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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

שלוחה 120

פרשת ויצא
כ. 16:02 י. 17:15ירושלים

כ. 16:18 י. 17:16
כ. 15:58 י. 17:16              

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

054-8485990 לפרטים
והזמנות:

15 חדרים 
גדולים

בכל חדר 
שרותים 
ומקלחת 

צמודים
חדר אוכל 

גדול,מטבח 
מאובזר

מבנה ארוח מפואר ברכסים
ישיבות, שבתות חתן, בר-מצוה, קמפים60 מיטות, מתאים לקבוצות,

03-6093030

המבורגר
שווארמה הודו

שווארמה פרגית

מעורב ירושלמי
שניצל

חזה עוף

שיפוד פרגית
שיפוד כבד
שיפוד קבב

חדש!

בעוד שבועיים
הרפואה בבני ברק כבר לא תהיה אותו דבר...

הרווח כולו שלך

הזדמנות שלא תחזור

BROKER
PRIME

ת חכמות ת להשקעו תבי ת חכמו ת להשקעו בי

אזהרה: זירת הסוחר מנוהלת ע"י שוקי הון 24 בע"מ; הפעילות 
בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל 

אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממש של אבדן מלוא כספי 
ההשקעה בתוך זמן קצר.

www.esteticdent.co.il

השתלת שיניים איכותית 
במחיר מיוחד!

עם תעודת אחריות

ד"ר אוריאל אבידן

לבדיקה והתייעצות חינם

ניסיון רב בתחום

פרסם
ותתפרסם

03-5796643

בעקבות מתקפת הטרור על בירת צרפת דורשים ראשי הקהילה היהודית

אבטחה מוגברת סביב 
המוסדות היהודים

נשיא ועידת רבני אירופה הרב פנחס גולדשמיד: 
"אנו קוראים לממשלת צרפת ואירופה לא להזניח 

את השמירה והאבטחה במוסדות היהודיים המהווים 
גם היום מטרה ראשונית לפיגועים" / עמ' 18

צרפת באבל: אזרחי צרפת מתקשים לעכל את האסון / עמ' 18

חשיפה: יו"ר הקואליציה ח"כ הנגבי הזהיר את ח"כ מוזס: "אם תתעקשו על העברת 
חוק הגיוס השבוע נלך לבחירות"  ח"כ פרוש שהוביל את המגעים מול משרד 

הביטחון ביקש מעו"ד דוד ליבאי לייצג את החרדים וגילה: "התיקונים להצעת החוק 
מבוססים על הנוסח שחיברת ב-99' ביחד עם בוז'י הרצוג" / בי"ס לפוליטיקה

נתניהו זעם: "מדוע החרדים מאיימים?"

בס"ד

במרכז רבי עקיבא
(ב"ב לא בחזית)

מתפנית דירה
כ-100 מ"ר

למטרת שכירות לעסק
חצי קומה לעלות

אפשרות לכניסה פרטית
לרציניים בלבד!

052-7129870
(להתקשר בין השעות:

(17:00-22:00



המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

בני ברק רח' רבי עקיבא 49 03-5703498
ירושלים רח' כנפי נשרים 5 02-6514026

ירושלים רח' מלכי ישראל 2 )כיכר השבת( 02-5383853
חנות המפעל כפר דניאל יער בן שמן 08-9186633
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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

שקדי 
מרק 
אוסם
400 גרם

שוקולד פרה עלית 
טעמים שונים

 &2190
ב-

3 ב-13& 

בייגלה 
בייגל בייגל

גבינת סקי 
250 גרם

טחינה
אחוה

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

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

אקונומיקה סלטי צבר
ברבור
4 ק"ג

דניאלה

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

בקניית 
10 ק"ג

קרטון פילה 
מושט

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

שמן זית  
למאור
1 ליטר

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-  &60 2 ב-

 &20 10& 2 ב- 3 ב-

 &12 3 ב-  &24 2 ב-

 &8 90
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-

 &3390
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

אבקת כביסה 
אריאל
4 ק"ג 



התקשרו בזמן השידור
למספר 1800-800-293

ענו גם אתם על השאלות
שיושמעו בשידור 

ותוכלו לזכות בפרסים

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

ידברו עליו... נקי!
בכל יום חמישי בשעה 21:00

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים
להשתתף
מהבית?

רוצים
להשתתף
מהאולפן?

קיראו את הסוגייה וענו על השאלות,
השאירו את התשובות בטלפון מס':

 b@93fm.co.il :1800-800-293, או במייל
ותוכלו להשתתף בשעשועון 'בחברותא'

שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...

*בכפוף לתקנון המשחק

אלעד: תליתי פה שלט על מפתחות שאיבדתי 
יהודה: הלוואי שתמצא!

אלעד: אבל השלט נעלם! אתה הורדת אותו במקרה? 

האם מותר ליהודה לענות
"אני לא לא הורדתי"?

אסור א

רק כאשר רוצה להסיר את החשד ממנו ב

תמיד מותר לו ללא תנאי ג

הלשוןבשמירת סוגייה 

אם יהודה יגיד "אני לא הורדתי" מיד ייוודע שחבר שלישי, 
הוא שהוריד את השלט?

תמיד אסור לו להגיד "אני לא הורדתי" משום אבק לשון הרע א

כיוון שהוא דבר שאינו הגון מותר להגיד "לא הורדתי" ב

תמיד יהיה מותר ליהודה להגיד "לא הורדתי "ללא שום תנאי ג



הזמנות מיוחדות לכל האירועים
מחירים מיוחדים לקטרינג מוסדות

סניף פתח תקווה
רח‘ בר כוכבא 11   

03-9311280
פתוח רצוף 06:00-23:00

 סניף בני ברק
רח‘ זבוטינסקי 56

03-5795395 

פיתות
מכל הסוגים

חלות
מכל הסוגים 
בכל הגדלים

3
סוגי עוגות

בכל הטעמים 

&40

2
פסים שמנת

בכל הטעמים 

&60

10
לחמניות
נקניקיה 

&10

   מבצעים 
חמים לחנוכה
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בני ברק רח' רבי עקיבא 49 03-5703498
ירושלים רח' כנפי נשרים 5 02-6514026

ירושלים רח' מלכי ישראל 2 )כיכר השבת( 02-5383853
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בני ברק6        ו' בכסלו תשע"ו 18/11/15 121//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

תורה  תלמודי  לתלמידי  לאימהות  עיון  יום 
של  והקשב  הריכוז  לשיפור  כלים  למתן 
במרכז  התקיים  חינוך  במוסדות  תלמידים 
הרב  שע"ש  יוסף"  "שירת  העירוני  הלמידה 

יוסף ברנפלד ז"ל.
לפני  העירייה  ע"י  הוקם  עצמו  המרכז 
ברנפלד  יוסף  הרב  של  ביזמתו  רבות,  שנים 
במשך  העירייה  של  החינוך  אגף  מנהל  ז"ל, 
של  ובברכתם  שמו,  על  ונקרא  רבות  שנים 
הגאון הגדול רבי שמואל הלוי ואזנר זצוק"ל, 
נסים  רבי  הגדול  והגאון  מאיר  זכרון  גאב"ד 
קרליץ שליט"א, גאב"ד רמת אהרון, שעודדו 
קשיי  בילדים  ולטיפול  לאבחון  הפעולות  את 
למידה, שעד לפני שנים רבות לא ניתנה הדעת 
לטיפול בהם. הרבנים אף הגדירו את העומדים 
שמסר  "ברוך  של  בשבח  הפעילות  בראש 

עולמו לשומרים". 
רבנים  בהכוונת  פועל  יוסף",  "שירת  מרכז 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  ובעידודו 
מטפל  העירייה,  של  החינוך  אגף  ובשיתוף 
בעלי  למידה  ליקויי  לילדים  מתקנת  בהוראה 
הבנת  בקריאה,  המתקשים  תקינה,  יכולת 

ההוראה  תחומי  וחשבון.  כתיבה  הנקרא, 
הבנת  בקריאה,  מתקנה  הוראה  כוללים 
ללמידה,  אסטרטגיות  ורכישת  הקריאה 
הפעולות  ארבע  של  בחשבון  מתקנת  הוראה 
כריפוי  רפואיים  פרא  טיפולים  הבסיסיות; 
שני  בין  תיאום  של  מוטוריקה  בעיסוק, 
של  מוטורית  תנועה  תכנון  הגוף,  חלקי 
הידיים  הפעלת  של  עדינה  מוטוריקה  הילד, 
תחושה  תנועתיות,  במשימות  והאצבעות 
חזותית של  ותפיסה  שטחית, תחושה עמוקה 
גירויים חזותיים. עיקר הדגש בריפוי בעיסוק 
במרכז הלמידה הוא בנושא הכתיבה ובטיפול 
כדי  מהילד,  הנדרשים  הבסיסיים  בתפקודים 

להגיע לכתיבה בשלה ואוטומטית.
תחום  בוגרות  ממורות  מורכב  הצוות  כל 
וותק,  שנות  חמש  בעלות  המיוחד,  החינוך 
לפחות, בשיתוף השירות הפסיכולוגי העירוני, 
שבהנהלת גב' עינת ישפה. לכל תלמיד נבנית 
למטרות  המחולקת  יחידנית,  למידה  תכנית 
הצלחת  אחר  המעקב  ובמסגרת  חודשיות, 
מספר  דו"ח;  חודש  מידי  נרשם  התכנית 
פעמים בשנה מתכנס כל הצוות עם הילד, כדי 
להתעדכן ולקבל החלטות על המשך העבודה, 

הרצאות  לשמיעת  הורים  אסיפות  מתקיימות 
והמחנכים  ומקצועיים,  חינוכיים  מגורמים 
טופס  למלא  מתבקשים  בתלמודי-התורה 

מעקב על התלמיד בכיתה.
ההורים,  ציבור  עם  הקשר  מהידוק  כחלק 
יוסף",  ב"שירת  המקצועי  הצוות  נפגש 
כשהם  התלמידים,  הורי  עם  אישי,  באופן 
תהליך  את  המשקף  משיעור  בחלק  צופים 
העבודה שנעשה עם בנם, ואף מקבלים סקירה 
מעמיקה על תהליך ההתקדמות ובנוסף לכך, 
על  סיכום  דו"חות  לבתיהם  ההורים  מקבלים 
תהליך העבודה עם הילד לאורך השנה, מצב 

התקדמותו והמלצות להמשך.
והרב אליהו  זייברט, ראש העיר  הרב חנוך 
וראש אגף החינוך העלו על  סגן רה"ע  דדון, 
תלמודי  מנהלי  של  המסורה  עבודתם  את  נס 
"שירת  העירוני  הלמידה  מרכז  וצוות  התורה 
הוכוולד,  אסתר  גב'  שבהנהלת  יוסף", 
התלמידים  לטיפוח  רבות  כה  שמשקיעים 

וזוכים לתוצאות מרשימות.
ר.  פ.  גב'  של  בדבריה  נפתח  העיון  יום 
שבדברים מרגשים וכובשים את הלב העלתה 
על נס את תפקיד האם במתן מענה לתלמידים 

ודרכים  והציגה דוגמאות  המתקשים בלמידה 
הילדים.  שחווים  קשיים  מול  בהתמודדות 
את  במרכז  לתלמיד  אם  ביקשה  מכן  לאחר 
וייחודי  יצירתי  רשות הדיבור ושיקפה באופן 
את עבודת המרכז מזווית ראייתה ואת תרומתו 

לקידום משמעותי של בנה.
השני  בחלקו  הושמעה  מקצועית  הרצאה 
של הכינוס מהגב' ח. טוקר, בנושא "כישורים 
את  העלתה  בה  ילדינו",  בקרב  חברתיים 
חשיבות הנושא והשפעתו על כל תחומי הבית, 
תוכלנה  בהם  מעשיים  כלים  לאימהות  נתנה 
להשתמש כדי לחזק את היכולת התקשורתית 

בקרב בני משפחתן.
כל אם מהמשתתפות יצאה מהכינוס עם שי 
שהוכן ע"י בנה וההתרגשות ניכרה על פניהן. 
הערב המיוחד הסתיים בשירה מרגשת בליווי 
כינור למלים "וזכני לגדל בנים", שהן תמצית 
תפילתה של כל אם ושליחותה של כל מורה 
לצוות  הוקרתן  את  והביעו  המרכז,  מצוות 
גב'  שבהנהלת  יוסף"  "שירת  הלמידה  מרכז 
העירוני  החינוך  אגף  להנהלת  הוכוולד,  א. 
שבמסגרת  ולנוער  לילדים   360 ולתכנית 

העירייה.

הדרכות לאימהות של תלמידים במרכז העירוני 'שירת יוסף' במטרה לשפר את הריכוז והקשב של ילדים בתלמודי תורה

וזכני לגדל בנים

מאת: עוזי ברק

בפעילויות  ה'תשע"ה  בשנת  חלק  נטלו  תלמידים   6,647
המדע  ולמשרד  ברק  בני  לעיריית  המשותף  להב"ה,  מרכז 
והטכנולוגיה, ובהן קורסי מחשב ברמות שונות, בלא תשלום 
זייברט,  כך נמסר בדו"ח שהגישה הנהלת המרכז להרב חנוך 

ראש העיר ומשרד המדע.
בדו"ח מפורט שהכינה גב' ענבל חן, מנהלת המרכז צויין כי 
מספר המשתתפים כולל 1977 ילדים ו-1439 מבוגרים ב-284 
מודרך,  בתרגול  מבוגרים  ו-1439  ילדים  ו-1792  קורסים, 
גן  מילדי  הגילאית,  הקשת  מכל  הינם  בכללותם  כשהמבקרים 

ועד זקנה ושיבה טובה.
מרכז להב"ה פועל בשיתוף של אגף החינוך העירוני ומשרד 
המדע, ובו מתקיימים קורסי מחשבים מהרמה הבסיסית ביותר 
לחסרות ידע ועד לרמה מתקדמת של וורד, אקסל, פאורפוינט, 
חינוך  מוסדות  פעולה  משתפים  בפעילות   ועוד.  פוטושופ 
ליטאיים, חסידיים, תלמודי תורה, סמינרים חרדיים, גני ילדים 

וחוגי העשרה.
של  כקורסים  נוספים  פעולה  שיתופי  גם  מתקיימים  במרכז 
קורסים  תעסוקתית,  לצמיחה  קורסים  ממוחשב,  משרד  ניהול 
ללקויות שמיעה, קורסים לילדים בחינוך מיוחד בארגון 'אוהל 
שרה', פרוייקט "מחשב לכל ילד", שבמסגרתו הוענקו ערכות 
ומיזם  לזכאות  בקריטריונים  העומדות  למשפחות  מחשב 

לפעילות קיץ חוויתית של סדנאות וקייטנות מחשבים.
בו  ומתקיימים  לאינטרנט  חיבור  בלא  פועל  להב"ה  מרכז 
קורסים לנשים, לנערות, לגנים ולמוסדות חינוך, מהם מגיעות 
העשרה  כוללת  והפעילות  החינוכי,  הסגל  בליווי  קבוצות, 
מחשב.  יישומי  חשבון,  הנקרא,  הבנת  בקריאה,  ממוחשבת 
ובנוסף  המרכז פועל מהשעה 8 בבוקר עד השעה 10 בלילה, 
מדריכות  המונה  מיומן  צוות  ישנו  חן,  ענבל  גב'  למנהלת  

בוגרות בתי-הספר ברשת בית-יעקב.
והוקרה של הורים  זוכות למכתבי תודה  הפעילויות במרכז 
פעילויות  אותן  של  הכספית  שעלותן  לכך  המודעים  רבים, 
ואף  למאות  אחת,  לא  ומגיעה,  גבוהה  היא  אחרים  במקומות 
אותן,  לממן  המסוגלים  ההורים  הם  ומעטים  שקלים,  לאלפי 
גבוהה  ברמה  מתבצעות  אלו  פעילויות  להב"ה  במרכז  ואילו 

ובלא דרישה כספית מהמשתתפות בהן.

בפרויקט משותף של משרד המדע ואגף החינוך 
בעיריית בני ברק במרכז להב"ה נערכו קורסים 
בשנת התשע"ה ל-6649 ילדים ומבוגרים ברמות 

שונות ללא דרישה כספית   המדע והמידע 

כיתת לימוד מחשבים במרכז להב"ה
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שומרים על העיניים שלך

רק ברשת עינית 
אופנה בעין מקצועית

• טיפול בראייה ירודה
• בדיקות מיקוד ראייה ע"י מומחה בינלאומי

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

• מעבדה מקצועית במקום לשירותכם!

לבעלי הביטוחים המשלימים בקופותחינםקולקציה חדשה ורחבה

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות
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מאת: עוזי ברק

בני  במרחב  נפתחה  האחרון  השבוע  במהלך 
בבן  לבני משפחה המטפלים  תמיכה  קבוצת  ברק 
משפחה חולה )חולים סיעודיים, כרוניים, שבירים, 
סוציאליות  עובדות  שני  של  בהנחייתן  רתוקים(. 

מקצועיות ממכבי שירותי בריאות
עם  בהתמודדות  מנוסים  מאתנו  רבים  לצערנו, 
מקרים מצערים של לווי חולה במשפחה או חלילה 
אובדן במשפחה. הטיפול בחולה בבית לאורך זמן 
מעמיד בפני המשפחה הקרובה אתגרים מורכבים. 
תחום  את  המובילה  בריאות  שירותי  במכבי 
בלווי  עליונה  חשיבות  רואים  בישראל  הבריאות 
החולים ובסיוע למעגל המשפחתי התומך בחולה 
חרדיות,  לנשים  המיועדת  ייחודית  קבוצה  ופתחו 
במטרה ליצור מרחב לביטוי והבנה מעמיקים של 
בהתמודדות  לסייע  מנת  על  ההתמודדות  קשיי 

עימם. 
 7 למשך  לשבוע  אחת  מתקיימת  הקבוצה 
קידום  בנושא  בתוכם  אחד  מפגש  מפגשים, 
מתוך  חרדיות,  לנשים  מיעודת  הקבוצה  בריאות. 
הבנה שמדובר באוכלוסייה ייחודית, בעלת צרכים 

השונים מהציבור הכללי. 
המשתתפות שיתפו כי הרכב הקבוצה ההומוגנית 
מאוד משמעותי להן. הנושא המרכזי היה השלבים 
שיתפו  אנשים  אובדן.  עם  בהתמודדות  הרגשיים 

פעולה והביאו מעולמם האישי, רגשי וחברתי. 
ברק,  בני  במרחב  נרשמה  מיוחדת  פעילות 
במסגרת פעילויות לקידום בריאות שמכבי עורכת 
מיוחד  בכנס  מכבי  השתתפה  ברק  בני  במרחב 
שנערך במסגרת חודש הקשיש בהשתתפות מאות 
ביוזמת ארגון  בני הגיל השלישי  בני ברק  מנשות 

עזר מציון ועיריית בני ברק.
מהרצאה  המשתתפות  נהנו  הכנס  במהלך 
מונעת  ורפואה  החורף  מחלות  בנושא  ייחודית 
ע"י המנהל הרפואי ד"ר איתן ברגנר. הרצאתו של 
ד"ר ברגנר עוררה סקרנות ועניין רב שבעקבותיהם 
לו  הוקצב  אשר  מהזמן  להוסיף  ברגנר  ד"ר  נדרש 

למענה לשאלות הרבות שעלו מהמשתתפות.
פעילות זו היא חלק משיתוף פעולה מתמשך של 
מכבי – מרחב בני ברק בקהילה, להעמקת הקשר 
נכונה, וקידום  עם הקהילה, הנחלת ערכי בריאות 
הפעילות  הקהילתיים.  החיים  במארג  בריאות 
למנהל  הודות  רבה  להצלחה  זכתה  המיוחדת 
ברק  בני  והנהלת מרחב  ברגנר  איתן  ד"ר  הרפואי 
בני  תושבי  עם  ההדוק  קשר  את  לחזק  שפועלים 
ברק והעירייה ונציגי העיר. וכן הגב' דיאנה בן דיין 
עם  הקשרים  את  ומקדמת  במסירות  מנהלת  אשר 
גורמי הקהילה בקידום בריאות, וכן מתאמת קשרי 
שפעלה  אייזנבך  חנה  הגב'  ברק  בבני  הקהילה 

רבות להצלחת כנס זה.

מכבי שירותי בריאות השתתפה בכנס מיוחד במסגרת חודש 
הקשיש בהשתתפות מאות מנשות בני ברק בני הגיל השלישי 

ביוזמת ארגון עזר מציון ועיריית בני ברק

קבוצה ייחודית לתמיכה 
בבני משפחה חולים

טרגדיה באשדוד: 
גננת התמוטטה 
ונפטרה בגן ילדים
גננת חרדית התמוטטה בגן ילדים, לעיני הילדים ששהו 
באותה שעה תחת השגחתה  הפרמדיקים בליווי כוחות 

כיבוי אש שפרצו למקום, נאלצו לקבוע את מותה

מאת: שמעון דן

אסון באשדוד: גננת חרדית, כבת 35, 
ונפטרה  ביום ראשון השבוע  התמוטטה 
חורב  מבצע  ברחוב  פרטי  במשפחתון 

באשדוד.
כי  עולה,  המקרה  נסיבות  מבירור 
קולות הבכי של ששת הילדים שהיו תחת 
השגחתה הביא עוברי אורח להזעיק את 
כוחות ההצלה שפרצו למקום. פרמדיקים 

של מד"א קבעו את מותה במקום. 
הוזעקו  דרום  מחוז  של  כיבוי  כוחות 
את  פרצו  בעיר,  ג'  ברובע  שנמצא  לגן, 
השערים ומצאו את הגננת ללא הכרה על 
רצפת הגן כשמסביבה הילדים. גם בעלה 
עם  יחד  ונכנס  למקום  הגיע  הגננת  של 

הכוחות לגן.
"גננת  נמסר:  הצלה  איחוד  מדוברות 
ברחוב  ילדים  בגן  הכרה  ללא  אותרה 
איחוד  מתנדבי  באשדוד.  חורב  מבצע 
ראשונים  שהגיעו  'לכיש'  מסניף  הצלה 

לזירה מדווחים כי נקבע מותה בזירה".
הצלה'  'איחוד  מתנדב  מנלה  בני 
באירוע  "מדובר  סיפר:  לזירה,  שהגיע 

נעול  היה  הגן  למקום  כשהגענו  קשה. 
כי  לנו  ומסרו  מהחלון  נכנסו  ואזרחים 
לאחר  הכרה.  ללא  גננת  יש  הגן  בתוך 
שהייתה  לגננת  הגענו  נפתחה  שהדלת 
ללא הכרה וללא דופק ונשימה ולמרבה 

הצער נקבע מותה.
ואחד  היו בחרדה  "הילדים שהיו בגן 
עם  יחד  זכוכית.  משברי  קל  נפצע  אף 
טיפול  להם  הענקנו  נוספים  מתנדבים 
נסיבות המקרה בבדיקה  רפואי ראשוני. 

של משטרת ישראל מרחב לכיש".
חיה  הגב'  הגננת  של  הלווייתה  מסע 
 18:30 יצא בשעה  ע"ה,  רוזנברג  איילה 
ביום ראשון בערב מביתה ברחוב מבצע 
בית  לעבר  אשדוד,  ג'  רובע   ,2 חורב 
רבנים  בהשתתפות  באשדוד  העלמין 

והמוני תושבים המומים וכואבים.
את  אחריה  הותירה  ע"ה  המנוחה 
מחשובי  רוזנברג,  ישראל  ר'  בעלה 
וכן  באשדוד,  גור  בחסידות  האברכים 
שבהם  שהקטן  יתומים  ילדים  שלושה 
נפתלי  רבי  הרה"ח  אביה  שנתיים.  בן 
חיים רוזנבוים שוהה בחו"ל ולא הספיק 

להגיע להלוויית בתו.

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6743146 
ירושלים: מוסיוף 14טל: 02-5812885/6 

קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

ים של מבצעים
קרפיון

סלומון שלם

מושט (אמנון)

פילה מושט

פילה טונה

בקלה צעיר

טרי

קפואקפוא

קפוא

קפוא

טרי

3490
לק"ג 4 ק"ג ב-99

3690
לק"ג

2690
לק"ג

3890
לק"ג

כולל פריסה

כולל פריסה

1490
לק"ג

בקנית 3 ק"ג

גשם של דגים
קפואקפואגדול/ג'אמבו

אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית

אספקה | התקנה | יעוץ | שיפוץ
גיא משאבות מים 

טל: 054-5494788

מגוון מערכות 
ופתרונות להגברת 

לחץ מים

אספקה, מכירה 
שיפוץ והתקנת כל 

סוגי המשאבות

יעוץ מקצועי 
ופתרון בעיות 

בשטח 

שאיבת 
בורות ביוב 



יותר בריא, יותר טעים.

טבעי שתתני לו לחיידר
כריך בריא.

גבינה צהובה נעם
הסדרה היחידה

100%מ-100% רכיבים טבעיים
 ללא רכיבים מלאכותייםחדש!

 ללא צבעי מאכל מלאכותיים

 ללא חומרים משמרים

שו את
חפ

ה     
פון ההנח

קו

מ' 16
בע



בני ברק    ו' בכסלו תשע"ו 18/11/15 1210

הרב חיים אייזנברג נושא דברים

בכירי מאוחדת התקבלו 
בחמימות אצל גדולי התורה
נציגות בכירה של מאוחדת ביקרה במעונם של חברי מועצת 
גדולי התורה של דגה"ת בבני ברק והתברכה על פעילותם 

למען בריאות הציבור  בין היתר ביקרה המשלחת במעונם 
של הגרב"ד פוברסקי והגר"י זילברשטיין

ביקור ראשי מאוחדת אצל הרב פוברסקי

מאת: יאיר פלד

מאוחדת  של  בכירה  נציגות  ובה  משלחת 
חברי  ישראל,  גדולי  של  במעונם  ביקרה 
מועצת גדולי התורה של דגל התורה, והברכה 
בריאות  קידום  למען  מאוחדת  פעילות  על 

הציבור. 
סגן  כהן  משה  הרב  עמד  המשלחת  בראש 
מנהל מחוז מרכז ומנהל המגזר החרדי במחוז, 
קהילה   קשרי  מנהל  קליין  אריה  הרב  ועימו 
בב"ב, הרב יצחק וינר מנהל מרפאת מאוחדת 
בקרית ויז'ניץ, וד"ר חיים סטרו רופא משפחה 
האישי  כרופאם  גם  המשמש  ב"ב  במאוחדת 

של רבים מגדולי ישראל בעיר.
רבה  בחמימות  התקבלו  המשלחת  חברי 
הגרב"ד  פוניבז'  ישיבת  ראש  של  בביתו 
על  מתעניין  הישיבה  כשראש  פוברסקי 
ועל  בעיר,  מאוחדת  של  המבורכת  הפעילות 
בתקופה  מאוחדת  של  שירותיה  הרחבת 

האחרונה. 
הרב משה כהן מנהל המגזר החרדי במחוז 
הבריאות  מהפיכת  על  בדבריו  הרחיב  מרכז 
השנים  לאורך  מאוחדת  מובילה  אותה 
האחרונות ובמיוחד בתקופה האחרונה, ועדכן 
העתידיות  התוכניות  על  הישיבה  ראש  את 

למען קידום בריאותם של הלקוחות. 
של  כרופאם  כאמור  המשמש  סטרו,  ד"ר 
רבים מגדולי ישראל, הציג בפני ראש הישיבה 
השפעת  נגיף  נגד  ההתחסנות  חשיבות  את 
לילדים,  ההתחסנות  נחוצה  במיוחד  כאשר 
כרוניים,  ולחולים   65 גיל  מעל  למבוגרים 

כאשר קיים קונצנזוס רפואי על יעילות החיסון 
והשפעתו למניעת תחלואה. 

על  המשלחת  לחברי  הודה  הישיבה  ראש 
להיות  תמשיך  שמאוחדת  ואיחל  פעילותם 
הרפואה  שירותי  את  להעניק  נאמנה  שליחה 

המקצועיים על הצד הטוב ביותר. 
מאוחדת  של  בכירים  נציגים  ביקרו  בנוסף 
יצחק  הרב  הגדול  הגאון  של  במעונו 
זילברשטין רבה של שכונת רמת אלחנן בב"ב. 
עוזר  מורל  דוד  ד"ר  עמד  המשלחת  בראש 
ור'  פרויקטים  תחום  ומנהל  מאוחדת  מנכ"ל 
דודי שורץ אחראי תאום מגזרים אשר הציגו 
ההתפתחות  את  זילברשטיין  הגר"י  בפני 
תושבי  בריאות  למען  ופעילותה  המיוחדת 

העיר.
בכירי  קיימו  כשבועיים  לפני  כי  יצויין 
שר  מרן  של  במעונו  מיוחד  ביקור  מאוחדת 
התברכה  ובמהלכו  קניבסקי  הגר"ח  התורה 
לבריאות  מאוחדת  של  הענפה  הפעילות  על 

לקוחותיה.

זכו: יד לאחים בהכנסת ספר תורה
אירוע מרגש בפעם החמישית: הכנסת ס"ת חגיגית של הזוכים 

בהגרלת יד לאחים על ספר התורה  משפחת נח, הזוכה 
בהגרלה, נמנית עם התורמים הקבועים של יד לאחים

מאת: הילה פלאח

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

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

נח.  
והשמחים  הנלהבים  הריקודים  תום  עם 
לסעודת  המשתתפים  המשיכו  הכנסת  בבית 
באולמי  והדר  פאר  ברוב  שנערכה  מצווה 
'ארמונות סהרה' שבאזור התעשייה באשדוד. 
ראובן,  הזוכים,  בנם של  את האירוע פתח 

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

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

סיים הרב אייזנברג את דבריו. 

בן גוריון 38, רמת-גן (בית נח מנחמני)
050-6364443 050-3330866

סנדוויצים

סלטים

מיץ סחוט

מאפים

חטיפי בריאות

קפה

פוקאצ‘ות

&5&5&5

&5&5

&5&5&5

טילונים/קרח נסטלה

שתייה קרה

קפה גדול מחיר קטן
הסדרים עם 

משרדים 
להזמנות 
בכל כמות

נפתחה
קבוצת
זכיינות
חדשה!

מקבוצת:
כל התשלומים בקליק אחד

לקיה
ירושלים

תל
אביב

CASH
CHANGE

סורוצקין 48

קניון
הר חוצבים

המרפא 1

ש. בלום
מכשירי כתיבה

עזרת תורה 33

ש. בלום
מכשירי כתיבה

מול ישיבת מיר
הנגר 2

קו נקי
מאה שערים 71

קניון
סנטר 1

רהט

חדרה

תל 
שבע

תל 
שבע

תל 
אביב

ירושלים

ירושלים

ירושלים
עפולה

להצטרפות חייגו: 
0722-146-348 חותמות כשרות ליווי הלכתי רו''ח משפטי

בוא והצטרף לרעיון חדשני שמקנה שקט נפשי בעתיד, 
הכנסה פסיבית גבוהה זכיינות בסכום של 50,000 ₪ 

פתרון דיגיטלי למגזר החרדי 
בלעדיות עם חברות גדולות במשק



המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

בני ברק רח' רבי עקיבא 49 03-5703498
ירושלים רח' כנפי נשרים 5 02-6514026

ירושלים רח' מלכי ישראל 2 )כיכר השבת( 02-5383853
חנות המפעל כפר דניאל יער בן שמן 08-9186633

W W W. H A Z O R F I M . C O M
המבצע בתוקף בין התאריכים כ"ח חשוון – י"ב כסלו תשע"ו )10.11-24.11.15(

בכפוף לתקנון. התמונות להמחשה בלבד.

מצביעים, משפיעים
וזוכים!

ברבורים מקופליםקולאז' הפרה על הקיר

פרת הלהטוטים

שוחים ונהניםשדה השמיטה

גשר המיתרים הארמון האנגלי

בוחרים את היצירה1
היפה ביותר

שתזכה ב-20,000 ₪

מתקשרים ומצביעים2
בטלמסר

03-3738000

עונים על 2 שאלות טריוויה3
 ויכולים לזכות

בכל יום בזוג  
אופניים במתנה

מכונת קפה טורקי

משפחת טסלר, אשדודמשפחת הולנד, ירושלים

משפחת קרול, אשדוד

משפחת ימיני, ביתר עילית

משפחת וייס, ירושלים

משפחת בר, ביתר עילית

הספינה המתוקה
משפחת בוחבוט, נתניה

אופנת עלית
משפחת פרקל, אשדוד משפחת רוזנשטין, ירושלים

משפחת שלומוביץ, עמנואל
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מאת: גבריאל בלוך 

שעה קלה לפני שבת, שוב צפצפו הביפרים 
פיגוע  במירסים:  נשמעו  המוכרים  והקולות 
הר  שבדרום  עותניאל  מכיוון   60 כביש  על 

חברון לכיוון מיתר.
שהתמונה  עד  ארוכות,  דקות  יחלפו 
ובנו, בני  ונתנאל ליטמן, אב  יעקב  תתבהר: 
40 ו-18 נרצחו ע"י מחבלים שהמתינו להם 
לעברם  פתחו  במקום  וכשעברו  הציר  על 

באש תופת.
הגדולה:  הטרגדיה  התבררה  שאז  אלא 
בדרכה לשבת החתן  הייתה  ליטמן  משפחת 
ביום  להתחתן  אמורה  שהייתה  בתם  של 
התחלפה  הגדולה  השמחה  השבוע.  שלישי 
לחופה,  בתו  את  ללוות  במקום  קודר.  ביגון 
אחיה  ואת  אביה  את  הבוכיה  הכלה  ליוותה 

הי"ד לקבורה.
מחקירת הפיגוע עולה, כי משפחת ליטמן 
מירי  נפגעה  מיתר,  ליישוב  דרכה  שעשתה 
מחבלים מתוך רכב שעמד בשולי הדרך של 
נסעה על כביש 60  הנתיב הנגדי. המשפחה 
לכיוון  חברון  הר  שבדרום  עתניאל  מכיוון 
למיתר, שם הייתה אמורה להיערך השמחה.

המשפחה,  אב  הי"ד,  ליטמן  יעקב  הרב 
שהיה גם נהג הרכב נפצע וכתוצאה מכך סטה 
בסלעים.  ונתקע  הנגדי  הנתיב  של  לשוליים 
ירי  על  לדווח  למוקד  התקשר  ה-18  בן  בנו 
שהספיק  לפני  עוד  אולם  לכיוונם,  שנורה 

לדווח, תפסו אותו הכדורים שנורו לעברו.
ברכב היו עוד חמישה בני משפחה, ודביר 
בן ה-16 שישב ליד אביו ואחיו, תפס פיקוד 
על  לדווח  בכדי  למד"א  רוח התקשר  ובקור 

הפיגוע. 
המוקדנית של מד"א מנסה לדלות פרטים 
שמר  הקשה,  הסיטואציה  אף  שעל  מהנער, 
אחרי  בערך  קילומטר  "אנחנו  רוח.  קור  על 
אומר.  הוא  שלנו",  הרכב  על  ירו  עתניאל, 
ודביר  המוקדנית  שואלת  כיוון?",  "לאיזה 
אמבולנס  אצלנו  יש  דרום.  "לכיוון  משיב: 
של 'הסהר האדום', יש לנו שני פגועים. היינו 

שבעה ברכב".
דקות  תוך  למקום  שהגיעו  מד"א  כוחות 
לבית  המשפחה  בני  את  פינו  אחדות, 
פקדה  הקשה  הפיגוע  על  הידיעה  החולים. 
השבת  כניסת  לפני  כשעה  המשפחה  את 

והשמחה הגדולה התחלפה בכאב עצום.

קרובי  מאות  הגיעו  השבת,  צאת  עם 
משפחה וחברים כדי ללוות את יעקב ונתנאל 
בהר  שהתקיימה  בהלוויה  הי"ד.  ליטמן 
המנוחות בירושלים, השתתפו גם ראש העיר 
ניר ברקת, נשיא המדינה ראובן ריבלין והרב 

הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו.
המשפחה,  אם  של  אביה  ריגלר,  מיכאל 
ספד: "איזו משפחה נפלאה, ובן לילה הילדים 
הפכו להיות יתומים. ריבונו של עולם, יש לנו 
זו  אצלך.  התשובות  כל  אבל  שאלות  הרבה 
משפחתנו  את  פוקד  שהמוות  שנייה  פעם 
את  רצח  מחבל  שנה   13 לפני  המורחבת. 

של  במשפחתה  ועכשיו  מורה,  באלון  קלנר 
הבת הצעירה. ריבונו של עולם, מה חטאנו?

בשעה  והמוכשר,  האהוב  הנכד  "נתנאל 
שהזעיק עזרה נרצח בידי פרא אדם", המשיך 
הסב. "נתנאל חי, אביך יעקב קרא לך חי כי 
צפה לך חיים ארוכים והנה נרצחת בשנת חי 

לחייך.
ביום  להתקיים  אמורה  שהייתה  החתונה 
המשפחה  ובני  נדחתה  השבוע  שלישי 
החליט לקיים את החתונה ביום חמישי הבא. 
שמחה",  חתונה  לנו  תהיה  האסון  "למרות 
אמרה הכלה. "לא ניתן לטרור לרסק אותנו".

פיגוע דמים סמוך לכניסת השבת: הרב יעקב ליטמן היה בדרכו ליישוב 
מיתר לשבת חתן של בתו שהייתה אמורה להתחתן ביום שלישי השבוע 

 מחבלים שארבו לרכב על כביש 60 רצחו את אב המשפחה הרב יעקב 
ליטמן ואת בנו נתנאל הי"ד  החתונה נדחתה לאחר השבעה

נרצחו בדרך לשבת חתן

רכבם של משפחת ליטמן לאחר הפיגוע

הרב יעקב ליטמן הי"דנתנאל ליטמן הי"ד

ועוד: | חדרי שינה |  ארונות ספרים  |  ויטרינות  |  מבצע חתנים במחירים חסרי תקדים

שעות פתיחה : א‘ - ה‘ 20:30 - 10:00 , ו‘ 14:00 - 10:00
בני ברק  רח‘ ז'בוטינסקי 100,  טל: 03-6165301

מחסלים 
מתצוגה 

חדר שינה
ארון הזזה 1.60 2 + מיטות + ארגז 
מצעים סנדוויץ מלא + 2 שידות 

+ קומודה מראה מגירות 

ספפה 
נפתחת ל-2 + א. מצעים

כורסא מעוצבת 
נפתחת במגוון צבעים 

רק 

& 850

ספריה 
מעץ  סנדוויץ מלא + ויטרינה

סלון עור אמיתי
2+3  אספקה מידית

רק 

& 4,900

 עד גמר המלאי 

רק 

& 900

על מזומן בלבד
עד גמר המלאי 

רק 

& 4,500

*8016
08-6846004

 שוק הנדל"ן מספק אינספור הזדמנויות למשקיעים,
 אבל רק המומחים יודעים לזהות את הנכסים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר,

שייתנו לכם תשואה איכותית לאורך זמן.

  השקיעו עכשיו עם  יזמות והשקעות
ותיהנו גם משקט נפשי

חברת  יזמות והשקעות, 
עוסקת בתחום הנדל"ן 
שנים רבות, ומאחוריה 
מאות לקוחות מרוצים.

החברה מומחית בהשקעות 
נדל"ן, ואיתור נכסים 

פוטנציאליים להשבחה 
ובניה

• גמישות מקסימלית במסלול ההשקעה • מינימום 6% תשואה שנתית - בהתחייבות 
• צפי תשואה שנתית - 8% - 18% • חדש! מסלול השקעה ייחודי בתשואה קבועה, החל 

מ-25,000 ₪ • ללא דמי רישום או דמי ניהול • תחנות יציאה כל 12 חודשים!

  
  

  
  

בוחרים 
עבורכם את
ההשקעות

הטובות
ביותר
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ירושלים רח' מלכי ישראל 2 )כיכר השבת( 02-5383853
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ושחקו עם כל המשפחהגזרו את המבוך

המשחקים

של תפוצ'יפס
איתכם 

כל השנה

צורה חדשה,
כיף חדש לכל המשפחה!

ש!
חד

מהדורה מוגבלת

חדש מתפוצ'יפס! תפוצ'יפס סטיקס
בטעמי קטשופ וברביקיו.
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עשה טובה לחבר, 
והפסיד $320

מאת: חיים רייך
 

כרטיסי  את  מחזיקים  רבים  אנשים 
בחו"ל.  בנקים  של  ה'קרדיט-כארט' 
כספים  ללוות  מאפשר  הזה  הכרטיס 
לא  שאלו  כמובן  בחו"ל.  מהבנקים 
ריבית  דמי  וגובים  בחינם,  עובדים 
מהלווה. אין בכך כל בעיה, היות ומהגוי 

מותר ללוות בריבית.
בסיפור שהגיע השבוע אל בית הדין, 
לרוב  קצוצה  ריבית  איסור  משום  יש 
הדעות. אחד מבעלי כרטיס שכזה, עשה 
של  סכום  עבורו  ולווה  לחברו,  טובה 
$5,200 מהבנק בחו"ל. את הריבית, בסך 
של כ- $320, גבו בבנק מבעל הכרטיס, 
בכך  לזולתו  טובה  מהיהודי שעשה  קרי 

שאפשר לו להשתמש בכרטיסו.
מהלווה  ביקש  כמובן,  הכרטיס,  בעל 
התכוון  הלווה  ואכן  הזו,  הריבית  את 
 ,$5,520 של  סך  הכרטיס  לבעל  להחזיר 
לבעל  שהיו  ההוצאות  על  לכסות  בכדי 

הכרטיס.
ההלכה,  את  יודע  ולא  לומד  שלא  מי 
המלווה  הן  בעיה.  כל  בכך  רואה  לא 
עצמו לא מרוויח מאומה. דולר לא נכנס 
לכיסו. כל ה- $5,520 עובר ישירות לבנק 
בכל  אולם  הוצאות.  בס"ה  זה  בחו"ל. 
והתשובה  לשאול,  התעורר  הוא  זאת 
לקבל  לך  אסור  אותו:  הדהימה  שקיבל 
מהלווה את ה- $320 הללו. עליך לשלם 
זאת מכיסך! כי אם תקבל זאת מהלווה, 
כפי  הדעות,  לרוב  קצוצה  ריבית  זו  הרי 
שנפסק בשו"ע, שגם כאשר לווים בריבית 
מנכרי, אסור ליהודי הלווה מהגוי לגבות 
סכום נוסף מהיהודי הלווה ממנו, גם אם 

מטרתו היא כיסוי הוצאותיו.
הרב וינד מוסיף ואומר כי במקרה דנן 
היה ללווה דולר 1 בשעת ההלוואה, מה 
שהגן עליו מאיסור ריבית הכרוך בעליית 
שואל  היה  אילו  אבל  המטבעות.  שערי 
קודם לכן, היו מציעים לו לערוך תחילה 
כדת  והלווה,  המלווה  בין  עיסקא  היתר 
היה  לא  ואז  בנכס,  שותפות  כמו  וכדין, 

מפסיד את הכסף הזה.
בכל אופן, אותו יהודי נשמע בשמחה 
מכיסו  והוציא  ההלכה  לפסק  ובגבורה 
ריבית,  באיסור  להיכשל  לא  בכדי   $320
לרגע על  ולא מתחרט  סופג את ההפסד 
שמקיים  כך  ועל  לחבר  שעשה  הטובה 
קיבל  הוא  אופן  בכל  התורה.  מצות  את 
יידע  להבא  ריבית.  בהלכות  מושג  עוד 

להיזהר מראש.
ע"י  הוקם  לאחרונה  שפורסם,  כפי 
בית  הקודש,  בארץ  ההוראה  גדולי 
במסגרתו  ריבית,  לענייני  מיוחד  דין 
ואברכים  דיינים  עשרות  משתלמים 
זו  ה'  דבר  שישמיעו  ריבית  בהלכות 
שמספרו  הריבית  קו  את  ויתגברו  הלכה 
לאלפי  מענה  לתת  ובכך   ,02-5015920
בהלכות  לשאול  שמתעוררים  יהודים 
הפיננסי  התחום  התפתחות  לאור  ריבית 

ודרכי המסחר בכל התחומים.

לא רבים יודעים עד כמה ענין הריבית חדר לכל תחום בחיים. הנה, 
סיפור אחד שהתרחש השבוע והגיע לדיון בבית ההוראה להלכות 

ריבית שע"י הרה"ג רבי פנחס וינד

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

הרב וינד במסירת שיעור בהלכות ריבית
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מטרנה מהדרין ספיישל
עם הרכב ייחודי קל לעיכול

בכי? גזים?
נה!

טר
למ

די 
לע

ב

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
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שעשועון שמירת הלשון של 
בזק חוזר עם "עונת החברותות"

הציבור מביע התעניינות 
גוברת ביישוב לעמנואל

עשרות נציגי קהילות סיירו במתחם 'נווה אור' בעמנואל 
והתעניינו בפרויקט שמצוי בשלבי בניה סופיים  נציגי 
קהילות חסידיות וקהל מתעניינים סיירו ביישוב והביעו 

התעניינות בפרויקט האיכותי המוצע במחירים זולים
מאת: חיים רייך

מצוקת הדיור החריפה הביאה רבים לבקר 
ביישוב  מקרוב  ולחזות  עמנואל  ביישוב 
ופרויקט הדגל הנבנה של העיר הנבנה ע"י 
בניה  )ולול(  'ש.א.ג  הוותיקה  חברת הבניה 
ופיתוח בע"מ' אשר מציע מגורים באיכות 
ובמחירים  הארץ  למרכז  בסמיכות  חיים, 

זולים. 
בין המבקרים היו נציגי קהילות חסידיות 
ומתעניינים פרטיים אשר הביעו התעניינות 
אכלוס.  בפני  שעומד  בפרויקט  רבה 
המבקרים גילו מקרוב את היותה של העיר 
פעילה ותוססת על מוסדות החינוך הרבים 

שבה. 
החסידיות  הקהילות  של  הנציגים  בקרב 
תמימות  שררה  בעמנואל  לסייר  שהגיעו 
מקיפים  ובירורים  בדיקות  לאחר  דעים 
לציבור  האידיאלי  הפתרון  כי  שערכו, 

החרדי נמצא בעמנואל.
ניתן  שבו  היחיד  היישוב  הינו  עמנואל 
החרדי  לציבור  דירות  מאות  כיום  להשיג 
להיבנות  מתוכננים  הקרובות  ובשנים 

במקום אלפי דירות לציבור החרדי. 
בימים  נבנים  לבד  אור  נווה  בחברת  רק 
לאתר  הצמוד  ובשטח  דירות   150 אלו 
כ-400  עוד  להיבנות  מתוכננות  הבנייה 

דירות לציבור החרדי. 

הבנייה  של  החדש  במתחם  כידוע 
בעמנואל, קיימים שטחי ציבור רבים ששם 
תלמודי  כנסת  בתי  ציבור  מוסדות  ייבנו 

תורה בתי ספר ועוד. 
להגיע  צפויים  הקרובים  בימים  כי  נודע 
נציגי קהילות נוספים מהחצרות החסידיות 
נציגי  עם  יחד  בשטח  לסיורים  הבולטות 

החברות הבונות את פרויקט נווה אור. 
'ש.א.ג  חברת  של  אור'  'נווה  פרויקט 
הפרויקט  הינו  בע"מ'  ופיתוח  בניה  )ולול( 
בקרוב  וכבר  תילו  על  עומד  שכבר  היחיד 
מועמדים  בפרויקט  האכלוס.  שלב  יחל 
למכירה דירות משלושה חדרים ועד שישה, 
סוכה  מרפסות  בעלות  ודירות  גן  דירות 

מרווחות וגדולות במיוחד. 
בחברת הבניה מודעים לקושי הגדול של 
בשלב  גדול  ראשוני  סכום  לגייס  הזוגות 
רק  שבה  הטבה  מוצעת  כן  ועל  הראשוני 
בשלב  לתשלום  נדרש  הדירה  ממחיר   7%
מסירת  בעת  רק  והשאר  החוזה,  חתימת 

מפתחות הדירה.
ולול הורביץ מנכ"ל חברת הבניה ש.א.ג 
שמחים  "אנו  בע"מ:  ופיתוח  בניה  ולול 
הציבור  של  הרבה  ההתעניינות  את  לראות 
סופיים.  בניה  בשלבי  מצוי  כבר  בפרויקט 
בניה  איכות  מאפשרות  המוצעות  הדירות 
במיוחד,  זולים  במחירים  חיים  ואיכות 
בחודשים  כבר  לאכלוס  נערכים  אנו  ועתה 

הקרובים".

מאת: הילה פלאח

הכשרה  התקשורת  את  לקדם  ממשיכה  בזק 
והנקייה בישראל, ולפעול בתחום שמירת הלשון 
כמעט עשר שנים ברציפות. גם השנה יוצאת בזק 
שמירת  נושא  חיזוק  שמטרתה  נוספת  בפעילות 
הלשון, תוך חיבור למישור הערכי ועידוד תחרות 
חידון  את  וממשיכה  החרדי,  במגזר  והצטיינות 
ביד הלשון, שייערך בשיתוף רדיו קול חי, רשת 
במהלך  חרדים.  בחדרי  ואתר  דתית  עיתונות  קו 
השנים האחרונות השקיעה 'בזק' מיליוני שקלים 
בזק  של  הפעילות  הלשון  שמירת  ערך  בקידום 

השנה עומדת בסימן "בחברותא". 
הפעילות תימשך במשך כחודשיים וחצי )החל 
למשתתפים  ותאפשר   )19.11.15  – בכסלו  מז' 
התמודדות על הפרס השבועי הגדול, מהבית או 
מהאולפן. בכל יום חמישי בשעה 21:00 יתמודדו 
אחים  מהישיבה,  חברים  ובן,  )אבא  חברותות   5
 ,)93/92.8fm( חי  קול  רדיו  באולפן  וכדומה( 
הלשון.  שמירת  בתחום  בשאלות  בראש  ראש 
במקביל יוכלו המאזינים ברדיו, או דרך אתר רדיו 
קול חי או באתר 'בחדרי חרדים' לענות על אותן 
בסוף  מתקדמת.  טלפונית  מערכת  דרך  שאלות 
כל פרק תתמודד חברותא אחת מול מאזין אחד 
מהבית על הפרס השבועי הגדול והיוקרתי בשווי 
הפעילות  ימי  במהלך   - בנוסף  שקלים.   4,000
ומתנות  שוברים  עשרות  למתמודדים  יחולקו 

יוקרתיות. 
בחברותא  ולהתמודד  לאולפן  להגיע  כדי 
דרכים  שלוש  הלשון'  'ביד  מערכת  העמידה 
שונות: א. השתתפות בפינה היומית בתוכנית 'זמן 
פתרון  ב.  חי.  קול  ברדיו  טוקר  מנחם  עם  אוויר' 

סוגיה שתתפרסם בעיתוני רשת "קו עיתונות". ג. 
קצרה  סיטואציה  עם  קצר  וידאו  בסרטון  צפייה 
מחיי היום יום שבסופו שאלות על הלכות שמירת 
חי'  'קול  באתרים  מהסיטואציה  שעולות  הלשון 
גמר  פרק  ייערך  העונה  בסיום  חרדים'.  ו'בחדרי 
יתמודדו החברותות  בו  מיוחד בהשתתפות קהל 
גדול  פרס  על  כולה  העונה  של  המצטיינות 

ויוקרתי במיוחד.
אילן סיגל מנהל אגף שיווק פרטי בבזק: "בזק 
התקשורת  את  ולקדם  לשמר  למטרה  לה  שמה 
לצרכיו  הבנה  מתוך  זאת  והנקייה.  הכשרה 
הייחודיים של המגזר החרדי. במשך מספר שנים 
שמירת  ערך  וניכוס  קידום  לחיזוק,  פועלים  אנו 
רבה  התקבלו  אשר  שונים,  באמצעים  הלשון 
אדירה,  כהצלחה  והוכתרו  בחרדי  הציבור  בקרב 
הקודמות,  בשנים  הפעילות  הצלחת  בעקבות 
לקידום  פעילות  לקיים  שמחים  אנו  השנה  גם 
הייחודית  החברותות  עונת  עם  הלשון  שמירת 

והמפתיעה".
החפץ  משנת  מכון  יו"ר  ירום  צבי  הרה"ג 
שנייה:  שנה  כבר  הפעילות  את  שמלווה  חיים 
בקרב  האמביציה  את  מפתח  הלשון  ביד  "חידון 
הלשון.  שמירת  בהלכות  להתחזק  המשתתפים 
חיזוק  של  הגדולה  הזכות  בזק  לחברת  עומדת 
ערכי שמירת הלשון והדקות הרבות בהן לומדים 

אלפים את ההלכות ונמנעים מלשון הרע".

לראשונה: ייערך ערב גמר יוקרתי בו יתמודדו ראש בראש 
המתמודדים המובילים  בסוף כל פרק יתמודדו זוג חברותא על 

הפרס השבועי הגדול בשווי 4,000 שקלים
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מאת: אלי שניידר

בסדרת  האחרון  שבת  בליל  נהרגו  אדם  בני   150 כמעט 
בדרגות  פצועים  למאות  נוסף  צרפת,  בירת  בפריז,  פיגועים 
במצב  למאה  קרוב  )מתוכם  במספר  פצועים  כ-350  שונות, 
קשה(, שנפצעו במהלך מתקפת הטרור הגדולה ביותר שעברה 

פריז אי פעם, שכללה חמישה מוקדים שונים במקביל. 
באולם  התרחש  החמישה,  מבין  ביותר  הקטלני  האירוע 
המופעים "בטקלן", שם נרצחו לפחות למעלה ממאה צופים 
חלק  שטבחו.  חמושים  כמה  בידי  מוזיקלית,  להופעה  שבאו 
מהמחבלים חגרו חגורות נפץ, והתאבדו במקום מיד עם כניסת 
שלהם  ההתבצרות  מתחילת  כשעה  לאולם,  הביטחון  כוחות 
במקום. ארבעת המחבלים נהרגו, ואיתם עוד כמאה בני ערובה. 
בעקבות הפיגועים, הכריזה הממשלה על שורת צעדים, בהם 
מצב חירום וסגירת הגבולות. בוקר למחרת, ביום שבת, קיבל 
ארגון הטרור הרצחני דאעש את האחריות לפיגועים ואף איים 

לבצע מתקפות נוספות בוושינגטון, ברומא ובלונדון.
איש  עשרות  עוד  נהרגו  המופעים,  באולם  הזירה  מלבד 
מחבל  פריז.  את  שזעזעה  נוספים  פיגועים  בשורת  נוספים 
שבו  צרפת,  של  הלאומי  לאצטדיון  בסמוך  התפוצץ  מתאבד 
פיצוצים,  שני  עוד  הולנד.  פרנסואה  הנשיא  זמן  באותו  שהה 

אוכל  חנות  סניף  ליד  נשמעו  יד,  מרימוני  שנגרמו  שייתכן 
עם  מיד  פונה  הולנד  הנשיא  האצטדיון.  במתחם  הנמצאת 

הישמע הפיצוצים. הוא הועבר למקלט תחת אבטחה כבדה. 
העשירי  ברובע  במסעדה  ירי  מתקפת  אירעה  פריז,  במרכז 
של העיר, מתקפה במהלכה נהרגו 14 סועדים. בירי שהתבצע 
בסמוך למסעדה אחרת ברובע ה-11 של העיר, נהרגו 19 בני 
אדם. ובמוקד ירי חמישי, בשדרות הרפובליקה שבעיר נהרגו 

ארבעה אנשים. 

 מצב חירום; סגירת גבולות

דיון  כינס  הולנד  הנשיא  הטרור,  מתקפת  לאחר  קצר  זמן 
ועל  חירום  מצב  על  הכריז  שבסיומו  הממשלה  של  חירום 
סגירות הגבולות, בעקבות מה שכינה "מתקפת טרור חסרת-
תקדים". בנוסף לכך, הוטל באותו לילה עוצר לילי על פריז, 
לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, ואלפי חיילים נפרסו 

ברחובות העיר.
"זהו מחזה אימים", אמר הולנד זמן קצר לאחר הפיגועים. 
יוכרז,  חירום  מצב  זאת:  בעקבות  יתבצעו  החלטות  "שתי 
להיעצר  עשויה  התנועה  ייסגרו,  מקומות  שכמה  ומשמעו 

וייערכו סריקות ברחבי אזור פריז". הנשיא הוסיף: "ההחלטה 
חייבים  אנחנו  הגבולות.  את  לסגור  היא  שלקחתי  השנייה 
פעולה  ולבצע  לכאן  להיכנס  יכול  לא  אחד  שאף  להבטיח 

כלשהי".
עוד אמר: "החלטתי לגייס את כל הכוחות שאנחנו יכולים 
כדי לנטרל את הטרוריסטים האלו ולהציב אבטחה בכל מקום 
תגבורת מהצבא.  גם  "ביקשתי  לדבריו,  סכנה".  בפני  שעומד 
הם פרוסים בשלב הזה בפריז רבתי כדי להבטיח שלא יתרחשו 

מתקפות נוספות".
אדם,  בני   16 בפריז  נהרגו  חודשים  כמה  לפני  רק  כזכור, 
בהם ארבעה יהודים, בזמן ההשתלטות של מחבל על המרכול 
הכשר בעיר, "היפר כשר". לפני כן, 11 איש נוספים נורו למוות 

במשרדי המגזין הסאטירי "שרלי הבדו".
את  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  הנחה  האירועים  בשל 
משרד החוץ לפנות לגורמי הביטחון בצרפת בבקשה להגביר 
ומוסדות  השליחים  ישראל,  שגרירות  סביב  האבטחה  את 
יהודיים. הוא הביע תנחומים ואמר: "אנחנו עומדים כתף אל 
נגד  המשותפת  במלחמה  הצרפתי  ועם  צרפת  נשיא  עם  כתף 

הטרור".

מאת: גבריאל בלוך

פנחס  הרב  אירופה',  רבני  'ועידת  נשיא 
"ועידת  כי  שבת  במוצאי  אמר  גולדשמידט 
רבני אירופה" משתתפת באבל העם הצרפתי 
להצלחת  וכן  הפצועים  לרפואת  ומתפללת 
והאירופיים  הצרפתיים  הביטחון  כוחות 
הפשיסטי  הטרור  נגע  את  השורש  מן  לעקור 
אימתה  שוב  הטרור  התקפת  האיסלאמי. 
כלל  בדרך  הם  שהיהודים  האקסיומה  את 
החושך  כוחות  של  הראשונים  הקורבנות 
בעולם, אבל כאשר ניתן לכוחות האלה לפעול 
הלאה הם הולכים ומחריבים את העולם כולו.
ארה"ב  אירופה,  לממשלות  קוראים  "אנו 
ורוסיה לאחד כוחות כדי למגר את הפאשיזם 

כי  אם  שלו.  האיסלאמית  בגירסה  החדש 
דמוקרטיה  חופש  שוחר  אזרח  כל  היום 
ושלום מהוה מטרה לפאשיזם המוסלמי, אנו 
קוראים לממשלת צרפת ואירופה לא להזניח 
היהודיים  במוסדות  והאבטחה  השמירה  את 
המהווים גם היום מטרה ראשונית לפיגועים".
הרב משה לוין מנכ"ל 'ועידת רבני אירופה', 
של  ומזכירו  הצרפתית  הז'נדרמה  של  רבה 
רבני  ׳ועידת  נשיא  וסגן  לצרפת  הראשי  הרב 
הרב  בשם  מסר  קורסיה  חיים  הרב  אירופה׳, 
"הקהילה  כי  בצרפת  היהודית  והקהילה 
היהודית בצרפת כמו כל יהודי העולם בהלם 
באזרחים  האיום  הטבח  נוכח  עמוק  ובזעזוע 
עם  ליבנו  שבת.  בליל  שאירע  הדתות  מכל 
רפואה  מאחלים  ואנו  השכולות  המשפחות 

שלמה ומהירה לפצועים. שוחחתי הערב עם 
לתגבר  שהבטיח  קזנוב  ברנרד  הפנים,  שר 
סביב  הקיימת  האבטחה  את  משמעותית 
ובתוך המוסדות היהודיים במדינה. יש עדיין 
והנחיית  חופשי  המסתובבים  טרוריסטים 
להישאר  פאריס  לאזרחי  הביטחון  כוחות 
זאת  דחופים.  למקרים  רק  ולצאת  בבתים 

מלחמה".
הקהילה  מחברי  ביקש  אף  קורסיה  הרב 
היהודית להשתתף בשלושת ימי האבל עליהם 

הכריז נשיא צרפת.
כמו כן, בעקבות מתקפת הטרור הוחלט על 
הגברת האבטחה סביב 25 בתי כנסת ומוסדות 
בפריז,  חב"ד  תנועת  של  יהודיים  חינוך 

בטולוז ובערים נוספות. 

מוסדות  מנהל  אזימוב,  מנדל  מנחם  הרב 
היו  "הימים האחרונים  כי  ציין  בפריז,  חב"ד 
קשים ביותר עבור אזרחי צרפת בכלל ועבור 
חשים  אנו  טבעי  באופן  בפרט.  היהודים 
שהמרכזים  לכך  ומודעים  מהלכות  כמטרות 
ומוסדות  הכנסת  בתי  שלנו,  הקהילתיים 
החינוך חשופים לסכנה. המצב הזה הופך את 
הסיוע מהקרן לידידות לחיוני מאוד עבורנו".

נשיא ועידת רבני אירופה הרב פנחס גולדשמיד: "אנו קוראים לממשלת צרפת ואירופה לא להזניח את השמירה 
והאבטחה במוסדות היהודיים המהווים גם היום מטרה ראשונית לפיגועים"

מתקפת טרור רצחנית על פריז, בירת צרפת, גבתה 150 
  הרוגים ומאות פצועים, בהם עשרות פצועים קשה
כשמונה מחבלי דאעש, נפרסו במקומות שונים בעיר 
ופרצו במתקפה במקביל בחמישה מוקדים  בזמן 
אירוע תרבותי באולם יוקרתי בפריז, נשמעו יריות, 

והמחבלים התבצרו באולם תוך שהם טובחים בכ-100 
איש, ולאחר מכן התאבדו עם חגורות נפץ 

אבטחה מוגברת סביב המוסדות היהודים

צרפת 
באבל



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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הצפירה  ירושלים  ברחובות  שנשמעה  אחרי  דקות  חמש 
הטלפון  מכשיר  צלצל  הנרות,  הדלקת  שעת  על  שמבשרת 
המשפטית  כיועצת  המשמשת  דביר,  איה  עו"ד  של  בביתה 

במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.
על הקו היה סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש, שהצמיד את 
מכשיר הטלפון לאוזנו כשהוא חבוש שטריימל חסידי, לבוש 
קאפטען חגיגי ופאותיו משתלשלות על צדעיו לכבוד שבת – 
זכר למעשה וקשרי בראשית עם חסידות גדולה וידועה. "את 
יכולה להבין לבד מה המשמעות אם אני מתקשר אלייך בשעה 
כזאת", אמר פרוש לעו"ד דביר, "קיבלתי לפני כחצי שעה את 
לומר  כדי  והתקשרתי  המתוקן  הגיוס  חוק  של  הסופי  הנוסח 
את  כך  לקבל  מסוגל  ולא  הנייר  על  להסתכל  יכול  לא  שאני 

השבת".
החמין שבישלה מחלקת יעוץ וחקיקה ביום שישי בצהריים, 
היה בלתי אכיל ולא רק כמנה עיקרית בסעודת שבת, אלא גם 
כסעודה שלישית בשבתות שעון החורף, הנאכלת בדוחק כדי 
לצאת ידי חובה. בחוק המתוקן שהגישה הפרקליטות הופיעו 
העוסק  מפורש  סעיף  דוגמת  לעיכול  ניתנים  בלתי  מונחים 
רק  'דחייה  על  המדבר  ונוסח  ישיבות'  בוגרי  גיוס  ב'עידוד 
בשיעורים' לגילאי 21 ואילך במקרה של אי עמידה ביעדים. 
פרוש הבין שאם כך ייראה הנוסח הסופי, הרי שעיתון 'הפלס' 

לא יהיה הביטאון היחיד שיבקר קשות את 'גזירת הגיוס'. 
את  להפסיק  את הצדדים  אילצה  באופק  הנראית  השקיעה 
צאת  עם  אחרי,  שעות  וארבע  עשרים  אותה  ולחדש  השיחה 
ולעשות  להקדים  הנוהגים  יש  המשפטים  במשרד  השבת. 
מלאכה כבר במוצ"ש בבוקר כדי לעמוד בעומסים, אבל כאן 
נתבקשו כל המעורבים לשבות ממלאכה, ויש מי שמאמין כי 

הבקשה כובדה.  
ישראל  אמוני  שלומי  התעדכנו  כוכבים,  שלושה  כשנצפו 
בחדשות הזוועתיות שהגיעו מעיר האורות והפיצוצים פריז. 
בין  פנאי להבדיל  ולחברים מיהדות התורה, לא היה  לפרוש 
תוך  הטריקולור.  בצבעי  הבדלה  נר  עם  ולהאיר  לחול  קודש 
שרת  מול  סוער  דיון  של  בליבו  עצמם  מצאו  הם  קלה  שעה 

המשפטים שקד ובכירי לשכת היועמ"ש ומשרד הביטחון. 
ותובא  ראשונה,  בקריאה  השבוע  שאושרה  התוצאה 
ביותר  הטובה  היא  הבא,  בשבוע  ושלישית  שנייה  לקריאה 
לשר  נמסרה  היעדים  לקביעת  הסמכות  שנוצרו.  בנסיבות 
הביטחון, מתווה הביניים הוארך עד לשנת 2023. לפי הנוסחה 

אי  מחמת  שנה  באותה  יפקע  החוק  אם  שגם  הרי  המתוקנת, 
עמידה ביעדים, ישרור מצב משפטי עמום, וזאת מכוח סעיף 
36 לחוק שירות ביטחון המאפשר לשר הביטחון לדחות או 
לבטל את גיוסם של מיועדים לשירות ביטחון. בג"ץ אומנם 
קבע שהדיחוי לבני הישיבות מחייב חקיקה ראשית ואינו יכול 
להסתמך על הוראת שר הביטחון, אולם בניגוד לחוק שעבר 
נקבע  לא  המתוקנת  החוק  שבהצעת  הרי  שעברה  בקדנציה 

מפורשות כי יוטלו סנקציות פליליות.  
על  להסתמך  כדאי  לא  ממש  העבר,  מניסיון  ללמוד  אם 
דקדוקי חקיקה שיאפשרו להתחמק מעמידה רשמית ביעדים. 
כי  השבוע  להסביר  היטיב  אומנם  יעלון,  בוגי  הביטחון  שר 
יפקע בגין חסר של עשרים  אין היגיון בכך שהסדר הביניים 
מתגייסים כפי שהיה בשנה האחרונה, אך לכולם ברור כי אם 
הפער יעמוד על מאות ולא על עשרות - בג"ץ יתערב ויאמר 

את דברו. 
עו"ד  ליועמ"ש  המשנה  התריעה  שהתקיימו,  בדיונים 
דינה זילבר, כי זה בדיוק מה שקרה בחוק טל. המציאות לא 
קבר  ובג"ץ  מתה,  לאות  שהפכה   – החקיקה  עם  התיישרה 
רשמית את החוק. התובנה הזאת גורמת גם לח"כים החרדים 

לקוות שבשנים הבאות תהיה עמידה ביעדים.
בכסף הקואליציוני שחולק השבוע בנדיבות, הועברו כמה 
חרדי  נוער  עבור  לתקצוב  בסתר",  כ"מתן  טובים  מיליונים 
מנותק. אחד מחברי-הכנסת ציין באירוניה כי רק בזכות הנוער 
לעמוד  ניתן  חרדי,  כנוער  הגיוס  ביעדי  ונחשב  עול  שפרק 
ביעדים שמאפשרים למי שתורתו אומנותו לשבת ולשקוד על 

תלמודו.  
בשורה התחתונה, כמו בהסכם הגרעין עם איראן, הרווחנו 
זמן  מרווחי  כניצול  ימיה  בראשית  הוגדרה  הציונות  זמן. 
כולנו  השבוע:  לומר  ניתן  הזה  בעניין  ולפיכך  היסטוריים, 

ציוניים.

האיום הוויז'ניצאי
"אל תאיימו עלינו", אמר בטון שלו ורגוע יו"ר הקואליציה 
עיניהם  לנגד  התורה,  יהדות  סיעת  ליו"ר  הליכוד  מטעם 
נספיק  "לא  הקואליציה,  סיעות  יושבי-ראש  של  המשתאות 
יודעים  וחבריך  אתה  וגם  הגיוס  חוק  העברת  את  להשלים 

שהעיכוב לא נוצר בגללנו. אם תתעקשו, נלך לבחירות והכל 
יתפוצץ".

אלא  או שתיים,  קדנציה  לפני  נאמר  לא  המשפט המתסיס 
יושבי-ראש  של  השבועית  הישיבה  במהלך  שני שעבר  ביום 
סיעות הקואליציה. ח"כ מוזס התעקש כי יש להביא את התיקון 
להעברת  בצמידות  ושלישית  שנייה  בקריאה  הגיוס  לחוק 
התקציב, ולא דקה אחר כך. הנגבי הסביר שמדובר במשימה 
בלתי אפשרית, "צריך לפרסם את החוק לעיון הציבור ולקיים 
דיון בוועדה. זה ייקח כמה ימים ולכן לא נספיק להעביר את 
שמדובר  והזכיר  התעקש  כשמוזס  התקציב".  עם  ביחד  זה 
הרוח  בקור  הנגבי  – השמיע  ברורה  קואליציונית  במחויבות 

האופייני לו את האיום הריק מתוכן בהליכה לבחירות. 
היישר  מהירה  בריצה  המשותפת  מהישיבה  יצא  מוזס 
לישיבת סיעת יהדות התורה. שלא כדרך הטבע, נכחו בישיבה 
מנהלי  לבקשת  וזאת  התורה,  דגל  ח"כי  גם  שעבר  בשבוע 
הסמינרים – שידעו תמיד לתפעל את נציגי יהדות התורה כמו 
חברי מרכז המפעילים את ח"כי הליכוד. כשמנהלי הסמינרים 
סיימו להשמיע את זעקות השבר נגד המחוז החרדי במשרד 
החינוך, קמו ח"כי דגל התורה ללכת. "רגע, תשמעו מה היה 
וכשהחברים  מוזס,  לעברם  קרא  הסיעות",  ראשי  בישיבת 
מיהר  הסיעתית,  הפלגנות  על  מתבדח  שוב  שהוא  חשבו 
ראשי  לישיבת  מתכוון  "אני  להבהיר:  הוויז'ניצאי  הח"כ 
סיעות הקואליציה. הנגבי איים בהליכה לבחירות אם נתעקש 

להעביר את תיקון חוק הגיוס ביחד עם התקציב". 
בשעה שיו"ר סיעת יהדות התורה המאוחדת עורר מהומה 
בחדר ישיבות הסיעה, בר הפלוגתא לעימות, יו"ר הקואליציה 
ויו"ר ועדת חוץ וביטחון צחי הנגבי, מיהר להתקשר לבעל-

הבית ששהה בוושינגטון. נתניהו ששייף את נאומיו באנגלית 
בגרון ניחר מהתקררות, נזרק באחת לתלאות הממשלה הצרה 
ונאלץ לטפל במשבר בשלט רחוק. רק חסר היה שישאל את 

הסובבים איך אומרים באידיש: תושיה.
ביבי לא הבין מה רוצים ממנו החרדים. "למה הם מאיימים? 
הרי עמדתי בכל מה שהתחייבתי לחרדים בנושא הגיוס", הוא 
שבאתי  יודעים  "החרדים  בחו"ל,  שהותו  במהלך  התלונן 
בקיץ  כבר  הנחיתי  לבקשתם,  התהליך.  אורך  לכל  לקראתם 
מצומצמת.  ועדה  ולהקים  להתקדם  יעלון  הביטחון  שר  את 
איילת שקד,  פרוש,  פגישה מסכמת עם מאיר  אישית  זימנתי 
ימים  כמה  מנדלבליט  ואביחי  ארי  בן  אחז  וינשטיין,  יהודה 
לפני נסיעתי לחו"ל. כולם מבינים שאף בחור ישיבה לא יגויס 
בכפייה אם ההצבעה תידחה מעט. למה לעשות עניין מכמה 

ימים?".
במדור זה נכתב לא אחת על הסחבת המכוונת שנקט נתניהו 
חייבים  שהפעם,  אלא  הגיוס,  בסוגיית  קודמות  בקדנציות 
להודות שהצדק דווקא עם ראש הממשלה. ביבי לא מרח וגם 
אלקין  זאב  השר  בשמו  פנה  שבועות,  מספר  לפני  ברח.  לא 
החרדים  בחברים  והאיץ  הקואליציוני,  ההסכם  את  שניסח 
החקיקה  נגררה  מדוע  השאלה  את  מוסכמת.  לנוסחה  להגיע 
עד לרגע שאחרי אחרון, יש להפנות בראש ובראשונה לחברי 

הכנסת החרדים. 

דואר צבאי
והתשובות  להנגבי  מוזס  בין  הקשים  הדברים  חילופי 
התגלגלו  מכן,  שלאחר  בימים  שהתקבלו  המגומגמות 
התורה  גדולי  מועצת  למזכיר  מוזס  ששלח  לשאילתה 
האגודאית הרב מרדכי שטרן. זה האחרון בתגובה של השולף 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

גיוס כספים

מצאו את ההבדלים. מכתבי מזכיר מועצת גדולי התורה
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שמוען  במכתב  השיב  בקריה,  מהיר  הכי 
ופורסם  ישראל  אגודת  של  הכנסת  לחברי 

בשתי גרסאות שונות. 
נכתבו  והאותנטית,  הראשונה  בגרסה 
"לבקשת  כהווייתם:  הדברים  הכנסת  לחברי 
מוזס  אליעזר  מנחם  מוה"ר  הסיעה  יו"ר 
שיחי' שאלתי את פי גדולי התורה והחסידות, 
לשינוי  בקשר  התורה  גדולי  מועצת  חברי 
חוק הגיוס". בגרסה השנייה שצונזרה לצרכי 
"לבקשתכם  הכנסת:  לחברי  נכתב  תעמולה 
רבי  האלוקי  התנא  של  בשמו  וגו'".  שאלתי 
במירון  שלו  הציון  שאתר  יוחאי,  בר  שמעון 
הוא ביתו השני של מוזס, כבר נאמר כי אהבה 
יש.  גיוס  חוק  השורה.  את  מקלקלות  ושנאה 

לפיוס – נמשיך לחכות עד בוא הגואל. 
בשתי הגרסאות של מכתב מזכיר המועצת, 
"הננו  זהה:  הייתה  התחתונה  השורה 
חייבים  כי הסכמים  היא  דעתם  כי  להודיעכם 
וכי עליכם לעמוד על כך שחוק הגיוס  לכבד 
אישור  לפני  קריאות  שלוש  ידי  על  יושלם 

תקציב המדינה". 
כשהתברר ביום ראשון, כי למרות המכתב 
הנחרץ, הרי שעובדתית הצדק עם הנגבי ואין 
כל אפשרות תקנונית-חוקתית לדלג על ההליך 
לשחרר  הדרך  נמצאה  וביטחון,  חוץ  בוועדת 
התורה  גדולי  מועצת  העצמי.  הסינדול  את 
אביחי  ומזכיר הממשלה  ראשון,  ביום  כונסה 
עם  מכתב  כשבידו  לכינוס  נשלח  מנדלבליט 
סיעות  ראשי  כל  על-ידי  חתומה  התחייבות 
הקואליציה, להשלים את חקיקת תיקוני חוק 

הגיוס, עד ליום רביעי הבא.
שמתחו  מי  היו  ישראל  אגודת  בסיעת 
המוקדם  המודיעין  איסוף  היעדר  על  ביקורת 
גדולי  מועצת  מזכיר  ושל  הסיעה  יו"ר  של 
שאי  ומבינים  בודקים  היו  הם  "אם  התורה: 
השבוע  כבר  הגיוס  חוק  את  להעביר  אפשר 
הוצאת  נמנעת  הייתה  קריאות  בשלוש 
רלוונטית  הלא  ההוראה  עם  הראשון  המכתב 
כבר  הכל  בעקבותיו.  שבא  המאולץ  והכינוס 
והכותרות  ראש-הממשלה  לבין  בינינו  סוכם 
וסייעו  הזיקו,  בעיתונות החילונית  המיותרות 

ללפיד ולא לנו".
התרגלנו  החברים  בין  ההדדי  לפרגון 
שהתגלגל  מוזס  של  המהלך  על  מכבר.  זה 
עצמאית ללא תיאום מוקדם ניתן לומר במבט 
לאחור: גם זו לטובה. אחרי שהמכתב פורסם 
החלטת  דבר,  של  בסופו  קו.  החברים  יישרו 
המועצת העבירה את החוק מהמגרש הפוליטי 

מגדרו  לצאת  נתניהו  את  ואילצה  לרבני,   -
ולחתום על התחייבות כתובה. 

וליו"ר  לנתניהו  הבהיר  גם  האמור,  האקט 
הקואליציה שבנושא הזה אין מקום למשחקי-
ממקימי  קיש,  יואב  ח"כ  כאשר  אצבעות. 
יום  'מאהל הפראיירים' הסביר למוזס בבוקר 
מהרשימה  ח"כ  עם  להתקזז  בכוונתו  כי  שני 
מוזס  להצבעה,  יעלה  הגיוס  כשחוק  הערבית 
פנה להנגבי והסביר לו 'ככה שהוא יבין', שגם 
התקציב  על  מההצבעה  להיעדר  שוקל  הוא 

עקב חתונת נכדתו ביום המחרת.
כשהנגבי התחמק ותירץ כי ממילא יש רוב 
היעדרותם  עקב  הגיוס  חוק  להעברת  מוצק 
העקרונית של הח"כים הערבים )13 מהרשימה 
המשותפת ו-1 ממרצ(, מוזס לא ויתר והסביר 
שהעקרונות שלו לא פחות מוצקים. את השפה 
הזאת הנגבי מבין וכשהחלה הקריאה השמית 
החוזרת של חברי הכנסת הוא דלק במסדרון 
אחרי יואב קיש, נכנס עמו יד ביד למליאה ולא 
האחרון:  ברגע  מכריז  אותו  ששמע  עד  נרגע 

בעד. 
את השאלה מדוע נסחב תיקון החקיקה עד 
לשחקנים  אפוא  להפנות  יש  פציעות,  לזמן 
בקדנציה  המגרש.  על  ששיחקו  החרדים 
ואטיאס  פרוש  הכנסת  חברי  התנדבו  שעברה 
לעשות את העבודה השחורה ולשבת בוועדת 
זכות  בלי  לדיונים  כשותף  לצידם  שקד. 
בסבב  גפני.  מוישה  ח"כ  גם  ישב  הצבעה, 
הספסל  על  לשבת  בש"ס  העדיפו  הנוכחי, 
אטיאס  התורה.  מיהדות  לחברים  גיבוי  ולתת 
למגעים  מודאג  כאזרח  שותף  היה  אומנם 
היועץ  ולשכת  הביטחון  משרד  צמרת  עם 
התקיימו  הדיונים  מרבית  אולם  המשפטי, 
סטטוס- של  בסוג  ש"ס,  נציג  של  בהיעדרו 
קוו שהתקבע במשך השנים ולפיו, מה שטוב 
לבחורי יהדות התורה, יפה גם למיטב הנוער 

של ש"ס. 
אבל גם ביהדות התורה נראתה כאן חלוקת 
פעולה,  שיתפו  ופרוש  ליצמן  גפני,  עבודה. 
פרוש  ח"כ  נכח  מהפגישות  גדול  בחלק  אבל 
בגפו. "מטבע הדברים כסגן שר היה לי יותר 
בתקופת  הכספים  ועדת  ליו"ר  מאשר  זמן 
במשרה  שמתפקד  הבריאות  ולשר  תקציב 
מלאה", סינגר השבוע פרוש על חבריו. אצל 
פרוש אף פעם אין לדעת מנימת קולו אם הוא 

רציני, או ציני, או אולי גם וגם.
ויהיה  הווה  היה,  שהוא  להבהיר  כדי 
על  יעמוד  כי  להצהיר  גפני  מיהר  בעניינים, 

כך שהחקיקה תושלם עד יום שני הבא, וזאת 
עו"ד  הכנסת,  של  המשפטי  שהיועץ  למרות 
מינימלי  דיוני  הליך  לקיים  ביקש  ינון,  אייל 
ליום  עד  הפחות  לכל  וביטחון  חוץ  בוועדת 
ברגע  נקבע,  כבר  שהעיקרון  אחרי  רביעי. 
שהוסכם לדחות את ההצבעה למועד שאחרי 
התקציב, התעריף חשוב פחות. ההנחה בקרב 
משפטיים  אילוצים  אם  שגם  היא  החברים 
יעבור  החוק  ימים,  בכמה  ההצבעה  את  ידחו 

לבסוף ככתבו וכלשונו.
השבוע  הניפה  החקיקה  תיקון  דגל  את 
אך  ישראל  אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת 
זה לא מנע מהחברים חדורי המטרה ב'הפלס' 
דגל  של  לעברה  החיצים  את  לכוון  להמשיך 
התורה. גזירי עיתונים ישנים של 'יתד' נשלפו, 
לכל  מהארכיון.  הובאו  גפני  של  ציטוטים 
גזירה יש כתובת, והמען למאמרי נתי גרוסמן 
רחוב  ומתמיד  מאז  היה  הגיוס',  'גזיירת  נגד 
יצחק ניסים 19 בבני ברק  – בתיבת הדואר של 
גפני משה, המנוי בעל כורחו על עיתון הפלס 

מיום היווסדו.
 

ליבאי בעי
פרוש ישב ביום שני בחדרו כשערימות של 
מדוע  כשנשאל  שולחנו.  על  מונחות  טיוטות 
חיכה עם חבריו עד לרגע האחרון, הוא הסביר 
שהשאלה מוטעית מיסודה. מסתבר שהמגעים 
בראשית  שם  אי  החלו  הגיוס,  חוק  לשינוי 
חודש תמוז התשע"ה. במשך שלושה שבועות 
נוהלו מגעים עם עו"ד דוד ליבאי, לשעבר שר 
המשפטים מטעם העבודה, שהתבקש להוביל 
את המגעים לשינוי החוק מטעם יהדות התורה. 
המוצעים,  התיקונים  את  לליבאי  הציג  פרוש 
עצמו  שליבאי  הסעיפים  על  התבססו  אשר 
ועו"ד נוסף, משפטן אפרורי בשם בוז'י הרצוג 
ששתיקתו באותם ימים הייתה אומנותו, ניסחו 

בתיאום עם החרדים בקדנציית ברק ב-99'. 
הנושנה  החוק  הצעת  על  ההסתמכות 
להסביר  לפרוש  אפשרה  ברק,  מקדנציית 
בגלגולה  הגיוס"  "גזירת  כי  לאדמו"רים 
נקיה  היטב,  גזורה  חליפה  היא  המתוקן, 
משעטנז רעיוני, זהה לתרשים עליו סמכה את 
ידיה בשעתו ההנהגה החרדית כולה בראשות 

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
החיזור אחר ליבאי נמשך כשלושה שבועות 
שבסיומם העדיף שר המשפטים לשעבר לוותר 
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בפעם הראשונה מאז 
שב מהמקום שאיש 

ממנו חי עוד לא חזר, 
הזכיר דרעי לנוכחים 
את היו"ר האנרגטי 
משנות השמונים 

והתשעים. סגן ראש 
עיריית אלעד צוריאל 

קריספל, מוותיקי 
עסקני ש"ס ואושיית 
רשת חברתית, קילס 

את המפגש במניפסט 
גדוש בשבח והלל, 

שיכול להוציא מתחת 
ידיו רק איש-מפלגה 

המקרין חמימות אישית 
בטמפרטורה גבוהה. 

בקרירות הסתווית 
שמאפיינת את המדור 
ניתן לסכם זאת בשתי 

מילים: ברוך השב

פרוש הציג לעו"ד 
דוד ליבאי את 

התיקונים המוצעים, 
אשר התבססו על 
הסעיפים שליבאי 
עצמו ועו"ד נוסף, 

משפטן אפרורי בשם 
בוז'י הרצוג ששתיקתו 
הייתה אומנותו, ניסחו 
בקדנציית ברק ב-99'. 
ההסתמכות על הצעת 
החוק הנושנה, אפשרה 

לפרוש להסביר 
לאדמו"רים כי "גזירת 

הגיוס" בגלגולה 
המתוקן, היא חליפה 

גזורה היטב, נקיה 
משעטנז רעיוני

המהפכה חוזרת. יו"ר ש"ס דרעי עם מנכ"ל מעיין החינוך התורני ביטון וסגני ראשי הערים מטעם ש"ס
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על התענוג, אולי בגלל שגם הוא עשה את שיעורי 
אחד  כאיש  תתנגד  העבודה  כי  והבין  שלו  הבית 
לתיקון החקיקה. מי שהפתיעה השבוע לרעה היא 
בקולה  שהתחייבה  יחימוביץ  שלי  הכנסת  חברת 
בתגובה לשאלה שהצגתי לה )ב-11.6.15, בראיון 
על  בהצבעה  תימנע  כי  פילפוליטיקה(,  לתוכנית 
הפליליות.  הסנקציות  וביטול  הגיוס  חוק  תיקון 
אך  מילה  שמילתה  לאישה  נחשבת  יחימוביץ 

מסתבר שגם אצלה לפעמים, הכל דיבורים.
ליבאי  דוד  ידי  על  הייצוג  שאופציית  אחרי 
נפלה, נתבקש לייצג את החרדים עורך הדין יצחק 
בהסכם  למחויבות  ובהתאם  זה,  בשלב  מירון. 
הקואליציוני, נתבקש שר הביטחון בוגי יעלון לכנס 
ועדה פנימית לשינוי החקיקה. אלא שגם כאן, לא 
הכל הלך למישרין וצריך היה ליישר הדורים. זה 
נציג מהבית היהודי  קרה כשיעלון ציוות לוועדה 
שחר  חדו"ש  עמותת  מזכ"ל  את  לדיון  והזמין 
נעשה  מופיע  ששחר  שמעו  כשהחרדים  אילן. 
להם שחור בעיניים. "למה אתה הופך את הוועדה 
לפוליטית?", אמר פרוש לשר הביטחון, "אין שום 
צורך בהבאת נציגים והשמעת עמדות סותרות כי 
הרי הכל כבר נאמר בוועדת שקד. כל מה שצריך 
הפליליות  הסנקציות  את  שיבטל  תיקון  לנסח  זה 

בהתאם למחויבות בהסכם הקואליציוני".
יעלון נתן את הפקודה הנכונה ליועץ המשפטי 
והוועדה  ארי,  בן  אחז  הביטחון,  משרד  מטעם 
כונסה בהרכב מצומצם. טיוטות הועברו מיד ליד 
ומצד לצד. בשלב מסוים נתבקשה שרת המשפטים 
לדברי החברים  העניין.  ללב  להיכנס  איילת שקד 
בקדנציה  קשות  ממנה  שהתאכזבו  החרדים 
הטייס  אשת  הפתיעה  שהפעם  הרי  שעברה, 
ושליטתה  הדומיננטית  בנוכחותה  בעיקר  לטובה 
בעמדות המשפטיות שיצאו ממשרדה. טרם צאתו 
של נתניהו לחו"ל הוא נפגש עם סגן השר פרוש, 
שרת המשפטים שקד, מזכיר הממשלה והיועצים 
כדי  הביטחון,  ולמשרד  לממשלה   – המשפטיים 
כדי  התקשר  הנגבי  כשצחי  המלאכה.  את  לגמור 
באמת  ביבי  מעולל,  מוזס  מה  ולספר  להתלונן 

הופתע ולא הבין בשל מה המהומה. 
נכונותו של ראש-הממשלה לשבת סביב שולחן 
הטובה  העדות  היא  המשפטים,  שרת  עם  עגול 
ושלמים,  יראים  חסידים  כמנהג  לרצינותו.  ביותר 
במהלך  ישירות  שקד  הגברת  אל  פנה  לא  ביבי 
ולהסביר  לסכם  הממשלה  ממזכיר  וביקש  הדיון, 
את  העביר  מצידו  כשזה  עומדים.  הדברים  היכן 
ארוכה  שעה  ישב  ביבי  שקד,  לאיילת  השרביט 
כך  בדיבורה  האריכה  ששקד  ככל  בקשב.  והאזין 
צנחה הטמפרטורה בחדר. אין פלא אפוא, שכמה 
עם  הברית  בארצות  נחת  נתניהו  כך  אחר  ימים 

התקררות קשה. 

זכות השיבה
השבוע  הסתובב  הכספים  ועדת  יו"ר 
לפרסם  החליטו  הכלה  שהורי  כחתן  במסדרונות 
פרסום התקציבים  לו.  הנדוניה שנתנו  את  ברבים 

של  החדשות  ההוראות  מכוח  הקואליציוניים 
הפך  ביתנו,  ישראל  פרשת  בעקבות  היועמ"ש 
את התקציבים לשקופים. מימרת חז"ל על ברכה 
השרויה בדבר הסמוי מן העין מעולם לא נראתה 
מפריז  המיתמר  העשן  בחסות  ורק  רלוונטית,  כה 

לא הופנו כל הכותרות לתקציבי החרדים.
בהסכם הקואליציוני הובטחו לכל ח"כ מיהדות 
התורה ומש"ס עשרים מיליוני שקלים. גפני הציע 
כבר לפני כמה חודשים לוותר על מראית עין של 
בתקציב  הכל  את  ולהכליל  שלל  וחלוקת  ביזה 
הרשמי. ההצעה התקבלה ובעקבותיה באה לעולם 
עשרות  של  תקצוב  שבמרכזה  מסודרת  רשימה 
ולסמינרים  לישיבות  העצמאי,  לחינוך  מיליונים 
ליעדים  ושם  פה  מיליונים  פירורי  כמה  ובשוליה 
כי  יען  מילים,  להכביר  מיותר  אודותיהם  נבחרים 

האויב קורא ומאזין.
בש"ס טענו השבוע כי הם גילו באיחור אופנתי 
שגפני עשה להם תרגיל. את התקצוב הקואליציוני 
הוא  מיליון  וארבעים  מאה  בסך  להם  שנועד 
בתקציבים,  הרוחבי  לקיצוץ  ככיסוי  לאוצר  מכר 
בסך  תקציביים  סעיפים  להוסיף  דאג  ובמקביל, 
מאה ועשרים מיליוני שקלים עבור מוסדות וגופים 

הקשורים ליהדות התורה.
שר  סגן  את  הזעיק  הוא  כך  על  שמע  כשדרעי 
על  לוותר  שלא  לו  והורה  כהן  איציק  האוצר 
בכלל  דרעי  התקשורתית  בחזית  שחוקה.  אגורה 
תעריפי  על  אפס  מע"מ  אחר:  תחום  על  התעקש 
ל'שקופים'  והנחות  הציבורית  בתחבורה  נסיעה 
הקלעים  מאחורי  אך  וחשמל,  מים  תשלומי  על 
המאבק היה על כל הקופה. דרעי הבהיר כי נציגו 
בעד  יצביע  לא  וקנין  יצחק  הכספים  בוועדת 
היד  את  להכניס  נאלצו  וכחלון  ונתניהו  התקציב 

לכיס ולעמוד בהתחייבויות. 
כי  ומסביר  הטענות  את  דוחה  בתגובה  גפני 
הציעו  "באוצר  ש"ס:  של  לצידה  שעמד  זה  הוא 
בוועדה  התקציב  את  להעביר  שעבר  בשבוע  לי 
בתמיכת שני חברי כנסת מהרשימה הערבית אבל 
עמדתי לצידו של דרעי והבהרתי שעד שהוא לא 
ועדת הכספים לא תצביע  לו,  יקבל את שהובטח 

על התקציב".  
תהיה אשר תהיה הגרסה, בשורה התחתונה ניתן 
לומר כי גם גפני וגם דרעי יכולים להיות מרוצים. 
גפני סיפק את הסחורה, הוביל את דיוני התקציב 
ומיקד את הכותרות בסוגיות כלליות ולא חרדיות. 
איפה הוא ואיפה יו"ר הוועדה בקדנציה שעברה, 
לאופוזיציה  שאפשר  סלומינסקי,  ניסן  ח"כ 
העברת  את  לשבש  הוועדה,  דיוני  על  להשתלט 

מע"מ אפס ולהפיל את הממשלה.
שנה,  עשרה  שלוש  אחרי  הצליח  מצידו,  דרעי 
ש"ס  של  הקואליציוני  הכסף  מרבית  את  להפנות 
על  הספרדי.  הציבור  של  האמיתיים  לצרכים 
התקציבים הלא צבועים במשרד הפריפריה, הנגב 
אבל  האחרונים,  בשבועות  כאן  נכתב  והגליל 
בתקצוב  שנעשה  מה  זה  חשוב,  פחות  שלא  מה 
הקואליציוני של ש"ס. כאן, מדובר במגמה הפוכה 
מזו שראינו בשלוש עשרה השנים האחרונות תחת 
הנהגתו של היו"ר לשעבר אלי ישי. לא עוד עשרות 

תקציביים  לצינורות  בסתר'  'מתן  של  מיליונים 
סערה.  בימי  ניקוז  פתחי  כמו  בדרך  שנסתמים 
וארבעים  מאה  מתוך  מיליון,  משמונים  למעלה 
לשיקום  יועברו  לתנועה,  שהובטחו  המיליונים 
ולקידום רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס, או 

איך שמכנים זאת הש"סניקים: המהפכה חוזרת. 
דלף  לא מבוטל מהתקציב  סכום  עברו,  בשנים 
משפטיות.  סתימות  בגלל  בצנרת  נתקע  או  בדרך 
היועץ המשפטי לממשלה והחשב הכללי באוצר, 
ידעו להסביר שהסעיף לא שוויוני ו/או לא שקוף 
ו/או לא חוקי, וחלק גדול מהתקצוב הוחזר לאוצר 
בצער רב בסוף השנה. כדי להימנע ממצב דומה, 
שלח דרעי את מנכ"ל רשת המעיין, חיים ביטון, 
לסדרת  כהן,  איציק  האוצר  שר  סגן  עם  ביחד 
דיונים מקדימה מול נציגי לשכת היועץ המשפטי 

לממשלה והחשבת הכללית באוצר. 
יש  העצמאי,  לחינוך  בניגוד  החינוך,  למעיין 
כיום בעל-בית אחד ולא ארבעה. במקום לריב על 
משרדים ותקנים נעשתה שם עבודת שיקום בשטח 
פילוח  האחרונים  בשבועות  נערך  ובעקבותיה 
הגיע  החינוך  מעיין  רשת  מנכ"ל  מדויק.  צרכים 
בדעות  הנגועים  בכירים  פקידים  מול  למפגשים 
ורק  הואיל  אותם  להבין  בהחלט  אפשר  קדומות. 
עמודי  מאות  בעיון  קראו  הם  פלוס,  שנה  לפני 

ביקורת במסגרת דו"ח קשה שפורסם על הרשת. 
ביטון חתר למטרה פגישה אחר פגישה. כשבידיו 
במספרים  אליהם  דיבר  הוא  סדורים,  נתונים 
לבינוי,  שיועבר  המוגדל  התקצוב  כי  והוכיח 
שיפוצים, שעות הוראה וכו', לא יתעדף את ילדי 
הרשת מול ילדי החינוך הממלכתי. במקרה הטוב, 
הכסף שיועבר יצמצם במעט את הפערים שנוצרו 

במהלך השנים לרעת החינוך החרדי. 
מועילים  היו  לא  הללו  היפים  הדיבורים  כל 
יו"ר  של  ברורה  פוליטית  התייצבות  בלי  כמובן, 
ש"ס שהבהיר כי העברות התקציב לגופי החינוך 
של  למעשה  קודם  תנאי  בבחינת  הם  הספרדיים 
אישור חוק התקציב. רק אחרי שהאישור התקציבי 
הסכומים  הוכללו  ניתנו,  המשפטית  והגושפנקא 
האוצר  שר  על  דרעי  שכפה  התקציבית  במסגרת 

ועל ראש הממשלה.
מאוחרת  לילה  בשעת  השבוע  הגיח  דרעי 
כשהוא מלווה במנכ"ל ש"ס ורשת המעיין ביטון 
ביניהם  סגני ראשי הערים מטעם ש"ס,  וישב עם 
לזמן  עד  ההם  מהימים  אותו  שמלווים  אישים 
שלפניו  מהמקום  שב  מאז  הראשונה  בפעם  הזה. 
איש ממנו חי עוד לא חזר, הוא הזכיר למשתתפים 
משנות  והמרץ  החיות  מלא  האנרגטי,  האיש  את 
השמונים והתשעים: מדלג מנושא לנושא, מאבד 

עניין כשמתבזבז הזמן וחותר למטרה. 
קריספל,  צוריאל  אלעד  עיריית  ראש  סגן 
חברתית,  רשת  ואושיית  ש"ס  עסקני  מוותיקי 
שבח  בפרגון,  גדוש  במניפסט  המפגש  את  קילס 
והלל, שיכול להוציא מתחת ידיו רק איש-מפלגה 
גבוהה.  בטמפרטורה  אישית  חמימות  המקרין 
ניתן  המדור  את  שמאפיינת  הסתווית  בקרירות 

לסכם זאת בשתי מילים: ברוך השב.

ממלכתי-חרדי. גפני עם בכירי האוצר במסדרון ועדת הכספים



למעיין החינוך, בניגוד 
לחינוך העצמאי, יש 
בעל-בית אחד ולא 

ארבעה. במקום לריב 
על משרדים ותקנים 
נעשתה שם עבודת 

פילוח מדויקת במשך 
שבועות ארוכים. 
מנכ"ל רשת מעיין 
החינוך ביטון, הגיע 
למפגשים עם סגן 

שר האוצר כהן ובכירי 
המשרד כשבידיו 

נתונים סדורים והוכיח 
כי התקצוב המוגדל 
לא יתעדף את ילדי 

הרשת מול ילדי 
החינוך הממלכתי. 

במקרה הטוב, 
יצטמצמו במעט 
הפערים שנוצרו 

במהלך השנים לרעת 
החינוך החרדי



הבטיחו את מקומכם במכינה הבאה!

רוצים להתמחות במקצוע טיפולי
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המכינה המקוצרת של מבחר
חוסכת לכם זמן יקר בדרך אל התואר!

מלגת קיום חודשית לזכאים!

עבודה סוציאלית
או סיעוד?

לבני/ות

המכינה
המקוצרת

מבחר - המכללה החרדית האקדמית בבני ברק, מזמינה אותך להצטרף למכינה האקדמית המקוצרת..
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.

בן/ת 30+, רוצה להגיע ללימודי תואר בדרך הקצרה ביותר?

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 
www.mivcharהדרך! .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

איבחון וריפוי
בשיטת האוסטאופתיה

לתינוקות,ילדים ומבוגרים

ללא תרופות

בס"ד

לקביעת תור:

03-6555-799
בבני ברק

 הסובלים מ:לתינוקות 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:למבוגרים
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.  

www.doctor-michal.co.il

"
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והוא יהיה פרא אדם
עולם מוזר: ראשי ארגוני טרור לא מתבלבלים כאשר הם מגנים את פיגועי הטרור

קל לגנות פיגוע טרור. בעיקר כשזה לא קשור אליך. שימו 
הפיגועים  את שרשרת  גינה  מי  מנהיגי המערב,  מלבד  לב, 
בפריז: אבו מאזן, בשאר אסד, ארדואן, ראשי מדינות ערב 

ואפילו ראשי ארגוני טרור.
אלא שאז אתה שואל את עצמך: מה חושב לעצמו בשאר 
אסד? הרי במשך שלוש שנים הוא טובח בבני עמו ועשרות 
האזרחים  מלחמת  מחיר  את  בחייהם  שילמו  כבר  אלפים 

הפנימית שמתחוללת בסוריה.
אתה מנסה להבין את ההיגיון של אבו מאזן. הרי מתוך 
יוצאים  שטחי הרשות הפלסטינית הנמצאת תחת שליטתו, 
אינספור מפגעים שזורעים מוות וחורבן. מדוע כשמחבלים 
אבל  לגינוי,  ראויה  הפעולה  צרפת,  אדמת  על  מתאבדים 
כאשר מחבלים מתאבדים ברחובות ישראל, אין הוא רואה 

צורך לגנות?
חשבון  לו  יש  דומה.  בגישה  נוקט  נסראללה  חסן  גם 
זה  בצרפת.  הפיגועים  את  מגנה  הוא  גם  דאעש.  עם  פתוח 
לא מפריע לו להיות שותף פעיל במערכה שמנהל אסד נגד 
המורדים בסוריה, ובמקביל להתחמש בעשרות אלפי טילים 
למערכה הבאה נגד ישראל. בצרפת זה טרור, במזרח התיכון 

זו מלחמת חופש.
במעשיו  רואה  אסד  שלו.  הפנימי  ההיגיון  אחד  לכל 
ובפעולותיו, מעשה הירואי להציל את בני עמו ואת מולדתו. 
ממנהיגי  גיבוי  מקבל  גם  הוא  דרכו.  בצדקת  בטוח  הוא 
מדינות, כולל נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. הוא סבור שאלו 
שהחלה  לפני  עוד  התנגדותם  את  הביעו  לו,  שמתנגדים 
ידועות  היו  שדעותיהם  כך  בסוריה,  האזרחים  מלחמת 

מראש.
כמו אסאד, גם אבו מאזן בטוח שהמחבלים הפלסטינים 
הם לוחמי חופש. גם נסראללה מאמין באמת ובתמים שכל 
עצמו  רואה  הוא  הבינלאומי.  לחוק  בהתאם  הן  פעולותיו 
הדרך  שזו  בטוח  הוא  הכולל.  הפלסטיני  מהמאבק  חלק 
במזרח  מוסלמים  מיליוני  של  חלומם  את  לממש  היחידה 
התיכון להקמת מדינה פלסטינית, שתשתרע על כל המרחב 

עליו קיימת כיום מדינת ישראל.
בעצם, למה ללכת רחוק. מנהיג הפלג הצפוני של התנועה 
האיסלאמית בישראל, השייח' ראאד סלאח, שביום שלישי 
הגיב  לחוק  מחוץ  אל  ארגנו  הוצאת  על  הוחלט  השבוע 
כל  אחרי  טרור,  ארגון  היא  "ישראל  צפויה:  כה  באמירה 
מכה נתחזק יותר". הוא באמת מאמין למה שהוא אומר. הוא 
רואה בישראל טרוריסטית. זה לא מפריע לו להסית צעירים 

ערבים ישראלים ליטול חלק בפעולות טרור כנגד יהודים.
ערב הסעודית היא דוגמא קלאסית למדינה שמנסה לאחוז 
את החבל בשני הקצוות שלו. על בסיס הכסף שזרם מארמון 
כדוגמת אל קעידה  ארגוני הטרור  המלוכה הסעודי, צמחו 
לתומם  הנוכחי.  העשור  של  ודאע"ש  הקודם  העשור  של 
סברו, שבמקום להצמיח גידולי פרא נבערים, מוטב להפנות 
מראש  שיערו  לא  הם  המוסלמית.  הדת  אל  הצעירים  את 
שהמהלך הזה יוביל לריאקציה ויגרור דור שלם של צעירים 
מוסלמים אל זרועות ה'שריעה', אותה עמלו לטפח מנהיגים 
מהעולם  צעירים  מעט  לא  אחריהם  שסחבו  כריזמטיים 

הערבי ומאירופה.
מחודשת  לעדנה  זוכה  האחרונים  שבחודשים  איראן, 
בעקבות הסכם הגרעין, היא אחת הספונסריות הגדולות של 
ארגוני טרור. מאז ההסכם עם המעצמות הוסרו הסנקציות. 
והסכמים  מסחר  קשרי  איתה  מקיימות  מערביות  מדינות 
הזה  הכסף  דולרים.  מיליארדי  של  בסכומים  כלכליים 
כל  רואה  לא  איראן  לאסאד.  לחיזבאללה,  לחמאס,  מופנה 
אלו  של  חיסול  הוא  קיומם  שתכלית  ארגונים  לממן  בעיה 
גינוי  גם לא רואה בעיה להביע  המתנגדים להם. אבל היא 

ושאט נפש כנגד מבצעי הפיגועים על אדמת צרפת.
בשורה התחתונה: חלק מאלו שביד אחת מפזרים שורת 
השניה  שבידם  אלו  הם  בפריז,  הפיגועים  כנגד  גינויים 

ארגוני  לאותם  מימון  ומספקים  לכיס  ידיהם  את  תוחבים 
טרור.

שלא אובן לא נכון: אין לי כל כוונה להצדיק את מעשיהם 
לברבריות  הצדקה  שום  אין  להיפך.  הטרור.  ארגוני  של 
הזו. אגב, היא גם מנוגדת לחוקי האיסלאם. אולם ישנו קו 
כל  כאשר  הם:  באשר  הטרור  ארגוני  כל  בין  זהה  מחשבה 
מותר  מה   – הכללים  ואת  החוקים  את  בעצמו  מנסח  אחד 
ומה אסור, התוצאה ידועה מראש: ניתן לבצע את המעשים 

הזוועתיים ביותר ולמצוא להם טצדקי והסבר רציונלי.
כל  פשוט:  הוא  הדברים  מאחורי  שעומד  העיקרון 
את  מממש  משתייך  הוא  אליו  הארגון  או  האדם  עוד 
האידיאולוגיה שבו האדם מאמין, אין הוא רואה בכך פעולת 
בעוד  השני.  הצד  לפעולות  ראויה  תגובה  אם  כי  טרור, 
מחבלים   - מפגעים  באותם  רואים  המתרס  של  אחד  בצד 
בהם  רואים  נתעבים, מהעבר השני  וטרוריסטים  מתאבדים 

לוחמי חופש וגיבורי תרבות.
הפיצולים,  בה  רבו  השנים  עם  האנושות.  היא  כזו 
הסכסוכים והמלחמות. כל תקופה והמלחמות שלה. העולם 
מתנהל כיום בצילם של כמאה סכסוכים. חלקם על רקע דתי, 
לעצמאות.  שאיפה  או  שליטה  מאבקי  של  רקע  על  חלקם 
המחתרת הבאסקית שואפת לקבל שליטה בחבל הבאסקים. 
עצמאית.  מדינה  להקמת  שואפת  הכורדית  המחתרת  גם 
כמוהם, לא מעט ארגונים שמשתמשים בכל הארסנל העומד 
כדי  מתאבדים,  ומחבלים  תופת  מכוניות  כולל  לרשותם, 

לממש את חזונם.
מבין  דאע"ש,  ראשי  של  דבריהם  אחרי  שעקב  מי 
הללו,  האנשים  של  המחשבתי  והעיוות  הטירוף  שמאחורי 
את  מבצעים  הם  בסיסו  שעל  היגיון  שהוא  איזה  מסתתר 
באידיאולוגיה  דבוקים  הם  הללו.  האכזריים  הטבח  מעשי 
קנאית ופרימיטיבית ובשם הדת המוסלמית, מרשים לעצמם 
הרף  ללא  עצמם  את  מזינים  הם  נוהגים.  שהם  כפי  לנהוג 
ושוטפים את מוחם של צעירים רבים שעושים דרך ארוכה 
מכל רחבי אירופה כדי להימנות על שורותיהם. הם בטוחים 
חובתם  את  וממלאים  עליהם  מה שמוטל  את  עושים  שהם 

האנושית.
את  המציאו  לא  לאדן  בן  ואוסמה  בגדדי  אל  בכר  אבו 
כתביה,  ע"פ  לפחות  הנאצית,  העולם  תפיסת  גם  השיטה. 
סברה שאסור להרוג בני אדם סתם כך. גם בעלי חיים אסור 
להרוג. רק שבד בבד, התזה הנאצית קבעה שיהודים ערכם 
להרג  הדרך  נסללה  מכאן,  חיים.  ומבעלי  אדם  מבני  פחות 

ההמוני שביצעה החיה הנאצית במשך שש שנים.
תדפדפו בין דפי ההיסטוריה ותגלו שמנהיגים רבים ביצעו 

פשעים שהעולם ראה בהם פשעים נגד האנושות והם ראו 
שבה  שהדרך  בטוח  היה  סטאלין  צדק.  עשיית  במעשיהם, 
ניסה לממש את תפיסת העולם הקומוניסטית שבה האמין, 
שילמו  הדרך,  על  יותר.  צודק  לעולם  הנכונה  הדרך  היא 

בחייהם מיליוני אזרחים שסירבו ליישר קו.
הפתרון הוא פשוט: ככל שבני האדם יפקיעו מעצמם את 
מושתתת  שעליהם  הבסיסיים  הכללים  את  לקבוע  הזכות 
כולה  האנושות  אם  יותר.  שקט  העולם  יהא  כך  האנושות, 
כולם,  את  שמחייב  כקודקס  הדיברות  לעשרות  תיצמד 
העולם יוכל להניח את נשקו. לא בכדי, ניתנו שבע מצוות 
בני נח לאומות העולם. אם יתמידו בקיומם, מנהיגי המדינות 
יוכלו לפנות חלק ניכר מהזמן שהם משקיעים בניסיון לקדם 
תהליכי שלום בעולם, לטובת דברים חשובים ונעלים הרבה 

יותר.
לגאולה  עד  הימים.  אחריות  חזון  זהו  מפוכחת,  בראיה 
השלמה, ימשיכו אומות העולם להצר לישראל. עד אז צריך 
שמוזכר  ישמעאל,  את  ביותר  המאפיין  הדבר  את  לזכור 
יהיה פרא אדם. קודם פרא,  בפרשיות השבוע הללו: והוא 
נכון  זה  בצרפת,  שקרה  מה  לגבי  נכון  זה  אדם.  כך  אחר 
בכל מקום שבני  בישראל.  הפיגועים המתרחשים  לגבי  גם 
אנושית.  לא  התנהגות  תמצאו  למלחמה,  יוצאים  ישמעאל 
פראי  להגיע  יכולים  להיכן  עד  הוכיח  רק  בצרפת  הפיגוע 
לקולות  להמתין  צריך  היה  היא, שלא  הללו. האמת  האדם 
שהגיעו מצרפת. שני פראי אדם רצחו כמה שעות קודם לכן 
בירי מתוכנן, את הרב יעקב ליטמן ובנו נתנאל הי"ד בדרך 

לשבת חתן. 

  שאילתא 
הדרך  מוקדמת,  בוקר  בשעת  מהבית  יוצא  אני  כאשר 
חניה  למצוא  הממוצע  הזמן  אולם  שעה,  אורכת  הפקוקה 
מאוחרת  בשעה  מהבית  יוצא  אני  אם  דקות.  כחמש  נמשך 
יותר, זמן הנסיעה הוא חמש דקות, אלא שאז צריך לבזבז 

שעה כדי למצוא חניה. מה עושים?

  שורת סיום  
שרת החוץ של שוודיה השוותה בין מניעי הטרוריסטים 
שניסיתי  הקודמת  בפעם  הפלסטיני.  הייאוש  לבין  בפריז 
להבין את ההיגיון השבדי, זה נגמר בכישלון צורב בניסיון 

לקרוא את הוראות ההרכבה של הארון שקניתי באיקאה.

ינון פלח

מנסים לחפש היגיון אצל אנשים חסרי היגיון. שוטרים צרפתיים בוחנים רכב חשוד
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סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

 Bluetooth בידורית ניידת כולל
 LED שלט רחוק מלא תצוגת

 SD כניסת לכרטיס ,USB כניסת
2 מיקרופונים אלחוטיים עוצמה 

חזקה 60W RMS אקולייזר

חבילת חתנים 
מקרר 380 ליטר + תנור 

כולל כיריים + מכונת כביסה

₪ 999

₪ 69
₪ 399

₪ 99

₪ 79
₪ 999

1790

מייבש כביסה יונדאי
6 ק"ג 6 חיישנים לזיהוי 

רמת הלחות

₪
מייבש כביסה קריסטל 

8 ק"ג  קונדנסור )ללא 
צורך בצינור(

1790₪
מכונת כביסה בוש 

7 ק"ג כוול תוכנית 
כביסה ב-15 דקות

מיקסר קנווד
800W 4.6 ליטר מנוע 

מטען + 
סוללות 

 mAh
2900

מכשיר להכנת 
וופל בלגי

₪ 59

תאורת חרום 
44 לדים חזקה 
במיוחד עד 18 

שעות עבודה

₪ 149
אוזניות בלוטוס 

סטריאו עם נגן מובנה 
כולל מסך כניסה 

לכרטיס זיכרון )משמש 
גם כדיבורית לטלפון(

₪ 10 אוזניות  
סיליקון

₪ 119
מכונת 

תספורת 
פנסוניק

מכונת 
פיליפס 

לסידור זקן 
נטענת

רמקול נייד חזק 
במיוחד עם חיבור לנגן 
חיבור לכרטיס זיכרון 

USB וחיבור

₪ 49

מייבש 
שיער

₪ 99
₪ 799

תנור בילד 
אין 

טורבו 
כולל מצב 

שבת

ח.
ל.

ט.

₪ 3690

דרוש מנהל 
מכירות
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מאת: מנדי כץ

מערך ממשל זמין יקים בחודשים הקרובים 
במרכזי  דיגיטליות  שירות  עמדות  של  שורה 
הארץ.  רחבי  בכל  החרדיים  הריכוזים 
התקשוב  רשות  ראש  מסרו  הדברים  את 
פרויקט  ומנהל  פראנק  יאיר  מר  הממשלתית 
זמין' מר אופיר בן אבי לסגני ראשי  'ממשל 
ישיבה  במסגרת  המועצות,  וחברי  ערים 
שהתקיימה השבוע ביוזמת יו"ר ועדת המדע 

והטכנולוגיה של הכנסת ח"כ אורי מקלב.
זמין'  'ממשל  מערך  של  השירות  עמדות 
פעולות  מגוון  לבצע  לציבור  מאפשרות 
זכאות  בירור  כמו  הממשלה,  במשרדי 
תשלומים  ביצוע  טפסים,  מילוי  להטבות, 
מיותרת  בירוקרטיה  ללא  אישורים,  וקבלת 
העמדות  יאפשרו  בעתיד  בתור.  לעמוד  ובלי 
תעודות  הנפקת  דוגמת  נוספים  שירותים 
באופן מקוון לחלוטין ועוד. בשנים הקרובות 
פריסה  זמין'  'ממשל  במערך  מתכננים 
ממשלה  במשרדי  שירות  עמדות  של  רחבה 
השירות  את  שישפרו  ציבוריים,  ובמקומות 
כי  הממשלה.  משרדי  זמינות  ואת  לאזרח 
עמדות השירות מאפשרות מתן שירותים גם 
מעבר לשעות קבלת הקהל, וכן מתן שירותים 
לשכות  בהם  שאין  במקומות  המשרד  של 

קבלת קהל.
ומערך  הממשלתית  התקשוב  רשות 

המדע  ועדת  בפיקוח  פועלים  זמין'  'ממשל 
של  כניסתו  עם  הכנסת.  של  והטכנולוגיה 
יו"ר הוועדה, הוא החל  ח"כ מקלב לתפקיד 
לפעול על מנת להנגיש את שירותי הממשלה 
המקוונים לכלל הציבור. לצורך כך נפגש עם 
יאיר  מר  הממשלתית  התקשוב  רשות  ראש 
הצורך  את  בפניו  הציג  מקלב  וח"כ  פראנק 
לפתרונות  זמין  אינו  אשר  הציבור  של  הרב 
חיבור  דורשות  אינן  העמדות  המקוונים. 
לאינטרנט אלא חיבור לקו טלפון בלבד, כך 
הביע  פראנק  זו.  מבחינה  חשש  בהן  שאין 
'ממשל  של  שירות  עמדות  להציב  נכונות 
לכנס  פעלו  מקלב  ח"כ  של  ובלשכתו  זמין' 

ישיבת עבודה מקצועית עם נציגי הציבור.
ציין  השבוע  שהתקיימה  הישיבה  בפתח 
מקלב,  ח"כ  והטכנולוגיה,  המדע  ועדת  יו"ר 
השירותים  הנגשת  קידום  חשיבות  את 
"ההתפתחות  הציבור.  לכלל  המקוונים 
בבירוקרטיה  לצמצם  מאפשרת  הטכנולוגית 
מהציבור  ולמנוע  הנדרשת  וב'טופסולוגיה' 
משרד  אל  מסמך  לכל  להיטלטל  הצורך  את 
ממשלתי אחר. ועדת המדע והטכנולוגיה של 
הכנסת פועלת להוביל לצמצום הבירוקרטיה 
לכלל  הטכנולוגיים  השירותים  והנגשת 

הציבור ובכל דרך".
ראש רשות התקשוב הממשלתית, מר יאיר 
הניתנים  והשירותים  העמדות  את  פראנק, 
בהם וציין כי "ייעוד המערכות הוא להנגיש 

את השירות, על מנת שכל אזרח יוכל לקבל 
כמה שיותר שירותי ממשלה באופן זמין, בלי 
ולעמוד  להיטלטל  מבלי  מיותר,  בירוקרטיה 
במשרדי  ארוכים  בתורים  ארוכות  שעות 

הממשלה".
אשר  המועצות  וחברי  הערים  ראשי  סגני 
הציגו  התושבים  למען  העת  כל  פועלים 
המתאימות  המרכזיות  הנקודות  את  בישיבה 
כאשר  וביישובים,  בערים  העמדות  להצבת 
מניסיונם הרב למען הציבור הציעו הנציגים 
להוסיף שירותים שונים למערכת הטכנולוגית 
על  להקל  מנת  על  זמין'  'ממשל  עמדות  של 
התקשוב  ברשות  נוספים.  בתחומים  הציבור 
לבקשות  נענים  הם  כי  הודיעו  הממשלתית 
בעמדות  וישלבו  המקומיות  הרשויות  חברי 
השירות שירותי ממשלה שונים דוגמת מילוי 
שורה  לצד  וכדומה,  הפנים  במשרד  טפסים 
בטפסים  פעולות  לביצוע  אפשרויות  של 

עירוניים וביצוע תשלומים.
עמדות  מספר  יוצבו  הקרובה  בתקופה 
ליישום  כפיילוט  שנבחרו  בערים  שירות 
ביתר  שמש,  בית  ברק,  בני  בהן  התוכנית, 
כאשר   – נוספים  ויישובים  רכסים  עילית, 
הממשלתי  התקשוב  ברשות  צפויים  בעתיד 
לתועלת  העמדות  של  הפריסה  את  להרחיב 

הציבור.
לראשי  מקלב  ח"כ  הודה  הדיון  בתום 
'ממשל  ומערך  הממשלתית  התקשוב  רשות 
זמין' על הירתמותם ליישום פרויקט הנגשת 
הציבור,  לכלל  העמדות  והצבת  השירותים 
העיריות  וחברי  הערים  ראשי  לסגני  גם  כמו 
רחבי  מכל  שהגיעו  המקומיות  והמועצות 
הארץ. בחודשים הקרובים ייכנס ח"כ מקלב 
הצלחת  את  לבחון  מנת  על  נוספים  דיונים 
השירותים  הרחבת  ובחינת  העמדות  הצבת 

והצבת עמדות נוספות.

עמדות שירות של 'ממשל זמין' יוצבו בריכוזים החרדיים
  כך הודיע ראש רשות התקשוב הממשלתית יאיר פראנק, בפגישה שנערכה השבוע עם נציגי הציבור החרדי

ח"כ אורי מקלב: "הצבנו לעצמנו יעד של צמצום ה'טופסולוגיה' והנגשת השירות לכלל הציבור"

 ראשי ומנהלי פרויקט 'ממשל זמין' בפגישה עם נציגי הציבור החרדי 

מיטת שלישייה 
סנדוויץ פורמיקה 

חזקה במיוחד



הכשרה
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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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חוק הגיוס: מוזס התבטא 
בחריפות ועורר סערה

בדיון שנערך במליאת הכנסת עורר ח"כ מוזס כאשר 
אמר כי "יש עתיד מעוניינת ב-5,300 גולגולות, כמו 
שדרש הצאר ניקולאי בזמנו"  ח"כי יש עתיד קראו 
לעברו בתגובה: "תתבייש לך. מגביר שנאה שכמוך"

מאת: יעקב אמסלם

המבקש  הגיוס  בחוק  שהתקיים  בדיון 
לבטל את הסנקציות הפליליות על תלמידי 
של  הכנסת  חברי  התעמתו  חרדים  ישיבה 
הביאו  האחרונה  שבקדנציה  עתיד",  "יש 
בגרסתו  החוק  את  הממשלה  לאישור 
סערה  הכנסת החרדים.  עם חברי  הקודמת, 
מוזס  אליעזר  ח"כ  כאשר  במליאה  פרצה 
מיהדות התורה כינה את הממשלה הקודמת 

בה היה חבר יאיר לפיד – "ממשלת זדון".
כמו  גולגלות,   5,300 רוצים  "אתם 
מוזס  קרא  בזמנו",  ניקולאי  הצאר  שדרש 
החרדים  הישיבה  תלמידי  למכסת  והתכוון 
פי  על   – שנתיים  בעוד  להתגייס  הנדרשים 
בתגובה  החוק שאושר בממשלה הקודמת. 
לוי  מיקי  הכנסת  חברי  לעברו  התפרצו 
מושג  לך  "אין  עתיד:  מיש  שטרן  ואלעזר 
על מה אתה מדבר", צעק לוי. מוזס השיב 
לו: "אני יודע בדיוק מה דעתכם על הציבור 

החרדי".
לדבר  שטרן  ח"כ  עלה  מכן  לאחר 
שנאה  מגביר  לך.  "תתבייש  למוזס:  ופנה 
התורה,  עולם  את  תיקח  עוד  לאן  שכמוך. 
התפרץ  בתגובה  שכמוך".  יהדות  משניא 
את  רוששת  שכמוך.  חרדים  "שונא  מוזס: 

המשפחות החרדיות".
עוד קודם לכן אמר ח"כ מיקי לוי במהלך 
לא  בעצמו  הביטחון  "שר  במליאה:  נאומו 
מאמין לדבריו. הרי רק לפני שנה אותו שר 
ביטחון, ראש ממשלה ושאר חברי הליכוד, 
איך  מבטלים.  החוק שעכשיו  בעד  הצביעו 
ולהצביע  במראה  להסתכל  מסוגלים  הם 

עכשיו אחרת?".
אישרה  הכנסת  מליאת  דבר  של  בסופו 
הגיוס,  לחוק  התיקון  את  ראשונה  בקריאה 
תמכו  שהתקיימה,  שמית  בהצבעה  כאשר 
ההצעה   .45 לו  והתנגדו  ח"כים   60 בחוק 
תוכן  היכן  הכנסת שתכריע  לוועדת  תועבר 

ההצעה לקריאה שנייה ושלישית.

מאת: אלי מזרחי

שושני  שמשון  ד"ר  של  מינויו  בעקבות 
לבתי  מתווה  לגיבוש  ועדה  ברשות  לעמוד 
השנה,  בתחילת  ששבתו  הכנסייתיים,  הספר 
נפתלי  מר  החינוך  לשר  הפורום  השבוע  פנה 
של  המנדט  את  להרחיב  ממנו  ותבע  בנט, 
הספר  בתי  את  גם  שתכלול  כך  הוועדה 

המוכרים שאינם רשמיים.
יו"ר הפורום , דוד שרפר כתב כי "במסגרת 
אשר  תלמידים  כ-86,000  המוכש"ר,  החינוך 
הוא  בהם  משקיעה  שהמדינה  התקציב  סך 
ילד  כל  לתקציב  בהשוואה   30% מ  פחות 
אחר במערכת החינוך. וכי לרוב המוחלט של 
התלמידים הללו, אין כל אלטרנטיבה בחינוך 
של  למצבם  לחלוטין  זהה  מצבם  הרשמי. 
תלמידי בתי הספר הכנסייתיים שיצאו למאבק 

ולשביתה בתחילת שנת הלימודים הנוכחית.
בתיקון  תומכים  הם  כי  הבהירו  בפורום 
אין  אך  הללו,  הספר  לבתי  שנגרמו  העוולות 
החינוך  "שר  וכי  בעוולה.  עוולה  מתקנים 
אינו יכול להסכים עם המציאות של האפליה 
הקיימת בין ילדי ישראל על בסיס דת, גזע או 

זרם חינוך".
יש  כיום  כי  מסבירים  המוכש"ר  בפורום 
35,000 תלמידים חרדיים שבתי הספר שלהם 
בתי  של  לזה  לחלוטין  זהה  במצב  נמצאים 
תקציבית,  קריסה  סף  על  הכנסייתיים,  הספר 
להגדיר אלא כהתעללות  ניתן  בשל מה שלא 

של משרד החינוך בקדנציה הקודמת באותם 
המשרד  נקט  שבה  בוטה  ואפליה  תלמידים 
נמצאות  החרדיות  כשהמפלגות  כעת  וכי 
בקואליציה, אין סיבה שהן ימשיכו להיות שק 

חבטות".
בתי  של  מצבם  "בבחינת  כי  כתב  שרפר 
אפליה  משום  יש  בלבד,  הכנסייתיים  הספר 
ומתלמידים  אחרים  ממגזרים  והתעלמות 
שדתם שונה ואשר לומדים במוסדות החינוך 
החינוך  כשר  אחריותך  רשמי,  שאינו  המוכר 
ולא  ישראל  ילדי  כלל  את  לכלול  צריכה 
"אנו  המוכש"ר".  החינוך  מילדי  להתעלם 
ועדת  של  המנדט  את  תרחיב  כי  דורשים 
שושני לבחינה של מצב כלל המגזרים בחינוך 
שוויוני  פתרון  להביא  מנת  על  המוכש"ר 
ניתן  לא  דמוקרטית  במדינה  לכולם.  וצודק 
אלפי  עשרות  שבה  מציאות  עם  להשלים 
הסובלים  ב',  מסוג  תלמידים  הינם  תלמידים 
ואינם  לרעה  מופלים  כך  ובשל  תקצוב,  מתת 
זוכים להזדמנות שווה ככלל תלמידי ישראל". 
סיעת  של  הכנסת  לחברי  גם  פנו  בפורום 
יהדות התורה ושל סיעת ש"ס על מנת לסייע 
הספר  בתי  תלמידי  של  האפליה  לעצירת 
המוכש"ר. "כנציגי ציבור שנפגע מהתעלמות 
כי  ולתבוע  להתערב  נבקשכם  מצרכיו,  השר 
הוועדה המגבשת פיתרון ומתווה לבתי הספר 
בתי  שאר  צרכי  את  גם  תבדוק  הכנסייתיים, 
הספר המוכש"ר." כתבו בפניה לחברי הכנסת 

של היהדות החרדית.

עורר סערה. ח"כ מוזס

החינוך החרדי מבקש: 
"תנו לנו כמו לנוצרים"

*סניף בני ברק fixפיתה

פיתה קבב
פיתה שניצל
פיתה נקניק

פיתה חזה עוף
פיתה המבורגר

&5פיתה פיקס

מנה צ‘יפס
צלחת צ‘ולנט
מרק עדשים

מרק ירקות
מרק שעועית

&5המיוחדים שלנו

לחמניה נקניק
לחמניה המבורגר

לחמניה שניצל
לחמניה קבב

&5ילדים פיקס

באגט מעורב
באגט חזה עוף

באגט שניצל
באגט קבב

באגט המבורגר
באגט נקניק

&15באגטים

שיפוד לבחירה פרגית/

כבד/שישליק/
מעורב/חזה עוף/

שניצל/קבב/
המבורגר + חומוס, 
סלט, צ‘יפס, לחם הבית, 

שתיה לבחירה

&30עסקיות

לאפה מעורב
לאפה חזה עוף

לאפה שניצל
לאפה קבב

לאפה שישליק
לאפה פרגיות

&20לאפה

באגט שישליק
באגט כבד

באגט פרגית

&20באגטים מיוחדים

פיתה חביתה/ירק
פיתה קציצת ירק

פיתה סביח
פיתה שקשוקה

&5צמחוני פיקס

סלט חזה עוף 
(מוגש על מצע עלי חסה, 

זיתים, מלפפון וגזר)

סלט בריאות
(מוגש על מצע עלי בייבי, 

עגבניה, מלפפון וגזר)

סלט סביח
(מוגש על חסה, מלפפון, 

חציל, ביצה וזעתר)

&10סלטי פיקס

*רשת

ז‘בוטינסקי 176 בני ברק

03-6163533

ישיבה במקום
מכבדים את כל 
כרטיסי האשראי

שעות פתיחה: א-ה 08:00-24:00
מוצ“ש: חצי שעה אחר צאת שבת עד חצות

שירות משלוחים (בקניה מעל 70 ₪)

מגוון ענק 
של שתיה 

קרה וחמה 

ב-5&



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.
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מאת: שמעון דן

המדינה  תקציב  חוק  על  ההצבעה  לקראת 
לאישור  לעלות  שצפוי   2015-2016 לשנים 
בקריאה שניה ושלישית, היום בכנסת, הגישה 
האופוזיציה לא פחות מ-32 אלף הסתייגויות 

לחוק.
חישוב מהיר שערכו בכנסת העלה, כי משך 
הוא  ההסתייגויות  בכל  לדון  שייקח  הזמן 
 – הפסקה  ללא  ייערכו  הם  ואם  שעות,   266
לתפילות,  הפסקות  כולל  לא  וזה  יממות   11

ארוחות והדיון שלפני ההצבעות.
בקואליציה מנסים כעת לפעול להידברות 
את  המרכזת  הציוני  המחנה  סיעת  עם 

הדיון.  משך  את  לקצר  כדי  האופוזיציה 
לפיה  הקואליציה  הגישה  הכנסת  בוועדת 
ביחד,  ההסתייגויות  כל  ידונו  סעיף  כל  על 
 40 על  לדון  רשאית  תהיה  והאופוזיציה 

הסתייגויות בנפרד.
מעליבה.  ההצעה  את  כינו  באופוזיציה 
"ממשלת נתניהו שוב רומסת את הכנסת ואת 
לא  דמוקרטית,  לא  בצורה  ופועלת  הציבור, 
נשתתף במהלכים שכאלה. אין הסכמות ולא 
הנבחרים",  בית  דריסת  על  הסכמות  תהיינה 
כי  שהודיעו  מהאופוזיציה  ח"כים  אומרים 
הם מבטלים את כל ההסכמות, וההסתייגויות 

ישארו כפי שהן.
בוועדת  אתמול  שנערך  בדיון  כך,  בתוך 

ח"כ  הוועדה,  יו"ר  הצעת  התקבלה  הכנסת 
לפיה, בשל מספרן חסר התקדים  ביטן,  דוד 
האופוזיציה  שהגישה  ההסתייגויות  של 
להצעת חוק התקציב )בדרך כלל עומד מספר 
תתקיים  בודדים(,  אלפים  על  ההסתייגויות 
ההצבעה על קבוצות של הסתייגויות ולא על 

כל אחת בנפרד.
הצעות  שלוש  להצבעה  יעמיד  היו"ר 
ביחס לכל סעיף בהצעת החוק. כל הסתייגות 
הסתייגות  כל  תקציב,  תוספת  שעניינה 
הסתייגות  וכל  תקציב  הפחתת  שעניינה 
שעניינה תכניות חדשות. אם התקבלה אחת 
או  התוספות  כל  על  יצביעו   – ההצעות 
לאותו  בהסתייגויות  המפורטות  ההפחתות 

יראו   – ההצעות  אחת  נדחתה  אם  סעיף. 
זה  הצבעה  אופן  כנדחות.  ההסתייגויות  את 
יצמצם את ההצבעות מ-32,000 לכמה מאות.

הצעת  את  קיבלה  הכנסת  ועדת  במקביל, 
רביעי,  יום  היום,  לפיה  ביטן,  דוד  היו"ר, 
תיפתח המליאה בשעה 14:45 בצהריים ולא 
כרגיל בשעה 11 בבוקר. השינוי נועד לאפשר 
את השתתפות ראש הממשלה וח"כים נוספים 

באזכרה לדוד בן גוריון ז"ל בשדה בוקר.
הדיון באישור חוק התקציב בכנסת ייפתח 
ועדת הכספים, משה  יו"ר  סיכום של  בדברי 
ושר  הרצוג  יצחק  האופוזיציה,  ראש  גפני, 

האוצר, משה כחלון.

מספר חסר תקדים של הסתייגויות הוגשו על ידי האופוזיציה לקראת העלאתו לאישור של חוק התקציב  בדיון 
בוועדת הכנסת החלט על צמצום ההסתייגויות באמצעות הצבעה על כמה הסתייגויות באותו נושא - יחדיו

חוק התקציב: 32 אלף 
הסתייגויות הוגשו 
עשרות אלפי הסתייגויות. מליאת הכנסת                                 )צילום: דוברות הכנסת(על ידי האופוזיציה

רח' קאליש 4 ב“ב, מול בית הכנסת הגדול טל: 03-5038773  
ש. פתיחה: א‘-ה‘ 22:00-10:30 רצוף, ו‘ 13:00-10:00        

חורף חם
באדור

1 ב-       75&  
2 ב- 130& 

סוודרים

מעילי צמר

ב- 450& 

 :סדנת תעסוקה לגברים 
 בעבודהלהצלחה להשתלבות המפתח 

 ומרכז הכוון תעסוקתי בבני ברק" רמפה"תכנית 
 ,  מזמינים אתכם לסדנת הכנה והשתלבות בעולם התעסוקה לאוכלוסיית הגברים

  .  בתהליך מציאת עבודה וההשתלבות בהבריאותיים / החווים קשיים תפקודיים 
 

 ,  הכנה לראיון טלפוני ועבודה, הצגה עצמית, שיטות לחיפוש עבודה: נושאי הסדנה
 .מפגש עם מעסיקים ועוד, התמודדות עם קשיים, הכנת קורות חיים

 

 ,  טבת, עשרת מפגשי הסדנא יתקיימו במהלך חודשים כסלו
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 .עלות הסדנא מסובסדת
 

 מרכז הכוון תעסוקתי בני ברק, יצחק: למידע נוסף והרשמה
7707300/1-03 itzhak@rampa.org.il 

 

www.rampa.org.il 
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 בעבודהלהצלחה להשתלבות המפתח 

 ומרכז הכוון תעסוקתי בבני ברק" רמפה"תכנית 
 ,  מזמינים אתכם לסדנת הכנה והשתלבות בעולם התעסוקה לאוכלוסיית הגברים

  .  בתהליך מציאת עבודה וההשתלבות בהבריאותיים / החווים קשיים תפקודיים 
 

 ,  הכנה לראיון טלפוני ועבודה, הצגה עצמית, שיטות לחיפוש עבודה: נושאי הסדנה
 .מפגש עם מעסיקים ועוד, התמודדות עם קשיים, הכנת קורות חיים

 

 ,  טבת, עשרת מפגשי הסדנא יתקיימו במהלך חודשים כסלו
 בני ברק 31הירדן ' במרכז הכוון תעסוקתי רח

 .עלות הסדנא מסובסדת
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₪ 2.80
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₪ 2.80
₪ 2.80
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(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

מרק בטטה/בצל 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

* הנהלת הרשת תוכל לשנות את המבצעים ואת המוצרים מעת לעת בהתאם לזמינות המלאי * התמונות להמחשה בלבד * 
הכמות המוצעת לכל מוצר 50 יח' * המכירה הינה ישירה לצרכן הסופי * המכירה הינה על בסיס כל הקודם זוכה * ט.ל.ח

סניף בני ברק: רח' ירושלים 30 (פ. ר' עקיבא), 074-7576625. 
בהנהלת שלמה ואיציק גרין סניף אלעד: 052-7102227

עם קונדסור,
XXL דלת פתיחה

ייבוש באמצעות
חיישני לחות,

קריס קרוס
למניעת קמטים

מנגנון איורור
7אוטומטי

ק“ג

7
ק“ג

 א.ה.ג. עם חיישנים 

הסייל מתחיל
עכשיו!

עיצוב חדשני
עם מכסה זגוגית,

4 להבות גז
עם הצתה

אלקטרונית,
שסתומי
ביטחון,
כל סוגי
האפייה
והגריל
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מאת: אלי שניידר

כל  האחרון  בשבוע  שאירע  הזה  הנס  את 
הבחור  רב.  זמן  ישכחו  לא  גת  קרית  תושבי 
בחמישי  התארס  בשכונה  ביותר  המבוגר 
הייאוש   ,40 לגיל  מתקרב  הוא  האחרון. 
איש  לא  אולם  סובביו,  כל  על  כבר השתלט 
בשום  בחל  לא  המיועד  החתן  כמיודעינו 

סגולה ששמע או קיבל ממכרים ומידידים.
ניסה את מזלו להצטרף  לפני שנתים הוא 
הראשון  האדמו"ר  להילולת  לטיסה 
שנאמרה  האמרה  צדה  עינו  את  משטפנשט. 
בניקל...",  ישועה  פועלים  "...אצלי  בשמו: 
המילה  של  משמעותה  יודע  כמוהו  ומי 
הזה,  לבניקל  זקוק  הוא  כמה  "בניקל...", 
ועיכוביו  ויסוריו  תלאותיו  מסכת  כל  אחרי 
והוא  הצליח  שטן  מעשה  אולם  הרבים. 
הבטיח  הצדיק  אמנם  הטיסה.  את  פיספס 
להילולתו  שמגיע  למי  אבל  בניקל  ישועה 
ולא למי שמפספס את הטיסה, הרהר לעצמו 

בעצב.
הוא  ההילולא  יום  התקרב  עם  שנה,  לפני 
לא לקח צ'אנס נוסף, הזדרז להירשם למסע 
ואף הזדרז לתפוס את מקומו במטוס הראשון 

מכולם כדי שלא יפספס.
הצדיק  של  קדשו  לציון  הגיעו  עם 
וספר  ליבו  סגור  נפתח  ביאס  משטפנשט 
התהילים בו התפלל בכוונה נספג בדמעותיו 
לאחר  הצדיק  של  מקברו  כשיצא  הרבות. 
תפילת ההתעוררות ושירי הרגש שנאמרו בה 
לסובביו  אמר  הוא  המתפללים  קהל  ידי  על 
כי תחושת הקלה מיוחדת ננסכה בו, תחושת 
שחשב  עד  הצדיק,  שהבטיח  ה"בנקל" 
תהיה  בלבד  שהתחושה  התכוון  שהצדיק 

בנקל. 
הסיפור  בא  ההילולא  לפני  שבוע  כעת, 
הארוך אל סיומו. מסיבת האירוסין שנערכה 
לו בבוקר יום שישי סימנה לו את הישועה לה 
המתין ואותה קיבל בקבר הצדיק משטפנשט 

בשנה שעברה ביאס שברומניה.
את  המארגנים  שטפנשט  ממוסדות 
ועדים  ברציפות  השביעית  השנה  זו  המסע 
לסיפורי ישועות רבים מספרים כי הכרטיסים 
בשבוע  שיתקיים  למסע  שנותרו  האחרונים 
הבא בין הימים ג' עד ו', מי"ב עד ט"ו כסלו, 
הוקדשו וימכרו אך ורק למי שמרגיש שהוא 

זקוק לישועה באמת ובניקל.
לפרטים 03-5790303.

מאת: שמעון דן

אתמול  נשמעה  עזה  עוטף  ביישובי 
שהכניסה  אדום"  "צבע  אזעקת  )שלישי( 
דות  לאחר  אולם  התושבים.  את  לחרדה 
מערכת  שווא של  באיכון  מדובר  כי  התברר 

כיפת ברזל.
ירי  איכון  זיהתה  ברזל  כיפת  מערכת 
בטעות, כתוצאה מכך יצא טיל מיירט, אולם 

לא בוצע שיגור מרצועת עזה לשטח הארץ.

רקטה  התפוצצה  שעבר  בשבוע  כזכור, 
נפגעים  היו  לא  אזור.  באותו  פתוח  בשטח 
ולא נגרם נזק. טרם הפיצוץ נשמעה התרעת 
ביישובי  וכן  המועצה  בשטח  אדום"  "צבע 
שדות נגב. כוחות צבא הגיעו לאזור ואיתרו 

את מקום הנפילה בסיוע כלי טיס.
נורתה  אתמול  פלסטיניים,  דיווחים  לפי 
בשטח  ונפלה  עזה  רצועת  משטח  רקטה 
פלסטיני בסמוך לגדר המערכת. לפני נפילת 

הרקטה לא נשמעה התרעת "צבע אדום".

עד גיל 40 הוא המתין למצוא את זיווגו, רק כאשר הגיע 
לקבר הצדיק משטפנשט בעיר יאס שברומניה, אירע הנס 

בשל איכון שווא של מערכת כיפת ברזל הופעלה אזעקת 
צבע אדום וטיל יירוט של כיפת ברזל שוגר לעבר המטרה 

ועל הניסים

כיפת ברזל הופעלה 
בשל איכון שווא

בבית הכנסת העתיק של הבאר מים חיים בבוטושאן

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

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם



המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

בני ברק רח' רבי עקיבא 49 03-5703498
ירושלים רח' כנפי נשרים 5 02-6514026

ירושלים רח' מלכי ישראל 2 )כיכר השבת( 02-5383853
חנות המפעל כפר דניאל יער בן שמן 08-9186633

W W W. H A Z O R F I M . C O M

ושבעת וברכת
בטוב טעם ובאיכות משגעת

טעים לחזור לסלטים הטריים, הבשרים העסיסיים, 
 לשרות האדיב ולמחירים העממיים

ושבעת וברכת רח' אצ"ל 47, שכונת התקוה ת"א  03-6390677
טלפון להזמנות אירועים  קבוצות וימי הולדת: 052-6291291
שעות פתיחה: 10:00-2:00, מוצ“ש שעה לאחר צאת השבת עד 2:00

בכשרות מהודרת 
של בד“ץ יורה דעה

משנת

1969
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

התפילה מטה עוז ביד האדם

מאן דאמר

ְוָרֵחל  ַרּכֹות  ֵלָאה  "ְוֵעיֵני 
ִויַפת  ּתַֹאר  ְיַפת  ָהְיָתה 
כט,  )בראשית  ַמְרֶאה" 

יז(.
שואלים  רבותינו 
ע"ב(  קכג  בתרא  )בבא 
התורה  התכוונה  למה 
ֵלָאה  "ְוֵעיֵני  באומרה 
רכות  הכוונה  אם  ַרּכֹות", 
דמעה-רש"י  )נוטפות  ממש 
שם(, אפשר בגנות בהמה לא דיבר 

הכתוב, ובגנות צדיקים דיבר? 
נסביר, בפרשת נח האריכה התורה הקדושה בדיבור 
וכתבה ּוִמן ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטהָֹרה )בראשית ז, ח(, 
להזכיר  לא  כדי  הטמאה",  הבהמה  "ומן  אמרה  ולא 
שתדבר  הדעת  על  יעלה  וכי  כן  ואם  בהמה!  בגנות 
התורה הקדושה בגנות הצדקת הקדושה שהייתה נביאה 
וזכתה להיות אחת מארבע אימהות קדושות וממייסדות 
האומה היהודית, שזכתה להיות אמם של רוב השבטים 
להיות  יכול  וכי  ומלכות,  לויה  כהונה  שבט  ובניהם 
שעיניה  ותאמר  לאה  בגנות  תדבר  הקדושה  שהתורה 

רכות ונוטפות דמעה? 
בשבחה  להגיד  באה  שהתורה  הגמרא  מתרצת  אלא 
של לאה אמנו: בני האדם היו רגילים לומר שני בנים 
לרבקה ושתי בנות ללבן אחיה, הגדולה לגדול והקטנה 
ורחל הקטנה  לקטן, כך סיכמו במשפחה, לאה לעשיו 
ליעקב. לאה הצדקת רצתה לדעת מי זה השידוך שלה 
והייתה יוצאת ושואלת את האנשים שהגיעו מארץ כנען 

אם שמעו על יצחק בנו של אברהם. 
ַוִּיְזַרע  מכיר?  לא  "מי  לה,  עונים  היו  "בוודאי", 
ְׁשָעִרים..  ֵמָאה  ַהִהוא  ַּבָּׁשָנה  ַוִּיְמָצא  ַהִהוא  ָּבָאֶרץ  ִיְצָחק 
)בראשית כו, יב(", עולה תמימה, קודש קודשים, כולם 

מכירים אותו.
"האם יש לו ילדים?" שאלה לאה. 

ואחד  גדול  אחד  מרבקה,  בנים  שני  לו  נולדו  "כן", 
קטן". 

"מה מעשיו של הגדול?" שאלה לאה.  
את  מלסטם  מרושע,  רשע  העולם..  מן  זכרו  "יאבד 
הבריות, מתקוטט עם כל אדם גוזל וחומס, נכנס לשדות 
וחושב שכל העולם שלו, ְוֵׁשם ְרָׁשִעים ִיְרָקב )משלי י, ז(.
"ואיך  ליבה,  על  ונחרדת  לאה  זאת  שומעת  הייתה 

מעשיו של הקטן?" המשיכה לשאול.
מתיקות  בעל  מסוגו,  מיוחד  משהו  הרע,  עין  "בלי 
תרומיות  מידות  בעל  כדוגמתה,  שאין  נפש  ועדינות 
ודרך ארץ, יושב ועוסק בתורה יומם ולילה, ְוַיֲעקֹב ִאיׁש 
תחומי  בכל  ידען  כז(,  כה,  )בראשית  אָֹהִלים  ֹיֵׁשב  ָּתם 

החיים ואפשר לקבל ממנו עצה ותושיה. 
את  ושאלה  לאה  יצאה  שוב  קצרה  תקופה  לאחר 
חזר  אולי  עשיו,  אודות  כנען  המגיעים מארץ  האנשים 
בתשובה ושינה מידותיו ודרכיו, אך עשיו נשאר באותה 

דרך קלוקלת. 
הלכה לאה לביתה והתחיל לפרוץ בבכי ולומר תיקון 
לאה ותיקון רחל, ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה 
)איכה א, ב(, לאיזה גורל נפלה, איזה חתן מיועד לה, 
אוי ואבוי, איך תצליח להקים משפחה מפוארה על אדני 
התורה והיראה עם חתן כזה? "ריבונו של עולם תציל 

אותי ממנו", כך הייתה בוכה לאה עד שנשרו ריסי עיניה 
מרוב בכי. 

ַמְרֶאה", רחל לא  ִויַפת  ּתַֹאר  ְיַפת  ָהְיָתה  "ְוָרֵחל  אולם 
הייתה צריכה לבכות כיון שידעה שעתידה להתחתן עם 
)בראשית  אָֹהִלים  ֹיֵׁשב  ָּתם  ִאיׁש  והקדוש,  הצדיק  יעקב 

כה, כז(, בעל המידות הטובות ואצילות הנפש הגובה.
ומוסר השכל גדול נוכל ללמוד מפרשה זו- עד כמה 
כל  את  שמשנה  כך  כדי  עד  התפילה  של  כחה  גדול 
הטבע! לרחל אמנו הייתה תעודת ביטוח וראתה ברוח 
אמנו  לאה  אך  יעקב,  עם  להתחתן  שעתידה  קודשה 
בכתה והתפללה לה', והקב"ה קיבל את תפילה וזכתה 

להתחתן ראשונה עם יעקב אבינו! 
ְׂשנּוָאה  ִּכי  ה'  "ַוַּיְרא  הפרשה  בהמשך  שנאמר  וזהו 
ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרה" )בראשית כט, לא(, 
אל תקרי "ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה" אלא כי שנואים מעשיו של 
עשיו בעיניה! בגלל שהיו שנואים מעשה עשיו בעיניה 
והייתה מתפללת מקירות ליבה לה' יתברך שלא תצטרך 
שיצאו  וזכתה  ראשונה  להיפקד  זכתה  איתו,  להתחתן 

ממני ששה שבטים קדושים. 
פלא פלאות, לאה שהייתה אמורה להיות אשתו של 
עשיו הרשע ולהביא חלילה וחס עמלקים לעולם, זכתה 
להביא ששה שבטים קדושים ובניהם שבט כהונה לויה 
יתברך  לה'  שהתפללה  התפילה  מכח  וזהו  ומלכות, 

מעומק לבה, עד כמה גדול כחה של התפילה! 
ואפילו  מהתפילה,  עצמו  לייאש  לאדם  אין  לעולם 
עצמו  ימנע  לא  אדם  של  צווארו  על  מונחת  חדה  חרב 
מאוד  גדול  התפילה  כח  ע"א(!  י  )ברכות  הרחמים  מן 
מאגרותיו  באחד  החזו"א  שכותב  וכפי  לנצלנו  ועלינו 
)ח"א סימן ב'( התפילה היא מטה עוז ביד כל אדם וככל 

שישים האדם מבטחו בו יתברך כן יעלה וכן יצליח. 
בפסוק  ע"א(  כו  )ברכות  רבותינו  בזה  רמזו  ורמז 
ַהֶּׁשֶמׁש" )בראשית כח,  ָבא  ִּכי  ַוָּיֶלן ָׁשם  ַּבָּמקֹום  "ַוִּיְפַּגע 
יא(, אין פגיעה אלא לשון תפילה, מלמד שתיקן יעקב 

אבינו תפילת ערבית. 
יעקב אבינו תיקן את תפילתו בערב, ללמדנו שאפילו 
יותר  ואין  הלילה  כמו  חשוך  שהכל  האדם  רואה  אם 
מה לעשות, הרופאים אומרים שאין ברירה וכו', אסור 
הלב,  מעומק  להתפלל  אלא  המצב  עם  להשלים  לו 
בכל  מועילה  הלב  מעומק  תפילה  תועיל,  והתפילה 
פי  והראיה מלאה אמנו שעל  מצב ומשנה את הטבע! 
טבע הייתה צריכה להתחתן עם עשיו, הגדולה לגדול, 
להתחתן  וזכתה  הטבע  את  שינתה  תפילותיה  בכח  אך 
עם יעקב אבינו ולהיות חלק ניכר וחשוב מהקמת בית 

ישראל!



יום הילולתו של מורי ורבי ראש ישיבת  השבוע חל 
"תפארת ישראל" הרב הגאון רבי חיים דב מאיר רובמן 
זצ"ל מחבר הספר "זכרון מאיר". זכיתי להיות בן בית 
אצל ראש הישיבה הרב רובמן זצ"ל, ממש כך, בן בית. 
הרב היה כל  כלו חינוך, הדרכה, והכל בצורה נפלאה, 

באצילות מיוחדת שאפיינה את אישיותו.
באצילות  מופלג  במינה,  מיוחדת  אישיות  היה  הוא 
שהייתה לשם דבר. כל כולו היה מוסר והנהגה, מסביר 
פנים לכל אדם וחביב מאוד על התלמידים. ומצד שני 

זרוק  קג ע"ב(  )כתובות  גם את מאמר חז"ל  קיים הרב 
מרה בתלמידים, אבל הכל באצילות למופת.

בקרבתו,  לשהות  לתלמידים  הייתה  מיוחדת  הנאה 
הנאה של ממש. היה מרבה לספר סיפורים ולמשוך את 
גדול,  סבלן  היה  שמים.  ויראת  לתורה  התלמידים  לב 
דברי  את  שזר  ברמז,  זאת  עשה  להוכיח  וכשהוצרך 
בצורה  לא  ולעולם  השבועית,  בשיחה  ברמז  התוכחה 

ישירה. כמו כן, לעולם לא גירש תלמיד מהישיבה. 
היה  קשור  נפש,  אהבת  התלמידים  את  אהב  הרב 
בראש  מצוא.  עת  בכל  אותם  ומהנה  משמחם  אליהם, 
לחדר האוכל,  נכנס  יין,  בקבוקי   2-3 היה מביא  חודש 
ומאחל  יין  כוסית  תלמיד  לכל  לתלמידים,  ומחלק 
והחדיר בהם  לחיים..לחיים...כך שימח את התלמידים 

את אווירת ראש חודש.
הרב  לשכוח,  אפשר  אי  במחיצתו  פורים  שמחת  את 
וצוהלים  שמחים  היינו  וכולנו  איתנו,  משתעשע  היה 

סביבו.



ראש הישיבה הרב רובמן זצ"ל היה מלמדנו אורחות 
חיים, בהנהגותיו הישרות יום-יום. 

פעם אחת פנה אלי הרב ואמר לי, "תלמידי היקר, מה 
שאפשר לעשות לבד אין לעשות על ידי שליח!" ומעשה 
שהיה כך היה, פעם נכנס הרב לחדר להדליק את האור, 
והאור לא נדלק, המנורה יצאה מכלל שימוש והיה צורך 
להחליפה. הלך הרב למחסן והביא משם מנורה, לקח 
את  להחליף  עלה  והוא  להחזיקו  ממני  ובקש  שרפרף 
ולא על  עולה..  אני  יכול..  "אני  לרב:  המנורה. אמרתי 
הרב לעשותה". ענה לי הרב: "לא ולא, אני עולה! אני 

מחליף! ועוד הסביר לך את כוונתי".
בגמרא  לן  קימא  ואמר,  הרב  אלי  פנה  מכן  לאחר 
פעולה  כמותו,  אדם  של  שלוחו  ע"א(  מג  )קידושין 
אני  הרי כאלו שעשאה המשלח. אבל  שעושה השליח 
- אומר הרב - דורש את דבריהם כך "שלוחו של אדם" 
כשאדם עושה שליח ואינו עושה הדבר בעצמו "כמותו" 
מלשון מת כאלו הוא מת, הוא אינו יודע מה עשה השני, 
ואיך עשה, ולכן למד אורחות חיים, כל מה שביכלתך 

לעשות עשה זאת בעצמך! 
ְוֹלא  ַחְׁשִּתי  ס(  )קיט,  בתהילים  אומר  המלך  דוד 
בכפילות  הרב  ודקדק  ִמְצֹוֶתיָך,  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 
הלשון שאומר "חשתי", כלומר הזדרזתי, ושוב ממשיך 

ואומר "ולא התמהמהתי", למה לי . 
בשיחה,  זצ"ל  רובמן  הרב  הישיבה  ראש  לנו  אמר 
ראיתי תלמיד רץ וממהר להגיע לשיעור, דקות ספורות 
ושואל,  אותו  עוצר  ואני  רץ..  רץ..  תשע,  השעה  לפני 
מדוע אתה רץ? וכי זה מעשה של זריזות, לא ולא, שהרי 
מדוע לא הזדרזת בזמן, מדוע התמהמהת לפני כן, אין 

בריצה זו זריזות אחרי שקדמה לה התמהמהות. 
ולא  הזדרזתי,  כלומר  חשתי  אומר,  המלך  דוד  אבל 
אמתית,  זריזות  זו  היה  המלך  דוד  שאצל  התמהמהתי, 
ולא שהתמהמה והצטרך אחר כך לרוץ, אלא ַחְׁשִּתי ְוֹלא 

ִהְתַמְהָמְהִּתי!
בקרוב  שנזכה  לנו  תעמוד  הצדיק  שזכות  רצון  יהי 
צדקנו  משיח  בביאת  השלימה  בגאולה  לראות  בקרוב 

ובבניין בית המקדש, אמן.

העמוד טעון גניזה



ספא מינרלי יוקרתי 2 חופים נפרדים
בצמוד למלון

בלעדי

בריכת מים מתוקים ענקית 
עם קירוי מיוחד

ז'בוטינסקי 155 )בית נח מנחמי(, רמת גן

בפיקוח מלא וצמוד של צוות משגיחים יר"ש. 
בהשגחתם של • הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א 

• הרב שלמה לנדאו שליט"א• הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א

  3 ארוחות עשירות ביום חוויה קולינרית ייחודית   מזנון בריכה ועוד   שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה  קפה ועוגות אחר 
הצהריים  כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח מקורה, ג'קוזי, סאונה רטובה/יבשה וחדר כושר  32 חדרי טיפולים 

28 עם קירוי מיוחד  פעילויות לכל המשפחה  סולריום נפרד  במחירים אטרקטיביים  בריכת מים מתוקים ענקית מחוממת 

הרב מיכאל לסרי
בהרצאה מרתקת

הרב חיים הורביץ 
הרצאה ייחודית על חינוך ילדים

סרטים מבוקרים
אל תוך הלילה מופע קסמים ואילוזיות מדהים

ול
כל

ל 
הכ

במזג האוויר הכי נעים בשנה!7מיום ראשון עד יום ראשון י'-י"ז כסלו תשע"ו (29.11.2015 - 22)
ימי נופש במלון לאונרדו קלאב

נירוונה ים המלח 

הרצאות מרתקות במהלך כל השבת עם פה מפיק מרגליות הרב מאיר שוורץ

ימים2,3,4 מיום ראשון עד יום חמישי
י'-י"ד כסלו תשע"ו (26.11.2015 - 22)

מסלול אמצע השבוע 
לילה רביעי חינם!

פרשת וישלח י"ד-י"ז כסלו )26-29.11(
חבילת עונג שבת אמיתי שבת הבאה

תפילות שבת:

החזן הנודע 
ר' אהרן שלמה וייסמן

החזן המפורסם
ר' דוד ויינבך

הפייטן הדגול
רבי אליהו אוזן ליל שישי ייחודי עם הזמר 

מרגש הלבבות
ר' מוטי שטיינמץ 

וילד הפלא ארי רייך
ניהול מוזיקלי: ר' יענקי רובין

נותרו חדרים 
אחרונים
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בפתח  הפסוק  על 
יעקב  "ויצא  פרשתנו: 
חרנה",  וילך  שבע  מבאר 
שיציאת  מגיד  רש"י-  מפרש 
רושם.  עושה  העיר  מן  צדיק 
הודה  הוא  בעיר  שהצדיק  שבזמן 

א  ו הודה ה פנה  משם,  יצא  הדרה,  הוא  זיוה 
דבר  הוא  רושם  הרי  להבין,  ויש  הדרה.  פנה  זיוה  פנה 
יוצרת  בעיר  הצדיק  של  ומציאותו  ומשפיע,  שקיים 
רושם. כך כשהצדיק יוצא מן העיר צריך לכאורה להיות 
העדר רושם משום חסרונו של הצדיק. ואיך נאמר להיפך 

שכשיוצא הצדיק הוא עושה רושם?
ידוע מאמרו של הבעש"ט הקדוש על המשנה )אבות 
זה  הרי  תורה  דברי  ביניהן  ואין  "שניים שיושבין  ב(  ג, 
מושב לצים". שכוונת המשנה לא רק על הרגע שיושבים 
הליצים, אלא גם על מקום שישבו בעבר לצים וריקים, 

הדבר השפיע על המקום שלא יוכלו לעסוק בו בתורה.
וסיפורים  עובדות  הרבה  כמו  טובה.  מידה  מרובה 
יכולים  היו  מסוים  למקום  הגיעו  שכאשר  מצדיקים 
להרגיש שבמקום הזה עבר איזה צדיק שהשאיר במקום 
שנתקדש  זה  מקום  או  עבודתו,  ידי  על  דקדושה  רושם 
יהודים פשוטים, שבעבודתם התמימה השאירו  ידי  על 
את  בזה  פירשו  וכך  קדושה.  השראת  במקום  אחריהם 
עושה  המקום  מן  צדיק  "יציאת  בפרשה:  רש"י  דברי 
רושם", היינו שעושה רושם לטובה באותו מקום שיצא 
גם  נצחים.  לנצח  חקוק  שם  נשאר  הקדוש  וזכרו  משם 
זיווה והדרה עדיין הרושם נשאר וחקוק.  כשפנה הודה 

הוא לא יסתלק לעולם ולא יוכלו להסירו מן המקום.
כך כתב בספה"ק "דגל מחנה אפרים" )פרשת וישב( 
וזה לשון  יעקב בארץ מגורי אביו.  וישב  לפרש הכתוב 
שאחר  אף  שם,  השכינה  השראת  שיש  במקום  קודשו: 
שאמר  והוא  לעולם.  הקדושה  רושם  נשאר  נסתלק,  כך 
הכתוב: וישב יעקב בארץ מגורי אביו, היינו באותה ארץ 
שהיה אביו עושה שם ייחודים. וזהו מגורי, לשון אסיפה 
ששם  שם  על  נקרא  פירות,  מליאה  מגורה  כמו  ויחוד, 
נאסף ביחד התבואה אל מקום אחד. והוא שרימז כאן על 
נשאר  ובודאי  מקום,  באותו  שעשה  קדושים  הייחודים 

המקום  כי  שם,  יעקב  ישב  ולכך  קדישא,  רשימה  שם 
גורם. מצוה גוררת מצוה וקדושה גוררת קדושה, וכמו 
א(  א,  )תהילים  הפסוק  על  ה'  יראי  אמת  אנשי  שכתבו 
עיין שם.  גורם ח"ו  כי המקום  ישב,  לא  לצים  ובמושב 
מקומה,  תופסת  שהיא  קדושה  שהיה  במקום  שכן  וכל 
תחינה  וגוררת  א(  ק,  )סנהדרין  מרובה  טובה  מידה  כי 
ובקשה ותפילה ויחוד, והדבר הזה הוא נוהג תמיד בכל 

אדם ובכל זמן, עכלה"ק.
בספר "שיח שרפי קודש" )אות מט( מסופר על הרה"ק 
רבי שמחה בונים מפשיסחא זצוק"ל שהגיע פעם למלך 
קאליש שבמדינת פולין, וכאשר עבר במקום מסוים חש 
מאותו  לזוז  יכול  היה  שלא  עד  קדושה,  של  טוב  ריח 
מקום. וצעק בזה הלשון: "עס שמעקט זייער אויף דעם 
ודרישה  זה(. לאחר חקירה  ריח במקום  כאן  )יש  ארט" 
רבנו  של  דירתו  בעבר  עמדה  ההוא  במקום  כי  נודע, 

ה'מגן אברהם' זצ"ל ושם למד עם בחורי הישיבה.
כך גם מסופר )ספר "נר ישראל", חלק ו( על הרה"ק 
אם  על  פעם  שהיה  זצוק"ל,  מאניפולי  זושא  ר'  הרבי 
זמן  כשהגיע  זאלקווא.  העיר  דרך  עבר  ובדרכו  הדרך, 
לאחר  שם.  שהיה  המדרש  בבית  להתפלל  נכנס  תפילה 
זכה  הייתה  עתה  תפילתו  כי  זושא  רבי  שח  התפילה 
זי"ע,  הק'  הבעש"ט  רבנו  של  תפילותיו  כעין  וברורה 
וביקש לברר את פשר הדבר. ולבסוף עלה בידו לגלות 
הרה"ק  התפלל  זה  במקום  בדיוק  כי  המקום  זקני  מפי 

בעל ה'תולדות' זי"ע בהיותו פעם בעיר זו.
עוד בענין זה מסופר, שבאחת מנסיעותיו של הרה"ק 
ליד  התעכב  להונגריה,  זי"ע  מצאנז  חיים'  ה'דברי  בעל 
כפר קטן בשם מקאלי, ושאל אם ישנם שם זקן או זקנה 
עברה  במקום  שהפונדקאית  לו  כשנודע  בימים?  באים 
אם  אותה  ושאל  העגלה  מן  ירד  תשעים,  גיל  את  כבר 
האשה  סיפרה  צדיק?  איזה  בפונדק  התגורר  פעם  אי 
שבועיים  במשך  אצלה  התאכסן  רבות  שנים  שלפני 
והחלה  זצוק"ל,  מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק 
הרה"ק  הזמן.  התנהגותו במשך  על  מזיכרונותיה  לספר 
האחת  כשרגלו  רבה,  בהקשבה  לדבריה  האזין  מצאנז 
סיפוריה  את  כשסיימה  הספסל.  על  והשנייה  הארץ  על 
ריח  כאן  הרגשתי  אני מבין מדוע  אמר הרה"ק: עכשיו 

של קדושה.
הגה"צ רבי אלחנן היילפרין זצ"ל סיפר מה ששמע מפי 
כ"ק מרן האדמו"ר בעל 'פני מנחם' מגור זצוק"ל, שפעם 
בהיותו ילד קטן הצטרף לאחד ממסעותיו של אביו בעל 
וה'אמרי אמת'  ה'אמרי אמת'. בדרכם עברו בעיר צאנז 
ישב כשראשו מושפל ועיניו סגורות. לפתע אמר שיעצרו 
את המרכבה, ותוך כדי כך עוד המשיכה העגלה לנסוע 
בו  למקום  וחזר  אמת'  ה'אמרי  ירד  שנעצרה.  עד  מעט 
לעגלה  ועלה  תהילים  פרק  שם  אמר   , לעצור  לו  הורה 
והמשיכו בנסיעה. הוא – בעל ה'פני מנחם' – השתוקק 
מאוד לדעת סיבת הדבר שנעצר שם אביו ושלח מכתב 
היה  מה  שיברר  וביקשו  בצאנז  שהתגורר  גור  לחסיד 
אם  מאמו  ושואל  מצפה  היה  יום  בכל  מקום.  באותו 
הגיע כבר מכתב מצאנז. וכעבור כמה ימים הגיעה גלויה 
מאותו חסיד, שהשיבו כי בירר על אותו מקום ונתוודע 
חיים'  ה'דברי  ביתו של הרה"ק מרן בעל  היה  לו ששם 

מצאנז זצוק"ל.
נתפעל מאוד מהרגשתו של אביו,  ה'פני מנחם'  בעל 
זאת לאמו. בתוך כך עבר שם אביו  ורץ למטבח לספר 
לו  וענה  ההתרגשות,  לפשר  ושאלו  אמת'  ה'אמרי  בעל 
מהו  ואמר:  אמת'  ה'אמרי  נענה  שהגיע.  המכתב  על 
הרבותא, יהודי שלומד תורה לשמה נשארת שם הקדושה 

לדורי דורות!
עוד סיפר כ"ק האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' זצ"ל על 
עצמו, שפעם היה למנוחה בשכונת "דניה" בחיפה )עוד 
לפני שכיהן באדמורו"ת(, ולפתע נזכר בשיר וויז'ניצאי 
ככל  אז  מני  ואשר  האיומה  השואה  טרם  ששמע  עתיק 
והתפלא  בידו,  עלתה  לא  זה,  בשיר  להיזכר  שניסה 
שדווקא בחיפה נזכר בשיר זה. ושאל מקורביו על הדירה 
זה. לאחר  זו שנזכר בשיר  בה שהה, מה יש בה בדירה 
קודם  שנים  הייתה  זו  שדירה  התברר  ודרישות  חקירות 
לכן דירת הנופש של כ"ק מרן האדמו"ר מסערט ויז'ניץ 
זאת  ששמע  לאחר  הקיץ.  בימי  שוהה  היה  בה  זצ"ל, 
ה'פני מנחם' אמר שכעת הוא מבין למה נזכר בשיר זה, 
והקירות  זה  שיר  זימר  זצ"ל  מכיוון שכנראה האדמו"ר 

ספגו בקרבם את השיר.

יציאת צדיק עושה רושם

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

הרה"ק הרבי ר' זושא מאניפולי זצוק"ל, שהיה פעם על אם הדרך, ובדרכו עבר דרך 
העיר זאלקווא. כשהגיע זמן תפילה נכנס להתפלל בבית המדרש שהיה שם. לאחר 
התפילה שח רבי זושא כי תפילתו עתה הייתה זכה וברורה כעין תפילותיו של רבנו 
הבעש"ט הק' זי"ע, וביקש לברר את פשר הדבר. ולבסוף עלה בידו לגלות מפי זקני 

המקום כי בדיוק במקום זה התפלל הרה"ק בעל ה'תולדות' זי"ע בהיותו פעם בעיר זו  

מאן דאמר



המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

למחלקת הזמנות
באינטרנט

דרושים/ות

� עבודה במשמרות
� תודעת שירות גבוהה

� עבודה בסביבה ממוחשבת
� ניסיון בשירות לקוחות - יתרון

� מתאים לסטודנטים/ות

 נציגי/ות 
שירות לקוחות

אחראי/ת משמרת

פרטים בטלפון: 055-6665999 
tali.gamzo@rami-levy.co.il :קו"ח למייל

לרשת חנויות

 

לסניפי רמי לוי
באזור המרכז

דרושים/ות

לרשת חנויות

 

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

• עבודה קבועה במקום יציב
• נכונות לעבודה במשמרות 

כולל ימי שישי
• תנאי העסקה הולמים

סדרנים/ות
קופאים/ות

jobs@rami-levy.co.il :קו"ח למייל 
או לפקס: 076-8888649

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!



10תפוגן ביסבול

טבעי/ירקות/
תירס/בצל/

בטטה/איטלקי
700 גר’

כמה קרוב, ככה זול

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

אוווווופס..!
בפעם הבאה שנגמר,

תנו קפיצה קטנה לסניף הקרוב ותרוויחו פעמיים...

ככה זה כשיש סופר, גם קרוב וגם זול!
כמו תמיד, אנחנו ברשת ‘נתיב החסד’ דואגים לחסוך לכם זמן וכסף.

טיטולים
פרימיום 10גליליות/וופל

עדין
200/100 גר’

גבינה צהובה 
דקה דקה

200 גר’
טרה

1590קפה ארומה

עלית
200 גר’

מצופונים

עדין
400 גר’

מטבעות שוקולד
כרמית/עלית/

מיקסים כרמית
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חטיפי דגנים
TO GO25 10

תלמה
שישייה/שמינייה

2 ב- 2 ב-

דובונים/
אפרופו/פופקו/

10במבה במילוי

40-80 גר’
אסם

3 ב-
100

3 ב- 5 ב-

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

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 ברכפלד: רח’ רשב”י 35 )הכניסה מהחניה(. 08-6493969  |

שעועית לבנה/
חומוס גדול 
ברקוד: 1041147

1 ק”ג
מיה

ליח’
990 1190

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

ח’ בכסלו 20.11.15עד יום שישיג’ בכסלו 15.11.15מיום ראשוןהמבצעים בתוקף

לחם ריחיים
דוידוביץ

690
ליח’

1090 RC שישיית
1.5 ליטר

3 ב-1990

תבלינים 
בשקית מיה

לא כולל פלפל 
שחור, לבן וציפורן

10
4 ב- 3990

2 ק”ג
זוגלובק

ליח’

נקניקיות 
מן הצומח/

10שניצל תירס
450-500 גר’
סוגים שונים

3 ב-
פסטה אסם

מחלקת פירות וירקות 
בכשרויות מהודרות 

היום בזול....לשנת שמיטה
פלפל/אדום
צהוב/כתום
נכרי

לק”ג
690

₪

בננה
נכרי

לק”ג
490

₪

בצל
נכרי

לק”ג
380

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי 
ה’-ו’ בכסלו  17-18.11.15
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