
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי כ"ח בניסן תשע"ו   6/5/16 גיליון מס' 1168

בס"ד

תחנת מוניות חדשה הכי זולה בפ"ת
ת 

חנ
ת

שבת
ת 

שומר

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 
לעבודה בשפע ללא מס תחנה

פרשת קדושים
ב"ב
י-ם

פ"ת

20:05
20:03
20:05

19:05
18:47
18:44

זמני כניסת ויציאת השבת

פרסום ראשון: יו"ר ועדת הכספים משה גפני לראש הממשלה נתניהו:

"עדיפה ממשלת אחדות עם העבודה 
על ממשלה צרה עם הבית היהודי"

ח"כ גפני ל"קו עיתונות": "האויבים הפוליטיים הכי גרועים שלנו 
הם אנשי הבית היהודי. הקשר שלנו עם הרצוג מצוין. אנו סומכים 

עליו יותר מאשר על בנט והרצוג סומך עלינו יותר מאשר על 
נתניהו"  על רקע סירוב פקידי האוצר לממש שורה של נושאים 
תקציביים שהובטחו לחרדים הבהיר גפני לנתניהו: "אתם מוליכים 
אותנו למצב שאין לנו מה להפסיד. תכבדו את ההסכמים החתומים 

ואם לא, נפסיק לשחק את המשחק" / בי"ס לפוליטיקה

חילופי האשמות בין הרבנים 
הראשיים אחרי הכישלון 

הגדול בוועדה למינוי דיינים 
/עמ' 12 ובי"ס לפוליטיקה

בלעדי: בדגל התורה משיבים לנאום 
ה'אני מאשים' של פרוש ודורשים את 
התפטרות נציג שלומי אמונים ממועצת 

העיר בירושלים / בי"ס לפוליטיקה

מרור אחרי 
הפסח

קיץ 
חם

יענקלה אורן הנהג של ילדי בני ברק נלכד ונשרף למוות במיניבוס שנהג בו 
עשרות שנים של חברת 'מקומות ואתרים' / עמ' 14

אסון מחריד: נהג מיניבוס 
נספה למוות בשריפה 

שירותי הדם של מד"א התרימו 309 מנות דם 
בשכונת 'הדר גנים' בפתח תקווה במסגרת 
התרמת הדם השנתית המסורתית שנערכה 

בבית הכנסת "זכור לאברהם" בעיר / עמ' 10

למעלה מ-300 תורמי 
דם בשכונת 'הדר גנים'
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הקר
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



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

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

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



*טיפולי שיניים משמרים לילדים עד גיל 14,
  ניתנים במסגרת סל הבריאות הממלכתי.

**כל השירותים המוצעים מעלה, כפופים לתקנון השב"ן.

מוגש כמידע לחברי מכבי

ישראל ישראלי

מכבי שלי
כל המשפחה חוסכת, כל יום, כל השנה!

עד  ₪1,000
למגוון טיפולי

רפואה משלימה

50
טיפולים בהתפתחות

הילד לשנה, עד גיל 18 
בהשתתפות מופחתת

על הוצאות לפני ואחרי 
לידה ל-3 לידות

₪21עד ₪6,000
מגיל 14* ומעלה

לטיפולי שיניים משמרים

50 %
על אורתודנטיה

וטיפולי שיניים משקמים

₪ 21 
אימון כושר אישי וקבוצתי עד ₪1,000

הנחה ברכישת משקפיים
*מגיל 18 ומעלה*מגיל 18 ומעלה

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
ניסן-אייר תשע"ו
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תור לרופא 
שיניים

אבחון קשב 

אבחון קשב וריכוז לארי

וריכוז לארי

להזמין

לרותי מקום

בבית החלמה

לקחת את יוסי 

לאורתודנט

להזמין 

משקפיים 
לאליהו

אבא
לקבוע תור

לרפלקסולוג

אבא

חדר כושר

אמא
עיסוי תינוקות

ם חיה
ע



בפתח-תקוה12 כ" ב תש"ע 121//1   כ"ח בניסן תשע"ו 66/5/16 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

מסכמים את חודש ניסן
שלל אירועים ופעילויות לציבור הדתי והחרדי בעיר התקיימו בחודש ניסן ע"י האגף לחינוך ותרבות תורניים

מאת: אלי שניידר

בעיריית  תורניים  ותרבות  לחינוך  באגף  מסכמים  אלו  בימים 
שהתקיימו  המבורכים  האירועים  שלל  את  רב  בסיפוק  פ"ת 
במהלך החודש האחרון - חודש ניסן, כל זאת בניצוחו של ראש 
האגף הרב אליהו גינת. כבר בתחילת החודש התקיים מסע תפילה 
הנסיעה  אל  כאשר  בצפון  האילנות  ולברכת  הצדיקים  לקברות 
שבירך  בוסו  אוריאל  הרב  העיר  ראש  מקום  ממלא  גם  הצטרף 
באחד  אוטובוסים  בעשרות  שהגיע  הרחב  התושבים  ציבור  את 

העצירות בצפון מיד לאחר ברכת האילנות.
וצחצוח  בנקיון  עסוקים  היו  ישראל  בית  עמך  בהם  בימים 
הבית לחג, קיימו בהידור רב חברי הנהלת העיר יחד עם עשרות 
מאלפיים  ולמעלה  דפסחא'  'קמחא  מתת  מצות  את  מתנדבים 

וחמש מאות משפחות זכו למתן קמחא דפסחא מכובדת. 
הרב אליהו גינת מציין כי דווקא בימים כה לחוצים כערב חג 
הפסח הקמנו בשלשה מוקדים מרכזיים בעיר  פארק חוייתי בו 
נהנו אלפי ילדים מפעילות ספורטיבית ומהנה ומארוחת צהרים 
כלים  הגעלת  מצות  על  המשפחה.גם  ילדי  לכל  חינם  חמה 
והכשרתם לקראת חג הפסח חשבו באגף לחינוך תורני ובמהלך 
מבורך הוקם דוכן מיוחד חדש לצורך הגעלת כלים והכשרתם כל 

זאת בפיקוח רב מו"צ שהיה נוכח במקום כל זאת ללא תשלום.
גולת הכותרת שחשבו נציגי העירייה היא לטובתם של מאות 
הזמנים'  'בין  בתקופת  זה  בחודש  היו  אשר  הישיבות  בחורי 

העיר  רחבי  בכל  הוקמו  האגף  ראש  ובהוראת  הפסח  חג  לרגל 
עשרים ושתים ישיבות בין הזמנים בהם נהנו הבחורים מאווירה 
לימודית ישיבתית וממיטב שיעורי התורה שנמסרו על ידי ראשי 
מסר  המרכזיים  השיעורים  אחד  את  כאשר  שליט"א  הישיבות 
חבר מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א. 
חלק מהבחורים נהנו אף מפעילות מגוונת של ימי יציאה לטיול 
לצפון עם אטרקציות מעניינות כמו גם זיץ מיוחד שהתקיים ע"י 
בעל המנגן הר"ר איתי שוסטר הי"ו בליווי תזמורת כאשר למותר 

לציין שלקראת סוף התקופה זכו הבחורים במילגות מכובדות על 
בכל  שנפתחה  הישיבות  רשת  בכל  הלימוד  של  הרבות  השעות 
העיר. זו היתה גולת הכותרת של כל שלל האירועים בחודש זה, 

מציין בסיפוק רב יו"ר האגף הרב אליהו גינת.
מסע מרתק ועוצמתי חוו מאות אנשים אשר התאספו במרכז 
של  סרטונים  בליווי  מרתקת  בהרצאה  יוסף'  'חזון  התורני 
אל  מסעו  את  תיאר  אשר  הי"ו  כרמלי  יצחק  החרדי  העיתונאי 
מצרים מחירות לעבדות בליויי שיקופיות. גם את 'כל דכפין ייתי 
ויכול' קיימו באגף לחינוך תורני  וליל סדר ציבורי הוקם בשלשה 
מוקדים בעיר ובה נהנו התושבים הנזקקים לליל סדר ציבורי חינם 

שכלל ארוחת גורמה משובחות וניהול סדר ציבורי עם רב חזן. 
הוציא  לתור את הארץ  נוהג  ישראל  בו עם  בימי חול המועד 
האגף בפעילות מאורגנת למעלה משלושים וחמשה טיולים לכל 
חלקי הארץ בהם נהנו התושבים חינם מנסיעה לכל בני המשפחה 

לירושלים, לדרום, לצפון.
בשיחה שקיים כתבנו עם ראש האגף הרב גינת הוא ביקש לציין 
לשבח את ראש העיר מר איציק ברוורמן ואת ממלא מקומו הרב 
אוריאל בוסו אשר ללא תמיכתם ועזרתם לא היו יוצאים הדברים 
לפועל. עקבו אחר הפרסומים מציין הרב גינת ובשבוע הבא בו 
אנו מציינים את יום העצמאות נוכל ליהנות כולנו מ'בר בי רב דחד 
יומא' באולם גדול בעיר עם מיטב ההרצאות של רבנים חשובים 
הסמוכים. באולמות  לילדים  מתאימות  פעילויות  שלל  גם   כמו 

פעילות נרחבת למען ציבור בני התורה בפתח-תקווה 
שלל פעילויות לכל שכבות הגיל הופקו על-ידי האגף לחינוך חרדי בעירייה  יום פעילות מיוחד למאות ילדי עמלינו המשתתפים 

בכל שבוע בלימוד אבות עם בנים  שמחת חג זיץ ישיבתי לכבוד תלמידי הישיבות בהשתתפות מאות מבני העיר

מאת:  מנדי כץ

עם התקרב  חג הפסח וימי בין-הזמנים, נערכו 
בפתח תקווה ע"י היחידה לחינוך חרדי בניהולו 
למען  גדושה  לפעילות  שורץ   מנחם  הרב  של 

ציבור בני התורה בעיר.
פתח- תושבות  בני-תורה  משפחות  מאות 
תקווה גדשו את מוקדי מכירות הביגוד – במרכז 
העיר ובשכונת גני-הדר – שנערכו לקראת הפסח  

במחירי עלות לרווחת הציבור. 
מארגני המכירות עמדו נפעמים מול הביקוש 
הרב, כאשר מאות משפחות רכשו במקום ביגוד 
טליתות,  כיפות,  כולל  ולנוער,  לילדים  לגברים, 
ציציות, ואף ספרים לחג שנמכרו במקום, והכול 

במחירים מסובסדים. 
בימי חופשת הפסח נערכו מטעם האגף שלל 
בין- ישיבות  פעלו  במסגרתן  לילדים,  פעילויות 
התורה,  תלמודי  לילדי  לבנך'  'והגדת  הזמנים 
בית  תיכון  שע"י  באולם  'עמלנו',  ארגון  מטעם 
יעקב עבור ילדי מרכז העיר, וכן באולם שמחת 
ע"י  בעש"ט  ובקריית  גני-הדר  בשכונת  מיכל 
חכמון  משה  הרב  מאינץ  אוריאל  הרב  הרכזים 
מדריכים  של  צוות  עם  בניש  ישראל  והרב 
הפעילות  ימי  במשך  הילדים  את  שהפעילו 
תורניים  חידונים  נערכו  הפעילות  בימי  כאמור 
רמות  לפי  מגוונת  לימוד  וערכות  פסח  לקראת 
לכלל הילדים כמו כן  במשך היום התקיימו ימי 
יום   - ומקצועית  גבוהה  ברמה  לילדים  פעילות 
כולל  ופרסים  הגרלות  מופעים,  לונה-פארק, 
כאשר  המשתתפים.  לילדים  בוקר  ארוחת  מתן 
מיוחד לפארק חבלים  טיול  נערך  ביום הראשון 

יום  נערך  ובסיומו  הילדים  מאות  להנאת  אתגרי 
שדה כמו כן נערך יום פעילות לכל ילדי עמלינו 
המשתתפים בכל שבוע ללימוד משותף של אבות 
ובנים ובסוף החורף לאחר 6 חודשים של לימוד 
פעילות  ליום  המדריכים  בליווי  הילדים  יצאו 
למאות  פעילות  ימי  התקיימו  במקביל  מיוחד  
גני-הדר,  בשכונת  'בית-יעקב'  הספר  בית  בנות 
נוספות  והפעלות  מצגות  להטוטן,  הופעת  כולל 

במחיר מסובסד  
ולרווחת  יותר  הצעירים  הילדים  לרווחת 
לחג  ההכנות  את  להשלים  שיכלו  הוריהם, 
במנוחת הנפש, פעלו המשחקיות שמטעם האגף 
לחינוך חרדי, הן בשכונות גני-הדר ובמרכז העיר, 
המדריכות  צוות  בתגבור  היום  שעות  לאורך 

ומערכת הפעילויות מגוונות  לכלל הגילאים .
יו"ט  במוצאי  התקיימה   מיוחדת  חג  שמחת 
תלמידי  לכבוד  ישיבתי  זיץ  פסח  של  ראשון  
הישיבות הלומדים בישיבת בין הזמנים  האירוע 
נערך בבית הכנסת חניכי הישיבות רחוב מוסטבוי 
שטיינמץ   מרדכי  הרב  מנגן  הבעל  בהשתתפות 
ותזמורתו של רובי בנט באירוע השתתפו מאות 
תלמידי ישיבות בין הזמנים המתקיימים ברחבי 
להשתתף  הגיעו  העיר  מתושבי  ומאות  העיר 

בשמחת חג עד לשעות המאוחרות של הלילה .
גם  התקיימו    הציבור  שכבות  לכל  פעילות 
בימי חול המועד עצמם, כולל עצרות חג ושיעורי 
ע"י  שנאמרו  העיר  ברחבי  הכנסת  בבתי  תורה 
בישיבות  התורה  ומרביצי  הישיבות  ראשי 
הכנסת  בבית  נערכו  השיעורים  התורה  ובהיכלי 
הכנסת  בבית  מוסטבוי,  רחוב  הישיבות  חניכי 
הכנסת  בבית  הדר,  גני  בשכונת  אברהם  אהל 

הכנסת  בית  הישיבות,  בני  הכנסת  בבית  חברון, 
בית אהרון ובעש"ט.

מעמד שירת הים התקיים  בבית הכנסת צא"י 
כבר  כמסורת  העיר   מבני  מאות  בהשתתפות 
למעלה מ30 שנה דברים לכבודה של תורה ע"י 
אור  ישיבת  ראש  רבינוביץ  מרדכי  רבי  הגאון 
ישיבת  ראש  סלומון  דוד  רבי  והגאון  ישראל 

נחלת דוד.
לילדים, עם  לונה-פארק  ימי   3 נערכו  כן  כמו 
מתקנים גדולים וחדישים, במרכז העיר ובשכונת 
רחבי  מכל  ילדים  אלפי  בהשתתפות  גני-הדר 
העיר שהגיעו ליהנות משלל המתקנים החדישים 
ובנות  לבנים   בהפרדה  נערך  והכל  והמפוארים 

כפי הוראת רבני העיר שליט"א.

החל משעות הבוקר הושמעה מוזיקה חסידית 
מבעוד  נערך  האגף  כאשר  החג   אווירת  לכבוד 
שהגיעו  וההורים  הילדים  אלפי  לקראת  מועד 
סרטים  הוקרנו  לכך  נוסף  במקום.  ליהנות 
ומופעים  הצגות  ונערכו  העיר  לנשות  מבוקרים 

לילדים במשך ימי חול המועד.
כמו כן נערכו עשרות נסיעות במשך ימי החג 
לכלל הקהילות השונות בעיר לצפון, לירושלים, 
בארץ. השונים  ולפארקים  המערבי   לכותל 

לרב  החמה  תודתם  את  הביעו  רבים  תושבים 
ברוכי  אליהו  ולרב  האגף,  מנהל  שורץ,  מנחם 
והרב ישראל פרידמן, חבר הנהלת העיר, על שלל 
התוכניות העשיר והמוצלח, אשר מלווה  אותם 

לאורך ימי החג והחופשה.
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חבר  בראשות  תורנית  לתרבות  האגף 
המועצה אבי בלושטיין ובניהולו של שמואל 
הפסח  חג  ובמהלך  לקראת  קיים  זלצר 
הציבורים  לכלל  ומגוונים  רבים  אירועים 
רבים  תושבים  חלק   בהם  לקחו  בעיר. 
צעירים ומבוגרים הכל במטרה לקרב ולחבר 
את  ולחוות  להכיר  השונים  הקהלים  את 
משמעויות חג הפסח. הדבר בא לידי ביטוי 
חבר  לעולי  האגף  שקיים  מרכזיים  בסדרים 
העמים ולקהילה האתיופית . בליל חג ראשון 
של פסח התכנסו יחדיו עולים מחבר העמים 
תושבי העיר באולם שבמתנ"ס ורבר לעריכת 
לשמוע  זכו  העולים  כהלכתו.  מרכזי  סדר 
הגדה כולל הסברים והרחבות סביבה בשפה 
הרוסית, לקיים מצוות החג – 4 כוסות, מצה 
החוויה  את  יחד  לעבור  ובכלליות  ומרור, 
של החג כמסורת האבות. הרב חיים בריסק 
בעיר  העמים  חבר  עולי  ציבור  רב  שליט"א 
ועובד אגף לתרבות תורנית שהיה אחראי על 
ארגון סעודת החג כהלכתה וגם בא לברך את 

העולים.
את הסדר ערך אורח כבוד רבה של העיר 
כל  מירלס.  מיכאל  הרב  שברוסיה  אורול 
יצאו  הזה  המיוחד  הסדר  בליל  הנוכחים 
שטרח  מי  ולכל  למארגנים  תודה  מלאי 
על  הודו  וגם  הנדרש,  וכל  הסדר  בהכנות 
מתנ"ס   באולם  זכו.  שאליו  הרוחני  מטען 

מרכזי  ציבורי  סדר  האגף  קיים  עמישב 
לקהילה האתיופית בארגונו של הרב עדיאל 
האתיופית  הקהילה  ורב  האגף  עובד  אליו 
קיים לקראת החג  מפגשי הכנה  בעיר שגם 
עלו  המועד  חול  ובמהלך  והורים  לילדים 
ברובע  העתיקה  בעיר  מודרכים  לסיורים 
היהודי והמוסלמי, ולאחר מכן נכסו לתפילת 
שזו  מספרים  המשתתפים   . בכותל  מנחה 
הייתה חוויה מאוד מרוממת ומחברת לזהות 
הסדנה  משתתפי  ישראל.  עם  של  והמורשת 
של  בריכוזה  נכונה"  לזוגיות  "שורשים 
הגברת אלישבע אילני מהגרעין תורני אלנה. 
המשפחות עלו עם אוטובוס יחד עם ילדיהם 
לירושלים ושם נכנסו לסיור מודרך  ולתפילה 
סאקר  לגן  נסעו המשפחות  בכותל. בהמשך 
ו"על האש" כאשר חלק  נהנו מסעודה  ושם 
המשתתפות  הכינו  והסלטים  מהמאכלים 
יום  זה  היה  כי  מספרות  המשפחות  בסדנה. 
הקבוצה  לגיבוש  ותרם  ומגבש  כייפי  מאוד 
וכן הילדים נהנו להכיר עוד חברים משכונות 

אחרות ולטייל יחד בירושלים היפה.
שואלין  ערבי  האגף  קיים  הפסח  חג  ערב 
ודורשין  שניים מהם התקיימו בבית הכנסת 
הגדול ובנוכחות של מאות ובהשתתפות הרב 
הראשי לישראל הרב דוד לאו, המרא דאתרא 
והרב  מלמד  אליעזר  הרב  הלוי,  מיכה  הרב 
ד"ר אמיר משיח. ערב נוסף היה בהשתתפות 
בשירה  לחזנות  המרכזי  הספר  בית  תלמידי 

והכנה לקראת הפסח.

מאת: יאיר פלד

בהתגייסות מ"מ רה"ע בפ"ת הרב אוריאל 
בוסו יחד עם יו"ר האגף  לחינוך תורני הרב 
אליהו גינת ובהתגייסות של עשרות מתנדבים  
חולקו למעלה מאלפיים סלי מזון  ותלושים 
לקראת  משגת  ידם  אין  אשר  העיר   לתושבי 

החג.
לקראת  ממשפחות  פניות  מאות  "קבלנו 
שבמקום  "והחלטנו  בוסו  הרב  מספר  החג", 
מוגבלת  שיכולתם  בשכונות  חלוקה  נקודות 
ובשיתוף עמותת חיים באהבה בעידוד רב של 
משפחה  לכל  נגיע  אביצור  קובי  ר'  המנכ"ל 
בעיר שזקוקה לנו ונשמח אותה ע"מ שתוכל 
לשבת לשולחן החג בכבוד. אני רוצה להביע 
המקצועי  הפעולות  לרכז  הרבה  הערכתי  את 
והמסור מטעם תנועת ש"ס איציק סבג אשר 
להצלחה  והביא  רמה  ביד  המבצע  על  פיקד 

כה מרובה".
"כעמותה הפועלת מסביב לשעון מדי יום 
ומידי שבוע מחלקת מאות סלי מזון הבנו את 
חשיבות העניין והחלטנו לשלב כוחות מרגע 
שקיבלנו את הפניה", מספר הר' שי דובינקי 

את  לחלק  "דאגנו  "חיים באהבה".  מעמותת 
ובכך להתייעל לחלוקה אחת  לאזורים  העיר 
הישיבה  לאחר  העיר.  פני  כל  על  שתיפרס 
עבדנו  כוחות  ואיחוד  שיתוף  על  הוחלט  בה 
מסביב לשעון על מנת להגיע ליעד שקבענו 
הסיוע  כל  על  היקרים  לנציגים  מודים  ואנו 

שקיבלנו".
הנושא  את  דגלה  על  שחרטה  "כמפלגה 
החברתי החלטנו לתת לדבר עדיפות עליונה", 
"ואי  גינת,  אליהו  והרב  בוסו  הרב  אומרים 
לכך נערכו ישיבות מסודרות מקדימות לנושא 
ועל  להתעורר  שיכולה  בעיה  כל  לפתור  כדי 

מנת שהדברים יהיו יעילים".
המרא דאתרא של העיר הגאון רבי בנימין 
במקום  לביקור  הגיע  אשר  שליט"א  אטיאס 
כי  ואמר  התפעלותו  את  להסתיר  הצליח  לא 
כך  כל  לשמח  מאשר  מזו  גדולה  זכות  אין 

הרבה משפחות בעיר.
על  העיר  רב  בפני  הרחיב  דובינקי  הרב 
השנה  ימות  כל  לאורך  העמותה  פעילות 
ובפרט בימים האלו של חג הפסח ורב העיר 
ידי  את  וחיזק  העמותה  פעילות  את  שיבח 

העוסקים במלאכה.

המונים השתתפו באירועי האגף 
לתרבות תורנית בחג הפסח

האגף לתרבות תורנית בראשות חבר המועצה אבי בלושטיין 
ובניהולו של שמואל זלצר קיים לקראת ובמהלך חג הפסח 

אירועים רבים ומגוונים לכלל הציבורים בעיר

 מבצע שהוכתר בהצלחה
בימים אלו מסכמים 

בעמותת 'חיים באהבה' 
יחד עם תנועת ש"ס 

בפ"ת את המבצע הגדול 
לסיכום חלוקת מצרכי מזון  

'קמחא דפסחא' לאלפי 
בחלוקת סלי מזון למשפחותמשפחות בפתח תקווה
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וצוות המרצים והיועצים המובילים בארץ.
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*הקורס מיועד לגברים ונשים בזמנים נפרדים

ד"ר ר' יעקב ארנברג )Ph.D( ראש המכון

 איך 80% מהתלמידים שלנו...
 מוצאים עצמם לאחר  "קורס ייעוץ נישואין"

בני זוג טובים יותר !?

קורס ייעוץ נישואין
לימודי "תעודה" ברמה הגבוהה ביותר

בפיקוח אקדמי

לפרטים והרשמה לקורסים הבאים :
• ייעוץ נישואין   • הנחיית הורים

• הדרכת חתנים  • הדרכת כלות

בס"ד

עם
 הרב שמחה כהן שליט"א

וצוות המרצים והיועצים המובילים בארץ.

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

*הקורס מיועד לגברים ונשים בזמנים נפרדים

ד"ר ר' יעקב ארנברג )Ph.D( ראש המכון

 איך 80% מהתלמידים שלנו...
 מוצאים עצמם לאחר  "קורס ייעוץ נישואין"

בני זוג טובים יותר !?

קורס ייעוץ נישואין
לימודי "תעודה" ברמה הגבוהה ביותר

בפיקוח אקדמי

לפרטים והרשמה לקורסים הבאים :
• ייעוץ נישואין   • הנחיית הורים

• הדרכת חתנים  • הדרכת כלות

בס"ד

עם
 הרב שמחה כהן שליט"א

וצוות המרצים והיועצים המובילים בארץ.

   

בס"ד

   

בס"ד

   

בס"ד

קורס ייעוץ נישואין
לימודי "תעודה" ברמה הגבוהה ביותר בפיקוח רבנים





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
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למעלה מ-300 תורמי מצילים חיים
דם ב'הדר גנים' 15 "נאמני חיים" חדשים הצטרפו 

השבוע למד"א

מאת: אלי שניידר

הצלת  של  הברוכה  לפעילות 
'נאמני  פרויקט  במסגרת  חיים, 
שמטרתו  מד"א  של  חיים' 
להגביר את המודעות הבסיסית 
חיים  מצילי  תגובה  לצעדי 
ח"ו  רפואיים  חירום  במקרי 
בבית ומחוצה לו. נוספו השבוע 
קורס  לאחר  חיים.  נאמני  כ-15 
רפואית  הכשרה  של  מיוחד 
מד"א ,  מטעם  החרדי  למגזר 
אשר הכשיר אותם להעניק סיוע 
חיים  המאפשר  מציל  רפואי 
לפרויקט  להצטרף  כעת  להם 

"נאמני החיים" של מד"א.  
הקורס נערך במסגרת המבצע 
אותו  ההיקף,  רחב  הארצי 
מקיים מד"א במהלך החודשים 
הידע  האחרונים,  להגברת 
הבסיסי של כלל הציבור בעזרה 
במטרה  חיים,  מצילת  ראשונה 
להגיע למצב בו באירועי חירום 
ביתיים,  חירום  מצבי   כולל 
תמיד יימצא אדם שיוכל לבצע 
פעולות בסיסיות מצילות חיים. 

שעות,  עשרים  בן  הקורס 
 25-20 של  בקבוצות  מועבר 

וההדרכה  אחד.  במפגש  איש 
פרונטליות  בהרצאות  הינה 
בסיום  כאשר  מעשי,   ותרגול 
משתתף  כל  מקבל  הקורס 
תעודת "נאמן חיים" של מד"א.
הרעיון העומד בבסיס המיזם 
לשם  שזכה   - והחדשני  הענק 
"נאמני חיים" - הוא שכל אזרח 
הכשרה  כלשהו  בשלב  שעבר 
בסיסית של כ-20 שעות בעזרה 
פעולות  לבצע  מסוגל  ראשונה, 
החייאה בסיסיות בחולה שלקה 
את  להגביר  ובכך   – לב  בדם 

הסיכויים להציל את חייו.
כי  מעריכים  במד"א 
פוטנציאל המצטרפים לפרויקט 
החדשני עומד על כמיליון איש 
כמו  רלוונטית,  הכשרה  בעלי 
פארמדיקים,  אחיות,  רופאים, 
בצה"ל,  חובשים  חובשים, 
מגישי  וגננות,  מורים  מצילים, 

ע"ר ועוד.
הקורס, התקיים במרכז העיר 
לרב  תודות  המושבה",  ב"לב 
היחידה  מנהל  שוורץ  מנחם 
מאיר  הרב  חרדי,  לחינוך 
הרב  העירייה  וחבר  הנדלסמן, 

אליהו ברוכי.  

שירותי הדם של מד"א התרימו 309 מנות דם בשכונת 'הדר גנים' 
בפתח תקווה במסגרת התרמת הדם השנתית המסורתית שנערכה 

בבית הכנסת "זכור לאברהם" בעיר

מאת: אלי שניידר

בשנה,  פעמיים  למסורת.  הפך  כבר  זה  תקווה  בפתח 
מגיעים  הפסח,  חג  אחרי  ופעם  הסוכות  חג  אחרי  פעם 
מאות מתושבי העיר לתרום דם בהתרמות המסורתיות 
של מד"א. המסורת החלה בשנת 2010, ע"י גודלבסקי 
ישראל, יו"ר מד"א הצלה פ"ת ועד היום נאספו בהתרמות 

הללו למעלה מ-3,500 מנות דם מצילות חיים.
הכנסת  בית  באולם  המסורת  המשיכה  )ג'(,  השבוע 
"זכור לאברהם", בשכונת הדר גנים בפ"ת. מתנדבי נוער 
מד"א יחד עם מתנדבי מד"א הצלה פ"ת והיו"ר ישראל 
להביא  במטרה  האחרונים  בשבועות  פעלו  גודלבסקי 
את דבר האירוע לציבור הרחב בעיר באמצעות מודעות 
הניבה  הרבה  ההשקעה  ועוד.  שכונתיים  מיילים  רחוב, 
דם  לתרום  שהגיעו  משתתפים  מ-300  למעלה  עם  פרי 

שייסע להציל חיים של רבים בישראל.
"אני  פ"ת:  הצלה  מד"א  יו"ר  גודלבסקי,  ישראל 
רוצה להודות לכל התורמים הרבים שהגיעו היום ולכל 
בית  הנהלת  הזה,  החשוב  האירוע  מאחורי  שעמד  מי 
להכין  מנת  על  מזמנם  שהשקיעו  המתנדבים  הכנסת, 

את ההתרמה ולסייע בביצועה, למתרימי הדם של בנק 
הדם של מד"א ולהנהלת מרחב ירקון. אני בטוח שהדם 

שנאסף פה היום יסייע לארגון בהצלת חיים בעתיד".
מנהל מרחב ירקון במד"א, דורי חיים: "מרגש לראות 
ועזרו  בהתרמה  יד  לקחו  פ"ת  הצלה  מתנדבי  כל  איך 
מאין  גדולות  התרמות  מבצעים  אנו  הדרך.  אורך  לכל 
אלו בעיקר לאחר החגים בגלל המחסור העונתי שנוצר 
בתקופה זה. ההתרמות בפ"ת הן מהגדולות המתקיימות 
על  המעורבים  לכל  להודות  רוצה  ואני  ירקון  במרחב 

המאמץ והעבודה הקשה".



האגף לחינוך ותרבות תורניים מזמין את הציבור להשתתף

יום שכולו

תורה
בר בי רב דחד יומא

יום העצמאות תשע”ו
שיתקיים אי”ה 

ביום חמישי ד’ באייר )12.5.16(
באולמי ‘הרקיע השביעי’ רח’ בר כוכבא 72 פ”ת

במעמד

11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-19:40
19:40-20:15

הרב חיים עזרי’ה פיג’ו שליט”א - תרומות ומעשרות
הרב יצחק בצרי שליט”א - מעלות הקדושה

הרב יונתן בן משה שליט”א - דלת חינם לנשמה
הרב עידו ובר שליט”א - לחיות על קידוש השם

תפילת מנחה וארוחת צהריים
הרב יהודה יוספי שליט”א - כי מכבדי אכבד
הרב מאור קריו שליט”א - בדרך אל האמונה

הרב נדב כהן שליט”א - אתחלתא דגאולה מהי?
הרב שי עמר שליט”א - גרעין ההצלחה טמון בכישלון

הרב יגאל כהן שליט”א - אל תתבכיין
הרב זמיר כהן שליט”א - ארכיאולוגיה יהודית

בתוכנית:

באולם בקומה א’ מופעים ופעילות ללא הפסקה לילדים החל מהשעה 11:15 )לא תותר כניסה להורים(

עו”ד איציק ברוורמן
ראש העיר

הרב אוריאל בוסו
 מ”מ ראש העיר

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

הישיבה נפרדת  |  הכניסה חופשית |  המקום מאובטח | שתיה קרה במקום

הרה”ג בנימין אטיאס שליט”א
מרא דאתרא וראב”ד

הרה”ג מיכה הלוי שליט”א
מרא דאתרא
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ישיבת הוועדה למינוי דיינים

צעדת
פתח תקוה

יום שישי י"ב אייר תשע"ו 20.5.16
בין השעות 11:00-8:00 
בפארק מקורות הירקון

4 ק”ממסלול  1
זינוק מתחת לכביש 5 

מ”המקום של יגאל”

7 ק”ממסלול 2
זינוק מהחנייה של 

“גני הפסגה”

9 ק”ממסלול 3
זינוק מהחנייה של 

“גני הפסגה”

סיום משוער בשעה 11:00 בפארק מקורות הירקון, 
החנייה לרכבים פרטיים בחנייה של דל וינו ובסיום 
הצעדה בפארק מקורות הירקון. אוטובוס יביא את 

הצועדים לחנייה בדל וינו חזרה לרכביהם.
פרטים באגף הספורט: 03-9052906

במעמד איציק ברוורמן, ראש העירלזכר הנספים בצומת “הבונים”

מינהל החינוך  |  אגף הספורט
אגף איכות הסביבה  | מינהלת אזורי התעשייה

בפתח-תקוה12        י"ד בניסן תשע"ו 1222/4/16

הכישלון של 
המפלגות החרדיות 

ברוב של שבעה חברים בוועדה למינוי דיינים 
נבחר אב"ד בעיר באר שבע הגאון רבי אליעזר 
איגרא לתפקיד חבר בית הדין הרבני הגדול 

ויכהן גם כחבר בוועדה למינוי דיינים  בשנת 
2013 התמודד למשרת הרב הראשי לישראל 

ופרש ברגע האחרון

מאת: אלי שניידר

הציונות  נציגי  דיונים  של  שעות  בתום 
יכולים  דיינים  למינוי  בוועדה  הדתית 
בוועדה  חברים  שבעה  של  ברוב  לחייך. 
רבי  הגאון  שבע  באר  בעיר  אב"ד  נבחר 
הדין  בית  חבר  לתפקיד  איגרא  אליעזר 
בוועדה  כחבר  גם  ויכהן  הגדול  הרבני 

למינוי דיינים. 
כעת, קול נוסף מתווסף לציונות הדתית 
ציון  רבי  הגאון  של  במקומו  זאת  בוועדה 
בוארון שכיהן כחבר בוועדה מתוקף היותו 
לפרוש  נאלץ  אך  הרבני  הדין  בית  חבר 
בהגיעו  הדין  מבית  פרישתו  עם  מחברותו 

לגיל הפנסיה.
החרדיים  הוועדה  לחברי  זאת,  עם  יחד 
והרב  היות  פורתא  נחמה  להיות  יכולה 
בציונות  השמרני  הזרם  על  נמנה  איגרא 
המזוהים  הרבנים  על  נמנה  ואינו  הדתית 
זוכה  עם ארגון צוהר. כמו כן הרב איגרא 
רבי  הגאון  לישראל  הראשי  לרב  לקרבה 
דוד לאו ועל פי הערכות אף זכה בתמיכתו 
הראשל"צ  עמיתו  לעמדת  בניגוד  לתפקיד 
הגאון רבי יצחק יוסף בשל מחלוקת סביב 
מינויו הצפוי של משה דגן לתפקיד מנכ"ל 
לעמדת  בניגוד  לישראל  הראשית  הרבנות 

הגר"ד לאו.
רחביה  בשכונת  וגדל  נולד  איגרא  הרב 
הממלכתי- הספר  בבית  למד  בירושלים, 
חורב.  התיכונית  ובישיבה  מוריה  דתי 
לאחר מכן למד במשך עשר שנים בישיבת 
השריון  בחיל  שירת  ביבנה,  כרם  ההסדר 

ולחם במלחמת יום הכיפורים.
איגרא  הרב  התמודד   2013 בשנת 
למשרת הרב הראשי לישראל  ואף התכנסה 
בהם  הדתית,  בציונות  רבנים  של  קבוצה 

הרב  אריאל,  יעקב  הרב  ליאור,  דב  הרב 
אבינר  שלמה  הרב  שטרנברג,  מרדכי 
על  להצביע  כדי  גרינברג,  מרדכי  והרב 
רבנים  מנגד,  זו.  למשרה  מוסכם  מועמד 
אחרים של הציונות הדתית, כדוגמת הרב 
והרב  מדן  יעקב  הרב  ליכטנשטיין,  אהרון 
תמיכה  הביעו  רבינוביץ  אליעזר  נחום 
הפילוג  סתיו.  דוד  הרב  של  במועמדותו 
לכך  הובילו  הדתית  הציונות  בקולות 
שיומיים לפני הבחירות הודיע הרב איגרא 

על פרישתו מההתמודדות.
בסביבתו של חבר הכנסת ישראל אייכלר 
החבר בוועדה אמרו כי לאחר מאבק בלתי 
למינוי  בוועדה  הציוני  הרוב  נגד  אפשרי 
הרבני  הדין  בית  הפיכת  "נמנעה  דיינים, 
לזירת רפורמות של רבני צוהר". בסביבתו 
במאבק  כי  ואמרו  הוסיפו  אייכלר  של 
אייכלר  ישראל  ח"כ  שניהל  ומייגע  ארוך 
לגבור  הצליח  דיינים,  למינוי  הועדה  חבר 
הדתית  הציונות  של  המוחץ  הרוב  על 
והחילונית בוועדה, הוא מנע בחירת דייני 
"צוהר" לבית דין האזורי ובית הדין הגדול.

ח"כ משה גפני תקף את ראש הממשלה 
לבחירת  לוועדה  בנוגע  נתניהו  בנימין 
של  אחריות  בחוסר  "מדובר  דיינים: 
מבלי  אחד  מועמד  לבחור  הוועדה  חברי 
האחרים".  המועמדים  לכל  ביטוי  לתת 
"זהו  התנועה.  בביטאון  גפני  ח"כ  תקף 
חוסר שליטה מוחלט של ראש הממשלה, 
כל  אותו  לתקוף  היהודי'  ל'בית  המאפשר 
העת ובסופו של דבר מקבלים את מה שהם 
השלכת  לזה  שתהיה  ספק  אין  דורשים. 
רוחב בהמשך הדרך. אינני זוכר התנהלות 
כזו שלומיאלית שהייתה אי-פעם בוועדה 

למינוי דיינים", תקף גפני בחריפות.
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שף גבריאל (גור) קמיאבי
050-7252266

בס“ד

לשמחות ואירועים עד 600 איש!
חדש

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

www.maple-g.co.il כשר 
למהדרין

וה
מחלקת מהדרין פתח תק

ר העי קוח הרב מיכה הלוי – רב 
פי

ב

השגחה צמודה
גלאט - חלק

מייפל, מספר 1 בשביעות רצון !
רק כמה חודשי פעילות, אחרי עשרות

אירועים מושקעים ואלפי אורחים מרוצים.
סיפור ההצלחה שלנו פשוט: שביעות רצון!

המקום, המיקום, האוכל, השירות  
והאווירה המיוחדת הפכו את מייפל

בס"ד לסיפור הצלחה.

בעבודת 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.

ההרשמה
לאירועי האביב

והקיץ בעיצומה!
מחירי הכרות 

מיוחדים!
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מאת: עוזי ברק 

וותיק  הסעות  נהג  אורן,  יענקלה  מזעזעת:  טרגדיה 
למוות  ונשרף  בלהבות  נלכד  ואתרים',  'מקומות  מחברת 

בתוך מיניבוס שבו נהג במשך עשרות שנים.
בשעות הערב של יום רביעי בחול המועד, סמוך לשעה 
20:30 התקבל דיווח בכבאות בני ברק על מיניבוס בוער עם 

לכוד בתוכו ברחוב נחמיה 13 בבני ברק.
כוחות גדולים של כבאים ומתנדבי ארגון 'איחוד הצלה' 
של  גופתו  התגלתה  כיבוי  פעולות  ולאחר  למקום  הוזעקו 
חיים,  רוח  ללא  כשהוא  הבוער  במיניבוס  שנלכד  הנהג 

ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו בזירה.
הראשונים  בין  שהיה  שניצר  עזריאל  ר'  זק"א  מתנדב 
במקום סיפר "ראיתי את המיניבוס עולה באש, ובתוכו דמות 
אדם נעה בפנים ומנסה להיחלץ. יחד עם עוד אנשים ניסינו 
לו לצאת, אך ככל שעבר הזמן האש  ולסייע  לשבור חלון 
התלקחה עוד ועוד והיינו חייבים להתרחק בשביל לא לסכן 
מתרחק  שכשאני  "ידעתי  שניצר,  סיפר  עוד  עצמנו".  את 
קלושים.  יהיו  לחיות  הלכוד  של  הסיכויים  מהמיניבוס 
היה לי קשה מאוד לעזוב ולדעת שבעוד שניות הבן אדם 
מתמוטט ונשרף למוות. לאחר פעולות הכיבוי נכנסתי לרכב 

פנימה, ולצערי הרב הוא כבר לא היה בין החיים".
למקום  "כשהגענו  סיפר:  פאר  גל  מד"א  פראמדיק 

את  לכבות  מנת  על  פעלו  הכיבוי  וכוחות  בער  המיניבוס 
האש. כעבור מספר דקות כשהתאפשר, בוצעה סריקה בתוך 
אלא  לנו  נותר  לא  חיים.  רוח  ללא  אדם  ואותר  המיניבוס 

לקבוע את מותו".     
בעקבות הטרגדיה מפקד משטרת מרחב דן נצ"מ שמעון 
למשטרה  משותף  חקירה  צוות  הקמת  על  הורה  לביא, 

ולכיבוי האש לבירור נסיבות האירוע.
מתנדבי זק"א טיפלו בגופתו של הנהג והוא הועבר אל 
המכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך בדיקות וזיהוי.

יענקלה עלה אל  כי באותו ערב, הנהג  עדי ראיה סיפרו 
וכנראה  מסוים  בשלב  אותו,  להתניע  וניסה  המיניבוס 
הוא  להתלקח,  החל  המיניבוס  חשמלי,  מקצר  כתוצאה 
הביא מטף והחל לכבות את המיניבוס מבפנים, לפתע אירע 
בער, כשהוא  כולו  והמיניבוס  מיכל הדלק  ענק של  פיצוץ 
השריפה  בעקבות  לצאת.  היה  יכול  לא  וכבר  בתוכו  לכוד 

ניזוקו שני רכבים שחנו צמוד למיניבוס.
ביום  התקיימה  ז"ל  אורן  )יענקלה(  יעקב  של  הלווייתו 
ראשון בצהריים בבית העלמין 'ירקון', בהשתתפות קהל רב 
מתושבי העיר שחיבבו אותו רבות, נהגים מחברות נוספות 
בקביעות  מסיע  היה  שאותם  יואל'  'חסדי  ארגון  ומתנדבי 

בימי שישי אל בתי החולים.
ניסן  חודש  מפאת  הספדים  נאמרו  לא  הלוויה  במהלך 

וחבריו ובני משפחתו נפרדו ממנו בקול בוכים.

יענקלה אורן הנהג של ילדי בני ברק נלכד ונשרף למוות במיניבוס שנהג בו 
עשרות שנים של חברת 'מקומות ואתרים' 

אסון מחריד: נהג מיניבוס 
נספה למוות בשריפה 

להלן פירוט הרחובות שיסגרו החל מהשעה 18:00
ז'בוטינסקי מצומת רבין - משה דיין )במערב(   • 

עד צומת ז'בוטינסקי - אורולוב )במזרח(
צומת ארלוזרוב - קפלן  •

צומת גיסין - הרב מלכה - זבולון המר  •
רח' בזל - גיסין  •

רח' גרינשפן - הרב מלכה )לכיוון דרום(  •
רח' הצוערים - קפלן  •

צומת שמשון - משה דיין  •

הסדרי תנועה
יום רביעי, 11.5.16 בפארק הגדול

הסעות לפארק הגדול בערב יום העצמאות
חניון העירייה    קניון סירקין    מתנ"ס עמישב    

מתנ"ס יוספטל    חניון מגרשי מכבי

יציאה בשעות: 19:30, 20:15, 21:00 חזרה בשעות: 23:30, 00:10, 00:50
ההורדה והאיסוף בחניית הספורטן

ייתכנו שינויים בשעות בהתאם לתנועה בכבישים
תודה על ההיענות

אגף 
האירועים

בריף מס‘: 524 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  בין הזמנים -משפחה  תאריך: 14.4.16

more

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

מבצע ענק בבאדג‘ט  
לחופשת ”בין הזמנים” !
שוכרים רכב במחירי מבצע מיוחדים 

ומקבלים יום רביעי + נהג נוסף במתנה!

יש כפל
מבצעים!

28.4.2016) ועד ליום ב‘ באייר תשע“ו המבצע מיום כ‘ בניסן תשע“ו (
(10.5.2016). המבצע תקף לרכבים מקבוצות X, F, J ,H, E & I. בכפוף לתקנון,
המבצע עד גמר המלאי, מקסימום לחוזה השכרה אחד-2 ימים ללא תשלום.

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.



בס"ד
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במעמד:
ראש העיר, מר חי אדיב 

ראש המועצה הדתית, מר אבי בלושטיין
רב שכונות רמתיים הדר, הרה"ג ראובן הילר

רב בית הכנסת, הרב שמואל הולשטיין

בתוכנית: 
19:15 - תפילת מנחה של מוצאי יום הזיכרון 

20:30 - תפילת ערבית חגיגית
בהשתתפות רפי ביטון וקולות מן השמים

ע"ש שושנה זילברשטיין,
עם החזן העולמי משה פישל, חזנים פייטנים,

ילדי מלאכים ונגנים בשירי תפילה והלל,
ריקודים וכיבוד קל בתום התפילה.

חי אדיב, ראש העיר
וחברי מועצת העיר

אבי בלושטיין
ראש המועצה הדתית

תושבי העיר מוזמנים

מזיכרון
לעצמאות

יום רביעי ג' באייר תשע"ו 11.5.2016
בית הכנסת ״משכן יעקב״ כיכר מגדיאל

ערב יום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל 

ונפגעי פעולות האיבה

בית יד לבנים, רחוב ארלוזורוב 30
יום שלישי, ב' אייר תשע"ו

10.5.16, בשעה 20:00

 טקס אזכרה ממלכתי
 לחללי מערכות ישראל 

ונפגעי פעולות האיבה
יום רביעי, ג' אייר תשע"ו, 11.5.16, בבית 

העלמין סגולה בשעה 11:00 

 טקס תש"ח
בחלקה הישנה בבית העלמין סגולה 

בשעה 10:00 

 טקס ההגנה
רח' חיים עוזר/שפיגל בשעה 14:45 

 טקס ארגון ההגנה וחטיבת אלכסנדרוני 
בפארק אפק - ליד האנדרטה בשעה 16:00 

 טקס לזכרם 
של חללי אסון המסוקים
 יום שלישי, ב' אייר תשע"ו, 10.5.16, 

רח' השופר - הדר גנים )מאחורי הספרייה( 
בשעה 20:00 

• כניסה לבית העלמין עם רכבים מרח׳ בן ציון גליס.	

• מרח׳ פיינשטיין ורח׳ בן דרור ניתן להיכנס רגלית בלבד.	

טקסי 
יום הזיכרון

לחללי מערכות ישראל 
ונפגעי פעולות האיבה



כללית בפ״ת
לקוחות כללית במגזר החרדי בפ״ת,

כללית מעמידה לשירות לקוחותיה 23 מרפאות ברחבי העיר 
ומביאה לכם את מיטב שירותי הבריאות הכי קרוב לבית

 מרפאת הדר גנים 
רח׳ מנחם בגין 50 | 03-9082200

מרפאת גני הדר 
רח׳ מנחם בגין 100 | 03-9089743

מרפאת עמישב 
רח׳ עד״ש שפיק 9 | 03-9082400

מרפאת כפר גנים 
רח׳ לוחמי הגטו 13 | 03-9149200

מרפאת רוטשילד ראשונית
רח׳ רוטשילד 119 | 03-9395400

מרפאת רמת ורבר
רח׳ משה שרת 4 | 03-9182200

מרכז בריאות הילד
רח׳ בלפור 7 | 03-9398200



כללית בפ״ת
לקוחות כללית במגזר החרדי בפ״ת,

כללית מעמידה לשירות לקוחותיה 23 מרפאות ברחבי העיר 
ומביאה לכם את מיטב שירותי הבריאות הכי קרוב לבית

 מרפאת הדר גנים 
רח׳ מנחם בגין 50 | 03-9082200

מרפאת גני הדר 
רח׳ מנחם בגין 100 | 03-9089743

מרפאת עמישב 
רח׳ עד״ש שפיק 9 | 03-9082400

מרפאת כפר גנים 
רח׳ לוחמי הגטו 13 | 03-9149200

מרפאת רוטשילד ראשונית
רח׳ רוטשילד 119 | 03-9395400

מרפאת רמת ורבר
רח׳ משה שרת 4 | 03-9182200

מרכז בריאות הילד
רח׳ בלפור 7 | 03-9398200
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עם  צרה  ממשלה  על  העבודה  עם  אחדות  ממשלת  "עדיפה 
יו"ר  הקואליציה  חבר  חתום  הזה  המשפט  על  היהודי".  הבית 
התקיימה  בטרם  נאמר  והוא  גפני,  משה  ח"כ  הכספים  ועדת 
בוועדה  הגדול  הדין  לבית  דתי-לאומי  דיין  לבחירת  ההצבעה 
רלוונטיות  יש  שלמשפט  וכמה  כמה  אחת  על  דיינים.  למינוי 

כפולה ומכופלת עם היוודע התוצאות. 
את הקרב לקראת התקציב הדו-שנתי מנהל גפני בגפו. יו"ר 
ש"ס טרוד בחקירותיו, ליצמן עסוק בג'אנק-פודו, ויו"ר ועדת 
מאסף  לקרב  נגרר  האחרונים  בשבועות  עצמו  מוצא  הכספים 
מול הממונה על התקציבים באוצר אמיר לוי בארבעה תחומים. 
לא  דורש  גפני  כאשר   - והישיבות  הכוללים  תקציב  הראשון, 
היא  האוצר  טענת  ומנגד  לאברך,  הנקודה  ערך  את  להפחית 
שהתקציב 'פר אברך' צריך להיות גמיש בהתאם ליעד התקצוב 
שוריין  הכסף  לאברכים, שם  הכנסה  הבטחת  השני,  הגלובלי; 
כאשר  יהדות,  לימודי  תגבור  השלישי,  עבר;  לא  החוק  אך 
תקנות התקציב, בדיוק כמו בתקופת פירון, נוסחו עבור החינוך 
תמרוץ  תקציב  הרביעי,  בלבד;  דתי  והממלכתי  הממלכתי 

וטיפוח )כנ"ל(. 
כשגפני שאל את מנכ"לית משרד החינוך מדוע הודרו החרדים 
הוא זכה לתשובה כלל ישראלית: "יש לנו עניין להגביר לימודי 

יהדות במגזר החילוני". 
"יפה מאוד, אני בעד", השיב גפני, "אבל אם זה הרציונל אין 
החינוך  כמו  זהה  תקצוב  יקבל  דתי  הממלכתי  שהחינוך  סיבה 

הממלכתי".
לקראת  המתבקשים  השינויים  נדונו  בטרם  קורה  זה  כל 
לאפשר  האוצר  של  נחרצת  דרישה  כולל  הדו-שנתי,  התקציב 
בהתאם  תנועה  כדי  תוך  תקציביים  שינויים  להכליל  למשרד 
להתפתחויות הכלכליות שיחולו בשנתיים הבאות. גפני הרגיש 
לאחרונה שהוא נגרר לקרבות פנימיים בין פקידי האוצר לשר 
החינוך וחוזר חלילה, ולפיכך החליט, כמו שאמר בשעתו חיים 
רמון, ללכת לים. היות והרב מוטק'ה בלוי טרם בדק את כשירות 
החופים לקראת עונת הרחצה הקרובה, האלטרנטיבה של גפני 

היא להישאר בבית דגל התורה ברחוב כהנמן בבני ברק. 
היחסים בין יו"ר ועדת הכספים לממונה על התקציבים נפגעו 
)ברמה האישית( כאשר גפני הטיח באמיר לוי, לנגד עיני ראש 
לקצבאות  כסף  שאין  כשאמרת  ליצמן  את  "שיקרת  הממשלה 
הילדים". לוי הפגוע השיב כי אמינותו היא כרטיס הביקור שלו 
וכי איש מעולם לא כינה אותו שקרן. "אז אני אהיה הראשון", 

השיב גפני ופני לוי חפו.
שותפים  לא  גם  הישראלית  ובמציאות  בוחרים  לא  משפחה 
להיפגש  השבוע  ביקש  לוי  כשאמיר  לעבודה.  פוליטיים 
גפני  למשרדי הממשלה,  ההעברות  בנוהל  לדון  כדי  בדחיפות 
מפאת  ולפיכך,  הפגרה  לתום  עד  עמוס  שלו  שהלו"ז  השיב 
הדחיפות, הוא יכנס את הוועדה מיידית מבלי להיפגש לפני כן 

עם פקידי האוצר. 
נתניהו לא ממהר להיחלץ לעזרתם של השותפים האהובים 
עליו בנט וכחלון, אך גם הוא גילה השבוע עניין מיוחד, כשעל 
הברית  לארצות  אינפורמציה  העברת  סוגיית  עלתה  היום  סדר 
בנוגע למעלימי המס. האמריקאים לוחצים והקפדתו של ביבי 
על תקינות היחסים עמם היא מהמפורסמות. כשנתניהו ביקש 
מגפני בתום ישיבת ראשי סיעות הקואליציה לקדם את ההצבעה 

הפנים  במשחק  אשחק  "לא  סירב.  גפני  הפגרה,  במהלך 
ובנט  זה בנט  קואליציוני הזה", הוא השיב, "מבחינתי האוצר 
בראש  שעומד  הממשלה  לראש  בסוף  מוליך  והכל  האוצר  זה 
מה  לנו  שאין  למצב  החרדים  את  מוליכים  אתם  הקואליציה. 
להפסיד. תכבדו את ההסכמים החתומים ואם לא, נפסיק לשחק 

את המשחק".
גפני מדבר בלשון רבים, אך ליצמן שסייר השבוע )בנפרד( 
עם בנט ופרוש, חושב כידוע אחרת. המחלוקת הפנימית, אינה 

רק סימפטום אלא חלק מהמחלה.

חרד לגורלו
באמצעות  רק  משיגים  שניצחון  יודע  מתחיל  ספורטאי  כל 
ידוע,  גופני  כושר  בעלי  החרדים  השחקנים  קבוצתי.  משחק 
אך הקבוצתיות מסתבר, מהם והלאה, בכל התחומים. הדוגמה 
)והראוי  הדתי-לאומי  הדיין  בחירת  היא  ברשימה  האחרונה 
לדעת כולם( הרב אליעזר איגרא כחבר בית הדין הרבני הגדול. 
שרת  בראשות  לאומיים  הדתיים  הנציגים  של  רמא  האיגרא 
הנציגים  של  עמיקתא  לבירא  הפכה  שקד,  איילת  המשפטים 
החרדים  הנציגים  סיפרו  ההצבעה  לפני  רגע  בוועדה.  החרדים 
כי  הסבירו  התורה  וביהדות  בש"ס  במשחק.  שולטים  שהם 
תכונס  אומנם  הוועדה  צוהר,  רבני  בחירת  את  למנוע  במטרה 
לפרוטוקול כדי להתגבר על קביעת בג"ץ, אך לא תבחר בפועל 

דיינים לבתי הדין האזוריים ולבית הדין הרבני הגדול. 
ולפיכך  יחסי  ברוב  די  האזוריים  הדין  לבתי  דיינים  לבחירת 
סוכם מראש כי השמות כלל לא יועלו להצבעה. לבחירת דיינים 
שבעה  של  רוב  נדרש  זאת,  לעומת  הגדול  הרבני  הדין  לבית 
מתוך תשעת החברים המכהנים ולחרדים, לפחות על הנייר, יש 
ישראל  וח"כ  הראשיים  הרבנים  )שני  חברים  שלושה  של  וטו 

אייכלר(. 
שקד  איילת  הציעה  ההצבעה,  את  לטרפד  שהוחלט  לפני 
על  היהודי  הבית  את  לפצות  שכדי  עצמה,  מטעם  כפשרה 
הדרת רבני צוהר, ימונו ארבעה רבנים חרדים )שניים אשכנזים 
החרדים  אולם  לאומיים,  דתיים  ושלושה  ספרדים(  ושניים 
בהובלת הראשל"צ הגר"י יוסף, סירבו לשנות את יחסי הכוחות 
)לדתיים  שליש  מול  )לחרדים(  שליש  שני  של  המקודשים 

לאומיים(. 
כשנפתחו פתקי ההצבעה התברר כי אחד החברים החרדים 
לאומי.  הדתי  הדיין  לבחירת  המיוחס  הרוב  את  והעניק  ערק 
חרדים.  שניים  רק  נותרו  בוועדה  החרדים  הנציגים  "משלושת 
בלשכת  מאשימים  לעצמו",  חרד  שהוא  הוכיח  השלישי 
שמדובר  בטוחים  יוסף  הגר"י  של  בסביבתו  הראשון-לציון. 
בעמית האשכנזי הגר"ד לאו, אשר נקם את נקמת המינוי החד 
הביא  מתוחכם  ובמהלך  הראשית  הרבנות  מנכ"ל  של  צדדי 
הגדול  הרבני  הדין  לבית  הן  עמו  נוסף שמזוהה  חבר  להכנסת 

והן לוועדה למינוי דיינים. 
אם אכן יד הגר"ד בדבר, צריך להסיר בפניו את הכובע משתי 
סיבות. הסרת הכובע הראשונה כצל"ש, הואיל ומדובר בנקמה 
שהוגשה קרה בטמפרטורה הנכונה, כגמול על מה שעוללו לו 
מינוי המנכ"ל הלעומתי. ההסרה השנייה  הש"סניקים בפרשת 

הוסר,  בוועדה  החרדי  ההגמוניה  ברגע שכובע  כטר"ש, שהרי 
נשארה רק הכיפה הסרוגה, מה שישפיע לרעה על כוח הנציגות 

החרדית כולה.
פרס  הכריזה  שש"ס   - שטייניץ  יובל  הוועדה  יו"ר  בלשכת 
הצלחה  מידת  באותה  להחלפתו,  ופועלת  ראשו  על  כספי 
לחברים  לספר  כדי  מגדרם  יצאו   - בוועדה  השבוע  שהוכחה 
הדיון  לקראת  שהוזמן  הכיבוד  כי  בדיון  שהשתתפו  החרדים 
חמץ  פה  שאין  בטוחים  "אתם  המהדרין.  מן  למהדרין  כשר 
אנשי  את  החרדים  החברים  אחד  שאל  הפסח?",  עליו  שעבר 
על  לנו  חפרתם  כמה  "אוי,  הגאה.  החמץ  אוכל  היו"ר,  לשכת 
זה", השיבו בלשכת השר שחפירותיו וקידוחיו, אומנותו. כפי 
אלא  בחמץ,  הואכלו  לא  הם  ההצבעה,  בתום  נראו  שהחרדים 

במרור שעבר עליו הפסח. 
האם בסביבת נתניהו ושות' מריחים את חולשת ש"ס והפילוג 
ביהדות התורה, ומרשים לעצמם לזלזל בשותפים הטבעיים תוך 

קריצה לאופציית האחדות עם העבודה?
כשגפני נשאל על כך הוא שולל מכל וכל את ההנחה. "אנחנו 
עומדים על המשמר אבל שוב מתברר לנו שהאויבים הפוליטיים 
שנוגע  מה  בכל  היהודי.  הבית  אנשי  הם  שלנו  גרועים  הכי 
לצירוף העבודה לממשלה אנחנו לגמרי בעד. הקשר שלנו עם 
והרצוג  בנט,  על  מאשר  יותר  עליו  סומכים  אנו  מצוין.  הרצוג 
סומך עלינו יותר מאשר על נתניהו. גם נתניהו יודע שמבחינתנו 
עדיפה ממשלת אחדות עם העבודה על ממשלה צרה עם הבית 

היהודי".

ממגננה להתקפה
סלון הבית רחב המידות ברחוב שרי ישראל בירושלים, שופץ 
בדיוק  חתונות,  לאולם  מצוות  בר  מאולם  החג,  בערב  ושודרג 
למטרה הזאת. לסעודות ליל שבת בהן מתיישבים האב, הבנים 
והמוזמנים הרבים כשהם לבושים בשטריימלאך ובקפוטות )בלי 
החדשה  ההרחבה  המקורי.  בגודל  גם  והותר  די  היה  נצנצים(, 
אפשרה לבעל-הבית לזמן לסלון ביתו במהלך חול המועד, את 

המשפחה הירושלמית המורחבת של סיעת שלומי אמונים.
בעצם קיום הכינוס הייתה אמירה. אחרי שהתנועה הליטאית 
שלומי  של  תורה  מגיע  חיים,  בחפץ  הוועידה  דגל  את  הניפה 
מעלין  במפה".  ותישאר  המפה  "על  שהיא  להראות  אמונים 
שלומי  תקיים  החסידית  הוועידה  את  מורידין.  ואין  בחופש 
אמונים בקיץ הקרוב מעבר לים באוקראינה, בנוכחות עסקנים 
המזמינים  והטרחת  אדמו"רים  בשינוע  צורך  ללא  בלבד, 
המועד  בחול  שנערך  בכינוס  נורה  הפתיחה  מטח  והמוזמנים. 

בבית משפחת פרוש בו נכחו כל נציגי הסיעה ברשויות. 
בשלומי אמונים מבהירים שלא מדובר בוועידת תגובה לזו 
העיתונים  לכותרות  שנוגע  מה  בכל  אך  התורה,  דגל  שקיימה 
חברים,  לדיבוק  להביא  כדי  נועד  האירוע  זהה.  הנוסחה 
הספירה.  בימי  ובפרט  השנה  כל  במשך  ידועות  שמעלותיו 
אומרים שכמה מהחברים הצעירים בדגל לא מסוגלים להיפרד 
מאז באו בברית יחד במהלך יומיים וחצי של שהות משותפת 
בחפץ חיים, עד כדי כך שאפילו את החג האחרון הם העבירו 

בצוותא חדא, אי שם בגולה הדוויה. 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

גפני מחכה להרצוג
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התקשורת  אמונים,  בשלומי  כך  בדגל,  כמו 
על  דגש  שמה  יצרים,  שמלבה  היא  העוינת 
לנאומים  במה  נותנת  המאחד,  על  ולא  המפלג 
עוד  מאחדים.  שירה  לערבי  ולא  משולהבים 
בטרם כונסה ועידת דגל התורה הבין מאיר פרוש 
שמשלושת ימי ההגבלה, בהם נדרשו חברי דגל 
להישאר ברדיוס הקרוב לחפץ חיים, יזכרו רק את 
השישים-ארבעים  לחלוקת  שנוגעות  האמירות 
כפי  שלו,  המקדים  האקט  קוים.  שלא  והנורווגי 
דגל התורה, היה הגשת  אז בעיני ראשי  שנתפס 
ה"תביעה" לרבני העמותה של החינוך העצמאי, 

כדי להקדים תרופה למכה, הגנה להתקפה. 
שלומי  בכינוס  פיו  את  פתח  פרוש  כשמאיר 
אמונים הוא ידע, בדיוק כמו גפני לפניו בוועידת 
רק  שלו,  פלוס  הדקות  עשרים  שמנאום  דגל, 
התורה  דגל  מול  למשבר  הנוגעות  האמירות 
יהפכו לכותרות ראשיות. פרוש בא מוכן, ובניגוד 
לדרכו הקריא מתוך הכתב - צעטאלע עם ראשי 
פרקים שהחזיק בידיו. מזה תקופה ארוכה שהוא 
מסתובב עם בטן מלאה על דגל התורה. אין כמו 
חג המצות כדי לשחרר 'יציאות מצרים' אישיות.

לעסקני  פרוש  של  הנאום  את  פירשו  בדגל 
שלומי אמונים, כהעברת מסר תוקפני שמתייחס 
התורה  דגל  בוועידת  שנאמר  למה  במישרין 
התנועה  של  לכיוונה  מוסווה  לא  איום  ומשגר 
הליטאית. בכירי דגל שיושבים בימי בין הזמנים 
השבוע  גם  העדיפו  ברק  בבני  התנועה  בבית 
להתייחס להתנצחות כאל קרב בין דגל לאגודה 

ולא בין דגל לשלומי אמונים. 
בראיון  החלה  האגודאית,  השרשרת  תגובת 
אגודת  ח"כי  ארבעת  שהעניקו  המשותף  החג 
ובמסגרתו  החרדי'  'המחנה  לעיתון  ישראל 
פנימיות.  בבעיות  העוסקים  דגל  נציגי  הותקפו 
בדגל קראו והתפוצצו. הם אומנם לא מקדישים 
שנוגע  מה  בכל  אך  לג'אנק-פוד,  עתותיהם  את 

ובראשם  בוערים  חרדיים  בנושאים  לעיסוק 
דווקא  )לאו  האגודאיים  הח"כים  התקציבים, 
פרוש, אלא יתר החברים( הם האחרונים שיכולים 
מדגל  החברים  על  שלא  ובטח  ביקורת,  למתוח 
כדי  לעיל,  האמור  את  שוב  לקרוא  די  התורה. 

להבין באלו קרבות עסוק כל אחד מהחברים.

יום ירושלים

בדגל התורה רואים בנאומו של פרוש הכרזת 
העובדים'  'החרדים  עניין  שרבוב  בגלל  מלחמה 
הציבור  של  הבוערות  מהסוגיות  לאחת  שנחשב 
שלומי  שנציגי  הסיוע  על  סיפר  פרוש  הליטאי. 
והעריך  העובדים  לחרדים  מעניקים  אמונים 
שהמוטבים יידעו להכיר טובה, כשהוא מסתמך 
מן הסתם על תקדים סיעת 'כח' באלעד לפני שתי 
בעניינים  התערבות  בכך  רואים  בדגל  קדנציות. 
ליטאית  ישיבה  שבוגר  סצנריו  "אין  פנימיים. 
השבוע  אמרו  חסידית",  לסיעה  ויתפקד  יקום 
לפני  אמונים  בשלומי  שתמכו  אלו  "גם  בדגל, 
הכתובת  מהי  בשרם  על  ולמדו  התבגרו  כעשור 

היחידה עבורם".
להקהות  השבוע  העדיפו  פרוש  של  בסביבתו 
את נימת האיום. הטון בנאום, לדברי המקורבים, 
לא היה של אויב אלא של שותף כואב: "פרוש 
לא תקף אלא דיבר מהלב, ובפעם הראשונה אמר 
בפומבי את מה שאנו שומעים ממנו כבר תקופה 
ארוכה. ראו שזה בוער בקרבו והוא לא מדבר כדי 

להכניס למישהו או להחזיר מלחמה". 
עשרים  בן  הנאום  את  למדו  התורה  בדגל 
לכל  )כמעט(  תשובה,  והכינו  פרוש  של  הדקות 
בנימה לא מוסתרת  שאלה. פרוש תמה בנאומו, 
של ביקורת מדוע לא הוזכרו - וכולם הבינו היכן 
- החסדים הטובים ששלומי אמונים גמלה לדגל 

שהעלה  הקושיות  שלוש  על  ולאחרים.  התורה 
כמו  וארוכות,  מוסדרות  תשובות  השבוע  ניתנו 
בהגדה. פרוש דיבר על הרוטציה שהעניק בשעתו 
הזכירו  הזו  בסוגיה  במקור.  הדגלאית  לבעלזא, 
התפטר  שפרוש  התורה,  בדגל  ודווקא  השבוע, 
שנציג  אחרי  אגודאית,  פנים  מחויבות  מכוח 
הסיעה המאוחדת של ויז'ניץ היה הראשון שפינה 

את מקומו.
שתי הדוגמאות הנוספות שהביא פרוש בנאומו 
מהבחירות  הראשונה  עילית.  לביתר  נוגעות 
בקדנציה בה נבחר פינדרוס כמועמד מוסכם על 
למרות  וזאת  שנים,  שש  למשך  אמונים  שלומי 
בעיר.  הדומיננטיות הברורה של שלומי אמונים 
בה  הנוכחית  מהקדנציה  היא  השנייה  הדוגמה 
אף שיש  על  זאת  ומ"מ,  סגן  דגל משרת  קיבלה 

לה רק נציג אחד ברשימה. 
בתשובה של הכל כלול מסבירים בדגל, כי הדיל 
משותפת  במטרה  נרקם  פינדרוס,  עם  המפורסם 
להדיח את ראש המועצה שכיהן בשעתו, יהודה 
גרליץ. כשהגיע תורה של שלומי אמונים לקבל 
את התפקיד ודגל גמגמה, ידע פרוש איך להעמיד 
אותה על מקומה. בכל מה שנוגע לקבלת תפקיד 
הסגן וממלא-המקום בקדנציה הנוכחית מזכירים 
יוסי  הספרדי  הנציג  גם  כי  לפרוש  הדגלאים 

שטרית הוא מכוחותיהם. 
עיקרי הטיעון של דגל בביתר מתמקדים בכך 
שהסיבה שהנציג הליטאי השלישי ברשימה לא 
נכנס למועצת העיר, היא עריקת המוני מצביעים 
בשר  שהוא  זיידה,  של  לסיעתו  כלל-חסידיים 
מבשרה של אגודת ישראל. יתירה מזאת, אומרים 
ללכת למהלכים  לנו אפשרות  הייתה  הרי  בדגל, 
משותפים עם ש"ס גם בביתר וגם באלעד. בשני 
המקומות פרוש קיבל יותר ממה שנתן, ובמודיעין 
שלומי  בתוך  פנימיים  סכסוכים  אלו  היו  עילית, 

אמונים שהביאו לכך שהם לא יקבלו סגן. 
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גפני הרגיש לאחרונה 
שהוא נגרר לקרבות 

פנימיים בין פקידי 
האוצר לשר החינוך 

וחוזר חלילה, ולפיכך 
החליט, כמו שאמר 
בשעתו חיים רמון, 
ללכת לים. היות 

ומוטק'ה בלוי טרם 
בדק את כשירות 

החופים לקראת עונת 
הרחצה הקרובה, 
האלטרנטיבה של 
גפני היא להישאר 
בבית דגל התורה 

כפתחו של אולם. פרוש בסלון ביתו המשופץ עם נציגי שלומי אמונים

על עסקת החינוך 
העצמאי פרוש תבע 

את שותפו קרליץ 
אך בינתיים, מוטל'ה 
לא בא, מוטל'ה גם 
לא מטלפן. ורק על 
הרשלנות במכרזי 

חריש שהביאה 
לאובדן העיר לא 

נאמרת מילה. בתחום 
המקרקעין, בניגוד 

לענף היהלומים, אין 
מושג של הרחקה 
מאולם המסחר, 

וקרליץ ממשיך לעסוק 
בתחום הנדל"ן 



כ"ח בניסן תשע"ו 6/5/16בפתח-תקוה1220

ליטאי  כשבפלפול  הבאה  החזית  את  בונים  כבר  בדגל 
בני  עיריית  ראש  בפני  גפני  התורה  דגל  יו"ר  השבוע  העלה 
של  להתפטרותו  דרישה  זייברט,  חנוך  אגו"י  ומזכ"ל  ברק 
יוסי דייטש, לא רק מתפקיד ממלא המקום הסמלי ומחברותו 
העיר.  ממועצת  גם  אלא  ובנייה,  לתכנון  המחוזית  בוועדה 
ממלא  תפקיד  על  הרוטציה  הסכם  לקיום  שנוגע  מה  בכל 
לשגר  דייטש  מיהר  המחוזית,  בוועדה  והחברות  המקום 
הודעה  עם  ירושלים  עיריית  לראש  מכתב  )שלישי(  אתמול 
על קיום ההתחייבות והבהרה כי בחודש אייר יועבר תפקיד 
המ"מ לדגל, ובחודש תמוז יועבר לאחות הליטאית התפקיד 

בוועדה המחוזית.
סלע המחלוקת כמובן, הוא דרישת ההתפטרות ברוטציה 
בין דגל לאגודה שנחתם  ממועצת העיר. בסעיף ט' להסכם 
בערב הבחירות לעיריית ירושלים נקבע כי "במידה והרשימה 
יוסף  ]הרב  אגו"י  נציג  כי  מוסכם  בלבד  נציגים   8 תכניס 
של  הבא  החבר  לטובת  הקדנציה  במחצית  יתפטר  דייטש[ 

דגל התורה". 
הקובע  בהסכם  ח'  לסעיף  מפנים  אמונים  בשלומי  מנגד, 
נגרם  זה  ע"י  נפרדת/ותו  רשימה/ות  ויופיע/ו  "במידה  כי 
הנושא  יובא  התורה,  יהדות  לרשימת  נציג/ים  למיעוט  נזק 
להכרעת גדולי התורה / או באי כוחם להשלכות על הרוטציה 
כבסעיף ט'. הנושא יועבר להכרעה כנ"ל לא יאוחר מ-30 יום 
מתוצאות הבחירות". היות שרשימת בני תורה הכניסה מנדט 
לעירייה, הכרעת גדולי התורה המקובלים על שלומי אמונים 

ו/או באי כוחם הידועים ברבים, ברורה מראש.  
בדגל משיבים כי גם במצב הנוכחי החלוקה צריכה להיות 
לפי מדד של 4.5 מנדטים לאגודה מול 3.5 לדגל, מה שמחייב 
את התפטרות דייטש באמצע הקדנציה, חד גדיא, חד גדיא. גם 
בדגל מודעים לכך שהסיכויים שדייטש יתפטר, זהים לסיכוי 
קדנציות  שתי  להגבלת  החוק  על  מרצון  יחתום  שנתניהו 
לראש-ממשלה, אך מבחינת הדגלאים חשיבות הדרישה היא 
בעצם העלאתה. אם שלומי אמונים לתפיסתם מפרה הסכם 
לטעון  לדגלאים  שיאפשר  הקייס  שנמצא  הרי  בירושלים, 
בעתיד כי אינם מחויבים לתמוך בנציג אגודה לראשות העיר 

בבחירות הבאות.
ממולח  פוליטיקאי  אך  חסדים,  גמילת  על  דיבר  פרוש 
אין  בחיים,  כמו  שבפוליטיקה,  מכולם  טוב  יודע  כמוהו, 

מתנות חינם ובונוס מקבל רק מי שגונב את האפיקומן.

ערי מסכנות
כשמזקקים את ליבת הטענות של פרוש, מגיעים לפרשת 
החינוך העצמאי. בדגל יכולים לתת סימנים ולספק תירוצים 
דומה  הזה  בעניין  אך  העלה,  שפרוש  מהסוגיות  אחת  לכל 
המהפך  בביצוע  לדגל  חבר  כשפרוש  תשובה.  להם  שאין 
של  ובסופו  לדגל  נשמתו  את  מכר  הוא  העצמאי  בחינוך 

ירושלים.  עיריית  ראשות  באובדן  ותקילין  טבין  שילם  דבר 
למהלך כזה לא יוצאים בלי תמורה ברורה של שותפות מלאה 
והמחיר היה ידוע לכל, אז והיום. פרוש סיפק את הסחורה, 

ובחלוף שמונה שנים הוא מרגיש שעשו לו כיפה אדומה.
פרוש התייחס לכך בנאומו בפני החברים. הוא לא התכחש 
לאמירתו כי יפרוש לטובת יעקב אשר בבחינת 'זה נהנה ולא 
חסר' אך בלשון בני אדם שאל את הנוכחים, בלינקג' שברור 
מקיימים  לא  כאשר  טובות  לבקש  אפשר  איך  אין,  ממנו 

התחייבויות ברורות.  
ממש  יש  אם  גם  כי  להבהיר  ממשיכים  הרשמית  בדגל 
בטענות השיהוי של פרוש, הרי שמתכונת של ניהול משותף 
על ידי שני מנכ"לים בפועל לא תקום ולא תהיה. בסוג של 
היתממות הזכורה לנו מימי הבחירות בביתר, יש מי שמפנה 
את פרוש לשותפו דאז לעסקה הרב מרדכי )מוטל'ה( קרליץ. 
"הוא סגר הכל איתו, שיקרא לו לדין תורה", אומר באירוניה 
בכיר בדגל התורה שמודע היטב לכך שפרוש כבר עשה את 
של  הרבנים  ועדת  בפני  לדיון  קרליץ  את  זימן  הוא  הצעד. 
לא  גם  מוטל'ה  בא,  לא  מוטל'ה  בינתיים,  החינוך העצמאי. 

מטלפן. 
קרליץ  שהובילו  המשותף  המהלך  על  נאמר  כבר  הכל 
הגיעה  הזה  שבשלב  דומה  אך  העצמאי,  בחינוך  ופרוש 
השעה לומר מילה על שותפות נוספת של השניים )בשיתוף 
ונשברה  שהתפרקה  משמעותית(,  לא  שלישית  כצלע  ש"ס, 
מכרזי  על  הכושלת  בהשתלטות  כמובן  מדובר  לרסיסים. 
העיר חריש שהובילה בסופו של דבר לפסילת המכרזים בגין 
תיאום מוקדם, ברשלנות דוגמת זו שהובילה השבוע לפסילת 

הזוכים הערבים במכרזים בעפולה. 
הכתובת  כי  מעלה,  שנים  ארבע  מלפני  בארכיון  דפדוף 
הייתה מרוחה על הקיר וגם על נייר העיתון. הנה מה שנכתב 
תיאום  במהלך   )5.9.12 לפוליטיקה,  ספר  )בית  זו  באכסניה 
לכל:  גלויים  שהיו  אחידים  טפסים  באמצעות  המכרזים, 
"הקרטל כבר נבנה, בניסיון לרכז את כל המתחמים הגדולים 
על  לשמור  במטרה  שמיים,  לשם  כמובן,  הכל  אחת.  ביד 
עצמו  ימצא  תיגר  לקרוא  שיעז  ומי  נמוכים,  קרקע  מחירי 
עמוק באדמה. רק זה מה שחסר לנו, שבסוף אלה שיטרפדו 
את המכרז יהיו בכלל הממונה על ההגבלים העסקיים והיועץ 

המשפטי לממשלה".
עד כאן הדברים שנכתבו במדור זה לפני ארבע שנים. לא 
כשפרוש  פשוטה.  משפטית  הערכה  אלא  נבואה  זו  הייתה 
נשאל על כך בשעת מעשה, הוא נתלה באילנות גבוהים: "יש 
בינינו חלוקת עבודה, אנחנו מבצעים את רישום הרוכשים, 
קרליץ דואג לליווי משפטי של המהלך מראשיתו ועד סופו". 
תפורסם  )תגובתו  והיום  אז  להגיב,  סירב  מצידו  קרליץ 
אותם  בגין  ידוע.  המר  הסוף  וכאשר(.  אם  לכשתתקבל, 
טריקים ושטיקים איבד הציבור החרדי עיר מדוגמת שתוכננה 
על ידי שר משלנו, אריאל אטיאס, עם עתודות קרקע גדולות 

יותר משל ביתר עילית, מודיעין עילית ואלעד גם יחד. 

מושג  אין  היהלומים,  לענף  בניגוד  המקרקעין,  בתחום 
לעסוק  ממשיך  וקרליץ  המסחר,  מאולם  הרחקה  של 
הפכה  האבסורד  שלמרבה   – טבריה  בעיר  הנדל"ן  בתחום 
על  חזקה  חריש.  אובדן  בגלל  דווקא  יותר,  לאטרקטיבית 
איש ציבור מסור לשולחיו, בעל רקורד של עשייה וכישורים 
היו  שכוונותיו  קרליץ  כמוטל'ה  תחומים  במגוון  מוכחים 
הממשלה  על  להלין  באים  כאשר  זאת,  ובכל  שמים.  לשם 
שמתעלמת ממצוקת הדיור החרדית, יש להפנות את האצבע 
ההליך  על  החרדים.  לעסקנים  ובראשונה  בראש  המאשימה 
הרשלני שנוהל בשעתו, איש לא שילם מחיר. בעצם, הרבה 
אנשים שילמו ומשלמים. לא הנבחרים אלא הבוחרים. זוגות 

צעירים חרדים והוריהם שנאנקים תחת הנטל.
בשעתו  שפרסמה  ההגדה  גם  מהגנזך,  שליפות  אפרופו 
קבוצת מחאה חרדית ופורסמה במדור זה לפני ארבע שנים 
)בית ספר לפוליטיקה, 'אין זו הגדה'(, רלוונטית יותר מתמיד. 
'הגדת פה סח של חכמי חלם', ניתנה בשעתו הכותרת לחוברת 
בציורים  עוטרה  אשר  באמת'  'לעבדך  קהילת  שהוציאה 
פרובוקטיביים של הקריקטוריסט החרדי יוני גרשטיין. "מה 
נשתנה הממשל הזה מכל הממשלות, שבכל הממשלות היו 
רק מדברים; מה  כולם  הזו  ובממשלה  וערים  בניינים  בונים 
המקומות  שבשאר  המכרזים  מכל  חריש  על  המכרז  נשתנה 
כולנו  הזה  הלילה  חולמים,  רק  ואצלנו  חתומים  חוזים  כבר 

מוחים!".
בשינויי  כן,  גם  שרלוונטיים  פנינים,  כמה  עוד  שם  והיו 
חזיתיה  דלא  ודירתא  בניינא  "כל  מתבקשים:  שמות-נציגים 
בר'  מעשה  דארעא...  כעפרא  בטיל  הווי  מששתיה  ודלא 
אליהו ישי ור' אריאל אטיאס ור' משה גפני ור' יעקב ליצמן 
שהיו מסובין בכנסת והיו מספרים במצוקת הדיור כל אותה 
הגיע  נבחרינו!  להם,  ואמרו  בוחריהם  שבאו  עד  הקדנציה, 
עד  מים  באו  כי  למגורים  ולדאוג  בדיבורים  להפסיק  הזמן 

נפש".
חלק מהמסובין דאז כבר לא מתרווחים בכסאות השרים, 
בלתי  בדברת  נמשכת,  ההגדה  אבל  מאונס.  ומי  מרצון  מי 
פוסקת. תוכנית הבנייה לחרדים שגובשה בחסות ממשלתית 
לדיון  מובאת  ולא  מעוכבת  האחרון,  בחורף  כאן  ונחשפה 
ישיבות  ראשי  ביוזמת  חודשים.  מספר  מזה  הדיור  בקבינט 
חברון  ישיבת  ראש  התורה,  גדולי  מועצת  חבר  ובראשם 
הגר"ד כהן, אמורה להתקיים בסופ"ש הנוכחי פגישת-דיור 
אם  דגל.  ונציגי  ישיבות  ראשי  בנוכחות  התורה,  דגל  בבית 
להסתמך על תקדימי העבר, הרי שגם בפגישה הזאת ייאמרו 
מילים גבוהות עד שייכנס אחד מהעוזרים ויאמר למשתתפים, 

רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע. 
ארבעה פסחים חלפו, ובכל מה שנוגע לערי המסכנות, הרי 
ינצלו את  ובנינו משועבדים. אם חברי הכנסת החרדים  אנו 
משקלם הסגולי כדי להביא מזור למצוקה הכי בוערת במגזר, 

יושקו לכבודם, גם כאן, ארבע כוסות של גאולה. 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

"אתם בטוחים שאין פה חמץ 
שעבר עליו הפסח?", שאל 
אחד החברים החרדים את 

אנשי לשכת היו"ר אוכל 
החמץ הגאה. "אוי, כמה 

חפרתם לנו על זה", השיבו 
בלשכת השר שחפירותיו 

וקידוחיו, אומנותו. כפי 
שהחרדים נראו בתום 

ההצבעה, הם לא הואכלו 
בחמץ, אלא במרור שעבר 

עליו הפסח
חלוקת ירושלים. סעיפי 

הרוטציה בין דגל לאגודה
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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מנהל/ת מכירות למוצר ארצי פרינט דיגיטל
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

ללוח מזל וברכה 

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למייל

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 

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה”צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

למחלקת תשלומים וגביה

דרוש/ה 
אחראי/ת גבייה  
 ניסיון ויכולות מוכחות בתחום

09:00 - 16:00 
 ידע בהנה”ח | ספקים | לקוחות

sari@kav-itonut.co.il :קו"ח למייל

זכייינות מסחרית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה הטוב 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 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
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

אוהבים זה את זה 

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

ֲעָך ָּכמֹוָך ֲאִני ה'" )ויקרא יט, יח(. "ְוָֽאַהְבָּת ְלרֵֽ
אמר  "כך  כ"ח(  )פרק  מובא  אליהו  דבי  בתנא 
להם הקב"ה לישראל, בני אהובי, כלום חסרתי דבר 
שאבקש מכם, ומה אני מבקש מכם אלא שתהיו אוהבין 

זה את זה, ותהיו מכבדין זה את זה, ותהיו יראים זה מזה".
ככל שישראל אוהבים ומכבדים זה לזה, כך מגדיל הקב"ה 
את אהבתו וחיבתו להם ומשרה את שכינתו בתוכם, וכדברי 
הרמח"ל במסילת ישרים )סוף פרק י"ט(: "אין הקב"ה אוהב 
אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו 
דומה?  זה  למה  הא  וכו',  עליו  מגדיל  הקב"ה  גם  לישראל 
לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב 
זהו  עליו".  יעיד  דבר שהטבע  והוא  נאמנת,  בנו אהבה  את 
את  אוהב  הקב"ה  כי  כולה,  התורה  כל  של  היסודות  יסוד 
עם  רק  הוא  כביכול  ועסקיו  מחשבותיו  וכל  ישראל,  עמו 
ָחַׁשק  ַּבֲאבֶֹתיָך  ַרק  טו(  י,  )דברים  וכמו שנאמר  ישראל  עמו 
ָהַעִּמים,  ָּבֶכם ִמָּכל  ְּבַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם  ַוִּיְבַחר  ה' ְלַאֲהָבה אֹוָתם 
ואמר הנביא )מלאכי א, ב( ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָאַמר ה', והקב"ה 
תאב שגם אנו נאהב את עמו, ונרבה באהבה ואחווה שלום 

ורעות בינינו.  
בעניין זה מובא משל לשני חברים אוהבים בלב ונפש, יום 
לרוע  ואחד מהחברים  בארמון המלוכה  גניבה  הייתה  אחד 
מזלו בדיוק עבר שם והתיישב על הספסל לנוח קמעה, מיד 
תפסו אותו השוטרים והאשימוהו שהוא זה שפרץ לארמון 
לתלייה  דינו  חרצו  המשפט  בבית  דיון  ולאחר  המלוכה 

ברחובה של עיר על לא עוול בכפו. 
עומד  מסכן  יהודי  שאותו  בעיר  השמועה  חלפה  והנה, 
עיר, מיהר חבירו לאותו מקום, עלה  להתלות ברחובה של 
וגנב  המלוכה  לארמון  שפרץ  זה  שהוא  והכריז  הבימה  על 
ולא חבירו, כששמע זאת חבירו העומד להתלות אמר שזה 
לא נכון והוא זה שגנב, וכך התווכחו שניהם, זה אומר "אני 
למות  מוכן  היה  אחד  כל  גנבתי",  "אני  אומר  וזה  גנבתי" 

במקום חבירו. 
המלך שצפה על כל המתרחש מארמון מלכותו לא הבין 
מה קורה וביקש שיביאו את שני האנשים אליו, שאל אותם 
דבר,  עשו  לא  באמת  שהם  לו  והשיבו  הדבר  לפשר  המלך 
מעולם לא עלתה על דעתם לפרוץ לארמונו של המלך, וכל 
אחד מאמין בחבירו שלעולם לא יגע בממון המלך ולכן הוא 

מוכן למסור נפשו בעבורו.
את  ולדרוש  לחקור  וביקש  מאצילותם  המלך  התפעל 
אחד  אף  ובאמת  דם  עלילת  היה  שהכל  שמצא  עד  האמת 
המלך  שנית  להם  קרא  המלוכה,  לארמון  פרץ  לא  מהם 
את  אחד  כך  כל  אוהבים  אתם  "אם  בהתרגשות:  והודיע 
השני, אני רוצה גם להצטרף אליכם ולהיות חבר שלכם, אני 
ממנה אתכם להיות מיועצי המלך, אנשים כאלה שמוכנים 
להיות בחברתם  וכדאי  ראוי  עבור השני,  נפש אחד  למסור 

וסביבתם". 
זה המשל, והנמשל, הקב"ה מבקש מישראל שיאהבו זה 

יתברך  הוא  אז  ואו  השני  בעבור  אחד  נפש  וימסרו  זה  את 
יתברך כביכול  ה'  בינינו.  וישכון  ישרה את שכינתו בתוכנו 
מחכה ומצפה לריבוי האהבה בינינו וככל שנחזק את האהבה 
ויסמוך  בתוכנו  ישכון  הקב"ה  כך  לשני  אחד  בין  והידידות 

ידו עלינו. 



שבהם  לעצרת,  פסח  בין  גדולים,  בימים  אנו  נמצאים 
לתקן  ובכך  שלנו  המידות  את  ולשפר  לעבוד  אנו  צריכים 
עקיבא  רבי  תלמידי  בין  שהיה  הכבוד  חסרון  את  במעט 
)כביכול, לפי המושגים והדרגות שלהם(, ובכך נכין עצמנו 
לקראת היום הנכסף-יום קבלת התורה, שתכליתה וראשיתה 
מידות טובות ודרך ארץ, וכפי ששנינו באבות )פ"ג מי"ז( ִאם 

ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֵאין ּתֹוָרה.  
הוויתור  הוא  הזולת  לכבוד  וההכרחי  חשוב  מרכיב 
בזה  הוא  מראה  לשני  מוותר  כשאדם  לשני,  אחד  והחמלה 
שהוא מכבד ומעריך אותו. ומלבד זאת כבר לימדונו רבותינו 
שאדם המוותר לזולת לעולם לא יפסיד מכך, וכדברי הגאון 
בזה  שהתבטא  שליט"א  שטיינמן  לייב  אהרון  רבי  מרן 
שמוותר  אדם  ראיתי  ולא  זקנתי  וגם  הייתי  "נער  הלשון: 

ומפסיד מכך". 
להמחשת העניין נספר, יהודי ירא שמים קנה דירה בבניין 
לבניין  מתחת  חניה  מקום  גם  קנה  לכך  ובנוסף  קומות  רב 
לאחר  והנה,  שנים.  שמונה  במשך  מכוניתו  את  החנה  ושם 
תקופה זו שכנו לקומה קנה מכונית וביקש משכנו שיפסיק 
מכונית  לו  היה  לא  אז  עד  שלו",  ב"חניה  רכבו  את  לחנות 
ולכן לא הפריע לו הדבר, אך כעת שקנה מכונית מבקש הוא 

להשתמש בחניה שקנה יחד עם דירתו.
בכסף  החנייה  את  קנה  הוא  שאף  וטען  השכן  התפלא 
זה  בחניה,  אוחזים  שניים  ביניהם,  וויכוח  פרץ  וכך  מלא, 
אומר "החניה שלי", וזה אומר "החניה שלי" )מושאל מבבא 
והראה  הבניין  תרשים  את  הביא  אחד  כל  ע"א(,  ב  מציעא 
שזהו מקום חנייתו, לבסוף הסכימו בניהם שיעשו שאלת רב 

בנידון. 
היהודי שהיה רגיל לחנות במקום שאל רב בנושא והשיב 
שנים  שמונה  במשך  הזו  בחניה  שהחזיק  שמכיוון  הרב  לו 
ושכנו לא ערער וטען כנגד, הרי שהוא נחשב המוחזק בחניה 
ולכן שכנו לא יכול להוציאו משם. השכן לא היה מוכן לקבל 
את  בפניו  ושטח  אחר  לרב  והלך  הנ"ל  הרב  של  פסקו  את 
השאלה, הרב השני טען שנידון זה לא שייך לדיני מוחזקות 
כיון שבמשך כל השנים לא היה לשכן מכונית ולכן לא ערער 

וטען כנגד שכנו על שהחנה את רכבו שם. 
וירא  נאמן  אדם  שהיה  הקבלן  את  השכנים  שני  הזמינו 
ששני  יתכן  כיצד  להם,  שנעשה  העוול  על  ועוררו  שמים 
דיירים קונים את אותה חניה? הקבלן שהיה המום למשמע 

לשתי  היה  שהיעוד  נזכר  הדברים  כדי  ותוך  התנצל  אוזניו 
חניות, אך לפתע הגיע מהנדס הבניין וטען שחייבים להחליף 
את מיקום עמוד היסוד ולהעמידו במקום שהיה אמור להיות 
חניה  רק  שיש  הייתה  הסופית  התוצאה  ולכן  השניה,  החניה 
אחת ולא שתיים, אך כשמכר להם את הבית והחניה מכר על פי 
הניירת הקודמת ששם היה מסודר ומתוכנן לבנות שתי חניות. 

לא ידע הקבלן מה לעשות ולבסוף הציע לשכן שהיה רגיל 
לחנות במקום שיוותר לשכנו ויתן לו את החניה, ובתמורה 
החניה,  על  לשכנו  וויתר  השכן  הסכים  אותו,  יפצה  לכך 
ובתמורה לכך ביקש מהקבלן שיפצה אותו כספית על החניה 
ששילם ועל עוגמת הנפש שספג, הקבלן טען שאין לו כעת 
כסף לשלם אך במקום זה ישנו בצד הבניין שטח של שבע 
אותו  לתת  הוא  ומוכן  הקבלן  של  בבעלותו  שנמצא  מטר 
לאותו שכן בקניין גמור ושלם, חתם על חוזה והעביר לו את 

אותה חלקת אדמה בטאבו. 
השכן סגר את המקום וחשב לעשות שם מחסן קטן, אך 
לאחר שהתחיל לבנות ולסדר גילה חלל של תשעים מטר בו 
יכול לבנות, חשש השכן שיש בדבר מקח טעות ואילו ידע 
הקבלן מכך לא היה מסכים לעסקה זו, שאל את רבו בעניין 
והרב ביקש לקרוא את החוזה ובו מצא כתוב שכל הנשאר 
אין בכך מקח טעות,  ולכן  גמור ושלם,  לו בקניין  קנוי  שם 
אותו שכן בנה שם דירה רחבה בעלת שלושה חדרים והשכיר 
אותה באלפי שקלים בכל חודש, וכל זאת תמורת חניה קטנה 

שוויתר עליה.
מה  זהו  האדם.  מפסיד  לא  לעולם  שמוויתור  ללמדך 
באהבה  ולחיות  הזולת  את  לכבד  ללמוד,  אנו  שצריכים 
ממצרים  בצאתנו  לאבותינו  שעמדה  הזכות  וזוהי  ואחווה, 
בלב  אחד  כאיש  אחת,  כחטיבה  ונעשו  כולם  שהתאגדו 
בגאולת  לראות  אנו  אף  נזכה  כך  שבזכות  רצון  ויהי  אחד, 
ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  ִּכיֵמי  במהרה,  השלימה  ישראל 
אמן. בימינו,  במהרה  טו(,  ז,  )מיכה  ִנְפָלאֹות  ַאְרֶאּנּו 



בתפילת הימים הקדושים הללו אנו אומרים: ְוַהִּׂשיֵאנּו ה' 
אנו  נישואין,  מלשון  "ַהִּׂשיֵאנּו"  מֹוֲעֶדיָך,  ִּבְרַּכת  ֶאת  ֱאֹלֵקינּו 
מבקשים מה' יתברך שכשם שקידש אותנו במצוותיו במעמד 
הר סיני, כך ישיאנו ויקדש אותנו שנית שנרגיש את השראת 
והארת המועדים למשך כל השנה ונהיה דבוקים בו יתברך, 

ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱאֹלקיֶכם ַחִּיים ֻּכְלֶכם ַהּיֹום )דברים ד, ד(.
מבקשים  אנו  משא,  מלשון  "ַהִּׂשיֵאנּו"  הוא  נוסף  פירוש 
מהקב"ה שישים עלינו את משא החג הקדוש והנפלא שעבר 
השנה  כל  במשך  עלינו  יחפפו  והארתו  ושהשראתו  עלינו 

כולה. 
יהי רצון שנזכה לעשות תמיד רצונו כרצונו, ונראה בקרוב 

בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן. 



 23 בפתח-תקוה        כ"ח בניסן תשע"ו 6/5/16

העמוד 
טעון 
גניזה

בין הזמנים
משה, יליד חבל אלזס בגבול צרפת-
מאורעות  את  חווה  גרמניה, 
השואה במחנות עבודה. בתקופת 
שמונה-עשרה.  לו  מלאו  השחרור, 
שנספו  ואם  מאב  יתום  ורצוץ,  שבור 
בידי הצוררים הנאצים ימ"ש, ניסה לתכנן 
על עתידו, אך לא היה מסוגל לשכוח את 
הזעקה האחרונה ששמע מפי הוריו, מקרון 
הרכבת שהפריד ביניהם עד תחיית המתים. 
הלועזי.  בשמו  לו  קראו  הם  "מוזס", 
הגעת,  משפחה  מאיזו  תשכח  אל  "לעולם 

עשה כל שביכולתך כדי ללמוד תורה".
עצמו  מצא  השחרור  לאחר  קצר  זמן 
באירופה.  פליטים  וגואל במחנה  אח  ללא 
מקיבוצי  לאחד  דרכו  הייתה  קצרה  משם, 
השומר העיר בצפון הארץ, במסגרת עליית 
הנוער. "הצלחתי לשרוד את כל המאורעות 
הקשים באירופה, בזכות התקווה שּפיַעמה 
"עד שהגעתי  לימים.  סיפר משה  בקרבי", 
שבת  לא  בו  שאין  למקום  ישראל,  לארץ 
ולא מועד, לא תפילה, לא דף גמרא ואפילו 
דכאוני, שהחל  לתהליך  נכנסתי  תנ"ך.  לא 
הבריאותי- במצבי  גם  אותותיו  לתת 

הפיזיולוגי". 
מקיבוץ  חבר  לו  סיפר  פרטית  בהשגחה 
הקימו  ֶיִקים,  רבנים  קבוצת  כי  סמוך 
לאחרונה בירושלים ישיבה לניצולי שואה. 
ללא אומר ודברים, עם אור ראשון, התנגב 
משה מהקיבוץ ועלה על אוטובוס בואכה 
של  ביתו  בפתח  התייצב  שם  ירושלימה, 
מייסד  זצ"ל,  שלזינגר  יחיאל-מיכל  רבי 

הישיבה החדשה 'קול תורה'.
"נער המבקש להתקבל לישיבה", הסביר 
הרב שלזינגר, "צריך לעבור מבחן על כמה 

דפי גמרא". 
משה היה מופתע: "האם ראש-הישיבה 
למדבר  בחזרה,  אותי  'לזרוק'  מעוניין 
הרוחני של השומר הצעיר?! ארבע שנים 
הסתובבתי במחנות, מהיכן יכולתי להשיג 

גמרא?".
"בכל- השתכנע.  כמעט  שלזינגר  הרב 
זאת, צריך בחינה על משהו. סידור תפילה, 

משהו?".
מקומטת,  נייר  פיסת  מכיסו  שלף  משה 
"אבא  מהתרגשות:  רועד  בקול  וסיפר 
הספיק לזרוק את זה ברגע האחרון מקרון-
ממסכת  משניות  פרקי  כאן  יש  הרכבת. 
אלה  מהזיכרון.  עבורי  כתב  שאבא  יומא, 
אותי  שליוו  היחידות  הקדושות  האותיות 
למן אותו יום מר ונמהר. את הפרקים הללו 

אני יודע על-פה, ישר והפוך".
הרב שלזינגר פתח בבחינה על המשניות, 
והתרשם היטב מעומק הבנתו של התלמיד 
אמר.  קטנה",  בעיה  "נותרה  הצעיר. 
"אשמח לראותך לומד בבית-המדרש, אך 
התלמידים  ללינת  ששכרנו  הדירה  לצערי, 

– מלאה עד אפס מקום". 
התייצב  למחרת  התייאש.  לא  משה 
מיטת  גבו  ועל  ראש-הישיבה  של  בחדרו 
ברזל שהצליח להבריח מהקיבוץ. "מצאתי 
מקום במסדרון הדירה, אני מבקש מראש-

הישיבה רשות להניח שם את המיטה הזו". 
לאדם  משה  הפך  אחדים,  חודשים  תוך 
והפך  הישיבה,  בסדרי  השתלב  הוא  חדש. 
בשעות  גם  לילה,  מדי  ה'למדנים'.  לאחד 
מתנגן  המתוק  קולו  נשמע  המאוחרות, 
רבא...  אמר  אביי...  "אמר  בבית-המדרש: 
שיף  המהר"ם  ה'תוספות'...  מקשים 

מתרץ..."
'זמן קיץ' הסתיים בשעה טובה. הבחורים 
איש-איש  אב,  של  הזמנים  לבין  נסעו 
למשפחתו. והתלמיד משה בבית-המדרש, 
הגמרא  מול  במתיקות,  ולומד  יושב  לבד, 
טפיחת  חש  לפתע  הקודם.  בזמן  שנלמדה 
המדובר,  במי  לקלוט  הספיק  טרם  שכם. 
נשמע קולו של המשגיח רבי גדליה אייזמן 
זצ"ל: "מוישה, וואס טּוסטּו ָדא? מה אתה 

עושה כאן? הלא 'בין הזמנים' היום..."
"בין  סדורה.  הצעיר,  משה  של  משנתו 
הזמנים", ענה מיד, "נועד למי ששפר עליו 
גורלו ולמד גמרא כמה שנים טובות. אבל 
טעם  מאז  חודשים  שלושה  בן  תינוק  אני 
ו'בין  לי  מה  הגמרא...  לימוד  מתיקות  את 

הזמנים'?". 
פניו,  האיר  גדליה,  ר'  לידו  התיישב 
חיבקו באבהיות, והציע: "נלמד יחד הלכות 
הלא  הלבבות...  לעורר  כדי  שופר  תקיעת 
לתקוע  מתחילים  אלול,  ראש-חודש  תיכף 
בשופר... ראה זה פלא. דווקא בערב ראש 
תוקעים  אין  השולחן-ערוך,  פוסק  השנה, 
להתעוררות  זקוקים  אנו  מתי  וכי  בשופר. 
יותר מאשר ערב יום הדין הגדול והנורא? 
והתשובה: כדי להפסיק בין תקיעות רשות 
חוששים  לא  אנו  ובכן,  חובה..  לתקיעות 
תקיעות  כי  ויחשוב  יתבלבל  שמאן-דהוא 
הן תקיעות חובה... הסכנה הגדולה  רשות 
 – דאורייתא   – החובה  תקיעות  שגם  היא 

ייראו בעינינו תקיעות רשות! 
סלנטר  ישראל  רבי  המוסר  תנועת  "אבי 
'בין  ויש  'זמן'  יש  אותנו:  לימד  זיע"א 
לימי  גם  הזמן  את  תמשיך  אם  הזמנים'... 
נשכר  תצא  שלא  רק  לא   – הזמנים  בין 
נפסד  לצאת  עלול  אתה  הזמנים,  בין  בימי 
חייבים  אך  מסגרות,  צריך  עצמו...  ב'זמן' 
את  הורסת  הגבול  קווי  פריצת  גבול.  קווי 
אתה  צד  מאיזה  משנה  ולא   – המסגרת 

פורץ..." 
וכי אסור ללמוד בימי בין הזמנים? ומה 
עם חיוב "והגית בו"? תהה משה, ובצדק. 

"ב'זמן'  וחס", השיב המשגיח.  "חלילה 
לפי המסגרת שהותאמה לכלל  לומד  אתה 
מייצר  אתה  בבין-הזמנים  הישיבה... 
לך,  שמתאימה  הפרטית  המסגרת  את 
החומר  מבחינת  והן  השעות  מבחינת  הן 

הנלמד – מה שליבך חפץ. 
"כעת  בפסקנות,  המשגיח  קבע  "כעת", 
ה'זמן',  של  'שטייגען'  יש  הזמנים'.  'בין 
ויש 'שטייגען' המיועד לימי בין הזמנים"... 

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 

בהזדמנות,

התפנה אולם 
לל"ג בעומר!!!!
בגן אירועים בפ"ת

 'גלאט כשר'
מחיר של הרגע האחרון

הקודם זוכה!
0507-252-266

יש לנו 
חדשות
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

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

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444
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 צרכנות

קצרצרים
לשמן זית הרבה סגולות בריאותיות, החל 

מהפחתת כולסטרול ועד להברקת השיניים. 
צריכת שמן זית עשויה גם למנוע מחלות 
רבות. שמן הזית מועשר בויטמין E ובשל 

כך מצעיר את הגוף ומחדש את עור הפנים. 
חברת 'מעולה' מזמינה אתכם ליהנות משמן 

זית איכותי להוספת בריאות וטעם. כשרות: 
בד"צ ירושלים

חטיבת האלכוהול של 'טמפו' מציגה: 
'ערק אשקלון' בייצור כחול לבן, 
משקה בעל ארומת אניס נעימה 
וטעם חזק, המיוצר מרכיבים טבעיים 
ומזוקק בקפדנות על פי מתכון 
מסורתי מאז שנת 1925. "יקבי ברקן" 
ממשיכה עד היום לייצר את ערק 
אשקלון בסטנדרטים הגבוהים ביותר. 
מחיר: 59 ₪

חברת התרופות "כצט" )CTS( מעודדת את הילדים 
לצחצח את השיניים ומציעה את משחות השיניים לילדים 
"טפטפים", "הלו קיטי" ועוד. משחות השיניים מיועדות 
לילדים בגילאי -2 6 שנים, 
בעלות מרקם ג'ל, 
בטעם פירות מרענן 
וללא סוכר,  מכילות אחוז 
פלואוריד ראוי 
למניעת עששת

לחובבי ברביקיו בסגנון 
מקצועי מציעים באנד ג'וי, 

בו מועסקים אנשים עם 
מוגבלויות, סט אביזרים 

למנגל במזוודת אלומיניום 
מפוארת עם כלים 

שימושיים. 
להזמנות: 03-9011735

חברת "מן" משיקה סדרת ופלים 
ועוגיות ללא תוספת סוכר: ופלים 

בטעם שוקולד וופלים בטעם וניל, 
עוגיות גרנולה ועוגיות קמח חיטה 
מלאה ללא תוספת סוכר. פרווה, 

ממותקים בסוכרלוז המקורי 
מבית Splenda מארה"ב וישווקו 
באריזות מעוצבות מיוחדות ועם 

תקן הטבעונות

יצרנית העוגיות הוותיקה "פרנקל'ס" 
)משנת 1990(, מציעה מבחר 

עשיר של עוגיות ומאפים איכותיים 
שברכתם שהכל: בראוניז, 

שוקוצ'יפס, ונילצ'יפס, עוגיות וניל, 
שקדים, קוקוס, אגוזים, קצפיות 

וניל, קצפיות קפוצ'ינו. נקי מקמחים 
ומגלוטן. בד"ץ ירושלים פרווה. 

מחיר: 26.90 ₪ 
לבירורים:  052-7647496

 הזוכה בפרס החדשנות של מוצר השנה 2016 
סדרת נוזלי הכלים 'סנו ספארק' היא הזוכה 
 2016 השנה  מוצר  של  החדשנות  בפרס 
בקטגוריית נוזלים לניקוי כלים.  אלפי צרכנים 
ספארק  סנו  הכלים  נוזלי  בסדרת  שהתנסו 
הנוסחה  בזכות  השנה,  למוצר  בה  בחרו 
בריכוז  עוצמתיים,  פעילים  חומרים  המכילה 
ניקיון  לכלים  המעניקים  לפחות,   24% של 
בישראל.  ממנו  גבוהה  שאין  באיכות  וברק, 
מנקה  ספארק  סנו  מסדרת  הכלים  נוזל 
יוצר  בקלות,  קשים  שומנים  מסיר  ביעילות, 

קצף עשיר ומותיר את הכלים נקיים ומבריקים. הסדרה מגיעה 
עדין  לבנדר  רענן,  לימון  קלאסי,  שונים:  ניחוחות  בארבעה 
 1 של  בבקבוק  מ"ל,   700 של  לחיץ  בבקבוק  השקד  ופריחת 
ליטר עם משאבה נוחה לשימוש ובבקבוק חסכוני של 1.5 ליטר. 
יובל לנדסברג: "חברת סנו גאה להיות  לדברי מנכ"ל סנו, מר 
חברה מובילה בתחום החדשנות המוצרית. אנו מודים לצרכנים 
הרבים שאהבו את סדרת נוזלי הכלים סנו ספארק והעניקו לנו 

את הזכיה בפרס."

קרוב, זמין, נוח ומשתלם
את  מסכמת  החסד'  'נתיב  רשת 
רב  בסיפוק  הפסח  וחג  החג  ערב 
לספק  שהצליחה  כך  על  ושמחה 

ויודעים  מבינים  כולם  כבר  היום  ביותר.  הטוב  את  ללקוחותיה 
החסד'  ב'נתיב  זולים.  הכי  הם  המחירים  החסד'  שב'נתיב 
מבינים את הצרכים של המשפחה החרדית במיוחד בערב חג 
שאז ההוצאות הם רבות. לא משנה באיזה זמן, תמיד תמצאו 
וזולים  נוחים  את כל מה שהמשפחה שלכם צורכת במחירים 
והכל קרוב לבית. הנהלת הרשת מסכמת את ההערכות לחג 
שחסכו  הלקוחות  לאלפי  להודות  ומבקשת  רבה  בהצלחה 
נתיב  מנכ"ל  ברשת.   קניותיהם  את  לערוך  ובחרו  בהוצאות 
לאפשר  בזכות  גאים  "אנו  אומר:  אטיאס  שמואל  ר'  החסד 
ולהעניק  פחות  הרבה  ולשלם  יותר  לקנות  משפחות  לאלפי 
עם  וכעת  ומשתלמת  נוחה  זמינה,  קרובה,  קניה  חווית  להם 

פתיחת עונת הקיץ נמשיך להוביל ולהיות הזולים ביותר".

מגנים עליכם מפני קרני השמש
גוברת  השמש  לנזקי  המודעות 
כי חשיפה ממושכת  זה סוד  ואין 
לפיגמנטציה  גורמת  לשמש 
שגורמים  בעור,  )כתמים( 
לנזקים בטווח הארוך מה שגורם 

כאלו  מצבים  למנוע  מנת  על  העור.  של  מוקדמת  להזדקנות 
ואחרים, מומלץ לעשות שימוש בתכשירי הגנה. ברשת חנויות 
ביג שופ סדרת תכשירים להגנה מפני קרינת השמש. במחירים 
באים  הם  הגילאים,  לכל  הם  התכשירים  כיס.  לכל  הנוחים 
בצורת תרסיס שמקל לשים על ילדים, וכמובן בצורת קרם או 
תחליב, לעור עדין, עד עור כהה. הם בעלי הגנה גבוהה במיוחד 
רשת  היא  שופ  ביג  קליל.  מרקם  ובעלי  מידי  באופן  נספגים 
ירושלים, אשדוד, אשקלון,  והסביבה,  אזורית, תושבי האזורים 
המרוכזת  הקניה  מחוויית  נהנים  כבר  וחיפה,  קריות  יבנה, 

והחסכונית במתחמי הענק. 

מחכים לכם עם מאפים טריים
מאחורינו,  פסח 
נאמן  מאפה  וברשת 
עם  לכם  מחכים  כבר 
הטריות,  הלחמניות 
הידועים,  הלחמים 

והכל מבצק שנאפה לאחר הפסח.  רשת 'מאפה נאמן', רשת 
לא  ובמצוינות,  באיכות  בטעם,  בישראל  המובילה  המאפים 
מפסיקה מלהפתיע את לקוחותיה הנאמנים ומגישה להם את 
הפסח  לאחר  מיד  הפריכים  והמאפים  האיכותיות,  הלחמניות 
ושבוע  מצות,  של  שבוע  "אחרי  וההקפדות.  ההידורים  כל  עם 
של עוגות כשרות לפסח חזרנו למסלול עם כוחות מחודשים 
בביקוש  לעמוד  נערכים  אנחנו  שנה  כמידי  מצוינים  ומאפים 
בירושלים.  מלחה  סניף  מנהל  שמעון  מסביר  שנוצר",  הרב 
במאפה  למצוא  תוכלו  היומיומיים,  והמאפים  הלחמניות  לצד 
הרביירה  הדובוש,  הלייקח,  ליחן:  נס  שלא  העוגות  את  'נאמן' 
והסברינות שתמיד היו על המדפים, אבל עכשיו קיבלו שינויים 
קולינריים משודרגים. ליין ההזמנות שודרג והורחב, וכך תוכלו 
חדשות,  עוגות  סוגים,  משלושים  עוגיות  מגוון  ב'נאמן'  למצוא 
עוגות ללא סוכר, לחמי מחמצת ללא שמן, עוגות מקמח מלא, 
לחמניות, לחם שיפון זיתים ועוד חגיגת טעמי בריאות מיוחדת. 
והיא  הארץ  ברחבי  סניפים  עשרות  מונה  'נאמן'  מאפה  רשת 

עומדת תחת הכשרות המהודרת של בד"ץ אגודת ישראל.

מאות אלפי אימהות בעולם בחרו
המותג  גולד,  קליה  וניש 
כתמים,  בהסרת  המוביל 
הרבה  כך  כל  על  אהוד 
לנוסחה  הודות  אימהות 
כתמים  שמסירה  מתקדמת 
בלבד.  שניות   30 תוך  קשים 
התלכלכו  הילדים  אם  גם 
מרוטב  שומניים  בכתמים 
או  מהקטשופ  הקציצות, 
הצהריים-  בארוחת  הפירות 
תוכלי להסיר דאגה מהלב. יש 

אפשרויות  לך  מאפשר  המוצר  לנוחיותך,  גולד.  קליה  וניש  לך 
שימוש מגוונות להסרת הכתמים לפי צורך ספציפי. כך תוכלי 
הכנסת  לפני  קשים  בכתמים  מקדים  בטיפול  נקודתית  לטפל 
מהולים  במים  להשרות  ניתן  בנוסף,  הכביסה.  למכונת  הבגד 
וכמובן  יותר  ועמוק  ממושך  טיפול  ולהעניק  גולד  קליה  בוניש 
גולד  קליה  וניש  סדרת  הכביסה.  במכונת  לאבקה  כתוספת 
צבעונית  או  לבנה  לכביסה  כתמים  להסרת  מוצרים  מציעה 
בכתמים.  נקודתי  לטיפול  וספריי  בג'ל  או  באבקה  המגיעים 

להשיג ברשתות השיווק חנויות המובחרות.

'מה חשוב במשכנתא'? 
"נפגשים  פעילות  במסגרת 
תתקיים  טפחות",  במזרחי 
 ,9.5.16 באייר  א'  שני,  ביום 
חשוב  'מה  על   הרצאה 
שטיין  משה  עם  במשכנתא' 
מרכז  טפחות  מזרחי  בסניף 

בבנק  למשכנתאות  מומחה  משה,  ברק.  בבני  טרפון  עסקים 
מזרחי טפחות, ילמד את כל מה שחשוב לדעת על המשכנתא: 
כיצד לקחת את המשכנתא שתתאים לכם ביותר, מהם מסלולי 
המשכנתא השונים ומהם הסיכונים, היתרונות והחסרונות של 
כל אחד מהם, התכנון העתידי, אחוזי המימון הכדאיים, הסבר 
מפורט על התהליך בעצמו ועוד. המפגש מופרד לגברים בלבד 
ויתקיים ביום שני א' באייר, 9/5/16, בסניף מזרחי טפחות מרכז 
עלות  ללא  הכניסה  ברק.  בבני   64 עקיבא  רבי  ברחוב  עסקים 
ההרשמה  הבנק(.  ללקוחות  רק  )לא  הרחב  לקהל  ופתוחה 

מראש חובה בטלפון 077-6004060 או באתר הבנק.

בשורה מבית טיטניום 
דאודורנט  קטגוריית  את  המוביל  טיטניום,  המותג 
השקה  בבשורת  יוצא   , בישראל  לגברים  הספריי 
בעלת  ספריי  דאודורנט  סדרת  עם  החרדי  למגזר 
רעננות  תחושת  המעניק  ועצמתי  מדויק  ניחוח 
דאודורנט  סדרת  ארוכות.  שעות  למשך  וביטחון 
על  בעקביות  שומרת  טיטניום  המותג  של  הספריי 
מיקומה המכובד בראש טבלת המכירות בקטגוריית 
השני.  מהמקום  ניכר  בפער  הספריי  דאודורנט 
דאודורנט הספריי של טיטניום מוביל את הקטגוריה 

20% נתח שוק )על פי נתוני  בישראל מעל לעשור - עם מעל 
הקלאסי  הבישום  2015(.מותג   –  2013 בשנים  סטורנקסט 
ואמינות מה שהופך  נוכחות גברית חזקה  שומר בעקביות על 
אותו למותג מוכר, אהוב וידוע. טיטניום שמור מקום של כבוד 
 – ניחוחות שנכנסו לקלאסיקה  על מדף הבישום בישראל עם 
סדרת  CLASSIC סדרת BLACK  ו- סדרת METAL.. לרגל 
השיווק  רשתות  בכל  מיוחדים  במחירים  להשיג  ניתן  ההשקה 

והפארם המובחרות.

מבצעי פסח ממשיכים 
את  בסיפוק  מציינת  "סונול"  חברת 
תשע"ו,  לפסח  המושלמת  ההיערכות 
אלפי  מאות  של  אירוח  שאפשרה 
ובחנויות  הדלק  בתחנות  מטיילים 
שנה  כמידי  החברה.  של  הנוחות 
מכרה סונול את החמץ לנוכרי בצורה 
אישורי  את  רב.  ובאישור  מהודרת 

"סוגוד"  ובחנויות  הדלק  בתחנות  החברה  הפיצה  המכירה 
המטיילים  ציבור  על  להקל  מנת  על  הארץ,  ברחבי  הפזורות 
בחמץ  הלכתית  בעיה  ישנה  כידוע  חוה"מ.  במהלך  ולשרתו 
סונול,  שערכה  המהודרת  החמץ  מכירת  הפסח.  עליו  שעבר 
מאפשרת רכישת מוצרי מזון לאחר פסח בחנויות הנוחות של 
למטיילים  הציעה  "סוגוד"  חנויות  רשת  חשש.  ללא  החברה- 
בחוה"מ פסח מגוון מוצרים ופתרונות לדרך: קפה טעים וכשר 
לפסח, שתיה קרה, קרטיבים להתרעננות, מוצרי קמפינג, כלים 
גם  ממשיכים  *המבצעים  מבצע.  במחירי  ועוד  פעמיים  חד 

לאחר הפסח.

עיצוב שבדי ומלאכת יד 
במהדורות  לקולקציות  בהמשך 
איקאה  של  והמעוצבות  מוגבלות 
בשיתוף עם מעצבים בעלי שם עולמי, 
 VIKTIGT משיקים באיקאה את סדרת
והקרמיקה  הזכוכית  מעצבת  של 
 .Ingegerd Råman הסקנדינבית 
זכוכית  כלי  כוללת  הקולקציה 

כשכולם   – אחרים  טבעיים  וסיבים  במבוק  גם  כמו  וקרמיקה, 
 VIKTIGT קולקציית  בלבד.  טבעיים  מחומרים  עשויים 
ויופי טבעי. היא כוללת מוצרי  יד, אנרגיה  מבוססת על עבודת 
ריהוט, סלסילות, שטיחים וזוג מנורות גדולות, קערות בגדלים 
VIKTIGT ניתן להשיג החל  שונים ומכסים קלועים. את סדרת 

מחודש מאי בכל חנויות איקאה לזמן מוגבל.

"להצלחה בוגרים רבים"
בימים אלו, כאשר אתם מתחילים 
את  ולבחון  העתיד  על  לחשוב 
בו  מקצוע  ללמוד  האפשרות 
פרנסה  ולהביא  לעסוק  תוכלו 

בוחרים  לימודים  מקום  כי  שתזכרו  חשוב  לביתכם,  מכובדת 
את  לכם  מעניק  הוא  כי  בטוחים  שתהיו  כך  רבה,  בקפידה 
מקסימום הסיכויים להצלחה בהשתלבות בשוק התעסוקה, וכן 
מתאים לאורח החיים החרדי ולרמה הרוחנית. בקמפוס החרדי 
אונו, מזמינים אתכם להצטרף למקום שהוביל להצלחה אלפי 
הגדולות  בחברות  מפתח  בעמדות  השתלבו  אשר  בוגרים, 
במשק. בין השאר, תמצאו בוגרים שלנו במשרדי רואי החשבון 
המובילים בארץ כמו סומך חייקין KPMG , ארנסט יאנג ועוד, 
ויינרוט,  י.  ד"ר  ושות,  כמו: שוב  הדין המובילים  עורכי  במשרדי 
ממשלה  במשרדי  המדינה,  בפרקליטות  העליון,  משפט  בבית 
השניה  בפעם  נבחר  אשר  במוסד  ללמוד  בואו  ועוד.  שונים 
ברציפות בסקר התאחדות הסטודנטים כמקום הלימודים עם 
בבחינות  מעבר   100% עם   מוסד  בישראל,  הטובים  המרצים 
המועצה לראיית חשבון, והכי חשוב: עם 85% השמה במקומות 
ולגברים  לנשים  נפרדים  לימודים  ימי  מציע  הקמפוס  עבודה. 
השלמה  מכינות  ובירושלים,  יהודה  באור  קמפוסים:  בשני 
לזכאים.  מיוחדות  ומלגות  בגרות  תעודות  לחסרי  ייעודיות 

לפרטים: 03-5382270

סדנה וניתוחים במעגל סגור
בתחום  אורולוגים  להכשרת  סדנה  מתקיימת  שנה   30 זה 

הארץ  מרחבי  הפדיאטריה 
צדק.  שערי  הרפואי  במרכז 
הקרן  במימון  נערכת  הסדנה 
שנוסדה  ריין,  לורד  שם  על 
פרופ'  ע"י   צדק  בשערי 
את  שניהל  פרקש,  עמיצור 
בין  האורולוגית  המחלקה 
השנים 1979 – 2005 במטרה 
להכשרה  מחנך  גוף  להוות 

מאסדו,  אנטוני  פרופ'  הארץ.  מרחבי  אורולוגיים  ולהעשרת 
בסאו  הרפואי  במרכז  הילד  של  לאורולוגיה  המחלקה  מנהל 
פאולו, ברזיל, הנחשב לאורולוג מוביל בעולם בתחום הניתוחים 
השיחזוריים, העביר סדרת הרצאות והוביל ביצוע שני ניתוחים 
מורכבים ששודרו במעגל סגור למשתתפים, הסדנה כללה דיון 
מעמיק בפקולטה ללימודי רפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת 
ומתמחים  מומחים  אורולוגים  כ-40  חלק  לקחו  בו  אביב  תל 
מנהל  צ'רטין,  בוריס  פרופ'  בארץ.  שונים  רפואיים  ממרכזים 
"המחלקה  צדק:  בשערי  הילד  של  לאורולוגיה  המחלקה 
בשנה  רפואיים  מקרים  במאות  מטפלת  הילד  של  לאורולוגיה 
מכל רחבי הארץ.  פרופ' מאסדו הציג טכניקות מקוריות שונות 
שטרם בוצעו בארץ, זהו כר פורה ללמידה ולשיפור אפשרויות 
הטיפול בילדים הסובלים ממחלות אורולוגיות וזקוקים לעיתים 

לפתרונות טיפוליים ייחודיים".

     

הכי ישראלי
רשת קפה גרג תציע ב- 

הארץ  ברחבי  סניפיה   105
"פלאפל,  ישראלית:  מנת ספיישל הכי 

צ'יפס, סלט". מנת הספיישל מורכבת מטורטייה 
וסלט  צ'יפס  טחינה,  ממולא  פלאפל  אריסה,  טחינה,  במילוי: 
קצוץ. המנה תוגש בסניפים במשך שבוע, בין התאריכים 8-11 

למאי. המחיר: 14 ₪  בלבד!  המנה מתאימה גם לטבעונים.

תעודות הוקרה והצטיינות 
של  המסורה  פעילותם  לאור 
מכבי  של  הקהילה  קשרי  מתאמי 
בינדר  יוסף  בני ברק הרב  במרחב 
מענה  ומתן  אייזנבך  חנה  והגב' 
ואיכותי,  מהיר  אישי,  מקצועי, 
מחוז  מכבי  הנהלת  החליטה 

המרכז להעניק להם תעודת הוקרה מיוחדת כאות הצטיינות 
ולהעלותם לדרגת מנהלי קשרי הקהילה במרחב בני ברק.

דירה גדולה במחיר קטן
ארבעה  דירת  מחיר  בעוד 
החרדיות  בערים  חדרים 
הוותיקות עומד על כ-1.8 מיליון 
דירות  תמצאו  יונה  בהר  שקל, 

גן או פנטאהוז מרווחות ובמפרט גבוה  ודירות  ארבעה חדרים 
במחצית מחיר בלבד – החל מ-860,000 שקל לדירה באכלוס 
מיידי. הצטרפו למאות משפחות בני התורה שכבר מתגוררים 
בהר יונה וזוכים לחיים קהילתיים מלאים הכוללים בית כנסת 
ציבורית  ותחבורה  חינוך  מוסדות  ילדים,  גני  אברכים,  וכולל 
ודירות  גן  דירות  חדרים,   3-4-5 דירות  נבנים  בפרויקט  זמינה. 
דופלקס המתוכננות בידי טובי משרדי האדריכלים. שלב א' של 
יונה מונה כ-4,000 יחידות דיור שאושרו בתב"ע הנוכחית,  הר 
כאשר בעתיד צפויה השכונה להכיל עוד כ-14,000 דירות ובסך 

הכול 18,000 דירות.

זוכה בפרס חדשנות 
ג'ל  מקסימה  בסנו  שהתנסו  צרכנים  אלפי 
mix & wash  בחרו בו למוצר  כביסה מרוכז 
ייחודית  מהפכנית  טכנולוגיה  בזכות  השנה, 
הצבעוניים  הבגדים  כל  את  לכבס  המאפשרת 
כביסה  ג'ל  בהפרדה.  צורך  ללא  אחת,  במכונה 

מרוכז בטכנולוגיה ייחודית, המונעת מעבר צבעים מבגד לבגד 
יחד. מסיר  וכהים  ומאפשרת לכבס אריגים צבעוניים, בהירים 
ומתאים  וכתמים בכל הטמפרטורות, גם במים הקרים  לכלוך 

לכל סוגי הכביסה.

מה יותר מרענן מסלט?
כבר  הקיץ  וריח  לו  עבר  פסח 

יוסיפו  שלא  קלות  ארוחות  מזמינים  החמים  הימים  באוויר, 
כל  על  מסלטים  מרענן  יותר  מה  הקיים.  הכובד  לתחושת 
סלטים  במגוון  להתפנק  תוכלו  "ריקוטה"  במסעדת  גווניהם? 
שיותיר  ומגוון  עשיר  תפריט  לצד  וטעימים  בריאים  מרעננים 
 " "ריקוטה  מסעדת  עוד.  של  וטעם  שובע  תחושת  עם  אתכם 
בכניסה  מיקומה  אשר  בירושלים  איטלקית  חלבית  מסעדה 
להר חוצבים, הנוף, האוויר והאווירה משמשים כרקע פסטורלי 
נפלא למה שמתרחש בתוך המסעדה , החל בעיצוב האיטלקי 
פוקאצ'ות  הכולל  המגוון  בתפריט  וכלה  והמרשים  החמים 
מנות  ההזמנה(  בעת  )מיד  מינוט"  לה  "אה  הנאפות  ופיצות 
ייחודיות של פסטה, ניוקי ורביולי, תפריט מותאם למזג האוויר 
החם הכולל סלטים מרעננים ומעוררי טעם ולצדם מגוון דגים 
טריים המוגשים לצד תוספות עשירות ולסיום קינוחים מתוקים 

אשר ישאירו אתכם עם טעם נפלא לביקור חוזר.

סלטי "אחלה" של שטראוס משיקים 
תחת סדרת הדגל "החומוסייה של 

אבי" שני מוצרים חדשים במיתוג 
משותף עם 2 יצרני טחינה גדולים: 

"אל ארז" ו"הנסיך" תחת המסר 
"חומוס מעולה עושים עם טחינה 

מעולה". בהשגחת 'שארית ישראל'

פעם של  האריזות  על   להתענג 
ותשיק  עשייה  שנות   90 מציינת  תנובה 
מהדורה מיוחדת של מוצרי הדגל באריזות 
תנובה:  מנכ"ל  מליס,  אייל  נוסטלגיות. 
חלק  היא  תנובה  שנותיה,   90 "במשך 
הישראלית  והחברה  מההוויה  נפרד  בלתי 
ומוצריה נצרכים בכל בית בישראל. תנובה 
תמשיך לפעול באחריות ומחויבות מתמדת 

לצרכניה ולקהילה אותה היא משרתת"

















 סוגרים
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