
בירושלים

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

רחובות

דרום
שרון

חדרה - נתניה

994  13/7/16 גיליון מס'  בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי ז' בתמוז תשע"ו 

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:10
19:28
19:07

20:26
20:28
20:28

פרשת בלק

ציר עוקף נתניהו: על רקע חקירת ראש 
הממשלה, בכירי הליכוד במגעים מואצים 

לכריתת ברית אישית עם החרדים כדי למצב 
עצמם בעמדת עדיפות ביום שאחרי  למרות 

שטרם הוכרז על מעבר מבדיקה לחקירה, חיקורי 
דין וחקירות באזהרה כבר התבצעו  פרסום 
ראשון: למרות הדיווחים על נתק בין רה"מ 

ליועמ"ש, נפגשו השניים השבוע לאחר פרסום 
ההודעה על עריכת בדיקה/ בי"ס לפוליטיקה

בליכוד נערכים ליום 
שאחרי רה"מ נתניהו

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

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

נחתם הסכם שת"פ בין קו 
עיתונות לאתר החדשות הגדול 
בדרום אמריקה / עמ' 20  

מתחברים לקהילות 
בדרום אמריקה

עבודות לבניית ת"ת 'אבני שלמה' בשכונת 'גבעת שאול' 
יחלו בקרוב  מחזיק תיק מבני דת בעיריית י-ם הרב 

ישראל קלרמן: "זוהי הקלה גדולה למצוקת מבני הציבור 
בשכונה, והציבור זכאי לכך בזכות ולא בחסד" / עמ' 6

ת"ת חדש בגבעת שאול

שלוש שנים עברו מאז השלג הגדול בירושלים שגרם נזקים לתחנת טיפת החלב 
המשרתת את תושבי מקור ברוך - והיא עדיין לא תוקנה  שר הבריאות יעקב 

ליצמן במכתב: "התרעתי כבר לפני מספר חודשים במכתב לראש העיר על 
הצורך בפתיחת תחנת טיפת חלב חלופית" / עמ' 6

3 שנים אחרי: תחנת 
הבריאות עוד לא פעילה



רשת משקפיים

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

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

בקניית משקפיים בדיקה חינם

אלפי
משקפיים
בחינם!

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

מעל אלף

המבצע ממשיך!

לראות מולטיפוקל
עם המומחים של 280.

לראות
קרוב
לראות
קרוב

לראות
רחוק

לראות
רחוק



'

www.toyota-zamir.co.il :להזמנת טיפול: 02-6580900 או באתר

טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות משנה טויוטה
כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900 ו www.toyota-zamir.co.il ו תרבות שירות אחרת

ללא תוספת תשלום!

EXPRESS SERVICE

60



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

 29
שנה ניסיון

לך את איכות החופשה ואת קיומה
ם 

חי
טי

מב
   

ם! 
 מבטיחים ומקיימי מקומות אחרונים ב- 

₪1000 הנחה

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

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

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

הילטון ברטיסלבה
 DOUBLE TREE

BRATISLAVA

4 מדינות בחופשה אחת
sofiaהילטון סופיה

הבלקן עם שינפלד

ברטיסלבה
סלובקיה

 הונגריה:
בודפשט וברך הדנובה

ציון
 החת"ם סופר 

 אוסטריה:
וינה )רק שעה נסיעה(

 צ'כיה:
מערת הנטיפים

 סלובקיה:
טירת דווין ופישטני

סופיה
בולגריה

ספרבה בניה 
ושירוקה לקה

שבעת 
האגמים

יומיים מלאים 
מקדוניה וסלוניקי

הגשרים 
המופלאים פלובדיב

הוספנו טיסות ישירות לברטיסלבה 
רק רבע שעה מהמלון 

  21/7  מקומות אחרונים 

 25/7  מקומות אחרונים

 28/7  מקומות אחרונים

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

טיסות ישירות לסופיה 
רק רבע שעה מהמלון

15/8 - מלא, 18/8, 21/8, 22/8, 25/8, 29/8, 30/8



www.leumi.co.il/dor-ledor לאומי ולאומי קארד רשאים לשנות או להפסיק את התנאים ו/או המוצרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת    פרטים מלאים בסניפי לאומי ובאתר

לאומי מזמין אתכם
לפגישה אישית

לאומי מזמין אתכם להצטרף לחוג לקוחותינו,
להזמין כרטיס                וליהנות מהנחות במאות בתי עסק

והטבות אטרקטיביות בחגים ומועדים
בנוסף, הטבות לבני ישיבות, בנות סמינר, מתחתנים, יולדות ומחתנים

התקשרו אלינו וקבעו פגישה אישית בסניף בית וגן
בכל זמן שנוח לכם: 076-8676630
שעות פעילות: יום א׳ - סגור | ימי ג׳, ד׳ 8:30-14:30

ימי ב׳, ה׳ 8:30-13:00 אחה"צ: 16:00-18:15 | יום ו׳ 8:30-12:30
לאומי בית וגן, רחוב הפסגה 17, ירושלים

מר שי אוליאל - מנהל סניף בית וגן

חייגו 5522*
www.leumi.co.il/dor-ledor



הרב קלרמן במתחם המיועד

תחנת טיפת החלב ברח' אבישר

תחנת טיפת החלב ברח' אבישר

" ב תש"ע 121/3/1       ז' בתמוז תשע"ו 13/7/16 בירושלים6        ז' בתמוז תשע"ו 1213/7/16 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

כך אמר ראש העיר ניר ברקת, בהתייחסו 
לאישורי הבנייה שיצאו לאחר הפיגוע 

בקרית ארבע  "אנחנו בעיריית 
ירושלים לא עוצרים אף אישור בנייה. 

נמשיך לאשר כל בנייה בירושלים"

מאת: מנדי כץ

ראש העיר ירושלים ניר ברקת נאם בימים האחרונים בכנס מועצת 
יש"ע להסברה, שם טען כי "זו טעות לאשר בניה בירושלים רק אחרי 
במזרחה  פנים,  משוא  וללא  תמיד  בירושלים  לבנות  צריך  פיגוע. 
ובאירופה  בארה"ב  לידידנו  אומר  אני  ובדרומה.  בצפונה  ובמערבה 
שאין סיכוי שנאשר בנייה לפי דת ולאום. האם יעלה על הדעת שנאשר 

בנייה לערבים ונקפיא את הבנייה ליהודים?
עוצרים  לא  ירושלים  "אנחנו בעיריית  ואמר,  הוסיף ברקת  "לכן", 
אף אישור בנייה ונמשיך לאשר כל בנייה בירושלים ליהודים וערבים 
בהתאם לעקרונות תכנית המתאר. אסור שתהיה סיבה כלשהי שתעצור 

את הבנייה בירושלים".

ת"ת חדש בגבעת שאול
עבודה של שנים רבות הגיעה לסיומה

שלוש שנים עברו מאז השלג הגדול בירושלים שגרם נזקים 
לתחנת טיפת החלב המשרתת את תושבי מקור ברוך - והיא 

עדיין לא תוקנה  שר הבריאות יעקב ליצמן במכתב: 
"התרעתי כבר לפני מספר חודשים במכתב לראש העיר על 

הצורך בפתיחת תחנת טיפת חלב חלופית"

עבודות לבניית ת"ת 'אבני שלמה' בשכונת 'גבעת שאול' יחלו בקרוב  מחזיק תיק 
מבני דת בעיריית י-ם הרב ישראל קלרמן: "זוהי הקלה גדולה למצוקת מבני הציבור 

בשכונה, והציבור זכאי לכך בזכות ולא בחסד"

מאת: מנדי קליין

בירושלים,  שירד  הכבד  השלג  עקב  שנים,  שלוש  לפני 
תושבי  את  המשרתת  אבישר,  ברחוב  החלב  טיפת  תחנת 
לא  הליקויים  עדיין  אלא שמאז,  קשות.  ניזוקה  ברוך  מקור 

תוקנו.
תושבים ששוחחו עם 'השבוע בירושלים' אומרים כי "לא 
יתכן ששירות כה בסיסי כמו טיפת חלב המהווה צורך חיוני 
המנהל  שחבר  לנו  ידוע  בשכונתנו.  יינתן  לא  משפחה  לכל 
נענה  פעם  ובכל  בנושא,  רבות  פעל  כהן  משה  הקהילתי 

מגורמים בעירייה בתירוצים שונים". 
אמא  מ',  כותבת  לעירייה,  שנשלחו  המכתבים  באחד 
לטיפת  ללכת   צריכה  הגדול שאני  "המרחק  צעיר:  לתינוק 
חלב במקום מרוחק, גורם לי לחשוב פעמיים לפני כל יציאה. 
ברור שיש בזה סכנה לציבור וחובה לפעול לתיקון הליקויים 

ולפתיחת התחנה ברחוב אבישר". 
חלה  לא  לעירייה,  התושבים  של  הרבות  הפניות  למרות 
חזרה  לא  עדיין  החלב  טיפת  ותחנת  בנושא  התקדמות 
לפעילות. תושבים שפנו לעירייה נשלחו לתחנות טיפת חלב 

שנמצאות בשכונות רחוקות יותר ומרוחקות מביתם. 
לאחר אין סוף בקשות, פנו התושבים לשר הבריאות יעקב 

ליצמן שהתחיל לפעול בנושא. ליצמן כתב במכתב לגורמים 
במכתב  חודשים  מספר  לפני  כבר  "התרעתי  המטפלים: 
לראש העיר על הצורך בפתיחת תחנת טיפת חלב חלופית. 
הבריאות  במשרד  הרלוונטיים  הגורמים  פועלים  במקביל 
במטרה להוסיף תקציב לעיריית ירושלים לשנה הבאה, ואני 
מצפה שהתקציב ינוצל בין היתר לתיקון הליקויים ולפתיחת 

התחנה מחדש ע''י העירייה".

מאת: מנדי קליין

בימים  לסיומה  הגיעה  שנים  של  סאגה 
לבניית  המיועד  השטח  פינוי  עם  אחרונים, 
'גבעת  בשכונת  שלמה'  'אבני  תורה  תלמוד 
'יחי  הכנסת  בתי  ומעבר  בירושלים,  שאול' 
המיועד  במתחם  ששכנו  אליהו'  ו'כתר  ראובן' 
בבעלות  ונמצא  עבורם  שאותר  הזמני  לשטח 

חברת חשמל.
הרב  דת  מבני  תיק  מחזיק  תיאם  כך  לצורך 
ירושלים  עיריית  הנהלת  מול  קלרמן  ישראל 
אשר  טל,  יפתח  רון  החשמל  חברת  יו"ר  ומול 
אישורם  את  ונתנו  העניין,  נחיצות  את  הבינו 
לשימוש  בשכירות  בתחילה  ישמש  השטח  כי 
הבנייה  תחילת  את  יאפשר  ובכך  הכנסת,  בתי 
נציגי  פעלו  בבד,  בד  שלמה.  אבני  ת"ת  של 
מבני  תיק  מחזיק  ירושלים-  בעיריית  הציבור 
הרב  העיר  ראש  מ"מ  קלרמן,  ישראל  הרב  דת 
יצחק פינדרוס ויו"ר סיעת 'דגל התורה' ומחזיק 
שהשטח  ראוכברגר,  אליעזר  הרב  נכסים  תיק 

יובא  הכנסת  בתי  של  למיקומם  המיועד  הזמני 
לידי הקצאה. ובמקביל, עיריית ירושלים בצעד 

בניית  לטובת  שקלים  מיליון  הקצתה  תקדימי 
חלק מהבית כנסת שיבנה בעתיד במתחם הת"ת, 

ויהיה במשכן מכובד כראוי וכיאות לבית כנסת.
יש לציין, כי נציגי הציבור סיימו את הסאגה 
של  כהונתם  בזמן  עוד  רבות  שנים  שנמשכה 
ח"כ הרב אורי מקלב ששימש כסגן ראש העיר 
והחלו  העיר,  כראש  לופוליאנסקי  אורי  והרב 
את קידום העניין שבתחילה השטח היה מיועד 
לבניית בית ספר ממ"ד, ובהמשך לתלמוד תורה 

'אבני שלמה'.
לסיור  קלרמן  הרב  הגיע  אחרונים  בימים 
לעקוב  בכדי  השכונה  עסקני  עם  יחד  במקום 
וציין  החדש,  למשכנו  הכנסת  בית  מעבר  אחר 
הדרך  כל  לאורך  הגדולה  דשמיא  הסיעתא  את 
לבתי  הולם  פתרון  למצוא  הצליחו  בזכותה 
בניית  הליך  את  להתחיל  ובנוסף,  הכנסת, 
משמעותית  הקלה  "זוהי  תורה.  התלמוד 
' גבעת שאול',  למצוקת מבני הציבור בשכונת 
אשר הציבור זכאי לכך בזכות ולא בחסד", אמר 

הרב קלרמן. 

"זו טעות 
לאשר בניה 

רק אחרי 
פיגוע"

3 שנים אחרי: תחנת 
הבריאות עוד לא פעילה



בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של מאסטרו אלי יפה

יום שלישי י״ג בתמוז 19.7.16 בשעה 20:00
) ם י ת י ז ה ר  ה ל  ע מ ( ש  ד ק מ ה ם  ו ק מ ל  ו מ ת  ו ת ש ק ה ע  ב ש ן  ו ל מ ת  ב ח ר ב

במעמד הרב הראשי לישראל הרה״ג דוד לאו שליט״א ⋅ ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת ⋅ מנכ״ל משרד הדתות עו״ד עודד פלוס
הרב איתיאל בר לוי מנהל תרבות תורנית ⋅ הגב' חגית משה סגנית ראש העיר ירושלים ⋅ הרב הלל הורוביץ מנהל מועצת בתי העלמין

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

ב"ה

www.ticket-line.co.il 0722-657-870 :כרטיסים

למידע נוסף חייגו 052-5802156 

כרטיסים החל מ-80 ש״ח כולל הסעה

ניתן לשלב סיור חינם בהר הזיתים - מותנה ברישום פרטים באתר הרישום

הסעות חינם! יצאו מחניון גבעת התחמושת החל מהשעה 18:00  | נא להצטייד בלבוש חם

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

⋅ דובל'ה הלר

י ג י ג ח ט  ר צ נ ו  ק

ל א ר ש י ת  ש ר ו מ ל ה  ק ל ח מ ה

ם י ת י ז ה ר  ה ל ם  י ל ו ע

מספר 
המקומות 

מוגבל

ממשיכים במסורת 

החזן העולמי 

יצחק מאיר
זמר אורח

בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של מאסטרו אלי יפה

יום שלישי י״ג בתמוז 19.7.16 בשעה 20:00
) ם י ת י ז ה ר  ה ל  ע מ ( ש  ד ק מ ה ם  ו ק מ ל  ו מ ת  ו ת ש ק ה ע  ב ש ן  ו ל מ ת  ב ח ר ב

במעמד הרב הראשי לישראל הרה״ג דוד לאו שליט״א ⋅ ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת ⋅ מנכ״ל משרד הדתות עו״ד עודד פלוס
הרב איתיאל בר לוי מנהל תרבות תורנית ⋅ הגב' חגית משה סגנית ראש העיר ירושלים ⋅ הרב הלל הורוביץ מנהל מועצת בתי העלמין

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

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

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

⋅ דובל'ה הלר החזן העולמי 

ל א ר ש י ת  ש ר ו מ ל ה  ק ל ח מ ה

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

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

כרטיסים
אחרונים 



הנמלים הגיעו?

נמאס לכם לרוץ אחרי 
חרקים למינהם?

מסייע למניעת נמלים 
במשך 3 חודשים

יעיל לקטילה מיידית 
ומתמשכת של נמלים, תיקנים 

וחרקים זוחלים אחרים. 

הכירו את

K333

ב'התעוררות' פעלו נגד. 
גן ילדים )אילוסטרציה(

הרב הבר עם התורם והנתרם בלונדון

בירושלים8      ז' בתמוז תשע"ו 1213/7/16

סערה בגן הילדים

מהפך עולמי בתרומת כליה

סיעת 'התעוררות' בירושלים מבקשת לבטל 'אישור שימוש 
חריג' שניתן לגן ילדים חרדי בגבעה הצרפתית, למרות 

שבוועדה המקומית שמעו את תלונות המתנגדים ואישרו 
את השימוש  חבר מועצת העיר פיני עזרא ל'השבוע 

בירושלים': "כל עוד שהעיריה לא בונה גני ילדים חרדים 
אין מנוס מפתיחת גנים בבניינם פרטיים"

תרומת כליה בלונדון: יהודי חרדי תרם כליה לרעהו, 
  "כחלק מהמהפך העולמי שמובילה "מתנת חיים
קידוש השם: התקשורת בלונדון משבחת את הרב 

ישעיהו הבר על המהפך הרפואי בנושא תרומות כליה

מאת: חיים בוזגלו

בירושלים  חילונים  החרדים  מאבקי 
מגורים  בבניין  הממוקם  חרדי  גן  נמשכים: 
בירושלים  הצרפתית'  'הגבעה  בשכונת 
לקבל  שזכה  לאחר  זאת  הסערה,  בעין  נמצא 
'אישור שימוש חורג' - למרות התנגדות חלק 

מהדיירים בבניין.
לקיים  העיר  מועצת  אמורה  הייתה  השבוע 
המבקשת  'התעוררות',  סיעת  בדרישת  דיון 
לגן  שניתן  חורג'  שימוש  'אישור  את  לבטל 
החרדי, זאת למרות שבוועדה המקומית שמעו 
השימוש  את  ואישרו  המתנגדים  טענות  את 
העיר  ראש  סגן  של  והצעתו  במידה  החורג. 
עופר ברקוביץ תתקבל, תהייה לכך משמעות 
הגן  ילדי  עשרות  שכל  העובדה  בשל  רבה, 
לשנה  לימודים  מקום  וללא  לרחוב  יזרקו 
הבאה. מדובר בדיון ערר על החלטת הוועדה 
מועצת  במליאת  שיתקיים  דיון  המקומית, 
אצבע  יש  מועצה  חבר  לכל  כך  ובשל  העיר 
יזם  אותה  ההצעה  את  להסיר  בכדי  בדיון. 
ברקוביץ, נדרש רוב חרדי ושיתוף פעולה מלא 

בין החברים.
אומר  )ש"ס(  עזרא  פיני  העיר  מועצת  חבר 
ל'השבוע בירושלים' כי "גני ילדים הם מחוץ 
לא  והעירייה  עוד  "כל  לדבריו,  למשחק". 
ילדים חרדים כפי הנדרש, אין מנוס  גני  בונה 
מאישור פתיחת גנים במיקומים מעין אלו כפי 

שנהוג בכל רחבי העיר ירושלים".
יו"ר התעוררות עופר ברקוביץ  מנגד אומר 

תאשר  המליאה  אם  כי  בירושלים',  ל'השבוע 
ברירה  לתושבים  תיוותר  לא  הבקשה,  את 
מלבד פנייה לבית המשפט. "אין שום רדיפה 
ואגף  שהעירייה  מכיוון  מתקיים  הדיון  דתית, 
בחצר  גן  לפתוח  החליטו  החרדי  החינוך 
רוכשים  של  קניין  בזכויות  פגיעה  תוך  בית, 
בזכויות  ופגיעה  החוק  על  עבירה  זו  פרטיים. 
זה  וחילונים,  עניין של חרדים  לא  זה  הקניין. 
עניין של אישורי מוסדות. זה לא יכול לקרות 
הגיעו  תושבים.  של  ראשם  על  ולא  בחצרות 
כיצד  יודעים  שלא  מהבניין  תושבים  מספר 
לנהוג, ואם הוועדה לא תקבל החלטה אחרת 
אינה  החצר  המשפט.  לבית  תביעה  יגישו 
שייכת לבעל הדירה שמשכיר את הדירה לגן, 
העירייה אמורה לדאוג לכל ילדי העיר, אך אין 
הבניין",  תושבי  את  לדרוס  שצריך  אומר  זה 

אמר ברקוביץ.
המועצה  חברי  בהסכמת  בהמשך, 
בדרישה  במועצה,  הדיון  נדחה  בירושלים, 
לגן  שניתן  חורג  השימוש  אישור  את  לבטל 

ילדים חרדי בגבעה הצרפתית.
יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה סגר"ע 
כי הדיון בערר  מאיר תורג'מן, הודיע השבוע 
הגן  אז  ועד  נקבע,  נדחה למועד אחר, שטרם 

ימשיך לפעול כרגיל.
חבר המועצה פיני עזרא אמר לנו כי הדיון 
אבל  כשבועיים,  בעוד  הנראה  ככל  יתקיים 
לתורג'מן  הודה  הוא  הערר.  נגד  רוב  צפוי 

שהסכים לדחיית ההצבעה.

מאת: אהרן נצר

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

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

כליה כמהפכה רפואית חיובית בישראל. 
בכתבות  המצוטט  הבר  ישעיהו  הרב 
בתקשורת המקומית כאיש שביצע את המהפך 
בלונדון  ביקורו  בעת  בדבריו  אמר  בישראל, 

ההדדית  הערבות  את  רואים  "אנו  כי  השבוע 
איבר  מוציא  כשאדם  שיש  חינם  והאהבת 
מגופו ונותן לרעהו שלא מכיר, העיקר להרבות 

הצלת נפשות".  
הרב הבר ציין כי ההשתלה שעברה בהצלחה 
השתלות  בסדרת  הראשונה  היא  בלונדון 
נוצר  בארץ  וגם  הקרובה,  בתקופה  בבריטניה 
להצלת  כליות  לתרומת  עצומה  תהודה  ב"ה 
שנמצאים  איש  ממאה  למעלה  "יש  נפשות, 
כעת בתהליך תרומת כליה לזרים, ולשמחתנו 
לה  ששותפים  מתמשכת  במהפכה  מדובר 
משפחתו  ובני  מהתורמים  ואחד  אחד  כל 
הדיאליזה  ממחלקת  החולים  את  שמוציאים 

ומצילים נפשות מישראל".



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

משתנה מסניף לסניף ומוצג בסניף עצמו.

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

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

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

C שקטה וחסכונית במיוחד, דירוג אנרגטי DEFROST

2,890₪2,990₪

4,690₪

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

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

3,390₪

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

B :אנרגטי

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

3,990₪

 רוזייר הובר ולנקו 
לוקחים אתכם לחופה!

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

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

בישול מק"ט: 890683, 30 ס"מ

מתנה  בישול סיר 

מכונת כביסה+ תנור משולב גז+ מקרר, לנקו

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

2 תנורים בנויים יוקרתיים, רוזייר
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חיים ישראל ויניב בן משיח 
ישתפו פעולה בהופעה ייחודית 

שתיערך ברחבת מלון 'שבע 
הקשתות' בפסגת הר הזיתים ● 

הרב הלל הורביץ, מנכ"ל מועצת 
בתי העלמין בירושלים: "מועצת 
בתי העלמין בירושלים, יוצרת 
את הבסיס האיתן להחזרת עם 
ישראל להר הזיתים, באמצעות 

סדרת אירועים המוניים"

גדולי הזמר המזרחי על במה אחת
ילדי שכונת מעלות 

דפנה יזמו מבצע ניקיון 
בשכונה, ובסיומו חולקו 
להם דברי מתיקה על ידי 
מ"מ וסגן ראש העיר, 

יצחק פינדרוס ● פינדרוס: 
"הפעלת הילדים נעשתה 

במסגרת השכונתית ותרמה 
להטמעת רעיון השמירה 

על המרחב הציבורי 
ולהגברת תחושת האחריות 

של הילדים לניקיון 
הסביבה הקרובה לבית"

מבצע ניקיון במעלות דפנה

המופע הקודם ב'שבע הקשתות

פינדרוס והילדים בסיום המבצע

מאת: יעקב פלדמן

בתום מבצע ניקיון שכונתי שיזמו השבוע 
ילדי שכונת מעלות דפנה, חולקו להם דברי 
הרב  העיר  ראש  וסגן  מ"מ  ידי  על  מתיקה 
תפעול,  תיקי  על  הממונה  פינדרוס,  יצחק 

תברואה ושיפור פני העיר.
של  יוזמתם  פרי  הינו  המיוחד  המבצע 
שהפעילו  דפנה,  מעלות  שכונת  תושבי 
יסודי  ניקיון  לביצוע  ילדים  כמאה  השבוע 
בפיקוח צמוד של ההורים. הילדים הצטיידו 
השכונה  ברחבי  התפרסו  ניילון,  בשקיות 
וביצעו איסוף ידני של פסולת כגון: עטיפות 
של חטיפים, ניירות, עלונים ודברי פרסומת 

שמתגוללים בכל מקום בשכונה. 
הגיע  המוצלח,  הניקיון  מבצע  תום  עם 
הרב יצחק פינדרוס עם עוזריו לרחבת שכונת 

מעלות דפנה, שיבח את הילדים החרוצים על 
פעילותם בשטח וחילק להם ממתקים כאות 
האינטנסיבית  הפעילות  על  והערכה  הוקרה 
לעין  ניכרות  לתוצאות  שהביאה  שלהם 

בסביבה מטופחת ונקיה. 
כי "הפעלת  הרב פינדרוס ביקש להדגיש 
הילדים נעשתה במסגרת השכונתית ותרמה 
המרחב  על  השמירה  רעיון  להטמעת 
של  האחריות  תחושת  ולהגברת  הציבורי 

הילדים לניקיון הסביבה הקרובה לבית". 
הקרובים  "בשבועות  כי   הוסיף  עוד 
נוספות,  בשכונות  דומים  מבצעים  ייערכו 
כחלק מפעילויות קיץ שמארגנים המינהלים 
הקהילתיים בשיתוף אגף התברואה לילדים 
לחופשת  אלה  בימים  שיוצאים  הנוער  ובני 

הקיץ".

מאת: אהרן נצר

דבר כזה עוד לא היה: אלפים צפויים להשתתף 
ירושלים'  'שבחי  והייחודי  המרגש  במופע 
שיתקיים לרגל הילולת בעל ה'אור החיים' הקדוש 
בשעה   ,20.7.16 תמוז,  י"ד  רביעי,  ביום  זיע"א, 
מקום  מול  הקשתות  שבע  מלון  ברחבת   ,20:00
חיים  המזרחי,  הזמר  גדולי  בהשתתפות  המקדש, 
בליווי  אלמליח,  ליאור  משיח,  בן  יניב  ישראל, 

נגנים מורחב.
המופע מגיע לאחר ההצלחה המטאורית בשנה 
רבים  אלפים  למקום  להביא  שהצליחה  שעברה, 
ומול  המקדש  מקום  מול  מפעימה,  חוויה  שחוו 

נופה המדהים של העיר ירושלים.
רבי  הגאון  לציון  הראשון  ישתתפו:  באירוע 
יצחק יוסף, שר הפנים אריה דרעי, השר לשירותי 
מנכ"ל  זוהר,  מיקי  הכנסת  חבר  אזולאי,  דוד  דת 
המשרד לשירותי דת עודד פלוס, סגן ראש עיריית 
משה  העיר  מועצת  חבר  כהן,  צביקה  ירושלים 
ליאון ומנהל מועצת בתי העלמין בירושלים הרב 

הלל הורביץ.
הסעות חינם לאירוע יצאו מרחוב שמואל הנביא 
מהשעה  החל  סאדיגורה,  ליד  האבן,  תחנת   -  79

.18:00

בתי העלמין  הורביץ, מנכ"ל מועצת  הרב הלל 
העלמין  בתי  "מועצת  כי  אומר  בירושלים 
הביטחון  להחזרת  מפעילותה  כחלק  בירושלים, 
להחזרת  האיתן  הבסיס  את  יוצרת  הזיתים,  להר 
עם ישראל להר הזיתים, באמצעות סדרת אירועים 

המוניים במרחב הר הזיתים".
כל  לאורך  ההמוניים  האירועים  "רצף  לדבריו, 
השנה הם הערובה להחזרת הביטחון להר הזיתים 
ספק  וללא  הבירה  ירושלים  של  מעמדה  ולחיזוק 
הם  בהר  ההמוניים  האירועים  של  הדגל  ספינת   -
סדרת הקונצרטים שיתקיימו בשבועיים הקרובים: 
קונצרט לזכרו של יוסל'ה רוזנבלט עם החזן יצחק 
ירושלים" כחלק  וקונצרט "שבחי  מאיר הלפגוט, 
הזמר  גדולי  עם  הקדוש,  החיים  אור  מהילולת 

המזרחי. חוויה רוחנית מרגשת ומעצימה".
מפיקי האירוע אומרים כי "קונספט ייחודי כזה 
יבצעו  המזרחי  הזמר  גדולי  בארץ.  נראה  טרם 
ביצועים משותפים בהופעה מלאה עם הרכב נגנים 
נמכרו  כבר  כרטיסים  "מאות  לדבריהם,  מורחב", 

והסחף רק הולך וגדל".
ידי  על  מאובטח  האירוע  אזור  כל  כי  יצוין, 
הוא  וכי  ביותר  הגבוהה  ברמה  הביטחון  כוחות 

יתקיים בהפרדה.

{m
}

לפרטים והרשמה:
הגן הטכנולוגי - בנין 4, מלחה י-ם02-5375000

info@myc.org.il  myc.org.il

בפיקוח צמוד ע"י ועדת רבנים

 בואו ללמוד תואר ראשון המקנה ידע נרחב במגוון נושאים נצרכים 
 להשתלבות בתפקידי ניהול, ארגון ומשאבי אנוש. 

התואר נלמד במתכונת מרוכזת של פעמיים בשבוע 

B.A רב תחומי במדעי החברה,

תתחילו לנהל!

 מכוונים אתכם להצלחה!

ההרשמה בעיצומה!

חוגי הלימודים לנשים:
 B.A רב תחומי במדעי החברה

 B.A עבודה  סוציאלית
 M.A ייעוץ חינוכי

מכינה קדם אקדמית

חוגי הלימודים לגברים:
 B.A רב תחומי במדעי החברה 

B.A מנהל חינוכי
 B.A עבודה סוציאלית

B.Sc מדעי המעבדה הרפואית

 M.A ייעוץ חינוכי
M.A תרפיה במוזיקה 

מכינה קדם אקדמית

י"ג תמוז (19.7) בין השעות: 17:00-21:00
רח' בית ישראל (פינת רח' שערי שמים)

צמוד ליד ישיבת מיר

ביום שלישי הקרוב

הדגם החדש והמשופר!

+ רטט וזיכרון 
מובנה 8 ג'יגה

עם/ללא 
רדיו/וידאו

500 משחקים מובנים
כבר בתוך המכשיר

יותר מ- 20 סוגים 
של - מריו

משחקים מבוקרים
ללא אלימות ופריצות



ב"ה

מופע מרגש
מעל פסגת הר הזיתים
לכבוד הילולת
אור החיים הקדוש

זיע"א 
 

ל א ר ש י ת  ש ר ו מ ל ה  ק ל ח מ ה

ם י ת י ז ה ר  ה ל ם  י ל ו ע

בליווי הרכב נגנים מורחב

חיים ישראל

אמן אורח ליאור אלמליח

יניב בן משיח
במעמד: 

הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א
שר הפנים הרב אריה דרעי הי"ו ⋅ השר לשירותי דת הרב 
דוד אזולאי הי"ו ⋅ חבר הכנסת מיקי זוהר מנכ״ל המשרד 
לשרותי דת עו״ד עודד פלוס ⋅ סגן ראש העיר ירושלים 

הרב צביקה כהן ⋅ חבר מועצת העיר מר משה ליאון ⋅ 
מ"מ ראש העיר מר דב קלמנוביץ ⋅ מנהל מועצת בתי 

העלמין בירושלים הרב הלל הורוביץ

רביעי | י"ד תמוז 20/7/16 
בשעה 20:00 )פתיחת שערים 19:00(

 כרטיסים במכירה מוקדמת: 45 ש״ח 
bimot.co.il *6226 בחנויות גל-פז | בימות | ticket-line.co.il 0722-657-872 

למידע נוסף חייגו 052-5802156  ישיבה נפרדת

18:00  | נא להצטייד בלבוש חם 79 תחנת האבן ליד סדיגורה החל מהשעה  הסעות חינם יצאו מרח׳ שמואל הנביא 

כרטיסים
אחרונים 

ברחבת מלון שבע הקשתות 
מול מקום המקדש )מעל הר הזיתים(
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ח"כ יעקב מרגי בראיון

"אם יישארו בנות בחוץ, אעביר 
חוק רישום אזורי"

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

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

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

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

מאת: ארי קלמן
 

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

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

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

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

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

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

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

שלו".
אתה יכול להגיד לי שלא תישאר בת אחת 

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

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

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

אורך השירות הצבאי שלו".
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דעת מרכז לימודים חרדי לבנות         
רח‘ בית הדפוס 9, גבעת שאול ירושלים 

|  לימודי קודש    

|  שיעורי תנ“ך הלכה ומוסר מטובי הרבנים והמורות  

|  כל התלמידות הינן בוגרות סמינרים חרדים  

|  הלימודים באוירה חרדית מובהקת  

|  למעלה מעשר שנות הצלחה  

|  השמה במקומות עבודה מתאימים

|  מחנכת לכל כיתה

 

 

בוגרת סמינר בית יעקב? 
שואפת להקים בית של תורה המתפרנס בכבוד? 
רוצה ללמוד במקום המעניק הרבה יותר מתואר?

 

 
  

  

  מקומות אחרונים! מהרו להרשם!

  

 

 

תואר ראשון בחוגים הבאים:
•  מדעי המחשב  •  הנדסת תוכנה

•  חשבונאות ומערכות מידע  
•  מנהל עסקים  

•  השלמה להנדסאיות לתואר ראשון
במדעי המחשב

מיוחדמלגותמערך 

תלמדי, תעבדי, תפרנסי.



מגיע לירושלים

יום ראשון יא בתמוז 17/7 
בשעה 19:00 

גברים ונשים בהפרדה

לפרטים נוספים ושיריון מקום חייגו:
 054-9722992 מרים    054-2866186 אורנה

03-9050505 www.tourplus.co.il

חגיגת  קיץ
 "בין הזמנים"

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

שבת שירה וחזנות עם 
גדול החזנים העולמיים 

יצחק מאיר הלפגוט
בלווי מקהלה 

במוצש"ק תכנית מלווה מלכה 
של מנחם טוקר בשידור חי 

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

מבצע
למקדימים 
להירשם

רדית 
הח

ה 
עד

מוצרים בד"ץ ה
כל ה

בהידור
הכשרות
של הרב 
בורשטיין 

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

ספא ובריכה
ברחצה נפרדת

הצגות לילדים,
תיאטרון בובות וקוסמים

הזמר
 יוסף חיים שוואקי

מנחם טוקר
מארח את מוטי רוטמן

קייטנת "קטנטנים" לילדים 
עם פעילויות כל היום

תכניות ופעילות
לכל המשפחה הפנינג מתנפחים

הזמר
 מאיר גרין

הרצאות תורניות
03-9050505עם הרב שלום כהן www.tourplus.co.il
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זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

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

תנורמגהצי טפאל
דו תאי

מכונת כביסה
בוש-קונסטרוקטה

בתוספת 199 ש"ח
5 שנות אחריות מלאה

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

3 שנות אחריות מלאה

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

מקרר
df 450 ליטר

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

34
ל-36 חודשים
₪ רק ב- 56

ל-36 חודשים
₪ החל מ: 429649 ₪₪

החל מ:החל מ:

מילוי רציף

42
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

החל מ: 1490 ₪החל מ: 1990 ₪

מקררי
סמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

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

₪₪ סה"כסה"כ ₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה

מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה   
חבילות חתנים 

במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

החל מ-1190 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

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

כל המזגנים מכל המותגים:

36
תשלומים!

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

כל מוצרי החשמל במחירים חמיםםם וגם ב-36 תשלומים!

הרי בסוף
תקנו מזגן...

פרטים 
בסניפים

מקררי שארפ
במבצע 
סבסוד 
מיוחד!

רק: 1190 ₪
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₪110
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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!
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פרטים 
בסניפים

מקררי שארפ
במבצע 
סבסוד 
מיוחד!

רק: 1190 ₪

טרגדיה בחשמונאים: אישה 
נהרגה, ילדה במצב אנוש

תאונה קשה אירעה אתמול 
)שלישי( בכניסה ליישוב 

חשמונאים הסמוך למודיעין 
עילית • נהג משאית שהובילה 

טרקטור מקדח גדול, נסע 
במהירות מופרזת, הטרקטור 
נפל ופגע בעוברי אורח • 
כתוצאה מהנפילה, נהרגה 
הגב' חנה גאולה דוויק ובת 

חמש נפצעה אנושות

מאת: שמעון דן
 

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

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

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

מתחת לכלי והחלו במתן טיפול רפואי.
עולה  ראשונית  מחקירה  כי  נמסר  מהמשטרה 
כלי  גדול:  מקדח  שהובילה  במשאית  שמדובר 
הנסיעה,  במהלך  חשמונאים  בכיכר  נסע  הרכב 
ובכיכר התהפך המקדח על המדרכה. בוחני אגף 

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

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

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

תקווה בבית העלמין ירקון.

התאונה בכניסה לחשמונאים
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בשורה מוועידת 'שלומי 
אמונים': יוקם גוף חרדי
עו"ד יצחק מירון בהרצאה מיוחדת שעסקה בנושא 

התמודדות המגזר החרדי מול מערכת המשפט 
והתקשורת: "אנחנו לא קיימים במוקדי הכוח של 

התקשורת והמשפט ולכן אנחנו מפסידים"

מאת: אלי שניידר

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

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

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

התחתונה. 
של  השני  שמהצד  שתבינו  רוצה  "אני 
בשנים  מאוד.  גדולים  כוחות  ישנו  התמונה, 
את  לבדוק  כדי  עבודה  נעשתה  האחרונות 
לישראל  החדשה  הקרן  של  הפעולה  אופן 
או  השנים,  במשך  שהקים  ממון  עתיר  גוף   –
עמותות  רבות  עמותות, פעמים  תמך בעשרות 
דומות,  מטרות  עם  לזו  זו  דומות  משוכפלות, 
 - כלים  בשני  משתמשות  כולן  כמעט  כאשר 
מהמטרות  גדול  חלק  והתקשורת,  המשפט 
בערכים  לפגוע  הן  במוצהר,  לפעמים  שלהן, 
עושה  יהודית. ומה  כמדינה  לנו  שקדושים 
האחרונות?  בשנים  הזה  בעניין  הדתי  הציבור 
פחות מכלום. יש סיבות רבות, חלק בגלל חוסר 
לעשות  לנו  יש  מה  האלו,  במערכות  אימון 
ממילא המערכות האלו נגדנו. חלק בגלל השוני 
שהם  רואים  שאנחנו  האלו  הערכים  בערכים, 
היום הולכים בציבור כמו התקשורת מנוגדים 

המשפטיים  הערכים  היהדות.  לעקרונות 
שמנחים את חלק מבתי המשפט, שונים מערכי 
היהדות, מה לנו ולהם? ממילא הקב"ה איתנו 
ואנחנו  שיגידו,  מה  יגידו  שרוצה  מה  יעשה 

נעשה מה שאנחנו רוצים - זה לא הולך ככה.
ייכנס  החרדי  שהציבור  רוצה  לא  "אני 
לפעולה בכל דבר ודבר, יראה שינוי תוך יום. 
זה  הדרגתי,  יהיה  זה  אחד,  ביום  יבוא  לא  זה 
יביא לכך שהקול החרדי ישמע, היום במקומות 
רבים הוא לא נשמע. מי שקורא את העיתונות 
אבל  מופיעים,  הדברים  את  רואה  החרדית 
החרדי  מהציבור  שחוץ  היטב  יודעים  אתם 
בית  החרדית,  העיתונות  את  קורא  לא  כמעט 
המשפט העליון קורא הארץ, אם אנחנו רוצים 
רק  לא  להיות  צריכים  הם  ישמעו  שהדברים 
בתקשורת החרדית, הם צריכים לצאת החוצה, 
להתמודד  צריכים  אנ"ש  של  בישיבות  רק  לא 
עם הכלים האחרים, המשפטיים. שמעתי הערב 
האלו  בתחומים  גם  מקצוענות,  המילה  את 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עם שר התחבורה". אמר וקם. 

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

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

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

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

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

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

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

רעש גדול במוסף ידיעות אחרונות. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

היום שלפני

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

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

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

הפרשה כולה. 

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

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

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

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

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

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

מהיר.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

יעלון, מתגלה 
במבט לאחור 

כמי שלא 
חדל לעשות 

לנציגים החרדים 
תרגילים – ולא 

תרגילי יוגה 
שלווים. זה נכון 
לא רק לתחום 

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

"מנדלבליט 
ישמור על 

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

מהשבוע האחרון, 
אומר הכל, וזאת 
בהתחשב בכך 

שראש ממשלתנו 
לא נוהג 

להתרועע עם 
גורמים שמשפחת 
המלוכה מסמנת 
כמי שקמו עליה 

לכלותה

פינוי-בינוי. ועידת שלומי אמונים באוקראינה



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

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

דיגיטל".

מתחברים לקהילות 
היהודיות בדרום אמריקה

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 

הצבי 15 )בית בזק( ירושלים  |  טל': 072-2156655
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

נוספים:לפרטים

השירות במרכז ״כיוון״ מיועד למי שקיבל היתר מרבותיו.

* השרות ניתן לגברים ונשים בשעות נפרדות

לתושבי
ירושלים
בלבד

אל תחמיצו!
חושבים להתחיל לעבוד?

עכשיו הזמן לקבל את הכלים הנכונים

לקביעת פגישת אבחון צרו קשר:
eli@kivun.org.il :בטל': 072-2156650 או במייל

אבחון תעסוקתי הכולל:

  מבחן ממוחשב - מותאם גם לחסרי ידע במחשבים ולא  
     נדרשת הכנה לקראתו.

  פגישת ייעוץ אישית - כ-10 ימים  לאחר המבחן, בה     
     ניתן ייעוץ אישי לעבודה מועדפת ו/או תחום לימודים רצוי.

אורך הסדנא: כ- 5 שעות
רישום מראש חובה! בטל': 072-2711530

info@kivun.org.il :או במייל     

כל ההכנה לעולם התעסוקה ביום אחד:
   כתיבת קורות חיים שישווקו אותך נכון.

   הכרות עם עולם התעסוקה.
   משרות זמינות במגוון תחומים - אולי זה שלך?

   ליווי אישי לתעסוקה. 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

קו"ח ותיק עבודות:

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, שליטה בתוכנות

Illustrator, Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

דרוש/ה
גרפיקאי/ת

Yakov@kav-itonut.co.il
או לפקס: 03-5796645

לא ניתן לקבל מוצרים 
במבצע ללא קנית דיו/
טונרים. מוגבל בכמות 
ללקוח. עד גמר המלאי. 

בכפוף לתקנון

טונרים ודיו עד הבית
ועכשיו כפל מבצעים משולש!!!
עקב הביקוש המבצע ממשיך

נא ציינו 
הגעתכם דרך 
עיתון 'השבוע 

בירושלים'



לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

לקטנצ'יק
יש גזים...

מה עושים?

מטרנה מהדרין
ספיישל

עם הרכב ייחודי קל לעיכול


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

בהם.

ישראלים מעדיפים בתי מלון איכותיים
"אנחנו עם שאוהב להתפנק כשזה מגיע לבית 
המלון שלנו. מעדיפים את המיטה הגדולה 
והנוחה, שהחדר יהיה מרווח ומאובזר בכל טוב, 
שבית המלון יהיה מסביר פנים ומעוצב בשיא 
הפאר." בשינפלד לא חוסכים מהנאת האורחים 
שלהם ומארחים אותם הקיץ ברשת הילטון 
העולמית, במלון הילטון ברטיסלבה ובהילטון 
סופיה. "בחרנו בשניים מבתי המלון היוקרתיים 
ביותר באירופה, בממוקמים באופן מושלם 
ליציאה לטיולי כוכב - מהילטון ברטיסלבה 
ניתן לטייל לארבע מדינות שונות – אוסטריה, 
צ'כיה, הונגריה וסלובקיה. מהילטון סופיה 
אפשר לצאת לטיולים בבולגריה, מקדוניה 
שינפלד  של  בחופשות  ביוון."  וסלוניקי 
זוכים האורחים לחוויה קולינרית עילאית, 

ארוחות בוקר וערב כשרות למהדרין ובשבת 
פנסיון מלא, מאכלים ביתיים כשרים בסגנון 
כל העדות, עם מגוון עשיר מאד של מנות 
אירי  וטרקלין  ענקיים  בבארים  המוגשות 

המגיש אוכל ושתייה חופשי במהלך היום. 

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

את הטוב ביותר!  

הקיץ כולם בוחרים 
בחופשה הטובה ביותר
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אומה זו מעל הטבע

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

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

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

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

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

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

לציון(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

שתשרה בביתכם.
לראות  ונזכה  בעדנו  תגן  הצדיק  שזכות  רצון  יהי 

בישועה השלימה במהרה, אמן.

משסיים האיש לספר את 
סיפורו, קרא אור החיים 

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

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

שהתחפש לאותו זקן וביקש 
לעקור את ההנהגות התמימות 

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

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

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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כולו  זועם  ישראל  את  לברך  בלעם  מסיים  כאשר 
את  בלק...ויספוק  אף  "ויחר  נאמר:  וכך  בלק, 
כפיו, ויאמר בלק אל בלעם לקוב אויבי קראתיך 
והנה ברכת ברך זה שלוש פעמים" )במדבר כד, י'(. 
לכאורה על מה כועס בלק, הרי בלעם אמר לו מפורשות: 
"אשר ישים ה' בפי אותו אדבר", כמו שאכן אומר לו: "ויען 
ה'  דיברתי אליך לאמר כל אשר אדבר  ויאמר...הלא  בלעם 
אותו אעשה" )כג, ו(, מה א"כ מתלונן בלק?  הטענות כביכול 
על מה שהקב"ה שם בפיו, אבל לא על החלק ה'טכני' כפי 
שהגדיר זאת בלעם, כך שאם יש טענות לבלק שיטען זאת 

כלפי הקב"ה?
מבאר ה"אור החיים" הקדוש, כי הכעס של בלק על בלעם 
לא היה על עצם הברכות שברך בלעם, אלא על כך שבירך 
היית  אתה  אכן  אם  טען:  וכך  לברך.  והתכוון  ליבו  מכל 
מבקש  לקלל את שנואי נפשנו, ואלוקים שם בפיך ברכות 
ברור  הרי  כי  כלשהי,  טענה  לי  היתה  לא  הקללות,  תחת 
שהדבר לא תלוי בך. אך תמיהתי עליך, בלעם: מדוע עשית 
זאת בכל לבבך? למה נתכוונת בכל ישותך והרגשיך בברכות 
לבני ישראל? ואף הגדלת לעשות  וברכת את עצמך: "ותהי 
לבבך  בכל  כי  לכולם  הוכחת  כאן  הרי  כמוהו".  אחריתי 
ברכת אותם, שכן סיימת כדרך המברכים בפה מלא ששבים 

ומתברכים בעצמם.
מסופר על ר' שמאי, יהודי יקר ונשוא פנים, דמות מוכרת 
משה',  'זכרון  הכנסת  בית  וממתפללי  ירושלים   בני  בקרב 
אשר היה לו מנהג קבוע -לקנות 'מפטיר יונה' ביום הקדוש 
לו  עומדת  זו  שזכות  מאמין  היה  הוא  בשנה.  שנה  מידי 

לחתימה בספר החיים, ולכן התעקש על כך מאד, וברור היה 
לכל כי 'מפטיר יונה' שייך לו. 

אותה  של  מנחה  תפילת  שעת  שבהגיע  אחת  שנה  היתה 
כי  לגבאי  מסמן  מוכר,  ובלתי  צעיר  אברך  דבר.  נפל  שנה 
ברצונו לקנות את מפטיר יונה. לרגע השתומם ר' שמאי, אך 
תכף ומיד התעשת והחל להתמקח על המחיר. כאשר הבין כי 
הצעיר רציני ביותר ניגש אליו באומרו כך: "במחילה ממך, 
כל מתפללי בית הכנסת יודעים היטב כי מנהג קבע הוא לי 
לקנות את מפטיר יונה מזה שנים, ולכן זכות קדימה היא לי". 

אך הצעיר לא הראה נכונות להתפשר והמשיך להתמקח.
משנמשכו הדיונים, ואף אחד מהצדדים לא הראה נכונות 
והזמן קצר  יונה  לתורה במפטיר  לעלות  העז  לסגת מרצונו 
יעקב  ישראל  ר'  הגאון  אל  השניים  ניגשו  נעילה,   לתפילת 
לקבל  המתפללים  בין  שהיה  הכנסת  בית  רב   - זצ"ל  פישר 
עצה, כשכל אחד טוען את שטוען. פנה הרב פישר זצ"ל אל 
ר' שמאי וביקש ממנו כי יוותר הפעם על הזכות ויתנו לשני. 
ר' שמאי לא ידע את נפשו, וכשהוא נסער אמר לרב: "קונה 
אוכל  היאך  ימים,  ואריכות  לשמירה  יונה  מפטיר  את  אני 
לוותר על הזכות?!". "תן לו" אמר הרב שוב "ואני אברכך 
לחיים טובים ולשלום ושנה מבורכת". זה לא היה קל כלל 
וכלל , אך ר' שמאי הסכים בתמורת ברכתו של הרב לוותר 

על ה'מפטיר יונה'.
לדאבון לב כולם נפטר ר' שמאי באותה השנה. המשפחה 
ההמומה לא הבינה את פשרו של הדבר, הרי הרב בירך אותו 
יונה'.  'מפטיר  קניית  על  לוויתור  בתמורה  ימים  באריכות 
הבלבול היה גדול עד שהגיע הרב לנחם ותשובתו הפתיעה 

את כולם: "בעת שעמד לפני אביכם, לאחר המעשה הגדול 
כל כך של הוויתור על החזקה שהיתה לו לעלות ל'מפטיר 
ברכות  ראשו  על  הרעפתי  הכיפורים,  ביום  מידי שנה  יונה' 
אולם  מצדו.  אמן  לעניית  וחיכיתי  ושנים  ימים  אריכות  של 
בושש  ה'אמן'  אך  ושוב,  שוב  אותו  ברכתי  משהתמהמה 
מלהגיע, הוא היה נסער מאד ולא השיב. וללא "אמן" שלו 

אין כלי שתחול עליו הברכה. אני ניסיתי אך לא הועיל".
בברכה  האמונה  על  העדות  היא  הברכה  בסוף  ה"אמן" 
והיא הכלי להמשיך את הברכה מהמברך למתברך. "בלק" 
ראה באמן של בלעם, שהתבטא בתפילה שלו: ותהי אחריתי 
כמוהו, רצון פנימי להמשיך את ברכת ה' על בני ישראל ועל 

זה יצא קצפו.
והרב  זצ"ל,  להרב מטשיבין  עזר  יהודי  פעם  כי  מספרים 
יישר כח. אמר האיש להרב: הלא דבר. אמר לו  לו:  השיב 
יכול  היית  רבה,  תודה  לך:  אומר  הייתי  אם  מטשיבין  הרב 
אכן להשיב לי: הלא דבר. אולם כשאמרתי לך: יישר כח – 
זו ברכה. ועל ברכה צריך לענות: אמן, כדי להמשיך אותה 

מהמברך למתברך.
מליובאוויטש  האדמו"ר  כ"ק  על  סיפור  שמעתי  השבוע 
זי"ע, שפעם בא אליו יהודי  וטען בפניו כי לפני כשנה הרבי 
"הברכות  הרבי:  לו  ענה  התקיימה.  לא  וברכתו  אותי  בירך 
". שמא  אותם  לפדות  צריך  שיחולו  כדי  צ'ק,  כמו  הן  שלי 
כלי  להיות  צריך להכשיר את עצמך  לזה התכוון הרבי,  גם 

שתחול עליו הברכה.
נתפלל: שים שלום טובה וברכה, חיים חן וחסד ורחמים 

עלינו ועל כל ישראל, ונאמר: אמן.

והנה ברכת ברך
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

הירושלמית  השכונה  את  שהחריד  הסירנות  רעש 
באישון ליל, הקיץ משנתם את דיירי הרחוב – ובכללם 
את מאות תלמידי הישיבה. השמועה פשטה כאש בשדה 
שזהותו  אדם  החדשה".  במסעדה  פרצה  "דליקה  קוצים: 
דקות  תבערה.  חומרי  פנימה  והשליך  החלון  את  ניפץ  ידועה,  לא 
ארוכות חלפו עד שאחד השכנים הבחין בדליקה במבנה המבודד. 

לכוחות הכיבוי שהוזמנו למקום, לא נותר כמעט מה להציל. 
למחרת בבוקר, בזמן תפילת שחרית, הריח אחד מרבני הישיבה 
ריח בנזין. הוא ניגש לבחור, שבגדיו הדיפו את הריח החריף, וזה 
הודה במעשה. "לא יתכן שסמוך לישיבה הקדושה תפעל מסעדה 
הבחור.  טען  וטריפות",  נבילות  בפרהסיה  המוכרת  כשרה  לא 

"עשיתי מה שעשיתי, גם אם אזרק מהישיבה בשל כך!".
הדברים הובאו לידיעת ראש הישיבה, שראה את מעשה האלימות 
בחומרה רבה והחליט על אתר לסלק את התלמיד מהישיבה. אך 
העניין לא הסתיים בכך. עד מהרה נודע, כי אחד מחבריו של המצית, 
ליל  באישון  מהפנימייה  בצאתו  בו   הבחין  ואף  כוונותיו  על  ידע 
כשפניו לעבר המסעדה ובידיו הציוד הנדרש. ראש הישיבה התלבט 

כדת מה לעשות עם הבחור הנוסף, שבמידה מסוימת היה 'שותף 
שבשתיקה' לדבר עבירה. לאחר התייעצות עם המשגיח, החליטו 

להביא את הסוגיה לפני מרן רבינו הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. 
את  להציג  עמם  יחד  להיכנס  ביקשוני  והמשגיח  הישיבה  ראש 
הדברים בפני הסבא. חיל ורעדה אחזוני. חששתי עד מאד מעגמת 
הנפש שתיגרם לרבינו ביודעי כמה סלד ותיעב כל מעשה אלימות, 

אך מה נעשה: תורה היא – והישיבה זקוקה להכרעתו. 
רבני  של  הלבטים  ואת  דבר-המעשה  את  שולחנו  על  שטחנו 
פניו האדימו. כך היה  גדול.  עיניו בכאב  רבינו עצם את  הישיבה. 
קורה לעתים קרובות כאשר היה מתרכז במחשבות עמוקות. ככל 
ולא  ליבי: שמא טעות עלתה בידי  גברו הרהורי  שחלפו הרגעים, 

הייתי רשאי להכאיבו במעשה אלימות שחדר למחוזותינו. 
שייסר  הכאב  את  וביטא  נאנח,  רבינו  השתיקה.  הופרה  לפתע 
את ליבו הטהור: "אוי לאוזניים שכך שומעות, מי מילל ומי פילל 
שבירושלים עיר הקודש, פלטרין של מלך – ועוד בסמוך לישיבה 
וטריפות'...  ב'נבילות  המחטיאה  מסעדה  לפתוח  יעזו   – קדושה 

ירחם ה'". 

באמת  ממה  לראות  נוכחתי  כאשר  ההפתעה  את  לתאר  קשה 
נזדעזע רבי שלמה זלמן.

הבחור,  את  תזרקו  "אל  הגרש"ז,  המשיך  דברים,  של  לגופם 
חייב לעבור  הוריו לתקופה, הבחור הזה  לבית  הענישוהו בריתוק 
הבלתי  והתלהבותו  פזיזותו  לצערנו,  מהותו.  בכל  יסודי  שינוי 

נשלטת מהווים איום גדול לעתידו".
רבי שלמה זלמן פנה לראש הישיבה והמשגיח: "כנסו נא את בני 
כי  'קנאות',  הסוגיה הרחבה של  את  היטב  איתם  ולימדו  הישיבה 
איסור חמור הוא שיפעל אדם בכגון דא על דעת עצמו, וכמו שהביא 
רש"י בסוף פרשת בלק מדברי חז"ל, שאפילו במקום שנפסקה בו 
הלכה מפורשת של 'קנאים פוגעים בו', לא פעל פנחס טרם ששאל 

את משה רבינו, ורק כשהשיבו משה בחיוב, הלך ועשה מעשה".           

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

התלהבות מסוכנת

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

סייל הקיץ הגדול 
את  פותחת  ישראל  איקאה 
שלה,  הגדול  הקיץ  סייל 
ליהנות  ללקוחותיה  ומציעה 
מאלפי פריטים בהנחות של 
עד 50%. סייל הקיץ יתקיים 
 7-24 התאריכים  בין  השנה 
ביולי.  שוקי קובלנץ, מנכ"ל 

איקאה ישראל: "אנו שמחים לפתוח את סייל קיץ 2016 
בנתניה  אתא,  בקריית  הרשת,  של  החנויות  בשלוש 
מקודמו,  יותר  ורחב  עמוק  השנה  הסייל  לציון.  ובראשון 
את  ותגברנו  יום  מדי  מבקרים  אלפי  לקליטת  נערכנו 
להמשיך  שנוכל  מנת  על  והלוגיסטיקה  השירות  מערכי 
וקניה מהנים למבקרינו".  בנוסף,  חווית ביקור  ולהעניק 
ניתן לשלם בשלושה תשלומים שווים בקניה מעל 1,000 ₪. 
"כמדי  ישראל:  איקאה  ומכירות  מגוון  סמנכ"ל  בר,  אבי 
אלפי  לקליטת  נערכים  אנו  הקטלוג  השקת  טרם  שנה, 
שמחים  אנו  היוצאים  אלו  את  כאשר  חדשים  מוצרים 

להציע ללקוחותינו בהנחות של עד 50%." 

כוווווווולם יכולים לקבל רהיט אמיתי
לפני  כבר  מלכים  שולחן 
משווקת  מעשור  למעלה 
ובאיכות  ברמה  רהיטים 
את  ומביאה  לכל,  הידועה 
אל  האיכות  רהיטי  בשורת 
בעבר,  בישראל.  בית  כל 
כידוע, היו הרהיטים מיוצרים 

יותר. לצערנו  טובים  גלם  ועם חומרי  יותר  טוב  באופן 
לאותה  זכר  נשאר  ולא  כמעט  האחרונות  בשנים 
שתבעו  מקומות  למעט  מושלמת,  ייצור  תרבות 
מחירים מופקעים. עד שהגיעו 'שולחן מלכים' והורידו 
רהיטים  למצוא  תוכלו  מלכים'  ב'שולחן  הכפפה.  את 
וכמובן  מדויקים  גימורים  ועם  טעם  בטוב  המיוצרים 
מחומרי גלם איכותיים באמת, ועדיין במחיר המינימאלי 
תוספת  לוקחים  לא  המוצר.  אותו  את  לשווק  ניתן  בו 
תשלום עבור המותג. הטיב הוא ללא פשרות והמחיר 
- שווה לכל כיס. בימים הקרובים שלוחן מלכים יוצאים 
ביריד ענק על מנת שכוווווווולם יוכלו להרשות לעצמם 

רהיט אמיתי מבית טוב. עקבו אחר הפרסומים.

איך אתם אוהבים את השניצל שלכם?
ובחובו  כאן  כבר  החופש 
הזדמנויות  נושא  הוא 
כל  איחוד  של  נפלאות 
לארוחות  המשפחה  בני 
מסביב לשולחן אחד. ב'הוד 
לנצל  אתכם  מזמינים  לבן' 
וליהנות  ההזדמנות  את 
טעימה  בשרית  מארוחה 

תוכלו  לבן  הוד  של  השניצלים  מגוון  עם  הכנה.  וקלת 
לקלוע לטעמם של כל בני החבורה: שניצל דק ענננננק 
של  לשניצל  דומה  הכי  מעודן-  ביתי  שניצל  וטעייייים, 
אמא, מיני שניצל וחטיפי שניצל בצורות שילדים אוהבים. 
חממו את השניצל בתנור או במחבת, הגישו לצד סלט 
ירקות צבעוני קצוץ וטרי בתיבול רענן של שמן זית מלח 
ופלפל והוסיפו גם מנת פחמימה של אורז, תפוחי אדמה 
מושלמת.  משפחתית  ארוחה  וקיבלתם   – קוסקוס  או 
משובח  הודו  מבשר  עשויים  לבן'  'הוד  של  השניצלים 
שמומלץ על ידי תזונאיות, ללא חומרים משמרים, ללא 

תוספת מונוסודיום גלוטמט והם גם דלי כולסטרול. 

סניף מהדרין חדש 
רשת קפה גרג מוסיפה עוד 
לשורותיה:  מהדרין  סניף 
בנתניה  השרון  קניון  סניף 
האחרונים  בימים  קיבל 

קניון  גרג  קפה  יוסף.  בית  בד"ץ  של  למהדרין  כשרות 
השרון הוא סניף גרג למהדרין היחיד בעיר ומציע תפריט 
מפנקות  בוקר  ארוחות  הכולל  ועשיר  למהדרין  כשר 
ומגוון מנות כמיטב התפריט הייחודי של גרג, לצד תפריט 
קינוחים מיוחד, תפריט ילדים ותפריט טבעוני תוך שימת 
דגש על מרכיבים טריים, שירות אישי ואדיב. לדברי יוגב 
"ההחלטה  השרון,  קניון  גרג  קפה  של  בעלים  סויסה, 
תנופת  לנוכח  התקבלה  למהדרין  הסניף  הפיכת  על 
ההתפתחות המואצת של קהילות הציבור הדתי והחרדי 
הקפה  ובתי  המסעדות  היצע  לכך,  מעבר  בנתניה. 
למהדרין בנתניה אינו גדול, כך שמדובר גם בפוטנציאל 
בסניף  המהדרין  כשרות  קבלת  מאז  משמעותי.  עסקי 
לנו  שמודים  לקוחות  של  יותר  רב  ביקוש  רואים  אנו 
בקומה  נמצא  למהדרין  השרון  קניון  גרג  המאמץ".  על 

העליונה של הקניון ברח' הרצל 60 בנתניה.

אתן שואלות, מטרנה עונה
המרכז  אל 
תזונתי  לייעוץ 
פונות  מטרנה  של 
מאות  יום  מדי 
המתייעצות  נשים, 
יועצות  מגוון  עם 
ת  ו י ע ו צ ק מ
דיאטניות   -
ביעוץ  המתמחות 
לתינוקות,  תזונתי 
הזנה  יועצות 
ויועצות  טבעית 

הנושאים  בכל  תשובה  ומקבלות  מטרנה  של  שינה 
את  שאלה?  לך  יש   שלהן.  התינוק  לתזונת  הקשורים 
לייעוץ  המרכז  מטרנה:  של  למומחיות  לפנות  מוזמנת 
חינם.  שיחת   1800-32-33-33 מטרנה  של  תזונתי 
וערבי חג ו  יום  ימים א-ה 8:00-20:00,   שעות הפעילות: 

8:00-12:00

מאות תרמו דם
מיוחדת  בפעילות 
מכבי  של 
בריאות  שירותי 
תושבי  נקראו 
וקרית  אשדוד 

מיוחד של התרמת דם, עקב מחסור חמור  גת למבצע 
וקרית  אשדוד  מתושבי  מאות  הדם.  בבנק  דם  במנות 
חיים.  להצלת  ותרמו  הדם  התרמות  למרכזי  הגיעו  גת 
התרמת הדם היא פרי יוזמתה של מכבי שירותי בריאות 
בשיתוף צוות הצלה דרום ומד"א. התושבים התקבלו ע"י 
מסור  טיפול  לבאים  שהעניקו  הצלה  ואנשי  מכבי  צוות 
הקהילה  ראשי  הודו  ההתרמה  מבצע  בסיום  ומקצועי. 
שירותי  למכבי  הדם  בהתרמת  שהשתתפו  החרדית 
בריאות על תרומתה החשובה לקהילה. מהנהלת מכבי 
מחוז דרום נמסר כי הם מודים לתורמים הרבים, ולארגון 
הדם  התרמת  כי  אומרים  במכבי  ולמד"א.  דרום  הצלה 
נוהגים  שאנו  כפי  הדם  בנק  את  לחזק  נועדה  הנוכחית 
לעשות מפעם לפעם, משום שמדובר במאגר מציל חיים 
ואנו יודעים שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים 

עולם מלא. 

הבנק מוציא אתכם לחופשה
עם תחילת עונת הקיץ 
מרכנתיל  בנק  מציע 
מסלולי  מספר 
במטרה  הלוואות 
ליוצאים  לאפשר 
תזרים  ניהול  לחופשה 
מדובר  יותר.  קל 
בסכומים  בהלוואות 

שקלים   15,000 ו-  שקלים   10,000 שקלים,   5,000 של 
 299 בסך  חודשיים  בתשלומים  תוחזרנה  אשר 
קבוע  בסכום  הינו  החודשי  ההחזר  לחודש.  שקל 
התקציב  את  לתכנן  הבית  למשק  ונמוך  המאפשר 
העתידי ללא עול של החזרי הלוואות בסכומים מכבידים.  
תוכנית  במסגרת  הקיץ  לחופשת  הבנק  מציע  בנוסף, 
ההטבות "מרכנתיל סמייל" למחזיקי כרטיס אשראי של 
הבנק הטבות והנחות בהזמנת חופשת בין הזמנים במלון 
"ציפורי בכפר" בקיבוץ חפץ חיים ובמלון "שלמה המלך" 

המחודש בטבריה. 

מאכלים מסורתיים מוכנים לשבת
שבעים  השנה  שחגגה  נאמן  רשת 
להיווסדה לא מפסיקה לחדש,  שנה 
המדהימות  החלות  לצד  ולהפתיע. 
בטעמן, והעוגות החלביות העסיסיות, 
ללכת  החליטו  והרולגך,  השמרים 
את  ולפנק  קדימה  אחד  צעד 
אותנטיים  שבת  במאכלי  הלקוחות 
בייתים. מי שיגיע לסניפי מאפה נאמן 
בימי שישי יגלה הפתעה: דוכן עמוס 

לבית.  ישר  וטעימים  טריים  מסורתיים,  שבת  במאכלי 
ולצידם  קובנה,  ג'חנון,  לחוח,  למצוא  תוכלו  היתר  בין 
החילבה  על  לוותר  אפשר  ואיך  והירוק,  האדום  הסחוג 
הירוק והטרי המלווה את הלחוח התימני. שמעון מסניף 
מלחה, שהקים דוכן גדול לצד החנות ובו אפשר ליהנות 
מהריחות והמטעמים, מדגיש כי בהחלט מדובר בהחלטה 
ההתלהבות  את  רואים  "אנחנו  עצמה:  את  שמוכיחה 
על  לשים  פשוט  הקובנה  את  הלקוחות.  של  בעיניים 
הג'חנון  ולהנות מהטחינה עם הטעם המושלם,  הפלטה 
הרשת". של  המלכה  היא  השבת  נאמן,  מאפה   מבית 

שלגוני 50% פרי 
כמענה למגמת הצמיחה של 
שלגוני הפרי, משיקה גלידות 
 -  La-Frutta את  נסטלה 
סדרה חדשה של  שלגוני פרי 
ומרעננים  טעימים  מפנקים, 

ובין 67-90 קלוריות בלבד ליחידה. הסדרה,  עם 50% פרי 
שישה  של  שילובים  מציגה  לטבעונים,  גם  המתאימה 
טעמים מפתיעים בעלי מרקם נימוח, המותאמים לטעמים 
פקאן,  תמר-  בננה-  הישראלי:  הצרכן  על  המועדפים 
פירות אדומים, תות שדה, מנגו טרופי, אננס- תפוז, מלון- 
השיווק  ברשתות  במאגדות  גם  ישווקו  המוצרים  תפוח. 
ובמרכולים. סדרת La-Frutta מצטרפת למוצרים נוספים 
 -  wellness ה-  נסטלה המזוהים עם מגמת  גלידות  של 
סוכר  קלוריות,  מופחתות  תזונתית,  יותר  מאוזנות  גלידות 
ושומן. לדברי  גלית בר, סמנכ"לית שיווק, גלידות נסטלה: 
על  בישראל  שפותחה  שלגונים  סדרת  להשיק  גאים  "אנו 
בנסטלה  רבה  לאהדה  וזוכה  שלנו  הטכנולוגי  הצוות  ידי 
העולמית. החדשנות הובילה אותנו גם השנה לרענן, להעז, 
ליצור ולפרוץ קדימה, עם פיתוח מוצרים ורעיונות חדשים." 

נהנים יותר ומשלמים הרבה פחות
לצרכן  לספק  תמיד  דואגת  החסד'  'נתיב 

הכי  במבצעים  המוצרים  מיטב  את 
טובים. לחברי המועדון - מחירים חסרי 

רוצים  לפרסם.  אפשר  שאי  תקדים 
רכשו  ענק?  בהנחות  לזכות  אתם  גם 

כרטיס מועדון בעלות שנתית של 20 ₪ 
ומשתלמות  מיוחדות  מהטבות  ותיהנו 

הר'  החסד'  'נתיב  מנכ"ל  השנה.  כל  במשך 
שמואל אטיאס אומר: "מועדון הלקוחות נבנה לאחר למידה 
צרכן  שהנו  החרדי  הצרכן  של  המיוחדים  צרכיו  והבנת 
מוצרים  חלב,  מוצרי  כמו  בסיסים  מוצרים  של  משמעותי 
לתינוקות ומוצרי שונים". במסגרת חברותם במועדון, נהנים 
ומבצעים  ומשתנות  קבועות  והנחות  הטבות  של  ממגוון 
בלעדיים. בין המבצעים המיוחדים השבוע לחברי המועדון: 
מטרנה שלבים 700 גר' 2 ב- 89.90 ₪ / לחמית אסם קטן 
2 ב-10 ₪ / כוסות צבעוני מעולה 3 ב- 10.90 ₪ / כוסות 
קרטון לשתיה חמה 8 אוז 3 ב-10.90 ₪ / שישיית אר סי 

ב-18.90 ₪  המבצעים בתוקף בין התאריכים: 10/7-15/7

אם כל הכתמים ירדו - סימן שהתקדמת 
המוביל  המותג   – גולד  קליה  ווניש 
להסרת כתמים, מזמין אתכם להכיר 
העוצמתית  בנוסחה  ולהתנסות 
קשים,  כתמים  להסיר  שמצליחה 
הבגד  על  התייבשו  שכבר  כאלה  גם 
הנוסחה  כן!  כן  ימים!   7 במשך 
מסירה  גולד  וניש  של  החדשנית 
בלבד,  שניות   30 תוך  קשים  כתמים 
רצון  משביעות  תוצאות  לכם  ותעניק 
בכל שימוש. וניש גולד מסייע בהסרת 

שוקולד,  איפור,  כמו  קשים  כתמים 
הלבנה  שהמפה  חשבת  היום  עד  אם  ועוד.  יין  קטשופ, 
שספגה את יין הקידוש חסרת תקנה, או חליפת השבת 
הכתם  בגלל  תפקידה  את  סיימה  ילדך  של  החדשה 
השומני הגדול, יש לנו חדשות טובות בשבילך: התקדמי 
 - האהובים  הלבוש  מפריטי  ותיהני  גולד  קליה  לוניש 
לכביסה  המיועדים  מוצרים  גולד  לוניש  זמן.  לאורך 
להסיר  ניתן  הכתמים  את  לבנה.  ולכביסה  צבעונית 
לאבקה/ג'ל  כתוספת  או  בהשרייה  או  נקודתי  בטיפול 
הכביסה – לשפשוף ישירות על אזור הכתם או להשרייה.

שינוי מגמה בענף הרכב
"גלובס" מדווח  העיתון הכלכלי 
שנה  בחצי  שנשבר  שיא  על 
רכב  כלי  במסירת  האחרונה 

חדשים. במחצית השנה הראשונה של 2016 נמסרו בישראל 
המחצית  לעומת   14,1% של  עלייה  חדשים,  רכבים   164,284
הראשונה של 2015 ושיא של מסירות של כל הזמנים. כאשר 
כי  מציין  העיתון  רכב.  כלי   25,223 נמסרו  בלבד  יוני  בחודש 
גורמים בענף הרכב מציינים כי הביקוש הער לכלי רכב מודגש 
לכל רוחב הגזרה ובמיוחד ברכבי כביש – שטח וברכבי פנאי. 
לביקוש תורמים במיוחד ביקושים ערים מצד חברות הליסינג 
"אפס  בתור  משנית  במכירה  שיימכרו  חדשים  רכב  לכלי 
"כפי שהעריכו מומחי  'ביג ליס':  יניב הראל מנכ"ל  קילומטר". 
הרכבים  רכישת  מגמת   2016 שנת  בתחילת  כבר  ליס"  "ביג 
עסקאות  פני  את  תשנה  הליסינג  מחברות  קילומטר"  "אפס 
לתמחר  היכולת  בשל  בישראל,  החדשים  הרכבים  רכישת 
את מחיר הרכב בהוזלה משמעותית של עד עשרות אחוזים 
במחירים  קילומטר"  "אפס  רכבי  לרכישת  היבואן".  ממחירון 
ובתנאים בלעדיים אתם מוזמנים לפנות לאולמות התצוגה של 
"ביג ליס" בירושלים ברחוב ירמיהו 39 ובבני ברק ברחוב כהנמן 

106 או ב: 1-700-550-650

לא פלא שהיא מבוקשת
כך נראה סל הזכייה במבצע 

'שקית הזהב' של תפוצ'יפס. 
רבים ממשיכים לחפש אחר 
להם  שתעניק  הזהב  שקית 

את ההזדמנות לבחור ממגוון 
 100 של  בסכום  המשחקים 

אף  על  ובנים'.  אבות  ב'מחסני   ₪
כבר  יש  לדרך,  יצא  רק  שהמבצע 
במיוחד  מאושרים  ילדים  כמה 

מדהים  משחקים  סל  למלא  שזכו 
פלא  לא  ובנים'.  אבות  ב'מחסני   ₪  100 ב- 

ובנקודות  בעיתונים  פרטים  מבוקשת.  הכי  השקית  שזו 
 - אייר  כ"ד  התאריכים:  בין  המבצע  תקופת  המכירה. 
לתקנון.  בכפוף   .)1.06.16-31.07.16( תשע"ו  תמוז  כ"ה 
ובנים':  רחוב שומרי אמונים  'מחסני אבות  סניפי רשת 
-4 ירושלים, שמשון הגיבור - בני ברק 8, הלל 4 - אלעד, 
אבני נזר 6 - מודיעין עלית, רבי יהושע 14 - בית שמש, 

רחוב מוצפי  42 - ביתר עלית, משק 14 - בית מאיר.

נהג: זולים וגם מפנקים 
הדלק  תחנת  מתחם 
איילון  פז  הפופולרית 

+YELLOW  השוכנת באיזור 
ברק,  בבני    BBCהתעשיה

איכלוס  עם  מואץ  פיתוח  הנמצא בשלבי 
מגדל  B.S.R 4 נמצא בבעלות הזכיין ישי פרץ, ועם פתיחת 
החשמונאים  לרחוב  ישירות  מז'בוטינסקי  לתנועה  הציר 
חברת  של  המשוכללות  המשאבות  התקנת  ועם 
היישר  לוהט  במבצע  יוצאת  הבינלאומית,   GILBARCO
מהתנור: לקוחות המתדלקים את רכבם בסך 200 ₪ ואו 
רוכשים בחנות היילו ב-70 ₪ נהנים מהטבה משמעותית 
לרכישת החלות של מאפיית הצבי בסניף החדש ברחוב 
7 ₪ במקום 12₪,  בני ברק. חלות במחיר של   8 הירקון 
וזאת בנוסף להוזלות במחיר הדלק. )הפחתה של 23 אג' 
במקום 19 אג'( כמו כן, מחירי הסיגריות מהזולים בארץ: 
נקסט   ₪  29.5 אל-אם   ,Marlboro  32.5₪ חפיסת 
שלל  ועוד   ₪ ב-20  קולה  קוקה  פחיות  שישיית   .26.5₪
משעה  החל  שעות   24 פתוחה  התחנה  שווים.  מבצעים 

לאחר צאת השבת ועד השעה 17:00 ביום שישי.

מצננים לכם את הקיץ
כידוע קיץ 2016 חם מהרגיל, והדרך הטבעית 
הטובה ביותר לצנן את הגוף בחום היא על-ידי 
שתיית משקאות קרים, מרעננים ומרווים. לכן 

"קפה  בארץ  הגדולה  הקפה  בתי  רשת 
המשקאות  תפריט  את  הרחיבה  קפה" 
קיץ  משקאות  קולקציית  והשיקה  שלה 

הקיץ  משקאות  נבחרת  ומרעננים.  חדשים 
רכז  על  המבוססים  קפואים  "אייסים"  כוללת  החדשה 
פירות  )מ-99% פרי( בטעמים חדשים, לצד שייק אבטיח 
על בסיס פירות ומים. בנוסף הרשת פיתחה מילקשייקיים 
בטעמים מפתיעים: מילקשייק חמאת בוטנים, מילקשייק 
לוטוס  עוגיות  מילקשייק  פריכות,  שוקולד  אצבעות 
הקיץ  משקאות  שוקולד.  ופצפוצי  קפוצ'ינו  ומילקשייק 
המרעננים: שייק אבטיח מלון ואננס, אייס מנדרינה ותפוח 
ואייס תות ופסיפלורה. יחד עם זאת, חברי מועדון מרענן 

MOOD  נהנים מהטבה בלעדית וייחודית במהלך חודש 
ברשתות  הקיץ  משקאות  על  במתנה   1+1 ומקבלים  יולי 
'קפה-קפה' ו'לחם ארז' וברשת 'פרש קיטשן' 1+1 במתנה 

על מגוון השייקים )בכפוף לתקנון שבאתר(. 

צרכנות 

סופר מקצועית עם אבזור מקצועי מלא 
לאחר בדיקה ויזואלית קצרה 
והתרשמות ראשונית מכונת 
סופר  מבית  התספורת 
במיוחד  שקטה  מאסטר, 

בעלת מראה יוקרתי. תהינו האם עם כל היתרונות שצוינו 
כמצופה  העבודה  את  לעשות  תצליח  היא  האריזה,  על 
את  לעצור  שניסינו  האמת  מקצועית,  תספורת  ממכונת 
הלהבים בכוח היד בזמן פעולה ולא הצלחנו, ניסינו לחתוך 
נייר מדפסת והמכונה הצליחה לחתוך בקלות, אחרי הכל 
יהיה  ששיער  נראה  לא  אז   , סל"ד   7500 בעל  מנוע  עם 
השימוש  זמן  אקספרס  הייתה  ממש  הטעינה  הבעיה. 
חיבור  ע"י  גם  פועלת  ע"י סוללות ארוך במיוחד. המכונה 
 6 ישנם  ומגיעה עם סטנד טעינה כפול.  ישירות לחשמל, 
 2  + הרצוי  שיער  אורך  לבחירת  שונים  בגדלים  מסרקים 
עם  ארוך.  חיים  אורך  בעלות  איכותיות  ליתיום  סוללות 
אלו  ואם  שנים  להחזיק  אמורה  המכונה  כאלו  הנתונים 
המכירה  אמתית.  במציאה  שמדובר  כנראה  התוצאות 
השעות  )18.7(בין  תמוז  י"ב  הקרוב  שני  ביום  תתקיים 

18:00-21:00רח ירושלים 52 )כלים נאים( בני- ברק

חברת שטראוס מציגה 
לראשונה: סדרת "100% 

אחלה"- חומוס ללא חומרים 
משמרים המיוצר לאחר 
שנים של מחקר ופיתוח 

בתמיכת רשות החדשנות 
במשרד הכלכלה

עלית משיקה מהדורה 
מוגבלת במיוחד לימות 
 ICE' - הקיץ הלוהטים

נמס': משקה להכנת קפה 
מרענן וטעים לימות הקיץ 

הלוהטים. כשרות: בד"צ 
עדה חרדית

יקב רמת הגולן חוגג 
עשור למותג הדגל 

ירדן קצרין ומשיק בציר 
עשירי: ירדן קצרין 

2012 המורכב מ-83% 
קברנה סוביניון, 10% 

מרלו, 5% פטי ורדו 
ו-2% מלבק.

מותג Free משיק 2 
סדרות חדשות ללא 

 Nuts Delight :גלוטן
חטיפי אגוזים ושוקולד 
עשירים וגרנולה ללא 

גלוטן עם שיבולת שועל 
מלאה. כשרות: פרווה 

בד"צ בית יוסף

פריגת מתחדשת לקיץ 
ומשיקה מיצים בטעמי 
קרטיבים אהובים 
במהדורה מיוחדת: 
משקה קל בטעם קרטיב 
לימון ובטעם קרטיב 
אננס. ללא חומרים 
משמרים וללא צבעי 
מאכל מלאכותיים

עונג שבת עם כרמל וינטאג' 
- יין בוטיק מבית יקבי כרמל 
המתהדר בבלנד טעמים של 
פטל שחור, פירות יבשים 
ושוקולד מריר. בד"ץ מהדרין 
בראשות הגר"א רובין

"מאיר" בייגל משיקה 
בייגלה חדש בסדרת 
שטוחלה ובטעם ראשון 
מסוגו בישראל: צ'ילי מתוק, 
אפוי ולא מטוגן, מכיל סיבים 
תזונתיים, ללא חומר משמר 
וללא צבעי מאכל. 300 גרם 
ו- 40 גרם. בד"ץ העדה 
החרדית ירושלים

דבש של חברת מעולה 100% 
טהור, עובר תהליך בקרה 
מחמיר ביותר והוא נרדה 
מהכוורת על ידי טובי המומחים 
בתחום. להשיג ברשתות השיווק 
המובחרות. כשרות: בד"צ העדה 
החרדית ירושלים 

חדש: ספרינג ג'ונגל - יפאורה 
משיקה סדרת משקאות חדשה 
עם שילוב הפירות הגדול 
ביותר, בטעמים ייחודים: ג'ונגל 
אדום- אסרולה, תפוחים, 
גויאבה, בננה, דרגון פרוט, תות. 
ג'ונגל צהוב- אננס, תפוחים, 
ליצ'י, בננה, גוואנבנה וג'ונגל 
כתום- מנגו, פפאיה, בננה, 
פסיפלורה, קרמבולה

hila@kav-itonut.co.il - הילה פלאח
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