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TAXI המושבהTAXI המושבהTAXI המושבה

03-9-370-370 taxi.hmoshava@gmail.com

המבצע בהתאם לתקנון הנמצא בתחנה!

רכבים מ-4 נוסעים עד אוטובוסים

נסיעה 
לנתב"ג 

רק 89&

נסיעה 
מפ"ת לב"ב

רק 50-58&

הארץבכל משלוחיםשעות24

דרושים בעלי מוניות 
03-5796643לעבודה בשפע ללא מס תחנה

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

אומן הקולמוסיםאומן הקולמוסים

050-4161541050-4161541

כל פתרונות 
הכתיבה לסופר
(זמן ביצוע וכו')

פרשת אמור
ב"ב
י-ם

פ"ת

20:10
20:08
20:10

19:10
18:52
18:49

זמני כניסת ויציאת השבת

הפתח לשימור יציבות הקואליציה: 
ראש הממשלה ושר האוצר סיכמו 

השבוע על תקציב דו שנתי  התנאי: 
הענקת סמכויות בידי שר האוצר 

שיוכל לבצע שינויים בשנים אלו, אם 
יהיה צורך  בנק ישראל לא התנגד, 
אך סייג: "ניתן לצמצם את הסיכונים 

באמצעות הקצאת רזרבה פנימית גבוהה 
יותר"  ושוב, ח"כ אורן חזן הודיע 
כי יתנגד: "קל להפוך את זה לסיפור 
אישי, אבל זו אידיאולוגיה" / עמ' 20

נתניהו וכחלון סיכמו: 
יאושר תקציב דו שנתי

על רקע הדיבורים על כניסה אפשרית של "המחנה הציוני" לממשלה

הגיעו להסכמה. נתניהו וכחלון                                                          )צילום: עמית שאבי, פלאש 90(

"יציבות פוליטית חשובה 
מאין כמותה לכלכלה"

בראיון נרחב ל"קו עיתונות" מדבר סגן שר האוצר 
ח"כ יצחק כהן על חקירת יו"ר התנועה השר אריה 
דרעי, על היחסים עם יהדות התורה, על המאבקים 

במשרד האוצר, על התקציב הדו-שנתי ועל 
היציבות הקואליציוניות / עמ' 18

מאות 
השתתפו 
במעמד 
"תורתו 
מגן לנו"

 / עמ' 4



רהיטי בלושטיין
רח׳ גוטמן 4, פתח תקווה 03-9342754

בכפוף לתקנון

חודש
השינה הטובה

מבצע טרייד-אין

הנחה
2,300
על מזרנים 

הקבוצה שלך היא לכל החיים... מזרן לא!
הגיע הזמן להחליף את המזרן.



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

בכל יום יש סיבה 
לפרגן לעצמך 
 משהו שעושה 

לך טוב!
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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: יאיר פלד

כלנית  באולם"  לנו"  מגן  "תורתו  מעמד  התקיים  השבוע 
שע"י בית הכנסת תהילות ה'  בשיתוף "קול מרן", "תכנית ערב 
שבת בהגשת הבי הארון, נתי כהן", במסגרת ל"ד שנים ליסוד 
יוסף  הגר"ע  מרן  של  לזכרו  שהוקם  עובדיה",  "זכרון  הכולל 

זצוק"ל בעל "יביע אומר". 
זמן  להוסיף  ולומדיה  התורה  חיזוק   - הארגון  של  דגלו 
לימוד בישיבות הקטנות מעבר לזמן הקיים., בארגון יש מעל 
300 בחורים מובחרים המשתתפים בתכניות. בערב זה חולקו 
הספרים למתמידים מישיבות "פאר משה" פ"ת. "תורה אור" 
"תורת  צפת,  חכמה"  "דרך  טבריה,  ישראל"  "כנסת  אשדוד, 
שלומה"  "עטרת  אלעד,  יהודה"  "ארחות  ירושלים,  משה" 

נתיבות ועוד.
הלוי  מיכה  הרב  הגאון  הרב  בנוכחותם  כיבדו  המעמד  את 
שליט"א, המרא דאתרא, הרב יעקב סיני שליט"א, חתן של מרן, 
הרב באגד שליט"א. הרב רועי מושקוביץ שליט"א, ראש כולל 
הלכה בעיר, הרב יגל אברג'ל שליט"א, משגיח בישיבת "פאר 
בישיבת  משגיח  שליט"א,  קריספין  יהודה  הרב  פ"ת,  משה" 
הכולל  במסגרת  בישיבה  שיעור  המגיד  אשדוד,  אור"  "תורה 
הרב יהושוע ניסל שליט"א, הרב אשר שוקר, יו"ר אגף הרווחה, 
ראשי ישיבות של מסגרת הכולל ברחבי הארץ ורבנים נוספים.

הזמרים  ומרגש  סוחף  קומזיץ  במופע  הנעימו  המעמד  את 

אלי פרידמן, אבי אילסון ודוד צוברי. בשיאו של הערב הושמע 
שיר מיוחד שהולחן לערב זה "התגבר כארי". בסיום הערב כל 

משתתף קיבל ספר "יתגבר כארי" למזכרת.
המארגנים מבקשים להודות לעיריית פתח תקווה על עזרתם 
הרבה למימון האירועים, לראש העיר איציק ברוורמן, לממלא 

מקום ראש העיר ויושב ראש אגף השכונות הרב אוריאל בוסו 

וסגן מנהל מינהל הכללי ירון טיירי, ליושב ראש אגף לחינוך 

הרווחה  אגף  ראש  וליושב  גינת  אליהו  הרב  תורניים  ותרבות 

הרב אשר שוקר.

מאות השתתפו במעמד "תורתו מגן לנו"

חלק מהמשתתפים בכינוס 

באגף השכונות מסכמים את אירועי פסח
אפיית מצות, טיולים, חגיגות מימונה ושאר פעילויות מרתקות 

להורים ולילדים בכל רחבי הארץ
מאת: יאיר פלד

בחו"ל המועד פסח נערכו מס' אירועים באחריות אגף השכונות. 
אירוע הפתיחה התקיים בהדר גנים עמישב באפית מצות ברוב הדר 
ובהשתתפות הילדים וההורים שאפו מצות במקצועיות ובהתלהבות 

רבה. גם ראש העיר  ועוזרו כיבדו את קהילת כפר גנים בנוכחותם.
עד  מהצפון  הארץ  הכרת  של  לטיולים  יצאו  החופשה  במהלך 
כאשר  מלאים,  אוטובוסים   3 יצאו  גנים  הדר  בשכונת  לדרום. 
זה  המשתתפים בקרו באתר הארכיאולוגי בבית שערים,  שבמקום 
ע"פ המקורות  היהודיים חתם רבי יהודה הנשיא  את המשנה. משם 

המשיכו  לדליית אל כרמל למנוחה.
בשכונה נוספת בהדר גנים ערכו ביקור בסינדיאנת הגליל, מרכז 
מבקרים בכפר כנא לצפות בפעילות ייצור שמן זית. בהמשך הגיעו 
צמוד  מדריך  עם  היטב  תוכננו  הטיולים  מודע.  ועין  נוח  למצפה 

והותירו רושם רב.
קהילת בית אברהם בראשותו של ראש הפדרציה של יהדות  צפון 
אפריקה  מר פיני אלקיים יצאו לטיול בגליל התחתון ועמק בית שאן.
כמו כן התקיים טיול לגליל העליון של הורים וילדים עם הפסקות 

לאוכל והפנינג של ילדים והורים.
לתושבי  סיוע  של  המסורתית  בפעילות  ממשיך  השכונות  אגף 

השכונות לחוות את אווירת החג בחיק המשפחה.
תקומה  בשכונת  מוקדים  במס'  מימונה  חגיגות  נערכו  כן,  כמו 

כמיטב המסורת המרוקאית לרווחת כלל תושבי השכונה.
בהזדמנות זו, אגף השכונות מודה לראש העיר מר איציק ברוורמן 
מר  האגף  לראש  השנה,  כל  לאורך  האגף  בפעילות  תמיכתו  על 

אפיית מצות של ילדי הדר גנים עמישב אוריאל בוסו ולירון טיירי  סגן מנהל המנהל הכללי.

מאת: יאיר פלד

רמי גרינברג, חבר מועצת העיר פ"ת, הגיש הצעה לסדר לראש 
העיר בדבר הקמת מסלולי פמפאטרק לרוכבי אופניים בפתח תקווה.
בו  ויש  בעולם  מרכזי  לדבר  הפך  אופניים  על  הרכיבה  "נושא 
היבטים חיובים רבים", כותב גרינברג לראש העיר. "מעבר למסלולי 
שהנסיעה  בכדי  מקיפה  בצורה  העיר  את  לרשת  שצריך  אופניים 
באופניים תהיה נגישה ואפשרית כמעט לכל מקום, צריך גם להקים 
מקום חוויתי למשתמשים באופניים וזה מתחם מסלולי פמפאטרק.

"הפמפאטרק הוקם ברבים מהערים בארץ ובעלויות לא גבוהות 
וילדים.  נוער  בני  מבוגרים,  אופניים  לרוכבי  פנאי  מקום  ומשמש 
דבר זה חיובי, לא מדובר בעלויות גבוהות ומעניק מקום בטוח לבני 
נוער וילדים ליהנות מחוויית הרכיבה על האופניים בבטחה ומעניק 

להורים שקט נפשי.
"לאור גודלה של העיר פ"ת ניתן להקים מסלולים אלו בפריסה 
כמובן.  ובמרכז  וצפונה  מערבה  מזרחה,  העיר,  בדרום  עירונית, 
אבקש לקבל החלטה על תקצוב והקמת מסלולי פמפאטרק בפ"ת 
מסיים  ההחלטה",  קבלת  מיום  שנה  תוך  וזאת  האמורה  בפריסה 

גרינברג את הצעתו.

חבר מועצת העיר עו"ד רמי גרינברג 
בהצעה לסדר להקמת מסלולי פמפאטרק 

לרוכבי אופניים בפתח תקווה

"להקים מתחם מסלולי 
פמפאטרק לרוכבי האופניים"

מאות בחורי ישיבות השתתפו במעמד מיוחד שהתקיים ע"י כולל "זיכרון עובדיה" לחיזוק התורה 
והוספת זמני לימוד לבחורים מישיבות קטנות
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תתרגלו להרבה יותר שירות אדיב ומסור
ישיר

לפי דרישת הלקוח במגשיםהכל טרי יום יום, ארוז ומחולק 

 מחלקה חדשה
של בשר

טרי

המבצעים בהקר ממשיכים

 רח' רחוב יצחק מאיר הכהן 2 בני ברק טל: 03-6167776/5
חנייה בשפע! שעות פתיחה: ב', ג' ד', ה'  09:15-19:30 יום ו' 8:30-11:30

‘שארית ישראל’ )של הרב שוורץ( קרטון עופות טרי 

)מחולק לפי דרישות הלקוח(  29.90 & לקילו 

חזה עוף/שניצל קפוא ‘שארית ישראל’ 
39.90 & לקילו

מארז נקניקיות עוף בד”צ
19.90 & ליח’

33.90 & לקילו
כרעיים קפוא ‘שארית ישראל’ 

14.90 & ליח’
נקניק קבנוס בד”צ 

23.90 & ליח’
המבורגר קבב בד”צ 

63.90 & לקילו
נתחי פרגיות לשיפודים בד”צ 

3 רולדה דג אושן 100&
3 רולדה דג קירשנבאום 89.90&

 עוף טרי ארוז
‘בד”צ’, העדה החרדית 

32.90 & לקילו 

   & 24.90
עוף שלם קפוא שארית ישראל 

& 26.90
עוף מחולק קפוא שארית ישראל 

& 32.90
עוף מחולק קפוא לנדא 

hy036167775@gmail.com- ניתן להזמין במייל

משלוחים כל יום 
לפתח תקווה

חזה הודו ממולא רובין, 
גידים של רובין, קבב המבורגר, קישקע כרובית, ברוקולי, תרד של בודק, 

אמיתי/לא אמיתי , 
מגוון מוצרי ליבהרס בראשות 

הרב ויסמנט

 בהקר ישיר
 השירות

מעל הכל
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'וירד משה אל העם'...

'שבת לעם' - מיזם חדש מבית חסידות מישקולץ 
מרן האדמו"ר ממישקולץ - מנהיגה הרוחני של העיר, יגיע מידי כמה שבתות לשכונה אחרת בעיר, במסגרת 

המיזם החדש 'שבת לעם', לחזק את תושבי המקום ובתי הכנסיות  עשרות קהילות בעיר הצטרפו 
למיזם החדש

מאת: א. צור

המיזם החדש 'שבת לעם' מבית 
חסידות מישקולץ, מכה גלים בכל 

רחבי העיר.
לרומם  הוא,  המיזם  מטרת 
בתי  הקהילות,  כלל  את  ולחזק 
דתיים  בעיר,  והשכונות  הכנסת 
חרדים,  מסורתיים,  לאומים, 

ספרדים ואשכנזים כאחת.
בעיר  קהילות  גבאי  עשרות 
ממישקולץ  האדמו"ר  למרן  פנו 
של  הרוחני  מנהיגה   – שליט"א 
על  העיר  הנהגת  שעול  העיר, 
ישראל  באהבת  וידוע  כתפיו, 
שלו לכל יהודי באשר הוא, והינו 
כלל  בין  ומגשרת  מאחדת  דמות 
בעיר,  והקהילות  הקשת  גווני 
'שבתות  של   חדש  במיזם  לצאת 
את  ולרומם  לחזק  בכדי  לעם' 
הכנסת  בתי  העיר,  תושבי  כלל 

והקהילות השונות. 
יגיע  שבהן  השבתות  במהלך 
האדמו"ר לבתי הכנסת והקהילות, 

ישא מדברותיו המאלפים, שיחות 
ואף  והלכה,  חיזוק ושיעורי תורה 
עם  מיוחד  'טיש'  במקום  יערוך 
תלמידיו, בליווי שירי רגש ונשמה 
ויאציל מברכותיו אשר מתקיימות 
המשתתפים,  המוני  על  במלואם 
מה שיתן תנופה וחיזוק עצום בכל 

מקום ולכל תושב.
מרן  יגיע  הקרובה  בשבת 
האדמו"ר שליט"א במסגרת המיזם 
המושבות'  'אם  לשכונת  החדש, 
בבית  שתתקיים  מרוממת  לשבת 
הכנסת 'שמחת אהרן' רחוב איסר 

הראל 4 , מתנ"ס אם המושבות.
כנסת  ובתי  קהילות  כי  יצוין, 
רבים, הצטרפו כבר למיזם החדש, 
של  בואו  לקראת  ומתכוננים 

האדמו"ר לשבות בצל קורתם.
המעוניינים  כנסת  ובתי  גבאים 
יפנו  החדש,  למיזם  להצטרף 
האדמו"ר  מרן  לשכת  למזכירות 
שמספרו: בטלפון   ממישקולץ 

מרן האדמו"ר ממישקולץ - מנהיגה הרוחני של העיר0548-406-410

ברגשי גיל ושמחה ובהדרת כבוד, מקדמים אנו בברכה את פני קודש הקודשים
הגאון הצדיק, עמוד התורה וההלכה, פאר הדור והדרו,

 כל העם רצים לקראתו מי יזכה לנשק כנפי מעילו

כבוד קדושת מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א
מנהיגה הרוחני של פתח תקוה

שבא לשבות השבת - פרשת 'אמור'
לראשונה בהיסטוריה בשכונתנו 'אם המושבות'

וישא מדברותיו ויאציל מברכותיו על קהל ההמונים

בית הכנסת 'שמחת אהרן' - אם המושבות
ע"ש רבי אהרן ראטה זצוק"ל

רחוב איסר הראל 4 במתנ"ס, שכונת אם המושבות - פתח תקוה

ברוך הבא בשם ה'

התפילות וה'טיש' יתקיימו בבית מדרשנו רחוב איסר הראל 4 (במתנ"ס)

תפילת מנחה וקבלת שבת:                     יום שישי (13.5.16) בשעה 18.45
תפילת שחרית:                                 שבת בבוקר (14.5.16) בשעה  6.30

שיעור מיוחד לנשים ע"י הרבנית ממישקולץ: יום שבת אחה"צ בשעה 15:30 
תפילת מנחה:                                             יום שבת אחה"צ בשעה 17.30

סדר השבת פרשת אמור:

לאחר תפילת מנחה ה'טיש' של מרן האדמו"ר שליט"א וסעודה שלישית המונית

אשורר שירה לכבוד התורה





בפתח-תקוה8        ה' באייר תשע"ו 1213/5/16

מאת: יאיר פלד

משתתפי  כל  יחדיו  התכנסו  פסח  לקראת 
החוגים התורניים של האגף לתרבות תורנית 

המתקיימים ברחבי העיר במתנ"ס עמישב.
הכותרת  מגולות  שהם  התורניים  החוגים 
מאות  של  להשתתפות  זוכים  האגף  של 
ילדים  מרחבי העיר. בחוגים חווים  הילדים 
לימוד נושאים תורניים: אגדות חז"ל סוגיות 
ומקהלה,  שירה  חוגי  מחשבה,  בגמרא, 
לשירה  חוג  העיר:  ובמרכז  בשכונות 
ופייטנות בבית כנסת אוהל חיים ברחוב בר 
תלמוד  כץ,  ואילן  אהרוני  הרב  עם  כוכבא, 
תורה "שער הגיא" הפועל בשכונת כפר גנים 
עם הרב נתי בן דוד, תלמוד תורה "מורשה" 
שפועל במתחם בית ספר מורשה תורני הדר 
כנסת  בבית  גנים  הדרת  תורה  תלמוד  גנים, 
תקוה  פתח  פרחי  מקהלת  הציונות  צעירי 
באולפנית  הפועלת  ברק  אבי  של  בהדרכתו 

ישורון וחוגים נוספים.
שלמדו  מה  מתוך  קטעים  הכינו  הילדים  

והציגו אותם על הבמה למשתתפי הכינוס. 
את האירוע כיבדו בנוכחותם הרב הראשי 

לפתח תקוה הרב מיכה הלוי שליט"א ומנהל 
זלצר   שמואל  מר  תורנית  לתרבות  האגף 
שבירכו את הילדים  והגב' שולמית המאירי 

האחראית על תחום האירועים באגף.
האמן   הופיע  האירוע  של  השני  בחלקו  
עם  הקהל  את  שריגש  חתוכה  עופר  והזמר 

השיר "הנני בידך". 
הנחה שלום שטימלר שמרכז את כל תחום 
כל  לאורך  תורנית  לתרבות  באגף  החוגים 
שנת הפעילות. בסיום האירוע כל ילד קיבל  

שי מהאגף לתרבות תורנית.

מאת: אהרן נצר

שוקר  אשר  ר'  הרווחה  אגף  יו"ר  ביוזמת 
השנה  זו  התקיימה  ש"ס  תנועת  חבר  הי"ו 
הרביעית  סדנת אבות לנוער מתבגר במלון 
בפנסיון  ימים  שני  במשך  ירושלים  רמדה 
בתחום  המרצים  ממיטב  הרצאות  מלא. 
הרב  אברהם,  ישראל  הרב  ובהם  החינוך 
חיים  והרב  לנדאו  אריק  הרב  ריין,  שלמה 
ולדר שריתקו את האבות והעניקו להם כלים 
חשובים להתמודדות עם אתגרי הזמן בחינוך 

הילדים.  
כמו כן התקיים פאנל בהשתתפות הר' אלי 
וצוות  ארצי  חונכים  פרויקט  מנהל  יעקובי 
כל  במשך  שפועל  פ"ת  "נתיבים"  מרכז  
השנה ב-3 מרכזים בעיר ונותן מענה להורים 

ולנערים ולנערות.
נשא  בוסו  אוריאל  הרב  העיר  ראש  מ"מ 
ההתפתחות  אודות  ופירט  הוא  אף  דברים 

בטיפול שנערך בעיר בשנים האחרונות.
מנהל האגף מר גיא עפארי שהגיע לברך את  
מההשתתפות  התפעל  בסנדה,  המשתתפים 
לפה.  מפה  מלא  שהאולם  ומכך  וההקשבה 
שהנכם  והחשיבות  הרצינות  את  מראה  "זה 

מייחסים לנוער", אמר.
עשיר  אוכל  ברמה.  מאירוח  נהנו  האבות 
תוך  אל  וסאונה  בריכה  לנפש,  ומנוחה 
הלילה, נסיעה לכותל המערבי ולמוזיאון "יד 

ושם".
ש"ס  לתנועת  המשתתפים  הודו  בסיום 
על  הי"ו  שוקר  אשר  לרב  ובמיוחד  בפ"ת 
חשוב  הכי  הדבר  "זה  המבורכת.  היוזמה 
להקנות לנו כלים איך להתנהג עם הנוער של 

היום", אמרו ההורים.
הנגב  לפיתוח  והמשרד  הפנים  שר  סגן 
ואמר:  דברים  נשא  נהרי,  משולם  והגליל, 
אותנו.  ולהדאיג  להעסיק  צריך  "הנושא 
נושר,  לנוער  המודלים  פיתוח  במסגרת 
בה  להשקיע  תקווה  פתח  העיר  את  בחרנו 
שהעיר  תקציב  במעט  כי  לראות  נוכחנו  כי 
אשר  הרב  בראשות  הרווחה  אגף  מקבלת, 
יודעים  הנוער,  ואנשי השטח בקידום  שוקר 
את  שיבח  כן  וסיוע.  בטיפול  רבות  לעשות 
לחיקוי  מודל  זה  הזו,  המבורכת  היוזמה 
רואים שאכפת להם מהנוער. במקרים רבים, 
את  מוצא  מהמסלול  סטה  שקצת  נער  אותו 
כל העולם נגדו, ההורים נגדו. הישיבה נגדו. 
מה  להיכנס,  לו  נעים  לא  כבר  הכנסת  לבית 
והיכולת  הכוח  בידינו  כזה?  לנער  נשאר 

לקרב או חלילה לרחק".
הביקור בציונו של מרן הרב עובדיה יוסף 
זיע"א היתה חוויה מרגשת, שם נשאו תפילה 
התנועה  יו"ר  ולהצלחת  הבנים  להצלחת 
הנוער  שנושא  אסתר  בן  מכלוף  אריה  השר 

קרוב לליבו.

לקראת פסח התכנסו יחדיו כל משתתפי החוגים התורניים 
של האגף לתרבות תורנית המתקיימים ברחבי העיר 

במתנ"ס עמישב

ביוזמת יו"ר אגף הרווחה ר' אשר שוקר הי"ו חבר תנועת 
ש"ס התקיימה זו השנה הרביעית  סדנת אבות לנוער 

מתבגר במלון רמדה בירושלים

כינוס חוגים תורניים של 
האגף לתרבות תורנית 

פתח תקווה 
למען הנוער

צלילים
קטנים
גני ילדים ומעונות יום 052-5808959  

המעון מנוהל ע"י
צוות מנוסה ומסור

תפריט
עשיר ומגוון

כתות מרווחות
ומאובזרות

תרפיה במוזיקה
ובבעלי חיים

יחס חם
ואוהב

הורים יקרים!
מעון "צלילים קטנים" מזמין אתכם להצטרף אלינו

   ולהעניק לילדכם את הטוב ביותר

לפרטים והרשמה
אצל מנהלת המעון

בשמחה רבה, 
הננו להודיע לתושבי
פתח-תקוה היקרים,

בס“ד

צלילים קטנים 

בעיצומהההרשמה



שף גבריאל (גור) קמיאבי
050-7252266

בריך מס‘ 517 לקוח: מייפל. שם העבודה: מודעת קיץ תאריך: 29.3.16

בס“ד

אירוע אישי עד 600 איש!

רח' מודיעין 18, א.ת. סגולה, פ"ת  
03-6777772

www.maple-g.co.il

ההרשמה
לאירועי האביב

והקיץ בעיצומה!
מחירי הכרות 

מיוחדים!

כשר 
למהדרין

וה
מחלקת מהדרין פתח תק

ר העי קוח הרב מיכה הלוי – רב 
פי

ב

השגחה צמודה
גלאט - חלק

מייפל – כבר יש לנו 'קבלות'...
גן ארועים, אבל בעיר.

גן טרופי באמצע המדינה,
כשר חלק למהדרין כל השנה.

אחרי עשרות אירועים מושקעים
ואלפי אורחים מרוצים,

מייפל, הפך בס"ד לסיפור הצלחה. 

עם צוות גדול ומקצועי שהולך איתי
כבר שנים רבות, נפיק גם עבורכם

אירוע מושלם עד 600 איש 
בטעם וסיגנון אישי

לפי בחירתכם.
                                                                   

לפני שתקבלו החלטה
על האירוע שלכם -

אני מזמין אתכם להכירות.

קו עיתונות

חדש



שר הדתות ובכירי המשטרה בשטח )צילומים: דוברות משרד הדתות(

בפתח-תקוה10        ה' באייר תשע"ו 1213/5/16

נערכים לקליטת הרבבות במירון
ההכנות להילולת הרשב"י במירון נכנסו לישורת האחרונה  שר הדתות דוד אזולאי ערך סיור מקיף בשטח יחד עם כל 

הגורמים האחראיים על מבצע מירון כדי להערך לקליטת מאות אלפי המבקרים בציון הרשב"י בל"ג בעומר

מאת: אלי שניידר

מסביב  רבה  עבודה  של  חודשים  ״לאחר 
האחרונה  לישורת  כעת  נכנסים  אנו  לשעון, 
כך  הרשב״י״,  הילולת  אירוע  הצלחת  למען 
התדרוך  את  אזולאי  דוד  הדתות  שר  פתח 
בפתח הסיור המקיף שערך השבוע )ראשון( 
במתחם קבר הרשב״י במירון כשהוא מלווה 
המשטרה,  בכירי  הצפון,  מחוז  במפקד 
מד״א, כיבוי אש, איחוד הצלה, רט״ג, משרד 

לפיתוח  הארצי  המרכז  ראשי  התחבורה, 
המקומות הקדושים, בכירי המשרד לשרותי 

דת וצוות לשכתו. 
דרכי  אחר  מקרוב  עקב  אזולאי  השר 
הגישה השונות, הן לבאים ברכבים פרטיים 
את  וסקר  ציבורית  בתחבורה  לנוסעים  והן 
מאות  ציבור  יגיעו  אליהם  הרבים  החניונים 
האלפים משתתפי ההילולא, תוך שימת דגש 
החל  החניונים  במתחמי  מירבית  נוחיות  על 
תאי  ספסלים,  תאורה,  קרים,  מים  מברזיות 

לכניסה  לשאטלים  סדיר  ומסלול  נוחיות, 
ויציאה למניעת עומסי תנועה ולגישה מהירה 

לעבר הציון. 
הדתות  שר  ביוזמת  השנה  נוסף  חידוש 
וממוזג  ענק  אוהל  הוא  השבוע,  שנחנך 
הצדקניות  הנשים  אלפי  לטובת  שהוקם 
לא  ההילולא,  ביום  שיח  לשפוך  שבאות 
החיוניים  הצרכים  כל  ובו  מהציון,  הרחק 

לנוחיותם של הנשים. 
ערוכים  כמעט  שאנו  לומר  ״אפשר 

הסופיים  בשלבים  ממש  ונמצאים  לגמרי 
דשמיא  בסיעתא  ומקווים  ההתארגנות  של 
סיכם  ובהצלחה״,  בשלום  יעבור  שהאירוע 
בדבריו  והודה  ההיערכות  את  אזולאי  השר 
לרב יוסף שווינגר והרב ישראל דרעי שעושים 
ולכל  המבצע  הצלחת  למען  כימים  לילות 
ש״זכות  ובירכם  הקודש  במלאכת  העוסקים 
התנא רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדם וכדאי 

הוא רבי שמעון לסמוך עליו״

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי
 ר

ת
עד

ל ו
ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

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

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

בריף מס‘: 527 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  מבצע אביב-משפחה  תאריך: 9.5.16

budget.co.il
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קיץ טוב ונסיעה בטוחה!

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

מבצע אביב ענק בבאדג‘ט! 
שוכרים רכב במחירי מבצע מיוחדים 

ומקבלים יום רביעי + נהג נוסף במתנה!

יש כפל
מבצעים!

תשע"ו  אייר  כ"ג  ליום  עד  שמתחילות  להשכרות  המבצע 
 .X, F, J, E, H & I (31.5.2016). המבצע תקף לרכבים מקבוצות
לחוזה  מקסימום  המלאי.  גמר  עד  המבצע  לתקנון  בכפוף 
השכרה אחד-2 ימים ללא תשלום. החברה רשאית להפסיק 

את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.





בפתח-תקוה12        ה' באייר תשע"ו 1213/5/16

מאת: אלי שניידר

לתפקיד  השבוע  נכנס   )55( ארגמן  נדב 
ראש השב"כ בטקס שהתקיים במשרד ראש 
בנימין  הממשלה  ראש  במעמד  הממשלה 
מערכת  וראשי  הממשלה  שרי  נתניהו, 
כהן  יורם  את  החליף  ארגמן  הביטחון. 
שכיהן בתפקיד ראש השב"כ בחמש השנים 
האחרונות שמסיים 34 שנים בשירות השב"כ.
לשלושה,  ואב  העין  ראש  תושב  ארגמן, 
הארגון  השב"כ,  ראש  כסגן  כה  עד  שימש 
התגייס  ארגמן  שנים.   33 משרת  הוא  שבו 
לצה"ל ליחידה מובחרת בשנת 1978. כעבור 
חמש שנים התגייס לשירות הביטחון הכללי 

ושירת במגוון רחב של תפקידים מבצעיים.
אגף  כראש  ארגמן  כיהן   2007-2003 בין 
ארבע  היה  מכן  לאחר  בשב"כ.  המבצעים 
לאחר  הברית.  בארצות  השב"כ  נציג  שנים 
מכן מונה לתפקיד סגן ראש השירות במשך 
שלוש שנים. בספטמבר 2014 הושאל לוועדה 
חזר   2015 ובספטמבר  אטומית,  לאנרגיה 
בקשתו  בעקבות  השירות  ראש  סגן  לתפקיד 
של  מינויו  עם  כהן,  יורם  השירות  ראש  של 

רוני אלשיך למפכ"ל המשטרה.
המדינה  במדעי  ראשון  תואר  לארגמן 
במדעי  שני  תואר  חיפה,  מאוניברסיטת 
בביטחון  נוסף  שני  ותואר  המדינה 
שאותו  חיפה,  מאוניברסיטת  ואסטרטגיה 
הלימודים  במסגרת  יתרה,  בהצטיינות  סיים 

במכללה לביטחון לאומי.
האחרונה  בישיבתה  נפרדה  הממשלה 
מראש השב"כ היוצא יורם כהן. כהן התייחס 
בדברי הפרידה שלו למחליפו: "עובד מצוין, 
אמיץ.  מעולה,  מבצעים  איש  מצוין,  מנהל 

שעם  ספק  לי  , אין  ן ו סי י הנ
היכולת והמנהיגות 

אפשר  שלו, 
רגועים  להיות 
בידיים  ואנחנו 
בשנים  טובות 

הקרובות".

מאת: חיים בוזגלו

בצל החקירות: יו"ר שס ושר הפנים אריה 
שבית  לאחר  לרווחה  לנשום  יכול  דרעי 
המשפט העליון דחה את העתירה נגד מינויו 

לתפקיד שר הפנים
שהוגשה  העתירה  את  דחה  המשפט  בית 
זאת ברוב דעות של שני שופטים נגד אחד, 
עמדתם  הביעו  וג'ובראן  דנציגר  השופטים 
שתמך  הנדל  השופט  לעומת  פסילתו  נגד 

בעתירה.
השופט ג'ובראן אמר כי "מינויו של דרעי 
לתפקיד שר הפנים, חרף הקשיים הטמונים 

בו, אינו חורג ממתחם הסבירות. "איני מוצא 
כי המעשים המיוחסים לדרעי מבססים זיקה 
ישירה ומהותית לתפקיד שר הפנים, סבורני 
שר  לתפקיד  ייחודיות  אינן  עבירותיו  כי 
סמכויותיו  הפעלת  תוך  נעברו  ולא  הפנים 

כשר הפנים".
הפנים.  שר  עבר  אחת  משוכה  לפחות 
הצפויה.  לחקירה  עד  להמתין  ייאלץ  כעת 
הוא  כי  מציינים  הפנים  שר  של  בסביבתו 
הסיורים  וכי  כרגיל  יומו  סדר  את  ממשיך 
נמשכות  מקיים,  שהשר  והפגישות  בשטח 
הוא  לחקירה  לו  "כשיקראו  המרץ.  במלוא 

מיד יתייצב", ציינו בסביבת השר.

מאת: חיים בוזגלו

המדינה  מבקר  דו"ח  סביב  ההדלפות 
'צוק  במבצע  הממשלה  התנהלות  סביב 
מגיעים  ואף  סערה  לעורר  ממשיכים  איתן' 

לאמצעים משפטיים.
לאחר שמבקר המדינה, יוסף שפירא, פנה 
ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט 
טיוטת  את  הדליף  מי  שיחקור  בבקשה 
ישראל  יו"ר  פנה  איתן  צוק  בנושא  הדוח 
ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן ששמו 
הועלה כאחד הגורמים החשודים בהדלפה 
לכתב חדשות 10 שפרסם את הידיעה ואיים 

לתבוע אותו דיבה.

באמצעות  פנה  ליברמן,  אביגדור  ח"כ 
הלר,  אור   ,10 ערוץ  לכתב  עורך-דינו 
הבהרה  ויפרסם  בשידור  שיתנצל  בדרישה 
לפיה הדברים שאמר בשם "גורם ביטחוני" 
דו"ח  את  שהדליף  הוא  ליברמן  ולפיהם 
איתן"  "צוק  למבצע  בנוגע  המדינה  מבקר 

אינם נכונים.
לשון  בהוצאת  מדובר  כי  נאמר  במכתב 
הרע ועל מר הלר לפרסם התנצלות והבהרה 
חבר  וכי  נכונים  אינם  שהדברים  על-כך 
הזכות  את  לעצמו  שומר  ליברמן  הכנסת 
נגד  מתאימים  משפטיים  בהליכים  לנקוט 

הלר.

נושם לרווחה: נדחתה 
עתירה נגד מינוי דרעי לשר
בצל החקירות: השר אריה דרעי יכול לנשום לרווחה לאחר 

שבית המשפט העליון דחה את העתירה נגד מינויו לתפקיד שר 
הפנים • השופט: "סבורני כי עבירותיו אינן ייחודיות לתפקיד 

שר הפנים ולא נעברו תוך הפעלת סמכויותיו כשר הפנים"

סערת ההדלפה
על רקע ההאשמות שהופנו כלפי ח"כ ליברמן בסוגיית 

הדלפות דו"ח מבקר המדינה, מאיים חבר הכנסת ליברמן 
לתבוע את הכתב שפרסם את הידיעה: "פרסם התנצלות על-
כך שהדברים אינם נכונים או שננקוט באמצעים משפטיים"

ראש חדש לשב"כ
השבוע התקיים בלשכת ראש הממשלה טקס חילופי תפקידים 

בראשות השב"כ: נדב ארגמן החליף את יורם כהן

 ראש השב"כ הנכנס 
נדב ארגמן )צילום: 

תקשורת שב"כ(

פתוח',  שלך  'העתיד  הכותרת  תחת 
'בסדנו'  החרדית  ההשקעות  קבוצת  ערכה 
למשקיעים  ניסן.  כ"ה  שלישי  ביום  פתוח  יום 
 50,000 מעל  בסך  בהשקעות  ולמתעניינים 
רחב-הידיים  הקבוצה  למתחם  שהגיעו   ,₪
בירושלים, נכון מחזה מרהיב: עשרות דוכנים 
וחדרים בהם הוצגו מיזמים חדשניים, הרצאות 
אישי  ייעוץ  עמדות  מרתקות,  מולטימדיה 
בנושא השקעות, ומפגש בין ציבור יר"ש מגוון 
מכל רחבי הארץ לבין מפתחי מוצרים ומומחי 

יזמות והשקעות מובילים במשק.
ופרויקטים  באירוע הוצגו כ-20 מיזמים 
בתחומי הביו-טכנולוגיה, הרפואה, הבטיחות, 
ונבחרו  בקפדנות  שנבדקו  ועוד,  התקשורת 
כאפיקים  ויועציה  בסדנו  מומחי  בידי 
אופציונליים להשקעה כדאית. היזמים, חלקם 
שם  ובעלי  מתקדמים  תארים  נושאי  הגדול 
האפליקציות  המוצרים,  את  הציגו  בתחומם, 
והמכשירים שיצרו. ביניהם טכנולוגיה לגילוי 
חומרי נפץ שפותחה ב'טכניון', סריקה לגילוי 
מנהל  מפתחיה  שבין  העור  סרטן  של  מוקדם 
בין  לתקשורת  פלטפורמה  ב'הדסה',  מחלקה 
בגני  פועלת  שכבר  חינוך  למוסדות  הורים 

ילדים, ועוד.
את השקעת הנדל"ן החדשה של בסדנו, 

יו"ר  גרוס  אליעזר  ר'  הציג  פלוס',  'נדל"ן 
הקבוצה, שתיאר את יתרונות ההשקעה בנדל"ן 
המקצועי  הצוות  של  ההדוק  הפיקוח  ואת 
ערכה.  למיקסום  השקעה,  כל  אחר  בקבוצה 
בשיאו של הערב ערך היו"ר סיום ש"ס משניות 
ברוב עם בבית הכנסת שבמתחם. זאת במעמד 
להשקעות  מהוועד  קרליבך  ש.ז.  הרה"ג 
המפקחת  החרדית,  העדה  בבד"ץ  ולפיננסים 
על כל פעילות בסדנו, שכיבד את היום הפתוח 
בדבר  מחכימה  הרצאה  והעביר  בנוכחותו 

חשיבותה של השקעה כשרה. 
מאות הנרשמים באי היום הפתוח סיירו 
עם  שו"ת  ניהלו  במצגות,  צפו  הדוכנים,  בין 
ורואי-חשבון,  עורכי-דין  יועצים,  יזמים, 
ההשקעות,  ממגוון  רבה  התרשמות  והביעו 
וממקצועיות  המושקעים  המיזמים  מרמת 
לבאים בשאלות  סייעו  הקבוצה  נציגי  הצוות. 
ובלבטים לגבי בחירת השקעה, ורבים הצטרפו 
כבר במהלך הערב למגוון מסלולי ההשקעות 
הבאים  לכל  מודים  בבסדנו  בסדנו.  של 
ומקווים לערוך כנס נוסף בעוד מספר חודשים, 
בעלות  השקעות  להכיר  החפצים  אלה  למען 
לפרטים  בתבונה.  ולהשקיע  גבוה  פוטנציאל 

נוספים: 073-22-111-74.

חושבים קדימה: מאות 
מתעניינים בהשקעות ביום 

הפתוח של קבוצת בסדנו
בכנס שערכה קבוצת ההשקעות והיזמות הגדולה במגזר, קיבלו 

משקיעים ומתעניינים הצצה למיזמי נדל”ן, סטארט-אפ וטכנולוגיה 
שבהם משקיעה בסדנו, האזינו להרצאות והתוודעו מקרוב 

לפיתוחים חדשניים ולהצעות אטרקטיביות בתחום. היה משתלם





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

ראש עיריית לונדון הנבחר עם רבה של בריטניה בטקס יום השואה

בפתח-תקוה14        ה' באייר תשע"ו 1213/5/16

לונדון: נבחר 
ראש עיר מוסלמי
בקהילה היהודית לא נבהלים  "ראש עיר מוסלמי? 

אנחנו פוחדים יותר ממפלגת השמאל הקיצוני"  אב"ד 
בבד"צ לונדון הגר"י אייברהם: "ראש העיר הנו בעל 

עמדה עצמאית והנושאים בהם יטפל אינם קשורים לדתו; 
אני צופה דווקא הטבות לתושבים שגורלם לא שפר עליהם 

 אנחנו מוטרדים ממפלגת הלייבור שאנשים מתוכם 
מייצגים שנאת ישראל של ממש

מאת: מנדי קליין

'אנחנו מוטרדים יותר מהעובדה שאיש 
שהוא  מהעובדה  ולא  נבחר  הלייבור 
מוסלמי' – כך אומר אב"ד בבד"ץ לונדון 
הגאון  אירופה',  רבני  'ועידת  נשיא  וסגן 
לבחירתו  בתגובה  איייברהם,  יונתן  רבי 

של ראש עיר מוסלמי בלונדון.
זו תגובה ראשונה של הקהילה היהודית 
נקבע  בהן  התוצאות  פרסום  עם  בלונדון 
שנמצאת  הלייבור,  מפלגת  איש  כי 
בעיצומה של סערה בעקבות התבטאויות 
העיר  כראש  לכהן  נבחר  אנטישמיות, 
אמנם  המפלגה   .57% של  ברב  לונדון 
אך  בסקוטלנד,  בבחירות  מפלה  רשמה 
בלונדון נרשם הישג אדיר לחבר המפלגה 
שנבחר  במוצאו,  פקיסטני  חאן,  סאדיק 

לראשות העיר.
הלייבור  ממפלגת  מוטרדים  "אנחנו 
ישראל  שנאת  מייצגים  מתוכם  שאנשים 
של ממש. עלינו לזכור גם כי הגם שמפלגת 
הלייבור הנה שמאלנית והעומד בראשה; 
קורבין הנו שמאלני קיצוני; מפלגה זו הנה 
בעד שכבות האוכלוסייה מעוטות היכולת 
והעניים ובעד מתן הטבות מפליגות לבעלי 
כן  על  אשר  נמוך.  אקונומי  סוציו  מעמד 
העיר  ראש  של  מצדו  דווקא  צופה  אני 
הנבחר עוד הטבות לתושבים שגורלם לא 

שפר עליהם".
להערכתו  כי  אומר  איברהם  הגר"י 
"העובדה שסאדיק חאן הוא בן מיעוטים 
לרעה,  שיפלה  חשש  ואין  לטובה  היא 
בשום  היהודית  הקהילה  את  חלילה, 
לראשות  שהבחירה  נשכח  בל  תחום. 
עיריית לונדון הייתה בין אדם שבא מהעם. 
שעלה  אוטובוס  נהג  היה  אביו  כלומר 
מפקיסטן ובנו, ראש העיר הנבחר, הגשים 

שהוצנח  מי  לבין  לעו"ד  והיה  עצמו  את 
ע"י בעלי הון. אמנם יהודי חם וטוב אבל 
הכריעו  עליה  הבחירות  שאלת  הייתה  זו 
הדת  של  פוליטיקה  ולא  לונדון  תושבי 
וחשובה  נוספת  נקודה  נולד.  הוא  אליה 
לפני  באנגליה  שנחקק  החוק  שעפ"י  היא 
עמדה  בעל  הנו  העיר  ראש  שנים;  כמה 
עצמאית והנושאים, מטבע הדברים, בהם 

יטפל ויעסוק, אינם קשורים לדתו".
יציאת  בשעת  כי  אמר  אייברהם  הגר"י 
לגבי  הסופיים  הנתונים  בפניו  אין  השבת 
אך  לונדון  יהודי  של  התמיכה  אחוז 
לא  מוסלמי  הנו  חאן  שסאדיק  העובדה 
השיקולים  הבחירות  במערכת  הייתה 

לבחירתו או אי בחירתו.

 משתתף בטקס יום השואה

לקהילה  אהדתו  את  להוכיח  כדי 
השתתף  בו  הראשון  האירוע  היהודית, 
לאחר בחירתו היה טקס שנערך באנדרטה 

לזכר הנרצחים בשואה.
בצפון  שנערך  באירוע,  השתתף  חאן 
בקהילה  בכירות  דמויות  לצד  לונדון, 
את  לכבד  מנת  על  בעיר,  היהודית 
הנאצים  בידי  שנטבחו  המיליונים 
לאחר  זאת  השנייה.  העולם  במלחמת 
מחוייבתו  את  הקמפיין  במהלך  שהדגיש 
שורת  בצל  זאת  באנטישמיות,  למלחמה 

ההדחות במפלגתו, הלייבור.
ראגבי  באצטדיון  נערך  הזיכרון  טקס 
היהודית  מהקהילה  אלפים  בו  והשתתפו 
ניצולי  מ-150  יותר  בהם  לונדון,  של 
שואה, והופיעה בו מקהלה של תלמידים 
יהודיים  יסודיים  ספר  בתי  מחמישה 
והשתתף בו גם רבה הראשי של בריטניה.





שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:00 ו’ 8:30-13:00
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // גן  רמת   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

₪פרפקט לייןכל הבית

רק ב-

25,000

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת בייסיק פורמייקה

₪ 649 ₪ 618

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים

ניתן  להשיג  בצבע לבן
בגדלים: 90/80/70/60 ס"מ

סופר ליין

₪ 827

גרניט פורצלן

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר
100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

למ"ר

למ"ר

60X120, גרניט פורצלן

90X90, לאפטו

₪ 113.00

₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23
למ"ר
₪ 54.00

למ"ר
₪ 56.90

למ"ר
₪ 76.00

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. לא כולל ידית דלת. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.5.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

מבצע!

כולל מע"מ / דירה   עד 
100 מ"ר / לא כולל 
השיפוץ עבודת  את 

קיים 
במבחר 
צבעים

קיטצ'נט 
במחיר מפתיע! 

2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות 
פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121
גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

זכוכית שקופה,  ניתן להשיג: 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסיארון במבצע מיוחד!

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי- לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון 

טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת,

אלון טבעי, אלון אפור
צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר ל-80 ס”מ: מחיר למזומן:

₪ 542

מטבח 
גוף סנדוויץ׳

עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

BLUM כולל פרזול
כולל כיריים ותנור

* ניתן לרכוש את מוצרי החשמל בנפרד בעלות של 1,790 ₪. מחיר לכיריים 690 ₪. מחיר לתנור 1,100 ₪. ** המחיר לא כולל הובלה והתקנה.

₪ 12,299
במחיר של

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר
מחיר
למ"ררצפה!

למ"ר29.90 ₪

₪ 29.90

שולחן + 6 כסאות

₪ 3,590

מבצע לחג!

 160X90 לבנה,  זכוכית  ניקל,  שולחן 
)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 

לבן, קרם, אפור, שחור

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 384₪ 564₪ 470₪ 439

ברז נשלףברז נשלףברז נשלףברז קלאסי

₪ 1,097

למטבח   TOUCH ברז 
נגיעה  ע"י  ניתן לשימוש 
פשוטה בברז, טכנולוגיה 

לחיסכון במים

₪ 295₪ 117

ברז טאצ׳ברזברז
* ניתן להשיג בסניף ראשל"צ בלבד

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-14:00 טלפון. 08-8562894 א'-ה' 9:30-20:00, 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-14:00 ו'   ,09:30-20:00 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד



חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // גן  רמת   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

₪פרפקט לייןכל הבית

רק ב-

25,000

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת בייסיק פורמייקה

₪ 649 ₪ 618

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים

ניתן  להשיג  בצבע לבן
בגדלים: 90/80/70/60 ס"מ

סופר ליין

₪ 827

גרניט פורצלן

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר
100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

למ"ר

למ"ר

60X120, גרניט פורצלן

90X90, לאפטו

₪ 113.00

₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23
למ"ר
₪ 54.00

למ"ר
₪ 56.90

למ"ר
₪ 76.00

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. לא כולל ידית דלת. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.5.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

מבצע!

כולל מע"מ / דירה   עד 
100 מ"ר / לא כולל 
השיפוץ עבודת  את 

קיים 
במבחר 
צבעים

קיטצ'נט 
במחיר מפתיע! 

2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות 
פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121
גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

זכוכית שקופה,  ניתן להשיג: 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסיארון במבצע מיוחד!

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי- לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון 

טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת,

אלון טבעי, אלון אפור
צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר ל-80 ס”מ: מחיר למזומן:

₪ 542

מטבח 
גוף סנדוויץ׳

עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

BLUM כולל פרזול
כולל כיריים ותנור

* ניתן לרכוש את מוצרי החשמל בנפרד בעלות של 1,790 ₪. מחיר לכיריים 690 ₪. מחיר לתנור 1,100 ₪. ** המחיר לא כולל הובלה והתקנה.

₪ 12,299
במחיר של

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר
מחיר
למ"ררצפה!

למ"ר29.90 ₪

₪ 29.90

שולחן + 6 כסאות

₪ 3,590

מבצע לחג!

 160X90 לבנה,  זכוכית  ניקל,  שולחן 
)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 

לבן, קרם, אפור, שחור

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 384₪ 564₪ 470₪ 439

ברז נשלףברז נשלףברז נשלףברז קלאסי

₪ 1,097

למטבח   TOUCH ברז 
נגיעה  ע"י  ניתן לשימוש 
פשוטה בברז, טכנולוגיה 

לחיסכון במים

₪ 295₪ 117

ברז טאצ׳ברזברז
* ניתן להשיג בסניף ראשל"צ בלבד

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-14:00 טלפון. 08-8562894 א'-ה' 9:30-20:00, 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-14:00 ו'   ,09:30-20:00 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד



בפתח-תקוה18        ה' באייר תשע"ו 1213/5/16

"יציבות 
פוליטית 
חשובה 

מאין 
כמותה 
לכלכלה"

בראיון נרחב ל"קו עיתונות" מדבר סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן על חקירת יו"ר התנועה השר 
אריה דרעי, על היחסים עם יהדות התורה, על המאבקים במשרד האוצר, על התקציב הדו-שנתי 

ועל היציבות הקואליציוניות

מאת: יוסי הכט

את יום העצמאות יעביר סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן 
באווירה ממלכתית של יום שכולו תורה, אבל לפני ואחרי 
הוא מוסיף לנהל את הקרב על התקציב הדו-שנתי ולהתנהל 

גם בתוך הקרב החרדי.
לראשונה  האוצר  שר  סגן  משיב  עיתונות"  ל"קו  בראיון 
תקציב  בסוגיית  האוצר  פקידי  נגד  שהושמעו  הטענות  על 
של  האכילס  עקב  זהו  וכלשונו  ככתבו  "קיום  הישיבות: 
ההסכם הקואליציוני, כי שם בדיוק הייתה התקלה ב'ככתבו 
וכלשונו'. היה צריך להדגיש שערך הנקודה הוא 475 שקל 

לבחור ישיבה שמזה נגזר 1.8 לאברך וזה לא הודגש".
על העבודה המשותפת עם יהדות התורה אומר ח"כ כהן: 
משותפת  עבודה  זו  אשמים.  לחפש  ומיותר  פרשן  "אינני 
שמה  לכך  לדאוג  התורה  ביהדות  וגם  בש"ס  גם  שלנו 
שהתפספס יתוקן. בניגוד למה שהתקשורת אוהבת להראות, 

יש בינינו יותר שיתופי פעולה ממחלוקות". 
ומאבקי  לאברכים  הכנסה  הבטחת  קצבאות  עיכוב  על 
"בוא  השר:  סגן  אומר  בנט,  מעורבות  סביב  גפני-ליצמן 
זה  אחרים  של  במריבות  חלק  לקחת  כי  בעובדות,  נתמקד 
עדיין  הכנסה  הבטחת  תשלום  אישור  שלי.  החזק  הצד  לא 
משרד  אם  המשפטים.  משרד  של  המשוכה  את  עבר  לא 
המשפטים יאשר ובנט לא יעביר נוכל לבוא אליו בטענות. 
רק כדי לסבר את האוזן, האוצר העביר כבר מזמן את תקציב 
המאה מיליון שקל למשרד החינוך, ואנחנו לא אמרנו, נמתין 

להכרעת הפקיד במשרד המשפטים"
הפנים  שר  שלו  המפלגה  יו"ר  של  הצפויה  חקירתו  על 
אריה דרעי אומר סגן השר יצחק כהן: "דרעי הוציא לנציגים 
הודעה מנחה, ארוכה ומפורטת, שבה הוא קרא לנו לנהוג 
כמוהו ולהמשיך כרגיל. אני שומע מפקידי האוצר ומפקידי 
משרד הפנים שדרעי מנהל את משרדו ביד רמה. ברור שזה 
בתפקוד,  פגיעה  שום  אין  אבל  לכולם,  כואב  זה  לו,  כואב 
במלאכה  שעוסקים  הפעילים  לכל  הודעה  הוציא  והוא 
ובשבילנו  נתפלל בשבילו  עוז.  וביתר  להמשיך ביתר שאת 

שהכל יעבור".
על התקציב הדו שנתי שהשבוע סוכם בין ראש הממשלה 
בנימין נתניהו לשר האוצר משה כחלון, אומר כהן: "מבחינה 
כלכלית, אם אתה שואל האם תקציב דו שנתי הוא דבר ראוי, 
ויש גם חסרונות.  יתרונות לתקציב כזה  תשובתי היא שיש 
יש יתרונות הואיל והוא מאפשר טווח פעולה לכל מנכ"לי 
המשרדים לשנתיים של תכנון וביצוע. הרי מה קורה בשנת 
הראשון  ברבעון  שנתי?  חד  תקציב  של  סטנדרטית  תקציב 
שעברה,  משנה  העודפים  את  בלמשוך  עסוקים  כולם 
ברבעון השני והשלישי מנסים לעבוד וברבעון האחרון כבר 

מתחילים לחלק את התקציב לשנה הבאה".
זה לא סוד שהפקידות המקצועית באוצר מותחת ביקורת 

קשה על המהלך של תקציב דו-שנתי.
"כאן אני מגיע לצד השני. מאידך, תקציב דו שנתי יוצר 
בתקרת  ההוצאה.  ובתקרת  ההכנסות  בתחזית  בעיה  לך 
ההוצאה אפשר עוד לשלוט יחסית וגם זה לא פשוט, אבל 

בכל מה שנוגע לתחזית ההכנסות זה הרי תלוי במצב המשק 
באותה עת. כשיש לך חריגה קיצונית מהתחזית כפי שראינו 

ב-2012, כל התקציב הדו שנתי הופך לבלתי רלוונטי".
 אבל יש שורה תחתונה. כמי שהיה בסבב הקודם היית 

מגדיר את התקציב הדו-שנתי כהצלחה או כישלון?
החיים  מדי.  גבוהות  מילים  אלו  כישלון  או  "הצלחה 
זאת.  יודע  בית  משק  שמנהל  מי  וכל  מורכבים,  הכלכליים 
המסקנה היא שאנו צריכים להיות זהירים. הרי תקציב נבנה 
הניתן  ככל  לדייק  אפשר  אחת  בשנה  ותחזיות.  הנחות  לפי 

בתחזית הכנסות, לשנתיים זה יותר קשה".
למה שלא תאמר זאת ברורות. אין היגיון כלכלי אבל יש 

היגיון פוליטי?
פוליטית חשובה  יציבות  סותר.  אינטרס  לא בהכרח  "זה 
מאין כמותה לכלכלה. בהיעדר יציבות פוליטית גם הכלכלה 
נפגעת. זה הרסני לצאת לבחירות כל שנתיים שלא לדבר על 
הבזבוז הנורא, אבל מעבר לזאת, כל העניין הזה של תקצוב 
דו-שנתי הוכרע כבר בהקמת הקואליציה כשראש הממשלה 
החתים את כל המרכיבים שלה על תקציב דו שנתי. למעשה 
אלו כבר שישה תקציבים דו-שנתיים רצופים כך שהמערכת 

תדע להתנהל".
ובכל זאת, משרד האוצר העביר את הבקשה לתקציב דו 
שנתי עם ביקורת ברורה, חסרת תקדים, נגד מדיניות אישור 

התקציב הדו-שנתי. 
נבע בעיקר מההסכמים  "זה משום שאין ספק שהמהלך 

הקואליציוניים אבל הסכמים צריך לכבד ונדע להתנהל".

   הראיון המלא עם סגן שר האוצר יצחק כהן יתפרסם ביום שישי ב-

סגן שר האוצר יצחק כהן                                                                                     ) צילום: פלאש 90(
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מאת: יעקב אמסלם

לאחר ההבטחות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר 
יועבר  כי  וסיכמו  )א'(  השבוע  בתחילת  נפגשו  כחלון  משה 
 .2017-2018 לשנים  שנתי  דו  תקציב  הקרובים  בחודשים 
אף  כי  ויתכן  הממשלה  של  קיומה  את  יאפשר  כזה  תקציב 
תסיים את ימיה בעקבות המהלך. הסיבה לכך טמונה בעובדה 
הקואליציה,  את  המרכיבות  סיעות  בין  הצצים  הקשיים  כי 
להקנות  עשוי  שנתי  דו  תקציב  שונים,  בתקציבים  מקורם 

לראשי הקואליציה שקט תעשייתי בסוגיה זו.
בשבוע  אמר  שנתי,  דו  לתקציב  התנגד  שבעבר  כחלון, 
יאפשר  הוא  התנגדותו,  למרות  כי  תקשורת  לכלי  האחרון 
ההסכמים  כיבוד  מתוך  זאת  שנתי,  הדו  התקציב  העברת  את 

הקואליציוניים עם הליכוד.
במידת  להפחית  נענה, עשוי  וגם  כחלון  סייג אחד שביקש 
מה את ההתנגדות מקרב פקידי האוצר. חששם של האחרונים 
ולא  אלו  בשנים  שיצוצו  חריגות  הוצאות  הוא  כזה,  מתקציב 
זמן  עבר  כבר  שהוא  מאחר  בתקציב  לקצץ  ביכולתם  יהיה 
רב קודם לכן. לשם כך, סוכם עם שר האוצר משה כחלון כי 
שינויים  להכניס  ופקידיו  הוא  יוכלו   ,2017 נובמבר  בחודש 

לתקציב מסעיפים שיקבעו מראש כנתונים לשינויים. 
חששם של פקידי האוצר נוסע מניסיון העבר כאשר בשנת 
משרד  תחזיות  טעו  שנתי,  דו  תקציב  עבר  בהם   ,2011-2012
מסך  הגדול  תקציב  היה  בו  קטסטרופלי  מצב  ונוצר  האוצר 
ההכנסות השנתי, מה שהגדיל את הגירעון וגרר ביקורת חריפה 
כנגד שר האוצר דאז יובל שטייניץ. מהיבט זה חושש גם שר 
סמכויות  לידיו  ביקש  כך  לשם  כאמור,  אך  כחלון,  האוצר 
גם לאחר  יחסית בתקציב המדינה,  גמישות  לו  רחבות שיקנו 

שיאושר על ידי המנגנונים. 
בין סמכויותיו של כחלון, ניתן למנות את העלאת המיסים, 
העמקת גבייה, דחיית הוצאות משנה לשנה, העברת תקציבים 
מתקרת  לחרוג  סמכות  וכן  השונים  הממשלה  משרדי  בין 
ההוצאה. בסמכויות אלו יוכל כחלון לעשות שימוש אף ללא 
יעברו הסמכויות  ידוע כיצד  אישור הממשלה. לפי שעה, לא 

מבחינה משפטית.

 בנק ישראל: תמיכה מסויגת

בבנק ישראל שבעבר התנגדו בו למהלכים מסוג זה, הוציאו 
הודעה בתגובה להחלטת ראש הממשלה ושר האוצר. בהודעת 
בנק ישראל הובעה תמיכה מסויגת בתקציב, אך ההערכה היא 

כי תנאיו של כחלון יניחו את דעת נציגי הבנק.
פוליטיים,  כלכליים,  היבטים  הדו-שנתי  התקציב  "לשאלת 
זו  ניהול המדיניות הכלכלית  ופרלמנטריים, אך מההיבט של 
אינה סוגיה קרדינלית", נכתב בעמדה שהציג הבנק. "התקציב 
הדו-שנתי אמנם עלול להקשות על הממשלה להגיב לשינויים 
לא צפויים בנסיבות, אך ניתן לצמצם את הסיכונים באמצעות 
הקצאת רזרבה פנימית גבוהה יותר, יתר גמישות בתוך התקציב 

ושימוש הדוק בנומרטור".
לדברי בנק ישראל, הדבר החשוב ביותר בעיצוב התקציב, 
הוא  ארוך,  יותר  אופק  שלתקציב  ככל  ובוודאי  בוודאי 
הארוך.  הטווח  של  באתגרים  היום  כבר  יתמקד  שהתקציב 

חשוב שהתקציב הדו-שנתי יקצה מקורות בהיקף ראוי להשגת 
יעדי הממשלה ובכלל זה תמיכה במנועי הצמיחה ובתשתיות 
פיזיות ושל הון אנושי. ככל שהתקציב הוא לאופק ארוך יותר, 
כך חשוב יותר שהוא יתמקד בהתמודדות עם האתגרים ארוכי 

הטווח של המדינה".
לדבריהם, "אם הממשלה והכנסת יבחרו לאמץ תקציב דו-
שנתי, חשוב מאוד להימנע מהבעיות שראינו בעבר עם תקציב 
זמן  כזה, ובראשן צבירה של התחייבויות תקציביות שלאחר 
באמצעות  זו  בעיה  על  להתגבר  ניתן  אותן.  לכנס  קשה  יותר 
לוודא  ויסייע  לפעול  שהתחיל  בנומרטור  הדוק  שימוש 
שהממשלה תתחייב רק להוצאות לאורך זמן שיש להן מקורות 

במסגרת המצרפים הפיסקליים שהוגדרו".
מתאימה  רזרבה  להקצות  הצורך  את  גם  מוסיפים  בבנק 
של  זמן  לטווח  ההכנסות  חיזוי  ויכולת  "מאחר  כזה,  במקרה 
מהתחזית  וסטיות  היות  ובעיקר  לשנה,  מזו  פחותה  שנתיים 
דו שנתי מחייב הקצאה  זמן, תקציב  לאורך  יכולות להצטבר 
יהיה  שניתן  שנתי,  תקציב  מאשר  יותר  גבוהה  רזרבה  של 

להימנע מהוצאתה במידה וההכנסות יהיו נמוכות מהצפוי".
הגמישות  את  להגדיל  צורך  יש  כי  בבנק  מוסיפים  עוד 
סעיפים  מאוד  הרבה  כולל  המדינה  "תקציב  כזה,  בתקציב 
אחרות.  מפותחות  במדינות  למקובל  בהשוואה  )תקנות( 
ושינויים  מאוד,  גבוהה  פירוט  ברמת  נעשה  התקצוב  כלומר, 
קטנים בהרכבו מחייבים אישורים של משרד האוצר והכנסת. 
ממסגרות  חריגות  למנוע  מסייע  התקציב  של  זה  מאפיין 
התקציב ומחזק את הפיקוח הפרלמנטרי על פעילות הממשלה, 
אך מקטין את גמישות הפעולה של הגופים המתוקצבים. ככל 
שהתקציב מכסה טווח ארוך יותר, שבמהלכו יעלו צרכים שלא 
בניהול  הגמישות  את  להגדיל  חשוב  היום,  כבר  לחזות  ניתן 

התקציב על ידי צמצום ניכר של מספר התקנות".

 הקשיים: אורן חזן ובג"ץ

קשיים  יצוצו  תמיד  צרה,  בממשלה  כמו  צרה,  בממשלה 
צפויים  כאן  אך  שהוא,  כל  למהלך  המתנגדים  חברים  מצד 
לא מעט חברים להתנגד ברגע האחרון בכדי לבסס עמדת כח 
היה  ראשון  רוחם.  על  העולה  ככל  לדרוש  יוכלו  באמצעותה 
חבר הכנסת אורן חזן שהודיע חגיגית כי אין בכוונתו לתמוך 

בתקציב הדו שנתי. 
גפני,  משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  ליו"ר  פנה  )הליכוד(,  חזן 
בבקשה לקיים דיון על כוונת ראש הממשלה ושר האוצר לגבש 
מתנגד  שכאמור  חזן,   .2017-2018 לשנים  שנתי  דו  תקציב 
עקרוני  דיון  לקיים  "אבקש  לגפני  כתב  דו-שנתי,  לתקציב 
ומעמיק בוועדת הכספים, דיון שבו נוכל לשמוע מה הרציונל 
תועלת  מהי  דו-שנתי,  תקציב  לקיים  הכוונה  מאחורי  שעומד 
נוכל לשמוע את  וכן  והחסרונות  היתרונות  הציבור מכך, מה 

עמדתם של הגורמים הרלוונטיים לנושא''.
אידיאולוגיה",  זו  אבל  אישי,  לסיפור  זה  את  להפוך  "קל 
פוגע  דו־שנתי  "תקציב  לדבריו,  עמדתו.  את  חזן  הסביר 
הכנסת  את  לנתק  מצדי  אחריות  חוסר  זה  הרשויות.  בהפרדת 
כדי  הומצא  הדו־שנתי  הסיפור  כל  שנתיים.  למשך  מהתקציב 
לשמור על כיסא, ולא בשביל זה הגעתי". עם זאת, הוסיף כי 
"הדרך היחידה שאולי אתמוך בתקציב תהיה הבטחה שהאוצר 
ידאג לקופה צדדית גדולה ושיוכנס סיוע משמעותי לצעירים".

אם לא די בכך, אם תוגש עתירה לבג"ץ, וככל הנראה תוגש, 
וידועה דעתם של שופטי  לרדת לטמיון מאחר  עשוי המהלך 
נדחתה  אמנם   2011 בשנת  שכזה.  תקציב  העברת  על  בג"ץ 
בדין  פסק  אך  התקציב,  כנגד  'קדימה'  מפלגת  של  עתירתה 
שכלל ביקורת נוקבת, מעלה ספקות בדבר פסיקה עתידית של 

בג"ץ אם וכאשר תוגש עתירה. 

הפתח לשימור יציבות הקואליציה: ראש הממשלה ושר האוצר סיכמו השבוע על תקציב דו שנתי  התנאי: הענקת 
סמכויות בידי שר האוצר שיוכל לבצע שינויים בשנים אלו, אם יהיה צורך  בנק ישראל לא התנגד, אך סייג: "ניתן 
לצמצם את הסיכונים באמצעות הקצאת רזרבה פנימית גבוהה יותר"  ושוב, ח"כ אורן חזן הודיע כי יתנגד: "קל 

להפוך את זה לסיפור אישי, אבל זו אידיאולוגיה"

נתניהו וכחלון סיכמו: 
יאושר תקציב דו שנתי

הגיעו להסכמה. נתניהו וכחלון                                                                     )צילום: עמית שאבי, פלאש 90( 
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

אנשי מכירות שטח  
 לעיתון בני ברק  לעיתון אלעד לעיתון פ“ת  לעיתון בית שמש
 לעיתון ירושלים  ניסיון במכירות חובה!  יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

מנהל/ת מכירות ושת“פים למכירת שטחי פרסום 
באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי

 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 
הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה

 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים
 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למיילyakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה“צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה יכול יותר מכולם ולא העזת לבד...

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

זאת ההזדמנות שלך!!!
 רשת קו עיתונות מרחיבה את סניפיה 

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

yakov@kav-itonut.co.il :לפרטים: 03-5796643  |  קו“ח למייל

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

דרכי חינוך ושלום בית 

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

ַֽאֲהרֹן  ְּבֵני  ַהּֽכֲֹהִנים  ֶאל  ֱאמֹר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוֹּיאֶמר 
יו" )ויקרא כא,  ְוָֽאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש ֹֽלא ִיַּטָּמא ְּבַעּמָֽ

א(.
נוספות  במצוות  יתירה  בזהירות  מוזהרים  הכהנים 
עבור קדושתם שהתקדשו, ולכן נאסרו אף להיטמא למתים 
)ואיסור זה כולל לא לגעת בארון המת, ולא להיות באוהל 

המת, כגון מתחת לגשר שנמצא שם מיטת המת(.
אמנם הפסוק הראשון בפרשה לכאורה כופל עצמו, "ֱאמֹר 
ֶאל ַהּֽכֲֹהִנים ְּבֵני ַֽאֲהרֹן.. ְוָֽאַמְרָּת ֲאֵלֶהם", לכאורה היה די לומר 
יו" ומדוע  "ֱאמֹר ֶאל ַהּֽכֲֹהִנים ְּבֵני ַֽאֲהרֹן ְלֶנֶפׁש ֹֽלא ִיַּטָּמא ְּבַעּמָֽ

אם כן כפלה התורה לשון אמירה?
רבותינו  דברי  את  ומביא  בקושיה  מרגיש  הקדוש  רש"י 
על  גדולים  להזהיר  ואמרת-  "אמור  ע"א(  קיד  )יבמות 
על  להיזהר  מצווים  הגדולים  שהכהנים  היינו  הקטנים", 
הפסוק  ביאור  וזהו  למתים,  יטמאו  שלא  הקטנים  ילדיהם 
"אמור"- לגדולים, "ואמרת"- שיזהירו את הקטנים, ומכאן 
הגדולים  על  חיוב  שיש  התורה  מצוות  לשאר  חז"ל  למדו 
ולא  ולחנך את הקטנים לשמור את מצוות התורה  להדריך 

לעבור על אזהרות ואיסורי התורה. 
רבי יצחק הוטנר זצ"ל, היה גאון עולם וחריף, חי ולמד 
יחד עם אחד מגדולי בעלי המוסר של הדור הקודם, הגאון 
ר' שלמה וולבה זצ"ל. בשכונת הר נוף שבירושלים הוקמה 
ונקראת בשם  לומדים תלמיד חכמים מופלגים  ישיבתו בה 
"זרע יצחק". רבי יצחק הוטנר זצ"ל סבר שקטן פטור מכל 
המצוות ואסור לחייבו, והיה עומד בתוקף בסברתו שחינוך 

זה לא חיוב. 
את  ושאל  התורה  מתלמודי  לאחד  הרב  הגיע  אחת  פעם 
הרמי"ם  מתפללים,  תורה  בתלמוד  הילדים  אם  המלמדים 
השיבו בשמחה וחיוך: "וודאי שהם מתפללים, אנו מחייבים 
הרב השיב  זאת  יום", כששמע  בכל  ולהתפלל  לבוא  אותם 
לרמי"ם שיש בכך איסור גמור ומוחלט לחייב את הנערים 
טובה  שום  תצא  ולא  חיוב,  לא  זה  שחינוך  כיון  להתפלל, 
ותועלת בתפילה שמחייבים את הקטן להתפלל, כיון שעושה 

זאת מתוך אימה ופחד ולא בחשק ושמחה.
הרב המשיל להם זאת במשל מן החיים ואמר: "וכי יעלה 
אינך  "מדוע  לו  ולומר  אדם  על  ולאיים  לצעוק  הדעת  על 
הולך לבקש מאת המלך?", זה לא שייך, התפילה זו זכות, 
הקטן צריך להרגיש השתוקקות והתרגשות, ותחושת מתנה 
שזוכה להתפלל, ואם עושה זאת מתוך חיוב אין בכך תועלת, 
על  ולהשניא  להיפך,  חלילה  לגרום  עלול  זה  דבר  ואדרבה 

הילד את נושא התפילה.
נפגשתי עם אנשים רבים שבאו ממרוקו, תוניס פרס וכדו' 
ועזבו את הדת, בסיבת הדבר טענו בפני שזה בעקבות שהיו 
מקבלים מכות וצעקות כדי שיתפללו, וזה גרם להם לשנוא 
חלילה את התורה והמצוות. הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל 
חינוך  מדרך  להתפתח  שעלולים  הנזקים  ואת  זאת  הבין 
או  להתפלל  הילד  את  לחייב  שאין  בתוקף  עמד  ולכן  זאת 
אלא  חיוב,  לא  הוא  חינוך  שדין  כיון  המצוות,  את  לקיים 
צריך לפעול בדרכים ואמצעים להאהיב את התורה והמצוות 
לבוראו  נאמן  עבד  להיות  לו  היא  שזכות  ושיבין  הילד  על 

ולעמוד בתפילה לפניו. 

בעניין זה מסופר על רבי יצחק הוטנר זצ"ל בעצמו שלמד 
בישיבת בנו של הסבא מקלם, ראש הישיבה לא היה מסביר 
לו פנים ולא מרבה לדבר עמו, והדבר הקשה מאוד על רבי 
יצחק הצעיר, אך למרות הקושי הוא השקיע את ראשו ורובו 

בתורה הקדושה והמשיך בלימודו. 
מרבני  לאחד  הישיבה  ראש  קרא  הכיפורים  יום  בערב 
הישיבה ושאלו מה שם אמו של התלמיד יצחק הוטנר, הרב 
ואמר  יצחק  רבי  שמח  אמו,  לשם  ושאלו  יצחק  לרבי  ניגש 
בליבו: "כנראה הרב רוצה להתפלל עלי ביוה"כ, איזה יופי", 
ניגש רבי יצחק יחד עם הרב לחדרו של ראש הישיבה כדי 
לומר לו את שם אמו, אך כשראהו ראש הישיבה נפנף בידו 
וסימן לו שיחזור לאחוריו. אין לו מה לעשות כאן, הוא עדיין 

לא הגיע למדרגה הראויה ולא תיקן מספיק את עצמו. 
לימים סיפר רבי יצחק הוטנר שדבר זה גרם לו לעבוד על 
עצמו ולעלות עוד ועוד במדרגות הקדושה והיראה, לשקוד 
שהגיע,  להיכן  ולהביאו  והעמל,  הכח  בכל  בתורה  ולעמול 
וולבה  שלמה  רבי  עם  יחד  שהסכים  ואמר  הרב  סיים  אך 
שבימינו אסור לנהוג בדרך זאת, כיון שדבר זה עלול לשבור 
רק  ולהדריך  לחנך  חובה  בימינו  אלא  הבחור,  את  ולמוטט 
)מנוסח  ְּבַאֲהָבה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַעּמֹו  ַהּבֹוֵחר  וחיבה,  אהבה  בדרך 
לנסות  היא  הנכונה  הדרך  שמע(.  קריאת  התפילה-ברכות 
הם  מתפללים  לא  הם  שאם  להרגיש  הצאן  לנערי  לגרום 
המפסידים, ולמשוך אותם לתפילה בהבנה והסברה במעלת 
התפילה ובמתנות והשגות הגדולות שאפשר להשיג על ידה, 
ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה )שיר השירים א,ד(, אך לא לחייבם לכך 
כדי שלא לגרום להם חלילה שנאה לדבר, וכן הוא בשאר כל 

מצוות התורה. 
אמנם יש חולקים על שיטת חינוך זו וסוברים שאדרבה אם 
לא ילמדם להתפלל ולקיים המצוות בעודם צעירים הם לא 
יתרגלו לכך, אך צריך בזה זהירות לא לחייב בחוזקה אלא 

להסביר להם את מעלת כל מצווה ומצווה וכנ"ל. 



הילדים  בחינוך  והעיקרים  החשובים  מהמרכיבים  אחד 
"להזהיר  חז"ל  בציווי  זאת  ורמזו  האישית,  הדוגמא  הוא 
ְּכזַֹהר  ַיְזִהרּו  גדולים על קטנים", להזהיר מלשון אור וזוהר, 
במידותיו  ומאיר  זוהר  האבא  אם  ג(,  יב,  )דניאל  ָהָרִקיַע 
כשהבנים  הטובה,  בדרך  ללכת  מכך  יושפעו  בניו  ודרכיו 
והתלהבות,  את המצוות בשמחה  מקיים  אביהם  את  רואים 
הולך במסירות נפש ללמוד תורה ולא מפספס תפילה במניין 
בשום אופן, זה נחקק במוחם בליבם וגורם להם להבין את 
מעלת התורה והמצוות וחושקים ורוצים להידמות לאביהם 

וללכת בדרכיו.
רבותינו במסכת יומא )פו ע"א( דורשים על הפסוק ְוָאַהְבָּת 
ֵאת ה' אלוקיך )דברים ו, ה(, שיהיה שם שמים מתאהב על 
ידך. כיצד אוהבים את ה' יתברך? יש אדם שינשק את ידיו 
וירימם כלפי השמים בחושבו שבזה הוא אוהב את ה', אך 
רבותינו מלמדים אותנו שאין זו כוונת התורה בציווי לאהוב 

את ה', אלא אהבת ה' פירושו "שיהיה קורא )לומד בתורה 
וגמרא(,  פה, משניות  )לומד בתורה שבעל  שבכתב(, שונה 
הבריות  עם  בנחת  ומתנו  ומשאו  חכמים,  תלמידי  ומשמש 
ה'  אוהב  נקרא  הוא  טובות(",  ומידות  ארץ  בדרך  )מתנהג 
וגורם להאהיב את שמו יתברך בעולם, ומה הבריות אומרות 
תורה.  שלמדו  רבו  אשרי  תורה,  שלמדו  אביו  אשרי  עליו? 
אוי להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני שלמדו תורה - ראו 
כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר 
)ישעיה מט, ג( ַוֹּיאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך ֶאְתָּפָאר. 
הגר"א כותב בספרו אבן שלמה )פ"א ס"ב( שעיקר חיות 
לאו  ואם  המידות,  בשבירת  תמיד  להתחזק  האדם  ועבודת 
למה לו חיים, זהו העיקר- מידות הטובות ודרך ארץ, בפרט 
בתוך הבית עם האשה, התנהגות ההורים זה עם זה משפיעה 
על הבנים, "להזהיר גדולים על הקטנים"-תיזהרו הגדולים, 
אם  בליבם!  נחקקים  והדברים  ובוחנים  מסתכלים  הקטנים 
הבעל מתלונן כל הזמן בפני אשתו מדוע לא הכינה מאכל 
פלוני ומדוע לא עשתה את זה ואת זה, והאשה מגיבה בכעס 
וטרוניה כלפי הבעל ומתעוררת מכך מריבה, דבר זה נקלט 
וכדו'  כעס  של  רעות  מידות  בהם  ומפתח  בילדים  ונחקק 
וכשגדלים מחזירים הם את הכעס כלפי ההורים באי שמיעה 

וציות לדבריהם. 
ישבח  שלא  היא  לב  שימת  הדרושות  מהדוגמאות  אחת 
הבעל את אמו בפני אשתו, "הדגים שאמא שלי בישלה, אין 
כמוהם, לעולם לא תצליחי לעשות כמוהם", דיבור זה פוגע 
ומעליב מאוד את האשה, לאחר כל העמל והטרחה שטרחה 
לקנות את כל המוצרים ולהכינם זו המחמאה שהיא צריכה 
לקבל? וכי יש לה את הניסיון של עשרות השנים שיש לאמו? 
איפה הדרך ארץ והמידות הטובות? ֵאי ֶזה ַבִית ֲאֶׁשר ִּתְבנּו ִלי 
ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי )ישעיה סו, א(, וכי זה בית שהשכינה 
יכולה לשרות בו? לא, השכינה בורחת מבית כזה ובעקבות 

כך מתחילים כל הצרות והבעיות. 
רק  אלא  בעלה,  בפני  אביה  את  תשבח  לא  האשה  וכן 
ָאִביו  ֶאת  ִאיׁש  ַיֲעָזב  ֵּכן  ַעל  השני,  את  אחד  ויעודדו  ישבחו 
ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו )בראשית ב, כד(, "איזה סלט נפלא 
הכנת, התיבלון היה בכמות המדויקת. אין כמו העוגה שאת 
ֵּתן  הלאה,  וכן  צרבות",  עושה  ולא  בריאה  טעימה  מכינה, 
ְלָחָכם ְוֶיְחַּכם עֹוד )משלי ט, ט(, לחפש כל הזמן איך לשבח 
את האשה, והאשה תחפש איך לשבח את בעלה, כשהבעל 
יהיה בבית הוריו בפני אמו לבד ישבחה ויפארה כפי שחפץ 
ליבו, אך לא בפני אשתו, וכן האשה תשבח ותברך את אביה, 

אך לא בפני בעלה. 
אם חיים בצורה הזאת, אין חיים טובים ומאושרים מאלה, 
וגם הבנים לומדים מהוריהם דרך ארץ ומידות טובות וגדלים 
ושמחה,  נחת  רוב  להוריהם  ומרווים  וישרה,  נכונה  בצורה 

ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך )תהילים קכח, ג(. 
יהי רצון שנזכה ליישר דרכנו ואורחותינו ותשרה השכינה 
בביתנו, ונזכה שיתקיים בבנינו וצאצאנו דברי הנביא )ישעיה 
סא, ט( ָּכל רֵֹאיֶהם ַיִּכירּום ִּכי ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך ה', ונראה בקרוב 
במהרה  צדקנו  משיח  ובביאת  המקדש  בית  בבניין  בקרוב 

בימינו, אמן. 
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המרכזיות  העבודות  מן  הייתה  הקורבנות,  הקרבת 
שבבית המקדש. היא באה מקרבנות חובה- שהאדם 
חייב בהקרבתם, ומנדבות שהוא מקריב מרצונו. כל 
ככתוב  לה'  קרבן  להקריב  נדר  לנדור  רשאי  היה  יהודי 
בפרשתנו: " איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל... לכל 

נדריהם ולכל נדבותם, אשר יקריבו לה' לעולה" )כ"ב , י"ח(
בגמרא )במנחות ע"ג:( לומדים מהפסוק הזה דבר חידוש: 
ונדבות  נדרים  שנודרים  הגויים,  את  לרבות  איש-  "איש 
קורבנות  לנדור  ישראל רשאים  בני  רק  לא  כלומר,  כישראל". 
על המזבח, אלא אפילו לא יהודים יכולים להביא קרבן נדבה 

לבית המקדש.
גויים  לשתף  שאסור  היא  ההלכה  תמיהה.  מעורר  זה  דבר 
בבניין בית המקדש, כדברי הרמב"ם: "אין מקבלין מן העכו"ם 
נדבה או נדר לחזק את בדק הבית או בדק ירושלים, שנאמר: 
"לא לכם ולנו לבנות בית" וגו', ונאמר: "ולכם אין חלק וצדקה 
להשתתף  לנכרים  שאסור  למרות  והנה  בירושלים".  וזיכרון 
ונדבות  נדרים  לנדור  להם  מתירה  התורה  המקדש,  בבניית 
המקדש  בבניית  מדוע  המקדש.  בבית  ולהקריבם  כישראל 
המזבח  גבי  על  הקרבנות  הקרבת  ואילו  אסורה  השתתפותם 

שבמקדש מותרת לגויים?
בית  המזבח.  ובין  כולו  המקדש  בית  בין  הבדל  שיש  אלא 
וזה שייך בעם ישראל בלבד.  נועד להשראת שכינה,  המקדש 
בתוכם".  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  ישראל:  בני  שנצטוו  כפי 
ואמרו חכמים: "בתוכו" לא נאמר, אלא "בתוכם" – בתוך כל 
ואין  בלבד,  ליהודים  עניין  היא  השכינה  השראת  ואחד.  אחד 
לגויים חלק בזה. אין להם אפילו מושג במשמעות הזאת של 

השראת שכינה. לכן נאסר לשתף גויים בבניית המקדש.
מקומו  עוונות.  כפרת  הוא  ייעודו  המזבח-  זאת  לעומת 
כפי שכתב  העולם.  בריאת  כבר מתחילת  כפרה  כמקום  נקבע 
הרמב"ם: "ומסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה 
והוא  התיבה,  מן  שיצא  נח  בו  שבנה  המקום  המזבח...הוא 
הראשון  אדם  הקריב  ובו  והבל,  קין  עליו  שהקריב  המקום 
מיוחד,  מעמד  למזבח  יש  לכן  נברא".  ומשם  קרבן,  כשנברא 
להקריב  מותר  ועליו  המקדש.   חלקי  משאר  אותו  המבדיל 
קרבנות גם לגויים. שהרי במקום הזה הועלו קרבנות של אדם 
הראשון, קין, הבל ונח, ולכן גם צאצאיהם רשאים להקריב בו 

קרבנות שהרי גם הם צריכים כפרת עוונות. 
יש לשים לב כשהגמרא מרבה את הנוכרים שנודרים נדרים 

לה'  יקריבו  "אשר  כך:   זאת  מסייגת  היא  בישראל,  ונדבות 
קרבים  כוכבים  העובדי  שמקריבים  קורבנות  שכל  לעולה", 

עולות בלבד, ולא שלמים.
לשלוח  נוהג  היה  זצ"ל  מוולוזין  חיים  רבי  שהגאון  מסופר 
אירע  פעם  המפורסמת.  ישיבתו  עבור  כסף  לאסוף  שליחים 
שאחד התורמים נמנע מלתרום לשליח וביקש לשלוח תרומתו 
כספו  שכל  רצון  מתוך  חיים,  לרבי  ישירות  הדואר  באמצעות 

יגיע לישיבה והשליח לא יקבל שכר על תרומה זו.
מנהג  שזהו  לו  וכתב  בחזרה,  כספו  את  לו  שלח  חיים  רבי 
יכולים  אינם  שגויים  במנחות  מהגמרא  ראיה  והביא  גויים! 
שמקבלים  למרות  בלבד,  עולות  אלא  שלמים  קרבן  להקריב 
מהם קורבנות. וזאת מדוע? כי גוי אינו מבין שאפשר להקריב 
קרבן לה' וגם אחרים יהנו מכך. השקפת עולמו שאם נותנים 
לה' זה "כולו לה'" בלי שאחר יהנה. ועל כן אם רוצים לקבל 
ממנו קרבן בשלמות זה צריך להיות עולה ולא שלמים. לעומת 
זאת היהודי יודע שאצל הקב"ה קיים המושג: "כהנים אוכלים 
ובעלים מתכפרים", הוא מבין כי הנתינה לאחר כמוה כנתינה 
לקב"ה. משום כך אצל יהודי יש קרבן "שלמים" ואצל הגוי אין 

כדבר הזה, כי קרבן שלמים אצלו לא יהיה כראוי לקרבן לה'.

קרבן הגוי

לחנך עם הלב 

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

הימים, סוף תקופת 'בין הזמנים', רגע לפני פתיחת 'זמן 
רבינו הגרש"ז  קו הטלפון: מרן  על  בישיבות.  אלול' 

אויערבאך זצ"ל. 
"הלו, פה מדבר הסבא אויערבאך", פתח את השיחה, 
הלא  הבחור...  עבור  חסד  ממך  צריך  "אני  בקודש.  כהרגלו 
להוסיף  אמרתי  ב'הדסה'.  מאושפז  הוא  אותו...  מכיר  אתה 
הרופאים  השם.  בחסדי  משתפר,  שלו  המצב  לרפואה.  שם  לו 
סבורים שהוא יוכל להתחיל את ה'זמן' בישיבה, לפחות 'סדר' 
בשמה  נקט  ר'-שלמה-זלמן  ישתפר".  שמצבו  עד  ביום,  אחד 
ונאנח  הארץ,  במרכז  השוכנת  מצוינים,  לצעירים  ישיבה  של 
בכאב: "ראש הישיבה שבה חשקה נפשו – אינו מוכן להכניס 
את הבחור לישיבה בשום פנים ואופן, למרות שהתקבל לישיבה 
יכול  לא  הוא  שבדבר,  הכאב  כל  עם  לטענתו,  המחלה.  לפני 
בישיבה.  אחרים  לבחורים  יגרום  שהבחור  מהקשיים  להתעלם 
רפואיות,  ובדיקות  טיפולים  לצורך  תכופות  לעתים  היעלמותו 
תגרום ל'בטלה' אצל החברותא שיסדרו לו... הדבר לא טוב לאף 
אחד, ובוודאי שזה לא טוב לבחורים צעירים שמתחילים כעת 

את לימודם בישיבה"... 
האם אּוכל לעזור? שאלתי. 

'דרך  יש  זה  ישיבה  לראש  "מניסיוני,  ר'-שלמה-זלמן:  ענה 
ארץ' כלַּפי, הוא למד אצלי בישיבה. בדרך-כלל הוא לא מסרב 
לבקשותיי, אך קרה שפניתי אליו לגבי תלמידים מסוימים, הוא 
טען שההתערבות שלי עלולה להזיק לבחורים אחרים בישיבה, 
ואמר בזה הלשון: 'היות ואני לא יכול להתנגד לבקשת הראש-

מהנהלת  ולהתפטר  המפתחות  את  להניח  מוכן  אני  ישיבה, 
הישיבה'. אך איני רוצה שדבר כזה יקרה..." 

"אין דרכי להטריח אנשים", הוסיף ר'-שלמה-זלמן, "אך זהו 
מקרה קיצוני... אנא גש אליו ותבקש ממנו לבוא אלי בערב..."

תמהתי בליבי: כיצד יצליח מרן לשכנע? 
רבינו,  כלפי  ארץ'  'דרך  היה  הנ"ל,  לצעירים  הישיבה  לראש 
והוא היה מסור עד מאד לתלמידיו, אך כאשר שני ערכים אלה 
התנגשו – הוא לא התלבט: בעצמי הייתי ַעד למקרה בו הגיש, 
סירב לצעד  ר'-שלמה-זלמן  גמורה, את התפטרותו, אך  בכנות 
זה בהכירו את התועלת העצומה של ראש-הישיבה לתלמידיו. 
העליתי במוחי הְׁשערֹות כאלה ואחרות, ולא ידעתי כיצד יסתיים 

הסיפור. 
בסופו של יום, לימד אותנו הגרש"ז זצ"ל שיעור גדול בענייני 

חינוך – ֶמֶסר חובה לכל הורה ומחנך באשר הוא.
ערב  באותו  עוד  הישיבה  ראש  את  הבאתי  כמתוכנן  אכן, 
לבית רבינו. התבקשתי לצאת מהחדר, אך מאוחר יותר החליט 
בבחינת  פנימה,  בקודש  התחולל  מה  לי  לספר  ראש-הישיבה 
הטיעונים  בסדרת  לפתוח  "תכננתי  אמר:  וכך  לרבים',  'הוראה 
של 'מה יקרה אם אקבל את הבחור', אך ר'-שלמה-זלמן, שלא 
מיוסרות  פנים  בסבר  אליי  פנה  הוא  רצה לשמוע.  לא  כהרגלו, 
וכואבות, ואמר לי בקול בוכים: 'בוודאי יש לך משנה סדורה, 
צודקת והגיונית מדוע לא תוכל לקבל במסגרת הישיבה שלך – 
המושתתת על סדר – את התלמיד דנן, אבל הפעם אני מבקש 
ממך להקשיב לדברי, מבלי קשר לכל טיעון'. אז אמר את משפט 

המפתח: 'כדי שנוכל לחנך את ילדינו ותלמידנו, הקב"ה נתן לנו 
שני כוחות מרכזיים: הראש והלב. בדרך-כלל, עלינו לאזן בין 
הכוחות ולהשתמש בשניהם במינון המתאים לכל מקרה ומקרה. 
כביכול  הראש,  את  ידיים  בשתי  לקחת  צריך  נדירות,  לעתים 
לעקור אותו ממקומו, להניח אותו בצד, ולהשתמש בלב בלבד... 

ואני פוסק שכאן זה המקרה!" 
לי  סיפר  והוא  הישיבה  ראש  את  פגשתי  תקופה,  אחרי 
בשלישיה,  חברותא  קבע  הוא  שמצא:  הפתרון  על  בהתרגשות 
לצורך  מהישיבה  להיעדר  נאלץ  המבריא  הבחור  אם  שגם  כך 
יכולים  האחרים  התלמידים  שני   – הרפואה  בבית  ביקורים 
עולים  וכולם  הישיבה,  בסדרי  לפגוע  מבלי  ללמוד,  להמשיך 

ומתעלים במעלות התורה והיראה.
לפתור  הצלחתי  הטכנית  הבעיה  "את  הישיבה:  ראש  הוסיף 
בס"ד באמצעות החברותא בשלישיה, אך לא פחות חשוב מכך: 
ההוראה של ר'-שלמה-זלמן שינתה את כל התפיסה החינוכית 
שלי, לא רק במקרים קיצוניים אלא גם במהלך השוטף: לחנך 
מחוץ  לחשוב  הצורך  ובמידת  ושכל,  רגש  של  נכון  בשילוב 

לקופסה". 
רש"י פותח את פרשתנו במשפט המרטיט: "אמור – ואמרת, 
להזהיר גדולים על הקטנים". המשכיל יבין כמה הנהגות יסודיות 

באזהרת גדולים על הקטנים הנחיל לנו מרן בדבריו הנפלאים.

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

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

קצרצרים

חברת 'מעולה' משיקה סירופ 
מייפל בטעמים שוקולד 

ומייפל כשרות: בד"צ העדה 
החרדית ירושלים 

חומוסטחינה של צבר – כזה חומוס עוד לא היה: 
סדרת סלטי חומוס פרימיום עם 40% טחינה 
גולמית בכשרות בד"ץ העדה החרדית

חדש: מותג התבלינים 
המוביל "תבליני מימון" 
קיבל תקן GMP ויסומן 

"ללא גלוטן"

סדרה חדשה של מוצרי 
פסטרמה, נקניק ונקניקיות 
של 'זוגלובק' בכשרות 
בד"ץ "שארית ישראל", 
בנוסף לקווי המוצרים 
בכשרויות בד"ץ רובין 
ובד"ץ 

שת"פ חדש: שקיקי 
מלח מופחת נתרן של 

"מלח הארץ" יוגשו 
בארוחות בטיסות 

אל על

במחקר שנערך לאחרונה נמצא 
כי 'יקבי ברקן' הוא היקב הישראלי 
המעוטר ביותר בתחרויות יין 
בינלאומיות. יינות ברקן זכו במספר 
הגדול ביותר של מדליות זהב וזהב 
כפול בין השנים 2008-2016

קפה עלית משיק 2 מוצרים: 
טורקי בקליה איטית וטורקי 

בקליה בהירה. ההשקה 
תתמקד בתהליך הקליה 

וההשפעה על הטעם 
והארומה. כשרות: בד"צ עדה 

חרדית, מהדורה מוגבלת 
לחודשים מאי-יוני 

זכה לאחר טעימת 800 מנות  
חודשים  ארבעה  לאחר 
600 שפים,  של תחרות בין 
מרחבי  ומלצרים   טבחים 
עובדים  אשר  הארץ 
"קפה  קבוצת  ברשתות 
"לחם  קפה",  )"קפה  קפה" 
ארז", "פרש קיטשן", "לחם 
בשר"  ועוד..(, נבחר הזוכה 
עם  שף"  "צ'מפיון  בתואר 

המנה המנצחת מבין כל המנות שעלו לשלב הגמר. המנות 
המנה  הוכתרה  התחרות  ובתום  חופשי  בסגנון  הוכנו  כולן 
קובינייה  בליווי  בקר  פילה  היא  הזוכה  המנה  המנצחת.  
פטריות  קשיו,  קרם  ארטישוק,  צ'יפס   , כבש  טרטר  במילוי 
מלך היער, צלפים וסלסת תבלין. הזוכה ושף הקבוצה, ניר 
יוכל להתענג הקהל  יחד מנה מיוחדת עליה  ירכיבו  מזרחי, 

הרחב בתפריט החדש.

שעות פתיחה מיוחדות 
מודיעים  סנטר  מדיקל  רפאל 
שהשבוע  ברק  בני  לתושבי 
רביעי  ביום  קהל  קבלת  תתקיים 
חמישי  ביום   ,12.00 השעה  עד 
וביום  סגור  יהיה  הרפואי  המרכז 

שישי בין השעות 08.00 ל-12.30. צוות רפאל מדיקל סנטר 
בכל תחומי הרפואה  להכיר את המומחים  מזמינים אתכם 
ורפואת  גרון  אוזן  אף  עיניים,  גניקולוגיה,  אורתופדיה,  כגון 
המשפחה. לתיאום תור אתם מוזמנים ליצור קשר עם צוות 
רח'  סנטר:  מדיקל  רפאל   03-5605001 לטלפון  המשרד 

אהרונוביץ 19 - בני ברק )צמוד למכבי אש(.

חדש, חדש, חדש מבית לחם בשר
מטעמים,  יריד  שישי,  מידי 
המבטיח  ולחמים,  תבשילים 
תוך  משובחת  טעמים  חוויית 
בלתי  טריות  על  דגש  שימת 

לשולחן  מחמאות  שיעניקו  רחב  ומגוון  איכות  מתפשרת, 
השבת שלך.לרגל פתיחת היריד, לחם בשר מציעה מחירים 
מפתיעים ומפנקים. מומלץ להזמין מראש. לחם בשר - בניין 

ב.ס.ר 3 בני ברק. להזמנות מראש 053-3800708

הבחירה הטובה ביותר 
חלב  תחליף  למהדרין,  סימילאק 
המהדרין המתקדם בישראל, מציין 
בישראל.  השקתו  מאז  שנים   5
אינספור אמהות מעריכות ומכירות 
סימילאק  של  הברורים  ביתרונות 

שהוכח  ייחודי  הרכב  עם  היחיד  להיותו  הודות  למהדרין 
לזה  דומים  שכלית  התפתחות  קל  עיכול  כמקנה  מדעית 
יונק. סימילאק למהדרין הפך לבחירה הראשונה  תינוק  של 
החלב  תחליפי  בתחום  מרוצות  אימהות  אלפי  עשרות  של 
של  חיוביות  תגובות  עם  יחד  המדעיות,  ההוכחות  בישראל! 
חלב  לתחליף  למהדרין  סימילאק  את  הופכים  אימהות, 
מירושלים, אם  ביותר. שרה  הגבוהים  מתקדם בסטנדרטים 
לילד בן שנתיים ולתינוק בן חמישה חודשים: "כשהגדול שלי 
מאוד  התלבטתי  חלב  תחליף  לו  לתת  השלב  והגיע  נולד 
הרכיבים  של  החשיבות  מלבד  השונים.  החלב  תחליפי  בין 
וההרכב התזונתי, התינוק שלי בכה הרבה  כי סבל מבעיות 
הוכחה  למהדרין  בסימילאק  הבחירה  בטן..   וכאבי  עיכול 
וגם התינוק  ביותר שעשיתי למען התינוק שלי.  כדבר הטוב 

התרגל אליו במהירות שהפתיעה אפילו אותי".

עבה וחזק
תופס  האלומיניום  רדיד 
מקום של כבוד במטבח, 
ואריזת  מכיסוי  החל 
לעטיפת  ועד  מזון 
רדידי  עבודה.  משטחי 

לאפיה,  מצוינים  יותר,  וחזקים  עבים   - סנו  של  האלומיניום 
משטחים  של  הרמטי  ולכיסוי  ולהקפאה,  מזון  לאריזת 
מיקרון   18 של  איכותי  בעובי  האלומיניום  רדידי  במטבח. 
צורך.  לכל  ואמין  מקצועי  מענה  מספקים  ס"מ   30 וברוחב 
חסכון  באריזת  להשיג  ניתן  סנו  של  האלומיניום  רדידי  את 
המכילה  100 או 61 מטרים של רדיד אלומיניום איכותי, או 
באריזת צמד של שני גלילי נייר אלומיניום באורך 7.5 מטר. 

כל המוצרים באישור בד"ץ העדה החרדית.

הזמנה לערב נשים מרתק 
מבית  למהדרין  סימילאק 
למהדרין  החלב  תחליף  אבוט, 
את  מזמין  בישראל,  המתקדם 
מיוחד  לערב  אשדוד  נשות 
שולחנות  סביב  ומרתק, 

לתינוקות  אימהות  עבור  במיוחד  הופק  הערב  ערוכים. 
ואימהות שבדרך, תוך שימת דגש על הנושא הקרוב ללבה 
של כל אם – תזונה נכונה ומיטבית לתינוק. בערב תשתתף 
אביטל אסטרייכר, דיאטנית קלינית של סימילאק למהדרין, 
במהלך הערב תוכל כל אם להיחשף למידע רחב ומקצועי 
אישי.  ומענה  ייעוץ  ואף לקבל  בכל הנוגע לתזונת תינוקות, 
סימילאק למהדרין מעניק לאמהות הזדמנות ללמוד עוד על 
חינוך מזווית הסתכלות שונה בתכנית מרתקת ומשעשעת 
מסרים  המעבירה  חיוך',  עם  'חינוך   – ירון-דיין  נועה  של 
חשובים ומשמעותיים בדרך מחויכת וקלילה. כל אחת תוכל 
למצוא את עצמה מזדהה עם ההתמודדויות, ולומדת לצמוח 
מהן. בסיום הערב תחולק למשתתפות חבילת שי הכוללת 
כמה מתנות מתוקות ושימושיות לאם ולתינוק. הערב יתקיים 
ביום שלישי ט' באייר,  17/05/16באולמי "כתר מלכות" רחוב 
לפני  לנשים  מיועד  והוא  באשדוד,  ג'(  )רובע   20 הפלמ"ח 
המקומות  מספר  שנה.  גיל  עד  לתינוקות  ולאימהות  לידה 
בין   03-5329121 בטלפון  חובה  מראש  ההרשמה  מוגבל. 

השעות 10:00 בבוקר ל-18:00 אחה"צ.

למהדרין: מסעדת שף חדשה 
משתבחת  ירושלים 
קולינרית  בפנינה 
בכשרות  חדשה, 
ובמיקום  מהודרת 
לעיר  טוב שיש  הכי 
להציע.   הבירה 
המסעדה  בראש 
במלון  החדשה 
פלאזה,  קראון 

האירופאי  ניסיונו  את  המשלב  כץ,  מיכאל  השף  עומד 
משובחים  ומרכיבים  בישול  בטכניקות  המאופיין  הקלאסי 
כץ  הישראלי.  המטבח  את  המייצגים  והארומה  הצבע  עם 
'אלומה'  ובעולם.  בארץ  הקולינריה  בענף  ומוערך  מוכר 
ונפתחה  פלאזה  קראון  מלון  של  הלובי  בקומת  ממוקמת 
לאחר השקעה של כ-3 מיליון ש"ח. ההשראה לתכנון ועיצוב 
המסעדה נשאבת מהמפגש בין מזרח למערב והקו העיצובי 
קיר  חיפויי  עם  והמודרני,  הקלאסי  בין  מפגיש  המנחה 
דקורטיביים, שטופים בצבע כחול נעים היוצר אוירה חמימה 
המוסיפים  זהב  בגווני  תאורה  וגופי  מראות  וכן  ומזמינה, 
לתחושת היוקרה והאלגנטיות. אלומה ALUMA –  העלייה 
ירושלים. כשרות:  1, מלון קראון פלאזה, טל' 02-6437555 

הרבנות ירושלים מהדרין, בשרים של בד"צ הרב רובין.

הלוואות לתקופת 'אחרי החגים'
בנק מרכנתיל מציע בימים אלה 
ובהחזרים  בסכומים  הלוואות 
נוחים. מטרת ההלוואות לאפשר 
תזרים  על  להקל  ללקוחות 

מגוון  לרכז  אפשרות  מתן  תוך  צרכיהם  עפ"י  המזומנים 
ארוכה  תקופה  לאורך  שתיפרע  אחת  בהלוואה  חבויות 
ההלוואה  סכום  נוחים.  חודשיים  בהחזרים  שנים   7 עד  של 
נוחות  בריביות  ניתנת  והיא  100 אלף שקלים  הינו עד לסך 
לבחירת  בהתאם  חודשיים  תשלומים   84 עד  של  ובפריסה 
הלקוח. שאול בביש, מנהל אזור ירושלים והדרום במרכנתיל 
הלקוחות  את  היטב  מכירים  "אנו  זה:  למבצע  התייחס 
חופשת  שלאחר  זו  בתקופה  הגדלים  לצרכים  ומודעים 
ברחבי  משפחתיים  לטיולים  רובינו  ניצלנו  אותה  הפסח  חג 
החתונות  עונת  של  בפתחה  נמצאים  אנו  כן,  כמו  הארץ. 
היא  גם  המאופיינת  תקופה   – גדולים  משפחתיים  ואירועים 

בגידול בהוצאות משק הבית".

חגיגת מבצעים שווה במיוחד 
העדכנית  האופנה  חברת 
יוצאת  'רנואר',  והמובילה 
שאסור  תקדים  חסר  במבצע 

פריטים מגוון   להחמיץ: 
השונות.  במחלקות   ₪ ב-68 
תוכלו  הגברים  במחלקת  גם 
ומרהיב  רחב  מגוון  למצוא 
ב-  לקיץ  סניקרס  של  במיוחד 

68 ₪ בלבד!

תושבי בני ברק נהנו ממים למהדרין 
ברק'  'מי  המים  בתאגיד 
רב  בסיפוק  מסכמים 
שהחלו  הפסח,  ימי  את 
שלנו'.  'מים  בשאיבת 
התורה  עיר  תושבי 
במהלך  נהנו  והחסידות 
איכותיים  ממים  החג 
הודות  ולמהדרין 

לאספקה שוטפת במהלך ימי החג ועוד לפני כן במשך 4 ימים 
לפני החג. 'מי ברק' סיפקה מים לפסח מבלי לעשות שימוש 
במים ממי המוביל הארצי. היה זה מאמץ עילאי שכלל תכנון 
ועבודה משולבת של כל הצוותים במי ברק,  קפדני מראש 
מאמץ שבזכותו הגיעו לתוצאה הנכספת – אספקה שוטפת 
השקיע  התאגיד  למהדרין.  מים  של  תקלות  ללא  איכותית 
מאמצים עילאיים שהחלו כחודש לפני החג וכללו בין היתר: 
הערכות טכנולוגית הנדסית להפעלת מאגרי המים וקידוחי 
הבארות, שטיפות קווי רשת הביוב, פעילות מונעת ברשתות  

המים, מתן מענה חירום ועוד.

סטים מרהיבים לשולחן מפואר
סושי  סנו  את  מציגה  סנו 
כל  פעמיים-   חד  כלים 
לעריכת  הנחוץ  הציוד 
שולחן חג מרשים ומפואר, 
מאמץ.  ובלי  בקלות 
חד  צלחות  של  סדרה 
צלחות  קשיחות:  פעמי 
עגולות שקופות ומעוצבות 

סלטיות,  למרק,  בינוניות  קערות  בסדרה  זכוכית,  דמויות 
צלחות בינוניות למנה ראשונה, צלחות גדולות למנת ביניים 
וצלחות גדולות מאוד למנה עיקרית. כוסות מהודרות גדולות 
ואינן  מאוד  עמידות  ייחודית,  בצורה  מעוצבות  ואיכותיות 
שבירות. סכו"ם איכותי מאוד באריזות של 50 יח' הכולל מגוון 
שולחן  מפות  במעורב.  וכפיות  כפות  סכינים,  מזלגות,  של 
פעמי.  רב  לשימוש  ארוג  לא  בד  עשויות  מגוונים,  בצבעים 
מפיות סנו סושי, בצבעים ובדוגמאות שונות, לשדרוג מראה 

השולחן. כל המוצרים באישור בד"ץ העדה החרדית.

איתך בשמחות שלך 
תכשיטים  מעצבת  אומנית,  נגרין,  מיכל 
יובל,  חצי  מזה  בינלאומית  ואופנה 
מדהימה  קולקציה   2016 בקיץ  מגישה 
שאי  השמחות,  עונת  לקראת  ומיוחדת 
שמלות  מולה.  אדיש  להישאר  אפשר 
בסיס,  שמלות  לאירועים,  מרהיבות 
ראש,  כיסויי  מטפחות,  קולקציית 

אביזרים משלימים ותכשיטים הם רק חלק מהפריטים שילוו 
אותך לאורך כל ימי האירוע: חתונה, בר מצווה, 'שבע ברכות' 
בגוונים של  והדמיון  ועוד. הקולקציה לקוחה מעולם הטבע 
בצבעוניות  פרחים  של  נגיעות  טורקיז,  דנים,  דפוסי  ירוק, 
של  מתכתיים  צבעים  עם  המשולבת  פסטלית,  אביבית 
קמיטים.  ולא  נושמים  מבדים  ייחודים  הפריטים  וכסף.  זהב 
הגזרות מחמיאות לנשים במידות שונות. השילוב של העיצוב 
מעניקים  פריט  כל  מאחורי  האישי  והמגע  האיכות  הייחודי, 
מידה  בכל  אישה  לכל  ומאפשרים  הבלעדיות  תחושת  את 
להביע את עצמה. אל קולקציית האופנה מצטרפת קולקציה 
בחרוזים  מעוטרות  ממתכות  תכשיטים  של  מרעננת 
חדשניים  דגמים  במגוון  פרחוניים  ואלמנטים  מרהיבים 
וצבעוניים המשובצים גם באבני סברובסקי ומתכות צרובות 
במגוון צבעים. הפריטים כולם מיוצרים בעבודת יד כחול לבן 
ים. אתן מוזמנות לביקור עם בנותיכן במרכז  במפעל בבת 

המבקרים.

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"
וכשמדובר  שמש,  מאד  בהרבה  מאופיינת  הקיץ,  תקופת 
מאד  חשיפה  היא  המשמעות  שלנו  כמו  אקלים  באזור 
גבוהה לשמש עם כל המשתמע מכך. מכבי שירותי בריאות 
תפעל כמדי שנה להעלאת המודעות למניעה ואיתור סרטן 

ולהנגשת  העור, 
בתחום  שירותים 
לחבריה.  זה 
ת  ו ל י ע פ ב
של  משותפת 
ו'מכבי  'מכבי' 
תוגבר  קאר', 
ת  ו ע ד ו מ ה
חשיבות  על 

וילדים  תינוקות  על  בדגש  לשמש  מהיחשפות  ההתגוננות 
הקרוב,  החודש  ובמהלך  זה  בשבוע  בסיכון.  והאוכלוסיות 
תפעיל 'מכבי' תכנית למודעות מרבית להתגוננות מחשיפה 
מחשיפה  הנגרמת  העור  פגעי  עם  והתמודדות  לשמש, 
פעילות  העור.  לסרטן  ל''ע  לגרום  העלולה  לשמש,  גבוהה 
בבתי  החלב,  בטיפות  במרפאות,  בסניפים,  תתבצע  'מכבי' 
ידי  על  בדיקות  יבוצעו  הפעילות  במהלך  ועוד.  המרקחת 
רופאי העור המומחים של מכבי ובהתאם להנחיות האיגודים 
המקצועיים בתחום. על מנת לעודד את המבוטחים לשמור 
מכבי  הפיקה  השמש,  מנזקי  ולהימנע  הבריאות  כללי  על 
עלוני הסברה בתפוצה רחבה בכל הסניפים מרפאות ובתי 
המרקחת של מכבי שיעניקו הנחות משמעותיות על מוצרים 

להגנה בפני השמש.

מגוון משקפי שמש איכותיות 
ובימים  שבאופק  הקיץ  בימי 
יוקדת,  השמש  שבהן 
העיניים  רופאי  ממליצים 
משקפי  להרכיב  בישראל 
שמש למי שנמצאים בדרכים 
השמש.  לאור  וחשופים 

להגנה  השמש  משקפי  תמידי,  באופן  למשקפיים  לזקוקים 
הפכו  האחרונות  בשנים  שבעתיים.  חשובים  השמש  מפני 
'עינית'  וברשת  בולט,  אופנתי  לפריט  גם  השמש  משקפי 
התחדשו בימים אלו במגוון רחב של משקפי שמש אופנתיות 
שיותאמו  אופטיות  שמש  משקפי  גם  כמו  וסגנון,  גיל  לכל 
לכם על ידי האופטומטריסטים המקצועיים של עינית. הלל 
מדגיש  מומחה,  ואופטומטריסט  'עינית'  רשת  מבעלי  כהן, 
סגוליות  אולטרא  קרניים  שולחות  השמש  שמשי  "ביום  כי 
צורך להגן על העיניים  יש  לכן  וגם לעור.  לעיניים  המזיקות 
תקן.  תו  בעלות   UV קרינה  מסננות  שמש  משקפי  בעזרת 
האירופי  בתקן  עומדים  עינית  ברשת  השמש  משקפי  מגוון 

המחמיר ובתקן הישראלי לסינון קרני השמש".

מערך הרפואה עובר שינוי 
השינוי האדיר במערכת 
בירושלים  הבריאות 
העיר  רחבי  בכל  ניכר 
על  האחראית  כאשר 
מכבי  היא  המהפך 
שירותי בריאות שפתחה 
האחרונה  בשנה 
מרכזים  חמישה 

רפואיים חדשים שנותנים מענה רפואי מקצועי ואיכותי בכל 
רחבי העיר. בעקבות פעילות מאסיבית זו, הגיע מנכ"ל מכבי 
מר רן סער לסיור מיוחד ומקיף במרכזים הרפואיים במרחב 
ירושלים, מלווה בחברי הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג 
הרבה  הפעילות  על  מקרוב  לעמוד  כדי  פרוינד,  חיים  והרב 
התנופה  לנוכח  בעיר  מכבי  חברי  כלל  למען  וההשקעה 
מטה  של  משותפת  בפעילות  האחרונה  בשנה  המאסיבית 
מכבי והנהלת המחוז. את הסיור הובילו ראש מחוז ירושלים 
ומנהל השיווק למגזר החרדי הרב  גידי לשץ,  והשפלה, מר 
משה שלזינגר. לפי נתוני הביטוח לאומי - מעל 5000 חברים 
ירושלים  במחוז   2016 מתחילת  למכבי  הצטרפו  חדשים 
והרב פרוינד:  והשפלה. חברי הנהלת מכבי הרב שטיצברג 
"הנהלת המחוז משקיעה רבות בשיפור השירות למען כלל 
החברים, עם מרכזים מתקדמים בהתאמה מושלמת לאורח 

חיי הקהילה החרדית".

מתחתנים? מחתנים?
אל תשכחו להתחתן עם קרוקס, הנעל 

לפגום  מבלי  נוחות  לכם  שתעניק 
מצאתם  פעמים  כמה  במראה. 
רוצים  אירוע  באמצע  עצמכם  את 

לחלוץ נעל אחרי שעות של עמידה או 
נוחות פלוס  ריקודים. קרוקס הוא הפתרון לשמחה שלכם. 
החתונות.  כל  על  לרקוד  שווה  אופנתית-  נעל  פלוס  יופי 
בצבעוניות  מתאפיינת  'קרוקס'  של  החדשה  הקולקציה 
מרשימה ומציעה נעליים המשלבות נוחות, אופנה הצועדים 
מנעלי  אופנתיות,  נעליים  החדשה,  בקולקצייה  זה.  לצד  זה 
יופי  שכולה  לקולקציה  זוכים  והילדים,  סנדלים.  ועד  בית 
'קרוקס אנד מור',  ומתיקות. חשוב להדגיש כי רשת חנויות 
פונה לכל קהלי היעד, ומשקיעה מאמץ מיוחד לענות לצרכי 
המגזר החרדי, בייצור נעלי נוחות מתאימות לגברים, לנשים 
ובאופנתיות,  בנוחות  המעוצבים  'קרוקס'  "בנעלי  ולילדים. 
הכנסת  לבית  לשמחות,  לעבודה,  ללימודים,  ללכת  ניתן 
? רק בשמחות. ולכל אירוע".  אז למה לכם לסבול   בשבת 

מחלבת טרה משיקה: 
גבינה צהובה נעם 15% 
שומן מ- 100% רכיבים 

טבעיים, ללא צבעי 
מאכל מלאכותיים וללא 

חומרים משמרים
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20 שנה
 אחרי

הנחה
פריטים החל מ-5 ש”ח

פתח - תקווה: קניון כיכר העיר, רח’ שפיגל 3, 03-9041249

20 שנה
 אחרי


	Kvpt1p001
	Kvpt1p002
	Kvpt1p003
	Kvpt1p004newnew
	Kvpt1p005
	Kvpt1p006
	Kvpt1p007
	Kvpt1p008
	Kvpt1p009new
	Kvpt1p010
	Kvpt1p011
	Kvpt1p012
	Kvpt1p013
	Kvpt1p014
	Kvpt1p015
	Kvpt1p016
	Kvpt1p017
	Kvpt1p018
	Kvpt1p019
	Kvpt1p020
	Kvpt1p021
	Kvpt1p022
	Kvpt1p023
	Kvpt1p024
	Kvpt1p025
	Kvpt1p026
	Kvpt1p027
	Kvpt1p028
	Kvpt1p029
	Kvpt1p030
	Kvpt1p031
	Kvpt1p032

