
 גיליון מס' 1090   4/1/17 ו' בטבת תשע"ז  בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי 

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

16:15
16:31
16:10

17:30
17:31
17:31

פרשת ויגש

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 

אחרי עשרה ימים בבית החולים – מרן הגראי"ל שטיינמן שב לביתו

מצרה לרווחה

90
ש 

לא
 פ

הן,
 כ

קב
יע

ם: 
לו

צי

אז תתחילי לארוז...


4 ימים 22/1/17

בס“ד

077-5100355

חופשה יוקרתית במלון
קראון פלאז‘ה אילת

&999

הגענו להסדר 
עם מלון רויאל טאוור ים המלח 

בסגירה מלאה לציבור החרדי 

אגודת

לחולי פסוריאזיס 
ולנזקקים לשהיה בים המלח 

ההחזר מקופות החולים עבור כל לילה הוא החל מ- 277 ש“ח

לראשונה 

psor.h2016@gmail.com 077-5518143 :לפרטים

בפיקוח 

הרב בורנשטיין 

שליט“א 

מי יחליף את המנהיג? 
עמ' 18

תקציב של יותר ממיליארד ש"ח 

הדור זקוק לו
אבי גרינצייג

עמוד 16

שמעון ליברטי

מרן שב לביתו

אבי בלום / עמ' 24-26
'חוק מלכיאלי' לבני הישיבות 

עוזי ברק / עמ' 6

פרסום 

ראשון

עמוד 28



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

 500
מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

נוזל כלים סוד

לחמית
1 ק"ג

מארז שוקו טרה 
6 שקיות

מארז קרלו

מחית סלט פירות
שישיה

טסטר צ'ויס שקדי מרק אסם

בשרים מחפוד

טחינה קמח
אחווה

4 ב-10& 

קטניות מיה

מס' 10 / 7 / 3

ב-

ב-  &15

 &10

 &18 90
ב-

2 ב-

2 ב-19& 

מוצרי 
השבוע מרכך 

כביסה נייר טואלט

40 גלילים

גבינת תנובה

850 גר'

 &2990
ב-

10& 3 ב-10& 
מאגדות מולר / דנונה

 &20

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

משקה 
אנרגיה בלו

פתי בר גטניו
1.600 קילו

ב-

 &890
ב-

בקניית זוג

 &3990
ב-

חומוס אחלה
750 גר'

ופל עדין
200 גר'

200 גר'

אבקת כביסה
אריאל
9 קילו

לחם מלא
מאפיית אגמי

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

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

שניצל תירס / 
נקניקיות
 זוגלובק
2 ק"ג

נשנושים 
בייגל בייגל

ג'אמפ
ליטר וחצי

לקילו

בקנית זוג

בקניית זוג

 &50 4 ב-

בקניית 
זוג

מיץ ענבים 
תירוש
אפרת

מארז פיצה זוגלובק
שלישיה

 &3790

 &1690
ב-

 &50 6990& 2 ב-

סימילאק
אריזת חיסכון
מהדרין
900 גרם

מקרונים/פתיתים/
דג פילהפסטה

 &790

 &50

קוטג' טרה

מארזי עוגה 
אישית צ'וקטה

עוף שאריתעוף מחפוד
טריטרי

 &2390 &2490

חיטה,  בורגול, 
עדשים, פופקורן, 
חומוס ועוד

2 ב-19& 

5 ב-20& 

3 ב-13& 

5 ב-10& 

3 ב-13& 

סודאמנון (מושט)

 &790

גבינה טרה
2 ב-10& 

2 ב-50& 
2 ב-
קילו

שוקולד מריר
שישית  
ורד הגליל

 &10

2 ב-

2 ב-

5 ב-
חלווה 
80 גר'

750 גר'

 &1390

   XL / קליק

5 ב-20& 

שוקולד עלית 
אקסטרה חדש

 &15 3 ב-

לחמישי 
שישי 
בלבד

 &10

נוזל כלים 
"פיירי"

בקניית 
זוג

 &65

3 ב-20& 

גבינה צפתית
משק צוריאל

20& 2 ב-

 &1690

 &990
ב-

 &3990

20& 3 ב-

&8 90
&8 90

ב-

6 ב-10&  ב-

2 ב-29& 



חשבתם פעם 
כמה כריכים אפשר להכין 

מאריזת עמק 600 גרם?

ארוחת עמק טעימה, בכשרות              באריזה עם פס הזהב
לבריאות!



בס"דבס"ד

חיסול
עודפים!

כל
הקודם
זוכה!

70%כל החנות עד
עד הפריט
האחרון!

הנחה

בס"דבס"ד

חיסול
עודפים!

כל
הקודם
זוכה!

70%כל החנות עד
עד הפריט
האחרון!

הנחה

4
ריקליינרים

לרגל הפתיחה סניף חדש )בעלות חדשה( - סניף עודפים

& 2,499 רק
סלון בד פינתי

חדרי שינה 
& 2,499 רק

סניף בני ברק ז’בוטינסקי 100

 סניף ראשון לציון
סחרוב 8

 סניף אור יהודה
יוני נתניהו 5

03-6165301
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הנחה

מטורף!!מבצע 

למיטהנפתח 

החל מ-מזרונים 

מיטות נוער / ספפה
& 1,499 רק

שולחן נפתח
3,490 &רק

עץ 
מלא

בלבד!1,499&
&199סלון 3+2

ארון 4 דלתות
& 999 רק



מוגש כמידע לחברי מכבי

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

בלעדי למכבי!
מוקד רפואה דחופה כולל 

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

 רפואת משפחה    רפואת ילדים 
 טראומה    מעבדה  רנטגן  

 אחיות   משרד

מרכז רפואי מכבי, רח' ר' עקיבא 86 ב"ב

מוגש כמידע לחברי מכבי

גם בבני ברק,



בני ברק6      ו' בטבת תשע"ז 4/1/17

מאת: עוזי ברק

בישיבתה  אישרה  ברק  בני  עיריית  מועצת 
הרב  העיר  ראש  להצעת  בהתאם  אלו,  בימים 
בסכום  ל-2017  העירייה  זייברט, את תקציב  חנוך 
של  סך  לעומת  שקלים,   1,143,192,000 של 
ישיבת  ב-2016.  תקציב  שקלים   1,077,652,000
ועדת  של  קודם  דיון  לאחר  התכנסה  המועצה 
קווים  התקציב,  בסקירת  שדנה  העירונית  הכספים 
מנחים, יעדים ומגמות, פילוח הסעיפים השונים של 

התקציב וניתוח פרטי התקבולים וההוצאות.
עיקרי סעיפי ההוצאות בתקציב החדש הם: חינוך 
 195,546,000  - רווחה  שקלים;   415,236,000  -
ובניין  תכנון  שקלים;   42,417,000  - דת  שקלים; 
 82,189,000  - תברואה  שקלים;   17,434,000  -
שמירה  שקלים;   13,197,000 תרבות-   שקלים; 
ההכנסות  עיקרי  שקלים.   5,048,000  - וביטחון 
משרד  שקלים;   353,500,000  - ארנונה  הן: 
הרווחה  משרד  שקלים;   302,467,000  - החינוך 
אחרים  ממשלה  משרדי  שקלים,   121,994,000  -
מיליון   80 של  כללי  ומענק  שקלים   28,984,000  -

שקלים.
הערכתו  את  בדבריו  הביע  זייברט  חנוך  הרב 

לשר הפנים אריה דרעי על גישתו האוהדת לשלטון 
המקומי, שהביאה למהפך ממשי בסיוע כספי נרחב 
כניסתו,  לפני  ובעבר  ולמועצות מקומיות,  לעיריות 
באו  לא  אלו,  לרשויות  ועידוד  חיזוק  מדברי  חוץ 

הדברים לידי ביטוי מעשי.
היעד  על  בדבריו  העיר  ראש  עמד  כן,  כמו 
והם  העירייה לשנת הכספים הקרובה,  העיקרי של 
ניהולית,  שקיפות  לתושב,  השירות  רמת  העלאת 
עבודה  תכניות  תקציבית,  בקרה  ארגוני,  פיתוח 
הנרחבות  לפעילויות  בהמשך  שירותים,  ותוספת 

שנוספו בתחומים כחינוך, נוער ותרבות. ראש העיר 
הגביה  באחוזי  לגידול  הגיעה  העירייה  כי  הוסיף, 
ל-94%,  מ-83%  בארנונה  השוטפים  מהסכומים 

שהוא מהגבוהים בעיריות בארץ.
בישיבת ועדת הכספים הובהר כי התקציב לשנת 
הכספי,  האיזון  לצד  כי  מצביע   2017 הכספים 
העירייה  בתקציבי  פוסקת  בלתי  עליה  ישנה  גם 
לרווחת תושבי העיר, כאשר נתוני הגידול בהוצאות 
ובפעילויות לא סתרו את הפעולות לאיזון התקציב, 
מקורות  של  מתמיד  מטיפוח  הגיעו  והם  מאחר 

הכנסה חדשים ממגדלי המשרדים הנבנים והולכים 
בפעולות  מצמצום  הגביה,  מהעמקת  העיר,  בצפון 

בלתי הכרחיות ומייעול המערכת.
הבהיר  העירייה,  גזבר  אדלר,  אהרון  רו"ח 
הגישו  העירוניות,  התכניות  הגשת  במסגרת  כי 
המנהלים מדדי ביצוע והתחייבויות ליעדים מדידים 
לשנת הכספים הקרובה, ובלא כל ספק ארגז ניהולי 
כך  העירייה.  בעבודת  למקצועיות  רבות  תורם  זה 
הינה  החדשה  הכספים  לשנת  התקציב  הצעת  גם 
העירייה,  של  תקציב  אגף  לעבודת  הכותרת  גולת 
לרנר,  שושנה  ורו"ח  שרמר  רחל  גב'  שבהנהלת 
המשנה למנהלת אגף התקציבים והצוות המקצועי. 
ראש העיר גם סקר את הרחבת ושיפור השירותים 
תרבות  אירועי  רווחה,  חינוך,  בתחומי  לציבור 
נרחבים בהיקפם, שיפור מערכת השירותים וקבלת 
גינות  שיפוץ  העירוני,  המוקד  פעילות  הקהל, 
והתקנת מתקני משחקים חדשניים, סלילת כבישים 
השלושה,  סופר,  חשב  כהושע,  רבים  ברחובות 
ושיפוץ  ועוד,  הנביאה  דבורה  סוקולוב,  שך,  הרב 
שודרג  גם  כך  ביותר.  נרחבות  במסגרות  מקוואות 
בקרה  של  שוטף  תהליך  מופעל  המחשוב,  מערך 
עבודה  תכניות  כתיבת  נעשית  וניהולית,  תקציבית 

מפורטות ועוד.

121//1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
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: אבי גרינצייג

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון ליברטי, ישראל פריי, חיים בנשק

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 אישור תקציב העירייה הוצג גידול באחוזי הגביה בארנונה מ-83% ל-94%, מהגבוהים בארץ 
 1,143,192,000 שקלים - זהו התקציב לשנת 2017 שאושר השבוע ברוב קולות במועצת העיר 

טקס חלוקת מלגות לכמאה אברכים ובני ישיבות שכתבו חידושי תורה 
לעילוי נשמת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בהשתתפות רבנים וקהל רב

כך מונעים מראש התמודדויות הורים בבעיות 
העלולות להתעורר עם ילדים  סדרת כינוסי חינוך 

וסדנאות לאלפי הורים בנושאים חינוכיים 

המחזור הכספי של בני 
ברק – יותר ממיליארד

מאת:  עוזי ברק

בהשתתפות  ברק  בבני  השבוע  נערך  רושם  רב  מעמד 
ובני  אברכים  לכמאה  מלגות  חלוקת  בטקס  איש,  כאלף 
הגר"ע  מרן  נשמת  לעילוי  תורה  חידושי  שכתבו  ישיבות 
אלו  בימים  הנאמרים  הבקשות  שירת  וערב  זצ"ל  יוסף 
הפריפריה  משרד  מתקציב  מומן  האירוע  אבות.  כמסורת 
הנגב והגליל בראשות השר אריה דרעי וביוזמת סגן ראש 

העיר הרב אליהו דדון, בשיתוף מחלקת תרבות. 
בערב הופיעו גדולי החזנים והפייטנים: משה חבושה 
ומשה לוק, בליווי התזמורת המורחבת פריקת אל-נור. את 
המעמד פתח המנחה אלעד כהן שהסביר בטוב טעם את 

ענין הבקשות הנאמרים בימים אלו. 
ועוד  זה  ערב  מימון  על  הפנים  לשר  הודה  דדון  הרב 
עשרות רבות של פעילויות שמומנו בימי החנוכה לילדים 

חנוך  הרב  העיר  לראש  וכן  העיר,  רחבי  מכל  ומשפחות 
ולכל  שבקדושה  דבר  לכל  אמת  ידיד  הינו  אשר  זייברט 
צרכי העיר, כמו"כ הודה למנהל מחלקת תרבות הרב יעקב 

רוזן על ארגון האירוע. 
בעדני,  שמעון  רבי  הגאון  התורה,  חכמי  מועצת  חבר 
לזה חלק  יש  תורה אשר  חידושי  כתיבת  על מעלת  דיבר 
על  העמלים  התורה  בני  ריבוי  וכן  תורה,  ספר  בכתיבת 

לימוד התורה אשר זכינו בדור הזה.
השר  של  בשבחו  דיבר  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש 
על  וכן  העיר  ושגשוג  לפיתוח  הרבה  תרומתו  על  דרעי 
למען  כימים  לילות  עובדים  אשר  התורה,  בעיר  נציגיו 

מוסדות התורה ובני התורה בעיר 
במעמד נכחו גם ח"כ יגאל גואטה וחברי הנהלת העיר 
נתן בצלאל, אברהם  בן שמעון,  גדליהו  בן אפרים,  דרור 

פרטוש ויהודה טוויל. 

מאת: עוזי ברק

מהפעילות  הנלהבים  ההדים  בעקבות 
מפגשי   - נחת'  'רוב  תכנית  של  המבורכת 
סדנאות להורי תלמידי הת"תים בבני ברק, 
התעורר ביקוש אדיר מצד מוסדות החינוך 
בעיר להמשיך לקיים כנסי חינוך ומפגשים 
ואכן,  הבעל"ט,  החורף  בימי  גם  להורים 
כינוסים  שרשרת  מתקיימת  אלו  בימים 
וסדנאות, בשורה של תלמודי תורה בעיר, 

בהשתתפות מאות הורים.
בברכתם  מתקיימת  זו  מבורכת  פעילות 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  של  ובהדרכתם 
חנוך  הרב  העיר  ראש  ידי  על  שליט"א, 
בראש  עומד  החינוך  שנושא  זייברט, 
מעייניו. הרב יוסף גרליץ, המלווה את כלל 
הדגיש  בעיר,  והרווחה  החינוך  פעילות 
לתת  הינה  הסדנאות  מטרת  כי  במפגשים, 
להורים מגוון כלים ועזרים חינוכיים, שיתנו 
למנוע  ובכך  האפשר,  ככל  מוקדם  מענה 
להתעורר  העלולות  התמודדויות  מראש 

לאחר מכן.

במהלך החודשים האחרונים מתקיימים 
כינוסי חינוך מרכזיים למאות הורים, כאשר 
אברהם  הרב  המחנך  מעביר  ההרצאה  את 
פתיחה  מפגש  הינו  הכנס  סגל.  מרדכי 
הת"תים,  להורי  ייחודית  מפגשים  לסדרת 
לכנס  התלמידים  הורי  מאות  מגיעים  בהם 
מעשיים  כלים  ומקבלים  מעמיק,  חינוכי 
ילדיהם.  בחינוך  להצלחה  סדורה  ומשנה 
הורים  מאות  נרשמו  הכינוסים,  במהלך 
של  נחת'  'רוב  הסדנאות  מפגשי  להמשך 
ארגון מאירים בסבסוד העירייה, כשבימים 
אלו נמשכים כינוסי החינוך בת"תים רבים 

בעיר. 
ראש העיר הרב חנוך זייברט, ציין כי על 
התועלת הרבה מקיום סדנאות אלו העידו 
מביעים  תוך שהם  תורה,  התלמודי  מנהלי 
ההורים  מקרב  הנלהבות  התגובות  את 
החינוכית  בגישה  המעשית  התועלת  על 
שהפיקו מקיום סדנאות אלו. ראש העיר גם 
הביע בדבריו תודה לרב יצחק משה שטיין, 
ולמחלקת  החינוך,  סדנאות  את  המלווה 

ילדים ונוער בעירייה.

רק נחת: לזכר מרן – ערב 'בקשות' ומלגות
סדנאות להורים

מועצת העירייה

הגר"ש בעדני ואישי ציבורהזוכים במילגות



תהיי בריאה... עד 22:00 בלילה?!עוד אין לך מרפאת נשים

 חדש ובלעדי
למכבי!

מרפאת נשים למקרים דחופים
ללא צורך בקביעת תור מראש

עד 22:00 בלילה!

מרכז רפואי מכבי, רח' ר' עקיבא 86 ב"ב

מוגש כמידע לחברי מכבי

גם בבני ברק,
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על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

המקובל ביקש ברכה מהגר"ח

השבוע  הגיע  מטבריה,  קוק  דב  רבי  הגאון 
כדי  קנייבסקי,  הגר"ח  מרן  של  במעונו  לביקור 
ברגלו.  שחש  כאבים  בעקבות  ברכתו  את  לקבל 
מרן בירכו ואיחל לו רפואה שלימה בקרוב. לאחר 
מנחה  תפילת  הגר"ח  עם  המקובל  התפלל  מכן 
רוטשילד,  ד"ר  של  במעונו  להתייעצות  ונסע 

מייסד בית החולים 'מעיני הישועה'.

ב'מסע הקודש': דינר לחוג חת"ס

מוסדות חוג חתם סופר בבני ברק ערכו השבוע 
'חוג  בית  ואוהדי  בוגרי  מאות  בהשתתפות  דינר 
חתם סופר'. הדינר נערך במעמד ייחודי ומרומם 
באולם 'עטרת חנה מלכה' בברוקלין שבניו יורק. 
של  הקודש'  'מסע  במסגרת  התקיים  האירוע 
האדמו"ר בארה"ב לטובת ביסוס מוסדותיו בבני 

ברק. 

חגיגת חנוכה בקהילה התימנית

חנוכה,  של  שמיני  נר  שבת,  במוצאי 
הקהילה  מבני  משפחות  עשרות  התכנסו 
התימנית ב'מרכז הקהילתי התורני' בשכונת 
מחפוד,  הגר"ש  בנשיאות  הרצוג'  'קרית 
התהילים  לילדי  והגרלות  חנוכה  למסיבת 
שהוקמה  בקהילה  מדובר  ובנים'.  ו'אבות 
שואבת  לאבן  הפכה  וכבר  השנה  בתחילת 

לכל האזור כולו.
טיירי  יפת  רבי  הגאון  פתח  הערב  את 
מעלת  על  ודיבר  והתרגשות  שבח  בדברי 
ילדים שלא טעמו טעם חטא.  התפילות של 
המרא דאתרא הגאון רבי משה חזקיהו בירך 
וחיזוק  במעלת  דברים  ונשא  הנוכחים  את 
על  הענפה.  התורנית  והפעילות  הכנסת  בית 
השמחה ניצח משיח אביבי ותזמורתו, ולאחר 

מכן היה מופע קסמים והגרלות לילדים.

האדמו"ר הדליק נרות עם ילדי הטרור 
נרות  הדלקת  טקס  התקיים  שלישי  ביום 
חגיגי למשפחות נפגעי טרור ותאונות דרכים 
המלך  שלמה  ברחוב  הפאר'  'היכל  באולמי 
בב"ב. את האולם מילאו מאות בני המשפחות 

שזכו לקבל את אור החג מטעם ארגון זק"א. 
יחד   - ממעז'יבוז  האדמו"ר  כובד  בהדלקה 
אשתו  את  ששיכל  שבו,  בועז  של  בנו  עם 

ושלושת ילדיו בפיגוע טרור.

דיגיטל כשר: חנות חדשה בעיר

בפתח  המזוזה  נקבעה  רושם  רב  בטקס 
החנות 'עולם הדיגיטל' ברחוב הרב לנדא 3 
ורבנים.  בבני ברק, בהשתתפות אישי ציבור 
בקביעת המזוזה כובד רב השכונה הגאון רבי 
את  ושיבח  דברים  שנשא  רוזנברג,  שריאל 
בעל החנות על שפתח בתליית שלט בחנות 
ש"כשם  ובירכו  מהודרת  הכשר  תעודת  עם 
שדאג לחזק דבר גדול זה כך הקב"ה ייתן לו 
הצלחה". בעל החנות מאיר דהן ציין בדבריו 
יפה  חנות  לעשות  הייתה  "מטרתנו  בטקס: 
ומכובדת לטובת הלקוחות שדורשים מוצרי 

סלולר כשרים בלבד". 

בעל ואשה נפטרו באותו יום 

ביום  מב"ב:  גליק  במשפחת  כפול  אבל 
חיה  מרת  האישה  נפטרה  השבוע  ראשון 
וכמה   ,89 בת  כשהיא  ע"ה,  גליק  טויבא 
שעות לאחר מכן נפטר גם בעלה, הרה"ח רבי 
יוסף אייזיק גליק ז"ל מזקני וחשובי קהילת 

באבוב, כשהוא בן 95.
שנה,  ל-70  קרוב  יחד  שחיו  בזוג  מדובר 
ועלו  ברומניה  האיומה  השואה  את  עברו 
בבת  בתחילה  התגוררו  כאן  ישראל.  לארץ 
ים ולאחר מכן עברו להתגורר בבני ברק. בני 
"בחייהם  נאמר  עליהם  כי  ציינו  משפחתם 
ובמותם לא נפרדו". הלווייתם יצאה מביתם 
באבוב  קרית  אל  ב"ב,   10 לנדא  הרב  ברח' 

בבת ים ומשם אל בית העלמין ברחובות.
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ההרשמה בעיצומה: 072-370-4319
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

בואו ללמוד אצל המרצים הטובים בישראל 
שנה שלישית ברציפות!

לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה-תשע"ז

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

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

 תואר ראשון בריפוי בעיסוק
 תואר ראשון בהפרעות בתקשורת

 תואר ראשון בחינוך וחברה

כ"ג שבט תשע”ז
19.02.2017

המכינות לגברים 
מתחילות!

חושב ללמוד לתואר אקדמי?
אתה לא רוצה לפספס

את השנה הזו!

להתחיל
לחץ כאן



בס״ד

רופאת ילדים מומחית
לשירותכם!

מכבי מקדמת בברכה
את רופאת הילדים
הותיקה והידועה

שניהלה כ-7 שנים את מח' הילדים
בבית החולים מעייני הישועה

ומצטרפת לצוות המומחים של מכבי בבני ברק

ד"ר חנה אופיר
מומחית ברפואת ילדים

מרכז רפואי מכבי,
ר' עקיבא 86 בני ברק

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק יש קופות חולים



בני ברק ו' בטבת תשע"ז 12104/1/17

מצבור מאולתר של כ-70 בלוני גז 
נחשף במבצע של מפקחי משרד 

האנרגיה  המשטרה עצרה חשוד בן 
39 בחשד לעיסוק בגז ללא רישיון

נציג ש"ס שמואל דדון מונה לסגן מנהל אגף החינוך  מנהל מחלקת הגנים 
גבי כהן פרש לגמלאות - ובמקומו נכנס יוסי סטל, נציג דגל התורה

מאת: עוזי ברק

בבני  מגורים  שכונת  בלב 
מפקחי  השבוע  חשפו  ברק, 
של  ובטיחות  פיקוח  אגף 
גז  מחסן  האנרגיה,  משרד 
גז  בלוני  כ-70  ובו  מאולתר 
כי  התברר  שונים.  מסוגים 
המחסן שימש כגמ''ח מקומי 
וסיכן את דיירי הבניין והאזור. 
עצרה  הפשיטה  במסגרת 
39 תושב  המשטרה חשוד בן 
נגדו  ונפתחה  ברק  בני  העיר 
הדלק  מינהל  של  חקירה 
והגז בחשד לעיסוק בגז ללא 

רישיון והפעלת מחסן.

חל  כי  מדגישים  במשרד 
על  בחוק  מוחלט  איסור 
החזקת מכלי גז בתוך דירות, 
גבי  על  מדרגות,  בחדרי 
במחסנים  במרפסות,  גגות, 
ובמתחמים סגורים, ומתריעים 
אלא  ביתי  גז  לאחסן  אין  כי 
לכך  מיועדים  אשר  במחסנים 

וקיבלו רישיון בהתאם.
במשרד  מזכירים  כן,  כמו 
כי השימוש בגז פיראטי עלול 
לא  גז  מכלי  מסוכן:  להיות 
בדיקות  ביצוע  אי  תקינים, 
בטיחותיות כנדרש או התקנה 
 - הגפ''מ  ציוד  של  לקויה 

עשויים להסתיים באסון.

נחשף מצבור גז מסוכן שינויים באגף החינוך

מאת: עוזי ברק

בראשותו  ברק,  בני  בעיריית  החינוך  באגף  חדשים  מינויים 
של מנהל האגף, יונתן ספרא ומחזיק תיק החינוך, אליהו דדון: 
בימים אלו זכה במכרז לסגן מנהל אגף החינוך שמואל דדון, בן 

42, נציג תנועת ש"ס, שעסק בחינוך שנים רבות.
דדון יהיה אחראי על רישוי והחזקת מוסדות חינוך בעיר בני 
ברק, ידידיו מספרים עליו כי הוא איש מקצועי, מוכשר ונמרץ, 

עם ניסיון של 20 שנה בחינוך.
למרות ששם משפחתו הוא דדון, אין לו קירבה משפחתית 

למחזיק תיק החינוך אליהו דדון.
מינוי נוסף באגף החינוך, ר' יוסי סטל מונה למנהל מחלקת 

הגנים במקומו של ר' גבי כהן שפרש לגמלאות.
סטל, בן 40 ואיש 'דגל התורה', עבד בארגון 'תודעה' ועסק 

שנים רבות בחינוך המיוחד.
ר' גבי כהן מנהל מחלקת הגנים שפרש, החליף את ר' אריה 

גולדמן. במשך 27 שנים, ניהל את המחלקה תחת שמונה ראשי 
ערים. ניהל את מערכת הגנים, שיבוץ גננות ועוזרות, שכירויות 
ילדים.   6.500 על  ופיקוח  טיפול  רישיונות,  קבלת  מבנים, 

כשנכנס לעירייה היו רק 20 גנים וכיום יש 145 גנים עירוניים.
פרידה  מסיבת  ברק  בני  עיריית  ערכה  השבוע  ראשון  ביום 
במלון 'חפץ חיים' למנהל המחלקה הפורש, בהשתתפות מאות 
ברק  בני  עיריית  ראש  דברים:  ונשאו  גננות. במעמד השתתפו 
דדון  אליהו  רובינשטיין,  אברהם  ראה"ע  סגני  זייברט,  חנוך 
ומנחם שפירא, מנהל אגף החינוך יהונתן ספרא, סגן מנהל אגף 
החינוך שמואל דדון, מנהל מחלקת גני ילדים יוסי סטל, מפקח 

הצהרונים רוני זלץ ועוד.
בשיחה עם כתב 'קול העיר' אומר מחזיק תיק החינוך אליהו 
אותה  והביא  הילדים  גני  מערכת  את  הצעיד  כהן  "גבי  דדון: 
למשמר  להודות  רוצה  אני  זו  בהזדמנות  גדולים,  להישגים 
המערכת  את  שיצעידו  הנכנס  למשמר  הצלחה  ולאחל  היוצא 

להישגים לטובת חינוך ילדי ישראל".

מצבור הבלונים שנתפס

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
www.mivcharהדרך! .org. i l

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

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

מזרזת את
ההצלחה שלך!

המכינה המקוצרת לגילאי 30+

עבודה סוציאלית /
סיעוד / שירותי אנוש

ורב תחומי

למעוניינים/ות בתואר ראשון:



פרווה להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות

 העוגייה הטעימה והמוכרת
עכשיו בכשרות מהודרת!

מהודרתבכשרות חדש! 



צילום: עוזי ברק

צילום: עוזי ברק

קצר חשמלי גרם לשריפה 
בחדר האוכל של המוסדות

מבחר ענק של דגמים חדשניים בעיצוב קלאסי ואלגנט 
אמינות  | אישי  יחס   | פגשתם  שטרם  רכישה  חווית 

סטים יוקרתיים לכלות

 חדש! סניף ב"ב: ר' עקיבא 106 קומה א'
שעות פתיחה: ימים א-ה 22:00 - 10:00 | יום ו': 12:30 - 10:00 

טלפון: 03-6585877 | 054-3979194 |חנות המפעל: בורסת היהלומים ז'בוטינסקי 3 ר"ג

על התכשיט השני
30%

לרגל הפתיחה

בני ברק ו' בטבת תשע"ז 12124/1/17

השודד נתפס על חם

מגרש ב-70 מיליון שקל

שר הפנים נפגש 
עם 'בוני עולם'

שריפה פרצה ב'בעלזא' 

40 אלף מ"ר במגרש של 4 דונם שעליו עתיד להיבנות 
מגדל בן 27 קומות - במשא ומתן לקראת סגירה

מאת: עוזי ברק

שודד נלכד לאחר שניסה לשדוד סניף בנק 
השלושה  רחוב  פינת  שך  הרב  ברחוב  דואר 

בבני ברק. 
ראשון  ביום  השבוע  אירע  השוד  ניסיון 
נשק  עם  שנכנס  אדם  ידי  על  הערב,  בשעות 

לסניף הדואר ברחוב הרב שך. 
השודד נכנס כשהוא חבוש בקסדה לראשו, 
את  להוריד  ממנו  דרשה  שהפקידה  ולאחר 
כשהבחין  אקדח.  ושלף  סרב  הוא  הקסדה, 

שנלחץ לחצן המצוקה הוא ברח מהמקום.
בקרבת  שהיה  'השומרים'  מארגון  מתנדב 
חשד  מהסניף,  יוצא  החשוד  את  ראה  מקום, 
את  מזעיק  כשהוא  אחריו  לעקוב  והחל  בו 

המשטרה.
כוחות השיטור העירוני אשר הגיעו למקום, 
חברו עם המתנדב וע"פ התיאור שנמסר להם, 

פתחו בסריקות.
ברחוב  החשוד  אותר  קצר,  זמן  לאחר 
מונית  על  לעלות  מנסה  כשהוא  סוקולוב 

כשהקסדה והאקדח נמצאים ברשותו. 
דרור כחלון דובר משטרת 'מרחב דן' אמר 
"באירוע לא היו נפגעים ב"ה ולא נשדד דבר. 
מדובר בחשוד בן 29, תושב בני ברק שנעצר 
והועבר להמשך חקירה במשטרת 'מרחב דן'".

השודד  כי  נמסר  ב"ב  השומרים  מארגון 
נלכד בזכות ערנותו של מתנדב הארגון שהיה 
לרדוף  והחל  בורח  בשודד  והבחין  בסמוך 

אחריו תוך כדי שמזעיק מתנדבים נוספים.
כוחות גדולים של חוקרי המשטרה הוזעקו 
אופנוע  אחר  האירוע,  באזור  וחיפשו  למקום 
נבדק  כן  כמו  לשודד,  שייך  והוא  שיתכן 
מעורב  שנתפס,  השודד  האם  האפשרות 

בשודים נוספים שאירעו לאחרונה באזור.  

מאת: עוזי ברק

קבוצת הפניקס נמצאת במשא ומתן מתקדם 
חברת  מידי  ברק  בני  בעיר  מגרש  לרכישת 

לודז'יה ובתמורה לכ-70 מיליון שקל. 
החדש  התעסוקה  באזור  במגרש  מדובר 
ביזנס  ברק  )בני   BBC נקרא  אשר  העיר  של 
סנטר( וכולל זכויות בנייה של 40 אלף מ"ר וכן 
קומת מסחר בשטח של כ-1,000 מ"ר נוספים. 
שצפוי  לודז'יה  מפעל  כיום  קיים  הקרקע  על 
להיהרס ועליו ייבנה מגדל בן 27 קומות, היקף 

הפרויקט כולו נאמד ב-360 מיליון שקל.

לפני כשנה דיווחו הקבוצות סופרין ווייס כי 
לתקופה  לודז'יה  עם  אופציה  הסכם  על  חתמו 
וללא תמורה, אך כפי שמסתמן כעת  של שנה 
כך  האופציה,  את  יממשו  לא  הקבוצות  שתי 
שנסללה הדרך לרכישת המתחם על ידי הפניקס. 
המגרש המדובר ממוקם בסמוך לתחנת הרכבת 
האדום  הקו  במסגרת  להיבנות  שצפויה  הקלה 
הכשרת  מגדל   ,3 בסר  למגדל  וכן  המתוכנן, 

הישוב ומכון מור.
שמושך  מתפתח  תעשיה  באזור  מדובר 
חברות רבות אליו להשקעות והנכסים מניבים 

הכנסות גדולות לעיריית בני ברק.

מאת: חיים רייך

המקצועית  בצורה  שנעשית  "פעילותכם 
דיסקרטיות  על  קפדנית  שמירה  תוך  ביותר 
אריה  הפנים  שר  אמר  כך  שבח",  לכל  ראויה 
דרעי בתום מפגש עם ראשי ארגון 'בוני עולם' 
בוכנר,  שלמה  הרב  והמייסד  היו"ר  בראשות 
ברוך  הרבנים  עם  בלשכתו  שהתקיים  במפגש 

הלפרין ואליקים לבנון.
את  הארגון  ראשי  סקרו  הישיבה  במהלך 

משפחות  למען  האחרון  בעשור  פועלם 
הממתינות להיוושע בזש"ק והציגו בפני השר 
השירות  והנגשת  הארץ  בכל  הסיוע  מערך  את 
על  הועברה  מיוחדת  סקירה  יכולת.  למעוטי 
פיקוח  נערך  במסגרתו  דניאלי',  'לב  פרויקט 
חולים  בבתי  עולם'  'בוני  באמצעות  הלכתי 
מנת  על  בפריפריה,  אף  ובהם  הארץ  ברחבי 
דקדוקי  פי  על  הטיפולים  מגוון  את  להעניק 

ההלכה. 

מאת: עוזי ברק

כוחות הצלה וכיבוי הוזעקו ביום שישי אל 
שריפה  בעקבות  ברק  בבני  בעלזא  מוסדות 

שפרצה באולם מתחת לבית המדרש.
את  וכיבו  המבנה  אל  חדרו  הכיבוי  כוחות 

השריפה. במהלך כיבוי השריפה פונו האנשים 

קומה,  באותו  שנמצא  ומהמקווה  מהמבנה 

בעקבות העשן הכבד שהיה במקום.

לאחר כיבוי השריפה התברר כי היא פרצה 

כתוצאה מקצר חשמלי, למקום נגרם נזק קל.

בדואר  שאירע  לשוד  ניסיון 
ברח' הרב שך נכשל  השודד 
  נלכד ונתפס לאחר מרדף קצר
המשטרה חוקרת האם יש קשר 
לשודד עם אירועי שוד נוספים



חייגו עכשיו 8860*

משכנתא, ריביות, מסלולים
מאיפה מתחילים?

וכשהמשפחה תגדל,
אוכל לעמוד בתשלומים בכלל?

זו ההחלטה חשובה שתלווה את חיי,
אולי זה יהיה גדול עלי?

*8860 לפגישת ייעוץ חינם
דברו עם המומחים

*מתן כל סוג אשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהוראות בנק ישראל

רוצים לדעת יותר?

אתם מוזמנים לסדנת 'משכנתאית מדוברת'
אצל המומחים של טפחות

סניף מרכז עסקים טרפון - רח' רבי עקיבא 64, בני ברק
ביום רביעי כ' בטבת )18.1.17( בשעה 20:00

לרישום לסדנא, חייגו: 077-600-4060

מתחתנים ויש לכם הרבה שאלות?
דברו עם המומחים של טפחות!
אנו בטפחות, נעשה הכל על מנת שתבינו בשפה ברורה ופשוטה, מהי המשכנתא שהכי טובה 

בשבילכם. המומחים שלנו יקלו עליכם את התהליך ויעשו הכל, כדי שתצליחו להגיע לבית משלכם.*



בני ברק   ו' בטבת תשע"ז 4/1/17 1214

הרב גבריאל כהן, ראש תחום תוכן ב'כנס המיוחד', משיב לשאלות ופורש את משנתו  מי 
המרוויחים מ'שילוב' בעלי צרכים בקהילה וב'כיתה'?  מה יכול להועיל 'הכנס המיוחד' ולמי 

בעצם הוא מיועד?  איך משלבים זרועות בין שלושת המעגלים, ו'מה הלאה'?   

המטרה: רווח לקהילה וגם לפרט
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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

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

מקפיאים  |  תנורים  |  מכונות כביסה  |  מייבשי כביסה  |  מקררים  |  כיריים  |  
מגהצים  |  תנורים  |  מכונות כביסה |  מייבשי כביסה  |  מיקסרים  |  מגהצים  |  

מיקרוגלים  |  מעבדי מזון  |  טוסטר אובן  |  שואבי אבק  |  ועוד...

36 תשלומים!
המחירים הכי זולים!

גם

וגם

למהדריןשיא

כל המידע הנחוץ לכם < כל הפתרונות ההלכתיים האפשריים <
מגוון אפשרויות לפי דעת הפוסקים שליט"א!

מגוון המוצרים הרחב ביותר מכל המותגים הגדולים!
מגוון ענק של מקררים מוכנים עם משמרת השבת - עוברים אוט' למצב שבת

תנור כשר למהדרין? מקרר שומר שבת?
רוצים להיות בטוחים שאתם קונים את המוצר המהודר ביותר?

ב'שיא החשמל והמיזוג' מתמחים במגזר החרדי!

מאת: מנדי קליין

גוברת  שכזו,  התכנסות  שעת  שמתקרבת  ככל 
ותוחלת  תכולת  סביב  הסקרנות  הדברים  מטבע 

'הכנס המיוחד' לכשעצמו וכנס שכזה באופן כללי.
בשיחה שקיימנו עם הרב גבריאל כהן, ראש תחום 
על  וגם  התכנים  על  גם  לומדים  אנו  בכנס,  התוכן 
מטרות שונות. מטרות בטווח המיידי ומטרות לטווח 
הארוך, מטרות המכוונות יותר להורי הילדים בעלי 
הצרכים המיוחדים ומטרות שנועדו דווקא למחנכים 
כנס  ביצירת  המטרות  במלאכה."אחת  והעוסקים 
שכזה" מסביר לנו הרב כהן, "הוא תחום השילוב". 
ומטרות לכשעצמו.  ספור מעלות  אין  יש  ל'שילוב' 
לימוד  בכיתת  מיוחדים  צרכים  בעל  ילד  שילוב 
התורה  בתלמודי  הצלחה  לסמל  הפך  כבר  רגילה 

ושאר רשתות החינוך. 
כי  לא רק שהילד בעל הצרכים המיוחדים לומד 
גדלים  בכיתה  האחרים  הילדים  ליותר,  מסוגל  הוא 
ומתגדלים ביכולת הכלה. כך הם פני הדברים בכל 
שילוב אפשרי, לא רק בכיתות הלימוד. לכן יש צורך 
לקדם בכל הכח 'שילוב' של בעלי צרכים מיוחדים 
שהיא  החרדית  בחברה  כשמדובר  הקהילה.  בתוך 

מיסודה חברה קהילתית, הדברים קלים שבעתיים.

הרעיון שעומד בבסיסו של כנס שכזה הוא 'שילוב 
כוחות' של מערכות שונות. )גם זה סוג של שילוב 
צרכים  בעלי  לילדים  הורים  גם  הוזמנו  לכנס  מ.ק.( 
חייהם  מחכמת  לשאר  להעניק  שיוכלו  מיוחדים, 
סוף  אין  ומנסיונם האישי כשכל מקרה פרטי מכיל 
'שיעורים' לאנשי המקצוע. מלבדם הוזמנו גם אנשי 
בקידום  ביומו  יום  דבר  העוסקים  והוראה  חינוך 
ילדים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם בחברה. אלו 
'המעגל השלישי' בדמות  ידיים עם  ישלבו  גם אלו 
המטפלים הפרא-רפואים, הפסיכולוגים ושאר אנשי 

המקצוע שהוזמנו גם הם אל 'הכנס המיוחד'.

בכנס  היחידה  המטרה  איננו  הכוחות'  'שילוב 
גם  לכשעצמו  ולכנס  הזה  הכוחות  לשילוב  שכזה. 
הוא יש כח השפעה רב על מקבלי החלטות ודרגים 
במשרדי  והן  המקומיות  ברשויות  הן  אחרים. 
בכל  לא  לב  לדאבון  שעדיין  השונים,  הממשלה 

מקום מטופלים באופן מספק.
לכנס שכזה יש את הכח לעודד מסגרות  חינוכיות 
שילוב.  מסגרות  או  שילוב  כיתות  בתוכן  לקיים 
הצרכים  בעלי  את  ולהכיל  לקלוט  ניתן  כי  ללמוד 
בצרכיו  ולהכיר  לדעת  גם  ומאידך  המיוחדים, 

המיוחדים של תלמיד הנמצא במסגרתם.
ה'המשך'  היא  ה'שילוב'  בכל  העיקרית  המטרה 
לבגרות.  מגיע  המיוחדים  הצרכים  בעל  כשהילד 
כשהוא גדל בתחושת מסוגלות, הוא גורם רווח גדול 

לקהילה שסביבו וגם רווח לו עצמו.

היא  כהן  גבריאל  הרב  לנו  שמזכיר  נקודה  עוד 
העובדה הפשוטה שהעבודה מול משרדי הממשלה 
והרשויות השונות, נעשית בשפה מסודרת ומוגדרת. 
לכל אתגר יש שם ולכל מטרה יש הגדרה. כדי לעבוד 
מול הפקידים צריכים ללמוד וללמד את השפה הזו. 
"אנשים מתוכנו שיערכו את המחקרים והסיכומים, 
בכל  ויגעו  מחד  הנכונה  בשפה  זה  את  יערכו 
כהן  כשהוא מתחיל  האתגרים מאידך" אומר הרב 
מול  להביא  יכול  שהדבר  הסיוע  גודל  את  למנות 

הרשויות והפקידות הגבוהה במשרדי הממשלה.

ביסודה"  "הכוונה  הכנס,  של  העיקרית  ומטרתו 
כמו שמגדיר לנו זאת הרב גבריאל כהן, ליצור קשר 
ו'זרימת  המשוב  את  שייתן  טווח  ארוך  קיימא  בר 
וכוחות  עידוד  והרבה  במלאכה  לעוסקים  המידע' 
אנחנו  נתקדם  לכנס  "מכנס  המתמודדים.  להורים 
ובעיקר  כולו  התחום  יקודם  וההורים,  המטפלים 

הילדים בעלי הצרכים".



חיסכון לכל ילד.
הדרך הנכונה לבחור בתכנית

כהורים, תמיד נביט קדימה ונעשה את המיטב למען עתיד ילדינו.

לכן, בבואנו לבחור היום מסלול השקעה בתוכנית החדשה 
חיסכון לכל ילד

נעשה הכל בכדי שזה ישתלם בעתיד

בוחרים להשקיע בקופת גמל 
של מיטב דש ונהנים מגמישות 

ומיתרון הגודל

בוחרים בטוח בגוף גדול שצבר 
עשרות שנות ניסיון בניהול 
מיליארדי שקלים בהצלחה

בוחרים כהלכה 
במסלול הכשר 

למהדרין 

לפרטים והצטרפות חייגו 2637*
למרכז המידע של ביטוח לאומי ובחרו בקופת גמל של מיטב דש - מסלול כהלכה.

או הכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
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הדור זקוק לו

אם יתיר לנו שר האוצר כחלון להמר קלות, העקומה תמשיך לטפס, ולא נתפלא אם עד תום 
ימיה של הממשלה תחזור ש"ס לימים העליזים בהם גרפה מספר מנדטים דו ספרתי

ישראל  אלפי  רבבות  נושמים  השורות,  כתיבת  בשעת 
היוודע הבשורה המשמחת על שחרורו של  לרווחה, עם 
הישועה',  'מעיני  החולים  מבית  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 
לאחר קרוב לשבוע של דאגה למצבו, עדכונים שוטפים 
 - ואתר  אתר  בכל  רבים שנערכו  ותפילות  לשעון  מסביב 

בהיכלי הישיבות, בתי הכנסת והכוללים.
של  המוכרת  בהיסטוריה  לראשונה  אולי  דורנו,  זכה 
היהדות החרדית, כאשר נתקיים מצב של 'דבר אחד לדור' 
ומרן הוא המכריע והחותך בענייני ציבור והשקפה לרובא 
דרובא של כלל ישראל, כולם סרים למוצא פיו וכולם נשאו 
תפילה בשבוע האחרון לרפואתו, אפילו בבתי הכנסת של 

חסידות חב"ד נשמעו פרקי התהילים בשבת האחרונה.
כותב השורות מתקשה לשכוח כיצד לפני יותר מתריסר 
של  בנשיאותו  תורה'  'ארחות  בישיבת  למדתי  עת  שנים, 
השיעורים  אחד  לאחר  פניי  העזתי  הישיבה,  ראש  מרן 
שנמסרו לנו מפיו, ונדחקתי בין עשרות בחורים שליוו את 
ולשטוח  להצליח  בתקווה  לרכבו,  הנערץ  הישיבה  ראש 

בפניו שאלה שהתעוררה בי במהלך השיעור.
תום  עד  פנים  במאור  שהאזין  ולאחר  תורי,  משהגיע 
מדובר  כי  הנראה  ככל  הישיבה  ראש  זיהה  הקושיה, 
להחמיא  וטרח  א',  שיעור  את  עתה  זה  שהחל  בתלמיד 
בבהירות  כדרכו,  ענה  מכן  לאחר  רק  שאלה'.  גוטע  'א 

ובקצרה, מילותיו מדודות, מדויקות ושקולות.
מרן,  את  לאשפז  ההחלטה  על  לראשונה  כששמעתי 
וכמוני  תהילים,  פרקי  אינסטינקטיבי  באופן  מלמלתי 
לשאול  להתברך,  להיוועץ,  שזכו  רבים  אלפים  עוד  עשו 
ועידוד במשך עשרות  או אפילו סתם לקבל מילה טובה 
שנות הנהגה. גם בימים הקרובים, נקפיד לבקש ולהתחנן 
גיטל  בן  לייב  יהודה  אהרן  רבי  למורנו  שלמה  לרפואה 

פייגא, בתוך שאר חולי ישראל. הדור זקוק לו.

שבוע המפנה של דרעי
הפנים  שר  זכה  טרם  הנוכחית,  הממשלה  הוקמה  מאז 
ויו"ר ש"ס אריה דרעי לרגע של הארת פנים  והפריפריה 
ציבורית. כמעט מדי שבוע הוא רושם לפחות הישג נאה 
אחד לטובת בוחריו, הנחה במחירי התחבורה הציבורית 
שכר  העלאת  הזמנים',  'בין  לימי  אירועים  סבסוד  או 
ועדיין,   – התורה  עולם  למען  התגייסות  או  המינימום 
מזיכרונו  פורחים  והם  בהישגים  'מכיר'  לא  הציבור 

כשקיות ניילון טרם הוטל עליהן המס.
באופן  לדרעי  חסד  נטו  שלא  מדדים  שני  על  מדובר 
סדרתי – האחד הוא מדד הסקרים, שנהגו לחלק מנדטים 
בעת  קימצו  אך  בנט,  ועד  מלפיד  דורש  לכל  בנדיבות 
ויותר,  במנדט  ירידה  לה  צפו  רובם  לש"ס.  שהגיעו 
המנדטים  שבעת  על  להותירה  בטובם  הואילו  ומיעוטם 
לדרעי  להמליץ  אפשר  פורתא,  כנחמה  כעת.  שבידיה 
לבצע גיחה קלה לטקס ההשבעה הצפוי של הנשיא דונלד 
טראמפ - שאף הוא היה רחוק מלנצח בסקרים - שם יוכל 

לשאוב מלוא החופן עידוד.
הציבור  של  הרצון  שביעות  מדד  הוא  השני  המדד 
כפול  התסכול  כאן  שבוע.  מדי  המתפרסם  מהשרים, 
יציבות בה רעהו מיהדות התורה,  ומכופל. ממש באותה 
בראש  קבע  באורח  מדורג  ליצמן,  יעקב  הבריאות  שר 
הופעה  על  בקביעות  שומר  הפנים  ששר  הרי   - הרשימה 

בתחתית, במקום האחרון.
הברוך  פועלו  על  מקרדיטים  החל  לרוב,  יש  הסברים 
הממשלה  ראש  ידי  על  בעיקר  כסדר,  ממנו  שנגנבים 

וכלה בהסתה האישית שהוא  והקולגות מיהדות התורה, 
סופג באופנים שונים. ועדיין, נדרש הסבר של ממש לשתי 

התופעות הבלתי אפשריות הללו.
הסבר אפשרי הציע לי ידידי חיים כהן. לטענתו, בשונה 
בלבד,  משרדיהם  בענייני  שעסוקים  השרים  שאר  מכל 
דרעי נאלץ לקחת על שכמו את כל עולה של ש"ס והשטח 
הלא פשוט שלה. לו היה סקר בוחן את יעילותו של כל שר 
ביחס לעול שהוא נוטל על כתפיו – היה דרעי ללא ספק 

זוכה במקום הראשון, בהליכה.
אך נדמה כי ישנו מאפיין נוסף, שאף מוכיח את עצמו 
בחישובים  נשפכו  כבר  דיו  של  נהרות  האחרון.  בשבוע 
חברי  את  כנם  על  להותיר  דרעי  נאלץ  מדוע  שהסבירו 
רובם  הצער,  למרבה  המפלגה.  של  הותיקים  הכנסת 
בכנסת  ונוכחותם  מאחוריהם,  עתידם  בו  במצב  נמצאים 
ואם  יעילה בעיקר למנהלי קופת הפנסיה שלהם. אם כך 
הבעיה  את  מבין  ומנוסה,  ותיק  שועל  עצמו,  דרעי  כך, 
ו'מקלף' את השכבות  היטב ואט אט מרענן את השורות 

הישנות במפלגה.
לשני  רעננים  כוחות  חייבת  ש"ס  כי  הפנים  דרעי 
הספרדים,  התורה  לבני  והן  ל'עמך'  הן   – הכיוונים 
כפפה  כמו  המפלגה.  של  הקשה  הגרעין  את  המרכיבים 
ליד, הוא שילב בזה אחר זה את חברי הכנסת יגאל גואטה 
ושס"ה,  רמ"ח  בכל  עממי  הראשון,  מלכיאלי.  ומיכאל 
גוזל  ביבי  ונגד  משדרות  מסעודה  למען  להיאבק  מקפיד 
הקרדיטים, השני, בן ישיבה ללא רבב, מנהל מאבקי ניסוח 

מעודנים ומקדם הצעות חוק עבור בני התורה.
השילוב היעיל הוכיח את עצמו, כבר לאחר כניסתו של 
גואטה החלו הסקרים להתייצב ולמקם את ש"ס על שבעה 
החל  מלכיאלי  שגם  אחרי  השבוע,  בתחילת  מנדטים. 
לשמונה  מהוססת  עלייה  נרשמה   – חותמו  את  להותיר 
קלות,  להמר  כחלון  האוצר  שר  לנו  יתיר  אם  מנדטים. 
העקומה תמשיך לטפס, ולא נתפלא אם עד תום ימיה של 
גרפה מספר  לימים העליזים בהם  הממשלה תחזור ש"ס 

מנדטים דו ספרתי.

טראמפ והחרדים
הנשיא  של  החדש  ממשלו  והולך  מתגבש  לים,  מעבר 
גם  מכך  מושפעים  פעם  כשמידי  טראמפ,  דונלד  הנבחר 
מינוי שגריר שומר  על  תושבי ארץ הקודש, שמתבשרים 
תורה ומצוות בהידור ועל אורתודוקס ימני נוסף שמאייש 
את משרת השליח למזרח התיכון, עמדת כוח שיוצגה עד 
כה במקרה הטוב בידי מינויים 'ניטרליים' ובמקרה הפחות 

טוב בידי אנטישמים למחצה לשליש ולרביע.
שתי השפעות מרכזיות הנוגעות לנו מסתמנות באופק: 
הממשל  כשנציגי  הימין,  של  כוחו  עליית  היא  אחת 
מהרעיון  מזועזעים  עמונה,  לפינוי  מתנגדים  האמריקאי 
של שתי מדינות לשני עמים ותורמים מפעם לפעם מהונם 
 – ושומרון  יהודה  בשטחי  ההתיישבות  לחיזוק  ומאונם 
חסידי בנט ואפילו מצביעי מרזל יכולים לפתוח שמפניות. 
אבל ההשפעה היותר מהותית עבורנו, והפחות בולטת 
לעין - היא הניצחון החרדי. צריך להבין, בארה"ב חלוקת 
הקטגוריות אינה בין חרדים וחילונים, אלא אורתודוקסים 
מול רפורמים. בממשל אובמה, וברוב הממשלים עד כה, 
רפורמים  בידי  הלבן  בבית  ונציגיו  היהודי  הלובי  נשלט 
 - בארץ  החרדים  חיי  את  למרר  שטרחו  וקונסרבטיבים, 
תוך שימוש בהשפעתם העצומה על השלטונות בישראל. 

המאבק בכותל הוא רק דוגמה אחת ובולטת לכך.
לאורתודוקסים  מוחץ  רוב  מסתמן  הנוכחי,  בממשל 
רוויה  טראמפ  הנשיא  של  הקרובה  סביבתו  ולאנשיהם. 
כאלה  או  ומצוות,  תורה  שומרי  יהודים  מפתח  באנשי 
החרדיות  הקהילות  את  היטב  ומכירים  המחוברים 
את  להפעיל  התגייסו  כבר  חלקם  דאגה,  אל  בארה"ב. 
החרדי  המגזר  לטובת  הישראלי  הממשל  על  השפעתם 
וצרכיו, כפי שיכולים להעיד נאמנה כמה מנציגי הממשלה 

בישראל שביקרו לאחרונה בארה"ב.

אבי גרינצייג / על סדר היום

 )מרן ראש הישיבה עם תלמידיו )צילום: יעקב נחומי,  פלאש 90(



בטלפון, בסניף או באתר, ללקוחות כל הבנקים

הלוואה מבלי לעבור בנק

עד

₪

תסגרו את המטריה, 
יש כיסוי.

ההלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח. מתן האשראי והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, בכפוף לחתימה על מסמכי הבנק ולעמידה 
בדרישות הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד

Jbank.co.il*5727
 סניפי המגזר החרדי < ירושלים: רח' הרברט סמואל 2 � ירושלים: רח' שמגר 21 רוממה � ביתר עלית, ישמח ישראל 2, מרכז חיים זקן תמרים
,2 איש  חזון  רח'  ברק,  בני   �  21 העם  אחד  אביב,  תל   � ראשונים  רח'  פינת   ,118 ציון  שבי  רח'  אשדוד,   � נעימי  קניון   ,2 רבין  שמש,   בית 

פינת רבי עקיבא   פתח תקווה, רח' ההגנה 10 במדרחוב � מודיעין עילית, רח' אבני נזר 18 � אלעד, רבי יהודה הנשיא 94  
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הכנס יתקיים ביום שלישי, 
י”ב טבת תשע”ז, )10 בינואר 2017( 

במרכז הרפואי מעיני הישועה, 
רח’ הרב פוברסקי 17 ב”ב, קומה 2 אולם הרצאות. 
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המרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’ 
ו’מכבי שירותי בריאות’ 

מזמינים אותך לכנס בריאות האישה בנושא: 

‘ממוגרפיה’
מה שכל אישה חייבת לדעת!

בהכוונת גדולי ישראל 

התכנסות     18:00

פתיחה ודברי ברכה   18:30
הרב שלמה רוטשילד, מנכ”ל המרכז הרפואי  

נציג הנהלת ‘מכבי’, מרחב בני ברק    

18:45    דבר מרנן ורבנן שליט”א – חברי ועד ההלכה של המרכז הרפואי
עמדת ההלכה בנושא בדיקות ממוגרפיה     

ד”ר מנחם חיים ברייר, סגן המנהל הרפואי  19:00
קריאתם של גדולי ישראל בנושא ממוגרפיה   

סיפור אישי   19:15
נציגת עמותת ‘אחת מתשע’   

ד”ר אלונה סובוצקי, מנהלת מכון ממוגרפיה במרכז הרפואי    19:45
בדיקה פשוטה מצילה חיים – הסבר על ביצוע בדיקת ממוגרפיה       

ד”ר יהודית בירנבוים, כירורגית בכירה ב’מכבי שירותי בריאות’     20:15
תהליכים כירורגיים פשוטים מצילים חיים   

פאנל שו”ת עם המומחים     20:45

סיום   21:00

למשתתפות תינתן אפשרות לקבוע תור מהיר במקום
שי סמלי למשתתפות | דמי כניסה 5 ₪

לבירורים נוספים 03-5775496
Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc.co.il 

 

הכנס מיועד 

לחברות כל

 קופות החולים

בני ברק ו' בטבת תשע"ז 12184/1/17

מאת: ארי קלמן

שולחן  על  הונחה  האחרון  בשבוע 
הכנסת  חבר  ידי  על  חוק  הצעת  הכנסת, 
בחור  ולפיה,  )ש"ס(,  מלכיאלי  מיכאל 
דמי  מתשלום  לפטור  זכאי  יהיה  ישיבה 
החוק  הצעת   .19 גיל  עד  לאומי  ביטוח 
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הלומד בחינוך על יסודי בחינוך הממלכתי 
לאומי  ביטוח  דמי  מתשלום  לפטור  זכאי 
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באופן שערורייתי, תלמידי ישיבות משלמים 
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 ח"כ מלכיאלי 
נגד אפליית 
בחורי ישיבה

פרסום ראשון ב'קו עיתונות דתית':



ואירועי בוטיק כנסים 
מצדה

M
אתם מוזמנים להעניק לעצמכם רגעים שלא יישכחו 

וליהנות מאירוע באווירה בוטיקית עם סטייל חדש ומפתיע!

העדפתכם  לפי  קייטרינג  להזמנת  אפשרות 
בשרי: 'קונקורד' - הרב לנדא / 'לחם בשר'- 
הרב מחפוד. חלבי: 'קפה קפה'- חת"ס פ"ת

מהדרין קונקורד

מול מגדל ב.ס.ר 3

טל: 03-9176644

מצדה 9 בני ברק

M

אירוע שמותיר זכרונות קסומים
מצדה



סוף עונה 

א’- ה’ - 10:00 עד 21:00.  ו’ - 10:00 עד 13:00.                                          
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 רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים
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45₪רק



סוף עונה 

מעילי צמר 
מידות 50 ומעלה
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סוודרים כותנה 

65₪רק

 נעלי רוקפורט 
כל הדגמים 

מידות 43 / 44 / 45
289₪רק

ענקית!!! 
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חליפות ורונין/ברבריס 
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 רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים
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פילה אמנון קפוא
₪1990רק ב- 

לק״ג

ר י ח מ ת  ו ח פ ת  ו י ר ט ר  ת ו י

רק
ליח׳

90
₪12

רק
ליח׳

90
₪29

מגוון מוצרי
קנור

עוגיות בשקית
ברמן )180-200 גרם(

רק
ליח׳

90
₪14

שישיית שוקולד
צ׳וקטה )6 יח׳ * 100 גרם(

שישיית מגבונים
פאלאס

שישיית פיוז תי
 )6 יח׳ * 1.5 ליטר(

רק
ליח׳

90
₪5

רק
ליח׳

90
₪29

רק
ליח׳

90
₪39

אורז תאילנדי
סוגת )1 ק״ג(

דאק מוצק / נוזלי
לאסלה

נייר טואלט
שמורת טבע )48 גלילים(

אבקת כביסה
קולון )8 ק״ג(

רק
ליח׳

90
₪10

רק
ליח׳

00
₪5

רק
ליח׳

90
₪12

רק
ליח׳

90
₪29

פתיתים
סוגת )500 גרם(

עוגיות מיני קוקיס
כרמית )600 גרם(

אל סבון ארומטי משאבה
סטייל )750 מ״ל(

מרכך כביסה
סוד )4 ליטר(

מסיר כתמים
סנו אוקסיג׳ן )4 ליטר(

מגוון מוצרי
ספיד סטיק

נשנושים
בייגל בייגל )200-325 גרם(

בצק עלים מרודד/שמרים בורקס גבינה / 
תפו״א מעדנות )800 גרם - 1 ק״ג(

שלישיית סנובון ירוק

ג׳אמפ / פפסי / מירנדה
 )1.5 ליטר(

רק
ליח׳

00
₪10

רק
ליח׳

00
₪10

רק
לק״ג

90
₪ 3 רק

לק״ג
90

₪ 3
מגוון פלפלים

)ללא פלפל חריף / בהיר(
קלמנטינה / תפוז / פמולית

רק
לק״ג

90
₪24

רק
לק״ג

90
₪27

רק
לק״ג

90
₪29

רק
ליח׳

90
₪29

רק
לק״ג

90
₪49

רק
לק״ג

90
₪29

רק
לק״ג

90
₪ 1

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- 8.1.17 עד- 14.1.17 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.

מחלקת הפירות והירקות בכשרות בד״ץ העדה החרדית

דרושים
קופאים/ קופאיות
לעבודה במשמרות

בס״ד

מחירי הפירות והירקות מוגבלים ל-6 ק״ג / יח׳
מחיר הבשר, העופות והדגים מותנים בקניה מעל ₪100 ומוגבלים ל- 6 ק״ג

עגבניה/ מלפפון/ גזר ארוז
כרוב לבן/ כרוב אדום

כרעיים עוף קפוא קהילות

חזה עוף קפוא עטרה

דג ברמונדי שלם טרי

בשר בקר טחון קפוא עטרה )1 ק״ג(

דג סלמון שלם טרי

בשר ראש טרי עטרה

טרי

טרי

טרי

1+2מתנה! 1+2מתנה! יח׳
10 ₪רק 3 יח׳

10 ₪רק 3

יח׳
27 ₪רק 3 יח׳

10 ₪רק 3

יח׳
20 ₪רק 5

רק
ליח׳

90
₪14

טחינה
אחווה )1 ק״ג(



פילה אמנון קפוא
₪1990רק ב- 

לק״ג

ר י ח מ ת  ו ח פ ת  ו י ר ט ר  ת ו י

רק
ליח׳

90
₪12

רק
ליח׳

90
₪29

מגוון מוצרי
קנור

עוגיות בשקית
ברמן )180-200 גרם(

רק
ליח׳

90
₪14

שישיית שוקולד
צ׳וקטה )6 יח׳ * 100 גרם(

שישיית מגבונים
פאלאס

שישיית פיוז תי
 )6 יח׳ * 1.5 ליטר(

רק
ליח׳

90
₪5

רק
ליח׳

90
₪29

רק
ליח׳

90
₪39

אורז תאילנדי
סוגת )1 ק״ג(

דאק מוצק / נוזלי
לאסלה

נייר טואלט
שמורת טבע )48 גלילים(

אבקת כביסה
קולון )8 ק״ג(

רק
ליח׳

90
₪10

רק
ליח׳

00
₪5

רק
ליח׳

90
₪12

רק
ליח׳

90
₪29

פתיתים
סוגת )500 גרם(

עוגיות מיני קוקיס
כרמית )600 גרם(

אל סבון ארומטי משאבה
סטייל )750 מ״ל(

מרכך כביסה
סוד )4 ליטר(

מסיר כתמים
סנו אוקסיג׳ן )4 ליטר(

מגוון מוצרי
ספיד סטיק

נשנושים
בייגל בייגל )200-325 גרם(

בצק עלים מרודד/שמרים בורקס גבינה / 
תפו״א מעדנות )800 גרם - 1 ק״ג(

שלישיית סנובון ירוק

ג׳אמפ / פפסי / מירנדה
 )1.5 ליטר(

רק
ליח׳

00
₪10

רק
ליח׳

00
₪10

רק
לק״ג

90
₪ 3 רק

לק״ג
90

₪ 3
מגוון פלפלים

)ללא פלפל חריף / בהיר(
קלמנטינה / תפוז / פמולית

רק
לק״ג

90
₪24

רק
לק״ג

90
₪27

רק
לק״ג

90
₪29

רק
ליח׳

90
₪29

רק
לק״ג

90
₪49

רק
לק״ג

90
₪29

רק
לק״ג

90
₪ 1

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- 8.1.17 עד- 14.1.17 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.

מחלקת הפירות והירקות בכשרות בד״ץ העדה החרדית

דרושים
קופאים/ קופאיות
לעבודה במשמרות

בס״ד

מחירי הפירות והירקות מוגבלים ל-6 ק״ג / יח׳
מחיר הבשר, העופות והדגים מותנים בקניה מעל ₪100 ומוגבלים ל- 6 ק״ג

עגבניה/ מלפפון/ גזר ארוז
כרוב לבן/ כרוב אדום

כרעיים עוף קפוא קהילות

חזה עוף קפוא עטרה

דג ברמונדי שלם טרי

בשר בקר טחון קפוא עטרה )1 ק״ג(

דג סלמון שלם טרי

בשר ראש טרי עטרה

טרי

טרי

טרי

1+2מתנה! 1+2מתנה! יח׳
10 ₪רק 3 יח׳

10 ₪רק 3

יח׳
27 ₪רק 3 יח׳

10 ₪רק 3

יח׳
20 ₪רק 5

רק
ליח׳

90
₪14

טחינה
אחווה )1 ק״ג(



בני ברק 24     ו' בטבת תשע"ז 124/1/17

איך מתכוננים ל'יום שאחרי' כשהמנהיג מעולם לא סימן 
להעברת  אלפים  מאות  של  לבבות  מכשירים  כיצד  יורש, 
יריבים  של  אחרים  לפלגים  זליגה  ומונעים  חלקה,  שרביט 

פוליטיים מרים?
בשאלה הזאת, לראשונה מזה שנים, העזו לעסוק השבוע 
המסקנה  חדרים.  בחדרי  אלא  בפומבי  לא  עדיין  אם  גם   –
הרווחת הייתה כי למרות התחזיות הקודרות של המומחים, 
את  ומגמד  ביכולותיו  שבולט  המנהיג  את  להספיד  מוקדם 
הזאת  התובנה  עצמם.  בעיני   – הפוטנציאליים  היורשים 
והתברר  השחורות  מהכותרות  הדיו  שיבש  אחרי  התחדדה 
שאיננו מצויים בתהליך של קריסת מערכות מהירה. האיש 
את המילה  לא אמר  עדיין  את מספידיו,  בעבר  קבר  שכבר 

האחרונה.
אנשי  ישבו  והאזנות,  מהקלטות  המוגן  הח"כים  במזנון 
ליכוד בכירים והעלו תרחישים. זרקו לחלל האוויר שמות. 
דיברו על סיטואציה שעד תמול שלשום, אסור היה להזכיר 

אפילו בלחישה, פן יבולע. 
שהיועץ  בעליצות  לנו  מסבירים  החוגגת  בתקשורת 
המשפחתי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לא היה מורה על 
ראייתי  חומר  בפניו  מונח  היה  אלמלא  בחקירה,  פתיחה 
וחווה  השיח  את  השבוע  ששמע  מי  יצוק.  בטון  מוכח, 

תחושה חמצמצה של דז'ה וו, הוא שר הפנים אריה דרעי. 
פרשנים  אותם  השמיעו  חודשים  תשעה  לפני  רק 
בטוחה,  קול  אינטונציית  באותה  משפטיים-תקשורתיים, 
שהיועמ"ש  העובדה  כי  לנו  הסבירו  מסקנה.  אותה  את 
בתוך  הורה  דרעי,  של  האישי  לידידו  שנחשב  מנדלבליט 
יממה על מעבר מהיר מבדיקה לחקירה של שר שכבר שילם 

חוב כבד לחברה, מעידה על חומר ראייתי מגובש. 
גם  "שלפעמים  השבוע,  דרעי  אמר  בשרי",  על  "למדתי 
מסקנה שנראית בתחילה לחוקרים ולפרקליטות כמו תוצאה 
יותר  בדיקה  אחרי  מתאפסת  אחד,  ועוד  אחד  של  בטוחה 
גם במקרה  יהיה  נתניהו שכך  אני מקווה בשביל  מעמיקה. 

שלו". 
התרחיש של דרעי אינו משולל המציאות, אבל במערכת 
סיגר,  בלי  עשן  שאין  הנחה  מנקודת  יוצאים  הפוליטית 
קיצון של קריסת מערכות מהירה.  וכבר מגלגלים תרחישי 
למנהיגים שסיימו את תפקידם בנסיבות מצערות מאז שנות 
התשעים, היו תמיד מחליפים טבעיים. לרבין היה את פרס 
כממשיך, לשרון את אולמרט ולאולמרט את לבני. ממשיך 
בלשון  להצלחה,  בטוחה  מתכונת  מהווה  לא  אומנם  טבעי 
המעטה, אבל המציאות של מספר 2, מבטיחה לכל הפחות 
של  בליכוד  השלטון.  מפלגת  בתוך  חלקה  שרביט  העברת 
ביבי, זה לא יקרה. במשמרת שלו, וידא נתניהו שלא יהיה 

עוד, מלבדו.
"אנחנו כבר רואים את השרים הבכירים בליכוד, היורשים 
סיפרו  לכיווננו",  ולפזול  לחייך  מתחילים  עצמם,  בעיני 
השבוע חברי הכנסת החרדים. ההערכות שלהם הן, כי אם 
של  מ-99'  הקשות"  ו"התמונות  אישום  כתב  לבסוף  יוגש 
המערכת  בשנית,  ייראו  מהמעון  מגורשת  נתניהו  משפחת 
הפוליטית תיגרר לבחירות מהירות. "אני לא רואה את בנט 
או את איווט, מאפשרים לאחד משרי הליכוד לתפוס תאוצה 
במשך  הבא,  הימין  כמנהיג  עצמו  את  ולבנות  חשבונם  על 
כשנה פלוס של כהונה כראש ממשלה", העריך השבוע שר 
רואה  אינו  מדומיינים,  מיניסטרים  לכמה  שבניגוד  בכיר, 

בעצמו את המנהיג הבא של הימין.  
צפירת  ולשלוח  להירגע  לאופוזיציה  מציע  "אני 
ישיבת  בפתח  השבוע  נתניהו  הבהיר  לחייטים",  ארגעה 
הממשלה. 'תפירת ההרגעה' של ראש-הממשלה הייתה כה 
שבאווירה  עד  נגדו,  החשדות  אופי  רקע  על  סוריאליסטית 
קצת יותר רגועה, ניתן היה לקבוע כי נתניהו "מתלוצץ עם 
חוקריו". אלא שהתחושה גרועה – ולא רגועה, ונתניהו לא 

מתלוצץ אלא מתרוצץ. 

שהוא  רפובליקני  בממשל  בשלווה  לישב  נתניהו  ביקש 
לממשלה  היועמ"ש  של  רוגזו  עליו  קפץ  לבחירתו,  ייחל 
הישראלי. במקום לתכנן את סדר היום של נסיעתו להשבעת 
מול  הלו"ז  בניהול  נתניהו  עסוק  טראמפ,  הנבחר  הנשיא 
העתיקה  בעיר  ערב  לארוחת  השבוע  ישבתי  חוקריו. 
בירושלים עם מושל ארקנסו והמתמודד לשעבר בפריימריז 
התומכים  הטקסטים  האקבי.  מייק  הרפובליקני  לנשיאות, 
חזון  כמו  נשמעים  הרפובליקאים,  דמותו  בני  ושל  שלו, 
בממשל  מרורים  ביבי  אכל  שנים  שמונה  הימין.  אחרית 
אובמה, ובמקום ליהנות מפירות הגאולה, הוא מובל חפוי 

ראש לחקירה.
מצליח  דווקא  ראש-הממשלה  השרים,  תיאורי  לפי 
המיוזעים.  התיאורים  לכל  בניגוד  וזאת  פאסון,  על  לשמור 
דווקא היועמ"ש שיושב לצדו סביב שולחן הממשלה נראה 
הממדים  גדול  'הצל'  לא  צל.  כמו  האחרונים  בשבועות 
את  לראות  "צריך  עצמו.  של  הצל  אלא  לליכוד,  שהתפקד 
מנדלבליט כדי להבין שבניגוד ליועצים משפטיים מתקופות 
נהנה  לא  ממש  הוא  רה"מ,  נגד  חקירות  שהובילו  קודמות 
מזה - ואפילו סובל", תיארו השבוע שניים משרי הממשלה 
הנוכחית  בסיטואציה  גם  דבר,  של  "בסופו  מזנון,  בשיחת 
ונותר התקווה  של חקירה באזהרה, אביחי מנדלבליט היה 

האחרונה של נתניהו".  

אבינו שבשמים
לרפואת  החרדיים  בריכוזים  שנערכות  התפילות  בסיום 
להוסיף,  כדאי  אולי  הישיבה הגראי"ל שטיינמן,  מרן ראש 
בקטנה, גם תפילה לשלום המדינה, במובן הציני ולא הציוני. 
אבינו שבשמים צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל. 
 - ליועציה  פחות  קצת  אולי  לראשיה.  ואמיתך  אורך  שלח 

המשפטיים. 
נתניהו  ממשלת  כימי  לחרדים  טובים  ימים  היו  לא 
הרביעית. אפילו בממשלתו השנייה שנחשבה עד לקדנציה 
שלא  בוודאי  כאלה,  טובים  ימים  היו  לא  הזהב',  כ'תור  זו 
החקירות,  כל  שלמרות  מייחלים  החרדים  מאלה.  טובים 
שנתיים  עוד  מעמד  ותחזיק  ימיה  את  תמלא  הזו  הממשלה 
לאמצעי  יזדקק  כשנתניהו  תיווצר  הגדולה  הבעיה  ימים. 
שאר  של  חיותם  על  שישפיע  מה  מלאכותיים,  הנשמה 

האברים.
ייצא מזה", אמר השבוע דרעי  "צריך להתפלל שנתניהו 
לא  ובאופק  איתו  לחיות  "למדנו  חבריו,  עמדת  את  ושיקף 
ממש נראה מחליף שייכנס לנעליו. בקדנציה הזאת נתניהו 
עומד במילתו, למרות שכמה מאיתנו כבר הספיקו לשכוח 
את שנות הרעב שעברנו רק לפני פחות משנתיים". בתיאור 
הפוך מפרשת השבוע שקראנו, הרי שבמקרה שלנו הפרות 

השמנות אכלו את הרעות, ולא נודע כי באו אל קירבנה.
כינה  שביבי  מה  על  נלחמנו  משנתיים  פחות  לפני  רק 
בשעתו "החיים עצמם". משפחות אברכים גלשו אל מתחת 
לקו העוני, תקציבי החינוך החרדי רוקנו, הערים החרדיות 
הכנסה  הבטחת  הלאומית,  העדיפות  אזורי  ממפת  הוצאו 
הממשלתית,  הבינוי  ממפת  נזרקנו  חוסלה,  לאברכים 

הושפלנו והתקשורת חגגה על חשבוננו.
בקדנציית נתניהו הנוכחית, חוברנו מחדש לצינור החמצן. 
הגיוס  חוק  חלפה,  עצמם'  'החיים  על  שריחפה  הסכנה 
)למעט  השיא  לתקופת  והושוו  הוחזרו  התקציבים  תוקן, 
בתחום הדיור, שם נותרו ההבטחות על הנייר( ולנציגים יש 
פנאי להיאבק על איכות החיים. הנה, השבוע התנהל קרב 
בממשלה על החזרת סמכויות אישור חוקי העזר העירוניים 
להעביר  התנדב  ליצמן  הפנים.  שר  לידי  השבת  בעניין 
לא  שעדיין  דרעי,  של  למשרדו  המהביל  הצ'ולנט  סיר  את 
החליט, כמו בשלהי סעודה שלישית, האם לעשות הבדלה 

במועד וללבוש בגדי חולין או שמא למתוח את השבת עד 
לזמן רבינו תם. 

לבקשת  ייענה  אם  להיט.  אינן  דרעי  של  הברירות  שתי 
השר לוין והיועמ"ש מנדלבליט, להותיר את הסמכות בידי 
פתיחת  דה-פקטו  תאושר  מהכרעה,  שתימנע  הממשלה 
החנויות במדינת תל אביב. אם יתעקש על החזרת הסמכות 
שאושר  החנויות  לפתיחת  העזר  חוק  על  וטו  ויטיל  לידיו 
ללא  בבג"ץ  לעימות  יתגלגל  תל-אביב,  עיריית  במועצת 

גיבוי של היועמ"ש. 
בפני דרעי המתלבט עומד תקדים 'מתווה הכותל ההרסני', 
מנדלבליט  הסביר  אז  גם  נאמן.  ביתד  השבוע  שכונה  כפי 
בקריצה  לאשר  אלא  ברירה  להם  שאין  החרדים  לחברים 
בממשלה  האישור  לאחר  רק  במיעוטו.  הרע  שהוא  מתווה 
גילו שעדכנו אותם רק על מעט מהרוע. תחת המעטה  הם 
של מתווה פשרני, ניתנה הכרה תקדימית לרפורמים בוועדה 

ממשלתית והוכשר עבורם מתחם עם גישה ראשית. 
דוגמה  כעוד  הכותל,  פרשת  כך  השבת,  משבר  כמו 
החיים'  'איכות  על  הנוכחית  בקדנציה  לקרבות שמתנהלים 
עם  לפגישה  דרעי  הוזמן  כשבועיים  לפני  הקודש.  בארץ 
נתניהו ושגריר ישראל בארה"ב רון דרמר. אם ביבי נחשב 
ידי  על  סומן  שדרמר  הרי  מתון,  לרפובליקני  ומתמיד  מאז 
ממשל אובמה כאיש תנועת 'מסיבת התה'. המוקצה מחמת 
גיוס )רפובליקני( בממשל אובמה, הפך לבן יקיר של ממשל 

טראמפ הנכנס. 
ולומר  להתלוצץ  מקובל  אמריקאים  יהודיים  בחוגים 
אלא  יהודיים.  נכדים  יש  לרפורמים,  בניגוד  לטרמאפ,  כי 
שלמרות הנטייה הרפורמית לכיוון אובמה ועל אף תחושת 
לנשיא  הרפורמית  ההנהגה  בין  שקיימת  ההדדית  הסיאוב 
הנבחר, הרי שבפגישה הדחופה עם דרעי נשמע דרמר כמו 
שגרירה של התנועה הרפורמית בישראל. דרמר הביע חשש 
שהעברת הצעת החוק של ש"ס המבקשת להחיל את סמכות 
הרבנות הראשית גם על הרחבה הדרומית תוביל לפיצוץ עם 

יהדות ארצות הברית. 
דרעי בתגובה, הבהיר שהיהדות הנאמנה הסתדרה במשך 
גם  ותסתדר  חקיקה,  ללא  הכותל,  כיבוש  מאז  שנים,  יובל 
ההצעה  את  "שמנו  המחוקק.  התערבות  ללא  נוסף  יובל 
על השולחן למטרה אחת. אם מתווה הכותל לא יבוטל או 
הצעת  את  נקדם  ברחבה,  התפילה  סדרי  את  ישנה  שבג"ץ 
החוק בכל הכוח ונתאבד עליה, כמו שהבית היהודי נלחם 

על חוק ההסדרה".
כל התיאורים הללו, הנאים כשלעצמם לעמודי החדשות 
יפים  כמה  עד   – שכזה  בשבוע  מלמדים  כתיקונם,  בימים 
נתניהו  בקדנציית  החרדים  הפוליטיקאים  של  חייהם 
אפשר  ושבת  כותל  כמו  נעלים  אידיאלים  על  הרביעית. 
הכספים  בוועדת  התקציבים  שבה  בתקופה  רק  להיאבק 
של  בעוצמה  שופעים  והגליל,  הנגב  הפריפריה,  ובמשרד 
חורף  אחרי  הנגב,  בנחלי  שיטפונות  וזרימת  הגליל  נחלי 

גשום.

שקט, יורים
לא  רפש",  הוא  "שקט  ביתר,  מהמנון  הידועה  השורה 
רלוונטית כשמדובר בחרדים. תנו לנו כמה שיותר מהרפש 
הזה של שקט בתקשורת הכללית, ואנחנו מסודרים. למזלנו 
אחרות.  בגזרות  רעש  והותר  די  לתקשורת  היה  הטוב, 
ההעברות התקציביות לעולם התורה במסגרת התקציב הדו-

שנתי, נבלעו ברעש מנועי הדי-ניין שהופעלו בגזרת עמונה. 
בשבוע  כאן  שפורסמו  הגיוס  לחוק  המרוככות  התקנות 
שעבר, נותרו בעומק המצולות, מסוקרות פחות מהצוללות. 
של  בחולשתו  כוחנו  הזה,  בסבב  לפחות  אירוני,  באופן 
ביבי. כשהחדשות ממוקדות בו ישירות, אין צורך תקשורתי 

אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

היום שאחרי
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הכאה  באמצעות  רה"מ  של  עקיפה  בתקיפה 
בשותפים החרדים. 

את השקט המבורך הזה ניתן לזקוף במידה רבה 
מוישה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר  של  לזכותו  גם 
בתוך  הפנימי  שהרעש  ככל  אירוני,  באופן  גפני. 
מבורך  שקט  משתרר  כך  מתחזק,  התורה  יהדות 

בגזרת התקשורת הכללית. 
לשימוע  גפני  נקלע  אופנתי,  באיחור  השבוע, 
לנוכח   – התורה  יהדות  בסיעת  המובטח  הפנימי 
ללא  הקואליציוני  הכסף  יעדי  רשימת  העברת 
בדגל  האגודאים.  החברים  עם  מוקדם  תיאום 
לאחר  החליטו  אך  לבוא,  אם  התלבטו  התורה 
כשהחלה  מההצגה.  וליהנות  להופיע  מחשבה, 
ליצמן  השר  את  מקלב  ח"כ  שאל  המתקפה 
של  מוקדמת  בהבאה  דומה  שקיפות  נראה  האם 
שהיה  "הלוואי  לסיעה.  הבריאות  משרד  תמיכות 
לי את הכסף הזה", השיב ליצמן בהומור והסביר 
אחד  מפלגתיים.  תקציבים  אין  שלו  שבמשרד 
מח"כי דגל מלמל משהו על תקנים לרבנים. נשמע 
בעקביות  נמנע  כידוע,  זה,  שמדור  אלא  מרתק, 

מרכילות רבנית.
אי  "מתי  החברים,  את  שאל  אשר  יעקב  ח"כ 
כשהוא  תקציבים?"  על  דיון  פה  התקיים  פעם 
כמה  עם  שנסגרו  הפנימיים  לדילים  מכוון 
חברים  של  לראשיהם  מעל  האגודאים  מהחברים 
אחרים. ליצמן ופרוש התווכחו האם הבירור צריך 
להתקיים רק על הכסף המפלגתי, או גם על הכסף 
התוספתי שעבר בוועדה. גפני ניצל את המחלוקת 
כדי  באגודה  החברים  בין  שנתגלעה  שמים  לשם 
להבהיר שכל מה שהועבר בשנה שעברה הועבר 
מהחדר  חמק  דברו  את  שאמר  ואחרי  השנה,  גם 

רק  יכול  הממשלה  ראש  הבא.  ליעד  והמשיך 
השימוע  כמו  ייראו  בעניינו  שהחקירות  לייחל, 

שעבר יו"ר ועדת הכספים בסיעה.
גפני עצמו גאה בתקציב שהעביר, ולא מתבייש 
גם בהעברת תקציבים לחברי המועצה בירושלים, 
לו  שחשוב  כפי  הקואליציוני",  מהכסף  "ולא 
להבהיר, "אם יש תקציב לאירועי יובל החמישים 
לא  שהחרדים  סיבה  שום  אין  העיר,  לאיחוד 
כל  פאינה,  פרשת  בעקבות  חלקם".  את  יקבלו 
שקל מתוקצב, נסרק, מדווח ומשוקף. גפני מציע 
עשרות  ולגלות  הספרים  את  לפתוח  למתלוננים 
רבות של העברות ליעדים חברתיים. גם לחרדים, 

אך לא רק. 
העברות  מגלה  אכן  התוספתיות  בתקנות  עיון 
תקנות  דוגמת  הכיפה,  וגווני  הקשת  צבעי  בכל 
חינוך  להעמקת  למרכז  המיועדות  תקציביות 
יהודי; לרשות הזיכרון יד ושם; לשכונות תומכות 
למכינות  אלימות;  לנפגעי  למרכזים  לקשישים; 
קדם צבאיות לנוער בסיכון; להשתתפות בהקמת 
לקרן  הוותיק;  העירוני  במרקם  ציבור  מוסדות 
נזקי טבע בחקלאות; לתגבור תקציבו השוטף של 
תאגיד 'איגוד ערים כנרת', וכו' וכו'. בכל הסעיפים 
הנקודה  את  למצוא  קשה  הללו,  התקציביים 

החרדית גם בזכוכית מגדלת של שען חירש.
המוטו של גפני הוא שוויוניות ביחס להקצאות 
החולים  בתי  אם  הכללי.  למגזר  התוספתיות 
סיבה  שום  אין   – תוספתיים  בכספים  מתוקצבים 
ייהנו  לא  החרדים  הישועה  ומעייני  שלניאדו 
מאותם תנאים, בלי קשר לזהות המאושפזים בין 
לרגל  תתוקצב  ירושלים  עיריית  אם  כותליהם. 
נימוק  שום  אין  העיר,  לאיחוד  היובל  חגיגות 

שיצדיק את בזבוז הכספים על מופעי ראווה של 
ספורט מוטורי, מבלי שגם למיכל החרדי יטופטפו 
תוספתיים  תקציבים  "העברתי  דלק.  טיפות  כמה 
לכלל המגזרים ואני חושב שכיום זה די ברור גם 
למי שמיהר למתוח ביקורת לפני שעיין בנתונים", 

אומר יו"ר ועדת הכספים לקו עיתונות. 
מהמתוקצבים,  לפרגונים  מצפה  שגפני  לא  זה 
השורות  ליכוד  ישראל.  בבירת  שלא  בוודאי 
על  היה  תמיד  הרי  המאוחדת,  בירושלים 
בבחירות  לראות  שנכחנו  כפי  שמחתנו,  ראש 

המוניציפאליות האחרונות, בתוככי ירושלים. 

מי האיש 
המערכת הפוליטית והמשפטית נפרדה השבוע 
מהשר לשעבר, פרופ' יעקב נאמן שהובא למנוחות 
סביב  מרשימה  חרדית  נוכחות  עם  שני,  ביום 
מיטתו. כנהוג וכמקובל בתקופות אבל נוגות, כל 
'המנוח  בסיפורי  הכביר  לשידור  שעלה  מספיד 
ואני'. העלאת זכר הנפטר, מאפשרת למבכה אחר 

לכתו, לדבר בעיקר על עצמו.
במסגרת הזאת, הרשו לי לסיים בסיפור 'המנוח 
על  מעיד  הסיפור  הזה,  רק שבמקרה  אישי,  ואני' 
נתניהו  בממשלת  הכרתי  נאמן  את  לבדו.  המנוח 
השנייה, עם שובו של ביבי לתפקיד ראש הממשלה 
של  אמון  כמשרת  אישית,  מונה  נאמן  ב-2009. 
 - המשפטים  שר  של  היוקרתי  לתפקיד  ביבי, 
ובמבט לאחור, הצדיק את בחירתו. במשמרת של 
שאפילו  וינשטיין,  יהודה  היועמ"ש  נבחר  נאמן 
אביחי מנדלבליט הידידותי, נראה לידו כמו מלאך 

25 

בסיום היום שאחרי
התפילות 
שנערכות 
בריכוזים 
החרדיים 

לרפואת מרן 
ראש הישיבה, 

אולי כדאי 
להוסיף, 
בקטנה, 

גם תפילה 
צינית לשלום 

המדינה. שלח 
אורך ואמיתך 

לראשיה. אולי 
קצת פחות 
ליועציה - 

המשפטיים

בדגל התורה 
התלבטו אם 

לבוא לשימוע 
ביהדות 

התורה, אך 
החליטו לאחר 

מחשבה, 
להופיע 
וליהנות 

מההצגה. 
נתניהו יכול 

רק לייחל, 
שהחקירות 

בעניינו ייראו 
כמו השימוע 
שעבר גפני 

בסיעה

מסתמך על 'תקדים דרעי'. נתניהו ומנדלבליט עם השרים דרעי וליצמן
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הבטיח  מנדלבליט  וזעם.  חרון  מלא  נקם 
לנתניהו כי החוקרים לא ינהגו בו כפי שנהגו 
להבטיח  צריך  היה  לא  וינשטיין  באולמרט. 

דבר. אצל וינשטיין לא היה כלום. נקודה.
שבפרקליטים,  מהממולחים  עצמו,  נאמן 
בין היריקות  בין הטיפות, לצעוד  ידע ללכת 
ההיא  בקדנציה  בכדי,  לא  יבש.  ולהישאר 
החזיקה הממשלה מעמד בשרידות מרשימה, 
הניגודים  למרות  ימיה  את  שמילאה  וכמעט 
פעם  בכל  לחרדים.  ליברמן  בין  הבולטים 
גיוס,  הגיור,  בגזרת  התלקחו  שהלהבות 
את  וכיבה  מטף  עם  הגיע  נאמן   – דיינים 
את  היודע  מגשר  כל  כמו  ידיו.  במו  האש 
להצלחתו  ביותר  הבולט  הסימן  מלאכתו, 

ניכר במתקפות שחטף משני הצדדים.

מונה  נאמן  הראשונה,  נתניהו  בקדנציית 
)כפי  כשר משפטים, על המשבצת של ש"ס 
רפאל  הרב  חג,  בראיון  בעבר  כאן  שחשף 
שר  נוספת,  בשיחה  השבוע  ואישר  פנחסי, 
הוגש  הממשלה,  כינון  לאחר  דרעי(.  הפנים 
נאלץ להתפטר,  והוא  נאמן כתב אישום  נגד 
לאחר  אוצר  כשר  לממשלה  לחזור  כדי 
שזוכה. היחידים ששמרו לו אמונים באותה 
השיב  נאמן  אך  החרדים,  היו  קשה  תקופה 
בלשונו כשצוטט  אז  וכשל  טובה  תחת  רעה 
בכותרות ענק, כשהוא מכנה את בני התורה 
"טפילים". נאמן נשבע בכל היקר לו שדבריו 
הוצאו מהקשרם אבל הנזק שנגרם )לנו, וגם 
ברותחין  שנכווה  מי  תקנה.  חסר  היה  לו( 
נזהר בצוננין, וכשנאמן שב לקדנציה שנייה, 
שתיקה  עצמו  על  וגזר  לקחים  הפיק  הוא 
שנוגע  במה  בעיקר  מוחלטת,  תקשורתית 

ליחסיו המורכבים עם החרדים. 
במקומו.  דיברו  אחרים  שתק,  כשנאמן 
הממשלה,  כינון  שלאחר  השנה  במהלך 
ניהלו נגדו כמה מחברי הכנסת החרדים קרב 
תקשורתי אישי, כשהבמה ניתנה להם כמעט 
בלי הגבלה, בין השאר באכסניה הזאת. נאמן 
ידע להגיב בחדות ולפתוח פה בחדרי חדרים, 
סירב  הוא  התקשורתיות  למתקפות  אבל 
מהאמירה  כלקח  בפומבי  להגיב  בעיקשות 
הנוראית ההיא. זאת למרות שעמד לצדו אחד 
איש  במדיה,  ביותר  המוכשרים  הדוברים 

התקשורת אמציה בר משה.
באחת הפעמים, כשהמתקפות גברו, הציע 
מסודרת  תגובה  בקשת  לשלוח  אמציה  לי 
במייל, כשהוא יוצא מן הסתם מנקודת הנחה, 
כי המיניסטר סרבן התגובות הסדרתי, ישבור 

שתיקה כשיידרש להשיב בכתובים.
אכן  והפנייה  השר  נפש  את  הכיר  הדובר 

בארכיון  נברתי  דופן.  יוצאת  תגובה  הניבה 
שאין  כהספד  הקוראים,  לכם,  להביאה  כדי 

ראוי ממנו. אין משקף מתוכנו.
מוצא  אינו  נאמן  יעקב  המשפטים  "שר 
בשם  הדובר  הגיב  לדברים",  להגיב  לנכון 
הכנסת  חברי  של  הישירה  למתקפה  השר 
החרדים, "כמו כן, השר איננו נוהג להתייחס 

לדברים המופיעים בעיתונות". 
לקרוא  ערב  כל  השר  זאת, נוהג  "לעומת 
הלשון  ושמירת  חיים  החפץ  של  דבריו  את 
והשמיעה  הדיבור  על  תפילה  נאמר,  ושם 
רצון  יהי  עולם,  של  חיים: 'ריבונו  מהחפץ 
היום  שתזכני  וחנון,  רחום  קל  מלפניך, 
הרע  מלשון  ולשוני  פי  לשמור  יום,  ובכל 
וכל  יחיד,  איש  על  מלדבר  ורכילות. ואזהר 

וכל  מהם.  חלק  על  או  ישראל  כלל  על  שכן 
הקדוש  של  מידותיו  על  מלהתרעם  שכן 
ברוך הוא. ואזהר מלדבר דברי שקר, חנופה, 
דברים,  אונאת  גאווה,  כעס,  מחלוקת, 
אסור. וזכני  דיבר  ליצנות, וכל  פנים,  הלבנת 
לענייני  הצריך  דבר  אם  כי  לדבר  שלא 
שמים.  לשם  מעשי  כל  ויהיו  ונפשי,   גופי 

יום,  ובכל  היום  זכני  וחנון,  רחום  קל  "אנא 
של  ומקריאה  משמיעה  ועיני  אזני  לשמור 
לשון  דברי  דהיינו,  כרצונך,  שלא  דברים 
הרע ורכילות, דברי מחלוקת, דברים בטלים, 
ששמעתי  הדברים  אסורים. וכל  דברים  וכל 
שיהיו  נא  עזרני  כרצונך,  שלא  ושקראתי 
ושלא  בשוגג  שאפילו  ממנו. וזכני  נשכחים 
במתכוון ואפילו על ידי אונס, לא אשמע ולא 
אקרא דבר שאינו הגון, ותהיינה אוזניי ועיניי 
אם  כי  רואות  ולא  שומעות  לא   - מקודשות 

דבר מצווה."
נאמן  של  האחרונה  הקדנציה  הייתה   זו 
בתפקיד ממשלתי, ודוברו הספיק מאז לעבוד 
לשוק  ולעבור  סער  גדעון  לשעבר  השר  עם 
הפרטי. התקשרתי אליו השבוע ושאלתי אם 

הוא זוכר את סיפור המעשה. 
תגובה  זו  הייתה  אם  יודע  אינני  היום  עד 

צינית או רצינית, אמרתי. 
"זו הייתה התגובה הכי רצינית והכי ארוכה 
"עד  אמציה,  השיב  לעיתונות",  ניסח  שהוא 
היום שמור אצלי בארנק הברכון של תפילת 
החפץ חיים שהיה מונח על שולחנו, ממוסגר 
בזכוכית. יעקב נאמן צילם עבורי את התפילה 
ואמר לי, זה התפקיד שלך, לשמור עלי שלא 
איתו  לעבוד  סיימתי  הרע.  בלשון  אכשל 
לפני שנים, אבל הברכון שמור לי בארנק עד 

היום".
תהא נשמתו צרורה בצרור חפצי החיים.

שמירת הלשון ששוחררה. מייל התגובה של יעקב נאמן ז"ל והברכון שנשמר בארנק

במשמרת של נאמן נבחר היועמ"ש וינשטיין, 
שאפילו מנדלבליט הידידותי, נראה לידו כמו 

מלאך נקם. מנדלבליט הבטיח לביבי שהחוקרים 
לא ינהגו בו כפי שנהגו באולמרט. וינשטיין לא 
היה צריך להבטיח דבר. אצל וינשטיין לא היה 

כלום. נקודה

לסיכום 
 מחיר קיבלנו

 שרות מקצועי ואמין יש לנו
אז בואו לחסוך לכם זמן וכסף באופני הבירה . 

כי אופניים חשמלים כן זה העתיד . ירוק יותר מהר יותר וזול יותר 

אותכם ממבצעי קנה קבל 
עזבו 

החורף באופני הבירה
 המחיר מדבר

מחכים לכם באופני הבירה ואל תשכחו לומר שאנחנו שלחנו אותכם!

 אופניים חשמליים הדגם המבוקש ביותר )מגנזיום(
 בנוסף 50% הנחה על כל אביזר שני . . . 

₪

רק
2995 

בני ברק: רחוב ז'בוטינסקי 132 03-6161037
ירושלים: בר אילן 39 פינת דוד 02-5326699

WWW.OFNEY-HABIRA.CO.IL

-

05276-58267
05296-73640

Kursim123@gmail.com

-

05276-58267
05296-73640

Kursim123@gmail.com

-

Kursim123@gmail.com

ההרשמה נסגרת השבוע!!!

להרשמה טלפנו:

-

05276-58267
05296-73640

Kursim123@gmail.com

-

05276-58267
05296-73640

Kursim123@gmail.com

-

05276-58267
05296-73640

Kursim123@gmail.com

הקורס מיועד:לגברים-חדש!!! לנשים
מנחת הקורס: ד"ר זיוה שגיא

מנכ"לית מרכז אל"ה, מאמנת מומחית 
להפרעות קשב, מרצה בטכניון ומחלוצות 

התחום בישראל

מנחה הקורס: ד"ר גיל מאור
פסיכותרפיסט ו-CBT מנכ"ל מרכז ד"ר 

קשב, מרצה בכיר וחוקר
תעודת מנהל מקרה-
 CASE MANAGER

להפרעות קשב וריכוז 

למאמנים/ות יועצים/ות ומטפלים/
ות, אנשי/נשות חינוך והוראה, ולכל 

העוסקים/ות ומתעניינים/ות בתחומי 
הפרעות קשב

CM-קורסי הכשרת מאמנות/מנהלי מקרה
לילדים ונוער בעלי הפרעות קשב וריכוז

לגברים ולנשים
הקורסים המקיפים והיסודיים בארץ-זה מה שחיפשת!!!

052-9673640  052-7658267

ור ב'! לאור ההצלחה-נפתח מחז
ADHD תעודת מאמנת דיאדית לילדים ונוער
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השלושה 35 בני ברק רב קווי 02-5889094
א'-ב' 8:00-22:00 ג'-ה' 8-00-24:00 ו' 7:00-13:00 מוצ"ש: שעתיים לאחר צאת שבת עד 23:00

שירות משלוחים 
אשראי לקוחות

מבצע משלוחים בימי א'-ב'

19.90 ₪ בלבד עד ר"ח אדר

שוק פירות וירקות בימים ג'-ה'
*תוקף המבצעים: מיום א' ג' טבת 1.1.17 עד יום ו' ערש"ק פר' ויגש

זונדל,
גם אני רץ לחסוך!

עד גמר המלאי 

₪ 5.90

שוקו
1 ל' תנובה

₪ 7.90

מארז שוקו
שישייה טרה

3 ב-
₪ 11

גבינה לבנה
תנובה 250 גר' 5% 

כוסות שתיה חמה
ברכת השם

5 ב-
₪ 20

סכום קרם/שקוף
ר. שמאי

מגבות נייר סושי
שישייה

נר נשמה
24 ש'

סיליט באנג סבון נקה 7
רביעייה

שמפו/מרכך/תחליב  אבקת כביסה
מקסימה 6 ק"ג

ABC מרכך
4 ל'

אקונומיקה
פסגה 4 ל'

נוזל כלים
ספארק 700 מ"ל

פירורי לחם 200 גר' 
/קוואקר

מיה

דבש שחר
250 גר'

שקדי מרק
סוגת 400 גר'

סוכר
טחנות

 קמח לבן מנופה 
מלא 80%-100% 

בר ולחם

2 ב-
₪12

חטיף צ'יפס בטטה
100 גר'

₪ 7.90 ₪ 6.90

חטיף קליק
ok/in

4 ב-
₪11

 גריסים/גריסי פנינה
חיטה/בורגול/אורז 

פרסי בוואקום
סלקטד

2 ב-
₪10

קליק
שקיות/טבלאות

3 ב-
₪11 ₪ 5.90

אבקת שוקו
מיה 500 גר'

נתחי פרגית לשיפודים
לנדא 

49.90 ₪ לק"ג

חצאי חזה עוף
קפוא לנדא 

19.90 ₪ לק"ג

עוף שלם טרי 
לנדא/בד"ץ 

25.90 ₪ לק"ג 11.90 ₪ לק"ג

כנפיים טרי 
לנדא/בד"ץ 

24.90  לק"ג

פילה מושט
כל הכשרויות

משקה טריפ
1 ל'

3 ב-
₪10

4 ב-
₪10

 גריסים/חיטה
בורגול/ג'ריש

500 גר' מיה

אורז בסמטי 
מיה 1 ק"ג

2 ב-
₪15

אורז פרסי
מיה 1 ק"ג

2 ב-
₪10

3 ב-
₪11

₪ 9.90

₪ 8.90
3 ב-

₪ 10

₪ 39.90₪ 8.90₪ 9.90₪ 9.90
10 ב-
₪10

2 ב-
₪ 10₪ 7.90

5 ב-
₪ 10₪ 6.90₪ 7.90

₪ 17.90

נייר כסף
אופל

₪ 5.90

נייר אפיה
אופל

אוקסיז'ן
3 ל'

₪ 19.90

10 תבניות ענק
20 תבניות גדול 

₪ 11.90 ₪ 35.90

טיטולים
האגיס

נתחי שווארמה הודו
בד"ץ

משקה סוויטש
1 ל'

42.90 ₪ לק"ג

4 ב-
₪10

מארז חטיפים
אשבול /באגסי
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אנחת רווחה: מרן הגראי"ל 
שטיינמן שוחרר לביתו

לאחר ימים ארוכים של דאגה בכל רחבי העולם היהודי, בעקבות אשפוזו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בבית 
החולים, אתמול שוחרר הגראי"ל לביתו לאחר שמצבו הרפואי השתפר  מקורבו הרב יעקב רוזנשטיין ל'קו עיתונות': 

"צריך להמשיך בתפילות, ראש הישיבה ממשיך להיות מטופל בבית"  גדולי ישראל מכל החוגים יצאו בקריאה להתפלל 
לרפואת מרן "שכל הדור צריכים לו", ובעולם התורה נערכו עצרות תפילה וחיזוק בלימוד

מאת: שמעון ליברטי וחיים פרידלנדר

ברוך רופא חולים: שמחה רבה ואנחת רווחה ברחבי העולם 
היהודי בכלל ובעולם התורה והישיבות בפרט, לאחר שבחסדי 
שמים מרובים שוחרר אתמול )שלישי( מרן ראש הישיבה הגאון 
רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן מבית החולים ושב לביתו, זאת 

לאחר כעשרה ימי אשפוז. 
מרן אושפז ביום ראשון בשבוע שעבר במרכז הרפואי 'מעייני 
הישועה' בבני ברק, בעקבות דלקת ריאות וקושי נשמתי - וטופל 

בטיפול אנטיביוטי לוריד. 
שחרורו המשמח הוגדר השבוע בפי מקורביו כ"נס של ממש" 
- זאת לאחר ששעות ספורות לפני כניסת השבת האחרונה חלה 
ידי הרופאים  החמרה במצבו של ראש הישיבה, שהוגדרה על 

כ"הידרדרות כללית במצבו הרפואי".
ללא  היה  אך  התייצב מעט,  במהלך השבת המתוחה המצב 
של  ארוכים  ימים  ולאחר  שמים  בחסדי  אך  משמעותי,  שינוי 
עדכנו  לעת  ומעת  בהדרגה,  השתפר  המצב  ותפילות,  דאגה 

מקורבי ראש הישיבה כי "חלה הטבה קלה במצב בריאותו".
הוחלט  במצב,  והשיפור  ההטבה  בעקבות  כאמור,  אתמול, 
בקבלת  ימשיך  שם  לביתו,  הישיבה  ראש  מרן  את  לשחרר 

הטיפול הרפואי. 
מקורבו של הגראי"ל, הרב יעקב רוזנשטיין, סיפר בשיחה עם 
'קו עיתונות' על מצבו של ראש הישיבה בימי האשפוז. "הראש 
ישיבה סבל מדלקת ריאות קשה, והיה מטופל עם אנטיביוטיקה 
עם  התפלל  ישיבה  הראש  ניתן,  שהיה  ככל  גדולה.  בחולשה 
האנשים בחדר, שוחח איתם, ואף ישב עם החברותא שלו ולמד 
ככל שהיה יכול במהלך הימים האלה. בחסדי השם, זה נס גדול 
בתפילות,  להמשיך  צריך  אבל  הביתה.  חוזר  ישיבה  שהראש 

הראש ישיבה ממשיך להיות מטופל בבית", הוא מדגיש. 
רוזנשטיין,  מוסיף  עבורו",  בריא  מקום  אינו  חולים  "הבית 
שהוא  שמחים  ואנחנו  חיידקים,  עם  במקום  ומדובר  "מאחר 
שוחרר, אבל הראש ישיבה עדיין צריך רפואה שלמה ומלאה, 

וחשוב שעם ישראל ימשיך להתפלל". 
רוזנשטיין מספר גם כי מרן הגראי"ל יודע שהציבור מתפלל 
לתפילה:  הציבור  את  שיעוררו  ביקש  לא  מצדו  אך  לרפואתו, 

"הוא לא אומר ולא מבקש. הוא לא מבקש מאף אחד כלום". 
מה ההיערכות בבית להגעת מרן ראש הישיבה?

"לפני בואו, הבית היה סגור הרמטית, והיה מוכן עם כל מה 
שצריך מבחינה רפואית. יש בבית את התנאים שיאפשרו לראש 

ישיבה להחלים ולחזור לבריאות שלו". 
על ימי החנוכה בבית החולים, מספר רוזנשטיין כי הגראי"ל 
גפני  ח"כ  היה  אחת  "פעם  חנוכה:  נרות  ערב  מדי  הדליק 
בחדרו  שרו  אשר.  יעקב  ח"כ  היה  אחת  פעם  נרות,  בהדלקת 

בהדלקת הנרות". 
קנייבסקי  הגר"ח  מרן  של  ביקורו  על  גם  מספר  רוזנשטיין 
בחדר בביה"ח: "הם מחותנים, והייתה השבוע שמחה במעונם, 
והגר"ח  יד,  לו  ישיבה הושיט  זה. הראש  זה את  בירכו  אז הם 

בירך אותו". 

עצרות תפילה מקיר לקיר

מנהל המרכז הרפואי מעייני הישועה, פרופסור מוטי רביד, 
שוחח עם 'קו עיתונות' זמן קצר קודם שחרורו של מרן ועדכן 

על מצבו הרפואי. 
"הרב התקבל אלינו עם זיהום בדרכי הנשימה, ספק דלקות 
השתפר,  לאט  לאט  מצבו  שפעת.  של  מסיבוך  שנוצרה  ריאות 

מאוד בהדרגה. בגילו זה בחזקת נס". 
יצא לך להיות בקשר יומיומי עם הרב בימים האחרונים.

רופאים מטפלים  לו  יש  יום,  יום  הרב  את  רואה  אני  "ודאי. 
מצוינים ואנחנו בקשר על בסיס שעתי, לא יומי. הכול מתנהל 
 .103 בגיל  אדם  בן  הוא  הרב  שאתרשם?  אני  מי  שצריך.  כמו 
רוח,  מצב  על  ושומר  לחלוטין  צלול  אדם  הוא  לגיל  יחסית 
משוחח עם האנשים שסביבו. הלוואי על כל עם ישראל. הרב 
היה מודע למצבו הרפואי, שוחח עם הרופאים ונתן בהם אמון".

נערכו  היהודי  העולם  ברחבי  הרפואי,  לטיפול  במקביל 
ישראל מכל  וגדולי  הישיבה,  ראש  רבות לשלומו של  תפילות 
התורה  ובלימוד  בתפילה  להרבות  בקריאות  יצאו  החוגים, 

לרפואתו השלמה. 
והגרי"ג  קנייבסקי  הגר"ח  מרנן  פרסמו  )שלישי(,  אתמול 
אדלשטיין, קריאה מיוחדת, בה נכתב: "באשר רבינו מרן רבי 
אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא שליט"א, שכל הדור צריכים 
לו, שרוי במצב קשה, וזקוקים אנו לרחמי שמים מרובים, וכבר 
עליו,  עצמו  שיחלה  צריך  שחלה,  חכם  בתלמיד  חז"ל  אמרו 
שנאמר 'ואני בחלותם לבושי שק וגו', ועלינו להרבות בתפילה 

ותחנונים לרפואתו השלמה, ולהוסיף חיזוק בלימוד התורה.
"ובפרט ראוי לחזק הלימוד ברציפות בתחילת הסדר, ולקבוע 
ברוך  והקדוש  קודש.  ובשבת  שישי  בימי  התורה  ללימוד  זמן 
תפילתנו  ויקבל  ישראל  פליטת  שארית  ועל  עלינו  יחוס  הוא 

ברחמים".
על  ולקחו  התקשרו  יהודים  ורבבות  הוקם,  תהילים  מוקד 
תהילים  ספרי  למאות  שהצטרפו  תהילים,  פרקי  לקרוא  עצמם 
לרפואת ראש הישיבה. במוצאי שבת אף נערכה עצרת תפילה 

וזעקה ברחבת הכותל המערבי בהשתתפות מאות מתפללים. 
בכוללים ובהיכלי התורה קראו לבני התורה להתחזק בתורה 
ותפילה. בישיבת 'אורחות תורה', העומדת בראשותו של מרן, 
'עטרת  הכוללים  ברשת  דיבור.  בתענית  לימוד  סדרי  קיימו 
שלמה', שנוסדה ועומדת בנשיאות הגראי"ל, התקיימו עצרות 
תפילה בסניפים השונים. גם ברשת הכוללים 'יששכר באהליך', 
"כל  קנייבסקי,  הגר"ח  בהוראת  כי  נכתב  בה  מודעה  נתלתה 
אברך יקדיש בתוך סדרי הלימוד בכל יום שעת לימוד שלימה 
לזכותו ולרפואתו של רבנו מרן, ובסוף סדר א' וסדר ב' יאמרו 

פרק תהילים לרפואתו השלימה". 

הישיבה.  ראש  לרפואת  העתירו  רבן  בית  של  תינוקות  גם 
החינוך,  מוסדות  לכל  מכתב  שיגרו  העצמאי  החינוך  בהנהלת 
יום הלימודים  נכתב: "המנהלים/ות מתבקשים לפתוח את  בו 
את  ולחזק  תהילים  פרקי  באמירת  שחרית  תפילת  לאחר 

התלמידים בתורה ויראת שמים לזכותו". 
חכם  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  של  השבועי  השיעור  בסיום 
בביהמ"ד  יוסף  הגר"ד  התורה  חכמי  מועצת  וחבר  כהן  שלום 
יחווה דעת, ערך הגר"ש מי שבירך לרפואת הגראי"ל. כך נהג 
במוצאי  השבועי  שיעורו  בסיום  יוסף  הגר"י  הראשל"צ  גם 
לציבור  קריאה  הגר"י  פרסם  שישי  שביום  לאחר  זאת  השבת, 

להוסיף בלימוד תורה. 
מועצת גדולי התורה בארצות הברית פרסמה גם היא קריאה 
החרדים  בריכוזים  ואכן  הגראי"ל,  לרפואת  להתפלל  לציבור 
בחו"ל ובהיכלי התורה והישיבות נענו לקריאה וקיימו עצרות 

תפילה רבות. 
להצטרף  לחסידיהם  האדמו"רים  הורו  הקודש  בחצרות 
הת"תים  לילדי  מיוחדת  עצרת  נערכה  צאנז  בחצר  לתפילות. 
תפילת  האדמו"ר  ערך  בבעלזא  מצאנז.  האדמו"ר  בהשתתפות 
מי שבירך לרפואת מרן ובמוסדות ויז'ניץ נאמרו פרקי תהילים. 
שנערכו  שונים  אירועים  במהלך  נרשמו  מרגשים  רגעים 
את  הפסיקו  ובמהלכם  החנוכה,  ימי  לכבוד  החרדיות  בערים 
בתפילה  והעתיר  תהילים  פרקי  קרא  והקהל  והשירה  המוזיקה 

לרפואת ראש הישיבה. 
במצב  השיפור  על  המשמחות  הבשורות  למרות  זאת,  עם 
ולהעתיר  להמשיך  נקרא  הציבור  החולים,  מבית  והשחרור 
יהודה  אהרון  רבינו  של  והשלמה  המהירה  לרפואתו  בתפילה 

לייב בן גיטל פייגא. 
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יצחק נפחא 3 בני ברק
טל. 03-5788227

שעות פתיחה: 
א'-ה': 23:00  -  09:00, רצוף

יום ו’: 13:45  -  08:30

שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.

שעות פתיחה: 
המחלקה פתוחה כל יום

החל מ - 9:00 בבוקר 
 עד 20:00 בערב

*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד

ק
טי

ס
פל

מ
מי 

עצ
ון 

ס
יח

א
ט ו

הו
רי

ת 
ק

חל
מ

 ■ 
ת

נו
ת

מ
ם ו

רי
יז

אב
ת 

בי
לי 

 כ
ת

ק
חל

מ
 ■ 

די
שר

מ
ד 

ציו
ת 

ק
חל

מ
 ■ 

ם
עי

צו
ע

 צ
ת

ק
חל

מ
 ■ 

ם
תיי

בי
ל 

מ
ש

 ח
רי

וצ
מ

ת 
ק

חל
מ

 ■ 
קוי

ני
רי 

מ
חו

י ו
קו

ני
לי 

 כ
ת

ק
חל

מ
 ■ 

יה
בט

מ
א

ה ו
צי

טל
ס

ינ
א

ת 
ק

חל
מ

 ■ 
יל

סט
ק

 ט
ת

ק
חל

מ
 ■ 

כב
 ר

ת
ק

חל
מ מכינים ואוטמים 

את הבית לחורף
רהיטיםחשמלמוצרים לבית תאורה

מבחר חדש ומעוצב של 
נברשות מכל הסוגים

אביזרי חשמל

פח 20 ק”ג פוליגג 
טמבור לאיטם הגג

גוף תאורה
W2X18-Led 

Led חסקה
48W

מקרן חום תלייה יונדאי

12V מברגה

מקדחה + 630 חלקים

סל כביסה 
50 ליטר
מעוצב 
פרחים

קצף פוליאוריטן 
לאיטום

חליפת גשם 
2 חלקים 

עמידה ואיכותית 
לגשם ורוח 

סופר גארד 18 ליטר

סופר 7 בכל הצבעים 
להדבקה ואטימה

פוליסיד 

סופרקריל מט

הגשם מוזמן להגיע
מבחר מוצרי אטימה 
והדבקה מבית “סיקה”

סילקון רגיל לבן /
שקוף יעקבי

רק-9.90 &

פח גומי גג לאיטום, מתאים 
לגגות מכל הסוגים 20 ק”ג

רק-379 &

מתקן כביסה כתר

רק-129.90 &

תאורת חירום 
“טופסון” 60 לדים 
- אפשרות לשתי 

דרגות תאורה 
אחריות לשנה

רק-89 &

תנור אמבטיה טופסון 
1500W כולל כבל חשמל 

מובנה באחריות לשנה 

רק-59.90 &

רדיאטור חימום 
”B-Smart“ 

 2000W 2 9 צלעות חימום
 2 דרגות חימום 

אחריות לשנתיים!

רק-279 &

שעון דוד טיימר דילאור

רק-49.90 &

מאיץ חום לדוד )פלנ’ג( 

רק-49.90 &

10W מנורת לד ניסקו

מגן ברקים
 החל 

מ-29.90 &

רק-
 &860

נברשת סקוט 5 קנים ניקל

כוורת 12 תאים 

רק-430 &

ארון דגם 707
4 דלתות
2 מגירות

רק-
 &300

ארון דלת אחת
דגם 700

ספריה דגם 610

רק-
 &200

רק-
 &430

ארון דגם 703

תוצרת ישראל

נברשת קספר 5 קנים ניקל
רק-99 &

כוורת 6 תאים

רק-280 &

רק-
 &319

שולחן + ספריה 
דגם 613

רק-
 &300

ספריה דגם 612

מייבש כביסה פלסטיק 
איטלקי

רק-8990&

מבצעים חמים בשפע טוב
כל מה שצריך להכנת הבית לחורף חם ובטוח!

 אטמור לחימום
מים למקלחת / למטבח

רק-249.90 &

הכי 
זול 
בעיר

הכי 
זול 
בעיר

הכי 
זול 
בעיר

הכי 
זול 
בעיר

מבצע 
מיוחד

הכי 
זול 
בעיר

הכי 
זול 
בעיר

הכי 
זול 
בעיר

18 ליטר

מטריה שחורה 
מחוזקת מתקפלת

מטריה ענק 
1.10 מטר

סט מצעים יחיד
100% כותנה

כוסות שתיה חמה חד פעמי  
50 יח’

כוסות שתיה קרה חד פעמי  

שמיכה דו-צדדית הוליפייבר 
רכה במיוחד!

שולחן מתקפל
רגלי מתכת

76 ס”מ/ 180 ס”מ

הגיע קונטינר ענק של 
שולחנות מתקפלים!!

מגבוני נייר - טישו
מארז 5 חבילות

קופת חסכון - ספר

מבחר שולחנות מתקפלים 
בגדלים נוספים

שולחנות בגדלים נוספים
2.40 מ’ | 1.80 מ’ | 1.22 מ’ 

| 86 ס”מ | 76 ס”מ
*ספסל מתקפל 1.8 מ’

רק-9.90 &

רק-12990 &

רק-23990 &

רק-135 &

רק-189 &

רק-279 &

רק-17990&

רק-15990&

רק-17990&

רק-4990&

רק-24.90 &

רק-79 &

במקום 200 &

רק-219 &

רק-24.90 &

רק- 169 &

רק- 19.90 &

רק- 29.90 &

רק- 49.90 &

רק- 6.90 &

רק- 59.90 &

ב- 10 &

ב- 10 &

רק- 3

רק- 4

זוגי- 149 &יחיד- 119 &

רק-99 &
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ב-20 השנים האחרונות כל ראשי הממשלה נחקרו, והדבר הוביל 
לשיתוק של כל המערכות במדינה. ניהול המדינה בסופו של דבר הוא 
החשוב ביותר. לא ייתכן המצב הזה שאנחנו עדים לו. מחליפים ראש 

ממשלה בקלפי ולא באמצעות מני יצחקי. 
ראש  נגד  בחקירה  מדובר  כאשר  שונה  המשטרה  התנהלות 
הממשלה: כשמדובר באדם רגיל, למשטרה אין מוטיבציה. אני מניח 
שלו  הבן  את  מזמינים  היו  לא  ממשלה,  ראש  היה  לא  נתניהו  שאם 
לבדוק אם הזמינו אותו לאיזה מלון כזה או אחר. יש פה צבא שלם 

ועצום שמנסה להחליף ראש ממשלה. 
לדעתי יש כאן גם מימון מחו"ל, מימון זר - עושים פה הכול כדי 

לסלק את נתניהו ולהוביל את האג'נדה השמאלנית לשלטון.
 אני חרד למדינת ישראל - היא לא מתנהלת. הציבור שהוא הריבון, 
בוחר ראש ממשלה כדי לנהל את המדינה, וזה הכי חשוב. אז לוקחים 
נושא צדדי והופכים אותו חשוב. לא ייתכן שהמדינה מתנהלת על-ידי 

המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט!
אני מתבונן מה קורה סביבנו בעשרים שנה האחרונות ואני מאמין 
שאם לא נעצור את זה, במאה השנים הבאות כל ראש ממשלה ייחקר 
פה. זהו תהליך הרסני לדמוקרטיה הישראלית. רק אצלנו נשיא בבית 
סוהר, ראש ממשלה בבית סוהר, סדרת ראשי ממשלה נחקרים, משהו 
פה לא בסדר, או שכל הגנבים יושבים במדינת ישראל, או שמשהו 

בשיטה שלנו צדקני מדי ובסופו של דבר גם קצת צבוע.

הצעת החוק, שמטרתה לאסור חקירת ראש ממשלה מכהן, מריחה 
רע מאוד, שלא לדבר על העיתוי הבעייתי שמריח ״חוק תפור מטרה״. 
כללית  לאווירה  מתווספת  השלטון  ממפלגת  שבאה  החוק  הצעת 
צעדים  בישראל,  החוק  שלטון  במערכת  ורמיסה  פגיעה  ניסיונות  של 
שמתווספים למהלכים נוספים שבאו מן הקואליציה הנוכחית במשך כל 
תקופת כהונתה. הצעת חוק זו אינה ראויה. ועדיף שתיזרק לפח האשפה 

של חוקי הכנסת.
אני מאחל לכל ראש ממשלה ובעיקר לנו, אזרחי ישראל, שלא נזדקק 
לחקירה שכזו. ראש ממשלה מושחת או תחת חקירה, הוא מצב מביך 
ומזיק. עם זאת, העובדה שמדינת חוק מסוגלת לחקור חשדות נגד ראש 
את  לעשות  באה  היא  לכך,  כבוד. מעבר  תעודת  היא  מכהן  ממשלה 
הדבר הנכון ולוודא שמי שמנהל את חיינו כאן הוא נקי כפיים. אם לא, 

שייחקר וייתן את הדין על מעשיו.
מפריעה  כהונתו  בזמן  ממשלה  ראש  חקירת  כאילו  הטענות 
היינו  ואולי מסוכנת במידת מה. האם מסוגלים  להתנהלותו מגוחכת, 
ראש  עם  ומתפקדת  בשלום  חיה  ישראל  שמדינת  העובדה  עם  לחיות 
ממשלה שסרח? בצדק אומרים שאור השמש הוא המחטא הטוב ביותר.

מדינת ישראל היא מדינת חוק, יש לסמוך ידינו על המשטרה ועל בתי 
המשפט, ולחדול מהרמיזה המסוכנת כאילו חקירת ראש ממשלה, יהיה 
אשר יהיה, היא מעשה פוליטי, או להיגרר לרמיזות והאשמות כאילו 
המשטרה  או  השמאל  התקשורת,  של  קונספירציה  הוא  ותמיד  הכול 

כנגד מאן דהוא. 

נגד – די 
לקונספירציות

בעד – מימון זר 
לאג'נדה שמאלנית 
ח"כ דודי אמסלם, 
יו"ר ועדת הפנים

ח"כ חיליק בר, מזכ"ל 
מפלגת העבודה

חקירה  תיפתח  לא  הממשלה,  יסוד  חוק  פי  על 
היועץ  בהסכמת  אלא  הממשלה  ראש  נגד  פלילית 
כתב  להגיש  גם  אחראי  אשר  לממשלה,  המשפטי 
המחוזי  המשפט  לבית  הממשלה  ראש  נגד  אישום 
בירושלים. בית המשפט שהרשיע את ראש הממשלה 
עבירה  באותה  יש  אם  דינו  בפסק  יקבע  בעבירה, 
להעביר  רשאית,  הכנסת  כך,  בעקבות  קלון.  משום 
שהורשע  הממשלה  ראש  את  מכהונתו  קולות  ברוב 

בעבירה שיש עמה קלון.
המצב בעולם:

של  לדין  העמדה  מונעת  אינה  חקיקה  ארה"ב: 
נשיא. בפועל נשיא מעולם לא הועמד לדין פלילי.

הליכים   ,2008 מיולי  חוק  פי  על-  איטליה: 
הבכירים  התפקידים  נושאי  נגד  משפטיים-פליליים 
ובית  הסנאט  ראש  ויושבי  ממשלה  ראש  נשיא,   -

הנבחרים - מושהים כל עוד הם מכהנים.
צרפת: הנשיא אינו נושא באחריות למעשיו ונהנה 
מחסינות זמנית על כל דבר. כמו כן, במהלך כהונתו 
לא יידרש להעיד ולא יהיה נתון להליכים בפני שום 

ערכאה שיפוטית. 
הנוגע  בכל  מחסינות  נהנה  הקנצלר  גרמניה: 
חבר  היותו  בשל  נגדו  פליליים  הליכים  לנקיטת 
להעמיד  ניתן  לא  זו,  חסינות  מכוח  בבונדסטאג. 
פליליים  בהליכים  לנקוט  או  בונדסטאג  חבר  לדין 
אחרים נגדו )כמו הליכי מעצר(, אלא בכפוף לאישור 

הבונדסטאג. 
פלילית  באחריות  נושא  הממשלה  ראש  ספרד:  

ובמקרה הצורך יישפט בבית המשפט העליון. 
בריטניה: ראש ממשלה מכהן אינו נהנה מחסינות 
מפני חקירה או העמדה לדין פלילי. בעבר נחקר ראש 

הממשלה טוני בלייר.

האם לחקור ראש ממשלה מכהן?
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מאת: הילה פאלח
שירותיה  את  מרחיבה  בריאות  שירותי  מכבי 
חנה  ד"ר   - חדשה  רופאה  כאשר  ברק,  בבני 
החולים  בבית  הילדים  מחלקת  מנהלת  אופיר, 
מעייני הישועה מצטרפת לנבחרת הרופאים של 
מכבי בעיר. ד"ר אופיר מצטרפת למרכז הרפואי 

החדש של מכבי ברחוב רבי עקיבא בבני ברק. 
רפואת  בתחום  למומחית  נחשבת  אופיר  ד"ר 
הילדים. את ההתמחות שלה עברה בבית החולים 
שניידר, ומזה 7 שנים מנהלת את מחלקת הילדים 
בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק, כאשר 
של  בניהולה  הישועה  במעייני  הילדים  מחלקת 
ד"ר חנה אופיר, נמצאת בתהליך שיגשוג וגדילה 
בלתי פוסק. היא מסורה מאד למטופליה, ונותנת 
את כל נשמתה עבורם. היא נערצת מאד ומוערכת 
ומקובלת  אהודה  אחד,  מצד  מטופליה  על-ידי 
במחלקת  והאחיות  הרופאים  צוות  בין  ביותר 

הילדים בביה"ח מעייני הישועה.
מחלקת  עם  ש"גדלה"  אופיר,  חנה  ד"ר 
מצביעה  היווסדה,  מאז  החולים  בבית  הילדים 
רפואית  רווחה  הענקת  הרבה של  על החשיבות 
דווקא ברפואת ילדים. על מסירותה למען הילדים 
תעיד העובדה שדווקא היא - מנהלת המחלקה, 
מעניקה מודל לחיקוי עבור אנשי הצוות - כאשר 
של  תחושה  מתוך  שנה,  מדי  המתנדבת  זו  היא 
ליל  בערב  הכוננות  עמדת  את  לאייש  שליחות, 

הסדר ובערב יום כיפור. ד"ר אופיר עושה הכל 
למשפחות,  שיאפשרו  פתרונות  למצוא  מנת  על 
מבית  להשתחרר  הרפואיים,  לצרכים  בהתאמה 

החולים לכבוד החג.
למכבי  להצטרף  לנכון  ראתה  אופיר  ד"ר 
לילדי  מקצועי  טיפול  בנתינת  בריאות  שירותי 
והבנת הציבור. דר'  בני ברק' תוך מסירות רבה 
והחלה עבודתה במכבי  אופיר הצטרפה למכבי 
בבני   86 עקיבא  רבי  שברחוב  הרפואי  במרכז 
ברק החל מתחילת השבוע. דר' אופיר מצטרפת 
לצוות גדול, מקצועי ואיכותי. ובכךכבי הרחיבה 
את שירותי הרפואה והעלתה את זמינות השירות 

ברפואת ילדים תוך מתן דגש על מקצועיות
לזימון תורים ניתן להתקשר למוקד מכבי ללא 

הפסקה – במספר  3555*

רפואת הילדים 
מתרחבת בבני ברק

בשורה בריאה לחברי מכבי עם הצטרפותה של ד"ר חנה 
אופיר, מנהלת מחלקת הילדים בבית החולים מעייני 

הישועה, אשר מצטרפת לצוות המומחים בעיר

בניין מכבי בבני ברק
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בסניפים: ירושלים בית שמש ובני ברק 

הרב המקדים הרב יורם סרי שליט"א דיין ומו"צ מודיעין עילית

מקום מסודר לנשים  מועבר בלווין לכל קהילות היהודיות
באירופה, באסיה ועוד,

*‡ין ˘מיר˙ מ˜ומו˙

אף אחד
לא ידבר 

על זה!
אף אחד
אף אחדלא ידבר 
אף אחדלא ידבר 

על זה! זהו זה!
הגיע הזמן לומר את כל האמת 

 על כל מה שקורה 
       עכשיו
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בני ברק ו' בטבת תשע"ז 12324/1/17

מאת: חיים בנשק

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יוסף צבי 
ברקן, המדביר מאסון משפחת גרוס, אולם עם 
הגשת כתב האישום הודיעו הצדדים על ההסדר 

שנחתם בין הצדדים.
המחוזי  המשפט  לבית  הוגש  האישום  כתב 
וארבע  הריגה  עבירות  שתי  בגין  בירושלים, 
של  מותן  גרימת  בשל  חמור,  חבלה  עבירות 
גרימת  ובשל  פזיזות  גרוס מתוך  בנות משפחת 
פעולות  בעקבות  ולבניהם  להורים  חבלות 

הדברה שביצע בבית מגוריהם.
הצדדים  הגישו  האישום  כתב  הגשת  עם 
בין  הוסכם  הסדר  שבמסגרת  כך,  על  הודעה 
הצדדים כי הנאשם יודה ויורשע בכתב האישום 
הנאשם  על  יוטל  כי  במשותף  יעתרו  והצדדים 
עונש של מאסר בפועל של שלוש שנים, מאסר 
על תנאי ופיצוי מיידי למתלוננים בסך 200,000 

.₪
ההסדר התקבל לאחר בחינת מכלול נסיבות 
שניתנו  פסיכיאטריות  דעת  חוות  כולל  העניין 
לבקשת  והשנייה  ההגנה  לבקשת  האחת   –
התביעה – המעידות על מצבו הרפואי הבעייתי 

של הנאשם בעת ביצוע העבירה.
ההסדר נחתם לאחר שהוצג בפני בני משפחת 

הסכמתם  הביעו  אשר  העבירה,  נפגעי  גרוס, 
למתווה שגובש ולעונש שהוסכם בין הצדדים.

בכתב האישום, שהוגש במסגרת הסדר, נאמר 
פעולות  לבצע  ברקן  התבקש  ב-20.1.14  כי 
גרוס  משפחת  של  מגורים  בדירת  הדברה 
לעשות  והחליט  לדירה  הגיע  הוא  בירושלים. 
שימוש בחומר הדברה חקלאי שרעילותו גבוהה 
ובכוחו לגרום למוות. הנאשם השאיר את חומר 
של  דליפה  למנוע  ובכדי  סגור  בחדר  ההדברה 
החומר הרעיל ליתר חלקי הבית, הוא אטם את 
וסביב  החלון  על  מסקינטייפ  באמצעות  החדר 

הדלת והמנעול.
בסמוך לאחר הנחת חומר ההדברה, דלף הגז 
מן החדר הנגוע לרחבי הדירה - בה שהו אותה 
עת שמעון ומיכל גרוס וארבעת ילדיהם הקטנים 

)בגילאי שנתיים, ארבע, שש ושבע(.
בני  הובהלו  התשע"ד  שבט  כ"א  בבוקר 
מההרעלה  כתוצאה  החולים.  לבית  המשפחה 
ויעל   )4 )בת  אביגיל  המשפחה  בנות  נפטרו 
אף  נפגעו  וההורים  הבנים  ע"ה,  שנתיים(  )בת 
בבית  לטיפול  ונזקקו  מההרעלה  כתוצאה  הם 

החולים.
במקביל, ביום שישי נולדה בשעה טובה בת 
גרוס, לאחר שבשנה שעברה  חדשה למשפחת 

הצטרף למשפחה בן.

משפחת גרוס הסכימה: 3 
שנות מאסר למדביר

כתב אישום הוגש נגד המדביר שגרם למותן של אביגיל ויעל 
גרוס ● הצדדים הגיעו להסכמה על סעיפי ההרשעה והעונש

צילום: הדס פרוש, פלאש 90

מאת: הילה פאלח

לאחרונה  זכה  דש',  'מיטב  ההשקעות  בית 
גמל  לקופת  כשרים  השקעה  מסלולי  להשיק 
ידי מספר גופי כשרות  ופנסיה המפוקחים על 
לצרכים  העונים  ההידור,  בתכלית  מהודרים 
ומצוות,  תורה  שומרת  האוכלוסייה  כלל  של 
מציע את הפתרון האולטימטיבי לכספי תכנית 

'חיסכון לכל ילד' של הביטוח הלאומי.
ילד',  לכל  'חיסכון  המיזם  במסגרת  כידוע, 
מחודש  החל  לאומי  לביטוח  המוסד  יעביר 
ינואר הקרוב, סך של 50 ₪ לחודש לכל ילד, 
במסלול  מיוחדת  חיסכון  בתכנית  שיופקד 
המסלולים  אחד  ההורים.  על-ידי  שייבחר 
ההשקעות  בית  של  הוא  לבחירה  הניתנים 
ייחודי  השקעה  מסלול  שהשיק  דש'  'מיטב 
הייחודי  חייו  לאורח  המתאים  גמל  קופת  של 
את  המנתב  גווניו,  כל  על  החרדי  הציבור  של 
כספי העמיתים אך ורק לאפיקי השקעה כשרים 
של  רחב  מגוון  ידי  על  ומפוקחים  המאושרים 

גופי כשרויות מהם נהנית קרן ההשקעה.
וועד  נמנים:  השונים  הכשרויות  גופי  על 

ביה"ד  דייני  שע"י  וקרנות  להשקעות  ההלכה 
הגר"ש ואזנר זצוק"ל והגר"נ קרליץ שליט"א, 
ופיננסים  להשקעות  ההלכתי  הפיקוח  ועד 
בי"ד  ירושלים,  החרדית  העדה  בד"ץ  שע"י 
מחזיקי  בד"צ  שע"י  כשרות  לענייני  המיוחד 
הרב  בראשות  למהדרין  וכלכלה  בא"י  הדת 

אריה דביר שליט"א.
מהגדולים  הינו  דש'  'מיטב  ההשקעות  בית 
בניהול  מתמחה  הוא  בישראל.  והמובילים 
כיום  ומנהל   1979 משנת  החל  כבר  השקעות 
אלפי  מאות   .₪ מיליארד  מ-122  למעלה 
על  ידיהם  את  סומכים  מרוצים  לקוחות 
מקצועיותו וניסיונו של בית ההשקעות בניהול 
קופות גמל, קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, תיקי 

השקעות ותעודות סל, בהצלחה רבה.
הגמל  בקופת  ההלכתי  במסלול  הבחירה 
בכל  בולטת  עדיפות  נותנת  דש'  'מיטב  של 
המהודרת  הכשרות  מצד  החל  המישורים, 
על  מעבירה  חשש  או  פקפוק  כל  ללא  ביותר 
המיומנות,  יתרון  דרך  ח"ו,  תורה  איסורי 
הותק, הגודל והעוצמה ועד לעליונות בתחום 

המקצועיות, השקיפות והשירות.  

חיסכון אלטרנטיבי 
לכל ילד

'מיטב דש' מציעה פתרון אולטימטיבי לתכנית 'חיסכון 
לכל ילד'  בית ההשקעות השיק מסלול השקעה ייחודי 
של קופת גמל המתאים לאורח חייו הייחודי של הציבור 
החרדי על כל גווניו, המנתב את כספי העמיתים אך ורק 

לאפיקי השקעה כשרים 

מכון
נינג'וטסו 

ישראל

מה מעניק האימון?
1. שיפור מצב בריאותי 


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

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

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

6. שיפור יכולת מנטלית 
ואינטליגנציה רגשית ושכלית.

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

ב�"ד

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

1. שיעור בקבוצה 
2. שיעור פרטי 

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

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

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

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

הנינג'וט�ו.  

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

בונה וחיובית. 

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

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

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

טלפו�: 052-8462017 ישי אמנו

בעה"י

הפעילות בהמלצת רבני� ומחנכי�

ninjutsu-israel.co.il מכללת רבדים      
 revadimacademy.com נינג'וטסו ישראל   



מעונייני� לשמוע עוד?

מעל הטבעני�י�

לגברי� בלבד!

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.
ע�

אליהו שירי

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.
ע�

אליהו שירי

י“א טבת
יו� שני
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בערב

אול� "כליל מלכות"
שלמה המל	 8

בני ברק

מעונייני� לשמוע עוד?

מעל הטבעני�י�

לנשי� בלבד!

ו' טבת
יו� רביעי
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בערב

אול� "כליל מלכות"
שלמה המל	 8

בני ברק

| n
av

ac
o2

@
gm

ai
l.c

om



בני ברק ו' בטבת תשע"ז 12344/1/17

יום עיון למשגיחי המחלקה למצוות התלויות 
בארץ  של מערכת הכשרות 'בד"ץ מהדרין'

ביקור חולים: הגר"י יוסף אצל הגרב"צ מוצפי

צילומים: JDN אלי דויטש, אידישע נייעס

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

הגרב"ד פוברסקי במסיבת חנוכה 

'ועידת רבני אירופה' הציגה בירושלים: בתי דין המאושרים לגיורים

ילדי ת"ת שטפנשט אצל האדמו"ר מסדיגורה

הגר"י מאמן, זקן רבני מרוקו, השתחרר מביה"ח חכם שלום כהן בפדיון הבן אצל יהודה חזן
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ביום שני נולד נין לאדמו"ר מויז'ניץ, בן לרב ישראל הגר בהרה"ג מנחם מנדל   
אב"ד מאנסי קיימישא וחתן הרה"ג ר' ברוך שמשון אב"ד מאנסי ב"ש וב"ב.

 בירושלים נערך כינוס עולם התורה של ארגון 'צעירים' בהשתתפות הגר"ש כהן. 
בדבריו אמר נשיא מועצת החכמים כי "בימים אלו מוטלת עלינו החובה ללמוד כמה 
שיותר, כי זו מהות ניצחון החשמונאים, ככתוב: וזדים ביד עוסקי תורתך". הערב נערך 

בסיוע תנועת אל המעיין ומורשת מן המזרח בראשות סגן ראש העיר צביקה כהן.

עמאר  הגרש"מ  ירושלים  של  רבה  הגיע  הכותל,  מתווה  על  בבג"ץ  הדיון  בצל   
ישראל', שם ערכו תפילת שחרית  'עזרת  כהנים' לרחבת  וקבוצת תלמידים מ'עטרת 

וקבעו מחיצות, למרות זעם הרפורמים שטענו כי מדובר ב'פרובוקציה'.

 במעמד ראשי ורבני 'עוז והדר', נציגי קהילת לובלין ומדינת פולין, נחנכה מחדש 
ספרייתה המפורסמת של ישיבת 'חכמי לובלין' עם מאות ספרי ממלכת התורה 'עוז 

והדר'.

שמחה בדושינסקיא: ברית לנכד האדמו"ר, בן לחתנו הרה"ג רבי שמואל זלמן   
שפיץ, בן הגאון רבי חיים אריה שפיץ, ראש ישיבת עץ חיים בבלגיה. השמחה נערכה 
ביום שני לאחר תפילת שחרית בבית המדרש הגדול דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא 

בירושלים. 

 ספר תורה הוכנס לבית המדרש ויז'ניץ בעפולה בראשות האדמו"ר. הספר נכתב 
יוסף אריה פלדמן מלונדון, לעילוי נשמת בנו הבה"ח נחמן  ע"י הנדיב הרה"ח רבי 

פלדמן ז"ל.

זיע"א,  מסאדיגורה  יעקב'  ה'אביר  בעל  האדמו"ר  של  ה-56  ההילולא  לרגל   
יעקב' בתל אביב בראשות הגאון רבי מרדכי  'אביר  התקיימה סעודה בבית המדרש 

אויערבאך . חסידים רבים עלו לקברו בחלקת אדמו"רי רוז'ין בביה"ח נחלת יצחק.

האדמו"ר מתולדות אהרון על קבר אביו ביום הילולתו

מהנשמע?                 מוזיקה // הילה פלאח
אירוע חנוכה 'שיר ורננים'

סוחף  חנוכה  אירוע  התקיים  שלישי  ביום 
באירוע  ורננים'.  'שיר  הכותרת  תחת  ומרומם 
לקט  עם  ורגש  שמחה  במחרוזות  עשיר 
נבחר של יצירות פאר מאוצרות היכל הנגינה 
החסידי. עם ענק הזמר החסידי מוטי שטיינמץ, 
מלך הקומזיצים פיני איינהורן ומקהלת נרננה 
בנט  רובי  המפורסם  המנצח  שרביט  תחת 
האירוע  נגנים.   9 של  מורחב  תזמורת  בליווי 
שנערך במסגרת מיזם בימות פיס של מפעל 
הפיס ובשיתוף עיריית בני ברק התקיים באולם 
פיס משואות בבני ברק, בעלות מסובסדת של 
נטלו  באירוע  כניסה.  לכרטיס  בלבד   ₪  20
חלק אישי ציבור, בכירי העירייה ומאות תושבי 
גווני הקשת. ראה"ע הרב חנוך  בני ברק מכל 
זייברט הודה למפעל הפיס שמנגישים תרבות 

יהודית לציבור בימי החנוכה. 

"מילה ברוח"
אותו  החדש  אלבומו  את  מוציא  בניון  עמיר 
בבית   3.1.17 ב-  שיתקיים  חגיגי  במופע  ישיק 
זהו  בת"א.  הבמה  לאומנויות  משכן  האופרה- 
האלבום ה- 13 של בניון, המאופיין בטקסטים 
חודרים ועמוקים בלחנים מופלאים ובעיבודים 

המשלבים נגיעות אלקטרוניות יחד עם סגנונו 
עמיר  זה  באלבום  והאהוב.  הייחודי  המוכר, 
הטקסטים  ואילו  הלחנים  כל  על  אחראי 
ההפקה  עמיר.  ושל  גולן  בניון  מרים  של  הם 
של  המוכשרות  בידיהן  הופקדה  המוסיקלית 
החגיגי  ההשקה  מופע  בשן.  ושי  שושן  ליאור 
חדש  הופעות  לסיבוב  הפתיחה  יריית  יהיה 
באולמות ברחבי הארץ עם שירים מהאלבום 
החדש ומאלבומיו הקודמים בהפקה ועיבודים 

חדשים.

כוכבים של אור
בלדת התקווה של הזמר והיוצר הצעיר נתנאל 
הקהל  ואהוב  טבריה  העיר  תושב  יוחאי,  בר 
הראשון  הסינגל  את  אך   18 בן  רק  המקומי. 
שלו 'מבקש שתסלח לי' הספיק להוציא כבר 

שנתיים  לפני 
ואיתו קיבל הכרה 
עם  נרחבת 
רבות  השמעות 
הרדיו  בתחנות 
השונות, מאז הוא 
לכתוב,  ממשיך 
ולהקליט  להלחין 

שנכתב  אור  של  כוכבים  הסינגל  באולפנים. 
יוחאי בעצמו מדבר על הימים  והולחן ע"י בר 

שעוברים על כולנו לטוב ולמוטב.

"בואי כלה"
חיים  והמוסיקאי  המפיק  זכה  לא-מכבר 
ונאמן בישראל. כאות  דבש להקים בית כשר 
עימו,  שגמל  הטוב  על  לקב"ה  הטוב  להכרת 
כניסה  שיר  המאורע  לכבוד  לכתוב  החליט 
הנשמה  מעמקי  שכתב  המילים  את  לחופה. 
 wind beneath" הלביש על הלחן של השיר
בט  היהודייה  הזמרת  של   "my wings
חזר  טרם  בילדותו,  גדל  עליו  שיר  מידלר, 

את  אליו  רתם  דבש  בתשובה. 
יניב  המוסיקלי  והמפיק  המעבד 
העיבוד  על  שאחראי  בלאס 

וההפקה המוסיקלית.
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סל קניות רב-פעמי בסבסוד המשרד להגנת הסביבה יחולק 
ברשתות השיווק שהצטרפו למהלך, בקנייה מעל 100 ₪.

החלוקה עד גמר המלאי.
sviva.gov.il :פרטים נוספים באתר

אז מה עושים?

כל שקית 
בל תשחית!

החל מ- ג' בטבת (1 בינואר) חוק השקיות נכנס לתוקף.
ממועד זה תופסק חלוקת השקיות בקופה ברשתות השיווק, 

וכל שקית תחויב ב-10 אגורות. 

השקיות הן אויב הסביבה! שימוש מוגבר בשקיות ניילון יוצר 
זיהום סביבתי, מזיק לכדור הארץ, מקלקל ומכער את הטבע 

ואף מהווה סכנה לבעלי החיים. 
"תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי"

(קהלת רבה, פרק ז')

בכל שנה אנחנו צורכים 1.6 מיליארד 
שקיות פלסטיק ברשתות השיווק!

הרשתות המשתתפות במבצע יחלקו לצרכנים ללא תשלום 
סלים רב - פעמיים בהתאם להיקף הקנייה כמפורט:

ללקוח שרכש בסכום 101 ₪ ועד 249 ₪ 1 סל רב פעמי  
ללקוח שרכש בסכום של 250 ₪ ועד 399 ₪ 2 סלים רב פעמיים 
ללקוח שרכש בסכום של 400 ₪ ועד 549 ₪ 3 סלים רב פעמיים 
ללקוח שרכש בסכום של 550 ₪ ועד 750 ₪ 4 סלים רב פעמיים 

ללקוח שרכש בסכום של 751 ₪ ומעלה. 5 סלים רב פעמיים 

יד מכוונת
 ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

 חשוב לך לבוא מוכן לוועדה רפואית
בביטוח הלאומי?

 במרכז יד מכוונת תוכל לקבל ללא תשלום ייעוץ והכנה
לוועדה הרפואית ממיטב הרופאים המומחים בתחום,

וסיוע בהכנת המסמכים הנדרשים.

מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח הלאומי, ומופעל על ידי חברה פרטית.

שירות חדש
לתושבי המרכז
ללא תשלום

פנו אלינו לקביעת פגישה:
טלפון: 2496*, פקס: 03-7649957
merkazym@femi.com :מייל

כתובת: רח׳ אפעל 6, בניין אורלן, קומה 7, פתח תקווה

החורף כבר כאן!

 הסרת משקפיים עושים
בבית חולים אסותא
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 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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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

אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך
ָחי,  ָאִבי  ַהעֹוד  יֹוֵסף  ֲאִני  ֶאָחיו  ֶאל  יֹוֵסף  "ַוֹּיאֶמר 
ִמָּפָניו"  ִנְבֲהלּו  ִּכי  אֹתֹו  ַלֲענֹות  ֶאָחיו  ָיְכלּו  ְוֹלא 

)בראשית מה, ג(. 

כהן  אבא  "אמר  י(  צג,  רבה  )בראשית  רבותינו  דרשו 
יוסף  ברדלא, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, 
קטנן של שבטים היה ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו, 
ִּכי  אֹתֹו  ַלֲענֹות  ֶאָחיו  ָיְכלּו  ְוֹלא  ג(  מה,  )בראשית  שנאמר 
ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו. לכשיבא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד 
אֹוִכיֲחָך  כא(  נ,  )תהלים  שנאמר  שהוא,  מה  לפי  ואחד 

ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך, על אחת כמה וכמה".
את  הוכיח  שיוסף  מצינו  היכן  מובן,  לא  לכאורה 
יֹוֵסף,  "ֲאִני  אמר  בסה"כ  הוא  הרי  זה,  בפסוק  השבטים 
נוספת,  שאלה  פי  על  יוסבר  הדבר  אלא  ָחי".  ָאִבי  ַהעֹוד 
מדוע יוסף שואל את האחים אם אביו חי, הרי הוא כבר 
ויש חזקת חיים, אם השאיר אדם  שמע מהם שאביו חי, 
סימן  יו"ד  )יעוי' בשו"ע  לחיות  חזקה שהוא ממשיך  חי 
ָאִבי  "ַהעֹוד  יוסף  שואל  שוב  מדוע  כן  ואם  ס"ב(,  שצ"ז 
ָחי". ועוד, כיצד ֵידעו האחים אם אביהם חי כעת, הרי הם 

נמצאים במצרים ולא ליד יעקב אביהם? 
אלא ודאי שזו לא הייתה שאלתו של יוסף אלא תוכחה 
יכולים  אינם  שהם  יהודה  טען  הזמן  כל  הלא  נוקבת, 
להשאיר אצל יוסף את בנימין בטענה ש- "ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו 
ַעְבְּדָך ָאִבינּו  ֵׂשיַבת  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ְוהֹוִרידּו  ָוֵמת  ַהַּנַער  ֵאין  ִּכי 
לעמוד  יוכל  לא  אבא  לא(,  מד,  )בראשית  ְׁשאָֹלה"  ְּבָיגֹון 

בצער הזה, תחוס על אבא.. 
"הרי  יוסף,  הוכיחם  אבא?"  על  לרחם  נזכרתם  "כעת 
בפניכם  התחננתי  לישמעאלים  אותי  שמכרתם  בזמן 
ובקשתי שתרחמו עלי, לא בשבילי, אלא למען אבא, אך 
אתם לא הקשבתם, ולא התחשבתם בצער שיהיה לאבא, 

ומה קרה כעת שהנכם דואגים לאבא?"
מסכן,  אבא,  ָחי",  ָאִבי  "ַהעֹוד  יוסף  להם  שאמר  וזהו 
שמחה  ללא  בלעדי,  לו  יש  חיים  איזה  בחיים?  נשאר 
של  לחייו  דאגתם  לא  מדוע  השכינה,  השראת  וללא 
לאבא,  דואגים  כך  כל  הנכם  אם  אותי?  כשמכרתם  אבא 
זאת  אותי?   כשמכרתם  אליו  דאגתכם  הייתה  איפה 
הייתה תוכחתו הנוקבת של יוסף הצדיק לאחיו, הסתירה 

במעשיהם.
נבהלו  ִמָּפָניו,  ִנְבֲהלּו  ִּכי  אֹתֹו  ַלֲענֹות  ֶאָחיו  ָיְכלּו  ְוֹלא 
ממך  למעלה  מה  דע  דבר,  להשיבו  יכלו  ולא  האחים 
)אבות פ"ב מ"א(, האדם קובע לעצמו את הדין והמשפט 

על פי מעשיו. 


לכל אדם ואדם ישנם חיישנים פנימיים, נקודה פנימית 
ורצוי  טוב  הוא  הדבר שעושה  אם  לו  ומגדת  שמאותתת 
בפני ה' יתברך או חלילה להיפך, "תשמע, זה לא כדאי, 
תיקח  אל  תכעס,  אל  חבל,  הרע,  לשון  תדבר  אל  חבל, 
דבר שלא שייך לך, אל תבזבז את הזמן בהבלי העולם, 
תתאפק  למהדרין,  כשר  שאינו  מאכל  לפיך  תכניס  אל 

קצת ושבור תאוותך, שמור על עיניך, שמור על קדושתך 
וטהרתך!" 

והוא דוחה את אותה  יצרו  ופעמים שמתגבר על אדם 
מותר!"  זה  בזה?  יש  מה  "שטויות,  פנימית,  נקודה 
לאותה  תמיד  ולהאזין  לשמור  הוא  עלינו  שמוטל  ומה 
וזוהי  יתברך,  ה'  בעבודת  אותנו  המנחה  פנימית  נקודה 
התוכחה שהוכיח יוסף את אחיו: מדוע לא הפעלתם את 
החיישנים שלכם, מדוע לא הפעלתם את חיישני הרחמנות 
וההתחשבות בצערו של אבא, גם כשמכרתם אותי יכולתם 
להפעילם, ואם הייתם עושים זאת הייתם חוסכים עשרה 
הרוגי מלכות וחורבן בית המקדש, ְוֹלא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות 

אֹתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו!


לכאורה  ניווכח  הנ"ל  המדרש  בדברי  לכשנתבונן 
בכפילות לשון, "אמר אבא כהן ברדלא, אוי לנו מיום הדין 
אוי לנו מיום התוכחה..", מדוע צריך לומר גם "יום דין" 

וגם "יום תוכחה"? 
פלוני,  עוון  "אעשה  בליבו  חושב  אדם  לפעמים  אלא, 
ואם ישאלו בשמים מדוע עשיתיו, אענה כך וכך, תריסר 
מלכי  מלך  לפני  בדין  שעומד  בשעה  אך  תירוצים...", 
בפחד  נתקף  מיד  ולפני מלאכי השרת,  הקב"ה,  המלכים 
ובעטה ואינו יכול להוציא הגה מפיו, וכל שכן שלא לתרץ 
)משלי  ִדין  ִּכֵּסא  ַעל  יֹוֵׁשב  ֶמֶלְך  הדין,  ביום  זה  תירוצים. 

כ, ח(. 
לב  ואמיץ  פנים  עז  גם אם אותו אדם  וביום התוכחה, 
מיניה  טענותיו  את  בשמים  יסתרו  מ"מ  טענות,  להשיב 
ְלֵעיֶניָך  ְוֶאֶעְרָכה  אֹוִכיֲחָך  במעשיו,  סתירה  ידי  על  וביה, 

)תהלים נ, כב(.
ונביא לכך מספר דוגמאות: 

א( בא עני ומבקש צדקה, אך אותו אדם לא נותן לו, וגם 
בטענה  הצדקה,  מן  עיניו  מעלים  אחרים  עניים  כשרואה 
וריבוי  הפרנסה  דוחק  הכלכלי,  מצבו  בשל  זאת  שעושה 
הוצאות בני הבית, ולכן אין מספיק בידו בכדי לפזר ממונו 

לאחרים..
לכאורה זו תשובה, אך בשמים יראו לו שבזבז כסף רב 
בשביל להשיג כבוד או תענוג של הבלי העולם הזה בלא 
להתחשב בדוחק פרנסתו ובריבוי צרכיו ההכרחיים.. וכך 
סותרים אותו, מדוע לא נתת גם לעני? ואו אז הוא סותם 
פיו ואין לו פה להשיב ולא מצח להרים ראש )מנוסח וידוי 

הגדול לרבינו ניסים(.
החול  בימי  מתפללים  שכאשר  אנשים  ישנם  ב( 
בתפילה,  מעט  משתהה  ציבור  שהשליח  וקורה  בציבור, 
הם מתרגזים ומסתכלים בחוסר סבלנות בשעון בכל עת, 
וזאת מפני שטוענים שברצונם להגיע לעבודה בזמן, ומיד 
כשמגיע השליח ציבור לעלינו לשבח, הם נחפזים לצאת 
לעבודתם  או  לביתם  ואצים  גסה,  בפסיעה  הכנסת  מבית 

"ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶלְך" )אסתר ג, טו(. 
בחבר  ופוגשים  הכנסת  מבית  יוצאים  כאשר  ומנגד, 

ועל  היום  חדשות  על  ביניהם  ומשוחחים  עומדים  הם 

הפוליטיקה, על הא ועל דא, והנה סותרים את עצמם מיניה 

וביה, אם בתפילה הראו כל כך חוסר סבלנות בטענה שהם 

כן  אם  דוחקת,  והשעה  למלאכתם  להשכים  מוכרחים 

מדוע היה להם זמן לשוחח עם חבר?

ג( ישנם בני אדם שמתעטפים בטלית ומניחים תפילין 

במקום  שיהיה  התפילין  מיקום  על  משגיחים  לא  אך 

ס"ט(.  כ"ז  סימן  בשו"ע  )יעוי'  רופס  תינוק  של  שמוחו 

ומנגד מוציאים מראה באמצע התפילה לראות אם עניבתם 

שלובשים  העניבה  את  הנכון..  במקום  בדיוק  ממוקמת 

בדיוק  שהיא  ובודקים  רגע  כל  מסדרים  היום  כל  במשך 

במקום הנכון, אך את התפילין שבראשם, שהיא אות בין 

ישראל לבין אביהם שבשמים, והיא מצוה יקרה עד כי אין 

ערוך לה, ובסך הכל נמצאת על ראשם במשך כחצי שעה 

– שעה, אין הם משגיחים להניחה כדת במקום הנכון.. על 

כגון זה נאמר "אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך" )תהלים נ, כא(.

ד( ישנם בני אדם שכשעורכים חגיגת בר מצוה לבניהם 

מתאים,  אירועים  אולם  בשכירת  רב  כסף  הם  מבזבזים 

ומנגד  המלך.  כיד  וסעודה  וקישוטים,  פרחים  שיר,  כלי 

הם  משתדלים  מצוה,  בר  לנער  תפילין  לקנות  כשבאים 

ועושים  ביותר,  והפשוטות  הזולות  התפילין  את  להשיג 

בשמי  וגיורא  בארעא  יציבא  טפל.  והעיקר  עיקר  הטפל 

שמיא )עירובין ט ע"א, יומא מז ע"א, ב"ק מב ע"א(. 

אשרי אדם הנותן אל לבו לקיים מצוות הקב"ה ולעסוק 

בתורתנו הקדושה באהבה ובמסירות בכל לבו ובכל נפשו 

ואדם,  אלוקים  בעיני  טוב  ושכל  חן  וימצא  מאדו,  ובכל 

אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא.


בטבת,  עשרה  צום  לחול  עתיד  הקרוב  ראשון  ביום 

בכל  זה  שביום  באדר(  לז'  )דרוש  סופר  בחתם  ומובא 

ימשך  אם  וגוזרים  מעלה  של  דין  בית  יושבים  ודור  דור 

ויגאלו  החורבן  יופסק  או  זו,  בשנה  גם  החורבן  חלילה 

ישראל. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב 

בימיו )ירושלמי פאה פ"א ה"א(, בכל שנה ושנה מתחדש 

לכן  בשמים.  כך  על  גוזרים  בטבת  עשרה  וביום  החורבן 

כוחנו  בכל  ולהתעורר  לעורר  עלינו  מוטל  קדוש  חוב 

ולשוב אל ה' אלוקינו בלבב שלם, כדי שלא נהיה חלילה 

ע"י  גאולתנו  את  נחיש  אדרבה  אלא  הגאולה,  ממעכבי 

מעומק  וזעקה  ותפילה  זה  ביום  טובים  ומעשים  תשובה 

הלב על מלכות שמים, מלכות בית דוד, בניין בית המקדש 

בכח  לאדוננו,  היום  קדוש  כי  ברחמים.  ישראל  וגאולת 

היום הקדוש הזה יכולים אנו לקרב הגאולה. 

ויהי רצון שנזכה לשמוע בקרוב את שופרו של משיח, 

יג(,  כז,  )ישעיה  ָּגדֹול  ְּבׁשֹוָפר  ִיָּתַקע  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְוָהָיה 

ונזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה, ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו 

ַרֲחִמים, אמן.  ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון בְּ בְּ

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ מדורג

סודוקו

מבוכים
מצא את ההבדלים

תפזורת פרשת השבוע
בחריצקושירחיא

קלחפתונותאלוב

רילדינשגרדמסז

בפבנעביצזפצפק

הוהאקרכקבלרונ

אתארבנורחייאי

רשרמענאמחטמחצ

צמצניחזצמההיב

בלימוואשוגמוי

לותזנננדרדחפמ

התהנקמנהיוירר

היתולגעומלהעע

לדבעתיראשהטהב

 בנק מילים:
אב זקן, ילד 
זקונים, יוסף 

ואחיו,  ניצבים, 
חריש וקציר, 

פליטה גדולה, 
בקרב הארץ, 

מחיה, שארית, 
פרעה, רעב, 
עגלות, עבד, 

נער, ארץ 
כנען,  חליפות 
שמלות, חלב 

הארץ,אתונות, 
לחם, מזון, 

חמורים, בר, 
מקנה, פדן 

ארם, יעקב, 
בלהה,גשן, בר, 

צאן, אחוזה, 
שדה       

התשבצים 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בתוכו, בקירבו."והגית ____ יומם 
ולילה" )יהושע א ח(

2. מין אריג דק ומשובח, מעובד 
מפשתן, שהשתמשו בו הרבה בימי 

קדם.                              "ודויד 
מכרבל במעיל _____" )דברי הימים 

א טו כז( 
3. פשרה, משפט שלום בין בעלי 

דין. "כשם שהדין בשלשה כך  ____   
בשלשה" )גמרא בבלי סנהדרין דף ו 

עמוד א( )בכתיב חסר(
4. צער, עצב, יסורים. "ארורה האדמה 
בעבורך ב___  תאכלנה" )בראשית ג 

5. מוסתר, כמוס. "מקום  יז( 
_____ יש לו" )גמרא בבלי שבת דף 

לה עמוד ב(
6. חטא , עבירה. "הוי גוי חטא עם 

כבד  ____" )ישעיה א ד( 
7. נודד, נווד, מהלך ממקום למקום 

בלא ישיבת קבע באיזה מקום שהוא. 
"___ ונד")בראשית ד יב(

1. נוסח של שבועה. "_____ אני" 
)ישעיה מט יח(

2. שחק של פחם העולה ומכסה את 
הקירות הפנימיים של התנור וכיוצא בו.                      

"_____ כבשן" )שמות ט ח(
3. הגלעדי, גיבור חיל, השופט התשיעי 

בישראל. )שופטים יא א(
4. המתורגמן, מעשרה הרוגי מלכות.                                                   
"ד___ המתורגמן" )גמרא בבלי קידושין 

דף לט עמוד ב( )בכתיב חסר(
5. כלי קיבול קטן לנוזלים,פך,כד. 

"ו____ השמן" )מלכים א יז יד(
6. ענין, עסק. "אין לי ____ בכם" 

)מלאכי א י(
7. נישא על פני המים , שט. "שמן 

שהוא  _____ על גבי היין" )משנה, 
טבול יום ב ה(

בתשבץ מדורג זה ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה יש להוסיף אות אחת עד למילה בת חמש אותיות. מכאן ואילך מורידים 
אות אחת ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה. סדר האותיות עשוי להשתנות בפתרון במעבר משלב לשלב.  
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מצאו לפחות 7 הבדלים בין התמונות



בני ברק: רח' כהנמן 100 בנין האחים חדד 03-6744400
שעות פתיחה: א-ה בוקר: 11:00-15:00 ערב: 18:00-22:30  יום ו'-סגור

ירושלים: רח' תובל 1 מול גני גאולה)פניה מירמיהו( | בית שמש: נחל שורק 21 ב'



נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771 רח’ נויפלד 15. -03
 5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25.
.1 הריף  רח’   |  03-7364441 יוסף’’  ’’מרכז   .19 שמעיה  רח’  אלעד:   03-5755232  .17 קלישר   |  03-5179802  .1 חיים  תורת   |  03-9479944 
03-9099366 ברכפלד: רח רשבי 35   |  אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22 08-6430456| הלל 8 08-6103663  |  רח’ רשבי 15 08-8523639 חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר חסידים 04-9040905.

כמה קרוב, ככה זול

יש רק בנתיב החסדניסים אחרי חנוכה

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

אין סוף הטבות ומבצעים 
לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים 

בלעדי לחברי מועדון!
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ח' בטבת 6.1.17עד יום שישיג' בטבת 1.1.17מיום ראשוןהמבצעים בתוקף 

לסניפי ב"ב 
דורושים/ות

עובדים וקופאיות
לעבודה במשמרות

לפרטים:
052-681-7736

סניף קוטלר והרב קוק 
פתוח במוצ"ש

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי ה'-ו' טבת 3-4.1.2017
כרוב לבן

לק”ג
190

₪

תפו"א לבן 
ארוז

לק”ג
290

₪

שומר

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
390

₪

תפוז

לק”ג
390

₪

בננה

לק”ג
490

₪

לימון

לק”ג
490

₪

1-920 ק"ג
אסם

1790לחמית

חלב טרה
1 ליטר
קוד: 474076
טרה

3 ב-
1190

גבינה
250 גר'
תנובה

3 ב-
10

קוטג'
250 גר'
טרה

2 ב-
890

שמיניית 
מולר
1.7%-2.8%
קוד:102395231/
5224

1190

גבינה 
צהובה
360 גר'
28%
טרה

1490

פתיתי 
גבינה צהובה
500 גר'
קוד:4122560
עמק

2690

125 גר'/
240 מ"ל

כולל פיקדון
אלסקה

סרדינים/
10מיץ אננס

1 ק"ג4 ב-
אבקת שוקו 

'מעולה'
10

בית השיטה

1490זיתים חרוזית
2 ב-

260 גר'
מעולה

3 ב- רוטב פיצה/
פסטה/שקשוקה/
עגבניות מרוסקות

חדש!

1090

400 גר'
אסם

1690
ליח'

אבקת מרק בצל/
פטריות/אמיתי/זך/

רכיבים טבעיים

ברקאי
הודו לחמין/

חצאי חזה עוף 
קפוא 5756153

1990
לק"ג

500 מ"ל/
1 ק"ג

מיה
שעועית לבנה/

אורז בסמטי/
מיץ לימון

790
ליח'

קנור

1290
3 ב- זוג מרק נמס/

מרק דל/עוף ולתנור

1.5x6 ליטר

RC 1990שישיית

32 גלילים
שניב

נייר טואלט 
לאבלי

2590

35-80 גר'
אסם

15
5 ב- דובונים/אפרופו/פופקו/במבה/ביסלי/פריכונים/

במבה במילוי/מיני לחמית40 גר'/קריספי60 גר'

10
עלית

טעמי/אגוזי/
כיף כף

3 ב-

עלית
מסטיק מאסט

3 ב-
עלית

חטיף שוקולד
רבע לשבע

1 ב-
עלית

חטיף שוקולד
עד חצות

1 ב-

80 גר'
עלית

סוכריות גומי

3 ב-
עלית

שוקולד 
ספלנדיד

1 ב-

500 גר'
שוקולד/לימון

קוד:341556/
341617
עלית

בפלות

1 ב-

8 ק"ג
אבקת כביסה 

פרסיל
3990 רביעיית 

מגבוני האגיס
1690

160x3 גר'
אלסקה

שלישיית תירס
590אלסקה

B&D
שלישיית 

890פריכיות

שלישיית קרם 
ידיים וולוטה

1490

100x1.5 יח'
תה קלאסיק 

ויסוצקי
1290

טעמים שונים
1.5 ליטר

1290ספרינג
3 ב-

סדרת מוצרי דאב

קרם ידיים

שמפו/מרכך/תחליב רחצה
400-500 מ"ל

דורדורנט ספרי/רולאן/סטיק

690

890

1490

400 גר'
שקדי מרק 

1290'מעולה'
2 ב-

360/400 גר'
אלסקה/מעולה
קונפיטורה/

מלית דובדבנים
590
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