
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ד בשבט תשע"ו   3/2/16 גיליון מס' 1039

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%

כל סוגי השתלות שיניים!
תותבות ע”ג שתלים

השתלות עצם
טיפולים מורכבים שונים

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000

שלוחה 120

03-5796643פרסם ותתפרסם

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

פרשת משפטים
ירושלים
ב"ב
פ"ת

כ. 16:41 י. 17:54
כ. 16:57 י. 17:55

כ. 16:37 י. 17:55              

02-6475555
שימו לב! מספר חדש

''ותזמין פרנסתי''
 הקו שלך לפרנסה מכובדת 

ההולמת את כללי ההלכה
 בנוסף ניתן לקבל יעוץ חינם של זכויות העובד ע"י 

משרד רואה חשבון בימים א'-ד' בין השעות 11:00-13:00

M
MADAME מדם

המלאי בחנותלרגל החלפת
כל 

הקודמת 

זוכה

₪עד120 580
שמלות ארוכות

ים
דד

בו
ם 

מי
דג

ט 
מע

ל

רח' רבי עקיבא 90 בני ברק

אמינות  שירות  מקצועיות

השתלות שיניים
בשיטות המתקדמות ביותר! 

ובמחיר המשתלם ביותר!

הלבנת שיניים
בלייזר הטוב בעולם

תוך שעה בלבד!

יישור שיניים
ברמה הגבוהה

ביותר!

בדיקה+יעוץ+צילומי נשך
+צילום פנורמי וסיטי ללא עלות

ל˙י‡ום, פי˜וח ובני‰
במ˘ר‰ מל‡‰.

„רו˘/‰
‰נ„ס‡י/˙ בנין

לרשת מוסדות חינוך

נ‡ לפנו˙ בˆירוף ˜ו"ח למייל:
gobs.liska@gmail.com

חשיפה: כך פעל ראש הממשלה בנימין נתניהו בשירות הרפורמים

נתניהו טוב 
לרפורמים
החל מ-1980 מיסמסו ממשלות ישראל את פעילות הרפורמים 
ברחבת הכותל  תחת ממשלות נתניהו הפכה אג'נדת שילוב 
  הרפורמים ברחבת הכותל לסלע קיומו של ראש הממשלה
התוצאה: הקצאת מתחם ממלכתי ושילוב רשמי של הארגונים 
  הרפורמים והקונסרבטיבים במסגרת ועדה ממלכתית רשמית
השר זאב אלקין הצביע נגד והטיח בנתניהו: "שילוב הרפורמים 

בוועדה, טעות קשה"  ומדוע הנציגים החרדים לא פרצו בזעקות 
שבר בעקבות הביטאונים? / הסיפור המלא, בי"ס לפוליטיקה

השבוע החלה לפעול רפורמת 
התחבורה הציבורית של השר 
אריה דרעי  דרעי: "שמח 
להביא את ההנחה הגדולה 
שניתנה אי פעם בתחבורה 

צילום: יעקב כהןהציבורית" / עמ' 25

נתניהו )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ(

רפורמת דרעי 
יצאה לדרך



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
ב-  &2390

ב-  &1390
ב-

כריות תלמה

נשנושים 
בייגל בייגל

פתי בר 
האחים גטניו 
1.6 ק"ג

קטשופ 
אוסם

נוזל כלים 
סוד

שקית קליק

גבינה 
תנובה 
850 גר'

גבינה סימפוניה
שטראוס

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

שקדי מרק 
אוסם

גרונות הודו 
מחפוד

עופות 
מחפוד 

עופות טרי
שארית ישראל 

 &20 5 ב-  &19 2 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-

 &10 ב-

טחינה
אחוה/
עדן

נרות 
חימום

 &15 ב-

 &10 ב-

2

2

 &1390
ב-

 &10 3 ב-
ג'אמפ 
1.5 ליטר

 &790
ב-

 &590
ב-

עוגיות גטניו 
600 גרם

 &20 5 ב-

 &10 2 ב-

 &790
ב-

סבון 
אסלה 
סוד

במבה אוסם 9+1

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-

שוקו 2 ליטר 
יוטבתה

 &3990
לקילוב-

 &20 ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

שוקולד 
עלית

 &13

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

 &19 2 ב-

דנונה בר
שטראוס

3 ב-13& 

בורקס גבינה 
/ג'חנון/בצק 
עלים
/מלוואח

 &20 2 ב-

5 ב-100& 

יין סלקטד 
כרמל
מזרחי
כל הסוגים

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
ב-

 &10 3 ב-

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

 &3490
ב-  &1990

ב-

פסטרמה + סלמי  
מארז

רובין 

20& 3 ב- 2 ב-45&  2 ב-



המודעה כתובה בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.
או חפשו בגוגל נאמן חיים6210*

רבמקרה חירום חייגו 101 ת ו י ם  י א י ר ב ם  י י ח ל

 בנימין לוי
 מודיעין עילית, 32,
 מוכר בחנות ספרים
ונאמן חיים

בימים אלה מקים מגן דוד אדום מערך של עשרות אלפי "נאמני חיים" מכל רחבי הארץ. 
 רופאים, אחיות, פראמדיקים, חובשים ומגישי עזרה ראשונה:

 הצטרפו עכשיו, תקבלו התרעה לסמארטפון המוגן כשמישהו יזדקק לסיוע רפואי בסביבה שלכם 
ותוכלו להציל יחד איתנו את מי שקרוב אליכם.

האפליקציה זמינה להורדה במכשירים המוגנים!

בוא להיות נאמן חיים במד"א
ותציל את מי שקרוב אליך







בני ברק6        כ"ד בשבט תשע"ו 3/2/16 121/3/1 תש"ע דכ"ד ב בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  אתי כץ, יעל בראון, 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 פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

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

הענקת שי והוקרה לח"כ יגאל גואטה                                                                 חברי המועצה, הנכנס והפורש                                                   )צילום: דוד זר(

ישיבת מועצה חגיגית
חברי מועצת עיריית ב"ב התכנסו לישיבה חגיגית לכבוד חבר הכנסת החדש הרב יגאל גואטה שכיהן כחבר מועצת 
העיר במשך 13 שנה ברציפות, במגוון תפקידים  המועצה קיבלה את פניו של חבר המועצה החדש יהודה טוויל

מאת: עוזי ברק

ביום  התכנסה  ברק  בני  עיריית  מועצת 
והוקרה  חגיגית  לישיבה  האחרון  חמישי 
הנהלת  חבר  גואטה,  יגאל  הטרי  לח"כ 
בכנסת,  חברותו  תחילת  עם  העירייה 
סגני  רה"ע,  מ"מ  העיר,  ראש  בהשתתפות 
וקהל  ציבור  אישי  המועצה,  חברי  רה"ע, 

גדול של ידידים.
העירייה,  למועצת  נבחר  גואטה  יגאל 
לראשונה, לפני כ- 13 שנה, וזו לו הקדנציה 
מאז  במועצה.  חבר  הוא  בה  השלישית  
בועדותיה  חלק  נטל  הוא  למועצה  נבחר 
החשובות, ובהן מחזיק תיק הכספים, ועדת 
כספים, מכרזים, ועדת משנה לתכנון ובניה, 
בעירייה  גישתו  ועוד.  שמות,  ועדת  יו"ר 
למען  לפעול  והרצון  עניינית  היתה  תמיד 

הכלל והפרט.
כבר באחת מישיבות המועצה הראשונות, 
בקדנציה בה החל, קרא בתגובה להתבטאות 
של אחד חברים בנושא ציבורי שהגדיר את 
שזהו  יעבור",  ואל  "ייהרג  בבחינת  הנושא 
ביטוי לא הולם, לא ענייני, וכל שאנו עושים 
אנו שואלים, קודם לכן, רבנים, הכל עפ"י 
בישיבות  לדבר  מציע  ולכן  תורה,  דעת 

בלשון יותר מתונה ויותר מכובדת.
ישיבת המועצה, שכללה גם קבלת פנים 
העירייה  מועצת  חבר  טוויל,  יהודה  להרב 
החדש, ביטאה את האהדה המרובה לה זכה 
הרב יגאל גואטה מכל חברי המועצה, על כל 

הראשונים  הברכה  בדברי  ואכן,  סיעותיה, 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  מפי  שהושמעו 
העיר הוא הדגיש, כי כל מה שמעניין, מאז 
ומתמיד, את יגאל גואטה הוא הרצון לפעול 
וכל  פעולה,  שמשתף  איש  לשני,  ולעזור 
זאת הוא ראה מקרוב, יום יום, שעה שעה, 
בעירייה,  הוא  בהן  הקדנציות  שתי  במשך 
יחד עימו, ומשום כך אין ספק שאדם בעל 
רבות  יועיל  אנושית  וכה  חברית  כה  גישה 
כח"כ,  תפקידו  במסגרת  ישראל,  לכלל 
והוא ישמש פה לאדם החלש, לאיש החלש 
דווקא  כי  הוסיף,  הוא  פינה.  שבכל  ולאיש 
אדם שהגיע מילדות של מחסור וקושי, לא 
מניח לאדם להיכשל בצרתו והוא מיד מזהה 

כאב, כדי להושיט יד לנצרך לכך.
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע פתח 
את דבריו בתשובה לשאלה מדוע אין עונים 
אמן על ברכת 'המעביר שינה מעיני ותנומה 
מעפעפי, וזאת כיון שכאשר אדם קם בבוקר 
והאם  קם  הוא  מטרה  לאיזו  יודע  הוא  אין 
לגבי  אך  טובים,  מעשים  של  בדרך  יפעל 
מועצת  לחברי  היטב  המוכר  גואטה,  יגאל 
העירייה, ידוע שלאור כל המעשים הטובים 
שהוא מבצע במשך כל שעות היום, מתוך 
ישרות והוגנות, הרי שברור שקימתו בבוקר 

הינה למטרות חיוביות ומבורכות. 
סיעת  ויו"ר  רה"ע  סגן  דדון,  אליהו 
יגאל  את  המכיר  העירייה,  במועצת  ש"ס 
הוא  כי  ציין  רבות,  שנים  במשך  גואטה 
דבר שבקדושה, השאיר  לכל  היה הראשון 

גם  פעל  הציבורית,  עבודתו  בכל  עז  רושם 
רבות כחבר דירקטוריון חברה קדישא מחוז 
ובנוסף  בעבודתה,  הגדולה  למהפכה  ת"א 
איש  של  הגדולים  מידידיו  הוא  אלו,  לכל 
והוא  פירר  אלימלך  הרב  והחסד,  הרפואה 
בשעות  גם  רבות,  שעות  במחיצתו  יושב 
לציבור  לסייע  כדי  הלילה,  של  המאוחרות 

פונים מכל קצווי הארץ.
בדברי  הטעים  רה"ע  סגן  שפירא,  מנחם 
הצלחתו  שלאור  ספק  אין  כי  ברכתו, 
הגדולה ומסירותו הבלעדית של הרב יגאל 
גואטה במסגרת פעילותו בעיריית ב"ב, הוא 
במליאה  הן  כח"כ,  בשליחותו  רבות  יפעל 
והן  והן בוועדותיה, הן למען כלל הציבור 
למען כל פונה ויביע נאמנה את עמדתה של 

היהדות החרדית לכל צרכי השעה.
כולם  כי  שניכר  וידידות,  הוקרה  דברי 
נאמרו מלב אוהב ומהוקרה נאמנה, השמיעו 
גם חברי המועצה וההנהלה: הרב נתן צבי 
כהן, הרב אברהם פרטוש, הרב משה שלום 
מלאכי, הרב עו"ד נתן בצלאל, הרב גדליהו 
בן-שמעון, הרב ישראל משה פרידמן, הרב 
ובשם  החדש,  המועצה  חבר  טוויל,  יהודה 
חברי המועצה הגיש הרב חנוך זייברט, ראש 
להוקרה  גואטה  יגאל  הרב  לח"כ  שי  העיר 
על העבר ולברכה לעתיד, כשאת האיחולים 
הלבביים שנכתבו על השי ביקש ראש העיר 
ודוברה  מאברהם טננבוים, מזכיר העירייה 

להשמיעם בפני הציבור.
ולכלל  למברכים  נרגשים  תודה  דברי 

הנוכחים השמיע ח"כ הרב יגאל ניסן גואטה, 
במועצת  לנכנס  הצלחה  בברכת  שפתח 
כי  בהדגישו  טוויל,  יהודה  הרב  העירייה, 
עצבות  גם  ישנה  זה  במעמד  השמחה  לצד 
בעירייה  הציבורית  מעבודתו  פרידתו  על 
את  שיבח  הוא  קדנציות.  שלוש  במשך 
שיתוף הפעולה ההדוק שלו עם הרב חנוך 
התייחס  פניה  שבכל  העיר,  ראש  זייברט, 
עניינית ויסודית כדי לפתור את הבעיה, וכך 
גם כלל חברי המועצה על כל סיעותיה, ואת 
זאת  וכל  רה"ע,  רמ"ט  דרנגר,  ישראל  הרב 
במשותף  לפעול  פוסק  בלתי  רצון  מתוך 
כזו  וגישה  והלוואי  טוב,  רצון  ומתוך 
במועצת העירייה תתקיים בעיריות אחרות.

שיוכל  תקווה  הביע  גואטה  יגאל  ח"כ 
ולאחיסמך  לעזר  הכנסת  במסגרת  להיות 
חסד,  בלא  חסד,  עולם  שכן  התורה,  לבני 
ביקורו  על  סיפר  הוא  כלל.  ערך  לו  אין 
שלום  רבי  הגדול  מהגאון  ברכות  לקבלת 
יוסף"  "פורת  ישיבת  ראש  שליט"א,  כהן 
ונשיא מועצת החכמים שהדגיש כי ברכתו 
לח"כ החדש הם דברי בן עזאי בפרקי אבות 
של  שכרו  וזהו  מצווה",   - מצווה  "שכר 
ח"כ, אם הוא פועל בדרך התורה והיראה, 
טובים.  מעשים  ובעוד  מצוות  בעוד  לזכות 
הוא סיים את דבריו בתפילה לבורא עולם, 
טוב,  שליח  להיות  הכוחות  את  לו  שיתן 
ובאחדות  ישראל,  עם  עבור  דרבנן,  שליח 

ובשיתוף פעולה לזכות בהצלחה.



מוגש כמידע לחברי מכבי

כל בני ברקי
שני חבר
חברי מכבי בבני ברק, במכבי

רופאות משפחה 
חדשות במכבי
        בני ברק!

ד"ר גיליה מורב
מומחית ברפואה פנימית

ד"ר ליאת נגרו
מומחית ברפואה פנימית

הרופאות יעמדו לשירותכם במרפאת 'רפאל מדיקל סנטר', 
רח' אהרונוביץ' 19, בני ברק.
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המצטרפות לצוות המומחים של מכבי בעיר.

כחלק מתנופת הבריאות,
מכבי מקדמת בברכה את רופאות המשפחה: 

ברוכות 
הבאות!

בקרוב! בית מרקחת 'מכבי פארם' בשכונת קריית הרצוג
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מאת: עוזי ברק

נוספת  פעוטה  טרגדיה:  אחר  טרגדיה 
מב"ב נפטרה בבית המטפלת, הפעם מדובר 
בעל  מרחוב  חודשים.  ארבעה  בת  בתינוקת 

התניא בבני ברק.
מחקירה ראשוני של המקרה עלה כי חיתול 
הונח על פניה בכדי לחמם אותה וככל הנראה 
חנק אותה. ובעקבות כך המשטרה עצרה את 
לאחר  לרשלנות.  בחשד  לחקירה  המטפלת 
חקירה שוחררה המטפלת לביתה והמשטרה 

הודיעה כי אין חשד לפלילים.
על  דיווח  "התקבל  כי  נמסר  מהמשטרה 
אצל  שהתה  אשר  חודשים   4 בגיל  פעוטה 
במצב  ופונתה  ברק  בבני  שלה  המטפלת 
קשה לבי"ח תה"ש. ובהמשך התקבל דיווח 
שלצערנו הפעוטה נפטרה, המטפלת עוכבה 

לחקירה".
את  מצאנו  למקום  שהגיעו  כוננים 
התינוקת כשהיא ללא דופק ונשימה, וביצעו 
טיפול  ניידת  להגעת  עד  החייאה  פעולות 
תוך  הפעוטה  את  שפינתה  מד"א  של  נמרץ 
לבית החולים תל השומר.  פעולות החייאה 
לאחר ניסיונות החייאה ממושכים, צוות בית 

החולים קבע את מותה של הפעוטה. 
'איחוד הצלה'  וילמן מתנדב בארגון  אבי 
סיפר  למקום  ראשון  שהגיע  ברק  בני  סניף 
ההכרה  את  שאיבדה  בפעוטה  "מדובר  כי 
מתנדבים  בסיוע  מטפלת.  אצל  כששהתה 
איחוד  של  האופנועים  מיחידת  נוספים 
הצלה ביצענו בה פעולות החייאה ממושכות 
בניידת  פונתה  היא  מכן  ולאחר  ומתקדמות 
טיפול נמרץ לבית החולים במצב אנוש תוך 
כדי המשך פעולות החייאה. נסיבות המקרה 

בבדיקה".
את  בבי"ח  ליוו  ת"א  זק"א  מתנדבי 
המשפחה בכדי לעזור ולסייע להם ובמקביל 

לשחרר את התינוקת לקבורה. 
אברהם  הרב  שבראשות  'חזקו'  מארגון 
מקרי  "כי  מדאיגים:  נתונים  נמסרו  קלוגר 
הילדים  בקרב  לאחרונה  בעריסה  המוות 
בשנת  בעליה.  נמצאים  החרדי  שבמגזר 
תשע"ה  בשנת  מוות,  מקרי   8 היו  תשע"ד 
הוא  המדאיג  שהכי  והנתון  מוות.  מקרי   11
 11 כבר  התרחשו  תשע"ו  שנת  שמתחילת 
מקרים נכון ליום זה כשמדובר בפחות מחצי 
שנה. עוד נמסר, כי חצי מהמקרים התרחשו 

דווקא בבית המטפלות".

מאת: עוזי ברק

ישיבת  של  המשגיח  האמת:  דיין  ברוך 
ויז'ניץ בבני ברק, הרה"ח רבי כתריאל זומר 
זצ"ל, נפטר השבוע בליל יום שלישי בבית 
בן  כשהוא  השומר,  בתל  'שיבא'  החולים 

61, לאחר חולי ומכאוב.
המחנכים  מגדולי  זצ"ל  כתריאל  הרב 
בחסידות ויז'ניץ שכיהן למעלה מ-35 שנה 
ודמשק  ישראל'  'בית  בישיבת  כמשגיח 

אליעזר ויז'ניץ.
בצעירותו זכה לקירבה יתירה מהאדמו"ר 
זצ"ל.  מויז'ניץ  משה"  ה"ישועות  בעל 
המיוחדים  מהחסידים  אחד  בו  שראה 
ומינה  החסידות  דרך  של  מובהק  תלמיד 

אותו למנהל רוחני בישיבה שבנשיאותו.
העצומה  ההערכה  את  שראו  התלמידים 
הסתכלו  זצ"ל  הרבי  מאת  המנוח  זכה  לה 

עליו תדיר בהערצה ולמדו מממנו רבות.
פטירת המשגיח היכתה בהלם את תלמידי 
בעבותות  אליו  קשורים  שהיו  הישיבה 

אהבה והתחנכו לאור שיטת הדרכתו.
בו  שראו  ישיבה  בחורי  אלפי  לחנך  זכה 
נישואיהם  לאחר  גם  חייהם  המשך  לאורך 
ויועץ  רוחני  מדריך  שימש  ביתם  ובהקמת 

חכם וירא שמיים להנהגות החיים.
לאחרונה  עליו  נאמרו  רבות  תפילות 

שנים  מספר  במשך  ונחלש.  שנחלה  לאחר 
ונחלש.  הלך  ומאז  בדם  נדיר  מחיידק  סבל 
ופונה  התמוטט  הוא  השבוע  בתחילת 
אל  מאוד  קשה  במצב  החייאה  כדי  תוך 
ונערכו  השומר  בתל  'שיבא'  החולים  בית 
אך  ויז'ניץ  בחסידות  עבורו  רבות  תפילות 

לצערם הוא נלקח לבית עולמו.
הלווייתו של המשגיח יצאה ביום שלישי 
אליעזר  דמשק  ברחוב  מביתו  בצהריים 
ויזניץ  ישיבת  דרך  ועברה   ברק  בבני   43
בהשתתפות תלמידיו הרבים ומשם אל בית 

החיים ויז'ניץ בעיר.

הרב אברהם קולגר יו"ר ארגון 'חזקו': "כמות מקרי המוות 
במגזר החרדי בעליה וחציים התרחשו בבית מטפלות, בחצי 
של שנת תשע"ו התרחשו כבר 11 מקרי מוות של תינוקות"

מוות בעריסה 
נוסף בעיר

הרה"ח רבי 
כתריאל זומר זצ"ל

הרה"ח רבי כתריאל זומר זצ"ל

מגדולי המחנכים בחסידות ויז'ניץ שכיהן למעלה מ-35 
שנה כמשגיח רוחני ונפטר לאחר מחלה כשהוא בן 61
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לתעסוקה  חרדים  עידוד  תכנית  אישור 
לאחרונה  אושרה  הציבורי  במגזר 
בממשלה. אלפי משרות בתחומים שונים 
וזאת  חרדיים.  מקצוע  לאנשי  יפתחו 
בנוסף לחברות היי-טק רבות שמשוועות 
שמאופיין  אדם  כח  חרדי.  אדם  לכח 
נאמנות  חריצות,  מסירות,  כמו  בתכונות 
ו"ראש גדול". אם במגזר הציבורי מדובר 
על שכר ממוצע של 13,409 ₪ )ע"פ דו"ח 
הממונה על השכר באוצר( הרי שבמגזר 
יותר  למשכורות  להגיע  אף  ניתן  הפרטי 
תכנה  באנשי  כשמדובר  בוודאי  טובות, 

וחומרה. 

"האמת היא שאני כבר החזקתי ביד 
חשבתי  אלקטרוניקה.  הנדסאי  תעודת 
במדינת  התעסוקה  בעולם  מספיק  שזה 
"אבל,  בוכמן.  שמואל  מספר  ישראל" 
ראיתי שאני נתקל ב"תקרת זכוכית" – אני 
לא מצליח להתקדם לתפקידים מסוימים 
יותר.  גבוהות  שכר  לרמות  שלא  ובטח 
הבנתי שאין לי ברירה אלא לחזור לספסל 
מוכר  אקדמי  תואר  ולרכוש  הלימודים 
שיאפשר לי להתקדם. ברוך ה', היום אני 
מניבה  בהשקעה  שמדובר  להגיד  יכול 
אני  בדרך,  למרות הקשיים שהיו  וטובה. 
לא מצטער לרגע. כבר במהלך הלימודים 
שלי  התפקיד  לשדרוג  הצעה  קיבלתי 
אומר  למתכנת"  תכנה  מבודק  ב"סיסקו" 

שמואל בוכמן.

גם משה גאורוס מציין את האתגרים 
מדעי  במסלול  תלמיד  בפני  העומדים 
המחשב במבחר "זה לא קל לשלב לימודי 
מקצוע, עבודה וגידול ילדים. אבל, אם יש 
רצון חזק ומטרה ברורה – זה אפשרי. אני 
מלגות  לנו  חילקו  שבמבחר  לציין  חייב 
צורך  ללא  יזומה,  בצורה  חגים  לפני 
בהגשת בקשה. זה מראה על האכפתיות 
של  ההבנה  ועל  המכללה  הנהלת  של 
התלמידים  של  הקשיים  את  המכללה 
וכסף  אנרגיה  זמן,  להשקיע  שצריכים 
פרנסת  על  אחריות  לצד  בלימודים 
כמתכנת  עובד  אני  היום  המשפחה. 
"מטריקס".  שנקראת  טק  היי  בחברת 
שהשפיע  נכון  צעד  שעשיתי  מרגיש  אני 
ועל  האישי  עתידי  על  מכרעת  השפעה 

עתיד משפחתי". 

להעביר  חשוב  בוכמן  לשמואל 
שאננים  להיות  לא  מאד  "חשוב  מסר 
בלימודים. אני הגעתי עם תעודת הנדסאי 
מדעי  במסלול  שהלימודים  בטוח  והייתי 

בלבד.  חובה"  ידי  "לצאת  יהיו  המחשב 
חשוב  הפוכה...  היתה  זה  של  התוצאה 
בהגשת  בית,  בשיעורי  להשקיע  מאד 
עבודות והכנה למבחנים. אין קיצורי דרך 
בענין הזה. פה זה ענין של "יגעת ומצאת 

– תאמין".

"חשוב  כי  לנו  אומר  יפה  אהרון 
היו  מהלימודים  נכבד  שחלק  להדגיש 
פרקטיים ונתנו לי כלים מעשיים בעבודה 
כמו  מתקדמים  קורסים  עובד.  אני  בה 
תכנה,  הנדסת  תכנה,  תיחום  תכנות, 
קורסים  הם  ועוד  תכנה  שפות  עקרונות 
כמתכנת  בעבודתי  יום  מדי  לי  שעוזרים 
טק  היי  חברת   – "צ'קמרקס"  בחברת 
ומעניקה  עזריאלי  במגדלי  שיושבת 
מה  תכנה.".  לחברות  בדיקה  פתרונות 
העובדה  היא  יפה  אצל משפחת  שמענין 
לאחר  הלימודים  את  התחיל  שאהרון 
היא  במבחר.  אשתו  של  הלימודים  סיום 
בעיסוק.  מרפאה  לתפקיד  הוכשרה 
ללמוד  לאהרון  בתחום אפשרה  עבודתה 

ללא דאגות פרנסה רבות.

את  חושפים  לא  הבוגרים  שלושת 
אך  בעבודתם  מקבלים  הם  אותו  השכר 
הרב  ה'".  ברוך  תלונות  "אין  כי  מציינים 
שומע  מבחר  מנכ"ל  יעקובוביץ',  מאיר 
את דברי הבוגרים וחיוך רחב מופיע על 
את  ממלאים  שאנחנו  שמח  "אני  פניו. 
ייעודנו. שמנו לנו למטרה לאפשר פרנסה 
שנאלצו  החרדי  המגזר  לבני  מכובדת 
המשפחה.  את  ולפרנס  לעבוד  לצאת 
הראשון,  המחזור  של  בבוגרים  מדובר 
במסלול  נמצאים  תלמידים  עשרות  עוד 
הזה וגם הם יהנו מפרנסה מכובדת ועתיד 

ספק  אין  בטוח".  מקצועי 
ללימודי  יוצאים  כבר  שאם 
להשקיע  כדאי  מקצוע, 
בעתיד מקצועי בטוח ומניב 
המחשב  מדעי  מסלול   –

במכללת מבחר.

אנשי  שמכשירה  החרדי  בציבור  הגדולה  כמכללה  מבחר,  מכללת 
של  הראשון  המחזור  בוגרי  את  להציג  גאה  המחשבים  בתחום  מקצוע 
לכל  מוכרת  תעודה  לבוגריו  שמציע  המסלול  המחשב.  מדעי  מסלול 
פגשנו    >> היי-טק   בחברות  והן  הציבורי  במגזר  הן   – בתחום  משרה 
את  כמתכנת,  "מטריקס"  בחברת  העובד  גאורוס  משה  את  לשיחה 
אבל  התואר  לימודי  של  האחרונים  בשלבים  שנמצא  בוכמן  שמואל 
עזריאלי  במגדלי  שעובד  יפה  אהרון  ואת  "סיסקו"  בחברת  עובד  כבר 
בכבוד משפחתם  את  מפרנסים  שלושתם  "צ'קמרקס".  בחברת 
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שני קווים חדשים של אגד מירושלים 
לבני ברק בשני הכיוונים, 413 מהר נוף 

ו-414 מגבעת התחמושת

חברת "אגד" 
מציגה: "קווים 

מהירים"

מאת: עוזי ברק
אגד תפעיל שני קווים חדשים מי-ם לב"ב, בשני הכיוונים, 
 414 וקו  הר-נוף  ממסוף   413 קו  הנוסעים.  ציבור  לנוחות 
מגבעת התחמושת. שני הקווים ייסעו דרך כביש 443  ויחלו 
לפעול החל מיום ו', י"ט שבט. עם הפעלת קו 413 ממסוף הר 
נוף יבוטלו הנסיעות בקו 402 מגבעת שאול, אזור אולמות 

השמחה, לב"ב בשעות הערב.
תחנות איסוף הנוסעים בי-ם ובב"ב נועדו לנוחות הנוסעים 
ייצא ממסוף  ולהקטין את העומס בתחנות קו 402. קו 413 
הר נוף דרך גינות סחרוב לכביש 443. תחנות איסוף הנוסעים 
לב"ב, רח' כנפי נשרים וביציאה לכביש בגין.  תחנות ההורדה 
והאיסוף בב"ב בתחנות מסלול קווים 411 ו-412.  הקו יפעל 

בימים א' – ו' ובמוצ"ש.
כביש  דרך  לב"ב  התחמושת  מגבעת  מהיר  קו   ,414 קו 
רחוב  התחמושת,  גבעת  מסוף  בי-ם,  האיסוף  תחנות   .443
תחנות  ידין.  יגאל  מחלף  גולדה,  שד'  הנביא,  שמואל  זקס, 
הנביא,  שמואל  גולדה,  שד'  רמות,  צומת  בי-ם,  הורדה 
רחוב זקס, גבעת התחמושת. תחנות איסוף והורדת נוסעים 
בימי  יפעל  זה  קו  ו-412.   411 קווים  בב"ב בתחנות מסלול 

ו' ובמוצ"ש.
שני הקווים החדשים מצטרפים לקו 402 מי-ם לב"ב בשני 
הנוסעים  על  יקל  החדשים  הקווים  שני  הפעלת  הכיוונים. 

להגיע ליעדם ויוריד את עומס הנוסעים בקו 402.

שיפוץ ושדרוג התשתיות
אגף התשתיות והפיתוח בעיריית ב"ב ביצע עשרות פרויקטים של שיפוצים נרחבים 

בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ברחובות ובגינות ברחבי העיר

מאת: עוזי ברק

פרוייקטים  של  ארוכה  שורה 
נרחבות  תשתיות  פיתוח  לעבודות 
העיר  ברחבי  שונים  באזורים  ביותר 
בסכומים  מגוונים,  ובתחומים  ב"ב 
בוצעו  שקלים,  מליוני  עשרות  של 
של  ובהנחייתו  ביוזמתו  באחרונה, 
הרב חנוך זייברט, ראש העיר ובביצוע 

האגף העירוני לתשתיות ולפיתוח.
בין עבודות הפיתוח נסללו לא מכבר 
הושע,  הרח'  וביניהם  שונים,  רחובות 
הנביאה,  דבורה  הירש,  ברוך  הגר"א, 
גד, שד'  מגני  חלק מאהרונוביץ, חלק 
למעלה  של  בסך  מויז'ניץ,  האדמו"ר 
כשהעבודות  שקלים,  מיליון  מעשרה 
כללו סלילת כבישים, החלפת מדרכות, 
הותקנו עמודי תאורה, הותקנו מערכות 
הסדרי  וניקוז,  ביוב  תיעול,  מים, 

תנועה, מפרצי חניה ותאורה חדישה.
עדיפות,  ניתנה  אלו  לרחובות 
והיה  שופצו  שלא  רבות  שנים  לאחר 
בתקינות  בהם  לנהוג  לאפשר  צורך 
שופר  העבודות  במסגרת  ובבטיחות. 
תנועה  איי  באמצעות  התנועה,  מצב 
לאחר  חדשים,  וניקוז  תיעול  ובוצע 
בתקופת  הצפות  בעבר  בהם  שהיו 

ירידת הגשמים. 
לפיתוח  הנוספות  התכניות  בין 
נמצאים  ותאורה  מדרכות  כבישים, 
צירלסון,  סוקולוב,  רש"י,  הרחובות 

השלושה והירקון.
האגף  מבצע  האלו  העבודות  את 
העירייה  של  ולפיתוח  לתשתיות 
חבר  קקון,  מיכאל  הרב  בראשות 
חנוך  הרב  ובהנהלת  העיר  הנהלת 
את  המגבש  האגף  מנהל  זיידמן, 
בסיוע  ביצוען,  על  ומפקח  התכניות 
חשמל,  העיר,  חזות  שבאגף.  המח' 
ובשיתוף  תחבורה,  תיעול,  נטיעות, 

תאגיד 'מי ברק'. 
לשיפור  שהביאה  חדשה  תאורה 
 2.5 של  כספית  בעלות  משמעותי, 
ברחובות  הוחלפה  שקלים,  מליון 
שונים, ובהם בית הלל, גינת ר' טרפון, 
ברנדשטטר,  הגר"א,  החשמונאים, 
האדמו"ר  אלישע,  בחלקו,  פוברסקי 
מגור, ר' לוי יצחק, חלק מז'בוטינסקי, 
אזור מקווה נוה אחיעזר, הגינה בפרדו, 
דבורה  רח'  השניה,  העליה  גינת 
תימשך  ההחלפה  ומגמת  הנביאה. 

בחודשים הקרובים ברחובות נוספים.
בגינות שונות בוצעו עבודות פיתוח 

מתקני  שכללו  ויסודיות,  גדולות 
מיוחדים  מתקנים  ובחלקם  משחקים, 
לנכים, דשא סינטטי, ריהוט, ספסלים, 
ובין  חדשים,  ומשטחים  ריצוף  גידור, 
צפון  גהה  ושודרגו  שפותחו  הגינות 
כולל  בסכום  פארדו,  משה  שברח' 
של עשרה מליון שקל, וגם גהה דרום 
העליה  גינת  אחיעזר.  נוה  שבשכונת 
השניה, בה לא היתה גינה בעבר אלא 
ברח'  גינה  לכלוך.  מצבור  שימשה 
ובקרוב  יסודי,  שיפוץ  עברה  ראב"ד, 
יותקנו מתקני משחקים בשד' האדמו"ר 

מויז'ניץ ובגינות נוספות שונות.
הותקנו  לנכים  משחקים  מתקני 
בגינות שברח' אבן שפרוט, אלי הכהן, 
הזית  גבעת  מראדזמין,  האדמו"ר 
ופארק גהה דרום. בימים אלו גם אושר 
סכום של מליון שקל להתקנת הצללות 

בגינות שונות.
בימים אלו, הותקנה מערכת רמזורים 
 - נחמיה  הרח'  בצומת  נוספת  חדשה 
מדובר  בקרוב.  שתופעל  אי"ש,  חזון 
בצומת, בין המרכזיים בעיר, שהוברר 
מהנדסי  של  מקצועיות  בבדיקות 
ברמזורים  מירבי  צורך  יש  כי  תנועה, 
כלי  המוני  של  התנועה  בהסדרת  אלו 
רכב המצטופפים במקום בלא הכוונה 
פיתרון  זהו  בעיקר,  אך,  מתאימה, 
במעברי  הבטיחות  להסדרת  הנחוץ 
מידי  חולפים,  שבו  שבצומת,  החציה 
יום, המוני הולכי רגל, ובחלקם הגדול 

ילדים וצעירים.

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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 ₪ 901 -החל מ 

 

 מסגרת מלאה
 כל הציפויים +עדשות  +

 כדי להאמין !צריך לראות 

SALE 

 6092 - 6092מאות דגמי  

 

 ₪ 911 -החל מ 

 

 מסגרת ברגים
 כל הציפויים +עדשות  +

 

 ₪ 981 -החל מ 

 

 משקפי שמש
 כל הציפויים +עדשות  +
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 .    ***הרשת שומרת לעצמה את האפשרות לשנות את המבצע בכל עת..%וצילנדר  6על הזוג השני הזול מבינהם )יש כפל מבצעים(.     **עד מספר  %52ח   *הנחה של “טל



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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מאת: יאיר קורן

ראשי מחלקת הבריאות בעיריית ב"ב ובהם 
המועצה  חבר  בעירייה  הבריאות  תיק  מחזיק 
הרב פרץ אברמוביץ ומנהל אגף הבריאות הרב 
'מרום  מאוחדת  במרפאת  סיירו  קוריץ  אליהו 
שיר' בבני ברק והביעו את התפעלותם מאיכות 
מאוחדת  ע"י  המוענק  הרפואי  השירות  וטיב 

לתושבים. 
הרב  מרכז  מחוז  מנהל  סגן  השתתפו  בסיור 
משה כהן, מנהלת המרחב הגב' קרן גולדברג, 
קליין,  אריה  הרב  בב"ב  קהילה  קשרי  מנהל 
עצמון  ר'  שיר  מרום  מאוחדת  מרפאת  מנהל 
ירושלים  רח'  מאוחדת  מרפאת  מנהלת  מינס, 
מרפאות  בריאות  מתאמת  ש.הרברט,  הגב' 
מרום שיר ואבני נזר הגב' מ. זיידמן ומתאמת 

בריאות מרפאת רח' ירושלים הגב' ח. נגר.
מקרוב  חזו  קוריץ  והרב  אברמוביץ  הרב 
מאוחדת  במרפאת  הניתנים  בשירותים 
ובמיטב אנשי המקצוע והשירותים החדשניים 

המוענקים ללקוחות. 
בפני  סקרו  במאוחדת  מרכז  מחוז  בכירי 
במרפאות  ההתרחבות  תנופת  את  האורחים 
הנשים,  רפואת  בתחום  ובפרט  מאוחדת, 
מאוחדת  לרופאי  חן  בני  ד"ר  של  הצטרפותו 

בב"ב ומוקד הנשים שיוקם בקרוב. 
הגב' מ.זיידמן הציגה בפני המשתתפים את 
מאוחדת  במרפאות  הבריאות  קידום  מערך 
בב"ב הכולל סדנאות בריאות בתחום ההרזיה, 
סדנאות סכרת, סדנאות גמילה מעישון, סדנאות 
להורים וילדים לגיל הרך, ביצוע בדיקות מניעה 
וגילוי מוקדם וכמו כן ימי בריאות המתקיימים 

במרפאות מאוחדת .
הבריאות  בכירי  הביעו  הביקור  סיום  עם 
השירות  מאיכות  התפעלותם  את  בעירייה 
בעיר  מאוחדת  ללקוחות  המוענק  הרפואי 
ומנהל  הבריאות  תיק  מחזיק  גבוהה.  בזמינות 
שיתוף  על  המחוז  הנהלת  עם  סיכמו  האגף 
פעולה מעמיק שיתקיים בין העירייה למאוחדת, 

לטובת תושבי העיר ולרווחת הלקוחות. 
בריאות  תיק  מחזיק  אברמוביץ  פרץ  הרב 
מהיקף  נפעם  "אני  אמר:  המועצה  וחבר 
גם  אשר  המקצוע  מאנשי  ובמיוחד  הפעילות 

באים מתוך המגזר וקשובים לצרכיו".
מגוון  ניתנים  בב"ב  מאוחדת  במרפאות 
רפואת  שרותי  ובהם   הרפואה  שירותי 
משפחה וילדים, אף אוזן גרון, רפואת עיניים, 
כלי  כירורג  כירורגיה,  מורחבת,  נשים  רפואת 
לורידים(  )מומחית  פלבולוגית  ורופא  דם 
אורתופדיה  נוירולוגיה,  גסטרואנרולוגיה, 
יד,  לכף  מומחה  אורתופד  וילדים,  למבוגרים 
אלרגייה,  דיאטנים,  המטולגיה,  אורולוגיה, 
ונפרולוגיה  נפרולוגיה,  ילדים,  אנדוקרינולוג 
למבוגרים  ריאה  למחלות  מומחה  ילדים, 
ומבוגרים,  לילדים  תקשורת  קלינאי  וילדים, 
לבריאות  יחידה  הילד,  להתפתחות  יחידה 
הנפש – פסיכיאטר מבוגרים וילדים, פסיכולוג 
תור  ללא  מעבדה  שרותי  וילדים,  מבוגרים 
שרותי  ברציפות,   20:00 השעה  עד  ומזכירות 
רצוף.  בערב   20:00 השעה  עד  מרקחת  בית 
י-ם  רח'  במרפאות  גדולים  מרקחת  בתי  שתי 
סאונד  אולטרה  מכון  נזר,  אבני  ובמרפאת 
שיר,   ומרום  י-ם  רח'  במרפאות  גניקולוגי 
חדרי  לתינוקות,  ירך  פרקי  סאונד  אולטרה 
אחיות שפתוחים ברציפות ללא צורך בקביעת 
בדיקת  ביצוע  בערב,   20:00 השעה   עד  תור 
רח'  במרפאת  גנטיות  ובדיקות  ישרים  דור 
ציפורניים  ובדיקת פטרת  גנטיות  י-ם, בדיקות 

במרפאת אבני נזר. 
וכחלק  נזנח  לא  הסדנאות  תחום  גם 
קידום הבריאות מפעילה מאוחדת  מפעילויות 
וסכרת  הרזייה  ובהם:  בריאות  סדנאות  מגוון 
טיפול  ובהם:  לילדים  מיוחדות  סדנאות  לצד 
תינוקות,  עיסוי  לתינוקות,  שינה  בהפרעת 

החייאת תינוקות.

ראשי מחלקת הבריאות בעיריית ב"ב 
סיירו במרפאת מאוחדת מרום שיר והביעו 
התפעלותם מאיכות וזמינות השירות  את 
בכירי העירייה ליוו נציגי מאוחדת ובהם סגן 

מנהל המחוז הרב משה כהן ונציגי המחוז

שיתוף פעולה בין העירייה ל'מאוחדת'
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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
27

החל מ-

₪

תנורים
דו תאיים

במגוון ענק

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!

מקררי
שארפ

ובלומברג

מקררי
סמסונג

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

מקרר 
ליחידות

דיור

 df מקרר
450

מקפיא
6 מגירות

285031
ל-36 חודשיםל-36 חודשיםל-36 חודשים

רק-רק-רק-
החל מ: 1090 ₪סה"כ: 1790 ₪סה"כ: 990 ₪

₪₪₪

13
ל-36 חודשים

 החל
מ-

מכונות
כביסה

במגוון ענק

31
החל מ: 1090 ₪ל-36 חודשים

₪

מכונת כביסה 
קריסטל

8 ק"ג

39
ל-36 חודשים

רק-
סה"כ: 1390 ₪

₪
 החל

מ-
החל מ: 459 ₪

₪
במחירים

הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

כל מוצרי 
החימום

לחורף

מגהצי קיטור
טפאל

מבחר 
רדיאטורים 

דלונגי
במחיר

משתלם!

החל מ- 960 ₪
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מאת: יאיר קורן

את  השבוע  חנך  ברק'  'מי  המים  תאגיד 
מתחם  המים החדש "הר הבנים". בהשתתפות 
ראש העיר בני ברק הרב חנוך זייברט, בכירים 
דוד  מר  התאגיד  מנכ"ל  העירייה,  בראשות 
קושניר  אלכס  מר  המים  רשות  יו"ר  צלניק, 
שטיין  אלי  הישראלי  התקנים  מכון  ומנכ"ל 
יוקרתי  פלטינה  תו  הטקס  במהלך  שהעניק 
  ISOתקני חמישה  להם  לחברות  המוענק 
ניהול  מידע,  אבטחת  איכותי,  ניהול  בתחומי 
אנרגיה, בטיחות ואיכות סביבה בכולם עומד 

תאגיד המים 'מי ברק'.
בפתח הטקס קידם מנכ"ל תאגיד 'מי ברק' 
חנוך  הרב  העיר  ראש  את  צלניק  דוד  מר   -
זייברט, את סגנו ומ"מ ראש העיר הרב אברהם 
סגני ראש העיר הרב מנחם  ואת  רובינשטיין, 
מועצת  חברי  את  דדון,  אליהו  והרב  שפירא 
העיר  תושבי  ואת  התאגיד  עובדי  את  העיר, 
שהגיעו להשתתף באירוע המכובד. מר צלניק 
מהלך  של  הובלתו  על  העיר  לראש  הודה 
העשייה  במרכז  הינם  והישירות  התושב  בו 
בקבלת  זכות  נקודות  לתאגיד  שהעניק  מהלך 
תו הפלטינה. "ראש העיר, הרב זייברט דורש 
ברמה  שירות  תודעת  מתוך  לפעול  מאתנו 
גם  כמו  זו,  מדיניות  יישום  ביותר.  הגבוהה 
היו  העיר,  זכינו מראש  לה  והתמיכה  העידוד 

אבני היסוד לקבלת תו התקן היוקרתי.
המים  מתחם  על  הרחיב  התאגיד  מנכ"ל 
החדש בהר הבנים: "מאגר המים 'הר הבנים' 

בגוש  ביותר  המורכב  המים  פרויקט  הינו 
אנשי  עבור  לרגל  לעלייה  מוקד  המהווה  דן, 
מקצוע רבים מהארץ ומהעולם, בשל מיקומו 
בלב אזור אורבאני ברוך אוכלוסין. תאגיד 'מי 
של  המתפתחים  לצרכים  וערוך  מכיר  ברק' 
מים  לאספקת  לפעול  וימשיך  ברק  בני  העיר 
איכותית ורציפה לתושביה, ובכלל זה, כמובן, 
גם מענה מושלם לאספקת מים בעיר בהידור 

שבת. 
"קבלת תו תקן 'פלטינה' הינה תעודת כבוד 
בה  ויש  ולתאגיד  ברק  בני  לעיר  מקצועית 
קידוש ה' רב", הוסיף. "זו אמירה משמעותית 
במגזר  ציבורי  גוף  של  ראויה  התנהלות  על 
העומד בשורה   – חלוץ  מים  תאגיד   - החרדי 
ובעולם.  בארץ  מתקדמים  ארגונים  עם  אחת 
לתושביה  לראשיה,  לעיר,  הוא  גדול  כבוד 
ולתאגיד המים. התאגיד ימשיך לחתור באופן 

רציף ושיטתי למצוינות בכל תחומי פעילותו
את  פירט  זייברט,  חנוך  הרב  העיר,  ראש 
מאגר  ובניית  תכנון  של  השנים  רב  התהליך 
המים החדש והייחודי. הוא שיבח את קודמיו 
יעקב  והרב  פרנקנטהל  ישכר  הרב  בתפקיד 
אשר וציין כי "אין ספק שזהו פרויקט שמשדרג 
את העיר בני ברק ומציב אותה כאחת הערים 
בתחום  בישראל  והמתפתחות  המתקדמות 
התשתיות. שדרוג מערכות אספקת המים בעיר 
דבר  הינו  לעיר  חדשים  מים  מקורות  ופיתוח 
מחויב המציאות - 90 שנה לאחר הקמתה של 
העיר. רה"ע הוסיף, כי לאור מיקומו הייחודי 
הקמת  יוזמת   העיריה  הבנים,  הר  מאגר  של 

מצפור וגן בוטני מיוחד על גג המאגר, למען 
תושבי העיר".

רבה  הערכה  הוא,  גם  הביע  זייברט,  הרב 
ועובדיו,  מנהליו  התאגיד,  של  לפועלו 
פלטינה.  מסוג  התקן  בתו  לזכייה  שהובילו 
מעידה  היוקרתי  התקן  תו  שקבלת  ספק  "אין 
התאגיד.  עובדי  של  הברוכה  פעילותם  על 
עבודת התאגיד היא מופת לחתירה להתאמת 
צרכי העיר לגידול האוכלוסייה כ"י. זהו הישג 
מקצועי ומרשים המהווה בסיס איתן להמשך 
הענקת שירות מיטבי לתושבי העיר כפי שאנו 
בתחום  הפעולה  שיתוף  להעניק.  מחויבים 
שדרוג  את  נוביל  ויחד  יימשך  התשתיות 

התשתיות בעיר".
מ"מ יו"ר דירקטוריון 'מי ברק', הרב מאיר 
מר  התאגיד  למנכ"ל  הודה  גרינברג,  שלמה 
דוד צלניק ועובדי התאגיד על מסירותם הרבה 
למען תושבי העיר, אשר באה לידי ביטוי גם 
לדבריו,  'פלטינה'.  מסוג  התקן  תו  בקבלת 
העיר,  תושבי  עבור  בשורה  יום  הוא  "היום 
המאגר החדש משפר משמעותית את אספקת 

המים לכל תושבי העיר".
רשות  יו"ר  חמים  דברים  נשא  מכן  לאחר 
המים בישראל, מר אלכס קושניר, שציין את 
המים  מאגר  חנוכת  נוכח  הרבה  התרגשותו 
המאגר  והקמת  תכנון  את  מלווה  "אני  בעיר: 
המים  במנהל  ראשי  מהנדס  היותי  מזמן  עוד 
חזות  לחזות  נפעם  אני  שנה.  כ-12  לפני 
הראשונה  בשורה  המוצב  ברק"  "מי  בתאגיד 
עם    , הפרמטרים  בכל  ומצטיין  בישראל 

יכולות מתקדמות – והכל בזכות ההון האנושי 
של עובדי התאגיד  היום, העיר  בני ברק זוכה 

להיות עשירה גם במים טובים ומשובחים".
אלי  מר  הישראלי,  התקנים  מכון  מנכ"ל 
שטיין, העניק למנכ"ל התאגיד מר דוד צלניק 
כי "אנחנו  וציין  תו התקן ISO  פלטינה  את 
שמחים להעניק לתאגיד המים 'מי ברק' את תו 
התקן פלטינה – תו תקן שרק חברות בודדות 
בישראל זכו בו. מדובר בתקנים מחמירים בכל 
הקשור לאיכות השירות, אבל הוא ראוי ל'מי 
המסמל   'ISO  – הזהב  ל'תו  ומתווסף  ברק' 

ניהול איכותי מתקדם של  התאגיד 
ממוקם  החדש  המים  מתחם   כי  נציין, 
במרכז  והלוחמים,  שמעיה  רחובות  במעלה 
השכונה  רוקח,  גבעת  שבשכונת  הבנים'  'הר 
המאגר  ברק.  בני  בעיר  שנבנתה  הראשונה 
החדש הכולל בריכת אגירה בנפח של 17,000 
הישן  המאגר  את  מחליף  והוא  מים,  קוב 
שהכיל  2,000 מ"ק שנבנה לפני עשרות שנים. 
בכמויות  מים  אספקת  יאפשר  החדש  המאגר 
ולהתפתחות  לצמיחה  המותאמים  ובלחצים 

בכל רחבי העיר בני ברק 
חדש  ראשי  מים  קו  הנחת  כלל  הפרויקט 
צול מדרך אם המושבות להר   24 בקוטר של 
וסוקולוב  אבוחצירא  הרחובות  דרך  הבנים, 
החידושים  כל  עם  שאיבה  מרכז  הקמת  וכן 
חדישות  משאבות  ארבעה  ובו  הטכנולוגיים 
המכניסות מים בהספק של 2,200 מ"ק לשעה 

לרשת המים העירונית. 

בטקס רב רושם נחנך בשבוע האחרון מתחם המים החדש של העיר ב"ב, המאגר מכיל כ-17,000 קוב מים ועתיד לשפר 
משמעותית את מערך אספקת המים לכל תושבי העיר  מנכ"ל תאגיד 'מי ברק' - מר דוד צלניק הודה לראש העיר הרב 

חנוך זייברט על שיתוף הפעולה הפורה וציין כי "תו התקן מעמיד אותנו בשורה אחת עם ארגונים מתקדמים בארץ ובעולם" 
 ראש העיר הרב חנוך זייברט: "הפרויקט מציב את ב"ב בין הערים המתקדמות ביותר בתחום התשתיות בישראל"

תעודת כבוד ל'מי ברק' במעמד 
חנוכת מתחם מים ענק

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



 03-618-9999 www.shainfeld.com
חכם מזמין מוקדם ומרוויח! 

הפסח שכולם חיכו לו! 
MELIA-ב שינפלד 

בפסח זה קורה... המלון היוקרתי שתמיד חלמנו להגיע אליו!
MELIA GRAND HERMITAGE מלון דגל של רשת MELIA מהמובילות בעולם 

עם 350 מלונות ב-40 מדינות. המלון יושב על קו החוף בחולות הזהב הקסומים ליד ורנה ויש בו הכל: 
שטחים ציבוריים רחבים | בריכות חיצוניות ובריכה פנימית | ספא בריאות מפנק | בית כנסת מפואר | מכון 

כושר | לובי מלכותי | חדרי אוכל ענקיים מעוצבים לחג | טרקלין אירי עם שתייה וכיבוד חופשי | מיני קלאב לילדים

חדש... מהפך במזרח!
חופשת קדם קיץ 

שינפלד בבנגקוק
 HILTON CONRAD BANGKOK
   .מלון 5 כוכבים מפואר של רשת הילטון HILTON CONRAD BANGKOK  
אירוח מפנק בסוויטות רזידנס גדולות עם סלון נפרד לחדר שינה.   טיולי כוכב 
מרכז  האורז,  שדות  הצף,  השוק  המלך,  ארמון  ובנגקוק,  בתאילנד  מדהימים 
אוכל   - במזרח  לראשונה    ועוד...  פילים  על  רכיבה  סיאם,  הענק  השופינג 
ברמה הגבוהה ביותר! שפים של של שינפלד תיירות זוכי פרסים בינלאומיים 

מכינים לכבודכם סעודות מלכים בחדרי האוכל היוקרתיים במלון. 

 28
שנה ניסיון

לך את איכות החופשה ואת קיומה
ם 

חי
טי

מב
   

ם! 
 מבטיחים ומקיימי
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מרי  האמריקאית  הסופרת  של  בסיפורה  ההולנדי  הילד  כמו 
מייפס דודג', שסתם עם הזרת את הפרצה בסכר, התייצב השבוע 
שר בישראל והניח את האצבע על הסדק בכותל. מול פרצופו 
הזחוח של נתניהו בישיבת הממשלה, פתח האיש את פיו ותקף 
את ההסדר שהובא להצבעה ובמסגרתו ניתן מעמד ממלכתי עם 
כניסה רשמית מהרחבה הראשית, לאתר קשת רובינסון - כמקום 

תפילה רשמי לנשות הכותל, לרפורמים ולקונסרבטיבים. 
"ההסדר שנעשה עם נשות הכותל בעייתי והיה חייב להיות 
הממשלה,  ישיבת  במהלך  המיניסטר  הסביר  אחרת",  מנוסח 
ולנשות  לקונסרבטיבים  לרפורמים,  לתת  צורך  שום  היה  "לא 
בוועדה  מטעמם  נציגים  שישה  ולמנות  רשמית  הכרה  הכותל 

ממשלתית עם הכרה ממלכתית".
שביקורת  האיש  בזעם  הגיב  לומר?",  רוצה  אתה  מה  "אז 

מקפיצה אותו, אף יותר מאשר דרישה לפרגן לאי מי מלבדו. 
"אני בא לומר שאני מתנגד להסדר כפי שנוסח", התריס השר 

מול פניו המתכרכמים של ראש הממשלה.
כן  גם  זאת  עשה  נוקבת,  ביקורת  שהשמיע  השני  השר 
באותו מעמד. הוא הסתכל לנתניהו בלבן של העיניים ובסגול 
דורות  שניים-שלושה  "בעוד  במילים.  חסך  ולא  השערות  של 
לראש  אמר  הוא  מלאה",  להתבוללות  יובילו  הרפורמים 
הם  לשעבר,  מנשותיו  אחת  וגם  מידידיו  שרבים  הממשלה 
חברי הקהילה הרפורמית בארה"ב, "ראינו איך צ'לסי קלינטון 
התחתנה, בחופה שנערכה על ידי כומר ורב. לשם אתם רוצים 
להוביל אותנו?". מתווה קלינטון לחלוקת 'האגן הקדוש' כבר 

יושם אפוא - בחתונתה של הבת צ'לסי.
בגלל  "דווקא  שונה,  הייתה  השני  המיניסטר  של  המסקנה 

שאני שולל את ההכרה ברפורמים, אצביע בעד ההסדר".
וכעת, לזהות הדוברים, שאומרת הכל. אם קראתם את כותרות 
לרגע שמדובר בשניים  וחשבתם  בביטאונים  והתדהמה  ההלם 
שתרעננו  כדאי  הממשלה,  בישיבת  שנכחו  החרדים  מהשרים 
מחדש את הדף. הנציגות החרדית הייתה שותפה מלאה להסדר 
שגובש השבוע. המחאה שהביעו החברים, הייתה זעקת שווא 

של 'זאב, זאב'. 
זאב  השר  הוא  הלב  מנהמת  יללה  שהשמיע  היחיד  הזאב 
אלקין. שר העלייה והקליטה, ובתפקידו הרלוונטי לעניין, השר 
לענייני ירושלים ומורשת, הוא הדובר הראשון שמצוטט לעיל. 
הדובר השני הוא שר התיירות יריב לוין. הטקסט הכמעט זהה 
של השניים הוביל למסקנות אישיות סותרות. האחד הצביע נגד, 
השני בעד. הנימוקים שהם הציגו בישיבת הממשלה משקפים 
הנציגים  השבוע  ניצבו  בפניה  הדילמה  את  משפטים  בשני 

החרדים.
ביום רביעי שעבר, הגיע מזכיר הממשלה היוצא והיועמ"ש 
הנכנס אביחי מנדלבליט כשהוא מלווה ברב הכותל והמקומות 
צמרת  עם  סיכום  לישיבת  רבינוביץ  שמואל  הרב  הקדושים 
דג"ל, דרעי, גפני וליצמן, במסגרתה הוצג המתווה שהובא ביום 

ראשון לאישור הממשלה.
ההסדר שהציג מנדלבליט נועד לנטרל מוקש שמונח ברחבת 
זה למעלה משלושה עשורים. ב-1980, 13 שנה אחרי  הכותל 
שחרור העיר העתיקה, התקבצו לראשונה מניינים מעורבים של 
העליונה  הכותל  ברחבת  והקונסרבטיבית  הרפורמית  התנועה 
צביון  על  ידע המאבק  וחג השבועות. מאז  בערב תשעה באב 
הכותל המערבי מורדות ומורדות. פרובוקציה גררה פרובוקציה. 

ויתור גרר התקפלות, בעיקר מצידם של חובשי כיפה. 
רובינסון'  'קשת  אתר  את  להכשיר  הראשונה  ההמלצה  את 
עבור נשות הכותל והתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית, קיבלה 
להקמת  העילה  ב-1998.  נאמן  יעקב  הפרופ'  בראשות  ועדה 
השבועות  חג  של  בבוקרו  שפרץ  חגיגי  עימות  הייתה  הוועדה 
גורשו  בטליתות  עטופות  נשים  העליונה.  הכותל  ברחבת 
מהרחבה על ידי המון המתפללים והמשטרה נאלצה למלט את 

המתעטפות אל מחוץ לשער האשפות. 
ועדת נאמן הוקמה במקור כדי לגבש מתווה בסוגיית הגיור, 
הורחבו  שנה,  אחר  שנה  ברחבה,  הפרובוקציות  לנוכח  אך 
הוועדה  המליצה  במסקנותיה  הגידור.  לתחום  גם  סמכויותיה 
על הקצאת קשת רובינסון )הקרויה על שם החוקר האמריקאי 

בקצה  העות'מאני(,  השלטון  תחת   ,1838 בשנת  אותה  שגילה 
הכותל,  לנשות  ייעודי  לאתר  והפיכתה  הכותל,  של  הדרומי 
מימוש  על  בשעתו  שניצח  מי  ולקונסרבטיבים.  לרפורמים 
דאז.  הממשלה  מזכיר  היה  הרפורמים  הנציגים  מול  המתווה 
הישנוני,  אופיו  בזכות  הרצוג, שנודע  )בוז'י(  יצחק  אחד בשם 

סלידתו ממדנים ושמירתו על זכות השתיקה. 
בהסדר שהוביל הרצוג דובר על 100 מתפללות לכל היותר 
הנציגים החרדים שהסבירו השבוע  פעם בשבוע.  שתתאספנה 
להם  שניתן  במה  יסתפקו  ושות'  הרפורמים  כי  טעם  בטוב 
בהחלטת הממשלה, מוזמנים לחזור 16 שנה לאחור, לחתימת 
כלשהו  מעמד  רובינסון  לרחבת  שהעניק  הראשון  ההסכם 
הרפורמיים  הנציגים  התחייבו  ההסדר,  במסגרת   .2000 בשנת 
ונכונות  אחריות  "מתוך  המתווה  את  לקבל  והקונסרבטיביים 
בקידום  גדול  כ"יום  החתימה  מועד  את  והכתירו  לפשרה", 
הפכה  הפינה,  אבן  בישראל".  דתי  פלורליזם  למען  המאבק 

ברבות השנים למקפצה.

קשת אדלסון
מבוא  הוא  הסדר  שכל  אותנו  הרגילו  החרדים  הנציגים 
היא  פשרה  כל  מסתבר,  הרפורמים  אצל  יותר.  גרוע  להסדר 
שבועי  תפילה  יום  נוסף  ב-2004  יותר.  טובה  לפשרה  מבוא 
וחגים.  שבתות  לערבי  ההסכם  הורחב  ב-2006  במתחם.  שני 
הטבעית  השותפות  בקדנציית  נתניהו  כהונת  תחת  ב-2010, 
עם החרדים, קיבל מזכיר הממשלה דאז צביקה האוזר, מנדט 
אישי מראש הממשלה ל"הרחבת ההסדר על כל ממדיו – שטח 
תפילה, שעות תפילה, תשמישי קדושה וסדרנות". האוזר החל 
את  העביר  רה"מ  ובהוראת  תכנוניים  הליכים  סדרת  להוביל 
שרנסקי.  נתן  הסוכנות  יו"ר  לאחריות  הסופי  המתווה  גיבוש 
ב-2013 הוצג מתווה שהשורה התחתונה שלו הייתה: "בניית 
רחבת ענק, שווה בגודלה לרחבת התפילה בכותל הקיים, מעל 
המתווה,  הצגת  אחרי  חודשים  כמה  רובינסון".  קשת  לאתר 
הודיע השר לענייני ירושלים נפתלי בנט על הקמת רחבת קבע 
ימים   365 בשבוע,  ימים   7 שעות,   24 במשך  פתוחה  שתהיה 
בנט".  "רחבת  שמו,  על  מאז  נקרא  והאתר  זכה,  בנט  בשנה. 

רובינסון - אאוט. בנט - אין. 
הרפורמים  ביצעו  מצווה,  בת  תקופת  שנה,   12 בתוך 
אתר  בהקצאת  שהחל  מה  מדרגה.  קפיצת  והקונסרבטיבים 
עתיקות זמני עבור מאה איש/ה, לשעה אחת, פעם בשבוע, הפך 
מי  אז  ביממה.  שעות  וארבע  עשרים  הפתוח  קבע,  של  לאתר 

אמר, שאפשר רק לשמר את הקיים?
צריך לומר מילה )ולא בהכרח טובה( על מעורבתו של נתניהו, 
שנחשב למי שפעל למען הרפורמים יותר מכל ראשי הממשלה 
גם  לישראל  היו  כן.  כן,  ב-36 השנים האחרונות.  כאן  שכיהנו 
לא  כי,  )אם  נתניהו  היה  לא  משפחתם  ששם  ממשלה  ראשי 
בטוח שיהיו גם בעתיד(. בגין, שמיר, פרס, רבין, ברק, אולמרט 
נמשכו  ב-1980,  הסכסוך  פרוץ  מאז  בתפקיד  שכיהנו  ושרון, 
בציציותיהם וגררו רגליים. אצל נתניהו, מדובר באג'נדה. בסלע 

קיומו.
בביקורו האחרון בארצות-הברית התייצב נתניהו מול ראשי 
הקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית והבטיח להעניק להם מעמד 
לקואליציה,  שותפיו  החרדים,  הכנסת  חברי  בישראל.  שוויוני 
שיבחנו  הסבירו  הם  סגורות  בשיחות  בלשונם.  וצקצקו  שמעו 
את נתניהו במעשים, ולא במילים להן הוא מחויב מפאת כבודם 
על  מכולם  יותר  שמשפיעים  ביהודים  "מדובר  המארחים.  של 
הפוליטיקה האמריקאית, רובם נמנים על המפלגה הדמוקרטית. 
בעידן אובמה, ביבי לא יכול לאבד גם אותם", הוסבר בשעתו 
הזה  הניתוח  הממשלה.  ראש  על  מפולפל  סנגוריה  בלימוד 
מדויק אך לא מושלם. מרבית הרפורמים אומנם דמוקרטים, אך 
עבור ראש-ממשלתנו די בתמיכתו של רפובליקני אחד, שלדון 
אדלסון, כדי להטות את הכף. איל ההון וההימורים, בחר לקיים 
חגיגת בר מצווה משפחתית ברחבת קשת רובינסון. אין זה פלא 

אם כן, שעבור נתניהו הפכה הרחבה ל'קשת אדלסון'.

נטול סלבס
בישיבה  המחיצה,  נפלה  לומר  יותר  נכון  ואולי  נפל,  הפור 

יגאל  סיפק  לתפקיד,  נכנס  מאז  הראשונה  הסחורה  את 
גואטה השבוע. בפעם הראשונה מאז שב דרעי לתפקידו קם 
"אדון  כבודו:  על  להגן  ויצא  מבין החברים המכהנים  ח"כ 
ביבי", כתב גואטה ברשת החברתית, "מה הפלא שכשאתה 
במקום  בקטנוניות,  ומתעסק  הקרדיט  את  לדרעי  גונב 
להתעלות מעל עצמך ולהודות לדרעי על המהפכה בתחבורה 

הציבורית, אתה מתלונן שבנט גונב לך קרדיטים?".
מנה  גם  להגיש  יודע  וגואטה  הראשונה,  המנה  הייתה  זו 
התעסקו  בינתיים  וקינוחים.  פיצוחים  עוגות,  עם  עיקרית 
השבוע גם ביהדות התורה במאבקי קרדיטים, ולא על מחדל 

הכותל המערבי שמתואר כאן בהרחבה מחוץ למסגרת.
מחמש הסיעות המרכיבות את הקואליציה, שתיים מימשו 
את החוק הנורווגי. שבוע אחרי ש"ס הגיע תורה של סיעת 
כולנו. הנציג הבא בתור אכרם חסון נשבע השבוע אמונים. 
האישיים- השיקולים  את  יש  הנוספות  הסיעות  לשלוש 
מפאת  החוק,  את  מלממש  מנוע  הליכוד  שלהן.  מפלגתיים 
זהותו המאיימת של הח"כ הבא בתור, יהודה גליק. בנט כבר 
התפטר כדי להכניס את ח"כ שולי מועלם, וחזר לכהן כח"כ 
ינון מגל כדי למנוע את  אחרי לכתו בנסיבות מטרידות של 

כניסתו של אבי ורצמן. 
יכולותיו  על  חולק  שאין  התורה  יהדות  עם  נשארנו 
המוכחות של הבא בתור מטעמה. בכנסת שאלו השבוע, מתי 
יעלה ויבוא האיש מיהדות התורה שלמענו הוקדשו דיונים, 
תוקנו תקנות ושונה החוק – כך שיתאפר לסגן שר להתפטר 

לטובת הח"כ הבא בתור ברשימה.  
התפתחות  השבוע  נרשמה  והשאלות  הקולות  רקע  על 
רשמית  אליו  פנה  לא  שגפני  כה  עד  טען  פרוש  דרמטית. 

שאין  העת,  כל  הסביר  גפני  מקומו.  את  שיפנה  בבקשה 
בכוונתו ליזום פנייה רשמית הואיל והדבר צריך לעשות על-
ידי נציג אגודת ישראל כדבר מובן מאליו לנוכח העיוותים 
גפני  כי  לראשונה  בדגל  סיפרו  השבוע  הכוחות.  בחלוקת 
שפרוש,  מה?  אלא  בעניין.  ושוחח  לפרוש  פנה  אישית 

לטענתו, לא שמע. 
אמינותם של שני האישים אינה מוטלת בספק, ומה עוד 
שהם מצויים בקשרי דיבור לאחרונה. עובדה. במכתב פנימי 
ששיגר השבוע סגן השר פרוש אשר עסק בעניינים חינוכיים 
בוערים, הוא ציין כבדרך אגב כי סיפר לחבריו גפני וליצמן 
הסכמתם.  את  קיבל  ואף  במכתב  שהעלה  הדרישות  על 
ולפיכך  מתקיימים,  החברים  בין  שיחה  שקשרי  ללמדך, 
נותר  הנורווגי  העניין  שדווקא  זה  הכיצד  התמיהה,  גוברת 
תקוע באוויר, נע ונד בין פיו של גפני לאוזנו של פרוש? לא 
הטלפוניה  בשירותי  להשתמש  לשניים,  להציע  אלא  נותר 

הזמינים תמיד של יגאל גואטה. 
נטל קיום החוק הנורווגי הוטל על כתפי פרוש, אך האמת 
ששלושת  הזמן  הגיע  כולם.  את  מחייבת  שהאחריות  היא 
המשוחחים שמוזכרים במכתב, פרוש, גפני וליצמן, ייכנסו 
כולל  הכל,  על  להבנות  שיגיעו  עד  ייצאו  ולא  אחד  לחדר 
סיבה  שום  אין  העצמאי.  החינוך  במשרדי  הווילונות  צבע 
עד  כך  יישארו  התורה  ביהדות  המעוותים  הכוחות  שיחסי 
סוף הקדנציה. אין שום נימוק שיסביר מדוע נמנעת הכנסת 
יהדות  לכנסת. אם החבורה המופלאה של  נוסף  ח"כ חרדי 
עוד מנדט,  ולהכניס  התורה לא מסוגלת למחול על כבודה 
מה לה כי תלין בערב הבחירות על המצביעים שימחלו על 

כבוד הח"כים ויישארו בבתיהם?

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

עם הראש בכותל

האחריות מחייבת
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הממשלה  מזכיר  שעבר,  רביעי  ביום  שכינסו 
והמקומות  הכותל  ורב  מנדלבליט  אביחי 
השרים  עם  רבינוביץ,  שמואל  הרב  הקדושים 

דרעי וליצמן, ויו"ר ועדת הכספים גפני.
שעשה  השחורה  הכיפה  חובש  מנדלבליט 
כמזכיר  כהונתו  בין  מרכך  בלי  חפיפה  השבוע 
הממשלה ליועץ המשפטי לממשלה, הוא חסיד 
בפתח  ג'  גנים  כפר  בשכונת  המתגורר  אשלג 
תקווה ומתפלל בבית הכנסת הדתי-לאומי ניגוני 
מגוון  הבוגרים  ילדיו  לראשי  שבשכונה.  חיים 
זהותו  הגדרת  וסרוגות.  שחורות  כיפות,  של 
המגזרית, היא סוגיה מרתקת בפני עצמה. כך או 
כך, הוא נחשב לאישיות מוערכת בקרב הנציגים 

החרדים, שלא נחשבים למפרגנים גדולים. 
בתפקיד,  קודמו  שהשמיע  לנימוקים  בניגוד 
שהשמיע  שהטיעונים  הרי  האוזר,  צביקה 
הנציגים  בפני  שהעלה  והחששות  מנדלבליט 
מזכיר  קשובות.  אוזניים  על  נפלו  החרדים 
העריך  השחורה  הכיפה  חובש  הממשלה 
וכיועמ"ש  לשעבר  כפצ"ר  בכובעו  בפניהם, 
יפיל  בג"ץ  פוליטית,  פשרה  בהיעדר  כי  הבא, 

להם את האבנים המתגלגלות על הראש.
שמנדלבליט  בתחילה  כבר  הבינו  הנוכחים 
והרב רבינוביץ מגיעים עם כותל בנוי ומבקשים 
ולפסוע  אמן  לענות  כיפה,  לחבוש  רק  מהם 
שיוחסה  לאמירה  בפרפרזה  בנימוס.  לאחור 
שמזכיר  הרי  התורה,  ביהדות  לח"כ  בעבר 
רב  עם  אלא  הכותל  עם  התייעץ  לא  הממשלה 
הכותל. בשלב מסוים הפציר המזכיר בנוכחים, 
לפי עדות המשתתפים, "אל תשאירו אותו לבד", 
כשהוא מכוון לרב הכותל והמקומות הקדושים. 
החברים  הבינו  הפגישה  של  בסיומה 
בכותל,  הראש  עם  הליכה  של  שהאלטרנטיבה 
שופטי  משפטית.  לקטסטרופה  להביא  עלולה 
יורו  עתירות,  שתי  בפניהם  שמונחות  בג"ץ 
ברחבת  הכותל  לנשות  מקום  להקצות  למדינה 
ליצלן,  רחמנא  ואפילו,  הראשית,  התפילה 

לאפשר להן לפתוח את ההיכל. 
הח"כים החרדים הציגו השבוע, במעין מצא 
את ההבדלים, מה היה בהסדר לפני התערבותם 
עמודים  שלושים  של  מדו"ח  אחרי:  נותר  ומה 
על  סוכם  במלואו  ליישם  נתבקשה  שהממשלה 
ההסבר  דברי  בלבד;  מההמלצות  חלק  מימוש 
הרפורמים  מעמד  בחשיבות  שעסקו  להחלטה 
ושות' קוצצו עד דק ונגרסו; הרחבה לא תוגבה 
למפלס הכותל המערבי; מצלמות רשת אונליין 
יושווה  לא  הרחבה  גודל  במתחם;  יוצבו  לא 
מטר)!(  בשלושים  ויוגדל  הכותל  לרחבת 

ההתנהלות  בלבד; 
עצמה  הכותל  ברחבת 
ואילך  מעתה  תוכפף 
הרבנות  להנחיות 
לישראל  הראשית 
הכותל  ומנשות 
כי  הטענה  תישלל 
מוגדרות  הן  גם 
ת  ו י ס ק ו ד ו ת ר ו א
מקומן  ולפיכך 
ברחבה הרגילה; לא 
מורשת  קרן  תוקם 
וחינוך דוגמת הקרן 
הכותל  למורשת 
וכו' וכו'. המסקנה 
של הח"כים לפיכך 

בג"ץ  להכרעת  מחכים  היינו  "אם  אחת:  היא 
התוצאה  לפשרה,  מכן  לאחר  להגיע  ומנסים 

הייתה בוודאות הרבה יותר גרועה".
שמואל  הרב  הוא  מההסדר  הגדול  המרוויח 
ברמה(  חי,  )ישראל,  בקול  שביכה  רבינוביץ, 
הזה  מההסדר  יצא  הוא  לשפם.  מתחת  וחייך 
רשמית  גושפנקא  עם  העליונה,  על  כשידו 
המערבי.  הכותל  ברחבת  המלאה  לשליטתו 
אומנם גם לרפורמים יש מעתה את סלע קיומם, 
המטר  עד  יישמר  שלו  הממלכה  שטח  אך 

האחרון. 
לפזר  סיבה  יש  הכותל,  לרב  שגם  אלא 
ירושלים  את  ולהעלות  ראשו  על  אפר  מעט 
יצטרך  הוא  ואילך  מעתה  שמחתו.  ראש  על 
החשיפה  אחוזי  של  דרסטי  לצמצום  להסתגל 
בינלאומי  וסלב  זר  מנהיג  כל  התקשורתית. 
שיבקר בישראל לא יפסח על ביקור בכותל הרב-
תרבותי. הסלבריטאים ורב הכותל שאוחדו להם 
והבזקי  השנים  במרוצת  המערבי  בכותל  יחדיו 
עברי  משני  זה  על  זה  יתבוננו  עוד  הפלאשים, 

המחיצה.

אבן הראשה
"הרגשנו שכופים עלינו כותל כגיגית", הודה 
הרב  עם  הישיבה  בסיום  המשתתפים  אחד 
ההחלטה  זאת,  ובכל  ומנדלבליט.  רבינוביץ 
שנפלה לבסוף הייתה להתנגד למהלך פומבית 
גוועלד  לצעוק  בגינו.  משבר  לחולל  לא  אך 

בכבישים אך לא לזרוק אבנים. 
היחיד שעמד על הדוכן והרגיש משוחרר הוא 

פרוש  מאיר  ח"כ 
בוועדת  ישב  שלא 
כבר  השלושה. 
שנים,  שלוש  לפני 
חשף  ב-27.12.12, 
ברוך  העיתונאי 
הכישרון חיים לוריא 
של  הבית  בעיתון 
כי  'המבשר'  פרוש 
פעל  ראש-הממשלה 
כלוביסט של התנועה 
וקידם  הרפורמית 
שתאפשר  רפורמה 
נשות  טקסי  קיום  את 
והתנועה  הכותל 

הרפורמית בכותל. 
שאחריותו  רק 
הקולקטיבית של פרוש, כחבר ה-61 בקואליציה, 
לא  מצידם  הח"כים  חבריו.  של  מזו  נופלת  לא 
ואחד  פרוש  של  הסמויה  הביקורת  את  אהבו 
מהם הציע לו להתייעץ עם הכותל. האמת היא 
שהגיעה העת לרענן את הבדיחה, בצוק העיתים. 
מול הברכומט שהוצב בבני ברק חודשיים לפני 
הכותל  התשע"ו(,  )פורים  המיועד  התאריך 
ביותר  הלגיטימית  ככתובת  נראה  המערבי 

בעולם להתייעצות ולקבלת ברכה.
שניתן,  המרכזי  הנימוק  עניין,  של  לגופו 
היה,  הגיוס  מסוגיית  כך  כל  מוכר  ונשמע 
'רחבת  הפיכת  את  למנוע  שלא  ההכרעה  כי 
ב"תקופת  נפלה  אלטרנטיבי,  לאתר  רובינסון' 
אלישיב,  הגרי"ש  לעולמם:  שהלכו  המרנים" 
שלא  )כדי  זצ"ל  וואזנר  והגר"ש  יוסף  הגר"ע 
ניתבע בגין הפרת זכויות יוצרים, הקרדיט ניתן 
בזה לאבישי בן חיים(. "הרב אלישיב אמר לנו 
שצריך להתייחס אליהם בכותל כפי שמתייחסים 
מהם",  להתרחק  ברחביה,  שלהם  הכנסת  לבית 
דגל  לנושא  ולתמיד  מאז  שנחשב  גפני  סיפר 

המאבק ברפורמיזם באשר הוא.
משנתם של הח"כים סדורה אך בנושא אחד 
ועדה  להקמת  הסכמתם  תשובה.  להם  אין 
יו"ר  יעמוד  שבראשה  רשמית  ממשלתית 
נציגי  חמישה  יהיו  וחבריה  היהודית,  הסוכנות 
משרדי ממשלה, מנהל רשות העתיקות ושישה 
קונסרבטיבים  )רפורמים,  המתפללים  מנציגי 
משמעות  בעל  תקדים  היא  הכותל(,  ונשות 

עתידית. 
והציע  הנקודה  על  האצבע  את  שם  אלקין 
לחלופין לקבוע כי ששת הנציגים הנוספים ימונו 
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הח"כים מצידם לא 
אהבו את הביקורת 
הסמויה של פרוש 
ואחד מהם הציע 
לו להתייעץ עם 

הכותל. האמת היא 
שהגיעה העת לרענן 

את הבדיחה. מול 
הברכומט שהוצב 

בבני ברק חודשיים 
לפני התאריך המיועד 

)פורים התשע"ו(, 
הכותל המערבי נראה 
ככתובת הלגיטימית 

ביותר בעולם 
להתייעצות ולקבלת 

ברכה

אין שום סיבה שיחסי 
הכוחות המעוותים 

ביהדות התורה יישארו 
כך עד סוף הקדנציה. 
אין שום נימוק שיסביר 
מדוע מתעכבת הכנסת 
ח"כ חרדי נוסף לכנסת. 
אם החבורה המופלאה 
של יהדות התורה לא 
מסוגלת למחול על 
כבודה ולהכניס עוד 

מנדט, מה לה כי תלין 
בערב הבחירות על 

המצביעים שימחלו על 
כבוד הח"כים ויישארו 

בבתיהם?

כותל רב-תרבותי. הרב רבינוביץ ומנדלבליט עם דרעי, ליצמן וגפני

<<<

נתניהו טוב לרפורמים. החשיפה בעיתון המבשר לפני 3 שנים
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אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ידי הסוכנות היהודית. בכך הייתה מושגת בפועל אותה  על 
לרפורמים  רשמית  ממלכתית  גושפנקא  לתת  מבלי  תוצאה 
לא  החרדים  תמכו  בה  אלקין  של  החלופית  הצעתו  ושות'. 
מאשר  יותר  עקרונית  הוועדה,  הקמת  משמעות  התקבלה. 
מקומית. מה שהתחיל בכותל המערבי, יימשך בכותל המזרח 
של ממשלת ישראל. בכל ועדה שתוקם בנושאי דת ומדינה, 
יוצג 'מודל הכותל' כבסיס עקרוני להסכמה חרדית לשיתוף 

ממלכתי-רשמי של נציגי הרפורמים. 
הנציגים  הישראלית,  הפוליטית-משפטית  במציאות 
שההכרה  עד  רובינסון'  'ג'ק  לומר  יספיקו  לא  החרדים 
התקדימית מול אבני הכותל תהפוך לאבן הראשה של הכרה 
בהסדר  לא  כאמור,  המדובר  נוספים.  בתחומים  ברפורמים 
נציגי  יישבו  בה  הממשלתית  הוועדה  בהקמת  אלא  עצמו, 
ואילך  מעתה  לרעה  שימוש  ייעשה  הזו  בהכרה  הרפורמים. 
בחזיתות מאבק נוספות. שופטי בג"ץ יאמרו שהתקדים כבר 
ואילך אין מניעה להחיל אותו בכל  נקבע בהסכמה, ומעתה 

תחומי החיים )והמתים(, וכאלה לא חסרים.
חייבים  אבל  מחאה,  מחובת  נפטרנו  ולא  תמכנו  "לא 
להודות שמבחינתו זהו הרע במיעוטו", אמרו חברי הכנסת, 
הסנגוריה  דברי  את  לכולנו  ובנימוקים שמזכירים  בטקסטים 
על חוק הגיוס. גם אם הנימוקים משכנעים, או-הו, כמה דלק 

שזה נותן לקנאים.

ההחלטה האחרונה 
וליל  יומם  נתניהו  את  העסיקה  הכותל  נשות  פרשת  לא 
בשלהי כהונת וינשטיין, אלא פרשה אחרת לגמרי, שבמרכזה 
שרה.  רעייתו  הידיעה:  בה"א  האישה  אחת,  אישה  עמדה 
האווירה במערכת הפוליטית עובר לחקירת הרעייה הייתה, כי 
מחדר החקירות עלולה להיפתח הרעה שתוביל לתום ממלכת 

נתניהו במאה הנוכחית. 
בהם  לאישומים  ביחס  דברים  זוטי  היא  המעונות  פרשת 
זאת,  ובכל  אולמרט.  אהוד  לשעבר  ראש-הממשלה  הורשע 
התחושה הייתה שאם הרעיה שרה תיגרר בכיכר העיר ויוגש 
נגדה כתב אישום שיחשוף ברבים את עלילות ומעללי החצר 
ומוכה בדרך לקיסריה,  ייסחב עמה. חבול  נתניהו  הקיסרית, 

במסלול שעשה בשעתו הנשיא המנוח עזר ויצמן.
עמומה,  בטן  תחושה  אלא  מוצקה  הערכה  זו  הייתה  לא 
של  ושאיפותיהם  הלב  הרהורי  על  השאר  בין  שהתבססה 
כהונת  לתום  המייחלים  לו,  ומחוצה  בליכוד  פוליטיקאים, 
נתניהו כפי שילדי ירושלים מחכים ליום שלג. לרגע הם נדמו 
בין  שעירבו  האחרונות,  הבחירות  בערב  הסקרים  לעורכי 

שאיפות אישיות לעובדות מקצועיות.
היה  לתחזית  גם  אך  שאיפות,  מלאי  היו  אומנם  החזאים 
מחשיבים  ראש-הממשלה  בסביבת  במפות.  סינופטי  בסיס 
מנדלבליט  הנכנס  והיועמ"ש  וינשטיין  היוצא  היועמ"ש  את 
כיועצים בעלי מזג סנגורי נוח יחסית. אלא שהנחת העבודה 
יכריעו  עד לפני שלושה שבועות הייתה, ששני האישים לא 
שלא  בגלל  וינשטיין  בפרשה.  האישום  כתב  הגשת  בשאלת 
ומנדלבליט  בתפקיד,  לו  שנותר  הזמן  קוצר  מפאת  יספיק 
משום שלא יוכל, מחמת ניגוד עניינים. מי שמכהן בבוקרו של 
אורלוגין  קול  כאשר  כמה שעות,  ותוך  כמזכיר ממשלה  יום 
בעניינו  להכריע  יכול  לא  הכללי,  לתובע  הופך  חצות,  קורא 

של האיש אותו שירת נאמנה. 
אם מנדלבליט היה מוכרז כמי שמנוע מלהכריע, מי שהיה 
השיפוטי- מזגו  ניצן.  שי  המדינה  פרקליט  זהו  בנעליו  נכנס 
פרקליטת  של  כעוזרה  דרך  שכוכבו  האיש  ידוע.  קטגורי 
המדינה דורית ביניש הזכיר לכולם רק לפני שבועיים-שלושה 
מאין בא. רגע אחרי שהיועמ"ש וינשטיין אישר את מינויו של 

דרעי לשר פנים, דלפה חוות דעתו הפוסלת של ניצן. 
על  חולק  המדינה  פרקליט  בה  הראשונה  הפעם  זו  אין 
ביניש  של  מחליפתה  לממשלה.  המשפטי  היועץ  עמדת 

עדנה  הטובה  ידידתה  הייתה  המדינה  פרקליטת  בתפקיד 
ארבל. בקדנציית נתניהו הראשונה היא המליצה להגיש כתב 
אמנון  זה  היה  שאז  אלא  עמדי,  בפרשת  נתניהו  נגד  אישום 
שהכריע  ליועמ"ש,  שהפך  ממשלה  מזכיר  עוד  רובינשטיין, 
על סגירת התיק. התחזית לפיכך הייתה, שאם שי ניצן יקבל 
את זכות ההכרעה, ענני הנוצה מעל הבית ברחוב בלפור יפנו 

את מקומם לעבים קודרים ומאיימים.

היועץ המשפחתי 

שבאה  היה  נדמה  כהונתו  תום  לפני  שבועות  שלושה 
הוכחש(  )ולא  פורסם  אחרונות  בידיעות  הישועה.  לנתניהו 
כי היועמ"ש היוצא יהודה וינשטיין ביקש ממשטרת ישראל 
להזדרז ולהגיש לו את מסקנות חקירת מעונות ראש הממשלה 

כדי שיוכל לנקות שולחן ולהכריע בעניין הרעיה. 
של  שבמשמרת  הייתה,  הפוליטית  במערכת  ההנחה 
וינשטיין, נתניהו ייצא בשלום מפרשת המעונות, וזאת מכמה 
וכמה סיבות. לבד מידידותו האישית ומזגו הסנגורי כמי שבא 
מהמגזר הפרטי ובמשך כל חייו המקצועיים הגן על נאשמים, 
הואשמה  רעייתו  דומה.  חוויה  עבר  עצמו  שווינשטיין  הרי 
זר ללא רישיון, ובו עצמו לא דבק רבב. אם  בהעסקת עובד 
רעייתו,  של  מעידה  בשל  מחיר  לשלם  נדרש  היה  נתניהו 
וינשטיין היה מתבקש להשיב מדוע אינו עומד בסטנדרטים 

שהוא דורש מאחרים.
רבב,  בו  דבק  לא  שמעולם  מקצוע  איש  הוא  וינשטיין 
אבל במערכת הציבורית הישראלית התחזיות מתבססות על 
יצטרך  וינשטיין  "אם  משפטיים.  ולא  פוליטיים  משקעים 
להכריע, ההערכה היא שביבי לא יצטרך להחזיר בקרוב את 
רהיטי הגן", העריכו לפני שלושה שבועות גורמים פוליטיים 
פחות  לא  משפטי,  קילומטרז'  בחייהם  שעשו  ניסיון,  בעלי 

מהרזומה הפוליטי האישי.
ישראל  שמשטרת   - בשעתו  נאמר  זה  וגם   - הוא  העניין 
כידוע, לא עובדת אצל אף אחד. לא בשירות הפוליטיקאים 
וגם לא בשירות האזרחים, כפי שהעידו בשבוע שעבר שתי 
הנערות שהתקשרו לדווח על המחבל הנמלט. תגובת חוקרי 
זכות  המשטרה להוראת היועמ"ש היוצא הייתה שמירה על 
השתיקה. המסר נקלט היטב: החקירה לא מוצתה, הבדיקה 
המשמרת  תנקה  הזה,  השולחן  את  ולפיכך  הסתיימה,  טרם 
תפוח  כי  בבירור  היה  ונדמה  נעה,  שוב  המטוטלת  הבאה. 
של  לפתחו  יתגלגל  המעונות,  חקירת  של  הלוהט  האדמה 

פרקליט המדינה שי ניצן.

פתקה ברובינסון
לצאת  אוהב  שלא  חובב  מתאגרף  הוא  וינשטיין  יהודה 
מהזירה כשידו על התחתונה. את החלטתו המשמעותית ביותר 

מבחינה פוליטית, הוא הנחית בשבוע האחרון לכהונתו. ולא, 
אשכנזי  גבי  לשעבר  הרמטכ"ל  של  בהכשרתו  המדובר  אין 
לבוא בקהל. יומו של אשכנזי אולי יבוא בעתיד, אך בינתיים 
הוא נראה ונשמע כמי שחפץ בתקופה הקרובה בעיקר לחזור 
לשגרה. פגשתי את אשכנזי באקראי ביום בו היועמ"ש פסק 
את פסוקו והתחושה שהוא שידר הייתה של חייל שפשט את 
ציפי  ויאיר,  בוז'י  לעולם.  מסביב  ארוך  טיול  ומתכנן  מדיו, 
ושלי, יואילו מצידו להתפלש בביצה לבדם, ולאכול חול עד 

שיחליט לחזור.
זו  הייתה  וינשטיין  של  משמעותית  היותר  ההחלטה 
היוצא  היועמ"ש  בין  האחרון.  חמישי  ביום  שהתקבלה 
שלום  ואחווה,  אהבה  יחסי  שוררים  לא  הנכנס  ליועמ"ש 
ורעות מיוחדים. וינשטיין היה זה שהוציא מתחת ידיו חוות 
תלוי  הדבר  היה  לו  הרפז.  פרשת  בעקבות  קטלנית,  דעת 
בווינשטיין, לא רק למשרת היועמ"ש הבא, אלא גם לתפקיד 

מזכיר הממשלה, מנדלבליט לא היה ממונה.
האווירה הטעונה בין השניים לא מנעה מהיועמ"ש היוצא 
שרביט  העברת  על  בתפקיד  האחרונות  בשעותיו  להחליט 
חקירת נתניהו ליועמ"ש הנכנס. וינשטיין קבע כי מנדלבליט 
אינו מצוי בניגוד עניינים וכי עבודתו כמזכיר הממשלה, לא 

הייתה על בסיס היכרות ועבודה אישית עם בנימין נתניהו. 
שרים שיודעים לספר על משימות מורכבות שהטיל ביבי 
שסופרה  במהותה  פוליטית  שליחות  כולל   - מנדלבליט  על 
כאן בשבוע שעבר כעדות ממקור ראשון - קראו את הפרסום 
"אם  גבה.  והרימו  האחרון  חמישי  ביום  אחרונות  בידיעות 
בבירור  לקבוע  ניתן  אישית,  למקורב  נחשב  לא  מנדלבליט 
אחד  בסרקזם  זאת  סיכם  מקורבים",  אין  שלראש ממשלתנו 

משרי הממשלה.
אותו שר בכיר, הזכיר כי נתניהו עשה הכל כדי שמנדלבליט 
ייבחר על ידי ועדת האיתור למשרת היועמ"ש כמועמד יחיד, 
להגיש  אמורה  הייתה  המועמדים שהוועדה  במקום שלושת 

לממשלה. 
מיותר לערער ולהרהר על יושרו האישי של וינשטיין. מנכ"ל 
משרד המשפטים לשעבר גיא רוטקופף, שעל פי מקורות זרים 
הגיע למקום השני בדיוני ועדת האיתור ליועמ"ש, כינה את 
לממשלה  המשפטיים  מהיועצים  כאחד  השבוע  וינשטיין 

הטובים, המקצועיים והענייניים ביותר שכיהנו בתפקיד.
לא  הטהורים,  המשפטיים  השיקולים  בצד  זאת,  ובכל 
ראש- במעון  שנשמעה  הרווחה  מאנחת  להתעלם  היה  ניתן 

הממשלה. וינשטיין אמר את דברו והחליט רגע לפני לכתו, 
כי מנדלבליט ולא ניצן, יכריע את גורלה המשפטי של הגברת 
נתניהו. אומנם לא מדובר בתעודת ביטוח אבל ל'מר ביטחון' 

ומשפחתו, זה מעניק מעט רוגע בתקופה הקרובה. 
אם שי ניצן היה ממונה על החקירה, פתקאות היו נתחבות 
כשמנדבליט  כעת,  הגזירה.  רוע  את  להעביר  כדי  בכותל 
בשטח, אפשר לקחת סיכון ולהסתפק בנעיצת פתקים באבני 
קשת רובינסון. לרפורמים אגב, זה עבד עד עכשיו לגמרי לא 

רע.

רחבה צבעונית. שרטוטי ההסדר החדש בכותל
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 הרב יצחק פנגר < הרב זמיר כהן < הרב מאיר שוורץ 

 הרב יוסף חגי < הרב ראובן זכאים < הרב משה קצין < הרב נתן רוזן

 תחילת הקורס אי”ה: ב’ אדר א’ תשע”ו  11.2.16. עד 
כ”ח אדר ב’ תשע”ו 7.4.16. קבוצה קטנה. מספר המקומות מוגבל!

לפרטים: 03-64444-14

סדנאות תרגול מול קהל ומצלמה

שינוי   > גוף  שפת   > הרצאה  בניית   > קהל  פחד   > עצמי  ביטחון   > קהל  מול  עמידה 
 > וכריזמה  רטוריקה   > קהל  וקשב  רתק  יצירת   > ודידקטיקה  מתודיקה   > עמדות 
כוח הדיבור והשכנוע < כוח ההומור < מימיקה < אומנות הסיפור < העברת מסרים 
< תורת הנאום < איך לשמור על הקול < אישיות המרצה < אינטונציה < דרכי קירוב 

נושאי הקורס:

הכשרת
מרצים

קורס

בהשתתפות מרצי ‘ארגון עמדה’ 
ומרצים נוספים 

 02-50000-20 02-9999-055 < משרד ראשי:  קו שיעורי התורה “קול עמדה” במספר החדש: 

למסיימים תעודה 

לאור ההצלחה הגדולה! הקורס שחיכיתם מגיע לבני ברק 

 הקורס מועבר ברמה מקצועית ביותר תוך הקפדה על טכניקות מעשיות בהכשרה מעשית

מפגשים10

   חגי לובר 
 מורה למשחק

ומומחה לשפת גוף

    אריק זמיר
קלינאי תקשורות 

איך לשמור על הקול

מאת יבניאל שירם
לקרות  עומדים  נפלאים  דברים  הרבה 
בפסח.  תיירות  שינפלד  של  לאורחים 
בפעם  להגיע  הולכים  הם  כל,  קודם 
 MELIA GRAND למלון  הראשונה 
HERMITAGE מלון ברמה 5 כוכבים של 
עם  בעולם  מהמובילות   MELIA רשת 
שנבחרה  מדינות,  ב-40  מלונות   350
להבטיח  כדי  תיירות  שינפלד  ידי  על 
לבית  לפסח.  המושלמת  החופשה  את 
כבר  להגיע  חלמו  הזה  המיוחד  המלון 
זמן, והנה החלום מתגשם בפסח  הרבה 
בחולות  ממוקם  המלון  בית  הקרוב. 
הזהב המקסימים על חוף הים ליד ורנה 
האווירה  את  מספק  המלון  בבולגריה. 
ברמה  אירוח  עם  לחג,  המושלמת 
שטחים  הכל!  בו  ויש  ביותר,  הגבוהה 
חיצוניות  בריכות  רחבים,  ציבוריים 
ובריכה פנימית, ספא בריאות מפנק, בית 
כנסת מפואר, מכון כושר, לובי מלכותי, 
חדרי אוכל ענקיים, טרקלין אירי המציע 
מיני-קלאב  חופשי,  ושתייה  כיבוד 
מלהיבות. אטרקציות  ועוד   לילדים 
שינפלד  של  הטובה  ההיכרות  בעקבות 
תיירות עם האזור של בולגריה והניסיון 
הקיץ  בחופשות  השם  ברוך  המוצלח 
הקודמות בפמפורובו ובחופשות הפסח 
לאזור  לנסוע  החליטו   – השמש  בחוף 
לאזור  הפעם  נוספת.  פעם  הזה  היפה 
הים  של  הבולגרית  “הפנינה  ורנה  העיר 
המדרחוב  בזכות  שידועה  השחור” 
הקניות  מרכזי  עם  שלה  המרשים 
וגנים  גלריות,  תרבות,  אזורי  החדשים, 
בדולפינריום  ביקור  בשילוב  מטופחים 
הוא  חולות הזהב  ימי מרהיב.  עם מופע 
לעיר  צפונית  מאוד  אהוב  נופש  אזור 
על  הנפרש  ועדין  זהוב  חול  בעל  ורנה, 
מעיינות  קיימים  באזור  החוף.  קו  כל 
לטיפולי  ואפשרות  מרפאים  מינרליים 

בריאות וספא ומגוון סוגי ספורט ימי.
אוהבי הטיולים ישמחו לגלות מגוון עצום 
של טיולים שניתן לעשות לכל האתרים 
והסביבה.  בולגריה  של  המרתקים 
הדיג,  עיירת  נסבאר  היפה,  לבורגס 
הארכיאולוגית,  השמורה  קליאקרה 
לילדים,  פארק  ולונה  דולפינים  מופע 
הכפרים האותנטיים של בולגריה, טיול 
ברומניה,  קונסטנצה  יום(,  )חצי  ג’יפים 
ציון הפלא יועץ שהבטיח “כל מי שיבוא 
על קברי בטהרה לאחר טבילה במקווה 
ויתפלל בלב נשבר אני ערב לו שתתקבל 

תפילתו!” )קיים מקווה במקום(.
תיירות?  בשינפלד  דווקא  לבחור  מדוע 
שנות   28 כמובן!  הניסיון,  בגלל 
מתמיד  באופן  עובדים  במהלכן  ניסיון 
לשנה,  משנה  ולהשתפר  לשפר  כדי 
המושלמות  החופשות  את  ולהעניק 
שלהם.  המרוצים  הלקוחות  לאלפי 
הגבוהה  ברמה  אירוח  מספקת  החברה 
חדרי האוכל הענקיים במלון  ביותר עם 
מזנונים  של  ענקיים  בארים  יהיו  בהם 
גדולים, ארוחות בוקר, צהרים וערב עם 
משקאות ויין חופשי. טובי השפים מבית 
שינפלד תיירות יבשלו את ארוחות החג 
כולל את סעודת ליל הסדר המלכותית, 
עם עורכי הסדר המכובדים הרב שמואל 
אלגרבלי.  אלירם  ועו“ד  בראונשטיין 
תהיינה גם הופעות ענק של גדולי הזמר 
היהודי החזן העולמי יוסי שוורץ, וחזקי 
סופר המצויין ממשיך דרכו המוזיקלית 
של ר’ שלמה קרליבך. במהלך החופשה 
יעמוד במלון הטרקלין האירי שבו יהנו 
שלא  לפסח  כשרים  מטעמים  האורחים 
דברים  כאלו  להכין  שאפשר  תאמינו 

טעימים גם בחג!
איך אומרים בשינפלד? על חופשה ברמה 
לא מתפשרים, ובייחוד על חופשת פסח 
וודאי שלא מתפשרים. להזמנות ופרטים 
תיירות  שינפלד  למשרדי  לפנות  נא 
לאתר  לגלוש  או   03-6189999 בטלפון 

www.shainfeld.com האינטרנט

החופשה 
הכי יוקרתית לפסח 

MELIA-שינפלד ב

בחברת שינפלד תיירות ההתרגשות לקראת פסח בשיאה. 
מלון MELIA היוקרתי שתמיד חלמו להגיע אליו סוף סוף 

נמצא בהישג יד, ובפסח בעזרת השם זה קורה!
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מאת: יעקב אמסלם

מועצת  חבר  בטכנולוגיה:  המאבק 
התורני  החינוך  מעיין  רשת  ונשיא  החכמים 
למחנכים  חריף  מכתב  שיגר  יוסף  הגר"ד 
דורש  הוא  ובו  החינוך  ברשת  ולמחנכות 
להחזיק  שלא  התחייבות  על  לחתום  מהם 
טלפון לא כשר. במכתבו הזכיר בעל ה'הלכה 
ברורה' את דעתו של אביו מרן הגר"ע יוסף 

על השימוש במכשירים אלו.
בתחילת מכתבו כותב הגר"ד: "הנני פונה 
השימוש  אודות  חיבה  של  בקריאה  אליכם 
שכידוע  ניידים,  סלולריים  טלפון  במכשירי 
חמורה  באזהרה  ישראל  גדולי  כל  יצאו 
שלא להשתמש במכשירים פרוצים, ובפרט 

במכשירים המחוברים לאינטרנט".
של  קריאתו  את  כאמור  מזכיר  הגר"ד 
במכשירים  השימוש  נגד  הגר"ע  מרן 
פרסם  שנים  כמה  שלפני  "ידוע  הפרוצים. 
ומוחלט  חמור  איסור  זצ"ל  מרן  אאמו"ר 

בטלפונים  להשתמש 
הכשר,  להם  שאין  ניידים 
ורק  אך  להשתמש  ושיש 
להם  שיש  במכשירים 
מרבנים  ברור  הכשר 
בדקו  אשר  מוסמכים 
שמותר  וקבעו  היטב 
אלו,  במכשירים  להשתמש 
הדבר  לפרסם  הורה  ובזמנו 
המחנכים  בקרב  גם  בשמו 
"מעיין  שברשת  והמחנכות 

החינוך התורני".
גם  הם  אלו  "דברים 
ורבנן  מרנן  של  דעתם  על 
התורה  חכמי  מועצת  חברי 
שלום  רבי  מרן  יבלחט"א, 

בעדני  שמעון  רבי  ומרן  שליט"א  הכהן 
הגדולים  הגאונים  הרבנים  ומרנן  שליט"א, 
רבי משה מאיה ורבי ראובן אלבז שליט"א".

הגר"ד יוסף מוסיף ומדגיש כי חל איסור 
בשעות  שלא  גם  המכשיר  החזקת  על 
הנזקים  את  לציין  "למותר  הלימודים. 
משימוש  להיגרם  העלולים  הנוראים 
והניסיון  פרוצים,  ניידים  טלפון  במכשירי 
לירידה  גורם  בהם  השימוש  כי  מוכיח 
ובוודאי  קשים,  ולמכשולות  נוראה  רוחנית 
ראוי  אינו  אלו  במכשירים  שמשתמש  שמי 

לשמש כמחנך לילדי ישראל".
רשת  למנהלי  הגר"ד  מורה  זה  בשלב 
מכל  ולדרוש  ההוראה  את  לאכוף  החינוך 
שלא  התחייבות  על  לחתום  המחנכים 
האמור,  "לאור  אלו.  במכשירים  להשתמש 
אבקש מהנהלות המוסדות הקשורים לרשת 
התחייבות  לקבל  התורני'  החינוך  'מעיין 
העוסקים  המלמדים  מכל  כך  על  חתומה 
מוסיף  הגר"ד  בהוראה". 
אמורים  הנ"ל  "הדברים  כי 
המפקחות,  כלפי  גם  כמובן 
המנהלות והמורות במוסדות 

לבנות".
"אשא תפילה לפני השי"ת 
בידינו  ה'  שחפץ  שנזכה 
יצלח, להמשיך ולעמוד על 
משמר החינוך הטהור לבני 
והנני מברך  ישראל,  ובנות 
להמשיך  שתזכו  אתכם 
חוצה  מעינותיכם  להפיץ 
מתוך נחת ושלוה ובריאות 
איתנה ואורך ימים ושנות 
וכל  שמחות  ושובע  חיים 

טוב אמן".

מאת: עוזי ברק

והסביבה  הרצוג  קריית  מתושבי  המונים 
חיזוק  בכנס  שעבר  שלישי  ביום  חלק  נטלו 
בראשות  אברהם''  ''אהלי  הכנסת  בבית 
בכינוס  שליט"א.  חזקיהו  משה  רבי  הגאון 
נשאו דברים הגר"מ חזקיהו שליט"א, הסופר 
ההתמכרות  על  מחקרים  שהביא  לוי  קובי 
שמחזיק  מי  של  נמנעת  והבלתי  הקשה 

מכשיר שאינו חסום.
לציון  הראשון  נשא  המרכזי  המשא  את 
הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א שבא 
במיוחד כדי לעורר על נושא כאוב זה. הוא 
הנוראה  המגיפה  אודות  על  בדבריו  הרחיב 
המכשירים  בעקבות  רבים  בתים  פירוק  של 
''לא שמעתי ולא סיפרו לי, אלא  האסורים. 
מקרים  של  ספור  אין  תיקים  דרכי  עברו 
שיהודי  להאמין  שלא  כאלו  ביניהם  קשים, 
הגיעו  שהם  ומתברר  לכך.  יגיע  שמים  ירא 

לכך ע"י אינטרנט שאינו חסום כהלכה''.
ליוזמה  בדבריו  התייחס  הראשל"צ 
הברוכה שמכה גלים בכל הארץ שמתעוררים 
על  ידם  בחתימת  לקבל  וברצון  באהבה 
שאינו  מאינטרנט  להישמר  'חבר'  טופס 
הרצוג  שבקריית  כך  ועל  כהלכה,  מסונן 
לבדה נאספו בשנה האחרונה למעלה מאלף 

בכבודו  חתם  הראשל"צ  'חבר'!  חתימות 
את  מברך  ''אני  ואמר  הטופס  על  ובעצמו 
למה  כעת.  שיחתמו  אלו  ואת  שחתמו  אלו 
אלפים''.  לעשרת  להגיע  צריכים  אלף,  רק 
רצון  ועם  מרוממת  בתחושה  יצא  הציבור 
עז לברר במוקד הייעוץ המקצועי את דרכי 
הסינון במקומות העבודה לתקן את הנדרש 

ולזכות להצטרף ל'קבלה הציבורית'.
כינוס זה הוא כינוס 'אגודת חברים' ה-18 
נוספים  כינוסים  ברק.  בני  בעיר  שנערך 
נעשו במספר שכונות בירושלים, באופקים, 
הדר-פתח-תקוה  בגני  ברכפלד,  באחוזת 

וברחובות.

פרסום ראשון: חבר מועצת החכמים הגר"ד יוסף המשמש 
כנשיא רשת 'מעיין החינוך התורני' הוציא הוראה למחנכים 
שלא להשתמש במכשירים פרוצים גם שלא בשעות הלימודים

את הדברים אמר הראשל"צ הגאון הגדול רבי יצחק יוסף 
שליט"א בכינוס 'אגודת חברים' בקריית-הרצוג בעניין חסימת 

אינטרנט כהלכה במקומות העבודה

"דרשו מהמורים התחייבות חתומה שלא 
לעשות שימוש במכשירים לא כשרים"

"מרבית התיקים הקשים מקורם 
באינטרנט שאינו חסום כהלכה''

מכתבו של הגר"ד יוסף

הראשל"צ נואם בכינוס

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!
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דיירי 'בית מרים' של 'אהל שרה' שבשכונת 'נועם אלימלך' בבני 
ברק נאלצים לעבור עקב אי התאמת הדירה למגורי הנכים. השכנים 

התארגנו ומבקשים; 'אל תעזבו אותנו; אתם ה'קמע' שלנו' 

הכנסת אישרה: ייאסר 
עיקול מטלטלין מבתי כנסת
הצעת החוק נולדה בעקבות פנייתו של סגר"ע ת"א הרב 
נתן אלנתן נוכח פשיטת פקחי עיריית ת"א על בתי כנסת 
בעיר, ביניהם בית מדרשו של האדמו"ר מביטשקוב ביפו 

 ח"כ בן צור: "החוק החדש  ימנע פגיעה חמורה 
ברגשות המתפללים ובקדושת בתי הכנסת"

מאת: אלי שניידר

שניה  בקריאה  אתמול  אישרה  הכנסת 
סיעת  יו"ר  של  החוק  הצעת  את  ושלישית 
ש"ס ח"כ הרב יואב בן צור לפיו ייאסר עיקול 
חובות.  בעקבות  הכנסת  מבתי  מיטלטלין 
מדובר בתיקון חשוב עבור מאות בתי כנסת 
התחזוקה  בשל  כספיים  לחובות  שנקלעו 
במתפללים  פוגעים  והעיקולים  היקרה, 

וקדושת המקום.
אנשי  כאשר  שנה,  כחצי  לפני  נולד  החוק 
הגביה  מחלקת  מטעם  לפועל  ההוצאה 
כשמונה  על  פשטו  אביב  תל  עיריית  של 
בתי  מקירות  מזגנים  ועקרו  בעיר  כנסת  בתי 
חובות  בשל  זאת  ריהוט,  והחרימו  הכנסת 
בבית הכנסת  בין השאר מדובר  ישנים.  מים 
בית  וכן  עופר  נווה  בשכונת  אהרון"  "היכל 
מדרשו של האדמו"ר מביטשקוב ביפו, ועוד. 
בעקבות הפשיטה פנו גבאי בית הכנסת לסגן 
שהצליח  אלנתן,  נתן  הרב  ת"א  העיר  ראש 
הדברים.  להסדרת  עד  העיקולים  את  לעצור 
הרב אלנתן פנה למזכירות סיעת ש"ס בכנסת 

כדי לתקן את החוק הקיים היום. 
יכול  זה  ומחר  אביב  בתל  זה  "היום 
שבשל  ייתכן  לא  הארץ.  ערי  בכל  להתרחש 
הכנסת  בית  בתפקוד  יפגעו  לעירייה  חוב 
והוסיף,  אלנתן  אמר  במתפללים",  ויפגעו 
את  לעצור  יכול  הפרטי  האזרח  בעוד  כי 
כלל  שבדרך  מקדמה  בתשלום  העיקולים 

מסתכמת בסכום קטן, הרי שגבאי בתי הכנסת 
לא יכולים לעמוד בסכומים של עשרות אלפי 

שקלים כמקדמה".
מי שהרים את הכפפה הוא יו"ר סיעת ש"ס 
ח"כ יואב בן צור, שמיהר להגיש הצעת חוק 
ההוצאה  לחוק  המוצע  התיקון  לפי  בנושא. 
לפועל התשכ"ז-1967, יתווסף סעיף "מניעת 
בדברי  תפילה".  מבתי  מיטלטלין  עיקול 
הקיים  הדברים  "במצב  כי  נאמר,  ההסבר 
כנסיה  או  מסגד  כנסת,  בית  כאשר  עתה, 
הינם חייבים ומתנהלים כנגדם הליכי הוצאה 
מיטלטלין  יעוקלו  כי  מניעה  אין  לפועל 
בכך  יש  מתנהל  זה  הליך  כאשר  מהמקום, 
פגיעה חמורה ברגשות המתפללים ובקדושת 

המקום.
"חרף המוצע בהצעת חוק זו, אין מניעה כי 
ניתן יהיה לפעול כנגד חייבים אלו באמצעות 
עיקולי בנקים ותפיסת כספים אחרים לטובת 
מינימאלית  פגיעה  תוך  החוב,  תשלום 
שאין  מקום  הקדושים  המקומות  בקדושת 
בכך צורך. הצעת החוק מבקשת להורות כי 
מעיקול  הפטורים  קדושה  לתשמישי  בנוסף 
ו/או  מסגדים  כנסת  בבתי  לחוק,  בהתאם 
כנסיות לא יתאפשר עיקול מיטלטלין לטובת 
נאמר בדברי  גביית החוב בהוצאה לפועל", 

ההסבר.
כאמור, אתמול בלילה הכנסת אישרה פה 
אחד, בקריאה שניה ושלישית את החוק אשר 

נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

מאת: מנדי כץ

השבוע  הופתעה  שרה'  'אהל  הנהלת 
בבני  אלימלך'  'נועם  שכונת  מרבני  כשאחד 
צפת  ברחוב  הארגון  במשרדי  הופיע  ברק 
דרך  היא  איזו  וראו  צאו  להם,  'אמר  בעיר. 
אומר  יוסי  האדם...רבי  בה  שידבק  טובה 
במשנה  דבריו  את  הרב  פתח   - טוב!  שכן 
במסכת אבות - נאה דורשים, נאה מקיימים. 
הבקשה בשם השכנים הייתה, יש לומר, לא 
מזה  גרים  בשכונה  הדירות  באחת  מפתיעה. 
בעלות  'מיוחדות'  בנות  כמה  שנים  כמה 
מוגבלות שכלית התפתחותית, ביחסי שכנות 
מצוינים. הבנות מוזמנות לשמחות השכנים. 
ובמועדים  בשבתות  לקניות.  יחד  יוצאים 
סועדים  ויחדיו  מטעמים  השכנות  מביאות 
נקלטו  באחרונה  במינה.  מיוחדת  באווירה 
בדירה כמה בנות מוגבלות הנזקקות לעגלות 
נכים  לתנועת  הדירה  אי התאמת  עקב  נכים. 
את  להעביר  החלטה  לקבל  ההנהלה  נאלצה 
הדיירות לדירה מתאימה. השכנים מבקשים 
ברחמים; אנא אל תעזבו אותנו, אתן ה'קמע' 
מלכה  הגב'  שרה',  'אהל  מנהלת  שלנו!'. 
וינברג הודיעה כי בכוונתה לנסות לגייס את 
התקציב הנדרש ולהתאים את הדירה לצרכים 

המיוחדים.
הדורש  הבינלאומי  התקן  תו  כך,  ובתוך 
במיוחד  גבוהים  בסטנדרטים  שירות  מתן 

ע"י  באחרונה  הוענק   -  ISO 9001 2008
הדיור  למערך  הישראלי  התקנים  מכון 
היוקרתי  התו  שרה'.  'אהל  של  הקהילתי 
ניתן לאחר תהליך התמקצעות, תוך הכשרת 
הסקטורים, במהלך השנתיים  בכל  הצוותות 

האחרונות. 
מערך  של  הטובים  בשכנים  הכרה  מתוך 
באחרונה  זכתה  שרה',  'אהל  של  הדיור 
הוקרה  לאות  ברק  מבני  פרידמן  משפחת 
 .2015 לשנת  שלם'  'קרן  של  טובה  לשכנות 
השלטון  מרכז  ע"י  הפועלת  הקרן  בנימוקי 
למתן  הרווחה  משרד  בשיתוף  המקומי 
לאדם  שירותים  פיתוח  בתחום  מקיף  סיוע 
כי  נכתב  התפתחותית,  שכלית  מוגבלות  עם 
ומיטיבה  טובה  שכנות  בשל  הוענק  'האות 
התפתחותית  שכלית  מוגבלות  עם  לאנשים 
המיוחד  האדם  וקבלת  בקהילה  המתגוררים 
ליצירת  והשראה  דוגמא  המהווה  באופן 

אחווה, רעות ושילוב קהילתי'.

באחת מדירות הדיור הקהילתי של 'אהל שרה'

השכנים התחננו: "אתם ה'קמע' 
שלנו; אין מצב שתעזבו אותנו"

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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בחמישי הקרוב: הגמר 
הגדול של "עונת החברותות"
שעשועון שמירת הלשון של בזק מסכם את עונת החברותות עם שיא 

השתתפות  8 החברותות המצטיינות של העונה יתייצבו בפעם האחרונה 
לתחרות ראש בראש על הפרס הגדול: טיסה בחברותא לקבר החפץ חיים

מאת: אלי שניידר

למעלה משלושה חודשים מוצלחים של שעשועון 
גמר  רגע  מגיע  בזק,  של  בחברותא'   – הלשון  'ביד 
מאזינים  משתתפים,  של  שיא  מספר  עם  העונה 
החידות  פותרי  החיים,  בשידורים  צופים  לתכנית, 
בזק  של  השעשועון  פעילויות  ובשאר  בעיתונים 
על  ושמירה  הלשון  שמירת  נושא  את  לחזק  שנועד 

שפה נקייה.
שנה  מידי  בזק  שמשקיעה  הרבים  המשאבים 
לקידום ערך שמירת הלשון ועידוד תחרות והצטיינות 
במגזר החרדי, הם כבר עניין של מסורת. גם השנה 
השקיעה בזק משאבים רבים על בעונת החברותות 
של שעשועון שמירת הלשון ששודר ברדיו קול חי 
קו  ורשת  חרדים  בחדרי  אתר  עם  פעולה  בשיתוף 

עיתונות דתית.
 5 שבוע  מידי  התמודדו  החברותות  בעונת 
וזכו  הלשון,  שמירת  בתחום  שאלות  על  חברותות 

בסכומי כסף גדולים, בשוברים ומתנות יוקרתיות.
פרק  ישודר  ב20:00  הקרוב  בחמישי  כאמור, 
יתמודדו שמונה החברותות המצטיינות  הגמר שבו 
של העונה, שענו הכי הרבה תשובות נכונות בפרקים 
שמינית  של  לשלבים  יחולק  הסיום  שלב  השונים. 
השלבים  במסגרת  וגמר.  גמר  חצי  גמר,  רבע  גמר, 

מורכבות  בשאלות  זו  מול  זו  יתחרו  החברותות 
בהלכות שמירת הלשון.

החברותא המנצחת של העונה תזכה בפרס הגדול 
– טיסה בחברותא לקבר החפץ חיים, כולל טיסות, 

שהות, מדריך טיולים צמוד ועלויות נוספות.
פעילות  על  חסותה  את  שפרסה  בזק  בחברת 
בנתוני  מתגאים  לעשור,  קרוב  מזה  הלשון  שמירת 
הקודמות  העונות  שיאי  את  ששברו  ההשתתפות 
התקשורת  חברת  להיות  לבזק  "כבוד  כי  ואומרים 
ערכי  את  שמקדמת  החרדי  בציבור  המובילה 
התקשורת הכשרה והנקיה מתוך הבנה לאורח החיים 
והצרכים הייחודיים של המגזר החרדי. ההתלהבות 
פעילות  של  החברותות  בעונת  הערה  וההשתתפות 
שמירת הלשון הוכיחה את עומק ההיכרות של בזק 
עם מאפייני הציבור החרדי. נמשיך לפעול לקידום 

ערכי שמירת הלשון באמצעים השונים".

ס(אחת החברותות המשתתפות בגמר
ביי

רו
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)צ

המטופלים יקבלו 
בית חם בברזילי

מאת: יאיר פלד

ביקור  ערכו  העמותה  ובכירי  מונק  אריה  הרב  חם'  'בית  עמותת  מנכ"ל 
במהלכו  באשקלון  ברזילי  הרפואי  במרכז  הפסיכיאטרית  במחלקה  מקצועי 

עמדו אחר הטיפול המקצועי והמסור המוענק לחולים.
בסיור השתתפו מלבד המנכ"ל הרב אריה מונק גם אנשי הצוות המקצועי 
תחום  ומנהלת  חם  בית  מרפאות  מנהל  כספי  אסף  ד"ר  ובהם  חם  בית  של 

השיקום הגב' גיתית כהן. 
הביקור נפתח בישיבה מקצועית אצל מנכ"ל המרכז הרפואי ד"ר חזי לוי 
שלאחר סקירה מקיפה שקיבל, הביע את התרשמותו מפעילות בית חם וציין 
כי הוא רואה חשיבות רבה בטיפול מקצועי לאוכלוסייה החלשה של נפגעי 

הנפש.
המתקדמת  הפסיכיאטריה  במחלקת  חם  בית  בכירי  סיירו  הם  מכן  לאחר 
מחלקת  מנהל  שרייבר  גבריאל  פרופ'  מלווה  הסיור  כשאת  בברזילי, 

פסיכיאטריה ואנשי הצוות הרפואי של המחלקה.
אופי  על  המשלחת  לחברי  הסברים  שרייבר  פרופ'  העניק  הסיור  במהלך 

הטיפול והטיפולים החדשניים המוצעים במחלקה. 
בישיבת העבודה שהתקיימה במחלקה סוכם על קיום שיתוף פעולה בתחום 
השיקום והטיפול ועל בחינת  מיזמים משותפים לברזילי ולבית חם, לתועלת 

המטופלים.
מנכ"ל בית חם הרב אריה מונק לא הסתיר את התפעלותו מגישתו המיוחדת 

של פרופ' שרייבר שנחשב לאחד מאנשי המקצוע הבולטים בתחום.

בכירי 'בית חם' בברזילי

בני ברק: ר' עקיבא 89,  בית שמש: נהר הירדן  36 , ביתר:  מרכז מסחרי חיים זקן , ברכפלד: יהודה הנשיא 16 , ירושלים: מלכי ישראל 8 , כנפי נשרים 66 , חדש! נתיבות: רח' ירושלים 62

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.
ט.ל

כולל מי שכבר מימש ב 2015

כולם זכאים2016שנה חדשה 

אתם קוראים נכון!ממשיך!המבצע

חברי מאוחדת שימו לב! 
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רפורמת התחבורה של דרעי יצאה לדרך
השבוע החלה לפעול רפורמת התחבורה של השר אריה דרעי להנחות לכלל התחבורה הציבורית בגובה של 14.5 אחוזים 
 השר דרעי סייר בתחנת אוטובוס בשכונת שמואל הנביא, לבדוק את יישומה בשטח וקיבל ברכות מאזרחים והורים 

למשפחות ברכות ילדים  דרעי: "שמח להביא את ההנחה הגדולה שניתנה אי פעם בתחבורה הציבורית"

מאת: מנדי כץ

סייר  דרעי  אריה  הפנים  שר  ש"ס  יו"ר 
שמואל  בשכונת  אוטובוס  בתחנת  השבוע 
יישום ההוזלה  הנביא כדי לבחון מקרוב את 
בתעריפי התחבורה הציבורי. כידוע, השבוע 
 14.5 בסך  המע"מ  הפחתת  לתוקף  נכנסה 
ברחבי  הציבורית  התחבורה  בכל  אחוזים 
הפנים  יו"ר ש"ס שר  יוזמתו של  פרי  הארץ, 

אריה דרעי. 
האוטובוס  בתחנת  עמדו  רבים  ממתינים 
נגשו אל השר דרעי, לחצו את ידו וברכו אותו 
על ההוזלה שבאה לידי ביטוי בעשרות שקלים 
בחודש ומאות שקלים בשנה. כך למשל, אחד 
רכישת  של  קבלה  השר  בפני  הציג  הנוסעים 
שילם  שהשבוע  בירושלים,  חודשי  חופשי 
עבורה רק 213 שקלים. "חסכת לי הבוקר 37 

שקלים", אמר לשר. 
"זו עזרה אמתית למשפחות שלנו", אמרה 

להוציא  נדרשים  "אנחנו  הממתינות,  אחת 
מידי חודש מאות שקלים עבור 'רב קו' לילדים 
וההנחה כעת משמעותית מאד. למשפחה כמו 
אנחנו  מאד.  מסייע  זה  ילדים  ברוכת  שלנו, 

מרגישים את הלב שלך במהלך הזה".
כזכור, ההוזלה בתחבורה הציבורית היתה 
בבחירות.  ש"ס  של   0 מע"מ  מהבטחת  חלק 
השר דרעי נאבק במשך חודשים ארוכים עם 
המע"מ  בגובה  הוזלה  והשיג  האוצר  פקידי 
התחבורה  אמצעי  בכלל  הנסיעה  בתעריפי 

הציבורית )אוטובוסים עירוניים ובינעירוניים, 
שנה.  מידי  שקלים  מליון   650 בסך  רכבות( 
השר דרעי לא הסתפק בהחלטת משלה ועיגן 
לאחרונה  שעבר  מיוחד  בחוק  ההנחה  את 

בשלוש קריאות בכנסת.
שמח  "אני  בסיור:  היום  אמר  דרעי  השר 
שסוף סוף אחרי מאבק לא פשוט, עם ישראל 
הציבורית  התחבורה  משתמשי  כל   - כולו 
מרגיש היום הורדה של 14.5 אחוזים. ההנחה 

הכי גדולה שהייתה עד היום בתחבורה".

הנחה למדינות עשה. דרעי בסיור )צילומים: יעקב כהן(

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
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פרויקט חדשני של מד"א מחולל 
מהפכה בתחום הצלת החיים

מאת: חיים רייך

לחולל  צפוי  אדום  דוד  מגן  השבוע  שהשיק  חדש  מערך 
מהפכה בתחום הסיוע הרפואי והצלת חיי אדם. 

הרעיון העומד בבסיס המיזם הענק והחדשני - שזכה לשם 
"נאמני חיים" - הוא שכל אזרח שעבר בשלב כלשהו הכשרה 
בסיסית של כ-20 שעות בעזרה ראשונה, מסוגל לבצע פעולות 
החייאה בסיסיות בחולה שלקה בדום לב – ובכך להגביר את 

הסיכויים להציל את חייו.
חיים,  הצלת  של  רבים  במקרים  כי  הוכיחו  רבים  מחקרים 
עשויות  בחולה  הטיפול  ותחילת  הראשוני  התגובה  לזמן 
להיות משמעויות גורליות באשר לסיכויים להציל את החולה. 
בשנים האחרונות הוכנסו במד"א שיפורים טכנולוגיים רבים 
המצמצמים משמעותית את זמני הטיפול בפניות וזמני ההגעה 
לחולים ופצועים. לשם הדוגמא, זמן המענה הממוצע לשיחת 

חירום במוקד מד"א הוא עד חמש שניות בלבד.
לחולה  ההגעה  זמן  את  יותר  עוד  לצמצם  במטרה  אולם, 
הוחלט  ביותר,  הקצר  הזמן  על  ולהעמידו  לב  בדום  שלקה 
לגייס לטובת הפרויקט כל אזרח שמעוניין בכך שהינו מעל גיל 
18 והוא בעל הכשרה בסיסית בעזרה ראשונה ועומד בתנאים 

המפורטים, יוכל להציל חיי אדם. 
יישומון  באמצעות  הפועלת  מיוחדת  איתור  מערכת 
במרחק  שנמצאים  המתנדבים  כל  את  תאתר  )אפליקציה( 
חולה  על  מד"א  למוקד  דווח  בו  מהמקום  בודדות  דקות  של 

שנזקק להחייאה ותזניק אותם למקום במקביל להזנקת צוותי 
החובשים  ידי  על  הניתנת  טלפונית  ולהדרכה  אדום  דוד  מגן 
האמבולנס  להגעת  עד  זאת   – מד"א.  במוקדי  והפרמדיקים 

למקום האירוע.
הסמארטפון  במכשירי  גם  תופיע  החדשה  האפליקציה 
המוגנים, על מנת שגם המתנדבים מקרב הציבור החרדי יוכלו 

להצטרף לנאמני החיים. 
מנהל אגף רפואה במד"א ד"ר רפי סטרוגו: "האירוע המרכזי 
לב-  דום  של  מקרים   הוא  לטפל  הזה  הפרויקט  מיועד  בו 
הפסקת זרימת דם למוח וללב עצמו . מכאן מתחילה הספירה 
את  לשרוד  הסיכוי  את  מקטינה  שעוברת  שנייה  כל  לאחור,  
האירוע ולצאת ללא נזק מוחי. אנו נאבקים על השניות והדקות 

הדם  זרימת  את  מהר  שיותר  כמה  לחדש  במטרה  הראשונות 
למוח. עד היום נתנו מענה  מכל הכיוונים האפשריים, פריסה 
וכו'  מד"א  כונני  מד"א,  אופנועני   , אמבולנסים  של  רחבה 
ידיים  וכיום הגענו למצב שברוב המקרים תוך כ-5 דקות יש 
של איש מד"א מקצועי המטפלות באדם  שעבר דום לב. כעת 
והניסיון  השונים  המחקרים  כל  שלפי  ואומרים  באים  אנחנו 
חייבים  הקיים  הזמן  את  גם  בשטח  שלנו  הרב  המקצועי 
פרויקט  נכנס  הזה  הצמצום  חלון  לתוך  ולצמצם.  להמשיך 
"נאמני חיים". כעת אנו ממשיכים לפעול בשיטות המקובלות 
עכשיו  מוסיפים  אנו  לכך  בנוסף  אולם  עצמן,  את  המוכיחות 
נדבך חדש של נאמני חיים המיועד לחפות על הפער של ה-5 
דקות הראשונות, כאשר נכון להיום הפער הזה של ה-5 דקות 
מכוסה רק על ידי הדרכה טלפונית של החובשים והפרמדיקים 

במוקד".  
מקיף  פורסם מחקר  לאחרונה  "רק  בין:  אלי  מד"א  מנכ"ל 
המוכיח כי ביצוע החייאה על ידי אזרחים שהוכשרו בביצוע 
פעולות החייאה בסיסיות ומוזנקים לאירועים כנדבך נוסף על 
שירותי רפואת החרום הרגילה גורם לעלייה בשיעור ההחייאות 
המוצלחות ושרידות החולים. אני קורא לציבור הרחב לקחת  
חלק במשימה החשובה הזו של הצלת החיים. יש בידכם את 
שעה  שעה  יום,  יום  חיים  ולהציל  להמשיך  לנו  לעזור  הכוח 
בכל פינה ברחבי ישראל. אין לי ספק שבזכות המיזם הזה ניתן 
פחות  תגובה של  לזמן  הודות  חולים  עוד   מידי שנה  להציל 

משלוש דקות".

כל אזרח בעל הכשרה בסיסית בעזרה ראשונה יוכל לקחת חלק במערך הכוננים הענק  אפליקציה )יישומון( מיוחדת 
שתושק גם בסמארטפונים המוגנים תאתר את נאמני החיים תזניק אותם בכל מקרה שנדרשת פעולת החייאה בסיסית
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"מכבי מעבה את השירותים 
בקהילות החרדיות בצפון"

כך אמר ראש מחוז הצפון במכבי מר יגאל וידאל, בכנסי בריאות מיוחדים 
בהם השתתפו מאות נשים בהר יונה וברכסים ביוזמת 'מכבי שירותי בריאות'

מאת: יאיר פלד

מכבי שירותי בריאות במחוז הצפון החלה את שנת 
לקידום  נרחבת  ופעילות  התפתחות  בתנופת   2016
של  הפעילויות  שורת  במסגרת  בריא,  חיים  אורח 
מכבי שירותי בריאות ביישובי הצפון למען קידום 
הענפה  ההתפתחות  ובמסגרת  בקהילה,  הבריאות 
של מכבי בכל מחוז הצפון, התקיימו לאחרונה כנסי 
בריאות מיוחדים בהר יונה וברכסים בהם השתתפו 

מאות נשים מהקהילות החרדיות בריכוזים אלו.
מיוחד  ערב  התקיים  עילית  שבנצרת  יונה  בהר 
בהשתתפות  עילית  נצרת  סניף  של  הכנסים  באולם 
זכו  המשתתפות  יונה.  הר  מתושבי  נשים  עשרות 
ונהנו  מכבי  נציגות  ידי  על  לבבית  פנים  קבלת 

מארוחת ערב בריאה.
מנהלת המרחב הגב' שושי מועלם, הציגה בפני 
המשתתפות את שירותי הרפואה הקיימים במרחב 
וההתפתחות  המקצועיות  את  בפניהם  וחשפה 
לשאלות  ענתה  המרחב  מנהלת  באזור,  מכבי  של 
המשתתפות שהביעו התעניינות רבה במכבי. כמו"כ 
כללית  סקירה  המשתתפות  שמעו  הערב  בהמשך 
גיהאשן.  פאיזה  הגב'  על שירות מכבי פארם מאת 
והרצאות בנושאים הבאים: בטיחות ילדים ופעוטות 
טיפולים  חביבאללה,  חנאן  הגב'  האחות  ידי  על 
טבעיים כמשלימים לרפואה הקונבנציונאלית מאת 
את  וסגרה  ספיר.  גלי  הגב'  בכירה  רפלקסולוגית 

הערב דיאטנית קלינית הגב' סמדר פרימור בהרצאה 
מרתקת בנושא תזונה במעגל החיים.

שערכה  למכבי  הערכתן  את  הביעו  המשתתפות 
לשירותים  שנחשפו  ומסרו  הפעילות  את  עבורם 
עילית.  בנצרת  שקיימים  הכירו  שלא  מכבי  של 

המשתתפות הודו נרגשות למארגני הערב המיוחד.
מערב  החרדית  הקהילה  נשות  נהנו  ברכסים  גם 
קהילתית  מנהיגות  קבוצת  כאשר  במיוחד,  מהנה 
את  להעלות  כדי  פועלת  ברכסים  בריאות  לקידום 
שמחברות  יוזמות  באמצעות  זה  בתחום  המודעות 
פעילויות  למגוון  בשכונה  הרחב  הציבור  את 

הנערכות בעיר לשינוי מהותי בתחום הבריאות.
אחריות  לוקחים  ביישוב  הפעילים  התושבים 
קידום  לשם  ומאורגנת  סדירה  פעילות  ויוזמים 
הנושא, ובמכבי שרותי בריאות נרתמו לנושא ויזמו 
מנהלת  חשובים:  נושאים  בשני  הנשים  עם  מפגש 
כנרת  הגב'  ובילד  באם  לטיפול  התחנה  מרפאת 
סליק, פגשה את הנשים ושוחחה איתן על החשיבות 
של היגיינה סביבתית, היגיינה אישית ועל החשיבות 
ותזונאית  הבריאות;  בתחום  לניקיון  המודעות  של 
את  שיתפה   – וינברג  הדר  הגב'  הרפואי  במרכז 

הנשים במגוון נושאים מעולם התזונה הנכונה. 
"מכבי  כי  מציין  וידאל  יגאל  מר  המחוז  ראש 
מעבה את השירותים בקהילות החרדיות בצפון וכל 
זה לאור הגידול המבורך בקהילות והצטרפותם של 

רבים למכבי".

אושר: רבנים יחוייבו 
במס על עריכת 
חופות ובריתות

בחוזר מיסוי שאושר לאחרונה על-ידי רשות המסים נקבע 
כי יוטל מס על רבנים בגין שירותים, כגון; עריכת חופות, 

בריתות, תפילות, "הילולות", ייעוץ וחלוקת קמיעות

מאת: שמעון דן

רבנים המעניקים שירותי דת כגון מתן קמיעות ועריכת חופות ובריתות – 
יחוייבו במס. כך עולה מחוזר מיסוי שאושר לאחרונה על-ידי רשות המסים.

החוזר מסדיר את מיסוי התקבולים בגין שירותים הניתנים על-ידי רבנים, 
מקובלים, מוהלים, חזנים ובדצי"ם, כגון עריכת חופות, בריתות, תפילות, 
"הילולות", "תיקונים", מתן ברכות, ייעוץ, חלוקה או מכירה של קמיעות, 

מים קדושים ותשמישי קדושה שונים ושירותי כשרות.
סמך  על  תיקבע  הכנסה  במס  כחייבת  ההכנסה  סיווג  לחוזר,  בהתאם 
המבחנים השונים שנקבעו בפסיקה לסיווגה של הכנסה כהכנסה מעסק או 
משלח-יד, ובהם, בין היתר, על-פי הקריטריונים הבאים: האם השירותים 
נובעים ממקור קבוע?; האם נותן שירותי הדת מעניק את שירותיו בתדירות 
נותן  ובקיאות  מומחיות  זמן?;  לאורך  נמשכת  פעילותו  האם  גבוהה?; 
השירות בתחום; ההיקף הכספי של הפעילות וכן מידת ההיעזרות במנגנון 
ארגוני רחב ושווק הפעילות; האם לנותן שירותי הדת יש כישורים מיוחדים 
או  מיוחדים  כישורים  מאותם  הנובעת  והכנסתו  עיסוקו  את  המאפיינים 

מהסגולות הרוחניות המיוחסות לו?
עוד עולה כי שירות הדת בתמורה לשירות שניתן על-ידו יכולה לתמוך 
כספים  הענקת  זאת,  לעומת  במס.  חייבת  כהכנסה  תקבול  של  בסיווגו 
הנעשית מתוך הבעת תודה גרידא במישור הרגשי, אמונה )או חובה( דתית 
)מטעמי צדקה או מעשר כספים(, ככל שלא ניתן כל שירות – היא מתנה 

שאינה חייבת במס.
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ְֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם: ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד 
ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם 

)שמות כא, א-ב(.
"ִעְבִרי" מלשון עובר מן העולם, העולם הזה חולף 
י  ִקְרִבּ ְבּ ָשָׁמה  ַהְנּ ֶשׁ ְזַמן  ל  ָכּ הכח,  את  בנו  שיש  זמן  וכל 
)מושאל מברכת 'אלקי נשמה'(, עלינו לעמול ולהתייגע 
ולחטוף עוד ועוד מצוות ומעשים טובים שעליהם נקבל 
כַֹח  ְיִגיֵעי  ָינּוחּו  ְוָׁשם  הנצח,  עולם  האמת,  בעולם  שכר 
יז ומפיוט "יונה מצאה בו מנוח" משירי שבת  )איוב ג, 

קודש(.
בעל  מראדין,  הכהן  מאיר  ישראל  רבינו  על  ומסופר 
עולם,  בכל  שמו  יצא  זקנותו  שלעת  חיים"  ה"חפץ 
ואנשים מכל קצוות תבל היו משכימים לפתחו כדי לקבל 
בפריז  הגדולים  העשירים  אחד  החליט  והנה  ברכתו. 
להגיע לראדין ולקבל את ברכתו של החפץ חיים, לשם 
כך השכיר דירה למספר לילות כדי שיוכל להתגורר שם 

עד שיגיע זמנו להיפגש עם החפץ חיים. 
כשהגיע היום המיוחל נכנס העשיר לביתו של החפץ 
ֶנְחָּפזּו  ִנְבֲהלּו  ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה  חיים ותדהמה אחזתו, 
העולם  גדול  חיים,  החפץ  של  בית  ו(,  מח,  )תהילים 
ששמעו הולך מסוף העולם ועד סופו )מושאל מיבמות 
טז ע"א(, היה כל כך פשוט ובתוכו היה בסה"כ שולחן 

רעוע כסא שכמעט ונשבר ומיטה.
חיים,  החפץ  את  ושאל  להתאפק  העשיר  הצליח  לא 
)מושאל  החזק  עמוד  הימיני,  פטיש  ישראל,  נר  "רבינו, 
מברכות כח ע"ב(, אינני מבין, זה הבית שכבודו גר בו?" 
השיב לו החפץ חיים בחיוך ואמר: "תאמר לי, בבואך 
ספות  שם  היו  לא  פשוטה,  באכסניה  התאכסנת  הנה 
מפוארות ולא מיטות נוחות, מדוע לא השתמשת בכסף 
שהייתך  בזמן  ויקרים  נוחים  רהיטים  לך  לקנות  שלך 

בראדין?"
"באתי לכאן בסך הכל בתור אורח לכמה ימים", ענה 
העשיר, "ולכן אין כדאי לי להשקיע בחדרי שבאכסניה, 
אך ביתי שבלונדון מפואר הוא עד מאוד ובו אני משקיע 

רבות".
"גם אני אורח בעולם הזה", אמר החפץ חיים, "ולכן 
איני משקיע בדירתי בעולם הזה החולף, אלא אני משקיע 

בדירתי בעולם הבא שתהיה גדולה ומפוארת". 
עושים  כיצד  תשאל  ואם  ואמר,  חיים  החפץ  המשיך 
רבה  )קהלת  רבותינו  שמביאים  במשל  לך  אסביר  זאת, 

ה, יד(:
היה  ע"ב(  סא  )ברכות  שבחיות  פיקח  שהוא  השועל 
בדרכו  רעבונו,  להשביע  מאכל  דבר  וחיפש  מאוד  רעב 
ובריאות,  שמנות  ענבים  ובתוכה  ענבים  כרם  ראה 
להיכנס  ומקום  פירצה  לחפש  כדי  סביב  סביב  הסתובב 
עקא,  דא  אך  להיכנס  ניסה  הגדר,  בשולי  פירצה  ומצא 
השועל?  עשה  מה  בעבורו.  מדי  קטן  היה  בגדר  החור 
החליט לצום שלושה ימים ובכך ירזה ויוכל להיכנס דרך 

הגדר לכרם.
לאחר שהוכחש בשרו של השועל מחמת הצום הצליח 
להיכנס לכרם ואכל מהענבים לתיאבון, אך לאחר שסיים 
לאכול ורצה לצאת, נוכח לצערו לגלות שמרוב שהשמין 
דרך  לצאת  שוב  יכול  אינו  הטעימות  הענבים  מאכילת 
ויצא  נוספים  ימים  שלושה  צם  עשה?  מה  הקטן,  החור 
מהחור במהרה מהפחד והחשש שמא יראו אותו הבעלים 

ויהרגוהו. 
כשיצא השועל פתח פיו ואמר: "כרם כרם, כמה ענבים 
טובות וטעימות יש בך, אך מה זה שווה, נכנסים אליך 
רעבים ויוצאים ממך רעבים, ָערֹם ָיָצאִתי ִמֶּבֶטן ִאִּמי ְוָערֹם 

ָאׁשּוב ָׁשָמה )איוב א, כא(". 
ואם תשאל מה היה על השועל לעשות כדי שבכל זאת 
לכרם  להיכנס  עליו  שהיה  הרי  מהענבים,  ליהנות  יוכל 
לגדר,  מחוץ  אל  ענבים  של  אשכולות  ולהוציא  ולזרוק 

ואו אז יכול היה לאכול בעונג ובשמחה.
הזה  בעולם  משימתנו  אלינו,  והנמשל  המשל,  זה 
לשלוח כמה שיותר מצוות ומעשים טובים לדירת הקבע 
שלנו בעולם הבא, לשלוח עוד ברכה בכוונה, עוד תפילה 
ואמירת תהילים מעומק הלב, ועוד מעשה צדקה וחסד, 
ומעל הכל וכנגד כולם עוד כמה דקות של לימוד התורה 
הקדושה, כך זוכים אנו לבנות את הארמון שלנו לעולם 
הבא, דאלו הדברים היחידים שילוו אותנו לעולם האמת 
פטירתו  בשעת  מ"ט(  פ"ו  )אבות  רבותינו  שדרשו  וכפי 
של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים 
בלבד,  טובים  ומעשים  תורה  אלא  ומרגליות  טובות 

ְּבָׁשְכְּבָך  אָֹתְך  ַּתְנֶחה  ְּבִהְתַהֶּלְכָך  כב(  ו,  )משלי  שנאמר 
ִּתְׁשמֹר ָעֶליָך ַוֲהִקיצוָֹת ִהיא ְתִׂשיֶחָך. 

במצוות  בתורה  ולרבות  לפרות  שנזכה  רצון  יהי 
בנחמת  לראות  בקרוב  בקרוב  ונזכה  הטובים  ובמעשים 
במהרה  צדקנו  משיח  ובביאת  המקדש  בית  בבניין  ציון 

בימינו, אמן.



ֵיֵצא  ּוַבְּׁשִבִעת  ַיֲעבֹד  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ִעְבִרי  ֶעֶבד  ִתְקֶנה  ִּכי 
ַלָחְפִׁשי ִחָּנם )שמות כא, א-ב(.

ישנם  התורה  בכל  עצומה,  קושיה  מקשים  המפרשים 
ואם  לנו רבותינו,  תרי"ג מצוות מלבד המצוות שביארו 
כן מדוע מכל המצוות בחרה התורה להתחיל לאחר מתן 

תורה דווקא בדיני עבד עברי? 
לקבל  שכדי  דשמייא  בסייעתא  לומר  חשבנו  אלא 
עצמו  להקנות  תחילה  האדם  חייב  התורה  את  ולקיים 
להיות עבד לבורא עולם, בלעדי זה הוא לעולם לא יוכל 
לקיים את התורה, רק אם יקבל וישריש בליבו שהוא עבד 
לבורא עולם וכל מה שיש בעולם שייך לו יתברך, שכל 
מה שקנה העבד קנה רבו )פסחים פח ע"ב(, יצליח הוא 

לשמור ולעשות את מצוות התורה. 
ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים )ויקרא כה, נה(, עבדי הם, ולא 
עבדים לעבדים )בבא מציעא י ע"א(, אנו עבדים לבורא 
העולמים, עבד לאדון הכל, ובכל מצווה שמצוונו צריכים 
רצונו  את  ולקיים  שכלנו  ולהכניע  ראשנו  להרכין  אנו 

כרצונו בלבב שלם, אדם שחי כך, חייו אחרים לגמרי. 
לכן הקדימה התורה הקדושה מיד לאחר מתן תורה את 
דיני עבד עברי, ללמדנו שכדי לקבל את התורה והמצוות 

צריכים אנו להרגיש כעבדים לפניו יתברך. 



ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמְך )שמות כב, כא(.
מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל תמיד היה רגיל לדרוש 
ז'  סימן  חו"מ  חלק  ח"ז  אומר  ביביע  )הובא  זה  פסוק 
מצות  לקיים  בא  כשאתה  ַּתְלֶוה"-  ֶּכֶסף  "ִאם  בסופו(, 
ַעִּמי",  גמילות חסדים להלוות לחברך, תעשה זאת "ֶאת 
כלומר בפני שני עדים, וכפי שפסק השולחן ערוך )חו"מ 
וכל המלווה  עדים,  בלא  להלוות  ס"א( שאסור  ע'  סימן 
בלא עדים, עובר משום לפני עור לא תתן מכשול, וגורם 

קללה לעצמו.
אך אם ברצונך לתת צדקה לעני - "ֶאת ֶהָעִני", תעשה 
זאת "ִעָּמְך" - בינך לבינו, כי ַמָּתן ַּבֵּסֶתר ִיְכֶּפה ָאף )משלי 

כא, יד(, ולא תגרום לו בושה במתן צדקה בפרהסיה.
ונזכה בקרוב  יגביר חסדו עלינו  יהי רצון שה' יתברך 

לראות בגאולת ישראל ברחמים, אמן. 

עולם חולף

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

כדי לקבל ולקיים את התורה 
חייב האדם תחילה להקנות 

עצמו להיות עבד לבורא עולם, 
בלעדי זה הוא לעולם לא יוכל 

לקיים את התורה, רק אם 
יקבל וישריש בליבו שהוא 

עבד לבורא עולם וכל מה שיש 
בעולם שייך לו יתברך, שכל מה 
שקנה העבד קנה רבו )פסחים 
פח ע"ב(, יצליח הוא לשמור 

ולעשות את מצוות התורה
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לבאר  הרבו  התורה  מפרשי 
את  לפתוח  התורה  בחרה  מדוע 
לאחר  תיכף  והדינים  המצוות 
בפרשת  תורה  ומתן  הדברות"  "עשרת 
הקשורים  וההלכות  עברי  עבד  מכירת 
בפרשה  לפתוח  נכון  היה  לא  וכי  בזה? 
והאמונה  הדת  בעיקרי  או  יותר?  חיובית 

והקשר שלנו אל בוראנו?
ה'שם  של  דבריו  את  להביא  בחרתי 
בעל  אביו,  דברי  את  המצטט  משמואל'  
ה'אבני נזר', שמפרש את פרשת עבד עברי 
שש  במספרים  הגנוזה  הסמליות  פי  על 
השבוע  ימי  לששת  גם  הקשורים  ושבע, 

ולשבת.
את  מקום  בכל  מסמל  שש  המספר 
יש  דבר  לכל  שהרי  החיצונית,  המעטפת 
מארבע  אותו  העוטפים  צדדים  ששה 
זאת  לעומת  ולמטה.  ומלמעלה  רוחות, 
המספר שבע, מבטא את הנקודה הפנימית 
וזוהי  הכל,  מתרכז  שסביבה  והמרכזית 

נקודת הקדושה המהווה הכל.
נזר',  ה'אבני  מבאר  אלו  דברים  ברוח 
שש  של  עבדות  מאפשרת  שתורה  שמה 
בן  של  החיצוני  שבמישור  היינו  שנים, 
בשנה  אולם  העבדות.  בו  תיתכן  ישראל 
לחופשי.  לצאת  חייב  הוא  השביעית 
של  הקדושה  הפנימית  שהנקודה  לאמור 
להשתעבד.  יכולה  אינו  לעולם  היהודי 
משפט  שבין  ההקבלה  מצויה  זו  בנקודה 
העבד העברי לבין שבת קודש. בששת ימי 
המעשה מודגש חלקו החיצוני של האדם, 
בעשיית  עמל  גופו  אלו  בימים  שהרי 
המלאכות. אך השבת כדבריו של ה"זוהר" 
יומה של הנשמה הפנימית,  הקדוש, היא 
ולכן התורה אוסרת בה כל מלאכת חומר.

עם  על  נגזר  הגלות  עונש  בכדי,  לא  
כדבריו  עבדים,  שחרור  אי  בעוון  ישראל 
שמעתם  לא  "אתם  הנביא:  ירמיהו  של 
אלי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו, 
הנני קורא לכם דרור...", וגם בעוון חילול 
"לא  קי"ט(  )שבת  בגמרא:  נאמר  השבת 
בה  שחללו  בשביל  אלא  ירושלים  חרבה 
שיעבוד  מהווים  שניהם  כי  השבת",  את 
הנקודה הפנימית היהודית. וכאשר נקודה 
את  להקב"ה  שאין  הרי  מחוללת,  זו 
"ושכנתי בתוכם" – בתוך כל אחד ואחד, 
שהיא הנקודה הפנימית שלנו, ועל כן אנו 
לעבדות  וביציאה  הבית  בחורבן  נענשים 

וגלות.
כך שבפרשת עבד עברי יש מסר עמוק 
כל  של  הפנימית  הנקודה  של  לערכה 
יהודי שתמיד נשארת קדושה. וגם בתהום 
הטומאה עולה נקודה זו לבסוף ומצליחה 
להאיר את הנפש היהודית. שעבוד הנפש 
עד  החיצוניות  על  רק  לחול  יכול  והרוח 
הנקודה  אך  כולו,  את  תקיף  שאפילו 

הפנימית של היהודי תמיד תישאר קשורה 
נבחרה  כן  ועל  בו.  ודבוקה  עולם  לבורא 

היא לפתוח את מצוות התורה.
את  מביא  רש"י  הפרשה  בהמשך 
אוזן  ראתה  "ומה  יוחנן  רבי  של  דבריו 
אוזן  אלא  איברים?  שאר  מכל  להירצע 
זאת ששמעה בהר סיני "כי לי בני ישראל 
עבדים" והלך וקנה אדון לעצמו תרצע". 
על  הלא  ולכאורה  כ'(.  פרשה  )מכילתא 
זהו  המצוות  מתרי"ג  ועבירה  עבירה  כל 
כל  את  הרי  כי  להיות.  שצריך  העונש 
המצוות - עשה ולא תעשה, שמעה האוזן 
בהר סיני. ומדוע רק על קנית אדון לעצמו 
גניבה,  על  ולא  אדם  של  אוזנו  נרצעת 

שקר, לשון הרע וכדו'?
הוא  אדם  של  אמונתו  שיסוד  י"ל 
יהודי, למרות שעובר על מצוות  שקובע. 
התורה, באם לא החליף אדון לעצמו, אזי 
בתת הכרתו ובתת מודע שלו, הוא מקבל 
מלכי  שמלך  ויודע  שמים  מלכות  עול 
והשליט,  האדון  הוא  -הקב"ה  המלכים 
את  לרצוע  סיבה  עדיין  אין  כך  ומשום 
זה  ראו  בו,  שמביט  מי  לכל  ולומר  אוזנו 
כפר באדונו ומלכותו של הקב"ה. אבל אם 
הוא ממליך עליו מלך אחר, ומשעבד גם 
את הנקודה הפנימית שבו – מספר השבע, 
אזי מעשיו חצו את כל הגבולות, וצריכים 
להראות את מעשיו ודרכו הפסולה לעיני 

כל לבושתו.
דבר  היא  אוזן  רציעת  בימינו  לצערנו 
ומשמעות,  בה שום סמליות  ואין  מקובל 
אך לא כן בדורות שעברו. האגדה מספרת 
ממקור  היא  עניבה  עניבת  של  מקורה  כי 
שהיה  קדומה  ממלכה  על  מסופר  פסול. 
בחבל,  תליה  ע"י  מוות  דין  גזר  בה  נהוג 
ומי שחננו המלך מגזר דין מוות מסיבה זו 
או אחרת, חובה הייתה עליו לכרוך חבל 
ושהוא  צווארו כעדות לכך שניצל,  סביב 
ברבות  המלך.  של  לחסדו  חייו  את  חייב 
השנים 'השתכלל' החבל והפך לפיסת בד, 
ובהמשך התאימו את הבד לבגד שלבשו 
באותו יום, ואז החליפו אותו לצבע נוגד 
אגדת  וזוהי  השתכלל,  והקשר  ומחייה, 
חבל  שגם  כך  העניבה.  של  תולדתה 

ההצלה נהפך לבגד המכבד אדם.
את  למוסס  הרע,  היצר  של  תפקידו 
עבירה.  בעוברי  שיש  והסמליות  הרתיעה 
אך עלינו לזכור את המקור שבא ללמדנו 
להיות  צריכה  תמיד  הפנימית  שהנקודה 

טהורה.
השבוע נפל דבר בישראל בענין רחבת 
כי  תפילה  לישא  עלינו  המערבי.  הכותל 
היהודית  והנקודה  בינה  תועים  ילמדו 
שבהם תאיר עליהם וחומות הקדושה לא 

יפרצו בהיכלו של מלך.

הנקודה הפנימית ביהודי 

העמוד 
טעון 
גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ
  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או למייל:

ם
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ה 
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ידע בעבודה בסביבה ממוחשבת
office ידע ונסיון בתוכנות

 5 ימים בשבוע
התחלת עבודה מיידית

סביבת עבודה נוחה
תנאים מצויינים למתאימה

מזכירת חברה
דרושה

yakov@kav-itonut.co.il

רקע בניהול משרד - 3 שנים לפחות

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי מכירות
דרושים
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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

סניף קוטלר 
פתוח 

במוצאי שבת

בלעדי לחברי מועדון!

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

כ”א בשבט 31.1.16
עד יום שישי

כ”ו בשבט 5.2.16

לסניפי ב”ב
דרושות 

*קופאיות לעבודה 
במשמרות

*סדרנים לסניפים
לפרטים:

052-4872318

2 ק”ג
זוגלובק

סלטי מיקי

10
3 ב-

1 ליטר
סוגים שונים
תנובה

משקאות 
חלב

890

תנובה
ברקוד:
14759701/52946

שמיניית 
יוגורט וניל/
מעודן

1490

שטראוס

שמיניית 
מיני מילקי

20
3 ב-

1 ליטר
אריזות

שמן קנולה

סוכר

קמח

1 ק”ג
טחנות 

הגדולות

10

10

3 ב-

4 ב-
סוגים שונים
200 גר’

500 מ”ל
2990אראק אשקלון

בנדע

מחיר מועדון

קפה ארומה200 גר’/שוקולית850 גר’/
שלישיית קפה שחור85x3 גר’/

קפה נמס פרווה300 גר’/
קפה אלדין200 גר'/קפה טורקי200 גר'

קפה צ’יקו130 גר’
עלית

230 ב-

מחיר מועדון

500 גר’
עלית
ברקוד:

1813881

פתי בר וניל

מחיר מועדון

שארית ישראל
ירכיים עוף

2890 מחיר מועדון590

חטיף בון בון

1190

בית השיטה
חרוזית/טבעות 

1490זיתים
2 ב-

טחינה בארכה/
טחינה הנסיך

ברקוד:112220/
11468026

100%
בשמן/

מים/
קנולה

רביעיית טונה 
1790‘מעולה’

קמח 
דגן הטבע

70%/100%
1 ק”ג

1490
2 ב-

2490שלישיית פינוק

עוגיות
נוסטלגיה

סוגים שונים
תבואות בר

1090
מרשמלו 4 ב-

‘מעולה’

150 גר’

1290
3 ב- עלית

חמישיית שוקולד 
1790חלב/מריר

מחיר מועדון

גולש בקר
800 גר’

שארית ישראל

ליח’3990 לק”ג

פסטה/מנה חמה/
אטריות/נודלס/

פרורי לחם200 גר’

אסם

20
5 ב-

מחיר מועדון

עשיריית במבהברקוד:107879798/
חמישיית דובונים/

מארז אפרופו
אסם

21690 מארזים ב-

20
3 ב-

10
4 ב- חד פעמי צלחות קטנות/

סלטינה/כוסות/
מגבוני תינוקות פרש

3990
ליח’

שניצל תירס/
נקניקיות מן הצומח/

חדש!
בסניף תורת חיים-

מחלקת ירקות 
בהשגחת
הרב לנדא

תפו”א לבן
שמינית ארוז

לק”ג
290

₪

שומר
שמינית

לק”ג
390

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי כ”ג-כ”ד בשבט 2-3.2.2016
עגבניה
שמינית

לק”ג
490

₪

צנון
שמינית

לק”ג
390

₪

990
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