
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי ו' באדר ב' תשע"ו   16/3/16 גיליון מס' 1045

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

80
עמודים

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

פרשת ויקרא-זכור
ב"ב
י-ם

פ"ת

18:27
18:26
18:27

17:31
17:13
17:10

זמני כניסת ויציאת השבת

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק
&10&6990

מבצעמבצע
משלוח חינם

2 מגשים +
בקבוק קוקה 

קולה

 100%
גבינה 

עמק

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

משולש 
אישי + 

פחית קוקה 
קולה

להזמנות: 077-750-13-18
ז'בוטינסקי 4 בני ברק

מינימים 
הזמנה 

& 65

     מבצע
2 מגשים + בקבוק 1.5 ל' קולה

כולל משלוח

מלאווח  זיווה 

ג'חנון  סמבוסק 

גבינה
100%

פורים שמח 
ביד יצחק!

מבצעים 
חמים

פרטים בעמ' 4
&1

גליל 
צלופן

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

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים

תשלומים נוחים

שליחויות

08-17-17-0527 | 576-669-054

איזור המרכז והסביבה

זמינות מיידית

עד השעות המאוחרות

הכי מהיר בעיר
מחיר מיוחד ללקוחות קבועים כצבי

מהיר בס"ד

מ.כ. שרותי בנייה ופיקוח
אנחנו מבצעים 

את כל סוגי השיפוצים
050-4148053

בהנהלת מתי כהן: 

ם!
ינ

ח
ץ 

עו
יי

קבלן חרדי תושב בני ברק  
בעל נסיון והמלצות בשפע

עולם  השיפוצים

מה עומד מאחורי המתקפה של שר האוצר משה כחלון על הח"כים החרדים?

בונה על החרדים
נתוני הלמ"ס שמצביעים על כישלון מוחלט של כחלון בתחום הדיור מאלצים אותו לפתוח 
חזיתות חדשות כדי להציג הצלחות מדומות  באמירות שמזכירות את תקופת שר האוצר 
לפיד הוצגו השבוע הנציגים החרדים כלוחמים בעד ההון השחור החרדי  פרסום 
ראשון: בעקבות הפרסום ב"קו עיתונות" קבע המשנה ליועמ"ש כי היוזמה לשיווק 
מכרזים מסומנים לחרדים אינה חוקתית  התוצאה: ההצבעה בקבינט הדיור 
לפוליטיקה בי"ס   / בסוגיה  מנדלבליט  אביחי  היועמ"ש  להכרעת  עד  תעוכב 

בשבוע אחד

החל מהשבת

אוטובוס הדמים

/ עמ' 12

בגיל 45 
השיב את 

נשמתו ליוצרו 
לאחר שסבל 
ממחלה קשה 

/ עמ' 22

/ עמ' 16

/ עמ' 38

חיי 3 
ילדים 

ניצלו בנס

הנהג קיבל 
בחזרה את 

רישיונו

פקחים 
ושוטרים 

נכרים בעיר

הרה"ג 
ישראל 
גריינמן 

אלפי חסידי סאטמאר השתתפו עם כ"ק האדמו"ר בשמחת נישואי בן ראש זצ"ל
ישיבת סאטמאר ובשבת שבע ברכות מרוממת שהתקיימה במירון / עמ' 36

הביקור ההיסטורי



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

מוצרי 
השבוע

שוקולד 
מריר
ורד הגליל 
שישיה

 &1390
ב-

שוקולד 
XL ורד 
הגליל

בקניית זוג

נרות חימום

 &590

שוקולד אצבעות 
עלית

גבינה תנובה 
850 גר'

 &1390
ב-

 &1190

מארז 40 יחי' 
וופל
מצופה
בד"ץ
העה"ח

 &2390

עופות טרי
שארית ישראל 

 &1290

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

6 ב-100& 

בון בוןמיקס חטיפי עליתשוקו יוטבתהיין סלקטד

מארז שלישיה 
פיצה זוגלובק

 &2990

ב-10& 

נוזל כלים 
סוד

ב-20& 2

שמפו 
הוואי

3

טחינה
אחוה/עדן

מוגבל 
700 לזוג

מ"ל

100 גר'

מיץ ענבים 
אפרת
לבן/אדום
1 ליטר

4 ב-50&   &12 &20 &10

 &10  &40

5 ב-75& 

יין הרי 
יהודה

ב-95& 

ב-35& ב-20& 

2

52 2

חלווה 

יין וינו 
כרמל 
מזרחי

ב-100&  7 &50 89& ב-ב- 33

2 ב-17& 

רבע לשבע 
עלית

 &20 4 ב-

בירה מאלט  
1.5 ליטר

 &15 ב-

סלטי אחלה 
400-500 גרם

2

עוגיות 
שוקוצ'יפס 
אוסם

 &12 2 ב-

 &20 7 ב-

 &20 5 ב-

שמנת מתוקה
יטבתה, סוגים שונים

890& 2 ב-10& 

טישו טאצ' 
חמישיה

אננס וילי פוד

שישיה 
RC

בקניית זוג

 &1890

/7UP/פפסי
מרינדה
0.5  ליטר

 &10 5 ב-

שוקולד 
עלית

3 ב-10& 

מטרנה מהדרין

עוגיות גטניו  בשקית
350 גרם

 &10 3 ב-

מארזי שוש/ צ'יטוסגליליות עדין

יין סגלשקיות מיקססלמון נורבגי

מגוון סלסלאות 
שי

יין תבור

בקבוקי יין 
למשלוחי מנות

קרטוניות ספרינג חטיפי עלית ג'אמפחטיפי דגנים

3 ב-3 ב-5 ב-

8 ב-10&  2 ב-15& 

4 ב- 3 ב-

(קליק כרמית) עם הראש

טעמי/ אגוזי/ כיף כף/ 
טורטית

390 גרם כרמל
מזרחי

כל 
הסוגים

 &1190

 &3490

קליק

חתם 
סופר

 &2190

עופות 
מחפוד 

4 ב-10& 

בהרכבה 
עצמית

3 ב-10& 

 &20 5 ב-

שוק פורים הגדול!

12& 3 ב-

ב-10& 

לקג'לקג'

1 ליטר



 הרגע הזה 
שהוא מגלה 

 שיש לו 
דובי בצלחת

 הרגע הזה 
שהוא מגלה 
 שהוא מגיע 

למתג בלי עזרה

בכל צורה... לבריאות
ארוחת עמק טעימה

ובגדול, מעיין  זול  כל,  זול בשפע, בר  יש חסד,  ניתן למימוש ברשתות:  זה  קופון 
2000, נתיב החסד, שפע ברכת השם, שפע ברכה, רמי לוי מהדרין, ויקטורי מהדרין. 
התמונה להמחשה בלבד. ברקודים משתתפים: 7290014762626, 7290014762619. 
עד  )1.3.16-31.5.16) או  תשע"ו  באייר  כ"ג  עד  תשע"ו  א'  באדר  כ"א  מ-  בתוקף 
גמר המלאי, המוקדם מביניהם. בכל קנייה ניתן לממש קופון אחד בלבד. בנוסף 
להנחות החנות. המידע והמבצע באחריות תנובה. מימוש הקופון מותנה במסירתו

הנחה20%
עמק בצורות לילדים | 200 גרם



5₪



ואתם נהנים!המוצרים מתלוננים,לא מקשיבים לי!

בשם ה' נעשה ונצליח!

ן מוצרים ו מגו עם 
בזול. אתכם  שיוציא  ענק 

פורים שמח
תמיד תצאו בזול.פתוח במוצ"ש הקרוב

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אלעד  מודיעין עילית  טבריה  צפת  בארות יצחק



>משלוחים בבני ברק מהיום להיום >משלוחים לכל הארץ

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

כרטיס

 8G
מתנה

אופה לחם נירוסטה 
12 תוכניות

נפה קמח חשמלית 

מערכת פנסוניק
 350w RMS חזקה במיוחד

 USB עם דיסק 2 חיבור 
חיבור אלחוטי בלוטוס

קונסולת משחקים
כולל נגן ופנס 

מקרר 260 ליטר 

D55 מערכת ניידת פנסוניק

מסגרת תמונות דיגיטלית
 7 אינץ

מכשיר להכנת פופקורן

כולל דיסק
AUX וחיבור USB חיבור 

מכונת תספורת 
מקצועית רמינגטון
בלתי שבירה, נגד נפילות 

מגיעה במארז מהודר

מעבד מזון בראון
600W קערה 2 ליטר 

 USB עם חיבור MP3 עם דיסק
חיבור לנגן

מייבש כביסה 6 ק“ג
 כולל חיישני לחות

בעברית עם שיחה מזוהה, רמקול, צג 
מואר, מקשים מוארים

מכונת כביסה 5 ק“ג

149 399149

69 899 9991100

> 36 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית> הזולים ביותר. נקודה.

 ר' עקיבא 142 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6194438 > הרב קוק 3 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6163828

שנתיים
אחריות

ללא 
רדיו

עודפים עודפים

99 279 229699 129

שואב אבק ציקלון
ללא שקית

449 299 899499

219 179 169379

+שלוחה יחיד

כרטיס זיכרון / זיכרון נייד

VTECH מערכת ניידתטלפון אלחוטי

DU10 מערכת ניידת פנסוניק MY CAKE מכשיר

15 20 29 55
4G 8G 16G 32G

מיחם נירוסטה
4.8 ליטר 

רמקול נייד חזק במיוחד
,USB -עם חיבורים ל

AUX -כרטיס זיכרון  ו 

קרטאחריותשנים שלוש 

IXUS175 מצלמה קנון
20 מגה פיקסל

זום 8x תפריט בעברית
עשר

שנים 

אחריות

קוצץ סלייסר מקורי
להכנת סלט, קיצוץ ירקות, הקצפה 

ויבוש חסה 

119 389 179139

בידורית ניידת 8 אינץ
כולל 2 מיקרופונים אלחוטיים 

חיבור USB כניסה לכרטיס זיכרון 
כולל ידית וגלגלים

כולל דיסק טייפ
 AUX חיבור USB חיבור

מיקסר קנווד שף
4.6 ליטר

בעל 5 פלטות מתחלפות
שטוחה עגולה לפיצה 

ריבועים לבראוניז 
עיגולים לדונטס 

לוופל בלגי 
למאפים בצורת לבבות



איך מאחלים 
פורים שמח?

פרייבט קולקשן

א
ב
ג
ד
ה

ו
ז
ח
ט
י



עזרא 11 ב“ב (צמוד לטרקלין חשמל) 03-6245210

מכירה בסיטונאות וליחידים

משנכנס אדר
מרבין בשמחה

חניה חינם!
כניסה לחניה 

משלמה המלך 2

אפשרות למשלוחים

בס“ד

ש. פתיחה:
א‘ ב‘ 9:00-21:00
יום ג‘ 9:00-15:00
ד‘ ה‘ 9:00-22:00
יום ו‘ 9:00-13:00

צלחות 
ענק
צבעוניות 
25 יח‘

נרות 
צבעוניים 
ריחניים 
36 יח‘

מגשים 
ענקיים 
צבעוניים 
2 יח‘ ב-ב-ב- &&&

 קעריות 
אובליות 
צבעוניות 
ב-ב-25 יח׳

צלחות 
מרק 
ב-25 יח‘ &&&

מבצעי פורים שמחים במיוחד, 
רק אצלנו, ב״מחסן חד פעמי״.
כי רק אצלנו קונים את הדרוש 
למשלוחי מנות ולסעודות פורים, 

וצוחקים כל הדרך לקופה

במחירים ללא תחרות!!! מתחייבים למחיר הזול ביותר!!!

10
10

10 6

2

4 31090

1090450

כוסות 
צבעוניות 
50 יח‘



רגע מתוק של עלית

לחברים בחיידר, לילדים המתוקים או לנכדים.
עלית מציעה לכם מגוון מתוקים
המתאימים לכל אחד ולכל גיל.

בפורים הקרוב כולם מחפשים
את המתוקים של עלית





המשפחה גדלה?

 8,000
עבור החזרים על בדיקות וטיפולים הקשורים לתקופת טרום הלידה והלידה: 

 סקירת מערכות  דולה  קורס הכנה ללידה  ניתוח קיסרי בשר״פ הדסה ועוד...

לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנים מסל טרום לידה מוגדל בשווי

*

כפוף לתקנון כללית מושלם פלטינום,
עד 75% מההוצאה בפועל ועד 8,000 ₪. ניתן לממש עבור תקופת טרום לידה אחת או יותר. *



בני ברק12        ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16 121/3/1 ד באדר תש"ע" בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
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, פישל רוזנפלד, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

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

ביקורת של השיטור העירוני ומשרד הכלכלה בחנות

המתנדבים עם התינוק שניצל

מאת: יאיר קורן

רגילים  וחובשים,  פרמדיקים  רופאים  הצלה,  איחוד  כונני 
ראשוני  טיפול  ולתת  חיים,  בהצלת  לעסוק  ביומו  יום  מידי 
ומציל במקרים הרפואיים הקשים ביותר. אך השבוע האחרון 
ברק,  בני  בסניף  הארגון  למתנדבי  יותר  ומרגש  מיוחד  היה 
שהוזמנו וזכו להשתתף בשני אירועי הודיה מרגשים במיוחד.

"לפני כשנה התרחש אירוע קשה, כאשר קריאה שהתקבלה 
מגובה  מנפילה  קשה  פצוע  על  דווחה  הצלה  איחוד  במוקד 
באזור גן ורשא", מספר מתנדב איחוד הצלה זאבי טפר "הגענו 
יחד שלושה כוננים ראשונים למקום, הבחנו בילד בן שנתיים 
וחצי שוכב על החול כשהוא עם חבלת ראש ללא נשימה, עם 
דופק חלש, התחלנו מיד בפעולות החייאה מצילות חיים, כולל 
הנשמות וכל מה שהתבקש באותם רגעים קריטיים, עד לפינויו 

בהמשך במצב קשה מאוד לתל השומר" 
המתנדב  ממשיך  לנו"  סיפרו  במקום  שהיו  ראיה  "עדי 
בראשו.  מכה  וקיבל  שלישית  מקומה  נפל  "שהילד  בתיאור 
קשה  ראש  בפגיעת  מדובר  כי  הערכנו  בשטח,  הנתונים  ע"פ 
שלכאורה אין לה הרבה סיכויים, וכי צריך נס גלוי כדי שהילד 
ישרוד בחיים מנפילה כזו. כשבני המשפחה הגיעו לבית חולים 
עם הילד בישרו להם הרופאים בפנים קודרות שמדובר בענין 

של שעות ל"ע"
ואז להפתעת ולהתרגשות כולם אירע הבלתי יאומן, נס גלוי! 
הקודרות,  התחזיות  לכל  ובניגוד  רפואי  היגיון  לכל  בניגוד 

אט  אט  לטיפול,  להגיב  והחל  חיוביים  סימנים  הראה  הילד 
עד להתאוששות המלאה בחסדי שמים, כיום הילד נורמטיבי 

לגמרי, משחק, צוחק ומשתובב ככל חבריו.
"כמתנדב שליווה את המקרה מהרגע הראשון ביקרתי יחד 
עם חבריי מספר פעמים במהלך התקופה את המשפחה, עקבנו 
אחרי התקדמות הילד עד הסוף הטוב, התרגשנו לקבל הזמנה 
לנו  נותן  זה  מאוד,  מרגשת  היתה  שאכן  ההודיה,  לסעודת 
כוחות נפש להתמודדות היומיומית עם אירועים קשים מהסוג 
מתנדבי  בהגעת  עצמו  את  שהוכיח  הזה  המקרה  ל"ע,  הזה 
חיים  המציל  הטיפול  וביצוע  לזירה  ראשונים  הצלה  איחוד 

כוחות להילחם  לנו  בנס, מעניק  והסתיים  בשניות הקריטיות, 
היינו ממש השליחים הנכונים  ידיים באף מקרה,  ולא להרים 

במקום הנכון" סיים טפר את המונולוג המרגש.
תאומות  חיי  ניצלו  כחודש,  לפני  שאירע  אחר  במקרה 
ברק  בני  הצלה  איחוד  סניף  ראש  מופלאה.  בדרך  פעוטות 
איחוד הצלה  במוקד  קריאה  "התקבלה  כי  פלדמן מספר  אפי 
על תינוקת כבת חודש שנחנקה תוך כדי אכילה, צוות המוקד 
בביצוע  המבוהלים  המשפחה  בני  את  במקצועיות  תדרך 
בתוכם  ואני  שהכוננים  כדי  תוך  ראשוניים,  החייאה  פעולות 
עושים את דרכנו לזירה, כשהגענו, גילינו את התינוקת כשהיא 
במצב קריטי ללא דופק וללא נשימה, ביצענו פעולות החייאה 
ממושכות שהסתיימו בנסים בהצלחה. התינוקת פונתה להמשך 

טיפול בבית החולים כשהיא בהכרה מלאה!
הרופאים  הנס,  גודל  התברר  החולים  לבית  הגיעה  כשהיא 
מסוכן  בוירוס  לקתה  תאומה,  גם  שהיא  שהתינוקת,  מגלים 
מולד, שגרם לכשל לבבי והגורם לאיבוד הכרה בעצם לא היה 
החנק מאוכל, אלא כתוצאה מהסתבכות הוירוס, מיד הבהילו 
גם את אחותה התאומה לחדר מיון, שם אובחנה גם היא כלוקה 

באותו וירוס, ושתיהן קיבלו טיפול שהציל את חייהם.
של  בנימה  פלדמן  ממשיך  שעברה"  השבת  "במוצאי 
טייטלבוים,  יוסי  המסור  והמתנדב  אני  "זכינו  התרגשות 
להשתתף במסיבת ההודיה לתאומות שנערכה בחיק המשפחה 
שהודתה נרגשות ואף העניקה לנו תעודות הוקרה על מסירותנו 

וזכותנו להיות השליחים הנאמנים להצלת חיי התאומות".

מאת: עוזי ברק

למניעת  היקף  רחבת  הסברה  מערכת 
היפגעות ילדים כתוצאה משימוש במשחקים 
ברק,  בני  עיריית  מקיימת  ונפצים  מסוכנים 
הרב  של  ביוזמתם  'בטרם',  ארגון  בשיתוף 
חנוך זייברט, ראש העיר והרב אליהו דדון, 
הקוראים  בעיר'  'בטרם  ויו"ר  רה"ע  סגן 
לכל הגורמים לפעול אצל ההורים להגברת 
ובעיקר  הרכים,  הילדים  בקרב  הבטיחות 
בדרך של הרחבת מסגרות החינוך, ההדרכה 

וההסברה במוסדות החינוך לילדים.
דדון  אליהו  והרב  זייברט  חנוך  הרב 
היפגעות  אפס  של  הנתונים  את  הדגישו 
מסע  לאחר  בס"ד  שעברה  בשנה  ילדים 
פרסום והסברה נרחב  בקרב הילדים, וזאת 
לאורך  הנמשכת  הסברתית  מפעילות  כחלק 
כל ימות השנה, בשיתוף ארגון 'בטרם', ובין 
היתר לקראת חג הסוכות וחג הפסח, חנוכה, 
כשבכל  החופשות,  ובתקופת  בשבט  ט"ו 
הדורשת  המיוחדת  הפעילות  ישנה  תאריך 

את הגברת תחומי הבטיחות בקרב הילדים.
מסע  במסגרת  שנמסרו  ההנחיות,  בין 
לבדוק  ההורים  נקראו  וההסברה,  הפרסום 
חסין  מחומר  ועשויות  נוחות  שהתחפושות 
לבדוק  חסינות(,  מבטלות  )כביסות  אש 
ופתחים  נושמים  מחומרים  היותן  את 
משרוכים  להימנע  ולאף,  לעיניים  רחבים 
וממחרוזות העלולים להיכרך סביב הצוואר, 
שעשועים  במתקני  במשחקים  להשתמש 
בלא מסכות ותחפושות ולהקפיד שמשלוחי 
סוגי  יכילו  לא   5 גיל  עד  לילדים  המנות 

ממתקים העלולים לגרום לסיכונים.
אלו  בימים  מתנהל  גם  היקף  רחב  מבצע 
לצעירים שלא להיגרר אחר עישון סיגריות, 
והעיתוי למבצע זה נקבע דווקא בתקופת חג 
הפורים, לפניו ולאחריו, בהם ישנם צעירים 
את  לעצמם  מרשים  החג  שמחת  שבשל 
עישון הסיגריה הראשונה, והם לא מודעים 
בעקבותיה  לגרור  עלולה  אחת  שסיגריה 

עישון נוסף, עד לקושי להיגמל מהעישון.
נגד  ישראל  "גדולי  היא:  המבצע  כותרת 

גדולי  דברי  מובאים  ובמסגרתו  העישון", 
ובהם  ומדורנו,  הקודם  מהדור  ישראל, 
לפני  כבר  שכתב  זצוק"ל  חיים  החפץ  מרן 
לגוף  מזיק  הסיגריות  שעישון  רבות,  שנים 
הפסד  בו  יש  תורה,  בביטול  לנשמה  וגם 
למצוות,  והפסד  לממון  הפסד  לבריאות, 
על  ועובר  בעצמו  חובל  הריהו  והמעשן 

"ונשמרתם לנפשותיכם".
ואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הגדול  הגאון 
ב"ב  מאיר  זכרון  ור"מ  גאב"ד  זצוק"ל, 
פסק על סמך דברי הרמב"ם בהלכות רוצח 
ושמירת הנפש ודברי החת"ם סופר, שברור 
להלכה שישנו איסור גמור להתחיל בעישון 
ההורים,  ועל  צעיר,  ובגיל  הבחרות  בימי 
עפ"י  גמור  חוב  מוטל  והמחנכים  המורים 
עצמו  שהרגיל  ומי  מכך,  למנעם  התורה 
בעבר ישתדל מאד, למען עתידו, לרדת מזה 
בהדרגה, וחלילה לעשן במקומות ציבוריים, 
לעזור  היכול למנוע עצמו שלא  כל  כן  ועל 
תורתנו  עפ"י  כך  לעשות  מחוייב  למעשנים 

הקדושה.

פעוט שנפל מקומה שלישית, חזר לחיים בריאים ומאושרים, בניגוד לכל היגיון רפואי  תאומות שניצלו לאחר שאחת 
מהן נחנקה, ובטיפול בבית החולים התגלה וירוס נדיר שהיה עלול לסכן את חייה וחיי אחותה

ארגון 'בטרם' יצא במסע פרסום והסברה רחבת היקף למניעת היפגעות ילדים כתוצאה 
משימוש במשחקים מסוכנים ונפצים וגם מתחפושות לא חוקיות  מבצע נוסף קורא 
לנערים ולצעירים, שלא להיסחף לעישון סיגריות, לפי קריאתם של גדולי ישראל  

בשבוע אחד: חיי 3 ילדים ניצלו בנס 

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם 



לא דומה, לא כמעט

עם

בקבוקי קוקה-קולה 250 מ"ל בעיצובים עליזים,
מארז שלישית קוקה-קולה 250 מ"ל עם מסכה לפורים מתנה!

מפארים את משלוחי המנות
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על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

השודדים נלכדו
עצרה  המשטרה  נוצצים:  לא  תכשיטים 
חנות  של  המזוין  בשוד  חשודים  שלושה 
תכשיטים 'אנאל' ברחוב רבי עקיבא בבני ברק.
ובאירוע   22.2.16 בתאריך  בוצע  השוד 

נשדדו תכשיטים בשווי מאות אלפי שקלים.
כאמור  נעצרו  מאומצת,  חקירה  לאחר 

שלושה חשודים בני 20, 31, 31 תושבי יפו.
החשודים  שני  של  כניסתם  החשד,  פי  על 
לחנות התכשיטים התאפשרה לאחר שהחשוד 
בקרב  כלל  חשד  עורר  לא  אשר  השלישי 
לאחר  מיד  לחנות.  להיכנס  ביקש  המוכרת, 
לחנות  החשודים   2 נכנסו  לחנות,  כניסתו 
את  ביצעו  אקדח  ובאיומי  לראשם  כשקסדה 
את  מרתק  מהשודדים  אחד  כאשר  השוד 
מרוקן  השני  והחשוד  החנות  לפינת  המוכרת 

בשיטתיות את מדפי החנות.
את  מכחישים  אשר  החשודים  שלושת 
החשדות נגדם, נעצרו כאמור לפני מספר ימים 

ומעצרם הוארך מעת לעת.
השלום  משפט  בבית  נגדם  הוגשה  השבוע 
בת"א הצהרת תובע וגם הוגש כנגד החשודים 

כתבי אישום בגין שוד מזוין. 

קו חדש מב"ב לחולון 
לפעול  יחל  חולון  תושבי  עבור  חדש  קו 

בעיר בני ברק לפני חג הפסח.
על  דיונים  סדרת  במהלך  פורסם  הקו 
התחבורה הציבורית בוועדה לפניות הציבור, 
ישראל  הרב  ח"כ  הועדה  יו"ר  בראשות 
החרדים,  חולון  תושבי  נציגת  אייכלר. 
העלתה בועדה את מצוקתם הנאלצים לנסוע 
שעתיים הלוך ושעתיים חזור, כל יום לב"ב. 
הלב שלנו בב"ב ורוב מרכזי הקניות והחינוך 
מקרב  ציבור  פניות  אלפי  העברנו  בב"ב. 

תושבי חולון ואין מענה.
ומשרד  אגד  חב'  נציגי  הודיעו  בדיון 
התחבורה, כי עוד לפני פסח יופעל קו קבוע 
וישיר שמספרו 146, בין חולון לב"ב וחזור. 

את  וישרת  בשעה  פעמיים  יופעל  הקו 
למשרד  "העברנו  הערים.  שתי  בין  הנוסעים 
התחבורה כ-1300 חתימות של נוסעים יראי 
שמים מחולון הדורשים קשר ישיר עם ב"ב 
ואני מברך על בשורת החיבור שלהם לב"ב״ 

אמר ח״כ הרב אייכלר.

אולמות )ללא( שמחה
ברק  בבני  השבוע  נעצרו  שב"חים  ארבעה 
ושלושה מעסיקים עוכבו לחקירה בגין העסקת 

שב"חים.
כנגד  פעילות  במהלך  כי  נמסר  מהמשטרה 
)מעסיקים,  התופעה  ומחוללי  השב"ח  תופעת 
נרחב  מבצע  התבצעה  ומסיעים(.  מלינים 

וממוקד סביב אולמות שמחה בעיר בני ברק.
שב"חים  ארבעה  נעצרו  הפעילות  בסיום 
בעיר  שמחה  אולמות  בשלושה  הועסקו  אשר 

ומעסיקי השב"חים עוכבו לחקירה.
להם  וניתן  שימוע  בוצע  מהמעסיקים  לשני 
ישקלו  כן,  כמו  ימים.   3 ל  מנהלי  סגירה  צו 

צעדים נוספים כנגד אולמות אלו.
מצטרפת  זו  פעילות  כי  נמסר  מהמשטרה 
לשלל פעילויות שנעשו וימשיכו להעשות כנגד 
זו על מנת להבטיח את שלום הציבור  תופעה 
הגורמים  כלפי  סובלנות  אפס  תגלה  היא  וכי 
הכלים  כל  מיצוי  תוך  השב"ח  לתופעת 

העומדים לרשותה.

 של מי החניה?
בסמוך  חניות   12 ישנם  בב"ב  זכריה  ברח' 
צבועות  היו  שנים  שבמשך  ו-5,   3 לבניינים 
צבעו  השכנים  אלו  ובימים  לבן  כחול  בצבע 
ולדבריהם  שלהם  שהם  בשטח  עובדות  וקבעו 

מדובר בשטח פרטי ששייך לדיירי הבניין.

ליד החניות  הבניינים פרסמו מכתבים  דיירי 
נאמר  ששם  ההנדסה  ומאגף  החבורה  ממח' 
לדיירי  שייכת  החניה  וכי  צודקים  הם  כי  להם 
הבניין. מנגד במחלקת החניה בעירייה טוענים 
השטח  ולכן  ציבורי  בשטח  שמדובר  אחרת, 

שייך למחלקת החניה של העירייה.
במשך שנים רבות פקחי החניה נתנו במקום 
דוחות חניה, למי שחנה שם שלא כחוק. כאשר 
השכנים טוענים כי גם בטאבו מופיע שהשטח 
שישנו  מספרים  השכנים  עוד  לדיירים.  שייך 
ייצוגית  תביעה  שהגיש  חיצוני  עו"ד  כרגע 
הנהגים  כל  של  הכספים  את  להשיב  במטרה 

שקיבלו קנסות במקום.  
הגיב  ב"ב  עיריית  דובר  טננבוים  אברהם  ר' 
נמסר  העירייה  של  המשפטית  במח'  "מבירור 
שלא  בוצעה  בחניות  העמודים  התקנת  כי  לי, 
המצב  בנושא.  ביהמ"ש  לעמדת  בניגוד  כחוק, 
על  העירייה  נגד  דיירים  תביעת  שישנה  הינו 
סימון "כחול-לבן" במקום, העניין נמצא בדיון 
משפטי, ובשלב זה, אין היתר לנקיטת שום צעד 
העירייה  תגיש  כך,  משום  כלשהוא.  צד  משום 
בזיון  על  הדיירים  כנגד  תביעה  לביהמ"ש 
שהוצבו  העמודים  להסרת  ותפעל  ביהמ"ש, 

בלא היתר כלשהו.
הדיירים טוענים "התביעה הייצוגית להחזרת 
התארגנות  ע"י  שנעשתה  הנהגים  של  הכספים 
הבניינים  דיירי  לדיירים.  קשרה  ולא  חיצונית 
ולא  שהחניות שלהם לא הוזמנו לשום תביעה 

ברור להם על מה מדובר".

ביקור במוסדות 'אוהל אשר' 
מקבלים  ב"ב  ילדי  כי  לראות  שמחים  אנו 
את היחס והמקצוענות הטובה ביותר בשבילם 
ב"אהל אשר" כך אמרו ראה"ע ב"ב הרב חנוך 
סיור  במהלך  דדון  אליהו  הרב  וסגנו  זייברט 

שערכו במוסדות "אהל אשר".
לא כל יום ניתן לראות ראה"ע מסתובב בין 
תלמידים ומתעניין במצבם והתקדמותם כאילו 
הם בניו ממש, זו התחושה שליוותה את סיורו 

של ראה"ע ברשת "אהל אשר" באלעד.
הסיור החל בת"ת "אהל אשר" שם קיבל את 
פני המשלחת הרב שמעון רווח מנהל רשת יחד 
האורחים  בפני  שסקרו  והמנהלת  המפקח  עם 
הייחודיים, משם  והטיפול  דרכי  ההוראה  את 
המשיכה הפמליה לישיבת "עטרת עמרם". שם 
סקר הרב רווח את ההתפתחות הרשת והמענה 

המקצועי אותם מקבלים התלמידים.
הרב חנוך זיברט ביקש לפגוש את התלמידים  
בתלמידים  מלא  שהיה  לביהמ"ד  ונכנס 
השוקדים בלימודם בחברותות, הוא ניגש לכמה 
וכיצד  והתעניין במצבם באופן אישי,  בחורים 
נהנו  מאוד  התלמידים  מהישיבה.  מרוצים  הם 
משם  ראה"ע,  להם  שהעניק  המיוחד  מהיחס 
המשיכה המשלחת לסיור במערך הווילות של 
מערכי דיור לשילוב בקהילה, שם שמעו סקירה 
כל  לסיום אמרו  ערן חסון מנהל המערך,  מפי 
שהם  למרות  כי  רווח  שמעון  לרב  האורחים 
לראות  אך  מיוחד,  לחינוך  במוסדות  מסיירים 
במקום אחד שמקפידים גם על מקצוענות וגם 

על יופי זהו שילוב נדיר ומנצח.

          ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16
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 תלמד
יין 

 

להצ 

הקמפוס החרדי
בית דימול, רמת גן

הלימודים בקמפוס החרדי מותאמים לאורח החיים החרדי ולצרכיו הייחודיים 
של הלומד, תוך שמירה על הרמה האקדמית הגבוהה של הטכניון.

לפרטים 03-80-80-900
והרשמה

 הטכניון מזמין אתכם
 לרכוש מקצוע מבוקש בקמפוס ייחודי

המותאם לצרכי הלומד החרדי

 קורסי אביב תשע"ו
)מיועדים לגברים בלבד(

מלגות
 לזכאים
)לפי עמידה בקריטריונים(

קורס ניהול 
פרויקטים בבניה

 קורס מומחי
אבטחת מידע

חדש! קורס 
ייעוץ אסטרטגי

מתכונת לימודים: 10 חודשים. יום לימודים בשבוע.
 תאריך פתיחה: י"ט אדר ב' תשע"ו )29.3.16(

 מפגש מידע )יום פתוח( יתקיים ביום חמישי, 
ז' באדר ב' )17.3.16( בשעה 18:00

מתכונת לימודים: 7 חודשים + חודש מכינה.
שני מפגשים בשבוע. 

 תאריך פתיחה: אייר תשע"ו )מאי 2016(
 מפגש מידע )יום פתוח( יתקיים ביום ראשון, 

י"ז באדר ב' )27.3.16( בשעה 18:00

מתכונת לימודים: 5 חודשים. מפגש אחד בשבוע. 
 תאריך פתיחה: ט"ו אייר תשע"ו )23.5.16(
 מפגש מידע )יום פתוח( יתקיים ביום שני,

י"ח באדר ב' )28.3.16( בשעה 18:00



כששואלים אותי מה השעה,
                 אצלי תמיד רבע לשבע

ש!
חד

חדש בסדרת רבע לשבע:
חטיף אישי ומפנק

במארז רביעייה

עוד בסדרת רבע לשבע
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של  בביתם  שנערכו  פגישות  במסגרת 
את  להרחיב  הוחלט  שליט"א  ישראל  גדולי 
שיתוף הפעולה הקיים בין העירייה והמחלקה 
לשיטור העירוני שבראשות סגן ראש העירייה 
פי  על  זאת  למשטרה.  שפירא  מנחם  הרב 
מדיניותו של רה"ע הרב חנוך זייברט, להביא 
בגל  המלחמה  את  העדיפויות  סדר  לראש 
בלילות  בפרט  התושבים  לדירות  הפריצות 

שבת ובתופעת השב"חים.
על  המשטרה  עם  סוכם  המדיניות  בעקבות 
לבתים  הפריצות  את  למגר  פעולה  שיתוף 
השב"חים  בתופעת  מלחמה  וכן  בשבתות 
לצד  להם  והמסייעים  המלינים  המובילים, 
אולמות  ובעלי  קבלנים  נגד  צמוד  פיקוח 
שמחה המעסיקים אותם. במשטרה מדגישים 
שבהם  הדירות  בעלי  על  גם  שהאחריות 
רחוב  בסוף  גדרות  הועמדו  כן  כמו  משפצים. 
השומר כדי לסלק את המסחר בשוק השבחי"ם 

בבני ברק.
העירייה  ראש  סגן  הגיעו  האחרונים  בימים 
העירוני  השיטור  מנהל  שפירא,  מנחם  הרב 
שלומי מלכא ומפקד השיטור מטעם המשטרה 
מאיר סויסה למעונם של רבני השכונות בעיר. 

במהלך הפגישות עלה נושא תופעת הפריצות 
לבתים ובפרט בלילות שבת, כאשר הפורצים 
אינם  שהתושבים  בכך  השבת  את  מנצלים 

יכולים להתקשר למשטרה.

 מוקדי 'גוי של שבת'

יוזמה חדשה לטובת  לאור זאת הוחלט על 
התושבים. כאשר רואים פריצות או חשודים, 
לארגונים  היישר  לפנות  התושבים  יוכלו 
יעבירו  והם  בעיר,  שבת  של  גוי  המעסיקים 
ופקחים  לשוטרים  המקרים  את  אישי  באופן 
נכרים הנמצאים בעיר שהוקצו לצורך העניין 

על ידי העירייה והמשטרה. 
לארגונים  לפנות  יוכלו  ראשון  כשלב 
רמת   16 אברהם  אשל  ברחוב  מציון'  'עזר 
ומוקד   ,160 זבוטינסקי  רחוב  'בטרם'  אלחנן, 
'מאוחדת' ב'שיבה טובה' ויזניץ ברחוב דמשק 
שבת'.  של  'גויים  מועסקים  בהם   17 אליעזר 
היוזמה קיבלה את ברכתו של מרן שר התורה 

הגר"ח קניבסקי שליט"א.
מעשה  בשעת  להגיע  יוכלו  התושבים 
במהלך  לבתים  ופריצות  גניבות  על  ולדווח 
יעדכנו  ואנשים המעלים חשד, כשהם  השבת 
את הפקחים והשוטרים הנוכרים שיהיו לצורך 

אנשים  או  נוספים  ארגונים  העיר.  ברחבי  כך 
ומעוניינים  שבת  של  גוי  להם  שיש  פרטיים 
ליטול חלק ביוזמה ברוכה זו באזורים נוספים 
בעיר יכולים לפנות ללשכתו של סגרה"ע הרב 

מנחם שפירא.

 לא להשאיר מפתחות בדואר

בד בבד מתריעים המשטרה והעירייה שלא 
בארונות  דואר,  בתיבות  מפתחות  להשאיר 
מקומות  ובשאר  לשטיחים  ומתחת  חשמל 

מועדים הידועים לגנבים. 
שום  היו  לא  האחרונה  בשבת  כי  יצוין 
והמשטרה  העירייה  זאת  לצד  בעיר.  פריצות 
וסמויים  גלויים  ושוטרים  פקחים  העמידו 
בשיכון סאטמאר בבני ברק כדי למנוע פריצות 

עם  החסידים  נסיעת  בעקבות  שם,  לבתים 
לרגל  למירון  שליט"א  מסאטמאר  האדמו"ר 
השמחה הגדולה שהתקיימה בחסידות בשבוע 

האחרון.
מפקדי  הגיעו  הברוכה  היוזמה  בעקבות 
ראש  סגן  עם  יחד  העירוני  השיטור  ומנהלי 
הגאון  של  למעונו  דדון  אליהו  הרב  העירייה 
את  לקבל  שליט"א  בעדני  שמעון  רבי  הגדול 
הגרש"צ  כמו"כ  המבורכת.  ליוזמה  ברכתו 

רוזנבלט שליט"א בירך על היוזמה.
הודה  זייברט  חנוך  הרב  העירייה  ראש 
למשטרת ישראל ולשיטור העירוני שבראשות 
העיריה  כי  ואמר  שפירא  מנחם  הרב  סגנו 
תופעת  את  למגר  שביכולתה  ככל  תעשה 
השב"חים  ומיגור  בשבתות  לבתים  הפריצות 

בעיר בכלל ובאתרי הבנייה בפרט.

בפגישה במעונם של גדולי ישראל עם בכירי העירייה ומפקדי השיטור העירוני הוחלט על הקמת מוקדים לדיווח שיפעלו 
בשבת אצל הארגונים 'עזר מציון', 'בטרם' ובמקומות נוספים המעסיקים גוי של שבת  המשטרה והשיטור העירוני 

יעמידו פקחים ושוטרים נוכריים כדי לסייע לציבור  הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א בירך על היוזמה שתופעל 
החל משבת זו  בשבת האחרונה העמידה העירייה והמשטרה שוטרים ופקחים גלויים וסמויים בשיכון סאטמר בבני ברק

מהשבת: פקחים ושוטרים נכרים בעיר

בכירי העירייה והמשטרה בדיון נגד השב"חים והפריצות



באושר עדמרגישים חג
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העירוניות  במחלקות  הבטיחות  תחומי 
בב"ב הוגדלו בהיקפים ניכרים לעומת העבר, 
בהתאם  בטיחות  דרישות  מיישמים  וכיום, 
שנקבעו  אלו  כולל  המחמירים,  לתקנים 
הבטיחות  בועדת  נמסר  כך  באחרונה  רק 
משה  ישראל  הרב  של  בראשותו  העירונית 
של  ובריכוזו  העירייה  הנהלת  חבר  פרידמן, 
מר שלמה חי, מנהל המח' לבטיחות בעירייה.
אחת הפעולות הראשונות שבוצעה, בנושא 
ראשונה  בעזרה  הדרכה  היתה  הבטיחות, 
לרבים מעובדי העירייה וחלוקת ציוד מתאים, 
וכמו"כ כל הגננות והסייעות בגנ"י העירוניים 
תיקי  וחולקו  ראשונה  בעזרה  קורסים  עברו 
ריענון  מתבצע  לעת  כשמעת  לגנים,  ציוד 

בתיקים אלו.
ועדת הבטיחות העירונית מתכנסת, באופן 
בעיות  היום  סדר  על  להעלות  כדי  קבוע, 
הנחיות  וקביעת  הבטיחות  בתחומי  ודרכים 
ולתקנים.  לדרישות  בהתאם  לפעילות, 
לצורך זה חברים בועדה גם נציגים מאגפים 
וממחלקות שונים בעירייה. הרב חנוך זיידמן, 
משה  הרב  ופיתוח;  תשתיות  אגף  מנהל 
נציג לשכת רה"ע; מר גדעון  בצלאל אלתר, 
מרדכי  מר  ואספקה;  רכש  אגף  מנהל  רוט, 
מר  הסביבה;  איכות  מח'  מנהל  ויסלובסקי, 
צבי פוזננסקי, מנהל מח' נטיעות; מר שלמה 
שימל,  ריקי  וגב'  העובדים  ועד  יו"ר  גורי, 
התברואה  באגף  העובד.  רווחת  מנהלת 

נקבעו ויושמו נהלי עבודה מסודרים, אפודים 
זוהרים לעובדים והקפדה על דרישות שונות 
לאחר  התברואה,  במשאיות  העבודה  בזמני 
בארץ,  עיריות  בשתי  עובדים  נהרגו  שבעבר 

כתוצאה מפגיעת מדחסן המשאית.
מח'  לעובדי  ניתנו  מיוחדות  הדרכות 
מח'  לעובדי  הקרנה.  כנגד  ובעיקר  החשמל, 
המקוואות נקבעו נהלי בטיחות כנגד החלקות 
וזהירות בשימוש בחומרים רעילים, התאמה 
לתקנים, שדרוג המצב הבטיחותי במקוואות 
וחלוקת תיקי עזרה ראשונה למקוואות. במח'  
באחסון  בהדברות,  נהלים  בוצעו  ונוף  גנים 
מקווי  עובדים  הרחקת  ברעלים,  ובשימוש 
ומשרדים  העירייה  בניין  ובתוך  גבוה,  מתח 
רעילים  גזים  כנגד  מערכות  הותקנו  נוספים 

מכלי רכב בחניונים.
"הרכבת  בקווי  העבודות  תחילת  עם 
יצאו  בב"ב  ז'בוטינסקי  רח'  לאורך  הקלה", 
חברי הועדת לסיור באתר קו הרכבת המהיר 
במהירות  לנסיעה  המתוכננת  ת"א,   – י-ם 
ובתנאים של הרכבת הקלה המיועדות בב"ב, 
הבטיחות,  תחומי  הוסבר  הסיור  למשתתפי 
מערך  על  הסיור  למשתתפי  הוסבר  וכמו"כ 
הבטיחות והביטחון לרכבת במהלך עבודות  

הכריה והסלילה ועם הפעלתה.

מאת: עוזי ברק

את  הקרובה  בתקופה  תרחיב  ב"ב  עיריית 
בדרכים,  בטיחות  בנושאי  ההדרכה  מסגרות 
וגני  תתי"ם  ביה"ס,  תלמידי  בקרב  בעיקר 
והסברת  ומפגשים  תערוכות  כולל  ילדים, 
למרות  וזאת  בדרכים,  הבטיחות  חשיבות 
בעיר,  דרכים  תאונות  הירידה במספרי  מגמת 
וזאת בהתאם לנתונים שנמסרו לעירייה בימים 

אלו ע"י הרשות לבטיחות בדרכים.
בב"ב  התרחשו  הרשות  לנתוני  בהתאם 
דרכים,  תאונות   168 האחרונה  בשנה 
בס"ד  היו  הקטלניות  התאונות  כשבמספר 
בירידה משמעותית מ-4 תאונות בשנת 2014, 
לתאונה אחת בשנת 2015. יחד עם זאת מתוך 
רוכבי   31 הינם   16% הדרכים  תאונות  כלל 
רוכבי  בקרב   19% של  עליה  וזו  אופנוע, 
האופנועים. מרבית רוכבי האופנועים שנפגעו 
גילאי  צעירים  נהגים  הם  דרכים  בתאונות 
מח'  בכוונת   .44-25 גילאי  ובוגרים   24-20
התחבורה של העירייה להרחיב את הפעולות 
המשטרה,  בשיתוף  האופנועים,  רוכבי  בקרב 
"אור  ועמותת  בדרכים  לבטיחות  הרשות 
שכבר  היקף  רחבת  לפעילות  בהמשך  ירוק", 
הדרכה  קיבלו  האחרון  ובחודש  בה  הוחל 

כ-600 רוכבי אופנועים.
והשקעה  ההדרכה  מסגרות  הרחבת  על 
לאישור  בהתאם  נמסר,  בהן  ניכרת  כספית 
העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  תקציבי 
הרב  שבראשות  העירונית  הבטיחות  בועדת 
ובהשתפות  רה"ע  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם 
הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה וראש 
האגף לתשתיות ולפיתוח; הרב חנוך זיידמן, 

ציפורה אורלנצ'יק, מנהלת  וגב'  מנהל האגף 
המחלקה לתחבורה ולבטיחות בדרכים. 

מח'  מנהלת  אורלנצ'יק,  ציפורה  גב' 
תחבורה ובטיחות בדרכים, עמדה על המאמץ 
החינוכי  ההיבט  בקידום  המושקע  המיוחד 
כרזות,  תרגולים,  סרטונים,  הדרכות,  ובוצעו 
הסברתי.  עלון  והוצאת  הורים  עם  פעולות 
בין המערכות ההסברתיות הותאמו קמפיינים 
העיר  של  הייחודיים  למאפיינים  ארציים  
עם  משולבים  מבצעים  גם  נערכים  ב"ב. 
לבטיחות  הרשות  החינוך,  משרד  המשטרה, 
ירוק' שכוללים פעילות  'גל  בדרכים ועמותת 
להורים  עלונים  חלוקת  בבתי"ס,  הדרכתית 
בטיחות,  מסרי  עם  וגלויות  ולתלמידים 
בלוחות  אוטובוסים,  בתחנות  חוצות  פרסום 
ואלקטרונית.  כתובה  ובתקשורת  מודעות 
ילדים  בגני  מפגשים  הינם  ייחודית  פעילות 
הגן.  ילדי  עם  מתנדבות  סבתות  עירוניים של 
וסיפורים  משחקים  לילדים  מציגות  הסבתות 
כשאת  בדרכים,  זהירות  בתחומי  והגרלות 
חנה  גב'  מרכזת  בגן"  זה"ב  "סבתות  מסגרת 
וגב'  בדרכים  לבטיחות  מנחה  שידלובסקי, 
חברתיים  לשירותים  מהאגף  שלום  בן  לאה 
לנשים  מופנית  קריאתן  כאשר  העירייה,  של 

להתנדב ולהצטרף למסגרת הללו.

עיריית ב"ב מיישמת 
דרישות בטיחות גבוהות 

במחלקות העירוניות 

ברשות לבטיחות בדרכים מדווחים על ירידה בכמות תאונות דרכים 
בב"ב בשנת  ,2015 בעירייה מרחיבים את פעילויות ההסברה

זהירות ובטיחות

מרחיבים הדרכות לזה"ב

מדריך בשיחה הסברתית לרוכב אופנוע

ועדת הבטיחות של עיריית ב"ב, בסיור ברכבת

אותך  מזמינה  ברק,  בבני  האקדמית  החרדית  המכללה   - בחר  מ
מהווים  המכינה  לימודי  המקוצרת..  האקדמית  למכינה  הצטרף  ל
בקבוצות  מתקיימים  הלימודים  התואר.  ללימודי  ומפתח  סיס  ב
קטנות ונפרדות ע"י צוות מקצועי, בשעות הבוקר ו/או הערב וכוללים 

ליווי צמוד ושיעורי עזר מתקדמים, באווירה חרדית מלאה.

לאור ההצלחה - מתגבשת קבוצה נוספת!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
www.mivcharהדרך! .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
www.mivcharקמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב .org. i l

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

שתוכלי להעניק למשפחתך שלווה וביטחון כלכלי...
הגיע הזמן 

הגיע הזמן 

הגיע הזמן 
שתוכלי ליהנות מפרנסה מכובדת...

את מוזמנת להצטרף עכשיו

 ולהרוויח זמן יקר!
)פחות שנת לימודים אקדמית(

 למכינה
המקוצרת

שתתחילי להרוויח בגדול!

הן
 כ

לי
גי



מהדורה מוגבלת!

אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתייה מופרזת

שמחה אמיתית, מאז ועד היום.
1870, ר׳ אברהם טפרברג מקים את היקב המשפחתי הראשון בארץ 
החל  להתממש,  החזון  ממשיך  היום  ועד  ומאז  החדשה,  בעת  ישראל 
מהמתקדמות  בטכנולוגיות  ייצור  איכות,  באזורי  הכרמים  מנטיעת 

בארץ, ועד השבחת היין בתהליך מוקפד במרתפי היקב.
יקב טפרברג - דור חמישי לאהבת יין.
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הציבורית  התחבורה  על  הדיונים  בסדרת 
בוועדה לפניות הציבור, נדונו בעיות התחבורה 
הקשות והתשתית הבלתי אפשרית בבני ברק. 
הקים  אייכלר  ישראל  הרב  ח"כ  הועדה  יו"ר 
בני  ועיריית  התחבורה  למשרד  משותף  צוות 
ברק בשיתוף החברות המפעילות והמשטרה, 
תושבי  על  התחבורתי  המצור  את  לפרוץ  כדי 
העיר. "אנו דורשים לפתוח, עוד לפני פורים, 
גם ליציאה מן העיר,  דוד  בן  את רח' אברהם 
האחרות  מהיציאות  הלחץ  את  לשחרר  כדי 

בעיר" – אמר ח"כ הרב אייכלר.
בדיון הועדה, מסר מר גבי נבון, ראש תחום 
התחבורה,  במשרד  ציבורית  תחבורה  תכנון 
מ-194,000  למעלה  המונה  בני-ברק  לפיהם 
לאוכלוסייה  מרכזי  מוקד  הינה  תושבים 
מועסקים  בעיר  הארץ,  רחבי  מכל  החרדית 
איש  ל-20,000  וקרוב  העיר  תושבי   16,500
המגיעים, ברובם, מערים סמוכות ויש בה גם 
רבים.  מבקרים  שמושך  ומשרדי  מסחרי  אזור 
כל אלו מביאים לעיר עתירת תחבורה ציבורית, 
ולדברי משרד התחבורה, מתבצעות מידי יום 
שמתוכם  אוטובוסים,  של  נסיעות  כ-6200 
כ-1,300 נסיעות מתחילות בה, 1,700 נסיעות 
מסתיימות בה והשאר עוברות בה. באמצעות 
שבצפון  מצפת  הארץ,  רחבי  לכל  קווים   162

במרכז  רבות  ולערים  שבדרום  לדימונה  ועד 
כ-40,000  בעיר  מתבצעות  כמו"כ  הארץ. 

נסיעות פנימיות. 
לתשתיות  האגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב 
זייברט,  חנוך  הרב  של  לדיון  ונציגו  ולפיתוח 
נציגי  הדיון,  למשתתפי  הבהיר  העיר  ראש 
וחברות  פנים,  ובטחון  התחבורה  משרדי 
סופרבוס,  אגד,  דן,  הציבורית-  התחבורה 
כל  עם  כי  ומטרופולין,  אפיקים  קווים, 
הולמים  פתרונות  למצוא  העירייה  של  הרצון 
לא  ואליה,  לעיר  להגיע  ציבורית  לתחבורה 
מבלי  תחבורה,  קווי   164 שמופעלים  יתכן 
כלל,  עמה  לתאם  ומבלי  העירייה  את  לשתף 
ההצעה  גם  זאת.  המאפשר  החוק  בשל  וזאת 

להפעיל ברחובה הראשי של העיר, רחוב רבי 
בלבד  ציבורית  לתחבורה  מסלולים  עקיבא, 
הרכב  כלי  כל  העברת  שכן  מציאותיים,  אינם 
של  והצדדיים  הקטנים  לרחובות  הפרטיים 
תחבורתית  לאנדרלמוסיה  בהם  תגרום  העיר 
ובטיחותית, שמהראוי לצפות בה בעוד מועד, 
ולא להיקלע למצב חמור מאין כמותו. אברהם 
טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה מסר, כי תוך 
כדי שהרב חנוך זיידמן, נציג העירייה הסביר 
לאשר  מצב  יתכן  שלא  הציבור  פניות  בועדת 
הפעלת קווים חדשים לבני ברק וממנה, מבלי 
לתאם כלל עם העירייה, שאין מכיר ממנה את 
המצב בעיר, הודיעו בועדת פניות הציבור על 

ברק,  לבני  מחולון   ,146 קו  חדש,  קו  תוספת 
ועם כל חשיבות הקו, הוא מתבצע מבלי לבוא 
ועל  בעיר  מסלול  על  העירייה  עם  בדברים 

מיקום תחנותיו. 
הפתרון העירוני, כפי שהוצג ע"י הרב חנוך 
זיידמן, הוא הוצאת כל התחבורה הבינעירונית 
בצפון  אחת  מרכזית  לתחנה  העיר  מרחובות 
בני-ברק ותחנה אחרת בדרך ליציאה מרוכזת 
גדולים  אוטובוסים  של  שאטלים  והפעלת 
העיר  רחובות  בין  התנועה,  כבשדה  ורחבים 
לתחנה מרכזית והם יקלטו את כל הממתינים 
בתחנה וכפי שבימי חג הפורים מופעלת שיטה 
האוטובוסים  המוני  לנוכח  בהצלחה,  דומה 

המציפים אז את העיר.
הועדה  יו"ר  אייכלר,  ישראל  הרב  ח"כ 
הרב  קריאת  את  הצדיק  גם  הציבור  לפניות 
התחבורה  למשרד  העיר  ראש  זייברט,  חנוך 
ברחוב  מהעיר  נוספת  יציאה  פתיחת  לאשר 
אברהם בן דוד ובכך להקל על העומס בצומת 
"קוקה-קולה" ובדרכים המובילות אליו, וקרא 
למשרד התחבורה לאשר הצעה זו, כשלסיכום 
יגיש  שיוקם  המקצועי  שהצוות  נקבע  הדיון 
יום,   30 תוך  בבני-ברק,  לתחבורה  אב  תכנית 
לאוטובוסים,  בעיר  מסופים  שטחי  מציאת 
הפעלת ניידות משטרה לסילוק מכוניות חונות 
תתכנס  הפניות  ועדת  ועוד.  תחבורה  צירי  על 

לישיבת מעקב בנושא לפני ל"ג בעומר.

דיונים בועדה לפניות הציבור בנושא בעיות התחבורה בעיר 
עיריית בני ברק: "הפתרון לפקקים, הוצאת כל הקווים הבינעירוניים למסופים בצפון ובדרום העיר"  יו"ר הועדה 
לפניות הציבור הצדיק את קריאת ראש העיר למשרד התחבורה, לאשר פתיחת יציאה נוספת מהעיר ברח' אברהם בן 
דוד ובכך להקל על העומס בצומת "קוקה-קולה"  ועדת פניות הציבור תתכנס שוב למעקב בנושא לפני ל"ג בעומר

הדיונים בוועדה

ועוד: | חדרי שינה |  ארונות ספרים  |  מזרנים אורטופדיים  |  מבצע חתנים - החל מ- 250 ש“ח

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

שולחן 2 מ“ר מיפל מזרנים אורטופדיים
+ 6 כיסאות 

ארון הזזה 
רוחב 160 מ‘ טריקה שקטה

ספה דו- מושביתמיטה משולשת 

רק 

& 249
רק 

& 2,990

רק 

& 1,990
 2500

נפתחת למיטה

רק 

& 2,490

ספפת נילי נפתחת ל-2 מיטות
+ ארגז מצעים

לשבוע בלבד למביא 
מודעה

 זו

רק 

& 1,590
למזומן בלבד



רק 

& 850

03-5092200



על כל היין והאלכוהולחגיגת מבצעים כיד המלך, מחירים חסרי תקדיםמשתה פורים שמח בבנא משקאות

ניתנת הזכות לבנא מ.א. שיווק בע"מ לשנות   | ופיקדון  המחירים כוללים מע״מ 
על  איסור  חל   | בלבד  להמחשה  התמונות  עת  בכל  המבצע  את  להפסיק  או 
מכירת אלכוהול/משכרים לאחר השעה 23:00 ולמי שטרם מלאו לו 18 | ט.ל.ח.

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

לעשות 
שמח!

*2229
בנא משקאות. המרכז הסיטונאי 

הארצי ליין ואלכוהול

 9 אשר  מסעוד  פינטו  הרב  סגולה  צומת  תקוה  פתח   | תלפיות  א.ת.   27 האומן  ירושלים 
באר שבע מרכז  דרך חברון 21 | מרכז  קסטינה | נתיבות בעלי המלאכה 2 | צומת ביל״ו בוסי סנט ג׳ורג׳ 3
13 השוק  מרכז   עפולה   |  8 המנוף  רחובות   | ביאליק  ק.   192 עכו  דרך  קריון  חיפה 

  MALL 7 קניות  מרכז  בגין,  מנחם  ׀ שדרות   6 הרצל  יבנה  גן  ׀   | קונים  חונים  9, מתחם  לישנסקי  לציון  ראשון 
 ,22 : 0 0 ׳ מצאת שבת עד  4 דק 0 ם  חי ם פתו י פ פעילות סניפים: ימים א׳-ו׳ במוצ״ש כל הסני

    *2229 במספר  ת  לו הפעי ת  שעו בי  לג ם  פרטי  . בנה י ן  ג ו ת  בו רחו למעט 

בסניפים! טעימותחגיגת

בס״ד
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רבי  הגאון  האברך  האמת:  דיין  ברוך 
עולמו  לבית  נלקח  זצ"ל,  גריינמן  ישראל 
בן  כשהוא  הישועה',  'מעיני  החולים  בבית 
מהמחלה  שסבל  לאחר  בפטירתו,  בלבד   45

הקשה שקיננה בגופו בשנה האחרונה.
הגר"י גריינמן נולד בי"ח סיון תש"ל לאביו 
הגאון רבי יצחק דוד גריינמן בנו הגדול של 
מרן הגאון רבי חיים שאול גריינמן זצ"ל בעל 

ה'חידושים וביאורים'. 
לפני שנה מיד לאחר שסבו הגר"ח גריינמן 
המחלה  בגופו  התגלתה  בפסח,  נפטר  זצ"ל 
הנוראה. תפילות רבות נאמרו עליו אך נגזרה 
את  השיב  השבוע,  ראשון  וביום  הגזירה 

נשמתו ליוצרה.
הגר"י גריינמן חיבר את סדרת הספרים 'שי 
למורא' על הש"ס וכל חייו למד, שקד וחידש 

חידושי תורה. 
מיוחדת  תורנית  דמות  על  מספרים  חבריו 
אדם  היה  ז"ל  ישראל  הרב  "האברך  במינה. 

ואהוב  חסד  בעל  שמים,  ירא  אברך  מיוחד, 
על הבריות", הם מספרים. "מעולם הוא לא 
הרים את קולו על איש, תמיד היה בעדינות 
ובאצילות, שעות רבות למד בהתמדה גדולה, 
שינן הרבה מספרי הלכה בעל פה, והשתדל 
לו  ספדו  ולסייע",  לעזר  לעמוד  כוחו  בכל 

חבריו.
מיכאל  זכרון  ישיבת  בוגר  הוא  המנוח 
שבזכרון יעקב שם אף התגורר לאחר חתונתו, 
ברק  בבני  להתגורר  עבר  האחרונות  בשנים 

והיה מאוד מקורב לסבו הגדול.
גריינמן  הרב  אושפז  האחרונים  בשבועות 
בבני  הישועה'  'מעייני  החולים  בבית  ז"ל 
ברק לאחר שהתמוטט. הרב גריינמן ז"ל סבל 
ואושפז  קשה  ממחלה  האחרונים  בחודשים 
מספר  עבר  ואף  החולים  בבית  לתקופות 
טיפולים, אך בימים האחרונים החמיר מצבו 
וביום ראשון חלה הידרדרות חמורה במצבו 
עד כדי קריסת מערכות. בני משפחתו הוזעקו 

למיטתו בבית החולים לאמירת וידוי.
ישרים  דור  אחריו  הותיר  זצ"ל  המנוח 

מבורך - תשעה ילדים, מתוכם רק שני ילדים 
נשואים, כאשר לפני כחודש נולד לו נכד. 

מבית  בערב  ראשון  ביום  יצאה  הלווייתו 
המדרש הגדול של סבו הגר"ח גריינמן זצ"ל 

ברחוב חידושי הרי"ם בבני ברק.
בהלווייתו ספד לו הגאון רבי דב לנדו ראש 
ישיבת סלבודקא, ואמר: "היינו קשורים קשר 
להוריו,  למשפחה,  צדיק  אבד  ואמיץ,  חזק 
לצאצאיו ולכל בית ישראל, הקב"ה יחזק את 

האלמנה שניטל ממנה הכתר והעטרה". 
גריינמן,  מאיר  רבי  הגאון  הספידו:  עוד 

ישיבת  ראש   - דב  בן  חיים  יוסף  רבי  הגאון 
וחמיו  זצ"ל  הנפטר  של  ואחיו  מיכאל  זכרון 
מסע  יצא  מכן,  לאחר  רייסנר.  מנחם  הרה"ג 
'זכרון מאיר' בבני  הלוויה לעבר בית החיים 

ברק, שם נטמן.
השבוע ביום חמישי תתקיים עצרת מספד 
סבו  של  לפטירתו  שנה  במלאות  מרכזית 
הגר"ח גריינמן זצ"ל, בבית מדרשו בחידושי 
ישראל  וגדולי  תלמידיו  בהשתתפות  הרי"ם 

שישאו דברי חיזוק והתעוררות.

טרגדיה: האברך הגאון 
רבי ישראל גריינמן זצ"ל
מחבר סדרת הספרים 'שי למורא' על הש"ס ונכדו של הגאון רבי חיים גריינמן זצ"ל 

נפטר בדמי ימיו כשהוא בן 45, לאחר שחלה בשנה האחרונה מהמחלה הנוראה 

מסע ההלוויה )צילום: דוד זר(

רבי ישראל גריינמן זצ"ל

כולם מלמדים אותך ייעוץ... 

 אנחנו 
עושים ממך 

יועץ!

בס”ד

היחידה ללימודי תעודה

בעז”ה החלה ההרשמה ללימודי “תעודה” במסלולים: 

• הנחיית הורים וחינוך ילדים
• ייעוץ נישואין ומשפחה

• הדרכת חתנים • הדרכת כלות

יום פתוח והרשמה | כ”ה אדר ב’
 ) 4/4/16( )ברישום טלפוני בלבד(

17.00-19.00 נשים
 19.30-21.30 גברים

בהשתתפות הרב שמחה כהן שליט”א

הנחה מיוחדת תינתן למקדימים להירשם

לפרטים ולהרשמה:

טלפון: 1700-555-714
 info@erencollege.org  :מייל

* הקורסים מיועדים לגברים ונשים – הלימודים בהפרדה   ** תעודה סיום קורס מטעם “ קריית החינוך גבעת וושינגטון”

הלימודים במכון ארנברג בהמלצת גדולי ישראל,
 ובראשם הראשל”צ הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף שליט”א

בין המרצים המובילים בקורס: 
הרב שמחה כהן שליט”א  

הרב חן חנוך גלזמן הכהן שליט”א | הרב רון אל אהרון שליט”א
יעקב ארנברג נ”י, פסיכותרפיסט, ועוד...

הרבנית טובה הניג תחי’ | הרבנית אסתר רבקה טולידאנו תחי’
הרבנית זיוה מאיר תחי’ | ד”ר חנה קטן תחי’  ועוד...

משרד הכלכלה

הכי 
ותיק

הכי 
חרדי

הכי 
מקצועי

0 7 3   7 9 3   5 8 0 0

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

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

׳המרכז החרדי'- האשראי שלך להתפרנס בכבוד

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

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

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

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

אפשרות 
ל-85% מימון 

לזכאים

ארבעה קורסים מפרנסים לגברים:

הקורסים נרכשים מפי טובי המרצים  ובמקום החרדי הוותיק ביותר
 בסיום הקורס תוענק תעודה מטעם משרד הכלכלה

הנהלת 
חשבונות

 1+2 

ייבוא יצוא 
וסחר 

בינלאומי

ניהול 
מחסן 

ממוחשב

טכנאי 
מחשבים

היה לך 
מספיק זמן

 לחשוב,

היה לך 
מספיק זמן

 לחשוב,

היה לך 
מספיק זמן

 לחשוב,

היה לך 
מספיק זמן

 לחשוב,

כעת הזמן להחליט!



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

 תוקף המבצע עד ה- 24.3.2016 ו/או עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף. 
המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה.

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!

יריד מצלמות  ומוצרי חשמל 

בכל סניפי הרשת

₪ 17 ₪ 499₪ 289
379 650₪ ₪החל מ-

₪ 299
₪ 399

₪ 99
₪ 199

 מדפסת 
 משולבת+ פקס

מכונת צילום וסורק
 WIFI  כולל 

3 שנים אחריות

בידורית קריוקי 
ניידת

דיסק און קי

₪ 2,290
₪ 2,490

₪ 499₪ 699₪ 649₪ 899

₪ 599
₪  489

מצלמה דיגיטלית 
Canon IXUS175

 X8 20 מיליון פיקסלים | זום אופטי
 | HD כפתור ייעודי לצילום ווידאו |

סוללת ליתיום | תפריטים בעברית | 3 
שנות אחריות ע”י קרט ניופאן

מצלמה דיגיטלית 
Canon IXUS275
 | X12 20 מיליון פיקסלים | זום אופטי

אלחוטית WIFI | חיבור HDMI | מסך 
LCD ”3.0 | סוללת ליתיום | 3 שנות 

אחריות ע”י קרט ניופאן

מצלמה דיגיטלית 
Canon SX610

20 מיליון פיקסלים | זום אופטי גדול 
X18 | אלחוטית WIFI | צילום וידאו 

FULL HD | אפשרות שליטה על 
המצלמה באמצעות הסמארטפון | 

תפריט מלא בעברית | 3 שנות אחריות 
ע”י קרט ניופאן

מצלמה דיגיטלית 
Canon SX710

 20 מיליון פיקסלים | זום אופטי ענק 
X30 | אלחוטית WIFI | צילום ווידאו 
איכותי FULL HD 60FPS | תפריט 

מלא בעברית | 3 שנות אחריות ע”י 
קרט ניופאן

 הכי מצטלם 
בטרקלין חשמל כהלכה

מחשב נייד “15.6
 Intel Core i3 | 4005U מעבד

 High |  איכותי LED מסך | ®INTEL
Definition | דיסק קשיח ענק בנפח 

500GB | יבואן רשמי

מסך מחשב 
21“

כרטיס זיכרון 
 SD8GB
מתנה!

₪ 1,399
₪ 1,290

רדיו דיסק מערכת 
 סטריאו

ניידת
טייפ |
USB

טלפון
מתנה

בשווי 59 ₪

 | 8GB
| 16GB
32GB

 DELL מחשב נייד 
| hdmi מסך  “14 | חיבור

3 חיבורי USB | מערכת הפעלה 
 | windows 10 

 32GB דיסק קשיח



בני ברק    ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16 1224

המרכז הרפואי 'מעיני הישועה' במקום הראשון 
מאת: חיים רייך

 
המרכז  את  מדרג  מקצועי  דו"ח  ברציפות  השלישית  בפעם 
הרפואי 'מעיני הישועה' במקום הראשון. דו"ח שפרסם משרד 
הבריאות )14.3.2016( אודות שביעות רצון המטופלים בכלל 
בתי החולים בישראל מעניק למרכז הרפואי מעיני הישועה ציון 

המוביל בפער גדול על פני כל שאר בתי החולים בישראל.  
קטינים  לילדים  הורים  או  עצמם,  המטופלים  נשאלו  בסקר 
שהביאו את ילדיהם לטיפול ומלווים של קשישים מעל גיל 76. 
רוסית,  עברית,  המטופלים:  על  המועדפת  נערך בשפה  הסקר 
ב-26  מטופלים   10,152 השיבו  הסקר  על  אנגלית.  או  ערבית 

בתי חולים.
שאלון   .2015 מאי-אוגוסט  החודשים  בין  התקיים  הסקר 
הסקר נבנה על ידי ועדת היגוי רחבה שכללה נציגים ממערכת 
בשאלון:  שנבדקו  הנושאים  מבין  מטופלים.  ונציגי  הבריאות 
לרפואה  המחלקה  על  להמליץ  נכונות  כללית,  רצון  שביעות 
דחופה, יחס הצוותים המטפלים, מתן מידע ובהירות ההסברים, 
התנהלות  אופן  השונות,  בתחנות  הטיפול  רצף  המתנה,  זמני 
ותנאים  סביבה  מיון(,   - דחופה  לרפואה  )המחלקה  המלר"ד 

פיזיים.
מספר  נדגם  בי"ח  "מכל  כי  נכתב  הבריאות  משרד  בדו"ח 
עד  התקיימה  למטופלים  הפניה   .n=400 מטופלים  של  שווה 
יום ממועד הביקור במלר"ד. למטופלים שכבר השתחררו   14
מאי  החודשים  בין  טלפוני  ראיון  באמצעות  החולים)  מבית 
אוגוסט. הראיון בוצע עם המטופלים עצמם, עם הורים לקטינים 

ומלווים של קשישים מעל גיל 76".  
ברמה  הממצאים  הצגת  "לצורך  כי  בדו"ח  נכתב  עוד 
הלאומית, נערך שקלול המשקף את היחס שבין הדגימה לבין 
היקף המופעים בפועל בכל אחד מבתי החולים. כמו כן בוצע 
שקלול עבור כל בית חולים לפי סוג המלר"ד כללי או ילדים, 

וכן לפי יום ההגעה למלר"ד ימי א', ימי ב'-ה' וסופי שבוע.
גדולים,  חולים  בתי  של  בקבוצות  פורסמו  המדרג  תוצאות 
וברמה  זהים  קריטריונים  נבדקו  בכולם  וקטנים.  בינוניים 
בתי  כל  מעל  נכיר  בפער  הישועה  מעיני  מובילה  הארצית 

החולים בישראל.
בסיום הפרק המרכזי בדו"ח נכתב כי "סקר חווית המטופל 

התכנית  הבריאות.  למערכת  רבים  אתגרים  מציף  במלר"דים 
ליצמן  השר  שמוביל  במלר"דים  הטיפול  לשיפור  הלאומית 
צפויה לתת מענה נרחב למכלול האתגרים שהוגדרו. התוכנית 
צפויה  במלרדים  הטיפול  ואיכות  השירות  לשיפור  הלאומית 
תוצאות  במלרדים.  המטופל  חווית  לשיפור  תשתית  לספק 
הסקר מהוות בסיס לתחילת מדידה רציפה של חווית המטופל 
במודל  ישולבו  ובעתיד  בישראל  דחופה  לרפואה  במחלקות 

התמרוץ של בתי החולים הכלליים".
תוצאות  על  הגיבו  הישועה  מעיני  הרפואי  המרכז  בהנהלת 
הדו"ח בסיפוק: "אנו מודים על האמון שניתן בנו וממשיכים 
לחתור למצוינות רפואית ברמה בינלאומית. בשנים האחרונות 
בהיקף  פיתוח  בתנופת  הישועה  מעיני  הרפואי  המרכז  נמצא 
של  מתמיד  במרוץ  "אנו  שקלים.  מיליוני  מאות  של  השקעה 
ציוד  רכש  בכירים,  רופאים  גיוס   - האנושי  בהון  גם  השקעה 
ושימת דגש על טיב  רפואי מתקדם, פתיחת מחלקות חדשות 

השירות". 
ליבסטר  רונן  ד"ר  )המיון(  דחופה  לרפואה  המחלקה  מנהל 
הגיב בסיפוק: "מדובר בעבודת צוות הכוללת השקעה מרובה 
ומעל הכול שימת המטופלים במקום הראשון כי שם מקומם".    
אופו  מיכל  הגב'  הישועה  מעיני  במיון  האחראית  האחות 
פעם  כל  ולגלות  בעמלנו  ברכה  לראות  שמחים  "אנו  הגיבה: 
הסלוגן  את  ליישם  מצליח  הרפואי  המרכז  שצוות  מחדש 
המטופלים  לציבור  שגם  חושבים  אנו  נשמה.  עם  מקצועיים 
שלנו מגיע קרדיט על כך שהוא יודע לומר תודה וזה דבר שלא 

ניתן להתעלם ממנו".

על הסקר השיבו 10,152 מטופלים ב-26 בתי חולים  המרכז הרפואי מעיני הישועה זכה לציון 79.7% ומוביל בפער 
גדול על כל שאר בתי החולים שזכו לציונים שונים במדרג שבין  47%-67% 'מעיני הישועה': "אנו מודים על האמון 

שניתן בנו וממשיכים לחתור למצוינות רפואית ברמה בינלאומית" 

דו"ח משרד הבריאות על שביעות רצון המטופלים בחדרי המיון קובע:

קידוש ה'. חזית בית החולים 'מעייני הישועה' 

מבצע!
סלמון אפוי

עד 2 ק“ג
ב- 75& לק“ג

בלבד



רח’ האורגים 11 אזור תעשייה בת ים )צמוד לתחנת דלק ס.ד.ש(
שעות פתיחה: 08:00-19:00
ימי שישי וערבי חג: 08:00-14:00
פקס’: 03-5106734

טל’: 03-5106735

בס"ד

התמונות להמחשה בלבד
ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 5 תשלומים ללא ריביתכל המחירים כוללים מע’’מ.  ט.ל.ח    המבצעים בתוקף עד ה- 31.3.2016

הכל לבית ולמשפץ

ברזים במחירים טובים במיוחד

רישמו
בווייז

‘‘ברזים פלוס’’
ותגיעו!

יותר משתלם        יותר מקצועי        יותר זול        יותר נוח

מברגה 12W אימפקט 900W 12 אימפקטמקדחהW מקדחה צבע פלסטיק לקירות

5 ל׳ 78.00 ש’’ח 
18 ל׳ 188.00 ש’’ח 

23.00 ש’’ח 

סיליקון סופר 7 מחזיק מברשות 
שיניים ראטן

מתקן לבקבוק לסבון 
נוזלי ראטן

פח עגול ראטן 7 ליטר 

24.00 ש’’ח 

555.00 ש’’ח  239.00 ש’’ח

24.00 ש’’ח

מזלף לברז מטבח 
עם חסכםנשלף

מזלף מצבים

27.00 ש’’ח

68.00 ש’’ח

ברז איכותי מנגנון 
ספרדי נשלף 450 

למטבח

ברז פייה קשת קצרה

199.00 ש’’ח

ברז קיר קצר
מנגנון ספרדי

ברז איכותי מנגנון 
ספרדי ברבור ארוך

139.00 ש’’ח142.00 ש’’ח

5 שנות אחריות

ברז נשלף 900 יועם

390.00 ש’’ח

ברז פרח יצוק מפואר

490.00 ש’’ח

פרח נשלף למטבח
 צמרת בעיצוב מפואר

590.00 ש’’ח

ברז איכותי מנגנון
ספרדי לאמבטיה כולל 

צינור מתלה ומזלף

184.00 ש’’ח

ראש מקלחת
5 מצבים

28.00 ש’’ח 

ראש מקלחת
 מרובע 180 מ’’מ

55.00 ש’’ח 

מערכת 
פינוק סביון

מוט 
מקלחת

 3 מצבים

מערכת פינוק 
פרימיום 
מפוארת
 ארוכה 

ראש מרובע

189.00 ש’’ח  59.00 ש’’ח 399.00 ש’’ח 

סולם משטח בציפוי מונע החלקה, רגליים ננעלות 
לבטיחות, נוח לאיחסון

2 שלבים 99.00 ש’’ח 
3 שלבים 144.00 ש’’ח 
4 שלבים 186.00 ש’’ח 

כסא צבר

27.00 ש’’ח 

פוטר
 10 מ”מ,
 2 סוללות
 + מטען 
מהיר

סוללה אחת
אריזת קרטון

349.00 ש’’ח 

+ 2 סוללות
ליתיום

ביט 
פיליפס
במתנה

49.00 ש’’ח  60X60  

מגוון רחב של קרמיקה לריצוף ולקירות
קרמיקה לקירות

  37.00 ש’’ח 
53.00 ש’’ח 

  33X33
60X60

קרמיקה לריצוף

GROHE מערכת סמויה
תוצרת גרמניה כולל 

אסלה, מיכל סמוי, מושב 
אסלה ולחצנים

מערכת סמויה תוצרת 
גרמניה כולל אסלה, 

מיכל סמוי, מושב אסלה 
ולחצנים

840.00 ש’’ח 950.00 ש’’ח 

כיור מטבח כפול התקנה שטוחה )קוורץ(

1150.00 ש’’ח 1470.00 ש’’ח 

 BLANCO כיור מטבח
התקנה שטוחה

490.00 ש’’ח 

כיור מטבח התקנה 
שטוחה

לבן / פרגמון )קוורץ(

590.00 ש’’ח 

כיור מטבח נירוסטה מונובלוק קומפלט אלפא 
תוצרת חרסה

לבן 490.00 ש’’ח 
פרגמון 550.00 ש’’ח 

מונובלוק קומפלט

לבן 640.00 ש’’ח 
פרגמון 690.00 ש’’ח 

1,190.00 ש’’ח 1,590.00 ש’’ח  990.00 ש’’ח 1,280.00 ש’’ח 

מקלחון פינתי
דלתות הזזה דגם יפית
 90X90 80X80 

אמבטיון 1.20 מ׳
דגם נועם
כולל: הובלה והתקנה
+ מוט רחצה 
למקלחת במתנה

מקלחון חזית 2 דלתות,
 דגם ורד עד 90 ס’’מ
כולל: הובלה והתקנה

+ מוט רחצה 
למקלחת במתנה

מקלחון פינתי מפואר כנף
 90X90 80X80 דגם מיתר
פרופילים כרום ניקל
ידיות מעוצבות
צירי אוקולון
כיסוי כרום
סף רצפה אלומיניום
כולל הובלה והתקנה
+ מוט רחצה 
למקלחת
במתנה

כולל: הובלה והתקנה
+ מוט רחצה 
למקלחת במתנה

ארון אמבטיה תלוי דגם דאלאס, 
ציפוי אפוקסי, עיצוב בחריטה

2 מגירות ודלת

60 ס׳׳מ 1,650.00 ש’’ח   
80 ס׳׳מ 1,850.00 ש’’ח

90 ס׳׳מ 2,250.00 ש’’ח  
1 מ׳      2,450.00 ש’’ח 
1.20 מ׳ 2,690.00 ש’’ח 

כולל: ארון, כיור, מראה, ברז וסיפון

840.00 ש’’ח 

ארון אמבטיה מיני אורך 54 ס׳׳מ
עומק 35 ס׳׳מ, תלוי או עומד, 

עץ סנדביץ ציפוי פורמיקה

ארון אמבטיה תלוי דגֿם הוואי,
 עץ סנדביץ ציפוי פורמייקה

 2 דלתות
כולל: ארון, כיור 
חרס, מראה, ברז 

וסיפון

60 ס׳׳מ 650.00 ש’’ח   
80 ס׳׳מ 920.00 ש’’ח

90 ס׳׳מ 1,160.00 ש’’ח  
1 מ׳      1,340.00 ש’’ח 
1.20 מ׳ 1,590.00 ש’’ח 

כולל: ארון, כיור, 
מראה, ברז וסיפון

ארון אמבטיה תלוי דגם מילאנו 
ציפוי אפוקסי, 2 מגירות

60 ס׳׳מ 1,290.00 ש’’ח   
80 ס׳׳מ 1,480.00 ש’’ח

90 ס׳׳מ 1,590.00 ש’’ח  
1 מ׳      1,790.00 ש’’ח 
1.20 מ׳ 2,390.00 ש’’ח 

כולל: ארון, 
כיור, מראה, 

ברז וסיפון

ארון אמבטיה עומד דגם שיקגו,
 עץ סנדביץ, ציפוי פורמייקה

2 דלתות

60 ס׳׳מ 690.00 ש’’ח   
80 ס׳׳מ 960.00 ש’’ח

90 ס׳׳מ 1,290.00 ש’’ח  
1 מ׳      1,390.00 ש’’ח 
1.20 מ׳ 1,600.00 ש’’ח 

כולל: ארון, 
כיור, מראה, 

ברז וסיפון

ארון אמבטיה עומד דגם ונציה, 
עץ סנדביץ ציפוי פורמייקה

3 מגירות

60 ס׳׳מ 1,290.00 ש’’ח   
80 ס׳׳מ 1,440.00 ש’’ח

90 ס׳׳מ 1,690.00 ש’’ח  
1 מ׳      1,790.00 ש’’ח 
1.20 מ׳ 2,080.00 ש’’ח 

כולל: ארון, 
כיור, מראה, 

ברז וסיפון

11.00 ש’’ח 12.00 ש’’ח 

מבצע לקוראי
קו העיתונות 

על כל קניה מעל 1000 ש׳׳ח

הובלה / משלוח  חינם !
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מאת: מנדי קליין

לאחדות?   בדרך  ישראל  ממשלת  האם 
השבוע.  שעות  כמה  במשך  נראה  היה  כך 
הפוליטית  ובמערכת  החברתיות  ברשתות 
הופצו ביום שני שמועות עקשניות על מו"מ 
קואליציוני חשאי, המתנהל כביכול בין ראש 
המחנה  יו"ר  לבין  נתניהו  בנימין  הממשלה 
ממשלת  הקמת  על  הרצוג  יצחק  הציוני 

אחדות. 
ושר  ש"ס  יו"ר  תרם  האלו  לשמועות 
הערב  בשעות  שפרסם  דרעי,  אריה  הפנים 

של יום שני הודעה תמימה ברשת.
מקווה  מאד  "אני  דרעי:  כתב  בהודעה 
בין  מו"מ  של  תחילתו  על  שהשמועות 
הלוואי  נכונות.  הציוני  למחנה  הליכוד 
ממשלת  הקמת  על  ונתבשר  בבוקר  שנקום 
ובכך  ישראל",  עם  לטובת  רחבה  אחדות 
למעשה הצית שוב את הדיון סביב ממשלת 

אחדות שאולי תקום.
מגיעה  הדברים  פרסום  עם  שמיד  אלא 
חבר  'העבודה'  מפלגת  ממזכ"ל  ההכחשה 
הדברים  את  שהכחיש  בר  חיליק  הכנסת 
ולאחר  חבר  הוא  בה  'המטבחון'  בקבוצת 
יודע  "כבודו  עצמו:  לדרעי  הגיב  אף  מכן 
יודעים?" תהה  לא  משהו שאנחנו במחנ"צ 
הוא  "המו״מ  כי  והוסיף  בר  הכנסת  חבר 

כנראה בין ביבי לבין נתניהו. וטוב שכך".
יצחק  האופוזיציה  יו"ר  של  דוברו  גם 
הרצוג הגיב לדברים ואמר כי לא היו דברים 

מעולם
על פי חלק מההערכות השר דרעי פרסם 
מצד  איומים  שהגיעו  לאחר  הדברים  את 
לחץ  כאמצעי  לנתניהו  המקורבים  גורמים 
על חברי הכנסת החרדים על מנת שיסכימו 
כך  ובעקבות  הרפורמים  בנושא  לפשרות 
כך  על  הידיעה  את  להפריח  מיהר  דרעי 
לאוויר כדי לנטרל את האיום לאחר שחברי 

המחנה הציוני מכחישים את הדברים.
עם זאת גורם בלשכת השר אריה דרעי עמד 
השבוע על כך שהיו דברים בגו. "הציוץ של 
השר דרעי הגיע ממידע ולא מתקווה", אמר 
ובכך משאיר פתח לספקולציות  גורם  אותו 
אפשריות בעניין, אך כאמור גורמים אחרים 
במערכת הפוליטית מכחישים את העניין, גם 
מכיוון המחנה הציוני וגם מכיוונים אחרים, 

חלקם אף מתוך סיעת ש"ס.

בשעות הערב של יום 
שני אמר שר הפנים 

אריה דרעי כי הוא מקווה 
שהשמועות על תחילתו 
של מו"מ בין הליכוד 

למחנ"צ נכונות והצית את 
  המערכת הפוליטית

מזכ"ל המחנ"צ חיליק בר: 
"המו"מ הוא כנראה בין 
ביבי לבין נתניהו"  מה 
עומד מאחורי הודעת השר 

דרעי ומה הסיכויים למימוש 
אפשרות שכזו?

השמועות על ממשלת 
אחדות הקפיצו את 
רק שמועות. נתניהו והרצוג                      )צילום: קובי גדעון, לע"מ(המערכת הפוליטית

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

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

הן
 כ

לי
גי

טוסטר אובן
ענק! 45 ליטר

שואב אבק
ציקלון עוצמתי במיוחד!

כיריים בילד-אין 
איטלקיות
רשתות יצוקות

מזמינים
עכשיו

ומקבלים
סמוך לפסח!!

מקדימים את הקניות לפסח לפני הלחץ הגדול,
נהנים מהמחירים הכי זולים ומ-36 תשלומים

)מתנה אחת לבחירה(

וגם בוחרים מתנה
בשווי מאות שקלים!

זריזים
מרוויחיםםם!

מעבד מזון + 
בלנדר

אמקור

במקום
₪690 קבלו

חינם!

במקום
₪610 קבלו

חינם!
במקום

₪550 קבלו
חינם!

במקום
₪580 קבלו

חינם!
כמות מוגבלת ל- 200 יח'

כמות מוגבלת ל- 200 יח'
כמות מוגבלת ל- 200 יח'

כמות מוגבלת ל- 180 יח'

מבחר ענק של מקררים

מחלקה ענקית למוצרים קטנים במחירים הכי זולים בשוק!

מקפיא 6 מגירות df מקרר

52
ל-36 חודשים

ממיטב החברות

₪רק-
החל מ: 1260 ₪סה"כ: 1872 ₪

35
ל-36 חודשים

רק-

מכונת כביסה קריסטל

סה"כ: 1368 ₪
38
ל-36 חודשים

₪₪רק-

מתנות!משתתף במבצע

5283
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

החל מ:רק- ₪₪

מבחר חבילות חתניםתנור בנוי בוש

66
ל-36 חודשים

₪רק-

מדיח כלים בוש

30
ל-36 חודשים

₪החל מ:

חיסול מייבשים!
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

450 כיריים קרמיות
גרמניות בוש

41
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 1476 ₪

8 ק"ג

מגהץ קיטור 
טפאל

רדיו דיסק 
usb-חיבור ל

שואבי אבק
במבחר ענק

מעבדי מזון
במבחר ענק

 מיקרוגלים
במבחר ענק

439190199249239
החל מ-החל מ-החל מ-החל מ- החל מ-

₪₪₪₪₪

מגוון עצום של מוצרים משתתפים במבצע! לדוגמא:

60
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 2988 ₪סה"כ: 1872 ₪ החל מ: 1080 ₪סה"כ: 2376 ₪ סה"כ: 2160 ₪

תנור דו תאי
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע
 במחירים

הכי זולים!



עיסקיות: ימים א‘-ה‘ בין השעות: 12:00-18:00 החל מ- 69 & *

עסקיות גם במוצ“ש*
ועכשיו!

החל מ-

69&

פתוח במוצאי שבת משעה אחרי צאת השבת * תקף בסניף ב.ס.ר בלבד
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מאת: אלי שניידר

אחדים,  שבועות  לפני  שפורסם  כפי 
ח"כ  החינוך  סגן שר  הנמרצת של  בפעילותו 
המשרד  הנהלת  עם  יחד  פרוש,  מאיר  הרב 
והאגף לחינוך מיוחד בראשות הגב' אברמזון, 
מיוחדים  לתלמידים  השילוב  שעות  הוחזרו 
יזכו  במסגרתן  כאשר  הקטנות,  בישיבות 
התלמידים הייחודיים לסיוע חינוכי של אנשי 
משמעות  החינוך,  משרד  במימון  מקצוע 
לתלמידים  שעות    17,272 היא  התמיכה 
המיוחדים בישיבות הקטנות שעלותן כעשרות 

מיליוני שקלים.
פונה  בנושא,  ההתקדמות  בעקבות  כעת, 
וראשי  המוסדות  למנהלי  השר  סגן  לשכת 
הישיבות הקטנות, ומבקש מהם מפאת קוצר 
את  למלא   - התהליך  את  לזרז  ובכדי  הזמן 
שמות התלמידים בטבלה עם שם וסמל המוסד 
 ,)17/03/16( תשע"ו  ב'  אדר  ז'  לתאריך  עד 
כדי  האפשרי,  בהקדם  הטופס  את  ולהעביר 
ולסייע  המדוברות  השילוב  שעות  את  לקבל 

לתלמידים המדרשים לכך.

בשלב זה אושרו שעות לפי סעיף 08, ועוד 
לטובת  הפעילות  את  להמשיך  נטויה  היד 
ילדים אלו. "אנו תקווה שבע"ה נוכל להמשיך 
ילדי  לטובת  נדבכים  ולהוסיף  ולסייע  לפעול 

ישראל", מציין סגן השר בסיפוק.
 ,2015 הכספים  שנת  בראשית  כזכור, 

למשרד  קטנות  ישיבות  ראשי  פנו 
עזרה  שעות  לבקש  בכדי  החינוך 
ותמיכה נוספות עבור תלמידים בעלי 
החינוך  משרד  מיוחדים.  צרכים 
בראשותו של שר החינוך לשעבר שי 

פירון - מנע מהם לקבל 
השעות,  אותן  את 

שמדובר  אף  זאת 
חשובות  בשעות 
עבור  וקריטיות 
ם  י ד י מ ל ת ה

המתקשים. 
י  פ כ

 , ע ו ד י ה
בשעות 

ו  ל ל ה

תלמידים  לאותם  מקצוע  אנשי  מעניקים 
ביצירה  טיפולים  פרא-רפואיים,  טיפולים 
ובהבעה ועוד כלים שונים שמטרתם לאפשר 
החינוך  במסגרת  ללמוד  להמשיך  לתלמיד 
מדובר  כאשר  בו,  ולהשתלב  הרגיל 
בין  ההבדל  שהם  בכלים  אחת  לא 
לימודים והתפתחות תקינה לבחור 
ונשירתו  דעיכתו  ובין  הצעיר 

מהמסגרת הנורמטיבית.
לתת  סירב  גם  החינוך  משרד 
לתלמידים,  שיעזור  'מסייעים' 
מדובר  כלל  בדרך  כאשר 
ועוזר  שיושב  באברך 
המתקשה,  לתלמיד 
כך שיוכל להשתלב 
מיטבי  באופן 
ת  ב י ב ס ב
 . ם י ד ו מ י ל ה
הסיוע  בעזרת 
התלמיד  יכול 
ב  ל ת ש ה ל
חברתית 

במסגרת  הפעילויות  בכלל  חלק  וליטול 
החינוכית בה הוא לומד. גם העוול הזה תוקן 
על ידי המשרד, ובהשתדלות סגן השר יחזרו 
לישיבות שעות 'מסייעים' שיעזרו לתלמידים 
המתקשים וכמו גם שעות התמיכה והטיפולים 

השונים.
פרוש  ח"כ  השר  סגן  של  כניסתו  עם  מיד 
למשרד החינוך, הוא קיבל פניה דומה מראשי 
אותן  את  לקבל  עזרתו,  את  שביקשו  ישיבות 
תלמידים  אותם   זכאים  להם  שילוב  שעות 
אלה  אולם  הקטנות,  בישיבות  מיוחדים 
שאותן  ענו  החינוך,  במשרד  בכך  שעוסקים 
במגזר  לתלמידים  שמיועדות  שעות  אלפי 
החרדי חולקו לצרכים אחרים, אך הרב פרוש 
דרש וביקש להבטיח שבשנת הכספים 2015, 
ישוריינו אותם שעות עבור תלמידי הישיבות 
ואכן,  המיוחדים,  הצרכים  בעלי  הקטנות 
בחסדי שמים הצליחה המלאכה בידיו, ובשנת 
הקטנות  הישיבות  יחזרו  הנוכחית  הכספים 
שלהם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לקבל 

את השעות המיועדות להן.

לאחר שסגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש דאג להשבת הסיוע - נותרו יומיים אחרונים להגשת הרשימות לצורך קבלת 
הסיוע המחודש לתלמידים מיוחדים  משמעות התמיכה היא 17,272 שעות לתלמידים המיוחדים בישיבות הקטנות 

שעלותן עשרות מיליוני שקלים  ראשי ישיבות בירכו על המהלך: "מדובר בהישג ענק, שבמסגרתו יינתן מענה עזרה 
ותמיכה עבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים"

מחר: היום האחרון לקבלת סיוע 
מחודש לתלמידים מיוחדים

הישג להורים ולתלמידים. סגן השר ח"כ פרוש 
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בני ברק    ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16 1230

37 הרוגים 
ו-75 פצועים 

בטורקיה
לפחות 37 בני אדם נהרגו ולפחות 75 נפצעו בפיגוע 

שאירע בשעות הערב של יום ראשון באנקרה בירת טורקיה 
 בחודש שעבר נהרגו באנקרה לפחות 28 בני אדם

שני פיגועים בתוך דקות ספורות אירעו ביום שני בבוקר 
בצומת הכניסה ליישוב קריית ארבע  ארבעה חיילים 

נפצעו באורח קל וכל המחבלים נורו ונהרגו

מאת: חיים רייך
 

 37 לפחות  אנרכיה?  לפני  טורקיה  האם 
בפיגוע  נפצעו   75 ולפחות  נהרגו  אדם  בני 
שאירע בשעות הערב של יום ראשון במרכז 
וכלי  ביטחון  גורמי  טורקיה.  בירת  אנקרה, 
סמוך  התרחש  הפיצוץ  כי  מסרו  תקשורת 
לתחנת אוטובוס ברובע קיזילאי, כשמכונית 
ממולכדת בה נהג מחבל מתאבד התפוצצה. 
הוזעקו  אליו  באזור,  פרצה  גדולה  המולה 

כוחות גדולים של משטרה. 
הדיווחים  על  איפול  הטילה  טורקיה 
וכלי  לפיגוע  הקשורים  החדשותיים 
דיווחים  רק  מפרסמים  שלה  התקשורת 
הורה  אף  באנקרה  המשפט  בית  רשמיים. 
לחסום את הגישה לרשתות החברתיות, זאת 
שאירע  מהפיגוע  תמונות  הפצת  בעקבות 

באנקרה.
בזירה  שנאספו  ראשוניים  מממצאים 
המחתרת  עומדת  הפיגוע  שמאחורי  עולה 
גורמי  לטענת  כך   ,)PKK( הכורדית 
ביטחון מקומיים. לפני מספר ימים פרסמה 

שגרירות ארה"ב בטורקיה אזהרה לאזרחים 
אמריקאים מפני האפשרות לטרור באנקרה 
בימים  הייתה  הטורקי  למודיעין  וגם 
לפיגוע  אפשרות  מפני  התרעה  האחרונים 

בבירה. 
אף  דיווחה  רויטרס  הידיעות  סוכנות 
הערכות  לפי  כי  ביטחון  גורמי  מפי  היא 
הראשוניות ה-PKK עומד מאחורי הפיגוע. 
מדובר במתקפת הטרור השנייה באנקרה 
שנה.  חצי  בתוך  והשלישית  חודש  בתוך 
בחודש שעבר נהרגו באנקרה לפחות 28 בני 
אדם בפיצוץ מכונית ממולכדת במרכז העיר 
באוקטובר  בעיר  שאירעו  פיצוצים  ובשני 
ומאות  אדם  בני   95 לפחות  נהרגו  שעבר 
לפני  קצר  זמן  התרחשו  הפיצוצים  נפצעו. 
עצרת שלום שהייתה אמורה להיערך בעיר. 
אדם  בני  עשרה  נהרגו  כחודשיים  לפני 
במרכז  בכיכר  בפיגוע  נפצעו  נוספים  ו-15 
איסטנבול. בין ההרוגים היו שמונה תיירים 
מגרמניה. הפיגוע אירע ברובע סולטן אהמט 

ההיסטורי, בקרבת אתרי תיירות ידועים.

מאת: חיים רייך
 

אירעו  פיגועים  שני  נמשך:  הטרור  גל 
יום שני בתוך דקות ספורות, בצומת  בבוקר 
הכניסה ליישוב קריית ארבע. ארבעה חיילים 
נפצעו באורח קל, כל המחבלים נורו ונהרגו.

מחבלים  שני  הגיעו  הראשון  בפיגוע 
לתחנת אוטובוס בכניסה ליישוב ופתחו באש 
חיילים  שני  במקום.  שעמדו  נוסעים  לעבר 
נפצעו באורח קל מרסיסים. אחד המחבלים 

נשא אקדח והשני נשא רובה מאולתר.
באירוע  כי  עולה  הפיגועים  מחקירת 
לתחנת  המחבלים  התקרבו  הראשון 
שני  עת  באותה  עמדו  שבה  האוטובוס, 
חיילים ושני אזרחים, ונופפו לשלום לחיילים 
בשלב  היישוב.  שער  לעבר  שהתקדמו  בעת 
זה הם עשו פניית פרסה, עצרו את המכונית 
והחלו  הרכב  מכלי  יצאו  למדרכה,  בצמוד 
לירות. אחד החיילים פינה את האזרחים אל 
מאחורי התחנה למסתור, בעוד השני השיב 
באש. כעבור זמן קצר החייל הראשון הצטרף 

לירי והשניים חיסלו את המחבלים.
כוחות  בעוד  מכן,  לאחר  דקות  מספר 
בזירה,  פועלים  מד"א  וצוותי  הביטחון 
רכב  כלי  נוסף באותו מקום.  אירוע  התרחש 
והתנגש  לתחנה  הגיע  מחבל  ובו  פלסטיני 
במכוון באוטובוס. קצין צה"ל שעמד בסמוך 
לבית  הוא  אף  ופונה  קל  באורח  נפגע  לו 
החולים שערי צדק. בשלב זה ניסה המחבל 

הביטחון  כוחות  אולם  ממכוניתו,  לצאת 
נוסף  חייל  אותו.  והרגו  לעברו  ירו  בזירה 
נפגע קל בידו מרסיסים כתוצאה מירי כוחות 
המחבל  ברשות  המחבל.  לעבר  הביטחון 
נמצאה גם סכין. כל הנפגעים משני האירועים 

פונו לבית החולים שערי צדק בירושלים.
שהגיע  יוסף,  מור  אייל  מד"א  פרמדיק 
למקום וטיפל בנפגעים בשני הפיגועים, תיאר 
קריאה  "קיבלנו  האירועים.  השתלשלות  את 
לטרמפיאדה.  בסמוך  וירי  דריסה  פיגוע  על 
כשהגענו למקום ראינו צעיר כבן 20 בהכרה 
מלאה, כשהוא סובל מחבלה חודרת בגפיים", 
סיפר יוסף. "הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני 
והוא פונה לבית החולים שערי צדק  בשטח 
היינו  כשעוד  דקות.  כמה  כעבור  קל.  במצב 
בזירה הגיע למקום רכב נוסף שסטה מהנתיב 
ופגע בצעיר כבן 20. יחד עם כוח רפואה של 
צה"ל שהיה במקום הענקנו לו טיפול רפואי 
כשהוא במצב קל. המפגעים נורו ונוטרלו על 

ידי כוחות הביטחון".

זירת הפיגוע בטורקיה

זירת הפיגוע בקרית ארבע

ארבעה נפצעו בשני פיגועים בקרית ארבע

בית האופנה של חדוה ביבוא אישי

ר' עקיבא 43 (בפסז') בני ברק טל. 03-6297778
שעות פתיחה: 10:00-14:00, 16:30-20:30

קולקציה

אצלינו כבר על המדפים

אביבית
וצבעונית

[בנוסף ניתן להביא מכשירי סלולר ישנים 
(גם לא תקינים ) ולהיזדכות עליהם]

חדש בבני ברק

הרב שך 16 בפסאז‘
שעות פתיחה 11:00-21:00 פתוח רצוף

 טל 0527-19-70-70

 מעבדת סלולר מקצועית לכל סוגי הסלולר
[תיקונים במקום ע"י צוות טכנאים מוסמך ומקצועי}

לרגל שבוע הפתיחה

 ינתנו הנחות ענק על כל סוגי התיקונים 

עד 50% הנחה

חדש! חדש! 
חדש! 
חדש! 
בבני ברקחדש! 

תיקונים במקום
 ע"י צוות טכנאים 

מוסמך ומקצועי

מעבדת סלולר מקצועית 
לכל סוגי הסלולר

הרב שך 16 בפסאז’ 0527-19-70-70
שעות פתיחה 11:00-21:00 פתוח רצוף

ניתן להביא
מכשירי סלולר ישנים

(גם לא תקינים )
ולהיזדכות עליהם

לרגל שבוע הפתיחה
ינתנו הנחות ענק על 

כל סוגי התיקונים

5050%
עד

לרגל שבוע הפתיחה
ינתנו הנחות ענק על 

כל סוגי התיקונים

הנחההנחה

עד שעה!!



 

 
 

  

 

  
 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

 

  

 



משלוחי מנות במחירים מיוחדים 

יריד פורים

מגוון עשיר וייחודי
של משלוחי מנות מעוצבים 
ועוד מגוון משלוחים מעוצבים ומיוחדים

ועכשיו עם מחירים מיוחדים לרגל פורים!

3₪ ב-250

1₪ ב-100

3₪ ב-150

1₪ ב-60

*התמונות להמחשה בלבד



ר’ עקיבא 142 ב”ב 1-700-504-575 משלוחים חינם!
*בקניה מעל 50 ש”ח

מחלקת יין ושתיה חריפה חדשה!!



בני ברק 34   ו' באדר ב' תשע"ו 1216/3/16

אומרים.  אז  אחרים,  של  מטעויות  לומד  שחכם  אומרים 
בראשית השבוע הזה חזר שר האוצר המכהן על אותן טעויות 
לאוצר את  כניסתו  עם  בגפני  לפיד הטיח  קודמו בתפקיד.  של 
המשפט שהפך לקאלט ובסופו של דבר חזר אל אומרו כבומרנג: 
"הפסקנו לקבל ממך הוראות". יאיר לפיד מנסה עד היום למזער 
עשה  כחלון,  משה  בתפקיד  מחליפו  אך  החרדים,  מול  נזקים 

השבוע טעות דומה אם כי בנימה הרבה יותר תמימה. 
ועדת  בדיוני  שפרצה  הסערה  רקע  על  שני,  יום  בצהרי 
החוקה, הצהיר כחלון כי "החוק נגד ההון השחור יעבור למרות 
התנגדותו של גפני" וכך, במשפט אומלל כרך שר האוצר את 
החרדים וההון השחור בחבילה אחת. את דמות היהודי הנודד 
אירופאים  קריקטוריסטים  שפירנסה  מזומנים  צרורות  ובידיו 

במאה שעברה, מחליפה במדינת ישראל דמותו של החרדי.
האומללות במשפט של כחלון נעוצה בכך שהקרב נגד החוק, 
שראוי יותר לכנותו חוק המישוש הפיננסי, היה משותף כמעט 
נציגי הסיעות שהשתתפו בדיוני ועדת החוקה. אם החוק  לכל 
החדש שרשות המיסים מקדמת בחסות שר האוצר יעבור, תוכל 
חשבונות  על  מידע  הגבלה  ללא  כמעט  לדרוש  המיסים  רשות 
עסקיים ופרטיים מגופים פיננסיים כמו בנקים, חברות ביטוח, 
תיקי  מנהלי  נאמנות,  קרנות  גמל,  קופות  בורסאיות,  חברות 

השקעות וחברות אשראי. 
נתקלה  ראשונה,  בקריאה  בכנסת  שאושרה  החוק  הצעת 
בהתנגדויות של כל הגורמים המקצועיים, מלשכת עורכי הדין 
ולשכת רואי החשבון ועד ללשכת המסחר והיועצת המשפטית 
חברי  בהצעה.  שדנה  בכנסת,  ומשפט  חוק  החוקה,  ועדת  של 
בהצעת  הדיון  הועבר  אליה  החוקה  בוועדת  שיושבים  הכנסת 
בראש  כאשר  גדול  שחור  איקס  ההצעה  על  סימנו  החוק, 
המתנגדים עמד ח"כ בני בגין מהליכוד, שנחשב לסוג של פלס 
אידיאולוגי בסוגיות של חירות וחופש, שני רק לאורן חזן. בגין 
הסביר כי משמעות ההצעה היא פגיעה חמורה ובלתי מידתית 
החוק  נגד  חוצץ  שיצא  גפני  ופרטיותו.  חירותו  האדם,  בכבוד 
פוטנציאלי, השמיע אפוא  כל אזרח לחשוד  יהפוך  כי  והסביר 

את דעת מרבית החברים, ולא דווקא חרדים. 
היו"ר  היה  המיסים,  רשות  לעזרת  שיצא  הכלל  מן  היוצא 
מטעם הבית היהודי, ניסן סלומינסקי, שנודע בדאגתו הגדולה 
לשקיפות בחטיבה להתיישבות. האחרון ששם את הביצים בסל 
של סלומינסקי, הוא שר האוצר הקודם לפיד ששם את מבטחו 
שיקדם  כמי  דאז  הכספים  ועדת  כיו"ר  בתפקידו  הסרוג  בח"כ 
עבורו את חוק מע"מ אפס. הסוף ידוע: של הביצים, של השר 

ושל לול התרנגולות כולו.
לו,  אופיינית  שאינה  בהתנהגות  מה,  משום  שכחלון  אלא 
רק  לא  קודמו.  של  מהטעויות  ללמוד  וסירב  לאחור  הביט  לא 
את  השבוע  אימץ  אף  הוא  בסלומינסקי,  יהבו  את  תלה  שהוא 

את  והצל  בחרדים  'הכה  של  הידועה  הטקטיקה 
הדביק  הוא  הפוגעני  בחוק  המלחמה  את  המדינה'. 

לגפני – כסטארט-אפ סטריאוטיפי, אנטי-חרדי. 
ידי  על  בעבר  כחלון  שכונה  כפי  המנומס'  'הכייס 
חבריו לליכוד, אותת לתקשורת בלי להכביר במילים 
שלא מדובר במאבק ערכי נגד פגיעה בפרטיות, אלא 
את  שמחביאים  ברק  מבני  השחורים  של  קרב  בעוד 
ההון השחור-ירוק מתחת לבלטות ומעלימים מיסים. 

כחלון  של  המשחיר  המשפט  את  אהב  לא  גפני 
וגם לא קנה את ההסברים בדיעבד שהדברים נאמרו 
בתמימות ובאגביות, ללא נימה אישית. בלשכת גפני 
תלו את המתקפה האישית של כחלון במה שהתרחש 

בבוקר יום שני בחדר ועדת הכספים. 
מדיניות  האוצר  משרד  מאמץ  הקדנציה,  מראשית 
נומרטור ולפיה, הממשלה מחויבת לוודא שיש  של  
משמעות  בעלת  החלטה  לכל  כתנאי  תקציבי  כיסוי 
כספית. בניסיון לתקוע טריז בין המתנגדים ל'חוק נגד 
ההון השחור' הסבירו באוצר שהעברת ההצעה נועדה 
לכסות על הגרעון שייווצר בעקבות ההנחות שניתנו 

המנגינה  את  שמע  גפני  דרעי.  לדרישת  הציבורית,  בתחבורה 
וחיכה בפינה. כשבבוקר יום שני הוגשה לוועדת הכספים הצעה 
אחרת של האוצר שמשמעותה הייתה חיסכון משמעותי לקופת 
המדינה הוא השמיע קול תרועה: "אז יש לכם נומרטור", הוא 
הצעת  את  היום  מסדר  להוריד  "אפשר  האוצר,  לפקידי  אמר 
הגיב  וכחלון  ספורות  שעות  חלפו  השחור".  ההון  נגד  החוק 

באמירה מיותרת ומשחירה.
תפקידו, מעמדו ובעיקר אופיו של יו"ר ועדת הכספים – לא 
מקנים לו בקדנציה הנוכחית רגע של מנוחה. ביום בו גפני עשה 
'סולחה' )בעיקר למצלמה( עם יו"ר ישראל ביתנו איווט ליברמן, 
הוא מצא עצמו פותח חזית חדשה עם שר האוצר כחלון. כל עוד 
גפני מנהל את הקרבות מחוץ לנגמ"ש ולא בתוכו, המצביעים 

החרדים יכולים להיות רגועים.
כחלון מנסה לשכנע את חברי הכנסת )גם החרדים( ומסביר 
חשש  בעניינם  שייווצר  בגורמים  ורק  אך  יתמקדו  שהחקירות 
כי  הוכיח  בהתבטאויותיו,  עצמו,  שכחלון  היא  הבעיה  סביר. 

בעיני אנשי האוצר, החשודים המידיים הם החרדים.

מילים במקום בניינים
המשגה שעשה כחלון השבוע מול גפני, אינו המקרה היחיד 
הדיור,  בתחום  גם  לפיד.  של  טעות  אותה  על  כחלון  חוזר  בו 
כחלון מאבד לאחרונה את הסבלנות ואת קור הרוח. אחרי חצי 
נתוני  ולנוכח  השתיקה  זכות  על  )בחוכמה(  שמירה  של  שנה 
לעשות  כחלון  נאלץ  מחירים,  עליות  על  שמעידים  הלמ"ס 

כמנהג קודמו ולדבר בלי כיסוי.
מי שיכול לחכך ידיים בהנאה זהו ראש הממשלה. כחלון נופל 
באותו פח יקוש בו נלכד קודמו בתפקיד. על תפקיד שר האוצר 
בהעלותך  בפרשת  ברש"י  המובא  חז"ל  מאמר  את  לומר  ניתן 
על משה רבינו: "הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים מאליהם".
על  לו  שיש  המלאה  הבטן  את  מסתיר  אינו  האוצר  שר 
בנט  לנפתלי  טבעי  שותף  הוא  הזה,  ובעניין  הממשלה,  ראש 
בנוח  שחשים  היחידים  סיבה.  בלי  לא  לנתניהו,  טינה  שנוטר 
על  לשמועות  להתייחס  מיותר  הזאת,  ובאווירה  החרדים  אלו 
ושומע  במסדרונות  שמסתובב  מי  כל  הממשלה.  הרכב  שינוי 
הטבעיים  השותפים  הם  והחרדים  שנתניהו  מבין  הקולות  את 
על  לא  בנט,  על  לא  סומך.  לא  ביבי  השאר  כל  על  היחידים. 

כחלון ובוודאי שלא על איווט.    
בראש רשימת הממורמרים ניצב משה כחלון, שמאשים את 
הרי  לפיד  ליאיר  בניגוד  עצמו.  את  לא  רק  ואשתו,  העולם  כל 
ששר האוצר המכהן נכנס למשרד עם תוכנית סדורה של הצפת 
השוק במכרזים בשיטת מחיר למשתכן. ההנחיה של שר האוצר 

ישווקו  המדינה  קרקעות  כל  כי  הייתה  לתפקיד  כניסתו  עם 
בשיטת מחיר למשתכן לזוגות צעירים. בשיטה הזאת המדינה 
בפועל  מגישים  והקבלנים  עלות  ללא  הקרקע  את  משווקת 
הצעות למכירת דירות לזכאים במחירים הזולים ממחירי השוק 

בסכומים שבין עשרים לשלושים אחוזים.
ממשיכים  המחירים  המכרזים  הצפת  שלמרות  זה  איך  אז 
שכשבעים  העובדה  את  בחשבון  לקחת  צריך  כאן  לעלות? 
ידי  על  נעשות  המקרקעין  בתחום  המכר  מעסקאות  אחוזים 
משפרי דיור ורוכשי דירות להשקעה. בהתאם למדיניות החדשה 
של כחלון אלו גם אלו אינם נכללים במפת השיווקים החדשה. 
התוצאה המתבקשת היא עלייה מתמשכת של מחירי הקרקעות 
מועטות  המדינה  קרקעות  שם   – הביקוש  באזורי  הפרטיות 
המספרים  את  רואה  כחלון  מרובות.  הפרטיות  והקרקעות 
ומבין את הנתונים. גם המצביעים מבינים, כפי שניתן להיווכח 

בסקרים.
אשמים,  לחפש  כחלון  של  הנואשים  לניסיונות  הסיבה  את 
אפשר בהחלט למצוא במפת מחירי הדיור. לזכותו ייאמר שהוא 
לפחות מנסה לפתור את מצוקת הדיור, מה שאי אפשר לומר על 
הנציגים החרדים. בשבועיים האחרונים נעשים ניסיונות לחבל 
ביוזמה שסוקרה כאן לפני שבועיים, ונועדה להכליל התחייבות 
הגג  ייעודיות לחרדים במסגרת הסכמי  דירות  להקצאת מכרזי 
שנחתמים בין האוצר לרשויות. דרעי שקיבל התחייבות מראש 
מטה הדיור הממשלתי אביגדור יצחקי, ולפיה קבינט הדיור לא 
זימון  הופתע לקבל בשבוע שעבר  נוסחה,  עד שתימצא  יכונס 
הדיור  סעיף  הוכלל  היום  הדיור מבלי שבסדר  קבינט  לישיבת 

לחרדים.
את  שהפר  למבטיח  דרעי  ששיגר  נזעם  למכתב  בתשובה 
להכרעת  הועברה  הסוגיה  כי  יצחקי  אביגדור  השיב  מילתו, 
היועמ"ש מנדלבליט לאחר שהמשנה ליועמ"ש ארז קמניץ, טען 
שהניסוח אינו חוקתי. גם אם מנדלבליט ידחה את עמדת משנהו 
ויאשר את הנוסח המוצע, הרי שבשלב הזה, מדובר רק במילים 
ולא בבניינים. כחלון לכל הפחות, נקט גם באי אלו פעולות – 

למרות שאינן מניבות תוצאות.

כסף או נבחרת
ימים לא קלים עוברים על אחד מהאנשים החזקים בשירות 
הציבורי, מנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב. מבקר 
ליועץ  החולף  השבוע  במהלך  פנה  שפירא,  יוסף  המדינה, 
לפתוח  שיורה  כדי  מנדלבליט,  אביחי  לממשלה,  המשפטי 
בחקירה בהתאם לסעיף 14ג לחוק מבקר המדינה. הסעיף מטיל 
למעשה  חשש  מעלה  המבקר  ודו"ח  במידה  כי  קובע  האימה 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  הממצאים  יוגשו  פלילי, 

כדי שיורה אם לפתוח בחקירה.
שפירא ביקש ממנדלבליט שיורה על פתיחת חקירה 
חיצוניים  רואי חשבון  עניינים במינוי  לניגודי  בחשד 
ברשות החברות הממשלתיות. בפניית מבקר המדינה, 
אף שורבב שמו של יוגב שלא בטובתו, לפרשיות בהן 
עלה חשש לרישום כוזב במסמכי תאגיד ואי תקינות 

במכרזים.
מקומן של חדשות מהסוג הזה במדורי הפלילים של 
העיתונות החרדית, שם מתפרסמים דרך קבע חשדות 
ואישומים בעניינם של אישים חילוניים בלבד, שהרי 
מה  תשאלו,  כך,  אם  "זכאים".  כולם  במגזר,  אצלנו 
תתפלאו,  התשובה,  זה?  מסוג  ולחדשות  דנן  למדור 

מובילה גם היא לכחלון, שר האוצר שידו בכל. 
כמנהגם של זכאים, האשימו מקורבי יוגב, בתגובה 
לדה-מרקר, גורמים זרים הפועלים ממניעים פסולים: 
לסייע  שמטרתה  רפורמה,  מובילה  החברות  "רשות 
רווחיות  בהפיכת החברות הממשלתיות למקצועיות, 
ונקיות. כחלק מהרפורמה, עוסקת הרשות בהתמודדות 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

טעות לעולם חוזרת

סולחה למצלמות. גפני ואיווט השבוע
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רעות  וניקוי  פסולות  תופעות  עם  פוסקת  בלתי 
חולות. לצערנו, תמיד יהיו בעלי עניין, אשר ינסו 
לשמר את השיטה הישנה והפסולה. אין בכוונתנו 
להירתע מגורמים עלומים בעלי אינטרסים זרים".
אך  המפורש  בשם  נקטו  לא  יוגב  מקורבי 
שר  של  מאלו  יותר  אף   – ברורות  היו  הרמיזות 
שתקפו  מי  החרדים.  הנציגים  כלפי  האוצר 
החברות  רשות  מנהל  את  זעם  בחמת  לאחרונה 
ומקורביו.  כחלון  האוצר  שר  הם  הממשלתיות 
גולת  נגד  לקרב  כחלון  יצא  ופומבית,  חזיתית 
הדירקטורים  נבחרת  יוגב:  פעילות  של  הכותרת 
שהורכבה בתקופת לפיד על ידי אורי יוגב. "יש 
כחלון  אמר  הדירקטורים",  לנבחרת  כבוד  לי 
לאחרונה, "אבל אין לי כבוד כשהדברים נעשים 
עקום". כחלון תיאר איך הנבחרת נבנתה בצלמה 
ובדמותה של יש עתיד. בלי תושבי פריפריה, בלי 
צעירים ובלי חרדים. נשמע מוכר מתחומים רבים 

נוספים.
בין  זאת  ותלה  יוגב  של  להדחתו  קרא  כחלון 
הדירקטורים  ממכרזי  החרדים  בהדרת  השאר 
לחברות הממשלתיות, אך בעניין הזה ניתן לאמץ 
את דברי רבי שמעון בר יוחאי, "כל מה שתיקנו 
שלפנינו  במקרה  עצמן".  לצורך  אלא  תיקנו  לא 

נכון יותר לומר: כל מה שהרסו. 
מאז  השתנתה  והורס  שבונה  השליט  זהות 
כשהייתה.  נותרה  התובנה  אך  המשנה,  תקופת 
בשבועות האחרונים נחשף באכסניה זו כי ועדת 
השלמת  את  במכוון  מעכבת  לחקיקה  השרים 
גפני  חוק העדפה מתקנת שהגיש  חקיקת הצעת 
בקדנציה שעברה. הצעת החוק הוכללה בקדנציה 
זו גם בהסכם הקואליציוני של ש"ס, ואף אושרה 
ח"כים.   81 של  גדול  ברוב  טרומית  בקריאה 
אלא מה? בהליך מוזר ולא מוכר החליטה ועדת 
בהצעת  תתמוך  הקואליציה  כי  לחקיקה  השרים 
לקראת  אך  טרומית,  בקריאה  הפרטית  החוק 
של  מחודשת  תמיכה  תידרש  ראשונה  קריאה 
ראש-הממשלה – מה שלא קרה כמובן עד עתה, 

ועד בכלל. 
בהתאמה מלאה לאמירה של שרון בשעתו על 
יד ימין ויד שמאל של נתניהו שפועלות במנותק, 
הרי שגם במקרה הזה אין קשר בין מעשי יד ימין 
בעניין  ממשלה  החלטת  שמאל.  יד  לפעולות 
עדיין  החקיקה  הליך  אולם  אחד,  פה  אושרה 
לכך  גורם  הזה  הגיוני  הבלתי  המצב  מעוכב. 

הציבורי  בשירות  החרדים  אפליית  שמעשית, 
תמיד  ידורג  החרדי  והמועמד  הואיל  נמשכת, 
ושאר  האתיופי  הערבי,  אחרי  האחרון,  במקום 
המועדפים לטובה מכוח חוק, הגובר על החלטת 

ממשלה. 
בהתאם  חוק  פי  על  חרדים  העדפת  בהיעדר 
לסיכומים, גם נבחרת היא אופציה לא רעה. אם 
ממשלתיות  לחברות  ימונו  חרדים  דירקטורים 
כאקט של התרסה נגד אורי יוגב, כי אז דווקא שר 
האוצר כחלון, שהשחיר השבוע את פני הנציגים 
החרדים, יהיה חתום על ההישג הגדול של שילוב 

חרדים בתפקידים משפיעים.

עשייה למען החברה
פתוחה,  לדלת  התפרץ  כחלון  האוצר  שר 
פרוצה.  לומר:  יותר  מתאים  הזה,  ובהקשר 
ראשיתו של הסיפור, בקדנציה שעברה. במסווה 
של 'תיקון עולם' החליט שר האוצר לפיד לנקות 
כך,  לצורך  הסוסים.  את  ולהחליף  האורוות  את 
הוחלט על הרכבת 'נבחרת דירקטורים' שמתוכה 
ימנו השרים, דירקטורים בחברות הממשלתיות. 

הוא  הממשלתיות,  בחברות  דירקטורים  מינוי 
המכהנים.  המיניסטרים  של  הזהב'  'מספר  מעין 
בתמורה  שמנות  ממשכורות  נהנים  הדירקטורים 
הם  במהלכן  חודשיות  בישיבות  להשתתפות 
בשנות  מיליונים.  במאות  התקשרויות  מאשרים 
היה  לבחירה  הסף  תנאי  והתשעים  השמונים 
אמר  הנגבי  בפרשת  המפלגה.  במרכז  חברות 
ומאז למדו השרים להתחכם  ביהמ"ש את דברו 
הרשמי  התואר  להם  שאין  חברים,  ולמנות 
על  הצהיר  לפיד  הליכוד.  במרכז  חברות  של 
תהיה  שתיבחר  הנבחרת  בראשית:  סדרי  שינוי 
הממשלתיות,  בחברות  הפוליטיזציה  מקצועית, 
)הפוליטית(  הזיקה  נגיף  העולם.  מן  תעבור 

יוכחד.
מי שניצח על הרכבת נבחרת הדירקטורים היה 
לפיד  בתקופת  מונה  אשר  מיודענו,  יוגב  אורי 
למנכ"ל רשות החברות הממשלתיות. השחקנים 
שרי  הנוכחיים,  המאמנים  אך  לנבחרת,  זומנו 
המגרש.  על  להעלותם  מסרבים  הממשלה, 
עשרות תקנים פנויים לא מאוישים כיום בפועל. 
השרים מטעם הליכוד טוענים שלנבחרת צורפו 
מהלך  לפיד.  של  דמותו  בני  ושבעים,  בורגנים 

עם  לדרך,  לאחרונה  יצא  יוגב,  אורי  להדחת 
אופציית  על  שתקל  ממשלה  החלטת  קידום 
פיטורי בכירים בשירות הציבורי. במקום לעבור 
בדרך החתחתים הנהוגה כיום של ועדה בראשות 
שופט, תועבר האחריות לנציבות שירות המדינה.
לפיד,  של  למידותיו  בשעתו  נתפרה  הנבחרת 
לטעמו  מחדש  לעצבה  כדי  אלו  בימים  ונפרמת 
לצרכי  נועדו  והפרימה  התפירה  כחלון.  של 
אחרים, אך יכול להיות שבמסגרת ההליך, תיתפר 
שעטנז  נטולת  דירקטור  חליפת  גם  לראשונה 

שתהלום את מידותיהם של דירקטורים חרדים. 
יוגב  של  הדירקטורים  נבחרת  הרכבת  מהלך 
קלטו  והליכודניקים  הקודמת,  בקדנציה  נעשה 
שאחרי.  בקדנציה   – באיחור  משמעותו  את 
כי  השבוע  נזכר  הקודמת  הכנסת  מחברי  אחד 
שזיהו.  הראשונים  היו  החרדים  הכנסת  חברי 
ברגע  בשעתו,  כאן  שנכתבו  דברים  לסיום,  הנה 
האמת, הרבה לפני שכחלון ושרי הליכוד, קלטו 

את התרגיל של יוגב ושות'. 
"הממשלה מדברת גבוהה גבוהה על תעסוקת 
מעמדם  את  לשמר  כדי  הכל  עושה  אבל  חרדים 
כחוטבי עצים ושואבי מים. כאשר משרד האוצר 
יצא עם 'המכרז של המדינה' למינוי דירקטורים 
שגיבשו  רשימה  לו  הועברה  הציבורי,  במגזר 
ח"כי דגל התורה המונה עשרות שמות מהמגזר 
החרדי. מוישה גפני ריכז, יעקב אשר לחץ, אבל 
לסנן  הדרך  את  מצאו  לפיד  של  האוצר  במשרד 
כל חרד באלגנטיות קרירה. בתחילה הועלה רף 
הניסיון לחמש שנים, וכאשר עדיין נותרו חרדים 
כל  לחסום  כדי  הדרישה.  שודרגה  ברשימה, 
רצופות  ניהול  שנות  ונדרשו  הרף  הועלה  פרצה 
החרדים  הוגבהו,  החומות  למינוי.  בצמידות 

נותרו מחוץ לגדר". 
נכתבו כאן בשעתו מפיהם של  הדברים הללו 
כחלון  בא  משנתיים,  יותר  אחרי  ואשר.  גפני 
נואש  מניסיון  כחלק  החומה  את  לפרוץ  ומנסה 
לרפואה,  הישג  להציג  כהונה,  שנת  בתום  שלו 

באחד מהתחומים עליהם הוא מופקד. 
נותר רק לקוות שהפעם, תיקבע בשער מזוזה 
את  לצלוח  חרדים  לכמה  גם  שתאפשר  כשרה, 
זכויות  לשוויון  הדרך  המגבילים.  הקריטריונים 
מלא, עוברת במינוי אנ"ש לפקידות הממשלתית 
מהמחנה  החברים  את  תשאלו  לכו  הבכירה. 

הציוני-דתי.
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האחרון ששם 
את הביצים בסל 
של סלומינסקי, 
הוא שר האוצר 

הקודם לפיד 
ששם את מבטחו 

בח"כ הסרוג 
בתפקידו כיו"ר 
ועדת הכספים 

דאז כמי שיקדם 
עבורו את חוק 

מע"מ אפס. הסוף 
ידוע: של הביצים, 
של השר ושל לול 

התרנגולות כולו

לא למד מהטעויות של קודמו בתפקיד. כחלון                                                                                          )צילום: יונתן זינדל פלאש 90(

התגובה למכתב 
הנזעם הייתה 

שהסוגיה הועברה 
להכרעת היועמ"ש 
מנדלבליט לאחר 

שהמשנה ליועמ"ש, 
טען שהניסוח 

המורה על הוצאת 
מכרזים לחרדים 

אינו חוקתי. גם אם 
מנדלבליט ידחה 

את עמדת משנהו, 
הרי שבשלב הזה, 
מדובר רק במילים 

ולא בבניינים
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הגרח"צ  כאשר  בסאטמר  חתונה  התקיים  שעבר  רביעי  ביום 
לחופה  בנו  את  הוביל  סאטמר  ישיבת  ראש  שליט"א  מייזליש 
בשעטו"מ, וכמו בכל חתונה הגיע והופיע כ"ק האדמו"ר מסאטמר 

לפאר את השמחה הרוממה.
מעמד החופה התקיים ברחבת הכיכר של שיכון סאטמר במרכז 
העיר בני ברק, בהשתתפות ציבור של אלפים חסידים מארץ ומחו"ל, 
עם סידור קידושין נתכבד האדמו"ר והוא מסר אותו מיד לגיסו סב 
החתן האדמו"ר מוויזניץ, אחרי החופה האציל האדמו"ר מברכותיו 

לקהל, ופרצו בשירה ובריקודים על פני הרחוב.
אח"כ התקיים החתונה באולם 'לאגו' בראשון לציון, כשבהמשך 
הקהל  את  הקפיץ  כשהאדמו"ר  טאנץ  המצווה  מנהג  התקיים 

בריקודים של מצוה עד השעות הקטנות של הלילה.
את  מנע  לא  בארץ,  האדמו"ר  של  ביקוריו  משאר  בשונה  הפעם 
קהל חסידיו לבוא עמו וזאת עקב השבת שבע ברכות ההיסטורית 
למעלה  הגיעו  השבת  לקראת  שבצפון,  מירון  ביישוב  שהתקיימה 
 300 אירגונית של  ואירופה, כשמערכת  אורחים מארה"ב  מ-5000 

עסקנים ניצחו על המלאכה לארגן את כל השבת.
לתפילות  אולמות  בתור  לשמש  במירון  הוקמו  ענק  אוהלי   7
לסעודות ולעריכת השולחן, השיא של השבת הי' מעמד ההדלקה 
בהשתתפות  הרשב"י  מערת  מאחורי  החצר  רחבת  על  במוצ"ש 

רבבות איש שגדשו את המקום בהתרגשות עילאית.

אלפי חסידי סאטמאר השתתפו עם כ"ק האדמו"ר 
בשמחת נישואי בן ראש ישיבת סאטמאר ובשבת 

שבע ברכות מרוממת שהתקיימה במירון

הביקור 
ההיסטורי

צילומים: משה גולדשטיין

מאחלים:
ינון פלחיעקב פרידמןאריאל קוניק

וכל צוות

ברכת מזל טוב
 חמה ולבבית

לרגל שמחת הבר מצווה לבנו

שלוחה בזה לידידנו היקר, כתבנו המסור והמוכשר, העושה 
לילות כימים להצלחתה ושגשוגה של רשת  קו עיתונות

חגי נ“י
יה“ר מלפני אבינו שבשמיים שיגדל ויפרח לאילנא 

רברבא וישא בעוז ובגאון את מורשת המשפחה הנכבדה
שתזכו לרוב נחת ממנו ומשאר יוצ“ח מתוך בריאות 

אושר ועושר

עו“ד הרב אבי בלום הי"ו



פותחים שולחן במפגש גרונר!
שווארמה ובשרים על האש

מול משטרת רמת גן ז'בוטינסקי 127
נר מפגש גר 

שווארמה הודו
שיפודי פרגית

שניצלים
קבב

חזה עוף על האש
כבד אנטריקוט

טלפון למשלוחים: 
03-670-9-670

תוספות 
חמות 
מדי יום

סלטים חופשי
טרי מדי יום

באיכות וטעם משגעים!



משלוחים עד 3 לפנות בוקר! 

המסעדה פתוחה מ-10:00בבוקר עד 3:00 לפנות בוקר
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אחרי אישור חוק המקוואות אמש בוועדת 
ח"כ  החוק,  יוזם  מצהיר  לחקיקה,  השרים 
רבים  מאמצים  "השקענו  כי  גפני,  משה 
שמא  החשש  בשל  ורק  אך  החוק,  לקידום 
בדל  איזו  ישנו  כביכול  רושם  להיווצר  עלול 

של הכרה ברפורמים".
גפני הבהיר כי "מבחינה ציבורית ביקשנו 
לגדוע את ההליך הזה שאינו מתחיל, ולעולם 
ועד לא נכיר ברפורמים אשר פוגעים בתורה 
הליך  שיחל  לנו  חשוב  היה  לכן  וביהדות, 
החקיקה באופן מיידי, שכל העולם ידע שלא 
תחום,  בשום  ברפורמים  הכרה  שום  תהיה 
צורה ונושא. לכן ראינו גם ביהדות התורה וגם 
יאושר  שהחוק  בזה  עליונה  חשיבות  בש"ס 
באופן מיידי, כאשר לכל הפחות תחילת הליך 

החקיקה יהיה כבר השבוע".
לענייני  ועדת השרים  אישרה  ראשון  ביום 
חקיקה את "חוק המקוואות" של ח"כ משה 
גפני, על פיו ניתן יהיה לטבול במקוואות רק 
הרבנות  לאישור  בכפוף  הלכתיות  טבילות 
בג"ץ  את  החוק  עוקף  בעצם  בכך  הראשית. 

גם  לאפשר  וביקש  שהוגש  המקוואות 
לרפורמים לטבול במקוואות ברחבי הארץ.

במליאת  להצבעה  לעלות  אמורה  ההצעה 
הכנסת כבר בשבוע הבא, תוך ניסיון להשלים 
"האמירה  האפשרית.  במהירות  החקיקה  את 
ספק  שום  שאין  ודאית  היא  הציבורית 
הכרה  תהיה  שלא  הזה,  בעניין  גמגום  ושום 
ברפורמים בשום תחום ובשום נושא", אומר 

ח"כ גפני.
באותו  המשיך  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
קו והבהיר כי על ראש הממשלה לבחור בין 
"הבהרנו  התורה'.  'יהדות  לסיעת  הרפורמים 
תוכל  לא  התורה  יהדות  כי  הממשלה  לראש 
לשתף פעולה עם ממשלה במכירה ברפורמים 
התורה  לרמיסת  ורגל  יד  להם  ונותנת 

וההלכה", אמר ליצמן.
הממשלה  ראש  "על  כי  ליצמן,  אמר  עוד 
הרפורמים  את  מעדיף  הוא  האם  להחליט 
פסיקות  בארץ.  החרדים  את  או  לארץ  בחוץ 
חלקה  כל  הורסת  הרפורמים  לטובת  בג"ץ 
אדום  קו  וזה  בישראל  הדת  בתחומי  טובה 

שלא נשלים עימו".

מאת: שמעון דן

שבועות לאחר תאונת האוטובוס הקטלנית 
בקו 402 שגבתה את חייהם של 6 בני אדם, 
נהג  אודות  חדשים  גילויים  מתפרסמים 
בעברו  מעורב  שהיה  ביטון  חיים  האוטובוס 

בתאונת דרכים נוספת.
המחדלים  בשרשרת  כי  מתברר  כעת 
שהובילה לתאונה הייתה קשורה גם משטרת 
ביטון  חיים  שהנהג  לאחר  בעצמה,  ישראל 
מקצין  הנהיגה  רישיון  את  לידיו  חזרה  קיבל 
קצין  דומה.  בתאונה  מעורבות  לאחר  תנועה 

המשטרה קבע אז כי אין בנהג מסוכנות.
בדצמבר 2013 נפגעו 18 בני אדם בתאונה 
 1:00 בשעה  אגד  של  קו  באותו  שאירעה 
במשאית.  האוטובוס  התנגש  אז  גם  בלילה. 
הנהג, חיים ביטון, זומן לאחר התאונה להליך 
לו  להחזיר  הוחלט  בסופו  במשטרה.  שימוע 
לחזור  לו  לאפשר  ובכך  הנהיגה,  רישיון  את 

לעבודה מלאה על הכביש.
חמישה ימים אחרי התאונה ב-2013  מסר 
של  התנועה  אגף  לקצין  גרסתו  את  ביטון 
את המשאית  "ראיתי  ואמר:  ירושלים,  מחוז 
ולא הערכתי נכון את המהירות שלה. ראיתי 
ואז  אותי,  שעקף  האמצעי  מהנתיב  רכב 
פגעתי במשאית. אני מבין שזאת אחריות שלי 

לגרימת התאונה".
המשטרה  קצין  הבהיר  השיחה  במהלך 
לביטון כי הוא עבר עבירות של נהיגה בחוסר 
תאונה.  וגרימת  מרחק  אי-שמירת  זהירות, 
אולם למרות זאת קבע הקצין כי מדובר ב"נהג 
ותיק, עבר לא מכביד, לא ראיתי מסוכנות", 

והחליט כאמור להחזיר לו את רישיון הנהיגה 
מידית.

שביטון  לאחר  חודשים,  שמונה  כעבור 
החליטה  באגד,  בעבודתו  לשגרה  חזר  כבר 
בגין  אישום  כתב  נגדו  להגיש  המשטרה 
נהיגה  רווח,  על  אי-שמירה  של  עבירות 

בקלות ראש והתנהגות הגורמת נזק. 
הסכימה  המשטרה  האישום,  כתב  למרות 
להסדר טיעון מקל שנחתם עמו. ביטון הואשם 
של  בעבירות  והורשע  מתוקן  אישום  בכתב 
זהירות  בחוסר  נהיגה  מרווח,  אי-שמירת 
חן  אביטל  השופט  לנזק.  הגורמת  והתנהגות 
מבית משפט השלום בירושלים גזר על ביטון 
עונש של 120 שעות לטובת הציבור, 45 ימים 
שלושה  בלבד,  בפועל  נהיגה  רישיון  פסילת 
חודשי פסילה על תנאי וקנס כספי בסך 500 

שקלים.
לשימוע  בנוגע  בתגובה  נמסר  מהמשטרה 
ב-2013:  התאונה  לאחר  לביטון  שנערך 
דעתו  שיקול  עת,  באותה  העניין,  "בנסיבות 
המלצתו  גם  כמו  מוצדק,  היה  הקצין  של 
אותה  בגין  הנהג  נגד  אישום  כתב  להגיש 

תאונה".

אחרי אישור חוק המקוואות ביום ראשון בוועדת השרים לעניני 
  חקיקה ציינו ח"כ גפני ושר הבריאות ליצמן את ההישג

גפני: "לא תהיה הכרה ברפורמים בשום תחום"  ליצמן: "על 
ראה"מ להחליט אם הוא מעדיף את הרפורמים או את החרדים"

לא תהיה הכרה ברפורמים
גפני וליצמן אחרי אישור חוק המקוואות

שבועות לאחר תאונת האוטובוס הקטלנית בקו 402 שגבתה את 
חייהם של שישה בני אדם, מתפרסמים גילויים חדשים אודות 
נהג האוטובוס  לאחר תאונת דרכים נוספת בה היה מעורב 

בעבר, הוחזר לו רישיון הנהיגה ונקבע כי אינו מסוכן

שערוריה: נהג אוטובוס הדמים 
קיבל בחזרה את רישיונו

תאונת הדמים בקו 402 )צילום: פלאש 90(

צמיגי בני ברקא.א. 
יוחנן הסנדלר 10 בני ברק 

(תחנת דלק פז יציב)
טל': 03-6391865

המבצע תקף עד 30-03-2016 או עד גמר המלאי המחיר ל 4 צמיגים 
בלבד החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ט.ל.ח

 תיקון תקר רק 
בלבד!30 &



למביא קופון בלבד

סט 4 צמיגים 185-65-14 

רק800 &

סט 4 צמיגים 195-65-15 

רק900 &

סט 4 צמיגים 205-55-16 

רק1000 &

למבצע  יצאה   '280' האופטיקה  רשת 
תלמידי  לאלפי  ומחלקת  דפסחא  קמחא 
הכוללים 'עטרת שלמה' זוגות משקפיים של 
חג  לכבוד   A&R מבית  החדשה  הקולקציה 

הפסח.
משקפיים  לצרכן  נחשב  החרדי  הציבור 
קריאה  אחר:  מגזר  מכל  גדול  מידה  בקנה 
גופנים  מנוקדים,  לא  טקסטים  ממושכת, 
מביאה   - הליל  בחשכת  ופעמים   - קטנים 
לחבוש  החרדי  המגזר  מבני  שליש  שני 
רכישת  צעיר.  מגיל  כבר  משקפיים, 
הוצאה.  לעוד  נחשבת  חג  בערב  משקפיים 
למשקף  זקוקים  המשפחה  מבני  וכששניים 
חדש? זו כבר הוצאה המורגשת היטב בכיס.
האופטיקה  רשת  בעל  נכנסו  הזו  למשבצת 
רשת  וראש  גולדשמידט,  אברימי   ,'280'
שלום  רבי  הגאון  שלמה'  'עטרת  הכוללים 
המכתת  סורוצקין,  הרב  סורוצקין.  בער 
רגליו במשך השנה כדי לקיים ולהחזיק את 
בימים אלו  חמשת אלפי תלמידיו, מסתובב 
בין עשרות המוסדות שלו בכל רחבי הארץ 
ומחלק לחלק לאלפי תלמידי המוסדות ורשת 

הכוללים 'עטרת שלמה' מענק מיוחד לכבוד 
החג הקרב ובא: תלוש חינם עבור זוג משקפיים 
 .'280' האופטיקה  רשת  מטעם  חדשים, 
את  ורואים  התורה  על  העמלים  "אלו 
ראש  אומר  כנגדם",  עומד  השמועה  בעל 
"צריכים  סורוצקין,  הגרש"ב  הישיבה 
התורה". ולעמל  לשקידה  טובות  עיניים 
שנפלה  מהזכות  סיפוק  הביע  גולדשמידט 
חיוני  דפסחא'  'קמחא  בהענקת  בחלקו, 
בכל  הרשת  של  "דרכה  התורה.  לעמלי 
סניפיה בארץ היא לשרת את הלקוח ולהעניק 
ראויה.  מחיר  במסגרת  ראויה  מסגרת  לו 
הגיע   ,280 ברשת  מספרים  אלו,  בימים 
 A& R לכבוד פסח הקולקציה החדשה מבית
הראשונים  יהיו  התורה  עמלי  והאברכים 
עלות.  ללא  אלו,  משקפיים  ללבוש  שיזכו 
הזכייה  על  יתברך  לה'  ומודה  נרגש  "אני 
לסייע לאלפי לומדי תורה להיכנס לחג עם 

עיניים טובות יותר".

עיניים טובות לעמלי התורה



בס"ד

מעדניית בוטיק מבית פ.ל. דגים

רחוב הרב קוק 17, בני ברק
הזמנות בטל: מויש: 0524716725 | אריה: 0542090617

מבצע מטורף
קונים 3 סלטים

ומקבלים מנה צ'ולנט 
או סלט רביעי חינם!

משנכנס הדג מרבין בשמחה!

סלומון ופורל שלמים אפויים בעישון חם 
בהכשר הרב לנדא ובד"ץ העדה החרדית

פלטות מעוצבות ממבחר דגים מלוחים ומעושנים

5% הנחה למביא מודעה זו!



בני ברק    ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16 1240

הגרי"ד גרוסמן להנהלת 'מעיין החינוך התורני - בני יוסף':

מאת: חיים רייך
 

מעיין  החינוך  רשת  מנכ"ל  שערך  לסיור 
ביטון  חיים  הרב  יוסף  בני   - התורני  החינוך 
הצטרפו  העמק,  במגדל  הרשת  במוסדות 
והפיקוח  המנהלה  צוות  כל  הראשונה  בפעם 
העבודה  מול  ולהציבם  להפגישם  במטרה 
הנעשית בשטח, תוך הכרה של כל הפעילות 
בכל  העובדים  עם  ומפגש  בכיתות  במוסדות 
אל  הילדים.  עם  וכמובן  מהתחומים  אחד 
נחום  הרב  העיר  ראש  סגן  התלווה  הסיור 

אסולין.
מיוחד  באוטובוס  לדרך  יצאה  המשלחת 
תחילה  בירושלים.  המרכזיים  מהמשרדים 
 - "המאוחד"  לת"ת  העמק  למגדל  הגיעו 
"מגדל  החינוך  ממלכת  מבית  נוספת  פנינה 
אור" בראשות הרב שמעון אלמליח, שם עברו 
התלמידים  מידיעות  והתרשמו  הכיתות  בין 

בחומר הנלמד.
לאחר מכן הגיעה המשלחת הנכבדה לבית 
הספר פנינת אור - בי"ס יסודי לבנות. האזינה 
את  לתזמורת התלמידות שקיבלה  רב  בקשב 
פניה בכלי נגינה ובקטעים אומנותיים, וסיירה 
בין  גרוסמן  הגרי"ד  המוסדות  נשיא  עם  יחד 
תערוכות יצירתיות פרי עמלן של התלמידות 
הנכבדים  האורחים  כישוריהם.  את  שהפגינו 

הביעו התפעלות נרגשת,

של  רבה  המוסדות,  ראש  שנשא  בדברים 
גרוסמן  דוד  יצחק  הרב  הגאון  העמק  מגדל 
את  נס  על  העלה  התלמידות  בפני  שליט"א, 
יוסף"  "בני  החינוך  רשת  של  הגדול  המפעל 
זצוק"ל,  מרן  של  חייו  "כל  ואמר:  ומנהליו, 
היו למען חינוך ילדי ישראל ולמען פריחתה 
אשריכם  יוסף',  'בני  רשת  של  ושגשוגה 
שאתם ממשיכים בגאווה את דרכו ומובילים 

את מורשתו.
העמק,  ממגדל  שלנו',  ש'בן  זכינו  "אנחנו 
על  ולילה  יומם  אדירים  כוחות  שהשקיע 
המוסדות שלנו, עכשיו משמש כמנכ"ל רשת 
אמר  הארץ",  רחבי  כל  על  החינוך שחולשת 

הגרי"ד. 
המנכ"ל  את  גרוסמן  הגרי"ד  בירך  בסיום 
כנגד  מידה  להם  יתן  שהקב"ה  וההנהלה 
ישראל,  לילדי  דואגים  שהם  "כמו  מידה,  
ויזכו לראות רק  הקב"ה ידאג לילדים שלהם 

נחת מהם".
כי  אמר  הרשת,  מנכ"ל  ביטון,  חיים  הרב 
שימש  בו  למקום  לחזור  ומתרגש  גאה  הוא 
כמנכ"ל 12 שנה, והוסיף שבית הספר פנינת 
שהוא  מוצלחים  הכי  המוסדות  בין  הוא  אור 
ראה במסגרת סיוריו במוסדות הלימוד ברחבי 
הארץ והוא בהחלט עשוי להוות מודל לחיקוי 
לכלל המוסדות, בבחינת:קנאת סופרים תרבה 

חכמה.
הצפון  נר  בת"ת  המשלחת  ביקרה  כן  כמו 
אברהם  הרב  הגאון  דאתרא  המרא  בנשיאות 
מנחם שליט"א. השוכן בבי"ס חדש ומפואר, 
התלמידים.  בחינוך  הצוות  השקעת  את  וראו 
ושיבח  הרשת  הנהלת  את  ברך  מנחם  הגר"א 

אותם על השקעתם הרבה במוסדות.  

את הביקור חתמו במוסדות הלימוד נחליאל 
בכיתות  עברו  פוליטי,   יוסף  הרב  בראשות 
התלמידות והתרשמו מרמת הלימוד הגבוהה 
של הבנות ומשליטתן בחומר הנלמד. כמו כן 

עמדו על מצוקת המבנה הישן.  
בכדי  הכל  לעשות  הבטיחו  הרשת  הנהלת 

לשפר את התנאים ולהמשיך את התנופה.

"אשריכם שאתם ממשיכים את דרכו"
לראשונה הצטרפה כל הנהלת רשת החינוך 'מעיין החינוך התורני - בני יוסף' לסיור במוסדות הלימוד  הגרי"ד 

גרוסמן להנהלת רשת 'מעיין החינוך התורני': "כל חייו של מרן היו למען ילדי ישראל, אשריכם שאתם ממשיכים את 
דרכו ורצונו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל"

הסיור במוסדות הלימוד )צילום: יעקב כהן(

בדיקות ראיה ע"י אופטמטריסט 
מוסמך, מעל 10 שנות רשיון

טל: 1599-555-280

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

המבצע בסניפים :
בני ברק, ירושלים, בית שמש וביתר

בס"ד

הקולקצית
על המדפים!

המבצע ממשיך! חברי  שימו לב! 
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בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

פילה טונהפילה מרזולהבקלה צעיר
מזל אשפר דגים - מגוון רחב של דגים במחירי מזל

משנכנסים לאשפר
מרבים בבשר

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"גלק"גלק"ג 27903490 1490

פילה מושט

3690לק"ג

חזה עוף

VIP מארז

כנפיים הודו

גרון עוףכבד עוף

צלעות בקר

כנפיים עוף

קפוא

עד 6 ק"ג

עד 6 ק"ג

טרי\קפוא
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380 2390

לק"ג

לק"ג
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לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

כולל פריסה

לק"ג

במקום

במקום

במקוםבמקום

במקום

במקום

3390

2590

3490690

4990

1690

אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!

2390

6 עופות במארז
לא ממתינים בתור לפירוק העופות...
מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

 03-6718300 טל:   17 המלך  שלמה  ברק:  בני 
 02-5812885/6 טל:   14 מוסיוף  ירושלים: 
בכניסה  שלו  דלק  תחנת  ליד  אתא:  קרית 
04-8436969 טל:  רכסים  מכיוון  אתא  לקרית 
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מאת: אלי שניידר

להרוג,  מנת  על  סכין  עם  שמגיע  "מחבל 
השבוע  אמר  כך  אותו",  להרוג  מצווה 
בשיעורו  שליט"א,  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 

השבועי.
יוסף  הגר"י  שהשמיע  החריפים  בדברים 
"אין  כי  עוד  אמר  מחבלים,  לנטרול  ביחס 
מבג"ץ".  או  מהרמטכ"ל  לא   - לפחד  מה 
דברים אלה כוונו להתבטאות של הרמטכ"ל, 
עם  במפגש  שאמר  איזנקוט,  גדי  רב-אלוף 
ירוקן  שחייל  רוצה  "לא  הוא  כי  תלמידים 

מחסנית על נערה עם מספריים".
כי  הרב  הסביר  זו,  לאמירה  בהתייחסו 
וביקש  להרגו",  השכם   – להרגך  "הבא 
מהציבור שלא "לפחד שיעשו עליו בג"ץ או 

שיבוא איזה רמטכ"ל ויגיד משהו אחר".
דבריו של הראשון לציון עוררו סערה וזכו 
כלליים  תקשורת  בכלי  ראשיות  לכותרות 
במערכת  נזעמות  לתגובות  שהוביל  מה 
סיעת  יו"ר  היה  ראשון המגיבים  הפוליטית. 
'יש עתיד' ח"כ עופר שלח שהתבטא בחוצפה 
רק  יובילו  הצבא  "את  לציון:  הראשון  נגד 
מפקדיו, ואל לרבנים לנסות להחליף אותם". 
שלו  המפלגה  יו"ר  גם  כי  לציין  שכח  שלח 

התבטא באופן דומה בעבר.
ורבין  נחמיאס  איילת  הכנסת  חברת  גם 
)המחנ"צ( תקפה את הראשון לציון: "מדינת 
ליועץ  יוסף,  הרב  את  מינתה  לא  ישראל 
לביטחון לאומי! ראוי ששר הדתות אזולאי 
יבהיר לרב שאל לו לגלוש לביקורת מכוערת 
ומסיתה כנגד הרמטכ"ל", אמרה ואף דרשה 
לקרוא  יש  דבריו  על  הרב  יתנצל  לא  אם  כי 

אותו לבירור.
מי שיצא להגנתו של הרב יצחק יוסף הוא 
דווקא חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ )הבית 
היהודי(. "החלקתם על הראש?", תהה ח"כ 
יוסף  יצחק  הרב  לציון  "הראשון  סמוטריץ. 

אלפי  בן  היהודי  המוסר  על  בדרשתו  חזר 
ידע  להורגו.  השכם  להרגך  הקם   - השנים 
כל מחבל המרים יד על יהודי, דמו בראשו", 

אמר.
של  שמו  על  להגן  נחלץ  יותר  מאוחר 
גואטה  יגאל  גם חבר הכנסת  הראשון לציון 
)ש"ס( שטרח להסביר כי בין דברי הראשון 
כל  אין  אייזנקוט  הרמטכ"ל  לדברי  לציון 
סתירה: "אפילו שדברי מרן הראשל"צ הרב 
דבריו  כי  חיזוק,  צריכים  אינם  יוסף  יצחק 
זוטא  הסערה  לאור  חיים,  אלוקים  דברי 
למתקשים,  להבהיר  חייב  אני  שהתעוררה 
יוסף  הרב  דברי  בין  סתירה  שום  אין  כי 
ודברי  אחרים.  גורמים  או  הרמטכ"ל  לדברי 
הראשל"צ נאמרו לכלל אזרחי ישראל שהם 

חלק בלתי נפרד מגל הטרור הנוכחי.
להורגך  'הבא  כי  בשיעורו  אמר  "הרב 
סכין  עם  בא  שמחבל  ברגע  להורגו,  השכם 
לא  זו  אותו'.  להרוג  מצווה  להרוג,  ורוצה 
שהתורה  שנים  אלפי  בין  ציווי  זה  סיסמא 
את  יש  למי  מושג  לי  ואין  אותנו.  מנחה 
וכי  כזה.  דבר  על  לחלוק  הכתפיים הרחבות 

דם יהודי הוא הפקר?

מאת: שבתאי פוגל

בירושלים נשלמו השבוע ההכנות לקראת 
התורה  ספר  הכנסת  של  הגדול  המעמד 
שנכתב ע"י עם ישראל לכבודו של דוד המלך 
ומעמד קריאת שמע ישראל עולמית, שייערך 

הערב, יום רביעי, ליל ז' באדר ב'.
את היוזמה לכתיבת ספר התורה ע"י כלל 
המלך  דוד  לכבוד  ובעולם  בארץ  ישראל 
עולמית,  שמים  מלכות  עול  קבלת  ולמעמד 
– הרה"ג אהרן  דוד המלך  קבר  רבני  קיבלו 
ברגר  יוסף  והרה"ג  שליט"א  שטרן  יצחק 
שליט"א בברכתם ועידודם של גדולי ישראל, 
בעקבות המצב הקשה של עם ישראל בכלל 
את  לחבר  מנת  ועל  בפרט,  ישראל  ובארץ 
עם ישראל כולו לבקשת ג' הדברים שאמרו 
סימן  נראה  בקשתם  ידי  על  ורק  שאך  חז"ל 
גאולה: מלכות שמים, מלכות בית דוד ובנין 

בית המקדש.
ובזיון  הרפורמי  הכותל  פרשיית  בעקבות 

הקודש בכותל המערבי, הוחלט כי תהלוכה 
תצא  תורה  של  לכבודה  ומרשימה  ענקית 
הכותל המערבי  דווקא מרחבת  נדיר  באורח 
מוחלפת"  תהא  לא  התורה  "זאת  בהכרזת 
יוכנס  שם  ע"ה,  המלך  דוד  של  קברו  לעבר 

ספר התורה.
דוד  מגדל  בגן  יערך  המרכזי  המעמד 
בראשות  הבונים(  )גן  החומה  למרגלות 
מרשימה  מוזיקלית  ובהפקה  ישראל  גדולי 
ישראל"  "שמע  קריאת  תערך  כשבשיאו 
עולמית שתשודר  עול מלכות שמים  וקבלת 

לרחבי הארץ והעולם.
מוטי  הרגש  אמן  ינעימו  המעמד  את 
של  המורחבת  תזמורתו  עם  יחד  שטינמץ 
מידד  הזמר  ועמם  מקהלה  בליווי  בנט  רובי 

טסה.
דוד  קבר  רבני  עלו  האחרונים  בחודשים 
ישראל  גדולי  של  מעונותיהם  אל  המלך 
התורה  בספר  אותיות  בכתיבת  לכבדם  כדי 

ולהזמינם אל מעמד הכנסת ספר התורה. 

כך אמר השבוע הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א בשיעורו השבועי, 
ועורר פולמוס נוקב בתקשורת באשר ליחס למחבלים שבאו להרוג 

יהודים  ח"כ עופר שלח )יש עתיד(, היה ראשון התוקפים, 
כששכח שראש מפלגתו יאיר לפיד התבטא בעבר ברוח דומה

היום )רביעי(, ליל ז' באדר ב', תתקיים הכנסת ספר התורה 
לקבר דוד המלך  בעקבות פרשיית הכותל הרפורמי 

התהלוכה תצא באורח נדיר דווקא מרחבת הכותל המערבי 
בליווי הזמרים מוטי שטיינמץ ומידד טסה

"מצווה להרוג מחבל עם סכין"

הערב: ספר תורה יוכנס לקבר דוד
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מצוה להרוג מחבל. הגר"י יוסף שליט"א

רח' הר סיני 15, ב"ב | טל: 03-5518985

משנפתח ליבער׳ס
מרבים במעושנים

פורים שמח :(

כרוב ממולא

מעושנים

קרעפלאך

בה״י

שעות פתיחה מורחבות | שירות הזמנות ומשלוחים

ההזמנות לפורים בעיצומן: בשרים | תוספות | לשונות בקר
סלטים מובחרים | קוגעלים | גאלער | כבד קצוץ | יינות ועוד
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מאיר קרא את הדרשה באמצעות סמלים 

מאת: מנדי קליין

מאות אנשי צוות, הורים, בני משפחה, הנהלת 'אהל שרה', 
אורחים ומכובדים, ומאות מתנדבים השתתפו השבוע במסיבת 
בר מצוה ומסיבת ראש חודש אדר לתלמידי 'בית חנוך' לילדים 
חי'.  'קול  רדיו  'אהל שרה' שהתקיימה בשיתוף  מיוחדים של 
בית  ילדי  וכלל  המצווה  חתני  את  נשאו  המתנדבים  מאות 
הספר על כתפיים בשירה ובריקודים סוחפים לצלילי תזמורתו 
מאייעס,  שלמה  וחיים  ברגר  יוני  והזמרים;  גלילי  יהודה  של 

בהנחייתו של מנחם טוקר.
יו"ר  בירכו;  ברק  בבני  מלכות'  'היכלי  לאולמי  הבאים  את 
סיעת ש"ס, ח"כ הרב יואב בן צור. חבר הנהלת 'אהל שרה', 
שמואל  הרב  אלעד,  עיריית  ראש  ומ"מ  וינברג  אברהם  הרב 
גרוסברד שהביא את ברכת רב העיר, הגאון רבי שלמה זלמן 
גרוסמן שליט"א. את עיריית בני ברק ייצגו; סגני ראש עיריית 

בני ברק; הרב אברהם רובינשטיין ומחזיק תיק הרווחה, הרב 
מנחם מנדל אייזנברג.

לברך  עלו  המצווה  שחתני  שעה  יבשה  נותרה  לא  עין 
את  במיוחד  ריגש  מאיר,  החתנים,  אחד  והסגל.  ההורים  את 
המשתתפים כשקרא את דרשת הבר מצוה באמצעות תקשורת 
תומכת חלופית. מאיר ה'מיוחד' הודה להוריו היקרים. להנהלת 
בית הספר ו'אהל שרה' ולמאות המתנדבים שבאו לשמח את 
חתני המצווה ובני משפחותיהם באמצעות סמלים כשהטקסט 
את  קרא  המיוחדים  התלמידים  אחד  מסכים.  גבי  על  מוקרן 
חרוזי ה'גרעמן' המסורתיים ושני הורים נרגשים עלו לברך את 

ילדיהם ואת המשתתפים.
וינברג אמרה כי "בר מצוה  מנהלת 'אהל שרה', גב' מלכה 
לילד הוא אירוע מרגש. היום בו ילד מגיע למצוות הוא יום שבו 
לילדים  החכים.  גדל,  הבן שלהם  הנה  מתרגשים.  והאם  האב 
המיוחדים שלנו ולבני משפחותיהם זה יום גדול ומיוחד עוד 

יותר. ואנחנו כאן אתם היום באנו לשמוח ולהתרגש יחד עם כל 
הצוות שעושה עבודה מקצועית ומסורה. 

ללמוד  סיימו  ימים  כמה  לפני  שרק  התלמידים  הם  "אלה 
משנה ועשו סיום מיוחד ומרגש מאד יחד עם כב' הרב הראשי 
הרב דוד לאו שליט"א. תלמידים שהצוות המיוחד עושה כל 
שלהם,  מהחברים  נפרד  בלתי  חלק  שיהיו  אפשר  שרק  מה 
מהמשפחה שלהם. הם קוראים ולומדים תורה, ומשנה, והלכה. 
את  ולספר  להתפלל  יצליחו  הם  לקרא  מצליחים  לא  הם  ואם 
לעשות  נמשיך  בסמלים.  פרשת השבוע באמצעות התקשורת 
בלתי  חלק  שיהיו  כדי  האלה  הטהורות  הנשמות  למען  הכול 

נפרד מהחיים הכול כך מיוחדים של כולנו".
למנהל  רוזן,  אבי  חי',  'קול  למנהל  הודתה  וינברג  הגב' 
התוכניות, בצלאל קאהן על שיתוף הפעולה והלב החם למען 
שאבטחה  'אלמוג'  האבטחה  ולחברת  המיוחדים,  הילדים 

בהתנדבות את האירוע.

במפגן הצדעה מרשים חגגו מאות הורים, בני משפחה, אחמי"ם, סגל 'אהל שרה' ומתנדבים את חגיגת הבר מצוה ליוני, 
מאיר, הלל ויוסי ה'מיוחדים' במסיבת ראש חודש  עין לא נותרה יבשה שעה שחתני המצווה עלו לברך את ההורים 

והסגל. אחד החתנים, מאיר, ריגש במיוחד את המשתתפים כשקרא את דרשת הבר מצוה באמצעות תקשורת תומכת חלופית

מאות בחגיגת בר המצוה לילדים מיוחדים של 'אהל שרה'

מסיבת בר המצוה המרגשת )צילום: יעקב נחומי(

מותגים ביבוא מקביל
loft55

סוף סוף הגיעו חליפות לבני ברק
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המרכז לריהוט הבית

מחירים 
ומבצעים 
חותמת של מפתיעים!

 איכות
ואמינות!

ירושלים
רח' תובל 1 )מול גני גאולה(

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

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

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

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

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

כל הסיבות להזמין:
 ג רהיטים איכותיים! ג גימורים מדהימים! 

שירות מעולה! ג מחירים זולים!

 הצטרפו 
 למאות 

 לקוחותינו 
המרוצים!

מזנונים | פינות אוכל | ספות | כורסאות רקליינר | חדרי ילדים | חדרי שינה | ארונות קיר | ריהוט משרדי | מזרנים

המרכז לריהוט הבית

מחירים 
ומבצעים 
חותמת של מפתיעים!

 איכות
ואמינות!

ירושלים
רח' תובל 1 )מול גני גאולה(

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

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

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

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

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

כל הסיבות להזמין:
 ג רהיטים איכותיים! ג גימורים מדהימים! 

ג שירות מעולה! ג מחירים זולים!

חשבתם לקנות,

רהיט לפסח?
עכשיו הזמן!

 הצטרפו 
 למאות 

 לקוחותינו 
המרוצים!

היום כולם כבר יודעים
שלהרגיש באמת בני חורין

שולחן מלכים
זה רק עם
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'מכבי' בתנופת צמיחה במגזר החרדי 
מעל עשרת אלפים מצטרפים חדשים ל'מכבי שירותי בריאות' 

בשלשת המעברים הראשונים של  2016 מנכ"ל מכבי רן סער: 
"הציבור החרדי יודע להעריך רפואה איכותית ומקצועית ולכן בוחר 
במכבי פעם אחר פעם. במכבי פועלים ללא ליאות כדי להעניק את 

קדמת הרפואה לציבור החרדי בכל מקום בו הוא נמצא"

מאת: חיים רייך

תנופת עשייה ופעילות נרחבת של מכבי 
החרדית.  הקהילה  בריכוזי  בריאות  שירותי 
בארץ  החרדית  האוכלוסייה  כי  ספק  אין 
דורשת  והיא  השנים  עם  בעקביות  גדלה 
הרפואה,  לעולם  הנוגע  בכל  ראוי  מענה 
הפסק.  בלי  מתפתחת  שמכבי  הסיבה  זאת 
שביעות  על  מוכיחות  המעברים  תוצאות 
במכבי  החרדי.  המגזר  בקרב  רבה  רצון 
של  המיוחדים  לצרכים  העת  כל  מודעים 
משקיעים  גם  לכך  ובהתאם  החרדי  המגזר 
בריאות  קידום  בפעילויות  רבים  משאבים 
ולנגישות  האוכלוסייה  לצרכי  המותאמות 

הרצויה. 
במחוז המרכז נפתח בבני ברק לאחרונה 
מסוגו  והראשון  הגדול  הרפואי  המרכז 
הענפה  ההתפתחות  ובמסגרת  בארץ, 
רופאים  עשרות  האחרון  בחודש  התווספו 
גדולים  לרופאים  נחשבים  אשר  חדשים 
אלה  לפניהם,  הולך  שמם  אשר  בתחומם 
הוותיקים  הרופאים  למאות  מצטרפים 
בעיר.  מכבי  של  הרפואה  את  המובילים 
הארץ  ברחבי  מרוצים  מטופלים  אלפי 
מסור  מטיפול  רצונם  שביעות  על  מעידים 
ובהנהלת  אלו,  מרופאים  ומקצועי שקיבלו 
ברק  בני  ובמרחב  המרכז  במחוז  מכבי 
חברי  לשירות  הצטרפותם  עם  שמחים 
מכבי הנהנים משירותי רפואה המתקדמים 

והמקצועיים ביותר. 
במחוז ירושלים והשפלה נפתחו במהלך 
בבית  חדשים.  סניפים  האחרונה  השנה 
החרדית  בקריה  רפואי  מרכז  נפתח  שמש 
וברמב"ש ג' לצד בית מרקחת מכבי פארם 
בירושלים  משלימה.  לרפואה  טבעי  ומכבי 
ברמת  ברמות  רפואיים  מרכזים   4 נפתחו 
מאד  ובקרוב  וברוממה  חומה  בהר  שלמה 

יפתח בשכונת ארנונה.
אחרים  למחוזות  בדומה  הדרום  במחוז 
בריאות  כנסי  נערכים  פעילות,  קיימת 
תחומי  במגוון  וסדנאות  הרצאות  גדולים, 
הקופה  לשירותי  נוספו  לאחרונה  רפואה, 
כנסים,  חדשים,  רופאים  בתי  באשדוד: 
קווים פתוחים, בית מרקחת רשב"י, שירותי 
שב"ן נוספים, שירותים נוספים בהתפתחות 
החולים  בית  ומוקם  הולך  אלו  לצד  הילד. 
'קהילה  הוא  שלו  המוטו  'אסותא',  החדש 
בית   - שפירושו  חולים',  בית  לה  שיש 
במרחב  גם  הקהילה.  לשירות  הוא  חולים 
שירותי  לאחרונה  התווספו  המערבי  הנגב 
במרכז   - וריכוז  קשב  מרפאת  הרפואה: 
המכונים בנתיבות, הרחבת שירותי מעבדה 

ופתיחת מכבי טבעי. 
במחוז הצפון חל גידול משמעותי בשנים 
ובייחוד  החרדית,  באוכלוסייה  האחרונות 

בחיפה,  שממוקמות  החרדיות  בקהילות 
במאות  משקיעה  מכבי  ובצפת,  רכסים 
לסגל המקצועי  רופאים חדשים שהצטרפו 
עבודות  בקרוב  יסתיימו  בצפת  מכבי.  של 
שדרוג והרחבה של מרכז הרפואי לצד מכון 
פיזיותרפיה גדול ומשודרג ושירותי מעבדה 

מורחבים.
להנגיש  מכבי  פועלת  תקוה  בפתח  גם 
לכלל  בעיר  הרפואה  שירותי  כלל  את 
עם  הקשר  את  לחזק  ופועלים  האוכלוסייה 
לאחרונה  בעיר.  החרדית  הקהילה  רבני 
קשרי  מתאם  ברגמן  שמעון  הרב  התקבל 
השכונות  רבני  אצל  לברכה  בעיר  הקהילה 
גוטפריד  שלמה  הרה"ג  תקווה  בפתח 
רוזנבוים  יקותיאל  והרה"ג  שליט"א 

שליט"א.
משה  הרב  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל 
למכבי  הצטרפו  חברים  "אלפי  שלזינגר: 
מכבי  משחזרת  ובכך   2016 של  במעברים 
את הצלחת שנת 2015 בכך שמכבי סיימה 
במספר המצטרפים נטו הגדול ביותר מבין 
שאר קופות החולים. נתון נוסף וחשוב לא 
פחות הוא הנטישה כאשר גם בזה מצטיינת 
קופות  מבין  ביותר  הקטן  והמספר  מכבי 
קופה  לטובת  אותה  נוטשים  של  החולים 
על  הכל  מעל  מוכיחים  אלו  נתונים  אחרת. 
בקופה  רוכשים  שהחברים  הרב  האמון 
בה.  הקיים  והמקצועי  הרפואי  ובשירות 
שנים  רבת  השקעה  לאחר  מגיע  זה  אמון 
בריכוזים  השירותים  ועיבוי  בהתרחבות 
הנהלת  של  מתמדת  והשקעה  החרדיים, 
הקהילה  ראשי  עם  בקשר  והנהלת  מכבי 
החרדית ועם רבני הערים והשכונות מלבד 
הקהילה  קשרי  מתאמי  של  הקודש  עבודת 
את  ולהתאים  להנגיש  מנת  על  מכבי  של 
שירותי הרפואה המתקדמים ביותר לקהילה 

החרדית".
עוסקת  "מכבי  שלזינגר,  הרב  לדברי 
ביותר  גבוהה  ובתכיפות  נרחבת  בפעילות 
היא  המטרה  בריא  חיים  אורח  לקידום 
חיים  אורח  של  החשיבות  את  להטמיע 
בריא, כפי שאנחנו מצווים 'ונשמרתם מאד 
הרב  מסיים  לנו,  שנותר  כל  לנפשותיכם'". 
שיתקיים  להקב"ה  להתפלל  הוא  שלזינגר, 

בנו הבטחתו: "והסירותי מחלה מקרבך". 
החרדי  "הציבור  סער:  רן  מכבי  מנכ"ל 
ומקצועית  איכותית  רפואה  להעריך  יודע 
ולכן בוחר במכבי פעם אחר פעם.  במכבי 
פועלים ללא ליאות כדי להעניק את קדמת 
הרפואה לציבור החרדי בכל מקום בו הוא 
פותחים  אנו מעבים את השירותים,  נמצא, 
הקיימות  את  ומרחיבים  חדשות  מרפאות 
נתוני  כי  ספק  אין  החרדי.  במגזר  גם 
החולפת,  בשנה  מכבי  אל  הלקוחות  מעבר 

מאשרים שמכבי צועדת בדרך הנכונה".

מוקד הערב שנפתח לאחרונה במרכז הרפואי החדש בבני ברק

מאת: יאיר פלד

ישראל  במוזיאון  פורים  חג  תצוגת 
העשירה  מהתצוגה  נפרד  בלתי  חלק  מהווה 
והייחודית  של  מגוון תשמישי קדושה, שהיו 
בשימושם  של קהילות ישראל ברחבי העולם 
המבקרים  אלה.  ימינו  ועד  מימי-הביניים 
למבחר חפצים חשובים  מתוודעים  בתצוגה 
היהודים,  את  וליוו  שימשו  אשר  ונדירים 
הפרטיים  בחייהם  השונות  בקהילות 

והציבוריים.
מגוון   - לפורים  התצוגה הקשורה  במרכז 
חלקן  העולם.  מכל  אסתר  מגילות  של  גדול 
סגנון  את  המשקפים  בציורים,  מאויירות 
של  מגילות  יוצריהם.  של  המוצא  ארצות 
קהילות בארצות האסלם מעוטרות בעיטורים 
מגילות  ואילו  בלבד,  וצמחיים  פרחוניים 
מתאפיינות  ובהולנד  באיטליה  שנכתבו 

באיורים המתארים אירועים מתוך המגילה.
אסתר  מגילת   - המגילות  מגוון  מתוך    
שנדפסה בהולנד בשנת 1687 כתובה כתב יד 
איטליה,  אסתר  מגילת  קלף;  על  ספיה  בדיו 
על  בדיו  יד  בכתב  כתובה  ה-17   המאה 
מגולף,  ועץ  צבועים  נחושת  פיתוחי  קלף; 

מגילת אסתר אנקונה, איטליה עשויה עבודת  
מגזרת;  כתב יד בדיו, צבעי טמפרה ואבקת 
זהב על קלף, נרתיק המגילה עשוי כסף רקוע, 

חקוק ומקודח. 
בובות "המן וזרש" מתימן - בקהילות רבות 
נהגו הילדים ליצור בובות-המן מסמרטוטים, 
לעתים בגודל טבעי, ובקריאות "ארור המן", 
תלו את הבובה והעלוה באש - זכר לתליית 
המן בשושן וסמל לנקמה על מזימתו.  מנהג 
נוסף שנהגו ילדי הקהילה, הכנת בובות-המן 
ובובות-זרש, אשת המן, ולהוליכן על כרכרה 
רתומה לסוס עץ בתהלוכה שבה שרו, רקדו 
הבובות  כלל   בדרך  נפץ.  חומרי  והציתו 
והכרכרה לא שרדו,  אך לעתים נשמרו משנה 

לשנה וכך הגיעו לעינינו.
במוזיאון ישראל  אוסף מגוון של תשמישי 
את  ששימשו  מרתקים,   בעיצובים  קדושה 

עדות ישראל השונות בארצות גלותם. 

משנכנס אדר 
במוזיאון ישראל 

מגילות אסתר, נרתיקים מהודרים, כלים מכלים שונים 
לשתיית יין, צלחות וקערות למשלוחי מנות ופריטים מקוריים 

הקשורים לחג פורים, מוצגים לציבור בתצוגת הקבע של 
האגף לתרבות ואמנות יהודית במוזיאון ישראל בירושלים



מרכז הזול
רהיטים

חנות הרהיטים הזולה בארץ

&2290

 2 מיטות + שידה + 
ארגזים סנדוויץ

חדר סילבר תסלון פינתי אספקה מיידית  ד מ אספקה נת פ סלון

&1190

דמוי עור
 במגוון צבעים

&999

מגוון בדים
במגוון צבעים

גודל 185×60

עמודון ספרים
 MDF

&340

גודל 80×190
ספוג כחול + קפיצים

מזרון דגם סלייפ

&290

פינת אוכל

&2990

שולחן + 6 כסאות עץ בוק.
גודל 180 ניפתח.

סלון 2+3 + שולחן
&1490 דמוי עור

במגוון צבעים

ארון הזזה 

&1890
 1.60/2.40

ארון 4 דלתות 

&1290

גודל 1.60/2.40 
+ 2 מגירות

מבצע

מבצע

מיטת קומותיים
3 מיטות + ארגז 

+ מעקה

& 2290

מיטה על - קל

& 1590

כורסת לובי בודד

& 290

סלון דמוי עור

& 690

כיסא עץ בוק

& 290

בני ברק: רבי עקיבא 95 קומה ראשונה טלפון: 03-6181212
שעות פתיחה: ימים א'-ה' 10:00-21:00 יום ו': 10:00-12:30

סלונים | ארונות קיר | חדרי שינה | פינות אוכל | מזנונים | ויטרינות | מיטות נוער |  מזרונים | ספריות קודש
(E.R.N התשלום בצ'קים  כפוף לאישור) ניתן לשלם בצ'קים ובכרטיסי אשראי עד 10 תשלומים

4 דלתות, סנדוויץ
על רגליים

ספרית קודש 

& 1990

שולחן + 4 כסאותמבצע

בצבעים 
אגוז/טבעי

מלאי מוגבל

& 490

כסאות 4 שולחן

א
מ

ארון 4 דלתות 

&1690

מחולק על רגליים
גודל 1.60/2.40 

ם

ארון 2 דלתות 

&690

2 מגירות על רגליים
גודל 184/80 

&

 
א
מ 2

ארון נעליים 

&490
4 מגירות

ים 
ת

כוננית ספריה

& 1190

שידה 5 מגירות על רגליים

& 590& 590

חדר שינה
 2 מיטות + שידה

&1890

בס"ד

| ק |

כתובתינו החדשה

יום ג' פתוח רצוף
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מאת: הילה פלאח

בצורה  משדרגת  כללית  בריאות  שרותי 
הפלטינום  רובד  את  ומשמעתית  ניכרת 
השינוי  במסגרת  שלה.  המשלים  בביטוח 
שקלים,   8,000 של  לסכום  הלידה  סל  יורחב 
כל  ללא  וזאת  כיום,  שקלים   5,000 לעומת 

תוספת לפרמיה הקיימת. 
יצוין כי שדרוג הכיסוי , מציב את סל הלידה 
של "כללית פלטינום" כרחב ביותר מבין כל 

קופות החולים.
השדרוג החדש כבר נכנס לתוקף ויחול גם 
על לקוחות שכבר מימשו את מלוא סל הלידה 
ייהנו  אלו  לקוחות  כה.  עד  מקובל  שהיה 
הכיסוי  שקלים.   3,000 של  כיסוי  מתוספת 
שקלים   8,000 של  ניצול  מאפשר  החדש, 
שניתנים לפיזור על פי בחירת הלקוחה וכיסוי 

של 75% מעלויות הטיפול בפועל.
השירותים  אחד  את  מהווה  הלידה  סל 
של  הפלטינום  בתכנית  ביותר  הממומשים 
הבדיקות  כי  עולה  'כללית'  מנתוני  כללית. 
בכיסוי הם:  ביותר  והשירותים הפופולאריים 
רופא  עם  כללית  התייעצות  שונות,  בדיקות 

מומחה, או תומכת לידה, קורס הכנה ללידה.

אלי דפס מנכ"ל כללית אומר כי "התקופה 
לפני הלידה ולידה הם חוויה מרכזית במעגל 
החיים, אותה מלווה הכללית במסירות רבה. 
שקלים,   8,000 על  והעמדתו  הכיסוי  שיפור 
השב"ן.  של  מיטבי  לניצול  חשוב  צעד  הוא 
לטכנולוגיות  נגישות  מגביר  זה  רחב  מימון 
לשירותים  גם  כמו  מתקדמות,  ולבדיקות 
אך  הבריאות  בסל  כלולים  שאינם  מיוחדים, 
חשובות מאוד ללקוחותינו ומהווים כיום חלק 

בלתי נפרד מתקופה משמעותית זו בחיים". 
'כללית'  רב תחומי פועלת  בריאות  כארגון 
שהיא  הכלים  מאגר  את  להרחיב  עת  בכל 
במענה  במרפאות,  ללקוחותיה.  מעניקה 
טלפוני ובכל דרך אפשרית – כללית מספקת 
ייחודיים  נוחים,  בריאות  שירותי  ללקוחות 

וזמינים.
עם  במדינה  הגדולה  הקופה  הינה  כללית 
קרוב ל-4.3 מיליון לקוחות מרוצים עם זאת, 
כל  במדינה,  הגדולה  הקופה  היותה  למרות 
לקוח הוא אחד ומיוחד, כל מטופל זוכה ליחס 
המשפחה,  רופאי  המרפאות,  מנהלי  אישי. 
רופאי הילדים וכמובן מנהלי קשרי הלקוחות 
בארץ,  החרדים  הריכוזים  בכל  הפרוסים 
עושים הכל לטובת המטופלים. הזמינות של 

מנהלי קשרי הלקוחות היא סביב היממה, כל 
ימות השבוע ואין זו סיסמה כי אם מציאות.

מהמקצועיים  חולים  בתי   14 לכללית 
בכל  פרוסים  הם  בעולם.  ביותר  והמתקדמים 
סורוקה  ועד  בצפון  והעמק  מחיפה   – הארץ 
ומוכרים  מובילים  הינם  החולים  בתי  בדרום. 
כמו 'סורוקה', 'בילינסון', 'שניידר' ועוד. בתי 
החולים מקיימים קשר מקצועי רציף עם מיטב 
החולים  בבתי  מדובר  בקהילה.  המומחים 
תו  את  שקיבלו  בארץ  הראשונים  הציבוריים 
האיכות האמריקאי של JCI המעיד על איכות 

הטיפול ועל בטיחותו.
7 מיליון לקוחות טופלו בבתי החולים של 
כללית במהלך השנה; 12 מרפאות של כללית 
ושל  ניתוחים  של  מגוון  המציעות  אסתטיקה 
מתבצעים  הניתוחים  אסתטיים.  טיפולים 
טכניקות  באמצעות  הרופאים  מיטב  ידי  על 
חדשניות. הטיפולים נעשים במעקב ובפיקוח 
רמת  על  רבה  הקפדה  וישנה  כללית,  של 
סניפי   23 אישי;  יחס  ועל  גבוהה  מקצועיות 
הגדול  הרפואי-דיאגנוסטי  הגוף   – מור  מכון 
מתמקדת  פעילותו  בארץ.  מסוגו  והמתקדם 
האבחון  בתחומי  רפואיים  שירותים  במתן 
וברפואה  תקופתיות  סקר  בבדיקות  והטיפול, 

תעסוקתית. בין תחומי הרפואה: מור לעיניים, 
לאישה,  מור  מוקדם,  לגילוי  מור  ללב,  מור 

מור לשינה, מור לכלי דם ועוד.
כמו כן, לכללית 54 מרפאות כללית רפואה 
טיפולים  של  רחב  מגוון  המציעות  משלימה 
שמתאימים לכל הגילאים בפיקוח רפואי מלא 
ביותר  הגבוהים  הסטנדרטים  על  ובהקפדה 
 – שיניים  מרפאות   90 בעולם;  המקובלים 
ניתנים מגוון של טיפולים  כללית סמייל בהן 
טיפולים  אחת:  גג  קורת  תחת  הגילאים  לכל 
משמרים, טיפולי חניכיים, טיפולים משקמים, 
ולסת,  פה  כירורגיית  מורכבים,  טיפולים 
מוקד אחיות  ואסתטיקת הפה;  יישור שיניים 
ביממה  שעות   24 מאויש   )*2700( מוסמכות 
על ידי אחיות מוסמכות שנותנות מענה למגוון 
בעיות ושאלות ובעת הצורך אף מפנות למיון.

 65 לבני  הזהב  קו  בכללית  פועל  זאת  לצד 
ידי  על  שמאויש  ייעודי  קו   :)*2700( פלוס 
אחיות ועובדות סוציאליות שמתמחות בסיוע 
לפנות  ניתן  משפחותיהם.  ולבני  לקשישים 
אליהן בכל בעיה או שאלה בנושאי בריאות, 

וכן לשירותים נוספים. 

כללית מגדילה את סל הלידה ברובד ה"פלטינום" ל-8,000 שקלים  הכיסוי יינתן ללא תוספת פרמיה ויהיה הרחב 
ביותר הקיים בביטוחים המשלימים שמציעות קופות החולים

סל הלידה הרחב ביותר - ב'כללית'
כותרות22 אזור המרכז    ד' אדר ב' תשע"ו    14/3/2016

ויפוצו אויבך,
וינוסו משנאיך

התשובה לרפורמים: תהלוכת ספר תורה ענקית בז' 
באדר מרחבת הכותל המערבי אל קברו של דוד המלך  

התהלוכה מאובטחת על ידי כוחות הביטחון
שאול וייס 

ונשלמות  הולכות  בירושלים 
של  הגדול  המעמד  לקראת  ההכנות 
עם  ע"י  שנכתב  התורה  ספר  הכנסת 
ומעמד  המלך  דוד  של  לכבודו  ישראל 
שייערך  עולמית,  ישראל  שמע  קריאת 
ביום רביעי הקרוב, ליל ז' באדר ב', יום 

פטירת משה רבינו.
ע"י  התורה  ספר  לכתיבת  היוזמה  את 
דוד  לכבוד  ובעולם  בארץ  ישראל  כלל 
המלך ולמעמד קבלת עול מלכות שמים 
המלך  דוד  קבר  רבני  קיבלו  עולמית, 
והרה"ג  שטרן  יצחק  אהרן  הרה"ג   –
גדולי  ועידודם של  יוסף ברגר בברכתם 
עם  של  הקשה  המצב  בעקבות  ישראל, 
ישראל בכלל ובארץ ישראל בפרט, ועל 
מנת לחבר את עם ישראל כולו לבקשת 
ג' הדברים שאמרו חז"ל שאך ורק על ידי 
בקשתם נראה סימן גאולה: מלכות שמים, 

מלכות בית דוד ובנין בית המקדש.
בעקבות פרשיית הכותל הרפורמי ובזיון 
הקודש בכותל המערבי, הוחלט, בברכתו 
והמקומות  הכותל  רב  של  ותמיכתו 
כי  רבינוביץ,  שמואל  הרב  הקדושים 
של  לכבודה  ומרשימה  ענקית  תהלוכה 
הכותל  מרחבת  נדיר  באורח  תצא  תורה 
"זאת התורה לא תהא  המערבי בהכרזת 
המלך  דוד  של  קברו  לעבר  מוחלפת" 

ע"ה, לשם יוכנס ספר התורה.
דוד,  מגדל  בגן  יערך  המרכזי  המעמד 
בראשות  הבונים),  (גן  החומה  למרגלות 
מוזיקלית  ובהפקה  ישראל  גדולי 
מרשימה כשבשיאו תערך קריאת "שמע 
שמים  מלכות  עול  וקבלת  ישראל" 
עולמית שתשודר לרחבי הארץ והעולם.

נעים  הרגש  אמן  ינעימו:  המעמד  את 
תזמורתו  שטינמץ,  מוטי  הזמירות 
מקהלה  בליווי  בנט  רובי  של  המורחבת 

ועמם הזמר מידד טסה.
תקצה  כי  הודיעה  ירושלים  משטרת 
האירוע  לאבטחת  מיוחדים  כוחות 
סדרנים  כן,  כמו  ההמונים.  של  ושלומם 
המכינה  הוועדה  ע"י  הופקדו  מיוחדים 

בכדי לשמור על קדושת המעמד.
בחודשים האחרונים עלו רבני קבר דוד 
המלך אל מעונותיהם של גדולי ישראל 
בספר  אותיות  בכתיבת  לכבדם  כדי 
התורה ולהזמינם אל מעמד הכנסת ספר 
התורה. גדולי ישראל שיבחו את היוזמה 
בשמים  יעורר  ודאי  שהעניין  והוסיפו 
ואף  ישראל  כלל  על  וחסדים  רחמים 

הבטיחו את השתתפותם במעמד.
כי  מציינים,  המלך  דוד  קבר  רבני 
האותיות  בכתיבת  להשתתף  עדיין  ניתן 
דוד  לכבוד  התורה  בספר  האחרונות 

המלך. לפרטים: 1-800-464-100

באהלי צדיקים
שבת מרוממת שלא זכורה כמותה בראשות האדמו"ר מסאטמר ובהשתתפות 

שיא של 7,000 חסידים נערכה בציון רשב"י במירון  הפגנת אחדות בשבע 
ברכות מצומצם שבה השתתפו ארבעת הגיסים, האחים האדמו"רים לבית ויז'ניץ, 

האדמו"ר מסאטמר והאדמו"ר מבעלזא
ישראל כהן

צילומים: שוקי לרר
בשבת  שהו  סאטמר  חסידי  אלפי 
האלוקי  התנא  של  בצילו  האחרונה 
רבי שמעון בר יוחאי, במירון, בראשות 
המשתתפים  אלפי  למרות  האדמו"ר. 
בשלום  ההיסטורית  השבת  עברה 

מתוך התעלות רוחנית. 
ההכנות  כאשר  השבוע  בתחילת 
הבינו  בשיאן  היו  הגדולה  לשבת 
המשתתפים  שמספר  העסקנים 
והכינו  איש  ה-5,000  סביב  יעמוד 
אולם,  זה.  לציבור  המקומות  את 
בסוף השבוע לקראת השבת, התברר 
הגיע  הנרשמים  מספר  כי  למארגנים 
עברו  כך  ובעקבות  איש  לכ-7,000 
רביעי  ביום  וכבר  חירום  להתארגנות 
הקימו במירון עוד 2 אוהלים מיוחדים 
האלפים  את  בו  לאכסן  מיטות  עם 

שהצטרפו.
נערכו  והטישים  השבת  תפילות 
באישון  במוצ"ש,  רוחנית.  בהתעלות 
אלפים  במעמד  האדמו"ר,  קיים  לילה 
של  לזכותו  המסורתית  ההדלקה  את 
יוחאי.  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא 
שעה ארוכה לפני הטקס שרו האלפים 
ומייד  וכיסופים  התעוררות  ניגוני 
אבוקת  את  הדליק  לאחר שהאדמו"ר 

האש פרצו בריקודי שמחה.

השתתף  השבוע  סוף  במהלך 
לנכדו  האדמו"ר בשמחת הבר מצווה 
המשותף עם האדמו"ר מדושינסקי וכן 
לגרח"צ  בן  אחיינו  נישואי  בשמחת 
מייזליש רב קהילת סאטמר בבני ברק, 

ונכד לאדמו"ר מויז'ניץ. 
ביום חמישי נערכה בבני ברק שמחת 
בה  ביותר  מצומצמת  ברכות  שבע 
השתתפו ארבעת האדמו"רים הגיסים 
השמחה  וויז'ניץ.  בעלזא  מסאטמר, 
התקיימה באווירה משפחתית ובמעמד 
ומקורבים  משפחה  בני  עשרות  של 
בלבד. מדובר באירוע מרגש על רקע 
זכו  האחרונות  בשנים  שרק  העובדה 
לה  לאחדות  הללו  החסידים  בחצרות 

קיוו במשך שנים רבות. 
העובדה שארבעת גדולי האדמו"רים 
'הישועות  בעל  מרן  כ"ק  של  חתניו 
יחד  יושבים  זצ"ל  מויז'ניץ  משה' 

מופלאה  אחדות  מתוך  ומתוועדים 
עדיין  גורמת  מיוחד  לבבות  וקירוב 

להתרגשות אצל רבבות חסידים. 
במהלך השמחה שוחחו האדמו"רים 
ארוכות בדברי תורה ובמנהגי חסידות 
וכן שרו ביחד ניגוני שמחה וכיסופין. 

רגע מרטיט היה כאשר האדמו�רים 
בעל  מרן  של  וחתניו  בניו  ארבעת 
'הישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל שבימים 
שרו  להסתלקותו  שנים   4 מלאו  אלו 
רוחנית  התעלות  מתוך  בדבקות  יחד 
חסידות  של  המיתולוגי  �הנוסח�  את 
ויז'ניץ על הפיוטים הנאמרים בתפילת 

ראש השנה. 
בריקוד  האדמו"רים  יצאו  לסיום 
וישמחו  יראו  צדיקים  ובכן  סוחף 
וישרים יעלוזו כאשר הם רוקדים יחד 

עם החתן. 
סוף  לראות  משובב  מחזה  זה  היה 
לה  החסידי  בעולם  האחדות  את  סוף 
את  "לראות  רבות.  כה  שנים  ייחלו 
בדברי  ומשוחחים  יחד  יושבים  כולם 
לראות  שנזכה  מאמין  היה  מי  תורה, 
החסידים  אחד  אמר  בחוש?"  זאת 

בעיניים דומעות.
האדמו"רים  נועדו  השמחה  בשולי 
מסאטמר ובעלזא יחד לשיחה ארוכה 
הרבי  של  גבאו  רק  נוכח  כשבחדר 

מסאטמר הרב פישר.

האדמורים האחים מויז'ניץ
והגיסים מבעלזא וסאטמר בשבע הברכות
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49  בני ברק    ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16

מרבים בשמחה
בגיל 42 כשבאמתחתו חמישה אלבומים ועשרות להיטים פרי עטו, מפציע אלי פרידמן בימים אלו עם אלבום 
קומזיץ משובח משיריו, "אלבום שכולו דיבוק חברים" הוא אומר. אין ספק שפרידמן כאמן וכיוצר הוא הזמר 
החרדי היחיד שהוא גם וגם, מלחין מעבד וזמר. פרידמן אינו שוקט על השמרים ומלבד היותו משמח בחתונות 

הוא מריץ בימים אלו מופע קומזיץ שכולו מבוסס משיריו. לפרוט על מיתרי הנשמה
מאת: שמחה פריד

יום ראשון של בין הזמנים יא אב אני שם פעמי ליקב מצודה 
בגבעת יערים אשר בהרי יהודה, 

כאשר  הזה  המופע  לגבי  סקפטי  די  שהייתי  היא  האמת 
קיבלתי טלפון מפרידמן 'אתה מוזמן'.  

מדהים  מקום  באמת  מגיע,  ואני  מירושלים  קצרה  נסיעה 
ופסטורלי בתוך היער, יקב בוטיק של ר' יוסי אייזקוביץ יינן 
חרדי, שגם פתח את היקב לטעימות מן היקב ומן הגורן תוך 
כדי האירוע כך שהכל היה מוכן ומזומן לאווירה של קומזיץ, 
כולם  הוא מביא את  כהרגלו  הזה  מקורי  אין ספק הפרידמן 
למקומות עם השראה מקום שייתן לך את האווירה המתאימה 

לערב שכזה.
בלי תפאורת לדים ובלי יותר מדאי גינונים, הנגנים מוכנים 
יום לאחר הצום אלי פותח עם השיר "בכה  זה מתחיל,  הנה 
תבכה" אחד השירים הגדולים, הכי מתאים ליום שאחרי צום. 
אסף קליין על מערכת ההגברה עם סאונד משובח והקהל הזה, 
קהל המכורים של פרידמן שהמתין כל כך הרבה שנים לערב 
שכזה, פשוט נתן את הלב והנשמה, והשירה עולה ועולה 250 
איך  גדולה בשמיים,  ויש שמחה  ושרים  אנשים פשוט שרים 
תזמורת  )בעל  ברסלב  חסיד  הרמן  מנחם  ר'  בסיום  לי  אמר 
מכובדת משל עצמו( שניגן על הגיטרה במופע 'מאז קרליבך 

אינני זוכר ערב כזה'.
כולו  שכל  יותר  וצנוע  אישי  משהו  לעשות  רציתי  'תמיד 
דיבוק חברים, שירה שמעוררת את הנפש'. אומר פרידמן 'וגם 

שיהווה  מקום ראוי לבחורי ישיבות'.
 האמת היא, אינני יודע מה הבריות אומרות עליו אבל אני 
נהניתי מכל רגע, לא פלא שברדיו קול חי העבירו את המופע 

בשידור חוזר לאור דרישת הקהל. 
פרידמן החל את דרכו עוד בהיותו בחור ישיבה לפני יותר 
שטרייכר,  מיכאל  לר'  שירים  הלחין  כאשר  שנה  מעשרים 
בחלקו"  "השמח  אלבומים  חמישה  הוציא  השנים  במהלך 
"שומע אל אביונים" "בוטחים בקב"ה" "על הסטנדר" "מה 
בכל  הילוך  פרידמן  הרים  לאחרונה  עליו"  אומרות  הבריות 
הקשור לקרירה המוזיקאלית שלו, רק לפני יותר משנה הוציא 
את אלבומו החמישי "מה הבריות אומרות עליו" לאחר הפסקה 
די ארוכה מיצירה מוזיקאלית, אלבום שזכה להצלחה מכובדת 
ואף זכה בתואר באלבום השנה ברדיו קול ברמה, זאת מלבד 
כל  חי  בקול  תוכנית חדשה  אלי בהגשת  העובדה שבה החל 
יום שישי בצהרים יחד עם הרב חיים הורביץ 'תוכנית איכותית 
והשבוע אלי מפתיע שוב עם  מאוד' מעידים מנהלי התחנה, 

אלבום הקומזיץ "שרים ביקב עם אלי פרידמן" 
אלי פרידמן נחשב לאחד הדמויות הצבעוניות והססגוניות 
קרית  בשכונת  נולד  פרידמן  החסידית.  המוסיקה  שידעה 
כך  ליטאיות,  בישיבות  וגדל  חסידי,  בבית  שבירושלים  צאנז 
הישיבות,  עולם  של  המוזיקה  סגנון  עם  מזוהה  הוא  שמחד 
מחליף  כמו  ברזל  צאן  לנכסי  שהפכו  שירים  כשבאמתחתו 
את הזמנים, כי המלכות, בכה תבכה, בן פורת יוסף, בוטחים 
בקב"ה ועוד, ומאידך אלי פרידמן היה הראשון שהכניס שירים 
הסטנדר  על  מהאור,  לטעום  כמו  אלטרנטיבי  יהודי  בסגנון 

וקיים את הילד.
כלל  בדרך  שלך  הסגנונות  שלל  את  מסביר  אתה  איך 
מאוד  סגנון  גם  מערב  ואתה  אחד  סגנון  להם  יש  מלחינים 
חרדי מחד ומאידך אתה יוצר שירים שבהחלט נוגעים בטעם 

יותר ישראלי?
הבסיסית  האוריינטציה  וזו  חסידי  מבית  מגיע  אני  במקור 
המהווה  הישיבות  עולם  של  מהרוח  רבות  יונק  גם  אני  שלי. 
יש  סגנון של שירה  לזכור שבכל  נוסף.  צריך  מקור השראה 
יש  שמח  שיר  ממך,  שלמעלה  מה  עם  חיבור  של  אחר  טעם 
להביא  בכוחו  יש  רגש  שיר  הנפש,  לרוממות   להביא  בכוחו 

לערגה לקב"ה וכך כל סגנון נותן השראה אחרת וחיבור אחר 
עם הקדוש ברוך הוא, כך שבכל פעם פורץ מתוכי מחדש צורה 
והטוב  הישן  הבית  של  בטעם  אחת  פעם  שירה.  של  נוספת 
לייצר  אפשרות  ישנה  כאשר  אחר.  בסגנון  זה  אחרת  ובפעם 
מוזיקה מגוונת וטובה המקרבת את הלבבות לעבודת ה'. כי 
זה כוחה של המוזיקה היא יכולה לחבר בין השמיים לארץ, 
להביא את האדם למרומים ולחבר בין העולמות השונים. למה 
לי לתחום את עצמי רק לשירים כמו "כי הרבית" או "רחם". 
כך גם המציאות מוכיחה שהקהל מבין את זה וחש כך גם כן.

אם להיות כנה אזי האלבום החדש "שרים ביקב" הוקלט 
מתוך המופע שלך מדוע לא נכנסת אח"כ לאולפן להקליט 
באלבומים  פעמים  הרבה  כמו שעושים  כלים  עוד  ולהוסיף 

מסוג זה? 
זהו עניין פשוט, כאשר אתה מוסיף עוד מקהלה לעיבוי או 
חצוצרות וכן על זה הדרך, אתה מאבד את האווירה שיש לדבר 
הזה להציע ואתה הופך את זה למשהו אולי הרבה יותר מקצועי 
אבל גם הרבה פחות לייב ופחות חי, אחד הדברים שמחברים 
את ההמון לשיריו של ר' שלמה קרליבך זה העובדה כי הרבה 
מההקלטות הן מתוך אירועים שהוקלטו כמות שהן ולכן יש 
להימצא  שיכולות  הטעויות  כל  למרות  מיוחדת  אוירה  בהם 
בהן וזה מה שנותן לזה את האווירה החמה שחסרה לעיתים 
זו גם הסיבה מדוע הוצאתי את האלבום  באלבומים רגילים, 
הזה מבלי להיכנס ולתקן שירה או כל דבר אחר פשוט הקלטנו 

על ערוצים נכנסו לאולפן רק כדי לכוון את איכות השמע. 
שנים רבות אתה מופיע בחתונות עם האנרגיות האדירות 
שלך וביום בהיר אתה מחליט לעשות גם מה שנקרא מופע 

איפה זה היה כל השנים?
קהל  עם  הופעתי  לא  מעולם  אני  א.  סיבות  כמה  לזה  היו 
מעורב כך שגם לא היה לי את הרצון להופיע במקומות כאלה 
לעשות  כדי  מעצמי  מופע  לייצר  צריך  הייתי  להופיע  כדי  ב. 
זאת בנפרד ולא במעורב ג. להרים ערב כזה יש בו המון עלויות 
מוכרים  אם  גם  אפשרי  בלתי  זה  חסות  מנותני  עזרה  ובלי 
הקב"ה  כאן  גם  איתנו  שקורה  מה  בכל  כמו  אך  כרטיסים, 
התערב כהרגלו בעניינים וביום בהיר אני מקבל טלפון מיהודי 

יקר שלא הכרתי אותו 

עד אז, הלא הוא מתי בן דוד מחברת הי מדיה ואומר לי בהי 
להפיק  רוצה  ואני  שלך  השירים  את  אוהב  אני  "אלי  לישנה 
איתך ערב " וכך בעצם הכל התחיל, אתה צריך להבין במשך 
לי "אלי מתי תעשה  היו אומרים  שנים אוהבי המוזיקה שלי 
אירוע שכולו בנוי על המוזיקה שלך" והנה לפתע זה קרה והם 
קיבלו ממני צו גיוס והם אכן הגיעו נתנו את הנשמה ואני חב 

להם את תודתי זו הייתה עבורי מתנה נפלאה מאת ה'.
במופע ביקב מצודה הייתה תזמורת של 7 נגנים בניצוחו 
כלי  רק  אלא  תופים  היו  שלא  לב  שמתי  הורביץ,  ג'ף  של 

הקשה מדוע באמת?
לי  היה  הזו  מהסיבה  ובדיוק  הופעות  אוהב  אינני  בגדול 
רצון לעשות משהו אחר משהו שהקהל יותר מתחבר אליו כך 
הבמה,  על  מי שמנגן  או  הזמר  רק  יהיה  לא  המופע  שבעצם 
ביחד,  ואתה  אני  זה  כולנו  של  להיות  צריך  לטעמי  מופע 
הסיבה  הייתה  זו  מהערב,  חלק  וכולנו  התוועדות  של  בסוג 
הברען  ואת  הערב  של  הקצב  שאת  כדי  תופים  הבאנו  שלא 
את  איתי  ידידי שעיבד  של  רעיון  זה  היה  בעצם  הקהל,  ייתן 
כל האלבומים שלי המעבד ג'ף הורביץ וזה אכן הצליח ב"ה. 
אחד  חלק  להיות  כדי  במה  על  הופענו  לא  גם  הזו  מהסיבה 

שמחובר עם הציבור.
בתקופה של השנתיים האחרונות אתה עובד במלוא המרץ 

בתחום המוזיקה מה התוכניות הלאה?
נוסף  קומזיץ  ערב  יתקיים  בניסן  ו'  חמישי  ביום  בע"ה 
הפעם  בקיץ  שהיה  למה  בדומה  משירי  בלבד(  )לגברים 
ואורחים  נגנים   6 של  הרכב  עם  איכילביץ  דוד  של  בעיבודו 
וגם ברפרטואר יהיו כמה שינויים, כך שכל מי שרוצה לבוא 
בהר  ה'  על  ולהתענג  חברים  דיבוק  מתוך  יחד  איתנו  ולשיר 
מוזמן  ישיבת התפוצות  מים" שע"י  "במרכז  בירושלים  ציון 
לצאת  מתכנן  אני  הקיץ  בתחילת  לכך  בנוסף  כרטיס,  לרכוש 

עם סינגל חדש.
לאחרונה התחלת בשידור תוכנית קבועה בימי שישי יחד 

עם הרב חיים הורביץ ברדיו קול חי איך הגעת לזה?
תמיד יש בי רצון לנסות דברים חדשים בחיים ופעם כמשיח 
בקול  התוכניות  מנהל  שהוא  קאהן  בצלאל  עם  תומי  לפי 
איזה  לו  תהיה  שאם  לו  אמרתי  חי, 
על  לשמוע  אשמח  פנויה  מסגרת 
כך, האמת שלא לקחתי את הדברים 
מזה  שיצא  חשבתי  ולא  ברצינות 
הפתיע  הוא  אחד  יום  אבל  משהו, 
ה'  ברוך  לדגל,  לי  וקרא  אותי 
ביחד עם הרב חיים הורביץ אנחנו 
משתדלים לשמח את העם המאזין 
והן  לשבת  ווארטים  עם  ברוח  הן 
בוחר  שאני  מוזיקה  עם  בגשם 
אני  כי  זמן  הרבה  לי  לוקח  וזה 
איכותית  מוזיקה  להשמיע  רוצה 

ומגוונת ללא פשרות.
אמן  מקרוב  להכיר  ההזדמנות 
היתה  פרידמן  אלי  ר'  כמו  ויוצר 
בי  שהותיר  דבר  מרתקת  עבורי 
נפלא  משהו  יש  עוד,  של  טעם 
מוזיקה.  שיוצרים  באנשים 
לסיום,  שלי  קטנה  והמלצה 
פרידמן  של  הבא  המופע 
ניסן  ו'  חמישי  ביום  )לגברים( 
אוהבים  אתם  אם  באפריל   14
בעניין  ואתם  שלו  השירים  את 
עם  ביחד  לשיר  לבוא  של 
לרכישת  אני ממליץ,  אז  כולם 

כרטיסים  077-4401815
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לטובה,  עלינו  הבאים  והפסח  הפורים  ימי 
מתאפיינים בעליה של מאות אחוזים בצריכת 
נערכים  השונים  ובבד"צים  הבשר,  מוצרי 
הסערות  כשברקע  הגדול,  הצורך  את  לספק 
מאוד  המשפיעות  הכשרות,  בעולם  הגדולות 

על ההערכות. 
את  דווקא  לציין  מעניין  הסערה,  רקע  על 
נווה  מותג "אשפר" המתהדר בכשרות בד"ץ 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  בנשיאות  ציון 
האחרונה,  בשנה  אשר  שליט"א,  כהן  שלום 

רושם עליה דרמטית בהיקף המכירות. 
אומרים  הכשרות,  בתחום  בכירים  גורמים 
הכשרים  שישנם  למרות  כי  העיר",  ל"קול 
תורה  בני  האחרון,  בזמן  שנפגעו  שונים 
המהודר  ההכשר  את  לצורך  מעדיפים  רבים 
בהקפדות  הידוע  ציון",   "נווה  בד"ץ  של 
נעשה  כשהכל  שלו,  המיוחדים  ובהידורים 
הישיבה  ראש  מרן  של  ובפיקוחו  בהוראתו 

שליט"א, וצוות רבני הבד"ץ. 
שוחחנו,  עמו  הבשר,  בענף  בכיר  גורם 
סיבה משמעותית  ישנה  זו  לעלייה  כי  מסביר 
מותג  של  המוצרים  איכות  והיא  נוספת, 

החברות  למרבית  בניגוד  לדבריו,  'אשפר'. 
וחומרים  מים  לבשר  המזריקות  האחרות 
לבריאות,  מסוכנים  אף  שחלקם  נוספים, 
ופעמים רבות באחוזים רבים מהמותר בחוק, 
הרי שבאשפר לא מזריקים כלל לבשר לא מים 
ולא חומרים אחרים, כך שהקונה מקבל 100% 

בשר לא מעובד. 
לרוב  בניגוד  כי  ומסביר,  מוסיף  הגורם 
בברזיל  הבקר  את  ששוחטים  הבד"צים 
הרי  נמוכה,  הבשר  איכות  שם  ובאורגוואי, 
שאשפר בהשגחתו של מרן שליט"א, שוחטים 
רק בארגנטינה, שהבשר שם ידוע כבשר הטוב 

שולחן  על  לעלות  הראוי  בעולם,  והמשובח 
מלכים. 

המיוחדת,  והאיכות  הכשרות  למרות 
באשפר פועלים כל העת להוזיל את המחירים, 
התורה,  בני  של  ידם  בהישג  גם  שיהיו  בכדי 
טובים  וימים  השבתות  את  לענג  המבקשים 

בבשר מהודר, איכותי וטעים. 
מבצעים  על  לנו  מספרים  באשפר,  גורמים 
ימי  לקראת  יוזמים  הם  אותם  מיוחדים 
הפורים. עוד מוסיפים הגורמים ומגלים, כי גם 
מבצעים  שורת  מתוכננים  הפסח  ימי  לקראת 

משתלמים במיוחד. 

מאת: אלי שניידר
 

זאב  מר  מאוחדת  מנכ"ל  השבוע  ערך  רושם  רב  ביקור 
ומקצועי  מקיף  סיור  ערך  המנכ"ל  ברק.  בני  בעיר  וורמברנד 
אשר נמשך שעות ארוכות בשיאו נפגש עם ראש העיר ובכירי 
והתרשם באופן  פעילות מאוחדת  העירייה, עקב מקרוב אחר 

בלתי אמצעי מהתפתחותה בעיר בני ברק. 
אל המנכ"ל התלוו בסיורו בבני ברק בכירי מאוחדת ובהם; 
מר אלישע הוסמן מנהל מחוז מרכז במאוחדת, ראש אגף שיווק 
ושירות מר רון שולוויס, ד"ר דוד מורל מנהל תחום פרויקטים 
ויועץ מנכ"ל, ר' משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז ומנהל המגזר 
מנהלת  שוורץ,  דודי  ר'  מגזרים  תאום  אחראי  במחוז,  החרדי 
מרחב התקווה הגב' קרן גולדברג ואחראי תחום רפואת נשים 

במחוז מרכז  ד"ר יצחק פיינשטין.
עבודה  במפגש  הבכיר,  וצוותו  המנכ"ל  פתח  הביקור  את 
הרב  ברק  בני  עיריית  ראש  של  בלשכתו  שהתקיים  מקצועי 
חנוך זייברט. בפגישה נטלו חלק הרב אברהם רובינשטיין מ"מ 
פרץ  הרב  העיר  מועצת  חבר  בריאות  תיק  מחזיק  העיר,  ראש 
אברמוביץ, ראש לשכת ראש העיר הרב ישראל דרנגר, מנהל 
מחלקת תרבות הרב יעקב רוזן, מנהל מחלקת תשתיות ופיתוח 
יוסף  רווחה הרב  ויועץ ראש העיר לענייני  זיידמן,  הרב חנוך 

גרליץ.
בעיר,  מאוחדת  בפעילות  הנוכחים  דנו  המפגש  במהלך 
אשר כוללת את מגוון שירותי הרפואה המקצועית באמצעות 

המרפאות הפרושות ברחבי העיר. 
המפגש  במהלך  אמר  וורמברנד  זאב  מר  מאוחדת  מנכ"ל 
לאחרונה  ברק.  בבני  מהפכה  להוביל  מתכוונת  "מאוחדת  כי 
להמשיך  מתכוונים  ואנו  שם,  ובעלי  בכירים  רופאים  צירפנו 

ולהביא את מיטב הרופאים הבכירים לבני ברק". 

המנכ"ל הוסיף ואמר "אנו יודעים ומכירים היטב את צרכי 
לאיכות  שמייחסים  החשיבות  את  ויודעים  החרדי,  המגזר 
המפה  על  מצויה  ברק  בני  כן  ועל  הרופאים,  ומקצועיות 
מבחינתנו, לקוחות רבים הצטרפו בשנה האחרונה למאוחדת 

בבני ברק". 
"מאוחדת היא המובילה במספר העובדים החרדיים, ועל כן 
אנו מכירים את כל הצרכים של הציבור החרדי לפרטי פרטים. 
בירושלים,  החרדיים  בריכוזים  מאוחדת  מובילה  לחינם  לא 
מודיעין עילית, ביתר עילית, בית שמש, אלעד וערים נוספות". 
את  עוד  ולפתח  להמשיך  מאוחדת  בכוונת  כי  הדגיש  הוא 
עם  פעולה  ושיתופי  הסדרים  בהוספת  ברק  בבני  השירות 

מכונים ומרכזיים רפואיים באזור". 
מרפאות  פעילות  את  סקר  הוסמן  אלישע  מר  המחוז  מנהל 
בני ברק המצויות בתוככי השכונות מתוך מטרה להנגיש את 

השירות הרפואי ולהעניק אותם בסמיכות לבתי התושבים. 
ר' משה כהן סגן מנהל המחוז הדגיש את ההתפתחות הגדולה 
של מאוחדת בעיר, וציין את שיתוף הפעולה המתמיד עם רבני 

ובהם  בעיר,  רבים  מכונים  עם  פעולה  שיתופי  גם  כמו  העיר, 
ההסדר שנחתם לאחרונה בין מאוחדת למכוני "הקשיבה" אשר 

מעניק שירותי טיפול רגשי לבנים ולבנות. 
של  גיוסם  את  ציין  פינשטיין  יצחק  ד"ר  המחוזי  הרופא 
רופאים מובילים בתחומם למרפאות בני ברק ובהם ד"ר בני חן 
וד"ר רן נייגר ממעיניי הישועה, ד"ר אלנבוגן אדריאן מומחה 
וד"ר  בלום  גבי  ד"ר  רפואת המשפחה  מומחי  נשים,  ברפואת 
וד"ר  הרצליך  יעקב  ד"ר  ילדים  רפואת  ומומחי  בלום,  אינה 

דניאל לובין.
זייברט הביע שביעות רצון משירותי  ראש העיר הרב חנוך 
הבריאות  מהפכת  על  שמחים  "אנו  וציין  בעיר  מאוחדת 
שמאוחדת מובילה בבני ברק, בדרכה להפוך למובילה בקרב 
הציבור החרדי גם בבני ברק, כפי שהיא מובילה כיום בריכוזים 
חרדיים רבים. אנו מתכוונים להעמיק את שיתוף הפעולה למען 

תושבי בני ברק". 
מהפכות  שורת  על  המנכ"ל  הודיע  בעיר  הביקור  בסיום 

בתחום השירות ללקוחות, שבכוונתו לקדם כבר בקרוב. 
עזר  בעמותת  לסיור  ופמלייתו  המנכ"ל  המשיך  משם 
מציון וקיים פגישה יו"ר עזר מציון הרב חנניה צ'ולק ובכירי 
העמותה. במהלך הפגישה דנו הנוכחים בשיתופי הפעולה בין 
מאוחדת לעזר מציון ובהם הענקת מגוון שרותים לאוכלוסיית 
רגשיים,  טיפולים  ברק,  בבני  רפואי  מוקד  השלישי,   הגיל 
ייעוץ והכוונה רפואיים, אספקת מנות דם לחולים ולקשישים 

עריריים, שרותי בריאות הנפש ועוד.
סיור  המחוז  ובכירי  מאוחדת  מנכ"ל  ערך  לכך  בנוסף 
אנשי  עם  שוחח  במהלכם  ברק,  בבני  מאוחדת  במרפאות 
הצוות הרפואי והמנהלי במרפאות, ודן עימם בהרחבת שירותי 
הרפואה בעיר, תוך מעקב אחר ההתפתחות הרחבה והצטרפות 

מאות לקוחות חדשים. 

לקראת ימי הפורים והפסח, נערכים בבד"צים השונים לעלייה בצריכת מוצרי הבשר  למרות הפגיעה בכוחם של 
הכשרויות השונות, דווקא מותג 'אשפר' בכשרות בד"ץ נווה ציון, רושם עלייה משמעותית במכירות

  אל המנכ"ל התלוו בכירי המחוז  מנכ"ל מאוחדת מר זאב וורמברנד קיים מפגש מקצועי עם ראש עיריית ב"ב ובכירי העירייה
במהלך ביקורו סייר המנכ"ל אף בעמותת עזר מציון ובמרפאות מאוחדת בעיר והצהיר: "מאוחדת מובילה מהפכה בבני ברק"

עלייה במכירות של 'אשפר' בכשרות בד"ץ 'נווה ציון'

"אנו מברכים על מהפכת הבריאות שמובילה מאוחדת בבני ברק"
ר"ע ב"ב הרב זייברט בתום מפגש עם מנכ"ל מאוחדת ובכיריה:

ר"ע ב"ב הרב זייברט עם בכירי 'מאוחדת' )צילום: יוסי רוזנבוים( 

חלומות
מתוקים

אצלינו השקל שלך שווה יותר!

שעות פתיחה: א'-ה' כולל יום ג' 21:00-10:00 ו' 15:00-10:00

סניף רבי טרפון 6 
מרכז העיר ב"ב 
03- 5784405  

סניף החלוצים 10 
קרית הרצוג ב"ב
03-6163318 

סניף רבי עקיבא 27 
מרכז העיר ב"ב
03-5277192

ב-
ב-ב-

ב-

חלומות
מתוקים

ממתקים 
למהדרין

חלומות
מתוקים
בשקל

אריזה מפוארת למגילה/
משלוח מנות + מגילת 
אסתר מהודרת

מארז 13  שוקולדים מארז באגסי
בטעמים שונים

1₪
590
₪ 15₪ 10₪
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לא מחכים לרגע האחרון
החלו מבצעי פסח ב-

יצחק נפחא 3 בני ברק
טל. 03-5788227

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

יום ו’: 13:45  -  08:30

3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200 שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב
קיום ו' עד 13:00
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רהיטי איכות להרכבה עצמית תוצרת ישראל מבית
דגם: 700
רוחב: 40 ס”מ

גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ

צבעים:
מייפל לבן

רק-
 &300

במקום
&379 

דגם: 702
רוחב: 80 ס”מ

גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ

צבעים:
מייפל לבן
שיטה       

רק-
 &520

במקום
&675 

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

צבעים:
פישתן
שיטה

רק-
 &860

במקום
&1059 

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

צבעים:        
מייפל לבן

רק-
 &430

במקום
&590 

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

צבעים:
מייפל לבן       

שיטה

רק-
 &200

במקום
&279 

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

צבעים:
מייפל לבן
שיטה       

רק-
 &270

במקום
&345 

דגם: 204
רוחב: 108 ס”מ

גובה: 82.5 ס”מ 
עומק: 45ס”מ

צבעים:
שיטה

רק-
 &220

במקום
&300 

ארונות

שולחנות מחשב

סיפריות

ארונותארונותארונות

מגוון ענק של כל 
הצבעים והאביזרים 
לשיפוץ וצביעת הבית

מבחר ענק של ברזים
           מתוצרת 

5 שנות אחריות  |  עד בית הלקוח

 מתחדשים
במחלקת תאורה 
קולקציה חדשה של גופי 

תאורה וספוטים מרהיבים  
סופר גארד יעקבי

 

5 ליטר 
רק-89&

18 ליטר 
רק-21990&

הידרו אמייל 2.5 ליטר
צבע לדלתות על 

בסיס מים ללא ריח 
רק-13990&

סולמות מתכת 
דרגש 

סולם אלומיניום
5 שלבים

רק-21990&

2 שלבים
&9990

3 שלבים
&14990

4 שלבים
&17990

סופרקריל מט
18 ליטר

רק-23990&

סופרקריל 2000 
18 ליטר

רק-34990&

מגיק בונד סופר 
25 קג’ 

רק-6490&

ברז פרח 
פייה ארוכה 
רק-165&

ברז קיר פיה ארוכה/קצרה
 רק-185&

ניאגרה
רק-

& 21990

סט מדפי אמבטיה
2 קומות אלומיניום

רק-9990&

צינור השקייה 20 מ’ + 
אביזרים

רק-6990&

מקדחה חשמלית 
 630 +
חלקים

רק-

&17990

חגיגת 

בשפע טוב
ארון שרות
דגם 6280
גובה 1.80

רוחב 65
עומק 45
צבעים: 

אפור לבן וונגה
רק-31990&

קרש גיהוץ כתר

רק-19990&

גוף תאורה חסקה
25W לד

רק-16990&

מגוון ענק של ידיות   
מעוצבות לדלתות

רק-4990&

סופרקריל משי משי
 

18 ליטר
רק-39990&

פוליסיד 18 ליטר

רק-12990&

כסא קלאב
כל הצבעים

רק-2990&

מבחר ענק של כלי בית, 
אביזרי מטבח, פלסטיקה, 

אחסון, אביזרי ניקוי 
וכל הדרוש לפסח

מבחר מדפי עץ + מידוף 
מודולרי לבנית חדר ארונות
הפיתרון המושלם למחסור 

במקום בבית

מכונת גיוון
1000 גוונים

שולחן שיר
180ס”מ      75ס”מ

רק-19990&

X

*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד

גוף תאורה מדליק 25W  לד

רק-

&17990

גוף תאורה פלורסנט לד 
36Wכולל נורות

רק-19990&

מתקפל למזוודה



בני ברק    ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16 1252

"אפעל לשיפור תנאי השכר של עובדי החברה קדישא"
שר הדתות קיים סיור משותף עם ראשי חברה קדישא פ"ת בבתי העלמין במרכז  במהלך הסיור הממושך הוא ציין 

לשבח את פעילות חברה קדישא פ"ת בראשות המנכ"ל הרב יהודה פורת  בפגישה חשף השר כי יפעל לשיפור תנאי 
השכר של עובדי החברה קדישא במועצות הדתיות

מאת: חיים רייך

שר הדתות דוד אזולאי קיים ביום שלישי השבוע סיור ממושך 
בבתי העלמין בפתח תקווה יחד עם הנהלת החברה קדישא בעיר. 
בסיור השתתפו הרב יהודה פורת מנכ''ל החברא קדישא פתח 
תקווה, הרה״ג מיכה הלוי רב העיר,  רב הארגון הרב צבי אלימלך 
הורביץ וחברי ההנהלה של החברה קדישא הרב יעקב גרינוולד, 
הרב  כץ,  שמואל  הרב  שפיץ,  ישראל  הרב  לפידות,  אהרון  הרב 

ששון כהן והרב חיים יזדי. 
ופמלייתו  השר  כאשר  סגולה  העלמין  בבית  נפתח  הסיור 
עוברים בין כל שבילי בית העלמין כשהם עוקבים מקרוב אחר 

החלקות השונות ועתודות הקבורה. 
ובנגישות  המשפחות  בני  של  ההגעה  בדרכי  התעניין  השר 
יקירו  קבר  על  להתפלל  מי שמבקש  שכל  מאוד  "חשוב  לנכים. 
יוכל לעשות זאת" אמר וציין כי התרשם מרמת השירות והניקיון 

הקפדנית. 
על  לשר  הסביר  פורת  יהודה  הרב  קדישא  החברה  מנכ"ל 
התנהלות בתי העלמין וציין כי לכל ציבור ומגזר יש את האזור 
שלו. המנכ״ל שטח בפני השר את הבקשה להגביר את האבטחה 

סביב בית העלמין. 
ירקון שם  בבית העלמין  לסיור  משם המשיכו חברי הפמליה 

צפה השר בהקמת מתחם ענק לקבורת שדה ולקבורת מכפלות. 
בהגבהת  רבות  משקיעים  אנחנו  בעבר  שהיו  הצפות  "בגלל 
החברה  מנכ"ל  ציין  המים"  לניקוז  קידוחים  ובביצוע  הקרקע 
ירוקות כמו הקפדה  קדישא והוסיף "אנו משקיעים גם ביוזמות 

על שימוש בחשמל סולארי בכדי לשמור על איכות הסביבה". 
אשר  בקבורת  הקברים  בניית  בשיטת  התעניין  אזולאי  השר 

הינה שיטה חדשנית שנעשית תוך הקפדה על כל כללי ההלכה. 
המנכ״ל הדגיש כי אמנם כיום יש עתודות קבורה למספר שנים 

נוספות אולם בעתיד תיווצר מצוקה קשה. 
העתיד  לקראת  היערכות  נדרשת  אכן  כי  ציין  אזולאי  השר 
ולמצוא שטחים נוספים לבתי העלמין הקיימים. המשלחת נסעה 
דרך כביש חוצה שומרון על מנת לצפות בקרקע הממוקמת בין 
ראש העין לכפר קאסם המיועדת במקור לקבורה ) על פי תמ״א 
19( והשר התבקש לסייע במניעת שינוי הייעוד. השר הזדהה עם 

הבקשה וציין כי משרדו יפעל בנידון.
לסיום הגיעו חברי המשלחת אל משרדי החברה קדישא לשם 
הגיע ראש העיר עו״ד יצחק ברוורמן וממלא מקומו הרב אוריאל 

בוסו שנפגשו עם השר דוד אזולאי. 
ואמר  השר  כבוד  את  בברכה  מקבל  הוא  כי  ציין  העיר  ראש 
בדבריו: ״אני שנתיים בתפקיד וכיום אני מכיר לעומק את החברה 
הלב  מכל  עבודה  שעושים  מדהימים  אנשים  גיליתי  קדישא, 
גם לחיים,  לי שחוץ מקבורה הם מסייעים  גם הסתבר  באמונה. 

חילונים ודתיים כאחד". 

עוד ציין ראש העיר כי שיתוף הפעולה בין כלל המגזרים בפתח 
תקווה הוא יוצא מן הכלל. 

שר הדתות אזולאי ציין לשבח את עבודתו של הרב בוסו למען 
הקהילה והתייחס לעבודת החברה קדישא שנעשית לשם שמיים 

למען הנפטרים. "מי שמסייע להם הוא עושה חסד של אמת".
השר אזולאי חשף כי הוא פועל למען שיפור תנאי שכרם של 
עובדי החברה קדישא במועצות הדתיות שמשתכרים היום בשכר 

שאינו הולם. 
לסיום חזר על הבטחתו והצהיר יש בפתח תקווה תנופת פיתוח 
שלא  בכדי  נוספים  שטחים  עוד  לפתח  צריך  אך  העלמין  בבתי 

יווצר חסר "אפעל ככל יכולתי לסייע לכם", אמר. 
חשים  כי  פורת  יהודה  הרב  המנכ״ל  אמר  הסיכום  בדברי 
אזולאי  השר  של  בראשותו  הדתות  במשרד  הפיתוח  תנופת  את 
ובניהולו המקצועי של עו״ד עודד פלוס, כמו כן ציין המנכ״ל  
לבתי העלמין מתבצעות  נוספים  לאיתור שטחים  כי הפעילויות 

בשיתוף פעולה עם הרב אברהם מנלה.

רוצים להרוויח בגדול? 
רוצים להחליט כמה?

דרושים/ות תותחי/ות מכירות טפלונים 
לעבודה בבני ברק

yair68@gmail.comקורות חיים למייל: 

בואו והצטרפו לעסק מנצח!
30 לשעה + עמלות

משרה חלקית )6 שעות(
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

נפלה עטרת ראשינוברוך דיין האמת

מרת מרים שינדל רבינוביץ ע“ה

בצער רב וביגון קודר מודיעים אנו על פטירת עטרת ראשינו היקרה, 
מנשים באוהל תבורך הרבנית הצדקנית, בת קדושים מגזע היחס, רבת 
פעלים לתורה צדקה וחסד, כפה פרשה לאביון חכמת נשים בנתה ביתה

אלמנת הרה“צ רבי יצחק יעקב רבינוביץ האדמו“ר מביאלא-רמת אהרן זצ“ל
בת הרה“צ רבי אברהם אביש קנר, האדמו“ר מטשחויב-חיפה זצ“ל

הלוויתה התקיימה אמש אור ליום ד’ ו’ אדר ב’ תשע“ו 
לבית העלמין בנחלת יצחק

יושבים שבעה בבית המנוחה, רח’ באר מים חיים 12 בני ברק

המתאבלים מרה
משפ’ רבינוביץ, לנדאו, ברנדס, גישייד, קופולוביץ

מותגים ביבוא מקביל
loft55

סוף סוף הגיעו נעליים לבני ברק



הזמנות מיוחדות לכל האירועים
מחירים מיוחדים לקטרינג מוסדות

סניף פתח תקווה
רח‘ בר כוכבא 11   

03-9311280
פתוח רצוף 06:00-23:00

 סניף בני ברק
רח‘ זבוטינסקי 56

03-5795395 

פיתות
מכל הסוגים

חלות
מכל הסוגים 
בכל הגדלים

3
סוגי עוגות 

שמרים
בכל הטעמים 

&40
&25

2
לחמי מחמצת 2

פסים שמנת
בכל הטעמים

&60

עוגיות במבחר 
טעמים

ללא סוכר
גם מקמח מלא

עוגיות 
מכל 

הסוגים

בורקס 
טורקי בכל 

הטעמים

אוזני המן 

בכל הטעמים

(פרווה)

מבחר עוגות 
יומולדת

ולכל אירוע
כולל הקדשות

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

10
לחמניות
נקניקיה

&10

מבצעים חמים 
בקציר חיטים

הטעם אומר הכל

הטעם אומר הכל
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יהודים שביקרו בציון אבי תנועת המוסר ברוסיה גילו 
כתובות נאצה חמורות על הקבר עצמו, וכן על השלט 

שמוצב על גדר בית הקברות שבו נמצא הציון

אחרי החלטת נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על הסגת 
כוחותיו מסוריה - הבוקר מפרסם ערוץ 'רוסיה 24' 
תמונות ראשונות מהאזור, בהן נראים חיילי רוסים 
מעמיסים ציוד צבאי למטוסים בדרך חזרה למולדתם

מאת: חיים רייך
 

לאחר שהגיעה  היהודי  בעולם  כבד  זעזוע 
של  קדשו  ציון  חולל  כי  המכאיבה  הידיעה 
אבי תנועת המוסר רבי ישראל מסלנט זי"ע, 
בעיר קניגסברג, כהיום קלינינגרד שברוסיה. 

הקבר  על  התגלו  חמורות  נאצה  כתובות 
בית  גדר  על  שמוצב  השלט  על  וכן  עצמו, 
על  הידיעה  הציון.  נמצא  שבו  הקברות 
חילול קברו של אבי תנועת המוסר התקבלה 
בעולם  ועסקנים  רבנים  בקרב  בתדהמה 
המעשה  על  לשמוע  שנחרדו  כולו  היהודי 
והדרישה העולה מעליה לתקן את  המזוויע, 
כבודו  על  ולהגן  האפשרי,  בהקדם  המעוות 

של אותו צדיק וקדוש. 
היה  כבר  שנים  מספר  לפני  הנמסר,  עפ"י 
עסקנים  התערבות  ולאחר  דומה,  מעשה 
על  תגן  כי  המקומית  המשטרה  הבטיחה 
על  יחזרו  לא  אלו  שמעשים  בכדי  האתר 
פנתה  בקלינינגרד  היהודית  הקהילה  עצמם. 
למשטרה בתביעה לחקור בהקדם את האירוע 
החמור, בכדי למצות את הדין עם הפורעים, 

ולהבטיח הגנה על אתר הציון. 
ישראל  רבי  עבר  תרי"ז  בשנת  כידוע, 
שבגרמניה,  קניגסברג  לעיר  זי"ע  מסלנט 
ציר  על  סובב  תרי"ח  ומשנת  רוסיה,  כהיום 
בכל  כאשר  וצרפת,  גרמניה-רוסיה-ליטא 

המוסר  תנועת  תנועתו  את  מפיץ  הוא  מקום 
ומעמיד תלמידים.

במקום  הושלם  שתפקידו  הרגיש  כאשר 
הלאה.  והמשיך  חפציו  את  ארז  מיד  כלשהו 
קניגסברג,  לעיר  חזר  יותר,  מאוחר  שנתיים 

שם הסתלק בכ"ה בשבט תרמ"ג. 
בקניגסברג  להתיישב  החלו  יהודים 
המאה  ובמחצית  ה-17,  המאה  מסוף  החל 
יהודית  קהילה  בקניגסברג  היתה  כבר  ה-18 
דפוס  בית  כנראה  היה  בקניגסברג  מבוססת. 
יהודית.  שבבעלות  יתכן  למדי,  ועתיק  גדול 
בקניגסברג,  הודפסו  וייחודיים  רבים  ספרים 

כולל ספרים מראשוני החסידות. 
תרצ"ג  בשנת  לשלטון  הנאצים  עליית  עם 
הגרמנים  יהודים.  כ-4,000  בקניגסברג  היו 
לאומניות  נטיות  בעלי  היו  פרוסיה  במזרח 
הקטנה  והקהילה  חזקות,  ואנטישמיות 
התאחדה מול החקיקה האנטי יהודית. בליל 
בתי  חמשת  את  גרמני  המון  שרף  הבדולח, 
הספר  מבית  וחלק  קניגסברג  של  הכנסת 
חלק  הכנסת.  מבתי  באחד  ששכן  היהודי 
נשלחו  ורובם  להגר  הצליחו  מהיהודים 
כבוש  עם  המלחמה.  סוף  עד  לטרזינשטט 
יהודים  בה  נותרו  הסובייטים  ידי  על  העיר 
אלה  יהודים  גורשו  תש"ח  בשנת  מעטים, 
יחד עם תושביה הגרמנים של העיר שהפכה 

לקלינינגרד.

מאת: שמעון דן
 

אחרי החלטת נשיא רוסיה ולדימיר פוטין 
על הסגת כוחותיו מסוריה – הבוקר מגיעות 
תמונות ראשונות מהאזור, בהן נראים חיילי 
חזרה  בדרך  צבאי  ציוד  מעמיסים  רוסים 

למולדתם.
"רוסיה  בערוץ  שפורסמו  בתמונות 
בחמימים  הרוסי  האוויר  חיל  מבסיס   "24
רוסיים  חיילים  לראות  ניתן  שבלטקייה 
שובם  לקראת  למטוסים  ציוד  מעמיסים 
שעות  מ-12  יותר  מגיע  המהלך  למוסקבה. 
הדהים  פוטין  ולדימיר  רוסיה  שנשיא  לאחר 
את העולם כשהודיע על נסיגת רוסיה מסוריה.
שיחת היום בכלי התקשורת ברחבי העולם 
גם הבוקר היא סביב הודעתו של פוטין. באתר 
"פוליטיקו" העלו את ההשערה שפוטין שוב 
הצליח להערים על נשיא ארה"ב ברק אובמה, 
על  הודיע  רוסיה  שנשיא  לאחר  שנה  חצי 
שעמדה  כשהמטרה  לסוריה  הכוחות  כניסת 
לנגד עיניו היא הצלת משטרו של בשאר אסד.
את  מוכיחות  רק  הרוסיות  "התקיפות 
אסד",  כעת  נמצא  שבה  המוחלשת  העמדה 
אמר אובמה בתגובה לשאלה בחודש שעבר 
אם הנשיא הרוסי אכן הצליח להערים עליו. 
הרוסי  שהדוב  היא  הכללית  התחושה  אך 

הצליח שוב להתל במנהיג העולם החופשי.
של  ההחלטה  את  ניתחו  ב"פוליטיקו" 
פוטין. "הפעולות שלו לא בהכרח מותאמות 

עדיין  אך  פועל,  הוא  שלפיה  לרטוריקה 
יסיג  באמת  הוא  אם  ולראות  לחכות  כדאי 
גורם ממשל  נכתב. לדברי  את כל הכוחות", 
אומרת  לא  פוטין  "הודעת  במוסקבה, 
ב-100  תיעלם  הרוסית  האווירית  שהנוכחות 

אחוז".
אנדרו דיוויס, מומחה לענייני רוסיה, חשב 
הצליח  "פוטין  מבריק:  במהלך  שמדובר 
על  הבינלאומית  הקהילה  את  להעמיד  שוב 
הרגליים. הוא שוב הצליח להוכיח איך הוא 
את  ולהוציא  לשלוף הפתעה מהשרוול  יכול 

כולם מאיזון".
גם במגזין "פוריין פוליסי" שיערו שרוסיה 
אך  מסוריה,  מלא  באופן  תיסוג  בהכרח  לא 
טענו שנסיגה כזאת עלולה להראות את הדלת 
החוצה לנשיא סוריה בשאר אסד. "מוסקבה 
מחפשת דרך להוציא את עצמה מהקונפליקט 
דלת  יפתח  שזה  וייתכן  בסוריה  המסובך 
לדמות אחרת שתוביל את סוריה לעידן חדש 

שאסד לא יהיה חלק ממנה", נכתב במגזין.

מי חילל את קברו של 
רבי ישראל מסלנט?

אחרי החלטת פוטין: רוסיה 
מחזירה כוחות הביתה

החיילים מחזירים ציוד )צילום: ערוץ "רוסיה 24"(

מבחר ענק של
שולחנות וכסאות

מחברת

רחוב שפירא 16 שיכון ה‘ בני ברק
מול המרכז המסחרי

שולחנות 
נפתחים עד 6 מ‘
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פתוח: 19:00-22:00 או בתאום

בס“ד
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מאת: מנדי קליין
אלו  בימים  נערכת  המעיין'  'אל  תנועת 
בליל  שתערך  פורים  מסיבת   - היין  למשתה 
פורים דמוקפין באולמי מונדיאל בירושלים. 
אישי  רבנים,  להשתתף  צפויים  במסיבה 
השר  ש"ס  תנועת  יו"ר  כנסת,  וחברי  ציבור 
הרב אריה דרעי, נציגי הציבור בכל עיר ועיר, 
הפזורים  המעיין  אל  של  השיעורים  מגידי 

ברחבי הארץ ומשתתפי השיעורים.
ופייטנים  זמרים  ינעימו  השמחה  את 
כי  יצוין  ותזמורתו.  כהן  בניצוחו של שלמה 
כיד  קל  כיבוד  יוגש  ואף  חופשית  הכניסה 

המלך.
הרב משה אילוז מנכ"ל אל המעיין מציין 
ממשיכה  המעיין  "אל  ההכנות.  את  בסיפוק 
נוהגת  הייתה  שאותם  ובמסיבות  במעמדים 
על  לשמור  כדי  בשנה  פעמים  מספר  לערוך 
השיעורים  מגידי  הגדול,  הציבור  עם  קשר 
בימי  זה  אם  השיעורים,  משתתפי  ורבבות 
בשנתיים  שחזרו  הכינוסים  הסליחות, 
האחרונות מידי ערב, מסיבת פורים חגיגית, 
פני  הקבלת  של  האדיר  המעמד  זה  ואם 
ארנה  באולמי  פסח  בחוה"מ  שיערך  רבו 

בהשתתפותם של גדולי ישראל שליט"א".

הח"כ הטרי יגאל גואטה )ש"ס( בדיון בכנסת 

"יש למצוא פתרון למעונות 
לנשים העובדות"

הוועדה לקידום מעמד האישה קיימה דיון עם ראשי הארגונים 
והמעונות על הארכת פעילות שעות המעונות לטובת נשים 
עובדות  ח"כ גואטה: "קיבלתי עשרות טלפונים מנשים 

עובדות שתיארו לי את המתחים הקיימים בינן לבין מעסיקיהן, 
בגלל המחסור בפתרון לילדים"

מאת: חיים רייך

ולשוויון  האישה  מעמד  לקידום  הוועדה  
תומא- עאידה  חה"כ  בראשות  מגדרי, 
סלימאן, קיימה השבוע דיון בנושא "הארכת 
אשר  לילדים",  היום  מעונות  פעילות  שעות 

נערך ביוזמת ח"כ יגאל גואטה.
ח"כ גואטה אמר בתחילת הדיון: "קיבלתי 
עשרות טלפונים מנשים עובדות שתיארו לי 
מעסיקיהן,  לבין  בינן  הקיימים  את המתחים 
להקדים  או  בהגעה  לאחר  הצורך  בשל 
בפתרון  המחסור  בגלל  מהעבודה,  ביציאה 

לילדים".
היא  הדיון  מטרת  כי  אמרה  הוועדה  יו"ר 
להבין האם האפשרויות שמספק כיום משרד 
יודעת  "אני  ריאלי.  פתרון  מהוות  הכלכלה 
שעות  הארכת  מאפשר  הכלכלה  שמשרד 
בנושא.  מסודרות  הנחיות  אין  אך  הפעילות, 
יתחילו  היום  מעונות  שאם  סבורה  אני 
לפעול בלי הגבלות, הרבה יותר הורים יחלו 

להשתמש בהם".
מרגלית:  נאות  מנכ"ל  גבאי,  ליאור 
איננו  הכלכלה  משרד  שמאפשר  "הפתרון 
שעה  של  הארכה  מאפשר  הוא  שכן  פרקטי, 
העלויות  סבסוד  אבל   ,17:00 עד  בפעילות, 
שני  יהיו  תמיד  אולם  אחד,  לעובד  מתאים 

עובדים לפחות.

"יש כאן בעיה מובנית שכן המטפלות גם 
הן נשים אשר רוצות לסיים יום עבודה בשעה 
יש  שני  ומצד  הילדים,  את  ולאסוף   16:00
ילדים שיש להם צורך בשעות פעילות ארוכות 
יותר. אני סבור שמשרד הכלכלה צריך לקבל 
בשעה  המעונות  סגירת  על  גורפת  החלטה 
16:30, וכך ייפתרו מרבית הבעיות. אנו ננסה 

ליישם זאת אצלנו החל משנה הבאה".
מציע  הוא  כי  בסיום  אמר  גואטה  ח"כ 
שהארגונים יקיימו פיילוט של מספר חודשים 
בטוח  הוא  וכי  הפעילות  שעות  להארכת 
החלקי  מהמימון  הרגל  את  יפשטו  "שלא 

בהתחלה, ומהר מאוד המקומות יתמלאו".
סלימאן,  תומא-  חה"כ  הוועדה,  יו"ר 
סיכמה את הדיון ואמרה: "הבעיה העיקרית 
לעשות  צריך  המשרד   - תקציבית  היא  פה 
לארגונים,  השעה  עלות  של  אמיתי  שקלול 

ולממן אותה באופן שוויוני לכל ההורים.
"כרגע אלו שהכי זקוקים לסבסוד מקבלים 
70 ₪ לחודש, שזה סכום שאינו מספיק ואינו 
לסבסוד  זקוק  שבאמת  למי  לאפשר  יכול 
שבחינה  בטוחה  אני  בשירות.  להשתמש 
רחב  באופן  הסבסוד  אפשרות  של  מעמיקה 
לשוק  משמעותי  לעידוד  תביא  ולכולם 
ביותר  המועיל  כפתרון  ותתגלה  העבודה 

לכולם".

'אל המעיין' תקיים מסיבת פורים
'אל המעיין' חוזרת אל השטח: תקיים משתה היין בליל 
פורים ומעמד הקבלת פני רבו • במסיבת פורים שתתקיים 
בירושלים, ישתתפו רבנים, אישי ציבור וחברי כנסת, השר 

דרעי ונציגי הציבור בכל עיר ועיר

מסיבת פורים עם 
אריה דרעי )צילום 
ארכיון: יעקב כהן(

מבחר ענק של מזרנים, מיטות 
נוער ומיטות מתכווננות

 מחברת ’אמריקן סיסטם‘

רחוב שפירא 16 שיכון ה‘ בני ברק
מול המרכז המסחרי
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פתוח: 19:00-22:00 או בתאום
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ממתקים אצל רמי קונים כולם יודעים!!!

כיפלי 150 גר’ סוכריות ג’לי זאזא חב’ ‘טעמן’טופי חב’ ‘טעמן’

אזני המן 800 גר’ בונבוניירה ‘בון-בון’ מארז מקלות שוקולדאזני המן 600 גר’

ב-1590&2 ב-10& ב-1590& ב-1590&

ב-10& ב-10&
10 יח’ 
ב-10&

במבה של ‘אוסם’ 

סוכריות
גומי

במשקל

מבחר
שוקולדים

במשקל
מבחר

סוכריות
במשקל

מעל 20 
סוגים של
משלוחי 

מנות

מעל
100

מוצרים 

ב- 1&

בהזמנות מרוכזות

ניתן לבצע
משלוחים

מבחר ענק 
של

סלסלאות 
וצלופים

2 יח’ 
ב-25&

אזני המן

5 יח’ 
ב-10&
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

שתשרה שכינה 
במעשה ידיכם

הובא  המשכן,  מלאכת  בסיום 
וחלקיו  כליו  כל  על  המשכן 
כל  "ותכל  נאמר:  וכך  משה.  אל 
את  ויביאו  מועד...  אהל  משכן  עבודת 
מביא  לב'-לג'(  משה".)לט',  אל  המשכן 
לא  אדם  ששום  המדרש  דברי  את  רש"י 
מחמת  המשכן  את  להעמיד  היה  יכול 
כובד הקרשים, אמר משה לפני הקב"ה: 
איך אפשר להקימו בידי אדם? אמר לו: 
והוא  כמקימו  נראה  בידך,  אתה  "עסוק 
הוקם  שנאמר  זהו  מאליו,  ויקם  נזקף 

המשכן, הוקם מאליו".
פעם  רק  הוקם  לא  המשכן  לכאורה, 
אחת, הוא פורק בכל מסע של בני ישראל 
במקום  מחדש  ונבנה  למקום  ממקום 
את  באריכות  מתארת  התורה  בו.  שחנו 
היה  מה  והעברתו,  פירוקו  על  האחראים 
ובני  קהת  בני   גרשון,  בני  של  חלקם 
מררי  בנשיאת המשכן, כמו גם על בגדי 
ושם  המשכן,  כלי  את  כיסו  אשר  השרד 
לא שמענו שהיה צורך בנס להקימו כמו 
מה  הנשאלת  השאלה  הראשונה.  בפעם 
בפעם  הקרשים  של  כובדן  היה  שונה 
ראשונה על פני הפעמים האחרות, שאילו 
מיוחד  בנס  צורך  היה  הראשונה  בפעם 

ובפעמים הנוספות לא היה בו צורך?
משה  הראשונה  שבפעם  נאמר  שמא 
בפעמים  ואילו  לבדו  להקימו  צווה 
האחרות זה נעשה על ידי אחרים, ומשה 
ראשית  להקימו.  בכדי  גיבור  די  היה  לא 
רבינו  )לח'( שמשה  נדרים  שנינו במסכת 
מכך  זאת  מסיקה  והגמרא  גיבור   היה 
שיכל לישא את לוחות הברית, עד שלמדו 
על  שכינתו  משרה  שהקב"ה  ממשה 
גיבורים? זאת ועוד הרי הקב"ה לא עושה 
נס בכדי, וא"כ מדוע משה רבינו לא פנה 
לאחיו בני לוי כדי להעזר בהם להקים את 
לנס?  ואז לא היה צריך להזדקק  המשכן 
המשכן  את  שיקים  בזה  היה  צורך  איזה 

לבדו ויזכה לנס כה גדול?
יש לומר, שהקושי בהקמת המשכן אינו 
נובע ממציאות קיימת של כובד הקרשים 
בין  הבדל  היה  לא  אכן  זה  במקרה  אשר 
אלא  האחרות.  לפעמים  ראשונה  פעם 
אדם  של  וכחו  שלמרות  ללמדנו,  בא  זה 
משימות  בפני  פעמים  ניצב  והוא  מוגבל 
את  ויעשה  ישתדל  באם  מאוד,  קשות 
על  בידו  יסייע  הקב"ה  המאמצים  מירב 

לי  "פתחו  הקב"ה:  שאומר  כמו  נס.  ידי 
לכם  אפתח  ואני  מחט  של  כחודו  פתח 

פתח כפתחו של אולם". 
בעוד במה שנוגע לענייני העולם הזה, 
עובדים כדי להגיע להישגים. העמל עצמו 
להגיע  אמצעי  רק  והוא  ערך  כל  בו  אין 
שם  רוחניים.  בעניינים  כך  לא  למטרה. 
העבודה!  את  בעיקר  מאתנו  מבקשים 
ההישגים.  לפי  ולא  אגרא,  צערא  לפום 
כמה שהשקעת יותר, כמה שעמלת וטרחת 
ה'. העבודה  בעיני  יותר  רצוי  כך אתה   –

והעמל הם מטרה בפני עצמה.
כשאנחנו עושים את שלנו, עמלים כמה 
שאנו מסוגלים, הקב"ה משלים את היתר. 
כפי  יפעל  יעמול,  שמשה  רצה  הקב"ה 
יכולתו, והיתר כבר יעשה מאליו. המטרה 
נעשתה  היא  שהרי  ההקמה-  היתה  לא 
אלא המאמץ  נס-  בדרך  הראשונה  בפעם 
של  הראשונה  בפעם  לפיכך  להקים, 
להקימו,  בלבד  רבינו  צווה משה  המשכן 
יתאמץ  אדם  ישראל שאם  את  ללמד  כדי 
ה'  יחיד,  שהוא  אפילו  הבורא  במלאכת 
כמובן שמסר  לו.  ויסייע  בידו  יעזבנו  לא 
ובפעמים  אחת,  בפעם  מספיק  היה  זה 
של  ומאוחד  משותף  במאמץ  הנוספות 

כולם הוקם כל פעם המשכן מחדש.
בברכתו של משה  גם  מצאנו  זה  רעיון 
וכך  המשכן.  בסיום  ישראל  לבני  רבינו 
נאמר: "וירא משה את כל המלאכה והנה 
עשו אותה כאשר ציוה ה'... ויברך אותם 
יהי  להם:  "אמר  בחז"ל:  נאמר  משה", 
רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם, ויהי 
נועם ה' אלוקינו עלינו מעשה ידינו כוננה 

עלינו".
כתיקונו  הכל  שעשו  משה  כשראה 
ויבינו  כאשר ציוה ה', אמר להם: שידעו 
שהקב"ה  רק  וחכמתם,  מכוחם  זה  שאין 
נתן להם חכמה ודעת להבין ולעשות את 
"ויברך  וזהו:  ומושלמת,  טובה  המלאכה 
להם,  אמר  רש"י:  ומפרש  משה",  אותם 
יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם", 
שתבינו בנפשכם שהכל הוא מאת השי"ת 
ואז:  לעשות,  איך  לדעת  אתכם  השוכן 
"ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו מעשה ידינו 
למעשיו  ובסיס  כן  נהיה   – עלינו"  כוננה 
של  הקב"ה. זוהי הברכה הגדולה ביותר 
ליהודי, שבמאמץ קטן שלו זוכה לסייעתא 

דשמיא גדולה ועצומה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

יש לנו 
חדשות
בשבילך 
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את "חוק 
השב"חים" המחמיר עם מעסיקי השוהים בלתי חוקיים 

 גם "המחנה הציוני" תמכו בהצעה 

4 שנות מאסר למעסיקי שב"חים

שבת חזנות בבית הכנסת 
"עץ חיים" רמת גן

מאת: שבתאי פוגל

בקריאה  השבוע  אישרה  הכנסת  מליאת 
הכניסה  חוק  הצעת  את  ושלישית  שנייה 
מדובר  השב"חים'.  'חוק  המכונה  לישראל 
בהצעה ממשלתית ובהצעה פרטית של ח"כ 

מוטי יוגב.
הצעת החוק מרחיבה את הגדרת המעסיק, 
תהיה  שב"ח  העסקת  על  האחריות  ומעתה 
הקבלן  המעסיק,  של  המעסיק  על  גם 
שירותי  את  ששכר  התאגיד  ו/או  הראשי 
הכלכלי  התמריץ  בשל  הישיר.  המעסיק 
לביצוע עבירת ה עסקת או הלנת שב"חים 
עונשי  בתאגיד.  כשמדובר  הקנסות  יוחמרו 
למעסיק   .₪  40,000 לתאגיד   – מינימום 
שאינו חברה אלא אדם פרטי – 5000 ש"ח 
ו-10,000  פעמית  חד  בעבירה  מדובר  אם 
אם מדובר על עבירה חוזרת, או העסקה או 
הקנסות  עובדים.  שני  או  יומיים  של  הלנה 
פרטי  לאדם   75,000 הם  בחוק  הקבועים 
ופי ארבע לתאגיד אם מדובר על עבירה חד 
פעמית. עבירה חוזרת, או יומיים ברצף או 
שני עובדים ומעלה יוגדרו כפשע, והענישה 
 226,000 של  וקנס  מאסר  שנות   4 תהיה 
מחוז  מפקד  בדרגת  קצין  יוכל  בנוסף   .₪
להורות על הגבלת שימוש במקום בו הלינו 
או העסיקו שב"חים עד 30 יום ובית משפט 

יוכל להאריך צו זה ל-60 יום נוספים.
נכתב:  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
במצב  החמרה  חלה  האחרונה  "בתקופה 
סדר,  הפרות  אירועי  הכוללת  הביטחוני, 
ופיגועים  דקירות  חבלה,  מטעני  השלכת 
כנגד אזרחי ישראל באמצעות סכינים וכלי 
של  מעורבות  יש  כן,  כמו  אחרים.  נשק 
כנגד  טרור  בפעילות  חוקיים  בלתי  שוהים 

אזרחי ישראל.
"אחת הדרכים לתקיפת תופעת השוהים 

הבלתי חוקיים, היא ביצוע פעולות אכיפה 
מלינים  מסיעים,  לשב"ח-  המסייעים  נגד 
של  כניסתם  על  המקלים  ומעסיקים, 
השב"חים לתחומי ישראל ועל היטמעותם, 
כאשר בעצם העסקתם ושהייתם של שוהים 
השלכות  כרוכות  בישראל  חוקיים  בלתי 

כלכליות וחברתיות".
כנסת  חברי  גם  תמכו  החוק  בהצעת 
המחנה  מפלגת  בהם  האופוזיציה  מסיעות 
הציוני. השר לביטחון פנים גלעד ארדן אמר 
להודות  רוצה  הוא  כי  המליאה  דוכן  מעל 
שמגלים  באופוזיציה  חברים  שיש  כך  על 
"מסתבר  הזה.  בחוק  ותומכים  אחריות 
שמדינת  שחושבים  פלשתינים  שיש 
מה  אבל  בכלל,  רע  לא  מקום  היא  ישראל 
מאוד  סיכונים  מייצרת  שהתופעה  לעשות 
טרור  בגל  כשאנחנו  בעיקר  משמעותיים 
מהסתה  שמונעים  יחידים  ידי  על  שמבוצי 
זה  זה.  אם  להתמודד  מורכבת  משימה  וזו 
נובע בבין היתר מכך שאין הרתעה וענישה 
אמר  משמעותיים",  אינם  כיום  והעונשים 
ארדן והוסיף כי "כל עוד גדר הביטחון לא 
הרמטית  חסימה  לייצר  היכולת  הושלמה 
לשב"חים היא בלתי אפשרית. מה שנשאר 
בצע  שעבור  ישראלים  באותם  לטפל  זה 
ומלינים  כסף מעסיקים את אותם שב"חים 
להתייחס  מבלי  אותם  ומסיעים  אותם 
לסכנה הביטחונית. ח"כ מוטי יוגב: "הצעת 
חוק הזו עלתה על ידי עוד בכנסת הקודמת 
טרור.  אירועי  של  התגברות  בעקבות 
שחלק  האחרונה  הטרור  מתקפת  בעקבות 
מהמפגעים היו שב"חים היא עלתה כהצעה 

ממשלתית שאני מצטרף אליה"
הצעת החוק אושרה ברוב גדול. ברוב של 
44 תומכים מול 16 מתנגדים אישרה הכנסת 
החמרת  חוק  את  ושלישית  שנייה  בקריאה 

הענישה למעסיקי שב"חים.

שבת חזנות מיוחדת תתקיים השבת, שבת זכור, בבית 
הכנסת "עץ חיים" בר"ג  יתפללו: החזנים יוסי שוורץ 
החזן הראשי בלוס אנג'לס, נחמן טורגמן החזן הראשי 

ללונדון - בליווי אנסמבל פעמונים
מאת: שמחה פריד

 
בסיפוק רב קיבלו תושבי רמת גן ובני ברק 
ההכנות  הושלמו  כי  הידיעה  את  הסמוכה 
לשבת חזנות מיוחדת בשבת הקרובה פרשת 

"זכור" בבית הכנסת "עץ חיים" ברמת גן.
שינפלד  צבי  הרב  נכנס  מאז  כידוע, 
דת  לענייני  העיר  ראש  כיועץ  לתפקידו 
של  בפעילות  החל  הוא  יהודית,  ומסורת 
תרבות תורנית לכלל תושבי רמת גן, כאשר 
תרבות  וכנסי  שיעורים  עשרות  מרכז  הוא 

ברחבי העיר למבוגרים ונוער כאחד.
גלרמן  חיים  למר  והודות  מאמציו  לאור 
יו"ר המחלקה למורשת ישראל בעיריית רמת 
הושג  עוזרי  טוביה  מר  המחלקה  ומנהל  גן 
עם  "זכור"   פרשת  לשבת  מיוחד  תקציב 
יוסי שוורץ החזן  גדולי החזנים: המאסטרו 
החזן  טורגמן  נחמן  אנג'לס,  בלוס  הראשי 

הראשי ללונדון ובליווי אנסמבל פעמונים.
בשיחה עם כתבינו מציין הרב צבי שינפלד, 
הרב  לקהל  מועד  מבעוד  נערכה  שהקהילה 
יערך  התפילה  בסיום  ומיד  להגיע  שצפוי 
יצחק  מר  הנגיד  ע"י  מפואר  רבא  קידושא 

שינפלד מנכ"ל בתי אבות ויזניץ ב"ב.
מהשבת  וליהנות  להגיע  מוזמן  הציבור 
הכנסת  בבית  כאמור  שתתקיים  המיוחדת 
)מול   123 זבוטינסקי  רחוב  חיים"  "עץ 
בשעה  התפילה  תחילת  גן.  רמת  המשטרה( 

08:30 בבוקר.
להודות  שינפלד  הרב  ביקש  לסיום 
המחלקה  למנהלי  המסורים,  לגבאים  שוב 
ישראל  מר  העיר  ולראש  ישראל  למורשת 
כיועץ  לתפקידו  נכנס  מאז  כאשר  זינגר 
ראש העיר הוא רואה כיצד מר ישראל זינגר 
כלל  לטובת  יוזמה  לכל  חפיצה  בנפש  נענה 
הסמוכה. ברק  ובבני  גן  ברמת   התושבים 

הרה"ג שמואל רבינוביץחינוך מינקות
  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

על  מסופר  השנה  ראש  בהפטרת 
שנה  בכל  עולה  שהיה  אלקנה 
עלו  ועמו  בשילה,  למשכן  ושנה 
וכו'.  כל משפחתו, עבדיו ושפחותיו 
הוא היה עושה זאת בקול גדול, כדי שגם 
אחרים יבחינו בו ויעלו עמו. בכל שנה ושנה 
היה הולך בדרך אחרת, וכל זאת כדי לגרום 
לרגל.  עמו  לעלות  אנשים  ויותר  ליותר 
הייתה  לרגל  העליה  שאצלו  שברור  כך 

בחשיבות עליונה ביותר. 
חנה  זכתה  ל"ע  עקרות  של  שנים  אחרי 
עם  והנה  שמואל   – בנם  את  ללדת  אשתו 
אמרה  כי  עלתה  לא  "וחנה  נאמר:  לידתה 
לאישה עד יגמל הנער והבאותיו ונראה את 
פני ה'...".  ולכאורה, מדוע ויתרה חנה על 
העליה לרגל, כדי להיות עם בנה, הרי בשעת 
"כדרך  אלוקות  לגילוי  זכו  לרגל  העליה 
ב,  )חגיגה  ליראות"  בא  כך  לראות  שבא 
א(, ובפרט שחנה היתה נביאה, כך שלגביה 
שבעתיים העליה לרגל היתה בדרגה נעלית 
ביותר? גם אם יש צורך לטפל בבנה הפעוט 
היה  והמדרשים  הכתוב  משמעות  לפי  הרי 
אלקנה אדם עשיר, ובאפשרותו היה לשכור 
מתאפשר  שהיה  כך  שמואל,  עבור  מינקת 
לחנה לקיים מצוות עליה לרגל מבלי לפגוע 
בצרכים של הפעוט שמואל, א"כ מדוע היא 
העצומה  הזכות  על  וויתרה  בביתה  נשארה 

לראות אלוקות בעליה לרגל?
מכאן  למד  זצ"ל  מליובאויטש  הרבי 
בחינוך  ההתעסקות  מעלת  גדולה  כמה  עד 
לרגל,  העליה  חשיבות  אף  על  הילדים. 
אמרה חנה שהוויתור על התעסקות בגידול 
חשש  בו  יש  קצר,  לזמן  ולו  הילד  וחינוך 
לפגיעה קלה בחינוך הילד ועדיף לוותר גם 
להתמסר  כדי  לרגל  כעליה  נעלה  דבר  על 

לגמרי בהתעסקות בחינוך.
במילת הפתיחה של ספר ויקרא מופיעה 
כמובן.  בכוונה תחילה   – זעירא  כאות  הא' 
יתכן שבא הקב"ה לרמוז למשה, ודרך משה 
לכל הדורות הבאים, את המסר הבא : אלף 
להם  ותקרא  הילדים  את  תלמד   – זעירא 
בעודם קטנים וזעירים. תשקיע ותחנך אותם 
עוד בינקותם. כפי שרמז לכך שלמה המלך: 
יזקין לא  "חנוך לנער על פי דרכו – גם כי 
דרכו.  בפתח   – דרכו  פי  על  ממנה".  יסור 
פי האהל. בראשית  פי הבאר, על  כמו: על 
דרכו בחיים, בעודו זעיר וצעיר – למד אותו. 
חז"ל  בדברי  משמעות  מקבל  זה  רעיון 
מה  מפני  אסי:  רב  "אמר  רבא".  ב"ויקרא 
ואין  כהנים  בתורת  לתינוקות  מתחילין 
שהתינוקות  אלא  מבראשית?  מתחילין 
טהורין  יבואו  טהורין,  והקורבנות  טהורין 
רב אסי מלמדים  ויתעסקו בטהורין". דברי 
נושא  כל  כי  האחד,  יסודות:  שני  אותנו 
אפשר  אי  קורבנות.  בהקרבת  כרוך  החינוך 
להצליח בחינוך אם אין נכונות מצד ההורים 
ולהקדיש  להתמסר  להקריב,  והמורים 
בתורה  הילדים  להצלחת  ומהונם  מאונם 
ללמד  מתחילים  כך  משום  שמים.  וביראת 
ובכך  ויקרא,  בספר  דווקא  הילדים  את 
כדי  להקריב,  חייבים  כי  להורים,  רומזים 
על  לוותר  ואף  החינוכי.  בעמל  פרי  לראות 

על  שוויתרה  חנה  כמו  שלהם  הרוחניות 
העליה לרגל. 

היסוד השני שמלמד אותנו רב אסי הוא, 
להתחיל בלימוד ובחינוך בגיל הרך ביותר. 
כפי שלימדנו אלישע בן אבויה באבות פרק 
ד': "הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה 
על ניר חדש". להבדיל מהלומד זקן, הדומה 
"לדיו כתובה על ניר מחוק". לא בכדי קבעו 
חז"ל: "גירסא דינקותא לא משתכחא". כל 
מה שנלמד בגיל הרך, מוטבע בחותם עמוק 

בתודעתו של הלומד. 
ילדים  של  וחינוכם  תינוקות  של  לימוד 
ברכה  לראות  סיכוי  מעניקים  הרך  בגיל 

בעמל. 
אלה,  דברים  המבסס  יומין  עתיק  סיפור 
בעולם  ימיו  כל  שקוע  שהיה  אדם  מתאר 
ילדיו  לחינוך  מזמנו  הקדיש  ולא  העסקים, 
בשבתו  גם  ביתו.  כותלי  בתוך  ולמתרחש 
נדדו  מחשבותיו  והחגים,  השבת  לשולחן 
רב.  חיל  עשה  שבהם  הענפים  לעסקיו 
כגודל הצלחתו בפריחה הכלכלית – כן גדל 
כישלונו בחינוך הילדים, שעולמם החומרי 
היה פורה מאד, אך בתחום הרוחני היו דלים 

ואביונים.
ריקים  חברים  עם  התחבר  הבכור  בנו 
והיו  הישר  מדרך  סטו  אשר  ופוחזים, 
הפך  בכישרונותיו  ליסטים.  של  לכנופייה 
האב  נסע  אחד  יום  הכנופיה.  למנהיג  הילד 
ועימו  מאד,  ארוכה  לנסיעה  עסקיו  לרגל 
טובות  אבנים  יהלומים,  של  מצבורים 
אם  על  צר  לנקיק  רכבו  בהגיע  ומרגליות. 
הדרך  את  שודדים  כנופיית  חסמה  הדרך, 
אקדח  ובאיומי  לעצור,  הרכב  את  ואילצה 
השודדים  פני  מרכבו.  האיש  את  הוציאה 
היו לוטים במסכה, ובעוד שמנהיג הכנופיה 
ראה כי אביו הוא קורבן השוד כמובן  האב 

לא הכיר את בנו.
בעל  עץ  על  הכנופיה  מנהיג  הבן  הצביע 
חייך  "אם   : לאב  ואמר  ביותר,  עבה  גזע 
יקרים לך, עקור את האילן הזה מן האדמה". 
הנשדד היה בטוח כי השודד מהתל בו. "זה 
בלתי אפשרי", אמר. "האילן מושרש עמוק 
באדמה, הגזע עבה ביותר, ולא ניתן להזיזו 
גם  צמחו  האילנות  בין  מילימטר".  אף 
כדרכם  דקיק  גבעול  בעלי  שוטים,  עשבים 
של עשבים. את אלה אמר הנשדד, אני יכול 
לנקש, אך לא את האילן עם הגזע. ברגע זה 
הסיר מנהיג הכנופיה את המסכה מעל פניו 
ואמר לו: "אני הבן שלך. כשהייתי עשב רך, 
היום  ובחינוכי.  בי  ולטפל  לנקש  דאגת  לא 
באחריות  ונושא  בחטא  עמוק  מושרש  אני 
אותי  להחזיר  פשע.  של  רבות  למשפחות 
תהיה  הזאת,  בעת  הישר  ולדרך  בתשובה 
רציתי  אפשרית.  בלתי  משימה  עבורך 
מבעוד  דואג  היית  לו  הלקח.  את  שתלמד 
מורשת  להמשך  ראוי  אותי  להפוך  מועד 
הדורות היה לך למי להוריש מורשת. חבל 

מאד!".
חייו,  בפתח  דרכו",  פי  על  לנער  "חנוך 
וגשמית,  רוחנית  הקרבה  תוך  עשק,  בעודו 

כי אז, "גם כי יזקין לא יסור ממנה".

חינוך מינקות



סלטים טריים, בשרים עסיסיים ואיכות של טעמים 

ושבעת וברכת

15%הנחה
שתייה חמה וקינוח 

על חשבון הבית 
בהצגת קופון זה בלבד

ושבעת וברכת
מזמין אותך לחווית טעמים
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ושבעת וברכת רח' אצ"ל 47, שכונת התקוה ת"א  03-6390677
טלפון להזמנות אירועים  קבוצות וימי הולדת: 052-6291291

שעות פתיחה: 10:00-2:00, מוצ“ש שעה לאחר צאת השבת עד 2:00

חדש! 
מבחר מנות 

דגים במגוון 
טעמים

+

בכשרות מהודרת 
של בד“ץ יורה דעה



דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

בני ברק    ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16 1262

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

מוֵֹעד  ֵמאֶֹהל  ֵאָליו  ה'  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  "ַוִּיְקָרא 
ֵלאמֹר" )ויקרא א, א(.

המילה "ויקרא" בספר תורה כתובה א' קטנה, 
וזאת מפני שלא רצה משה שִיַשָמע שה' יתברך מדבר 
לשון  רעהו,  אל  איש  כדבר  וידידות  חיבה  בלשון  עמו 
שמלאכי השרת מדברים בו, שנאמר )ישעיה ו, ג( ְוָקָרא ֶזה 
ֶאל ֶזה ְוָאַמר )רש"י שם(, אלא בלשון "ַוִּיְקָר" שהוא לשון 
אלוקים  ַוִּיָּקר  בלעם  אל  ה'  שנגלה  וכמו  וטומאה  עראי 
ִּבְלָעם )במדבר כג, ד(, אולם כיון שידע משה שאם  ֶאל 
ישמיט אות אחת מהתורה הספר תורה יהיה פסול )שהרי 
הקב"ה ציווה עליו לכתוב "ַוִּיְקָרא" ולא  "ַוִּיְקָר"(, כתב 
את האות א', אך כתב אותה קטנה כדי שבשעה שירימו 
בבירור,  אותה  יראו  לא  לעם  להראות  תורה  הספר  את 
וכל זאת מחמת ענוותנותו הנפלאה של משה רבינו שלא 
החזיק טובה לעצמו ולא היה מעוניין כלל ועיקר בכבוד 
שה' יתברך כותב עליו "ויקרא" מלשון חביבות וידידות. 
וקידש שמו  יתברך  לה'  גדול  כבוד  רבינו עשה  משה 
ְוָהִאיׁש  האדם,  ככל  התנהג  הוא  חוץ  כלפי  אך  ברבים, 
מֶֹׁשה ָעָניו ְמאֹד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה )במדבר 
יב, ג(, ענוותן ושפל ברך, שייף עייל שייף ונפיק )מתכופף 
ונכנס, מתכופף ויוצא-דרך ענווה ורדיפה מן הכבוד( ולא 
מחזיק טיבותא לנפשיה )סנהדרין פח ע"ב(, ובזכות כך 
זכה להיות אהוב וחביב נחמד ונעים לפני ה' יתברך, עד 
שמו  לפני  משה  של  שמו  את  הקב"ה  שהקדים  כך  כדי 
יתברך, "ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה "ורק אח"כ  "ַוְיַדֵּבר ה' ֵאָליו.. ", 
שכל מי שבורח מן השררה השררה רודפת אחריו )ילקוט 
שמעוני, שמואל א' רמז קי"א. ובעירובין יג ע"ב הגירסא 
"וכל הבורח מן הגדולה - גדולה מחזרת אחריו". יעוי' 

בחידושי אגדות למהרש"א שם ד"ה שכל המשפיל(.
ופרשה  פרשה  שלכל  רבותינו  מבארים  מכך  ויתירה 
המתאימה  דיו  כמות  רבינו  למשה  הקב"ה  נתן  בתורה 
ולא  מדי  יותר  לא  שבפרשה,  האותיות  למספר  בדיוק 
לעשות  יכול  בעולם  סופר  שום  שאין  )מה  מדי  פחות 
שהרי אינו יודע בדיוק את כמות המילים שיכתוב, ולכן 
דיו  ופעמים שנחסר  כתיבתו  בסיום  דיו  פעמים שנשאר 
ועליו להביא עוד(, וכיון שמשה רבינו כתב את המילה 
ויקרא בא' קטנה, נשאר עוד קצת דיו בקולמוס, מה עשה 

ה'? לקח את הדיו ושם אותה על מצחו של משה רבינו.
מהדיו הזה נוצר למשה רבינו קרני הוד, ניצוצות אור 
כמו של השמש, להבדיל, ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ְוָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת 
שהיה  מי  כל  ל(,  לד,  )שמות  ָּפָניו  עוֹר  ָקַרן  ְוִהֵּנה  מֶֹׁשה 
מסתכל עליו היה מסתנוור מאור פניו וגם נכנס בו מורא 
ִמֶּגֶׁשת  ַוִּייְראּו  )שם(  שנאמר  וכמו  אליו,  מלגשת  ופחד 
מסווה  פניו  על  ליתן  רבינו  משה  חייב  היה  ולכן  ֵאָליו. 
בשעה שדיבר עם ישראל, ַוְיַכל מֶֹׁשה ִמַּדֵּבר ִאָּתם ַוִּיֵּתן ַעל 

ָּפָניו ַמְסֶוה )שם, לג(. 
וכל זאת קיבל משה בזכות מידת הענווה שהייתה לו, 

הא למדת שענוה גדולה מכולן )עבודה זרה כ ע"ב(. 



המשך  את  להסביר  אפשר  הנ"ל  לדברים  בהמשך 
בלשון  וקורבן  קורבן  בכל  התורה  מזכירה  בו  הפרשה 
"ָאָדם" ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם )ויקרא א, ב(, ואילו בקורבן מנחה 
ִמְנָחה לה' )שם  ָקְרַּבן  ַתְקִריב  ִּכי  מזכירה בלשון "ְוֶנֶפׁש" 

ב, א(. 
ונשאלת השאלה, מה החילוק, מדוע בשאר הקורבנות 

כתוב אדם, ואילו בקורבן מנחה כתוב נפש? 
אלא מסבירים רבותינו שאת קורבן המנחה היה מקריב 
העני שאין לו כסף מספיק כדי לקנות קורבנות, ולכן הוא 
הביא מנחה סולת לבית המקדש, ובאה התורה הקדושה 
פחות,  דבר  שמביא  מפני  בו  לזלזל  לנו  שאין  להורות 
הכתוב  עליו  ומעלה  ביכולתו,  שיש  מה  כל  זה  שהרי 
המרבה  שאחד  יתברך,  לפניו  נפשו  את  הקריב  כאילו 
ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים )מנחות פי"ג 

מי"א(.
מעשה  ה(  ג,  רבה  )ויקרא  המדרש  מביא  זה  ובעניין 
לפני  להקריב  סולת  של  קומץ  שהביאה  אחת  באלמנה 
ואומר:  עליה  מבזה  הכהן  והיה  המקדש,  בבית  הקב"ה 
"גברת, אין לך מה לעשות אלא להביא קומץ כה  קטן 
לפני ה'?" אמרה לו אותה אשה: "בבקשה תקריב לי את 
זה, זה מה  שיש לי בסה"כ", הסכים הכהן והקריב את 

הקומץ על גבי המזבח. 
תבוז  "אל  לו:  ואמרו  בחלום  כהן  לאותו  באו  בלילה 
לאותה אשה, חייך, בשמים העריכו אותה כאילו הקריבה 
ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן  את נפשה", שנאמר )ויקרא ב, א( 
ִּכי  "ְוֶנֶפׁש   אלא  נאמר,  לא  יקריב"  כי  "אדם  ִמְנָחה, 

ַתְקִריב..". 
אדם המתנהג בדרך ענווה והכנעה מרוצה ואהוב לפני 
ונכבד  גדול  דבר  להביא  ביכולתו  אין  אם  ואף  הקב"ה, 

לפני ה', הוא נשאר אהוב ורצוי לפניו.



הפורים  ימי  מעלת  גודל  את  ולהמחיש  להגדיר  כדי 
זאת  רבותינו  המשילו  מתקרבים  אנו  להם  הקדושים 
אחד  את  שלו  הסוסים  בעגלת  שהסיע  לעגלון  במשל 
ביקש  הגדולה  לעיר  שהגיעו  לאחר  העיירה,  מעשירי 
העשיר לעצור את העגלה ונכנס לאחת החנויות למכירת 
עטוף  כלוב  ובידו  יצא  דקות  כמה  לאחר  חיים,  בעלי 
את  ושאל  העגלון  הסתקרן  יקרים.  משי  ובדי  בקטיפות 

העשיר מה קנה, והשיב לו העשיר שקנה זמיר. 
העגלון אף פעם לא שמע ולא ידע מה זה זמיר, הוא 
שאל  קטנה,  ציפור  בסה"כ  וראה  הכלוב  בתוך  הסתכל 
את העשיר בכמה קנה את הציפור הזו והשיב לו העשיר 
שקנה זאת במאה זהובים! התפלא העגלון ותמה בליבו 

"מאה זהובים?" בחצי זהוב הוא קונה תרנגולת השוקלת 
קנה  הזו  הקטנה  הציפור  את  ואילו  קילו,  וחצי  שתיים 
בסכום כה גדול? מה כבר אפשר לאכול בה, תמה העגלון 

בליבו, בקושי יש בה בשר. 
אולם לאחר מכן עלה בדעתו של העגלון שמא אותם 
עשירים התחקו וטעמו כבר את כל המטעמים שבעולם 
הטוב  הטעם  הוא  הזו  הציפור  של  שהטעם  והחליטו 
והמשובח ביותר מסוגו. "גם אני רוצה לטעום את הטעם 
שהגיע  ולאחר  העגלון,  אמר  הזו",  הציפור  של  הנפלא 
לביתו לקח את כל חסכונותיו וקנה את הזמיר. הזמין את 
הזמיר שיצאה  ציפור  את  לביתו, השוחט שחט  השוחט 

כשירה למהדרין. 
שמח העגלון וביקש מאשתו שתעשה מטעמים מאותו 
זמיר קטן, אך מסכנה האשה, היא מעולם לא הכינה עוף 
עשה  מה  זה.  עוף  של  וסוגו  טיבו  את  ידעה  ולא  זמיר 
הזמיר,  את  מבשלים  כיצד  ושאלו  לעשיר  הלך  העגלון, 

איזה תבלינים שמים ובמשך כמה זמן מבשלים אותו. 
הזמיר?  את  לבשל  רוצה  "אתה  ושאל  העשיר  תמה 
שוטה שכמוך, הזמיר לא נועד לבישול, קניתי אותו לכבוד 
שישמיע  כדי  בביתי  שמתארחים  המכובדים  האורחים 
נהנים מהם,  ועליזים שבני אדם  להם צפצופים נחמדים 
נועד הזמיר-לזמר ולשמח בני אדם, אך בשום  לשם כך 

פנים ואופן אין מטרתו ויעודו בשביל לאוכלו.." 
השירים  )שיר  ִהִּגיַע  ַהָּזִמיר  ֵעת  והנמשל,  המשל,  זהו 
האדם  יכול  ובהם  הגיעו  הקדושים  הפורים  ימי  יב(,  ב, 
לזמר לשבח לפאר ולרומם לבורא עולם, ולזכות למעלות 
גדולות ועצומות, אך עלול האדם במקום לזמר ולשבח 
"לשחוט את העוף"- לחשוב שתכלית הפורים זה אכילה 

ושתיית יין והשתכרות.. 
ימי  של  האמתית  התכלית  הפורים,  תכלית  זו  לא 
התוכן  ואת  הזמירות  את  לקיים  הוא  הקדושים  הפורים 
את  כז(-  ט,  )אסתר  ַהְּיהּוִדים  ְוִקְּבלּו  ִקְּימּו  של  הפנימי 
התורה הקדושה מאהבה ומרצון )שבת פח ע"א וברש"י 
שם(. ]וידועה הקבלה מהחתם סופר שכל הזוכה ללמוד 
המגילה  לקריאת  לילה  של  המגילה  קריאת  בין  תורה 
יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הלימוד הזה  של 
חשוב ביותר, נכון צריך גם לרקוד ולשמוח, בוודאי, אך 
על האדם לפנות לכל הפחות חצי שעה או שעה ללימוד 
זה  הרי  המרבה  וכל  זה,  קדוש  ביום  הקדושה  התורה 

משובח[. 
אמתית  שמחה  לשמוח  האדם  לזכות  יוכל  אז  ואו 
שתמלא את ליבו במשך כל השנה כולה, ִּפּקּוֵדי ה' ְיָׁשִרים 

ְמַׂשְּמֵחי ֵלב )תהילים יט, ט(.
עוזו  שכינת  בגילוי  בקרוב  לראות  שנזכה  רצון  יהי 
במהרה  בית המקדש  ובבניין  צדק  גואל  בביאת  יתברך, 

בימינו, אמן. 

ענוה גדולה מכולם

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

העמוד 
טעון 
גניזה



 
  

מחלקת
שיטור
עירוני

בס“ד

סוחרים נכבדים,

הגברת הפיקוח על בתי-עסק בליל פורים

חג  בליל  בעיר  ראשיים  ברחובות  רצויות  בלתי  למנוע התקהלויות  כדי 
הפורים הבא עלינו לטובה נגביר את הפיקוח על כלל העסקים בעיר ולא 

נאפשר הפעלתם לאחר השעה 10 בלילה.

בעקבות זאת, יופעל החוק האוסר מכירה בחנויות אלו לאחר השעה 10 
בלילה, תתבצע אכיפה עירונית ומשטרתית ועל העוברים על כך יוטלו 

קנסות כספיים מרתיעים.

אנו בטוחים שתשתפו עימנו פעולה ותצייתו להוראות החוק והפקחים 
והשוטרים לרווחת כלל תושבי העיר.

בברכת חג פורים שמח
ההנהלה

 
  

בס“ד

מחלקת
שיטור עירוני

אגף
תשתיות
ופיתוח 

כדי למנוע התקהלויות בלתי רצויות ושוטטות של צעירים, שחלקם הגדול מגיע 
והשיטור  יוגברו הפיקוח  ברחובות,  לאנדרלמוסיה  בעבר  וגרמו  מישובים אחרים 

העירוני, בשיתוף עם משטרת מרחב דן, בליל פורים.

א. רחוב רבי עקיבא יסגר לסירוגין, בהתאם לצורך, לתנועת כלי-רכב, בתיאום עם 
על  יפקחו  ושוטרים  חלופיים  לרחובות  תופנה  הציבורית  התחבורה  המשטרה. 

הכוונת התנועה.

מהשעה  החל  פורים,  בליל  באזור  הפיקוח  יתוגבר  איצקוביץ-  בית-כנסת  ב. 
10:30 בלילה,  ובכך ימנעו התקהלויות סביבו, כפי שהיו בשנים קודמות.

ג. כלי-רכב שיגרמו להפרעה לתנועה, או שיחנו באדום-לבן, בתחנות אוטובוסים 
ובמקומות אסורים יגררו. פרטים על המקום אליו יגררו כלי-רכב: המוקד העירוני 

."106"

ד. חנויות ובתי-עסק יסגרו בליל פורים החל מהשעה 10 בלילה. על העוברים על 
כך יוטלו קנסות כספיים מרתיעים.

ה. פיקוח עירוני ומשטרתי יתוגברו כנגד מפירי סדר ומפריעים לעוברי אורח.

בברכת פורים שמח ובטוח,
חנוך זייברט

ראש העיר

מנחם שפירא
סגן רה"ע

וראש המח' לשיטור עירוני

הנחיות כלליות לליל פורים

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר""ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"

 
  

מחלקת
שיטור
עירוני

בס“ד
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האגף
לשירותים
חברתיים

בס“ד

בהתקרב ימי הפורים, ימי חג ושמחה, אנו פונים אליכם בכל לשון בקשה לעשות, ככל 
גרמו,  שלצערנו,  מסוכנים,  בחומרי-נפץ  והשימוש  המכירה  את  למנוע  שבידכם, 

בעבר, אסונות ויגונות ר"ל.

או  ייצורם  אסורים  מסוכנים,  לבני-ברק-צעצועים  העירוני  לחוק-העזר  בהתאם 
מכירתם של צעצועים מסוכנים, ונגד העוברים על חוק זה יוטלו קנסות כספיים כבדים.

בימים אלו הוחל במבצע משותף לשיטור העירוני, לפקחי משרד הכלכלה ולמשטרה 
תקיפים,  צעדים  ננקטו  מסוכנים,  חומרים  של  ולהחרמתם  לתפיסתם  המרחבית, 

הוטלו קנסות כבדים, ונגד חלק מהמוכרים ומהמחזיקים נפתחו תיקים פליליים.

אש  חסין  מחומר  ועשויות  נוחות  שהן  לוודא  יש  תחפושות,   - בפורים  זהירות 
רחבים  ופתחים  נושמים  מחומרים  היותן  את  לבדוק  חסינות),  מבטלות  (כביסות 

לעיניים ולאף, להימנע משרוכים וממחרוזות העלולים להיכרך סביב הצוואר. 

משלוחי המנות המיועדים למשפחות בהם ילדים עד גיל 5 לא יכילו סוגי ממתקים 
העלולים לגרום חנק. כמו: פיצוחים, סוכריות קטנות קשיחות, סוכריה על מקל וכדו‘.

מסכות - יש להשתמש רק במסכות שאינן נצמדות לפנים ועם פתחי אוורור גדולים. 
כמו כן, כדאי להימנע ממסכות גומי.

אנו קוראים לציבור ההורים, לסוחרים ולכלל התושבים: אנא, עזרו לנו ולעצמכם לביעור 
הנגע הרע הזה, חדלו מקניות בחנויות המוכרות חומרים מסוכנים ודווחו למוקד העירוני 
"106" על צעצועים מסוג זה, כדי שימי הפורים יהיו ימי שמחה, אושר ונחת לילדים ולהורים.

בברכת פורים שמח ובטוח,
חנוך זייברט

ראש העיר

אליהו דדון
סגן רה"ע

יו"ר "בטרם בני ברק"

פנייה להורים, לסוחרים ולכלל התושבים
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