
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ' באדר ב' תשע"ו   30/3/16 גיליון מס' 1046

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

72
עמודים

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

פרשת שמיני - פרה
ב"ב
י-ם

פ"ת

19:37
19:36
19:37

18:40
18:23
18:20

זמני כניסת ויציאת השבת

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק

מבצעמבצע
משלוח חינם

 100%
גבינה 

עמק

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

 הסדר עם מוסדות ובתי ספר

&10&6990

2 מגשים +
בקבוק קוקה 

קולה

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%

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

אוכל יהודי אותנטי

מסעדה  אולם אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

ללא קטניות
וללא חשש

שרויה

בני ברק: רחוב כינרת 4, מול מגדלי בסר 3, 03-5789999  |  ירושלים: רחוב ירמיהו 23, 02-5388888 )מפגש האש( | פתח תקווה:  רח' העמל 50, 03-5789988

גם בפסח, המסעדה היהודית מציעה לכם תפריט
עשיר ומגוון, בכשרות המהודרת של הרב לנדא

טלפון: 03-5789999 שלוחה 9 | פקס: 03-5789977
הזדרזו להרשם!

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

24 שעות 
ביממה

גם מהטלפון 
הביתי

בפיקוח רבני 
הדוק

נדרשת  שהמדינה  הרפורמי  הכותל  לבג"ץ  המדינה  פרקליטות  תגובת 
את  "ראיתי  עיתונות:  לקו  דרעי    סערה  מחוללת  )רביעי(  היום  להגישה 
הפרקליטות  הממשלה  ראש  עם  הברור  הסיכום  למרות  חשכו.  ועיני  התגובה 
הלל  שיר  עם  הרפורמי  הכותל  הסדר  את  שמגבה  לבג"ץ  תגובה  הכינה 
בהשתתפותנו  שממשלה  מצב  שאין  הממשלה  לראש  "הבהרתי    למתווה" 
הבריאות  שר  מעריך  החורף  מושב  סיום  עם    מצב"  אין  עמדה,  כזו  תגיש 
לפוליטיקה בי"ס   / לפחות"  שנתיים  עוד  מעמד  תחזיק  "הממשלה  ליצמן: 

יו"ר ש"ס דרעי חשף את תגובת המדינה בבג"ץ הכותל והזהיר את נתניהו:

"אין מצב שממשלה שאנחנו 
חברים בה תתמוך בכותל רפורמי"

בעקבות דרישת ח"כ ישראל אייכלר 
התקיים סיור מקצועי בצומת קוקה 
קולה - אברהם בן דוד, יחד עם 
נציגי המשטרה, משרד התחבורה 

והעירייה בכדי למצוא דרך לפתיחת 
יציאה נוספת מהעיר / עמ' 16

המטרה: לפתור 
את בעיות הפקקים



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 מרכך כביסה סוד

שארית ישראל 

אקונומיקהספוג הפלא00 לאסלותפנטסטיק
ריחנית

ב-10& 

נוזל כלים 
סוד

2

מיץ ענבים 
אפרת
לבן/אדום
1 ליטר

4 ב-50&    &390  &10  &19

 &20

 &10

5 ב-75& 

יין הרי 
יהודה

3 2 2

יין וינו 
כרמל 
מזרחי

ב-100&  7 &50 89& ב-ב- 33
חומוס אחלה
750 גרם

פרי פלטיניום

מרכך כביסה מרוכז

אבקת כביסה סוד

נוזל רצפות

פנטסטיק

נס קפה רד מאג

 &10 20& 5 ב- 2 ב-

10 ב-11& 

 &10 5 ב-

4 ב-10& 

2 ב-15& 

2 ב-20& 

2 ב-40& 
שישיה 
RC

בקניית זוג

 &1890

מארזי קרלו

מילקי שוקולד

שלישיית ויליפוד 
טונה

גפילטע פיש

גבינת תנובה

גבינה צפתית 

גבינת טרה

גבינת תנובה

גיל תות

ממרח שוקולד מאיה

יין תבוריין סגל

יין סלקטד

2 ב-

2 ב-

2 ב-

תנובה/ 
יטבתה

דלי דג
כשל"פ 
בד"ץ העד"ח

בד"ץ

100 יח' בד"ץ עד"ח
בשרוול

בטעם זיתים/
שום שמיר

720 מ"ל750 גרם

1 ליטר
סוד

1.25 ליטר

750 גרם

לק"גלק"ג

850 גרם
גד

3 מארזים 4 ליטר
4 ליטר

5 ליטר

 &1390 &1190

  &1590  &1390

  &1490  &890

ב-10&  ב-10&  ב-30& 

בשרים מחפוד
10,7,4,3

  &3990
לק"ג

6 ב-100& 

כרמל
מזרחי

כל 
הסוגים

 &20 5 ב-

ג'אמפ

עופות מחפוד עופות טרי  

  &2390  &2190

  &590

2 ב-18& 1290&  

2 ב-50& 

ב-20& 

שמפו הוואי

3

700 מ"ל

4 ליטר 
נקה

בקניית זוג

נרות חימום

סנו קלייר/
רסס ונגב/ 
ג'אבל

שמורת 
הטבע

מיקרופיבר

גל' פרסיל
3 ליטר

טישו טאצ' חמישיה

נייר טואלט

כוסות חד פעמיים

מטלית 
לניקוי כללי

2 ב-50& 

תרסיסי סנו

אבקת כביסה

 &10



סנו מציגה:

מחכים לכם בכספת בכל יום!

3 זוכים!בכל יום 

הפסח הזה, ההוצאות עלינו!
*מנקים את הבית עם מוצרי  ויכולים לזכות

בניקיון לפסח
אסור להתבלבל
יש אקונומיקה
ויש סנו ז'אוול

איך משתתפים?

3 מתקשרים לטל: 03-9411044 2
עונים במהירות על 2 שאלות 

ומספרים לנו מדוע הפרס מגיע לכם

3 המשתתפים שענו נכונה בזמן 
המהיר ביותר ובצורה המשכנעת 
באותו יום יזכו ב-1,000 ₪

*בכפוף לתקנון המבצע הנמצא במשרדי מימד.
תוקף ההשתתפות במשחק בין התאריכים: י' אדר ב'- י' ניסן, 20/3-18/4  בימים א-ה בלבד. כל מוצרי חברת סנו תחת הלוגו  משתתפים במבצע. ט.ל.ח.

קונים 5 מוצרי סנו
ושומרים את החשבונית 1



כל רכב, בכל דרך שתבחר אולם תצוגה בני ברק: רחוב כהנמן 106
אולם תצוגה ירושלים: רחוב ירמיהו 39

חדש!

בכפוף לאישור הגוף הממן וע”פ תנאיו, התמונות להמחשה בלבד, החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, ואספקה מיידית לפסח הינם לרכבים שבמלאי החברה בלבד. ט.ל.ח .

www.biglease.co.il

סוכנות מורשית אלבר

ימים א’ - ג’  3-5/4
 כ”ד - כ”ו  אדר ב’

עסקאות 
מיוחדות
למזומן

עסקאות 
מיוחדות

 100% מימון 
ללא ריבית

כ-300
רכבים

באספקה 
לפסח!!!

הטבות
אבזור

עסקאות 
מיוחדות

בטרייד אין

הזמנות של פעם בשנה לרכב חדש במחיר ותנאים שלא יחזרו!
כל החברות, כל הדגמים בכל הגדלים לשלושה ימים בלבד. 



עד י״ב בניסן תשע"ו )20.4.16( או עד גמר המלאי

חלב תנובה



גליל אלבד 25 מטר

זוג סכיני ארקוס 

זר פרחים 

סיר אלומיניום גדול 

שקיות אורגנזה לסכום

מפיות מעוטרות

לפתנייה/קסרול צבעוני

כוס יהלום

ראנרים

תבנית ענק

סכום לבן ארוז 100 יח׳סכום מוכסף סכום צבעוני רויאל

תבנית TVתבנית אינגליש אלומיניום

קערת הגשה 

צלחת צבעוני צלחות יוקרה דגם מלכותסט צלחות ל-10 סועדים

כוסיות קינוחים

כף/מזלג הגשה

חבקי מפיות

כוס קריסטל מעוטרת 50 יח׳

קסרול לבן לפתניה לבןכוסות יין

גביעי מאפינס 50 יח׳

רדיד אלומיניום 50 מטר

פתח תקווה  חובבי ציון, 03-5367002 | ראש העין  המרץ 13, 03-5126660  |  חדש!  בני ברק חזון אי”ש 9, 03-527-4697

בתוקף בין התאריכים 21-28.1.2016. התמונות להמחשה בלבד. עד גמר המלאי. החברה רשאית להפסיק/לשנות את המבצע בכל עת.

בקנייה מעל 250 ₪קומקום חשמלי בשקל!
ממוצרי החנות

פסח שמח ביד יצחק
מיוחד 

לחג

מרקיה צבעוני

כוסות שתייה קרה 100 יח׳

*קיים בכסף/זהב

מוגבל ל-3 יח׳ לקנייה

*קיים בכסף/זהב

4₪

3₪

1₪

290
₪

790
₪

190
₪

990
₪

590
₪

690
₪

1+1

290
₪

250
₪

090
₪

גדולענק
1890

₪1690
₪

גדולענק
390

₪890
₪

30₪

1390
₪

1390
₪

2490
₪

4490
₪

10₪

6 ב-

10₪

7 ב-

1090
₪

30 ב-

1190
₪

3 ב-

1090
₪

30 ב-

990
₪

8 ב-

650
₪

החל מ-

20%

ה ח נ ה

790
₪

590
₪



בשבילם אתה

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

אתם קבעתם:
שירותי הבריאות של מאוחדת הכי מתאימים לציבור החרדי!

ע״פ סקר גיאוקרטוגרפיה, תשרי ה׳תשע״ה

 לציבור החרדי מתאימה 
רק קופת חולים אחת!

ר׳ אברהם



02-6261701 03-6447556
סניף בני ברק: ר”ח שלמה המלך 29   |   סניף ירושלים: ר”ח דורות ראשונים 4

תכשיטי יוקרה מהיצרן לצרכן במחירים אטרקטיבים
5מבחר של אלפי מודלים מחכה לכם בחנויות שלנו %

בואו לחגוג עמנו את אירוע ההשקה החגיגי
של מותג התכשיטים החדש של ירושלים

ההשקה תתקיים בפתח החנות במרכז העיר,
ברח' דורות ראשונים 4, ביום ה', 19.3.15 בשעה 16:00

כיבוד קל יוגש במקום, נשמח לראותכם  |  052-6439309, 053-2748772

w
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הנחה על כל החנות!מבצע השקה מפנק

התכשיט החדש שלי

&159 
לגרם

5 %
בואו לחגוג עמנו את אירוע ההשקה החגיגי

של מותג התכשיטים החדש של ירושלים

ההשקה תתקיים בפתח החנות במרכז העיר,
ברח' דורות ראשונים 4, ביום ה', 19.3.15 בשעה 16:00

כיבוד קל יוגש במקום, נשמח לראותכם  |  052-6439309, 053-2748772

w
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הנחה על כל החנות!מבצע השקה מפנק

התכשיט החדש שלי
JEWELRY

 14 קראט

&480

בס”ד

מבצע עד פסח



כתובת הקניון: 
דרך יצחק רבין 53. גבעתיים.

שעות פתיחה: א'-ה'- 9:30-22:00, יום ו'- 9:00-15:30, מוצ"ש- כחצי שעה אחרי צאת השבת עד 23:00

הקופונים תקפים בקניון עזריאלי גבעתיים בלבד. בין התאריכים. 3-10.4 בהצגת השובר בחנויות המשתתפות במבצע. בכפוף לתקנון. 
אין כפל מבצעים, הנחות והטבות מועדון. ט.ל.ח.

כפליים!מרוויחים בקניון גבעתיים

כל המותגים המובילים תחת קורת גג אחת 
ומגוון מבצעים משתלמים במיוחד!

K I D S & BABY

בא   י. 
  ניתי.

הרוו   תי.

תחבורה ציבורית - לפרטים מודיעין דן 3456*

כפליים!מרוויחים בקניון גבעתיים

תתרגלי לקנות ולהרוויח!
כל המותגים המובילים תחת קורת גג אחת 

ומגוון מבצעים משתלמים במיוחד!

K I D S & BABY

*עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.

 ₪ 10
למנת ילדים
בהזמנת מנה עיקרית,  לא כולל ארוחת בוקר.

שבוע של קופונים בשווי מאות שקלים! 
כ"ד אדר ב' - ב' ניסן )3-10.4( 

שלישיית גרביים / גרביון 
במתנה 

בקנייה מעל 100 ₪ מהקולקציה החדשה.
אין כפל מבצעים.

30 ₪ מתנה
 לקניית שמלה לחג או חולצה מכופתרת
אין כפל מבצעים. מהמגוון המשתתף במבצע. למימוש בהוניגמן קידס 

סניף גבעתיים בלבד. בתוקף עד 10.4.16.  קוד קופון: 7950000726.

נעלי בובה אופנתיות    59.90 ₪
מכנסי חג לילדים            59.90 ₪
שמלת חג אלגנטית   129.90 ₪

פריט רביעי במתנה
על הזול מביניהם

 ההנחה היא על הפריט הזול מבניהם. 
ולא כולל קניה של כרטיסי מועדון או כרטיסי מתנה.

גזרי והרוויחי

גזרי והרוויחי

מלבישים את הילדים לחג - בקניון עזריאלי גבעתיים

מגוון שמלות חג             79.90 - 59.90 ₪
מגוון מכנסיים  ארוכים לבנים       69.90 ₪
מגוון חולצות אריג                      59.90 ₪
מגוון חולצות אריג +טישרט   79.90 ₪

   מרוויחים כפליים!  החג הזה, 

₪ 29.90
נעלי בובה לבנות

 דגם 19008 
למימוש בסניף גבעתיים בלבד. לדגם המשתתף במבצע בלבד.

59.90 ₪ בלבד במקום 129.90 ₪
חולצות מכופתרות בנים  

חולצות חגיגיות בנות 
עד גמר המלאי, החלפה בקניון עזריאלי גבעתיים בלבד עד ה-10.4.



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



לא כל דבר בפסח, 
צריך להיות קשה

60,000
בנק ירושלים  נותן לך הלוואת חג, 

בקלות ובמהירות

ללקוחות כל הבנקים

לשירותכם סניפי המגזר החרדי בפריסה ארצית:
 ירושלים: סניף ראשי: הרברט סמואל 2, סניף רוממה החדש: שמגר 21 י-ם, בני ברק: חזון איש 2, תל אביב: אחד העם 21, 
מודיעין עילית:  זקן תמרים,  2, מרכז חיים  ישראל  ישמח  ביתר עלית:   ,A בנין  נעימי  2, קניון  יצחק רבין  דרך  בית שמש: 
במדרחוב  10 ההגנה  תקווה:  פתח   ,94 הנשיא  יהודה  רבי  אלעד:  הראשונים,  פינת   ,10 ציון  שבי  אשדוד:   ,18 נזר  אבני 

Jbank.co.il
ההלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח. מתן האשראי 
והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, בכפוף לחתימה על 
מסמכי הבנק ולעמידה בדרישות הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד



בני ברק12        כ' באדר ב' תשע"ו 30/3/16 כ"ד באדר תש"ע 1210/3/10 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

מאת: עוזי ברק

דגש מיוחד ומאמץ מתוגבר לצמצום דראסטי של תופעת 
מכירת הנפצים והשימוש בהם, בעקבות הנחיות בנושא של 
הרב חנוך זייברט, רה"ע ב"ב, ושל נצ"מ שמעון לביא, מפקד 
משטרת מרחב דן, ובהתחשב בהתרעות המערכת הביטחונית 
משמעותית  ירידה  ונרשמה  פרי  נשאו  הכללי,  המצב  בשל 

בתחום כבר לפני חג הפורים ובחג עצמו.
בלשכת  התכנסה  הפורים  חג  לפני  אחדים  שבועות  כבר 
רה"ע ישיבת הערכות עם משטרת מרחב דן והשיטור העירוני 
משנים  שהופקו  הלקחים  עפ"י  והנחיות  נהלים  ונקבעו 
והמשטרה  העירייה  אנשי  והתארגנות מתאימה של  קודמות 
הגורמים  כל  של  פגישה  נקבעה  זה  לצורך  החג.  לקראת 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  בראשות  אלו,  לנושאים  הקשורים 
העיר ונצ"מ שמעון לביא, מפקד משטרת מרחב דן ובריכוז 
הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע, ובהשתתפות הרב אברהם 
רובינשטיין, מ"מ רה"ע; הרב אליהו דדון, סגן רה"ע; הרב 
האגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב  רה"ע;  סגן  שפירא,  מנחם 
שירותי  אגף  מנהל  נוגלבלט,  חיים  מר  ולפיתוח;  לתשתיות 
)מיל.(  נחום, מנהל אגף תברואה; אל"מ  נתנאל  חירום; מר 
מנהל  בורובסקי,  שלמה  מר  הנדסה;  אגף  מנהל  עמר,  דוד 
מאיר  פקד  רה"ע;  עוזר  צימט,  יוסף  הרב  העירוני;  המוקד 
סויסה, מפקד השיטור העירוני ומר שלמה מלכא, מנהל מח' 

השיטור העירוני.
העירייה,  של  הגדול  והמאמץ  המוקדמת  ההערכות  ואכן, 
כבר זמן ניכר לפני חג הפורים, היוו את הבסיס למצב, שאפשר 
תנועה סדירה יותר ברחובות העיר. בשנה זו נוספו לסיורים 
רבים  ופקחים  שוטרים  המשטרה  של  והרגליים  הממונעים 
שפוזרו בכל אזורי העיר, כדי למנוע את התופעה של צעירים, 
רובם מחוץ לעיר, שנהגו להתאסף במרכז בני ברק, מחופשים 
תנועה  לפקקי  לגרום  או  אורח  לעוברי  ולהציק  בתחפושות, 

שהקשו על הנסיעה ברחובותיה המרכזיים של העיר.
שוטרים,  של  גדול  מערך  להפעלת  שנתקבלה  ההחלטה 
ועם  אותותיה  את  נתנה  העיר,  אזורי  בכלל  בשכר,  חלקם 
לבין  העירייה  בין  הדוק  פעולה  שיתוף  מספרם,  הגדלת 
המחלקות  בתוך  מחודש  וארגון  בינאגפי  תיאום  המשטרה, 
מרבים  מנעו  התקשורת  בכלי  מוקדם  ופרסום  העירוניות 

מלהגיע לעיר.
ובאזורים  ברחובות  שהה  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 

שונים של העיר בכל שעות הלילה ועמד בקשר רצוף עם אנשי 
וערך סיורים במרכז העיר ובשכונותיה  העירייה והמשטרה, 
למרכז  בנוסף  וזאת  המרחב,  מפקד  לביא,  שמעון  נצ"מ  עם 
הפיקוד העירוני והמשטרתי שפעל כל העת  במבנה המוקד 
העירוני. בסיורים השתתפו גם הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ 
רה"ע; הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע שריכז את הפעילות 
העירונית; הרב חנוך זיידמן, מנהל האגף לתשתיות ולפיתוח; 
מר חיים נוגלבלט, מנהל האגף לשירותי חירום;  מר שלמה 
מנהל  מלכא,  שלמה  ומר  העירוני  המוקד  מנהל  בורובסקי, 

מח' השיטור העירוני.
בין הפעולות המקדימות היה גם מבצע מקיף של החרמת 
לפי  רגישים,  מקומות  במספר  מסוכנים  נפץ  וחומרי  נפצים 
וקנסות  דוחו"ת  נרשמו  הנפצים  מפיצי  נגד  מוקדם.  מידע 
העירוני,  השיטור  גם  חדשים.  שקלים  אלפי  של  בסכום 

בהנהלת מר שלמה מלכא תרם רבות להצלחת המבצע.
בתופעת  להיאבק  כדי  רחבת-היקף,  הסברה  מערכת 
מסוכנים  במשחקים  משימוש  כתוצאה  ילדים  היפגעות 
למידע  ובהתאם  הפורים,  חג  לפני  בב"ב  התקיימה  ונפצים, 
שהגיע לעירייה בס"ד לא היו נפגעים כלל. על ארגון מערכת 
בתיאום  החג,  לפני  אחדים  חודשים  כבר  הוחלט  ההסברה 
והנהלת  ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם  עם 
וארגון "בטרם",  לאחר  האגף העירוני לשירותים חברתיים 
בחומרי- ששיחקו  ילדים  נפגעו  בארץ   שונים  שבמקומות 
נפץ ובנפצים מסוכנים, ובמקרים מסויימים הגיע המצב אף 
לקטיעת אצבעות ר"ל. לצורך זה התגבשה מערכת הסברה, 
בברכתם של חשובי הרבנים, בהשתתפות יחידת ההתנדבות 
בני  הצלה  איחוד  העירייה,  של  חברתיים  לשירותים  באגף 

ברק, ארגון "הצלה" גוש דן, ארגון "בטרם" ומתנדבים.
גם התנועה השוטפת של כלי-הרכב ברחובות העיר היתה 
סדירה בכל מידת האפשר, לאחר שנקבעו תחנות מוצא לכל 
כדי  מהעיר,  ליציאות  הקרובות  בנקודות  האוטובוסים  קווי 
להתעכב  ולא  במהירות  ליעדם  להגיע  לאוטובוסים  לאפשר 
ברחובות העמוסים בכלי-רכב ובתושבים. מהעירייה הודגש, 
שזהו הפתרון היעיל במצב של מאות רבות של אוטובוסים 
הפועלים, בתוך שעות אחדות, ברחובות צרים, פתרון, שאכן 
הוכיח את יעילותו בתנועה השוטפת של כלי-הרכב ברחובות 
אסורים  במקומות  חנייה  על  הפיקוח  הוגבר  כמו"כ  אלו. 
שהפריעו  ובמקומות  אוטובוסים  ותחנות  לבן"  כ"אדום 

רבי  כרחובות  המרכזיים  התנועה  בצירי  בעיקר,  לתנועה, 
עקיבא, חזון אי"ש, עזרא והרב כהנמן.

קיימה  גם  נוער,  בני  בקרב  ההסברתית  מהפעילות  כחלק 
העירייה ערב חגיגי בליל פורים למאות  צעירים, שנמשך עד 
השעה 3 לפנות בוקר ושכלל ארוחה חגיגית, שירה וריקודים 
עם זמרים ידועים. למסיבה המרגשת הגיעו הרב חנוך זייברט, 
מנחם  הרב  רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב  רה"ע; 
שפירא, סגן רה"ע; הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה; 
מנהל  אשורי,  אלדד  הרב  רה"ע;  רמ"ט  דרנגר,  ישראל  הרב 
מח' נוער של העירייה והרב יוסף גרליץ, יועץ רה"ע לנוער 

ולרווחה. 
נערכו בליל פורים אירועים  ביוזמת מח' הנוער העירונית 
מובנים לבני הנוער המתמודד, ב-16 מוקדים מגוונים, ובהם 
מהאירועים  כשחלק  נערים,   1000 מ-  למעלה  השתתפו 
לעיר.  מחוץ  מוקדים  במספר  וחלקם  עצמה,  בעיר  התקיימו 
ליל הפורים החל בסעודה דשנה לבני הנוער, והלילה נמשך 
מותאם  אופי  נושאות  כשהן  הבוקר,  לאור  עד  במסיבות 
לאווירה ישיבתית ההולמת לחג הפורים, בצוותא עם הצוות 
החינוכי. בכל מסגרת, הופעלו אטרקציות מיוחדות ע"י בני 
הנוער, או אנשי מקצוע איכותיים, והנערים גם זכו ותוגמלו 

בהגרלות ובמלגות מגוונות. 
למשוער",  מעל  הצלחה  היתה  אצלנו  הפורים  "מסיבת 
סיכם אחד מראשי הישיבות במכתב תודה מרגש את המסיבה 
שנערכה במסגרת המכינה לצעירים "תורת חיים" שבראשותו, 
ולא  מאורגנת,  בהסעה  הביתה  וחזרו  הגיעו  "התלמידים 
שהיתה  במסיבה  מלבד  בעייתי,  דבר  בשום  כלל  התעסקו 
לביתם  שבים  כשהם  הבוקר,  לאור  עד  ועניין  תוכן  מלאת 
הנץ,  עד  נשארו  חלקם  מצווה.  של  וסיפוק  בשמחה  מלאים 
כדי לסדר את המקום לתפילת שחרית, מתוך תחושת שייכות 

חזקה ובאווירת השמחה שלא הפסיקה". 
זמן  כבר  החלה  אלו  לאירועים  שנדרשה  הרבה  ההכנה 
מחלקת  מנהל  אשורי,  אלדד  הרב  ביזמת  פורים  לפני  רב 
נוער ובשיתוף כל עובדי המחלקה: הר' שלמה בנזימן, הר' 
זכריה שמע והר' חיים וולמן מנהל רכזי נוער במחלקת נוער. 
רה"ע  עם  מוקדמת  ישיבה  לאחר  נבנו  המגוונות  הפעילויות 
לכל  מצומצמים  אירועים  להתאמת  והוביל  ידו  את  שסמך 
מסגרת וקבוצת בני נוער בנפרד, ואשר הונחתה ע"י הרב יוסף 

גרליץ, יועץ ראש העיר.

שוטרים ופקחי העירייה צמצמו דרסטית את מכירת הנפצים ע"י מתן קנסות של אלפי שקלים למוכרים  שוטרים ופקחים 
  נעשתה הסברה למניעת שימוש במשחקים מסוכנים  רבים פוזרו בכל אזורי העיר בחג, למנוע מצעירים להתפרע

נערכו מסיבות סגורות ונפרדות מחוץ לעיר לנערים מתמודדים ועוד  כל הפרטים על ההערכות המוקדמת והמאמץ הגדול 
של כלל הגורמים בעירייה בשיתוף המשטרה, לפני חג הפורים ובפורים, והיוו את הבסיס להצלחה של חגיגות פורים בב"ב

והעיר בני ברק צהלה ושמחה

מטה הפעילות העירונית והמשטרתית במוקד 106שוטרים ופקחים עם כמויות של נפצים שנתפסומסיבת פורים חגיגית וייחודית לבני נוער
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קונים 2 פחיות סימילאק למהדרין,
עונים נכון ומהר על 3 שאלות בנושא התפתחות בטל: 03-6060601

בכל יום זוכה חדש בערכת התפתחות יוקרתית

סימילאק למהדרין - להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות

טרמפולינה, תלת אופן, אוניברסיטה,
שולחן פעילות, מובייל ואוהל כדורים

*מימוש הפרס ברשת 'בייבי סטאר'

פרס
ראשון:

100 זוכים
בפחית סימילאק
למהדרין מתנה!

פרס
שני:

המבצע מתקיים בין התאריכים 20.3-7.4.2016 י' -כ"ח אדר ב'. לא כולל שישי שבת. יש לשמור את הוכחת הקנייה כתנאי לזכייה. זוכה 
יומי- מי שענה נכון והכי מהר באותו יום. בכפוף לתקנון. התמונות להמחשה בלבד. לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

בכל יום 
זוכה 
חדש!

להתפתח עם
מבצע משמח

למהדרין



בני ברק12 14

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

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

תינוק ניצל לאחר שחולץ מרכב
ילד כבן שנה וחצי נשכח ברכב ברחוב רבינא 
'בני  מסניף  הצלה  איחוד  מתנדבי  ברק.  בבני 
שחולץ  לאחר  רפואי  טיפול  לו  העניקו  ברק' 

מהרכב ע"י אזרחים ששברו את החלון. 
בבני  הצלה  איחוד  סניף  ראש  פלדמן  אפי 
ברק סיפר: "אזרחים שראו כי הילד נעול ברכב 
זמן ממושך חילצו אותו מהרכב לאחר שהילד 
מתנדבי  רפואי.  לטיפול  ונזקק  הגיב  לא  אף 
העניקו  לזירה  ראשונים  שהגיעו  הצלה  איחוד 

לו טיפול רפואי ראשוני".
הפורים,  חג  יום  בצהריי  התרחש  המקרה 

כנראה כתוצאה מעומס טרדות היום. 
הצלה'  ב'איחוד  מתנדב  שטיינהרטר  יהודה 
ואזרחים  רחוב  באותו  בנסיעה  "הייתי  סיפר: 
שנשכח  ילד  ישנו  כי  ליבי  תשומת  את  הפנו 
אותרו.  לא  ההורים  הראשוני  כשבשלב  ברכב 
זמן  ברכב  נעול  הילד  כי  שראו  אורח  עוברי 
הפעוט  את  וחילצו  החלון  את  שברו  ממושך 
מיחידת  נוספים  מתנדבים  עם  יחד  מהרכב. 
האופנועים של איחוד הצלה הענקנו לו טיפול 
שהגיעו  ההורים  מכן  ולאחר  ראשוני  רפואי 
למקום לקחו אותו לביתם כשמצבו באורח נס 
לנו על הטיפול  הודו  מוגדר טוב. ההורים אף 

המסור בילד עד להגעתם למקום".

השתמש בנשקו לפורים ונעצר 
דן'  'מרחב  שוטרי  ע"י  נעצר  צה"ל  חייל 
זיקוקים ואף  בפורים בחשד שירה כוורות של 

ירה באויר מנשקו האישי.
במוקד 100 של המשטרה התקבל דיווח על 
בניין  מגג  נורו  מכוורות אשר  הנורים  זיקוקים 

בבני ברק.
את  איתר  למקום  הגיע  אשר  בילוש  צוות 
החשוד, תושב ב"ב בן 20, שירה את הזיקוקים.
הבלשים  איתרו  הראשוני,  התחקור  במהלך 
גג  על  פזורים  היו  אשר  מ"מ   5.56 תרמילי 
דירתו, כשנשאל החשוד לפשר התרמילים ענה 
כי ירה קצת ח"קים )כדורים חסרי קליע( לכבוד 

פורים.
במהלך חיפוש אשר נעשה בביתו אותרו עוד 

6 רימוני הלם ואמצעי לחימה נוספים.
הועבר  ובסיומה  לחקירה  נעצר  החייל 

לטיפול גורמי מצ"ח.
בחומרה  רואים  הם  כי  נמסר  מהמשטרה 
ממשית  סכנה  היוו  אשר  אלו  מעין  מעשים 

לשלום הציבור .

עקיבא חופי נבחר שוב
בחירות  בתום 
נבחר  סוערות 
עקיבא  השבוע 
ב"ב  תושב  חופי 
לכהן כיו"ר אגודת 

הסטודנטים אונו.
אלו  בחירות 
היסטוריה  מהוות 
החרדי  לקמפוס 
לראשונה  שכן 
אגודה  יו"ר  נבחר 
שלישית  לכהונה 

ברציפות.
המצביעים  מספר  הראשונה  בפעם  כן,  כמו 
המצביעים  מספר  את  עבר  החרדי  בקמפוס 
החרדי  שהקמפוס  אף  על  החילוני,  בקמפוס 
החילוני  והקמפוס  סטודנטים   2500 כ  מונה 

מונה כ 7000 סטודנטים.
מלבד  כאשר  נרשם  ומשמעותי  נוסף  הישג 
המועצה  חברי  כל  האגודה  ליו"ר  בחירתו 
מה  המאוחדת'  'הרשימה  חברי  הינם  שנבחרו 

שמבטיח פעילות סדירה ועשייה מבורכת.
חופי  אמר  הבחירות  תוצאות  פרסום  לאחר 
'כי הציבור הצביע ברגליו למען המשך העשייה 
ושגשוגה ובעזרת השם כך ננהג, אנו מוקירים 
הבעת אמון זאת ולא מקבלים זאת כדבר מובן 
ואחת  אחד  לכל  ולסייע  לעזור  נמשיך  מאליו, 

ככל האפשר, ובעזרת השם נעשה ומצליח.

הגר"ד יוסף חידש את השיעור
מחזיר עטרה ליושנה: לאחר 45 שנים, חבר 
מועצת החכמים של ש"ס, הגר"ד יוסף, ממשיך 
כאשר  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  אביו  מורשת  את 

חידש את שיעורו של אביו, לאחר 45 שנה.
הכנסת  בבית  יוסף  הגר"ד  מסר  השיעור  את 

המשהדים, בו מסר אביו שיעור דומה.
החלטתו של הגר"ד יוסף לשחזר את מורשת 
אביו היא המשך ישיר לקבלות שקיבל על עצמו 

להפיץ את דברי הגר"ע זצ"ל בכל הארץ.
בחודשים האחרונים החל הגר"ד יוסף למסור 
מידי  דעת'  'יחוה  המדרש  בבית  שבועי  שיעור 
יום ראשון, בו נהג מרן הגר"ע למסור שיעורים, 
אביו בהרבצת שיעור  מורשת  את  ואף ממשיך 

תורה בכל רחבי הארץ.

מפגש בכירי המערכת הרפואית 
שלמה'  'רפואה  ארגון  קיים  שני  ביום 
בראשות הרב יוסף מרגלית כנס הוקרה והרמת 
כוסית לרגל חג הפורים לכבוד בכירי המערכת 

הרפואית בישראל.
הרפואית  מערכת  בכירי  בין  נכחו  בכנס 
מנהלי  חולים,  בבתי  מח'  מנהלי  בישראל, 
מפורסמים  ד"ר  חולים,  קופות  של  מחוזות 
ומומחים ברפואות השונות ואישי ציבור רבים.

בכנס נשאו דברים המנחה הרב חיים הורביץ 
אשר  קליגר,  חיים  ר'  בת"א,  צהלה  של  רבה 
ריתק את הנוכחים במצגת על הציבור החרדי, 
מר  ופסיכולוגית,  סופרת  ויינרוט  חני  הגב' 
מיוחדת  מצגת  לנוכחים  הציג  שמעוני  לורן 
רפאל  מרכז  של  המקצועית  ההתפתחות  על 
עלו  כמו"כ  לעתיד,  החזון  ועל  סנטר  מדיקל 
לדבר פרופ' שנייבאום וד"ר פורים אשר סיפרו 
בשבח הקשר שיוצר הרב מרגלית בין החולים 
עם  יחד  המדויקת  ההכוונה  ע"י  לרופאים 
הוא  מעניק  אשר  זמן  לאורך  והתמיכה  הליווי 
וצוות ארגון 'רפואה שלמה' בראשותו לחולים 
הערב  את  חתם  מרגלית  הרב  לעזרה,  הפונים 
באמירתו לרופאים "היינו, אנחנו כאן ונמשיך 
מאוד  חשוב  ישראל,  עם  חולי  למען  יחד 

שנמשיך בעשייה הברוכה למען החולים".
סנטר'  מדיקל  'רפאל  במרכז  נערך  הכנס 
בב"ב בראשותו ופרי יוזמתו של הרב מרגלית 
למען  הוקם  אשר  פז  גיא  מר  של  ובניהולו 

הנגשת הרפואה המקצועית לציבור החרדי.
אנו  שנה  "כמידי  אמר  מרגלית  יוסף  הרב 
בוחרים להקדיש מסיבת פורים דווקא לרופאים 
הציבור  בבריאות  חשוב  אלמנט  מהווים  אשר 
ובהצלת חיים של ממש ודווקא הם עומדים רוב 
יודע  ואני  הזרקורים  באור  ולא  בצללים  הזמן 
מתוך שיח יום יומי שלי עם הרופאים והיכרות 
של שנים, עד כמה הדאגה שלהם כנה לבריאות 

כל חולה וחולה".
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חלק מהרופאים בהרמת כוסית

היו"ר עקיבא חופי

צילום: יעקב כהן

כולם מלמדים אותך ייעוץ... 

 אנחנו 
עושים ממך 

יועץ!

בס”ד

היחידה ללימודי תעודה

בעז”ה ממשיכה ההרשמה ללימודי “תעודה” במסלולים: 

• ייעוץ נישואין ומשפחה
• הנחיית הורים וחינוך ילדים
• הדרכת חתנים • הדרכת כלות

בין המרצים המובילים בקורס: 
הרב שמחה כהן שליט”א  

הרב זאב מנדלסון שליט”א | הרב אבינועם יצהרי שליט”א
יעקב ארנברג נ”י, פסיכותרפיסט, ועוד...

הרבנית טובה הניג תחי’ | הרבנית אסתר רבקה טולידאנו תחי’
הגב’ הניה שוורץ תחי’ | ד”ר חנה קטן תחי’  

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

“ שליחות” לפרנסה!ביחד נהפוך 

האגודה בשיתוף הלשכה לפניות הציבור
בעיריית בני ברק של הרב מיכאל קקון

קבלת קהל
בנושא התמודדות עם בעיות 

גיל ההתבגרות ונשירה

הייעוץ יינתן ע"י הרב נפתלי וירניק 
יועץ משפחה, מנחה הורים מוסמך, ופסיכותרפיסט 
חבר באגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל

אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל ע"ר

בהרשמה מראש 02-6321-602

   אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל ע"ר
Association of Counsellors and Family Therapists in israel

תתקיים ביום ראשון כ"ד באדר תשע"ו (3.4.16)
בין השעות 19:00-21:00

בלשכה לפניות הציבור של הרב מיכאל קקון חבר הנהלת העיר
בבניין העירייה, קומה 3 רח' ירושלים 58, בני ברק



בדרך לפסח...
עוצרים להפסקה בקפה גרג!

קפה גרג מזמין אתכם לקחת הפסקה מפנקת מההכנות לחג 
ומאחל חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל
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מאת: עוזי ברק 

אייכלר,  ישראל  הרב  לפניות הציבור בראשות ח"כ  הועדה 
דוד  בן  אברהם  רח'  פתיחת  בנושא  מעקב  לישיבת  התכנסה 
לפתיחת  הסכמות  הושגו  כחודש  לפני  ברק.  מבני  ליציאה 
היציאה והקמת צוות משותף ולא קוימו. רחוב בן דוד לא נפתח 
והפקק בצומת "קוקה קולה" נמשך. הפעם יש תקוה שייפתח 
הצומת לתקופת החגים, עד שיוסדרו הסדרי התנועה הקבועים.
יו"ר הוועדה ח"כ הרב אייכלר אמר: "פתיחת הרחוב ישחרר 
ביציאה  הפקקים  את  ויפתח  ברק  בני  העיר  מעל  המצור  את 
מהעיר. במקום להזדחל בצומת קוקה קולה, יהיה ליוצאים ציר 
נוסף לזרום החוצה. לא יתכן שבגלל ויכוח מקצועי בין גורמי 
ומאות  ביממה  שעות   24 יסבלו  תושבים  אלף   180 השלטון, 
אלפי חרדים הבאים ויוצאים את בני ברק יחד אתם. אין ספק 
שצריך להוסיף נתיב נוסף ולהתקין הסדרים נוספים. אבל כל 
זמן שהצומת לא ייפתח, שום דבר לא ייעשה. יש לפתוח את 
ולאחר מכן לקבוע הסדרים  עד אחרי החגים  הצומת, לפחות 

קבועים".
נחלה שאקר, מהנדס תנועה ראשי בחברת נתיבי ישראל אמר 

כי קיימים בבני ברק שני צמתים. הוספת כיוון נוסף לרמזור, 
זקוק לשניות נוספות. יכול להיות שזה יטיב עם תושבי בני ברק 
אבל זה פוגע בקיבולת של הרמזור. אולי זה יפגע במשתמשים 

להפוך  הסכמה  יש   .4 לכביש  היציאה  במחלף  אחרים 
את הכביש לדו סטרי אבל בתמורה צריך לפצות את 

הציבור ולהוסיף עוד נתיב.
במחוז  התנועה  אגף  קצין  סעיד,  ג'יהאד  סנ"צ 
כדי לשחרר את  תל אביב תמך בפתיחת הצומת, 

התנועה במקום. הקיבולת באזור היא בעייתית. 
צריך לרכז נתונים על כלי הרכב העוברים 

ממליצים  במשטרה  אנחנו  ביממה.  שם 
להרחיב את התשתיות שם. צריך לשבת 
יחד ולהחליט איך עושים את זה במידי. 
אסור לנו לתת לאנשים לסבול בפקקים. 
מן  יציאה  עוד  לפתיחת  נחיצות  יש 
שנוצרו  הקשיים  לאחר  בפרט  העיר, 
לקיים  מציע  אני  ז'בוטינסקי.  ברחוב 

כבר מחר סיור שטח עם הגורמים.

גבי נבון, מנהל תחום תכנון תח"צ אמר כי יש פה שני צירים 
מקבילים שהם סתומים. אנחנו רוצים לעזור לעיריית בני ברק 

אבל צריך להעדיף את התחבורה הציבורית.
נתיב  שיהיה  עד  כי  סיכם  אייכלר  הרב  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
הציר.  את  לפתוח  יש  הבדיקות,  כל  את  ויעשו  חדש 
הקלה,  הרכבת  של  הבניה  בצירי  כך  פועלת  המשטרה 
כך תוכל להעמיד שוטרי תנועה שיזרימו את התנועה 
החוצה. אפשר לנסות זאת עד אחרי החגים ובניית נתיב 
זה.  את  לממן  אפילו  מוכנה  העירייה  נוסף. 
יצטרכו  ייפתח  הבקבוק  שצוואר  ברגע 
למצוא פתרון לשאר הבעיות, אחרת אף 
ובני תישאר מגרש  ייפתר  זה לא  פעם 

חניה אחד גדול.
אכן נקבע כבר ביום שני השבוע 
הגורמים  כל  עם  בשטח  סיור 
לקידום  שיביא  המקצועיים 
היציאה כדרישת תושבי  פתיחת 

בני ברק והסביבה.

בעקבות דרישת יו"ר הועדה לפניות הציבור ח"כ ישראל 
אייכלר התקיים סיור מקצועי בצומת קוקה קולה - אברהם 
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ב ד  ל ב
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| חריץ  | נטען  | אוזניות  | מקליט   MP3 נגן  | הכל כבר בפנים: מצלמה 
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ללא אלימות ופריצות

זיכרון מובנה+ רטט 
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500 משחקים מובנים 
כבר בתוך המכשיר 

יותר מ-20 סוגים 
של - מריו

אל תחכו לרגע האחרון ,מלאי מוגבל הקודם זוכה ,היססת פספסת...

 200 ₪ בלבד 

390

קונסולת משחקים
מקצועית ואיכותית מאוד הנמכרת ביותר
הדגם החדש מבית פלייפיקס                            עם כל השכלולים
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שימו לב!!!
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בעזה“י המכירה תתקיים:
ביום שני הקרוב

 כ“ה אדר (4.4)בין השעות 18:00-20:00
רח‘ ירושלים 52 (כלים נאים) בני ברק

הגיימבוי האיכותי, המבוקש והנמכר ביותר 
מבית פלייפיקס

מילוי גז למזגן 

כולל וואקום ושמן

03-5092200

4

רק
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רק 79 & !!
תוסף דלק "גולד לייבל"
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פנימיית  לבנות  תעודות  חלוקת  טקס 
שהתקיים  צילום  קורס  סיום  עם  שתילים, 
את  הנערות  למדו  בו  שלימה,  שנה  במשך 
בהדרכת  היבטיו,  כל  על  הצילום,  מקצוע 
צ'  גב  של  בניהולה  מוחות  סיעור  ספר  בית 
בני- בעיריית  הנוער  מחלקת  וביוזמת  קרל, 
מועצת  של  הישיבות  באולם  התקיים  ברק, 
תערוכת  נערכה  גם  זו  ובמסגרת  העירייה, 
תמונות בה הציגו החניכות תמונות איכותיות 
ברחבי  שצולמו  שונות  מזוויות  וייחודיות 
במספר  זו  תערוכה  תעבור  בהמשך  העיר. 
של  ובסופה  והארץ,  העיר  ברחבי  מוקדים 
ומשרדי  חדרי  בין  תמוקם  היא  התערוכה, 

העירייה.
הטקס התקיים באולם הישיבות של מועצת 
עיריית ב"ב, בהשתתפות הרב חנוך זייברט, 
מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר;  ראש 
הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל  הרב  העיר;  ראש 
ולפיתוח;  לתשתיות  האגף  וראש  העירייה 
לייבה, מנהלת מחוז ת"א באגף  גב' אביטל 
ראשי  פנים,  לביטחון  במשרד  "מצילה" 
העובדים  צוות  רכים",  "שתילים  עמותת 

וההורים.
הדגיש  העיר  ראש   , זייברט  חנוך  הרב 
בכל  העירייה  השקעת  את  דבריו  בפתח 
הרב  את  ושיבח  והנוער,  החינוך  נושאי 
הרב  את  העמותה,  מנכ"ל  רייסנר,  ישראל 
ראובן גלסנר מנהל הפנימייה ואת הרב אלדד 
הפעילות  על  נוער  מחלקת  מנהל  אשורי, 
לפעילות  מקיף  מענה  במתן  הרחבה 
וההשקעה  בעיר  הנוער  בני  של  החינוכית 
כמו"כ  הנוער.  בני  ובקידום  בהצלחה 
לביטחון  המשרד  של  ההשקעה  את  שיבח 
למלחמה  ה'רשות  באמצעות  שפעל  פנים, 
כי  בטוח  הוא  וכי  ו'מצילה',  בהתמכרויות' 
פעילות חיובית זו תקדם ותוביל את הנערות 

לקידום ולהעצמה אישית.
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ ראש העיר 
הייחודי  מהפרויקט  התרשמותו  את  הביע 

והצילום המקצועי של הנערות ואת התוצאות 
החיוביות והמרשימות במסגרת ברוכה זו. 

עמותת  מנכ"ל  רייסנר,  ישראל  הרב 
ואזנו  הייחודי  יחסו  את  הדגיש  שתילים 
זייברט,  חנוך  הרב  של  העת  כל  הקשובה 
את  ושיבח  הפנימיה  צרכי  לכל  העיר  ראש 
כל הגורמים העירוניים  שיתוף הפעולה של 
כל  רתימת  של  בדרך  רק  וכי  והממשלתיים, 
ניתן  דשמיא,  שבסייעתא  וכמובן  הכוחות, 

להגיע לתוצאות מסוג זה.
גב' ארלט מויאל, מנהלת האגף לשירותים 
לעבודת  התייחסה  העירייה  של  חברתיים 
העיר,  ראש  בראשות  מעולה,  עירוני  צוות 
ככל  שעזרו,  ציבוריים  גורמים  ובסיוע 
הפנימיה  עובדי  רמת  את  ושיבחה  יכולתם, 
שמקדישים לנושא שעות עבודה רבות, מעל 

ומעבר לנדרש מהם.
נוער  מחלקת  מנהל  אשורי,  אלדד  הרב 
בפעילויות  רואים  וצוותו  הוא  כי  הדגיש 
אבן  הינו  זה  קורס  כאשר  שליחות,  אלו 
הנותנת  מגוונת  ופעילות  ללמידה  יסוד, 
הפנאי.  לשעות  ומרתק  מעניין  ייחודי  מענה 
העירייה  ולבכירי  העיר  לראש  הודה  כמו"כ 
הנרחבות  והאפשרויות  הרבה  ההשקעה  על 
שהוא מאפשר לשלל הפעילויות החינוכיות 

בעיר. 
בירך  הפנימייה  מנהל  גלסנר,  ראובן  הרב 
ולהרב  העירוניים  הגורמים  לכל  והודה 
ישראל רייסנר, מנכ"ל "שתילים" אשר סייעו 
החשיבות  גודל  את  והזכיר  זה  בפרוייקט 
על  לברך  ניתן  כיום  והנה  הטוב,  בהכרת 
מופת,  יצירת  של  בדרך  ולהודות  המוגמר 
תערוכה אמנותית לכבודה של העיר בני ברק 
ולכבודם של כל העוסקים במלאכת הקודש.

נתכבדו  למסיימות  התעודות  בחלוקת 
הגב' ארלט מויאל, מנהלת האגף לשירותים 
מנהלת  לייבה,  אביטל  הגב'  חברתיים; 
לביטחון  במשרד  "מצילה"  באגף  המחוז 
מחוזית  מפקחת  גרמן,  שושנה  והגב'  פנים 

במשרד החינוך וצוות הפנימייה.

בנות פנימיית 'שתילים' קיבלו תעודות מבכירי העירייה 
על תערוכת צילומים איכותית של מוקדים שונים בעיר 

בני-ברק  הצילומים הייחודיים ואיכותיים הוצגו באולם 
הישיבות של מועצת עיריית בני-ברק והם יוצגו גם 

במספר מוקדים ברחבי העיר והארץ, ובסוף הם ימוקמו 
בין חדרי ומשרדי העירייה 

בני ברק 
בזווית חדשה

בטקס תערוכת צילומים באולם הישיבות של העירייה

ועדת מהדרין תנובה

בתוכנית
 דברי פתיחה

 הרב זאב וייטמן, רב תנובה 
 שיעורי פתיחה 

יושבי ראש ועדת מהדרין תנובה:
הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות

 הגאון רבי יעקב מאיר שטרן,  מו"צ בבי"ד זכרון מאיר
 וחבר הבד"צ דקריית ויזניץ

מרצה אורח
OU הרב מנחם דוב גנק, ראש מערך הכשרות

 בישול ישראל בתעשיית המזון המודרנית –
שאלות הלכתיות ופתרונות חדשניים 

הרב משה כץ, ארגון כושרות
צבעי מאכל – היבטי כשרות 

הרב זאב וייטמן, רב תנובה
מחלבת תל יוסף החדשה – טכנולוגיה חדישה וכשרות

הרב דוד טהרני, רב פוסק בד"צ "יורה דעה"
טכנולוגיה בשרות הכשרות

דברי סיום
 הרב פנחס ליבוש פדווא,  ועדת מהדרין תנובה, 

חבר ביה"ד לענייני כשרות בד"צ מחזיקי הדת

 מנחים
מנחה הכנס: 

הרב אברהם שלזינגר, מפקח ועדת מהדרין

מנחה שו"ת עם חברי ועדת מהדרין:
הרב יוסי שטיינברגר, מומחה לכשרות, מפקח כשרות בכיר בתנובה

שו"ת הלכתי עם חברי ועדת מהדרין
 הרבנים הגאונים שליט״א

משיבים לשאלות הלכתיות בנושא תעשיית החלב
הרב מרדכי גרוס, הרב יעקב מאיר שטרן,

הרב עמרם אדרעי, הרב אברהם י. הורווויץ,
הרב דוב לנדאו, הרב יוסף מרדכי זילבר )יועץ חומרי גלם ועדת מהדרין(

הרב זאב וייטמן, רב תנובה
דברי פתיחה: הרב דוב לנדאו

 שעת סיום משוערת: 14:30
 ניתן לשלוח שאלות הלכתיות לחברי ועדת מהדרין

 בנושאים הקשורים  לתעשיית החלב.
 את השאלות ניתן לשלוח בפקס: 03-6133699

elad@go-bsd.co.il :או  בדוא"ל 
 שאלות ותשובות יוצגו וייענו

ע"י חברי ועדת מהדרין במהלך הכנס.

הכנס השנתי החמישי 
 יוקדש השנה למכלול סוגיות בנושא 

כשרות וחדשנות - היבטים הלכתיים בתעשיית החלב 
יתקיים אי״ה ביום שני, ג‘ ניסן תשע“ו )11 באפריל( 

 החל משעה 09:30, במלון פרימה פאלאס
)בעבר מלון המרכז( רח‘ פינס 4, ירושלים

 אישור השתתפות
 טלפון 03-6133555 שלוחה 844 בימים א – ה, בשעות  09:00-17:00

elad@go-bsd.co.il | 03-6133699 :פקס



בואו לחסוך זמן וכסף!

מוצרי ניקיון וצבע לקראת פסח

כתובת:  אפעל 31, קרית אריה - פ"ת.  חניה חינם! | טל:  1-800-656558 | 8721*
8 : 0 0 - 1 3 : 0 0  : ' ו ם  ו י ב ו  9 : 0 0 - 1 7 : 0 0  : ' ה - ' א ם  י מ י ב  : ת ו ל י ע פ ת  ו ע ש

פינת מוצרים וחיסול עם הנחות ענק

חנות ענקית המכילה יותר מאלף 
פריטים בתחום הצבע והניקיון

מכונת הגיוון המשוכללת ביותר בארץ. 
מייצרת הכי הרבה גוונים

מפת הגעה

מבחר עצום של צבעי ספריי לכל מטרה

חניה בשפע!צבעים לא רעילים לכל מטרה

יעקבי - כל מוצר בול!

קונים רק בחנות המפעל!קונים רק בחנות המפעל!

50% הנחה
על פינת העודפים עם 

מאות פריטים
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1260 ערכות לימוד מדורגות, בהתאם לחודשי השנה, סופקו 
בבני- תלמודי-תורה  ב-22  א'-ב'  בכיתות  התלמידים  בעבור 
יוסף", שע"ש הרב  "שירת  ללמידה  העירוני  ע"י המרכז  ברק, 
שנים  במשך  העירייה  של  החינוך  אגף  מנהל  ברנפלד,  יוסף 

רבות.
קורה החודש",  ערכת הלימוד החדשה, תחת הכותרת "מה 
ושטף  דיוק  חשיבה,  הבנה,  לפיתוח  לימודים  תוכנית  כוללת 
הערכה  הכנסת  ומאז  הכיתה,  תלמידי  כלל  בקרב  קריאה 
והתלמידים  ההורים  של  מרובה  שביעות-רצון  ניכרת  החדשה 

המשתתפים בתכנית זו.
מרכז "שירת יוסף", שבהנהלת גב' אסתר הוכוולד, שבבעלות 
עיריית בני-ברק, ובסיוע משרד החינוך, מפעיל שירות לימודי 
במגוון תחומים, ובהם הוראה מתקנת בכתיב ובהבעה בכתב, 
אבחונים דידקטיים, הדרכת צוות חינוכי בתתי"ם ובמרכז, ימי 
השתלמות לצוות בשיתוף עם צוותים טיפוליים והוראה אחרים, 
קבוצת הנחיה לאימהות, ימי עיון לתלמידות סמינרים, קבוצת 
באומנות.  ותרפיה  חיים  ובבעלי  בניגון  תרפיה  חיים,  כישורי 
המרכז מקבל את הסיוע והעזרה המירביים מהעירייה, בראשות 
רה"ע  סגן  דדון,  אליהו  והרב  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
בתחומי  מרכזי  חיוני  כלי  במרכז  הרואים  החינוך,  אגף  וראש 

ההוראה לתמידים.
ומיקוד  פילוח  מבדק,   - מפו"י  מבדקי  מבצע  המרכז  צוות 
יחידני לכיתות מכינה, א',ב',ג', והם נעשים החל ממחצית שנת 
הלימודים ועד סופה. המבדק כולל תחומי המוכנות, הקריאה, 
הבנת הנקרא והחשבון, כשמטרת הפילוח, המתבצע באמצעות 

תלמיד  לכל  מקצועית  התייחסות  תוך  דידקטי,  אבחון  צוות 
הינה, חלוקה באחוזים בכל תחום, בהתאם לרמת גיל ומיקום 
את  המצריכים  והתחומים  חוזקותיו  ע"פ  הפרטני  התלמיד 
חיזוקו ביחס לכיתה. הממצאים מוגשים בפגישת סיכום למנהל 
הסיכום  כשדו"ח  מסודרת,  בחוברת  הרלוונטי  והצוות  הת"ת 
המלצות  עם  תלמיד  כל  של  ולתפקודו  הכיתה  לכלל  מתייחס 
בעיסוק,  ריפוי  ראיה,  כבדיקת  נוספים  מקצוע  לאנשי  לפניה 

קלינאות תקשורת, כדי לשפר את תפקודי הלמידה.
צוות היגוי של המרכז "שירת יוסף" ערך גם תכנית חדשנית 
- מבדקי עלייה - ערכה לאבחון ילדי התתי"ם בשיתוף תכנית 
360, והיא כוללת ערכת אבחון כיתתית לילדי התתי"ם, והוכנה 
להוראה  והנחייה  הדרכה  דידקטי,  אבחון  צוות  באמצעות 
לשנתון  כשבמבדק  א',ב',ג',  לכיתות  מיועדת  הערכה  מתקנת. 
מורכבות  לרמות  פילוח  תוך  מלים,  קריאת  על  הוא  הדגש  א' 
ואילו במבדק של שנתון  כדגושים, חטופים, א' נחה וכדומה, 
הבנת  מיומנויות  הינן  הנבדקים  התחומים  עיקר  ב'-ג'  כיתות 

הנקרא וחשבון.
בהתאם  מהת"ת,  צוות  ע"י  מתבצעות  התלמידים  בדיקות 
השנה,  בתחילת  כלל,  בדרך  שמתקיים,  ומהמבדק  להוראות, 
הכיתה  ילדי  של  ההישגי  הפרופיל  את  הכיתה  מחנך  מקבל 
אותה ילמד לאורך השנה, ואלו תחומים מצריכים את העצמת 

התלמידים. המבדק מתאים גם לדוברי אידיש.
יוסף",  "שירת  מרכז  פעילויות  אחר  מקרוב  לעמוד  כדי 
המהווה מודל למצויינות בטיפוח ובסיוע לתלמידים, התקיים 
במועצה  החינוך  ממח'  מכובדת  נציגות  של  במרכז  סיור 
המשנה  לוי,  יהודה  הרב  ובהשתתפות  עימנואל,  המקומית 

למנהל אגף החינוך ומנהל החינוך המיוחד בעיריית בני-ברק.
ולסיוע  לטיפוח  מצויינות  מודל  הוצג  הסיור  למשתתפי 
לילדים הלומדים במסגרת החינוך המוכר ומוסדות פטור ואינם 
השגיים במיוחד בתחומי הלמידה הבסיסיים כקריאה והבנתה, 
מיפו"י  מבדקי  הוצגו  הנוכחים  בפני  וחשבון.  כתיבה,  כתיב, 
שבה  תדמיתית,  במצגת  המשלחת  חברי  צפו  וכמו"כ  ועלייה, 
נסקרו העשייה הברוכה והשירות העדכני במרכז "שירת יוסף", 
ירחון   ,DSM ב--5  המופיעות  החדשות  להגדרות  בהתאם 
מקצועי המופיע בארה"ב, אחת לשלוש שנים, בתחומי החינוך 

והחינוך המיוחד.
מח'  ומנהל  החינוך  אגף  למנהל  משנה  לוי,  יהודה  הרב 
ואת  המרכז  פעילות  את  סקר  בני-ברק  בעיריית  מיוחד  חינוך 
טיפולים  ובשילוב  ובתכניות,  במבדקים  המקצועית  יחודיותו 
להתקדמות  מירבי  ומיצוי  הלמידה  להפריית  פרא-רפואיים, 
התלמידים, בירך את המשתתפים בסיור בהפקת מלוא התועלת 
לסייע  נכונותו  על  המרכז  את  ושיבח  מהביקור  המקצועית 

בתחומים אלו גם לתתי"ם שמחוץ לעיר.

המרכז העירוני ללמידה 'שירת יוסף' חילק ערכות לימוד חדשות לת"תים עבור תלמידים בכיתות א' - ב'  הערכות 
כוללות תוכנית לימודים לפיתוח הבנה, חשיבה, דיוק ושטף קריאה בקרב כלל תלמידי הכיתה וניכרת שביעות רצון מרובה 

של ההורים והתלמידים המשתתפים בתוכנית 

ערכות למידה חדשות חולקו לתתי"ם

מרכז 'שירת יוסף'

בס”ד

פסח לקראת  מוזל  במחיר  ועופות  בשר 
למשפחות ברוכות ילדים ובני תורה ללא מטרת רווח כלל.

החלוקה תתבצע בסניפי יש בשכונה ויש חסד, 
אך ורק לנרשמים מראש בטלפון:

079-977-7799
המכירה בכל הסניפים

בין השעות 13:00-20:00 בלבד!
התשלום בסניפי יש ויש חסד בלבד בכל אמצעי התשלום.

לא ניתן לשלם בתווי קניה או שוברי הנחה.
המבצע עד ו’ בניסן, או עד גמר המלאי. ט.ל.ח

רשת יש רשאית להפסיק את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.
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₪

עוף “עטרה“

לק“ג
  1890

     )עופות צעירים כ-14 ק“ג בקרטון(

בשר בקר “עטרה“

לק“ג
    3090
₪

)חלקים מובחרים כ-10 ק“ג בקרטון(

“חסדי נעמי“ בשיתוף רשת               ו                 שמחים לבשר על מכירה של:

בני ברק
יש חסד שלמה המלך 12

יום שני כ”ה אדר ב’ 4.4.16
יש חסד השומר 10

יום רביעי כ”ז אדר ב’ 6.4.16
יש חסד השומר 10

יום ראשון ב’ ניסן 10.4.16
יש חסד שלמה המלך 12

יום שלישי ד’ ניסן 12.4.16

ירושלים
שאולזון 56 הר נוף

יום שני כ”ה אדר ב’ 4.4.16 
ברכת אברהם 22 רמת שלמה

יום רביעי כ”ז אדר ב’ 6.4.16 
פארן 7 רמת אשכול

יום ראשון ב’ ניסן 10.4.16
גבעת שאול נג’ארה 2

יום רביעי ה’ ניסן 13.4.16

רחובות
יש בשכונה חיים סירני 1

יום שלישי
כ”ו אדר ב’ 5.4.16

צפת
יש חסד הר כנען

יום שלישי
כ”ו אדר ב’ 5.4.16

קרית אתא
יש בשכונה זבולון 14

יום חמישי
כ”ח אדר ב’ 7.4.16

ביתר עילית
 יש חסד הר”ן 6

פינת פנים מאירים
יום שני

ג’ ניסן 11.4.16

בית שמש
יש חסד מרכז מסחרי 

רמה א’
יום חמישי

ו’ ניסן 14.4.16

בארות יצחק
יש חסד

מתחם פאוור סנטר
יום חמישי

ו’ ניסן 14.4.16

טבריה
יש חסד לב האגם 10

יום רביעי
ה’ ניסן 13.4.16

פתח תקווה
יש בשכונה רוטשילד 79

יום חמישי
כ”ח אדר ב’ 7.4.16

קרית ספר
יש חסד אבני נזר 46, 

מרכז קסם
יום שני

ג’ ניסן 11.4.16

אלעד
יש חסד ניסים גאון 79

יום שלישי
ד’ ניסן 12.4.16
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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

בכפוף להיתר הגרלות משרד האוצר | בפיקוח משרד רו”ח רן דקל | 
בכפוף לתקנון המבצע תוקף עד י”ד ניסן 22.4.16 | כמות מינימלית 

ERN למבצע 3000 יח’ *בכפוף לאישור חברת

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!

חדש!
36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים* 

הטבה מיוחדת לחברי הסתדרות מורי אגודת 
ישראל ולמחזיקי מפתח דיסקונט

גלגל המתנות הענק!
חג ב-

אבק
אב 
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מקרר

מיקרוגל

מגהץ קיטור
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מכונת כביסה

קונים ב-999 ₪ ומעלה ומרוויחים פעמיים: 
גם במחיר משתלם וגם בסיבוב של גלגל המתנות

3,000 פרסים. כל סיבוב זוכה!
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מאת: עוזי ברק

בביה"ח  נפטרה  בערב  ב'  ביום  בד"ה: 
'מעיני הישועה' הרבנית הצדקנית מרת נעשא 
ציון  בן  יעקב  רבי  הגאון  אשת  ע"ה,  רוטנר 
ומלפנים  בחיפה  חליסה  אב"ד  זצ"ל  רוטנר 

רבה של גולת קפריסין.
בשנת  בטרנסילבניה  נולדה  ע"ה  הרבנית 
תרפ"ח לאביה הרב החסיד רבי חיים פרידמן 
זצ"ל שהיה חסיד של רבי ישעילה מקרסטירר 

זיע"א. 
רבי  הגאון  לבעלה  נישאה  השואה  לאחר 
לארץ  בדרך  זצ"ל,  רוטנר  ציון  בן  יעקב 
בנם  שנולד  ולאחר  בקפריסין  התיישבו 
הראשון עלו לארץ והתיישבו ביישוב מגדיאל. 
משם עברו לקהילת חליסה בחיפה, שם מונה 

בעלה לשמש כרב הקהילה. 
הרבנית עמדה כל חייה לימין בעלה הגדול 
עד פטירתו, והייתה אישה דומיננטית ומיוחדת 
בכל הליכותיה. כל גדולי האדמו"רים שהגיעו 
לשכונת חליסה בחיפה התארחו בביתה שהיה 
כאשה  נודעה  הרבנית  לחכמים,  וועד  בית 

צדקנית, תפילותיה הזכות היו לשם דבר, והיא 
גידלה וחינכה את ילדיה לתורה וחסידות. 

רבות  שנים  לפני  כי  סיפרו  המשפחה  בני 
הגיע בעלה לסידנא 'בבא סאלי' זצ"ל ששאלו 
 17 לו  השיב  רוטנר  הרב  לך,  יש  ילדים  כמה 
זה  האם  ושאל  המשיך  סאלי  הבבא  ילדים, 
סאלי  הבבא  בחיוב  ומשהשיב  אחת,  מאשה 

נעמד לכבודו. 
בפטירתה,   90 בת  כשהיא  נפטרה  הרבנית 
צאצאים  וכאלף  ילדים   17 אחריה  הותירה 
הרוחנית  דרכה  את  ממשיכים  שכולם 
כל  זכרה  יומה האחרון  עד  שהנחילה, כאשר 

נכד וכל נין בשמו הפרטי. 
שבת  צאצאיה  למאות  ארגנה  שנה  מדי 
שבת  שהוגדרה  הקיץ  בשבתות  מיוחדת 
'רוטנר', כמו כן בחנוכה הייתה מכנסת את כל 

הצאצאים הגברים ובנפרד את כל הנשים. 
'חליסא'  מביהמ"ד  יצאה  הלווייתה  מסע 
הזיתים  להר  בדרכה  בב"ב,  מתתיהו  ברחוב 
בעלה  לצד  'ספינקא',  בחלקת  ונטמנה  בי-ם 
צעדו  ההלוויה  מסע  בראש  הזיתים.  בהר 

אדמורי"ם רבנים וקהל רב.

אשת הגאון רבי יעקב בן ציון רוטנר זצ"ל אב"ד 
חליסה בחיפה  נפטרה כשהיא בת 90 והותירה 

אחריה כאלף צאצאים בלעה"ר

הרבנית הצדקנית מרת 
במסגרת שת"פ בין אגודת היועצים והמטפלים בא"י נעשא רוטנר ע"ה 

ללשכה לפניות הציבור בעיריית ב"ב: תתקיים קבלת 
קהל להתמודדות עם בעיות רגשיות במשפחה  את 
  הרב נפתלי וורניקהייעוץ יעניק היועץ המשפחתי
קבלת הקהל תתקיים בשעות הערב ביום א' כ"ד אדר ב'

מאת: אלי שניידר

תערוך  בא"י  והיועצים  המטפלים  אגודת 
הרב  של  הציבור  לפניות  הלשכה  בשיתוף 
ברק,  בני  עיריית  הנהלת  חבר  קקון  מיכאל 
בעיות  עם  התמודדות  בנושא  קהל  קבלת 

רגשיות ונפשיות במשפחה. 
מקיימים  לקהילה  שירות  במסגרת 
אגודת  מטעם  מוסמכים  יועצים  אלו  בימים 
קהל  קבלות  בא"י,  והיועצים  המטפלים 

בלשכות סגני ראש ערים. 
קבלות הקהל שתתקיים בכ"ד אדר ב' בבני 
בעיות  עם  התמודדות  להורים  תאפשר  ברק 
היועץ  יעניק  הייעוץ  את  במשפחה.  רגשיות 

המשפחתי הרב נפתלי וורניק. 
אגף  ראש  בלשכת  תתקיים  הקהל  קבלת 
קקון  בבניין  מיכאל  הרב  ופיתוח  תשתיות 
העירייה, קומה 3, בין השעות 19:00-21:00. 
אגודת היועצים והמטפלים מאגדת תחתיה 
העוסקים  הארץ  רחבי  מכל  חברים   350 כ 
בתחומי הייעוץ, הטיפול וההנחיה ומפעילה 
את מוקד האגודה למתן ייעוץ נפשי ראשוני 

והפניה למומחים.
למוקד  שזורמים  הרבים  לטלפונים 
מוסמכים  ומטפלים  יועצים  עונים  האגודה 
שעברו הכשרה מקצועית של לפחות 3 שנים 

ומוסמכים לטפל במקרים רבים בתחום.
במוקד  המתנדבים  המקצוע  אנשי  בין 
יועצי  נמנים בין היתר מטפלים משפחתיים, 
נפשיות,  הפרעות   סכסוכים,  נישואין, יישוב 

טיפול לילדים, מנחי הורים ועוד.
מקצועי  פיקוח  קיים  הטלפוני  מוקד  על 
לפי  נעשה  הכול  כאשר  האגודה  מטעם 
על  שמירה  תוך  המקצועית  האתיקה  כללי 

דיסקרטיות ומצוינות.
יותר  יסודי  טיפול  המצריכים  במקרים 
מקצועי  טיפול  להמשך  המקרה  מועבר 
לנושא  המתאימים  המקצוע  אנשי  אצל 
כאשר האגודה מקפידה ללוות את התיק עד 

לסגירתו ופתרון הבעיות.
מעניק  רבות  המסייע  הטלפוני  המוקד 
בבוקר   8 השעות  בין  יום  בכל  המענה  את 

ל-22:00 בלילה.

מתמודדים עם בעיות 
רגשיות במשפחה

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

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

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

ושיעורי עזר מתקדמים, באווירה חרדית מלאה.

רוצה להגיע ללימודי תואר בדרך הקלה והמהירה ביותר?

עם המכינות של מבחר,

לקפוץ אל
התואר!

פשוט וקל
מכינה ללימודי 
הנדסה במיפוי 

של הטכניון

גברים

מכינה לתואר 
במדעי המחשב 

גברים

הטכניון

מכינה לתואר 
בסיעוד / עו"ס

גברים

מכינה ללימודי 
הנדסה במיפוי 

של הטכניון

גברים

מכינה לתואר 
במדעי המחשב 

גברים

הטכניון

מכינה לתואר 
בסיעוד / עו"ס

גברים

גברים

מכינה לגילאי 30+
מכינה מקוצרת 

ללימודי עו"ס/סיעוד 

גברים

מכינה לגילאי 30+
מכינה מקוצרת 

ללימודי עו"ס/סיעוד 

מכינה קדם אקדמית 
לכל לימודי 
תואר ראשון

נשים

מכינה לגילאי 30+
מכינה מקוצרת

ללימודי עו"ס/סיעוד 

נשים

מכינה קדם אקדמית 
לכל לימודי 
תואר ראשון

נשים

מכינה לגילאי 30+
מכינה מקוצרת

ללימודי עו"ס/סיעוד 

נשים

הן
 כ

לי
גי

מגוון מחזורים חדשים של 
מכינות נפתחים בקרוב!

המכינה חינם! לבירור זכאותכם:מלגות קיום כבר במכינה!לזכאים:
 03-5785030

תוכנית
מיוחדת

לגילאי 30+



נעליים  | עניבות   | חפתים   | חולצות   | ילדים  חליפות   | גברים  חליפות   | כובעים 

רבי עקיבא 57 בני ברק
 טלפון: 03-6092014  |  פתוח רצוף: 10:00-22:00 

האט-באקס מביאה לישראל את חווית הקניה של אמריקה 

כל האופנה במקום אחד במבחר ענק לגברים וילדים 

ONE STOP SHOP

אופנה אמריקאית לגברים וילדים ירושלים: רחוב ירמיהו 68  טלפון: 02-5715715

בלעדי 
להאט באקס! 
 כובעי פייר קרדן

הגענו!
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מאת: עוזי ברק 

נעצרו  אנשים  מספר  שהסתבך:  המבצע 
מהקהילה  יהודי  ביניהם  בתימן,  החותים  ע"י 
שהוברח  עתיק  תורה  ספר  בעקבות  התימנית, 
חדשים  עולים   17 עם  יחד  לישראל,  מתימן 
 - היהודי  המגזין  פרסם  כך   - לארץ  שהגיעו 

בריטי "ג'ואיש כרוניקל".
העולים  של  תמונות  של  פרסומם  בעקבות 
עם ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם ספר 
תורה עתיק, החלו החותים בחקירה ובמעצרים 
מאות  בן  העתיק  תורה  ספר  הברחת  בעקבות 

שנים, שהוגדר "רכוש של העם התימני".
שעובד  בכיר  גורם  גם  ישנו  העצורים  בין 

בנמל התעופה שבצנעא.
בכירים במשרד העלייה  כך מתחו  בעקבות 
והקליטה ביקורת חריפה על פרסום התמונות 
פרסום  כי  ואמרו  היהודית  הסוכנות  של 
גרם  היהודים  של  עליתם  ודבר  התמונות 
בעולם:  סיכון  ממוקדי  העלייה  למאמצי  נזק 
בתימן  שנשארו  היהודים  את  מסכן  "הפרסום 
הוסיפו  עוד  בנושא".  העוסקים  הגורמים  ואת 
כי "הזוי שבגלל המרדף אחר קרדיטים פוגעים 
עלייה  מתקיימת  העת  כל  העלייה.  בפעילות 
להן.  יפה  שהשתיקה  ובדרכים  ממקומות 

החשיפה הנוכחית גורמה לנזק ולמעצרים".
כי  כתגובה  נמסר  היהודית  מהסוכנות 
עם  וקפדני  מלא  תיאום  תוך  נעשה  "הפרסום 
בכללי  התחשבות  ותוך  המוסמכים  הגורמים 

הצנזורה".
בריחתם של היהודים נעשתה במבצע מורכב 
גם  ירדן.  היא  מהם  שאחת  מדינות  שתי  דרך 
והממשל  נגד  בעיתונות  גורמים  צוטטו  בירדן 
הגיב: "אישורי הכניסה למדינת ירדן מתייחס 
לנוסעים כאזרחי תימן, מבלי לבחון את הדת 

שלהם".

אחד מחברי הקהילה 
היהודית שנותרו בתימן 
נעצר, בעקבות המבצע 
להעלאת 17 היהודים 
בשבוע שעבר לישראל 

יהודי נעצר בתימן בעקבות 
הברחת ספר תורה לישראל

הס"ת שגרם למעצרים )צילום: חיים צח, לע"מ(

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!!

גם המחירים הכי זולים, גם-36 תשלומים

)מתנה אחת לבחירה(

וגם בוחרים מתנה
בשווי מאות שקלים!

כזה מבצע
עוד לא היה!

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: החל מ:
ל-36 חודשים

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!



 3 ימי מכירות ענק

*כפוף לתקנון המבצע | לא כולל הובלה | התמונות להמחשה בלבד

בס"ד

עשרות מתנות שוות לבחירה בקניה מעל 1500 ש"ח

מיקרוגל דיגיטלי
23 ליטר

800w

מעבד
מזון

2.2 ליטר

שואב אבק
1800w

טוסטר אובן
45 ליטר

כיריים איכותיות
נירוסטה

ת. איטליה

מיקסר 
900w

מגהץ קיטור מצעי כותנה
4 סטים מלאים

יחיד

מיקרוגל
23 ליטר

מראה כסוף
כיתוב בעברית

מטחנת
בשר

1600w

שואב אבק 
ציקלוני
1800w 

כיריים איכותיות
כולל מבער טורבו

SABAF ראשי
איטלקי

מיקסר
מקצועי

קערת נירוסטה
נפח 4.5 ליטר

טוסטר
מקצועי 

נפח 45 ליטר
גריל מסתובב

שקל
590

שקל
890

שקל
590

שקל
590

שקל
490

מערכת שמע
סאונד מושלם
ועיצוב מרהיב

שקל
890

 הפסח הזה, שווה כל שקל
קל

ש
 ב

שוות
גם מחירים נמוכים וגם מתנות 

שקל
790

שקל
שקל
599

בימים שלישי, רביעי, חמישי כ"ו-כ"ח אדר,
אולמי ערלוי רח' מהרשל 12 בני ברק

שעות פתיחה: יום ג' 17.00-22.00 יום ד' וה' 12.00-22.00
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מאת: חיים רייך

ברציפות,  התשיעית  בפעם  השנה,  גם 
יצא לדרך 'אוטובוס החסד' בשיתוף חברת 

'דן' וארגון חסדי נעמי. 
אלפי  נאספים  החסד  מבצע  במסגרת 

משלוחי מנות לטובת נזקקים וחולים.
בחברת דן מברכים על ההצלחה ואומרים 
כי חשוב להמשיך במסורת הזו אשר משנה 

לשנה מניעה יותר ויותר אנשים לפעולה.
גם השנה האוטובוס יצא לרחובות העיר 
ומאובזר  מקושט  כשהוא  תרועה  בקול 
ענק,  לבובות  מחופשים  במתנדבים  ועמוס 
בשמחה  והילדים  התושבים  את  שהפעילו 

וריקודים וסייעו בגיוס מוצרי מזון. 

מוצרים,  אלפי  נאספו  באוטובוס 
וארזו  הסחורה  כל  את  מיינו  מתנדבים 
אותה בעבור המשפחות הנזקקות והחולים 

הנצרכים. 
מברך  כהן,  יוסף  הרב  נעמי  חסדי  יו"ר 
הברוכה:  היוזמה  על  "דן"  חברת  את 
"זוהי ברכה גדולה עבור הנזקקים. היוזמה 
המבורכת הזו מחברת בין רצונם הטוב של 
והולך  הגובר  הביקוש  ובין  לתת  האנשים 

מצד הנזקקים.
ההירתמות  על  דן  לחברת  מודה  "אני 
הרבים  למתנדבים  ומודה  העקביות,  ועל 
שמאפשרים את הפעילות הברוכה. כמו כן, 
הערכה רבה לציבור הרחב שהגיע והשתתף 

בתרומה".

ההגרלה הגדולה 
על יחידת הדיור 
רשת כוללי 'מבצר התורה' דחסידי צאנז: הגרלה ענקית 
על יחידת שלושה חדרים עם גינה רחבת ידיים * רשת 

הכוללים 'מבצר התורה' - כולל האברכים הוותיק 
של חסידי צאנז בעיר הקודש והמקדש, נוסדה לפני 
למעלה משלושה עשורים, ופרסה בשנים האחרונות 

את מצודתה אף על כוללי האברכים בערים בית שמש 
ובקרית צאנז החדשה בטבריה 

הצלחה חסרת תקדים ל"אוטובוס 
החסד" של 'דן' ו'חסדי נעמי'

"אוטובוס החס"ד הופעל בשבועות האחרונים על ידי 
חברת 'דן' וארגון החסד 'חסדי נעמי'  במהלך ימי 

המבצע אלפי משלוחי מנות נתרמו על ידי תושבי העיר 
לנזקקים וחולים

מאת: יעקב פלדמן

הגרלה מיוחדת לתומכי התורה, תתקיים 
תרומת  ירימו  אשר  אלה  מבין  בקרוב 
התורה'  'מבצר  כוללי  רשת  למען  הקודש 
אברכים  מאות  הוגים  בהם  צאנז,  דחסידי 
על תלמודם ומדי שנה יוצאים בעלי הוראה 

מבין כותלי בית המדרש.
כולל   - התורה'  'מבצר  הכוללים  רשת 
בעיר  צאנז  חסידי  של  הוותיק  האברכים 
למעלה  לפני  נוסדה  והמקדש,  הקודש 
משלושה עשורים, ופרסה בשנים האחרונות 
את מצודתה אף על כוללי האברכים בערים 
בטבריה,  החדשה  צאנז  ובקרית  בית שמש 
קרוב  לומדים  הכוללים  היכלי  בכל  כאשר 
אשר  תורה,  עמלי  אברכים  מאות  לשלוש 
ולעבודת  ללימוד  כימים  לילות  שמיים 
המכובדות  המלגות  בזכות  הקודש 

המוענקות מדי חודש בחודש.
של  שם  הכוללים  רשת  לה  קנתה  כך 
כשרבנים  ותלמידיהון',  לרבנן  היוצר  'בית 

במקהלות  פאר  המכהנים  מומחים  ודיינים 
מבין  יוצאים  ואתר  אתר  בכל  די  הקודש 

שורות הכולל.
לצד  הכוללים  מנהלי  מקיימים  כן  כמו 
לחלוקת  חסד  מפעלי  התלמוד,  היכלי 
פסחים,  בערבי  בשפע  דפסחא'  'קמחא 
ומלגות מכובדות למעוטי יכולת בכל ערבי 
החגים, וכן 'קרן ברכה באהליכם' המהווה 
עזר ליולדות להיות לעזר ולאחיסמך לעמלי 

התורה בשעת שמחתם.
ההזדמנות  את  מעניקה  הכוללים  רשת 
חלק  להיות  ולזכות  לבוא  דכפין  לכל 
מהחזקת מפעלי תורה אדירים אלה, כאשר 
התורה  החזקת  של  העצומה  הזכות  מלבד 
הקדושה בדור עני זה, נכנסים הם לגורל על 
יחידת שלושה חדרים עם גינה רחבת ידיים 
הצופה לכינרת, בקרית צאנז טבריה עילית.

הגדולה  ובזכייה  בהגרלה  ההשתתפות 
של החזקת התורה, היא לכל התורם סכום 
חד פעמי של 200 ₪ עד 5 תשלומים בטל' 

.072-2788425

2016קולקציית חגים
גולי גריל חנות הבגדים המובילה 

מזמינה אותך להתרשם 
מקולקציה חגיגית ואופנתית לילדות 

ביבוא אישי מפריז

39ש"ח 259ש"ח 222ש"ח 179ש"ח 159ש"ח

20ש"ח 7.9ש"ח9.9ש"ח

79.9ש"ח 89.9ש"ח 99.9ש"ח 139ש"ח

69ש"ח

280ש"ח 369ש"ח 169ש"ח 210ש"ח

15.9ש"ח

כלי עבודה
כל אביזרי המיזוג
אביזרי חשמל
אינסטלציה

פרזול
צבע

ברזים
חומרי בנין וגבס
שכפול מפתחות

ד!
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ק
א 
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ם 
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מ

� משלוחים חינם בב"ב!

� שכפול מפתחות לכל סוגי הרכבים.

חדש! חדש!

נפתחה מחלקת צבע 

במחירים הכי זולים 
בארץ!

ניתן להשיג כל אביזרי מיזוג, כולל צנרת מאלומיניום מוכנות להתקנה 
מכל הגדלים ואביזרי אינסטלציה במחירים הטובים ביותר!

צנרת מוכנה להתקנת מזגן 3 מטר - 35 ש"ח 
ניתן להשיג צנורות עד 10 מטר

� יריד לכל המוצרים לפסח במחירים חסרי תקדים!

נורת חסכון

סולם אלומיניום

פלורוסנט לד נורת לד

קטלן חרקים ענול

ברז פרח ברז פרח ברבור ברז מהקיר ברז אמבטיה
+צינור+מזלף 
איכותי

ברז סוללה מהקיר

פח צבע טמבור פח צבע משי משי פלסטיקיר של טמבור סופרקריל מט

נורת לד 
כל 20 יח' 1 בונוס!
שנה אחריות

4
 שלבים

5
 שלבים

6
 שלבים

7
 שלבים

שנה אחריות

מ-5-10 וואט

סופרקריל 2000
18 ליטר

18 ליטר 18 ליטר 18 ליטר

קצר/ארוך קצר/ארוך

20-23 וואט 15 וואט

רח' ירושלים 61, ב"ב | טל: 03-6191805 | פתוח: א'-ה': 7:30-22:00. יום ו': 7:30-14:00



טרי/קפוא

שלושה מי יודע?
שלושה אשפר יודע!
כשרות, איכות  ומחיר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!
 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 

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!

קונים לפסח באשפר
מעל 200 ש"ח

ומשתתפים בהגרלה
על 2 מקפיאים

מלאים בבשרים ועופות

קונים לפסח באשפרקונים לפסח באשפר

VIP מארז
טרי\קפוא

מחולק לחזה או שניצל

6 עופות במארז

מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים
מחולק לחזה או שניצלמחולק לחזה או שניצל
מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים

'אשפר' מאחלת לכל בית ישראל

חג כשר 
ושמח

1190
לק"ג

במקום

16901490
לק"ג

במקום

1990

VIP לא ממתין בתור!

מצה שמורה

קמח מצה
1990

5980

בקניית 3 יחי'

בקניית 3 יחי'

1790
לק"ג

במקום

2390

קרטון בשר 
קומפקטי

100% בשר 
כ-0% שומן

בשר ארגנטינאי משובח מזן אנגוס, 
מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

100%
0%

מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

100%
כ-0%

מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

3990
לק"ג

במקום

4890

100% בשר ממרעה טבעי
שחיטה מקומית

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה חדש! מחיר כזה עוד לא היה!

טרי/קפוא קפואקפואטרי/קפוא

קפוא

קפואפקנטי/חריף

קפואקפוא

קרטון עוף

כבד בקרהודו טחון

זרוע טלה
כ-2 ק"ג

שווארמה זכרהמבורגר/קבב

עצמות עגלכנפיים עוף

1790
לק"ג

במקום

20901990 במקום

2290 4790 במקום

59901890 במקום

2990
בקניית 2 יחי'

בקניית 3 ק"ג

בקניה מעל 120 ש"ח

המבצעים עד גמר המלאי

בקניית 2 יחי'
500 גר'500 גר'

בשר אורגינל

לק"ג

100%בשר 
ללא תוספות חלבון מן הצומח



לקראת חג הפסח הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 23:00 רצוף | שישי וערבי חג 10:00 ועד 14:00 | מר”ח ניסן עד חג הפסח

מחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
T.R. חליפות אקסוס
חליפות אקסוס צמר

מכנסיים אקסוס
מכנסיים צמר

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית אדומה

חולצות אקסוס תוית חום/זהב
חולצות אקסוס תוית סגולה

500
400
600
120
200
150
120
130
110

395
295
510
90
150
115
95
105
85

המכירה תתקיים
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(
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מחיר מכירהמחיר רגיל

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

עניבות
חגורות

חגורות עור
חגורות עור פרה

חפתים
גרביים
גופיות

75
65

2 ב-80
40
55
65
35
9

3 ב-45

100
90
60
60
70
90
60
15

המכירה תתקיים
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(



בני ברק 30   כ' באדר ב' תשע"ו 1230/3/16

שעות הערב של יום שני, השבוע. על גג בניין הכנסת מטפטף 
סיום מושב החורף,  עם  הזדהות  ולאות  אביבי,  ירושלמי  גשם 
מזג  המליאה,  בתוך  אחרון.  לביקור  קפץ  החורפי  האוויר  מזג 
ניתן  הכנסת  במליאת  העיתונאים  מיציע  לעונה.  רגיל  האוויר 
ריקים מתוכן,  נאומים  רגעים משמימים של  באינספור  לצפות 
רטוריקה ועניין לציבור. הכל זורם על מי מנוחות עד לרגע שבו 
שבעה  בן  במסמך  בידיו  מנופף  למליאה,  בסערה  דרעי  נכנס 
עמודים ומתקדם בצעדים מהירים לעבר שולחן הממשלה. תוך 
רכון  ממקומו,  קם  נתניהו  כמרקחה.  המליאה  ספורים  רגעים 
מעל כיסאו של דרעי הוא קורא את המסמך בעיון כשמשקפי 
ועדת  ויו"ר  אלקין  השר  אפו.  קצה  על  מבצבצים  הקריאה 

הכספים גפני משוחחים בטונים גבוהים.
שוב  לשמוע  ביציע  העיתונאים  מצליחים  כרויות  באוזניים 
במליאה.  המתגודדים  של  מפיהם  בג"ץ  המילה  את  ושוב 
מעלה  ביציע  מישהו  חיים.  העיתונאים  שעבורם  הרגעים  אלו 
במהלך  מעורב  ודרעי  חזרה  התשעים  שנות  שאופנת  השערה 
יצירתי להסדרת מתווה הגז בעקבות פסיקת הבג"ץ. ההשערה 
לדרעי  הוכיחה  רק  הבג"ץ  פסיקת  רגע.  בן  נסתרת  המופרכת 
שהאינסטינקטים שלו כשברח מהמתווה כמו מאש, היו נכונים. 
אם דרעי היה מעורב בהעברת המתווה, את חשבון הגז בעקבות 
פסיקת הבג"ץ התקשורת הייתה מגישה לו ולנתניהו במשותף. 

את  השבוע  האשים  אומנם  נתניהו  הגז  מתווה  בסוגיית 
העליונים, אך את הטענות שיש לו ראוי שיפנה בעיקר לעצמו. 
התייצבותו האישית, חסרת התקדים, בפני שופטי הבג"ץ פעלה 
מתרשמים  לא  שהם  להוכיח  השופטים  את  וחייבה  כבומרנג 

מהבלורית הסגלגלה וקול הבריטון שהתייצבו באולמם. 
פסיקת  מתנהל,  רק  ולא  ממשלתו  את  מנהל  היה  ביבי  אם 
בג"ץ  וסביל.  עביר  מכשול  עוד  להיות  צריכה  הייתה  הבג"ץ 
את  הקרוב  בעשור  שכובל  היציבות  סעיף  את  פסל  אומנם 
סעיפי  שאר  את  במקביל  אישר  אך  ישראל,  ממשלות  כל 
לממשלה  ונתן  המפורסם,   52 בסעיף  השימוש  כולל  המתווה 
בג"ץ'  עוקף  'חוק  המונח  גם  תיקון.  הטעון  את  להשלים  שנה 
רלוונטי  אינו  מיאוס,  של  בטון  ושוב,  שוב  השבוע  שהושמע 
לפסיקה השבועית. שופטי בג"ץ לא פסלו חקיקה של הכנסת 
וחייבו את הממשלה להעביר את  אלא עשו את הדבר ההפוך 

פסקת היציבות בחקיקה. לא עוקף כנסת, אלא ישיר כנסת. 
נתניהו התייחס לפסיקת העליונים כאל כוח עליון שלא ניתן 
מושב  לתום  ועד  הבג"ץ  פסיקת  שמרגע  אלא  אחריו.  לערער 
כדי  והותר  די  היה  בהן  שעות,  ושש  שלושים  נותרו  החורף 
לתקן. כל מה שיו"ר הכנסת יולי אדלשטיין היה צריך זה ללחוץ 
בשלוש  היציבות  פסקת  את  תחיקתי  בבליץ  להעביר  הגז,  על 
מדלת  אייכלר",  "יציאת  את  ביטחון  ליתר  ולחסום  קריאות, 
לחמוק  הכנסת  חברי  נוהגים  ממנה  למשכן  האחורית  הגישה 
החוצה בלי תיעוד בלוח הרישום. בשלושה ימים רצופים בהם 
יו"ר הקואליציה הנגבי היה מגייס את החברים כמו חייל מורעל 
ברחובות חברון – מתווה הגז היה עובר בגדול ולפגרת הפסח 

נתניהו היה מגיע כמי שבקע את הים ושלף את הגז. 
ולא  השעבוד,  עול  את  גבו  על  נושא  עדיין  שביבי  אלא 
המטורללים.  מפלגתו  לחברי  אלא  הקואליציוניים  לשותפיו 
ברשימת  האחרונה  הבעיה  הוא  ברשימה,  האחרון  חזן  אורן 
מורד  מספיק  מלך.  חכפ"ש  כל  שבה  הצרה  הממשלה  צרות 
בודד כמו אמסלם )לא חיים. דודי!( כדי לטלטל את הספינה. 
ימים שני  חודש  מזה  וכך,  חגיגה.  בכלל  זו  כשמדובר בשניים 
חברי כנסת מהליכוד, נגוסה ואמסלם, מחרימים את ההצבעות 
הקואליציוניות ומצהירים שימשיכו לנהוג כך עד להעלאת בני 
הפלשמורה. בינתיים נתניהו הוא זה שנראה כמי שתקוע במחנה 

הסגר באדיס אבבה. 
העלו  הנסתר,  בתורת  העמקה  על  שאמונה  נתניהו  בלשכת 
השבוע את ההשערה שאלו לא בני הפלשמורה אלא הפלשבק 
היה  מסתבר,  אמסלם,  ירושלים.  לעיריית  הבחירות  מתקופת 
שותפו של איווט בהרצת משה ליאון לראשות עיריית הבירה 
והצעדים שלו היום הם המשך ישיר לאותו שיתוף פעולה. הן 
ליברמן והן אמסלם מכחישים כל קשר, מה שמגביר כמובן את 

מידת החשדנות בלשכה התזזיתית במדינה.
העליונים  של  הלחי  סטירת  מחמיאים,  הלא  הסקרים 
והקלקולים שאינם פוסקים מעוררים בחברי כנסת רבים תחושה 
של דה-ז'ה וו לקדנציה שעברה. לקואליציה יש דינמיקה משל 
גם  בבוץ,  נתקעים  והגלגלים  חורקים  העגלה  וכשצירי  עצמה 

הסוסים במוקדם או במאוחר בורחים.
את  למצוא  אפשר  הזהה  התחושה  למרות  זאת,  ובכל 
התקן  כמו  הממשלה,  ראש  הקודמת  בקדנציה  ההבדלים. 
חיבורים  הזמן  כל  לאתר  ניסה  כשר(  )כשר,  מתקדם  בלוטוס 
חדשים. ליצמן אומנם ממשיך להצהיר עד היום, כולל השבוע, 
שהוא מוכן ללכת למכונת אמת כדי לאושש את הטענה שלפיד 
באמצעות שליח הציע לו בשעתו ממשלה אלטרנטיבית, אבל 
לכולם ברור שעבור ביבי, זה היה רק תירוץ ולא סיבה. נתניהו 
ומלבני  כדי להתנתק מלפיד  דרך  כל  2014-2015 חיפש  מודל 
רגוע  הוא  בחברתם  הטבעיים,  לשותפיו  מחדש  ולהתחבר 

ובטוח, כמו תייר רפורמי בכותל הדרומי. 
בקדנציה הנוכחית אין לו לאן ללכת. לא לנתניהו, ולא ליתר 
חבריה.  בחולשת  הקואליציה  של  כוחה  ולפיכך,  השותפים, 
המשיך  אומנם  נתניהו  ראשון  ביום  המפלגות  ראשי  בישיבת 
לקואליציה.  נוספים  גורמים  של  אפשרי  צירוף  על  לדבר 
המשתתפים מספרים ששמו של ליברמן הוזכר )בדיחה פורימית 
להרצוג.  בעיקר  מכוון  שביבי  ברור  היה  לכולם  אך  רעה(,  לא 
מובך  בסקרים,  נחלש  שנתניהו  וככל  יקרה  לא  כנראה  זה  גם 
בכנסת וחוטף בבג"ץ, כך פוחתים הסיכויים של בוז'י להעביר 

במפלגתו מהלך שיתפרש כזריקת גלגל הצלה לנתניהו. 
שר  הממשלה,  שרי  מבין  לפופולרי  נתונה  הדיבור  זכות 
עוד שנתיים  הזאת תשרוד  "הממשלה  ליצמן:  יעקב  הבריאות 
לפחות", הוא מנפק תחזית על רקע ההסכמה שהושגה השבוע 
להעברת תקציב דו-שנתי. לכל מי שממהר להספיד ליצמן מציע 
לשאוף משהו ולהירגע. הממשלה הזאת אומנם חיה על תרופות 

אך המצב להערכתו, רחוק מלהיות סופני.

בהשגחת הבג"ץ
חידת  נפתרה  וניחושים  השערות  של  קלה  שעה  אחרי 
החרדים  והח"כים  הממשלה  כשראש  במליאה.  המסתודדים 
המפורסם  למשפט  בפרפרזה  לכולם,  התברר  למסדרון  יצאו 
הם  הערבים  ים,  אותו  הוא  שהים  המנוח,  שמיר  יצחק  של 
לא  הזה,  רק שבמקרה  בג"ץ.  אותו  הוא  והבג"ץ  ערבים  אותם 
הנפץ שמונחת ברחבת  חומר  באוויר, אלא חבית  הגז התלקח 

הכותל.
בבוקר יום שני השבוע הסתיים פרק הזמן בן שנים עשר הימים 
לבג"ץ בעתירת  תגובתה  להגיש את  נדרשה המדינה  במהלכם 
ביום  הקואליציה  סיעות  ראשי  ישיבת  בתום  הכותל.  נשות 
ראשון שוחח נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות. הסיכום היה 
כי עמדת המדינה שתוצג בבג"ץ תהיה עמומה, המדינה תבקש 
דחייה על מנת לגבש חלופות ולא תאמץ את ההחלטה שאושרה 
רשמית  תגובה  סוגננה  אף  הזה,  העמדה  נייר  ברוח  בממשלה. 
מטעם הממשלה שהניחה את דעתם של הנציגים החרדים, עד 

להודעה חדשה.
למזכירות  "טלפנתי  דרעי,  מספר  בערב",  ראשון  "ביום 
תגובת  את  להגיש  הדעת  על  יעלה  שלא  ואמרתי  הממשלה 
המדינה בלי שנראה אותה קודם. אמרו לי, 'הכל בסדר, העברנו 
למחלקת הבג"צים בפרקליטות את רוח הדברים והתגובה תהיה 
בהתאם'. בשני בבוקר כשאמרו לי שהתגובה עדיין לא מוכנה 
והמדינה הגישה בקשה לדחיית ההגשה ביומיים עד ליום רביעי, 
הרחתי בעיות. בשעות אחר הצהריים של יום שני השגתי בדרך 
להשמיט,  שסיכמנו  מה  כל  חשכו.  ועיני  הטיוטה  את  דרך  לא 
כל מה שדיברנו שבתקנות ובתגובה לא יוזכר עניין הרפורמים, 
מופיע כאילו כלום לא קרה. ועוד הוסיפו לזה שירי הלל לצוות 
של מנדלבליט וציטוטים על כך שהממשלה אישרה את הדו"ח 
על כל נספחיו, עם הסבר שלמרות העיכוב בחתימת שר הדתות, 
הממשלה והעומד בראשה ממשיכים לדבוק במתווה ועומדים 
לגפני  זה  את  הראיתי  מיד  שהתגלו.  הקשיים  למרות  ביישומו 
ולליצמן שחזר מישיבת מועצת גדולי התורה של אגודה שדנה 
לו  והצגתי  הממשלה  לראש  ניגשתי  הזה.  בעניין  השאר  בין 
במליאה את הטיוטה. הוא אמר שזה לא מה שסוכם והוא לא 
ואמרנו  הבעייתיים  הקטעים  את  לו  סימנו  התגובה.  שזו  ידע 

שאין מצב שהממשלה מגישה כזה דבר, אין מצב".
רביעי בבוקר כבר כאן, ובשעה שאתם קוראים את השורות 
נותר רק להמתין ולראות האם תגובת המדינה שתוגש לבג"ץ 
תחולל או תמנע את המשבר הבא. נתניהו עדיין לא התרגל לכך 
ליועץ  והפך  ותלותי,  נאמן  מזכיר  מלהיות  חדל  שמנדלבליט 

משפטי לממשלה שנאמנותו נתונה רק לעצמו. 
אביחי מנדלבליט חתום על כל אות במתווה, ובצד היוקרה 
האישית יש בפיו גם אג'נדה רעיונית. מנדלבליט חובש הכיפה 
במיעוטו.  הרע  הוא  שהשיג  שההסדר  ובתמים  באמת  מאמין 
הוא נפגש פעמים אין ספור עם רב העיר העתיקה הרב נבנצל 
ועם גורמים תורניים כבירי השפעה בבני ברק, ומסקנתו כיהודי 
מאמין, שיש למנוע בכל מחיר הכנסת ספר תורה לעזרת הנשים.

"מנדלבליט הסביר לנו שאם לא יינקט צעד מקדים בג"ץ יורה 
נשים בכותל", הסבירו השבוע חברי  תורה בעזרת  לשים ספר 
הכנסת החרדים ששקועים בביצה הרפורמית עד ארכובותיהם, 
יגיע  לא  אישית  הוא  כזה  שבמקרה  נבנצל  מהרב  שמע  "הוא 
מהרחבה.  רגלם  את  ידירו  ה'  לדבר  יראים  ואנשים  לכותל 
ולשמור על צביון  זאת מראש  מנדלבליט הסביר שכדי למנוע 
הרפורמים,  על  גם  שמקובל  מתווה  להעביר  חייבים  הכותל 
ולטענתו, אף מתווה אחר לבד מהמתווה שהושג, לא יהיה בגיץ. 
שהשינויים  לבג"ץ  להבהיר  לפיכך  חייבים  זמן  להרוויח  כדי 
היחידים שייכללו בהסדר החלופי שיושג יהיו בעיקר קוסמטיים, 
אחרת בג"ץ יקבל החלטה מיידית שתאפשר הכנסת ספר תורה 
לרחבה, ולאחריה כל הסדר אחר שיתקבל, ייפסל בבג"ץ". בגץ, 
בכוח  מכירה  לא  החילונית  ישראל  מדינת  יבוגץ.  בוגץ,  ביגץ, 

עליון אלא בכוח העליונים.
פוליטית.  לא  אך  ורעיונית,  משפטית  צודק  מנדלבליט 
לא  החרדים  הכנסת  חברי  שנוצרה,  הציבורית  במציאות 
רשמית  הכירה  בהשתתפותם  שממשלה  כמי  להצטייר  יכולים 
הכנסת  שחברי  לכך,  הדבר  דומה  ובקונסרבטיבים.  ברפורמים 
ישיבות,  לבני  הפטור  ביטול  בעד  ידיהם  במו  יצביעו  החרדים 
"באווירה שנוצרה  גרועה.  יותר  יקבל החלטה  מחשש שבג"ץ 
הסבירו  שלנו",  במשמרת  זה  את  להעביר  יכולים  לא  אנחנו 
השבוע חברי הכנסת החרדים ליועץ המשפטי לממשלה, "אם 
או  שנצליח  או  נילחם,  תורה  ספר  להכניס  אותנו  יכריח  בג"ץ 
שלא, אך זו לא בריחה מאחריות. אם אנחנו נאשר את המתווה 
יאמרו שהחרדים הכירו ברפורמים, אם בג"ץ יכפה זאת, יאמרו 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

כוח עליון
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לכל היותר שבג"ץ הכיר בהם". 
ההיגיון כה צרוף, ברור ונהיר עד שמתבקשת 
מאליה השאלה, היכן היו חברי הכנסת החרדים 
לפני שהתקשורת החרדית התעוררה והתקוממה 
נגד העברת המתווה מתחת לאפם. לפחות בשלהי 
במקום  חז"ל:  מאמר  בהם  מתקיים  המושב 
שבעלי תשובה עומדים, וכולי וכולי. חסדי השם.

קללת כהנים
ביום  רוקן  שדרעי  היין  מבקבוקי  אחד  את 
)אל  המבתר  לגבעת  עלייתו  טרם  האחרון  שישי 
הוא  מחיר(  באיזה  לא  וגם  בציר  מאיזה  תשאלו 
היה צריך להעביר כמשלוח מנות מוקדם למשה 
גפני ולאיציק כהן. אם השניים היו שותים כמה 
כוסות, אולי גם מהם היינו מקבלים רגע של נחת 

במקום מופע של ביזיונות.
המפתיע  ביקורו  על  ודוסקס  נאמר  כבר  הכל 
של דרעי בבית הגר"ש עמאר בגבעת המבתר, אך 
האמת הפשוטה היא ששום דבר מכל מה שקרה 
דרעי  של  לתמיכתו  ההשוואה  מתוכנן.  היה  לא 
אינה  ירושלים  לרבנות  עמאר  הרב  במועמדות 
במקומה. אז היה מדובר במהלך מתוכנן שנועד 
של  ב'כלוב  לירושלים  הראשי  הרב  את  לכלוא 
במערכת  להתערב  ממנו  שימנע  ממלכתי,  זהב' 
הבחירות לטובתו של ישי. הביקור הנוכחי, היה 
מדי.  יותר  ששתו  אנשים  של  ספונטנית  יוזמה 
דרעי ופמלייתו ערכו סבב בין הרבנים לבית יוסף, 
עצמם  מצאו  מחוסלים  בקבוקים  כמה  ואחרי 
במדרגות בית הרב עמאר שתפס תנומה קלה לפני 
כניסת השבת. הרבנית שפתחה את הדלת נדהמה 
הוא  התעורר  וכשהרב  צפויות,  לא  פנים  לראות 

הרגיש כמו בחלום. 
האמינות  וממבחן  ראשון  ביום  התפוגג  היין 
של יום השפיות הראשון בשבוע, אפשר להסיק 
עמאר  הרב  מקורבי  שיהיה.  הוא  שהיה  מה  כי 
להתנצלות  מחכים  שהם  והסבירו  התראיינו 
כתובה, בלה בלה בלה, עוד כמה ראיונות מעין 
מחג  והתמונה  טעונים,  מסרים  וחילופי  אלו 
הפורים תוכרז פומבית כזוכה הרשמית בתחרות 

העד-דלא-ידע.
לאיציק  גפני  בין משה  באשר למה שהתרחש 
מהמילה:  לבד  אחרת  הגדרה  שאין  הרי  כהן, 
המנות  משלוחי  בהכנת  עסוק  שהיה  מי  ביזיון. 
בוועדת  בין השניים  המנות שחולקו  את  ופספס 
גפני  נחת.  אי  של  רגע  מעצמו  חסך  הכנסת, 
שר  עמדת  את  שייצג  כהן  איציק  על  צווח 
האוצר בדרישתו להעברת סמכות הדיון בסוגיה 
לוועדת  הכספים  מוועדת  ההון,  לשוק  הקשורה 
וזה  כולנו  כנציג  כהן  את  הגדיר  גפני  הכנסת. 
קרדיטים",  גונב  "חצוף,  אותו  כינה  בתגובה 
ורץ להתראיין ולהסביר שהוא לא יהיה ה'רביץ' 

המודרני של גפני.
בין  פונג  הפינג  נמשך  השבוע,  שני  ביום 
שבכוונתו  עולץ  בחיוך  סיפר  גפני  השניים. 
אישור  הכספים,  בוועדת  היום  למחרת  להעביר 
זאת  ישראל,  בבירת  במלון  ללון  שרים  לסגני 
מעבר לשני הלילות - שני ורביעי - בהם מתאפשר 
לחברי הכנסת ללון בבירה. לגרסת גפני, אם רעב 
שונאך האכילהו לחם. אם עייף שונאך, פנק אותו 

במלון.
כהן שמע והשתולל. "הסיפור מצוץ מהאצבע, 
"איציק  מקורביו,  טענו  נברא",  ולא  היה  לא 
כהן מעולם לא ישן במלונות. הוא גר באשקלון 
בבוקר  להכין  לביתו,  לילה  מדי  לחזור  ומקפיד 
הבוקר  בשעות  בבית  נוכח  ולהיות  סנדוויץ' 
המוקדמות. עם הסיפורים המגוחכים והתלושים 
את  בעיקר  אלא  כהן  את  מעליב  לא  גפני  שלו, 

עצמו".   
כשמנטרלים את רעשי הרקע אפשר להבין את 
הטינה של שני האישים שמתנצחים עוד מהסבב 
תפקידים  באותם  כיהנו  כששניהם  הקודם, 
סגן  לאברכים.  הביטוח  העברת  על  והתקוטטו 
השר איציק כהן, מכיר את מקומו במשרד ומבין 
שאין לסגן השר אלא מה שהשר מאציל לו ברוב 
לעבודה  דוגמה  הוא  בו,  נעזרתי  "אישית  טובו. 
לי  מול השר הממונה", אמר  סגן שר  נכונה של 
האם  כששאלתיו  ליצמן  הבריאות  שר  השבוע 
נתקל במעש של כהן, או שמא, כטענת גפני, הכל 

דיבורים. 

עצמאית  הכי  הוועדה  בראש  שעומד  גפני 
מסוגל  לא  ישראל,  בכנסת  תלותית  בלתי  והכי 
באישיותו לתפקד כסגן שר, בכפיפות למאן דהו. 
בשיתוף  יעבוד  שר  שסגן  זה  עם  בעיה  לי  "אין 
עם  שנוצרה  הבעיה  הממונה,  השר  עם  פעולה 
בש"ס  האוצר  לנציג  הפך  שהוא  כהן  איציק 
גפני,  אומר  באוצר",  ש"ס  נציג  שיהיה  במקום 
"הרי ההתייצבות שלו בוועדה כנציג השר כחלון 
אבסורדית.  היא  סמכויות  ממני  להעביר  כדי 
של  בבקשה  תומך  שהייתי  הדעת  על  יעלה  וכי 
כחלון להעביר סמכויות ממשרד הפנים של דרעי 

למשרד האוצר של כחלון?".
נשמעת  עניין  של  לגופו  גפני  של  הטענה 
שמדובר  טוען  בתגובה  כהן  איציק  הגיונית. 
נגיעה  שום  לה  שאין  מהותית  לא  בסוגיה 
"פעם  למסיבה:  סיבה  חיפש  רק  וגפני  לחרדים, 
הוא מתגולל על ליברמן, פעם על אייכלר, פעם 
לא  הוא  הרי  גואטה.  על  ופעם  סמוטריץ'  על 
זה  מישהו.  עם  לריב  בלי  שבוע  להעביר  מסוגל 
זה שהתחיל להשמיץ  לא הסגנון שלי אבל הוא 
בפומבי והייתי חייב להבהיר לו שיחפש מישהו 

אחר. נמאס, פשוט נמאס".
באמת נמאס, לכולנו – והדברים מכוונים לשני 
האישים שהמשיכו להתנצח השבוע כאילו פורים 
לא חלף עבר. נמאס גם לדוברים שלא מסוגלים 
להכיל, כולל דוברו של גפני ירח טוקר, מהטובים 
שסינן  הלום,  עד  גפני  את  שהביא  ומי  בתחום 
בוועדה.  החגיגה  בתום  פורים  בערב  טלפונים 
הצום הציק, הראש כאב, הלב דפק, ולירח ממש 
לא התחשק להצטרף לח"כים המכובדים ולעדת 

העיתונאים בשירת ליצן קטן שלי. 
בתדמית  השקעה  של  שעות  גבי  על  שעות 
בהבלחה  לטמיון  יורדות  חיובית,  תקשורתית 
בקדנציה  ונפסדת.  מיותרת  אחת,  אימפולסיבית 
תקציבי  את  בוועדה  לחדש  מצליח  גפני  הזאת, 
כותרות  שאין  רק  לא  והפעם  כקדם,   2012 שנת 
אנטי-חרדיות אלא שמדי שבוע האיש  שליליות 
מקבל יקיר העיר מראש רשות תורן. הם מברכים, 
אצלנו מקללים. קצת יותר רוגע, ר' מוישה, וגם 

אצלנו תקבל ברכת כהנים. 
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בממשלה צרה 
צרורה שבה כל 

חכפ"ש מלך, 
מספיק מורד 

בודד כמו אמסלם 
)לא חיים. דודי!( 

כדי לטלטל 
את הספינה. 

"הממשלה הזאת 
תשרוד עוד 

שנתיים לפחות", 
מרגיע ליצמן ומציע 

לכל מי שממהר 
להספיד, לשאוף 
משהו ולהירגע. 

הממשלה אומנם 
חיה על תרופות אך 
המצב להערכתו, 

רחוק מלהיות 
סופני

משפטים בל ידעום. דרעי ונתניהו מעיינים במסמך ובו תגובת הפרקליטות                                                          )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90( 

את אחד מבקבוקי 
היין שדרעי רוקן 

ביום שישי האחרון 
טרם עלייתו לגבעת 
המבתר )אל תשאלו 
מאיזה בציר וגם לא 
באיזה מחיר( הוא 
היה צריך להעביר 

כמשלוח מנות 
מוקדם למשה גפני 

ולאיציק כהן. אם 
השניים היו שותים 

כמה כוסות, אולי גם 
מהם היינו מקבלים 

רגע של נחת 
במקום מופע של 

ביזיונות
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מאת: אלי שניידר
   

פיגוע  עוד  כמו  נראה  היה  זה  בתחילה 
אפילו  ואולי  דאעש  בהשראת  אולי  טרור, 
שעברו  ככל  אבל  דאעש,  מחבלי  ידי  על 
מסיפורי  באחד  שמדובר  התברר  השעות 
התעופה  ענף  שידע  מוזרים  הכי  החטיפה 

בשנים האחרונות. 
מצרי- פרופסור  סמאחה,  איבראהים 
מאוניברסיטת  לווטרינריה  אמריקני 
התעופה  חברת  של  מטוס  חטף  אטלנטה, 
בדרכו  שהיה   EgyptAir המצרית 
הטייס  את  ואילץ  לקהיר,  מאלכסנדריה 
להנחית אותו בלרנקה שבקפריסין. כשנחתו 
אישיות  דרישות  של  שורה  דרש  הוא 

הקשורים לעניינים משפחתיים במשפחתו.
המחלקה  כראש  המכהן  סמאחה, 
אטלנטה,  באוניברסיטת  המזון  לבריאות 
הטייס  על  מאיים  את המטוס כשהוא  חטף 
לכאורה,  עליו  שיש  נפץ  חגורת  שיפוצץ 
בנמל  חשש  של  אחדות  שעות  אחרי  אבל 
ברשותו  אין  כי  הסתמן  בלרנקה  התעופה 
חגורת נפץ, ומרגע לרגע התברר כי למרות 

החשש - לחטיפה אין קשר לטרור. 
המטוס שנחטף הוא מטוס איירבאס מדגם 
A-320, והיו עליו 88 נוסעים ואנשי צוות. 
לפי הדיווחים החוטף ביקש גם מקלט מדיני 
היתה  אכן  האם  ברור  לא  אבל  בקפריסין, 
דרישה שכזו. בתקשורת הקפריסאית דיווחו 
אישיים"  "עניינים  כנראה  יש  לחוטף  כי 

בקפריסין, וכי אשתו לשעבר גרה שם.
משא  בעקבות   ,10:00 השעה  בסביבות 
כי  המצרית  התעופה  חברת  טענה  ומתן, 
החוטף שחרר כמעט את כל יושבי המטוס, 
הצוות  אנשי  את  רק  ערובה  כבני  והשאיר 
קפריסאי  מקור  זרים.  אזרחים  וארבעה 
נוסעים   20-15 לפחות  כי  טען  זאת  לעומת 

ואנשי צוות עדיין נמצאים עליו. 
היו  המריא  כשהמטוס  הידוע,  ככל 
בנוסעים עשרה אמריקנים ושמונה בריטים. 

לטוס  מהטייס  בתחילה  דרש  החוטף 
לטורקיה, אבל משהוסבר לו שאין די דלק 
נמל  - הוא הסכים שיונחת בקפריסין.  לכך 

התעופה בלרנקה נסגר להמראות ונחיתות.
מדובר בטיסה 181 של החברה המצרית. 
הפיקוח  מגדל  עם  קשר  יצר  החוטף 
מגיע  הוא  כי  והודיע  ב-8:30  הקפריסאי 
לטיפול  מיוחד  צוות  בלרנקה.  לנחות 
גורמים  התעופה.  לשדה  הוזעק  באירוע 
שצוטטו  בקהיר,  התעופה  בנמל  בכירים 
א-סאבע",  "אל-יום  המצרי  העיתון  באתר 
אבד  לאחר שהמריא  כחצי שעה  כי  אישרו 

הקשר עם המטוס.
בישראל  הוקפצו  אף  החטיפה  בעקבות 
מחשש  האוויר  חיל  של  קרב  מטוסי 
שיחדור למרחב האווירי, אולם הם הוחזרו 
לבסיסיהם תוך זמן קצר. מטוסי הקרב שהו 
באוויר כ-20 דקות, וכשמטוס הנוסעים נחת 
למרחב  שיחדור  החשש  והוסר  בלרנקה 

האווירי של ישראל - הם שבו לבסיסים.
חטיפת המטוס מגיעה בתקופה ביטחונית 
איומי  עם  שמתמודדת  במצרים,  קשה 
מאז  יציבות  חוסר  ועם  הקיצוני  האיסלאם 
המהפכה שבה הודח הנשיא חוסני מובארק 
תסיסה  עם  מתמודדת  מצרים   .2011 בשנת 
המוסלמים,  האחים  תומכי  של  פנימית 
שהודחה  האיסלאמיסטית  התנועה 
איום  עם  לכך  ובנוסף  ב-2013,  מהשלטון 
סיני  האי  בחצי  מאוד  שהתבסס  דאעש 
נגד  וחטיפות  פיגועים  שלל  משם  ומוציא 
מטרות מצריות וזרות. בסוף השנה שעברה 
נוסעים  נטל הארגון אחריות להפלת מטוס 
יותר  נהרגו  שבו  אסון  סיני,  בשמי  רוסי 

מ-200 בני אדם
אחר  בשעת  חרדה,  של  שעות  אחרי 
וכל  נעצר  המצרי  המטוס  חוטף  הצהרים, 
הנוסעים שוחררו, כך הודיע דובר ממשלת 
המטוס  מן  יצא  עצמו  החוטף  קפריסין. 
כשידיו באוויר, ומיד נעצר על ידי הממשלה 

המקומית.

אזרח מצרי עלה אתמול )ג'( על מטוס באלכסנדריה 
שבמצרים - ובמהלך הטיסה טען כי יש עליו חגורת 
נפץ, והשתלט על מטוס שהיה בדרכו לקהיר ועליו 

עשרות נוסעים ואנשי צוות  המטוס שינה את מסלולו 
בהוראת החוטף, ונחת בלרנקה שבקפריסין  אחרי 

שעות של מתח, החוטף יצא מן המטוס כשידיו באוויר, 
לאחר שכל עשרות החטופים שוחררו

שוחררו כל חטופי 
המטוס המצרי

אחרי שעות של חרדה

נוסעי המטוס 
יורדים ממנו, 

בקפריסין



בס"ד

072-2788-425

שבוע הבא
זה שלך!

חייגו
עכשיו
והצטרפו 
להגרלה

קנה 2 כרטיסים
השלישי חינם

N
G

עד 5 תשלומים • ניתן לתרום מכספי מעשר • ההגרלה בתאריך כ"ו אדר ב' תשע"ו

זוכי ההגרלות הקודמות:
הגרלה מס' 1 - תשע"ד

על רכב מפואר
הרב ש. לאבל -ירושלים

הגרלה מס' 2 - תשע"ה
על יחידת דיור בטבריה
הרב א. אלדד - בני ברק

הגרלה מס' 3 
על יחידת דיור בטבריה

תיערך בבהמ"ד צאנז
רח' דברי חיים 2 ירושלים 

בפיקוח מו"צ ופתוחה לציבור
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הרופאים הבכירים החדשים שהצטרפו למאוחדת בבני ברק 
הגיעו להתברך אצל רבני העיר בני ברק יחד עם מנהל המחוז 
מרכז מר אלישע הוסמן וסגנו הרב משה כהן  הביקורים 
נערכו אצל רב העיר  הגרמי"ל לנדא והאדמו"ר ממודז'יץ 

מאת: אהרן נצר

הרופאים הבכירים בלווי ראשי מחוז מרכז 
בני  העיר  ואדמו"רי  רבני  אצל  ביקורים  ערכו 
למען  פעילותם  על  עידוד  לברכות  וזכו  ברק 

בריאות הציבור. 
מנהל  היה  מאוחדת  של  המשלחת  בראש 
אליו הצטרפו  הוסמן,  אלישע  מר  מרכז  מחוז 
משה  הרב  במחוז  החרדי  מגזר  ואחראי  סגנו 
נשים  רפואת  תחום  מנהל  חן  בני  ד"ר  כהן, 
מרכז  במחוז  נשים  רפואת  מנהל  במאוחדת, 
ליבוביץ  אבשלום  ד"ר  פיינשטין,  יצחק  ד"ר 
מומחה לרפואת משפחה במרפאת מרום שיר 
פנימית  מחלקת  מנהל  כסגן  גם  משמש  אשר 
מומחה  הרצליך  יעקב  וד"ר  השומר  בתל  ד' 
ברחוב  מאוחדת  במרפאת  ילדים   לרפואת 

ירושלים. 
בין היתר ביקרו בכירי מחוז מרכז במאוחדת 
אצל רב העיר בני ברק הגאון רבי משה יהודה 

התורה  גדולי  מועצת  חבר  ואצל  לנדאו  לייב 
כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ. 

התורה  גדולי  בפני  הציגו  מאוחדת  בכירי 
הבכירים  החדשים  הרופאים  שרשרת  את 
שהצטרפו לאחרונה למאוחדת בבני ברק ואת 
המושלמת  ההתאמה  את  והדגישו  פעילותם 
לצרכי הציבור החרדי אשר רובו המכריע  חבר 

במאוחדת.
בפגישתם עם בכירי מאוחדת הביעו הרבנים 
את שביעות רצונם מהשירות המיוחד והמסור 

המוענק ללקוחות מקרב הקהילות השונות. 
פעילות  את  לטובה  הרבנים  הדגישו  עוד 
מוקדי  הקמת  ובהם  ההלכה  בתחום  מאוחדת 
אחיות  ההלכה,  גדרי  שמירת  תוך  השבת 
מורי  עם  פעולה  בשיתוף  הפועלות  הטהרה 
ההוראה ועל פעילות מאוחדת לשמירת כללי 

ההלכה וגדרי הצניעות. 
כל  לנדאו התעניין אצל  הגרמי"ל  רב העיר 
כשהוא  פעילותו  על  הרפואה  מבכירי  אחד 

מאחל לכל אחד את ברכתו להצלחה. 
האדמו"ר ממודזי'ץ קיבל אף הוא בחביבות 
את נציגי מאוחדת ולאחר ששמע את סקירתם 
ובכל  הארץ  בכל  ידועה  מאוחדת  כי  ציין 
שירותי  את  שנותנת  כזו  החרדים  הריכוזים 
הרפואה הטובים ביותר לציבור החרדי, והוא 
ברק מאוחדת  בבני  כך שגם  על  ומברך  שמח 
רואה לנכון לעשות הכל למען בריאות הציבור. 
בכירי  עם  בשיחתו  הדגיש  האדמו"ר 
המקצועיים  הרופאים  חשיבות  את  מאוחדת 

בכל אחד מתחומי הרפואה. 
מנהל המחוז מר אלישע הוסמן הציג בפני 
והשירותים  הרחבה  הפרישה  את   האדמו"ר 
תוכניות  על  ופירט   ברק  בבני  המגוונים 
את  לשדרג  צפויים  ואשר  ברק,  בבני  הפיתוח 

מערך הרפואה בעיר כולה.   
הוסמן:  אלישע  מר  מרכז   מחוז  מנהל 
והתמידי  ההדוק  הפעולה  משיתוף  "כחלק 
בין הרבנים למאוחדת אנו מקיימים  ביקורים 

על  מקרוב  ולעמוד  ולשמוע  להקשיב  בכדי 

עם  הקשר  להידוק  ומעבר  הציבור,  צרכי 

הקהילות אני רואה זאת כזכות גדולה להתברך 

אצל הרבנים להצלחת הקופה וכפי שהרבנים 

חוסכת  לא  מאוחדת  כי  ויודעים  מכירים 

פעולה  ובשיתוף  מבוטחיה  למען  במאמצים 

מאוחדת  הקהילות.  ומנהיגי  רבני  עם  מלא 

החרדי  במגזר  ביותר  הגדולה  הקופה  שהיא 

למען  ולפעול  להתפתח  תמשיך  הארץ,  בכל 

מבוטחיה".

סגן מנהל מחוז מרכז ואחראי המגזר החרדי 

"מאוחדת  כי  הוסיף  כהן  משה  הרב  במחוז 

שירותי  בפיתוח  רבים  משאבים  משקיעה 

עם  פגישתנו  ובמהלך  ברק,  בבני  הרפואה 

לברכתם  וזכינו  התוכניות  את  הצגנו  הרבנים 

הלבבית".

הרופאים הבכירים התברכו 
אצל רבני העיר בני ברק

בכירי מאוחדת והרופאים אצל כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א

סט 4 צמיגים 185-65-14 

רק800 &

רק300 &

המבצע תקף עד 10-04-2016 או עד גמר המלאי. המחיר ל-4 צמיגים בלבד! החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ט.ל.ח

כתובת: תחנת דלק פז יציב צומת גאה, בכניסה לבני ברק, בתוך הרחיצה קרנבל הרכב.
טל: 03-6391865 | 0502-792-797

 תיקון תקר רק ב-
בלבד!30 &



למביא קופון בלבד

צמיגי בני ברקא.א. 

סט 4 צמיגים 195-65-15 

המבצע שלנו!

רק900 &

רק150 &

USB/SD/MP3/FM רדיוDVD/VCD/CD/USB/SD רדיו

ZED56220DK :דגםZED56220UB :דגם

מק"ט 18514

מק"ט 18515

ם
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ה
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ק
ם/
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ח/
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ט.

איכותית וטעימה, בריאה ומזינה 
הנאפית בתנורי אבן

פיצה כשרה לפסח
פתוח בחוה"מ

ז'בוטינסקי 155 רמת גן /פ. בן גוריון. טל למשלוחים: 03-6773332

חדש בעיר! רשת פיצה עגבניה 
בכשרות חדשה ומהודרת!

בס"ד

100% גבינה 
מוצרלה

פתוח רצוף עד 24:00

היכונו!
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מכשיר חביתיות

עשוי מטפלון USB עוצמתית, 5 רמקולים, כניסת

4 סטים
100% כותנה כולל ציפה

799

מערכת רמקולים

מארז מצעים
שואב אבק

מיקרוגל

מיקסר איכותי טוסטר אובן

כירים

 דונולו 13 בני ברק
טל: 03-6164242
פקס:03-5785335

₪

₪

₪

₪

מה הוא מקבל?
חכם

קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ש“ח
                                                       ומקבלים מוצר חשמלי שני בשקל אחד בלבד

800W , דיגטלי 23 ליטר

   600W  ,4.5 ליטר

שדה חמד 1 ק“ס
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622



יצחק נפחא 3 בני ברק
טל. 03-5788227

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

יום ו’: 13:45  -  08:30

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

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב
יום ו' עד 13:00

פסח זה

רהיטי איכות להרכבה עצמית תוצרת ישראל מביתרהיטי איכות להרכבה עצמית תוצרת ישראל מבית

סופר גארד יעקבי
 

5 ליטר 
רק-89&

5 ליטר 
רק-9990&

18 ליטר
רק-39990&

18 ליטר
רק-34990&

18 ליטר
רק-12990&

18 ליטר 
רק-21990&

18 ליטר 
רק-23990&

5 ליטר 
רק-14990&

5 ליטר 
רק-12990&

5 ליטר 
רק-5990&

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

סופרקריל 2000 

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

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&

ספוטים לד מרובע-עגול
 3W

רק-2490&

מגוון ענק של ידיות   
מעוצבות לדלתות

רק-4990&

סופרקריל משי משי
 

פוליסיד 18 ליטר

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

שולחן שיר
180ס”מ      75ס”מ

רק-19990&
X

גוף תאורה מדליק 25W  לד

רק-

&17990

גוף תאורה פלורסנט לד 
36W כולל נורות

רק-19990&

מתקפל למזוודה

חגיגת 

בשפע טוב

 מתחדשים
במחלקת תאורה 
קולקציה חדשה של גופי 

תאורה וספוטים מרהיבים  

מבחר ענק של ברזים
   מתוצרת 

5 שנות אחריות  
עד בית הלקוח

מגוון ענק של כל 
הצבעים והאביזרים 

לשיפוץ וצביעת 
הבית

מכונת גיוון 1000
מגוון ענק של אפקטים

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 

דגם: 404
רוחב: 60 ס”מ  
גובה: 124 ס”מ

עומק: 415 ס”מ
צבעים:

מייפל לבן
שיטה       

ארונות

ספריות ספריותארון שירותשולחנות מחשב

ארונותארונותארונות

רק-
 &340
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משפצים, צובעים ומכינים 
את הבית לפסח

מבצע מכשירי חשמל יוקרתיים
’SOL‘  )6081(  תרמוס חשמלי

5 ליטר נטו
ללא צורך בטבילה -נעשה
   תיקון יהודי )הרב הלפרין(  

דפנות קרות
מנגנון בטיחות

רק: 235 ₪  במקום 299 ₪

   ’SOL‘ )112( קומקום חשמלי
2000W

בגימור נירוסטה מוברשת 
  משולב שחור 

כולל מנגנון בטיחות

רק: 16990 ₪  במקום 290 ₪

   ’SOL‘ מעבד מזון
1000W מנוע

לחצן טורבו 
הנעה ישירה 

מבחר אביזרים גדול

רק: 470 ₪ במקום 700 ₪

ריות 
אח

שנה

ריות 
אח

תיים
שנ

’SOL‘   )1201(  בלנדר - זכוכית
1000W עוצמתי

 12 דרגות הפעלה
 1.5 ליטר
טוחן קרח

רק: 280 ₪ במקום 390 ₪

   ’SOL‘ )1318( מנגל חשמלי
2000W

מתפרק לניקוי

גוף מתכתי
תוצרת אירופה

רק: 170 ₪  במקום 250 ₪ 

   ’SOL‘ טוסטר אובן 30 ליטר
15000W

דלת כפולה !!! לבטיחות
כולל מצב שבת

ניקוי עצמי

רק: 425 ₪  במקום 598 ₪

שואב אבק יונדאי “ידני”  )8020(
600W

 ללא צורך בשקיות
 כולל אביזרים נוספים

רק: 119 ₪ במקום 200 ₪

MOBSTER שואב אבק רטוב
1600W הספק

 שואב אבק וגם מפוח
 כולל אביזרים

 19 ליטר

רק: 350 ₪ במקום 600 ₪

MOBSTER )1442( שואב אבק
1600W הספק

דגם ציקלון יבש
ללא שקיות

מבחר חלפים נוספים

רק: 380 ₪ במקום 600 ₪

)WK-300( קומקום חשמלי בראון
2280W הספק 

 1.7 ליטר
 הדגם החדש

רק: 229 ₪ במקום 390 ₪

מטחנת קפה ותבלינים 
'מורפי' )47671(

220W

 מתפרקת לניקוי

רק: 145 ₪  במקום 250 ₪

ריות 
אח

ריות שנה
אח

שנה

הכי 

גדול בארץ!

הטוב ביותר!

ירידת

מחיר

ריות 
אח

שנה

ריות 
אח

שנה

ריות 
אח

תיים
שנ

ריות 
אח

שנה

ריות 
אח

תיים
שנ

ריות 
אח

שנה

ריות 
אח

שנה

קוטל יתושים 
‘מוסקיטור טומפסון’

2X8W

מתאים לחדרים

רק: 120 ₪ במקום 200 ₪

ריות 
אח

שנה

ח
ל.

ט.

במחירים הכי זולים בארץ

אלפי פריטים לבית ולתחזוקת הבית
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הקרובבמוצ”שפתוח

לבקשת הציבור
היישר מהנמל, הגיעו קונטיינרים של מוצרי פלסטיק מהמפעלים 

באירופה כמות מוגבלת עד גמר המלאי!
ללא חשש חילול שבת

מבחר ענק של ארונות שרות מפלסטיק, סכומונים, סלי כביסה, פחי אשפה,
סלסלאות איכסון,  כיורים מפלסטיק, דליים, קנקנים, מיבשי כלים, 

מייבש חסה,ארגזים שקופים לצעצועים בכל הגדלים 
ארגזי איחסון סרוגים ופרחים



בני ברק    כ' באדר ב' תשע"ו 30/3/16 1238

מאת: מנדי כץ
 

יהודי  ספר  לאור  יוצא  לא  בו  שבוע  אין 
המתקבל  לרוסית,  בתרגום  חדש  תורני 
ע"י רבבות  בסייעתא דשמיא בשמחה 
בכל  רוסית  דוברי  יהודים  אלפי 
בפינו  אך  העמים,  חבר  מדינות 
ייחודי מבית  הפעם על חידוש ומיזם 
ברוסיה',  היהודיות  הקהילות  'איגוד 
עם ההוצאה לאור של הספר היהודי הראשון 
לרוסית  בתרגום  עולם,  לאור  פעם  אי  שיצא 
דוברי  ראייה,  וכבדי  לעיוורים  ברייל,  בכתב 

רוסית.
עם  ז"ל,  האר"י  נוסח  בסידור  מדובר 
ותפילות  וערבית  מנחה  שחרית,  תפילות 
נוספות. הספר הינו ראשון בסדרה, ועתה כבר 
עוסקים פעילי האיגוד בתרגום ספר התהלים, 
את  מאוד.  גדולה  דרישה  ישנה  אליו  אשר 
פרויקט הוצאת הספרים, מממן הנדיב הנכבד 
רוסיה  של  רבה  בברכת  יגודיידב,  רפאל  מר 

הגאון רבי בערל לאזאר.
הדפוס,  מבית  שיצא  הראשון  הסידור 
המוסיקה  לגאון  הראשי,  הרב  בידי  הוקדש 

מעיר  קרישבסקי  קדיש  יוסף  ר'  החסידית 
'יוסי  בכינויו  יותר  המוכר  ירושלים,  הקודש 
גיל', אשר מנצל את כישרונותיו המוסיקליים 
הברוכים להפצת מוזיקה חסידית טהורה בכל 
ישנים  חסידים  שירים  ובמיוחד  תבל  רחבי 
מרוסיה, עליהם גדלו דורות של אלפי חסידים 
למען  אפלות,  שנים  באותם  נפשם  שמסרו 

הפצת תורה, חסידות וחינוך.
בשושן  הדפוס  ממכבש  הגיע  הסידור 
אורה'  הייתה  'ליהודים  בו  ונתקיים  פורים, 

כפשוטו.

מאת: חיים רייך
 

הולם  לייצוג  יזכו  וחרדים  חדשים  עולים 
ממשלתיות  חברות  של  בדירקטוריונים 
ובתעסוקה בשירות המדינה. כך הוחלט היום 
בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בעת 
שהוועדה אישרה לקריאה ראשונה את הצעת 
המגזר  בני  יהודים  של  הולם  לייצוג  החוק 
ועולים חדשים בשירות הציבורי של  החרדי 

ח"כ משה גפני ואורי מקלב.
בחודש  אושרה  כבר  החוק  הצעת  כזכור, 
זאב  הקליטה  שר  אולם  בוועדה.  שעבר 
אלקין הגיש רביזיה על אישור החוק בטענה 
עולים  גם  יתווספו  החוק  שלהצעת  סוכם  כי 
שנית  היום  דנה  הוועדה  כך  בשל  חדשים. 

בהצעת החוק.
שירות  נציבות  את  מחייב  הנוכחי  החוק 
לבני  לנשים,  הולם  ייצוג  להעניק  המדינה 
והצ'רקסית,  הדרוזית  הערבית,  האוכלוסייה 
לאנשים עם מוגבלות וכן למי שהוא או אחד 
מהוריו נולד באתיופיה. הצעת החוק מבקשת 
ולהוסיף  המדינה,  שירות  חוק  את  לתקן 

חובה  בו,  הקבועה  ההולם  הייצוג  לחובת 
בני  יהודים  של  לייצוגם  הולם  ביטוי  לתת 
בנוסף,  חדשים.  לעולים  וכן  החרדי  המגזר 
החברות  חוק  את  דומה  באופן  לתקן  מוצע 
בהרכב  כי  חובה  ולהוסיף  הממשלתיות, 
ביטוי  יינתן  ממשלתית,  חברה  דירקטוריון 
הולם לייצוגם של יהודים בני המגזר החרדי 

ולעולים חדשים.
אמרה  הוועדה  של  המשפטית  היועצת 
ששיעור  כך  על  מצביעם  "הנתונים  בדיון: 
נמוך  אינו  העולים,  מקרב  המועסקים 
עולה  אף  ולעיתים  הוותיקים,  מהמועסקים 
עליהם. הכנסת עולים חדשים להצעת החוק, 
עלולה לגרום לפגיעה בשוויון. חשוב לשלב 
עולים בתעסוקה, אולם לא בייצוג הולם אלא 

בהחלטות ממשלה לעידוד משרות".
הסתייג  הממשלתיות  החברות  רשות  נציג 
על  נוספת  מגבלה  "הוספת  ואמר:  מההצעה 
היום  כבר  קשיים.  תיצור  דירקטורים,  מינוי 
קשה להרכיב דירקטורים. אנחנו לא חושבים 
דירקטוריון  כל  על  תחול  שהחובה  שראוי 
יחד.  הדירקטוריונים  כל  על  אלא  בנפרד, 

מדינה  "זו  לו:  והשיב  נזעק  גפני  משה  ח"כ 
לנבחרת  שנבחרו  איש   500 מתוך  גזענית. 

הדירקטורים, חרדי אחד אין ביניהם".
נציג נציבות שירות המדינה אף הוא הסתייג 
משרות,  וצביעת  שריון  כי  בטענה  מההצעה 
בקליטת  הבירוקרטיה  על  ומכביד  מעמיס 
גפני  משה  ח"כ  הממשלה.  במשרדי  עובדים 
מצוינת.  "טענה  ואמר  טענתו  את  "קיבל" 
אני מציע למחוק מהחוק ייצוג הולם לנשים 
בירוקרטיים.  עומסים  להוריד  כדי  ולערבים, 
כשאני שומע טענות כאלה, אני מרגיש שאני 

בפורים כל השנה". 
נתוני  כי  טען  באוצר  תקציבים  אגף  נציג 
עולים  של  ייצוג  תת  מראים  לא  הנציבות 
בשירות המדינה. לדבריו, "לא נוכל להצביע 
השיב:  גפני  ח"כ  עולה".  מהו  להגדיר  בלי 
אתה.  ולא  מצביע  אני  אבל  צודק,  "אתה 
אתה לא עברת פריימריז, אני כן. רגע, בעצם 
כל  דבריו,  למשמע  גפני.  אמר  לא",  אני  גם 

הנוכחים באולם פרצו בצחוק.
שהעולים  אמרה  הקליטה  משרד  נציגת 
להם  אין  מאפס.  בארץ  חייהם  את  מתחילים 

לדבריה,  הממשלה.  למשרדי  להיכנס  דרך 
את  לעבור  אפשרי  בלתי  חדש  לעולה 
המועמדים,  שעוברים  והמיונים  המבחנים 
נעשים פה בדרך שונה מהמקובל  כיון שהם 
נציגי  ע"י  נתמכו  דבריה  העולם.  ברחבי 

עמותות המסייעות לעולים חדשים.
של  והמידע  המחקר  מרכז  שערך  ממחקר 
הועסקו   2014 ליוני  נכון  כי  עולה  הכנסת 
בשירות המדינה  11,599 עולים המהווים כ 
16% מעובדי שירות המדינה. מתוכם, כ-9% 
יוצאי  הם  מהם  ו-91%  אתיופיה  יוצאי  הם 
אתיופיה  יוצאי  של  חלקם  אחרות.  מדינות 
חלקם  בעוד   1.48% הוא  המדינה  בשירות 
יוצאי  לעניין   .1.6% מהווה  באוכלוסייה 
הוא  המדינה  בשירות  חלקם  אחרות,  מדינה 
14.7% כאשר חלקם באוכלוסייה נמוך יותר 
כי  מהמחקר  עולה  עוד   .12% על  ועומד 
בעיקר  מועסקים  המדינה  בשירות  העולים 

במערכת הבריאות.
להצבעה  אושרה  החוק  הצעת  כאמור, 

בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

לראשונה יצא לאור סידור נוסח האר"י ז"ל, עם תפילות שחרית, מנחה וערבית ותפילות 
נוספות בכתב ברייל בשפה הרוסית  הספר הינו ראשון בסדרה, ועתה כבר עוסקים פעילי 

האיגוד בתרגום ספר התהלים

אושר לקריאה ראשונה הצעת חוק של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב: חובת ייצוג הולם לחרדים ולעולים חדשים 
בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות ובשירות המדינה  ח"כ משה גפני בדיון: "זו מדינה גזענית. מתוך 500 איש 

שנבחרו לנבחרת הדירקטורים, חרדי אחד אין ביניהם"

לראשונה בהיסטוריה: סידור בכתב ברייל ברוסית

תינתן עדיפות 
לחרדים 

ועולים חדשים 
בדירקטוריונים

הצעת חוק משותפת. חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב               )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90( 

הסידור 
ברוסית 

בכתב ברייל 



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
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מאת: עוזי ברק

לקיים בנו חכמי ישראל: ביום חג הפורים 
ניתוח  אדלשטיין  יעקב  הרב  הגאון  עבר 

שהסתיים בהצלחה רבה.
בבית  הניתוח  את  עבר  אדלשטיין  הגר"י 
הרופאים  השומר.  שבתל  'שיבא'  החולים 
בבית החולים אמרו כי "הימים הקרובים היו 
מאד משמעותיים למצב בריאותו של הרב". 

מהציבור  ביקשו  משפחתו  ובני  תלמידיו 
השלימה  לבריאותו  להתפלל  להמשיך 
והחלמתו המהירה, לאחר שהרב סבל צקשיי 

נשימה ועוד. 
רחמי  ולעורר  להתפלל  נקרא  הציבור 
בן  יעקב  רבי  הגאון  עבור  מרובים  שמים 
שאר  בתוך  שלמה  לרפואה  גיטל  בת  מרים 

כל חולי עמך בית ישראל.

מאת: עוזי ברק

דרעי  השר  ש"ס  יו״ר  של  ביקור  במהלך 
במעונו של מרן ראש הישיבה מרן הגראי"ל 
נשאל  הפורים,  בחג  שליט"א  שטיינמן 
ליצנות  לעשות  ההיתר  מה  דיומא:  מענייני 
על  והאיסור  דרבנן  זה  פורים  הלא  בפורים, 

ליצנות הוא מדאורייתא? 
הזה  בהקשר  הזכיר  הישיבה  ראש 
שהמשגיח של פוניבז' רבי חצק'ל לוינשטיין 

זצ"ל שנהג שלא לעשות ליצנות בפורים. 
השר דרעי ענה, כי כיוון שמדובר בליצנות 
כיוון  מותר,  כבר  אז  מעמלק  ליצנות  דע"ז, 

דהותרה הותרה. 
דרעי  השר  את  ברך  הישיבה  ראש  מרן 
שימשיך להצליח בהיותו שר. "אני לא רוצה 
לא  הם  "וגם  הגראי"ל,  אמר  שר",  להיות 

רוצים אותי שר..."

"ראש  לו:  השיב  דרעי  השר  בהמשך 
הישיבה הוא שר התורה"...

לאחר מכן נכנס השר אריה דרעי למעונו 
קנייבסקי  הגר"ח  מרן  התורה  שר  של 
הדיון  על  לרב  השר  סיפר  שם  שליט"א, 
בנושא  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  אצל  שהיה 

ה'ליצנות בפורים'. 
בליצנות  מדובר  כי  ענה,  הגר"ח  מרן 

דמצווה ולכן מותרת. 
למרן  אמר  כך  שאכן  אמר  דרעי  השר 
כל  נאמר  בפורים  "כעת  והוסיף:  הגראי"ל, 
הפושט יד נותנים לו, לכן אני מבקש ברכה 
דרעי  את השר  ברך  הגר"ח  מרן  להצלחה". 

ב"ברכה והצלחה וכל טוב".
לאחר מכן ביקר בבית חבר מועצת חכמי 
ובבית  שליט"א  בעדני  הגר"ש  התורה 
בבית  וכן  שליט"א,  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 

רבה של ירושלים הגר"ש עמאר שליט"א.

הגר"י אדלשטיין עבר 
ניתוח בהצלחה

בחג הפורים, הגר"י אדלשטיין שליט"א רבה של רמת 
השרון, עבר ניתוח בהצלחה בבית החולים תל השומר 

 הציבור נקרא להמשיך להעתיר בתפילה

השר דרעי התברך 
אצל גדולי ישראל

השר דרעי אצל גדולי ישראל

"מה ההיתר לליצנות בפורים?" שאל מרן הגראי"ל שטיינמן 
את השר  מרן הגר"ח קניבסקי איחל "ברכה והצלחה" 

מטרופיקס טכנולגיה ירוקה 
מוקד מכירה רב קוי: 03-9529842

תומר 050-6432675 | ניסים 054-2600262

קולט 95% מאנרגיית 
השמש גם בימי החורף

יעילות מירבית לאורך שנים

עמיד בקיפאון עד 
מינוס 30 מעלות 

 200L, בגדלים
260L, 300L

קולט מבודד - דוד נירוסטה 
לא מחליד וללא אבנית

קולט מהזריחה עד השקיעה 
360 בחשיפה לאור

מטרופיקס
דוד שמש שומר שבת 

ובעל תקן ירוק 

כל סוגי השיפוציםהיחיד בישראל!

מאושר 
לשימוש 

בשבת ובמועדי 
ישראל

למהדרין 
ע"פ 

דוד שמש ההלכה
באישור 

צומת

אצלינו משלמים רק 
בסיום העבודה!

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

      אקוסטיות, תקרות גבס ובניית
      קירות גבס 

 הרחבה ובניית תוספות למבנים 
 איתור נזילות ע"י מכשור מיוחד

 ביצוע כל סוגי עבודות
     האינסטלציה

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

     בובנייט וכו'
 התמחות בכל סוגי הפרקטים
 עבודות איטום גגות ומרתפים

     בשיטה חדשה

קבלן 
רשום
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מאת: שמעו דן
יוסף  הגר"י  הראשל"צ  שאמר  שדברים  אחרי 
בארץ  גוי  מגורי  אודות  השבועי  שיעורו  במהלך 
הודעת  לשכתו  הוציאה   - סערה  עוררו  ישראל 
הדברים  כי  מסבירים  בלשכה  חריגה.  הבהרה 
ללא  לחלוטין  תיאורטיים  והיו  מהקשרם,  הוצאו 

קשר לזמננו.
בדבריו  אומר  כשהוא  בתקשורת,  צוטט  הגר"י 
לגוי  אסור   – ההלכה  "לפי  כי  השבועית  בדרשה 
השבועית  דרשתו  במהלך  ישראל".  בארץ  לגור 
אמר הרב: "אם היה לנו כוח שלטון, היינו צריכים 
לדאוג לכך שגויים לא יגורו בארץ. אלא מה, ידנו 
- אסור לגוי לגור  לא תקיפה מספיק. לפי ההלכה 
בארץ ישראל, אלא אם קיבל עליו את שבע מצוות 

בני נוח".
בתקשורת,  הדברים  שעוררו  הסערה  לאחר 
הוציא לשכתו הודעה בה נאמר: "בשיעורו השבועי 
התייחס הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב 
שאינו  למי  בפסח  חמץ  מכירת  לדיני  יוסף  יצחק 
יהודי והסביר את המושג ההלכתי ׳גר תושב׳ על פי 
דברי הרמב״ם. דינים אלו, הם תיאורטיים ונוגעים 
לקיום שבע מצוות בני נח בימות המשיח ואין להם 

כל קשר לזמננו.
"ברור הדבר, שאין כל דין בימינו לפיו יש לגרש 

חלילה את מי שאינם יהודים מארץ ישראל. כבוד 

מפייסת  בדרך  ומעולם  מאז  נוקט  לציון  הראשון 

קיצונית  משנה  מלהציג  רחוק  והוא  ומקרבת 

היחידים  בין  היה  לפרסומים,  ובניגוד  כלשהי, 

ויש למוסרו  שהכריזו שאין להרוג מחבל מנוטרל 

לידי רשויות החוק.

"תורת ישראל היא תורת חיים שמעודדת שלום 

שיש  לנו  צר  וסובלנות, 

בכלי התקשורת מי 

שבוחרים לעוות 

הדברים,  את 

אותם  לנתק 

שבו  מההקשר 

ולהציגם  הם נאמרו 

באור שלילי".

מאת: חיים רייך
 

אשר  אטינגר  מאיר  המנהלי  העצור 
שוהה במעצר מנהלי בכלא אשל בבאר 
כי  בבקשה  שב"ס  לרשויות  פנה  שבע 
המילה  ברית  לחגיגת  לצאת  לו  יינתן 
להתקיים  צפויה  אשר  הבכור  בנו  של 

בשבוע הבא.
מעל  לפני  נעצר  אטינגר  כי  נזכיר 
אשר  מנהלי  מעצר  בצו  חודשים  ל-7 
משה  הביטחון  שר  ע"י  כנגדו  נחתם 
בוגי יעלון. תחילה הוצא כנגד אטינגר 
צו מעצר לתקופה של שישה חודשים, 
ולפני כחודש וחצי הורה שר הביטחון 
על הארכת הצו למשך ארבעה חודשים 

נוספים.
לברית  בבקשה  מייצגת  אטינגר  את 
ארגון  מטעם  כוכב  סימה  הדין  עורכת 
לאטינגר  יינתן  כי  ביקשה  אשר  חוננו, 
חופשה מיוחדת בת מספר שעות לצורך 
הפך  אטינגר  "מר  בברית.  ההשתתפות 
לממש  ומבקש  ימים  מספר  לפני  לאב 

את זכותו לקחת חלק בברית המילה של 
ונמצאת  לשב"ס  הועברה  בקשה  בנו. 
כרגע בבדיקת כל הגורמים הרלוונטיים. 
והוא  תיענה  כי בקשתו  אנו משוכנעים 
יזכה להשתתף באירוע המרגש – ברית 

לבנו בכורו", מסרה עו"ד כוכב.
בתנאי  שוהה  אטינגר  כי  לציין  יש 
עליו  ונאסר  מחמירים  ובידוד  הפרדה 
מבני  חלק  עם  למעט  בטלפון  לשוחח 
שבת  לאחרונה  הקרובים.  משפחתו 
אטינגר רעב במשך 17 יום במחאה על 

תנאי מעצרו.

"דברי הגר"י יוסף על גוי 
בארץ ישראל - תיאורטיים"

לשכת הראשל"צ פרסמה הודעת הבהרה חריגה בה הם 
מסבירים כי הדברים הוצאו מהקשרם, והיו תיאורטיים לחלוטין 

ללא קשר לזמננו

העצור המנהלי ביקש 
לצאת לברית המילה
העצור המנהלי מאיר אטינגר, מבקש: תנו לי 
לצאת לברית המילה של בני • אטינגר שוהה 

בתנאי הפרדה ובידוד מחמירים ונאסר עליו לשוחח 
בטלפון למעט עם חלק מבני משפחתו הקרובים 

לאחר המהומה שעוררו דברי הראשל"צ- לשכתו מגיבה

מאיר אטינגר    צילום: סוכנות תצפית

 גן
דירת בחנה סנש

5 חד' חדשה
ומפוארת 170 מ"ר+
יחידה מושכרת של
 50 מ"ר+ חצר 150 

מ"ר למביני עניין

גג
ת 

דיר בהרב קוק
דופלקס 4.5 חד'
180 מ"ר עם גג
ענק ופונטנציאל

גדול 2,500,000&

 גן
דירת ברחוב המיתר 

שכונת הלל
חצי מדו משפחתי 

שלושה מפלסים 300 מ"ר
2 חניות, גג ענק, חצר

קדמית ואחורית, בייסמנט 
מפנק 6,000,000&

ד' 
.5 ח

5 בגולומב 
 160 מ"ר 

ענקית, משופצת,
מהממת!!! נוף ירוק, 
מעלית, חניה בטאבו, 

2.280.000 ש"ח מיידית!

גג
ת 

דיר בבעל התניא
דופלקס 7 חדרים, 

 גג גדול, נוף עד 
 לים מושקעת ויפה 

240 מ"ר+ חניה ומחסן 
 למהירי החלטה

מיידית בגלגל היוקרתי
חצי מדו משפחתי

180 מ"ר, קומה אחת,
בייסמנט, חצר, חניה, 

4 כיווני אויר 
מיידית! 4,800,000& 

4 חד' בפנקס
חדשה מהקבלן 
90 מ"ר קומה 5
עם נוף מדהים.

&1,870,000

5 חד' במגדל הפטיו
קומה 1, 110

מ"ר משופצת
מהיסוד+ מרפסת 

שמש+ 2 חניות ומחסן 
רק 1,990,000&

.2 חד'
5  בהרא"ה 

המתחרד
קומה שלישית ואחרונה 

בהליך תמ"א
מציאה!!! 1,290,000&

4 חד' בסנהדרין 
 קומה 2, 

דירה מושקעת ומדהימה,
חשמל חכם, חזית.

טריפלקס בקרית משה
8 חד' דירה ענקית

קומות 5-6-7 260 מ"ר
עם נוף מדהים ניתנת 
לחלוקה+ חניה ומחסן

3,800,000& גמיש

רויקט
פ בסנהדרין 

היוקרתי
בר"ג גבול ב"ב

דירות 5 חד'
ופנטהאוז החל

מ2.5 מיליון&

 גן
דירת

בשיכון ג'
המבוקש 4 חד'

100 מ"ר משופצת
כחדשה+ 2 יחידות 

מושכרות+ גינה גדולה
וחניה פרטית
&2,900,000

5 חד' בגבול ב"ב ר"ג
)קרוב לשיכון ו'(

 מהממת 110 מ"ר 
 קומה ב'+ מעלית וחניה 
בניין שמור ויפה צמוד 
לגינה ציבורית גדולה

רק 1,870,000&

5 חד' בגלגל היוקרתי
 חצי מדו משפחתי 

  180 מ"ר מרווחת מאד
ומשופצת 4 כיווני אויר+ 

דירת גג 120 מ"ר 4 חד' 
מרפסת גג ענקית מיקום 

מעולה!!!  6,200,000& 

 גן
דירת בלוחמים השקט

5 חדרים עם סלון 
ענק ומ. שמש גדולה

250 מ"ר+ 2 חניות
&3,300,000

12 חד' בהר שלום 
למביני עניין

12 חד' בנוי 600 מ"ר
עם נוף לים עם יחידה 

מושכרת  ב-7000&
לחודש+ 2 חניות

&6,990,000

כרה
הש בגולומב

3.5 חד' 90 מ"ר
קומה א' שמורה 

ויפה לתקופה של 
חצי שנה

יעל: 052-5741818

כרה
הש בהר שלום

דופלקס 5.5 חד'
מרווחת ויפה

סלון ענק
&7,000

יעל: 052-5741818

כרה
הש בהר שלום

250 מ"ר, 6 חד'
3 מפלסים, 2 מרפסות
גדולות+ חניה פרטית.

מרווחת עם נוף מדהים
13,000& גמיש

יעל: 052-5741818

משרדינו ברחוב הרוא"ה 164 ר"ג
טלפון: 0737422202 ו פקס: 0737422207 ו חיים מלול: 053-3357316

במשרדינו מבחר גדול של דירות למכירה / להשכרה בר"ג ובגבול ב"ב

חמד נכסים הרא“ה 164 ר“ג

במרכז בעלי 
מלאכה

4 חדרים קומה 
א' 85 מ"ר 

משופצת מהיסוד! 
1,580,000 ש"ח 

4 חד‘

4 חד‘

4 חד‘

6 חד‘

בשיכון ג'
75 מ"ר 

משופצת 
מהיסוד

קומה א' חזית 
1,480,000 ש"ח

אלוף שמחוני 
דירת 4 חדרים 
גדולה ומרווחת 
מעלית חניה רק 

1,850,000ש“ח

בהר סיני
4 חדרים 100 

מ"ר ענקית 
מעלית וחניה 

1,890,000 ש"ח

ברוזובסקי
דופלקס מפואר 

240 מ"ר 6 
חד' גג ענק 

משופצת מהממת. 
3,190,000 ש"ח

ברחוב המיתר
שכונת הלל

חצי מדו משפחתי 
שלושה מפלסים 300 

מ"ר, 2 חניות גג ענק
חצר קדמית ואחורית 

בייסמנט מפנק
ועוד: | חדרי שינה |  ארונות ספרים  |  מזרנים אורטופדיים  |  מבצע חתנים - החל מ- 250 ש“ח6,000,000 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 

& 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



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

מכירה בסיטונאות וליחידים

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

מפת 
אלבד חלק 
25 מטר

כוס 
צבעוני 
50 יח׳ ב-ב-ב- &&&

 נייר 
ארונות 
ב-לפסח

טישו 
נשלף 
ב-חמישיה

החל 
מ-

ב-
מפות
שולחן
45 מטר
עבה במיוחד

אובלי 
צבעוני 
25 יח’

מגבונים 
פאלאס

ב-

ב-

&

&

&

&

&

&

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

528
10

9

106

4

2

3
1490

22901090

890

רדידי 
אלומיניום 
לפסח

צלחות 
ענק צבעוני
25 יח׳

אביב הגיע 
פסח בא

בואו להמשיך 
לחסוך בגדול, 

רק אצלנו, 
במחסן
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יעקב  ר'  של  בראשותו  ארנברג  מכון 
ארנברג, פסיכותרפיסט C.B.T, פיתח תכנית 
לימודים תכליתית ייחודית מקיפה וממוקדת 
הנמשכת חצי שנה בלבד, ומאפשרת השמה 

מיידית עם תום הקורס. 
השיעורים ותוכנית הלימודים הינם על פי 
כמו  סבא.  ישראל  רוח  ולפי  חז"ל  מקורות 
שיטות  בנוסף  ילמדו  המגוונים  בקורסים  כן 
שהוכיחו  מהאקדמיה  רלוונטיות  טיפוליות 

את עצמן בשדה הטיפול.
שיטות הטיפול הנוספות שיילמדו בקורס 
ייעוץ נישואין הינן: שיטת אימגו, גשטאלט, 
והתאמתם   ,C.B.T האדם  אמונות  שינוי 

לצורכי הטיפול הזוגי, ועוד.
הרב  יוביל  נישואין  יועצי/ות  קורס  את 
רבנים  ילמדו  ולצידו  שליט"א,  כהן  שמחה 

ורבניות נוספים, מומחים בתחומם.
טיפול  נושאי  ייעלו  הורים  הנחיית  בקורס 
אבחון  הורית,  וסמכות  מנהיגות  כ:גבולות, 
וטיפול בבעיות התנהגותיות, אבחון וטיפול 
בקשב וריכוז ADHD ועוד עשרות נושאים.
ידי  על  יועברו  חתנים  הדרכת  קורס 
המנוסים  מהוותיקים,  חתנים  מדריכי  רבנים 

והמוכרים בארץ.
רבניות  ידי  על  יועבר  כלות  הדרכת  קורס 

רב,  נסיון מעשי  עם  ספרים בתחום  שחיברו 
בעולם  בארץ  וקורסים  סדנאות  המעבירות 
בקורס  במכללות.  ומרצות  רבות  שנים  מזה 
תרצה גם ד"ר חנה קטן - רופאת נשים חרדית 

בעלת שם בינלאומי.
במערך הלימודים ייערכו בכיתה תרגולים 
)סטאז'( של מקרים מעשיים מהשטח, ויינתן 
והפנמה. מטרת  לימוד  עיוני לקריאה,  חומר 
כל  שבסיום  לכך  להביא  היא  ארנברג  מכון 
לעבוד  להתחיל  התלמידים  יוכלו  קורס 

במקצוע הנרכש.
יקבלו  בהצלחה  הקורסים  מסיימי  כל 
'קריית  מטעם  יוקרתית  קורס  סיום  תעודת 

החינוך גבעת וושינגטון'.
פרטים  בקבלת  למעוניינים  פתוח'  'יום 

הרב  בהשתתפות  מקיפים 
שליט"א  כהן  שמחה 

כה'  בתאריך  ייערך 
באולמי   )4/4( ב'  באדר 
ברק  בבני  הרימון  כתר 
ביום הפתוח  )השתתפות 

טלפוני  ברישום  רק 
טל'  בלבד(. 

1700-555741

'יום פתוח' במכון ארנברג
השבוע יתקיים 'היום הפתוח' של מכון ארנברג - המלמד 
תכנית לימודים מגוונת, וקורסים בייעוץ נישואין, הנחיית 
הורים, הדרכת חתנים וכלות ועוד  הקורסים יתקיימו 
בהשתתפות הרב שמחה כהן שליט"א, ובמגוון שיטות 

ברוח ישראל סבא

הכינוס השנתי החמישי של 
'ועדת מהדרין תנובה'

זו השנה החמישית ש'תנובה' תקיים את כינוס ועדת 
המהדרין - והשנה בסימן כשרות וחדשנות 

מאת: חיים רייך

מהדרין  ועדת  של  השנתי   התורני  הכנס 
הלכתיים  להיבטים  המוקדש  תנובה 
כשרות  בסימן  השנה  יעמוד  החלב,  בענף 
במלון  בירושלים,  יתקיים  הכנס  וחדשנות. 
זו  בניסן.   ג  שני,  ביום  פאלאס,  פרימה 
מתקיים  שהכנס  ברציפות  החמישית  השנה 
ומהווה במה סמכותית לבירורם של שאלות 
הלכתיות הקשורות לתעשיית החלב, בארץ 
ובעולם. דיוני הכינוס זוכים לתהודה גדולה 
בתחום  העוסקים  בקרב  רבה  ולהתעניינות 
מהנושאים  רבים  ומוצריו.  החלב  כשרות 
למעשה,  הלכה  מיושמים,  בכנס  העולים 
ובקהילות  בארץ  הכשרות  במערכות 
היהודיות ברחבי העולם. לרגל הכינוס יופיע 
החלב"  "בנתיב  של  ו  קובץ  חדש,  קובץ 
הכולל מאמרים הלכתיים הנוגעים להיבטים 

הלכתיים בתעשיית החלב.
 בתוכנית הכנס – שיעורי פתיחה מפיהם 
של הרבנים הגאונים, יושבי הראש של ועדת 
מהדרין תנובה הגר"מ גרוס והגרי"מ שטרן.  
מרצה אורח בכינוס השנה - הרב מנחם דב 

.OU-גנק, ראש מערך הכשרות בארגון ה
שוועדת  כאמור,  החמישית,  השנה  זו 
מהדרין תנובה מקיימת כנס תורני בו נדונים 
נושאים מהותיים, הנוגעים, הלכה למעשה, 
לתעשיית החלב. רשימת הנושאים המגוונים 
הבלתי  המאמץ  את  משקפת  בכנס  הנדונים 
הכשרות  גורמי  של  המוכח  וניסיונם  פוסק 
בתנובה בייצור מוצרי חלב מגוונים בכשרות 

מהודרת. 
 – בכינוס  השנה  שיונהג  החידושים  אחד 
הגאונים,  הרבנים  ישיבו  בו  מיוחד  מושב 
חברי הוועדה,  לשאלות הלכתיות מעשיות 
לציבור  האפשרות  ניתנת  החלב.  בתעשיית 
השאלות  הוועדה.  לחברי  שאלות  לשלוח 
שיתקיים  המיוחד  במושב  וייענו  יוצגו 
יושבי  המשיבים  בצוות  הכינוס.  במהלך 
הגאונים  הרבנים  מהדרין,  ועדת  ראש 
שטרן,  מאיר  יעקב  והרב  גרוס  מרדכי  הרב 
הרבנים הגאונים חברי הוועדה: הרב עמרם 
אדרעי, הרב דוב לנדאו, הרב אברהם י. סג"ל 
הורוביץ, הרב יוסף מרדכי זילבר יועץ וועדת 
מהדרין לחומרי גלם והרב זאב וייטמן – רב 

תנובה. 
משה  הרב  דברים  ישמיעו  השנה  בכינוס 
בהיבטי  שיעסוק  כושרות  מארגון  כץ 
טהרני  דוד  הרב  מאכל,  צבעי  של  הכשרות 
בשרות  טכנולוגיים  אמצעים  על  שירצה 
הכשרות והרב פנחס פדווא, מומחה לחומרי 
בעלזא  דומ"ץ  בחו"ל,  ייצור  ומפעלי  גלם 
אברהם  הרב   - הכנס  הנחיית  גת.   בקריית 
שלזינגר מפקח ומרכז ועדת מהדרין והנחיית 
הפאנל,  הרב יוסי שטיינברגר, מפקח כשרות 

בכיר בתנובה.
בימים  לכל.  פתוחה  בכנס  ההשתתפות 
אלה נפתחה ההרשמה למעוניינים להשתתף 
מקום  להבטיח  נועדה  ההרשמה  בכנס. 
להשתתפות  ההרשמה  למתעניינים.  ישיבה 

בטלפון 03-6133555 שלוחה:844.

 תכנית תכליתית.
ר' יעקב ארנברג



מרכז הזול
רהיטים

חנות הרהיטים הזולה בארץ

&2290

 2 מיטות + שידה + 
ארגזים סנדוויץ

חדר סילבר

סלון פינתי אספקה מיידית 

&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

ספה דו מושבית
 דמוי עור

& 690

כיסא עץ בוק

& 290

בני ברק: רבי עקיבא 95 קומה ראשונה טלפון: 03-6181212
שעות פתיחה, פתוח רצוף : ימים א'-ה' 10:00-22:00 יום ו': 10:00-13:00

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

4 דלתות, סנדוויץ
על רגליים

ספרית קודש 

& 1990
מבצע

שולחן + 4 כסאות

בצבעים 
אגוז/טבעי

מלאי מוגבל

& 490

ארון 4 דלתות 

&1690

מחולק על רגליים
גודל 1.60/2.40 

ארון 2 דלתות 

&690

2 מגירות על רגליים
גודל 184/80 

כוננית ספריה

& 1190

שידה 5 מגירות על רגליים

& 590

 חדר שינה
 2 מיטות + שידה

&1890

בס"ד

כתובתינו החדשה

יום ו' 10:00-13:00ימים א'- ה' 10:00-22:00, יום ג' פתוח רצוף

ימים אחרונים 

להזמנות 
לחג

בקניה 
מעל 2500&

מזרן אירוח
מתנה!
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החג  פסח,  ערב  לו  הגיע  שוב  והנה 
המבשר על בוא האביב ועל הצורך בחידוש 

הקולקציה. 
השנה, במקום להתרוצץ בין החנויות כדי 
לקנות חליפה, כובע, חולצות ושאר בגדים, 

יש לכם את הכל במקום אחד.
והביאה  לארץ  הגיעה  בוקס  האט  רשת 
איתה את חווית הקניה האמריקאית לילדים 
ולמבוגרים. הכל מהכל במקום אחד בלבד, 
תחנת קניה אחת מרוכזת במחירים הוגנים.

ומרווחת,  ענקית  חנות  הינה  בוקס  האט 
עם  מטרים  כ-400  של  ומזמינה  ממוזגת 
תצוגה של מעל 3,000 חליפות. בלייזרים, 
מעילים, חולצות לבנות ומדוגמות, חולצות 
אל קמט, עניבות מרהיבות, חפתים, חגורות, 
סריגים, צעיפים, גרביים, אקססוריז עכשווי, 

ותאמינו או לא, גם נעליים!
ועכשיו, נשימה ארוכה וליהלום שבכתר!  
הבלעדית  היבואנית  הינה  בוקס  האט 
"פייר  היוקרה של המותג הצרפתי  לכובעי 

כיום  ביותר  הנחשב  הכובע  זהו  קרדן". 
בעולם הישיבות ואצל מביני דבר.

מידות  בכל  מגיעים  קרדן  פייר  כובעי 
הקלאסי,  השחור  בצבע  רק  ולא  השוליים, 
פייר  כובעי  גם  בוקס  בהאט  למצוא  ניתן 
כבר  שכבשו  והאפור  הכחול  בגווני  קרדן 

את השוק האמריקאי.
רשת  הינה  'האט-בוקס'  כי  לציין  חשוב 
הצרכן  צורך  את  מבינה  אשר  אמריקאית 
ומתאימים  בהתאם  הינם  המחירים  ולכן 

לכל כיס.
אך  בירושלים  ממוקמת  הענקית  החנות 
בימים הקרובים אנו שמחים לבשר לתושבי 
בני ברק כי לאור הביקוש הרב והלחץ אשר 
בחברת  הוחלט  המרכז,  מלקוחות  הגיע 
אלה  בימים  ממש  לפתוח  בוקס'  'האט 
ברק.  בבני  החנות  את  בלבד  ימים  לחודש 
מתחם ענק של כ-300 מטרים, העתק לחנות 
איכות,  אותה  מוצרים,  אותם  בירושלים. 

אותו מחיר והכי חשוב - חווית קניה זהה.
רבי   ;02-5715715 ירושלים   68 ירמיהו 

עקיבא 57 בני ברק 03-6092014.

מאת: מנדי קליין

'רפואה  ארגון  קיים  ימים  מספר  לפני 
כנס  מרגלית  יוסף  הרב  בראשות  שלמה' 
הפורים  חג  לרגל  כוסית  והרמת  הוקרה 

לכבוד בכירי המערכת הרפואית.
קרייס  יצחק  פרופ'  היתר  בין  נכחו  בכנס 
משנה למנהל ביה"ח שיבא, פרופ' שנייבאום 
בביה"ח  איזוטופים  מונחית  כירורגיה  מנהל 
השירות  מנהלת  גלוק  איריס  ד"ר  איכילוב, 
לקרינה של גידולי ראש וצואר בשיבא, פרופ' 
בביה"ח  נשים  מחלקת  מנהל  קריסי  חיים 
דרכי  אונקולוג  פורים  עופר  ד"ר  בלינסון, 
העיכול בבלינסון, הגברת ורדה לנדאו מנהלת 
מרפאת פזילה ומיקוד ראיה באיכילוב, ד"ר 
ד"ר  ופריון,  בגניקולוגיה  מומחית  קטן  חנה 
בכירה  מנתחת  אורטופדית  הורביץ  סוזנה 
כירורגית  מנהל  שטיינר  צבי  ד"ר  בשיבא, 
ילדים ביה"ח מאיר, ד"ר זאב פלדברין מנהל 
וולפסון,  בביה"ח  רגל  וכף  קרסול  יחידת 
לחולי  המרכז  מנהל  מרטינוביץ  אורי  פרופ' 
מנהל  ערבות  דן  פרופ'  בשיבא,  המופיליה 
פרופ'  בבלינסון,  וחזה  לב  לניתוחי  המערך 
ד"ר  בשיבא,  חזה  לב  מחלקת  מנהל  רענני 
גבריאל גל רופא בכיר במלקת כירורגית פה 
בכיר  רופא  צילקר  זאב  ד"ר  בלינסון,  ולסת 
ד"ר  צוואר באיכילוב,  וניתוחי ראש  בא.א.ג 
מיכאל סביון מומחה לכירורגיה אורולוגית, 

ועוד ועוד.
חיים  הרב  המנחה  דברים  נשאו  בכנס 

תל  בצפון  צהלה  שכונת  של  רבה  הורביץ 
אביב, ר' חיים קליגר אשר ריתק את הנוכחים 
במצגת על הציבור החרדי, הגב' חני ויינרוט 
מחלת  חולי  בתחום  ופסיכולוגית  סופרת 
להפיח  כימים  לילות  עושה  אשר  הסרטן 
לורן  מר  הקשה,  המחלה  חולי  בלב  תקווה 
על  מיוחדת  מצגת  לנוכחים  הציג  שמעוני 
רפאל  מרכז  של  המקצועית  ההתפתחות 
לעתיד,  החזון  ועל  ברק  בבני  סנטר  מדיקל 

ועוד ועוד.
סנטר'  מדיקל  'רפאל  במרכז  נערך  הכנס 
הרב  של  יזומו  ופרי  בראשותו  ברק  בבני 
מרגלית ובניהולו של מר גיא פז, אשר הוקם 
לציבור  המקצועית  הרפואה  הנגשת  למען 

החרדי.
בוחרים  אנו  שנה  "כמידי  מרגלית:  הרב 
להקדיש מסיבת פורים דווקא לרופאים אשר 
הציבור  בבריאות  חשוב  אלמנט  מהווים 
ובהצלת חיים של ממש ודווקא הם עומדים 
הזרקורים.  באור  ולא  בצללים  הזמן  רוב 
זריקת  להם  נותנת  זו  שמסיבה  היא  תקוותי 
עידוד קטנה להמשיך במעשיהם הברוכים".

רשת הביגוד "האט בוקס" שזוכה להצלחה עצומה 
בסניף בירושלים, מגיעה לבני ברק: סניף חדש ברחוב 
רבי עקיבא בעיר, מביא את מיטב האופנה החרדית 

לגבר, במחירים הוגנים

שורה של רופאים בכירים הגיעו לכנס ההוקרה והרמת 
כוסית לכבוד פורים שנערך ע"י ארגון 'רפואה שלמה'

הכובע החדש 
של הישבישער'ס

בכירי הרפואה בכנס 
'רפואה שלמה'

הרופאים בכנס ההוקרה

מתצוגה
בסיסי מיטה

מרופדים
+ ארגזי מצעים 

כולל ראש 
מיטה מעוצבת

חדר שינה
2 מיטות + ארגזי 
מצעים מסנדביץ‘ 
+ שידה, 2 מזרונים 

אורתופדיים, ארון 4 
דלתות סנדביץ‘ 

שולחן + 6 כסאות עץ 
מלא בוק, ארון ספרים 
6 דלתות סנדביץ‘ כולל 

דלתות זכוכית 

סנדביץ‘, 
דלתות 

2.40*2.40

כורסא

מבצע 
מתצוגה

מבצע 
מתצוגה

מבצע 
חבילה 
משולבת

&1990

&9999

&2990 &2100

&1250

03-6433316 כהנמן 72 בני ברק
03-6433315א‘-ה‘ 10:00-22:00 רצוף, יום ו‘ 9:30-13:30

&6900

&1990

& 490

ארון ספרים

ארון 4 דלתות

עמודון ספרים שתי מיטות ושידה עץ מייפלחדר שינה

&5500

שולחן 1.00 * 2.00 נפתח לעוד 1.80 + 8 כסאותמבצע לחג!

&3990

מבצע 
מתצוגה



המכירה הגדולה! תחל ביום ראשון הקרוב

 פסח 2016
בחשמל החסד

רח’ ירושלים 30 בני ברק | טל’ 074-7576625
בהנהלת שלמה ואיציק גרין
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מיצג אור קולי מרשים ב'שילה הקדומה'
אלפי משפחות חרדיות שיפקדו בימי בין הזמנים וחול המועד פסח את אתר 'שילה הקדומה' ייהנו ממיצג אור קולי 

חדשני ומתקדם שימחיש את עבודת המשכן בשילה  המיצג החדשני מוקרן ב-180 מעלות ומהווה חוויה לכל המשפחה 
 בנוסף יתקיימו  באתר מגוון אטרקציות  בחוה"מ ובהן סדנאות יצירה, סיורים מודרכים בתחנות בני ישראל, פינת 

ליטוף, טיולי טרקטורונים לצד תחושת ההיסטוריה האופפת את האתר שבו התפללה חנה את תפילתה הידועה 

מאת: אהרן נצר

אלפי משפחות חרדיות שצפויות לבקר במהלך חופשת בין 
שילה  באתר  פסח  המועד  חול  ובימי  ניסן  חודש  של  הזמנים 
ימי  את  ממחיש  אשר  חדש  קולי  אור  ממיצג  ייהנו  הקדומה 
למשפחה  מותאם  ובאופן  מוחשית,  בצורה  בשילה  המשכן 

החרדית. 
אמצעי  בלתי  מפגש  עם  הנאה  משלב  הקדומה  שילה  אתר 
כל  את  לשמור  היהודים  החלו  שבו  והמקום  המשכן  עיר  עם 

המצוות התלויות בארץ. 
לארון  קבע  משכן  לבנות  במטרה  העם  כל  התאסף  בשילה 
בני  הגיעו  וכאשר  הקורבנות  לעבודת  מקום  ולייחד  הברית, 
בארץ  התלויות  המצוות  כל  את  לקיים  זכו  לשילה  ישראל 
כמו מעשרות, שמיטה וכדומה. בשילה אף חולקו נחלות בני 

ישראל וזהו המקום שבו העתירה חנה בתפילתה. 
המבקרים ייהנו מצפיה במיצג אור קולי במערכת מולטימדיה 
חדשנית, המקים לחיים את ימי המשכן בשילה ובאופן המותאם 

במיוחד למגזר החרדי. 
ניתן  דרכם  ושקופים,  עגולים  קירות מסך  על  מוקרן  המיצג 
לראות את הנוף הטבעי שבו התרחשו סיפורי התנ"ך. צלילים 
שילה,  את  הסובבות  העגולות  הגבעות  את  צובעים  ותמונות 
ואיתם יוצאים הצופים למסע רב-חושי מרגש ומטלטל שסופו 

מבט אל שרידי המשכן עצמו, בתוואי האתר כיום.

בנוסף לכך נמצאים באתר המבקרים שילה הקדומה שרידיה 
חפירות  מתנהלות  אלו  ובימים  המקראית,  שילה  העיר  של 
ארכיאולוגיות על מנת לחשוף עוד מהתוואי של העיר ולזכות 

לחזות איך נראתה העיר בזמן יהושע בן נון. 
שהותירה  תפילותיה  את  חנה  ערכה  אף  המשכן  במקום 
הלחש  תפילת  לדורותיו.  היהודי  העם  בתפילות  חותמה  את 
שמתפללים עד היום בבתי הכנסת ברחבי העולם כולו נלמדת 

מתפילתה של חנה: "רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע". 

מגוון  הקדומה  בשילה  קיימים  ההיסטורי  המימד  מלבד 
בסיור  מימד  תלת  צפיה במשקפי  ובהן  חווייתיות  אטרקציות 
יצפו  המדומה  הסיור  במהלך  במשכן.  מדומה"  "מציאות 
המבקרים במנורה שעמדה במשכן, שולחן לחם הפנים, הכיור, 

ארון הברית, מזבח הקטורת ועוד.
ניתן  במסגרתן  הקדומות  המלאכות  רחוב  באתר  קיים  כן 
בעבר  שנהגו  מהמלאכות  ברבות  ולחזות  בסדנאות  להשתתף 
יצירת  כדים,  יצירת   – כדרות  צמר,  לטווית  אריגה  בית  כמו 
חלילים ועוד.  בנוסף ייהנו המבקרים מסיורים מודרכים באתר 

הקסום. 
ברוח  אומנים  ונגנים  ירידי  יתקיימו  המועד  חול  במהלך 

עבודות המשכן וההיסטוריה היהודית. 
ליטוף,  מפינת  אף  ייהנו  הקדומה  שילה  באתר  המבקרים 
ניתנת  נוספת  אפשרות  מהדרין.  בכשרות  ומזנון  מידע  תחנת 
בטיולי ספארי ואופניים למעיינות באזור שמצוי בנוף בראשיתי 
המעיינות,  אל  חדישים  בטרקטורונים  שטח  טיולי  וכן  קסום 

כרמי הגפן והזית.
ראש המועצה האזורית מטה בנימין מר אבי רואה: "המיצג 
בצורה  ממחיש  מעלות  ב-180  המוקרן  החדש  קולי  האור 
חוויתית את המשכן בשילה, ומהווה חוויה של ממש לכל בני 
ושאר  המיצג  היהודית.  ההיסטוריה  המחשת  לצד  המשפחה, 
החרדי,  למגזר  מותאמים  הקדומה  שילה  באתר  האטרקציות 

שצפוי גם השנה לפקוד את האתר בהמוניו".

אתר שילה הקדומה

ביום ראשון כ”ד אדר ב’ 3.4.16 בשעה 20:30

בבית הכנסת לעולי לוב, רח’ שבטי ישראל 32, בני ברק

מומחה להנחיית נישואין ומשפחה
הרב אברהם יוסף קהתי הנישואין משימה

מיועד לנשים בלבד
אין כניסה מתחת גיל 18

הכניסה חופשית

יבוא נעלי יוקרה
loft55
2550 זוגות

55 דגמים
355 ש“ח

הירקון 55, ב"ב
(צמוד לאולמי הדודאים)
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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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מאת: יאיר פלד

ואלפי  למאות  פסח  של  הגדה  זכתה 
מהדורות, מעוטרות בביאוריהם ופירושיהם 
של גדולי הדורות, מראשוני הראשונים ועד 
ותלמידי  תורה  גדולי  האחרונים.  אחרוני 
להתגדר  בקעה  מצאו  הדורות  בכל  חכמים 
בה וזיכו את עם ישראל בפירושיהם על סדר 
סיפור  מצות  מתקיימת  כך  ידי  על  ההגדה. 
כאשר  בהידור,  הסדר  בליל  מצרים  יציאת 
ופנינים  פירושים  עולים  הסדר  שולחן  על 
והפירושים  הביאורים  מן  שנדלו  מקוריים 

שבהגדות השונות.   
אחת ההגדות שקנתה לה מקום של כבוד 
על  עולה  ואשר  היהודי  הספרים  בארון 
שולחן מלכים בליל הספר בקרב אמוני עם 
של  "מעיינם  הנודעת  ההגדה  היא  סגולה, 
אבות". המחבר, הר"ר מרדכי ויס שליט"א, 
נודע בסדרת הספרים הפופולארית "מעינם 
שנה,  וחמש  כארבעים  לפני  אבות".  של 
הספר  את  המחבר  הוציא  תשל"ב,  בשנת 
על  אבות"  של  "מעינם   - בסדרה  הראשון 
פרקי אבות. מאז ועד היום יצא הספר בלא 

פחות משש מהדורות!  
לפני שלושה עשורים, בשנת תשמ"ו, זכה 
להוציא לאור-עולם את המהדורה הראשונה 
אבות".  של  "מעיינם  פסח  של  ההגדה  של 
המקראות  של  שיטתי  ביאור  מובא  בהגדה 
הנשען  והדרש,  הפשט  דרך  על  והפיוטים 
והאחרונים.  הקדמונים  פירושי  על  ונסמך 
כמו כן מובאים בו ליקוטי מקורות וכן פניני 

אגדה ודרוש על סדר ההגדה. 
ייחודיותה של הגדת "מעינם של אבות" 
היא בכך שהיא קולעת לטעמם של תלמידי 
אחד  כל  אשר  כאחד,  בתים  ובעלי  חכמים 
ממשמש בה ומוצא את טעמו. בתוך זמן קצר 
אזלה המהדורה הראשונה של ההגדה. כמה 
מהדורה  המחבר  הוציא  מכן  לאחר  שנים 
שנייה ובה הוספות והרחבות, ואף מהדורה 
רבים  אליו  פנו  מאז  השוק.  מן  אזלה  זו 
מהדורה  ולהוציא  לשוב  בבקשה  וטובים 
נוספת של ההגדה, אולם לא הגיעה השעה. 
להוציא  ויס  הרב  זכה  מכן  שלאחר  בשנים 
"מעיינם של  בסדרת  ספרים  שני  עוד  לאור 
וליקוטי החזון  אבות" – על מנהגי מצבות 
לתהודה  זוכים  אבות, אשר  על מסכת  איש 

ולפופולאריות רבה.
הרב  של  באמתחתו  הצטברו  השנים  עם 
ויס שליט"א פירושים ודרושים, פניני אגדה 

והלכה נוספים על סדר 
הובאו  שלא  ההגדה, 
המהדורות  בשתי 
כן  על  ראשונות. 
חיל  לאזור  בלבו  גמר 
את  מחדש  ולהוציא 
במהדורה  ההגדה 
ומורחבת.  חדשה 
עתה, במלאות שלושים 
להוצאת  בדיוק  שנה 
הראשונה  המהדורה 
זכה  ההגדה,  של 
לאור  להוציא  המחבר 
השלישית  המהדורה  את 
מתוקנת  מהדורה   -
שלל  עם  ומשוכללת, 
בסופה  והרחבות.  הוספות 
"וכל  המדור  את  צירף 

המרבה לספר" ובו אוסף מעשיות ועובדות 
מגדולי ישראל על סדר ההגדה. 

ההגדה זכתה להסכמתם של גדולי הדור 
שהיללו את תוכנה ומתכונתה. מרן הגר"ש 
כי "ראוי להעלותה  זצ"ל כותב  ואזנר  הלוי 
בליל  ישראל  בני  של  הטהור  שולחנם  על 
שליט"א  קרליץ  הגר"נ  מרן  חג".  התקדש 
כותב כי "רבים יהנו מזה ויתעוררו לדברים 
בדברים  ולהתחזק  עליהם  להתעורר  שיש 

שצריכים חיזוק".
הגאון רבי שריה דבליצקי שליט"א הביע 
את סיפוקו והנאתו מסדרת ספרי "מעינם של 
ההלכתיות  בהערותיו  עיטרם  ואף  אבות", 
החדשה  למהדורה  בהסכמתו  החשובות. 
של ההגדה כתב כי "לא פסקו ידיו לזכותינו 
ונחוצים,  חדשים  בדברים  בפעם  פעם  מדי 
ושוב הניף ידו להוציא הגדה של פסח ופנים 

חדשות באו לכאן". 
אשר  שליט"א,  ממודז'יץ  האדמו"ר  כ"ק 
ספסל  על  עמו  יחד  ללמוד  זכה  המחבר 
הגדת  על  כותב  עלומיו,  בימי  הלימודים 
"בדברים  מלאה  שהיא  אבות"  של  "מעינם 
משיבי נפש ומשמחי לב, אשר מרוממים כל 
נפש, העולים על שלחן מלכים בליל התקדש 
החג אשר כולם בני מלכים". לחיבת הקודש 
על  נחמדה  פנינה  שליט"א  האדמו"ר  צירף 

סדר ההגדה אשר שולבה בספר.  
היא  אבות"  של  "מעינם  ההגדה  כאמור, 
מרדכי  הרב  שחיבר  הספרים  מסדרת  אחד 
ויס שליט"א. לפני שלוש שנים הוציא לאור 
מנהגי  על  אבות"  של  "מעינם  חיבורו  את 
בתחום  וידוע  ותיק  אומן  המחבר,  מצבות. 
המצבות, עושה מלאכתו ארעי ותורתו קבע. 
במשך שנים שקד ועמל לכנוס ולאסוף את 
מכלול מנהגי המצבות, וזכה להוציא מתחת 
ידו יצירה נפלאה הכוללת עובדות מאלפות 
זי"ע  הדורות  גדולי  מאת  רבות  והנהגות 
עדויות  ובכללן  שליט"א,  דורנו  ומגדולי 
שנות  מעשרות  המחבר,  של  ראשון  מכלי 
עיסוקו בנושא. בתוך שנה אזלה המהדורה 
ובה  ומורחבת,  שניה  מהדורה  הוציא  והוא 
ליקוט  הכולל  ורב-חשיבות,  שלם  קונטרס 
בענייני  והוראות  הנהגות  והליכות,  הלכות 
אבלות, מאת מרנן החזו"א והקהילות יעקב 

זי"ע. 
התורה  עולם  את  המחבר  זיכה  כן  כמו 
פרקי  על  אבות"  של  "מעינם  ביצירתו 
המחבר  זכה  איש.  החזון  ליקוטי  עם  אבות 
ותורתו  במקחו  להתעסק 
וקדוש,  צדיק  אותו  של 
שכונן  הדורות,  גדול 
התורה  עולם  את  וקומם 
בארץ ישראל והנחה את 
בפניהם  וסלל  דורו  בני 
את המסילה העולה בית 

ה'.
ותקוותנו  תפילתנו 
המחבר  שיוסיף 
לזכותנו בעוד חיבורים 
יעלו  אשר  מחוכמים 
מלכים  שולחן  על 
לחיכם  ויערבו 
המבקשים  של 
נפשם  את  להרוות 
של  ממטעמיהם 

גדולי הדורות.

30 שנה אחרי שיצאה לאור המהדורה הראשונה של 
ההגדה של פסח "מעיינם של אבות", שזכתה לברכתם 

הנלהבת של גדולי ישראל, מוציא המחבר, הרה"ג מרדכי 
ויס שליט"א, מהדורה חדשה של ההגדה 

שואבים ממעיינם של אבות
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03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.
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מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
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מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
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בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.
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מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי
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קרן 61
הייטק לשוק המוסדי והרפואי
סך השקעה: החל מ-30,000 ₪

קרן 62
הייטק לשוק המסחרי והפרטי
סך השקעה: החל מ-50,000 ₪

אתה לא צריך להיות הייטקיסט
כדי להרוויח בעולם ההייטק.

קבוצת בסדנו מציגה:

קרנות ההשקעה החדשות
במיזמי ההייטק המובילים של ישראל

בסדנו מזמינה אותך לקחת חלק בקידום חברות טכנולוגיה פורצות-דרך, 
החדשות  ההשקעה  בקרנות  ובחו"ל.  בארץ  הצלחות  לצבור  החלו  שכבר 
עם  ורעיונות  ידועים  במכונים  חוקרים  הישגים,  עטורי  יזמים  חברו  שלנו 
בחוץ.   תישאר  אל  בפניך.  נפתח  ההייטק  עולם  בדוק.  רווח  פוטנציאל 

בשתי הקרנות: מסלול השקעה או הלוואה לבחירתך  |  חלוקת רווחים 
משוערת: שנת 2018  |  עד 35 משקיעים למסלול

UP

 

כנס בריאות 
בנושא: ניתוחים בריאטריים

עושים סוף להשמנת יתר 

בהשתתפות מנתחים בכירים ביחידה הבריאטרית 
במרכז הרפואי מעיני הישועה 

2

מספר המקומות מוגבל | כיבוד קל במקום | הרשמה חובה | שי סימלי למשתתפים | דמי הרשמה 5 ₪

Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc co.il | 03-5771109 :לפרטים והרשמה

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 הילה חרמון, מנתחת	בכירה	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

גב’ סיגל אלפסא,	דיאטנית	קלינית	 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

נשים: יום רביעי  ו’ אדר ב’ תשע”ו )16.3.2016(

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

גברים: 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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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



בני ברק    כ' באדר ב' תשע"ו 30/3/16 1254

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

הנהג בהם מנהג דרך ארץ

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

ַוִּיְּתנּו  ַמְחָּתתוֹ  ִאיׁש  ַוֲאִביהּוא  ָנָדב  ַאֲהרֹן  ְבֵני  ַוִּיְקחּו 
ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני  ַוַּיְקִרבּו  ְקטֶֹרת  ָעֶליָה  ַוָּיִׂשימּו  ֵאׁש  ָבֵהן 
ָזָרה ֲאֶׁשר ֹלא ִצָּוה אָֹתם: ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ה' ַוּתֹאַכל 

אוָֹתם ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ה' )ויקרא י, א-ב(. 
גרמו  סיבות  ומספר  לשמים  מיתה  התחייבו  ואביהו  נדב 
זרה, מ"מ  רק שהקריבו אש  נאמר  )ואע"ג  שבפסוק  לדבר 
הכלי  בפירוש  יעוי'  לכך,  סיבות  עוד  שהיה  למדו  רבותינו 
הכתוב  בלשון  מעוגנת  וסיבה  סיבה  כל  כיצד  שמבאר  יקר 

"ַוַּיְקִרבּו ִלְפֵני ה' ֵאׁש ָזָרה"(: 
)כפשטות  ה'  ציוה  לא  אשר  זרה  אש  הקריבו  א'-  סיבה 

לשון הפסוק(.
סיבה ב'- הורו הלכה בפני משה רבם בכך שהכניסו אש 
זרה אשר לא ציוה עליהם )עירובין סג ע"א(, ומורה הלכה 

בפני רבו חייב מיתה )ברכות לא ע"ב(.   
ולכן  במקום.  )רש"י  למשכן  יין  שתויי  נכנסו  ג'-  סיבה 
נסמכה פרשת שתויי יין למיתת בני אהרון, להורות ששתויי 

יין נכנסו ולכן מתו(. 
סיבה ד'- שהיו מהלכים אחר משה ואהרון ואומרים: מתי 
ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את העדה )סנהדרין 

נב ע"א(.
סיבה ה'- שלא נשאו נשים והולידו ילדים )ילקוט שמעוני 

הובא בכלי יקר(. 
סיבה ו'- נכנסו מחוסרי בגדים למשכן )שם(. 

ולכאורה לא מובן, הרי משה רבינו העיד על נדב ואביהו 
שהיו בדרגה רוחנית גבוהה מאוד, כפי שדרשו חז"ל )ויקרא 
אמר  ג(-  י,  )ויקרא  ֶאָּקֵדׁש  ִּבְקרַֹבי  המילים  על  ב(  יב,  רבה 
משה לאהרון, בסיני נאמר לי שה' עתיד לקדש את הבית הזה 
ובאדם גדול מקדשו, והייתי סבור שמא או בי או בך הבית 
הזה מתקדש, ועכשיו התקדש בשני בניך, סימן שהם גדולים 

ממני וממך.
ואם כן לכאורה הדברים סותרים, מצד אחד נדב ואביהו 
היו בדרגה רוחנית גבוהה מאוד, יותר ממשה ואהרון, מצד 
ולכן  שני מבואר בחז"ל שהם לא קיימו את מצוות התורה 

נענשו. 
אלא שגילו לנו בזאת רבותינו סוד כמוס כיצד לעבוד את 
היו  ואביהו  נדב  לפניו.  והרצויה  הנכונה  בדרך  יתברך  ה' 
קדושי עליון, אך רבותינו הבינו שהם עברו את הגבולות של 
ציווי ה' שהוא הנהג בהם מנהג דרך ארץ )ברכות לה ע"ב(. 
וזה הפירוש "אש זרה" דהיינו ההתלהבות יתר שהייתה להם 
בעבודת ה', מעבר לגבול, והיא הביאה אותם לכל העבירות 

שמנו חז"ל, ונסביר:
נדב ואבינו לא רצו להתחתן מתוך מחשבה שאם יתחתנו 
הם יהיו מוכרחים להקדיש ולהעניק לאשה ולילדים מהזמן 
רצו  לא  הם  בשכינה,  בדבקותם  יפגע  שזה  וחששו  שלהם, 
שחלק מהלהבת האש שלהם לדבקות בה' יתברך תתחלק גם 

לאשה ולילדים, אלא ִיְדֵבקּו בה' ללא הפסקה. 
וכן כשמשה ואהרון לא הוכיחו מספיק את עם ישראל הם 
רגזו בליבם ולא יכלו לסבול שהעם מלינים על משה ואהרון, 
מדוע  ח(,  טז,  )שמות  ָמה"  "ְוַנְחנּו  בענווה  להם  עונים  והם 
משה ואהרון לא זורקים מרה בתלמידים )כתובות קג ע"ב(? 
סברו  ואביהו  נדב  ישראל?  עם  את  מזעזעים  לא  הם  מדוע 
שצריך להחדיר בעם ישראל את המורא שמים ביד תקיפה, 
וזה הכוונה שהורו הלכה בפני רבם, שמתוך דביקותם בה' 

חשבו שיש להנהיג את העם בדרך אחרת. 
צריך  שכך  חשבו  הם  למשכן,  יין  שתויי  כשנכנסו  וכן 
כיון  ב(,  ק,  )תהילים  ְּבִׂשְמָחה  ה'  ֶאת  ִעְבדּו  ה',  את  לעבוד 
שמצווה שעושה האדם בשמחה מעלתה הרבה יותר גדולה 
)ולכן הקפידה התורה  וגבוה ממצווה שעושה בלא שמחה 
באומרה "ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת ה' אלוקיך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב 
שהקב"ה  ח"ו,  מז(,  כח,  )דברים  אְֹיֶביָך"  ֶאת  ְוָעַבְדָּת  ֵלָבב.. 
מקפיד על ישראל שיעבדו אותו בשמחה, שיברכו בשמחה, 
שיודו לו בשמחה, ושיעשו את המצוות בשמחה ולא מתוך 

כפיה(. 
אדם  שגם  כיון  טעו,  שהם  רבותינו  אותנו  מלמדים  אך 
יתברך ללימוד  זמנו לעבודת ה'  שמתקדש ומטהר ומקדיש 
התורה לתפילה ולדביקות בשכינה, אסור לו לשכוח שישנו 
ציווי לישא אשה ולהוליד ילדים, ֹלא תֹהּו ְבָרָאּה ָלֶׁשֶבת ְיָצָרּה 
)ישעיה מה, יח(, הקב"ה לא ברא את עולמו כדי שיהיה תוהו 
ובוהו אלא ציווה שנפרה ונרבה, ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ 
)בראשית א, כח(, ולכן כשלא נשאו נשים זה נחשב שהקריבו 

אש זרה, כיון שה' יתברך לא חפץ באש ההתלהבות הזו.
לחשוב  ולא  חכמים  לדברי  לשמוע  התורה  ציוותה  וכן 
ְוָׁשַמְרָּת  אלא  וכך",  כך  עושים  היינו  במקומם  היינו  "אם 
ַלֲעׂשוֹת ְּככֹל ֲאֶׁשר יוֹרּוָך )דברים יז, י(, אפילו יאמרו לך על 
ימין שהוא שמאל, או שמאל שהוא ימין, אל תסור מדבריהם 

)ילקוט שמעוני רמז תתקי"א(.  
לעובדו  הכוונה  בשמחה  לעובדו  מצוונו  כשהקב"ה  וכן 
בשמחה פנימית ולא בשמחה חיצונית שבאה לאדם מחמת 
שתיית אלכוהול וכדו', אלא ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה )תהילים 
אך  יתברך,  בו  לדביקות  המביאה  פנימית  שמחה  ב(,  ק, 
מאדון  ופחד  במורא  להיות  עליו  למקדש  האדם  כשנכנס 
העולם השוכן במקום הזה, ואין חפץ לה' שישתמש האדם 

בסממן חיצוני כדי לעובדו בשמחה.
ומוסר  לימוד  זו  בפרשה  אותנו  מלמדת  הקדושה  התורה 
נכונה-  בצורה  יתברך  הבורא  את  לעבוד  כיצד  גדול  השכל 
לקיים את מצוות ה', אך לא לגבב ולהוסיף מצוות שהתורה 
לא ציוותה עליהם, דברים ֲאֶׁשר ֹלא ִצִּויִתי ְוֹלא ָעְלָתה ַעל ִלִּבי 

)ירמיה ז, לא(. 

ָׁשלוֹם  ְנִתיבוֶֹתיָה  ְוָכל  נַֹעם  ַדְרֵכי  ְּדָרֶכיָה  הקדושה  תורתנו 
דרך  מנהג  בהם  הנהג  אותנו  מצווה  ולכן  יז(,  ג,  )משלי 
ארץ )ברכות לה ע"ב(, תאכל, תשתה, תתלבש, תעבוד את 
עבודתך או תלמד את לימודך עדי ערב, תשמח את אשתך 

ובניך, תשוחח ותחנך אותם לעבודת ה' - בזה חפץ ה'.

 

לטובה  עלינו  שעברו  הקדושים  הפורים  ימי  עניין  כל 
אוָֹרה  ָהְיָתה  ַלְּיהּוִדים  אחד:  פסוק  סביב  נסובים  ולברכה 
ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹן ִויָקר )אסתר ח, טז(.  אוָֹרה- זו תורה )מגילה 

טז ע"ב(. 
כל העניין של פורים היה לצורך דבר אחד- שעם ישראל 
יזכו להרגיש שהתורה זה לא ח"ו עוד מצוה, לימוד התורה 

זה לא עוד מצווה, אלא הוא כל המהות של עם ישראל!
אותו  וריהט  בית  בנה  אדם  נמשיל,  זאת  להמחיש  כדי 
אך  ז(,  א,  )אסתר  ׁשוִֹנים  ִמֵּכִלים  ְוֵכִלים  ונאים,  יפים  בכלים 
לא דאג שיהיה חשמל בבית, ואפילו נר אין לו להדליק, האם 
יש ערך לבית כזה?  הבית יפה ומסודר בצורה נפלאה עם כל 
הריהוט היקר, אך אם אין שם חשמל הוא לא שווה כלום, 

כשמגיעה שעת חשיכה האדם כבר מגשש באפילה.
בדומה לזה מבארים רבותינו שעם ישראל בלי התורה הוא 

כמו עיוור המגשש באפילה שלא יכול להתקיים.
וזה הכוונה "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה", לעם ישראל היה חסר 
הם  ובלעדיו  עצום,  אור  אורה-  זה  שהתורה  ההרגשה  את 

נמצאים בחושך.
חושבני שהיום אנו נמצאים בממדים הללו, ישנם יהודים 
רבים שעדיין לא הגיעו למדרגה הזאת של  "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה 
אוָֹרה", הם לא מרגישים שהתורה זה האור שלנו ובלעדיה 

מגששים באפילה.
דרשו  ַהְּיהּוִדים,  ְוִקְּבלּו  ִקְּימּו  כז(  ט,  )אסתר  הפסוק  על 
דהיינו  כבר.  שקיבלו  מה  קיימו  ע"א(  פח  )שבת  רבותינו 
שפורים זהו יום קבלת התורה, ביום זה קיבלו ישראל מחדש 
את התורה הקדושה. ולכאורה קשה, מה שייך לומר שפורים 
זה קבלת התורה, הרי התורה התקבלה כבר ונתנה בהר סיני?

את  הייתה  לא  אך  בסיני  ניתנה  שהתורה  נכון  אלא, 
ההרגשה שבלא התורה נמצאים באפילה, בתוך מרתף חשוך 

ולא שווים מאומה. 
לא  ואסתר  מרדכי  ימי  ועד  הקדושה  התורה  קבלת  מיום 
חשבו  ישראל  עם  אז  עד  הזו.  ההרגשה  את  עמ"י  הרגישו 
שוודאי טוב שקיבלו את התורה, אך לא הייתה את ההרגשה 
הנפלאה שלחיות בלי התורה זה לחיות בלי חשמל, בלי אור, 

ואי אפשר להסתדר.
ִמַּזְרָעם )אסתר ט, כח(  עד שבאו ימי הפורים שֹלא ָיסּופו 
ולא יתבטלו לעולם )מדרש משלי(, והאירו והגביהו את עם 
ישראל להבין להשכיל ולהרגיש שהתורה זה האור והחיות 
למצב  הגיעו  הם  אוָֹרה-  ָהְיָתה  ַלְּיהּוִדים  היהודי.  העם  של 
הנפלא הזה שהרגישו שהתורה זה האור ובלעדיו מגששים 

באפילה ולא יכולים לחיות!
יהי רצון שנזכה לקבל את האור הנפלא הזה ונבין באמת 
ְואֶֹרְך  ַחֵּיינּו  ֵהם  ִּכי  שבלעדי תורתנו הקדושה אין לנו חיים, 
ָוָלְיָלה )מתוך ברכות קריאת שמע-  יוָֹמם  ֶנְהֶּגה  ָיֵמינּו, ּוָבֶהם 
בגאולה  בקרוב  בקרוב  לראות  ונזכה  עולם(,  אהבת  ברכת 

השלימה, אמן.

העמוד 
טעון 
גניזה

תורתנו הקדושה ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי 
ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום 
)משלי ג, יז(, ולכן מצווה 

אותנו הנהג בהם מנהג דרך 
ארץ )ברכות לה ע"ב(, תאכל, 
תשתה, תתלבש, תעבוד את 

עבודתך או תלמד את לימודך 
עדי ערב, תשמח את אשתך 
ובניך, תשוחח ותחנך אותם 

לעבודת ה' - בזה חפץ ה'.



משהו גדול עומד לקרוא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

החל מיום שישי, כ”ב באדר ב’ תשע"ו )1.4.2016( 
ניתן יהיה להשיג את עיתון "כל ישראל" 
בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | סיפור בהמשכים | פרסום | ביקורת מסעדות | 
מדור למשפחה החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | 

גרפולוגיה | סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



כמה קרוב, ככה זול

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

למען הסדר הטוב :(
פורים נגמר וחגיגות הנקיון לפסח בעיצומן...

בואו לנתיב החסד, לנקות מדפים עם מבצעים שווים
ככה זה כשיש סופר,

גם קרוב וגם זול!

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
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נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | 
רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771 רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 
03-6566551 | רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | 
תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 אלעד: רח’ שמעיה 19. ’’מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 ברכפלד: 
רח רשבי 35 אשדוד: הורקנוס 8 08-9409664 | הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639 חיפה: מיכאל 

9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר רכסים 04-9040905 בת ים: רח' ניסנבאום 25. 03-6566336/5.

ג’ט לניקוי כללי

סנו
4 ליטר

פוליוויקס

סנו
4 ליטר

אקונומיקה2990

סנו
פסגה

4 ליטר

7901390

אבקת כביסה

סנו
מקסימה

2.5 ק”ג

1990

סנו קליר מילוי

מתז סנו קליר 
1 ליטר

750 מ”ל
 210ב-

890

מגוון תרסיסים ומוצרים משלימים לניקיון

ג’ט לאמבט/אנטי קאלק לאסלה/אנטי קאלק מרסס כללי 
750 מ”ל 4 ב-1/סקוטש ענק סנו סושי

תשיעיית מטליות-בד”ץ/שישיית מגבות הפלא/
סנו רהיט אירוסול 300 מ”ל/רסס ונגב+אקדח/פיסגה מסיר 

שומנים/סנו פורטה פלוס מסיר שומנים
750890 מ”ל /שישיית ספוגיות לניקוי כללי/

890נוזל כליםליח’

כשל”פ
סנט מוריץ

1.5 ליטר
סוגים שונים

קרמיס
  310ב-

175 גר’

מעדן באדי 

תנובה
125 מ”ל

4890ב-

עוגיות קוקילה

180 גר’
3890ב-מן

דג מרלוזה מטרנה למהדרין

כשל”פ 
לאוכלי קטניות

700 גר’

חלבי

מטרנה מהדרין

700 גר’

תה קלאסיק

כשל”פ
50 יח’

1.5 גר’
ויסוצקי

להבונים

50 יח’
כתר שיווק

590

כפפות 

כשל”פ
מעולה
100 יח’

1490
10מסיר שומנים סנט מוריץ

750 מ”ל
אוקסיג’ן

סנו
3 ליטר

לבנה/צבעונית/
בייבי ספוג הפלא991990 קלוריות ב-259.90 מוצרי טבעול מסדרת 

  410ב-
כשל”פ

לק”ג3990690
10

1.44 ליטר

מאגדת יופלה לבן/ביו

תנובה
 /14761254

53998

1290

המבצעים בתוקף

מיום ראשון

י”ז אדר ב’ 16 .27.3

עד יום שישי

כ”ב אדר ב’ 1.4.16

סלטי צבר

כולל חומוס בתוספות
לא כולל סדרת רפי

ביצים 21590Mב-400-500 גר’

30 יח’
250ב-ארוז

שטראוס
מעדן מילקי טופ/מעדן מילקי 170 מ”ל/דנונה פרי 3%-0% 99 

קלוריות/דנונה לשתיה 267 מ”ל/דנונה בר 183 גר’
41490ב-

עוף שלם
שארית ישראל

2290
לק”ג

תפו"א לבן
ארוז
290שמינית
 

2 ב-

₪

סלק
שמינית

290
לק”ג

₪

גזר ארוז
שמינית

290
₪לק”ג

 990

 שרוול 
שום
חו”ל

מבצעי ירקות בימי שלישי-רביעי  
 בימי שישי פתוח    י”ט-כ’ אדר ב’ 29-30.3.2016 

עד   15:00

דרושות/ים 
*קופאיות לעבודה במשמרות

*סדרנים לסניפים
לפרטים:

0524872318
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