבני ברק

 הסובלים מ:תינוקות וילדים
בכי ללא סיבה / הפרעות שינה / קשיי הנקה ובליעה / 

רפלוקס, פליטות תכופות והקאות / נפילה מעגלה, 
מיטה, עריסה וכד' / הפרעה במוטוריקה גסה ועדינה / 

עיכוב התפתחותי בדיבור / עיכוב בהתפתחות שיכלית / 
תוקפנות, זעם ואגרסיה / ליקויי למידה - קשב וריכוז / 
פגיעות וטראומות מגני המשחקים / טיפול בתלמידים 
עם בעיות תקשורת והפרעות / בחילות בנסיעות וכו'. 

 הסובלים מ:מבוגרים
כאבי ראש / סחרחורות /

עייפות מוגברת / תשישות / אי שקט / 
מצב פוסטראומה כתוצאה מתאונה/נפילה וכד'.

 הפרעות שינה 

קליניקה של ד"ר מיכל רינה שאינסקי רופאת ילדים
20ואוסטאופתית מומחית בעלת וותק של  שנה

מהי האוסטאופתיה?
האוסטאופתיה הינה גישה הוליסטית לאיבחון, טיפול וריפוי באמצעות

טיפול ידני בלבד ללא תרופות! לאיזון המוח וכל מערכות הגוף השונות.  



שימוש בטכניקות מעניינות 
ליצירת כלים 

ביום שני

שירה בצוותא בהנחיית 
מנצחת מקהלות. 

ביום רביעי

מקהלהקרמיקה

איך תלמדי לצלם בצורה 
כמעט מקצועית, כולל שיעור 

חוויתי בטבע. 
ביום ראשון

חוג ציור חופשי בנושאים 
מגוונים. 

ביום ראשון

ציורצילום
הקורס היחידי המתקיים גם 

לגברים. הכרת המחשב, מחשב 
 OFFICE למתקדמים, קורס

מועבר על ידי מומחה בתחום 
המתקדם בקצב של הקבוצה.

מחשבים

אשל - האגודה לתכנון ולפיתוחהאגף לשירותים חברתיים
שירותים למען הזקן בישראל

האגודה למען הזקן רח' בעל התניא 34 בני -ברק
לפרטים: אילה/שרה טל. 03-6186832, פקס 03-5707720
aguda.meida@gmail.com :ניתן להשאיר הודעה. מייל

+50
בית 

מרחב 
הזהב

בית מרחב הזהב ממשיך לפתוח את שעוריו לנשים מגיל 50 פלוס. 
המקום פתוח בימים א’-ד’ בין השעות 16:30-20:30

הבית לאישה 
בת ה-

הבית פתוח להקמת חוגים נוספים לפי הצעות שיועלו על ידי ציבור הנשים

למתחילות, מתקדמות 
ומתמידות, בריקודים ישנים 

עד החדישים ביותר. 
ביום ראשון

למתקדמות ולמתקדמות יותר 
קורס אינטנסיבי השם את 
הדגש על השיחה והדיבור 

ביום רביעי

אנגליתריקודי עם
5 שיעורים 

עם מיטב המורות בוגרות 
וינגייט והמגמה לגיל המבוגר. 

בימים שני, שלישי, רביעי

התעמלות בונה עצם

ומייצגיםטיולים 

השיעורים 
בתשלום 
מסובסד!!

לנכיםנגישות 
בעיצומהההרשמה 
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צה"ל חשף תשתית טרור 
בקלקיליה: נעצרו 24 פעילים

מאת: מנדי כץ
 

כי  לפרסום,  הותר  הטרור:  גל 
בפעילות של שירות הביטחון הכללי, 
נחשפה  ישראל,  ומשטרת  צה"ל 
תשתית רחבה של ארגון החמאס, אשר 
ראשי  קלקליה.  העיר  בגזרת  פעלה 
שטח  כמפקדת  ששימשו  התשתית, 
אזורית, פעלו לחידוש פעילות חמאס 
לרבות  הסמוכים,  ובכפרים  בעיר 

הכשרת הקרקע לפעילות טרור.
הנחיות  הכוונה,  קיבלה  התשתית 
מטעם  נרחב  בהיקף  ומימון  לפעילות 
בחו"ל  החמאס  במפקדות  גורמים 
סייעו  אשר  עזה,  וברצועת  )קטאר( 
התשתית  חשיפת  במסגרת  בבניינה. 
נעצרו הלילה 24 פעילים, בהם בכירי 
חלקם  בעבר,  שנכלאו  מי  וכן  חמאס 
פעילות  על-רקע  אחת,  מפעם  יותר 
צבאית.  פעילות  לרבות  בחמא"ס, 
בפעילות נתפסו גם למעלה מ-35,000 

ש"ח.
יחד  שב"כ  חלק  לקחו  במבצע 
אגוז,  דובדבן,  מיחידת  כוחות  עם 
וגדודי  דוכיפת,  גדוד  איו"ש,  ימ"ס 
תשתית  התותחנים.  מחיל  ונמר  רשף 
מהוותיקות  הינה  בקלקיליה  החמאס 
שבתשתיות החמאס בגדה המערבית .

בשב"כ אמרו כי "פרשייה זו חושפת 
גורמי  של  המתמשכת  הפעילות  את 
מפקדה בחו"ל וברצועת עזה וכן בקרב 
המערבית,  בגדה  מקומיות  תשתיות 
והתעצמות,  כוח  בניין  את  לממש 
ארגונית  למוכנות  להגיע  במטרה 
היא,  הסופית  שהמטרה  תוך  וצבאית, 
ופעילות  פיגועים  מימוש  היתר,  בין 

צבאית למול מטרות ישראליות".

כוחות צה"ל פשטו 
הלילה על רחבי יהודה 
ושומרון ועצרו 24 חברי 
תשתית חמאס בקלקיליה 
חלקם היו עצורים בעבר 
בידי כוחות הביטחון 
והשב"כ  המטרה 

הייתה ברורה: "מימוש 
פיגועים ופעילות צבאית 
למול מטרות ישראליות"

לוחם צה"ל ביהודה ושומרון )צילום: דו"צ(

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

כל מוצרי החשמל במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

החל מ-

החל מ-

ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

₪

₪

5

מיקרוגלים

מייבש כביסה

₪ 199
החל מ- החל מ-

החל מ-

ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

₪

₪

21

4721
תנור בילד אין

 מכונת כביסה 7 ק"ג
 בוש / סימונס

קונקרוסטה

החל מ-

החל מ-

ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

₪

₪

12

כיריים בילד אין

מכונת כביסה

₪ 449
החל מ- החל מ-

ל-36 
חודשים ₪12

מגהץ טפאל  מייבשי כביסה
אלקטרולוקס

מזגן
לחדר שינה

מזגן
לסלון

מזגן
3 כ"ס

מבחר מזגני 
תדיראן

מבחר מזגני 
טורנדו

במחיר הזול
ביותר...

₪ 449
החל מ-

₪ 790
החל מ-

₪ 1690
החל מ-

₪ 790
החל מ-

24₪ 890
החל מ- החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

₪₪₪

 תנור משולב
חד תאי

₪ 1090
החל מ-

30

305585

החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

תנור דו תאי

₪ 1890
החל מ-

52

החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקרר
סמסונג

80
החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקרר 
שארפ

152
החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקרר
DF450

47
החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקפיא
6 מגירות

₪ 1090
החל מ-

30
החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקרר
שארפ

₪ 2590
החל מ-

72 ₪ 2890
החל מ-

רק-רק-רק-

ל-36 חודשיםל-36 חודשיםל-36 חודשים

סה"כ: 3090 ₪סה"כ: 1990 ₪סה"כ: 1090 ₪

במחירים
הכי זולים!

 5 שנות
אחריות!

הן
 כ

לי
גי

מיזוג אויר חסכוני
לקראת החורף!

 ניתן לקבל התקנה יהודית
איכותית ואחריות כפולה!

₪ 5490
החל מ-

₪ 1690
החל מ-

+ מגהץ
מקצועי במתנה!

36
שלומים!

ת



שיפודי פרגית ופלפלים
צבעוניים צרובים על הגריל 

חדש!

גורמה
המסעדה היהודית

בני ברק: רח' כינרת 4, מול מגדלי בסר 3, 03-5789999  |  ירושלים: רח' ירמיהו 23, 02-5388888 (מפגש האש)

מנות משובחות עשויות בקפידה, אווירה נעימה ושירות מושלם

חוויה קולינרית בכשרות מהודרת

אוכל יהודי אותנטי

מסעדה  אולם אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת
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החוק הנורווגי: 
מיכאלי יתפטר; גואטה 
ומלכיאלי ימונו לח"כים

ח"כ לשעבר אברהם מיכאלי המדורג במקום השמיני 
ברשימת ש"ס, ימונה ליו"ר ש"ס בהסתדרות ויתפטר 

מהרשימה לכנסת  חיים ביטון צפוי אף הוא להתפטר ובכך 
תיסלל הדרך לכניסתם לכנסת של 2 ח"כים חדשים בש"ס

מאת: יעקב אמסלם ואיתי גדסי

מיכאלי  אברהם  לשעבר  הכנסת  חבר 
וצפוי  בהסתדרות,  ש"ס  ליו"ר  ימונה 
שם  לכנסת  ש"ס  מרשימת  להתפטר 
יסלל  בכך  השמיני.  במקום  מדורג  הוא 
במפלגה.  הנורווגי  החוק  של  יישומו 
ברשימת  התשיעי  המדורג  במקביל,  
רשת  כיו"ר  המכהן  ביטון  חיים  ש"ס, 
החינוך של ש"ס – "בני יוסף", צפוי אף 
הוא להתפטר בכדי להמשיך את פעילותו 

ברשת החינוך.
רקע  על  באה  מיכאלי  של  פרישתו 
בהסתדרות  ש"ס  יו"ר  לתפקיד  מינויו 
בהסתדרות.  הרווחה  תיק  ולמחזיק 
אריה  השר  היו"ר  עם  שקיים  בשיחה 
למינוי.  רצונו  את  מיכאלי  הביע  דרעי 
צורך  שיש  חש  הוא  כי  הסביר  מיכאלי 
בביטוי משמעותי לתנועת ש"ס במסגרת 
הסתדרות העובדים שהם קהל היעד של 
התנועה ובפרט בתיק הרווחה בו נדרשת 
בכנסת  ניסיון  "צברתי  מיוחדת.  רגישות 
ואני חש שיש בכוחי לרתום את הניסיון 
התנועה  של  קרנה  העלאת  לטובת  הזה 

בהסתדרות", אמר מיכאלי.
עיתונות'  ל'קו  אומרים  בש"ס  גורמים 
כי  האישית  עמדתו  את  הביע  "דרעי  כי 
על  לוותר  שלא  היה  עדיף  מלכתחילה 
לשעבר  ח"כ  את  להכניס  האפשרות 
הנורבגי,  החוק  במסגרת  לכנסת  מיכאלי 
מיכאלי  זוכה  לה  ההערכה  לאור  אולם 
שם,  לתרום  רצונו  והבעת  בהסתדרות 
על  לברך  ויש  זאת ממנו  למנוע  ניתן  לא 
עצמם  על  לקחת  ש"ס  נציגי  של  הרצון 

אתגרים חדשים".

 גואטה ומלכיאלי 

ייכנסו

עיתונות'  ל'קו 
מלבד  כי  נודע, 
יישומו של החוק 
הצפוי  הנורווגי 
את  להכניס 

גואטה  יגאל  ברק  בני  העיר  מועצת  חבר 
במסגרתה  האפשרות  נשקלת  לכנסת, 
ובכך  לצמיתות  מהכנסת  יתפטר  דרעי 
מועצת  חבר  של  כניסתו  גם  תתאפשר 
לכנסת,  מלכיאלי  מיכאל  ירושלים  העיר 
השרים  מסגני  אחד  התפטרות  ידי  על 
במסגרת החוק. במידה והמהלך יתממש, 
לאחר  רק  לכנסת  ישוב  שדרעי  הרי 

הבחירות הבאות.
ההתפטרות  כי  היא  הרווחת  ההערכה 
הנוסף,  השר  סגן  של  והן  דרעי  של  הן 
זאת  התקציב,  העברת  לאחר  רק  תהיה 
הקואליציה  הנהלת  בקשת  בעקבות 
חדשים  ח"כים  מכניסת  להימנע  החפצה 
ממניעים  לתקציב  להתנגד  שעלולים 
בת  הקואליציה  של  היותה  בשל  אישיים 
61 ח"כים בלבד. עם זאת, בסביבת דרעי 
מדגישים כי טרם הוחלט אם ההתפטרות 
השנייה תצא אל הפועל, "ההכרעה תהיה 
בש"ס  גורם  אומר  הקרובים",  בימים 

המעורה בפרטים.
שקדמו  הטרופים  בימים  כזכור, 
ב"קו  נחשף  לכנסת,  הרשימה  להכרזת 
עיתונות", כי דרעי יניח על שולחן מועצת 
את  תקדם  ש"ס  לפיה  החלטה,  החכמים 
כניסתם  לאפשר  בכדי  הנורבגי  החוק 
דרעי מצידו מעוניין  של ח"כים חדשים. 
עול  את  מעליו  להוריד  בכדי  להתפטר 
בדיוני  המעיקה  וההשתתפות  ההצבעות 
הכנסת שהפכו למטלה קשה עוד יותר עם 
היותה של הממשלה צרה באופן המחייב 
הח"כים  כלל  של  מלאה  השתתפות 

בהצבעות.
ש"ס,  ברשימת  בתור  הבא  עקא,  דא 
גם  ולפיכך,  מצעיריה  היה  לא 
ייכנס  לא  יתפטר,  דרעי  אם 
בעבר  הצהרותיו  כפי  נציג 
חדש  דם  להכניס  והבטחותיו 
לאפשר  בכדי  כעת,  למערכת. 
גואטה  יגאל  של  כניסתו  את 
צפוי  מלכיאלי,  ומיכאל 
להתפטר  דרעי 
כאשר במקביל 
ר  ו מ א כ
סגן  יתפטר 
שר או שר.

עובר להסתדרות. אברהם מיכאלי                                    )צילום: דוברות הכנסת(

יהפוך לח"כ. 
יגאל גואטה

ח
ל.

ט.

אצלנו השתלים במחיר של גשרים!
בלי לוותר על איכות ומקצועיות
הכנס עוד היום לאבחון וייעוץ חינם

 ע"י מיטב הרופאים

מחיר מיוחד לבני תורה ואברכים

מתלבט 
שתל או גשר?

מרפאת שיניים

כי על איכות לא מוותרים!

חדש!
פריסה של עד 
60 תשלומים 

למתאימים

צילום פנורמי במקום!

מבצע! 
שיננית-50% 

הנחה
ע"י שיננית מוסמכת

 |  
N

G

קורס עיצוב ואדריכלות פנים
הכולל מגוון חללים מסוגים שונים

להפוך כישרון למקצוע

  6 פרויקטים שונים במהלך הקורס: עיצוב דירה, עיצוב מטבחים,  עיצוב בית דו קומתי, עיצוב חלל 
ציבורי, עיצוב משרדים ופרויקט גמר מורכב    סיורי שטח לימודיים והרצאות העשרה     לימוד 
מעמיק של שרטוט, איור ורישום    מערכת השמה מתקדמת בעלת הצלחה מוכחת    מרצים 
מהשורה הראשונה בתעשייה    מערכת פורומים פעילה ומתקדמת להצגת עבודות וקבלת הצעות 

עבודה. מאות תלמידים נעזרו במערכת להשמה!

רק בפרוג!

הסטנדרט המקצועי של פרוג:

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית | עיצוב ובניית אתרים | עימוד מקצועי | עריכה
והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

www.prog-school.co.il | 072-2201433  בית פרוג
מלגות
לזכאים



הכשרה
מקצועית

ynrcollege.org rishum@ynrcollege.org לפרטים והרשמה 02-6321625 |

סגל מקצועי מהמובילים בתחום | מעל 15 שנות הצלחה | 87% השמה
תעסוקתי ייעוץ   | ארגוני  ייעוץ   | חינוכיים  הורים  מנחי   | ומשפחה  נישואין  יועצי   | אישי  אימון  נוספים:  קורסים 

הכשרת מגשרים ומיישבי סכסוכיםהכשרת מגשרים ומיישבי סכסוכים
הכשרה ליישוב סכסוכים, 

קונפליקטים ומחלוקות בכל 
תחומי החיים בתוכנית שאושרה 

ע"י הוועדה המייעצת שע"י 
משרד המשפטים.

התוכנית כוללת הכשרה בסיסית 
והשלמה בדיני משפחה.

הכוונה ליישום והשתלבות בשוק 
העבודה.

בחסות האקדמית של קרית אונו

א‘- ה‘ - 10:00 עד 21:00.  ו‘ - 10:00 עד 13:00.
רבי עקיבא 52 בפסאג‘ מעל ברון כובעים

חיסול עודפים
אלפי פריטים 
עשרה ימים 
מקום אחד

חליפות
עודפים

₪ 249
מעילים

צמר

₪ 399 

צעיפים

₪ 35

חולצות
כותנה

2 ב-100 ₪

חגורות
 

₪ 25

סריגים
כותנה

₪ 39

עניבות

₪ 10

גרביים

5 ב-30 ₪
חפתים

₪ 40
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הדיונים  את  תקדמו  ואל  התקציב  ישיבת  את  "תעצרו 
באקט  נתניהו  ראש-הממשלה  הורה  ייפתר",  שהנושא  עד 
לו,  להדביק  שמנסים  התקשורתי  לדימוי  בניגוד  מנהיגותי. 
הוכיח נתניהו ולא בפעם הראשונה, כי כשהבית בסכנה הוא 
בלי  ועכשיו.  כאן  וביעילות  במהירות  פתרונות  לקדם  נחלץ 
תוך  ולהתמהמה.  למסמס  בלי  מיותרים,  וקרקורים  יללות 
ומצאו  ומנכ"ל המשרד  האוצר  בכירי  התכנסו  שעות אחדות 
פתרון יצירתי. ראש-הממשלה עודכן ואישר את המשך דיוני 

התקציב. 
בגיוס  עוסק  הרגע  שקראתם  שהפתיח  לרגע  חשבתם  אם 
לצרכים  החרדים  בגיוס  או  ביטחוניים,  לצרכים  המילואים 
קואליציוניים, קחו כיסא ושבו לפני שאתם קוראים את שורות 
לפרטי  התרחש  אכן  לעיל  המובא  התיאור  הבאות.  ההסבר 
רצח  בהרבה:  רציני  נתניהו  נזעק  הנושא שלשמו  אך  פרטיו, 
אפרוחים  מיליון  והריגת שבעה  לאפנו  עם שמתרחש מתחת 
בשנה על-ידי משרד החקלאות. שבעה מיליון זה כבר לא סתם 
ג'נוסייד אלא שואה של ממש, וכאשר כל זה קורה ואיש לא 

פוצה פה ומקרקר, טוב שאשת ראש הממשלה בסביבה.
המעשה,  סיפור  את  השבוע  תיארו  החקלאות  במשרד 
כשנשאלו מה עלה במוחם כשהגו את מיזם גירוש החתולים 
למדינה שלישית. מסתבר שכמו בכל הסיפורים הגרוטסקיים 
שנשמעו כאן בשש השנים האחרונות, גם בעניין הזה טופלים 
הגברת  הממשלה.  ראש  אשת  נתניהו,  שרה  על  האשמה  את 
נתניהו, צמחונית אסרטיבית וחובבת בעלי חיים, נפגשה עם 
נציגי ארגון 'אנונימוס' ושמעה כיצד מדי שנה מומתים שבעה 
ראש  אצל  החקלאות.  משרד  על-ידי  זכרים  אפרוחים  מיליון 
ממשלתנו החרדה מאובדן ה'בייס' מתחילה בבית וכשהגברת 
הראשונה ברחוב בלפור ביקשה ממנו לטפל אישית בנושא, 
הוא לא היסס ומסמס כדרכו אלא העביר הנחיה מיידית לעצור 

את דיוני התקציב עד לשינוי מדיניות המתת האפרוחים.
הדיון נעצר ובאסיפת חירום הועלו מספר פתרונות יצירתיים, 
כולל התבססות על מיזם מדעי אירופי שמאפשר לזהות כבר 
בשלב הביצה האם זה הקטן יהיה תרנגול או תרנגולת. אלא 
עתידי  בפתרון  הסתפקו  לא  הממשלה  ראש  של  שבסביבתו 
העלו  הזה  בשלב  מיידי.  מענה  שייתן  פתרון  למצוא  ודרשו 
במסגרתו  למכרז  לצאת  הרעיון  את  החקלאות  משרד  בכירי 
למחרת  חקלאיות.  למדינות  אפרוחים  ייצוא  המדינה  תציע 
היום כשהועלתה לסדר היום פרשת החתולים, שלף מי ששלף 
בצמרת המשרד את מיזם האפרוחים: "למה לא נציע לייצא 
גם חתולים ולא רק אפרוחים?", הוא שאל. ההצעה התגלגלה 
הכל  מצחוק.  ליילל  שלמה  למדינה  שגרמה  לכותרת  והפכה 
כאמור, בזכותה של הגברת הראשונה, הפסיכולוגית המסורה 

ואוהבת בעלי החיים מרחוב בלפור.

תקצוב מחתול
אלא  מהחתול,  ללמוד  אפשר  צניעות  אורחות  רק  לא  אז 
לעיל  שהובא  לגמרי  האמיתי  הסיפור  תקצוב.  דרכי  גם 
איך  אחר,  תיאור  מכל  יותר  ממחיש  ראשון,  ממקור  כעדות 
בינתיים,  הממשלה.  ראש  בלשכת  העדיפויות  סדרי  נקבעים 
בשבועות האחרונים מי שייללו בשקט אלו הנציגים החרדים. 
יצחק שמיר שהציע לחרדים לתלות את  נאמן למורשתו של 
לזרות  נתניהו  ראש-הממשלה  המשיך  הקיר,  על  ההסכמים 
חול בעיני השותפים הטבעיים. כבר לא מדובר בזרזיף סתווי 
להתחמק:  נתניהו  ניסה  שמקיומן  הבטחות  של  במבול  אלא 
יסוד  מוצרי  על  אפס  למע"מ  עבור  חו"ל,  תלמידי  מתקצוב 

וכלה בחוק הגיוס. 
מציאות מהסוג הזה, שמתרחשת משום מה רק בממשלות 
ימין, מחייבת את הנציגים החרדים לסוג של יצירתיות גלותית. 
מרעיש  בולט,  זה  באופנה.  אינה  כבר  לרקה  אקדח  הצמדת 
ומייצר הדף תקשורתי מיותר. הטקטיקה החדשה היא הבלטת 

הסכין מתחת למעיל. מי שנמצא בטווח מגע, מבין ונזהר, אבל 
לתעד תקשורתית את האירוע, אי אפשר עד לרגע בו הסכין 

נשלפת ומונפת. ראה ערך סרטוני האבטחה בביתר עילית.
ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  השבוע  שעשה  מה  בערך  זה 
הוא  והבליסטראות,  הבריקדות  הגבוהות,  המילים  את  גפני. 
כמובן,  ובמרכזם  ישראל'  ל'עמך  שנוגעים  לנושאים  השאיר 
מפת אזורי העדיפות הלאומית. ההתייצבות ראש-בראש מול 
אותו  זיכו  הפריפריה  יישובי  למען  והלחימה  הסמוטריצ'ים 
בנקודות תקשורתיות. תוצאת המאבק לא הייתה חשובה כמו 
וזאת  כדי לדאוג לשכבות החלשות,  אני כאן  עצם האמירה: 
נויבך  קרן  ההטבות.  מסל  ייהנה  לא  החרדי  שהמגזר  למרות 
בוועדת  האופוזיציונרים  אפילו  התמסר.  מרקר  דה  פרגנה. 

הכספים השמיעו מילים טובות.
לסבור  היה  יכול  האחרונים  בשבועות  לגפני  שהאזין  מי 
מפת  היא  שולחנו  על  שמונחת  היחידה  המפה  כי  בטעות 
המאכלים  אלו  יותר  מה שמעניין  תמיד,  כמו  אבל  ההטבות. 
תכף  נדבר  )עליו  הגיוס  חוק  לא  למפה.  מתחת  שמוגשים 
בהסכמים  שהובטח  התקציביות  ההטבות  סל  אלא  ומיד(, 
הקואליציוניים, סל נצרים שאותו ניסו נתניהו וכחלון לחורר 

בלי בושה. 
הדוגמה החיה מהשבוע האחרון היא תקצוב תלמידי חו"ל 
שהחזרתו לסל התקצוב – הובטחה ולא מומשה. עבור ישיבה 
או לחדול, אבל למרות  להיות  מיר מדובר בתקציב של  כמו 
ההבטחות הברורות, ההתחמקויות החתוליות נמשכו, כאשר 

בכל יום נמצא תירוץ חדש. 
שבמרבית  בנט,  נפתלי  הממונה,  השר  של  לזכותו  ייאמר 
הקמת  מאז  רע  לא  בכלל  פעולה  משתף  הוא  הסוגיות 
גפני  לדרעי,  ישירה.  גישה  יש  פרוש  השר  לסגן  הממשלה. 
וליצמן, יש דלת פתוחה, אבל בנושא הזה של תלמידי חו"ל, 

הם לא הצליחו להשתחל גם דרך החלון. 
לו  אין  הזה  בנושא  כי  הסביר  הוא  לפינה,  נדחק  כשבנט 
ברירה. בקדנציה הקודמת הותנה תקצוב תלמידי חו"ל בקיום 
הסביר  בנט  ציוניים.  ובאתרים  צה"ל  בבסיסי  מורשת  סיורי 
מתקפה  נגדו  יגרור  הזה,  הסעיף  על  שלו  הצהרתי  שוויתור 
והותר  די  לו  יש  כך  גם  מבחינתו.  ביותר  הרגיש  במקום 
האגף  אריאל.  אורי  בראשות  מתקומה  החברים  עם  מאבקים 
הימני בבית היהודי מזהה כי בנט חותר להתנתקות בקדנציה 
רק  מתון.  כשמאלן  האחרונה  בתקופה  אותו  ומסמן  הבאה, 

חסר לו שידביקו לו בנוסף לכל, גם אנטי-ציוניות. 
בנט הסביר שהוא לא יכול מוסרית, כחלון מרח עם סיבה 
להשתמט.  נוהג  שתמיד  כבעל-חוב  התחמק  ביבי  סתמית, 
במידת  נבחנים  החרדים  הכנסת  חברי  כאלו,  ברגעים 
לצאת  בלי  התקציב  את  לאשרר  מצליחים  איך  היצירתיות. 
שר  ללשכת  כשהעביר  גפני  שעשה  מה  בדיוק  וזה  סחטנים, 

האוצר הצעת מחליטים, במעין 'כזה ראה וקדש'. 
האוצר  אלא שר  בנט,  לא  יום  של  ובסופו  הוגשה  ההצעה 
מילה  לומר  בלי  ההצעה.  על  חתומים  היו  וראש-הממשלה 
היה ברור לכולם כי אם ההצעה לא תעבור, התגובה בוועדת 
המסר  לגמרי.  אחרים  בנושאים  חמה  כשהיא  תוגש  הכספים 
לבני  התקציב  אושר  לחו"ל,  ביבי  של  ההמראה  וערב  עבר 
הישיבות שעושים את הדרך ההפוכה – מארצות נכר לאדמת 

הקודש.

הלו"ז והלוזר
ועוד  האחרונות,  השנים  שש   - נתניהו  שלטון  שנות  תשע 
את  היטב  מסכמות   - התשעים  שנות  בשלהי  שנים  שלוש 
מיידית  מאושרות  שלא  החלטות  על  הסחבת.  ותחלואי  נזקי 
ובנוצות,  בזפת  להימרח  נגזר  אותן,  המקדמים  האישים  ועל 
בחוק  היה  כך  משפילות.  כותרות  ולחטוף  בביזיון  להתגולל 
בפרשת  לאחרונה  רק  כך  קודמת.  שלפני  בקדנציה  הגיוס, 

מתווה הגז. בדרך כלל, מי שיוצאים ביחד עם ביבי לתהליכים 
ארוכי טווח, מוצאים עצמם בסופם בלויי סחבות וסחבת. 

צחי הנגבי שלקח אחריות על תיקון חוק הגיוס נחשב לשם 
להעביר  אפשר  אי  "תחוקתית  מילה.  שמילתו  לאיש  שינוי, 
את שינוי חוק הגיוס תוך שלושה ימים", הוא מסביר לחברים 
שבוע  שתוך  שלי  המילה  את  לכם  נותן  אני  "אבל  החרדים, 
זה יעבור". את השאלות במקרה הזה, לא צריך להפנות לצחי 
כשלג הנגבי, וגם לא למר סחבת בנימין נתניהו, אלא לחברים 
לא  הישגים  רושמים  הם  הזאת  הקדנציה  מתחילת  החרדים. 
רעים, אבל בתחום הזה, הלקח לא נלמד. את התניית העברת 
חוק הגיוס במקביל להעברת התקציב, הם היו צריכים לשים 

על השולחן לפני חודש ימים, ולא רק בימים האחרונים.
ומחייה  לפיד,  יאיר  של  לידיו  משחקת  הזאת  הסחבת 
בבחירות  הכישלון  מאז  חיים.  ששבק  בנטל  השוויון  את 
האחרונות הפך לפיד לפרזנטור הגדול של החרדים. הוא חבש 
איך  והסביר  חלה  להפריש  רעייתו  את  שלח  שחורה,  כיפה 
בעקבות החוק שהעביר, החרדים כבר מתגייסים ומשתלבים 
בשוק העבודה. אם החוק היה נותר על כנו, ללפיד לא היתה 
ניתן  כי  יש מי שהסביר השבוע,  לגיטימציה להשמיע מילה. 
הפליליות  הסנקציות  את  לבטל  לייט:  בשינוי  להסתפק  היה 

לבדן בלי לעקר מתוכן את שאר סעיפי החוק.
רק שבעניין העקרוני הזה, אי אפשר לבוא בטענות לחברים 
ביטול  רק  לא  הוא  במיעוטו  הרע  כי  שמסבירים  החרדים 
הסנקציות הפליליות אלא גם דחיית פקיעת תקופת ההסתגלות 
אי  אבל  הותאמו,  שהיעדים  "נכון   .2023 לשנת  עד  בפועל 
החוק  של  אוטומטי  לביטול  ולהיגרר  סיכון  לקחת  אפשר 
במידה שלא תהיה עמידה מדויקת ביעדים", אומרים הח"כים 
החוק  של  אוטומטית  פקיעה  בלי  שגם  נכון  אז  המעורבים. 
במבחן  תעמוד  לא  ביעדים  עמידה  שאי  הם  הסיכויים  מירב 
בג"ץ, אבל תהליך של עתירה, דיון ופסיקה ייקח כמה שנים 
נגד חוק טל. במדינת ראשית  טובות – בדיוק כמו בעתירות 
צמיחת גאולתנו, הציבור החרדי חי מדחייה לדחייה, מהפוגה 

להפוגה. 
עומדים במבחן הסבירות, אך  הטיעונים של חברי הכנסת 
השאלה  שיפור.  טעון  הוא  הציון  הפוליטי  השיהוי  במבחן 
לשינוי  הח"כים  נתנו  מדוע  היא  תשובה  אין  עליה  היחידה 
ולא דרשו כבר לפני חודש להכפיף  החוק להיסחב עד עתה 
את לו"ז הגיוס ללו"ז התקציב. במשחק הפוליטי, מי שמאבד 

קשר עין עם הלו"ז, עלול להפוך ללו"זר.

ארבעה נכנסו לפרדס
מחלת הסחבת - מדבקת. מה שנכון לחוק הגיוס, רלוונטי 
יעקב  לטובת  פרוש  מאיר  של  ההתפטרות  הנורווגי.  לחוק 
אשר הייתה אמורה לקרות בשבוע האחרון של מושב הקיץ, 
רק שאז הוגשה המועמדות הכפולה של גפני לוועדה למינוי 
וכפי  החגים.  שאחרי  לתקופה  נדחתה  וההתפטרות  דיינים 
שנאמר בחז"ל, כיוון דאידחי, אידחי. מה שנדחה פעם אחת, 

ייסחב עד אין קץ הימים.
שיצאה  רשמית  בהודעה  השבוע  הבהירו  התורה  בדגל 
מלשכת המזכ"ל והחכ"ל )הפענוח הרלוונטי לשבוע זה, ח"כ 
לקפל  שלא  עמם  וגמור  מנוי  כי  לעתיד(,  ח"כ  ולא  לשעבר 
את הדגל בחינוך העצמאי גם במחיר טרפוד החוק הנורווגי. 
לניהול משותף של מנכ"ל לדגל  כן  הנוסחה הדגלאית היא: 
ומשנה לשלומי אמונים, לא לניהול דו-ראשי סטייל המחנה 
הציוני. הדוגמה שהם מביאים היא מהעיר אלעד תובב"א, שם 
"הלכנו  העיר:  לראשות  אמונים  שלומי  במועמד  דגל  תמכה 
יחד בשותפות, אבל היה ברור שייבחר ראש עיר אחד ויחיד. 
גם בחינוך העצמאי יהיה מנכ"ל אחד, כי הרי ניהול משותף 
היינו יכולים לקבל גם מהסיעה המרכזית. בשביל זה לא היינו 

צריכים לחולל את המהפך בשנת תשס"ט".

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

בלויי סחבת
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מנגד, בשלומי אמונים לא מוכנים להסתגל 
למציאות הנחזית במסדרונות החינוך העצמאי 
בימים האחרונים, כאשר החותמים בפועל על 
סורוצקין  המנכ"ל  הם  התקציביות  ההזמנות 
בעניין  גם  לייזרזון.  יוסף  אברהם  והיו"ר 
המקסימום  כי  בדגל  הבהירו  התקנים  חלוקת 
משותפת  ועדה  זו  לאפשר,  מסוגלים  שהם 
שבה יהיה רוב לדגל התורה. מבחינת שלומי 
אמונים, מדובר בהצעה מבזה ובהפרת הסכם 
'חוק  את  ביצועו  על  מחילה  שדגל  ברור 

ההתיישנות'.
התורה  דגל  באו  תשס"ט  תמוז  בחודש 
החתונה  הנישואין.  בברית  אמונים  ושלומי 
התקיימה במלון נובוטל, שם הוקמה העמותה 
כשמסדרי  העצמאי  החינוך  של  החדשה 
הקידושין היו גדולי ישראל משני החוגים. כמו 
וגם מורדות, אך  זוגיות, היו מאז עליות  בכל 
בשנה האחרונה דומה שהמריבות לא פוסקות. 
למדרגות  להגיע  רצון  אין  הצדדים  לשני 
הרבנות, אבל המאבקים על הרכוש המשותף 
הלא  הממון  להסכם  בנוגע  הדעות  וחילוקי 
אחרי  לשם.  בדיוק  מובילים   – שנחתם  ברור 
הרכבים  הדיינים,  מינוי  של  האחרון  הסבב 
הוויכוח  עיקר  חסרים.  לא  הגט  מתן  לזירוז 
מתמקד בשאלה, האם ההבנות הבלתי כתובות 
ניהול  על  דיברו  בנובוטל,  בשעתו  שהושגו 
משותף או על שותפות גרידא. כדי לחדד את 
'עיקרי  לכם  הרי  העמוקים,  הדעות  חילוקי 
טיעון' של שני הצדדים – קחו נשימה עמוקה:
מבהירים  נוסף",  מנדט  בדין  לנו  "מגיע 
בדגל, "אבל הכעס שלנו הוא גם על הדרך ולא 
רק על המהות. ליצמן קם ואמר מראש שהוא 
את הכיסא שלו בכנסת לא יפנה. חלקנו עליו 
אבל הערכנו את הבעת העמדה בצורה ברורה. 
שמבחינתו  מראש  הבהיר  זאת  לעומת  פרוש 
מדובר בצעד מתבקש שהוא הגדיר כ'זה נהנה 
וזה לא חסר'. לדעתנו הוא היה נהנה לא פחות 
מאיתנו מהמהלך ולטווח ארוך זה יכול לפתור 
לאגודה  דגל  בין  העתידיות  המחלוקות  את 
בהחלט  זאת,  עם  יחד  המקומות.  חלוקת  על 
בחשבון  ולקחנו  להתמהמהות  הבנה  גילינו 
חייבים  טבעי  שבאופן  דברים  כמה  שיש 
הזכויות  הסדרת  ההתפטרות:  לפני  להיסגר 
חידוש  בסיעה,  המעמד  הסדרת  הפנסיוניות, 

ישיבות הסיעה המשותפות. 
סוכמו  הללו  הנושאים  שכל  היא  "הבעיה 
באוקטובר  ב-11  כבר  מפורשות.  והוסדרו 
מפורש  מסמך  על  ואשר  מקלב  גפני,  חתמו 
מן  חבר  יהיה  פרוש  כי  מבהירים  הם  שבו 
לחדש  מתחייבים  הם  וכי  בסיעה  המניין 
כבעבר.  המשותפות  הסיעה  ישיבות  את 
כשהוסדרו  התשבץ  הושלם  שחלף  בחודש 
ולדרוש  לבוא  העצמאי.  בחינוך  המינויים  גם 
יותר  אחד  צעד  זהו  דו-ראשי,  ניהול  עכשיו 
מפרשת  החיתי  עפרון  את  קצת  שמזכיר  מדי 
מערת  נתינת  על  בתחילה  שדיבר  השבוע, 
מאות  ארבע  דרש  ולבסוף  בחינם  המכפלה 
על  אצילי  מוויתור  שהתחיל  מה  כסף.  שקל 
המקום בכנסת והבנה שחלוקה של 4-2 אינה 
בסחר-מכר  מסתיים  תיקון,  ומחייבת  הגיונית 
מבחינתנו,  ותקנים.  חתימה  זכות  על  מכוער 
החוק  טרפוד  במחיר  גם  ייעצר,  זה  כאן 

הנורווגי". 
הטיעונים  את  שומעים  אמונים  בשלומי 
דו-ראשי,  ניהול  ביקשנו  "לא  ומתפוצצים: 
אבל שותפות אמיתית חייבת להיות. כך סוכם 
בבירור בשנת תשס"ט במלון נובוטל והסיבה 
היא  הכתב  על  הועלו  לא  שהדברים  היחידה 
קרליץ  מוטל'ה  לבין  בינינו  ששרר  האימון 
הרב  הזמן  דגל.  מטעם  המהלך  את  שניהל 
שחלף מאז אך ורק בגלל שדגל התורה מסמסה 
ההבנות  את  שינה  לא  ההסכם,  קיום  את 
הברורות. הרי כבר לפני חצי שנה הגיע שליח 
למאיר פרוש בשם מרן ראש הישיבה והסביר 
סוף  לעשות  צריך  שנים  וחצי  שבע  שאחרי 
לביזיון. האמירה הזו עמדה בבסיס ההסכמה 
החוק  לקיום  אמונים  שלומי  של  הראשונית 

הנורווגי. 
לקיחת  זו  לשותפות,  שהבסיס  ברור  "היה 
אחריות וקבלת סמכות משותפת. הרי גם דגל 
בחירות,  מערכת  בכל  חתימה  זכות  מקבלת 
כאשר כל שקל שיוצא מקופת המפלגה חייב 
לקבל את אישורה. בלי זכות חתימה לאברהם 
אין  התקנים  בחלוקת  שווה  ושותפות  שוורץ 
להתפטרות  טעם  ואין  לשותפות-דמה  ערך 
בהתנדבות של נציג שלומי אמונים מהכנסת. 
גם ההשוואה לבחירות באלעד אינה במקום. 
לשלומי  קדנציה  רוטציה:  על  סוכם  באלעד 

התורה.  לדגל  קדנציה  שלאחריה  אמונים 
לדגל  מנכ"ל  על  מדובר  העצמאי  בחינוך 
ומשנה לשלומי אמונים שיכהנו באופן קבוע. 
אבל  המנכ"ל  סמכות  על  מערער  לא  איש 
חייבת  ביניהם  והשותפות  הסמכויות  חלוקת 
הסכם  שמקיימים  ייתכן  לא  ברורה.  להיות 
באיחור לא הגיוני ולא סביר של שבע שנים, 
וברגע הקיום מנסים לשנות רטרואקטיבית את 

הסיכומים". 
האבסורדית  המציאות  את  שסיכמה  מי 
באוצר.  הכללית  החשבת  היא  אחת  במשפט 
בין  שעבר  בשבוע  שהתקיימה  בפגישה 
והרב  קרליץ  מוטל'ה  וגפני,  פרוש  הח"כים 
מיכל  הכללית  החשבת  לבין  דביר  אריה 
עבאדי-בויאנג'ו, אושר רק מינויו של המנכ"ל, 
הכללית  החשבת  שלצידו.  העוזר  לא  ואפילו 
הארבע-ראשי  שריר  את  לשחרר  התקשתה 
שנתפס: משנה אחד )הרב בוימל( מקבל שכר 
כמשנה אך לא מתפקד בפועל, המשנה השני 
אושר  טרם  אך  כמשנה  מונה  שוורץ(  )הרב 
על-ידי האוצר, השלישי )הרב לייזרזון( מקבל 
בתפקיד  מכהן  לא  בכלל  אך  כיו"ר  משכורת 
)הרב  והרביעי  החדשה  בעמותה  רשמי 
סורוצקין( מושך משכורת של מנכ"ל. ארבעה 
העצמאי,  החינוך  הנהלת  של  לפרדס  נכנסו 

ולוואי ואחד ייצא בשלום.
מקראי  מקור  שולפים  התורה  בדגל  אם 
שבשלומי  הרי  שחלפה,  שרה  חיי  מפרשת 
תולדות  פרשת  על  להסתמך  יכולים  אמונים 
"גניבת"  לתפיסתם,  לטובה.  עלינו  הבאה 
בעצה  נעשתה  המרכזית  מהסיעה  הבכורה 
תיטול  התורה  ייתכן שדגל  לא  ולפיכך  אחת, 

לבדה את הברכות. 
תדמית  עם  אופוזיציונית  קדנציה  אחרי 
יהדות  סיעת  נראית  שלווה,  משפחתית 
מיוסרת  כאם  הנוכחית,  בקדנציה  התורה 
ששני לאומים מתרוצצים בקרבה. אחד בועט 
למשכן  בסמוך  קפלן,  ברחוב  עוברת  כשהיא 
חולפת  כשהיא  משתולל  האחר  הכנסת, 
ברחוב אדוניהו הכהן, מרחק נגיעה מהחינוך 
העצמאי. הרופאים המליצו על אכילת סלמון 
נאכל,  שהכריך  מאז  אך  במזנון,  נורווגי 

הבחילה לא פסקה אלא רק התגברה.
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הנושא שלשמו נזעק 
נתניהו הוא רצח עם 

שמתרחש מתחת 
לאפנו: הריגת 7 מיליון 

אפרוחים בשנה על-
ידי משרד החקלאות. 
שבעה מיליון זה כבר 

לא סתם ג'נוסייד 
אלא שואה של ממש, 
וכאשר כל זה קורה 
ואיש לא פוצה פה 

ומקרקר, טוב שאשת 
ראש הממשלה 

בסביבה. כשהבית 
בסכנה ביבי נחלץ 

לקדם פתרונות בלי 
יללות מיותרות

החשבת הכללית 
התקשתה לשחרר 
את שריר הארבע-

ראשי שנתפס: משנה 
אחד )בוימל( מקבל 

שכר כמשנה אך 
לא מתפקד בפועל, 

המשנה השני )שוורץ( 
מונה כמשנה אך טרם 
אושר על-ידי האוצר, 

השלישי )לייזרזון( 
מקבל משכורת 

כיו"ר אך בכלל לא 
מכהן בתפקיד רשמי 

בעמותה החדשה 
והרביעי )סורוצקין( 
מושך משכורת של 

מנכ"ל

משלושה ייצא אחד? שוורץ, בוימל וסורוצקין בפתח החינוך העצמאי                                                                  )צילום: כיכר השבת(
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מאת: מנדי כץ

בכניסה  מאבטח  עילית.  לביתר  בכניסה  שמים  חסדי 
לאחר שמנע  בעיר  דקירה  פיגוע  למנוע  בס"ד  הצליח  לעיר 
ממחבלת לבצע את זממה באמצעות סכין גדולה שהטמינה 

בתיק יד. 
מתחקור ראשוני התברר כי המאבטח קיבל ברשת הקשר 
העירונית, התרעה ממוקדן במוקד החירום של העירייה על 
יוצאת  כשהיא  האבטחה  במצלמות  שזוהתה  חשודה  דמות 
המאבטח  העיר.  לשערי  ומתקרבת  חוסאן  הכפר  מכיוון 
בדיקה  לבצע  מנת  על  השמירה,  מעמדת  מיד  יצא  המסור 

ולוודא שאין סיכון בטחוני.
בעוד המאבטח מונע את כניסת המחבלת ומבצע בדיקה 
ביטחונית שלפה המחבלת את הסכין המוטמנת ודקרה את 
המאבטח  הזהות.  תעודת  של  בדיקה  כדי  תוך  המאבטח 
שנפצע באורח קל, פעל בזריזות ראויה לשבח ומיהר לירות 
במחבלת ולנטרל אותה. על פי החשד המחבלת הגיעה מכיוון 
הכפר חוסאן במטרה לבצע פיגוע בתחנת האוטובוס ביציאה 

מהעיר העמוסה בנוסעים רבים הממתינים לאוטובוסים.
ופונה  בלבד  קל  באורח  כאמור  נפצע  המסור,  המאבטח 
לטיפול רפואי במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. המחבלת 
שנוטרלה מיד לאחר הדקירה ולא הספיקה לבצע את זממה 

בבית  לטיפול  ופונתה  בינוני  באורח  נפצעה  העיר,  בתושבי 
החולים הדסה עין כרם.

מיד עם קבלת הדיווחים הראשוניים, ראש העיר הרב מאיר 
על  הדיווחים  את  וקיבל  האירוע  לזירת  יצא  רובינשטיין, 
הפעילות הנמרצת של המחלקת הביטחון העירונית בניהולו 
מוקד  לעבר  פנה  העיר  ראש  בהמשך  קורן.  דרור  מר  של 
החירום העירוני יחד עם סגני ראש העיר לסקירה ביטחונית 

יחד עם קצין הגמ"ר מר צבי אמיר.
ראש העיר ופמלייתו הודו למנהל מוקד החירום העירוני 
את  שזיהה  אייזנבך  מרדכי  ר'  ולמוקדן  עקריב  גיא  מר 
העירונית.  הקשר  ברשת  והתריע  מועד  מבעוד  החשודה 
רובינשטיין  מאיר  הרב  העיר  ראש  קיים  הסקירה  במהלך 
הוחלט  במהלכה  עציון  מח"ט  עם  ביטחונית  התייעצות 
מהעיר,  הפלסטיניים  הפועלים  כל  את  מידי  באופן  להוציא 

ולהפסיק את עבודתם בתחומי העיר, עד להודעה חדשה.
מודים  "אנחנו  כי  הביטחונית  בסקירה  אמר  העיר  ראש 
למנהל  ובמיוחד  העירוניים  הביטחון  לסיירי  לב  מקרב 
המחלקה מר דרור קורן. אין ספק שההשתדלות של מחלקת 
חרום וביטחון הייתה השתדלות טובה שמנעה בחסדי שמים 
מוקירים  עילית  ביתר  תושבי  עילית.  בביתר  קשה  פיגוע 
בעבודה  כימים,  לילות  שעושים  הסיירים  את  ומעריכים 
מסורה ושמרים בגופם על העיר ביתר עילית במסירות ראויה 

להערכה".
"בסייעתא  כי  מסר  נקי  מיכאל  הרב  ביטחון  תיק  מחזיק 
הינם  העירייה  של  שהמאבטחים  רואים  אנחנו  דשמיא 
כולנו  ובנאמנות.  במסירות  מלאכתם  את  ועושים  מיומנים 
מודים ומעריכים לסיירים שהם חומת המגן שלנו מול שכנינו 

הקמים עלינו".
"כחלק  מסר  קורן  דרור  מר  ביטחון  מחלקת  מנהל 
מהשינויים במחלקת ביטחון שמנו דגש מיוחד על התפקוד 
לראות  שמח  אני  לעיר.  הכניסה  בשערי  הסיירים  של 
של  והסייר  פעולתם  את  פעלו  והתדרוכים  שהאימונים 
המחלקה, נתן מענה מבצעי ברמה גבוהה והצליח לנטרל את 

המחבלת לאחר שהיא תקפה אותו בסכין".
לעבר  יצא  העיר  ראש  בשטח,  הרוחות  הרגעת  לאחר 
ישי  ר'  החרוץ  הסייר  את  וביקר  צדק  שערי  הרפואי  המרכז 
מהירה  החלמה  לו  ואיחל  קל  באורח  שנפצע  קרייטנברגר 

והודה לו על פעילותו המסורה.
בשעות  הגיע  כוללת  להסלמה  ומחשש  האירועים  לאור 
העיר  ראש  ללשכת  גופמן  רומן  אל"מ  עציון  מח"ט  הערב 
וקיים הערכת מצב מיוחדת עם ראש העיר הרב רובינשטיין 

כדי לשקול את המשך הצעדים בימים הקרובים.

בחסדי שמים נמנע פיגוע 
בשערי העיר ביתר עילית

ביתר עילית: סייר הביטחון העירוני מנע בגופו פיגוע דקירה בשער הכניסה ונפצע קל המאבטח קיבל התרעה ממוקד 
החירום העירוני על דמות חשודה שמתקרבת לעיר מכיוון הכפר חוסאן  המאבטח נפצע באורח קל אולם הוא הצליח 
בס"ד לירות ולנטרל את המחבלת  בצעד ראשון ולאחר התייעצות עם מח"ט עציון ראש העיר הורה לפנות את כל 

הפועלים הפלסטינים מתחומי העיר

במוקד החירום העירוני עם הסגנים ומנהל המוקד

דקות לאחר הפיגוע

עם המאבטח בבית החולים

איזור הפיגועעם המוקדן שזיהה במצלמות
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בישיבה המיוחדת שנערכה בחדר הישיבות בכנסת                  )צילום: עובדיה כלימי(

סגן השר נהרי הציג:

תקציבים קבועים 
משמעותיים לטיפול 

בנוער הנושר
בישיבה מיוחדת שהתקיימה בכנסת בהשתתפות יו"ר 

ש"ס השר אריה דרעי, ראשי ערים, סגנים וחברי 
מועצות מטעם ש"ס מכל רחבי הארץ הציג סגן שר 

הרווחה משולם נהרי את התקציבים הקבועים שהשיג 
עבור תכניות לטיפול בנוער הנושר  השר דרעי: 

"מדובר בדיני נפשות וזו האחריות שלנו"  סגן השר 
נהרי: "המשאבים החדשים שהושגו יעניקו פתרון הולם 
ומקצועי לאלפי נערים ונערות הנמצאים ברחוב לצערנו"

מאת: יאיר פלד

הרווחה  שר  סגן  הנוער:  אל  הפנים  עם 
בתחום  תכניתו  את  הציג  נהרי  משולם 
מיוחדת  בישיבה  הנושר.  בנוער  הטיפול 
שנערכה בחדר הישיבות בכנסת בהשתתפות 
ערים,  ראשי  דרעי,  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 
סגנים וחברי מועצות מטעם ש"ס מכל רחבי 
התקציבים  את  נהרי  השר  סגן  הציג  הארץ 
הרווחה  ממשרד  שהשיג  המשמעותיים 
לטיפול בנוער המנותק – תקציבים המובנים 
שנה  מידי  שיוקצו  התקציב,  ספר  בתוך 
ויתנו מענה למצוקות  זה,  נושא כאוב  עבור 

הקיימות.  
במשרד  המקצועי  והצוות  נהרי  השר  סגן 
בחצי  אינטנסיבית  בצורה  שקדו  הרווחה 
מודלים  והתאמת  בנייה  על  האחרונה,  שנה 
ונוער  בסיכון  לנוער  חינוכיים  טיפוליים 
לאלפי  יאפשרו  המודלים המתוכננים  נושר, 
טיפול  רגשית,  תמיכה  לקבל  ונערות  נערים 
מקצועי ומסגרת לימודית שתתאים לאופיים 
ולכישורם. בין המודלים המתוכננים להקמה: 
בית חם, הוסטלים לנערות במצוקה, מית"ר 
נוער,  מועדון  תחומי,  רב  תומך  יום  מרכז   -
ניידת כתובת רחוב, מרכז  מועדון תעסוקה, 
לסיוע  ועזרים  כלים  ושלל  מתבגרים  הורים 

ומענה לכל קבוצות הסיכון.
ברך  דרעי  אריה  הרב  השר  התנועה  יו"ר 
בנציגים  והאיץ  הנכבדים  ההישגים  על 
הנוער  נושא  עבור  לאות  ללא  להתמסר 
אמר  ממש"  נפשות  בדיני  "מדובר  הנושר. 
השר דרעי למשתתפים, "אסור לנו להתעלם 
קיימות  רבים.  המקיפה  הזו  מהבעיה 
ואינן  רב  סבל  הסובלות  רבות  משפחות 
הקשה  הבעיה  עם  להתמודד  כיצד  יודעות 
שנפלה לפתחו. הם מצפים לאנשי המקצוע 
ולנציגים שיעזרו להם. כמו כן קיימת בעיה 

הבית  מהמסגרות.  שנפלטו  בבנות  גם  קשה 
ככל  ולעזור  להתגייס  השעה  צו  וזו  בוער 
על  נהרי  השר  סגן  את  מברך  אני  יכולתנו. 
ההישג הגדול בתחום ואני מקווה שהוא ייתן 

פירות בקרוב".
הרשויות  לנציגי  קרא  נהרי  השר  סגן 
במשותף  לפעול  הרווחה,  מחלקות  ומנהלי 
הללו  המודלים  להקמת  מהיר  ובאופן 
לטובת הנערים והנערות ובני משפחותיהם: 
לתופעה  עדים  אנו  האחרונות  "בשנים 
מדאיגה וכואבת הפוקדת בתים רבים במגזר 
החרדי. אלפי נערים ונערות, שלא מצאו את 
ובהעדר  הקיימים  החינוך  במוסדות  מקומם 
ומקום  נותר הרחוב כמוצא אחרון  חלופות, 
מפלטם היחיד למרות כל הסכנות והפיתויים 
את  בראותם  ההורים  דמעות  בו.  המצויים 
בחיפוש  הנערים  ומצוקת  בסבלו  יקירם 
דרכם, הביאו אותי להירתם ולפעול למציאת 

פתרונות הולמים לטיפול בנושא."
המקצועי  הצוות  בסיוע  כך,  "לצורך 
בחודשים  גיבשנו  הרווחה,  במשרד 
הרשויות  לתקצוב  קריטריונים  האחרונים 
טיפוליים  מודלים  הקמת  לצורך  המקומיות 
תחומים  במגוון  יסייעו  אשר  מקצועיים, 
מתמודדים  אתן  שונות  למצוקות  הנוגעים 
ופעילי  הרווחה  בלשכות  המקצוע  אנשי 
השטח שנמצאים בקשר יומיומי עם הנערים. 
שיעניקו  מקצוע  אנשי  בעזרת  יינתן  השרות 
אפשרות  הכולל  מתמשך  מקצועי  ליווי 
לעתיד,  מקצוע  ורכישת  השכלה  להשלמת 
והן  דבר שיסייע הן במישור הרגשי טיפולי 

במישור המקצועי לימודי.
בפני  העלו  והנציגים  הרשויות  ראשי 
המצוקות  את  נהרי  השר  וסגן  דרעי  השר 
היומיומיות שהם מתמודדים בטיפול בנוער 
הנושר, והביעו סיפוק רב מהתכנית החדשה 

שתסייע למשפחות רבות".

למעון אמונה
 בנווה שרת, תל-אביב 

)על גבול בני-ברק( 
דרושות

מיטל 050-8211200
למשרה מלאה/חלקית

תנאים טובים יינתנו למתאימות

מטפלות
מוסמכות, 

מנוסות 
ואוהבות ילדים

 92 כתובתנו החדשה: רבי עקיבא 
(ע"י גן וורשה) טל: 03-5702779
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עברנו...
בהצגת קופון זה 
מטפחת מתנה

דגמים 5106, 5030

*בקניה מעל 100& 
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מאת: אלי שניידר
	

הכנסת	 של	 והטכנולוגיה	 המדע	 ועדת	
לדיון	 התכנסה	 מקלב	 אורי	 ח"כ	 בראשות	
אודות	הטעמת	מערכות	טכנולוגיות	מצילות	
יום	 ציון	 לרגל	 נערך	 הדיון	 ברכבים.	 חיים	

הבטיחות	בדרכים.
הוועדה	 יו"ר	 הדגיש	 הדיון	 בפתח	 כבר	
הטכנולוגיות	 המערכות	 כי	 מקלב	 ח"כ	
מצילי	 הם	 ברכבים	 המשולבות	 השונות	
שתחייב	 חקיקה	 שתסודר	 הראוי	 ומן	 חיים,	
ברכבים	 שונים	 בטיחות	 אמצעי	 התקנת	
פרטים,	כמו	גם	באוטובוסים,	משאיות	ושאר	
של	 "התרומה	 בכבישים.	 הנעים	 הרכב	 כלי	
אותם	אביזרי	בטיחות	אלקטרוניים	למניעת	
והשאלה	 ומוכחת,	 ברורה	 הדרכים	 תאונות	
הראשונית",	 העלות	 סביב	 רק	 היא	 היחידה	
על	 כץ	 ישראל	 התחבורה	 לשר	 והודה	 אמר	
האישור	שהתקבל	השבוע	למימון	ממשלתי	
בהתקנת	אביזרי	בטיחות	אלקטרוניים	בכלי	

הרכב.
רבים	 טכנולוגיים	 יזמים	 השתתפו	 בדיון	
מערכת	 ובראשם	 שונות	 מערכות	 שפיתחו	
בישראל	 שפותחה	 'מוביאלי'	 ההתראה	
ונחשבת	כיום	להתקן	ההתרעה	הנפוץ	בעולם	
ומרבית	 מתקדמת	 דרכים	 תאונות	 למניעת	
כיום	בעולם	 כלי	הרכב	החדשים	המיוצרים	
את	 סורקת	 המערכת	 בטכנולוגיה.	 מצוידים	
הכביש	בכל	עת	ומתריעה	באמצעים	קוליים	
וויזואלים	על	סכנות	אפשריות	בזמן	אמת.

את	 לצמצם	 שנועדו	 פיתוחים	 הוצגו	 כן	
נסיעה,	מערכת	 נייד	בזמן	 השימוש	בטלפון	

למניעת	עומס	יתר	במשאיות	וכדומה.
לרשות	 מדעי	 יועץ	 שנער,	 דוד	 פרופ'	
ישנם	 כי	 ציין	 בדרכים	 לבטיחות	 הלאומית	
התרעה	 מערכות	 	– מערכות	 סוגי	 שני	
בנהיגה	 ומתערבות	 שמאיטיות	 ומערכות	
על	מנת	למנוע	התנגשות.	על	כך	תהה	יו"ר	
הוועדה	ח"כ	מקלב	האם	אין	חשש	שמרוב	
התרעות	יהיו	נהגים	שלא	יתייחסו	להתרעות	
כך	 על	 או	שינתקו	את	המערכות	שהותקנו.	
אמר	שנער	כי	"הפיתוחים	הטכנולוגיים	הם	
מצילי	חיים	ויש	להטמיע	את	השימוש	בהם	

ולהביא	לכך	שנהגים	יאמצו	אותם".
טכנולוגיות	 מנהל	 גרודסקי,	 אילן	 מר	
התחבורה	 משרד	 כי	 ציין	 ירוק',	 ב'אור	
ויבואני	הרכב	גיבשו	סרגל	בטיחות	לרכבים	
הבטיחות	 סרגל	 את	 לאמץ	 יש	 וכי	 חדשים	
תחום	 ראש	 שדמי,	 זאב	 מר	 בפרסומים.	 גם	
מחקר	ופיתוח	טכנולוגיה	במשרד	התחבורה	
במקום	 נמצאת	 ישראל	 "בבטיחות	 כי	 ציין	
טוב	יחסית	מבחינה	עולמית.	כל	כלי	הרכב	

שמגיעים	לישראל	נבדקים	במדד	הבטיחות	
לוודא	 ועלינו	 	,5 ציון	 ומקבלים	 האירופי	

שנשאר	תמיד	ברמת	בטיחות	זו".
מדור	 ראש	 בגיינסקי,	 נועם	 סנ"צ	 מנגד,	
א'3	והממונה	על	מכשור	האכיפה	במשטרת	
כך	 כל	 ליישם	 ניתן	 "לא	 כי	 טען	 התנועה,	
הרבה	טכנולוגיות	שיסיעו	לנהג	משום	שעצם	
העיסוק	בתפעול	הטכנולוגיות	יביא	להסחת	
דעתו	של	הנהג	מהכביש".	לדבריו,	"למרות	
הגורם	 החדשים,	 האלקטרונים	 האמצעים	
בכביש	 הנהגים	 של	 הדעת	 להסחת	 המרכזי	
צריך	 הנהיגה.	 ותרבות	 עצמם	 הנהגים	 הם	
להשקיע	בטכנולוגיות	כי	הן	מסייעות,	אבל	
לפעול	 שיש	 לזכור	 צריך	 ובראשונה	 בראש	
ציין.	 האנושי'",	 'הגורם	 שמוגדר	 מה	 מול	
כי	 מקלב,	 ח"כ	 הוועדה,	 יו"ר	 אמר	 כך	 על	
"לעיתים	נדמה	כי	במקום	להביא	לפתרונות	
ממשים	וקידום	אמצעים	מצילי	חיים,	ישנה	
התעסקות	גדולה	מידי	באכיפה	ובהרתעה".
הרבים,	 הטכנולוגיים	 הפיתוחים	 למרות	
אינן	 בישראל	 הרשויות	 כי	 בדיון	 התברר	
המערכות	 הטמעת	 את	 די	 מעודדות	
האלקטרונית	מצילות	החיים	ברכבים.	לדברי	
הרלוונטיים	 הממשלה	 משרדי	 אם	 היזמים,	
התקנת	 מאמצות	 היו	 הביטוח	 וחברות	
הקלות	 באמצעות	 הן	 טכנולוגיים,	 אביזרים	
במיסוי	והן	על	ידי	הפחתת	עלויות	הביטוח	
–	הרי	שהיה	קל	יותר	להטמיע	את	המערכות	
מפותחות	 ישראליות	 "טכנולוגיות	 הללו.	
עידוד",	 לכך	 אין	 פה	 כי	 בחו"ל	 ומותקנות	

קבלו.
יו"ר	הוועדה	את	הצעת	החוק	 עוד	הזכיר	
התקנה	 חובת	 דרשה	 ואשר	 בעבר	 שהגיש	
של	חיישני	רוורס	בכלי	רכב	חדשים,	משום	
שביכולתם	להציל	חיים.	"15	ילדים	נהרגים	
שנגרמות	 בתאונות	 שנה	 מידי	 בישראל	
חיישני	 התקנת	 וביכולת	 לאחור	 בנסיעה	
ומצלמות	רוורס	לשנות	זאת",	אמר.	על	כך	
למרות	 כי	 התחבורה	 משרד	 נציגי	 השיבו	
נמוך,	 בישראל	 הללו	 התאונות	 שמספר	
התקנת	 חובת	 לאמץ	 החליט	 התחבורה	 שר	
הבטיחות	 תוכנית	 במסגרת	 רוורס	 חיישני	

עליה	הוכרז	השבוע.
הוועדה,	 יו"ר	 הדגיש	 הדיון	 בתום	
בטיחות	 אמצעי	 "התקנת	 כי	 מקלב,	 	 ח"כ	
את	 לשפר	 יכולה	 הרכב	 בכלי	 טכנולוגיים	
בטיחות	הנסיעה	לנוסעים	בכלי	הרכב	עצמו,	
איכות	 ולשיפור	 דרכים	 תאונות	 לצמצום	
הנסיעה	הכללית	בכבישי	ישראל".	כן	הודיע	
על	 הרלוונטיים	 לגורמים	 תפנה	 הוועדה	 כי	
אמצעים	 של	 ופיתוח	 התקנה	 לעודד	 מנת	

טכנולוגיים	מצילי	חיים.

"יש להטמיע מערכות 
אלקטרוניות מצילות 

חיים בכלי רכב"
כך אמר יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת ח"כ 

אורי מקלב במסגרת דיון בוועדה על הטמעת אביזרי 
בטיחות מצילי חיים בכלי רכב • לנוכח טענותיהם של 
היזמים על קשיים בקידום הטכנולוגיות בישראל אמר 
מקלב כי הוועדה תפנה למשרדי הממשלה ולחברות 

הביטוח במטרה להקל על הטמעת המערכות

  .1
      .2

      .3
    .4

!         .5
!          .6

!  

 
  

   |  |   |  

   

 :   050-9755999

 
 
:

 

אהרונוביץ' 19, מול מרכז רימונים, בני-ברק
לגברים: 054-3342002   לנשים: 050-2030007

 

אסתטיק
מגוון טיפולי קוסמטיקה

לגברים ולנשים

סנטר
סובלים מציפורן 

חודרנית?
חידוש עולמי

באחריות מלאה
ללא כאב 

וללא זריקות

הסרת שיער 
מקצועית לנשים
במכשיר חדשני 

ומתקדם
IPL-THR 

שעווה, פדיקור, 
טיפול פנים ועוד...

הסרת שיער 
מקצועית  לגברים
במכשיר חדשני 

ומתקדם
IPL-THR 

ללא כאב
באחריות!

₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 8.90
₪ 5.90
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80

(המחירים ל-100 גר‘)

(המחירים ל-100 גר‘)

(המחירים 
ל-100 גר‘)

₪ 8.90
₪ 7.60
₪ 5.90
₪ 11.90
₪ 7.90
₪ 6.40
₪ 6.40
₪ 6.40

₪ 25.00
₪ 5.30
₪ 5.30
₪ 7.90
₪ 10.00
₪ 10.00

מנות ראשונות 
פילה מושט בעשבי תיבול
דג נסיכה ברוטב מזרחי

דג סול מצופה 
פילה סלמון 

גפילטע פיש 
מפרום ממולא בשר
מוסקה ממולא בשר

פלפל ממולא בשר
מרק בשר תימני (ליטר)

סיגרים/פסטלים
קובה/אגרול

קרעפלאך בשר
קיגל אטריות (תבנית)

קיגל תפו“א (תבנית)

עיקריות 
לשון בקר בפטריות
צלי בקר בפטריות

רולדה הודו
קבבונים ברוטב

גולש בשר
חמין עם בשר

כרעיים עוף בצ‘ילי
כרעיים עוף פיקנטי

מוקפץ עוף עם ירקות
סטייק פרגית במרינדה

סטייק פרגית ממולא בשר
כבד עוף בפטריות ובצל
קציצות בשר פיקנטי
קציצות עוף פיקנטי

שניצלונים
שניצל עוף בשומשום

שניצל עוף מטוגן
חזה עוף על האש

כנפיים בצ‘ילי

₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.90
 ₪ 3.30
 ₪ 3.90
 ₪ 3.30
₪ 4.50
₪ 5.90
₪ 3.30
₪ 3.30
₪ 4.50
₪ 3.30

₪ 11.90
₪ 11.90
₪ 8.90
₪ 8.50
₪ 9.90
₪ 5.90
₪ 6.40
₪ 6.40
₪ 6.90
₪ 10.90
₪ 8.90
₪ 8.90
₪ 6.90
₪ 6.90
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 4.90

סלטים
חציל במיונז 
חציל מטוגן 
סלק אדום 

גזר מרוקאי 
גזר בתחמיץ 
סלט טורקי 

מטבוחה פיקנטי 
מלפפון בתחמיץ 

חילבה 
חומוס

סלט כבד קצוץ
סלט ביצים 

סחוג 
טחינה ירוקה 

כרוב לבן במיונז
תירס במיונז

ארבעס
פלפל חריף מטוגן
כרוב לבן בתחמיץ

בטטה מרוקאית

תוספות
אורז לבן

אורז שמיר
אורז מג‘דרה

אורז אדום
פתיתי אורז

תפו“א ננסי בעשבי תיבול
תפו“א אנה

תפו“א סירות
תפו“א קוביות

אפונה וגזר
בטטה בעשבי תיבול

גזר צימעס גמדי
נודלס מוקפץ עם ירקות
שעועית ירוקה ברוטב

זיתים מרוקאים
טנזיה

קוסקוס
מרק ירקות

אנטי פסטי ירקות
פסטה בולונז

(המחירים ל-100 גר‘)

פתוח מ-8:00 בבוקר עד 14:00 בצהריים

חניה חינם בכניסה למסעדה או מאחורי המסעדה

ז'בוטינסקי 92 ב"ב 
להזמנות: 03-5780459

054-6374469 יעקב

יריד אוכל מוכן
 מבית מסעדת צנענימידי יום שישי וערבי חג

עם כאלה מחירים חבל על הגז והחשמל 
קונים ונהנים ביריד האוכל

מחירי חומרי הגלם ממריאים, 
ובצנעני המחירים קבועים!!!

מבצעי השבוע

בקניה מעל 170 &

תבנית קיגל

3 סוגי סלטים

חלה

שירות 
משלוחים

מבחר מרקים 2 ליטר 25&

בקניה מעל 250 &
אורז

קילו שניצלים 
או שניצלונים

₪ 49
לק“ג

7 ₪ לק“ג

מתקבלות הזמנות לשבת חתן בר מצווה וארועים

*יש כפל מבצעים

*יש כפל מבצעים

₪ 1
₪ 5
₪ 5
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אהל רבי מנחם נחום משטפנשט בעיר יאס ברומניה

תורה מחזרת על אכסניה שלה
לראשונה מזה עשור אופשרה כניסה לבית הכנסת ההיסטורי של הרה"ק מאפטא ביאס  רכבת אווירית תצא למסע 

הילולת שטפנשט ברומניה בעוד שבועיים
מאת: חיים רייך

תורת  רבה שוררת בקרב שוחרי  התרגשות 
הצדיקים  קברי  מסעות  וחובבי  החסידות 
של  השנתי  המסע  לקראת  אירופה  במזרח 
ביאס  הטמון  משטפנשט  הצדיק  הילולת 
עשור  מזה  לראשונה  כאשר  שברומניה, 
ההיסטורי  הכנסת  לבית  כניסה  אופשרה 
הרכבת  לקראת  ביאס  מאפטא  הרה"ק  של 
האווירית של מסע הילולת שטפנשט ברומניה.
מוסדות  ראש  סלמון  יעקב  אברהם  הרב 
את  השביעית  השנה  זו  המארגן  שטפנשט 
משטפנשט  הקדוש  הילולת  לקבר  המסע 
השבוע  חזר  מרוז'ין  הסב"ק  של  הרביעי  בנו 
מרומניה, כאשר גולת הכותרת היא האפשרות 
הכנסת  בית  בתוככי  לסייר  לו  שניתנה 
ישראל  אוהב  בעל  הרה"ק  של  ההיסטורי 
עשור  מזה  וסגור  יאס  בלב  הנמצא  מאפטא 
שנים בשל שיפוצים וסכסוך בניה מתמשך עם 
בתוככי  האתר,  את  המשפץ  המקומי  הקבלן 
המפואר  קודש  הארון  שוכב  הכנסת  בית 
גובהו 14 מטר גובה וחלקי הכתרים והנשרים 
השיפוץ  לסיום  ממתינים  עדין  המוזהבים 
למסע  שתתלווה  הקבוצה  בקרוב,  המתוכנן 
תזכה להיכנס ולערוך תפילה באתר המקודש 
ס'וף  ר"ת  שיאס  מאפטא  הרה"ק  אמר  עליו 

א'רץ י'שראל.
מפעים  ביאס  הקודש  באתרי  הסיור 
כשלעצמו, כאשר רק לאחרונה התגלו שרידים 
של העיר  העתיקה הנמצאת במעבה האדמה 

בבית  שנה,  מכאלף  למעלה  של  עדויות  עם 
כשבמרכזה  ענקית  חצר  יש  האפטאי  הכנסת 
וכעת  חופתם  ביום  שמתו  והכלה  החתן  קבר 
העלמין  בבית  כן  כמו  מחדש,  שוחזר  אף 
יסיירו ויערכו תפילות בקברי 50 קדושי קמאי 
רבנים ואדמו"רים שכל רומניה רעדה למשמע 
בעקבות  מרתק  מסע  יערך  בסיום  שמם, 
המפורסם  האחד  קבר  כאשר  הרכבות  נרצחי 
והמשכו  ביאס  העלמין  בית  בפאתי  נמצא 

קבר  גם  נמצא  שם  בפודולואי  העלמין  בבית 
לנדמן  אורי  ר'  הרה"ק  של  וקברו  ענק  אחים 
מפודולאוי שקברו נחשף זה עתה על ידי הרב 

סלמון.    
כמו כן יערכו סיורים ותפילות באתרי קודש 
הפזורים ברומניה כמו בית המדרש העתיק של 
הבעש"ט בעיר פיאטרא ניאמץ, בית העלמין 
משטפנשט  הצדיק  ואהל  בשטפנשט  העתיק 
ממנו הוצא גופו השלם לפני 40 שנה והועבר 

תפילות  יערכו  כן  גבעתיים.  יצחק  לנחלת 
התבטאו  עליו  מבוטשעטש  הרה"ק  בקבר 
של  בקברו  נושע,  קברו  בידית  הנוגע  שכל 
קדישא  שהסבא  מחארלוי  הנסתר  הצדיק 
מרוזין היה פוקד את קברו והצדיק משטפנשט 
היה שולח אליו להתברך, וכן קברי הצדיקים 
בבוהוש ובבאקוי, מרכז המסע יהיה התפילה 
ההילולא  בעל  קברו של  באהל  וההשתטחות 
הרה"ק רבי מנחם נחום משטפנשט בנו הרביעי 
של הסבא קדישא מרוז'ין אשר התבטא לפני 
הסתלקותו אצלי פועלים ישועות בניקל, ואכן 
מספרים  האחרונות  בשנים  המסע  משתתפי 
זכו  להם  פלאיות  ישועות  על  אישית  בעדות 

וכהבטחתו ממש בניקל בס"ד.
של  הקרקע  ושירותי  הגשמי  הצד  על 
מיומן  נרחב  לוגיסטי  צוות  מופקד  המסע 
בשיתוף  צדיקים'  'מסעי  של  מוניטין  ובעל 
בכשרות  אוכל  המייבאים  שטפנשט  מוסדות 
גבוהה מארץ ישראל, ומלונות מפוארים בעיר 
הסמוך  'בוצ'ום'  הנופש  ובכפר  בוטושאן 
מי  גופרית,  בריאות  בריכות  יש  בו  ליאס, 
מלח ומינרלים, בהם התברכה מדינת רומניה 
בחבל אזור שאץ ראדהוץ. לקראת המסע יצא 
לאור מהדורה מחודשת של הספר המקומות 
הקדושים ברומניה וכן לראשונה כונסו דברי 
קודש  ועובדות  ההילולא  בעל  של  תורתו 
המסודרים לפי פרשיות התורה בספר 'אמונת 
מוסדות  ידי  על  היו"ל  שטפנשט'   - אמת 

שטפנשט.

www.mivchar .org. i l
03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

האקדמית. למכינה  להצטרף  אותך  מזמינה  ברק,  בבני  האקדמית  החרדית  המכללה   - מבחר 
לימודי המכינה מהווים בסיס ומפתח ללימודי התואר. הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות ונפרדות ע"י 
צוות מקצועי, בשעות הבוקר ו/או הערב וכוללים ליווי צמוד ושיעורי עזר מתקדמים, באווירה חרדית מלאה.

רוצה להגיע ללימודי תואר בדרך הקלה והמהירה ביותר?

הן
 כ

לי
גי

1 5 . 1 1 . 1 5 > ם  י ר ב ג ל ה  נ י כ מ ם  ד ק

נרשמים היום

ומרוויחים שנה!

למכינה שנפתחת 
עוד החודש

קפיצת
הדרך

לתואר!
המכינה חינם 

לזכאים!
מלגות קיום
כבר במכינה!
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אירוע מרגש בפעם החמישית

הכנסת ס"ת חגיגית 
של הזוכים בהגרלת יד 
לאחים על ספר התורה
מאות מתושבי אשדוד השתתפו ביום חמישי האחרון 
במעמד הכנסת ספר התורה  משפחת נח, הזוכה 

בהגרלה, נמנית עם התורמים הקבועים של יד לאחים 
במשך שנים רבות

הרב חיים אייזנברג נציג יד לאחים, נושא דברים בסעודת המצווה

מאת: מנדי כץ

זו השנה החמישית שבה עורך יד לאחים 
ומפואר.  מהודר  תורה  ספר  על  הגרלה 
ההגרלה נערכת מידי שנה בערב חג הפסח 
לכל תורמי יד לאחים. בהגרלה האחרונה 
זכתה משפחת נח מאשדוד. אם המשפחה 
שקיבלה את הטלפון על הזכייה המרגשת 
תורמת  משפחתה  כל  כי  בדמעות  סיפרה 
חלום  וכי  ארוכות,  שנים  זה  לאחים  ליד 
תורה.  ספר  להכניס  לזכות  היה  חייהם 
האם הוסיפה ואמרה כי בימים האחרונים 
לטלפון  בדריכות  מצפה  כולה  המשפחה 
בספר  זכייתם  על  ויבשר  יגיע  שאולי 

התורה. 
נכתב  האחרונה  השנה  שבחצי  לאחר 
ירא  סופר  ידי  על  המהודר  התורה  ספר 
שמיים שנבחר בקפידה על ידי המשפחה, 
נערך ביום חמישי האחרון בבית משפחת 
מיד  האותיות.  כתיבת  סיום  טקס  נח 
לקול  שנערכה  התהלוכה  יצאה  לאחריו 
מאות  בהשתתפות  חוגגים  מצהלות 
'בני  מתושבי אשדוד, לכיוון בית הכנסת 
באשדוד  טשרנחובסקי  רחוב  קדושים' 
בהגרלה  הזוכים  בקביעות  מתפללים  בו 

משפחת נח.  
עם תום הריקודים הנלהבים והשמחים 
המשתתפים  המשיכו  הכנסת  בבית 
פאר  ברוב  שנערכה  מצווה  לסעודת 

שבאזור  סהרה'  'ארמונות  באולמי  והדר 
התעשייה באשדוד. 

הזוכים,  של  בנם  פתח  האירוע  את 
ראובן, שביקש להודות לארגון יד לאחים 
בשם כל בני המשפחה. הוא ציין בדבריו 
לראות  מחדש  פעם  הופתעו בכל  הם  כי 
בהגרלת  פרט  לכל  דואג  לאחים  יד  איך 
התורה,  ספר  מנתינת  החל  התורה.  ספר 
דרך מודעות הרחוב המבשרות על  עבור 
התהלוכה  מימון  התורה,  ספר  הכנסת 
ומפוארת  מקושטת  במשאית  וכלה 
הכנסת  את  ובצלילים  באורות  שליוותה 

ספר התורה. 
הרב גבריאלי, ראש ישיבה נווה דקלים 
ספר  הכנסת  חשיבות  על  דיבר  אשדוד, 
תורה והעלה על נס את ארגון יד לאחים 
שלא ערך "עוד הגרלה" על מכונית, מקרר 
קדוש  דבר  על  אלא  כביסה  מכונת  או 

כספר תורה. 
חיים  הרב  באירוע,  לאחים  יד  נציג 
נח  משפחת  את  בדבריו  שיבח  אייזנברג 
בקביעות  תורמת  רבות  שנים  שבמשך 
ליד לאחים. הוא ציין בדבריו כי לא בכדי 
סעודת המצווה נערכת באולמי 'ארמונות 
סהרה' הממוקמים מול המתחם המיסיונרי 
ספר  באשדוד. "שמחת המצווה בהכנסת 
התורה החדש, מוסיפה באור מול החושך 
המיסיונרי עד שתכניעו כליל" סיים הרב 

אייזנברג את דבריו.

מבצעים חמים 
לחורף קר רק בטאבון והמנגל

גלאט כשר

ש. פתיחה: א‘ - ה‘: 11:00-23:00 שישי וערבי חג: 07:00 - 14:00
יוני נתניהו 29 קניון הגבעה גבעת שמואל

המבורגר + שתיה + ציפסעסקיות צהריים במסעדה 

אירועים בחדר פרטי 
עד 100 איש 

יריד אוכל מוכן בימי 
שישי 7:00-14:00 
מגוון רחב של דגים 

סלטים בשרים תוספות

מבצע טייקאוואי קבב /
כבד / חזה עוף / לבבות/
שניצל. + שתיה + ציפס

חדש!!! בטקאוואי 
ציפס ללא הגבלה

 רק ב-30& בלבד החל מ-55& לסועד

החל מ-100& למנה

*למזמינים מנה בשרית מהתפריטב-30 בלבד
 רק ב-10 לסועד

שירותי קייטרינג | הזמנות לאירועים
שבע ברכות | בר/ בת מצווה/ ימי הולדת

בכל ערב החל מהשעה 19:00 1+1 
על הבירות מהחבית

Happy hour

טלפון: 03-7162000, 050-9551999



יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

 * הטיפול מיועד לגילאי 18-55, ואינו מתאים ל:
 נשים בהריון  סובלים מקטרקט  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: 

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

המעביר על מידותיו 

מאן דאמר

ְלנַֹכח  ַלה'  ִיְצָחק  "ַוֶּיְעַּתר 
ִאְׁשּתוֹ ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר 
לוֹ ה' ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתוֹ" 

)בראשית כה, כא(.
הקדוש  רש"י  פירש 
)ד"ה לנוכח אשתו(, זה 
עומד בזוית זו ומתפלל, 
זו  בזוית  עומדת  וזו 
לו  לו.  ויעתר  ומתפללת: 
תפלת  דומה  שאין  לה,  ולא 
צדיק בן רשע לתפלת צדיק בן צדיק 

)יבמות סד.(, לפיכך לו ולא לה. 
צדיק  בן  צדיק  של  שתפילתו  הכוונה  בפשטות 
מקובלת ורצויה יותר בשמים כיון שיש לו זכות אבות. 

אולם לפי זה לכאורה דברי רש"י צריכים ביאור, היה 
לו לכתוב תחילה "שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק" 
התורה  שהרי  רשע",  בן  צדיק  "לתפילת  אח"כ  ורק 
את  וקיבל  שמע  שהקב"ה  דהיינו  לוֹ",  "ַוֵּיָעֶתר  אומרת 
לאחר  לכתוב  היה  נכון  יותר  לכאורה  וא"כ  תפילתו, 
"ויעתר לו"- שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק )שהרי 
ל"תפילת  אח"כ  ורק  יצחק(,  של  תפילתו  את  ה'  קיבל 
ביבמות  הגמרא  גורסת  שבאמת  )וכפי  רשע"  בן  צדיק 

סד ע"א, שהיא מקור דברי רש"י(. 
ואפשר ליישב הדברים על פי דברי רבותינו במסכת 
תענית )כה ע"ב( שרבי אליעזר הגדול ירד לפני התיבה 
להתפלל בשעת עצירת גשמים ולא נענה, ירד רבי עקיבא 
לפני התיבה והתפלל "אבינו מלכנו חטאנו לפניך רחם 
ומיד  אתה",  אלא  מלך  לנו  אין  מלכנו  אבינו  עלינו, 

נתקדרו שמים בעבים וירדו גשמי רצון ברכה ונדבה. 
ומוסיפה הגמרא שלאחר מעשה זה סבורים היו העם 
יותר גדול מרבי אליעזר, עד שיצאה בת  שרבי עקיבא 
קול ואמרה: "לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר 

על מידותיו וזה אין מעביר על מידותיו".
הורקנוס  בן  אליעזר  שרבי  יתכן  וכי  לשאול,  ויש 
שהיה גדול החכמים, ובת קול יצאה ואמרה "מה לכם 
אצל רבי אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום!" )בבא 
נט ע"ב(, עוקר עצי חרובים באמרי פיו )שם(,  מציעא 
היה  לא  שהוא  להיות  יכול  וכי  קדוש,  אלוקים  איש 

מעביר על מידותיו? 
שמאי,  בית  מתלמידי  היה  אליעזר  שרבי  אמת  הן 
מחמיר ומקפיד בכל דבר קלה כבחמורה, אך מכאן ועד 
מידותיו  היו  ולא  מידותיו  על  מעביר  היה  שלא  לומר 

מתוקנות המרחק רב.
במידותיו  מתוקן  היה  עקיבא  רבי  באמת  אם  ועוד, 
"לא  ואמרה  קול  בת  יצאה  מדוע  אליעזר,  מרבי  יותר 

יותר  עקיבא  רבי  גדול  אדרבה,  מזה",  גדול  מפני שזה 
את  לזכך  בעולם  האדם  תכלית  שהרי  אליעזר!  מרבי 
מידותיו, וכפי שכותב רבינו הגר"א זצ"ל )אבן שלימה 
פרק א' סעיף ב'( שעיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד 
בשבירת המידות, ואם לאו למה לו חיים! ועל זה אמר 
שלמה המלך בחכמתו )משלי ד, יג( "ַהֲחֵזק ַּבּמּוָסר ַאל 
ֶּתֶרף ִנְּצֶרָה ִּכי ִהיא ַחֶּייָך", מוסר נקרא מה שמשבר האדם 

את מידותיו והולך נגד טבעו.
מצוות  את  ולקיים  תורה  ללמוד  האדם  חייב  נכון, 
ה', אך תכלית האדם לזכך את מידותיו, וכפי שהאריך 
להסביר זאת רבי חיים ויטאל זיע"א שלעולם לא יוכל 
המידות,  זיכוך  לולי  שכינה  להשארת  האדם  לזכות 
אפילו ידע את כל התורה כולה, לא תשרה עליו השכינה 
עד שיזכך ויטהר את מידותיו, יכיר טובה לזולת, יגמול 
חסדים, לא יכעס ויקפיד, ובמשפט אחד: יתנהג במידות 

טובות!  
מידות  שיהיו  מידותיו  על  לעבוד  האדם  תכלית 
והמצוות  התורה  שעליו  הבסיס  והם  ויקרות,  קדושות 
עומדים, ובלא זה אין להם בסיס, וכפי שאמרו חכמינו 
טוב  לתורה,  קדמה  ארץ  דרך  ג(  ט,  רבה  )ויקרא  ז"ל 
תורה עם דרך ארץ )אבות פ"ב מ"ב וע"ע בברכות ס"ג 
והרעות  הטובות  המידות  נכתבו  לא  זה  ומטעם  ע"א(, 
הם  הטובות  המידות  לתורה,  קודם  שזה  לפי  בתורה, 
את  המעמידות  שיסודות  וכמו  התורה,  של  היסודות 
הבניין טמונים עמוק בקרקע ואינם נראים לעיני כל, כך 
גם המידות הטובות מעמידות את כל התורה והמצוות, 

אך לא נראות ונכתבות בתורה.
ואם רבי עקיבא היה מעביר על מידותיו ורבי אליעזר 
לא, בהחלט יש לומר שרבי עקיבא גדול מרבי אליעזר, 
ומדוע בת קול יצאה ואמרה "לא מפני שזה גדול מזה".
רבי  שודאי  דשמיא  בסייעתא  להסביר  אפשר  אלא 
אליעזר בן הורקנוס שהיה גדול בכל מכל כל העביר על 
מידותיו, אולם רבי עקיבא היה בן גרים, בנו של יוסף 
הגר )הקדמה לפירוש היד החזקה לרמב"ם, ולגבי אמו 
יש מחלוקת אם הייתה גיורת או בת יהודיה(, ולכן היה 
צריך לזכך ולטהר את מידותיו הרבה מאוד, יותר מכל 
טבועים  היו  עקיבא  ברבי  קל,  היה  לא  זה  רגיל,  אדם 
מידות רעות בֵּגנים ולכן אמר בתחילה מי יתן לי תלמיד 
חכם ואנשכנו כחמור )פסחים מט ע"ב(, ועל אף הקושי 
שבדבר עיבד רבי עקיבא את מידותיו הדק היטב היטב 

הדק ונעשה לגדול ישראל! 
שתקובל  זכה  מידותיו  את  ותיקן  שעבד  ומכיון 
תפילתו! "זה מעביר על מידותיו"- ולכן תקובל תפילתו 
ברמה  מידותיו  את  וטיהר  זיכך  עקיבא  רבי  ותשמע. 
גבוהה מאוד עד שלא הייתה בו שום מידה רעה, ממש 

התאווה  הקנאה  את  מעצמו  סילק  ע"ה,  רבינו  כמשה 
והכבוד, התנהג בענווה יתירה עד כדי כך שבהיותו בגיל 
ארבעים שנה הסכים ללמוד א' ב' עם ילדים בגיל 6-7! 
ובמצוותיו,  בה'  להדבק  שלו,  החיים  עבודה  הייתה  זו 

ועבד על זה בכל הכח, לכן זכה שתקובל תפילתו! 



ויצחק עמדו להתפלל  רבקה  לפרשת השבוע,  נחזור 
לפני ה' יתברך שיזכה אותם בפרי בטן, רבקה התפללה 
לה' ואמרה: "ריבונו של עולם, לי לא מגיע ילדים, רק 
בתורת חסד, באתי מבית של רשעים עובדי עבודה זרה, 
אך ליצחק מגיע שיהיה לו בן, יהי רצון מלפניך ה' שהבן 

הזה יהיה ממני!"
"ריבונו של עולם,  ואומר:  יצחק היה מתפלל  ואילו 
בן,  מגיע  הצדקת  לרבקה  אך  בן,  לקבל  לי  מגיע  לא 
ְּכׁשוַֹׁשָּנה ֵּבין ַהחוִֹחים ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנוֹת )שיר השירים 
ב, ב(, זו רבקה )שיר השירים רבה ב, א(, היא באה מבית 
של רשעים ואעפ"כ לא הלכה בדרכם אלא עבדה אותך 
רצון  ויהי  בן,  לקבל  מגיע  לה  ובתמים,  באמת  יתברך 

מלפניך ה' שהבן הזה יהיה ממני!"
התפלל  יצחק  ואילו  בן",  מגיע  "לו  התפללה  רבקה 
רבקה שאמרה  לתפילת  והקב"ה שמע  בן",  מגיע  "לה 
שהזכיר  למי  נענע  הקב"ה  ה'-  לוֹ  ַוֵּיָעֶתר  מגיע",  "לו 
בתפילתו "לו", וזו רבקה הצדקת שהתפללה לה' שיתן 

"לו"-ליצחק, בן. 
שאינו  לפי  רבקה  של  תפילתה  שהתקבלה  והטעם 
דומה תפילת צדיק בן רשע שצריך לעבוד על מידותיו 
שאינו  צדיק  בן  צדיק  לתפילת  עוז,  וביתר  שאת  ביתר 
צריך לעבוד בכזה עמל וקושי לטהר את מידותיו, רבקה 
מאוד,  קשה  לעבוד  והוצרכה  רשעים  בת  הייתה  אמנו 
לעקור ולשרש את המידות הרעות שהיו מוטבעות בה 

בֵּגנים, ולכן שמע ה' את תפילתה! 
וזהו שאמרו רבותינו )ברכות לד ע"ב( במקום שבעלי 
תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם, 
כיון שהם צריכים לעמול הרבה מאוד כדי להגיע לזיכוך 
את  ושומע  להם  עוזר  הקב"ה  ולכן  ולטהרה,  המידות 

תפילתם.
נרבה  מידותינו,  את  ולטהר  לזכך  שנזכה  רצון  יהי 
הבריאה  כל  תכלית  שזה  חסדים  ובגמילות  בצדקות 
ָאַמְרִּתי  ג(  )פט,  בתהילים  המלך  דוד  וכמאמר  כולה, 
פנים  נאיר  ָבֶהם,  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עוָֹלם 
לכל אדם, נרבה את האהבה האחווה השלום והרעות, 
ברחמים  ישראל  בגאולת  לראות  נזכה  זה  ובזכות 

במהרה, אמן ואמן. 

תכלית האדם לזכך את מידותיו, וכפי שהאריך להסביר זאת רבי חיים ויטאל זיע"א 
שלעולם לא יוכל לזכות האדם להשארת שכינה לולי זיכוך המידות, אפילו ידע את 
כל התורה כולה, לא תשרה עליו השכינה עד שיזכך ויטהר את מידותיו, יכיר טובה 

לזולת, יגמול חסדים, לא יכעס ויקפיד, ובמשפט אחד: יתנהג במידות טובות!  
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ו  נ י ת ש ר פ
את  מגדירה 
ם  ת נ ו כ ת
ת  ד ג ו נ מ ה
האחים  של 
ו  י ש ע
בני  ויעקב- 
וכך  יעקב. 

איש נאמר:  עשיו  ויהי   "
יושב  ויעקב איש תם  יודע ציד איש שדה, 

אוהלים" )בראשית, כ"ה , כ"ז(
איש  ציד,  יודע  "איש  מכונה:  עשיו 
במלאכת  מומחה  שהוא  דהיינו  שדה", 
הציד, ואילו יעקב אבינו מוגדר רק כ"איש 
בתורה,  והוגה  יושב  אוהלים",  יושב  תם 
ובקיאות  מומחיות  לו  יש  אם  ידוע  לא  אך 
אין  מדוע  והשאלה  לאו.  אם  זו  במלאכתו 
מוגדר  יהיה  יעקב  שגם  ביניהם,  הקבלה 
שברור  גם  מה  תורה,  ללמוד  היודע  כאיש 

שהיה כזה?
וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הגאון  מפרש 
בהתאם  רק  נמדד  מלאכה  שבעל  זצ"ל 
לתוצאה. מה שאין כן בתורה נמדד האדם 
בהתאם להשקעה. מי שאינו יודע לצוד לא 
, לעומת בן תורה  יקבל כלום על מלאכתו 
שהיותו שוקד על התורה עושה אותו איש 
שכר  יקבל  בתורה  חידש  לא  אם  וגם  תם, 
)מובא בקול דממה דקה לבעל  על פועלו. 
זצ"ל  ווייס  יוסף  אברהם  רבי  הייסורים 

שנכתב באמצעות העיניים(
כתוב  עשיו  אצל  מדוע  להבין  יש  עוד 
פעמיים: "איש יודע ציד איש שדה", ואילו 
"איש":  מוזכר  אחת  פעם  רק  יעקב  אצל 

"איש תם, יושב אוהלים"?  
ששימש  זצ"ל  לנדא  יעקב  רבי  הגאון 
כרבה של העיר בני ברק סיפר פעם בעצרת 
בבני ברק על יהודי שהלך לו בדרכו ביערות 
התנפל  רב.  ורכוש  כסף  סכום  ובידו  פולין 
את  "תן  ודרש  בידו  אקדח  עם  שודד  עליו 
גיבור  היה  בטבעו  הזה  היהודי  הכסף!" 
מול  יעשה  מה  אבל  רב,  כח  בעל  גדול, 

הנשק? אין ברירה. נתן את הכסף. 
את  שלקח  לאחר  לשודד  פנה  היהודי 
כספו וביקשו:  " תעשה עימי טובה גדולה. 
כיוון שהכסף לא שלי , כאשר אבוא לבעל 
הבית ואספר לו שגנבו לי, הוא לא יאמין לי 

ויכעס עלי מאוד".

השודד.  זעם   – רוצה?"  אתה  מה  "אז   
תירה  אקדח,  לך  יש  טובה.  לי  "תעשה 
יראה  הבית  שבעל  כדי  שלי,  החליפה  על 
את  מיד  הוריד  היהודי  ירו".  שבאמת 

החליפה והניח. והוא הגוי , יורה. 
פה  גם  אפשר  האם  ברוך!  "תהיה 
נוסף  כדור  עוד  טובה,  לי  תעשה  למעלה? 
גם בחלק העליון של החליפה, כדי שבעל 
אם  השודד  עם  שנאבקתי  לי  יאמין  הבית 
יראה שבגדי מחוררים מרוב כדורים".  "אין 

לי , נגמרו לי הכדורים "- התנצל השודד.
"אין לך? אם כן. תן לי בחזרה את הכסף! 
" מיהר ו'כיבד' אותו במכות נאמנות. שבר 
וברח.  הכסף  את  חטף  ורגלים,  ידיים  לו 
צעק השודד המוכה: יהודי שקרן, רמאי ! 

היהודים הרמאים...
אתם מבינים, מי הרמאי ... ה"נגזל" ולא 

ה"גוזל"!
אז  דיבר  הוא  היפה.  המעשה  כאן  עד 
שונאי  של  תעלולים  על  מחאה  בדרשת 
יהודים  אותם  הם  מסכנים  וסיים,  הדת. 
מצוות,  בלי  תורה,  ללא  חייהם  את  החיים 
חלקם כבר תינוקות שנשבו, ולא עוד שחלק 
פת  את  לגזול  רבות  צרות  עושים  מהם 
לחמנו. ואם אנחנו מצליחים מעט להימלט 
עולה  מיד  מזימותיהם,  על  ולהחכים  מהם 
מרמים,  החרדים  ברמה:  ונשמעת  צעקתם 
גונבים!... הם, עוברים על כל התורה כולה, 

ומאשימים אותנו, שאנחנו הרמאים.
לוקחים  אם  להסביר.  חשבתי  זה  פי  על 
או  האקדח,  מקנה  הכדורים  את  לעשיו 
מרובה הציד, הרי שאין לו כלום מה לעשות 
אין  ואז  עזבתיך,  קטון  ברגע  מלאכתו.  עם 
"איש"  הוא  כאשר  רק  מאומה.  שווה  הוא 
הוא  ציד,  יודע  הוא  אז  הכלים  את  לו  ויש 
ניתן  לא  אבינו,  יעקב  לעומתו  שדה.  איש 
אם  גם  והחכמה.  התורה  את  ממנו  לקחת 
הספר  את  תיקח  אם  גם  האור,  את  תסגור 
חכמתו עמו. לאחר שהשקיע ביגיעה בתורה 
לקחת  זה  ברגע  אם  גם  ובפיו.  במוחו  היא 
יושב  תמיד  ישאר  הוא  "איש"  את  ממנו 

אוהלים.
זה גם ההסבר מדוע לא צריך לומר "יודע" 
עליו. כי במלאכה צריך לידיעה כלים. ואילו 
לתורה גם אם עתה אין לי כלום הוא עדיין 

יחשב: איש תם יושב אוהלים.

איש תם 
יושב אוהלים

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

בני ברק

מסקרן אותך 
להתפרנס?!

דרישות:
• ידע בסיסי במחשב

• יכולת התבטאות בע”פ

שכר בסיס 25 ש”ח + בונוסים
שעות עבודה:  21:30 -  15:30 מינימום 3 ימים בשבוע

מתחם ישיבה נפרד!

למוקד איסוף נתונים בבני ברק

דרושים/ות  נציגים/ות
למשמרת אחר הצהריים

לפרטים ולהרשמה: 03-7707300/1  

ניהול עסקי בכיר!התקדמו לקורס  מנהלות ובעלות עסקים?
קוקה–קולה ישראל, בשיתוף עם מנהיגות עסקית צעירה והמרכז 
ייחודי,  בקורס  להשתתף  הזדמנות  לך  נותנים  תעסוקתי  להכוון 

שיקנה לך כלים להצלחה בניהול ויזמות עסקית וחברתית.

ניהול זמן

דוחות כספיים

בניית תוכנית
עסקית

משאבי אנוש

פרסום ושיווק

מודלים ניהוליים

הקורס יחל ב- י’ כסלו 22.11
בשעות אחה”צ, במרכז להכוון תעסוקתי, רח’ הירדן 31, בני-ברק. 

היקף הקורס:
84 שעות אקדמאיות. הקורס מיועד למנהלות ובעלות עסקים, בעלות מוטיבציה, 

אשר מעוניינות לרכוש מיומנויות ניהול, שיעברו ראיון אישי ויימצאו מתאימות.

להגשת מועמדות:
נא לשלוח קורות חיים ל: info@ybl.org.il, או לפקס: 03-7707368

לפרטים: 03-7707300/1/2/3

}}

בני ברק
האגף לשירותים חברתיים



ברקוד:
8693238971109

690אשפתון

חברי מועדון, תכינו כסף קטן

כמה קרוב, ככה זול

חבל
לבזבז
כסף!

אנחנו ברשת נתיב החסד דואגים לחסוך לכם
- גם זמן וגם כסף - עם סניפים קרובים ומבצעים שווים

ככה זה כשיש סופר, גם קרוב וגם זול!

נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | 
רח’ גניחובסקי 23 קרית הרצוג. 03-5796771 | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קרית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 
15 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25 בני ברק 
03-9479944 | רח’ תורת חיים 1. 03-5179802 | רח’ קלישר 17 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19’’ מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ 
הריף 1. 03-909366/7 אשדוד: הורקנוס 8 08-6430453 | הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639. 
חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר חסידים 04-9040905 רחובות: פרץ 8 08-6491854   ברכפלד: רח’ רשב”י 35 )הכניסה 

מהחניה(. 08-6493969  |
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מלח/חומץ
בית השיטה

מלפפון 7-9

55/60 גר’
אסם

במבה/ביסלי

30 יח’
ארוז

50
3 ב-2 ב-

10
טיטולים 4 ב-

100פרימיום
3 ב-

M ביצים

אסם
פתיתים/

קוסקוס/אטריות/
מנה חמה כולל נודלס

500 גר’
מיה

20
5 ב- גריסים/חיטה/

בורגול/גרישה

מקמח רגיל

מקמח מלא

12 יח’
540 גר’

X’2 יח
750 גר’

אסם
500 גר’

עלית
1 ק”ג

תלמה
400 גר’/

1 ק”ג

טורטיה אלסקה

מרק בטעםמיונזפתי בר ונילזוג קטשופ
עוף אסם

תלמה
750 גר’

קורנפלקס

ליח’
890

1190

1290

1490

690 1690

890

1490

א’ בכסלו 13.11.15עד יום שישיכ”ו בחשון 8.11.15מיום ראשוןהמבצעים בתוקף

מוגבל ל-2 מימושים 20 ש"ח דמי מנוי שנתי

3 ב-

זוגלובק
שלישיית 

299030פיצה 
2 ב-

1.5 ליטר
לא כולל מקס

פפסי/7 אפ/
20מרינדה

5 ב-

052-4872318לפרטים:*סדרנים לסניפיםבמשמרות*קופאיות לעבודה דרושות לסניפי ב”ב

מחלקת פירות וירקות 
בכשרויות מהודרות 

היום בזול....לשנת שמיטה
דלעת
נכרי

לק”ג
390

₪

גזר
נכרי

לק”ג
390

₪

בצל
נכרי

לק”ג
390

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי 
כ”ח-כ”ט בחשון 10-11.11.15
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