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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות
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בני ברק

חנוכה
מכירת 

שלם וקח

רשת שומרת שבת

הנחה עד
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 מבצעיעמודים

(עמ' 24)  >>    בשער אחורי ביזנס  



פריטים   50 מינימום    .31.12.2016 עד  בתוקף   www.payngo.co.il המבצע:  לתקנון  בכפוף 
ללקוח.  אחד  יומיים.פריט  לפחות  בתוקף  היה  המבצע  של  הקודם  המחיר  הנחה.  ב-40%  ברשת 
שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

חנוכה
מכירת 

שלם וקח

תנור אינפרא לאמבטיה
עוצמה 1500w, חימום מהיר ביותר, 3 גופי חימום 

מקוורץ, 3 דרגות חום, חוט משיכה להפעלה

₪59 במקום 89 ₪

RELAX רדיאטור 9/11 צלעות
שלוש דרגות חום, בקרת טמפרטורה 

ע"י תרמוסטט מתכוונן, הגנה מפני 
חימום יתר, נורית חיווי, גלגלים 

בבסיס לתנועה קלה ונוחה, כבל נגלל

₪249
9 צלעות₪199

11 צלעות

בטיחותי
במקום 319 ₪

במקום 239 ₪

הספק גבוה 2000W, גוף חימום עוצמתי - לפיזור חום 
ביעילות ובמהירות, אידיאלי לשימוש בחדרים, חדרי ילדים, 

סלונים, משרדים וכדו' 
בטיחותי וחסכוני בחשמל

קונווקטור זקש

₪99 בטיחותי
במקום 129 ₪

2000W, משמש 
לאיוורור ולחימום, 2 
מצבי חום + איוורור, 

טרמוסטט, נורית 
ביקורת, ידית נשיאה

מפזר חום עומד שוכב

₪59 במקום 89 ₪

בעל 2 מצבי הפעלה 
בידוד כפול למוליכי החשמל 

הפנימיים לבטיחות מרבית
מנגנון להגנה בפני קפיאה, 

ניתן להשתמש כמאוורר בקיץ

מפזר חום דלונגי

₪129 בטיחותי
במקום 149 ₪

מזגנית ניתנת לתליה כולל טיימר ושלט
מזגנית ניתנת לתליה או להנחה על שולחן 

כוללת טיימר ומגיעה עם שלט רחוק 
גוף חימום PTC בעל יעילות תרמית גבוהה 

בטיחותי

₪175 במקום 209 ₪

סדין חשמלי לחימום המיטה, 
מפסק זרם שני מצבים + נורית 

ביקורת, בטיחותי.

סדין חשמלי חימום

₪135 זוגי

₪85 יחיד

בטיחותי

במקום 109 ₪

במקום 169 ₪

מקרן חום קרמי
הספק 950W , מעוצב, עשוי מקרמיקה, 

דרגות חום, רשת הגנה צפופה במיוחד

מקרן שולחני

₪199מקרן עומד
₪189

מקרן חום קרמי

₪159מקרן תלוי
בטיחותי

במקום 189 ₪

במקום 239 ₪

במקום 249 ₪

רדיאטור 8 צלעות - ללא שמן

₪249

בטיחותי במיוחד לחדרי ילדים.
טכנולוגיה חדשנית חימום ללא שמן.

קצב חימום מהיר אפקט ארובה
הספק 1500W. מפסק ביטחון פנימי.

8 צלעותבטיחותי

במקום 299 ₪

Delonghi רדיאטור 12 צלעות

₪625

,2500W הספק
3 מצבי הפעלה, אופציה להגדלת 

תרמוסטט, מאפשר חלוקת חום טובה 
ומקיפה, ידית נשיאה, 

בטיחותי

12 צלעות

במקום 899 ₪

מטריה 
מתנה!

תנור חימום נירוסטה שטנגות

₪99

3 ספירלות עשויות שטנגות, 
רשת הגנה צפופה במיוחד, 

פתח חימום עליון לשימושים 
שונים, מנגנון בטיחותי 

המפסיק את פעולת התנור 
בעת נפילה.

במקום 129 ₪ בטיחותי

₪39
החל מ-

מגוון 
תאורות 

חירום

במקום 59 ₪

DC28 multi�oor שואב אבק
16 ציקלונים הפועלים יחדיו לרמת סינון גבוהה במיוחד, 

טכנולוגיית כדור לתמרון קל ונוח, ללא איבוד עוצמת 
שאיבה. ללא שקיות. יבוא ב.נ.ז.כ. - יבואן רשמי

₪1,590
ושירות בבית הלקוחשנות אחריות  5

במקום 1,990 ₪

מיקרוגל 26 ליטר ענק סאוטר נירוסטה
נפח ענק 26 ליטר, עוצמת מיקרו- 900 וואט 

 10 דרגות חימום שונות, 
26 ליטר ענק!!

₪339
במקום 499 ₪

Delonghi סיר טיגון ובישול ללא שמן
טיגון בריא, בישול טעים. 

דפנות קרות + ידית מבודדת 
לנוחות השימוש. טכנולוגיית 

 SHS -SURROUND HEATING
SYSTEM. ציפוי קרמי פנימי 

לניקוי קל. 1400 וואט

₪488
במקום 799 ₪

ולביבות בריאותלהכנת סופגניות 

סיר טיגון מושלם 1.5 ליטר
קיבולת: 1.5, ליטר הספק: W900 , גימור נירוסטה, כיוון 

תרמוסטט עם נורית ביקורת, החזקה נוחה עם ידית צד

₪99
במקום 199 ₪

סופגניות ועוד...מושלם לטיגון צ�יפס 

₪189
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
,1150W נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

במקום 299 ₪

שואב אבק ציקלון הובר

₪299

הספק גבוה 1400 וואט,  
מיכל איסוף אבק נשלף 
בנפח 0.2 ליטר, פילטר 
EPA לסינון, קומפקטי 

וקל משקל, אביזר לפינות 
ולאבק 2 ב-1

במקום 399 ₪

מיקסר CHEF קנווד 

₪990

הספק 800 וואט, נפח 
קערה 4.6 ליטר, קערה 
נירוסטה. 6 מהירויות + 
PULSE, אביזרי מתכת 

איכותיים:  אביזר K לערבול, 
מקציף, וו לישה לכל סוגי 

הבצקים

במקום 1,290 ₪

IROBOT שואב אבק רובוטי
 ,HEPA מערכת סינון
מזהה מדרגות, מטעין 
את עצמו אוטומטית, 

חיישנים אקוסטיים 
ואופטיים לזיהוי לכלוך,

קל לשימוש.

במקום 2,490 ₪1,890₪ דגם:
774

מכונת inissia נספרסו כולל מקציף חלב 

₪749

לחץ משאבה 19 בר
מיכל מים 0.7 ליטר

מיכל אגירה פנימי עבור  
9-11 קפסולות משומשות

במקום 999 ₪

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

כיריים חשמליות קרמיות

₪249 כירה כפולה

במקום 299 ₪קרמי

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪199

 ,500W 3 אפשרויות פעולה, קערה 1.5 ליטר, הספק
אידיאלי לעבודה עם כל 

סוגי המזון, דסקית דו 
כיוונית לפריסה וגירוד, 

להב ללישת בצק

שנות אחריות 2

במקום 299 ₪

מגהץ אדים מקצועי 2100 
וואט פתח מילוי מים חדשני, 

5  סוגי גיהוץ: יבש, אדים, 
סופר אדים, ריסוס, ניקוי 

עצמי, מסנן אבנית, מערכת 
ניקוי עצמי, מותאם לשימוש 

במי ברז

₪89 במקום 169 ₪

מגהץ אדים דלונגי

₪599

SpeedCare  PHILIPS מגהץ קיטור

שנות אחריות
ע�י אלקטרה 2

SpeedCare - מהירות גיהוץ כפולה, הספק עבודה 
2400 וואט, לחץ קיטור BAR 4, גיהוץ ללא הפסקה 

- מיכל מים בנפח 1.2 ל' עם אפשרות מילוי רציף, 
גם במהלך הגיהוץ.

במקום 1,119 ₪

גוף חימום נסתר, עיצוב יפיפה 
ומרשים,  בסיס יציב ועמיד 

במיוחד,  ברז פלסטיק דו 
שימושי.

מיחם לשבת 40/50 כוסות

₪195
₪175 40 כוסות

50 כוסות

במקום 219 ₪

במקום ₪219

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
במקום ₪199

קומקום צבעוני 1.7 ליטר

₪59

תאורה פנימית בזמן 
ההפעלה, מדיד שקוף  

פילטר מיוחד לסינון 
אבנית, קיבולת 1.7 ליטר

גוף חימום  נסתר חזק 
 2000W

במקום ₪99

פלטת שבת – 4 סירים

₪99 4 סירים

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

יפיפה ומרשים.

במקום 199 ₪

מטחנת בשר מולינקס

₪399

קומפקטית ויעילה, מעבדת את כל 
סוגי הבשר, כולל: 2 דסקיות רשת 

מתכתיות לטחינה גסה ודקה
ומגש פלסטיק עם דוחסן, הספק 
גבוה 1400 וואט, הספק עבודה:  

1.7 בשר לדקה

במקום 499 ₪תוצרת צרפת
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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:09
16:26
16:05

17:25
17:26
17:26

פרשת מקץ

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

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

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

בשרים על האש
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

*מבצע אדיר
שניצל בפיתה + ציפס

& 18
 בלבד

הכשרות המהודרת
הכי נעים בעיר

המקום 

בג"ץ ידון היום )רביעי( בעתירת נשות הכותל – ללא ייצוג בדיון לעמדת הרבנות הראשית:

 72
עמודים

כ"ק האדמו"ר מצאנז
ז'מיגראד זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מצאנז ז'מיגראד 
נפטר באופן פתאומי  האדמו"ר 

חש ברע והתמוטט בביתו  לאחר 
שעה ארוכה של ניסיונות החייאה 
נאלצו לקבוע את מותו / עמ' 14

באגו"י מאשימים: במסגרת הכספים הקואליציוניים הועברו כספים 
ייחודיים לנציגי דגל התורה בעיריית ירושלים / בי"ס לפוליטיקה

מיוצגים באמצעות מכתבים
צירפה  עיתונות"  "קו  חשיפת  בעקבות 
הפרקליטות לבג"ץ ברגע האחרון את מכתבו 
התנגדות  המביע  לאו  הגר"ד  הרה"ר  של 
התפילה  בהסדרי  בג"ץ  להתערבות  נחרצת 
הרה"ר  דרישת  שלמרות  אלא    בכותל 
הגר"ד לאו וחברי הכנסת החרדים, יתקיים 
היום )רביעי( דיון דחוף בבג"ץ נשות הכותל 
והרפורמים ללא ייצוג בדיון לרבנות הראשית 
 פרסום ראשון: כך ייראו התקנות החדשות 
לחוק הגיוס / אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה

בית משפט העליון. צילום: בעריש פילמר

עגל הזהב שורות סיום
חיים כהן ינון פלח

ראש  מסביבת  שיוצאים  המסרים  כל 
מעט  עוד  הוא  הנה,  בסגנון:  הם  הממשלה 
זה  הוא  בסדר,  יהיה  והכל  לתפקיד  ייכנס 
שיציל אותנו מכל הצרות. במשך שבועיים 
עסוקים בלהסביר לנו עד כמה שעגל הזהב 
לכל  הפתרון  הוא  טראמפ,  דונלד  החדש, 
כך  כדי  עד  ישראל,  מדינת  של  הבעיות 
"נס!  צעקו:  בעיתונים  הכותרות  שאפילו 

השגרירות של ארה"ב, תעבור לירושלים.
)הטור המלא בעמ' 30(

14 שנים הן נצח במושגי עיתונות.
כאשר טור זה החל לראות את אור הדפוס 
עוד  שרון  אריאל  תשס"ב,  בשנת  שם  אי 
היה  עוד  חוסיין  סדאם  ממשלה,  ראש  היה 
נשיא עיראק, מובארק עוד שלט בבני עמו 
מזרח  על  חלם  עוד  פרס  שמעון  במצרים, 
תיכון חדש, ערפאת עוד כיהן כיו"ר הרשות 
טרי  היה  עוד  התאומים  ואסון  הפלסטינית 

וטראומטי עבור אזרחי ארה"ב.
)הטור המלא בעמ' 24(

 מבצעי

(עמ' 24)  >>    בשער אחורי ביזנס  

 פרסם
 ותתפרסם
03-5796643

למרפאה בב”ב

*תודעת שירות גבוהה
*ניסיון

*משמרות

דרושה

1533-6161-993
קו”ח לפקס:

מזכירה רפואית



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

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

 500
מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

נוזל כלים סוד

לחמית
1 ק"ג

מארז שוקו טרה 
6 שקיות

מארז קרלו

מחית סלט פירות
שישיה

טסטר צ'ויס שקדי מרק אסם

בשרים מחפוד

טחינה קמח
אחווה

4 ב-10& 

קטניות מיה

מס' 10 / 7 / 3

ב-

ב-  &15

 &10

 &18 90
ב-

2 ב-

2 ב-19& 

מוצרי 
השבוע ריבה נייר טואלט

40 גלילים

מגבת נייר טאצ'

שישיה

 &2990
ב-

590& 2 ב-38& 

תנובה
בטעמים שונים

טיטולים האגיס
כל המידות

בקניית זוג

 &20

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

משקה 
אנרגיה בלו

פתי בר גטניו
1.600 קילו

ב-

 &890
ב-

בקניית זוג

 &3990
ב-

 &2990
ב-

קפה 
רד מג

גלילית עדיןופל עדין
200 גר'

שמן זית 
למאור
בד"ץ העד"ח

דג פילה אמנון 
(מושט)

בשר יישא ברכה
3.7.2.4

מוצרי שף הבצק
בורקס
/מלוואח
/בצק עלים
/ג'חנון

שניצל תירס / 
נקניקיות
 זוגלובק
2 ק"ג

נשנושים 
בייגל בייגל

מטרנה שלבים
אריזת חיסכון
700 גרם

לקילו

בקניית זוג

 &20 3 ב-

בקניית 
זוג

שמן קנולה 
טעמן
ליטר

מארז פיצה זוגלובק
שלישיה

עלית 390 גר'

 &3790

 &1690
ב-

 &50 6990& 2 ב-

סימילאק
אריזת חיסכון
מהדרין
900 גרם

מיקס חטיפים

 &4990

לחם מלא

 &790

 &10

גבינת נפוליאון

מארז צ'יטוס/
שוש
עשיריות

עוף שאריתעוף מחפוד
טריטרי

 &2390 &2490

חיטה,  בורגול, 
עדשים, פופקורן, 
חומוס ועוד

2 ב-19& 

2 ב-20& 

5 ב-10& 

 &50

3 ב-13& 

2 קילו 

למילוי מאפיית אגמי
סופגניה

 &790

20& 3 ב-

מקרונים/פתיתים
/פסטה

2 ב-35& 

3 ב-110& 

 &10

2 ב-2 ב-2 ב-50& 

שוקולד מריר
שישית  
ורד הגליל

 &10 &10

2 ב-

2 ב-

5 ב-5 ב-
גבינת תנובה 
גבינת תנובה

 &10

850 גר'

 &1390

   XL / קליק

5 ב-20& 

 &12

 &10 3 ב-

שוקולד עלית 
אקסטרה חדש

 &15 3 ב-

לחמישי 
שישי 
בלבד

 &3990

 &10

נוזל כלים 
"פיירי"

 &1690



טעמי
החנוכה
טעמי

החנוכה
חנוכיה

סופגניה
וחלב

 קונים 5 מוצרי חלב של תנובה,
מתקשרים לטל׳: 03-9411000, משחקים

משחק החנוכה יוצא לדרךמשחק החנוכה יוצא לדרך

ב״שבת משפחתית״ במלון!ב״שבת משפחתית״ במלון!
ויכולים לזכות בכל יום משחקויכולים לזכות בכל יום משחק

⋅ קבלת הפרס   )1.1.17 עד    23.12.16( ג׳ בטבת תשע״ז  עד  כ״ג בכסלו  בין התאריכים  המשחק מתקיים 
03-6133555  ,BSD אורן  גל  במשרדי  הנמצאים  המשחק  לכללי  כפוף   ⋅ קנייה  הוכחת  בהצגת  מותנת 



אולם אירועים עד 100 איש
תפריט אירועים חדש ויוקרתי

החלה הרשמה לאירועי חורף!!

החל מ- 89&

רח’ יורדי הסירה 1, תל אביב 
053-572-74-08 טל’ דודי: 

נמל תל אביב



משחק החנוכה יוצא לדרך!
קונים 5 מוצרי חלב של תנובה, 

 מתקשרים לטל׳: 03-9411000, משחקים 
ויכולים לזכות בכל יום משחק 

ב״שבת משפחתית״ במלון

 המשחק מתקיים בין התאריכים כ״ג בכסלו עד ג׳ בטבת תשע״ז
 )23.12.16 עד 1.1.17( ⋅ קבלת הפרס מותנת בהצגת הוכחת קנייה

03-6133555 ,BSD כפוף לכללי המשחק הנמצאים במשרדי גל אורן ⋅

מארז זוג באדי 
500 גרם×2 יח'

מארז זוג שוקו תנובה
1 ליטר×2 יח'

מארז מיני קרלו 
100 גרם×16 יח'

מארז שלישיית קצפת צמחית
250 מ"ל×3 יח'

 מארז שלישיית
 שמנת להקצפה 32%

250 מ״ל×3 יח'

 מארז שלישיית קוטג' תנובה
250 גרם×3 יח'

מארז זוג חרמון 16%
250 גרם×2 יח'

מארז זוג צפתית 5%
200 גרם×2 יח'

 המעדניה של עמק 
אריזה חסכונית 600 גרם

 המעדניה של גלבוע 
אריזה משפחתית 400 גרם

החנוכההחנוכהמבצעימבצעי

חדש על המדף!
  בכשרות

חדש על המדף!
  בכשרות



כל בני  ברקי יודע
בריאות  זה כללית

 

<   11 מרפאות  <  11 בתי מרקחת
<    2 מרכזים לבריאות האישה
<   רפואת נשים דחופה - מיון

<   רפואת ילדים בזמינות מיידית
<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

<   מרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר
<   מרכז לבריאות הילד - גן ורשא

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

הפריסה הרחבה, השירות     האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא       כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית



כל בני  ברקי יודע
בריאות  זה כללית

 

<   11 מרפאות  <  11 בתי מרקחת
<    2 מרכזים לבריאות האישה
<   רפואת נשים דחופה - מיון

<   רפואת ילדים בזמינות מיידית
<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

<   מרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר
<   מרכז לבריאות הילד - גן ורשא

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

הפריסה הרחבה, השירות     האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא       כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית



בס"דבס"ד

חיסול
עודפים!

כל
הקודם
זוכה!

70%כל החנות עד
עד הפריט
האחרון!

הנחה

בס"דבס"ד

חיסול
עודפים!

כל
הקודם
זוכה!

70%כל החנות עד
עד הפריט
האחרון!

הנחה

4
ריקליינרים

לרגל הפתיחה סניף חדש )בעלות חדשה( - סניף עודפים

& 2,499 רק
סלון בד פינתי

חדרי שינה 
& 2,499 רק

סניף בני ברק ז’בוטינסקי 100

 סניף ראשון לציון
סחרוב 8

 סניף אור יהודה
יוני נתניהו 5

03-6165301

בד
בל

ה 
ש

ח
מ

לה
ת 

נו
מו

ת
 ה

ח |
ל.

ט.

הנחה

ספריה סנדוויץ’ 4 דלתות +ויטרינה 
& 2,599 רק

בלבד!1,499&
סלון 3+2

מטורף!!מבצע 

למיטהנפתח 
מיטות נוער / ספפה

& 1,499 רק

שולחן נפתח
3,490 &החל מ-

עץ 
מלא



מוגש כמידע לחברי מכבי

תהיה בריא...דחופה בלילה?!עוד אין לך מוקד רפואה

בלעדי למכבי!
מוקד רפואה דחופה כולל 

בדיקות דם, רנטגן ושירותי משרד
עד 22:30 בלילה!

 רפואת משפחה    רפואת ילדים 
 טראומה    מעבדה  רנטגן  

 אחיות   משרד

מוגש כמידע לחברי מכבי

גם בבני ברק,

מרכז רפואי מכבי, רח' ר' עקיבא 86 ב"ב



 מרדכי איפרגן 
הרב

*2016

   Tehila Le David King David of Israel World Center

 
      

 

   "

ישועה גדולה  
        בטלפון קטן

הרב הצדיק המלומד
בניסים שרבים נושעו מברכותיו

הרב מרדכי איפרגן שליט"א

ייעוץ רבני על ידי מבחר
רבנים גדולים ומקובלים

למגוון בעיות בחיים
על פי הקבלה

לקבלת ייעוץ חייגו עכשיו:

ייעוץ רבני על ידי מבחר רבנים 
גדולים ומקובלים

 למגוון בעיות בחיים
על פי הקבלה והספרים הקדושים

הרב הצדיק 
המלומד בניסים
שרבים נושעו 

מברכותיו

ישועה גדולה  
        בטלפון קטן

 מרדכי איפרגן 
הרב

הרב הצדיק המלומד
בניסים שרבים נושעו מברכותיו

הרב מרדכי איפרגן שליט"א

*2016
לקבלת ייעוץ חייגו עכשיו: 



מוגש כמידע לחברי מכבי

תהיי בריאה... למקרים דחופים?עוד אין לך מרפאת נשים

 חדש ובלעדי
למכבי!

מרפאת נשים למקרים דחופים
ללא צורך בקביעת תור מראש

עד 22:00 בלילה!

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

מרכז רפואי מכבי, רח' ר' עקיבא 86 ב"ב
השירות יחל ב- 01.01.2017



יותר בריא, יותר טעים.

ללא חומרים משמרים ובטעם נפלא!

מ-100% רכיבים טבעיים, היחידה הסדרה
למאכלי החלב של חנוכה, בוחרים בגבינה צהובה ׂנעם

גם בחנוכה לילדים שלי 



בני ברק כ"ח בכסלו תשע"ז 121628/12/16

מאת: עוזי ברק

משתתפים  ורבי  מרכזיים  אירועים  שני 
של  חברתיים  לשירותים  האגף  ע"י  אורגנו 
והענקת  הוקרה  להבעת  ברק,  בני  עיריית 
תעודות למתנדבים וותיקים ולמתנדבים למען 
לזולת",  ועזרה  "התנדבות  בסימן  ותיקים, 

במסגרת חודש התושב הוותיק.
וותיקים  תושבים  למתנדבים  הוקרה  אירוע 
ומתנדבים למען התושבים הוותיקים, התקיים 
בהשתתפות  אחיעזר,  נווה  מתנ"ס  באולם 
ומתנדבים  בעיר  בארגונים  מתנדבים  כ-150 
באגף  העירונית  ההתנדבות  יחידת  של 
 - שהשתתפו  הארגונים  חברתיים.  לשירותים 
תלמידי  דן,  גוש  הצלה  ארגון  הצלה,  איחוד 
עלה,  קריית הרצוג, שי"ל,  בני עקיבא  ישיבת 
באגף  זכויות  למיצוי  המרכז  למרפא,  עזרה 

לשירותים חברתיים.
זייברט,  חנוך  הרב  בירכו  הערב  במהלך 
שפירא  מנחם  הרב  רה"ע  סגני  העיר;  ראש 
בראש  העומד  אייזנברג,  מנדל  מנחם  והרב 
רייך,  כפיר  מר  חברתיים;  לשירותים  האגף 
מפקח משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 
מזכיר  טננבוים,  אברהם  מר  הנחה  הערב  את 
הודגשה  הברכה  בדברי  ודוברה.  העירייה 
ארגוני  של  והמגוונת  העניפה  הפעילות 
יומם  במסירות  עבודתם  העושים  ההתנדבות, 
בכל  לזולת  הסיוע  עיניהם  כשלנגד  וליל, 
חסרי  בודדים  לאנשים  בהם  אפשרי,  תחום 
תפקודם  על  מקשה  הבריאותי  שמצבם  ישע, 

היומיומי, ואין צדקה ועזרה גדולות מאלו.
בעשייה  למצטיינים  ניתנו  הוקרה  תעודות 
מתנדב  מאיר-  נפתלי  ר'  ההתנדבותית: 
יד העירייה.  במסירות במועדון גמלאים שעל 
באגף  מסור  מתנדב   - גרברצ'יק  מנחם  ר' 
משה  ר'  בעירייה.  חברתיים  לשירותים 
שנים  במשך  במסירות  מתנדב   – בירנשטוק 
חצייה  העיר במעבר  ילדי  את  מעביר בבטחה 
 - וידיסלבסקי  שמשון  ר'  הבוקר.  בשעות 
מתנדב במרכז למיצוי זכויות שעל יד העירייה. 
ר' יהודה לונדנר - מתנדב בארגון הצלה גוש 
דן. ר' אבישי בא גד - מארגון הצלה גוש דן. 
ישיבת בני עקיבא קריית הרצוג בני ברק - על 
התנדבות רבת שנים במרכזי היום ובבתי אבות 
בשירות  מתנדב   - רפפורט  מרדכי  ר'  בעיר. 
ייעוץ לאזרח. ר' אפרים שרף - מתנדב ב"עלה 
המיוחדים.  הילדים  למען  במסירות  ב"ב" 
סניף ב"ב בארגון  נשיא   - ברזילי  הרב מרדכי 

"איחוד הצלה". ר' אבי וילמן - מתנדב מצטיין 
בפרוייקט "תן כבוד" מטעם "איחוד הצלה".

ניתנה  נוספת  מיוחדת  הוקרה  תעודות 
חדש,  פרוייקט  על  הצלה"  "איחוד  לארגון 
לשירותים  האגף  עם  פעולה  בשיתוף  שנבנה 
פרוייקט  במסגרת  כבוד".  "תן   - חברתיים 
במיוחד,  שהוכשרו,  ומתנדבות  מתנדבים  זה 
פי  על  וקשישות  קשישים  בבתי  מבקרים 
הביקור  ובמסגרת  מהעו"ס,  שקיבלו  רשימה 
לחץ  כמו  בסיסיות  רפואיות  בדיקות  בודקים 

דם, סוכר וסיטורציה. 
עירוני  פיס  במרכז  התקיים  שני,  אירוע 
נשים  כ-500  השתתפו  בו  ירושלים,  ברחוב 
ותיקות ומתנדבות. במסגרת האירוע, התקיים 
שונים  פרוייקטים  הוצגו  בו  התנדבות,  יריד 
עזר  שהשתתפו:  העמותות  בעיר.  להתנדבות 
איחוד  למרפא,  עזרה  שרה,  אוהל  מציון, 
העירונית  היחידה  שקד.  מרכז  עלה,  הצלה, 
להתנדבות הציגה את הפרוייקטים זה"ב בגן, 

משפחה משחקת ובטרם. 
אייזנברג,  מנדל  מנחם  הרב  בירכו  באירוע 
לשירותים  האגף  וראש  העיר  ראש  סגן 
האגף  מנהלת  מויאל,  ארלט  הגב'  חברתיים; 
רכזת  אייזן,  רות  הגב'  חברתיים;  לשירותים 
יחידת ההתנדבות באגף לשירותים חברתיים, 
ענף  ראש  פאר,  אילה  הגב'  השתתפה  וכן 
התנדבות  בתחומי  ופרוייקטים  הדרכה 

שבמשרד הרווחה והשירותים החברתיים.  
ע"י  אורגנו  הוותיק  האזרח  חודש  אירועי 
צוות מקצועי של עו"ס קהילתית: הגב' רותם 
לאזרחים  מהמחלקה  עו"ס  זילברשטיין, 
יחידת  רכזת  אוזן,  גילה  הגב'  ותיקים; 
תחום  רכזת  אייזן,  רות  הגב'  ההתנדבות; 
שרביט,  יהודית  הגב'  באגף;  ותיקים  אזרחים 
קהילתית,  סוציאלית  לעבודה  המחלקה  רכזת 
הגב' מאיה ארונין, וגב' רינה ציכטינגר, סגנית 

מנהלת האגף.
לכל  תודה  הובעה  האירועים  במסגרת 
שיתוף  ועל  הנפלאים  מעשיהם  על  הארגונים 
השנה,  כל  במשך  הקהילה  למען  פעולה 
בהנהלת  הזקן,  למען  לאגודה  מיוחדת  ותודה 
התחומים  בכל  סיוע  על  שפירא,  ישראל  ר' 

לקידום ולרווחת התושב הוותיק.
חברתיים  לשירותים  העירוני  האגף  הנהלת 
לתושבי  פנו  באגף  להתנדבות  והיחידה 
בעשייה  חלק  לקחת  הגילאים,  בכל  העיר, 

ההתנדבותית הענפה.

מוקירים 
ומעריכים

באירוע הוקרה 
מרכזי למתנדבים 

שאורגן ע"י 
היחידה להתנדבות 
באגף לשירותים 
חברתיים של 

עיריית בני ברק 
קיבלו המתנדבים 
המצטיינים וגם 

פרוייקט 'תן כבוד' 
של איחוד הצלה 
תעודות הוקרה 
והערכה מראש 
העיר ובכירי 

העירייה 

לחם בשר מרינה הרצליה | 09-8866144, 055-6618154 

יורדי הים, פינת השונית | קניון ארנה, הרצליה פיתוח

התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לחם בשר מגיעים למרינה הרצליה

לחם בשר מרינה הרצליה | 09-8866144, 055-6618154 

יורדי הים, פינת השונית | קניון ארנה, הרצליה פיתוח

התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לחם בשר מגיעים למרינה הרצליה

מרינה הרצליה

אירועים במקום 
בריתות, בר מצוות, ימי 

הולדת, שבע ברכות ועוד...

לחם בשר מרינה הרצליה | 09-8866144, 055-6618154 

יורדי הים, פינת השונית | קניון ארנה, הרצליה פיתוח

התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לחם בשר מגיעים למרינה הרצליה

לחם בשר מרינה הרצליה | 09-8866144
יורדי הים, פינת השונית | קניון ארנה, הרצליה פיתוח

התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.



עכשיו
בבקבוק
חדש!

יש טעם להתרענן
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החברות "עידית הטוב נדל"ן", "צמרת העיר", "שחר העיר" ודניאל א.מ. לבניין זכו בשלושה 
מכרזים לבניית מאות דירות בשכונת "פרדס כץ" • במשך עשרות שנים השטח היה תפוס ע"י 

בתי עסק פולשים וכעת עיריית בני ברק פינתה אותם לטובת בניית דירות
מאת: עוזי ברק

259 יחידות דיור, בשלושה מתחמי מקרקעין 
בקרוב,  תוקמנה  שבב"ב  פרדס-כ"ץ  בשכונת 
תוצאות  את  אישרה  העירייה  שמועצת  לאחר 
החברה  באמצעות  שפורסמו,  המכרזים 

הכלכלית לב"ב.
באמצעות  פועלת,  שהעירייה  תקופה  זה 
אזור  של  לשיקומו  להביא  הכלכלית,  החברה 
עיר  בניין  ושתכנית  פרדס-כ"ץ,  שבשכונת  זה 
הועדה  החלטות  במסגרת  עליו,  חלה  בב/580 
המקומית לתכנון ולבניה בראשות חנוך זייברט, 
וראש  רה"ע  מ"מ  רובינשטיין,  ואברהם  רה"ע 
כה  עד  העיקריים  השימושים  ההנדסה.  אגף 
במתחם היו לתעשייה, למסחר ולבתי מלאכה, 
בבנייה  מגורים  מבני  מספר  קיימים  וכמו"כ 

ישנה.
כמעט,  תפוס,  שהיה  בשטח  המדובר 
בשלמותו ע"י בתי עסק פולשים, שהוקמו על 
קרקע של רשות מקרקעי ישראל, בלא כל חוזה 
או אישור. מעט מאוד מהמחזיקים בקרקע היו 
דיירים מוגנים. בהיבט המשפטי, הן בשל הזמן 
הרב שחלף והן בגלל הרכב המחזיקים, המדובר 
ואכן,  מרצון,  ובוודאי  לפינוי,  קשים  במקרים 
לפנותם  הצליחה  לא  ישראל  מקרקעי  רשות 

מהמקרקעין במשך שנים רבות.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
מקרקעי  רשות  עם  הסכמות  בעקבות  כי  מסר, 
ומשרד  מירון  יצחק  עו"ד  ע"י  שלוו  ישראל, 
ובעל  ידוע  משרד  ופריבוס,  בן-ציון  מירון, 
הכלכלית,  לחברה  המקרקעין  הוקצו  מוניטין, 
מועצת  של  הפטור  ועדת  להחלטת  בהתאם 
מקרקעי ישראל ואישורו של ד"ר יובל שטייניץ, 

שר האוצר באותה תקופה.
הפינויים,  ביצוע  את  לאפשר  במטרה 
"פני  חב'  עם  הכלכלית,  החברה  התקשרה 
העיר יזמות", כדי שזו תעסוק בביצוע הפינויים 
החברה  הצליחה  ואכן,  הפרויקט.  את  ותקדם 
היא  להיום  ונכון  הפינוי,  בהליכי  הכלכלית 
המחזיקים  רוב  עם  פינוי  הסכמי  על  חתמה 
הוצאות  תשלום  לצורך  השונים  במתחמים 
הפינוי. כדי שניתן יהיה לממש את הזכויות בדרך 
לשיפור פני האזור, פרסמה החברה הכלכלית, 
דירקטוריון  ויו"ר  העיר  ראש  שבראשות 
מנכ"ל  שמעון,  שלום  עו"ד  ובהנהלת  החברה 
החברה, מכרזים, במסגרתם הציעה למכירה את 
זכויותיה בחלק מהמקרקעין נשוא ההסכם עם 
רשות מקרקעי ישראל, בליווי משפטי של עו"ד 
ועו"ד  העירייה  של  היועה"מ  ליבוביץ,  יהודה 

יצחק מירון, ממשרד מירון, בן-ציון, פריבוס.
התייחס   ,1/2015 הראשון,  הפומבי  המכרז 
לבנות,  ניתן  בהם  מקרקעין  מתחמי  לשלושה 
דיור  יחידות  כ-259  הקיימות  התכניות  עפ"י 
במצטבר, במתחמים א', ב', ג'. במכרז זה זכתה 
ההצעה הגבוהה ביותר ל-87 יחידות דיור של 
חב' "עידית הטוב נדל"ן" וחב' "צמרת העיר". 
במועצת  אושרה  החברה  עם  ההתקשרות 

העירייה, בהתאם לחוק.
החברה  פרסמה  אחדים  חודשים  לפני 
ובו  ב',  מתחם  לשיווק  נוסף  מכרז  הכלכלית 
58 יחידות דיור, ובזה זכתה חב' "שחר העיר", 

שהצעתה היתה הגבוהה ביותר. 
לשיווק  השלישי,  המכרז  פורסם  באחרונה 
חב'  זכתה  דיור  יחידות   114 ובו  נוסף  מתחם 
הגבוהה  היתה  שהצעתה  לבניין,  א.מ.  דניאל 
דיור  יחידת  לכל  לקרקע  כשהתמורה  ביותר, 
מחיר  חדשים,  שקלים   797,800 על  תעמוד 
העולה על מחיר המינימום שנקבע במכרז. כל 
ההליכים במכרזים שאושרו, בחברה הכלכלית 
יהודה  עו"ד  ע"י  לוו  העירייה,  ובמועצת 
יצחק  ועו"ד  העירייה  של  היועה"מ  ליבוביץ, 
על  והשיבו  המועצה  בישיבת  שנכחו  מירון, 

שאלות.

אושרו מכרזים לבניית 259 יח"ד

רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

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

 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

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

36
תשלומים

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

מקרר
לדירות 
שכורות

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

ל-36 חודשים החל מ:ל-36 חודשים החל מ: 790 ₪ החל מ: 890 ₪ל-36 חודשיםהחל מ: 990 ₪

מייבש
כביסה

8 ק"ג

35
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1290 ₪

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

במחירים מיוחדים!

מייבש 
כביסה

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 790 ₪

3 שנות
אחריות
מלאות!

החל מ:

מנקים מדפים לקראת ספירת מלאי במחירים חסרי תקדים וגם 36 תשלומים!!

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

תנור
דו תאי

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1890 ₪

תנור
בילד

אין

תנור 
משולב

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 27

ל-36 חודשים
₪ 290₪החל מ: החל מ: החל מ: 790 ₪ החל מ: 990 ₪

מוצרי חימום
במחירים 
מיוחדים!

לדוג': רדיאטורים

199₪

החל מ:

כיריים
גז

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

מכונות
כביסה

בוש / סימנס
קונסטרוקטה

במחירים
הכי זולים!

ל-36 חודשים

מכונת
כביסה

5 ק"ג

24
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 890 ₪

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!

ימים אחרונים
הזריזים מרוויחים וחוסכים!!!
לחיסול הגדול!



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

מבוגרים בגילאי +70,
מאוחדת בבני ברק מזמינה אתכם לסדרת הרצאות

נפרדות לגברים ולנשים, שתועבר ע”י פיזיותרפיסט ופיזיוטרפיסטית

הגנה ומניעה של שברים ופציעות מנפילות.

הרצאה לנשים:
יום ד׳, כ׳ בטבת 

)18.1.17(
בשעה 11:00

הרצאה לגברים:
יום ד׳, כז׳ בטבת 

)25.1.17( 
בשעה 12:00

פרטים והרשמה,
בימים ב׳-ד׳ בין השעות 11:00-14:00 בטל: 03-6159602 

מרפאת מרום שיר רח׳ לנדא 4

מאוחדת נותנת
לכם תמיכה



בני ברק כ"ח בכסלו תשע"ז 122028/12/16

מאת: עוזי ברק

הפרטית  בתחבורה  הנוסעים  העיר  לתושבי  שינויים 
ברק  בני  בעיריית  ופיתוח  לתשתיות  אגף  ע"י  והציבורית, 

וחברת דן.
רחוב  בציר  גיאומטריים  שינויים  בוצעו  האחרונים  בימים 
רחוב  אל  ישר  לכיוון  לנוסעים  לתנועה  שנפתח  סוקולוב 
אבוחצירה. עד היום היה אפשר רק לנסוע ימינה בלבד. באגף 
התשתיות ופיתוח של עיריית בני ברק בראשות ר' חנוך זיידמן 
מקווים שהדבר ישחרר את פקקים מרחוב הרב שך ליוצאים אל 

רחוב ז'בוטינסקי.
שינויים נוספים נעשו ברחוב הרב שך, שם התקנו אי תנועה 
צומצמו  המקום  תושבי  ולדעת  ברחוב  הרגל  הולכי  לטובת 
ופקקים במיוחד  גורם להאטת התנועה  והדבר  רוחבי הכביש 

באזור רחוב הירדן. 
שבועות  כמה  לפני  הותקן  הירדן  פינת  אהרונוביץ  ברחוב 
יכולים לפנות  הירדן שלא  ליוצאים מרחוב  ומעבר  תנועה  אי 
שמאלה אל אהרונוביץ. בעקבות כך נהגים רבים ביצעו פניית 
כך  ובעקבות  שפירא  פינת  אהרונוביץ  ברחוב  שמאלה  פרסה 
הוצב שם תמרור שאוסר את פניית הפרסה, הואיל והדבר גורם 

כמה  עוד  ממשיכים  הנהגים  כך  בעקבות  התנועה,  להאטת 
פינת  אהרונוביץ  ברחוב  הפרסה  פניית  את  ומבצעים  מטרים 

השלושה.
ע"י  נעשה  הציבורית  התחבורה  נוסעי  לציבור  נוסף  שינוי 
חברת "דן תחבורה" שמציגה קו חדש שהחל לפעול בבני ברק 
וסביבותיה. מגבעת שמואל, דרך בני ברק ועד הרים לווין בתל 

אביב.
הקו החדש קו 17 נועד לספק נגישות לנקודות רבות בעיר, 
לרבות תושבי פרדס כץ, תושבים העובדים באזורי התעסוקה, 

ולבאי בית החולים 'אסותא'.
תדירות הקו, כל 20 דקות והוא פועל גם בשעות הערב.

מערך  "במסגרת  אומר;  דן,  חברת  דובר  פיקסמן,  איתן 
התחבורה  שירותי  ולייעול  לשיפור  שלנו  המאמצים 
של  וניתוח  מיפוי  העת  כל  מבצעים  אנו  התושבים,  למען 
מערך  את  מפעילים  לכך  ובהתאם  בעיר,  התחבורה  צרכי 
האוטובוסים. גם כאן, זיהינו צורך בקו מסוים שיאפשר נגישות 
לנקודות שונות בעיר ובעקבות כך פעלנו להקמתו ולהפעלתו. 
אנו רואים בהשקת קו זו, עוד צעד במטרה לשפר ולייעל את 

שירותי התחבורה של "דן" לצרכיו של הציבור החרדי".

מאת: עוזי ברק

ממוות  כתוצאה  ברק  בבני  השבוע  גם  נפטר  נוסף  תינוק 
בעריסה.

האירוע התרחש ביום חמישי בבוקר כוחות ההצלה הוזעקו  
אל דירה ברחוב יונתן בבני ברק, לאחר שאם התינוק מצאה 
את בנה ללא הכרה כשהוא במיטתו, לאחר טיפול ראשוני הוא 
שם  תקווה,  בפתח  שניידר  החולים  לבית  קשה  במצב  פונה 
נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. במקביל, העניקו הכוחות 

טיפול רפואי לאם שחשה ברע בעקבות האירוע.
דופק  וללא  הכרה  ללא  היה  הפעוט  לביתו  "כשהגעתי 
התעורר  לא  הוא  המשפחה  בני  שלדברי  לאחר  ונשימה 
ב"ב  סניף  הצלה'  'איחוד  מתנדב  סלהוב  גל  סיפר  משנתו", 
נמרץ  טיפול  ניידת  להגעת  עד  פעולות החייאה  בו  "ביצעתי 
לבית  החייאה  פעולות  המשך  כדי  תוך  אותו  שהעבירה 
החולים שניידר כשמצבו מוגדר אנוש. כמו כן הענקנו טיפול 
רפואי ראשוני גם לאמא שלא חשה בטוב עקב אופי האירוע 

ומצבה מוגדר קל".
למקום,  "כשהגעתי  גרנות  יוסי  "הצלה"  ארגון  חובש 
הבחנתי באבא שבהדרכת טלפונית ביצע פעולות החייאה על 
תינוק כבן חצי שנה, המשכתי בפעולות ההחייאה עד להגעת 
כדי  תוך  התינוק  את  שפינו  מד"א,  של  נמרץ  טיפול  צוות 

פעולות החייאה לבית החולים שניידר.

מוות נוסף בעריסה 
פעוט נוסף לא התעורר משנתו ● 

התינוק נמצא בבוקר במיטתו מחוסר 
הכרה, אבי הילד החל לבצע בפעוט 
פעולות החייאה עד להגעת כוחות 
ההצלה, אך בבית החולים נאלצו 

לקבוע את מותו

שינויים בתחבורה
רחוב סוקולוב 

נפתח לתנועה אל 
רחוב אבוחצירה ● 
ברחוב אהרונוביץ 

הוצב תמרור 
האוסר פרסה ● קו 
17 חדש יופעל ע"י 

חברת 'דן'

תכנון ציר סוקולוב / אבו חצירה

קינוח מתנה*
פותחים את הבוקר טוב

בקפה קפה גבעת שמואל עם

קפה קפה גבעת שמואל - כשר למהדרין
קניון גבעת שמואל, יוני נתניהו 29 . 03-5324573

*בהצגת מודעה זו. לא כולל וופל בלגי / וופל שחיתות. תקף בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00, 
בישיבה בלבד ועד לתאריך 31.1.17. ללא כפל מבצעים ו/או הטבות. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח

*בהזמנת ארוחת בוקר זוגית.

SWEET
MORNING

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!
 03-6718300 טל:   17 המלך  שלמה  ברק:  בני 
 02-5812885/6 טל:   14 מוסיוף  ירושלים: 
בכניסה  שלו  דלק  תחנת  ליד  אתא:  קרית 
04-8436969 טל:  רכסים  מכיוון  אתא  לקרית 

הנחה

בס"ד

על כל מחלקת הבשר הטרי, הדגים וההודו הטריים

קרטון כנפיים
8 ש"ח בלבד 

לק"ג
מוגבל לשני קרטונים בלבד

בשר אורגינל

מבצע אש!
באשפר

קפוא



1-599-500-455
• ירושלים - ירמיהו 58, כנפי נשרים 22, מלכי ישראל 20 • בני ברק - רח’ רבי 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 5.1.16 ח׳ טבת מהפריטים המשתתפים במבצע. ט.ל.ח

כל שמונת ימי החנוכה

הנחה
₪188

הנחה
מעיל 
צמר 
ארוך

₪

38
הנחה

חולצות/
עניבות/ 
צעיפים

₪

78
הנחה

חליפת 
נוער

₪

188
הנחה

מעיל 
קשמיר

₪

18
הנחה

₪סריגים

175
הנחה

חליפת 
 Fabio
Ferretti

₪

45
הנחה

₪מכנסיים

158
הנחה

 חליפת 
BAGIR

₪



בני ברק כ"ח בכסלו תשע"ז 122228/12/16

מאת: עוזי ברק

ותלמידי  בוגרי  למאות  נערך  בוגרים  כנס 
חנוכה  של  ראשון  בנר  אפרים"  "ברכת  ישיבת 

במוצאי שבת באולמי "ארמונות חן" בב"ב.
ותמונות  מצגות  של  במבואות  נפתח  האירוע 
הרבנים  התלמידים,  ההווי,  של  מההיסטוריה 

ומבני הישיבה.
הנחה את המעמד הרב חזקיהו מלאכי שליט"א 
ובוגר  בי-ם  התורה'  'חכמת  בישיבה  משגיח 
הישיבה. את דבר הבוגרים הביא הרה"ג ר' יעקב 
מלכה שליט"א ראש כולל באילת חניכי הישיבות 

נתיבות ובוגר הישיבה.
את משא הפתיחה נשא משגיח הישיבה הגה"צ 
היסודות  על  שדיבר  שליט"א  וולך  אפרים  ר' 

הנרכשים בישיבה לדורות.
הגעת  עם  בציבור  אחזה  גדולה  התרגשות 
אידילשטיין  גרשון  ר'  פונביז'  ישיבת  ראש  מרן 
"שאי  הפסוק  על  מיוחד  משא  שנשא  שליט"א 
סביב עיניך וראי כולם נקבצו ובאו לך" ואמר "יש 
כאן שמחה גדולה לראות ציבור כזה גדול של בני 
אפרים  בברכת  שגדלו  אמיתיים  מיוחדים  תורה 
דורות שנקבצו והרחיב במיוחד על תלמוד תורה 
אלוקים  ראת  לא  "עין  שנאמר  כמו  כולם  כנגד 
קימת  והקרן  לשאר,  שאין  תענוג  זולתך" שהוא 

לעולם הבא".
הישיבה  ראש  מרן  רשכבה"ג  של  מכתבו  את 

הגראי"ל שטינמן שליט"א הקריא מורנו הרה"ג 
ר' נפתלי חייקין שליט"א.

אח"כ נשאו דברים רבני הישיבה על המיוחדות 
של ברכת אפרים שכל בוגריה לימודי ה'

במהלך הערב הוקרנה מצגת היסטורית מהווי 
מיוחדים  לחנים  בילוי  ובהווה  בעבר  הישיבה 
הוזמן  מכן  לאחר  וינטרוב.  ארהלה  מהמשורר 
ראש הישיבה הגאון הרב בצלאל פנחסי שליט"א 
אדירה  בשירה  פרץ  הקהל  וכל  דבריו  לשאת 
בנית  דרכי  על  עמד  המיוחד  במשאו  וריקוד. 
בית ומהותו של אברך כמדרשו, והעביר מסרים 
מיוחדים ממרן הרב שך זצוק"ל בעניין זה, כמו 
כן דיבר על הדמות המחייב בבית ועל הדמות של 

האמא בבית.
"תורה  קונטרסי  חולקו  המזון  ברכת  לאחר 
וליווי שירי  הישיבה  דילה" מתורתם של בחורי 

רגש שנמשך עד השעות הקטנות של הלילה.
ליכטר  מוטי  המשורר  ידי  על  לווה  הערב 

ובליווי מקהלת כתר.

בוגרי 'ברכת 
אפרים' התכנסו 

מעמד אדיר של כינוס בוגרים נערך למאות בוגרי ותלמידי ישיבת 
'ברכת אפרים', בראשות הגאון רבי בצלאל פנחסי • את המשא 

המרכזי במעמד נשא הגרי"ג אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז'

מאת: עוזי ברק

"איחוד  בבית  השבוע  שהתקיים  רושם  רב  בטקס 
הצלה,  איחוד  רבני  ועדת  בראשות  ברק"  בני  הצלה 
החדשים  המתנדבים   30 והסניף  הארגון  הנהלת 
שסיימו קורס חובשים ארוך, קיבלו ציוד ומכשיר מירס 
עד  החונכות  ותקופת  ההשתלמויות  תחילת  לקראת 
לקליטתכם כחובשים מן המניין בארגון והצטרפותם 

ל100 המתנדבים הקיימים כיום בעיר בני ברק.
הרבה  הערכת  את  הביעו  והארגון  הקורס  חניכי 
שי  באמצעות  הרבה  ההשקעה  על  הקורס  למדריך 
והחניכים  מכסף,  חנוכייה   – אלו  ימים  ברוח  יוקרתי 

המצטיינים קיבלו תעודות הערכה על פועלם.

אותה  מעשית  השתלמות  תקופת  מצפה  לחניכים 
טיפול  וניידות  אמבולנסים  על  במשמרות  יבצעו 
נמרץ של איחוד הצלה, ובמלר"דים  של בתי החולים 
'שיבא' שבתל השומר, 'בלינסון' ו'איכילוב' על מנת 

למקצע אותם יותר.

הצטרפו להצל)ח(ה
30 חובשים סיימו השבוע את השלב העיוני והמעשי בקורס "חובש 

רפואת חירום" של 'איחוד הצלה' והצטרפו לסניף בני ברק

מאת: עוזי ברק

החנוכה  בחג  יחד  התאספו  דין  עורכי  כשלושים 
הילדים  במחלקת  וצעצועים  סופגניות  וחילקו 

והפנימית של בית חולים מעייני הישועה בבני ברק.
היוזמה עומדים צוות לשכת עורכי הדין,  מאחורי 
ובראשם ראש הלשכה עו"ד אפי נוה, וראש מחוז ת"א 

עו"ד ד"ר ינון הימן.
עו"ד יוסף ויצמן נציג וחבר לשכת עו"ד אמר "זה 
לא מובן מאליו שעורכי דין סגרו את משרדם ובואו 
לשמח את ליבם של החולים", בהזדמנות זו אני מודה 

להנהלת בית החולים 'מעיני הישועה' ולמיכאל פנחסי 
מנהל התפעול של המרכז הרפואי על העזרה בביצוע 

מצווה זו".

התגייסות הפרקליטים
עורכי הדין וצוות לשכת עורכי הדין המחוזית, עזבו את עבודתם 

והלכו לחלק סופגניות ולשמח חולים בבית החולים 'מעיני הישועה' 
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SALE
מבחר ענק של בדים 
לאירועים מיוחדים 

וליום יום
מקולקציית 2016

לשבוע בלבד

רח' נחלת בינימין 19 )מדרחוב(, תל אביב | טל. 03-5102270
רח' נחלת בינימין 18 )מדרחוב(, תל אביב | טל. 03-6317203
רח' הנביאים 67 )ככר הדוידקה(, ירושלים | טל. 02-6282245

סניפים:

ג' - ח' בטבת1-6/01/17





סוף עונה 

א’- ה’ - 10:00 עד 21:00.  ו’ - 10:00 עד 13:00.                                          

 מכירת 

 מכנסיים אקסוס 
קולקציה קודמת

59₪רק

מכנסיים וורונין/ברבריס 
קולקציה קודמת

99₪רק

חולצות תווית שחורה 

2 ב-100

חולצות תווית אפורה

2 ב-120

חולצות תווית זהב

2 ב-130

 רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים

באקסוס
עניבות משי מודפסות

45₪רק



סוף עונה 

מעילי צמר 
מידות 50 ומעלה

289₪רק

צעיפים 

29₪רק

סוודרים כותנה 

65₪רק

 נעלי רוקפורט 
כל הדגמים 

מידות 43 / 44 / 45
289₪רק

ענקית!!! 

חליפות אקסוס 
קולקציה קודמת

189₪רק

חליפות ורונין/ברבריס 
קולקציה קודמת

399₪רק

 רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים

באקסוס



בני ברק 26     כ"ח בכסלו תשע"ז 1228/12/16

יש מחאה המובעת בצעקה, ויש הצהרה שנאמרת בשתיקה. 
סערת בית הכנסת בערד, ההפגנות במרכזי הערים והראיונות 
משתווים  לא   – המרכזית  הסיעה  עסקני  של  פוסקים  הבלתי 
לכוחה של שתיקה בבית המדרש הגדול בגור, במעמד הדלקת 

הנרות. 
עשרים אלף עיניים, של רבבת חסידים הנדחסים בכל ס"מ 
שקופות.  במחיצות  המוקפת  מוגבהת,  לבימה  נשואות  פנוי, 
באולם  משתרר   - המפתן  את  עובר  והרב'ה  נפתחת  כשהדלת 
שקט מופתי. רק ברכת האדמו"ר נשמעת, ללא שימוש מלאכותי 
'אומיין' של  באמצעי הגברה, ולאחריה, מופר השקט בעניית 

אלפי החסידים. 
כל בית מדרש צריך מרפסת, ובמרפסת המשקיפה על רחבת 
בית המדרש, ניצב מדי ערב שר הבריאות יעקב ליצמן, מלווה 
באורחים. מדד הבכירים בהדלקה המרכזית, משקף את מעמדה 
הפוליטי של הסיעה המרכזית. מנהג המקום נשמר, וההנחיות 
הקפדניות מיושמות גם על מבקרים בכירים. כשאחד הנוכחים 
שולף בחוסר מודעות את הסלולרי מהכיס ומנסה לצלם, הוא 
ובל  ייראה  בל  הערני.  הקהל  מכיוון  קולניות  גערות  חוטף 

יימצא אייפון בהיכל.
כשלצד  בהדלקה  נכחתי  חנוכה,  של  שני  נר  ראשון,  ביום 
נפתלי  החינוך  שר  אדלשטיין,  יולי  הכנסת  יו"ר  עמדו  ליצמן 
בנט, ראש מטהו טל גן צבי ופקידי מדינה בכירים. "לנו בגור 
יש את הניגונים שלנו", הסביר ליצמן כשנשאל בעבר באיזה 

שלב יתחילו החסידים לשיר 'מעוז צור'.
לפני ואחרי ה'שטיקעל-תוירה' של הרב'ה פוצחת המקהלה 
ספורות  שנים  לפני  הורה  המכהן,  האדמו"ר  גוראי.  בניגון 
לחדול מהלחנת ניגונים חדשים. את חובבי הניגונים הגוראיים 
החדשה  התקנה  בקהל  החסידים  לאלפי  אך  מצער,  אולי  זה 

מאפשרת לזהות את הניגון ולהצטרף למקהלה. 
חצי  לחבר  האחרונה  השנה  במהלך  הפך  בנט,  החינוך  שר 
רשמי ב'סיעה המרכזית'. ההכרזה של בנט בסופ"ש שעבר כי 
לא יצטרף לקואליציה בראשות לפיד, הייתה כמתן דמי חנוכה 
ליענק'ל ליצמן, שמנער חוצנו בכל פעם שלפיד נוגע בכתפו. 
כשבנט הגיע לראשונה להדלקה המרכזית בבית המדרש, לא 
הסוכר  מדדי  את  להעלות  כדי  סופגניות  בחלוקת  צורך  היה 

והמתיקות. 
בניגוד לבכירים אחרים שמציצים, מתרשמים והולכים, הרי 
שבנט לא מש מהמרפסת ונותר לעמוד כמעט עד עזיבת אחרוני 
החסידים, שחולפים ביעף מול פני האדמו"ר, מהנהנים לשלום 
ניתן  רק היה  לו  לכיוונו.  ועוזבים בהליכה מהירה, עם הפנים 

לממש את נוהל הפינוי הגוראי, במתווה עמונה.
כשבנט עזב את המרפסת, הוא פגש ברבנית מגור תליט"א – 
בכבוד השמור רק לבני משפחה. במשך דקות ארוכות התנהלה 
חיזוק  שיעור  החינוך  שר  קיבל  במהלכה  מרתקת,  שיחה 
מסגרות  בתוך  המכבים  רוח  שימור  על  היסטורי-אקטואלי 

החינוך ומניעת התערבויות זרות, בימים ההם בזמן הזה. 

איחוד וחלוקה

נרות  להדלקת  המותאם  מכווץ  בלו"ז  לארבע,  שתיים  בין 
חנוכה, התכנסה השבוע סיעת יהדות התורה. על פי הפרסומים 
המוקדמים של החברים האגודאים, הוזמן יו"ר ועדת הכספים 
רשימת  והעברת  הטהור  השמן  פך  חילול  לנוכח  לשימוע, 
מוקדם  תיאום  ללא  הקדוש,  הקואליציוני  הכסף  של  התקצוב 

עם החברים מאגודה. 
בתביעות משפטיות שמוגשות על ידי תובעים רבים מקובל 
את  שמו  לצד  ולהוסיף  בתיק  הראשון  התובע  שם  את  לציין 
דגל  נגד  ישראל  אגודת  של  התביעה  גם  "ואחרים".  המילה 
התורה, היא למעשה, תביעת ליצמן ואחרים נגד גפני. ליצמן 
לא נכח בישיבה, ובהיעדרו של התובע הראשי, הרימו הנוכחים 
מוזס,  ח"כ  של  המשפחתית  בשמחה  כהשתתפות  'לחיים' 

השמח והמשמח שבאנשי הסיעה כולה. 
שימוע לא התקיים, אבל החברים מאגודה המשיכו להשמיע 
את טענותיהם גם השבוע. בדגל התורה היחס נע בין התעלמות 
לתוך  הזרקור  את  להפנות  שביקש  מי  היה  אירונית.  לתגובה 
הסיעה המרכזית, כשסיפר על כך שתקצוב ההפגנות בפרשת 

ערד מומן מתקציב המפלגות של אגודת ישראל. "מעניין האם 
גם שם ליצמן התייעץ לפני כן עם חבריו", העירו המעוררים 

מדגל התורה. 
אם יש בדגל מי שמצפה משלומי אמונים לעשות גם הפעם 
את העבודה השחורה ולהכניס את הסיעה המרכזית למשחקי 
פחות  לא  פנה  פרוש  "מאיר  להתאכזב.  מוזמן  הוא  הסביבון, 
לראות  בבקשה  לשכתו  לצוות  והן  לגפני  הן  פעמים  משלוש 
לאוצר",  מועברת  שהרשימה  לפני  התקציביות  ההעברות  את 
מספרים בלשכת סגן שר החינוך, "גם הטענה שבשנה שעברה 
הועברה הרשימה באותה צורה אינה נכונה, היות ואז, בניגוד 

להיום, הרשימה הובאה לעינינו מראש". 
בשבוע שעבר הובאו במדור זה הטענות על העברת מחצית 
מהתקצוב הקואליציוני לחינוך העצמאי, אולם השבוע הסתבר 
כי לא מדובר רק בזה, אלא גם בתקצוב עודף המיועד לחברי 
מועצת העיר של דגל התורה בירושלים. באגודת ישראל מכנים 

את התופעה: הכספים הייחודיים של דגל התורה.
בדרכים  הקואליציוני  בתקצוב  שימוש  עשה  שגפני  "גילינו 
שמזכירות את תקציבי הכספים הייחודיים שגפני עצמו נלחם 
בהם מלחמת חורמה כשכיהנו יושבי-ראש ועדת כספים, מטעם 
נתונים.  ושולפים  ישראל  באגודת  בכירים  אומרים  אגודה", 
במסלולים  שהועברו  ייעודיים,  שקלים  מיליוני  כשני  "גילינו 
במסגרת  ירושלים,  בעיריית  דגל  של  מועצה  לחברי  עוקפים 
תקצוב חגיגות היובל לאיחוד ירושלים. יש לנו טענות על כך 
שכספים הועברו לחינוך העצמאי שמתוקצב גם כך בשיעור של 
מאה אחוזים ולא לתלמודי תורה ומוסדות פטור שמתוקצבים 
לפני  מובאת  הייתה  הזאת  הרשימה  אם  זעומים.  בשיעורים 
עם  מוחלטת,  בוודאות  מוגשת,  הייתה  היא  הסיעה,  לעיון  כן 

שינויים משמעותיים ועל כך קמה הזעקה".
הצלחה,  ללא  בשעתו,  ניסתה   – והקישור  התיאום  מנהלת 
לפלסטינים.  ישראל  בין  שנחתמו  ההסכמים  את  ליישם 
והכרעה,  בירור  כאן  גם  נדרשים  לעמים,  ישראל  בין  להבדיל 
בעניין התיאום והקישור בין דגל לאגודה. "האם ליצמן נועץ 
תקציביות  העברות  הבריאות,  במשרד  למינויים  בנוגע  בגפני 
שואלים  הסופגניות?"  ודיאטת  הפרסום  תקציבי  מיוחדות, 
החונכות  מיזם  את  הסיעה  לידיעת  הביא  פרוש  "האם  בדגל, 
שהוביל בהקצאה של עשרות מיליונים? האם כל ראשי ועדת 
הכספים מטעם אגודה - גם ליצמן, גם ליצמן - נהגו לשתף את 

החברים לפני שקיבלו החלטות?" 

בדגל  להיאמר.  צריכות  לא  והתשובות  רטוריות  השאלות 
עליהם  להחיל  מבקשים  באגודה  שהחברים  השבוע  טענו 
נורמות – שהם לא דרשו מעצמם בעבר. אם כך ייראה החורף 
אירועי  את  גדול  רעש  בקול  יחגגו  בירושלים  רק  לא  הקרוב, 
איחוד  חגיגות  התורה.  יהדות  סיעת  בתוך  גם  אלא  האיחוד, 

וחלוקה.

תוקנה התקלה 

התקנות  שטיוטת  אחרי  בגור.  רק  ולא  יש,  מרסנות  תקנות 
יעלון  הראשונית לחוק הגיוס שנוסחה בתקופת שר הביטחון 
חדשות  תקנות  מגיעות  החרדים,  ידי  על  הסף  על  נדחתה 
איווט  דווקא בתקופתו של שר הביטחון המכהן,  ומתואמות, 

ליברמן.
יותר ממה שיש בתקנות, אין בהן. בהשוואה לנוסח הראשון, 
שהיה  דרקוניות  הוראות  מהן  וניטלו  בענייניות,  מנוסחות  הן 
בהם כדי לבייש, ולא לגייס. מגיעה בהחלט מילה טובה לחברי 
פגישות  טובה,  כפוית  עבודה  של  שעות  שהשקיעו  הכנסת 
מרתוניות ותיוג אותיות, וכן, גם לשר המכהן, איווט ליברמן, 
יותר  כותרות  סיפק  אולי  יעלון  בענייניות.  להתנהל  שהבטיח 
מהשבוע  איווט  של  המתריסות  לאמירות  בהשוואה  רגועות, 

שעבר, אבל אותנו מעניין הרבה יותר, מבחן התוצאה.
לראות  אפשר  המבורך  לשינוי  ביותר  הטובה  הדוגמה  את 
במענה לבקשתו יוצאת הדופן של הראשון-לציון הגר"י יוסף. 
בתאריך י"ב כסלו, הפנה הראשון-לציון לחברי הכנסת החרדים 
מכתב שכותרתו, "בקשת עזרה דחופה לאברכי הכוללים בארץ 
ישראל". הפנייה הזאת של הגר"י יוסף, לא נעשתה במצנפתו 
כראשל"צ, אלא בכובעו כראש ישיבה. "בתקופה האחרונה", 
כתב הגר"י יוסף, "הוצגה בפנינו על ידי העוסקים בנושא בעיה 
בכוללים  ובפרט  כוללים,  רבות של  חמורה שנוצרה בעשרות 
הספרדים המצויים בערי הפריפריה והישובים הקטנים, שנמנע 
למרות  לאברכים,  ישיבה'  בן  'מעמד  מהצבא  מלקבל  מהם 
בעקבות  זאת  בכולל,  ולומדים  התורה  על  שוקדים  היותם 

שינויים בחוק שנעשו לאחרונה".
ולתמצת  לתקצר  מקובל  אקטואליים  שבמדורים  למרות 
מכתבים תורניים – לכדי שורה תחתונה קליטה, הרי שבמקרה 

אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ההדלקה המרכזית

יש להם תקנה. טיוטת התקנות החדשות לחוק הגיוס
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הזה, שווה לקרוא את המכתב מילה במילה. ספריו 
בשל  רק  לא  פופולריים  יוסף  הגר"י  של  התורניים 
הקולחת,  השפה  בגלל  גם  אלא  התורני,  התוכן 
העוסקים  הפעילים  "לדברי  והמובנת.  הקליטה 
בה  "בתקופה  יוסף,  הגר"י  וכתב  המשיך  בנושא", 
מספר  הדורשות  תקנות  נתקנו  טל'  'חוק  תקף  היה 
לקבל  כדי  דיחוי'  'דורשי  אברכים   10 מינימלי של 
הכרה מהשלטונות לצורך הוצאת מעמד בן ישיבה 
לאברכים, אך בעוד ובאותה תקופה גיל הדיחוי היה 
שנעשו  החוק  שינויי  בעקבות  כיום  יחסית,  גבוה 
עד  הוא  ואברכים  לבחורים  הדיחוי  גיל  לאחרונה 
גיל 24 בלבד, וכשאין בכולל 10 אברכים עד גיל 24 
לפי הכללים החדשים הוא מנוע מלקבל מעמד 'בן 
ישיבה' לאברכים הלומדים בו. מצב זה עלול לגרום 
בכולל,  בלימודיהם  מלהמשיך  להימנע  לאברכים 

ולצאת מעולמה של תורה חלילה".
בשל  השאר  בין  לעזרה,  נחלץ  הראשון-לציון 
בתפזורת  מצויים  הקטנים,  שהכוללים  העובדה 
ראשי  נאבקים  שם   – הענייה  בפריפריה  בעיקר 
כוללים, כמו מכבים מקומיים, על קיומה ושרידותה 
בכוללים  קיימת  זו  "בעיה  אברך:  מלגת  כל  של 
אליכם  פונה  הנני  כן  על  קטנה,  שמסגרתם  רבים 
ולהתאים  ולשנות  זה,  בעניין  לפעול  בבקשה  בזה 
את התקנות בחוק למצב החדש שנוצר, שלא תהיה 
לא  בכולל  הלומד  שאברך  כזאת  מציאות  חלילה 
יקבל מעמד 'בן ישיבה', ויגיע לידי סיבוכים שונים 
נא  ובואו  תורה.  של  מעולמה  להוציאו  שעלולים 
אשר  שליט"א,  החשובים  האברכים  לימין  לעמוד 
הם המקיימים ומעמידים את העולם בתורתם, כמו 
שמים  חוקות  ולילה  יומם  בריתי  לא  אם  שנאמר 
וארץ לא שמתי. ועל שלושה דברים העולם עומד, 
על התורה וכו'. וזכות התורה תגן בעדכם אלף המגן 

ותזכו לכל מילי דמיטב אמן".
של  בעברית  ל'אמן'  כללית.  הייתה  ההיענות 
ה'אומיין'  גם  אחד,  בקול  התווסף  יוסף,  הגר"י 
בעגה החסידית. טיוטת תקנות חוק הגיוס שנשלחה 
השבוע לחברי הכנסת החרדים, היא תוצאה ישירה 
הישיבות,  בחורי  של  לא  כללית.  התגייסות  של 
אלא של חברי כנסת חרדים וכמה עסקנים מסורים 

שפעלו מאחורי הקלעים.
אחת  הייתה  יוסף,  הגר"י  הצביע  עליה  הבעיה 
מני רבות, באותן תקנות שהוכנו בתקופתו של בוגי 
לכל  אטום  למים,  מתחת  כצוללת  שנותר   – יעלון 
לחלוחית, בכל מה שנוגע להיענות לבקשות החרדים 
לתאם עמם מראש את המהלכים. הסיטואציה הזאת 
המעודכנת  התקנות  טיוטת  ולטובה.  השתנתה, 
הביטחון,  למשרד  היועמ"ש  סגנית  מטעם  נשלחה 
הילה ארליך – היישר למייל של הגורמים החרדים 
מדי  רבים  באישים  מדובר  )ולא  המעורבים 
עמכם  לפגישותינו  "בהמשך  למשימה(.  שהתנדבו 
בשבועות האחרונים, ולבקשת לשכת שר הביטחון, 

לקראת  הזו של התקנות  לעת  נוסח מעודכן  מצ"ב 
דיון באכ"א, סיכום והבאת התקנות בפני ועדת חוץ 

וביטחון", נכתב במייל הנלווה לקובץ התקנות.
עם  הסערה  במוקד  בשעתו  עמדה  ארליך,  עו"ד 
וכתיבת תקנות  פרסום מסקנות הצוות הבינמשרדי 
שהמידע  טענו  הכנסת  חברי  תקלות.  כמו  שנראו 
מסקנות.  להסיק  ודרשו  בדיעבד  רק  אליהם  הגיע 
אכ"א  ראש  לאחרונה  שהתווה  לנורמה  בניגוד 
במקרה  שהמסקנות  הרי  טופולנסקי,  חגי  הפורש 
הזה, הוסקו ברמת ההתנהלות ולא במישור האישי. 
רק  יכולה   – זה  בשלב  הקטנים  לפרטים  ירידה 
מותר  לעיתונאים  וגם  העניין,  לתועלת  להזיק 
ניתן לומר  לגלות אחריות בכאלה רגעים. מה שכן 
זה שאחת מהתקלות שתוקנו, היא הבעיה שהעלה 
הגר"י יוסף. בשורה מתקנת אחת הובהר כי "בכולל 
מתוכם  תלמידים,   15 יהיו  הקובע,  ביום  שנכלל 
ובא לראשון-לציון  לפחות 5 שהם דחויי שירות". 

גואל.
במשרד  המדיני  הדרג  שכאשר  אפוא,  מסתבר 
נותן את ההנחיה הנכונה, אפשר להתנהל בהוגנות 
הלשכה  מול  כשעומדים  גם  ראוי,  ליחס  ולזכות 
למעוז  שנחשבת   – הביטחון  במשרד  המשפטית 

בלתי חדיר. 

הכיבוש משחית
שהלשכה  הרי  העניים,  את  מחייב  הלל  אם 
את  מחייבת  הביטחון  במשרד  המשפטית 
מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה חובש כיפת 
לא  מנדלבליט  שאביחי  חבל  מה  השחורה.  הבד 
מאמץ גם במתווה הכותל, את רוח שיתוף הפעולה 

של אנשי הלשכה המשפטית במשרד הביטחון. 
שדרש  לאו  הגר"ד  הרה"ר  מטעם  המכתב  על 
שופטי  בפני  הראשית  הרבנות  עמדת  את  להביא 
הבג"ץ בעתירת נשות הכותל, קראתם כאן בשבוע 
שעבר. חלף שבוע, ומנדלבליט כמו בהדלקת נרות 

– מוסיף והולך, להבה על להבה, שמן למדורה. 
בדיון שהתקיים במשרד המשפטים ביום חמישי 
שעבר, הוסבר לנציגו של הגר"ד לאו כי היות והדיון 
יידחה - לא נדרשת הכרעה מהירה  בבג"ץ ממילא 
המתנגדת  הראשית,  הרבנות  עמדת  ייצוג  בסוגיית 
לדון  מוסמך  לא  בג"ץ  כי  וסבורה  הכותל  למתווה 
שבעניינם  משפטיים  מנימוקים  הרחבה,  בצביון 

הורחב כאן בעבר. 
אלא  נדחה,  לא  הדיון  למובטח,  שבניגוד  רק 
נותר במועדו )היום, רביעי(. הפנייה מטעם הגר"ד 
ברגע  רק  כנספח,  הפרקליטות  על-ידי  צורפה 
ולפיה  מעורפלת  הבהרה  בתוספת   – האחרון 
"לאחר קבלת עמדתו של היועץ המשפטי לרבנות 
הראשית בעניינה של הפנייה, ולאחר בחינתה על-

היא  המשפטים,  במשרד  הרלבנטיים  הגורמים  ידי 
תובא בפני היועץ המשפטי לממשלה". המשמעות 
היום  בדיון שיתקיים  כי  היא,  של מכבסת המילים 
מייצג  עורך-דין  של  פרונטלי  ייצוג  יהיה  )רביעי(, 
לכל הגורמים המעורבים, לבד מהרבנות הראשית. 
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בני ברק כ"ח בכסלו תשע"ז 123028/12/16

היו  התקשורת  כלי  האחרונים,  בשבועות 
והאחווה  הידידות  על  לנו  בלהסביר  עסוקים 
והקשר ההדוק שיש לישראל עם ארה"ב ועם 
ועד כמה הוא תומך במדינת  הנשיא אובמה, 
הביטחון  בנושא  שקשור  מה  בכל  ישראל 
סביב  נובע  הכל  בעצם,  אבל  לישראל. 
ההערצה לעגל הזהב שניסו למכור לנו באותן 
באותם  שהגיעו  הקרב  מטוסי  קרי:  כתבות, 
פחות  לא   - בישראל  שנקרא  מארה"ב,  ימים 
ולא יותר - בשם "אדיר" )וכולנו יודעים למי 
אנחנו קוראים באמת "אדיר"(. לאחר ששכנעו 
ובכלל  אובמה  שממשל  כמה  עד  אותנו 
ישראל,  למדינת  נאמן  בארה"ב  הממשלה 
נהפכנו  עצמנו  שאנחנו  זה  עד  לדבר  עברו 
להיות מעצמה בעקבות שני עגלי הזהב הללו, 

שהיו בדרך לארץ.
קיבלנו  הראשון  הצהוב  הכרטיס  את 
כשהמטוסים הללו נחתו בדרך לארץ באיטליה, 
וחיכה  פה  עמד  העולם  כשכל  לתדלוק, 
למטוסים, משר ההגנה האמריקאי, ועד לראש 
הממשלה והנשיא. והנה, טיפת ערפל שהייתה 
באיטליה כבר מנעה מהמטוסים להגיע לארץ 
בזמן, וכל העולם היה צריך לחכות עד השעות 
המאוחרות של הלילה, כשלא פחות ולא יותר 
המטוסים  הערפל  שבגלל  לכולם  מסבירים   -
עוד  מוסגר,  )במאמר  להמריא  יכולים  לא 
זכורה הדרשה המפורסמת של מרן רה"י חכם 
שכשמדברים  שאמר  שליט"א,  כהן  שלום 
שאנחנו  לזכור  צריך  מעצמה  שאנחנו  זה  על 
מדינה שכמה פתיתי שלג כבר משתקים אותה, 
וכזכור, באותה שנה באמת ירד שלג ששיתק 
את כל ירושלים, עד כדי שהכניסו אליה אפילו 

טנקים שיסייעו בכאוס שנוצר(. 
והנה, עוד לא הספקנו לדבר, ובמכה אחת 
הכי  הלחי  סטירת  את  האו"ם  בעצרת  קיבלנו 

מצלצלת שיש.


בשבועיים האחרונים אנחנו עסוקים בעגל 
המסרים  כל  טראמפ.  בדונלד  אחר,  זהב 
שיוצאים מסביבת ראש הממשלה הם בסגנון: 
הנה, הוא עוד מעט ייכנס לתפקיד והכל יהיה 
בסדר, הוא המשיח, הוא זה שיציל אותנו מכל 
הצרות. במשך שבועיים עסוקים בלהסביר לנו 
דונלד טראמפ,  עד כמה שעגל הזהב החדש, 
הוא הפתרון לכל הבעיות של מדינת ישראל, 
בעיתונים  הכותרות  שאפילו  כך  כדי  עד 
תעבור  ארה"ב,  של  השגרירות  "נס!  צעקו: 
של  אדיר  להישג  זאת  וייחסו  לירושלים, 

ממשל טראמפ הנכנס. 
שידידי  שמעתי,  הפרגוד  מאחורי  אגב, 
הצוותות  עם  בודק  דרעי  אריה  הפנים  שר 
הצורך  את  לבטל  האפשרות  את  המתאימים 
אזרחות  בעלי  תושבים  עבור  לארה"ב  בויזה 
הרי  לארה"ב.  להיכנס  המעוניינים  ישראלית 
להיכנס  יכולים  שהאירופאים  אבסורד  זה 

טוענים  כשכלפינו  ויזה,  בלי  לארה"ב 
בטיחותית  היא  שלנו  המרכזית  שהבעיה 
יש  באירופה  בעוד  המיעוטים,  בני  בגלל 
ובכלל  קונטרול  אין  ושם  ערבים,  יותר  כיום 
יצליח  שהוא  הלוואי  במסתננים.  מדובר 
על  להקל  יכולה  תצליח  שאם  הזו,  במשימה 
כל אזרח ישראלי. אם כבר משקיעים מאמץ, 
עדיף להשקיע מאמץ במה שאפשר לנצל כדי 
הקשקוש  עם  ולא  האוכלוסיה  לכלל  לעזור 
של העברת השגרירות לירושלים, שלא משנה 

בפועל לאף אזרח. 
המעשה הזה של שר הפנים, נקרא חשיבה 
הצהרות  רק  לא  לכלל,  מעשית  עזרה  על 
חלולות. זה ההבדל בין חשיבה של בני תורה, 
לבין  לאזרח,  בפועל  לעזור  איך  שמחפשת 
חשיבה סתמית של עם-הארץ, שמחפשת רק 
לציין  רוצה  אני  לכך  ובהמשך  הכותרות.  את 
רואים  שאנחנו  המבורכת  היוזמה  את  לשבח 
של  לשכתו  אנשי  של  האחרונים,  בשבועות 
הקטן,  לאזרח  לעזור  לשטח  היורדים  דרעי 
עבודה  עושים  מקבל  שאני  הדיווחים  ולפי 

מקצועית ונהדרת. 
טמון  ההצלחה  סוד  להם:  קטנה  עצה 
בעקביות  תמשיכו  ובהמשכיות.  בעקביות 
בכלל  לציבור  זאת,  לעשות  והמשכיות 
תוצאות  ותראו  בפרט,  התורה  בני  ולציבור 

מדהימות.


השבוע, בעקבות מה שקרה באו"ם, ראינו 
שני  ביום  דוהר  ישראל  ממשלת  ראש  את 
להדלקת נרות חנוכה ומבקש משרי הממשלה 
לבוא יחד איתו, ולאיפה? לא פחות מלכותל 
המערבי, וזאת כדי להגיד לעולם: כאן הדלקנו 

את החנוכייה, כן, ירושלים שייכת לנו. 
מאמין  אתה  אם  הממשלה,  ראש  אדוני 
הכותל,  בנושא  אומר  שאתה  במה  באמת 
ירושלים וחנוכה, זאת הייתה ההזדמנות שלך 
לנפץ את השקר הזה שבעולם מנסים למכור. 
בכותל  דווקא  מדליק  שאתה  להגיד  יכולת 
וכותל  אחת  תורה  אחד,  עם  יש  כי  המערבי 
בעם  זרמים  שני  ואין  כתלים,  שני  אין  אחד. 
היהודי, אין רפורמים בעם היהודי. ולכן, לא 
הזה,  בנושא  חלוקה  עושה  שכשאתה  פלא 
אל תצפה שהעולם לא ינצל זאת כדי להגיד: 
כמו  הסוף,  עד  נחלק  בוא  לחלק,  אפשר  אם 

שאנחנו מבינים. 
על  המפורסמת  השאלה  ידועה  ולסיום 
חנוכה, מדוע מברכים גם על היום ראשון של 
הראשון  ביום  ההדלקה  הרי  הנרות,  הדלקת 
ליום  הספיק  הרי  השמן  כי  נס  הייתה  לא 
אחד  אבל  לכך,  פירושים  הרבה  יש  אחד. 
מאלה ששמעתי ואהבתי מאד, הוא שלהדליק 
והרוחות  האווירה  כל  נגד  תקופה,  באותה 
הרעות שהיו בחוץ, זה גופא היה נס, ועל זה 

אנחנו מברכים ביום הראשון.

הוא רץ להדליק נרות חנוכה בכותל, אבל השאיר בחוץ אמירות משמעותיות באמת. נתניהו 
בכותל השבוע )צילום: מארק ישראל סלם, פלאש 90(

עגל הזהב
חיים כהן
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בואו ללמוד אצל המרצים הטובים בישראל 
שנה שלישית ברציפות!

לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה-תשע"ז

 תואר ראשון במשפטים )עריכת דין( 
 תואר ראשון במנהל עסקים עם מגוון התמחויות:

    חשבונאות | מימון ושוק ההון | מערכות מידע
    שיווק ופרסום | ניהול משאבי אנוש

 תואר ראשון בריפוי בעיסוק
 תואר ראשון בהפרעות בתקשורת

 תואר ראשון בחינוך וחברה

כ"ג שבט תשע”ז
19.02.2017

המכינות לגברים 
מתחילות!

חושב ללמוד לתואר אקדמי?
אתה לא רוצה לפספס

את השנה הזו!

להתחיל
לחץ כאן

רטוטים שנשלחו לתיבת התחרות
חלק מהש

.
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ציירו על דף נייר את מסגרת המשקפיים שאתם חולמים עליה:
סגנון וצורה, וצבעו אותה כרצונכם

ar280yyy@gmail.com שלחו לתיבת המבצע
או הגישו אותה לאחד מסניפי רשת 280.
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את 3 המסגרות הנבחרות נייצר במיטב המפעלים,
המייצרים את מותגי הענק הבינלאומיים

אלפי
משקפיים
בחינם!

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

דגמים
מעל אלף

בחמישה
שקלים
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חלוץ המהפכה 
קווים לדמותו של אבי תנועת התשובה הגאון ר' מרדכי גולדשטיין זצ"ל 

שנפטר בערש"ק תולדות נודע כראש ישיבת התפוצות -ישיבה לבעלי תשובה- 
תולדות חייו וקורות ישיבת התפוצות יכולים למלא ספר עב כרס, אך כאן נציין 

בקיצור את סיפור חייו המרתק בפני עצמו. 

מאת: אלי דן 

הרב  לאביו  בארה"ב   )1931( בתרצ"ב  נולד  הישיבה  ראש 
משה ז"ל את תורתו קנה בישיבת חפץ חיים אצל רבו המבהק 
הגאון ר' העניך ליבוביץ זצ"ל ויצק מים על ידי מרן הגר"א 
לגדולות.  נועד  כי  רבותיו  בו  הכירו  אז  וכבר  זצ"ל  קוטלר 

וסמכוהו למו"צ ודיין.
חיים"  "חפץ  בישיבת  בלימודיו  המשיך  נישואיו  לאחר 
ח"ח  בשיבת  ור"מ  בקווינס  כרב  לשמש  החל  כשבמקביל 
לצעירים, באותה תקופה למד בחברותא עם הגרח"פ שיינברג 

זצ"ל ראש ישיבת "תורה אור" אליו היה מקורב שנים רבות.
1964 עלה לארץ ישראל וכאן החל לשמש  בשנת תשכ"ד 

כראש ישיבה לבני חו"ל.
דרכה של הישיבה הצעירה בארץ לא הייתה סוגה בשושנים, 
חברון  ישיבת  של  הנשים  בעזרת  הישיבה  התמקמה  תחילה 
יחזקאל  ר'  הגאון  דאז  חברון  ישיבת  ראש  בתמיכתו  גאולה 
סרנא זצ"ל ומשגדלה הישיבה הועברה לבית היתומים דיסקין. 
בני  ישיבות  לתלמידי  שיועדה  הראשונה  הישיבה  זו  הייתה 
חו"ל  מהלך שהיה לחידוש בעולם הישיבות של אותם הימים.

המהפך התודעתי בנחיצות ישיבה המיועדת דווקא, לבעלי 
תשובה, החל כאשר בעל תשובה צעיר בשם לייזי סאקס בן 
בראשות  תורה  קול  לישיבת  להתקבל  ביקש  מחו"ל  טובים 
הגרש"ז אוירבעך זצ"ל, הלה היה בתחילת דרכו וראש ישיבת 
רמתם  על  מהשפעתו  חשש  עקב  לקבלו  סרב  תורה"  "קול 
אך  היום  לרבים  יובן  שלא  חשש  הישיבה,  בני  של  הרוחנית 
כרוך בהבנת המצב באותם ימים טרם החל גל התשובה הגדול 
ולא  הישיבה  לכותלי  מחוץ  אל  ברובה  הייתה  כשהתנועה 

להפך. 
השבור  בצעיר  בצערו  שראה  זצ"ל  גולדשטיין  הגר"מ 
מחמת הדחייה החליט שהוא יהיה זה שייפתח ישיבה אליה 
יוכל להתקבל כל יהודי והקריטריון היחיד לקבלה הוא הרצון 

ללמוד תורה. 
לישיבתו קרא "תורת ישראל" משמע ישיבה השייכת לכלל 
ישראל, כשהוא מצטט את הגמ' הידועה אודות כתר התורה 
כשהוא  ויטול,  יבוא  ליטול  הרוצה  וכל  זווית  בקרן  המונח 

מעצב את סמל הישיבה בהתאם. 
שינוי  של  תהליך  בארה"ב  החל  תקופה  באותה  בדיוק 
תודעתי והנוער נסחף בחיפוש אחר מוסכמות חדשות, צעירים 
והתחברו  הפרחים"  "נוער  כונו  יהודים-  מהם  –רבים  אלו 
לערכים של "אהבה ושלום" כלל עולמיים, בחיפושיהם אחר 
כאן  ישראל,  לארץ  רבים מהיהודים שבהם  נמשכו  משמעות 
הצליחה  כך  כל  שלא  הישראלית  ההוויה  אל  להתחבר  ניסו 

להכיל אותם. 
ובפיקחות  הישיבה  ראש  היה  הפוטנציאל,  את  שזיהה  מי 
רבה, חיבר את אותם נשמות אבודות אל העולם העשיר של 
היהדות תוך שהוא משתמש בערכים המוכרים להם "אהבה 

ושלום" ומתרגם אותם למונחים יהודיים. 
כאשר התנאי היחיד להתקבל לישיבתו הוא החיבור ללימוד 
התורה, החל ראש הישיבה בבניית הישיבה הראשונה מסוגה 
מחזה  זה  היה  ימים  באותם  לבעלי תשובה"  "ישיבה  בעולם 
נפוץ בישיבה ובו מגיע צעיר עם גיטרה ושערות מגודלות אל 
הישיבה לעיתים מתוך סקרנות גרידא, ותוך כמה שעות הוא 

כבר שקוע עמוק בתוככי הסוגיא הנלמדת. 
שיטה זו של חיבור ישיר אל התורה ללא תנאים מוקדמים 
משמשים  דאז  צעירים  מאותם  כשרבים  עצמה  את  הוכיחה 
ספרים  ומחברי  דיינים  רבנים  ישיבות  כראשי  בעצמם  כיום 

בארץ ובעולם. 
ואכן לאחר ניסיונות שונים, ביום כ"ג אלול התשכ"ח נקבע 
ציון  בהר  ישראל"  תורת   – התפוצות  "ישיבת  של  מקומה 
מי שהביא  ע"ה.  דוד המלך  ציונו של  את  הסובבים  במבנים 
את ישיבת התפוצות להר ציון היה מנכ"ל משרד הדתות דאז 
עצמה,  בפני  מרתקת  אישיות  ז"ל  כהנא  זנוויל  שמואל  דר' 
ומי שנודע כממונה על הר ציון במבנה ששימש כבית כנסת 

בקומה שמעל מוזיאון "מרתף השואה" ההיסטורי סדרה של 
ומטים לנפול שימשה את הישיבה, למגורים  מבנים עתיקים 
וכחדר אוכל, ומתוך ההפיכה והעזובה החלה הישיבה הצעירה 
להכות שורש ולפרוח. כשמשימתו העיקרית של ראש הישיבה 
היא לבנות את הר ציון -ברוחניות אך גם בגשמיות- כמרכז 

תורני עולמי, לכל מבקש תורה.
בשנות התש"ל-התש"מ :

אוהב את הבריות ומקרבן...
של  הכותרת  גולת  התפוצות  ישיבת  הייתה  ימים  באותם 
הבחורים  מיטב  את  אליה  מושכת  כשהיא  התשובה  עולם 
תנועת  מנהיגי  ובינם  מחצבתם,  לצור  לחזור  חשקה  שנפשם 
התשובה בעשורים האחרונים שהיו רובם ככולם תלמידיו של 
ראש הישיבה, לפחות בתחילת דרכם. בשיאה מנתה הישיבה 
כ- 220 בחורים לשם השוואה ישיבת חברון המפורסמת מנתה 

באותם ימים כ-250 בחורים.
תופעה נפוצה באותם ימים בהם אווירת ה"רוחניות" הייתה 
התורה,  מדרך  רחוקים  שהיו  צעירים  בין  גם  נפוצה  כאמור 
ומאות אלפי בני נוער הלכו בעקבות מורים רוחניים ש"מכרו" 
אותם  ממנהיגי  גדול  חלק  הרחוק,  המזרח  מן  "תורות"  להם 
אדוקים  "מאמינים"  ממיליון  למעלה  לעיתים  –שמנו  כתות 
ברחבי העולם- היו יהודים, ומשהגיעו למחיצת ראש הישיבה 
מאחוריהם  זונחים  כשהם  חכמים,  לתלמידי  בעצמם  הפכו 

תהילת עולם.
מעלת לימוד התורה מתוך שמחה ושירה היווה נושא מרכזי 
בישיבה, וכשלמדו בישיבה על מעלת שינון המשניות מתוך 
זמרה קיימו זאת הלכה למעשה, וכלי נגינה נשלפו והבחורים 
התקרבו  בטרם  מקצועיים  כמוזיקאים  שימשו  שבחלקם 
פסוקים  ובהמשך  המשניות  את  לנגן  החלו  התורה,  לדרך 
ישיבת התפוצות"  מתוך התנ"ך, כך למעשה הוקמה "להקת 
עבור  הדרך  את  שפרצה  כלהקה  ובעולם  בארץ  שהתפרסמה 
המוסיקה היהודית וסללה מסילות באמצעות המוסיקה לאוזני 

המאזינים הרחוקים מדרך התורה. 
הישיבה,  אלו שנקט ראש  להבין שצעדים מהפכניים  ניתן 
ולא  בשקט,  עברו  לא  התורה,  לדרך  יהודים  של  בקרובם 
ה"היפיס"  חבורת  ונגד  הישיבה,  ראש  נגד  פורסמו  אחת 
בעלי הגיטרות והשער הארוך, פשקווילים בחוצות העיר. אך 
כוונותיו הטהורות של ראש הישיבה הוכיחו את עצמן כשאותן 

"היפים" הופכים אט אט לבני תורה במלוא מובן המילה.    
ניתן  הישיבה  ראש  שהנחיל  הרעיוני  המהפך  הבנת  לשם 
הצעירה  הישיבה  ביקשה  כאשר   : הבא  הסיפור  את  לציין 
מנהלי  נתקלו  הישיבות,  ככל  הדתות,  משרד  ע"י  להיתמך 
הישיבה בתדהמה ובהכחשה מוחלטת, שכן המושג "ישיבה 
הוצרכו  מימון  לאשר  וכדי  קיים,  היה  לא  תשובה"  לבעלי 
מאין  יש  ולהמציא  לישראל,  הראשיים  הרבנים  את  להחתים 
קריטריון חדש לתמיכה, שממנו נהנים עד היום כלל הישיבות 

לבעלי התשובה.   
ראש  חולל  הכלל,  לנחלת  שהפך  נוסף,  רעיוני  מהפך 
הישיבה בהקימו מוסד מקביל לנשים ונערות בעלות תשובה, 
על מנת שבוגרי הישיבה ימצאו את זיווגם בנקל, כאשר רעייתו 
רמתו  על  ומפקחת  הסמינר,  בראש  עומדת  תליט"א  הרבנית 
הרוחנית הגבוהה. וכך זוגות רבים חבים את חייהם הרוחניים 

למפעליו הכבירים.    
שנות התש"מ-התש"נ :

ימין ושמאל תפרוצי.
שנים אלו עמדו בסימן התבססות וצמיחה, אלו שנים בהם 
הקים ראש הישיבה את הישוב מיצד בספר המדבר, על אדמת 
הדור  מצב  על  הרמב"ם  דברי  את  מצטט  כשהוא  טרשים, 
ולהתרחק  המדבר  אל  לברוח  צריך  בהשחתה  נגוע  כשהוא 
שליט"א  ישראל  הרה"ג  הבכור  כשבנו  הניתן.  ככל  ממנו 

משמש כרב הישוב עד היום.   
פרשה כאובה נוספת אירעה בשנת התשד"מ ונשכחה מלב 
הציבור, והיא שריפת היכל הישיבה ובתוכם ארון הקודש ו-15 
ספרי תורה ובינם ספר התורה העתיק של המהר"ם מרוטנבורג, 

בן עוולה העלה את היכל הישיבה באש, והלוויה בהשתתפות 
עשרות אלפי יהודים, ליוותה את ספרי התורה לקבורה. כאשר 

סימני השירפה ניכרים עד היום בהיכל הישיבה.   
התיקון  מה  זצ"ל  הסטיפלער  מרן  רשכבה"ג  משנשאל 
לחורבן נורא שכזה, השיב שבמקום שנשרפה התורה מודגש 
הצורך לחנך את ילדי ישראל לתורה, ובאותן שנים אכן הקים 
את  לבנות, ששימש  הספר  ובית  תורה  תלמוד  הישיבה  ראש 

ילדי הקהילה במשך שנים רבות. 
שנות התש"נ-התש"ע :

הקרב על ההר. 
האחרונות  השנים  בעשרות  התפוצות  ישיבת  של  סיפורה 
מערב פוליטיקאים קטנים וכסף רב, מיקומה של הישיבה, לא 
ערב לטעמם של מנהיגים פוליטיים שונים, מה גם שנוכחות 
הישיבה מנעה מהם את האפשרות לשנות את צביונו של מקום 

קברי בית דוד כאוות נפשם.
בכוונות  כוחותיו  שארית  עד  כארי  נלחם  הישיבה  ראש 
זדון של גורמי ממשל שונים, אשר חפצו בעסקה מול מדינת 
וויתורים על שטחים מסויימים בהר  הוותיקן, בעסקה נכללו 
הוותיקן  מדינת  מול  דיפלומטיים  יחסים  כינון  לטובת  ציון, 

המיצגת מיליארד וחצי "מאמינים" .
ראש הישיבה שהיה ער לסכנה עמד והתריע בפני כל, על 
וזאת  המלך,  דוד  בציון  היהודית  לנוכחות  האורבת  הסכנה 
להכניעו,  ניסו  רבות  ובהתנכלויות  שונים  שבאופנים  למרות 
והטרדות  איומים  ועד  אדירות,  כלכליות  מהצעות  החל 

משפטיות שונות. 
השונים  השלטון  גורמי  את  עוררה  אלו  זו  איתנה  עמידה 
נגדו מערכת משפטית  להכפיש את שמו, תוך שהם מנהלים 

מסועפת, על מנת לשבור את רוחו האיתנה.
המאבקים  למרות  יפרוץ,   וכן  ירבה  כן  אותו  יענו  וכאשר 
מיטב  את  להשקיע  הישיבה  ראש  הוסיף  שניהל,  הרבים 
ממנו  נהנו  אשר  הרבים,  ובתלמידיו  הישיבה  בבנין  כוחותיו 
עצה ותושיה. ואף יזם ועודד הקמת מוסדות נוספים בהר ציון 
הרה"ג  חביבו  תלמידו  את  שלח  האחרונות,  בשנים  כאשר 
יעקב אברהם שפהרד שליט"א להקים את ישיבת המקובלים 

"נפש החיים" בבית מדרש מתחת לציון דוד המלך.
על  המתבססת  הישיבה  ראש  של  היחודית  לימודו  שיטת 
שיטת הרמח"ל אותה פיתח והרחיב תלמידו המובהק הגאון 
כמי  התורה  בעולם  שם  לו  הקנתה  שליט"א  סקטון  דוד  ר' 

שמבאר כל סוגיא במיטב היגיון.   
בשנים האחרונות נחלש ראש הישיבה, אך המשיך במסירות 
שיעוריו  את  למסור  פטירתו,  לפני  כשבועיים  עד  ממש  נפש 

הבהירים, בתלמוד ובמוסר. 
בשבוע האחרון לחייו נתדרדר מצבו ביותר, ואלפי תלמידיו 
המצוקים  את  האראלים  נצחו  אך  לרפואתו  להתפלל  נזעקו 
הובא  חצות  אחר  תולדות,  בערש"ק  הקודש,  ארון  ונשבה 
מרה  זועקים  מתלמידיו  כשמאות  הישיבה  היכל  אל  ארונו 
הגר"ש  מרן  הישיבה  לראש  ספדו  הגדולה.   האבידה  על 
אוירבעך שליט"א, רב העיר באר שבע הגר"י דרעי שליט"א 
רבנים  ועוד  בישיבה,  שבועי  שיעור  שנים  עשרות  שמוסר 
חשובים מתלמידיו ומוקיריו, בו ביום נטמן ארונו בהר הזיתים 

כשגשמים מנטפים על מיטתו.
בניו  כל  כאשר  בעמלו,  ברכה  הישיבה  ראש  ראה  ואמנם 
תורה,  ומרביצי  הוראה  מורי  מופלגים  חכמים  ת"ח  הינם 
יצחק  ר'  הגאון  הישיבה  ראש  ובראשם  העולם.  ובכל  בארץ 
הישיבה  בראשות  אביו  מקום  ממלא  שליט"א  גולדשטיין 
לומדים  כיום  ישראל"  "תורת  בישיבת  כאשר  ומוסדותיה.  
הישיבות.  עולם  ממיטב  עלייה  בני  ואברכים  בחורים  כ-200 
חו"ל  לבני  המיועדת  הוותיקה  התפוצות  לישיבת  במקביל 

ובעלי תשובה, כמשכבר הימים.
ברחבי העולם והארץ נערכו עשרות עצרות מספד במדינות 
שונות כאשר תלמידיו הרבים מבכים את מי שהיה רבם במשך 
בכל  תשובה  של  עולה  והקמת  תורה  הרבצת  של  שנה   53

העולם. 

ראש הישיבה זצ"ל ובנו הגאון ר' יצחק גולדשטיין שליט"א



כשעולמות 
מתחברים...

פרטים בקרוב!
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שורות סיום
)אחרי 14 שנים - טור פרידה(

אין לי אלא לסיים בהודיה על העבר ובתפילה על העתיד, בייחוד לאלו העוסקים במלאכה זו: 
יה"ר שלא תצא תקלה תחת ידנו, מעתה ועד עולם

14 שנים הן נצח במושגי עיתונות.
כאשר טור זה החל לראות את אור הדפוס אי שם בשנת 
תשס"ב, אריאל שרון עוד היה ראש ממשלה, סדאם חוסיין 
עוד היה נשיא עיראק, מובארק עוד שלט בבני עמו במצרים, 
עוד  ערפאת  חדש,  תיכון  מזרח  על  חלם  עוד  פרס  שמעון 
היה  עוד  התאומים  ואסון  הפלסטינית  הרשות  כיו"ר  כיהן 

טרי וטראומטי עבור אזרחי ארה"ב.
מתפתחים  לומדים,  אנחנו  שבו  זמן  פרק  הן  שנים   14
ואוספים לעצמנו תובנות. אין ספק, שיומי הראשון בעבודה 
או  מבינים  שאנחנו  מה  כל  לא  האחרון.  ליומי  דומה  אינו 
נראה  צעיר,  בגיל  מבינים  שאנחנו  בטוחים  היינו  לפחות 
אותו דבר בחלוף עשור וחצי. הפרספקטיבה מאפשרת לנו 

להביט על הדברים בראיה מפוכחת יותר.
במרוצת השנים, ליוותה מערכת העיתון על כלל עורכיה, 
הצוות,  אנשי  ושאר  הגרפיקה  המינהלה,  אנשי  כתביה, 
אלפי אירועים שהתרחשו בארץ ובעולם, בדגש מיוחד על 

אירועים שנצרבו בזיכרונו של כל קורא חרדי באשר הוא. 
אי אפשר לסכם בטור אחד 14 שנות עבודה אינטנסיבית 
את  בכנפיה  הביאה  שנה  כל  אירועים.  מאלפי  שמורכבת 
פיגועים  רגעי הכאב. שורה ארוכה של  רגעי השמחה לצד 
רדפה  טרגדיה  פיגוע,  רדף  פיגוע  הקודש.  ארץ  יושבי  חוו 
טרגדיה ואסון אחד התערב באסון אחר – דמים בדמים נגעו.
אסון  כל  ללב.  נוגע  חיים  סיפור  בתוכו  מקפל  אסון  כל 
אובדן  את  שמבכה  שלמה  משפחה  שאולה  ביגון  מוריד 
נצרבו בדעת הקוראים, אך  יקירה. הסיפורים מכמירי הלב 
מלאכת  על  שאמונים  אלו  של  בליבם  גם  מכך  פחות  לא 
הכתיבה והעריכה. שוו בנפשכם כמה דמעות הזלתם כאשר 
קראתם עוד ראיון מרטיט עם אב שכול או עם ילדים יתומים 
כמה  בדעתכם  העליתם  האם  יקירם.  את  איבדו  עתה  שזה 
האבלים  בבית  לעמוד  כדי  לכתב  נדרשו  נפש  תעצומות 
העוברת  ביותר  הקשה  בשעה  המשפחה  בני  את  ולראיין 
שכול  סב  מראיינים  כיצד  להבין  ניסיתם  האם  עליהם? 
האם  מחרידה?  דרכים  בתאונת  משפחתו  כל  את  שאיבד 
יש דרך למצוא מסילות לליבו של בן משפחה אחד ששרד 

תאונת רכבת מחרידה שבה נספתה כל משפחתו?
לחץ  קלה,  הייתה  לא  מלאכתנו  רבות  שפעמים  אף  על 
העריכה,  מלאכת  על  האמונים  אלו  את  מאלץ  ליין,  הדד 
מתוך  למיין  צריך  לפעמים  כן,  הזמנים.  בלוחות  לעמוד 
מאות תמונות הזורמות למערכת של אסון מחריד, שחלקן 
קשות לצפייה, רק את אלו הראויות לרדת אלי דפוס. הקורא 
מקבל לידיו את התוצר הסופי. לא תמיד הוא מבין או יודע 
איזו כברת דרך עוברים עורכי וכתבי העיתון עד שהגיליון 

המודפס מגיע לתיבת הדואר של כל אחד ואחד.
למגינת הלב, פטירתם של גדולי ישראל הייתה חלק בלתי 
נפרד ממלאכתנו. כשהתחלתי את דרכי בעיתון זה, היה זה 
זמן קצר לאחר הסתלקותו של מרן ראש הישיבה הגראמ"מ 
ובראשם  הדור  מנהיגי  זצ"ל. במרוצת השנים הסתלקו  שך 
נשיא מועצת גדולי התורה כ"ק מרן האדמו"ר בעל הישועות 
הדור  פוסק  זצ"ל,  לפקוביץ  הגרמי"ל  מרן  מויז'ניץ,  משה 
יוסף  הגר"ע  הראשל"צ  מרן  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
זצ"ל, מרן הגר"ש הלוי וואזנר זצ"ל ועוד שורה של גדולי 

האדמו"רים, ראשי ישיבות ופוסקי הדור.
רגעי  גם  בתוכן  מקפלות  החולפות  השנים   14 ומאידך, 
סיום  כדוגמת  הוד  רבי  ומעמדים  אירועים  רבים.  שמחה 
בחירות  עצרות  עיר,  של  ברחובה  החמה  ברכת  הש"ס, 

וסיפורים מרגשים רבים שראו את אור הדפוס.

אותנו  שליווה  להקב"ה  מודים  אנו  אלה  ועל  אלה  על 
נאמנה  מלאכתנו  את  שעשינו  בתקווה  ותושייה,  בעצה 

לטובת ולתועלת הקוראים.



הגיליון  יצא  בו  מהיום  חלף  שנים  יובל  מחצי  למעלה 
הראשון מבית "קו עיתונות". 

שותף  הייתי  מתוכן  שנים,  וחמש  מעשרים  למעלה 
לעשייה "רק" ב-14 השנים האחרונות. במרוצת הזמן קשה 
ולהבין שאתה חלק ממנה,  ולהביט אל ההיסטוריה  לעצור 

או לפחות סיקרת לא מעט פרקים נכבדים בה.
מלווים  עיתונות"  "קו  שעיתוני  וחצי  עשורים  שני  כבר 
את הציבור החרדי בשמחות ובאסונות, באירועים הגדולים 
במרחבי  המתרחשים  ובאלו  מקומיים  באירועים  והקטנים, 
אירועים  אלפי  על  ודיווחנו  סיקרנו  כתבנו,  הגלובוס. 
שהתרחשו על פני כדור הארץ, כמו גם, אצלנו בבית פנימה. 
לקורא  ציבורית  חשיבות  בעל  משמעותי,  אירוע  היה  לא 

החרדי, שלא קיבל את ביטויו.
ישראל, את הקמתן של הערים  בית  כל  עם  יחד  ליווינו, 
החרדיות, שמשום מה, עוד קוראים להן הערים החדשות. 
ערים  אינן  מזמן  כבר  ואלעד  עילית  ביתר  עילית,  מודיעין 
חדשות. כל אחת מהן, היא עיר ואם בישראל. בכל אחת מהן, 
נחצה קו ה-40 אלף תושבים. ליווינו את העשייה הפוליטית 
של הנציגות החרדית בכנסת. מימי הרב מנחם פרוש, הרב 
)מוניה(  אברם  הרב  לורנץ,  שלמה  הרב  פלדמן,  זאב  משה 
המכהנים  הח"כים  ויבלח"א  רביץ  אברהם  הרב  שפירא, 
כיום. היינו באירועים הגדולים של סיומי הש"ס והכינוסים 

ההיסטוריים שנחקקו בתודעה הציבורית. ליווינו וביכינו את 
לכתם של גדולי ומאורי ישראל, מכל החוגים ומכל העדות. 

היינו שם כשהאירועים התרחשו, כתבנו על זה רגע אחרי.
התמורות  את  להגדיר  ניתן  כך  רק  ממש,  של  מהפכה 
שחלו בעיתונות החרדית עם השנים. מעיתון בשני צבעים, 
החדשות.  ולכותרות  העיתונים  לעמודי  המלא  הצבע  חדר 
מקבל  עשורים,  שני  לפני  עמודים   16 בני  רזים,  מעיתונים 
היום הקורא לביתו עיתון המכיל מוספים ושפע של כתבות 

ודיווחים.
וקשת  גדלו  העותקים  התרחבו,  העיתונים  חלפו,  השנים 
קשה  לאחור,  במבט  לשבוע.  משבוע  התרחבה  הקוראים 
חלק  שהיינו  ודאי  אבל  היסטוריה,  שעשינו  לומר  אולי 
עליה  כתבנו  אותה,  כתבנו  ההיסטוריה,  את  ליווינו  ממנה. 

ואף תיעדנו אותה ברגעי ההתהוות שלה.
וחמש השנים  ארוכה צעדנו במרוצת עשרים  דרך  כברת 
יצחק  לפני 25 שנה,  כדי לׂשבר את האוזן:  רק  האחרונות. 
הראשונה  המפרץ  מלחמת  ממשלה.  ראש  כאן  היה  שמיר 
עוד לא פרצה. הענק הסובייטי עוד שלט בגאון במרחביה 
הורם.  טרם  הברזל  מסך  המועצות.  ברית  של  העצומים 
ליטא, גרוזיה, אוקראינה, קירגיסטן, טורקמניסטן, אזרבייג'ן 
עצמאות.  קיבלו  לא  עוד  המזרחי  בגוש  רבות  ומדינות 
התרגיל המסריח עוד לא נולד. נאום השפנים והחזירים עוד 
לא בא לעולם. עוד לא התרחש אסון צאלים א'. המחשבים 
הביתיים עוד לא נולדו, על ווינדוס ועל וורד עוד לא חלמנו 
כיו"ר  הראשונה  כהונתו  את  התחיל  לא  עוד  דרעי  ואריה 

ש"ס.



טור זה סיפק מידי שבוע מבט ציני והומוריסטי על אירועי 
בכתיבה  עוסקים  כאשר  הדברים,  מטבע  החולף.  השבוע 
שמשלבת הומור וציניות, לא פעם חשים אנשים ספציפיים 
או קבוצות אוכלוסייה שהדברים פוגעים בהם. כאן המקום 
עצמם  שחשו  אלו  כל  של  סליחתם  את  ולבקש  להתנצל 
אחד  תוך  אל  שהשתרבבה  אחרת  או  כזו  משורה  נפגעים 

הטורים.
והמייסד  לבעלים  ההנהלה,  ליו"ר  להודות  המקום  כאן 
מר אריאל קוניק, שיחדיו צעדנו כברת דרך ארוכה. העיתון 
צעדיו  ושאת  חזונו  פרי  הוא  בידיכם  כעת  אוחזים  שאתם 
הראשונים הוא החל אי שם בסוף שנות ה-80 מתוך ראייה 
מידי  לידיו  יקבל  ועיר,  עיר  בכל  החרדי,  שהקורא  רחבה 
שבוע עיתון מלא וגדוש עם מיטב הכותבים ובעלי הטורים. 
לצמוח  שממשיך  זה  מחזון  חלק  להיות  הזכות  לי  הייתה 

ולהתפתח עם כל שנה שחולפת.
יו"ר  ידידי   – המשמר  על  שעומד  למשמר  בברכה 

הדירקטוריון חיים כהן.
ואחרונים חביבים: תודה לקוראים הרבים על הפרגון, על 

ההערות וההארות לכל אורך הדרך.
אין לי אלא לסיים בהודיה על העבר ובתפילה על העתיד, 
בייחוד לאלו העוסקים במלאכה זו: יה"ר שלא תצא תקלה 

תחת ידנו, מעתה ועד עולם.

שורת סיום
כל סיום צופן בחובו התחלה חדשה.

ינון פלח

אחד הטורים הראשונים של כותב השורות
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מאת: יעקב פלדמן

"באתי לכאן לקים את צוואת המוהרא"ש זצוק"ל", 
אמר יו"ר ש"ס השר הרב דרעי לתלמידי ת"ת 'ילדי חן' 
ביבניאל, "הבוקר, לפני שהגעתי לכאן פקדתי את ציונו 
והוא הרעיף עלי  זכיתי לקרבה מיוחדת ממנו  הקדוש. 
להגשים  מלמעלה  לי  יסייע  שהוא  התפללתי  אהבה. 
את שאיפתו. הדבר שהיה הכי חשוב לו זה החינוך, על 
כל  אני  וכיום  קשים,  ייסורים  ועבר  נפשו  את  מסר  זה 
כך מצטער שהוא לא איתנו. כמה הוא ציפה שאחזור 
לפעילות ציבורית, רציתי שאראה שאנחנו מגשימים את 

שאיפתו ובונים את מוסדותיו במבני קבע".
במסגרת  דרעי  אריה  הרב  השר  אמר  הדברים  את 
סיורו בערי הצפון. אל השר התלוו צמרת משרדי הפנים 
"בני  ורשת החינוך  והגליל, מנכ"ל תנועת ש"ס  והנגב 
ביטון, מנכ"ל אל המעיין הרב משה  יוסף" הרב חיים 
אילוז ועוד. על הביקור ביבניאל הופקד יו"ר ש"ס בעיר 

ומחזיק תיק תרבות תורנית הרב אבי בן חמו.
אשר  'וכל  בשירת  השר  את  קיבלו  הת"ת  תלמידי 
אותו  הפתיעו  ובכיתות  המוסדות,  בחצר  יצליח'  יעשה 
התלמידים בשירה מרגשת של נוסח המצבה החקוק על 
קברו של הצדיק מיבניאל זצוק"ל. ראש מועצת יבניאל 
הקיימות  התכניות  את  השר  בפני  הציג  כהן  רוני  מר 
מאד  התרשם  השר  במקום.  החינוך  מוסדות  לגבי 
המוענק  הילדים,  מפני  הנשקף  ביבניאל  החינוך  מרמת 
של  לבנות  פייגא'  ו'בית  לבנים  חן'  'ילדי  במוסדות 
רשת 'בני יוסף', אך דרש להאיץ את בניית מבני הקבע 

אמר  הצרכים",  לכל  קודמים  הם  "הילדים  למוסדות. 
השר. הרב חיים ביטון בישר במקום, שכבר בשנה הבאה 
המטרה  כאשר  חדשות,  לימוד  כיתות   16 בעז"ה  ייבנו 

הסופית שכל מוסדות החינוך יעברו למבני קבע.
טבריה.  בעיר  לביקור  דרעי  הרב  השר  המשיך  משם 
ו'תפארת  לבנות  מלך'  'בת  החינוך  במוסדות  ביקר  השר 
ע"י  חגיגית  פנים  בקבלת  התקבל  שם  לבנים,  טבריה' 
תלמידי הת"ת. השר הרב דרעי העלה על נס את פעילותו 
לתלמידים:  ואמר  דרלי,  דוד  הרב  המוסדות  מנהל  של 
הנמצא  עקיבא  רבי  של  קברו  על  ללמוד  זוכים  "אתם 
אתם  אבל  רבינו  ממשה  גדול  היה  עקיבא  רבי  בסמוך. 
גדולים מרבי עקיבא, כי רבי עקיבא עד גיל ארבעים לא 
צעיר  בגיל  כבר  אתם  ואילו  הארץ  עם  והיה  תורה  למד 
למדנים וידענים מופלגים. אתם המנהיגים העתידים של 
הזה  המקום  ממכם.  מצפים  מה שאנחנו  זה  ישראל.  עם 
הוקם במסירות נפש ומכאן יצאו תלמידי חכמים שיאירו 

את הדור". 

שר הפנים קיים סיור 
מקיף ביבניאל וטבריה

התלמידים ביבניאל ריגשו את השר דרעי כששרו את נוסח המצבה 
החקוק על קברו של המוהרא"ש זצוק"ל  דרעי ביבניאל: 

"נקיים את צוואת המוהרא"ש ונבנה מוסדות קבע"  דרעי אף 
ביקר במוסדות החינוך בטבריה והתרשם מידיעות התלמידים 

 במהלך הביקור ביבניאל 

מאת: הילה פלאח

שירותי  מכבי  חנכה  האחרון,  ראשון  ביום 
החדש  דאטה  הביג  מחקר  מכון  את  בריאות 
והגדול בעולם הרפואה. טקס החניכה התקיים 
מכבי  יו"ר  סער,  רן  מכבי  מנכ"ל  במעמד 
פרופסור משה רווח, איש העסקים מוריס קאהן, 
וחבר הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג שאף 

קבע את המזוזה בפתח המכון.
מדעני המכון יבצעו מחקרים בתחומים שטרם 
אנונימיים  נבדקו בעזרת מיליארדי פרטי מידע 
שנצברו במכבי. כל המפגשים הרפואיים במכבי 
מ-23  למעלה  כבר  הקופה  במחשבי  מתועדים 
שנים ועל כן מדובר בכמות מידע אדירה וברמת 
איכות גבוהה ביותר. המידע כולל בדיקות דם, 
BMI, תוצאות אקג, סריקות דימות, אבחנות, 

מדדי לחץ דם ועוד.
תחום המחקר הרפואי בביג דאטא )נתוני עתק 
בעברית( התפתח מאד בשנים האחרונות ומכבי 
והבולטים  המובילים  הארגונים  לאחד  נחשבת 
בו ברמה הבין לאומית. פתיחת המכון מושכת 
טקס  אל  וכבר  העולם  רחבי  מכל  רב  עניין 
הפתיחה יגיעו חוקרים בכירים מארה"ב ואנשי 
המפתחות  חברות  בראש  שעומדים  טכנולוגיה 

יישומים שונים על בסיס מחקרי הביג-דאטא.
בדיקות  לפתח  מאפשרים  הנתונים  מחקרי 
מוקדם  מחלות  לאתר  דרך,  ופורצות  חדשניות 
הרפואה,  בעולם  היום  המצויים  מהכלים  יותר 
שונות,  למחלות  יעילים  טיפולים  אילו  לזהות 
כיצד ניתן להתאים טיפול תרופתי באופן אישי 

למטופלים ועוד.

הרפואיים  הנתונים  את  ישלבו  החוקרים 
אקלימיים  גיאוגרפיים,  נתונים  עם  יחד 
גם  להצביע  יוכלו  הם  כך  ואפידמיולוגיים. 
סיכויי  ועל  תחלואה  על  סביבתיות  השפעות 
ובעולם  בישראל  רפואיים  מחקרים  ריפוי. 
המערבי מבוצעים על פי כללים מחמירים וכל 
של  אישורה  את  ולקבל  להיבדק  צריך  מחקר 
מחקרי  גם  הלסינקי(.  )ועדת  מיוחדת  וועדה 
ובמכבי  התהליך  אותו  את  עוברים  נתונים 
עד  שביצעה  נתונים  מחקרי  בעובדה  מתגאים 
זכו להתפרסם בכתבי עת רפואיים  עתה מכבי, 

נחשבים במיוחד.
לתרומתו  הודות  התאפשרה  המכון  הקמת 
לתרום  שבחר  קאהן  מוריס  העסקים  איש  של 
לתחום רפואי מתפתח שהוא בעל חשיבות רבה 
ופוטנציאל גדול להביא לפריצות דרך מדעיות 

שיתורגמו לכלי טיפול מעשיים עבור החולים.
המכון החל את פעילותו וכבר היום, חוקרים 
מחקרים  עורכים  עולמי,  שם  בעלי  ומדענים 

בתחומים שונים.

פריצת דרך רפואית
מכבי הקימה את מכון מחקר הביג דאטה הרפואי הגדול בעולם 
 המכון יערוך מחקרים עם גופים בין לאומיים בהובלת בכירי 

המדענים בישראל

 בקביעת המזוזה
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מאת: מנדי קליין

אין צורך לערוך הכרות בין ציבור הקוראים ובין הגר"י אפרתי 
לא  החקלאית.  בהתיישבות  להלכה  המדרש  בית  בראש  שעומד 
בכדי נחשב הגר"י אפרתי לחד בדרא כשמדובר במצוות התליות 
בארץ. אבל על מצוות התלויות בחינוך המיוחד? אולי זה הזמן 
שניפץ  האיש  הוא  מוערך,  חינוך  איש  אפרתי,  שהגר"י  להזכיר 
את חומות השתיקה וריסקן אל חלל הנשיה כשאת רוב זמנו הוא 
הזקוקה  יהודית  נשמה  עבור  פסיעה  עוד  או  צעד  לעוד  מקדיש 
ליחס פרטני. את דרכו בעולם ה'מיוחד' החל הגר"י אפרתי בעודו 
משמש את רבו מרן הגרי"ש זצ"ל, יצא דרך בה ראה את שליחות 

חייו.
הרלוונטיים,  הממשלה  במשרדי  המדיניות  קובעי  בקרב  גם 
ניכרת התעניינות ב'כינוס המיוחד', מתוך הבנה של אנשי מקצוע 
של  הצרכים  את  להבין  ובניסיון  המגזר,  של  המבניים  לשינויים 
תת קבוצה זו. הועדה תציג בפני קובעי ההחלטות והמדיניות את 

תובנותיה, מתוך רצון ליצור דיאלוג ולחולל שינוי.
דיוני  במרכז  תעמוד  מיוחדים  לילדים  ההורים  רווחת  גם 
הוועדה. כיום, נאלץ הורה לילד בעל צרכים מיוחדים להתמודד 
– בנוסף לטיפול המסור בילד – עם ריצות אינסופיות בין שלל 
אצל  נמצאים  הטיפול  מתחומי  חלק  שונים.  וגופים  רשויות 
החינוך,  במשרד  חולים,  בקופות  אחרים  פסיכולוגי,  האבחון 
ברשות המקומית וזו עוד רשימה חלקית. "קיימת הבנה שהיכולת 
להורים,  הידע  את  שתנגיש  פלטפורמה  וליצור  הידע  בין  לחבר 

תוכל לשמש כמוקד תמיכה להתמודדות טובה יותר".
ההיגוי  וועדת  לחברי  המרתוניים,  הדיונים  סבך  בתוך 
דרכם:  את  הבסיסי שמלווה  המסר  את  לחדד  המקצועית חשוב 
כוחות  יש  מיוחדים  צרכים  בעל  ילד  שלכל  מאמינים  "אנחנו 
מיוחדים. ככל שנשלב בצורה נכונה בין גורמי הטיפול, כך יוכלו 
יותר  טוב  ולהשתלב  הטיפוליים  מהמעגלים  לצאת  ילדים  יותר 

בחברה נורמטיבית".
בין הארגונים המובילים שהצטרפו ל"כנס המיוחד", נמצאים 
יהודה  גם שנים מהוותיקים בתחום הם על"ה בניהולו של הרב 

מורמרשטיין ופתחיה בניהולו של הרב יצחק גולדקנופף.

החינוך  בתחום  להם  רב  שידם  המנהלים,  שני  עם  בשיחה 
הם  רבות,  שנים  בנושא  פועלים  וכבר  החרדי,  במגזר  המיוחד 
מעלים על נס את חשיבות הכנס המקצועי. "חשוב לנו להיות חלק 
מעשייה מקצועית ולעזור להעלות בשיח הציבורי את הדרישות 

שלנו מול מקבלי החלטות", הם אומרים.
המחלקה  מנהל  כהן  מיכאל  ההיגוי,  ועדת  חבר  עם  שוחחנו 
הרשויות  נציג  בכנס  המשמש  רחובות,  בעיריית  חרדי  לחינוך 
המקומיות. "אני מרחם על אבא במגזר החרדי שיש לו ילד בעל 
צרכים מיוחדים", אמר כהן והסביר: "הסיכוי של ילד חרדי בעל 
כח  מאד  הרבה  צריך  ל-0.  שואף  להתקדם,  מיוחדים,  צרכים 
וגם זאת רק בתנאי שמדובר  רצון וסבלנות כדי לקדם את הילד 
ובעלת  קץ  אין  וסבלנות  נפש  כוחות  בעלת  חזקה  במשפחה 
יש מעטפת של משרד החינוך,  לכל האחרים במדינה  אמצעים. 

מלבד לבני המגזר החרדי".
כהן מזכיר את מתי"א )מרכז תמיכה יישובי/אזורי(, ארגון סיוע 
מטעם משרד החינוך המיועד לציבור הדתי לאומי. משרד החינוך 
בעלי  לכל  טראפי  טיפול  של  שעות  בסל  מתי"א  את  מתקצב 
לנקודת  ועד  שונות  למידה  מלקויות  החל  המיוחדים,  הצרכים 

הקצה בספקטרום האוטיסטי.
כך יוצא שהחינוך הדתי לאומי אינו מוגבל, בכל מקרה בו נתקל 
מורה או מנהל בית ספר בילד הזקוק לסיוע – יפנה למתי"א. אנשי 
ידי משרד החינוך  על  ומפוקחים  המקצוע של מתי"א מבוקרים 
וכך שקטים כל הצדדים ביודעם כי הילד מקבל את הכלים להם 

הוא זקוק לצורך קידומו האישי.
ההיפך הגמור הם מוסדות הפטור, ואם במגזר החרדי עסקינן 
הרי שרוב מוסדות החינוך במגזר – מוסדות 'פטור' הם. למנהל 
לסיוע  שנצרך  ילד  לכל  לסייע  ירצה  אם  גם  סיכוי  אין  ה'חיידר' 

כלשהו. הוא לא זכאי לשום סיוע.
אבל גם ה'מוכר שאינו רשמי', רשתות החינוך הגדולות ועוד 
רשימה ארוכה של תלמודי תורה שהם כן זכאים חלקית למספר 
שעות סיוע תראפי. "גם להם ההקצבות עומדות קודם כל בתקן 
הרבה  נמוך  ההקצאות  יחס  הארי'.  את  משביע  הקומץ  'אין  של 

מתחת ל'קו העוני'".

הגר"י אפרתי יעמוד בראש הצד הרוחני של 'כנס המיוחד' 
הגר"י אפרתי שליט"א, מי שזכה לקרבה בקודש פנימה בבית פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, יעמוד בראש הצד 
הרוחני של 'כנס המיוחד'  ועדת ההיגוי המקצועית: "ככל שנשלב בצורה נכונה בין גורמי הטיפול, כך יוכלו יותר 

ילדים לצאת מהמעגלים הטיפוליים"

2 0 1 7  | ס  נ כ

הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי

23/01/17 כ"ה טבת תשע"ז | מלון קראון פלאז'ה, ירושלים

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"

2 0 1 7  | ס  נ כ

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"

2 0 1 7  | ס  נ כ

הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי

23/01/17 כ"ה טבת תשע"ז | מלון קראון פלאז'ה, ירושלים

מכון
נינג'וטסו 

ישראל

מה מעניק האימון?
1. שיפור מצב בריאותי 


חיזוק שרירי�, �יבולת לב ריאה, 
עבודת גו� נכונה).

2. שיפור דימוי עצמי.
3. שיפור היכולות המוטוריות.

4. שיפור בקשב וריכוז.
5. הורדת מתחי� ועצבנות.

6. שיפור יכולת מנטלית 
ואינטליגנציה רגשית ושכלית.

7. יכולת התגוננות בכל מצב נתו�. 
8. ביטחו� אמונה ויראת שמיי�.
9. שיפור בתקשורת בינאישית.

ב�"ד

פרטי הרשמה
במכו� נית� להירש� בכמה �וגי מ�לולי�:

1. שיעור בקבוצה 
2. שיעור פרטי 

שיעור בקבוצות:
1. לגילאי 10 – 14 ביו� ג' משעה 19:00 עד 21:00.
2. לגילאי 15 – 60 ביו� ג' משעה 21:30 עד 23:30.

פרטי� נו�פי� בטלפו�: 
052-8462017 ישי.

מכו� נינג'וט�ו ישראל הוא פרי ידיו של ישי אמנו בו מתקיימת 
פעילות בונה וחינו� בלתי פורמלי,

אימו� בהגנה עצמית קונבנציונלית נגד כל מצב נתו� כולל המצב בו 
אנו נמצאי� היו�, באומנות הכי חכמה בתחו� - אומנות 

הנינג'וט�ו.  

ילדי� מ�תובבי� לעיתי� בחו�ר מעש. במכו� מתקיי� מדי יו� 
שיעורי� באור� שעתיי�, זמ� בו הילד נבנה ופורק מתחי� ב�ביבה 

בונה וחיובית. 

הפעילות במכו� מועברת על ידי ישי אמנו, מאמ� בכיר בינלאומי 
מו�מ� ע"י אוניבר�יטת תל אביב, מיי�ד מכללת רבדי� ומטפל 
בהרפיית רבדי� באיזו� נפשי רגשי. ישי בעל ני�יו� של למעלה 

מעשרי� ושש שנה בתחו�. 
לישי ני�ו� רב באימו� כל �וגי האנשי� במגזר: ילדי�, 

מבוגרי�, נוער ב�יכו�, נוער נושר, אברכי�, מוראי הוראה, 
רבני�, גורמי ביטחו� ועוד... המכו� ממוק� בבני ברק רבי עקיבא

טלפו�: 052-8462017 ישי אמנו

בעה"י

הפעילות בהמלצת רבני� ומחנכי�

ninjutsu-israel.co.il מכללת רבדים      
 revadimacademy.com נינג'וטסו ישראל   
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בני ברק כ"ח בכסלו תשע"ז 123828/12/16

מאת: משה אברהם 

הפכה  ארצית  הכלל  החרדית  המחאה 
לסיפור הצלחה בכל קנה מידה. מאבק חסידי 
חרדית  התיישבות  של  קולה  הוא  בערד  גור 
דיור  אלטרנטיבת  המבקשת  פריפריאלית 
על  בהתנגדות  ונתקלת  הארץ,  בקצה  שפויה 
היותם  בשל  שלה  השוני  והוא  אחד,  רקע 
לכן,  ומצוות.  תורה  שומרי  חרדים  אנשים 
ההזדהות מתבקשת, הטיית השכם וההירתמות 

למאבק הייתה מובנית מאליה.
במהלך  שניסו  כאלה  שהיו  למרות 
הכלל  באינטרס  לחבל  האחרונים  השבועות 
חרדי תוך שהם משחקים לידי ראש העיר ערד 
בעירו,  החרדית  בקהילה  להלום  שממשיך 
זעקות-הענק  סדרת  בדמות  הייתה  התשובה 
בחוצות העיר ברחבי הארץ, במהלכן הצליחו 
זעקתם  את  ביטוי  לכדי  להביא  גור  בחסידות 
אנשים  אלפי  בערד.  הכנסת  בית  חילול  על 
ובאשדוד,  ברק  בני  הערים  לרחובות  יצאו 
מרשים  כוח  מפגן  התייצב  ירושלים  ובעיר 
כ"ק  בראשות  איש  מ-20,000  למעלה  שמנה 

האדמו"רים שליט"א, והביע את מחאתו.
אם לבחון את שורת המחאות בהשתתפות 
מדובר  ספק  שללא  הרי  האלפים,  עשרות 
בהישג מרשים ובמהלך נאה. "לצערי, העניין 
הכללית",  בתקשורת  מקום  מספיק  תפס  לא 
אומר ל'קו עיתונות' יאיר שרקי, כתב חדשות 
ספק  אין  "אבל  ההפגנה,  את  שסיקר   2 ערוץ 
היו  אילן  בר  מרחוב  שהגיעו  שהתמונות 
מרשימות ביותר. הרחוב היה מלא והנוכחות 

הייתה מורגשת".
"בציבור החרדי יש הרבה התעסקות סביב 
הנושא", אומר ל'קו עיתונות' יהודה שלזינגר 
"אבל  היום'.  ב'ישראל  חרדים  לענייני  כתב 
הם  החילוני  הציבור  שמבחינת  היא  הבעיה 
כמה  של  הפגנה  הניואנסים,  לכל  נכנסים  לא 
קווי  נגד  או  הגיוס  נגד  ערד,  נגד  אלפים 

המהדרין - מבחינתם זה היינו הך".
כשהמאבק היה בימיו הראשונים, שלזינגר 
במקרה  להעסיק  יכול  הוא  כי  משוכנע  היה 
הטוב את עיתוני הדרום, או את מקומוני ערד. 
אך בחלוף כמה ימים, הוא התייצב לסקר את 
האירועים לאחר שאלו הצליחו לכבוש את סדר 
היום הארצי, וזו נקודת זכות שיכולים לרשום 
אומר  "תראה",  המחאה.  ממובילי  לעצמם 
שמתמודדים  כנסת  בתי  המון  "יש  שלזינגר, 
לדיווחים  מגיעים  לא  הם  שונים,  קשיים  עם 

ארציים ונשארים ברמה המקומית, אבל כאן, 
כשזה הלך לרמה של ליצמן נגד לפיד, ובעיקר 
הבנו  לרחובות,  יצאו  אלפים  שכמה  העובדה 
לדבר  והופך  המקומי  מהסיקור  יוצא  שזה 

גדול. אני חושב שזה גרם להפעלת לחץ".
קולות תמיכה בלתי צפויים מגיעים דווקא 
מכיוון תושבים לא חרדים בערד, שההפגנות 
של  העקבית  התנכלותו  גם  כמו  האחרונות 
את  ביטוי  לכדי  הביאו  ערד  עיריית  ראש 
"מדובר  חוץ.  כלפי  ולהצפתם  תחושותיהם 
כאן בשני כוחות שמבקשים לחיות בעיר, אך 
אחווה  באהבה,  לחיות  מבקש  מהם  אחד  צד 
שלום ורעות, ואלו חסידי גור. הצד השני חרט 
על דגלו לגרש אותם מהעיר בכל מחיר. אנחנו 
המהלכים  בכל  החסידים  עם  מסכימים  לא 
שלהם, אבל אצלם אנחנו מוצאים אוזן קשבת, 
ובצד השני אנחנו מוצאים בריונות מפחידה", 
זוהר, עיתונאי חילוני תושב ערד,  אומר אסף 
שנמנה על קבוצה מקומית שתומכת פומבית 

במאבק החרדים.
כבד  מחיר  משלמת  החילונית  הקבוצה 
האחרונה  בשבת  החרדים.  לצד  עמידתה  על 
לתפילה  להצטרף  הקבוצה  חברי  החליטו 
להתפרעות  המשקל  כתשובת  הכנסת  בבית 
חריפה  מילולית  באלימות  ונתקלו  החילונים, 
מקבל  "אני  פיזית.  לאלימות  והפכה  שכמעט 
עליי,  מאיימים  היממה,  שעות  בכל  טלפונים 
אני  "אבל  זוהר,  אומר  אותי",  מקללים 
בחיים לא אקבל שבמדינה דמוקרטית, הרוב 
השולט ירצה לדחוק את המיעוט. תחשוב על 
מפחדים  בערד  שיהודים  ההזויה  המציאות 
וחבורתו  העיר  ראש  כי  כנסת  לבית  להגיע 
מדבר  אני  בשעריו,  הבאים  על  פחד  מטילים 
אתך ולא מאמין, זה לא הגיוני. לוקחים ציבור 
שלם ומדירים אותו מפעילות ומתקציבים, הם 
לא מבינים את מהות הדמוקרטיה. הרוב נותן 
לך את הזכות והיכולת להגן על המיעוט, לא 

לרדות בו". 

"קול קורא במדבר"
סדרת אירועי המחאה המרשימים הצליחו להעלות 
על סדר היום את המצוקה של תושבי ערד החרדים, 

ואפילו הצליחו לצרף למאבק קבוצת תושבים החילונית 
שמצדדת בחסידים תושבי ערד  וגם: איך נתפסה 

המחאה בתקשורת החילונית

מפגן הענק בירושלים
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חייגו 
עכשיו:

03-6194925
1700-700-417
וקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה

בשנה הבאה גם אתה תוכל ליהנות מתפוח בדבש. 
הצטרף לאלפי המטופלים במרפאת השיניים הוותיקה “מורשת איתן”. 

טובי הרופאים יטפלו בכם במסירות, רגישות, אחריות והתחשבות.
שנה טובה ומתוקה:(

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

 שתלים ממוחשבים בשיטת  ABGuidedservice ללא כאבים.
 צילום פנורמי וצילום CT ללא תשלום.

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

במורשת איתן תוכלו להיות רגועים שאתם בידיים הטובות 
ביותר עם המיכשור המתקדם ביותר והכל במקום אחד!

רח' אונקלוס 9 בני ברק

כל הסיבות להגיע 
למרפאת שיניים 
מורשת איתן

R.
E.

L.
E.

חדש!

 כתרים
בסריקה דיגיטלית 

בגימור מושלם

מעבדת שיניים במקום

טיפולים 
מורכבים

 CT צילום
ופנורמי 
בחינם

מובילים
בהשתלות שיניים

המרפאה עם צוות הרופאים 
מהמובילים בתחום רפואת השיניים

מובילים
בהתחשבות במחיר

חיים את בני ברק ומתחשבים בכל 
אחד ואחת כדי שגם בכיס לא יכאב:(

מובילים
בזמינות

זמינים עבורך 24 שעות ביממה 
לכל פנייה ושאלה

 מובילים
בהתפתחות הטכנולוגית

המכשור המתקדם  ביותר שעוזר לכם 
לעבור את הטיפול ללא כאבים בכלל

בשנה הבאה גם אתה תוכל ליהנות מתפוח בדבש. 
הצטרף לאלפי המטופלים במרפאת השיניים הוותיקה “מורשת איתן”. 

טובי הרופאים יטפלו בכם במסירות, רגישות, אחריות והתחשבות.
שנה טובה ומתוקה:(

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

 שתלים ממוחשבים בשיטת  ABGuidedservice ללא כאבים.
 צילום פנורמי וצילום CT ללא תשלום.

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

במורשת איתן תוכלו להיות רגועים שאתם בידיים הטובות 
ביותר עם המיכשור המתקדם ביותר והכל במקום אחד!

סדציה 
)טשטוש( 
והרדמה 

מלאה
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מאת: יחיאל חן

שירותי  את  להוביל  ממשיכה  מאוחדת 
הבריאות בבני ברק, ונערכת בימים אלו להקמת 
מרפאה מחוזית למעקב וטיפול בפגים מורכבים. 
חלק  שיהווה  וחדשני,  ייחודי  במיזם   המדובר 
מהמרכז החדש להתפתחות הילד במרפאת מרום 

שיר בבני ברק. 
בשל  מיוחדת  מומחיות  דורשת  פגים  רפואת 
במרפאה  לפגים.  אופייניות  בריאות  בעיות 
בתחום  מומחים  רופאים  ירוכזו  המחוזית 
התפתחות הילד, ילדים, רפואת פגים, אורתופדיה 
הנדרשים  הפגים  הילדים  ייבדקו  בנוסף,  ועוד. 
למעקב וטיפול, על ידי  אנשי מקצוע נוספים אשר 
דיאטנית  פיזיותרפיה,  בתחומים  לפגים  מומחים 

ומרפאה בעיסוק.  
מקצועית  תנוהל  החדשה  המחוזית  המרפאה 
על ידי ד"ר דניאל לובין, מומחה ברפואת ילדים 
מעייני  החולים  בבית  הפגייה  מנהל  ופגייה, 
ברפואת  מומחית  ווקסלר,  אפרת  וד"ר  הישועה 

ילדים ממרפאת מאוחדת בקרית הרצוג.
כהן,  הרב משה  מרכז  מחוז  מנהל  סגן  לדברי 
של  ומקיף,  אישי  מענה  ייתן  זה  ייחודי  "מרכז 
לרופאי  וכן  לילדים  להורים,  בתחומם,  מומחים 

טובה  לקליטה  גשר  ויהווה  הראשוניים  הילדים 
הקופה.  למרפאות  החולים  בתי  בין  הפגים  של 
הקמת המרכז הייחודי לפגים הינה חלק מהובלת 
שירותי הרפואה של מאוחדת בארץ בכלל ובבני 
ברק בפרט, ואנו נערכים לקידום שירותי בריאות 

נוספים למען לקוחותינו", מסר.
 5 של  רחבה  פריסה  ברק  בבני  למאוחדת 
נזר,  אבני  שיר,  מרום  ירושלים,  רחוב  מרפאות, 

ויז'ניץ  וקרית הרצוג.

מרפאה מיוחדת 
לרפואת פגים

כחלק ממהפכת הבריאות בבני ברק: תיחנך מרפאת מאוחדת לרפואת 
פגים  במרפאה יוענקו שירותי רפואת מומחים לרפואת פגים  סגן 
מנהל מחוז מרכז במאוחדת הרב משה כהן: "מרכז ייחודי זה יהווה 
גשר לקליטה טובה של הפגים בין בתי החולים למרפאות הקופה"

 ד"ר דניאל לובין, מנהל מרפאת הפגים

מאת: אהרן נצר

בשבוע  דרעי  אריה  השר  של  ביקורו  במסגרת 
זקן  של  למעונו  השר  הגיע  ברכסים,  שעבר 
המשגיחים הגאון רבי דב יפה. בפגישה נכח מ"מ 
הפגישה  בפתיחת  כהן.  דן  הרב  המועצה  ראש 
למדת  "אתה  דרעי:  לשר  בחיוך  יפה  הגר"ד  אמר 

ב'חברון'? גם אני למדתי בחברון..."
במועצה  סייר  הוא  כי  לגר"ד  סיפר  דרעי  השר 
שהוא  לרכסים  ולסייע  לעזור  להמשיך  ובדעתו 
מקום של תורה. השר והזכיר את המשל של  החפץ 
חיים, שאמר כי "במפת הגלובוס הגדולה אי אפשר 
בזכוכית  לא  אפילו  ראדין  העיירה  את  למצוא 
מגדלת, אבל במפת הגלובוס בשמים את מוסקבה 
הגדולה לא יראו את מוסקבה הגדולה אבל ראדין 

תופסת שם מקום גדול בגלל הזכויות שלה..."
המשך השר דרעי ואמר: "אני אומר אותו דבר 
יותר  הצפון,  של  התורה  ממלכת  היא  רכסים,  על 
וזה הולך  יותר מכל מקום אחר בסביבה,  מחיפה, 
את  הקמתם  נפש  במסירות  אתם  ה'.  ברוך  וגדל 

המקום הזה".
מאד  "שמחנו  דרעי:  לשר  אמר  כהן  הגר"ד 

כאשר הרב דן כהן היה ראש מועצה כאן, הוא דאג 
צריך  תמיד  כי  השר,  בפני  הזכיר  הגר"ד  לכולם". 
דישמיא.  בסיעתא  מלמעלה,  מונהג  שהכל  לזכור 
יותר  היטב,  יודעים  "אנחנו  כי  השיב,  דרעי  השר 
מכל אחד אחר שהכל תלוי בקב"ה. אנחנו רואים 
את השר  ברך  הגר"ד  וכל שעה".  דקה  כל  זה  את 
אתם  אשר  בכל  דרככם  יצליח  "שה'  ואמר:  דרעי 
עושים". טרם הפרידה הוסיף הגר"ד ואמר: "טוב 
שיש אחדות במקום הזה וצריך לפעול שהאחדות 

תימשך".

"אני רואה בחוש שהכל 
תלוי ברצון שמים" 

במסגרת ביקורו של השר דרעי ברכסים נכנס למעונו של זקן 
המשגיחים הגר"ד יפה  בשיחה ביניהם הזכיר השר את 

משל החפץ חיים על ראדין ומוסקבה  הגר"ד יפה לדרעי: 
"שהסיעתא דישמיא תמשיך ללוות אותך"

דרעי אצל הגר"ד יפה

השר דרעי במעונו של הגר"ד יפה: 

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
www.mivcharהדרך! .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

מבחר - המכללה החרדית האקדמית בבני ברק, מזמינה אותך להצטרף למכינה האקדמית המקוצרת.. 
לימודי המכינה מהווים בסיס ומפתח ללימודי התואר. הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות ונפרדות ע"י 
צוות מקצועי, בשעות הבוקר ו/או הערב וכוללים ליווי צמוד ושיעורי עזר מתקדמים, באווירה חרדית מלאה.

הן
 כ

לי
גי

נרשמים עכשיו ומרוויחים זמן יקר!

מזרזת את
ההצלחה שלך!

המכינה המקוצרת לגילאי 30+

עבודה סוציאלית /
סיעוד / שירותי אנוש

ורב תחומי

למעוניינים/ות בתואר ראשון:

הפתיחה לגברים: יום שני ד' טבת תשע"ז  2.1.17הפתיחה לנשים: יום שלישי ה' טבת תשע"ז  3.1.17



סורנטו  חולצה  משיקים  אנו  חנוכה  לרגל 
מיוחדת דגם טרפז במחיר מיוחד של 100 ₪

רח' קאליש 4 ב”ב, מול בית הכנסת הגדול טל: 03-5038773  
רחוב עזרא 11 ב”ב, טל: 03-5559733

ש. פתיחה: א’-ה’ 22:00-10:30 רצוף, ו’ 13:00-10:00        

8 ימי מבצעים

450&

חליפות צמר

35&

חפתים

120&

מכנסי צמר ברמה גבוהה מאוד

380&

חליפות רגילות

55&

חגורות פרה

350&

מעילים

29&

עניבות

מ-

אדור מחלקת דמי חנוכה בקניה פרטים בחנות.

ADOREאדור
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deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

יום ההצלה, כ"א כסליו בחצר הקודש סאטמר

ילדי ת"ת סקווירא שלמדו את האות ז' 
יצאו לבקר 'ז'יידעס  בבית אבות

שמחת בית שטרסבורג-סיגעט -אלכסנדר

דינר לטובת 'קרן חתנים' של באבוב

וואך נאכט לנכד 
האדמו"ר מדמברווא

האדמו"ר מסאסוב 
ב'מעיין הישועות' 

בקערסטירר

אדמו"ר מנדבורנה 
אלעד בביקור בישיבת 

מכנובקא בעלזא

תובע העיר ברוקלין 
בבית האדמו"ר 
מסאטמר זצ"ל

מסיבת פרידה לרב שלום ווייס גבאי קהל 
עדת ישראל מלבורן שעבר לגור במונסי

האדמו"ר מבאבוב-45 בביקור אצל כנס כשרות וצביון מקומות העבודה
האדמו"ר מבית חיים יהושע

הילולת רבי יוחנן מסטולין אצל האדמו"ר 
מפינסק קרלין

שמחת בית תולדות אברהם יצחק

בית המדרש ויז'ניץ 
בהרחבתו

בעריכת רפי פרלשטיין

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

חכם שלום כהן והגר"ד יוסף בשיעור ראשון ב'יחוה דעת'





אין זה סוד שהציבור החרדי הוא פורץ דרך,
ואחד המקצוענים שיש בנושאי חינוך, רווחה, שילוב, ושיקום

של הילד המיוחד.
אך כמות המוסדות והסוגים השונים פיזרו את התחום להרבה מאד 

גופים, מה שהפך את התחום הזה להכי בירוקרטי שיש.

כנס "המיוחד" יהווה פלטפורמה,
לכל הארגונים וההורים המתעסקים בתחום,

להתכנס במקום אחד, לדון וללמוד האחד מהשני,
בנושא חשוב זה של החינוך המיוחד.

בעלי מוגבלויות
חיים בישראל

600,000 מהאוכלוסיה בישראל
בעלי למעלה

מ-40% נכות

13%
מבתי הספר
אינם נגישים

לנכים

95%
מוסדות

עוסקים בתחום 

600
למעלה מ- 

19%

קיים גידול
בחינוך המיוחד של

כל 5 שנים

נתונים

מקורות: מחקר של הכנסת בנושא החינוך המיוחד

עולם של
תוכן מקצועי

2 0 1 7  | ס  נ כ

הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי

23/01/17 כ"ה טבת תשע"ז | מלון קראון פלאז'ה, ירושלים

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"

הכנס מיועד לאנשי מקצוע, ארגונים, מוסדות, עמותות, סטודנטים, והורים.
לפרטים והרשמה לכנס: 02-9410144

לשילוב ארגונים עמותות ומוסדות בכנס,
נחום גליס מנהל הכנס: 055-8811241

לחברות וספקים הרשמה לתערוכה ומגזין ”המיוחד“ נפתחה לפרטים,
רחל: 058-6514477

בס“ד

יזמות הפקה וניהול:מבית:

2017

23/01/17
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

מוסיף והולך

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

)כ"א(  שבת  במסכת  הגמרא 
אומרת:  העוסקת בימי החנוכה 
נר  חנוכה-  מצוות  רבנן,  "תנו 
לכל  נר  והמהדרין-  וביתו,  איש 
המהדרין-  מן  והמהדרין  ואחד,  אחד 
מדליק  ראשון  יום  אומרים:  שמאי  בית 
והולך,  פוחת  ואילך  מכאן  שמונה, 
הנכנסים.  כנגד  שמאי-  דבית  וטעמא 
ובית הלל אומרים: יום ראשון מדליקים 
והולך,  מוסיף  והילך  מכאן  אחת, 
וטעמא דבית הלל- כנגד ימים היוצאים.

הלל,  כבית  היא  כידוע  ההלכה, 
ביום  אחד  נר  בהדלקת  שמתחילים 
הראשון, ובכל יום ויום "מוסיף והולך". 
וכבר אמרו דורשי רשומות, חנוכה ר"ת: 
ח' נרות והלכה כבית הלל. הטעם הוא, 
כלומר,  היוצאים.  ימים  כנגד  כאמור- 
מספר הנרות מקביל למניין ימי החנוכה 

החולפים.
לכאורה מדברי הגמרא נראה שמציאות 
כלשון  שמאי.  בית  כדברי  הייתה  הנס 
ממנו  והדליקו  נס  בו  "נעשה  חז"ל 
שמונה ימים". כלומר  שביום הראשון 
ימים,  שמונה  לדלוק  כוח  לשמן  היה 
ביום השני נחסר מכוחו, ביום השלישי 
דבר  הלאה.  וכך  יותר  עוד  כוחו  פחת 
שיתגלה ביתר שאת בשעת קביעת החג, 
שהרי  החנוכה נקבע רק "לשנה אחרת" 
דהיינו שנה לאחר הנס, שאז היה ברור 
שמאי.  בית  כדברי  היה  שהנס  לכולם 
הלל  בית  דברי  את  להבין  יש  וא"כ 
הפוכה  בצורה  לנהוג  יש  לדעתם  אשר 

מבחינת "מוסיף והולך"?
לבית  מסכימים  הלל  דבית  לומר  צריך 
שביום  למפרע  הוברר  שאכן  שמאי 
נמצא  הקטן  שבפח  נס  היה  הראשון 
אך  ימים.  שמונה  להדליק  פוטנציאל 
אינו  החנוכה  חג  כי  סוברים  הלל  בית 
ניסים  שעשה  על  והודאה  הלל  רק 
על  ובעיקר  גם  הוא  אלא  ההם,  בימים 
לקחם של הימים ההם לזמן הזה, וכאן 
ה"מוסיף והולך" הוא המוטיב המרכזי. 
לא בכדי, קבעו את החג "לשנה אחרת", 
לזכור  רק  אינו  שמהותו  ללמדנו  כדי 
לקחת  בעיקר  אלא  העבר  על  ולהודות 
ממנו לקח "לשנה אחרת" – לימינו אנו.

בפח  שניתן  הוא  השמן  פח  מנס  הלקח 
שמן אחד קטן טהור להדליק עוד ועוד. 
הדלקת  זה  היה  ההם  שבימים  נכון 
המנורה בבית המקדש שמונה ימים, אך 
אותנו  מלמדים  הללו  הנרות  הזה  בזמן 
"נר  דורות-  גבי  על  דורות  שנה,  מידי 
יהודי  ונפש  בית  שבכל  וביתו":  איש 
היהודי  הניצוץ  את  להאיר  תפקידינו 
החבוי בכל אחד מאיתנו במעמקי הנפש 
והנפש  הנשמה  את  ממנו  ולהדליק 
היהודית כדי לעשותה לאבוקה גדולה. 
להוסיף  יש  אחד  בנר  מתחילים  אם  גם 
שנהפוך  עד  נוסף  ואור  נוסף  נר  יום  כל 
הקשורה  זהב,  מקשה  שלמה,  למנורה 

לאבינו שבשמיים.
שתי  בין  כלל  בדרך  חל  החנוכה  חג 

הפרשיות "וישב – מקץ", בין חלומותיו 
לו,  ישתחוו  שאחיו  כך  על  יוסף  של 
לחלומותיו של פרעה על שנות השובע 
ששניהם  למרות  והנה  הרעב.  ושנות 
יש  אחד,  שהם  חלומות  שתי  חלמו 
הבדל בין החלומות של יוסף לחלומות 
לפרעה  אומר  שיוסף  בעוד  פרעה.  של 
"חלום פרעה אחד הוא", ומסביר ששתי 
החלומות דיברו על שנות השובע ושנות 
אל  החלום  שהישנות  ומוסיף  הרעב, 
נכון  "כי  משום:  הוא  פעמיים  פרעה 
האלוקים  וממהר  האלוקים  מעם  הדבר 
של  שבחלומותיו  הרי  לעשותו". 
מוחלטת  התעלמות  ישנה  עצמו  יוסף 
לא  וודאי  לגביהם  החלומות.  מהישנות 
ניתן לומר את אותה תשובת יוסף לפרעה 
שממהר  משום  היא  החלום  שהישנות 
האלוקים לעשותו, כי הרי חלומותיו של 
לאחר  רק  אלא  מיד  התממשו  לא  יוסף 
השאלה  נשאלת  שנים.  ושתים  עשרים 
הוא  החלום  שהישנות  ליוסף  לו  מהיכן 
לעשותו".  האלוקים  "ממהר  משום 
ויודע  חלומות  שתי  חלם  הוא  גם  הרי 
שהרי  התממשו,  לא  הם  עדיין  שאצלו 
הוא  פרעה  לפני  עומד  שהוא  זו  בשעה 
עדיין בחזקת אסיר בבית האסורים, הרי 
שהישנות חלום אינה מעידה על "ממהר 

האלוקים לעשותו"?
בהבדל  להבחין  ניתן  בחלומות  בעיון 
בעוד  זו.  שאלה  על  עונה  אשר  נוסף 
שחלומו של יוסף היה מבחינת "מוסיף 
חציר,  בערימת  מתחיל  הוא  והולך" 
באלומים בשדה, דבר ארצי וגשמי נמוך, 
בשמש  העוסק  הנוסף  לחלום  וממשיך 
המשתחווים  כוכבים  עשר  ואחד  והירח 
התלויים  המאורות  כבר  שזהו  לו, 
פרעה  שאצל  הרי  שמימי.  דבר  בשמים, 
זהו להיפך, החלום מתחיל בחי- פרות, 
שיבולים,  לצומח-  יורד  מכן  לאחר  אך 

מבחינת "פוחת והולך".
עפי"ז ניתן להבין את ההבדלים, שבשעה 
מצטמצמים  והולך".  "פוחת  שחולמים 
שתי  מדוע  לשאול  מיד  יש  ופוחתים, 
חלומות? ועל כן יש ליוסף פתרון משום 
אצל  אך  לעשותו.  ממהר  שהאלוקים 
מוסיף  של  בחלומות  שמדובר  יוסף 
וגדולה,  רחבה  כה  בצורה  ועוד  והולך 
החלום,  הישנות  מדוע  לשאול  בה  אין 
לחלום  היהודי  עולם  של  דרכו  זה  כי 
"מוסיף  מבחינת  לשמיים.  עד  ולחלום 

והולך" כל העת. 
חג החנוכה מלמדנו כי תפקידינו להיות 
את  להדליק  והולך"  "מוסיף  מבחינת 
האור ולהופכו לאבוקה, גם אם בתחילה 
תפקידינו  חציר,  צומח-  בדרגת  אנחנו 
לעלות בסולם המוצב ארצה עד שראשו 

יגיע השמימה.

ראול ולנברג 32 רמת החײל טלפון 03-5229038 
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בכל ימי החנוכה הדלקת נרות מהשעה 20:00
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קפה קפה גבעת שמואל - כשר למהדרין
קניון גבעת שמואל, יוני נתניהו 29 . 03-5324573

*בהצגת מודעה זו. לא כולל כנאפה גבינות. תקף בימים א'-ה' בין השעות 17:00-23:00, בישיבה 
בלבד ועד לתאריך 31.1.17. ללא כפל מבצעים ו/או הטבות. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח

מנה ראשונה
ב-10 ₪*

ערב טוב בקפה קפה גבעת שמואל

*בהזמנת מנה עיקרית בין השעות 17:00-23:00

GREAT
EVENING
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השבוע היה חורפי ממש! גשמי 
ברכה ירדו ברוך ה', וגם היה 

קר. קר מאוד. כיצד נשמור על 
בריאותינו במזג אוויר כזה, בו 
נוטים יותר להתקרר? חשוב 

מאוד להתלבש חם וכמובן, לאכול 
מזון בריא. רעיונות נוספים איך 

להישאר בריאים? כתבו לנו! 

שלום ילדים!

 כתבו לנו: 'מדור יוצאים להפסקה' 
 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 

או לפקס: 03-5796645

מדור הילדיםלהפסקהיוצאים 

ע"פ רש"יחידה מהפרשה  

"...ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרְך ְוָנתֹון 
ִים"  ֹאתֹו ַעל ָּכל־ֶאֶרץ ִמְצרָֽ
)פסוק מ"ג(. מה פירוש 
המילה אברך בפסוק?

חידת השבוע:

מדוע נאמר על שבע הפרות "יפות"?

בין הפותרים נכונה יוגרלו דיסקים ופרסים 
מתנת 'די ג'יי - עמירם בן לולו'

תשבץ מדורג

מי הדמות מבוךסודוקו
מהפרשה?

תפזורת חנוכה

תססכצקממיקרבס

נועפייגתרומוע

וורפנפפמהרפנר

רדהוהאיעגתנמה

חרחתרויישיבטכ

יכוהענמלמרררו

מורזמבגעויקיב

וספייילחושיהע

מריאמבוולבמטצ

קשתמרתנוהימימ

שודדפילפיעצפר

תיופמיעוהוזוו

לתדתתלתופיטתח

 בנק מילים:
סופת 

שלגים, 
מטריה, 

גשם, מעיל, 
מגפיים, 
עננים, 

כובע צמר, 
כפפות, 
ברקים, 
רעמים, 
קשת, 

שלולית, 
קור, צעיף, 

טיפות, ברד, 
סוודר, תנור 

חימום, 
צינה, 

רוחות, 
קיפאון, 
סערה, 
חורף  

דעת מוסיף

חג חנוכה שמח!
התשבץ באדיבות עוזי קייש

1. ותרן וסלחן, אדיב מאוד. "____ כקנה" )גמרא 
בבלי תענית דף כ עמוד ב(

2. טמן, הסתיר, וביחוד: טמן פרי בוסר באדמה 
לזרז את הבשלתו. "ולא  ___ באדמה ויאכל" 

)גמרא בבלי בבא מציעא דף פט עמוד ב( )גוף 
שלישי,עבר(

3. בעל כרם, עוסק בעבודת כרם.  "אכרים ו___" 
)דברי הימים ב כו י()בלשון יחיד( )בכתיב מלא(

4. חיל-כיבוש, צבא התוקף עיר ושם עליה מצור 
לכבשה.

"עיר שהקיפה ____" )משנה,גיטין ג ד(5.   
עור דק, קליפה דקה. "____ שעל המכה" 

)משנה,מקואות ט ד( 
6. מצוות-עשה, מצווה שיש בה הוראה לעשות 

דבר-מה, להבדיל מן "שב ואל תעשה" 
"____ עשה" )משנה,מכות ג ד(

7. רקב, ריקבון. "שרשם  כ___ יהיה" )ישעיה ה 
כד(

 
 

 
  1  

  2   

  3    

  4     

  5    

  6   

  7  

 

לוריס זעיר

מיהו הלוריס? 
קופיף קטן ואיטי החי 

באפריקה ואסיה. הוא חי 
בעיקר על העצים ופעיל במשך 
הלילה. בחוט השדרה שלו חוליה 

נוספת המאפשרת לו לנתר בקלות בין 
העצים. עיניו מותאמות לראיית לילה.
חיה זו נדירה ביותר ומאוד לא קל 
לאתרה. חוקרים השקיעו מאמצים 
רבים למצוא את הלוריס. לאחרונה 

נמצא וצולם בסרי לנקה.

סכנת הכחדה
איגוד השימור 

העולמי הכריז שהלוריס 
הזעיר הינו אחד מ-25 

הפרימטים )אחד ממיני הקופים( 
הנדירים הקיימים בעולם.

הלוריס נמצא בסכנת הכחדה 
חמורה בגלל כריתת היערות 

כדי להשתמש בעצים 
להסקה או הפיכת שטחי 

היערות לחקלאיים.

המחקר
חיה זו נדירה ביותר 

ומאוד לא קל לאתרה היות 
שהיא נוטה להסתתר. חוקרים 
השקיעו מאמצים רבים למצוא 

את הלוריס. לאחרונה נמצא בסרי 
לנקה. בגלל שהלוריס איטי, קל 
היה לחוקרים ללכדו. הם מדדו 
ושקלו אותו: משקלו 220 גרם 
ואורכו כ-20 ס"מ בלבד. בתום 

הבדיקה שוחרר הלוריס 
בחזרה לטבע.

אבוי, אבוי! 
באמתחתי 

נמצא החפץ 
שבגללו 

לא יכולתי 
לשוב לביתי.

התדעו מי 
אני?
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ללקוח.  אחד  יומיים.פריט  לפחות  בתוקף  היה  המבצע  של  הקודם  המחיר  הנחה.  ב-40%  ברשת 

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 

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

חנוכה
מכירת 

שלם וקח

₪988
  BTU/H 9,240 תפוקת קירר
BTU/H 8881 תפוקת חימום

CO P קירור – 3.91 
CO P חימום- 3.72

A במקום 1,190 ₪דירוג אנרגטי

לדוגמאמזגן עילי

סוף שנה  מכירת
מזגנים

מייבש כביסה אלקטרולוקס 7 ק	ג

₪990

נפח 7 ק"ג, פתח חזית, דלת 
מרובעת רחבה, תוכנית אל 

קמט,  טיימר 150 ד�
C 2600 וואט, דרוג אנרגטי

נפח 7 ק"ג

במקום 1,170 ₪

 SABAF 4 מבערי
איכותיים, הצתה 

אלקטרונית, חיישנים, 
כפתורי גז צידיים. 

צבע לבן.

כיריים אלקטרה הדור החדש

₪449 במקום 899 ₪

כיריים קרמיות זנוסי 
כיריים קרמיות 60 ס"מ 
בגימור זכוכית שחורה, 

כפתורי בורר מסתובבים, 
4 אזורי בישול, טכנולוגית 

HI LIGHT

₪999 תוצרת גרמניה

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות  3
במקום 1,390 ₪

מקרר 4 דלתות Free Space ללא 
מחיצות, נפח 572 ליטר ברוטו , 

HYBRID, מדפי זכוכית מתכווננים 

מקרר שארפ 4 דלתות HYBRID נירוסטה

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות במקום 7,590 10₪4,990₪

מקרר מקפיא עליון לזוגות צעירים

₪999

מקרר מקפיא עליון, מערכת 
הפשרה ידנית המותאמת 

לאקלים בישראל, כולל תאורה 
C פנימית, דרוג אנרגטי

במקום 1,490 ₪

מכונת כביסה  6 ק"ג
נפח 6 ק"ג, 15 תכניות, 
צג דיגיטלי גדול, טיימר 

השהייה עד 6 שעות, דרוג 
A אנרגטי

צג דיגיטלי
דירוג 
אנרגטי
A

₪888
במקום 1,299 ₪

Multi Air Flow   קירור נפרד 
לכל מדף, Ice Maker, קירור 

מוגבר בהקפאה, מדפי זכוכית, 
מווסתי לחות, 
A דרוג אנרגטי

  LG  מקרר מקפיא תחתון

₪5,390 10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

דירוג 
אנרגטי
A

במקום 5,990 ₪

 TWIN ,נפח כללי 594 ליטר
 COOLING PLUS SYSTEM

 MULTI FLOW ,מערכת קירור כפולה
- טכניקת פיזור אוויר לטמפרטורה 

B אחידה, קיוסק למים, דירוג אנרגטי

מקרר סמסונג Triple מקפיא תחתון יוקרתי

10₪5,990 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן
אחידה, קיוסק למים, דירוג אנרגטי 

במקום 7,490 ₪

מייבש כביסה אלקטרה 8 ק	ג + מעבה 

₪1,790

דיגיטלי עם מעבה - עיבוי המים 
למגירה או לניקוז, וחיישני 

15 תוכניות   ,W2500 .ייבוש
שונות, טיימר, תוכניות מיוחדות, 

צג דיגיטלי
נפח 8 ק"ג

+ מעבה

במקום 2,190 ₪

תא אפייה ענק בנפח 67 
ליטר, 6 תכניות בישול 
ואפייה חלון רחב וגדול 
במיוחד – לצפייה נוחה 

בתהליך האפייה, תאורה 
פנימית חזקה

תנור בנוי בוש גימור נירוסטה

₪1,490
דיגיטלי

במקום 1,790 ₪

4 משטחי בישול, 
9 רמות חום, 
לחצני מגע, 

 , countup טיימר
מנגנון נעילת ילדים

AEG 'כיריים אינדוקציה זכוכית טאצ

₪1,890 כיריים 
אינדוקציה

גרמניהתוצרת 
במקום 2,590 ₪

מהירות סחיטה 800/400 
סל"ד, שקילה אוטומטית, 
פעולה להפחתת קמטים 

בסיום, תוכניות חסכוניות 
ב-40 ו-60 מעלות.

מכונת כביסה בוש 

₪1,490
דירוג 
אנרגטי
A

במקום 1,990 ₪

מהירות סחיטה 1200 סל"ד, 
 Diamond / תוף יהלום

Drum, גוף חימום קרמי, צג 
דיגיטלי. פיקוד אלקטרוני 

A דירוג אנרטי ,Fuzzy Logic

מכונת כביסה סמסונג 6 ק"ג

₪1,490
דירוג 
אנרגטי
A₪ 1,990 במקום

1200 סל"ד

מייבש כביסה 7 ק"ג AEG + מעבה

₪1,990

נפח 7 ק"ג, 2800 וואט, מעבה 
(קונדנסור),  צג דיגיטלי, 

 PROTEX חיישני לחות, תוף
לייבוש אוטומטי. תוף קריס 

קרוס למניעת קימוט הבגדים
+מעבה

במקום 2,690 ₪

נפח 7 ק"ג
+ מעבה

12 מערכות כלים, 4 תוכניות 
כולל מהירה ב-29 דקות, לחצן 

חצי כמות, טיימר להפעלה 
מאוחרת, מנוע ללא פחמים, 

דרוג AAA  בתוצאות הניקוי, 
הייבוש וחסכון באנרגיה.

מדיח כלים  בוש 

במקום 4,420 ₪2,290₪

FUZZY LOGIC - פיקוד 
אלקטרוני, המטרה עילית 

להרטבה תלת מימדית מהירה 
ואחידה של הכביסה!

מכונת כביסה  7 ק"ג קונסטרוקטה

₪1,790 7 ק"ג

מוזלת של 99 ש"חשנות אחריות בתוספת  5
במקום 2,390 ₪

LG 6 ב Motion מכונת כביסה
Direct Drive – הנעה ישירה, 

מנוע inverter, תוף בועות ייחודי, 
13 תוכניות כביסה, תוכנית לניקוי 
התוף. מהירות סחיטה 1000 סל"ד

₪1,590
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10
דירוג 
אנרגטי
A

במקום 1,990 ₪

מייבש כביסה זנוסי + מעבה
הספק ייבוש: 2350 וואט

פעולת סיבוב מתהפך (קריס 
קרוס) שיטת עיבוי באמצעות 

₪1,590
+ מעבה ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

במקום 1,990 ₪

תנור בנוי סאוטר מולטיסיסטם
טורבו אקטיבי לאפיית 2 

תבניות במקביל. 
10 תוכניות הפעלה, 

דלת 3 שכבות זכוכית,
 A דירוג אנרגטי

₪1,590 דירוג 
אנרגטי
A

במקום 1,890 ₪

נפח כולל ברוטו: 487, נטו: 447, 
Multi Cooling מערכת זרימת 
אוויר מעגלי, לוח פיקוד דיגיטלי 

  Inventer חכם,  מדחס
A דרוג אנרגטי

מקרר האייר 4 דלתות 

₪4,690
במקום 4,890 ₪

תנור בנוי אלקטרה מפואר
בעיצוב מרהיב עם דלת 
זכוכית כפולה, נפח תא 

אפייה 58 ליטר, 9 תוכניות 
הפעלה, טורבו אקטיבי 

לאפיית 2 תבניות במקביל, 
כפתורים נלחצים פנימה 

PUSH PULL

₪1,290
טורבו אקטיבי

במקום 1,790 ₪

קיבולת: 12 מערכות כלים
 ,THERMO EFFICIENT טכנולוגיית
השיית התחלת תוכנית הדחה: 
 SENSOR 3 שעות, בקרה חכמה

 AQUA CONTROL מערכת ,LOGIK
לחיסכון במים.

  AEG מדיח כלים רחב אינטגרלי

₪2,190

אינטגרלי מלא
AAA דרוג

דירוג 
אנרגטי
A₪ 4,420 במקום

מדיח כלים אלקטרה

₪1,590

מדיח עומד FREE STAND בעל 
גוף חימום נסתר, 12 מערכות 

כלים, 6 תוכניות הדחה
דירוג אנרגטי: B, מנגנון הגנה 

מפני הצפה, פאנל הפעלה 
ולחצנים, צג דיגיטלי

במקום 1,990 ₪

 Multi Flow מערכת פיזור האוויר
 ,No Frost  ,מדחס אינוורטר

B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,490
10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

במקום 2,990 ₪

 Whirlpool מכונת כביסה פתח עליון
.A :טיב כביסה  ,A :דירוג אנרגטי

18 תוכניות כביסה שונות 
המבוקרות לרמת דיוק וחיסכון 

מרבי לכל סוגי האריגיםמרבי לכל סוגי האריגים

₪1,490

דירוג 
אנרגטי
A

800 סל	ד

במקום 1,990 ₪

תנור משולב מקצועי 90 ס"מ אלקטרה

₪3,590
90 ס"מתנור מקצועי  

תנור משולב מולטיסיסטם, 
רוחב 90 ס"מ, 5 מבערי 

SABAF, כולל מבער 
טורבו WOK, תא אפיה 

ענק בנפח 107 ליטר,

במקום 4,490 ₪
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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

חנוכה
מכירת 

שלם וקח

MOSER מכונת תספורת חשמלית

₪69

תוצרת אירופה, מכונת תספורת עם 
מנוע חזק, סכין מתכת מדוייקת, 

אביזרים נילווים: 4 מסרקי הגבהה 
3,6,10,13 מ"מ, מסרק/מספריים/

מברשת ניקוי/בקבוק שמן

במקום 149 ₪

מכונת גילוח חדשנית  

₪199

ראש גמיש, נע ב 4 כיוונים. סוללה 
חזקה מסוג LO-ION. שעה טעינה 

עד 45 דקות של גילוח. מנגנון 
השחזה עצמי, סכיני אל-חלד. 

כולל טרימר.

שנות אחריות
מלאות 2

במקום 269 ₪

PIONEER מערכת מיקרו

₪599

מערכת מיקרו סטריאו  מעוצבת  הכוללת  נגן CD , חיבור 
 ,USB אלחוטי להעברת מוזיקה ע"י בלוטות , כניסת

רמקולים מעץ 

במקום ₪899

בידורית קריוקי ניידת סנסוי 

₪379

חזקה במיוחד , יחידת באס בגודל 
10''+ 1" טוויטר. קלה לנשיאה 

וניידות – כוללת ידית  טרולי וגלגלים 
איכותיים. כולל מיקרופון אלחוטי. 

חיבור אלחוטי של סמארטפונים/
טאבלטים.

במקום 699 ₪ מיקרופון אלחוטי

₪199

pure acoustics זוג רמקולים שקועים
רמקולים שקועים

וופר קוואלר 5.25",
טוויטר בקוטר 2/1"

3dB-/+88dB :נצילות

BQ550

במקום 499 ₪

 DELL מחשב נייד

₪1,999

מסך 15.6"
i3 מעבד אינטל
500GB דיסק

4GB זכרון מטמון

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

במקום 2,199 ₪

דגם מעבד: X5-Z8500, 2.24 GHZ, זכרון פנימי: 4GB, נפח אחסון: 
 , WINDOWS 10 HOME :64 , גודל מסך: 10.1, מערכת הפעלהGB

במקום 1,790 ₪

₪1,349

ASUS מחשב נייד

מסך מגע

מעבד I3-5005U, זיכרון 6GB, כונן קשיח 1TB, מסך 
 DTS STUDIO זוג רמקולים בטכנולוגיית HD 15.6“ רזולוציית

WINDOWS 10 HOME :מערכת הפעלה ,SOUND

במקום 2,490 ₪

HP מחשב נייד

₪2,150
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

אזניות
פנסוניק 

מתנה

PowerTouch Plus מכונת גילוח מסדרת

₪449

ראש מערכת סכינים משולשת פטנט ייחודי 
המרים את השערות השוכבות, לגילוח קרוב 
יותר, קוצץ פאות ושפם מובנה, שעה טעינה 
- 60 דקות עבודה, שטיפה במי ברז, שנתיים 

אחריות מאושר לשימוש ע"י מכון צומת

במקום 590 ₪ דגם 919

 21.5 SAMSUNG מסך מחשב

₪499

 ,1080X1920 FHD רזולציית SAMSUNG מסך מחשב
LED 5,  טכנולוגייתMS  זמן תגובהLED טכנולוגיית  ,

במקום 699 ₪

BROTHER MFC-1810 מדפסת משולבת לייזר
3 באחד: מדפסת לייזר, סורק , פקס , הדפסת דופלקס , 

₪549
במקום 799 ₪

 Canon מצלמה דיגיטלית

₪495

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

 שנות אחריות ע"י קרט ניופאןתפריטים בעברית, 3 שנות אחריות ע"י קרט ניופאן

במקום 699 ₪

מקרן (ברקו) להקרנה על הקיר
מציג עד גודל של   ''120, נורת LED  לעד 30,000 שעות 

עבודה, מחבר usb להצגת מצגות, קליפים וסרטונים, 
רמקול פנימי לשמע מקסימאלי, מחבר HDMI  למחשבים 

ומצלמות

₪599
במקום 799 ₪

רחפן 
רחפן עם 3 דרגות מהירות: מהירות גבוהה, מהירות 

בינונית ומהירות נמוכה. לרחפן שלט ארגונומי 
שיכול לבצע סיבוב של 360 מעלות באוויר

₪99 במקום 149 ₪

רחפן Quad copter + מצלמה
4 מנועים לשליטה מקסימלית, מצלמה מובנת, 6 

צירי ג�יירו, כפתורי פעלולים בשלט

₪179
כולל מצלמה

במקום 229 ₪

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם דיבורית
טלפון אלחוטי דיגיטלי 

DECT, צג רחב ומואר, 
דיבורית מובנית, אפשרות 

חיבור עד 5 שלוחות 
אלחוטיות נוספות

טלפון אלחוטי דיגיטלי 
DECT

דיבורית מובנית, אפשרות 
חיבור עד 

אלחוטיות נוספות

₪77
במקום 119 ₪

HP מדפסת משולבת

₪409

טכנולגיית E-PRINT, הדפסה דו צדדית
מסך מגע גודל 6.75 ס�מ, סורק, מכונת צילום ופקס

כולל פקס

במקום 599 ₪

Panasonic -  מערכת מיקרו סטריאו

₪449

שמע קבצי מוסיקה ממקורות שונים, אלחוטי, עוצמת 
הגברה של 20W (RMS), נגינת מוסיקה בהדמיית צליל 

היקפי, מגבר שמע דיגיטלי סטריאופוני

במקום 599 ₪

במקום 3,490 ₪

₪2,799

 ,8GB :זכרון פנימי ,I5-6200U 2.80 GHZ :מעבד
אחסון: 1TB + 24SSD, גודל מסך: 13.3, 

, WINDOWS 10 HOME :מערכת הפעלה

ASUS מחשב נייד

₪499 במקום 1,690 ₪

OUTLET
מחשב נייח HP + מסך

 intel  מעבד
Windows מערכת הפעלה

HP/DELL/LENOVO  מסך מחשב +

15.6" ASUS מחשב נייד

 1.35GHZ מעבד ליבה כפולה
4GB DDR3 זכרון פנימי

500GB דיסק קשיח בנפח

₪999
במקום 1,145 ₪

טלפון אלחוטי פנסוניק
 דיבורית חזקה, מקשים 

 Clear מוארים, טכנולוגיית
Sound לאיכות קול 

בשיחה, 

₪222
במקום 369 ₪

₪99

 SANDISK MICRO כרטיס זכרון
כרטיס זיכרון microSD נפח 64GB, מהיר 
 HD במיוחד, אידיאלי לצילום ולוידאו באיכות

במקום 129 ₪

DVD נייד "10 מסך מסתובב

₪299

מסך  "10 - מסתובב 270 מעלות, רמקולים סטריאו 
 ,USB/SD  כניסת ,FM מובנים חזקים ואיכותיים, רדיו

כולל שלט, כולל כבל טעינה 
למצת הרכב ואנטנה

במקום 399 ₪

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

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

כולל 
טייפ

₪374 במקום 549 ₪

Flip 3 JBL רמקול אלחוטי

₪499

רמקול סטריאופוני אלחוטי נטען מבית JBL עם צליל חזק 
ואיכותי, אפשרות לחיבור רמקולים נוספים, קישוריות 

BlueTooth´ עמידות בנתזי מים וחיי סוללה ארוכים
לכל רוכשמתנה 

במקום 699 ₪

LOGITECH רמקולים איכותיים למחשב

₪79

 ,USB  עוצמת רמקולים, חיבור ,Speakers 2  מערך
כפתור שליטה על הווליום, אין צורך בחיבור לחשמל

במקום 99 ₪ ₪69

סוללת 
  GP גיבוי
 5200ma

במקום 99 ₪

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
מכונת תספורת נטענת
סכיון איכותית לחיתוך 

מדויק במיוחד, קלת 
משקל, מטען, 2 מסרקים 

להגבהה 3,6,9,12 מ"מ
מברשת ניקוי, שמן

₪119
במקום 199 ₪

הספק 1920W-1620W, אחריות לשנה ע"י היצרן
כולל שתי פיות צרה ורחבה. 

₪529

3600 Parlux מייבש שיער איתמר

איתמר דגם 3600הפן המקורי של 

מקצועי

במקום 590 ₪
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