
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ה בטבת תשע"ו   6/1/16 גיליון מס' 1035

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

פרשת וארא
כ. 16:16 י. 17:31ירושלים

כ. 16:32 י. 17:32
כ. 16:11 י. 17:32              

ב"ב
פ"ת

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%

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

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

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000

האם חקירת רעיית ראש הממשלה תשפיע על הרכב הממשלה?

ממשלה 
בצל חקירה
בשיחת טלפון לילית עם היועמ"ש וינשטיין התקבלה 
ההחלטה הסופית: דרעי למשרד הפנים  בצל 
השינויים בממשלה, דריכות במערכת הפוליטית 
לנוכח חקירת גב' נתניהו שעשויה להשפיע על גורל 
הממשלה  כחלון מסביר לראשונה מה פשר החיבוק 
העז עם גדעון סער ואלי ישי / בית ספר לפוליטיקה

בשם הרב: מה התרחש בפגישה החסויה של 
אלי ישי בבית הגר"ש בעדני? / בי"ס לפוליטיקה

שליחותו של הממונה: מיהו איציק זהבי שנבחר 
אמש למנהל המחוז החרדי? / בי"ס לפוליטיקה

 לאחר ציפייה ודריכות רבה קיבלו המוני חסידי סקווירא את
פניו של האדמו"ר שנחת בארה"ק לביקור היסטורי / עמ' 22

ברוך הבא בשם ה'

מועצת העיר ב"ב אישרה את תקציב 2016 / עמ' 12
תקציב העירייה: מיליארד שקל

  הונחה אבן הפינה למגדל השביעי בן 40 הקומות
במקביל החל שיווק המגדל השמיני / עמ' 6

מתחם ה-BBC ממשיך להתפתח 

צילום: עמוס 
בן גרשום, לע"מ



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

שירות משלוחים

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים

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

שוקולד 
מריר
ורד הגליל 
שישיה

לחם קל
בימי חמישי 
ושישי בלבד

 &2190
2390& ב-

ב-  &4990
ב-

טחינה
אחוה

סלמון נורבגי
השגחת הרב  לנדא

 &18 ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

קטשופ 
אוסם

יין סלקטד 
כרמל
מזרחי
כל הסוגים

שקית קליק

קורנפלקס
צ'יריוס 
נסטלה

גבינה 
תנובה 
850 גר'

ערגליות 
אוסם

פילה נסיכת 
הנילוס

מרגרינה 
ויליפוד

מארז 6 
שקיות 
שוקו 
טרה

מארז 
מעדני מו 
טרה

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

בקניית 
10 ק"ג

קרטון פילה 
מושט

קמח

חומוס אחלה

עוגיות מיני  
שוקוצ'יפס 
אוסם

750 גר'

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

טונה ויליפוד 
בד"ץ

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

חטיפי תירס 
זוגלובק

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

גלידה חמה 
טיל קרם

מוצרי 
השבוע

2

בקניית זוגבקניית זוג

שמן 
קנולה
טעמן
ליטר

גליליות 
עדין

עופות 
מחפוד 

עופות טרי
שארית ישראל 

 &12 10& 2 ב- 6 ב-

 &20 5 ב-

 &12 2ב-

 &20 3 ב-

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
ב-

 &1390
ב-

 &2990
לקילוב-

 &3390
לקילוב-

 &40 10& ב- 10& 4 ב- 55& 3 ב- ב-

 &11 13& ב- 13& 2 ב- 3 ב-

טישו 
חמישיה

 &18 2 ב-

 &7 ב-  &95 3 ב-

 &40 3 ב-

 &1490
ב-

 &1290
3 ב-  &1290

1990& ב-

 &12 2 ב-

6 ב-100& 

 &1390
ב-

 &1190
10& ב- ב- 

גבינה 
בולגרית
צוריאל

גבינה 
צפתית 
צוריאל

 &1290
8& ב- 90

 &30 2 ב-
ג'אמפ 
1.5 ליטר

 &8 90
ב-

 &12 5 ב-

 &790
ב-

עוגיות גטניו 
600 גרם

 &20 5 ב-

 &790
ב-

דלי פקאן/
ברנפלקס

שמפו 
הוואי

מארז 40 יחי' 
וופל
מצופה
בד"ץ
העה"ח

 &10 ב-

מסטיק מאסט 
חמישיה

וופל
200 גרם 
עדין

 &10 5 ב-

 &18 2 ב-  &19 2 ב-

גבינה 
לבנה  
750 גרם 
טרה

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

 &20 3 ב-



מוגש כמידע לחברי מכבי

*בהעברת כרטיס מכבי בלבד. במקרה של הפניית רופא – השירות ללא תשלום. 
  פניה ללא הפניית רופא – בעלות 84 ₪. פטור מתשלום בכפוף לתקנון משרד הבריאות.

  בימי ו', שבתות וחגים ניתן לקבל שירות במרפאת שבת תורנית ברח' קיבוץ גלויות 24 ובמוקד ט.ר.ם או עזר מציון.

במרכז הרפואי החדש: רח' רבי עקיבא 86, בני ברק.
המוקד פעיל בימים א'-ה', בין השעות: 19:00-22:30

כל בני ברקי
שני חבר
מוקד במכבי

רפואה דחופה
עד 22:30
בלילה!

לראשונה בבני ברק:

מהיום, לא צריך ללכת למיון על כל דבר קטן
לשירותכם במוקד, מגוון רופאים מומחים ומכלול שירותי רפואה דחופה:

 לא רפואת משפחה לא רפואת ילדים לא טראומה
לא שירותי מעבדה לא מכון רנטגן לא שירותי אחיות

להצטרפות לשירותי הבריאות הטובים בישראל, פנו לסניף הדואר הקרוב לביתכם.



יצחק נפחא 3 בני ברק
טל. 03-5788227

שעות פתיחה 
א'-ה': 23:00  -  09:00, רצוף

יום ו’: 13:45  -  08:30

3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200
שיכפול כל סוגי המפתחות 

לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב
יום ו' עד 13:00

חשמלתאורהחורף חמיםאבזור הבית
תנור אמבטיה 

‘טופסון’
3 ספירלות

1500W כולל 
כבל מובנה
רק-65&

מגן ברקים 
למוצרי אלקטרוניקה 

ויסבורד
רק-2990&

מייבש כביסה 
‘קוויק’

רק-12990&

מייבש כביסה
פלסטיק איטלקי

רק-8990&

שולחן גיהוץ ‘לוטוס’ 

רק-19990&

זוג כריות שינה
רק-2990&

מגבות גוף
5 יח’ 

רק-100&

שמיכת חורף 
כבשה 

סט מקדחה 
+ 630 אביזרים

רק-17990&

אטמור
מחמם מים 

מהיר למקלחת
רק-249&

ארון שרות 

דגם 6280
גובה: 180 

רוחב: 65
עומק: 45

רק-319&
מראה גדולה רצפתי 

רוחב: 39
גובה: 1.5 מטר

רק-12990&

מאיץ חום לדוד 
)פלנ’ג( 

רק-6990&

מנורת שבת 
שולחנית

רק-13990&

נורות לד 
הברגה רגילה 

צהוב/לבן 
החל מ-1990&

שעוני דוד ויסבורד
אחריות 

רק-8490&
תאורת חירום ‘יוניברס’

דגם ניידת
60 לדים – חזקה במיוחד

USB כולל יציאת
אחריות לשנה 

רק 95 &

תנור חימום לחדרים
MISTRAL

תוצרת אירופה
2200W 4 גופי חימום

עיצוב חדשני ויציב
רק 199 &

מיחם לשבת 
תוצרת הארץ 

י.ל שיא
30-60 כוס

נסתר
רק 230 &

אחריות לשנה
 3

שנות 
אחריות

 3
שנות 
אחריות

5
שנות 
אחריות

הגיעו: תנורי חימום | מפזרי חום 
מחמים |  ביגוד טרמי | חרמוניות 

פליזים | חליפות גשם | פסי הדבקה 
נגד רוח | ספוגי אטימה ועוד ועוד...

יחיד 
רק-110&

זוגי 
רק-155&

אחריות לשנה

אחריות לשנה

ד
ב

ל
ב

ה 
ש

ח
מ

ה
ל

ת 
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מו
ת

ה
* 

ח
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*

ארונות

שולחנות
ספריותמחשב

רהיטי איכות להרכבה עצמית תוצרת ישראל מבית
דגם: 700
רוחב: 40 ס”מ

גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ

צבעים:
רק-מייפל לבן

 &300
במקום
&379 

דגם: 702
רוחב: 80 ס”מ

גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ

צבעים:
מייפל לבן
שיטה       

רק-
 &520

במקום
&675 

דגם: 707
רוחב: 160 ס”מ 
גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ

צבעים:
פישתן
שיטה

רק-
 &860

במקום
&1059 

דגם: 703 
רוחב: 80 ס”מ 
גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ

צבעים:        
מייפל לבן

רק-
 &430

במקום
&590 

דגם: 610
רוחב: 60 ס”מ 
גובה: 180 ס”מ
עומק: 24 ס”מ

צבעים:
מייפל לבן       

שיטה

רק-
 &200

במקום
&279 

דגם: 611
רוחב: 80 ס”מ  
גובה: 180 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים:
מייפל לבן
שיטה       

רק-
 &270

במקום
&345 

דגם: 204
רוחב: 108 ס”מ

גובה: 82.5 ס”מ 
עומק: 45ס”מ

צבעים:
שיטה

ב-

רק-
 &220

במקום
&300 



מוגש כמידע לחברי מכבי

לראשונה בבני ברק:

מרכז ייעוץ
וטיפול יום!

כל בני ברקי
שני חבר
 במכבי

להצטרפות לשירותי הבריאות הטובים בישראל, פנו לסניף הדואר הקרוב לביתכם.

*בהעברת כרטיס מכבי בלבד.  בכפוף להפניית רופא.

במרכז הרפואי החדש: רח' רבי עקיבא 86, בני ברק.
המרכז פעיל בימים א'-ה', בין השעות: 8:00-15:00

מהיום, כל הטיפולים המתקדמים ביותר, קרוב לבית
לשירותכם במרכז, מגוון שירותי אשפוז וטיפולים אלקטיביים במרכז החדש:

 לא עירויים תוך ורידיים לא ייעוץ והערכה לא אשפוזי יום
לאבדיקות מעבדה לא צילומים ואבחונים



בני ברק6        כ"ה בטבת תשע"ו 6/1/16 121//1 תש"ע ב "כ 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

אבן פינה הונחה בטקס רב רושם למגדל "הכשרת היישוב" 
כ-115,000  של  בשטח  קומות,   40 בן  ולעסקים,  למשרדים 
ממ"ר, במתחם  C,B,B שבצפון העיר בני ברק, בהשתתפות 
זייברט, ראש העיר; סגני רה"ע וחברי מועצה; מר  הרב חנוך 
עופר נמרודי, יו"ר חברת "הכשרת הישוב"; מר קלמן סופרין, 
יו"ר חב' סופרין; מר רוני וייס, יו"ר קבוצת וייס ואישי ציבור 

ועסקים רבים.
ברק,  בני  שבצפון  במתחם  השביעי  המשרדים  מגדל  זהו 
מהמהפך  חלק  והוא  נוספים,  מגדלים  הקמת  בתכנון  כאשר 
הגדול שעבר האזור, שבעבר היווה מוקד למוסכים ולמפעלים 
הם  העירייה  של  ביותר  אינטנסיבית  פעילות  ולאחר  קטנים, 
קומות,  עשרות  בני  מגדלים  נבנו  ובמקומם  מהמקום,  פונו 
ובהם ב.ס.ר 2, ב.ס.ר 3, ב.ס.ר 4, צ'מפיון, ויטאואר, קונקורד 
למעלה  על  עומד  בהם  התפוסה  כשאחוז  ישראל,  אפריקה- 
מ-90%. אחת הסיבות המרכזיות לשינוי המהפכני שחל באזור 
היא האטרקטיביות שבמיקומו בסמוך לכביש "גהה", דרך "אם 
המושבות", רחוב אבא הלל ודרך איילון, ובחודשים הקרובים 
בציר  הקלה  הרכבת  של  תת-קרקעי  מסלול  בהקמת  יוחל  גם 

הסמוך למגדלי המשרדים.
בידיעה שפורסמה בימים אלו ב"הארץ"- נדל"ן מניב, צוטט 
עו"ד ושמאי המקרקעין חיים מסילתי כי בהתאם לנתוני הלמ"ס 
ב"ב  ואילו  למשרדים,  בניה  בהתחלות   27% של  צניחה  חלה 
מהווה דוגמא שונה לבניה בלתי פוסקת של מגדלים חדשים, 
בהוסיפו, כי לפני כעשור איש לא חשב שיוקמו בה מאות אלפי 
שטחי משרדים ומסחר, ואילו כיום הכל מושכר בה, והיא הפכה 

למתחרה לערים שבסביבתה.
נפתח  הישוב"  "הכשרת  למגדלי  הפינה  אבן  הנחת  טקס 

מכיר  הוא  כי  שסיפר,  ראה"ע  זייברט,  חנוך  הרב  של  בדבריו 
את המגרש עליו מוקם המגדל עוד כילד, כאשר המקום שימש 
מקום לטיולים לילדי הסביבה בסמוך למפעלים שהיו ממוקמים 
במגרש, כ"ארגמן", "רוטקס" ואחרים, ואיש לא ציפה לשינוי 
למקום,  נכנסה  היושב"  "הכשרת  כאשר  אך  בו,  דראמטי  כה 
יחלו  והמשרדים  העסקים  ומגדלי  יבוא  בוא  שהשינוי  ידענו 
ואמצעים  מאמצים  העירייה  השקיעה  זה,  לצורך  בו.  לפרוח 
את  תחתם  ולהקים  קטנים,  ועסקים  מפעלים  לפינוי  מרובים 
"הכשרת  בין  המבורך  השיתוף  כי  הוסיף,  זייברט   . המגדלים 

היושב" לחברות הגדולות סופרין וווייס תרם לפריחה, לשגשוג 
להקים  בקרוב  כשמתוכנן  התכניות,  של  המעשי  ולקידום 

בסמיכות את המרכז הגריאטרי הגדול בישראל ובמזה"ת.
בתחילה  כי  ציין  הישוב",  "הכשרת  יו"ר  נמרודי,  עופר  מר 
עירייה  בתמיכת  אך  הבינוי,  בתכניות  פיננסיים  גורמים  זילזלו 
בקשרי  החברה  עומדת  עימן  עיריות   8  -  7 מתוך  רצינית,  כה 
טובת  את  שדורש  ובביצוע,  בחזון  מדהים  עיר  וראש  עסקים 
במהירות  הפרויקט  התקדם  ליזמים,  נמרצות  מסייע  וגם  העיר 
שיא, עם צוות מעולה בשיתוף חברת קלמן סופרין וקבוצת רוני 
וייס והיחידות נמכרו במהירות. הוא שיבח את סיועם של הרב 
ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע ואדריכל ישראל קשטן, מהנדס העיר, 
המצב  כי  בהתרגשות,  ציין  נמרודי  מר  ונשמה.  לב  שהשקיעו 
הוא בעבר בבחינת "אבן מאסו הבונים", והמגרש שנרכש לפני 
ולפנינה  פינה"  ל"ראש  הפך  "ארגמן"  לחב'  והושכר  שנה   32
כלכלית, ואין ספק, כי לו אביו בן ה-90 , נשיא חברת "הכשרת 

הישוב" היה נוכח בטקס היה מזיל דמעה למראה המעמד.
מר קלמן סופרין, יו"ר חב' "סופרין" סקר את תכניות הבינוי 
משרדים,  מ"ר   62,000 שיכלול  הקומות,   40 בן  המגדל  של 

50,000 מ"ר למרתפים ו-2500 מ"ר למסחר.
המוקם  המגדל  את  הגדיר  וייס  קבוצת  יו"ר  וייס,  רוני  מר 
בארץ,   מהחשובים  במעלה,  ראשון  כלכלי  כפוטנציאל  והולך 
ייחודי,  תכנון  חדשני,  עירוני  חזון  וזהו  לתפארת,  משרדים 
אופק רענן למאכלסים, ושיבח את העירייה וכל הנוטלים חלק 
בקידום הפרויקט, ובהם מההיבט התכנוני גם אדריכל עדן בר, 
מהמובילים בתחומי האדריכלות בארץ. מר וייס בישר, אף הוא, 
על תכנון פרויקטים נוספים במתחם. בסיום דבריו הונחה אבן 
הפינה ע"י הרב חנוך זייברט, ראש העיר; מר עופר נמרודי, מר 

קלמן סופרין, מר רוני וייס ומנהלים בכירים בחברות אלו.

הונחה אבן הפינה למגדל השביעי בן 40 קומות של 'הכשרת היישוב' בצפון העיר בני ברק, שיבנה עבור משרדים 
ועסקים, בהשתתפות בכירי העירייה, אישי ציבור ואנשי עסקים

מתחם ה-B.B.C מתפתח

המגדל השמיני - מגדל משרדים בן 27 קומות
הבניין ייבנה על השטח ההיסטורי שבבעלות לודז'יה  קבוצות הנדל"ן סופרין ו-וייס חתמו על אופציות לרכישת 

זכויות עם בעלת הקרקע חברת לודז'יה השקעות  קבוצת 'סן-חן נדל"ן' המשווקת פרויקטים רבים למסחר, תשווק 
את שטחי המשרדים במגדל שייבנה

מאת: חיים רייך

מגדל משרדים בן 27 קומות ייבנה בקרקע שבבעלות 
ז'בוטינסקי  הרחובות  בקרן  השקעות  לודז'יה  חברת 
השבוע  בסוף  הודיעו  כך   .BBC-ה במתחם  ומצדה 
על  חתמו  אשר  ו-וייס  סופרין  הנדל"ן  קבוצות  שעבר 
לודז'יה  הנדל"ן  חברת  עם  זכויות  לרכישת  אופציות 
את  משווקת  אשר  נדל"ן'  'סן-חן  קבוצת  השקעות, 
הנבנה  היישוב'  'הכשרת  במגדל  המשרדים  שטחי 
במגדל  המשרדים  שטחי  את  תשווק  משם,  הרחק  לא 

שייבנה.
לודז'יה,  בבעלות  הנמצאת  ההיסטורית,  הקרקע  על 
כ-4,500  של  בשטח  ישן  תעשייתי  מבנה  כיום  נותר 
התב"ע  על  להיהרס.  צפוי  הפרויקט  הקמת  שעם  מ"ר 
זה,  בשלב  מאפשרות,  במגרש  הזכויות  המאושרת, 
בניית מגדל משרדים בן כ-27 קומות מעל קומת מסחר. 
מגדלי המשרדים בצפון ב"ב, הפכו בשנים האחרונות 
משרדיהם  את  העתיקו  רבות  וחברות  נדלנ"י,  ללהיט 

מרכזיים  הכי  הצמתים  באחד  הממוקמים  למגדלים 
איילון  גהה מצד אחד,  בישראל. דרכי הגישה מצומת 
מצד שני וכביש אם המושבות ואבא הלל מצד שלישי 

– הפכו את המגדלים הללו לנגישים מאד. 
המגדל שייבנה הוא מגדל המשרדים השמיני במתחם 
בו   BBC-ה למתחם  מצטרף  והוא  ברק  בני  שבצפון 
 ,4 ב.ס.ר.   ,3 ב.ס.ר.   ,2 ב.סר.  המגדלים  פועלים  כבר 
צ'מפיון, ויטאואר, קונקורד, אפריקה ישראל וכן מגדל 
כ-5  בתוך  שייבנה  הקומות   43 בן  היישוב'  'הכשרת 
ז'בוטינסקי  הרחובות  במתחם  משם  הרחק  לא  שנים 
ור' עקיבא, ומשווק אף הוא ע"י קבוצת 'סן-חן נדל"ן'. 
גם  נרחבים  לביקושים  זכה  היישוב'  'הכשרת  מגדל 
בקרב גורמים מסחריים במגזר החרדי מיד עם יציאתו 
עקב  וכן  והייחודי,  המבוקש  מיקומו  בשל  לשיווק 
הקלה  הרכבת  ציר  על  יושב  בהיותו  אליו,  הנגישות 
הנבנית בימים אלו ובקרוב ייסללו ארבעה נתיבי נסיעה 

מהירים למרגלותיו.

B.B.C.-מתחם ה

המתחם עליו ייבנה המגדל החדש 



התקשרו בזמן השידור
למספר 1800-800-293

ענו גם אתם על השאלות
שיושמעו בשידור 

ותוכלו לזכות בפרסים

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

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

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים
להשתתף
מהבית?

רוצים
להשתתף
מהאולפן?

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

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

שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...

*בכפוף לתקנון המשחק

אלעד: שלום כבוד הרב ברצוני לברר על יוחנן תלמיד של הרב, אפשר עכשיו?
הרב: בוודאי לאיזו מטרה?

אלעד: כבוד הרב, זה למטרת שידוך אני רוצה שהרב יספר לי על אופיו והליכותיו.

אם הרב שיבח את יוחנן אבל גם מנה כמה מחסרונותיו ואמר 
שאינו מתאים. מותר לאלעד לספר ליוחנן על דברי הרב?

לא, זוהי רכילות גמורה א

לא, זהו לשון הרע גמור ב

מותר רק ברמז ג

הלשוןבשמירת סוגייה 

אם ייודע ליוחנן מה שהרב
אמר עליו כיצד ינהג?

מותר להאמין כי הרב הוא האומר א

אסור לו להאמין אפי' שזה רבו ב

מותר לו רק לחשוש ולא להאמין ג
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על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

אסור לבנות על שב"ח
אתר בניה ברחוב משולם רהט בב"ב נסגר 

ל 5 ימים בעקבות העסקת שב"חים.
משטרת  שוטרי  הגיעו  שעבר  בשבוע 
בב"ב  בניה  לאתר  העירוני  והשיטור  ישראל 

ותפסו שני שב"חים אשר עבדו במקום.
להמשך  נעצרו  והקבלן  השב"חים  שני 
ב"ב  תושב  הפרויקט,  יזם  ואילו  חקירה 
בפני  לשימוע  התייצב  לחייו   40 ה-  בשנות 
לאחר  לביא.  שמעון  נצ"מ  המרחב  מפקד 

השימוע, נסגר אתר הבניה ל- 5 ימים.
לסגירות  מצטרפת  העבודה  אתר  סגירת 
בגין העסקת  נסגרו  נוספים אשר  עסקים  של 

שב"ח.
לשב"ח  סיוע  כל  כי  נמסר  מהמשטרה 
עבירה  מהווים  והסעה(  הלנה  )העסקה, 

פלילית לכל דבר וענין.
מלכא  שלומי  מר 
העירוני  השיטור  מנהל 
כי  אמר  ב"ב  של 
והשיטור  המשטרה 
ימשיכו  העירוני 
זו  בתופעה  להיאבק 
העומדים  הכלים  בכל 
שאת.  בייתר  לרשותנו, 
כי בשבוע שעבר  וציין 
לשטיפת  עסק  נסגר 
מסיבה  בעיר  מכוניות 

זו למשך 5 ימים.

שיטת 'מצליח' - לא הצליחה
לפרוץ  שניסה  לאחר  נעצר  המרכז  תושב 

לשלוש דירות בעיר.
בב"ב  לדירות  פרץ  אשר  המרכז  תושב 
הכניסה  דלת  דרך  כניסה   - 'מצליח'  בשיטת 
אשר אינה נעולה, נכשל בכל שלוש הפריצות.
היום  בצהרי  הפורץ  הגיע  כאשר  בתחילה 
הכהן,  עלי  ברח'  והשנייה  הראשונה  לדירה 
הוא נתקל בילדות בנות 10 אשר הניסו אותו 

בצעקות.
נמו את  בני הבית אשר  בדירה השלישית, 
מהרעש  התעוררו  שלהם,  הצהריים  שנת 
ולאחר  מהדירה  אותו  הניסו  הפורץ,  שהקים 
מרדף הוא נלכד ע"י שוטרי משטרת ישראל. 
משטרת ישראל שבה ומבקשת מהאזרחים 
או  פתוחה  הכניסה  דלת  מהשארת  להימנע 
השארת מפתח לבית מתחת לשטיח הכניסה  
או בארון חשמל ועוד מאחר ושיטות פריצה 
כמו   . לעבריינים  ומוכרות  נפוצות  הינן  אלו 
כן, חשוב לזכור כי כל פריצה לדירה עלולה 

להסתיים במקרים חמורים מגניבה.

מח' מפוארת ל'מעיני הישועה'
מחלקת  ובניית  לשיפוץ  הסכם  נחתם 
החולים  בבית  במיוחד  מפוארת  ג'  יולדות 
'מעייני הישועה', הפרויקט יבוצע ע"י חברת 
כ-  של  מוערכת  בעלות  פרויקטים'  'גרינפל 

8,000,000 שקל.
מעיני הישועה הינו בי"ח השלישי בגודלו 
בארץ ביולדות עם למעלה מ- 13,000 יולדות 
בשנה. חדרי הלידה כוללים  13 חדרי לידה 

חדשים ומתקדמים.  
מנכ"ל בית החולים הרב שלמה רוטשילד 
ציין במעמד החתימה כי "מטרת הבניה היא 
כוכבים  חמישה  ברמת  נוספת  מח'  לצרף 
העומדות  הקיימות  היולדות  מחלקות  לצד 
יוכלו  בכך  במיוחד,  גבוהים  בסטנדרטים 
משירות  מלבד  וליהנות  להמשיך  היולדות 
למנוחה  גם  ביותר  המקצועית  ברמה  רפואי 

ורוגע בתנאי בית מלון".

ההילולה הגדולה 
השתתפו  איש  אלפים  לשבעת  קרוב 
"כסא  ישיבת  של  שנתי  ודינר  בהילולה 
במרכז  והדר  פאר  ברוב  שהתקיים  רחמים", 
הירידים "גני התערוכה" בת"א. בהשתתפות 

ציבור  ואישי  ישיבות,  ראשי  דיינים,  רבנים, 
ובראשם מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי 

מאיר מאזוז ומרן הרשל"צ הגר"ש עמאר.
יורק  בניו  החאלבית  הקהילה  של  רבה 
הגר"ה סתהון הגיע במיוחד להילולא ובירך 
בשם  שחלק"  "ברוך  מאזוז  הגר"מ  מרן  על 

ומלכות.
 41 מזה  מתקיימת  המסורתית  ההילולא 
שנה ברציפות, לזכר גדול"י, שנפטרו בשבוע 
יעקב  ר'  הקדוש  הגאון  הרמב"ם,  והם:  זה. 
משה  כלפון  רבי  הגאון  זצ"ל,  אבוחצירא 
מגוץ  אברהם  רבי  הגאון  בנו  זצ"ל,  הכהן 
הכהן זצ"ל, ומרן הגאון מייסד הישיבה רבי 

מצליח מאזוז זצ"ל.
פומבית  במכירה  נמכרה  הערב  במהלך 
של  בסך  הישיבה  ראש  מרן  של  טליתו 
101,000 שקל. וזכות ביקור של ראש הישיבה 

בביתו של התורם נמכרה ב60,000 שקל.
רכבי  שני  על  הגרלות  נערכו  הערב  בסוף 
שברולט וזכו בהם שאול כהן ומיכאל אביטן.

 
מרכז רפואי 'רפאל' בתנופה

אצל  לב  למומי  הבינלאומי  המכון  מנהל 
הילדים מבית החולים תל השומר פרופ' אלן 
שרף ביקר ונפגש עם צוות הניהולי של מרכז 
כהנמן  ברח'  סנטר'  מדיקל  'רפאל  הרפואי 
ולאפשר  פעולה  שיתופי  לבחון  בכדי  בב"ב 
לקבל  לכך  הזקוקים  ברק  בני  לתושבי  גם 

טיפול ושירות מקצועי.
יוסי  הרב  עיסקי  ופיתוח  חוץ  קשרי  מנהל 
זכותם  גם  "כי  אמר  בפגישה  שנכח  מרגלית 
מקצועי  שירות  לקבל  ברק  בני  תושבי  של 
קרוב לבית ובמרפאה מרווחת ונגישה לכל".

בימים האחרונים הצטרף למרפאת 'רפאל' 
גרון  אוזן  אף  רופא  זאב,  צילקר  ד"ר  גם 

הרפואי  מהמרכז 
ומוכר  איכילוב 
בבני ברק שהעביר 
אל  פעילותו  את 
הרפואי  מרכז 
רפאל  החדש 
מטופלים  ויקבל 
קופת  ושל  שלו 
כמה  מכבי  חולים 
בשבוע  פעמים 
מרווח  בחדר 

ומאובזר. 

קצרצרים 
בחסידות  התרגשות  הבאים:  ברוכים   
קרלין לרגל בואו של כ"ק האדמו"ר לשבות 
בשבת  היה  לא  שנים   3 לאחר  בב"ב,  שבת 
בעיר. בשונה מכל המקומות והפעמים שבהם 
ביקר האדמו"ר מבקר בשבתות בערי חסידות 
בביתר ק"ס י-ם וב"ב הפעם הורה האדמו"ר 
רק  יגיע  והוא  עמו  להגיע  שלא  לחסידו 

לתושבי העיר בני ברק בלבד.
בב"ב  אלחנן  רמת  בשכונת  בד"ה:   
ע“ה  ברנדשטטר  רוחמה  הנערה  נפטרה 
כשהיא בת 14 לאחר שחלתה במחלה הנוראה 

ונזדככה בייסורים קשים ומרים.
הגאון  לעולמו  הלך  השבוע  בד"ה:   
מחשובי  זצ"ל,  וינגורט  מנחם  ר'  החסיד 
חסידי גור ומתלמידי החכמים המובהקים של 
המומחים  הסת"ם  ומסופרי  ברק.  בני  העיר 
שבדורנו. ושאלות והתייעצויות רבות בנושאי 

הסת"ם נשלחו מגדולי ישראל אל פתחו.

          כ"ה בטבת תשע"ו 6/1/16

צילום עזרא טראבלסי

ההשקה

מרכז העסקים 
החדש של בני ברק
ז׳בוטינסקי 168 בני ברק, מגדלי שקל, קומה 9

 לפרטים נוספים: 
1-700-707-767 שלוחה 314

משרדים להשכרה על בסיס חודשי החל 
מ-850 ₪ לחודש, כולל ארנונה וחשמל

משרד הכלכלה

מופעל ע"י
אשכול גלילי

חברה יהודית ערבית
לפיתוח כלכלי בע"מ משרד הכלכלה

מופעל ע"י
אשכול גלילי

חברה יהודית ערבית
לפיתוח כלכלי בע"מ

מרכז עסקים חדש המעניק 
פלטפורמה מלאה לפיתוח 

וקידום העסק שלך

ליווי ויעוץ 
עסקי פרטני עם 

מומחי מעוף

נטוורקינג 
עסקי ושיתופי 

פעולה

משרדים ועמדות 
להשכרה על בסיס 

שעתי וחודשי

מגוון קורסים 
והדרכות 
ייעודיות

מזכירות,
 חדרי ישיבות 

ופינות קפה
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העצמאי  החינוך  והנהלת  ברק  בני  עיריית 
ההדוק  הפעולה  שיתוף  מסגרות  את  ירחיבו 
והמבורך בכל התחומים, לרווחת עשרות אלפי 
התלמידים שבבתי הספר של החינוך העצמאי 
סיורים  יום  בסיום  סוכם  כך  העיר  רחבי  בכל 
סורוצקין שליט"א,  אליעזר  רבי  הרה"ג  שערך 
בחלק  העצמאי,  החינוך  של  הנכנס  המנכ"ל 

ממוסדות החינוך בבני ברק.
מטעם העירייה נטלו חלק בסיור, בראשותם 
של הרב חנוך זייברט, ראש העיר והרב אברהם 
הרב  רה"ע  סגני  גם  רה"ע,  מ"מ  רובינשטיין, 
מנחם שפירא והרב מנחם מנדל אייזנברג וחברי 
קקון,  מיכאל  הרב  ומועצתה  העירייה  הנהלת 
גרין  אברהם  עזרא  והרב  הפטקה  ישראל  הרב 

ועוזר רה"ע, הרב יוסף צימט.
ישראל"  "מסורת  בביה"ס  נפתח  הסיור 
שבשכונת קריית הרצוג, שבו קיימת פרוגרמה 
עירונית להקמת 24 כיתות חדשות, ושם שמעו 
הסיוע  על  סקירה  שפירא  הרבנית  מהמנהלת 
הגדול של העירייה בתחומי הפיתוח של ביה"ס 
הלימודיים.  בתחומים  העצמאי  החינוך  ושל 
ביה"ס,  תלמידות  של  מכובדת  למצגת  בנוסף 
הסובלת  תלמידה  מרגשים  דברים  השמיעה 
שביצעה  הנגישות  על  שסיפרה  מנכות 
בכל  משתתפת  היא  ומאז  במקום,  העירייה 
המשתתפים  סיירו  בהמשך,  ביה"ס.  פעילויות 
זה,  באזור  הוא  אף  אהרון"  "שערי  בביה"ס 
נתוני  על  שוורץ  הרבנית  המנהלת  עמדה  ושם 
בביה"ס. משם  והבינוי המרווחים  ההתפתחות 
אליעזר"  "אוהלי  לביה"ס  המשתתפים  יצאו 
שבהנהלת  פרדס-כ"ץ,  שבשכונת  המחודש, 
מפי  נמסר  שהושמעה  ובסקירה  כץ,  הרבנית 

הגדולה  ההתפתחות  על  בשכונה  אברכים 
במקום ועל כניסת בנות אברכים רבות ללמוד 

בו.
בשלב מאוחר יותר, יצאה המשלחת לביה"ס 
בהנהלת  פתחיה,  בן  שברחוב  תמר"  "תפארת 
ההשקעה  על  דווח  ושם  רבינוביץ,  הרבנית 
מיליון   1,5 של  בסכום  באחרונה  העירונית 
ש"ח לפיתוח ולשיפוצים בביה"ס, עם הצרכים 
הלימודים  שנת  לקראת  להתפתחות  הדחופים 

הקרובה.
בחלקו האחרון של הסיור ביקרו המשתתפים 
שיש,  יהודה  הרב  בהנהלת  "חורב",  בביה"ס 
יבילים  במבנים  באחרונה  נפתח  שלו  שסניף 
ברחוב חנה סנש, וסקירה על הפיתוח וההשקעה 
ובחצר  במבנה  העירייה  של  הגדולה  הכספית 

ביה"ס.
בסיור נמסר על השקעה עירונית של עשרות 
מליוני שקלים בשנה האחרונה במוסדות חינוך 
 20 בינוי  תחילת  ובהם  העצמאי,  החינוך  של 
מאיר",  "נוה  בית-יעקב  בבי"ס  לימוד  כיתות 
אגף  בינוי  גמר  ש"ח;  מליון  כ-20  של  בסכום 
כיתות לימוד ואולם כינוסים בבי"ס בית-יעקב 
ע"ש הרב כהנמן, בסך 7 מליון ₪ והשקעה של 
מליוני ש"ח בעבודות שיפוצים ושדרוג כגידור, 

הצללות, פיתוח חצרות בבתי"ס רבים.

מאת: עוזי ברק

יו"ר ש"ס השר הרב אריה דרעי ביקר השבוע 
זיתים"  "שתילי  המפוארים  החינוך  במוסדות 
בב"ב. את פניו קיבלו יו"ר המוסדות והמייסד 
הרב  המוסדות  מנהל  בנו  זיאת,  יהודה  הרב 
שמעון זיאת וצוות המחנכים. אל הסיור התלוו 
סגר"ע אלי דדון, ח"מ העיר יגאל גואטה, נתי 

נחום ועוד.
השר התקבל בשירה מרגשת של ילדי הת"ת, 
לכבודו.  המוסדות  בפתח  בשורות  שניצבו 
ואף  השונות  בכיתות  השר  סייר  מכן  לאחר 
בבהמ"ד בו לומדים תלמידי כיתה ח' והתרשם 

מרמת החינוך והידע של התלמידים.
השר  לכבוד  חגיגית  פנים  קבלת  באירוע 
יהודה  הרב  סיפר  הכולל,  אברכי  בהשתתפות 
בהם  בימים  מקסיקו  במדינת  ילדותו  על  זיאת 
בניית  של  שנה   40 ועל  תורה,  היה  בקושי 
הרב  דבר.  לשם  שהפכו  זיתים  שתילי  מוסדות 
זיאת שיבח את השר דרעי על עמידתו האיתנה 
כמנכ"ל  כהונתו  מזמן  עוד  המוסדות  לימין 
משרד הפנים לפני 30 שנה ועד היום. "הקב"ה 
תורה  של  עולה  מקים  להיות  השר  את  שלח 
פני  בכל הארץ כדי להכשיר את הדור לקבלת 

המשיח" אמר הרב זיאת. 
התפעלותו  את  הביע  בנאומו  דרעי  השר 
כ-1000  כיום  המונה  זיתים'  'שתילי  ממוסדות 
תלמידים כ"י, ואשר מהווים מגדלור של חינוך 
לכל העיר בני ברק. "אני לא אשכח את ביקורי 
הפנים  משרד  כמנכ"ל  ברק  בבני  הראשון 
בתקופה ההיא, כשראיתי את העזובה הרוחנית 
מסירות  את  ומאידך  ספרד,  יהדות  בני  של 
הנפש של הרב יהודה זיאת להקים ת"ת ספרדי 

על טהרת הקודש. אין לי ספק שהוא היה פורץ 
הדרך והזרקור שהאיר לכל אלו שבאו אחריו", 

אמר דרעי. 
שר  עם  אתמול  פגישתו  את  הזכיר  השר 
על  וסיפר  החרדי,  המחוז  בנושא  החינוך 
עצמאותו  בדבר  שהביע  הנחרצת  העמדה 
רגל של  דריסת  כל  מניעת  ועל  החרדי  החינוך 
בנט  "השר  הלימוד.  בתכני  פדגוגיים  מפקחים 
לא הבין מדוע אנחנו כל כך מתעקשים על כך, 
הסברתי לו שילדי ישראל זהו פך השמן הטהור 

שלנו ואנחנו שומרים עליו מכל משמר".
עוד  להקים  כוונתו  את  הביע  דרעי  השר 
של  בעיקר  הארץ,  ברחבי  חינוך  מוסדות   100
קירוב, וכן לשפר ולהעלות את הרמה החינוכית 
"צריך  הקיימים.  המוסדות  של  והלימודית 
לדעת שילד ספרדי הלומד מילדות בת"ת ספרדי 
ברמה עם מורים טובים, ואחר כך הולך ללמוד 
נכון  הכי  גדל  הוא  טובה,  ספרדית  בישיבה 
בסביבה  מרגיש  הוא  מושלם.  תורה  בן  ויוצא 
הטבעית שלו, כשווה מול שווים, וצומח נכון. 
לכן עלינו לשאוף להעלות את הרמה במוסדות 
את  ויגדלו  לכתחילה  שיהיו  כדי  שלנו  החינוך 

הבנים שלנו לתפארת", סיים השר דרעי.

הנהלת החינוך העצמאי ובכירי עיריית בני ברק סיירו במוסדות 
רבים בעיר, במטרה להרחיב את מסגרות השיתוף פעולה 

לרווחת עשרות התלמידים והתלמידות
יו"ר ש"ס השר אריה דרעי בסיור בת"ת 'שתילי זיתים': "המקום 
הנכון והטבעי ללימודים עבור ילד ספרדי הוא מוסד ספרדי טוב"

"בניך כשתילי זיתים"הרחבת שיתוף הפעולה

השר הרב אריה דרעי בסיור )צילום: דוד זר(

הנהלת החינוך העצמאי ובכירי העירייה בסיור

ח
ל.

ט.

השתלת שיניים 
מקצועית
במחיר מיוחד!

אבחון ויעוץ-חינם
מחיר מיוחד לבני תורה ואברכים

מרפאת שיניים

חדש! פריסה של עד 60 תשלומים למתאימים

מבצע! 
שיננית

במחיר מיוחד!
ע"י שיננית

מוסמכת

יישור שיניים ע"י 
אורתודונטית 

מומחית מחו"ל 

הלבנת שיניים 
מהירה ובטוחה 
במחיר משתלם!

צילום פנורמי במקום!
משרד הכלכלה

הכי 
ותיק

הכי 
חרדי

הכי 
מקצועי

חשבונאות

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: 

0 7 3   7 9 3   5 8 0 0

׳המרכז החרדי'- האשראי שלך להתפרנס בכבוד

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 

בני ברק: רח' בן נון 2,  מאחורי מכון מור 

03-5701717 לפרטים: 
ירושלים  בני ברק  אשדוד  מודיעין עילית  חיפה  בית שמש

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 

הפתיחה אי"ה 
בחודש שבט
 הזדרזו 
להירשם

אתה
תחשוב 
על שכר
אנחנו 

על כל השאר 

בדיוק בשבילך פתחנו את מגמת 

במתכונת מיוחדת קצרה ומתומצתת
 באווירה איכותית ומפי המרצים הטובים ביותר.

בסיום הלימודים תוענק תעודה מטעם לשכת רו"ח

חשבות שכר



מהדורה 
ת!

מוגבל

עלית של  מתוק  רגע 

מקפלים את האריזה 
לפרה אוריגמווו 
ומצלמים אותה

שולחים לנו את התמונה
Elite3440@gmail.com :במייל

או לת.ד 2646, בני ברק

50 קיפולי הפרות המוצלחים
ביותר יזכו את שולחיהם 

במצלמה דיגיטלית
יוקרתית במתנה!

קונים שוקולד פרה 
של עלית בעיצובים 

החדשים

המבצע מתקיים בין התאריכים: כ"ו טבת -ט"ז שבט )7-28.1.16(. בכפוף לתקנון המבצע הנמצא במשרדי שטראוס.
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מועצת עיריית בני ברק אישרה, בישיבתה 
חנוך  הרב  להצעת  בהתאם  אלו,  בימים 
זייברט, ראש העיר, את תקציב העירייה לשנת 
 1,074,083,000 של  בסכום   2016 הכספים 
ש"ח   1,038,551,000 סך  לעומת  ש"ח, 

תקציב מעודכן לשנת 2015.
ישיבת המועצה התכנסה לאחר דיון קודם 
במשך  שדנה  העירונית  הכספים  ועדת  של 
מנחים,  קווים  התקציב,  בסקירת  שעות 
יעדים ומגמות, פילוח הסעיפים השונים של 
התקציב וניתוח פרטי התקבולים וההוצאות.
החדש  בתקציב  ההוצאות  סעיפי  עיקרי 
חדשים;  שקלים   384,537,000 חינוך  הם: 
רווחה  189,864,000 ש"ח; דת 39,811,000 
 16,997,000 עיר  ובניין  תכנון  ש"ח; 
תרבות  ש"ח;   78,257,000 תברואה  ש"ח; 
וביטחון  שמירה  ש"ח;   11,812,000
בתקבולים  זאת,  לעומת  ש"ח.   5,069,000
 330,600,000 ארנונה  הם:  הסעיפים  עיקרי 
ש"ח;   290,453,000 החינוך  משרד  ש"ח; 
משרד הרווחה 118,302,000 ש"ח; משרדי 
מענק  ש"ח;   27,638,000 אחרים  ממשלה 

כללי 64,400,000 ש"ח.
הרב חנוך זייברט, ראש העיר עמד בדבריו 
על היעד העיקרי של העירייה לשנת הכספים 
הקרובה, והם העלאת רמת השירות לתושב, 
שמירה על האיזון הכספי שהושג, שקיפות 
תקציבית,  בקרה  ארגוני,  פיתוח  ניהולית, 
בהמשך  שירותים,  ותוספת  עבודה  תכניות 
בתחומים  שנוספו  הנרחבות  לפעילויות 
כחינוך, נוער ותרבות. דגש מיוחד יושם על 
שיפור ארגוני נרחב ושדרוג עובדים בהתאם 
למדידת כמויות ואיכות העבודה. ראש העיר 
ההנחות  לצד  הגיעה  העירייה  כי  הוסיף, 
להן,  הזכאים  לתושבים  בארנונה  שניתנות 
בהכנסות  לגידול  הארצי  לחוק  בהתאם 
מארנונה, לגידול בסעיף הארנונה מהעמקת 
החדשים  המשרדים  וממגדלי  הגביה 
שבצפון העיר. אשר לתקציבים בלתי רגילים 

לעבודות פיתוח, מדובר השנה בסכום מעל 
ל-103  העירייה  הגיעה  זו  ובשנה  ומעבר, 
מכובד  סכום  שהינו  לתב"רים,  ש"ח  מליון 
ביותר, ובין היתר , פיתוח מתחם צפון העיר 

הביא לגידול הניכר בהכנסות לתב"רים.
ראש העיר הוסיף בדבריו, כי ככל שגדל, 
לשמחתנו, מספר התושבים, וכיום, הוא מעל 
נוספות  הוצאות  ישנן  ירבו,  כן  ל-191,000 
בתחומים מגוונים כחינוך, תשתיות, תרבות, 
לתרבות  ההוצאות  כך  ותברואה.  רווחה 
מ-6,917,000  הציבור,  לרווחת  תגדלנה, 
ש"ח בשנה האחרונה ל- 11,812,000 בשנה 
תגענה  תורה  לתלמודי  ההוצאות  הקרובה, 
ל-7,5 מליון ש"ח בשנת התקציב החדשה, 
האחרונה,  בשנה  ש"ח  מליון   5,5 לעומת 
עבודה  תכנית  במסגרת  תברואה,  ובסעיף 
ומבנה  העיר  רחובות  לניקיון  מתוגברת 
להשגת  התברואה  לאגף  מחודש  ארגוני 
יעדי הניקיון הנחוצים , התקציב לסעיף זה 
בטיאוט  כאשר  ש"ח,  ל-78,257,000  יעלה 
מליון ש"ח,  ל-11  מליון  מ-8  גדל התקציב 
שהגיע לאחר הקטנת התקציב לאיגוד ערים 
מקיפה  מקצועית  בדיקה  לאחר  לתברואה, 
את  שליווה  בי,די,או,  רו"ח  משרד  של 

התכנית החדשנית.
גזבר העירייה שעמד  רו"ח אהרון אדלר, 
על פרטי התקציב לסעיפיו השונים בנושאים 
שונים, הבהיר, כי במסגרת הגשת התכניות 
ביצוע  מדדי  המנהלים  הגישו  העירוניות 
והתחייבויות ליעדים מדידים לשנת הכספים 
זה  ניהולי  ארגז  ספק  כל  ובלא  הקרובה, 
ולמקצועיות  לאיכות  רבות  ותרם  הוסיף 
התקציב  הצעת  גם  כך  העירייה.  בעבודת 
לשנת הכספים החדשה הינה גולת הכותרת 
לעבודת אגף תקציב של העירייה, שבהנהלת 
רו"ח  למנהלת,  והמשנה  שרמר  רחל  גב' 
שושנה לרנר, ובכך באה לידי ביטוי העשייה 
הכלל- עירונית השוטפת במהלך כל השנה, 
הן בתחומי פעילות עירונית, בנושאי הכנסות 
ההחלטות  בקבלת  ובשותפות  והוצאות 

בנושאים שלובי כלכלה ותקציב.

חברי מועצת העיר ב"ב אישרו את התקציב השנתי 
של שנת 2016 בסכום של  1,074,083,000 ר' חנוך 

זייברט ראש העיר: "ככל שגדל לשמחתנו מספר 
התושבים, כן ירבו, כך ישנן הוצאות נוספות בתחומים 

מגוונים כחינוך, תשתיות, תרבות, רווחה ותברואה

התקציב 
השנתי אושר

מיליוני שקלים הושקעו בתשתיות

1700-700-417
9

מרפאת השיניים המובילה בבני ברק
מורשת איתן תעניק לכם

את הטיפול המקצועי ביותר.

מה גרם לי 
לבצע

השתלות 
שיניים
דווקא

במורשת 
איתן?

במורשת איתן מיטב הרופאים המקצועיים בתחום.
במורשת איתן כל הטיפולים ומעבדת שיניים 

במקום אחד.
במורשת איתן טשטוש והרדמה מלאה

לטיפולים מורכבים.
במורשת איתן כל הצילומים במקום אחד

וללא תשלום.

כדי שיהיה לכם חורף בריא באמת20% הנחה לכל טיפולי השינייםועכשיו מבצע



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
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אושר במליאה: הסמכויות 
על השבת הועברו לממשלה
אף שר לא רצה לעסוק 

בנושא הנפיץ של פעילות 
בתי העסק בתל אביב בשבת, 

ודרעי יזם: להעביר את 
הסמכויות לידי הממשלה 
 הערב אושרה היוזמה 

במליאת הכנסת: הסמכויות 
הועברו ממשרד הפנים 

לממשלה

מאת: יעקב אמסלם

בערב  שני  ביום  אישרה  הכנסת  מליאת 
את הודעת הממשלה על החלטתה להעביר 
את הסמכות הנתונה לשר הפנים בסוגיית 
בשבת  חנויות  של  וסגירתן  פתיחתן 

ובמועדי ישראל.
הפריפריה  שר  ביוזמת  עלתה  ההצעה 
סירב  שלום  שסילבן  לאחר  דרעי  אריה 
הערכות,  פי  על  הנפיץ.  בנושא  להכריע 
דרעי, שראה כבר אז את היתכנות כניסתו 
את  להעביר  העדיף  הפנים,  למשרד 

ההחלטה בנושא לממשלה כולה.
ח"כ עמר בר לב אמר במהלך הדיון כי 
להעביר  הזו  בכנסת  המתמשך  "התהליך 
סמכויות ממשרד למשרד ומשר לשר הוא 
אנחנו  עכשיו  הדעת.  על  מתקבל  בלתי 
מדברים על העברה ספציפית. מה מסתתר 
לפגוע  זה  האם  הזו?  ההעברה  מאחורי 

בסמכויותיו של ראש עיריית תל אביב?".
חוסר  נראית  "כך  כי  טען  חנין  דב  ח"כ 
משילות. אפילו את הסמכות הפשוטה של 
אישור חוק עירוני אי אפשר לאשר. תראו 
איזה חוסר תפקוד ואיזה חוסר יכולת. אם 
את זה שר פנים לא יכול לעשות לבד, אז 

בשביל מה צריך שר פנים?".
דבר  "זה  כי  הוסיפה  זנדברג  תמר  ח"כ 
משר  סמכות  להעביר  דופן  ויוצא  חריג 
למליאת הממשלה. התקדים היחיד שהיה 
דבר כזה היה במתווה הגז וגם שם הוא היה 
נוח  לא  שלשר  פעם  כל  קרה?  מה  עקום. 
ולא בא לו לקבל הכרעה מסיבה פוליטית 
הולכת  ככה  האחריות?  את  נעביר  אז 
להיות מעכשיו קבלת ההחלטות בממשלת 

ישראל?".
כהן  מאיר  הכנסת  חבר  חתם  הדיון  את 
שאמר כי "ראש הממשלה בחוצפה חסרת 
משרד  של  סמכויות  לקחת  בוחר  תקדים 
מדינה  זאת  כאילו  הפנים, 
 , ת י ר א ט י ל ט ו ט
ד  ח א ש
ם  י נ י י פ א מ ה
של מדינה כזו 
שהמנהיג  זה 
חולש על עוד 
ועוד  תחום 
זה  תחום. 
הדחוף  הדבר 
מבחינת  היום 
ראש הממשלה? 
ק  ס ע ת ה ל

בשבת?".

השר אריה דרעי

הן
 כ

לי
גי

איך אפשר לקנות מזגן
ולצאת עם עודף בכיס?

לפי נתוני חברת החשמל מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני והבטוח ביותר לחימום הבית בחורף

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

טובי המתקינים של 'שיא החשמל והמיזוג' עומדים לשירותכם, עם עבודה יהודית ומקצועית ועמידה בלתי מתפשרת על איכות ההתקנה!

כל מוצרי החימום
במבחר ענק!

משלמים ממנו את
מחיר המזגן לחודש

ונשארים עם עודף בכיס!

רוכשים מזגן
במחירים הכי זולים 
וגם ב-36 תשלומים

מרוויחים את 
הפער בחיסכון 

בחשבון החשמל*

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!



  
בסוף שנה?

  
שסייל זה רק                   

  חשבתם 



בני ברק    כ"ה בטבת תשע"ו 6/1/16 1216

זהירות: מפעל ערבי זייף 
כשרות על בקבוקי שמן זית

בפשיטה בכפר זמר שבמשולש נתפסו בשני מוקדים 
כמויות של בקוקי זמן זית מזויפים בהכשר של חוג חתם 
סופר - בני ברק  הסחורה הושמדה ויוגשו כתבי אישום

מאת: אלי שניידר

משרד  פקחי  של  משותפת  בפעילות 
הבריאות, הרבנות הראשית ומערכת הכשרות 
חוג חתם סופר – בני ברק, התגלה זיוף חמור 
פעילות  לאחר  זית.  שמן  ומכירת  בשיווק 

מהירה וזריזה הושמדה כל הסחורה.
חשד  על  מידע  הגיע  קצרה  תקופה  לפני 
לשיווק בקבוקי שמן זית בהכשר המהודר של 
חוג חתם סופר בני ברק. בעקבות זאת נפתחה 
הגורמים  כל  היו מעורבים  בו  חקירה מהירה 
שהחלו  חת"ס,  חוג  של  כולל  המקצועיים 

לבדוק את מקור הייצור של השמן.
בדיקה  גם  שכללה  מקיפה  חקירה  לאחר 
נהגי  של  ותחקור  וקבלות  חשבוניות  של 
הוא  השמן  של  מקורו  כי  התגלה  הובלה, 

זמר  הערבי  בכפר  הממוקם  פיראטי  במפעל 
שבמשולש. 

אזור  רכז  מלכה,  חיים  הרב  נכנס  לתמונה 
איסור  חוק  לאכיפת  הארצית  ביחידה  הדרום 
הונאה בכשרות, שהגיש בקשה רשמית לבית 
השבוע  למפעל.  תפיסה  צו  לקבלת  המשפט 
הגיעו פקחי הרבנות הראשית יחד עם כוחות 
של  כמויות  חם  על  ותפסו  למפעל,  משטרה 
כולל  מזויפות,  תוויות  עם  זית  שמן  בקבוקי 
נעשתה  התפיסה  בקבוקים.  למילוי  מכונות 

בשני מוקדים בכפר.
עם  מיידית  להסכמה  הגיע  המפעל  בעל 
במקום.  בו  הושמדה  הסחורה  וכל  הפקחים 
ברבנות הראשית עומדים להגיש כתב אישום 

נגד בעל המפעל שנתפס בהונאת כשרות.

מאת: יאיר פלד

הישיבה  דבר  את  להביא  אמורים  זה  בכנס 
לדרכה  ביטוי  שיתנו  ובוגרים  הישיבה  רבני 
של הישיבה ולמשנתה המהווה ציון דרך לכל 
אלו שלמדו והתחנכו בה. את המשא המרכזי 
ישא ראש הישיבה הרה"ג ר' אברהם ארלנגר 
בכל  הפזורים  הבוגרים  מאות  את  שליט"א. 
הישיבה,  של  בדרכה  וממשיכים  ואתר  אתר 
והוקרה.  תודה  בדברי  הישיבה  בוגרי  ייצגו 
הישיבה  על  תיעודית  מצגת  תוקרן  כך  אחר 
שהעמידה  עד  נדבך  על  נדבך  נבנתה  כיצד 

תלמידים הרבה.
 20 לפני  נוסדה  שלמה"  "נחלת  ישיבת 
של  סיפורה  ברק.  שבבני  הרצוג  בקרית  שנה 
חניכי  ביכ"נ  של  נשים  בעזרת  החל  הישיבה 
הן  ששימש  מקום  הרצוג,  בקרית  הישיבות 
כך  לפנימייה.  ואף  אוכל  לחדר  מדרש,  לבית 
זה החל. במרוצת השנה הראשונה שכרו דירה 
האוכל.  לחדר  קראוון  רכשו  ואף  למגורים 
בית הכנסת "יוצאי חברון היה לבית המדרש 
וגידים.  אור  רוקמת  והיא החלה  הישיבה  של 
צר  היה  המקום  כי  עד  וגדלה  הלכה  הישיבה 
מלהכיל את כל הבחורים, והיא עברה למבנה 

רחב ידיים.
לליבם  מסילות  מצאה  הישיבה  של  דרכה 
הישיבה  את  בה  שמצאו  רבים  בחורים  של 
שהצליחה לסלול להם דרך בלימוד בהשקפה 

וביראת שמים.
צוות הישיבה מונה היום את טובי הרבנים 
והמחנכים ידועי שם ועתירי ניסיון, בהם ראש 
שליט"א,  ארלנגר  אברהם  הרה"ג  הישיבה 

הרה"ג ר' אברהם צבי טויב שליט"א, הרה"ג 
יחזקאל שלזינגר שליט"א הרה"ג ר' חיים זאיד 
וינגרטן  חנניה  ר'  הרה"ג  והמשגיח  שליט"א 
שמשתלבים  אברכים  צוות  ובנוסף  שליט"א, 

בכל הסדרים עם בחורי הישיבה.
מרן  היווסדה  מיום  מלווה  הישיבה  את 
הגראי"ל שטיינמן שליט"א שמנווט את רבני 
הישיבה בכל צעד ושעל. ואף ביקר בה מספר 

פעמים במהלך השנים. 
הישיבה נמצאת עתה במבנים זמניים. עירית 
בני ברק הקצתה מגרש לישיבה. בנין של קבע 
מקווים  הישיבה  ובני  הבניה  באמצע  נמצא 
ולאכלס  בקרוב  הבניין  את  להשלים  שיוכלו 
ממצוקת  אותם  שיוציא  דבר  הישיבה.  את  בו 

הדיור בהם נמצאים עתה.
קיומה של הישיבה מגוללים  עשרים שנות 
בתוכם סיפורי מופת, כיצד חלום שהחל לפני 
כל  ולמרות  למציאות,  הפך  שנה,  עשרים 
הקשיים שבדרך הישיבה צלחה אותם והייתה 

לעוד אבן מאירה בעולם התורה. 
סיפור  יסופר  לישיבה  במלאת עשרים שנה 
הם  הסיפור  גיבורי  הם  הישיבה  כשבוגרי  זה, 
היא  הישיבה  ועבורם  החלום  של  המגשימים 

מציאות חייהם.

במלאת 20 שנה לישיבת "נחלת שלמה" בבני ברק, יערך 
אי"ה כנס בוגרים בהיכל הישיבה החדש שברחוב חי טייב 
ביום שלישי ב' בשבט ובו ישבו בצוותא בוגרי הישיבה 

לדורותיה לסעודת רעים יחד עם ראשי הישיבה

חלום שהפך למציאות
עשרים שנה לישיבת "נחלת שלמה" בבני ברק

המפעל בכפר הערביהסחורה המזויפת מושמדת בקבוק שמן זית עם כשרות מזויפת

הדמיית בנין הישיבה החדש

סדנאות מרתקות   
עם הגב'

רחל בולטון     

טל': 04-9845555   פקס: 04-9845500  

בפיקוח הרה"ג 
ר' משה נחשוני שליט"א

והרב לוביץ' שליט"א

 ארוחות עשירות!
 ילד חינם בחדר הורים  משחקיה
   סאונה יבשה  חדר כושר

חבילת נופש חמימה במחיר 
אטרקטיבי. בלעדי!

בריכה מחוממת
 לאורחי המלון 

 

הרב
מיכאל לסרי 

בהרצאה 
מלאת שמחה 

שיעורים 
תורניים עם 

הרב ישראל 
דנדרוביץ' סדנה לעיצוב 

ופיסול בפירות
וירקות

פעילות אירובית
לנשים בבריכה
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לא מצפון המדינה המופגז, וגם לא מצפון תל אביב הנצור 
ביטחון  מר  את  ראש הממשלה.  על  הרעה  נפתחה השבוע   –
נתניהו שהפך למר ביטחון עצמי, מכוח היותו האיש המאובטח 
בישראל, הטרידו השבוע צרות גדולות יותר. בלשכה החשובה 
במדינה עסקו השבוע בשאלה הרת הגורל – האם ָשָׂרה שָָׁרה 
חקירתה  מועד  שעבר,  מסופ"ש  החל  שמח.  שיר  לחוקריה 
הראשון של הרעייה שרה, עבור לשעות אחר הצהריים ביום 
ממש,  אלו  לשעות  ועד  השנייה  חקירתה  התקיימה  עת  שני, 
מעייניו של ראש הממשלה לא נתונים רק לצאן מרעיתו אלא 

בעיקר לתוצאות חקירת רעייתו. 
מתחילת  הראשונה  בפעם  השבוע  דיברו  הכנסת  במשכן 
הקדנציה על תרחיש שבסופו עשויה מלכות נתניהו להסתיים 
שיכבה  מי  האמור,  התרחיש  לפי  הנוכחית.  במאה  איכשהו, 
בית  של  החשמלאי  דווקא  יהיה  בלפור,  ברחוב  האורות  את 
ראש-הממשלה. לא האיש שמסור למעסיקיו גם ביום כיפור, 
בעניינו.  מהעדויות  כתוצאה  שייווצר  החשמלי  הקצר  אלא 
של  בעדותה  שהתגלעו  סתירות  על  המשטרתיות  ההדלפות 
שרה נתניהו, הריצו בראשו של ראש הממשלה תרחיש אימה 
שלקוח מקדנציית רבין הראשונה. הרעייה שצועדת על עקבים 
ומועדת  נופלת  מילים(,  במכבסת  להשתמש  )אם  יציבים  לא 
בחקירתה ולוקחת עמה בדרכה למטה את הבעל ואת המשרה. 
בעיתוי שנראה מתוכנן ומתוזמן מראש, כמעט כמו המתקפה 
מיום שישי האחרון, מצא לנכון שר האוצר כחלון לתדרך את 
של  השנייה  חקירתה  התקיימה  בה  בשעה  הכנסת,  כתבי  תא 
המסרים  תוכן  את  שמע  כשנתניהו  ראש-הממשלה.  רעיית 
תחושה  כלבה,  כנשוך  קפץ  הוא  לעיתונאים  העביר  שכחלון 
שהוא מכיר, ולא רק כמטאפורה. "גדעון סער הוא מנהיג שיש 
לו מה לתרום לציבור ואם הוא ירצה שנרוץ יחד אז בשמחה 

רבה", אמר כחלון והדליק את הגזרה.
נוכחות תקשורתית. מעטים  יש אינטרס ברור לשמר  לסער 
אחרי  רלוונטיות,  על  לשמור  שהצליחו  הפוליטיקאים  הם 
זאת  לעשות  מנסה  למשל  ישי  אלי  הפוליטי.  מהגלגל  שירדו 
כיום אך חובת ההוכחה עליו. הבודדים שעמדו במשימה, כמו 
דרעי, כחלון ובעבר הרחוק גם נתניהו עצמו, ידעו להזין את 
ותחזיות.  אפשרויות  כוונות,  על  מתמיד  בטפטוף  התקשורת 
לעשור  עצמו  ממליך  נתניהו  איך  שעבר  בשבוע  שראה  סער 
שלטונו  על  הפרשנויות  לרעתו.  משחק  שהזמן  יודע  הקרוב, 
הנצחי של ביבי מרחיקות את המקורבים והתומכים. הליכודניק 
המצוי רוצה להשקיע במניות של מנהיג שיחזירו את ההשקעה 
בטווח הקצר, ולא באגרות חוב עם מועד פירעון בלתי ידוע, 

אי שם בעשור הבא.
כחלון עשה לסער שירות נהדר, אבל כחלון לא פראייר, כפי 
שהעיד על עצמו השבוע )בנסיבות דומות, ועל כך בהמשך(. 
השאלה הגדולה, שריחפה השבוע במערכת הפוליטית היא מה 
קשות  בשעות  דווקא  לסער  נאמנות  על  להכריז  לכחלון  בער 
)לראש הממשלה(. באופוזיציה דיברו על ריח הליזול שפשט 
בבניין הכנסת. רחרחן כמו כחלון, מבין שהחקירה של שרה 
נתניהו עשויה להוביל במהירות יחסית לקריסת מגדל הפקקים 
ראש-הממשלה  בחצר  החפירות  אם  הממשלה.  ראש  שבנה 
יובילו לגילוי השלדים שנקברו, שום חפירת הצלה לא תמלט 

את נתניהו מגורל קודמו בתפקיד. 
אולמרט כזכור, השיב את נשמתו הפוליטית ליוצרה הרבה 
חקירות  פרסום  רקע  על  דברם,  את  אמרו  שהשופטים  לפני 
ידליפו  והחוקרים  יזמרו  נחקרים  ייפתחו,  פיות  אם  טלנסקי. 
נתניהו עלול למצוא עצמו מהר משחשב במקום הכי נמוך בתל 

אביב.
לקחת  צריך  אך  מהמציאות,  מנותק  לא  האמור  התרחיש 
בחשבון שהתחזיות על קץ שלטון נתניהו, מגיעות בדרך כלל 
מבחוץ. לפיד, ליברמן, הרצוג, סער, ונוני מוזס כמובן, יושבים 
כיום על אותה משבצת בה ישבו החרדים בקדנציה שעברה. 
פנטזיית סילוקו של המנהיג היא הדלק היחיד שמניע אישיות 
ההשפעה.  ממוקדי  מנותקת  להיות  גורלה  שנגזר  פוליטית 
מזג  חורפי.  ביום  לרגע  שצצה  כשמש  הוא  השלטוני  האופק 

האוויר נותר מעונן, אך לפחות הייאוש נעשה יותר נוח.
מי שחוקר את מניעיו הנסתרים של כחלון לא צריך להגיע 
כחלון  חילץ  הכלים המפורסם  ארגז  את  החקירות.  לחדר  עד 

הפתוחות  באופציות  ששיחק  בגלל  רק  הבחירות,  במוצאי 
נתפס  וכחלון  דרמטית  השתנה  הזה  המצב  לרשותו.  שעמדו 
כיום כבורג מרכזי בממשלת ימין צרה. הדיבורים של נתניהו 
על חיבור עתידי לליכוד והיעדר כל אופציה להקמת ממשלה 
)שכחלון הצהיר לה אמונים ערב הבחירות( מדרדרים  רחבה 
כחלון  החסימה.  אחוז  של  המסוכן  לגבול  עד  בסקרים  אותו 
ימין  בין  מנהיג מחוזר שמלהטט  עין של  מראית  לייצר  חייב 
כחלון  הוא  לסער,  אפשרית  חבירה  על  והדיבור  לשמאל, 

ההזדמנויות היחיד שפתוח בפניו כיום. כחלון יעוף. 

 בלי כפפות

הייתה זו ההתערבות השנייה של כחלון בתוך שבוע בענייניה 
בהילולת  התייצב  הוא  שעבר  בסופ"ש  אחרת.  מפלגה  של 
יחד  יו"ר  ידי  על  וחובק  רחמים  כיסא  ישיבת  של  ההמונים 
אלי ישי חזק כל כך, עד שאפילו בערוץ 2 שמעו את הקנאק. 
במהדורת החדשות הנצפית במדינה הוקדשה כתבה לקאמבק 

של אלי ישי שהקהיל המונים וקיבל מכחלון פרגונים. 
ההילולא בהשתתפות כחלון לא הייתה החגיגה היחידה בה 
כיכב אלי ישי. בדרך לחתונה המשפחתית, הוא עצר בביתו של 
דקות  שנמשכה  לשיחה  בעדני  הגר"ש  החכמים  מועצת  חבר 
נרות  הזה,  גם במאורע  רחמים,  כיסא  בהילולת  כמו  ארוכות. 

זיכרון הודלקו באתרי החדשות והפכו למדורה גדולה.

משכנו של הגר"ש בעדני הוא הבית הפתוח – אולי היחיד 
מחצרות גדולי ישראל. אין צורך בוויזת מעבר חתומה על ידי 
נקישה קלה  וגם לא בתיאום מראש עם שומרי הסף.  הגבאי, 
על הדלת והתשובה 'כן, אפשר להיכנס', מפיו של הגאון רבי 
שמעון בעדני, מובילה את האורח ימינה במסדרון הצר היישר 
לסלון הצנוע, למפגש אחד על אחד עם חבר מועצת החכמים. 
המשפחתית,  החתונה  לקראת  ישי  שעורך  ההזמנות  בסבב 
הכתובת ברחוב בן יעקב 2 )מקום מגוריו של הגר"ש בעדני(, 
ורשב"ם,  יותר מכתובות ברחוב חזו"א  זמינה השבוע  הייתה 
כולל בערב  גם בתקופות קשות,  ישי אישור מעבר  קיבל  שם 
הציג  כי  סיפרו  ישי  אלי  של  בסביבתו  האחרונות.  הבחירות 
לפני הגר"ש בעדני את נתוני הסקרים האחרונים, שוחח עמו 

על ענייני השעה ובסיום הביקור אף סוכם כי ייפגשו בשנית.
הגר"ש בעדני )שעם המשב"ק הנכון, כבר מזמן היה מכונה 
מרן( יכול לומר את מה שאמר בשעתו מרן הגרש"ז אויערבאך 
זצ"ל למשב"ק ירושלמי ידוע )שעלה לגדולה אחרי שהמשיך 
לחצר הבאה(, "אצלי בחצר מסתובבים רק חתולים". הגרסה 
למה שקרה השבוע במעונו, נשמעה השבוע לא מפי מלאך ולא 

מפי משב"ק, אלא מפיו של הגר"ש בעדני בכבודו ובעצמו. 
עם  נכנס  ישי  אלי  כי  השבוע  סיפר  החכמים  מועצת  חבר 
מעמד  באותו  וביקש  ולהתברך,  להזמין  כדי  המאושר  החתן 
שהוציא  החריף  מהמכתב  בכתב,  בו  יחזור  בעדני  שהגר"ש 
הייתה,  ישי  של  טענתו  האחרונות.  הבחירות  בערב  ישי  נגד 
שהגר"ש בעדני אישית אישר לו להתמודד במסגרת עצמאית. 
לעמוד  לא  "שהבטחתי  בעדני,  הגר"ש  סיפר  לו",  "הזכרתי 
בדרכו אחרי שהסביר שאם ילך בנפרד עם אורי אריאל וחבריו, 
יצליח להביא קולות מחוץ למאגר המצביעים של ש"ס, אבל 
מה שהוא עשה היה ההיפך הגמור. הוא נלחם בנו והציג את 
עצמו כממשיך מורשת מרן. לזה לא הסכמתי מעולם, וגם לא 

אתן יד להבא".
שהגרסה  להניח  סביר  הוקלטה  שהשיחה  בכך  בהתחשב 
סבור  המקליט  הצד  כן,  אם  )אלא  תושמע  עוד  המלאה 
לא  באופן  המעטה(.  בלשון  חסד  עמו  יעשה  לא  שהפרסום 
מפתיע, מה שסיפר השבוע הגר"ש בעדני מזכיר, כמעט אחד-

לאחד, את מה שאמר כחלון. "אמרו לי שאני מוזמן להילולת 
כיסא רחמים, ושארגיש שם בבית כי יש שם טריפוליטאים בני 
העדה", סיפר כחלון לדרעי, "הדלקתי ערוץ 2 וראיתי שעשו 
מבחינתי  ישי.  באלי  תמיכה  ככנס  זאת  כשהציגו  סיבוב  עלי 

הלקח נלמד. על כחלון עובדים פעם אחת". 
על הציבור לעומת זאת אפשר לעבוד פעמים אינספור. לכל 
בניגוד  הפוליטית,  ובמערכת  שלו  הגרסה  את  יש  פוליטיקאי 
המצביעים.  הם  שמכריעים  היחידים  השופטים  למשפטית, 
בשבוע שעבר פורסמה כאן לראשונה תוכנית השיקום של אלי 
ישי שהצהיר כי בבחירות הבאות יוריד את הכפפות. הבחירות 
לא  ישי  נראה השבוע,  כפי שזה  רחוקות, אבל  נראות  אומנם 
ממתין עד לקיץ הקרוב. את הכפפות הוא מסיר כאן ועכשיו, 

בעיצומו של הכפור. 

פנים חדשות
על התאים הקטנים בכניסה לחדר ישיבות הממשלה הודבקו 
השבוע תגי זיהוי. ראש-הממשלה נתניהו שחרדתו מהקלטות 
בקדנציה  עוד  לשרים  הורה  חקירות,  מחדרי  לחששו  חופפת 
למליאת  מחוץ  הסלולרי  מכשירי  את  להשאיר  הקודמת 
הממשלה. לוקרים הותקנו וכל שר נאלץ להניח את המכשיר 
שעות.  למספר  הסלולרי  מהחמצן  ולהיפרד  מכל  לו  היקר 
השרים  כל  עת  ממשלה,  ישיבת  כל  בתום  ששרר  הבלבול 
לשכת  עובדי  את  אילץ  מהתא,  הסלולרי  את  לשלוף  נדחקו 
רה"מ לעבוד שעות נוספות )לא בכיפור, לא בשבת( ולהתקין 
לכל שר תא עם שם. על תא מספר שש שדרעי נוהג להניח בו 
את המכשיר הסלולרי, נתלתה השבוע התווית: "שר הפנים". 

נתניהו שחלף במקום קרץ בעינו: "אנחנו כבר מוכנים".
כל  )בשקלול  הפנים  תיק  את  ליטול  הסופית  ההחלטה  את 
קיבל  שעבר(,  בשבוע  פה  שהובאו  לכאן  או  לכאן  הנתונים 
נתניהו  דרעי במהלך השבת שעברה. במוצ"ש הוא עדכן את 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ֲחלוֹן ָיעּוף כַּ

הציץ ונפגע. כחלון בהילולא )צילום: עזרא טרבלסי(

שבת וינפש. ליצמן ב'שבת אגו"י' במיאמי 
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שהביע נכונות להעלות זאת בישיבת הממשלה 
ביום  לכנסת  המינוי  את  ולהביא  היום  למחרת 
אך  היום  בסדר  הוכלל  לא  אומנם  הנושא  שני. 
נתניהו הבהיר שהסמכות להעלות נושא שלא מן 
המניין מוקנית לו בחוק והוא מתכוון לעשות בה 
שימוש. "חכה עם זה כמה דקות", ביקש דרעי 
ומיהר להתקשר ליועץ המשפטי לממשלה. את 
עשה  דרעי  היועמ"ש  לשכת  מול  הבית  שיעורי 
גיבוי,  יש  שלמהלך  והבין  שעבר  בשבוע  כבר 
הייתה  וינשטיין  מיהודה  שלו  הבקשה  אבל 
ברורה  דעת  חוות  תוציא  היועמ"ש  שלשכת 
כפי  המינוי,  טרם  השרים  עיני  לנגד  שתהיה 

שהיה בעת כינון הממשלה כשמונה לשר. 
כל אות  נוהגים לשבת על  היועמ"ש  בלשכת 
שהתפנה  השבוע  ואת  נקיים,  שבעה  מודפסת 
לשנות  כדי  ניצל  דרעי  הרשמי  למינוי  עד 
בשמות,  לנקוב  בלי  לשכתו.  צוות  את  ולעבות 
פנים  בלשכה  נראה  הקרובים  שבשבועות  הרי 
יתחיל  החדש,  הצוות  כי  לומר  ניתן  חדשות. 
החדשה  וללשכה  מינוס,  ולא  פלוס  מנקודת 
כוח-אדם שהוכיח את עצמו אצל ח"כים  יגויס 
ושרים אחרים. דרעי מתכוון גם להחליף כמעט 
הפנים  שר  בלשכת  כיום  שיושב  הצוות  כל  את 
)למעט גב' נינה, אחראית הכיבוד עוד מימי ישי, 
שמחויבותה לאורחים אינה תלויה בזהות השר(. 
גילה  דרעי  ללשכה,  ששיגר  השליח  באמצעות 
את  שינתה  הלשכה  ישי  שבתקופת  לראשונה 

פניה ושופצה.
הייתה  לא  היועמ"ש  עם  הטלפון  שיחת 
קצת  האחרון.  במוצ"ש  קיים  שדרעי  היחידה 
אליו  התקשר  נתניהו,  עם  לדסקס  שסיים  אחרי 
השבת  את  שמוציא  פרוש,  מאיר  השר  סגן 
שיחת  מכבר,  לא  עד  תם.  רבינו  כמנהג  מאוחר 
טלפון בין שני האישים לא נחשבה לדבר שכיח, 
בין  התכופים  והמפגשים  ההדוק  התיאום  אבל 
הנוכחית  בקדנציה  מולידים  החרדיים,  הנציגים 
וראו  הביטו  שורו,  שגרתיים.  פעולה  שיתופי 
בראשית  אמיתי.  פעולה  שיתוף  נראה  כיצד 
משרד  ממנכ"לית  פרוש  ביקש  הנוכחי  השבוע 
רשת  מנכ"ל  את  לפגישה  אליה  לזמן  החינוך 
ואת  ביטון  חיים  הרב  התורני  החינוך  מעיין 
)אזי(  אליעזר  הרב  העצמאי  החינוך  מנכ"ל 
למשרת  האודישנים  יתחילו  בטרם  סורוצקין, 
המנהל(.  לא  )המחוז,  החרדי  המחוז  מנהל 
"אמרתי לה שחשוב לשמוע את מצוקות וצרכי 
הרשתות בטרם תיפול ההחלטה", מספר פרוש. 
מילא להמליץ על פגישה עם המנכ"ל של הרשת 

 – האשכנזי  המנכ"ל  את  לזמן  אבל  הספרדית, 
בארגון?  השליטה  דילמת  נפתרה  טרם  כאשר 
בצרכי  העוסקים  את  כשנברך  הקרובה,  בשבת 

ציבור באמונה, נכוון על זה המאורע.
עם ירידת העיתון לדפוס הוכרז הזוכה במכרז 
ג'וינט  סמנכ"ל  זהבי,  איציק  המחוז,  למנהל 
אינו  החדשה,  העין  ראש  שכתושב  אשלים 
לא  ואפילו  הקהילתי  לשטיבל  ערב  מדי  חוזר 
לפני  עד  שימש  זהבי  השכונתי.  הכנסת  לבית 
אשלים.  ג'וינט  של  בפועל  ומנהל  כמ"מ  שנה 
במנהל  מדובר  נאות(,  )גילוי  אישית  מהיכרות 
)אין  נשמה  ושחקן  מוערך  עבודה  איש  מיומן, 

קשר משפחתי(. 
הח"כים החרדים עשו קולות של השפעה, אך 
הייתה להם מילה בהליך  בשורה התחתונה לא 
הבחירה. אם ההיכרות עם ח"כים חרדים היוותה 
קריטריון, הרי שהיה זה קריטריון לשלילה ולא 
היכרות  אין  החרדים  הכנסת  לחברי  לחיוב. 
מראשי  לכמה  שנבחר.  המנהל  עם  מוקדמת 

הערים החרדיות דווקא יש, והיכרות חיובית.  
סם,  הדוד  משבצת  על  הקודם  בתפקידו 
זהבי היה קשוב תמיד לצרכי הערים החרדיות. 
של  ממונה  כאפוטרופוס  החדש,  בתפקידו 
מערכת החינוך החרדית, הוא לא יוכל להראות 
כי  במהירות  יגלה  זהבי  שוחקות.  פנים  רק 
החרדי  המחוז  על  הממונה  של  שליחותו 
במערך  סבוכות  היותר  מהמשימות  אחת  היא 
ללשכתו,  לרגל  יעלו  וח"כים  הממשלתי. שרים 
ועררים  עתירות  לפתחו,  ישחרו  מוסדות  מנהלי 
ייערמו על שולחנו, אך בסופו של יום ההחלטות 

הקשות תהיינה שלו.

שפתיים דובבות
פרוש  ביקש  במוצ"ש,  שהתקיימה  בשיחה 
מאחר  בגילה,  העבודות  בעצירת  לסייע  מדרעי 
"חשוב  קבורה.  מערות  מאה  התגלו  ובמקום 
בישיבת  נתניהו  מול  מחר  זה  את  שתעלה 
הממשלה", אמר פרוש. לאגודת ישראל יש היום 
היה  אלא שהוא  ליצמן,  יעקב  מיניסטר משלה, 
עסוק השבוע עד מעל לראשו מעבר לים. ליצמן 
)בארה"ב(  חולים  לבית  חולים  מבית  קיפץ 
לא  )האמריקאית.  הבריאות  שרת  עם  נפגש 
נציגי  בארבעים  נועץ  לשעבר(,  הישראלית 
הגוראית(  לא  )היהודית.  מהקהילה  חולים  בתי 
ישראל  אגודת  בכינוס  הכבוד  כאורח  והתייצב 

מכל  נהנה  ליצמן  ברק(.  בבני  לא  )בפלורידה. 
דקה ותיזז מחוף לחוף. האנגלית שלו טובה לא 
הוא  הגדול  ומהתפוח  שבפיו  מהעברית  פחות 

יודע לנגוס עם ברכה. 
את  לעשות  מאחור  נותרו  בארץ  החברים 
קדמונים.  בקברי  ולחטט  השחורה  העבודה 
הכתובת  נותר  דרעי  ליצמן,  השר  של  בהיעדרו 
של  לבקשה  הממשלה.  שולחן  סביב  היחידה 
את  להעלות  והבטיח  בחיוב  נענה  הוא  פרוש 
למחרת  הממשלה.  בישיבת  הקברים  סוגיית 
היום מצא עצמו דרעי בחזית אחת עם יו"ר ועדת 
הכספים שהגיע לישיבת ראשי סיעות הקואליציה 
ישיבת הממשלה.  שמתקיימת מדי שבוע בתום 
תוצאת הבליץ המשותף הייתה הנחיה של ראש 
הממשלה לערב את השר לענייני ירושלים זאב 

אלקין, בהשגת פתרון שיקבל אישור הלכתי. 
מה לך ולקברי קדמונים, שאלתי השבוע את 
כשעוזריו  בראשית,  ימי  על  התרפק  וזה  גפני, 
גוטרמן ושיפמן, התיישבו על הטרקטורים ביפו 
מקום שאכן  "בכל  החפירות:  ביצוע  את  ומנעו 
הנטורי  "אנחנו  גפני,  אומר  קברים",  מתגלים 
קרתא האמיתיים". למחרת היום פורסמה ידיעה 
מרשימה ביתד אך לא בהמודיע. מי שתולה זאת 
בעובדה שמתחם הקברים התגלה באתר הבנייה 
של מנחם כרמל, עושה עוול לנציגינו הנאמנים, 

שרואים לנגד עיניהם אך את טובת הקדמונים.
לדאוג  יש  עפר  שוכני  לקדמונים  רק  לא  אך 
אלא גם לאלו שטרם זכו לכך ומצויים עמנו כאן 
בארצות החיים. במכרז לבנייה בגילה בו נמצאו 
הקברים, זכו שבע מאות רוכשים חרדיים. בצד 
השמירה על קוצו של יו"ד בהלכה, יש לעשות 

הכל כדי שהם לא ייצאו עם הראש באדמה. 
גפני מודע לכך ולזכותו ייאמר שהוא ועמיתו 
היחידים  הנציגים  שני  הם  אשר,  יעקב  החכ"ל 
כדי  כחלון  האוצר  שר  עם  השבוע  שנפגשו 
במגזר.  ביותר  הבוערת  למצוקה  פתרון  לקדם 
שמשום  הקשה,  הדיור  במצוקת  כמובן  מדובר 
מה נדחקה לשולי העשייה הברוכה של הנציגות 

החרדית בקדנציה הנוכחית. 
חז"ל למדונו כי מי שהלך לבית עולמו ונאמרת 
גפני  בקבר.  דובבות  שפתותיו  בשמו,  שמועה 
בשם  השבוע  דיברו  החרדית,  לנציגות  וחבריו 
מן  ושפתותיהם   - בגילה  ששוכנים  הקדמונים 
הסתם דובבות. בשם הזוגות הצעירים ששוכנים 
לדבר,  רק  ולא  לעשות  צריך  החיים,  בארצות 

וכשזה יקרה, גם שפתותינו תדובבנה שבחים.
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הגר"ש בעדני )שעם 
המשב"ק הנכון, כבר 
מזמן היה מכונה מרן( 

יכול לומר את מה 
שאמר בשעתו מרן 
הגרש"ז אויערבאך 

זצ"ל למשב"ק ירושלמי 
ידוע )שעלה לגדולה 

אחרי שהמשיך 
לחצר הבאה(, "אצלי 
בחצר מסתובבים רק 
חתולים". גרסתו למה 
שאירע בביקורו של 
ישי, נשמעה השבוע 

לא מפי מלאך ולא מפי 
משב"ק, אלא מפי הרב

"כשמתגלים קברים 
אנחנו הנטורי קרתא 

האמיתיים", אומר גפני. 
אך לא רק לקדמונים 
שוכני עפר יש לדאוג 

אלא גם לאלו שמצויים 
עמנו בארצות החיים. 

באתר בגילה בו נמצאו 
הקברים, זכו שבע 

מאות רוכשים חרדיים. 
בצד השמירה על קוצו 

של יו"ד בהלכה, יש 
לעשות הכל כדי שהם 

לא ייצאו עם הראש 
באדמה

 שליחותו של הממונה. זהבי מתארח באלעד בתפקידו הקודם כמ"מ מנכ"ל ג'וינט אשלים
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מאת: יעקב אמסלם

בני  נרצחו שני  בו  ימים לאחר הפיגוע בתל אביב  חמישה 
מלחם  נשאת  המחבל  של  אביו  את  המשטרה  עצרה  אדם, 
אביו,  מלבד  הארץ.  ברחבי  נרחב  מצוד  נערך  אחריו  אשר 
נעצר בימים האחרונים גם אחיו בחשד לסיוע למחבל בביצוע 

הפיגוע.
רק שלשום פנה האב לבנו דרך כלי התקשורת וביקש ליצור 
קשר: "תתקשר אליי. אולי אני אעזור לך. אם אתה לא יכול 
לעשות את זה, אז תבקש מאחד מחבריך. אל תישאר בחוץ. 

תסגיר את עצמך".
בבית המשפט סיפר האב כי הוא שוחח בשבוע שעבר עם 
פעם  "כל  לעשות מעשה שכזה.  בכוונתו  כי  הרגיש  ולא  בנו 
אנחנו  בבני.  שמדובר  וחושב  נבהל  אני  בארץ  פיגוע  שיש 
יודע  ואני לא  ימים קשים  ורגיעה. עוברים עליי  רוצים שקט 
המשטרה  שעושים  הצעדים  מצדיק  אני  יסתיים.  זה  מתי 
יכולים  יחד  עליי.  הכול  תעמיסו  אל  אבל  הביטחון,  וכוחות 

להגיע לתוצאות בעניין בני".

 הערכה: המחבל הכיר את העיר

שישי  ביום  התחיל  מלחם  נשאת  המחבל  של  הרצח  מסע 
בחנות טבע ברחוב דיזינגוף בתל אביב משם יצא למסע ההרג 

שכלל רצח של 3 אזרחים חפים מפשע ופציעת כמה נוספים.
הכל התחיל בחנות הטבע אניס )"Anise"( בדיזנגוף 122 
מעארה,   )29( מלחם  נשאת  המחבל,  יצא  משם  אביב,  בתל 
לרחוב וריסס ביריות את היושבים במסעדת "סימטא" בבניין 
הסמוך. כתוצאה מכך, שמעון )שימי( רוימי בן 30 מאופקים 
ואלון בקל בן 26 מכרמיאל נרצחו ושבעה נפצעו. מלחם ירה 
התנפצו,  ששמשותיהם  בסביבה  נוספים  עסק  בתי  לעבר  גם 

ומשם חמק מבלי שאיש יירה בו או ינסה לעצור אותו.
פתח  ב"סימטא"  הטבח  לאחר  ששורטט,  המסלול  פי  על 
הרחק  לא   – דיזנגוף  ברחוב  צפון  לכיוון  בריצה  המחבל 

מתחנת המשטרה.
לפי ההערכות המשטרה, המחבל פנה משם בריצה לכיוון 
רחוב אבן גבירול – ושם עלה על המונית של אמין שעבאן 
למלון  סמוך  אותו  ורצח   – צפון  לכיוון  נסע  איתו  מלוד, 

של  מרחק  המונית  עם  ונסע  הגופה,  את  נטש  הוא  מנדרין. 
כמה מאות מטרים, עד שנטש אותה על דרך נמיר, לא הרחק 

מתחנת אוטובוס.
באותו היום נמצא הטלפון הנייד שלו ברחוב רדינג ברמת 
אביב – וזו נקודת הציון האחרונה הידועה לחוקרים. מאז ועד 

עתה מחפשים אחריו אלפי שוטרים ואנשי שב"כ.
הטלפון נמצא ביום שישי בסביבות 14:00 בצהריים ברחוב 
רדינג בעיר וככל הנראה המחבל השליך אותו לפני שביצע את 
הטבח. מי שמצאה את הנייד היא תלמידת בית ספר שחזרה 
איתו לביתה וסיפרה על כך לאביה. משעות הצהריים, מספרים 
פנו  ענו,  לא מעט. כשהם  לצלצל  הנייד החל  בני המשפחה, 
אליהם אנשים בערבית. כמו כן התקשר אחד ממעסיקיו של 
המחבל שניסה כנראה ליצור עמו קשר. בני המשפחה הניחו 

ביום  בשכונה  לעבודתו  שיחזור  ערבי  לפועל  שייך  הוא  כי 
ראשון.

בשבת בערב, כאשר ראו את שמו של המחבל במהדורות 
המחבל  לבין  אצלם  שנמצא  הנייד  בין  קישרו  הם  החדשות, 
ופנו למשטרה. כשהחוקרים קיבלו  דיזנגוף  מהפיגוע ברחוב 
את הנייד לידיהם, הם מצאו בו בין השאר את מספר הטלפון 
נהג לקנות מוצרים ברחוב ברודצקי  של בעלת הקיוסק שבו 

ודיברו איתה.
החמוש  המחבל  אחר  מחפשים  שישי  יום  מאז  כאמור, 
ברובה מאות שוטרים, אנשי שב"כ וימ"מ וכוחות מיוחדים – 
אך עד כה העלו חרס בידם והמחבל מצליח להמשיך להסתתר. 
ינסה  שהמחבל  הוא,  הביטחון  כוחות  בקרב  הגדול  החשש 

לקחת עימו בני ערובה.

תושבי תל אביב מתקשים לחזור לשגרה מאז שהמחבל היורה נמלט

חמישה ימים למצוד: נעצר 
אביו של המחבל מת"א

המצוד אחר המחבל בת"א נמשך: אביו של המחבל נעצר הבוקר יחד עם עוד כמה בני משפחה  הבוקר: המפכ"ל 
דנינו צפוי לבקר בבית המשפחה  בפנים: המסלול המלא של המחבל, מהרצח ועד ההיעלמות המסתורית

מאת: יעקב אמסלם

בתל  הפיגוע  לאחר  ימים  חמישה 
יוצא  אדם,  בני  שני  נרצחו  בו  אביב 
המפכ"ל רוני אלשיך בהצהרה לציבור 
בה הוא מבקש להוריד מפלס הלחץ. 
אחת  במשימה  ממוקדים  "אנחנו 

הרוצח",  על  היד  את  לשים  ויחידה 
בבית  שביקר  בעת  אלשיך  אמר 

משפחת הנרצח בכרמיאל.
"כל מה שמפריע לזה, לא נעשה", 
היא  המדיניות  "לכן  אלשיך.  הוסף 
להפסיק לדברר את החקירה ולהפסיק 
פרט  לכל  מהחקירה.  פרטים  להוציא 
יש שני נזקים – פגיעה ביכולת להביא 

בכוחות  ופגיעה  מהירה  לתוצאה 
הביטחון".

עצרה  בבוקר  שלישי  ביום  כזכור, 
המשטרה את אביו של המחבל נשאת 
נרחב  מצוד  נערך  אחריו  אשר  מלחם 
נעצר  אביו,  מלבד  הארץ.  ברחבי 
בחשד  אחיו  גם  האחרונים  בימים 

לסיוע למחבל בביצוע הפיגוע.

המפכ"ל: להוריד את המתח; 
נפסיק לדברר החקירה"

מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך התייחס אתמול לראשונה לפיגוע: "להוריד את מפלס 
הלחץ, אנחנו ממוקדים במשימה אחת ויחידה לשים את היד על הרוצח"

נתניהו בזירת הפיגוע במוצאי שבת )צילום: חיים צח, לע"מ( בתמונה הקטנה: המחבל נשאת מלחם

שקט תקשורתי. 
המפכ"ל רוני אלשיך 



האגף לשירותים חברתיים אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח
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מוזמנות

בית מרחב 
הזהב

נשות בית מרחב הזהב

הבית 
לאישה 
בת ה-

החוגים הקבועים: 
מחשבים לנשים, מחשבים 
לגברים, התעמלות, בונה 
עצם, מחול, אנגלית, ציור 

ועוד.....

בנוסף תתקיים סדרת 
מצגים בתאריכים: 

יום ב’ ח’ בשבט )18.1.16( 
נטורופתית ולאחריו 

אי הילדים
יום ד’ י’ בשבט )20.1.16(

אי הילדים - המשך
יום ד’ י”ז בשבט 

)27.1.16(
גנובה על קוף

יום ד’ כ”ד בשבט 
)03.2.16(

התינוק ואני
יום ד’ א’ אדר א’ 

)10.2.16(
קטנים עליו

לקראת פתיחת מקהלת נשים בביתנו 
בהנחיית המוסיקולוגית הנודעת 

הגב’ אפרת בן מנחם תחי’ 
אנו עורכים ערב הכרות עימה

אפרת פסנתרנית ומרצה במקצועות המוסיקה.

הערב יתקיים ביום א’ ז' בשבט 17.1.15 
בשעה 10:00-8:00 בערב

- מצגת על צלילי חיינו וסוד כוחם – 
+ כיצד להשתמש בהשפעתם המהפנטת 

של קולות וצלילים לשיפור בריאותינו.

+ כיצד חוויה מוסיקלית גורמת לשפע בריאות 
ושמחה, לאימון מוחינו, ולשדרוג איכות חיינו.

+ כיצד יכולה מוסיקה טובה לשפר את הזכרון,
להקל על כאבים וליצור מצב רוח טוב.

לאחר מכן שירה בציבור, סיפורים מן החיים, ותובנות 
וטיפים שימושיים על כוחה המרפא של המוסיקה.

בתכנית

הכניסה 
חופשית

המקהלה ניתנת 
לנשות בני ברק
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ברוך הבא בשם ה'
לאחר ציפייה ודריכות רבה קיבלו המוני חסידי סקווירא את פניו של האדמו"ר שנחת בארה"ק לביקור היסטורי  במהלך 
הביקור ישתתף כ"ק מרן האדמו"ר בשרשרת מעמדים לחנוכת בתי המדרש בירושלים, ב"ב ובית שמש לצד הכתרת דייני 

החסידות במעמדים רוויי הוד  חגיגת הכנסת ספר תורה עם ריקודי קודש בבני ברק ושרשרת מעמדים יתקיימו השבוע בב"ב

מאת: חיים רייך

התרוממות  ובתחושת  ושמחה  גיל  ברגשות 
חסידי  קהל  השבוע  שני  ביום  קיבלו  הרוח 
מרן  כ"ק  של  פניו  את  בישראל  סקווירא 
היסטורי  למסע  שנחת  מסקווירא  האדמו"ר 

וממושך בארה"ק. 
האדמו"ר  מרן  של  מטוסו  נחיתת  עם 
בנתב"ג, המתינו בכבש המטוס כ"ק האדמו"ר 
פרוש,  מאיר  הרב  הכנסת  וחברי  ממכנובקא 
מוסדות  הנהלת  וראשי  אייכלר  ישראל  הרב 
האדמו"ר  פני  את  וקיבלו  בישראל  סקווירא 

בברכת 'בריך מתיך לשלום'.  
חסידים  כ-1800  הצטרפו  האדמו"ר  אל 
נוכחים  להיות  ביקשו  אשר  תבל  מרחבי 
באותיות  שיירשמו  ההיסטוריים  במעמדים 
החסידות,  שבתולדות  הימים  בדברי  זהב  של 
ולשפוך שיח יחד עם רבם הגדול אצל הכותל 

המערבי וקברי הצדיקים בירושלים ובגליל.
זמן קצר לאחר הנחיתה עשתה שיירתו של 
מרן האדמו"ר את דרכה לעיר הקודש ירושלים, 
את  חסידיו  בראש  האדמו"ר  מרן  התפלל  שם 
החסידות  של  המדרש  בבית  שחרית  תפילת 
ברחוב בר גיורא ונקבעו המזוזות בבניין החדש 

של החסידות בירושלים. 
ורב  ממושך  ביקור  ערך  אף  האדמו"ר  מרן 
רושם אצל גיסו מרן האדמו"ר מבעלזא במעונו 
האדמו"רים  שוחחו  במהלכו  סטון,  בטלז 

בדברי תורה ובענייני השעה. 
ההיסטורי של  ביקורו  ייפתח  ד'(  )יום  היום 
תפילת  את  כאשר  ברק,  בבני  האדמו"ר  מרן 
שחרית יתפלל בצוותא חדא עם חסידי סקווירא 

ברק,  בבני  סקווירא  דחסידי  החדש  בביהמ"ד 
לאחר מכן תתקיים מסיבת קבלת פנים צנועה 
ר'  הרה"ח  בבית  תהיה  כשהאכסניה  לאנ"ש 

ברוך בוקסבוים ברחוב נחמיה פינת עזרא.
תפילת  את  האדמו"ר  יתפלל  ה'  יום  מחר 
שם  מכנובקא,  חסידות  של  בביהמ"ד  שחרית 
המיוחס  התורה  בספר  לתורה  האדמו"ר  יעלה 
לבעש"ט הק' ואף יניח את אבן הפינה לבניין 
תחסם  המעמד  לרגל  מכנובקא.  מוסדות 

לתנועה כיכר ברטנורא. 
בערב תחגוג העיר בני ברק במעמד הכנסת 
ספר תורה וחנוכת בית המדרש החדש דחסידי 
התהלוכה  לאחר  כאשר  ברק,  בבני  סקווירא 
והכנסת הס"ת להיכל יתקיים מעמד ברוב פאר 
והדר בראשות גדולי וצדיקי הדור באודיטוריום 
של רמת אלחנן, בשילוב הכתרת הדיין הגאון 
התורה.  ספר  והכנסת  אייזנברגר  יעקב  רבי 
מעמד קבלת פנים מרכזי לכבודו של האדמו"ר 
תיערך בבית המדרש הגדול של ויז'ניץ בקרית 

ויז'ניץ בבני ברק. 
ורבנן  יפקוד את מעונם של מרנן  האדמו"ר 
הישיבה  ראש  מרן  ובראשם  ישראל  גדולי 
הגר"ח  התורה  שר  ומרן  שטיינמן  הגראי"ל 

קניבסקי. 
האדמו"ר  מרן  יערוך  וארא  פרשת  בשב"ק 
הידועים  הטהורים  השולחנות  את  שליט"א 
כמעיין בו שואבים עבודת ויראת ה' באוהל ענק 
בירושלים,  שנלר  במתחם  אלו  בימים  שמוקם 
ובהם  ישראל,  בית  עמך  רבבות  בהשתתפות 
אלפים מחסידי סקווירא ותושבי העיר ירושלים 
שמשתוקקים מזה למעלה מעשרים שנה לחזות 
בעבודת הקודש של הרבי, להתעורר מתפילותיו 

המשתפכות ורוויי הדמע בתפילת קבלת שבת 
ומוסף, ולהתענג ולהתרומם ב"טיש סקוויראי" 
התפילות  שליט"א.  האדמו"ר  מרן  של  בצלו 
והמפואר  החדש  המדרש  בית  בהיכל  יתקיימו 

שייחנך בביקור זה.
לאחר שבת מרוממת ועילאית צפויים המוני 
את  לפקוד  בראשם  ומלכם  סקווירא  חסידי 
עתירה  ולהעתיר  שיח  לשפוך  המערבי  הכותל 

בעד כלל עם ישראל. 
הענקי  באוהל  יתקיים  בא  פרשת  א'  ביום 
הבית  בחנוכת  הגדול  המעמד  שנלר,  במתחם 
של היכל ביהמ"ד החדש של סקווירא ברחוב 
ברחוב  הישיבה  ובניין  בירושלים  הטורים 
תובל,  נדבת לבו של  פטרון ההיכל הנדיב רבי 
בראשות  יתקיים  המעמד  אסטרייכר.  אביגדור 
מרנן ורבנן גדולי ומאורי ישראל ובראשם כ"ק 
מרן האדמו"ר מסקווירא שיאציל מהדרתו על 
יוכתר  במעמד  הקודש.  בארץ  היושבים  קהל 
פאר  לכהן  גולדמיצר  אהרן  רבי  הגאון  הדיין 

כמו"צ קהילת סקווירא בירושלים.
מרן  ובראשם  חסידים  אלפי  ייצאו  ב'  ביום 
האדמו"ר שליט"א בשיירה מאובטחת למעמד 

תפילה בקבר רחל.
בקברי  תפילה  מעמדי  לאחר  שלישי  ביום 
הצדיקים בהר הזיתים ובהר המנוחות, יתקיים 
דחסידי  הת"ת  לבנין  הפינה  אבן  הנחת  מעמד 
סקווירא בבית שמש, ולעת ערב המעמד הכביר 
כמאה  עם  סקווירא  לקרית  שערים"  "פתיחת 
צעירים  לזוגות  אלו  בימים  שנשלמו  דירות 
הדיין  והכתרת  זול  במחיר  סקווירא  דחסידי 
כל  בהשתתפות  איינהארן.  הערשל  רבי  הגאון 

רבני ואדמור"י העיר.

פרשת  שב"ק  לאחר  ועד  רביעי  מיום  החל 
הצדיקים  קברי  את  האדמו"ר  מרן  יפקוד  בא 
של  שחרית  תפילת  כאשר  ובגליל,  בטבריה 
בצפת  קלויז"  ב"טשערנובלר  יתקיים  ה'  יום 
האדמו"ר  מרן  נשיאות  תחת  העומד  העתיקה 
המיוחס  התורה  לספר  יעלה  שם  מסקווירא,  
אהרן  רבי  הרה"ק  זקנו  של  היומין  ועתיק 

מטשרנוביל.
חסידי  אלפי  ישבתו  בא  פרשת  בשב"ק 
בראשות  וסגורה"  פרטית  "שבת  סקווירא 
מירון  קדישא  מרן האדמו"ר שליט"א באתרא 
שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לציון  ונראה  סמוך 
בר יוחאי כאשר לצורך כך נשכרו מבעוד מועד 
המבנים וחדרי האכסניות ביישוב מירון לטובת 
מרן  של  במחיצתו  שישבתו  החסידים  אלפי 

האדמו"ר.
במוצש"ק ישא מרן האדמו"ר שיחת הדרכה 
מרכזית לאלפי חסידי סקווירא, ואח"כ יגביהו 
טפח בריקודי קודש בניגוני מירון לכבוד התנא 

האלוקי.
האדמו"ר  מרן  יפאר  בשלח  פרשת  א'  ביום 
מסקווירא את מעמד הנחת אבן הפינה שעורך 
ש"ב האדמו"ר מטאלנא אשדוד לבניין מוסדות 
תפארת יוחנן טאלנא באשדוד. עם תום הנחת 
מפואר  פנים  קבלת  מעמד  יתקיים  הפינה  אבן 
חסדא  רב  ברחוב  מלכה  בית  באודיטוריום 

בהשתתפות כל אדמו"רי ורבני העיר.
מיום ב' עד יום ה' פרשת בשלח ישהה כ"ק 
בית שמש  בירושלים,  מרן האדמו"ר שליט"א 
וביתר עילית לקבלת קהל אנשי שלומו והמוני 
בני ציון היקרים המבקשים ליהנות עצה וברכה 

ולפעול ישועות ורפואות.

סיקור נרחב ממסע הקודש יפורסם במדור 'בחצרות הקודש' בעיתון

בביקור אצל מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א                       )צילומים: משה גולדשטיין(בקבלת הפנים

משהו גדול עומד לקרוא!
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נשיא המדינה, הרה"ר לישראל ומנכ"ל ידידות טורונטו באירוע ההוקרה

70 שנה לאנציקלופדיה התלמודית
בטקס בו ציינו 70 שנה לפעילות האנציקלופדיה התלמודית שהתקיים בבית הנשיא, 

השתתפו הרבנים הראשיים לישראל שהודו לידידות טורונטו על החיבור שמאפשר את 
המשך היצירה ביתר שאת

מאת: אלי שניידר

הנשיא  בבית  שהתקיים  רושם  רב  בטקס 
ציינו  לישראל,  הראשיים  הרבנים  ובמעמד 
האנציקלופדיה התלמודית וידידות טורונטו 70 
שנה למפעל האנציקלופדיה התלמודית כאשר 
ברקע תנופת פיתוח והתרחבות הודות לחיבור 
האנציקלופדיה  לבין  טורונטו  ידידות  בין 

התלמודית.
טורונטו  ידידות  של  מעורבותה  במסגרת 
יחד  העמותה  של  המקצועי  הצוות  אנשי  בנו 
עבודה  תכנית  האנציקלופדיה  הנהלת  עם 
השלמת   - הוא  המרכזי  שיעדה  היקף  רחבת 
כתיבת כל ערכי האנציקלופדיה בעשר השנים 
הקרובות. במסגרת תכנית זו הוקם בית המדרש 
להוראת כתיבה תורנית ע"ש דב פרידברג, על 
מערכת  עבור  חדשים  כותבים  להכשיר  מנת 

האנציקלופדיה.
במהלך המעמד בירך הרב הראשי לישראל 
כי  ואמר  הפעולה  שיתוף  על  לאו  הגר"ד 
טורונטו  וידידות  התלמודית  "האנציקלופדיה 
ישראל.  כלל  כל  בקרב  תורה  בהפצת  זוכים 
הכתיבה  של  הקצב  טורונטו  ידידות  ובזכות 

הוגבר כדי שבקרוב המלאכה כולה תושלם".
על  הוא  אף  שיבח  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
תועלת  "יש  ואמר   הפעילות  הרחבת  תנופת 
ישראל,  בעם  הרמות  לכל  באנציקלופדיה 
חכמים  לתלמידי  ואפילו  ולמבוגרים  לצעירים 
אי  העולם  בכל  הרבו  תורה  "כמה  ורבנים. 
מאד,  גדולה  הרבים  זכות  זה  לתאר,  אפשר 

בזכות ידידות טורונטו נזכה לברך על המוגמר 
בקרוב". 

משה  לרב  הודו   האנציקלופדיה  ראשי 
שיתוף  על  טורונטו  ידידות  מנכ"ל  שפירא 
הפעולה חסר התקדים במפעל האנציקלופדיה. 
התומכים  מגדולי  הוא  שפירא  משה  "הרב 
היינו  לא  בזכותם  באנציקלופדיה  והשותפים 
התחולל  שלהם  המעורבות  ובעקבות  קיימים 
ובקצב  העבודה  בצורת  מאד  משמעותי  שינוי 

הכתיבה". 
הרב משה שפירא ציין בנאומו את החשיבות 

הרבה ואת היקפי התמיכה של הקרן והעמותה 
ידיעת  להפצת  הפועלים  ועמותות  בארגונים 
העוסקים  ארגונים  וכן  המצוות  התורה 
בהעמקת הזהות היהודית בקרב יהודים בארץ 
כי  שפירא  הרב  הסביר  כן  כמו  כולו,  ובעולם 
האנציקלופדיה התלמודית מרחיבה את  מאגר 
התורה  לומדי  לרשות  העומד  התורני  המידע 
ומאפשרת למעיינים בה היקף וסדר שמסייעים 
למען  לפעול  "נמשיך  תורה  והרבצת  ללימוד 
מפעלים תורניים ולומדי התורה בארץ ישראל 

ובעולם כולו" אמר מנכ"ל ידידות טורונטו. 

מאת: יאיר פלד

במסגרת פרויקט משותף של מחלקת בריאות 
להכשרה  היחידה  עם  מציון"  ב"עזר  הנפש 
בימים  מתגבשת  ברק,  בני  בעיריית  מקצועית 
והכוון  אישי  אימון  לסדנת  נשים  קבוצת  אלו 
גיל  עד  לנשים  מיועדת  הקבוצה  תעסוקתי. 
הסובל  משפחה  בן  שלהן  וחמש  חמישים 

ממחלת נפש.
הקבוצה  חברות  תוכלנה  המפגשים  במהלך 
לגלות כוחות חבויים, להחיות חלומות נשכחים 
ולפתח מיומנויות נדרשות. המטרה הסופית היא 
לצאת  והעבודה,  התעסוקה  במעגל  להשתלב 

ללימודים מקצועיים או לשפר עבודה קיימת.
פרויקט 'להדליק את האורות' כולל חמישה-

עשר מפגשים. כל מפגש מורכב מהרצאה וסדנת 
וכן  מנוסה,  תעסוקתית  מנחה  בהנחיית  תרגול 
בהנחיית  לתמיכה  ליווי  בקבוצת  השתתפות 
בסיום  בתחום.  מומחית  סוציאלית  עובדת 
התהליך תעבורנה המשתתפות אבחוני תעסוקה 
את  ו/או  המקצוע  את  לבחור  שתוכלנה  כדי 

מקום הלימודים או העבודה המתאימים להן.

סדנת אימון אישי והכוון 
תעסוקתי לנשים שלהן 

בן משפחה המתמודד עם 
מצוקת נפש

להדליק 
את 

האורות

טל: 1599-555-280

אתם קוראים נכון!חינם!כל החנות! 

חברי מכבי שימו לב! 

כל הדגמים
ללקוחות מכבי זהב

עד גיל 18.
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

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

מכבי שלי בכפוף לתקנון.

ר' עקיבא 89, ב"ב  10:00-21:00 רצוף

.ח.
ט.ל
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אלפי חסידים בארה"ב ובישראל 
מצויים עדיין תחת רישומם העז 
של ימי שמחת החתונה והשבע 
ברכות שנחוגו בחצר הקודש 
באבוב 45, בנישואי בתו הצעירה 
של כ"ק האדמו"ר שליט"א עם 
החתן הרב אלימלך הורוביץ בן 
אב"ד לינסק שליט"א ונכדם 
המשותף של אב"ד טעלז וראש 
ישיבת בית מאיר והאדמו"ר 
מזידיטשוב שיקגו שליט"א, 
שנערכו באולם הענק של בנין 
הצבאי הארמורי בפאתי שכונת 
קראון הייטס בהשתתפות רבנים, 
אדמו"רים וראשי ישיבות, במעמדי 
פאר והדר שהפכו לשיחת היום 
בכל ריכוזי השכונה החסידית.
מנדי כץ

קול
רנה 
וישועה 
באהלי 
צדיקים
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מאת: מנדי כץ

ללא  פועלים  אשר  ת"א  זק"א  מתנדבי 
ליאות למען השמירה על כבוד הנפטר כמו 
מטבע  נתקלים  והצלה  חילוץ  פעילויות  גם 

הדברים במראות קשים. 
בעקבות גל הטרור הנוכחי הוחלט בארגון 
מרכז  עם  פעולה  שיתוף  לקיים  ת"א  זק"א 
למשפחה  והמטפלים  היועצים  ומרכז  י.נ.ר 
בישראל ולהעביר את המתנדבים השתלמות 
ומשפחתית   אישית  להתמודדות  מיוחדת 

במצבי טראומה וחרדה. 
שלום  הרב  ע"י  הועברה  ההשתלמות 
אביחי כהן יו"ר אגודת היועצים והמטפלים 
במשפחה בישראל ומרצה בכיר במרכז י.נ.ר  
שהדריך את עשרות המתנדבים והעניק להם 
נכונה  להתמודדות  המקצועיים  הכלים  את 

עם המצב. 
זק"א  זכו עשרות מתנדבי  הקורס   בסיום 

ת"א לתעודות מטעם מרכז י.נ.ר.
רבה  רצון  שביעות  הביעו  המתנדבים 
העניקה  היא  כי  והדגישו  מההשתלמות 
להם כלים מקצועיים להתמודדות נכונה עם 

הקשיים והאתגרים. 
ת"א:  זק"א  מפקד  נוגלבלט  חיים  הרב 
קשים  מקרים  יום  מדי  וחווים  "המתנדבים 
ביותר באירועים השונים אליהם הם נקראים, 
מרכז  עם  הפעולה  שיתוף  על  החלטנו  לכן 
י.נ.ר ואגודת היועצים והמטפלים במשפחה 
מיוחדת  השתלמות  העברת  על  בישראל 
להתמודד  גם  להם  תעזור  ואשר  למתנדבים 

בבית לאחר שחוזרים מהזירות הקשות". 
י.נ.ר:  מרכז  מנכ"ל  עשור  מאיר  הרב 
למתנדבים  ולסייע  חלק  ליטול  "שמחנו 
שיוכלו  מנת  על  ת"א  זק"א  של  המסורים 
להתמודד עם האירועים הקשים שהם חווים 

בדגש על גל הטרור הנוכחי". 

מאת: אלי מזרחי ויעקב אמסלם

יו"ר ועד סוחרי העיר העתיקה בירושלים, 
שימסור  למי  כספי  פרס  מציע  קאק,  מאזן 
מידע שיוביל לתפיסת המחבל נשאת מלחם, 
שביצע את הפיגוע ביום שישי האחרון בתל 
 40 לשלם  קאק  מוכן  יוזמתו  לצורך  אביב. 
הייתי  אותו  רואה  הייתי  "אם  שקלים.  אלף 
תופס אותו בעצמי או עושה את מה שצריך 
אדם  בן  זה  אותו.  שיתפסו  כדי  לעשות 
שפועל נגד אזרחים ישראלים, לא אתן לבן 
והביטחון",  האמון  את  להרוס  כמוהו  אדם 
עצמו  את  רואה  הוא  לדבריו,  קאק.  אמר 

כערבי-ישראלי ולא כפלסטיני.
ועד  ויו"ר  ירושלים  מזרח  תושב  קאק, 
המייצג  בירושלים,  העתיקה  העיר  סוחרי 
בבירה,  העתיקה  בעיר  רבים  עסקים  בעלי 
מפרוץ  העסקית  בפעילות  ירידה  על  סיפר 
האמון  את  לשקם  ומבקש  האינתיפאדה, 

שנפגע בין היהודים לערבים.
העסקים.  על  מאוד  השפיעו  "הפיגועים 
את  מעריכים  אנחנו  ב-70%.  ירד  הפדיון 
ההפסדים של הסוחרים ב-15 מיליון שקלים. 
אנחנו רוצים להחזיר את המצב למה שהוא 
לכם  נותנים  אנחנו  דודים.  בני  אנחנו  היה. 
לכם.  עוזרים  ואנחנו  לנו  עוזרים  אתם  יד, 
אני מזמין את כולם לבוא ולבקר בירושלים. 

אנחנו רוצים לחיות בשלום, יד ביד".

רוני  רנ"צ  המשטרה,  מפכ"ל  כך,  ובתוך 
)אתמול(  שלישי  יום  בבוקר  ערך  אלשיך 
אלון  משפחת  בבית  אבלים  ניחום  ביקור 
בקל הי"ד שנרצח ביום שישי אחרון בת"א. 
ועדכן  המשפחה  בני  עם  שוחח  המפכ"ל 
לאיתור  המשטרה  פעילות  אודות  אותם 

החשוד. בסיום הביקור אמר המפכ"ל:
"אנחנו עושים מרדף משולב עם השב״כ, 
עם הרבה מאוד כוחות, עם כוחות ייחודיים 
של משטרת ישראל והמטרה שלנו שזה יהיה 
מהר ללא הפרעה. המטרה השנייה היא לא 
לפגוע בביטחון כוחותינו. זו משימה שהיא 
אני  ולכן  דבר  בסופו של  הכתפיים שלי  על 
חייב לשקול מה אני אומר ומה אני לא אומר.

"אני לא רוצה לפרט, אבל אפשר להוריד 
השתנו,  לא  הנחיותינו  דן.  בגוש  המתח  את 
חלק  מהחוסן,  חלק  היא  שגרה  על  שמירה 
מהעוצמה שלנו וערנות היא חלק מהאחריות 
ערוכים  אנחנו  הזה,  המורכב  בעידן  שלנו 
על  הציבור  את  מעריץ  אפילו  אני  לעירנות. 
ההתנהגות שלו, התנהגות מאוד אחראית עם 
גילוי ערנות. אנחנו מתייחסים לכל הצבעה 
מתאימה  לא  היא  אם  גם  חקירה  לכיוון 
לתמונת המודל שיש לנו, אנחנו לכל הצבעה 
כזאת  הצבעה  במקרה  אולי  מענה,  נותנים 
תוליד תפיסת איזה דוקר, מחבל אחר. היכן 
צריך,  שפחות  והיכן  שוטרים  יראו  שצריך 
יראו פחות שוטרים. אנחנו צריכים להתנהל 

על פי הערכת המצב".

בעקבות גל הטרור, מתנדבי זק"א ת"א השתלמו בקורס 
להתמודדות אישית ומשפחתית עם טראומה

לא תאמינו מי מציע כסף עבור מידע על המחבל הנמלט 
מהפיגוע בת"א: יו"ר ועד סוחרי העיר העתיקה בירושלים, 
מאזן קאק  ובינתיים, המפכ"ל הצהיר: "ההנחיות לא 

השתנו, כעת שוב שגרה, אך יש לשמור על עירנות"

להתמודד עם הטראומה

הסוחרים הערביים 
הצטרפו למרדף

מתנדבי זק"א ת"א בקבלת תעודות 

050-6364443 050-3330866

הסדרים עם 
משרדים 
להזמנות 
בכל כמות

סנדוויצים

סלטים

מיץ סחוט

מאפים

חטיפי בריאות

קפה

פוקאצ‘ות

&5&5&5

&5&5

&5&5&10

טילונים/קרח נסטלה

שתייה קרה

קפה גדול מחיר קטן

&20

בן גוריון 38, רמת-גן (בית נח מנחמני)

אקספרסדינון

אקספרסדינון
03-5586030

שמיטה לחומרא 
משגיח צמוד במקום

ז‘בוטינסקי 20 ב"ב
טלפון למשלוחים:

 שווארמה הודו
 מעורב ירושלמי

 פרגית  קבב
 שניצל  חזה עוף 

 כבד עוף

 פיתה  לאפה  בגאט
דיל מיוחד 

לחברות
משלוח 

&10

במחיר לכל כיס

ישיבה במקום 
נקי וממוזג
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מאת: חיים רייך

נערכה  ויחי  פרשת  קודש  שבת  במוצאי 
הוראה,  ומורי  לרבנים  רבתית  התכנסות 
להדרכה וחיזוק ביסודות ההוראה, בראשות 
שטרן  אליעזר  שמואל  רבי  הגדול  הגאון 
בעל  הוראה',  'שערי  גאב"ד  שליט"א 
מרן  של  המובהק  ותלמידו  אש"  ה"שביבי 

פוסק הדור בעל "שבט הלוי" זצוק"ל.
ודיינים  רבנים  לעשרות  המרומם  הכינוס 
מטעם  הארץ  ברחבי  בהוראה  המשמשים 
אשר  הוראה"  "שערי  ובד"צ  ההוראה  בית 
הלכה  זו  ה'  דבר  את  לשמוע  ובאו  התכנסו 
מפיו של הגאב"ד הגרש"א שטרן שליט"א, 

לקראת ימי השובבי"ם ת"ת הבעל"ט.
בתחילת דבריו ציין הגרש"א שליט"א כי 
עומדים אנו בשנה הראשונה של פטירת מרן 
פוה"ד בעל "שבט הלוי" זצוק"ל ומרגישים 
בכל עת את החלל והחסר הגדול, וכדאמרו 
בפומן  דשמעתתייהו  רבנן  "שאני  בגמ' 
יראה אדם  ז"ל "לעולם  יומי", ואמרו  כולה 
את בעל השמועה כאילו עומד כנגדו", בלי 
ספק שמרן זצוק"ל הוא הוא בעל השמועה 
נפשו  את  מסר  שעליה  ההוראה  עניני  בכל 
ההוראה  מסורת  את  לתלמידיו  להנחיל 
ההוראה  ובעלי  דור,  מדור  בידו  המקובלת 
ולהמשיך  דיוקנו  דמות  לראות  צריכים 
הקודמים  מדורות  שקיבלה  הטהורה  בדרכו 

והנחילה לנו למורשה.
השריש  זצוק"ל  מרן  כי  הזכיר  כמו"כ 
הן  לרגליהם  נר  האמת  שתהיה  בתלמידיו 
והכל  לרבים,  בהוראה  והן  ההלכה  בבירור 
צריך  וכן  טובות,  ומדות  חן  ענוות  מתוך 
להודות  להתבייש  שלא  לידע  הוראה  מורה 
וכמו שמצינו בחז"ל  אם שגה ח"ו בהלכה, 

"דברים שאמרתי טעות הן בידי", ומי שאינו 
מסוגל להודות על טעות, סימן שאין האמת 
הביא  כן  בפסקיו.  לפקפק  ויש  לרגליו  נר 
את אשר היה רגיל רבינו בעל "שבט הלוי" 
זצוק"ל לחזור על יסוד חשוב בדרך ההוראה 
הוא  יודע"  ש"איני  החזו"א,  ממרן  ששמע 
ג"כ דרך בהוראה לא להתבייש מלומר איני 

יודע. 
הביא  ההוראה,  בנתיבות  הדרכה  בדברי 
הגרש"א שליט"א מדברי חז"ל אשר לשמש 
להיות  המו"צ  וצריך  עבדות,  היא  בהוראה 
מידת  כפי  ופונה  שואל  לכל  להשיב  מוכן 
האפשר. מלבד זה צריך מורה הוראה להאיר 
פנים לכל שואל ולהתייחס אליו באורך רוח 
ובסבלנות, לשמוע את השאלה בכובד ראש 

ובתשומת לב, ולענות בסבר פנים יפות. 
כמו"כ צריכה להיות שגורה בפי הרבנים 
בדבר  ח"ו  להיכשל  שלא  תמידית  תפילה 

הלכה.
שליט"א  הגאב"ד  הרחיב  מכן  לאחר 
למעשה,  הנוגעים  והוראה  הלכה  בעניני 
הלכה  ופסקי  ענינים  עשרות  בארוכה  וליבן 
של  שולחנם  על  העולים  מעשיות  בשאלות 

מורי הוראה ויושבי על מדין.

מאת: עוזי ברק

פתיחת  לרגל  השבוע  נערך  מיוחד  אירוע 
גני טל בבני ברק,  'כללית' בשכונת  מרפאת 
בהשתתפות רבנים, ראש עיריית בני – ברק 
וחברי  העיר  ראש  סגני  זייברט,  חנוך  הרב 
של  דן-פ"ת  מחוז  מנהל  העיר,  מועצת 
'כללית', מר עידו לקס, חברי הנהלת 'כללית' 
בולטים,  רפואה  עסקני  דרג,  רמי  ובכירים 
ציבור  אישי  וחסד,  רפואה  ארגוני  ראשי 

ומובילי דעה בקהילה.
ברחוב  העיר,  במרכז  ממוקמת  המרפאה 
חזון איש 62, ומציעה שירות רפואי איכותי 
באווירה אישית וחמה. המרפאה נוחה מאוד 
והיא  ומטופחת  היטב  מאובזרת  לשהייה, 
נחלקת לשני חלקים – רפואת נשים ומרפאה 
רחבה  פריסה  מציעות  המרפאות  ראשונית. 
מומחים  ידי  על  ילדים  ורפואת  שעות  של 
מהשורה הראשונה בכל ימות השבוע כולל 

יום שישי. 
הראשונית  במרפאה  הרפואי  הצוות  בין 
משפחה,  רופא  אנגל,  אדריאן  ד"ר  נמנים 
מיכאל  וד"ר  תל-שומר'  ב'שיבא  שעבד 
שראל, רופא ילדים מומחה ורופא משפחה, 
העוסק ברפואה במשך 35 שנה. ד"ר שראל 
רפואת  בתחום  וחוקר  מומחה  רופא  הוא 
מקובלים  שהיום  רבים  וטיפולים  הילדים 
כטיפולי סטנדרט בקרב רופאי ילדים נזקפים 

לזכותו.
במרפאת  ילדים  כרופא  מוכר  שראל  ד"ר 
משפחה  רפואת  להנגיש  ונרתם  הדר  גני 

ביותר  הגבוהה  ברמה  ילדים  ורפואת 
כמעט  מטופלים  ויקבל  טל'  'גני  במרפאת 

בכל ימות השבוע, כולל יום שישי. 
שירותים  נותנת  מסורה  אחות  בנוסף, 
שירותי  קיימים  ובמרפאה  במקום  קבועים 

בית מרקחת. 
בתחום רפואת הנשים מציעה מרפאת גני 
טל שירות רחב היקף הכולל, שירותי טרום 
ועוד.  סאונד  אולטרה  אישי,  בליווי  לידה 
רפואת  מתחום  מומחים  של  בצוות  מדובר 
הנשים, כולל צוות נשים לטובת המטופלות 

הרבות. 
כי  הסביר  לקס  עידו  מר  המחוז  מנהל 
"חשוב לנו לתת מענה זמין ואיכותי המתאים 
מערך  את  הרחבנו  ולכן  התושבים  לצרכי 
העיר.  ברחבי  שלנו  והמרפאות  השירותים 
זאת בנוסף למרפאות הקיימות, שמאוישות 
הפריסה  היקף  ומנוסים.  מצוינים  בצוותים 
של  כוחה  את  מוכיח  בעיר  שלנו  הנרחב 

'כללית'".
'כללית'  ריבוי המרפאות של  כי  אין ספק 
הבריאות  כגוף  עוצמתה  על  מלמד  בעיר 
פריסת  להציע  שיכול  בישראל,  הגדול 

שירותים רחבה ולהציב 10 מרפאות בעיר.

לקראת ימי השובבי"ם ת"ת נערך כינוס מרכזי לרבנים ומורי 
הוראה בראשות הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א

אירוע מיוחד לרגל פתיחת מרפאת 'כללית' בשכונת גני טל 
בהשתתפות ראש העיר, אישי ציבור וראשי ארגוני רפואה

על משמר ההלכה

נפתחה מרפאת 
גני טל של 'כללית'

בפתיחת המרפאה החדשה

כינוס לקראת השובבי"ם 

בשר קפוא, 
הכי טרי שאפשר!
בימים אלו הגיע בשר מחו"ל, משובח ואיכותי, 

כמיטב המסורת של אשפר...

ללא 
 הזרקת 

   מים

ללא 
 תוספת 

   פוספטים

ללא 
 חומר 
  מרכך

ללא 
 צבע  

  מאכל

ללא 
 הזרקת 

   מים

ללא
 תוספת 

   פוספטים

ללא
 חומר 
  מרכך

ללא
 צבע  

  מאכל

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

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

זה הזמן לקנות...

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

גמ"ח שיפ  צים
מ.כ.    שרותי בנייה ופיקוח אנחנו מבצעים 

את כל סוגי השיפוצים 
 שבירה  בנייה חשמל  אינסטלציה

ריצוף  צבע  איטום  רעפים
 יציקות  בנייה קלה  תוספות בנייה

 בניית שלד חדרי ממ"ד
תשלום אחרי כל שלב בעבודה לפי שביעות רצון הלקוחמקבל עבודות בב"ב בלבדקבלן חרדי תושב בני ברק  בעל נסיון והמלצות בשפע 

בהנהלת מתי כהן: 050-4148053ייעוץ חינם!

בס"ד

ו

לחנות בגדי 
ילדים בב״ב 
דרושה 
מוכרת 
עם נסיון 
תנאים טובים

דרוש/ה 
מתורגמן 

אנגלית -עברית  
עבודה לפי שעות 
אפשרות מהבית

דרוש 
עובד לחנות 
בגדי גברים בב״ב 
 עם נסיון בלבד 

טל. 052-7998010
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העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

משה  ערוב  במכת 
בפרעה  מתרה  רבינו 
אינך משלח  "כי אם 
את עמי הנני משליח 
וכו' את  בך ובעבדך 
בתי  ומלאו  הערוב 
המצרים את הערוב וגם 
עליה הם  אשר  האדמה   את 

)ח' י"ז(.
אנו  הפסוק,  בלשון  מתבוננים  כאשר 
רואים שלא היתה כאן רק התראה על חיות 
רעות שיבואו לארץ מצרים להזיק ולכלות 
יותר.  הרבה  אלא  בדרכן,  העומד  כל 
יחד  למצרים  וחיה  חיה  כל  הביאה  המכה 
והיינו שכל חיה  עם האדמה שהיא עליה. 
תבוא יחד עם הסביבה הטבעית שבה היא 
רגילה לחיות ולא שתבוא היא לבדה. ויש 
להבין מה העניין שחיות יגיעו עם האדמה 
אשר הם חיים עליה? מדוע צריך למכה זו 
ניתן  להסתפק  ולא  גם את האדמה שלהן 
זו  שהרי  במצרים,  ויפגעו  שיכו  בחיות 
המטרה להכות במצרים? הרי הקב"ה לא 
נס  צריך  ואם  חינם,   - בכדי  ניסים  עושה 
של הבאת החיות כדי להכות את המצרים 
על שמעבידים את ישראל בפרך לא צריך 
נס נוסף, שאולי אף גדול מזה, להביא את 

האדמה שהם עליה?
על אלישע  ב( מסופר  ב  )מלכים  בנביא 
הנביא שהיה עולה בדרך בית ה', והיו שם 
אלישע  על  לשחוק  שהחלו  קטנים  נערים 
הנביא. "ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח". 
ה'  ויקללם בשם  ויראם  "ויפן אחריו  ואז: 
דובים  שתיים  "ותצאנה  מכך:  "וכתוצאה 
ושניים  ארבעים  מהם  ותבקענה  היער  מן 
ילדים". ובגמרא )סוטה מ"ז א( נחלקו רב 
ושמואל מה גודל הנס שהיה שם? חד אמר 
נס הוה, וחד אמר נס בתוך נס. מאן דאמר 
נס- יער הוו דובים לא הוו, ולמאן דאמר נס 

בתוך נס-לא דובים ולא יער הוו.
הנס  גודל  כמה  עד  נחלקו  ושמואל  רב 
את  ואכלו  דובים  שבאו  לאלישע,  שהיה 
יער  נס אחד שהיה שם  הילדים? האם רק 
דובים  נס שהגיעו  נעשה  ורק  מקודם  כבר 
שגם  ניסים  שתי  שם  שהיו  או  ואכלום. 
גם  שם  נעשה  ובנס  קודם,  היה  לא  יער 

והגמרא  היער?  מן  דובים שיצאו  וגם  יער 
נס"  בתוך  "נס  שם  שהיה  לסובר  שואלת 
את  צריכים  היו  מדוע  יער,  גם  שנעשה 
הנס של היער,  וכי לא מספיק רק הנס של 
הדובים שבאו להרוג את אותם שצחקו על 
משום  הגמרא:  ומתרצת  הנביא?  אלישע 
לתקוף  מפחדים  היו  הדובים  "דבעיתי"- 
איתם,  יער  להם  היה  לא  אם  הילדים  את 
אחר  אליו  לנוס  למקום  זקוקים  כיון שהם 
שהם תוקפים, ורק שהם קרובים ליער הם 

באים בבטחה.
יהיה  הגמרא שכדי שדב  אותנו  מלמדת 
בטבעו הרגיל לתקוף, הוא צריך את סביבתו 
הטבעית, את היער לידו, כדי שיוכל להיות 
הטבעית  האוירה  לו  חסרה  ואם  בטבעו. 
ולא מסוגל לתקוף.  שלו אין הוא במיטבו 
ולכן נעשו שם שני ניסים, נס הדובים וגם 

נס היער, כי דב ללא היער הוא איננו דב.
לפי זה מובן לנו, למה היו צריכים במכת 
ערוב גם את "האדמה אשר הם עליה" ולא 
רק את עצם הבאת החיות. שאם רק החיות 
בה  הטבעית  הסביבה  ללא  יבואו  בעצמם 
הם חיות, הן לא יתקפו ולא יהיו במיטבם, 
ולכן כדי שהמכה אכן תפעל ותזיק למצרים 
האדמה  עם  יבואו  שהחיות  צריכים  היו 
בוודאי  וכך  הטבעית,  וסביבתם  שלהם 
ולהזיק למצרים,  יהיו הם כהרגלם לתקוף 

והמכה תהיה מושלמת.
ואם בבהמה אומרים כך, ק"ו בן בנו של 
ק"ו על האדם. מי שיש לו משפחה איתנה 
וחזקה, מי שמחובר לרוח ולבית המדרש, 
והשפעתו  גדולה  היא  ש"עוצמתו"  הרי 
לאדמתו  הוא  מחובר  שהרי  עצומה,  היא 
הטבעית. שונה הדבר במי שגדל בסביבה 
ליסודות  מחובר  שאינו  או  ראויה,  לא 
והן  המשפחתיים  הן  ואיכותיים,  טובים 
לצמוח  הכח  את  לו  אין  אזי  הרוחניים, 

ולהשפיע כראוי. 
לשורשים.  מחובר  להיות  צריך  כמה 
כמה צריך להיות מחוברים לקהילה ולבית 
שורשים  יש  מאיתנו  אחד  לכל  מדרש. 
טובים. ליד כל אחד מאיתנו נמצאת סביבה 
נפלאה וטובה. עלינו לחפש אותם ולהיות 
מחוברים אליהם כי אז כוחנו גדול ועצום.

החיבור לשורשים
“

“
מי שיש לו משפחה איתנה וחזקה, מי 
שמחובר לרוח ולבית המדרש, הרי 

ש"עוצמתו" היא גדולה והשפעתו היא 
עצומה, שהרי מחובר הוא לאדמתו 

הטבעית.

מאן דאמר
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מבצע מחיר מיוחד!!
ד"ר אוריאל אבידן

השתלות שיניים בשיטות מתקדמות ביותר

אפשרות לשתלים ביום אחד

ישור שיניים וטיפולים משמרים

תעודת אחריות בכתב על כתרים ושתלים

39  בני ברק    י"ח בטבת תשע"ו 30/12/15

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

י'(,  )ג',  בפרשתנו 
מבקש  הקב"ה 
רבנו  משה  מאת 
את  לגאול  שילך 
מסבלם  ישראל  בני 
ומשה.  במצרים. 
מסרב,  הפלא,  למרבה 
את  להוריד  ומנסה 
אלך  כי  אנכי  'מי  ואומר  חוזר  הוא  העטרה. 
ביד  נא  "שלח  שוב:  ואח"כ  פרעה"?  אל 
תשלח" - ביד מי שהיית רגיל לשלוח - ביד 

אהרן.
"אם  לו:  אמר  הקב"ה  המדרש,  לדברי 
כלומר  גואלם",  אחר  אין  גואלם,  אתה  אין 
ורק  אך  תלויה  ישראל  של  גאולתם  שכל 
ומתחפר  מסרב  משה  זאת  ולמרות  במשה, 
ניאות  ימים  שבעה  לאחר  ורק  בעמדתו, 
להתנגדותו  הסיבה  השליחות.  את  לקבל 
לקבל את השליחות הוא משום החשש שמא 
ישראל  עם  של  המנהיג  שהיה  אחיו  אהרון 
הבטיחו  הקב"ה  כאשר  רק  ייפגע.  במצרים 
"וראך ושמח  כי אהרון שלם עם שליחותו- 
בלבו", ומעיד עליו ששמחתו תהיה שלימה 
את  לקבל  רבינו  משה  מסכים  המינוי,  על 

השליחות.
עם  כל  של  סבלו  האם  השאלה:  נשאלת 
ישראל כאשר ילדים נזרקים ליאור, תינוקות 
 - בבניין  החסרות  לבנים  במקום  מושקעים 
זה כדאי  כל   - ניתן כלל להימדד  סבל שלא 
שימשך כדי שאהרן לא ייפגע? האם לא היה 
צריך משה לקבל מיד את השליחות ולסמוך 
על כך שאהרן יסכים בשמחה. אך גם אם ייע
לב וייפגע אסור לוותר על ההזדמנות להוציא 
את עם ישראל ממ"ט שערי טומאה ומעבדות 
בפרך? האם שקולה פגיעה זו כנגד טובת כל 

העם כולו?
והתשובה אכן: לא! אם משה היה מזלזל 
בסבלו של אחיו והיה "דורך עליו" הוא לא 
היה ראוי להיות המנהיג!! ואזי שליחותו לא 
להגיע  כדי  כאמור,  כלל.  בידו  עולה  הייתה 
ישוע ואמיתי.  נקי  יש להישאר  אל המטרה, 
ת ה' אמורה להגיע ע"י בשר ודם  המהווה 
שישפיע  וכדי  הבורא,  של  לרצונו  "צינור" 

עליו להיות נקי ובלא "דליפות".
מזכירים  אנו  הגשמים  בימות  כידוע, 
הבורא  של  בשבחו  הן  "הגשם",  נושא  את 
והן  הגשם"  ומוריד  הרוח  "משיב  שהוא: 
לברכה".   ומטר  טל  "ותן  השנים:  בברכת 
אלא ששינוי זה נעשה בשני תאריכים שונים. 
בשמיני  כבר  הרוח,  משיב   - השבח  הזכרת 
עצרת-שמחת תורה. ואלו את בקשת הגשם: 
"ותן טל ומטר לברכה" - מתחילים לומר רק 
היא,  הדבר  וסיבת  במר-חשוון.  ז'  מתאריך 
יהודים  עמה  הביאה  לרגל  העליה  שמצוות 
נשיהם  עם  לירושלים  עלו  אשר  ממרחקים, 
 15 עד  נמשכה  לביתם  חזרה  והדרך  וטפם, 
זה  כי היה  יותר לא באו,  גדול  יום. ממרחק 
ארץ  שטח  בתוך  המרחק  לארץ.  חוץ  כבר 
ישראל היה לכל היותר מהלך 15 יוִם. ואמרו 
כבר  הגשם  על  לבקש  נתחיל  אם  חכמים: 
מיד למחרת חג הסוכות, אנשים אלו בדרכם 
ימנע  אולי  וזה  הגשם,  עליהם  ירד  לביתם 
מהם להגיע... על כן, קבעו להתחיל ולבקש 
על הגשמים רק החל מז' במר-חשוון, כיוון 

שבתאריך זה יגיעו הכל לביתם.
אותנו  מלמדת  ז"ל  חכמינו  של  זו  תקנה 
הליכות  בכל  ליישמו  שניתן  חשוב,  דבר 

הנו  מתפללים  אנו  שעליו  הגשם  חיינו. 
ובאמצע חיינו,  בכל  וחשוב  יסודי  מרכיב 
אזורים  באותם  האנושות.  כל  מתקיימת  ותו 
צחיחים, שאין יורד בהם גשם או שהוא יורד 
בכמות קטנה, לא ניתן לפתח חיים אנושיים 
רגילים. ואם כן, היה מקום להעדיף את פני 
הולכי  אותם  סבלם של  פני  על  הכלל  טובת 
דרכים, ובלי כל ספק הם המרובים הזקוקים 

לגשם. מדוע אין להם עדיפות?
להיעשות  עליו  דבר  כל  כי  מכאן  למדנו 
המטרה  אם  גם  לאמור:  ובנקיות.  בשלמות 
היא נכונה היא  אינה מקדשת את האמצעים. 
יש  בשלמות,  לפועל  תצא  שמטרה  וכדי 
יהיו  ליישומה  הדרכים  כל  גם  כי  להקפיד 
דרכים ישרות. אם התורה מצווה על כל אחד 
לקיים את מצות העליה לרגל, אי אפשר להת
יש  כן,  ועל  בדרך.  מסבלו  עין  ולעצום  עלם 
נעתיר את  ואז  יגיע לביתו  להמתין עד אשר 

בקשתינו לטל ומטר.
בספר  דומה.  דבר  אנו  מוצאים  בנביא 
כיצד  הנביא  מתאר  י"ז,  בפרק  א'  שמואל 
וגלית  בישראל  להילחם  הפלשתים  נאספו 
יוצא אל מול מחנה ישראל,  גיבור פלשתים 
מחרף ומגדף אותם ואת אלוקיהם ואין איש 
יום-יום  יוצא  הוא  וכך,  בפניו.  לעמוד  מיעז 
ולבם של ישראל נופל בקרבם. עד אשר מגיע 
רועה צאן צעיר, ומוכן לצאת להילחם בגלית. 
דוד אומר אז לשאול המלך כי נלחם עם ארי 
וסימן  אות  אלא  זה  אין  אותם.  והכה  והדוב 
את  "גם  יכה:  הפלישתי  את  גם  כי  עבורו, 
הארי גם את הדב הכה עבדך, והיה הפלשתי 

הערל הזה כאחד מהם"...
נמצא  סוף  סוף  משתכנע.  שאול  והנה 
הסכנה:  מול  אל  לצאת  לבב  ואמיץ  רוח  עז 
עמך.  יהיה  וה'  לך  דוד  אל  שאול  "ויאמר 
אותו  וילבש  מדיו...  דוד  את  שאול  וילבש 
שריון. ויחגור דוד חרבו מעל למדיו... ויאמר 
לא  כי  ללכת באלה  אוכל  לא  דוד אל שאול 

ניסיתי ויסירם דוד מעליו". )שם, ל"ז- ל"ט(
מאחורי  שהתרחש  על  מספר  המדרש 
עם  ללכת  יכל  גם  יכל  המלך  דוד  הקלעים. 
מעולם.  בהם  ניסה  שלא  גם  הללו,  המדים 
רע  היה  הדבר  אך  דוד,  את  הלמו  המדים 
בעיני שאול. באותה שעה, נתכרכמו פניו של 
מול  במדיו  עומד  הצעיר  את  לראות  שאול 
גלית ללא מורא ופחד. וכיוון שראה זאת דוד, 
הסירם מעליו. על שאול נאמר שהיה משכמו 
שהיה  דוד  לעומת  העם  מכל  גבוה  ומעלה, 
נמוך קומה. והנה לפלא, המדים הולמים את 
בעיני  אדומה  נורה  מעין  היה  זה  דבר  דוד. 
שאול ולכן לא כבש את אי שביעות רצונו עד  

שנתכרכמו פניו.
ואף כאן יש לתמוה: הרי דוד יוצא לכאורה 
למלחמה אבודה לנוכח אותה מכונת מלחמה 
עטופת שריון מכל כיוון. ואם יקבל את מדיו 
של שאול, הרי שהסכנה תקטן במשהו? הוא 
הרי יוצא למען הכלל כולו ולא  עבור עניין 
באותה  להתחשב  עליו  מדוע  שלו.  אישי 
יותר  נכון  לא  האם  שאול?  של  פנים  הבעת 
לבקש משאול "לפרגן" מעט לדוד? אף כאן 
לו דוד היה מתעלם,  לומדים חכמי המוסר: 
ולא היה רגיש לתחושתו של שאול, לא היה 
ראוי לכך שהישועה תבוא על ידו, שהרי הוא 
"צינור" מקולקל ודולף, שלא יעביר הקב"ה 
האמצעים  כי  למדנו  הישועה.  את  דרכו 
הם  גם  להיות  עליהם  המטרה  אל  המביאים 

נקיים ונכונים!

המטרה אינה מקדשת 
את האמצעים

לסניף איילון ברמת גן 
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

סגן/ית מנהל סניף 
סדרנים/ות

עובדי/ות מעדניה

lvyehuda@rami-levy.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-6225495

טל לבירורים: 03-6225495

 

� נכונות לעבודה במשמרות כולל ימי שישי
� עבודה קבועה במקום יציב

 דרושות למעונות אמונה 
 ברמת גן 

ובאוניברסיטת בר אילן 

מטפלות דתיות
מוסמכות, אוהבות ילדים,

בעלות ניסיון וידע בתחום הגיל הרך.

053-3182838 שושי 
 052-8728190 ציפי

03-5748183 ידידה
רמת עמידר

הבעש"ט

אוניברסיטת בר-אילן



 אם באתם להשוות מחירים

כאן אין מה להשוות

 

המרכז לריהוט הבית
שולחן מלכים

קולה(  קוקה  )מול  חדד  האחים  בבנין   100 כהנמן  רח'  ברק  בני  חדש!  סניף 
03-6744400 טלפון:   10:30-12:30 ו'  יום  רצוף,   11:00-22:30 א'-ה'  פתיחה:  שעות 
ב'  21 שורק  נחל  רח'  שמש  בית  סניף    | גאולה   גני  מול   1 תובל  רח'  ירושלים  סניף 

בס"ד

אל שולחן מלכים מגיעים לקוחות שאיכות הרהיטים נמצאת אצלם בעדיפות ראשונה, לקוחות 
שמבינים שחיפוש אחר מוצר איכותי ועמיד לאורך שנים, יותר חשוב מהשוואת מחירים.

מזרניםארונות קירחדרי שינהחדרי ילדיםספותפינות אוכלמזנונים

התמונה לא להמחשה בלבד
במחיר הזדמנות עד יום ב', ר"ח שבט )11.1(



כמה קרוב, ככה זול

ת.
 ע

כל
 ב

צע
מב

 ה
את

ק 
סי

הפ
 ל

ית
שא

 ר
סד

הח
ב 

תי
ת נ

ש
 ר

י *
לא

המ
ר 

גמ
ד 

 ע
ת *

אי
טונ

סי
ה 

יר
מכ

ין 
 א

ת *
דו

חי
3 י

ל-
ל 

גב
מו

 * 
אי

מל
 ה

מר
ד ג

 ע
ד *

לב
 ב

שה
מח

לה
ת 

ונו
תמ

 ה
* .

.ח
.ל

ט

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:
סניף קוטלר זול מהרגיל לעונה

פתוח 
במוצאי שבת

בלעדי לחברי מועדון!

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

כ”ב בטבת 3.1.16
עד יום שישי

כ”ז בטבת 8.1.16

מחיר מועדון

1 ק”ג
טחנות הגדולות

קמח

מחיר מועדון4890 ב-

600 גר’
זוגלובק

חטיפי תירס

מחיר מועדון1290

דג סלמון
נורווגי

לק”ג4990

מחיר מועדון

750 מ”ל
ברקוד:5966088

כולל פיקדון

יין חרמון רמת הגולן

מחיר מועדון2990

100 יח’
ברקוד:

8697424080118

כוסות
לשתיה קרה

51090 ב- מחיר מועדון

15 יח’
ימבו

גלידה חמה

מחיר מועדון10

אשפתון שחור

790

מחיר מועדון

סוגים שונים
עלית

טבלאות פסק זמן/
אצבעות שוקולד

210 ב-

זוג קוסקוס/
זוג פירורית

350X2 גר’
200X2 גר’

אסם

790

עלית
כיף כף/טעמי/אגוזי/

חטיף פסק זמן/ 
15מסטיק מאסט

5 ב-

כריות וניל/
נוגט

350-375 גר’
תלמה

1190

זוג קטשופ

x2
750 גר’

אסם
1890

110 גר’
מעולה

10פתי בר/קרקר
5 ב-

סהרון פפושדו

175 גר’

10
3 ב- זוגלובק

2990שלישיית פיצה

מרכך כביסה
סוד

4 ליטר
סוגים שונים

30
אבקת כביסה 2 ב-

פרסיל

4 ק”ג
2990

4-30 יח’
מאפינס/רגיל/

בינוני/עגול/
ענק/אנגליש/

טוסטר גבוה/נמוך
מארזי תבניות 

20אלומניום ‘מעולה’
3 ב-

x2
100 מ”ל

ברקוד:
4005808850020

1490 זוג משחת שיניים 
קולגייט

10
4 ב- מקרל/נודלס200 גר/

מיץ אננס כולל פיקדון
זוג שקדי מרקאלסקה

400x2 גר’
אסם

1790

רוטב צ’ילי/
סויה

500-600 מ”ל
מעולה

חדש!

1590
2 ב-

רביעיית טונה
‘מעולה’

X’4 יח
140 גר’

שמן/
קנולה/מים

1790
למארז

750 גר'
טרה

גבינה 

990

-130
150 גר’
שטראוס

מעדן joyטיבעי/מעודן/דנונה לבן/

10
4 ב-

שוקולד/וניל
שטראוס

מאגדת
מיני מילקי

1790
2 ב-

משקאות
חלב

2 ב-

משקאות 
חלב

990

1 ליטר
סוגים שונים
תנובה

ליח’

1490קרמבו קרמבולי
2 ב-

12 יח’
טעמים שונים

חד פעמי

צלחות גדולות 2 ב-
צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-
לפתניות 5 ב-
סלטינה 4 ב-

10
בנדע

איכותי!

רוגלאך500 גר’/
מאפה שמרים/

עוגות400 גר’

ברמן

10
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