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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

16:02
16:18
15:57

17:17
17:18
17:18

פרשת וישלח

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 

"לא יתכן שהמקום ממנו לא זזה השכינה, יהיה מוקד לעימותים מחפירים"

ב"ב  שבצפון   BBC-ה מתחם 
אושרו  להתפתח:  ממשיך 
מגדלי   2 בניית  עוד  להפקדה 
 50 בן  תעסוקתי  מגדל  ענק: 
מטרופוליני  ומרכז  קומות 
ורפואי בן 22 קומות / עמ' 10

*5700

מחלת לב? א
פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
ט פוליו? א
טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?

קרוה�?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

אל תשל�מגיע ל� כ
� רב מביטוח לאומי, מ
 הכנ
ה וחברות הביטוחבליווי רופאי� אנחנו משיגי� לכ� יותר

דמי פתיחת תיק

עולים לגובה "פגיעה בבית הכנסת היא קו אדום"

החוק לבלימת הרפורמים 
אחדות חרדית: "חוק הכותל" של סיעת ש"ס הונח על שולחן הכנסת ● החוק להסדרת מעמדו ההלכתי 
של הכותל המערבי אותו יזמה סיעת ש"ס הונח ע"י ח"כ מלכיאלי לאחר שעבר התאמות משפטיות ● 

על החוק חתמו כל חברי סיעת ש"ס ויהדות התורה וכן נציגים מהבית היהודי והליכוד / עמ' 26

החירום  בכינוס  ליצמן  השר 
הכנסת  בית  חילול  בעקבות 
ידענו  הדורות  "בכל  בערד: 
בבית  פגיעה  כי  ישראל  בעם 
כנסת היא קו אדום והידרדרות 
עליה  להזעיק  שיש  נוראית 

עולם ומלואו" / עמ' 28

 רחבת הכותל
 )צילום:
)פלאש 90
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כל בני ב רקי יודע
רפואת ילדי ם זה כללית

לקוחות כללית נהנים מרפואת ילדים בזמינות מיידית 
במגוון מרפאות כללית ובמרכז בריאות הילד הגדול והזמין בעיר

מרכז לבריאות הילד בזמינות מיידית

<     רופאי ילדים מומחים מהשורה הראשונה
<     טיפול ייחודי ללא כאב

<     רופאים מומחים מביה"ח שניידר
<     רופא ילדים אונליין כל הלילה

<     שירותי אחיות ובדיקות מעבדה
ר׳ עקיבא 83 מול גן ורשא



כל בני ב רקי יודע
רפואת ילדי ם זה כללית

לקוחות כללית נהנים מרפואת ילדים בזמינות מיידית 
במגוון מרפאות כללית ובמרכז בריאות הילד הגדול והזמין בעיר

מרכז לבריאות הילד בזמינות מיידית

<     רופאי ילדים מומחים מהשורה הראשונה
<     טיפול ייחודי ללא כאב

<     רופאים מומחים מביה"ח שניידר
<     רופא ילדים אונליין כל הלילה

<     שירותי אחיות ובדיקות מעבדה
ר׳ עקיבא 83 מול גן ורשא



כל בני ב רקי יודע
רפואה מקצוע ית זה כללית

מרכז רפואי עזרא
<  מרכז חדשני ומרווח 

<  ציוד רפואי מתקדם
<  רופאים מביה״ח בילינסון

<  טובי המומחים במגוון תחומים

רפואת ילדים |  רפואת משפחה  |  אף אוזן גרון
 עור |  נוירולוגיה |  כירורגיית נשים

עיניים |  אורתופדיה )מכון רנטגן צמוד(   

עזרא 11
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אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

עלית ערק

 500
מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

נוזל כלים סוד לחם מלא 
מאפיית אגמי

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 קורנפלקס

דבש נייר טואלט

40 גלילים

מגבת נייר טאצ'

שישיה

 &2990
ב-

590& 3 ב-10& 

תנובה
בטעמים שונים

טיטולים האגיס
כל המידות

בקניית זוג

 &20

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

משקה 
אנרגיה בלו

פתי בר אוסם
1.750 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

מנה חמה אוסם

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

אוסם

 &3790

 &1690
ב-

 &50 6990& 2 ב-

סימילאק
אריזת חיסכון
מהדרין
900 גרם

מקרונים/פתיתים
/פסטה

 &4990

אבקת כביסה

 &790

 &40

גבינת נפוליאון

מארז צ'יטוס/
שוש
עשיריות

עוף שאריתעוף מחפוד
טריטרי

 &2390 &2490

 &20

חיטה,  בורגול, 
עדשים, פופקורן, 
חומוס ועוד

2 ב-19& 5 ב-

2 ב-20& 

5 ב-10& 

 &50

3 ב-13& 

2 קילו 

אריאל
6 קילו

 &790

20& 3 ב-

לבן טרה

13 ב-10& 

 &18 90

2 ב-35& 

3 ב-110& 

 &10

2 ב-50& 

שוקולד מריר
שישית  
ורד הגליל

 &10 &10

 &100 2 ב-

2 ב-

2 ב- 2 ב-10& 

5 ב-5 ב-

בימי 
חמישי שישי

גבינת תנובה 
גבינת תנובה

 &10

850 גר'

 &1390

   XL / קליק

5 ב-20& 

 &10
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אמא, מגיע לך
מזל טוב?

ב                 למהדרין חושבים עלייך והכינו במיוחד עבורך

ערכת לידה מהודרת לתינוק וליולדת

רק ב-
כולל משלוח

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. התמונות להמחשה בלבד. ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. המבצע בתוקף עד ה 28.12.16 או עד גמר המלאי. ט.ל.ח

הזמיני את ערכת הלידה של סימילאק:
http://lp.dnanet.co.il/similac

המוקד פעיל בימים א'-ה', בשעות 9:00-16:00

מ"ל  50 מוסטלה   1-2-3 החתלה  משחת   • מ"ל   200 יומיומי,  רחצה  שמן  בייבי,  בלנאום   • גר'   400 למהדרין  סימילאק  כוללת:  והיא  שנה  חצי  גיל  עד  לתינוק  לאימהות  מיועדת  הערכה 
• מוצץ אורתודנטי  0-6 חודשים • דוקטור עור, נוטריק קרם ידיים, 100 מ"ל• מגבוני בייביסיטר באריזת  24 מגבונים • זוג חיתולים בייביסיטר מידה 2 • תיק רחצה איכותי

077-670-4553



רחוב אהרונוביץ 10, מרכז רימונים בני ברק 03-6518811
שעות פתיחה: א - ה: 20:00 - 09:00 ו: 13:00 - 09:00

מהפכת מחירי המשקפיים!

כל המסגרות בחנות
50-100 ש“ח

בס“ד

זוג עדשות דקות 
1.56 + ציפויים עד 

מספר 4/2 -

קופסת עדשות 
מגע חודשיות

6 עדשות

זוג עדשות 
מולטיפוקל דור 

חדש גרמני ליטוש 
אחורי + ציפויים 35&

&45רק -

רק -

390&

רק -

הגיעה קולקציה חדשה של מסגרות 
כולל מסגרות פלסטיק שקוף עם מוטות מתכת דקים



* ע״פ סקר איפסוס יולי 2016

קולגייט במבצע עם חיוך!
קנו ממגוון מוצרי קולגייט

ותוכלו לזכות בסט צילומים משפחתי
מתנה!

 קנו אחד ממוצרי קולגייט ושמרו את הקבלה
 התקשרו ל: 03-9411411, ענו נכונה ובמהירות על 3 שאלות
ותוכלו לזכות בסט צילומים משפחתי מקצועי מתנה!

רוצים להשתתף?

תוקף המבצע: א׳ בכסלו - א׳ בטבת תשע״ז )1-30.12.2016(
בהתאם לתקנון המבצע הנמצא במשרדי חברת ש. שסטוביץ בע”מ



בני ברק10      י"ד בכסלו תשע"ז 14/12/16

מאת: עוזי ברק

בבניין  שיפוצים  עבודות  במהלך  אסון: 
יהודה הנשיא 58 בבני ברק,  מגורים ברחוב 
פועל  למוות  תחתיה  ומחצה  תקרה  קרסה 
ובנוסף, 2 פועלים נפצעו באורח בינוני וקל. 

ראשון  ביום  השבוע  התרחש  האירוע 
בה  שעסקו  דירה  בתוך  הבוקר  בשעות 
חלק  כאשר  השלישית  בקומה  בשיפוצים 
כוחות  בבטון.  ניסור  בעת  קרס  שלה  מהגג 
כיבוי חילצו מבין ההריסות גופת פועל כבן 
מותו.  את  קבעו  מד"א  של  ופראמדיקים   33
ל-2  רפואי  טיפול  הצוותים  העניקו  בנוסף, 
עם   23 כבן  גבר   , בינוני   1 בהם:  פצועים, 
עם   29 כבן  קל   1 ו-  וגפיים  ראש  חבלת 
חבלת ראש. הפצועים פונו לבית החולים תל 

השומר. 
הצלה  איחוד  מתנדב  טובול  חיים  יוסף 
במהלך  שקרסה  בתקרה  "מדובר  סיפר: 
הענקתי  מגורים.  בבניין  שיפוצים  עבודות 
בסיוע מתנדבים נוספים מיחידת האופנועים 
של איחוד הצלה טיפול רפואי ראשוני לשני 

הצער  למרבה  כן  כמו  קל.  באורח  נפגעים 
נקבע מותו בזירה של אחד הפועלים שגופתו 
רוח  ללא  כשהוא  כיבוי  צוותי  ע"י  חולצה 

חיים".
ר' אברהם טננבוים דובר עיריית ב"ב אמר: 
"למקום היה רישיון בניה להקמת עליית גג, 
אלא שמבצע עבודות הניסור להסרת התקרה 
לעבר הגג איפשר ניסור של תקרת בטון בת 
באופן  לחלקים  אותה  לנסר  במקום  טון,   5
וזו  וגם לא העמיד תמיכות במקום,  מקצועי 
להתמוטטות  והאמיתית  הבלעדית  הסיבה 

התקרה".
היא  העירייה  אחריות  כי  הוסיף,  הדובר 
לדאוג לרישיון לבניה, בהתאם לחוקי התכנון 
לבדוק  תפקידו  העירוני  והפיקוח  והבניה, 
הרישיון  לפי  הבניה  שטח  על  ההקפדה  את 
שנתקבל, ואילו הבניה עצמה נמצאת בפיקוח 
קונסטרוקציה,  ומהנדס  המורשה  הקבלן 
הוא  זה  בתחום  עבירות  מתבצעות  וכאשר 
במשרד  העבודה   על  הפיקוח  ע"י  מטופל 

הכלכלה.
שאירע  נוסף  לאסון  מתווסף  זה  אסון 
שעבר  שבוע  באמצע  שיפוצים  בעת 
בשכונת 'קריית הרצוג' שם נהרג פועל נוסף 
כחוק,  רישיון  עם  בניה  בתוספת  מהשטחים 
וגם שם מדובר ברשלנותו של הפועל שאחז 

בכבל חשמלי, התחשמל ומת.
כי שני  נמסר  דן  מדוברות משטרת מרחב 
החשד  נעצרו.   - לחקירה  שעוכבו  הקבלנים 
בן   אחד  השניים,  ברשלנות.  מוות  גרימת   -
33 מירושלים והשני בן51 מדיר עמר הובאו 
ביום שני בבוקר לדיון בהארכת מעצרם בבית 

משפט השלום בת"א.

121//1 תש"ע דכ"ד ב בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן, ללי שרלין,  בת שבע אילוז

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

במהלך עבודות שפוצים בדירה ברחוב יהודה הנשיא בבני ברק קרסה התקרה על 
שלושה פועלים. כוחות הכיבוי חילצו מבין ההריסות פועל ללא רוח חיים ושני פועלים 

נוספים שנפצעו באורח בינוני וקל  המשטרה האריכה את מעצרם של הקבלנים

אושר להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז ת"א שני מגדלי ענק, אחד מגדל תעסוקתי 
בן 50 קומות והשני מרכז גריאטרי מטרופוליני ומרכזים רפואיים בגודל 22 קומות, 

בשטח של 220,000 מ"ר

התקרה קרסה והפועל נהרג 

מאת: עוזי ברק

 220,000 מתחם עסקים מרכזי בשטח של 
 50 בן  תעסוקתי  מגדל  שיכלול  ממ"ר, 
ומרכזים  מטרופוליני  גריאטרי  ומרכז  קומות 
העסקים  באזור  קומות,   22 בגודל  רפואיים 
C,B, Bבצפון העיר בב"ב, אושרו להפקדה 
מחוז  של  לבניה  לתכנון  המחוזית  בוועדה 
ת"א לאחר אישור התכנית בועדה המקומית 
לתכנון ולבניה של עיריית בני ברק בראשות 
אברהם  והרב  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 

רובינשטיין, מ"מ רה"ע וראש אגף ההנדסה.
ע"י  המקודם  ענק  בפרוייקט  המדובר 
עופר  מר  שבבעלות  הישוב",  "הכשרת  חב' 
התעסוקה  באזור  והולך  המוקם  נמרודי, 
ז'בוטינסקי  רח'  שבאזור  והמשרדים  המסחר 
אזורי  מגדולי  כיום,  שהינו,  שבבני-ברק, 
העסקים בארץ, וכבר, כיום, פועלים בו מספר 
והולכים  ונבנים  קומות,  עשרות  בני  מגדלים 

בתקופה זו מגדלי ענק נוספים.
המתחם החדש של חב' "הכשרת הישוב", 
והיחודיים  הגדולים  מהפרויקטים  הוא 
 50 בן  יהיה  העסקים  כשמגדל  במדינה, 
ויהיה  קומות, בשטח בנוי של 42 אלף מ"ר, 
הקמת  עלות  בארץ.  בגובהו  השני  המגדל 
הפרויקט הגדול תעמוד על 1,5 מליארד שקל.
מרכז  יכלול  קומות   22 בן  השני  המגדל 

עם  בארץ,  מסוגו  הגדול  רפואי-גריאטרי, 
1000 מיטות, ומרכזי בריאות גדולים נוספים 
המרכז  של  התחתונות  בקומות  שימוקמו 

הרפואי.
העיר  מהנדס  קשטן,  ישראל  אדריכל 
בארץ,  המתכננים  מגדולי  עדן-בר,  ואדריכל 
את  הדגישו  הענק,  המרכז  בתכנון  העוסק 
במרכז  שעומד  השימושים"  "עירוב  עיקרון 
בהיקפים  מסחר  המשלב  החדש,  המתחם 
גריאטרי  מרכז  משרדים,  גרנדיוזיים, 
בתחומים  רפואיים  מרכזים  מטרופוליני, 
כשכולם  וחניונים,  ציבור  שימושי  שונים, 
אחת,  תכנונית  מטריה  תחת  מתוכננים 
והשימושים השונים ממנפים האחד את השני, 

ומקנים למתחם ערך מוסף יחודי בהיקפו.
המרכז הרפואי ומגדל העסקים והמשרדים 
גבוהה,  תחבורתית  נגישות  מרמת  גם  יהנו 
שנלקחו בשיקולי התכנון של עיריית בני-ברק 
ושל הצוות התכנוני הידוע, בהתחשב בהקמת 
שהינו  ז'בוטינסקי  לרח'  בסמיכות  המגדלים 
אוטובוסים  תחנות  של  מרכזי  תנועה  ציר 
מכל  ובינעירוניים  עירוניים  לקווים  רבות 
המושבות"  "אם  דרך  וכמו"כ  הארץ,  רחבי 
ורח' ב"ג, ובד בבד, הקו האדום והקו הצהוב 
של הרכבת הקלה שתפעל בעוד שנים אחדות 
רח'  לאורך  תת-קרקעי  במסלול  גם  ותעבור 
ב"ג  תחנות  שתי  עם  בב"ב,  ז'בוטינסקי 
בצמידות  היא  ב"ג  כשתחנת  ואהרונוביץ, 
העיר  של  הענקי  והעסקים  המסחר  למתחם 
הצפוני  לגבולה  בסמוך  לכך,  בנוסף  ב"ב. 
רבות  לערים  רכבת  תחנת  פועלת  העיר  של 
מתוכננת  ולה  ובאר-שבע,  חיפה  כירושלים, 
בין  שתחבר  )שאטלים(  הסעים  מערכת 

המתחם לבין תחנת הרכבת.
כפי שנמסר מאגף ההנדסה של עיריית ב"ב, 
הנסוגים  מבנים,  בשלושה  מתוכנן  המתחם 
ציבורי  במרחב  ומקושרים  הרחוב  מחזית 
איכותי ורציף, הכולל עצי צל, שבילי אופניים 
במתחם,  המדרכות  כל  את  המלווה  ומסחר 

שמטרתו קידום שהיה ופעילות עירונית.

מתחם ה-B.B.C ממשיך להתפתח

 השודד נעצר
לפני שבועיים התבצע באותו, יום שני שוד בבנקים, 
אחד ברח' השומר בב"ב מול קוקה קולה והשני בבנק 

ברח' שנקר בפ"ת. 
הגיש  קסדה,  חבוש  חשוד  נכנס  הבנק  לסניפי 

לכספרית פתק מאיים ושדד סכום כסף.
במשטרת ישראל נפתחה חקירה שהובילה השבוע 

למעצר חשוד, תושב בני ברק בן 37.
בחמישה  היום  אותו  הוארך  החשוד  של  מעצרו 

ימים לצורך חקירה.
בלוד  המחוזי  המשפט  לבית  הגישה  המשטרה 
בפני כבוד השופטת נאוה בכור אשר נעתרה לבקשת 

המשטרה והאריכה מעצר החשוד עד יום 14.12
על  כרגע  הוכחות  יש  ולמשטרה  נמשכת  החקירה 

השוד בבנק בפ"ת.

 שכונה חדשה בבני ברק
בימים אלה באה לסיומה בהצלחה עסקת ענק בעיר 
חברת  על-ידי  התמורה  שולמה  במסגרתה  ברק,  בני 
מתחם   להקמת  העיריה  במכרז  הזוכה  העיר",  "שחר 
לאזור  ממזרח  המוקמת  החדשה  המגורים  בשכונת 
מדובר  העיר.  שבצפון   .B.B.C המצליח  העסקים 
במסגרת  הקרקע  עלות  כאשר  היקף  רחב  בפרויקט 

העסקה עם "שחר העיר", נאמדת בכ- 38 מיליון ₪.
המערבי  בצדה  ממוקם  העיר",  "שחר  מתחם 
בצפונה  והמכבים,  אברבנאל  הרחובות  צומת  של 
יחידות  מאות  בת  חדשה  משכונה  כחלק  העיר,  של 
בינוי  פינוי  פרויקט  במסגרת  במקום,  שתוקם  דיור 
ברק  בני  עיריית  האחרונות  בשנים  רבות  עמלו  עליו 
זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש  בראשה,  והעומדים 
באמצעות  רובינשטיין,  אברהם  הרב  מקומו  וממלא 
שיתוף  תוך  ומנהלה,  ברק  לבני  הכלכלית  החברה 

פעולה עם רשות מקרקעי ישראל.

 לקיים בנו חכמי ישראל 
נערכו  רבות  תפילות 
האחרונים  בימים 
לרפואתו של הגאון רבי 
שליט"א  מנחם שמואלי 
'עטרת  ישיבת  ראש 

יואל'.
חש  שמואלי  הגר"מ 

שלא בטוב ועבר ניתוח בהצלחה ב"ה.
ראשי ישיבות וגדול"י רבים הגיעו למעונו לבקרו. 

מועצת  חבר  בעדני  שמעון  הרב  הרה״ג  בתמונה 
שמואלי  מנחם  הרה״ג  אצל  בביקור  התורה  חכמי 

לאחר הניתוח.

 קצרצרים 
"מזל  ברכת   
בני  העיר  לרב  טוב" 
תימן  רבני  וזקן  ברק 
שלמה  הרב  הגאון 
לרגל  שליט"א  קורח 
לבנו  בן  נכדו  חתונת 

הרב יצחק צדוק.
"מזל  ברכת   

לרגל  ביכלר  יו"ט  ר'  והיח"צ  הפרסום  לאיש  טוב" 
הולדת הבת.

גרוס  אהרן  ר'  החסד  לאיש  טוב"  "מזל  ברכת   
לרגל נישואי בתו. 

 ברכת "מזל טוב" לר' יצחק בן יחיאל רכז נוער 
בכירי  בהשתתפות  לבנו  מצווה  הבר  לרגל  בעירייה 

העירייה ואישי ציבור.

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

בן

החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

צילום: משטרת מרחב דן

מגדלי הכשרת הישוב ומרכז גריאטרי

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק
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לפרטים התקשרו:

סכום מינימום להפקדה בפיקדון וקבלת תנאי המבצע – 50,000 ₪. הריבית האטרקטיבית תינתן למי שימשוך את הכסף בתום התקופה בלבד. אפשרות זמינות הכסף – מדי יום מתום שבוע ראשון. הבנק 
רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם. מס ינוכה כחוק.

פטל
פיקדונות מידיים

אפרסמון
פיקדונות לטווח קצר

רימונים
פיקדונות נזילים

דובדבן
פיקדונות הכנסה תקופתית

פיטנגו
פיקדונות דו מסלוליים

פומלית
פיקדונות לטווח בינוני

ענבים
חסכונות בהוראות קבע

קוקוס
פיקדונות לטווח ארוך

פיקדון שנותן ריבית אטרקטיבית קבועה
עם אפשרות למשוך את הכסף בכל יום, כמו בעו"ש.

לקוחות
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, יתאימו לכם את הפיקדון הטוב ביותר.כל הבנקים!

מהיום, משקיעים בפיקדונות ונהנים מהפירות!

הכסף שלכם שוכב לשווא בעובר ושב?
אתם יכולים להשאיר אותו זמין וגם להרוויח עליו!



בני ברק י"ד בכסלו תשע"ז 121214/12/16

מאת: עוזי ברק 

חגיגה  של  ומרגש  ייחודי  יום 
עם  מצווה  בנות   25 של  בצוותא 
למרכז  הקשורות  אימהותיהן 
של  חברתי  לחיזוק  "עצמה" 
באולם  התקיים  ב"ב,  עיריית 
העירייה,  מועצת  של  הישיבות 
בת  בין  "קשר  הכותרת  תחת 
שווימר,  רחל  גב'  ביוזמת  לאם", 

מלווה קהילתית של המרכז.
התאספו  הצהריים  בשעות 
מועצת  באולם  והבנות  האימהות 
של  ברכתו  את  וקיבלו  העירייה 
שבירך  רה"ע  זייברט,  חנוך  הרב 
שתגדלנה  להן  ואיחל  אותן 
ותלכנה  המשפחות  לתפארת 
ושתזכינה  אימהותיהן,  בדרכי 

לרוות מהן רוב נחת.
סגנית  ציכטינגר,  רינה  הגב' 
לשירותים  האגף  מנהלת 
ברכתה  את  הביאה  חברתיים, 
ובשם  בשמה  ובירכה  המרגשת, 
מנהלת האגף, הגב' ארלט מויאל 
אישה  של  מקומה  על  ודיברה 
של  חשיבותן  על  בישראל,  ואם 
נשים צדקניות וחיזקה את הבנות 
ערכי  ועל  הצניעות  על  בשמירה 

היהדות.
הגב'  עצמה,  מרכז  מנהלת 
עימן  בנות  את  בירכה  נבון,  חוה 
היא בקשר הדוק כל ימות השנה. 
הקשר  חשיבות  על  עמדה  היא 
והשותפות עם המרכז ועל המקום 
החם שיש בליבה לכל משתתפת. 
שי  המצווה  בנות  לכל  וחילקה 

אישי, סידור תפילה וברכה.
הגב' חיה שלף, עו"ס קהילתית, 
בת  לרגל  המשתתפות  את  בירכה 
המצווה והזמינה את כולן להיות 
הברוכה  לעשיה  מלאות  שותפות 

במרכז עצמה.
מאורגנת  ביציאה  משם, 
לי-ם  והבנות  האימהות  נסעו 
נהנו  שם  היהודי,  הרובע  אל 
בבית  עשירה  צהריים  מארוחת 
אל  הצופה  המקומי,  חב"ד 
נערכה  בהמשך,  המערבי.  הכותל 
אם  בין  "הקשר  בנושא  פעילות 
האימהות  כל  בהשתתפות  לבת", 
העבירה  הפעילות  את  ובנותיהן. 
סיירו  מכן  לאחר  לבל.  שרי  הגב' 
הכותל,  במנהרות  המשתתפות 
ההיסטוריה  משרידי  והתבשמו 
היהודית של דורות עברו והחיבור 

לבתי המקדש שחרבו.

מאת: יאיר קורן

מלבד  הינה  תורנית,  לספרות  ב"ב  פרס  של  "חשיבותו 
הספרות  פרסי  עולם  של  המזרח  בכותל  הפרס  היות 
ומחברי  תורה  עמלי  מעודד  שהוא  בכך  גם  היא  התורנית, 
הלומדים  ציבור  את  ולזכות  במפעלם  להמשיך  ספרים 
יוסף  ביצירות חדשות אלו"- כך כותב הגאון רבי עובדיה 
הגאון  מרן  של  נכדו  תורה",  "דרכי  בד"צ  דיין  טולידאנו, 
והפוסק הגדול רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, במכתב שנתקבל 

באחרונה בועדת הפרס לספרות תורנית של העירייה.
במכתבו לגאונים הגדולים רבי ברוך דב פוברסקי, ראש 
ישיבת פוניבז'; רבי מנחם מנדל שפרן, מגדולי הדיינים ורבי 
שנים  במשך  הגדול  הרבני  ביה"ד  חבר  בן-שמעון,  שלמה 
רבות, חברי ועדת הפרס ולהרב חנוך זייברט, רה"ע מציין 
זו הייתה  כי,  יוסף טולידאנו שליט"א,  הגאון רבי עובדיה 
בעבורו זכות גדולה להיות בין מקבלי הפרס החשוב, בחדא 
מחתא עם תלמידי חכים עצומים מקבלי פרסים חשובים, 
שעצם ישיבה עימם על יד שולחן אחד הינה זריקת עידוד 

ומרץ להמשך היצירה התורנית".
ב"ב  פרס  שקיבל  טולידאנו,  יוסף  עובדיה  רבי  הגאון 
בא  כי  הוסיף,  אחדות,  שנים  לפני  אחר,  חיבור  בעבור 
הגדול  הגאון  מרן  סבו  לפני  גדולה  בהתרגשות  בשעתו 
רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, כדי לספר לו על כך ולקבל את 

גודל  את  ולשער  לתאר  שאין  הייתה  סבו  ותגובת  ברכתו, 
שמחתו על כך שנכדיו עוסקים בתורה וזוכים להגשים את 
שאיפותיו ונכדו זוכה להיות בין מקבלי הפרס החשוב הזה.

המיוחד,  האירוע  את  במכתבו  שיבח  גם  הפרס  מקבל 
שנחגג לכבודה של תורה, בהתרגשות עילאית, ונפל בחלקה 
לעילוי  מרכזי  כה  פרס  להעניק  ב"ב,  עירית  של  החשוב 
נשמתו של רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל, ממייסדי העיר ואיש 
אברהם  להרב  הוקרתו  את  גם  הביע  והוא  והמעש,  החזון 
על  הפרס  ועדת  ומזכיר  ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים, 
הנחגג  התורני  ובאירוע  הפרס  בארגון  הייחודית  השקעתו 

ברוב פאר והדר.
מכתב הוקרה נוסף בנוסף לברכות ולתודות הטלפוניות, 
נשלח לחברי ועדת הפרס ולראש העיר גם ע"י הגאון רבי 
שאול קוסובסקי-שחור, ממקבלי הפרס ומחשובי האברכים 

בכולל "מנחת אשר" שבי-ם.
את  שחור  קוסובסקי  שאול  רבי  הגאון  מציין  במכתבו 
ע"י  שמתבצע  פרס  של  הגדול  והיוקרתי  התורני  המפעל 
של   ובסיועו  ידועים  תורה  גדולי  של  בראשותם  העירייה, 
הרב חנוך זייברט, רה"ע, בחפץ לב וביד רחבה, לזכרו של 
גם  תורה,  עיר  הקמת  עצם  מלבד  שפעל,  גרשטנקורן,  ר' 
טרח ועמל להביא לעיר גדולי עולם וענקי רוח, וכל מעשיו 

בוצעו לפי גדול"י.

השמחה והמצווה
חגיגת בת מצווה נערכה ל-25 בנות 
ואימהותיהן ממרכז 'עצמה', באולם 
הישיבות של מועצת עיריית בני ברק 

בהשתתפות בכירי העירייה

התודה והברכה
מקבל הפרס הדיין הגאון רבי עובדיה יוסף 
טולידאנו שליט"א שלח מכתב תודה לחברי 
ועדת הפרס: "זו הייתה זכות גדולה להיות 
בין מקבלי הפרס החשוב, בחדא מחתא עם 
תלמידי חכמים עצומים, שעצם ישיבה עימם 
על יד שולחן אחד הינה זריקת עידוד ומרץ 

להמשך היצירה התורנית"
רה"ע משמיע דברי ברכה נרגשים

הדרך שלך לפרנסה
טובה, יציבה ועם שליחות

בס”ד

יעוץ ושיווק פנסיוני • ביטוח אלמנטרי • ניהול תיקי השקעותנפתח הרישום לקורסים בתחום הביטוח והפיננסים:

חייגו עכשיו: 03-978-6827
הצטרפו לעשרות שכבר מבטיחים את עתידם.

מרכז רימונים, רח’ אהרונוביץ 10, בני ברק
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מאת: עוזי ברק

התכנית  בהפעלת  גדולה  התקדמות 
התפתחות-חצר  "רכזי  החדשנית  הלימודית 
פעילה", בעשרות רבות של ת"תים וגני-ילדים, 
לילדים   360 הלאומית  התכנית  ע"י  המופעלת 
מציון"  "עזר  באמצעות  ב"ב,  בעיריית  ולנוער 
חינוכי מאלף שקיימה  בסיור  ביטוי  לידי  באה 
המשתתפים  מת"ת  באחד  התכנית  הנהלת 
בפרויקט והביאה למשתתפיה התרשמות בלתי 

אמצעית מהתכנית המצליחה.
מטרתה של התכנית הינה הצבתו בת"ת בעיר 
לאחר  החינוכי,  הצוות  מתוך  מיומן  גורם  של 
התפתחותיים,  לקשיים  מענה  למתן  שהוכשר 
המסגרת,  בתוך  וחברתיים  רגשיים  שפתיים, 
באמצעות זיהוי בעיות וטיפול מתאים בהן, וכן 
מדויקת  והכוונה  ומלמדים  הורים  הדרכת  ע"י 

לטיפול נחוץ בשעת הצורך.
ברסלב,  בת"ת  שנערך  החינוכי,  בסיור 

השתתפו בכירי הפרויקט.
הת"ת  מנהל  גרודז'נסקי,  מאיר  יצחק  הרב 
הרב  של  לכיתתו  להיכנס  האורחים  את  הזמין 
נתן לרר ולצפות בנעשה. בהשתאות רבה צפו 
כיצד  שהדגימו  פעילויות  בשתי  האורחים 
ואף  מוטוריים  קשיים  קשב,  קשיי  בעל  ילדים 
המקצועי  במערך  משתלבים  אימפולסיביות 
שהכין להם הרכז, משתפים פעולה ומתגברים 

על קשייהם.
לפגישה  האורחים  התכנסו  הסיור  לאחר 

צ'ולק,  חנניה  הרב  בהשתתפות  מציון',  ב'עזר 
יו"ר הארגון; הרב אברהם גולינסקי, מנהל ת"ת 
פעילה- 'חצר  תכנית  וצוות  מכנובקא-בעלז 

רכזים'.
את הפגישה פתח הרב שמעון קשש, מנהל 
"לפני  רבה:  התפעלות  בהבעת  הפרויקט 
מהתכנית  להתרשם  אותנו  הבאתם  כשנתיים 
לתכנית  הערכה  מלאי  אנחנו  וכיום  ביסודה, 
הזאת ומובילים אותה, ע"פ הנחיית רה"ע אשר 
הרך  בגיל  כבר  בהשקעה  דגש  לשים  הנחה 
לאיתור ומניעה באמצעותכם ובשיתוף פעולה 
והצוות  בעירייה   360 התכנית  מינהלת  יחד 
המלווה של הפרויקט, בראשות הגב' מרגלית 

כהן והגב' צביה פריימן". 
השנה,  ימות  בכל  רבות,  הפועל  ראה"ע, 
את  שיגר  מגוונים,  ורווחה  חינוך  בתחומי 
ברכתו למפגש בהדגישו את השותפות הפוריה 
את  ושיבח  מציון",  "עזר  עם  העירייה  של 
תוצאותיה ואת הפרויקטים הרבים המתחדשים 
ערוך,  לאין  המרובה  חשיבותם  ואת  ונעשים 
שאין  עובדה  הינה  ישראל  לילדי  שתרומתו 
פועלים  חלק  בו  הנוטלים  וכל  עוררין,  עליה 

גדולות ונצורות במעשים אלו.
חשיבותה  את  הדגישו  הת"תים  מנהלי 
הרבה של התכנית מבחינתם, ותיארו את גודל 

השפעתה על כלל הילדים הלומדים בת"ת. 
המשתתפים  את  בירך  צ'ולק  חנניה  הרב 
ואמר בהתרגשות, "כדאי היה להקים את 'עזר 

מציון', ולו בשביל תכנית חיונית זו". 

אתם בטוחים?
איזה ציון נתנו תושבי ב"ב למצב הבטיחות בדרכים? ● 
אור ירוק: "על הרשות המקומית לפעול למען בטיחות 

התושבים. לשפר את התשתיות, להגביר אכיפה ולהעלות 
מודעות לנושא בטיחות בדרכים. כך ניתן יהיה להפחית את 

מספר הנפגעים בת.ד"

סיור חינוכי מאלף
חברי הנהלת תוכנית 'חצר פעילה' המופעלת ע"י התכנית 

הלאומית 360 לילדים ולנוער בעיריית ב"ב, באמצעות אגודת 
"עזר מציון" סיירו בת"ת המשתתף בפרויקט 

מאת: עוזי ברק

הלאומי  בדרכים  הבטיחות  יום  לרגל 
ירוק  אור  מתנדבי  ביצעו  לאחרונה,  שהתקיים 
בקרב  סקר  מקומיות  רשויות   150 מ-  במעל 
לגבי  תחושתם  את  לברר  במטרה  התושבים 

רמת הבטיחות בדרכים. 
הציונים ניתנו בסקר בסולם של 1-10, בב"ב 
נשאלו 58 תושבים שנתנו את הציון הממוצע 
במודיעין  ביישוב.  הדרכים  בטיחות  למצב   3
הציון  את  שנתנו  תושבים   57 נשאלו  עילית 
תושבים   19 נשאלו  באלעד   .7.5 הממוצע 

שנתנו את הציון הממוצע 6.5.
ראשי  לידיעת  להביא  הינה  הסקר  מטרת 
התושבים  תחושת  את  המקומיות  הרשויות 
להעלות  בכדי  בדרכים,  הבטיחות  בתחום 

למודעות את הנושא. 

אור  מתנדבי  הקימו  הסקר,  את  לבצע  בכדי 
ביישובים  מרכזיים  במקומות  דוכנים  ירוק 
כיצד  להבין  במטרה  תושבים  לעשרות  ופנו 
הם חשים לגבי הבטיחות בדרכים. המתנדבים 
לנתונים  יתייחסו  הרשויות  ראשי  כי  מקווים 
הבטיחות  תחושת  למען  ויפעלו  ראש  בכובד 

של תושביהם בדרכים. 
ע"פ נתוני אור ירוק מתחילת שנת 2016 ועד 
בתוך  דרכים  בתאונות  נפגעו  ספטמבר  חודש 
הערים למעלה מעשרת אלפים בני אדם, מתוכם 

107 נהרגו ועוד 830 נפצעו באורח קשה. 
לפעול  המקומית  הרשות  "על  ירוק":  "אור 
מצב  את  לשפר  יש  התושבים.  בטיחות  למען 
ולהעלות  האכיפה  את  להגביר  התשתיות, 
לנושא  ביישוב  האוכלוסיות  כל  מודעות  את 
מספר  יופחתו  כך  רק  בדרכים.  הבטיחות 

הנפגעים בתאונות דרכים".

חלק ממשתתפי התכנית החינוכית



אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול
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במלאת שנה להסתלקותו של הרב ניסים שובע זצ"ל הוכנס ס"ת לזכרו לביהכנ"ס 
"שוועת ניסים" ● הגר"ש בעדני אמר: "רבי ניסים עשה הכל לבד, ממש כמו רבי 
חייא שטווה רשתות וצד צבאים הכל לבד בכדי שלא תשתכח תורה מישראל, וזכה 

להקים דורות שלמים של שומרי תורה ומצוות"

מאת: עוזי ברק

במעמד מיוחד ומרגש התקיים מעמד הכנסת 
לביהכ"נס  והדר  פאר  ברוב  שהוכנס  ס"ת 
ראשי  תורה,  גדולי  במעמד  ניסים"  "שוועת 

ישיבות ורבנים חשובים. 
ומקים  ביהכנ"ס  מייסד  לע"נ  נכתב  הס"ת 
אוהלה של תורה, מראשוני הפעילים באיסוף 
ילדי ישראל למוסדות תורה אשר רבים השיב 
מעוון הרב הצדיק ר' ניסים שובע זצ"ל במלאת 

שנה להסתלקותו.
משלחת  התקבלה  ס"ת  הכנסת  קודם 
גדול"י  של  בבתיהם  הרבנים  בניו  בראשות 
ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, 
הגר"ג  קנייבסקי,  הגר"ח  מרן  התורה  שר 
וואזנר  הגרח"מ  בעדני,  הגר"ש  אדלשטיין, 
בס"ת.  אחרונות  אותיות  לכתוב  כובדו  אשר 
המופלאה  דמותו  את  בערגה  הזכירו  גדול"י 
לקרב  כולו  מסור  שהיה  הדגול  אביהם  של 
יהודים רבים במסירות רבה עד אין קץ, ובירכו 
מעשי  בכל  דשמיא  סייעתא  לראות  שיזכו 

ידיהם ולהרים קרנה של תורה.
אותיות  כתיבת  מעמד  התקיים  בצהריים 
ברח'  זצ"ל  שובע  ניסים  הרב  בבית  אחרונות 
ישיבות,  ראשי  בהשתתפות  בב"ב,  מהר"ל 

רבנים, אנשי חינוך ומוקירי זכרו.
עם סיום כתיבת האותיות הוכנס הס"ת לתיק 
ואנווהו',  ק-לי  'זה  בבחינת  ומפואר  מוכסף 
ומשם יצאו בתהלוכה בשירה ובריקודים, עם 

ילדי תשב"ר בהמוניהם לכבודה של תורה.
שנקרא  ניסים"  "שוועת  ביהכנ"ס  ברחבת 
בבית  זצ"ל  שובע  ניסים  הרב  של  ע"ש 
לקראתם  יצאו  פונובז',  ישיבת  שע"י  המוסר 
הקודש  מארון  שהוצאו  ס"ת  עם  המתפללים 

ופתחו במעגלים.
לאחר מכן נערכה סעודת מצוה, שבמהלכה 
ס"ת,  כתיבת  מצות  על  ד"ת  הרבנים  נשאו 
והעלו את דמות הגדולה של הרב ניסים שובע 

זצ"ל.
בדבריהם הזכירו, כי הרב שובע היה דמות 
מיוחדת ומאירת פנים בכל עת, כל מי שהכירו 
קרן  בחיוכו  פניו,  את  צהלתו  את  תמיד  ראה 
גיל,  ובאיזה  מי  משנה  לא  ואדם,  אדם  לכל 
שחת.  מבאר  רבים  הציל  רבים  שפתיו  במתק 
מדן  נסע  ובלילות  בימים  קשות,  בדרכים 
לפעילות  רגע  כל  מנצל  והיה  ועד באר שבע, 
והצלה כשכל מטרתו הייתה לעשות נחת רוח 
להקב"ה, כך דאג להם כאב לבן לכל מחסורם, 
פעולותיו והצלחותיו הברוכות היו לשם דבר 

וגדול"י היו מברכים אותו בכל עת.
התורה  חכמי  מועצת  חבר  בעדני  הגר"ש 
ניסים  "ר'  עליו:  אמר  וחיים'  'תורה  ורו"כ 
משרד  בלי  עצומה  בטרחה  לבד.  הכל  עשה 
עד  רגוע  היה  לא  הוא  קץ,  אין  ובסבלנות 
שהכניס ילד למוסד שהתאים לו. כמה פעמים 
שיסדרו  ושם  פה  ודיברתי  עליו  להקל  רציתי 
לו מקום מסודר ולא עלתה בידי, הוא התנהג 
לו  ואמרתי  העריכוהו  ולא  פשוט  כאדם 
שהקב"ה רוצה שיעשה הכל לבד מתחילה עד 
סוף וממש היה כמו רבי חייא שטווה רשתות 
וצד צבאים הכל לבד כדי שלא תשתכח תורה 
זכה להקים דורות שלמים של  מישראל. הוא 
וזכויות  שזכה  אשריו  ומצוות.  תורה  שומרי 

אלו עומדים לו לעד".

ס"ת הוכנס לזכרו של 
מקים אוהלה של תורה 

צילום: יעקב כהן

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
השנה לאתשלומים

סופרים מלאי!

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:

מחסלים הכל במחירי כאסח וגם ב-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 ₪

כיריים
קרמיות

24
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 890 ₪

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!



מרכז הת"תים

ירושלים ר' עקיבא 80 פינת  בני ברק:   | א' טל': 02-6501071  ישראל 41 קומה  ירושלים: מלכי  סניפים- 
טל': 03-5523340 | נתיבות: ירושלים 15 טל': 08-9248023 | חדש! חיפה: הרצל 76 טל': 077-5352627

מחירבמקוםמוצר

חליפה יוקרתית 
רגולר

&400
&280

חליפה יוקרתית 
סלים פיט

&500
&330

350&מעיל יוקרתי לגבר
&180

מעיל
 70% צמר

&700
&450

מכנסים 
רגולר פיט

2 ב:120&
&150

מכנסיים
 סלים פיט

&130
&90

סריג
 100% כותנה

&140
&80

צעיפים
 מבחר ענק

&100
&50

חיסול
מלאי

לרגל 
הקולקצייה 

החדשה

10
ימים בלבדל-

ישיבות גדולות, ישיבות קטנות, כוללים
המכירה פתוחה לכולם!



בני ברק י"ד בכסלו תשע"ז 121814/12/16

מאת: מנדי קליין

בימים האחרונים החלו אנשיו של דונלד טראמפ, 
בשטח  וגישושים  בבדיקות  הנבחר,  ארה"ב  נשיא 
הבא  בחודש  לירושלים:  ארה"ב  שגרירות  להעברת 
ייכנס דונלד טראמפ לבית הלבן - וייתכן כי זמן קצר 
לאחר תחילת כהונתו כנשיא ה-45 של ארה"ב, הוא 
צפוי לקיים את הבטחתו מהקמפיין, לפיה יעביר את 
בתל-אביב  משכנה  ממקום  האמריקאית  השגרירות 
השבוע,  הפרסומים  לפי  ירושלים.  ישראל  לבירת   -
כבר בימים האחרונים החלו אנשיו של הנשיא הנבחר 
ונציגי ממשל כאן בישראל, לערוך בדיקות ראשונות 

להעברת השגרירות לירושלים.
צפוי  האמריקאית  השגרירות  מבנה  התכנון,  לפי 
לעבור מתל-אביב לשטח מלון "דיפלומט" בירושלים, 
שעבר,  בשבוע  ארה"ב.  לשגרירות  בזמנו  שהוחכר 
על  הקליטה  ומשרד  החוץ  משרד  של  נציגים  נפגשו 
איזה פתרון  ולבדוק   - מנת לברר את סטטוס הקרקע 
ניתן למצוא עבור כ-500 קשישים המתגוררים במבנה 

כיום. 
להעברת  מגעים  אודות  הללו  לדיווחים  חיזוק 
השגרירות הגיע מפיה של מנהלת הקמפיין לשעבר של 
טראמפ, קליאן קונוויי, בריאיון לתכנית רדיו בארה"ב. 
היא הדגישה כי בדומה להצהרתו במערכת הבחירות 
היא  לירושלים  בישראל  ארה"ב  שגרירות  העברת   -

בעדיפות עליונה מבחינתו של הנשיא הנבחר. 

"המהלך הזה נמצא בעדיפות גדולה מאוד מבחינתו 
לדבריה,  קונווי.  אמרה  טראמפ",  הנבחר  הנשיא  של 
הקמפיין,  במהלך  הזו  הנקודה  את  הבהיר  "טראמפ 
כמה  זאת  לעשות  רצונו  על  חזור  אותו  שמעתי  ואני 
וכמה פעמים באופן אישי". עוד אמרה קונווי כי "זה 
התיכון,  במזרח  הגדולה  חברתנו  שישראל,  משהו 
יהודים-אמריקאים  שהרבה  צעד  וזהו  מאוד  תעריך 

מייחלים לו".
טראמפ הדגיש בפני ראש הממשלה נתניהו במהלך 
פגישתם בספטמבר האחרון, כי הוא מכיר בירושלים 
בירתה  הינה  "ירושלים  ישראל.  כבירת  המאוחדת 
תחת  וארצות-הברית  היהודי,  העם  של  הנצחית 
ממשל טראמפ תממש את המנדט של הקונגרס להכיר 
טראמפ  אז  אמר  כבירתה",  המאוחדת  בירושלים 

לנתניהו. 

השגרירות האמריקאית 
בדרך לירושלים

נציגים של משרד החוץ והקליטה נפגשו בשבוע שעבר כדי 
לבדוק את האפשרות להעביר את מבנה שגרירות ארה"ב למלון 
דיפלומט בירושלים, זאת לאחר הוראת נשיא ארה"ב הנבחר 

דונלד טראמפ

בקרוב בירושלים? השגרירות האמריקאית בתל אביב 

כוחות אסד הוציאו 
ילדים להורג

הסוכנויות השונות של האו"ם כי המצב בחאלב 
מחמיר מרגע לרגע וכי יש בידיהם דיווחים על 

מעשי טבח שמתבצעים בעיר  "זכרו שהיתה עיר 
שנקראה חאלב שהעולם מחק מההיסטוריה. זו 
הודעת פרידה מרופא שגורלו וגורל חבריו הוא 

מוות או מעצר בכל רגע נתון"
מאת: חיים רייך

של  זכויות  נציבות  בחאלב:  הזוועות 
האו"ם מסרה אתמול )שלישי( כי דיווחים 
הנשיא  של  כוחותיו  כי  מעידים  מחלאב 
 82 לפחות  הרגו  אל-אסד  בשאר  הסורי 
השתלטו  שאלה  בעת  חאלב  מתושבי 
נתונים  שהיו  בעיר  אזורים  על  חזרה 

לשליטת המורדים.
מסר  הנציבות,  דובר  קולוויל,  רופרט 
לבתים  נכנסו  החיילים  הדיווחים  לפי  כי 
בהרוגים,  המקום".  "על  באזרחים  וירו 
13 ילדים ו-11 נשים. דובר סוכנות הסיוע 
"יש  כי  אמר  האו"ם  של  ההומניטרי 
קריסה מוחלטת של האנושיות בחאלב". 
בנוסף, קרן החירום הבינלאומית לילדים 
למעלה  כי  מסרה  )יוניצ"ף(  האו"ם  של 
תחת  בעיר  בניין  לכודים  ילדים  מ-100 

הפגזה קשה.
הצלב  הקשים,  לדיווחים  במקביל 
קרא  בה  דחופה,  הודעה  פרסם  האדום 
מאוחר  שיהיה  "לפני  האזרחים  על  להגן 
מדי". בצלב האדום אמרו כי הם מוכנים 
הסכם.  יושג  אם  אזרחים  בפינוי  לסייע 

אנחנו  עכשיו,  לפעול  צריכים  "אנחנו 
למהלך  דה-פוליטיזציה  לעשות  צריכים 
צריכים  אנחנו  האזרחים.  הגנת  של 
להפסיק לסכן את חייהם. ואנחנו צריכים 
לעשות את זה לפני שנהייה מאוחר מדי", 
בארגון,  תקשורת  מחלקת  ראש  אמר 

פאוול קריזיק, שנמצא בחאלב.
מוקדם יותר דיווחו התושבים הנצורים 
ומזג  הגשם  בשל  שככה  הלחימה  כי 
נחלשו.  וכי ההפצצות האוויריות  האוויר 
לראות  ניתן  כי  סיפרו  העיר  תושבי 
הקרבות  מאזורי  שנמלטים  תושבים 
תוך  ברחבות,  צועדים  כשהם  בעיר, 
במקביל  אינפוזיות.  בידם  אוחזים  שהם 
האו"ם  דיווח  שעבר  בשבוע  לדיווחים, 
כי מאות אזרחים שנמלטו מאזורי שליטת 
כוחותיו  שבשליטת  לאזורים  המורדים 

של אסד "נעלמו ויש חשש לחייהם".
אסד  של  שכוחותיו  לאחר  שבועות 
חיל  ובגיבוי  איראניות  מליציות  בסיוע 
לכיבוש  במערכה  פתחו  הרוסי  האוויר 
נותרו  עדין  אזרחים  אלפי  עשרות  העיר, 
ההולכים  המורדים  במעוזי  לכודים 

ומצטמקים במזרח חאלב.

בהנחה מיוחדת 
 של 25% הנחה 

לקוראי "קול מקום" ו/או ”קו עיתונות“ 

דרך מנחם בגין 114 תל אביב 
service@matzman-tlv.co.il | 03-5626789 :טלפון 

 המבצע עד גמר המלאי 

החנות שומרת שבת 

אופני הרים למבוגרים 
TOTEM-ו  FURY 

בסניף מצמן תל אביב בלבד! 

למתנדבים
במערכת הבריאות

מגן שר הבריאות

 
 יוענק למתנדבים מצטיינים אזרחי המדינה:

יחידים, קבוצות, ארגוני מתנדבים  
שבפעילותם יוצאת הדופן תרמו תרומה מיוחדת 

לבריאות הציבור ולרווחתו.                                                                                                                    

המגן יוענק על ידי שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן,
בטקס חגיגי שיתקיים בכנסת

ביום שלישי א' בניסן תשע"ז, 28.3.2017. 

טפסים להמלצה על מתנדבים מצטיינים ניתן לקבל 
במשרדי המועצה הלאומית להתנדבות בישראל,                                                                                                        

טל: 03-5608888  פקס: 03-5606670
      

www.ivolunteer.org.il בפורטל ההתנדבות בישראל
www.health.gov.il באתר משרד הבריאות

           
את ההמלצות יש להגיש עד יום חמישי ז' בטבת תשע"ז, 5.1.2017. 



סלולר
דיו וטונרים
מחשבים

מדפסות

„יו פרינט
‰מרכז ‰‡רˆי למ„פסו˙ ו„יו

02-5001115 ירושלים: בר אילן 14 מרכז הזמנות ארצי: 
בני ברק: רבי עקיבא 18

ם
שבי

ח
מ

ת
סו

מדפ
ם

נגני
ח

ת גילו
מכונו

ם
ניידי

₪ 749 ₪ 419

מדפסת משולבת לייזר
HP LaserJet Pro M127fn

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

מדפסת משולבת הזרקת דיו
OfficeJet 6960

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

•  מהירות הדפסה
    בשחור עד 20 
    עמודים לדקה

• שנה אחריות

•  אלחוטית 
•  הדפסה דו-צדדית

•  הרחבת אחריות
    בחינם ל 3 שנים 

 HP דרך    

תפריט בעברית
טונר נוסף מתנה!

תפריט בעברית

₪ 899

מדפסת משולבת לייזר
MFC-L2700DW

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

₪ 1599

 HPמדפסת משולבת לייזר מקצועית
M426FDN

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

•  הדפסה דו-  צדדית 
•  אלחוטית 

•  שנה אחריות

•  שנה אחריות
•  מתאימה למשרדים 

     ומוסדות
•  אפשרות לטונר ענק 

     ל-9000 דף.
•  מהירות הדפסה 40 

     דף בדקה

טונר נוסף מתנה!

₪ 1649 ₪ 1399 החל מ-699 ₪

HP 15.6 מחשב נייד
HP250

מחשב נייח + מסך "18.5
+ סט מקלדת ועכבר אלחוטי

+ רמקולים

מחשבים ניידים ונייחים 
מחודשים

במחיר שאסור 
לפרסם

₪ 249

₪ 189

•  נגן חזק מאוד
•  עד 20 שעות נגינה

•  הקלטה
•  בלי רדיו

•  שנה אחריות

₪ 99

•  נגן איכותי
•  עברית מלאה
•  סוללה נטענת
•  שנה אחריות

•   מקליט
•  עםרדיו/בלי רדיו

עכבר מתנה

טאבלט כשר
גודל מסך "10 

רמקול נייד עוצמתי טאבלט כשר
גודל מסך "7

₪ 379₪ 59.90 ₪ 239

•  ללא חיבור 
     אינטרנט

•  גודל מסך 7 אינץ
•  2 מצלמות: 

    קדמית+אחורית
•  חיבור בלוטוס

•  מערכת הפעלה 
    אנדרואיד 4.4

•  שנה אחריות 

•  רמקול נייד 
ועוצמתי 

•  מסך מגע
•  כניסת 

USB / כרטיס 
זיכרון/נגן

•  ללא חיבור 
     אינטרנט

•  גודל מסך 7 אינץ
•  2 מצלמות: 

    קדמית+אחורית
•  חיבור בלוטוס

•  מערכת הפעלה 
    אנדרואיד 4.4

•  שנה אחריות 

•  נגן קטן ואיכותי
•  עברית מלאה
•  סוללה נטענת
•  שנה אחריות

•  מקליט
•  חריץ הרחבה

•  עםרדיו/בלי רדיו

₪ 99

₪ 1099

₪ 999
גודל מסך "13.3

גודל מסך "11.6

ACER מחשב נייד
  • SSD 32GB נפח איחסון  • CLERON N3050 מעבד  •

זכרון פנימי 2GB •  הפעלה WIN10 מקורי 
•  מעבד intel i3•  חיבור HDMI •  שנה אחריות

4GB  זכרון פנימי •
 500GB נפח איחסון  •

 WIN10 מערכת הפעלה •
    מקורי 

•  שנה אחריות
•  כונן אופטי

G3260 מעבד  •
4GB  זכרון פנימי •

 500GB דיסק קשיח  •
DVD צורב  •

•  3 שנים אחריות
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דיו וטונרים תואמים 
השני ב- 50%

דרושים עובדים לסניף בני ברק וסניף ירושלים: < איש מכירות לחנות  < טכנאי סלולר
קורות חיים לשלוח לפקס:  072-2419669

₪ 389

מדפסת לייזר משרדית
HP 1102

•  מדפסת  בלבד
• קומפקטית    במיוחד    

• חסכונית מאוד!

₪ 249₪ 699₪ 189₪ 99₪ 135₪ 89

מכונת גילוח
PT735 דגם

מכונת גילוח
דגם S9111 - תוצרת הולנד

מכונת התספורת האגדית
MOSER

מכונת תספורת
ER131 דגם

מכונת סידור זקן
WHAL

בידורית ניידת

I5 מחשב נייד

₪ 2349

•  גודל מסך 15.6
CORE I5-2404 מעבד  •

4GB זכרון פנימי  •
SSD120 GB דיסק קשיח  •

•  כרטיס גרפי 
NVDIA GT 1GB 640    
•  הפעלה WIN 7 מקורי

עכבר מתנה

מכשיר סלולר כשר
ECHO

מכשיר סלולר כשר
XENIUM L30

מכשיר סלולר כשר
MIO W70

מכשיר סלולר כשר
TEC M524

מכשיר סלולר כשר
  UP TEC

₪ 149₪ 149₪ 349₪ 349₪ 379

•  קל , פשוט ונוח
•  חיבור בלוטוס

•  תומך בשני 
•  כרטיסי סים

•  שנה אחריות

•  חיבור בלוטוס
•  לוח שנה בעברית

•  פנס לד
•  תומך בשני 
    כרטיסי סים

•  שנה אחריות

•  תומך בכל
     הרשתות

•  חיבור בלוטוס
•  שנה אחריות

•  תומך בכל
     הרשתות

•  חיבור בלוטוס

•  תומך בכל
     הרשתות

•  חיבור בלוטוס
•  תומך בשני  
     כרטיסי סים

•  שנה אחריות

• טרימר לסידור פאות
• פטנט ייחודי המרים את 

השערות השוכבות, לגילוח 
קרוב יותר

• ראש הגילוח מונח על גבי 
ציר גמיש המאפשר למכונה 

לעקוב באופן מדויק
• שנתיים אחריות

• איטום  מאפשר בחירה בין גילוח יבש 
ונוח או גילוח רטוב ומרענן בתוספת ג'ל 

או קצף גילוח
• תצוגת לד  לחיווי מדויק של מצב 

הסוללה )באחוזים( 
• סוללה מאפשרת 50 דקות של שימוש 
אלחוטי קוצץ זקן מתחבר במקום ראש 

הגילוח ומאפשר קיצוץ הזיפים
• שנתיים אחריות 

• סכין איכותית 
   לשנים רבות

• מנוע עוצמתי ושקט 
   וחזק בשיטת הנעת 

   עוגן המקוטבת
• 4 מסרקים בגבהים 

   שונים
• תוצרת גרמניה

•  30 דקות עבודה
•  8 שעות טעינה

•  קלת משקל
•  נוחה לאריזה

שנה אחריות

•  מעצב הזקן האיכותי
•  3 ראשים נוספים לעיצוב 

    ודילול הזקן
•  אחיזה ארגונומית 

    המותאמת לכף היד
•  קטנה וקומפקטית

•  כולל מיקרופון ושלט
AUX כבל טעינה וכבל  •

רמקול למחשבערכת קריוקי "6.5

•  מיקרופון אלחוטי
•  שלט אלחוטי
•  חיבור בלוטוס
•  כניסת אונקי 

    / כרטיס מיקרו 
AUX/     

•  עוצמה חזקה
  40W RMS     

•  חיבור USB למחשב 
 3W RMS עצמה  •

₪ 29

תפריט בעברית

 רמקול נייד לנגן

₪ 44.9

קטן

גדול

₪ 29.9

CLIP VOICE נגן סאנדיסק
MP3 16GB

נגן + רמקול עוצמתי
 MP3 8GB IKO S-13

CLIP VOICE MP3 נגן
8GB IKO 3400

חיבור כל סוגי הקווים
מתנה

מטען חירום לפלאפון 
או נגן בחיבור קו

משלוחיםשרות 

MOSER
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של אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון

בשירותי
אנוש

ורב תחומי

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
www.mivcharהדרך! .org. i l

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

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

ניהול וארגון
מערכות

בתפקידי

חדש!

החזר שכר 
לימוד לזכאים!

תוכנית מיוחדת לנשים
יום לימודים אחד מרוכז

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

'ארגז כלים' אקדמי ויישומי
המאפשר הכרה והתערבות בתהליכי ארגון

וניהול מרכזי תעסוקה שונים

הפתיחה לנשים אי"ה ביום שני ח' באדר 6.3.17

התכנית המקוצרת
ללימודי תואר ראשון

מאת: אלי מזרחי

בעת  )שלישי(  אתמול  בצפון:  טרגדיה 
שהוצפה  ממנהרה  מים  שאבו  שהרשויות 
הבחינו  הם  בחיפה  התעשייה  חלוצי  ברחוב 
ברכב בו נמצא גבר בשנות ה-70 לחייו. כוחות 
במצב  אותו  מצאו  למקום  שהוזעקו  ההצלה 
הגיעו  עם  אך  החייאה,  בביצוע  והחלו  אנוש 
לבית החולים רמב"ם בעיר, נאלצו הרופאים 
לקבוע את מותו. אלא שבמשטרה אומרים כי 
בעת שכוחות ההצלה עסקו בחילוץ נהגת רכב 
של  ברכב  הבחינו  לא  הם  במקום,  שנתקעה 
הנהג שנתקע וכבר שקע מתחת למים בצידה 

השני של המנהרה.
רטובים  כשבגדיו  ברכב  נמצא  הנהג 
מבית  מהיפותרמיה.  סובל  והוא  וסחוטים 
לקבוע  ניתן  לא  כי  נמסר  רמב"ם  החולים 
ממה הוא נפטר, האם מטביעה או מהקור וכי 

משפחתו מתנגדת לנתיחת הגופה.
פתחו  הם  כי  ואמרו  הוסיפו  במשטרה 
לא  שהוא  אחרי  הגבר,  אחרי  בחיפושים 
הגיע לעבודתו ואשתו דיווחה על היעדרותו. 
אך  נבדקו,  במנהרה  הרכב  כלי  לדבריהם, 
במושב  ששכב  משום  התגלה  לא  הנעדר 
האחורי ורק אחרי שצוותי העירייה שאבו את 

המים הרבים שהצטברו במקום הוא התגלה.
הנראה  ככל  כי  במשטרה,  אומרים  עוד 
האיש היה הראשון להיכנס למנהרה המוצפת 
ורכב  המשאית  נכנסו  אחריו  ורק  רכבו  עם 
הכבאות  כוחות  חילצו  ממנו  נוסף,  פרטי 

וההצלה את הנהגת.
במשטרה טוענים, כי האחריות לבצע סריקה 
כבאות  שירותי  בידי  הייתה  לכודים  לאיתור 
וההצללה  הכבאות  שירותי  מנגד,  והצלה. 
אומרים כי הצוות סרק את המשאית, שנהגה 
"הרכב  לדבריהם,  נוסף.  ורכב  בה  היה  לא 
מצאו  לא  והכבאים  עכורים  במים  מלא  היה 
בתוכו דבר. עדיין לא ברור אם מדובר ברכב 

שבו נמצא המנוח". לדבריהם, מי שהיה אמור 
של  צוללן  הוא  האיש  של  רכבו  את  לבדוק 

המשטרה.
שנערך,  ראשוני  תחקיר  אחרי  בהמשך, 
אמרו בשירותי הכבאות כי "צוות לוחמי האש 
היתה  אשר  האשה  את  חילץ  כנדרש,  פעל 
תקועה על גג רכבה )ואשר מלכתחילה היתה 
האש  לוחמי  הוזעקו  בגינה  היחידה  הסיבה 
נוספים  רכבים  בשני  סריקות  ביצע  למקום(, 
חשכה  תנאי  תחת  וזאת  במקום  היו  אשר 

ועכירות קשה של המים".
לפסי  מתחת  קרקעי  תת  במעבר  מדובר 
רכבת שכמעט כל שנה הוא מוצף בעת מערכת 
גשם רצינית. בשל כך ובשל ההצפה, החליטו 
החל  אמש  המעבר  את  לסגור  במשטרה 
המשטרה,  הודעת  למרות   .18:00 מהשעה 
ביקורת רבה הוטחה במשטרה ובעירייה שלא 
לפורענות  המועד  המעבר  את  לסגור  דאגה 

מבעוד מועד.
"במעבר  בתגובה:  נמסר  חיפה  מעיריית 
התת קרקעי מוצבות משאבות, שלא הצליחו 
שירדה  החריגה  המשקעים  כמות  את  לנקז 
נחסם  הדיווח,  קבלת  עם  הלילה.  בשעות 
המעבר על ידי ניידת למעבר כלי רכב. עיריית 

חיפה משתתפת בצערה של המשפחה".

מקולות 
מים רבים

כוחות הכיבוי חילצו אישה מרכב ששקע במים בחיפה, מטרים 
ספורים מרכבו של הנהג שטבע עם רכבו ונמצא כשהוא פצוע 

אנוש - ולאחר מכן נפטר  במשטרה אומרים כי מדובר 
באחריות של שירותי הכיבוי ואלה מגוללים את האחריות על 

המשטרה שהייתה צריכה לשלוח צוללן

 רכבו של הנהג שנלכד ונפטר

מאת: בני יחזקאלי

לזוגות  לאפשר  האוצר  למשרד  קורא  "אני 
צעירים לממש את רכישת הדירות במחיר למשתכן 
ולסבסד עבורם את עלות המשכנתאות", כך אמר 
יהדות התורה, ח"כ  סיעת  יו"ר  )שלישי(  אתמול 

מנחם אליעזר מוזס במליאת הכנסת.
לדבריו, מחוסרי דיור רבים זוכים להיכלל בין 
הרוכשים דירות במחיר למשתכן. אך לצערם, אין 
הם יכולים לממש את חלומם ולרכוש את הדירה 
המשכנתא  למימון  החודשית  שהעלות  מכיוון 
גבוהה  להכנסה  הבנקים  ודרישות  מאוד  גבוהה 

מהווה חסם. 
רוכשים  לפריפריה,  הולכים  צעירים  "זוגות 
באופקים, ברכסים ובכל מיני מקומות. הם ניגשים 
ונדרשים להציג תלוש  לבנק, מבקשים משכנתא 

זוגות  על  מדברים  אנחנו   .₪  14,000 של  שכר 
שהולכים  החלשות,  מהשכבות  דיור,  מחוסרי 
הכנסות  להם  שאין  בגלל  רק  בפריפריה  לגור 
בסדר  הכנסות  לבנק  להציג  יוכלו  מנין  גבוהות. 
רכישה  מעודדת  במדיניותה  המדינה  כזה?  גודל 
לקיחת  מאפשרת  לא  ומנגד,  למשתכן  במחיר 
הלקאה  זו  סבירים.  בתנאים  והחזרתה  משכנתא 

עצמית!"
מוזס אמר כי "האוצר והשיכון מזרימים כספים 
רבים להסכמי גג עם רשויות מקומיות, 100,000 
₪ ליחידה, לעשרות אלפי יחידות דיור והם אף 
מסבסדים את עלויות הפיתוח, אך מצד שני לא 
מאפשרים לזוגות הצעירים לממש את זכויותיהם. 
למטרה  אלה  עתק  מתקציבי  חלק  לנתב  עדיף 
חשובה זו של סיבסוד עלות המשכנתא למעוטי 

יכולת".

סבסוד משכנתא יפתור 
את משבר הדיור?

יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ מנחם אליעזר מוזס במליאת 
הכנסת: "חובה להחזיר את המושג 'סבסוד משכנתאות'. אחרת 

אין דרך לממן משכנתא ולרכוש דירה"



בני ברק

להיות הייטקיסט
תוך חצי שנה!

חדש! קורסי הייטק ייחודיים עם מימון של עד 100% לזכאים

CISCO - CCNA – MCSA רשתות  ניהול  
QA תוכנה  בדיקת   סלולר  טכנאות  

בין הקורסים:

הקורס  לבוגרי  גבוה  ביקוש    Microsoft של  תעודה 
יתקיים  פתוח  יום   המרכז  באזור  מתקיימים  הלימודים 
18:00-20:00 השעות:  בין  בכסלו  ט״ו  חמישי  ביום  אי"ה 

<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>

₪
עם שכר התחלתי של 7,000 



?יש עוד שוק עם מחירים כאלה
עגבניה

רק ב-
לק״ג ₪090

ר י ח מ ת  ו ח פ ת  ו י ר ט ר  ת ו י

בני ברק  כהנמן 106 )מול קוקה קולה( טל. 03-7504077
שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:00-23:00 ד׳-ה׳ 07:00-24:00 ו׳ 07:00-13:00 | שירות משלוחים | חניון תת קרקעי חינם!

המחירים בתוקף החל מ- 18.11.16 עד- 23.11.16 בכפוף לתקנון הנמצא בסניף. הרשת יכולה לבטל ולהפסיק את המבצעים ללא הודעה מוקדמת. 
מלאי מינימום 100 יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. ט.ל.ח. אין מכירה 
סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח׳/ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד.

עוגיות
תבואות בר )600 גרם(

מרשמלו
כרמית )150 גרם(

מארזי חטיפי
עלית )גרמים שונים(

שמן זית למאור
שדות )1 ליטר(

שוקיים עוף קפוא
קהילות

Yolo
בטעמים )גרמים שונים(

קמח לבן
טחנות ישראליות )1 ק״ג(

מארז זוג ערגליות
אסם )2 יח׳ * 300  גרם(

נייר טואלט
מולט )40 גלילים(

פילה אמנון
קפוא

אגו
כרמית )130 גרם(

שקדי מרק
מנה )400 גרם(

אבקת כביסה
פרסיל )8 ק״ג(

דג סלמון שלם
טרי

פודינג וניל / שוקולד
מיה )85 גרם(

רק
ליח׳

90
₪1

רק
ליח׳

90
₪ 7

יח׳
10 ₪רק 4 יח׳

10 ₪רק 5

עוגיות מיני קוקיס
כרמית )450 גרם(

יח׳
₪20רק 3

אבקת סוכר 
מיה )100 גרם(

יח׳
20 ₪רק 5

רק
ליח׳

90
₪ 9

רק
לק״ג

90
₪29

מלוואח / ג׳חנון
מעדנות )700 גרם(

רק
ליח׳

90
₪7

שמן זית 
מיה )750 מל׳(

בשר מס׳ 3 / 10 קפוא
עטרה

רק
ליח׳

90
₪19

רק
לק״ג

90
₪29

מחלקת הפירות והירקות בכשרות בד״ץ העדה החרדית

מיקסים
כרמית )גרמים שונים(

אבקת  אפיה
מיה )10 יח׳ * 10 גרם(

בירה
הרנברג )650 מ״ל(

כנפיים עוף קפוא
עטרה / קהילות

מטבעות שוקולד
כרמית )גרמים שונים(

עגבניה / כרוב לבן / כרוב אדום חציל / מגוון פלפלים
)ללא פלפל חריף / בהיר(

קלמנטינה / תפוז ברשת
בננה

רק
לק״ג

90
₪ 0 רק

לק״ג
90

₪ 2 רק
לק״ג

90
₪ 3

יח׳
10 ₪רק 5

יח׳
10 ₪רק 10 יח׳

10 ₪רק 10

יח׳
10 ₪רק 3 יח׳

10 ₪רק 4

יח׳
20 ₪רק 3 יח׳

12 ₪רק רק2
ליח׳

90
₪11

יח׳
10 ₪רק 3 רק

ליח׳
90

₪39

רק
ליח׳

90
₪49

רק
ליח׳

90
₪26

רק
לק״ג

90
רק₪24

לק״ג
90

₪10

מחירי הפירות והירקות מותנים בקניה מעל ₪100 ומוגבלים ל-6 ק״ג

דרושים
קופאים/ קופאיות
לעבודה במשמרות

בס״ד



?יש עוד שוק עם מחירים כאלה
עגבניה

רק ב-
לק״ג ₪090
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בני ברק  כהנמן 106 )מול קוקה קולה( טל. 03-7504077
שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:00-23:00 ד׳-ה׳ 07:00-24:00 ו׳ 07:00-13:00 | שירות משלוחים | חניון תת קרקעי חינם!

המחירים בתוקף החל מ- 18.11.16 עד- 23.11.16 בכפוף לתקנון הנמצא בסניף. הרשת יכולה לבטל ולהפסיק את המבצעים ללא הודעה מוקדמת. 
מלאי מינימום 100 יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. ט.ל.ח. אין מכירה 
סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח׳/ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד.
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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 י"ד בכסלו תשע"ז 122614/12/16

מאת: אלי שניידר

"חוק הכותל" של סיעת ש"ס להסדרת מעמדו 
וקדושתו של הכותל המערבי הונח ע"י ח"כ הרב 
מיכאל מלכיאלי על שולחן הכנסת, לאחר שעבר 
נוסח והתאמות מצד הלשכה המשפטית  תיקוני 

של הכנסת. 
רחבה,  חרדית  לתמיכה  זוכה  הכותל  חוק 
כאשר מצד סיעת ש"ס חתמו עליו הח"כים יואב 
וקנין  יצחק  גואטה,  יגאל  מרגי,  יעקב  צור,  בן 
הכנסת  חברי  חתמו  כן  כמו  מלכיאלי.  ומיכאל 
מסיעת יהדות התורה, הח"כים ה"ה משה גפני, 
מוזס,  אליעזר  מנחם  אשר,  יעקב  מקלב,  אורי 
חתמו  היהודי  הבית  מסיעת  אייכלר.  וישראל 
מרדכי  סמוטריץ',  בצלאל  הח"כים  החוק  על 
חתמו  הליכוד  ומסיעת  סלומיאנסקי,  וניסן  יוגב 

הח"כים מכלוף מיקי זוהר ואורן אסף חזן. 
כידוע, מעמדו ההלכתי והשיפוטי של הכותל 
המערבי, שריד בית המקדש טרם הוסדר בחוק, 
דבר שהביא פתח לארגונים שונים לנסות ולפגוע 
במעמדו ההלכתי כפי שהיה מקובל עד כה, ובכך 
לגרום למהומות וחיכוכים קשים. הצעת חוק זו 
באה להסדיר לראשונה, על פי חוק, את מעמדו 
ההלכתי של הכותל המערבי כשטח קדוש הנתון 
הראשית  והרבנות  הרבניים  הדין  בתי  לשיפוט 

לישראל.
כבוד  על  לשמירה  מתייחס  אף  החוק 
רחבת  שטח  בכל  לאסור  "מוצע  המתפללים. 
את  להפריע  העלול  מעשה   - המערבי  הכותל 

של  מעורבת  תפילה  בתפילתם;   המתפללים 
- טקס  וכן לאסור בעזרת הנשים  ונשים,  גברים 
תקיעת  בו,  וקריאה  תורה  ספר  הוצאת  הכולל 

שופרות, לבישת טליתות או תפילין". 
ש"ס  מסיעת  הכנסת  חברי  החוק,  יוזמי 
אומרים, כי "החוק בא לעשות סדר חיוני במקום 
את  ולהסדיר  היהודי  לעם  ביותר  המקודש 
מעמדו ההלכתי. לא יתכן שהמקום ממנו לא זזה 
השכינה, שדורות רבים של יהודים נכספו אליו, 
יהיה מוקד לעימותים מחפירים ופגיעה במיליוני 
לנו  אין  כסדרן.  תמידין  אותו  הפוקדים  יהודים 
ספק כי הצעת חוק זה משקפת נאמנה את דעת 
הרוב המכריע של הציבור בישראל והיא תשיב 

לו את מעמדו הראוי, כבודו וקדושתו".  

"גם חילונים תומכים בחוק"

בתחילת השבוע סיעת ש"ס הגישה את חוק 
הכותל, למה החוק הזה נועד? שאלנו את מגיש 

החוק, ח"כ מלכיאלי.
"חוק הכותל בא לחוקק פעם אחת ולתמיד את 
כל התקנות שהיו, אך לא נקבעו בחוק. לוואקום 
הזה נכנסו גורמים, שבמשך השנים ראינו כיצד 
בקדושת  ונשנות  חוזרות  פרצות  מבצעים  הם 
רגילים  היינו  שלא  תפילות  ארגוני  כמו  הכותל. 
להם עד היום לפי המסורת הוותיקה של היהדות. 
לכן הגשנו את החוק, כדי להראות שהמקום הזה 
חשוב ויקר לנו. גם יהודים שאינם שומרים תורה 
לדעת  רוצים  הם  הזה,  בחוק  תומכים  ומצוות 

שם מגיעים לחגוג בר מצווה במקום קדוש לעם 
היהודי".

אמנם אתה די חדש במשכן הכנסת, אבל מה 
הסיכוי שיש לחוק הזה לעבור?

"החוק הזה יעבור, בגלל שכל מפלגה שחברה 
עם  קו  ליישר  צריכה  שהיא  מבינה  בקואליציה 
החשובים  בדברים  בקואליציה  אחרים  חברים 

להם. גם ש"ס תמכה בחוקים שלא לרוחה, אבל 
מה לעשות, היא הבינה שהיא צריכה להתגמש 

בשביל הקואליציה".
אתם הולכים עד הסוף עם החוק הזה?

במתכונתו  יעבור  השם  בעזרת  הזה  "החוק 
הנוכחית, כי אנחנו מבינים שזה חוק יהודי, חוק 

שחשוב לעם ישראל".

החוק שמנסה לעצור את הפגיעה בכותל המערבי
אחדות חרדית: "חוק הכותל" של סיעת ש"ס הונח על שולחן הכנסת  כל ח"כי ש"ס ויהדו"ת חתמו על החוק  החוק 
להסדרת מעמדו ההלכתי של הכותל המערבי אותו יזמה סיעת ש"ס הונח ע"י ח"כ הרב מלכיאלי לאחר שעבר התאמות 

משפטיות  על החוק חתמו כל חברי סיעת ש"ס ויהדו"ת וכן נציגים מהבית היהודי והליכוד

חוק למען קדושת הכותל. מלכיאלי                                  )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(

רק אצל רופא מומחה
והמחיר חסר תקדים.

מבצע חורף!

C.T. צילום
07חינם!

2-
24

-2
4-

24
5

בני ברק
רמת שלמה חזון איש 21
02-5711624

רח‘ ר‘ עקיבא 60
03-5786530

קרית ספר
אבני נזר מרכז קסם
072-2220303

 גני גאולה ירמיהו 42
02-5004856

ירושליםירושלים

שתלים
הרמת סינוס

עקירות כירורגיות
ניתוחי חניכיים

רשת מרפאות השיניים



&2890

 2 מיטות + שידה + מראות 
+ארגזים סנדוויץ

חדר סילבר

+ 2 דלתות 
למטה

וונגה/ לבן

 עמודון ספרים
סנדויץ'

פינת אוכל

&2990

שולחן 
+ 6 כסאות עץ בוק.
גודל 180 ניפתח.

מבצע

ארון הזזה 
על רגליים

+ טריקה שקטה

&1490
 1.60/2.40

מבצע

מיטת קומותיים
3 מיטות + ארגז 

+ מעקה

& 2290

מיטה על - קל

& 1590 כורסת לובי בודד

& 290

ספה
 דו מושבית
690 & דמוי עור

בני ברק: רבי עקיבא 95 קומה ראשונה טלפון: 03-6181212
שעות פתיחה, פתוח רצוף : ימים א'-ה' 10:00-21:00 יום ו': 10:00-12:00

סלונים | ארונות קיר | חדרי שינה | פינות אוכל | מזנונים | ויטרינות | מיטות נוער |  מזרונים | ספריות קודש
)E.R.N ניתן לשלם בצ'קים ובכרטיסי אשראי עד 10 תשלומים )התשלום בצ'קים  כפוף לאישור

4 דלתות, סנדוויץ
על רגליים

ספרית קודש 

& 1990
מבצע

& 2490

& 2490

בס"ד

ארון 4 דלתות 

&1290

גודל 1.60/2.40 
+ 2 מגירות

3 מיטות
 + 3 מזרנים נשלפים

בד רחיץ

1290&סלון 2+3 

דמוי עורמבצע
במגוון צבעים

כיסא עץ בוק

& 290
אספקה מיידית

מרכז הזול
רהיטים

חנות הרהיטים הזולה בארץ

 דמוי עור
 במגוון צבעים

&1190

ספה
 דו מושבית 

מבד
2+ ריקליינרים &1990

&690

ארון 2 דלתות 
2 מגירות על רגליים

גודל 184/80 

&640

מלאי מוגבל

מבצע

סלון פינתי אספקה מיידית 
2 מיטות

 + שידה+ ארגזי סנדוויץ' , ראש מרופד

&2890

 2 מיטות + שידה + מראות 
+ארגזים סנדוויץ

חדר סילבר
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וונגה/ לבן
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על רגליים

+ טריקה שקטה

&1490
 1.60/2.40
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"פגיעה בבית הכנסת 
היא קו אדום"

בית  חילול  בעקבות  החירום  בכינוס  ליצמן  השר 
ידענו בעם ישראל כי  הכנסת בערד: "בכל הדורות 
פגיעה בבית כנסת היא קו אדום והידרדרות נוראית 

שיש להזעיק עליה עולם ומלואו"

מאת: חיים רייך

בכינוס חירום כואב ונוקב שנערך ביוזמת 
שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן, הובעה 
נוכח  וכואבת,  אדירה  ציבורית  מחאה 
ההתדרדרות הקשה והמקרה הנורא בו חיללו 

יהודים בית כנסת בעיר ערד. 
נציגי כלל הקהילות התכנסו להביע מחאה 
זו, במטרה להביא לצעדים ציבוריים שישימו 
סוף לפגיעה הקשה בעקבות המקרה הקשה 
בו חולל בית כנסת בערד בעיצומה של שבת. 
ערד  "בעיר  כי  בכינוס  אמר  ליצמן  השר 
אנטישמיות  של  קשה  תופעה  משתוללת 
ממסדית בחסות וביוזמת ראש העיר ניסן בן 
את  לערב  שלא  בדבריו  התעקש  אך  חמו", 
היותו  אף  על  הפוליטיים שבענין,  ההיבטים 
'יש עתיד' שנלחם בכל  נציג  של ראש העיר 
כוחו בחרדים. עם זאת, בחר ליצמן להתמקד 
אך ורק בפגיעה הקשה בבית כנסת של חסידי 
פעילים  בידי  האחרונה  בשבת  שחולל  גור 
שהובאו  תושבים  וכן  ערד  בעיר  ציבורים 
למקום בכוח כדי לעורר פרובוקציות ולחלל 
ומתמיד  מאז  היה  כנסת  "בית  הקודש.  את 
מקום שמור בו לא דרכה יד זדונית, ופגיעה 
בבית כנסת זהו קו אדום שיש להזעיק עליו 
נוכל לעבור על כך לסדר  ומלואו. לא  עולם 
היום, אלא לארגן משמרות מחאה בכל רחבי 
של  ובהוראת  בברכת  בכפוף  כמובן  הארץ, 

גדולי ישראל שאת פיהם אנו נשאל".  
צוות  הקמת  על  הוחלט  הכינוס  בסיכום 
מצומצם שיגבש את דרכי המחאה, בתיאום 
מוחלט של גדולי ישראל על פיהם יוחלט על 
כל צעד. על הצוות נמנים השר ליצמן, רה"ע 
וחיים  שפירא  מנחם  דייטש,  יוסי  זייברט, 

ביטון. 
רובינשטיין  אברהם  הרב  ב"ב  רה"ע  סגן 
אמר כי "על הציבור להיות מודעים לבעיית 
ערד. זהו מקרה קשה בו הציבור בהלם מול 
יוכל לעבור  וכי העולם היהודי לא  התוצאה 
נעשה  וכולנו  נתאחד  כולנו  בשקט.  כך  על 
הכל למען תושבי העיר ערד וההשלכות לכל 
המגזר החרדי בכל הארץ. תושבי ערד הלכו 
לארץ לא זרועה ויש לעשות הכל למענם. זה 
מתחיל בערד וזה יגיע להרצליה ורעננה ובכל 

העולם".
"יש  כי  אמר  זייברט  חנוך  ב"ב  רה"ע 
וכי  וברורה,  משותפת  במטרה  להתאגד 
בית  מחילול  הציבורי  בזעזוע  ההתמקדות 
כנסת  בית  שכן  וערכית  חשובה  היא  כנסת 

מחולל מהווה זעזוע בכל כל יהודי". 

"ראשי  דייטש:  יוסי  ירושלים  רה"ע  סגן 
העיר רוצים להרחיק אותנו בדיור בקרית גת 
ובמקומות נוספים, יש להם בעיות אתנו. מה 
שקורה בערד יקרה בשאר המקומות. חייבים 
לטפל בזה באופן מיידי בצורה חדה וברורה. 
פגיעה בבית כנסת מזעזעת כל לב. זה המסר 

שיש להעביר לכל שדרות הציבור".
סגן רה"ע ב"ב הרב מנחם שפירא: "הדבר 
את  שמסית  עיר  ראש  לולא  קורה  היה  לא 
להם  שכואב  אנשים  יש  המגזר.  נגד  העיר 
שהחרדים נמצאים אצלם בעיר והם אחראים 
עליהם  להפיל  ויש  ולפרובוקציות,  להסתה 
אין  שקורה.  למה  הישירה  האחריות  את 
ציבור שלא יתחבר למחאה הזאת, ונביא את 

הדברים לגדולי ישראל, להכרעתם". 
ש"ס  מטעם  ירושלים  העיר  מועצת  חבר 
הרב אברהם בצלאל: "מדובר במקרה מזעזע. 
שלא  דבר  זה  כנסת  בית  בתוך  פרובוקציות 
יכול לעבור לסדר יום הציבורי, זהו מאבק בו 
לא רק חרדים יבינו זאת אלא כלל הציבור". 

קוואס  משה  ערד  העיר  מועצת  חבר 
הקשיים  מסכת  את  המשתתפים  בפני  גולל 
מזה  עוברת  בערד  שהקהילה  וההתעללויות 
העיר  ראש  לעשות  הגדיל  "עכשיו  שנים. 
נראית  והתוצאה  פעיליו,  לכל  קשה  בהסתה 

מול עינינו". 
סגר"ע מודיעין עילית הרב טוביה פריינד 
משנים  אירועים  מזכיר  "המקרה  כי  אמר 
עברו ומתקופות קשות ביותר. לא אחת סערה 
היהדות החרדית בכל כוחה כתוצאה מחילול 
בית כנסת, כך היה בכל הדורות כולם שבית 
כל  וזעזע  אש  למאכולת  הפך  מחולל  כנסת 

לב". 
אליעזר  הרב  ירושלים  העיר  מועצת  חבר 
יראה  הכללי  "הציבור  כי  אמר  ראוכברגר 
מדובר  כי  המחאה,  לצעדי  מחובר  עצמו 
במסרים  לפעול  יש  כוללת.  ערכית  בפגיעה 
כללי  את  לכולנו  שיבהיר  ובצעדים  נכונים 

המאבק". 
שלמה  הרב  ירושלים  העיר  הנהלת  חבר 
ייגזרו  המאבק  "צעדי  כי  אמר  רוזנשטיין 
משיתוף הפעולה בין כלל הציבור. אין איש 
שיכול להישאר שאנן נוכח ההידרדרות. זהו 
מאבק שלא ייפסק אם לא נדע להגיב כהוגן 

ובמקצועיות".
גולדקנופף  יצחק  הרבנים  ועדת  מזכיר 
ביטא בכאב את שפלות המקרה. "לא האמנו 
להוביל  תדע  החרדית  היהדות  שנגיע.  לאן 
קו מחאה ברור ותקיף למנוע הישנות מקרה 

דומה, חלילה".

כינוס המחאה בהשתתפות נציגי הקהילות

ישדבריםכאלה!
מבחר פיאות יפייפיות משיער איכותי

החל מ- 3000 ₪*
פאות גליות ביבוש טבעי החל מ- 6000 ₪

פיאות ‘אתי קרן’ - שנים של נסיון, מומחיות בייצור ועיצוב פאות
*עד 12 תשלומים  |  יחס אישי  |  אחריות מלאה

הצלחנו לרכוש שיער איכותי מאוד במחירים 
מעולים, ואנחנו רוצים לשתף אותך בהצלחה הזו.

מראה מראה שעל הקיר, 
מי הפאנית שלי בעיר?
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רצית ללמוד מקצוע? עכשיו תוכל, עם מלגות הניתנות במרכז להכוון תעסוקתי
המרכז להכוון תעסוקתי מעניק לכם שוברי לימודים למימון קורסים שתמיד רציתם ללמוד

ההכשרה על חשבוננו!

דוד שוורצמן
מדריך שחייה

מדריכי   מדריכי שחיה  מגיני סייבר  יבוא וייצוא  ניהול מחסן ממוחשב
ניהול רשתות   QA בדיקות תוכנה    הידרותרפיה   דוברות   כושר 
ועוד...  אנימציה   אתרים  עיצוב   ופרסום  שיווק   שכר  חשבות  

<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>

בין הקורסים:
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מאת: מנדי קליין

הקרוב,  בשבוע  החל  כסלו,  י"ט  לקראת 
לקראת  הרבות  ההכנות  במוסקבה  הושלמו 
ביום  בע"ה  שייערך  והגדול  המרכזי  האירוע 
ראשון אור לי"ט כסלו, במרכז העיר מוסקבה 
איש  כאלף  של  בהשתתפותם  רוסיה,  בירת 
רבי  הגאון  רוסיה  של  הראשי  רבה  בראשות 

בערל לאזאר, רבנים ואישי ציבור.
העיר  רב  כבוד  הוא  השנה  הכבוד  אורח 
מגדל העמק ונשיא מוסדות מגדל אור הרה"ג 

ר' יצחק דוד גרוסמן.
הרשל  ר'  מארה"ב  במיוחד  יגיע  כמו-כן, 
לשורר  רבות  שנים  במשך  שזכה  צאצ'קעס, 
ניגונים חסידים עתיקים בשפה הרוסית במעמד 
'כוס של ברכה' אצל הרבי מליובאוויטש זי"ע 
ברוסיה,  הזעם  בשנות  חייו  סיפור  עם  ויחד 
שיריו  עם  המשתתפים  ציבור  את  יעורר 

המפורסמים.
המנצח  ילווה  הגדולה  השמחה  את 
המוזיקלי המפורסם ר' משה )מונה( רוזנבלום 
עם תזמורת בת כעשרים נגנים, יחד עם הבעל 

מנגן החסידי הר"ר משה-צבי ווינטרויב.
יסגרו  רוזנבלום,  משה  ור'  גרוסמן  הרב 
בדיוק,  שנה   25 שלפני  לאחר  מרגש,  מעגל 

מעורר  במסע  ברוסיה  לראשונה  יחד  ביקרו 
מיוחד שזכו לערוך באותם ימים.

בנוסף לכך, הקפלייא החסידית של אברכים 
שלוחים במוסקבה ישוררו יחד עם ניגוני בעל 
השמחה הוד כ"ק רבינו הזקן נ"ע בעל התניא 
בשמחתי  שישמח  "מי  שהבטיח  והשו"ע, 

הוציאו מאפילה לאורה".
באולם  יתקיים  והגדול  המושקע  האירוע 
מוסקבה,  נהר  גדות  על  "איירופייסקי"  הענק 
שנלמד  הש"ס  וסיום  מצווה  סעודת  בשילוב 
ע"י השלוחים  כולה,  כל השנה  כנהוג במשך 
במוסקבה. עם סיום האירוע ולקראת המשכו 
תיערך   – הלילה  לתוך  חסידית  בהתוועדות 
ברכת  עם  הרבי  שהעניק  דולאר  על  הגרלה 

'ברכה והצלחה'.

מאת: חיים רייך

מאוחדת  נרתמה  הקשיש  חודש  לרגל 
בגיל  ברק  בני  תושבי  לרווחת  לפעילות 
במועדונים  פעילות  במסגרת  השלישי. 
כץ  ופרדס  הרצוג  קרית  בשכונת  לקשישים 
של  פיזיותרפיסטיות  הקשישים  בפני  הרצו 
לתושבים  הרלוונטיים  נושאים  על  מאוחדת 

בגיל השלישי. 
פעילות  מאוחדת  תקיים  לכך  בנוסף 
הפעילות  ומעלה.   70 בגילאי  ללקוחותיה 
בבני  שיר  מרום  מאוחדת  במרפאת  תיערך 
ברק ברח' לנדא 4. ביום ד', כ' בטבת, בשעה 
ע"י  לנשים  הרצאה  תימסר  בבוקר   11:00
בפעילות  תעסוק  ההרצאה  פיזיותרפיסטית. 

למניעת נפילות האופייניות לקשישים. 
ביום ד', כ"ז בטבת בשעה 12:00 בצהרים 
פיזיותרפיסט  ע"י  לגברים  הרצאה  תימסר 
למניעת  לפעילויות  בנוגע  הוא  אף  שירצה 

במרפאה  יהיה  להרצאות  הרישום  נפילות. 
בימים ב-ד בין השעות 11:00-14:00 בטל: 

.03-6159602
כמו כן  בתאריך כה' בכסלו, יערך אירוע 
ומאוחדת   ברק  בני  עירית  מטעם  בבוקר 
באולם מפעל הפיס ברחוב ירושלים. האירוע 
 55 )מגילאי  וותיקות  לאזרחיות  מיועד 
אזרחיות  מתנדבות  יגייסו  ומעלה(.באירוע 
וותיקות לארגונים שונים בעיר. כמו כן ייהנו 

הנשים מתוכנית אומנותית מושקעת.
מרפאת  מנהלת  הרברט,  ש.  גב'  לדברי 
הגיל  ועדת  ויו"ר  שיר,  במרום  מאוחדת 
השלישי בעירית בני ברק "מאוחדת פועלת 
לתועלת כל לקוחותיה, וגם עבור תושבי בני 
להעצים  מנת  וזאת  לקוחותיה,  שאינם  ברק 
את נושא הבריאות הנכונה בקהילה, אשר על 
כן החלטנו לקיים מגוון פעילויות והרצאות 
החודש  במהלך  בעיר,  הקשישים  לתועלת 

המוקדש לקשיש".

מונה רוזנבלום, והתמונה מלפני 25 שנה 

25 שנה אחרי: הגרי"ד גרוסמן 
ומונה רוזנבלום סוגרים מעגל

ברוסיה הולכות ונשלמות ההכנות למעמד הענק של י"ט 
כסלו שייערך בבירה מוסקבה בהשתתפות של כאלף 

איש. אורח הכבוד יהיה רבה של מגדל העמק, הגרי"ד 
גרוסמן שיפגוש את המנצח ר' משה )מונה( רוזנבלום, 

עימו יצא למסע הופעות חיזוק ברוסיה לפני 25 שנה

פעילויות למען 
הקשישים בבני ברק
פעילויות שונות למען הקשישים נערכות ע"י מאוחדת 

 לדברי גב' ש. הרברט, מנהלת מרפאת מאוחדת 
במרום שיר ויו"ר ועדת הגיל השלישי בעירייה: 

"מאוחדת פועלת לתועלת כל לקוחותיה, וגם עבור 
תושבי בני ברק שאינם לקוחותיה, על מנת להעצים את 

נושא הבריאות הנכונה בקהילה"

לרגל חודש הקשיש: 

טלפון רב קווי:

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'
ירושלים: רחוב יחזקאל 7 פינת רחוב חגי
אלעד: מ”מ נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2 
מודיעין  עילית: רחוב רשב"י 7 (מול המעלית)
ביתר עילית: רחוב הרן 6 כיכר העיר

בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”) 
אשדוד: רח' ינאי במרכז המסחרי (מעל בר-כל)

רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב' 04-8268800 
נתיבות: רמב”ם 13 פינת רח' ירושלים 08-6659000
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כובעי גור
ועגולים

דגמים חדשים ויפיפיים
100% לבד

במחיר הכי זול בארץ!

47000

נס גדול יהיה פה
ל ג ר ל
חנוכה
ל ג ר ל ו
ספירת
המלאי



18:15 בערב21.12.16
יו� רביעי | כ"א כ�לו

אליהו שירי

אולמי הדקל
בני ברקעזרא 22

18:15 בערב18.12.16
אולמי הדקליו� ראשו� | י"ח כ�לו

בני ברקעזרא 22

מעונייני� לשמוע עוד?

צלצלו עכשיו: 0722-722-777

ערב עיו� יוצא דופ� ב� שלוש שעות
החושפות את הגישה אל הכוחות הבלתי נדלי� שבתוכנו

כולל תרגילי� מעשיי� לשינוי תמונת המציאות, הגישה לחיי� 
והזנקת רמות האושר וההישג.

ערב עיו� יוצא דופ� ב� שלוש שעות
החושפות את הגישה אל הכוחות הבלתי נדלי� שבתוכנו

כולל תרגילי� מעשיי� לשינוי תמונת המציאות, הגישה לחיי� 
והזנקת רמות האושר וההישג.

לנשי� בלבד
הכני�ה לחברות מועדו� ללא תשלו�

כני�ה לאורחות בעלות 130 ש"ח

אליהו שירי

באישור והמלצת אב"ד הרה"ג אלחנן פרץ

לגברי� בלבד
הכני�ה לחברי מועדו� ללא תשלו�

כני�ה לאורחי� בעלות 130 ש"ח

לגדולהלעלות

ע� 

ע� 



בני ברק י"ד בכסלו תשע"ז 123214/12/16

"תצליח בפעולותיך 
למען עולם התורה"
כך בירך האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא את שר הפנים 

אריה דרעי במהלך סיורו בעיר נהריה  השר ופמלייתו 
סיירו במוסדות החינוך בעיר והתרשמו מביה"ס 'בנות 
אסתר', אחד מ-22 בתי ספר החדשים של רשת 'בני 

יוסף' שנפתחו השנה

מאת: אהרן נצר

שהיא  הרב  בכבוד  מתאפיינת  "נהריה 
רוחשת לכל הציבורים ובבניית בתי כנסיות 
דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  אמר  רבים", 
עיריית  ראש  סבג,  ג'קי  מר  עם  בפגישתו 
נהריה, במסגרת ביקור רשמי בעיר. אל השר 
בני  רשת  מנכ"ל  ביטון  חיים  הרב  הצטרפו 
יוסף והרב משה אילוז מנכ"ל אל המעיין. 
העיר  ראש  סגן  והוביל  יזם  הביקור  את 
להביא  כדי  רבות  שעמל  רואש,  חיים  הרב 

להצלחתו.
את פני השר קיבלו רב העיר הגאון רבי 
בפגישה  העיריה.  ובכירי  מייטליס  ישעיהו 
ראש  סיפר  העיר  מועצת  באולם  מיוחדת 
בעיר  הפועלים  כנסת  בני  כ-70  על  העיר 
שיכיל  נוסף  ביהכנ"ס  בונים  כעת  וכי 
הצורך  עלה  כן  כמו  ישיבה.  מקומות   250
הדתי.  הציבור  לטובת  נפרד  חוף  בהכשרת 
המהלך  את  ליזום  העיר  לראש  קרא  השר 

והוא יעניק את הגיבוי הדרוש.
הספר  בבית  לביקור  השר  יצא  משם 
מרמת  והתרשם  בעיר  אסתר'  'בנות  החדש 
חיים  הרב  והתנאים.  הגבוהה  הלימודים 
אחד  זהו  כי  ציין  הרשת  מנכ"ל  ביטון, 
השנה  שנפתחו  החדשים  הספר  בתי  מ-22 
יוסף',  'בני  החינוך  רשת  הרחבת  במסגרת 

התרחבות  במגמת  נמצא  הספר  בית  וכי 
להמשיך  הבטיח  העיר  ראש  והתפתחות. 

ולהקצות משאבים לטובת בית הספר.
השר  התפעל  החיים'  'כף  בת"ת  בסיור 
של  המופלגות  מידיעותיהם  דרעי  הרב 
הכיתות  באחת  התיישב  ואף  התלמידים, 
השר  כן  כמו  החומש.  שיעור  את  לשמוע 
אהרון  ע"ש  הכנסת  לבית  פינה  אבן  הניח 
הכהן שעומד להיות מהגדולים והמפוארים 

בעיר.
בביקור  דרעי  השר  חתם  הסיור  את 
אבוחצירא  דוד  רבי  האדמו"ר  של  במעונו 
שליט"א שיצא לקבל את פניו. השר הסתגר 
עם האדמו"ר לשיחה ממושכת ולאחר מכן 
בכל  להצליח  "תמשיך  ואמר:  בחום  ברכו 
התורה  עולם  למען  הגדולות  פעולותיך 

ושתזכה להגדיל תורה ולהאדירה". 

מאת: אלי שניידר

בסביבות השעה 19:00 בליל שבת האחרון, 
המבנים  באחד  שפרצה  שריפה  על  דווח 
הבלתי-חוקיים הסמוכים למתחם ציונו של רבי 

שמעון בר יוחאי במירון.
הציון  שמאחורי  במתחם  נמצא  המבנה 
האדמו"ר  כ"ק  מקיים  שם  הרשב"י,  קבר  של 
ביום  ההדלקה  את  שליט"א  אהרון  מתולדות 
שהוזעקו  האש  כיבוי  כוחות  בעומר.  ל"ג 
למקום מתחנת צפת כיבו את השריפה, ומנעו 

את התפשטות הלהבות למבנים סמוכים.
משפחת  ידי  על  הוקם  שנשרף,  המבנה 
בשהותם  המשפחה  בני  את  ושימש  בוסקילה 
ניהול  על  האמונה  החמישה,  בוועדת  באתר. 
של  תקינותם  מפני  התריאו  הרשב"י,  אתר 
הרשב"י,  לאתר  בסמיכות  לא-חוקיים  מבנים 
ובלוני  הכבדה  האש  למרות   - בנס  כי  ואמרו 

הגז במקום - לא היו נפגעים בנפש.
כי  טענו  במירון,  המקומי  בועד  גורמים 
ומינהל  האזורית  המועצה  החמישה,  בועדת 
מקרקעי ישראל חייבים לתת את הדעת ולפעול 
נגד בניה בלתי חוקית באתר אליו באים מאות 

אלפי איש, על מנת למנוע סכנה בטיחותית.

החמישה,  בוועדת  חבר  קפלן,  דב  מהרב 
נמסר בתגובה לפניית 'קו עיתונות' כי "הועדה 
כרוך בתהליך  זה כמובן  בנידון.  כרגע  פועלת 

משפטי ולא יכול להתנהל בלי בית המשפט".
הרשב"י,  אתר  מנהל  שלוש,  שלמה  ממר 
למנוע  פועלים  "אנו  כי  עיתונות'  ל'קו  נמסר 
בלתי חוקית. יש הרבה בעיות באתר, והועדה 
האלה  הנושאים  על  לפקח  צריכה  המחוזית 

בצורה המיטבית".
מעמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום 

הגליל, לא נמסרה תגובה למרות פנייתנו.

 אצל האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א 

 תוצאות השריפה ליד ציון הרשב"י 

שריפה בסמוך 
לציון הרשב"י 

בליל השבת שעברה פרצה שריפה במבנה של משפחת 
'בוסקילה' שעל יד ציון הרשב"י במירון  המבנה ניזוק 

כליל, ואך בנס לא היו נפגעים
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הכנס יתקיים במרכז הרפואי מעיני הישועה 
רח’ הרב פוברסקי 17 בני ברק, קומה 2 אולם הרצאות

 
יום שלישי כ’ כסלו תשע’’ז, 20.12.2016 

בשעה 18:15

כנס בריאות
בנושא: יתר לחץ דם  - כגורם לאי ספיקת כליות

מפגש עם פרופ’ מוטי רביד 
בנושא התמודדות עם יתר לחץ דם 

מודדים לחץ דם: 
במסגרת קידום הבריאות בקהילה, יוצבו עמדות 

לבדיקת לחץ דם בכניסה למרכז הרפואי.
הבדיקות יתקיימו בימים רביעי וחמישי כ”א-כ”ב בכסלו 

)21-22 דצמבר 2016( 
יום רביעי כ”א  כסלו בין השעות: 10:00-13:00
יום חמישי כ”ב כסלו בין השעות: 16:00-19:00

< עמדות נפרדות לגברים ונשים.

התכנסות וכיבוד קל  18:15

דברי פתיחה  18:30
מר שלמה רוטשילד, מנכ”ל המרכז הרפואי  

פרופ’ מוטי רביד, המנהל הרפואי  18:45
בנושא: יתר לחץ דם - הסיכונים וההתמודדות   

הרב יעקב הורנצ’יק,   19:45
יו”ר ‘מאמינים בדרך’   

איגוד חולי כליות ומושתלים   
בנושא: תשומת לב מונעת לחץ   

הרשמה חובה | מספר המקומות מוגבל | שי סמלי למשתתפים | דמי כניסה 5 ₪

לפרטים והרשמה: 03-5771109 
Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc.co.il



בני ברק

 מרכז הכוון תעסוקתי מזמין אתכם למפגש תעסוקה ופרנסה בו יוצעו משרות חמות
במגוון תחומים וכן ינתנו טיפים לחיפוש נכון וממוקד של עבודה.

משרות חמות בבני ברק

יש להשאיר הודעה ונציג יחזור אליך בהקדם

יום שלישי כ׳ בכסלו )20.12.16( בשעה 19:00
רח׳ הירדן 31, בני ברק, קומה 4.

<< הכניסה חופשית - בהרשמה מראש בטל׳ 03-7707403 >>

המפגש הקרוב

יש פתרונות מתחת לפנס

תפסיק 
לחפש עבודה

המפגש מיועד לגברים בלבד



בני ברק י"ד בכסלו תשע"ז 123414/12/16

מטוס החמקן הטוב בעולם
לאחר ציפייה ארוכה במערכת הביטחון ובחיל האוויר, נחת ביום שני - באיחור מביך מעט - מטוס החמקן ה"אדיר" 

המדובר ● מאות אנשים הגיעו אל בסיס נבטים שם נחת המטוס, ובהם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושר 
ההגנה האמריקני אשטון קרטר השוהה בימים אלו בישראל ● ראש הממשלה נתניהו בדבריו: "היום קיבלנו תוספת 

כוח משמעותית ביותר. טייסי האדיר ומטוסי האדיר יוכלו לפעול בכל זירה, קרובה יותר וקרובה פחות"

מאת: אלי שניידר

ארוכה,  וציפייה  שעות   6 של  עיכוב  לאחר 
מטוסי  שני  בישראל  השבוע  שני  ביום  נחתו 
האוויר  חיל  בבסיס  ה"אדיר"(  )מטוסי   F-35-ה
בנבטים. המטוסים התקבלו בטקס מיוחד וחגיגי 
בעקבות  שעות  מ-6  למעלה  במשך  שהתעכב 
ערפל כבד שמנע את ההמראה מאיטליה לכיוון 
ביניהם:  איש,  כאלף  צפו  בנחיתה  ישראל. 
מפקדי  הביטחונית,  התעשייה  ראשי  שגרירים, 
ועשרות  צה"ל  בכירי  לדורותיהם,  האוויר  חיל 
הנחיתה  את  שהעבירו  וערוצים  עיתונאים 

בשידור ישיר.
דברים  נשא  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
בטקס ואמר: "כלי הטיס שנחת כאן משנה את 
כללי המשחק, מטוס ה'אדיר', מגדיר מחדש את 
יכולת ההרתעה של מדינת ישראל. לאורך שנים, 
ישראל הקפידה שחיל האוויר הישראלי  מדינת 
והמתקדמים  הטובים  האוויר  מחילות  יהיה 
בעולם מתוך ההבנה הפשוטה שבאזור שלנו, אי 
אפשר להיות ראשון בין שווים. צריך לבסס פער 
מדינות  מול  תהומי,  איכותי,  עמוק,  אסטרטגי, 

ואויבים  מדינות  מול  בהשמדתנו,  שחפצות 
ורואים במדינת  שמתעצמים ברגעים אלו ממש 
ישראל את איום הייחוס שלהן. מהיום, המשימה 
הכבדה הזו הוטלה על כתפי ה'אדיר' – שיצטרך 

לבצע אותה גם בעתיד הנראה".
שר ההגנה האמריקני, אשטון קרטר, המבקר 
בימים אלו בישראל, נשא דברים ואמר: "ישראל 
הידידה היחידה באזור שתטיס את המטוס הזה, 
כניסת  את  היום  מציין  אני  בשבילנו.  כבוד  וזה 
המטוס לבעלת הברית הקרוב ביותר של ארצות 

הברית באזור", ציין קרטר שהזכיר את האיומים 
המוכרים לו על ישראל.

לפני  אמר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
כוח  תוספת  מקבלים  אנחנו  "היום  הנחיתה: 
משמעותית ביותר. טייסי האדיר ומטוסי האדיר 
וקרובה  יותר  קרובה  זירה,  בכל  לפעול  יוכלו 
להשמיד  אותנו,  לתקוף  שחושב  מי  כל  פחות, 
איים  קיום",  בסכנת  עצמו  את  מעמיד   – אותנו 
עתידנו.  להבטחת  הכריח  תנאי  "זהו  נתניהו. 
לא  חלשות  מדינות  כי  מלמדת  ההיסטוריה 
מניבה  כבוד,  מעוררת  עוצמה  רק  שורדות. 
בריתות ומביאה שלום. הזרוע הארוכה של חיל 

האוויר נעשתה יותר ארוכה ויותר עוצמתית". 

משולב במערכות ישראליות

בעולם.  ביותר  הטוב  לחמקן  נחשב  המטוס 
הוא  הישראלית  בתצורה  המטוס  של  סימונו 
F-35I, ושמו העברי כאמור הוא "אדיר". שילוב 
התאפשר  אגב,  במטוס,  הישראליות  המערכות 
הוסיף  האמריקני  ההגנה  שמשרד  לאחר  רק 
לתקציב הפיתוח 450 מיליון דולר לשיפור ציוד 

גם  יותקנו  ובמסגרתו  האלקטרונית,  הלוחמה 
המערכות הנדרשות מתוצרת ישראל. 

את  מבדילים  עיקריים  מרכיבים  שלושה 
ושו"ב )שליטה  - תקשורת  התצורה הישראלית 
אלקטרונית.  לוחמה  ומערכות  חימוש  ובקרה(, 
מערכות התקשורת והשו"ב יתבססו על מערכות 
ישראליות הפועלות בחיל האוויר, כך שהמטוס 
הקרובים.  בימים  הצבאית  ברשת  ישתלב 
במטוס  ישלב  האוויר  חיל  הל"א  במערכת 
בתחום  עצמאית  ויכולת  ייחודיות,  מערכות 

באופן  המערכות  את  לעדכן  לחיל  תאפשר 
מיידי. בשונה ממטוסים אחרים, פיתוח התצורה 
הישראלית מתבצע במקביל לפיתוח הכללי של 

המטוס.
חדש  מדור  חדש  מטוס  קליטת  של  "אירוע 
בדור",  פעם  שקורה  משהו  זה  מטוסים  של 
אומר ראש להק כוח אדם בחיל האוויר, תא"ל 
נתן ישראלי. לדבריו, "זו היערכות רב-ממדית: 
אנושית.  גם  וכמובן  גם מבצעית  גם אמל"חית, 
יודעים  שאנחנו  המטוס  על  דברים  הרבה  יש 
הפן  יודעים.  לא  שאנחנו  דברים  הרבה  ויש 
והמטוס  עצום,  אתגר  הוא  המבצעי  הטכנולוגי 
כיום,  קיימות  שלא  אדירות  יכולות  איתו  מביא 
התיכון  ובמזרח  בפרט  הישראלי  האוויר  בחיל 

ובחלקים גדולים בעולם בכלל".
את  היטב  שמכיר  מי  רק  ישראלי,  לדברי 
יתרונותיו של המטוס.  יכול להבין את  התחום, 
"יכולת החמקנות למשל, או היכולת הנדירה של 
איסוף והיתוך מידע. אלו הגדרות שמי שלא מבין 
שכרוכה  המשמעות  את  להבין  יכול  לא  אותן 
בדבר. בעבר כדי לזרוק פצצה היו צריכים עשרה 
מטוסי פנטום: שני מטוסים שיעשו גיחת צילום, 
המדינה  שמי  על  שישמרו  מטוסים  ארבעה 
וימנעו הפלה של מטוסים, שני מטוסים שיעשו 
גיחת הונאה כדי להטעות ולבסוף שני מטוסים 
שיזרקו פצצות. כיום כל זה נעשה ממטוס אחד, 

עם הטכנולוגיה הטובה ביותר בעולם". 
לדבריו, יתרונותיו הבולטים הם גם בפן הפיזי 
למטוסי  יחסית  בדממה  נעשית  פעילותו  כאשר 
קרב. "גם לא רואים אותו, גם לא שומעים אותו 
ואת כל הפעולות האלה הוא יודע לעשות לבד. 
בנוסף, המטוס הזה חי ברשת ויודע לתקשר עם 
ה'וואטסאפ'  העולם. תראה מה אפליקציה כמו 
עשתה לעולם. עכשיו תיקח תקשורת כזו למטוס 
לך  ויש  בו-זמנית,  כולם  עם  לתקשר  שיכול 
מטוס-על. זה רק מה שאנחנו יודעים עליו. תוך 
כדי הפיכתו למבצעי נחקור ונלמד אותו, ונפתח 

אותו ואת היכולות שלו".

איחור של 6 שעות

ראש  לשעבר  שפר,  נמרוד  במיל'  אלוף 
תוספת  הוא  המטוס  כי  אמר  האוויר,  חיל  מטה 
לגבהים  להגיע  שיכולים  טילים  "יש  מבורכת: 
שקשה  ומטרות  גבוהים,  ומאוד  נמוכים  מאוד 
בודינגר,  הרצל  ולהשמיד".  לזהות  ויותר  יותר 
מפקד חיל האוויר לשעבר, הוסיף: "הייתי שמח 

כטייס צעיר לטוס על מטוס כזה".
מפקד חיל האוויר הנוכחי, שכינה כאמור את 
המטוס "הטוב בעולם", הוסיף כמה דקות לאחר 
הנחיתה: "זה לא שינוי ולא אפיון, אלא קפיצת 

בלתי  יכולות  מביא  המטוס  ענקית.  מדרגה 
נתפסות. האדיר הזה לא דומה לאף F-35 אחר 
צה"ל.  של  בהיסטוריה  דרך  אבן  זוהי  בעולם. 
המטוס  מהשבוע  הזה.  למטוס  שנים  התכוננו 
הזה בהפעלה ישראלית מלאה. זהו בהחלט יום 
משמעותי. יש תחושת ביטחון ביכולות המטוס.

זמן,  להרבה  חזקים  להיות  הולכים  "אנחנו 
להיות  חייבת  וישראל  הללו.  המטוסים  בעזרת 
הוסיף.  להתקיים",  שתוכל  כדי  באזור  חזקה 
להחזיק  תמשיך  שישראל  לכולם  מסר  "זה 
בשיא הטכנולוגיה באזור הזה". לדבריו, רכישת 
המטוסים מעלה את חיל האוויר הישראלי לרמה 
למשך  מאוד  טוב  יהיה  הזה  "המטוס  אחרת: 

כמה עשורים".
מטוסי ה-F-35 הגיעו לארץ, כאמור, באיחור 
בהמראה  ממושך  עיכוב  עקב  שעות,  שש  של 
ישראל  שם.  ששרר  הערפל  בגלל  מאיטליה 
בארץ  שיכונה   ,F-35A-ה מטוס  את  קיבלה 
נועדו   )C-ו  B( האחרים  הדגמים   .F-35I
בנושאות  ולהצבה  ואנכיות,  קצרות  להמראות 
טייסות של מטוסי  יהיו שתי  לישראל  מטוסים. 
"אדיר", כחלק מעסקת הרכש הענקית שעלותה 

38 מיליארד דולר.
לשאת  יכול  הוא  כי  אמרו  המטוס  מבקרי 
יותר  קצר  טווח  לו  ויש  יחסית  מועט  חימוש 
ממטוסי הקרב שמשמשים את ישראל בעשורים 
אחרים  אבל   .F-16-וה  F-15-ה האחרונים, 
האדיר  של  החמקניות  היכולות  כי  הדגישו 
מפצות על כך כי הדבר מאפשר לו לטוס בנתיב 

ישיר יותר אל המטרה.
בנבטים התקיים שעות ספורות לאחר  הטקס 
טראמפ,  דונלד  ארה"ב,  של  הנבחר  שהנשיא 
מתח ביקורת חריפה על פרויקט המטוס החמקן. 
"תוכנית ה-F-35 ועלויותיה יצאו מכלל שליטה. 
מהרכש  דולרים  מיליארדי  לחסוך  ואפשר  ניתן 
טראמפ.  טען  בינואר",   20 לאחר  הביטחוני 
לכוחות  הסנאט  ועדת  יו"ר  אמר  בתגובה 
המזוינים, ג'ון מקיין, שלנשיא אין את הסמכות 
לבטל את תוכנית ה-F-35 כי המימון שלה כבר 
את  לצמצם  יוכל  הוא  זמן  לאורך  אולם  אושר, 
רכישת המטוסים. מניות לוקהיד מרטין, יצרנית 
המטוס, צנחו ב-4.3% לאחר דבריו של טראמפ. 
היקרה  הנשק  מערכת  הוא   F-35-ה
הגיעה  והרכש  הפיתוח  עלות  בהיסטוריה. 
ל-2,443  דולר  מיליארד  ל-379  בינתיים 
המטוסים - מרביתם יועברו בסופו של דבר לחיל 
עלויות  לחישוב  יוכנסו  אם  האמריקני.  האוויר 
המטוסים  של  השוטפת  והפעילות  התחזוקה 
עלות   ,2070 שנת  בסביבות  ימיהם,  לסוף  עד 

הפרויקט כולו יגיע ל-1.5 טריליון דולר )!(.

 נתניהו ליד המטוס
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נשלמות ההכנות 
לכנס "המיוחד"

לקראת כנס "המיוחד" שוחחנו עם ר' מיכאל כהן, 
חבר ועדת ההיגוי בכנס, שמספר על הקשיים בהם 
נתקל מידי יום, ועל הצורך לדון יחד עם שאר אנשי 
לילדים בעלי  ניתן לשפר את הסיוע  כיצד  המקצוע 

צרכים מיוחדים

מאת: חיים רייך

מתקדמת,  המיוחד  הכנס  שהפקת  ככל 
בקיום  הצורך  לגודל  נחשפים  אנו 
המקצוע  אנשי  את  ויאגד  שיכנס  אירוע 
עם  הן  שעה  ושעה  יום  יום  המתמודדים 
והרגישויות  המיוחדים  הצרכים  גודל 
המיוחדות והן עם העוול הנורא באפליית 

המגזר החרדי כולו לרעה.
חבר  עם  לשיחה  ישבנו  וראשון  ראש 
מנהל  כהן  מיכאל  בכנס,  ההיגוי  ועדת 
רחובות,  בעיריית  חרדי  לחינוך  המחלקה 

המשמש בכנס נציג הרשויות המקומיות.
מיכאל הגיע אל הכנס כדי להביא מבט 
מהשטח על הקשיים בהם הוא נתקל דבר 
יום ביומו, כשיחד עם שאר אנשי המקצוע 
ניתן יהיה לדון היכן ניתן לשפר ואיך אפשר 
לסייע עוד קצת לקדם את שאפשר לקדם, 

כבר מגיל ילדות.
"אני מרחם על אבא במגזר החרדי שיש 
כהן  אמר  מיוחדים",  צרכים  בעל  ילד  לו 
והסביר: "הסיכוי של ילד חרדי בעל צרכים 
מיוחדים, להתקדם, שואף ל-0. צריך הרבה 
מאד כח רצון וסבלנות כדי לקדם את הילד 
במשפחה  שמדובר  בתנאי  רק  זאת  וגם 
קץ  אין  וסבלנות  נפש  כוחות  בעלת  חזקה 
ובעלת אמצעים. לכל האחרים במדינה יש 
לבני  מלבד  החינוך,  משרד  של  מעטפת 

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

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

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

לא זכאי לשום סיוע.
הפילנטרופ  יימצא  אם  "גם  מיכאל: 
שייטול על כתפיו את העול הכבד מנשוא 
של מימון אנשי המקצוע, מי יפקח עליהם? 
כשאין בקרה ופיקוח של משרד החינוך, מי 
מוודא שאנשי מקצוע עושים את מלאכתם 

נאמנה?"
אבל זו לא כל הבעיה, מיכאל מזכיר לנו 
'אמצע'  שטח  קיים  עדיין  הקצוות  בין  כי 
רשתות  רשמי',  שאינו  ה'מוכר  שהוא 
ארוכה  רשימה  ועוד  הגדולות  החינוך 
חלקית  זכאים  כן  שהם  תורה  תלמודי  של 

להם  "גם  תראפי.  סיוע  שעות  למספר 
ההקצבות עומדות קודם כל בתקן של 'אין 
יחס ההקצאות  הקומץ משביע את הארי'. 

נמוך הרבה מתחת ל'קו העוני'".
החינוך  מוסדות  תלויים  להיום,  נכון 
החרדיים בטוב ליבם של חלק קטן מפקידי 
פתוח  וליבם  נטויה  שאוזנם  המתי"א 
פה  זעיר  לסייע  האפשרות  בידם  וכשיש 
עבור  סיוע  שעות  כמה  'לגנוב'  שם  זעיר 
שמחים  הם   – החרדי  החינוך  תלמידי 
כל  קודם  כבול  ליבם  שטוב  אלא  לסייע. 
עבורם  למוסדות  שגם  הפשוטה  בעובדה 
המוקצות  לשעות  זקוקים  'מתי"א'  נולד 
מגיעים  לא  הדברים  מיכאל  ולדברי  להם 

לכדי 'טיפה בים'.
כדי להבין את הדברים, פנינו גם ליועץ 
בחינוך  וטיפול  העוסק סיוע  וותיק  חינוכי 
המיוחד במגזר החרדי. לא רבים הם עדיין 
יועץ  לעצמם  המחזיקים  התורה  תלמודי 
חינוכי שינהל את המערך החשוב וכה עדין 

הלזה.
משמש  שוחחנו,  עימו  החינוכי  היועץ 
בתפקידו בתלמוד תורה מה'מוכש"ר', אלו 
שכן מקבלים לכאורה תקצוב חלקי לפחות. 
השיחה עימו הבהירה לנו עוד הרבה יותר 
והיכולות  המיוחד  הכנס  חשיבות  את 

הגודלות להפקת התועלת.
אומר  הוא  ה'שילו"ב',  שעות  על 
מידה  אמת  אין  סדום.  מיטת  "זוהי  לנו: 
הסיוע  ו/או  הצרכים  לערך  המתייחסת 
נעשות  השילוב  שעות  הקצאת  הנדרש. 
בהתאם  פשרה  חסר  שרירותי  באופן 
למספר התלמידים שלמדו במוסד החינוכי 
נוצר  פשוט  שבאופן  כך  שעברה.  בשנה 
מצב אבסורדי למדי בו ייתכן ותלמוד תורה 
ב-50  יתוקצב  שילוב  שעות  ל-20  הזקוק 
למדו  שעברה  בשנה  כי  רק  שכאלו  שעות 
הספר  בית  מאשר  תלמידים  יותר  אצלו 
שילוב  שעות  ל-50  באמת  הזקוק  השני 

ויתוקצב רק ב-20 שעות".
הזועקת  מהאפליה  העצום  הכאב  אבל 
ומטלטלת לב כל אדם הוא דווקא בחינוך 
של  החינוכי  היועץ  לנו  מספר  המיוחד. 
'קולגה'  עם  בשיחה  כי  תורה,  התלמוד 
הוא  כי  עמיתו  התלונן  הד"ל,  מהחינוך 
'טובע' בהקצאות שקיבל ממשרד החינוך 
– ההגדרה הינה ציטוט מדוייק לביטוי בו 

נקט הקולגה מהחינוך הדתי לאומי.
ייעוץ  שעות  הקצאת  על  סיפר  הוא 
ושעות  טראפיה  שעות  סיוע,  ושעות 
במגזר  "ואילו  ומין.  סוג  מכל  איבחון, 
החרדי" נשבר משהו בקולו של המרואיין, 
אם  לכלום.   מספיק  שלא  פירור  "זורקים 
וגם אותן מקצים  הקצו 6 שעות חודשיות 
מקצוען  להביא  כדי  מספיק  שלא  בערך 
את  רוצים  ואנחנו   – הראשונה  מהשורה 
אנשי   6 ניקח  נעשה?  מה  ביותר.  הטוב 
כי  בחודש?  שעה  ייתן  אחד  שכל  מקצוע 
יש מי שצריך סיוע בקריאה מתקנת ויש מי 
הזקוק  ילד  יש  ואם  רגשי,  לטיפול  שזקוק 

לשניים או שלושה מטפלים? ויש כאלו".
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בני ברק י"ד בכסלו תשע"ז 123614/12/16

מאת: חיים רייך

מציון תצא תורה: באווירה חגיגית 
ומרוממת ננעל השבוע בירושלים כנס 
היסוד של "איחוד הרבנים הספרדיים 
מדינות  רבני  ל-100  מעל  העולמי". 
וערים ברחבי העולם הגיעו לכנס יסוד 
ארבעה  פני  על  שהתפרס  היסטורי 
נערך  הכנס  אירועים.  גדושי  ימים 
הפנים  ושר  ש"ס  יו"ר  של  ביוזמתו 
הרב אריה דרעי, בשיתוף ההסתדרות 
של  ובניהולם  העולמית,  הציונית 
ח"כ הרב יואב בן צור, ועו"ד אביעד 

אושרי, חבר הנהלת ההסתדרות.
מטרת הכנס הייתה לחזק את הקשר 
בעולם,  הספרדיות  הקהילות  בין 
ורבנן  מרנן  עם  הקשרים  את  וכן 
והרבנים  התורה  חכמי  מועצת  חברי 
לקיים  כן,  כמו  לישראל.  הראשיים 
שירותי  בנושאי  מעמיקים  דיונים 
פתרונות  ומתן  בתפוצות  היהדות 
לשאלות הלכתיות העומדות על סדר 

היום.
במלון  שנערך  הפתיחה  בכנס 
בירושלים,  פלאז'ה  ליאונרדו 
הרבנים  את  צור  בן  הרב  ח"כ  קידם 
קצוות  מכל  שהגיעו  המכובדים 
במהלך  מדובר  כי  ואמר  הארץ, 
הרוחנית  ההנהגה  את  שיאגד  מכונן 

הספרדית בעולם לגוף אחד.
את המשא המרכזי בכנס הפתיחה 
שליט"א,  יוסף  דוד  רבי  הגאון  נשא 
בדבריו  התורה.  חכמי  מועצת  חבר 
באופן  יפעל  החדש  הגוף  כי  הכריז, 

נהיה  "אנחנו  הדור.  לגדולי  בכפוף 
הנהגה רוחנית שתנהל על פי ההלכה 
הצרופה ותדקדק גם בקוצו של יו"ד. 
זאת,  לצד  פשרות".  אצלנו  יהיו  לא 
עודד את הרבנים לפעול בדרכי נועם 
שהתרחקו,  וקהילות  יהודים  לקרב 
רבות  קהילות  על  מניסיונו  וסיפר 
רחוקות  שהיו  ופנמה,  במקסיקו  כמו 
רוחנית  והתחוללה שם מהפכה  מאד 
המקומי  הרב  בשל  רק  אמיתית, 
אבות  לב  והשיב  לקהילה,  שהתמסר 
נועם",  ודרכי  פנים  במאור  בנים  על 

סיים הגר"ד את דבריו. 
של  ביתו  נאמן  חקק,  צבי  הרב 
המלווה  זצוק"ל  יוסף  הגר"ע  מרן 
את  הרבנים  בפני  גולל  הכינוס  את 
זצוק"ל  מרן  של  הקדוש  יומו  סדר 
אוזן  מטה  היה  וכיצד  לימודו,  וחוק 
בעיותיהם  את  ופותר  העולם  לרבני 

ההלכתיות. 
יריית  היה  העצמתי  הפתיחה  כנס 
שנפרסו  אירועים  לסדרת  הפתיחה 
היתר,  בין  ימים.  ארבעה  פני  על 
יצאו הרבנים לסיור מיוחד במנהרות 
רבים  כאשר  המערבי,  הכותל 
"קריעה"  מהרבנים ערכו בהתרגשות 
ויום  המקדש,  מקום  מול  בבגדיהם 
ארוך הוקדש לנסיעה לקברי צדיקים 
חינוך.  במוסדות  ביקור  לצד  בצפון, 
בבית  נערכה  מיוחדת  פגישה  בנוסף, 
חיכתה  ישראל  ובכנסת  הנשיא, 
הרבנית,  למשלחת  השלטון  צמרת 
ראש  ע"י  וביקר  בכבוד  שהתקבלה 

הממשלה ויו"ר הכנסת.

הצלחה רבה לכנס הרבנים הספרדים
כנס היסטורי: בירושלים הונחה השבוע אבן הפינה לארגון גג בינלאומי שיאחד את רבני הקהילות הספרדיות בעולם 
 מעל 100 רבנים התכנסו לארבעה ימים גדושים, בהם נערכו דיונים וביקורים, כשגולת הכותרת היא: כנס היסוד 

של "איחוד הרבנים הספרדיים העולמי"

גג  ארגון  להקמת  המהפכני  הרעיון  שניבט  מהרגע 
להוגיו  ברור  היה  הספרדית,  ליהדות  מסוגו  ראשון 
צריכים  שכזה  גודל  בסדר  פרויקט  להרים  בכדי  כי 
להיערך ברמה גבוהה ביותר. גיבוש רבנים בכל רחבי 
ימי  של  והכנתם  מורכבת,  לוגיסטית  הפקה  תבל, 
הביקור כרוכים באינספור פרטים, שרק מענה מקצועי 
רעיונות  להפוך  יוכל  הראשונה,  מהשורה  חברה  של 

איכותיים להצלחה מסחררת.
את  שהניעו  הקטרים  בחרו  ראשוני,  בשלב  כבר 
אנשי  את  העניינים  בסוד  להכניס  המפואר  המיזם 
המוניטין  רבת  ההפקות  חברת  מחשבה,  קו   - אימג' 
הרכבת  מלאכת  את  בידיה  להפקיד  היה  טבעי  שאך 
שגרתי  אתגר  כעוד  להיראות  עשוי  אולי  זה  הכינוס. 
מחשבה  קו   - שאימג'  הרבות  מההפקות  באחת 
מוציאה תחת ידיה, אך למעשה מדובר במיצוי כוחות 
של מיטב אנשי ההפקה, תוך שילוב מחלקות שונות 

בחברה. 
מחשבה  קו   - באימג'  שותפים  היו  למשל,  כך 
תדמיתית,  בבנייה  המהלך,  של  האסטרטגי  בתכנון 
בנקיטת שפה גרפית ייחודית, ובארגון לוגיסטי סביב 
מנגנון  העולם. לאחר חודשי עבודה מאומצים הוקם 
בינלאומי ליצירת קשר אישי עם רבני הקהילות ברחבי 
העולם, נקבעו לוחות זמנים, שורטטו קווים כללים - 

והפרויקט יצא לדרך.
הטכניים,  מהעניינים  פחות  לא  כי  לציין  חשוב 
הקו  הטווית  על  רבות  עמלו  מחשבה  קו   – באימג' 
בן  ח"כ  דרעי,  השר  עיניהם  נגד  הציבו  אותו  הערכי, 
צור והרב צבי חקק, ועמלו להטמיע אותו היטב בתכני 
להקים  הייתה  המטרה  דבר  של  "בסופו  האירועים. 

איגוד רבני קהילות ספרדיות שיהיו קשורים למורשתו 
"המטרה  מחשבה,  קו   – באימג'  אומרים  מרן",  של 
הייתה לתת תחושה של אחדות כוללת סביב המורשת, 
ולא פחות חשוב מכך, לתת כלים מקצועיים ותורניים 
להתמודדות היום יומית של רבני הקהילות בנושאים 
הקהילות  מעמד  של  ציבוריות  סוגיות  לצד  השונים, 
היהודיות בעולם ותפקיד הרב הספרדי בחיי קהילה".

בתוצאה  היטב  ניכרה  המדוקדקת  ההשקעה  ואכן, 
המוגמרת. במהלך הכינוס נרשמו רגעי שיא כה רבים, 
עד שנדמה כי קשה להניח את האצבע על אחד מהם. 
החל מאירוע הפתיחה, דרך פאנלים מיוחדים, ביקור 
אצל נושאי מורשת מרן הצעירים בבית ספר טברייני, 
ועד רגעים מרגשים מול הכותל המערבי והשתטחות 

על קברי צדיקים בצפון.
אך ללא ספק, גולת הכותרת של האירועים הייתה 
הספרדיים  הרבנים  'איחוד  ליסוד  המרכזי  בכנס 
העולמי'. בראשות נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש 
הגר"י  והראשל"צ  התורה  חכמי  מועצת  חברי  כהן, 
מרן,  זכר  הועלה  בו  המרגש,  המעמד  נערך  יוסף, 
שימשיך  התורה  קול  ברמה  ונשמע  מטרות,  הוצבו 
להדהד בכל קהילות ישראל. בהמשך נחתמה מגילת 
היסוד, והרבנים קיבלו תעודות אישיות החתומות בידי 
סרטון  הוקרן  בנוסף,  והראשל"צ.  החכמים  מועצת 
נדיר מארכיונו של הרב צבי חקק, ובו נשמע מרן זצ"ל 
מדבר בחשיבות האחדות בעולם הספרדי. "היה נראה 
מרן  הרגישו שרוחו של  כולם  נמצא שם,  מרן  כאילו 
את  כיוון  שהוא  כאילו  הזה,  היום  עד  ונושמת  חיה 
דבריו לרגעים אלו ממש, קשה לתאר את ההרגשה", 

אומרים המארגנים.

צילומים: יעקב כהן

מאחורי הקלעים של הכינוס

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

מו"מ וייצוג בהליכי פשיטת רגל     

משרד עו"ד תומר ברזיק

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

חובות זה לא גזרה משמיים
חייב כסף? חייבים לך כסף?

הסרת משקפיים עושים 
בבית חולים אסותא
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JCI Patient Safety

המרכז היחידי בישראל הפועל 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן 

המחמיר בעולם לבתי חולים

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

החורף כבר כאן!

מחיר 
קבוצתי!
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052-7629648  |  054-9198687
ניתן להתקשר גם למשרד )בשעות הבוקר(

עובדות
בשטח!

לקביאת ראיון מיידי:

לעבוד, ליהנות ולהרוויח בגדול?

המוקד המצליח ביותר בישראל בסניף בני ברק
מעניק לך את ההזדמנות להצטרף

לצוות גיוס תרומות
וליהנות מעבודה נוחה, מהנה ומתגמלת!! 

שכר בסיס מובטח! תוספת אחוזים ובונוסים! שעות נוחות!
35 ש"ח לשעה!!

03-9718111 או 03-6196567
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נחשפו כת"י נדירים של 
גדולי הדורות האחרונים
על איזה פריט שמו את עיניהם מוזיאונים ברחבי העולם? 
איך קרה שהסכמות חסידיות חשובות מופיעות על ספרו 
של תלמיד הגר"א?  קמע על קלף מידיו הקדושות של 
האדמו"ר רבי ישעי'לה קרעסטירער  ומה ביקש הבבא 

סאלי מבורא עולם בסיום שלושת הרגלים?
מאת: חיים רייך

במכירה הקרובה של בית המכירות המוביל 
"מורשת – מכירות פומביות", מוצגים למכירה 
פריטים מוזיאליים מאוספים פרטיים, בהם ניתן 
והיסטורי, כיסא של אליהו  נדיר  למצוא פריט 
כמה  מלפני  מץ  מקהילת  מילה  לברית  הנביא 
מדין  על  ישבו  בה  קודש  קהילת  שנים.  מאות 
יהונתן  רבי  בהם  היהודי,  מהעם  וגדולי  רבים 
מסוגו  בודדים  אשר  הכיסא  ועוד.  אייבשיץ 
נמצאים במוזיאונים ברחבי העולם כבר הצליח 
למקד את תשומת הלב של גורמים שונים אשר 
תורה  לספרי  כסף  כלי  ברכישתו.  עניין  הביעו 

עתיקים ונדירים וחפצים נוספים ייחודיים.
במכירה בולטים ספרים רבים ונדירים מבית 
רבי  ותלמידיו  מווילנא  הגאון  של  מדרשו 
אייזיק חבר ועוד. בולט במיוחד הספר "מנחם 
מים  הספר  של  הראשונה  מהדורתו  ציון", 
אדירים אותו חיבר רבי מנחם מנדל משקלוב, 
הנראה  כפי  אולם  מוילנא.  הגאון  של  תלמידו 
טעו המדפיסים וסברו בטעות שאת הספר חיבר 
נוצרה טעות  רבי מנחם מענדל מוויטבסק, כך 
מעניינת שעל גבי הספר צוין שהספר נכתב ע"י 
אשר  זצלה"ה  מענדיל  מנחם  הקדוש...  "הרב 
הלז  הספר  והנה  טברי'...,  בעיר  כבוד  מנוחתו 
היה חביב מאד בעיני כ"ק אדמו"ר מצאנז ]רבי 
חיים"[ כמעט בכל  חיים הלברשטאם ה"דברי 
ולא  מחבבו  זז  לא  הזה,  בספר  לומד  היה  יום 
היה מש משלחנו...". על הספר ישנם הסכמות 
הכהן  צדוק  מרבי  חיים",  "הדברי  של  מבניו 
שלמה  מרבי  אייגר,  אברהם  מרבי  מלובלין, 
ועוד  הלברשטאם האדמו"ר הראשון מבאבוב 
השניה  במהדורה  שונים.  חסידיים  אדמו"רים 
לא  וההסכמות  הטעות  תוקנה  כתב  הספר  של 

הופיעו בשנית.
מחזור  למכירה,  מוצג  במיוחד  מרגש  פריט 
רבינו  אצל  בשימוש  שהיה  רגלים  לשלש 
הקדוש רבי ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי", 
הקדוש,  המחזור  דפי  בין  עלינו.  תגן  זכותו 
זלגו  אשר  הצדיק  בדמעותיו של  להבחין  ניתן 
הכוסות  ארבעת  ברכות  בדפי  בתפילותיו. 
בהגדה של פסח, ישנם כתמי יין שנטפו במהלך 
ליל הסדר הקדוש אותו ערך רבינו סידנא בבא 

הבבא  מתחנן  המחזור  בסוף  ידו  בכתב  סאלי. 
קיץ  כלה  קציר  "עבר  עולם:  לבורא  סאלי 
ואנחנו לא נושענו. כי לך משפט הגאולה קום 

גאל".
מידיו  קלף  על  קמע  במיוחד  נדיר  פריט 
רבי  האדמו"ר  הנשגב  הצדיק  של  הקדושות 
ישעי'לה קרעסטירער זי"ע, שהיה ספון במשך 
במכירה  לראשונה  מוצג  שנים,  למאה  קרוב 

פומבית. 
במינו  מיוחד  אוסף  למצוא  ניתן  במכירה 
במהדורות  חלקם  נדירים  חסידות  ספרי  של 
של  חתימות  עם  חלקם  ומיוחדות,  ראשונות 

רבנים ואדמו"רים חשובים. 
נעוצים  שורשיו  אשר  במינו  מיוחד  פריט 
בעיה"ק  החב"דית  החסידית  בהתיישבות 
שד"ר  כתב  בדמות  למכירה  מוצאת  חברון, 
רבי  וירושלים  חברון  חב"ד  כולל  לשליח 
שאול ברימ"ט אשכנזי, אבי משפחת שאולזון, 
וחתימתו  קודשו  יד  בכתב  המלצה  בתוספת 
השד"ר  הגיע  אליו  פלאג'י,  חיים  רבי  של 
גדול  קלף  על  כתוב  המסמך  בשליחותו. 
את  היטב  המזכירה  שלם,  גיליון  של  בתבנית 
במאות  שנכתבו  המפוארים  השד"רות  כתבי 
האחרונות. מסמך רב עניין ותוכן למקומה של 

חברון בישוב היהודי של אז.
עשויים  בביתכם  שנמצאים  רבים  פריטים 
של  והמעריכים  המומחים  ערך,  בעלי  להיות 
בית המכירות מורשת ישמחו לעמוד לרשותכם 

בכל עת ללא תשלום וללא התחייבות.
באיתור  מתמחה  פומביות  מכירות  מורשת 
יודאיקה חשובים מהארץ  וחפצי  יד  של כתבי 
בין הקונים  ויוצרת את הקשר  ומרחבי העולם 
והאמנות  היודאיקה  ואספני  למוזיאונים 

הגדולים בעולם.

המעגל נסגר: מחינוך אסלאמי לחינוך יהודי
האמא היהודייה, שהצליחה לחלץ את ילדיה מהכפר 
הערבי, כתבה לעובדת הסוציאלית: "כשאני רואה את 

הילדים שלי לומדים תורה, אני בוכה מאושר, אני 
מרגישה שהמעגל נסגר"

מאת: חיים רייך

בניה של ד' נולדו לאם יהודייה ולאב ערבי. 
הם גדלו וחונכו בחינוך מוסלמי. לפני מספר 
לראשונה  ליצור קשר  חודשים הצליחה אמם 
עם המחלקה להצלה מטמיעה של יד לאחים. 
שהיא  הקשיים  על  סיפרה  היא  רועד  בקול 
בחינוך  בניה שגדלים  עתיד  על  דיברה  חווה, 
יד  לעזרת  והתחננה  לרצונה  בניגוד  מוסלמי 

לאחים. 
על  בתיק  הטיפול  את  הטילו  לאחים  ביד 
של  הסוציאליות  העובדות  מבכירות  אחת 
טלפוני  בקשר  מאז  עמה  שעמדה  הארגון 
את  וחיזקה  אותה  עודדה  שעות,  לא  בשעות 

רוחה עד שהקשר הזה הבשיל למבצע חילוץ. 
במקביל, שקדו הפעילים האמונים על כך על 

תכנית חילוץ בטוחה של האם והילדים.
חולצו  האחרון  החגים  חודש  של  בעיצומו 
הישר  הערבי  מהכפר  ובניה  היהודייה  האם 
יד לאחים שהוכנה עבורם  לדירת מסתור של 

מבעוד מועד. 
בתמונה שצולמה השבוע, נראים ילדיה של 
ד' לומדים יהדות יחד עם חונך של יד לאחים 
היהודייה  אמם  אותם.  ומלווה  להם  שהוצמד 
הסוציאלית  לעובדת  הזו  התמונה  את  שיגרה 
וכתבה "כשאני רואה את הילדים שלי לומדים 
תורה, אני בוכה מאושר, אני מרגישה שהמעגל 

נסגר".

1599-555-280
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מטריה חופה כפולה עמידות כפולה נגד רוח
המטריה אוטומטית ענקית לימים סוערים 
עם רוחות חזקות בעלת חופה כפולה עם 
ומיוחד  אויר. פטנט חדש  פתח לבריחת 
האמור למנוע נזק העלול לקרות למטריה 
של  בבניה  הוא  הרעיון  חזקות.  ברוחות 
המטריה אשר בתוך המוט הראשי קיים 
קפיץ השומר על המוטות של הבד לא 
מדי  חזקה  רוח  של  ובמקרה  להשבר. 

ללא  הפוך  להתקפל  האופציה  את  נותן 
נזק, ורק נשאר למשוך את הסוגר חזרה 

והמטריה תחזור למצב הרגיל.
מעל  אחת  לשתיים  מחולקת  החופה 
דרכם.  חזקה  רוח  לבריחת  השניה 
מסיבי  צלעות  ב-8  מחוזקת  המטריה 

קרבון חזקים ועבים.
המטריה מגיעה בצבע שחור בלבד.

   להזמנות: 053-9191965
משלוחים עד 

בית הלקוח

מטריה חופה כפולה עמידות כפולה נגד רוח
המטריה אוטומטית ענקית לימים סוערים 

פטנט גאוני!

פטנט גאוני!

מטריה הפוכה
המטריה נפתחת בצורה הפוכה (מהפנים 
לחוץ) ובכך מאפשרת נוחות בזמן כניסה 
לרכב או יציאה ממנו. כאשר מקפלים את 
המטריה (בזמן גשם) טיפות המים נשארות 
ובכך  המטריה  של  החיצוני  החלק  בתוך 
לא מרטיבים את הרכב או הבית/משרד. 
המטריה ניתנת להעמדה על הראש שלה 

ליציבות מלאה ולייבוש - נוח ביותר.

למטריה ידית ארגונומית בצורת האות 
גם כאשר  נוחה  אחיזה  C המאפשרת 
טלפון  (שיחת  פנויה  לא  הנגדית  היד 
או אחיזת סל קניות וכו'). מוט המטריה 
עשוי אלומיניום איכותי במיוחד ופתיחת 
וסגירת המטריה בלחיצת כפתור ייעודי 

לנוחות מלאה.
צבע פנימי ירוק כחול שחור ורוד
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 האדמו"ר מספינקא גני גד במעמד 
חבישת השטריימל לבנו החתן

האדמו''ר מסערט ויז'ניץ קובע מזוזה באגף 
ששופץ לאחרונה בתלמוד תורה תפארת משה

האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ בשבת התאחדות 
לבחורי הישיבות

צילומים: אלי דויטש, בעריש פילמר, קול ברמה, אידישע נייעס,  

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

 המשפיע רבי אלימלך בידרמן 
בהילולת בעל ה'בת עין' במירון

 האדמו"ר מויז'ניץ במסע למען הקמת 
היכל בית המדרש הגודל בקריה

יום העיון השנתי של 'פורום מנהלי הת"תים' 
בשיתוף המחלקה לילדים ונוער 360 בני ברק

אברך נפצע באורח קל, כאשר הגיע להתפלל על קברו של האדמו"ר מטהאש 
זצ"ל ונתקל בשני שודדים ששדדו את קופת הצדקה שהוצבה במקום. האברך 

ניסה להתגונן, אך הותקף ונדקר על ידי השודדים שנמלטו מהמקום.
כלבי גישוש איתרו חפץ אותו זרקו השודדים במנוסתם וכעת מקווים בקהילה כי 

כוחות הבטחון יצליחו להגיע אל השודדים.

האדמו"ר מלעלוב בית שמש הגיע לבקר בבית מדרשו שבבני ברק לפקח 
בשעת המבחן החודשי של מפעל התורה 'חביבותא דרבי שמעון'. 

האדמו"ר מביאלא לענטשע ביקר השבוע בפריז לטובת מוסדותיו, האדמו"ר 
מיהר לשוב ארצה לשמחת הברית לנכדו בן חתנו – בן האדמו"ר מקאסאן בני 

ברק.

בן האדמו"ר מקוזמיר עם בת הגרא"מ פלדמן, חתן  נערכה חתונת  השבוע 
הגה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן מלעלוב.

הגרב"מ אזרחי, ראש ישיבת 'עטרת ישראל' וחבר מועצת גדולי התורה ביקר 
במודיעין עילית. בעת ביקורו, בטקס קבלת הפנים לילדי הת"ת, ערך ראש  

הישיבה 'מי שברך' לרפואת הגראי"ל שטיינמן. 
מנחה  תפילת  והתפלל  שלמה'  'עטרת  בכולל  גמרא  שיעור  מסר  הישיבה  ראש 

בישיבת מיר ברכפלד.

הגרי"מ מורגנשטרן, שבת  בבני ברק בכדי לשמש כסנדק לנכד הגה"ח רבי 
אברהם יצחק כרמל מברסלב.  

במוצאי שבת הגיע לביקור בבית הגר"ח קנייבסקי ברחוב רשב"ם. 

משמרת  שע"י  ערלוי  הקודש  בחצר  בהם'  'וחי  מעמד  התקיים  במוצ"ש 
לדורותיהם למען חיזוק מפגעי הטכנולוגיה באולמי היכלי הפאר בבני ברק 

בראשות האדמור שנשא מדברותיו , המרצה הרב מנחם שטיין גם נשא דברים.

קהל רב השתתף בשמחת בית קוזמיר, הערב הגיע הגאון ר ברוך דב פוברסקי 
להשתתף מצורפת תמונה.

יום העיון השנתי של 'פורום מנהלי הת"תים' בשיתוף המחלקה לילדים ונוער 
360 בעיריית בני ברק ומרכז מידע וייעוץ של עזר מציון, נערך במרכז הכנסים 
- 'חפץ חיים' באמירת פרק תהילים מהרב חיים נודלר מנהל ת"ת אוהל תורה ואת 
דבר 'הפורום' הביא הרב אליהו ברקוביץ מנהל ת"ת בעלז בבית שמש. את המשא 

המרכזי נשא המשגיח רבי דן סגל. 

ראש מוסדות בית יעקב, מקים עולה של תורה בעיר בת ים חכם יעקב עטייה 
זצ"ל רבה של העדה הלבנונית בעיר נסתלק לבית עולמו.

בחצר הקודש מודז'יץ ציינו השבת  את הילולת האדמו"ר בעל ה'דברי ישראל' 
שחל ביום שלישי, ובעל ה'אמרי שאול' זיע"א, החל ביום שישי הקרוב. נכדם 
האדמו"ר ממודז'יץ יערוך בליל שבת את שולחנו ויעבור לפני התיבה בתפילת מוסף 

בבית המדרש מודז'יץ בבני ברק. 

ששופץ  האגף  בפתח  מזוזה  ויז'ניץ  מסערט  האדמו''ר  קבע  שב''ק  במוצאי 
לאחרונה בתלמוד תורה תפארת משה ברמת ויז'ניץ. מצורפת תמונה לשימוש.

האדמו"ר מסאטמר בשמחת נישואי בת האדמו"ר מתולדות 
צבי ספינקא עם בן גאב"ד 'קהל יראים' מונסי

הגרי"מ אלטמן רבה של קהילת חוג חת"ם סופר שוהה בברוקלין, שם מתקיימת ועידת 'לזכרו' 
לזכר הגרי"ש אונגר זצ"ל

 האדמו"ר מטשערנאביל במסע קצר 
לברוקלין ניו יורק

ההכנות בחצר הקודש באבוב לשמחת הנישואין



בני ברק

על הצעת העבודה הזו לא תפסיקי לדבר...

לרגל הרחבה: דרושות עובדות למוקד של קופ"ח כללית

● מוקד לנשים חרדיות בלבד
● במקום נגיש בבני ברק

● אינטרנט חסום
● משרת אם

● שכר נאה
● דרושה יכולת מכירתית

● אוירה חרדית נעימה

luach.hechven@gmail.com 

 קו"ח למייל:

<< )יש לציין עבור משרה 9380( >>

בני ברק

על הצעת העבודה הזו לא תפסיק לדבר...

luach.hechven@gmail.com 

<< )יש לציין עבור משרה 9381( >>

 קו"ח למייל:

לרגל הרחבה: דרושים עובדים למוקד של קופ”ח כללית
● מוקד לגברים חרדים בלבד

● במקום נגיש בבני ברק
● אינטרנט חסום
● משרת אחה”צ

● שכר נאה
● דרושה יכולת מכירתית

● אוירה חרדית נעימה

לפרטים והרשמה: 03-770-7300/1
דרוש מבדק ידע קודם. לקבלת לינק למבדק במייל -

  a037707300@gmail.com :שלחו מייל ל
עם נושא: מבדק יישומי מחשב

 | מורכבים  מיונים   | קבצים  השוואת 
 | נוסחאות  תחשיבים  טבלאות  יצירת 
סדנאות ייחודיות בוורד | בניית מצגות

בני ברק

הפתיחה בקרוב
מס’ המקומות מוגבל - הקודם זוכה

קורס אקסל 
ויישומי מחשב

בואו להעמיק את הידע 
והיכולות שלכם במחשב

קורסים נפרדים לגברים ונשים



בני ברק י"ד בכסלו תשע"ז 124414/12/16

מאת: אהרן נצר

ראש מועצת קרית יערים הרב אברהם רוזנטל 
למימוש  המרכזית  החברה  במשרדי  ביקר 
זכויות. במהלך הביקור, סייר במחלקות השונות 
במשרדי החברה, פגש את הצוות הרפואי ואת 
שדנה  בישיבה  השתתף  וכן  המומחים,  צוות 
בקידום מימוש זכויותיהם של תושבי המועצה. 
מאות  כתשע  כיום  מונה  יערים  קרית 
נמצאת  הקריה  האחרונות  בשנים  משפחות. 
המשפחות  ומנין  והתרחבות  בניה  בתנופת 
לסייר  מזמנו  שפינה  רוזנטל  הרב  וגדל.  הולך 
זכויות,  למימוש  המרכזית  החברה  במשרדי 
ביקש להעלות על סדר היום, את פעילותה של 
החברה בקרית יערים. במסגרתה, ביקש שתהיה 
פעילות ממוקדת להגברת המודעות של תושבי 
תיערכנה  וכן  לזכויותיהם הרפואיות,  המועצה 
קבלות קהל, בהן יוכלו התושבים להיפגש עם 

נציגי החברה ולבחון את זכויותיהם.
הרב  בהשתתפות  שהתקיים  הדיון  במהלך 
רוזנטל, הרב שמאי שזירי ונציגי החברה, נידון 
הקושי של מי שזקוק לקבל סיוע ויש לו זכויות, 
הרב  למימושה,  ולפעול  זו  בזכאותו  להכיר 
במקרים  גם  כיצד  הציגו  החברה  ונציגי  שזירי 
סיוע  ולהובלת  לפתרון  להגיע  ניתן  אילו 

למשפחה.
של  הנתינה  בזכות  הפליג  רוזנטל  הרב 
צוות  בפני  זכויות  למימוש  המרכזית  החברה 
העובדים, ועוד יותר בזכות הקבלה של האדם 
הזקוק לנתינה זו ואמר: "מצוי שאדם שנמצא 
במצב שהוא זקוק לקבל מהאחר, מתבייש ואף 
נמנע מלקבל את הסיוע הנדרש לו, וצריך לדעת 

לאדם,  שולח  שהקב"ה  ניסיון  היא  שהקבלה 
ובעצם זה שהוא פתוח לקבל ואף פועל בכדי 

לקבל את הסיוע, הוא עומד בניסיון".
של  המודעות  סוגיית  נידונה  הדיון,  במהלך 
המגיעות  הרפואיות  לזכויות  החרדי  המגזר 
מהרשויות. "ומי שחושב שהיום כולם מודעים 
שזירי.  הרב  אומר  בידו",  טעות  לזכויותיהם, 
אינם  הרופאים,  החולים,  בתי  "הרשויות, 
מצליחים להגיע למצב אופטימלי של מתן מידע 
אונקולוגים  חולים  רפואיות.  זכויות  בנושא 
לקות שכלית התפתחותית, שאינם  עם  וילדים 
זהו  בכלל,  או  בזמן  זכויותיהם  את  מקבלים 
אפשר  ואי  רבות,  בו  נתקל  שאני  חמור  מחדל 

לעבור עליו לסדר היום".
הרב רוזנטל קיבל סקירה מהרב שמאי שזירי 
ונציגי החברה, אודות המקרים הרפואיים, בהם 
והטבות  קצבאות  לקבל  בהחלט,  ואפשר  ניתן 

מהרשויות.

30%-20% מהילדים 
יחלו בשפעת

לימור דרורי, מנהלת מרכז לבריאות הילד של כללית בבני 
ברק, קוראת לכם: רוצו לחסן את ילדיכם

מאת: אהרן נצר

מרכז  מנהלת  דרורי,  לימור  עם  בשיחה 
היא  ברק,  בבני  כללית  של  הילד  לבריאות 
מספרת על דרכי ההידבקות בשפעת ומבקשת: 

רוצו לחסן את ילדיכם.
איך נדבקים בשפעת?

הנשימה.  בדרכי  מנגיף  נגרמת  "השפעת 
לרוב  מתרחשת  אחר  אדם  של  הדבקה 
מדרכי  הניתזות  זעירות  טיפות  באמצעות 
הנשימה בזמן דיבור, שיעול או התעטשות. זו 
הסיבה שילדים, הנמצאים בסביבה עם ילדים 
אחרים בגן ובבית הספר, נוטים להידבק יותר. 
 20%-30% הבריאות,  משרד  נתוני  פי  על 

מהילדים צפויים להידבק החורף בשפעת".
מהן הסכנות בשפעת?

בעיקר  קשורה  השפעת  של  "הבעייתיות 
דלקות  אוזניים,  דלקות  הכוללים  בסיבוכיה, 
סיבוכים  סמפונות,  דלקות  סינוסיטיס,  ריאה, 
אף  שעלולים  העצבים  ובמערכת  בלב 

להסתיים במוות.
לשנות  ייחודית  יכולת  השפעת  "לנגיף 
מערכת  על  להערים  ובכך  שנה  בכל  צורתו 
ככל  המחלה.  את  מחדש  ולעורר  החיסון 
תהיה  המחלה  יותר,  גדול  בנגיף  שהשינוי 
להתפרצות  הגורם  והנגיף  היות  יותר.  קשה 

משתנה, מדי שנה מייצרים חיסון חדש".

למי כדאי להתחסן?
"מומלץ לחסן ילדים בריאים, משום שגיל 
לסיבוכי  יתר  סיכון  מהווה  כשלעצמו  צעיר 
דלקות  ריאות,  דלקות  אסטמה,  כמו  המחלה 
אוזניים, סטרידור ושיעור גבוה של אשפוזים, 
גבוה  בסיכון  הנמצאות  היעד  לאוכלוסיות 
המחלה.  של  סיבוכים  ולפתח  לחלות 
שנה  חצי  מגיל  ילדים  הן:  היעד  אוכלוסיות 
כרוניים,  חולים  ומעלה,   65 בני   ,12 ועד 

שוהים במוסדות ומרותקים לביתם".
של  הסיעוד  מנהלת  ריכטר,  פנינה  לדברי 
דן-פ"ת:  מחוז  'כללית'  בריאות  שירותי 
"בשנה שעברה השפעת הורגשה כמעט בכל 
הפוטנציאליות  לסכנות  כולנו  ונחשפנו  בית 
לכלל  קוראים  אנו  לכן  אלה.  שבנגיפים 
חולים  השלישי,  הגיל  בני  היעד,  אוכלוסיות 
כרוניים, פעוטות, נשים בהיריון ולאחר לידה 

להגיע ולהתחסן בהקדם".
מה אפשר לספר על החיסון?

בזריקה.  הניתן  מומת  נגיף  הוא  "החיסון 
מעצם טיבו החיסון המומת אינו יכול לגרום 
הן  לחיסון  בתגובה  התופעות  לשפעת. 
בעיקר  משמעות,  וחסרות  קלות  כלל  בדרך 
השנה  ההזרקה.  בנקודת  מקומית  תגובה 
הצטיידו שירותי בריאות 'כללית' במלאי של 
ניתן  אותם  שפעת,  נגד  חיסונים   1,070,000

למצוא בכל המרפאות".

"גם לקבל זהו ניסיון לאדם"
כך אמר ראש מועצת קרית יערים, הרב אברהם רוזנטל, 
במהלך ביקורו במשרדי החברה המרכזית למימוש זכויות

הרב רוזנטל בביקורו בחברה

1599-555-280
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החורף הגיע, ואיתו הבקשה שלא 
נשכח סוודר ונשהה כמה שפחות 

בחוץ בשעות הקור. למה בעצם אנו 
נוטים לחלות יותר כשקר? על כך 
תוכלו לקרוא בפינה ' מוסיף דעת' 

במדור.
תודה על כל המכתבים והתשובות 

היפים ששלחתם לנו. אנו קוראים את 
כולם!

שלום ילדים!

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

או לפקס: 03-5796645

מדור הילדיםלהפסקהיוצאים 

תדופיקצדפסוסק

נוכילרפורחמנכ

שרבלבפררהמגתל

מבשגידדבאובוב

תנמיאהענרררלי

חלעיההנוינדעמ

מדנזרבכעהמלתח

וגבתקאהמלרסאת

סריארהנעיתברו

השתמניבצהימנל

יודטפויבצלאבא

נילפלטעוהקזעו

להדופיקעהידגח

 בנק מילים:
קנגורו, אריה, 
חמור, יונה, 

כלב ים, דורבן, 
פרה, צפרדע, 

קרפדה, 
תולעת, קיפוד, 
סוס, ברדלס, 
נמר, חתול, 
אוח, ארנב, 
בת יענה, 

צבוע, דורבן, 
לביאה, גמל, 
עכבר, צבי, 

צב, ארמדיל, 
נמיה, נאקה, 
פיל, קרנף, 
תנשמת, 

חמוס, זברה, 
עטלף, קיפוד, 

אתון, למה, 
כבש, יעל, גדי, 
דג, תיש, טלה, 
עז         

ע"פ רש"יחידה מהפרשה  

עם איזה מלאך 
נאבק יעקב?

חידת השבוע:

מהיכן לקוח הביטוי 'אחרון חביב'?

יעל בראון

מבוך
לגבינה!הגיע עזרו לי 

תפזורת בעלי חיים

מצאו 
לפחות 
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הבדלים 

בין 
התמונות!

סודוקו

מצא את ההבדלים

הקריאה  מגיעה  איתו  כי  החורף?  שהגיע  יודעים  איך 
המוכרת:

"אל תשכח לקחת סוודר! שלא תהיה חולה!"
מה בעצם הקשר בין חורף למחלות? 

)וירוסים(. נגיפים  ידי  על  נגרמות  החורף  מחלות  רוב 
התקררות היא דלקת חריפה של הלוע העליון והאף. 

וגורמים לה כמה סוגים של נגיפים, ביניהם נגיף 
גרון  הם  שלה  המוכרים  התסמינים  הקורונה. 

חולשה.  שיעול,  נזלת,  התעטשויות,  כואב, 
בתסמינים  מלווה  השפעת  בנגיף  הידבקות 

דומים אך קשים יותר ובחום גבוה.
מדוע חולים יותר בחורף, כשקר?

יותר  נוטים  אנשים  בחוץ  כשקר   .1
סגורים  שחלונותיהם  בחדרים  להימצא 
ורעלים  זיהומים  יותר  בהם  מצטברים  ולכן 

בחוץ,  מאשר  טרי  חמצן  פחות  בהם  ויש 
באוויר החופשי. המחסור באיורור יוצר תנאים 

'מצוינים' להעברה של נגיפים מאדם לחברו. 
ולעשות  לטייל  ההזדמנויות  חורפי  אוויר  במזג 

כלל,  בדרך  מצטמצמות  הפתוח  באוויר  גופנית  פעילות 
וידוע שאין כמו פעילות גופנית ואוויר צח כדי לעודד את 
הפעילות הבריאה של מערכות הגוף, לרבות מערכת החיסון 

- ה'חיילת' שמגנה על גופנו מנגיפים.
הסיכויים  את  מעלה  נמוכה  גוף  טמפרטורת  האם   .2
 2005 בשנת  שנערך  בניסוי  לחלות?  חלילה  או  להתקרר 
הרגליים  )הנחת  לקור  חשיפה  בין  קשר  נמצא  בבריטניה 
הופעת  לבין  מסוים(  זמן  למשך  במיוחד  קרים  במים 

סימפטומים של התקררות.

יש כמה דרכים להסביר כיצד הקור משפיע  לרעה  על 
הגוף: כשקר, זרימת הדם לאיברי הגוף הופכת חלשה יותר, 
המירבית.  ביעילות  לעבוד  החיסון  מערכת  על  מקשה  וזה 
מתייבשת  האף  רירית  ויובש,  קור  של  בתנאים  בנוסף, 
לגוף,  למנוע מגורמי מחלה לחדור  יותר  וקשה 
הגוף  של  הטבעית  ההגנה  נחלשת  וכך 

ממזהמים.
מה קורה לנגיפים בקור?

נוטים  וביולוגיים  כימיים  חומרים 
לשנות צורה והתנהגות בהתאם לתנאי 
הסביבה. נגיפים, לדוגמה, נוטים להיות 
ויובש,  קור  של  בתנאים  יותר  יציבים 
מעמד  בהם  להחזיק  יכולים  הם  כלומר 

זמן רב יותר.
בין  שמכילה  במעטפת  מוקפים  הנגיפים 
שאר המרכיבים חלבונים, שבחום גבוה משנים 
את צורתם והמבנה שלהם. המעטפת מסייעת לנגיף 

לחדור לתאי הגוף ולהתרבות בתוכם.
בנוסף, ישנם נגיפים שדווקא בתנאי קור הופכים אלימים 
יותר מאשר בתנאים אחרים. גם החיידקים  ומזיקים הרבה 
דרך  גרים  שלנו  הנשימה  במערכת   – בדרכיהם'  'הולכים 
נזק.  גורמים  לא  רגילים  שבימים  מסוימים  חיידקים  קבע 
אבל כשתנאי הסביבה משתנים הם יכולים להתחיל להיות 

פעילים ולגרום למחלות...

 מוסיף
מדוע חולים יותר דעת

בחורף?

כך נראה נגיף 
השפעת

בין הפותרים נכונה יוגרלו דיסקים 
ופרסים מתנת 'התקליטיה של 

עמירם בן לולו'
הזוכים השבוע: רחלי חזן מאלעד, 
משפחת רבינוביץ' מביתר עלית
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   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו
"ַהצִּיֵלנִי נָא ִמיַּד ָאִחי ִמיַּד ֵעשָׂו כִּי יֵָרא 
ַעל  ֵאם  וְִהכַּנִי  יָבוֹא  פֶּן  אֹתוֹ  ָאנִֹכי 

בָּנִים" )בראשית לב, יב(.
לכאורה לא מובן, אח אחד היה לו ליעקב 
- עשו, וגם אותו הלוואי ולא היה, וא"כ מדוע 
"ִמַּיד  ָאִחי",  ִמַּיד   " ואומר  אבינו  יעקב  כופל 

ֵעָׂשו"? 
רבי  )הגאון  מבריסק  הלוי  הבית  מבאר  אלא 
דרכים  שני  שישנם  סולובייצ'יק(  דב  יוסף 
שמשתמשים בהם יצר הרע וכח העשוי הרשע:

וביד  גדול  בכח  ישראל  נגד  להילחם  א'-  דרך 
ְוִהָּכהּו  חזקה, ִאם ָיבוֹא ֵעָׂשו ֶאל ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת 
של  האינקוויזיציה  כגון  ט(,  לב,  )בראשית 
ספרד, והשואה הארורה שנעשתה ביד הנאצים 

הגרמנים הארורים. וזה "ִמַּיד ֵעָׂשו". 
מלחמה  ומסוכנת(-  קשה  יותר  )הרבה  ב'  דרך 
נגד ישראל כשמפגינים כלפיהם אהבה ואחווה, 
ַוְיַחְּבֵקהּו ַוִּיָּׁשֵקהּו )בראשית לג, ד(, "בוא ונחיה 
ֲאָנְחנּו"  ֲאָנִׁשים ַאִחים  כולנו כעם אחד מאוחד, 

)בראשית יג, ט(. וזה "ִמַּיד ָאִחי".
ואוניברסיטאות  גמינזיות  יפתחו  הגויים  אם 
וסכנה  קשה  בעיה  כבר  זה  היהודים-  עבור 
גדולה מאוד מאוד, ה' ירחם, אם עשו לא יבוא 
עצמו  את  יסווה  אלא  הרשע"  "עשו  של  בגדר 
)חלילה  לכבוש  הוא  עלול  אחווה  של  בגדר 

וחס( רבים מעמנו. 
ַּמִים )איכה  יְֹרָדה  ֵעיִני  ֵעיִני  ֲאִני בוִֹכָּיה  ֵאֶּלה  ַעל 
צריך לפחד הרבה מאוד, מאותם  מזה  טז(,  א, 
הם  בלבבם  אך  כאוהבים,  עצמם  את  שמראים 
ִּכְּבדּוִני  ּוִבְׂשָפָתיו  ְּבִפיו  גדולים,  הכי  השונאים 

ְוִלּבוֹ ִרַחק ִמֶּמִּני )ישעיה כט, יג(. 
ולכן הקדים יעקב אבינו תחילה "ִמַּיד ָאִחי" ורק 
אח"כ אמר "ִמַּיד ֵעָׂשו", כיון שהפחד הראשוני 
והיותר גדול שהיה ליעקב אבינו זה שעשו יבוא 

עמו בגדר של אחווה ורעות.
עם   בא  בתחילה  הרשע,  עשו  עשה  כך  ובאמת 
004 איש עמו כדי להילחם ביעקב, אך כשראה 
שלא מצליח בדרך הזו, ניסה בדרך השניה של 
ְלֶנְגֶּדָך  ְוֵאְלָכה  ְוֵנֵלָכה  ִנְסָעה  והאחווה,  האהבה 

)בראשית לג, יב(.
בעניין זה ישנו משל נפלא:

יצליח  מי  ביניהם  התעברו  והרוח  השמש 
להפשיט את האדם, הרוח טענה שהיא תצליח 
חזקה  רוח  ידי שתביא  על  האדם  את  להפשיט 
ְדָברוֹ  עָֹׂשה  ְסָעָרה  רּוַח  בגדיו,  כל  את  ותעיף 
זו  שהיא  אמרה  והשמש  ח(.  קמח,  )תהילים 
לרוח  ותראה  האדם  את  להפשיט  שתצליח 

שהיא יותר טובה ממנה.
רוח חזקה התחילה לנשוב, אך זה לא הועיל כדי 
להפשיט את האדם, ואדרבה להיפך עקב הקור 
והרוח החזקה לבש האדם סוודר, באה רוח עוד 
יותר חזקה ולבש האדם מעיל, וכן הלאה, כנגד 
הרוח החזקה עשה האדם פעולות לחמם עצמו 

יותר ויותר. 
גדול,  בחום  וזרחה  השמש  הגיע  כך  אחר 
ובעקבות כך הוריד האדם את המעיל והסוודר, 
ַהּיוֹם  ְּכחֹם  החולצה,  את  גם  הוריד  אח"כ 
)בראשית יח, א(, השמש חזקה ובלתי נסבלת, 
עד שלבסוף הוריד האדם גם את הגופיה ונשאר 

ערום!
להיות  צריך  שלנו  הפחד  והנמשל,  המשל,  זה 
מאותם אנשים שבאים בחום ולבביות, באהבה 
ומפגינים  אותנו  ומנשקים  מחבקים  ואחווה, 

כלפינו אהבה, מאלה צריך להיזהר הרבה מאד, 
מפני  סערה,  ברוח  כנגדנו  שבאים  מאלו  יותר 
שמהם אנו מתגוננים ומלבישים על עצמנו עוד 

ועוד מצוות ומעשים טובים! 
בהונגריה לפני 200 שנה לא היה שוויון זכויות 
ליהודים, יום אחד באו אנשי הקהל לחתם סופר 
בשמחה ואמרו: "איזה יופי!! היהודים קיבלו 

שוויון זכויות כמו כל הגוים!"
הארץ  על  ירד  סופר  החתם  זאת  כששמע  מיד 

והתחיל להכות את עצמו ולבכות-
"מזה חששתי, זה הפחד הגדול, אוי ואבוי!" 

סופר  מדוע החתם  התפלא,  זאת  מי שראה  כל 
הוא  טוב  הזכיות  שוויון  לכאורה  הרי  בוכה, 

עבור היהודים.
אמר להם החתם סופר, אמשול לכם משל למה 

הדבר דומה:
מלך אחד גידל את בנו בנאמנות, אך הילד סטה 
מהדרך ועשה מעשים נוראים, ניגש אליו המלך 

ואמר: 
תמשיך  אם  אחרונה,  אזהרה  זו  "תשמע, 
הרחק  למדבר,  אותך  אגרש  הרעים  במעשיך 
מן העיר אלפי קילומטר,  ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי 

ֶקֶׁשת" )בראשית כא, טז(.
את  יקיים  לא  ובאמת  צוחק  שאביו  חשב  הבן 
דבריו, ולכן המשיך במעשי העוללות, אך המלך 
עמד במילתו ומיד סילק את בנו למדבר, העמיד 
לו המלך שני שומרים, נתן לו כמות מרובה של 

אוכל כדי שלא ימות שם, ושלח אותו מביתו.
והנה, לאחר כמה ימים במדבר הקר שלח הבן 
מכתביו לאביו: "אבא, בבקשה תרחם עלי, קר 

לי ואני כל כך סובל". 
המלך לא החזיר תשובה לבנו, אך כעבור חודש 
הנושאות  גדולות  משא  מכונות  שלח  ימים 
המוכנים  רבים  ופועלים  טרומיים  בניינים 

לעסוק במלאכה. 
השתומם הבן מהמחזה ושאלם לפשר הדבר.

שלא  כדי  לך,  זה  את  שלח  "המלך  לו:  אמרו 
יהיה לך קר במדבר".

ירד הבן על הארץ ופרץ בבכי נורא, "מה? אבא 
שלח לי את זה?"

אנו  קר",  לך  יהיה  לא  עכשיו  תשמח,  "כן, 
הפועלים. 

"אוי ואבוי, עד עכשיו חשבתי וציפיתי שאבא 
יחזיר אותי בחזרה הביתה-לארמון המלוכה.

בניינים,  לי  לבנות  שולח  שהוא  עכשיו  אך 
פירושו של דבר שהוא מתכנן שאשאר פה עוד 
ֵעיִני  ֵעיִני  ֲאִני בוִֹכָּיה  ֵאֶּלה  ַעל  הרבה זמן.. ולכן 
שמי  כיון  בוכה  אני  טז(,  א,  )איכה  ַּמִים  יְֹרָדה 
בגלות  להישאר  אצטרך  עוד  שנים  כמה  יודע 

האיומה הזו". 
שוויון  לנו  היה  שלא  עד  סופר:  החתם  אמר 
בגלות  לנו  שקר  להקב"ה  בוכים  היינו  זכויות 
לפניו  והיינו מתחננים  ושאנו סובלים,  הנוראה 
שירחם עלינו וישיבנו בחזרה לארצנו הקדושה.

זכויות,  שוויון  לנו  עושה  שהקב"ה  עכשיו  אך 
נצטרך  שאנו  לנו  שמודיע  דבר  של  פירושו 

להישאר עוד הרבה בגולה!
מי יודע עוד כמה שנים רבות נצטרך להישאר 
שָׁם  בֶָּבל  נֲַהרוֹת  ַעל  בוכה,  אני  ולכן  בגלות, 
יָשְַׁבנוּ גַּם בִָּכינוּ בְּזְָכרֵנוּ ֶאת ִציּוֹן )תהילים קלז, 

א(.
ַהצִּיֵלנִי נָא ִמיַּד ָאִחי ִמיַּד ֵעשָׂו כִּי יֵָרא ָאנִֹכי אֹתוֹ 
)בראשית לב, יב(- ירא מהאחווה והרעות שלו.

עד גשתו עד אחיו

בעזה"י המכירה תתקיים
ביום שני הקרוב יט' כסלו 19/12
בין השעות 18:00 20:00 

ברח' ירושלים 52 בני ברק 
 

ביום שלישי הקרוב יג' כסלו 13/12
בין השעות 17:00-20:00  רח' בית ישראל 

)פינת שערי שמיים( ליד ישיבת מיר | חריץ  | נטען  | אוזניות  | מקליט   MP3 נגן  | הכל כבר בפנים: מצלמה 
הרחבה | רמקולים מובנים | מסך ענק | עד 8 שעות שימוש | אלבום תמונות | 
שעון )+ שעון עצר( מחשבון | תאריכון | שפה עברית | ספר אלקטרוני | ועוד...

משחקים מבוקרים 
ללא אלימות ופריצות

ללא /עם 
רדיו/וידאו

+רטט וזיכרון
8GB מובנה-כפול של

500 משחקים מובנים 
כבר בתוך המכשיר 

יותר מ-20 סוגים 
של - מריו

אל תחכו לרגע האחרון ,מלאי מוגבל הקודם זוכה ,היססת פספסת...

 200 ₪ בלבד 
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קונסולת משחקים

 Playfix

חנוכה בפתח ואנו יוצאים במכירת חיסול במחיר מדליק וחד פעמי

מכירה אחת ויחידה לפני חנוכה 

 1 
ליום

ב ד  ל ב

הגיימבוי האיכותי המבוקש והנמכר ביותר
הדגם החדש מבית פלייפיקס                            עם כל השכלולים

נא לבוא עם כסף מדוייק , אין עודף | מכבדים כ. אשראי

במלאיאחרונים 

זוהי מודעה המתפרסמת ע"פ סע' 26  

לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג – 1983

בס“ד 



47    י"ד בכסלו תשע"ז 14/12/16 בני ברק

ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו

יעקב אבינו עומד לפגוש את אחיו 
לדורון,  שנערך  לאחר  עשיו, 
מגיע  הוא  ומלחמה.  תפילה 
לרגע הגדול של הפגישה עם אחיו 
כשהוא נאלץ להשתחוות  שבע פעמים 
ויש להבין את כפל  "עד גשתו עד אחיו". 
הלשון "עד גשתו עד אחיו", וכי לא היה די 
לומר עד אחיו, או עד גשתו לאחיו? מדוע 
"עד  שלבים,  בשני  זאת  אומרת  התורה 

גשתו" ושלב  נוסף "עד אחיו"?
מסופר שלפני עשרות שנים במנין הקבוע 
של תפילת "מנחה" בהנהלת ועד הישיבות 
נכנס לתוך החדר אורח לא שיגרתי. זה היה 
אחד מבכירי הכתבים של עיתון אנטי-דתי 

גדול וידוע.
עיתון שנשלח  אותו  'הנכבד' של  סופרו 
ראיה  זוית  מתוך  לסקר,  עיתונו  מטעם 
עולם  את  ולעגנית,  שלילית  ביקורתית, 
הישיבות בכללותו, התגלה חיש מהר כעם 
מושג  של  שמץ  לו  שאין  כאדם  הארץ, 
לשמאלו.  ימינו  בין  יודע  ואינו  ביהדות 
כאשר פתחו ראשי ועובדי "ועד הישיבות" 
בתפילת מנחה, הצטרף אליהם. אם משום 
אולי  או  הציבור,  מן  לפרוש  רצה  שלא 
שאינו  להראות  לו  נעים  היה  שלא  משום 
יודע מהי תפילה בעת שהוא מבקש לשמור 
על תדמית אובייקטיבית כעיתונאי המבקש 
בעולמה  ראשונים  מושגים  לקוראיו  לתת 
ועולם  החרדית  היהדות  של  הרוחני 

הישיבות.
'ועד  ולחברי  בתפילה  החל  האיש 
בקיאים  אינם  כי  מיד  התגלה  הישיבות' 
בתאריך. זה לא היה סתם יום של חול, כפי 
וזמנים  חגים  קוקטייל  אלא  סברו,  שהם 
המורכב מעשרת ימי תשובה, מוצאי שבת, 
אם  יחד.  גם  ופורים  חנוכה  חודש,  ראש 
שלא  העיתונאי  של  תפילתו  לפי  לשפוט 
פסח על אף שורה מתפילת שמונה עשרה. 
ו"מי  לחיים"  "זכרינו  אמר:  הוא  הכל 
כמוך", "אתה חוננתנו", "יעלה ויבוא" וגם 

"על הניסים" לחנוכה ופורים....
תחושתם של ראשי ועד הישיבות היתה 
קשה. אם בור ועם הארץ כזה הולך לסקר 
לנו?  יהיו  פנים  אלו  הישיבות,  עולם  את 
שלא לדבר על הנתונים השליליים שימצא 
לה'  קיוו  הם  אך  לאדמה'.  'מתחת  הכותב 

והתפללו לטוב.
מלוויו של הכתב הובילו אותו מישיבה 
של  שקידתם  את  לו  הראו  לחברתה.  אחת 
הגשמיים  התנאים  את  התורה,  לומדי 
שהיו אז קשים למדי. הלה הסתובב בפנים 

לעצמו  רשם  ורק  דבר,  אמר  לא  חתומות, 
הכתבה  בפנקסו.  מפתח  נקודות  כמה 
השלילית היתה מובטחת. זה היה רק ענין 

של זמן. 
"בית  ישיבת  של  תורה  הגיעה  ואז 
אברהם, סלונים" כאשר נכנס הכתב פנימה, 
ראהו כ"ק מרן האדמו"ר ה'נתיבות שלום' 
ברוב חביבות  פניו  קיבל את  הוא  זצוק"ל. 
על  לבבית  חיבה  טפיחת  לו  העניק  ואף 
השכם. הכתב המופתע לא ידע איך להגיב. 
בכל מקום התיחסו אליו בחשדנות, בחשש, 
בפקפוק, ואילו כאן הוא אורח רצוי ונלבב. 
אליו  פונה  ומשתומם,  עומד  עודנו 
האדמו"ר במאור פנים ואומר לו: כשיעקב 
השתחווה  הוא  אחיו  עשו  את  פגש  אבינו 
אחיו".  עד  גשתו  "עד   - פעמים  שבע 
הבעש"ט  מתלמידי  משה'  'דברי  בספה"ק 
לו  היה  שעשיו  מבואר  זי"ע,  הקדוש 
אל  האחווה  נקודת  של  קדוש  ניצוץ  עדיין 
חומות  יצר  הרעים  שבמעשיו  אלא  יעקב, 
הפנימית  הנקודה  את  שהקיפו  וקליפות 
בכל  צד.  מכל  אותה  ועטפו  שלו  הקדושה 
השתחוויה של יעקב אבינו ע"ה הוא הסיר 
עד אחיו".  גשתו  "עד  וקליפה אחת  חומה 
עד שהגיע לנקודת האחווה, ואז נפל עליו 

עשיו וישקהו.
סופרו של העיתון אמנם היה עם הארץ 
אבל לא טיפש. הדברים פילחו את ליבו כחץ 
שנון. הוא הבין היטיב את הכוונה הסמויה 
של מארחו והזדעזע בכל גופו. זאת אומרת 
ומנגד  עשו!  כמו  כאן  אותו  שמחשיבים 
לעשו  אם  המנחמת:  הנקודה  גם  לו  היתה 
היה עדיין ניצוץ קדוש, גם לי יש!... מרגע 
שונה,  בצורה  הכל  הכתב  ראה  ואילך  זה 
ועוינת  ביקורתית  יותר,  אוהדת  עין  מתוך 
פחות. כאשר נפרד מן הרבי בסיום הביקור 
אמר לו כשדמעות בעיניו, "הנה מתקרבים 
הימים הנוראים, אני חושב שהשנה הזאת, 
שקט  אדע  לא  קדמוניות,  לשנים  בניגוד 

בנפשי". 
כיצד אכן עברו הימים הנוראים במעונו 
תוצאה  אבל  ידוע.  לא  עיתונאי?  אותו  של 
אחת גלויה בוודאי היתה לביקור, סדרה של 
וחיוביות – בעיתון אנטי- כתבות אוהדות 

דתי – בשבחן של הישיבות!...
זהו ההסבר לכפל הלשון. עד גשתו – אל 
במעמקי  חבויה  שהיתה  הפנימית  הנקודה 
אליו  בהגיעו   – אחיו  עד  עשיו,  של  נפשו 
אל  נגשים  אם  מכך  יותר  ואולי  בפועל. 
הזולת  את  הופכים  הפנימית  הנקודה 

ל"אח".

עד גשתו עד אחיו

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

כיצד אכן עברו הימים הנוראים במעונו "
של אותו עיתונאי? לא ידוע. אבל תוצאה 

אחת גלויה בוודאי היתה לביקור, סדרה של 
כתבות אוהדות וחיוביות – בעיתון אנטי-

דתי – בשבחן של הישיבות!...
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כמה קרוב, ככה זול

                   יהיה פהמבצע ענק 

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
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לחמית

1-920 ק"ג
אסם

1690
מלפפון 7-9

במלח/בחומץ
בית השיטה

1190
3 ב-

קטשופ

750 גר'
אסם

890

1 ק"ג
מיה

גריסים/בורגול/
10חיטה/גריסי פנינה

2 ב-
מארזי תן צאפ/

פופסים

מיה

10
2 ב-

גבינה
500 גר'
שטראוס

2 ב-
1490

לבן 
בטעמים
וניל/תות/אפרסק
שטראוס

10 ב-

שמנת 
חמוצה
200 מ"ל
קוד:41858
שטראוס

4 ב-
7901090

משקאות 
חלב
1 ליטר
סוגים שונים
תנובה

ליח'
790

חלב 
בקרטון
1 ליטר
תנובה

פרילי
500 גר'
קוד:44712/
44743
תנובה

790

באדי
125 גר'
תנובה

6 ב-
1190

שמיניית 
מיני מילקי/
מיני דני
שטראוס

קמח מנופה

1 ק"ג
הטחנות הגדולות

1190
3 ב-

M ביצים

30 יח'
ארוז

45
2 ב-

טחינה אחדות

500 גר'
רגיל/מלא

רביעיית טונה 890
'מעולה'

בשמן/
בקנולה/במים

1990

צפור השרון
10
ליח'

מלוואח/בצק עלים/
עלים לסיגר/

2990פיצה מעדנותפלאפל תהילה

ברקוד: 
/33851459

3047642
1.5x100 גר'
10תה ליפטון

6 ק"ג
אבקת כביסה 

אריאל
100טיטולי פרימיום3990

4 ב-

ברקוד: 6664990/
5839078

שטראוס
שמיניית 
דנונה ביו

10

ערכת חנוכה
שמן מוצק

3990

 לא כולל נודלס
אסם

20
5 ב-

חמישיית
שוקולד חלבי

עלית

פסטה/אטריות/קוסקוס/מנה חמה/זוג מרק נמס

1 ק"ג
צבר

10חומוס

750 מ"ל
אריזות

1990שמן זית כתית

חדש!! 
מהיום תוכלו לקבל את המבצעים למייל שלכם
 pirsum@netivc.co.il שלחו בקשה לכתובת
וקבלו את המבצעים כל שבוע

מגבונים 
10מבית 'מעולה'

4 ב-
חצאי חזה 
עוף קפוא

1990ברקוד: 5756153
לק"ג גרון עוף קפוא/

עצמות גרון הודו

ברקוד: 5756191/
5756733

490גלאט עוף
אשפתון שחורלק"ג

75/90
ראובן שמאי

790

דגני בוקר
'מעולה'

400 גר'
סוגים שונים

1290
2 ב-

RC 1990שישיית

אין סוף הטבות ומבצעים 
לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים 

בלעדי לחברי מועדון!

סניף קוטלר 
פתוח במוצ"ש

לסניפי ב"ב 
דרושים/ות

עובדים וקופאיות
לעבודה במשמרות

לפרטים:
052-681-7736

כרוב לבן

לק”ג
190

₪

שומר

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
290

₪

לימון

לק”ג
490

₪

בננה

לק”ג
490

₪

אבוקדו

לק”ג
590

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי י"ג-י"ד כסלו 13-14.12.2016
פלפל אדום/
צהוב

לק”ג
490

₪

סחורה 
מובחרת

שמן למאור 
'מעולה'

1 ליטר
1090

1690

2 ב-
10

2 ב-
1790
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