
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"ג באדר ב' תשע"ו   23/3/16 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

שלוחה 120

פרסם 
ותתפרסם

03-5796643

פרשת צו
ב"ב
י-ם

פ"ת

19:32
19:31
19:32

18:35
18:18
18:15

זמני כניסת ויציאת השבת

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%

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים

תשלומים נוחים

שליחויות

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

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!
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קבלן חרדי תושב בני ברק  
בעל נסיון והמלצות בשפע

עולם  השיפוצים

בעקבות מתקפת הטרור הקטלנית שפקדה את טורקיה ובלגיה בשבוע האחרון

בשבת: פיגוע התאבדות קטלני בטורקיה שבו נהרגו שלושה ישראלים, תייר ועשרות נפצעו  ביום שלישי: סדרת 
פיגועים בבריסל - מחבל מתאבד פוצץ עצמו בנמל התעופה העמוס, הרג עשרה ופצע עשרות  כשעה וחצי לאחר 

מכן החרידו שלושה פיצוצים את הרכבת התחתית בבריסל במהלכם נהרגו עשרה בני אדם ונפצעו עשרות  בקהילות 
היהודיות באירופה מעלים כוננות ומגבירים את האבטחה על בתי הכנסת, בתי הספר והמרכזים היהודיים / עמ' 18-20 

אבטחה מוגברת על המוסדות היהודיים
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מרבד 
הקסמים

בסיוע אמריקאי העלתה ישראל בחשאי קבוצה של 17 
מיהודי תימן שביקשו לברוח מהמדינה בשל החשש 

לחייהם  העולים הביאו איתם מגילת אסתר שנכתבה 
לפני 800 שנה / עמ' 24

אולמרט, ברק, נתניהו, דרעי, ליצמן, גפני, 
לפיד, הכותל הרפורמי, נעלי האדידס של 
ח"כ גואטה, מתחם התחנה בירושלים ועד 
לדונלד טראמפ  המדור הסאטירי הכי 

רציני שתקראו / עמ' 26-27

פתשגן 
הכתב

מבוי סתום במאבק מול הרפורמים – חברי הכנסת החרדים לנתניהו:

"לא נהיה גויים 
של שבת"

בפגישה של חברי הכנסת החרדים עם נתניהו, הנהלת 
הקואליציה והיועמ"ש הבהירו חברי הכנסת החרדים: 

"לא נהיה 'גויים של שבת' גם במחיר של הליכה 
לעימות עם בג"ץ"  "כל הסדר יהיה חייב לקבל 
מראש אישור של מועצות גדולי התורה" / עמ' 22

052-7626309/10

לגן יחודי בפתח תקוה

משרה מלאה
מיידי

7.30-16.30
דרושה מטפלת לתינוקיה

לאגודת "עזרה למרפא"
בבני ברק  דרושים:

1. מציל לבריכה הידרותרפית 

2. סייעת לרופא שיניים

3. סייעת למרכז שיקום 

משרה חלקית

נסיון חובה!
בשעות הבוקר

2-3 משמרות בשבוע

רקע בתחומי אומנות
פעמיים בשבוע
בשעות אחה"צ

קו"ח:
green@ezra-lemarpe.org



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

חומוס אחלה
750 גרם

בלו 

 &10 5 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

וודקה פלנדיה
1 ליטר

מארזי שוש/ צ'יטוסגליליות עדין

יין סגלשקיות מיקסבשרים מחפוד

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) 10,7,4,3

טעמי/ אגוזי/ כיף כף/ 
טורטית

390 גרם כרמל
מזרחי
כל 
הסוגים

עד יום ו'

 &1190

  &3990

  &8990

  &890

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

בקניית זוג

לקילו

משקה 
אנרגיה 



 הרגע הזה 
שהוא מגלה 

 שיש לו 
רכבת בצלחת

 הרגע הזה 
שהוא מגלה 
 שסבא הוא

אבא של אבא

מעיין  ובגדול,  זול  כל,  בר  בשפע,  זול  חסד,  יש  ברשתות:  למימוש  ניתן  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 
בנוסף  קופון אחד בלבד.  ניתן לממש  קנייה  בכל  גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 
להנחות החנות. המידע והמבצע באחריות תנובה. מימוש הקופון מותנה במסירתו

הנחה20%
עמק בצורות לילדים | 200 גרם

בכל צורה... לבריאות
ארוחת עמק טעימה



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

חלק מהדרין
בהשגחת הרה“ג

שלמה קורח שליט“א
רב העיר ואב“ד בני ברק



סנו רהיט
אין ניקיון מבריק יותר!

שומר על הברק הטבעי של העץ ועל אורך 
חיי הרהיט. מתאים לכל סוגי הרהיטים

שומר על הברק הטבעי של העץ ועל אורך 
חיי הרהיט. מתאים לכל סוגי הרהיטים

בכל יום 3 זוכים במבצע!

 זוכים במבצע!

פרטים בטלמסר:

03-9411044 

קנו 5 מוצרי סנו ותוכלו לזכות ב-
בכפוף לתקנון



בני ברק6        י"ג באדר ב' תשע"ו 23/3/16 121/3/1 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

תכנית הפיתוח לשנת הכספים 2016 - 2017  
מועצת עיריית בני ברק אישרה פיתוח בסכום של 124,030,000 שקלים, בהתאם להצעתו של ראש העיר הרב חנוך 

זייברט  הפיתוח במגוון תחומים תשתיות, תברואה, מקוואות, רווחה ועוד
מאת: עוזי ברק

מועצת עיריית בני ברק אישרה, בישיבתה האחרונה, לאחר 
בועדת הכספים העירונית, את תכנית הפיתוח  דיונים ממצים 
חנוך  הרב  של  להצעתו  בהתאם   ,2017-2016 הכספים  לשנת 

זייברט, ראש העיר, בסכום של 124,030,000 שקלים חדשים.
במגוון  לפעילות  ומיועדת  רחבה  הינה  הפיתוח  תכנית 
עבודות  תשתיות,  פיתוח  חינוך,  מוסדות  כבינוי  תחומים 
תברואה,  רווחה,  בריאות,  רחובות,  מקוואות, מאור  בטיחות, 
שירותי חירום, מחשוב ומיכון. מימון התקציבים הוא ממקורות 
בניה, משרדי  ומהיטלי  עירוני מהיטלי השבחה  ובהם  שונים, 

הפנים, החינוך, התחבורה ו"מפעל הפיס".
הפיתוח  תכנית  כי  הבהיר  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
נבנתה בהמשך לצרכים שהועלו ע"י היחידות העירוניות, תוך 
העדיפיות,  ולסדרי  הצפויים  הכספים  למשאבים  התייחסות 
בהתאם  בודדים  נושאים  להתווסף  עשויים  הזמן  כשעם 
כי  הוסיף,  העיר  ראש  השטח.  בצרכי  או  בהכנסות  לשינויים 
ממשלתיים,  ממשרדים  בעיקרם  יעודיים,  תקציבים  להוציא 
הרי שחלק הארי של ההכנסות נובע מהיטלי השבחה ומהיטלי 
ותהליך  הפרויקטים  של  ההתקדמות  קצב  כמו"כ  בניה. 
האישורים משפיעים על היקף ההכנסות העצמיות המהוות את 

המקורות העצמיים לעבודות הפיתוח.

לתחומי מוסדות החינוך אושר סכום של 15,813,612 שקל, 
נווה- בי"ס  יעל,  בית-יעקב  בתי-ספר  ולפיתוח  לבינוי  מהם 
הקישון  במתחם  וגני-ילדים  בתי-ספר  גור,  בית-יעקב  מאיר, 
בשיפוצים  ש"ח  מיליוני  יושקעו  כמו"כ  הגר"א.  וגן-ילדים 
במוסדות חינוך, הצטיידות בבתי"ס ובגנ"י, הערכות לפתיחת 
כיתות  הנגשת  חינוך,  במוסדות  בטיחות  הלימודים,  שנת 

ומעליות לנכים.

תחומי פיתוח תשתיות יכללו המשך עבודות ריבוד כבישים 
והקמת מדרכות חדשות, כשבנוסף לשורה של רחובות שכבר 
שדרות  טרפון,  רבי  שדרות  הושע,  כרחוב  מכבר  לא  שופצו 
תשתיות  פיתוח  עבודות  מתבצעות  גוטמכר,  ריינס,  ויז'ניץ, 
ברחובות רש"י, הרב ש"ך, הרב רוזובסקי, השלושה, סוקולוב, 

.B,B,C-מצדה, הירקון, מתחם ה
ובנוסף  העיר,  חזות  לשיפור  ושדרות  גינות  גם  מפותחות 
בשכונת  פארדו  משה  הרב  כרחוב  בגנים  נרחבות  לעבודות 
אור החיים, רחוב אביעד, רח' העליה השניה, שדרות ויז'ניץ, 
תפותחנה גינות ברחוב זכריה, ברח' המכללה שבשכונת נוה-

אחיעזר וברח' סוקולוב, גן מעבר רחובות בארי-גורדון, יותקנו 
מתקני משחקים, דשא סינטטי ושילוט בגנים ציבוריים וירכשו 
מחשבי אגם לחיסכון במים בגינות ציבוריות. למאור רחובות 

חדיש הוקצב סכום של למעלה ממיליון ש"ח.
ושיפוצים במקוואות תתבצענה בסכום של  פיתוח  עבודות 
כ- 20 מליון ש"ח, ובין היתר, בנוסף לעבודות פיתח ושיפוצים 
שבוצעו במקוואות כשיכון ג', ויז'ניץ ומרכז, תתבצענה עבודות 
בינוי במקוואות ברחוב חפץ-חיים, קריית-הרצוג, נוה-אחיעזר, 
ובניין מקווה חדש ברח' סוקולוב, בשכונה החדשה ההולכת 
ונבנית במתחם "טחנת הקמח" ועבודות בהיקף נרחב לחיסכון 
למערכת  ניכרים  סכומים  יושקעו  כמו"כ  במקוואות.  אנרגיה 
ועבודות  ציבוריים  מקלטים  שיפוץ  ציבוריים,  בגנים  אבטחה 
 פיתוח של שיפוצים והצטיידות בתחנות לבריאות המשפחה.

 שיפוץ גינת גני גד

מנסים להתגבר על עומסי התנועה הקשים בעיר
מאת: עוזי ברק

נת"ע  חב'  עם  פעולה  בשיתוף  פועלת,  ברק  בני  עיריית 
)הרכבת הקלה(, כדי שהרכבת הקלה תהיה קלה לציבור לא 
תל- דרך  מבת-ים,  אחדות,  שנים  בעוד  הפעלתה  בעת  רק 
אביב, רמת-גן, בני-ברק ופתח-תקוה, אלא גם להקל ולשפר, 
כיום,  של עומסי התנועה בצמתים,  ככל הניתן, את המצב, 
בכניסות וביציאות לעיר הנגרמים כתוצאה מעבודות הרכבת.
חנוך  הרב  ע"י  והובעה  נקבעה  העירייה  של  זו  מדיניות 
המשטרה  נציגי  עם  פגישותיו  במהלך  העיר,  ראש  זייברט, 
ומשרד התחבורה ובהנחייתו להרב חנוך זיידמן, מנהל אגף 
התשתיות והפיתוח של העירייה, העומד בקשר יומיומי רצוף 

עם הנהלת חב' נת"ע והצוות המקצועי המרכזי של החברה.
העירונית, שתתבצע  כחלק מהמדיניות  נקבע  זו,  במסגרת 
התנועתיים  השינויים  למירב  להביא  המשמר,  על  עמידה 
הרבים  וכלי-הרכב  הגדולים  העומסים  לנוכח  האפשריים, 
באמצעות  הניתן,  ככל  הציבור,  על  להקל  ולפעול  בצמתים 
פיתרונות תנועתיים שנבדקו ע"י מומחי תנועה, בתיאום עם 

חב' נת"ע.
לצורך זה, יצאו לסיור ממושך, לאורך כל רח' ז'בוטינסקי, 
הקמת  ובהן  נת"ע,  חב'  של  הענק  עבודת  מתבצעת  שבו 
המסלול התת קרקעי של הרכבת הקלה ושתי תחנות רח' ב"ג 
ורח' אהרונוביץ מר יהודה בראון, מנכ"ל חב' נת"ע; מר חנוך 
ז'אן  מר  העירייה;  של  ופיתוח  תשתיות  אגף  מנהל  זיידמן, 

ברטל, מהנדס התנועה של החברה וגב' עירית נחמני, מנהלת 
העומסים  מצבי  נבדקו  הסיור,  במהלך  נת"ע.  של  התמרור 
בכביש, ובעיקר בצמתים, הועלו הצעות לפתרונות תנועתיים, 
ונקבע זמן מוגדר לביצועם, ואכן, לאורך כל השבוע בוצעה 
במצב  להקלה  המביאים  ושיפורים,  שינויים  של  שורה 

בצמתים, תוך תיאום מסודר וקבוע עם העירייה.
והיציאה  הכניסה  הסדרת  הייתה  שבוצעו  הפעולות  בין 
ז'בוטינסקי, שבצומת במקום  לרחוב אהרונוביץ מכיוון רח' 
ופקקים  רכב  כלי  של  ארוכה  שורה  של  השתרכות  היתה 
בצמתים הסמוכים. כדי להקל על העומסים, נוסף נתיב בכניסה 
ימינה לרח' אהרונוביץ  ז'בוטינסקי  וביציאה, כך שגם מרח' 
ישנם, כיום שני מסלולי פניה, ובנוסך לכך גם בוצעו הסדרים 

הירדן  רח'  מכיוון  כה  עד  שהתפרצו  נהגים  למניעת  חדשים 
זאת,  ובעקבות  הכיוונים,  לכל  הצומת  לחסימת  בכך  וגרמו 
הסדרים  ביצוע  ע"י  נפתרה  זו  בעיה  ארוכים.  תנועה  פקקי 
פעולה  אהרונוביץ.  לרחוב  הירדן  מרחוב  ביציאה  חדשים 
הזמנים  עדכון  היא  המצב  לשיפור  בוצעה  שכבר  נוספת 
ז'בוטינסקי,   - אהרונוביץ  רחובות  שבצומת  ברמזורים 
לרח'  אהרונוביץ  מרחוב  ההמתנה  זמני  את  לקצר  כדי  וזאת 

ז'בוטינסקי.
הסדרי תנועה חדשים נקבעו גם בצומת מרכזי אחר: רחוב 
החלו  לו  בסמוך  שגם  ז'בוטינסקי,  רח'  פינת  עקיבא,  רבי 
קרקעית  התת  הרכבת  להקמת  תשתית  עבודות  להתבצע 
בצומת רח' ב"ג. במסגרת זו, גם סומנו שני נתיבים ביציאה 

מרח' רבי עקיבא.
אין  כי,  הוסיף  ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
ספק, כי עדיין יהיו קשיים בתנועת כלי-הרכב בצמתים, רבי 
רח'  פינת  אהרונוביץ  וברחוב  ז'בוטינסקי  רח'  פינת  עקיבא 
ז'בוטינסקי וסביבתם, שכן מדובר בפרויקט של שנים בהיקפי 
ענק, אך ברור גם שכתוצאה מהמאמצים המרובים והפתרונות 
התנועתיים שבוצעו, ככל הניתן, בהתאם למדיניותו של הרב 
חנוך  ובביצועו המקצועי של הרב  זייברט, ראש העיר  חנוך 
חלו  העירייה,  של  ולפיתוח  לתשתיות  האגף  מנהל  זיידמן, 
תלויה  נוספת  הקלה  אך  במצב,  להקלה  חשובים  שיפורים 
זמני  של  מראש  ותכנון  בצמתים  ההדדי  הנהגים  בכיבוד  גם 

היציאה מהעיר של נהגי כלי הרכב, בהתחשב במצב הקיים.

ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט נפגש עם נציגי חברת נת"ע )הרכבת הקלה(, במטרה להקל ולשפר את 
עומסי התנועה הקשים בתוככי העיר ובכניסות לעיר, שנגרמו כתוצאה מעבודות של חברת נת"ע

הסדרי תנועה חדשים ברח' אהרונוביץ



חזרנו עם כל הטעם!

מומחיות עם נשמה

הסלטים הטובים ביותר
בכשרות המהודרת ביותר!

מבחר הסלטים האהובים של צבר עכשיו על המדפים.
אתם מוזמנים ליהנות מטעם של מומחיות  והרבה נשמה
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יצחק זילברשטיין
 

משה שאול קליין
 

שמעון בעדני
 

שריאל רוזנברג
 

 

נראה כיון שמצוי 
 

היום שמסתכנים
 

אין לסמוך על שומר פתאים ה'

 

וראוי לדקדק ולהקדים בדיקה

 
כשיש עוד תקנה

 

הנני המצפה לרחמי שמים מרובים

               
משה שטרנבוך

 

ונהפוך הוא
נהגת רכב התהפכה עם רכבה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, 

שלושה נפצעו באורח קל

מאת: עוזי ברק
עשור וחצי אחרי פסק ההלכה ההיסטורי 
החובה  אודות  ישראל  גדולי  שפרסמו 
מגיל  אישה  כל  על  המוטלת  ההלכתית 
אחת  ממוגרפיה  בדיקת  לערוך  ומעלה   50
לשנתיים, יוצאים גדולי ישראל שוב במכתב 
ובוא הם מבקשים לחזק את הנושא ולהביא 

בבדיקה  שיש  החשיבות  מההיבט את  זו, 
הרפואי וההלכתי. 

החדש  המכתב  על 
בעדני,  הגר"ש  חתומים 
הגר"י  שטרנבוך,  הגר"מ 
הגרמ"ש  זילברשטיין, 

קליין ועוד. 
במכתבם  ציינו  הרבנים 
שיצא  ההלכה  פסק  את 
בו  בעבר,  בנושא 
את  הדור  גדולי  "גילו 
בדיקת  לעניין  דעתם 
למניעת  ממוגרפיה, 
אצל  קשות  מחלות 
לשמוע  שיש  נשים, 
המומחים  להדרכת 
לבדוק  זה  בנושא 
חמישים  מגיל 
בחתימת  ומעלה, 

רבינו  מרן  ורבנן  מרנן  של  ידם 
הגרי"ש אלישיב  ומרן רבינו הגר"ש ואזנר, 
ולהבלח"ח מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א 

ועוד".
גדול"י  הוסיפו  השבוע  שפרסם  במכתב 
חשיבות  ביותר  שנתברר  שנים  "אחרי  כי 
ונחיצות בדיקה זו למנוע מחלות, באנו בזה 
שנית לחזק את דברי מרנן ורבנן ודעתם דעת 
תיבדק  ומעלה   50 מגיל  אישה  שכל  תורה, 

בצילום  והן  רופאה  ע"י  הן  שנתיים  בכל 
ממוגרפיה בכדי למנוע ח"ו מחלות, ובמקרה 
עצת  ע"פ  נוספות  בדיקות  תעשה  הצורך 
חובת  בגדר  זה  והרי  זה,  בנושא  המומחים 

ההשתלות לשמירת הבריאות". 
ראב"ד 'העדה החרדית' הגר"מ שטרנבוך 
הוסיף על הנ"ל בכתב ידו כי "נראה שמצוי 
שומר  על  לסמוך  אין  שמסתכנים.  היום 
ולהקדים  לדקדק  וראוי  ה',  פתאים 
עוד  כשיש  בדיקה 

תקנה". 
הרפואי  המנהל  סגן 
'מעיני  בביה"ח 
ד"ר  הרב  הישועה' 
את  ריכז  ברייר,  מנחם 
בפסק  הרבנים  חתימות 
ההלכה ההיסטורי הקודם 

וגם במכתב החדש. 
ד"ר ברייר מדגיש "אני 
כאחראי  בנושא  פועל 
וקדושת  הלכה  רפואה  על 
הישועה'  ב'מעייני  החיים 
ההלכה,  ועד  רבני  מטעם 
שהבדיקה  "הוכח  וציין 
מפחיתה את אחוזי התמותה 
הצגתי  התחלואה.  ורמת 
של  החדש  מכתבם  את 

האתיקה גדול"י  לשכת  יו"ר  בפני 
שם  בישראל,  הרפואית  ההסתדרות  של 
אכן  הוא  כי  ומדגישים  הפסק  את  משבחים 
המקובלות  הרפואיות  ההנחיות  את  תואם 
קופות  כל  ע"י  מאושרת  הבדיקות  כיום. 
לרופא  לפנות  יכולה  אחת  וכל  החולים, 
שלה או למשרדי המרפאה, ולקבל מידע על 

המקומות שבהם אפשר לבצע בדיקות".

מאת: עוזי ברק 

נהגת רכב פרטי מסוג סוזוקי עשתה תאונה 
רבי  ברחוב  גגה  על  רכבה  עם  והתהפכה 

עקיבא 16 בבני ברק.
כתוצאה מהתאונה נפצעה הנהגת יחד עם 
שתי נשים נוספות, ובנס הן נפגעו במצב קל.
תחנות  של  במפרץ  התרחשה  התאונה 
גדולה,  בהלה  נוצרה  ובמקום  אוטובוסים 
לאחר שחלקם חשבו שמדובר באירוע פח"ע. 
במוקד  וגם  מד"א  של  במוקד  גם  בתחילה 
מספר  התקבלו  הצלה'  'איחוד  של   1221
שמשולבת  קשה  דרכים  תאונת  על  הודעות 

בפח"ע, ובעקבות כך הוזעקו כוחות גדולים 
של הצלה, כיבוי ומשטרה למקום.

למקום  שהגיעו  הצלה  איחוד  מתנדבי 
שהוצאה  לנהגת  ראשוני  טיפול  העניקו 
הכרתה  את  שאיבדה  לאחר  ההפוך,  מהרכב 
שהיו  נשים  שתי  ובעוד  רגעים  למספר 
פונו  הפצועות  מכן  ולאחר  לרכב.  מחוץ 

באמבולנסים של מד"א לבית החולים.
לדברי אזרחים שהיו בזירה "הנהגת עמדה 
עם רכבה במפרץ האוטובוסים ופתאום רכבה 
פנה ימינה, עלה על ספסל וגדר בצד והתהפך 
על גגו. בנס לא היו אנשים במדרכה, אחרת 

התאונה היתה מסתיימת עם הרוגים רח"ל".

גדולי ישראל מחזקים את פסק ההלכה במכתב חדש 
לנשים  הגר"מ שטרנבוך: "אין ראוי לסמוך על שומר 

פתאים ה', וראוי להקדים בדיקה כשיש עוד תקנה" 

חובה לבצע ממוגרפיה מגיל 50 

הרכב ההפוך,                                                                )צילום: עוזי ברק(

 

כנס בריאות 
בנושא: ניתוחים בריאטריים

)קיצורי קיבה(

עושים סוף להשמנת יתר 

בהשתתפות מנתחים בריאטריים בכירים מ’אסיא מדיקל’ 
ביחידה הבריאטרית של המרכז הרפואי מעיני הישועה 
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התכנסות וכיבוד קל   18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד, מנכ”ל המרכז הרפואי  

פרופ’ מוטי רביד, המנהל הרפואי ויו”ר האגודה      
הישראלית לסוכרת לשעבר  

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית       19:00
מר נדב חן, מנכ”ל אסיא מדיקל    

ד”ר יורי מנוסקין, מנתח בכיר ביחידה הבריאטרית     19:30
במרכז הרפואי מעיני הישועה  

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

מר אופיר תשובה, פסיכולוג קליני       20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום   21:00

יום רביעי כ’ אדר ב’ תשע”ו )30.3.2016(

התכנסות בשעה 18:00 באולם ההרצאות קומה 2, 
במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’ רחוב הרב פוברסקי 17 ב”ב
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החל מיום שישי, 1.4.16
הסדרי תחבורה

ציבורית חדשים

שטח עבודה
דרך ז‘בוטינסקי
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תחנה מבוטלת מעברתחנה פעילה

רבי עקיבא

ריון
 גו

בן

עלי הכהן

שמואל הנביא

החל מ-------
הסדרי תחבורה
ציבורית חדשים

1 של          בכיוון בת-ים עוצר בתחנה  2אתרו את המיקום העדכני של הקו שלכם בעזרת הטבלה והמפה | לדוגמה: קו  

שינויים בתחנות מתחם בן גוריון

למידע נוסף: מוקד כל-קו 8787*

נציגי הסברה בתחנות האוטובוסים ובדוכני המידע

אתר busline.gov.il | פייסבוק  

1
בת-ים - ניסנבאום

פ"ת - תחנה מרכזית

2
בני-ברק - אהרונוביץ'

בני-ברק - קרית הרצוג
בני-ברק - קהילות יעקב3

עתידים7
בני-ברק - קהילות יעקב

בני-ברק - קהילות יעקב11

18
בני-ברק - מגדלי ב.ס.ר

מסוף אור יהודה

כרמלית38
פ"ת - הדר המושבות

50
תחנה מרכזית ת"א

פ"ת - בית רבקה

51
תחנה מרכזית ת"א

פ"ת - תחנה מרכזית

66
כרמלית

פ"ת - תחנה מרכזית

68
תמח"ת

מסוף קרית אונו

69
ת.רכבת מרכז

רמת-גן - תל השומר

70
ת.רכבת מרכז

רמת-גן - תל השומר

82
כרמלית
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ביום שישי ה-1 באפריל, עם התקדמות העבודות 
הקלה  הרכבת  של  "קרליבך"  תחנת  להקמת 
במטרופולין תל-אביב, יחולו שינויים בהסדרי התנועה 
בסביבת התחנה עם עדיפות לתחבורה הציבורית: 
פתיחת רחוב 1185 החדש לתנועת כלי רכב עם עדיפות   •

לתחבורה ציבורית  
סגירת דרך מנחם בגין לכיוון דרום בין רחוב המלאכה   •

לרחוב מזא"ה  
1185 רחוב  בין  לצפון  בגין  מנחם  דרך  סגירת   •

לרחוב יצחק שדה  

שינויים אלו מחייבים הסטת קווי התחבורה הציבורית 
לצירי תנועה חליפיים הסמוכים למסלולים המקוריים 

ובהעתקת מיקומי העצירות של קווים אלו.

עבודות הרכבת הקלה בעיצומן - מתחם קרליבך
שינויים בתחבורה הציבורית בתל-אביב-יפו, בדרך מנחם בגין וסביבותיו:
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תחנה מבוטלת תחנה פעילה

מזא”ה

רח’ 1185

צ

ד
מע‘

מז‘

לינקולןלינקולן

רחוב חדש

שימו לב, 
להלן השינויים בתחבורה הציבורית:

הסטת כל הקווים מדרך מנחם בגין לרחוב המסגר   •
ולרחוב החדש 1185.  

תחנות חלופיות לקווי מנחם בגין ימוקמו בסמוך   •
לצומת המסגר-יצחק שדה.  

קווים העוברים ברחוב החשמונאים:  •
לכיוון דרום יעצרו ברחוב המסגר,  

לכיוון צפון ימשיכו לעצור בתחנות בדרך מנחם בגין.  
קווים הפועלים במסגר יפעלו ללא שינוי, למעט   •
שיפורים במיקומי עצירות בתחנות המלאכה /   

התעשיה.  

מוניות השירות הנוסעות לכיוון דרום יוסטו לרחוב המסגר 
דרך רחוב המלאכה ויחזרו לדרך בגין דרך רחוב 1185, 
לכיוון צפון יוסטו למסגר דרך רחוב 1185 ויחזרו לדרך 

מנחם בגין דרך רחוב יצחק שדה.
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מאת: הילה פלאח

והמפואר של מכבי  המרכז הרפואי החדש 
לפעול  שהחל  ברק  בבני  בריאות  שירותי 
מיוחד  לביקור  השבוע  זכה  האחרונה  בשנה 
רוני  פרופ'  איכילוב  החולים  בית  מנכ"ל  של 
האורח  פני  את  מיוחד.  לסיור  שהגיע  גמזו 
דר  חסיד,  דבורה  הגב'  המחוז  ראש  קיבלו 
גב  המחוזית,  הרפואית  המנהלת  רינגל  סיגל 
דר  באיכילוב,   הקש"ב  מנהלת  גרניט  אירית 
איתן ברגנר המנהל הרפואי ומנהל המרחב מר 

אליהו עובדיה.
של  מיוחד  כאורח  הגיע  איכילוב  מנכ"ל 
ראש מחוז המרכז הגב' חסיד על מנת לעמוד 
מקרוב על פעילות והתפתחות מכבי בעיר בני 
ברק. פרופ' גמזו ערך סיור במחלקות השונות 
אישי  באופן  והתרשם  החדש  הרפואי  במרכז 
המקצועי  הצוות  ע״י  שניתן  השירות  מרמת 
מכבי  לחברי  שניתנים  הרבים  ומהשירותים 

בעיר. 
הציגה  חסיד  דבורה  הגב'  המחוז  ראש 
של  הגדולה  ההתפתחות  את  המנכ"ל  בפני 

בפניו  וסקרה  כולו  ובמחוז  ברק  בבני  מכבי 
כמו  במחוז,  עשתה  שמכבי  המהפכה  את 
רק  כאשר  בעיר,  הרבים  הסניפים  פתיחת  את 
חדשים  רופאים  עשרות  הצטרפו  לאחרונה 
המחוז  ראש  בעיר.  רפואה  תחומי  במגוון 
שירותי  את  להוביל  הצליחה  מכבי  כי  ציינה 
הרפואה בעיר לרמה שאין לה אח ורע, כמו גם 
את פעילויות קידום הבריאות שמכבי מובילה 

שמכבי  הרבים  הפעולה  שיתופי  ואת  בעיר 
מובילה יחד עם העירייה לאורך שנים רבות, 
לחיות  ללמוד  העיר  תושבי  זוכים  ובזכותם 
לפי כללי הבריאות הנכונים ולקיים את מצוות 

ונשמרם מאד לנפשותיכם.
עובדיה  אליהו  מר  ברק  בני  מרחב  מנהל 
הציג בפני מנכ"ל איכילוב את המרכז לבריאות 
השירותים  ואת  והמרווח  הגדול  האישה 

הניתנים במקום כאשר גם ערוכים גם למיקרים 
של לידות במקום. לאחר מכן הציג בפניו את 
את  והמשוכלל,  הגדול  הפיזיותרפיה  מכון 
מכון התפתחות הילד המפואר, את מכבי דנט, 
את המוקד לאשפוז יום, את מוקד הלילה, את 
חדר האחיות. פרופ גמזו התפעל מאוד ממכון 
הרנטגן המתקדם והמרווח הן ממבנה המכון 

והן מאיכות הציוד.
התרשם  גמזו  רוני  פרופ'  איכילוב  מנכ"ל 
התפעלות  והביע  המיוחד  מהביקור  מאד 
השירותים  וממגוון  השירותים  מפרישת 
פרופ'  והמפואר,  החדש  במרכז  המצויים 
להיראות  צריכה  "ככה  כי  הדגיש  גמזו 
היכרותו  את  ציין  הוא  בקהילה".  הרפואה 
לאורך  וצרכיו,  מאפייניו  החרדי,  המגזר  עם 
את  מעריך  כן  ועל  הציבורית  פעילותו  שנות 
המכוונות של מכבי שירותי בריאות בפריסת 
ותרבותית.  גאוגרפית  נגישות   - השירותים 
מנכ"ל איכילוב הודה נרגשות לראש המחוז, 
על  המרחב  ולמנהל  הרפואית,  למנהלת 

האירוח והסיור המיוחד.

המרכז הרפואי החדש של מכבי בבני ברק 
מושך אליו את בכירי מערכת הבריאות

המרכז העצום והמיוחד שהקימה מכבי בבני ברק כבר הפך לשם דבר. אלפי מטופלים ביקרו בו מאז שנפתח והשבוע 
הגיע להתרשם גם פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל המרכז הרפואי איכילוב: "ככה צריכה להיראות הרפואה בקהילה"  אמר 

פרופ' גמזו והביע התפעלות מפריסת השירותים וממגוון השירותים המצויים במרכז זה  אל הסיור התלוו ראש מחוז 
המרכז הגב' דבורה חסיד וצוות הנהלת המחוז, ומנהל מרחב בני ברק מר אליהו עובדיה וצוות הנהלת המרחב

מנכ''ל בית החולים איכילוב פרופ' רוני גמזו בסיור 

עדכניתצבעוניתרעננה

ארועים     תינוקות    ילדות    נשים

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583        בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

קווין ביי ננה בסניפי אושר עד: ירושלים שמגר 16 רבע שפע    בית שמש רח' מורדי הגטאות   

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז
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מאת: עוזי ברק

משפטי  ייצוג  לקבלת  יזכו  ב"ב  תושבי 
'שכר  תכנית  באמצעות  כספית  תמורה  ללא 
מצווה' של לשכת עורכי הדין בישראל – כך 
סוכם בתום פגישה שקיימו נציגי התכנית עם 

ראה"ע הרב חנוך זייברט. 
המשנה לראש הלשכה, עו"ד יוסף ויצמן, 
נציגה מטעם התכנית, עו"ד עדי פיינר גלבוע, 
מושקוביץ  מנחם  עו"ד  הלשכה,  ראש  סגן 
וחבר ועד מחוז ת"א, עו"ד רפי אסרף, הציגו 
רווחה  לענייני  ויועצו  העירייה  ראש  בפני 
ונוער, יוסף גרליץ, את עיקרי הרעיון העומד 

מאחורי יוזמה ברוכה זו. 

תעמיד  הצדדים,  בין  הסיכום  פי  על 
"שכר  נציגי  יקבלו  בו  מיוחד  חדר  העירייה 
לייעוץ  הזקוקים  התושבים  את  מצווה" 
זאת.  לממן  משגת  אינה  שידם  משפטי 
יינתן בהתאם לקריטריונים  הסיוע המשפטי 
יתנו  שקבעה לשכת עורכי הדין. את הסיוע 
עורכי דין המתנדבים בתכנית "שכר מצווה" 
שהוקמה לפני 14 שנה והעניקה שירותי סיוע 
בכל  יכולת  מעוטי  לאלפי  משפטי  וייצוג 
יזכו,  התושבים  כי  מסר  ויצמן  עו"ד  הארץ. 
בנושאי  משפטי  ייעוץ  לקבלת  היתר,  בין 
משפחה  דיני  רגל,  פשיטת  לפועל,  הוצאה 
ועוד. התכנית תחל לפעול בב"ב בעוד מספר 

שבועות. 

הגנבים נתפסו על חם
גנב וגנבת נלכדו, באמצע גניבה של תכשיטים ושעונים 
יוקרתיים, בתוך חנות 'הכספת' ברחוב רבי עקיבא בב"ב

מאת: עוזי ברק

גניבת  באמצע  חם  על  נתפסו  גנבים  זוג 
חנות  בתוך  כשהם  ושעונים,  תכשיטים 

תכשיטי יוקרה 'הכספת' ברח' ר"ע בב"ב.
דווח   17:10 לשעה  סמוך  רביעי  ביום 
לאור  גניבה  שמבצעים  גנבים  על  למשטרה 
הגיעו  ניידות משטרה  בחנות תכשיטים,  יום 
למקום תוך שניות ספורות ולכדו את הגנבים 

כשהם באמצע הגניבה.
שהגיע   50 כבן  גבר  ביצעו,  הגניבה  את 
העסיקה  הבת   .20 כבת  בתו  עם  יחד  לחנות 
את המוכרת בשאלות על שעון יוקרתי כאשר 
אביה הסתובב בחנות והעמיס תכשיטים אל 
העביר  שם  לבחוץ  ויצא  פעמים  מספר  תיקו 

את התכולה הגנובה אל תיק אחר.
השוטרים תיחקרו את האבא והבת שאינם 
תושבי המקום ולאחר התחקור הם נלקחו אל 

מח' חקירות בתחנת משטרת 'מרחב דן'.
בתחם  למשטרה  שמוכר  בגנב  מדובר 
לצורך  בבתו  שהשתמש  רכוש  העבירות 

ביצוע הגניבה. 

סיפר  קפלן  אריק  'הכספת',  חנות  בעל 
נמצאת  מהחנות  שנגנבה  הסחורה  "כי 
אברכים  משפטי,  כמוצג  במשטרה  עדיין 
ערניים מהכולל הסמוך ראו אותו גונב אוכל 
ממאפיית הצבי, עכבו אחריו וראו אותו נכנס 
מעסיקה  שלו  הבת  כאשר  'הכספת'  לחנות 
שעון  לקנות  רוצה  היא  כאילו  המוכרת  את 
ואתה  ומוציא  סחורה  מעמיס  במקביל  והוא 
את  שהזעיקו  אלו  והם  לחנות,  מחוץ  אל 

השוטרים".
בהמשך התברר שגם הכרטיס אשראי של 

הגנבים היה גנוב.

השוטרים והחשוד בחנות )צילום: עוזי ברק(

עורכי הדין בפגישה עם ראש העיר

ייצוג משפטי חינם למעוטי יכולת
תכנית "שכר מצווה" תעניק סיוע משפטי למעוטי 
יכולת, בחדר מיוחד שתעמיד העירייה לעורכי הדין 

עבור תושבי בני ברק

"אשר ברא ששון ושמחה"
רבה של משטרת מחוז 
מרכז הרב אשר מלמד, 
חיתן השבוע את בתו 
באולמי 'כתר הרימון' 
בבני ברק  בחתונה 
השתתפו בכירי המשטרה, 
רבני המשטרה, הרבנים 
הראשיים לישראל, רבנים 
  ואישי ציבור רבים
עוזי ברק

 

בס"ד

המוסד לביטוח לאומי
שירות הייעוץ לקשיש

סניף בני ברק

שירות הייעוץ לקשיש בביטוח הלאומי בבני ברק מזמין אלמנים ואלמנות להשתתף 
ביום מידע, שיתקיים אי"ה ביום שני, י״ח באדר ב׳ (28.03.16) בין השעות 12:30-9:00, 

בסניף הביטוח הלאומי בבני ברק, רחוב אהרונוביץ (השומר) 12.
בתכנית:

התכנסות, כיבוד קל ועמדות ייעוץ ומידע   9:30-9:00
דברי ברכה ומידע על שירות הייעוץ לקשיש -   9:45-9:30

מר ברוך מרום, מנהל הסניף    
הרצאה בנושא זכויות משפטיות: דיני קניין, צוואות וירושה -   11:00-9:45

עו"ד  אילנית נמר- רזקר    
הפסקה וכיבוד  11:15-11:00

זכויות בביטוח הלאומי: גמלת שאירים, השלמת הכנסה, הנחות והטבות -  12:30-11:15
הגב' דפנה פנקר, מנהלת מחלקת זקנה    

לקבלת פרטים נוספים ולאישור השתתפות אתם מוזמנים להתקשר 
לטל' 03-6152963, ניתן להשאיר הודעה בתא קולי

ההשתתפות חינם, נשמח לראותכם!
ניתן לצרף בני משפחה

יום מידע
לאלמנים ואלמנות

בסניף בני ברק

בס"ד
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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

זה רק עם
תודהאל תחמיצו. כבר כאן!הרגע האחרון הבית לפסח!אחרונה למרהטי זוהי קריאה 

שלהרגיש באמת בני חורין

שולחן מלכים
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המשטרה נערכת בכוחות 
מתוגברים בערים החרדיות
ברחבי הערים החרדיות יפעלו בימי הפורים שוטרים סמויים וגלויים בשיתוף הרשויות המקומיות 

במטרה לצמצם תופעות בלתי רצויות
מאת: עוזי ברק

משטרת ישראל השלימה היערכותה לקראת 
חג פורים, ובימי החג תעלה את רמת הכוננות 
כוחות  פריסת  לרבות  ג',   לדרגה  המבצעית 
מקו  אבטחה  מעגלי  במספר  גדולים  משטרה 
מענה  לספק  מנת  על  הערים,  פנים  עד  התפר 

אבטחתי לציבור החוגגים. 
הפורים  ימי  במהלך  כי  מציינים  במשטרה 
הגבול  משמר  ולוחמי  שוטרים  אלפי  יסיירו 
במרכזי  שוטף  בטחון  במשימות  ומתנדבים 
יתפרסו  השוטרים    התפר.  ובמרחב  ערים 
במקומות הומי קהל, מקומות רגישים ואתרים 
פורים.  ומסיבות  תהלוכות  יתקיימו  בהם 
בנוסף, יוקמו מחסומים נייחים וניידים לבדיקת 
כלי רכב במסגרת אכיפה כנגד מסיעים, מלינים 
ומעסיקי 'שוהים בלתי חוקיים'. מערך התנועה 
כל  לאורך  מוגבר  באופן  יופעל  המשטרה  של 
והזרמת  תנועה  בהסדרי  בטיפול  הן  החג  ימי 
באכיפה  והן  הראשיים  בצירים  התנועה 
ממוקדת כנגד נהיגה בשכרות ועבירות תנועה 

המוגדרות כבריונות כביש . 
שוטרים  יפעלו  החרדיות  הערים  ברחבי 
המקומיות  הרשויות  בשיתוף  וגלויים  סמויים 
רצויות.  בלתי  תופעות  את  לצמצם  במטרה 
כנגד עסקים  אכיפה ממוקדת  כן תתבצע  כמו 
טעוני רישוי בגין מכירת משקאות שלא על פי 

ההיתרים החוקיים.
במשטרה משבחים את הפעילות ההסברתית 
במאבק  החרדים  התקשורת  כלי  של  הרבה 
מסוכנים  צעצועים  תופעת  כנגד  המשותף 
כי  ומציינים  למשתמשים  סכנה  המהווים 
הגביר  לחג,  המקדימה  ההיערכות  במסגרת 
את  ישראל   משטרת  של  המבצעים  אגף 
מסוכנים  צעצועים  שיווק  כנגד  האכיפה 
האבטחה  בחטיבת  הרישוי  מדור  באמצעות 
ומערך החבלה בשת"פ משרד הכלכלה והמכס 
לציבור,  הסיכון  את  לצמצם  מנת  על  וזאת 

ובכלל זה היפגעות ילדים ובני נוער .

 הערכות בבני ברק
מיוחדת  היערכות  ישיבת  קיימה  המשטרה 
עם ראשי הציבור והביטחון בעיר. במסגרת זו 
הוחלט כי בליל פורים ובפורים תהיה נוכחות 
במטרה  העיר  ברחבי  שוטרים  של  גדולה 
בנושא  הציבורי.  בסדר  הפרעה  כל  למנוע 
סגירת צירים קיימת האפשרות כי במהלך החג 
יוחלט על סגירת צירים מרכזיים לתנועת כלי 
לתחבורה  העדפה  מתן  כדי  תוך  פרטיים  רכב 
הציבורית בעיר. הציבור מתבקש לעקוב אחר 

השינויים כפי שמתפרסם בכלי התקשורת.

 הערכות בירושלים 
מג"ב  לוחמי  ירושלים,  מחוז  שוטרי 
הציבורי,  הסדר  לשמירת  יפרסו  ומתנדבים 
ביטחון הנפש והרכוש, הסדרת והכוונת תנועה 

תוך מתן דגש לאירועים ציבוריים ופרטיים.
מערך הבט"ש והאבטחה בעיר יעובה למתן 
המתקיימים  משתתפים  רבי  לאירועים  מענה 
במקומות שונים בעיר בדגש לקניונים, מרכזי 

קניות, אזורי  בילוי ועוד
הכניסה  הבוקר  משעות  החל  שישי,  ביום 
באמצעות  רק  תתאפשר  אילן  בר  לצומת 
תחבורה ציבורית. שוטרי אגף התנועה יכווינו 
את כלי הרכב לרחובות סמוכים. מומלץ לנסוע 
בר  וכביש  בגין  כביש  כגון  חלופיים  בצירים 

לב. כמו כן מערך האבטחה יעובה.

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'

מחלקה ענקית למוצרים קטנים במחירים הכי זולים בשוק!

מקרר סמסונג
כולל התקן משמרת השבת*

102
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 3690 ₪

3883
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

החל מ:רק- ₪₪

מבחר חבילות חתניםתנור בנוי קונסטרוקטה

52
ל-36 חודשים

₪

מדיח כלים במגוון מיוחד

35
ל-36 חודשים

החל מ: החל מ:

החל מ:

₪

תנור משולב חד תאי
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

 מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה

החל מ: 1590 ₪
44

ל-36 חודשים
₪

מתנות!משתתף במבצע

מגהץ קיטור 
טפאל

 מיקסרים בוש
במבחר ענק

שואבי אבק
במבחר ענק

מעבדי מזון
במבחר ענק

 מיקרוגלים
במבחר ענק

439199249239
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: 1390 ₪ סה"כ: 1290 ₪החל מ: 1872 ₪ סה"כ: 2160 ₪

תנור דו תאי
מתנות!משתתף במבצע

מקרר סמסונג
3 דלתות

194₪
החל מ: 6990 ₪

מתנות!משתתף במבצע

מקרר שארפ
4 דלתות

166
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 5990 ₪

מתנות!משתתף במבצע

df מקרר

52
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 1872 ₪

מתנות!משתתף במבצע

450

במחירים
הכי זולים

וגם ב-36 תשלומים!

החל מ: החל מ:
ל-36 חודשים

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!





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!!
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מאת: אלי שניידר

ו-11  האחרונה,  בשבת  נרצחו  ישראלים  אזרחים  שלושה 
שבטורקיה.  באיסטנבול  התאבדות  בפיגוע  נפצעו,  נוספים 

בפיגוע נהרגו בסה"כ ארבעה בני אדם, ונפצעו קרוב ל-40. 
הפיגוע אירע מעט אחרי השעה 11 בבוקר באחד הרחובות 
חלק  פי  על  איסטנבול.  בעיר  ביותר  והתיירותיים  המרכזיים 
שהגיע  תיירות  מקבוצת  חלק  היו  הישראלים  מהדיווחים, 
לטורקיה, ועברו ברחוב זמן קצר לפני הפיגוע. גם הפצועים 
איראן  איסלנד,  גרמניה,  מאירלנד,  תיירים  היו  הגדול  ברובם 

ואיחוד האמירויות. 
ישראלים  של  מעורבות  על  דווח  ארוכות  שעות  במשך 
היא  ההרוגים  אחת  כי  אושר  הלילה  בשעות  רק  אך  בפיגוע, 
יצאו כלי התקשורת המרכזיים בטורקיה  ישראלית, ובהמשך 
יש  כי  שנאמר  האחרים  הישראלים  שני  שגם  הטוען  בדיווח 

חשש לחייהם, נמצאים ברשימת ההרוגים. 
שר הבריאות הטורקי אחמט באהא אגוטקן הוא זה שאישר 
את דבר מותם של התיירים הישראליים. השר הטורקי הוסיף 
כדי  שנעשו  המאמצים  שכל  כך  על  להודיע  מצטער  הוא  כי 
פוזרו  הישראלים  הפצועים  כשלון.  נחלו  חייהם,  את  להציל 
צאת  לאחר  אך  שונים,  חולים  בתי  בחמישה  הפיגוע  אחרי 
העברתם  לקראת  אחד,  חולים  לבית  מרביתם  רוכזו  השבת 
אשפוז  להמשך   - מד"א  של  במטוס   - ראשון  ביום  למחרת, 

בישראל. 
בשעות הראשונות האשימו הטורקים את המחתרת הכורדית 
שבימים האחרונים הוציא ארגון המסונף לה פיגוע תופת בו 
נרצחו 37 אזרחים טורקים. ככל שהתפתחה החקירה התברר 
שהאירוע ככל הנראה אינו קשור לכורדים, וכי הפעם מדובר 
במתקפת טרור עם מניע שונה. בטורקיה התפרסם תיעוד של 
רגע הפיגוע. המחבל נראה כשהוא משוטט וסוקר את סביבתו 
התקרב  תיירים,  של  קבוצה  זיהה  שהוא  נראה  רוח.  בקור 
למרחק של ארבעה מטרים לכל היותר מהקבוצה, ופוצץ את 

עצמו. 

מסמכיו  של  וצילום  המחבל  של  תמונה  נפוצו  כן  כמו 
עוד  ה-33.  בן  ילדיז,  בסאבאז  שמדובר  התברר  האישיים. 
נמסר כי ילדיז היה ברשימת המבוקשים של משטרת טורקיה, 
לאחר שהיה מעורב ככל הנראה בשני פיגועים שבוצעו בדרום 
ברח  ילדיז  הדיווחים,  פי  על  שים.  חוד־  כ-11  לפני  טורקיה 
לסוריה כדי להסתתר מהמשטרה שחיפשה אחריו, ובאחרונה 
חדר בחזרה לטורקיה כשהוא חמוש בחגורת נפץ, מתוך מטרה 

להתפוצץ ולרצוח ישראלים.

 "עלינו להתאחד נגד הטרור"

יומיים אחרי הפיגוע הרצחני בלב איסטנבול, המסרים בגנות 
הפיגוע איחדו בין ישראל לטורקיה שהיחסים ביניהם נמצאים 
טאיפ  רג'פ  טורקיה  נשיא  האחרונות.  בשנים  עמוק  בשפל 
ריבלין  ראובן  המדינה  לנשיא  תנחומים  איגרת  שלח  ארדואן 
וכתב לו כי "עלינו להתאחד במאבק נגד הטרור המאיים על 
האנושות כולה ועל הערכים הבסיסיים שלנו ומהווה פשע נגד 

האנושות. 
אזרחים  שלושה  המזל  לרוע  כי  לשמוע  מאוד  "נעצבתי 
במתקפת  נפצעו,  ישראלים  אזרחים  ועשרה  נהרגו  ישראלים 
הנשיא  כתב  באיסטנבול",  שהתרחשה  הנפשעת  הטרור 
ארדואן לנשיא ריבלין. "המתקפה האכזרית הזו הוכיחה שוב 
הטרור.  נגד  במאבקה  להתאחד  הבינלאומית  הקהילה  על  כי 

האומץ והרצון אותם מוכיח עמנו נגד פעולות ארגוני הטרור.
ביותר לעם  ארדואן ביקש "לשלוח את תנחומיי העמוקים 
במתקפה  יקיריהן  את  איבדו  אשר  ולמשפחות  הישראלי 
ומבקשים  בעיר  מבקרים  בעודם  באיסטנבול,  הזו  הבוגדנית 
להכיר טוב יותר את התרבות שלנו. אני מאחל החלמה מהירה 

לפצועים". 
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר ביום שני בבוקר בפתח 
חפים  אזרחים  להרג  הצדקה  שום  אין  כי  הממשלה,  ישיבת 
לפיגוע  בהתייחסו  זאת  הפיגוע,  למיקום  קשר  ללא  מפשע, 

הקשה שהתרחש בשבת בלב איסטנבול. 

להבהיר  היא   – בטרור  המוסרי  במאבק  המפתח  "נקודת 
בשום  הצדקה,  שום  הצדקה,  אין  מפשע  חפים  שלרצח 
ולא בירושלים. מי  מקום. לא באיסטנבול, לא בחוף השנהב 
ישיבת  בפתח  נתניהו  אמר  בטרור",  תומך  טרור,  מגנה  שלא 

הממשלה השבועית.
האזרחים הישראלים שנהרגו בפיגוע הם: גב' שמחה דמרי, 
ואברהם  אביב  מתל  ה-40  בן  שור  יונתן  מדימונה,   60 בת 
במסגרת  באיסטנבול  שביקרו  מהרצליה  ה-69  בן  גולדמן 
וסב לשמונה  ילדים  אב לשלושה  היה  גולדמן  טיול מאורגן. 
בעיקר  תיירים,  בהדרכת  עסק  הוא  האחרונות  ובשנים  נכדים 

בירושלים. 
את  שלח  הממשלה  ישיבת  בפתח  בדבריו  הממשלה  ראש 
בפיגוע  שנהרגו  הישראלים  שלושת  למשפחות  תנחומיו 
זרוע  "הטרור  לפצועים.  מהירה  החלמה  ואיחל  באיסטנבול 
המאבק  בחזית  עומדת  ישראל  העולם,  ברחבי  והרס  מוות 
נגד הטרור העולמי", אמר נתניהו. בהמשך דבריו הוא חיבר 
'שוברים  על  לתחקיר  העולמי  בטרור  המאבק  בין  בעקיפין 
המאבק  את  שמוביל  "מי  שעבר.  בשבוע  שפורסם  שתיקה' 
בטרור הם צה"ל וכוחות הבטחון, הנסיון להכפיש את חיילי 
עליהם  לאסוף  הנסיון  אבל  עצמו,  בפני  פסול  הוא  צה"ל 
חומר מודיעיני הוא בלתי נסבל והוא מטופל על ידי הגורמים 

האמונים על כך", אמר נתניהו. 
מוקדם יותר העביר ראש ממשלת טורקיה אחמט דבוטאולו 
שבמסיבת  נתניהו,  בנימין  הממשלה  לראש  תנחומים  איגרת 

העיתונאים שערך שלשום אמר כי לא שוחח עם ארדואן. 
ובתוך כך, מנכ"ל משרד החוץ דורי גולד נפגש השבוע עם 
באיסטנבול.  סניאורלו  פרידון  הטורקי  החוץ  משרד  מנכ"ל 
בהטסת  הטורקי  הסיוע  על  למקבילו  גולד  הודה  בפגישה 
לאחר  הפעולה  ובשיתוף  הישראלים  והחללים  הפצועים 
הפיגוע. כמו כן דנו השניים במלחמה בטרור. גולד נפגש גם 
עם מושל איסטנבול ווסיפ שאבן והודה לו על הטיפול המסור 
בנפגעי הפיגוע מצד הרשויות. זהו למעשה ביקור ראשון של 

מנכ"ל משרד חוץ ישראלי בטורקיה, מזה חמש שנים.

שלושה ישראלים נרצחו בפיגוע התאבדות בטורקיה בסוף השבוע האחרון  מהדיווחים עולה כי המחבל 
חיפש לפגוע דווקא בישראלים, וכשהתקרב לקבוצת הישראלים פוצץ את עצמו - ולקח עמו את חייהם של 

שלושה מהתיירים ושל אדם נוסף, ופצע עשרות 

נסעו לטייל 
בטורקיה - ונרצחו

הפצועים מגיעים ארצה )צילומים: הדס פרוש, פלאש 90(

אחד ההרוגים הישראליים מובא למנוחות זירת הפיגוע
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לפחות 23 הרוגים בשני פיגועים בבריסל שבבלגיה  אתמול בבוקר נשמעו פיצוצים בנמל 
התעופה בבריסל שבבלגיה, ודקות לאחר מכן התברר - פיגוע התרחש באזור הצ'ק-אין שבכניסה 
לשדה התעופה, ובו נהרגו לפחות 13 איש ונפצעו עשרות  פיגוע נוסף אירע בתחנת מטרו בעיר 

- ובו נהרגו לפחות עשרה 

מאת: אלי שניידר

אדם  בני   13 לפחות  שבבלגיה:  בבריסל  טרור  מתקפת 
אתמול  שאירעו  פיצוצים  בשני  נפצעו   35 ועוד  נרצחו 
בנמל  ישראל,  שעון   09:00 השעה  בסביבות  )שלישי( 
התעופה הבינלאומי בבריסל. שעה וחצי לאחר מכן דווח על 
פיצוץ נוסף - הפעם בתחנת הרכבת התחתית הסמוכה למטה 
האיחוד האירופי בבריסל - וגם שם נרצחו לפחות 10 אנשים 
ונספרו כמה נפגעים. בעקבות הפיצוצים העלתה בלגיה את 
רמת הכוננות שלה לדרגה הגבוהה ביותר. נמל התעופה נסגר, 
התבקש  והציבור  מהמקום  פונו  אנשים  בוטלו,  הטיסות  כל 
שלא להגיע לאזור נמל התעופה. גם פעילות הרכבת התחתית 
פונו  בבירה  אדם  הומי  הם  כלל  שבדרך  אזורים  הופסקה. 

מאנשים מחשש לפיגועים נוספים.
לפני  כי  דיווחה  "בלגה"  הבלגית  הידיעות  סוכנות 
הפיצוצים בנמל התעופה נשמע ירי ונשמעו צעקות בערבית. 
התעופה  חברת  של  צ'ק-אין  עמדת  מהדיווחים,  חלק  לפי 
לכך  אין  אך   - לפיצוצים  היעד  הייתה  איירליינס"  "אמריקן 
שהפיצוצים  מדווחים  בבלגיה  התקשורת  כלי  רשמי.  אישור 
אירעו באולם הטיסות היוצאות. בפיגוע נפצע גם יהודי חסיד 

בעלזא תושב ירושלים, שנפצע קל מרסיס בפיצוץ.
רשת "סקיי ניוז" ציטטה את הכתב שלה, אלכס רוסי, שהיה 
שני  ושמעתי  התעופה  בנמל  פרי  בדיוטי  "הייתי  ראייה:  עד 
פיצוצים חזקים מאוד מאוד. הרגשתי את הבניין זז. היו אבק 
ואנשים  הפיצוצים  אירעו  שבו  המקום  לכיוון  הלכתי  ועשן. 
חלפו על פניי ונראו המומים. המחשבה פה היא שמדובר פה 
בסוג כלשהו של מתקפת טרור – אבל זה לא אושר עדיין על 

ידי הרשויות בנמל התעופה". 
ישראלי שהיה בנמל התעופה סיפר: "פינו את כולם לאזור 
עברו  שכבר  אנשים  של  באזור  אירעו  הפיצוצים  מבודד. 

ביקורת דרכונים".
בנמל  שהיה  הצלה  איחוד  של  מתנדב  ישראלי,  יעקב 
התעופה בבריסל בזמן הפיצוץ, סיפר: "היינו באמצע תפילת 
שחרית, נחתנו בטיסה מניו יורק. פתאום היה פיצוץ שהרעיד 
נמל  בכל  אותנו  הריצו  פיצוץ.  עוד  היה  ואז  הבניין  כל  את 
התעופה, אמרו שיש בלגן. בתור ישראלי אני מתנדב באיחוד 
הצלה מספיק שנים, והבנתי שמדובר בפיצוץ. ראיתי שכל מי 
שאיתי בסדר והבנתי שזה מקום שבו לא אוכל לתת סיוע כי 

אי אפשר להגיע לשם. ראינו כוחות ביטחון וחיילים רצים".

 הרכבות פסקו מלעבוד

תנועת הרכבות לנמל התעופה הופסקה, ובתמונות ששודרו 
בכלי התקשורת בבלגיה נראו חלונות שבורים והרס.

הפיצוצים באו בימים שבהם בלגיה הייתה בכוננות גבוהה 
גם כך מחשש לפיגועים - דרגת הכוננות בבלגיה עד הפיצוצים 
אתמול הייתה השנייה הכי גבוהה. לאחר הפיצוצים, כאמור, 

היא הועלתה לדרגה החמורה ביותר.
היוודע  לאחר  מצב  חדר  נפתח  גוריון  בן  התעופה  בנמל 
להתעדכן  התבקש  הנוסעים  וציבור  בבריסל,  הפיגועים 
בחברות התעופה. על פי הנחיות גורמי הביטחון, כל הטיסות 
הישראליות מאירופה, 24 טיסות, לא הורשו להמריא לישראל 
לא  מישראל  היוצאות  הטיסות  למעשה,  אך  שעות.  במשך 
סבלנות  לגלות  הנוסעים  מציבור  מבקשים  "אנו  הופסקו. 

ולבדוק את לוחות הזמנים שלהם", נמסר בהודעה. 
הדמים  לאירועי  בבהלה  הגיבה  האירופית  הבורסה  גם 
וחברות הטיולים צבעו את  בבריסל. מניות חברות התעופה 
עמה  שמביאה  הכללי  החשש  את  והביעו  באדום  המדדים 

סדרת הפיגועים הזו.
רק  לג'יהאד.  ההצטרפות  את  לעצור  מצליחה  לא  בלגיה 
ביום שישי האחרון עצרו כוחות הביטחון של בלגיה, אחרי 
ארבעה חודשים של מצוד, את סאלח עבד א-סלאם, המחבל 
אותר  הוא  בפריז.  הטרור  ממתקפת  בחיים  שנמלט  היחידי 
בסיוע  הסתתר  שם  מולנבק,  בריסל  של  הטרור"  ב"פרבר 
פיגועים  לבצע  תכנן  כי  בחקירה  העיד  עצמו  הוא  חברים. 

נוספים בבלגיה עצמה.
ידועה כאחד המוקדים הבוערים ביותר של תומכי  בלגיה 
הג'יהאד העולמי באירופה, והיא המדינה שממנה יצאו הכי 
לגודל  ביחס  ובעיראק  בסוריה  למלחמות  טרוריסטים  הרבה 

אוכלוסייתה.
במוסדות  אירופה'  רבני  'ועידת  ונציג  בלגיה  של  רבה 
הפיגוע:  לאחר  סיפר  גיגי,  אברהם  הרב  האירופי,  האיחוד 
הנחיית  יום.  יילד  מה  נדע  לא  כי  גדולה,  בחרדה  "אנחנו 
אחד  כל  להישאר  היא  לתושבים  בבלגיה  הביטחון  שירותי 

במקומו ולא לנוע בדרכים.
מורגש  המתח  לחלוטין.  שותקה  הציבורית  "התחבורה 
ברחובות. בדיווחים שקיבלתי יש 13 הרוגים בשדה התעופה 
ובתחנת  'מלבק'  בתחנת  הפיצוצים  בשני  הרוגים   10 ועוד 
הנציבות  ולמוסדות  האירופי  לפרלמנט  הסמוכים  'שומן' 

האירופית.
תלמידים  הגדול  הכנסת  בבית  אירחנו  הפיגועים  "בשעת 
שאינם יהודים שנתקפו קצת בחרדה. המאבטחים המוצבים 
היהודית  הקהילה  תכננה  למחר  אותנו.  הרגיעו  קבע  דרך 
נקיים  האם  ברור  לא  כעת  חגיגי.  וקונצרט  פורים  מסיבת 

אותה. אקבל הנחיות משירותי הביטחון וכך ננהג.
"אני מבקש לשלוח את תנחומי הקהילה היהודית בבלגיה 
למשפחות הפצועים ומאחל החלמה לפצועים. ירחם ה' על 

אירופה".

ביניים: הרכבות פסקו מלעבוד

מתקפת טרור קטלנית בבריסל

הטרור ממשיך באירופה. הפיגוע בשדה"ת ובמטרו בבריסל
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מאות משתתפים 
בשבת החזנות

מאות תושבים מרמת גן ובני ברק הגיעו לשבת החזנות 
המיוחדת בבית הכנסת "עץ חיים" ברמת גן

מאת: שמחה פריד

ובני  גן  רמת  מתושבי  מתפללים  מאות 
חזנות  בשבת  השתתפו  הסמוכה,  ברק 
החזנים:  גדולי  בהשתתפות  מיוחדת 
יוסי  במיאמי  הראשי  החזן  המאסטרו 
נחמן  לונדון  של  הראשי  החזן  שוורץ, 

טורגמן, ובליווי אנסמבל "פעמונים".
בין האורחים הרבים שהגיעו היה ראש 
עיריית רמת גן מר ישראל זינגר, שאף נשא 
דברים קצרים לפני קריאת התורה. בדבריו 
עמד ראש העיר על הזכות שנפלה בחלקו 
היהדות  והאדרת  להגברת  שותף  להיות 
הודות  וזאת  גן  רמת  העיר  חלקי  כל  בין 
הרב  יהודית  ומסורת  דת  לענייני  ליועצו 

צבי שינפלד.
בעינייני  קצרים  דברים  נשא  לאחריו 
דיומא רב מרכז רמת גן וקהילת עץ חיים 
הרב צבי שינפלד, שאף הוא בדבריו הודה 
ותמיכתו  עזרתו  על  העיר  לראש  עמוקות 
להמשיך  לו  קרא  ואף  זה  מסוג  בשבתות 

ולתקצב ולפעול לעוד שבתות מסוג זה - 
לפחות פעם ברבעון.

מיד לאחר התפילה שהסתיימה בשעות 
לאולם  הרב  הקהל  כל  נכנס  הצהרים 
והתיישבו  הכנסת  בית  שע"י  האירועים 
הנגיד  ע"י  שנתרם  מפואר  רבא  לקידושא 
מר יצחק שינפלד מנכ"ל בתי אבות ויז'ניץ 

ב"ב.
גן  ברמת  חיים  עץ  הכנסת  בית  הנהלת 
החולפת  השבת  את  רב  בסיפוק  מסכמת 
הגדולה  החזנות  כשבת   - זכור  פרשת   -
היום  עד  הקהילה  שידעה  ביותר  והטובה 
מר  העיר  ראש  אצל  לפעל  ומבטיחה 
ישראל זינגר על מנת להפוך שבתות מסוג 
להודות  ביקשו  כן  כמו  קבוע.  לנוהג  זה 
יו"ר המחלקה למורשת  למר חיים גלרמן 
יהודית, ולמנהל המחלקה מר טוביה עוזרי 
השבת  ותקצוב  בארגון  הרב  סיועם  על 
על  זינגר  ישראל  מר  העיר  לראש  וכמובן 
בדת  הקשורה  פניה  לכל  וסיועו  היענותו 

ובמסורת יהודית.

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 1.70 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
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מבוי סתום במאבק מול הרפורמים – חברי הכנסת החרדים לנתניהו:

"לא נהיה גויים של שבת"
בפגישה של חברי הכנסת החרדים עם נתניהו, הנהלת הקואליציה והיועמ"ש הבהירו חברי הכנסת החרדים: "לא נהיה 'גויים 
של שבת' גם במחיר של הליכה לעימות עם בג"ץ"  "כל הסדר יהיה חייב לקבל מראש אישור של מועצות גדולי התורה" 

 למרות הרצון הכן בשני הצדדים להוריד את הנושא מסדר היום, לא נמצאה פשרה והמדינה תבקש מבג"ץ אורכה 
 מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה: "בלי הסדר בג"ץ יאשר תפילת נשים עם ספר תורה ברחבת הכותל הרגילה" 

מאת: יוסי הכט

זו  תוצאות,  אפס  אך  יפות  מילים  הרבה 
הכנסת  וחברי  השרים  יצאו  עמה  התחושה 
בין  שהתקיימה  הלילית  מהפגישה  החרדים 
נתניהו  הממשלה  ראש  עם  לשלישי  שני 
כהחלטת  שהחל  מה  הרפורמים.  בסוגיית 
ממשלה שהתקבלה בהתנגדות רשמית חרדית 
למאבק  התגלגל  הקלעים,  מאחורי  וקריצה 
האורתודוקסית  היהדות  בין  יבשות  חוצה 

לארגוני הרפורמים. 
הוויתור לרפורמים ברחבת הכותל ובעיקר 
מועצה  להקמת  מסוגה  הראשונית  ההסכמה 
רשמית ממלכתית בה יישבו נציגים רפורמים, 
מעין  במקרים  תמיד  כמו  הסנונית.  הייתה 
יותר  ליברלי  סמן  שהוא  בג"ץ  הוכיח  אלו, 
מהכנסת והורה לאפשר טבילה במקוואות של 

מתגיירים רפורמיים. 
רוחבי,  רפורמי  ניצחון  על  הכותרות 
בעיתונות הישראלית והחרדית כאחד, אילצו 
למאבק  לצאת  החרדים  הכנסת  חברי  את 
פומבי אמיתי. מועצת גדולי התורה אמרה את 
דברה וההתנגדות הפכה להצהרה רשמית של 

כל המפלגות החרדיות.

כפי שנחשף כאן לראשונה לפני שבועיים, 
ביטל  אף  נתניהו  ההסתבכות,  של  בעטיה 
וזאת  איפא"ק  בוועידת  המתוכנן  ביקורו  את 
על מנת שלא להיקלע לעימות עם הארגונים 
בלובי  דומיננטית  נוכחות  להם  הרפורמים 

הפרו ישראלי בוושינגטון. 
נתניהו  התחייב  בארה"ב  הקודם  בביקורו 
להבטחות  בניגוד  קיים,  )וגם  לרפורמים 
אחרות שהוא נותן לשותפיו בישראל(, לשפר 
מתווה  העברת  אחרי  בישראל.  מעמדם  את 
לצאת  היה  אמור  נתניהו  הרפורמי  הכותל 
ההתנגדות  אך  הגדול,  כמנצח  לוושינגטון 
טרפו  קואליציוני  במשבר  והאיום  הפומבית 

את הקלפים והשאירו אותו בישראל.
לשותפיו  נתניהו  בין  המשותף  המכנה 
מבנה  את  לשמר  הרצון  הוא  החרדים 
הקואליציה הנוכחי שכוחה בחולשת שותפיה. 
הצעד הראשון שעשה נתניהו לקראת החרדים 
חוק  של  ראשונה  בקריאה  העברתו  היה 
המקוואות שמותיר את הסמכות בידי הרבנות 

הראשית לישראל. 
אלא שכאן באה חוות הדעת של היועמ"ש 
מנדלבליט על היותו של החוק לא חוקתי – 
וטרפה את הקלפים. בלשכת רה"מ ידעו לספר 

השבוע שהחרדים ידעו מראש על הבעייתיות 
מה   – בגיץ  לא  היותו  ועל  בחוק  הכרוכה 
שמלמד יותר מכל על הרצון לפתור את הבעיה 

התקשורתית ורק אחר כך את המהותית.
אמור  שבו  לשלישי  שני  שבין  בלילה  וכך 
עליו  האהובה  בשפה  לנאום  נתניהו  היה 
מצא  אוהד,  ישראלי  לובי  בפני  בוושינגטון 
בחברת  עצות  אובד  ישוב  נתניהו  עצמו 
ללשכתו  זימן  נתניהו  הטבעיים.  שותפיו 
ועדת  ויו"ר  וליצמן  דרעי  השרים  את  בכנסת 
שמונחת  הסוגיה  רצינות  ועל  גפני,  הכספים 
המשתתפים:  יתר  רשמית  תעיד  לפתחו 
היועמ"ש אביחי מנדלבליט, השר זאב אלקין 

ויו"ר הקואליציה צחי הנגבי.
תוצאת  הניבה  לא  המכובדת  ההשתתפות 
רבים".  ל"צרת  התסבוכת  להפיכת  מעבר 
"נתניהו הביע רצון אמיתי לפתור את הבעיה 
אחד  בסיכום  אמר  אין",  ממשי  פתרון  אבל 
סוכם  לעכשיו  נכון  החרדים.  מהמשתתפים 
כי המדינה תבקש מבג"ץ התלוי ועומד ארכה 

להגשת תגובה.
מחלקת  עמדת  הוצגה  המשתתפים  בפני 
מתווה  אם  ולפיה  בפרקליטות  הבג"צים 
הכותל הרפורמי לא יעבור, יורה בג"ץ לאפשר 

הכותל  ברחבת  תורה  ספר  עם  נשים  תפילת 
מול  פעולתו  את  פעל  לא  האיום  המערבי. 
חברי הכנסת החרדים שפשרה אחת בקריצה, 
להם  הספיקה  קשה,  תקשורתית  תגובה  עם 
לכינוס משותף  גם ההצעה  לקדנציה שלמה. 
של מועצות גדולי התורה, לא מאפשרת להם 

מרווח נשימה.
הכנסת  מחברי  אחד  של  הסיכום  מילת 
להוביל  "ניסינו  בכנות:  שהודה  החרדים 
והסכמה  פומבית  התנגדות  הבעת  של  מהלך 
שקטה לפשרה של הרע במיעוטו, אבל לקח 
אחד למדנו. לא נהיה יותר גויים של שבת גם 

במחיר של הליכה לעימות עם בג"ץ".
נלמד.  הכנסת  חברי  של  האישי  הלקח 
החרדים  הכנסת  חברי  הבהירו  בפגישתם 
לקבל  יצטרך  שיגובש,  הסדר  כל  כי  לנתניהו 
מראש אישור של מועצות גדולי וחכמי התורה 
לקיים  רצונה  את  הביעה  כבר  ש"ס  כאשר 
ישיבה משותפת של שלוש המועצות. נתניהו 
מחכה בקוצר רוח ליום רביעי הבא, כשהכנסת 
תצא לפגרה. בפרק הזמן הזה, ינסו השותפים 
ראשונה,  בקריאה  לפחות  לקדם  החרדים 
להם  החוקים שהובטחו  משרשרת  אחד  חוק 

בהסכם הקואליציוני, לרפואה.

בס"ד

הקולקציה
על המדפים!

כל החנות חינם! חברי  שימו לב!

טל: 1599-555-280

כל הדגמים
ללקוחות מכבי זהב

עד גיל 18.
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

העיניים שלך זה לא משחק!
אופטומטריסט מומחה, מעל 10 שנות רישיון

מכבי שלי בכפוף לתקנון.

.ח.
ט.ל

בסניפים: בני ברק רבי עקיבא 89 
בית שמש נהר הירדן 36

חברי מכבי 
כל החנות 

חינם!

בני ברק: ר' עקיבא 89, | בית שמש: נהר הירדן  36 | ביתר:  מרכז מסחרי חיים זקן | ירושלים: כנפי נשרים 66, מלכי ישראל 8 | ברכפלד: יהודה הנשיא 16 | חדש! נתיבות: רח' ירושלים 62
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מבצע פורים שמח
ובטוח בבאדג'ט:
שוכרים רכב
ל-4 ימים,

משלמים 
עבור 3 בלבד 
ומקבלים 
בנוסף 2 נהגים 
חינם!

פורים שמח!

תשע"ו  ב'  אדר  י"ז  ליום  ועד   (21.3.2016) תשע"ו  ב'  אדר  י"א  מיום  המבצע 
(27.3.2016). המבצע לרכבים מקבוצות x-J  בלבד. יום במתנה בחיוב ביטוח 
בלבד. מוגבל להטבה אחת לכל חוזה שכירות (בימי הפורים מינימום השכרה 
ליומיים, בסניפי ירושלים מינימום 3 ימי השכרה. השוכרים 2 ימים, או 3 ימים 
ייהנו מהטבת נהג אחד חינם בלבד). בתוקף בכפוף לתקנון. בכפוף לזמינות 

רכבים בתחנה. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.
more

משתה ושמחה
במבצע מיוחד!

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

+
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מאת: יעקב פלדמן

שבתימן  ריידא  מהעיר  יהודים  קבוצת 
נחתה ביום שני לפנות בוקר בישראל במבצע 
תחת  שנערך  היהודית  הסוכנות  של  חשאי 

הכותרת 'מקצה תימן'. 
יהודים   12 כוללת  שנחתה,  הקבוצה 
מהעיר ריידא שבמחוז עומראן ועוד משפחה 
יהודי  עם  יחד  צנעא.  מהעיר  נפשות   5 בת 
ריידא, הגיע גם הרב והשוחט של הקהילה, 
הרב סלימן דהרי, שהביא עמו לישראל ספר 

תורה עתיק בן למעלה מ-800 שנה. 
אבי המשפחה שעלתה מצנעא הוא בנו של 
הק' אהרן זינדאני הי"ד, שנרצח בהתקפה על 
הרצח  לאחר  תשס"ב.  בשנת  אנטישמי  רקע 
העלתה הסוכנות היהודית את רעייתו וילדיו 

לישראל והביאה את גופתו לקבורה בארץ. 
ההכנות להעלאת חברי הקבוצה לישראל 

נערכו בחשאי ונמשכו כשנה. 
המבצע בוצע בסיוע של מחלקת המדינה 
אמריקניים  וגורמים  הברית,  ארצות  של 

רשמיים סייעו לתאם את המעבר המורכב. 
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש שעות 
"ברוך  מתימן.  העולים  עם  נחיתתם  לאחר 
אמר  ישראל",  לארץ  לירושלים,  בואכם 
להם נתניהו. "אני מאוד נרגש לראות אתכם 
כאן. מרגש שאתם יודעים לקרוא בתורה, זה 
אתכם  להביא  חיכינו  שנים  הרבה  הבסיס. 

ובעזרת ה' זה הסתייע".

 "חששנו שהמבצע יסתבך" 

יהודים שחיים  נותרו כעת עוד 50  בתימן 
כבודדים ומסרבים לצאת ממנה. רובם חיים 
בצנעא ועוד קומץ בריידה. בשנים האחרונות 
מוסלמים  מצד  מהתנכלויות  הקהילה  סבלה 

קיצונים. 
עליית  תחום  מנהלת  פורטו,  די  אריאל 
מצוקה במחלקה לעלייה ותפקידים מיוחדים 
מבצע  על  שניצחה  היהודית,  בסוכנות 
אמרה:  מתימן,  היהודים  של  העלאתם 
"חלקם עברו בתקופה האחרונה הפצצות של 
הסעודים ולמרות זאת בחרו להישאר. אנחנו 

עליהם  שהשפיעו  כאלה  היו  שגם  יודעים 
הם  אפילו  עכשיו  אבל  לישראל,  לצאת  לא 

מבינים שזה פיקוח נפש וצריך לצאת משם.
"אנחנו עובדים על המבצע הזה כבר שנה 
ב-2008  נרצח  נהרי  שמשה  מאז  שלמה. 
מתימן.  יהודים   200 לישראל  הבאנו 
 30 הגיעו  האחרונים  החודשים  בארבעת 
כמה  היו  הללו.  ה-17  ועכשיו  יהודים 
היו  כי  ישתבש  שהמבצע  שחששנו  רגעים 
מהתנכלויות  סבלו  היהודים  תקלות.  כמה 
שלא  סיפר  למשל  דהרי  הרב  החות'ים.  של 
הצליח למכור את הרכוש שלו כי המקומיים 
וניקח  עוזבים  תיכף  ממילא  'אתם  לו  אמרו 
את  לו  סגרו  הם  בחינם'.  שלכם  הרכוש  את 
השביל שמוביל לבית כדי שלא יוכל לצאת. 
נפש,  פיקוח  בגלל  האחרונים,  בחודשים 
עזרנו למשפחה יהודית מתימן לצאת למרות 
צריכים  אנחנו  ארה"ב.  היה  שלה  שהיעד 
יהודי בסכנה. הסיוע האמריקאי  לכל  לסייע 

למבצע היה מאוד חשוב".
היא הוסיפה שבבגדד נותרו שישה יהודים 
שלא רוצים לבוא לישראל, גם בלבנון נותרו 
בודדים ובסוריה 18 יהודים שאף אחד מהם 

לא רוצה לצאת.
יו"ר הסוכנות היהודית, נתן שרנסקי, אמר 
"זהו  מתימן:  העולים  של  עלייתם  בעקבות 
רגע משמעותי ביותר בהיסטוריה של מדינת 
ישראל ושל העלייה ארצה. מאז מבצע 'מרבד 
הקסמים' ועד היום סייעה הסוכנות היהודית 
לישראל.  הביתה  תימן  יהדות  להבאת 
פרק  לסיומה.  זאת  משימה  הבאנו  השבוע 
זה בהיסטוריה של אחת הקהילות העתיקות 
תרומתה  אך  סיומו,  אל  בא  היהודי  בעם 
שנה   2,000 בת  תימן  יהדות  של  הייחודית 

תמשיך כאן במדינת ישראל".
הקהילה היהודית הזעירה שנותרה בתימן 
סבלה בשנים האחרונות מהתנכלויות חוזרות 
אנטישמי-איסלמיסטי,  רקע  על  ונשנות 
שהגיעו בכמה מקרים גם עד לפגיעה פיזית 
להישאר  בחרו  יהודים   50 כ-  ביהודים. 
הם  שם  בצנעא,  כ-40  מהם  בתימן,  ולחיות 
לשגרירות  סמוך  סגור  במתחם  מתגוררים 

ארה"ב ונהנים מהגנה של שלטונות תימן.

קבוצת יהודים עלתה 
בחשאי מתימן

במבצע חשאי של הסוכנות 
היהודית הגיעה השבוע 
לישראל קבוצה של 17 

יהודים מתימן - היהודים 
האחרונים שביקשו לצאת 
מהמדינה  הם הביאו 

איתם ספר תורה עתיק בן 
כ-800 שנה  כעת נשארו 

בתימן עשרות יהודים 
ספר התורה העתיק )צילום: חיים צח, לע"מ(בלבד

נתניהו עם העולים שעלו השבוע מתימן
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"ירושלים בירתה 
הנצחית של ישראל"

בנאום בפני ועידת השדולה הפרו ישראלית בוושינגטון - 
איפא"ק, סיפק השבוע דונלד טראמפ שורת התבטאויות 

בנוגע לישראל • טראמפ  הצהיר: "אבטל את עיסקת הגרעין 
עם איראן", הוסיף: "אובמה   הדבר הגרוע ביותר שקרה 
לישראל" ולא עזב לפני שקיבל תשואות מהקהל כשאמר: 

"השגרירות לבירה הנצחית של ישראל - ירושלים"

שמעון דן

הרפובליקני  המתמודד  טראמפ,  דונלד 
שני  ביום  נשא  לנשיאות  במרוץ  המוביל 
דברים בפני באי הכנס של השדולה הפרו-
ופיזר  איפא"ק,   – בוושינגטון  ישראלית 
פתח  דבריו  את  לישראל.  אוהדות  הצהרות 
בנושא האירני. "ראשית אני מתכנן לפרק את 
העסקה עם אירן", הצהיר, "אני איש עסקים 
שהעסקה  לכם  אומר  ואני  זמן  הרבה  כבר 
הזו היא אסון לישראל ולכל המזרח התיכון. 
אני  מכולם,  יותר  הזו  העסקה  את  למדתי 

מכיר אותה והיא עסקה רעה", הוסיף.
המזרח  בכל  במלחמות  מעורבת  "אירן 
חזית  ליצור  מנסה  היא  עכשיו  התיכון. 
טראמפ  ניתח  הסורי",  בגולן  ישראל  נגד 
"אירן  באזור.  הביטחונית  ההתפתחות  את 
מהמפה.  ישראל  ממחיקת  לשכוח  צריכה 
אירן הפרה את התנאים של מועצת הבטחון 
נעשה",  אנחנו   – כלום  עשה  לא  ואיש 

הבטיח.
טראמפ גם לא היסס להצביע על האשם 
ברק  הנוכחי  הנשיא  אירן,  עם  בעיסקה 
אובמה. הוא הביע שמחה על כך שזו השנה 
האחרונה של אובמה כנשיא וזכה למחיאות 
ביותר  הגרוע  הדבר  "הוא  מהקהל.  כפיים 
ביקורת  גם  והוסיף  אמר  לישראל",  שקרה 
של  חבר  לא  הוא  "האו"ם  האו"ם:  על 
הדמוקרטיה, לא של החירות ובטח לא של 

ישראל".
לסכסוך  טראמפ  התייחס  בהמשך, 
צריך  לא  אחד  "אף  פלסטיני.  הישראלי 
צריכה  היא  הסכם  איזה  לישראל  להכתיב 
לקבל, זה צבוע וזה לא יקרה", הכריז, "כדי 
ישראל  צדדים.  שני  צריך  עסקה  לעשות 
ללא  ומתן  המשא  לשולחן  לשבת  רוצה 
תנאים והפלסטינים דחו כל עסקה שהוצאה, 
הם אפילו לא ענו", פירט טראמפ והבטיח: 
"אני אפגש עם נתניהו מיד ונעבוד יחד על 

מנת להביא שלום ויציבות לאזור".

 "נעביר את השגרירות לירושלים"

טראמפ הוסיף ביקורת על הצד הפלסטיני 
שהילדים  להיות  יכול  לא  "זה  ואמר: 
גיבורים.  בטרוריסטים  רואים  הפלסטינים 
זה חייב להיפסק וזה ייפסק. יש שם תרבות 
החינוך  את  להפסיק  צריך  שנאה,  של 
לשנאה ועכשיו". את הנאום חתם בהבטחה 
לבירה  השגרירות  את  "נעביר  דרמטית: 

הנצחית של ישראל – ירושלים".
לפני  שערך  עיתונאים  במסיבת  זאת,  עם 
הצהרה  המתמודד  סיפק  בוועידה,  נאומו 
למדינות  כבוד  הרבה  לי  "יש  חריגה: 
אותן,  אוהב  אני  מארה"ב,  סיוע  שמקבלות 
אבל הן צריכות לשלם לנו כסף". כשנשאל 
האם ישראל גם נמנית בין אותן מדינות אמר 
טראמפ: "כן, אני חושב שגם ישראל תשלם, 

היא יכולה להרשות זאת לעצמה".

דבריו של טראמפ הגיעו זמן קצר לאחר 
במהלך  אותו  עקצה  קלינטון  שהילארי 
נאומה ואמרה כי כנשיאה היא אינה מתכוונת 
מבלי  זאת  לישראל,  ביחס  ניטרלית  להיות 
טראמפ.  של  המפורש  שמו  את  שהזכירה 
כי במידה  נאומה הבהירה קלינטון  במהלך 
ישראל  של  ביטחונה  לנשיאות,  ותיבחר 
"אני מקווה  יעמוד בראש סדר העדיפויות. 
שנוכל לחתום על הסכם אספקת נשק לעשר 
של  בטחונה  את  לשפר  כדי  הבאות  השנים 
קלינטון.  הבהירה  הרחוק",  לעתיד  ישראל 

"אני מחויבת ליתרון הצבאי הישראלי".
כי  הדגישה  הדמוקרטית  המתמודדת 
כנשיאה  שתעשה  הראשונים  הדברים  אחד 
ישראל  ממשלת  ראש  את  להזמין  הוא 
עקיצה  קלינטון  שיגרה  בנוסף  הלבן.  לבית 
יתייחס  כנשיא  כי  בעבר  שאמר  לטראמפ 
לישראל באופן ניטרלי: "אנו צריכים לבחור 
ועתידה  לביטחונה  מחויב  שיהיה  במנהיג 
של ישראל, כל דבר אחר הוא לא מתקבל".

מישהו  ולא  נחוש  מנהיג  צריכים  "אנו 
ושהוא  ומתן  למשא  נתון  שהכל  שאומר 
יהיה ניטרלי", הבהירה קלינטון. "הביטחון 

של ישראל הוא לא נושא למשא ומתן".
יריבו  גם  לבמה  עלה  הוועידה  בהמשך 
גם  מטקסס.  קרוז  טד  טראמפ,  של  המרכזי 
ישראל  שגרירות  את  להעביר  התחייב  הוא 
החלטה  לסיכול  יפעל  כי  ואמר  לירושלים, 
באו"ם בנוגע להקמת מדינה פלסטינית. "אם 
פלסטינית,  מדינה  על  או"ם  החלטת  תהיה 
עליה  להטיל  כדי  יורק  לניו  בעצמי  אטוס 
ציין. "אולי להפתעת הדובר הקודם,  וטו", 
'פלסטין' לא הייתה קיימת עד 1948", אמר 
קרוז בהתייחס לשימוש של טראמפ במונח 

במהלך נאומו.
אמר  איראן,  עם  הגרעין  להסכם  בנוגע 
מיליארד  למאה  מעל  "מעניק  הוא  כי  קרוז 
הטרור  תומך  חמינאי,  לאייתולה  דולרים 
הגדול בעולם, בעוד אנו מעניקים לישראל 
"איראן  לדבריו,  מיליארד".  שלושה 
כאלה  בהם  בטילים,  ניסוי  לערוך  ממשיכה 
על  כי  ובעברית  בפרסית  נכתב  שעליהם 
דברי  את  שמע  מהעולם.  להימחק  ישראל 
תערוך  ואיראן  נשיא  אהיה  אם   – חמינאי 
דבריו  את  אותם".  ניירט  אנו  טילים,  ניסוי 
ישראל  "עם  בעברית:  במשפט  קרוז  חתם 

חי".
טראמפ  בירושלים.  תהיה  השגרירות 

בנאומו באיפא"ק

השגרירות תהיה בירושלים. טראמפ בנאומו באיפא"ק

לסניף פתח תקווה
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

סגן/ית מנהל
מנהלי/ות מחלקה

סדרנים/ות
קופאים/ות

itzik.b@rami-levy.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-7715175

טל לבירורים: 050-3636368

 

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

� שכר ותנאים טובים

יש לנו 
חדשות
בשבילך 
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ם 

בנים ומחנכי
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444
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הכנסת עורכים: ינון פלח, אבי בלום, מדור סאטירי
יעקב ריבלין, דודי איינהורן

דלפון מהודר
לקראת פורים: דרוש אביון במצב 

טוב, יד שניה, מאזור המרכז, 
שקוע בחובות, קובע עיתים 
לתורה וקובע תור לגמ"חים.

לפרטים חייגו: כוכבית אביון

אולמרט 
נכנס לכלא

"לא יכול להיות שבמדינה דמוקרטית 
ישלחו לכלא אדם שהיה אחראי על 
מינויים של חוקרי המשטרה שחקרו 

אותו, של השופטים ששפטו אותו, של 
הסוהרים שיפקחו עליו ושל העיתונאים 

שדיווחו על כל זה".
)אולמרט בהצהרה לפני הכניסה לכלא(

"אני לא מתייחס לזה כאל כלא, אלא 
כאל עבודות שירות בתי הסוהר".

)עוד תובנה של אולמרט(

"כל חיי שירתתי את המדינה, הגיע 
הזמן שהמדינה תשרת אותי".

)אולמרט מסתכל על חצי הכוס 
המלאה( 

"אני רוצה למסור בפניכם היום סקירה 
ביטחונית".

)אולמרט מתבלבל כשהוא מתייצב מול 
הסוהרים(

בשב"ס מבהירים: "אולמרט לא יקבל 
יחס מיוחד. יהיו לו אותם מספרי 

מאבטחים כפי שהיו לו לפני שנכנס 
לכלא".

שאלה בבגרות:
נשיא המדינה נשפט לחמש שנים, ראש הממשלה נשפט לשנה וחצי ושר האוצר נשפט 
לחמש שנים. כמה זמן בממוצע ישבו כל השלושה יחד, והאם הם יכולים להצטרף לזימון?

יומני היקר!
זהו יומי הראשון בכלא מעשיהו. שום דבר לא 
השתנה בחיי. כל צעד שלי מפוקח ע"י שומרים 
וסוהרים בדיוק כפי שהיה לפני שנכנסתי לכלא. 
מאזינים לי לכל שיחת טלפון בדיוק כפי שהיה 
קודם לכן. אני פוגש פה את בכירי המדינה – 
אברהם הירשזון, משה קצב, בכירי המשטרה 

ועוד אישים בכירים, בדיוק כפי שהיה בעבר. את 
האוכל מגישים לי שלוש פעמים ביום, בדיוק כפי 

שהורגלתי.
מי שחושב ששללו את חירותי, לא מבין כנראה 
מהו כלא. אני חופשי לגמרי לחשוב על מה שבא 

לי. מכאן אני יכול להמשיך לנהל את המאבק על 
חפותי גם אם אף אחד לא שומע אותי. הרי 

ממילא אף אחד לא הקשיב לי עד היום.
נכון, אין כאן חדרים מרווחים וגדולים. אבל היי, 
שמעתי שבפרויקט הולילנד החדרים קטנים יותר. 

אז תגידו לי, מי נהנה יותר?
כשאני חושב על זה, אני מגיע למסקנה הבלתי 
נמנעת: מבין כל ראשי הממשלה לשעבר, שעודם 
בחיים, מצבי הוא הטוב ביותר, למעט אהוד ברק, 

אבל מי זוכר שהוא היה כאן ראש ממשלה.
בדבר אחד אני יודע שניצחתי: את תואר ראש 
הממשלה לשעבר אף אחד לא יצליח לקחת ממני.

יומנו של אולמרט

ראש הממשלה בפגישה עם יו"ר ש"ס

ראש הממשלה לשעבר בפגישה עם יו"ר ש"ס לשעבר

"אפילו ותיקי סיירת מטכ"ל לא 

הצליחו לזהות אותי. זו התחפושת 

המושלמת ביותר שהייתה לי"

"הופתעתי שבציבור החרדי זיהו אותי 

עם המגבעת. בציבור הכללי גם בלי 

המגבעת אף אחד כבר לא מזהה אותי"
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נתניהו מתנצל על אמירתו ביום הבחירות שהערבים נוהרים לקלפיות: 
"אני מתנצל בפני המגזר הערבי, לא התכוונתי להגיד נוהרים אלא נוערים"

דונלד טראמפ: 
"אני בכלל לא 

אנטישמי. בקרוב 
יהיה לי נכד יהודון"

אחרי רצף הנשיכות של הכלבה קאיה 
הוחלט בעצת הרבנים על שינוי שמה 

ל'קאיה קרנבל' 

תיקון לחוק הספאם:
יוגבל מספר ההודעות לעיתונות 
שיכול כל ח"כ להעביר לביטאון 

המפלגתי   ח"כ מוזס בתגובה: "לא 
יעלה על הדעת" 

הכותל הרפורמי

השר ליצמן בראיון: "אני מתעורר כל לילה בשלוש 
לפנות בוקר וחרד מהסקר הראשון שבו אצא במקום 

השני. זה הזמן לפרוש בשיא"  "כל מי שהצביע 
בסקר עבורי עשה זאת מהפחד שאכנס פתאום 

לביקור פתע"  גפני בתגובה: "מספיקים לי ביקורי 
הפתע של יעקב אשר אצלי בלשכה"  ח"כ יגאל 
גואטה בתגובה: "הייתי מציע לגפני לקנות נעלי 

אדידס אם הוא רוצה לעקוף את ליצמן"

יאיר לפיד מתחזק )בסקרים, בסקרים( ופונה 
לעזרת ליצמן: "אם נצרף את אחוזי התמיכה של 

שנינו ניקח ברוטציה את ראשות הממשלה" 

נתניהו בתגובה לסקר שביעות הרצון שממקם אותו 
אחרון: "כשמצרפים את אחוזי שביעות הרצון בכל 

התיקים שאני מחזיק, אני עוקף את ליצמן"

בתמורה  "אדרוש  החופים:  פתיחת  על 
ביטול  על    ש"ס"  של  מצילים  למנות 
"זו הדרך היחידה של  פקודת העיתונות: 
יום ליום להיקרא עיתון"  על השקופים: 
שלא  אנשים  שיש  "ראיתי 
רואים אותם, לכן דאגתי 
רואים  שלא  לאלו 
את  לראות  שיתחילו 
  נראים"  שלא  אלו 
בתחבורה  ההנחות  על 
אין  "אולי  הציבורית: 
הראל,  ביטוח  לכם 
לפחות  היי,  אבל 
לנסוע  תוכלו 
בזול" לים 

המפלגות החרדיות בהצעת פשרה לנתניהו: 
הכלבה הנושכת קאיה תוצב בעמדת הבידוק 

של הרחבה הרפורמית

שמעון פרס ביקר את 
האיש המבוגר בעולם 

- חיפאי בן 112: 

 "רציתי לבדוק אם הוא באמת 
זוכר מה היה כשיצאנו מתיבת נח"

המחוז החרדי

איגוד מנהלי המוסדות בהנחיה חדשה: "אין להיפגש עם מנהל המחוז החרדי זהבי אלא 
לאחר חצות, בבית קפה כשר ולאחר שהובהר שזהבי ישלם"

נגישים לציבור

עוד חידוש בש"ס: המפלגה פרסמה את כל מספרי התא הקולי של חברי הכנסת

ליצמן השר הפופולארי

סקר הטי.ג'י.איי הגדול:

יו"ר ש"ס דרעי בראיון מקיף:

הפתרון למצוקת הדיור החרדית

יאיר לפיד שובר שתיקה ועונה 
על כל השאלות בראיון בלעדי:

רדיו קול חי מוביל בגדול 
שעת האזנת השיא, בין השעה 2:00 ל-3:00 
לפנות בוקר בזמן המעבר משעון חורף לקיץ

רדיו קול ברמה מוביל בענק 
במהלך שידורי הלוויות של גדולי ישראל

קול ברמה בשביל הוצאת הנשמה

סערת מתחם התחנה
הסכם של הרגע האחרון:

בשבתות ובחגים הכניסה תותר רק 
לנהגים גויים, שיובילו למקום תיירים 
גויים שיאכלו אוכל של גויים ויצפו 

בסרטים של גויים, וישלמו בכסף של 
גויים  יו"ר הבית היהודי השר בנט: 

"מה, אנחנו בית של גויים?"

שיכונים חינם יוצבו בחופים שנפתחו 
לרחצה בחינם. הדיירים החדשים ייהנו 

מנסיעה חינם בתחבורה הציבורית בדרך 
אל הים  שר השיכון גלנט: "אני בטוח 

שהציבור החרדי יבוא בגלים"

תוכנית טיפולי השיניים של ליצמן מתרחבת: 
"עקירות חינם למפוני ההתנתקות"

ח"כ משה גפני: 
"אלו המדים 

הירוקים היחידים 
שאני מוכן ללבוש"
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שר הפנים אריה דרעי

"תוקם ועדת ביצוע לשדרוג 
התשתיות בציון הרשב"י במירון"

שר הפנים אריה דרעי קיים ישיבה ממושכת בלשכתו 
במשרד הפריפריה הנגב והגליל, והודיע על הקצאת 

משאבים מרובים לטובת הילולת הרשב"י בל"ג בעומר 
 בישיבה הודיע השר על הקמת ועדת ביצוע להשלמת 

פרויקט ענק לשיפור התשתיות במירון: "נעשה הכול למען 
מאות אלפי העולים לציון הרשב"י"

מאת: חיים רייך

והגליל  והנגב  הפריפריה  הפנים  שר 
ויו"ר ש"ס השר אריה דרעי יקצה תקציבי 
עתק להילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי 
במירון, כך הוחלט בתום ישיבה ממושכת 
מהתגייסותו  כחלק  בלשכתו  שהתקיימה 
באתרא  בעומר  ל"ג  אירועי  להצלחת 

קדישא מירון.
שמואל  רבי  הגאון  השתתפו  בישיבה 
רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, 
המשרד  מנכ"ל  נהרי,  משולם  השר  סגן 
לשירותי דת עודד פלוס, מנכ"לית המשרד 
לפיתוח הנגב והגליל הגב' סיגל שאלתיאל 
לפיתוח  הארצי  המרכז  מנהל  הלוי, 
שוינגר,  יוסף  הרב  הקדושים  המקומות 
הרב  בצפון  הקדושים  המקומות  מנהל 
המועצה  ראש  סופר  עמית  דרעי,  ישראל 
האזורית מרום גליל, מאיר שפיגלר מנכ"ל 

קק"ל ודני עטר יו"ר קק"ל.
לאחר דיון ממושך על אירועי ל"ג בעומר 
במירון, ומסקנות משנים עברו הכריז השר 
דרעי כי יקצה תקציב גדול ממשרדו לטובת 
בין  הרשב"י.  לציון  הגישה  דרכי  שיפור 
הצעדים המיידים עליהם הוחלט יהיו בניית 
מדרכות, כבישים, כיכרות, תאורה, ברזיות, 
וספסלים לאורך דרך העלייה לצין הרשב"י 

במירון.
התאריך לביצוע העבודות הוא מיידי על 
ל"ג  לקראת  כבר  יושלמו  שהעבודות  מנת 
הגורמים  לכל  הורה  השר  הקרוב.  בעומר 
התהליך  את  ולהניע  להתחיל  הרלוונטיים 
בעוד  כבר  יושלמו  שהעבודות  מנת  על 

בל"ג בעומר.
המשרד  כי  בפגישה  השר  הכריז  בנוסף 
בעומר  ל"ג  אירועי  את  יממן  דת  לשירותי 
במירון באמצעות תקציב על סך 9.5 מיליון 

ש"ח.
קירות  ייבנו  שאושר,  התקציב  בין 
יסייעו  אשר  ההתקהלות,  לשטחי  תומכים 
השנה,  ימות  כל  לאורך  הציבור  לבטיחות 

את  פוקדים  אז  בעומר,  ל"ג  בימי  ובפרט 
האתר מאות אלפי מתפללים.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת עודד פלוס 
קבלנים  יבצעו  העבודות  את  כי  הוסיף 

מטעם המשרד לשירותי דת.
גם  הנוכחים  עודכנו  הפגישה  במהלך 
שירותי  מערך  ושדרוג  שיפוץ  בפרויקט 
נערך  אשר  הציון,  באתר  והנשים  הגברים 
בימים אלו, על מנת שהתנאים במקום יהיו 

מיטביים.
השר  הודיע  הממושכת  הישיבה  בסיום 
מקצועי  צוות  הקמת  על  דרעי  אריה  הרב 
הפעילות  את  יומי  יום  באופן  שילווה 
הצוות  בראש  ביצוע.  כוועדת  וישמש 
מנכ"לית  שאלתיאל  סיגל  הגב'  תעמוד 
חברים  יהיו  בוועדה  והגליל.  הנגב  משרד 
ומר  פלוס  עודד  מר  שוינגר,  יוסף  הרב 
יומיומי  באופן  "נעקוב  שפיגלר.  מאיר 
אחר ההתקדמות, ונפתור כל בעיה שתצוץ 
מול משרדי הממשלה השונים" אמר השר 
אלפי  מאות  למען  הכל  "נעשה  דרעי  הרב 
אני  מבחינתי  הרשב"י..  לציון  העולים 
רוצה שייכנסו מיידית מחר בבוקר לעבודה 

בשטח" הודיע לנוכחים.
עם סיום הישיבה שהתקיימה אמר השר 
מקום  הוא  הרשב"י  ציון  "אתר  כי  דרעי 
קדוש אליו נוהרים במהלך שבוע ההילולא 
חצי מיליון איש ובמהלך ימות השנה מאות 
אלפים נוספים. השליחות המינימלית שלנו 
היא לסייע ולעשות הכול על מנת שמאות 
למקום  להגיע  יוכלו  המתפללים  אלפי 
ולהתפלל ולהעתיר בתפילה בצורה נעימה 

ומכובדת".
דרעי  השר  של  כניסתו  עם  כי   יצוין 
לתפקידו, קיים השר סיור מקצועי ממושך 
ורחב היקף  באתר ציון הרשב"י במירון, על 
מנת לבחון את הדרכים לקדם את היישוב, 
אשר נחשב למקום המתוייר ביותר בישראל 
חלק  נטלו  בסיור  המערבי.  הכותל  מלבד 
גורמי המקצוע ממשרדי הממשלה השונים.

 ישיבת עבודה בלשכתו של השר אריה דרעי 

בני ברק    ו' באדר ב' תשע"ו 16/3/16 1228

רי מח :מאת

קיהע יונמהו נ
בפיתוח  ניסיון  שנות   15 מעל  צברתי 
הייטק.  בחברות  מכירות  ובניהול  עסקי 
הייתי מנכ"ל סניף ישראל של 'סימנטק', 
בעולם.  בגדלו  השביעי  התוכנה  תאגיד 
בחיל-האוויר,  (מיל')  אלוף-משנה  אני 
שני  תואר  ובעל  וניהול  תעשייה  מהנדס 
אני  האחרונות  בשנים  במינהל-עסקים. 
ויועץ עסקי מול סטארט- משמש מנטור 

אפים וקרנות הון סיכון. 
יעדיההשקעה  נברים  כיצד 

דשיםה
דורשים  וההערכה  האיתור  תהליכי 
נעזרים  אנו  וטכנולוגית.  עסקית  הבנה 
מיזמים  על  ממליצים  בכירים,  במומחים 
בסדנו,  של  ההשקעות  ועדת  בפני 
במטרה  במיזם  במעורבות  וממשיכים 
למשקיעים.  גבוה  ערך  ולהשיג  לקדמו 
במרץ,  פועלים  ובחו"ל  בארץ  צוותינו 
עם  מצוינים  מיזמים  איגדנו  ולשמחתי 

סיכויי הצלחה מרשימים.
ו  ד בקרנותמה מיו

קרן 61 משקיעה בטכנולוגיות בתחומי 
ועוד,  הרפואה  הביוטק,  המיחשוב, 
שוק  זהו  המוסדי.  לשוק  בעיקר  הפונות 
ולמוסדות  לחברות  ומכירה  סיכון,  רב 
זה  בענף  הצלחות  אך  אורך-רוח,  צורכת 
קרן  מאד.  נאות  תשואות  לגרוף  עשויות 
בעיקר  המיועד  בהייטק  משקיעה   62
לשוק הפרטי והמסחרי - שוק בטוח יותר, 

למשקיע  המומלץ  נאה,  רווחים  צפי  עם 
הזהיר יותר. 

מי הקרנותתן דוגמאות אפשריות למי
בין המיזמים שאנו פועלים מולם, בקרן 

:61
העור  לסרטן  אבחון  שיטת  קייד:   •
ראשוני  בשלב  מוקדם  גילוי  המאפשרת 
עשרות  מקיף  העולמי  השוק  נתח  מאד. 
מממציאי  בשנה.  אבחונים  מיליוני 
גלעד לאון, מנהל המרפאה  ד"ר  המיזם: 

לדרמטו-כירורגיה ב'הדסה'.
המאתרת  טכנולוגיה   :אורייניק  •
במטענים  מוסווים  לחימה  אמצעי 
של  עצום  עולמי  שוק  למיזם  ובמכולות. 
ועוד,  שדות-תעופה  ומשטרות,  צבאות 
הממציא:  דולר.  מיליארד  כ-4  שערכו 

הכימאי פרופ' ישראל שכטר מהטכניון.
בקרן 62:

לייעול  פלטפורמה   :קלא פור   •
פיתוח  ותלמידים,  מורים  עבור  הלמידה 
המרצה  ישראלי  אלון,  גד  פרופ'  של 
המיזם,  בארה"ב.  באוניברסיטאות 
 80 במעל  פועל  להרחיב,  שבכוונתנו 
שנתיות  בהכנסות  אמריקניים,  מוסדות 

ראשוניות של כ-100,000 דולר.
סלולרית  אפליקציה  פארק:  קודי   •
מנוסים,  מתכנתים  שפיתחו  אמריקנית 
הפנוי  החניון  את  נהגים  עבור  המזהה 
ואף  חניונים  מחירי  משווה  הקרוב, 
מודיעה לחניון להיערך לבוא הנהג. קודי 
החניונים  בתעשיית  השתלב  כבר  פארק 
בארה"ב, המגלגלת כ-30 מיליארד דולר 

בשנה, ובכוונתנו להרחיבו.

למידע נוסף: 073-22-111-74

61 ועוד 62 שווים יותר
קבוצת בדנו מתברגת לצמרת קידום המימים בישראל, 

ומציעה השקעות בברות הייטק בעלות רעיונות 
מובילים ורוו פוטנציאלי גבוה במיוד ראיון עם 

שמוליק אנגל, מנהל פיתו מימים בבדנו ישראל, על 
ו  דשותקרנות ההייטק ה
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מאת: עוזי ברק

התפתחות העולם הטכנולוגי והממוחשב מציבה בפני 
ראשון  אבטחתי  אתגר  בעולם  והאירגוניים  החברות  כל 
הפנימי  המידע  אבטחת  על  לשמירה  הנוגע  במעלה 
או  פצחנים  סייבר של  מפני מתקפות  הסדירה  והפעילות 

גורמי טרור.
לגרום  יכולות  החברה  של  המחשוב  למערכות  פריצה 
נזק ואף השבתה מלאה של המערכות, כפי שאירע בשורה 
של חברות בעולם בעבר. כאשר איום כזה נשקף לתאגיד 
הדבר  נתון,  רגע  בכל  אנשים  לרבבות  מים  המספק  מים 

יכול לגרום לנזקים ואף לאסונות רח"ל.
לנוכח איומי הסייבר, גם בתאגיד המים 'מי ברק' נערכו 
ומערכות,  מידע  אבטחת  מיזמי  של  שורה  עם  בהתאם 
ובחודש האחרון אף קיבלו בתאגיד את תו התקן 27001 
מכון  של  מידע  אבטחת  ניהול  מערכת  לניהול   –  ISO
התקנים הישראלי. תקן זה מוכיח שתאגיד המים העירוני 
של ב"ב 'מי ברק' נוקט בכל האמצעים המתאימים בכדי 
לממש את מחויבותו לשמירה על המידע ולנהלו בצורה 

יעילה. 
תו התקן ניתן לאחר שתאגיד המים מי ברק הכניס את 

המחשוב  מערכת  בכל  אותה  והטמיע  הנדרשת  ההגנה 
של התאגיד המפקחות און-ליין על כל תהליך שמתבצע 
על  ומעדכנות  לו  ומחוצה  העיר  ברחבי  במתקני התאגיד 

מצב פעילותו בכל רגע נתון.
לאחרונה, נפגשו בהנהלת התאגיד עם היועץ להגנה על 
לפגישה  המים  ברשות  לסייבר  חיוניות  מחשוב  תשתיות 
שכטר  יעקב  הרב  גם  מונה  כן,  כמו  ומקצועית.  מקיפה 
לממונה על תחום אבטחת ומידע והסייבר בתאגיד. בנוסף 
לחיבור  אישור  המים  בתאגיד  האחרונים  בימים  קיבלו 
שוטף  מבצעי  ככלי  התאגידי   GIS-ל נוספות  שכבות 

לתפעול מערכות המים בעיר.
לדברי מנכ"ל תאגיד המים מי ברק, מר דוד צלניק: "אנו 
שמחים על קבלת תו התקן החשוב המציב אותנו בקדמה 
שמערכותיה  חיונית  מים  לתשתית  כיאה  הטכנולוגית 
אבטחת  אפשרית.  סייבר  מתקפת  כל  מפני  היטב  מוגנות 
המידע והמערכות הטכנולוגיות המפקחות ומנווטות את 
פעילות תאגיד המים בכל רגע נתון, הוא משימה ראשונה 
המים  תאגיד  דוגמת  בייחוד   – גדול  גוף  כל  במעלה של 
להמשיך  שיוכלו  ב"ב  תושבי  אלפי  למאות  מים  המספק 

לקבל מים ללא חשש".

מאת: חיים רייך

מתנדבי ארגון זק"א תל אביב רגילים לקיים פעילויות לשמירה על 
יצאו  הפורים,  חג  לרגל  אולם  והצלה,  חילוץ  ופעילויות  המת,  כבוד 

המתנדבים מהשבלונה, והכניסו את אווירת החג לקשישים. 
כשהם  אביב  בתל  אביב  נאות  האבות  לבית  הגיעו  הארגון  מתנדבי 

מלווים בכלי שיר וזמר, והכניסו את הקשישים לאווירת החג.
על הקלידים היה אמון בני לאופר כאשר השירה הופקדה בידיו של 

הזמר גדעון לוין מארה״ב.
ואחראי  זק"א תל אביב הרב צבי חסיד  למתנדבים הצטרפו מנכ"ל 
בחלוקת  הרבים  למתנדבים  שהצטרפו  קלמן,  שמואל  הרב  מתנדבים 
מסכות פורימיות וחילקו גם הם מאפים ואוזני המן לעשרות הקשישים. 

על המלאכה ניצח ברוב כישרון איש החסד הרב חונא דייטש. 
רגעים מרגשים נרשמו כאשר הקשישים הצטרפו לריקודי המתנדבים, 

כשכמה מהם מזילים דמעות התרגשות. 
מנכ"ל זק"א תל אביב הרב צבי חסיד הודה למתנדבים הרבים ואמר: 
"כל מאמץ היה שווה כאשר ראינו את האושר וההתרגשות על פניהם 
של הקשישים הרבים. אני מודה לכל מי שתרם וסייע על מנת לאפשר 
חונא  הרב  החסד  לאיש  ובפרט  הזו,  הפורים  מסיבת  את  לקיים  לנו 

דייטש".
מלבד זאת יצאו המתנדבים לפעילות שמחה נוספת, כאשר גם תורם 
והרקידו  שימחו  אברבנאל  החולים  בבית  נפקד.  לא  הנפש  נפגעי  של 
המתנדבים את המטופלים תוך שהם מחלקים להם מיני מתיקה ואוזני 

המן ומכניסים אף אותם לאווירת החג. 

מאת: יאיר פלד

ברק,  בבני  ירושלים  ברחוב  הממוקמת  "פורטו"  חנות 
בסמוך לבניין עיריית בני ברק מציעה לקונים מגוון רחב 
מכל  אלכוהול  ומגוון  יינות  מבושל,  אוכל  סלטים,  של 

הסוגים.
לרגל פורים ניתן להשיג במקום מבחר יינות במבצע של 
4+1. כמו כן, ניתן להשיג במקום משלוחי מנות מעוצבים 
ומרהיבים, דגים מעושנים בכל הגדלים, כל סוגי ההרינג, 
מבחר מטעמים מבושלים לסעודת פורים – כרוב ממולא, 

קרעפלך ועוד.
יינות  מבחר  על  המבצע  מלבד  האלכוהול,  במחלקת 
משובחים – בקבוק חינם על כל רכישת ארבעה בקבוקים, 

ניתנת הנחה של עשרה אחוזים על כל סוגי האלכוהול.

"פורטו", שפועלת כבר מספר חודשים, קנתה לעצמה 
כל  את  להשיג  ניתן  שבה  ייחודית  בוטיק  חנות  של  שם 
סלטים  – מבחר של עשרות  מטעמי השבת במקום אחד 
טריים ומיוחדים, כל סוגי הדגים המבושלים והמעושנים, 
עוגות  של  עצום  מבחר  קצוץ,  כבד  צלוי,  כבד  צ'ולנט, 
ועוגיות מיוחדות, שתיה קלה וחריפה, פיצוחים, עיתונים 

לשבת וכל מה שאתם צריכים לכבוד שבת.

תן תקן להגנה מפני מתקפת סייבר הגנה על 'מי ברק'
הוענק לתאגיד המים 'מי ברק'

מאת: אלי שניידר

למעלה מ-500 מנשות העיר בני ברק השתתפו בערב נשים 
מרתק לקידום נושא הבריאות, שקיים "בית המורה-בית יעקב".
זכה  ברק,  בבני  משואות  באולמי  שנערך  הנשים  ערב 
להשתתפות רבה ובמסגרתו האזינו הנשים להרצאות מקצועיות 
"בית  בין  פעולה  משיתוף  כחלק  הבריאות  בנושאי  מרתקות 
לב  בריאות  מרכז  ברק,  בני  עיריית  לבין  יעקב"  המורה-בית 
הישועה  מעייני  בי"ח  מכבי,  קופ"ח  ירושלים,  הדסה  האישה 

ומרכז מידע לבריאות האישה. 
ת"א  יעקב  בית  סמינר  שע"י  יעקב"  בית   – המורה  ב"בית 
במערכת  הבריאות  נושאי  לקידום  רב  דגש  ניתן  שצ'רנסקי, 
החינוך, ומזה שנים נערכים קורסים בנושאי הבריאות למורות 
בתוכנית  הבריאות  נושא  להטמעת  שיפעלו  מנת  על  ולגננות 

הלימודים. 
הרב  הגאון  של  משאו  בעת  בקהל  אחזה  גדולה  התרגשות 
במבט  רפואה  נושאי  על  מועצגה"ת  חבר  זילברשטיין  יצחק 
תורני כי "כשהגוף בריא, אפשר לעבוד ביתר שאת את השי"ת". 
פרופ'  של  מרתקת  להרצאה  קשב  ברוב   הנשים  האזינו  כן 
הישועה  מעייני  בבי"ח  נמרץ  טיפול  מנהל  סורקין  אליהו 

נוספות בנושאי בריאות  ומבכירי הרפואה בישראל, והרצאות 
הלב. 

בחלק האמנתי של הערב נהנו הנשים ממופע סטנד אפ של 
גב' ר. למברסקי, לרגל חודש אדר, וכן מסדנה חווייתית בנושא 
וינטר  נ.  הגב'.  העבירה  אותה  טעימות,  בליווי  בריא,  בישול 
שקצרה את תשואות הקהל. הרצאה מסכמת השמיעה הרבנית 

נוישטט שתחי'.
ראש העיר בני ברק הרב חנוך זייברט נשא דברים וברך על 
נושא  בקידום  החשובה  המטרה  למען  הארגונים  בין  האיחוד 

הבריאות. "אין מתאים מחודש אדר לקיום ערב זה, כי אדר ר"ת 
אני ה' רופאך", אמר. 

מנהל מרכז ההכשרה והשתלמות "בית המורה-בית יעקב", 
הרב מנחם שצ'רנסקי אמר בדבריו: "אנו רואים חשיבות רבה 
בהטמעת נושאי הבריאות במערכת הלימודים, ועורכים קורסים 
עם  הפעולה  בשיתוף  רבה  חשיבות  יש  בנושא.  והשתלמויות 
הציבור  בפני  גם  להעמיד  מנת  על  המובילים  הבריאות  גורמי 
השותפים  כל  את  בירך  הוא  שבנושא".  החשיבות  את  הרחב 

להפקת הערב החשוב.
שייערך  הבריאות  שבוע  על  שצ'רנסקי  הרב  בישר  כמו"כ 
בית   - המורה  בית   " של  הקיץ  קורסי  במסגרת  תמוז  בחודש 
הבריאות  לקידום  תחומיים  רב  עיון  בימי  מדובר  יעקב" 
נושא  את  שיקיפו  ובקהילה,  הבריאות  במערכת  במשפחה, 

הבריאות מהיבטים הלכתיים, חינוכיים ותזונתיים.
מנהל מרחב ב"ב בקופ"ח מכבי מר אלי עובדיה ציין בדברי 
ברכה שנשא את המרכז הרפואי החדש שהוקם בעיר לטובת 
התושבים והוסיף שמכבי רואה חשיבות גבוהה לדאוג למרכז 

מקצועי שייתן מענה רפואי לתושבים.
ובראשם  לארגונים השונים  הנשים  הודו  הערב  בסיומו של 

לבית המורה בית יעקב על שהשכילו לקדם נושא חשוב זה.

מאות נשים השתתפו בערב בריאות של 'בית המורה'  ר"ע ב"ב בירך על שיתוף הפעולה בין המורה לשאר ארגוני הבריאות: 
ביה"ח הדסה, מעייני הישועה ומכבי שירותי בריאות  מנהל מרכז ההכשרה והשתלמות "בית המורה-בית יעקב", הרב מנחם 

שצ'רנסקי "אנו רואים חשיבות רבה בהטמעת נושאי הבריאות במערכת הלימודים, ועורכים קורסים והשתלמויות בנושא"

המתנדבים קיימו חגיגות פורים לקשישים ונפגעי 
נפש  מנכ"ל זק"א תל אביב הרב צבי חסיד: 
"כל מאמץ היה שווה כאשר ראינו את האושר 
וההתרגשות על פניהם של הקשישים והחולים"

מבחר יינות ואלכוהול מוצעים ב"פורטו" 
במחירים ובמבצעים חסרי תקדים

"כשהגוף בריא, אפשר לעבוד ביתר שאת את השי"ת"

פורים במבצע

הגר"י זילברשטיין במשאו בערב בריאות של "בית המורה -בית יעקב": 

לשם שינוי: מתנדבי זק"א 
ת"א התגייסו למשימה שמחה
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

"ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתוַֹרת ָהעָֹלה ִהוא 
ָהעָֹלה ַעל מוְֹקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר 

ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבוֹ" )ויקרא ו, ב(. 
"ַצו  בלשון  התורה  פתחה  מדוע  שואלים  המפרשים 
או  "וידבר"  במילת  לפתוח  שרגילה  כפי  ולא  ַאֲהרֹן"  ֶאת 
בלשון  התורה  שהשתמשה  רבותינו  ומבארים  "ויאמר", 
"צו" כדי לזרז את הכהנים המקריבים את קורבן העולה, 
וכלשונם ז"ל: אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר 
רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון 

כיס )תורת כהנים בתחילת הפרשה, הובא ברש"י(.
כ  )שבת  אומרים  רבותינו  הרי  קשה,  קצת  ולכאורה 
ע"א( שכהנים זריזים הם )והם מוכרחים להיות כך מחמת 
זריזות  דורשת  הקורבנות  עבודת  המקדש,  בבית  עבודתם 
ומהירות רבה, לאחר ששוחטים את הבהמה צריכים מיד 
כדי  המזבח  לכיוון  בזריזות  עמו  וללכת  הדם  את  לקבל 
להזות את דמו ושלא ייקרש באמצע, וכן בכל שאר עבודות 
העוסקים  וכדו'  מנחות  זבחים,  במסכת  כנזכר  המקדש 

בנושאים אלו(, ומה שייך לזרזם, הרי הם כבר זריזים. 
אלא אפשר לבאר זאת על פי מה שאמרו רבותינו )מכות 
כג ע"א( אין מזרזים אלא למזורזים, לזרז אדם עצלן אין 
בזה כל כך תועלת כיון שהוא מטבעו עצל וקשה לשנותו, 
וכפי שהמשיל זאת הנביא ישעיה )מב, י( ִּכי ַצו ָלָצו ַצו ָלָצו, 
זה  אין  הרי  שירוץ,  לצב  לומר  יעזור  מה  ָלָקו,  ַקו  ָלָקו  ַקו 
לו להזדרז, הרי  יעזור להורות  וכן העצל מה  באפשרותו, 
הוא מטבעו עצל, אלא צריך לזרז אדם שהוא כבר מזורז, 
ַּכְּצִבי,  ְוָרץ  ַּכֶּנֶׁשר,  ְוַקל  ַּכָּנֵמר,  ַעז  וֱהֵוי  יותר,  שיזדרז  כדי 
ְוִגּבוֹר ָּכֲאִרי, ַלֲעׂשוֹת ְרצוֹן ָאִביָך ֶׁשַּבָּׁשָמִים )אבות פ"ה מ"כ(. 
וציוה ה' יתברך לאהרון שיזרז את הכהנים בפרט בקורבן 
העולה שאין להם בו טובת הנאה, שהרי לא מקבלים חלק 
)זבחים קג ע"ב  בבשרו אלא מקבלים רק את עור העולה 
והיה צד  לה'(,  "עָֹלה" שכולה עולה כליל  היא  כן  כשמה 
לחשוש שהכהנים לא יזדרזו להקריבו כיון שאין להם בו 
חלק, לכן באה התורה וזרזתם בהקרבתו אע"פ שיש להם 

בו חסרון ולא מרוויחים ממנו דבר חשוב.
זה אינו רק בהקרבת הקורבנות אלא בכל עבודת  ודבר 
ה', "לשון זירוז מיד ולדורות", שאע"פ שאין בית המקדש 
אנו להיות  ואין את עבודת הקורבנות, מ"מ צריכים  קיים 
על  בעשייתם,  הנאה  טובת  שאין  במצוות  בפרט  זריזים 
ולקיימם  אלו  מצוות  בעשיית  ונשכר  זריז  להיות  האדם 
עליהם  מקבל  כאילו  ובהתלהבות  בחום  ובשמחה  בחשק 
ממון רב. הוי רץ לדבר מצווה )אבות פ"ד מ"ב(, אינו דומה 
בעצלות,  למצווה שעושה  בזריזות  האדם  מצווה שעושה 
כיון שבהתאמצות האדם לקיים את המצווה בחשק וזריזות 
ואל  יתברך  אליו  וחיבתו  אהבתו  גודל  את  בכך  מראה 

מצוותיו וחוקותיו.  



בספרים  ועצומה,  נפלאה  מידה  היא  הזריזות  מידת 

גדול  חלק  מהווה  מצווה  לדבר  והזריזות  שההכנה  מובא 
בה  וקונה  המצווה  את  מתחיל  שבכך  כיון  מהמצווה, 
הוא  הנאה מחוייב  ובמצוות שאין לאדם בהם שום  חלק, 
כולה  כל  עולה  הזו  כיון שהמצווה  להזדרז בכפל כפליים 
כליל לה', ְלֵריַח ִניחַֹח ִאֶּׁשה לה' )שמות כט, מא(, המצווה 
הזו נעשית לשם שמים ללא שום הנאה ורווח פרטי )כגון 
מצוות הצדקה שלא מקבל האדם טובת הנאה מהעני שנותן 
לו את הצדקה. וכן בלימוד תורה שלא מקבל האדם טובת 
הנאה לעצמו אלא לומד את התורה למען שמו יתברך כי כך 
ציווה עלינו(, ומצווה שנעשית לשם שמים נשמרת לאדם 

בשלימות, ולכן צריך להזדרז ולשמוח בעשייתה.
לימוד  במצוות  ובעיקר  בפרט  נדרשת  הזריזות  מידת 
אפשרות  אין  לתורה,  מקדימים  זריזים  הקדושה,  התורה 
לקבל ולקנות קניין אמיתי בתורה הקדושה אם האדם לא 
זריז, כיון שהעצלות היא עשב מר המפסיד השגתה  יהיה 
ולהיפך  ב(,  יט,  שמות  הקודש  החיים  )אור  התורה   של 
הזריז הוא הנשכר, הלומד את התורה מתוך חיות ועירנות 
זוכה להשיגה באמת, ועל זה אמר שלמה המלך בחכמתו 
ָיַדִים  ִחֻּבק  ְמַעט  ְּתנּומוֹת  ְמַעט  ֵׁשנוֹת  ְמַעט  לג(  כד,  )משלי 

ִלְׁשָּכב. 
זריזים  שהיו  ישראל  בגדולי  מצינו  הדורות  כל  במשך 
וקיימו  מעיניהם,  שינה  וחסכו  הקודש  במלאכתם-מלאכת 
ְלֵעיֶניָך  ֵׁשָנה  ִּתֵּתן  ַאל  ד(  ו,  )משלי  הפסוק  את  בעצמם 
ּוְתנּוָמה ְלַעְפַעֶּפיָך, ישנו רק את המעט כדי שיוכלו להמשיך 
היושב  לעם  והרבצתה  התורה  בלימוד  ומרצם  עסקם  את 

בציון. 
אידליש,  שמואל  רבי  המהרש"א,  רבינו  על  מסופר  וכן 
בתמונתו  המתבונן  כל  הרוח,  ואציל  עליון  קדוש  היה 
והסיבה  הטעם  אך  הארוכות,  ראשו  שערות  על  מתפלא 
שהשאיר את שערותיו ארוכות מפני שלא רצה לאבד את 
ראשו  שערות  את  קושר  היה  ולכן  מרובה,  בשינה  זמנו 
וראשו  מתנמנם  היה  אם  וכך  לתקרה  המחוברות  ביתדות 
והיה  ביתדות  נמשכים  שערותיו  היו  מיד  מעט,  מתכופף 
ְויוֹם  הקדושה,  התורה  בעסק  להמשיך  כדי  בזריזות  קם 
אהבתו  מגודל  וזה  כב(,  ח,  )בראשית  ִיְׁשּבֹתּו  ֹלא  ָוַלְיָלה 
וחיבתו ללימוד התורה הקדושה, טוֹב ִלי תוַֹרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
על  גם  מסופר  זה  וכעין  עב(.  קיט,  )תהילים  ָוָכֶסף  ָזָהב 
הגאון הגדול רבי רפאל ברדוגו זצ"ל המכונה "רבי רפאל 
המלאך", מגדולי רבני מקנס שבמרוקו שהיה אב"ד מקודש 
היה קושר את שערות  וחיבר עשרות ספרים, שמידי ערב 
ראשו בחבל ליתד כדי שלא להירדם ולהפסיד זמן יקר בו 
יכול לשקוד על דלתות התורה, ַאְׁשֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי ִלְׁשקֹד 

ַעל ַּדְלתַֹתי יוֹם יוֹם  )משלי ח, לד(. 
הרוצה לזכות בכתרה של תורה צריך להיות זריז ולנצל 
כל רגע ורגע פנוי ללימודה, תורתנו הקדושה ֲאֻרָּכה ֵמֶאֶרץ 
ִמָּדּה ּוְרָחָבה ִמִּני ָים )איוב יא, ט(, ולכן על האדם להזדרז 

ללומדה בכל עת.



על הפסוק במגילה )ג, ח( ֶיְׁשנוֹ ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמפָֹרד ֵּבין 
מן  עם-ישנו  ישנו  ע"ב(  יג  )מגילה  רבותינו  דרשו  ָהַעִּמים 
הדור  באותו  ישראל  על  שבאה  הנוראה  הגזירה  המצוות, 
מפני שישנו מן התורה והמצוות, אין הכוונה שביטלו ולא 
בעצלות  אותה  קיימו  אלא  ומצוותיה,  התורה  את  קיימו 
ִיַּמְך  ַּבֲעַצְלַּתִים  המצוות,  קיום  בעת  "ישנו"  ועייפות- 
י, יח(, בשביל  ַהָּבִית )קהלת  ִיְדֹלף  ָיַדִים  ַהְּמָקֶרה ּוְבִׁשְפלּות 
עצלות שהיה בישראל )תענית ז ע"ב(, וזה בעצם תכליתו 
ישראל  עם  את  לקרר  וניסה  שחיפש  עמלק  של  ומטרתו 
היפך  יח(,  כה,  )דברים  ַּבֶּדֶרְך  ָקְרָך  ֲאֶׁשר  ובמצוות,  בתורה 
ובהתלהבות,  בחום  המצוות  את  תמיד  שנקיים  ה'  מרצון 
מבחינת ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִתְכֶבה )ויקרא ו, ו(, 

ַחם ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש )תהילים לט, ד(. 
על ידי שנתחזק בקיום התורה והמצוות בחום התלהבות 
ומנסה  בתוכנו  הנמצא  העמלק  את  למחות  נזכה  ושמחה 
יהיה  והכסא  שלם  יהיה  שהשם  נזכה  כך  ובזכות  לקררנו, 
שלם ונראה בקרוב בהתגלות שכינת עוזו יתברך, ְוֵיַדע ָּכל 
ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְפַעְלּתוֹ, ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה ְיַצְרּתוֹ, ְויֹאַמר 
ּכֹל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפוֹ ה' אלקי  ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך, ּוַמְלכּותוֹ ַּבּכֹל 
ָמָׁשָלה )מנוסחת תפילת העמידה בימים הנוראים(, במהרה 

בימינו, אמן. 
פורים  ולימי  לענייננו  הקשור  נפלא  בביאור  נסיים 

הקדושים בהם אנו נמצאים:
ִויָקר  ְוָׂשׂשֹן  ְוִׂשְמָחה  אוָֹרה  ָהְיָתה  ַלְּיהּוִדים  הפסוק  על 
)אסתר ח, טז(, דרשו רבותינו )מגילה טז ע"ב(: אוָֹרה- זו 
אלו  ִויָקר-  מילה.  זו  ְוָׂשׂשֹן-  טוב,  יום  זה  ְוִׂשְמָחה-  תורה. 

תפילין.
שואל הגאון רבי יהודה צדקה ע"ה שאלה עצומה, מדוע 
כשמרדכי ואסתר כתבו את המגילה הם כתבו זאת בצורת 
רמז "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה ְוִׂשְמָחה" כדי שרבותינו ידרשו 
וכו',  טוב  יום  זה  ושמחה  תורה,  זו  באורה  זאת שהכוונה 
טוב  ויום  תורה  הייתה  "ליהודים  כותבים  היו  שמהתחלה 

מילה ותפילין..".
אלא, מסביר הרב דבר נפלא מאוד: גם לפני כן הם הניחו 
תפילין, למדו תורה, וקיימו את יום טוב, אך הם עשו זאת 
שהתורה  ולהבנה  להשגה  הגיעו  ולא  ה'  ציווי  מפני  רק 
הקדושה היא באמת אור נפלא שמאיר ומשפיע על האדם 
ומראה לו את הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה, 
רק בפורים לאחר שקיימו וקבלו את התורה הם הבינו זאת 

והתורה נהפכה אצלם להיות לאורה. 
אע"פ  שמחה,  זה  טוב  שיום  הרגישו  הם  בפורים  רק 
הרגישו  הם  ברכב,  ולנסוע  אור  להדליק  לעבוד,  שאסור 
שמחה ביום הזה.  בפורים הם זכו להבין שמילה זה ששון, 
ה'.  היהודי-עם  העם  חותמת  את  בנו  שיהיה  נפלאה  זכות 
כה  מצווה  היא  התפילין  שמצוות  להבין  זכו  הם  בפורים 

יקרה וחשובה בפני ה'. 
יהי רצון שנזכה לנצל את ימי הפורים הקדושים ונקבל 
את ברכת הנביא )ישעיה סא, ז( ִׂשְמַחת עוָֹלם ִּתְהֶיה ָלֶהם, 
בביאת משיח צדקנו ובבניין בית המקדש במהרה בימינו, 

אמן.

הוי רץ לדבר מצווה

הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ישראל לקבל את התורה  בני  שמחת הפורים הביאה את 
)פ"ח(  שבת  במסכת  חז"ל  שדרשו  כמו  מאהבה, 
"קיימו וקיבלו עליהם היהודים"- קיימו מה שקיבלו 
כבר. שבפורים קיימו ישראל את מה שקיבלו כבר בהר 
סיני. רק שבהר סיני היתה זו קבלת התורה מיראה, שהרי כפה 
עליהם הקב"ה הר כגיגית, ובפורים קיבלו ישראל את התורה 

מאהבה, ופירש רש"י מאהבת הנס שנעשה להם.
את  קיבלו  הנס  אהבת  שבזכות  הפורים  נס  התייחד  במה 
ענן כבד בלבות  נכון שבתקופה ההיא רבץ  התורה מאהבה? 
שלם-  עם  השמדת  של  הסופי"  "הפתרון  גזרת  היהודים. 
טף  זקן  ועד  מנער  היהודים  כל  את  ולאבד  להרוג  להשמיד 
ונשים ביום אחד, יצאה לדרך, ותסריט האימה של אותם ימים 
רדפה כל יהודי, אך היו תקופות נוספות שדמו לימים הללו. 
הרי "בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילינו 
התורה  את  לקבל  זכו  לא  אלו  דורות  זאת  ולמרות  מידם", 
ואסתר. והשאלה הנשאלת איך  דורו של מרדכי  רק  מאהבה, 

זכה דור זה במה שלא זכו דורות אחרים לפניו ואחריו.
עוד יש להבין, הרי חז"ל אמרו על הכתוב במעמד הר סיני של 
"ויחן שם ישראל נגד ההר"- כאיש אחד בלב אחד, שתנאי היה 
בקבלת התורה- אחדות ישראל, ובלא זה לא ניתן היה לקבל 
ואילו דורו של מרדכי היהודי לא רק שלא התאפיין  התורה. 
באחדות מיוחדת, אלא שהיה בו פירוד גדול כמו שאמר המן: 
"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים". הוא הבחין בפירוד 
ובמחלוקת וניצל זאת לגזור את הגזירה הנוראה. א"כ איך היה 
יותר  גבוהה  בדרגה  דהיינו  מאהבה,  התורה  את  להשיג  ניתן 
ממתן הר סיני, בלא אחדות מינימלית? זאת ועוד,  הרי מדובר 
שלא  כך  אחשוורוש,  רשע-  אותו  של  מסעודתו  שנהנו  בדור 
היה דור של צדיקים גדולים. היתכן שדווקא דור זה מקבל את 

התורה באהבה?
האמת שבהתבוננות בסיפור המגילה ניתן לראות דבר יוצא 
ישראל בדור ההוא. הרי  בין כל עם  דופן שעבר כחוט השני 
וללא  להמן,  ולהשתחוות  לכרוע  כולם  על  צווה  אחשוורוש 
החמיר  מרדכי  רק  לו.  והשתחוו  כרעו  כולם  הכלל  מן  יוצא 
על עצמו ונמנע מלכרוע ולהשתחוות להמן. למרות שלא היה 
זה איסור של השתחוויה לע"ז ממש. המן בראותו את מרדכי 
אינו  אך  אותו,  להעניש  רוצה  ואיננו משתחווה  כורע  שאיננו 
מנער  מרדכי  עם  את  גם  להעניש  מבקש  והוא  בזה,  מסתפק 
ועד זקן טף ונשים. כך שבגללו יוצאת הגזירה להשמיד את כל 

היהודים בכל מדינות אחשוורוש ביום אחד.
לכאורה, בפני עם ישראל באותה תקופה היתה עצה פשוטה 
להינצל מפני גזירה קשה זו. בפעולה קטנה של שיגור משלחת 
של  למעשיו  אחראים  אינם  הם  כי  לו  להודיע  להמן  רשמית 
מרדכי, ואפילו הם מגנים את פועלו ומתנערים ממנו. בפועל 
אכן רבים לא הסכימו עם מעשיו כמו שהגמרא במסכת מגילה 
)י"ג(, מספרת כי היהודים התרעמו על מרדכי שהמיט עליהם 
ראו  ישראל אמרה  "כנסת  להמן:  כרע  בזה שלא  כליה  סכנת 
מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני, מה עשה לי יהודי דלא 
קטליה דוד לשמעי דאתיליד מיניה מרדכי דמיקני ביה המן" 
יהודי שלא תיקן כלום במה שגרם שנולד מרדכי,  )מה עשה 

דאי לא הוה מרדכי לא היה כאן תקלה, דהמן לא היה מקנא 
אלא במרדכי- המהרש"א(.

לפלא שדורו של מרדכי לא נהג כן. הם ידעו שכוונת מרדכי 
היא לשם שמיים, ואע"פ שחלקו עליו, כלפי חוץ נתנו לו את 
וזה  כל הגיבוי והזדהו איתו, משום שראו בזה כבוד שמיים. 
ביאור הכתוב: "ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו 
מהעם  גיבוי  מקבל  שמרדכי  הבין  המן  מרדכי"-  עם  את  לו 
שלו ועל כן וימלא חימה על כולם. )חוששני שאם מרדכי היה 
חי בדור שלנו ובגלל קנאותו לא היה כורע להמן, ולנוכח זה 

הייתה נגזרת גזירה כלשהי, היו ארגונים ומפלגות מתאספים 
ל"דעת  מנוגדים  שמעשיו  ומפרסמים  מעשיו  את  להוקיע 
לייצג  מוסמך  ושאינו  ממנו,  נוחה  חכמים  רוח  ושאין  תורה" 

את היישוב הישן והחדש כאחד(.
זה היה דור מרדכי שהצטיין באחדות אמת עד מסירות נפש, 
רעיתי  יפה  שכולך  כזה  דור  שלפניו.  בדורות  היה  שלא  דבר 
ומום אין בך, שאין בו מלשין או חותר תחת מרדכי היהודי, 
זכה למה שלא זכו דורות שלפניו, לקבל את התורה באהבה. 
זהו "אהבת הנס" שפירש רש"י שבזכותו זכו בני ישראל לקבל 

התורה מאהבה.
זה  בדור  שהייתה  נוספת  ראיה  מזווית  זאת  להסביר  ניתן 

שנראית לנו בדורנו כחריגה מאוד.
של  לנעליהם  ולהיכנס  המגילה,  סיפור  את  לפשט  ננסה 
אגרת  לביתם  מקבלים  הם  הימים  באחד  דור.  אותו  יהודי 
להשמיד  חדש,  חוק  על  נמסר  שבה  המלך,  בטבעת  חתומה 
להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום 
אחד. בכל מקום שבו מתכנסים יהודים ודאי היו כאלו שידעו 

בקיצוניות  מתנהג  היהודי  "מרדכי  קרה?  בדיוק  מה  לעדכן 
חסרת אחריות. הוא הולך עם 'ראש בקיר'. מתעקש להרגיז את 
המן. במקום לדבר איתו יפה, הוא מעצבן אותו ועכשיו כולם 

סובלים בגללו".
כשנודעה  להיפך.  בדיוק  קורה.  לא  הזה  שהתסריט  אלא 
הגזירה, היהודים מבקשים דווקא ממרדכי לדעת מה זה ועל 
"שאלו  י"ב:  מגילה  במסכת  הגמרא  מבארת  גם  כך  זה?  מה 
תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי: מפני מה נתחיבו שונאיהם 
של ישראל שבאותו דור כליה? אמר להם: אמרו אתם. אמרו 

לו: "מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע וכו'".
מאז שסעדו ישראל בסעודת אחשוורוש, חלפו יותר מתשע 
שנים עד שנגזרה הגזירה על ישראל. וכשנתבונן באותו 'עוון' 
נראה שלא מדובר בעבירה ממש. באותה סעודה הייתה הפרדה 
מלאה, כמו שמתואר בפסוקים מפורשים שהנשים סעדו אצל 
למהדרין  כשר  היה  הרמב"ן-  שמפרש  כפי  האוכל  גם  ושתי. 
היין היה  מן המהדרין בהשגחתו הישירה של מרדכי. אפילו 
כשר כמו שנדרש מהפסוק 'והשתיה כדת'- כדת של תורה. וכל 

חטאם היה ההנאה מסעודתו של הרשע.
פה  הסכימו  ודאי  והעיתונאים  הפרשנים  זה,  כל  לנוכח 
היהודי  מרדכי  של  התעקשותו  היא  לגזירה  שהסיבה  אחד, 
לטעון שהדבר  לבדו מבקש  מרדכי  ורק  להמן.  להיכנע  שלא 
נובע מכך שלפני תשע  שנים היו כמה מתושבי שושן הבירה 
שלא  לאזהרתו  שמעו  שלא  אלא  כשרה,  בסעודה  שסעדו 
להנות מסעודה. זהו רגע של מבחן באמונת צדיקים. היהודים 
של אותו דור, בחרו לכופף את ההגיון ולהסכים עם מרדכי. 
את  להעביר  וזכו  ויום  לילה  צמו  שלימה,  בתשובה  שבו  הם 
כוחה  אותנו את  הגזירה מעליהם. מגילת אסתר מלמדת  רוע 
של האמונה בצדיקים ומנהיגי הדורות. אם יש: "ויאמינו בה' 

ומשה עבדו" זוכים לקבלת התורה באהבה.
שבת(:  מוצאי  בכל  שאומרים  )מה  נאמר  אסתר  במגילת 
חכמינו:   דרשו  ויקר".  וששון  ושמחה  אורה  היתה  "ליהודים 
אורה- זו תורה, שמחה- זו שמחת יום טוב, ששון- זהו ברית 
מילה ויקר- אלו התפילין. מובא בספרי חסידות ששאלו: אם 
ברית  זה  וששון  טוב,  יום  שמחת  זו  ושמחה  תורה,  זו  אורה 
מילה, למה לא נאמר זאת במפורש? תורה, שמחת יום טוב, 

ברית מילה ותפילין?
לו  ומחוור  ברור  נמצא בשמחה,  היהודי  והשיבו: שכאשר 
כי אורה היא תורה, ושמחה היא שמחת יום טוב, וששון- זהו 
מושכות  ה'  מצוות  כל  כי  בשבילו.  "פשט"  ממש  זהו  מילה. 
ומעלות את היהודי במדרגות השמחה. אבל אם חלילה אינו 
בשמחה איך בכלל יוכל לקיים אלו המצוות?! לכן רמזו לנו 
שצריך לקיימן בשמחה, ולכן נכתב על תורה- אורה. ועל יום 

טוב- שמחה. ועל ברית מילה- ששון...
יה"ר שנזכה לשמוח בשמחת אהבת הנס. ובזכות שמחה זו 
חובותינו(  שטרי  כל  הרבים  ברחמיך  מחוק  ר"ת:  )בשמחה- 
הגוף  חובות  חובותינו.  שטרי  כל  הרבים  ברחמיו  יימחקו 
והנפש כאחד. חובות הכלל והפרט גם יחד. וימהר ויחיש לנו 
את אליהו הנביא איש פקיד על כל בשורות טובות- שיבשרנו 

בשורות הגאולה במהרה. 

זהו רגע של מבחן באמונת 
צדיקים. היהודים של 

אותו דור, בחרו לכופף 
את ההגיון ולהסכים עם 
מרדכי. הם שבו בתשובה 
שלימה, צמו לילה ויום 
וזכו להעביר את רוע 

הגזירה מעליהם. מגילת 
אסתר מלמדת אותנו 
את כוחה של האמונה 

בצדיקים ומנהיגי הדורות

קבלת התורה מאהבה 
במסירות נפש של אחדות

העמוד 
טעון 
גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.
עם מגוון מוצרים
ענק שיוציא אתכם בזול.

חגיגת פורים
בכשרויות מהודרות

ואתם נהנים!המוצרים מתלוננים,מרתיח אותי!המחיר הנמוך

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