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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

מתי שיפוצים

050-414-80-53

קבלן חרדי תושב ב"ב
מבצע את כל עבודות השיפוצים והבניה

עבודה ברמה גבוהה מאד!
שפע המלצות! מחירים נוחים!

&12,000
+מהנדס צמוד

שיפוץ מקלט

ִדרושה

050-2436777פֹלא:

מתאמת�פגישות

ֹלחברה�ֹלמימוש�זכויות

9:00-15:00משמרת�בוֱקר:

העבוִדה�בגבוֹל�ר"ג�ב"ב

ִדרוש�יִדע�בסיסי�במחשב
תאים
טובים

03-6181230ֹלמתאימים ז'בוטינסקי 111 בני ברק

2 מגשים  

 100%
גבינה 

עמק
הכי 
זולים!

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

60&

רק-

 הסדר עם מוסדות ובתי ספר

+משלוח 
חינם

+ קוקה
קולה 
2 ליטר

משפחתיים

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:10
19:28
19:07

20:26
20:28
20:28

פרשת בלק

תנאים הכי אטרקטיביים בארץ!! << העבודה בשעות הערב בסניף ב"ב

רוצה להצטרף להצלחה?

מרתון גיוס
עובדות חדשות

פרטים אצל מירב בטל': 052-7623719

מחלקת גיוס תרומות בחברת הטלמרקטינג
המצליחה ביותר בישראל מרחיבה את פעילותה 

הן
 כ

לי
גי

מרפאת שיניים 
ד"ר גבריאל סיונוב

השתלות שיניים
בשיטות 

המתקדמות ביותר! 
ובמחיר המשתלם 

ביותר!

יישור שיניים
ברמה 

הגבוהה ביותר!

הלבנת 
שיניים

בלייזר הטוב 
בעולם

תוך שעה 
בלבד!

בדיקה + יעוץ +
צילומי נשך +

צילום פנורמי וסיטי
ללא עלות

תנו 
חיוך

אתם 

דיים
בי

 טובות

אמינות  שירות  מקצועיות

03-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ לחם שום ׀  מגוון פסטות 

גבינה צהובה  100%

בשרים על האש
הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

חזה עוף

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר              

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

& 20
 בלבד

*מבצע חם
שניצל בבגט+ ציפס

*בקנייה במקום בלבד

להשכרה!
דירות מרוהטות לתקופות קצרות,

גם למשפחות, בבני ברק 
050-7920559 או 054-4630565

מתדלקים 

ב- 200 ₪ 

או קונים ביילו 

ב- 70 ₪ 

קרובה אליך מתמיד 
מאפיית הצביפז איילון

מבצע חם מהתנור!

מתדלקים ב-  
ומקבלים חלה לשבת ב- 

)במקום ב- 12& (
* עד 5 חלות

* למימוש בסניף "מאפיית הצבי" ברח'
 הירקון 8 ב"ב בלבד!

+
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&7
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לנוער חרדי
יסודות התכנות ובניית 

משחקים, בכיתת 
מחשבים מתקדמת!!!

054-7051135

טכנולוגיה בכיף
ההרשמה קייטנת 

בעיצומה

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
פרסם ותתפרסם 03-5796643גם בהרדמה מלאה

שלוחה 120

ציר עוקף נתניהו: על רקע חקירת ראש הממשלה, בכירי הליכוד 
במגעים מואצים לכריתת ברית אישית עם החרדים כדי למצב 
עצמם בעמדת עדיפות ביום שאחרי  למרות שטרם הוכרז 

על מעבר מבדיקה לחקירה, חיקורי דין וחקירות באזהרה כבר 
התבצעו  פרסום ראשון: למרות הדיווחים על נתק בין רה"מ 
ליועמ"ש, נפגשו השניים השבוע לאחר פרסום ההודעה על 

עריכת בדיקה/ בי"ס לפוליטיקה

בליכוד נערכים ליום 
שאחרי נתניהו

על רקע חקירת רה"מ, בכירי הליכוד מנהלים מגעים עם ראשי המפלגות החרדיות 

חשיפה: כך העביר יעלון לעיר חילונית, את שטח השיפוט 
האטרקטיבי ביותר לבנייה חרדית / בי"ס לפוליטיקה

נחתם הסכם שת"פ בין קו 
עיתונות לאתר החדשות הגדול 
בדרום אמריקה / עמ' 35  

780 ילדים ללא 
משפחתונים 

מתחברים לקהילות 
בדרום אמריקה

 העירייה דורשת להרחיב 
בהקדם את שירותי 

המשפחתונים / עמ' 8



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים שעות פתיחה: א'-ד': 7:00-22:00, ה': 7:00-23:00, ו': 6:00-15:30

 www.edaardsons.co.il .רח‘ המכבים (מנחם בגין) 37, שוק פרדס כץ, ב“ב
שירות משלוחים  03-5790460, פקס: 03-6169933

 &1390
ב-

שקית קליק בירה מולר

מלוואח/בורקס 
גבינה/תפו"א/
בצק עלים 

רבע לשבע

מטרנה מהדרין
כל השלבים

דגני בוקר 
אשבול

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

קורנפלקס 
תלמה
750
גרם

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

שמפו/מרכך הוואי
700 מ"ל

גבינה
צהובה שישית שוקולד מריר

 &55 ב-

 &11 13& ב- 3 ב-  &10 30& 4 ב- 2 ב-

כוסות ח"פ

 &20 5 ב-

 &7 ב-  &95 3 ב-

 &1290

 &2290
ב-

מחית סלט פירות
שישיה

ג'ל פרסיל
3 ליטר

עופות 
מחפוד

מעדני מו שוקו/וניל

קוטג' טרה

מבחר קטניות 
מיה
גריסים
/חומוס
/חיטה
/פופקורן
/עדשים

שוקולד עלית

 &3990
ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

איגלו

משקה אנרגיה בלו

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

טחינה אחווה

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
ב-

נוזל כלים 
סוד

 &10 ב- 2

 &2990
ב-

קרם הגנה 
ד"ר פישר

3 ב-

לק"גלק"ג

מארז שמיניה

עוגיות דניות
וסטהים

 &10 3 ב-

 &20

מיני מו קצפת (מילקי) דאודורנט 
ספיד 
סטיק 

103

כריות תלמה 
מהדורת
 קיץ

17& 2 ב-  &15 2 ב-

 &2490
ב-

 &1890
ב-

פתיתים אסם

יין סלקטד 
כרמל 
מזרחי 
כל הסוגים

ורד הגליל במגוון טעמים טרה

RC שישית

בקניית זוג

ב-10& ב-10& 

 &18 2 ב-

 &36 2 ב-
קמח

 &10 4 ב-

בקניית זוג

קרטון טרופיות
18 יח'

10& ב-

 &1590
ב-

גלידות נסטלה
במבחר טעמים
צידנית תרמית - מתנה!

 &35 2 ב-

3 ב-50& 

13& 3 ב-

 &15 2 ב-

 &890
ב-

גבינת תנובה
850 גר'

מרכך כביסה סוד
4 ליטר

 &1190
ב-

בקניית 
שלישיה

 &890
ב-

טישו חמישיה
טאצ'/לייף

ב-10& 5

פתיבר גטניו
1.6 ק"ג

 &1390

עמק
400 גר'

6 ב-100& 

 &25 6 ב-

ב-

2 ב-95& 

 &790
ב-

בקניית זוג

3 ב-10& 

ב-10& 

 &1890

 &12 3 ב-



סניף ירושלים:
סניף מודיעין:
סניף רשל"צ:
סניף רחובות:
מחסן לוגסטי:

9877
W W W. O Z- C E R A M I C A . C O . I L

א.ת. תלפיות, האומן 40
שדרות המלאכות 1, ישפרו סנטר

רח' מזל אליעזר 5 )ליד קניון הזהב(
א.ת רחובות, משה יתום 28

א.ת מישור אדומים, החרובית 24

26 ס  גאלי ן  ו צי בן  רחוב   : ה ו ק ת ח  ת פ ף  י נ ס

תתחדשו
פתחנו את סניף פתח תקווה א.ת. סגולה

לרגל הפתיחה עד 50% הנחה



ולהישאר בריאלהיות בריא

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

ע״פ סקר גיאוקרטוגרפיה, תשרי ה׳תשע״ה

 *3833  meuhedet.co.il

 אצלם, 
מיקומך בתור הוא

אצלנו במאוחדת,
זמינים עבורך!

לציבור החרדי מתאימה  רק קופת חולים אחת!



ולהישאר בריאלהיות בריא

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

ע״פ סקר גיאוקרטוגרפיה, תשרי ה׳תשע״ה

 *3833  meuhedet.co.il

 אצלם, 
מיקומך בתור הוא

אצלנו במאוחדת,
זמינים עבורך!

לציבור החרדי מתאימה  רק קופת חולים אחת!



רשת משקפיים

לחברי מאוחדת שיא ומכבי זהב עד גיל 18 • עדשות cr 156 • אנטי רפלקס \ נגד שריטות • חוסם קרינת מחשב uv • עד מספר 6 / צילינדר 2

1599-555-280
בני ברק: ר‘ עקיבא 89  | ירושלים: כנפי נשרים 66, מלכי ישראל 8 | בית שמש: נהר הירדן 36 | ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | ברכפלד: יהודה הנשיא 16 | טבריה: יוחנן בן זכאי 6  | נתיבות: רח‘ ירושלים 62

בקניית משקפיים בדיקה חינם

אלפי
משקפיים
בחינם!

דגמים
בסניפים: בני ברק ובית שמשבסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש

מעל אלף

המבצע ממשיך!

לראות מולטיפוקל
עם המומחים של 280.

לראות
קרוב
לראות
קרוב

לראות
רחוק

לראות
רחוק



 בקרוב! מרכז רפואי חדש
של מאוחדת בקרית הרצוג
 במיוחד עבורכם שדרגנו את המרפאה בקרית הרצוג,

למרכז רפואי חדש, עם שירותים נרחבים לכל המשפחה!
 במקום המרפאה הקודמת, יפתח לשירותכם

בית מרקחת חדש

ולהישאר בריאלהיות בריא

 אצלם
מחכים בתור...

 אצלנו
מחכים לכם! 

 המרכז הרפואי קרית הרצוג
רח' נורוק 20, טל: 03-6180688

 רפואת משפחה ד"ר אמיל שני, ד״ר זיו צילה
 רפואת ילדים ד״ר אפרת ווקסלר, ד"ר ארז שמש 

 עו"ס יהודית שיבר 
 שירותי מעבדה ולקיחת דמים ללא קביעת תור 

 שירותי משרד הגב' ורדית צדוק 
 שירותי סיעוד ואחיות הגב' שושנה פירוזיפם 

 בקרוב! יילוד וגניקולוגיה

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il



בני ברק8        ז' בתמוז תשע"ו 13/7/16 121/3/1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, 
רונן להט, מיכל יפרח, קארן כהן

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:
ניסים חסון

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, 

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

עיריית ב"ב ו'איחוד הצלה' במיזם 
להגברת הבטיחות בחופשה

כחלק מפעילות "איחוד הצלה" למען הבטיחות והשמירה על הבריאות, יצא הארגון בפרויקט להטמעת ערכי הבטיחות 
בימי הקיץ בקרב אלפי ילדי הקייטנות  יחולקו 14,000 ערכות הכוללות הוראות בטיחות, מדבקות וכובעי שמש

מאת: עוזי ברק

עם תחילת ימי החופשה ולקראת ימי "בין הזמנים" הבעל"ט, 
על מנת למנוע אסונות וסכנות ח"ו. כחלק מפעילות מבורכת זו, 
עיריית  עם  ייחודי  פעולה  בשיתוף  הצלה"  "איחוד  ארגון  יצא 
ושמירת  הבריאות  ערכי  של  היקף  רחבת  להטמעה  ברק,  בני 
המשתתפים  העיר  ילדי  מרבבת  למעלה  בקרב  הבטיחות 
הארובות  הסכנות  יודגשו  בפעילות  העירוניות.  בקייטנות 
בדרכים, בכבישים, בגינות, באתרי מים ובמקומות רבים נוספים, 

בפרט במזג האוויר החם והמכביד.
בפתח הפעילות, הושק מיזם חלוקת ערכות הכוללות הוראות 
לכ-14,000  שמש  וכובעי  מדבקות  הקיץ,  לחודשי  בטיחות 
משתתפי הקייטנות העירוניות, כובעים שישמשו את התלמידים 
ולוגו  ברק  בני  עיריית  לוגו  את  הנושאים  להגנה מפני השמש, 

המיזם, והכיתוב "בני ברק יודעת 1221". 
במעמד ההשקה שהתקיים ביום ב' האחרון בלשכת רה"ע הרב 
חנוך זייברט, הושק המיזם והוכרז על חלוקת ערכות הבטיחות 
והגנים.  ביה"ס  ילדי  לכלל  השמש  כובעי  של  השי  בצירוף 
במעמד השתתפו ראה"ע, מ"מ הרב אברהם רובינשטיין ועוזרו 
אליהו  הרב  החינוך  אגף  וראש  רה"ע  סגן  שקדי,  נחמיה  הרב 
החינוך  אגף  מנהל  סגן  דרנגר,  ישראל  הרב  רה"ע  רמ"ט  דדון, 
הרב יהודה לוי, יו"ר איחוד הצלה הרב זאב קשש, מנכ"ל איחוד 
מרדכי  הרב  ב"ב  הצלה  איחוד  נשיא  טייטלבוים  משה  הצלה 
וכן  ברזילי, שבי רפפורט אחראי קשרי ממשל באיחוד הצלה, 

ראש סניף ב"ב ר' אפי פלדמן.

איחוד  לראשי  לבו  מקרב  הודה  זייברט,  חנוך  הרב  רה"ע 
הצלה על המיזם המבורך ורב התועלת, ואמר בטקס כי "עיריית 
על  רק  לא  ובהקפדה  בשמירה  הקיץ  מפעלי  את  מקיימת  ב"ב 
והחסידות,  התורה  בעיר  כמובן  וכמתבקש  כיאה  הרוחני,  הפן 
מאוד  'ונשמרתם  התורה  צו  על  והקפדה  בשמירה  גם  אלא 
התלמידים.  של  לשלומם  ואחריות  דאגה  מתוך  לנפשותיכם', 
הנותנים כתף תומכת מיד  ומודים לאיחוד הצלה  אנו מוקירים 
שנה למען פעילות קודש זו, למען הצלת חיים ושמירה על הגוף 
והנפש ולוקחים חלק בהצלחה המיוחדת שחל מיזם הקייטנות 
שנזקפת  פעילות  למשוער,  ומעבר  מעל  שהצליחו  העירוניות 
רובינשטיין שהשקיע רבות  רבות לעמלם של מ"מ רה"ע הרב 
בנושא, וסגן רה"ע הרב אליהו דדון המשקיע כוחות ועמל רב 

השנה  לאורך  העיר  תלמידי  של  ובבטיחותם  החינוך  בהצלחת 
כולה, למנהל האגף הרב ספרא ולרמ"ט הרב ישראל דרנגר".

יו"ר 'איחוד הצלה' הרב זאב קשש, אמר כי "בשנים האחרונות 
אנו מקיימים פעילות הסברה נרחבת לציבור בימי חופשות 'בין 
הזמנים'. לשמחתנו אנו מגלים כי קיים רצון רחב בקרב הציבור 
ימי החופשה בשלום.  ולדעת כיצד לעבור את  לשמוע, ללמוד 
אנו גאים ליטול חלק במיזם המבורך יחד עם העירייה, ולשאת 
יחד בעול הדאגה לשלום צעירי הצאן בעיר התורה והחסידות, 
ערכי  ובהנחלת  בחינוך  רבות  הצלה'  'איחוד  משקיע  בה  עיר 
הבריאות, בשותפות קבועה עם העירייההמלווה את פעילותנו 

בידידות ובשותפות אמתית".
טייטלבוים,  משה  הצלה  איחוד  מנכ"ל  נעל  המעמד  את 
ב'איחוד  הנערכת  הנרחבת  הלוגיסטית  ההיערכות  את  שסקר 
מוסדת  בכל  הסברה  בפעילות  הקיץ,  בימי  שנה  מידי  הצלה' 
אדירה,  תקציבית  בהשקעה  הקיץ  חופשת  כל  ולאורך  החינוך, 
וגם בתגבור כוחות כוננים במקומות אלו. לדבריו, "השנה יישאו 
והדאגה  ילדי ב"ב בראשם, תרתי משמע, את חובת הבטיחות 
מהווה  ב"ב  וסגניו.  רה"ע  של  בזכותו  הבריאות,  על  לשמירה 
מודל לחיקוי בשותפות ערכית ורעיונית המניבה תועלת חינוכית 

לכלל תושבי העיר".
בסיום הטקס יצאה המשלחת לחלוקה של ערכות הבטיחות 
בגני הילדים, כאשר רבבות ילדי העיר זוכים לשי מהודר ולתוכן 
לקיץ  העיר  ילדי  את  ומלווה  הבטיחות  ערכי  את  ערכי המחזק 

בטוח בס"ד ולשיבה לספסל הלימודים בשלום.

הנהלת איחוד הצלה ובכירי העירייה

780 ילדים ללא משפחתונים 
מאת: עוזי ברק

הכלכלה  למשרד  בקריאה  יצאה  ב"ב  עיריית 
לאשר בהקדם את הרחבת שירותי המשפחתונים 
בעיר, ובכך לפתור את בעיית חוסר משפחתונים 

ל-780 מילדי העיר.
מנחם  והרב  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
מנדל אייזנברג, סגן רה"ע וראש האגף לשירותים 
כיום,  המצב,  כי  הדגישו  העירייה  של  חברתיים 
הוא שבעיר פועלים 220 משפחתונים לילדי הגיל 
הרך, וזה שנים אחדות, למרות הצרכים הגדלים 
והולכים, לא מאושרות הרחבת השירות ותוספת 
משפחתונים, והצורך הוא בתוספת של, לפחות, 
160 משפחתונים, אך בניגוד לכך, לא מתאפשרת 
כל תוספת ע"י משרד הכלכלה. הנושא גם הועלה 
בהרחבה בישיבתה האחרונה של ועדת הכספים 
הועדה  יו"ר  גפני,  משה  הרב  ע"י  הכסת  של 

וגורמים נוספים שהופיעו בישיבת הועדה.
הרב ישראל משה פרידמן, חבר הנהלת עיריית 
חריפותה,  במלוא  הבעיה,  את  הציג  ברק  בני 
הכנסת,  של  הציבור  לפניות  הועדה  בישיבת 
בראשות ח"כ הרב ישראל אייכלר, ובהשתתפות 
נציגים בכירים של משרד הכלכלה וארגוני נשים.
הרב פרידמן סקר בהרחבה את המצב הבלתי 

הנתונים  את  והציג  בתחום  כיום,  השורר,  נסבל 
בנייר עמדה של עו"ס  המקצועיים, כפי שהוכנו 
לשירותים  העירוני  האגף  מנהלת  מויאל,  ארלט 
חברתיים ועו"ס אריאלה סימון, מנהלת מחלקת 

המשפחתונים.
בהתאם למידע שנמסר בישיבת הועדה, בב"ב 
ישנן כ- 6,000 לידות בשנה, שמשמעות עובדה 
הזקוקים  הילדים  שפוטנציאל  היא  זו  ברוכה 
ועד  הלידה  מגיל  חינוכיות-טיפוליות  למסגרות 
גיל 3 חינוך שאינו נכלל בחוק חינוך חובה, עומד 
שנתי.  במחזור  ופעוטות  תינוקות  כ-18,000  על 
במסגרת מח' המשפחתונים של העירייה ניתנים 
שירות ל 1,100 תינוקות, וכיום, ישנם 870 ילדים 
בהמתנה, נתון המצריך פתיחת -160 משפחתונים 
כי  הודגש,  גם  לכך,  בהקשר  לפחות.  נוספים, 
בעבודות  גם  החרדי  במגזר  עוסקות  רבות  נשים 
רבות  שעות  של  תעסוקה  המצריכות  עצמאיות, 
זקוקות  הן  כך,  ומשום  הביתית,  למסגרת  מחוץ 

למסגרות משפחתונים שתתאמנה לצרכים אלו.
הועדה  בישיבת  שהועלתה  נוספת  בעיה 
לפתוח  המבקשות  נשים  של  אישורן  אי  הייתה 
משפחתונים חדשים בביתן, רק לבעלות תעודת 
מטפלת מוסמכת סוג 1, אך לא לבעלות תעודת 

הוראה ואו חינוך מיוחד.

 העירייה דורשת ממשרד הכלכלה להרחיב בהקדם את שירותי 
המשפחתונים על מנת לפתור את המצוקה הגדולה

 מאת: עוזי ברק

השבוע  שהתקיים  ומרגש  מיוחד  בביקור 
בגדונס  אדמינס  מר  ציין  פוניבז'  בישיבת 
ההיסטוריה  את  בישראל  ליטא  שגריר 
וליהדות  התורה  לעולם  שיש  המשותפת 
כולה עם העבר המפואר של ליטא ששימשה 
של  ומרכזה  רוחניות  של  וכמגדלור  כמקור 

עולם התורה לפני השואה.
אלפי  את  לראות  התרגש  השגריר 
וכן  תלמודם  על  ששוקדים  התלמידים 
היכל  בשער  שמתנוסס  המיוחד  מהויטראז' 
הכולל  "אוהל קדושים" בישיבה עם שמות 
ישיבות  התקיימו  בהם  בליטא  העיירות 
ועולם התורה פרח בהם לפני פרוץ מלחמת 
העולם השנייה. כמו: פוניבז, וילנא, ראדין, 
ברנוביץ, נובהרדוק, טלז, קלם, קרלין ועוד 
להיכל  הכניסה  שער  על  המונצחות  עיירות 

הכולל.
מתחזק  האחרונות  בשנים  כי  יצוין, 
בין הרפובליקה  והעסקי  הקשר הדיפלומטי 
בציבור  רבים  וכי  ישראל,  לבין  הליטאית 

הצדיקים  קברי  את  לפקוד  נוהגים  החרדי 
וגדולי עולם אשר עיצבו את דרך הלימוד של 
מרן  כמו:  בליטא  הטמונים  הישיבות  עולם 
החפץ חיים, הגאון מוילנא, ר' חיים עויזר, ר' 
יצחק אלחנן ספקטור, הסבא  ר'  ברוך בער, 
מקלם ועוד. כמו"כ, ביקר השגריר בעיריית 
חנוך  הרב  העיר  ראש  עם  ונפגש  ברק  בני 

זייברט וסגנו הרב אברהם רובינשטיין.

שגריר ליטא ביקר בפוניבז'
השגריר אדמינס בגדונס: "השורשים וההיסטוריה 

המשותפת בין ליטא לעם היהודי חזקים מהכל"

השגריר ובנו ליד הויטראז' המיוחד



בכל יום
זוכה חדש!

מבצע
ענק!

מי רוצה
מומחה במטבח?

ועוד עשרות זוכים במארז נפלא של סלטי צבר

במעבד מזון מקצועי מבית 
נהנים מהסלטים הטעימים של  ויכולים לזכות

מומחיות עם נשמה

המבצע מתקיים בין התאריכים, כ"ז סיון עד ט"ו תמוז, 03.07.16 עד 21.07.16. לא כולל שישי שבת. זוכה יומי – מי שענה נכון והכי מהר באותו יום. בכפוף 
לתקנון הניתן לעיון במשרדי החברה. התמונה להמחשה בלבד. *אריזות 400 גרם ומעלה משתתפות במבצע. ט.ל.ח

יש לשמור את הוכחת הקנייה כתנאי לזכיה

* קונים 2 סלטים מהמגוון של 

שומרים את החשבונית ומתקשרים 
לטלמסר: 03-9411466

עונים נכון ובמהירות על 3 שאלות 
ויכולים לזכות!

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

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

נהגת חולצה מהתאונה הקשה
התקבל  שעבר  בשבוע  רביעי  ביום  נס: 
מעורבות  עם  קשה  דרכים  תאונת  על  דיווח 
ברק.  בבני  שמחוני  האלוף  ברחוב  הפוך   רכב 
כוחות גדולים של מתנדבי איחוד הצלה ומד"א 
הרכב  של  הנהגת  את  ומצאו  למקום  הגיעו 
הרכב  של  האחורי  הצד  דרך  שחולצה  הפרטי 
קלות  ומכות  משפשופים  רק  סובלת  כשהיא 
ביחידת  מתנדב  הילדסהיים  יהודה  בלבד. 
סיפר  הצלה  איחוד  ארגון  של  האופנולנסים 
נהגת הרכב פונתה מהמקום באמבולנס רק  כי 
מחקירת  החולים.  בבית  בלבד  בדיקות  לצורך 
ברכב  התנגשה  הרכב  נהגת  כי  עולה  האירוע 

חונה איבדה השליטה והתהפכה עם רכבה.

האות של מרן הגר"ח ל'חזקו'
השתתף  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
ע"י  שנכתב  המיוחד  בס"ת  אותיות  בכתיבת 
שכולים".  להורים  המשפחה   - "חזקו  משפחת 
אצל  אותיות  כתיבת  בסבב  ממשיכים  ב'חזקו' 
גדול"י והשבוע התקיים מעמד מיוחד בביתו של 
הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שחרג ממנהגו 
שנכתב  המיוחד  בס"ת  אישי  באופן  אות  וכתב 
שכול  כאב  ילדיהם,  לע"נ  חזקו  הורי  כלל  ע"י 

מחד וכמנהיג כלל ישראל.
בכתיבת הס"ת כבר נטלו חלק עד עתה גדולי 
ומכל  הקשת  גווני  מכל  והרבנים  האדמו"רים 
והדגישו  מגדרם  יצאו  שכולם   - העולם  רחבי 
את המיוחדות שבס"ת זה לאור חשיבותו הרבה 
אברכים  או  וילדות  לילדים  ההנצחה  מחד   -
פני  על  ימיהם  בדמי  מהעולם  שנפטרו  ונשים 
והכוחות  המיוחדת  הנחמה  שני  ומצד  הוריהם 

החדשים שמוצאים ההורים מספר תורה זה.
מיוחדות  יוזמות  לשלל  מצטרף  זה  פרויקט 
ליווי  את  הכוללת   - חזקו  משפחת  שמפעילה 
לעלייתם  ועד  הטרגדיה  קרות  מרגע  ההורים 

חזרה על דרך המלך ואף לשנים רבות.
לפני שבועיים חנכו ב'חזקו' בטקס רב רושם 
ונפתח  באירופה  שיפעל  נוסף  סניף  בלונדון 
שליט"א  מפשוורסק  האדמו"ר  כ"ק  בהוראת 

שמביע חשיבות רבה לפעילות החשובה.

נציגי הרווחה סיירו בחיב"ה
השבוע ביום ב' אירחו ביה"ח מעיני הישועה 
הרווחה  באגף  השונות  המחלקות  נציגי  את 
בעיריית  ונוער  לילדים   360 תוכנית  צוות  ואת 
הרפואי  במרכז  ומקצועי  מקיף  לסיור  ב"ב 
הגב'  הובילו  הסיור  את  דעת.  מרבה   - חיב"ה 
ציפי בורנשטיין; מנהלת המערך הפסיכיאטרי, 
נחמי סמואל; מנהלת תחום  והגב'  בונצל  ד"ר 
הציגו  ובמהלכו  הסיור  את  שיזמה  משפחות 
את הכלים המקצועיים איתם עובד ביה"ח תוך 

הקפדה על ההלכה ורגישות מקסימלית.
מקצועיות  דילמות  העירייה  נציגי  העלו  בדיון 
בין  פעולה  שיתופי  של  דרכים  מגוון  והוצעו 

ביה"ח לאגף הרווחה ולתוכנית 360 בעירייה.
שנחנך  החדש  בבניין  סיור  נערך  הדיון  בסיום 
לא מכבר במעמד גדול וחשוב ובאגפים הקיימים.

הגרי"א  זלושינסקי זצ"ל
יונה  רבי  הגאון  נפטר  שבת  בליל  בד"ה: 
'שארית  גאב"ד  חתן  זצ"ל,  זלושינסקי  אליהו 
זצ"ל,  קרליץ  שאול  חיים  רבי  הגאון  ישראל' 

כשהוא בן 61 בפטירתו.
הרב זלושינסקי נפטר בביתו ברחוב רשב"ם 
בב"ב לאחר שהפסיק לפתע לנשום והשיב את 
חלש  היה  האחרונות  בשנים  לבוראו.  נשמתו 

מאוד לאחר שחלה ועבר אירוע מוחי קשה.
בבחרותו למד בישיבת פוניבז' והיה מקורב 
לרבו הגראמ"מ שך זצוק"ל, כתב את שיעוריו 
חתונתו  לאחר  עזרי'.  ל'אבי  ה'מפתחות'  ואת 

למד בכולל באבוב ובכולל 'נחלת משה'. 
מביתו  ויצאה  במוצ"ש  התקיימה  הלווייתו 

ברח' רשב"ם אל בית העלמין 'סגולה' בפ"ת.

הילולא דצדיקיא 
ביום  השבוע  התקיים  אנשים  מאות  במעמד 
ראשון ד׳ תמוז הילולא במלאת שנים עשר חודש 
אליהו  רבי  המקובל  הצדיק  של  להסתלקותו 
פאר  ברוב  התקיימה  ההילולא  זי"ע.  לוי  ליאון 
במעמד  פ"ת  בעיר  גרדנס"  "ליאל  באולמי  והדר 
רבי  הגאון  ובראשם  שליט״א  הגאונים  הרבנים 
הדרשות  מסכת  בפתיחת  שסיפר  חפוטא  אברהם 
זצ״ל  הרב  בלב  בוערת  הייתה  תורה  אהבת  כמה 
ללמוד וללמד.   הגאון ראש ישיבת עטרת הלווים 
הרב עמד  דרכו של  וממשיך  בנו  לוי  יהושע  רבי 
בערב  הייתה  שפטירתו  הסמליות  על  בדרשתו 
פטירת האר"י ז"ל, על אהבת ישראל וזיכוי הרבים 
במשך עשרות שנים רצופות עם צומות ותפילות 
על השכינה. כיתת רגליו מעיר לעיר בכדי להסביר 

לעמך בית ישראל על עניין תיקון היסוד. 
שמעון  רבי  הגאון  הרבנים  השתתפו  בהילולה 
ביטון שליט"א, הגאון רבי משה פינטו שליט"א 
בוגדרי  שמעון  הרב  משה',  'פאר  ישיבת  ראש 
ורבים מתלמידי הרב ז"ל. בנו החזן ר׳ שמואל לוי 
הנהגותיו  על  וסיפר  לאביו  קינה  בהקריאו  ריגש 
חדש  ספר  הושק  הערב  במהלך  ביתו.  בני  עם 
'ישועת אליהו'  'קדושת אליהו' ובו תיקון היסוד 

וסיפור חייו והנהגותיו מאת אברהם בן ישראל.
את הערב ליוותה תזמורת של הפייטנים ר׳ דוד 
שירו ושמואל הלוי, בימים אלו מתכוננים להכנסת 

ס"ת מהודר לעילוי נשמתו של הרב זצ"ל.

קצרצרים
ז"ל,  אשכנזי  )יוסק'ה(  יוסף  ר'  בד"ה:   
נהג ההסעות המיתולוגי של ב"ב וחסיד קרלין 
נפטר, הלווייתו יצאה מביתו רח' זכריה בב"ב.

מחלקת  מנהל  רוזן  יעקב  לר'  טוב:  מזל   
התרבות בעיריית ב"ב לרגל חתונת בתו.

 מזל טוב: לר' שימי קשש מנהל מחלקת 
לרגל  ב"ב  בעיריית   360 ותוכנית  ונוער  ילדים 
הולדת בתו. ביום שני השבוע התקיים קידושא 
העירייה  ובכירי  העיר  ראש  בהשתתפות  רבא 

באולם אגף הרווחה.

          ז' בתמוז תשע"ו 13/7/16

צילום: דוד זר

הנמלים הגיעו?

נמאס לכם לרוץ אחרי 
חרקים למינהם?

מסייע למניעת נמלים 
במשך 3 חודשים

יעיל לקטילה מיידית 
ומתמשכת של נמלים, תיקנים 

וחרקים זוחלים אחרים. 

הכירו את

K333



דאודורנט רקסונה
משאיר אותך רענן בכל תנועה
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גידול חד בקייטנות 
 למעלה מ-5000 ילדים התווספו השנה לקייטנות העירוניות 

  בעקבות הוזלת מחירי הקייטנות להכי זולים בארץ
המחיר לקייטנות בגנים הוא 75 שקלים, בכיתות א'- ב' 
חינם, ובכיתות האחרות המחיר הוא 280 שקלים בלבד

מאת: עוזי ברק

משתתפים  ברק  בני  העיר  מילדי   13,000
השנתית,  בחופשה  העירוניות  בקייטנות 
לעומת 8000 ילדים שנטלו חלק בשנה שעברה 
העיקרית  כשהסיבה  העירייה,  של  בקייטנות 
לגידול המרשים במספר המשתתפים בקייטנות 
ביותר  הזולים  בהן,  ההשתתפות  ממחירי  נבע 
המחיר  זהו  עצמה  ברק  בבני  וגם  בארץ, 
הקייטנות  מסגרות  הפעלת  מאז  ביותר  הזול 

העירוניות. 
מחירי הקייטנות העירוניות לילדים בתקופת 
בארץ,  הנמוכים  הינם  ברק,  בבני  החופש 
 75 על  עומד  בגני-ילדים  לקייטנות  כשהמחיר 
שקלים ובבתיה"ס, בכיתות א'- ב' חינם, ואילו 
בכיתות האחרות המחיר הוא 280 שקלים, וזאת 
במסגרת המדיניות שהתווה הרב חנוך זייברט, 
ראש העיר לעשות הכל להגדלת מספר הילדים 
בתקופת  מהן  ונהנים  בקייטנות  המשתתפים 

החופשה השנתית.
הרב  גיבש  להגדלה  התכנית  את  לקדם  כדי 
את  החינוך  אגף  וראש  רה"ע  סגן  דדון,  אליהו 
והנחה  בהן  והפעילות  הקייטנות  פתיחת  כללי 
והצוות  האגף  מנהל  ספרא,  יהונתן  הרב  את 
לפעילות  מגוונות  תכניות  להכין  המקצועי 

בקייטנות, בהתאם לגילאי המשתתפים בהן.
בנוסף למחיר הנמוך כל-כך של ההשתתפות 
בהשתדלות  כי  העירייה,  הודיעה  בקייטנות, 
המשרד  אישר  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 

ארוחת  מימון  את  והגליל,  הנגב  לפריפריה, 
גני-הילדים  בקייטנות  התלמידים  של  הבוקר 
העשרה  פעילויות  מגוון  של  תוספת  וכמו"כ 
בקייטנות גני-הילדים המופעלות ע"י העירייה. 
בתמוז,  ד'  ראשון,  מיום  החל  זאת,  בעקבות 
תסופק ארוחת בוקר מזינה לתלמידים בקייטנות 

ואין צורך להורים לשלוח אוכל עם ילדיהם.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
לקייטנות  הנרשמים  מספר  קבלת  עם  כי  מסר, 
הגידול  אכן,  כי  מתברר,  זו  בשנה  בחופשה 
לקייטנות  נרשמו  ילדים  ובגני  דראסטי,  הוא 
הקודמת,  בשנה   2000 לעומת  ילדים,   4000
 9000 על  הנרשמים  מספר  עומד  הספר  ובבתי 
את  לאפשר  כדי  שעברה.  בשנה   6000 לעומת 
ואת  גיסא  מחד  בקייטנות  הפעילויות  הרחבת 
ההורים  תשלום  בסכומי  המשמעותית  הירידה 
לקייטנות, אישר הרב חנוך זייברט, ראש העיר 
אלפי  מאות  של  סבסוד  תקציב  אלו  למטרות 
שקלים, כשבכיתות א'- ב' ישנו סיוע לקייטנות 

של משרד החינוך.
מופעלות  הילדים  ובגני  בבתיה"ס  הקייטנות 
מיומנות  ומדריכות  חינוכיים  צוותים  ע"י 
מועמדות  מתוך  לכך  שנבחרו  אלו,  למטרות 
תעמודנה  הקייטנות  משתתפי  לרשות  רבות. 
ובהן  ומגוונות,  רבות  ופעילויות  תכניות 
דרמה,  הפעלות,  אטרקציות,  יד,  עבודות 
יציאות לבריכות ועוד. הקייטנות בכל המגמות 

תופעלנה במשך שבועות אחדים.

מסיבת חומש ב'מתיבתא'
מעמד מרגש ורב רושם במסיבת החומש לתלמידי ת"ת 

"מתיבתא" בראשות נשיא הת"ת הגרש"א שטרן שליט"א 
ובהשתתפות אדמורי"ם ורבנים חשובים 

מאת: יאיר קורן

נערכה  רבה  ובהתרגשות  והדר  פאר  ברוב 
בבני  'מתיבתא'  ת"ת  לתלמידי  חומש  מסיבת 

ברק. 
במסיבה השתתפו אדמורי"ם ורבנים חשובים 
המה  הלא  השמחה,  לחתני  סבים  שליט"א, 
שליט"א,  שטרן  הגרש"א  מורינו  הת"ת  נשיא 
כ"ק מרנן ורבנן האדמורי"ם שליט"א מדעעש, 
נדבורנא אלעד, ביאלא ב"ב, הרה"צ ר' אליעזר 
צפת,  חיים  מאור  שכונת  רב  שליט"א  ארנסטר 
שכונת  רב  שליט"א  דייטש  מתתיהו  ר'  הרה"צ 
שליט"א  נחשוני  משה  ר'  הרה"ג  שלמה,  רמת 
דנציגר  יחיאל  ר'  הרה"צ  ראשל"צ,  של  רבה 
שליט"א בן האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל, הרה"צ 
ר' יעקב ישראל שמרלר שליט"א ראה"כ דצאנז, 
וכן  מספינקא,  שליט"א  כהנא  יעקב  ר'  הרה"צ 
ר'  הרה"ג  הת"ת  של  הרוחנית  ההנהלה  חברי 
יוסף צבי רכניצר ראש ישיבת נדבורנא, והרה"צ 

ר' חיים יוסף בידרמן שליט"א. 
את המסיבה פתח והנחה המנהל הרוחני הרב 
על  בדבריו  שהתייחס  שליט"א,  גפנר  יהושע 
התורה  לימוד  בהתחלת  המרגש  המעמד  גודל 

צעירי  ע"י  והתלהבות  קדושה  מתוך  הנלמדת 
המסירות  על  בדבריו  ועמד  קדשים.  הצאן 
שמעשי  בברכה  וסיים  המלמדים  של  הנפלאה 
הבל  ובזכות  שיחי',  היקרים  ילדינו  אלו  ידינו, 

פיהם של תשב"ר, נזכה לבניין בית המקדש.
בשיאו של המעמד התקיימה תפילה מרגשת 
פגעי  נגד  והוריהם  החתנים  התלמידים  מפי 
הטמונה  הרוחנית  מהסכנה  יירא  לא  מי  הזמן, 
בדור ימות המשיח שרבים חללים הפילה, ועם 
הכלל  של  לגורלם  חרדים  ורבותיהם  ישראל 

והפרט.
הגש"א  הת"ת  נשיא  דברים  נשאו  כמו"כ 
שטרן שליט"א ועמד בדבריו על חובת האחריות 
המוטלת על אימהות התלמידים ככתוב "חוכמת 
ההנהלה  בשבח  והרחיב  ביתה",  בנתה  נשים 

הרוחנית של הת"ת.
כן נשא דברים חבר הנהלת הת"ת הרה"ג ר' 
והזכיר בתוך דבריו  רכניצר שליט"א  יוסף צבי 
בחינוך  הצוות  של  המרובה  ההשקעה  את 
התלמידים ובפרט בלימוד סדר הקרבנות בכתה 
את  שבחן  המבחן  מתוצאות  והתפעלותו  א' 

התלמידים.



*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. תוקף המבצע עד 31.7.16 או עד גמר המלאי.
 מינימום 4 חבילות בכול סניף מכול סוג. המחיר אינו כולל הובלה. המחיר הקודם לפני המבצע,

משתנה מסניף לסניף ומוצג בסניף עצמו.

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

מכונת כביסה לנקו מק"ט: 125620, 5 ק"ג, 600 סל" ד, 
דירוג אנרגטי: A | תנור משולב לנקו מק"ט: 160505, 4 

להבות גז, דירוג אנרגטי: B | מקרר לזוגות צעירים לנקו 
מק"ט: 102260, 186 ליטר, מערכת הפשרה חצי אוטומטית 

C שקטה וחסכונית במיוחד, דירוג אנרגטי DEFROST

2,890₪2,990₪

4,690₪

מכונת כביסה הובר מק"ט: 126810, 1000 סל”ד, 16 תוכניות 
שטיפה שונות, פתח ענק, דירוג אנרגטי A | מייבש כביסה הובר 

מק"ט: 130580, 8 ק”ג + חיישנים, הספק 2300W, כולל חיישני 
C לחות, דירוג אנרגטי

3,390₪

 | B :תנור משולב עם גז לנקו מק"ט: 160505, 4 להבות גז, דירוג אנרגטי
מכונת כביסה לנקו מק"ט: 127820, 7 ק"ג,  800 סל”ד, מנגנון הגנה מפני 
הצפה, דירוג אנרגטי A  | מקרר לזוגות צעירים לנקו מק"ט: 100455, נפח 
כללי 414 ליטר, נפח תא קירור: 327 ליטר, נפח תא הקפאה: 87 ליטר | דירוג 

B :אנרגטי

מכונת כביסה משולבת מייבש 11+7 ק"ג הובר מק"ט:  135117 
B מהירות סחיטה 1500 סל"ד | דירוג אנרגטי |

3,990₪

 רוזייר הובר ולנקו 
לוקחים אתכם לחופה!

עכשיו בטרקלין חשמל כהלכה:
חבילות חתנים מיוחדות במחיר שישמח כל חתן וכל כלה!

2 תנורים בנויים 'יוקרתיים רוזייר מק"ט: 
154164, גימור נירוסטה, ללא טביעות אצבעות, 
דירוג אנרגטי: A, נפח תא אפייה 69 ליטר | סיר 

בישול מק"ט: 890683, 30 ס"מ

מתנה  בישול סיר 

מכונת כביסה+ תנור משולב גז+ מקרר, לנקו

 מכונת כביסה משולבת מייבש 11+7 ק"ג, הובר תנור משולב גז + מכונת כביסה + מקרר, לנקומכונת כביסה+ מייבש כביסה, הובר

2 תנורים בנויים יוקרתיים, רוזייר
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אלמונים ניסו להצית את בית 
הכנסת המרכזי בשיכון ג' בבני 

ברק  המשטרה בפתחה 
בחקירת האירוע 

בית הכנסת 
המרכזי הוצת

מאת: עוזי ברק

זעזוע בבני ברק: בליל רביעי בשבוע שעבר, 
אלמונים ניסו באמצע הלילה להצית את בית 

הכנסת המרכזי בשיכון ג'. 
בנשיאות  ג  שיכון  המרכזי  הכנסת  בית 
שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
אור  מגדל  משמש  וולך  הגרש"מ  ובראשות 
בקרוואן  וממוקם  ג'  שיכון  לתושבי  רוחני 

ברחבה של רחוב יעל בבני ברק.
ראשוני המתפללים שהגיעו בשעות הבוקר 
מראות  עיניהם  למראה  גילו  המוקדמות 
מזעזעים של שריפה שכילתה כליל את חדרי 

השירותים והכניסה לבית המדרש. 
עד  השריפה  את  כיבו  המתפללים  כאשר 
להגעת כיבוי האש. וזאת כדי למנוע מהשריפה 
הקודש  וארון  התורה  ספרי  לכיוון  להתפשט 
בכניסה  הממוקמת  הגדולה  הספרייה  ואל 

לבית המדרש.
תושבי שיכון ג' הביעו זעזוע ממה שנראה 

כניסיון להצית בית כנסת בשכונה.
הנהלת בית הכנסת הגישו תלונה במשטרת 

'מרחב דן' שהחלה בחקירת האירוע.

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מאיר  רבי  אשדוד:  )בחניה(      32 עוזיאל  בן  יונתן  רח'  אלעד:   
ביתר  רח' שפת אמת 32    ז'    בית שמש:  רובע  הנס 26  בעל 
פי’  יהודה הלוי 25  רח' המגיד ממעזריטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

תנורמגהצי טפאל
דו תאי

מכונת כביסה
בוש-קונסטרוקטה

בתוספת 199 ש"ח
5 שנות אחריות מלאה

מכונת כביסה
7 קילו, 1000 סל"ד
בתוספת 149 ש"ח

3 שנות אחריות מלאה

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

מקרר
df 450 ליטר

49במחירים מיוחדים!
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

34
ל-36 חודשים
₪ רק ב- 56

ל-36 חודשים
₪ החל מ: 429649 ₪₪

החל מ:החל מ:

מילוי רציף

42
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

החל מ: 1490 ₪החל מ: 1990 ₪

מקררי
סמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

סה"כ: 6804 ₪סה"כ: 5890 ₪ סה"כ: 2990 ₪
164189
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪₪ סה"כסה"כ ₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה

מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה   
חבילות חתנים 

במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

החל מ-1190 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

כל המזגנים מכל המותגים:

36
תשלומים!

למה לכם לסבול כל הקיץ, אם אפשר להזמין עכשיו מזגן
ב'שיא החשמל והמיזוג' וליהנות מהמחירים הכי זולים ומ-36 תשלומים...

כל מוצרי החשמל במחירים חמיםםם וגם ב-36 תשלומים!

הרי בסוף
תקנו מזגן...

פרטים 
בסניפים

מקררי שארפ
במבצע 
סבסוד 
מיוחד!

רק: 1190 ₪

נלחמים בשב"חים
הוצבו שלטים מטעם השיטור העירוני של עיריית בני ברק ומשטרת 'מרחב 
דן' בשוק הפועלים בצומת גהה בכניסה לעיר, המזהירים מפני התעסקות עם 

)שבחי"ם( שוהים בלתי חוקיים 

מאת: עוזי ברק

במסגרת  מזהירין:  כן  אם  אלא  עונשין  אין 
ברק  בני  של  העירוני  השיטור  של  פעילות 
)השב"ח(  בראשות מר שלומי מלכא בתופעת 
גם  השבוע  הוצבו  חוקיים,  הבלתי  השוהים 
בנושא  מהאכיפה  כחלק  המזהירים  שלטים 
 הלנה בתחומי העיר, העסקה והסעת השבחים.

שנמצא  הפועלים  בשוק  שהוצבו  בשלטים 
בצומת גהה נרשם "תושבים נכבדים, עפ"י חוק 
הכניסה לישראל חל איסור מוחלט על הסעה, 
העובר  חוקיים.  בלתי  שוהים  והלנת  העסקה 
על החוק צפוי לעונש כמפורט בחוק, נא שימו 
ע"י  מוגבר  אכיפה  בשטח  מצויים  הנכם  לב, 
משטרת ישראל בשיתוף עיריית בני ברק, כנגד 

השהיה הבלתי חוקית".



מרכז רימונים, 
 אהרונוביץ 12 

)השומר לשעבר, צמוד ליש חסד, מול מכבי אש(

 פתוח רצוף בימים:
  א'-ה': 9:00-21:00 
ביום ו': 9:00-13:30 

 חניה חינם
 בחניון רימונים 

לקונים מעל ₪50!

 ירושלים:
 תחנה מרכזית, קומה 

ג' )מול הרציפים(

ילקוט אורטופדי 
)כיתות א' וב'(

 גלגל ים שחור 
)60/70/80 ס"מ טייר(

4 מפות אלבד )בגדלים 
ובצבעים שונים(

 3 חב' מפיונים 
בגוון צבעים

מבחר נעלי בית קיציות

שק איגרוף 
גדול + כפפות

תיק זרוק איכותי 
לכיתות גבוהות

מצופים )שרווליות(
צבעוניים לילדים

משקפי ים איכותיות

סט מצעים 
קיץ אל קמט 
)סאטן(

כדור גומי צבעוני גדול

 תיק גן 
)מבחר דגמים 
וצבעים(

כובע ים לנשים

ציידנית צבעונית 
גדולה )שומרת קור 
וחום(

10 כוסות שקופות לשתיה 
קרה )באריזת מתנה(

6-9 כדורי ספוג באריזת מתנה

תיק גן איכותי ביותר

מריצה גדולה + כלים לחול

בגד ים לגברים )יפה 
ואיכותי במגוון צבעים(

מבחר ענק של מסגרות 
לתמונה )5-10 תמונות, 
עץ/ זכוכית(

סוס נדנדה 
פרוותי מעץ 
)עושה קולות(

מגבת פנים איכותית 
גודל: 80/50 ס"מ

תיק גב גדול ואיכותי 
תוצרת קל גב

דלי + כלים לחול

מטקות לים איכותיות

מסגרת תמונה 
יפהפיה 20/25 ס"מ

 שעון יד איכותי 
)בנים/בנות(  

 מגבת גוף ענקית ואיכותית
גודל: 0.65/1.20

פותחים את הקיץ ב-

ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד, המבצע עד גמר המלאי, או עד תאריך 31/7/16, מוגבל ל3 יחידות ללקוח.

₪35 רק-
₪20 רק-

₪10 רק-
₪30 רק-

₪80

רק-
רק-₪5

₪10

₪5רק- ₪10רק-

רק-
₪10 רק-

₪5 רק-
₪4 רק-

₪10

רק-
₪5 רק-

₪20 רק-
₪10 רק-

₪20 רק-
₪5

רק-
₪10 רק-

₪5 רק-
₪15

רק-
₪6 רק-

₪15 רק-
₪10 רק-

₪2

סט כלי 
הגשה )3 
חלקים, 
פלסטיק 
קשיח(

₪5

 0.5
ליטר

 1.5
ליטר

מיידנית לבקבוקים

₪5 ₪8

כסא חוף איכותי 
)מתקפל(

רק-
₪30

רק-
₪10

רק-
₪100

3 חב' ב-

רק-
₪3
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ח"כ יעקב מרגי בראיון

"אם יישארו בנות בחוץ, אעביר 
חוק רישום אזורי"

אחרי ההתקפלות של יו"ר ש"ס אריה דרעי והצהרתו כי 
אינו יכול לחוקק רישום אזורי, יו"ר ועדת החינוך ח"כ 

מרגי מצהיר בראיון ל"קו עיתונות": "אם אמצא מספר רב 
של תלמידות בחוץ אני אישית אעביר את החוק"  "אנחנו 

יושבים כל שבוע עם המחוז החרדי לוודא שאף בת לא 
תשאר מאחור" 

פעל בעד הבנות. מרגי )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(

מאת: ארי קלמן
 

רקע  על  האזורי:  הרישום  סערת 
דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  של  ההתקפלות 
של  וטו  בעקבות  האזורי,  הרישום  בנושא 
הפעילות  ימי  של  ובעיצומם  התורה,  יהדות 
בסמינרים,  התקבלו  שלא  הבנות  לשיבוץ 
שמונה  מרגי,  יעקב  ח"כ  החינוך  ועדת  יו"ר 
מטעם ש"ס לטפל בנושא האפליה, עונה על 

השאלות בראיון ל"קו עיתונות".
השנה,  גם  פניות,  עשרות  מקבל  אתה 
אתה  איך  בבית.  שנותרו  ספרדיות  מבנות 
פועל בעניין, שזה לא יחזור על עצמו שוב?
"קודם כל, שנים רבות אחורה, כמעט כל 
ראשון לספטמבר היינו מתמודדים עם מאות 
שובצו  ולא  בבית  שנמצאות  ספרדיות  בנות 
במוסד חינוכי. השנה קידמנו את פני הרעה, 
עונת  תחילת  עם  מיד  בזה  לטפל  והתחלנו 
הרישום. אנחנו עוקבים אחרי זה. יש לנו כל 
שבוע ישיבת עבודה עם המחוז החרדי לוודא 
תקווה  כולי  מאחור.  בת  אף  תישאר  שלא 
שאנחנו השנה נפתח את שנת הלימודים עם 

0 בנות שיושבות בבית".
לפתוח  הזמן  אולי  שהגיע  טענות  ישנן 
מוסדות משלכם, לשלוח את כולם למוסדות 

שלכם. מה אתה חושב על זה?
מי  אבל  שנה,  כל  שנשמעת  טענה  "זו 
שמשמיע אותה הוא בעצמו מפריע לכך ואני 
אסביר לך: הטענה היא לכאורה צודקת. אבל 
אני אומר לך שיש מוסדות ספרדים. אלא מה 
הספרדים.  המוסדות  בתוך  מפלים  קורה? 
אם אותם מוסדות לא יקבלו אפילו בת אחת 
ברגע  אבל  זה.  על  נלין  לא  אנחנו  ספרדית, 
שהם לוקחים את כל הטובות ומשאירים את 
אומר  זה  בחוץ,  חיזוק  קצת  שצריכות  אלו 
שזה בא לקטלג את בית הספר הספרדי כבית 
ספר מסוג מסוים. הם משחקים בתוך המגרש 
של המוסדות הספרדיים – אם הם לא יעבדו 

הספרדיות  הבנות  כל  את  ויעזבו  מיתוג  על 
תאמין לי שלא נבוא בטענה אפילו לא למוסד 

אחד".
אזורי  של  הרעיון  עולה  מחדש  שנה  כל 
הרישום. השר דרעי אומר: עכשיו שזה לא 

יקרה. נכשלתם?
של  בפריסה  החרדי  שבחינוך  ספק  "אין 
בתי הספר, חוק אזורי רישום הוא חוק קשה 
ולא  ידיים  הרמתי  לא  אבל  ליישום,  מאד 
אמרתי נואש. אני הצהרתי ואמרתי בתחילת 
המוסדות  אם  כי  הנוכחית  הרישום  עונת 
ימשיכו להתל ולא ישתפו פעולה עם ועדות 
השנה  אני  ואם  החרדי,  המחוז  ועם  ערער 
בראשון לספטמבר אמצא עם מספר רב של 
חוק  את  אישית אעביר  אני  בחוץ,  תלמידות 
הקשיים  על  איתו,  ואתמודד  רישום  אזורי 

שלו".
אתה יכול להגיד לי שלא תישאר בת אחת 

ללא סמינר השנה הזו?
"אנחנו נעשה הכל, ואנחנו במעקב צמוד 
כמו שאמרתי, כל שבוע מעקב אחרי הרישום 
שהשנה  תקוה  כולי  לכן  החרדיות.  בערים 
נביא למצב שכמעט כל הבנות יהיו משובצות 

בראשון לספטמבר".
בעניין  רב  זמן  פועל  אתה  אחר,  בעניין 
עוד  שומעים  אנחנו  היום  בצה"ל.  הזקנים 

סיפור. איפה אנחנו עומדים בעניין הזה?
בעניין  שההחלטה  מאז  הרב  "לצערי 
הזקנים לחיילים דתיים נלקחה מידי הרבנות 
נתקלים  אנחנו  השלישות,  לקציני  והועברה 
שעושים  ואחרות  כאלו  ביחידות  במפקדים 
וקובעים קביעות  דין לעצמם ושבת לעצמם 
מאד לא הומניות, מפקד שיכול לבוא לומר 
קלות  בקלי  בזקנו  נגע  לא  שמעולם  לבחור 
'אתה יכול להסתדר גם בלי הזקן שעליך'. אני 
מתגייס  שחייל  מרגע  זקן,  שמבחינת  חושב 
עם זקן צריך לאפשר לו את גידול הזקן לכל 

אורך השירות הצבאי שלו".
לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

לקטנצ'יק
יש גזים...

מה עושים?

מטרנה מהדרין
ספיישל

עם הרכב ייחודי קל לעיכול



 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

 29
שנה ניסיון

לך את איכות החופשה ואת קיומה
ם 

חי
טי

מב
   

ם! 
 מבטיחים ומקיימי מקומות אחרונים ב- 

₪1000 הנחה

ברטיסלבה שנה שנייה בעיר הקסומה על נהר 
הדנובה במלון מפואר צמוד לקניון סנטראל

למי שרוצה את הטוב ביותר. שינפלד!
המלונות הכי מפוארים. המיקומים הכי מוצלחים לטיולים. האוכל ברמה הגבוהה ביותר.

סופיה עיר הבירה הגבוהה באירופה במלון יוקרתי 
בתוך פארק ענק צמוד למדרחוב ויטושה המפורסם 

הילטון ברטיסלבה
 DOUBLE TREE

BRATISLAVA

4 מדינות בחופשה אחת
sofiaהילטון סופיה

הבלקן עם שינפלד

ברטיסלבה
סלובקיה

 הונגריה:
בודפשט וברך הדנובה

ציון
 החת"ם סופר 

 אוסטריה:
וינה )רק שעה נסיעה(

 צ'כיה:
מערת הנטיפים

 סלובקיה:
טירת דווין ופישטני

סופיה
בולגריה

ספרבה בניה 
ושירוקה לקה

שבעת 
האגמים

יומיים מלאים 
מקדוניה וסלוניקי

הגשרים 
המופלאים פלובדיב

הוספנו טיסות ישירות לברטיסלבה 
רק רבע שעה מהמלון 

  21/7  מקומות אחרונים 

 25/7  מקומות אחרונים

 28/7  מקומות אחרונים

 תאריכים נוספים אחרי ט׳ באב:
 15/8, 16/8 - מלא, 22/8, 25/8

טיסות ישירות לסופיה 
רק רבע שעה מהמלון

15/8 - מלא, 18/8, 21/8, 22/8, 25/8, 29/8, 30/8
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מעל אלף איש עלו 
לקבר יוסף הצדיק

  מאות אנשים עלו בליל יום שלישי השבוע לקבר יוסף
בין הבאים: הגר"מ גרוס שליט"א, והזמר יעקב שוואקי - 

ששב ממופע מוזיקלי באיתמר הסמוכה
מאת: מנדי קליין

שלישי  בליל  נכנסו  אדם  בני   1,000 מעל 
השבוע לקבר יוסף, בשכם בכדי לציין את יום 

פטירתו של יוסף הצדיק. 
"חניכי  גאב"ד  בלטו:  המתפללים  בין 
שליט"א,  גרוס  מרדכי  רבי  הגאון  הישיבות" 
שוואקי  יעקב  העולמי  היהודי  הזמר  גדול 
ראש  דגן  יוסי  דניאל,  שרון  האישי  ומנהלו 
מח"ט  ציון,  בן  דוידי  סגנו  שומרון,  מועצת 

שומרון ואחרים.
יעקב שוואקי שזו לו הפעם הראשונה שהוא 
נכנס לקבר יוסף הביע התרגשות רבה ושמחה, 
עם  יחד  במקום,  שירים  ואף  בריקודים  ופרץ 

החיילים והמתפללים. 
את  שהוביל  דגן  יוסי  שומרון  מועצת  ראש 
יעקב  עם  יחד  הזו  "הכניסה  ציין:  הכניסה 
הגדול  המופע  לאחר  דקות  מס'  שוואקי, 
שוב  לנו  מוכיחה  איתמר,  של  בהיסטוריה 
להרכין  מתכוונת  ואינה  חזקה  שההתיישבות 
ראש בפני הטרור. כי את המנגינה הזו אי אפשר 

להפסיק". 
על  ולצה"ל  שומרון,  למח"ט  הודה  דגן 
פעילותם המסורה לקיום התפילות בקבר יוסף, 

ולמנהלת קבר יוסף.
בשעות  הושלך  מאולתר  מטען  כך,  ובתוך 

הערב של יום שני לעבר מתחם קבר רחל.
היו  לא  אך  במקום,  שחנה  לרכב  נזק  נגרם 
נפגעים. חבלן משטרה טיפל במטען, והמשטרה 

ערכה סריקות לאיתור החשודים.

ארגון דאע"ש תכנן 
פיגעים נגד יהודים 

בדרום אפריקה
השבוע התפרסם כי כוחות הביטחון בדרום אפריקה עצרו ארבעה 
חשודים שתכננו פיגועים נגד מוסדות יהודים במדינה  הקהילה 
היהודית המקומית נכנסה לכוננות ובהודעה מטעמה נמסר: "אנו 

מודים לרשויות, נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות"

מאת חיים בנשק

בדרא"פ  הרשויות  אפריקה:  בדרום  דאע"ש 
עצרו השבוע ארבעה בני אדם, בהם זוג תאומים, 
כי תכננו להוציא לפועל מתקפות טרור  בחשד 
נגד מוסדות יהודיים ונגד השגרירות האמריקנית 

במדינה.
בכתב אישום שהוגש נגד הנאשמים נכתב כי 
מתוך  נפץ  מטעני  לפוצץ  קשר  קשרו  "השניים 
לגרום  מפשע,  חפים  של  למותם  להביא  כוונה 
להרס נרחב ולעורר פחד באוכלוסייה האזרחית 
והאמריקניות  היהודיות  בקהילות  בייחוד   –
שרצו  מאחר  במעקב  היו  החשודים  במדינה". 
המדינה  לארגון  ולהצטרף  המדינה  את  לעזוב 
האסלאמית בסוריה. "הם היו תחת הרדאר שלנו 
מהמדינה  לצאת  וניסו  שעברה  מהשנה  כבר 
פעמיים", אמר השבוע בכיר בכוחות הביטחון 

במדינה.
אחים  הם  העצורים  מארבעת  שניים  כאמור, 
נמצאו  ביתם  על  בפשיטה   .23 בני  תואמים 
טלפונים  והוחרמו  ותחמושת  הלם  רימוני 

ארבעת  המשטרה,  להערכת  ומחשבים.  ניידים 
יותר,  גדול  טרור  מתא  חלק  רק  הם  העצורים 
אולם טרם התברר אם צפויים מעצרים נוספים 

בזמן הקרוב.
היהודיות  הקהילות  נכסו  הידיעה  בעקבות 
הקהילות  ועד  נשיא  סגן  לכוננות.  במדינה 
הוא  אמר כי  קרנגל  זיו  דרא"פ  של  היהודיות 
את  שלוקחות  לרשויות,  מודה  אך  "מודאג, 
תחושה  לא  "זאת  לדבריו,  ברצינות".  האיום 
המטרה".  להיות  עלול  שאתה  לדעת  טובה, 
במרכזי  הועלתה  הכוננות  כי  ציין  אף  קרנגל 
לכל  שנוגע  עניין  "זה  הבהיר:  אך  הקהילה, 
דרום אפריקה, לא רק ליהודים. צריך לקחת כל 
שעושה  לממשלה  מודים  ואנו  ברצינות,  איום 

את תפקידה".
מנהיגי  ועד  ארגון  מטעם  רשמית  בהודעה 
נמסר:  אפריקה  בדרום  היהודיות  הקהילות 
"הטרור הוא אתגר גלובלי שמשפיע על מדינות 
מאמצי  את  מעריכים  אנו  שלנו.  כולל  רבות, 
ונמשיך  טרור,  מעשי  ולמנוע  לנטר  הרשויות 

לעקוב אחר האירוע הנוכחי".

הגר"מ גרוס והזמר יעקב שוואקי בקבר יוסף

הגיעו תיקי ביה"ס המרובעים החדשים  
עם תיק אוכל וקלמר תואם

הגיעו תיקי סמינר תוצרת כחול לבן 
חזקים במיוחד עם קלמר תואם 

מזוודה מבצע תיקי אוכל דולפין
גדולה

 (28 אינץ) 
עם 4 

גלגלים

ב- 5 ₪ בלבד! ב- 99 ₪ בלבד! 

מבצע חסר תקדים! 
תיק אורטופדי לכיתות א'-ב'. + 

עגלה מקורית של קלגב 

ב- 149 ₪ בלבד! ב- 139 ₪ בלבד! 

רח' הרב יעקב לנדא 9 בני ברק  
טל. 03-5629572

לאור הביקוש
מבצע תיקי ים

מבצע מבחר תיקי אופנה
תיק אוכל לבנות

ארנק לגבר

ב- 10 ₪ בלבד!  ב- 9 ₪ בלבד! ב- 8 ₪ בלבד! 

ב- 29 ₪ בלבד!

במקום 159 ₪

מבצעים נוספים 
בחנות



21:00י"ב תמוז (18.7)

הדגם החדש והמשופר!

+ רטט וזיכרון 
מובנה 8 ג'יגה

עם/ללא 
רדיו/וידאו

500 משחקים מובנים
כבר בתוך המכשיר

יותר מ- 20 סוגים 
של - מריו

משחקים מבוקרים
ללא אלימות ופריצות



סניף בני ברק



שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30



בני ברק 22   ז' בתמוז תשע"ו 1213/7/16

החרדיות.  הסיעות  על  עברו  פנימיות  נזיפות  של  שבועיים 
מהח"כים  שביקש  דרעי  ש"ס  יו"ר  זה  היה  שעבר  בשבוע 
גואטה על הפוסטים  ונזף בח"כ  להישאר לבדם בחדר הסיעה 
שהוא מפרסם נגד ראש הממשלה. השבוע עסקו חברי הסיעה 
את  הדליף  מהחברים  מי  הגורל  הרת  בשאלה  הרכב,  באותו 
הדברים שכיכבו בשבוע שעבר בכותרות קו עיתונות. תשובות 
ניתן לשלוח למזכירות סיעת ש"ס ברחוב קפלן, כנסת ישראל, 
ירושלים. בין הפותרים נכונה תוגרל הנחה מסובסדת בקייטנה.

בתנועה  קייטנה.  היו  לא  מעולם  החיים  התורה,  ביהדות 
האשכנזית המאוחדת לא צריך להוציא את העיתונאים מהחדר 
השאלה  גם  יודלפו.  בישיבה  שנאמרים  שהדברים  לוודא  כדי 
יותר  ראוי  רלוונטית שכן  אינה  מי משבעת המופלאים מדליף 

לשאול – מי לא. 
ועידות מפלגתיות, ללא הבדלי גזע, דת וסיעה מוציאות מגפני 
עילית  ביתר  עיריית  את המיטב. הכותרת שיצאה מדברי ראש 
מאיר רובינשטיין בוועידת שלומי אמונים על הצורך בחלוקה 
מחודשת וקבלת המקום התשיעי, הביאה את גפני לחדר הסיעה 

עם בטרייה במצב של עודף טעינה. 
לישיבה  מותש  הגיע  פרוש  מאיר  אמונים  שלומי  יו"ר 
דגל  יו"ר  באוקראינה.  המטלטל  מהמסע  היישר  השבועית, 
התורה שידוע כטיפוס מתחשב במיוחד, דילג על החבר הנוחת 
וסגר חשבון עם שאר החברים האגודאים. כאשר ליצמן דיבר 
הסעודי,  הביטוח  רפורמת  להעברת  שהציב  האולטימטום  על 
השיב גפני באותו מטבע לשון שליצמן עשה בו שימוש בראיון 

שהובא פה בשבוע שעבר. 
ואני מסכים לעזור במערכה מול האוצר",  נושא חשוב  "זה 
אמר גפני, "אבל לא אסכים שיכתיבו לנו לחולל משבר ולפרוש 
בגלל  להסתכסך  מחויבות  מרגישים  לא  אנחנו  מהקואליציה. 
בשינויים  ציטט  הכספים  ועדת  יו"ר  אחרים".  של  התנהלות 
מתבקשים, את ההתייחסות המקבילה של שר הבריאות למשבר 
לשעבר  המועמד  בחיפה.  אלפר  מיכי  של  בעניינו  נגמר  שלא 
לסגנות ראש העיר בחיפה, הפך לסלע קיומה של דגל התורה, 
אבן הראשה. קונצנזוס דוגמתו לא היה מאז כנס היסוד של דגל 

התורה בבנייני האומה. 
ברשויות  מתחילה   – הסגנים  לעלילות  גפני  של  האובססיה 
לליצמן  גפני  הציע  מעושה,  בתמימות  בממשלה.  ונגמרת 
להסתייע בסגן שר האוצר בתקצוב הרפורמה החדשה, כהמשך 
אשר  כהן,  בלשכת  שעבר  מהשבוע  המשותפת  לישיבה  טבעי 

אליה כזכור, גפני לא הוזמן.
החברים,  פני  על  חיוך  העלה  לליצמן  גפני  בין  הפינג-פונג 
ביחד  לצעוד  הישיבה השניים מתכוונים  דקה אחרי  כי  שידעו 
התחבורה.  שר  בלשכת  לישיבה משותפת  דרעי  יו"ר ש"ס  עם 
גפני וליצמן אומנם מספקים לעיתונאים את ההצגה הכי טובה 
בעיר, אבל בנושאים המהותיים – כמו מידור שאר החברים – 
הם משתפים פעולה ומסתדרים מאחורי הקלעים לגמרי לא רע.

נהנה מהמחזה היה ח"כ ישראל אייכלר, שהתלונן  מי שלא 
הוועדה  כיו"ר  למידותיו  התפור  תפקידו  מתוקף  והתאונן, 
לבד?",  כץ  ישראל  אל  הולכים  אתם  "למה  הציבור.  לפניות 
שאל אייכלר. הח"כ השישי הזכיר לנוכחים שגם על מה שקורה 
ובכירי  הממשלה  ראש  עם  בפגישותיהם  הקלעים  מאחורי 

המדינה, גפני וליצמן לא טורחים ליידע ולעדכן את החברים. 
גפני, שאף פעם לא נותר חייב, השיב לאייכלר מענייני דיומא. 
ללכת,  שבחרת  לפני  השבוע  איתנו  שהתייעצת  זוכר  לא  "אני 
בניגוד לדעתנו ולדעת ש"ס, כנציג חרדי יחיד, לכינוס הוועדה 
למינוי דיינים. אז אל תדבר איתנו בבקשה על הישיבות שלנו 

עם שר התחבורה". אמר וקם. 

חוצה ישראל
על הישיבה למען השבת, שהתקיימה בלשכת שר התחבורה 
דברי  את  לומר  ניתן  ליצמן(  גפני  )דרעי,  דג"ל  ח"כי  בנוכחות 

שמרה  השבת,  על  שמר  )כ"ץ(  משישראל  יותר  העם:  אחד 
השבת על ישראל.

לפגישה  הוזמנו  החרדים  הכנסת  חברי  ההפתעה,  למרבה 
של  הפרה  באירועי  וכמקובל  כנהוג   - אותה  לזמן  ביקשו  ולא 
הסטטוס-קוו. גם ההודעה הרשמית שהוציאה הדוברת האישית 
של השר בסיום המפגש, נראתה כמו הודעה שיצאה מטעמו של 

הרב יצחק גולדקנופף, יו"ר ועדת הרבנים למען השבת. 
את  להביא  ראוי  נאה,  שיחה  שכר  לקפח  שלא  מנת  על 
לפגישה  זימן  כ״ץ  ישראל  "השר  במלואה:  )כמעט(  ההודעה 
את ראשי המפלגות החרדיות: אריה דרעי, יעקב ליצמן ומשה 
גפני כדי להתריע בפניהם על הצורך לטכס עצה ולהיערך כראוי 
בנושא  הרפורמית  התנועה  ע״י  לבג״צ  העתירה שהוגשה  מול 
הפעלת תח״צ בשבת. העתירה תוקפת את שר התחבורה אישית 
על דבקותו בסטטוס קוו ואי נכונותו לשקול מתן היתרים לתח״צ 
נציגי  המשרד,  הנהלת  את  לפגישה  השר  זימן  בנוסף  בשבת. 
תשתיות  חברות  ומנהלי  התח״צ  מנהלי  המשפטית,  הלשכה 
המפלגות  ראשי  דברי  את  שישמעו  כדי  והרכבות  הכבישים 
וישיבו לשאלותיהם והנחה אותם להקפיד על שמירת הסטטוס 
רואה  הוא  כי  הבהיר  כ״ץ  השר  כבחמורה.  קלה  והשבת  קוו 
ישראל  מדינת  של  היהודי  צביונה  בשמירת  עליונה  חשיבות 

השבת  ועל  קוו  הסטטוס  על  ולשמור  להמשיך  נחוש  והוא 
למרות כל הלחצים, כפי שעשה גם בשבע השנים האחרונות". 

ישראל  רכבת  עם  לעימותים  לצאת  שנאלץ  דרעי,  לאריה 
אחרות  גישות  גם  זכורות  הכלכלה,  כשר  )שהוסר(  בכובעו 
בשבע השנים האחרונות - אבל למה להיתפס לקטנות. לא בכל 
של  בזכותה  כך  כל  נחרצת  הצהרה  בישראל  שר  משמיע  יום, 
שמירת השבת. כ"ץ עשה זאת כדרכו, בלי לגמגם ובלי לקדם 
במקביל רפורמות משונות שכל מטרתן לחלן ולחלל את השבת, 

בפרהסיא של מדינת ישראל. 
מהפגישה אומנם לא הושגה תוצאה ממשית אך מילה טובה 
יכול  היה  כ"ץ  מידה,  באותה  התחבורה.  לשר  מגיעה  בהחלט 
לדון  כדי  שטרן  ואלעזר  טרכטנברג  מנו  זוהר,  מיקי  את  לכנס 
בקול  פרסמו  שהם  בשבת,  התח"צ  רפורמת  בבדיקת  באהדה 

רעש גדול במוסף ידיעות אחרונות. 

קץ הימין
חלק  שהם  הבינו  בפגישה  שהשתתפו  החרדים  הנציגים 
מעורב  מתח"צ  גדולה  יותר  הרבה  מערכה  של  מהתפאורה 
שרי  מבין  ביותר  המשופשף  הפוליטיקאי  הוא  כ"ץ  ביח"צ. 
הליכוד בכנסת הנוכחית ורואה עצמו מועמד לגיטימי לראשות 
הממשלה ביום שאחרי נתניהו. לעת עתה מועמדותו היא בעיקר 
בעיני עצמו, אך הדבר הזה נכון לגבי כל שם של מועמד עתידי. 
ליד נתניהו לא צומח דשא ובטח שלא עץ ברוש, שייתמר מעל 

כולם ויאיים חלילה על הראש המכהן.
אלא מה? שלאחרונה, היום הזה ממש, כבר לא נראה רחוק 
כל כך על רקע החקירה שנפתחה בעניינו של ראש הממשלה. 
המשחק  שם  הקדנציה,  באמצע  לפרוש  ייאלץ  נתניהו  אם 
מיהו  אלא  בסקרים,  ביותר  הפופולרי  המועמד  מיהו  יהיה  לא 
האיש שיכול ללכד סביבו כמה שיותר ח"כים בכנסת הנוכחית. 
רקע  על  הממשלה  מראשות  אולמרט  התפטרות  שאחרי  ביום 
החקירות שסגרו עליו מכל פינה, הייתה זו ציפי לבני שקיבלה 
את המנדט מהנשיא וכשלה במבחן, אחרי שלא הצליחה ליצור 

אמון מול ש"ס ויהדות התורה. 
אמין  הכי  כמועמד  עצמו  את  לבנות  מעוניין  כ"ץ  "ישראל 
אצל החרדים", סיכם אחד מהנציגים שהשתתפו בפגישה, "כל 
עוד זה משרת גם אותנו ולא דורש מאיתנו דבר, אין לנו בעיה 

להשתתף במשחק". 
מעריכים  בפגישה  שהשתתפו  הח"כים  סגורות,  בשיחות 
מהר.  כך  כל  לרלוונטית  תהפוך  לא  שאחרי'  'היום  ששאלת 
תוקפה  פג  לא  הבדיקה,  סביב  התקשורתית  החגיגה  למרות 
שעבר.  בשבוע  וליצמן  דרעי  כאן  שהשמיעו  ההתרשמות  של 
"אנחנו יודעים איך האיש מגיב ברגעי מצוקה וגם השבוע ביבי 
לא נראה כמי שחושש מחקירה", ממשיכים ליצמן ודרעי לומר 

גם השבוע אחרי שהות משותפת עם נתניהו בישיבת הממשלה 
השבועית. ההערכה שלהם היא שנתניהו יודע במה הוא נחשד 

ומבין כי מהעז הזאת – הפרקליטות לא תוציא חלב.
למרות הגדרת ההליך כ"בדיקה", הרי שעד כה, כבר בוצעו 
חיקורי דין וחקירות באזהרה. בלשכת היועמ"ש הסבירו השבוע, 
שהבדיקה תהפוך לחקירה רק בשלב שבו יותר למשטרה לחקור 

באזהרה את ראש-הממשלה. 
להגדרה הדקלרטיבית של 'בדיקה' אל מול 'חקירה', עשויה 
להיות חשיבות לא מעטה, על רקע אמרות אגב של שופטי בג"ץ 
בעניין הרחבת 'הלכת פנחסי' – סגן השר לשעבר מש"ס שזכה 
למשפטים.  הפקולטות  שמפיקות  בסילבוס  קבע  של  למקום 
בתקדים שנקבע על גבו קבעו שופטי בג"ץ כי שר וסגן שר אינם 
יכולים להמשיך ולכהן אחרי הגשת כתב אישום בגלל הפגיעה 
מחייב  תוקף  להן  ניתן  שטרם  אגב,  באמרות  הציבור.  באמון 
גם  נפגע  הציבור  אמון  כי  השתמע  מהן  עמדות  בעבר  הובעו 

בעקבות חקירה באזהרה. 
פה  שהושמעו  ההערות  למרות  כי  מאמינים  רה"מ  בלשכת 
גם במקרה  ייקבע  לא  נתניהו,  על שמו של  נוסף  ושם, תקדים 
של חקירה באזהרה. אלא שגם ללא הוראה משפטית מחייבת, 
היה  בדיוק  כך  הכף.  את  להכריע  עשויה  הציבורית  האווירה 
טלנסקי  של  המוקדמת  העדות  כאשר  אולמרט  של  בעניינו 
לפני  הרבה  מהבמה  לרדת  אותו  אילצו  המעטפות  וסיפורי 

שהוחלט על הגשת כתב אישום.  
חישובי קץ הימין - אליבא דשר התחבורה נכון יותר לומר: 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

היום שלפני

תח"צ עם יח"צ. ישראל כץ עם דרעי, ליצמן וגפני )צילום: אשר מדינה(
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הבדיקה-חקירה  עוד  כל  יימשכו   - הימין  כ''ץ 
תתנהל. 'היום שאחרי' לוט בערפל, אך מה שקורה 

ביום שלפני, לא פחות מעניין. 
עם  שישבו  השרים  התרשמו  כאמור,  בינתיים, 
מי להישען. בעולם  יש על  נתניהו השבוע שלביבי 
היא  הרווחת  ההנחה  נסיבתיים,  אישום  כתבי  של 
ממצאים  יושגו  לא  כך,  כל  הזהיר  נתניהו,  שנגד 
ממשלה  מזכיר  על  לכותרות  תאמינו  "אל  ישירים. 
לשעבר שהפך את עורו", אומר אחד משרי הממשלה 
ממצאים  יהיו  שלא  "בהנחה  השניים,  את  שמכיר 
על  ישמור  שמנדלבליט  מעריך  אני  משמעיים,  חד 

נתניהו ברגע האמת". 
הלו"ז  פירוט  את  לבקש  מוזמן  מאמין  שלא  מי 
של  שמו  האחרון.  מהשבוע  היועמ"ש  של  האישי 
נתניהו,  בנימין  האחרונות,  בשנים  המרכזי  הנפגש 
השבוע.  גם  מנדלבליט  של  מהלו"ז  נפקד  לא 
בהתחשב בכך שראש ממשלתנו לא נוהג להתרועע 
שקמו  כמי  מסמנת  המלוכה  שמשפחת  גורמים  עם 
על  הפגישה  מעצם  ללמוד  ניתן  לכלותה,  עליה 

הפרשה כולה. 

תרגיל בוגי
להסברים  נזקק  לא  ליברמן  איווט  הביטחון  שר 
מיותרים של מומחים לענייני חרדים, שיבדילו בין 
חרד למתחזה. "אני יודע לזהות חרדים, עם פאות, 
המגזר  נבכי  את  שמכיר  האיש  אמר  וציציות",  זקן 
ירושלים  בסמטאות  מהמסע  התשעים.  משנות  עוד 
ערב הבחירות לעירייה הוא פיתח חיישנים מיוחדים 

ולמד לאבחן גם פלגים ותתי-מגזרים. 
בשבוע  החרדית  גבעתי  בחטיבת  שלו  מהביקור 
זאת  שמכנים  כפי  'מורעל',  יצא  איווט  שעבר, 
עמיתיו  לו  הסבירו  וחצי  קדנציה  הצבאית.  בעגה 
של  האג'נדה  שאימוץ  חסרים,  לא  וכאלו  החרדים, 
שוויון בנטל מבית מדרשו של לפיד, מרחיקה ולא 
מקרבת. מה שלא עשו אלף נאומים והבהרות, חולל 
ביקור אחד בשטח עם נתון מדהים שהוצג בפניו על 

13,000 מגויסים חרדים, עד היום.
בסדר יום ביטחוני עמוס לעייפה, מוצא עצמו שר 
הביטחון החדש עסוק בענייני חרדים, הרבה מעבר 
למשקלם היחסי בצבא. שר הביטחון המודח, בוגי 
רבה  להערכה  וזכה  גבוהה  גבוהה  שדיבר  יעלון, 
בקרב הנציגות החרדית, מתגלה במבט לאחור כמי 
שלא חדל לעשות לנציגים החרדים תרגילים – ולא 
החד-צדדיות  המסקנות  על  שלווים.  יוגה  תרגילי 
משרד  מנכ"ל  בראשות  הבינמשרדי  הצוות  שניפק 
הביטחון מטעם יעלון, כמו גם על תשובת המדינה 
לעתירת יש עתיד, שגובשה תחת פיקודו ללא תיאום 
בחודש  רבות  כאן  נכתב  החרדים,  עם  מינימלי 

האחרון. 
השבוע נוכחו הנציגים החרדים לדעת, כי אפילו 
איווט  ראשי,  צבאי  רב  מינוי  של  הרגישה  בסוגיה 
רבנים  לקדם  העדיף  יעלון  בעוד  בוגי.  על  עדיף 
שמזוהים עם חוגי צהר, איווט התעניין מראש במי 
כדי  טלפון  להרים  דאג  וגם  מעוניינים,  החרדים 
המועדף  שהמועמד  החרדים  הנציגים  את  לעדכן 

עליהם, הרב אייל קרים, נבחר לתפקיד. 
זהות הרב הצבאי הראשי רלוונטית לא רק בנוגע 
לאיכות הכשרות ולרשימה המתמעטת והולכת של 
השוויון  שסוגיית  בהנחה  הצבאית.  ברבנות  ג'ובים 
משקל  יש  היום,  סדר  על  ותעלה  תצוץ  עוד  בנטל 
לא מבוטל לדבריו של הרב הצבאי הראשי, כדמות 

ממתנת ולא מתסיסה, מתוך שורות הצבא.
אמור לי מי מתנגדיך ואומר לך מי אתה. ההתנפלות 
התקשורתית עם בחירתו, והפיכת הפלפול התלמודי 
מלמדות  מסיתות,  לכותרות  שנים  לפני  שהשמיע 
שבו  בשבוע  הנכון.  האיש  הוא  שנבחר,  שהרבצ"ר 
בחירת  על  חפירות  קרב  מנהלת  החרדית  הנציגות 
רוסי  בבליץ  נכבש  קרים,  האי  חצי  דווקא  הדיינים, 

מהיר.

שטח אש
שלומי  של  המזוודות  מוועידת  שיצאו  המסקנות 
אמונים באוקראינה שננעלה השבוע, צריכות להדיר 
שיצאו  בכותרות  מדובר  לא  העסקנים.  מעיני  שינה 
רובינשטיין  מאיר  עילית  ביתר  עיריית  ראש  מנאום 
ודרישתו לקבלת המקומות השני והתשיעי ברשימה 
שיצאו  הכותרות  את  במשהו  שהזכירה  לכנסת, 

מוועידת דגל התורה. 
התקשורת  את  להאשים  אפשר  אי  הפעם  לפחות 
העוינת בליבוי יצרים, מאחר שמהמסע הזה, הודרו 
ברורים.  כללים  נקבעו  ולמשתתפים  העיתונאים 
תמונה  שכל  מראש  וסוכם  נפתחה  חדשה'  'קבוצה 
וכותרת תעבור תחת העין הבוחנת של האח הגדול 

לפני שתופץ להמון שנותר מאחור, בארץ הקודש. 
הדוברות,  מערך  של  הצפופה  המסננת  למרות 
שתי כותרות לא מוזמנות ותצלום תקריב לא מצונזר 
הראש  על  בקבוקים  עם  הערים  ראשי  ריקוד  של 
מסתבר,  התמונות!(.  הבקבוקים.  )לא  ודלפו  זלגו 
שגם בסיעה צייתנית כמו שלומי אמונים, אי אפשר 
ביד  כשר  סלולרי  שמחזיקים  עסקנים  על  לשלוט 

ומכשיר טרף לצורך התיעוד – בכיס. 
עניינים  דיונים  בעיקר,  ובעצם  גם,  היו  אבל 
מושב  פינוי  שאלת  לא  לציון.  ציון  בין  ומקצועיים 
הוועידה,  בלב  עמדה  התורה  יהדות  ברשימת  נוסף 
יחידות הדיור לזוגות הצעירים. במוקד,  בינוי  אלא 
מזמן  כבר  שהפכה  החרדית  הדיור  מצוקת  עמדה 

ל'אסון הבונים' המגזרי. המחקר הדמוגרפי שפורסם 
החרדית  הנציגות  את  לטלטל  צריך  בוועידה, 
כספיות  העברות  של  קרדיטים  על  שמתקוטטת 
הצעירים  ולזוגות  מהיום,  שנים  כמה  שוטפות. 

החרדים - גם במחסנים לא יימצא מקום מגורים. 
לחרדים  ייעודית  לבנייה  הממשלתית  היוזמה 
שוב  ממוחזרת  שנה,  חצי  לפני  כאן  שפורסמה 
לאחרונה, כמו ההכרזות על בנייה של אותן יחידות 
פיגוע.  כל  אחרי  ושומרון  ביהודה  תיאורטיות  דיור 
מילים כמו חול ואין מה לאכול. על השאלה מי ישלם 
לספק  יכולה  שהייתה  בחריש  הכישלון  מחיר  את 
פתרון בסדר גודל של אלעד, ביתר ומודיעין עילית 
גם יחד, ידונו בוועדות המפלגתיות ביום שייחשפו 
הפרוטוקולים של ילדי תימן החטופים. אולי בעוד 
שבעים שנה, אחרי שיתעוררו מהתרדמה. הגיע הזמן 
אחת  יפתח  אטיאס  אריאל  לשעבר  השיכון  ששר 
ולתמיד את פיו ויספר על אותם עסקנים ששמותיהם 
ובחרו  המוקדמות  לאזהרות  שעו  שלא  ידועים, 

לעשות לביתם, במקום לבתיהם של המצביעים.
שר  הזאת,  הכאובה  בסוגיה  שגם  מתברר,  והנה 
הנציגות  על  עבד  יעלון  בוגי  לשעבר  הביטחון 
שטח  להעברת  ביוזמה  מדובר  בעיניים.  החרדית 
להקים  שניתן  לאלעד,  בסמוך  פעיל  הבלתי  האש 
לשעבר  הביטחון  שרי  נוספת.  שלמה  עיר  עליו 
ואחריו  אליעזר  בן  פואד  העבודה,  מפלגת  מטעם 
אהוד ברק, הביעו נכונות עקרונית להתקדם ולסייע 
דיור  יחידות  אלפי  לבניית  הגדול  השטח  בסיפוח 
שלימדו  וכפי  מהבמה,  ירדו  ופואד  ברק  לחרדים. 
האישית  הדיור  מצוקת   – העיתונים  כותרות  אותנו 

שלהם, נפתרה בדרכים יצירתיות.  
ראש  החליט  שלמה,  קדנציה  של  תרדמה  אחרי 
לנסות  פרוש,  ישראל  והפעלתן,  המכהן  העירייה 
ולחדש את היוזמה. הוא שלף את המפות מהבוידעם, 
והעביר את הנתונים למשרד הביטחון. ליברמן הביע 
ההנחיות  ואחת  המיזם  את  לקדם  אמיתית  נכונות 
הראשונות בחודש הראשון לכהונתו הייתה לבדוק 
את אופציית קידום היוזמה והרחבת הקו הכחול של 

העיר, על חשבון שטחי הצבא.
בדיקת  לאחר  מהקריה  שהועברו  הנתונים 
)אלו  החרדים  לנציגים  הבהירו  ראשונית,  היתכנות 
שמתעניינים גם במהות ולא רק במאבקי קרדיטים(, 
שבשטח האש הלא פעיל לכאורה, הדמויות שלהם 
הנציגות  של  גבה  מאחורי  מטרה.  כקרטון  הוצבו 
יעלון,  בראשות  הביטחון  משרד  פעל  החרדית, 
לראש  אלעד  את  העוטפים  השטחים  להעברת 
בשטחים  ממחסור  סובלת  שאינה  הסמוכה,  העין 
ליכוד  במתפקדי  ממחסור  לא  וגם  לבנייה  פנויים 
נציג  אף  כמובן,  הזאת,  הפאשלה  על  משועממים. 

חרדי לא ירוץ לתקשורת לדרוש קרדיט.
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שר הביטחון 
המודח, בוגי 

יעלון, מתגלה 
במבט לאחור 

כמי שלא 
חדל לעשות 

לנציגים החרדים 
תרגילים – ולא 

תרגילי יוגה 
שלווים. זה נכון 
לא רק לתחום 

הרגיש של גיוס 
חרדים, אלא גם 
לסוגיה הכאובה 
של מצוקת הדיור

"מנדלבליט 
ישמור על 

נתניהו". אומר 
השר שמכיר 
את השניים. 
הלו"ז האישי 
של היועמ"ש 

מהשבוע האחרון, 
אומר הכל, וזאת 
בהתחשב בכך 

שראש ממשלתנו 
לא נוהג 

להתרועע עם 
גורמים שמשפחת 
המלוכה מסמנת 
כמי שקמו עליה 

לכלותה

פינוי-בינוי. ועידת שלומי אמונים באוקראינה
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בשורה מוועידת 'שלומי אמונים': 
יוקם גוף משפטי חרדי

עו"ד יצחק מירון בהרצאה מיוחדת שעסקה בנושא התמודדות המגזר החרדי מול מערכת המשפט והתקשורת: 
"אנחנו לא קיימים במוקדי הכוח של התקשורת והמשפט ולכן אנחנו מפסידים"

מאת: אלי שניידר

מירון  עו"ד  נשא  באוקראינה,  אמונים  שלומי  ועידת  במסגרת 
המגזר  התמודדות  של  הרגיש  בנושא  שעסקה  מיוחדת  הרצאה 
טענות  העלה  מירון  והתקשורת.  המשפט  מערכת  מול  החרדי 
נוקבות על חוסר התמודדות יעילה, ובסיום הדיון הוחלט להקים 
של  ובסיועה  במימונה  הללו,  בנושאים  שיעסוק  בראשותו  גוף 

תנועת 'שלומי אמונים'.
"אני רוצה להסביר לכם למה למרות שבעצם אני לא שייך לגוף 
לדבר  כדי  לכאן  עד  ישראל  מארץ  הדרך  כל  את  עשיתי  פוליטי, 
מכיר  שאני  הראשונות  הפעמים  אחת  שזו  חושב  אני  בפניכם, 
שהציבור החרדי מצא לנכון לנסות להתמודד עם בעיה שהיא קשה 
מאוד, אבל חייבים לנסות להתמודד אתה.  אני רוצה להתחיל בסוג 
מודעים  לא  אבל  אותה  מבינים  שרבים  אמת,  לי  שנראה  מה  של 
וגם  המשטרה,  לא  הכוח  הוא  הצבא  לא  המודרנית  במדינה  לה. 
בהרבה מקרים לא הפרלמנט, מוקד הכוח עבר למקומות אחרים, 
לכן  והמשפט.  התקשורת  זה  ביותר  הכוח החשובים  מוקדי  ושני 
יכול להיות שהרוב יחליט דבר אחד ומה שיקרה בפועל זה דבר 
ומי שלא מתמודד עם האתגרים של התקופה סופו שעלול  אחר, 
הדתיות  שמהפלגות  העובדה  גם  לכן  מפסיד.  עצמו  את  למצוא 
הגדילו את כוחן ומספר חברי הכנסת הדתיים גדל, ולמרות שהן 
היו בקואליציות בתחומים שעניינו אותן הן הפסידו פעמים רבות 
כי בשני המישורים הם הפסידו לפני שהקרב התחיל - הם פשוט 

לא התחילו להתמודד בקרבות האלו. 
קמה  ישראל  מדינת  נוספת:  חשובה  נקודה  להציג  רוצה  "אני 
כמדינה יהודית, לכאורה זה צריך להיות המאפיין החשוב ביותר 
מדינה  על  מדברים  אנחנו  האחרונות  בשנים  הכל  למרות  שלה, 
בפועל  משקל.  אותו  את  נתנו  לכאורה  ודמוקרטית,  יהודית 
שיקול  מהווה  הדמוקרטיה  מעשי  ביטוי  לידי  באים  כשהדברים 
שלישי  נושא  והתקשורת. יש  המשפט  במערכות  יותר  חשוב 
אומר  שאני  לא  האזרח. זה  זכויות  נושא  שתיהן,  את  שמכריע 
שדמוקרטיה  ולא  מדמוקרטיה  יותר  חשובות  אזרח  שזכויות 
חשובה יותר מיהדות. אלא שהשיח הציבורי התקשורת והמשפט 
לזכויות  מאוד  רבה  חשיבות  שמייחסות  לאמירות  משקל  נותנים 
אזרח או מה שנראה כזכויות אזרח. השיח הזה של זכויות אזרח 
כולה  החרדית  היהדות  כולה,  כמעט  הדתית  שהיהדות  שיח  הוא 
לא משתמשת בו, וגם מהסיבה הזו אנחנו נכנסים והרבה פעמים 

יוצאים ממאבקים שונים כשידינו על התחתונה. 
כוחות  ישנו  התמונה,  של  השני  שמהצד  שתבינו  רוצה  "אני 
את  לבדוק  כדי  עבודה  נעשתה  האחרונות  בשנים  מאוד.  גדולים 
אופן הפעולה של הקרן החדשה לישראל – גוף עתיר ממון שהקים 
עמותות  רבות  פעמים  עמותות,  או תמך בעשרות  במשך השנים, 

כולן  כמעט  כאשר  דומות,  מטרות  עם  לזו  זו  דומות  משוכפלות, 
משתמשות בשני כלים - המשפט והתקשורת, חלק גדול מהמטרות 
שלהן, לפעמים במוצהר, הן לפגוע בערכים שקדושים לנו כמדינה 
יהודית. ומה עושה הציבור הדתי בעניין הזה בשנים האחרונות? 
פחות מכלום. יש סיבות רבות, חלק בגלל חוסר אימון במערכות 
האלו, מה יש לנו לעשות ממילא המערכות האלו נגדנו. חלק בגלל 
השוני בערכים, הערכים האלו שאנחנו רואים שהם היום הולכים 
הערכים  היהדות.  לעקרונות  מנוגדים  התקשורת  כמו  בציבור 
מערכי  שונים  המשפט,  מבתי  חלק  את  שמנחים  המשפטיים 
יעשה מה שרוצה  איתנו  ולהם? ממילא הקב"ה  לנו  היהדות, מה 
יגידו מה שיגידו, ואנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים - זה לא הולך 

ככה.
"אני לא רוצה שהציבור החרדי ייכנס לפעולה בכל דבר ודבר, 
הדרגתי,  יהיה  זה  אחד,  ביום  יבוא  לא  זה  יום.  תוך  שינוי  יראה 
הוא  רבים  במקומות  היום  ישמע,  החרדי  שהקול  לכך  יביא  זה 

הדברים  את  רואה  החרדית  העיתונות  את  שקורא  מי  נשמע.  לא 
יודעים היטב שחוץ מהציבור החרדי כמעט  מופיעים, אבל אתם 
לא קורא את העיתונות החרדית, בית המשפט העליון קורא הארץ, 
רק  לא  להיות  צריכים  הם  ישמעו  שהדברים  רוצים  אנחנו  אם 
בתקשורת החרדית, הם צריכים לצאת החוצה, לא רק בישיבות של 
אנ"ש צריכים להתמודד עם הכלים האחרים, המשפטיים. שמעתי 
להיות  צריכים  האלו  בתחומים  גם  מקצוענות,  המילה  את  הערב 

מקצוענים".
לעתים  נדון  החרדי  "הציבור  והרחיב:  המשיך  מירון  עו"ד 
קרובות בבתי המשפט, בחלק גדול מהמקרים עמדתו של הציבור 
החרדי לא נשמעת בכלל, מי שמשמיע את דעתו זה פעמים רבות 
המדינה כי זאת עתירה נגד המדינה, והנציגים שכביכול מגנים על 
גם הם  רבות  אנשי הפרקליטות אבל פעמים  אלו  הציבור החריד 
שיהיו  צריך  שהוא  להבין  צריך  החרדי  הארץ... הציבור  קוראים 
במשפט,  וגם  בתקשורת  גם  עמדתו  את  יסביר  ושהוא  נציגים  לו 
בשנתיים האחרונות סדרת טלוויזיה עשתה לציבור החרדי שירות 
במשך  לעצמו  עשה  החרדי  שהציבור  ממה  חשוב  יותר  הרבה 
הרבה זמן.  אגב, זה גם מהלך שקורה בין התקשורת ובתי המשפט 
הרב  הכוח  בעלי  שהם  הגופים  שני  ואלו  זה,  את  זה  שמפרכסים 

ביותר ומי שלא מבין את זה שוגה. 
כדי  בו  שעסקתם  אחד  בנושא  דוגמה  לתת  רוצה  אני  "אבל 
הדוברים השונים,  ושמעתי את מה שדיברנו  פה  ישבתי  שתבינו, 
יש מצב שבו הקריטריונים של הציבור החרדי שונים מאשר  אם 
בבתי  לתקוף  סיבה שלא  שום  אין  אחר,  ציבור  הקריטריונים של 
מצב  יש  ילך. אם  זה  החמישית  בפעם  פעמיים,  פעם  המשפט, 
שהמערכת לא ערוכה לתת פתרונות בשטח לתלמידים שצריכים, 
אפשר ללכת לבית המשפט, לא תמיד הוא ייתן פתרון, אבל עצם 
שהיא  לזה  גורמת  ולהסביר  להתנצל  צריכה  שמערכת  העובדה 
מגיע  אז  זכות  יש  בהתקפה,  אלא  בהתנצלות  באים  זזה... לא 
בקואליציה,  נמצאים  כי  שעושים  טובה  לא  זו  עליה.  לעמוד  לנו 

הזכויות מגיעות". 
הלא  הציבור  גם  החרדי.  הציבור  כלפי  רק  לא  היא  "הביקורת 
חרדי פעמים רבות לא מטפל בנושא כמו שצריך. רוב השיקולים 
שאמרתי קודם לציבור החרדי לא לטפל הם שיקולים שמאפיינים 
גם את הציבור הדתי והימני. אבל זאת שגיאה, צריך לעשות תיאום 
ציפיות, זה לא שאחרי שנלך נזכה בכל, אבל אם לא נלך לא יהיה 
רבות  פעמים  שנגרם  הכספי  עצמנו. הנזק  על  אלא  להלין  לנו 
לעומת העלות  ענק  הוא  רבות,  ובוודאי מעתירות  מעתירה אחת, 
הכספית של טיפול מקצועי. כשחושבים איפה להשקיע את הכסף 
תזכרו את הדבר הזה. נכון לא תמיד אפשר להקים בניין שמנציח 
מישהו, אבל התוצאה היא שמעט הכסף יחסית שדרוש לזה עוזר 

לחסוך ופעמים רבות עוזר להרוויח הרבה כסף"

עו"ד יצחק מירון בהרצאתו

"רק ויתור על מיסים של מוצרי 
בניה יביא להוזלת מחירים"
כך אמר יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ מנחם אליעזר מוזס ב"יום הדיור"  מוזס קרא לשר האוצר להפנות 

עודפי גביה ממסים לתכנית "מענקי מקום"
מאת: יעקב פלדמן

 
יום הדיור הציבורי במסגרת  מליאת הכנסת ציינה השבוע את 
הצעות לסדר. יו"ר הסיעה ח"כ מנחם אליעזר מוזס פנה אל שר 
ומוצריו,  הדיור  ממרכיבי  המיסוי  הורדת  רק  כי  ואמר  השיכון, 
למחוסרי  מענה  ומתן  הדירות  הוזלת  של  הליך  להתחלת  יביאו 
שפורסמה  האוצר  שר  תכנית  את  בדבריו  תקף  מוזס  הרב  דיור. 
על  יוטל   ,₪  1,000 בגובה  חדש,  מס  לפיה  האחרונים,  בימים 
האוצר  שר  של  כוונתו  את  וכן  ואילך,  שלישית  דירה  מחזיק  כל 

להפנות עודפי גבייה ממיסים, להורדת מס החברות.
מיליארדי   4 של  גביה  עודפי  הצטברו  כי  הודיע,  האוצר  "שר 
שקלים, והיות וכספי המיסים שייכים לציבור, הרי שכשיש עודפים 

חובתנו להחזירם לו, ואשר על כן, יופחת מס ההכנסה לעובדים 
יופחת את מס החברות. מילא הורדת מס על שכר העובדים, זה 
לעשירים?  החברות  מס  הורדת  אבל  לציבור.  שחוזר  כסף  בגדר 

זה ממש לא 'החזרה לציבור'! להיפך. זו הקלה לעשירים בלבד.
בעזרת  לחדש  האוצר  על  לציבור,  להחזיר  רוצים  באמת  "אם 
כסף זה את פרויקט ''מענקי מקום' או 'הלוואות מקום למחוסרי 
דיור'", אמר ח"כ מוזס. "זה גם יעודד את ההתיישבות בפריפריה 
ושוב  שוב  קורא  אני  ובכלל,  הדיור.  למחוסרי  בעיה  יפתור  וגם 
מאחר  הבניה,  וחומרי  ממוצרי  המיסים  את  להוזיל  האוצר  לשר 
ומרכיב המיסוי מגיע עד ל 65% מעלות דירה. הורדת המיסוי על 

רכיבים אלו תביא להוזלת מחירי הדיור באופן מיידי!"
באשר להטלת מס על בעלי דירות מרובות אמר ח"כ הרב מוזס 
כי מדובר באיוולת שרק תפגע בציבור השוכרים מחוסרי הדיור 

ויקפיץ באחת את מחירי השכירות. "משרד האוצר כבר ניסה את 
כוחו בהעלאת מס הרכישה מ-8% ל-10% וניסה כשביטל הפטור 
ממס שבח על מכירת דירה שניה או כשהערים קשיים על נוטלי 
הפוכה  לתוצאה  הובילו  אלו  כל  שניה.  דירה  לרוכשי  משכנתא 
ידם  ואין  דירה,  ובפועל, 28% מתושבי המדינה ללא  מהמתוכנן 
הדירה  ושכר  בשכירות,  מתגוררים  הם  דירה.  לרכישת  משגת 
נוסף  שלהם התייקר מכל המהלכים הללו. ועתה, עם הטלת מס 
יגלגלו את זה, שוב, על השוכרים, ומה  על משכירי הדירות הם 

הועילו חכמים? בא לתקן ונמצא מקלקל.
"אני קורא לשר האוצר, קדם את שני הפרויקטים הללו: מענקי 
ענק  בצעדי  נתקדם  אחת  בבת  איך  ותראה  מיסוי  והוזלת  מקום 

לפתרון המצוקה".
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הרב איתיאל בר לוי מנהל תרבות תורנית ⋅ הגב' חגית משה סגנית ראש העיר ירושלים ⋅ הרב הלל הורוביץ מנהל מועצת בתי העלמין

מקהלת בנימין מנצח: יותם סגל | מקהלת זמרתי-ה מנצח: ד"ר אורי אהרן

ניתן לשלב סיור חינם בהר הזיתים - מותנה ברישום פרטים באתר הרישוםלמידע נוסף חייגו 052-5802156 

יצחק מאיר הלפגוט
קונצרט מרגש לזכרו של גדול החזנים יוסל׳ה רוזנבלט

⋅ דובל'ה הלר החזן העולמי 

ל א ר ש י ת  ש ר ו מ ל ה  ק ל ח מ ה

 כרטיסים במכירה מוקדמת: 80 ש״ח 
bimot.co.il *6226 בחנויות גל-פז | בימות | ticket-line.co.il 0722-657-870 

18:00  | נא להצטייד בלבוש חם ון גבעת התחמושת החל מהשעה  הסעות חינם יצאו מחני

כרטיסים
אחרונים 
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להציל ידידות 
שארנו משחת

ברית מרגשת התקיימה בשבוע שעבר לתינוק שנולד לאם יהודיה 
שחיה במשך 10 שנים תחת זהות מוסלמית ולפני חודשיים חולצה 

מהכפר הערבי בו התגוררה
מאת: חיים רייך

שארנו  ידידות  "להציל  המילים 
המילה,  בברית  שנאמרות  משחת" 
משמעות  שעבר  בשבוע  קיבלו 
יבשה  אחת  עין  הותירו  ולא  כפולה 
לברית  בהכנסתו  האורחים שנכחו  בין 
נולד  אליאור  הפעוט.  אליאור  של 
התגוררה  לאחרונה  שעד  יהודיה  לג', 
וסבלה  קרע  בכפר  הערבי  בעלה  עם 
של  בסופו  זרועו.  מנחת  תדיר  באופן 
דבר, לאחר כעשר שנים של חיים תחת 
ג' לצאת עם  זהות מוסלמית, הצליחה 

בנותיה מהכפר בעזרת יד לאחים. 
שנה  כשלושים  לפני  נולדה  ג' 
והתחנכה  ילדים  ברוכת  למשפחה 
סבלה  אך  דתית-חרדית,  במסגרת 
קשה  מהתעמרות  רבות  שנים  במשך 
מצד הוריה. בשנות העשרה המוקדמות 
שעבד  ערבי  גבר  הכירה  חייה,  של 
תקופה  ולאחר  התגוררה,  בה  בסביבה 
לגור  ועברו  נישאו  השניים  מסוימת 
ליד משפחתו בכפר בצפון. ג' מספרת 
הצלה  קרש  הערבי  בבעלה  שראתה 

מחייה הקשים ומהוריה המתעללים.
במרוצת  שנולדו  הבנות  שלוש 

השנים גדלו במסגרות ערביות וקיבלו 
חינוך מוסלמי אדוק בכפר שבצפון.

מסכת  לאחר  כשנתיים,  לפני 
התעללות קשה ומתמשכת מצד בעלה, 
נמלטה ג' למקלט לנשים מוכות באזור 
בנותיה.  עם  יחד  שהתה  שם  הצפון, 
אליו  לחזור  בה  הפציר  הערבי  בעלה 
ולאחר שהבטיח לה שוב ושוב כי הוא 
ישתנה ויתנהג כלפיה בצורה שונה, היא 
נעתרה להפצרותיו וחזרה לכפר הערבי. 
אבל לאחר תקופה קצרה, כשהאלימות 
חזרה ואף התגברה, היא נכחה לראות 
בבקשה  לאחים  ליד  ופנתה  שטעתה 
הסוציאלית  העובדת  לעזרה.  נואשת 
הטיפול  על  שהופקדה  לאחים  יד  של 

בג', חקרה לעומק את הסיפור הסבוך, 
כשבמקביל שוקדים פעילים אחרים על 
עבודת  לאחר  אפשרית.  חילוץ  תכנית 
הכנה מתאימה, חילץ יד לאחים את ג' 
ואת ילדיה לפני חודשיים והוביל אותם 
למקום מסתור מרוחק - במקום שאליו 
לא יגיעו זרועותיו הארוכות של בעלה 

הערבי.  
לפני כשבוע וחצי היא ילדה את בנה 
הערבי.  ולאב  לה  נוסף  ילד  הרביעי, 
שהיא  לה  ברור  היה  הכול,  ולמרות 
כדת  הנולד  לרך  מילה  ברית  תערוך 

וכדין. 
במעמד המרגש החליטה ג' כאמור, 
לקרוא לבנה בשם אליאור. את ההסבר 
החיים  שלאחר  בכך  נימקה  היא  לשם 
הקשים שהיא עברה, היא רוצה לראות 
אור. "בחרתי בשם שמסמל אור, בכדי 

להוסיף אור לחיי" היא אמרה.
יד  של  מטמיעה  להצלה  במחלקה 
גם  ג'  את  ללוות  הממשיכה  לאחים 
"אנחנו  השבוע:  אמרו  אלו,  בימים 
אליאור,  בלידת  ג'  עם  יחד  מתרגשים 
ושמחים על החלטתה להכניסו בבריתו 
לחופה  לתורה,  ולגדלו  אברהם  של 

ולמעשים טובים״

כל הקודם 
שוחה

הסתיים קורס מדריכי שחיה לחרדים 
ביוזמת 'מפתח' צפת עם מרכז בועות

מאת: יחיאל חן

והצפון  צפת  תושבי  חרדים 
שחיה  כמדריכי  לשמש  הוכשרו 
למטפלים  יוכשרו  ובקרוב 
לקורס  הודות  בהידרותרפיה, 
חדשני באזור שיזם מרכז מפתח עם 

מרכז בועות.
גובר  צורך  זיהו  מפתח  במרכז 
בצפון  החרדית  האוכלוסייה  מצד 
הטיפולים  בתחום  להשתלב 
מדריכי  קורס  לפתוח  והחליטו 
שחיה ומטפלי הידרותרפיה בצפת. 
ומנכ"ל  מייסד  הנדלס  צבי  ר' 
לגברים  הוא  "הקורס  'בועות: 
ההלכה  כללי  פי  על  ומתנהל 
והצניעות. במסגרת הקורס הוכשרו 
שחיה  כמדריכי  לשמש  התלמידים 
ממשרד  מוכרת  תעודה  וקיבלו 
שיוכלו  בכדי  והספורט  התרבות 
בתחום.  בתעסוקה  להשתלב 
קורס  לפתוח  מפתח  צפוי  בהמשך 
מדריכי  ילמדו  בו  בועות  מרכז  עם 
השחייה קורס מטפלי הידרותרפיה 
מקצועיים  כמטפלים  ויוסמכו 

בתחום שזוכה לביקוש רב". 
הידרותרפיה הינה שיטת טיפול, 

שמטרתה  במים  ופעילות  הדרכה 
של  והנפשי  הפיזי  מצבו  שיפור 
בכל  תפקודו  שיפור  תוך  המטופל 
על  נשען  הטיפול  החיים.  תחומי 
ומנצל  הפיזיותרפיה  עקרונות 
תחושת  אובדן  המים  תכונות  את 
הידרוסטטי,  לחץ  ציפה,  משקל, 
ועוד.  התנועה  קלות  המים,  חום 
לצרכי  אישית  מותאם  הטיפול 
רחב  למגוון  ומתאים  המטופל 
הינה  ההידרותרפיה  לקויות.  של 
שיקומית  טיפולית  מתוכנית  חלק 
ההידרותרפי  הטיפול  משולבת. 
מספר  של  בשילוב  לרוב  ניתן 

שיטות טיפול והרפיה במים.
לדברי מנהל מרכז מפתח בצפת 
עם  הפעולה  "שיתוף  דהאן:  יהל 
למוביל  שנחשב  בועות  מרכז 
להכשיר  למטרה  שם  בתחומו, 
שיוכלו  חרדים  ומטפלים  מדריכים 
בתחום  החרדי  במגזר  מענה  לתת 

הטיפולים במים". 
חרדים  כ-300  הוכשרו  עתה  עד 
בהידרותרפיה  כמטפלים  לשמש 
ירושלים  ובהם  החרדיות  בערים 
ביתר  שמש,  בית  אשדוד  ברק  בני 

עילית, מודיעין עילית ועוד.

 מעמד ברית המילה המרגש
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03-9050505 www.tourplus.co.il

חגיגת  קיץ
 "בין הזמנים"

במלון יערים, מעלה החמישה
י"ב-כ"א אב תשע"ו 16-25/8/2016

שבת שירה וחזנות עם 
גדול החזנים העולמיים 

יצחק מאיר הלפגוט
בלווי מקהלה 

במוצש"ק תכנית מלווה מלכה 
של מנחם טוקר בשידור חי 

אירוח ע"ב חצי פנסיון.
לילדים - ארוחת צהריים קלה.

מבצע
למקדימים 
להירשם

רדית 
הח

ה 
עד

מוצרים בד"ץ ה
כל ה

בהידור
הכשרות
של הרב 
בורשטיין 

החופשה המשתלמת ביותר למשפחות ● מסורת של הצלחה! כל המלון חודש ושופץ
 מלון באווירה כפרית עם גנים, טובל בירק בלב הרי ירושלים עם אוויר צלול,                          משקיף לנוף עוצר נשימה.

ספא ובריכה
ברחצה נפרדת

הצגות לילדים,
תיאטרון בובות וקוסמים

הזמר
 יוסף חיים שוואקי

מנחם טוקר
מארח את מוטי רוטמן

קייטנת "קטנטנים" לילדים 
עם פעילויות כל היום

תכניות ופעילות
לכל המשפחה הפנינג מתנפחים

הזמר
 מאיר גרין

הרצאות תורניות
03-9050505עם הרב שלום כהן www.tourplus.co.il

16-25/8/2016
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מסיימת
י"ב?

במסגרת חינוכית חרדית מלאה!

ניתן להצטרף לכיתת

לימודי המשך
ורכישת
מקצוע

בס"ד

תואר ראשון
בשירותי אנוש וטכנולוגיה )דו חוגי( ותעודת חשבות שכר

היערכות לפתיחת תואר ראשון
בחינוך ושיטות טיפול

בלימודים משולבים שיעורי קודש
קבועים מדי יום ומחנכת

הלימודים יתקיימו אי"ה
בצפון ב"ב, 4 ימים בשבוע

בפיקוח והכוונת רבנים
ונשות חינוך ידועות 

אפשרות להלוואה לתשלום הפרש שכ"ל
)שכר לימוד מסובסד(

מגוון מלגות לזכאיות!

054-850-1500
לפרטים ולקביעת ראיון היכרות:

)באין מענה - נא להשאיר הודעה(

הקבלה מותנית בעמידה בתקנון בית יעקב
ובהתאם לשיקול דעת הצוות החינוכי ותנאי סף מקצועיים

מטעמי שלמה
הרב שך 3 ב"ב טל':03-6185871

באגט/פיתה
מוקפץ עוף | המבורגר

שניצל | נקניקיות
אפיה וטיגון במקום 
כולל צ'יפס וחמוצים

קבב 
הבית

מבצע מטורף:

פתוח במוצ"שטל': 03-5799991

הרב ש"ך 6 (צמוד לאיצקוביץ) 
03-5799991 טלפון: 

מפספסיםכאלו לאמבצעים

₪20
₪20

קיגל איטריות 
רק- 14&מקמח שנטחן לאחר פסח 

קיגל תפו"א
רק- 10&ללא גלוטן/ללא קמח

בילקעס/ 
ב- 10&בילקעס חיטה מלאה 

בורקס ורוגלעך
רק- 19&אפייה במקום

מעל 1 ק"ג

סלטים של 
סבא שליימלה

ב- 30&מעל 60 סוגים 

10 

5 
סוגי סלטים
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דאע"ש בדרום אפריקה: 
בקהילה היהודית מודאגים

 יממה אחרי ביקורו של שר 
החוץ המצרי בישראל הביע 
ראש הממשלה בנימין נתניהו 

נכונות להשתתף בוועידת 
פסגה משולשת בקהיר עם 
אבו מאזן והנשיא המצרי 

עבד אל-פתח א-סיסי 

ראש הממשלה הסכים: 
ועידה אזורית עם אבו מאזן

נתניהו ואבו מאזן לפני שנים אחדות 

 השבוע התפרסם כי כוחות הביטחון בדרום אפריקה עצרו 
ארבעה חשודים שתכננו פיגועים נגד מוסדות יהודים 
במדינה  הקהילה היהודית המקומית נכנסה לכוננות 
ובהודעה מטעמה נמסר: "אנו מודים לרשויות, נמשיך 

לעקוב אחרי ההתפתחויות"

"מ
לע

ר, 
לנ

מי
ה 

ש
 מ

ם:
לו

צי

 מאת: חיים בנשק

בדרא"פ  הרשויות  אפריקה:  בדרום  דאע"ש 
עצרו ארבעה בני אדם, בהם שני תאומים, בחשד 
נגד  טרור  מתקפות  לפועל  להוציא  תכננו  כי 
האמריקנית  השגרירות  ונגד  יהודיים  מוסדות 

במדינה.
נכתב,  הנאשמים  נגד  שהוגש  אישום  בכתב 
מתוך  נפץ  מטעני  לפוצץ  קשר  קשרו  "השניים 
לגרום  מפשע,  חפים  של  למותם  להביא  כוונה 
להרס נרחב ולעורר פחד באוכלוסייה האזרחית 
והאמריקניות  היהודיות  בקהילות  בייחוד   –
שרצו  מאחר  במעקב  היו  החשודים  במדינה". 
המדינה  לארגון  ולהצטרף  המדינה  את  לעזוב 
האסלאמית בסוריה. "הם היו תחת הרדאר שלנו 
מהמדינה  לצאת  וניסו  שעברה  מהשנה  כבר 
פעמיים", אמר  ביום שני בכיר בכוחות הביטחון 

במדינה.
אחים  הם  העצורים  מארבעת  שניים  כאמור, 
נמצאו  ביתם  על  בפשיטה   .23 בני  תואמים 
רימוני הלם ותחמושת והוחרמו טלפונים ניידים 
ומחשבים. להערכת המשטרה, ארבעת העצורים 
טרם  אולם  יותר,  גדול  טרור  מתא  חלק  רק  הם 
התברר אם צפויים מעצרים נוספים בזמן הקרוב.
היהודיות  הקהילות  נכסו  הידיעה  בעקבות 

הקהילות  ועד  נשיא  סגן  לכוננות.  במדינה 
"אני  אמר:  קרנגל  זיו  דרא"פ  של  היהודיות 
מודאג, אך מודה לרשויות, שלוקחות את האיום 
טובה,  תחושה  לא  "זאת  לדבריו,  ברצינות". 
אף  קרנגל  המטרה".  להיות  עלול  שאתה  לדעת 
אך  הקהילה,  במרכזי  הועלתה  הכוננות  כי  ציין 
הבהיר: "זה עניין שנוגע לכל דרום אפריקה, לא 
רק ליהודים. צריך לקחת כל איום ברצינות, ואנו 

מודים לממשלה שעושה את תפקידה".
מנהיגי  ועד  ארגון  מטעם  רשמית  בהודעה 
נמסר:  אפריקה  בדרום  היהודיות  הקהילות 
"הטרור הוא אתגר גלובלי שמשפיע על מדינות 
מאמצי  את  מעריכים  אנו  שלנו.  כולל  רבות, 
ונמשיך  טרור,  מעשי  ולמנוע  לנטר  הרשויות 

לעקוב אחר האירוע הנוכחי".

מאת: חיים בוזגלו 

המצרי  החוץ  שר  של  ביקורו  אחרי  יממה 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  הביע  בישראל 
משולשת  פסגה  בוועידת  להשתתף  נכונות 
בקהיר עם הנשיא הפלסטיני אבו מאזן והנשיא 
המצרי עבד אל-פתח א-סיסי, כך דיווחה רשת 

אל-ערביה.
על פי הדיווח, בפגישה שקיים אתמול נתניהו 
עם שר החוץ המצרי, סאמח שוכרי, טען האחרון 
וכי  בלתי אפשרית,  קוו  כי המשכיות הסטטוס 
מצרים תומכת בפתרון שתי המדינות שתשרת 
את היציבות במזרח התיכון. אולם, חרף הדיווח 
מתגברת  הפלסטינית  בזירה  באל-ערביה, 
בירושלים  שוכרי  של  שביקורו  ההערכה 
ובתהליך  הפלסטינית  בסוגיה  התמקדה  לא 
את  יותר  שמטרידות  בסוגיות  אלא  המדיני, 
כשבין  אזוריות  להתפתחויות  ונוגעות  קהיר 
היתר מדובר בהשלכות הפיוס הטורקי-ישראלי 
עם  ישראל  שמנהלת  והמגעים  עזה  רצועת  על 
אף  בכיר  פלסטיני  פקיד  באפריקה.  מדינות 
העריך כי את מצרים מטרידות ההשלכות שיהיו 

סיני  האי  בחצי  הנעשה  על  אלה  להתפתחויות 
של  והאסטרטגיים  הכלכליים  היחסים  ועל 

ישראל.
הליכוד  סיעת  ישיבת  במהלך  כזכור, 
בנימין  הממשלה  ראש  התייחס  השבועית 
לנתניהו לביקור שערך שר החוץ המצרי ואמר: 
"נועדתי אתמול עם שר החוץ של מצרים סאמח 
שוכרי. שוחחנו ארוכות על שורת נושאים בעלי 
נושאים  גם  ישראל,  למדינת  עליונה  חשיבות 
והיציבות,  השלום  בקידום  באזור,  שקשורים 
מדינות  מול  וגם  הפלסטינים  לבין  בינינו  גם 
עם  הזה  הפעולה  ששיתוף  חושב  אני  אחרות. 
למדינת  ובינלאומי  ביטחוני  נכס  זה  מצרים 
חוץ  שר  בה  הראשונה  הפעם  זאת  ישראל. 
מצרי מבקר במדינת ישראל מזה 9 שנים. זה גם 
למצרים,  ישראל  בין  חשובה  התקרבות  מסמל 
האתגרים  האזור,  על  מסתכלים  כשאנחנו 

וההזדמנויות".
בלשכת ראש הממשלה מסרו בתגובה: "בין 
אומרת  וישראל  לא,  אם  ובין  נדון  הדבר  אם 
תמיד כי היא מוכנה למשא ומתן ישיר, דו צדדי 

ובלי תנאים מוקדמים ".
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 "מסתבר שהקיץ יותר ויותר ישראלים דתיים 
ושומרי כשרות בוחרים לא להתפשר על איכות 
החופשה שלהם." כך מסבירים לנו בחברת 
שינפלד תיירות את כמות הפניות הגדולה 
ואחוזי ההרשמה האסטרונומיים שהם זוכים 
להם הקיץ. "אין ישראלי היום שלא חולם לטוס 
לחו"ל בקיץ. ואם כבר לטוס, אז לטוס ברמה, 
למקום יפה ופסטורלי, להתארח בבית מלון 
הכי יוקרתי שיש, ולאכול כמו שצריך, אוכל 
כשר, טעים, וכמה שיותר." בחברת שינפלד 
תיירות בהחלט יודעים לספק את הסחורה. 
דיוק, שהם מארגנים  29 שנים ליתר  כבר 
חופשות כשרות ברמה הגבוהה ביותר, ואלפי 
נופשים ישראלים מצביעים ברגליים ושבים 
לנפוש איתם שנה אחר שנה. עם שתי חופשות 
מדהימות ומושקעות שהכינו בשינפלד לקראת 
הקיץ - בהחלט יש סיבה מוצדקת לבחור רק 

בהם.

ישראלים מעדיפים בתי מלון איכותיים
"אנחנו עם שאוהב להתפנק כשזה מגיע 
לבית המלון שלנו. מעדיפים את המיטה 

הגדולה והנוחה, שהחדר יהיה מרווח 
ומאובזר בכל טוב, שבית המלון יהיה מסביר 

פנים ומעוצב בשיא הפאר." בשינפלד לא 
חוסכים מהנאת האורחים שלהם ומארחים 
אותם הקיץ ברשת הילטון העולמית, במלון 
הילטון ברטיסלבה ובהילטון סופיה. "בחרנו 

בשניים מבתי המלון היוקרתיים ביותר 
באירופה, בממוקמים באופן מושלם ליציאה 

לטיולי כוכב - מהילטון ברטיסלבה ניתן 
לטייל לארבע מדינות שונות – אוסטריה, 

צ'כיה, הונגריה וסלובקיה. מהילטון סופיה 
אפשר לצאת לטיולים בבולגריה, מקדוניה 

וסלוניקי ביוון." בחופשות של שינפלד זוכים 

האורחים לחוויה קולינרית עילאית, ארוחות 
בוקר וערב כשרות למהדרין ובשבת פנסיון 

מלא, מאכלים ביתיים כשרים בסגנון כל 
העדות, עם מגוון עשיר מאד של מנות 

המוגשות בבארים ענקיים וטרקלין אירי 
המגיש אוכל ושתייה חופשי במהלך היום. 

הטיסות מתמלאות והמקומות אוזלים
שינפלד תיירות כבר רגילים לעומס ההזמנות 
הנוצר לפני הקיץ "ידענו שיהיה ביקוש גדול 
לשתי חופשות כל כך מוצלחות, אבל לא 
ציפינו שהמקומות ייגמרו בכזאת מהירות. 
אנחנו עושים את המקסימום כדי להוסיף 
טיסות חדשות כדי שאף אחד לא יישאר ללא 
מקום." בחופשה להילטון ברטיסלבה ב-21/7 
נותרו מקומות אחרונים בלבד, נוספה טיסה 
חדשה ב-25/7, ול-28/7 ההרשמה בעיצומה. 
כמו כן הוסיפו תאריכים אחרי ט' באב: 15/8, 
16/8, 22/8 ו-25/8. בחופשה להילטון סופיה 
יש טיסות ישירות רק רבע שעה מהמלון 
בתאריכים: 15/8, 18/8, 21/8, 22/8, 25/8, 
29/8 ו-30/8. מומלץ לא להתמהמה ולהתקשר 
עוד היום כדי להבטיח מקום באחת משתי 
החופשות הטובות ביותר הקיץ, למי שרוצה 

את הטוב ביותר!  

הקיץ כולם בוחרים 
בחופשה הטובה ביותר

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 058-6714440

המדריכים שלך לחוויה באוויר

מבצע
מיוחד

לבין הזמנים
199 ש“ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

בואי להפוך כישרון למקצוע...
אורנה ביוטי סנטר ביה“ס למקצועות היופי  
מזמינות אותך ללמוד את כל סודות המקצוע 

מבצע לוהט!

קורס משולב תספורות | תסרוקות | פן 
ב 1500 ש“ח במקום 2000 ש“ח

ל 10 הנרשמות הראשונות!

טלפונים לבירורים: 03-6488139 | גלית 052-6783378

מחכות לכן צוות ”ביוטי סנטר“

כל מקצועות היופי במקום אחד! 
קורסים ברמה הגבוהה ביותר

יחס אישי קבוצות בוטיק קטנות אוירה חמה
 מתנה!!כולל ערכה יוקרתיתשייפתח בעז"ה ב-26/7לקורס תסרוקותמקומות אחרונים!
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ושומרי כשרות בוחרים לא להתפשר על איכות 
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"אנחנו עם שאוהב להתפנק כשזה מגיע לבית 
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בני ברק     ז' בתמוז תשע"ו 13/7/16 1230

מאת: אלי שניידר

מאבק  הכוללות  עילית,  בביתר  בנייה  הקפאת  שנות  מספר  "לאחר 
גלוי וסמוי להשגת אישורי בנייה חרף ההקפאה המדינית, הנני לפנות 
לעזרתכם", כותב ראש עיריית ביתר עילית ויו"ר פורום ראשי הרשויות 
החרדיות מאיר רובינשטיין, במכתב ששיגר לשר הבריאות יעקב ליצמן, 
שר הפנים אריה דרעי, יו"ר ועדת הכספים משה גפני, וסגן שר החינוך 

מאיר פרוש.
בנייה  מהקפאת  עילית  ביתר  סובלת  האחרונות  "בשנים  לדבריו, 
למגורים והיעדר שיווקים בהיקפים משמעותיים. בכל השנים האחרונות 
מתפתחת,  לעיר  זעום  מספר  יח"ד,  מאות  כמה  עילית  בביתר  שווקו 

בעלת פוטנציאל גדול".
לבניית  קרקע  עתודות  ישנן  עילית  "לביתר  כי  מדגיש,  רובינשטיין 
 C אלפי יח"ד, בהן כאלף יח"ד המוכנות לשיווק באופן מיידי בגבעה
חדשות,  דיור  יח"ד  "בניית  ומוסיף:  העיר",  של  השלישית  הגבעה   –
אינה רק פתרון לחלק מבעיות הדיור של הציבור החרדי, אלא גם צינור 
חמצן כלכלי לעיר. עיר מתפתחת היא עיר משגשגת. יכולת השגשוג של 

העיר, הינה פועל יוצא ישיר של התפתחותה".
לדבריו  הייתה  לא  האחרונות,  בשנים  החלקית  הבנייה  הקפאת 
ממוענת ברובה ליישובים החרדים: "לציבור הדתי לאומי, ישנם נציגים 
שאישור בנייה ביו"ש נמצא בראש מעייניהם, אולם היישובים החרדים 
אינם נמנים על קהל בוחריהם. רק אתם, נציגי הציבור החרדי, בכוחכם 
להביא לשינוי המצב להביא להפשרת בנייה משמעותית בעיר חרדית".

מאת: חיים רייך

"בימים אלה 'מרכז רבני אירופה' בשיתוף 'איגוד הארגונים 
היהודיים באירופה', מקיימים עבודת מחקר נרחבת שמטרתה 
לרכז את כל אירועי הטרור על רקע אנטישמי שהיו באירופה 
עתה.  ועד  השניה  העולם  מלחמת  הסתיימה  מאז  ובישראל 
זיכרון  יום  לציין  המדינות  לכל  להציע  היא  המחקר  מטרת 
אחד בכל שנה, כיום הזדהות עם ההתנגדות לאנטישמיות ויום 
חינוך בכל מדינות אירופה להגברת המודעות וחידוד המסרים 
המוקיעים אנטישמיות", כך אמר היום, יום שלישי, הרב אריה 
גולדברג, סמנכ"ל 'מרכז רבני אירופה' בדיון שקיימה וועדת 
העלייה, הקליטה והתפוצות  בנושא האנטישמיות באירופה. 
הדיון התקיים במעמד קתרינה פון-שנורבין, המתאמת מטעם 
האיחוד  ושגריר  באנטישמיות,  למאבק  האירופי  האיחוד 

האירופי בישראל, לארס פאבורג-אנדרסן. 
בדברי תשובתה שנאמרו בוועדה התייחסה נציגת האיחוד 
עושה  האירופי  שהאיחוד  ואמרה  גולדברג  הרב  של  לדבריו 
לאנטישמיות   'המודעות'  את  להעלות  ביכולתו  אשר  כל  את 
ותשמח לשתף פעולה בנושא ציון של יום זיכרון מיוחד לצד 

פעילויות נוספות.
עם  פון-שנורבין  הגב'  השבוע  שקיימה  מקדים  במפגש 
התרשמותה  את  הביעה  היא  החרדית  בתקשורת  בכירים 
הרב  בראשות  היהודיים'  הארגונים  'איגוד  של  מהפעילות 
מנחם מרגולין וציינה כי היא מקיימת אינטרקציה עם הארגון 

במגמה לגבש דרכי פעולה משותפים.

בשבוע  שקיימו  סקר  רקע  על  התקיים  בוועדה  הדיון 
רבני  ו'מרכז  באירופה'  היהודיים  הארגונים  'איגוד  שעבר 
אירופה',  בקרב מדגם מייצג של 700 רבנים וראשי קהילות 
יהודיות ברחבי היבשת, ממנו עלה כי קיימת עלייה במגמות 
שדווח  נוסף  ממצא  אירופה.  מערב  במדינות  אנטישמיות 
המוסלמים  הפליטים  מעורבות  כי  מעלה  היבשת  מרחבי 

בתקריות – שולית.
רבני  ומרכז  באירופה  היהודיים  הארגונים  אגוד  מנכ"ל 
האיחוד  במוסדות  שפועל  מרגולין,  מנחם  הרב  אירופה, 
האירופי בשיתוף פעולה עם השליח המיוחד של נשיא ארה"ב 
ברק אובאמה למאבק באנטישמיות, כדי לקדם מינוי מתאם 
מיוחד לפעילות נגד אנטישמיות במדינות האיחוד, התריע כי 
העלייה המשמעותית בכוחן של המפלגות הקיצוניות מימין 
ומשמאל שרובם מניפים דגלים אנטישמיים ודוגלים באיסור 
על  ישפיעו  וכו',  מיעוטים  שנאת  מילה,  וברית  שחיטה  על 
מגילויי  פחות  לא  הקרוב  בעתיד  כבר  ביבשת  היהודים  חיי 

האנטישמיות "הקלאסית". 
הרב מנחם מרגולין מוסיף עוד כי "מדינות אירופה עסקו 
השמירה  את  תגברו  ואמנם  בטרור  במאבק  האחרונה  בשנה 
עבודה  נעשתה  לא  זאת,  את  יחד  אך  יהודים  מוסדות  על 
שנאת  בסיס  על  באנטישמיות  ומאבק  בחינוך  משמעותית 
שכשהמשלה  שאומר,  מה  בטרור.  מאבק  רק  אלא  יהודיים 
מוסדות  סביב  האבטחה  רמת  את  להוריד  שאפשר  תחליט 
חוששים  אנו  צרפת(  ממשלת  הודיעה  שכבר  )כפי  יהודים 

שהמצב יחזור לקדמותו". 

 "העלייה בכוחן של המפלגות הקיצוניות באירופה 
תשפיע על האנטישמיות כנגד היהודים"

סמנכ"ל 'מרכז רבני אירופה' בדיון בכנסת: "על מדינות אירופה לקיים 
יום חינוך להגברת המודעות וחידוד המסרים המוקיעים אנטישמיות" ●  

קתרינה פון-שנורבין, המתאמת מטעם האיחוד האירופי למאבק באנטישמיות 
שהשתתפה בדיון בכנסת השיבה: "נשמח לשתף פעולה עם היוזמה"

"להפשיר הבנייה 
בביתר עילית"
ראש עיריית ביתר בפנייה לנציגות 

החרדית בכנסת: "פעלו להפשרת בנייה 
בביתר עילית. יש בעיר כאלף יח"ד 

מוכנות לשיווק"

מתקדמים
לאקדמי!

הן
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לי
גי

מיועד למורים/ות בעלי/ות תעודת מורה בכיר/ה, או תואר אקווילנטי

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

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

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

לתואר  התקדמו  האקדמיזציה  ללימודי  המחזורים  בוגרי  ומורות  מורים  מאות 
נפרדת  חרדית  במסגרת  מלימודים  ותיהנו  הנוסף  למחזור  הצטרפו  ראשון! 
להגיע  בכדי  הכלים  כל  את  לכם  הנותנת  מעורבות(,  במסגרות  )ולא  לחלוטין 

לתואר בזמן קצר. בסיס להמשך לימודים לתואר שני במבחר.

מורים / מורות / גננות

ימים 
נפרדים 
לגברים 
ולנשים

המסלול המואץ

שכ"ל אטרקטיבי!

לתואר ראשון
B.EDאקדמי

B.ED גם אתם רוצים לטפס שלב במקצוע שלכם? הצטרפו למסלול המואץ לתואר ראשון אקדמי
ותוכלו להתקדם לתואר שני בזמן קצר, להשתלב בתחומי עשייה מגוונים ולשדרג את תנאי השכר שלכם!
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הסיום של הגמלאים והפנסיונרים
מעמד מרגש ורב רושם בסיום מסכת "אבות" שנערך בכולל "אהל רחל" לפנסיונרים וגמלאים בבית 

המדרש "קהל חסידים" בקרית הרצוג בבני ברק בראשות הרב משה קליין הי"ו
מאת: יאיר קורן 

בשבוע שעבר ביום חמישי ב' ר"ח תמוז נערך 
מעמד רב רושם מפואר כיאה לכבודה של תורה 
נלמדה  אשר  אבות"  "מסכת  בסיום  ולומדיה 
רון  הרב  השיעור  מגיד  ע"י  לשנה  קרוב  במשך 

פנחס הי"ו.
רחל"  "אהל  בכולל  התקיים  המעמד 
לפנסיונרים וגמלאים ע"ש מרת רחל ביילא, בבית 
רבי  הרה"ג  בראשות  חסידים"  "קהל  המדרש 
 מנחם מנדל חשין שליט"א בקרית הרצוג ב"ב.
ערוכים  שולחנות  סביב  התקיים  המעמד 
ר'  כיד המלך שנערכה לע"נ  ומפוארים, סעודה 

אפרים פישל ב"ר זאב ז"ל למשפ' זינגר.
בתחילת המעמד נמסר שיעור במסכת פסחים 
מגידי  מוותיקי  הי"ו  שטרן  נפתלי  הרב  ע"י 

השיעורים.
דב  הר"ר  והנחה  פתח  המרומם  הארוע   את 
בדבריו  הכולל.  ומנהל  ממייסדי  הי"ו  שינובר 
כאשר  הלום,  עד  שהגיענו  על  להשי"ת  הודה 
יש שכר לפעולתנו לראות את הלומדים קוצרים 
אף  דבריו  במהלך  ויגיעה,  עמל  לאחר  פירות 
הודה נרגשות לרבנים הגאונים מגידי השיעורים: 
הרב נפתלי שטרן הי"ו, הרב רון פנחס הי"ו, הרב 
רזיאל דהאן הי"ו, הרב צבי ויסטוך הי"ו ובראשם 
חשין  מנדל  מנחם  רבי  הרה"ג  הכולל  נשיא 
הקודש  משמר  על  העומדים  הרבנים  שליט"א, 
ללא ליאות במסירות נפלאה, כ"כ העלה על נס 
את פעילותו המקיפה של הרב משה קליין היו"ר 
המדרש  ובית  הכנסת  בית  של  הראשי  והגבאי 

הכולל. לקיום  הרבה  תמיכתו  על  לו   והודה 
רון  הרב  השיעור  מגיד  ערך  המסכת  סיום  את 
פנחס הי"ו בטוב טעם, ואמר את ההדרן והקדיש.

בידינגר  דובב  הרב  נשא   את המשא המרכזי 
שלמה"  "היכל  וקהילת  כנסת  בית  רב  שליט"א 
את  חוצבים  בדברים  שחיזק  הרצוג,  בקרית 
מעלת  יקרת  את  הדגיש  בשיעור,  המשתתפים 
את  המוסרים  השונים  הקהלים  בין  האחדות 
התנא  את  בדבריו  וציין  בכולל.  ללימוד  נפשם 
ר' יוסי בן קיסמא אשר שם את נפשו ולבו לבית 
אלא  דר  איני  אבות  במס'  כנאמר  מעט,  מקדש 
התורה  אור  כי  הרב  ציין  בדבריו  תורה,  במקום 
הנלמד כאן בכולל מקרין לכל הסביבה, וסיים כי 
בכוחו של חודש תמוז )זמני תשובה ממשמשים 

ובאים( ושגב סגולותיו והשפעותיו בכל הנצרך 
לאירוע  הגיע  כי  ואמר  וברוחניות,  בגשמיות 
כדי לחזק את קהילת הפנסיונרים לומדי התורה 
ולינוק  תורה  למקום  להתחבר  צריך  כי  והוסיף 
כמה שיותר תורה והלכה. כמו כן חיזק את הרב 
נפתלי שטרן הי"ו מחשובי מגידי השיעור בכולל 
הזכות  על  בכולל  הלומדים  קהל  את  והלהיב 
הגדולה שזיכנו הי"ת לסיים את המסכת בלימוד 
תורה לשמה, והביא את הנאמר בפרשת השבוע 
עצמו  מי שממית   " וכו'  באוהל  ימות  כי  "אדם 

עליה ומי שמתאמץ זוכה לקנין תורה אמיתי.
שליט"א  חשין  מנדל  מנחם  רבי  הגאון  הרב 
נשיא הכולל העלה על נס את האחדות הנפלאה 
השוררת בין הלומדים בכולל וכן ציין את דאגת 

בדברים  והאריך  ואחד,  אחד  לכל  החברים 
ויתור על  בלי  היומית  נלהבים בשבח הקביעות 
שיעור בשום מצב, ורק ע"י הקרבה ועמל אפשר 
להגיע להשגות גדולות וידיעת התורה, וכן הודה 
ולקיומו  לסיום  והמסייעים  הפועלים  לכל  הרב 

של הכולל. 
את המעמד המרשים סיים בדברי סיכום הנגיד 
הי"ו בדבריו  קליין  בית הכנסת הרב משה  יו"ר 
הודה למגידי השיעורים ובראשם לנשיא הכולל 
והכריז כי קיבל החלטות חשובות להוסיף חילי 
תורה  להגדיל  הכולל  את  ולקדם  דאורייתא 
במשך  פועל  המקום  כי  ציין  כן  ולהאדירה, 
שיעורים  ע"י  הבוקר  בשעות  ובפרט  היום,  כל 
חשובים  חכמים  תלמידי  ע"י  הניתנים  קבועים 
הלשון  שמירת  משנה,  זוהר,  הלכה,  בגמרא, 
ספרים  אוצר  במקום  פועל  כי  הוסיף  כן  ותנ"ך. 
כאשר  המדרש,  בית  באי  כל  את  משמש  ענק 
והדרכתו  בהכוונתו  נעשית  הרוחנית  הפעילות 
המסורה של רבינו הרב הגאון רבי מנחם מנדל 
את  כבר  סיימו  בכולל  כי  יצוין  שליט"א.  חשין 
בסיומים  וברכות.  מגילה,  שביעית,  המסכתות 
רבי  ובראשם הרב הגאון  רבים  רבנים  השתתפו 
נחלת  של  רבה  שליט"א  שווארץ  אריה  יהודא 
כשהוא  הסתיים  המרומם  המעמד  סירוקה. 
מותיר חיזוק עצום ורושם עז על כל המשתתפים, 

להמשיך ולהחזיק בעץ החיים. 
יום  בכל  מתקיים  המדרש  בבית  כי  יצויין 
הרב  מפי  השבוע  בפרשת  שיעור  בערב  חמישי 
ברוך רוזנבלום שליט"א. ובעזהי"ת בזמן חורף 

יתחדשו השיעורים בלילות שבת.
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חברת קוקה-קולה בשיתוף מנהיגות עסקית צעירה והמרכז להכוון תעסוקתי בני ברק, 
מעניקים לך הזדמנות להשתתף בקורס ייחודי שיקנה לך כלים להצלחה עסקית!

קורס ניהול עסקי בכיר
לבעלות עסק ולמנהלות 

הקורס הינו ברמה אקדמית, והוא מיועד לנשים בעלות נסיון עסקי
המעוניינות בפיתוח העסק ומיומנויות הניהול והעצמה אישית.

תכנית 
עסקית

מינוף
פיננסי

ניהול 
זמן

אסטרטגיה 
שיווקית

הנעת 
צוות

מודלים 
ניהוליים

לפרטים נוספים: 03-7707300/1

משך הקורס הינו כחצי שנה, 84 שעות אקדמיות.  

המפגשים יתקיימו אחת לשבוע, בימי א׳, במרכז להכוון תעסוקתי - הירדן 31 בני ברק 

קבלה לקורס מותנית במעבר ראיון התאמה.
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שליחת קו"ח בדוא"ל: inbal@ybl.org.il  |  או בפקס: 072-3339935
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סלטים טריים, בשרים עסיסיים ואיכות של טעמים 

ושבעת וברכת

15%הנחה 
+

שתייה חמה וקינוח 
על חשבון הבית 

בהצגת קופון זה בלבד

ושבעת וברכת
מזמין אותך 

לחווית טעמים
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ושבעת וברכת רח' אצ"ל 47, שכונת התקוה ת"א  03-6390677
טלפון להזמנות אירועים  קבוצות וימי הולדת: 052-6291291

שעות פתיחה: 10:00-2:00, מוצ”ש שעה לאחר צאת השבת עד 2:00

חדש! 
מבחר 

מנות דגים 
במגוון 
טעמים
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לונדון: התקשורת המקומית 
משבחת את הציבור החרדי
בעקבות תרומת כליה בלונדון של יהודי חרדי שתרם 

כליה לרעהו, כחלק מהמהפך העולמי שמובילה "מתנת 
חיים", התקשורת בלונדון משבחת את הרב ישעיהו הבר 

על המהפך הרפואי בנושא תרומות כליה

מאת: חיים רייך

המהפך התודעתי בשנים האחרונות בישראל 
דבר  לשם  הפך  כבר  הכליה,  תרומות  בנושא 
בקהיליה הרפואית בארץ ובעולם, כאשר השיח 
כליה  תורמי  מאות  של  תרומתם  על  הציבורי 
מהציבור הדתי והחרדי בשנים האחרונות לאור 
פעילותם של הרב ישעיהו הבר ועמותת "מתנת 
מידה.   קנה  בכל  רפואי  כמהפך  מוכר  חיים" 
מתרחבת  המהפכה  כי  כעת  מתברר  אולם, 

ומסתעפת גם למדינות נוספות. 
בלונדון התקיימה בימים האחרונים השתלת 
שומר  יהודי  תרם  אשר  ב"ה  מוצלחת  כליה 
תורה ומצוות לרעהו, ללא קבלת דבר בתמורה, 
ולמען הצלת נפשות מישראל כמו מאות תורמי 
היום. הפעולה  זאת בישראל עד  הכליה שעשו 
המקומית  התקשורת  את  גררה  הזו  המיוחדת 
לפרסום התופעה ככלל והמקרה המדובר בפרט 

והציבו את הנושא של תרומות כליה כמהפכה 
רפואית חיובית בישראל. 

בכתבות  המצוטט  הבר  ישעיהו  הרב 
בתקשורת המקומית כאיש שביצע את המהפך 
בלונדון  ביקורו  בעת  בדבריו  אמר  בישראל, 
ההדדית  הערבות  את  רואים  "אנו  כי  השבוע 
והאהבת חינם שיש כשאדם מוציא איבר מגופו 
ונותן לרעהו שלא מכיר, העיקר להרבות הצלת 
כי ההשתלה שעברה  ציין  הבר  הרב  נפשות".  
בסדרת  הראשונה  היא  בלונדון  בהצלחה 
השתלות בבריטניה בתקופה הקרובה, וגם בארץ 
נוצר ב"ה תהודה עצומה לתרומת כליות להצלת 
נפשות, "יש למעלה ממאה איש שנמצאים כעת 
בתהליך תרומת כליה לזרים, ולשמחתנו מדובר 
אחד  כל  לה  ששותפים  מתמשכת  במהפכה 
ואחד מהתורמים ובני משפחתו שמוציאים את 
נפשות  ומצילים  הדיאליזה  ממחלקת  החולים 

מישראל".

לכבודה של תורה
לרגל חנוכת האולם החדש שנבנה בבניין המרכזי 

של מוסדות "בית אל" התקיים כנס ידידים 
אקסקלוסיבי של חשובי התורמים

מאת: יחיאל חן

במיוחד  ומושקע  אקסקלוסיבי  ידידים  כנס 
אל  בית  במוסדות  שעבר  חמישי  ביום  נערך 
פרץ  נסים  רבי  המקובל  הגה"צ  של  מיסודו 
בלבד  איש  עשרות  הוזמנו  זה  לכנס  זצוק"ל. 
שהוזמנו  המוסדות,  של  התורמים  מחשובי 
לחנוכת הבית של האולם החדש שנבנה בבנין 
המרכזי של הקהילה. באולם זה הושקע למעלה 
מפואר  מענה  לתת  מנת  על  שקל  מיליון  מחצי 
קטנים  ולאירועים  הקהילה  לאירועי  ומכובד 

ובינונים של הציבור בסביבה. 
ישיבה,  מקומות  מ-160  למעלה  יש  באולם 
נפרדות  כניסות  מאובזר,  מטבח  ידו  כשעל 
תחושה  מעניק  והינו  ונשים  לגברים  לחלוטין 
תורמי  בשעריו.  הבא  לכל  מוקפדת  סלונית 
הקהילה התפעלו ובירכו על היוזמה המבורכת 
לתמוך  בשמחה  ידם  והרימו  כך  כל  והנצרכת 
מקווים  שבמוסדות  ההשקעה  עבור  ולהתנדב 
התורה  באחזקת  במעט  ותתמוך  שתעזור 

הגדולה במוסדות. 
כידוע מוסדות בית אל כיום הינם מהמוסדות 
הספרדים הגדולים בני ברק, כשתחת ידם כמאה 
הלילה  מחצות  החל  בתורה  העוסקים  אברכים 
המאוחרות  הלילה  שעות  ועד  חצות  בכולל 

במסגרת  הקהילה  של  המדרש  בתי  בחמשת 
רשת הכוללים. בנוסף הקהילה מחזיקה תלמוד 
ת"ת  ולתפארת  לשם  שמו  שיצא  גדול  תורה 
תורת ישעיהו שיש בו כמה מאות תלמידים. כמו 
כן מתקיימות פעילויות רבות בכל ימות השבוע, 

לגברים, לנשים ולילדים. 
חברת  הופקדה  האמור  הכנס  הפקת  על 
מתמחה  אשר  הפקות  גרינסאן-מחלקת 
מתחת  והוציאה  כספים,  גיוס  אירועי  בהפקת 
למעלת  וכיאות  כיאה  רושם  רב  אירוע  ידה 
להגדלת  התועלת  מירב  את  ולהפיק  הנדיבים, 
התורה במקום. במהלך הערב ע"פ בקשת אחד 
התורמים החשובים הוחלט להנציח את האולם 

ע"ש התנא האלקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א.

 בכנס הידידים של בית אל 

 הרב הבר עם התורם 

טכנאי מזגנים - מזגנים זה אני!
מכירה  הרכבה  ניקוי  תיקון  פירוק

מזגן לחדר שינה

050-6861933  יוסף

בס“ד
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מאת: יעקב פלדמן

הממשלה  ראש  חדשה:  ממשלה  ראשת 
הבריטי דיוויד קמרון הודיע השבוע כי יפרוש 
לאחר  זאת  )היום(,  רביעי  ביום  כבר  מתפקידו 
למועמדת  הפכה  מיי  תרזה  הפנים  ששרת 
הערכות,  פי  על  בתפקידו.  להחליפו  היחידה 
התפטרותו  לאחר  מיד  היום,  כבר  תמונה  מיי 

של קמרון.
כזכור, לאחר היוודע תוצאות משאל העם בו 
52% מהבריטים הכריעו על פרישה מהאיחוד 
הממשלה  ראש  של  לדעתו  בניגוד  האירופי, 
שלושה  תוך  יפרוש  כי  האחרון  הודיע  קמרון, 
נפתח  ההודעה,  בעקבות  מתפקידו.  חודשים 
ראש  תפקיד  על  השמרנים  במפלגת  מרוץ 
יחידה  מועמדת  נותרה  והשבוע  הממשלה, 

במירוץ לתפקיד, שרת הפנים תרזה מיי.
באיחוד  בריטניה  בהישארות  שתמכה  מיי 
שיריבתה  לאחר  זאת  במרוץ,  לבדה  נותרה 
לתפקיד שרת האנרגיה אנדראה לדסום, הודיעה 
המפלגה  לראשות  מהמרוץ  פרישתה  על  היום 

מלאה  תמיכה  קמרון  הביע  השמרנית. השבוע 
במיי: "תרזה מיי תזכה בתמיכתי המלאה. היא 
יותר מאשר תוכל להעניק את המנהיגות החזקה 
תמיכתה  למרות  צריכה".  שלנו  שהמדינה 
היא  כי  מיי  כבר  הודיעה  באיחוד,  בהישארות 

מחויבת לתוצאות משאל העם.
תרזה מיי כיהנה בתפקיד שרת הפנים במשך 
ששת השנים האחרונות, נחשבת לידידה קרובה 
כאחראית  בבריטניה.  היהודית  הקהילה  של 
הוסיפה  תפקידה,  מתוקף  הביטחון  תחום  על 
בתי  של  הביטחון  לתקציב  פאונד  מיליוני  מיי 
והייתה  הקהילה  של  החינוך  ומוסדות  הכנסת 
בקשר רציף עם גורמים יהודים בנוגע ללחימה 

באנטישמיות.
שהיה  קמרון  של  מלכתו  שחששו  בישראל 
הפנים  בשרת  להתנחם  יכולים  ישראל  ידיד 
הנחשבת לידידתה של ישראל. מיי אף ביקרה 
בקיץ תשע"ד בארץ, באותה עת נחטפו שלושת 
ביו"ש,  אחים"  "שובו  מבצע  והחלה  הנערים 
בלחימה  מפורשת  תמיכה  הביעה  הפנים  שרת 

הישראלית נגד הטרור. 

טרגדיה בחשמונאים: אישה 
נהרגה, ילדה במצב אנוש
תאונה קשה אירעה אתמול )שלישי( בכניסה ליישוב 

חשמונאים הסמוך למודיעין עילית • נהג משאית שהובילה 
טרקטור מקדח גדול, נסע במהירות מופרזת, הטרקטור נפל 
ופגע בעוברי אורח • כתוצאה מהנפילה, נהרגה הגב' חנה 

גאולה דוויק ובת חמש נפצעה אנושות

מאת: שמעון דן
 

בגלל מהירות מופרזת: אישה חרדית בשנות 
השישים לחייה נהרגה אתמול )שלישי( בבוקר 
לאחר  אנוש  נפצעה   5 כבת  חרדית  וילדה 
חשמונאים  בכיכר  ממשאית  שנפל  שטרקטור 

סמוך למודיעין עילית פגע בהן.
אמה של הילדה נפצעה באורח קל בתאונה. 
פעולות  תוך  הפצועות  את  פינו  מד"א  צוותי 
נקבע  שם  השומר,  תל  החולים  לבית  החייאה 
ולא  קשה  במצב  שפונתה  האישה  של  מותה 
שני  של  הלילה  שבשעות  לאחר  זאת  יציב. 
בני  נהרגו שלושה  ושעות הבוקר של שלישי, 

אדם נוספים בתאונות ברחבי הארץ.
 07:30 לשעה  סמוך  אירעה  ההתהפכות 
חשמונאים:  ליישוב  בכניסה   ,446 בכביש 
קריאות  את  ששמעו  וכבאות  חילוץ  צוותי 
הנשים  את  וחילצו  למקום  מיהרו  האזרחים 
והילדה שהיו לכודות מתחת לכלי והחלו במתן 

טיפול רפואי.
מהמשטרה נמסר כי מחקירה ראשונית עולה 
שמדובר במשאית שהובילה מקדח גדול: כלי 
הרכב נסע בכיכר חשמונאים במהלך הנסיעה, 
בוחני  המדרכה.  על  המקדח  התהפך  ובכיכר 
בחקירת  פתחו  ש"י  מחוז  של  התנועה  אגף 

התאונה.
שעות לאחר מכן הותר לפרסום כי ההרוגה 
בתאונת הטרקטור בכניסה ליישוב חשמונאים 
הזמר  של  אימו  ז"ל,  דוויק  גאולה  חנה  היא 

והפייטן משה דוויק.
באותו  יצאה  לחייה,  ה-50  בשנות  דוויק, 
בדרך  והיתה  עילית  במודיעין  מביתה  בוקר 
שנפל  מטרקטור  נפגעה  כאשר  לעבודתה, 

ממשאית בכניסה ליישוב חשמונאים.
ע"ה,  דוויק  גאולה  חנה  מרת  של  הלוויתה 
נערכה אמש בשעה 17:00 ויצאה משער פתח 

תקווה בבית העלמין ירקון.

ראשת ממשלה 
חדשה לבריטניה

תאונת הטרקטור שנפל ממשאית בכניסה לחשמונאים. צילום: כבאות מחוז יו"ש

שרת הפנים הבריטית תרזה מיי צפויה להתמנות לתפקיד 
ראשת הממשלה בבריטניה כבר היום )רביעי(, זאת לאחר 
שקמרון הודיע כי יתפטר מתפקידו • תרזה מיי נחשבת 
לידידה של ישראל ומקורבת לקהילה היהודית המקומית

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

  למעונות אמונה 
דרושות: 

מטפלות

בגבעת שמואל: 054-5674833 עידית

ברמת עמידר: 03-5748183 ידידה

בנווה שרת: 050-8211200 מיטל

בגבעת שמואל: עידית | ברמת עמידר: 03-5748183 ידידה

 אחראיות ומסורות, 
בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים.

 אפשרויות להשתלמות 
 ולקידום מקצועי.

בשעה טובה ומוצלחת, 
לכם  לבשר  שמחים  אנו 
אתר  בין  פעולה  שיתוף 
"קו  מבית  הזמן"  "כל 
עיתונות" לאתר החדשות 
בדרום  הגדול  היהודי 
"משאלה  אמריקה 

דיגיטל"
דף הבית של "משאלה 
באופן  יופיע  דיגיטל" 
של  הבית  בדף  קבוע 
כמו  הזמן".  "כל  אתר 
"כל  של  הבית  דף  כן, 
הזמן" יופיע באופן קבוע 
"משאלה  של  הבית  בדף 

דיגיטל".

מתחברים לקהילות 
היהודיות בדרום אמריקה
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ראש השב"כ נדב ארגמן

"חמאס מנסה ללא הרף 
לערער את היציבות"

ראש השב"כ הגיע להופעה ראשונה במליאת החוץ והביטחון, 
וסיפק נתונים מזעזעים על גל הטרור האחרון  בחודשים 
האחרונים בוצעו מעל ל-300 פיגועים וניסיונות לפיגועים, 

מעל 90 פיגועי ירי וכ-30 פיגועי דריסה

מאת: חיים רייך

ארגמן,  נדב  הכללי,  הביטחון  שירות  ראש 
מליאת  בפני  לראשונה  )שלישי(  אתמול  הופיע 
ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ אבי דיכטר 
וסקירת ראש חטיבת  סקירתו,  )ליכוד(. במהלך 
סדר  שעל  שונות  סוגיות  עלו  בארגון,  המחקר 

היום הביטחוני.
 )01/10/15( הנוכחית  ההסלמה  מתחילת 
פיגועים  וניסיונות  פיגועים  ל-300  מעל  בוצעו 
של  במתווה  פיגועים  כולל  )לא  משמעותיים 
יידוי בקת"ב(, מהם כ-180 פיגועי דקירה, מעל 
אוקטובר  דריסה.  פיגועי  וכ-30  ירי  פיגועי   90
2015 הראה עלייה דרמטית במספר הפיגועים, 
אבל יש לראותו גם כנקודת שיא למגמה עקבית 
כבר  שהחלה  באיו"ש  בפיגועים  עלייה  של 

ב-2012.
אמר  הנוכחית,  בהסלמה  הפיגועים  מרבית 
ממניעים  בודדים,  מפגעים  של  הינם  ארגמן, 
ע"י  שבוצעו  הפיגועים  מספר  בעוד  אישיים, 

ארגוני הטרור הממוסדים הינו נמוך יחסית.
הביטחון  כוחות  סיכלו  הנוכחית  בהסלמה 
ורק  משמעותיים,  פיגועים  כ-240  ושב"כ 
סוכלו   2016 הראשונים של  בחמשת החודשים 
ניסיונות   10 התאבדות,  לפיגועי  ניסיונות   11
לפיגועי חטיפה, ומעל 60 ניסיונות לפיגועי ירי 
הרף  ללא  פועל  אשר  חמא"ס,  מטעם  רובם   –

לערער את היציבות באיו"ש.
במספר  ירידה  האחרונים  בחודשים  ניכרת 
הפיגועים לעומת אוקטובר 2015, אשר בו בוצעו 
כ-600 פיגועים, מהם 81 פיגועים משמעותיים, 
וזאת מול חודש יוני 2016 שבמהלכו בוצעו 103 

פיגועים, מהם 9 פיגועים משמעותיים.
בין  הוסברה,  הפיגועים  במספר  הירידה 
שיפור  הגבוה,  הסיכולים  מספר  ע"י  השאר, 
ביכולות ההתרעה של מערכת הביטחון ושב"כ 
את מול המפגעים הבודדים, וכן מיקוד ההרתעה 
במפגעים וסביבתם הקרובה, תוך שמירת מרקם 
החיים לכלל האוכלוסייה הפלסטינית. כל אלו, 
הציבור  בקרב  תחושה  יצרו  הסקירה,  פי  על 
בהמשך  תוחלת  חוסר  של  באיו"ש  הפלסטיני 
קהל  דעת  בסקרי  גם  מגובה  והדבר  ההסלמה, 

שנערכו ע"י הפלסטינים והוצגו בסקירה.
מספר  בפועל,  בפיגועים  הירידה  למרות 
האיומים  מאיו"ש כיום גבוה יותר מזה שלפני 
ההסלמה )על אף שמספר הפיגועים בירידה הרי 
הסיכולים,  במספר  משמעותית  עליה  שישנה 
כאמור(. מגמה זו מצביעה על כך כי המציאות 
ואירועים  נפיצה,  מאוד  עדיין  כיום  באיו"ש 
בהר-הבית,  נוספת  מתיחות  )כדוגמת  חריגים 
להביא  עלול  וכו'(,  מציאות"  "משנה  פיגוע 

להתפרצות מחודשת.
לכך יש להוסיף, את התחושה הרווחת בקרב 
של  העידן  כי  באיו"ש  והציבור  הפתח  תנועת 

רקע  על  האמור  לסיומו,  מתקרב  מאזן  אבו 
להתפטר,  בכוונתו  כי  בעבר  מאזן  אבו  איומי 
והמערכת מצויה למעשה בתקופת מעבר לקראת 
התגבשותה של הנהגה חדשה. תחושה זו, מניעה 
פעילים בכירים בפתח להתחיל ולשפר מעמדם 
ניסיון  תוך  מאזן  אבו  שאחרי"  "היום  לקראת 
לייצר קואליציות ביניהם ולהתחרות על תמיכת 
זה  פנימי  מאבק  התנועה.  של  השטח  פעילי 
מלווה בהצהרות לוחמניות של חלק מהבכירים 

בניסיון לשפר מעמדם לקראת "היום שאחרי".

 השקט מתעתע
בהקשר לרצועת עזה נאמר כי השקט הנוכחי 
המצוקות  רקע  על  זאת  מתעתע.  הינו  בה 
האזרחי- המצב  )החרפת  ברצועה  הגוברות 

דאע"ש  גורמי  של  הגובר  האיתגור  כלכלי(, 
והתעצמות מואצים  בניין כח  ותהליכי  ברצועה 

מצד החמא"ס.
מאז צוק איתן בוצעו כ-80 פיגועים מרצועת 
זה  ברצועה  ביותר  השקטה  התקופה  שזו  עזה, 
אלה  פיגועים  מרבית  מאחורי  מעשור.  למעלה 
הסלאפי- במחנה  שוליים  קבוצות  עומדות 

רתיעת חמא"ס  היחסי  ג'יהאדי. הסיבות לשקט 
אופטימאלית  מוכנות  היעדר  בשל  בעיקר 
מול  אל  מאוזנת  ישראלית  מדיניות  למערכה, 

הרצועה, במישור הביטחוני והאזרחי כאחד.
בשל  אסטרטגית  במצוקה  מצויה  חמא"ס 
בידוד מדיני, התנכרות "המחנה הסוני" )בדגש 
השיעי"  "המחנה  מול  קשיים  מצרים(,  על 
התנועה  בתוך  פנימיות  ומחלוקות  )איראן( 
בסוגיות ש"על סדר היום" בתוך התנועה בעיקר 
ב"חוץ".  להנהגה  ברצועה  הצבאי  הממסד  בין 
של  התחזקות  מגמת  לזהות  ניתן  לכך,  ברקע 

הממסד הצבאי בעיצוב סדר היום ברצועה.
ראש השב"כ אמר כי בתחום הצבאי חמא"ס 
איתן"  "צוק  לאחר  מערכיה  לשיקום  פועלת 
בהיערכות  רבים  משאבים  להשקיע  ומוסיפה 
הישגים  חילוץ  לשם  זאת  הבאה,  למערכה 
)"הסרת  משמעותיים  פוליטיים-מדיניים 

המצור"(.
ראש  ציין  ברצועה,  הקהל  לדעת  באשר 
אזרחי,  הכלכלי-  המצב  רקע  על  כי  השב"כ, 
חמא"ס,  תפקוד  על  גוברת  רוח  מורת  קיימת 
הגוררת ביטויים מצומצמים בשטח, רמת אמון 
נמוכה ביכולתם של ממשלת ההסכמה ותהליך 
הפיוס לשפר את המצב הכלכלי-אזרחי. עדיין, 
על אף הביקורת הציבורית הגוברת מול חמא"ס, 
נגד  להפיכה  יחתור  לא  שהציבור  ההערכה 
)כסף(  בה  התלות  ממנה,  החשש  בשל  חמא"ס 
מעוניינים  )לא  שלטונית  אלטרנטיבה  והיעדר 

בשלטון דאע"ש ברצועה(.
"חמאס מנסה ללא הרף לערער את היציבות 

בירושלים ואיו"ש", אמר ארגמן.

ראש השב"כ, נדב ארגמן אתמול )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90(
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המרכז לריהוט הבית
שולחן מלכים

 מתקיים בין התאריכים ד' - ט"ו בתמוז )10/7-21/7/16(
בסניפי ירושלים ובני ברק באולמות התצוגה הגדולים  של שולחן מלכים

עצמם!שלא יחזרו על מבצעים 

מחירים 
זולים 
באמת! 

 שווה 
לבדוק!

 כדאי
  להגיע

 מרחוק, 
 

אל תפספסו!

בני ברק
רח' כהנמן 100 )מול קוקה-קולה( 

טל': 03-6744400
 ימים א'-ה' 11:00-22:30 יום ו' סגור   

ירושלים
רח' תובל 1 )מול גני גאולה(

טל. 02-6500426
ימים א'-ה' 10:30-22:30 יום ו' 10:30-12:30

תצוגת ענק של ריהוט איכותי לכל הבית במינימום מחיר לרהיט אמיתי.

שימו לב, מחירי היריד הזולים 
יכובדו רק בימי היריד.



בירושלים38     ז' בתמוז תשע"ו 1213/7/16

אומה זו מעל הטבע

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

 "ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל 
ָלֱאמִֹרי" )במדבר כב, ב(.

אדוננו אור החיים הקדוש שהשבוע חוגגים 
עוד  )ד"ה  הפרשה  בתחילת  מביא  הילולתו  את  אנו 
נראה( את דברי הזוהר הקדוש )ח"ג דף קפד ע"ב( שאין 
ראה  אלא  בעיניו,  טבעית  ראיה  ראה  שבלק  הכוונה 
מלחמותיהם  וכל  ישראל  של  ענייניהם  שכל  בחכמתו 
וגבורה  כח  להם  שהיה  מפני  ולא  הטבע,  כדרך  אינם 
יותר משאר האומות שהיו מנצחים, אלא מפני שהקב"ה 
זאת  )ודייקו  עליהם  חופפת  והשגחתו  בידם  מסייע  היה 
המפרשים גם מהמילים ֲאֶׁשר 'ָעָׂשה' ִיְׂשָרֵאל בלשון יחיד, 
ולא כתיב אשר 'עשו' ללמדך שלא בכח וחיל טבעי גבר 

ישראל(. 
בלק ראה שאת עם ישראל לא ניתן להכניע בכח הזרוע, 
כיון שעם ישראל הוא  פיזי,  ניתן לנצח אותו באופן  לא 
והוא  אותם  לנצח  דרך  רק  שיש  הבין  ולכן  רוחני,  עם 
הטומאה,  מצד  אך  רוחני,  בכח  כן  גם  כנגדם  להשתמש 
הוכרח  ולכן  פיזי.  באופן  ולא  והקללות  הכישוף  מצד 
למצוא כח טומאה גדול בעולם ומצא את בלעם בן בעור.

המבדיל בין קודש לחול
רבותינו במדרש )במדבר רבה כ, א( אומרים מה ההבדל 
העולם,  אומות  נביאי  לבין  הקדושים  ישראל  נביאי  בין 
וזה תוכן המדרש: "כל גדולה שנטלו ישראל את מוצא 
שנטלו האומות, הקב"ה העמיד את משה רבינו לישראל 
בין  מה  ראה  העולם.  לאומות  בלעם  את  העמיד  וכנגדו 
נביאי ישראל לנביאי עובדי כוכבים, שנביאי ישראל היו 
מזהירים ומוכיחים לאומות שיפרשו מן העבירות וישמרו 
מן העריות, ואילו הנביא הגדול של האומות, הלא הוא 
עצה  נתן  אלא  העריות,  על  הזהיר  שלא  רק  לא  בלעם, 
הפוכה שיפקירו עצמם כדי לאבד את הבריות מן העולם. 
על  הן  רחמנים  היו  ישראל  נביאי  עוד אלא שכל  ולא 
היה  הרשע  בלעם  ואילו  העולם,  אומות  על  והן  ישראל 
אכזרי וביקש לעקור אומה שלימה מן העולם על לא דבר 
לבלוע  שביקש  עם,  בלע  "בלעם"-  בשמו  זאת  )ונרמז 
תמימה  התורה  בהערות  יעוי'  ישראל,  עם  את  ולעקור 
)תנחומא,  רבותינו  שאומרים  וכפי  הפרשה(,  בתחילת 
הובא ברש"י( שבשעה ששלח אליו בלק שלוחים לקלל 
יכול  היה  ולא  גדולה,  שמחה  שמח  היה  ישראל,  את 
לישון כל הלילה, אלא ציפה לבוקר, ָאַמר ׁשֵֹמר ָאָתא בֶֹקר 
)מושאל מישעיה כא, יב(, כדי לילך ולקלל את ישראל, 
ֲאָנִׁשים קּום ֵלְך  וכשאמר לו הקב"ה "ִאם ִלְקרֹא ְלָך ָּבאּו הָֽ
ִאָּתם" )במדבר כב, כ(, הלך בשמחה רבה. בדרך שאדם 
ליטמא  והבא  ע"ב(,  י  )מכות  אותו  מוליכים  לילך  רוצה 

פותחין לו )שבת קד ע"א, יומא לח ע"ב(. 
בלעם  פרשת  נכתבה  שלכך  ואומר  המדרש  מסיים 
להודיע מדוע סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקדש מעובדי 
ֱאֹלֵקינֹו  ָּברּוְך  עשה.  מה  וראה  מהם  עמד  שזה  כוכבים, 
ובא  )מתפילת  ַהּתֹוִעים  ִמן  וִהְבִּדיָלנּו  ִלְכבֹודֹו,  ֶׁשְּבָרָאנּו 

לציון(.

השראת השכינה בבית
באחד מנדודיו הגיעו אדוננו אור החיים הקדוש לעיירה 
שיוכל  כדי  יהודים  בו  שגרים  בית  אחר  וחיפש  קטנה 
משפחה  של  לביתם  הובילוהו  משמים  בו.  להתאכסן 
פשוטה, שהיו מצטיינים בהכנסת אורחים ורגילים בהם. 
קדושה  שורה  הבית  בני  כל  על  כי  רבנו  ראה  משנכנס, 
חן  של  אוירה  חופפת  הבית  קירות  על  ואף  מיוחדת, 
הבית  שמכותלי  למרות  וזאת  שכינה,  השראת  יחודית, 

היה ניכר שדרים בו בדלות ובהסתפקות במועט.
וניסה  במקום  שהרגיש  הקדושה  על  רבנו  התפלא 
לדלות מפי בעל הבית ובני ביתו את הסיבה לכך, אולי הם 
או שמא  מיוחדת,  מהדרים בקיומם של המצוות בצורה 
ניסיון גדול בא לידם ועמדו בו בגבורה, עד שהסכים בעל 

הבית וסיפר את אשר ארע בביתו:  
לבוא  החפץ  לכל  לרווחה  פתוח  עת  בכל  היה  ביתם 
ולהתארח, יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך 
)אבות א, ה(, ובין הבאים אליהם היה אדם זקן שמפעם 

לפעם היה מופיע ומתארח בביתם, נוהג בהם כבוד ואף 
רגילים  היינו  "אנו  המשפחה.  בני  לכל  מתנות  מעניק 
בשמחה  והבנות  הבנים  כל  עם  יחד  המזון  ברכת  לברך 
ובקול רעש גדול", ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש ָּגדֹול )מושאל 
הפעמים  באחת  אך  הבית,  בעל  מספר  יב(,  ג,  מיחזקאל 
לנו: "רואה אני שמקפידים אתם לברך  ואמר  פנה הזקן 
כהוגן,  וחושבני שאינכם עושים  רם,  ברכת המזון בקול 
הקב"ה שומע גם כשמברכים בלחש ואינו זקוק שיצעקו 
את התפילות והברכות". קיבלנו את דבריו ומכאן ואילך 
הפסקנו לברך ברכת המזון בקול רם )יעוי' בשו"ע סימן 
קפ"ה ס"ג ובמשנ"ב שם סק"ג דטוב לעולם לברך בקול 
רם כי הקול מעורר הכונה, וע"ע בבא"ח פרשת חקת סעיף 
ז' שיש אומרים שאם לא השמיע לאוזניו את ברכת המזון 
ידי  שיצא  נוקטים  הלכה  לעניין  אך  חובה,  ידי  יצא  לא 
חובה בדיעבד, וכפי שהאריך בזה מרן זצוק"ל בהליכות 

עולם ח"ב עמוד ס'(.
לאחר זמן מה הופיע שוב הזקן ואף הפעם הביא עמו 
קודש  שבת  בליל  לילדים.  וממתקים  מיוחדות  מתנות 
כששבו מבית הכנסת והחלו לשיר 'שלום עליכם' בקול 
זקוק  אינו  שהקב"ה  להם  והזכיר  הזקן  בהם  גער  רם, 
שיצעקו. המלאכים שמלווים את האדם ביום שבת קודש 
נמצאים בתוך הבית ולא בחוץ ולכן אין צורך לצעוק. אף 

הפעם שמעו בקולו וקיבלו את דבריו.
ועמו מתנות מיוחדות היה  בפעם הבאה שהגיע הזקן 
ואמר,  זה בערב פסח, אך הפעם התנה בפני בעל הבית 
כי מוכן הוא לבוא ולהתארח בביתם אך ורק אם יגידו את 

ההגדה בשקט ולא בצעקות. 
ידע שאשתו  הפעם התקשה בעל הבית להסכים, הוא 
שלם  חודש  וטורחת  רב  זמן  הזה  ללילה  מחכה  הצדקת 
בניקיונות הבית כדי להגיע ללילה הזה שאומרים בו כל 

בני הבית את ההגדה יחד בקול רם ובשמחה.
ניגש בעל הבית לאשתו הצדקת והתייעץ עמה, השיבה 
לו אשתו: "שתקתי כשהוא עקר את 'ברכת המזון' מפיהם 
עליכם'  'שלום  זימרת  את  ילדנו. מחלתי כשהשתיק  של 
את  נוטעים  שבו  הזה  הקדוש  הלילה  את  אך  ממעוננו. 
למרות  לאבד.  מוכנה  אינני  כולה  השנה  לכל  האמונה 
שאני מהדרת אחר אורחים, את הגבול הזה לא אעבור, 
ואופן,  פנים  בשום  לו  אתן  לא  אני  שלנו  האמונה  את 

תחזיר לו את כל המתנות שהביא, אין לנו חפץ בהם".
החיים  אור  קרא  סיפורו,  את  לספר  האיש  משסיים 
זכיתם  מה  מפני  ידעתי  עתה  ואמר:  בהתרגשות  הקדוש 
שקדושה תחפוף על ביתכם ותקרון מפניכם. עשיתם כל 
המזון  ברכת  את  כשברכתם  עולם  לבורא  רוח  נחת  כך 
ואמרתם את 'שלום עליכם' בקול רם ובשמחה, והיה זה 
היצר הרע בכבודו ובעצמו שהתחפש לאותו זקן וביקש 
לעקור את ההנהגות התמימות והנפלאות מביתכם, בזכות 
אשתך הצדקת הצלחתם לעמוד בניסיון וגרמתם לשכינה 

שתשרה בביתכם.
לראות  ונזכה  בעדנו  תגן  הצדיק  שזכות  רצון  יהי 

בישועה השלימה במהרה, אמן.

משסיים האיש לספר את 
סיפורו, קרא אור החיים 

הקדוש בהתרגשות ואמר: 
עתה ידעתי מפני מה זכיתם 
שקדושה תחפוף על ביתכם 
ותקרון מפניכם. עשיתם כל 
כך נחת רוח לבורא עולם 

כשברכתם את ברכת המזון 
ואמרתם את 'שלום עליכם' 
בקול רם ובשמחה, והיה זה 
היצר הרע בכבודו ובעצמו 

שהתחפש לאותו זקן וביקש 
לעקור את ההנהגות התמימות 

והנפלאות מביתכם, בזכות 
אשתך הצדקת הצלחתם 
לעמוד בניסיון וגרמתם 
לשכינה שתשרה בביתכם

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

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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אומה זו מעל הטבע

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

 "ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל 
ָלֱאמִֹרי" )במדבר כב, ב(.

אדוננו אור החיים הקדוש שהשבוע חוגגים 
עוד  )ד"ה  הפרשה  בתחילת  מביא  הילולתו  את  אנו 
נראה( את דברי הזוהר הקדוש )ח"ג דף קפד ע"ב( שאין 
ראה  אלא  בעיניו,  טבעית  ראיה  ראה  שבלק  הכוונה 
מלחמותיהם  וכל  ישראל  של  ענייניהם  שכל  בחכמתו 
וגבורה  כח  להם  שהיה  מפני  ולא  הטבע,  כדרך  אינם 
יותר משאר האומות שהיו מנצחים, אלא מפני שהקב"ה 
זאת  )ודייקו  עליהם  חופפת  והשגחתו  בידם  מסייע  היה 
המפרשים גם מהמילים ֲאֶׁשר 'ָעָׂשה' ִיְׂשָרֵאל בלשון יחיד, 
ולא כתיב אשר 'עשו' ללמדך שלא בכח וחיל טבעי גבר 

ישראל(. 
בלק ראה שאת עם ישראל לא ניתן להכניע בכח הזרוע, 
כיון שעם ישראל הוא  פיזי,  ניתן לנצח אותו באופן  לא 
והוא  אותם  לנצח  דרך  רק  שיש  הבין  ולכן  רוחני,  עם 
הטומאה,  מצד  אך  רוחני,  בכח  כן  גם  כנגדם  להשתמש 
הוכרח  ולכן  פיזי.  באופן  ולא  והקללות  הכישוף  מצד 
למצוא כח טומאה גדול בעולם ומצא את בלעם בן בעור.

המבדיל בין קודש לחול
רבותינו במדרש )במדבר רבה כ, א( אומרים מה ההבדל 
העולם,  אומות  נביאי  לבין  הקדושים  ישראל  נביאי  בין 
וזה תוכן המדרש: "כל גדולה שנטלו ישראל את מוצא 
שנטלו האומות, הקב"ה העמיד את משה רבינו לישראל 
בין  מה  ראה  העולם.  לאומות  בלעם  את  העמיד  וכנגדו 
נביאי ישראל לנביאי עובדי כוכבים, שנביאי ישראל היו 
מזהירים ומוכיחים לאומות שיפרשו מן העבירות וישמרו 
מן העריות, ואילו הנביא הגדול של האומות, הלא הוא 
עצה  נתן  אלא  העריות,  על  הזהיר  שלא  רק  לא  בלעם, 
הפוכה שיפקירו עצמם כדי לאבד את הבריות מן העולם. 
על  הן  רחמנים  היו  ישראל  נביאי  עוד אלא שכל  ולא 
היה  הרשע  בלעם  ואילו  העולם,  אומות  על  והן  ישראל 
אכזרי וביקש לעקור אומה שלימה מן העולם על לא דבר 
לבלוע  שביקש  עם,  בלע  "בלעם"-  בשמו  זאת  )ונרמז 
תמימה  התורה  בהערות  יעוי'  ישראל,  עם  את  ולעקור 
)תנחומא,  רבותינו  שאומרים  וכפי  הפרשה(,  בתחילת 
הובא ברש"י( שבשעה ששלח אליו בלק שלוחים לקלל 
יכול  היה  ולא  גדולה,  שמחה  שמח  היה  ישראל,  את 
לישון כל הלילה, אלא ציפה לבוקר, ָאַמר ׁשֵֹמר ָאָתא בֶֹקר 
)מושאל מישעיה כא, יב(, כדי לילך ולקלל את ישראל, 
ֲאָנִׁשים קּום ֵלְך  וכשאמר לו הקב"ה "ִאם ִלְקרֹא ְלָך ָּבאּו הָֽ
ִאָּתם" )במדבר כב, כ(, הלך בשמחה רבה. בדרך שאדם 
ליטמא  והבא  ע"ב(,  י  )מכות  אותו  מוליכים  לילך  רוצה 

פותחין לו )שבת קד ע"א, יומא לח ע"ב(. 
בלעם  פרשת  נכתבה  שלכך  ואומר  המדרש  מסיים 
להודיע מדוע סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקדש מעובדי 
ֱאֹלֵקינֹו  ָּברּוְך  עשה.  מה  וראה  מהם  עמד  שזה  כוכבים, 
ובא  )מתפילת  ַהּתֹוִעים  ִמן  וִהְבִּדיָלנּו  ִלְכבֹודֹו,  ֶׁשְּבָרָאנּו 

לציון(.

השראת השכינה בבית
באחד מנדודיו הגיעו אדוננו אור החיים הקדוש לעיירה 
שיוכל  כדי  יהודים  בו  שגרים  בית  אחר  וחיפש  קטנה 
משפחה  של  לביתם  הובילוהו  משמים  בו.  להתאכסן 
פשוטה, שהיו מצטיינים בהכנסת אורחים ורגילים בהם. 
קדושה  שורה  הבית  בני  כל  על  כי  רבנו  ראה  משנכנס, 
חן  של  אוירה  חופפת  הבית  קירות  על  ואף  מיוחדת, 
הבית  שמכותלי  למרות  וזאת  שכינה,  השראת  יחודית, 

היה ניכר שדרים בו בדלות ובהסתפקות במועט.
וניסה  במקום  שהרגיש  הקדושה  על  רבנו  התפלא 
לדלות מפי בעל הבית ובני ביתו את הסיבה לכך, אולי הם 
או שמא  מיוחדת,  מהדרים בקיומם של המצוות בצורה 
ניסיון גדול בא לידם ועמדו בו בגבורה, עד שהסכים בעל 

הבית וסיפר את אשר ארע בביתו:  
לבוא  החפץ  לכל  לרווחה  פתוח  עת  בכל  היה  ביתם 
ולהתארח, יהי ביתך פתוח לרוחה ויהיו עניים בני ביתך 
)אבות א, ה(, ובין הבאים אליהם היה אדם זקן שמפעם 

לפעם היה מופיע ומתארח בביתם, נוהג בהם כבוד ואף 
רגילים  היינו  "אנו  המשפחה.  בני  לכל  מתנות  מעניק 
בשמחה  והבנות  הבנים  כל  עם  יחד  המזון  ברכת  לברך 
ובקול רעש גדול", ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעׁש ָּגדֹול )מושאל 
הפעמים  באחת  אך  הבית,  בעל  מספר  יב(,  ג,  מיחזקאל 
לנו: "רואה אני שמקפידים אתם לברך  ואמר  פנה הזקן 
כהוגן,  וחושבני שאינכם עושים  רם,  ברכת המזון בקול 
הקב"ה שומע גם כשמברכים בלחש ואינו זקוק שיצעקו 
את התפילות והברכות". קיבלנו את דבריו ומכאן ואילך 
הפסקנו לברך ברכת המזון בקול רם )יעוי' בשו"ע סימן 
קפ"ה ס"ג ובמשנ"ב שם סק"ג דטוב לעולם לברך בקול 
רם כי הקול מעורר הכונה, וע"ע בבא"ח פרשת חקת סעיף 
ז' שיש אומרים שאם לא השמיע לאוזניו את ברכת המזון 
ידי  שיצא  נוקטים  הלכה  לעניין  אך  חובה,  ידי  יצא  לא 
חובה בדיעבד, וכפי שהאריך בזה מרן זצוק"ל בהליכות 

עולם ח"ב עמוד ס'(.
לאחר זמן מה הופיע שוב הזקן ואף הפעם הביא עמו 
קודש  שבת  בליל  לילדים.  וממתקים  מיוחדות  מתנות 
כששבו מבית הכנסת והחלו לשיר 'שלום עליכם' בקול 
זקוק  אינו  שהקב"ה  להם  והזכיר  הזקן  בהם  גער  רם, 
שיצעקו. המלאכים שמלווים את האדם ביום שבת קודש 
נמצאים בתוך הבית ולא בחוץ ולכן אין צורך לצעוק. אף 

הפעם שמעו בקולו וקיבלו את דבריו.
ועמו מתנות מיוחדות היה  בפעם הבאה שהגיע הזקן 
ואמר,  זה בערב פסח, אך הפעם התנה בפני בעל הבית 
כי מוכן הוא לבוא ולהתארח בביתם אך ורק אם יגידו את 

ההגדה בשקט ולא בצעקות. 
ידע שאשתו  הפעם התקשה בעל הבית להסכים, הוא 
שלם  חודש  וטורחת  רב  זמן  הזה  ללילה  מחכה  הצדקת 
בניקיונות הבית כדי להגיע ללילה הזה שאומרים בו כל 

בני הבית את ההגדה יחד בקול רם ובשמחה.
ניגש בעל הבית לאשתו הצדקת והתייעץ עמה, השיבה 
לו אשתו: "שתקתי כשהוא עקר את 'ברכת המזון' מפיהם 
עליכם'  'שלום  זימרת  את  ילדנו. מחלתי כשהשתיק  של 
את  נוטעים  שבו  הזה  הקדוש  הלילה  את  אך  ממעוננו. 
למרות  לאבד.  מוכנה  אינני  כולה  השנה  לכל  האמונה 
שאני מהדרת אחר אורחים, את הגבול הזה לא אעבור, 
ואופן,  פנים  בשום  לו  אתן  לא  אני  שלנו  האמונה  את 

תחזיר לו את כל המתנות שהביא, אין לנו חפץ בהם".
החיים  אור  קרא  סיפורו,  את  לספר  האיש  משסיים 
זכיתם  מה  מפני  ידעתי  עתה  ואמר:  בהתרגשות  הקדוש 
שקדושה תחפוף על ביתכם ותקרון מפניכם. עשיתם כל 
המזון  ברכת  את  כשברכתם  עולם  לבורא  רוח  נחת  כך 
ואמרתם את 'שלום עליכם' בקול רם ובשמחה, והיה זה 
היצר הרע בכבודו ובעצמו שהתחפש לאותו זקן וביקש 
לעקור את ההנהגות התמימות והנפלאות מביתכם, בזכות 
אשתך הצדקת הצלחתם לעמוד בניסיון וגרמתם לשכינה 

שתשרה בביתכם.
לראות  ונזכה  בעדנו  תגן  הצדיק  שזכות  רצון  יהי 

בישועה השלימה במהרה, אמן.

משסיים האיש לספר את 
סיפורו, קרא אור החיים 

הקדוש בהתרגשות ואמר: 
עתה ידעתי מפני מה זכיתם 
שקדושה תחפוף על ביתכם 
ותקרון מפניכם. עשיתם כל 
כך נחת רוח לבורא עולם 

כשברכתם את ברכת המזון 
ואמרתם את 'שלום עליכם' 
בקול רם ובשמחה, והיה זה 
היצר הרע בכבודו ובעצמו 

שהתחפש לאותו זקן וביקש 
לעקור את ההנהגות התמימות 

והנפלאות מביתכם, בזכות 
אשתך הצדקת הצלחתם 
לעמוד בניסיון וגרמתם 
לשכינה שתשרה בביתכם

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

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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היריד יתקיים במרכז ‘הכוון תעסוקתי’ 
רחוב הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( בני ברק

למגזר החרדייריד פיננסים

2
ההצלחה נמשכת

נשים: 12:30 - 10:00, גברים: 16:00 -  13:30

יום שלישי, י”ג תמוז )19.7.16(

משרות מיוחדות לבעלי תואר
משרות לסטודנטים שנה ג׳

משרות לבעלי נסיון של שנתיים בעולם הביטוח והפיננסים
משרות לבעלי הכשרה מקצועית בתחום

מרכז הכוון תעסוקתי מזמין אתכם ליריד תעסוקה מיוחד:
 כל חברות הפיננסים הגדולות בישראל 

מגייסות עובדים תחת קורת גג אחת .

financim.hechven@gmail.com :הרשמה מראש חובה ! בכתובת מייל
)יש למלא שם פרטי, שם משפחה, טלפון זמין ומספר ת.ז(
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