
 גיליון מס' 1064   6/7/16 בסיון תשע"ו  ל'  רביעי  בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום 

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

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

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

ֹלמתאימים

03-6181230 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

הפנים  ששר  למרות  מגלה:  עיתונות  קו  בדיקת 
בסבסוד  החרדיות  הרשויות  את  הכליל  דרעי 
החרדים  הילדים   - העירוניות  הקייטנות 
לפוליטיקה בי"ס   / מההטבה  ייהנו  לא 

תנאים מצוינים למתאימים
03-57444505 

לחברת הסעות בב“ב
דרושים נהגי אוטובוס 

ציבורי זעיר
להסעת נכים

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:12
19:30
19:09

20:29
20:31
20:31

פרשת חקת

M
MADAME מדם

ר"ע 90 בני ברק

מדם
יוצאים 

             
לחופש!  

כל החנות
         75%/50%/25%

אופנה מחו"ל 
לנשים ולנערות

הנחה

סניף חדש!

ה-ת-ר-ח-ב-נ-ו
ה-ת-ר-ח-ב-נ-ו

ז‘בוטינסקי 114

ה-ת-ר-ח-ב-נ-ו

מרפאת שיניים
כאן!

052-3821221

כל הטיפולים כולל 
השתלות שיניים 
במחירים הטובים 

 פיצות  פסטות טריות  ביותר!
סלטים  קלצונה  קינוחים

למביא מודעה זו
קינוח 

פררו לוקה 
מתנה, 

בישיבה בלבד, על כל קניה 
מעל 80 &

מצדה 9, בני ברק, 
מתחם ב.ס.ר.

03-7295700
חים 

משלו

חינם 6616*



הכי זולים בארץ! 
בנסיעות מעיר לעיר 

בפריסה ארצית 

בס"ד

להזמנות: 02-9990999
מוקד ארצי רב קוי. בהנהלה חדשה

מודל הפתרון בכותל הדרומי יהיה כמו זה בנושא 
המקוואות: במקום להכריז על הכרה רשמית 

ברפורמים ובמתפללי 'הכותל הדרומי', הסוכנות 
היהודית כגוף חיצוני תהיה האחראית על 

המקום   "מועצת גדולי התורה לא התמקדה 
בכותל אלא במאבק ברפורמים, ובזה נעמוד", 
אומר ליצמן   על סאגת מינוי סגן ראש העיר 
בחיפה: "אמרתי שהנציג שלנו יתפטר ועמדתי 
בדיבורי, אבל לא הסכמתי שיכתיבו לנו לחולל 
משבר ולפרוש מהקואליציה"  אבי בלום, בית 

ספר לפוליטיקה

"יש התקדמות בפתרון משבר הכותל"

האיש ששרד 
את בוכנוואלד

הלך לעולמו חתן 
פרס נובל הסופר אלי 

ויזל ז"ל / עמ' 28

שעות ספורות לפני כניסת השבת, 
נקלע הרכב המשפחתי של משפחת 
מרק למארב של מחבלים שפתחו 
באש חיה מתוך רובה קלצ'ניקוב 

● אבי המשפחה, הרב מיכאל מרק 
הי"ד נהרג במקום, רעייתו נפצעה 
קשה ושניים מילדיו נפצעו באורח 

בינוני וקל / עמ' 32

"אבא כל הזמן דאג לאנשים אחרים"

שר הבריאות יעקב ליצמן חושף בראיון ל'קו עיתונות' 



מוגש כמידע לחברי מכבי

מומחים ברפואת 
נשים בבני ברק
 31 יותר

מי שדואג לך באמת, 
נותן לך

בס״ד

ד”ר קרינה קריידן חרץ
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר משה רויבורט
מומחה ברפואת נשים  

ד״ר דביר גור
מומחה ברפואת נשים  

ד״ר יואלה מריל
מומחית ברפואת נשים  

ד”ר צבי קיים
מומחה ברפואת נשים  

ד״ר יואל אנגלהרד
מומחה ברפואת נשים  

ד״ר יחזקאל מנשה
מומחה בפוריות

ד”ר שרית ברק
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר רמי אבירם
מומחה ברפואת נשים  

ד”ר לריסה קלימוביץ
רפואת נשים  

ד״ר אנה קרול
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר יעל ברקאי
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר אדוארדו ישראל
מומחה ברפואת נשים  

ד”ר דוד מילאטינר
מומחה ברפואת נשים  

ד״ר נעמי בר נתן
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר אפרת חדי
מומחית מכון us גניקולוגי

ד״ר רות גייסט
מרכז בריאות האישה 

מומחית באורוגניקולוגיה

ד״ר דוד ששר
מומחה מכון us גניקולוגי

ד״ר יגאל ריקובר
מומחה מכון us גניקולוגי

ד״ר דן זאבי
מומחה מכון us גניקולוגי

ד”ר פאולה לאה רובינס
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר מרינה סטרשנוי
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר יזהר ארז
מומחה ברפואת נשים  

ד”ר רוני נלינגר
מנהל מכון us גניקולוגי

פרופ׳ סורינה גריסרו
מרכז בריאות האישה

HR-מומחית ב

ד״ר לודמילה ירמין
מרכז בריאות האישה 

מומחית בקולפוסקופיה

ד״ר אביטל סקורניק
מרכז בריאות האישה

HR-מומחית ב

ד״ר מאיה ספירא
מרכז בריאות האישה

HR-מומחית ב 

ד”ר שרון מסלוביץ
מנהל מרכז בריאות האישה

ד״ר רון בלוססקי
מרכז בריאות האישה

HR-מומחה ב

ד״ר  אתי ממן
מרכז בריאות האישה

מומחית בפוריות



מוגש כמידע לחברי מכבי

מומחים ברפואת 
נשים בבני ברק
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מומחה ברפואת נשים  

ד״ר נעמי בר נתן
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר אפרת חדי
מומחית מכון us גניקולוגי

ד״ר רות גייסט
מרכז בריאות האישה 

מומחית באורוגניקולוגיה

ד״ר דוד ששר
מומחה מכון us גניקולוגי

ד״ר יגאל ריקובר
מומחה מכון us גניקולוגי

ד״ר דן זאבי
מומחה מכון us גניקולוגי

ד”ר פאולה לאה רובינס
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר מרינה סטרשנוי
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר יזהר ארז
מומחה ברפואת נשים  

ד”ר רוני נלינגר
מנהל מכון us גניקולוגי

פרופ׳ סורינה גריסרו
מרכז בריאות האישה

HR-מומחית ב

ד״ר לודמילה ירמין
מרכז בריאות האישה 

מומחית בקולפוסקופיה

ד״ר אביטל סקורניק
מרכז בריאות האישה

HR-מומחית ב

ד״ר מאיה ספירא
מרכז בריאות האישה

HR-מומחית ב 

ד”ר שרון מסלוביץ
מנהל מרכז בריאות האישה
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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

סוכר 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

מחית 
סלט 
פירות

שישית שוקולד מריר

 &10 55& 3 ב- 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-

תפוזים ספרינג
1.5 ליטר

ג'ל פרסיל
3 ליטר

 &20 4 ב-

עופות 
מחפוד

משקה אנרגיה בלו

קוטג' טרה

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

19& 2 ב-

שוקולד עלית

 &3990
ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

איגלו

בירה מאלט
1.5 ליטר

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 

53

כריות תלמה 
מהדורת
 קיץ

17& 2 ב-  &15 2 ב-

 &2490
ב-

 &1890
ב-

מטרנה מהדרין
כל השלבים

יין סלקטד 
כרמל 
מזרחי 
כל הסוגים

ורד הגליל במגוון טעמים

RC שישית

בקניית זוג

ב-10& ב-10& 

 &18 2 ב-

 &36 2 ב-
קמח

 &10 4 ב-

2 ב-95& 

בקניית זוג

קרטון טרופיות
18 יח'

10& ב-

 &12 3 ב-

 &1690
ב-

גלידות נסטלה
במבחר טעמים
צידנית תרמית - מתנה!

 &35 2 ב-

3 ב-50& 

13& 3 ב-

 &15 2 ב-

 &890
ב-

מעדני מוו
שוקו/ וניל
טרה

1010ב-

מרכך כביסה סוד
4 ליטר

 &1190
ב-

בקניית 
שלישיה

 &890
ב-

טישו חמישיה
טאצ'/לייף

ב-20& 4

פתיבר גטניו
1.6 ק"ג

 &1390

שישיה

6 ב-100& 

 &25 6 ב-



מוגש כמידע לחברי מכבי

בס״ד

יותר
מי שדואג לכם באמת, 

נותן לכם

מרכזים רפואיים41
בתי רופאים

ומרפאות

מומחים31
ברפואת נשים

ומרכז בריאות האישה
מוקד לילה

ושירותי משרד
עד 22:30

רופאים מומחים171
מהמובילים

בתחומם

מכבי מובילה בבני-ברק



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.



חייגו 5522*
www.leumi.co.il/dor-ledor

המפגש יערך ביום ראשון ד׳ תמוז (10.07.16), בשעה 16:30
בסניף לאומי קונקורד, בן גוריון 13, בני ברק

פרטים נוספים בטלפון: 076-8685550/1/2
גיא, מנהל לקוחות עסקיים

16:30-17:00 התכנסות וכיבוד קל
17:00-17:15 דברי פתיחה, מנהל לאומי קונקורד, מר דני טל

17:15-18:15 הרצאה בנושא קרן בערבות המדינה

בתכנית:

לקוחות כל הבנקים, לאומי מזמין אתכם

בנושא קרן בערבות המדינה
לכנס לקוחות עסקיים



בני ברק8        ל' בסיון תשע"ו 6/7/16 121//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

מאת: יאיר קורן

בסמוך  המהיר  המזון  במתחם  התחרות 
לבית הכנסת 'איצקוביץ' הגיעה לקיצה. חצי 
שנה לאחר שנפתחה חנות ה'קופיקס' ברחוב 
נסגר.  הסניף  כי  הזכיין  הודיע  שך,  הרב 
בחזית  שהיה  הענק  השלט  מכן,  לאחר  יום 

החנות, הוסר.
גרר  שנה,  חצי  לפני  שנפתח  הקפה  בית 
תחרות עזה מצד החנות 'שלוימלה' הצמודה, 
ברק  בני  תושבי  הם  מהתחרות  שהרוויח  מי 
הרבנים  גם  מאוד.  זולים  ממחירים  שנהנו 
למען שמירת  "וועד  גויסו למאבק כשהוקם 
נגד  מודעות  שהפיץ  ברק"  בני  העיר  צביון 
בקריאה  הוועד  יצא  ענק  במודעות  הרשת. 

לאנשים  גורמת  היא  כי  בטענה  החנות  נגד 
שהתופעה  הרוחני  "הנזק  ברחוב.  לאכול 
כבר  הפיך  בלתי  הוא  עירנו,  לצביון  גורמת 
מלאים  עדיין  חדשה  התופעה  בעוד  עתה 
בצעירים  ולחרפתנו  לבושתנו  חוצותינו 
ומבוגרים המהלכים ברחובה של עיר כשהם 
אשר  דבר  ובמשקה,  במאכל  פיהם  ממלאים 
מיום  אבותינו  ואבות  אבותינו  שערוהו  לא 

ייסוד העיר והלאה", נכתב במודעה.
הוריד  'קופיקס',  כניסת  בעקבות  כאמור, 
הפסד  למחירי  המזון  מחירי  את  'שלוימלה' 
ולהישאר  לעזוב  לקופיקס  לגרום  במטרה 
ברק.  בני  במרכז  היחידה  המזון  חנות 
וזכיין  השתלמה  מלחמתו  כי  נודע,  השבוע 
הרשת בעיר, יוסף ברוך, התייאש מהתחרות 

הכלכלית הקשה והחליט לסגור את הסניף.
בנוסף, נודע כי סניף נוסף בעיר בבעלותו 
מהזכיין  עבר  ורשא,  בגן  השוכן  ברוך,  של 
לרשת 'קופיקס' עצמה בשבוע שעבר, ובכך 
היחידים  הסניפים  שני  על  הזכיין  ויתר 

שהחזיק.
"עד  העיר':  ל'קול  אומר  העיר  תושב 
מהתחרות.  הרוויח  הציבור   – אנחנו  עכשיו 
המחירים היו שקלים בודדים, דבר שהקל על 
גדולים,  לא עשירים  רוב תושבי העיר שהם 
קופיקס  של  הסניף  סגירת  המעטה.  בלשון 
באזור,  שהייתה  התחרות  סגירת  משמעותה 
דבר שעלול לגרום לעליית מחירי המזון, כך 

שמי שמפסיד זה הציבור".

התחרות תמה: לאחר מאבק עיקש 
וקשה קופיקס ב'איצקוביץ' נסגר 

התחרות העזה גררה הוזלת מחירים במתחם המזון המהיר במרכז העיר תמה. הזכיין הודיע שהסניף נסגר ● התושבים: 
"סגירת הסניף משמעותה סגירת התחרות שהייתה באזור, הדבר עלול לגרום לעליית מחירי המזון, וההפסד של הציבור"

מאות השתתפו בסדנת מודעות וכלים 
לטיפול באילמות סלקטיבית

מאת: עוזי ברק

מאות נשים – אימהות, מנהלות בתי ספר, 
רגשיות,  ומטפלות  גננות  מורות,  מחנכות, 
רכשו ידע וכלים בנושא אילמות סלקטיבית, 
בסדנא שנערכה ביזמת התכנית 360 לילדים 
מידע  "מרכז  ע"י  ברק,  בני  בעיריית  ונוער 

וייעוץ" הפועל ב"עזר ומציון". 
אילמות סלקטיבית היא תופעה שבה ילדים 
שיכולת הדיבור שלהם תקינה אינם מדברים 
במסגרת ספציפית, כגון גן או בית ספר. כדי 
מקצועי  ידע  נחוצים  התופעה  מן  להוציאם 
הסדנא  את  לערוך  ההחלטה  נכונה.  וגישה 
המגיעות  הרבות  הפניות  בעקבות  התקבלה 
מציון"  "עזר  של  והייעוץ  המידע  למרכז 
זה. מרכז המידע, המפעיל כל השנה  בנושא 
ואנשי  חינוך  אנשי  הורים,  לפניות  פתוח  קו 
וערבי  עיון  ימי  סדנאות,  להם  עורך  מקצוע, 
מידע, וכן עורך הרצאות מקצועיות מיוחדות 
ומסיק  הפניות  לתוכן  עירני  ת"תים,  למנהלי 

את המסקנות המתבקשות.
תכיפות הפניות בנושא אילמות סלקטיבית 
הביאה את מנהלי מרכז המידע למסקנה שעד 

כה טרם קיבל נושא זה את הבמה הראויה לו, 
הסדנא.  עריכת  על  ההחלטה  התקבלה  וכך 
מאות הפונות שביקשו לשריין להן מקום בה, 
הוכיחו כי, אכן, מדובר בצורך גדול. מסיבה 
זו אף הועברה הסדנא מן המקום הקטן שבו 
תוכננה להיערך לאודיטוריום הגדול בשכונת 

רמת אלחנן.
בתחילת הערב נשא דברי ברכה קצרים הרב 
חנניה צ'ולק, יו"ר "עזר מציון". בדבריו תיאר 
את פעילות "מרכז מידע ויעוץ", הנותן מענה 
מקצועי במגוון רחב של תחומים ומעניק בלא 
תשלום מידע והכוונה בעניין ילדים ובני נוער 
מתקשים ובמגוון נושאים, כגון הפרעות קשב 
וריכוז, קשיים רגשיים, קשיים התפתחותיים 

וילדים עם צרכים מיוחדים. 
המרכז שומר על אינטגרציה עם כלל נותני 
ובקהילה  ברשויות  הפועלים  השירותים 
ומקשר עימם את הפונים. המידע והחידושים 
מציג  והמרכז  הרף,  ללא  מתעדכנים  בשטח 
לשירותי  מותאמות  אפשרויות  הפונים  בפני 
ועוד.  הולמות  למסגרות  וטיפול,  אבחון 
בפועל,  המרכז  למפעילות  הודה  צ'ולק  הרב 
ברק,  בני  בעיריית   360 הלאומית  לתכנית 

שבמסגרתה פועל המרכז.
בשם המרכז נסקר בקצרה נושא האילמות 
הסלקטיבית ואמרה כי לא הופתעה ממספרן 
הגדול של המבקשות להשתתף בסדנה, שכן 
יום-יום עם הורים ומחנכים  כמי שמשוחחת 
הבינה  היא  ילדים,  אצל  בקשיים  הנתקלים 
שמדובר בתופעה שצריך לייחד לה ערב שלם 

ומקצועי.
הייחודי  השירות  הודגש  הדברים  בהמשך 
צוות  המעסיק  והייעוץ,  המידע  מרכז  של 
ללא  השירות  את  ונותן  ומיומן  מקצועי 
שמירה  מתוך  באובייקטיביות,  תשלום, 
בין  ואישי,  חם  יחס  בליווי  דיסקרטיות,  על 
ובין  אנונימיות  על  לשמור  מבקש  שהפונה 

שהשיתוף מלא.
את הסדנא המרכזית העבירה הפסיכולוגית 
שנה  מעשרים  יותר  המטפלת  פרדניק,  רות 
מאילמות  שסובלים  בילדים  יחודית  בשיטה 
וידאו  בקטעי  שלוותה  הסדנא,  סלקטיבית. 
על  ובהיר  מקצועי  מבט  נתנה  ובמצגות, 
את  ברורים  בקווים  המחישה  התופעה, 
ההורים  המקצוע,  אנשי  של  תפקידם 
ניפצה  ואף  הילד,  בקידום  החינוכי  והצוות 

מיתוסים נפוצים הקשורים בנושא. העובדות 
בלב  גדולה  תקווה  ונסכו  עצמן  בעד  דיברו 
לסובלים  לסייע  ליכולת  באשר  המשתתפות, 
בדבריה  דרך המלך.  על  לעלות  להם  ולעזור 
הדגישה הגב' פרדניק, כי מדובר בנושא רגיש 
של  הבלעדי  לטיפולם  נתון  להיות  שצריך 

מומחים בעלי ניסיון מוכח בתחום.
העו"סית  גם  קצרים  דברים  נשאה  בערב 
הגב' פייגי רייניץ, המטפלת בתופעה זו בעיר 
בני ברק. היא שיתפה את המאזינות בתוצאות 
מדהימות הניכרות אצל ילדים ששתקו במשך 
טיפול  בעקבות  דשמיא,  ובסייעתא  שנים, 
לתוצאות  הגיעו  במיוחד,  להם  שהותאם 

מבורכות.
בסיום הערב הודו מאות המשתתפות להרב 
ונוער  לילדים  מנהל המחלקה  קשש,  שמעון 
והתכנית 360 בעיריית בני ברק ולארגון "עזר 
הערב,  בארגון  הברוכה  יזמתם  על  ומציון", 
שבעקבותיו יצליחו ילדים רבים בעז"ה לצאת 

ממעגל שתיקתם המעיקה.

 הסדנא נערכה באודיטוריום בבני ברק, ביוזמת התכנית 360 לילדים ונוער בעיריית בני ברק וארגון 'עזר ומציון' ● 
הבשורה הגדולה שהביאה הסדנה המקצועית: יש תקווה - אפשר לסייע לסובלים לעלות על דרך המלך
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לאומית שירותי בריאות 
מברכת את המצטרפים החדשים 

לצוות הרפואי בבני ברק

מרכז רפואי יהודה הלוי
ד"ר עדה מגן מומחית בכירורגיה כללית 

ד"ר גיל טאובר רפואת עור
ד"ר עופר בן בסט גסטרואנטרולוגיה מביה״ח בלינסון

מרפאת מומחים רפאל
ד"ר גנאדי קמינצקי מומחה בגסטרואנטרולוגיה 

פרופ' ישראל קרמר מומחה ברפואת עיניים 

להצטרפות
שירה 050-8999091

לשירותכם 4 מרכזים רפואיים בבני ברק
יהודה הלוי רח' יהודה הלוי 1, טל': 03-5778700

הר סיני רח' הר סיני 17, טל': 03-5745327
הרצוג רח' נויפלד 15, טל': 03-6198205
כהנמן רח' כהנמן 86, טל': 03-6717700

לשירותכם: הרב פישי ויזל מנהל מרכזים רפואיים ב״ב, גב׳ אטי וילמן מנהלת מרכז רפואי כהנמן
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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

                       

תרומה )י(קרה
הכנסת  בבית  מסוגו  חדש  תרומה  הסכם 
'איצקוביץ' בבני ברק, על כל תרומה של 2 שקל 
 2 גם  תתרום  'אלקטרה'  חברת  המיזוג,  למערכת 

שקל לבית הכנסת.
המיזוג  חברת  בין  לאחרונה  נחתם  זה  הסכם 
זה  באופן  'איצקוביץ',  הכנסת  בית  הנהלת  לבין 
הופכת כל תרומה קטנה של הציבור עבור הפעלת 
המזגנים לתרומה גדולה יותר עבור בית הכנסת. 
במיזוג  ולסייע  להירתם  נוספת  סיבה  יש  מהיום, 

בית הכנסת.
חברה  של  מסוגו  ראשון  בסיכום  מדובר 
ישראלית, הנרתמת להחזקת בתי הכנסת ושיפור 
סביב  פורסם  ההסכם,  בעקבות  בו.  התנאים 
לחברת  פרסומת  המיזוג  של  המטבעות  מכונת 
ע"י  הוסר  זה  מכן  לאחר  שעות  כמה  'אלקטרה', 
פרסומת  שתהיה  מעוניינים  שלא  מתפללים 

לחברת 'אלקטרה' בתוך בית הכנסת.

ה'ברכולית' נשרפה 
בחנות  גדולה  שריפה  פרצה  השבוע  בסוף 

המכולת 'ברכולית' ברחוב חתם סופר בבני ברק.
של  בראשותו  כבאים  של  גדולים  כוחות 
הקצין אלבז פעלו במשך דקות ארוכות על מנת 

להשתלט על הדליקה שפרצה. 
השריפה הסתיימה ללא נפגעים ב"ה. מחקירת 
כתוצאה מקצר  פרצה  כי השריפה  עולה  האירוע 

חשמלי והיא גרמה לנזק רב לתכולת החנות. 

ירדו לשטח 
סיור  ברק  בני  עיריית  בכירי  ערכו  השבוע 
בעיות  ולסדר  לשפר  במטרה  ו',  'שיכון  בשכונת 

בשכונה לטובת האזרחים.
הביקור נערך לאור בקשתו של המרא דאתרא 
דשיכון ו' ונווה אחיעזר הגאון רבי שלמה מחפוד 
העיר  ראש  השתתפו,  בשכונה  ובסיור  שליט"א 
חבר  דדון,  אליהו  הרב  סגנו  זייברט,  חנוך  הרב 
הנהלת העיר הרב נתן בצלאל, מנהל אגף תשתיות 
השכונה  נציג  לוי  יחיאל  הרב  זיידמן,  חנוך  הרב 

ומנהל המתנ"ס.
בסיור הועלו מספר נושאים. ראש העיר העלה 
הצעות לתיקון ושיפור פני השכונה אשר יבוצעו 
תשתיות,  בעיות  כמו  הקרובה.  בתקופה  כבר 
שיפוץ במקווה, הצללה מעל מתקנים שבפארק, 

ניקיון הרחובות ועוד. 
במתנ"ס  ביקר  העיר  ראש  הסיור  במהלך 
ודרש  במקום  הפעילות  על  ועמד  אורליאן 
תושבי  לרווחת  המתנ"ס  פעילות  את  להרחיב 
לנוער  פעילות  למבוגרים/ות.  בפעילות  השכונה 
וילדים של תושבי השכונה ויקצה תקציב מיוחד 
למען פעילות זו של תושבי השכונה כדי שהמקום 

יפעל כל יום וכל היום למען תושבי השכונה.

שבע ברכות מרכזי בק"ק תימן
שע''י קהל אברכים חניכי הישיבות ק''ק תימן 
מרכזית  ברכות  שבע  שמחת  חגגו  ברק  בבני 

ברחוב  המדרש  בית  בהיכל  עם  ברוב  השבוע 
הקהילה  רב  של  לכבודו  ברק.  בבני  אבטליון 
נישואי  לרגל  שליט''א  טיירי  יאיר  רבי  הגאון 
טיירי  יוסף  הבה"ח  בתוי''ש  המופלג  החתן  בנו 

מבחירי ישיבת 'תפרח'.
וזקן  ברק'  'בני  העיר  רב  קורח  הגר''ש  מרן 
בשבח  דיבר  בשמחה  שהשתתף  תימן  רבני 
לחיזוק  וגורמת  ומתפתחת  שהולכת  הקהילה 
כמו  תימן.  יהדות  קודש  מקהילת  אברכים  בקרב 
מיוחד  קונטרס  שהוציא  החתן  בשבח  דיבר  כן 
על  החתן  שכתב  ההקדמה  מדברי  שנדהם  ואמר 
הקונטרס ואמר כי עדיו לגדולות וניכר עליו שהוא 

הולך בדרך אביו רב הקהילה.
ברזילי  הגר''א  ונאמו  בשמחה  השתתפו  עוד 
רב  מחפוד  הגר''נ  שמעון',  'משכן  ישיבת  ראש 
קהילת 'לב נבון' בקרית הרצוג, הרב נצח מהצרי 

ראש הכולל, הרב אמיר לוי ר''מ בישיבת ועוד.

מצוות ביקור וניחום אבלים
 

כלום,  מאשר  עדיף  תמיד  אבל  באיחור,  קצת 
כשבוע לאחר השבעה על אמה של מלכות הרבנית 
האלוף  הפיס  מפעל  יו"ר  השבוע  הגיע  כהן,  יעל 
במילואים עוזי דיין לבקר ובעיקר לנחם את הגאון 
'אור  ישיבת  ראש  שליט"א  שמעון  בן  מסעוד  רבי 

אליצור' בקריית הרצוג על פטירת אחותו הרבנית.
הקשר בין יו"ר מפעל הפיס לראש הישיבה הוא 
קשר של זמן רב, לאחר שהרב מסעוד משמש כחבר 
ועדת הפרס של מפעל הפיס עבור בחורים, אברכים 

ובני תורה שכותבים חיבורים תורניים.
בביקור השתתפו בכירי עיריית ב"ב

קצרצרים
הדגולה,  המחנכת  נפטרה  בשב"ק  בד"ה:   
ע"ה  שלמה  רוחמה  חיה  מרת  הצדקנית  הרבנית 
שליט"א  שלמה  יעקב  הרב  להגאון  חבר  אשת 

ראש כולל בשכונת 'שעריה' שבפ"ת.
הרבנית חיה, חינכה את בנות ישראל במסירות 
נפש במשך שנים רבות. הלווייתה יצאה במוצ"ש, 
 16 רשב"ם  רחוב  מביתה  רב  קהל  בהשתתפות 

בב"ב בדרכה האחרונה לביה"ח 'סגולה' בפ"ת.
רייזל  חנה  הרבנית  נפטרה  בשבת  בד"ה:   
רב  זצ"ל  אדלר  יצחק  רבי  אשת  ע"ה,  אדלר 

ביהמ"ד 'אהבת חסד' בב"ב שנפטר לפני כשנה.
בשנים  טרגדיות  של  שורה  עברה  הרבנית 
ע"ה  אמה  בעלה  פטירת  לאחר  יום  האחרונות, 
נפטרה ובשבעה נפטרה חמותה. ארבע שנים לפני 

כן נפטר גם בנה הרב משה אדלר זצ"ל. 
משה  ישמח  ברח'  מביתה  יצאה  הלווייתה 
בב"ב אל בית החיים פוניבז' בסמוך לקבר בעלה.

  מזל"ט: למנהל מח' נוער בעיריית ב"ב ר' 
אלדד אשורי לרגל הבר מצווה לבנו.

          ל' בסיון תשע"ו 6/7/16

את נמצאת בפתחה של דרך חדשה ומשמעותית בחייך ובחיי משפחתך. 
לקראת כל החוויות הראשונות וההתרגשויות הצפויות לך עם התינוק הקטן שלך,

זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הרגע הגדול
בסדר הפרשת חלה - סגולה ללידה קלה.

האגיס המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים,
מזמין אותך לארח את חברותייך ולקיים סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:

1-800-42-32-32
* כמות הערכות לחלוקה מוגבלת, עד גמר המלאי

ברכות אותו   לעטוף 
מהרגע הראשון...

 במיוחד עבורך פיתחנו את חיתולי
עם   ,Huggies Little Babies
 Gentle Protection שכבת  
וייחודיות  רכות  כריות  בעלת 
ולהגנה  אופטימלית  לספיגה 

מקסימלית על עור תינוקך. 

 Little Babies חיתולי האגיס
להתנסות לך ולחברותייך

עלון מידע 
להתחלה חדשה

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

פריטים לאירוח
חברותייך



לקטנטנים שלכם מגיע הרבה יותר
רק בלאומית ב״ב המומחים הגדולים מבתי החולים המובילים בישראל

ד"ר יוסף ערד - מומחה באנדוקרינולוגיה ילדים
מנהל המרפאה האנדוקרינית במרכז הרפואי מעייני הישועה

ד"ר בוריס אורקין - מומחה בכירורגיה ילדים ומטפל באורולוגית ילדים 
מנהל היחידה לכירורגית ילדים במרכז הרפואי מעייני הישועה 

מנהל מחלקת כירורגית ילדים ביה״ח קפלן

ד"ר דוד אלמלך - מומחה בקרדיולוגיית ילדים
מנהל קרדיולוגית ילדים במרכז הרפואי מעייני הישועה 

קרדיולוג ילדים בכיר בשיבא

ד"ר יורם חמו - אורתופדיה ילדים
מנהל שירות אורתופדיה ילדים באיכילוב

ביצוע אולטרא סאונד פרקי ירכיים לתינוקות חינם בעת הביקור

פרופ' פנחס נמט - רפואת עיניים, מומחה לעין עצלה ופזילה בילדים 
בלעדי ללקוחות לאומית

ד״ר דרור וינר - מומחה ברפואת ילדים מביה״ח איכילוב

ד״ר ורד נחמיאס - מומחית ברפואת ילדים וגסטרואנטרולוגית 
ילדים מביה״ח שניידר

ייחודי! בדיקת בילירובין במרכז הרפואי כהנמן בכל שעות פעילות המרכז הרפואי

מורן שומרת - דיאטנית ילדים במרכז הרפואי כהנמן
טיפולים ייחודיים בעיר

להצטרפות
שירה 050-8999091

לשירותכם 4 מרכזים רפואיים בבני ברק
יהודה הלוי רח' יהודה הלוי 1, טל': 03-5778700

הר סיני רח' הר סיני 17, טל': 03-5745327
הרצוג רח' נויפלד 15, טל': 03-6198205
כהנמן רח' כהנמן 86, טל': 03-6717700

לשירותכם: הרב פישי ויזל מנהל מרכזים רפואיים ב״ב, גב׳ אטי וילמן מנהלת מרכז רפואי כהנמן
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מאת: עוזי ברק 
במדרכה   84 כבן  קשיש  צעד   2012 בשנת 
בגומה  נתקל  הוא  ברק.  בבני  עקיבא  רבי  ברחוב 
האיש  ונפגע.  נפל  עץ,  לשתילת  שיועדה  ריקה 
פונה לבית החולים על ידי אמבולנס שם התברר 
כי הוא סובל מדימום בראשו ומשברים בארובת 

העין ובצוואר.
את  שייצג  קרינסקי  א.  עו"ד  שהגיש  בתביעה 
באותה  כי  נטען  ברק  בני  עיריית  נגד  הקשיש 
ברחוב  שיקום  עבודות  העירייה  ביצעה  תקופה 
שבמסגרתן הוצבו לאורך שפת המדרכה עשרות 
גומות שנועדו לשתילת עצים, אך חלקן היו עדיין 

ריקות.  
למדרכה  מהכביש  כשעלה  כי  סיפר  התובע 
נתקל בגומה שהייתה לא מגודרת ובמפלס נמוך 

ממפלס המדרכה ונפל.
מאוד  הקשיש  התאונה  מאז  כי  טען  התובע 
לצוואר  "סד"  ללבוש  נאלץ  בתנועותיו,  מוגבל 
כ-11  לו  מסייע  נכדו  מתמדת.  לעזרה  וזקוק 
שעות כל יום ובתמורה הוא משלם לו סכום של 

כ-10,000 שקל בחודש.
גומות  נחפרו  אמנם  כי  מנגד  טענה  העירייה 
לשתילת עצים אך הן מולאו באדמה עד למפלס 
מרצון"  "סיכון  עצמו  על  לקח  התובע  המדרכה, 
כשהלך בשולי המדרכה ולכן הוא האחראי לנזקיו.  
השופטת מי-טל אל-עד קרביס מביה"מ השלום 
לנסיבות  באשר  התובע  גרסת  את  קיבלה  בת"א 
שמסר  בדברים  מגובה  היא  כי  וקבעה  נפילתו 

לחובשת מד"א ולרופא שקיבל אותו במיון.
בנוסף, היא קיבלה את עמדתו שהגומה היוותה 
משמש  עץ  של  קיומו  לדבריה,  בדרך.  מכשול 
מעין "תמרור אזהרה" להולך הרגל על הימצאות 
גומה סביבו, אך בהעדר העץ, הגומה היא מפגע  

שחובה על העירייה להסירו או לגדרו.
הוכיחה  לא  העירייה  כי  הוסיפה  השופטת 
עד  באדמה  מלאה  הייתה  שהגומה  טענתה  את 
צילומים  לצרף  למרות שיכלה  למפלס המדרכה, 

ומסמכים.
העירייה  טענת  את  קיבלה  השופטת  זאת,  עם 
לנפילה.  מסוימת  אחריות  לתובע  לייחס  יש  כי 
עבר  והוא  לתובע  מוכר  היה  המקום  לדבריה, 
שם מידי שבוע. המדרכה הייתה רחבה ולא ברור 
מבלי  בשוליה,  דווקא  ללכת  התובע  בחר  מדוע 

להסתכל במסלולו. 
לעניין הנזק קבעה השופטת כי לתובע נגרמה 
שתנועותיו  ספק  ואין  הנפילה  בגין  קבועה  נכות 
הוגבלו והוא נזקק לעזרה, אם כי בהיקף מצומצם 

יותר מזה שטען. והוא זכאי לפיצוי בהוצאות. 
התובע  התאונה  מאז  כי  השופטת  קבעה  עוד 
שעות  רוב  במשך  לצווארו  סד  לחבוש  נזקק 
היממה ואיכות חייו נפגעה משמעותית. בהתחשב 
הוא  שמהן  באחרות  ברפואיות  ובבעיות  בגילו 
סובל פסקה לו השופטת פיצוי גבוה יחסית בגין 

כאב וסבל.
בסך הכל נפסקו לתובע פיצויים של 420,000 

שקל בתוספת שכ"ט עו"ד של 98,280 שקל.

פיצוי מהעירייה בסך 
420,000 שקלים

קשיש תבע את העירייה וקיבל פיצוי של מאות אלפי שקלים, 
לאחר שצעד ברחוב ר"ע ונתקל בגומה ריקה במדרכה, נפל 

ונגרמו לו שברים בארובת העין ובצוואר 

בנס נמנע אסון גדול

 שלושה חשודים נעצרו בניסיון להצתת משאבות דלק בתחנה 
ברחוב 'חשמונאים' בבני ברק ● השופטת שהאריכה את 
מעצרם: "מדובר באירוע חמור שרק בדרך נס לא הסתיים 

באופן חמור הרבה יותר" 

התפיסה והמעצר. צילום: 'השומרים'צילום הרגע ההצתה, ממצלמות האבטחה

מאת: עוזי ברק

נעצרו  ברק  מבני  קטינים  ושני   21 בן  צעיר 
ברחוב  דלק  תחנת  להצית  שניסו  בחשד 

החשמונאים בבני ברק. 
והציתו  הדלק  משאבות  את  פתחו  השלושה 
אולם  בתחנה,  שונים  בחלקים  שנתפסה  אש 
תחנת  עובדי  כבאים,  הצליחו  האחרון  ברגע 
הדליקה  על  להשתלט  אורח  ועוברי  הדלק 

שהוצתה בתחנה.
דליק,  חומר  שפכו  השלושה  החשד,  פי  על 
הציתו אש וניסו להימלט במקום. כוחות גדולים 

של כיבוי אש הצליחו להשתלט על השריפה.
מרדף  ולאחר  מהמקום,  נמלטו  השלושה 

ארגון  מתנדבי  ידי  על  גן  רמת  בעיר  נלכדו 
'השומרים' והם הועוברו לידי שוטרי 'מרחב דן' 

לאחר שזוהו במצלמות אבטחה. 
בפני  הובא  הבגיר,  שהוא  החשודים  אחד 
השופטת רונית פוזנסקי כץ מבית משפט השלום 
בתל אביב, שם דרש חוקר המשטרה רס"ב גיא 
מגיש  שהוא  תוך  מעצרו  את  להאריך  קלדרון 

חומרי חקירה שקושרים את החשוד למעשה.
השופטת האריכה את מעצרו בארבעה ימים, 
נס  בדרך  שרק  חמור  באירוע  "מדובר  ואמרה: 

לא הסתיים באופן חמור הרבה יותר".
השריפה  כי  כן  גם  הבהירו  המשטרה  חוקרי 
לגרום  הייתה  עשויה  הרגיש  במקום  שפרצה 

להרס רב במרכז בני ברק.

אנו עובדים
כדי שתיהנו מהדרכים הטובות ביותר

 כביש מס' 22 - עוקף קריות - סגירה זמנית לשני לילות

מתי ואיפה: 
החל מ - 15.7.16, מהשעה 16:00 ועד 17.7.16 בשעה 05:00 לפנות בוקר, ייחסם לתנועה 

כביש עוקף קריות )כביש מס' 22(, בקטע מחלף אתא דרום, לנוסעים לכיוון דרום. 
תנועת כלי הרכב תוכוון לירידה במחלף אתא דרום ותוכוון לכביש מס' 4 או לכיוון 

צומת דשנים יגור /יקנעם.

דרכים חלופיות לנוסעים מכיוון דרום לדרום: 
•  תתאפשר נסיעה על כביש מס' 4 – דרך ההסתדרות.

•  תתאפשר נסיעה על כבישים מס': 70, 75 ו - 772.
•  כניסה למנהרות הכרמל תתאפשר דרך: כביש מס' 4, כביש 23, ידין, 

     האצטדיון, שד' ירושלים, דרך עכו.

הסיבה: 
החסימה היא לצורך ביצוע עבודות לשיפור בטיחות משתמשי הדרך בכביש מס' 22 

על גשר ההסתדרות.

שילוט הכוונה יוצב במקום.

התנועה תוכוון על ידי משטרת ישראל - מחוז חוף. 

ניתן להתעדכן באתר החברה, מוקד 2120* ואמצעי התקשורת.

נהגים שימו לב: 
שינויים בהסדרי התנועה

כביש עוקף 
קריות



צלצלו עכשיו: 8510*

פתרון טכנולוגי הלכתי למים חמים וקרים בשבת

טכנולוגיה חדשנית 
לחיסכון בחשמל

מיכל אגירת מים
גדול במיוחד

מנגנון בטיחות
מפני מים חמים

מים צלולים
בזמינות מלאה

היחיד המותר
לשימוש למהדרין

גם בשבת

התקנה תוך
24 שעות

בר המים 'נועם '1 שומר על בטיחות המשפחה שלכם באמצעות מנגנון נעילה המותקן על ברז המים 
וקרים  ליהנות ממים חמים  ולהתחיל  אתם מוזמנים להיפטר ממיחם השבת המיושן  החמים. 
בשבת ובחול ללא הגבלה,למהדרין מן המהדרין בהשגחת הרה"ג יעקב מאיר שטרן שליט"א, 

בד"ץ יורה דעה והמכון ההלכתי טכנולוגי של הרבה הלפרין. שבת שלום!

למהדריןחם-קר

עושים סוף למיחם השבת
מתקדמים לבר המים 'נועם 1' 

המותר לשימוש במים החמים והקרים בשבת

משווק מורשה 
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מאת: חיים רייך

באוקראינה  אמונים  שלומי  ועידת 
בהשתתפות רבנים, ראשי ערים, סגנים, עשרות 
שר  סגן  התנועה  ויו"ר  עסקנים  מועצות,  חברי 
וגיבוש  פוליטיקה  תשלב  פרוש  מאיר  החינוך 
צדיקים.  קברי  על  תפילות  בשילוב  השורות 
לראשונה, נחשפים כאן פרטים מרכזיים מתוך 
בפורמט  למשתתפים  שמתפרסמת  התוכנית, 
ייחודי, עם סלוגנים מותאמים מהמקורות לכל 

שלב ושלב. 
ימריאו  הצהרים,  בשעות  רביעי  יום  היום, 
התעופה  לשדה  מנתב"ג  הוועידה  צירי 
לאחר  אוקראינה.  בירת  שבקייב  בוריספול 
יצאו  קצרה,  והתארגנות  דרכונים  החתמת 
המשתתפים לעיירה ניעז'ין, שם יפקדו את ציונו 
דובער  רבי  מחב"ד,  האמצעי'  'האדמו"ר  של 

מליובוויטש זצ"ל.
לקייב,  המסע  משתתפי  ישובו  מניעז'ין 
בבוקר  למחרת  לילה.  לשנת  יפרשו  שם 
בקייב,  אין'  'פודול  במלון  שחרית  יתפללו 
פאסטוב,  לעיירה  יצאו  בוקר  ארוחת  ואחרי 
ציון  על  האוהל  חנוכת  במעמד  ישתתפו  שם 
באוהל  זיע"א.  המלאך  אברהם  רבי  הרה"ק 

מסע  משתתפי  את  הוועידה  צירי  יפגשו  הציון 
הקודש בראשות האדמו"ר מסדיגורא, שיחנוך 
'לחים  יערוך  מכן  ולאחר  זקנו,  ציון  אוהל  את 
טיש' באולם 'אונבה' בעיר. מפאסטוב תמשיך 
על  יתפללו  שם  אנטיבקה,  לכיוון  הוועידה 
ציון 'המגיד מטשערנאביל' זיע"א, ולאחר מכן 

בז'יטומיר על קבר ה'תולדות אהרן'.
באולם 'קלאוויה בוצ'קה' בז'יטומיר יתקיים 
הכותרת  תחת  הוועידה,  של  הפתיחה  מושב 
הוועידה  צירי  ייחשפו  בו  לעתיד',  'חרדים 
לנתונים מפתיעים על הגידול הצפוי של הציבור 
מכן  לאחר  בהרחבה.  בנושא  ויעסקו  החרדי, 
ראשי  וסגני  ערים  ראשי  פאנל  במקום  יתקיים 
שיסבירו  אמונים,  שלומי  תנועת  נציגי  ערים, 
לקראת  ולהיערך  העתיד  פני  את  לקדם  כיצד 

הגידול המבורך במגזר החרדי.
בהמשך ישנעו האוטובוסים את הקהל לעבר 
תפילת  תתקיים  שם  אבנר',  'אור  הנופש  כפר 
בהשתתפות  אחים'  'שבת  ולאחריה  ערבית, 
מקהלת 'מלכות', עם החזן משה שטעקל, אמן 
הקלידים שייע ברים והגיטרסיט פיני איינהורן. 
לברדיטשוב,  בנסיעה  ייפתח  שישי  יום 
בתפילה על ציונו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
למעז'בוז,  בנסיעה  ימשיכו  מכן  ולאחר  זצ"ל, 

שם יעשו הצירים את השבת סמוך ונראה לציון 
הבעל שם טוב הקדוש. במוצאי שבת תתקיים 
מושב  ייערך  ובמהלכה  מלכה,  מלווה  סעודת 
הוקרה מיוחד לנציגי 'שלומי אמונים' הפזורים 

בערים וביישובים ברחבי הארץ. 
ביום ראשון ייסעו צירי הוועידה לאומן, שם 

יפקדו את ציון רבי נחמן מברסלב, יאמרו תיקון 
הכללי ואולי אפילו יצאו לסיור קצר בגן סופיה 
'מושב  במקום  יתקיים  בהמשך  המפורסם. 
החינוך', ומיד לאחריו 'מושב הנעילה' במהלכו 
הוועידה.  החלטות  את  החינוך  שר  סגן  יקריא 
מאומן יסעו המשתתפים חזרה לקייב ולמחרת 

ישובו בחזרה לישראל.
על  המחודש  האוהל  של  הבנייה  הסתיימה 
זיע"א,  המלאך  אברהם  רבי  הרה"ק  של  ציונו 

בעיירה פאסטוב שבאוקראינה
כי  דיווחנו  שבועות  מספר  לפני  כזכור, 
אינטנסיבית,  ועבודה  מרובים  מאמצים  לאחר 
של  הקדוש  ציונו  על  האוהל  בניית  הסתיימה 
פאסטוב  בעיירה  המלאך,  אברהם  רבי  הרה"ק 
היום  תתקיים  האוהל  חנוכת  שבאוקראינה. 
במעמד מיוחד בראשות כ"ק אדמו"ר מסדיגורה 
וממשיך  התורה,  גדולי  מועצת  חבר  שליט"א, 
דרך אבותיו בשושלת בית רוזין, שנפוצה מנכדו 
רבי  הרה"ק  המלאך,  אברהם  רבי  הרה"ק  של 

ישראל מרוזין זיע"א.  
מעמד חנוכת האוהל יהיה גם אות הפתיחה 
ל'ועידת שלומי אמונים', לציון 40 שנה ליסודה 

של התנועה.

נחשף הלו"ז המלא ממנו יהנו משתתפי ועידת שלומי אמונים באוקראינה  בתכנית: שני לילות בקייב, שני לילות במז'יבוז' 
ולילה אחד ב'אור אבנר'  בין לבין: פאנלים סוערים, השתטחויות על קברי צדיקים ו'באטע' עילאי

היום תיפתח ועידת 'שלומי 
אמונים' באוקראינה

 חנוכת אהל הרה"ק רבי אברהם המלאך
זיע"א שתיפתח את הוועידה

מדי יום חמישי

צ'ולנט בשרי ביתי 

מיוחד!

)חצי קילו 18& בלבד!(

עורכים שבת חתן?

7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

מרק תימני הכולל: 
עוף, תפו"א, ירקות, חילבה, 

סחוג, לחוח ופיתות

שפע מטעמים
“הטעם שלכם השפע שלנו”

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

חגיגה של טעמים וסגנונות: 
בשרים, עופות, דגים, תוספות, סלטי הבית 

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, ביהכנ"ס במקום

www.shefam.net | חניה במקום, רח' ר' עקיבא 5 פ"ת. גישה לנכים
להזמנות: 052-8838186שעות פתיחה: חמישי: 17:00-23:00 | שישי: 8:00-14:00

מינימום הזמנה 30 איש | 250 ₪ לאדם לשבת מושלמת!

מבצע ענק לאירועים!!!מבצע לכל סוגי האירועים! מבצע לכל אירוע 
קינוח גלידה 

על חשבון הבית!

בקניה מעל 
&100

סלט חינם!

3 חלות

20& לסועד!30& לסועד!
 &10 רק-

רק-

רק-

כולל לחמניות!



 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
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בשורה לעולם התורה: הושג פתרון לתקציב המוכש"ר ותל"י

מוסדות המוכש"ר יקבלו 
50 מיליון שקלים

שר הבריאות יעקב ליצמן: "היענות האוצר לדרישה זו, מבטאת את השותפות הקיימת בין מרכיבי הממשלה, 
וכי בכך עמדו בכל ההתחייבויות הקיימות בהסכם הקואליציוני שנחתם איתנו"

מאת: אלי שניידר

השבוע  שני  ביום  שנערכה  בפגישה 
האוצר,  סגן  של  בלשכתו  האוצר  במשרד 
בהשתתפות סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן, 
שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן, יחד עם נציגי 
שיינברג  נדב  וכן  והחינוך,  האוצר  משרד 
צבי  גן  וטל  כחלון,  משה  האוצר  שר  רמ"ט 
סיכום  הושג  בנט,  נפתלי  החינוך  שר  רמ"ט 
לימודי  )טיפוח  טל"י  סעיף  יתוקצבו  לפיו 
יהדות( וכן שעות טיפוח למוסדות המוכשר 
 50 של  כולל  בסך  )מוכש"ר(  רשמי  שאינו 

מיליון שקל לשנה, כחלק מתקציב 2016. 
אמר  )ש"ס(  כהן  יצחק  האוצר  שר  סגן 
וכחלק  התורה  לעולם  בבשורה  מדובר  כי 
הקואליציוני,  בהסכם  הסעיפים  מהשלמת 
ולהבטחת  הישיבות  לתקציב  בהמשך 
גזירות  כל  ובמטרה להביא לתיקון  ההכנסה 

הממשלה הקודמת. 
שר הבריאות יעקב ליצמן )יהדות התורה( 
בירך את שר האוצר משה כחלון על ההחלטה 
ואמר כי היענות האוצר לדרישה זו, מבטאת 
את השותפות הקיימת בין מרכיבי הממשלה, 
הקיימות  ההתחייבויות  בכל  עמדו  בכך  וכי 

בהסכם הקואליציוני שנחתם איתנו. 
דוד  הרב  המוכש"ר  מוסדות  פורום  יו"ר 
האוצר  שר  סגן  התגייסות  על  בירך  שרפר 
ושר הבריאות לטובת עולם התורה ובייחוד 
למוסדות המוכר שאינו רשמי, שבכך נמנעה 

אפלייתם מול מוסדות הנוצרים.
המוכש"ר  מוסדות  ראשי  הגיעו  בהמשך, 
הרב  פיינר,  אברהם  הרב  שרפר,  דוד  הרב 
ללשכת  פינזל,  אברהם  והרב  לברון  משה 
על  לו  להודות  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
המוסדות. תקצוב  על  במאבק   הצלחתו 

 ראשי מוסדות המוכש"ר בלשכתו של השר ליצמן

 שירות לעסקים ולפרטי בבית הלקוח
  Apple מעבדה מקצועית לניידים ונייחים ולמחשבי 

 ניסיון 15 שנה בתחום

רחוב עוזיאל 14 בני ברק . טל: 03-6779810     שעות פתיחה: א- ה  14:00 -  10:00 |  21:00 - 16:00 | ו – 12:00 -  10:00    

אצלנו המעבדה המתקדמת 
והמהירה בשוק!

.

 טאבלט 10 אינצ’
Quad Core מעבד 

1G  זכרון פנימי 
16G דיסק קשיח גדול 

Android 5.1 מ. הפעלה 
מסך “10

1TB דיסק קשיח  
שלוש שנות אחריות!  

 עכבר אלחוטי
איכותי

מטען למחשב 
נייד

59& 
בלבד!

179& 
בלבד!

39& 
בלבד!

145& 
בלבד!

299& 
בלבד!

449& 
בלבד!

  INTEL    מעבד
DUAL CORE 
4GB זכרון פנימי 

500GB דיסק קשיח 
מסך “15.6

DVD צורב 
 שנה אחריות
בבית הלקוח

LENOVO מחשב נייד

1,449& 
בלבד!

 מארז מפואר  
 ספק כח: W500 עם מאוורר 12ס”מ 

 Intel® Pentium :מעבד 
   G4400 3.3GHz 

 לוח אם החדש:
 GIGABYTE GA-H110 

4G-DDR3-1600 זכרון פנימי 
 500GB :דיסק קשיח 

   DVDRW :כונן דיסקים

מחשב לשימוש ביתי 

1,089 & 
בלבד!

מחשב חזק 

2,199 & 
בלבד!

 מארז מפואר  
 ספק כח: W500 עם מאוורר 12ס”מ 

 Intel® Core - i3 :מעבד 
 לוח אם החדש:

 GA-H110 
4G-DDR3-1600 זכרון פנימי 

 500GB :דיסק קשיח 
   DVDRW :כונן דיסקים

מחשב ביתי מתקדם 

1,290 & 
בלבד!

INTEL CORE החדש  i5 מעבד 
8GB זכרון פנימי 
1TB דיסק קשיח 

מסך “15.6
DVD צורב 

שנה אחריות בבית הלקוח 
תיק מהודר + עכבר במתנה

LENOVO מחשב נייד   DELL מחשב

בלבד!
1,999 & 
בלבד!

INTEL CORE i3  מעבד 
   4GB זכרון פנימי 

 דיסק קשיח 500
 שלוש שנות אחריות

דל ישראל 
                  DVD צורב

ASUS מחשב נייד

1,699 & 
בלבד!

 INTEL CORE i3  מעבד 
4GB זכרון פנימי 

500GB דיסק קשיח 
מסך “15.6

DVD צורב 
שנה אחריות בבית הלקוח

 דיסק און קי
USB3  המהיר 

 8 גיגה 19 ₪
 16 גיגה 35 ₪ 
32 גיגה 49 ₪ 

 רמקולים
  עם שלט

CREATIVE

כ. רשת 
אלחוטי

 3USB מארז מפואר עם יציאת 
 ספק כח: W500 עם מאוורר 12ס”מ 
 INTEL CORE-i5  :מעבד החדש

 6400 
GIGABYTE GA  :לוח אם החדש 

B150-VGA/DVI/HDMI DDR4- 
זכרון פנימי מהיר במיוחד

8G-DDR4 2133  KINGSTON: 
GB1000 : דיסק קשיח 

DVDRW :כונן דיסקים 

 מכבדים כל סוגי האשראי.

 מחירים מיוחדים למחשבי גרפיקה !
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מדפסת משולבת 
   HP3835 

 מדפסת. פקס .סורק . 
מכונת צילום            

חיבור אלחוטי     
תפריט בעברית .     

319& 
בלבד!

מדפסת משולבת 
  HP4675

 מדפסת. פקס. סורק. 
מכונת צילום.  

חיבור אלחוטי                                         
תפריט בעברית .        
 &389הדפסה דו צדדית.    

בלבד!

2,499& 
בלבד!

2TB דיסק קשיח  
שלוש שנות אחריות!   469& 

בלבד!

מעבד  U5005-i3 החדש  

INTEL CORE
          GB4 זכרון פנימי

                                       GB500 דיסק קשיח
מסך “ 13.3    

שנה אחריות בבית הלקוח

LENOVO "13.3 מחשב עסקי

2,199& 
בלבד!



לשירותכם

ברפואת נשים

 רפואת נשים:  מרכז חדיש ומעוצב הכולל 8 רופאות נשים וכן רופאי נשים 
בכל תחומי הרפואה  מכשור רפואי מהמתקדם בעולם 

לקוחות כללית, לרשותכן 600 מ״ר של שירותים רפואיים:

רחוב חזון איש 62 טל. 03-5310750

רחוב גרוסברד 3 טל. 03-5310740

 רפואת משפחה  רפואת ילדים  רפואה יועצת  שירותי אחיות
 בדיקות מעבדה  בית מרקחת

מרכז רפואי גני טל
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ראש הממשלה בניחום בבית משפ' אריאל:

נתניהו מנחם את משפחת אריאל 

"זה מזכיר לנו 
מול מי אנחנו 

עומדים"
ראש הממשלה ושר הביטחון הגיעו לנחם את 

משפחת אריאל על רצח בתם הלל בת ה-13 הי"ד 
בפיגוע ביום חמישי האחרון ● נתניהו למשפחה: 

"זה מזכיר לנו שוב מול מי ומול מה אנחנו עומדים"

מאת: חיים בנשק

הגיע  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
על  אריאל  משפחת  את  לנחם  שישי  ביום 
אמש.  בפיגוע  ה-13  בת  הלל  בתם  רצח 
ניסתה  המשפחה,  את  נתניהו  שניחם  בעת 
מחבלת בת משפחתו של המחבל שרצח את 
הלל, לבצע פיגוע דקירה במערת המכפלה, 

המחבלת נורתה ונהרגה.
שר  עם  יחד  לנחם  הגיע  הממשלה  ראש 
החקלאות  שר  ליברמן,  אביגדור  הביטחון 
ארבע- קריית  מועצת  וראש  אריאל  אורי 
עם  שוחח  נתניהו  לוינגר.  מלאכי  חברון 
הי"ד  הלל  הוריה  אריאל,  ונורית  עמיחי 
ראש  אמש.  שנרצחה  בתם  על  מהם  ושמע 
חוץ  פה.  "אנחנו  להורים,  אמר  הממשלה 
הביטחון  שר  עם  אשב  נחזק.  מהלחימה, 

ונחליט כיצד לחזק את הישוב".
הזדעזע  כי  סיפר  הממשלה  ראש 
מהתמונות הקשות מזירת הפיגוע, "לראות 
את החדר של הלל, לראות את כתמי הדם 
ילדה  של  ובגדים  וספרים  מיטתה  ליד  שם 
מול  לנו שוב  מזכיר  וזה  מזעזע.  זה  קטנה, 
אף  נתניהו  עומדים".  אנחנו  מה  ומול  מי 
הבטיח, נעמיק שורשים: "הם רוצים לעקור 
נעמיק את השורשים. הם לא  ואנחנו  נטוע 
יוציאו אותנו מכאן. התרשמתי מהמשפחה 
רוחה  את  ישברו  לא  הם  הזאת,  המופלאה 

וגם לא את רוחנו. אנחנו נעמיק שורשים".

שהבת  למנחמים  סיפרה  רינה  האם 
הקטנה, כנה בת ה-4, גילתה כתם דם קטן 
הלל,  של  ממיטתה  לנקות  הספיקו  שלא 
לה  שישאר  כדי  אותו  לנקות  לא  וביקשה 
מזכרת ממנה. לאחר מכן שאלה את אמּה, 
"מתי יבוא הערבי הבא?" רינה פנתה לראש 
לחיות  צריכה  לא  כאן  "ילדה  הממשלה, 

בחרדות ולשאול שאלה כזו".
בסיום הניחום סיפרה רונית, "יש לנו מה 
להגיד גם מעבר לשכול. חשוב לנו שיחזק 
דיברנו  התושבים.  את  שיחזק  הבנייה,  את 
סף  על  הלאומי  הבית  שבוער.  משהו  על 

חורבן. שיפתח את הר הבית ליהודים".
חיל  לקציני  צניחה  כנפי  הענקת  בטקס 
נתניהו:  הממשלה  ראש  אמר  האוויר, 
ארבע.  בקרית  ליבנו  אך  בחצרים  "אנחנו 
אנו  בחברון  הללו  בדקות  לשם.  נגיע  ועוד 
מביאים לקבורה את הלל יפה אריאל. ילדה 
באכזריות  במיטתה  שנרצחה  דרך  תמימת 
שנאה  שטוף  נתעב,  מחבל  בידי  נוראה 
חדר  תמונות  את  תיאר  נתניהו  והסתה". 
לראות  "קשה  כי  ואמר  אריאל  של  השינה 
דם.  מוצף  כולו  שלה.  החדר  תמונות  את 
הרצפה. המיטה. הבגדים. מחזה קורע לב". 
הזוועה  מעשה  כי  הוסיף  הממשלה  ראש 
הזה "ממחיש לנו שוב מול מי ומול מה אנו 
עומדים" והבטיח כי צה"ל פועל מול גורמי 

ההסתה והטרור. קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3
לפרטים והרשמה: 072-370-4319

מה חשוב לך באמת?

מגוון מקצועות לימוד לנשים באונו:

     במיוחד להוריד צריכת סוכר לבן לשים לב לתזונה נכונה –     )לפחות פעם בשבוע לכל אחד( להקדיש לכל ילד זמן איכות אישי יומי
 לקבוע הליכות פעמיים בשבוע עם אחותי

     וילדים - לפחות פעם בשבוע ארוחת ערב משותפת של אבא, אמא     ויכניס לנו משכורת מכובדת להירשם ללימודים למקצוע שמתאים לי

)L.L.B.( משפטים
עריכת דין

 )B.A.( חינוך וחברה
הנחיית הורים/קבוצות, ריכוז קהילתי, ניהול מוסדות תרבות וחינוך ועוד 

 )B.A.( מנהל עסקים
 חשבונאות - חשבות שכר, ניהול כספים, ביקורת פנימית ועוד   
 שיווק ופרסום – יחסי ציבור, ניהול תקציב פרסום, קריאייטיב,   

    פלניניג ועוד 
 משאבי אנוש - איתור עובדים, מיון, גיוס, הדרכה, הערכת עובדים        

_  ופיתוח קריירה
 מימון ושוק ההון –  בנקאות, ניהול כספים, ייעוץ פנסיוני,

   סוכנות ביטוח

בריאות
)B.O.T( ריפוי בעיסוק 

 הפרעות ותקשורת ).B.A( קלינאות תקשורת 



לקוחות כללית, לרשותכן שירותי רפואה דחופה ללא תור במרפאת רבי עקיבא

רחוב רבי עקיבא 83 )מול גן ורשא( טל. 03-5777203

  מיון נשים  שירותי אחיות   אולטרה סאונד  מעקב רופא   מוניטור
  זמינות ברפואת נשים  בדיקות מעבדה  שירותי משרד

מיון נשים במרפאת רבי עקיבא 

לשירותכם

ברפואת נשים דחופה



לשירותכם

כל בני ברקי יודע:

כללית בבני ברק עומדת לשירותכם עם פריסת     מרפאות רחבה ומגוון שירותים בכל תחומי הרפואה

לילדים ומבוגרים מרפאות שיניים 

לבריאות הילד מרכז 

להתפתחות הילד מרכז 

גני     טלמרכז      רפואי 

הפרוסים       ברחבי העיר 11 בתי    מרקחת 

מכון     פיזיותרפיה

לבריאות האשה 2 מרכזים 

רחבהרפואה יועצת 

הפרוסות ברחבי העיר 10 מרפאות 
מהגדולים      בעיר



לשירותכם

כל בני ברקי יודע:

כללית בבני ברק עומדת לשירותכם עם פריסת     מרפאות רחבה ומגוון שירותים בכל תחומי הרפואה

לילדים ומבוגרים מרפאות שיניים 

לבריאות הילד מרכז 

להתפתחות הילד מרכז 

גני     טלמרכז      רפואי 

הפרוסים       ברחבי העיר 11 בתי    מרקחת 

מכון     פיזיותרפיה

לבריאות האשה 2 מרכזים 

רחבהרפואה יועצת 

הפרוסות ברחבי העיר 10 מרפאות 
מהגדולים      בעיר
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במהלך ישיבת הקבינט 
הביטחוני שהתכנסה במוצאי 

שבת התפתח עימות בין 
שר החינוך נפתלי בנט לשר 
הביטחון אביגדור ליברמן, 

שבשיאו הורה ליברמן 
לנציגי צה"ל שלא להשיב 

לשאלותיו של בנט

עימות בקבינט: 
ליברמן נגד בנט

מאת: אלי שניידר

העימות בקבינט נמשך: עימות חריג התנהל 
לשר  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר  בין 
החינוך נפתלי בנט בישיבת הקבינט האחרונה. 
הביטחוני  המצב  בעקבות  התכנסה  הישיבה 
עד  ארוכות  שעות  ונמשכה  ביו"ש  השורר 
השעה שלוש לפנות בוקר. במהלך הדיון שאל 
שר החינוך את קציני הצבא שאלות רבות מהן 
הורה  מסוים  בשלב  ביקורת.  דברי  השתמעו 
לשאלותיו  להשיב  לא  צה"ל  לקציני  ליברמן 

של שר החינוך.
על פי הדיווח, אחרי עשרות שאלות ביקש 
שר הביטחון מבנט להפסיק לשאול, בנט לא 
הפסיק והמשיך להמטיר שאלות וחקירות על 
אנשי הצבא. בתגובה הורה להם ליברמן שלא 
בקבינט  אחרים  גם שרים  להשיב לשאלותיו. 
מתחו ביקורת חריפה על השר בנט, "אי אפשר 
לעשות צחוק מהקבינט בתקשורת, לדבר על 
מיחזור החלטות ועל כך שזה גוף לא רציני", 
בנו  אמון  אי  הבעת  "זו  השרים.  אחד  אמר 

ובמערכת הביטחון ואי אפשר לעבוד ככה". 
בתום שעות של דיונים מתמשכים בקבינט, 
החלטות  שהתקבלו  בלא  הדיון  הסתיים 
מיוחדות למעט ההחלטה עליה החליט ראש 
המיועדים  הרש"פ  מכספי  לקזז  הממשלה 
זאת  משפחותיהם,  ובני  מחבלים  למימון 
דיור  יחידות   42 בניית  על  להחלטה  בנוסף 
ישראל  כינה  אותה  החלטה  ארבע.  בקריית 
ברמסון, מ"מ יו"ר המועצה המקומית בקריית 
קריית  "תושבי  ו'ספין':  כ'הונאה'  ארבע, 
ארבע-חברון חזקים אבל מצפים שההנהגה לא 
תחשוב שאנחנו ילדי כאפות שלהם. האנשים 
הללו רוממות הימין וארץ ישראל בגרונם אך 
בפועל הם מפקירים אותנו ולא עושים מעבר 
למה שחייבים ציפינו שייתנו לנו היתר לעלות 
השיפוט  בתחום  שנמצאים  ו-26   22 לגבעות 
צריך  והציבור  בשטח  שינוי  שום  אין  אבל 
לעשות חושבים בעקבות ההתנהלות הכושלת 

שלהם".
נפתלי  היהודי  הבית  יו"ר  לאחרונה  כזכור, 
בנט מתח ביקורת חריפה על התנהלות הקבינט, 
בשיאה איים בנט להפיל את הממשלה אם לא 
יוצמד מזכיר בטחוני לכל שר בקבינט. בסופו 
של דבר התקבלה פשרת השר ליצמן, על פיה 
ויעדכן  הקבינט  כמזכיר  ישמש  המל"ל  ראש 

את השרים החברים.

השר נפתלי בנט השר אביגדור ליברמן

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!

מגהץ
טפאל

טלפון 
אלחוטי

תנור
דו תאי

כיריים 
בוש

בילד-אין
קרמיות טאצ'

מכונת כביסה
בוש-קונסטרוקטה

7 קילו

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

יורוקום

מקרר
df 450 ליטר

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

36
ל-36 חודשים
₪ רק ב- 56

ל-36 חודשים
₪ החל מ: 49999 ₪₪

49החל מ:החל מ:
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

רק ב- 1290 ₪ החל מ: 1790 ₪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!
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מאת: אלי שניידר

קבוצת התקשורת "קו עיתונות" הכוללת את 
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה 
במגזר החרדי, עיתון 'כל ישראל' היוצא לאור 
בסוף השבוע, פורטל התוכן 'כל הזמן', פיתוח 
לוח  וכן  הכשרים  למכשירים  יישומים  ויזום 
'מזל וברכה' מתכבדת להודיע על מינויו של 

הרב חיים כהן ליו"ר הקבוצה.
קבוצת  ומייצג  מוביל  כהן  חיים  הרב 
משקיעים מדרום אמריקה, שתקדם את מטרות 

הקבוצה וערכיה לטובת כלל הציבור החרדי.
הקבוצה  יו"ר  בהובלת  המשקיעים  קבוצת 
התקשורת  מקבוצת   33% עד  תרכוש  הנכנס, 
בתהליך ובשלבים שנקבעו בהסכם ע"פ שווי 

של 22 מיליון ש"ח לפעילות הקבוצה.
הרשת  כתבי  העורכים,  הקבוצה,  עובדי 
ומנהלי הקבוצה, מברכים את הרב חיים כהן 
מבורכת  עשייה  והמשך  הצלחה  ומאחלים 

עבור כלל הציבור החרדי.

רשת 'קו עיתונות' מתכבדת להודיע על מינויו של הרב חיים 
כהן ליו"ר הדירקטוריון של הקבוצה  הרב חיים כהן 

מייצג קבוצת משקיעים מדרום אמריקה

מתרחבים: חיים 
כהן מונה ליו"ר 

הדירקטוריון

יו"ר הדירקטוריון הרב חיים כהן

ח"כ לשעבר דוד טל ז"ל נפטר בשבת האחרונה לאחר 
שסבל מהמחלה הקשה והוא בן  66 "שליח מרן, איש 

חברתי מהמעלה הראשונה"

ח"כ לשעבר 
דוד טל ז"ל

מאת: יעקב אמסלם

במהלך השבת האחרונה נפטר חבר הכנסת 
מהמחלה  שסבל  לאחר  ז"ל,  טל  דוד  לשעבר 

הקשה והוא בן 66.
ראשון  העיר  מועצת  כחבר  כיהן  טל,  דוד 
לציון ואח"כ כסמנכ"ל אל המעיין  ובהמשך 

הקים את סיעת ש"ס בהסתדרות.
בשנת 1996 נבחר לראשונה לכנסת מטעם 
תנועת ש"ס, לאחר מכן פרש מש"ס והצטרף 
מאוחר  פרץ,  עמיר  של  אחד"  "עם  לתנועת 
יותר בשנת 2006 תמך בהתנתקות ובבחירות 
ונבחר  קדימה  ברשימת  שוריין  ה-17  לכנסת 

מטעמה.
כאמור, בשבת נפטר טל לאחר מחלה קשה 
והותיר אחריו אישה ושישה ילדים. הלווייתו 
מביתו   16:00 בשעה  ראשון  ביום  התקיימה 

ברחוב החרוב בראשון לציון.
בש"ס ספדו לטל ומסרו: "תנועת ש"ס ויו"ר 
התנועה הרב אריה דרעי אבלים וכואבים עם 
יוסף  הגר"ע  מרן  שליח  של  עת  בטרם  לכתו 
זצ"ל ושליח התנועה לכנסת ישראל ר' דוד טל 
שותף  הראשונה,  מהמעלה  חברתי  איש  ז"ל, 

בהסתדרות,  ש"ס  סיעת  ממקימי  לדרך,  נאמן 
רבות  ופעל  נאמנה  שליחותו  מילא  אשר 
אנו שולחים  ובמסירות למען הציבור הרחב. 
מן  ולמשפחתו.  לרעייתו  כנים  תנחומים 

השמים תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד".

נציג חברתי. דוד טל ז"ל

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



מענטש

 חדש! תדיראן אלפא 
אמינות מקסימלית לאורך זמן
ישנן הרבה תכונות טובות למזגן החדש תדיראן אלפא: דירוג אנרגטי גבוה,

 פעולה שקטה במיוחד, פיזור אוויר אוטומטי )4 כיוונים(, מגוון רחב של תפוקות,
וציפוי ייחודי השומר על המזגן לאורך זמן... במילה אחת, מענטש.

 המתקינים קבעו: 

תדיראן המזגן 

האמין בישראל!

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

משקפי שמש מכל קולקציית 2016
ברשת אופטיקה הלפרין במתנה!*

 אמינות שמתחילה בטכנולוגיה במחיר מטורף ומקבלים
קונים מזגן

 *כל משקפי השמש או מסגרות הראייה עד 550 שקלים מחיר מחירון, ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, 
תוקף המימוש עד 30.9.16, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. תוקף המבצע עד 22.7.16 או עד גמר המלאי.



בני ברק 26   ל' בסיון תשע"ו 126/7/16

שני שרים חרדים שעשו קריירה מזיהוי סימני מצוקה ואותות 
ובמפגש  בישיבת הממשלה  נכחו השבוע  יריבים,  חולשה של 
בישיבת  גם השתתף  הסיעות. אחד מהשניים האמורים,  ראשי 
עם  קילומטראז' שבועי מרשים  אחרי  ומתישה.  ארוכה  קבינט 
נתניהו המסקנה של שניהם יחד וכל אחד לחוד הייתה שהאיש 
עשרים  חלפו  לא  מצוקה.  סימני  משדר  ואינו  לחוץ  נראה  לא 
וארבע שעות מהדיאגנוזה המחמיאה והמרגיעה שהשמיע שר 
בדרך  המטוס  כבש  על  לגמרי  אחרת  נראה  ונתניהו  הבריאות, 
לאוגנדה. עיתונאים שישבו במטוס סיפרו עם הנחיתה שנתניהו 
נראה מתוח, כמו בן משפחתו מדרגה ראשונה שעשה את אותו 

מסלול אווירי לפני ארבעים שנה.
לביבי-מאניה  שהביא  הוא  המתדרדר  הביטחוני  המצב  לא 
הרגיש  ביבי  הביטחונית  בזירה  דווקא  השבועית.  דפרסיה 
כמי שסיפק את הסחורה והנחית מכת מחץ. לא על המפגעים 
שממשיכים לעקוף רכבים עם נשק חם ולפרוץ תריסים מוגפים 
מהבית  השיניים  בין  הסכין  עם  היריב  על  אלא  קר,  נשק  עם 
בנט  את  הובילה  שעבר  בסופ"ש  הפיגועים  שרשרת  היהודי. 
לדרוש כינוס דחוף של הקבינט בליל שבת מנימוקים של פיקוח 
ואיילת  נפתלי  את  ושלח  מהדרישה  התעלם  כשנתניהו  נפש. 
לתפילת לכה דודי לקראת כלה בבית הכנסת, הגיב בנט בפרסום 
בטרור.  למלחמה  הנדרשים  הצעדים  עשרת  של  בתקשורת 
נם  השבת  שומר  כשבנט  אחה"צ.  בשבת  הגיבו  ואיווט  ביבי 
יחידות  את השנ"צ, הם פרסמו שורת צעדים שבמרכזם בניית 
דיור חדשות בשטחים. התגובה של בנט בקבינט הייתה תחקור 
אובססיבי של קציני הצבא. ביבי שתק וכשאיווט עשה עבורו 
את העבודה והורה לקציני צה"ל להתעלם, הוא חש כמי שזכה 

ומלאכתו נעשית על ידי אחרים.
המפנקת  הנסיעה  וערב  בקבינט,  האירועים  השפעת  תחת 

לאפריקה, פתח ביבי את השבוע במצב רוח מרומם. זה החזיק 
הידיעה  את  פרסם  דרוקר  כשרביב  שני,  יום  בוקר  עד  מעמד 
ראש  של  גבו  מאחורי  שמתנהלת  ומקיפה  פעילה  חקירה  על 
על  מידע  נתניהו  לאוזני  גם  הגיע  היום  בהמשך  הממשלה. 
שמות  כולל  למשטרה  מבוסס  מידע  שהעביר  בכיר  עיתונאי 
מותיר  כשהוא  האפריקאי  לספארי  המריא  נתניהו  ועדויות. 
רביב  של  טורס'  'ביבי  פרסומי  כל  תקשורתי.  ג'ונגל  מאחוריו 
נתניהו  לגברת  שנגרמה  הנפש  עוגמת  לעומת  התגמדו  דרוקר 

ולבעלה בדרכם לביקור הכי יקר בתולדות המדינה.  
את השינוי הדראסטי במצב רוחו של נתניהו, השרים ליצמן 
ודרעי לא זכו לראות. שניהם אומנם הוזמנו למסע האפריקאי, 
רפואיות  מסיבות  ליצמן  מנימוקיו.  אחד  כל  בארץ  נותרו  אך 
של  ולא  משפחתיות,  מסיבות  דרעי  ומיד(,  תכף  נדבר  )עליהן 
הראשונית  ההזמנה  נתניהו.  משפחת  של  אלא  דרעי,  משפחת 
להצטרף לנסיעה הועברה ללשכת דרעי לפני למעלה מחודש, 
אולם אחרי שפרשת סדן התפוצצה, התאיידה ההזמנה, כביכול 

מעולם לא שוגרה. 
לדרעי שנותר מאחור לא היו סיבות להתלונן. השהות בארץ 

במקביל  שדווחו  הכותרות  אחרי  מקרוב  לעקוב  לו  אפשרה 
דרעי  בחקירת  הנסיגה  לעומת  נתניהו  בחקירת  התקדמות  על 
שתוביל כנראה לסגירת התיק. ביבי אומנם נרדם בצהרי היום 
הוא  דרעי  האחרונים  בלילות  אבל  באוגנדה,  הטקס  במהלך 
זה שנם בשלווה בלי לסבול מחלומות ביעותים בהם מככבים 

חוקרים ושוטרים.
לקראת  בידיעה שהתיק  ארוכה שדרעי מתהלך  תקופה  מזה 
סגירה, כפי שפורסם כאן לפני חודש לראשונה )בפרשה הזאת, 
מסתבר, קו עיתונות היה הראשון שזיהה(. בית הקיט בספסופה 
רק תפאורה כשבמוקד החקירה עמדו שתי פרשות. אחת  היה 
תחושת  אליה,  שבנוגע  שאול  בגבעת  הנדל"ן  לעסקת  נגעה 
הכנה  עם  הגיעו  המשטרה  שחוקרי  הייתה  בתיק  הנחקרים 
חלקית, בין השאר באדיבות פרשן ערוץ 2 עמית סגל שפוצץ 
החוקרים  ששלפו  התאריכים  מהמתוכנן.  מוקדם  הפרשה  את 
מאומתות  היו  לא  המידע  פיסות  מדויקים,  היו  לא  לנחקרים 
מבלי  לביתו  שוחרר  בפרשה  המרכזיים  הנחקרים  שאחד  עד 

שחקירתו הפכה לחקירה באזהרה.
מעבר  על  להכריז  היועמ"ש  את  שהובילה  השנייה  בפרשה 
שיש  בתחילה  היה  נראה  שעות,   24 בתוך  לחקירה  מבדיקה 
לפושטי העור, בשר עם הרבה שומן. העברת הכספים מחשבון 
האח )של מרטין( ג'יימס שלאף לחשבון האח )של אריה( שלמה 
בלה"ב  הדליקה  לשלישייה,  דרעי  אריה  של  חזרתו  ערב  דרעי 
433 את כל הנורות האדומות. אלא שגם הפרשה הזאת הוסברה 
פרי מימוש השקעת  לגיטימי,  כרווח  ונומקה בחדרי החקירות 
נדל"ן בגרמניה. תיק הג'יימס בונד, התגלה כתסריט בלי עלילה.
בגרמניה,  דין  חיקור  על  כחודש  לפני  בתקשורת  הפרסום 
כי  שהבינה  הפרקליטות,  של  מכוונת  כהדלפה  כאן  הוסבר 
לחקירה,  דרעי  את  לזמן  אפילו  מאפשר  אינו  שבידיה  המידע 
נראה  שזה  איך  מחדש.  מסלול  לחשב  כדי  זמן  לקנות  וניסתה 
ההודעה  כשתצא  רק  אבל  יציאה,  במסלול  מדובר  השבוע, 
יוכל דרעי להניח את ראשו בבטחה, לא רק בלילות  הרשמית 
אלא גם בצהרי היום, ל'שלאף-שטונדה' נטול חששות וחשדות. 

קייטנה בסיעה
ההמראה,  ערב  מנתניהו  דרעי  שקיבל  האחרון  הטלפון  את 
הוא חייב לח"כ שהוא הכניס במו ידיו למשכן. "מה הוא רוצה 
ממני", התלונן נתניהו על גואטה, והתכוון בעקיפין לשאול את 

דרעי: אריה, מה אתה רוצה? 
גואטה הוא המרענן הרשמי של הקדנציה הנוכחית. אם חיילי 
צה"ל בשטחים היו פועלים בהתאם להוראות הפתיחה באש של 
הח"כ הנורווגי מש"ס, בני משפחותיהם של המפגעים הערבים 
היו נוהרים להלוויות מבוקר עד ליל. מאז פרשת סדן, הוא סימן 
מטרה על מצחו של ראש הממשלה. ביום רביעי שעבר הוא לעג 
להסכם עם הטורקים ובסופ"ש - להכרזות על בנייה בשטחים. 
"נתניהו", כתב גואטה, "יחל לבנות 42 יח"ד בדיוק כמו שהביא 
את הטנק של נעדרי סולטן יעקב. הטנק לא הטנק והדירות כבר 
בבניה''. גואטה שוב השתלט על הכותרות ואפילו הפרובוקטור 
את החלטות  סמוטריץ' שכינה  בצלאל  ח"כ  היהודי  הבית  של 

נתניהו "ביזיון", נדחק לתחתית הידיעה. 
את  להגיש  שדאג/ה  רה"מ  בלשכת  לענייני'  'היועצ/ת 
בצידו  הבליט/ה  לראש-הממשלה,  ממורקר  כשהוא  הטקסט 
את הפרשנות שנכתבה כאן בשבוע שעבר על הח"כ הצבעוני 
מש"ס, שאומר את מה שדרעי חושב. "הרי ישבת איתי בקבינט 
ותמכת בפה מלא בהסכם עם הטורקים. איך ייתכן שחבר כנסת 
בי  ומשתלח  יום  באותו  ההסכם  את  תוקף  שלך  מהמפלגה 
בביטויים קשים?", שאל ראש הממשלה. נתניהו הודה בכנות 
שנפגע עמוקות, ודרעי, בניגוד לבנט, התנצל בתגובה. הוא לא 
התנער מאחריות, והבהיר שגם בשעה של חילוקי דעות, השיח 
לא  גואטה  של  "הסגנון  וענייני.  מכבד  להיות  חייב  מבחינתו 
מקובל עלי. אדאג שהדברים לא יחזרו על עצמם", הבטיח דרעי 

לנתניהו.

ש"ס,  סיעת  של  השבועית  בישיבה  לקיים.  צריך  הבטחות 
והרביץ  החדר  את  לעזוב  והעוזרים  מהעיתונאים  דרעי  ביקש 
בח"כים מוסר. "אנחנו לא הבית היהודי", אמר דרעי, "אצלנו 
לא יעליבו אישית ראש ממשלה שאנו יושבים איתו בקואליציה 
יכולות  עם ראש הממשלה  ומקיימים עמו שותפות. מחלוקות 
גם  צריך  אישיות.  לפגיעות  להיגרר  לנו  אסור  אבל  להיות, 
לשמור על קו אחיד בכל הנושאים. בסוגיה המדינית-ביטחונית 
יש רק אדם אחד שנחשף בקבינט לכל השיקולים ולכן אבקש 

שלא להגיב בנושאים הללו ללא תיאום מוקדם איתי".
גואטה שגה כשתקף את ראש-הממשלה, אישית ולא עניינית. 
אם היה מותח ביקורת נוקבת על העובדה שמתוך מאות יחידות 
הדיור בשטחים שאושרו השבוע לבנייה אין אף דירה שמיועדת 

לחרדים, ביבי לא היה יכול לבוא בטענות. 
ושומרון  ביהודה  הדיור  יחידות  כי  לומר  ניתן  באירוניה 
לערים  רלוונטי  שלא  הקיץ,  קייטנות  למודל  בהתאם  אושרו 
החרדיות, כפי שנחשף כאן לפני שבועיים. במשרד הפנים ידעו 
לספר השבוע, כי מאז הפרסום ב'קו עיתונות', תוקנו ההנחיות 
 10,000 נרשמו  כבר  השורות  כתיבת  למועד  עד  כך  ובעקבות 
ילדים חרדים לקייטנות הקיץ המסובסדות. נחיה, בתקווה שגם 
נראה את עטיפות הקרטיבים שמסמלות את החופש, מושלכות 
במהלך  לא  אם  המוסדות.  במסדרונות  הקרובה  בחופשה 
מי  יימצא  המסובסדות  בקייטנות  אולי  הסדירים,  הלימודים 
שיחנך את הילדים שהשלכת פסולת לסל האשפה, אינה מעשה 

אסור.
הבין  יגאל  נתניהו.  נגד  הפה  ולפתחון  גואטה  ליגאל  נחזור 
את מה שדוברי נתניהו בליכוד, משטייניץ ועד ארדן, למדו על 
בשרם במשך השנים. העובדה שנשכבת על הגדר עבור הבוס 
יעשה את אותו מסלול  בדרך למטרה, לא מבטיחה שהוא לא 
לעבור  מתכוון  לא  שגואטה  הרי  לאיווט,  בניגוד  חזרה.  בדרך 
מצמץ  כשנתניהו  הושג  מבחינתו  היעד  פתיל.  להארכת  ניתוח 
ראשון והרים טלפון. הפוסט הנגטיבי הבא הוא עניין של זמן, 
בהתחשב בכפיות הטובה הסדרתית של ראש-הממשלה. כשזה 
להשתמש  יוכל  תמיד  הרי  דרעי  וברביעית,  בשלישית  יקרה 

בתשובה הש"סית הנצחית: הדברים הוצאו מהקשרם.

משחקי הכסף
בשעה שביבי עשה את דרכו לאפריקה, התגנב ליצמן לבניין 
בין  פרצה  המחפש  מטכ"ל  בסיירת  לוחם  כמו  האוצר,  משרד 
העננים מעל שמי אנטבה. את מספר הטלפון של הבכיר שהזמין 
אותו לפגישה, הוא זיהה משיחות קודמות. אחת מהן התנהלה 
בשדרוג- לסייע  מליצמן  ביקש  בכיר  אותו  כאשר  מכבר,  לא 

הדחה של גפני מראשות ועדת הכספים למשרד הכלכלה. "אם 
ליצמן  הגיב  ישירות",  אליו  תפנו  זה,  את  לעשות  רוצים  אתם 
מררתו  את  שפך  וכחלון  להצעה  סירב  גפני  ידוע.  וההמשך 

בישיבת ראשי סיעות הקואליציה.
פרק נוסף בסדרת משחקי הכסף נראה השבוע במשרד האוצר. 
סגן שר האוצר איציק כהן אירח בלשכתו את שר הבריאות יעקב 
נדב שיינברג רמ"ט שר האוצר משה כחלון, וטל  ליצמן, לצד 
גן צבי רמ"ט שר החינוך נפתלי בנט. ההודעה הרשמית בסיום 
הפגישה כללה את רשימת המשתתפים המלאה וכן את הסיכום 
המרכזי על מימוש הסעיף התקציבי של טל"י )טיפוח לימודי 
הובטחה  בסעיף שהסדרתו  מדובר  החרדים.  למוסדות  יהדות( 
ובגין עיכוב ביצועו – בעיקר  מפורשות בהסכם הקואליציוני, 
מלחמה  קידש  גפני  פירון,  מתקופת  המפלות  התקנות  בגלל 
זהות  ופרסום  לאו  שומע  אתה  הן  מכלל  הכספים.  בוועדת 
המשתתפים נועד כדי שכולם יבינו מי לא נכח במסיבת הסיום, 

ומדובר כמובן ביו"ר ועדת הכספים. 
 - הזה  הכביר  שההישג  היטב  הבינו  בפגישה  המשתתפים 
הבטחה לבצע סעיף קואליציוני באיחור של שנה וחצי, בכפוף 
למועד אישור התקנות אי שם במועד לא ידוע - לא היה קורה 
רבים  אבות  להצלחה  גפני.  האובססיבית של  בלי ההתעקשות 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

תעופה בחקירה 

מסיבת סיום פרטית. ליצמן וכהן במשרד האוצר 
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אחד  כל  יתומים.  כולם  הפוליטי  במשחק  אך 
לשתף  מרעהו  פחות  מחויב  חש  מהמשתתפים, 
האישיות  הסיבות  מכל  הסיום  בחגיגת  גפני  את 
שפורטו כאן בשבועות האחרונים. כאשר ליצמן 
נשאל לאחרונה האם הוא שותף לדאגה שהביע 
בין  היחסים  מערכת  התדרדרות  לנוכח  גפני 
פולני:  בהומור  יענק'ל  השיב  לאובמה,  נתניהו 
ביני לבינו צריכה להדאיג את  "מערכת היחסים 

גפני ולא מערכת היחסים בין ביבי לאובמה". 
אמונים  לשלומי  דגל  בין  שנסגר  הדיל  אחרי 
נטול  כשותף  עצמו  חש  ליצמן  גבו,  מאחורי 
מחויבות כובלת. בנושאים מהותיים כמו השבת, 
הכותל והגיוס הוא משתף פעולה בצורה מלאה. 
בעיקר  ראש-הממשלה  מול  התקדמות  "יש 
משותפת  מועצה  של  הבעייתי  הסעיף  בנושא 
עם מתפללי הכותל הדרומי", הוא גילה השבוע. 
לאחרונה  רק  ואומץ  קיים  העקרוני  המודל 
הכרה  על  להכריז  במקום  המקוואות:  בסוגיית 
היהודית.  הסוכנות  על  זאת  מפילים  רשמית, 
התמקדה  לא  בהחלטתה  התורה  גדולי  "מועצת 
הזאת  ובמטרה  ברפורמים  במאבק  אלא  בכותל 
נעמוד", מסכם ליצמן, שנשמע השבוע אופטימי 
מתמיד, חדור תחושה של שיתוף פעולה בכל מה 

שנוגע לסוגיות המהותיות של דת ומדינה.
הוסף,  וקח,  תן  של  הפוליטית  ההתנהלות 
ליצמן  לחלוטין.  שונה  עניין  היא  וחלק,  הפחת 
האוצר  במשרד  הפגישה  שחשיבות  היטב  הבין 
ידע מלכתחילה שנוכחותו  קיומה. הוא  - בעצם 
בשני  יפגעו  בסופה  שייצאו  והכותרות  בישיבה 
מלהשתתף  נמנע  לא  אך  ופרוש,  גפני  חבריו, 

בישיבה, ואף נהנה מהתוצאה.
על  דעתו  מה  לאחרונה  נשאל  כשהוא 
והאווירה  האוצר  מול  גפני  של  ההתנהלות 
הכספים,  ועדת  ליו"ר  האוצר  שר  בין  הטעונה 
הוא מאחל לשני הצדדים הצלחה ומציע כמשל 
יתפטר  שלנו  שהנציג  "אמרתי  חיפה.  מודל  את 
ועמדתי בדיבורי, אבל לא הסכמתי לכך שיכתיבו 
אנחנו  מהקואליציה.  ולפרוש  משבר  לחולל  לנו 
ולא מרגישים מחויבות  יהב מסתדרים,  יונה  עם 

להסתכסך בגלל התנהלות של אחרים". 
ביום חמישי האחרון הצפין ליצמן ונסע לעיר 
האדומה כדי להיפגש עם יונה יהב. ליצמן מספר 
שניסה להשפיע עליו לקיים את ההסכם ולמנות 
במבחן  בשכר.  כסגן  אלפר  מיכי  דגל  נציג  את 
היחיד שקביל פוליטית, מבחן התוצאה, הביקור 
הוגדר כהצלחה. יהב התמיד בסירובו למנות את 

חדש  מבנה  הקצאת  על  סיכם  ובמקביל  אלפר, 
לסמינר גור בחיפה. 

מול  פשוטים  לא  דעות  חילוקי  יש  לי  "גם 
לשבת  היא  "והחוכמה  ליצמן,  אומר  האוצר", 
ומוותר.  מתפשר  צד  כל  כאשר  דברים  ולסגור 
רפואה  )שירותי  השר"פ  בעד  שלי  העמדה 
פרטית( ידועה, אבל לא הלכתי עם הראש בקיר. 
רפורמה  להעביר  התעקשו  האוצר  בכירי  כאשר 
להשתתף  המשלימים  לביטוחים  שתאפשר 
שנמצאים  רופאים  בידי  שנערכו  בניתוחים  רק 
בהסדר, אמרתי 'כן, אבל' במקום 'לא'. בתמורה 

דרשתי  הרפורמה  לאישור  העקרונית  להסכמתי 
לתקציב  שקלים  מיליארד  של  תוספת  וקיבלתי 

המשרד וחוללתי שינוי".
מדי,  כבד  היה  לא  ששילמת  המחיר  האם 
שאלתי. את השאלה הזאת שואלים בחרדה מאות 
בעסקני  להיוועץ  שרגילים  חרדים,  מטופלים 
מומחה  לרופא  שנשלח  מי  מהקהילה.  הרפואה 
שלו,  המיוחד  בטיפול  דווקא  וחפץ  בתחומו 
יידרש מעתה, עם יישום הרפורמה, לשלם מכיסו. 
"גם כאן הכנסתי סעיף ששינה את התמונה", 
לכל  יוסיף  הבריאות  "נקבע ששר  ליצמן,  השיב 
המומחים  רופאים,  חמישים  של  רשימה  קופה 
חייבות  יהיו  והקופות  התחומים,  בכל  ביותר 
ההסדר.  במסגרת  אצלם  הניתוחים  את  להכליל 
רופאים  רשימת חמישים  תוספת  המשמעות של 
אחד,  רפואי  תחום  יהיה  שלא  היא  קופה  לכל 

שבו לא יהיה מומחה מהשורה הראשונה שנכלל 
בהסדר הביטוחי". 

כשקופות החולים סירבו לאשר את הרשימות 
המלאות שהעביר להם ליצמן, הוא נקט ביוזמה 
)שירותי  השב"ן  הסדר  את  משלו.  מדרבנת 
בריאות נוספים(, שהקופות לא יכולות להתקיים 
בשבועיים  שעבר  בסופ"ש  האריך  הוא  בלעדיו, 
לאשר  הקופות  נדרשות  שבמהלכם  בלבד  ימים 
את הרשימות המלאות. השבועיים שנקצבו טרם 
תמו אך רשימות המומחים הנוספים מתעדכנות 
גדול  כך  כדי  עד  רצון.  משביע  בקצב  והולכות 
רמב"ם,  החיפאי  החולים  שלבית  ההישג, 
התווסף על בסיס תקן שבועי,  ביקור רופא של 
פרופסור לפוליטיקה ירושלמי, שמתמחה בניתוח 

רוטציות, הארכתן וקיצורן.

אלי אלי
ויזל  אלי  השואה  סופר  נובל,  פרס  חתן  את 
אחרי  פגשתי  האחרונה,  בשבת  לעולמו  שהלך 
אבניו'  'פיפט  הכנסת  בבית  שחרית  תפילת 
במנהטן לפני חמש שנים. הוא סיפר על ארוחות 
הצהריים הדו-חודשיות שהוא מקיים עם אובמה, 
יהודית,  שבת  של  אווירה  שרק  בפתיחות  ודיבר 
יכולה לאפשר. "אובמה  נטולת חשש מהאזנות, 
הוא אידיאליסט עם תפיסת עולם ערכית", ניתח 
לא  וישראל  שנתניהו  היא  שלנו  "הבעיה  ויזל, 
נמצאים אצלו אוטומטית בצד של הטובים ואת 
זה אני מנסה לשנות ככל שניתן. בשביל זה נסעתי 
לכל  איתו  ואסע  בוושינגטון  צהריים  לארוחת 

מקום שאוזמן".
בספריו הראשונים שפרסם כאוד מוצל מאש, 
היה  ניתן  עולמי,  שם  בעל  לסופר  הפך  בטרם 
שמיא.  כלפי  התרסה  נימת  השורות  בין  לזהות 
ניצול בוכנוולד כמוהו,  ז"ל,  לו על סבי  סיפרתי 
פגם  נפל  שלא  כיהודי  מהמחנה  ויצא  שנכנס 
הדומיננטית  הנוכחות  איך  ושאלתי  באמונתו, 
על  וההתרפקות  אורתודוקסי  כנסת  בבית  שלו 
שורשיו הוויז'ניצאיים מתיישבות עם הטקסטים 

שכתב לאחר השואה. 
התשובה של ויזל נכונה לכל עת צרה, וקולעת 
ולאומי.  אישי  כגדול,  קטן  מצוקה,  רגע  לכל 
"עם  השיב,  הוא  התגברתי",  ולא  "התבגרתי 
אבל  ולמה,  מה  פחות  מבין  אני  שחלפו  השנים 
הראש  את  להרים  אלא  עליו  לשאול  לא  למדתי 

לשמיים ולהפנות את השאלות אליו". 

27 

"מערכת היחסים 
ביני לבינו צריכה 

להדאיג את גפני ולא 
מערכת היחסים בין 

ביבי לאובמה". הסביר 
ליצמן לאחרונה 

בהומור פולני. שר 
הבריאות הבין היטב 
שחשיבות הפגישה 

במשרד האוצר – 
בעצם קיומה. הוא 
ידע שגפני ופרוש 

ייפגעו, אך לא נמנע 
מלהשתתף בישיבה, 
ואף נהנה מהתוצאה

ההזמנה להצטרף 
לנסיעה הועברה 

ללשכת דרעי לפני 
למעלה מחודש, 

אולם אחרי שפרשת 
סדן התפוצצה, 

התאיידה ההזמנה. 
ערב ההמראה קיבל 

שר הפנים שיחת 
טלפון מראש-

הממשלה. "מה הוא 
רוצה ממני", התלונן 
נתניהו על גואטה, 
והתכוון בעקיפין 

לשאול את דרעי: מה 
אתה רוצה? 

אליו ולא עליו. אלי ויזל ז"ל

כשהמטוס המריא, מצב הרוח התרסק לקרקע. נתניהו באוגדנה
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הראיון האחרון של חתן פרס נובל לשלום הסופר אלי ויזל הי"ד

האיש ששרד 
את בוכנוואלד

"העם היהודי לא יוצא למלחמה נגד שונאיו. הדרך היחידה 
להילחם באנטישמיות היא הרצון, העקשנות, הדבקות להישאר 
יהודי. נגד הרצון הזה אין לאנטישמי הגדול ביותר נשק", אמר 
הסופר אלי ויזל ז"ל בראיון האחרון שהעניק למוסף החג של 

"קו עיתונות" בערב חג הפסח תשע"ה 

"מה יהודי כמוני צריך עוד לעשות בעולם למען עם ישראל?"

מאת: אלי שניידר

על  הידיעה  בישראל  התקבלה  במוצ"ש 
ויזל,  ויזל ז"ל בהיותו בן 87.  פטירתו של אלי 
מחנות  את  ששרד  לשלום,  נובל  פרס  חתן 
ההשמדה אושוויץ ובוכנוואלד, הקדיש את כל 
חייו להנצחת השואה ולמלחמה באנטישמיות.

תגובות רבות, הן בישראל והן בעולם, זרמו 
תוך שעות אחדות. אלי ויזל היה אייקון של דור 
שלם, ניצול השואה המפורסם ביותר, שלזכותו 
באנטישמיות  האינסופית  המלחמה  נזקפת 

ברחבי העולם.
לפני כשנה וחצי, בערב פסח תשע"ה, ניאות 
הסופר אלי ויזל ז"ל להעניק ראיון נרחב למוסף 
החג של "קו עיתונות", במהלכו פרש ויזל את 
משנתו וסיפר על משפחתו החרדית, על הצלתו 

מציפורני הנאצים ועל קרבתו לגדולי ישראל.
האם ניתן להבדיל בין שנאת יהודים לשנאת 

מדינת ישראל או שהן ביחד? שאלנו.
הוא  ישראל  למדינת  שמתנגד  אחד  כל  "לא 
למדינת  מתנגד  אנטישמי  כל  אך  אנטישמי, 

ישראל".
המשפט הזה של פרופסור ויזל הזכיר משפט 
זה מכבר לחלק חשוב  נוסף שאמר ואשר היה 
"לא  ויזל:  בעבר  אמר  וכך  השואה.  מזהות 
היו  השנייה  העולם  במלחמת  הקורבנות  כל 

יהודים, אך כל היהודים היו קורבנות".
אפשר להילחם באנטישמיות?

"העם היהודי לא יוצא למלחמה נגד שונאיו. 
היא  באנטישמיות  להילחם  היחידה  הדרך 

העקשנות,  ת הרצון,  ו ק ב ד ה
נגד  יהודי.  ן להישאר  ו צ ר ה
לאנטישמי  אין  הזה 
נשק",  ביותר  הגדול 

אמר לנו ויזל. 

"הוא היה הרבי שלי"

מיוחד  קשר 
ז"ל  לויזל  היה 
מגדולי  כמה  עם 

מאונגוואר  האדמו"ר  כ"ק  ובראשם  ישראל 
אותו  זצוק"ל,  קליין  מנשה  רבי  הגאון  זצ"ל, 
בחברת  המשותפים  מימיהם  הכיר 
בצרפת  היהודים  הנערים 
ואשר איתו קשר קשרי נפש 
ביותר.  עמוקים  ורעות 
השניים  היו  חודש  מידי 
אף  ולעיתים  נפגשים, 
פעמים  מספר 

בחודש.
ך  י א
ו  ח ת פ ת ה
ם  י הקשר
עם  שלך 
י  ל ו ד ג
ישראל? 
"אולי 

ברשותכם 
ף  י ס ו א

עוד שני אנשים שיש לי איתם עד היום קירבה 
גדולה מאוד: הראשון, חברי מילדות בסיגעט, 
מאז היינו בני שש שנים, הרב פרופ' דוד הלבני 
הראשי  הרב  הוא  השני  הנודע.  התלמוד  חוקר 
הרה"ג רבי ישראל מאיר לאו, שיחד איתו ועם 
במחנה  היינו  לביא,  נפתלי  הטוב  ידידי  אחיו, 
חוויות  אך  יחד,  למדנו  לא  אמנם  בוכנוואלד. 
העבר המשותפות קושרות אותנו בעבותות. אלו 
אנשים שכל אחד מהם הוא פרק בחיי, ולעיתים 
קרובות אף ארבעה-חמישה מהם בעת ובעונה 
אחת. רבי מנשה קליין היה לי חבר קרוב. הוא 
בינינו  החברות  הידיעה.  בה"א  שלי  הרב  היה 
עד  ונמשכה  בצרפת,  הילדים  בבית  התחילה 
בראיון,  לנו  אמר  תמכתי",  האחרון.  יומו 
'בית  בישיבת  שאוכל,  ככל  לתמוך,  "ואמשיך 
לניו-יורק  שלנו  המעבר  הקים.  שהוא  שערים' 
בראשית  אך  שונים,  בזמנים  נעשה  שבארה"ב 
שוב  נפגשנו  הקודמת  המאה  של  ה-60'  שנות 
נפרדנו.  לא  יומו האחרון,  עד  ומאז,  בניו-יורק 
איתו,  לי  שהיה  כפי  וחזק  עמוק  כל-כך  קשר 

קשה להסביר במילים".

 עם פטירתו של סופר השואה הנודע וחתן פרס נובל, מר אלי ויזל ז"ל, אנו חוזרים לביקור המרגש שערך במרכז עולמי של 
חסידות בעלזא בירושלים. כאשר בשיאו של הביקור ערך ביקור מיוחד במעונו של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א

מאת: מנדי קליין

הנודע,  היהודי-אמריקאי  השואה  סופר 
חתן פרס נובל, מר אלי ויזל ערך ביקור מרגש 
בעלזא  חסידות  של  עולמי  במרכז  ומיוחד 
ויזל  נכנס  אף  הביקור  בירושלים. בשיאו של 
לשיחה ארוכה אצל כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא 

שליט"א.
אל הביקור הנדיר התלווה ח"כ הרב ישראל 
המוסדות  עסקני  עם  יחד  שסייר  אייכלר 
לו  וסיפר  הגדול  ביהמ"ד  בהיכל  ויזל  הק', 
לאחר  החסידות  של  המופלאה  התקומה  על 
היכל  למראה  התרגש  ויזל  האיומה.  השואה 

ביהמ"ד המפואר והענק והתפעל מאוד.
בהמשך נכנסה המשלחת למעון קדשו של 
בחביבות  שקיבלם  שליט"א  אדמו"ר  מרן 
כי אביו השתייך  סיפר לאדמו"ר  ויזל  יתירה. 
בהתרגשות  לזמר  והחל  ויזניץ,  לחסידות 

ובדמעות את הנוסח הידוע של ויזניץ בתפילה 
הזכור לו מילדותו.

"מה  האדמו"ר:  את  שאל  הביקור  במהלך 
למען  בעולם  לעשות  עוד  צריך  כמוני  יהודי 

עם ישראל" ?

הסופר גולל את סיפור ילדותו בבית חסידי 
הרה"ק  מרן  את  לראות  זכה  וכיצד  בסיגעט 

מהר"א מבעלזא זי"ע בבודפסט.
על סיפור נס ההצלה שלו עצמו אמר ויזל: 
למענה  השליחות  את  מחפש  עדיין  "אני 

"דרך החסידות  והוסיף,  התופת".  מן  ניצלתי 

אל  כולו  בעולם  הצעיר  הדור  את  מושכת 

היהדות יותר מכל דרך אחרת".

לו  וענה  האדמו"ר  בירכו  הביקור  תום  עם 

על שאלתו: "שתזכה להשפיע בעולם להרבות 

כבוד שמים".

לסיום התעניין האדמו"ר על פעילותיו של 

הצעירים  בקרב  השואה  זכר  להנצחת  ויזל 

בכך  רק  עוסק  כיום  כי  סיפר  וויזל  בארה"ב, 

שמיים  כבוד  להרבות  יום  כל  זוכה  וב"ה 

ולהפיץ יהדות בעולם הרחב.

כאשר ח"כ אייכלר סיפר לאדמו"ר שנשיא 

בכנסת  שנאם  בעת  בנאומו  הזכירו  ארה"ב 

הפטיר ויזל: "אני צריך שנשיא ארה"ב יזכירו 

אני צריך שיזכירנו אצל האדמו"ר".

הראיון המלא עם הסופר אלי ויזל ז"ל יתפרסם ביום שישי ב-

הביקור בבעלזא

ויזל ז"ל )מסומן בעיגול( בבוכנוואלד



במתחם אסם רח’ אהרונוביץ 22 בני ברק 
פתוח מ- 6:00 בבוקר | טל’: 054-6332227 

ניתן לבצע הזמנות של מאפים למוסדות/ישיבות במחירים מיוחדים!

10 לחמניות
רגיל/חיטה 

מלאה/המבורגר
ב-10&

לחם אחיד
מן הארץ
ב-5 &

5 חצי 
בגט

ב-10 &

פוקצות 
וסמבוסקים 

במבחר 
טעמים

מגוון
לחמים מלאים
2 ב-20 &

מגוון 
קינוחים 
אישיים 

במחירים 
נוחים

מגוון 
פוקצות 

+לחם שום 
4 ב-10 &

בייגלה
ירושלמי/

רומני
4 ב-10 

חדש!
בייגל

אמרקאי
במגוון
טעמים

עוגות מוס/ 
שמרים/

בחושות/קרפ 
לחמי צרפתי

בריאות/לחמי 
מחמצת במגוון 

טעמים

3 חלות
 גדולות

כל הסוגים
ב-20 &

אייס חלבי  
שוקו 

ושתייה 
קרה

אוריריות 
כוסמת 
במארז

עוגות
יום הולדת

מבצע!
כל סוגי
המאפים
ב-30&

חדש!
וופל בלגי

המאפיה המובילה באזור
 רק אצלינו ישר חם

מהתנור

חדש!  חדש!  חדש!

ברד  מתנה
בקניה מעל 20 ש”ח

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עתט.ל.ח עד גמר המלאי בהצגת שובר זה





זו
ה 

ע
וד

מ
ג 

צי
מ

ל

₪ 17

חדש חדש
 סלטים בהרכבה

 חדש 
סמבוסק 
הבית + 

דברי מאפה 
מיוחדים

 חדש 
סמבוסק 
הבית + 

דברי מאפה 
מיוחדים

קפה 
 +מאפה 
ב- 6 & 
בלבד !! 

מארזי 
קינוחים 
אישיים 
במבצע

  מבצע
  טוסט

בחצי בגט

דרושים 
עובדים 
חרוצים



בני ברק     ל' בסיון תשע"ו 6/7/16 1230

נתניהו: "נרגש לעמוד ממש במקום בו נפל אחי יוני"

בחזרה לטרמינל באנטבה 
ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם ביום שני בטקס המרכזי לציון 40 שנה למבצע יונתן 

באנטבה והעלה על נס את גבורת הלוחמים
החטופים  את  לשחרר  כדי  חייליו  בראש 

שהוחזקו כאן.
הישן,  הטרמינל  עמד  שבו  במקום  "כאן, 
בידי  ערובה  כבני  עמנו  בני  בשבי  הוחזקו 
לוחמינו  הגיעו  ולכאן  אכזריים,  מחבלים 
כמוהו  שמעטים  מזהיר  במבצע  לחלצם  כדי 
איתי,  נמצאת  תמיד  אנטבה  בהיסטוריה. 

במחשבותיי, בתודעתי, ועמוק בלבי.
"חטיפת מטוס "אייר פראנס" לאנטבה נגעה 
ואחת  שלושים  ישראל.  עם  של  חשוף  בעצב 
בין  סלקציה  בוצעה  לאחר השואה, שוב  שנים 
נפשנו.  מבקשי  ידי  על  ולא-יהודים  יהודים 
אחרים,  לאומים  בני  לחופש  שילחו  המחבלים 

ואילו את היהודים דנו לאימת מוות.
המוסד,  מאנשי  שהגיע  החיוני  "המודיעין 
והטייסים  הלוחמים  המפקדים,  של  ונחישותם 
הם שהכריעו את הכף בממשלת ישראל לטובת 
והטייסים  הלוחמים  מכם,  אחד  כל  הפעולה. 
ואלה  כאן  שנמצאים  אלה  לאנטבה,  שטסו 
שאינם כאן, אנשי חיל האוויר, סיירת מטכ"ל, 
הצנחנים, גולני וחיל הרפואה, כל אחד מהם טס 
הנה מבלי לדעת אם יחזור או לא. באתם לחלץ, 
אבל ידעתם שבמקרה שתהיה תקלה – לא יהיה 
כל אחד מכם  זאת,  ולמרות  מי שיחלץ אתכם. 
גודל  את  הבנתם  כי  במטוס,  מקומו  על  נלחם 

השעה ואת גודל המשימה.
ראוי  ז"ל,  רבין  יצחק  הממשלה,  "ראש 
להערכה עמוקה על המנהיגות שגילה כשקיבל 
למבצע.  היציאה  על  הגורלית  ההחלטה  את 
ולהוצאתו  המבצע  לאישור  בכירים  שותפים 
לפועל היו שר הביטחון שמעון פרס, הרמטכ"ל 
קצין  פלד,  בני  האוויר  חיל  מפקד  גור,  מוטה 
מפקד  שהיה  שומרון,  דן  ראשי  וצנחנים  חי"ר 
מפקד  וילנאי,  מתן  הצנחנים  מפקד  המבצע, 
אחי  מטכ"ל,  סיירת  ומפקד  שגיא,  אורי  גולני 

יוני.
וחייליה,  קציניה  על  מטכ"ל,  סיירת  "על 
הוטלה המשימה להרוג את המחבלים, להתגבר 
על חייליו של אידי אמין, להשבית את המיגים 
ולשחרר את החטופים. בתוך פחות משעה שוב 
היו לוחמינו במטוסים, אבל הפעם עם החטופים 

בדרך הביתה.
המטוס  לקברניט  כבוד  לחלוק  מבקש  "אני 
החטוף, מישל בקוס, בצרפת. הוא ואנשי צוותו 
נשארו במחיצת בני הערובה מתוך רגש מופתי 

של אחריות.
נהרגו  שיקיריהם  החטופים,  "למשפחות 
היה  המחיר  לאחריה,  ומיד  הפעולה  במהלך 
יוני  של  בנופלו  ולי.  למשפחתי  גם  כך  נורא. 
חרב עולמנו. אין כמעט יום שבו איני חושב מה 
הייתי מסרב למפקד  לא  אילו  אילו.  קורה  היה 
לצאת  ממני  שביקש  ז"ל,  יאירי  עוזי  היחידה, 

לקורס קצינים; אילו לא הייתי מתייעץ באותה 
מאוניברסיטת  שחזר  הבכור  אחי  עם  שבת 
לעוזי  תגיד  הבעיה?  "מה  לי:  ואמר  הרווארד 
יוני לא  אולי  "ואז  יאירי שאני אלך במקומך". 
נופל  היה  לא  הוא  אולי  ואז  ליחידה,  בא  היה 
כאן באנטבה. הרי ממילא זמן קצר לאחר בואו 
קצינים,  לקורס  אני  גם  יצאתי  ליחידה  יוני  של 

ושירתנו יחד כמפקדים בסיירת מטכ"ל.
ובמשפחות  במשפחתי  בנו,  הכה  "השכול 
החטופים, והוא מכה במשפחות רבות בישראל 
כוח  זאת,  ובכל  רבה.  באכזריות  אלה  בימים 
החיים סוחף אותנו קדימה, והוא מביא אותנו 
תמיד  אבל  ושמחה.  תקווה  של  לימים  גם 
נשארות הצלקות, והן אינן רק של השכול. זה 
40 שנה לוחם הצנחנים סורין הרשקו נושא יום 
יום את תוצאות פציעתו הקשה. סורין אמר לא 
ביודעו  גם  שוב,  לכך  נדרש  היה  שאילו  פעם 
את המחיר, לא היה מהסס לרגע. סורין הרשקו 

מייצג את הטוב, היפה והאציל שבעמנו.
ובגלל  הרשע,  על  גבר  הצדק  "באנטבה 
העולם  לאהדת  זכה  המבצע  זו  פשוטה  סיבה 
הפך  באנטבה  יונתן  מבצע  עולם.  ולתהילת 
לסמל של עמידה איתנה מול הטרור. הוא קבע 
בני  של  מיקומם  את  שכשיודעים  הכלל  את 
הערובה – פועלים לחלצם. הוא זקף את קומתה 
ניצחת את  של ישראל בין האומות והכה מכה 
היום.  גם  נמשכת  נגד הטרור  הטרור. המערכה 
יבשת,  כל  ועל  מדינה  כל  על  מאיים  הטרור 
אחת,  בחזית  אחת,  ברוח  מולו  לעמוד  ועלינו 

ברוח אנטבה – רק כך נכריע אותו.
חלק  ליטול  זכיתם  היקרים,  אנטבה  "לוחמי 
במבצע שיישאר חרוט לאורך דורות בהיסטוריה 
שוחר  אדם  כל  של  בלבו  ושנצרב  עמנו,  של 
מאותן  צה"ל  חיילי  דרככם,  ממשיכי  חופש. 
יחידות שהשתתפו במבצע, נמצאים כאן היום. 
כראש ממשלה אני אומר לכם שהם נושאים את 
אותה הרוח במבצעים גלויים ועלומים, קרובים 
ובשם  ישראל  עם  בשם  ממנו.  ורחוקים  לבית 

מדינת ישראל אני מצדיע לכולכם".
נתניהו  המשיך  באוגנדה,  הביקור  לאחר 
לאתיופיה.  יגיע  הסיור  ובסוף  ורואנדה  לקניה 
בכל אחת מהמדינות הללו צפוי ראש הממשלה 
בישראל,  התומכים  דת  אנשי  מנהיגים,  לפגוש 
אנשי עסקים ובכירים נוספים. את ביקורו יסיים 

נתניהו ביום שישי.
"אני יוצא עכשיו לביקור היסטורי באפריקה", 
"הביקור  המראתו.  טרם  בנתב"ג  נתניהו  אמר 
משבע  מנהיגים  עם  פסגה  בפגישת  ייפתח 
לאנטבה  במיוחד  שבאים  באפריקה  מדינות 
ואוגנדה כדי לקיים את הפגישה הזו, לקבל ראש 
ממשלה מישראל בפעם הראשונה מזה עשרות 

שנים על אדמת אפריקה".

נתניהו נושא דברים בטקס באנטבה  
)צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ( 

מאת: שי בן מאיר

ביום שני  נאם  נתניהו,  בנימין  ראש הממשלה 
בטקס המרכזי לציון 40 שנה לשחרור החטופים 
במבצע אנטבה, שנערך בשדה התעופה אנטבה 

שבאוגנדה, המקום אליו נחטפו בני הערובה.
בנאומו אמר נתניהו: "אני נרגש לעמוד כאן 
שהביא  הזה  במקום  ישראל,  ממשלת  כראש 
אני  לעמנו.  לצה"ל,  ללוחמינו,  קץ  אין  גאווה 

חיילי  שחררו  שבו  במקום  כאן  לעמוד  נרגש 
אלפי  אפריקה,  של  בלבה  החטופים  את  צה"ל 
ולוחמים  מפקדים  עם  מישראל,  קילומטרים 
כאן  לעמוד  נרגש  אני  במבצע.  שהשתתפו 
אידה  מימוני,  ז'אק  ז'אן  של  קרוביהם  עם 
זיכרונם  בלוך  ודורה  כהן  פסקו  בורוכוביץ', 
לברכה, שקיפחו את חייהם באנטבה. אני נרגש 
לעמוד במקום הזה, ממש במקום הזה, בו נפל 
סיירת מטכ"ל, שעה שהסתער  יוני, מפקד  אחי 
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מאת: חיים רייך

שלמה  משפחה  שוב  לשבת,  סמוך  שישי  ביום  פיגוע  שוב, 
שנפגעת. שוב הלוויה כואבת ותפילות להחלמת הפצועים. הטרור 

שוב מרים את ראשו ומשפחת השכול רק הולכת וגדלה ל"ע.
דרכה  את  מרק  משפחת  שעשתה  שעה  האחרון,  שישי  ביום 
לביתה באזור דרום הר חברון, המתינו מחבלים בצידי הכביש וירו 

על רכב המשפחה.
כתוצאה מהירי איבד הנהג, הרב מיכי מרק, שליטה על רכבו 
והרכב התהפך. אבי המשפחה מיכי נהרג במקום, רעייתו נפצעה 
באורח קשה, בתם בת ה-14 נפצעה באורח בינוני ובנם בן ה-15 
נפצע באורח קל. הפצועים הועברו לבית החולים הדסה עין כרם 

שבירושלים.
דרומית  לעתניאל,  חגי  בית  שבין  הכביש  בקטע  התבצע  הירי 
ירי  לזירה, הבחינו בפגיעות  לאדוריים. כוחות הביטחון שהגיעו 
במקום  שעבר  גליק  יהודה  הכנסת  חבר  הכביש.  על  ותרמילים 
את  "כשראיתי  צה"ל:  בגלי  סיפר  האירוע,  אחרי  ספורות  דקות 
הרכב הפוך חשבתי שמדובר בתאונת דרכים, רק אחר כך הבנתי 
הירי  הנראה  ככל  הביטחון,  כוחות  דיווחי  פי  על  פיגוע".  שזה 
ככל  שנורו  קליעים   20 לפחות  אותרו  ברכב  חולף,  מרכב  בוצע 
ופרס  המחבל  אחר  בסריקות  פתח  צה"ל  מקלצ'ניקוב.  הנראה 

מחסומים באזור חברון.
חגי  בית  בין   60 כביש  את  המשטרה  סגרה  מהירי,  כתוצאה 

לעותניאל לצורך טיפול בזירת האירוע של כוחות הביטחון.
מדוברות מד"א נמסר לאחר האירוע: "חובשים ופאראמדיקים 
של מד"א בסיוע כוח רפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי ולאחר 
שנלכד  ה-40  בשנות  גבר  של  מותו  את  קבעו  החייאה  ניסיונות 
ופאראמדיקים  ובנוסף חובשים  ברכב שהתהפך כתוצאה מהירי. 
 3 כרם  עין  הדסה  לבי"ח  ופינו  רפואי  טיפול  העניקו  מד"א  של 
פצועים נוספים, בהם: אישה בשנות ה-40 במצב קשה עם פצעי 
ירי, מורדמת ומונשמת, נערה כבת 13 במצב בינוני, בהכרה, עם 
פצעי ירי בפלג גופה העליון, נער כבן 15 עם פציעות קלות במצב 

קל".
מבית החולים הדסה עין כרם נמסר: אל יחידת הטראומה פונו 
3 פצועים מפיגוע הירי בכביש 60,  בת 40 עם פגיעת ראש במצב 
בינוני- במצב  בטן  חבלת  עם   14 בת  ומונשמת,  מורדמת  קשה 

קשה, בהכרה, בן 15 במצב קל ובהכרה".

חווה  הפצועים:  לרפואת  בתפילות  להעתיר  מתבקש  הציבור 
רחל בת איילת השחר, תהילה בת חווה רחל, פדיה מנחם בן חווה 

רחל.

מסע ההלווויה

ישיבת  מהיכל  שיצאה  ויגון,  עצב  ורווית  כואבת  בהלוויה 
ההסדר בעתניאל, ליוו מעל ל-7000 אנשים את הרב מיכאל מרק 

הי"ד למנוחות.
ראש הישיבה הרב קלמנזון, גיסו של המנוח הי"ד, ספד בבכי: 
צעירים שעשו הכל. הקב"ה  אנשים  אותי בשני  "הקב"ה, הקפת 
לא מבין אותך? למה לקחת את הצעירים, למה לא לקחת אותי? 
כל מה שמיכי נגע הפך לזהב. הוא סייע לכולם, לבנות בית, לא 
ולהזיז  לפעול  הצלחת  היד.  את  לפשוט  ולא  הרגל  את  לפשוט 
דברים בלי להכעיס את אחד, בלי מלחמות. איש של אהבה. אתה 
תחסר לקהילה כאן, אתה תחסר לישיבה ולכל עם ישראל. באופן 
אירוני אתה תחסר גם לעם של הרוצחים שלך. אתה עזרת גם להם. 
אנחנו נמשיך לפעול לשלום ולסייע לשכנים הערבים שלנו. אני 
הם  הרוצחים  של  היד  את  תכרתו  לא  אם  הערבים  לשכני  אומר 
יכרתו אתכם. אתם תסבלו ראשונים. אדוני הנשיא צריכים לעשות 
מעשה כדי שבני עמנו לא ירגישו חשופים ומאוימים ואולי אנשים 
חלשים יפעלו באלימות. אנא העבר את המסר להחזיר את הבטחון 

לאזרחים".
יפה  שבת  היתה  שבוע  לפני  "רק  לאביה:  ספדה  מרים  הבת, 
ומרגשת, הסתכלתי עליך והייתי גאה. כמה היית גאה בנו. אמרת 
דרך  עברנו  והתקרבנו  דיברנו  כמה  אותי.  אוהב  אתה  כמה  לי 
מורכבת תמיד האמנת והיית גאה בי היית איתי בשמחות ובנפילות 
אני לא מאמינה שאינך איתנו. איזה אבא היית לנו הרעפת אהבה 
ונתת כח. מבטיחה שאני אהיה חזקה ואשמור על כולם. נשאר יחד 
המשפחה היפה שבנית. תודה על שמונה עשרה שנים שטיפחת 
אותנו ולא נתת ליפול תן לנו כוחות ואמונה לחיות לא ליפול. נזעק 

לאבא מלמעלה שירחם עלינו היתומים ועל עם ישראל".
נשיא המדינה ראובן ריבלין ספד: "אני עומד מול מיטתך, מיכי, 
שלמה",  אומה  אבלה,  יחד,  עומדת  ואיתי  ועצוב,  כואב  מיכאל, 
אמר הנשיא והוסיף: "היית בדרכך יחד עם בני המשפחה לשבות 
את השבת עם אמא, זלדה, לקראת חגיגות השמונים של אמך. מה 
יותר משפחתי, תמים ונטול שנאה ממשפחה שנוסעת להיות עם 

האמא, הסבתא, לארוחת השבת המשפחתית? הכל היה כבר מוכן. 
אבל, עוד טרם נכנסה השבת גזלה אותך יד המרצחים ממשפחתך. 
בדם קר. לנגד עיני שניים מילדיך, תהילה ופדיה. לנגד עיניה של 

רעייתך האהובה, חוי, שנפצעה באורח אנוש".
הנשיא  אמר  מותך",  אחרי  כבר  לצערי,  עליך,  למדתי  "מיכי, 
והמשיך: "למדתי שהיית אבא וסבא ובן אוהב ואהוב. איש רוח 
שהיה גם איש מעשה. אדם שאוהב את מלאכת הכפיים, וחובש 
מעמודי  דרך.  מורה  גם  שהוא  מנהל  המדרש.  בית  ספסל  את 
התווך של היישוב עתניאל ושל הר חברון. אדם ישר דרך וצנוע 
לו בחזרה. בן  יוכלו להשיב  גם כשידע שאולי לא  שנתן מעצמו 
למשפחה רבת זכויות בביטחון ישראל ובתקומת הארץ. משפחה 
שהיא למודת יגון ושכול. בכל עת שהיכה השכול בביתך, בשערי 
הישוב עתניאל, בבית שכנתך דפנה מאיר, נהגת לומר על הנרצחים 
'המובחר  בפינצטה',  האלה  האנשים  את  בוחרים  ש'בשמים 
בערכים  במעשיך,  יודעים,  אנו  היום  מיכי.  צדקת  שבמובחר'. 
שהקנית, ברוח שהשרית על תלמידיך, על משפחתך הענפה, על 

כל הסובבים אותך- היית למובחר שבמובחרים".
הנשיא המשיך ואמר: "בהר חברון, ערש ההתיישבות היהודית, 
ממשיכים ליפול חלל רבים וטובים מבנינו ובנותינו. הטרור מלווה 
ועד  דורות, מתרפ"ט  אותנו מראשית הבניין הלאומי כאן מדורי 
תשע"ו. אבל גם שעה שדם אהובינו היקרים לנו נשפך - אין בכך 
נסוגים  איננו  נכנעים.  איננו  כדי להחליש אותנו. איננו חוששים, 
אחור, איננו מרפים את אחיזתנו בקרקע. שורשינו נטועים עמוק 
באדמת הארץ הזו. הטרור מעולם לא פגע ביסודות הבניין שלנו, 
הוא מעולם לא ערער את אחיזתנו בארץ. דם יהודי אינו הפקר. אנו 
מבטיחים, מעל קברו של מיכי, אנו נמשיך להילחם בטרור ללא 
מורא וללא פחד. נלחם וננצח. צה"ל וזרועות הביטחון יגדעו את 
ידי המרצחים הארורים שרצחו אותך מיכי. הארץ לא תכסה על 
הדם. דבר לא ירפא את הכאב, אך אורה של הדרך שסלל מיכי- לא 

ייכבה. יהי זכרו ברוך, ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים."
הבת, אורית אמרה בדמעות: "אבא אני אוהבת אותך. אבא שלי 
שלא  ואמרת  עמדת  מזמן  לא  שנפרדים.  מאמינה  לא  אני  אהוב 
תעזוב, עכשיו אלוקים לקח אותך. כל הזמן אמרנו אבא שבשמים 
לוקח את הטובים ואתה הכי מדהים בעולם. כמה טוב תרמת. נתת 
כ"כ הרבה למען אחרים. כמה עשית עבורנו כל דבר שרק רצינו 

נתת מכל הלב.
היית  בסדר  לא  דברים  שהיו  גם  שאנחנו  כמו  אותנו  "קיבלת 
איתנו ולא עזבת לרגע. תבקש מאבא שבשמים שירחם עלינו. אני 

שעות ספורות לפני כניסת השבת, נקלע הרכב המשפחתי של משפחת מרק למארב של 
מחבלים שפתחו באש חיה מתוך רובה קלצ'ניקוב  אבי המשפחה, הרב מיכאל מרק 

הי"ד נהרג במקום, רעייתו נפצעה קשה ושניים מילדיו נפצעו באורח בינוני וקל  אלפים 
השתתפו במסע ההלוויה שהחל בישיבת ההסדר בעתניאל והסתיים בהר המנוחות

בתו של הרב מרק הי"ד: "עד נשימתך האחרונה ניסית להציל אותנו. לא דמיינתי שאלו יהיו הרגעים האחרונים שלי איתך"

"

"
אבא כל הזמן 
דאג לאנשים 

אחרים
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שמחה שהספקתי לומר כ"כ הרבה פעמים כמה אני אוהבת אותך. 
להיות  שלכם  החינוך  שבורים.  אנחנו  קיבלתי.  מדהימים  הורים 
למעלה,  גאה  תהיה  אבא  נשברים.  ולא  חזקים  מאמינים  אנשים 
תראה איזה חזקים הילדים שגידלת, תהיה גאה. תודה לך על כל 

דבר שנתת שעזרת לי להיות מי שאני.
"אבא תתפלל על אמא שתחזור, אנחנו צריכים אותה בבקשה 
תפתח שערי שמים כולנו צריכים אותך. עלית בצורה מדהימה על 
קידוש ד' אחרי טבילה במקווה. תתפלל עלינו שנמשיך אותך עם 

כל החינוך שנתת, שמור עלינו אבא שלי".
הבן יהושע ספד בכאב: "אבא, אתה לא אוהב דיבורים. הייתה 
ואני מהרהר בתשובה. ככל  בך עוצמת הרכות, מבט אחד חודר 
שעוברות השנים מתבררים עוד עומקים ומעגלים קהל מעריצים. 
אבא איש קבלה והכלה, נתינה אינסופית ומחשבה רבה. תפיסת 
מציאות על כל רבדיה והכלה רבה. טבעתי במצולות חסרונך, יבש 

ליבי, צמא לאהבתך. לקח אלוקים את מבוקשו ואנחנו מה?"
של  הספדיהם  את  גם  שכלל  בישיבה,  ההספדים  מסע  בתום 
השרה איילת שקד והשר אורי אריאל, המשיך מסע ההלוויה להר 

המנוחות.
לישראל  הראשי  הרב  היה  המנוחות  בהר  הסופדים  ראשון 
הגר"ד לאו שספד: "אני מנסה לדמיין לעצמי יום שישי, אחה"צ 
שבת  לקראת  במכונית  ילדים  שני  עם  אמא  אבא,  נוסעים  רגוע. 
שבת.  לפני  ניגונים  מזמזמים  בדרך  מדברים,  פשוטה.  קיצית 
מלאכי  זה  ובמקום  הביתה,  הכנסת  מבית  שיוצא  מי  את  מלווים 
חבלה מתקרבים אל המכונית ואל הנהג שכולו אהבה ואכפתיות 

לזולת. כל מהותו לקחת ולחבק".
אחת מבנות המשפחה הקריאה דברי הספד קורעי לב שכתבה 
הבת תהילה שנפצעה בפיגוע, אך לא היה בכוחה לקרוא אותו: 
"אבא אהוב שלי, הראש לא מצליח להבין. קשה להאמין שהאבא 
ראיתי  אותנו.  להציל  ניסית  האחרונים  ברגעיך  גם  הלך.  האמיץ 
אותך ברגעיך האחרונים, כששמעתי את היריות ישר התכופפתי. 
נשימתך האחרונה  עד  על עצמך,  הגנת  לא  עזבת את ההגה,  לא 
האחרונים  הרגעים  יהיו  שאלו  דמיינתי  לא  אותנו.  להציל  ניסית 
שלי איתך, אבל אני גאה בך. אתה גיבור. נמשיך בשבילך לחיות 
חיים מאושרים כי אני יודעת שזה מה שאתה רוצה. אלוקים לקח 
אותך כי הוא צריך עוד צדיקים איתו למעלה. אוהבת אותך מאוד. 

תהילה". 
שיפור  חל  כי  כרם,  עין  הדסה  החולים  מבית  נמסר  כך,  בתוך 
במצבה של האלמנה חוה שנפצעה באורח קשה בפיגוע, וכי היא 

שבה להכרתה ונושמת בכוחות עצמה ומצבה יציב. בנותיה הגיעו 
לבקרה בבית החולים וסיפרו לה שאבא נהרג בפיגוע הקשה.

גם  נשא  הי"ד  מרק  הרב  של  דודו  בן  כהן,  יוסי  המוסד  ראש 
נפש  אהבת  אותך  אהבתי  שלום.  היה  היקר,  "מיכי  הספד:  הוא 
ואתה את כולנו. תודה שהארת את חיינו, שהרעפת על חיינו חום 
והארץ עם המשפחה.  ואהבה. תודה שנלחמת את מלחמת העם 
אני מתחייב בשם כל הקולגות שלי במערכת הביטחון שנמשיך 
יחד לעשות הכל כדי לשמור על מדינת ישראל מאוחדת ובטוחה 
אותך אהבת  איש שלום. אהבתי  איש,  היה שלום  נגד האיומים. 

נפש ואתה את כולנו. חיבוק חזק".
הבן שלומי מרק הספיד את אביו: "חייך סבבו סביב שני דברים: 

משפחה ועבודת השם. אבא כל הזמן דאג לאנשים אחרים. רציתי 
איך  ראינו  השפעת.   – שנגעת  מה  בכל  הרבה.  עוד  ממך  ללמוד 
התקדשת מיום ליום. למדת עם אמא ולמדת לבד, שמעת שיעורים 
באוזניות, ניצלת כל רגע ללימוד. כמה התגאית במשפחה. חיית 
את  לתקן  כדי  ומשכורת  עבודה  עזבת  שרצית.  כמו  החיים  את 
עליו  מסתער  היית  במדינה  שרע  אומר  היה  מישהו  אם  העולם. 
ומסביר לו למה זו הארץ הכי טובה בעולם, וכמה טוב לחיות פה. 
על  סליחה  ישראל.  עם  ולכל  למשפחה  לנו,  לאמא,  תעזור  אבא 
כל הפעמים שלא דיברנו ולא שיתפנו. יש דברים שהיינו יכולים 
ומדברים  מדברים  אנחנו  מאוד.  אותך  אוהב  אני  אחרת.  לעשות 
אבל שום דבר לא מציף את מה שהיית באמת. תודה על 26 שנים 

במחיצתך".
שישי  יום  אהוב,  שלי  "אבא  בבכי:  לאביה  ספדה  מרק  שירה 
בדרך  אמא  עם  לבן  לבוש  מקווה,  אחרי  קודש,  שבת  ערב 
לירושלים. אין יותר טהור מזה. הוצאת ממך כל טיפת מידה רעה, 
למדת כל יום תורה. בשבת בקידוש אומר מילה מילה, לאט לאט. 
כמה כוונה. איזה עולם פנימי ועמוק אמיתי חיית. הייתי באה עם 
הילדים שלי, והיית יוצא לקראתנו וכולך אור. חיבוק שיש רק לך, 
מקום המבטחים שלך. אני כזו ילדה של אבא, הייתי מגלה לך את 
כל הסודות שלי. היינו הולכים לקנות ביחד בגדים ומטיילים. אבא 
פתוח שאפשר לדבר איתו על הכל. אבא שמספר כל היום כמה 
הוא אוהב אותנו. הייתי תמיד משוויצה שאני הבת של מיכי. היו 

בך חכמת חיים וחכמת נפש.
שהם  רוחניים  לעולמות  הגעת  מושלם.  שאתה  בתוכי  "ידעתי 
לא מהעולם הזה. כל כך הרבה דאגה לאנשים שאתה לא מכיר. 
החסד נשפך ממך לכל עבר. כל אחד הרגיש כל כך קרוב אליך. 
כל דבר שנגעת בו הפך זהב, ואתה בצניעות ובענווה. אהבתי את 
ההתלהבות והשמחה. אתה ואמא הייתם אחד. אוי אבא לעולם לא 
יהיו לי מילים להודות לך. אינסוף רגעים שהפכו אותי למי שאני. 
אני יודעת שנמשיך, אבל לא יודעת איך. הלב קרוע. נשמור אחד 
בתפילה  השמים  את  שתזעזע  לי  להבטיח  חייב  אתה  השני.  על 
על אמא אהובה, צדיקה שלנו. שרנו לאמא שירי סעודה שלישית 
אליכם  פונה  אני  קולך.  את  לשמוע  יכולתי  וממש  אהבת  שכה 
אנשים שבאתם ללוות את אבא, בוא נהיה יותר טובים. בוא נאהב 

בגלוי", ספדה שירה.
המנוחות  בהר  הי"ד  מרק  מיכאל  הרב  נטמן  ההספדים  בתום 
לקו בכיות אלפי המלווים שביכו את נפילתו בטרם עת של אבי 

המשפחה שהיה אהוב ונערץ על תלמידיו ומכריו.

שעות ספורות לפני כניסת השבת, נקלע הרכב המשפחתי של משפחת מרק למארב של 
מחבלים שפתחו באש חיה מתוך רובה קלצ'ניקוב  אבי המשפחה, הרב מיכאל מרק 

הי"ד נהרג במקום, רעייתו נפצעה קשה ושניים מילדיו נפצעו באורח בינוני וקל  אלפים 
השתתפו במסע ההלוויה שהחל בישיבת ההסדר בעתניאל והסתיים בהר המנוחות

בתו של הרב מרק הי"ד: "עד נשימתך האחרונה ניסית להציל אותנו. לא דמיינתי שאלו יהיו הרגעים האחרונים שלי איתך"

זירת הפיגוע ביום שישי )צילום: דוברות כב''ה יו''ש תחנה אזורית יהודה(הלוייתו של הרב מרק הי"ד )צילום: מרים אלסטר פלאש 90(

הרב מיכאל מרק הי''ד



ראשי 'בית חם' במעונו של הגרב"ד פוברסקי
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ברכת הצלחה לראשי בית חם'

טובי המוחות 

ראשי ארגון 'בית חם' התברכו אצל ראש ישיבת 
פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שהתעניין על פרטי הרפורמה 

בבריאות הנפש שהוביל באומץ שר הבריאות יעקב 
ליצמן והשלכותיה המעשיות על ציבור המטופלים 

נחנך משכנו החדש של בית הספר לעיצוב ותקשורת 
'סיעור מוחות' בבני ברק  את הטקס כיבדו 

בהשתתפותם ח"כ יעקב אשר ור"ע בני ברק הרב חנוך 
זייברט, אישי ציבור ובכירים מעולם העיצוב והתקשורת 

מאת: מנדי כץ

מהפכה  חוללה  אשר  חם  בית  בעמותת 
מעלים  החרדי,  במגזר  הנפש  בריאות  בתחום 
כל סוגיה הלכתית המובאת לפתחם להכרעתם 

של גדולי ישראל. 
'בית  מייסד  באחרונה  ביקרו  זאת  במסגרת 
הרב  הארגון  ומנכ"ל  מונק  שמואל  הרב  חם' 
דב  ברוך  רבי  הגאון  של  במעונו  מונק  אריה 
פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז', על מנת לקבל 
הפרק  שעל  נושאים  במספר  הכוונתו  את 
וברכתו להמשך הסיוע לציבור הנדרש לסיוע 

בתחום בריאות הנפש.
השולחן  על  עלו  השונות  שהסוגיות  לאחר 
בירך ראש הישיבה את ראשי ומייסדי בית חם 
על הפעילות. ראש הישיבה ציין את היכרותו 
רבת השנים עם הרב שמואל מונק, ושיבח את 

פעילותו והפיכת חזונו למציאות של ממש. 
כידוע, שנים רבות היה נושא בריאות הנפש 
נושא שלא דובר בו בקרב בני המגזר החרדי. 
בשנים האחרונות הצליח הרב אריה מונק יו"ר 
סדר  על  הנושא  את  להעלות  חם  בית  ארגון 
חילוק  כל  אין  כי  ולהוכיח  חרדי  הפנים  היום 

מחלה  לבין  פיזית  רפואית  במחלה  בטיפול 
והפרעה נפשית.

הרב אריה מונק, שנחשב כבר סמכא בתחום 
מינהלת  כחבר  שימש  ואף  הנפש  בריאות 
המהפכה  את  שהוביל  זה  היה  הרפורמה, 
החרדי,  במגזר  לטאבו  שנחשב  בתחום 
בכל  ישראל  גדולי  של  ביתם  לנאמן  ונחשב 
הנוגע לתחום בריאות הנפש, וזוכה לקבל את 
הכוונתם וברכתם הנלהבת, תוך שהוא משמש 
שליחם של גדולי ישראל לטפל אף בנושאים 

הרגישים ביותר. 

מאת: מנדי כץ

ציבור  אישי  ובראשות  מרשים  בטקס 
הספר  בית  של  החדש  המשכן  נחנך  נכבדים, 
'סיעור מוחות' המרכז לעיצוב ותקשורת בבני 

ברק.
בית  של  החדש  במשכן  שהתקיים  בטקס 
בבני  השומר  ברחוב  הול  גרנד  בבניין  הספר 
אשר  יעקב  הרב  הכנסת  חבר  השתתפו  ברק 
 , זייברט,  חנוך  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש 
אישי ציבור, תלמידות ובוגרות ביה"ס, הצוות 
את  ועוד.  פרסום  משרדי  מנהלי  המקצועי, 
וראש  אשר  יעקב  הרב  ח"כ  קבעו  המזוזות 
העיר  מועצת  וחבר  זייברט  חנוך  הרב  העיר 
בכיתת  וירז'בינסקי.  יעקב  תמך  עמותת  וחבר 
מר  הכבוד  כאורח  המזוזה  את  קבע  הלימוד 

יאיר טורנהיים נציג קרן ספרא בישראל.
והתקשורת  העיצוב  למקצועות  הספר  בית 
'סיעור מוחות' בראשות הגב' מ. שרביט עומד 
החזותית  התקשורת  עולם  של  המזרח  בכותל 
מבוקשות  מוחות"  "סיעור  תלמידות  כאשר 
ביותר בענף ההכשרה המקצועית ובכל תחומי 

התקשורת החזותית והניו-מדיה.
הושקה  הספר  בית  של  החדש  במשכנו 
שמותאמות  משוכללות  מחשבים  מעבדת 
למדיה החדשה כאשר במקום פועלות כיתות 
המחשבים המתקדמות ביותר מבין המכללות 

בישראל.
בחשיבות  הפליג  אשר  יעקב  הרב  ח"כ 
לימודים  ברמת  לנשים  מקצועיים  לימודים 
כשהנשים  איכותית  חרדית  ובסביבה  גבוהה 
ולאפשר  בכבוד  בתיהן  את  לפרנס  תוכלנה 
בשלווה  תורה  של  באוהלה  לשבת  לבעליהן 
דבריו  בסיום  הכלכלי.  לעול  דואגות  כשהן 
וירז'בינסקי חבר עמותת  יעקב  בירך את הרב 
תמך וחבר מועצת עיריית בני ברק על דאגתו 
לפרויקט והוסיף כי יעמוד לימין המקום בסיוע 

כפי יכולתו.
חנוך  הרב  העיר  ראש  בירך  הטקס  במהלך 
זייברט את הנהלת בית הספר ואמר כי "ממקום 
זה יוצאות מפרנסות לבתים של תורה, אברכים 
התורה.  בכבוד  מדובר  ולומדים,  שיושבים 
והקב"ה  התורה  לכבוד  יחד  מאמץ  נעשה 

ישלח את הפרנסה".
טורנהיים  יאיר  מר  שנשא  הברכה  בדברי 
נציג קרן ספרא בארץ הוא ציין כי מקום כמו 
סיעור מוחות מהווה השתדלות להביא הביתה 
ובעלים  מנכ"ל  בורוכוב  ערן  בכבוד.  פרנסה 
בארץ  המרצים  מנטור-מבכירי  מכללת  של 
בתחום העיצוב הגרפי הדגיש את איכות בית 
הספר ואמר כי את הקורסים במקום מעבירים 
מיטב המרצים בתחום וציין לטובה את אחוזי 

ההשמה הגבוהים של בית הספר.
במהלך האירוע הוצגה תערוכה של עמיחי 
אשר  באפיקים  הקריאייטיב  מנהל   - עשהאל 
הספר.  בית  עם  הדוק  פעולה  שיתוף  מקיים 
לדברי עמיחי עשהאל מנהל קריאייטיב פרסום 
בסטודיו  מחשב  עמדת  כל  "מאחורי  אפיקים 
להן  יש  מוחות.  סיעור  תלמידת  יושבת  שלי 
מחזקת  הזו  והנקודה  גדולה  אמת  נקודת 
ועולם  הקופירייטינג  הגרפיקה,  בתחום  אותן 

הפרסום".
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בלעדי! מקפיא בלבד 500 ליטר
 או מקרר בלבד 500 ליטר

ייחודי: מקרר ומקפיא
 1100 ליטר בעיצוב מרהיב

התקן שבת מהדרין
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מאת: מנדי קליין

קוק,  הכהן  ציון  בן  רבי  הגאון 
ירושלים  ראש בית הוראה הכללי 
ותלמידו המובהק של מרן הגרי"ש 
חיזוק  ממסע  שב  זצ"ל,  אלישיב 
בארה"ב.  היהודיות  בקהילות 
לארצות-הברית  הגיע  הגרב"צ 
תלמיד  של  נישואין  שמחת  לרגל 
הישיבות  ראשי  לבקשת  ונענה 
לשמוע  שביקשו  והרבנים 
ביקורו,  במהלך  מדברותיו. 
ושיחות  שיעורים  עשרות  מסר 
ערים,  ובשמונה  מדינות  בשלוש 
התורה  גדולי  של  בבתיהם  ביקר 
לשאלות  קהל  וקיבל  והחסידות 

בהלכה, עצה וברכה.
בשיחה שמסר בישיבה הגדולה 
טאונס,  בפייב  התורה'  'מסורת 
נוקבים:  דברים  הגרב"צ  אמר 
לעם   – סגולה  מעם  "הפכנו 
לארץ,  באים  אנשים  סגולות... 
הולכים לקבר רחל לקבל צמידים 
הולכים  גם  אנשים  אדומים... 

ארבעים  להתפלל  נפש  במסירות 
אין  בכותל...  ברציפות  יותר 
אומנם,  בהלכה.  מקור  שום  לזה 
דבר  אינו  סגולות  אחר  החיפוש 
אומר:  היה  חיים'  ה'חפץ  חדש. 
במקום לחפש סגולות – תקשיבו 

להבטחות של חז"ל..." 
הציבור  את  חיזק  הגרב"צ 
ואחד  מקרא  'שניים  בלימוד 
חז"ל  הבטחת  את  וציטט  תרגום' 
כי כל מי שמקפיד על כך – זוכה 
כי  וגילה  ושנים,  ימים  לאריכות 

לאריכות  שזכה   – הגרי"ש  מרן 
ימים מופלגת – הקפיד על כך עד 

ימיו האחרונים. 
שמסר  הלכתי  שיעור  בתום 
 – גבוה  מדרש  'בית  בישיבת 
לייקווד', נשאל על-ידי התלמידים 
האם מברכים ברכת 'שנתן מכבודו 

לבשר ודם' על נשיא ארה"ב. 
משיעור  פחות  הוא  "אובמה 
והסביר:  בחיוך,  השיב  ברכה", 
 – להרוג  בסמכותו  שאין  "כיון 
אלא רק להעניק חנינה – אי אפשר 
לברך עליו. אבל יכול להיות שיש 
לא   אם  גם  אותו,  לראות  עניין 

מברכים".
חוגגת  שארה"ב  לכך  בתגובה 
העצמאות  יום  את  אלו  בימים 
שלה, הביא הרב קוק את דברי מרן 
ב'אגרות משה'  פיינשטיין  הגר"מ 
ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שראו 
ואמר  חסד'  של  'מלכות  בארה"ב 
ובוודאי  ישראל,  ארץ  "יהודי  כי 
להכיר  עליהם  אמריקה,  יהודי 

טובה למלכות של חסד".

ראש בית הוראה הכללי הגרב"צ קוק מסר שיעור בישיבת לייקווד 
והתייחס לשאלה: האם מברכים על נשיא ארה"ב ברכת 'שנתן 

מכבודו לבשר ודם'

"אובמה - פחות 
משיעור ברכה"

 הגרב"צ קוק במסירת שיעור בליקווד

מאת: מנדי כץ

במכון  שמוצע  החדש  המסלול 
המורה  בית  שע"י  כישורים 
אצל  רבה  התעניינות  מעורר 
את  ללמוד  המבקשות  נשים 
מיטב  ע"י  החשבון  ראיית  מקצוע 
ההלכה  כללי  ותחת  המומחים 

והצניעות. 
"מכון  מציע  לראשונה 
ראית  לימודי  מסלול  כישורים" 
 BDO חשבון בשיתוף עם משרד
ראיית  פירמת  שהינה  האפט  זיו 
על  הנמנית  עסקי  ויעוץ  חשבון 
חמש הפירמות הגדולות בישראל. 
סניפים  היתר  בין  מפעילה  הרשת 
בערים החרדיות בני ברק ומודיעין 
נשים  מאות  מועסקות  בו  עילית 

חרדיות בתחום ראיית החשבון. 
שירותים  מספקת  הפירמה 
למגזר הפרטי, הציבורי והממשלתי 
חברות  מ-300  בלמעלה  ומטפלת 
ציבוריות וקרנות שונות, הנסחרות 

בבורסות בארץ ובעולם.
ללימודי  הרב  הביקוש  לאור 
תחת  מקצועיים  חשבון  ראיית 
החליטו  והצניעות,  ההלכה  כללי 
לפתוח  המורה  בית  בהנהלת 

שיכשיר  ייחודי  לימוד  מסלול 
חרדיות במקצוע מבוקש ומקצועי 
להתפרנס  אפשרות  להן  שמעניק 
ארגז  את  להעניק  מנת  על  בכבוד. 
בית  ביותר, חבר  הכלים המקצועי 
ובכך  האפט  זיו   BDO ל  המורה 
יהווה בית המורה כשלוחה חרדית 
לימודי  בתחום  הענק  לפירמת 

ראיית החשבון. 
יוענק  ההכשרה  לימוד  בתום 
לבוגרות רישיון ממשלתי המאפשר 

עיסוק במקצוע ראיית חשבון. 
ייערך  בסיון  ז'  רביעי  ביום 
מסלול  לפתיחת  פתיחה  ערב 
הלימודים.  במהלך הערב תוכלנה 
המידע  את  לקבל  המשתתפות 
הערב  המוצע.  הקורס  על  המלא 
בבני  הול  גראנד  באולמי  ייערך 

ברק. 
שלוחה  הוא  כישורים"  "מכון 
ההכשרה  מרכז  במסגרת 
המורה  "בית  של  וההשתלמות 
שצ'רנסקי,  הרב  ע"ש  יעקב"  בית 
תחומי  במגוון  ומלמד  המכשיר 
וגננות,  מורות  אלפי  ומקצוע  דעת 
הראשי  בסניף   1,800 מעל  מהן 
בבני ברק, ועוד כ 1,400 משתלמות 

בשלוחות ברחבי הארץ.

מסלול ייחודי במכון כישורים שע"י בית המורה: 
הכשרת חרדיות למקצוע ראיית חשבון בשיתוף 

פירמת הענק BDO זיו האפט

 המסלול הייחודי 
של כישורים



של אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון

בשירותי אנוש
ולימודי

טכנולוגיה

המאפשר הכרה והתערבות בתהליכי
ארגון וניהול מרכזי תעסוקה שונים

 'ארגז כלים'
אקדמי ויישומי

במציאות הכלכלית-מקצועית בעולם בכלל ובישראל בפרט, 
ארגוני שירות מהווים מרכיב מרכזי במשק. הכלים הנרכשים 
של  צרכיו  עם  להתמודד  אחד  לכל  מאפשרים  זו,  בתוכנית 
שוק העבודה המודרני ולמנף את יכולותיו לפסגת ההצלחה!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
www.mivcharהדרך! .org. i l
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הדרך להשתלב

ניהול וארגון
מערכות

בתפקידי

חדש!

החזר שכר 
לימוד לזכאים!

פתיחת קדם מכינה ב- 7.7.16
תוכנית מיוחדת לנשים
עובדות בשעות אחה"צ

תואר ראשון
בשנתיים בלבד!

פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ והערב

מספרת אפרים
לומדים בישיבה או בכולל? כאן תסתפרו 

בהנחה משמעותית.
החודשית  המטלה  את  מכיר  אחד  כל 
ולעיתים אף השבועית של הליכה לספר 
השכונתי ולהשיל מעט משערות הראש 
כפליים.  מכבידות  הקיץ  בימי  אשר 
לאברכים  ובוודאי  האנשים  מן  לחלק 
ובני ישיבות, מדובר בהוצאה לא קטנה 

הנוגסת בתקציב שגם כך מצומצם. 
החליט  ותיק,  ברקי  בני  ספר  אפרים, 
הישיבות  לבני  קבועה  הנחה  לעשות 

להסתפר  המגיעים  הכוללים  ואברכי 
 25 כבר  ברק  בבני  עובד  "אני  אצלו. 
שנה", מספר אפרים. בין היתר הוא מציע 
ונשירת  שיער  להלבנת  טיפולים  גם 
התספורות,  סוגי  בכל  ומתמחה  שיער 
ההלכה".  לפי  רק  עובדים  "אנחנו 
טרפון  רבי  ברחוב  שנמצאת  המספרה 
אנשים,  מעט  לא  אליה  מושכת  בעיר, 
"בערב פסח משתרך כאן תור ענק ואני 
מסכם  במיוחד",  עובדים  צוות  מעסיק 

אפרים. אז, אל תפספסו.
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 מספרה מקצועיתמספרת אפרים
מחירים מיוחדים והנחות 
לבחורי ישיבה ואברכים

תכשיטי התאומיםבס״ד
שנים

מבחר של תכשיטי זהב ויהלומים
תיקון תכשיטי זהב ושעונים  |  מחלקת תכשיטי כסף

ואתם מרוויחים הנחות ומבצעים!

    חוגגים יומולדת

תכשיט חדש!או בהחלפת בכל מצב! במזומן הזהב וכל כסף קונים כל סוגי 

רח' ירושלים 23 ב"ב | 03-6186659 | יוסי 054-7806023

תכשיטי התאומים


'זמן קיץ' ידוע גם כ'תקופת החתונות'. 
קרוב  יש  מאתנו  אחד  לכל  כמעט 
משפחה אשר נישא בימים אלו. מטבע 
הדברים, חתונה היא אירוע יקר, כאשר 
מלבד כל ההוצאות הרבות, ישנה גם 
רכישה  לכלה,  התכשיטים  רכישת 
המגיעה לאלפי ועשרות אלפי שקלים. 
אבל יש גם אופציה אחרת: את אותם 
התכשיטים תוכלו לרכוש במחיר נמוך 
בהרבה ב'תכשיטי התאומים' ברחוב 

ירושלים 23 בבני ברק. "אנחנו מוכרים 
את כל סוגי הזהב, הכסף והיהלומים", 
מספר בעל החנות. "הדבר שעליו אנחנו 
מקפידים מאוד, זה הרמה הגבוהה של 

השירות".
בין היתר תוכלו גם לתקן במקום את 
כל סוגי השעונים ותכשיטי הזהב, וכן 

לשבץ יהלומים.
 

בן הדוד מתחתן? שלחו אותו ל'תכשיטי 
התאומים'.
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העמוד טעון גניזה

קשים עד מאד היו חייהם של יהודים בערבות רוסיה. הפריץ אסר עליהם עיסוק ברוב 
המלאכות מחשש שכישוריהם יגברו על אלה של שכניהם הגויים. באין מוצא, נאלצו 
רבים מהיהודים להתפרנס כמנהלי בתי מרזח. הם התחייבו לשלם לפריץ דמי 
חכירה וקיבלו בתמורה את ניהול ההכנסות. כך ניסו להתפרנס באמצעות מזיגת 
היהודים  זו בלבד, אלא שהיו  לא  בלילות הקרים.  משקאות חריפים לתושבים 

מחויבים להפריש מהרווחים כל סכום שהפריץ ראה לנכון לגבות מהם.
סיפורים רבים נשתמרו בלבבות האומה היהודית מבתי המרזח של הימים ההם. בחרנו 

להביא את סיפורו הייחודי של זושא, הטומן בחובו מוסר-השכל מופלא.



לא פעם ולא פעמיים היו הגויים המקומיים יושבים בבית המרזח של זושא, מזמינים את מיטב 
המשקאות החריפים, ונעלמים מבלי לשלם פרוטה לפורטה. לא זו אף זו: לעתים היו זורעים הרס 
וחורבן בבית המזיגה. כך, לתקופות ארוכות, זושא לא הרוויח פרוטה, ואפילו את הוצאות דמי 
השכירות לא הצליח לכסות, אך הפריץ של זושא היה שונה מהפריצים המצויים. יש אומרים כי 
טוב-לב היה, יש הטוענים כי זושא זכה לנשיאת חן בעיניו. כך או כך, הפריץ היה מרבה לבקר את 
זושא בבית המרזח ומתענג על חוכמתו. אכן, עצותיו המחכימות של זושא סייעו לפריץ בעסקיו 

המסועפים להרוויח הרבה יותר זהובים מדמי החכירה שנקבעו מראש.
בתום השנה האזרחית, נפגשו הפריץ וזושא לסכם את ענייני הפיננסים, אך זושא סיים את השנה 
בהפסדים – ולא היה ביכולתו לשלם מאומה. אולם בניגוד לפריצים אחרים, שנהגו להפליא את 
מכותיהם בעובדיהם היהודים ולהובילם אל מאחורי הסורגים, הפריץ של זושא נהג לוותר על דמי 
השכירות, ובמקום זאת היה גובה מזושא סיפורי-מעשיות אודות מעללי השיכורים ועצות בענייני 
עסקיו המסועפים. הפריץ היה מנחם את זושא על הרווחים שבוששו לבוא ופוטרו לשלום. פעמים 

שהיה מעניק לו הלוואות לזמן בלתי מוגבל כדי שיוכל להמשיך לנהל את בית המרזח.
ניסה  לעומת הפריץ, מנהל הכספים שלו שנא את זושא שנאה עזה על רקע אנטישמי. תדיר 

להשמיץ את זושא בעיני הפריץ, אך אהבת הפריץ גברה.
בסיכומה של עוד שנת כספים, התייצב זושא בפתח טירת הפריץ, אך חשכו עיניו. השומר מודיע 
לזושא כי הפריץ איננו, הוא נסע למסע ציד ביערות פולין, ובמקומו יקבל מנהל הכספים את פניו.

שפוף ומדוכא, נכנס זושא למשרדו של מנהל הכספים. הוא מנסה בכל כוחו לטעון את טיעוניו, 
אך מנהל הכספים אוטם אוזניו משמוע. "הנה היום שקיווינו לו", אומר האנטישמי. הוא מצווה 
על זושא לצאת עמו לחצר, שם ממתינים כעשרה גברתנים. לכל אחד מהם – שוט, באמצעותו הוא 

מפליא את מכותיו בזושא.
את  מרחוק  לשמוע  נחרדה  רעייתו  לביתו.  בדרכו  הסוס  עגלת  על  זושא  הונח  דם,  וזב  חבול 
אנחותיו של בעלה, ועוד יותר נחרדה מול המחזה המחריד. החלמה ארוכה ציפתה לזושא. לאחר 
שישה חודשים, נשמעו דפיקות בביתו של זושא. שליח מבית הפריץ, מבשר כי הפריץ חזר ממסע 

הציד. "הוא מבקש לפגוש אותך. עליך להתייצב מחר בשעת בוקר מוקדמת".
זושא הרגיש רע מאד. הפעם, הרהר בחשש, הפעם הצליח מנהל הכספים להשפיע על הפריץ... 
הוא נפרד בבכי מבני משפחתו. מי יודע, אמר, מי יודע אם אזכה לראות שוב את רעיתי וילדיי. 
יגונו של  יצא לדרכו. בבית הפריץ, הפך  ובלב כבד  הוא לבש תכריכים צחורים מתחת לבגדיו 
זושא לשמחה. הפריץ קיבלו במאור פנים, ובישר לו: "לאחר ששמעתי על העוולה שנעשתה לך, 
הוצאתי להורג את מנהל הכספים. אני רואה בכך מרד חמור... הרי הוא ידע היטב מה דעתי עליך. 
כדי לפייסך על הסבל שעברת, הרי לך כאן עשרים שקים עמוסים בזהובים, שק אחד כנגד כל מכה 

שקיבלת על גבך החשוף".
לקראת ערב, חוזר זושא לביתו. בקושי רב הצליח הסוס להוביל את הסחורה הכבדה שנפלה 
בחלקו. הפעם שמעה אשתו של זושא לא רק קולות אנחה, כי אם בכי של ממש. היא יצאה מהבית 

בחרדה ושאלה את בעלה: "מדוע הינך בוכה? העיקר שחזרת חי!".
"לא פקדוני לא רעות ולא צרות", משיב זושא. "להיפך".

אם כן, שואלת הגברת, מדוע אתה בוכה?
כמה  עוד  בי  שיפליאו  לדאוג  היה  יכול  לא  זה  אנטישמי  הכספים.  מנהל  של  רשעותו  "על 

מכות?"...



כיהודים  מתוק.  יצא  מעז  פלשתים:  אנשי  באוזני  מילים  בשלוש  זאת  מבטא  הגיבור  שמשון 
מאמינים, עלינו להעמיד יסוד זה לנגד עינינו לכל מצב.

חשוב להדגיש כי שימוש לא נכון ב'תובנה' פסיכולוגית כזו או אחרת עשוי להחמיר את המצב. 
לדוגמה: אם תפנה אל יהודי שפקדו אותו בפתאומיות שרשרת של צרות, תטפח על שכמו ובקול 
חגיגי תאמר לו: 'למה נפלו פניך, הקשב ושמע לסיפור מדהים אודות זושא והפריץ', אל תופתע 

אם הוא יזהה אותך כ'שמח לאידו' וייטור לך טינה.
את  ולחדד  האמונה  את  להעצים  ניתן  תאנתו,  ותחת  גפנו  תחת  איש  כתיקונם,  בימים  דווקא 
המודעּות הפנימית, או אז כאשר יבוא 'עת מבחן', תפרוץ מהלב שירתו של נעים זמירות ישראל 

"גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע, 'שבטך ומשענתך' המה ינחמוני".    

עז יצא מתוק

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

לכבוד שבת: 
המבצע שיעשה לכם 

את השבת
כל בני ברקי מכיר את חנות הגלידות המיתולוגית ברחוב רבי 
עקיבא פינת רחוב ירושלים  כעת, יוצא בעל החנות במבצע 
ייחודי שיהיה תקף לימי שישי בלבד  "אנחנו רוצים לאפשר 
למשפחות ברוכות ילדים לרכוש מוצרים לשבת במחיר זול" 

 המחיר? לא לפרסום

        מאת: שלומי חי פרסומאי

לכל אחד מאתנו יוצא לטייל מפעם 
לפעם ברחוב רבי עקיבא לסידורים, 
קניות וכדומה. בימים אלו, כאשר החום 
מתגבר, ההליכה ברחוב רבי עקיבא, 
קשה שבעתיים. ולא רק שם, בבני 
ברק בפרט, ובכל אזור המרכז בכלל, 
השוטטות בימות הצהריים החמים, 

לא קלה. 
אחרים,  למקומות  בניגוד  אך 
ברחוב רבי עקיבא יוכלו המשוטטים 
לעצור ב'פינת הגלידה' לצורך מנוחה 
"אנחנו  הכבד.  מהחום  והתרעננות 
מוכרים גלידות, ארטיקים, סנדוויצ'ים, 
וופל בלגי, קרפ צרפתי ועוד", מספר 

בעל המקום. 

בפינת  הממוקמת  החנות  את   
הרחובות רבי עקיבא-ירושלים, אין בני 
ברקי שלא מכיר. "הרשת הוקמה בשנת 
1975 וזו בעצם החנות המיתולוגית של 
בני ברק". לפני 10 שנים פתחו בעלי 
הרשת סניף באלעד, ולפני 8 שנים 

פתחו סניף גם ברחוב השומר.
הם  אלו,  בימים  הכותרת  גולת   
המבצעים אותם עורכת החנות לקהל 
לקוחותיה, "עשינו מבצעים למשפחות 
ברוכות ילדים שרצו לקנות ארטיקים 
לשבת במחירים זולים ובאיכות גבוהה". 
לדברי בעל החנות, המחירים הזולים 
קונים  בהם  שישי  בימי  בעיקר  הם 
לכבוד שבת, "כל יום שישי החנות 
יוצא  וכל אחד  ב"ה מלאה בקונים, 

מכאן מרוצה".

המבצע כל יום שישי



כמה קרוב, ככה זול

קיץ חם
מבצעים לוהטים

נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | רח’ גניחובסקי 
23 קריית הרצוג. 03-5796771 רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 03-6566551 | רח’ הרב קוק 
11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 
03-5755232 אלעד: רח’ שמעיה 19. ’’מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 ברכפלד: רח רשבי 35 אשדוד: הורקנוס 8 08-9409664 

| הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639 חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר רכסים 04-9040905.

ולחברי מועדון משתלם במיוחד
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חלה מתוקה
של עינת

790

שלישי
רביעי

שניצל תירס 
טבעול 2 ק”ג

3290

תפו”א לבן
ארוז

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
290

₪

דלעת

לק”ג
290

₪

בצל

לק”ג
290

₪

ענבים
בלי גרעינים

לק”ג
890

₪

נקטרינה

לק”ג
690

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי ט”ו-ט”ז בסיון 21-22.6.2016

3%            
150/200 גר’
סוגים שונים
שטראוס

20
8 ב-

דנונה טבעי/     
פרי 

225 גר’
סוגים שונים
תנובה

גבינת
נפוליאון

990

ברקוד:
/14759701
52946
תנובה

שמיניית 
יופלה
וניל/מעודן

1490

80x8 גר’
תנובה

שמיניית
תאומים תות

990

1 ליטר
סוגים שונים
תנובה

משקאות 
חלב

890
ליח’

225 מ”ל
תנובה

שקית 
שוקו

1090
5 ב-

1 ליטר
טרה

חלב 
בקרטון

10
2 ב-

ערגליות/קרמוגית/
עוגיות מיני/פתי בר 

וניל500 גר’
3 ב-
20

225-500 גר’
אסם

מארזי
חטיפי אסם

מארז דובונים20x5 גר’/
אפרופו50x3/25x5 גר’/

ביסלי55x4 גר’/22x10 גר’/
ציפס50x4 גר’/במבה15x10 גר’

2 ב-
1490

לא כולל
פלפל שחור/

לבן וציפורן
תבליני מיה

בשקית
4 ב-
10

מנה חמה/פסטה/
איטריות/קוסקוס

47-500 גר’
כולל נודלס

אסם

20
5 ב-

400 גר’
כולל חומוס תוספות

לא כולל רפי כהן

סלטי צבר
2 ב-

1590
שישיית שוקולד

1590ורד הגליל

א. כביסה סוד/
מ.כביסה סוד

1.25 ק”ג/
900 מ”ל

לא כולל בייבי
990

ליח’

40 יח’
עדין

גלידה1090וופל מצופה
לה קרמריה

שלגון מגנום

1.44 ליטר 
נסטלה

שטראוס 20
3 ב-

שמפו/מרכך 1590
הוואי

700 מ”ל
סוגים שונים

790
ליח’

פתית תלמה

250-300 גר’
סוגים שונים

1190
ליח’

1990עוף שלם קפוא
לק”ג

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

כ”ז סיון 3.7.16
עד יום שישי

ב’ תמוז 8.7.16

ממרח שוקולד
400 גר’

פרווה
השחר

790 מחיר מועדון

איגלו
כ 70 יח’

כרמית

790מחיר מועדון

וופל אגו
130 גר’

סוגים שונים
כרמית

210 ב-מחיר מועדון מחיר מועדון

תפוזינה/ספרינג
1.5 ליטר

4 ב-1790

כוסות שתיה קרה

510 ב-מחיר מועדון
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