
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"ז בשבט תשע"ו   27/1/16 גיליון מס' 1038

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

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

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%

03-6093030

חדש!

השבועפינוקי 

בפיתה/לאפה שיפוד קבב 
או באגט

&25
דרושים שליחים 053-316-1276

כל סוגי השתלות שיניים!
תותבות ע”ג שתלים

השתלות עצם
טיפולים מורכבים שונים

02-6475555

'' ''

ניתן גם לקבל יעוץ חינם של זכויות העובד ע"י משרד רו״ח 
מהמובילים בארץ בימים א'-ד' בין השעות 11:00-13:00

הקו שלך לפרנסה מכובדת ההולמת את כללי ההלכה

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

שלוחה 052-6213000120

03-5796643פרסם ותתפרסם

פרשת יתרו
ירושלים
ב"ב
פ"ת

כ. 16:34 י. 17:48
כ. 16:51 י. 17:50

כ. 16:30 י. 17:49              

מ.כ. שרותי בנייה ופיקוח
וגמ"ח שיפ  צים

אנחנו מבצעים 
את כל סוגי השיפוצים

050-4148053
בהנהלת מתי כהן:  קבלן חרדי תושב בני ברק  

ם!בעל נסיון והמלצות בשפע
ינ

ח
ץ 

עו
יי

"הנציגים של 
ש"ס צריכים 
לחזור לשטח"
שעות ספורות לאחר שהושבע כחבר 
כנסת מטעם ש"ס, הח"כ הטרי יגאל 
גואטה בראיון ראשון / עמ' 22-23

המחליף של גואטה: יהודה טוויל, 
חבר המועצה הטרי בראיון / עמ' 10

פרסום ראשון: מרן הגר"ח קנייבסקי פנה במכתב אישי לכ"ק מרן האדמו"ר מגור

שובה של האחדות
במכתב ייחודי אחרי תקופת נתק 
שהזכירה את ימי הקרע בשנת 
הגר"ח  מרן  מבקש  תשמ"ט, 
ממרן  ידו  בכתב  קנייבסקי 
כ"ק האדמו"ר מגור להסתייע 
הרב  דבריו  "עושי  באמצעות 
יעקב ליצמן שליט"א"  את 
במשאלי  שזכה  החרדי  השר 
שביעות הרצון מכנה מרן שר 
התורה, "גברא דמריה סייעיה 
וטהרה  שמים  כבוד  להרבות 
המלא,  הסיפור   / בישראל" 

למעלה: ליצמן אצל מרן הגר"ח קנייבסקי. למטה: המכתבבי"ס לפוליטיקה

צילום: דוד זר

"מחפשים אותך בדחיפות מלשכת נתניהו"
מדוע הוקפץ שר הפנים אריה דרעי מבאר שבע היישר 

ללשכת ראש הממשלה? / בי"ס לפוליטיקה

"מרגע שברקת נבחר נצרתי את לשוני"
ח"כ מאיר פרוש בהתבטאות לא שגרתית: "נצרתי את לשוני 
כי טובת העיר ירושלים עמדה לנגד עיני" / בי"ס לפוליטיקה



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

שוקולד 
מריר
ורד הגליל 
שישיה

 &2190
2390& ב-

ב-

סלמון נורבגי
השגחת הרב  
לנדא

נשנושים 
בייגל בייגל

פתי בר 
האחים גטניו 
1.6 ק"ג

קטשופ 
אוסם

נוזל כלים 
סוד

שקית קליק

גבינה 
תנובה 
850 גר'

מארז 6 
שקיות 
שוקו 
טרה

סוכר עוגיות תבואות בר

בקניית 
10 ק"ג

קרטון פילה 
מושט

קמח 
סוגת

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

קוטג'
טרה

רביעייה 
בירה 
מאלט 
1.5 ליטר

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

קורנפלקס 
תלמה
750
גרם

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

בקניית זוג

בקניית זוג

שמן 
קנולה
טעמן
ליטר

גרונות הודו 
מחפוד

עופות 
מחפוד 

עופות טרי
שארית ישראל 

 &20 5 ב-  &20 3 ב-

 &1390
ב-

 &2990
לקילוב-

 &3390
לקילוב-

 &10 10& 4 ב- 55& 3 ב- ב-

 &11 ב-

 &13 2 ב-

 &13 30& 3 ב- 2 ב-

טישו 
חמישיה

 &18 2 ב-

 &7 ב-  &95 3 ב-

 &1690
1190& ב-

 &40 3 ב-  &13 3 ב-

טחינה
אחוה/
עדן

נרות 
חימום

 &15 ב-

 &10 ב-

2

2

 &1390
ב-

 &10 ב- 

 &30 2 ב-
ג'אמפ 
1.5 ליטר

 &790
ב-

 &590
ב-

עוגיות גטניו 
600 גרם

 &20 5 ב-

 &10 2 ב-

 &790
ב-

דלי פקאן/
ברנפלקס

שוקולד עלית

מארז 40 יחי' 
וופל
מצופה
בד"ץ
העה"ח

עוגיות גטניו  בשקית
350 גרם

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

 &1290
1390& 3 ב-

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

 &3990
לקילוב-

 &20 ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

עוגיות 
כרמית  
מיני קוקיס
600 גר'

 &1490
ב-

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

 &19 2 ב-

חומוס אחלה
750 גר'

 &15 2 ב-

בורקס גבינה 
/ג'חנון/בצק 
עלים
/מלוואח

 &20 2 ב-

 &4990
ב-

 &3490
5 ב-100& ב-

יין סלקטד 
כרמל
מזרחי
כל הסוגים

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
ב-

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

 &10 3 ב-



  

* המבצע "המכירה הסינית" והתחרות שתתקיים במסגרתו ועל פיה ייקבעו הזוכים, נערכים בכפוף לתקנון המבצע.  תקנון המבצע נמצא באתר  www.osem.co.il וכן במשרדי עורכת המבצע, אסם השקעות 
בע"מ, ברחוב רימון 2, אזור התעשייה חבל מודיעין. ההשתתפות במבצע והפרסים שיכול ויינתנו על פיו מותנים ותלויים במספר האריזות מהמוצרים המשתתפים במבצע )ובשמירתן(, הכל כמפורט בתקנון המבצע 
כאמור. המבצע ייערך בין התאריכים 03.01.2016-20.02.2016. יובהר כי כל התמונות המוצגות במודעה זו הינן להמחשה בלבד. כמו כן יובהר כי כל המפרטים הטכניים של הפרסים והשווי המוערך שלהם המוצגים 

במודעה זו נמסרו על ידי ספקי הפרסים ומיועדים להתרשמות בלבד, ולאסם )ולגורמים נוספים שמטעמה(, אין כל אחריות ביחס לפרסים, בהתאם להוראות התקנון. ט.ל.ח.

רוצים לקבל חוברת במייל? שלחו מייל ל-mechiras@gmail.com ותקבלו את החוברת.
ועוד עשרות פרסים נוספים...

המכירה 
הסינית      

33של אסם בעיצומה!
השנה כבר לא צריך מזל כדי לזכות. מי שעונה הכי מהר - זוכה!

חייגו: 03-94-11-444
אוספים אריזות < בוחרים חלומות < מתקשרים < עונים נכון ומהר על 3 שאלות < זוכים במתנות*

אריזות*

חדר ילדים
קומפלט

10
₪ 3,000
במזומן

אריזות*
10

 ספות
עור 3+2

אריזות*
10

זוג 
כרטיסים 

לאומן

אריזות *
10

כרטיס זוגי 
לליז׳ענסק

אריזות *
10

עוזרת בית 
לשנה

אריזות *
10

פינת אוכל 
לשנה

אריזות *
10

סופ״ש בצימר 
במירון

אריזות *
7

מזגן

אריזות *
5

צילומי 
משפחה

אריזות *
7

מצלמה
דיגיטלית

אריזות *
5

 ₪ 2,000
במזומן

אריזות *
7

מצלמת
וידאו

אריזות *
5

מיטה 
משולשת

אריזות *
7

₪ 1,000
במזומן

אריזות *
5

חבילת מוצרי 
חשמל לבית

אריזות *
10







בני ברק6        י"ז בשבט תשע"ו 27/1/16 121//1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  אתי כץ, 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,
מירי שבתאי, יעקב פריימן

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

מעורבות  בעקבות  החולים  בבתי  אושפזו  אדם   בני   3
בתאונת דרכים בבני ברק, עם אופניים חשמליים או קורקינטים 
ממונעים, כך עולה מניתוח נתוני עמותת אור ירוק המבוססים 

על נתוני מכון גרטנר.
בחציון הראשון של שנת 2015 אושפזו בבתי חולים  213 
אדם  בני   70 לעומת  חשמליים  אופניים  בתאונות  אדם  בני 
יותר.  שלושה  פי   2014 בשנת  המקבילה  בתקופה  שאושפזו 
90% מהמאושפזים היו הרוכבים עצמם ו-10% הולכי הרגל, 
כאשר אחד מכל שלושה שאושפז היה ילד מתחת לגיל 14 גיל 

אסור לרכיבה. 
בועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן כבל הוארך 
השימוש באופניים חשמליים כהוראת שעה לחצי שנה נוספת 

היו"ר  התחבורה.  במשרד  שביקשו  כפי  לשנתיים  ולא  בלבד, 
כלי שהורג – ארבעה  זה  כי "האופנים החשמליים  כבל אמר 
נפצעו. המדרכות בחלק   300 ומעל  נהרגו מאז תחילת השנה 
יבוא  מישהו  ואם   – וקטל  קרב  הפכו לשדה  ישראל  מיישובי 
יאמר שא"א לעשות כלום כי א"א לאכוף אז הוא צריך לשים 

את המפתחות וללכת הביתה".
רישום  לחובת  באשר  תשובות  דרש  אף  כבל   הכנסת  חבר 
הכלים ורישוי, גיל הרוכבים, תשובות באשר לסוגית הביטוח 
דיון  הקרובים  בחודשים  יקיים  כי  כבל  ח"כ  ציין  עוד  ועוד. 
למעקב אחר התקדמות הטיפול בנושא ואמר: "אנחנו הולכים 
אחר  במקום  נהייה  לא  שנה  חצי  בעוד  ואם  מהפכה  להוביל 
הארכות  שיבקש  מי  וכל  התקנות  את  יותר  נאריך  לא  לגמרי 

נוספות ללא שינוי משמעותי של המצב יהיה שותף לפשע".
עו"ד יניב יעקב מעמותת אור ירוק אמר כי "התקנות קובעות 

כי הרכיבה מגיל 14 תהייה רק בשבילי אופניים, אבל השבילים 
לא קיימים".

שמואל אבואב מנכ״ל אור ירוק בירך על ההחלטה: ״מספר 
בייחוד  וגדל  הולך  רק  חשמליים  אופניים  בתאונות  הנפגעים 
וזה מוכיח כי משרד התחבורה  ילדים מתחת לגיל 14,  בקרב 
עומדים  שלא  רבים  חשמליים  אופניים  כיום  קיימים  נכשל. 
לכל  אופנועים  אלו  ולכן  גבוהות  למהירויות  ומגיעים  בתקן 

דבר. 
גיל הרכיבה מ-14 לגיל 16 והחזרת  הפתרון הוא בהעלאת 

הביטחון להולכי הרגל במדרכות.
חקיקת  לקדם  חייבים  בדרכים  לבטיחות  במשרד  במקביל 
יש  בנוסף  שהתחייבו.  כפי  לבגירים  גם  קסדה  חבישת  חובת 

לאפשר סמכויות אכיפה גם לרשויות המקומיות".

מאת: עוזי ברק

רשות-הרבים,  כדין  לדיירים  משותפת  פרטית  חצר  דין 
לכלל  המשותפת  חצר  על  שמשתלט  דייר  כנגד  כך,  ומשום 
ננקטים כל הצעדים המשפטיים לחיסול המפגע  דיירי הבניין 
חנוך  הרב  קבע  כך   – כנגדו  קנסות  הטלת  כולל  התברואי, 
זייברט, ראש עיריית בני ברק בהנחייה למר נתנאל נחום, מנהל 
ומהירה  חד-משמעית  לפעילות  העירייה  של  התברואה  אגף 

כנגד מבצע מפגע.
המדובר בחצר בית ברחוב רבי עקיבא 164 שנתקבלו פניות 
כל  חסימת  המשותף,  הבית  של  חצר  על  השתלטות  כנגד 
המעברים ברכוש והפיכת השטח למחסן לגרוטאות ולפסולת 
בחצר  שעשה  לדייר  התראות  שניתנו  ולאחר  שונים,  מסוגים 

המשותפת, ככל העולה על רוחו, בניגוד לחוק ובניגוד לדעת 
לידיעתו של  הנושא  הדיירים שסבלו קשות מהמפגע, הועבר 
צו  על  לחוק,  בהתאם  שחתם,  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 

לניקיון מרחב פרטי בבניין מגורים.
בעקבות חתימת הצו, יצא צוות עובדים של אגף התברואה 
על  הפסולת  את  פינו  ומנופים,  עבודה  כלי  ציוד  עם  העירוני, 
ודאגו לניקיון החצר ומסגר שהלחים את הכניסה, כדי  סוגיה 
למנוע מאותו דייר לשוב על הפעולה הבלתי חוקית, תוך כדי 
רישום קנסות, והבהרה כי ישקלו צעדים משפטיים נוספים אם 

ישוב לסורו.
תוך,  השניה  הינה  התברואה  אגף  של  זו  נרחבת  פעולה 
כחודש ימים, לאחר שלא מכבר פונו, במבצע גדול, שהיה אז 
משותף עם אגף ההנדסה העירוני ומשטרת מרחב דן, 38 טון 

באמצעות  וברזלים,  רהיטים  מקררים,  תנורים,  של  גרוטאות 
שבעה מנופים ועשרות פועלים, בחצרות בתים ברחוב חינקין, 
יפה,  עלו  לא  כנגד מבצעי המפגע  אז לאחר שההתראות  וגם 
הוחלט לפעול במבצע נרחב לפינוי כמויות הענק של הפסולת 

והגרוטאות מהחצרות.
שתי  כי  ציין,  ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
חצרות  על  משתלטים  כנגד  כחודש,  תוך  הגדולות,  הפעולות 
מסוגים  ולפסולת  לגרוטאות  למחסנים  והפיכתן  משותפות 
שונים, נועדו להעברת מסר חד משמעי כנגד מבצעי פעילויות 
בנקיטת  תיתקל  כזו  פעולה  שכל  זה,  מסוג  חוקיות  בלתי 
חצרות  על  השתלטות  כנגד  וחד-משמעיים  חוקיים  אמצעים 

ופגיעה בדיירי בתים משותפים.

מאת: עוזי ברק

למעלה מ-70 כלי רכב נטושים באזורים שונים ברחבי העיר 
במגמה  העירייה,  של  נרחב  במבצע  באחרונה  נגררו  ברק  בני 

לפנות בהקדם את כל כלי-הרכב הנטושים.
לאחר  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  החליט  המבצע  על 
אותם  שהשאירו  כלי-רכב  בעלי  של  תופעה  החלה  שבאחרונה 
במקומות שונים, בניגוד לחוק-העזר העירוני. כלי-רכב נטושים 
מהווים מטרד לתנועה שוטפת של כלי-רכב, הם גורמים לתפיסת 
מקומות חניה ומניעתם מבעלי כלי-רכב אחרים והם גם עלולים 

להוות, חלילה, סיכון ביטחון במקום אפשרי לפעילות עויינת.
ישראל  הרב  בראשות  עבודה  פגישת  זומנה  זאת,  בעקבות 
דרנגר, רמ"ט רה"ע עם מר שלמה מלכא, מנהל השיטור העירוני 
בעלי  לכל  התראות  לתת  ראשון,  בשלב  והוחלט,  העירייה  של 

את  לאתר  היה  ניתן  וכך  זיהוי,  מספרי  עליהם  שיש  רכב,  כלי 
בעלי הרכב. לצורך זה יצאו פקחים ושוטרים מהשיטור העירוני 

לסיורים מקיפים בכל האזורים לרישום התראות ודוחו"ת.
לבעליהם  ונרשמו  מסירת ההתראות  לאחר  פונו  רכב  כלי   35
נשכרה  זאת,  ובעקבות  להן,  נענו  שלא  אחרים  היו  אך  קנסות, 
באחת  שבבעלותה  למגרש  הרכבים  את  שפינתה  גרירה  חברת 
ההוצאות  בגין  גביה  בהליך  הוחל  כמו"כ  הסמוכות.  הערים 
הנגררים  הרכב  כלי  של  והאחסנה  הגרירה  בעבור  הכספיות 

במגרש.
רכב  לכלי  התראות  עשרות  עוד  נרשמו  זה  שבוע  במהלך 
נטושים אחרים, ולהערכת העירייה, העיר תנוקה מגרוטאות רכב 
אמצעי  גם  יהווה  המאסיבי  הפינויים  וביצוע  הקרובים,  בימים 

התראה לבעלי רכב ישנים להימנע מהשלכתם ברחובות העיר.

אור ירוק: 3 בני אדם אושפזו בבני ברק במחצית הראשונה של שנת 2015, עקב תאונת אופניים חשמליים או קורקינט ממונע

במבצע נרחב של אגף התברואה העירוני, ובעקבות חתימת צו פינוי בהתאם לחוק ע"י ראש העיר הרב חנוך זייברט, פונו 
מהחצר הפרטית כל הדברים שהיוו מטרד לשכני הבניין 

המבצע נעשה לאחר שבאחרונה החלה תופעה של עשרות כלי רכב שהושארו במקומות שונים, בניגוד לחוק העזר העירוני 
והיוו מטרד לתנועה   הרכבים תפסו הרבה מקומות חניה והיוו סיכון ביטחוני

זהירות: סכנת האופניים החשמליים

העירייה פינתה מפגעים והשתלטות מחצר פרטית ברח' ר"ע

70 כלי רכב נטושים נגררו מרחבי העיר



משרד מכירות באתר: 
02-6526199רח' יפו, פינת שרי ישראל קבוצת בליליוס

שרי
ישראל

בס"ד

לחיות בלב של ירושלים
הטבה לרוכשים דירת 5 חד'

מחסן גדול מתנה
בואו לבקר

בדירה לדוגמא
האיכלוס בעוד

13 חודשים
לארבעת הרוכשים הראשונים

*התמונות להמחשה בלבד * המבצע לדירות מדגם B1 בלבד וכפוף לתקנון החברה. * החברה רשאית להפסיק המבצע בכל עת.

בלב העיר ירושלים, בפינת הרחובות שרי ישראל- יפו, הולך ונבנה שלב ב' בפרויקט "שרי ישראל". מיקומו הייחודי של 
הפרויקט מהווה יתרון עצום בשל הנגישות והקרבה למרכזים החשובים בירושלים, בתי הכנסת הגדולים וחצרות האדמורי"ם. 
במרחק הליכה נמצאות שכונות גאולה, מאה שערים ושוק מחנה יהודה. המתחם עצמו כולל מרכז מסחרי יחודי וחניון תת 
קרקעי. במתחם 68 יחידות דיור בנות 2, 4 ו-5 חדרים עם מרפסות שמש מרהיבות הפונות לנוף ירושלמי עוצר נשימה.

לבחירתכם: דירות 4 ו-5 חדרים בעיצוב בלעדי ובמפרט גבוה במיוחד

ההשקעה

הטובה
ביותר



בני ברק12 8

על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

אוסף הצדקה נפצע בת.ד.
קשה   – בינוני  באורח  נפצע  רגל  הולך 

בכניסה לעיר. 
הערב,  בשעות  שעבר  בשבוע  רביעי  ביום 
בראשו  שנפצע  רגל  הולך  על  דיווח  התקבל 
כתוצאה מתאונת דרכים בכניסה לעיר בני ברק 

בגבול גבעת שמואל.
ברק  בני  מסניפים  הצלה  'איחוד  ממתנדבי 
למקום  הוזעקו  מד"א  עם  יחד  שמואל  וגבעת 
הכביש,  על  מוטל  שהיה  רגל  בהולך  וטיפלו 
אותו לקרש  וקיבעו  לו טיפול ראשוני  העניקו 
גב והוא פונה מהמקום בניידת טיפול נמרץ אל 

בית החולים לאחר שהורדם. 
ר' יוני בשארי מתנדב 'איחוד הצלה' סיפר: 
"הגענו למקום והענקנו טיפול לפצוע, בתחילה 
הוא היה מחוסר הכרה, אחר כך הוא היה באי 
בכל  חבלות  היו  לפצוע  הורדם,  והוא  שקט 

חלקי גופו ובעיקר בראשו".
שאסף  באדם  "מדובר  ראיה  עדי  לדברי 
נוסעות  מכוניות  כשהיו  הכביש  במרכז  כסף 
בשלב מסוים הוא רצה לחזור אל המדרכה אך 
נהג רכב שנסע בכביש לא הבחין בו ופגע בו 

בעוצמה. 
של  התנועה  משטרת  של  התנועה  בוחני 

מחוז ת"א חוקרים את נסיבות התאונה.

הפעוטה חזרה להכרה 
באמצע האוכל פעוטה איבדה את הכרתה 
וחזרה  ברק  בבני  פרדו  משה  הרב  ברח' 
פעילות של מתנדבי  בזכות  וניצלה  להכרתה 

'איחוד הצלה' ומד"א.
לשעה  סמוך  שעבר  בשבוע  חמישי  ביום 
 1221 במוקד  דיווח  התקבל  בבוקר   10:10
של איחוד הצלה על תינוקת מחוסרת הכרה. 
עם  יחד  ב"ב  מסניף  הארגון  של  מתנדבים 
מד"א שהגיעו למקום ביצעו פעולות החייאה 
מצילות חיים ולאחר מספר פעולות, התינוקת 
בניידת  מהמקום  ופונתה  להכרתה  חזרה 
קבלת  להמשך  החולים  לבית  נמרץ  טיפול 

טיפול רפואי.  
הצלה'  'איחוד  סניף  ראש  פלדמן  אפי  ר' 
פעולות  כדי  תוך  הנס  "למרבה  סיפר:  בב"ב 
אין  מלאה,  להכרה  שבה  הפעוטה  החייאה 
של  המהירה  ההגעה  שמים  בחסדי  כי  ספק 
המתנדבים שהיו בסמיכות למקום הצילה את 
נמרץ  טיפול  בניידת  שפונתה  הפעוטה  חיי 
כל  נאמר,  זה  ועל  החולים  בבית  לבדיקות 
המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם 

מלא".

כנס הפורום של 360

 360 התוכנית  של  מענה'  אחראי  'פורום 
לילדים ונוער בעיריית ב"ב נערך בהשתתפות 
מחלקות  מנהלי  המקצוע,  אנשי  עשרות 
ואגפים, בכירי העירייה ובהשתתפות סמנכ"ל 
הבין  הוועדה  וחבר  לשעבר  הרווחה  משרד 
משרדית של התוכנית הלאומית 360 לילדים 
'אורח  שהיה  וינטר,  מוטי  מר  בסיכון,  ונוער 

כבוד'.
- 360, הרב  ונוער  מנהל המחלקה לילדים 
שמעון קשש, סקר את היקפי הפעילות לשנת 
2015 כאשר למעלה מ- 3000 ילדים ובני נוער 
ישירה,  קיבלו מענה בשלל התוכניות בצורה 
במעגלים  מהמענים  נהנו  נוספים  ורבים 
הורים   10,000 מ-  למעלה  כמו"כ  הרחבים. 
נטלו חלק בתוכניות השונות בשנה זו במכלול 
המוצעים  והמקצועיים  החינוכיים  השירותים 

בתוככי מסגרת הלימודים ומחוצה להן.

מעמד לכבוד 'העמלים'

אדמו"רים, רבנים וגדולי ישראל השתתפו 
תורה  של  לכבודה  גדול  במעמד  השבוע 
שבנשיאות  "העמלים"  בישיבת  שהתקיים 
בשכונת  שליט"א.  אטיק  חיים  רבי  הגאון 

קרית הרצוג בבני ברק.
בחורים  של  מבחן  לרגל  נערך  המעמד 
במהלך  פה,  בעל  מסכתות  על  מהישיבה 
הערב הגיעו גדולי ישראל להשתתף במעמד 

ונשאו דברי ברכה וחיזוק לבחורי הישיבה.
לבחורים  תעודות  העניקו  ישראל  גדולי 
סיום  לקראת  בע"פ,  המסכתות  על  שנבחנו 
המעמד יצאו בחורי הישיבה וראשי הישיבה 

בריקוד שנמשך זמן רב.
הרבנים  במקום  נראו  הערב  במהלך 
חכמי  מועצת  חבר  בעדני  הגר"ש  החשובים 
ישיבת  ראש  פוברסקי  הגרב"ד  התורה, 
זכרון  גאב"ד  וואזנאר  הגר"ח  פונוביז, 
ברלין,  הגרמ"צ  שטרן,  הגרח"ד  מאיר, 
ועוד. מסטריקוב  האדמו"ר  שכטר,   הגר"א 

חגיגות השלוש

הרצוג  בקרית  והחינוך  התורה  בממלכת 
"בית המדרש לתשב"ר - היכל המתמידים", 
מסגרת  להקמת  שנים  שלוש  השבוע  חגגו 

"היכל המתמידים".
מידי  מגיעים  תלמידים  של  רבות  עשרות 
חוזרים  והמפואר  החדש  המדרש  לבית  ערב 
על לימודם, משננים ומרחיבים את ידיעותיהם 

בתורה ומתעלים ביראת שמים.
חיזוק  בערב  נפתחה  הרביעית  השנה 
נתנאל  הרב  הגאון  מפי  לה'  ההודאה  בעניין 
נבון שליט"א והוקרנה מצגת מיוחדת בעניין 

ברכת "אשר יצר".
קצרצרים

 מזל טוב: מנהל מחלקת מקוואות מנדי 
סגל לרגל ארוסי בנו.

 מזל טוב: למנכ"ל החברה הכלכלית מר 
שלום שמעון לרגל אירוסי בנו.

          י"ז בשבט תשע"ו 27/1/16

 צילום: יהודה פרקוביץ

במהלך לימודים מרתקים תוכשר לעסוק בתכנון ועיצוב מבנים 
ולפתוח אפיקי תעסוקה במוסדות צבור, 

במשרדי תכנון וכעצמאי.
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ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

משרד הכלכלה

מעל גיל 35?
יש לנו תכנית בשבילך! 
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הנדסאי אדריכלות

מעל גיל 35?
יש לנו תכנית בשבילך! 

אם אתה בן 35 ומעלה והשלמת 12 שנות לימוד  \ בעל תעודת בגרות \ מכינה אקדמית
דרכך סלולה לקורס-

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

׳המרכז החרדי'- האשראי שלך להתפרנס בכבוד

פתיחת 
הקורס 

אי"ה ב-ט"ו אדר א' 
)24.02.16(



400 דונם פארק טבעי מתחם שטחי תעסוקה ומבנים ציבוריים 
900 יחידות צמודות קרקע  13 אלף יחידות דיור במגדלים חדשים 

 פשוט תגרום לזה לקרות 
במקום לקוות לשפע ופרנסה טובה לאורך שנים 

התכנית אושרה ב: וועדה מקומית | וועדה מחוזית | מועצה אזורית לתכנון ובנייה | וועדה ארצית 
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הכירו: יהודה טוויל, החבר 
החדש במועצת עיריית ב"ב

אברך כולל מן המניין, נטול קשרים בפוליטיקה הארצית ואינו מעוניין בתפקיד כלשהו • ר' יהודה טוויל חבר מועצת 
העיר החדש מטעם סיעת ש"ס בבני ברק ומחליפו של הח"כ החדש ר' יגאל גואטה בראיון ראשון ל'קו-עיתונות'

מאת: יוחאי דנינו

השבוע הושבע בכנסת ח"כ החדש ר' יגאל גואטה, שימש 
למעלה מעשור כחבר מועצת עיריית בני ברק ומילא שורה של 
תפקידים מטעם סיעת ש"ס ובמסגרת החוק הנורווגי הוא נכנס 

לכנסת במקומו של סגן שר הפנים ח"כ משולם נהרי. 
בישיבת  מקום  התפנה  לכנסת  גואטה  כניסתו של  בעקבות 
המועצה של עיריית ב"ב ובמקומו יכנס לעיריית בני ברק הבא 

בתור ברשימת ש"ס המקומית הרב יהודה טוויל.
עצמו  ומחשיב  ברק  בבני  מתגורר   )58( טוויל  יהודה  הרב 
רבי  הגאון  מועצת חכמי התורה  כתלמידו המובהק של חבר 
משה מאיה רב שכונת 'יד אליהו' בתל אביב וראש כולל 'זכרון 

משה'.
טוויל, מלבד היותו אברך בכולל של הרב מאיה משמש אף 
כמנהלו יחד עם אביו שהקים את הכולל לפני כארבעים שנה. 
קיימנו ב'קו-עיתונות' ראיון ראשון עם הרב טוויל בו בדקנו 
מהם שאיפותיו הפוליטיות ומה היעדים אותם הציב לעצמו. 
והגיע  הפוליטית  ההוויה  את  מכיר  שלא  כולל  אברך  גילינו 
לשם ממש במקרה לאחר המלצתו של מחותנו הרב שמואל 
רחבי  בכל  סניפים  להם  ציון'  'שערי  מוסדות  ראש  אלישיוב 

הארץ.
טוויל אברך מן המניין שאינו מרבה לדבר אך הצלחנו לחלץ 

ממנו מספר מילים.
אתה יכול לחייך…

"את האמת אני יאמר שאני לא רציתי להיכנס לתפקיד אני 
אפילו הייתי מוכן לוותר עליו ביקשתי להתפטר לטובת הבא 
סירבו  אבל  שמו  את  זוכר  לא  אפילו  שאני  ברשימה  אחריי 
לבקשתי. אלי דדון אותו אני מכיר שנים רבות מאז למדנו יחד 

בכולל אמר לי "אנחנו רוצים אותך".
מה בכוונתך לעשות בעירייה?

"את האמת אומר שאיני יודע. אני טרם מכיר את העירייה 
ואת מה שזה דורש אבל אני יכול לומר שאני לא מתכוון לקחת 
תפקידים בעירייה, אני לא מתכוון לשבת שם בתפקיד כזה או 
אחר, אני מגיע לשם כנציג של האברכים כאברך כולל ואמשיך 

לשמש כאברך כולל גם בעת תפקידי בעירייה.
ידעת על כך שאתה הולך להיכנס כחבר מן המניין  מתי 

במועצת העיר?
"ידעתי על כך לפני כחודש וחצי, בשיחה עם הרב אלי דדון 
שהגיעו  בעת  סופי  באופן  הוחלט  וזה  המקומית  ש"ס  יו"ר 
להחתים את הגר"מ מאיה על החלטת מועצת חכמי התורה, 

בעניין פרישת סגן השר נהרי".
הרב טוויל מספר לנו כי אין לו קשרים והיכרות בפוליטיקה 
הארצית הוא גם לא מכוון לשם, כל רצונו הוא לסייע לאברכים 

אשר נבחר לכהן כנציג מטעמם בסיעת ש"ס. 
שאלנו אותו אם בכל זאת קיבל איזה שהוא טלפון מגורם 
את  לנתק  הולך  הוא  כי  וסיפר  בשלילה  והשיב  בכיר  פוליטי 

המכשיר הסלולרי שלו.
ויתירה מכך הוא  כפי שצויין טוויל הוא אברך מן המניין, 
גם מחזיק בטלפון כשר בלבד, אינו מחזיק באינטרנט וגם לא 

במייל. "אני אברך ולא מחזיק דברים מן הסוג הזה".
לתושבי  להעביר  מסר  איזה  לך  יש  אותו,  שאלנו  לסיום 

בני ברק?
אני רק רוצה לבקש מהם בקשה אחת: "תתפללו עליי שאצא 

בשלום מן התפקיד".
אמיתי  מלב  שיצאה  מהתשובה  התרשמנו  כמובן  אנחנו 

והבטחנו להעביר את המסר.

חבר מועצה חדש, נציג האברכים. הר' יהודה טוויל

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

לבני/ות

המכינה
רוצים להתמחות במקצוע טיפוליהמקוצרת

המכינה המקוצרת של מבחר
חוסכת לכם זמן יקר בדרך אל התואר!

עבודה סוציאלית
או סיעוד?

בן/ת 30+, רוצה להגיע ללימודי תואר בדרך הקצרה ביותר?
הירשמ/י עכשיו למכינה ותוכל/י לקפוץ אל התואר בקלות... המכינה לגברים נפתחת ב-16.2.16

הן
 כ

לי
גי

מבחר - המכללה החרדית האקדמית בבני ברק, מזמינה אותך להצטרף למכינה 
התואר.  ללימודי  ומפתח  בסיס  מהווים  המכינה  לימודי  המקוצרת..  האקדמית 
הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות ונפרדות ע"י צוות מקצועי, בשעות הבוקר 

ו/או הערב וכוללים ליווי צמוד ושיעורי עזר מתקדמים, באווירה חרדית מלאה.

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

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

 הבטיחו
 את מקומכם

במכינה 
הבאה!



בנוסף למוצרי הוד לבן – בד”צ רובין
סדרת שניצלים בכשרות הרב מחפוד

חדשות חמות
מעוף טוב!
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מאת: אלי שניידר

במרפאת  משמעותית  התרחבות  תנופת 
עם  ברק  בבני  ירושלים  ברחוב  מאוחדת 
ברפואת  שם  בעלי  מומחים  של  הצטרפותם 

הנשים. 
בין היתר הודיעה מאוחדת על הצטרפותו 
של ד"ר בני חן, מייסד מחלקת הנשים בבית 
במשך  שניהל  ומי  הישועה  מעייני  החולים 
שנים רבות את אגף הנשים והמיילדות בבית 
שיבא  החולים  בבית  בכיר  ורופא  החולים 
בתל השומר, יקבל מעתה את קהל הלקוחות 

במרפאת בני ברק ברחוב ירושלים 17. 
הראשי  הנשים  רופא  שמהווה  חן  ד"ר 
רבני  של  וברכתם  לאמונם  זוכה  במאוחדת 
אליו  להפנות  שמרבים  ישראל  וגדולי  העיר 

לטיפול את המקרים המסובכים ביותר. 
מאוחדת  במרפאת  פעילותו  במסגרת 
יטפל ד"ר חן במקרים של  ירושלים,  ברחוב 

רפואת נשים בסיכון גבוה. 
מירב  רז  ד"ר  כי  נודע  להצטרפותו  בנוסף 
מנהלת מחלקת יולדות בבי"ח מעיני הישועה 
הקבלה  שעות  את  הרחיבה  בכירה  ומנתחת 
גם  מעתה  ותקבל  בעיר  מאוחדת  במרפאות 
שיר  במרום  ירושלים,  ברח'  ב"ב  במרפאת 

ובאבני נזר.
בין יתר פעולותיה המקצועיות עוסקת ד"ר 
רפואיות הלכתיות בתחום  גם בבעיות  מירב 

הרפואה. 

לרופאי  מתווספים  החדשים  הרופאים 
חיים  דוד  ד"ר  במרפאה:  המקבלים  הנשים 
יפה  הלל  חולים  בבית  לידה  חדרי  מנהל 
בכירה  רופאה  לודה  ירמין  וד"ר  בחדרה, 
בתחום  ומומחית  השומר  תל  חולים  בבית 

אונקו-גניקולוגיה.
חדש  שירות  על  מאוחדת  הודיעו  בנוסף 
בדיקות  בעריכת  ירושלים  רחוב  במרפאת 
גנטיקה  אחות  ע"י  הלידה  לקראת  גנטיות 
וזאת בנוסף לשירות של בדיקות דור ישרים 

המתבצע במרפאה.
הרברט:  ש.  גב'  המרפאה  מנהלת  לדברי 
גבוהה  מזמינות  נהנות  ברק  בני  "נשות 
מקצועיות  על  הקפדה  תוך  נשים  ברפואת 

ויחס אישי".
במרפאה עמלים על השמירה על בריאותן 
קידום  על  דגש  שימת  תוך  העיר  נשות  של 
הרזיה  סדנאות  תפתחנה  בקרוב  בריאותם. 
במחירים  סוכרת  וסדנאות  ולנערות  לנשים 
מוזלים למבוטחות מאוחדת בעלות ביטוחים 
לכלל  פתוחות  הסדנאות  כאשר  משלימים, 

תושבות העיר חברות שאר הקופות.
סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת הרב משה 
כהן: "הצטרפותו של ד"ר בני חן למאוחדת 
הלקוחות,  עבור  משמעותי  חידוש  הינו 
של  ההתרחבות  מתנופת  חלק  שמהווה 
אלו  בימים  עמלים  אנו  ברק.  בבני  מאוחדת 
ברק  בני  במרפאות  נוספים  חידושים  על 

לתועלת הלקוחות".

מאת: עוזי ברק

בד"ה: בשבת האחרונה נפטר הגאון הרב 
אליהו נחום שפירא זצ"ל, ראש כולל בת"א 

כשהוא בן 50.
שעבר  שבוע  התמוטט  זצ"ל,  המנוח 
באולמי  שהתקיימה  בחתונה  של  בעיצומה 
פעולות  סדרת  ולאחר  בירושלים  תמיר 
של  נמרץ  טיפול  בניידת  פונה  הוא  החייאה 

מד"א אל בית החולים הדסה עין כרם. 
השם  את  לו  הוסיפו  הרבנים  בהוראת 
למרבה  אך  לרפואתו.  העתירו  ורבים  רפאל, 

הצער הוא השיב את נשמתו ליוצרה. 
הרב שפירא הוא חתנו של המגיד רבי אריה 
שכטר ובנו של הגאון רבי יחיאל צבי שפירא 
זצ"ל, ראש כולל 'טל תורה' בי-ם, ונכדו של 
הגאון הגדול ר' יהודה שפירא זצ"ל, מגדולי 

תלמידי מרן החזון איש זצ"ל.
עוזיאל  ברחוב  מביתו  יצא  הלוויה  מסע 

בבני ברק בהשתתפות קהל רב.
וביכה  הספידו  שכטר  ר"א  הגה"צ  חותנו 
הרבבות  מכל  וביקש  האבידה,  גודל  את 

שימשיכו  בעבורו  והתחזקו  שהעתירו 
בקבלות  ובחיזוקים, כמו"כ ציין את העובדה 
שהרב שפירא השאיר מאות יתומים שאיבדו 
הציל  שפירא  הרב   - הרוחני  אביהם  את 
כאשר  בת"א  הרבה  בפעילותו  מעוון  רבים 
לימודיו  למהלך  הפריעה  לא  פעילותו  כל 

הסדירים.
הרב  הצעיר  האברך  בנו  הספידו  אח"כ 
על  אביו,  גדלות  על  שסיפר  שפירא  אי"ש 
מסירותו  ועל  בתורה.  ושקיעותו  התמדתו 
את  ציין  כמו"כ  לילדיו.  ודאגתו  למצוות, 
ולכל  צרוע  לכל  שעשה  הגדולים  החסדים 

מסכן בין שהכיר ובין שלא הכיר . 
סיים הגאון  את מסע ההספדים בבני ברק 
רבי מאיר גריינימן שליט"א שציין את עומק 
שהיתה  הישרה  הסברא  ואת  ולימודו  עיונו 
לרב שפירא בכל סוגיא. כמו"כ ציין את טוב 

ליבו הנדיר. וקרא לציבור להתחזק.
מסע הלוויה המשיך לירושלים, שם יוצאת 
הר  לעבר  שאול  בגבעת  מזופניק  הלווייתו 

המנוחות.

במסגרת ההתרחבות הודיעה מאוחדת על הצטרפותו של 
ד"ר בני חן, מומחה בעל שם בתחום רפואת הנשים, שיקבל 

את הלקוחות במרפאת מאוחדת ברח' ירושלים בב"ב

בשבת נפטר ראש הכולל, הגאון רבי אליהו נחום שפירא 
זצ"ל, לאחר שהתמוטט בשבוע שעבר במהלך חתונה ומאז 

מצבו התדרדר והוא נפטר כשהוא בן 50

מאוחדת הרחיבה את שירותי 
רפואת הנשים בבני ברק

טרגדיה: הגאון הרב 
אליהו נחום שפירא זצ"ל

המכינות לגברים מתחילות

14.2.16
ה’ אדר א’ תשע"ו

 הרשם עכשיו למכינות ותוכל להשתלב בלימודים
לתואר אקדמי כבר במחזור הקרוב!

 מנהל עסקים )ראיית חשבון, מימון ושוק ההון, ייעוץ פנסיוני(
 משפטים )עריכת דין(

אם אתה מעוניין ללמוד לתואר יוקרתי בשנה הקרובה, 
עליך להשתלב במכינות הקדם אקדמיות שנפתחות כעת!

חדש בקמפוס ירושלים: התמחות במערכות מידע

לפרטים והרשמה:  03-7382270

את השנה 
 הזאת, 
 אתה 

לא רוצה 
לפספס...



תוקף המבצע עד 4.02.16 או/ו עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף. 
המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה.

מתנה לבית בשווי 200 ₪
מתנה לבית בשווי 300 ₪

במכירה ענקית אחתשני מותגים גדולים 
רק ב

מייבש כביסה 
7 ק”ג

תוף נירוסטה | פתח רחב 
במיוחד | 2200 וואט | 

8 תוכניות לרבות כביסה עדינה 
ותוכניות לרענון הכביסה | דירוג 

C אנרגטי

כיריים 4 
להבות גז 

להבת טורבו

תנור בנוי
דגם: 5417

נפח תא אפייה 74 ליטר
A דירוג אנרגטי

תנור משולב 
דו תאי
כשר למהדרין

באישור המכון להלכה

מכונת כביסה 
7 ק”ג

Aׁ 1200 סל”ד | דירוג אנרגטי

רק ב-   1,390 ₪

רק ב-   549 ₪

רק ב-  1,990 ₪

רק ב-   2,690 ₪ רק ב-   2,290 ₪

מתנה לבית בשווי 300 ₪

לדוגמא ממגוון המוצרים:

מתנה לבית בשווי 50 ₪
מתנה לבית בשווי 200 ₪

שימו לב 
למיקומים 

החדשים

חדש!
36 תשלומים 

באשראי.
אפשרות לתשלום 

בצ’קים* 

ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

ובכל שאר
סניפי

טרקלין חשמל
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הדף את המחבלים 
בעגלת הקניות

 מחבלים נכנסו בשעות הערב של יום 
שני לישוב בית חורון ודקרו שתי נשים 

שהיו באותה שעה בסמוך למכולת 
היישוב  אחת מהנשים מתה מפצעיה 
לאחר שהרופאים ניסו לייצב את מצבה 

 רגעים ספורים לאחר הפיגוע, 
איתרה המשטרה חפץ חשוד שזוהה 

מאוחר יותר כמטען צינור אותו ביקשו 
המחבלים להטמין בקרבת מקום 

מאת: ברוך ברגמן
 

נשים  שתי  חורון:  בבית  דקירה  פיגוע 
בפיגוע  שני  יום  של  הערב  בשעות  נדקרו 
שכונתי  לסופר  בסמוך  שהתרחש  דקירה 
ביישוב בית חורון שבבנימין. שני המחבלים 
שהגיעו  הביטחון  כוחות  ידי  על  חוסלו 
לבית  פונו  הפצועות  לזירה.  במהירות 

החולים הדסה הר הצופים.
מהמשטרה נמסר כי בסריקות של כוחות 
למטען  חשד  חשוד  חפץ  נמצא  המשטרה 
משטרה  חבלן  למכולת.  בסמוך  מאולתר 
את  קבעו  כוחות ההצלה  את המטען.  נטרל 

מותם של שני המחבלים בזירת האירוע.
יצוין כי בנס לא הצליחו המחבלים להיכנס 
למכולת עצמה, לאחר שמנהל המכולת הדף 

אותם עם עגלת קניות.
מחבלים  ב-2  "מדובר  כי  נמסר  מזק"א 
מטען  ולהניח  חורון  לבית  להיכנס  שניסו 
כוחות  נשים.   2 דקרו  המחבלים  צינור. 

הביטחון חיסלו אותם".
חובש מד"א ליאור לוי סיפר: "כשהגענו 
למקום הובילו אותנו לאישה בשנות ה-40, 
מפצעי  וסבלה  הכרה  מחוסרת  הייתה  היא 
אותה  הכנסנו  העליון,  גופה  בפלג  דקירה 
מציל  טיפול  כדי  ותוך  נמרץ  טיפול  לניידת 
חיים התחלנו בפינוי לבי"ח כשמצבה קשה 

מאוד".
מפצעיה  נפטרה  שלישי  יום  בוקר  לפנות 
קריגמן  שלומית  הדקורות,  מהנשים  אחת 
שנדקרה  מחולה,  שדמות  מהיישוב   23 בת 
בידי המחבלים. היא אושפזה בבית החולים 
כי  מסר  החולים  בית  הצופים.  הר  הדסה 
והניסיונות  הרפואי  הצוות  מאמצי  "למרות 
לייצב את מצבה, נאלצו לקבוע את מותה". 

של  במצבה  חל  ניכר  שיפור  לעומתה, 
הפצועה הנוספת בפיגוע, בת 58, שאושפזה 

בבית החולים שערי צדק.  
ההתנחלות בית חורון פרסמה הודעה על 
"פטירתה של שלומית קריגמן שנרצחה בידי 

בני עוולה".
הלווייתה התקיימה בשעות הצהרים בהר 

המנוחות בירושלים.

שני המחבלים מנסים להיכנס למכולת 
)צילום: מצלמת האבטחה(

הן
 כ

לי
גי

והרי התחזית:

מזגן לסלון
₪1990 

סה"כ

סה"כ

₪56
ל-36 חודשים

מזגן 3 כ"ס
₪3290 

סה"כ

סה"כ

₪92
ל-36 חודשים

מזגן לחדר שינה
₪1090 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
30

סה"כ

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 ממעזריטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

₪6790 

סה"כ

     מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה 6 ק”ג 

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה ₪5890 

סה"כ

סה"כ

₪164
ל-36 חודשים

מקרר
+ מכונת כביסה

+ תנור חד תאי ₪2990 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
83

סה"כסה"כ

₪189
ל-36 חודשים

חבילות חתנים במחירים הזולים בארץ!
בחרו כל חבילה שתרצו וקבלו במחיר הזול ביותר וגם ב-36 תשלומים!

מייבשי כביסה
מהמותגים המובילים 

במחירים שחבל לתלות!

ל-36 חודשים
29

החל מ-

₪

מקררי
שארפ

ובלומברג

מקררי
סמסונג

מכונות
כביסה

במגוון ענק

תנורים
דו תאיים

במגוון ענק

כל מוצרי החימום
במבחר ענק!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

כל המזגנים מכל המותגים האיכותיים

וגם ב-36 תשלומים!

לפי נתוני חברת החשמל מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני והבטוח ביותר לחימום הבית בחורףאפשרות להתקנה יהודית איכותית עם אחריות כפולה!

סערת מחירים! 

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

קיבלתם מספר הצעות מחיר? בואו ל'שיא החשמל והמיזוג' וקבלו הצעת מחיר זולה עוד יותר! בהתחייבות!



פתוח במוצאי שבת משעה אחרי צאת השבת

עיסקיות: ימים א’-ה’ בין השעות: 12:00-18:00 החל מ- 69 & *
ומוצ”שכולל שישי עד 70 איש אירועים ניתן לערוך חדש! 

* תקף בסניף ב.ס.ר בלבד
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צהרי יום שני, השבוע. מפלסות השלג כבר תופסות עמדות 
בכבישי ירושלים, וראש הממשלה מתמקם בעמדה המוכרת לו 
כל כך ומנצח על התבהלה השבועית. פעם איראן, פעם דאע"ש 
בדיבורים,  בעיקר  נערכים  הקיצון,  תרחישי  לכל  שלג.  ופעם 
למעט תרחיש האימים המזוויע מכולם: פינוי לילי מבית ראש-

הממשלה ברחוב בלפור. 
לא את דמות דיוקנו של סמוטריץ' צריכים מתיישבי חברון 
לשים לנגד עיניהם, אלא את פרצופו של המתנחל וסרבן הפינוי, 
נתניהו השבוע  נתניהו. התרגיל שעשה  ראש הממשלה בנימין 
מוכיח שמוקדם להספיד את הפוליטיקאי  היהודי  הבית  לשרי 

מספר אחת בישראל שהישרדותו אומנותו.
בשעה שירושלים נערכה לסערה, סייר שר הפריפריה וכו' וכו' 
)התיקים האחרים לא רלוונטיים לסיפור המעשה( ברחובות באר 
שבע. כשדרעי נכנס למשרד הפנים הוא הבטיח לרדת לשטח, 
ובשבועיים שחלפו מאז השתדל לקיים זאת בימי חול ובשבת. 
ביום שני השבוע הוא סייר בבאר שבע, בשלישי בבוקר הגיח 
השלג  בגלל  שנסגרה  בצפת  האוכלוסין  בלשכת  פתע  לביקור 
שלא ירד. את השבת האחרונה הוא עשה באלעד בבית המרא 
במעוזים  ישבות  הקרובים  ובחודשים  מלכא,  הגר"מ  דאתרא 
נוספים של ש"ס בהם הוא מתכוון להעמיק את אחיזתו. ביקבי 
רמת הגולן מדווחים שההיערכות לביקורים המתוכננים הביאה 

לחיסול יין רום בציר 2007 מהמרתפים. 
דרעי שיחת  קיבל  בעודו מסייר ברחובות באר שבע הישנה 
מלשכת  בדחיפות  אותך  "מחפשים   .02 חיוג  מאזור  חירום 
ראש-הממשלה", נאמר לו. כשדרעי הבהיר כי הוא יוצא תכף 
והיועמ"ש  הממשלה  מזכיר  הקו  על  עלו  לירושלים,  ומיד 
הנבחר אביחי מנדלבליט, ונציג לשכת רה"מ, דוד שרן: "ראש-
יו"ר  של  קבוע  כממלא-מקום  אותך  למנות  מתכוון  הממשלה 
הוועדה לענייני התיישבות ופריפריה", נאמר לדרעי. שר הפנים 

מיד  הבין  טרנר  טוטו  אצטדיון  בסביבת  שעה  באותה  ששהה 
שנתניהו שוב מכריע את המשחק בזמן פציעות.

חברי הכנסת של הבית היהודי דרשו השבוע להקים את ועדת 
השרים לענייני התיישבות ואף איימו בהצבעה נגד הממשלה. 
לפינוי  כתגובת שרשרת  הוצג  היהודי  הבית  האולטימטום של 
תירוץ  היא  ולתמיד  מאז  שחברון  אלא  בחברון.  המתנחלים 
ולא סיבה. נאום ההתרסה של בנט בשבוע שעבר נגד נתניהו, 
התרסקות  של  רקע  אותו  על  באו  השבוע,  שנשלפו  והאיומים 

האופציות בבורסות העולם וגם בבורסה הפוליטית בישראל. 
כמה  בעוד  שהוקפץ  צייצני  בטון  בקולו,  הבהיר  הרצוג 
מהפרק.  ירדה  ביבי  עם  שהשותפות  המאורע,  לרגל  אוקטבות 
בנט מצידו הבין לאחרונה שביבי לא יעז לפגוע ב'בייס' הימני 
ולהעדיף את המחנ"צ על הבית היהודי. מרגע זה ואילך הותרו 
חרצובות לשונו והחשבון הישן על משתה המנדטים של ביבי 

בערב הבחירות, הוגש עם טיפ שמנמן, ריבית והצמדה. 
ונעמד על הרגליים  נעליים גבוהות  נעל  יעלון  שר הביטחון 
למנכ"ל  להתמנות  ב-2008  לבנט  שהציע  בוגי  האחוריות. 
משרדו, בתפקידו הפוליטי הראשון כשר לאיומים אסטרטגיים 
כיום  רואה  הנתניהוהים(  של  וטו  בעקבות  שנפסל  )מינוי 
לראש  בפני עצמו. שר הביטחון הבהיר  איום אסטרטגי  בבנט 
הממשלה שבעת הזאת, כניעה לדרישת הבית היהודי תתפרש 

כסטירת לחי אישית. 
ימריא  הישראלי  הביטחון  בו שר  לרגע  וחיכה  נתניהו שמע 
לפגישת עבודה ביוון עם שר ההגנה פאניוטיס קאמנוס )הקורא 
בשטח  עובדות  לקבוע  כדי  יווני(,  בסלט  יזכה  אחת,  בנשימה 
ולהתקפל. כשיעלון נחת ביוון הוא הבין שספג מנתניהו מכה 
קלה בכנף. הנימוק בדיעבד של ביבי, היה ענייני כתמיד: "שרי 
בו  קואליציוני  הסכם  על  ומסתמכים  צודקים  היהודי  הבית 

הובטחה הקמת ועדת שרים לענייני התיישבות". 

ביום שני הבהיר נתניהו לשרי הבית היהודי שבכוונתו לעמוד 
יהיו  בה  התיישבות  לענייני  שרים  ועדת  ולהרכיב  בהבטחה 
שותפים שני שרים מטעמם, בהתאם לסיכומים הקואליציוניים. 
וכל  ירידה היא לצורך עלייה  רק שאצל ביבי, כבר למדנו, כל 
אך  אישית,  נפגע  אולי  יעלון  הזדקפות.  לצורך  היא  התקפלות 
על  עברו  ראש-הממשלה  בלשכת  פוליטית.  הרוויח  נתניהו 
הררי  בין  וגילו  הקואליציוני  בהסכם  הרלוונטיים  הסעיפים 
הוזכרה  ההתיישבות  רק  לא  אבודה.  יהלום  טבעת  ההבטחות 
באותו סעיף אלא גם הפריפריה. מיהו השר הממונה על התחום, 

אתם כבר יודעים.
את  לחזק  בידיו  וסייעה  מהירה  הייתה  ביבי  של  התגובה 
ראש- בבית  הנצחית  בשליטתו  המכירה  בלפור'  'הצהרת 

הממשלה. נתניהו הבהיר כי בכוונתו למנות את שר הפריפריה, 
יקיר המפד"לניקים משנות השמונים ועד היום, לממלא-מקומו 
הכליל  בוועדה  החברים  ברשימת  הוועדה.  בראשות  הקבוע 
אך  היהודי,  ושקד מהבית  אריאל  את השרים  כמובטח  נתניהו 
נוכחותם בשישים.  נוספים שמבטלים את  לצידם מינה חברים 
לא אלקין ולוין כשהם מחוברים )לאידיאולוגיית הבית היהודי(, 
אלא בוגי המתון ושטייניץ הנאמן, כחלון הממורכז וגלנט גם. 
עם הרכב כזה, יעלון ואריאל יכולים להתחלף. אריאל ינעל את 
הנעליים הגבוהות של בוגי, יעלון - את הסנדלים המשוחררים 

של אורי.

ברקת כמשל
"התמודדתי לראשות עיריית ירושלים כי חשבתי שירושלים 
צריכה ראש עיר חרדי אבל מהרגע שניר ברקת נבחר ועד היום, 
העיר  טובת  כי  לשוני  את  נצרתי  רעה.  מילה  עליו  אמרתי  לא 

אין כמו הגדרה קולעת, מפיו של גדול המקצר במילותיו, 
כדי לאפיין ולאבחן את הצלחתו המטאורית של שר הבריאות 
המראה  בעל  העבדקן  היהודי  הנוכחית.  בקדנציה  ליצמן, 
סרה  לא  והמגבעת  אמריקאי-יידישאי,  שמבטאו  החסידי, 

מראשו, הפך לחביב התקשורת, לכוכב משאלי דעת הקהל.
"גברא דמריה סייעיה", בשלוש מילים הקולעות למטרה, 
שר  את  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  התורה  שר  השבוע  הגדיר 
ששלח  שגרתי  ולא  מיוחד  במכתב  ליצמן,  יעקב  הבריאות 

בכתב ידו, לכ"ק מרן האדמו"ר מגור.
"בס"ד שבט תשע"ו. למעלת כבוד ידידי הגה"צ ר' יעקב 
אלתר כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א", כותב הגר"ח קנייבסקי 
לאדמו"ר מגור, "כידוע אדוני אבי מורי ורבי זכרונו לברכה 
מעייני  בית-החולים  ברק  בבני  כאן  הקים  העולם הבא  לחיי 
הישועה אשר אין לשער ולתאר כמה קדושה וטהרה והצלת 
נפשות הוסיפה בישראל מלבד הרמה הרפואית הגדולה שיש 

בה".
השורות המעניינות במכתב, שמתפרסם כאן לראשונה, הן 
אלו שנוגעות לשר ליצמן. שורו, הביטו וקראו: "ועתה באתי 
דבריו  עושי  על  שיזכה  העתיד  על  ובקשה  לשעבר  בהודאה 
הגדולה  וסיועו  בעזרתו  וימשיך  שליט"א  ליצמן  יעקב  הרב 
כבוד  להרבות  סייעי'  דמרי'  גברא  הוא  כי  הישועה  למעייני 

שמיים וטהרה בישראל". 

חיסונים רבים הוזרקו, מאז נשמעו בחדרי חדרים ברחובות 
לגמרי  וחזו"א בבני ברק, התבטאויות בסגנון שונה  רשב"ם 
העצמאי  החינוך  פרשת  אחרי  המרכזית.  הסיעה  נציג  כלפי 
של  נתק  המחנות  בין  השתרר  ירושלים,  לעיריית  והבחירות 

ממש, שהזכיר את ימי הפילוג בשנת תשמ"ט. 
חזון  מרחוב  ולא  רשב"ם  מרחוב  יצא  אומנם  המכתב 

שבו  והאופן  ליצמן  על  האישיים  השבח  דברי  אך  איש, 
מרן  שכתב  המחמאות  הופשר.  שהקיפאון  מעידים  שוגרו 
ומשאל.  סקר  מכל  יותר  שוות  השבוע,  קנייבסקי  הגר"ח 
שהושמעו  הפוליטיים  הניתוחים  מכל  יותר  קולעת  הגדרתו, 
ובתרגום  סייעיה",  דמריה  "גברא  האחרונה:  בתקופה  כאן 

מארמית לעברית, איש שאדונו, הקב"ה, סייע בידיו. 
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הצהרת בלפור

גברא דמריה 
סייעיה 

בלעדי

ברכנו לחיים. מרן הגר"ח קנייבסקי עם השר ליצמן בשם הרב. מכתב מרן הגר"ח קנייבסקי לכ"ק מרן האדמו"ר מגור
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הלא  האמרה  את  עיני".  לנגד  עמדה  ירושלים 
סגן שר החינוך  הזאת השמיע השבוע  שגרתית 

מאיר פרוש, לא לגופו של עניין אלא כמשל.
ירושלים  שמי  כמו  בהיר,  פרוש  של  המשל 
הוא  יותר,  הנמשל המעניין  יום שלישי.  בבוקר 
בחירתו של איציק זהבי למנהל המחוז החרדי: 
חשבתי  החרדי,  במחוז  גם  כך  בירושלים  "כמו 
מרגע  אבל  חרדי  באדם  לבחור  וצריך  שראוי 
היחידה  החשיבה  נבחר,  החילוני  שהמועמד 
האיש  הכלל.  טובת  מהי  היא  להיות  שצריכה 

ייבחן במעשיו".
עלייתו  לקראת  הקווים  על  מתחמם  זהבי 
למגרש אך בינתיים נקבעים כללי משחק חדשים 
נהלי  להתחלף.  שעומדים  השחקנים  ידי  על 
כפיית  על  המורות  הנחיות  בעייתיים,  רישום 
מחמירות  והנחיות  המפקחים  של  התערבות 
נוספות, הם חלק ממהלך שנראה כשינוי לרעה 
של תוכנית המשחק. וכל זה קורה לא בדשא של 
השכן, אלא בחצר האחורית שלנו, בקדנציה בה 
החרדים אוחזים את הממשלה באזורים רגישים. 
ברמת  גם  נכונה  לירושלים  ההשוואה 
משקלם  למרות  הנציגים.  של  ההתמודדות 
ונמנעים  החומות  את  שוברים  לא  הם  הסגולי, 
ושם  פה  המזון.  מחסני  את  באש  מלהעלות 
מצוטטות אמירות נוקבות עם רמיזות מאיימות 
בשבוע  באופק.  נראה  לא  ממש  של  משבר  אך 
גפני  מוישה  הכספים  ועדת  יו"ר  קרא  שעבר 
ברגע  יקרה,  המהלך  החרדי.  המחוז  לפירוק 
אוצר  על  שממונה  האיש  ירצה.  באמת  שגפני 
ולהפחית  בז'יטונים  לשחק  איך  יודע  המדינה, 
שכר כשצריך, ולא רק לעצמו )על הצעד האישי 
של גפני שוויתר על העלאת שכרו, צריך לומר 

מילה אחת: שאפו(. 
כאריות.  שואגים  הפחות  לכל  הכנסת  חברי 
במגזר  הבכירים  מהמנהלים  כמה  לעומתם, 
לפני  סיפור.  תשמעו  כחתלתולים.  מגרגרים 
כשבוע קיים סגן השר פרוש פגישה סוערת עם 
השר בנט והמנכ"לית כהן על הנהלים החדשים 
הישיבה  של  בסיכומה  תיאום.  ללא  שפורסמו 
וביקש  בקנה  שהיו  נוספים  מהלכים  בנט  עיכב 
לשכת  מול  יתואמו  המהלכים  ולהבא  מכאן  כי 

סגן השר. 
הוא  בנט  הוכחה.  טעונה  בנט  של  ההבטחה 
להעברת  שקשור  מה  בכל  פריק-קונטרול 
תכנים  ושינוי  לימוד  ספרי  החרמת  תקציבים, 
בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. באופן פלאי 
מהשליטה  לחרדים,  הנוגעות  בסוגיות  דווקא 

מחדש,  פעם  כל  והאיש,  זכר,  נותר  לא  הזאת 
מסביר כי אינו מצליח להטיל מרות על פקידיו.

שחלק  בשעה  בנט,  על  נלין  כי  לנו  מה  אבל 
עמדות  עם  קו  מיישרים  לא  מהמנהלים 
אחרי  קלה  שעה  החרדים?  הפוליטיקאים 
שהסתיימה הישיבה הסוערת עם צמרת המשרד, 
סימס מנהל רשת חרדי לאישיות בכירה במשרד 
הנהלים  פרסום  על  מפרגנת  הודעה  החינוך 
האישיות  והצלחה.  ברכה  איחולי  עם  החדשים 
בתרועת  בהודעה  נופפה  במשרד  הבכירה 
ניצחון, "אתם מתלוננים ואילו המנהלים שלכם 
בשטח מברכים, בדיוק כפי שהיה במינוי מנהל 

המחוז". 
המסר  עם  במסרון  נופפה  הבכירה  האישיות 
המנהל  וזעמו.  ראו  הכנסת  חברי  המפויס. 
המתמסר נקרא לסדר ונשאל הכיצד בירך במקום 
שצריך לקלל. חייבים להודות שאותו מנהל בכיר 
אינו היחיד שמשחק משחק כפול. מנהלים רבים 
תזרים  עם  החודש  את  לסיים  שחייבים  נוספים 
עקיף  דיאלוג  מקיימים  חיובי,  ודו"ח  מאוזן 
החרם  הוראת  את  החרדי.  המחוז  מפקחי  עם 
מיישמים  הם  חינוך  לענייני  הרבנים  ועדת  של 
נותר  לא  לפיכך,  ולרביע.  לשליש  למחצה, 
תקשורת  לענייני  הרבנים  ועדת  את  לכנס  אלא 
ולהורות  במלואן  מיושמות  כידוע  שהנחיותיה 
את  לאלתר  החליפו  המסמסים:  למנהלים 
המכשיר הפסול בסלולרי כשר נטול מסרונים.   

יום של חסד
יהדות  של  הכנסת  חברי  נכנסו  זה  אחר  בזה 
התורה לחדר סיעת ש"ס – הסמוך לחדר סיעתם. 
השבעתו  הייתה  בשבט,  ט"ו  למסיבת  הסיבה 
לתפקיד של הח"כ החדש יגאל גואטה, במסגרת 

החוק הנורווגי, שיושם במרוקאית. 
אורי מקלב פרגן מכל הלב והסביר את חשיבות 
הגדלת הנציגות החרדית, פיזית, במליאת הכנסת 
איחרה  לא  הש"סניקים  של  התגובה  ובוועדות. 
לו,  אמרו  הם  בכתובת",  "התבלבלת  לבוא: 
"אתה לא צריך לומר זאת לנו אלא לחברי סיעתך 
שמונעים את מינויו של יעקב אשר". וכבר אמרו 

חז"ל: המתפלל על חברו, נענה תחילה.
מינה  שדרעי  היחיד  הח"כ  הוא  גואטה 
ברשימה. שאר החברים המכהנים מטעם ש"ס, 
ונותרו  שעברה  בקדנציה  גם  כח"כים  כיהנו 
בין   כשנקרעו  שקיבלו  הבטחה  מכוח  בתפקיד 

היו"ר המכהן דרעי לבין היו"ר לשעבר ישי. 
הדרך  את  גואטה  עבור  פינה  ש"ס  יו"ר 
במפלסת שלג. חיים ביטון שהיה לפניו ברשימה 
בש"ס  ביותר  הבכיר  לתפקיד  ומונה  שודרג 
)אחרי היו"ר(, מנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני 
)מעתה אמור: בני יוסף(. אברהם מיכאלי נשלח 
שעוד  היהודית,  בסוכנות  היסטורית  לשליחות 
להתפטר,  שנדרש  נהרי  משולם  לדורות.  תיזכר 
נגב  פריפריה,  הפנים,  משרד  בסגנות  רופד 
לחקיקה  שרים  בוועדת  בחברות  ופונק  וגליל 
היוקרתית. דרעי חתם לגואטה על הצ'ק. גואטה 

יהיה חייב להוכיח שיש לו כיסוי.
ברגל  גואטה  פתח  במשכן  הראשון  יומו  את 
ילדותו  על  ודיבר  הדוכן  על  כשעמד  ימין. 
השכול  כץ,  בפרדס  בגרותו  שמונה,  בקריית 
שלו  האותנטי  המשפחתי  והחיבור  האישי 
חברי  דממה.  במליאה  שררה  ישראל',  ל'עמך 
האזינו  הממשלה,  ראש  כולל  והשרים,  הכנסת 
בקשב עד לרגע הסיום, כשגואטה החל להקריא 
ליו"ר  ותשבחות  שירות  דברי  המסרים  מדף 
והחברים  במבוכה  בכיסאו  זע  דרעי  התנועה. 
חייכו. גואטה עוד ילמד שחבריו בכנסת ישראל 
צפון  של  בפרלמנט  כמו  להרגיש  אוהבים  לא 
קוריאה. גם להחמיא צריך לדעת והכלל החשוב 
יותר מדי )האייטם הבא,  ביותר הוא לא לפרגן 

יוכיח(.
מרשימה.  שתיקה  על  שמר  גואטה  יגאל 
בקולו,  והסביר  זו  באכסניה  התראיין  כשדרעי 
בכנסת,  גואטה  את  לראות  מעוניין  הוא  מדוע 
וגם  אלי  פנה  לא  "הוא  להגיב:  סירב  גואטה 
אבוא",  לי,  לקרוא  יחליט  אם  אליו.  אפנה  לא 
השתיקה  זכות  בשעתו.  כאן  וצוטט  אמר  הוא 
של גואטה הופכת לחובה עם כניסתו לתפקיד. 
ציטוטים  ושולפים  צצים  מהעבר  אויבים 
כמנכ"ל  הקצרה  מתקופתו  בעיקר  מהארכיון, 
שכיהן  פוליטיקאי  שאין  )עירייה  אלעד  עיריית 

בה וזוכר אותה לטובה(.
עשה  בטרם  עוד  לגואטה,  להדביק  הניסיון 
'אורן חזן  יומו הראשון בבניין, תדמית של  את 
שתוכו  אדם  הוא  גואטה  ומיותר.  פתטי  חרדי', 
כברו. איש מעש, עם ראש גדול ופה לא קטן. אי 
אפשר לזלזל ביכולותיו. אפשר בהחלט לצפות 
שייזהר בלשונו ויברור את מילותיו. אוהבי חינם 
לא חסרים וכמה מהם כבר אורבים במסדרונות 

ולא מוכנים להעניק לו יום אחד של חסד.  
לשיחה  להפנות  כדאי  מלעיזים,  אותם  את 
סחב  הוא  שגם  עידן  יצחק  הרב  עם  קצרה 
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לממלא מקומו הקבוע 
ברשות הוועדה מינה 
נתניהו את דרעי, יקיר 
המפד"לניקים הידוע. 
לצד החברים אריאל 
ושקד, לא מונו אלקין 
ולוין כשהם מחוברים 

)לאידיאולוגיית 
הבית היהודי(, אלא 
בוגי ושטייניץ, כחלון 

וגלנט. עם הרכב כזה, 
יעלון ואריאל יכולים 

להתחלף. אריאל ינעל 
את הנעליים הגבוהות 
של בוגי, יעלון - את 

הסנדלים המשוחררים 
של אורי

החרם שהכריזה ועדת 
הרבנים לענייני חינוך 

על המחוז החרדי, 
מיושם על ידי המנהלים 

משגרי המסרונים, 
למחצה, לשליש 

ולרביע. לפיכך, לא 
נותר אלא לכנס את 

ועדת הרבנים לענייני 
תקשורת שהנחיותיה 

כידוע מיושמות במלואן 
ולהורות למנהלים 

המסמסים: החליפו 
לאלתר את המכשיר 
הפסול בסלולרי כשר 

נטול מסרונים  

מכה קלה בכנף. שר הביטחון בוגי יעלון עם שר ההגנה היווני פאניוטיס קאמנוס                                     )צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון(

<<<
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)עד  באלעד  הקדנציה  סיום  מאז  צולעת  רגל 
סגירת  על  המשטרה  של  הרשמית  להודעה 
שניהל  עידן  אם  ראיות(.  מחוסר  נגדו  התיק 
עם גואטה קרב עקוב מדם ודיו, שם את העבר 
יכולים. "פנה אלי חבר  מאחוריו, גם האחרים 
וביקש  יוסף  דוד  הרב  הגאון  החכמים  מועצת 
שאעשה סולחה עם יגאל", מגלה עידן ומסכם, 
"שמתי את המאבק עם גואטה מאחורי. הבנתי 
לפטר  בשעתו  אותי  ששידל  מי  כי  באיחור 
אחר  ניסה  לטובתי,  כביכול  כמנכ"ל  יגאל  את 
מאחל  אני  להדחתי.  וגרם  תיק  לי  לתפור  כך 
כנסת  כחבר  החדש  בתפקיד  הצלחה  לגואטה 

מטעם ש"ס".

שמיים ומים
בסכסוך  גם  ואשם  זכאי,  הוא  זכאי,  הוא 
לשר  הממשלה  ראש  בין  שהתגלע  המתוקשר 
בין  שפרץ  האגו  בקרב  גם  כן.  כן,  התחבורה. 
נתניהו לכץ, אשם בכלל שר הפנים אריה דרעי. 
ומעשה שהיה כך היה: בפתח ישיבת הממשלה 
על  לדרעי  הממשלה  שרי  פרגנו  השבועית 
הצעת  במסגרת  שהוגשה  המים  מחירי  הוזלת 
והאוצר.  הפנים  שרי  של  משותפת  מחליטים 
כסף  הקצאת  על  'מערוף'  לדרעי  עשו  השרים 
רק  ולא  כלל-ישראלית  כהטבה  קואליציוני 

חרדית.
וכץ  שנתניהו  עד  כמים,  זרמו  המחמאות 
קיבלו את רשות הדיבור. שר התחבורה לעולם 
יקפיד שהפרגון לזולתו לא יעלה על המחמאות 
בקצרה  לפרגן  כשסיים  לעצמו.  חולק  שהוא 
על  יתירה  באריכות  לדבר  החל  הוא  לקולגה, 
הרפורמות המשמעותיות שחולל במשרדו. כץ 
נמנע  הוא  להן  בתח"צ  ההנחות  על  דיבר  לא 
היוזמה.  מוביל  זהות  בגלל  יח"צ,  מלעשות 
"הדרך  לעצמו:  בעיקר  החמיא  הוא  כדרכו, 
על  היא  המחיה  יוקר  את  להוזיל  האמיתית 

את  שהובלתי  כמו  לתחרות  השוק  פתיחת  ידי 
מחירי  את  שהוזילה  פתוחים'  'שמיים  תוכנית 

הטיסות". 
"הובלתי", אמר כץ ופרגן לעצמו בלעדית. 

"הובלנו", תיקן נתניהו שניחן באותה נדיבות 
הגיע  "ישראל,  בעקיצה:  וקינח  כצית,  עצמית 

הזמן לפתוח לתחרות גם את שוק המוניות". 
כץ הלם בבטן הרכה והשיב כי הוא, בניגוד 

לאחרים, אינו משרת אילי הון זרים. 
טרמפ.  ותפסה  לחגוג  מיהרה  התקשורת 
תפסה  לומר:  יותר  ראוי  בנסיבות  בהתחשב 
המכשירים  הותרת  על  מקפיד  נתניהו  מונית. 
הסלולריים מחוץ למליאת הממשלה, אך תוכן 
והשתלט  מהרה  חיש  דלף  ההדדיות  העקיצות 

על הכותרות הראשיות.
לפרק  ולבתר,  לנתח  מיהרו  הפרשנים 
מצוי,  טורף  כמו  כץ  כי  להסביר  ולהרכיב, 
כל  שאין  היא  האמת  דם.  מריח  כשהוא  תוקף 
חידוש בחילופי המהלומות בין שתי הצ'ילבות 
מזה  הליכוד.  בתנועת  סמכויות  על  שנאבקות 
זה  את  זה  עוקצים  וכץ  חודשים שביבי  מספר 
שלא  דבורים  ריקוד  במעין  הקבינט  בישיבות 

נגמר. 
קבוע  באופן  משתתפים  הקבינט,  בישיבות 
של  הסדרתיים  החשודים  ושקד,  בנט  גם 
נשאלת  מפלילה.  הדלפה  בכל  רה"מ  לשכת 
אפוא השאלה איך זה שלא שמעתם עד כה על 

הקטטות הסדרתיות בין ביבי לכץ? 
האינסופי  האף  חרון  למרות  כי  מסתבר, 
בנט- הצמד  כלפי  ביבי  של  המתעצם  והזעם 

קטטה  לנהל  עבורו  יותר  בטוח  עדיין  שקד, 
התקוטטות  פני  על  השניים,  בחברת  הגונה 
מפלגתו,  חברי  הליכוד,  שרי  יתר  בנוכחות 
אוכלי שולחנו ובני ביתו הפוליטי. בנביא מיכה 
ביתו'  אנשי  איש  'אויבי  של  מציאות  מתוארת 
כאחד מסימני דור הגאולה, וכידוע, אין בן דוד 

בא עד שתכלה מלכות נתניהו מישראל.

<<<

את המלעיזים, יש להפנות לשיחה עם הרב יצחק 
עידן שגם הוא סחב רגל צולעת מאז סיום הקדנציה 
באלעד: "פנה אלי חבר מועצת החכמים הגר"ד יוסף 
וביקש שאעשה סולחה עם יגאל גואטה", מגלה עידן 

ומסכם, "הבנתי באיחור כי מי ששידל אותי בשעתו 
לפטר את יגאל כמנכ"ל כביכול לטובתי, ניסה אחר 

כך לתפור לי תיק וגרם להדחתי"

המתפלל על חברו נענה תחילה. ח"כ גואטה וחכ"ל אשר בחדר סיעת ש"ס

תיקון חלונות חשמל | ידיות לדלתות | נעילה מרכזית  
מכירת מצברים | שמנים | מגבים | וילונות | מגיני שמש  

כיסויי הגה | השכרת רכבים - החל מ- 100 ש"ח ליום
אצלינו תרגישו את ההבדל באיכות המוצרים אנו מוכרים ומתקינים מוצרים 

מקוריים ואיכותיים בלבד!! בהתקנה מקצועית ע"י מומחים ולא ע"י חאפרים!!!

אביזרי רכב קפלן - המקורי!!
רח' יצחק נפחא 1 ב"ב- ליד שפע טוב טל: 03-5092200

באותו מקום למעלה מ-20 שנה!

הסופרמרקט לאביזרי רכב

)לא כולל מצברים ושמנים(

החימום ברכב מוציא אויר קר?

אצלינו ניתן לתקן! 
ניתן להשיג אצלנו

ולכל רכב אמריקאי בהזמנה מיוחדת 

פנסים, מראות וברקסים לטויוטה סיינה

)הזול מביניהם( 

קנה מוצר בחנות 
קבל את המוצר השני

מבצע ענק!

ב-50% הנחה!!! 
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מחירים 
ומבצעים 
מפתיעים!

המרכז לריהוט הבית
שולחן מלכים

בני ברק
רח' כהנמן 100 )מול קוקה-קולה( 

טל': 03-6744400
ימים א'-ה' 11:00-22:30 יום ו' 10:30-12:30 

בית שמש
רח' נחל שורק 21 ב' )ליד מרכז מסחרי רמה א'( 

טל. 02-9921941
בוקר: 10:30-14:30 | ערב: 19:30-22:30 יום ו' 10:00-12:00

מבצעים
מיוחדים 

לימי היריד! 

 מבחר ענק של ריהוט לכל הבית 
במינימום מחיר לרהיט אמיתי.

 היריד יתקיים באולמות התצוגה של 'שולחן מלכים' 
בבני ברק ובירושלים בין התאריכים י"ח אב - כ"ט אב )3-14.8.2015(

 ובבית שמש בין התאריכים י"ב אב - י"ז אב )28.7-2.8.2015( 

לרהיטי 
איכות

ירושלים
רח' תובל 1 )מול גני גאולה(

טל. 02-6500426
ימים א'-ה' 10:30-22:30 יום ו' 10:00-12:00

יריד פסח השנה יתקיים בעז”ה
באולם התצוגה הענק ברח’ כהנמן 100 בני ברק

בימים ראשון - חמישי, כ”א שבט - ב’ אדר א’ תשע”ו )31.1 - 12.2(



בני ברק    י"ז בשבט תשע"ו 27/1/16 1222

תכונת  אינו  הפומבי  שהריגוש  אנשים  יש 
המעטה.  בלשון  באופיים  בולטת  אופי 
הח"כ הנכנס יגאל גואטה הוא אחד מאלה. 
המתחולל  את  יסגירו  לא  לעולם  פניו 
מי  כל  מכיר  שלו  הפוקר-פייס  את  בקרבו, 
שבא עמו במגע. ודווקא בגלל ההקדמה הזאת, 
צריך היה להתלוות לאיש השבוע בבוקר יום שני, כדי לראות 

ולהבין שמדובר בשחקן נשמה.
את יום ההשבעה שחל ביום הולדת של הכנסת בט"ו בשבט, 
נקברו  גדל, בה  גואטה לפתוח בקריית שמונה. העיר בה  בחר 
הוריו ונרצחו בני משפחתו על ידי בני עוולה. הוא הוזמן לשוחח 
עם ילדי בית הספר הממלכתי שבו למד בשנות ילדותו וכשסיים 
לדבר נקוו דמעות בעיני המשתתפים. גואטה סיפר על המקום 
ההתמודדות  והשכול,  המצוקה  על  ילדותו,  הווי  על  גדל,  בו 
והקושי. "אם אני נוסע מכאן כדי להישבע אמונים כחבר כנסת 
יכול  מכם  אחד  שכל  אומר  זה  התורה,  חכמי  מועצת  בברכת 
להגיע לאן שירצה", הוא סיים את דבריו לקול מחיאות כפיים 

סוערות.
אמונים.  שהושבע  אחרי  רגע  בלשכתו  גואטה  את  פגשנו 
הטלפונים לא הפסיקו לצלצל וגואטה, בנאיביות של יום ראשון 
בתפקיד שהוא מבטיח לא להיגמל ממנה לעולם, משיב אחד-

אחד לכל הפונים. לא במסרון אלא בשיחה אישית. 
עמדת על הדוכן ואמרת שאתה בא מהשטח. אתה מרגיש 

שהחיבור האותנטי לשטח זה מה שחסר כיום לש"ס?
לשטח  להתחבר  חייבים  אנחנו  בעצמותי.  שבוער  דבר  "זה 
לא  דבר  ששום  להבין  צריכים  אנחנו  והעוצמה.  הכוח  בכל 
מובן מאליו ואם לא נרים את עצמנו ונחזור לעצמנו נאבד את 

השטח". 
דרעי בירך אותך ואמר שאתה איש שטח, אבל שטח מושג 

ערטילאי. בוא תתרגם את האמירה שלך לפסים מעשיים.
את  לחוש  ביותר שיש.  והמדיד  הוא המושג המעשי  "שטח 
השטח זה אומר להתחבר לאחר, להרגיש את הפונה. לפעמים 

בן אדם פונה אליך עם דוח חניה של מאתיים שקל. בעיניך זה 
דבר קטן אבל בשביל אברך שיש לו סובארו ישנה כדי לקחת 
את הילדים לגן, והוא מקבל אלף מאתיים שקל מהכולל מדובר 
בעשרים אחוזים מהמשכורת. זה היה המוטו שעמד לנגד עיני, 
להיכנס לנעלי המבקש, לראות את המצוקה מהמשקפיים שלו 

ולא שלי".
והתחושה שלך היא שהרגש הזה קהה אצל נציגי הציבור 

הוותיקים?
"למדתי דבר אחד בחיים כשדורכים לך על הרגל זה כואב, 
כואב,  זה  אם  אבל  לו,  כואב  לא  כשזה  צועק?  לא  אדם  מתי 
למצב שהבעיות של  הגענו  אחרת.  אפשר  אי  תישמע.  הצעקה 
לחזור.  צריך  זה מתחיל. לשם  לנו, משם  כואבות  לא  האנשים 

בכל בעיה של אנשים צריך לטפל, לכל פניה צריך לחזור". 
דווקא ראינו בשנה האחרונה התמקדות של ש"ס באפליית 

הבנות הספרדיות ובעוד תופעות כואבות.
"מאז שדרעי חזר לראשות התנועה יש רוח רעננה של שינוי 
על  רק  לא  מדבר  אני  ויתחזקו.  וילכו  בשטח  ניכרים  והדברים 
כזוטות.  שנראה  מה  על  גם  לפעמים  אלא  הגדולות  המצוקות 
וכי מישהו יכול לעמוד בדמעות של אנשים שהילדה שלהם לא 
אני כבר לא מדבר על דמעות של אמא שהבת  לגן?  התקבלה 
כמה  עוד  ללכת  שצריכה  אמא  על  אלא  לסמינר  התקבלה  לא 
רחובות לגן. בעיני הנציג המקומי זה נראה טרטור אבל בשביל 
האמא שיוצאת בשבע וחצי כדי לפרנס את הבית וצריכה ללכת 
מה  דבר,  של  בסופו  ומלואו.  עולם  זהו  ברגל  רחובות  שמונה 
אנשים רוצים, בשביל מה הם שלחו אותנו? כי שנעזור להם לא 

רק בגדולות אלא בקטנות.
ליצמן  הבריאות  זהו שר  בכלל  רע  לא  זה  את  מי שעושה 

מיהדות התורה.
"הלכתי אמש לבקר השבוע את אמו של חבר טוב שמאושפזת 
בתל השומר ואני רוצה לומר לך שלא רק שאין מקום במחלקה, 
אין מקום במסדרונות. אני לא מזלזל חלילה, להיפך. אין ספק 
שליצמן עושה עבודה טובה ומשפר את המצב ככל יכולתו אבל 

צריך לדעת גם לעשות תקשורת טובה ובקטע הזה אנחנו לוקים 
המון  על  את המערכת  היכרותי  מתוך  ויודע  אני שומע  בחסר. 
פותח  אני  והנזקק,  החלש  הציבור  למען  עושה  שדרעי  דברים 
את העיתון ולא רואה את זה. אני מדבר על דברים שהוא עושה 

בימים אלו".
לך  יש  לתקשורת,  שמתראיין  מכהן  ח"כ  אתה  הנה,  אז 

הזדמנות לומר מילה טובה ולגלות לנו מה פספסנו...
צדיקים,  לקברי  שנוגע  מה  בכל  תקדים  חסרת  רפורמה  "יש 
שיפוץ של מקומות קדושים. אצלנו הרי זה חלק מהחיים ולא רק 
רגע בשנה בהילולא, כל הסיפור של הנחות בתחבורה הציבורית, 
הרי מדובר במהלך שמשמעותו הפשוטה היא חסכון בכיס יום 
יום, שעה שעה. הרי הציבור שלנו נוסע כל היום באוטובוסים. 
זו מהפכה לא פחות גדולה ממה שעשה כחלון בסלולרי וכאן, 
מהפכת התחבורה הציבורית מיועדת נטו לחלשים. כחלון עזר 
לאוכלוסיות  נטו  נקודתית  נוגע  זה  פה  לעשירים.  גם  לכולם, 

מצוקה".

חיבוק על הדוכן
היה רגע אחד בנאומו, שעיני הכל נישאו לעברו בהשתאות: 
קרובי  את  לציין  בחר  גואטה  לפיד.  יאיר  ועד  נתניהו  מביבי 
לאומיים,  דתיים  חרדים,  והמגזרים,  העדות  מכל  משפחתו 
בשם  זאת  לומר  בלי  מגינוסר.  וקיבוצניקים  מהכרך  חילוניים 
ספרד,  יהדות  מורשת  את  לנוכחים  הזכיר  גואטה  המפורש, 

שמחבקת ולא דוחה, מקבלת ולא מרחיקה.
האחרונות  השנים  של  ש"ס  הזה,  המסורתי  הציבור  את 
ובסקרים לא  נטו,  איבדה. שבעת המנדטים שלה הם חרדים 

נראה שהיא נוגסת מחדש בקהל המסורתי.
רואה  אתה  לשנות.  וצריך  אפשר  אבל  המצב  זהו  "לצערי 
למצוקות  התחברות  לשטח,  חזרה  של  הקו  את  מוביל  שדרעי 

האזרח הקטן".

"הגענו למצב שהבעיות של האנשים לא כואבות לנו, משם זה מתחיל. לשם 
  "צריך לחזור. בכל בעיה של אנשים צריך לטפל, לכל פניה צריך לחזור

"אני שומע ויודע מתוך היכרותי את המערכת על המון דברים שדרעי עושה 
למען הציבור החלש והנזקק, אני פותח את העיתון ולא רואה את זה. צריך 

לדעת גם לעשות תקשורת טובה ובקטע הזה אנחנו לוקים בחסר"  "רציתי 
שהציבור שלנו יבין שזה שאם מאות אלפי אנשים מסתובבים עם קומה 
זקופה ואור בעיניים זהו דבר שאנחנו חייבים אותו לאריה דרעי. במשך 

שנים היה מי שניסה להעלים זאת ולפעמים גם אחדים מתוכנו מתביישים 
לקום ולומר את מה שכולנו יודעים. לכן קמתי ואמרתי זאת בגאון"

"תנועת ש"ס 
חייבת להתחבר 

מחדש לשטח"

יוסי הכט
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ח"כ גואטה בנאומו הראשון )צילום: דוד זר(

שוב מדובר בסיסמאות. התחושה היא שהציבור המסורתי לא 
מתחבר יותר לנציגים חרדיים. איך מחזירים אותו לש"ס כנגד כל 

הסיכויים?
אישית  בגישה  רק  ברורה.  פעולה  דרך  אלא  סיסמאות  לא  "אלו 
הארץ  בכל  הנציגים  אם  הביתה.  המצביעים  את  להחזיר  אפשר 
ירגישו  לשטח  יירדו  עירניים,  יהיו  הבעיות,  בכל  ויטפלו  יתעוררו 
את הציבור הזה ויחושו את המצוקות שלו נראה גם תוצאות. צריך 
'להתאבד' כמו שאומרים, על כל פנייה, על כל בקשה, לרדת לשטח 

ולהיות נציג ציבור".
ביום הראשון בתפקיד עוד יש לך כוח לענות לכולם, נראה מה 

יקרה בעוד חודש חודשיים.
שלחותי  את  התחלתי  לא  ישתנה.  לא  שכלום  ותראה  "ניפגש 
יכול להתלונן  זה אדם שלא  ציבור  נציג  הציבורית השבוע. בעיני, 
על כלום, גם אם מתקשרים אליו בשתיים בלילה. לפני כמה שבתות 
יו"ר התנועה אריה דרעי התקשר אלי וטרטר אותי שעה לפני שבת 
על כך שניתקו למשפחה בבני ברק מים. אמרתי לעצמי, זהו המבחן. 
אל ייאוש ואל מנוחה. בשביל אותה משפחה שבת בלי מים זה עולם 
ומלואו. אז נציג יכול לעשות הנחה לעצמו ולהגיד אי אפשר לעשות 
עכשיו כלום כי העירייה סגורה, ואפשר לחשוב על המשפחה, להרים 
טלפון לראש העיר ולחדש להם את זרם המים רגע לפני השבת. אם 
אתה דוחה דבר כזה ליום ראשון, אתה מועל בשליחותך, אתה קהה 

חושים, אתה לא מתאים".
יש מי שיאמר שכל הח"כים הוותיקים בש"ס הפכו לכאלה עם 

השנים והשחיקה.
ויודע  מהשטח,  שומע  השטח,  את  רואה  מהשטח,  בא  "אני 
שש"ס היום נמצאת באווירה של עשייה. התחושה היום שהמהפכה 
חוזרת ומתחילים בכוחות רעננים וחדשים, עם ציבור צעיר שנכנס 
אפשר  אי  לציבור.  לעזור  ורעב  צימאון  עם  לבוא  צריך  למערכת. 

לבוא לשליחות ציבורית עם תחושה של שובע בעשייה". 
היה לך נאום פתיחה חזק ומרגש.

"תודה".
רגע, רגע. יש המשך.

"כמובן, לא חשבתי אחרת".
בני  ואת  לעולמם  שהלכו  הוריך  את  הזכרת  מהלב,  דיברת 
ועל  הפריפריה,  על  דיברת  מחבלים.  ידי  על  שנרצחו  משפחתך 
קצת  בפרגון  לסיים  מה  בחרת משום  אבל  חינם,  באהבת  הצורך 
מסמיק  במליאה  שיושב  דרעי  שאפילו  נראה  היה  לדרעי.  דביק 

קצת יותר מדי.
"כל מי שמכיר אותי יודע שהדבר האחרון שאפשר להאשים אותי 
בו זה בחנופה. עמדתי ודיברתי בכוונת מכוון. רציתי שהציבור שלנו 
יבין שזה שאם מאות אלפי אנשים מסתובבים עם קומה זקופה ואור 
דרעי. במשך שנים  חייבים אותו לאריה  זהו דבר שאנחנו  בעיניים 
היה מי שניסה להעלים זאת ולפעמים גם אחדים מתוכנו מתביישים 
לקום ולומר את מה שכולנו יודעים. לכן קמתי ואמרתי זאת בגאון".

אתה מרגיש שבמידה מסוימת נעשה לדרעי עוול תקשורתי?
"יש לך בכלל ספק? כשאני אומר שהמהפכה חוזרת אני מתכוון 
להפסיק  לצורך  שלנו,  במנהיגים  לגאווה  הקומה,  לזקיפות  גם 
בחוסר  ולשתוק  בנו  שפוגעים  אחרים  לשמוע  להפסיק  להתנצל, 
אונים, אני אומר זאת לנציגים וגם לעצמי, בוא נזכור מאיפה באנו 

והיכן היינו אלמלא המהפכה".
היכן היית אתה, יגאל גואטה, אלמלא קמה ש"ס?

מילדי  אחד  את  בעצמי  רואה  שאני  לומר  מתבייש  לא  "אני 
המהפכה. אם לא הייתה המהפכה של ש"ס, אני יגאל גואטה הייתי 
פועל קשה יום בקריית שמונה. את מהפכת עולם התורה הספרדי, 
את העובדה שבחורים הולכים בראש מורם לישיבה ספרדית, ואת זה 
שכל האנשים שלנו השתלבו בעשייה ציבורית, בתעסוקה מכובדת 
בעולם העסקי ולא בעבודות דחק, אנחנו חייבים למרן עטרת ראשנו 
דרעי,  הרב  התנועה  יו"ר  ולשלוחו  זצ"ל  יוסף  עובדיה  רבי  הגאון 
ועל זה צריך שתהיה הכרת הטוב. בעיני הוא מסר נפש כשחולל את 
היום.  את המהפכה  נפש כשמחזיר  ומוסר  מרן,  בהוראת  המהפכה 
לכן קמתי ואמרתי זאת בנאומי הראשון בנוכחות כולם ולא אהסס 

לומר זאת שוב ושוב".

מי הבא בתור
האמנת במוצאי הבחירות כשלפנייך ברשימה עוד שניים 

שלא נבחרו, שאחרי פחות משנה תושבע כחבר כנסת?
"לא רק שלא האמנתי. לא חשבתי על זה בכלל. בתפיסת 
עולמי אני חושב שלא מגיע לי כלום. כשזה יבוא והקב"ה 

יחליט שזה יהיה, זה יהיה".
בקולו  מחודש  למעלה  לפני  כאן  אמר  דרעי  אבל 
שבכוונתו למנות אותך. אין ספק שזה דגדג לך. למה לא 

הרמת טלפון ושאלת: אריה, מתי זה קורה?
"שר הפנים דרעי הזכיר את זה גם בישיבת הסיעה. בכל 
לי  פניתי אליו אפילו פעם אחת. אמרו  לא  התקופה הזאת 
אנשים, הוא אמר, תתכונן, זה יקרה השבוע. אמרתי להם, 
אם זה יקרה, זה יקרה. אני לא חושב שזה מגיע לי וכופר 
לדעת  צריך  ציבור  שליח  ג'וב'.  לי  לסדר  'חייבים  במושג 

שכלום לא מגיע לו בדין ומה שיבוא, יבוא".
חכה, חכה, כשיתחיל מבול הפניות של המקורבים ובני 

המשפחה לסידור עבודה. 
יום שפרסמתם בקו עיתונות  "אספר לכם משהו. באותו 
את דברי דרעי על הרצון שלו לראות אותי בכנסת, התקשר 
לי:  ואמר  שמו,  את  אזכיר  לא  יקר,  איש  שלנו,  פעיל  אלי 
'אין כמוך, אתה הכי ראוי' ואני בליבי חושב: נו, מה הוא 
הבן  את  לקחת  חייב  'אתה  כמובן:  הגיע,  מיד  וזה  רוצה? 
ויעזור לך'. אמרתי לו: קודם כל  שלי לצידך. הוא מוכשר 
אני לא חבר כנסת וגם אם אהיה, אשב ואשאל כי אני חדש 
אומר  לבחור  ממני  ויבקשו  במידה  אבל  להתייעץ  ומעונין 
לך דוגרי כבר מעכשיו: הבן שלך לא יהיה אצלי בלשכה. 
אמר לי אותו אדם, 'למה להיות שלילי מההתחלה?'. אמרתי 
לו, אנשים פה עובדים שלושים שנה, רצים ונקרעים למען 
התנועה, אני אקח אותם ולא בן של מקורב. אמרתי לו, אתה 
אולי רגיל שמורחים אותך אבל אני אומר לך את האמת כפי 

שהיא. תמיד, לכל אחד".
ותישאר אותו דבר?

בוודאי  מכירים.  שכולם  העממי  יגאל  אשאר  "בוודאי. 
ובוודאי שאתנהג כך בעבודה היומיומית".

אחר.  יגאל  פתאום  ראינו  הכנסת  דוכן  על  כשעמדת 
נקרא לזה: משתמש  בורר את מילותיו.  ממלכתי, שקול, 

במילים של בית מרקחת... 
"כשאעלה על הפודיום אתבטא כפי שראוי לנאום ולדבר 
על הבמה בכנסת ישראל אבל בוועדות וכלפי הציבור אנהג 
הגישה  שרק  חושב  שאני  בגלל  וזה  עממית  דרך  באותה 
דרך  אין  העממיות.  המצוקות  את  לפתור  יכולה  העממית 

אחרת".
המשבצת  על  אותך  לשים  כדי  שח-מט  שיחק  דרעי 

הנכונה. אנשים שואלים, מדוע הוא בחר דווקא בך?
שלושים  במשך  שלי  הפעילות  את  מכיר  הוא  "כי 
לא  אלי,  שהגיעה  בעולם  בקשה  שאין  יודע  הוא  שנה. 
התגייסתי  שלא  העם,  מפשוטי  גם  אלא  מהבכירים  רק 
אנשים  צריכים.  שאנחנו  מה  זה  בה.  לטפל  כדי  כוחי  בכל 
שגדלו בשטח, שמכירים את המצוקה של השני ואני חושב 
כגדולה  קטנה  בעיה  לכל  להתייחס  למדתי  הזה,  שבעניין 
ולראות בה כבעיה שלי. כשאני לא מצליח לטפל במשהו, 
חושב  לא  אני  זה.  את  הבין  אריה  אישי.  כישלון  חש  אני 
אגב, שאחרים פחות טובים ממני. מיכאלי הלך להסתדרות, 
חיים ביטון ידידי עושה עבודה נפלאה ברשת מעיין החינוך 

ובסופו של דבר הגיע התור שלי".
בסוף העבודה בכנסת היא לא רק עשייה למען הפרט 
אלא גם מלחמה עקבית בוועדות. אתה כבר יודע באיזה 

ועדות תשב?
"בעיני גם זה סוג של עשייה למען הפרט. לגוף העניין, 
אמרתי שאלך לאן שישלחו אותי אבל ביקשתי לא לשבת 
נלחמים  כולם  איך  בעירייה  ראיתי  ועדות.  משתי  ביותר 
לשבת בכמה שיותר ועדות ומרוב חברויות הם לא מגיעים 

בסוף לאף ועדה". 
בוועדת הפנים, כמי שבא מהרשויות  מן הסתם לשבת 

המקומיות?
אני  הפנים  נושא  כל  את  אותי.  מעניין  בהחלט  "התחום 
מכיר היטב מתפקידי בעיריית בני ברק, אבל נושא הרווחה 
שקשור  מה  כל  בחיי.  וערכי  מהותי  יותר  הרבה  חלק  הוא 
לחלש ולנזקק זהו המוטו שלי. בכל מקרה אני סומך על יו"ר 

התנועה שישבץ אותי במקום המתאים".
איך  מסתיימת.  הקדנציה  קדימה,  שנתיים-שלוש  קח 

תוגדר מבחינתך הצלחה ועמידה במשימה?
ואצהיר הצהרות  חוקים  ציפית שאכריז שאחוקק  "אולי 
יידעו שהם פונים  אבל מבחינתי הצלחה תהיה אם אנשים 
אלי והפניות מטופלות כמו שצריך. אם בסוף קדנציה אעשה 
מאזן ואראה שכל פנייה ללשכה שלי טופלה עם הרבה חום 
שאנחנו  יידעו  שאנשים  הוא  שלי  היעד  וי.  אסמן  ואהבה, 
כתובת לבעיות וכאשר הם פונים אלי הם יקבלו מענה ראוי. 

זו תהיה הצלחה מבחינתי ובזאת אבחן".
בהצלחה.
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בלתי נתפס
)מדוע השלג לא באמת נתפס על הקרקע ולמה החלטתי להיות חזאי?(

החזאים, כמו שן כואבת במיוחד, חשים את עצמם לקובעי סדר היום של כולנו. כל השנה 
משאירים אותם לשניות האחרונות של מהדורת החדשות, איפשהו בין הפרסומות לחסות. 

פתאום, הם קופצים לראש המהדורה

בימים האחרונים החלטתי לעשות הסבת מקצוע. מהיום 
אני חזאי. כלומר, זה שמגיש את התחזית היומית. כלומר, זה 

שלא יודע מה ילד יום או לילה.
והשירות  דגן  בבית  להתגורר  עברתי  לא  עוד  נכון, 
משלוחים  שירות  כמו  לי  נשמע  תמיד  המטאורולוגי 
המפה  על  מביטים  איך  מושג  לי  אין  יפנית.  מסעדה  של 
יום  ביום  כי  לסינוסיטיס(,  משפחתי  קשר  )אין  הסינופטית 
שנדבקת  פעמית  חד  מפה  עם  להסתדר  מצליח  בקושי  אני 

ליד בגלל הקור.
ובכל זאת, בהערכה זהירה, אני יכול להגיד כמעט בבטחה 
ברמה של עשרים אחוזי הצלחה, שמחר או מחרתיים, ייתכן 
מחרתיים  שלא.  או  שלג,  ירד   - חודשים  שלושה  בעוד  גם 
יהיה גשום, או מעונן חלקית, או טמפרטורות רגילות לעונה 
לעונה,  מהרגיל  קר  ויהיה  ייתכן  כבד.  ניצנים של שרב  עם 
יהיו  או שמחר  לעונה,  נמוכות מהרגיל  יהיו  או שהמעלות 
מבצעי סוף עונה. ייתכן ויהיו שיטפונות במקומות הנמוכים, 
בעיקר אלו שנמצאים בסמיכות למקומות הגבוהים, שמשם 
ייתכן ותורגש קרה באזורים  נוזלים כל המים של המדינה. 
רבים  שישראלים  במטבח  ההוא  באזור  בעיקר  מסוימים, 

מכנים אותו בשם מקפיא.
גבוהות,  הטמפרטורות  שכאשר  בוודאות  יודע  גם  אני 
הסיבה היא תורשתית בלבד. ככל הנראה גם ההורים שלהם 

היו גבוהים.
מהסיבה  האמת,  כל  את  לכם  מספרים  לא  החזאים 
הפשוטה: הם לא יודעים מהי האמת. הם רואים במפה שגל 
היו בטוחים אם  סיביר. הם רק לא  קור מגיע אלינו מאזור 
זה גל קור או גל טרור. בשני המקרים, אנשים קופאים על 

מקומם.
עצמם  את  חשים  במיוחד,  כואבת  שן  כמו  החזאים, 
אותם  משאירים  השנה  כל  כולנו.  של  היום  סדר  לקובעי 
בין  איפשהו  החדשות,  מהדורת  של  האחרונות  לשניות 
המהדורה.  לראש  קופצים  הם  פתאום,  לחסות.  הפרסומות 
על פיהם יוחלט אלו כבישים ייסגרו והיכן יתקיימו לימודים.
ספציפיים.  יותר  תהיו  רק בקשה אחת מהחזאים:  לי  יש 
אין לי מושג מה זה אומר שמחר יהיה קר מהרגיל לעונה. 
ואני  סטטיסטיים  בחישובים  ממש  של  ידע  לי  שאין  כיוון 
לא מחזיק בכיס טבלת אקסל שמפרטת לי אלו טמפרטורות 
את  לי  שתפשטו  שמח  הייתי  עונה,  בכל  להיות  אמורות 
המושגים. בקור הזה אני בכלל לא זוכר באיזו עונה אנחנו 
להצטייד  חם. האם  או  קר  יהיה  אם  תגידו  נמצאים. פשוט 
שלושה  של  בסביבה  להיות  שכדאי  או  חמים  בסוודר  רק 
שימש  שבמקור  וכסא  קרקעי  תת  בונקר  מטריה,  מעילים, 

כפלטה של שבת.
אהה, ועוד משהו: מה נסגר איתכם בעניין גובה הגלים? 
אין לכם כבר מה לעשות? את מי זה מעניין? אני חייב לפגוש 

פעם את מי שאחראי למדוד לכמה מטרים מגיע כל גל. 
מד  לקחת  הים,  לחוף  לסור  לעצמי  הבטחתי  בהזדמנות 
מטר ולבדוק האם באמת גובה הגלים הם כפי שנמסר לנו 
בכמה  שטעיתם  לכם  אוכיח  אני  אחד  יום  החזאים.  ע"י 

סנטימטר.

הבטיחו  ייערם,  שהוא  הבטיחו  שלג.  לנו  הבטיחו 
שלג.  בלי  שייתפס  למי  ואבוי  אוי  כלומר,  ייתפס.  שהוא 
הם  מה,  הבטחות.  מקיימים  לא  שהחזאים  נתפס  בלתי  זה 

פוליטיקאים?
למסקנה אחת הגעתי בימים האחרונים: מזג האוויר, כמו 
ככל  דבר:  אותו  בדיוק  לנו להתנהג  גורם  המצב הבטחוני, 
שקר יותר, ככל שגל הטרור מחריף יותר, אנחנו מתמגנים. 

עוטים עלינו שכבות של הגנה – מפני הקור, מפני הטרור.
לנו.  שהבטיחו  מה  בדיוק  לא  הוא  השלג  שהבנתם,  כפי 
מפלסות השלג נותרו מיותמות. טונות המלח שהוכנו מבעוד 
מועד ישמשו לפיזור מלח על הפצעים של כל אלו שחטפו 

כוויות קור כשעמדו בחוץ והמתינו לשלג שבושש לבוא.
ורק נתניהו ממשיך לשמור על ארשת פנים קפואה, למרות 
שהבניה  הבטיח  גם  הוא  האוויר.  למזג  קשר  לכך  שאין 
שהוקפאה בירושלים מקורה בהחלטה מדינית ולא בהחלטה 
רואים  אתם  אם  ירושלים.  עיריית  של  בחמ"ל  שהתקבלה 
הבניה,  של  בעיצומה  שאנחנו  לכם  ונדמה  חדשים  בניינים 
אנחנו יכולים להבטיח לכם שתחילת בנייתם נעוצה אי שם 
לקבל  מסוגלת  הייתה  ריבונית  מדינה  שבהן  עברו  בשנים 
החלטה פשוטה – לבנות בעיר הבירה שלה. בינתיים, נותרו 
מבנים  שלדי  של  שורה  ההיא,  לתקופה  זיכרון  כאנדרטת 
מהחלק  עלייה  שעשו  חוקיים  בלתי  שוהים  לנים  שבהם 
המזרחי של העיר. שלד של בניין א"א להרוס, אבל גם א"א 
להמשיך ולבנות. אבל זה כנראה מעניין את הממשלה כשלד 

דאשתקד.

חוף הדרך

והגנים  הטבע  שרשות  החליט  הסביבה  להגנת  השר 
החורף.  בימות  גם  לחופים  בכניסה  תשלום  לגבות  רשאית 
אחרי ששמעתם את התחזית של השבוע, לא בטוח שיהיה 
לכם חשק להגיע לחוף בימים כאלו, אבל ריבונו של עולם, 
על מה גובים שם תשלום? יש מצילים? יש שירותי הצלה?

כאשר  רק  לחוף  בכניסה  תשלום  לגבות  מאפשר  החוק 
מפעילת החוף מספקת שירותי הצלה ושירותים אחרים. אז 
מדוע אם גובים כסף גם אם מדובר ביום חורפי במיוחד או 
רשות  וכי  זה  את  מאפשר  השר  כי  מאוחרת?  לילה  בשעת 

הטבע והגנים ישמחו שעוד כמה שקלים ייכנסו לקופתה.

  שאילתא 
הצהיר השבוע שטורקיה  יעלון  בוגי  הביטחון משה  שר 
מסייעת לדאע"ש. יכול להיות שיעלון לא אוהב את שיטת 
"הכל כלול"? יש סיכוי שהוא לא מחבב את חבילות הנופש 

שהישראלים קונים באנטליה? 

  שורת סיום  
שאושפזתי  הראשונה  "בפעם  מודה:  פרס  שמעון 
שלימה  מדינה   – השניה  בפעם  רופאיי.  עם  התלוצצתי 

מתלוצצת  עליי".

ינון פלח

כך נראית הקפאת הבניה בירושלים )צילום: פלאש 90(



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 
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בכל הגדלים
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גם מקמח מלא
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בורקס 
טורקי בכל 

הטעמים

אוזני המן 

בכל הטעמים

(פרווה)

מבחר עוגות 
יומולדת

ולכל אירוע
כולל הקדשות

ללא חומר משמר | ללא 
סוכר | ללא שמן | ללא 
מרגרינה | ללא שמרים
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לחמניות
נקניקיה

&10

מבצעים חמים 
בקציר חיטים

הטעם אומר הכל

הטעם אומר הכל
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הרב מונק אצל כ"ק האדמו"ר מסקווירא

סיוע והכוונה במימוש 
זכויות רפואיות

לקוחות החברה המרכזית למימוש זכויות נהנים 
מסיוע חינם בהשגת תו חניה

מאת: יאיר פלד

זכויות,  למימוש  המרכזית  החברה 
זכויות  במימוש  והכוונה  סיוע  מגישה 
רפואיות, מול המוסד לביטוח לאומי, 
וחברות  הפנסיה  קרנות  הכנסה,  מס 

הביטוח. 
הובילה  שנים,  עשר  זה  פעילותה 
בתחום,  משמעותית  דרך  לפריצת 
והיעיל,  הנכון  המודל  את  והיוותה 
הרפואיות  הזכויות  במימוש  לטיפול 
פעילותה  מלבד  החרדי.  המגזר  של 
סיוע  ללקוחותיה  מעניקה  החברה  זו, 
בהשגת  תשלום,  ללא  חיוני  כוללני 
מארגוני  תמיכה  בסל,  שאינן  תרופות 
לטופסי  אישור  בהשגת  הכוונה  חסד, 
אביזרי  בהשגת  והכוונה  התחייבות 

תמך רפואיים.  
פעילותה  אל  מצטרף  כעת, 
סיוע  החברה,  של  הפילנטרופית 
כמובן,  ללקוחותיה,  חניה  תו  בהשגת 
ללא תשלום. עד כה, סיוע זה הוענק על 
הלקוח.  לבקשת  בהתאם  החברה,  ידי 
מעתה תיערך בכל תיק בקרה רפואית 
האפשרית  הזכאות  בשאלת  פנימית, 
לתו חניה, וכל מקרה כזה, יטופל מול 
ידי  שעל  בניידות  למוגבלות  היחידה 

משרד התחבורה.
בין  לקבל  זכאים  לרכב  חניה  תו 
נפגעי  מסוימים:  ובתנאים  היתר 
פעולות איבה, ניצולי שואה, עיוורים,  
מוגבלים בניידות, מי שעל פי המלצה 
את  לסכן  עלולה  הליכה   - רפואית 
נכות  אחוזי  שצברו  מי  או  בריאותם, 
וההליכה  המתאים  בשיעור  רפואיים 

עלולה לערער את בריאותם.
על  נדחות  חניה  לתו  רבות  בקשות 
למוגבלים  היחידה  באמצעות  הסף, 
התחבורה.  משרד  ידי  שעל  בניידות, 
בקשה  הגשת  לאחר  רבות,  פעמים 
הרפואי  התיעוד  והמצאת  חוזרת 
כן  הבקשה  המתאימים,   והאישורים 

מאושרת. 
התחבורה  שמשרד  העובדה  את 
דוחה על הסף, בקשות רבות לתו חניה, 
שמסייעים  גופים  פעם,  לא  מנצלים 
אף  בתשלום,  החניה  תו  בהשגת 
במקרים שבהם תו החניה אינו מאושר 

בסופו של דבר.
זכויות,  למימוש  המרכזית  החברה 
גם בהשגת  תסייע מעתה ללקוחותיה, 
תוך  וביעילות,  בקלות  חניה,   תו 
ניכרת,  במידה  הבירוקרטיה  צמצום 

וכמובן, ללא תשלום.

מאת: אלי שניידר

האדמו"ר  של  ההיסטורי  ביקורו  במהלך 
מסקווירא בישראל נכנס מנכ"ל ארגון בית חם הרב 
אריה מונק לאכסנייתו של האדמו"ר על מנת לקבל 
את הכוונתו וברכתו להמשך הסיוע לציבור הנדרש 

לסיוע בתחום בריאות הנפש. 
הרב מונק הציג בפני האדמו"ר את עיקרי פעילות 
הארגון כמו גם תוכנית הרפורמה בבריאות הנפש 

שאותה הוביל שר הבריאות הרב יעקב ליצמן. 
פעילות  על  לסקירה  ארוכות  שהאזין  לאחר 
חם  בית  מנכ"ל  את  האדמו"ר  בירך  הארגון, 
על  לשמוע  ושמח  הפעילות  על  מונק  אריה  הרב 
הרפורמה שתאפשר לארגון להרחיב את הנגישות 
במקצועיות  הציבור,  למען  הטיפולים  מגוון  של 
יוכלו  המטופלים  כאשר  הראויה,  ובדיסקרטיות 
תשלום,  ללא  הטיפולים  מגוון  את  לקבל  מעתה 
הטיפולים  למימון  אחראית  החולים  קופת  כאשר 

ללא כל תלות בתוכניות ביטוחיות.

האדמו"ר הוסיף בלבביות כי מנכ"ל הארגון דבק 
במידותיו של הקב"ה שהינו "הרופא לשבורי לב", 

ועל כן ראוי לברכה מיוחדת.
הנפש  בריאות  נושא  היה  רבות  שנים  כידוע, 
החרדי.  המגזר  בני  בקרב  בו  דובר  שלא  נושא 
מנכ"ל  מונק  אריה  הרב  הצליח  האחרונות  בשנים 
היום  סדר  על  הנושא  את  להעלות  חם  בית  ארגון 
בטיפול  חילוק  כל  אין  כי  ולהוכיח  חרדי  הפנים 
במחלה רפואית פיזית לבין מחלה והפרעה נפשית.

בתחום  סמכא  כבר  שנחשב  מונק,  אריה  הרב 
מינהלת  כחבר  שימש  ואף  הנפש  בריאות 
בתחום  המהפכה  את  שהוביל  זה  היה  הרפורמה, 
לנאמן  ונחשב  החרדי,  במגזר  לטאבו  שנחשב 
התורה  שר  מרן  ובהם  ישראל  גדולי  של  ביתם 
הגר"ח קנייבסקי בכל הנוגע לתחום בריאות הנפש, 
תוך  הנלהבת,  וברכתם  הכוונתם  את  לקבל  וזוכה 
שהוא משמש שליחם של גדולי ישראל לטפל אף 

בנושאים הרגישים ביותר.

מנכ"ל 'בית חם' הרב אריה מונק התברך ע"י האדמו"ר 
מסקווירא שעודד את הפעילות ובירך את הרב מונק: "דבק 

במידותיו של הקב"ה שהוא הרופא לשבורי לב"

ברכת האדמו"ר
וה

 נו
יין

מע

מומחים לשירותכם בתחומי:

אורתופדיהגינקולוגיהילודהאורולוגיהכירורגיהגסטרולוגיה

רח' אהרונוביץ 19, בני-ברק. 
בשיתוף

קופות החולים:

לזימון תורים חייגו     03-560-500-1

רפואת משפחהפודיאטריהאא"געיניים
חדשחדש

מומחי מפרקים
ד"ר נדב שאשה

איכילוב

שיקום אורטופדי
ד"ר אורן גרוס

שיבא

כף רגל, מדרסים
 איתי מבס

אורטוטיסט בכיר

פודיאטריה
ד"ר יואל גרינוולד

אסותא

קוסמטיקה רפואית

מומחי מפרקים
ד"ר אהרן מנחם

איכילוב

חדש

מיטב האורתופדים בישראל לשירותכם
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מאת: יאיר קורן

מסעדת  בעלי  בשבט,  ט"ו  חג  לקראת 
'נגיסה' ברחוב בן גוריון 13 בבני ברק יצאו 
 – ראשונה  'מנה  החנות,  ללקוחות  במבצע 

חינם'.
פרשת  במוצ"ש  נערך  המבצע  לרגל 
'בשלח - שירה' סעודת מלווה מלכה לקהל 
מידד טסה  הזמר  עם  יחד  לקוחות המסעדה 
'קול ברמה' בהנחיית  ולהקתו בשיתוף רדיו 
השדרן עמירם בן לולו שהעביר את תוכניתו 

מהמקום בשידור חי מהמסעדה.
הסושי  לאוהבי  תפריט  'נגיסה'  במסעדת 
ספיישל  מנות  הוכנסו  לתפריט  והמוקפצים, 
אהבת  ולאור  האסייתי  מהעולם  אסיאתיות 

הקהל הפכו למנות דגל של רשת נגיסה.
בתפריט של נגיסה מצפה למזמינים מבחר 
גדול של מנות סושי העשויות מחומרי הגלם 
האיכותיים ביותר. רולים – בהרכבה עצמית 
המוכנים  שונים  צמחוניים  רולים  וישנם 
בטטה  בטטה,  אבוקדו,  גזר,  ממלפפון, 
פטריות  אספרגוס,  ירוק,  בצל  בטמפורה, 
עם  רולים  כן  כמו  לבחירה.  וקנפיו  שיטאקי 
דגים כמו: סלמון, סלמון סקין, טונה אדומה, 

בטמפורה,  דניס  בטמפורה,  סלמון  דניס, 
ספייסי  מיונז,  ספייסי  עם  משומרת  טונה 
דגים  )וכן  אדומה  טונה  ספייסי  סלמון, 
טריים  הדגים  כל  מבושלים(  או  מעושנים 
עוד  ביותר. התפריט מציע  באיכות הגבוהה 
מרקים,  סלטים,  אסייאתיות,  מנות  מגוון 

מוקפצים, בשרים, קינוחים ועוד.
ועד  בבוקר   10:30 משעה  פתוח  המקום 
23:30 רצוף, ניתן לשבת במקום עד 70 איש, 
וניתן  מראש  בתיאום  מקומות  להזמין  ניתן 
כן  כמו  ועסקיים,  פרטיים  אירועים  לעשות 
שמספרו:  בטלפון  משלוחים  שירות  ישנו 

077-7000333 שלוחה 2.
רחבי  בכל  סניפים  ישנם  סושי  לנגיסה 
נגיסה  בעלי  הרב,  הביקוש  בעקבות  הארץ. 
הכשירו את הסניף בב"ב עבור הציבור החרדי 
של  המהודרת  הכשרות  תחת  עובד  והמקום 

בד"ץ 'בית יוסף' – מהדרין.
ללקוחות  מוצעות  הצהריים  בשעות 
אוירה  תוך  ומשתלמות  עסקיות  ארוחות 
מקבלת  הערב  ובשעות  ורגועה.  נעימה 
תפריט  עם  ונינוחה  נעימה  אוירה  המסעדה 

אסיאתי ויפני ססגוני.

מבצע ענק: מנה 
ראשונה חינם 

במסעדת 'נגיסה 
אסיין קיטשן' 

האסייתית ברחוב 
בן גוריון 13 בב"ב

מבצע ט"ו בשבט 
שמח במסעדת 'נגיסה'
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בדיקות ראיה ע"י אופטמטריסט 
מוסמך, עם 15 שנות רשיון

טל: 1599-555-280
89 עקיבא  ר'  רח'  ברק,  בני  בסניף  המבצע 

מעל אלף דגמים
לחברי מאוחדת שיא

עד גיל 18
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

.ח.
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כולל מי שכבר מימש ב 2015

כולם זכאים2016שנה חדשה 

אתם קוראים נכון!ממשיך!המבצע

חברי מאוחדת שימו לב! 

מנדי | ms0504147373@gmail.com | 050-4147373 | יונתן 25 ב”ב

> תכנון אדריכלי ועיצוב פנים
> בירור זכויות בניה 

> הגשת תוכניות עד קבלת היתר
> ייעוץ וליווי בהרחבות ותוספות בניה

MS אדריכלות
זכויות 

היתרים

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם
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מאת: יאיר קורן

מסעדת  בעלי  בשבט,  ט"ו  חג  לקראת 
'נגיסה' ברחוב בן גוריון 13 בבני ברק יצאו 
 – ראשונה  'מנה  החנות,  ללקוחות  במבצע 

חינם'.
פרשת  במוצ"ש  נערך  המבצע  לרגל 
'בשלח - שירה' סעודת מלווה מלכה לקהל 
מידד טסה  הזמר  עם  יחד  לקוחות המסעדה 
'קול ברמה' בהנחיית  ולהקתו בשיתוף רדיו 
השדרן עמירם בן לולו שהעביר את תוכניתו 

מהמקום בשידור חי מהמסעדה.
הסושי  לאוהבי  תפריט  'נגיסה'  במסעדת 
ספיישל  מנות  הוכנסו  לתפריט  והמוקפצים, 
אהבת  ולאור  האסייתי  מהעולם  אסיאתיות 

הקהל הפכו למנות דגל של רשת נגיסה.
בתפריט של נגיסה מצפה למזמינים מבחר 
גדול של מנות סושי העשויות מחומרי הגלם 
האיכותיים ביותר. רולים – בהרכבה עצמית 
המוכנים  שונים  צמחוניים  רולים  וישנם 
בטטה  בטטה,  אבוקדו,  גזר,  ממלפפון, 
פטריות  אספרגוס,  ירוק,  בצל  בטמפורה, 
עם  רולים  כן  כמו  לבחירה.  וקנפיו  שיטאקי 
דגים כמו: סלמון, סלמון סקין, טונה אדומה, 

בטמפורה,  דניס  בטמפורה,  סלמון  דניס, 
ספייסי  מיונז,  ספייסי  עם  משומרת  טונה 
דגים  )וכן  אדומה  טונה  ספייסי  סלמון, 
טריים  הדגים  כל  מבושלים(  או  מעושנים 
עוד  ביותר. התפריט מציע  באיכות הגבוהה 
מרקים,  סלטים,  אסייאתיות,  מנות  מגוון 

מוקפצים, בשרים, קינוחים ועוד.
ועד  בבוקר   10:30 משעה  פתוח  המקום 
23:30 רצוף, ניתן לשבת במקום עד 70 איש, 
וניתן  מראש  בתיאום  מקומות  להזמין  ניתן 
כן  כמו  ועסקיים,  פרטיים  אירועים  לעשות 
שמספרו:  בטלפון  משלוחים  שירות  ישנו 

077-7000333 שלוחה 2.
רחבי  בכל  סניפים  ישנם  סושי  לנגיסה 
נגיסה  בעלי  הרב,  הביקוש  בעקבות  הארץ. 
הכשירו את הסניף בב"ב עבור הציבור החרדי 
של  המהודרת  הכשרות  תחת  עובד  והמקום 

בד"ץ 'בית יוסף' – מהדרין.
ללקוחות  מוצעות  הצהריים  בשעות 
אוירה  תוך  ומשתלמות  עסקיות  ארוחות 
מקבלת  הערב  ובשעות  ורגועה.  נעימה 
תפריט  עם  ונינוחה  נעימה  אוירה  המסעדה 

אסיאתי ויפני ססגוני.

מבצע ענק: מנה 
ראשונה חינם 

במסעדת 'נגיסה 
אסיין קיטשן' 

האסייתית ברחוב 
בן גוריון 13 בב"ב

מבצע ט"ו בשבט 
שמח במסעדת 'נגיסה'
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בדיקות ראיה ע"י אופטמטריסט 
מוסמך, עם 15 שנות רשיון

טל: 1599-555-280
89 עקיבא  ר'  רח'  ברק,  בני  בסניף  המבצע 

מעל אלף דגמים
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משקפיים 
מהיום 
למחר

.ח.
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כולם זכאים2016שנה חדשה 
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במפגש עם יו"ר ועדת הפנים ח"כ אמסלם סקרו בפניו 
ראשי זק"א תל אביב את ההיערכות לשעת חירום 

ראשי משרדי הבריאות, האוצר והנגב 
והגליל קיימו ביקור מקיף ב"ברזילי"
בראש המשלחת עמד שר הבריאות יעקב ליצמן, סגן 

שר האוצר יצחק כהן, מנכ"ל משרד הבריאות ומנכ"לית 
משרד הנגב והגליל

מאת: חיים רייך

השלטון  מערכת  ובכירי  הבריאות  שר 
במרכז  רושם  רב  ביקור  קיימו  הארצית 
הרפואי 'ברזילי' במהלכו חזו במהפכה הרב 
שכבתית בתשתיות, הציוד ואנשי המקצוע, 
של  בהובלתו  הרפואי  המרכז  על  שעוברת 

המנכ"ל ד"ר חזי לוי.
יעקב  הבריאות  השתתפו שר  בסיור 
מנכ"ל  כהן,  יצחק  האוצר  שר  סגן  ליצמן, 
טוב  סימן  בן  משה  מר  הבריאות  משרד 
סיגל  הגב'  והגליל  הנגב  משרד  ומנכ"לית 
בכירים  הצטרפו  ואליהם  הלוי  שאלתיאל 
והגליל  והנגב  האוצר  הבריאות,  ממשרדי 
וראשי  ובינוי  תקציבים  אגפי  ראשי  בהם 
אשקלון  מעיריית  נציגים  וכן  מחוזות. 
יו"ר  אביטן  יעקב  המועצה  חבר  ביניהם: 
החינוך,  תיק  על  וממונה  באשקלון  ש"ס 
תיק  ומחזיק  המועצה  חבר  לוגסי  שמעון 
בריאות ויורם מכלוף חבר המועצה ומחזיק 

תיק תרבות.
לוי סקר  חזי  ד"ר  מנהל המרכז הרפואי, 
נתוני  את  המעלה  רמי  האורחים  בפני 
האופייניים  הבריאות  ומדדי  הבריאות 
הנסמכת  אשקלון  בנפת  לאוכלוסייה 
)כ-500000  הרפואי  המרכז  שירותי  על 
הרפואי  השירות  היקפי  ועל  תושבים( 
הנדרשים בשל כך ע"י צוות המרכז הרפואי.
העתיד  את  המנהל  סקר  מכן,  לאחר 
לאור  ב-2020  אשקלון  בנפת  להתרחש 
לעירייה  בין הממשלה  ההסכמים שנחתמו 
לאור  בנפה.  האוכלוסין  במספר  והעלייה 
במספר  והעלייה  הצרכים  נסקרו  גם  זאת, 

המיטות שידרשו בעוד כחמש שנים.
על  האורחים  קיבלו  מיוחדת  סקירה 
הפרויקטים ההולכים ונבנים בברזילי ובהם 

בניין האשפוז הממוגן.

שר  הכריז  הממושכת,  הישיבה  בתום 
הבריאות יעקב ליצמן אשר מודע לפעילותו 
מקרוב  אותם  ומלווה  הרפואי  המרכז  של 
והנגב  יחד עם בכירי האוצר  לאורך שנים, 
במהלך  החולים  לבית  להקצות  והגליל, 
תלת שנתי את הסכום הנדרש לשם השלמת 
ההולך  החדש  הממוגן  הבניין  פרויקט 

ומוקם בבית החולים.
מנכ"ל המרכז הרפואי ד"ר חזי לוי בירך 
למען  הבריאות  שר  של  הירתמותו  על 
הממשלה  משרדי  שאר  גם  כמו  ברזילי 
למען  ליצמן  השר  של  "פעילותו  ואמר: 
לכולם  ידועה  בישראל  הבריאות  קידום 
מודע  אני  רחב.  קונצנזוס  תחת  ועומד 
השר  של  הנמרצת  לפעילותו  אישי  באופן 
בפרט.  והפריפריה  המדינה,  תושבי  למען 
אני מודה גם למשרדי האוצר ובראש לסגן 
השר איציק כהן שמלווה אותנו שנים רבות 
קבוע,  באופן  לנו  ומסייע  העיר  כתושב 
בראשו  והעומד  והגליל  הנגב  ולמשרד 
עם  יחד  לימיננו  שעומד  דרעי  אריה  השר 
המנכ"לית הגב' סיגל שאלתיאל הלוי, אשר 
נרתמו לסייע למען הצעדת המרכז הרפואי 
ומתקדמת  טובה  רפואית  למערכת  ברזילי 

עוד יותר".

המשלחת בביה"ח ברזילי

מאת: מנדי כץ

ת"א  זק"א  ראשי  קיימו  מיוחד  מפגש 
אצל יו"ר ועדת הפנים של הכנסת ח"כ דוד 
אמסלם במהלכו נסקרו בפניו הפעילויות של 

הארגון. 
ובהם  ת"א  זק"א  ראשי  במפגש השתתפו 
מנכ"ל זק"א ת"א ר' צבי חסיד, מפקד זק"א 
אחראי  קלמן,  ושמואל  נוגלבלט  חיים  ת"א 

המתנדבים בארגון.
ראשי הארגון סקרו בפני יו"ר ועדת הפנים 
שמירת  בתחומי  פעילותם  את  הכנסת  של 
כבוד הנפטר ובתחומי החילוץ וההצלה בין 
היתר באמצעות יחידת הג'יפים של הארגון. 
ראשי זק"א ת"א הרחיבו על מתחם רידינג 
בעת  זיהוי  כאתר  לשמש  המתוכנן  בת"א, 
חרום או באסון לאומי, והתרגולות שנעשות 
במקום לצורך מוכנות לשעת חרום. כן סקרו 
הארגון  של  והיכולות  האמצעים  את  בפניו 

לטיפול באסונות.
לקדם  הדרכים  נדונו  הפגישה  במהלך 
מהלכים נוספים על מנת שזק"א תשמש כגוף 

שפועל בשיתוף עם הרשויות בעת חירום. 
ח"כ  הוועדה  יו"ר  הביע  המפגש  בסיכום 
פעילות  מהיקף  התפעלותו  את  אמסלם 
מלאה  בהתנדבות  נעשה  כשהכל  הארגון, 
את  פעמים  מספר  "פגשתי  תמורה.  וללא 
הנפש  מתעצומות  ונפעמתי  זק"א  מתנדבי 

שלהם לעשות את הקשה שבמלאכות".

ראשי זק"א ת"א עם ח"כ אמסלם

"נפעם מתעצומות 
הנפש של המתנדבים"

שימו לב הכתובת החדשה: רח' חיד"א 27 ב"ב, מול עזרה למרפא

רכב ואביזרי  חשמל  שייקה 
רח' חיד"א 27 ב"ב, מול עזרה למרפא. טל: 077-4044395

 כבלים להנעת
רכב 

&4990

1 גלון שמן
חצי סינטטי

(10w40)

&4990

1 גלון מים
ירוקים לדיאטור 

&1990

קומפרסור 
מתכת מקצועי 

&9990

מיני בוסטר
להנעת רכב 

&34990

מצברים

החל מ-

&39990

 USB+ רדיו

&14990

מגבים

החל מ-

&1990

מערכת
דאבל דין 

(מולטימדיה)

&99990

מטרופיקס טכנולגיה ירוקה 
מוקד מכירה רב קוי: 03-9529842

תומר 050-6432675 | ניסים 054-2600262

קולט 95% מאנרגיית 
השמש גם בימי החורף

יעילות מירבית לאורך שנים

עמיד בקיפאון עד 
מינוס 30 מעלות 

 200L, בגדלים
260L, 300L

קולט מבודד - דוד נירוסטה 
לא מחליד וללא אבנית

קולט מהזריחה עד השקיעה 
360 בחשיפה לאור

מטרופיקס
דוד שמש שומר שבת 

ובעל תקן ירוק 

כל סוגי השיפוציםהיחיד בישראל!

מאושר 
לשימוש 

בשבת ובמועדי 
ישראל

למהדרין 
ע"פ 

דוד שמש ההלכה
באישור 

צומת

אצלינו משלמים רק 
בסיום העבודה!

 אומנות בבניה בגבס, מזנונים,
      קירות צפים וכו', תקרות

      אקוסטיות, תקרות גבס ובניית
      קירות גבס 

 הרחבה ובניית תוספות למבנים 
 איתור נזילות ע"י מכשור מיוחד

 ביצוע כל סוגי עבודות
     האינסטלציה

 התמחות בכל סוגי
     הריצוף: שיש, גרניט
     פורצלן , קרמיקות ,

     בובנייט וכו'
 התמחות בכל סוגי הפרקטים
 עבודות איטום גגות ומרתפים

     בשיטה חדשה

קבלן 
רשום



יש לנו 
חדשות
בשבילך 
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בנים ומחנכי
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

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

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

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

מאן דאמר

לחיות את החיים האמיתיים

ֶאת  מֶֹׁשה  חֵֹתן  ִיְתרוֹ  "ַוִּיַּקח 
ַאַחר  מֶֹׁשה  ֵאֶׁשת  ִצּפָֹרה 
ָבֶניָה  ְׁשֵני  ְוֵאת  ִׁשּלּוֶחיָה: 
ֵּגְרׁשֹם  ָהֶאָחד  ֵׁשם  ֲאֶׁשר 
ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ  ִּכי ָאַמר ֵּגר 
ָהֶאָחד  ְוֵׁשם  ָנְכִרָּיה: 
ָאִבי  ֱאֹלקי  ִּכי  ֱאִליֶעֶזר 
ֵמֶחֶרב  ַוַּיִּצֵלִני  ְּבֶעְזִרי 

ַּפְרעֹה" )שמות יח, ב-ד(.
מבארת  הקדושה  התורה 
לבנו  קרא  רבינו  שמשה  לנו 
ולהרגיש  לעצמו  להורות  רצה  כי  "ֵּגְרׁשֹם"  הראשון 
שהוא בסך הכל גר בעולם הזה, ואילו לבנו השני קרא 
"ֱאִליֶעֶזר" כדי להודות ולשבח לה' יתברך שעזר והציל 

אותו מחרב פרעה.
ולכאורה סדר הדברים היה צריך להיות הפוך, תחילה 
למדין  ברח  אח"כ  ורק  פרעה  מחרב  ניצל  רבינו  משה 
והתגורר אצל יתרו, וכפי שמבארים רבותינו )ירושלמי 
ברכות פ"ט ה"א( לאחר ששמע פרעה שהרג משה את 
יב(,  ב,  )שמות  ַּבחוֹל  ַוִּיְטְמֵנהּו  ַהִּמְצִרי  ֶאת  ַוַּיְך  המצרי, 
ביקש להורגו ומסרו למזומן להרוג את חייבי המיתה, 
נס  יתברך  ה'  עשה  אך  ראשו,  את  להתיז  עליו  וציווה 
החרב  והתהפך  כשיש  קשה  משה  של  צווארו  ונעשה 
על צווארו של הממונה על ההריגה והרגו, וכך הצליח 
משה רבינו לברוח למדין, התחתן עם ציפורה בת יתרו 

ונולד לו בנו הראשון ֵּגְרׁשֹם.
ואם כן לכאורה היה מתאים ושייך יותר לקרוא לבן 
הראשון "ֱאִליֶעֶזר" על שם הנס שהצילו ה' יתברך מחרב 

פרעה, ומדוע קרא לו לראשון ֵּגְרׁשֹם? 
אלא רצה תחילה משה רבינו לקבוע בנפשו ולהשריש 
בו ובבניו שהם בסה"כ גרים בעולם הזה ולא קבועים. 
נהפך  "מתאזרח",  הוא  הזמן  שעם  האדם  של  טבעו 
להיות אזרח, משלים עם העבודה שהוא אזרח בעולם 
הזה, אך משה רבינו לא רצה בשום פנים ואופן לקבל 
אזרחות של העולם הזה, אלא רצה להישאר כל הזמן 

בגדר של גר וארעי. 
שהותו  כי  יום  יום  לעצמו  להזכיר  רצה  רבינו  משה 
בזה העולם עד אשר ישוב למקורו בצרור החיים אינם 
אלא מבחינת גרות בארץ זרה, ִּכי ֵגר ָאנִֹכי ִעָּמְך )תהילים 
לט, יג(, רק כאשר תשוב הנשמה למקום שממנה חוצבה 

יהפוך להיות תושב המתגורר באופן קבוע.


מאוד: נפלא  משל  חיים  החפץ  מביא  זה   בעניין 
סוחר ממולח שמע שבמדינה פלונית יש שוק מציאות 
מכלים  כלים  שם  לקנות  שאפשר  ימים  מספר  למשך 
שונים במחירי עלות ואף פחות מכך, כל הסוחרים שלא 
מצליחים למכור את סחורתם במדינתם, מגיעים לאותה 
מדינה ומוכרים את הסחורה בשוק המציאות במחירים 

זולים מאוד. 
בזמן  בדיוק  להגיע  צריך  זה  משוק  להרוויח  כדי 
הסחורה  דקות  כמה  לאחר  מיד  שכבר  כיון  המתאים 

נחטפת ונקנית, ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבוֹ ְוֵאיֶנּנּו )משלי כג, ה(. 
המדינה,  לאותה  ונסע  כסף  סכום  הסוחר  עמו  לקח 
מספר  נח  באכסניה,  חדר  השכיר  לשם  הגיעו  לאחר 

שעות ומיד קם עם עלות השחר, התפלל תפילת וותיקין 
ורץ לשוק המציאות. 

כך  כל  הוא  מדוע  שאלו  טוב  חבר  אותו  פגש  בדרך 
ביחד  וישתו  מעט  שימתין  לו  והציע  ונחפז,  ממהר 
דחפו  להפתעתו  העבר.  מן  חוויות  ויספרו  קפה  כוס 
לא  שבת  ממסכת  )מושאל  שבידו  הבניין  באמת  חברו 
אתה  "מה  בפניו:  וטען  ושמאי(,  בהלל  במעשה  ע"א 
רוצה מחיי, אתה רוצה להפסיד אותי? באתי לפה כדי 
להגיע  כדי  מאוד  ארוכה  ארץ  כברת  עברתי  להסתחר, 
לפה, כל רגע ורגע שאני מתעכב כאן לידך ואיני מסתחר 
אני מפסיד, בינתיים הסחורה שם נחטפת, יריד המציאות 
לא יחזור על עצמו, לכן אני חייב למהר ולקנות שם כמה 

שיותר מוצרים". 
סיים החפץ חיים ואמר, כך צריך לנהוג גם כשמגיע 
בטלה  שיחה  בדברי  עמו  לפטפט  וחפץ  לחבירו  אדם 
ולטורדו מעבודת ה' שעוסק בה כעת, או שחפץ לקחתו 
רוח  והטהרה,  הקדושה  רוח  את  תואם  שאינו  למקום 

התורה והיראה.
צריך לעצור את אותו אדם ולומר לו "תסלח לי אדוני, 
עברתי כברת ארץ ארוכה מאוד כדי להגיע לעולם הזה, 

מן הארץ עד לרקיע - מהלך חמש מאות שנה )פסחים 
טובים,  ומעשים  מצוות  תורה  לחטוף  ועלי  ע"ב(,  צד 
מדוע אתה מפריע לי בדרכי, הרי בשעה שמכניסים לו 
אם  לתורה,  עתים  קבע  אם  אותו  שואלים  לדין  לאדם 
לחטוף  עלי  ע"א(,  לא  )שבת  וכדו'  באמונה  ונתן  נשא 
מצוות ומעשים טובים, והוי רץ לדבר מצווה )אבות פ"ד 
מ"ב(, שיננא )פיקח, שנון(, חטוף ואכול, חטוף ושתיה 
טובים(,  מעשים  עוד  תחטוף  מצוות,  עוד  )תחטוף 
שאנו  )העולם  דמי  כהלולא  מיניה  דאזלינן  עלמא  כי 
הולכים ממנו דומה לחופה שנגמרת במהרה, ולכן צריך 
מצוות(,  ועשיית  תורה  בלימוד  היטב  הזמן  את  לנצל 
אח"כ מנקים את השולחנות ולא נשאר מה לקחת, זהו, 
רוצה  אתה  מדוע  כן  ואם  לקחת-לקחָת,  שהספקת  מה 

להפריע לי במלאכתי, מלאכת הקודש?" 
את  והעוצמה  הכח  במלא  לנצל  שנזכה  רצון  יהי 
הרגעים שנתנו לנו בעולם הזה לצבור עוד לימוד תורה 
להטיב  שמים,  כבוד  להרבות  טובים,  ומעשים  מצוות 

לזולת ולהאיר את דרכם.

שמיעה שיש בה מעשה

ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  חֵֹתן מֶֹׁשה  ִמְדָין  כֵֹהן  ִיְתרוֹ  ַוִּיְׁשַמע 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִּכי הוִֹציא ה'  ַעּמוֹ  ּוְלִיְׂשָרֵאל  ְלמֶֹׁשה  אלוקים 

ִמִּמְצָרִים )שמות יח, א(. 
דרשו רבותינו )זבחים קטז ע"א( "וישמע יתרו", מה 

שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק.
כל  והלא  זאת,  יתרו שמע  רק  וכי  השאלה,  ונשאלת 
העולם שמע שנאמר )שמות טו, יד( ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון 
מעשה,  ועשה  שמע  הוא  אלא  ְּפָלֶׁשת,  יְֹׁשֵבי  ָאַחז  ִחיל 
נקרא  זה  והתרגש,  התעורר  הוא  הפנים,  הוא  בא,  הוא 
עמוק  עמוק  אותו  ומפנים  דבר  ששומע  אדם  לשמוע. 
בתוך ליבו יכול להגיע בזכות כך לדברים גדולים מאוד.
נפלא,  במשל  זאת  המחיש  זצ"ל  שבדרון  שלום  רבי 
נעצרות  המכוניות,  בין  סואן  בכביש  עומד  אדם 
המכוניות וצופרות לו שיזוז בצד, אך הוא ֹלא ָׁשת ִלּבוֹ 
)מושאל  מרגיש  ולא  חל  לא  כג(,  ז,  )שמות  ָלזֹאת  ַּגם 
מיומא כב ע"ב(, לא זז ממקומו ונשאר לעמוד בכביש 
הסואן, עד שניגש אליו נהג כעוס וצעק עליו "תגיד לי, 

אתה לא שומע שצופרים לך?"
תמשיך  בסדר,  זה  הצפירות,  את  שמעתי  "כן, 
רק  שלא,  ודאי  שמיעה?  יקרא  לזאת  וכי  לנסוע..", 
בעקבות  מעשה  ועושה  הדברים  את  מפנים  האדם  אם 

השמיעה ששמע שייך לומר עליו ששמע. 
ה'  שעשה  והנפלאות  הניסים  את  שמעו  העמים  כל 
והצטרף  מעשה  עשה  יתרו  רק  אך  ישראל,  עם  יתברך 
ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת  ל ָהַעִמּ נּו ִמָכּ ַחר ָבּ לעם המובחר, ֲאֶשׁר ָבּ

ּתוָֹרתוֹ )מנוסח ברכות התורה(.  
דברי  את  ולהפנים  להבין  לשמוע  שנזכה  רצון  יהי 
ּוְלַהְׂשִּכיל,  ְלָהִבין  ִביָנה  ְּבִלֵּבנּו  ְוֵתן  הקדושה,  התורה 
ֶאת־ָּכל־ ּוְלַקֵּים  ְוַלֲעׂשוֹת  ִלְׁשמוֹר  ּוְלַלֵּמד,  ִלְלמוֹד  ִלְׁשמוַֹע 
"אהבת  ברכות  )מנוסח  ְּבַאֲהָבה  ְתָך  ּתוָֹרֽ ַתְלמּוד  ִּדְבֵרי 
עולם"(, ונזכה בקרוב בקרוב לראות בישועה השלימה, 
במהרה  צדקנו  משיח  ובביאת  המקדש,  בית  בבניין 
אמן. ַרֲחִמים,  ְבּ ְלִצּיוֹן  ׁשּוְבָך  ְבּ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה   בימינו, 

טבעו של האדם 
שעם הזמן הוא 

"מתאזרח", נהפך 
להיות אזרח, 
משלים עם 

העבודה שהוא 
אזרח בעולם הזה, 

אך משה רבינו 
לא רצה בשום 

פנים ואופן לקבל 
אזרחות של 

העולם הזה, אלא 
רצה להישאר כל 
הזמן בגדר של גר 

וארעי. 

“
“
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העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

של  בואם  עם 
כאיש  ישראל  בני 
אחד  בלב  אחד- 
סיני  הר  למרגלות 
התורה.  לקבלת 
למשה  הקב"ה  אומר 
אל  לדבר  איך  רבינו 
בני ישראל: "כה תאמר לבית 
י"ג(.  )י"ט,  ישראל"  לבני  ותגיד  יעקב 
יעקב-  לבית  תאמר  כה  רש"י:  ומפרש 
רכה...  בלשון  תאמר  להם  הנשים,  אלו 
ותגיד לבני ישראל- לזכרים, להם שיאמר 
הגמרא  פי  )על  כגידין.  קשים  דברים 

במסכת שבת פז. והמכילתא(.
לומר  רבינו  למשה  הנאמרים  הדברים 
נראים  מעמד  באותו  ישראל  בני  אל 
סגולה  לי  "והייתם  ומעודדים,  משמחים 
הקב"ה  ע"י  בחירתנו  העמים"-  מכל 
ממלכת  לי  תהיו  "ואתם  סגולה.  כעם 
באופן  והנה  שרים.  קדוש"-  וגוי  כהנים 
אלה  בסיומה:  זו  פרשה  על  נאמר  חריג 
הדברים אשר תדבר אל בני ישראל- לא 
פחות ולא יותר, כלשון הזה ובסדר הזה 
איך  השאלה  נשאלת  כן  אם  )רש"י(.  
, ללא  לומר אותן מילים מדויקות   ניתן 
שינוי כלשהו, בצורה רכה לנשים ובצורה 
קשה לזכרים? הרי המשמעות שלהם על 
היחודיות של עם ישראל אחת היא ,בכל 
ניגון ובכל טון דיבור? ובכלל מדוע צריך 
זו,  באמירה  לגברים  נשים  בין  להבדיל 

וכי יש שתי תורות לגברים ולנשים?
זצ"ל  מטשיבין  הגאון  על  מסופר 
שבא אליו תלמיד אשר ביקש את ברכתו 
בשעה שהחליט לעזוב תלמודו ולרדת מן 
הארץ. התלמיד לא ידע מה יגיד לו הרב 
וגמור  מנוי  אך  זאת?  יקבל  ואיך  זצ"ל, 

עמו היה לקבל את ברכת הרב.
הרב זצ"ל השיבו שיש לו בקשה אחת, 
אייניקל.   זידיטשוב'ער  שהנך  נא  זכור 
בזידיטשוב נהגו שלא לומר תחנון בימי 
שישי, ראה אפוא לשמור על המנהג הזה 
בהיותך בכל מקום בעולם. באותה שעה 
היה נראה שאלו דברים שלא מן העניין. 
הרוחני  עתידו  שכל  בחור  כאן  עומד 
שהוא  הדברים  אלו  האם  גבוה-  בסיכון 

אמור לשמוע לעת הזאת?!
באו  עמוקה  מעצה  כי  התברר  לימים 
הפליא  מאד  ומה  זקן.  אותו  של  דבריו 
הצילו  למען  התלמיד-  נפש  אל  להבין 
אביו  אל  חזרה  ולהביאו  שחת  מרשת 

שבשמים.
מהרה  ועד  נידחת  לעיר  הגיע  הבחור 
עול.  והפורקת  החילונית  לאווירה  נסחף 
כבחמורה-  קלה  על  הקפיד   לא  הוא 
בלשון המעטה, עד שעמד על פי מדרון 

חלקלק ושאחריתו מי יישורנו.
נזכר  והוא  שישי,  יום  הגיע  הנה  אך 
זידיטשוב'ער-  שקיבל,  לדרך  בצידה 

תחנון  אומרים  אין  בזידיטשוב  אייניקל, 
גאוה:  חש  הראשון  ברגע  שישי!  ביום 
בן  אדם,  בן  סתם  לא  אנוכי!  נסיך 
משפחת אצולה שלה עם גינונים ומנהגים 
את  תפס  מהר  חיש  אבל  מיוחדים! 
הגיחוך שבדבר: אם אין תפילה ותפילין, 
איך נבטא את ההבדל - אי אמירת תחנון?
הניח  אליו.  ונכנס  כנסת  בית  חיפש 
ובהגיע  להתפלל-  והחל  תפילין  אפוא 
שעת תחנון, כמו מאליו נזקף גבו וארשת 
זידיטשוב'ער-  אני  פניו,  עטו  חשיבות 

אייניקל אנוכי, ולא אמר תחנון.
ומה טעם ומה פנים יש להניח תפילין 
ולהתפלל רק בימי שישי כדי שלא לומר 
תפילות  על  להקפיד  אפוא  החל  תחנון? 
במניין דבר יום ביומו- הכל כדי שבהגיע 
יום שישי יחוש ויבוא לידי ביטוי נסיכותו 
רוח  מרומם  זכרון  ומכוח  ההדורה. 
ומעורר תחושת כבוד והדר זה, בו ציידו 
אייניקל'!  'זידיטשוב'ער-  הגדול:  רבו 
היותו  תקופת  כל  את  תלמיד  אותו  צלח 
בגולה כשהוא מחזיק בכל עוז ביהדותו, 
ולימים- מקים משפחה לתפארת של זרע 

ברך ה'.
פירש  זי"ע  מסלונים  עבודה"  ה"יסוד 
תמאס"-  אל  בני  ה'  "מוסר  הכתוב  את 
הוא:  ליהודי  אומר  שהקב"ה  ה'מוסר' 
זכור נא כי בני אתה, בנו של מלך- מלכי- 
המלכים, אל תמאס! המעמד מחייב! אל 
תעשה דברים שאינם תואמים את מעמדך 

הנכבד!
בן מלך אינו יכול לעשות כל דבר. הוא 
הוא  השוק.  כאנשי  להתנהג  יכול  אינו 
מחויב לגינוני ונימוסי מלוכה. לא כל מה 
מצפים  ממנו  לו.  מותר  לכולם,  שמותר 
להתנהלות מלכותית ואצילית. מה שאצל 
אחרים יכול להחשב בגדר ה'נורמה', או 
להתקבל בסלחנות, אצלו עלול להיחשב 

כדבר שלא יעלה על הדעת.
"בנים  של  המחייבת  המשמעות  את 
כל אחד משיג  לה' אלוקיכם"- לא  אתם 
יבינה.  דעת  בר  ורק  ולהיקפה,  לעומקה 
יבין  כך  אדם,  של  דעתו  שתגדל  וככל 
מחייב  הזה  המעמד  מה  יותר  ויתפוס 

ותובע.
אמת'  ה'שפת  פירש  זה  רעיון  פי  על 
אמר  הקב"ה  הכתוב.  דברי  את  ועוד, 
את  המבטאות  קצרות  מילים  למשה 
תורות  שתי  אין  אליו.  קרובים  היותינו 
חלוש  שהוא  לאדם  ולנשים!  לגברים 
דעת, המסר כאן מעודד ומרגש -  דברים 
הדברים  מבינים  לאנשים  אולם  רכים. 
להיות  במחויבות  כגידין,  קשים  הללו 

ראויים לתארים הללו.
יותר.  ולא  פחות  לא  הדברים-  אלה 
דברי  אלו  לפחות-  דרגתו.  לפי  אחד  כל 
פיתוי ועידוד, וליותר- אלו דברים קשים 

שמחייבים אותו להיות ראוי להם.

ותגיד לבני ישראל

המרכז להכוון תעסוקתי בני ברק מציג:
קורס ‘תיפעול וניהול תיקי לקוחות’ 

בסוכנויות ביטוח
הכשרה מקצועית מבוקשת בתחום הביטוח,

השתתפות בשכר הלימוד
השמה מובטחת בסוכנויות הביטוח המובילות.

ענף 
הביטוח

קורא לך!

בני ברק

לגברים
בלבד!

כישורים נדרשים:
 תקשורת בין-אישית ברמה גבוהה   אוריינטציה שיווקית   שליטה במחשב 

וביישומי המחשב )תוכנת office(   נכונות לעבודה בעולם העיסקי

לפרטים נוספים:
מרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( בני ברק

 YOSEFY@BBM.ORG.IL | 03-7707300/1/2 :יוסי

עבודה 
משרדית

לפרטים והרשמה: מרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31, בני ברק
 YOSEFY@BBM.ORG.IL | 03-7707300/1/2

אנגלית מתי
שנוח לכם!

 לאור הביקוש 
נפתחים קורסים נוספים!

אנגלית - מתחילים
20 מפגשים )80 ש״ל( + סדנא מיוחדת לחסרי ידע

15 מפגשים )60 ש״ל(

הפתיחה בקרוב מס’ המקומות מוגבל - הקודם זוכה

בני ברק

קורסי בוקר וערב לבחירתכם:

אנגלית - מתקדמים מקומות אחרונים!

עלות למשתתף - 500 ₪
50% החזר - עם השלמת הקורס בנוכחות מלאה ובמבחן.
לנרשמים מראש לשני הקורסים - קורס מתקדמים ב- 100 ש”ח בלבד!
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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  |

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-2 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

התחזית לחורף:
זול מהרגיל לעונה

בלעדי לחברי מועדון!

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

י”ד בשבט 24.1.16
עד יום שישי

י”ט בשבט 29.1.16

מחיר מועדון

מחיר מועדון

בד”ץ בני ציון
הרב מוצפי

שריר הזרוע מס’ 8

4990

3490

לק”ג

לק”ג

צלי כתף מס’ 5
מחיר מועדון

שישיית שוקולד
ורד הגליל

מחיר מועדון1490

400 גר’ 
עדין

מצופונים

מחיר מועדון210 ב-

40 יח’
עדין

וופל סוויט

10

מחיר מועדון

1.5 ליטר
ברקוד:327532

שישיית פפסי

מחיר מועדון1990

2.5 ליטר
אג’קס

1790 מחיר מועדון

מלפפון במלח
3 ק”ג

בית השיטה

1290 מחיר מועדון

קקאו
100 גר’
ארזינא

590

שטראוס

שמיניית דנונה 
ביו/וניל/מעודן

רביעיית 
יופלה
תות אננס 8x ’150 גר

תנובה

שמיניית 
יופלה פרי

סלטי אחלה

1 ליטר
טרה

חלב
בקרטון

1 ליטר
תנובה

משקאות 
חלב

טורטיה מקמח רגיל

טורטיה מקמח מלא

12 יח’
540 גר’
אלסקה

1490

1290

דג דג/נשנושים

300-400 גר’
1890
2ב-

שלישיית פיצה
זוגלובק

נקניקיות עוף2990
400 גר’

20
3 ב-

100טיטולי פרימיום
3 ב-

1.5 ליטר
zero כולל

10ספרייט
2 ב-

80 גר’

10עדשים ‘מעולה’
4 ב-

עלי גפן280 גר’/
נודלס400 גר’

אלסקה

10
2 ב-

100-450 גר'
אלסקה

10
4 ב- ערמונים/סרדיניםחת”ס/

מיץ אננסכולל פיקדון/
מקלוני אורז/

תחתיות ארטישוק

כרעיים עוף
2990שארית ישראל

לק”ג

1 ק”ג
אסם

1990פודינג וניל/ג’לי
ליח’

לק”גדג מושט
3790

1.5 ליטר
סוגים שונים

כולל מוגז

20ג’אמפ  
5 ב-

0% שומן
4x ’150 גר
תנובה

ליח’
8901990

400-500 גר’
סוגים שונים

1990
2 ב-

825-850 גר’
אריזות

לפתן אננס/
20אפרסק

3 ב-

139010
2 ב- 1090

45-60 גר’
אסם/עלית

15
6 ב- תפוציפס/שושים/

דוריטוס/תפוציפס
קידס /במבה/

ביסלי/ במבה נוגט45 גר’
אצבעות
שוקולד

סוגים שונים
עלית

10

שמינית כרוב לבן

לק”ג
390

₪

תפו”א לבן
שמינית ארוז

לק”ג
290

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי ט”ז-י”ז בשבט 26-27.1.2016
בצל

לק”ג
390

₪

רביעיית
שום

לק”ג
990

₪

2 ב-

חדש!

מחלקת ירקות

בסניף תורת חיים

בהשגחת

הרב לנדא
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