
חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה אלקטרה

נפח 7 ק"ג

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

 No-
Frost

₪3,290 מחיר מוזל לכל החבילה

מהירות סחיטה עד 1,000 סל"ד, 
תוכנית לחסכוןה בזמן 20 דק', תוף 
נירוסטה במרקם פנינה, צג דיגיטלי,

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב של 
תוכניות כולל כביסה מהירה, 

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר
₪2,490 מחיר מוזל לכל החבילה

נפח 6 ק"ג

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה אלקטרהחבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

מהירות סחיטה עד 1,000 סל"ד, 
תוכנית לחסכוןה בזמן 20 דק', תוף 
נירוסטה במרקם פנינה, צג דיגיטלי,

מקרר מקפיא עליון 
שארפ 

נפח 473 ליטר, 
טכנולוגיית קירור ההיברידי,

בקרת טמפ' אלקטרונית - חיישנים 
המתאימים את טמפרטורת תא הקירור
 - Nano deodorizer  ,בדייקנות

מערכת סינון ריחות
B :דרוג אנרגיה

 beko דו תאי עם ארבעה מבערי גז
SABAF, 7 תוכניות אפיה עם טורבו 

אקטיבי, מהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה 
החרדית המאושר לשימוש בשבת

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

נפח 8 ק"ג

הלכתי

7 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

 SHARP מהדריןטכנולוגיית

דירוג 
אנרגטי
A

₪6,990 מחיר מוזל לכל החבילה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - האייר, סימנס , סאוטר מקרר האייר

מקרר מקפיא עליון בנפח 545 ליטר,  
מערכת Multi Cooling- מערכת 
קירור כפולה לחסכון באנרגיה מנגנון 

מערכת הרחקת ריחות ושמירה על טריות 
המזון. לוח פיקוד דיגיטלי חכם, תאורת 

LED פנימית עוצמתית וחסכונית.

מכונת כביסה סימנס
מערכת ECO PERFECT לחיסכון במים וחשמל, 
תוכנית במהירות שיא  ב-15 דקות, 800 סל"ד, 

A  בורר תוכניות אלקטרוני,  דירוג אנרגטי

נפח 7 ק"ג

תנור דו-תאי הלכתי. שני תאים בהפרדה 
מלאה לבישול ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני התאים. 4  
 SABAF מבערי גז יצוקים ומערכת גז מתוצרת
איטליה. תבניות בצבע שונה בשני התאים כדי 

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,990 מחיר מוזל לכל החבילה

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

כסף מתנה
עד ₪2,000

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, על כל המוצרים

 גיליון מס' 1070   17/8/16 בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"ג באב תשע"ו 

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

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:42
19:00
18:39

19:54
19:56
19:56

פרשת ואתחנן
 מבצעי

 בעמוד 15 >>  

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:42
19:00
18:39

19:54
19:56
19:56

פרשת ואתחנן
 מבצעי

 בעמוד 4 >>  



בתוקף עד 22.8.2016 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי.

שעון שבת  
יונדאי

₪29
שעון שבת  

HP מדפסת אלחוטית משולבת

₪419

מדפסת הזרקת דיו אלחוטית 
 ,HP משולבת הכוללת פקס מבית

כוללת סורק ומכונת צילום המדפיסה 
עד 8 עמודים בצבע שחור לדקה ועד 7.5 עמודים 

בצבע לדקה
מדפסת אלחוטית

כולל פקס

 SAMSUNG מסך מחשב

₪699

מסך מחשב SAMSUNG רזולציית 
  ,5MS  1080, זמן תגובהX1920 FHD

LED טכנולוגיית

 Canon מצלמה דיגיטלית

₪495

מצלמה דיגיטלית , 20 מיליון 
פיקסלים, זום אופטי X8, כפתור 
ייעודי לצילום ווידאו HD, סוללת 

LOGITECH רמקולים איכותיים למחשב

₪79

מערך  Speakers 2, עוצמת רמקולים, 
חיבור  USB, כפתור שליטה על הווליום, 

אין צורך בחיבור לחשמל

WIFI בייבי מוניטור

₪299

AKG אוזניות אלחוטיות
עם חיבור אלחוטי 2.4Ghz וטווח 

של 30 מטר , בעלות עיצוב נוח 
לאוזן, בסיס עם מטען משולב

כפתור לשליטה על עוצמת הסאונד

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪1,999

intel Quad core, מסך  מעבד:  
 ,DVD 500, כונןGB 15.6", דיסק

10 WIN מערכת הפעלה

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

מקרן (ברקו) להקרנה על 
  LED מציג עד גודל של   ''120, נורת

 usb לעד 30,000 שעות עבודה, מחבר
להצגת מצגות, קליפים וסרטונים, רמקול 

פנימי לשמע 
מקסימאלי, מחבר 
HDMI  למחשבים 

ומצלמות

₪799

15.6 HP מחשב נייד סדרה עסקית 
 ,2.4 GHZ QUAD-CORE A6 מעבד

כרטיס מסך RADEONTM  R4, מסך 15.6 
LED HD, דיסק קשיח  500GB, זכרון 

TV לחיבור קל למסך  HDMI 4, יציאתGB

 נתונים גיליון
 

HP 255 G4 מחשב נייד 
 
 

 .משתלם מחיר .םמוכחי ביצועים
 

 הנייד במחשב בביטחון עבוד
 את כולל הוא.  HP 255 והעמיד

 לצרכים הדרושים המאפיינים כל
 .לדרך לצאת ומוכן וביתיים  עסקיים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ונייד עמיד עיצוב
 .כמוך ממש מקצועי ייראה שהוא כך ,הנייד המחשב על מגן העמיד המארז .בדרכים גם המטלות בעומס לעמוד יכול HP -255ש ובטוח סמוך להיות תוכל ●

 וחסכוני יעיל
 AMD של APU מעבדי של החזקים לביצועים הודות הפרודוקטיביות בהגברת ולסייע Windows של האינטואיטיבית מהחוויה ליהנות באפשרותך ●

 2.באנרגיה וחסכוניים משתלמים
 החוויה את שמעשירות תוספות

●HP  3ההיקפי הציוד לכל לחיבור המוכן המאפיינים כל עם נייד מחשב לך מספקת, המגע וטכנולוגיית המחשבים בתחום בעולם המובילה החברה 

 .שלך העסקיים הצרכים על לענות תוכנןומ
 כולל

 ● HP Manager Touchpoint בעל המאפיין 6Always On Remote Management מציע ללקוחות כלים ושירותים פשוטים באמצעות פתרון
 .ואבטחה נתונים לניהול אחד ענן-מבוסס

 .משחק או עבודה לצורכי DVD מתקליטורי במיוחד ברורים לוצלי תמונה, צבע להפיק מסייע /+SuperMulti3 RW-DVD האופציונלי הכונן● 
 במיוחד ברור שיח-ודו ועמוקים עשירים בס צלילי עם היקפי שמע באמצעות לחיים העבודה את עורר4. וירטואליות ועידה שיחות מניהול המרב את הפק● 

.DTS Studio Sound של תוכנת 
 SD. לכרטיסי והמהיר הנוח החריץ באמצעות ווממנ HP -255ל במהירות אותם והעבר נתונים גבה ●

 5.התקן במנהלי צורך ללא, אלחוטי באופן בקלות להדפיס תוכל HP ePrint עם. יותר טובה בצורה שלך העבודה שטח את נצל● 

 
 ● גודל המסך: 39.6 ס"מ ("15.6) באלכסון

₪1,999

 DELL מחשב נייד

₪2,199

מסך 15.6"
i3 מעבד אינטל
500GB דיסק

4GB זכרון מטמון
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

מחשב נייד אסוס  11.6”  
 , Intel® Quad-Core x5 מעבד

זיכרון 2GB, משקל קל 0.9 ק�ג בלבד, 
כונן קשיח 32G EMMC, מערכת הפעלה 

Windows 10

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪1,799

 Intel® Dual-Core ® N3050 מעבד
 , 500GB 4 , דיסק קשיחGB זיכרון ,

Windows 10 מערכת הפעלה

מתנהתיק ועכבר מקורי 
בשווי ₪199

₪69

סוללת 
  GP גיבוי
 5200ma

₪79
מטען + כבל 
2.1A מקורי
 SAMSUNG

₪20
מתנה ₪10

מתנה

סט מקלדת ועכבר אלחוטי
חופש מוחלט ללא חוטים, עכבר 

אופטי אלחוטי בעל 3 לחצנים, קלה 
להתקנה ולשימוש, מקשי מדיה 
ומקשים חמים, עיצוב קומפקטי

₪129

₪30 לחצנים, קלה 
מתנה

₪20
₪75מתנה

מתנה

₪50
מתנה

₪449

 pure זוג רמקולים שקועים
רמקולים שקועים

וופר קוואלר 
,"5.25

טוויטר בקוטר 2/1"
3dB-/+88dB :נצילות

BQ550

₪50רמקולים שקועים
מתנה

₪50
מתנה

מצלמת מים ספורט 

₪149

מסך מגע  בגודל 2". הקלטה באיכות  
 ,1.3CMOS חיישן תמונת .HD

רזולוציה 5MP. עמידה למים ומכות (ע"י 
אריזת מצלמה עמידה למים).

. עמידה למים ומכות (ע"י 

₪50
מתנה

רחפן 
רחפן עם 3 דרגות מהירות: מהירות 

גבוהה, מהירות בינונית ומהירות 
נמוכה. לרחפן שלט ארגונומי 

שיכול לבצע סיבוב של 360 מעלות באוויר

₪99

₪20 דרגות מהירות: מהירות 
מתנה

מצלמת דרך לרכב 

₪99

 ,HD DVR מסך "2.4, הקלטת
 ,32G תמיכה בכרטיס זיכרון עד
תאריך ושעה מוצגים על המסך, 

מיקרופון מובנה, הקלטה אוטומטית בהדלקת 
המצלמה.

₪30
מתנה

LOGITECH

, עוצמת רמקולים, 
, כפתור שליטה על הווליום, 

₪50
מתנה

HP

כוללת סורק ומכונת צילום המדפיסה 
 עמודים בצבע שחור לדקה ועד 

₪50
מתנה

מדפסת משולבת לייזר 
3 באחד: מדפסת לייזר, סורק , פקס , 

הדפסת דופלקס , 

₪549

₪50
מתנה

BLK 7” 3G פאבלט
מערכת הפעלה אנדרואיד,

8GB 3, כולל חייגן, נפח אחסוןG 

₪299
גם סמארטפון 

וגם טאבלט

₪50
מתנה

בידורית ניידת ”15 אקאי
בידורית קלה 

לנשיאה 
וניידות, 

עוצמת סאונד אדירה, כולל 2 
מיקרופוניםש אלחוטים ושלט.

15”

₪75בידורית קלה 
מתנה

₪549
רחפן Quad copter + מצלמה

4 מנועים לשליטה מקסימלית, 
מצלמה מובנת, 6 צירי ג�יירו, 

כפתורי פעלולים בשלט

₪299

₪100
מתנה

כולל מצלמה

  ,₪100
מתנה

, מערכת הפעלה 

₪100
₪300מתנה

₪300, מסך מתנה
מתנה

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪3,799

 , Intel® Core i7-6500U מעבד
זיכרון 12GB , דיסק קשיח 1TB , מאיץ 

 ,NVIDIA® GeForce® 920M 2GB גרפי
Windows 10 מערכת הפעלהWindowsWindows 10 מערכת הפעלה

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

מתנהתיק ועכבר מקורי 
בשווי ₪199

 , מאיץ 
NVIDIA

₪300
מתנה

330W RMS LG בידורית מקצועית
עוצמתית 

במיוחד 
 330W

 ,USB 2 כניסות ,RMS
 ,Bluetooth/NFC קישורית

כניסה ל-2 מיקרופונים, 
תאורה, רדיו, שלט רחוק.

₪999

330W RMS LG

₪100
מתנה

להצגת מצגות, קליפים וסרטונים, רמקול 

₪100
מתנה

₪300
₪300מתנה

מתנה

₪55

micro-SD כרטיסי זכרון

₪35
₪25 8GB

16GB

32GB

SD כולל מתאם
₪10
מתנה

רמקול קריוקי נייד

₪299

טווח קליטה עד 10 מטר
USB אפשרות חיבור התקן

חיבור לשני מיקרופונים
1800 MAH סוללה פנימית נטענת

ליתיום, תפריטים 
בעברית, 3 שנות 
אחריות ע"י קרט 

ניופאן

מערכת ניידת טושיבה
 ,MP3 לקריאת פורמט USB כניסת
 AUX כולל דפדוף בתיקיות ,  כניסת

לחיבור מקור שמע חיצוני, יציאה 
לאוזניות,  AM / FM , אנטנה,  מגש דיסק עליון

כולל 
טייפ

₪40
מתנה

₪374

₪349

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם 
טלפון 

אלחוטי 
דיגיטלי 

DECT, צג רחב ומואר, 
דיבורית מובנית, אפשרות 

חיבור עד 5 שלוחות 
אלחוטיות נוספות

טלפון 
אלחוטי 
דיגיטלי 
DECT

₪30
מתנה

₪119

₪1,099

₪50
מתנה

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

כסף מתנה
עד ₪2,000

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, על כל המוצרים



 גיליון מס' 1070   17/8/16 בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"ג באב תשע"ו 

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

מתדלקים 

ב- 200 ₪ 

או קונים ביילו 

ב- 70 ₪ 

קרובה אליך מתמיד 
מאפיית הצביפז איילון

מבצע חם מהתנור!

מתדלקים ב-  
ומקבלים חלה לשבת ב- 

(במקום ב- 12& )
* עד 5 חלות

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

+
&200

&7

ח. 
ל.

ט.
ע. 

בצ
מ

 ה
ם

סיו
או 

אי 
מל

 ה
מר

 ג
עד

M
MADAME מדם

ר"ע 90 בני ברק

מדם
כל החנות גם החדש
(קצר וארוך בכל המידות)

250&החל מ-

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

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

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 
בשרים על האש

הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

חזה עוף

שווארמה

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

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

*בקנייה במקום בלבד

& 20
 בלבד

*מבצע חם
שניצל בבגט + ציפס

 פיצות  פסטות טריות  
סלטים  קלצונה  קינוחים

למביא מודעה זו
קינוח 

פררו לוקה 
מתנה 

מצדה 9, בני ברק 
מתחם ב.ס.ר.

03-7295700
ם 

חי
לו

מש

*6
ם 616

חינ



 להזמנה בישיבה / משלוח 
טמעל 80 &
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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!

&15,000
+מהנדס צמוד

שיפוץ מקלט
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מדעי המדינה של אקוניס ומקלב: מפת 
אזורי העדיפות הלאומית של לפיד נותרה 

בעינה אך סעיף בהחלטת הממשלה 
בנוגע למשרד הפריפריה הוביל לפריצת 
דרך והכללת היישובים החרדים באזורי 

העדיפות ● התבחינים החדשים כבר יושמו 
בסל המדע החדש והרשויות החרדיות ייהנו 
מהעדפה מתקנת ● ברגע האחרון ובעזרת 

הבית היהודי: נמנע ניסיון של כחלון 
ונתניהו להחזיר את בסיס תקציב הישיבות 

לתקופת לפיד / בי"ס לפוליטיקה

מפת העדיפות החרדית
פרסום ראשון: הישובים החרדיים יהנו לראשונה מתקציבים חדשים 

מדור הילדים לבין 
הזמנים / עמ' 46

בני פישר נגד 
 הרפורמה בשר"פ

 / עמ' 26

יםרצוי
עם: 

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:42
19:00
18:39

19:54
19:56
19:56

פרשת ואתחנן
 מבצעי

 בעמוד 15>>  

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:42
19:00
18:39

19:54
19:56
19:56

פרשת ואתחנן
 מבצעי

 בעמוד 15>>  

בכירי עיריית בני ברק ומפקדי מחוז דן בפיקוד 
העורף ערכו תרגיל משותף בתחומים מגוונים 
לשעת חירום, בנושאי אבטחת מוסדות חינוך, 
הפעלת מוקד חירום ומשק לשעת חירום, פינוי 
חללים, אספקת מים, אספקת חשמל בגנרטורים, 
הכנת האוכלוסייה ע"י הערכות, הדרכה והסברה 
בהתאם והקמת מטה מתנדבים עירוני, המבוסס 

על עמותות החסד / עמ' 10

תרגיל רב משתתפים 
להערכות במצבי חירום



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

 &10 15& ב- ב-

איגלו בירה מולר

פילה אמנון
2 קילו

כוסות ח"פ סוכר

קליק

2 תבניות 
ביצים

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

קרם הגנה 
ד"ר פישר

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

קטשופ אסם

שוקולד 
מריר

 &55 ב-  &11 7& ב- ב-  &95 3 ב-

 &1290

 &2290

 &2590

ב-

בקלה צעיר

סבון הוואי
מוצק רביעיה

עופות 
מחפוד

קוטג' טרה

מחית סלט 
פירות
שישיה

בונבוןטחינה אחווה

 &3990
ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

גבינה צהובה 
360 גרם

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

מוצרי שפע בצק

גבינה צהובה נעם

סלטי מיקי
200 גרם

לק"גלק"ג

מארז שמיניה

לבן טרה

מיני מו קצפת )מילקי(

 &15 2 ב-

פתיתים אסם

יין סלקטד 
כרמל 
מזרחי 
כל הסוגים

כריות תלמה וניל

קמח

 &10 4 ב-

עוגיות חיוכים
עלית
900 גר'

 &1390

13& 3 ב-

גבינת תנובה
850 גר'

ערגליות 
אסם

750 גר'

 &890
ב-

טישו חמישיה
טאצ'/לייף

מקרונים/
פסטות
אסם

6 ב-100& 

 &25 6 ב-

4 ב-10& 

 &790
ב-

בקניית זוג

בורקס גבינה / תפו"א

מלאווח / ג'חנון 
/ בצק עלים

3 ב-10& 

ב-10& 

 &1390

ב-

שישית  
ורד 
הגליל

 &890
ב-ב-

ב-

 &25 2 ב-

3 ב-10& 

 &10

 &1390
ב-

 &13 2 ב-

ב- ב-

נוזל כלים 
סוד

&2990

15ב-
משקה אנרגיה בלו

ב-10& 5

 &890
ב-

בקניית זוג

מחיר לקילו לא פרוס

2

 &69 ב-

2 ב-10& 

18& 2 ב-

 &2990
ב-

3 ב-10& 

9+1

במבה

 &1490
ב-

3 ב-10& 

5 ב-10& 

טבעול
2 קילו

זוגלובק
2 קילו

2990&ב-
ב-

שניצל תירס/נקניקיותשניצל תירס/נקניקיות

 &2990
ב-

מארז פיצה זוקלובק
שלישיה

 &15 ב- 2

5 ב-20& 

 &18 90
ב-

וופל עדין
200 גרם



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

חדש מעמק!
פתיתי גבינה צהובה

בכשרות ועדת מהדרין



נוך
משמרת הקודש והחי

שע“י
בתי דין צדק

דק“ק בני ברק

באישור
Creat ing a  common Jewish future

Ministry of Diaspora A�airs

משרד התפוצות
� ת ו ש מ י  ד ו ה י ד  י ת ע  � י ר צ ו י

Creat ing a  common Jewish future

Ministry of Diaspora A�airs

משרד התפוצות
� ת ו ש מ י  ד ו ה י ד  י ת ע  � י ר צ ו י

מוקדי מכירת כרטיסים ושאטלים מרחבי העיר יפורסמו בימים הקרובים 
077-222-3000 פרטים נוספים בטלמסר: 
חניונים סמוכים לרכבים פרטיים: חניון קרית הספורט הדרומי, חניון הרכבת, חניון הגן הטכנלוגי - בתשלום | המתחם נגיש לבעלי מוגבלויות. 

ניהול והפקה:

₪ 15 
 בלבד  

לכל הפעיליות + שאטל
תשלום מגיל 3 ומעלה 

לראשונה בציבור החרדי: אתר חוויות ענק לכל המשפחה

שני עד חמישי כ"ה-כ"ח אב 29.8-1.9 
16:00-21:00 | 10:00-15:00

תפוצותינו
תערוכה בינלאומית 

באולמות הארנה

גרנד לונה מתקנים 
בחניון הגדול

מופע רב חושי מדהים 
בהיכל הארנה

רילקס מתחם מנוחה
במתחם המדשאות

ארבעה מתחמי ענק
ב-4 ימים בארנה

בס"ד

עוד יזמות מוצלחת מבית אימג'
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בס״ד

חינם!חניה

בני ברק: כהנמן 106 )מול קוקה קולה(, טל. 03-7504077,
שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:30-23:00 ד׳-ה׳ 07:30-24:00 ו׳ 07:00-14:00

המחירים בתוקף עד 26.8.16,  או עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון הנמצא בסניף.  הרשת יכולה לבטל ולהפסיק את המבצעים ללא הודעה מוקדמת. 
מלאי מינימום 100 יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. ט.ל.ח. אין מכירה 

סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח’ / ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד. 
בני ברק: כהנמן 106 )מול קוקה קולה(, טל. 03-7504077, שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:30-23:00 ד׳-ה׳ 07:30-24:00 ו׳ 07:00-14:00

משלוחים עד בית הלקוח
כפר סבא מזרח | כפר סבא הירוקה | בני ברק | חולון | גבעת זאב | רמות )ירושלים( | רחובות | לב אשדוד | קרית גת  | אשקלון צפוני | אשקלון מכללה

חגיגות החופש בעיצומן

מגוון פלפלים

אגס / מנגו

לק״ג₪590עגבניה /  תפו”א לבןגזר / בצל

לק״ג₪790 לק״ג₪290

לק״ג₪190

הירקות והפירות בהשגחת בד״צ העדה החרדית

עוף שלם טרי
עטרה

לק״ג₪1990

אנטריקוט מיושן
עטרה

כרעיים עוף קפוא
חב״ד

לק״ג₪1990

קבב / המבורגר 500 גר׳
טאק טורו

לק״ג₪4990

סלמון שלם / חצוי
טרי

לק״ג₪5490

חזה עוף קפוא
עטרה

לק״ג₪2490

₪22
יח׳2

ב-

עוף שלם טרי
קהילות

לק״ג₪1990

נקניקיות עוף / חריפות 
400 גר עטרה

ליח׳₪590

style ג׳ל רחצה
400 מל׳

₪10
יח׳3

ב-

נייר טואלט שמורת טבע
48 גל׳

₪2790

מרכך כביסה סוד
4 ל׳

₪22
יח׳2

ב-

ירקות קפואים ויטה
800 גר׳

₪27
יח׳3

ב-

תפוזינה בטעמים
1.5 ל׳

₪18
יח׳4

ב-

מאגדת שלגונים מצופים 
שטראוס 10 יח׳*60 גר׳

₪1990

פרילי בטעמים תנובה
125 גר׳

₪10
יח׳4

ב-

שישיית לחמניות אנג׳ל
6 יח׳*75 גר׳

₪10
יח׳2

ב-

חומוס אחלה
400 גר׳

₪490

חלב בקרטון תנובה
1 ל׳

משקאות חלב יטבתה
250 מל׳

₪10
יח׳3

ב-

מארז מיני קרלו שמינייה
8 יח׳*100 גר׳

₪10

48
גל׳

מטרנה מהדרין 700 גר׳
מוגבל ל-2 יח׳ בקניה

₪4890

מגוון שימורים ויטה
 550-570 גר׳

₪18
יח׳4

ב-

500
גר׳

גבינה לבנה תנובה
500 גר׳

₪12
יח׳2

ב-

אורז יסמין
1 ק״ג

ויטמינצ׳יק
1 ל׳

פטריות חתוכות שדות
400 גר׳

₪10
יח׳3

ב-

במבה אסם מארז עשירייה
10*25 גר׳

₪18
מארזים2

ב-

קורנפלקס אלופים תלמה 
750 גר’ 

₪1090

מגוון חטיפי אסם
עד 80 גר׳

₪30
יח׳10

ב-

שלישיית טונה ויליגר
3 יח׳*160 גר׳

₪24
יח׳2

ב-

סודה בטעמים טמפו
1.5 ל׳

₪10
יח׳5

ב-

₪10
יח׳2

ב-

₪15
יח׳2

ב-

טיטולים פרימיום

₪100
יח׳4

ב-

₪9
יח׳2

ב-

RC קולה שישייה
1.5 ל׳

₪1990
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טרי

לק״ג₪5490

חזה עוף קפוא
עטרה

לק״ג₪2490

₪22
יח׳2

ב-

עוף שלם טרי
קהילות

לק״ג₪1990

נקניקיות עוף / חריפות 
400 גר עטרה

ליח׳₪590

style ג׳ל רחצה
400 מל׳

₪10
יח׳3

ב-

נייר טואלט שמורת טבע
48 גל׳

₪2790

מרכך כביסה סוד
4 ל׳

₪22
יח׳2

ב-

ירקות קפואים ויטה
800 גר׳

₪27
יח׳3

ב-

תפוזינה בטעמים
1.5 ל׳

₪18
יח׳4

ב-

מאגדת שלגונים מצופים 
שטראוס 10 יח׳*60 גר׳

₪1990

פרילי בטעמים תנובה
125 גר׳

₪10
יח׳4

ב-

שישיית לחמניות אנג׳ל
6 יח׳*75 גר׳

₪10
יח׳2

ב-

חומוס אחלה
400 גר׳

₪490

חלב בקרטון תנובה
1 ל׳

משקאות חלב יטבתה
250 מל׳

₪10
יח׳3

ב-

מארז מיני קרלו שמינייה
8 יח׳*100 גר׳

₪10

48
גל׳

מטרנה מהדרין 700 גר׳
מוגבל ל-2 יח׳ בקניה

₪4890

מגוון שימורים ויטה
 550-570 גר׳

₪18
יח׳4

ב-

500
גר׳

גבינה לבנה תנובה
500 גר׳

₪12
יח׳2

ב-

אורז יסמין
1 ק״ג

ויטמינצ׳יק
1 ל׳

פטריות חתוכות שדות
400 גר׳

₪10
יח׳3

ב-

במבה אסם מארז עשירייה
10*25 גר׳

₪18
מארזים2

ב-

קורנפלקס אלופים תלמה 
750 גר’ 

₪1090

מגוון חטיפי אסם
עד 80 גר׳

₪30
יח׳10

ב-

שלישיית טונה ויליגר
3 יח׳*160 גר׳

₪24
יח׳2

ב-

סודה בטעמים טמפו
1.5 ל׳

₪10
יח׳5

ב-

₪10
יח׳2

ב-

₪15
יח׳2

ב-

טיטולים פרימיום

₪100
יח׳4

ב-

₪9
יח׳2

ב-

RC קולה שישייה
1.5 ל׳

₪1990
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן, אתי שניידר

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

חוברת מהודרת ומושקעת הופצה לכלל תושבי העיר הכוללת 2 שערים נפרדים ומציעה עשרות עמודי תוכן של תכניות, 
טיולים והפעלות לכל המשפחה במחיר סמלי ומיוחד, לצד עשרות עמודי תוכן של בריאות יצירה, חידודים חשיבה 

והפעלה, על העיר בני ברק, גידוליה, מייסדיה, ראשיה, אישי החסד שבה, ותכנים נושאי פרסים

בכירי עיריית בני ברק ומפקדי מחוז דן בפיקוד העורף ערכו תרגיל משותף בתחומים מגוונים לשעת חירום, בנושאי 
אבטחת מוסדות חינוך, הפעלת מוקד חירום ומשק לשעת חירום, פינוי חללים, אספקת מים, אספקת חשמל בגנרטורים, 

הכנת האוכלוסייה ע"י הערכות, הדרכה והסברה בהתאם והקמת מטה מתנדבים עירוני, המבוסס על עמותות החסד
מאת: עוזי ברק 

"עיריית בני ברק ומחוז דן שבפיקוד העורף פועלים, בהמשך 
פתרונות  לקידום  ביניהם,  והמעולה  ההדוק  הפעולה  לשיתוף 
משותפים בתחומים מגוונים לשעת חירום, בהתחשב בצרכיה 
הייחודיים של העיר"- כך סיכמו הרב חנוך זייברט, ראש העיר 
ואל"מ אמי אולו, מפקד מחוז דן, במסגרת תרגיל רב משתתפים 

לשדרוג ההערכות למצבי חירום.
הרב חנוך זייברט, ראש העיר סקר, בפתח הישיבה, את מכלול 
חינוך,  מוסדות  כאבטחת  חירום  בנושאי  העירונית  הפעילות 
הפעלת מוקד חירום, מל"ח - משק לשעת חירום, פס"ח - פינוי, 
וכוחות הצלה,  סעד, חללים; קשר הדוק עם הצבא, המשטרה 
שמירה ואבטחה והדגיש כי בניגוד לערים אחרות, מקבלת העיר 
במקרה  שגם  כך  מקומיות,  מבארות  שלה  המים  מצרכי   40%
של הינתקות מחב' "מקורות" בשעת חירום יש לעיר פתרונות 
לאספקת מים לתושבים, ואכן, בתרגיל שנערך פעל מערך המים 

המקומי של העירייה בהצלחה מירבית.
דן סקר בפני המשתתפים את  אל"מ אמי אולו, מפקד מחוז 

המצב הביטחוני השורר כיום והצפי של כל הגופים העוסקים 
הוא  ביותר  חשוב  היתר,  ובין  כאלו,  בתקופות  בעורף  בטיפול 
הידוק הקשר בין פיקוד העורף לבין הרשויות המקומיות, להכנת 
כן  וכמו  בהתאם,  והסברה  הדרכה  הערכות,  ע"י  האוכלוסייה 
קידום תכנית הפיקוד להפעיל תוך שנים אחדות, התרעה לכל 
אגף  פעילות  את  שיבח  האלוף  חירום.  מצבי  על  בביתו  תושב 
החירום של עיריית בני ברק בתחומים רבים ומגוונים, בסיועו 
של הרב חנוך זייברט, ראש העיר ובהנהלת מר חיים נוגלבלט 

וצוותו.
שיתוף  חשיבות  על  המשתתפים  עמדו  התרגיל  במהלך 
הפעולה העירוני עם ארגוני החסד והעמותות הפועלים בעיר, 
וכפי שהוכחה יעילות שיתוף הפעולה בתקופת מלחמת לבנון 
השנייה, כאשר ניתן סיוע משמעותי ביותר לאוכלוסייה גדולה 
כארוחות  בתחומים  ברק,  בני  העיר  אל  לעיר  מחוץ  שהגיעה 

חמות ולינה במרכזי קליטה שנפתחו בבתי"ס.
העירייה  של  חירום  שירותי  אגף  מנהל  נוגלבלט,  חיים  מר 
לשעת  העירוני  ההפעלה  במרכז  העבודה  תכניות  את  סקר 
חירום הפועל במקלטי העירייה, הממוגן במערכת סינון אב"כ 

המקושרים  וטלפונים  מחשוב  קשר,  מערכות  בו  ומותקנות 
כללי  שיפוץ  מכבר  לא  שעבר  המרכז,  העירונית.  למרכזיה 
ויסודי שודרג למערכות קשר ומחשוב מתקדמות ביותר, מגובה 
בגנראטור הנכנס לפעולה במקרה של הפסקת חשמל. בהקשר 
חירום  בשעת  כי  הוסיף,  הוא  בעיר,  כללית  חשמל  לאספקת 
גנרטורים  ע"י  ובחגים  עצמית בשבתות  אספקת חשמל  קיימת 
גם  האגף  מנהל  חירום.  ומוקדי  ציבור  למוסדות  גם  שכונתיים 
למצבי  להערכות  ברק  בני  לעיר  ייחודיים  פעולה  תחומי  סקר 
תשתיות,  הנדסה,  מים,   – מכלולים  שמונה  כהקמת  חירום, 
ואוכלוסייה,  חינוך  לציבור,  מידע  אנוש,  משאבי  לוגיסטיקה, 
עמותות  על  המבוסס  עירוני,  מתנדבים  מטה  הקמת  וכמו"כ 

החסד ופורום של ראשי ארגוני המתנדבים.
מטעם הצבא נטלו חלק בתרגיל בנוסף למפקד מחוז דן גם 
פיקסלר,  יהודה  סא"ל  שומר;  נפת  מפקד  הקשר,  יגאל  אל"מ 
מפקד יקל"ר – יחידה לקישור בין הצבא לבין העירייה; משה 
חג'בי, מנהל רח"ל - רשות חירום לאומית במחוז דן; גב' ורדה 

וירז'בינסקי, מנהלת מח' מל"ח - פס"ח בעירייה.

מאת: יאיר קורן

לקראת ימי 'בין הזמנים' השיקה עיריית בני ברק את שרשרת 
אירועי הקיץ הכוללים מגוון שיא של תכניות ופעילויות לילדי 
מהודרת  חוברת  במסגרת  נפש,  לכל  השווים  במחירים  העיר 
הרב  של  ביוזמתו  העיר  תושבי  לכלל  שהופצה  ומושקעת 
בראש  החינוך  נושא  את  שהציב  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך 
סדר היום העירוני במתן חופשת תוכן ערכית ומרתקת לילדי 
שנת  לפתיחת  ומחודשים  רעננים  כוחות  לרכז  במטרה  העיר, 

הלימודים החדשה.
אירועי הקיץ שהפכו לשם דבר בעיר ומחוצה לה, שודרגו 
והפעילויות  השנה בתוספת משמעותית של מספר האירועים 
לכל המשפחה, תכניות טיולים והפעלות שונות במגוון חדש 
תוצאה  העיר,  של  הייחודית  ברוחה  חינוכיים  נושאים  של 
העירונית,  התרבות  מחלקת  ע"י  רבה  וחשיבה  השקעה  של 
העירייה  הנהלת  חבר  קוסטליץ,  שלמה  הרב  שבראשות 
ובהנהלת הרב יעקב רוזן, כאשר כל האירועים והפעילויות הם 

באישור משמרת הקודש והחינוך.
והמושקעת  הייחודית  התוכן  בחוברת  הפעילות  של  שיאה 
ומפוארת,  מהודרת  בהפקה  בעיר,  אב  בית  לכל  שחולקה 
בשיתוף-פעולה מיוחד עם "מאוחדת", הפועלת רבות לקידום 
משתתפים  רב  לכינוס  בהמשך  וזאת  בעיר,  הבריאות  ערכי 

בנושא "רשת ערים בריאות", שהתקיים לא מכבר, בהשתתפות 
רבי  הגאון  קרא  בו  הבריאות,  שר  ליצמן,  יעקב  הרב  ח"כ 
לעידוד  אלחנן,  רמת  שכונת  רב  שליט"א,  זילברשטיין  יצחק 
ובמסגרת  הבריאות,  בתחומי  חשובים  לנושאים  העיר  ילדי 
שיתוף  ולעשות  הכפפה  את  להרים  "מאוחדת"  החליטה  זו 
פעולה עם העירייה באירועי הקיץ הרבים והמגוונים לילדים 

ולמשפחות.
נפרדים, מציעה עשרות עמודי  2 שערים  החוברת הכוללת 
תוכן של תכניות, טיולים והפעלות לכל המשפחה במחיר סמלי 
ומיוחד, לצד עשרות עמודי תוכן של בריאות יצירה, חידודים 
חשיבה והפעלה, על העיר בני ברק, גידוליה, מייסדיה, ראשיה, 
אישי החסד שבה, ותכנים נושאי פרסים, ממיטב כותבי התוכן 
המובילים בציבור החרדי. החוברת כולה מהווה מוקד משיכה 

למשפחה כולה ומציעה חוויה אמיתית לכל גיל. 
בעיר  הבריאות  ערכי  בקידום  רבות  המשקיעה  "מאוחדת" 
ומציבה רף חדש ואיכותי של מובילות רפואית ושירות מושלם 
בשרשרת  השותפות  כאשר  ביותר,  הגבוהים  בסטנדרטים 
פעילויות הקיץ הינה חלק מראייה כוללת זו, להעצים את ערכי 
לתכני  דווקא בתקופת החופשה,  מיוחד  דגש  ולתת  הבריאות 
בריאות בטיחות וזהירות. החוברת כולה מצטיינת בצבעוניות 

וציורי אמן, סיפורים בהמשכים והיצע חווייתי מרשים וערכי.

העיר,  תושבי  בקרב  רבה  להערכה  זוכה  כולה  הפעילות 

לקחת  זוכים  הכלל  מן  יוצא  ללא  העיר  ילדי  רבבות  כאשר 

חלק בפעילויות המפוקחות ערכית וחינוכית ומוצעות במחיר 

השתתפות סמלי, מה שמעניק לכל משפחה את מלוא היכולת 

ולחזור  כוחות  לאגור  הקיץ,  פעילויות  בשרשרת  חלק  לקחת 

לספסל הלימודים ברעננות מחודשת.

העירייה השיקה פעילויות בחוברת 
מהודרת ומושקעת

כריכות החוברות שחולקו

תרגיל רב משתתפים להערכות 
במצבי חירום 



לתת לסלט טעם של גלילפתאום כל כך קליל

תוספת של בולגרית גלילית תשדרג את 
הארוחה שלך ברגע - לטעימה הרבה יותר!



בני ברק     י"ג באב תשע"ו 17/8/16 1212

מאת: עוזי ברק 

ישראל  בערי  שינויים  חלו  השנים  לאורך 
וצפיפות  ישראל  בערי  לגובה  הבנייה  לרבות 
כבאות  בנציבות  המגורים.  בשכונות  גבוהה 
ייחודי,  כיבוי  ברכב  הצורך  את  זיהו  והצלה 
במתארים  מקסימלי  מענה  ייתן  אשר  רכב 
כיבוי  הן  המאפשר  משולב  רכב  האורבניים, 
שריפות והן כמנוף גבהים לצורך חילוץ מגובה 

וכיבוי שריפות.
צפופה  כעיר  שמאופיינת  ברק  בני  העיר 
רכב  שתקלוט  הראשונה  להיות  נבחרה  בארץ, 
מיוחד במינו לפי צרכיה.  עם כבאית משולבת 
המגיע  ומנוף  ממוחשבת  מים  משאבת  בעלת 

לגובה של 30 מטר. 
בבני  מבצעית  ויופעל  ייבחן  שהרכב  לאחר 
תחנות  לשאר  נוספים  רכבים  יירכשו  ברק 

הכיבוי ברחבי הארץ. 
במהלך השבוע בוצעה השתלמות מקצועית 
רכב  את  יפעילו  אשר  האש   ולוחמי  לקציני 
אליקו  משנה  טפסר  של  בניהולו  זה  ייחודי 
חברת  נציג  ידי  על  בוצעה  ההדרכה  אלבז. 

הייצור  ממפעל  במיוחד  הגיע  אשר  'מגירוס' 
של הכבאית מגרמניה.

מאת: עוזי ברק

מיוחד  לחינוך  הספר  בית  הציג  לאחרונה 
של עמותת 'עלה' בבית יהלום, בעיר בני ברק, 
עשויה  שכולה  ממוחזרת,  גינה  של  תערוכה 
מבקבוקי פלסטיק, מעשי ידיהם של ילדי בית 

הספר.
מדובר בתערוכה עליה עמלו הצוות החינוכי 
וילדי בית הספר במהלך שנת הלימודים כחלק 
לנושא  ותרומתו  הספר  בית  של  מפעילותו 
והחשיבות  המודעות  הגברת  תוך  המיחזור, 

בשמירה על איכות הסביבה.          
ובוגרים  ילדים  השתתפו  בפרויקט 
המתחנכים בבית הספר של 'עלה', אנשים עם 
בני  קשות.  והתפתחותיות  מוגבלויות שכליות 
שותפים  והיו  לעשייה  נרתמו  משפחותיהם 
הצוות  עם  יחד  למיחזור.  הבקבוקים  לאיסוף 
החינוכי המסור עסקו הילדים במלאכת גזירה, 
כל אחד  ועוד,  עיצוב  יצירה, שתילה,  צביעה, 
כל  שלו.  המוטוריות  היכולות  פי  על  ואחת 
כיתה בבית הספר לקחה על עצמה ליצור את 
סוג הפרח על שמו היא קרויה - כיתת כלנית, 
כיתת רקפת וכו'. הכל נעשה מבקבוקי פלסטיק 
שונים, כולל לוגו בית הספר וצפרדע מרשימה 

שמוקמה בבריכה.          
ולאחר מספר חודשים של  בסיום הפרויקט 
בית  הקים  רבה,  והשקעה  מאומצת  עשייה 
גינה ממוחזרת מדהימה, שכל הפרטים  הספר 
עשויים  ביותר  לקטן  עד  אותה,  המרכיבים 

מבקבוקי פלסטיק.
לקידום  הפועל  אל"ה  המיחזור  תאגיד 
מיחזור מיכלי המשקה במדינת ישראל ובפרט 
במסגרתו  לפרויקט,  חבר  חינוך  במוסדות 
נפגשו חיים זרביב, מנכ"ל אל"ה והרב יהודה 
ודנו  'עלה'  עמותת  מנכ"ל  מרמורשטיין, 
בהמשך שיתוף פעולה "ירוק" בשנים הקרובות 
החינוכית  מהמגמה  כחלק  הגופים,  שני  בין 

שיוזם  והפעילות  השניים  שמובילים  הירוקה 
החינוך  לקידום  אל"ה  המיחזור  תאגיד 
החברתית  האחריות  והגברת  למיחזור 
פועלת  אל"ה  חינוך.  במוסדות  והסביבתית 
במטרה  הארץ  ברחבי  חינוך  מוסדות  במאות 
התלמידים  למיחזור.  המודעות  את  להגביר 
ממחזרים, בתי הספר וגני הילדים מקבלים את 
דמי הפיקדון, צוברים נקודות ונהנים ממתנות 

לרווחת התלמידים.        
מטרות  ללא  הפועל  אל"ה  המיחזור  תאגיד 
בקבוקים  מיחזור  לעודד  דגלו  על  חרט  רווח, 
בארץ  המוטמנת  הפסולת  כמות  צימצום  תוך 
המובילות  לאחת  ישראל  מדינת  את  והפך 
בעולם בתחום עם 59% מיחזור לעומת אירופה 

שעומדת על 57% וארה"ב עם 32%.            
הגדולה  העמותה  הינה  'עלה'  עמותת 
בישראל לטיפול ושיקום אנשים עם מוגבלויות 
בכ- ומטפלת  קשות,  והתפתחותיות  שכליות 

850 דיירים קבועים. בנוסף, מעניקה העמותה 
שנפגעו  לאנשים  חודש  מידי  טיפולים  אלפי 
ומסייעת להם  במהלך חייהם בתאונות שונות 

להשתקם ולחזור לתפקוד מלא ככל הניתן. 

רכב חדשני לכבאות ב"ב
ניידת כיבוי אש ייחודית וחדנשית הגיעה לישראל: רכב 
משולב המאפשר הן כיבוי שריפות והן משמש כמנוף 
גבהים לצורך חילוץ מגובה וכיבוי שריפות  תחנת 

כבאות והצלה בני ברק, המאופיינת כעיר הצפופה בארץ, 
נבחרה להיות התחנה הראשונה שתקלוט רכב זה

הכבאית החדשה

המיחזור של ילדי על"ה
מיחזור זה כל הסיפור   פרויקט המתבקבקים של ילדי 

על"ה  הילדים הציגו תערוכה של גינה ממוחזרת, 
שכולה עשויה מבקבוקי פלסטיק, מעשי ידיהם של ילדי 

על"ה

מנהלי הפרויקט בגינה הממוחזרת

הרב ישראל מאיר דוידוביץ’ 058-7677200  
הרב אברהם 050-7333664

 הזדרזו והתקשרו! 
ההרשמה לשנה“ל בעיצומה!
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הפתרון שלכם 

מתחיל כאן!

 עלית לישב“ג אבל לא מצליח 
להמשיך לעלות?...

הורים, הבן לא מצליח בישיבה? 

בחור, מתקשה לצמוח?

בואו להכיר מסגרת לימודים 
איכותית המשלבת שקידה בתורה 

עם לימודים טכנולוגיים ברמה 
גבוהה, מלווה ע“י מחנכים מנוסים 

ויראי שמיים.

קמפוס ענק וחדשני עם שטחים ירוקים 
נרחבים | תכנית לימודים ברמה גבוהה 

רוחנית וגשמית | לימוד מקצועות 
טכנולוגיים איכותיים ברמה גבוהה 

 חוגים | העשרות | חדר כושר 
 רכיבה על סוסים | יחס אישי ופרטני 

לכל בחור ובחור

הקבלה ללימודים 
 מותנית בעמידה במבחני קבלה! 
מיועד לבחורים מגיל 17 ומעלה





בני ברק     יג' באב תשע"ו 17/8/16 1214

רחובות ר"ע וכהנמן 
יהפכו לנת"צ 

מאת: עוזי ברק

אישרו  ברק  בני  עיריית  מועצת  חברי 
העיר  ראש  לבקשת  האחרון  חמישי  ביום 
הרב חנוך זייברט את תכנית התחבורה של 
בכירי משרד התחבורה שמקטעים מסוימים 
העיר  של  הראשיים  התחבורה  מעורקי 

יהפכו לנתיבי תחבורה ציבורית.
לרחובות  ספציפית  מתייחסת  התכנית 
רבי עקיבא ורחוב הרב כהנמן. לפי התכנית 
רבי  רחוב  אלו  בימים  ומתגבשת  שהולכת 
ירושלים  הרחובות  צומות  בין  עקיבא 
הרב  הרחובות  לצומת  ועד  הלוי  ויהודה 
שך ורש"י יהפוך לתחבורה ציבורית בלבד. 
רכב  לכלי  פתוח  יישאר  כהנמן  הרב  רחוב 
פרטיים, אך מרחוב עזרא ועד לכניסה לעיר 
מסלול אחר יהפוך לנתיב תחבורה ציבורית.
בכיווני  שינויים  יבוצעו  כך  בעקבות 
קוטלר,  רחובות  פרטיים  לרכבים  הנסיעה 

הרב שך ורש"י ואף יהיו דו סטרי. 
לנתיבי  יבוצעו  השינויים  בתחילה 
מסוימות,  בשעות  רק  ציבורית  תחבורה 

בעיקר בשעות העומס. 

דוד  בן  אברהם  רחוב  יפתח  כן  כמו 
התנעה  את  להקל  מנת  על  מהעיר  ליציאה 

מרחוב כהנמן.
בני  עיריית  דובר  טננבוים,  אברהם  ר' 
משרד  עם  מתואמת  "התכנית  אמר:  ברק, 
מורכבת  בתכנית  מדובר  התחבורה. 
והרב  עקיבא  רבי  מהרחובות  שחלקים 
ציבורית".  תחבורה  לנתיבי  יהפכו  כהנמן 
כל  לתנועת  ייסגרו  לא  "הרחובות  לדבריו, 
של  שונים  במקטעים  אלא  פרטיים,  רכב 
לנתיב  יהפוך  אחד  מסלול  הללו  הרחובות 
תחבורה ציבורית. בעוד כמה ימים העירייה 

תפרסם הודעה מוסדרת בנושא".

מאת: עוזי ברק

ערכו  ברק,  בבני  ירוק  אור  עמותת  מתנדבי 
לאחרונה פעולה מיוחדת ברחוב ז'בוטינסקי בעיר, 
שמטרתה להעלות את תשומת לב התושבים ועוברי 
האורח כי מדובר ברחוב אדום ומסוכן בו מתרחשות 
הגיעו  הפעילות,  במהלך  רבות.  דרכים  תאונות 
שלט  הציגו  שם  ז'בוטינסקי  לרחוב  המתנדבים 

שמזהיר את התושבים כי מדובר על רחוב אדום. 
בבני  ז'בוטינסקי  רחוב  כי  להתריע  נועד  השלט 
אגף  ידי  על  שסומנו  הרחובות  אחד  הוא  ברק, 
כלומר,  אדום,  כרחוב  ישראל  במשטרת  התנועה 
נתוני  פי  על  דרכים.  לתאונות  מוקד  המהווה  רחוב 
המשטרה, בין השנים 2010-2015 התרחשו ברחוב 
המסוכנות  וציון  דרכים,  תאונות   95 ז'בוטינסקי 

שניתן לו הוא 302.
במשטרה  התנועה  אגף  של  העבודה  בתכנית 
רחובות   163 ידה  על  סומנו  העירוני,   2016 לשנת 
אדומים ב-25 ערים ברחבי ישראל. כל רחוב קיבל 
תאונות  מספר  על  המתבסס  משוכלל  ציון   גם 
הדרכים וחומרתן )תאונה חמורה קיבלה ציון גבוה 
יותר מתאונה קלה(. הרחובות שנכנסו לרשימה ענו 
על לפחות אחד מקריטריונים הבאים: לפחות שלוש 
תאונות חמורות בשנת 2015, סך הכול 12 תאונות 
השנים  בין  הכול  בסך  תאונות  ו-50   ,2015 בשנת 

.2012-2015

תאונות  התרחשו  שבגינן  שצוינו  העבירות  בין 
לרמזור  ציות  אי  האדומים:  ברחובות  הדרכים 
ציות  אי  רגל,  להולכי  קדימה  זכות  מתן  אי  אדום, 
פניה  מרחק,  שמירת  אי  מנתיב,  סטייה  לתמרורים, 

שלא כחוק ועוד.
שמואל אבואב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "רשימת 
ולרשות  למשטרה  ידועה  האדומים  הרחובות 
חייבים  כדי למנוע את ההרוג הבא  ולכן  המקומית 
כבר היום להגביר את האכיפה והנראות המשטרתית 
כולנו.  של  החיים  את  מלסכן  נהגים  להרתיע  כדי 
מהגז,  הרגל  את  מורד  הוא  משטרה  רואה  כשאדם 
לא מתעסק בטלפון הסלולארי ונוהג באופן אחראי 
תוספת  את  להאיץ  חייבת  המדינה  יותר.  ורגוע 
אסור  הערים.  בתוך  לאכיפה  גם  למשטרה  הניידות 

להמתין לתאונה הבאה".

מועצת עיריית בני ברק אישרה את תכנית התחבורה של 
ראש העיר חנוך זייברט  על פי התכנית, שמגובה בידי 

משרד התחבורה, חלקים מרחובות רבי עקיבא והרב כהנמן 
יפכו לנתיבי תחבורה ציבורית  דובר העירייה: "הרחובות 

לא ייסגרו לתנועת כל רכב פרטיים"

סכנה: רחוב ז'בוטינסקי 
'רחוב אדום'

מתנדבי אור ירוק העלו את מודעות תושבי ב"ב למסוכנות רח' 
ז'בוטינסקי  שמואל אבואב מנכ"ל 'אור ירוק': "רשימת 

הרחובות האדומים ידועה למשטרה ולרשות המקומית ובכדי למנוע 
את ההרוג הבא חייבים להגביר את האכיפה והנראות המשטרתית 

כדי להרתיע נהגים מלסכן חיים"

שלט המזהיר על רחוב אדום
רחוב רבי עקיבא

מדי יום חמישי

צ'ולנט בשרי ביתי 

מיוחד!

)חצי קילו 18& בלבד!(
עורכים שבת חתן?

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!

7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

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

סחוג, לחוח ופיתות

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!



מתניעים.... עם מבצעים לוהטים
שווים וזולים

של מוצרים במחירים סופר 
שת נתיב החסד יוצאת במבצע קיץ מטורף...ואתם נהנים ממגוון ענק 

ר

כמה קרוב, ככה זול
תורת חיים 1 03-5179802 | רח’ חבקוק 25 03-9479944 | רח’ קוטלר 18 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו 03-5789482 | רח’ כהנמן 151

נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קלישר 17 03-575232 | רח’ 
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 
שמעיה 19 ”מרכז יוסף” 03-7364441 | רח’ הריף 1  03-909366/7 ברכפלד:  רח’ רשבי 35  08-6493969 אשדוד:  רח’ הורקנוס 8  08-6430453 | רח’ הורקנוס 22

24 03-5226858 | רח’ פרדו 2  03-5703078 אלעד: רח’ 
08-6430456 | רח’ הלל 8  08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639 חיפה: רח’ מיכאל 9  04-6899718 רכסים: א.ת כפר חסידים 04-9040905 רחובות: רח’ פרץ 8  08-6491854  בת ים: רח' ניסנבאום 25  03-6566336

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד * עד גמר המלאי * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון
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עד יום 
טו’ אב 19.8.16

רסק עגבניות

טל260 גר’
4 ב-

   10

שוקולד/
כריות 

וניל/נוגט

750 גר’
שבול

א
14

90

מיקס עלית

390 גר’
ברקוד: 10116348

כ-22 יח’
19

90

עלית
אגוזי/כיף-כף/טעמי/

מסטיק מאסט
24

90
5 ב-
15

זיתים חרוזית
שיטה

בית ה

24
90

3 ב-
20

פטריות מעולה
290 גר’

3 ב-
8

90

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

80 גר’
אוסם

פודינג/ג’לי
5 ב-
20

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

400 גר’
חסלט

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

כרוב לבן/סגול
קולסלאו

2 ב-
18

90

מליות מעולה

400 גר’
שונים

סוגים 
9

90

גם אני
משתתף
בהגרלת
ליח’הרכב

מחיר מועדון

שיית תירס
שלי

אלסקה
גם אני

משתתף
בהגרלת
הרכב

6
90

שמן זית כתית
750 מ”ל

מיה

מחיר מועדון
19

90

1 ק”ג

24
90

9
90

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

שוקוצי’נו מעולה
שקדי מרק 

מעולה

400 גר’

24
90

2 ב-
12

90

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

ש
חד

מחיר מועדון

כוסות חד פעמי
קוד:14731264

5 ב-
10

מחיר מועדון

נייר חתוך 
סיון

10 ב-
10 

חד פעמי 
שמאי

ראובן 
10

90

צלחות גדולות 2 ב-  

צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-

לפתניות 5 ב-

שייה עבה  
שי

שמינייה/
מפות 

2 ב- קוד:11431853/11431860 

מגבונים עבים במיוחד 4 ב- 

גלידות

נסטלה
3 ב-

10
90

שלגון לה פורטה

60 יח’
נסטלה

29
90

גלידת פינוקים

ריאו
8 ב-

10
90

שלגון גליגל

נסטלה

2 ב-
10

90
שלגון קראנץ/קראנץ

שלגון ג’ויה
רולס/

ריאו
11

90
גלידת טריו

ריאו
5ב-

10
90

טילון 

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

שטוח
שפתון 

א

שפתון גליל
א

ליח’10

75X עבה 800 גר’
90

קוד:5008044
75X עבה במיוחד 900 גר’

90
קוד:5008983

75X עם ידית 
90

קוד:1431068
50X70 עם ידית

קוד:1431051
שטוח

שחור 
קוד:1431082

10
מעולה

שוקולד/
תערובת עוגת וניל/

שוקולד/
בראוניס/כדורי 
סופלה/פנקייק 

גם אני
משתתף
בהגרלת
ליח’הרכב

מתאים לפעילות
קיץ-ילדים

מחיר מועדון

מים בטעמים 
שוופס

שונים
סוגים 

1.5 ליטר

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

5 ב-
20

מחיר מועדון

מארזי תבניות 
אלומיניום

מעולה
שונים

סוגים 

4 ב-
20

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

מיה

24
90

14
90

לקקנים 70 יח   
סוכריות ג’לי 600 גר’

ליח’

 עוז 
1 ק”ג

קורנפלקס 
12

90

שיית לחמניות
שי

שיית פיתות
חמי

ברמן
2 ב-

10
90

דגנית עין בר

3 ב-
10

90

זוג ביגלה

400X גר’
2

&ביגל
ביגל

10
שיית פיצה

שלי
זוגלובק

24
90

29
90

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

שוקיים/
כרעיים/

ירכיים/חזה
שפר

הרב גרוס/א

מחיר מועדון
27

90
לק”ג

מוגבל 
ל- 5 יח’

2.5 ק”ג
מקסימה סנו

אבקת כביסה
19

90

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

אקנומיקה

4 ליטר
פיסגה סנו

24
90

7
90

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

אריאל נוזל/
פרסיל ג’ל/טייד נוזל

24
90

25
90

טייד-1.95 ל’
אריאל-2.47 ל’

פרסיל-3 ל’

ליח’

1.5 ליטר
מי עדן

שיית מים
שי

10
מעולה

כל הגדלים
קופסאות אחסון 

עגולות
3 ב-

11
90

1 ליטר
כולל פיקדון

מיץ ענבים בציר
11

90

מחיר מועדון

סכו”ם לבן
שמאי

ראובן 
100 יח’

4 ב-
10

90

שתלם במיוחד
ולחברי מועדון מ

שפר
עוף א

שפר
הרב גרוס/א

מחיר מועדון
19

90
לק”ג

מוגבל 
ל- 5 יח’

טבלאות 
שוקולד פרה

עלית
תות-750677 

לבן-722028
אוריגמו-930970

  מריר אוורירי-853054
5 ב-
20

חדש!

עופות וחלקי עופות

 בהכשר הרב גרוס

M
ביצים 

30 יח’
2 ב-
45

לא כולל נודלס
אסם

5 ב-
20

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

אטריות/מנה חמה/
קוסקוס/פסטה

חטיפי אסם

6 ב-
15

במבה 60 גר’/ביסלי 55 
גר’/אפרופו 50 גר’/

פופקו 80 גר’/דובונים 
40 גר’/במבה נוגט 45 גר’

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

תפו”א לבן 
ארוז

לק”ג 2
90

₪

גזר ארוז

לק”ג 2
90

₪

אגס

לק”ג 5
90

₪

תפוח עץ
זהוב

לק”ג 5
90

₪

תפוח עץ
גלה

לק”ג 5
90

₪

שי רביעי י”ב-י”ג באב 16-17.8.2016
שלי

מבצעי ירקות בימי 
850 גר’
תנובה

גבינה

11
90

400 גר’
עמק

גבינה 
צהובה

17
90

1 ליטר
תנובה

סוגים 
שונים

ת 
קאו

ש
מ

8חלב
90

1 ליטר
תנובה

חלב 
קרטון

ב

10 2 ב-

תנובה

קרלו 
ת

קצפ

4 ב-
7

90

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

גם אני
משתתף
בהגרלת
הרכב

שתתפים במבצע:                                                                                                                
₪ מאחד מהמותגים המ

₪ ממגוון מוצרי החנות ומתוכם  29.90 
קונים ב-300 

נכנסים להגרלה הגדולה* ויכולים לזכות ברכב מתנה
* הגרלת הרכב תערך פעמיים - הגרלה ראשונה בתאריך:  15/08/16 הגרלה שנייה בתאריך: 15/09/16 * הפרסים הנוספים יוגרלו בין שני התאריכים ויפורסמו בעיתונות וברדיו קול חי 

* ההגרלה בפיקוח עו”ד יוני דמרי ורו”ח יעקב תנעמי ובהתאם לתקנון ההגרלה הנמצא לעיון במשרדי נתיב החסד * ההשתתפות אסורה על עובדי נתיב החסד ובני משפחתם.

שת לסניף הקרוב
שה, נא לג

שנה חד
ש תוקף הכרטיס ל

לחידו
שים

שנתי/מוגבל ל-3 מימו
ש"ח דמי מנוי 
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בני ברק     י"ג באב תשע"ו 17/8/16 1216

מאת: עוזי ברק

לאחרונה  שאירעו  הקשים  האסונות  לאור 
בעצרת  ב'  יום  השבוע  השתתפו  מאות 
הזמנים  בין  תחילת  עם  והתעוררות  חיזוק 
שנערכה ע"י 'אל המעיין' במלאות השלושים 
אסתר  מרת  הצדקת  האישה  של  להסתלקותה 
חזן ע"ה בבית הכנסת אור החיים שבראשותו 
של מרן הגר"ש בעדני שליט"א, בעצרת נשאו 
הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן  ורבנן  מרנן  דברים 
קורח,  הגר"ש  יוסף,  הגר"י  הרשל"צ  כהן, 
הגר"ש מחפוד, הגר"ד יוסף, הגר"נ בן שמעון, 
הגר"ש חזן, הגר"י צארום, אח המנוחה הרה"ג 

ר' אשר אלבז, ובן המנוחה הרב מאיר חזן.
את  ציין  בדבריו  הישיבה  ראש  מרן 
חשיבותה של האישה בבית לדאוג לכל עניני 
לעסוק  יוכלו  והבנים  שהבעל  כדי  הגשמיות 
בבית  לטפל  זה  האישה  "המעלה של  בתורה. 
ולבניה  לבעלה  אוכל  להכין  לדאוג,  לכבס, 
הזאת  שהאישה  ושמעתי  ללמוד.  שיוכלו  כדי 
בבעלה  שמטפלת  הגדולה  מעלתה  הייתה  זו 
מהציבור  שליט"א  מרן  קרא  בדבריו  ובבנים. 
התאבלנו  "אתמול  חינם,  באהבת  להתחזק 
להיות  באמת  רוצים  אם  ביהמ"ק,  חורבן  על 
המקדש  שייבנה  חיים  ולהיות  בהשם  דבקים 
ואחווה שלום  נהיה באהבה  יעזור שכולנו  ה' 
איש  בני  כולנו  עדה  איזה  משנה  לא  ורעות, 
רוצה  הקב"ה  חינם.  באהבת  להתעורר  אחד. 
מאיתנו שנהיה עם אחד, ובע"ה זכות האישה 
הצדקת הזאת תעמוד לכל המשפחה שימשיכו 
נאמר  ועליה  להקב"ה  קרובים  להיות  בדרכה. 
לעובדו  נזכה  ואנחנו  רעייתי כתרצה.  יפה את 
בלבב שלם ולאהוב אחד את השני בכל ליבנו 
להסיר  שברך  במי  אומרים  ככה  נפשנו.  ובכל 
הבעיה".  זו  אומרת  זאת  מבינכם,  חינם  קנאת 
הקדוש.  הקהל  את  ובירך  שליט"א  מרן  אמר 
"ה' יעזור שכולנו נהיה כעם אחד כאיש אחד 
הזה  הקדוש  הקהל  וכל  יתברך,  לעבודתו 
הקב"ה ימלא משאלות לבכם לעבודתו יתברך, 
לתת מה  צריך בשביל  כל אחד מה  יודע  הוא 

שצריך כדי לעובדו בלבב שלם". 
כי  אמר  בדבריו  יוסף  הגר"י  הרשל"צ 
הפתרון הגדול לנצח את היצר הרע זה התורה 
וכמו שאמרו חז"ל בראתי יצר הרע בראתי לו 
הרע  היצר  את  לצח  רוצה  אדם  תבלין.  תורה 
רק בתורה תורה תבלין, כותב החיד"א מה זה 
מי  קורא  אדם  כאשר  יעקב  עין  תבלין,  תורה 

יכולים להחיות  היו התנאים איזה דרגות. היו 
מתים. זה הגדלות של רבותינו זה מה שמציל 

אותו מיצר הרע.
"ועל זה אמרה הגמרא הני נשי במאי זכיין 
להם  אין  הרע  היצר  את  מנצחות  הם  איך 
ואת  הבעלים  את  ששולחות  ע"י  אלא  תורה, 
ספר  לבתי  שולחים  לא  תורה.  ללימוד  בניהן 
קדושות.  לישיבות  אותם  שולחים  תיכוניים, 
הולכים הבעלים מחפשים שיעור לא מבזבזים 
את זמנם. רק התורה מגינה מיצר הרע והנשים  
ששולחות זה מה שגורם להם לנצח את היצר 

הרע. 
והיא  בונה  היא  בבית  העיקר  היא  "אישה 
ח"ו יכולה להרוס, היא הכל. הכל תלוי בה היא 
עקרת הבית. נתבונן ונראה את גדולי רבותינו 
ע"ה   עטייה  הרבנית  נהגו.  שלהם  הנשים  איך 
זצ"ל   עטייה  הגר"ע  הישיבה  ראש  מרן  אשת 
ואמא הרבנית ע"ה אשת מרן זצ"ל עשו הכל 
אף  מרן  כלום.  לעשות  לבעל  נתנו  לא  בבית 
ידע  לא  כלום,  ידע  לא  היה במכולת  לא  פעם 

מה זה שוק שום דבר. הכל האישה עשתה.
לראות  צריך  האישה  זו  מי  להכיר  שרוצים 
ע"ה  המנוחה  הבנים.  את  לראות  הבעל  את 
אחרי  המשפחה.  את  מכירים  אבל  הכרנו  לא 
השבעה אמרו הבנים של המנוחה ע"ה לאבא 
נלך שבוע לצפון תנוח קצת, אמר  שיחיה בא 
לשבת  בכולל  כאן  זה  שלי  המנוחה  להם 
וללמוד תורה. הבנים של המנוחה כולם יראי 
זכות  טובות,  השקפות  עם  תורה  בני  שמיים 
כאלה.  בנים  שהשאירה  הנפטרת  של  גדולה 
אני אומר לבעלה שימשיך לעסוק בתורה כמו 
ימינו. בדבריו  ואורך  שהוא אמר כי הם חיינו 
זצ"ל  מרן  את  שריפא  מה  כי  הרשל"צ  סיפר 
אחרי פטירת הרבנית ע"ה זה התורה.  "כאשר 
בוכה  היה  מרן  נפטרה  ע"ה  אמא  הרבנית 
הרבה. לא ידענו מה לעשות איך להסיח דעתו. 
אונן. מה  בסוף חיפשתי שאלה בהלכה בדיני 
אונן  כשהיה  הכיסא  לבית  שהלך  אונן  הדין 
שעה  עבר  לא  ועוד  הנפטר  את  קברו  ואח"כ 
שהלך  בשעה  הרי  לא,  או  יברך  האם  ורבע, 
חייב  עכשיו  אבל  פטור  היה  הכיסא  לבית 
ופלפל  ישב  מרן  לא.  או  יברך  אז  במצוות 
שעות וזה מה שהרגיע אותו. אני אומר לבנים 
מה  זה  במסכתות  תלמדו  תעסקו  שבו  ולאבא 
נחת  יהיה  זה  ובע"ה  זה מה שמרפא  שמרגיע 
גדולה למנוחה ע"ה שתעמוד בתפילה על כל 

המשפחה שיחיו. .  

עצרת חיזוק לבין הזמנים
מרן הגר"ש כהן בעצרת חיזוק והתעוררות עם תחילת בין 
הזמנים שנערכה ע"י 'אל המעיין': "אם רוצים להיות 

דבקים בקב"ה עלינו להתחזק באהבת חינם, הקב"ה רוצה 
מאתנו שנהיה עם אחד לא משנה איזה עדה"

מרן הגר"ש כהן נואם בעצרת

מסובסדים במחירים בעירהכי שווה המכירה 

עד הפריט האחרון
בעזה"י המכירה תתקיים ביום שני הקרוב י"ח באב )22/8(

בין השעות 18:00-22:00 ברח' ירושלים 52 )כלים נאים( בני ברק 

מכבדים כ. אשראי  נא לבוא עם כסף מדויק
מלאי מוגבל הקודם זוכה!!! עד גמר המלאי

מחסלים

נגן MP3 בלוטוס

זכרון מובנה 8 ג'יגה כולל 
הקלטה חריץ הרחבה לכרטיס 

מיקרו עברית מלאה וברורה 
ניווט בתפריטים בצורה קלה 

נוחה וברורה נטען כולל 
אוזניות וכבל טעינה איכות 
שמע מעולה עם/ללא רדיו

₪ 120    240

הנגן שכבש את אירופה
עכשיו בישראל

KIYO הרמקול היפני 
מספר 1 בארץ

₪ 80    220

כולל 
מיקרופון 

חזק ועוצמתי | קטן ונייד | נוח וקל לשימוש  | מקליט | רדיו 
FM | משמש גם כמטען נייד | מחיקת קבצי הקלטה  | נטען 
מכבל USB כלול | קליפס חגורה מובנה |  כולל מיקרופון  

כולל חגורת כתף
+כבל AUX מתנה 

חיבור ל:
 דיסק און קי 
כרטיס זיכרון 
AUX לנגן 

קונסולת משחקים 
מקצועית עם כל השכלולים 

נטען משחקי מריו
+מאות משחקים מחשבון 

מצלמת תמונות/וידאו מקליט 
 MP3 נגן 20 סוגי מריו

אוזניות חריץ הרחבה רטט 
עם/ללא רדיו בעברית זכרון 8 

ג'יגה רמקול מובנה. ועוד...

₪ 200    380

 Playfix

+רטט וזיכרון
8GB מובנה-כפול של

ללא /עם רדיו/וידאו

500 משחקים מובנים 
כבר בתוך המכשיר 

משחקים מבוקרים 
ללא אלימות ופריצות

יותר מ-20 סוגי מריו

זו לא עוד מכירה זה פשוט חגיגה

 מכונת תספורת 
דלוקס סופר מקצועית

ברמה גבוהה מאוד 
ובאיכות פרימיום

טעינת  מנוע עוצמתי  סוללת ליתיום 
אקספרס תוך שעתיים זמן שימוש עד 
 2 סטנד כפול לחסכון בזמן  180 דק' 
וגם  נטענת  גם  מסרקים   6 סוללות 
להב  צבע  חיווי משנה  חשמליתנורת 

טיטניום איכותי נוחה וקלה לשימוש

₪ 200    599

לא מתחמם

לא מרעיש

לא מושך שערות

באחריות מלאה

Professional

www.esteticdent.co.il
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ד"ר אוריאל אבידן

הטבה בלעדית 
לבין הזמנים

יישור שיניים 

ברמה הכי גבוהה

במחיר מיוחד!!!

השתלות שיניים בשיטות מתקדמות ביותר
ישור שיניים וטיפולים משמרים

תעודת אחריות בכתב על כתרים ושתלים

תשלומים 
נוחים

אפשרות 
לשתלים 
ביום אחד

לבדיקה והתייעצות חינם

כתרים
בסריקה 
ממוחשבת

פנורמי חינם
בסגירת 
תוכנית

מבצע מיוחד!!



המבצע יתקיים בין התאריכים 11.8-29.8 בימים א׳-ה׳ לא כולל 14.8.
התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתקנון, ט.ל.ח.

מרככים וזוכים!

 קונים
2 מרככי כביסה סנו 
מקסימה ושומרים 

הוכחת קנייה

 מתקשרים
לטלאול
המבצע

03-9411411

 עונים
נכון ומהר 

על 3 שאלות 
טריוויה

וזוכים!
המשתתף שענה נכונה 
בזמן הקצר ביותר יזכה 

SAMSUNG במכונת כביסה

מרככי כביסה סנו מקסימה • מבשמים בעוצמה לאורך זמן • מרככים ושומרים על הבגדים

קונים 2 
מרככי כביסה 
סנו מקסימה 
 ויכולים לזכות 

בכל יום במכונת 
 SAMSUNG כביסה

במתנה!

03-9411411
חייגו עכשיו: 
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פתאום הילדים רוצים 
להישאר בבית...

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000
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רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

מבחר ענק כיריים ותנור בילד אין
של תנורים
דו תאיים!

מקררי
בלומברג
וסמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

55
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1990 ₪

החל מ-1190 ₪

החל 
מ-

החל מ-2090 ₪ רק-1990 ₪החל מ-2988 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
רק-מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪55
מזגן נייד טורנדו

36
תשלומים!

כל המזגנים מכל המותגים:

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

כל מוצרי החשמל במחירים חמיםםם וגם ב-36 תשלומים!

החופש הזה קונים מזגן ב'שיא החשמל והמיזוג'
גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים

ונהנים מבית קר ונעים, ומאווירה חמה ומשפחתית!

מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה

41
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1490 ₪ ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

₪ רק:

מקרר
שארפ
4 דלתות

רק: 4990 ₪

רק: 1390 ₪

138

₪ 38רק:

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
סה"כ: 2990 ₪המחיר הזול ביותר!

₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

שנים אחריות מלאה!שנים אחריות מלאה!

שנים אחריות מלאה!שנים אחריות מלאה!

 53
 5 5

מזגני תדיראן 
אלפא

מזגני טורנדומזגני בלומברג

מזגני סמסונג

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

5 שנות אחריות
מלאות בתוספת 99 ₪

"מחירי הדירות - 
בועה שתתפוצץ"
שר האוצר חגג את ניצחונו בהעברת התקציב הדו-שנתי בישיבת הממשלה האחרונה 
בשורת ראיונות לכלי התקשורת השונים • "מחירי הדירות בסוף יירדו. זה תהליך" 

מאת: ברוך ברגמן

הבאות  לשנתיים  התקציב  העברת  לאחר 
השבוע,  בסוף  שהתקיימה  הממשלה  בישיבת 
את  כחלון  האוצר משה  )שני( שר  חגג שלשום 
נצחונו ויצא בשורה של ראיונות בכלי התקשורת 
כחלון  התייחס  הראיונות  במהלך  השונים. 
הבועה  יירדו,  הדיור  "מחירי  הדיור,  למשבר 

תתפוצץ בקרוב.
"מחירי הדירות בסוף יירדו. זה תהליך", אמר. 
"כבר שיווקנו 40 אלף דירות. גם מעלית מגיעה 
בסוף למטה. אין דבר שלא יירד. הבועה הזאת 

תתפוצץ. לא חסרות דירות", אמר שר האוצר.
כחלון התייחס למס על דירה שלישית: "המס 
על הדירה השלישית לא פופולרי, למה השרים 
הזוגות  עבור  נלחם  אני  קודם?  זה  את  לא עשו 
הצעירים לא עבור עצמי", הבהיר השר. "במקום 
השוכר אני הייתי עוזב את הדירה לדירה אחרת. 
ולא חסרות דירות.  יש דירות להשכרה ומכירה 
מנצלים  הקבלנים  וגם  מצוקה  מנצלים  אנשים 
כי  כחלון,  הוסיף   10 לערוץ  בראיון  מצוקה". 
בכוונתו להעניק תמריצים לבעלי שלוש דירות, 

בכדי לעודד אותם למכור את דירתם.
בסך  "יש  כי  האוצר  שר  הסביר  אחר  בראיון 
שוק  וכל  שלישית,  דירה  בעלי  אלף   50 הכול 
אם  אדם.  בני  אלף  מ-800  מורכב  השוכרים 
משכיר רוצה להעלות שכר דירה, תמיד השוכר 
יכול לשכור דירה אחרת. אין שום סיבה שמחירי 
מלחמת  את  נלחמים  אנחנו  יעלו.  השכירות 
תקווה  להם  שתהיה  כדי  הצעירים,  הזוגות 

לרכוש דירה".
שר  סירב  האופטימיות,  ההצהרות  למרות 
ירדו:  האוצר לנקוט בתאריך בו מחירי הדירות 
היום  ב-2009,  שבנו  ממה  כפול  בונים  "אנחנו 
מתכננים פי 3 ממה שתכננו ב-2009. יש מלאי 
גדול לשנים הבאות, אפשר להביא חצי  תכנוני 
מיליון עולים עוד 4 שנים ויהיו להם דירות. תנו 
נבחנתי  אני  להבשיל.  לזה  תנו  לפעול,  לתהליך 

על זה ואתן דין וחשבון לציבור".
במהלך ראיון לערוץ 2 הצהיר שר האוצר: "לא 
הביטוי,  חופש  את  שיגביל  חוק  בשום  אתמוך 
נראה  בדמוקרטיה.  פגיעה  או  העיתונות  חופש 
את החוק ונחליט. אם תהיה פגיעה בדמוקרטיה 

מפלגת כולנו לא תתמוך בו".
עתיד  יש  יו"ר  של  לביקורת  התייחס  כחלון 
לדבר  שימשיך  צניעות.  "קצת  לפיד:  יאיר 
העלה  הוא  כלכלה.  על  לא  בעולם,  ולהסתובב 
האלכוהול,  מחירי  ואת  המכסים  המסים,  את 
נותן  אני  ההפוכה.  הפעולה  את  עשינו  ואנחנו 
הרבה לצמיחה למשק, מוריד מסים ומכסים. אני 

נותן יותר לגופים החברתיים".
על  הממשלה  ישיבת  לתמלילי  בהתייחסות 
דרמה  "הייתה  כחלון:  אמר  התאגיד  דחיית 
והשרים יצאו מפרופורציות וגידופים. היו מעל 
עליהם.  השפיע  והחום  בירושלים  מעלות   30

המלצתי להם לצאת לחופשה".
עם זאת, למרות הביקורת על חבריו לממשלה, 
הצהיר שר האוצר כי הממשלה לא תתפרק בקרוב. 
בין בנט לראש הממשלה,  "יש כמובן חיכוכים 
אני לא מתעלם מזה. אבל כשמסתכלים בגדול, 
כרגע  ללכת  או  הממשלה  את  לפרק  סיבה  אין 
לפני  בחירות  שיהיו  מעריך  לא  אני  לבחירות. 
2019. העברנו תקציב דו-שנתי בהסכמה מלאה, 
שום  ואין  רחבה,  בהסכמה  בכנסת  יעבור  זה 

סיבה שתהיינה בחירות", אמר.



SUMMER

1-599-500-455

קיץ     מרענן

רבי  רח’   - בני ברק   • ישראל 20  נשרים 22, מלכי  כנפי  ירמיהו 58,  ירושלים - 
עקיבא 123 • אשדוד - רובע ז’ מרכז מסחרי ישועת-חיים • מודיעין עילית - מרכז 
עילית, שד’ יחזקאל 2 • בית שמש - נחל ניצנים 8 • חדש! חיפה - ארלוזורוב 7

בכפוף לתקנון. בתוקף עד ר״ח אלול תשע״ו. מהפריטים המשתתפים במצבע. ט.ל.ח

חליפות
נוער

מכנס
כותנה

חולצות
Keoxx

שרוול קצר

 מכנסיים 
מעורב צמר

159 ₪

350 ₪

99 ₪

79 ₪
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בשורה חדשה 
בתחום הכשרות

התרגשות וסיפוק 
בקרב ציבור 

המדקדק בכשרות 
 שחיטת בד"ץ 
בראשות גאב"ד  
"חניכי הישיבות" 

הגר"מ גרוס 
שליט"א יצאה לדרך

מאת: יעקב פלדמן

ציבור  בקרב  וסיפוק  התרגשות 
תחילת  נוכח  בכשרות,  המדקדק 
בד"ץ  ידי  שעל  העופות  שחיטת 
בראשות  ירושלים",  "מהדרין 
הגאון  הישיבות"  "חניכי  גאב"ד 

הגדול רבי מרדכי גרוס שליט"א.
הדרישה  לאור  כי  יודגש 
לשחיטה  הציבור  בקרב  העצומה 
המהודרת, הונחו צוותי השוחטים 
והמפקחים על ידי הגאב"ד הגאון 
שליט"א  גרוס  מרדכי  רבי  הגדול 
על  שליט"א  הבד"ץ  וחברי 
ייחודיים  ייצור  קווי  פתיחתם של 
בראשות  לשחיטה  וחדשים 
הגאב"ד שליט"א - בפיקוחם של 

הרבנים האחראים בשטח.
שוררת  הרחב,  הציבור  בקרב 

בעקבות  מרובה  רוח  קורת 
העובדה שחברי הבד"ץ בראשות 
מעורים  שליט"א  הגאב"ד 
וכל  השחיטה  תהליך  בכל  היטב 
פי  על  נעשות  בשטח  הפעולות 

הוראתם המדוקדקת.
הרבים  הכשרות  הידורי  לצורך 
הנהוגים בבד"ץ ולאור ההתרחבות 
עם  השחיטה,  במערך  העצומה 
המזון  ברשתות  השיווק  תחילת 
צוותים  מונו  הארץ,  רחבי  בכל 
מנוסים של שו"ב תלמידי חכמים 
של  צמוד  בפיקוח  שמים,  יראי 

הבד"ץ הכפופים להם בלבד.
דבר זה מהווה בשורה של ממש 
לציבור היראים לדבר ד' המקפיד 
ההידור  בתכלית  מוצרים  לרכוש 
ובמחירים  פקפוק.  כל  ללא 

השווים לכל נפש.

עשרות השתתפו ביום העיון 
בתחום בריאות הנפש

יום העיון התקיים בשיתוף המרכז הירושלמי לבריאות הנפש - בית החולים כפר שאול 
כשהמשתתפים הרבים מאזינים להרצאות של אנשי המקצוע ומקבלים הצצה למחלקות 

המרכז לבריאות הנפש

הגר"מ גרוס בבדיקת הסכינים במשחטה

מאת: חיים רייך

מקצועיים  עיון  בימי  השתתפו  ויועצים  מטפלים   עשרות 
והמטפלים  היועצים  אגודת  בשיתוף  י.נ.ר  מרכז  שערך 
הנפש.  בריאות  בנושא  ולגברים,  לנשים  בישראל  במשפחה 
עובדים  ומטפלות,  ויועצות, מטפלים  יועצים  בכנס השתתפו 
שהאזינו  החרדי  מהמגזר  ופסיכותרפיסטים  סוציאליים 
דגש  מתן  תוך  שבתחום,  בנושאים  מקצועיות  להרצאות 
להתמודדות המורכבת בקרב המגזר החרדי. התכנים הועברו 

על ידי מומחי ומטפלי המרכז הירושלמי לבריאות הנפש. 
בוגר  גולדשטיין,  יוסף  הרב  בדברים  פתח  העיון  ימי  את 
למרכז  שהודה  והמטפלים  היועצים  אגודת  וחבר  י.נ.ר  מרכז 
והנכונות  לנושא  הירתמותם  על  הנפש  לבריאות  הירושלמי 

לארח מטפלים מהמגזר החרדי.
ההרצאות הועברו על ידי מומחי בית החולים וביניהם ד"ר 
גדי לובין, מנהל המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, ד"ר אלכס 
מנהל  כץ,  גרגורי  ד"ר  החולים,  בית  מנהל  סגן  טייטלבוים, 
ד"ר  המשפחות,  מרכז  מנהל  הופמן,  משה  מר  מיון,  מחלקת 
דר'  "איתנים",  ביה"ח  ונוער,  ילדים  ממחלקת  שכטר,  טניה 
מקצוע  ואנשי  המרכז  של  ראשי  פסיכולוג  אבא,  בן  עדאור 

נוספים מטעם המרכז הירושלמי לבריאות הנפש.
בהרצאותיהם עמדו המומחים על תחומים מגוונים בנושא 
בריאות הנפש בעידן הרפורמה, היבטים קליניים וסוציאליים 
מחקרים  החרדי,  במגזר  נפשית  תחלואה  עם  התמודדות  של 
משפחתית  התמודדות  פסיכיאטרי,  בטיפול  וחידושים 
ונוער  ילדים  בקרב  נפשית  תחלואה  נפשי,  תחלואה  עם 

ופסיכיאטריה של גיל הזהב.

בית החולים,  סיירו המשתתפים ברחבי  יום העיון  במהלך 
תוך מתן הזדמנות להיכרות מקרוב עם המחלקות השונות.

י.נ.ר  למרכז  המשתתפים  הודו  העיון  ימי  של  בסיומם 
ואגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל על ההזדמנות 
התבוננות  תוך  הנפש,  בריאות  בתחום  הידע  את  להעשיר 

במחלקות השונות.
ד"ר אלכס טייטלבוים, סגן מנהל בית החולים ציין כי הוא 
היועצים  ואגודת  י.נ.ר  מרכז  עם  הפעולה  שיתוף  על  שמח 
בקרב  בתחום  העוסקים  בישראל  במשפחה  והמטפלים 
החברה החרדית ועל ההזדמנות להעניק ארגז כלים משמעותי 

למטפלים מהמגזר.
העיון  "ימי  עשור:  מאיר  הרב  י.נ.ר  מרכז  מנכ"ל  לדברי 
מקרוב  לבחון  נדירה  הזדמנות  ולמטפלים  לבוגרים  העניקו 
את הנעשה במחלקות בית החולים לטיפול בנפגעי נפש, תוך 
שקיבלו מידע מקצועי רב ממיטב אנשי המקצוע המובילים".

המשתתפים ביום העיון

כתוב שיש כאן
מתח גבוה..

שקע, למה
אתה מתוח?

חשמל זה לא משחק ילדים!

  אסור לטפס על עמודי חשמל.

  אסור לפתוח ארונות חשמל ולא משחקים בקרבתם.

  אם נתקלים בארון חשמל פרוץ, שבור או פתוח - מדווחים 
     לשירות 103, משגיחים שאיׁש לא יתקרב למקום וממתינים 

    לטכנאי של חברת החשמל.

  חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. אם נתקלים בחוט חשמל
     קרוע ברחוב או בחצר – מתקשרים 103 לחברת החשמל 

    ומרחיקים את כל מי שבסביבה.

  יוצאים לשחק? בחרו מקום מרוחק ממתקני חשמל.

לקראת חופשת הקיץ, חשוב להזכיר לילדים את כללי הבטיחות בחשמל מחוץ לבית
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בעקבות האבל: 'בין 
הזמנים' התקצר

בעקבות פטירת ראש הישיבה הגר"א פינקל זצ"ל בשבוע שעבר, החליטו ב'מיר 
ברכפלד' לדחות את תחילת בין הזמנים עד אמש )שלישי( • הגרא"י ברזל: "איזה 
חיוך היה מחייך רבי אריה, אם היה רואה בית מדרש מלא בלומדים למרות ימי בין 

הזמנים?"  בין המנחמים: יו"ר האופוזיציה בוז'י הרצוג

מאת: יעקב אמסלם

לחופשת  השבוע  בתחילת  יצא  הישיבות  עולם 
אלא  תשע"ו,  אלול  חודש  לראש  עד  הזמנים  בין 
שבישיבת מיר ברכפלד החליטו לדחות את היציאה 
ראש  של  פטירתו  בשל  אחד,  ביום  הזמנים  לבין 

הישיבה הגר"א פינקל זצ"ל בשבוע שעבר.
יצחק ברזל,  יוזם הרעיון הוא הגאון רב אברהם 
מראשי הישיבה. במהלך ההספד על ראש הישיבה, 
הרב  אמר  הלוויה,  בשעת  המדרש  בבית  שנערך 
היה  אריה, אם  רבי  היה מחייך  חיוך  "איזה  ברזל: 
בין  ימי  למרות  בלומדים  מלא  מדרש  בית  רואה 

הזמנים?".
בהיכל  כרגיל  א'  סדר  התקיים  )שלישי(  אמש 
מספד  דברי  נשא  אז   ,12:30 לשעה  עד  הישיבה, 
ישיבת  ראש  בורנשטיין.  יעקב  שמואל  רבי  הגאון 
מנחה  תפילת  התקיימה  מכן  לאחר  מלך.  קריית 
וראשי  הבחורים  המשיכו  ומשם  הישיבה  בהיכל 
הישיבה למעמד סיום מסכת פסחים שנלמדה בזמן 

קיץ. ולאחר הסיום יצאו הבחורים לחופשת הקיץ.
בני  את  לנחם  הגיעו  מנחמים  המוני  כך,  בתוך 
היה  המפתיעים  אחד  פינקל.  הגר"א  של  משפחתו 
שהגיע  הרצוג,  בוזי'  יצחק  ח"כ  האופוזיציה  יו"ר 
שלשום )שני( לניחום אבלים אצל בני הגר"א פינקל 
ישיבת מיר ברפלד. הרצוג הביע את  זצוק"ל ראש 
תנחומיו לבניו וציין את חשיבות לימוד התורה לעם 
של  לכתו  עם  היהודי  לעולם  האובדן  ואת  ישראל 
ישראל  תורת  את  שהנחילו  דעה  דור  משיירי  אחד 

לדורות הבאים בהפצת התורה.
להרצוג  אמר  שליט"א  פינקל  בנימין  רבי  הגאון 
עולם  את  שמכבד  כמי  ידוע  "אתה  כניסתו,  עם 
התורה ומעריך אותו, יש לך זכויות רבות גם בגלל 
אבות".  זכות  וגם  התורה  עולם  למען  עשייתך 
בהמשך סיפרו להרצוג בני הגר"א פינקל זצוק"ל כי 
סבו הוא זה שסידר קידושין לאביהם זצוק"ל וכן את 
הכבוד שרחש אביהם למשפחת הרצוג כשהוא נהג 
לומר ששני בניו של הרב הרצוג זצ"ל הרב הראשי 
לישראל, חיים ויעקב ז"ל נמצאים בשני המקומות 
המרכזיים בהובלת המדינה, האחד בממשלה והשני 

בצבא.
את  שראה  מבית  שבא  כמי  כי  אמר  הרצוג  ח"כ 
את  לשמר  כדי  כי  לו  ברור  התורה  לימוד  חשיבות 
בשימורו  ישנה חשיבות  היהודי  העם  מורשתו של 
של עולם התורה. "ישיבת מיר שהייתה תמיד אבוקה 
לפני המחנה בביצור עולם התורה וסיפורה המופלא 
להיות  היום  גם  בשנחאי ממשיכה  מיר  ישיבת  של 
אחד ממבצרי התורה החשובים ביותר לעם היהודי 
והרב פינקל זצוק"ל היה אחד מאדניה החשובים". 
הרצוג סיפר כי הוא ביקר בשנחאי וראה את מקום 

משכנה של ישיבת מיר. 
חלל  מותירה  פינקל  הגר"א  של  "הסתלקותו 
בעולם התורה שאין לי ספק שבניו וממשיכי דרכו 
ובנאמנות בדיוק כפי שהוא  ימלאו אותו במסירות 

רצה ושאף כל ימי חייו", סיים הרצוג.

הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל      צילום: פלאש 90

(*4535246) *6300

מכבידנט
אותה האיכות, 

במרפאה החדשה!

ממשיכים לעמוד לשירותכם גם בסניף:
מכבידנט - רחוב הרב כהנמן 64, בני-ברק

טל׳: 03-6147400

* כפוף לתקנון שב"ן ותקופת המתנה **בסגירת תכנית טיפול מעל 5,000 ₪ בלבד. בתוקף עד 30.9.16

חברי מכבי בבני ברק,6300* (4535246*)
מרפאת השיניים מכבידנט ר׳ עקיבא

מזמינה אתכם למשכנה החדש והמרווח
במרכז מכבי החדש, רח’ ר’ עקיבא 86, טל’: 073-2814800

לשירותכם צוות מקצועי ומיומן של רופאי שיניים ומומחים
מהשורה הראשונה, המציעים לכם

את כל טיפולי השיניים תחת קורת גג אחת.

(*4535246) *6300(*4535246) *6300(*4535246) *6300

על טיפולי יישור 
שיניים לחברי 

מכבי שלי'*

 50% 
הנחה

בדיקת
יישור שיניים
חינם** הנחה 

על טיפולי שיניים 
משקמים לחברי

מכבי שלי*

 50% 



האט באקס במבצע בין הזמנים 1 + 1 
קנה אחד וקבל את השני במתנה

מסירים בפניך את הכובע



לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי וערבי חג 10:00 ועד 14:00

מחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס
מכנסיים אקסוס
מכנסיים כותנה

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית אדומה

חולצות אקסוס תוית חום/זהב
חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

400
120
130
150
130
130
100
90

295
90
100
115
95
95
75
65

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות
בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(

הגיע מלאי ענק של חולצות אקסוס מכל התויות המידות והגיזרות



לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי וערבי חג 10:00 ועד 14:00

מחיר מכירהמחיר רגיל

חולצות אקסוס תוית סגולה
חולצות צבעוניות

חולצות ילד / נוער קצרות
חגורות
עניבות
חפתים

נעליים רוקפורט
גרביים

85
80

2 ב- 80
29
35
35
349
6

120
120
150
60
60
60
500
9

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות
בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(

הגיע מלאי ענק של חולצות אקסוס מכל התויות המידות והגיזרות
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"מי שיינזק אלו החולים העניים"

שר החינוך נפתלי בנט גיבש פתרון לסייעות החרדיות 
אשר היו אמורות להפסיק להיות מועסקות על ידי עיריית 
ירושלים ולעבור להעסקה של רשתות הגנים החרדיות 
בהן הן מועסקות  במסגרת המאבק יצאו הסייעות 

להפגנה מול ביתו של שר הפנים אריה דרעי

יעקב אמסלם

עבודה  יום  לתאר  המצליחה  היחידה  המילה  זו  אוטוסטרדה. 
שלם בנוכחותו של העסקן הרפואי הרב בנימין פישר, יו"ר ארגון 
'מגן לחולה'. בשבוע שעבר התלווינו אליו בסיוריו היומיים בבתי 

החולים, והאמת? די התעייפנו. 
וגן  בית  בשכונת  הצנוע  במשרדו  פותחים  אנחנו  הבוקר  את 
על  מידע  לקבל  מבקש  אחד  מטרטרים:  הטלפונים  בירושלים. 
רופא פלוני, שני גילה תוצאות שליליות בבדיקותיו ושלישי מבקש 
להפעיל לחץ על רופא אלמוני שייעתר לקבל טיפול דחוף באופן 
מידי. אין רגע דל במשרדו. הרב פישר, או בני בפי מכריו, עונה 
ל-2 טלפונים בו זמנית כאשר בידו הפנויה הוא משרבט הוראות 
על גבי טפסים בהם יטפל עוזרו, אבי. מולו ניצבים שני מחשבים 
ייעוץ  החסד:  אימפריית  את  מנהל  הוא  דרכם  טלפונים  וארבעה 

רפואי לכל פונה. 
את הסיור המשותף אנחנו עורכים יממה טרם תחילת השביתה 
בבתי החולים במחאה על רפורמת שירות הרפואה הפרטית בבתי 
החולים הציבוריים. הרב פישר, כך מסתבר, טעון בנושא הזה ולא 
במיוחד,  חריפה  ביקורת  הבריאות  משרד  כלפי  להפנות  מהסס 
"אם זה היה תלוי בי, הייתי משבית את בית החולים גם למקרים 
דחופים. הייתי שורף את המועדון. משרד הבריאות תחת השפעת 
נערי האוצר, מחריב את הרפואה במדינה. גם אם צריך לתקן, זו לא 
הדרך. הרפורמה הזו היא פשוט אסון, טרגדיה. זה גורם רק נזק". 

במסגרת הרפורמה אותה הוביל שר הבריאות ליצמן, הרפואה 
מרבית  ומעתה,  הציבוריים  החולים  מבתי  הוצאה  הציבורית 
בבתי  זאת  לבצע  ייאלצו  פרטית,  ברפואה  יחפצו  אשר  החולים 
החולים הפרטיים. במסגרת הרפורמה, גובשה רשימה של רופאים 

החולים  בבתי  פרטיים  ניתוחים  לעשות  ניתן  יהיה  דרכם  שרק 
הציבוריים, וגם אז ההשתתפות העצמית תהיה גבוהה ותביא את 

החולה לפנות לרפואה הציבורית מחוסר ברירה. 
הללו  המשלים:  הביטוח  חברות  ספק  ללא  הם  המרוויחים 
על  יתבצעו  הניתוחים  ומרבית  מאחר  ניתוחים,  פחות  על  ישלמו 
אינה  ידי הרפואה הציבורית, אלא שמערכת הבריאות הציבורית 
יישום  עד  בשנה.  ניתוחים  מ-100,000  למעלה  לקבל  ערוכה 
הרפורמה, החולים נאלצו להמתין חודשים רבים עד להגעת תורם. 
כעת, על פי הערכות, תתרחש קריסה טוטאלית בשירותי הרפואה.  
בדרכנו לבית החולים 'הדסה עין כרם', בין טלפון אחד למשנהו, 
מסביר הרב פישר מדוע הוא מתנגד לרפורמה. "בבתי חולים שהיה 
בהם שירותי רפואה פרטית כמו שערי צדק והדסה, הם למעשה 
שהו בתוך בית החולים, אין לך מושג איזה חסד זה לחולה הפשוט 
שנמצא בבניין בית החולים וסביבו נמצאים תמיד רופאים בכירים. 
אז נכון שלא ינתחו אותו באופן פרטי, אבל זה משליך באופן ישיר 
גם עליו. החולה הממוצע שמנותח ברפואה הציבורית ייהנה מכך. 
במסגרת  בהדסה  שנמצא  בכיר  אורתופד  רופא  לדוגמה  "קח 
רק  אלו  החולים,  בבית  מנוכחותו  שייהנו  מי  הפרטית,  הרפואה 
הציבוריים.  הבריאות  לשירותי  שמזדקקים  והאומללים  העניים 
ורופאים  סטאז'רים  לרוב  הם  הציבורית,  ברפואה  מנתחים  אותם 
משמעותית  החולים,  בבית  הבכירים  של  ונוכחותם  פשוטים, 
עבורם. הם מתייעצים איתם בכל דבר, וכך למעשה החולה הפשוט 
מקבל סיוע מבכירי בית החולים. במקרה הקשה הוא גם מושיט 
הזה  הפרטי  האדירה שהרופא  לעזרה  ערך  אין  עצמו.  בניתוח  יד 
יכול לעשות לרופאים הפשוטים יותר. העשיר בין כה וכה יקל את 

השר"פ, למיליונרים לא תהיה בעיה. מי שיסבול אלו העניים".

מאת: בני יחזקאלי

שבית  לאחר  החלה  הילדים  גני  פרשת 
יוכל  לא  החינוך  משרד  כי  החליט  המשפט 
סייעות שמקבלות  לגנים בהן מועסקות  לשלם 
)העסקה  ירושלים  עיריית  דרך  שכרן  את 
ההחלטה  לאור  צינור(.  עמותות  באמצעות 
ישירה של  להעסקה  לעבור  הסייעות  התבקשו 
לעבור  לחלופין  או  החרדיות  הגנים  רשתות 

לעבוד בגנים של עיריית ירושלים.
הסייעות  סירבו  האחרונה  שבשנה  אלא 
תנאים  להרעת  החשש  בשל  המדובר  לפתרון 
ישירה של רשתות הגנים החרדיות(  )בהעסקה 
ובנוסף סירבו לעבוד בגנים של עיריית ירושלים 
חרדים.  מספיק  אינם  הם  ולטענתן  מאחר 
בעקבות חוסר מציאת הפתרון בשנה האחרונה 

הגנים  את  לממן  להפסיק  החינוך  נאלץ משרד 
המדוברים בשל החלטת בית המשפט האוסרת 

עליו לעשות זאת.
נפתלי  החינוך  שר  של  התערבותו  בעקבות 
בנט, גיבש המשרד פתרון הכולל התחייבות של 
עד   סופי  פתרון  למצוא  וההסתדרות  העירייה 
לשנה הבאה במסגרתו תמצא העירייה פתרונות 

לסייעות עד לשנה הבאה.
משרד  השנה  ימשיך  זה,  מפתרון  כחלק 
כפי שהיה  הסייעות  העסקת  את  לממן  החינוך 
עד כה. במסגרת המאבק יצאו הסייעות להפגנה 
השבוע  דרעי.  אריה  ש"ס  יו"ר  של  ביתו  מול 
השלימה מנכ"לית משרד החינוך מיכל כהן את 
לסייעות שיוארך בשנה  גיבוש מתווה הפתרון 
להן  יימצא  הבאה  שבשנה  בתנאי  בלבד  אחת 

פתרון העסקה ישירה סופי.

הגננות הפגינו - 
והשיגו פשרה

בצל סערת רפורמת שירות הרפואה הפרטית, התלווה יעקב אמסלם ליום עבודה עם העסקן הרפואי הרב בני פישר, יו"ר 
'מגן לחולה'  בין טיפול בחולה לסידור ניתוח לחולה נוסף, פרס הרב פישר את משנתו במגוון תחומים  "רפורמת 

השר"פ היא פשוט אסון, טרגדיה. גורמת רק נזק. רפורמה שתחזיר את הרפואה בישראל עשרות שנים לאחור" 

מאת: שי ויספיש

טרגדיה בפתח תקווה: בחור ישיבה שרכב 
על אופניו בפתח תקווה התמוטט ופונה לבית 
חיים  דוד  הבחור,  מותו.  נקבע  החולים, שם 
אופניו  על  ז"ל, התמוטט בעת שרכב  אליהו 

ברחוב 'שבט אשר' בעיר פתח תקווה. 
לזירה,  הוזעקו  תקווה  פתח  הצלה  כונני 
הכוננים  קלה.  פציעה  על  קריאה  בעקבות 
החלו  הכרה,  מחוסר  חיים  דוד  כי  שהבחינו 

שוקים  מתן  תוך  החייאה,  פעולות  בביצוע 
חשמליים.

ודוד  לזירה,  הוזעקה  נמרץ  טיפול  ניידת 
חיים פונה לבית החולים 'שניידר' בעיר, תוך 

ביצוע פעולות החייאה גם בניידת. 
נאלצו  הצער,  למרבה  החולים,  בבית 
נערכה  הלווייתו  מותו.  את  לקבוע  הרופאים 
העלמין  בבית  נטמן  והוא  )שני(  שלשום 

סגולה בעיר.

עם פתיחת 'בין הזמנים':

 הראיון המלא עם הרב בני פישר יתפרסם ביום שישי ב-

רכב על אופניו, 
התמוטט ונפטר
בחור ישיבה התמוטט בעת שרכב על אופניו ברחוב 

שבט אשר בפתח תקווה  הבחור פונה לבית 
החולים שניידר בעיר, שם למרבה הצער נאלצו 

הרופאים לקבוע את מותו

מתנגד לרפורמה. ר' בני פישר
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מאת: חיים בנשק

המועמד  טראמפ:  של  החוץ  מדיניות 
דונלד  הברית  ארצות  לנשיאות  הרפובליקני 
טראמפ, נשא השבוע )שני( נאום באוניברסיטת 
'יאנגסטאון' שבאוהיו. בנאום הציג המעומד את 
מדיניות החוץ ואת דרכי ההתמודדות עם הטרור 

האיסלאמי.
המועמד הגדיר את המדיניות ה"ראליסטית". 
הוא טען כי "גישה חדשה צריכה להיות – עצירת 
הפעולות  "כל  לדבריו,  הקיצוני".  האסלאם 
צריכות להתמקד סביב המטרה הזו, וכל מדינה 
הדוגלת בכך תהיה בעלת בריתנו. לא תמיד אנו 
יכולים לבחור את ידידותינו, אך עלינו להכיר את 
הקיצוני  האסלאם  לבלימת  נעבוד  אנו  אויבינו. 
חברתנו  כולל  התיכון,  במזרח  חברינו  לצד 
ונשיא  ירדן  מלך  עם  נעבוד  ישראל.  הטובה 
האידאולוגיה  עם  שמזדהה  מי  כל  ועם  מצרים 

הזו, שלפיה יש להשמיד את המוות.
"אנו נביס את הטרור האסלאמי, אבל לא נביס 
ועקץ  טראמפ,  אמר  עצומות",  עיניים  עם  אותו 
את אובמה: "יש לנו נשיא שלא יכול להגיד את 
המילים עצמן. מי שלא יכול לראות את העובדות 

לא יכול להיות נשיא".
כי  יורקי  הניו  ההון  אייל  האשים  בהמשך 
יציבות  לאובדן  הביאה  האמריקנית  המדיניות 
המועמד:  טען  היתר  בין  התיכון.  המזרח  בכל 
"עסקת הגרעין נותנת לאיראן, המממנת הגדולה 

ביותר של הטרור, דרך לנשק גרעיני".

הילרי  למרוץ,  יריבתו  את  תקף  אף  טראמפ 
אחת  גרועות  החלטות  החליטה  "היא  קלינטון. 
לעליית הטרור  אחר השנייה, החלטות שהביאו 
וארגונים כמו דאע"ש. אין לה את הכלים להנהיג 
את האומה שלנו". לדבריו, "קלינטון סיכנה כל 
זהירה.  הבלתי  התנהלותה  עם  חיים  הרבה  כך 
תכניותינו  את  בפומבי  יציג  לא  שלי  הממשל 
הצבאיות. מה שקורה עם '33 אלף המיילים' זו 

בושה לארצות הברית".
טראמפ הבהיר כי "צריך להוציא לפועל תכנית 
"המשותף  לדבריו,  לארה"ב".  חדשה  הגירה 
נעשו  שהן  הוא  אדמותינו  על  טרור  למתקפות 
לנקוט  צריך  ולכן  בני מהגרים  או  בידי מהגרים 
צריכים  אנו  רקע.  לבדיקות  חדשים  צעדים 
כניסתם  לאחר  פליטים  מגייס  דאע"ש  כי  לדעת 
למדינה. אנו נהיה קשוחים בכל הנוגע להגירה, 
ונהיה קיצוניים. אנו נכניס למדינה כמהגרים רק 
שלנו  "במדינה  לדבריו,  לערכינו".  ששותף  מי 
נסנן את כל  ואנו לא צריכים עוד.  יש די בעיות 
להיות  צריכים  השריעה  שחוקי  שמאמין  מי 
מוחלים על אזרחי ארצות הברית. רק מי שמוכן 
לאמץ ערכים סובלניים ואמריקניים יקבל אשרת 

שהייה".
"ברגע שאכנס לתפקיד אבקש רשימת אזורים 
מסוכנים שמהם לא נקבל מהגרים. מאות אלפים 
כאלה  ועם  שנה  בכל  התיכון  מהמזרח  באים 
המהגרים",  על  להשתלט  נוכל  לא  מספרים 
קלינטון:  את  תוקף  שהוא  תוך  טראמפ,  הוסיף 
"היריבה שלי רוצה להגביר את מספר הפליטים 

שמגיעים מסוריה".
הירידה  רקע  על  הגיע  טראמפ  של  נאומו 
אמירות  בסקרים בשבועות האחרונים, בעקבות 
היתר  כשבין  אמר,  אותן  במחלוקת  שנויות 
במלחמה  בנה  את  שאיבדה  מוסלמית  אם  תקף 
או בדיחה  ודיבר על מה שהובן כרמז  בעיראק, 

קלינטון.  בהילרי  בהתנקשות  הצורך  על  גרועה 
הוא מצדו מאשים את התקשורת בנפילתו. "אם 
מסקרת  הייתה  והמושחתת  הדוחה  התקשורת 
שקרית  פרשנות  מוסיפה  ולא  בהגינות  אותי 
ב-20%",  הילרי  את  מנצח  הייתי  שלי,  למילים 

אמר טראמפ בשבוע האחרון.

הנפילה של טראמפ
על רקע הירידות בסקרים האחרונים הציג השבוע המועמד הרפובליקני לנשיאות את מדיניות החוץ שלו  "נעבוד 
לבלימת האסלאם הקיצוני לצד חברינו במזרח התיכון, כולל חברתנו הטובה ישראל"  במקביל, לאחר פליטת הפה 

בנאום בו רמז להתנקש בחייה של יריבתו, קלינטון, סופג טראמפ מכה קשה בקמפיין הבחירות שלו 

תחילת סוף המירוץ שלו? טראמפ

שיער הפנים מפריע לך? 
עשית חוט, שעווה, פינצטה, לייזר ושום דבר לא עזר?

כתובתינו: קניון איילון, אבא הלל 301, ר"ג )קומה ב׳(

מודעה זו היא עבור נשים המרגישות תסכול משיער פנים הניכר לעין

למרכזי  ייחודית  שיטה  היא                      

פותחה  אשר  מקסימוב,  יפה  של  האסתטיקה 
מתוך ניסיון רב שנים של טיפולי הסרת שיער. 
שיער  את  להסיר  ניתן  השיטה  באמצעות 
הפנים הטורדני עם התחייבות מלאה לתוצאה.

יתרונות השיטה על פני השיטות האחרות:

• ללא גילוח

• ללא כאב 

• תוצאות ניכרות מהטיפול הראשון

הטיפול לא עזר? כספך יוחזר!

אני מזמינה אותך לפגישת ייעוץ חינם הכוללת הדגמה, בה תוכלי לחוות ולראות בעצמך את השינוי

התקשרי עכשיו:  1700.50.70.10 )שלוחה 2( 
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ברית  האחרון  בסופ"ש  נכרתה  הממשלה  ראש  בלשכת 
האחים החדשה. כמו בסיבוב הקודם ניסה ראש-הממשלה 
כישלון.  אותו  את  ונחל  בנט,  האח  הברית של  את  לפורר 
רק שהפעם, האחים החדשים של הבית היהודי, היו בכלל 
החרדים. איילת שקד בירושלים ובנט בשלט רחוק מחו"ל, 
ברק,  מבני  רחוק  בשלט  וגפני  בבירה  וליצמן  דרעי  לצד 
הקואליציוניים  שהכספים  האחרון  ברגע  בתדהמה  גילו 
נותרו מחוץ למסגרת התקציב. נתניהו, שגלגל את המשגה 
בין  להפריד  כדרכו  ניסה  עוד  כחלון,  של  לפתחו  המכוון 
בדיוק  אחידה,  תשובה  לקבל  והופתע  לסרוגים  החרדים 

כמו בפעם הקודמת. 
הממשלה  מליאת  עזיבת  וההבקעה,  המצור  סיפורי 
והחזרה לפנות בוקר כדי להצביע בעד התקציב, מעניינים 
פחות מהשאלה הקיומית, מי היה 'הראשון שזיהה'. בניגוד 
במקרה  המגזר,  בתוך  לנו  המוכרות  הקרדיטים  למריבות 
מעורבים  כמה  לפרגן.  יודעים  שהחברים  מסתבר  הזה 
חרדים מספרים שהיה זה טל גן צבי, ראש המטה של נפתלי 
בנט והממונה הבלתי רשמי על הקשר עם החרדים, שאיתר 
את הפרצות בגדר. כאשר קול אורלוגין קרא חצות והשרים 
רק רצו להצביע בעד התקציב ולחזור הביתה בשלום, גילה 
הבית  של  הקואליציוניים  הכספים  כי  לתדהמתו  צבי  גן 

היהודי ושל החרדים כאחד לא נכללים בבסיס התקציב.
שם  הישיבות,  של  זה  היה  מכולם  המקומם  הסעיף 
 450 בסך  מ-2014  לפיד  לתקציב  זהה  תעתיק  הוגש 
מיליוני שקלים, כאילו הבוחר לא אמר את דברו בבחירות 
האחרונות. מדובר כמובן בתקציב האחרון של שר האוצר 
לפיד, כאשר את התוספת הקואליציונית בסך 525 מיליוני 
כבר  שבגרו  האוצר  נערי  להעלים.  באוצר  ביקשו  שקלים 
מזמן, ניסו לגמגם ולהסביר כי את התוספת שלא הוכללה 
אולם  בכנסת,  יותר  מאוחר  יעבירו  הם  התקציב  בבסיס 
מאחורי  עומד  מה  מיד  הבינו  הסרוגים  וגם  החרדים  גם 
ההצהרה התמימה. מה שלא נכלל בבסיס הופך אוטומטית 
תצא  שקל  של  עתידית  העברה  כל  על  כאשר  לסחיטה, 

התקשורת במחולות ובכותרות ראשיות מסיתות.
גן  ניהל  נפתלי בנט ששהה בחו"ל,  בהיעדרו של הבוס 
שקד.  איילת  לצד  היהודי  הבית  מטעם  המגעים  את  צבי 
והבהירו  לראש-הממשלה  נכנסו  הם  החרדים  עם  ביחד 
ש'היה לא תהיה'. במבחן התוצאה הם יצאו מהקרב הזה עם 
ציון 'עובר'. תעודת הצטיינות הם לא יקבלו לנוכח העובדה 
שהאוצר הצליח להשאיר חלק מהכסף הקואליציוני מחוץ 
לבסיס התקציב. מיותר לדבר על תקציבים תוספתיים כמו 
תקצוב  והכפלת  טיפוח  תמרוץ,  יהדות,  לימודי  תגבור 
 – מכל  החשוב  בסעיף  שגם  היות  בקודש,  המשמשים 
ברור  כעת  כבר  הושלמה.  לא  המלאכה  הישיבות,  תקציב 
תוספות,  יידרשו  בבסיס  שאושר  הישיבות  לתקציב  כי 
לנוכח העובדה שכבר בתקציב 2016 נדרשו שתי פעימות 
נוספות שהועברו רק אחרי לחץ פיזי מתון של גפני בוועדת 
הכספים. כשהתוספות יידרשו בהמשך הדרך, כולנו נחטוף 

בתקשורת. החושך כבר נראה, בקצה החופשה.

הזנה תקציבית
מיותר לשאול מדוע נזקקו חברי הכנסת והשרים לסיוע 
חיצוני, כדי לגלות את הבור התקציבי. לשרים שנלחמים 
וסעיפים  משברים  והותר  די  יש  משרדיהם,  תקציבי  על 
לטפל בהם, ומה שנדרש באותם רגעים זהו סיוע מקצועי 
מבית ומחוץ של פקידים מקצועיים אך אוהדים שיודעים 

לקרוא מספרים ולזהות פערים.

תורני  בתואר  להכרה  וגפני  דרעי  יוזמות  רקע  על 
מתקנת,  העדפה  חוק  להעברת  הקואליציונית  והמחויבות 
נכתב כאן ארוכות בשבועות האחרונים על הצורך החיוני 
הוכיח  הזה  השבוע  גם  הדתי-לאומי.  המודל  באימוץ 
לכולנו שצו השעה הוא מינוי כמה שיותר פקידים למנגנון 
הממשלתי וביצור המעמד החרדי מתוך משרדי הממשלה. 
לכופף  תקציבים,  על  ולהתנגח  להתמקח  יכולים  השרים 
מי  ולבסוף  התקציב,  ובדיוני  הקואליציוני  במו"מ  ידיים 
שיקבע יהיה הפקיד שמנסח את התקנה התקציבית, והיועץ 
המשפטי שצריך לאשר את עמידתה בכללי המינהל התקין. 
מאז שהדברים פורסמו, הדוגמאות לא מפסיקות לזרום 
ולהוכיח שזוהי בדיוק הנקודה עליה יש להניח את האצבע. 
בכיר  לתפקיד  במכרז  שנבחר  ליטוב,  שמוליק  כי  מסתבר 
יש  מלבדו,  היחיד.  אינו  חיל,  ועושה  הפריפריה  במשרד 
עוד כמה פקידים במנגנון, מעטים שעושים רבות. הנה לכם 

סיפור ששווה לקרוא.
תחת שרביטו של יו"ר ועדת המדע, הטכנולוגיה, והחלל 
משרד  צמרת  לאחרונה  התכנסה  מקלב,  ח"כ  כמובן, 
המדע עם השר הממונה אקוניס כדי להציג את הפעילות 
החציונית של המשרד ולדון, בין השאר, בהתמודדות עם 
ההשלכות של תנועת החרם נגד ישראל. אקוניס סקר את 
ששודרגו,  ההתקשרויות  את  שהועצמו,  הפעולה  שיתופי 
"אולי  הייתה:  ומסקנתו  שהושקו  הבינלאומיים  המיזמים 
יש כמה ארגונים ניאו פאשיסטיים שמקבלים סיקור בלתי 
על  חרם  שאין  היא  שלי  המסקנה  אבל  בתקשורת,  פוסק 

ישראל".
בישיבות מהסוג הזה נוהגים מנכ"לי המשרדים לדבר אל 
קובעי המדיניות האמיתיים - הלוא הם כמובן, הרפרנטים 
של האוצר - מעל לראשם של חברי הכנסת. מנכ"ל משרד 
וכיוון  הוועדה  יו"ר  של  בעיניו  התבונן  וזאן,  פרץ  המדע 
להתמקד  כשהציע  האוצר,  מטעם  הרפרנט  של  לאוזניו 
ולא  המדינה  בגבולות  לפרויקטים  תקציביות  בתוספות 

מחוצה לה.  
תרצו  אם  או  להנחתה,  הרמה  הייתה  הזאת  האמירה 
הממלכתי-חרדי,  הוועדה  יו"ר  עבור  מהחלל,  לנחיתה 
שביקש מהיועץ החרדי של משרד המדע, צ'אלמער גאה 
נכתב בדמות אנשים כמותו, לומר כמה  ולדר  שספרו של 

מילים. 
היועץ החרדי במשרד המדע הוא חרדי מאנ"ש שיושב 
מפלים  תבחינים  להפוך  ולמד  הנכונה  במשבצת  שנים 
שיושבים  הזה  מהסוג  חרדים  שוויוניים.  לקריטריונים 
בצמתים הנכונים יודעים להוכיח גם למשפטנים מומחים, 
קורס  להם  להעביר  יכולים  תורנית  השכלה  עם  שחרדים 
בפקולטה לשוויון מגזרי. כמה חבל ששופט העליון המנוח 
מישאל חשין, שמנע בזמנו את מפעל ההזנה מילדי ביתר 
עילית, לא נהג כמו קרוב המשפחה שיושב במשרד המדע. 
ואמר:  היועץ החרדי  דברי השר, פתח  ברוח הסיומת של 
"גם בישראל אין חרם. במשרד המדע אין חרם על המגזר 
החרדי. הם לא 'הולכים לקראת', אלא רואים במגזר חלק 

בלתי נפרד מכל מיזמי המשרד של מדע וקהילה". 
כראוי לממלכתיות שאופפת לאחרונה את דגל התורה, 
את  המדע  בוועדת  הדיון  במהלך  מלחשוף  נמנע  מקלב 
כבר  המחמיאה.  למסקנה  שהובילו  המגזריים  הנתונים 
לימדונו חז"ל כי אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן 
כמה  אחת  על  חרדים,  אנטי  גורמים  של  רעה  ועין  העין, 
וכמה. די היה רק במנת הפרגון הגדושה שאורי שפך על 

אופיר כדי להבין שמקלב מרוצה, בלשון המעטה. 
שיש  מלמדים  ראשון  בפרסום  כאן  שנחשפים  הנתונים 
במשרד  שממומש  המודל  על  להסתמך  אם  סיבה.  לכך 

שמה  ולומר  לקבוע  ניתן   – והחלל  הטכנולוגיה  המדע, 
שחשוב, בעיקר, זה לא להיות אסטרונאוט. כסף לא נופל 
עם אבק כוכבים מהשמיים. כדי לבנות קריטריונים נכונים 
נציגי הציבור הדתי לאומי  צריך להזיע במכרות. כך עשו 
במשרד  האחרונות  בשנים  נעשה  וכך  האחרון,  בעשור 
עם   - אקוניס  הנוכחי  השר  בהובלת  וביתר שאת   - המדע 
מה  על  לדבר  במקום  כי  מתברר  והנה  מוכחות.  תוצאות 
לא  ולעשות.  לקום  פשוט  אפשר  לאחרים,  ויש  לנו  שאין 
לחינם מרגישים הרפרנטים התקציביים של משרד המדע 
בבית בכל הוועדות שמחזיקה דגל התורה. לא רק במדע 
של מקלב, אלא גם בכספים של גפני שוועדתו היא מבצרו.

אנגלית בחרדית
והחלל  המדע  ועדת  את  לקבל  ביקש  מקלב  כשאורי 
הבדיחות  סטטוטורית,  בוועדה  שמדובר  בכך  זאת  ותלה 
על האסטרונאוט החרדי הראשון – הגיעו עד לכאן. חלפה 
להשיג  אפשר  מה  נכון  זיהה  שמקלב  ומתברר  תקופה 
בעבודה נכונה ובשיתוף פעולה בין יו"ר ועדה משלנו לשר 
כאחת  ומשפטית  מקצועית  בפקידות  שמגובים   – אוהד 

שבאה כדי לתקן ולא לקלקל.  
האחרונות  בשנים  שיצאו  השונים  המיזמים  במסגרת 
משפטית  עוגנו  המדע,  במשרד  וקהילה  מדע  אגף  מטעם 
לראשונה במסמכי 'הקולות הקוראים' זכויות המגזר החרדי 
המשרד  של  פרויקט  בכל  באוכלוסייה.  לגודלו  בהתאם 
מגדירה הלשכה המשפטית מראש את זכאותו של כל מגזר 
בחלוקת העוגה: כ-66 אחוזים למגזר הכללי, כ-24 אחוזים 
תקדים   - החרדי  למגזר  אחוזים  וכ-12  יהודי  הלא  למגזר 

כדוגמתו לא נראה בשום משרד אחר.
במסגרת  גם  ביטוי  לידי  באה  הזו  המבורכת  המגמה 
לקיום  ספקיות  לחברות  מוציא  שהמשרד  המכרזים 
במסלול  המקומיות.  הרשויות  בקרב  המשרד  פעילויות 
גם  המותאמים  מידה  ואמות  סף  תנאי  נקבעים  המדובר, 
שמאפשר  מה   - במגזר  ניסיון  דרישת  עם  החרדי  למגזר 
המדיניות  את  קבע  השר  לזכות.  וגם  להתמודד  לחרדים 
ויו"ר הוועדה נתן את הגיבוי, אך כל זה לא היה מתרחש 
ללא נוכחות חרדית בצמוד לשדרה המקצועית של המשרד, 

באותו מודל סרוג, עליו נכתב כאן בשבועות האחרונים. 
החרדים  זכויות  של  מאליו  מובן  הלא  לעיגון  הסיבה 
במשרד היא פשוטה. מבין משרדי הממשלה, משרד המדע 
היה הראשון שהשכיל להיעזר בייעוץ מקצועי רציף - לא 
על הקהילה החרדית, אלא מתוכה. השותפות המלאה הזו 
ניכרה לכל אורך הדרך, החל משלבי התכנון והרעיונות של 
זאת  השונות,  היוזמות  של  לפועל  להוצאתן  ועד  המשרד 
כדי לבחון את היתכנותם של המיזמים גם למגזר החרדי, 
ברמת  והן  השונות,  המידה  ואמות  הסף  תנאי  ברמת  הן 
התאמתם לאופיו ורגישותו של המגזר החרדי. את המשנה 
בטקס  וזאן  פרץ  המנכ"ל  היטב  הגדיר  הזאת,  המדעית 
שהתקיים לאחרונה במכון 'לומדה' שם הסביר כי תפקיד 
המשרד הוא "להנגיש" ולא "לחנך", להיות "קשובים" ולא 
במשרדים  כאלו  מנכ"לים  כמה  עוד  לנו  תנו  "פטרונים". 

נוספים, ואנחנו מסודרים.
כמו  נשמע  אולי  מדעי,  לתקציב  חרדי  ילד  בין  החיבור 
מדע בדיוני, אך לא מפתיע את מי שהשתתף בכנס השקת 
הרשויות  ראשי  שם  נראו  המדע.  משרד  של  מדע'  'סל 
עילית  מביתר  ורובינשטיין  ברק  מבני  זייברט  החרדיות, 
לצד רוזנטל מקריית יערים וגרשי מעמנואל, ישובים סביב 
הנציגות  כל  של  ביציע  מאסיבי  גיבוי  עם  הכבוד  שולחן 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

פלא יועץ
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המקצועית של הישובים החרדיים. 
מי שמכיר את הלו"ז של ראשי הערים, שמגיעים 
מגיעים  לא  שהם  יודע  בודדת,  לקדנציה  ברובם 
בחשבון  שמופקדת  תמורה,  בלי  כבוד'  'לעשות 
המועד  לו  חלף  השבוע  ואכן,  השוטף.  העירוני 
'סל מדע',  האחרון להגשת בקשות לתמיכות של 
הגישו  החרדיות  הרשויות  כל  במפתיע  ושלא 
תהיה  הבקשה,  שאחרי  ברורה  בידיעה   – בקשות 

להם סיבה לומר תודה.

גזירה שווה

את  דעו  חרדים  'הורים  פינתנו  במסגרת 
המדע'  ב'סל  כי  לגלות  המקום  זה  זכויותיכם', 
מתמטיקה  וקייטנות  מחשוב  חוגי  מתוקצבים 
שיועברו גם על ידי מדריכים בעלי תעודת הוראה 
של 'מורה מוסמך בכיר', המוכרת במערכת החינוך 

החרדית ללא הזדקקות לבעלי תואר אקדמי. 
התמיכה,  מבחני  לצורך  יוכרו  אנגלית  לימודי 
כסעיף בסל המדע – אך ורק במגזר החרדי והלא 
שלא  וכדי  שאושרה,  לתוכנית  בהתאם  יהודי. 
להיקלע לזירת הקרבות העקובה מדיו של לימודי 
המתנ"סים  במסגרת  הקורסים  יועברו  היסוד, 
מסתבר  ספריות.  בית  חוץ  ומסגרות  העירוניים 
שכאשר עובדים נכון, בשיתוף פעולה ולא בכפייה, 

אפשר ללמוד 'חרדית' ולדבר 'אנגלית'. 
שנעשה  תהליך  קדם  הזה,  המקורי  ליישום 
לשולחן  מתחת  בחסד  ולא  לשולחן,  מעל  בזכות 
– כפי שהורגלנו במשרדים אחרים במשך עשרות 
גובש שולחן  עוד בשלבי התכנון של הסל  שנים. 
המשרד  מטעם  המקצועיים  הצוותים  של  עגול 
שגובשו,  המסקנות  החרדיות.  הרשויות  ונציגות 
הוגשו והוכרו על ידי הלשכה המשפטית במשרד. 
מאכערים  על  כך  כל  שחביבים  דרך  קיצורי  בלי 
ועסקנים – הושגה התוצאה הרשמית שמכריזה על 

העדפה מתקנת לחרדים. 
העברות  של  החתחתים  דרך  את  שמכיר  מי 
שמדובר  מבין  הממשלה,  במשרדי  תקציביות 
במהפכה. סל מדע לא הוגדר כרכש במסגרת 'קול 
קורא' אלא כתמיכה במסגרת תבחינים. קול קורא 
של  הרוח  במצב  שתלוי  פעמי  חד  כמענק  כמוהו 
חזרה  דרך  ואין  כמעט  מתבחינים  המכהן.  השר 

וטבעם הוא שהם חוזרים על עצמם מדי שנה. 
אקוניס תמצת זאת במשפט אחד, וברוח החיבוק 
כוונותיו:  מהן  הבהיר  לחרדים  הליכוד  שרי  של 
"גם מי שיבוא אחריי", אמר השר, "יתקשה לבטל 
לגמרי,  ממלכתיים  הקריטריונים  התבחינים".  את 
של  גבוה  תושבים  מספר  על  הדגש  שימת  אך 
את  לקפח  שלא  וכדי  במקביל  )כאשר  היישובים 
ערי הלווין והמועצות החרדיות הקטנות, יישובים 
עד חמישים אלף נפש קיבלו ניקוד זהה( והתיעדוף 
שניתן לאשכול נמוך בלמ"ס )במונח 'דירוג נמוך' 
שהוגדר בין 3-1, כלולים כל היישובים החרדים( 
את  תאבון  ומעורר  משמעותי  באופן  מגדילים 

הפרוסה החרדית בעוגה. 
החרדיות  הערים  את  הוציא  במעשיו  יעלון  אם 
מחוץ למפה, כפי שנחשף כאן לפני כחודש, הרי 
שאקוניס עשה את הדרך ההפוכה. לצד הפרמטרים 
הלמ"ס,  ומדד  תושבים  מספר  של  השוויוניים 
 – גבוה  ניקוד  המעניק  נוסף  מדד  אקוניס  הוסיף 

אזורי עדיפות לאומית. 
מפת אזורי העדיפות הלאומית שגובשה בתקופת 
תוקנה  טרם  סדום,  מיטת  כמו  ונראתה  לפיד 
משרדי  לשאר  בניגוד  אולם  הנוכחית,  בממשלה 
העדיפות  אזורי  למפת  צמודים  שעדיין  הממשלה 
הלאומית המעוותת מקדנציית לפיד, ממנה הודרו 
עמנואל(,  )למעט  החרדיות  והמועצות  הערים  כל 
הממשלה  החלטת  את  המדע  במשרד  אימצו 
העדכנית שהתייחסה למשרד הפריפריה של דרעי 
ואשר הגדירה מחדש את הערים החרדיות כאזור 

עדיפות לאומית. 
נעשה  כאשר  מהבוידעם  נשלף  הזה  הסעיף 
חרדית.  עיר  מהי  העדפה  לצרכי  להגדיר  ניסיון 
יודעים,  כבר  הממשלה  משרדי  חרדי'  'מיהו 
הגיוס,  בחוק  שנקבעו  הקריטריונים  על  בהסתמך 
במשרד הכלכלה ובמועצה להשכלה גבוהה. אבל 
מהי עיר חרדית, זאת טרם נקבע. יועץ משפטי לא 
מחויב, היה קובע מיידית כי די בנתון החסר כדי 
למסמס את יישום מדיניות ההעדפה של השר. רק 
שכאן, עם הרבה רצון טוב ועזרה מבפנים, אומץ 
סעיף נחבא אל הכלים בהחלטת ממשלה מס' 631, 
לאומית  עדיפות  כאזור  החרדיות  בערים  שמכיר 

לעניין הפריפריה.
את הרעיון לחש באוזן, באותה פוזה ממתיקת-
מודיעין  עיריית  ראש  כך,  כל  עליו  החביבה  סוד 
עילית יעקב גוטרמן. "תעיין במילים הקטנות של 

לאיש  אמר  הוא  לפריפריה",  הממשלה  החלטת 
המשרד החרדי, וזה מצדו רץ עם הסעיף כל הדרך 

ללשכה המשפטית.
מסתבר, שלמרות שמפת העדיפות הלאומית לא 
תוקנה מאז ממשלת לפיד, הרי שבמפת הפריפריה 
החברתית שהוכרה באופן ספציפי כמפת עדיפות 
נטול  פקיד  החרדיות.  הערים  כל  נכללו  לאומית, 
מחויבות היה מסביר מיד שמה שרלוונטי למשרד 
הפריפריה לא קשור לשאר משרדי הממשלה, רק 
מחויבות  נטולת  פקידות  בין  ההבדל  בדיוק  שזה 

לפקידות עם רגישות מגזרית. 
הממשלה  החלטת  על  הסתמכו  המדע  במשרד 
בסל,  כל הערים החרדיות  והכלילו את   ,631 מס' 
היועץ  של  עינו  צדה  אלא שכאן  ברק.  בני  למעט 
העיתונים  בכל  שפורסמה  מודעה  במשרד  החרדי 
במסגרתה  הפריפריה,  משרד  מטעם  החרדיים 
פורטה רשימת הישובים הזכאים לקייטנות הקיץ, 
ליטוב,  שמוליק  והחסידות.  התורה  עיר  כולל 
ממשרד הפריפריה, קיבל טלפון תוך דקה ונשאל 
ברק  בני   631 מס'  בהחלטה  "אכן  הדבר.  לפשר 
החלטת  הייתה  "אך  ליטוב,  השיב  נכללה",  לא 
ברק  בני  את  1453 המוסיפה  מס'  נוספת  ממשלה 
וירושלים לצד רמלה ולוד לרשימת הישובים בעלי 

העדיפות הלאומית".  
מטעם  המטפלת  למשפטנית  שוגרה  ההחלטה 
ראש  קיבל  קלה  שעה  ותוך  המדע,  בסל  המשרד 
טלפון  שיחת  זייברט  חנוך  ברק  בני  עיריית 
המבשרת על קבלת סל מלא וגדוש. גם כאן נמצא 
המקדם  בגלל  וזאת  המשפטי-פקידותי,  הנימוק 
מספר  של  המקדם  בהכפלת  לאומית  עדיפות  של 
ואשכול  ברק  בני  עיריית  של  הגבוה  התושבים 

הלמ"ס הנמוך של העיר.
שווה'  'גזירה  נעשתה  תלמודי,  בפלפול  כך, 
מדעית  מבחינה  גם  ללאומית  הפכה  והפריפריה 
עם  תקציבית  אומץ  שהמודל  ברגע  אמפירית. 
גושפנקא משפטית – השלכות הרוחב נוגעות לכל 
משרדי הממשלה. מפת אזורי הפריפריה החברתית 
מעבר  רשמית  הוכרה  החדשה  והגאוגרפית 
ואילך, מה  לגבולות המשרדים של דרעי, ומעתה 
שנכון למשרד המדע, רלוונטי גם לחינוך, לרווחה 
טוב  רצון  צריך  כמובן  זה  בשביל  ולכלכלה. 
אל  אותנו  שמחזיר  מה  פעולה,  משתפת  ופקידות 
בתוך המשרדים,  בהעדפה מתקנת  הנואש  הצורך 

שתעשה לנו קצת שחור בעיניים, במובן החיובי.
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כאשר קול 
אורלוגין קרא 
חצות והשרים 

רק רצו להצביע 
בעד התקציב 
ולחזור הביתה 

בשלום, גילה גן 
צבי לתדהמתו 

כי הכספים 
הקואליציוניים של 
הבית היהודי ושל 
החרדים כאחד, 

לא נכללים בבסיס 
התקציב. מאותו 

רגע ואילך הבהירו 
החרדים והסרוגים 
לרה"מ ש'היה לא 

תהיה'

יועצים ופקידים 
חרדים שיושבים 
בצמתים הנכונים 

יודעים להוכיח 
גם למשפטנים 

מומחים, שחרדים 
עם השכלה 

תורנית יכולים 
להעביר להם קורס 
בפקולטה לשוויון 
מגזרי. כמה חבל 
ששופט העליון 
המנוח, שמנע 

בזמנו את מפעל 
ההזנה מילדי 

ביתר עילית לא 
למד זאת מקרוב 
המשפחה החרדי 

מדע מה שתשיב. יו"ר ועדת המדע ח"כ מקלב מארח את שר המדע אקוניס ואת מנכ"ל המשרד וזאן
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באשפר

שוקיים הודו
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קפוא

בקר טחון
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שניצל עוף פרוס
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קרטון עוף
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המבורגר/קבב
פיקנטי/חריף

של פעם בחופש!
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אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!
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04-8436969 טל:  רכסים  מכיוון  אתא  לקרית 

VIP מארז
קפוא

מחולק לחזה או שניצל

6 עופות במארז
מארז 

מחולק לחזה או שניצל
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ההכנות לקראת יציאת מחנה הקיץ הבריאותי 
ונשלמות. בעוד  לילד' הולכות  'חיים  של ארגון 
ימים ספורים יעלו עשרות חולי סיסטיק פיברוזיס 
המדריכים  עם  יחד  אותם  שיוביל  המטוס  על 
יתארחו  שם  לשוויץ,  הארגון  של  והמתנדבים 
שישלב  בריאותי  קיץ  במחנה  כשבועיים  במשך 
לבריאותם של  סיוע של ממש  לבין  בין ההנאה 

החולים. 
המוצרים  אריזת  החלה  האחרונים  בימים 
שיוטסו במבצע לוגיסטי נרחב. טונות המצרכים 
לוגיסטי  במבצע  להיארז  החלו  היסוד  ומוצרי 
מורכב. מי שהגיע לסייע באריזה היה סגן ראש 
עיריית בני ברק הרב מנחם שפירא שהתרגש מן 
הפעילות למען החולים וביקש לתרום מזמנו על 

מנת להעניק כתף וסיוע לארגון. 
מובילות  חברות  אף  נרתמו  המחנה  לקראת 
מוצרים  מגוון  שהעניקו  הישראלי  במשק 
שיאפשרו את החופשה במחנה הקיץ הבריאותי. 
נרתם  דיזנהאוז  התיירות  חברת  מנכ"ל  גם 
בלוגיסטיקה  הרב  הסיוע  ומלבד  למשימה, 
כמה  במימון  לסייע  נרתם  בהטסה,  הכרוכה 
מכרטיסי הטיסה לחולים. חברת התעופה 'סוויס' 

נרתמה אף היא לסייע במסירות למבצע ההטסה 
עם  פגישות  מספר  קיימה  החברה  המורכב. 
ראשי 'חיים לילד' תוך הירתמות מלאה לצרכים 
הלוגיסטיים הנדרשים להטסת הקבוצה, על מנת 
להקל על החולים. ב'חיים לילד' מציינים לטובה 
גם את מנהל המטענים של חברת סוויס אלי גרוס, 
שסייע אף הוא בהכנות הרבות להטסת המטען. 
בארגון מציינים לשבח אם את ר' יוסי לנדא בעל 
בינלאומי"  שילוח  "ב.ס.ד.  השילוחים  חברת 
בשינוע  הכרוך  בכל  מלאה  בהתנדבות  שמטפל 

המטען הגדול ועד להגעתו לשוויץ.
בארגון 'חיים לילד' בירכו על ההירתמות של 
כי  העובדה  בשל   ,CF-ה חולי  למען  החברות 
ההוצאות הכלכליות של המחנה מרובות ביותר 

ועל מנת להפעילו נדרש סיוע של נדיבי לב.
השגחה  תחת  נערך  הבריאותי  הקיץ  מחנה 
הטיפול  נמשך  המחנה  ובמהלך  מלאה,  רפואית 
וצוות  הרופאים  צוות  בידי  בחולים  הרפואי 
פסגות  אוויר  למחנה.  שנלווה  הפיזיוטרפיסטים 
הרי שווייץ, הוא האולטימטיבי עבור חולי ריאה. 
סקלר:  ראובן  הרב  לילד'  'חיים  ארגון  יו"ר 
"אנו מבקשים להודות לכל  מי שנרתם ומסייע 
להטסת החולים למחנה הרפואי בשוויץ – אשר 
מעניק מרגוע נפשי וגופני לחולי מחלות הריאה".  

שבועיים של 
בריאות והנאה

סגר"ע ב"ב הרב מנחם שפירא נרתם לסייע באריזת טונות 
המטען לקראת טיסת חולי ה-CF למחנה הרפואי של 'חיים 
לילד' בשוויץ  חברת התיירות דיזנהאוז נרתמה אף היא 
והעניקה מימון לכמה חולים, לצד חברת סוויס שתפתח 

דלפקי בידוק ייחודיים לקבוצה

שפירא בביקור בבית 'חיים לילד

מאת: יעקב פלדמן

ונשים  סמינרים  בנות  בקרב  נרשם  רב  ביקוש 
במכון  שמוצע  חשבון,  לראיית  החדש  למסלול 

כישורים שע"י בית המורה. 
בית  שע"י  כישורים  מכון  מציע  לראשונה 
בשיתוף  חשבון  ראיית  לימודי  מסלול  המורה 
עם משרד BDO שנחשב לאחד ממשרדי ראיית 

החשבון הגדולים והבולטים בישראל. 
זיו האפט, הינה פירמת ראיית חשבון   BDO
ויעוץ עסקי הנמנית על חמש הפירמות הגדולות 
בישראל. הרשת מפעילה בין היתר סניפים בערים 
החרדיות בני ברק ומודיעין עילית, בהם מועסקות 

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

בבורסות בארץ ובעולם.
חשבון  ראיית  ללימודי  הרב  הביקוש  לאור 
מקצועיים תחת כללי ההלכה והצניעות, החליטו 
בהנהלת בית המורה לפתוח מסלול לימוד ייחודי 
ומקצועי  מבוקש  במקצוע  חרדיות  שיכשיר 
על  בכבוד.  להתפרנס  אפשרות  להן  שמעניק 

ביותר,  המקצועי  הכלים  ארגז  את  להעניק  מנת 
חבר בית המורה לחברת BDO זיו האפט ובכך 
יהווה בית המורה כשלוחה חרדית לפירמת הענק 
וצוות  התכנים  החשבון.  ראיית  לימודי  בתחום 
של  החיים  לאורח  במיוחד  מותאמים  ההוראה 

בנות בית יעקב. 
רישיון  לבוגרות  יוענק  לימוד ההכשרה  בתום 
ממשלתי המאפשר עיסוק במקצוע ראיית חשבון. 
מבחני קבלה נוספים מתקיימים בשבוע הקרוב, 
לקראת מסלול הלימודים שייפתח אי"ה בחודש 
הלימודים  מסלול  פתיחת  לרגל  הקרוב.  אלול 
תוכלנה  במסגרתו  לנרשמות,  הטבה  מוענקת 
להשתתף בקורסי  העשרה ביהדות ובערבי חינוך 

ללא תשלום. 
במרכז ההכשרה וההשתלמות של בית המורה 
 1,800 מעל  מהן  וגננות,  מורות  אלפי  לומדות 
בסניף הראשי בבני ברק, ועוד כ-1,400 משתלמות 
ההשתלמויות  יתר  בין  הארץ.  ברחבי  בשלוחות 
תנועה  גננות,  חינוך,  יהדות,  תנ''ך,  במקצועות: 
בריאותית, עברית, אנגלית, מתמטיקה, הסטוריה, 
חינוך  תפקידים,  בעלות  מדעים,  א''י,  לימודי 
לדרגת  עד  ניתנים  הלימודים  ועוד כאשר  מיוחד 

מוסמך בכיר, דרגה B.A. – 1 אקוילנטי.

מעניקים כישורים לחיים
ביקוש רב למסלול ראיית חשבון במכון כישורים שע"י בית 

המורה בשיתוף BDO זיו האפט 

בעבודה
סוציאלית
מסלולי גברים | נשים << של אוניברסיטת חיפה

.B.A ו-.M.A תואר ראשון ושני
M.A. התמחות במסלול קליני*

יודעים להקשיב?
חולמים לטפל?

אתם יכולים לסייע
וגם להתפרנס בכבוד!

www.mivchar .org. i l
03-5785030
קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

המכינה חינם לזכאים

מחזורים נוספים יוצאים לדרך!

תואר ראשון

בואו למנף את האינטואיציה הרגשית שלכם 
לאפיק פרנסה איכותי עם תחושת שליחות וסיפוק

אתם מוזמנים להתקדם לקראת עצמאות 
אקדמאית ולקראת תפקידי ניהול בתחום 

העבודה הסוציאלית

תואר שני
עם התמחות קלינית 

ההרשמה 
למכינות 
בעיצומה!
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מכבי  חברי  בקרב  נרשמה  רבה  התרגשות 
תושבי קריית הרצוג בבני ברק, עם פתיחת בית 
המרקחת החדש מכבי פארם, במסגרת הרחבת 

שירותי הרפואה של מכבי בקרית הרצוג. 
בו  חגיגי  בטקס  נפתח  המרקחת  בית 
חזקיהו  משה  הרב  דאתרא  המרא  השתתפו 
רן  שליט"א, מנכ"ל מכבי שירותי בריאות מר 
סער, יו"ר הנהלת מכבי פרופ' משה רוח, ראש 
מכבי  הנהלת  חברי  זייברט.  חנוך  הרב  העיר 
פרוינד,  חיים  והרב  שטיצברג  שמחה  הרב 
חסיד,  דבורה  הגב'  במכבי  המרכז  מחוז  ראש 
מ"מ מנכ"ל מכבי פארם מר שחר מסר, מנהל 
שלזינגר,  משה  הרב  החרדי  למגזר  השיווק 

עסקני רפואה ואישי ציבור נוספים.
בני  מרחב  מנהל  והנחה  פתח  האירוע  את 
ברק במכבי שירותי בריאות מר אליהו עובדיה, 
כאשר הוא מדגיש את השקעת מכבי בהנגשת 

השירותים ובהתאמתם לצרכי האוכלוסייה. 
הרב  דאתרא  המרא  כובד  המזוזה  בקביעת 
בדברי  איחל  שאף  שליט"א,  חזקיהו  משה 
המרקחת  בית  לשירותי  נזדקק  שלא  הברכה 
אלא לדברים טובים. הרב שליט"א שיבח את 
פעילות מכבי אשר עושים את שליחותם נאמנה 
ומנצלים את הרשות שהקב"ה נתן לרופא לרפא 
שירותי  למכבי  ואיחל  ביותר,  הטוב  הצד  על 
ברוכה  עשייה  בהמשך  רבה  הצלחה  בריאות  

למען הכלל.
"פתיחת  כי  ציין  סער  רן  מר  מכבי  מנכ"ל 
לתת  ובראשונה  בראש  נועדה  המרקחת  בית 
ולהנגיש  האזור  תושבי  מכבי  לחברי  מענה 
להם שירות זה קרוב לבית, בהתאם לרוח מכבי 

הבנויה על חמלה לכל אחד ואחד". 
היחידה  הקופה  כי"  ציין  מכבי  מנכ"ל 
אלפים  של  חיובי  במאזן  מעבר  כל  המסיימת 
נתון המוכיח את האמון שהציבור  היא מכבי, 
רוחש כלפי הקופה". מר סער הדגיש כי "מכבי 
לכלל  השירות  את  לשפר  כדי  הכול  תעשה 

חבריה, ולמגזר החרדי בפרט".
מר סער הדגיש כי "בימים אלו חבים אזרחי 
ליצמן  ישראל את תודתם לשר הבריאות הרב 
בדיוני התקציב  ונלחם  על שמריו,  שלא שקט 
תקציבים  להעביר  והצליח  הלילה,  תוך  אל 
החולים,  לטובת  הבריאות  למערכת  מיוחדים 
ובכך להקל על מעמד הביניים ומעוטי היכולת, 

ומכאן אני שולח לו את תודתי העמוקה".

להקל על החולים

כי  הזכיר  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש 
על  הכול  עושה  אשר  מכבי,  עם  מהיכרות 
ספק  אין  החולים,  של  סבלם  על  להקל  מנת 
אכן  הרצוג  בקרית  המרקחת  בית  שפתיחת 
מגשימה חזון זה. עוד ציין כי הקשר בין מכבי 
כבר  הפועל  הדוק  קשר  הוא  ברק  בני  לעיר 
מתן  דגלם  על  וכגופים שחרטו  שנים,  עשרות 
שירות מסור לתושבים יש בין העירייה למכבי 
שיתופי פעולה רבים לטובת התושבים. כמו כן 
ציין כי הוא שמח לשמוע שמכבי מרחיבה את 
שירותיה בעיר ומציגה נתח של כ 50% מכלל 

התושבים בעיר.
יו"ר הנהלת מכבי פרופ' משה רוח הסביר כי 
בית המרקחת מהווה נדבך נוסף ברמת השירות 
הגבוהה לה שואפת מכבי להגיע. "אנו מקווים 
ייהנו משירות זה כמו ממגוון  שתושבי האזור 
שירותי הרפואה המקצועיים ביותר של מכבי".

ראש מחוז המרכז הגב' דבורה חסיד ציינה, 
שניתנה  הרשות  על  הרב  לדברי  בהמשך  כי 
לרופאים לרפא, "במכבי לקחנו את אחריותנו 
כדי  שביכולתנו  כל  ועושים  החברים  כלפי 
לממש את הרשות שניתנה לנו. במכבי מגלים 
רגישות גבוהה לצרכי המגזר החרדי, קשובים 
הרפואה  שירותי  את  ומתאמים  לצרכיהם 

לאורח חיי הקהילה". 
שטיצברג  שמחה  הרב  מכבי  הנהלת  חבר 
ציין בדבריו כי בתי המרקחת של מכבי פארם 
בעזרת  כאשר  הרפואה,  בשירותי  חידוש  הם 
יש  האם  לראות  הרוקח  יכול  החבר  כרטיס 
כי  הדגיש  הוא  מסויימת.  לתרופה  רגישות 
כעת,  אותו  חונכים  שאנו  זה  מרקחת  "בית 
הוקם במענה לצרכי הקהילה כהמשך להגדלת 
צרכי  הבנת  תוך  במקום,  השירותים  והרחבת 

המגזר החרדי". 
ציין  מסר  מר שחר  פארם  מכבי  מנהל  מ"מ 
כי "בית המרקחת החדש נפתח במטרה להקל 
שיוכלו  האזור  תושבי  מכבי  לחברי  ולסייע 
לקבל את השירות קרוב לבית. ב'מכבי פארם' 
פריטים  ממגוון  ליהנות  מכבי  חברי  יכולים 
פרא-רפואיים חדשים שנוספו לבית המרקחת". 
מר מסר הודה לכל המשתתפים ואיחל בריאות 

שלימה לכולם. 

בית מרקחת חדש 
בקרית הרצוג

מנכ"ל מכבי רן סער: "אני מודה לשר הבריאות הרב 
ליצמן על עמידתו האיתנה בדיוני התקציב לטובת החולים 

ומערכת הבריאות בישראל"  הדברים נאמרו בטקס 
קביעת מזוזה לבית מרקחת "מכבי פארם" בקרית הרצוג 

בבני ברק

הרה"ג משה חזקיהו בקביעת המזוזה

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 058-6714440

המדריכים שלך לחוויה באוויר

 מבצע
 מיוחד

לבין הזמנים
199 ש”ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה
מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים

,

אין כפל מבצעים

סניפי בני ברק: רח' רש"י 6 | רח' ר' טרפון 2



1 19.8.2016   ˆ   ידיעות רמת גן

OUTLET
70% OUTLET

21.7.16
ביום חמישי הקרוב זה קורה!

א’-ה’ 21:00 - 10:00   | ו’ 15:00 - 10:00 | פתוח במוצ”ש | 03-9457778

 חינםחניה 
דגניה 3 פ”ת | מתחם החניון

 סלונים | מזנונים | פינות אוכל 
באים. מתרשמים. בוחרים 

ולוקחים הביתה!

מ”ר500

של תצוגת רהיטים מרהיבה

הפתיחה הגדולה!



03-7718030



 40
דגמי רוקפורט נבחרים

 &349
כל הדגמים וכל המידות ממידה 40 עד 46.5

אלפי זוגות רוקפורט במבחר דגמים חדשים
 חדש באקסוס!

רבי עקיבא 52 בפסאז’ מעל ברון כובעים 03-5785773 א’ -ה’ 10:00- 21:00 רצוף. ו’ 13:00-10:00 ט.ל.ח
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מאת: חיים רייך
 

הצלחה מרשימה ביותר לכנס ההלכתי המקיף 
הפוסקים  אוצר  שע"י  ההוראה  מרכז  שערך 
ובהשתתפות  מאוחדת  בשיתוף  וויינרעב"  "בית 

רופאים בכירים מטעמה.
גדולי  ובאו  נכנסו  היעודה,  השעה  לפני  עוד 
"מרכז  למשכן  ההוראה  מורי  ועשרות  הרבנים 
סאווראן  משה  היכל  המדרש  בבית  ההוראה" 
לביהמ"ד, שם נערך הכנס השנתי בנושאי הלכה 
ורפואה, לקראת יום תשעה באב, לבירור וליבון 
של  הבכירים  הרופאים  גדולי  עם  הצום  הלכות 
מאוחדת, מנהלי מחלקות ופרופסורים מומחים. 
הרבנים התיישבו במקומותיהם על יד שולחנות 

ערוכים, כיאה לכבוד המעמד. 
נשיא "מרכז ההוראה - אוצר הפוסקים", כ"ק 
הכנס  את  פתח  מסאווראן,  שליט"א  אדמו"ר 
בית   – ההוראה  "מרכז  לפטרון  תודה  בדברי 
וויינרעב  יעקב  ר'  החשוב  הנדיב  וויינרעב", 
שליט"א, אשר יסד והקים את "מרכז ההוראה", 
ורחב,  שלם  לבנין  שהפכה  פינתה  אבן  את  ירה 

המפיץ את דבר ד' הוא הלכה לכל דורש. 
עוד הודה והוקיר אדמו"ר שליט"א בחום רב 
להנהלת מאוחדת, אשר  משקיעה רבות בחיבור 
ונצורות  רבות  הפועלת  וההלכה  הרפואה  בין 
פתח  מכן  לאחר  בפרט.  החרדי  ולציבור  בכלל, 
בשאלה  הרבנים  אל  ופנה  שליט"א,  אדמו"ר 
מקורות  כל  את  ומצטט  מביא  בעודו  הלכתית, 
אחרוני  עד  חז"ל  ומדברי  מהגמרא  ההלכה 

הפוסקים.
שמואל  ר'  הרה''ג  המנחה,  עלה  מכן  לאחר 
יוסף שטיצברג שליט"א מרבני קהילת גור בבית 
שליט"א  אדמו"ר  של  חזונו  את  ותיאר  שמש, 
מקום  שיהיה  ההוראה",  "מרכז  את  בהקימו 
כן  ועל  ד',  מבקש  לכל  תורה  תצא  משם  אשר 
בית ההוראה פתוח בכל שעות היום. זאת בנוסף 
הפוסקים",  "אוצר  ולמכון  ההוראה  לכוללי 

המרבים תורה בעם ד'. 
האכסניה  בכבוד  הפתיחה  לאחר  זה,  בשלב 
המקצועי.  הכנס  החל  ל"מאוחדת",  והתודה 
הצום  דיני  זו  בשנה  כי  בדבריו,  הזכיר  המנחה 
נדחה",  באב  "תשעה  הוא  כי  יותר,  קלים 

שב"חולי קצת" מקילים בו. 
ד"ר  החשוב  הרופא  לדבר  הוזמן  כבוד  אחר 
הלל  טרופ, מומחה ברפואת משפחה במאוחדת 
בית שמש, אשר ניהל בזמנו עשרות שעות שיחה 
ויותר עם מרן הרב אלישיב זצ"ל בנושאי הלכה 

ורפואה. 
רבי  הגאון  הכבוד,  נואם  נעמד  מכן  לאחר 
בני  מערב  רב  שליט"א,  שטרן  אליעזר  שמואל 

ברק ומגדולי מעתיקי השמועה ממרן הרב וואזנר 
ההתכנסות  אל  ברק  מבני  במיוחד  שבא  זצ"ל, 
השנתית. הגאון הרב שטרן פתח את דבריו בדברי 
שדגנם  בעת  בליבי  שמחה  "נתתי  המלך  דוד 
את  בשמעי  שמח  כן,  אני  "אף  רבו.  ותירושם 
ההוראה'  ב'מרכז  כאן  הנעשים  ונצורות  גדולות 
בהצבת פינה לכל מבקש ד' שיוכל לקבל תשובה 
ואת  בה  ילך  הדרך  את  לידע  בהלכה  ברורה 

המעשה אשר יעשון, במשך כל שעות היום". 
אוזן,  אלישע  הד"ר  להרצות  הוזמן  בהמשך 
ומרכז  במאוחדת  בקרדיולוגיה  בכיר  מומחה 
רפואי הדסה, בנושא הגדרת מצבם של חולי הלב 
לצום.  יכולתם  לעניין  יציבים  ושאינם  היציבים 
הרופא הסביר בדבריו המאלפים את מצב חולי 
הלב הסובלים מאי ספיקת לב אשר הצום מסוכן 

להם, ופירט את החששות מהם יש לחשוש. 
הס הושלך בקהל עת הופיע הגאון הגדול רבי 
עזריאל אויערבך לכבד את המעמד. כל הרבנים 
קידם  שטיצברג,  הרב  המנחה,  לכבודו.  נעמדו 
הגאון  את  הזמין  מיכן  ולאחר  בואו  את  בברכה 
בנושא  מדברותיו  שישא  רבינוביץ  שמחה  רבי 

הכנס. 
הרופאים  מבכירי  יגל,  שמחה  פרופסור 
רפואי  במרכז  גיניקולוגי,  אגף  ומנהל  במאוחדת 
הדסה פרש משנה סדורה באבחון מצבים רפואיים 

שונים. 
אויערבאך,  הגרש"ז  בשיטת  דנים  בעוד 
הפנה המנחה את השאלה אל הגאון ר' עזריאל 
אויערבאך לדעת את מסורת בית אבא, עיני הכל 
הופנו אל השולחן בו ישב ר' עזריאל, אלה שישבו 
מאחור נעמדו על רגליהם לזכות לראות ולשמוע, 
ראיתי  "לא  בדבריו:  פתח  עזריאל  רבי  והגאון 
אצל אבא מארי ולא אצל מורי חמי שהלך לפי 
כללים וסטטיסטיקות, גם את הרב וואזנר שאלנו 
והוא נענה שכל ענין דנים בו לגופו, וממילא אין 
ז"ל,  מארי  אבא  לדברי  ענייננו  בנושא  שייכות 
אלא כל דבר נידון לגופו של ענין. אך", הוסיף ר' 
עזריאל ופנה אל הרופא, "מעוניין הייתי לשמוע 

את חוות דעת הרופא בנושא מסוים".
ר' עזריאל  בין הגאון  ושיח  דיאלוג  כאן החל 
ומאזינים  מקשיבים  כשכולם  והפרופסור 
שיחתו  את  סיים  אשר  פיו  למוצא  בדריכות 

בהודיה לרופא על עזרתו.
בסיום הכנס נראו קבוצות רבנים הדנים בינם 
בכנס,  הנידונו  ונידונים  נושאים  על  עצמם  ובין 
אחרים פונים להנהלת מרכז ההוראה להודות על 
וטובה  להם  טובה  שהיתה  הנפלאה  ההתכנסות 
הנאספים,  על  הכנס  הותיר  רב  רושם  לעולם, 
בפרט בהשתתפות רבה כל כך של חשובי הרבנים 

שליט"א – רבני "מרכז ההוראה".

הצלחה מרשימה 
לכנס ההלכתי

ביוזמת 'מאוחדת' נערך הכנס השנתי של מרכז 
ההוראה שע"י אוצר הפוסקים, בו השתתפו 

בו גדולי הרבנים ועשרות מורי הוראה מכל הארץ 

כנס אוצר הפוסקים

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

יריד אוכל מוכן מידי יום שישי וערבי חג 
מבית מסעדת-

בקניה מעל 200& - 20& הנחה
פתוח מ-7:00 בבוקר עד 16:00 בצהריים

* יש כפל מבצעים * למציג קופון זה בלבד 
* בתוקף עד יום שישי כ“ט באב 2/9/16

ז'בוטינסקי 92 ב"ב 
להזמנות: 03-5780459

�

קופון
1מס‘

!GO ?חם? לח

שנה ראשונה אחריות מלאה על פי דין + אחריות נוספת מוגבלת לשנתיים כרוכה בתשלום חד פעמי 
של 199 ₪ כולל מע"מ, לרכישת האחריות הנוספת מוגבלת יש ליצור קשר תוך 30 ימים מהרכישה 
עם שירות אלקטרה בטלפון 1-700-50-4000. המחיר במזומן ואינו כולל הובלה ו/או התקנה.

המזגן של ישראלמרכז ייעוץ ומכירות 1-800-222-222

 9,300 BTU/h תפוקת קירור
A COP 3.78 דירוג אנרגטי 

לחדר שינה עד 15 מ''ר

₪1,690

אלקטרה   10               

11,950 BTU/h תפוקת קירור
  C  COP 3.68 דירוג אנרגטי  

לחדר שינה עד 20 מ''ר

₪1,890

14,000 BTU/h תפוקת קירור
 B      COP 3.73 דירוג אנרגטי 

לחדר שינה עד 23 מ''ר

₪3,190

18,000 BTU/h תפוקת קירור
   D 3.63 דירוג אנרגטי COP

לחדר שינה עד 30 מ''ר

₪3,809

 22,400 BTU/h  תפוקת קירור
  F 3.53 דירוג אנרגטי COP

לחדר שינה עד 40 מ''ר

₪4,999

 28,000 BTU/h תפוקת קירור
  E 3.58 דירוג אנרגטי COP

לחדר שינה עד 50 מ''ר

₪6,309

 33,000 BTU/h תפוקת קירור
 D 3.63 דירוג אנרגטי COP

לחדר שינה עד 60 מ''ר

₪7,649

אלקטרה   21               אלקטרה   18               אלקטרה   14               

אלקטרה   40               אלקטרה   35אלקטרה   28               

מהיום אתם יכולים להשתלט על החום והלחות של הקיץ בקלות ובמחיר הגיוני. 
סדרת אלקטרה GO היא בדיוק בשבילכם. מזגן איכותי במחיר משתלם. לסדרה מגוון 
תפוקות רחב לחדרי שינה וסלונים בינוניים, עיצוב מודרני וקומפקטי, תצוגה דיגיטלית 
נסתרת, שלט רחוק ידידותי ושירות של חברת המזגנים הגדולה והמתקדמת בישראל.



ושבעת וברכת
בטוב טעם ובאיכות משגעת

טעים לחזור לסלטים הטריים, הבשרים העסיסיים, 
 לשרות האדיב ולמחירים העממיים

ושבעת וברכת רח' אצ"ל 47, שכונת התקוה ת"א  03-6390677
טלפון להזמנות אירועים  קבוצות וימי הולדת: 052-6291291
שעות פתיחה: 10:00-2:00, מוצ”ש שעה לאחר צאת השבת עד 2:00

בכשרות מהודרת 
של בד”ץ יורה דעה

משנת

1969



בני ברק     י"ג באב תשע"ו 17/8/16 1240

מאת: אהרן נצר

מבצע 'סופר קיץ' על רכב מתנת נתיב החסד 
הגיעה לשלב הסיום, ושלב ב' של המבצע כבר 

בעיצומו...
הזוכה המאושר במתנת רכב משפחתי, קיבל 
לו  והודה  החסד  נתיב  ממנכ"ל  המפתחות  את 
נרגשות. לשאלתנו "מהו היעד הראשון שתיסע 
מפתיעה:  הייתה  הזוכה  של  תשובתו  אליו?" 

"לתת מעשרות", כך ענה כברור מאליו. 
מנכ"ל נתיב החסד, הרב שמואל אטיאס, ברך 
שמח  "אני  ההגרלה:  בטקס  המשתתפים  את 
לתת את המפתחות לזוכה שהוא גם לקוח קבוע 
שלנו ומברך אותו על כך. אני רוצה להודות לכל 
ההיענות  במבצע.  איתנו  שהשתתפו  הלקוחות 
ההגרלה  פתקי  אלפי  עשרות  מדהימה,  הייתה 
הוכיחו זאת. לכל אלו שלא זכו", בישר, "תהיה 
הסניפים  באחד  ב-15.9.2016  נוספת  הגרלה 
החברות  לכל  מודה  אני  הארץ.  ברחבי  שלנו 
שהיו חלק מהמהלך יחד עם נתיב החסד ודאגו 
ללקוחות שלנו שנוכל לצ'פר אותם. אני מזמין 
במבצע  חלק  ולהיות  להמשיך  הצרכנים  אתכם 
הגדול הזה ולהגדיל את הסיכויים שלכם לזכות 

ברכב חדש".
שלב ב' של המבצע כבר בעיצומו ומביא איתו 
ההשתתפות  הצרכנים.  מצד  מרובה  התעניינות 
מעל  של  בסכום  קונים  ופשוטה:  קלה  במבצע 

 ₪ ב-29.90  ומתוכם  החנות  ממגוון   ₪  300
זוגלובק,  מעולה,  יפאורה,  אסם,  מהמותגים: 
נסטלה,  גלידות  תנובה,  טרה,  ריאו,  חסלט, 
וחוגלה  סנו,  בייביסיטר,  עדין,  אלסקה,  צבר, 
מכניסים  הקבלה,  מאחורי  פרטים  רושמים   -
לתיבת ההגרלה ויכולים לזכות ברכב משפחתי 
מפואר של חברת KIA  מודל 2016 ועוד שלל 

הפתעות ופרסים שירעננו לכם את הקיץ.
על  חושבת  החסד'  'נתיב  רשת  ומתמיד  מאז 
מבצעים  ומציעה  אפשרית  דרך  בכל  הצרכן 

והטבות מיוחדות. 
ברכבי  פזורים  החסד'  'נתיב  רשת  סניפי 
הארץ: בני ברק, אשדוד, רחובות, בת ים, חיפה, 

רכסים, אלעד וברכפלד.

רכב במתנה 
לזוכה הגדול
'נתיב החסד' העניקה מתנה: רכב KIA 2016 חדש 
כחלק ממבצע הקיץ הגדול  ההגרלה נערכה בסניף 

קוטלר בבני ברק והרכב הוענק לזוכה המאושר

מאת: אלי שניידר 

תחום הפקת האירועים בציבור החרדי נחשב 
מזה שנים רבות למוביל, עקב ריבוי האירועים 
כנסים  גם  כמו  שונות  חסידויות  עורכות  אותם 
מקצועיים בהם עולים לסדר היום מגוון נושאים 

המיטיבים עם הציבור. 
בין  חדשני  פעולה  שיתוף  במסגרת  כעת, 
'קו  שבבעלות  מחשבה'  ל'קו  'אימג'  חברת 
יוצא לדרך מיזם שייתן מענה מקיף  עיתונות', 
אל  להוציא  שיבקשו  ואירגונים  חברות  עבור 

הפועל את תכניתם תחת קורת גג אחת. 
המובילות  מהחברות  לאחת  נחשבת  אימג' 
בתחום בציבור הדתי והחרדי. במהלך 26 שנות 
מאות  הפועל  אל  החברה  הוציאה  פעילותה, 
אירועים וכנסים שהובילו את סדר היום בציבור 
אותם  המנהלים'  ו'פורום  ירושלים'  'כנס  כמו 

אימג' יזמה והפיקה. 
ומשתנה",  דינמי  מאוד  הוא  ההפקות  "שוק 
'אימג'.  מנכ"ל  ביסראור  ברונו  מר  מסביר 

"שיתוף הפעולה החדש עם 'קו מחשבה' עשוי 
המעוניינים  לקוחות  עבור  מוסף  ערך  להעניק 
קורת  תחת  תכניותיהם  את  הפועל  אל  להוציא 
גיוס  מדיה,  אירועים,  הפקת  הכוללת  אחת  גג 

חסויות ושיווק". 
טומן  כחודש,  לפני  שהחל  הפעולה  שיתוף 
בחובו לא מעט יוזמות שייחשפו בקרוב לציבור 
בכנסים  בעיקר  יתבטא  "זה  לדבריו,  הרחב. 

מקצועיים בהם ישתתפו בכירים במגזר". 
האינטרנט  התפתחות  למרות  "כיום, 
העיקרי  הצינור  הדיגיטליים,  והאמצעים 
המכתיב את סדר היום, הוא מפגשים העוסקים 
ברונו  מר  קובע  שונים",  חברתיים  בנושאים 
שניהול  ספק  "אין  'אימג'.  מנכ"ל  ביסראור 
אותה  הרחבה  המדיה  בשילוב  האירועים 
מציעה 'קו עיתונות', יתן מענה נוסף ללקוחות 
שעד עתה נאלצו לקושש רגליהם בכדי להפיק 

אירועים דומים".

"להפוך כל תוכנית וחלום 
למציאות וכל מפגש 
אנושי לבלתי נשכח"

תשכחו מכל מה שהכרתם: חברת ההפקה 'אימג' יוצאת 
בשיתוף פעולה ייחודי עם 'קו מחשבה' שבבעלות 'קו 

עיתונות'  המטרה: ליצור קורת גג אחת עבור לקוחות 
הזקוקים להפקת אירוע בשילוב מדיה  "מדובר בשילוב 

מנצח", אומרים באימג'

שיתוף הפעולה החדש של 'קו עיתונות'

הזוכה ושמואל אטיאס, מנכ"ל נתיב החסד

29בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא   בפסאג'    סניף חדש!  ברח' שלמה המלך      ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי    52
אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)

ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במרכז המסחרי (מעל בר-כל)   
08-6659000רכסים: רח' הכלנית  א' גבעה ב'   נתיבות: רמב”ם  פינת רח' ירושלים טל:  13 04-8268800 39
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ברון כובעים!

טלפון רב קווי:
1599-578-946

מבצע בין הזמנים
בקניית כובע לשבת,
קבל כובע ליום חול

מתנה!
משמעותית מאוד!!תנתן הנחהבכובע אחד בלבדלמעונינים



שאית להפסיק את המבצע בכל עת
שת ר

ט.ל.ח | הר

לוגו

0 7 3 - 7 5 3 0 9 8 5 סניף רבי עקיבא 37 בני ברק | טל:
שעות פתיחה ימים א‘-ה‘ 10:00-21:00 רצוף | יום ו‘ 10:00-14:00  

המחיר המשתלם ביותר עדשות איכותיות דגמי יבוא בלעדיים

אופטיקה 109
רואים מצוין

מאיפה שתסתכל

* לרוכשים משקפיים בדיקת ראייה מקצועית בעלות סמלית של 35 שקלים בלבד במקום 150 שקלים.
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שת ר

ט.ל.ח | הר
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 109
שקלים בלבד

עדשות איכותיות 1.56

מסגרת
חצי/מלאה

עדשות איכותיות 1.56
+שירות ואחריות

מסגרת
מסגרתברגים

+ עדשות
מולטי פוקל

349
שקלים בלבד
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לוגו

0 7 3 - 7 5 3 0 9 8 5 סניף רבי עקיבא 37 בני ברק | טל:
שעות פתיחה ימים א‘-ה‘ 10:00-21:00 רצוף | יום ו‘ 10:00-14:00  

המחיר המשתלם ביותר עדשות איכותיות דגמי יבוא בלעדיים

אופטיקה 109
רואים מצוין

מאיפה שתסתכל

* לרוכשים משקפיים בדיקת ראייה מקצועית בעלות סמלית של 35 שקלים בלבד במקום 150 שקלים.
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קופון למסעדת צנעני

פתוח מ-11:00 בבוקר עד 24:00

* יש כפל מבצעים * למציג קופון זה בלבד 
* בתוקף עד יום חמישי כ“ח באב 1/9/16 בימי א‘ עד ה‘

ז'בוטינסקי 92 ב"ב 
להזמנות: 03-5780459

לאפה שווארמה + בקבוק פפסי מקס 39&
(במקום 49&)

(במקום 40&)
פיתה שווארמה + בקבוק פפסי מקס 29&

�

קופון
2מס‘

ייעוץ ותיווך נדל"ן  | ניהול ואחזקת מבנים  | ייזום ושיווק פרוייקטים

מוכר יקר! מוכר דירה?...
ברשותינו מאגר גדול של קונים רציניים עם כסף מזומן 

מהארץ ומחו״ל הערכת נכס עם נציג מכירות ללא התחייבות 
+ עו״ד שאתם תבחרו בליווי צמוד על חשבוננו!

טל: 03-5096186 
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ד

משרדנו מייצג זוכים וחייבים מול לשכות ההוצאות 
לפועל השונות, איחוד תיקים, סגירות תיקים וניהול 

מו"מ וייצוג בהליכי פשיטת רגל     

משרד עו"ד תומר ברזיק

מייל : tomer@barziklaw.com כתובת : דניאל פריש 3, תל אביב 
החרש 16, נס ציונה  טלפון : 03-6078888 | 08-9300408

חובות זה לא גזרה משמיים
חייב כסף? חייבים לך כסף?
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מאת: שמעון דדון

האשים  השבוע  היום:  מסדר  יורדת  לא  הסלמונלה'  'פרשת 
'הנסיך',  יעקב ליצמן את מפעל טחינת  שוב שר הבריאות הרב 
בכך שידע אודות הזיהום במוצרים ולא התריע על כך. בוועידת 
להם  "שללנו  כי  ליצמן  הבהיר  בירושלים  שהתקיימה  הרפואה 
)טחינת הנסיך, ש.ד.( את רשיון הייצור כי הם שיווקו ולא דיווחו. 
האשמות בגזענות לגבי טחינת הנסיך זה שטויות. אין אפשרות 
מכל  יותר  הערבי  למגזר  עוזר  הוא  כי  בגזענות  אותו  להאשים 

אחד. הבריאות שלהם, זה אינטרס של כולנו".
במקביל, השבוע דווח על תפנית מפתיעה בפרשת הסלמונלה 
ב'טחינת הנסיך'. ממסמכים שהעבירה החברה לכלי התקשורת, 
נשלחה  "הנסיך"  ממפעל  הטחינה  לטענות,  בניגוד  כי  עולה 
הזיהום  ואילו  תקינות  מעבדה  בדיקות  עם  שמיר  סלטי  למפעל 
התרחש כתוצאה מטעות אנוש שאירעה לאחר הדגימה. לטענתם,  

"לא הייתה כל כוונת זדון". 
בכנסת,  לדיון  התייצב  לא  הנסיך  טחינת  מנכ"ל  כך,  בתוך 

ועורכת דין שייצגה את המפעל השיבה להאשמות במקומו.

ההתחלה: בקורנפלקס

לפרשת  ישיר  המשך  היא  בטחינה,  הסלמונלה  סערת 
הקורנפלקס, שהחלה כזכור עם הפרסומים על חיידקי סלמונלה 
שהתגלו במוצרי 'יוניליוור', 'קורנפלקס' ו'קוקומן'. בעקבותיה, 
הורתה חברת יוניליוור לאסוף מהמדפים את מוצרי 'קורנפלקס 
שנמצא  החיידק  לסלמונלה.  חשש  בשל  ו'קוקומן'  תלמה' 
הוא  אך  אלים  זן  שאינו  אלטונה,  סלמונלה  הוא  בקורנפלקס 

יחסית נדיר.
בהודעת חברת יוניליוור נכתב כי היא "מבקשת ליידע את קהל 
צרכניה כי בהמשך לפרסום בדבר סדרות מוצרי דגני בוקר שבהם 
כי  מצאנו  צרכנית,  פנייה  ובעקבות  בסלמונלה,  זיהום  נמצא 
כמות של 240 יחידות קורנפלקס בד"ץ 750 גרם מיום ייצור 27 
ביוני 2016, יצאו אל השוק. כתוצאה מכך ומטעמי זהירות אנו 
מבקשים מכלל הצרכנים לוודא כי אין ברשותם מוצר מהסדרות 

הללו".
בימים שקדמו לגילוי החיידק, התלוננו צרכנים של תלמה על 
שלשולים וכאבי בטן, ואפילו על אשפוזים, בעקבות אכילת דגני 
בוקר של יוניליוור. בהסתדרות הרפואית אמרו שאין כל ערובה 
שיוניליוור הצליחה למנוע ממוצרים מזוהמים לצאת מהמפעל, 
שכן לא ניתן להבטיח שהחיידק זיהם רק את קווי הייצור שזוהו, 

ושהמוצרים שיוצרו בהם לא יצאו מהמפעל. 

סלמונלה, גם בעופות

רשמי  מסמך  כי  עוד,  פורסם  השבוע  אלה,  בכל  די  לא  אם 
מוכיח שבישראל יש משחטות שמשווקות עוף נגוע בסלמונלה - 

שנאסר לשיווק בחו"ל. לשאלה איך בכוונתו לפעול בנושא ענה 
שר הבריאות יעקב ליצמן כי "בביצים ובעופות שמבשלים, אין 

חשש לסלמונלה". 
שייערך   - בנושא  דיון  זימן  כי  לכתבים  ליצמן  אמר  השבוע 
בתחילת השבוע הבא. "זימנתי דיון השבוע, אבל פרופ' איתמר 
כל  על  דיון  נקיים  הבא  השבוע  בתחילת  ומיד   - בחו"ל  גרוטו 
מספר  שוקל  הוא  כי  הדגיש  השר  האוכל".  של  הזה  הנושא 
ובראשן   - האחרונות  הפרשות  בעקבות  המזון  בשוק  שיוניים 

חובת דיווח על כל תקלה במפעלי המזון.
אמש  ערכה  הכנסת  של  והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת 
)שלישי(, דיון בנושא הימצאותו של חיידק הסלמונלה במוצרי 
התגלה  שבמוצריהן  מחברות  נציגים  השתתפו  בדיון  מזון. 
החיידק לאחרונה, או חברות שקיים חשד שהוא נמצא במוצריהן 
– "יוניליוור", "הנסיך" ו"סלטי שמיר". לדיון הגיעו גם נציגים 
משרד  האוצר,  ממשרד  נציגים  וכן  גדולות  שיווק  מרשתות 

החקלאות, משרד הכלכלה, התאחדות התעשיינים ועוד.
במקביל, שר הבריאות יעקב ליצמן נשא דברים בכנס שנערך 
לא  הבריאות  "משרד  כי  אמר  בו  בירושלים,  האומה  בבנייני 
מזלזל בזה", בהתייחסו למקרי הזיהום האחרונים בפסי הייצור 
כי  הבהיר  ליצמן  "הנסיך".  טחינת  ושל  יוניליוור  חברת  של 
"יוניליוור" הפרו את הנהלים, ולכן לא יינקטו נגד החברה צעדים.

בעל  לדווח.  חייבים  והיו  ידעו  "ב'הנסיך'  לדבריו,  זאת,  עם 
המפעל ידע, והוא לא גילה לשלושת המפעלים שלקחו ממנו את 
בעצמם, השלישי  וגילו  בדקו  שניים  את הטחינה.  הגלם,  חומר 
לא. העובדה שידע ולא דיווח לפחות שבועיים, זה עוול. בגלל 
כי  הוסיף  ליצמן  שלו".  הייצור  את  הפסיק  הבריאות  משרד  זה 

משרדו יבחן את הפרשה.
פועלים  "אנו  ליצמן:  השר  לדברי  בתגובה  נמסר  מ"הנסיך" 
בשיתוף פעולה עם המשרד כדי לסיים את הליכי הבדיקות בימים 
הקרובים ולאפשר חזרה לשגרה. המפעל מבצע בדיקות שוטפות 
ועדכן את הלקוחות בכל שלב על ממצאי הבדיקות. המפעל אף 
סגר מיוזמתו את פס הייצור מרגע שנודע לו על האירוע - בלי 

לחכות להנחיות חיצוניות - ועדכן את העתונאים ואת הציבור".
בנוגע ליוניליוור, הסביר ליצמן: "יש תקן שמאפשר למפעלים 
הכי גדולים לחסוך בירוקרטיה, לפיו אם הם מוצאים תקלה הם 
לא צריכים לדווח אם המוצרים לא שווקו. המפעל של 'יוניליוור' 
חשבו  והם  שיווק  למנוע  צריכים  היו  הם  לדווח,  חייב  היה  לא 
שהמוצרים אכן לא שווקו. אבל הייתה רשלנות, ויצאו מוצרים". 
יהיו  תקן  אין  אם  וגם  תקן  יש  אם  "ההצעה שלי שגם  לטענתו, 
דברים  שנעשה  להיות  יכול  הבריאות.  למשרד  לדווח  חייבים 
אחרים, אני לא איש מקצוע. זה יקשה על משרד הבריאות, אבל 

נתמודד עם זה. ביחד נשנה את התהליכים".

הפתרון: רשות לפיקוח על המזון

אלי אלאלוף, יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הסביר 

במהלך הדיון בכנסת כי הוועדה התחילה לפני שנה להכין תכנית 
להקמת רשות לאומית לפיקוח על המזון. "זה לוקח זמן", ציין. 

משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, ציין כי השליטה 
של המשרד על שוק המזון היא מוגבלת. "לעולם לא נוכל לפקח 
בספטמבר  ב-1  כי  ציין  המשרד  מנכ"ל  הדגיש.  מוצר",  כל  על 
צפוי להיכנס לתוקפו חוק המזון, שלדבריו "אמור לאזן בין מחיר 
הוסיף:  הוא  עליו".  לפקח  והיכולת  שלו  האיכות  לבין  המוצר 
בחוק  זה.  את  מנהלים  איך  השאלה  לקרות.  יכולות  "תקלות 

החדש יש אפס סובלנות כלפי אי-דיווח בזמן על תקלות".
דבר  של  "בסופו  גבריאל,  ענת  "יוניליוור"  מנכ"לית  לדברי 
מדובר בטעות אנוש - החלפת מדבקות בין משטח פגום לתקין". 
היא הבהירה כי "כל סדרת ייצור נבדקת על ידינו. כשהמוצרים 
קבלת  לאחר  רק  לציבור  יוצאים  הם  המפעל  לרצפת  מגיעים 

בדיקות מעבדה.
"אנחנו עושים אלף בדיקות סלמונלה בשנה וזו פעם ראשונה 
שיש תוצאות חיוביות", הוסיפה גבריאל. "ההשערה כרגע היא 
שקשור  גורם  או  אנושי  גורם  היא  האחרון  לאירוע  שהסיבה 

לסביבת העבודה".
לבריאות  סכנה  אין  אם  הנהלים,  "לפי  כי  הסבירה  גבריאל 
הציבור אין לנו חובת דיווח למשרד הבריאות ולציבור. קיבלנו 
מהסדרה  מוצר  בבית  אצלה  שיש  אותנו  שיידעה  מגברת  פניה 
הנגועה. זה היה שוק מוחלט עבורנו. לא עלה בדעתנו שיש סיכוי 
מבחינתנו",  נתפסת  בלתי  שהיא  תקלה  זו  לציבור.  מוצר  שזלג 

ציינה.
עמי גיא, מנכ"ל "סלטי שמיר", טען בדיון כי הטחינה שקיבלו 
נבדקה על ידי מעבדה שמוכרת על ידי משרד הבריאות. "הואשמנו 
בזדון בהפצת מזון פגום. משרד הבריאות הוא זה שפנה אלינו", 
אמר, והוסיף: "ההודעה התקבלה בשעה 19:45. החלטנו לבצע 
'ריקול'. בבוקר שלמחרת התחלנו להודיע לרשתות על הבעיה. 

המוצרים לא היו על המדף עד הצהריים".
מקצועי  צוות  להקים  החליטו  הבריאות  במשרד  כאמור, 
גרוטו  איתמר  פרופ'  הציבור  בריאות  שירותי  ראש  בראשות 
הצוות  במשבר.  שיטפלו  כדי  גורדון,  אלי  המזון  שירות  ומנהל 
מקיפה,  ביקורת  לערוך  מנת  על  החברה  במפעל  לביקור  יצא 
שמטרתה לבחון את התנהלות המפעל. כמו כן, במשרד הודיעו 
נגד "יוניליוור". לאחר  כי הם שוקלים לנקוט בכלים משפטיים 
ביקור הצוות במפעל, הוא קבע כי רצף טעויות רשלני ללא כוונת 

זדון מצד הנהלת החברה ומערך בקרת האיכות גרם לתקלה.
מכה נוספת שניחתה בתחילת השבוע על החברות המעורבות 
לבית  ייצוגיות שהוגשו  בפרשה, בדמות שתי בקשות לתביעות 
לוד-מרכז  המחוזי  המשפט  ולבית  בירושלים  המחוזי  המשפט 
חיידקי  מציאת  רקע  על  "הנסיך"  וטחינת  שמיר"  "סלטי  נגד 
כי  נכתב  בבקשות  הארץ.  ברחבי  ששווקו  במוצרים  הסלמונלה 
כ-47  של  בסכום  הצרכנים  ציבור  את  לפצות  החברות  שתי  על 

מיליון שקלים.

מגיפה של סלמונלה
פרשת הקורנפלקס הביאה בעקבותיה שלל פרשות נוספות הכרוכות בזיהומים שונים, ובעיקר 

הסלמונלה, במוצרי המזון  במוצרי טחינת 'הנסיך' המשווקת טחינה גולמית לשלושה מפעלים נמצא 
הזיהום, והחשד הוא כי למרות שבעלי המפעל ידעו על הזיהום - לא דיווחו עליו  אלי אלאלוף, 

יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות, סיפר במהלך דיון בכנסת כי הוועדה התחילה לפני שנה להכין 
תכנית להקמת רשות לאומית לפיקוח על המזון

מנכ"ל 'הנסיך' במסיבת העיתונאים ליצמן בכנס הבריאות השבוע בבנייני האומה
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הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

תנאים לקבלת התפילה
"וֶָאְתַחנַּן ֶאל ה' בֵָּעת ַהִהוא ֵלאמֹר" )דברים ג, כג(.

עוד  )ד"ה  הפרשת  בתחילת  הקדוש  החיים  אור 
נתכוון לדייק( כותב שבפסוק זה נתכווין לדייק ד' תנאים 
אדם  של  שתפילתו  סגולות  ד'  התפילה,  לקבלת  הצריכין 

תתקבל:  

א. "ואתחנן"- מלשון תחינה, תחנונים, שיתפלל כעני דופק 
כג(  יח,  )משלי  ָרׁש"  ְיַדֶּבר  "ַּתֲחנּוִנים  אומרו  כדרך  פתח  על 
צפצופים  בגדר  ולא  ותחנונים  בקשה  בגדר  תהיה  שהתפילה 

בעלמא. 

ה'  ָקרֹוב  לב,  ובשברון  בהכנעה  להיות  צריכה  התפילה 
ְלִנְׁשְּבֵרי ֵלב ְוֶאת ַּדְּכֵאי רּוַח יֹוִׁשיַע )תהילים לד, יט(, ְוִאם ַאָּתה 
ְוִכְמָצֵרף  ִּכְמַטֵהר  ְלַנקֹוִתי  ְּתַבֵקׁש  ִלי..ְוִאם  אֹוי  ְּכַמֲעַׂשי  אֹוִתי  ָדן 
ֶּכֶסף ֹלא ִיָּׁשֵאר ִמֶּמִּני ְמאּוָמה )מנוסח וידוי הגדול לרבינו ניסים(, 
כלום",  לי  מגיע  לא  עולם,  של  ריבונו  כחסדך  איתי  "תעשה 
א.  קב,  )תהילים  ִׂשיחֹו  ִיְׁשּפֹוְך  ה'  ְוִלְפֵני  ַיֲעטֹף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה 

וע"ע בזוה"ק ח"ב פו: ובברכות דף כט ע"ב(. 

ב. "אל ה'"- שיבקש ממקור הרחמים ולא ישען על שום צד 
זכות, אלא על רחמי ה' הפשוטים, מצד שם הויה שהוא מידת 
)מנוסח  ָעֵלינּו  ָנא  ַרֵחם  ַהְמַרֵחם,  ָהַרֲחָמן  ָאב  ָאִבינּו,  הרחמים, 
תפילת שחרית- ברכת "אהבת עולם"(, ולא מצד שם אלוקים 

שהוא מידת הדין )יעוי' באור החיים הקדוש שמות ד, י(.

ג. "בעת ההיא"- שיתפלל בזמן התפילה ובשעה שהציבור 
ה'  ְלָך  ְתִפָּלִתי  "ַוֲאִני  אומרו  כדרך  ע"ב(,  ז  )ברכות  מתפללים 
ֵעת ָרצֹון" )תהילים סט, יד(, אם אדם לא מתפלל בזמן הראוי 
תפילתו לא מתקבלת, עבר זמנו בטל קורבנו )תמורה יד ע"א(. 
יש זמן עד מתי אפשר להתפלל ועד מתי אפשר לקרוא קריאת 

שמע, אם אינו מקיימם בזמנם אין להם ערך. 

בבית  רצויה,  שהתפילה  במקום  להתפלל  האדם  צריך  וכן 
הכנסת יחד עם הציבור ואז יתקיים בו ֶהן ֵאל ַּכִּביר ְוֹלא ִיְמָאס 

)איוב לה, ו( תפילת רבים )ברכות ח ע"א(. 

החפץ חיים ממשיל בעניין זה משל נפלא לאדם שהייתה לו 
בת יחידה, ועבד וטרח רבות לפרנסתו כדי שתהיה לבתו נדוניה 
מפריש  היה  חודש  ובכל  ברזל  קופת  קנה  ומכובדת,  טובה 
חלק מנכסיו ושם בקופה, מעת שנולדה לו בתו הניח שם את 
השטרות, ָׁשָּמה ִחְּבַלְתָך ִאֶּמָך ָׁשָּמה ִחְּבָלה ְיָלַדְתָך )מושאל שיר 

השירים ח, ה(.

והנה הגיע הבת לפרקה תיכנן האבא לקנות לה נדוניה בכל 
הכסף שאסף לה במשך השנים, פתח את הקופה והוציא את כל 
השטרות מגוהצות ומצוחצחות, והלך תחילה לחנות הבגדים, 
שילם  לקופה  וכשהגיע  יוקרתיים,  ובגדים  שמלות  מיני  בחר 
ואמר: "אתה צוחק עלי? כל  באותם שטרות, התרעם המוכר 
השטרות הללו עבר זמנם, המדינה הוציאה שטרות חדשות ופג 

תוקף שטרות אלו". 

מירר בבכי אותו האיש על רוע מזלו ומיהר לבנק הממשלתי, 
בשטרות  הישנות  השטרות  את  לו  להחליף  יסכימו  אולי 
רבים שבאים  והנה בעומדו בתור בבנק ראה אנשים  חדשות, 
עם שטרות קרועות מחוקות ומטושטשות, ומקבלים תמורתם 

שטרות חדשות ומגוהצות. 

את  לו  שיחליף  בפניו  והתחנן  לבנקאי  ניגש  בתורו  בהגיע 
השטרות בטענה שטרח והזיע רבות כדי להשיג שטרות אלו. 
אך הבנקאי לא נענה לבקשתו והסביר שתם המועד בו החליף 
הבנק את השטרות הישנות בחדשות, וכעת לשטרות אלו אין 
שום ערך ולא ניתן להחליפם, עבר זמנו בטל קורבנו )תמורה 

יד ע"א(. 

מחכה  עולם  שבורא  קבוע  זמן  יש  והנמשל,  המשל,  זהו 
ומצפה שנביא לו את הקריאת שמע ואת התפילה, אך אם מביא 
זאת האדם לאחר הזמן אין להם ערך, על אף שאמרם בכוונה 
בתחינה ובבכיה, כיון שעבר זמנם ולא ניתן עוד לקבלם. וכפי 
טו(  א,  )משלי  הפסוק  על  ע"א(  כו  )ברכות  רבותינו  שדרשו 
ְמֻעָּות ֹלא יּוַכל ִלְתקֹן, זה שבטל קריאת שמע של ערבית וקריאת 
שמע של שחרית, או תפלה של ערבית, או תפלה של שחרית. 

סובלת  תהיה  ולא  מפורשת  תפילתו  שתהיה  "לאמר"-  ד. 
פירוש בלתי הגון וכמעשה שהובא במדרש )אסתר רבה ז, כד( 
באותו אדם שהיה מהלך בדרך ומטורח ההליכה התייגע ולא 
הצליח להמשיך, פתח בתפילה ואמר: "ריבונו של עולם תשלח 
גוי אחד שאתונו כרעה ללדת  לי חמור בבקשה", לפתע עבר 
באמצע הדרך וכדי שלא תקרוס ותתמוטט בהעמיס עליה גם 
את העייר ציוה על היהודי להרכיב את העייר הקטן על כתפו 

ולסחוב אותו עד לעיר.

אך  תפילתי,  את  קיבלת  עולם,  של  ריבונו  היהודי,  אמר 
שלא  בגלל  וזהו  עלי,  רוכב  הוא  החמור  על  שארכב  במקום 
פירט את תפילתו, שהיה לו לבקש חמור לרכב עליו, והוא לא 

ביקש אלא חמור סתם. 

ולא  ברורה  התפילה  שתהיה  תפילתו  את  לפרט  צריך  אדם 
תסבול שני פירושים, כיון שאם מתפלל תפילה שסובלת פירוש 
אחר יכול ה' יתברך לקבל רק את הצד השני לפי שאותו אדם 
עדיין אינו ראוי, לכן יש להתפלל תפילה מבוררת, ואז לעולם 

אין תפילתו חוזרת ריקם )ברכות לב ע"ב(.



ילדים  ברוכת  משפחה  נספר,  מהו  תפילה  כח  ללמדנו  כדי 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  של  לציונו  לנסוע  התכוננו  ברק  מבני 
במירון בל"ג בעומר, אך מכוניתם הייתה קטנה )קדליק, בעלת 
תשעת  כל  את  להכיל  הייתה  יכולה  ולא  מקומות(,  חמשה 
בני  כל  הצטופפו  דרך  לא  בדרך  במשפחה.  שהיו  הנפשות 

המשפחה והגיעו לציון הקדוש במירון. 
פועל  הצדיק  זה  שביום  הילדים  לכל  המשפחה  אבי  אמר 
ישועות רבות וכל תפילה שמתפלל האדם ומבקש מעומק הלב 
מהצדיק היא מתקבלת ורצויה בשמים. בנו הקטן בן השלוש 
לפני  שיתפלל  מרשב"י  ביקש  לציון  וכשהגיע  לדבריו  שמע 
הקב"ה שיביא לאביו מכונית גדולה כדי שלא יצטרכו כל בני 

המשפחה להצטמצם אלא ישבו ברווח.. 
להורי האשה  ונסעו  בני המשפחה  כל  מכן התאספו  לאחר 
אבי  נתן  השבת  כניסת  לפני  בשבת,  להתארח  בצפון  שגרו 
המשפחה את המפתחות לחמיו כדי שישמור עליהם, ובצאת 
השבת ביקשם בחזרה, אך חמיו נתן לו מפתחות אחרות והכריז 

בשמחה שאלו המפתחות למכונית החדשה שלו! 
התפעל האב ושאל על מה ולמה, והשיב לו חמיו שברוך ה' 
זכה לחתן את כל בניו ובנותיו ואין לו צורך כעת ברכב גדול, 
די לו ברכב משפחתי קטן, ומכיון שהם משפחת ברוכת ילדים 

הוא החליט להעניק לכם את הרכב הגדול במתנה. ללמדך כח 
תפילה שנאמרת מעומק הלב ובכוונה מה יכולה לפעול, ְּביֹומֹו 
וכבר  הבן,  התפלל  חמישי  ביום  טו(,  כד,  )דברים  ְׂשָכרֹו  ִתֵּתן 
במוצאי שבת נענתה תפילתו וקיבלו כל בני המשפחה מכונית 

גדולה שיוכלו לשבת בה בנחת וברווח. 



בתשעה באב לעת ערב מתחילים לומר פסוקי נחמה "ַנֲחמּו 
ַעִּמי ֹיאַמר אלוקיכם" )ישעיה מ, א(.  ונשאלת השאלה,  ַנֲחמּו 
הרי עדיין לא נבנה בית המקדש ולכאורה היה עלינו להמשיך 
להתעצב ולבכות על החורבן כמו בכל אותו היום, וא"כ מדוע 

לעת ערב אומרים אנו פסוקי נחמה? 
אלא רבותינו מבארים שעצם הדבר שאנו זוכרים את ציון, 
זוכרים את ירושלים, זה מה שיבנה את בית קודשנו ותפארתנו, 
ויחיש גאולתנו, ִצּיֹון ִהיא ּדֵֹרׁש יש ָלּה )מושאל מירמיה ל, יז. 
וע"ע ראש השנה ל ע"א(, ולכן יש לומר פסוקי נחמה לאחר יום 

שלם שהתאבלנו וזכרנו את חורבן הבית.  
היהודים  את  שראה  נפוליאון  צרפת  בקיסר  המעשה  ידוע 
המקום  לרב  שלח  באב,  תשעה  בליל  ובוכים  לארץ  יושבים 
עקב  שבוכים  הרב  לו  והשיב  מתאבלים,  הם  מדוע  לשאול 
חורבן בית המקדש, התפלא נפוליאון ואמר, מתי? לא שמעתי 

על זה בחדשות ולא ראיתי שכתבו על כך בעיתונים..
אמרו לו הרב שזה לא קרה עכשיו אלא לפני אלף ושמונה 
וארבעים  מאות  תשע  מאלף  יותר  וכעת  )בזמנם,  שנים  מאות 
שנה(, התפעל נפוליאון ואמר, "עברו כל כך הרבה שנים ובכל 
זאת אתם בוכים כאילו זה קרה היום? אם כך בטוחני שבניין 
זה יבנה שוב". עצם הדבר שעם ישראל צמים ובוכים על חורבן 
בית המקדש זה הנחמה הגדולה, ובפרט השנה שהרבה יהודים 
אפס  עד  מלאים  היו  כנסיות  הבתי  וכל  הצמים  למעגל  נוספו 

מקום.



הזמנים'  'בין  ימי  את  קבעו  הדורות  גדולי  מדוע  חשבתי, 
בית  חורבן  על  אנו  מתאבלים  בו  באב  יום תשעה  לאחר  מיד 
המקדש, ואולי היא הנותנת, מכיון שכעת צמו והתאבלו וקוננו 
את  יתן  זה  א(,  א,  )איכה  ָבָדד  ָיְׁשָבה  ֵאיָכה  הבית,  חורבן  על 
ברוחניות  ולרדת  ליפול  שלא  החמד  בבחורי  והעוצמה  הכח 
חלילה, ולא להתפתות וללכת למקומות שאינם הולמים את בני 
התורה וגדרי הצניעות אינם נשמרים בהם כראוי, אלא לנפוש 
במקומות מתאימים ובדרך הראויה מבחינת קֹוֵי ה' ַיֲחִליפּו כַֹח 
)ישעיה מ, לא(, ְמנּוָחה ְׁשֵלָמה ָׁשַאָּתה רֹוֶצה ָּבּה )מנוסח תפילת 
מנחה של שבת(, ולהיכנס לחודש אלול במלא הכח והעוצמה.   

עיקר הזהירות שצריכה להיות בבין הזמנים היא שלא לפרוק 
היה  לא  מסלבודקה  הסבא  חלילה,  האישיות  את  ולאבד  עול 
בצרכי  ועסק  בביתו  כשהיה  גם  והחליפה  המגבעת  את  מסיר 
הבית, וכששאלו אותו תלמידיו לפשר הדבר, השיב הרב שהוא 
מפחד להרגיש שאינו ראש ישיבה אלא אדם רגיל מן השורה 
הבגדים  את  מסיר  אינו  לכן  רגיל,  אדם  כמו  להתנהג  ויכול 
המסמלים שהוא ראש ישיבה אף כשעוסק בצרכי הבית. ְּבָכל 
ְיַיֵּׁשר אְֹרחֶֹתיָך )משלי ג, ו(, אין זמן שיכול  ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו ְוהּוא 
האדם להתנתק מהקב"ה, אלא גם בזמן שנופש בבריכה או בים 
כשר, צריך לחשוב שעושה זאת כדי שיהיה לו כח וראש פתוח 

ללמוד את התורה הקדושה ביתר שאת וביתר עוז. 
יהי רצון שנזכה לעשות רצונו כרצונו, ונראה בקרוב בקרוב 

בנחמת ציון בבניין ירושלים, אמן. 
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בין הזמנים

  הזמן
לממש תוכניות

ואיכותי? חזק  ריהוט  מחפשים  יח"ד?  בונים  מתחתנים? 
הכנסו לשולחן מלכים, רשת הרהיטים האמינה והזולה לציבור החרדי, ותתרשמו מתצוגת 
זולים  והכל במחירים  ואישי לכל לקוח,  ומשרות אדיב  ומוקפד  ריהוט איכותי  הענק של 

כמסורת שולחן מלכים

בין הזמנים

  הזמן
לממש תוכניות

ואיכותי? חזק  ריהוט  מחפשים  יח"ד?  בונים  מתחתנים? 
הכנסו לשולחן מלכים, רשת הרהיטים האמינה והזולה לציבור החרדי, ותתרשמו מתצוגת 
זולים  והכל במחירים  ואישי לכל לקוח,  ומשרות אדיב  ומוקפד  ריהוט איכותי  הענק של 

כמסורת שולחן מלכים

בין הזמנים

  הזמן
לממש תוכניות

ואיכותי? חזק  ריהוט  מחפשים  יח"ד?  בונים  מתחתנים? 
הכנסו לשולחן מלכים, רשת הרהיטים האמינה והזולה לציבור החרדי, ותתרשמו מתצוגת 
זולים  והכל במחירים  ואישי לכל לקוח,  ומשרות אדיב  ומוקפד  ריהוט איכותי  הענק של 

כמסורת שולחן מלכים

03-6744400 |



החומרים הדרושים: 
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ניצור: והשבוע

1

6

9

7

10

8

11

2345

יםרצוי
עם: 

דבק

ומספרים
נייר

סידרת הספרים המפורסמת שהפכה לרב מכר בהם נלמד לצייר בשיטת 
"דבורה"

נלמד לצבוע ולהשתמש במגוון צבעים, נלמד לצייר דמויות קומיקס, 

"רב מכר"
לומדים לצייר עם:

להשיג בחנויות "אור החיים" "יפה נוף" "סטימצקי" "צומת ספרים" 
ובחנויות הספרים מובחרות

devorab10@gmail.com 052-  052-4033344 או בטל

"דבק נייר ומספריים" 
יוצרים עם דבורה בנדיקט,

 ספר בו נלמד ליצור יצירות 
מקסימות מחומרים ממוחזרים 

פשוטים וזמינים שיש בבית
ניצור מגלילי נייר קופסאות קרטון 

קיסימי אוזניים ועוד 
בנוי ברמות קושי שונות ומתאים 

לגדולים וקטנים

חדש!

בני ברק     י"ג באב תשע"ו 17/8/16 1246

 גליל נייר טואלט
 בריסטולים צבעוניים
 עיניים זזות )לא חובה(

 טוש שחור
בעזרת כוס ניצור עיגול 
על גבי הבריסטול ונגזור

נצייר את הפנים של 
האריה ונדביק את 

העיניים הזזות

ניצור שערות  מסביב 
לראש בעזרת מספרים

כעת ניצור עיגול 
מבריסטול כתום עיגול 

גדול יותר

ניצור את הרעמה  של 
האריה בעזרת מספריים

נקפל מעט את את קצוות 
השער פנימה

נדביק את ראש האריה 
לרעמת השער

כעת נצפה את גליל 
הנייר בבריסטול צהוב

נצמיד את ראש האריה 
לקצה הגליל

נסלסל רצועת בריסטול נצייר את רגלי האריה
דקה  והינה לנו זנב

טיפ-
אם אין לכם בבית עיניים 

זזות פשוט ציירו אותם
זה יכול להיות יפה באותה 

מידה ואולי אפילו יותר...

דרגת קושי-קל



גוף חימום 
נסתר, עיצוב 

יפיפה ומרשים,  
בסיס יציב ועמיד במיוחד,  ברז 

פלסטיק דו שימושי.

מיחם לשבת 30/40 כוסות

₪179₪169 30 כוסות

40 כוסות

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

₪599

  SpeedCare מגהץ קיטור
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור 

Bar4 לגיהוץ מהיר, מיכל מים עם 
אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 

לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 
אבנית, ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

rocket שואב אבק שארק

₪1,290
שנות אחריות 5

נקיון עמוק של השטיח 
ושאיבה של כל סוגי הלכלוך 

מכל משטח, ללא איבוד 
עוצמת יניקה, בקלות ובמהירות, ניקיון 

מרצפה ועד תקרה, מגיע לכל פינה בבית

מאוורר תקרה "42 + תאורה

₪149

פעולה שקטה, דקורטיבי, כולל 
תאורה, 4 להבים לפיזור אוויר 

אופטימלי.

149

מעבד מזון פיליפס בהנעה 
מנוע רב עוצמה 

W1000 בהנעה 
ישירה, בורר 

מהירויות במגוון מהירויות + 
Pulse הפעלה לסירוגין, כפתורים 

אוטומטיים לפונקצית לישה, 
הקצפה וכתישת קרח

₪999

 בהנעה 
₪150

מתנה

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪999

מעבד מזון 
מקצועי 1.5 כוח 
סוס, מנוע הנעה 

ישירה, הספק 1100 וואט, קערה 
2.6 ליטר עמידה במיוחד ובלתי 

שבירה, מיני מיכל 1.2 ליטר 

שנות אחריות 2

 כוח 
סוס, מנוע הנעה 

₪200
מתנה

99
₪20
מתנה

₪50
מתנה

טוטסר אובן ענק 39 ליטר
נפח ענק, עד 320 מעלות, טיימר, 2 

תבניות + רשת.

₪299כולל מצב שבת

2₪100
מתנה נפח: 24 ליטר, עוצמה 1500 וואט, 

טיימר עד 6ם דקות, בורר חימום 4 
שלבים, גוף חימום נירוסטה.

טוסטר אובן 24 ליטר דייהו

שלבים, גוף חימום נירוסטה.
טוסטר אובן 

24 ליטר

₪249

₪150
מתנה

טוסטר אובן 20 ליטר

₪199
20 ליטר נפח גדול!

3 מצבי הפעלה: חימום, בישול ואפיה, 
רשת, תבנית וידית מיוחדת לשימוש 
מצורפות, טיימר לכיבוי אוטומטי, מד 

טמפ' עד °250 מעלות, טרמוסטט הפעלה מיוחד. 

₪100 מצבי הפעלה: חימום, בישול ואפיה, 
מתנה

פלטת בישול כפולה
תרמוסטט לויסות החום, הגנה נגד 

חימום יתר, כפתורים עם בידוד 
חום מושלם – תקן 12A האירופאי, 

W  2500 :הספק

₪ 249

 האירופאי, 

₪150
מתנה

מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר סמסונג

₪499

23 ליטר, 800 וואט, פיקוד אלקטרוני, 
תצוגת  LED, צלחת זכוכית 

מסתובבת, ציפוי פנימי אמייל קרמי 
כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

 ליטר סמסונג
₪100

מתנה

מאוורר עמוד 

3 מהירויות
פעולה שקטה

חזק במיוחד

₪79

₪30
מתנה

קומקום נירוסטה 
כד 

חשמלי 
נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, גוף 
חימום נסתר, בסיס עגול 

מסתובב 360 מעלות, 
פילטר לסינון המים.

₪79

חשמלי 
נשלף, 

נירוסטה, 
חימום נסתר, בסיס עגול 

מסתובב 
פילטר לסינון המים.

₪30
מתנה

יפיפה ומרשים,  

₪50
משטח צלייה ענק, טוסטר גריל רב מתנה

שימושי עם תרמוסטט לווסת החום, עשוי 
נירוסטה, ניתן לפתיחה 180 מעלות, 

1500W נורית ביקורת למצב "מוכן", הספק

טוסטר לחיצה משולב גריל 

₪199

שימושי עם תרמוסטט לווסת החום, עשוי 

1500

₪50
מתנה

4 פלטות נשלפות ומתחלפות - להכנת 
וופל בלגי, דונאטס, קאפקייק וקייק 

1000W פופס. הספק

מאסטר קייק 4 ב - 1 

₪199

פופס. הספק 
₪50
מתנה

מאוורר מפוח 
STRIKE AIR
מתאים לאוורור 

שטחים גדולים
עוצמת אוויר חזקה, 3 מהירויות 

הפעלה, צידוד לימין ולשמאל,
חסכוני בחשמל.

Goldline מאוורר מגדל

₪249

₪50
₪50מתנה

מתנה

משטח קל לניקוי, מהיר במיוחד, 
טרמוסטט תפוקת חום עד  550 

מעלות 

כיריים חשמליות קרמיות

₪339₪249
כירה כפולה

קרמי
כירה יחיד

₪50
מתנה

מערכת גילוח בעלת 
שלושה ראשי גילוח 

צפים וגמישים 
במיוחד,  מנגנון העובד בשיטת 
CloseCut, לגילוח קרוב ויעיל.

מכונת גילוח נטענת פיליפס  

₪199
, לגילוח קרוב ויעיל.

שנות אחריות
מלאות 2

כולל 
טרימר

מערכת גילוח בעלת 
שלושה ראשי גילוח 

מכונת גילוח נטענת פיליפס  
₪50
מתנה

ניפוי למהדרין בלחיצה כפתור. מסנן 
בקלות וביעילות את כל סוגי הקמח.  

איטום מוחלט בין הקמח שמנופה לזה 
שאינו מנופה. חוסך זמן 

ומאמץ ומקצר את תהליך 
הלישה. שתי מהיריות הפעלה 

וחסכון בחשמל

נפת קמח חשמלית

₪149

₪50
מתנה

בלנדר מקל בראון
בלנדר מקל בעל מנוע 
חזק מאוד 450 וואט, 

מושלם לערבוב, 
ערבול וחיתוך, מיכל ערבוב ומדידה 

בנפח של 0.5 ליטר, מהירות וסיבובי 
rpm12000 - מנוע עד

₪199

בלנדר מקל בעל מנוע 
 וואט, 

₪75
מתנה

מנוע חזק 
במיוחד, 

אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪199

₪75מנוע חזק 
מתנה

LG  מיקרוגל דיגיטלי 25 ליטר
 I wave – בישול דו מוקדי לחימום 

אחיד של המזון, 8 תכניות בישול, ציפוי 
.850W פנימי קל לניקוי, הספק

₪599
שנות אחריות 3

₪100
מתנה

טוסטר אובן סאוטר
26 ליטר, הספק 1500W, 4 גופי חימום 

 3 ,250°C מנירוסטה, טמפרטורה עד
מצבים לבחירת גופי החימום

₪399
שנות אחריות 3

₪100, 4 גופי חימום 
מתנה

שואב אבק סמסונג
שואב אבק 1800 וואט בעל עוצמת 

שאיבה 380WSP, פילטר HEPA11 ניתן 
לשטיפה 

יעיל לסובלים מאלרגיה 
ורגישות לאבק, אבקנים 

וקרדית האבק

₪399

 ניתן 
לשטיפה 

₪100
מתנה

עוצמת יניקה, בקלות ובמהירות, ניקיון 

₪200
מתנה

iRobot Roomba שואב האבק 

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי 
המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית לעמדת 
טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

האבק 

המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

למניעת נפילה,

₪200
מתנה

שואב אבק דייסון
 Ball  טכנולוגיית הציקלון החדשה

Tecnology- השואב רוכב על כדור 
המאפשר ניווט חלק וקל, אביזר ריצפה 

דו מצבי לשטיחים ורצפות קשות, שקט במיוחד 

₪1,990
שנות אחריות 5

₪300
מתנה

מכשיר להכנת גלידה ביתית

₪199

אידיאלי 
להכנת 
גלידה, 

פרוזן יוגורט 
וסורבה. קערה גדולה 

במיוחד 1.5 ליטר.

מכשיר גלידה

פרוזן יוגורט 

₪100
מתנה

מטחנת בשר מולינקס - 605

₪449

טחנת בשר 
עם מערכת 

הנעה דו 
כיוונית, 2 דסקיות 

רשת מתכתיות לטחינה דקה 
 ,1600W וגסה, הספקה גבוה

אביזר להכנת קבב, דוחפן ומגש

תוצרת צרפת
שנות אחריות

ע"י היבואן 2

605

 דסקיות 

₪100
מתנה

₪399

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם 

דיגיטלי 
900גרם 

חוברת מתכונים 
בעברית, אופה מגוון לחמים- 

לחם לבן, חיטה מלאה, 
ללא גלוטן , אפייה מהירה 

- בפחות משעת עבודה, 3 
גדלים של כיכרות לחם

חוברת מתכונים 

₪100
מתנה

Delonghi סיר טיגון ללא שמן
טיגון בריא, 

בישול 
טעים. 

דפנות קרות + ידית 
מבודדת לנוחות השימוש. 

 SHS -SURROUND טכנולוגיית
HEATING SYSTEM. ציפוי קרמי 
פנימי לניקוי קל. 1400 וואט

₪799

Delonghi
טיגון בריא, 

דפנות קרות + ידית 

₪200
מתנה

סיר טיגון טפאל בריאותי ללא 

₪888

הספק 1400W, תכולת הסיר 1.2 ק�ג,  
טכנולוגיית בישול מהפכנית באמצעות 

אויר לוהט ועירבול, מיכל טפלון.

במטבח!הבריאות מהפכת 
תוצרת צרפת

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

סיר טיגון טפאל בריאותי ללא 
 ק�ג,  
טכנולוגיית בישול מהפכנית באמצעות 

₪200
מתנה

 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 

₪150
מתנה

מאוורר תעשייתי תלת 

₪199

1. מאוורר 
תעשייתי 
עמוד. 2. 

מאוורר תעשייתי ריצפתי. 
3. מאוורר תעשייתי לתליה. 

מוט טלסקופי מתכוונן, כנפיים 
מתכת, 3 מהירויות בעל עוצמת 

מנוע אדירה.
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2

₪150
מתנה

 1000W locked הספק רב עוצמה של
motor, קערת נירוסטה 5 ליטר + 3 

מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,690
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 10 שנים 
אחריות בכפוף לתקנון היבואן ˆ הדרכה 
בבית הלקוח  ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים

₪200
מתנה

₪249
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק 

,700W
חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

₪50
מתנה

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מיקרוגל דיגיטלי 

כסף מתנה
עד ₪2,000

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, על כל המוצרים



תנור אפיה משולב כיריים 

חיישני 
בטיחות,

הצתה אלקטרונית,
מגוון תוכניות.

מגוון 
תוכניות דירוג 

אנרגטי
A

סדרת מזגני  Cool AIR מבית אלקטרה

BTU/h  18,000 תפוקת קירור
D 3.63  דירוג אנרגטי Cop

₪ 2,790
Cool AIR 21  מזגן עילי

BTU/h  9,300 תפוקת קירור
A 3.5  דירוג אנרגטי Cop

₪ 1,390
Cool AIR 10  מזגן עילי

BTU/h  11,950 תפוקת קירור
C 3.68  דירוג אנרגטי Cop

₪ 1,590
Cool AIR 14  מזגן עילי

BTU/h  23,000 תפוקת קירור
D 3.63  דירוג אנרגטי Cop

₪ 3,690
Cool AIR 28  מזגן עילי

מזגן עילי טורנדו
 ,22A CH Legend :דגם

BTU-H 18,824 :תפוקת קירור
A :3.79    דירוג אנרגטי -COP

₪ 2,880
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 דירוג 

אנרגטי
A

 10,000btu מזגן נייד פמילי עוצמתי
תפוקת קירור 
 10,000btu

 BIO מערכת
פילטרים, 

מערכת יוניזטור להשבחת אוויר 
- להקלה בנשימה, טכנולוגיה 

מתקדמת של גז ירוק, פונקציית 
מצב שינה, 

₪2,390

מזגן עילי 1 כ"ס –טורנדו

₪1,490

TORNADO A2-11
    ,BTU-H 9,240 :תפוקת קירור

 דירוג אנרגטי: COP  A בקירור: 3.91

1 490

 בקירור: 
דירוג 
אנרגטי
A

(2+3 ביקור טכנאי)שנות אחריות מורחבת 5

ELECTRA מקפיאים 3-6-7 מגירות

₪2,630 ₪1,470

טרמוסטט, מגירות אחסון עמוקות נשלפות להקפאה 
עמוקה, משטח קירור לכל מגירה בנפרד לקירור אחיד.

3 מגירות

-No חסכוני
Frost

NO-
FROST

LG מקרר מקפיא עליון
 Inverter - מדחס

 Linear Compressor
שקט, חסכוני 

,Multi Air Flow ,באנרגיה
BIO SHIELD– ציפוי אנטי בקטריאלי

 ,LED נפח 381 ליטר, תאורת
A :דרוג אנרגיה

₪3,490
 ,LED תאורת

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

מקרר משרדי + תא הקפאה

₪499

נפח 55 ליטר, מערכת הפשרה ידנית 
DE FROST, מדחס שקט וחסכוני, 

בקרת טמפרטורה ווסת מכני, מתאים 
F :לבית, משרד, בתי מלון, דרוג אנרגיה

מערכת פיזור האוויר 
 Multi Flow

 No  ,מדחס אינוורטר
  Cool Pack ,מדפי זכוכית  ,Frost

B דרוג אנר�

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

מהדרין

מקרר 4 דלתות, מנוע 
אינוונטר בטכנולוגיית 

JTECH שקט 
וחסכוני, Free Space ללא 

 ,HYBRID , מחיצות,  נפח 573 ליטר
בקרת טמפרטורה חיצונית. צג LCD על 

A :הידית, דרוג

מקרר שארפ 4 דלתות 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10₪5,490

נפח 715 ליטר, 
 Multi Air
Flow, מנוע 

 Ice Maker  ,אינוורטר
אוטומטי, BIO SHIELD– ציפוי 

אנטי בקטריאלי
B דירוג אנרגטי

מקרר 3 דלתות מקפיא תחתון

₪9,490 10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
נפח 313 ליטר, 

 Multi Air Flow
 NO מערכת

FROST, מדפי זכוכית, מגירות 
לאחסון פירות וירקות,  תאורה פנימית

D דרוג אנרגטי

₪2,190  No-
Frost

מזגן עילי אינוורטר –טורנדו

₪ 3,360

(LED) 240A-Legend -INV :דגם
BTU-H (5118-24225) 18476 - תפוקת קירור

3.88 -COP

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 INVERTER

מזגן עילי 1 כ"ס – SAGA מבית טורנדו
 SAGA 11A (TD) :דגם

דירוג אנרגטי: A תפוקת קירור - 9,246 
3.91 -COP  ,BTU-H

₪ 1,290

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 דירוג 
אנרגטי
A

מכונת כביסה  6 ק"ג

נפח 
6 ק"ג, 15 

תכניות,  צג דיגיטלי גדול, 
טיימר השהייה עד 6 

A שעות, דרוג אנרגטי

צג דיגיטלי

שעות, דרוג אנרגטי  דירוג 
אנרגטי
A

 Whirlpool מכונת כביסה
  ,A :דירוג אנרגטי

.A :טיב כביסה
18 תוכניות 

כביסה שונות המבוקרות לרמת 
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

האריגים
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

₪1,990

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3
מדיח כלים על השיש 

בעל קיבולת גדולה במיוחד. 
כולל תכנית קצרה ב-30 דקות, 

טמפרטורות 
שונות להדחה כולל 

70 מעלות לכלים 
מלוכלכלים במיוחד. 

נפח כללי 594 ליטר, 
 TWIN COOLING

 PLUS SYSTEM
 MULTI FLOW ,מערכת קירור כפולה

- טכניקת פיזור אוויר לטמפרטורה אחידה, 
B קיוסק למים, דירוג אנרגטי

מקרר סמסונג Triple מקפיא 

10₪6,990 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן
קיוסק למים, דירוג אנרגטי 

מזגן עילי 2.5 כ"ס –טורנדו

₪4,290

28A LED  Super Legend
    ,BTU-H 24,491 :תפוקת קירור

 דירוג אנרגטי: COP  A בקירור: 3.89
דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

מזגן עילי אינוורטר –טורנדו

₪ 1,770

(LED) 140A-Legend -INV :דגם
תפוקת קירור - 10205 (4436-12330) 

4.3 -COP   BTU-H

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 INVERTER

מקרר שארפ מקפיא עליון
טכנולוגיית קירור 

היברידית-שומרת על 
טריות המזון לאורך 

 SHARP זמן, טכנולוגיית
B מהדרין, נפח: 553 ליטר, דרוג אנרגטי

קיים בצע לבן/בז�/כסוף

₪4,290
שנות אחריות על 

פי תקנון היבואן 7
מהדרין

 4
משטחי 
בישול,  

9 רמות חום,  לחצני 
 , countup מגע, טיימר

מנגנון נעילת ילדים

AEG 'כיריים אינדוקציה זכוכית טאצ

₪2,290 כיריים טאצ� אינדוקציה
תוצרת גרמניה

4 מבערי גז איכותיים, 
הצתה אלקטרונית, 

חיישני בטיחות, 
כפתורים צידיים,

בצבעים: שחור או לבן

כיריים גז 4 מבערים

₪399

תנור דו תאי משולב סאוטר
תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

מלאה לבישול 
ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני 
התאים. 4  מבערי גז יצוקים ומערכת 

גז מתוצרת SABAF איטליה.

₪3,290

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

כסף מתנה
עד ₪2,000

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, על כל המוצרים

ברשת  שונים  פריטים   5 מינימום   .22.8.2016 עד  בתוקף   www.payngo.co.il המבצע:  לתקנון  בכפוף 
מוצגים  במבצע  המשתתפים  המוצרים  של  ההטבה  סכום  המקסימלית.  ההטבה  את  מקבלים  שעליהם 
ובאתר.  הרשת  בחנויות  חוזרת  בקניה  יתבצע  באתר  ו/או  בחנויות  לקונים  ההטבה  מימוש  ובאתר.   בסניפים 

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש ממחזרים ישןבחסות

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30
למציאת הסניף הקרוב אליכם כנסו לאתר www.payngo.co.il או הורידו את האפליקציה �מחסני חשמל�

בהם! חבר  אינו  אם  גם  עובדים  לועדי  מיוחדות  הצעות  לרבות  ההצעות,  כל  מבין  ביותר  הנמוכה  המחיר  מהצעת  נהנה  חשמל  במחסני  הרוכשים  ציבור 

₪200
מתנה

 מבית טורנדו
₪130

מתנה

₪300
₪300מתנה

₪450מתנה
₪250תפוקת קירור מתנה

מתנה

₪150
₪180מתנה

מתנה

מקרר מקפיא עליון לזוגות 
מקרר 

מקפיא 
עליון, 

ניקוז הפשרה 
פנימי, מערכת הפשרה 

ידנית, 4 כוכבי קירור, 
תאורה פנימית, דרוג 

C אנרגטי

₪300
מתנה

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
₪500

מתנה

היברידית-שומרת על 

SHARP

₪500
מתנה

LG 6 ב Motion מכונת כביסה
טכנולוגית 6 

Motion מדמה 
כביסה ידנית-

לביצועי כביסה טובים יותר. 
Direct Drive – הנעה ישירה, 
מהירות סחיטה 1000 סל"ד

₪1,990 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

דירוג 
אנרגטי
A

LG

 מדמה 
₪450

₪500,  מתנה
מתנה

₪300
מתנה תנור דו-תאי הלכתי 

שני תאים בהפרדה 

ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

₪500
מתנה ₪500

מתנה משטחי 

 רמות חום,  לחצני 

AEG

₪400
מתנה

 ק"ג, 15

₪115
מתנה

₪1,190

₪1,000
מתנה

מערכת קירור כפולה, 

 מקפיא 
₪1,200

מתנה
 דלתות מקפיא תחתון

₪1,490
מתנה

Linear Compressor
₪800

מתנה

 דלתות, מנוע 
אינוונטר בטכנולוגיית 

 ללא 

₪800
מתנה

₪1,150₪1,190
₪350

מתנה

₪140
₪160מתנה

₪280מתנה
₪370מתנה

מתנה

₪145
מתנה

₪255
מתנה

7 מגירות6 מגירות

₪1,190 ₪1,390

Side by Side מקרר סמסונג
דלת ליד דלת, 572 

ליטר
 Flat & Dual 

Multi Flow טכנולוגיית פיזור 
אויר בתא הקירור ובתא ההקפאה דרוג 

אנרגטי D, פיקוד שבת מובנה

10₪5,490 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן
572 ליטר

 טכנולוגיית פיזור 

₪700
מתנה

מזגן PLATINUM אינוורטר 350

₪ 6,290

BTU/H 23,000 (28,300) תפוקת קירור
A 3.78 דירוג אנרגטי COP

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 4
דירוג 
אנרגטי
Aמזגן לסלון

עד 40 מ”ר

מזגן נייד פמילי עוצמתי  350

₪700
מתנה

INVERTER
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