
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

982  גיליון מס'   13/4/16  יום רביעי ה' בניסן תשע"ו   העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  בס"ד 

72
עמודים

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!

פרשת מצורע-שבת הגדול
ב"ב
י-ם

פ"ת

19:48
19:46
19:48

18:50
18:32
18:29

זמני כניסת ויציאת השבת

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

השכרת רכב
בארץ ובחו"ל

הסוכן הכי ותיק של

054-8416042
08-6900013

"הקדימו 

הזמנותיכם 
לפסח"

רחוב יפו 128, מחנה יהודה
שי עוגןטל‘:  02-5389550

חלקים לתנורי לפסח
אפיה וכיריים

משלוחים 
לכל 

הארץ!

חלקים 
גם מלפני 
30 שנה!

חלקי חילוף לכל סוגי תנורי האפיה � 
חצובות אוניברסליות המתאימות לכל 
סוגי תנורי האפיה והכיריים � מבערים  

� רשתות � מגשים � כפתורים � בלך 
מנחושת � מחט הפלא לסתימות גז � 
 samsung מגירות ומדפים למקררי

גם מלפני 20 שנה

החקירה 
שטירפדה 

את ממשלת 
האחדות

במשך חודשים ניהלו אנשי נתניהו והרצוג מגעים להקמת ממשלה רחבה
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הכל כבר היה מוכן, טיוטות ההסכם הקואליציוני כבר הוחלפו בין הצדדים, סוכם על חלוקת תיקים: משרד 
החוץ להרצוג, משרד הכלכלה ליחימוביץ, משרד המשפטים ללבני ועוד שניים או שלושה משרדי ממשלה 
וראשות ועדות בכנסת  ואז הגיעה החקירה הצפויה כנגד ח"כ בוז'י הרצוג וטירפדה את המהלך / עמ' 26

אסון בדרך 
הביתה

שמעון אברמוב ז"ל, בן 10 בלבד, נהרג 
בתאונת דרכים קטלנית ברחוב שמואל 

הנביא בירושלים  משפחתו: "שמעון היה 
אהוב על כל מכריו, נתגדל לתורה וליראת 

שמים ועדיו לגדולות" / עמ' 12

/ עמ' 14

הממשלה אישרה הגברת פעילות 
המשטרה במזרח ירושלים
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תחרה תליה    199
פינלנד 6       499

אריסטו אהיל תלוי   99
רפסודה                199

קריסטל גל חצי צמוד  60
פלפון סטאר 40          299

עיפרון 3 ילדים          100
רומא 5+1         349

גלגסיה מטר ענק     499
שוהם   8+1      499

מישל 6     599
ספוט רומאי 4 נחושת 129

אוהיו    5             250
קעקוע 3             119

מלבן גבס תלוי        399

שיניתם משהו בסלון?
עם כאלה מבצעים, החלפנו את המנורות בכל הבית!

499 גלקסיה לד
399 ₪עגול ענק מטר 249 ₪מלבן גבס תלוי  ₪שנדליר אוהיו

499 299 ₪שוהם 8+1 199 ₪פלפון סטאר 40  ₪תחרה תליה

119 129 ₪עפרון 3 ספוט רומאי
59 ₪רבעיה נחושת קריסטל גל

199 ₪חצי צמוד  ₪רפסודה תלוי

599  ₪שנדליר מישל 6

499  ₪פינלנד 6

https://doc-00-3c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/i9ke068njkjk1c48noiqh6vob6fcgdap/ommsd0ueqnj2keda52th1uveil84g666/1459418400000/12541498718343250121/07227099228803832443/0Bz1JJLXSgnRvTUpCeW5qQkpnUkU?e=download

קרולינה

70%
ה ח נ ה

’עושים סדר‘ במחירי התאורה!

בס“ד

בני ברק  ר‘ עקיבא 36. טל. 03-570-890-5 | ראשל“צ משה הלוי 16. טל. 077-350-650-0 
חדש !  בית שמש קלברה תאורה - הצבע 1, צמוד לנגריית קרן וכינור דוד. 02-5673242 
08-610-410-4 MALL7 טל.  30, מתחם  חדש !  באר שבע קלברה תאורה -  הע“ל 

ירושלים
פתח תקוה 16 

02-500-300-5

ירושלים
כנפי נשרים 15 

077-350-351-2



אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים )רמב”ם(הכנסות ההגרלה קודש למצוות פדיון שבויים

להשתתפות בהגרלה על ס”ת חייגו עכשיו ליד לאחים:

1800-620-640
• עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר 

• התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • ההגרלה בפיקוח רו”ח

• הודעה תימסר מיידית לזוכה • שם הזוכה יתפרסם בתא קולי מס’ 077-3136224

ראובן נח, בנם של משפחת נח - הזוכים בהגרלה בשנה שעברה, 
בהכנסת ספר התורה לבית הכנסת “בני קדושים” באשדוד

מי יזכה
השנה
בספר 

התורה?
שימו לב:

• הזכייה בספר התורה מזכה אותך בקיום “מצוות עשה” של כתיבת ספר תורה
• בהגרלה מיוחדת זו, אין מדובר על זכייה באותיות או בעמודים

   אלא בספר תורה שלם! 
• ספר התורה הינו רכושו האישי של הזוכה! רק אתה תחליט

   לאיזה בית כנסת יכנס ספר התורה לזכותך ולעילוי נשמת יקיריך
•  הזכייה בספר התורה מזכה אותך גם במימון התהלוכה

   ובמודעות רחוב המבשרות על הכנסת ספר התורה לבית הכנסת שלך

הזוכה יבחר את
סוג ספר התורה

בס”ד

הזדרזו! 
 ההגרלה בעז"ה

בערב פסח, 
יום חמישי,

י"ג ניסן תשע"ו



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

הטבה מיוחדת לחברי הסתדרות מורי 
 אגודת ישראל ולמחזיקי מפתח דיסקונט

חג ב-

החל מ- רק ב-רק ב- רק ב-

₪ 99
₪ 149 ₪ 399

₪ 299 ₪ 399
₪ 445

₪ 179
₪ 199

גרילר חשמלי עם 
טרמוסטט

מעבד 
מזון 

מטחנת 
בשר 

סיר טיגון 
נירוסטה 4 ליטר

טוסטר אובן

רק ב-

רק ב-

₪ 99
₪ 129

רק ב-

₪ 129
₪ 159

כירה חשמלית 
יחידה

כירה חשמלית 
כפולה

כירת גז 4 
מבערים+מחסה 

מיחם חשמלי 60 
כוסות 

במחיר שאסור לפרסם99 ₪
₪ 129₪ 639

רק ב-

₪ 349
₪ 449

רק ב-

₪ 179
₪ 249

בכפוף להיתר הגרלות משרד האוצר | בפיקוח משרד רו”ח רן דקל | בכפוף לתקנון המבצע 
ERN תוקף עד י”ד ניסן 22.4.16 | כמות מינימלית למבצע 3000 יח’ *בכפוף לאישור חברת

מכבדים שוברים של 
ועדת עיריית בני ברק

החל מ-
רק ב-

₪ 69
₪ 99

₪ 199

 תנור אפייה
45 ליטר לשיש

סיר בישול איטי פלטת שבת

החל מ-
רק ב-רק ב-

₪ 2,390

תנור דו-תאי מקרר מקפיא 
עליון

 519 ליטר | בהכשר הבד”ץ |
B דירוג אנרגטי

שואב אבק 
 רטוב/יבש

₪ 3,490
₪ 3,875

₪ 339
₪ 379

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

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!

ברכישה מעל 3,000₪999 פרסים. כל סיבוב זוכה!

גלגל המתנות הענק!
מקרר

מיקרוגל

מגהץ קיטור

בן
או

טר 
טוס מכונת כביסה

אבק
אב 

שו



ַמַאְרֵזי ַחג
ֶפַסח ִרין ּבְ ַהּדְ ַלּמְ

עד גמר המלאי  בחנויות הנבחרות בלבד  ההנחות או המבצעים 
הסופיים יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקימעונאי

מגוון מבצעים 
נוספים בנקודות 

המכירה

מארז זוג
גבינה תנובה
2 יח' X 850 גר' 
בד"ץ העדה החרדית

מארז 
מיני קרלו

16 יח' X 100 גר' 
בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג
באדי

2 יח' X 500 גר׳ 
ועדת מהדרין מארז מיני 

קרלו קצפת
12 יח' X 100 גר׳ 

ועדת מהדרין

מארז מעדן 
תנובה 0%

4 יח' X 150 גר׳ 
ועדת מהדרין

מארז זוג
שוקו תנובה
2 יח' X 1 ליטר 
בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג
נפוליאון

2 יח' X 225 גר׳ 
ועדת מהדרין

מארז זוג
חרמון

2 יח' X 250 גר׳ 
בד"ץ העדה החרדית



-לכבוד חג הפסח-
קולקציה חדשה ויפה

במחירים חסרי תקדים!

כדאי להגיע!

יוסף סמילו 10, נתיבות | רח' רלב"ח 3, ירושלים

-לכבוד חג הפסח-
קולקציה חדשה ויפה

במחירים חסרי תקדים!

כדאי להגיע!

יוסף סמילו 10, נתיבות | רח' רלב"ח 3, ירושלים



גם בפסח,
יש לנו מענה לבריאות שלכם!

מוגש כמידע לחברי מכבי

בהשתתפות:
ובהשתתפות מומחי מכבי:

רפואת משפחה:
ד"ר שלמה קאפח - מרכז רפואי רחובות

ד"ר יצחק לויסמן - מרפאת בן גוריון באופקים ובתפרח
ד"ר ז'ק דהן - רופא משפחה רובע ז' אשדוד

רפואת נשים:
ד"ר רון מנור - רופא נשים מרכז רפואי רשב"י אשדוד

ד"ר יוסף גוהר - רופא הנשים המחוזי
רפואת ילדים:

ד"ר יצחק בן אהרון – מרכז רפואי רשב"י
ד"ר מיכאל חנני – בית רופאים רובע ז' אשדוד

רוקחות:
מגר' יבגני יוזפולסקי - רוקח קליני, מחוז דרום
ד"ר דורון פרידברג - רוקחת קלינית, מחוז דרום

הגאון רבי שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א 
רב דחסידי גור ורב אב"ד בד"ץ רבני הקריות אשדוד

הגאון רבי משה פנחס זנדר שליט"א
רב מרכז ת"א ודומ"ץ בבד"ץ של מרן הגר"ש וואזנר שליט"א

הרה"ג רבי משה שלזינגר שליט"א
יו"ר ארגון "פרי חיים"

הרה"ג שמואל יוסף שטיצברג שליט"א
רב ומו''ץ בבית שמש ובעל מח''ס שערי ברכה

הרה"ג יהודה לייב שבדרון שליט"א
רב קהילת מרומי שדה, קרית ספר, מודיעין עילית 

הרה"ג חנוך וקשטוק שליט"א
מרבני הקהילה בערד

הרה"ג יחזקאל סלמון שליט"א 
דומ"צ בבד"ץ שערי הוראה של הגש"א שטרן, 

חבר בית הדין ירושלים ומו"ץ באשדוד 
הרה"ג אהרון זאב חשין שליט"א

רב ומו"ץ בית הוראה הליכות יוחנן, טולנא, אשדוד
הרה"ג  דוד מלכה שליט"א

דיין בבית הדין 'משפט שלום' וראש כולל
הוראה ודיינות 'משכיל לדוד'

הרה"ג אליעזר חיימוב שליט"א
דומ"ץ בבית הוראה הישר והטוב

ובבית הדין חוקת משפט
הרה"ג  שמעון בוכנר שליט"א

יועץ בכיר ארגון בוני עולם. 

בנוסף ניתן לשלוח שאלות לפקס: 073-2132476, בצירוף מספר טלפון לחזרה. 
השאלות יוצגו לרבנים ולמומחי מכבי שיחזרו עם תשובות לפונים.

הקו יעמוד לשירותכם ביום שני, י' ניסן )18.4.16(, 
בין השעות 15:00-18:00

התקשרו: 03-5141010

קו פתוח של 'מכבי שירותי בריאות', 
לשאלות בנושא בריאות או כשרות תרופות לפסח 





ירושלים: דרך בית לחם 142 )צמוד להאנגר( 02-5673322

לרגל החג
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" ב תש"ע 121/3/1       ה' בניסן תשע"ו 13/4/16 בירושלים1210 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, מיכל יפרח

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, 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: יעקב פלדמן

לפתיחת  חגיגי  אירוע  נערך  ציבור  ואישי  רבנים  במעמד 
את  שלמה.  רמת  בשכונת  ומפוארת  חדשה  שיניים  מרפאת 
לקבוע  כובדו  אשר  השכונה,  רבני  בנוכחותם  כיבדו  האירוע 

מזוזות בחדרי המרפאה.
בין  המשתתפים שכיבדו את המעמד היו הגאון הרב מתתיהו 
רבינוביץ  שמחה  הרב  הגאון  שלמה,  רמת  שכונת  רב  דייטש 
הרב  הגאון  פסקי תשובות,  ומח''ס  יעקב  קהילת משכנות  רב 
מרדכי פרידלנדר רב קהילת שומרי החומות, הגאון הרב זונדל 
שטרן רב קהילת פרושים, הגאון הרב רחמים יזדי דומ''צ בית 

ההוראה יד הרמ''א ורבים נוספים. 
שאול  טל  מר  ובהם  מאוחדת  ראשי  השתתפו  לכך  בנוסף 

מוסדות  סמנכ''ל   הלפרין   עוזי  מר  ירושלים,  מחוז  מנהל 
ואחראי מרפאות השיניים, הרב משה ברים מנהל השיווק מחוז 
במחוז  שיניים  רפואת  אחראי  ברוורמן  אלכס  ד''ר  ירושלים, 
ר'  מנהל המרפאה  אהרון,  ענת  גב'  מנהלת המרחב  ירושלים, 

דב גולד, מנהל תחום קהילות במחוז ר' יחזקאל קיפניס, מנהל 
ר'  ישראל  מנהל מרפאת שבטי  גרין,  יצחק  ר'  רמות  מרפאות 

יצחק גורביץ  ור' פנחס סטאריק מתאם קשרי קהילה. 
דברי  נשא  המזוזות  בקביעת  כובדו  השכונה  שרבני  לאחר 
פתיחת  כי  שאמר  שאול  טל  מר  ירושלים  מחוז  מנהל  ברכה 
אשר  השכונה  תושבי  למען  שירותי  אינטרס  היא  המרפאה 

כ55% מהם נמנים על לקוחות מאוחדת.
כמו כן נשאו דברים רב השכונה הגאון הרב מתתיהו דייטש, 
הגאון הרב שמחה רבינוביץ, מר עוזי הלפרין סמנכ''ל מוסדות 
המתנ"ס  מנהל  ברגר  עזרא  והרב  השיניים  מרפאות  ואחראי 

השכונתי.
את המעמד הנחה בטוב טעם ובכישרון רב מנהל השיווק של 

מאוחדת במחוז ירושלים הרב משה ברים.

במעמד רבנים ואישי ציבור: נקבעו המזוזות למרפאה  במעמד השתתפו רבני השכונה שהפליאו בשבחה 
של מאוחדת על פעילותה לרווחת לקוחותיה תושבי השכונה, ועל שיתוף הפעולה ההדוק עם הרבנים

מרפאת שיניים חדשה ל'מאוחדת' ברמת שלמה

אסון מחריד: שמעון אברמוב ז"ל נספה בעת שרכב על אופניו

החיוך 
האחרון

מאת: מנדי כץ

אסון בירושלים: שמעון אברמוב ז"ל, ילד חרדי בן 10, נהרג 
בתאונת דרכים קטלנית בצהרי יום ראשון האחרון ברחוב שמואל 

הנביא פינת רחוב יואל בירושלים. 
כוחות ההצלה הוזעקו לרחוב שמואל הנביא בעקבות דיווח על 

מאוטובוס  ונפגע  אופניו  על  שרכב  ילד 
חולף. צוותי מד"א ואיחוד הצלה העניקו 
במצב  פונה  והוא  רפואי  טיפול  לילד 
אנוש לבית החולים הדסה הר הצופים. 
בבית החולים נאבקו הרופאים על חייו 

אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו.
במד"א,  חירום  רפואת  חובש 
"סמוך  כי  סיפר  פחה,  מימון  בניה 
רוכב  הכביש  על  שכב  לאוטובוס 
ללא  הכרה,  מחוסר   8 בן  אופניים 

שהיו  אזרחים  קשה.  רב-מערכתית  פגיעה  עם  נשימה  וללא  דופק 
במקום סיפרו לנו שהוא נפגע מאוטובוס. הוא פונה בניידת טיפול 
נמרץ לבית חולים תוך כדי המשך פעולות החייאה כשמצבו אנוש".

בין  דרכים  "תאונת  כי  נמסר  בירושלים  המשטרה  מדוברות 
האופניים  רוכב  הנביא.  שמואל  ברחוב  אופניים  לרוכב  אוטובוס 

קטין פונה במצב אנוש. בוחן תנועה בדרכו למקום".
הלוויתו יצאה באותו היום בשעה 18:30 

מבית הלוויות הספרדי בהר המנוחות.
משפחתו  שפרסמה  אבל  במודעות 
נכתב: "ה' נתן ה' לקח יהי שם ה' מבורך. 
נפשנו  עמקי  עד  אנו  ומזועזעים  אבלים 
אחינו  בנינו  של  מרום  לשמי  בהילקחו 
מכריו,  כל  על  אהוב  עיננו,  מחמד  ונכדנו 
ועדיו  שמים  וליראת  לתורה  שנתגדל 
שנגדע  אברמוב  שמעון  הילד  לגדולות. 

פתיל חייו בתאונת דרכים מחרידה".

שמעון אברמוב ז"ל, בן 10 בלבד, נהרג בתאונת דרכים קטלנית 
ברחוב שמואל הנביא בירושלים  משפחתו: "שמעון היה אהוב 

על כל מכריו, נתגדל לתורה וליראת שמים ועדיו לגדולות"

שמעון אברמוב ז"ל. 
)באדיבות המשפחה(

זירת התאונה



רמיקוב
49.90 ₪מקורי

קליקס 
המקורי
175 חל׳

₪ 99.90

טטריס 
אלקטרוני 

מדליק

₪ 99.90

חול המועד פתוח בשעות: 11:00-18:00

סנטר 1 כפר השעשועים, קניון סנטר 1, ירמיהו 43 ירושלים טל: 02-566-7699 
שעות פתיחה: א׳-ה׳ 09:30-21:30, יום ו׳ 10:00-13:00

חניה חינם מהשעה 17.00 בקניה מעל 50 ₪

המבצעים תקפים רק בסניף סנטר 1 בירושלים. בתוקף עד 9.5.16  א׳ אייר תשע"ו או עד גמר המלאי. המבצע בכפוף לתקנון. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

מבחר משחקים לפסח רביעיות, פאזלים ומדבקות

הגיע הלהיט!
חול קינטי מקורי

1 ק״ג, 2.5 ק״ג, 5 ק״ג

לוח ציור דו צדדי
צד 1 - מחיק / מגנטי

צד 2 - לוח גיר

₪ 149.90

מגה 
סט כלי נגינה99.90 ₪בלוקס

הלו קיטי

₪ 39.90

סט כלי אוכל
הלו קיטי

₪ 49.90

גמבוי
מתקפל

₪ 160.00

גמבוי
130.00 ₪שטוח

קשים - הרכבה
300 חל׳

49.90 ₪מקורי

האפיקומן
הכי שווה בעיר

בכפר השעשועים סנטר 1המבחר הכי גדול!המבצעים הכי טובים,
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מאת: מנדי קליין

האורח הנכבד שניגש למנהל מלון רמדה, 
נרגש  נראה  יעקב שערי, בפסח שנה שעברה 

מאוד.
רוצה  שהוא  בטוח  היה  'רמדה'  מנהל 
האיכותי,  הגורמה  אוכל  על  לו  להחמיא 
להרגיש  אפשר  שאי  עד  טעם,  בטוב  המוגש 
שמדובר בחג הפסח, אך האיש מיד הציג את 

עצמו:
של  רב  הייתי  מעשור  למעלה  "במשך 
בית  של  בשמו  נקב  מפורסם",  מלון   בית 
על  לשמור  קשה  כמה  עד  יודע  "אני  המלון. 
דקויות של הקפדות. מי כמוני מודע לעובדה 
סעודות  להרים  אפשרי  בלתי  עד  שקשה 
לרגל  לכאן  הגעתי  ומגוונות.  עשירות  חג 
שמחה משפחתית, ותהיתי אם אפשר לאכול. 
מגדרי  ויצאתי  במטבח  פתע  ביקור  ערכתי 
מהתפעלות. נתפסתי 'על חם' וזכיתי גם לסיור 
אין  'אשריך!'  לך  לומר  רוצה  אני  במחסנים. 
בית מלון כזה בכל העולם!". מילה של בעל 

מקצוע. 
ענק  תקציב  ב'רמדה'  מקצים  שנה  בכל 
מיוחד לכשרות פסח שעולה הון רב. עשרות 
ואף  המטבח  את  מכשירים  צוות  אנשי 
עבור  משגיחים  שני  עוד  לפחות  מוסיפים 
מלון  רב  סקאט,  ישי  הרב  מספר  כך  פסח, 

רמדה בירושלים.
הקשור  בכל  ענקית  זכות  יתרת  למלון 
שהוא  במלון  שמדובר  כיוון  פסח,  לכשרות 
הלא  גם  והעובדים,  השנה,  כל  מהדרין 
כשרות  לדרישות  מודעים  שביניהם,  יהודים 

מחמירות. 
לקראת  'אינסטנט'  כשרות  העובר  "במלון 
"מלבד  סקאט.  ישי  הרב  אומר  פסח", 

הצוות  הכלים,  בהגעלת  הכרוכה  הבעייתיות 
מהדרין,  של  להתנהלות  רגיל  אינו  במטבח 
קל.  לא  זה  שבוע  בתוך  מחדש  אותם  ולחנך 
לתאונת  דומים  הדברים  מעטים  לא  במקרים 

'פגע וברח' ".
ברכישת  די  אין  חסרות.  אינן  ודוגמאות 
ירקות מגידול מיוחד, לדוגמא, אם העובדים 
בצורה  אותם  מורגלים לשטוף  אינם  במטבח 

הנכונה לפני השימוש. וכך עוד ועוד.
המוצרים  אחד  זה  למהדרין,  "הכשרות 
וברור  לציבור,  הנדרשים  ביותר  החשובים 
שאילו היינו מקלים ולו מעט בנושא הכשרות 
היינו חוטאים כלפי עצמנו וכלפי אורחנו", כך 

מתבטא רב המלון. 
ותלמידי  שמיים  יראי  כולם  המשגיחים 
חכמים, אבל לא פחות מכך - בעלי מקצועיות 
על  לעמוד  יודעים  וכמובן  בנושא,  וניסיון 
עקרונותיהם. מטבח מעמידים לא רק על ידי 
כח  ידי  על  ובעיקר  גם  אלא  ההלכה,  ידיעת 

ועוצמה. 
לפסח,  למשל,  הנפרדות  הכלים  מערכות 
אחרים  במקומות  בעוד  עצמן.  בעד  מדברות 
כלים  שיותר  כמה  יגעילו  או  היתרים  יחפשו 
– אולמות הענק בהם מאוחסנים כלי הפסח, 

מעידים על ההידור שבהידור.
בכל שנה נערכת ישיבה בין הצוות לבין רב 
המלון, מועלים מתכונים, מתנסים בבישולים 
במנות  וכלה  מהסלטים  החל  ובאפייה 
האחרונות. כך נוצר מתכון מנצח – שילוב בין 

טעם לכשרות ברמה גבוהה.
יפעלו  כולו  והצוות  הוא  שאם  יודע  השף 
ההצלחה   - הכשרות  להוראות  בהתאם 
שלו,  הצלחה  גם  תהיה  המלון  של  האישית 
הוא יבין את המסר. כך שומרים על הכשרות 

המהודרת ביותר, במלון המפואר ביותר.

מאת: חיים רייך

"על הגורמים להפיק לקחים מאופן הטיפול 
שערים'  'מאה  בשכונות  הענק  שריפת  לאחר 
נציגי  סיכמו  כך  מהם",  זאת  לדרוש  ויש 
בישיבה  ותושביה',  ירושלים  למען  'התנועה 
ויו"ר  שערים'  'מאה  בשכונת  תושבים  עם 
משמעית  חד  מסקנה  וזו  מילר  הרב  התנועה 
שאין עליה עוררין לאחר שהוצגו כל הנתונים.
כזכור פרצה שריפת ענק בבנין בבתי ורשא 
סרקו  הכבאים  שערים'.  'מאה  שכונת  שליד 
עדכון  לפי  לכודים  אחר  וחיפשו  המקום  את 
פונו  נפגעים  שני  ההצלה,  וכוחות  המשטרה 

במצב בינוני.
השרפה במבנה הבלתי יציב היוותה אתגר 
בהמשך,  וחילוץ.  ההצלה  לכוחות  קל  לא 
להריסת  צפי  עקב  הפינוי  צו  לבנין  הוצא 
המבנה, והתושבים הופנו ע"י העיריה לשהות 

בבית מלון עד למציאת פתרון.
ותושביה'  ירושלים  למען  'התנועה  יו"ר 
עם  בקשר  העת  כל  שהיה  מילר  חיים  הרב 
כי  אומר  העיריה,  נציגי  ועם  השכונה  תושבי 
הגורמים היו חסרי אונים בהמשך ולאחר מכן 
למציאת פתרונות דיור לשכנים שנשארו ללא 

דיור.
בס"ד, פעל נמרצות חבר ההנהלה ומחזיק 
הוא  שגם  הלפרין,  יעקב  הרב  הרווחה  תיק 
ירושלים  למען  'התנועה  יו"ר  עם  קשר  יצר 

למצוא  ע"מ  מילר,  חיים  הרב  ותושביה' 
ילדים  ברוכות  למשפ'  לשינה  דיור  פתרונות 

שנשארו ללא קורת גג.
ברורות  להנחיות  לפעול  שיש  סיכמו  הם 
לפי  לפעול  ולא  מצוקה,  עת  של  בנושא 
הלפרין  הרב  דאג  בקשריו  ובנוקשות.  הספר 
נושא  אך כשהגיע  וילדיהם,  לתושבים  למזון 
עם  הקריטריונים,  לפעול  התחילו  הלינה, 
לקלוט  התקשרות  לעירייה  יש  מלונות  איזה 
לא  רובם  כאשר  שכאלה,  במצבים  משפחות 
היו בכשרויות שאותן דרשו התושבים ובטח 
משפחות  כאשר  מלונות  אותם  של  לאווירה 
חרדיות אמורות לשהות עם בניהם ובנותיהם.

ותושביה'  ירושלים  למען  'התנועה  יו"ר 
בדברי  הישיבה,  את  סיכם  מילר  חיים  הרב 
ולגורמים  העיריה  לנציגות  והוקרה  תודה 

באגפים השונים בעירייה.

במלון 'רמדה' נערכים לאלפי האורחים שיגיעו בימי חג 
הפסח למלון, וייהנו משהות מפנקת וכשרות מהודרת

נציגי 'התנועה למען ירושלים ותושביה' בשכונות: "על 
כל הגורמים האחראים להפיק לקחים מאופן הטיפול 

לאחר שריפת הענק בירושלים"

פסח של כשרות מהודרת ב'רמדה'

"למצוא פתרונות דיור למשפחות"

השריפה בבתי ורשא

 

1-700-700-652
לפרטים והרשמה חייגו:

אביב חדש 
בפתח!

ההרשמה לקורסים
לאחר הפסח נסגרת!

קורסים מיוחדים
גם לגברים

10% הנחה לנרשמים באפריל בלבד!

כי כשרון שווה כסף!

מילגות מיוחדות של "קמח"
לבדיקת זכאותכם - התקשרו עכשיו!
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מאת: אהרן נצר

הקלה  הרכבת  "סיטיפס" 
בירושלים, נערכת לקראת המוני 
המבקרים הצפויים להגיע לבירה 
במסגרת  הפסח.  חג  במהלך 
סיטיפס  התאימה  ההיערכות, 
לשעות  הרכבות  תדירות  את 
ימי  במהלך  הצפויים  הביקושים 
רכבות  ויתווספו  המועד,  חול 
בשעות הערב כך שזמן ההמתנה 

יתקצר והתדירות תגדל.
נערך  והבקרה  השירות  מערך 
בימי  הנוסעים  לציבור  לסייע 
מהרגיל,  יותר  אף  המועד  חול 
בקרים  יוצבו  זאת  ובמסגרת 
כרטיסים  לרכישת  המכונות  ליד 
שיסייעו  המרכזיות,  בתחנות 
והמבקרים  הנוסעים  לציבור 
שיידרש  ככל  הרכישה  בפעולת 

במטרה לזרז את ההליך. 
החג,  ימי  במהלך  בנוסף, 
הקלה  הרכבת  סיטיפס  תקיים 
וכליזמרים  שירה  נגינה,  מופעי 
"התחנה  "הדווידקה",  בתחנות 
בתחנת  מרכז״.  ו"יפו  המרכזית" 
הופעות  גם  ייערכו  "הדווידקה" 
הוותיקה  הילדים  מקהלת  של 

"פרחי ירושלים".
מנכ"ל סיטיפס הרכבת הקלה, 
חרטה  "סיטיפס'  רביד:  ירון 
לפעול  הקמתה  מיום  דגלה  על 
ותושבי  בכלל  הציבור  למען 
ההיערכות  בפרט.  ירושלים 
להקל  נועדה  הפסח  חג  לקראת 
והמבקרים  הנוסעים  ציבור  על 
שיגיעו לבירה במהלך החג. בשם 
החברה ועובדיה, אני מאחל לכל 
חופשה  שמח,  חג  ישראל  בית 

נעימה ונסיעה טובה".

מאת: מנדי כץ

לאחר מפגשים רבים שקיימו ראשי הוועד הבינלאומי 
השלטון  וראשי  בכירים  שרים  עם  הזיתים  הר  להגנת 
להקצות  החלטה  הממשלה  השבוע  אישרה  בישראל, 

אלפי שוטרים למזרח ירושלים ולאבטחת הר הזיתים.
מדובר בתכנית חומש שבו עד שנת 2020 יוגדל כוח 
האדם של המשטרה בירושלים ב-2600 שוטרים  נוספים 
וכן יוקמו 10 תחנות משטרה חדשות במזרח העיר.  עלות 

הפרויקט 2 מיליארד ₪.
בשלב הראשוני אושרו בישיבת הממשלה 200 מליון 

₪ שיממנו גיוס של כ 300 שוטרים חדשים.
גם  מענה  שייתן  ומשמעותי  חשוב  בצעד  מדובר 

לאבטחת הר הזיתים.
על  בירכו  הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי  בוועד 

ממשלת  את  מברכים  "אנו  ואמרו:  הממשלה  החלטת 
את  להגביר  שצפויה  החשובה  ההחלטה  על  ישראל 
ובפרט  בכלל,  הטרור  אירועי  את  ולהפחית  הפעילות 
צפויה ההחלטה להשפיע על הפורעים הערבים שמיידים 
אמר  הזיתים".  להר  הגישה  בשבילי  רכבים  על  אבנים 
אברהם לובינסקי יו"ר הוועד. הוא הוסיף כי "אנו מצפים 
את  למנוע  מנת  על  האפשרי  בהקדם  ייעשו  שהפעולות 

המקרים הבאים". 
פנים  לביטחון  השר  השיב  כחודשיים  שלפני  יצוין 
כי  אמסלם  דוד  ח"כ  הפנים  וועדת  ליו"ר  ארדן   גלעד 
בעקבות פניית הוועד להגנת הר הזיתים, מקדם המשרד 
ואבטחת  ירושלים  בטחון  לחיזוק  המקיפה  התכנית  את 
המתפללים בהר הזיתים. בין היתר ציין ארדן במכתב כי 
גובשה תפיסת אבטחה חדשה במשטרה, נחסם ציר גישה 

מתוך בית העלמין לכיוון שכונת ראסל עמוד ועוד.

תדירות הרכבות 
הותאמה 
לביקושים 
הצפויים 

 יתקיימו 
מופעי נגינה 

ושירה בתחנות 
מרכזיות

"אנו מברכים את ממשלת ישראל על ההחלטה החשובה שצפויה להפחית את אירועי 
הטרור בכלל, ובפרט צפויה ההחלטה להשפיע על הפורעים הערבים שמיידים אבנים 

על רכבים בשבילי הגישה להר הזיתים", אמר אברהם לובינסקי יו"ר הוועד

הרכבת הקלה בירושלים 
בהיערכות לחג הפסח

הממשלה אישרה את הגברת 
פעילות המשטרה במזרח ירושלים

לאחר המפגשים עם ראשי הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים: 

יריד פסח 
הגדול!!!

הפסח הזה גם יריד
וגם מתנות בשקל

ו

ירושלים, גאולה:
 אשתורי הפרחי 8
טל: 02-5381956
שעות פתיחה: בוקר: 9:30-2:00 
אחה”צ: 4:15-8:30 ו’ 10:00-12:00

עים לקנות טוב ובזול
ירושלמים יוד

ממשיך בחנות עד ערב פסח!

590

מעבד
מזון

2.2 ליטר

טוסטר אובן
45 ליטר

מיקסר 
900w

מטחנת
בשר

1600w

טלפון אלחוטי
מערכת

מקצועית

טוסטר
מקצועי 

נפח 45 ליטר
גריל מסתובב

שקל שקל
490

מערכת שמע
סאונד מושלם
ועיצוב מרהיב

שקל
890

מיקרוגל דיגיטלי
23 ליטר

800w

שואב אבק
1800w

כיריים איכותיות
נירוסטה

ת. איטליה

מגהץ קיטור מצעי כותנה
4 סטים מלאים

יחיד

מיקרוגל
23 ליטר

מראה כסוף
כיתוב בעברית

שואב אבק 
ציקלוני
1800w 

כיריים איכותיות
כולל מבער טורבו

SABAF ראשי

שקל
590

שקל
890

שקל
590

שקל
שקל790

,02-5387956 8  גאולה, ירושלים טלפון:  אשתורי הפרחי 
10:00-12:00 ו'   4:15-8:8:30 אחה"צ   9:30-2:00 בוקר  פתיחה:   שעות 

ובנוסף עשרות מתנות שוות לבחירה בקניה מעל 1500 ש"ח בשקל אחד בלבד

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

בס"ד

שקל
599



ללקוחות כללית מושלם 
פלטינום בהשתתפות עצמית 
נמוכה עד ₪1,500 לניתוח 

ניתוחים פרטיים 
ללקוחות כללית מושלם 

בהשתתפות עצמית נמוכה 
של ₪120 בלבד לייעוץ

התייעצות עם
רופא מומחה 

לקוחות כללית מושלם נהנים מטובי המנתחים 
והיועצים של בית החולים שערי צדק 

בהשתתפות עצמית נמוכה

בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום

ובצדק
משלמים פחותלקוחות כללית מושלם בירושלים
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מאת: מנדי קליין

וארבעה  שנה  עכשיו,  רק  אחרי:  שנה 
היהודי  במרכול  הפיגוע  לאחר  חודשים 
שרידי  לקבורה  הובאו  בפריז,  כשר'  'היפר 
הקדושים יואב חטאב )21(, פיליפ ברהאם 
ופרנסואה-מישל   )22( כהן  יוהאן   ,)40(

סעדה )60( הי"ד.
לינואר  הפיגוע התרחש בערב שבת ב-9 
2015. המחבל אמדי קוליבאלי בן 32, פרץ 
בשעת הצהריים למרכול מרשת המרכולים 
בירת  בפריז  ה-12  ברובע  כשר"  "היפר 
צרפת, כשהוא חמוש בשני רובי סער מדגם 
במרכול  נמצאו  עת  באותה  קלשניקוב. 
בקניות  שעסקו  איש,  מעשרים  למעלה 

לקראת השבת. 
היהודית  הקהילה  בני  השבת,  צאת  עם 
קיבלו את הבשורה על הירצחם של שישה 
מתנדב  פרץ,  מנחם  הי"ד.  הקהילה  מבני 
היחידה  למפקד  מיד  צלצל  צרפת,  זק"א 
עליו  מה  ושאל  זק"א  של  הבינלאומית 
לעשות. "הוא אמר לי שצריך להיכנס פנימה 
לתוך המרכול, ולאסוף את הדם והממצאים 

הרבים של הנרצחים", משחזר מנחם פרץ.
אין  בצרפת  כאן  בישראל,  כמו  לא  "זה 
אירוע,  לזירת  להיכנס  אישור  אחד  לאף 
המשטרה  צוותי  האדום,  הצלב  מלבד 
ופנינו  רצינית,  בבעיה  היינו  והכיבוי. 
היהודיות  הקהילות  נשיא  של  לעזרתם 
וכן  מרגי  יואל  )הקונסיסטואר(  בצרפת 
בן-נעים  פריז צמח  זק"א  בסיוע של מפקד 
בשעה  ראשון  ביום  קדישא.  חברה  ויו"ר 
תוך  המרכול  ליד  התייצבנו  בבוקר   10:00
לערך   18:00 ובשעה  קשרים,  הפעלת 
זק"א  מתנדבי  המיוחל".  האישור  התקבל 
לא  כבר  ההרוגים  גופות  למרכול,  נכנסו 
היו שם, והם אספו את כל מה שצריך לבוא 
הגיעו  המתנדבים  בבוקר  למחרת  לקבורה. 
של  שקיות  ארבעה  עם  הפתולוגי  למכון 

ממצאים שצריכים קבורה. 
מה,  דבר  גילו  הם  הפתולוגי  במכון 
"גופות  בהמשך:  לעזרה  להם  ששימש 
החללים היו ללא בגדיהם כלל, עשינו טהרה 

כהלכה להרוגים ויצאנו החוצה". 
יואב חטאב  עם צאתם, פגשו באביו של 
שהבגדים  לו  ומסרו  בנימין,  הרב  הי"ד, 
לחפש  וצריך  עליו  נמצאים  לא  בנו  של 
ארבעת  בינתיים,  לקבורה.  ולהביאם  אותם 
והם  לישראל,  הוטסו  ההרוגים  גופות 
המנוחות  בהר  ממלכתית  בהלוויה  נקברו 

בירושלים. 
הרב חטאב, ביצע בדיקה מעמיקה וגילה 
ברשות  נותרו  בנו  של  הבגדים  רק  לא  כי 
שלאחר  נתיחה  שנערכה  אלא  המשטרה, 
המוות במסגרתה הוצאו חלקי גוף אשר אף 

הם נותרו במכון הפתולוגי.
שייכות  גופות  כי  קובע,  בצרפת  "החוק 
לקבורה",  משוחררות  שהן  עד  לממשלה 
הממצאים,  שכל  "כך  פרץ,  מנחם  אומר 
במהלך  שהוצאו  האיברים  את  הכוללות 
הניתוח וכן בגדיו, נותרו שם". הרב חטאב 
הפיגוע,  לאחר  וחצי  וחודש  בקשה  הגיש 

הדברים  לבנו.  ששייך  מה  כל  את  קיבל 
נארזו במזוודה ונלקחו על ידי האב לישראל 

שביצע את הקבורה. 
הדין  עורך  מכן,  לאחר  חודשים  כמה 
פנה  הי"ד,  כהן  יוהאן  הנרצח  משפחת  של 
לזק"א וביקש עזרה בשחרור הממצאים של 
בכלל  "אנחנו  לקבורה.  והבאתם  הקדוש, 
שעשה  העצמאי  התהליך  על  ידענו  לא 
כך מעו"ד  על  ושמענו  בנימין חטאב,  הרב 
לקונסול  "צלצלתי  מספר,  הוא  כהן",  של 
ולגורמים נוספים, המשפחה הגישה בקשה 
הממצאים,  את  קיבלו  הם  ואף  מסודרת 
נתיחה  בוצעה  כי  התברר  שלו  במקרה  גם 
בהמשך  המנוח".  מגופת  איברים  והוצאו 
הממצאים  להוצאת  אישור  להם  הוצא 
לקבורה  נשלחה  והיא  צידנית,  באמצעות 

בישראל. 
מתנדבי  ניסו  התקופה,  כל  במהלך 
והמתנדבים  בן-נעים  צמח  המפקד  זק"א, 
אברהם וינברג ומנחם פרץ, ליצור קשר עם 
ופרנסואה- ברהאם  פיליפ  של  המשפחות 

מישל סעדה הי"ד, על מנת שיגישו גם הם 
הגופות  חלקי  את  לקבורה  להביא  בקשות 
ממש  "היינו  הנתיחה.  במהלך  שהוצאו 
לא  ובצרפת  היות  שחולף,  מהזמן  בלחץ 
לחלקי  או  לגופות  חשיבות  מיחסים  ממש 
אותם",  שורפים  ויום  שנה  ולאחר  גופות, 
בדרך  הסבר  לי  "אין  פרץ.  מנחם  מסביר 
הטבע איך הדברים התגלגלו. היה לנו המון 

סייעתא דשמיא. 
וביקש  אדם  אלי  פנה  יולי,  "בחודש 
גיסתו  גופת  להעברת  בסיוע  עזרתי  את 
לא  זה  זק"א  כמתנדב  לישראל".  מצרפת 
את  מכירים  "אנחנו  בעיניו,  חריג  היה 
ההליכים הנדרשים על מנת להעביר גופות 
ומשתדלים לסייע לכל פונה". אולם במקרה 
השיחה  כדי  "תוך  הופתע.  ממש  פרץ  זה, 
פיליפ  של  אחיו  שהוא  לי  התברר  איתו, 
והאח  נפגשו,  מכן  לאחר  הי"ד".  ברהאם 
נוספים שלא הובאו  שמע שישנם ממצאים 
וגם  התהליך  בכל  לו  "סייענו  לקבורה. 

ממצאים אלו נשלחו לקבורה בישראל. 
עם  קשר  ליצור  ניסינו  מכן  "לאחר 
ברשימה  האחרון  ההרוג  של  משפחתו 
בסייעתא  הי"ד.  סעדה  פרנסואה-מישל 
משפחה  לקרוב  הגענו  אדירה,  דשמיא 
של  גיסו  לבין  ביני  קישר  הוא  שלהם. 
המנוח, אך האחרון כמו בני משפחתו איתם 
תחילה,  מעוניין  היה  לא  שוחחנו,  כבר 
בשל הכאב הגדול, לשמוע על העניין". רק 
לאחר שיחה ארוכה, בה מנחם פרץ הסביר 
לגיס את ההלכה, הוא השתכנע. "הוא אמר 
את  להגיש  הסכימה  וזו  אשתו,  עם  שידבר 

הבקשה למכון".
ביום שישי האחרון, הטיסה עם הממצאים 
נחתה  הי"ד  סעדה  פרנסואה-מישל  של 

בישראל, והובאו לקבורה. 
העברת  את  סיימנו  שלא  "עד  פרץ: 
שלא  הרגשנו  ההרוגים,  כל  של  הממצאים 
לנו  ישב  זה  הנרצחים.  עבור  מספיק  עשינו 

על הלב ולא נתן לנו מנוח". 

במסירות נפש ומאבק עיקש של מתנדבי זק"א צרפת, 
רק כעת, יותר משנה אחרי - שרידי הקדושים מפיגוע 

ה'היפר כשר' בפריז הובאו לקבורה

שנה אחרי: שרידי נרצחי הפיגוע 
ב'היפר כשר' הובאו לקבורה



.CO2 – הסודה היחידה בישראל עם הגיזוז המושלם. רק מים ו
סודה אמיתית צריכה להיות נקיה, תוססת, מרעננת. כזו שמעבירה את העוצמה של כל בועה ובועה 

ומזרימה בך תחושה של בריאות. סודה טמפו, סודה כמו שסודה צריכה להיות. 

הסודה של טמפו
ּכֹל ּבּוָעה ּבּוָעה

טמפו מאחלת לכל בית ישראל פסח כשר ושמח
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"נערכים מעכשיו 
למנוע אסונות"

מאת: אלי שניידר

הבדיקה  כי  בתקשורת  פרסומים  בעקבות 
פליליים  בגין חשדות  המשטרתית שנפתחה 
הקרובים  בימים  תהפוך  הרצוג  של  בעניינו 
לפני  מתחת  וכי  רשמית,  פלילית  לחקירה 
חקירה  מתנהלת  חודשים  כמה  כבר  השטח 
סמויה, באישור היועמ"ש ובכירי המשטרה, 
פנתה התנועה לאיכות השלטון לח"כ הרצוג. 
התנועה קראה לח"כ הרצוג להפסיק כהונתו 
כיו"ר האופוזיציה וראש מפלגת האופוזיציה 
הגדולה ביותר, או להשעות עצמו מתפקידים 

אלו עד תום חקירה פלילית כנגדו.
האופוזיציה  ראש  כנגד  פלילית  "חקירה 
והמפלגה  בכלל  האופוזיציה  את  מכתימה 
כל  על  היא  ומעיבה  בפרט,  עומד  בראשה 
של  הישארותו  האופוזיציה.  של  פעולותיה 
ועומדת  כשתלויה  בתפקידו,  הרצוג  ח"כ 
פגיעה  פוגעת  פלילית,  חקירה  בעניינו 
הן   – הציבורי  ובמעמדה  באופוזיציה  קשה 

בחבריה והן בהחלטותיה", טענו בפנייתם.
מיוחד  מעמד  האופוזיציה  "לראש 
החוק  בחוק.  שהוגדרו  בתפקידיו  שמתבטא 
קובע כי על ראש הממשלה להזמין ולעדכן 
'לפי  המדינה  בענייני  האופוזיציה  ראש  את 

הצורך, ולא פחות מאשר פעם בחודש'. עוד 
נקבע בחוק כי ראש האופוזיציה רשאי לנאום 
הממשלה,  ראש  אחרי  מיד  הכנסת  במליאת 
משתתף  שבהם  ממלכתיים  בטקסים  וכי 
לראש  גם  מקום  מייחדים  הממשלה  ראש 

האופוזיציה.
תחת  הנמצא  אדם  התנועה,  "לעמדת 
זה ראוי שיכהן בתפקיד  חקירה פלילית אין 
האופוזיציה.  ראש  דוגמת  בכיר,  ציבורי 
בפרט כאשר חשדות אלו מצטרפים לפרשת 
חקיקה  נוהלה  במסגרתה  ברק',  'עמותות 
השתיקה,  בזכות  דבק  והוא  כנגדו  פלילית 
הממשלה  מזכיר  של  הרמה  המשרה  למרות 
בו כיהן. נוכח פרסום ממצאי מבקר המדינה 
כנגד  לבג"ץ  דאז,  עתרה,  התנועה  בנושא 
עתירה  הממשלה.  כמזכיר  כהונתו  המשך 
ותיק  התייתרה  יום  ובסופו של  נדונה  לא  זו 

החקירה נגדו נסגר.
כי עומדת לח"כ הרצוג חזקת  "אין חולק 
ומיותר לציין שבמכתבנו אין משום  החפות 
עם  כנגדו.  לחשדות  בנוגע  עמדה  קביעת 
זאת, הישארותו בתפקיד ציבורי בעל מעמד 
מיוחד כאמור, אינה ראויה בעוד שמתנהלת 

חקירה".

שר הדתות דוד אזולאי ערך השבוע סיור מקיף במתחם 
ציון הרשב"י במירון כהיערכות מוגברת לקראת הילולת 

ל"ג בעומר

שר הדתות אזולאי בסיור במירון

מאת: מנדי כץ
 

השר אזולאי בלוויית מנכ"ל משרדו עודד 
המקומות  לפיתוח  המרכז  וראשי  פלוס 
הקדושים יוסי שווינגר וישראל דרעי, מלווים 
סופר  עמית  מר  האזורית  המועצה  בראש 
צפון,  במחוז  הרלוונטיים  הגורמים  ובשאר 
מקדים  הכנה  סיור  )שלישי(  אתמול  ערכו 
לעמוד מקרוב  בכדי  במירון  באתר הרשב"י 
הצרכים  על  כמו  המתבצעות  העבודות  על 
הנוספים ועל דרישות המשטרה, כיבוי אש, 

ההילולא  לקראת  התחבורה  ומשרד  מד"א, 
השנתית בל״ג בעומר. 

הזו  "השנה  כי  בדבריו  ציין  אזולאי  השר 
ככל  מוקדם  ונערכים  סיכונים  לוקחים  אנו 

האפשר בכדי למנוע תקלות ואסונות".
הדתות  שר  ערך  שעבר  בשבוע  כזכור, 
בלשכתו ישיבה מורחבת אליה הגיעו בכירי 
גורם  מכל  הבכירה  והנציגות  המשטרה 
כאמור  )שלישי(  ואתמול  לאירוע,  הקשור 

נערך הסיור בשטח.

השר אזולאי בסיורו במירון

התנועה לאיכות השלטון, פנתה ליו"ר האופוזיציה, ח"כ 
יצחק הרצוג, בקריאה לעזוב את תפקידו כראש האופוזיציה 
וראש מפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר, או להשעות עצמו 

מתפקידים אלו עד לסיום החקירה בעניינו

"הפסק כהונתך כיו"ר 
האופוזיציה עד תום החקירה"

02-5374310 9:00-21:00
16

שלא יעבדו עליכם
 בעיניים!

גם השנה, כשמדובר בבריאות העיניים לא מתפשרים!
מבחר חדש ומרהיב של מסגרות איכות מהמותגים המובילים, ועדשות 

מהחברות הטובות בעולם.

במחירים חגיגיים!

בס"ד, ניסן תשע"ו

הודעה
לציבור הלקוחות

לרגל חג הפסח תחום משכנתאות 
בסניף גאולה ירושלים

יהיה סגור לקהל בחול המועד

 בברכת,
 חג פסח כשר ושמח

הנהלת הבנק

כל שירותי הבנקאות הישירה פועלים כרגיל

מיום ראשון עד יום חמישי,
ט"ז-כ' בניסן תשע"ו )24-28.4.16( 



בתוקף עד 28.09.15  או עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

המועד
להתחדש!

מחסני תאורה
רואים אור בעיניים!

ירושלים: גבעת שאול כנפי נשרים I  02-6510340 , 22  התנופה 17, אזה"ת תלפיות - ירושלים 02-6733116  מודיעין עילית: מרכז מסחרי שילת, צומת שילת  08-9762628  בני ברק: ששת הימים 28 , מול קניון 
איילון I  03-5787999  הלחי 28, 03-6194132   טבריה: רח' העמקים, מתחם דנילוף, בית בזלת 04-6712931    בית שמש: האומן 1, אזור התעשייה הצפוני בית שמש  02-9917271 פתח תקווה: מרכז פינטו 20 (גליס 

9) מתחם סגולה 03-9346388   נתיבות: בעלי המלאכה 3 - מרכז מסחרי צים 08-9934918

טל. 1-700-70-40-40

3
שנות אחריות

על כל הנברשות 
וצמודי התקרה

חגיגת מחירים
לפסח על מגוון ענק!

בתוקף עד 30/04 או עד גמר המלאי | בכפוף לתקנון



התיעוד שפתח את המהומה. הזירה בחברון

טעיתי. הנשיא אובמה
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"אזרח צעק: 'תיזהרו, 
אולי יש עליו מטען"
נחשפה עדותו של "החייל היורה" שנעצר לאחר שירה 

במחבל מחברון  "אם הייתי פועל מנקמה הייתי מחורר 
אותו"  "ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל 

אומרים שהם צריכים לקטוע את הידיים של הטרור, איך 
הם רוצים לעשות את זה?" 

מאת: שבתאי פוגל

במחבל  שירה  החייל  של  המלאה  עדותו 
הסיבות  מהן  חושפת  בחברון  מנוטרל 
מחבל  לעבר  לירות  להחלטתו  שהביאו 
חיילים  שני  דקה  לכן  קודם  דקות  שמספר 

ופצע אותה.
בערוץ  השבוע  שפורסם  העדות  מתמליל 
שהמחבל  לטענתו  חשש  החייל  כי  עולה   2
ממולכד. "באותה שנייה מישהו, אני חושב 
עליו  יש  'תיזהרו,  צועק  האזרחים,  שאחד 
וראיתי  נפץ.  חגורת  כאילו  מטען',  אולי 
אותו עם מעיל שחור גדול, אני חושב סגור. 
התחילו לעלות לי סרטים של חוליית חמאס 
שאמרו לנו שמתכוונת לעשות פיגוע איכות, 

יכול להיות התאבדות.
ביום  וגדול,  פרוותי  היה  שלו  "המעיל 
שמש חם ממש, 30 מעלות… כל הסרטים 
פשוטה  לא  החלטה  לקבל  לי  גרמו  האלה 
את  דורך  אני  שנייה,  של  בשבריר  ממש 
הנשק, אומר לאנשים שיזוזו ויורה לו כדור 

אחד בראש".
זה  בגלל  להיות  יכול  נסער,  די  "הייתי 
חברו  )של  בדם  מלאות  היו  שלי  ושהידיים 
מקרה  ובכל  ש.פ.(  בפיגוע,  שנפצע  החייל 
ולראות  לזירה  להגיע  ככה  רגיל  לא  אני 
אנשים  לראות  רגיל  לא  מת,  ככה  מחבל 

מתים, מחבלים", סיפר.
הטענות  את  דוחה  החשוד  החייל 

והייתה  "במידה  בצה"ל:  כלפיו  שהשמיעו 
לו באמת חגורת נפץ והוא היה מתפוצץ, מה 
היו שואלים  היו?  קורה? כמה הרוגים  היה 
למה אף אחד לא חשב לוודא את הניטרול. 

וזה מה שעשיתי, וידאתי את הניטרול". 
שראש  כמו  "בעצם  ואמר  הוסיף  הלוחם 
הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל אומרים 
שהם צריכים לקטוע את הידיים של הטרור, 

איך הם רוצים לעשות את זה?
"בסוף אני עושה את זה בדרך שהם התוו, 
על  לדין  אותי  ומעמידים  הטרור  את  למגר 
זה שעשיתי את העבודה שלי שזה להגן על 
עצמי, על החברים שלי ועל מדינת ישראל. 
רק בגלל שמפחדים אולי מהעיתונים וממה 
שהעולם יגיד בשביל לנקות את הידיים של 

צה"ל, שהחייל לא פעל כשורה". אמר.
היה  אם  כי  החייל  סיפר  הדברים  במהלך 
פועל ממניעי נקמה היה יורה מספר כדורים 
אך העובדה שירה כדור אחד מלמדת שפעל 

מתוך חשש לאירוע ביטחוני.

אובמה מודה: 
"טעיתי עם קדאפי"

רגע לפני שהוא עוזב את הבית הלבן זה הזמן לחשבון 
נפש של הנשיא האמריקני שעשה היסטוריה ונבחר לנשיא 
השחור הראשון בתולדות ארצות הברית  ברק אובמה 
מכה על חטא: "הטעות הגדולה ביותר בכהונתי, שלא 

התכוננתי ליום שאחרי קדאפי"
שבתאי פוגל

הלבן  הבית  את  עוזב  שהוא  לפני  רגע 
הנשיא  של  נפש  לחשבון  הזמן  כנראה  זה 
לנשיא  ונבחר  היסטוריה  שעשה  האמריקני 

השחור הראשון בתולדות ארצות הברית.
התקשורת  לרשת  שהעניק  בראיון 
כי  אובמה  אמר  ניוז,  פוקס  האמריקאית 
כהונתי,  במהלך  ביותר  הגדולה  "הטעות 
הייתה שלא התכוננתי ליום שאחרי קדאפי". 
מהווה  קדאפי  שנפילת  אף  על  זאת  עם 
הנשיא  של  בכהונתו  משמעותית  נקודה 
"ההתערבות  כי  אובמה  הבהיר  האמריקאי, 

של ארצות הברית בלוב הייתה צעד נכון".
ארצות  פעלה   2011 שנת  במהלך  כזכור, 
מדינות  מספר  עוד  עם  בשיתוף  הברית 
משטרו  מפני  האזרחים  על  להגן  כדי  בלוב 

הוצאתו  לאחר  אולם  קדאפי.  מועמר  של 
להורג של קדאפי בידי המורדים החל כאוס 
נכנס  אליו  משמעותי  ואקום  שיצר  במדינה 
לא אחר מארגון הטרור האיסלאמי הרצחני, 
ובעיראק  בסוריה  דרכו  את  שהחל  דאע"ש 
והשיג דריסת רגל משמעותית והפך את לוב 

למדינה מדממת עד עצם היום הזה.

ְוָאָתא אֹוְרִּביטֹול
ְוִהְלִּבין ְלִשיָנא

מאושר לפסח תשע"ו מי פה אורביטול וויטנינג להלבנה ולהברקה של 
השיניים. למניעת עששת. מכיל פלואוריד לחיזוק 
השיניים. מגן על החניכיים, מונע ריח רע מהפה 
ודלקות חניכיים. מותר לשימוש גם בשבת ובחג.

מי פה אורביטול ווטנינג כשר לפסח למהדרין



• בכפוף לתנאי המבצע של חברת ׳הכספת׳ ולמלאי המוצרים בחנויותיה • פרטנר לא תישא באחריות למלאי, טיב ואיכות המוצרים, 
לרבות אופן מימוש הקופון ו/או ההטבה לכלל הלקוחות • הקופון/ההטבה לכלל הלקוחות ניתנים למימוש בחנויות ׳הכספת׳ בלבד 
החל מיום חמישי כ״ח באדר ב’ תשע”ו )7.4.16( ועד לתאריך ל׳ בניסן תשע”ו )8.5.16( • התמונות להמחשה בלבד • מלאי מינמלי 
לשוברים 300 יחידות • המבצע עד גמר המלאי • אין כפל הטבות ו/או מבצעים •  חברת פרטנר תקשורת בע״מ, ח.צ 520044314.

רשת חנויות הכספת: 1-700-70-23-45 בני ברק - רח‘ ר‘ עקיבא 56 • ירושלים - קניון רמות • אלעד - רח‘ יהודה הנשיא 94
לפרטים נוספים אנא פנו למשווקים המורשים 054-854-3354

פרטנר מברכת את כל בית ישראל
בברכת פסח כשר ושמח

תומך דור 3  באישור ועדת הרבנים  תומך בלוטוס  
קל במיוחד  איכות שמע גבוהה  רינגטונים חסידיים 

12 חודשי אחריות יצרן על ידי פרטנר

TEC קונים מכשיר

הטבת חג, במיוחד ללקוחות פרטנר

)012 mobile בכפוף להצגת חשבונית אחרונה או הסלולר עם מסך הבית של פרטנר )כולל
50 ₪ מתנהבקניה מעל 300 ₪ ברשת חנויות הכספת

₪ 200
ברשת חנויות ‘הכספת‘

ומקבלים קופון 
לחג במתנה
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המצרים הופתעו: מימי 
הנילוס נצבעו באדום

ern שור חברת
שראי עד 12 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

מיידית לחג!באספקהכל המוצרים

קונים מוצרי חשמל ב'שיא החשמל והמיזוג'
במחירים הכי זולים וגם-36 תשלומים

)מתנה אחת לבחירה(

וגם בוחרים מתנה
בשווי מאות שקלים!

אל תפסחו
על המבצע הזה!

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

35
ל-36 חודשים

₪

מקפיא 6 מגירות

החל מ:

החל מ:

מתנות!משתתף במבצע
מתנות!משתתף במבצע

במחיר הזול ביותר!!

תנור בילד אין - תקה
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 ₪ החל מ: 1290 ₪ 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!

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

מאת: גבריאל בלוך

תושבי  עצמה?  על  חוזרת  ההיסטוריה 
הנילוס,  שמימי  לגלות  הופתעו  מצרים 
בצע  נצבעו  המקראי,  היאור  הוא  הלוא 
ההיסטורית.  הדם  למכת  בדומה  אדום, 
שצולמה  בתמונה  נראה  זה  לפחות  כך 

מהחלל.
התמונה צולמה על-ידי הלוויין החדש, 
החלל  סוכנות  של   ,Sentinel-3A
האירופית, שמספק מידע על אוקיינוסים, 
והאטמוספרה  הקרחונים  מצב  היבשות, 
היתר  בין  השינויים.  על  ללמוד  מנת  על 
מתקדמים  מכשירים  קיימים  בלוויין 
האנרגיה  רמת  את  למדוד  שמסוגלים 
הזו  הקרינה  ומהקרקע.  מהמים  שנפלטת 
של  סוגים   9 באמצעות  היתר  בין  נמדדת 

מדידות, ביניהם אינפרא-אדום.
בזמן  לנטר  היא  המחקר  של  המטרות 
אמת פריצת שריפות בטבע, להציע הבנה 

יותר
 מעמיקה של הצמחייה ברחבי העולם, 
ואגמים  נהרות  של  העומק  את  למפות 
בכדור  המיושבים  האזורים  את  ולמפות 

הארץ.
ועוררה,  העולם  בכל  פורסמה  התמונה 
את  והקוראים  מהעורכים  רבים  אצל 
התהייה, האם מכת הדם ההיסטורית שבה 
על עצמה והאם מצרים חוזרת 3000 שנה 

לאחור במנהרת הזמן?
ששל  האדום  הצבע  החוקרים,  לטענת 
בשינוי  או  בדם  מקורו  אין  הנילוס  מימי 
של צבע המים באופן מפתיע, כי אם בשל 
קיימת  הנילוס  נהר  שסביבות  העובדה 
צמחיה וגידולים חקלאיים שגורמים לנהר 

לשנות את צבעו.
הסבר זה לא הניח את דעתם של רבים 
שטענו שלא יתכן שדווקא היאור המקראי 
חקלאיים,  גידולים  בשל  צבעו  את  משנה 
ואילו נהרות אחרים בעולם נותרים בצבעם 
בסביבתם  שגם  העובדה  אף  על  המקורי, 

גדלים גידולים חקלאיים דומים.

בתמונת לוויין של סוכנות 
החלל האירופית ניתן 

לראות כי הנהר החוצה 
את מצרים נצבע בימים 
אלו באדום - בדיוק כמו 

במכת דם ההיסטורית

הנילוס כפי שצולם ע"י לוויין של סוכנות החלל האירופית



מרכז הת"תים
מחירבמקוםמוצר

חליפה יוקרתית 
רגולר

&400
&280

חליפה יוקרתית 
סלים פיט

&450
&330

חליפה צמר
 70% צמר

&500
&420

חליפה צמר
100% צמר

&800
&520

מכנסים 
רגולר פיט

&120
&80

מכנסיים
 סלים פיט

&130
&90

חולצות מקס לורן
 כחול

&80
&70

חולצות מקס לורן
 שחור החדש

&120
&90

חולצות מקס לורן 
אל-קמט

&100
&85

עניבות
 דגמים חדשים מגוון עצום

&60
&50

חגורות עור 
דגמים חדשים מגוון עצום

&70
&45

חפתים 
דגמים חדשים מגוון עצום

&100
&50

ירושלים | בני ברק: ר' עקיבא 80 פינת  ירושלים: מלכי ישראל 41 קומה א' טל': 02-6501071  סניפים- 
טל': 03-5523340 | נתיבות: ירושלים 15 טל': 08-9248023 | חדש! חיפה: הרצל 76 טל': 077-5352627

10
ל-

המכירה 
השנתית 

של הת"ת 
המרכזי

ימים בלבד

ישיבות גדולות, ישיבות 
קטנות, כוללים

המכירה פתוחה לכולם!







בירושלים26      ה' בניסן תשע"ו 1213/4/16

מאת: שבתאי פוגל

מאיימת  החדשה  העמותות  שפרשת  אחרי  רגע  השבוע, 
העבודה,  מפלגת  יו"ר  של  הפוליטית  הקריירה  את  לגדוע 
נחשפו פרטי המשא ומתן שניהל הרצוג בחשאי עם נתניהו. 
מהצד של הרצוג ניהל את המו"מ יוסי קוצ'יק, לשעבר מנכ"ל 
של  מצדו  ברק.  אהוד  כהונת  בעת  הממשלה  ראש  משרד 
נתניהו, היה זה השר יריב לוין ואישים נוספים. בין הצדדים 

כבר הוחלפו טיוטות ההסכם הקואליציוני.
בין הצדדים: הרצוג אמור  סוכמה  אפילו חלוקת התיקים 
היה לכהן כשר החוץ; יחימוביץ כשרת הכלכלה; לבני כשרת 
המשפטים; שני ח"כים נוספים היו אמורים להתמנות לשרי 
ניהול כמה מהוועדות  ובנוסף:  ואיכות הסביבה;  התקשורת 

בכנסת.
שלום ירושלמי, הפרשן הפוליטי הוותיק של 'מעריב' חשף 
כי כבר בשבוע הקרוב אמורים היו נתניהו והרצוג להציג את 
בבית  שגורמים  חוששים  הציוני  במחנה  האחדות.  ממשלת 
הרצוג  כנגד  החומרים  הדלפת  על  שאחראים  הם  היהודי 

במטרה לטרפד את ממשלת האחדות.
זה לא הפריע לאותם חברי כנסת, עשרים ושלושה במספר, 

מפלגתם  להצטרפות  הנחרצת  התנגדותם  על  להצהיר 
לממשלת נתניהו.

היו  כי  שהצהירו  הכנסת  לחברי  מאמינים?  אתם  למי 
שכבר  כנסת  חברי  לאותם  או  לממשלה,  לכניסה  מתנגדים 

החלו לדמיין את עצמם כשרים בממשלה?
לא יהא זה טעות לומר כי בשני המקרים, הם התכוונו לכל 
לממשלה  הכניסה  בחשאיות,  נרקם  המהלך  עוד  כל  מילה. 
עוברת חלק  הייתה  תיקים,  לא מבוטל של  בתמורה למספר 
תחת התירוץ שנוכח המצב הבטחוני ואתגרי התקופה, הדבר 

הנכון למדינת ישראל הוא שילוב ידיים של כל הכוחות.
מבינים  הם  גם  פומבי,  והפך  טורפד  כאשר המהלך  כעת, 
במצב  אחדות.  ממשלת  של  להקמתה  הסיכויים  שאפסו 
שנרקם  המהלך  את  לתקוף  שלהם  ההזדמנות  זו  הנוכחי, 

ולזכות בנקודות זכות בקרב קהל הבוחרים שלהם.
כך או כך, גם ללא החקירה הנרקמת כנגד הרצוג, סיכוייה 
הצדדים  בשני  נמוכים.  היו  מלכתחילה,  כזו  ממשלה  של 
יודעים, שבמקרה של ממשלת אחדות, הבית היהודי הייתה 
מהליכוד  כנסת  חברי  כמה  גם  כמו  מהממשלה,  פורשת 
ומהמחנה הציוני שהיו מתנדים למהלך והופכים לאופוזיציה 

פנימית בתוך המפלגות שלהן.

להיכנס  הרצוג  של  שהרצון  מעריך  ירושלמי  שלום 
לממשלת נתניהו נבע מהרצון לקנות שקט לתקופה ארוכה: 
הכי  האיש  היה  ונתניהו  מציל,  חיפש  הציוני  המחנה  "יו"ר 
יותר  רחבה  לממשלה  מייחל  הממשלה  ראש  בסביבה.  זמין 
שתפתור אותו מהבעיות בליכוד ובקואליציה. הרצוג, מצדו, 
פלאים  ישתפר  שלו  המעמד   – החוץ  שר  יהיה  שאם  יודע 
במפלגה, שנמאס לה להיות באופוזיציה כל כך הרבה שנים. 
להרגיע  וכך  שרים,  לתפקידי  יריביו  את  למנות  יוכל  הרצוג 

אותם. הוא גם יוכל לדחות את הפריימריז כרצונו".
מתחיל  בשלב  היו  לאחדות  המגעים  אם  "גם  לדבריו, 
כפי  הכל,  וטרפדה  הרצוג  נגד  החקירה  באה  מתקדם,  או 
בשנה  הפעם השלישית  זו  כחלון.  האוצר משה  שמודה שר 
מתקרב  בהכחשות,  עסוק  הזמן  שכל  שהרצוג,  האחרונה 
זה קרה  זה התחיל, בנובמבר  לממשלת הימין. ביולי שעבר 
העביר  מי  בעבודה  לחקור  מנסים  עכשיו  הפעם.  וגם  שוב 
יותר חשוב – מי הדליף את  נגד הרצוג, אבל  את החומרים 
האחדות.  ממשלת  את  למנוע  כדי  לתקשורת  החקירה  דבר 
החשודים המידיים בצמרת העבודה בענין ההדלפה הם שרי 
הבית היהודי, שלא רוצים שותפים זרים בממשלה, ועוד על 

חשבונם. מי יודע?".

מאת: יוסי הכט

נגוסה  התקפלות ראש הממשלה בפני שני מורדי הליכוד 
ואמסלם, והחלטתו להעלות את בני הפלאשמורה כדי לדכא 
ממשלת  שאופציית  לכך  הסימן  הייתה  בליכוד,  המרד  את 

האחדות ירדה מהפרק. 
כפי שנחשף בקו עיתונות בשבוע שעבר, מאחורי הקלעים 
התקיימו מגעים מתקדמים אותם הוביל מטעם נתניהו השר 
יריב לוין. חברי כנסת נתבקשו להישאר במרחק טיסה מהירה 
נתבקשו  בקואליציה  ובכירים  הפגרה  בתקופת  גם  לישראל 
להישאר בארץ במטרה להביא את הרחבת הממשלה לאישור 

הכנסת עוד לפני חג הפסח.
את  החלישה  את המהלך,  טרפדה  הרצוג,  חקירת  הדלפת 
ולמעשה לא מאפשרת  היה מעורער  כך  גם  היו"ר שמעמדו 
ליועמ"ש  המשטרה  פניית  עניינו.  שיוכרע  עד  צעד  לזוז  לו 
את  לחלוטין  גנזה  לחקירה,  הבדיקה  את  להפוך  בבקשה 
הוא  להרצוג  שחסר  האחרון  הדבר  שכן  ההרחבה  אופציית 

השלטון  לאיכות  התנועה  כך  גם  חקירה.  תחת  שר  להיות 
כראש  מתפקידו  להתפטר  דחופה  בבקשה  אליו  פנתה  כבר 

האופוזיציה, צרות נוספות לא חסרות לו בשלב זה.
בכירים  גורמים  כי  עיתונות'  ב'קו  פורסם  שעבר  בשבוע 
היחיד  כי  סגורות  בשיחות  טוענים  הממשלה  ראש  בלשכת 
שיכול להרוויח מהדלפת חקירותיהם של הרצוג ודרעי, זהו 
יאיר לפיד. לפיד כמובן מכחיש, ובכל מקרה חיפוש האשמים 
לא ישנה את המציאות. החורף שעבר היה קשה, הקיץ שלפניו 

יהיה חם ומעיק עוד יותר בקואליציית 61, דחוסה וצפופה.
תקציב  על  הגדול  לקרב  נערכים  כבר  החרדיות  במפלגות 
הביע  שכחלון  הקואליציוני,  ההסכם  פי  שעל   2017-2018
שנתי.  דו  תקציב  להיות  אמור  בו,  לעמוד  מחויבותו  את 
ודאגה  מוקדמת  היערכות  היא  החרדים  מבחינת  המשמעות 
לכך שכל המחויבויות הכספיות יוכללו בתקציב שלהערכת 

כולם יהיה התקציב האחרון לקואליציה הנוכחית.
כבר  לומר  ניתן  התורה  עולם  לתקציבי  שנוגע  מה  בכל 

הגדול  הכישלון  במשימה.  עמדו  החרדים  החברים  כי  היום 
הוא בתחום הדיור, שם לא נראית שום תוכנית באופק, וכל 
זה בשעה ששר האוצר כחלון ושר הבינוי גלנט לא מפסיקים 

לנסות ולייצר פתרונות לציבור הכללי.
בו  תוכלל  שלא  תקציב  כי  לאחרונה,  הבהיר  מוזס  ח"כ 
יזכה  לא  החרדית,  הדיור  מצוקת  לפתרון  מסודרת  תוכנית 
לתמיכתו. כעת נותר רק להמתין ולראות האם חברי הכנסת 
ראש שמחתם, בשעה שברור  על  הסוגיה  את  יעלו  החרדים 
לכולם כי הזדמנות שכזאת, כאשר מידת התלות של נתניהו 

בשותפים החרדים אינה נטולה בספק, לא תחזור על עצמה.
הכנסת  חברי  של  הגדול  מבחנם  יהיה  הבא  הקיץ  מושב 
כחלק  החרדית  המצוקה  את  להכליל  ישכילו  אם  החרדים. 
הדיור,  בתחום  נפרד מהפתרונות שמובילה הממשלה  בלתי 
שכורע  לבוחר  ולומר  הבאות  לבחירות  להתייצב  יוכלו  הם 
הדבר  את  לעשות  ניסו  שלפחות  הילדים,  חיתון  נטל  תחת 

הנכון.

ממשלת 
האחדות 
שלא קמה

במשך חודשים ניהלו אנשי נתניהו והרצוג מגעים להקמת ממשלה רחבה

על רקע ההתפתחות בחקירת הרצוג החרדים מעריכים:

הכל כבר היה מוכן, טיוטות ההסכם הקואליציוני כבר הוחלפו בין הצדדים, סוכם על חלוקת תיקים: משרד החוץ 
להרצוג, משרד הכלכלה ליחימוביץ, משרד המשפטים ללבני ועוד שניים או שלושה משרדי ממשלה וראשות ועדות 

בכנסת  ואז הגיעה החקירה הצפויה כנגד ח"כ בוז'י הרצוג וטירפדה את המהלך 

על רקע פניית המשטרה ליועמ"ש מנדלבליט להפוך את בדיקת יו"ר האופוזיציה הרצוג לחקירה במפלגות החרדיות 
מעריכים: "סיכויים אפסיים להרחבת הממשלה"  ליצמן לראש הממשלה נתניהו: "אין צורך להרחיב. הממשלה 

צריכה להמשיך ולהתקיים במתכונתה"

התקציב הדו-שנתי יעבור ללא הרחבת הממשלה

מגעים חשאיים בין הצדדים. נתניהו והרצוג במליאה   )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(



רשימת התרופות הינה פרי עבודת הוועדה המשותפת לכל מערכות הכשרות בארץ 
בראשות הרבנים הראשיים לישראל בניהולו של רב הכללית - הרב מנחם לפקיבקר.

בברכת והסירותי מחלה מקרבך
המחלקה לדת וכשרות

*2701 | 03-7471818
המוקד יפעל החל מר״ח ניסן תשע״ו ועד לאחר חג הפסח

כללית שמחה לבשר כי החל משנה זו יעמוד לרשותכם 
מוקד טלפוני ממוחשב וחדשני 

לבירור אודות כשרות התרופות לפסח. לצורך קבלת המידע יש לומר את 
שם התרופה והמערכת תענה את התשובה המבוקשת 24 שעות ביממה!

חדש!
השנה 

מקדימים 
תרופה
*2701



בירושלים28      ה' בניסן תשע"ו 1213/4/16

"ביצענו תקיפות למנוע העברת נשק שובר שוויון"
על רקע הודעת האיראנים כי רוסיה 

החלה לספק את מערכת ההגנה 
האווירית s300 ביקר ראש הממשלה 
נתניהו ברמת הגולן והשתתף בתרגיל 
של חטיבת צנחנים • "אנחנו פועלים 
גם בחזיתות אחרות בקרוב וברחוק, 
אבל עושים את זה באופן מושכל"

מאת: חיים רייך

ביקר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
של  בתרגיל  והשתתף  הגולן  ברמת  השבוע 

חטיבת צנחנים במילואים.
נתניהו  רה"מ  קיבל  הסיור  בתחילת 
סקירות ועדכון על התקדמות התרגיל מסגן 
הרמטכ"ל אלוף יאיר גולן, אלוף פיקוד צפון 
אביב כוכבי ומפקדי האוגדות. רה"מ נתניהו 
שצפה בחלק מהתרגיל, סייר בשטח ושוחח 
המשתתפים  המילואים  ומפקדי  חיילי  עם 
בתרגיל שיבח את מפקדי צה״ל על מימוש 
כהגדרתו,  נכונה"  מבצעית  "תפיסה 
בגזרה  ביטחונית  יציבות  שמקיימת 
אל  הישראלי,  בצד  חיים  שגרת  ומאפשרים 

מול מצב כאוטי בסוריה.
אמר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
המילואים:  חיילי  עם  המפגש  במהלך 

כאן,  לגדרות  מעבר  דאע״ש  את  לנו  "יש 
יש  ושם,  כאן  לגדרות  מעבר  חיזבאללה 
בעזה  האיסלאמי  והגי'האד  חמאס  את  לנו 
וג'יהאד עולמי ודאע"ש בסיני. אנחנו גאים 
על כך שבכל המזרח התיכון הסוער, הרוגש 
שקט  על  לשמור  הצלחנו  הזה,  והקופצני 
יחסי.  ביטחון  ועל  ישראל  במדינת  יחסי 
לפעול,  צריכים  כשאנחנו  פועלים  אנחנו 
כולל כאן, מעבר לגבול, בעשרות התקפות, 

למנוע מחיזבאללה נשק שובר שוויון". 
"אנחנו  כי  ואמר  הוסיף  הממשלה  ראש 
פועלים גם בחזיתות אחרות בקרוב וברחוק, 
מושכל.  באופן  זה  את  עושים  אנחנו  אבל 
אם נידרש להיכנס לקרב, והאפשרות הזאת 
עומדת לפנינו ובגלל זה אתם פה, זה משום 
למדינת  הסכנות  את  למנוע  יכולנו  שלא 
את  לכם  לתת  וכדי  אחרת  בדרך  ישראל 
למען  ולנצח  להכריע  כדי  הכלים  מקסימום 

אנחנו  שלנו,  המדינה  זו  ישראל.  מדינת 
עליה  יגן  לא  אחד  ואף  עליה  להגן  צריכים 

חוץ מאיתנו".
לצביעות  גם  בדבריו  התייחס  נתניהו 
"אתם  לישראל:  הנוגע  בכל  העולם 
ואתם  מסביב  האדמה  רעידת  על  מסתכלים 
מישהו  ואם  נמחקים  ומדינות  עמים  רואים 
קורה.  לא  זה  לעזרתו  יבוא  מצפה שמישהו 
אם אנחנו למדנו משהו, זה שאנחנו חייבים 
בכוחות  עצמנו  על  להגן  מסוגלים  להיות 
המילואים  ימי  של  המשמעות  זו  עצמנו. 
הביע  הביקור  בסיום  כאן".  עושים  שאתם 
ולמפקדים  לחיילים  הערכתו  את  נתניהו 
ולהביע  לכם  להודות  רוצה  "אני  ואמר: 
הערכה על כל מה שאתם עושים, ואני רוצה 
שתדעו שהעם מביע הערכה על זה, ובמידת 
אבל  משאבי,  ביטוי  גם  לזה  ניתן  האפשר, 
המשאב הגדול ביותר זה מה שיש לכם בלב. 

אני מודה לכם. תודה רבה לכם, לכולכם".
ביקורו של נתניהו אינו מגיע על חלל ריק. 
האיראני  החוץ  משרד  דובר  דיווח  השבוע 
החלה  רוסיה  כי  אנסארי  ג'אבר  חוסין 
של  הראשון  המשלוח  את  לאיראן  להעביר 
המתקדמות  האוויריות  ההגנה  מערכות 
לאחת ממערכות  מערכת שנחשבת   .S-300
בעולם  הטובות  מטוסים  נגד  הטילים 
בו  מטרות  מאה  עד  אחר  לעקוב  ומסוגלת 
בטווח  קרב  במטוסי  ולפגוע  ליירט  זמנית, 
שיוט  וטילי  בליסטיים  בטילים  ואף  רחוק 
מומחים  קילומטרים.   195 של  במרחק 
בהרבה  יעילה  במערכת  מדובר  כי  טוענים 
המערכת  הפטריוט.  המערבית  ממקבילתה 
 36 עד  של  זמנית  בו  נעילה  לבצע  מסוגלת 
המערב,  של  פעולה  של  במקרה  מטרות. 
משמעותי  באופן  לצמצם  עשויה  המערכת 

את חופש הפעולה האווירי בשמי איראן.

נתניהו בביקורו בגולן

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

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

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

את הבשר לכבוד חג הפסח, קונים באשפר
בשר ארגנטינאי משובח מזן אנגוס, מרעה טבעי, 

רך ועסיסי במיוחד - 100% בשר כ-0% שומן

בשר אורגינל



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

אופנה אמריקאית לגברים וילדים

לפסח 
מתלבשים 
האט 
באקס
אופנה אמריקאית 

לגברים וילדים

ירמיהו 68 ירושלים רבי עקיבא 57 בני ברק

02-5715715  03-6092014 
פתוח רצוף: 10:00-21:00 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

בלעדי 
להאט באקס! 
 כובעי פייר קרדן
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מאת: אהרן נצר

בימים  התקיימה  דופן  יוצאת  לוויה 
האחרונים בידי מתנדבי זק"א ת"א, לחסידת 

אומות העולם. 
איזביצקה,  אדביגה   93 כבת  הקשישה, 
בתקופת  סייעה  אשר  וערירית,  נוצרית  הינה 

השואה ליהודים, ואף סבלה מכך קשות. 
הקשישה התגוררה בגפה בעיר יפו ואומצה 

על ידי שוטרי תחנת שרת. 
בבה"ח  הקשישה  מתה  חמישי  ביום 
איכילוב ונעשתה פנייה לזק"א תל אביב על 
סידורי  לאחר  האחרון.  לכבודה  לדאוג  מנת 
טקס  לקיים  ומכריה  שכניה  ביקשו  הקבורה 

פרידה. 
נועצו  נוצריה,  באשה  שמדובר  מאחר 
ראשי זק"א ת"א עם רב הארגון וחבר מועצת 
יעקב  הרב  הגאון  לישראל  הרבנות הראשית 
הגר"ע   של  הלכה  פסקי  עפ"י  שפסק  רוז'ה 
יוסף זצ"ל והורה איך לנהל את טקס ההלוויה 

מבלי לפגוע בכללי ההלכה. 

הקשישה  הובאה  לקבורה  העברתה  טרם 
נערך  שם  ברידינג  ת"א  זק"א  לבסיס  בארון 

הטקס בנוכחות מכריה ושכניה.
דברי פרידה נשא האפוטרופוס שטיפל בה 
בשנים האחרונות שסיפר על קרבתה ליהדות 
בכך שלמרות שאינה יהודיה הקפידה לשמור 

את חגי ישראל ומנהגיהם.
מנכ"ל זק"א ת"א הרב צבי חסיד: "זק"א 
על  לשמירה  השנה  ימות  כל  במהלך  פועל 
הארגון  רב  עם  שנועצנו  ולאחר  המת,  כבוד 
להיעתר  החלטנו  רוז'ה,  יעקב  רבי  הגאון 
לבקשה ולשמור על כבודה של חסידת אומות 

העולם ולהביאה לקבורה על פי הכללים". 

בשורת ההשקעה: יחידות 
קרקע לפני הפשרה בגבעת זאב
לאור הסיכון הרב שברכישת קרקעות שאינן רשומות בטאבו, 

התקבלה בברכה בקרב הרבנים וגדולי ישראל לצד עסקני 
הדיור בשורת ההשקעה שמציעה חברת הנדל"ן המובילה 
אפיקים-רוזנטלר, שמציעה יחידות קרקע שעומדות בפני 

הפשרה בשכונת גבעת זאב בירושלים ורשומות בטאבו כנדרש
מאת: מנדי קליין

מוצעות  קרקעות  לרכישת  הצעות  עשרות 
נראות  ההצעות  לעיתים  ישראל.  במדינת 
הבינו  אחת,  לא  אולם  במיוחד,  מפתות 
קרן  על  כספם  את  שמו  כי  רוכשים  עשרות 
הקרקעות  כי  להם  התברר  כאשר  הצבי, 

שרכשו לא היו רשומות בטאבו. 
פגם  לו  יש  בטאבו  רשום  שאינו  נכס 
לצרות  לגרום  עלול  אשר  דבר  משפטי, 
לאובדן  עד  הדרך,  בהמשך  רבות  משפטיות 
הנכס כולו ברבים מהמקרים אלו הם קרקעות 
של  ערכו  זאת,  מלבד  יירשמו.  לא  שלעולם 
שרשום  נכס  לעומת  ערוך  לאין  ירוד  הכנס 

כחוק בטאבו. 
אשר על כן התקבלה בברכה בקרב הרבנים 
בשורת  הדיור  עסקני  לצד  ישראל  וגדולי 
הנדל"ן המובילה  ההשקעה שמציעה חברת 
קרקע  יחידות  שמציעה  אפיקים-רוזנטלר, 
זאב  גבעת  בשכונת  הפשרה  בפני  שעומדות 

בירושלים ורשומים בטאבו כנדרש. 
רוזנטלר   – אפיקים  חברת  מנכ"ל  לדברי 
הקרקע  "יחידות  רוזנטלר:  יעקב  הרב 
מתקדם  הפשרה  בתהליך  הינן  המשווקת 
מלווה  הפרויקט  כנדרש.  בטאבו  ורשומים 
מהשורה  מקצוע  ואנשי  משפטנים  בידי 

הראשונה עם פוטנציאל רווח גבוה מאד".
עוסקת  כ-30 שנה  לפני  החברה שהוקמה 
לאחרונה  ונבחרה  נדל"ן  ויזמות  בשיווק 
לזרוע הביצועית הבלעדית של ועדת הרבנים 
צברה  כן  לפני  עוד  הדיור.  מצוקת  לפתרון 
חברת אפיקים – רוזנטלר מוניטין רב בענף 
האמין  לגוף  נחשבת  והיא  והיזמות  הנדל"ן 

והמוביל בתחומו. 
בין היתר שיווקה החברה בהצלחה יחידות 
שהופשרו  חקלאיות  קרקעות   של   רבות 
המוצעת  הקרקע  מגורים.  לצורך  לבנייה 
בשכונת גבעת זאב בירושלים הינה בתהליך 
למגורים,   בתמ"א  ורשומה  מתקדם  הפשרה 
מספר  בתוך  המקצוע  אנשי  להערכת  כאשר 

שנים  כבר תופשר הקרקע לבניה. 
אלף   155 של  במיוחד  אטרקטיבי  במחיר 
לבניית   זכות  שתקנה  קרקע  מוצעת  שקלים 
הפרויקט  התב"ע.   אישור  לאחר  דירה  
יעקב  של  המוביל  עו"ד  משרד  ע"י  מלווה 
אדריכלים  דביר-יחיעם  משרד  וע"י  וינרוט 
שהינו משרד האדריכלים וותיק, אשר ביצע 
החרדיים  ביישובים  למגורים  רבות  תב"עות 

ביתר עילית ומודיעין עילית. 
זוכים  אפיקים-רוזנטלר  חברת  מנהלי 
סומכים  אשר  ישראל  גדולי  של  לברכתם 
השקעה  אפיק  שמהווה  הפרויקט  על  ידיהם 

מומלץ ובעל פוטנציאל רב. 
והישנה  החדשה  זאב  גבעת  בשכונות 
מתגוררות למעלה מ-12 אלף משפחות אשר 
ובהם בתי ספר,  זוכים לחיי קהילה מגוונים 
גני ילדים, תלמודי תורה, כוללים לאברכים, 
בתי כנסת ושאר מוסדות החינוך לצד איכות 
וקירבה  שעשועים  גינות  פארקים,  חיים, 
האחרונות  בשנים  ירושלים.  העיר  למרכז 
זאב  גבעת  שכונת  ענק  בצעדי  התפתחה 
משפחות  מאות  התאכלסו  בה  החדשה, 
הקרובה  השכונה  את  שגילו  צעירים  וזוגות 
למרכז העיר ירושלים ואשר בה איכות חיים 

גבוה לצד דירות רחבות ידיים.

הלוויה לחסידת אומות העולם
מתנדבי זק"א ת"א ערכו הלוויה לחסידת אומות עולם 

שהצילה יהודים בשואה 

לעסקים מקפצהאפילו עסק קטן מהבית?רוצה לפתוח עסק?
ולהתפרנס!להקים עסק עצמאי לכל המעוניינים תכנית חובה 

עד גיל 35תכנית מיוחדת לצעירים 

שיווק ומכירות | ניהול פיננסיהכרת הסביבה העסקיתבין הנושאים הנלמדים: 
מיד לאחר חג הפסחקורס לגברים ייפתח רשויות המס | היבטים משפטיים 

התכנית כוללת:
• קורס ניהול והקמת עסק
 שעות 

 •
צמוד לשנתיים• מנטור עסקי • חונכות וייעוץ עסקי12 מפגשים, 48

400 ש״ח בלבד!אטרקטיבי ומסובסדמחיר הקורס 

מט״י 
ירושלים
מרכז טיפוח יזמות

: ל ו א ש  , ה מ ש ר ה ל ו ם  י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ל
1-800-23-20-23 | 02-5315118
shaul@mati.org.il | www.mati.org.il |  חפשו אותנו ב

שלך. העסק  זה  פרנסה. 

קורסים נפרדים לנשים ולגברים | מספר המקומות מוגבל!

מרשה בלרינה
1-700-500-338

ירושלים - רחוב עמוס 10
בני ברק - רחוב ירושלים 10

בית שמש - רחוב נחל צאלים 8 (בחניה)
מודיעין עילית - רחוב רשב"י 35
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בירושלים32      ה' בניסן תשע"ו 1213/4/16

מאת: שמחה פריד

נערך  היסטורי  תורה  ספר  הכנסת  מעמד 
סיון  חודש  ראש  ערב  האחרון  שישי  בליל 
ספר  מירון.   קדישא  באתרא  הרשב"י  לציון 
הגדול  החסד  ארגון  ידי  על  שנכתב  התורה 
'משען לחולה' לרפואת חולי עם ישראל נערך 
השתתפות אלפים שהגיעו באוטובוסים בכל 

רחבי הארץ. 
ורבנן  מרנן  כתבו  האחרונה  התקופה  בכל 
תורה  בספר  אות  והאדמו"רים  ישראל  גדולי 
כשהם מברכים את יו"ר הארגון הרה"ח רבי 

שמעיה בנימין שוורץ על פועלו הרב.
הוחלט  הארגון  ליסוד  שנה   32 במלאת 
להוסיף עוד נדבך. והיא, כתיבת ס"ת לזכות 
ולהצלחת ולישועת עם ישראל. לע"נ ערירים 
ב'משען  בחייהם  שסעדו  כאלו  ביניהם   -
טובה'  'שיבה  מפעולות  שנהנו  או  לחולה' 
אחריהם  להשאיר  בלי  לעולמם  והסתלקו   -

'קדיש'. ולרפואת חולי עם ישראל. 
את ספר התורה תרם פטרון הארגון הנגיד 
ממנהטן  מעלאהן  משה  אברהם  ר'  הרבני 
במעמד,  להשתתף  לארץ  במיוחד  שהגיע 

מירון  הר  הצהריים  אחר  משעות  כבר 
השחיר מאדם לקראת סיום כתיבת האותיות 

האחרונות שנכתבו על ידי הרבנים והנגיד.
יד  מרחבת  התהלוכה  יצא  מכן  לאחר 
עזרא עד לרחבת תולדות אהרן שמאות ילדי 
התורה  ספר  את  בלפידים  מלווים   ירושלים 
האדמו"ר  חיכה  שם  המערה  פתח  לכיוון 
המזמורים  באמירת  שכובד  אהרן  מתולדות 

וספר התורה הוכנס להיכל הציון.
רבי  הגאון  הנחה  אותה  המצווה  בסעודת 
התורה'  'מחמדי  הספר  מחבר  שוורץ  שלמה 
פינסק  מויז'ניץ  האדמו"רים  השתתפו  שם 
הגאון  מירון  של  רבה  אמונה  מבקשי  קרלין 
מאיר  ישראל  רבי  הגאון  שטרן,  מאיר  רבי 
הגאון  במונסי,  חיים  חפץ  ישיבת  ראש  זקס 
ישראל  רבי  הגאון  ברנסדרופר,  משה  רבי 
ואישי  רבנים  ועוד  הגליל  מקום  רב  רושצקי 
כתיבת  חשיבות  גודל  את  שהעלו  ציבור 
שהפך  לחולה'  'משען  וארגון  התורה  ספר 
לממלכת חסד ללא שום תמורה כלל בעזרה 
במהלך כל השנה ובפרט בערב פסח בחלוקת 
קמחא דפסחא הגדולה 180 טון מוצרי מזון 

וכן ביגוד למשפחות נזקקות.

מאת: מנדי כץ

עיריית  ראש  סגן  ערך  האחרונים  בימים 
חינוך חרדי הרב צביקה  ומחזיק תיק  ירושלים 
לבנות  ביה"ס  בבנין  החדש  באגף  סיור  כהן 
'בית מלכה' בירושלים, בהשתתפות ראשי רשת 
'בית מלכה' ובראשם מנהל הרשת הרב אברהם 
מיכל  הרב  העיר  מועצת  חבר  פיינר,  יהודה 
ח"כ  הציבור  לפניות  הוועדה  ויו"ר  הלברשטם 

הרב ישראל אייכלר.
לאחר סיור נרחב באגף החדש ובאגף ההולך 
מסיבת  נערכה  ב"ה,  מהיר  בקצב  כעת  ונבנה 
לימין  העומד  כהן  הרב  האורח  עם  לחיים 

המוסדות הק' דחסידי בעלזא בעיר הקודש. 
מנהל הרשת הרב אברהם יהודה פיינר פתח 
תלמידות  נמצאים  בה  המצוקה  אודות  בדבריו 
ואמר:  צפופות,  בכיתות  בלומדם  מלכה  בית 
"זכינו בס"ד להרחיב גבולות הקדושה בבנייה 
ביה"ס",  במתחם  חדשים  אגפים  של  נרחבת 
וכן סיפר שבשנים עברו עת ביקר פעם במעון 
קדשו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א בעת 
השיחה  ובאמצע  הגדול,  ביהמ"ד  היכל  הקמת 
שליט"א,  מרן  דברי  את  לשמוע  אזנו  הסכיתה 
של  הפטישים  הלמות  נשמעו  ברקע  כאשר 
בניית ההיכל הגדול, הפטיר האדמו"ר שליט"א 
ואמר ש"הלמות הפטישים האלו מחזקות אותי 
חש  איני  נפסקות  הן  וכאשר  כוחות  בי  ונותנת 
בטוב". "כך אפשר לומר גם פה, כאשר הבנות 
יושבות בכיתה ושומעות את הלמות הפטישים 
הקדוש  הבית  מבוני  להיות  וזוכות  הבניה  של 
כהן  צביקה  לרב  נרגשות  הודה  בדבריו  הזה". 
מלכה'  'בית  רשת  לימין  האיתנה  עמידתו  על 

ואין המצווה נקראת אלא ע"ש גומרה. 

ישראל  הרב  ח"כ  קצרים  דברים  נשא  כן 
'בית  רשת  ראשי  עם  בקשר  העומד  אייכלר, 
התקציבים  בקבלת  החינוך  ומשרד  מלכה' 

הראויים המגיעים למוסד.
המוסד  לימין  העומד  הלברשטם  מיכל  הרב 
הק' בכל עת, קידם בדברים קצרים את הרב כהן 
וכיבדו לדבר. הרב כהן הרחיב על הקשר החזק 
שיש לו עם קהילת בעלזא בירושלים, ובראשם 
הרב  הנאמן  ונציגם  הק'  המוסדות  עסקני 
הלברשטם, בין דבריו סיפר שכאשר נבחר לכהן 
בעלזא  שחסידי  ולמרות  אלעד  עיריית  כראש 
אינם נמנים על תושבי העיר, עם היבחרו לאחר 
מקדשנו,  בית  שריד  המערבי  בכותל  תפילה 
נכנס למעון קדשו של כ"ק האדמו"ר שליט"א. 
האדמו"ר  אצל  לי  שהיתה  הבהירה  "מהשיחה 
במקביל  הדרך  ברכת  את  קיבלתי  שליט"א, 
לייעוץ הנרחב עם דעתו הרחבה של האדמו"ר 
שליט"א בכל התחומים, וזה ליווה אותי במשך 

כל הקדנציה". 
נראתה ההתרשמות מהמוסד  בסיום הביקור 

ובפרט מהבניה החדשה על פני המשתתפים.

אלפים בהכנסת ס"ת במירון שעל ידי ממלכת החסד 'משען לחולה'

הרב צביקה כהן, הרב מיכל הלברשטאם וח"כ הרב ישראל אייכלר 
הגיעו לסיור בבית הספר 'בית מלכה' בעלזא, שבימים אלו בונה 

ומשפץ לרווחת התלמידות

תנו כבוד לתורה

"למען חינוך הבנות"

חלק מהקהל בריקודים

אייכלר וכהן בסיור

האדמו''ר מפינסק קרלין והנדיב הרא"מ מעלאהן בריקוד

'רב רבנן' - לזכרו של מרן 
הגר"ש הלוי וואזנר

יצא לאור הספר "רב רבנן"   כשישים רשימות מדויקות 
מתלמידי מרן השבט הלוי זצוק"ל  הספר פותח 

צוהר לארחות חייו, דרכו בהוראה, הדרכותיו, הלכות 
אקטואליים, הנהגותיו, וכן קשריו עם גדולי הדורות

מאת: חיים רייך

וההוראה  התורה  בעולם  טובה  בשורה 
יומא דהילולא קמא של מרן השבט  לקראת 
מתחת  יצא  ממש  אלו  בימים  זי"ע:  הלוי 
"רב  והנדיר  הייחודי  הספר  הדפוס  מכבש 
רבנן" מארחות חייו ודרכיו בקודש של עמוד 
שרבים  זצוק"ל,  ואזנר  הגר"ש  מרן  ההוראה 
האחרונה  בשנה  עיניים  בכיליון  לזה  ציפו 

לאחר הסתלקות מרן זי"ע.
ובמתכונתו  במהותו  שונה  זה  חדש  ספר 
אודות  לציבור  המוכרים  ספרים  משאר 
ארחות חייהם ותולדותיהם של גדולי הדורות 
זצוק"ל כפי שאנו מכירים כל השנים. בספר 
החדש 'רב רבנן' יש בשורה ייחודית וחדשנית 
שטרם נשמע כמותו עד כה בספרות החרדית.
רשימות  שישים  על  ומיוסד  בנוי  הספר 
זי"ע,  מרן  בני  ידי  על  שנכתבו  מדויקות 
בנו  ובראשם  שליט"א  הגאונים  הרבנים 
מעשר  למעלה  וכן  שליט"א,  הגרח"מ  מ"מ 
רשימות של נכדי מרן זי"ע המכהנים ברבנות 
של  הבלעדיות  מרשימותיהם  וכן  ובהוראה, 
לקבל  שזכו  התלמידים  מגדולי  כארבעים 
השנים  ברבות  זי"ע  מרן  מפי  והוראה  תורה 
כאשר כתבו זאת במיוחד עבור הספר החדש 
כל  ומרחיבים  מאריכים  הם  ובו  רבנן'  'רב 
הליכות  על  המיוחד  ובסגנונו  בדרכו  אחד 
ומנהגים שנהג,  דרכו בהוראה, הלכות  חייו, 
הנושאים  במיגון  ולפרט  לכלל  הדרכותיו 
והוא  שולחנו,  על  כסדרם  תמידין  שעלו 
זצוק"ל ברוחב דעתו ועומק בינתו היה מאיר 
ושאלה  שאלה  בכל  נתיב  ומפלס  הדרך  את 

בבהירות מיוחדת.
שליט"א  הגאונים  הרבנים  של  הרשימות 
לא ירדו לדפוס טרם שהרבנים שליט"א עברו 
אישית על כל הדברים לאשר ולתקן את אשר 
ראוי לתקן ולשנות ברשימותיהם את הנצרך, 
מקורי,  ספר  אכן  הוא  זה  שספר  יוצא  וכך 
ונחתמו  יצאו  הדברים  כאשר  ואמין,  מוסמך 
הרבנים  של  ובאישורם  האישית  בחותמם 
הגאונים שליט"א, ולא כתב זאת סופר או מאן 
ניתן לפקפק  דהוא ששמע בשמם שלפעמים 
על אמינות העובדה וההוראה וכו', וכאן הם 
מהווים מקור וכלי ראשון לכל עובדה, סיפור, 
ניתן  ובלתי  ספר,  עלי  שנכתבו  וכו'  והוראה 
לפקפק על דבריהם של גדולי התורה חשובי 

התלמידים שליט"א.
הספר נלקט ונסדר ברוב עמל ויגיעה במשך 
מרן  הסתלקות  מלאחר  ארוכים  חודשים 
זי"ע בחודש ניסן האחרון, על ידי הרה"ג ר' 
יעקב הייזלר שליט"א מביתר עילית, המוכר 
בספריו החשובים והמועילים ועתה הניף ידו 

לתועלת מבקשי  זו  מובחרת  תורנית  ביצירה 
ה' וחפצי דעת המבקשים לטעום מצוף נועם 
אמרותיו והדרכותיו הטהורות של מרן השבט 

הלוי זי"ע.
הנלהבת  הסכמתו  מתנוססת  הספר  בראש 
מאיר  זכרון  גאב"ד  מ"מ  הגדול  בנו  של 
שליט"א  הרהמ"ח  בשבח  הכותב  שליט"א 
אשר עשה מלאכת מחשבת לזכות את הרבים 
הדור  פוסק  אביו  של  והנהגותיו  מהדרכותיו 

מרן זי"ע.
בהמשך הספר הובאה הסכמתו של תלמידו 
חבר  שליט"א  קליין  שאול  משה  רבי  הגאון 
החיים,  אור  שכונת  ורב  מאיר  זכרון  הבד"צ 
הכותב בהתלהבות אודות המלאכה הגדולה 
שנעשתה בספר יחודי זה רב הכמות והאיכות 

לזכרו של רבו הגדול עמוד ההוראה זי"ע.
תלמידו  של  הסכמתו  גם  הובאה  בהמשך 
חבר  שליט"א  שטרן  מאיר  יעקב  רבי  הגאון 
הבד"צ זכרון מאיר ורב שכונת קהלות יעקב 

המאריך בשבח הספר ומעלתו היחודית.
של  הנלהבת  הסכמתו  הובאה  כמו"כ 
חבר  שליט"א  שטרן  הגרש"א  תלמידו 
ברק  בני  מערב  רב  מאיר,  זכרון  הבד"צ 
בדבריו  הייחודי,  הספר  רעיון  את  המשבח 
כותב: "אורו עיני לראות את גיליונות הספר 
מתנובות  רבנן",  "רב  והמופלא  הבהיר 
בו,  רוח  אשר  איש  הדגול,  מכובדי  של  ידיו 
הייזלר  יעקב  ר'  הרה"ג  כבוד  וסופר,  חכם 
שליט"א, אשר כבר איתמי גברא בכמה וכמה 
ועתה  ידיו,  ערך שיצאו מתחת  רבות  יצירות 
אחד  לפונדק  בקבצו  לעשות  והגדיל  הפליא 
מאמרים נכבדים ומפוארים מרבנים מופלגים 
מיוצ"ח ובני משפחתו ומתלמידיו החשובים 
והגדולים של מרנא ורבנא פוסק הדור והדרו, 
רב רבנן, רבינו הנערץ והבלתי נשכח, אביהם 
ורבם של ישראל, מרן בעל שבט הלוי זצ"ל, 
אשר עתה מלאו י"ב חודש מעת הורם הנזר 

והוסרה העטרה.
אולמן  הגרש"ז  גם  הצטרף  הסכמתו  על 
וראב"ד  מאיר  זכרון  הבד"צ  חבר  שליט"א 
יצירה  את  ומשבח  הכותב  עילית,  מודיעין 

יחודית נפלאה זו.
יסודות הספר היחודי 'רב רבנן' בנוי ונקבע 
על פי חמישה מדורים מרכזיים: דרו בקודש, 
דרכי ההוראה, הליכות עולם, בקרב קדושים 

וזכרון קדוש.
הספר נקרא לדורות עולם בשם "מהדורת 
ברקוביץ", כאשר הנגיד הנכבד הרב אברהם 
פנחס ברקוביץ הי"ו מארה"ב נטל חסות על 
ומכספו  מהונו  והוזיל  הזה,  הייחודי  הספר 
לשמו  והדר  פאר  ברוב  הספר  יצא  למען 

ולזכרו של מרן השבט הלוי זי"ע.

הגרח"מ וואזנר שליט"א מקבל את הספר מידי המחבר הרב יעקב הייזלר 
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מאת: חיים רייך

מחזיקי תיקי הרווחה ברשויות המקומיות 
בתחום  מרכזיים  ופעילים  ציבור  ונציגי 
הרווחה והבריאות השתתפו השבוע בוועידה 
חם'  'בית  ביוזמת  שהתקיימה  מקצועית 
על  מקצועי  שיח  רב  לנהל  הייתה  ומטרתו 

מקצועות בריאות הנפש והרווחה.  
חם'  'בית  במרפאת  שהתקיימה  בוועידה 
יו"ר  היתר:  בין  השתתפו  עילית  במודיעין 
יהדות התורה בירושלים ומחזיק תיק הרווחה 
ביתר  עיריית  ראש  סגן  הלפרין,  יעקב  הרב 
עוביידי,   יהודה  הרב  הרווחה  תיק  ומחזיק 
חבר מועצת עיריית אלעד וחבר ועדת רווחה 
ובריאות בעיר הרב פנחס גרוס, מנהל היישוב 
תל ציון אשר אמון על תחום רווחה ביישוב 
עיריית  מועצת  חבר  סבן,  נחמניאל  הרב 
מודיעין עילית ויו"ר ועדת הרווחה בעיר הרב 
עמנואל  היישוב  הנהלת  וחבר  ניימן  נחמן 

ומחזיק תיק רווחה יחיאל כהן. 
הרב  חם'  'בית  מנכ"ל  אירח  הנציגים  את 
אריה מונק, ובנוסף השתתפו המשנה למנכ"ל 
אזורי  מנהל  פרידמן  אברהם  שפיצר,   מוטי 
של רכזי שיקום בבית חם, הרב שמעון אפללו 
רכז השמה ומתאם טיפול במרפאת מודיעין 

עילית ונציגי קשרי הקהילה של בית חם.
את  שאירח  מונק  אריה  הרב  המנכ"ל 
והרחיב  סקר  הארץ,  רחבי  מכל  הנציגים 
מחלקות  על  חם'  'בית  פעילות  את  בפניהם 

הנפש,  בריאות  בתחום  העוסקות  השונות 
הרווחה והשיקום. ארגון 'בית חם' מפעיל 11 
מרפאות לבריאות הנפש ברחבי הארץ, כאשר 
הטיפול  את  לקבל  זוכים  מטופלים  אלפי 
המקצועי, בדיסקרטיות ועל פי גדרי ההלכה.

בו  מרתק  פאנל  התקיים  המפגש  במהלך 
העלו הנציגים את המצוקות השונות בהם הם 
נתקלים, תוך שבכירי אנשי המקצוע של 'בית 

חם' עונים על שאלותיהם. 
מנכ"ל בית חם הרב אריה מונק חשף בפני 
נציגים  של  מערך  הקמת  על  הציבור  נציגי 
וישמשו  הארץ  רחבי  בכל  פרושים  שיהיו 
כמנהלי קשרי לקוחות וקהילה של בית חם, 

ויעניקו מענה וסיוע לכל מקרה בכל זמן. 
פעולה  שיתופי  המשך  על  סוכם  כן  כמו 
שיקודמו  החרדי,  הציבור  כלל  לטובת 

ויבוצעו בכל עיר ועיר. 
בנוסף הרצו בכירי אנשי המקצוע של 'בית 
חם'  ב'בית  הנרחב  השיקום  מערך  על  חם' 
נפשית,  מחלה  עם  מתמודדים  מלווה  אשר 
תוך שילובם בתעסוקה ובכל יום מלווים ע”י 
רחבי  בכל  איש   -1000 מ   למעלה  העמותה 

הארץ במגוון פרויקטים שיקומיים.
'בית חם' על  הודו להנהלת  נציגי הציבור 
כלים  להם  שהעניקה  המקצועית  הוועידה 
מנת  על  הציבורית,  בשליחותם  נוספים 
הם  בהם  בערים  ולסייע  ללוות  להמשיך 

פועלים. 

ועידת מחזיקי תיקי 
הרווחה החרדיים

מחזיקי תיקי הרווחה החרדיים השתתפו בוועידה מקצועית 
שהתקיימה ב'בית חם'  במהלך הוועידה התקיים רב שיח 
מרתק בין בכירי אנשי המקצוע של 'בית חם' לבין נציגי 

הציבור הפועלים בתחום הרווחה והבריאות 

---
ועידת מחזיקי תיקי הרווחה החרדיים ב'בית חם'

מאת: חיים רייך

סיור מיוחד קיימה הנהלת ידידות טורונטו 
במוסדות החינוך והרווחה במודיעין עילית, 
החינוכית  מהפעילות  התרשמו  במהלכה 
הצמיחה  שיעור  בעלת  בעיר  ההיקף  רחבת 
הרב  עמד  בראש המשלחת  בישראל.  הגדול 
וקרן  טורונטו  ידידות  מנכ”ל  שפירא  משה 

פרידברג.
ראש  אירחו  טורונטו  ידידות  מנהלי  את 
מחלקות  מנהלי  גוטרמן,  יעקב  הרב  העיר 
ובכירי העירייה, שהציגו בפני הנהלת ידידות 
והרווחה  החינוך  פעילויות  את  טורונטו 
השונים  המוסדות  כותלי  בין  המתבצעים 

בעיר.
המשלחת  חברי  סיירו  הסיור  במהלך 
לנערות  נדיב  בת  מכללת  להב"ה,  במרכז 
מית"ר  מרכז  מטמון,  מרכז  סיכון,  במצבי 

לנערים ומוסדות רווחה נוספים.
התקיימה  הממושך  הסיור  של  בסיומו 
עבודה מקצועית בלשכת ראש העיר  ישיבת 
בה הועלו נושאים מקצועיים שונים הנוגעים 
לתחומי הרווחה בעיר, תוך קיום רב שיח בין 

אנשי המקצוע הרלוונטיים.
הרב  טורונטו  ידידות  עמותת  מנכ"ל 
מפעילויות  התפעלותו  הביע  שפירא  משה 
הרווחה והחינוך בעיר ושיבח את ראש העיר 

וקברניטיה על השקעתם הרבה בתחום. 
עמותת  מנכ"ל  שפירא  משה  הרב  לדברי 
מודיעין  שעיריית  "ניכר  טורונטו,  ידידות 
שבהשקעה  הרבה  לחשיבות  מודעת  עילית 
פירות  תושביה.  של  והחינוך  ברווחה 
כי  לגלות  ושמחנו  היטב,  ניכרים  ההשקעה 
מטרות  למען  לאות  ללא  פועלת  העירייה 

חשובות אלו".

הנהלת 'ידידות טורונטו' סיירה 
במוסדות החינוך במודיעין עילית 

הסיור נערך 
במוסדות 

החינוך והרווחה 
בהשתתפות ובליווי 

ראש העיר הרב 
יעקב גוטרמן 

ובכירי העירייה 
 סיור הנהלת 'ידידות טורונטו'

 

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

 * הטיפול מיועד לגילאי 18-55, ואינו מתאים ל:
 נשים בהריון  סובלים מקטרקט  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: 

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK



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 

המבצעים עד גמר המלאי

בשר אורגינל

טרי/קפוא

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

6 עופות במארז

מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותריםמחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים

'אשפר' מאחלת לכל בית ישראל

חג כשר 
ושמח

1190
לק"ג

במקום

1690

VIP לא ממתין בתור!

מצה שמורה

קמח מצה
1990

5980

בקניית 3 יחי'

בקניית 3 יחי'

100% בשר ממרעה טבעי
שחיטה מקומית

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה חדש!

קפואטרי/קפוא קפוא
הודו טחון

זרוע טלה
כ-2 ק"ג

כנפיים עוף

1990 במקום

2290
בקניית 2 יחי'בקניית 3 ק"ג

קפואפקנטי/חריףטרי/קפוא
שווארמה זכרהמבורגר/קבב

1790
לק"ג

במקום

20904790 במקום

5990
בקניית 2 יחי'

500 גר'

500 גר'

100%בשר 
ללא תוספות חלבון מן הצומח

מחולק לחזה או שניצל

1790
לק"ג

במקום

2390

קרטון בשר 
קומפקטי

בשר ארגנטינאי משובח 
מזן אנגוס, מרעה טבעי, 

רך ועסיסי במיוחד

100% בשר 
כ-0% שומן

קפוא
קרטון עוף

בקניה מעל 120 ש"ח

3990
לק"ג

במקום

4890

מחיר כזה 
עוד לא 

היה!
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מאת: אהרן נצר

ההחלמה  בבית  שמבריאות  נשים  עשרות 
השתתפו  ברק  בבני  וילד  אם  ליולדות 
משפחתית  התמודדות  על  מרתקת  בהרצאה 
שבבית.  לילדים  החזרה  עם  לידה,  לאחר 
ההרצאה התקיימה הודות לשיתוף פעולה בין 

מרכז י.נ.ר לאם וילד.
י.נ.ר  מרכז  בוגרת  העבירה  ההרצאה  את 
וחברת האגודה ליועצים ומטפלים במשפחה 
חינוכית  יועצת  ברויאר  רחל  הגב'  בישראל, 
לקבל  לנשים  שאפשרה  ופסיכותרפיסטית 
הביתה,  חזרתן  לקראת  להתמודדות  כלים 
לאחר הרחבת המשפחה. הגב' ברויאר עוסקת 
למאבחנת  ונחשבת  האבחון  בתחום  אף 

מבוקשת.
מצד  חדשות  סיטואציות  נוצרות  כידוע, 
הילדים האחרים שבבית, עם הצטרפות תינוק 
על  הדבר  משפיע  לעיתים  למשפחה.  נוסף 
לימודיהם של הילדים האחרים, ולעיתים הם 
ההרצאה  במהלך  רגשיות.  בעיות  מפתחים 
כדי  להתמודדות  כלים  ארגז  הנשים  קיבלו 

להקל עליהם את החזרה לשגרה.
י.נ.ר:  מנכ"ל  עשור  מאיר  הרב  לדברי 
"משוב רב אנו מקבלים מהנשים שהשתתפו 
את  להן  העניקה  שזו  כך  על  בהרצאה, 

האפשרות להתמודד טוב יותר עם המשפחה. 
אנו מתכוונים להמשיך בקיום שיתופי פעולה 

למען הקהילה".
הינו המרכז המוביל ללימודים  י.נ.ר  מרכז 
בנישואין  בפרט,  והטיפול  הייעוץ  בתחום 
לימודים בהפרדה  מקיים  ובמשפחה. המרכז 
של  לימודים  מרכז  ומהווה  תכניות,  במגוון 
האוני' הפתוחה לתואר ראשון בפסיכולוגיה 
הלימודים  במסגרת  והרוח.  החברה  ומדעי 
במיוחד  פופולאריים  במרכז  המוצעים 
משפחתי,  גישור  נישואין,  לייעוץ  הלימודים 
הנחיית הורים, טיפול נפשי, יישוב סכסוכים, 

אימון אישי, דמיון מודרך, ועוד.
לאנשי  המיועדים  סדנאות  קיימים  כן  כמו 
הפרעות  פסיכודרמה,  בתחומים  מקצוע 
תרפיה  סכרת,  עם  התמודדות  אכילה, 

באומנות ועוד.
כבר  י.נ.ר  במרכז  הלומדים  מבין  מאות 
השתלבו בשוק העבודה בתחום אותו למדו, 
כאשר במקומות עבודה רבים ניתנת עדיפות 
לתלמידי מרכז י.נ.ר בשל המקצועיות הרבה. 
הלימודים  תכני  כי  מדגישים  י.נ.ר  במרכז 
אשר  רוחנית  וועדה  בפיקוח  הינם  עוברים 
וזאת  אותם,  ומאשרת  התכנים  על  עוברת 

מלבד ההפרדה בין גברים לנשים.

'מאוחדת' הפיקה חוברת עם 
רשימת התרופות הכשרות לפסח
בשיתוף עם בד"צ העדה החרדית: מאוחדת הפיקה חוברת 
מרשימה - רשימת התרופות הכשרות לפסח  החוברת 

תוענק לכל דורש באמצעות דיילים בריכוזי הערים החרדיות 
כמו גם במרפאות מאוחדת

מאת: יעקב פלדמן

לאחר עמל רב ועריכת בדיקות מדוקדקות 
חוברת  מאוחדת  אלה  בימים  לאור  מוציאה 
ובה רשימת התרופות המאושרות  מרשימה 
וכשרות לשימוש בחג הפסח וזאת בשיתוף 

בד"צ העדה החרדית. 
כידוע, חומרי הגלם של 
עלולות  מהתרופות  רבים 
כן  על  ואשר  חמץ,  להכיל 
שנה  מידי  מאוחדת  עורכת 
העדה  בד"צ  עם  בשיתוף 
מפורטת  רשימה  החרדית, 
בהן  שאין  התרופות  של 
מותרות  כן  ועל  חמץ  חשש 

לשימוש ללא פקפוק. 
חוברת זו כבר הפכה לאחד 
ממתינים  להם  מהדברים 
גם שאר  כמו  לקוחות מאוחדת 
הציבור ואשר ממנו שואבים את 

המידע החיוני. 
יסובבו  הקרובים  בימים 

החרדיות  הערים  בריכוזי  מאוחדת  דיילי 
בירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אלעד, 
גת,  קרית  רחובות,  אשדוד,  עילית,  ביתר 
נוספות,  וערים  נתיבות  חב"ד  כפר  צפת, 

ויעניקו את החוברת השימושית. 
יהיה להשיג את החוברת במרפאות  ניתן 
של  הממוחשבת  ברשת  וגם  מאוחדת 

מאוחדת. 
להפעיל,  במאוחדת  נערכים  לכך  בנוסף 
ארצי  מוקד  שנה,  כמידי 
כשרות  לברור  פתוח  וקו 
המאושרות  התרופות 

לשימוש בפסח. 
הוא  אף  יפעל  הקו 
בשיתוף מורי הוראה של 
העדה החרדית, ורופאים 

ורוקחים מומחים. 
מנהלת  מ.קידר  הגב 
השיווק למגזר החרדי 
במאוחדת: "מאוחדת 
במצוינות  דוגלת 
היא  בו  תחום  בכל 
לבד"צ  החיבור  פועלת. 
לפונה  להעניק  מרצון  נובע  החרדית  העדה 
את המידע המוסמך ביותר. אנו שמחים על 
החרדית  העדה  בד"צ  עם  הפעולה  שיתוף 
רשימת  את  לפרסם  לנו  שניתנה  הזכות  ועל 

התרופות המותרות לשימוש בפסח".

עשרות נשים השתתפו בהרצאה 
על התמודדות משפחתית

הודות לפעילות מרכז י.נ.ר למען הקהילה: עשרות נשים 
השתתפו בהרצאה על התמודדות משפחתית עם התרחבות 

המשפחה  הרב מאיר עשור מנכ"ל י.נ.ר: "אנו מתכוונים 
להמשיך בקיום שיתופי פעולה למען הקהילה"

שער החוברת התרופות הכשל"פ

בס”ד עלה בידינו להגיע להסדר עם

רשת חנויות “בתי עיניים” 
בירושלים ומודיעין עילית

לסבסוד משמעותי
לקניית משקפיים לציבור הרחב

סיוע לבני ישיבות ולבני תורה
ע”ש מרת אלטע פערל פנינה גלברט ע”ה ב”ר משה זלמן הלוי ז”ל

בברכת פסח כשר ושמח!

הסבסוד בין התאריכים  
כ”ה אדר ב’  - ז’ סיון 

באופנה
ומקצועיות

מספר

1
400  150 ש”ח

500  280 ש”ח

800  480 ש”ח

1200  600 ש”ח

1200  600 ש”ח

מסגרת + 1.5 כולל ציפוי 

מסגרת + עדשות דקות 1.6 כולל ציפוי

מסגרת + עדשות דקות 1.67 כולל ציפוי

מסגרת + עדשות דקות 1.74 כולל ציפוי

מסגרת + עדשות מולטיפוקל

1-700-700-148
יעקב נווה   53 פרדס   | רמות   23 מירסקי   | גאולה   4 מיכה   |  3 אילן  בר  ירושלים: 
ז’ 7 רובע  מודיעין עילית: רח’ רשב”י 35 ברכפלד  אשדוד: אליעזר בן הורקנוס 
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
03-619-4444

הכל במספר אחד

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

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

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 



מבצעים
מיוחדים
מבצעים
מיוחדים

חולצות 100% כותנה
1 ב-80 ש"ח 2 ב-120 ש"ח

חליפות צמר
החל מ-299 ש"ח

מבחר נעליים
החל מ-100 ש"ח

בס“ד

עניבות מהממות 2 ב-100 ש"חועוד מבצעים בחנות!

סניף נתיבות: רח‘ רמב“ם 513 צמוד לברון כובעים טל. 08-8584388

סניף באר שבע: בית הלל, רח‘ החלוץ 130 טל. 08-6710525
סניף ירושלים: שכונת גאולה

שעות פתיחה: ימים א-ה 10:00-14:00, 17:00-21:00 יום שישי 10:00-14:00
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ב'כללית' מרחיבים שוב את רשימת הזכאים לפטור 
מתשלום בפניה לחדר מיון  אלי דפס, מנכ"ל שירותי 

בריאות כללית, "אנו פועלים להקל על לקוחותינו 
ולהנגיש שירותים באמצעות הרחבת רשימת המצבים 
המזכים בפטור מתשלום במיון. מטרתנו היא להבטיח 

שלקוחות לא ישתהו בפניה לקבלת טיפול רפואי 
משיקולים של עלויות כספיות" 

מאת: חיים רייך

שוב  מרחיבה  כללית'  בריאות  'שירותי 
בפטור  המזכים  המצבים  רשימת  את 
מתשלום על פניה לחדר מיון ומוסיפה ל-14 
נוספים  מצבים  בעבר  שהרחיבה  מצבים 
בנוסף  הינה  הזכאות  בפטור.  מזכים  אשר 
לרשימת הפטורים הקבועים בסל הבריאות 

הממלכתי. 
בריאות  שירותי  מנכ"ל  דפס,  אלי  לדברי 
בלמעלה  המטפל  בריאות  "כארגון  כללית, 
להקל  פועלים  אנו  לקוחות  מיליון   4.3 מ- 
על לקוחותינו ולהנגיש שירותים באמצעות 
בפטור  המזכים  המצבים  רשימת  הרחבת 
להרחבה  בנוסף  זאת  במיון,  מתשלום 
היא  מטרתנו  שנים.  כשש  לפני  שעשינו 
בפניה  ישתהו  לא  שלקוחות  להבטיח 

לקבלת טיפול רפואי משיקולים של עלויות 
כספיות".   

החל מה-15 למרץ 2016 לקוחות כללית 
במצבים  גם  מיון  מאגרת  לפטור  זכאים 
ראש  חבלת  בשל  למיון  פניה  הבאים: 
מעל  ומבוגרים  שנתיים  גיל  עד  לילדים 
התקף  לסת;  פריקת  של  מקרים   ;70 גיל  
)מתחת  נעורים  סכרת  לחולי  היפוגליקמיה 
לערך 60(; פרכוסים עקב חום כאשר הפניה 
ומוקדי  שהמרפאות  בשעות  הינה  למיון 
גבס שהושם  סגורים; תיקון  רפואה דחופה 
בשעות  למיון  הפניה  כאשר  קודם,  יממה 

שהמרפאות ומר"מ סגורים. 
על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי פנייה 
למעט  אגרה,  בתשלום  מחויבת  מיון  לחדר 
החולים  בבית  אושפז  הפונה  בהם  מקרים 
ברשימת  מופיעה  למיון  הפנייה  שסיבת  או 

הפטורים הקבועים בחוק. 

'כללית' מרחיבה את הזכאות 
לפטור מאגרת מיון 

100 שנים לתנועת 'בית יעקב'
אלפי תלמידות החינוך העצמאי הגיעו לכנסים מרהיבים 

לציון 100 שנה לתנועת בית יעקב  ראשי החינוך 
העצמאי נשאו דברים על חשיבות המפעל החינוכי ע"י 

הגב' שרה שנירר ע"ה בימים ההם ובזמן הזה

הרב לייזרזון נושא דברים באחד מהכנסים

מאת: שבתאי פוגל

אלפי תלמידות הכיתות הגבוהות במרבית 
בתי הספר "בית יעקב" של החינוך העצמאי 
ברחבי הארץ, השתתפו בימים אלה בארבעה 
מאה  מלאת  לציון  שנערכו  המוניים  כנסים 
שנה לייסוד תנועת בית יעקב על ידי היסדת 

הגב' שרה שנירר ע"ה
צוות  ביוזמת  הכנסים החינוכיים שאורגנו 
הפיקוח של החינוך העצמאי התקיימו במרכז 
ורבי  עזים  רשמים  והותירו  ובדרומה  הארץ 

השראה בקרב המוני התלמידות
ראשי  של  דבריהם  עמדו  הכנסים  במרכז 
יוסף  אברהם  הרב  היו"ר  העצמאי  החינוך 
סורוצקין  אליעזר  הרב  המנכ"ל  לייזרזון, 
שריתקו  בוימל  צבי  הרב  למנכ"ל  והמשנה 
את התלמידות בדברים מענייני השעה אודות 

בית  תנועת  מחוללת  של  וחזונה  משנתה 
במהלך  בימינו  החינוכית  ומשמעותה  יעקב 

הכינוסים.
של  המוקלטים  החיזוק  דברי  הושמעו 
מועצת  חבר  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון 
גדולי התורה בהם באו לידי ביטוי עז הצורך 
בשימור הדרך והמסורת בחינוך בנות ישראל 

על טהרת הקודש
תוכנית  נערכה  הכנסים  של  השני  בחלק 
על  השראה  ומלאת  רושם  רבת  אמנותית 

תנועת בית יעקב לדורותיה.
הקרובה  לתקופה  מתוכננים  שנמסר  כפי 
כינוסים נוספים במטרה להחדיר בקרב בנות 
העמוקה של  והנחיצות  התודעה  את  ישראל 
ההצלה  ספינות  ידי  על  היהודי  הבית  הצלת 

הרוחניות של בית יעקב.

בשיתוף
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29סניף חדש!  ברח' שלמה המלך  

1599-578-946טל רב קווי: 
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מודיעים לציבור בני התורה על

הכי זול בארץ בהתחייבות!
390 100%כובע  לבד

תוצרת אירופה
750במקום  ש”ח

”שבכל דור ודור...”

1932משנת 
ברון כובעים



מנהל ישיבה? מארגן קעמפ? 
מרכזת סמינר? יוצאים לקייטנה?

איצטדיון טדי, 
יציע מזרחי

050-5200257
itzik@iclimb.co.il

קיר טיפוס ירושלים

קירות טיפוס למתחילים 
ולמתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה 
במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה
אין צורך בידע מוקדם

להזמנות מקום לקבוצות נפרדות יש לתאם מראש!
אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש

מהרובפתח!בין הזמנים
לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת! 

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל
לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת

האם יש לכם את כל מה שצריך 
כדי להתחיל לנקות לפסח?

בתרומה של 200 ש"ח )10 כרטיסים(,

קבל את הדיסק של עורה 8, מתנה חינם!
מעניין ומרתק, מעל 4 שעות הנאה לכל המשפחה.

בתרומה של 400 ש"ח )20 כרטיסים(,

קבל את דיסק אוסף מכונת המידות, מתנה חינם! 
4 אפיזודות של ד"ר מידות החביב, הומוריסטי וחינוכי.

הצטרף להגרלת עורה,
והדיסק החדש בדרך אליך!

תעסוקה מצוינת לילדים!

התקשר היום:
03-9290699

WWW.OORAH.CO.IL
עקבו אחרינו

הצטרף להגרלת עורה,
והדיסק החדש בדרך אליך!

תעסוקה  מצוינת לילדים!

הגרלת עורה רק 20 ש“ח לפרס!  ניתן להזמין את קטלוג הפרסים חינם!   כל ההכנסות קודש לארגון עורה-קירוב רחוקים
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מאת: שבתאי פוגל

בימים אלה נערכות עקרות הבית לרכישת 
ימות  לכל  ואם  לפסח  אם  חדש,  ציוד 
השנה, כשיחד עם זה הן נחשפות לשאלות 
בעידן  המתעוררות  החדישות  ההלכתיות 

המודרני.
לכל  העולמית  המרכזית  הכתובת 
מדע  בנושאי  המרתקים  האתגרים 
על  העולות  השאלות  ולכל  וטכנולוגיה 
טכנולוגי  המדעי  המכון  כידוע  הוא  הפרק 
להלכה בירושלים, בראשותו של הגאון רבי 

לוי יצחק הלפרין שליט"א.
רוחשת  פסחים,  ערבי  של  אלה,  בימים 
הפעילות בין כותלי המכון ככוורת דבורים. 
כל עמדות הטלפונים של הרבנים המשיבים 
והן  מאוישות,  הציבור  לשאלות  בקביעות 
כולם  כאשר  שאת,  ביתר  עתה  מתוגברות 
ראש,  למעלה  עסוקים  הכלל  מן  יוצא  ללא 
השואלים,  להמוני  תשובות  ומתן  בייעוץ 
ומורי  מרבנים  החל  הציבור,  מגזרי  מכל 
השורה,  מן  בית  בעקרות  וכלה  הוראה 
הפונים ללא הרף בטלפונים, שאינם פוסקים 

לצלצל לרגע, בפקס ובדוא"ל.
למכון  המופנות  השאלות  מן  גדול  חלק 
ציוד  הכשרת  בנושאי  עוסקות  אלה  בימים 
מתקדם  חשמלי  ומכשור  חדיש  מטבחים 
לקראת חג הפסח. השאלות זורמות כל העת 
בית  עמך  לצד  כשרות,  ומשגיחי  מרבנים 
ישראל, על תנורי אפייה, מיקרוגלים, תנורי 
קונבוקטמטים,  קומביסטימרים,  פירוליטי, 
ואפיה  בישול  ומשטחי  כלים,  מדיחי 

מחומרים שונים.
ההולכות  החדישות,  הבישול  שיטות 
הציבור,  בקרב  ויותר  יותר  נפוצות  ונעשות 
מעוררות ללא הרף שאלות ותהיות הלכתיות 
חדישות, שמתנקזות מטבע הדברים אל בין 

כותלי המכון. 
מטבע  עוסקות,  השאלות  של  מרביתן 
הדברים, במכשור חשמלי ביתי למטבחים, 
אפייה,  תנורי  מקפיאים,  מקררים,  כמו 
מדיחי כלים, ברי מים ועוד, הנרכשים בימים 
ומביאים  ובא,  אלה לכבוד החג הממשמש 
המכשירים  בדגמי  שיא  להתעניינות 
חוות  ולשמיעת  המכון,  ע"י  המאושרים 
על  המכון  רבני  של  המקצועית  דעתם 

השימוש במכשירים אחרים.
הכל בזכות המוניטין הידועים של המכון 
הגרל"י  בראשות  והמפורסם,  הוותיק 
הבכיר  הסמכא  לבר  הנחשב  הלפרין, 
בתחומים אלו. האישורים ההלכתיים שהם 
מעניקים למקררים, תנורי אפיה, ועוד שורה 
מסוגים  חשמליים  מכשירים  של  ארוכה 
שונים, מקובלים כידוע על כל חוגי היהדות 
מוצר  כל  כי  היטב  יודעים  אשר  החרדית, 
הנושא את האישור ההלכתי של המכון ניתן 

להשתמש בו למהדרין ללא כל חשש.
המהודרים  השבת  פיקודי  עם  המקררים 
מלכתחילה,  מתוכננים  המכון,  של 
בצורה  והוראותיו,  המכון  הנחיות  לפי 
המקרר.  של  הפיקוד  כרטיס  בתוך  מובנית 
הפונקציות  לכל  מראש  מותאמים  הם 

המקרר,  במערכות  הקיימות  והאלמנטים 
לכל  מושלמים  ופתרונות  מענה  ונותנים 
מקבלים  זה  באופן  הקימות.  הבעיות 
מקרר  תשלום,  תוספת  כל  ללא  הלקוחות, 
שאינו  ומותאם,  מושלם  שבת  פיקוד  עם 
גורם שום נזק למערכות המקרר ואינו מקצר 

את אורך חייו. 
המכון  שרבני  שנים  זה  מקררים:  ואגב 
חוזרים ומתריעים בכל ערב פסח על פירורי 
השנה  במשך  המצטברים  הרבים  החמץ 
מתחת לרצפת תא ההקפאה של המקרר או 
נגרם  הדבר  שלו.  האחורית  הדופן  מאחורי 
כיום  הקיים  המאוורר,  מפעולת  כתוצאה 
בכל המקררים, ששואב אליו פירורים מכל 
ימות  כל  במשך  המאוחסנים  המאפה  מיני 

השנה בתא ההקפאה.
במכון אומרים "כי מלבד עצם הצטברות 
הפירורים 'בעין', שלעתים עלולים להצטבר 
קיים  אחד,  במקום  כזית  לשיעור  עד  גם 
חשש סביר שהם עלולים גם להתפזר בחזרה 
החוצה ולהתערב חלילה במזון הכשר לפסח 

המוקפא שם".
רבני המכון מייעצים לכל אחד מהפונים 
אליהם בנושא זה, בהתאם לדגמי המקררים 
פירוק  לאפשרות  בנוגע  הן  שברשותם, 
המקום,  וניקוי  התא  של  הכפולות  הדפנות 
לפגימת  הרצויות  לדרכים  בנוגע  והן 
תפגום  שלא  יעילה  בצורה  הפירורים 
ניתן  לא  בהם  במקרים  המקרר,  בפעילות 

לנקותם.
הם  המכון,  שבאישור  האפייה  תנורי 
להוראות  בהתאם  שנבנו  תאיים  דו  תנורים 
בין  ומוחלטת  מלאה  בהפרדה  המכון 
ביניהם,  יציקתי  חיבור  שום  ללא  התאים, 
ובארובות אדים נפרדות לחלוטין, כך שניתן 
למאכלי  אחד  בתא  לכתחילה  להשתמש 
ופקפוק.  חשש  כל  ללא  לחלב  ובשני  בשר 
המכון  ע"י  המאושרים  התנורים  מן  בחלק 
להשהיית  הלכתית,  שבת"  "פלטת  קיימת 
לשם  להחזרתם  או  שבת  מערב  תבשילים 

בשבת, בהתאם להוראות ההלכתיות.
הלהיט האחרון כיום בשוק תנורי האפייה 
את  המנקים  עצמי,  ניקוי  בעלי  תנורים  הם 
והם  הפירוליטית,  התכנית  בשיטת  עצמם 
עד  ממושכת  ניקוי  בתכנית  להגיע  יכולים 
לטמפרטורה גבוהה מאד של כ-500 מעלות.

כי מתוך  זאת, מדגישים במכון,  עם  יחד 
כל  לא  כי  יודעים  הם  השנים  רב  ניסיונם 
תנור פירוליטי אכן מגיע באמת עד לדרגת 
חמור",  כ"ליבון  הלכתית  המוגדרת  חום 
מחמץ  להכשרה  עליו  להסתמך  שניתן 
מסוג  התנורים  מן  ברבים  בנוסף,  לפסח. 
שולטת  הגבוהה  החום  טמפרטורת  זה 
החימום,  לגופי  הסמוכות  בנקודות  רק 
התנור  של  יותר  מרוחקות  שבפינות  בעוד 

הטמפרטורה נמוכה בהרבה.
המכון  ע"י  שאושרו  הבודדים  הדגמים 
ב"ליבון  הכשרה  לאחר  בפסח,  לשימוש 
פירוליטית  ניקוי  תכנית  של  חמור" 
ביסודיות  שנבדקו  אותם  הם  ממושכת, 
הדרישות  בכל  ועמדו  ממושך  זמן  במשך 

הקפדניות של המכון.

לנקות את הציוד כהלכה
ב"מכון המדעי הטכנולוגי להלכה" עמוסים בימים 
אלה: מאות שאלות מגיעות לאורך היממה, לקראת 
פסח  איך מכשירים כהלכה תנורים? איך בדיוק 
צריך לבדוק מקררים? ומה מותר ואסור לעשות 

בניקוי לפסח של המכשירים החשמליים?

 

 < 25  
99.8%  < 1,000

 

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.

לפרטים:

03-7560-666
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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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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.

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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מגהץ אדים טפאל

ארון כתר 
דגם 9280

3 צבעים

3 כסאות קלאב 
מחיר ליחידה 34.9

קולב עץ + 
תופסן לחצאית

ארגונית 5 
מגירות

סכין 
ויקטורינוקס

מיקסר ידני
קנווד

סל מתחת למדף

כיבוי אוטומטי

מגוון גדלים

&34990

&44990

&790

&29990

&2990

&19990

החל מ-

&19990

&34990

&9990

&590

&19990

&2190

&10990

&2990

מכונת גילוח 
נטענת 

באישור צומת

מחזיק נייר 
טואלט וואקום 

+ מדף טישו

זוג 2 קולבי 
וואקום

 הטוב בעולם!!

מנורת שבת 
KOSHER LAMP

בלנדר 
מולינקס 
1.25 ליטר

פח מצחיה
 30 ליטר ראטן

מוט בלנדר

&34990

&4990

&990

&19990

&29990

&14990

&22990

&3490

&690

&15990

&18990

&5390

&8990

מבצע על כל מחלקת הקריסטל

מעבד מזון 
600w בראון

&54990

&36990

מאסטר סלייסר 
המקורי

&14990

&9990

מחליק שיער 
בייבליס

&17990

&9990

מגב הפלא
2 גדלים

&89-9990

קופסא 18 ס"מ 
 ORBIT :דגם

קערה 21 ס"מ 
 PICADELLI :דגם

סט תה שישיה 
 NEPTUNE :דגם

שישיית כוסות 
QUADRO 340 מ"ל

שישיית כוסות 
SAFARI 250 מ"ל

שש קעריות 13 ס"מ
NEPTUNE :דגם

צלחת 21.5 ס"מ
METROPOLITAN :דגם

קערה 20.5 ס"מ
FLORALE :דגם

קערה 20.5 ס"מ 
SEGMENT :דגם

שישיית כוסות 
670 מ"ל

BARBARA

שישיית כוסות 
300 מ"ל

SAFARI gold

שישיית כוסות 
450 מ"ל

GOURMET

שישית כוסות
190/230 מ"ל

KLAUDIA

שישיית כוסות 
460 מ"ל
KLARA

שישיית כוסות 
300 מ"ל
 SAFARI

שישיית כוסות 
610 מ"ל
ALIZÉE

שישיית כוסות 
260 מ"ל

DIAMOND

שישיית כוסות 
350 מ"ל

QUADRO

פריט 1פריט 1 פריט 1

פריט 1 פריט 1 פריט 1 פריט 1פריט 1 פריט 1פריט 1 פריט 1
פריט 1

פריט 1 פריט 1 פריט 1 פריט 1 פריט 1פריט 1 פריט 2פריט 2 פריט 2

פריט 2 פריט 2 פריט 2 פריט 2פריט 2 פריט 2פריט 2 פריט 2
פריט 2

פריט 2 פריט 2 פריט 2 פריט 2 פריט 2פריט 2
&8290

&23090

&6290

&11190

&9090

&6990

&8390

&23090

&9790

&51090

&21690&16090

&13990

&6990

&25890

&18890

&16590

&4890

&5890

&16490

&4490

&7990

&6490

&4990

&5990

&16490

&6990

&36490

&15490&11490

&9990

&4990

&18490

&13490

&11890

&3490

&19990

&9990

&36990

&26990

&23790

&32990

&6990

&11790
&8990

&15990

&72990

&12990

&9990

&32990

&13990

&30990&22990

&11990

עושים
 סדר 
לֵסֶדר

חדש בסופרהום
מקווה כלים!
קונים . מטבילים . מחדשים 

קחו כרטיס חניה ובקשו מדבקת חניה מהקופאי/תכל קניה מזכה בשעת חניה חינם | החניון בבית טויוטה הסמוך חניה חינם! 

קרש גיהוץ
לוטוס כתר

&29990

&19990

FESSLE סדרת הסירים האיכותיים של

MARBEL- NON STICK ציפוי

&16990-24990

&15290-22490

בלעדי!

הנחה!10% לכבוד החג!

סכין פיקסוול
איכותי

&690

החל 
מ-

מגוון קופסאות 
מעטפה כתר

&1090

קנו 2 מוצרי טירולר וקבלו 
מגב שיש איכותי במתנה 

בשווי ₪39.9 אחריות שנתיים! 

סט סכו”ם 
72 חלקים 

&59990

&39990

500 מ"ר כלי בית ומתנות . כנפי נשרים 64 ירושלים
02-991-2221 | שעות פתיחה: ימים א' -ה' 9:00-22:30 , יום ו' 9:00-14:30  

שעות פתיחה מורחבות לקראת החג 
פתוח במוצ"ש הקרוב 21:30-01:00



בירושלים42      ה' בניסן תשע"ו 1213/4/16

השרים ביקרו בבית הכנסת הגדול בתל אביב
השר לענייני דתות הרב דוד אזולאי ושר המדע והטכנולוגיה מר אופיר אקוניס הגיעו לסיור מיוחד בבית 
הכנסת הגדול כדי לעמוד מקרוב על צרכיו ועתידו של בית הכנסת שחווה עדנה מחודשת • "יש למצוא 

תקציב למען חיזוק בית הכנסת שימשיך לפרוח בשיעורי תורה ותפילות בכל השבוע"

מאת: מנדי קליין

התקיימה  אביב  תל  הגדול  הכנסת  בבית 
השבוע ישיבת הנהלה חגיגית במיוחד והרמת 
כוסית לרגל חג הפסח. מזה שנים מתקיימות 
זו  ישיבות הנהלה בבית הכנסת, אך השבוע 
עבודה  ביקור  לרגל  מיוחדת  ישיבה  היתה 
מיוחד של כבוד השר לענייני דתות הרב דוד 
אופיר  מר  והטכנולוגיה  המדע  ושר  אזולאי 
הכנסת  בבית  מיוחד  לסיור  שהגיעו  אקוניס 
הגדול, כדי לעמוד מקרוב על צרכיו ועתידו 
של בית הכנסת שחווה עדנה מחודשת בימים 
נוספים  לקהלים  מחדש  שעריו  ופותח  אלה 
ואשכנזים,  ספרדים  וותיקים,  לצד  צעירים 
את  ופוקד  שבא  המסורתי  לציבור  פונה  וכן 

בית הכנסת באירועים שונים במהלך השנה.
הכנסת  בית  נשיא  הביע  הפתיחה  בדברי 
הערכתו  את  פיבקו  שלמה  מר  הגדול 
לישיבה  ובאו  ומרצם  מזמנם  שפינו  לשרים 
המיוחדת לכבודם. בדבריו העלה מר פיבקו 
האחרונות  בשנתיים  הרבה  הפעילות  את 
מעמדו  אף  על  כי  וציין  לתפקיד  מונה  מאז 
ההיסטורי של בית הכנסת המהווה מאז שנת 
הקמתו מ-1925 מגדל אור רוחני ומשמש עד 

היום כמוסד תרבות ורוח לבני העיר תל אביב 
כולה בשבתות חגים וכן בכל ימות השנה, אף 
גורם מטעם העירייה והממשלה דואג לסייע 
לה וכל הנטל והעול בעיקר הכלכלי נופל על 

הנהלת בית הכנסת.
שר הדתות בדבריו סיפר כי יש לו היכרות 
בהיותו  עוד  וכי  הכנסת  בית  עם  מיוחדת 
צעיר לימים היה נוהג לפקוד את בית הכנסת 
לאזור.  כשהזדמן  השבוע  ימות  במהלך 
אין  תפקידו  במסגרת  כי  ציין  השר  כבוד 
אין  לצערו  וכי  כנסת  בבתי  לבקר  נוהג  הוא 
הקואליציוני  התקציב  במסגרת  תקציב  שום 
המיועד לחיזוק בתי הכנסת ולסיועם. "בלב 
הדל  התקציב  שכל  לכם  אומר  אני  כבד 
מקוואות.  לבניית  הולך  הדתות  משרד  של 
היא  היום  לכאן  בא  שאני  היחידה  הסיבה 
בית הכנסת הגדול של תל אביב שרואה אור 
ליושנה,  עטרה  ומחזיר  אלו  בימים  מיוחד 
ולכן חשוב במיוחד באופן יוצא דופן לתמוך 
במוסד היסטורי זה ואעשה כל מאמץ למצוא 
שימשיך  הכנסת  בית  חיזוק  למען  תקציב 
ימות  בכל  ותפילות  תורה  בשיעורי  לפרוח 

השבוע".
אקוניס  אופיר  והטכנולוגיה  המדע  שר 

נשיא  וכן  והרב  ההנהלה  חברי  את  בירך 
בית הכנסת "שימשיכו לפעול למען ביצורו 
הזה.  והמרשים  וקיומו של המבנה המפואר 
מטיילים  כשאנו  העולם  ברחבי  להבדיל, 
מהמבנים  מתפעמים  אנו  למוזיאון  ונכנסים 
לבוא  לכולם  מציע  אני  ומטיפוחם.  הללו 
הכנסת,  בית  של  וההדר  מההוד  ולהתרשם 
שהוא מעבר להיותו מקדש מעט במרכז העיר 
הוא לא פחות מזה סמל לאומי ומרכז מורשת 
תרבות ורוח וכך צריך להתייחס אליו. על כן 
זהו  המשאבים,  כל  את  לכך  להקצות  ראוי 

הדתות  משרד  עבור  לפיתוח  מורשת  אתר 
אביב  תל  עיריית  יותר  ואף  מכך  פחות  ולא 
להיות  צריך  בראשותו של מר חולדאי שזה 
אינטרס אישי שלה להעמיד את בית הכנסת 

הגדול בראש סדר העדיפויות העירוני".
כבוד  את  בירך  הגדול  הכנסת  בית  רב 
הגדול,  הכנסת  בית  הנהלת  וחברי  השרים 
נשיא בית הכנסת וכן המנכ"ל ויתר העובדים 
שבזכות החיזוק המרנין שנשמע מפי השרים 

ימשיכו לעשות חיל למען בית הכנסת.

השר אזולאי בביהכנ"ס הגדול בת"א

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

מעל אלף דגמים
לחברי מאוחדת שיא

עד גיל 18
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

.ח.
ט.ל

המבצע בסניף ירושלים, כנפי נשרים 66
טל: 1599-555-280
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חברי  שימו לב!בס"ד

המבצע 
ממשיך!

הקולקציה החדשה
על המדפים!



בריך מס‘: 520 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  פסח-משפחה 1 תאריך: 4.4.16

1

J

2

2

1+
3+ 4+2

5

+

2

3

5

budget.co.il

חג כשר ושמח!
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כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

מבצע ערב פסח 
בבאדג'ט:
שוכרים רכב
ל-4 ימים,
משלמים
עבור
3 בלבד!

המבצע עד גמר המלאי ללא הודעה מוקדמת. המבצע להשכרות שיתחילו 
עד ו' בניסן תשע"ו (14.4.2016). המבצע לרכבים מקבוצות X, F, J & H . המבצע 
תקף להזמנות חדשות בלבד. מקסימום 2 ימי הטבה לחוזה (האחד יהיה על 

יום מלא והשני ביטוח שבת). בתוקף בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

לאפית מצות או 
לשבת הגדול?
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ספר  חיפשתם  מזמן  כבר 
השבוע  פרשת  על  מרתק 
מי  השבת?  לשולחן  טוב  טעם  שייתן 
מצפוני  ולגלות  להתענג  רוצה  לא 
של  לעומקם  והמועדים  הפרשה 
ומעניין,  מרתק  חדשני  ספר   דברים, 
חזותית  בצורה  ומאיר  לקריאה  נעים 
ומסקרנות.  מעניינות  שאלות  עם 
"תורת חסד", כבר נמצא במאות בתי 
מבוסס  וכולו  הארץ  ברחבי  כנסיות 
והזוה"ק  הש"ס  חז"ל,  מדרשי  על 
הראשונים  רבותינו  פניני  את  ושוזר 
מרתק  באופן  האחרונים  הדור  וגאוני 

שעורים  למגידי  מאוד  מומלץ  הספר  ומעניין.  עמוק  בהיר 
ב:  מוזל  במחיר  להשיג  מהודרת.  מצוה  בר  וכמתנת  ודרשנים, 

0527673463

ּדֹוֵפק  ִאם...  עֹוִׂשים  ָמה  ָאז 
ֹלא  ֶׁשָאנּו  ִמיֶׁשהּו  ַּבֶּדֶלת 
צייתנים  הם  מטבעם  ילדים  ַמִּכיִרים? 
להם  אומר  מבוגר  כשאדם  ותמימים. 
שהם  מניחים  הם  לעשות,  משהו 
את  מזהירים  אנו  לכן  לציית.  חייבים 
ולא  זרים  עם  ללכת  שלא  הילדים 
לשמוע בקולם, להתרחק מהם. אבל 
ייתכן מצב שבו אנשים יתחכמו ויבואו 
הסיפור  ההורים.  של  בשמם  כביכול 
מסייע  עכשיו?'  עושים  'מה  בספר 
שלא  המסר  את  לילדים  להעביר 

חיים  מאת:  להם.  משמיעים  זרים  שאנשים  לדברים  להאמין 
ולדר ודבורה בנדיקט.

גדול  היהודי  ההלכה  עולם 
ועניינים  נושאים  ובו  ורחב, 
להרגיש  עלול  בן-המצוות  רבים. 
מדי  ומורכב  עבורו  מסובך  שהנושא 
לעזור  הספר  מטרת  להבינו.  כדי 
מאת  למצוות",   13 "בן  בספר  בכך. 
אלומות  בהוצאת  בק,  אהרון  הרב 
ובהפצת דני ספרים, מפורטים בסגנון 
החשובים  ההלכה  פרטי  ונעים,  קל 
לדעת.  בן-המצוות  שעל  והמרכזיים 
שאלות  מלוות  הספר  פרקי  את 

ומובהרים  בגיל בר-המצווה,  ונערים  ידי תלמידים  שנשאלו על 
נושאים שכיחים מחיי היומיום של הנער. ספר זה מיועד לקריאה 
אישית של כל נער המתכונן לבר-המצווה, או מי שרוצה ללמוד 

את ההלכות השונות. מחיר: 98 ₪

"האיפור  הקסמים",  "שפתון 
היופי  ו"סלון  אוהבת"  שאני 
של  הבכורה  ספרי  הינם   שלי" 
ויזל בהוצאת "ספרי  המאפרת אורית 
של  בסיפורן  עוסקים  וכולם  צמרת" 
עולם  את  שאוהבות  סקרניות  ילדות 
לגעת  אוהבות  והטיפוח,  האיפור 
על  ולהתנסות  המוצרים  את  ולמשש 
עצמן עד בלי די. ויש גם ספר לבנים: 
אוהבים"  שהיתושים  "הילד  הספר 
מתאר בחרוזים ובהומור את תסכוליו 

של ילד שנעקץ מדי לילה על ידי יתושים. הוא מתמרח בכל מיני 
משחות, מנסה להיעזר במכשירים שונים- אבל כלום לא עוזר 

עד לפתרון המפתיע.

מתנה לחג: מארז מהודר הכולל 
במחיר  נבחרים  ספרים  ארבעה 
"חוכמת  הספרים:  בין  אטרקטיבי. 
סורוביצקי,  מישל  ג'יימס  של  המונים" 
של חיים  "על הדברים החשובים באמת" 
שפירא ועוד  מחיר : 134 ₪ מחיר מיוחד 

לחברי מועדון: 99 ₪ ברשת סטימצקי 

השישי  ספרו  יוצא  אלו  בימים 
לקהל  אברמוביץ'  יובל  של 
השם  את  הנושא  הצעיר  הקוראים 
"הרשימה לילדים – לחלום בקול רם". 
המספר על שירה, ילדה קטנה שרוצה 
מכיל  הספר  משאלותיה.  שיתגשמו 
למילוי  שניתנות  שונות  רשימות  כ-20 
עצמי, ציור או בליווי מבוגר כגון "דברים 
שאעשה כמשעמם לי", "מאכלים שאני 
רוצה לטעום", "מקומות בהם אני רוצה 
שארצה  "דברים  בישראל",  לבקר 

לעשות למען חבריי ובני משפחתי", "אוספים שארצה לאסוף", 
ועוד.  ובגן ואשמח ללמוד"  "דברים שלא מלמדים בבית הספר 
הספר שמוגש בפורמט מחברת עם דפי שורות מכיל מקומות 
המלהיבים  מהציורים  וחלק  ציור  או  יד  בכתב  למילוי  רבים 
מופיעים בספר בצביעה חלקית על מנת לאפשר לילדים חוויה 
קריאה, כתיבה וצביעה. הספר מיועד לילדים בני ארבע ומעלה.

מספר  מפה"  לא  "אני  הספר 
את סיפור  משפחתם האמיתי  
לזורגן-  ועדה   קלינובסקי  ישי   של  
בתוכו  מגולל  הוא  לשואה.   שני  דור 
שעברה  הישרדות  ומסע  תלאות 
מבטו   מנקודת  ומספור  משפחתו 
סיפור  את  השוזר   ילד  של  התמימה 
סיפור ההישרדות  תולדות המשפחה: 
לפני  ואחיותיו  החורג  אביו  הוריו,  של 
ולאחריה. מדובר  המלחמה, במהלכה 
שחווה  רגילה  בלתי  ילדות  בחוויות 

לצד נדודים מטלטלים בין ברלין המזרחית והמערבית, ניסיונות 
ותהפוכות.  בפרדות  הרוויים  ישראל  בארץ  ההתאקלמות 
השפה הבלתי אמצעית והצינית במקצת, שבה בחר להשתמש 
שעברו  הקשים  האירועים  את  לתאר  מנת  על  קלינובסקי, 
הדמויות, על רקע אחת התקופות החשוכות בתולדות האנושות,  
הופכת אותו לספר "הרפתקאות" מסקרן המשאיר אחריו טעם 

של חמוץ-מתוק, המשלבים רגעי עצב ואושר רגעי.

"כי האדם  עץ השדה" - אפשר 
למצוא הקבלות רבות בין האדם 
בעץ  אוניברסלי  משהו  יש  העץ.  לבין 
מקור  שמהווים  בכלל  ובטבע  בפרט, 
ולהתעצמות.  להתחזקות  להשראה, 
חיבור לטבע מאפשר לאדם להתחבר 
בתוכו,  שנמצאות  הבריאה  לעוצמות 
והשראה.  כוח  תקווה,  לו  ולהעניק 
ספר  את  מוציאה  פלס,  (רחל)  עפרה 
בהוצאת  עטה  פרי  הראשון  ההגיגים 
10".  העצים בספרה של פלס  "מדיה 

הגיגים,  כשבעים  עצים"  "עצות  בספר  אדם.  לבני  משל  הם 
לפיתוח  ומסייעות  למחשבה  חומר  המעניקות  קצרות  תובנות 
מודעות עצמית. זהו ספר אופטימי- מהתבוננות בעצים שואבת 
המחברת כוחות ותובנות בתחומים שונים בחייה. כל אחד יכול 
למצוא בספר את ההגיגים שמדברים אליו. את הספר אייר בועז 

קריספין. מחיר: 69 ₪

מושלמים  שבת-"מתכונים  מגישה
אפרת  של  שבת"  לשולחן 
שפרקיו  ספר  קונדטורית,  שף  ליבפרוינד- 
השבת  לסעודות  בהתאם  ערוכים 
המסורתיות עם  מנות שמיועדות לכתחילה 
לשבת ומתכונים עממיים ופשוטים להכנה 
כדי  ומדויקות,  ברורות  הוראות  הכוללים 
יוכל להצליח בהכנתם. הוצאה  שכל אחד 

לאור: דני ספרים. מחיר לצרכן: 88 ₪ 

 
מחברת  מאת  ילדה"  של  "מותק 
הארץ,  לקצה  המסע  המכר,  רב 
זהבי  רנד מספר את סיפורה של  דבורי 
פלדמן, בת אחת עשרה, שחושבת שהיא 
ילדה רגילה. אבל ביום שהיה יכול להיות 
כזאת.  ממש  לא  שהיא  לה,  נודע  רגיל  
כשאבא קורא לה 'מותק' - היא מתחילה 
לבכות. כשאמא מציעה לה לנסוע ביחד 
לנופש -היא לא מרוצה. וכשסבתא קונה 
להירדם  מצליחה  לא  -היא  שוקולד  לה 
בלילה. נשמע לכם משונה? זה רק מפני 
לאורך  הספר.  את  קראתם  לא  שעוד 

לחייה,  רשות  בלי  שנכנסה  הסוכרת  על  זהבי  מספרת  וחצי  שנה 
ועל מה שקורה בגללה ובזכותה. לא תמיד ימיה של זהבי מתוקים, 
אבל תמיד תמיד הם אמיצים, חייכנים ומאמינים. בדיוק כמוה. סלה 

הוצאה לאור, הפצה: דני ספרים, מחיר: 64 ₪

רבי  עם  השבת  "שולחן  הספר 
נחמן" מאת משה רט ואליהו טייב, 
בהוצאת אלומות ובהפצת דני ספרים, בא 
להנגיש את הרעיונות העמוקים של תורת 
ברסלב לציבור הרחב ולאפשר לכל יהודי 
הללו.  המיוחדים  הרוח  מאוצרות  לטעום 
ר'  של  דבריו  את  מציגות  שבו  השיחות 
לכל  שווה  ועכשווית,  ברורה  בשפה  נחמן 
פרשיות  סדר  לפי  ערוכות  השיחות  נפש. 
ללמוד  ואפשר  ישראל,  ומועדי  השבוע 
אלו  אין  והחג.  השבת  בשולחן  יחד  אותן 
עצות  אלא  בלבד,  תיאורטיים  רעיונות 

מעשיות לשיפור החיים. מחיר: 98 ₪, להשיג בכל חנויות הספרים

מתקשרים"  ואבא  ילדים  "שני 
על  מספר  פוטש  לאה  מאת 
המון רגעים קטנים, מתוקים-מתוקים, 
שבהם מתקשרים חיליק ויענקי לאבינו 
שבשמיים. רגעים של רגשות שיוצאים 
מהמחבוא: קצת עצב, טיפהל'ה פחד. 
אמא  את  ששואלים  שאלות  הרבה 
ביחד,  יפות. כל הרגעים  וגם תשובות 
הצבעוניים  והשמחים,  המפחידים 
והאפורים, מלאים בתמימות ילדותית 
ובהמון  ובהודיה  בתפילה  טהורה,  
העולם.   ריבון  עם  קשר  של  מילים 

יחד עם חיליק ויענקי אתם מוזמנים לטייל בין דפי הספר הזה, 
יותר.  יפה  עולם  דרכם  ולראות  אמונה  של  משקפיים  להרכיב 

הוצאה לאור: סלה, הפצה: דני ספרים, מחיר: 48 ₪

שלרגלי  מרקש  ילידת  פיבי, 
הרי האטלס, רוצה לדעת איך 
ילדה  מרים,  לה',  מודים  הכל,  למרות 
בת שתיים-עשרה בחאלב של המאה 
שמלתה  אובדן  את  כואבת  שעברה, 
שבתאי,  והיחידה;  האחת  היפה, 
מתחת  עמוק  מתגוררת  שמשפחתו 
השודדים,  מאימת  הקרקע  לפני 
ודוד,  דבר,  כל  על  להתעקש  ממשיך 
על- בשופר  לתקוע  לומד  הרב,  בן 

'שני בתים  אף מתנגדי השאה בפרס. 
בקצה העיר' מאת ש. אמיתי הוא קובץ 

סיפורים מרגש, עם ניחוח חריף מתוק של קפה עם הל וצלילים 
מסתלסלים של שירת הבקשות. סיפורים המביאים אלינו מהווי 
החיים המרתק של יהדות המזרח. התמודדויות קטנות וגדולות 
נלאית  בלתי  מסירות  לצד  ללב  ונוגעים  עמוקים  נפש  ומאוויי 
לחיים של תורה, ואהבה גדולה ופשוטה לקדוש ברוך הוא. את 
כל אלה מביאה לנו הסופרת ש.אמיתי בסגנונה המקורי והכובש, 
הפורש בפנינו עדות אותנטית ממרקם חיים מופלא שהיה ואיננו. 

סלה הוצאה לאור, הפצה: דני ספרים, מחיר: 58 ₪

 85% מאתנו בולעים תרופות, 
או פעמיים בשבוע.  ליום  אחת 
נוטלים  שאנחנו  התרופות  האם 
בטוחות?  הן  האם  יעדן?  את  ממלאות 
השנייה?  את  נוגדת  מהן  אחת  האם 
לכל  ידידותי  ומפורט,  מושכל  הסבר 
החדש  המדריך  בספר  מופיע  קורא, 
שנכתב  בתרופות",  סדר  "לעשות 
לבני.  סימה  יועצת  הרוקחת  ע"י 
שלנו",  התרופות  להבנת  "אסטרטגיה 
התרופות  שכל  יודעים  אנחנו  "איך 
בנטילת  הסיכון  "מה  נחוצות"?, 

תרופות שאינן נחוצות"?, "פעם התרופה הייתה נחוצה לי, האם 
היא נחוצה גם היום"?, "איך מאתרים תופעות לוואי"?, "מה יכול 
עם  תרופות  של  "אינטראקציה  מתרופות"?,  להרעלה  לגרום 
נלקחות  התרופות  "האם  יעילות"?,  התרופות  כל  "האם  מזון", 
את  בספר.  מופיעים  נושאים   180 ועוד  אלה  נושאים  נכון"?, 
הספרים  בחנות  המודפסת  במהדורה  לרכוש  ניתן  הספר 
האינטרנטית של "מנדלי מוכר ספרים ברשת" במחיר: 85 ₪  או 

בקנייה ישירה.

הגדולה  ההצלחה  לאחר 
טעים",  "פשוט  סדרת  של 
בתוכה  המאגדת  בישול  ספרי  סדרת 
פשוטים,  הם,  כן  שכשמם  מתכונים 
הספר  לאור  יוצא  ומשמחים  טעימים 
לילדים'.  טעים  'פשוט  החמישי: 
בספרה החדש מביאה השפית אביגיל 
שכל  מתכונים  של  אוסף  מייזליק 
שהם  לילדים  הנאה  לגרום  מטרתם 
כמו  ולגדולים שמרגישים  ילדים  עדיין 
יצירתיות  מלאי  כיף  מתכוני  ילדים. 
שילדים  גלם  מחומרי  חלקם  וחוויה, 

אוהבים כמו שוקולד, ממתקים, סוכריות ומרשמלו, אחרים הם 
לפה  המוכר  האוכל  את  שהופכים  יצירה  חדוות  של  מתכונים 
קוף.   אפילו  או  פנדה  דוב  אפרוח,  חמוד,  לפינגווין  או  תנין  של 
- הינו  בו  וחומר הגלם העיקרי  זהו ספר שכולו חגיגה במטבח 
השמחה. השפית ועיתונאית המזון אביגיל מייזליק הוציאה עד 
היום 14 ספרי בישול, כולם רבי מכר, זהו ספרה החמישה עשר. 

הפצה: דני ספרים, מחיר: 78 ₪

מסכת קידושין מהדורת פריעדמאן יצאה לאור לרגל מועד 
הלימוד ב'דף היומי' במהדורה המנוקדת והמפוסקת של 
ממלכת התורה 'עוז והדר', פרי יוזמתו הברוכה של מורינו הגאון 
משה'  'באר  דק"ק  אב"ד  שליט"א,  לייפער  יהושע  רבי  הצדיק 
מונסי יצ"ו. בשורת הוצאתה לאור של הגמרא המנוקדת הביאה 
תוגבר  והדר'  'עוז  של  המכירות  ומוקד  רכישות,  אלפי  בכנפיה 

נוספים  במוקדנים 
כדי לתת מענה מהיר 
הפונים.  לאלפי  ויעיל 
את הכרכים החדשים  
להשיג  אף  ניתן 
הספרים  בחנויות 

המובחרות

hila@kav-itonut.co.il    עריכה: הילה פלאח
אז מה חדש?

סו בו שו "ו עיתונות"  בן ויון 1 ב"ב 
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מה נשמע?

סו בו שו "ו עיתונות"  בן ויון 1 ב"ב 

ר' מענדל ראטה הוא בנו של כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א 
לבעל  גם  להפוך  חסידי  משפיע  היותו  לצד  ממנו  מונע  לא  זה  אך 
בני  על  חיובית  ולהשפעה  לבבות  לקירוב  כלי  במוזיקה  הרואה  מנגן 
לו  העניקו  בחרותו  מימי  עוד  הנגינה  לעולם  העמוקים  "קשריו  הנוער. 
כח במשימתו לקרב את בני הנעורים לאביהם שבשמים" מספר אחד 
ו'חבורות' שלו נכבשו בלחניו  ממכריו. "בחורים שהשתתפו בקומזיצים 
ועתידים  החסידי  הזמר  לגדולי  נמכרו  חלקם  והרגש.  הכנות  מלאי 
לצאת בקרוב לאור עולם". עתה, עקב המאורעות הקשים המתרחשים 
חדש  אקטואלי  שיר  עם  יוצא  הוא  ישראל,  בארץ  האחרונה  בתקופה 
המלווה בקליפ מרגש בו הוא מבקש לבטא את זעקתו של עם ישראל 
בגלותו המר, 'תהום אל תהום קורא'.  זמר אורח: מוטי ויזל. הפקה ועיבוד 
אלעזר  של  בניצוחו  בני"  "שמע  הילדים  מקהלת  פרקש,  ארי  מוזיקלי: 
כשעל  השירה,  את  שליוותה  העולמית,  "ידידים"  מקהלת  ארנסטר, 
סינגולדה.  אבי  גיטרות:  פילמער.  איציק  הנודע  העיבוד הקולי הכישרון 

תופים: אבי אבידני.         

כשנה וחצי מאז השיק את אלבום הביכורים "קול פעמונים", קטף 
שלל תארים ובהם, "פריצת השנה", "אלבום השנה" ו"זמר השנה". 
המוסיקה  תעשיית  של  הראשונה  בשורה  ניצב  בוטה  אליקם  הזמר 
המזרחית הדתית, לצד כוכבי הזמר הוותיקים. "חוזר הביתה" – הסנונית 
ועד  הראשונה מתוך האלבום השני, עליו עובד בוטה בשנה האחרונה 
לעצם ימים אלו, עם מיטב השמות בתעשיית המוסיקה בישראל. שמו 
אחרי  ההקלטה,  אולפני  אל  בוטה  של  חזרתו  את  מבשר  השיר  של 
שתיקה מוסיקלית ארוכה בה התמקד באיסוף קפדני של חומרים, לצד 
הופעות ואירועים בכל רחבי הארץ עם להקתו. על מילות השיר חתומים 
עמוס כהן וקטרין ברכה, כשעל הלחן העיבוד וההפקה המוסיקלית אמון 

המעבד והמפיק המוסיקלי עמוס כהן.

בכורה,  אלבום  לקראת  חדש  סינגל  משיק  דן  אלי  והיוצר  הזמר 
נקרא   – "הזדמנויות"  במיוחד.  מסעיר  חיים  סיפור  על  שמעיד 
השיר, אותו כתב והלחין אלי לפני כעשור כשעמד בפני פרשת דרכים 
משמעותית. אלי הוא בן לפוליטיקאי מגאנה ואם טורקיה שגדל והתחנך 
עצמו  את  ומצא  אומנה,  משפחות  בין  נדד  בילדותו  חרדית.  באווירה 
זר  נער  חילוני,  לבית  שחוזר  ישיבה  בן  מתנגשים;  בעולמות  לעיתים 
ההשראה  את  במוזיקה.  מצא  הוא  ומפלט  נחמה  מקומו,  את  שמחפש 
שואב אלי מיוצרים רבים ומגוונים, החל בשירים חסידיים וכלה במוסיקה 
העולמות,  משני  ומתוקים  מלנכוליים  צלילים  איתו  ומביא  עליה  שגדל 
התשובות.  את  כבר  שמצא  שחושב  מי  עם  גם  עמוק  חיבור  היוצרים 
שנים ארוכות של יצירה הבשילו לכדי אלבום הבכורה שיקרא נקרע בין 
אי"ה  אור  פוגטש, הצפוי לראות  גדי  עולמות בהפקתו המוסיקלית של 

לקראת ל"ג בעומר בהפצת דברי שיר.

"שיר השנה",  אותו בתואר  זיכה  "יש מסיבה"  שירו הקצבי האחרון 
להיטו  הוא  קמתי"  "נפלתי  שוב.  זאת  לעשות  עומד  הוא  ועכשיו 
החדש, המקפיץ והקצבי של איציק אורלב, עם מילים מרגשות שפורטות 
על מיתרי הלב היהודי, המלוות בביט אוריינטלי שגורם לכולם לחגוג את 

החיים, בשמחה ובאמונה.

כבר בדקה הראשונה ניתן להתרשם ש"לא שייך" קובע רף חדש בכל 
העשיר.   בתיזמור  והן  העיבוד  ברמת  הן  מחרוזות  לאלבומי  הקשור 
שלוימי דסקל, אמן פופולארי ביותר בכל סצנת החתונות האמריקאית, 
יצרן להיטים ידוע ובעל יכולות ווקאליות נדירות בעוצמתן. יואלי דיקמן, 
שעיבד את האלבום, הוא פרח מוזיקה אמיתי. גאון מוסיקאלי אשר רכש 
בתחום  הבולטים  המעבדים  ומבין  באקדמיה  המקצועית  השכלתו  את 
כיום. "אני מאוד גאה בתוצר הזה" אומר שלוימי דסקל, "ברוך ה' אני מופיע 
בחתונות מדי ערב ומבין היטב את הצורך לחדש ולרענן את הרפרטואר. 
באלבום הזה אני מקווה לבצע מהפכה ולהזרים רוח חדשה לענף". את 
המבטא הישראלי בשירתו בעברית הוא זוקף לזכות השנים בהם למד 
בישראל. את הבחירה בשם "לא שייך" לאלבום החדש הוא מסביר "זה 
סלנג רווח בקהילה החסידית האמריקאית שמשמעותו בעברית 'בלתי 
נתפס' וזו היתה התגובה שקיבלתי כמעט מכל מי שהאזין לחומר..."  לא 
סגנונות:  במגוון  שייך"  "לא  באלבום  שולבו  שירים  מחמישים(!)  פחות 

חסידי אותנטי, חסידי מודרני, מזרחי, ישראלי ורגש.  

בחודש ניסן, חודש שבו נגאלו ועתידין להיגאל, מגיש הזמר והחזן העולמי 
האמונה  עיקרי  י"ג  מתוך  המילים  לו".  "אחכה  חדש:  סינגל  רוט  אברימי 
של הרמב"ם: "ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא". 
של  וההפקה המוזיקאלית  העיבוד  ממקסיקו,  הולץ  ארי  ר'  כתב  הלחן  את 
יהודה גלילי הצעיר והמוכשר. המלחין ארי הולץ מספר: "עם ישראל במשך 
כל הקשיים שבדרך  ולמרות  לבואו של המשיח,  אלפי שנים מקווה בלהט 
אמונתנו מעולם לא כבתה. זכיתי להכיר את אברימי מזה שנים רבות שהוא 
מגיע לקהילתנו ומשמש כחזן בימים הנוראים, השמעתי לו את הלחן וב"ה 
הוא הסכים לבצעו והתוצאה המושלמת כאן לפניכם. אני מקדיש את השיר 

לרעייתי ובני משפחתי שהם ההשראה שלי ליצירה".

ראש- יליד  התימנית,  לעדה  בן  המדינה",  של  "הפייטן  והב,  אליה 
הכנסת  בבתי  צעיר,  מגיל  כבר  כפייטן  דרכו  את  החל  אשר  העין, 
בעיר הבירה ירושלים, ובכלל. והב בעל מנעד ווקאלי מיוחד, וידע נרחב 
ומעמיק בתורת המקאמים. הסינגל החדש מאלבום הבכורה המצופה 
"אותי אוהב" הינו פרי שיתוף פעולה של והב עם המוסיקאי והיוצר אודי 
לידי  מביא  אשר  מרגש,  אוניברסלי  תפילה  שיר  והלחין  שכתב  דמארי 

ביטוי את יכולת ההגשה הייחודית והמרגשת של והב.

אחרי ארבעה אלבומים מוצלחים פרי עטו, עם שלל להיטים, שחלקם 
הפכו לנכסי צאן ברזל במוסיקה המזרחית. הזמר והיוצר אלעד שער 
עובד על אלבומו החמישי שאת כולו [למעט הסינגל הראשון "חיפשתי 
"משאלה" –  אותך"] כתבו והלחינו עבורו טובי התמלילנים והמלחינים. 
והתמלילן  המלחין  עם  הראשון  פעולה  שיתוף  פרי  הינו  השני,  הסינגל 
יעקב מנשה. שיר קצבי וייחודי בעל טקסט אופטימי מלא תקווה שמחה 
למעבד  כשחבר  מתחדש,  שער  וההפקה  העיבוד  בגזרת  גם  ותפילה. 
והמפיק המוסיקלי שי אלחדד, שחתום על העיבוד וההפקה המוסיקלית.

הופעות  ומאות  כובשות  יצירות  עשרות  אלבומים,  ארבעה  אחרי 
חמישי: אלבום  משיק  בניון  אבי  והמוזיקאי  הזמר  הארץ,  ברחבי 
יותר. בשנים האחרונות עזב  יותר, עמוק  יותר, אישי  'אדם אחר'- אמוני 
בניון את עבודתו הסיזיפית בבנייה ובשיפוצים והצטרף אל ספסלי בית 
המוזיקלי.  עיסוקו  לצד  שבע,  בבאר  ישראל'  'אורות  בישיבת  המדרש 
באלבומו החמישי, שהופק על ידי בניון עצמו, יחד עם המפיק והמעבד 
תומר מתנה, נוגע בניון בנקודות החשופות של הנפש ובעדינות האופיינית 
לו מדבר ושר על הנושאים המדברים אל כולנו. באלבום מבצע אבי את 
בין האחים  דואט עם אחיו, עמיר. מדובר בדואט ראשון   - 'מוסר אביך' 
למילותיו ולחנו של אבי ובהפקתו האישית. ב'אדם אחר' עשרה שירים, 
כאשר את כולם כתב והלחין בניון, מלבד 'מעל פסגת הר הצופים' ו'ראו 
בנים' – עיבוד חדש ללחן מרוקאי עתיק. כל שיר מלווה בקטע טקסטואלי 
מן המקורות, כעין הכנה ומבוא לשיר. לרכישת האלבום: 'אורות ישראל' 
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חזרה  האחרונה,  בתקופה  פניה  את  שחידשה  קינדרלעך"  "להקת 
להופיע בהרכב מלא. ילדים חדשים הצטרפו, הוותיקים עזבו והלהקה 
קיבלה את הגוון הצעיר והרענן המוכר והאהוב כל כך. בתוך כך נסעה 
הלהקה להופעה בחתונה יוקרתית שנערכה במתחם האולמות של מלון 
דורצ'סטר בלונדון. יחד איתה הופיע בחתונה ענק הזמר אוהד מושקוביץ 
חופה  מחרוזת  עם  איתו  יחד  הלהקה  ליוותה  המרגשת  החופה  ואת 

בשילוב מושלם של קולות וצלילים.

יוסף עבאדי ממשיך לסלול את דרכו המוסיקלית, ומסמן את המטרה 
משחרר  העולם",  "מלך  הראשון  הסינגל  אחרי  מנצחת".  "דרך  עם 
מסר  עם  מסתלסל  רוק  שיר  מנצחת",  "דרך  השני  הסינגל  את  עבאדי 
לב  רמי  והפזמונאי  המוסיקאי  כתב  מילותיו  שאת  ומחזק  אופטימי 
המעבד  חתום  עליה  ומרעננת  משובחת  בהפקה  אקו"ם],  פרס  [זוכה 
נוטלים  האלבום  בהפקת  הלחן.  על  גם  שחתום  קיסר,  יוני  והגיטריסט 
חלק מגוון רחב של מיטב השמות בתעשיית המוסיקה בישראל, הזמר 

חיים ישראל, אורי שכיב, ערן כרמי, רמי רבא ועוד רבים וטובים.

רק  לא  הוא  פרידמן  שאלי  ספק  אין  פרידמן:  אלי  עם  ביקב"  "שרים 
ולאחר  יצירה,  שנות   18 לאחר  עליון.  בחסד  ומלחין  יוצר  אלא  זמר, 
ספור  אין  עם  אישיים  אלבומים  חמישה  של  מרשים  יבול  שבאמתחתו 
מוערך  לאמן  הפך  ייחודי,  סגנון  עם  עטו  פרי  הלחנים  כשכל  להיטים, 
עם חוג מעריצים לא קטן. לאחר פניות רבות מידידים וחובבי המוסיקה 
של  למופע  תשע"ה  אב  בחודש  וידידים  חברים  כ-250  להם  התכנסו 
יהודה.  בהרי  יערים  גבעת  ביישוב  מצודה"  ב"יקב  חברים  ודיבוק  שירה 
ואווירת קומזיץ עם  ייחודי   המקום היה צר מלהכיל. המופע נשא אופי 
תזמורת בת 7 נגנים בעיבודו של ג׳ף הורביץ. במופע בוצעו שירים מכל 
האלבומים של פרידמן. לאור ההצלחה של המופע והאווירה המיוחדת 
שהייתה בו הוחלט על ידי פרידמן להוציאו ע"ג אלבום. באלבום מופיעים 
ציבור  של  לדרישה  הביא  זה  מופע  המופע.  מתוך  נבחרים  קטעים   10
משיריו  נוסף  מופע  להפקת  הראשון  למופע  להגיע  בידו  עלתה  שלא 
של הזמר, לשם כך יתקיים מופע נוסף במתחם "מים - מוזיקה יהודית" 
מלא'  בהרכב  איכילביץ  דוד  של  תזמורתו  בלווי  שבירושלים  בהר-ציון 

תתקיים ב-ו' ניסן 14 באפריל בשמונה בערב. כרטיסים: 0774401815
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים

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

ֶאל  ְוהּוָבא  ָטֳהָרתוֹ  ְּביוֹם  ַהְּמצָֹרע  ִּתְהֶיה ּתוַֹרת  "זֹאת 
ַהּכֵֹהן" )ויקרא יד, ב(.

ּתוַֹרת  ִּתְהֶיה  זֹאת  ע"ב(  טו  )ערכין  רבותינו  דרשו 
בפרשה  רע.  שם  מוציא  של  תורתו  תהיה  זאת  ַהְּמצָֹרע- 
התורה  שדיברה  פסוקים  שמונה  לאחר  )תזריע(  הקודמת 
לדבר  התורה  נסובה  המילה  ברית  מצוות  בעניין  הקדושה 
ִתְהֶיה  ִּכי  ָצַרַעת  ֶנַגע  באריכות גדולה מאוד בענייני הצרעת, 
קשה,  ולכאורה  ט(,  יג,  )ויקרא  ַהּכֵֹהן  ֶאל  ְוהּוָבא  ְּבָאָדם 
שהיא  המילה  מצוות  בעניין  בדיבור  התורה  מיעטה  מדוע 
גדולה ברית המילה ששלוש עשרה  אחת מיסודות התורה, 
כריתות נכרתו עליה )נדרים לא ע"ב(, וכן גדולה היא המילה 
שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל, 
זו לא ברא הקב"ה את עולמו )שם(, וא"כ  ואלמלא מצווה 
והאריכה  זו  יקרה  במצווה  בדיבור  התורה  מיעטה  מדוע 

באריכות גדולה בכל דיני הצרעת? 
אלא שהתורה הקדושה באה ללמדנו בזה יסוד גדול: ָמֶות 
ְוַחִּיים ְּבַיד ָלׁשוֹן! )משלי יח, כא(, הצרעת באה על לשון הרע 
)וכדרשת חז"ל הנ"ל בערכין טו ע"ב(, ובשל חשיבות הדבר 
התורה  האריכה  הלשון  בחטאי  להיכשל  שלא  והזהירות 

מאוד בכל ענייני הצרעת.



מסופר  הדיבור  מעלת  גדולה  כמה  עד  לנו  להמחיש  כדי 
ביניהם,  ומתנצחים  מתווכחים  תמיד  שהיו  שרים  שני  על 
שר אחד אומר שמעלת הדיבור גדולה ביותר, שהרי בזכות 
הדיבור  ובכח  ולשוחח,  לתקשר  אדם  בני  יכולים  הדיבור 
יש  הדיבור  ובזכות  העמים,  בין  ואחווה  לשלום  לגרום 
מסחר והעולם מתפתח. ואילו השר השני היה סבור שמעלת 

השתיקה גדולה וחשובה יותר.
המלך שם לב ששני שריו החשובים מתווכחים ומתנצחים 
בניהם ודבר זה הפריע לו מאוד, ולכן הורה לערוך תחרות 
בניהם, "נזמין את כל שרי המדינה ואנשיה החשובים, וכל 
אחד יציג את עמדתו וטענתו ונראה מי ינצח", אמר המלך. 

האצולה  ואנשי  הרוזנים  השרים  כל  המלך,  כדבר  ויעשו 
הגיעו למעמד הנשגב, והשר שסבר שהדיבור הוא החשוב 

ביותר פתח פיו והסביר עד כמה חשוב הוא הדיבור.  
היא  שהשתיקה  שסבר  השר  ניגש  דבריו  שסיים  לאחר 
החשובה והטובה ביותר וביקש להסביר את עמדתו, אולם 
רשאי  אינך  "שתוק,  לעברו:  וצעק  הראשון  השר  קם  מיד 
מעלת  את  בשלי-הסברתי  שלי  את  הסברתי  אני  לדבר, 
רוצה להסביר את שלך בשלי?  בדיבור, אבל אתה  הדיבור 
אתה רוצה להסביר את מעלת השתיקה בדיבור? לא, תסביר 

את שלך בשלך, בשתיקה תסביר את השתיקה!" 
יותר.  וחשובה  גדולה  הדיבור  שמעלת  כולם  הבינו  מיד 
מפורשים  אלו  שדברים  לראות  נווכח  נתבונן  שאם  ובאמת 
ְלרּוַח  ז(-  ב,  )בראשית  ַחָּיה  ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ַוְיִהי  במקראות, 
)שיר  ְבַדְּברוֹ  ָיְצָאה  ַנְפִׁשי  שם(,  אונקלוס  )תרגום  ְמַמְלָלא 
אמרו  וכן  בדיבורו,  אלא  בדברו  תקרי  אל  ו(,  ה,  השירים 
ַהְּנָׁשָמה  ְלַבד  יט(,  ג,  )קהלת  ָאִין  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ָהָאָדם  ּומוַֹתר 
מקור  שחרית-פתיחה(-שהיא  תפילת  )מנוסח  ַהְּטהוָֹרה 

החיות והדיבור של האדם, מה ההבדל בין האדם לבהמה? 
גם הבהמה  ַיֵשן  אוכלת, האדם  וגם הבהמה  אוכל  האדם 
והחיות  הבהמות  וגם  ושכל  פקחות  בעל  האדם  ֶיֵשָנה, 
פיקחות, וא"כ מה ההבדל והיתרון של האדם על כל הבהמות 
לא,  הבהמות  ואילו  לדבר  יכול  האדם  הדיבור!  והחיות? 
הדיבור היא מעלה גדולה מאוד, הדיבור מעלה ומרומם, רק 

צריך לדעת להשתמש בו בצורה הנכונה ולדברים הנכונים.



מסופר במדרש שאחד המלכים חלה במחלה קשה ותרופתו 
הייתה לשתות חלב של לביאה. לא ידע המלך את נפשו, מי 
וכל  יכול להביא לו חלב של לביאה, הרי היא חיה טורפת 
מי שמתקרב לסביבתה היא נועצת בו את ציפורניה וממיתה 

אותו לאלתר.
החשובים  השרים  אחד  המלך  לפני  ניגש  אחד  שיום  עד 
נפשי  למסור  מוכן  אני  המלך,  "אדוננו  ואמר:  והנאמנים 
עדר  צריך  אני  כך  לצורך  אך  לביאה,  חלב  למלך  ולהביא 
כבשים". אמר לו המלך: "הרי שלך לפניך )ב"ק פ"ט מ"ב(, 
ֲעָדִיים  ַּבֲעִדי  ַוָּתבִֹאי  ַוִּתְגְּדִלי  ַוִּתְרִּבי  עדרים,  שני  אפילו  קח 
עדרים  בעדרי  אלא  עדים  בעדי  תקרי  אל  ז(,  טז,  )יחזקאל 
)סוטה יא ע"א(, תיקח כמה שאתה רוצה והעיקר שתביא לי 

את חלב הלביאה".
לטרוף  בלביאה המחפשת כבש  והבחין  ליער  נכנס השר 
כמה  לאחר  במקומו.  ונעמד  אחד  כבש  לה  זרק  למאכלה, 
מעשיו  על  חזר  ולמחרת  כבש,  עוד  לה  זרק  שוב  שעות 
הלביאה  בעיני  חן  מצא  וכך  כבש  בשר  חתיכות  כמה  וזרק 
וחוסך  למאכלה  הכבשים  את  לה  נותן  בו שהוא  שהבחינה 

ממנה עמל וטורח.
כך עשה יום אחר יום ובכל פעם שהיה זורק לה כבש היה 
מתקרב עוד כמה צעדים לעברה, עד שהתחבב עליה והתקרב 
ונותן חתיכות כבש ביד  והיה מלטף אותה ביד אחת  מאוד 
השניה  וביד  כבש  בשר  אחת  ביד  לה  נתן  למחרת,  השניה. 
חלב ממנה חלב די הצורך, והלביאה מרוב תאוותה לאכילה 
לא הרגישה בדבר, מילא השר בקבוק שלם של חלב וברח 

לו.
ונרדם  הדרך  בצד  השר  ישב  המלך  לבית  חזרה  בדרך 
מרוב עייפותו וטרחתו הרבה, ובחלומו דמיין את חלקי גופו 
ִמּדֹר  ַּבֲעָמֵלק  לה'  ִמְלָחָמה  השני,  עם  אחד  ונלחמים  רבים 
יז(, היד טענה שכל הכבוד מגיע לה, שהרי  ּדֹר )שמות טז, 
בזכותה הצליח לחלוב את החלב. אולם לעומתה טענה הרגל 
שהכבוד מגיע לה שהרי בלעדיה לא היה יכול השר להגיע 
וטענו שבלעדיהם  למלחמה  הצטרפו  העיניים  גם  ללביאה, 
לא היו רואים את הלביאה, ולעומתם הפה לא נכנסה למריבה 

ואמרה בשקט שבסוף הם יראו שהיא החשובה מכולם. 
כבוד  לו  עשו  לשם  ובדרכו  המלכות  לבית  השר  הגיע 
וכשהגיע  ליוו אותו לפני המלך,  וחצוצרות  גדול, תזמורות 
לפני המלך פתח פיו ואמר: "כבוד המלך עשיתי את רצונך, 

הבאתי לך חלב כלבה!" 
חלב  ביקשתי  אני  כלבה?  "חלב  ואמר:  המלך  התרגז 
על  גורלו  את  שנדון  עד  לצינוק  מיד  אותו  תכניסו  לביאה, 

שזלזל במלכות!"
אמרה הפה לשאר חלקי הגוף: "נו, ראיתם שאני החשובה 
ביותר? עכשיו נראה מה יעשו בכם..", מיד כל חלקי הגוף 
הודו לפה וביקשו שתציל אותם.. מה עשתה הפה? ביקשה 
לדבר שוב עם המלך ואמרה: "ימחל לי כבוד אדוננו המלך, 
חלב  ואמרתי  בדיבורי  שגיתי  וההתרגשות  הלחץ  מרוב 
חלב  הוא  למלך  שהבאתי  שהחלב  היא  האמת  אך  כלבה, 
לביאה, יבדוק נא כבוד המלך וישתה מחלב זה ויווכח לדעת 

שחלב זה ירפאהו" 
שמע המלך את דבריו ואמר: "בסדר, ט.ל.ח-טעות לעולם 
שתה  דבריך",  צדקו  אם  ונראה  החלב  את  נבדוק  חוזרת, 
המלך מהחלב והרגיש שהוא מתרפא, שמח המלך וגידל את 

השר. 
זהו כח הדיבור, זו תורת המצורע, המוציא שם רע )ערכין 
ורכילות,  הרע  לשון  רעים,  דברים  שמדבר  אדם  ע"ב(,  טו 
מביא על עצמו רעה, ומצד שני ׁשֵֹמר ִּפיו ּוְלׁשוֹנוֹ ׁשֵֹמר ִמָּצרוֹת 
ַנְפׁשוֹ )משלי כא, כג(, הנזהר בדיבור מרחיק מעליו כל רעה 
וסכנה, ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֵֹהב ָיִמים ִלְראוֹת טוֹב )תהילים 

לד, יג(. 
נסיים בסיפור נפלא על רבינו החפץ חיים הממחיש לנו עד 
כמה צריך האדם להיזהר בדיבורו ולדון כל אדם לכף זכות. 

את  "קניתי  ואמר:  חיים  החפץ  אל  אדם  ניגש  אחת  פעם 
ספרו של הרב "שמירת הלשון" אולם רובל אחד עדיין לא 
שילמתי ועתה יש בידי שטר של חמישה רובלים, רוצה אני 

לשלם לרב רובל אחד והרב יחזיר לי ארבעה רובלים".
במכירת  היום  עוסק  "איני  הרב,  לו  השיב  "מחילה", 
כל  כתובים  ואצלו  עכשיו  בזה  עוסק  הגדול  בני  הספרים, 

החשבונות והרישומים, גש נא אליו ותשלם לו".
אני  הרב,  "כבוד  ואמר:  ברב  להפציר  אותו אדם  המשיך 
רוצה לשלם בכל זאת את הרובל", כשראה הרב שאין ברירה 
ישיבתי  של  הארנק  נמצא  "בכיסי  ואמר:  לבקשתו  נענה 
בראדין, אם נפשך כל כך לתרום שים את הרובל בארנק של 
הישיבה", הוציא הרב את הארנק ואותו אדם מיד חטף אותו 

והתחיל לברוח.
האנשים שהיו בסביבת החפץ חיים וראו את גנב הארנק 
בו, אך החפץ חיים עצר  ורצו לפגוע  פתחו ברדיפה אחריו 
ִּכי  ַלַּגָּנב  ָיבּוזּו  ֹלא  לנפשו,  אותו  "עזבו  להם:  ואמר  בעדם 
ִיְגנוֹב ְלַמֵּלא ַנְפׁשוֹ ִּכי ִיְרָעב )משלי ו, ל(, כנראה מצבו הכלכלי 

קשה ולכן הוא גנב את הכסף". 
כזה היה החפץ חיים, דן את כל האדם לכף זכות ולא מוכן 
לדבר לשון הרע בשום פנים ואופן, יהי רצון שנזכה להתקדש 
החזו"א  מרן  וכדברי  הצדיקים,  ממעשי  וללמוד  להיטהר 
בעובדות  עשיר  שהוא  מי  כ'(  אות  י"א  סימן  ב"ק  )מסכת 
לשמור  ונשכיל  יתירה,  וחכמה  קדושה  בו  יש  הראשונים 
פינו  את  לקדש  נרבה  ואדרבה  רע,  מדבר  ולשוננו  פינו  את 
ודיבורנו בדברי התורה הקדושה ולימוד המוסר, ובזכות זה 
נזכה בקרוב בקרוב לראות בהקמת שכינתא מעפרא בביאת 
משיח צדקנו ובבניין בית קודשנו ותפארתנו, ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין 
ִעיֶרָך ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבוָֹדֶתָך, ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים, 

במהרה בימינו, אמן. 
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והטעם,  נקראת "שבת הגדול".  שבת שלפני חג הפסח 
לפי שנעשה בו לעם ישראל נס גדול, שהרי בפסח צוו 
ישראל לקחת את הקרבן בעשירי בניסן, כפי שנאמר: 
שה  אבות  לבית  שה  להם  ויקחו  הזה  לחודש  "בעשור 
לבית".  כל אחד צווה לקחת שה לפסחו ולקשור אותו בכרעי 
לשחטן  והשיבו:  לכם?  זה  למה  המצרים  ושאלום  המיטה. 
על ששוחטין  קהות  שיניהם  והיו  עלינו.  ה'  במצות  פסח  לשם 
את אלוהיהן ולא היו רשאין לומר להם דבר, ועל שם אותו הנס 
קורין אותו שבת הגדול )או"ח סימן ת"ל(. שהרי ישראל יצאו 
ממצרים ביום חמישי בשבוע, ונמצא שהעשירי לחודש ניסן היה 

שבת. 
רבות  דנו  ערוך"  ה"שולחן  ושל  ה"טור"  של  כליהם  נושאי 
העשרה  בתאריך  ולא  הגדול"  כ"שבת  נזכר  זה  שיום  בעובדה 
בניסן, כמו יתר מועדי ישראל, הקשורים בתאריך החודש ולא 
חל  השבוע,  שנחגוג  לדוגמא  הפסח  חג  השבוע?  מימי  באחד 
ביציאת מצרים ביום חמישי בשבוע, ואעפ"כ אנו מציינים אותו 
לפי היום החודשי – ט"ו בניסן ולא לפי היום השבועי. מה שונה 
שבת הגדול מכל חגי ישראל? הב"ח משיב: כי אילו היו קובעים 
את היום לעשרה בניסן, היו טועים ליחס את היום לחציית מי 
הירדן בחרבה, אשר התרחש גם כן בעשרה בניסן, ארבעים שנה 
לאחר מכן, וכדי שלא ליצור טעות בזיהוי מעמדו של היום נקבע 

היום לדורות כ"שבת הגדול". 
בספר  ביהודה"  "נודע  בעל  הגאון  משיב  אחרת  תשובה 

הדרשות שלו "דורש לציון". הוא מפרש, כי לשבת חלק בלתי 
להגאל  כדי  בניסן.  בעשרה   שהחל  הגאולה  בתהליך  נפרד 
ממצרים זקוק היה עם ישראל לזכויות. משה רבנו מצווה על בני 
ישראל כי ימשכו את ידיהם מעבודה זרה ויקחו להם כקרבן פסח 
דווקא את מה שהיה מקודש ונערץ בעיני המצרים. היתה בכך 
מעטים.  לא  ובסיכון  בהעזה  הכרוכה  המשקל,  תשובת  משום 
טען  הערוב,  מכת  לאחר  לכן,  קודם  חדשים  מספר  רק  שהרי 
לעיניהם  מצרים  תועבת  את  נזבח  "הן  פרעה:  לפני  רבנו  משה 
כל  מתבקשים  עתה,  ואילו  כב(  ח',  )שמות   "!? יסקלונו  ולא 
בני ישראל לקחת את מה שהיה נחשב כאלוהי מצרים, לקשור 
בכרעי המיטה ולהכין לשחיטה, וכל זה נעשה בפומבי ולעין כל, 

אין ספק כי היה זה מסירות נפש. 
ובגשמיות,  בתאוות  כך  כל  שבע  שהיה  עם  הגיע  אכן  כיצד 
להכרה אלוקית עד כדי ביטול וביזוי פומבי של אלוקי מצרים? 
ברור שהיה צורך בהתערבות של עזרה אלוקית וללא איתערותא 
דלעילא אי אפשר היה שעם שלם יתרומם טפח מעל להשגותיו, 
אך לצורך כך יש לפתוח פתח כחודו של מחט, ואזי הקב"ה פותח 
פתח כפתחו של עולם. מה עשה הקב"ה כשראה את פעילותו 
של פרעה המבקש כל העת ש"תכבד העבודה על האנשים ויעשו 
שה  לקחת  ישראל  בני  על  ציווה  שקר"?  בדברי  יעשו  ואל  בה 
היה להם  קודש- משום שאז  דווקא בשבת  ולקושרו למיטתם. 

זמן להתבונן היכן הם ולאן הידרדרו.
במה והיכן בא לידי ביטוי הסיוע משמים? כיצד זה זכה עם 

ישראל למשוך את ידו מעבודה זרה? שהרי במדרש מסופר כי 
משה רבנו שכנע את פרעה באשר לנחיצות של יום אחד מנוחה, 
ימותו עובדי הכפיה תחת עולו של השעבוד הקשה.  כדי שלא 
פרעה הסכים ופטר את בני ישראל מיום אחד, והיה זה יום שבת 
קודש. )שמות רבה פרשה א'(. עוד מסופר במדרש, כי מגילות 
)שמות  לשבת  משבת  משתעשעים  היו  ובהם  ישראל  לבני  היו 
רבה פרשה ה'(. א"כ יום השבת היה איפוא היום שבו עם ישראל 
דבק בא-לוקות ועסק ברוחניות. כך שהנשמה היתרה של השבת, 
היא זו אשר נתנה את הכח לעליה רוחנית, שהתבטאה בנטילתו 

של הצאן שהיה בהן משום ביטולה של האלילות.
נמצא, איפוא, שרק בשבת הודות לנשמה היתרה היו יכולים 
למשוך את ידיהם מטומאתה של מצרים. ביום קדוש זה, שעה 
נזרקה  יתרה  שנשמה  שעה  הפרך,  מעבודות  משוחררים  שהיו 
כך שלא  מצרים.  להחלץ מטומאת  הכושר  היתה שעת  בגופם, 
אז  שחל  קודש  שבת  יום   אלא  גרם,  בחודש  העשרה  תאריך 
בעשירי בניסן, ועל כן בדין הוא שיקבע יום זה לדורות כ"שבת 

הגדול".
מהבלי  אותנו  להוציא  היכולה  השבת  של  ערכה  את  למדנו 
מאתנו  אחד  כל  ועוצמתנו.  שורשינו  אל  אותנו  ולחבר  העולם 
יכול להפוך כל שבת ושבת מימות השנה לשבת הגדול בעבורו, 
אם רק נשכיל להפשיט מאתנו את החולין ולהתעטר בכתר אורה 

המושפע עלינו ביום שבת.

רבינו  מרן  ממקורבי  ומצוות,  תורה  שומר  פסיכולוג 
לפעם  מפעם  עולה  היה  זצ"ל,  אויערבאך  הגרש"ז 
בביקור  הנפש.  בענייני  להתייעץ  הגזית'  ל'לשכת 
עוסקת  שאינה  שאלה  לשאול  ביקש  ניסן,  בימי  שקיים 

באופן ישיר במטופליו ובהפרעותיהם, כי אם בענייני דיומא.
כוסות  ארבע  שאל:  והפסיכולוג  פניו,  האיר  זלמן  שלמה  ר' 
הנס  את  נזכור  למען  גאולה,  של  לשונות  ארבע  כנגד  נתקנו 
המיוחד של "והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי". עד כאן אני 
מבין, אולם מדוע תיקנו חכמינו לשתות ארבע כוסות יין? וכי 
לא היה ראוי יותר לומר בפה את ארבע לשונות הגאולה ולבאר 
היטב את המשמעות של כל אחת ואחת מהן? השאלה מתעצמת 
כאשר רבים מתקשים בשתיית יין, והדבר גורם להם לסבל, ומה 

צורך בכך?
חכמת  מתוך  דווקא  לך  אענה  רבינו.  לו  אמר  שאלת,  יפה 

הנפש, בה הינך בקי.
רבים מנסים למצוא דרכים להנחיל חכמה לתלמידים וילדים. 
שיטת  מאד  עד  השתכללה  האחרונות  השנים  במאה  כידוע, 
ה'המחשה':  עניין  הוא  הבולטים  החידושים  אחד  הפדגוגיה. 
השכלתני- ההסבר  לצד  מוחשי  באופן  הדברים  את  להציג 
עיוני. כידוע, תורתנו הקדושה, הכל נכתב בה כבר לפני אלפי 
שנים. בליל הסדר, בו אנו מצווים לספר את ניסי יציאת מצרים 
בשלמותם, נצטווינו להמחיש את הדברים. לכן אנו מרימים את 
המצה ואומרים: מצה זו שאנו אוכלים, על שום מה? לכן אנו 
מצביעים על המרור ואומרים: מרור זה שאנו אוכלים, על שום 

מה? 

'גאולה  לנו  היתה  לא  הרי  הכוסות.  ארבע  בעניין  גם  כך 
גאולות.  גדולה – אלא ארבע  גאולה אחת  אריכתא' – כלומר, 
וגאולה?  גאולה  כל  הייחודיות של  את  בתוכנו  כיצד מחדירים 
הצד  וכך  אחרת,  כוס  על  נאמרת  גאולה  כל  ההמחשה.  בדרך 
המוחשי מבליט עוד יותר את הייחודיות של כל גאולה, המהווה 

פרק יחידני המתחבר בסופו של דבר לארבע גאולות.
הוסיף הגרש"ז ואמר: בכל זאת, עדיין קשה שאלתך השניה. 
ישנם אנשים ששתיית היין קשה עליהם ביותר, ושאלה זו הקשו 
כבר הראשונים: מדוע לא תיקנו חז"ל לציין את ארבע הגאולות 

באכילת ארבע מצות – או אולי ארבעה פירות?
רוחני.  לכיסוף  גשמית  תאווה  סיפוק  בין  תהומי  הבדל  ישנו 
הוא  הראשונה  המנה  את  בשר.  מאכלי  אוהב  אדם  למשל, 
אוכל בהנאה מרובה. אם תגיש לו מנה נוספת, הוא יאכל, אבל 
התיאבון יפחת בהשוואה למנה הראשונה. מיד עם סיומה של 
המנה השניה – אתה מגיש לו מנה שלישית של בשר. הוא כמעט 
ולא יכול להכניס את הבשר לפיו. הטעם הופך לו לזרא, ובוודאי 
שתאוות האכילה היא כבר ממנו והלאה... כעת, אם נכריח אותו 

לאכול מנה רביעית, יהיה זה 'עינוי' לשמו... 
היין שונה הוא בתכלית. כאשר אדם שותה כוס יין ראשונה, 
'יין ישמח לבב אנוש'. הכוס השניה  הוא מרגיש מעט שמחה. 
מגבירה את השמחה. את הכוס השלישית הוא כבר ישתה בחשק 
לא   - קשיים  אין  אופטימי:  נראה  העולם  היין  דרך  שהרי  רב, 
הרים גבוהים לטפס, ולא תהומות להיזהר מפניהם. הדרך סלולה 
ושֵמחה. את הכוס הרביעית שותה האדם בשקיקה, וכולו הופך 

שמחה וגיל.

היין מהווה משל לעולם הרוחני: ככל שאתה שוקע בו – כך 
הנאתך גוברת עד אין קץ. לא רק בעולם הבא, אלא כאן בעולם 

הזה.
לענייננו, סיכם מרן הגרש"ז את דבריו, ארבע לשונות גאולה 
אינן חשבון מתמטי של 1 + 1. הגאולה השניה, כפולה ומכופלת 
שמגיעים  עד  השלישית,  בגאולה  מעצימה  היא  הראשונה.  מן 
מציינים  אנו  לכן  לעם'.  לי  אתכם  'ולקחתי  הרביעית,  לגאולה 

ארבע לשונות של גאולה דווקא על היין.
לגופם של דברים, הוסיף רבינו, כי על-ידי המצאת הפסטור 
ומי שקשה לו בשתיית  יש כיום מיץ ענבים,  לפני 154 שנה – 
מיץ  לתוך  יין  למזוג  נוהג  "אני  ענבים.  מיץ  לשתות  יכול  יין, 
ותקנת  הואיל  כי  הסבורים  הפוסקים  מן  לאלה  לחוש  הענבים, 
ארבע הכוסות היתה גם כדי להראות דרך חירות, היא מתקיימת 

דווקא ביין..."
 הוסיף הגרש"ז: "בגמרא מסופר על התנאים שחשו בראשם 
עד חג השבועות מהיין של ארבע הכוסות. תשאל מדוע לא שתו 
מיץ ענבים? התשובה היא שבימי קדם, לפני המצאת הפסטור, 
ביכורי הענבים  ענבים בפסח, שהרי  מיץ  ניתן לשתות  היה  לא 
המתין  והמיץ  ענבים  אשכול  סחטו  וכאשר  הקיץ,  ימות  בסוף 
יתססו  היה מנוס מכך שהענבים  ועד הפסח – לא  מסוף הקיץ 

ויהפכו ליין..."

הביא לדפוס: שלמה קוק - עורך רב-המכר 'חכמת הנפש 
היהודית' בדרכו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

משכו וקחו לכם

להמחיש גאולה 

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

הרה"ג יצחק לורינץ   רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 



תנובה מאחלת פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

ֶפַסח  ִרין ְבּ ַהְדּ ַהְמּ
ִית ַבּ אֹוְכִלים ַבּ
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