
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי כ"ז בטבת תשע"ז   25/1/17 גיליון מס' 1093

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

16:33
16:50
16:29

17:47
17:48
17:48

פרשת וארא

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 
מעורב

שיפודים

סטייקים
שווארמה

5746605(מעל יש ב"ב)שלמה המלך 12
*בקנייה במקום בלבד

הכשרות המהודרת

הכי נעים בעיר
המקום  בשרים על האש

/ פרגיותבורגר / חזה עוףעל המנגל: קבב / 

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע על חם!
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&18
 בלבד

&19
 בלבד

&23
 בלבד

מבצע על חם!
שניצל 
בפיתה

שניצל 
בבאגט

שניצל 
בלאפה

משלוחים לכל חלקי העיר              

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

הגאון הרב דוד יוסף שליט“א 
הגאון הרב אליהו אברג‘ל שליט“א 
הגאון הרב שלום ארוש שליט“א 

הרה“ג יהושוע ויזגן שליט“א

הגאון הרב ראובן אלבז שליט“א 
 הגאון הרב בניהו שמואלי שליט“א 

   הרב ראובן דנגור שליט“א 
הרה“ג אברהם דורי שליט“א 

הגאון הרב אריה שטרן שליט“א 
הרב יעקב עדס שליט“א 
הרה“ג משה כהן שליט“א

הרה“ג יוסף כדורי שליט“א 

אזכרה ועצרת התעוררות
יצחק כדורי

במלאת 11 שנה לפטירתו של גדול המקובלים בדורנו ראש ישיבתינו הקדושה

*במהלך הערב יוגש כיבוד קל

בן תפחה זצוק“ל זיע“ה כמוהר“ר

הציון הק‘ יהיה פתוח ביום חמישי בליל שישי וביום שישי כל הלילה - סודרה במקום תאורה

בברכת התורה ישיבת המקובלים ”נחלת יצחק“

להעברת שמות לברכה והצלחה שיתפללו עליכם: 1-800-800-757

העליה לציון הקדוש 
תתקיים אי“ה מחר יום חמישי פרשת בא כ“ח טבת תשע“ז

אמירת סליחות ותיקון שבעה כורתי ברית 
ב-12:00 בבוקר בהר המנוחות גבעת שאול 

יעברו לפני התיבה גדול המקובלים הצדיק הרב יעקב עדס שליט“א מרבני הישיבה
המקובל הצדיק הרב ראובן דנגור שליט“א מראשי הישיבה 

במעמד נכדו ממשיך דרכו הרב יוסף כדורי שליט“א ורבני ואברכי הישיבה

תתקיים אי“ה אזכרה לע“נ הטהורה בישיבתינו הקדושה 
ישיבת המקובלים ”נחלת יצחק“ רח‘ דוד 17 

ביום חמישי אור ל כ“ט טבת התשע“ז בשעה 16:30 אחה“צ 
תתקיים תפילת מנחה ולאחר מכן ישאו דברים מרנן ורבנן שליט“א:

"החקירה הגיעה לחקר האמת, 
ואת זה היועמ"ש ישמע מאתנו"

תרגיל חירום: קריסת 
בניין בז'בוטינסקי

'פצועים' ו'לכודים' רבים טופלו וחולצו על ידי משטרת 
ישראל ומתנדבי איחוד הצלה יחד עם כלל גורמי החירום, 

במהלך תרגול אירוע המדמה קריסת בניין ענק / עמ' 8

אלשיך מסבך את מנדלבליט

*5700

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

דכאו�?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

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

דמי פתיחת תיק

 פרסם
ותתפרסם

03-5796643

בעקבות שכר נמוך למאבטחים - נוצר חוסר בבודקים 
ביטחוניים לאבטחת חלק מהמוסדות  ראש העיר 

הרב חנוך זייברט אישר את הגדלת חלקה של העירייה 
בשכר המאבטחים ופנה למפכ"ל המשטרה, בבקשה 

שהמשטרה תגדיל גם היא את חלקה / עמ' 12

חוסר גדול במאבטחים 
למוסדות חינוך בעיר

כשר למהדרין

שעות פתיחה: א' - ה' - בין השעות 12:00 ועד חצות • מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת ועד חצות

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

החברה רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת ׀ ט.ל.ח. ׀ התמונות להמחשה בלבד ׀ *המבצע תקף בכל יום בין השעות 12:00-16:00

מבצע צהריים!*
משפחתית ראשונה ב-45 ₪ + משפחתית שנייה ב-10 ₪ בלבד!

03-6281181להזמנות:

שר שנחקר 
בעבר: "ביבי 
לא יצא מזה"

ביהדות התורה 
מאמינים: לא 
הולכים לבחירות

פרסום 

ראשון

אלשיך )צילום: 
יונתן זינדל, פלאש 
)90

מנדלבליט )צילום: 
רוי עלימה, פלאש 
)90



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

גבינה צהובה
תנובה
400 גר'

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-19& 

מוצרי 
השבוע לחם 

מלא נייר טואלט

40 גלילים

גבינת תנובה

850 גר'

 &2990
ב-

 &490 &100 5 ב-ב-  &10

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

משקה 
אנרגיה בלו

פתי בר גטניו
1.600 קילו

ב-

 &890
ב-

בקניית זוג

 &3990
ב-

שוקו תנובה
2 ליטר

שישיית סודה
ליטר וחצי

תרכיז תפוחים
100% טבעי

בטעמים:
 אפרסק /
תות / וניל

בקנית 
זוג

מארז קרלו

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

מקרונים/פתיתים/
פסטה

שניצל תירס / 
נקניקיות
 זוגלובק
2 ק"ג

נשנושים 
בייגל בייגל

ג'אמפ
ליטר וחצי

לקילו

בקניית 
זוג

בקניית 
זוג

מיץ ענבים 
תירוש
אפרת

מארז פיצה זוגלובק
שלישיה

 &3790

ב-  &50 2 ב-

אבקת כביסה
אריאל
9 קילו

בורקס תפו"א שף 
טיטוליםהבצק

 &790

קוטג' תנובה

עוף שאריתעוף מחפוד
טריטרי

 &2390 &2490

חיטה,  בורגול, 
עדשים, פופקורן, 
חומוס ועוד

5 ב-20& 

3 ב-13& 

5 ב-10& 

3 ב-13& 

מאפיית 
אגמי

גבינה טרה

2 ב-50& 

פסטות ויליפוד
500 גרם

2 ב-

2 ב-

דג פילה
אמנון (מושט)

750 גר'

   XL / קליק

5 ב-20& 

שוקולד עלית 
אקסטרה חדש

קינוחים עדן 
מארז זוג
מלבי/עוגת גבינה/
בווריה

 &15 3 ב-

לחמישי 
שישי 
בלבד

 &10

נוזל כלים 
"פיירי"

בקניית 
זוג

3 ב-20& 

לבן תנובה

 &1690

 &3990

10& 2 ב-

&1490
&8 90

ב-

2 ב-20& 

2 ב-17& 

חלב בקרטון

50& קילו 2 ב-

באיכות מפתיעה!

 &1690
ב-

5 ב-20& 

ב-65& 

תנובה

 &1990
ב-

10 ב-10& 

מארז שוקו 
תנובה

3 ב-12& 

&8 90

 &10

 &10

10& ב-7 ב-

מולר טבעי
מארז 
8 יח'

 &50 4 ב-



נשמרים בשלושה צעדים:

צעד 1
מורידים את אפליקציית  
'כשר פליי' מבית 'סמארט'

מחנות האפליקציות גוגל פליי 

צעד 3
נהנים מגלישה חלקה, נוחה
ומוגנת, עם חנות אפליקציות

ו/או דפדפן מסונן

צעד 2
מתקינים על המכשיר

וגולשים בטוח 
(לבחירה 6 דרגות סינון)

העלות הינה למשך שנה בסך 60 ₪ | ט.ל.ח.

אפליקצית ההגנה המתקדמת ביותר
רק ₪5 לחודש
מוגן יותר  שימושי יותר  זול יותר

הגנה אפקטיבית לפניך

s@kosherplay.com :לפרטים

אפליקציית 'כשר פליי' - שבוע ראשון חינם





ואירועי בוטיק כנסים 
מצדה

M
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

חדש! מהיום יש מקום לכנסים ואירועי בוטיק

כנסים ואירועי בוטיק

אתם מוזמנים להעניק לעצמכם רגעים שלא יישכחו וליהנות
מאירוע באולם בוטיק עם סטייל חדש ומפתיע! )עד 200 איש(



מרכז 
הזמנות 

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

סלולר
דיו וטונרים
מחשבים

מדפסות

„יו פרינט
‰מרכז ‰‡רˆי למ„פסו˙ ו„יו

1+1
חינם1+1

חינם

אוזניות

דיו וטונרים 
תואמים

₪ 259

מדפסת משולבת הזרקת דיו
HP OfficeJet 3830 

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

•  מהירות הדפסה
    בשחור עד 9 

    עמודים לדקה
• שנה אחריות

תפריט בעברית

₪ 25

כרטיס מיקרו/דיסק און קי
16GB

₪ 649

מדפסת משולבת לייזר
HP LaserJet Pro M127fn

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

•  מהירות הדפסה
    בשחור עד 20 
    עמודים לדקה

• שנה אחריות

תפריט בעברית

₪ 89.9₪ 129.9₪ 939

ACER מחשב נייד
גודל מסך "11.6

אוזניות בלוטוס
חוט חוזר

מכשיר סלולר כשר
ECHO

 CLERON N3050 מעבד  •
SSD 32GB נפח איחסון  •

 2GB זכרון פנימי  • 
•  הפעלה WIN10 מקורי 

 HDMI חיבור  •
•  שנה אחריות
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אל תהיה פראייר!!!
בוא, תשווה...

מבצעי השבוע

משלוחיםשרות 
מגוון ענק של מדפסות בהתאמה אישית! מכירה בסיטונאות, למוסדות וליחידים



הרשות לפיתוח הנגב שמחה להזמין את הציבור הרחב למעמד

הנחת אבן הפינה
למרכז מורשת הבאבא סאלי

ע״ש רבי ישראל אבוחצירה זיע״א בציונו הקדוש בנתיבות

במעמד בנו וממשיך דרכו
 כ"ק האדמו"ר רבי ברוך אביחצירא שליט"א

מרן הראשון לציון
הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

הרב הראשי לישראל
ובהשתתפות שר הפנים הפריפריה, הנגב והגליל 

הרב אריה דרעי שליט"א

הציבור הקדוש מוזמן

שתתקיים ביום שני ג' בשבט ה'תשע"ז 30.1.17 בשעה 15:00

ענק הזמר המרוקאי
בנימין בוזגלו

הפייטן
משה דוואק

הפייטן
יהודה מלכא

ינעימו את האירוע:



מאת: עוזי ברק 
משטרת ישראל קיימה בסוף שבוע שעבר 
'מסילת  בשם  נרחב  מחוזי  תרגיל  ברק,  בבני 
אירוע  של  תרחיש  בוצע  בתרגיל  ישרים'. 
עקב  כביכול  שהתרחש  מתגלגל,  חרום 
חפירות התשתיות של הרכבת הקלה ברחוב 

ז'בוטינסקי בבני ברק.
כולל  אנשים,  מאות  השתתפו  בתרגיל 
שוטרים  ברק,  בני  הצלה  איחוד  מתנדבי 
לוחמי  ת"א',  ו'מחוז  דן'  'מרחב  ממשטרת 

האש, פיקוד העורף וגופים נוספים.
תרחישים  בוימו  האירועים,  רצף  במהלך 
במספר מקומות בעיר, כאשר האירוע המרכזי 
ברחוב  קומות   3 בעל  מבנה  קריסת  דימה 
מחפירת  כתוצאה  ברק,  בבני  ז'בוטינסקי 
נוסף,  תרחיש  באזור.  הקלה  הרכבת  מנהרת 
כלל שילוב של שריפה ודליפת גז וכן קריסה 

בה נלכדו הפועלים תוך כדי עבודות כרייה.
נציגי המשטרה ששהו בחפ"ק איחוד הצלה 
שנפתח יחד עם שאר הגופים באצטדיון רמת 
על  מהשטח  שוטפים  בדיווחים  עודכנו  גן, 
יחידת  ומתנדבי  הפרמדיקים  החובשים  ידי 
פרושים  שהיו  הארגון,  של  האופנולנסים 

בנקודות השונות.
בתרגיל,  שהשתתפו  החרום  גופי  נציגי 
של  חוסן'  'יחידת  ממתנדבי  מאוד  התרשמו 
ראשוני  מענה  לתת  בכדי  שנוסדה  הארגון, 
למקרי  שנלווית  טראומה  פוסט  למקרי 

החירום אליהם מוזעקים כונני איחוד הצלה.
ראש סניף בני ברק של איחוד הצלה, אפי 
פלדמן, אמר לאחר התרגיל: "שיתוף הפעולה 
ומשטרת  בכלל  ישראל  משטרת  עם  הפורה 
מרחב דן בפרט, חשוב ומועיל מאין כמותו. 
למשטרת  מענה  ולתת  לסייע  שמחים  אנו 
ומברכים  לדגל  נקראים  אנו  כאשר  ישראל 
על תרגול אירועי החרום יחד. עיתוי התרגיל 
הינו הכרחי עקב התקדמות העבודות להכנת 
התשתית לרכבת הקלה. כמו תמיד, גם הפעם 
חס  באם  מוכנים  לבוא  בכדי  קשה  עבדנו 

וחלילה יזדקקו לנו".

 תרגיל נוסף – חילוץ והצלה
במקביל, בשבוע שעבר ערכו גם השוטרים 
והצלה  לחילוץ  תרגיל  העירוניים  והפקחים 
בעתות ובמצבי חירום, ולצורך זה הם הוכשרו 
על ידי מדריכי בית הספר לחילוץ של פיקוד 
העורף ובהעברת תכנים על ידי מד"א, כיבוי 

אש ומדריכי בה"ד 16 של הצבא.
במסגרת תכנית העבודה השנתית של האגף 
לאכיפה ולפיקוח, ביזמתו של ראש העיר הרב 
חנוך זייברט, ובריכוזו של רמ"ט רה"ע הרב 
והפקחים  כל השוטרים  עברו  דרנגר,  ישראל 
העירוניים הכשרה מקצועית מקיפה לחילוץ 
עבודה  כלי  באמצעות  מהריסות,  לכודים 
זמינים המצויים בכל בית כג'ק לרכב וכדומה, 
ראשונה  ועזרה  סיוע  לתת  למדו  כן  וכמו 
ועמדו  הופקו  ההכשרה  תכניות  לפצועים. 
ולפיקוח,  לאכיפה  האגף  מנהל  בפיקוחו של 

מר שלמה מלכא.
חירום  למצבי  העירוני  השיטור  היערכות 
מלחמה,  בזמני  מענה  למתן  גם  מיועדת 

רעידות אדמה, או כל מצב בו קיימת קריסה. 
בהכשרתם  מיוחדת  חשיבות  רואים  בעירייה 
גם  העירוני,  השיטור  צוותי  של  ובהפעלתם 
אמורים  שהם  בכך  במיוחד  כאלו,  במצבים 
בהצלת  ולעסוק  זירה  לכל  ראשונים  להגיע 

חיים.
הן  והוכשרו  הידע  את  למדו  הצוותים 
הרס"  ב"אתר  תרגול  והן  התיאורטי  במישור 
תרגול  כולל  ראשונה,  בעזרה  סיוע  חילוץ, 

בהחייאה ובפינוי. 
הסמכה  תעודות  חולקו  ההכשרה  בסיום 
העיר  ראש  בהשתתפות  המשתתפים,  לכלל 
משתתפי  את  שבירך  זייברט,  חנוך  הרב 
ההכשרה ואת העומדים בראשה, בהוסיפו, כי 
של  והמסורה  המעולה  היומיומית  פעילותם 
שוטרי ופקחי השיטור העירוני, לרווחת כלל 
שעלתה  ליזמה,  שהביאה  היא  העיר,  תושבי 
בהצלחה, להכשרתם גם למתן מענה במצבי 
ישנה  מיוחדת  וחשיבות  חלילה,  חירום, 
בהכשרה התיאורטית    והתרגול המעשי גם 

יחד.
המרכזית,  מהמשימה  כחלק  בבד,  בד 
שהוגדרה לשיטור העירוני על ידי ראש העיר 
ומפקד משטרת מרחב דן "להעלאת תחושת 
השיטור  נערך  התושבים",  של  הביטחון 
סיורים  יותר  שכוללת  נוספת,  להערכות 
בגינות ציבוריות, אכיפה מוגברת כנגד רעש 
בתחומי  בעבירות  מאבק  האסורות,  בשעות 
נטושים  כלי-רכב  גרירת  החיים,  איכות 
"מוסכים  למניעת  פעילות  העיר,  חלקי  מכל 
מפגעי  היוצרים  מגורים  באזורי  פיראטיים" 
לאחר  אחרים  רעשים  בביצוע  וטיפול  רעש 
ובעיות  מפגעים  היוצרים  בלילה,   11 השעה 
בשכונות  לשכנים  והצקה  לדיירים  תברואה 
מגורים. במסגרת זו קראו העירייה והמשטרה 
לעדכן את המוקד העירוני "106", שבהנהלת 
מר שלמה בורובסקי, על אירועי רעש לאחר 
בשעה 11 בלילה ועל מפגעים אחרים בתחומי 

איכות הסביבה.

מאת: עוזי ברק 

בהשתתפות  וקדושה  הוד  רווי  במעמד 
מתפללי בית הכנסת המרכזי שיכון ג' ברחוב 
ואישי  רבנים  הת"תים,  שבמתחם  איש  חזון 
ציבור, קבע האדמו"ר מנדבורנא את המזוזה 
הגר"ס  הגאב"ד  בנוסף,  הכנסת.  בית  בפתח 
השיעורים  בחדר  מזוזה  קבע  הלברשטאם 

הפנימי.
הגרש"מ  הקהילה  רב  השתתפו  במעמד 
הגר"ס  ג'  שיכון  גאב"ד  ולך,  הכהן 
הרב  העיר  ראש  ומ"מ  סגן  הלברשטאם, 
אברהם רובינשטיין וחבר מועצת העיר הרב 
כיבדו את המעמד  כן  כמו  קוסטליץ.  שלמה 
הסמוכים  התורה  תלמודי  מנהלי  בנוכחותם, 

לבית הכנסת "תלפיות" ו"פרי חדש". 

דברים  נשא  ולך  הגרש"מ  הכנסת  בית  רב 
במהלך האירוע "בית הכנסת שלנו הוא עוד 
פינה של קדושה בעיר בני ברק, ששומרת על 
הראשון  הכנסת  בית  אנחנו  ברק,  בני  גבול 
חזון  רחוב  מצד  ברק  בני  בגבול  שנמצא 
השמירה  הם  מזוזות  שקבענו  ובזה  איש 

העיר.  של  והטהרה  הקדושה  חומות  על 
בבית  לדבר  שלא  ונקפיד  חיל  נוסיף  אנחנו 
התפילות". בשעת  שלא  גם  כלל   הכנסת 

האדמו"ר מנדבורנה בירך את הקהילה שיזכו 
ובטהרה  בקדושה  ולהאדירה  תורה  להגדיל 

לטובת השכונה כולה".
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
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

מנהל פיתוח פרויקטים: ארי גלהר

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

 אלפים בהילולת 'כסא רחמים'

 כשמונת אלפים איש השתתפו השבוע בהילולת ענק 
של מוסדות ישיבת 'כסא רחמים' בבני ברק, בראשותו 

של הגר"מ מאזוז, שהתקיימה בגני התערוכה בת"א.
באירוע השתתפו רבנים ואישי ציבור, בהם רבה של 
י-ם הראש"ל הגרש"מ עמאר, המקובל רבי דוד בצרי, 
ברדא,  הגר"י  הלוי,  מיכה  רבי  הגאון  פ"ת  של  רבה 
הגאון רבי רפאל כהן, ועוד עשרות רבני ערים, דיינים 
של  שורה  באירוע  השתתפו  כן  כמו  ישיבות.  וראשי 
אישי ציבור, בהם שר האוצר משה כחלון, יו"ר הכנסת 

יולי אדלשטיין ועוד.
במעלת  במשאו  עסק  מאזוז  הגר"מ  הישיבה  ראש 
התורה ושמירת צביונו היהודי של עם ישראל. האירוע 
ישראל  עם  של  התמיכה  מפגן  "הוא  הרב  אמר  הזה, 
ה',  לתורת  האהבה  את  עולם  לבורא  מראה  בתורה, 
אומרים אנחנו אוהבים את התורה", בהקשר לכך קרא 
עוד  "לעסוק  החכמים  ותלמידי  הישיבה  לבוגרי  מרן 

יותר בהפצת התורה לעם ישראל הצמא לתורה".
במהלך הערב נמכרו תפילין שהניח ראש הישיבה 
במכירה פומבית בסכום של 201,000 שקל.  את הערב 

הנעימו זמרים ואמנים מפורסמים.

 עובדת הרווחה ניצלה מדקירה
קטין בן 15 מבני ברק, נעצר ביום ראשון השבוע, 
בחשד שניסה לדקור את עובדת אגף הרווחה בעיריית 
בני ברק. ביום שני הובא הקטין להארכת מעצרו בבית 

משפט השלום לנוער בתל אביב.
דיווח בדבר הגעת קטין  ישראל התקבל  במשטרת 
לאיים  במטרה  ברק,  בני  בעיריית  הרווחה  לאגף 
העובדות במקום, לאחר שהודיעה  ולתקוף את אחת 

לו כי בכוונתה להכניסו למסגרת אחרת.
מאבטחי העירייה, אשר עיכבו את הקטין לבדיקה, 
ניידות  המשטרה.  את  והזעיקו  אולר  גופו  על  מצאו 
לחקירה  החשוד  את  עיכבו  למקום,  הגיעו  סיור 

ובסיומה הוא נעצר. 

 הנגיד ר' דן גרטלר אירס את בתו
מזל טוב לאיש העסקים החרדי והנגיד ר' דן גרטלר 
לרגל אירוסי בתו, תהילה גרטלר תחי', עם בחיר ליבה 
תלמיד  בירושלים,  רמות  משכונת  הריס,  צבי  הבחור 

ישיבת אור ישראל בפתח תקווה.
בבית  שעבר  בשבוע  נערכה  האירוסין  מסיבת 
דניאל 15 בבני ברק. השידוך  משפחת הכלה ברחוב 
נעשה על ידי משגיח בישיבת 'אור ישראל' הרב ניסן 

גולדברג.
למשפחת גרטלר יש 11 ילדים. הבת תהילה, לומדת 
והראשונה  הבכורה  והיא  בירושלים  הישן  בסמינר 

שבאה בברית האירוסין.

בית הכנסת ששומר על גבול העיר

תרגיל חירום: קריסת בניין בז'בוטינסקי
זה רק תרגיל: 'פצועים' ו'לכודים' רבים טופלו וחולצו על ידי משטרת ישראל ומתנדבי 
איחוד הצלה יחד עם כלל גורמי החירום, במהלך תרגול אירוע המדמה קריסת בניין ענק 

עקב עבודות הרכבת הקלה ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק  כך נערכים לשעת חירום

שיכון ג': האדמו"ר והגאב"ד קבעו מזוזות בביה"כ המרכזי במעמד רבנים וקהל רב
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החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

צילום: עזרא טרבלסי



חגיגת מבצעים
שלושה חודשים

ב' שבט - ב' אייר
יום יום מוצר חדש - מבצע חדש
שלושה חודשים
 מבצע חדש

אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

שיווק ארצי: טל: 03-6718300

שלושים שנות
כשרות, איכות ומחיר



בני ברק כ"ז בטבת תשע"ז 121025/1/17

טרגדיה: ר' אלי 
רוזנבלום ז"ל

איש הנדל"ן ר' אלי רוזנבלום ז"ל 
נפטר בביתו בפתאומיות בשבת 
בבוקר  לפני חודש וחצי נפטר 
חמיו ר' משה שוב ז"ל, מעורכי 

הדין המובילים בענף הנדל"ן

מאת: עוזי ברק 

פטירת  לאחר  וחצי  חודש  במשפחה:  כפול  אבל 
שישי  ביום  רוזנבלום  אלי  העסקים  איש  ציין  חמיו, 
את יום הולדתו ה-61, ולמחרת בבוקר לא קם משנתו.
הנדל"ן,  בתחום  עסקים  איש  היה  ז"ל,  המנוח 
הר  בשכונת  מרוז'ין  האדמו"ר  ברחוב  שהתגורר 
השלום בבני ברק, ולפני חצי שנה הכניס לחופה את 

בנו הקטן - מתוך שישה.
בשבת בבוקר, סמוך לשעה 5:00, התעורר משנתו, 
שוחח עם אשתו וחזר לישון. כארבע שעות מאוחר 
יותר אשתו ניסתה להעיר אותו - אך להפתעתה הוא 
את  בבהילות  הזעיקה  והיא  הגיב,  ולא  התעורר  לא 

צוות הרפואה.
שהגיעו  ברק  בני  מסניף  הצלה'  'איחוד  מתנדבי 
למקום יחד עם צוותי מד"א ניסו במשך זמן רב לבצע 
בו פעולות החייאה, אך למרבה הצער לא נותר אלא 

לקבוע את מותו.
הלווייתו יצאה מביתו במוצאי שבת בשעה 22:30 
בהשתתפות בני משפחתו וקהל רב, אל בית העלמין 
נחלת יצחק – שם נטמן. תהא נשמתו צרורה בצרור 

החיים.  

אסון באמצע משחק: 
בן 8 נפל מגג בית 
הכנסת, מצבו קשה

הרכב התהפך והנהג נפצע קלות

ילד כבן 8 עלה לגג בית הכנסת ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, שם שיחק 
עם חבריו, כשגג בית הכנסת נשבר מתחת רגליו - והוא צנח מגובה של 

כארבעה מטרים  הילד פונה במצב קשה לבית החולים איכילוב

בתאונת דרכים ברחוב רב אסי בבני ברק, רכב 
איבד שליטה והתהפך מסיבה לא ברורה

מאת: עוזי ברק

ילד כבן 8, שטיפס עם חבריו על גג בית הכנסת הגדול שברחוב 
רבי עקיבא בבני ברק, נפצע באורח קשה לאחר שחלק מהגג עליו 
מטרים.  כארבעה  של  מגובה  צנח  הילד  רגליו.  תחת  נשבר  טיפס 
ופונה על ידי פראמדיקים של מד"א עם חבלות בראשו ובחזהו לבית 

החולים איכילוב בתל אביב.
מאיר חכמון, מתנדב איחוד הצלה שהגיע למקום, סיפר: "הגיעו 
לביתי שבסמוך לבית הכנסת ואמרו לי כי ילד נפל מגובה. כשהגעתי 

למקום נתקלתי בילד שסובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיו לאחר 
שנפל מגג בית הכנסת עליו שיחק. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני 
מוגדר  ומצבו  למקום  בסמיכות  שגרים  נוספים  מתנדבים  עם  יחד 

קשה".
החולים  לבית  הילד  את  שפינה  פרידלנדר  ערן  מד"א  פרמדיק 
הוסיף: "אנשים שהיו במקום סיפרו לנו שהוא טיפס על בניין ונפל 
כשחלק מהגג נשבר. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח והוא 

פונה במצב קשה לבית החולים".

רק
 ב

וזי
 ע

ם:
לו

צי

מאת: עוזי ברק

ביום שני בשעות הצהריים התקבל דיווח במוקד 1221 של איחוד 
הצלה על תאונת דרכים קשה ברחוב רב אסי בבני ברק.

כונני רפואת חירום ואמבולנס של איחוד הצלה שהוזנקו למקום, 

נתקלו ברכב פרטי מסוג מאזדה שמסיבה לא ברורה התהפך לאחר 
שפגע בתמרור וברכבים חונים.

חובש בכיר באיחוד הצלה, ר' זאב טפר, סיפר: "מדובר בנס גלוי 
קל, לאחר הטיפול בשטח הופנה  נפצע באורח  לאחר שנהג הרכב 

להמשך קבלת טיפול רפואי".

גם ברמת אלחנן

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק, 

יש לך רופאי ילדים

ועוד רופאים רבים בעשרות מרפאות
ובתי רופאים של מכבי ברחבי העיר!



גלאט כשר

HILTON HUA HIN

ומרוויח!  מוקדם  מזמין  חכם 

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

היעד החם של החורף! 
שינפלד בהילטון 
Hua Hin הואה-הין

לראשונה בתאילנד! חופשה מלאה 
של  כשר  גלאט  גורמה  מטבח  עם 
תיירות,  שינפלד  מבית  השפים 

ואפשרות לטיולי כוכב מדהימים

מהפך
 במזרח! 

אירוח במלון יוקרתי 5 כוכבים של רשת 
הילטון עם סוויטות וחדרים מפנקים.

גורמה גלאט כשר של צוות שפים 
המוגש בחדרי האוכל של מלון הילטון.

יציאה יומית לטיולי כוכב מדהימים 
עם לינה במלון הילטון הואה-הין.

המלון!

האוכל!

הטיולים!  

קבוצות נוספות בחודש מאי 2017 
מבצע למספר מקומות מוגבל

אפשרות לטיולים יפים בהואה-הין, השוק 
רכיבה  המלך,  ארמון  הלילה,  שוק  הצף, 
על פילים, רכיבה על  סוסים, מופע נמרים, 
4x4 בטבע השופע  טיולי  ונחשים,  תנינים 

של תאילנד, שופינג באאוטלט ועוד.

מקומות אחרונים בטיסת אלעל ישירה ב-13/2

ה
ש

 מה שעושה את החופ
זה

"חוויה נפלאה לכל המשפחה" "מלון מושלם בלב ניקוסיה"

Hilton Cyprus

הפסח היוקרתי ביותר! 
שינפלד בהילטון קפריסין 

החופשה.  את  שעושה  מה  זה  שינפלד, 
פעילות  שנות   30 חוגגים  אנו  הפסח 
הילטון.  רשת  של  היוקרתי  במלון 

ממשיכים להתחדש ולהעניק 
אישי  ויחס  מקצועי  שירות  ביטחון,  לכם 

בכל חופשה.

ה
ש

 מה שעושה את החופ
זה

שינפלד אתכם בחופשה

ישראל נחמן יוסי שוורץ אהרל'ה נחשוניישי לפידות

תוכניות עם האמנים הגדולים של שינפלד

טיולים בקפריסין
ניקוסיה, לימסול, הכפרים הציוריים של הרי הטרודוס, 
שופינג,  התורכית,  קפריסין  ופאפוס,  אפרודיטה  סלע 

ספורט אתגרי ועוד. 

גלאט כשר

ומרוויח!  מוקדם  מזמין  חכם 

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

עיריית בני ברק פנתה בקריאה למשטרת ישראל 
בכל  מאבטחים  שיבוץ  בעיית  בפתרון  לסייע 
מוסדות החינוך, שהינה בעיה בקנה מידה ארצי, 
בנוסף  המשטרתי,  המימון  הגדלת  באמצעות 
לעבודת  שכר  לתוספת  שאושר  העירוני  למימון 
מאבטחים, כך החליטה ועדת הביטחון העירונית, 
ישראל  הרב  העירייה  הנהלת  חבר  בראשותו של 
משה פרידמן, שהעלה את הנושא בועדה, שדנה 

ממושכות בדרכים לפתרון תחום חיוני זה.
שירותי  אגף  מנהל  הציג  הועדה  בישיבת 
חירום של העירייה ויו"ר ארגון הקב"טים )קציני 
הצורך  את  נוגלבלט,  חיים  מר  הארצי  ביטחון( 
ברשויות  המאבטחים  מספר  של  דחוף  בתגבור 
בארץ  האבטחות  חברות  לכל  שכן,  המקומיות, 
בעקבות  מאבטחים,  במספר  משמעותי  חוסר 
כיום,  אלו.  לעובדים  השכר  של  הנמוך  התשלום 
התשלום הוא 28 שקלים לשעה למאבטח ברשויות 
המקומיות, ולעומת זאת, בקניונים התשלום הוא 
32 שקלים לשעה, כך שמאבטחים רבים מעדיפים 
בנוסף לכך, התשלום ברשויות  לעבוד בקניונים. 
המקומיות לאבטחה משותף לעיריות ולמשטרה.

ראש העיר הרב חנוך זייברט, שאישר את הגדלת 
חלקה של העירייה בשכר המאבטחים, פנה לרנ"צ 
רוני אלשיך, מפכ"ל המשטרה בבקשה, בעקבות 
שהמשטרה  מאבטחים,  במספר  הקבוע  החוסר 

השכר  בתוספת  חלקה  את  היא  גם  תגדיל 
במסגרות  לעבוד  לשכנעם  ובכך  למאבטחים, 
לאמץ  למפכ"ל,  רה"ע  קרא  כן  וכמו  העירוניות, 
חלק  לאבטחת  ביטחוניים  בודקים  של  מודל 
מהמוסדות, כפי שאושרו בעבר על ידי המשטרה, 

עד למציאת פתרון קבוע להפעלת מאבטחים.
גם  נסקר  העירונית  הביטחון  ועדת  בישיבת 
במוסדות  אדמה  רעידת  מערכות  התקנת  נושא 
 400,000 בסך  עירוני,  תקציב  ולאחר  חינוך, 
חינוך,  מוסדות  ב-45  מערכות  הותקנו  שקלים, 
ליקויים  בתיקון  עוסקת  גם  העירייה  זה.  בשלב 
שנמצאו במערכות המחשוב בתחום זה במוסדות 
במוסדות  ארצי  תרגיל  יתקיים  גם  ובקרוב  חינוך 
רעידות  מודל  ישולב  זה  בתרגיל  בנושא.  חינוך 
אדמה והופצו הנחיות מוקדמות למנהלי המוסדות 

שייטלו חלק בתרגיל.
בישיבת הועדה גם נמסר על שיפוץ 14 מקלטים 
ובשנה  שקלים,   600,000 של  בסכום  ציבוריים, 
נוספים  ציבוריים  מקלטים   18 ישופצו  הקרובה 
ברחבי העיר ו-38 במוסדות חינוך. פיקוד העורף 
והתרשמותו  מקלטים,  תחזוקה  ביקורת  ערך 

הייתה חיובית במיוחד.
בהתקנת  הוחל  העיר,  ברחבי  ילדים  בגני 
גני   200 ומתוך  ומצלמות,  אינטרקום  מערכות 
ועד  גנים,  ב-130  המערכות  הותקנו  כבר  ילדים 
לסוף שנת התקציב הנוכחית, תסתיימנה ההתקנות 

בכל הגנים.

בעקבות שכר נמוך למאבטחים נוצר חוסר של בודקים ביטחוניים 
לאבטחת חלק מהמוסדות  ראש העיר הרב חנוך זייברט אישר 
את הגדלת חלקה של העירייה בשכר המאבטחים ופנה למפכ"ל 
המשטרה רנ"צ רוני אלשיך, בבקשה שהמשטרה תגדיל גם היא 

את חלקה בתוספת השכר

חוסר גדול במאבטחים 
למוסדות חינוך בעיר

גם בהרב ש״ך

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק, 

יש לך רופאי ילדים

ועוד רופאים רבים בעשרות מרפאות
ובתי רופאים של מכבי ברחבי העיר!

מאת: שמעון ליברטי

אתמול  חתמה  ירושלים,  מחוז  פרקליטות 
הראשי  הרב  עם  טיעון  הסדר  על  )שלישי( 
לישראל לשעבר יונה מצגר. במסגרתו סוכם 
כי הוא יודה ויורשע בכתב האישום המתוקן 
והצדדים יעתרו במשותף כי יוטל עליו עונש 
של מאסר לריצוי בפועל למשך שלוש שנים 
של  בסך  ותשלום  תנאי,  על  מאסר  וחצי, 
ותשלום  קנס  חילוט,  הכולל   ₪  5,000,000

חבות מס.
ביצוע  לו  מייחס  המתוקן  האישום  כתב 
שכיהן  בעת  ומס  מרמה  שוחד,  עבירות 

בתפקידו וכן עבירת שיבוש מהלכי משפט.
הסדר,  במסגרת  שהוגש  האישום,  בכתב 
נטען כי הרב מצגר ביצע במהלך שנות כהונתו 
ובהן  רבות  עבירות  לישראל,  הראשי  כרב 
ועבירות  במרמה,  דבר  קבלת  שוחד,  לקיחת 
מס, תוך שהוא פועל במסגרת תפקידו ומנצל 
את מעמדו הרם. כמו כן במהלך חקירת התיק 
ביצע הרב מצגר עבירות של שיבוש מהלכי 

משפט.
מהן,  וכתוצאה  העבירות  ביצוע  במהלך 
מיליון  כ-5  של  כולל  בסך  שוחד  הרב  קיבל 
מיליון  כ-3  של  סך  לכיסו  נטל  ומתוכם   ₪
₪, לאחר שהתחלק בכספי השוחד עם נהגו, 
העבירות.  כספי  לקבלת  כשליחו  ששימש 

שאר הכסף עבר לנהגו.
בהם  אישומים  כולל שישה  האישום  כתב 
הגיורים",  "פרשת  מצגר:  הרב  מואשם 
ומבקשי  מתגיירים  הפנה  הוא  במסגרתה 
איתו  שהתחלק  ספציפי  לרב  יהדות  בירורי 
בה  העמותות",  "אשכול  פרשת  בתשלום. 
עמותות  לעשרות  נהגו  עם  יחד  כספים  גייס 
עוסק  השלישי  האישום  לעמלה.  בתמורה 
הוא  הרביעי  האישום  הנאה,  טובות  בקבלת 
כשלקח  תורני  ממוסד  במרמה  דבר  קבלת 
למוסד.  מתרומה  דולרים  אלפי  עשרות 
כל  על  מס  עבירת  הוא  החמישי  האישום 
והאישום  הקודמים  באישומים  ההכנסות 

השישי הוא על שיבוש הליכי משפט.

רב ראשי בדרך לכלא
הפרקליטות חתמה על הסדר הטיעון עם הרב הראשי 
לישראל לשעבר יונה מצגר, במסגרתו הוא יודה בכתב 
האישום המתוקן הכולל 6 אישומי שוחד, מרמה ומס 
והצדדים יעתרו במשותף לעונש של שלוש וחצי שנות 

מאסר ותשלום 5 מיליון שקל 

)צילום: הדס פרוש, פלאש 90(
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נגד: לסמוך רק על 
הקב"ה

בעד: אנחנו תלויים
בארה"ב

הרב אליהו שלזינגר 
רבה של גילה

הרב שלמה אבינר
ראש ישיבת עטרת כהנים

עידן טראמפ: האם להישען על ארה״ב?

מעורפל  מאוד  נושא  היא  פוליטיקה 
מבחינה מדעית וקשה מאוד לצפות עתידות. 
יש יותר מדי גורמים מעורבים בה. אין שום 
אם  טראמפ,  עם  יהיה  מה  לנבא  אפשרות 

יהיה טוב לנו או לא.  
באופן כללי, אנחנו לא יכולים לסמוך על 
הגויים. אנחנו צריכים לסמוך רק על עצמנו, 
או ליתר דיוק, על רבונו של עולם, שאנחנו 

שלוחיו. 
גם  להתחשב  חייבים  בפוליטיקה  כמובן   
לא  אנחנו  בעולם.  לבד  לא  אנחנו  באחרים. 
מדינה אוטרקית, לבדה על פני כדור הארץ.  
צריך להתחשב באחרים, אבל לסמוך רק על 

עצמנו.
שסוחר  אדם  מסחר.  כמו  היא  פוליטיקה 
צריך  והוא  סוחרים  עוד  יש  לבד,  סוחר  לא 
צריך  כללי,  באופן  אבל  בהם.   להתחשב 
להיות  ולא  פחדן  להיות  לא  וגבורה,  אומץ 
פוחדים  שאנחנו  הגלות  מקללת  זה  כנוע, 

מה  לעשות  צריכים  מדי.  יותר  ומתחשבים 
יתר  לפחד  ולא  לעשות  צריכים  שאנחנו 
ולהודיע  וגבורה,  אומץ  צריך  המידה.  על 
לעולם שארץ ישראל היא שלנו. אם תשימו 
לב, פוליטיקאים רבים לא מעיזים לומר את 

המשפט הזה.
אמריקאי לא פוחד לומר שאמריקה שייכת 
להם. נראה איזה אמריקאי מוכן לתת שלטון 
עצמאי למיעוט האינדיאני, ואיזה בלגי מוכן 
מוכן  צרפתי  ואיזה  לוולונים,  שלטון  לתת 
לבסקים.  ספרדי  ואיזה  לאלזס,  שלטון  לתת 
כל עם עלי אדמות תמיד מכריז בעוז שארצו 

היא שלו, נקודה. 
סבלנו  בגלות,  היינו אלפיים שנה  אנחנו   
"ורדף  בנו פחד הגלות,  נכנס  כל כך הרבה, 
יש  עד  לו(  כו  )ויקרא  נדף"  עלה  קול  אותם 
ירושלים  שאפילו  לומר  שפוחדים  מתוכנו 
היא שלנו.  זו חולשה שצריך להתרפא ממנה. 

זקוקים  מאוד  שאנחנו  אומרת  המציאות 
לארה״ב, מכל הבחינות, זאת המציאות. גם 
מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית וגם 
מפני שזו המדינה היחידה בעולם שעומדת 
לצד מדינת ישראל. זאת המציאות. אני לא 
יכול לתאר מה היה קורה אחרת וראינו את 
מה שקרה עכשיו באו"ם כשבהחלטה אחת 
הם לא הטילו ווטו והייתה פה רעידת אדמה.
דווקא בגלל שאנחנו בגלות, אנחנו צריכים 
שגדולי  הזאת  המדינה  את  מאוד  לכבד 
ישראל קראו לה מדינה של חסד או מלכות 
של חסד. כל אחד יודע מי אלה שמחזיקים 
תושבי  המכריע  ברובם  התורה,  עולם  את 
הם  אבל  יהודים,  שהם  נכון  זה  ארה״ב. 
 - לתרום  להם  שמאפשרים  ארה"ב  תושבי 

גם זה לא כל כך פשוט, למי שיודע. 
מאוד  צריכים  אנחנו  טראמפ  בעידן  גם 
בגלל  דווקא  לו  שמגיע  הכבוד  את  לשמר 
שאנחנו בגלות. בעזרת השם כשנהיה בשעת 
גאולה אז כולם יזדקקו לנו, בדיוק הפוך, גם 

בחברותנו.  יחפצו  אירופה  כל  וגם  ארה״ב 
׳יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל 
בעלינו  שכתוב  כמו  לשון׳  כל  תשבע  ברך 
לשבח ואז ׳ידעו כולם כי המלכות שלך היא 
ולעולמי עד תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך׳, 
הוא  המצב  בגלות  שאנחנו  זמן  כל  אבל 
להישמר,  כדי  להם  זקוקים  ואנחנו  הפוך 
ההשתדלות  בגדר  בשלום.  לחיות  כדי 
שאנחנו חייבים לעשות לשמירת עם ישראל 

היושבים בציון.
בגלות  שאנחנו  בגלל  שדווקא  היום  המצב 
תומכת  שהיא  בעולם  היחידה  המדינה  אז 
היא  לה  חשוב  וזה  לנו  ודואגת  ומסייעת 
ארה"ב, וזה לא חשוב מה האינטרסים שלה 
משלה,  אינטרסים  לה  שיש  בגלל  אולי   -
אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים להתקיים, 
כמובן בחסדי השם, אז אנחנו חייבים לשמר 
את הידידות הזו מכל משמר, לכבד אותם, 

להעריך אותם ולשבח אותם.

הביא לדפוס: ארי קלמן
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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

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

המחירים
קפאו!

בשיא החשמל והמיזוג

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

מזגן 2.8 כ"ס

83₪
החל 

49₪מ-
החל 

מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

מבחר מזגני
אינוורטר - טורנדו

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

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

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

מייבש 
כביסה

חיסול כל מייבשי הכביסה במחירי כאסח!

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 790 ₪

מקרר
לדירות 
שכורות

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

תנור
דו תאי

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1890 ₪

תנור
בילד

אין

תנור 
משולב

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 27

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 790 ₪ החל מ: 990 ₪

חיסול כל מוצרי החימום

199₪ החל מ:

לדוגמא: 
רדיאטורים

290₪ החל מ:

כיריים
גז

מכונות
כביסה

בוש / סימנס
קונסטרוקטה

ל-36 חודשים

מכונת
כביסה

5 ק"ג

24
ל-36 חודשיםל-36 חודשים
₪

החל מ: 890 ₪

וגם 36 תשלומים!!
גם המחירים הכי זולים

מיזוג אוויר - הדרך החסכונית ביותר לחימום הבית!

41₪ החל מ:
החל מ: 1490₪

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!

3 שנות
אחריות
מלאות!

במחירים
מיוחדים!

שבוע
הוזלות 
מיוחד!

במחירים
הכי זולים!

7 שנים 
אחריות 
מלאה!!

החל מ-1764 ₪

לראשונה בדרום: הונחה אבן 
פינה לבית חולים שיקומי  
הנחת אבן פינה לבית החולים השיקומי הראשון בדרום, נערכה השבוע בכפר השיקומי "עלה 

נגב - נחלת ערן", במעמד שר הבריאות יעקב ליצמן ורעיית נשיא המדינה נחמה ריבלין

מאת: משה רוזנברג

לאחר שנים רבות בהן מעל ל-800 אלף תושבי 
במיטות  ביותר  חמור  ממחסור  סובלים  הדרום 
למרכזי  עד  לנסוע  ונאלצים  שיקומי  לאשפוז 
שיקום כמו תל השומר או בית לוינשטיין במרכז 
הארץ בכדי לקבל את זכותם הבסיסית – לקבל 
אבן  השבוע  הונחה  שיקומי,  רפואי  שירותי 
הפינה לבית החולים השיקומי הראשון בדרום: 

בכפר השיקומי "עלה נגב – נחלת ערן". 
הבריאות  שר  בהשתתפות  התקיים  האירוע 
נחמה  הגב'  המדינה  נשיא  רעיית  ליצמן,  יעקב 
אלוף  ערן"  נחלת   – נגב  "עלה  יו"ר  ריבלין, 
הרב  'עלה'  רשת  מנכ"ל  אלמוג,  דורון  במיל' 
וורצמן,  אבי  הכפר  מנכ"ל  מרמורשטיין,  יהודה 
חג'ג',  שי  מרחבים  האזורית  המועצה  ראש 
יו"ר דירקטוריון קק"ל דני עטר וסגן שר הפנים 
ולפיתוח פריפריה נגב גליל משולם נהרי, מנכ"ל 
זיו  אמתי  פרופ'  מייקלסון,  אריק  ישראל   JNF
סמנכ"ל ביה"ח שיבא ותורמים מהארץ ומחו"ל.

נחלת   - נגב  "עלה  השיקומי  הכפר  יו"ר 
החולים  "בית  אלמוג:  דורון  )מיל'(  אלוף  ערן" 
למיליון  מענה  נותן  בדרום  הראשון  השיקומי 
כיום לקבל שירותי  תושבי הנגב אשר מתקשים 
בחמש  החמור.  המחסור  עקב  באשפוז  שיקום 
השנים הקרובות נכפיל את מספר העובדים בכפר 
זקוקים  אנחנו  מיטבי.  שיקומי  מענה  לתת  כדי 
השיקום.  ממקצועות  וסגל  אחיות  לרופאים, 
נקים כאן ישוב קהילתי 'מרחבי דניאל', שמיועד 
ל-600 משפחות שאנחנו משוכנעים שיהוו חלק 

מכוח האדם של הכפר".
בדבריו  ציין  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
להקמת  היסוד  אבן  הנחת  על  שמח  "אני  כי 
זוהי  בדרום,  כאן  הגדול  השיקומי  החולים  בית 
באירוע  חלק  לקחת  שמח  ואני  נפלאה  בשורה 
בעל משמעות רבה שיקל מאוד על רבים בתושבי 

הדרום".
יעלה  לדרך  היום  שיוצא  הענק  הפרויקט 
שקלים  מיליון   160-180 בין  ההערכות  פי  על 
'עלה'.  לעמותת  המדינה  בין  במאצ'ינג  וימומן 
על פי הצפי, המדינה תממן כמחצית מעלות בית 
החולים ואת שאר הכספים תגייס העמותה. בית 
החולים החדש יוקם בתוך כשנתיים, יהיו בו 108 
מיטות אשפוז והוא יהיה ממוגן, זאת בין השאר 
מטופלים  מאות  להעביר  היכולת  חוסר  בשל 

בזמן קצר. 
עמותת  ידי  על  הוקם  אשר  השיקומי,  הכפר 
'עלה' והאלוף במיל' דורון אלמוג, נקרא על שם 
הכפר  מוגבלות שכלית.  עם  ילד  ערן שהיה  בנו 
הנגב  תושבי  לכלל  שיקומיים  טיפולים  מעניק 
הזקוקים לשיקום לאחר פגיעות קשות, תאונות, 
לקלוט  גם  עתיד  והוא  מוחי,  ושבץ  לב  התקף 

חיילים.
בעוד  ייחנך  החולים  בית  של  א'  שלב 
נוירולוגיות  שיקום  מחלקת  פתיחת  עם  כחודש 
אורתופדית ובה יהיו 22 מיטות אשפוז )במטרה 
המחלקה  פתיחת  שיקום(.  מיטות  ל28  להגדיל 
ובית  ערן'  נחלת   - נגב  'עלה  בכפר  השיקומית 
אלפי  למאות  פתרון  יהיו  שייבנה  החולים 
תשכיל  המדינה  כי  מקווים  בכפר  הנגב.  תושבי 
הבריאות  מקצועות  לאנשי  תמריצים  ליצור 
כך  לצורך  בדרום.  בשיקום  לעבוד  שיבואו  כדי 
חדש   ישוב  השיקומי  לכפר  בסמיכות  ייבנה  אף 
בשם "מרחבי דניאל" על שם דניאל טרגרמן ז"ל 

שנהרג בנחל עוז במהלך מבצע צוק איתן.
תומך  השומר(  )תל  שיב"א  הרפואי  המרכז 
מקצועית בהקמת המחלקה החדשה. זהו המשך 
נגב למרכז  של שיתוף הפעולה הקיים בין עלה 
נר,  זיו  )צאקי(  יצחק  ד"ר  מוביל  אותו  הרפואי 

מנהל המחלקה לשיקום אורתופדי בשיב"א.
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מרן על הילדים המיוחדים: 
"נשמות גבוהות"

 פאנל מיוחד לקראת כנס 'המיוחד'

לקראת כנס 'המיוחד', זימנו לשיחה שלש נשים שמובילות 
פרויקטים משמעותיים בחינוך המיוחד, גב' אסתר ארנסטר 
מנכ"לית עמותת סולם, גב' מלכה וינברג מנכ"לית עמותת 
מרכז  ראשית  מפקחת  יוסף,  יהודית  והרבנית  שרה  אהל 
גני ילדים מג"י לילד המיוחד - שתיקחנה חלק בכנס, כדי 

לשאול אותן על התחושות וההכנות

מאת : ברוך ברגמן

אתן  בראשותו  הגוף  על  לנו  ספרו 
עומדות.

ייחודי  טיפול  מרכז  הוא  "סולם  ארנסטר: 
לילדים בעלי מוגבלויות מגיל חצי שנה ועד 
גיל 17, הייחודיות שלנו היא הקשת הגדולה 
של  הרחב  והמגוון  אצלנו  המטופלים  של 
האוכלוסיות להם יש מענה תחת קורת הגג 

שלנו".
שקיים  ארגון  הוא  שרה  "אהל  וינברג: 
ידי  על  הוקם  אז  עשורים,  כארבעה  מזה 
הרבנית רבקה גינזבורג, במטרה לתת מענה 
במגוון  מענים  ולקדם  קרוב  משפחה  לבן 
נושאים שהיו במצוקה גדולה בימים ההם. 
שנותנים  ברק  בבני  מרכזים  לנו  יש  כיום 
מענה לילדים מכל רחבי הארץ, היא הייתה 
לאנשים  במסגרות  החרדי  במגזר  החלוצה 

בעלי מוגבלויות".
בחינוך  מג״י  "פעילות  יוסף:  הרבנית 
הנחיית  לפי  הארץ,  בכל  פרוסה  המיוחד 
מנכ״ל מג״י הרב גיל דוד, החינוך המיוחד 
הוא הדבר הראשון במערכת ומשקיעים בו 
משאבים גדולים. הגברת סיגל בעדני הרכזת 
הפדגוגית והגברת איילה גיספן רכזת טכנית 
גדול  מאמץ  משקיעות  המיוחד  בחינוך 
בסוף  ימשיך  ילד  שכל  ברורה,  כשהמטרה 
זה  ואכן  הרגיל,  בחינוך  רגילות  במסגרות 

קורה וההשקעה משתלמת ונותנת פירות".
מדוע בחרתן לקחת חלק בכנס?

מיוחדת  הזדמנות  כאן  "יש  ארנסטר: 
בתחום  ומקצועי  רב  למידע  היחשפות  של 
המורכב של התמודדות עם הילד המיוחד, 
זו  הורה.  לכל  ויועיל  יתרום  כזה  וידע 
הזדמנות טובה עבורנו להביא את הידע הזה 

לידי ביטוי".
וינברג: "החלטנו לקחת חלק ולתת דגש 
פעם  אם  המוגבלות,  לבעלי  תעסוקה  על 
מוגבלויות,  בעלי  להעסיק  מקובל  היה  לא 
בעלי  על  רבות  שמענו  האחרון  בעשור 
מוגבלויות שמועסקים אבל בהתנדבות ללא 
כיום אנחנו מקדמים את העניין  מתן שכר, 
שגם להם מגיעה משכורת, ובהחלט רואים 

שינוי לטובה".
לתרום  יכול  'המיוחד'  כנס  כמה  עד 

להורים מתמודדים?
שהורים  מאמינים  "אנחנו  ארנסטר: 
הידע  מבחינת  להתקדם  יכולים  שמגיעים 
רחבה  הכי  הפריסה  את  בכנס  יש  והניסיון, 
של סוגי השירותים שניתנים להורים, במגזר 
שלנו הורים פחות חשופים להמון פתרונות 
ואני בטוחה שבאמצעות הכנס נוכל לחסוך 

להם הרבה".
כה  קשת  שמגבש  כזה  "כנס  וינברג: 
מענה  במתן  שעוסקים  ארגונים  של  רחבה 
הזדמנות  זו  מיוחדים,  צרכים  עם  לאנשים 
ידע  ולצבור  הרבה  ללמוד  ואפשר  מיוחדת 
בתחומו  מענה  ייתן  ארגון  כל  וחשוב.  רב 
לשמוע  בלבוא,  רבה  חשיבות  רואה  ואני 

וללמוד".
המסר שלך להורים...

שירותים  של  גדול  מגוון  "יש  ארנסטר: 
ופתרונות, וכשיודעים עליהם בזמן, צוברים 

הרבה  וחוסכים  לטפל  כיצד  מספיק  ידע 
צבר  כבר  הילד  כאשר  בהמשך,  בעיות 

פערים".
לבד.  לא  כל תדעו, אתם  "קודם  וינברג: 
בשנת 2017 יש המון חידושים, אל תיבהלו 
שיועילו  דברים  עוד  ותלמדו  בואו  מהם, 
לארגונים  תיחשפו  תחומים,  במגוון  לכם 
טוב  עתיד  למען  ידע  לכם  לספק  שיכולים 
אחד  חיזוקים  לקבל  ילדכם,  עבור  יותר 

מהשני, להחליף רשמים".
להורים  שלי  המסר  "את  יוסף:  הרבנית 
מספרת  האגדה  במשל,  להעביר  רוצה  אני 
יצאה  בוקר  שבכל  זקנה,  סינית  אישה  על 
לבאר  וצעדה  מביתה,  מוקדמת  בשעה 
בני  עבור  מים  למלא  כדי  הכפר,  שבקצה 
משפחתה. האישה הייתה סוחבת מוט ארוך 
תלויים  היו  הצדדים  ומשני  צווארה,  על 
היה סדק  ישנים; על אחד מהם  דליים  שני 
כל  במשך  מושלם.  היה  השני  ואילו  קטן 
הדרך הארוכה היו המים מטפטפים מהדלי 
תמימות  שנתיים  הפסקה.  ללא  הראשון 
וחצי  דלי  ביומו  יום  מידי  האישה  הביאה 
גאה  המושלם היה  הדלי  לביתה.  מים 
השני,  הדלי  אבל  שלו.  בהישגים  כמובן 
הסדוק והמסכן, התבייש במומו. מידי פעם 
לדלי  'עקיצות'  המושלם  הדלי  שולח  היה 
והאחרון הרכין את ראשו בבושה.  הסדוק, 

וכי מה הוא יכול לעשות? ככה הוא! 
החליט  מרירות,  של  שנתיים  "לאחר 
פנה  הוא  מעשה.  לעשות  הסדוק  הדלי 
'אני  לה:  ואמר  המעיין  ליד  הזקנה  לאישה 
לדלוף  למים  גורם  שבי  שהסדק  מתבייש, 
לאורך כל הדרך הביתה, ואינני יכול לעשות 
הזקנה  האישה  חייכה  נאמנה'.  עבודתי  את 
בדרך  בשביל,  כשנצעד  היום  ואמרה: 
הביתה, תסתכל למטה על האדמה, ותראה 
צמחו  שלך,  בצד  השביל,  כל  שלאורך 
לא צמח  בצד השני  ואילו  נפלאים,  פרחים 
דבר. המום שלך היה מוכר לי מאז ומתמיד, 
ולכן טמנתי זרעי פרחים בצד שלך. בכל יום 
אותם  משקה  אתה  הביתה,  צועדים  שאנו 
למופת ומגדל אותם לתפארת. כבר שנתיים 
היפים  הפרחים  את  לקטוף  יכולה  שאני 
בביתי.  השולחן  את  איתם  ולקשט  האלה, 
כל מי שרואה אותם, מתפעל מהיופי שלהם 
היית  הנעים שהם מפיצים. אילולי  ומהריח 

כמו שאתה, לא היה היופי הנפלא הזה".
הרבנית יוסף, כלתו של מרן זצ"ל, מה 

היה היחס של מרן לילד המיוחד?
מחנכים  של  קבוצה  למרן  הגיעו  "פעם 
במתק  בהם  הפציר  ומרן  מיוחד,  בחינוך 
תינוקות  שמלמדי  יודעים  אנחנו  לשונו: 
עליהם  שנאמר  מיוחדת  מעלה  להם  יש 
המעלה  אבל  ככוכבים',  הרבים  'ומצדיקי 
שלכם שאתם מקנים דעת לילדים 'מיוחדים', 
יודעים לאיזו  כי אנחנו לא  גבוהה בהרבה. 
מטרה הנשמות הגבוהות הללו ירדו לעולם 
ומה הן באו לתקן. לכן זו זכות עצומה וגם 
אחריות גדולה. צריך להשקיע וללמד אותם 
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על המחנכים, וכך אנו פועלים".
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ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות הקרן לטיפול
                        בחסויים

ד"ר דוד אוחנה פסיכולוג מומחה לתהליכי קבלת החלטות והתמכרויות
Dhea Horizon מנכ"ל                       

מר חיים דיין עו"ס קליני MA קצין מבחן מעצרים בכיר לנוער משרד
                   הרווחה מרצה ומטפל.

הרה"ג הרב ארי סמג' שליט"א, רב שכונת רמת שלמה
                                 מחבר הסדרה הליכות השו"ע החמישי

הרב ישעיהו שטיינברגר שליט"א ראש כולל זיו התורה ורב שכונת
                                                    רמת שרת רמת דניה והולילנד 

גב' שרה למברגר MA מפקחת גני פתחיה ארצי
גב' רבקה קיסינג מרפאה בעיסוק, MA, דוקטורנטית בבית הספר לעבודה

                           סוציאלית באוניברסיטה העברית,
                           מנהלת מחלקת מחקר והדרכה עלה.

גב' רייזי קירשנשטיין הקימה ומנהלת גני חינוך מיוחד ״ חיוך שבלב״ 
                                   ומרכז חינוכי טיפולי אבחוני ״חיוך של״ו ״,יוזמת ומפיקה

                                   פרויקטים קהילתיים בתחום חינוך ובריאות ברחובות. 
          MA, LLB                                   

גב' ציפי שרייבר MA מפקחת מעונות יום שיקומים רשת פתחיה
ד"ר פלורה מור אנליטיקאית ראש תחום אשלים בגו'ינט 

גב' יעל יקותיאל עו"ס ברשת פתחיה 
,MA ,הרב מיכאל נכטיילר מנכ"ל אגודה אחת

                              יו"ר 'איגוד המטפלים החרדי'
גב' בתיה ברקוביץ עו"ס קלינית M.A מומחית לחינוך מיוחד

הרב גבריאל כהן MA יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט מנהל המרכזים הפדגוגיים
                              ומערך הייעוץ ברשת בני יוסף

הרב ישי יזדי סמנכ"ל פדגוגי 'רשת בני יוסף' 
פרופסור עמי שקד פסיכולוג, מנהל אקדמי מרכז י.נ.ר ראש החוג

                                לפסיכולוגיה בבמרכז ללימודים אקדמים
הרב שמואל טלר יועץ חינוכי M.A מנהל תוכניות הכשרה במכון אחי"ה 

 MA הרב מרדכי בארי מנהל האגף החינוך עירית אלעד, יועץ חיניכי
הרב יהודה קורנבליט מנהל אגף החינוף עירית ביתר. 

הרב אילן קוסמן M.A מנכ"ל 'שלבים', קרן וולפסון 
הרב אבינועם הרוש מאמן טיפולי ועסקי רכז "יוזמה דרך הלב "

גב' מירים לסטיג אוהל שרה – תעסוקה נתמכת מול הצורך בתמיכה
הרב שייקה סיני מנהל "תוכנית חנוך" ג'וינט ישראל מגזר חרדי 

גב' חיה לוי פעילה חברתית, אחות יועצת בתחום הבריאות לארגונים 
גב' גיטה ניופר מנהלת המכון להנחיית הורים עירית בני ברק
הרב ישראל תיק חבר הנהלה במכון החרדי למחקרי מדיניות

                         מנכ"להסמינר הישן.
גב' מלכי רכניצר מנהלת מערך הדיור אוהל שרה

                         הצגת התוכנית "בלב אחד" 
מר בן פרהט מנתח התנהגות

      Dr Michal Weil Developmental Pediatrician Chief Medical

                                                                                                                             Dareen Winter, MSW
                                                                                                           Dr Rinat R.Green Kol Koreh

רשימה חלקית של המרצים ומשתתפים בפאנלים: 
הנחיה: אבי מימרן עיתונאי   דיון הלכתי עם הרה"ג יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות החקלאית  יה

כנ
תו

ה

6.2.2017 י' שבט  יום שני 
ירושלים פלזה  קראון  מלון  של  הכנסים  מרכז 

לרישום ופרטים:

02-9410144
www. h am e y u c h a d . c o . i l

בתחום המומחים  מיטב  עם  ופנלים  הרצאות   | מקצועי  כנס   >>
פינות יעוץ אישי להורים | תמיד היה לכם שאלות ולא היה את   >>
מי לשאול, בכנס המיוחד יעוץ אישי להורים אחד על אחד עם כל 

בעלי המקצוע - פתוח לאורך כל שעות הכנס
אחד במקום  החידושים  כל   | וחברות  הארגוני  של  תערוכה   >>

מופע אומנותי | מעולם חינוך המיוחד  >>

יחד נעצב את עתיד חינוך המיוחד!
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פאנל מרכזי: הבירוקרטיה השלטונית
שר הבריאות: הרב יעקב ליצמן 

סגן שר החינוך: הרב מאיר פורוש
סגן ראש עירית ירושלים: הרב צביקה כהן 

יו"ר קו עיתונות: הרב חיים כהן 

מנכ"ל מוסדות עלה: הרב יהודה ממורשטיין
מנכ"ל מוסדות פתחיה: הרב יצחק גולדקנופף

מנכ"ל מוסודת שיח סוד: הרב שמעון לוי 
מנכ"ל מרכז גני ילדים: הרב גיל דוד

מנכ"ל רשת החינוך עץ הדעת: הרב אברהם מקלב

ירושלים מארחת את כנס "המיוחד"

רישום והתכנסות08:30

מושב פתיחה: השילוב האופטימלי במבט הלכתי/תורני"09:30

מושבים מקצועיים בתחום הבריאות10:30
אולם א: בית יעודי –יהודי האתגרים והדילמות בהקמת בית מיוחד

אולם ב: בריאות הנפש טיפול פסיכולוגי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים כמסייע לשילוב בקהילה
אולם ג: מנגישים לקהילה "כולנו רקמה אנוישת אחת חיה" שותפות קהילתית עם אוכלוסיה מש"ה 

על רקע המדיניות המתפתחת בארץ ובעולם 

הפסקה11:15

מושבים מקצועים בתחום החנוך11:45
אולם א: הפרעות קשב וריכוז | מגמות וחידושים גישות רב מערכתיות

אולם ב: גדלים ביחד עם הפנים לעתיד | גישה משלבת גני פתחיה
אולם ג: מצוינות בחינוך | אוכלוסיות השילוב במסגרות רגילות "האתגר"

הפסקה12:30

פאנל מרכזי: הבירוקרטיה השלטונית 13:00 
בהשתתפות שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, מנהלי ארגונים

ארוחת צהריים14:00 

14:00

 15:00

סדנה לדוברי אנגלית - סימולציה בדיסלקציה
When it’s ABC as well as Dr Rinat R. Green Founder Executive Director Kol Koreh

מושבים מקצועיים בתחום הרווחה.
אולם א: השפעת הולדתו של ילד עם צרכים מיוחדים במעגל הזוגיות והמשפחה       

אולם ב: תעסוקה-תעסוקת אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים
אולם ג: מושב מקצועי 

אולם ד': מקומו של המחקר בשינוי מציאות ע"י עיצוב מדיניות בשלטון המקומי.

מושבים מקצועים והרצאות 15:45 
אולם א: בין מעורבות להתערבות הורים. 

אולם ב: מושב לדוברי אנגלית
    Everything you wanted to know about special Ed in Israel but you afraid to ask 

אולם ג: מושב מקצועי 

הפסקה16:30

מופע אומנותי 17:00 
מעולם החינוך המיוחד

 Consultant at Seeach
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ירושלים פלזה  קראון  מלון  של  הכנסים  מרכז 

לרישום ופרטים:

02-9410144
www. h am e y u c h a d . c o . i l

בתחום המומחים  מיטב  עם  ופנלים  הרצאות   | מקצועי  כנס   >>
פינות יעוץ אישי להורים | תמיד היה לכם שאלות ולא היה את   >>
מי לשאול, בכנס המיוחד יעוץ אישי להורים אחד על אחד עם כל 

בעלי המקצוע - פתוח לאורך כל שעות הכנס
אחד במקום  החידושים  כל   | וחברות  הארגוני  של  תערוכה   >>

מופע אומנותי | מעולם חינוך המיוחד  >>

יחד נעצב את עתיד חינוך המיוחד!

2 0 1 7 | ס  נ כ

פאנל מרכזי: הבירוקרטיה השלטונית
שר הבריאות: הרב יעקב ליצמן 

סגן שר החינוך: הרב מאיר פורוש
סגן ראש עירית ירושלים: הרב צביקה כהן 

יו"ר קו עיתונות: הרב חיים כהן 

מנכ"ל מוסדות עלה: הרב יהודה ממורשטיין
מנכ"ל מוסדות פתחיה: הרב יצחק גולדקנופף

מנכ"ל מוסודת שיח סוד: הרב שמעון לוי 
מנכ"ל מרכז גני ילדים: הרב גיל דוד

מנכ"ל רשת החינוך עץ הדעת: הרב אברהם מקלב

ירושלים מארחת את כנס "המיוחד"
רישום והתכנסות08:30

מושב פתיחה: השילוב האופטימלי במבט הלכתי/תורני"09:30

מושבים מקצועיים בתחום הבריאות10:30
אולם א: בית יעודי –יהודי האתגרים והדילמות בהקמת בית מיוחד

אולם ב: בריאות הנפש טיפול פסיכולוגי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים כמסייע לשילוב בקהילה
אולם ג: מנגישים לקהילה "כולנו רקמה אנוישת אחת חיה" שותפות קהילתית עם אוכלוסיה מש"ה 

על רקע המדיניות המתפתחת בארץ ובעולם 

הפסקה11:15

מושבים מקצועים בתחום החנוך11:45
אולם א: הפרעות קשב וריכוז | מגמות וחידושים גישות רב מערכתיות

אולם ב: גדלים ביחד עם הפנים לעתיד | גישה משלבת גני פתחיה
אולם ג: מצוינות בחינוך | אוכלוסיות השילוב במסגרות רגילות "האתגר"

הפסקה12:30

פאנל מרכזי: הבירוקרטיה השלטונית 13:00 
בהשתתפות שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, מנהלי ארגונים

ארוחת צהריים14:00 

14:00

 15:00

סדנה לדוברי אנגלית - סימולציה בדיסלקציה
When it’s ABC as well as Dr Rinat R. Green Founder Executive Director Kol Koreh

מושבים מקצועיים בתחום הרווחה.
אולם א: השפעת הולדתו של ילד עם צרכים מיוחדים במעגל הזוגיות והמשפחה       

אולם ב: תעסוקה-תעסוקת אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים
אולם ג: מושב מקצועי 

אולם ד': מקומו של המחקר בשינוי מציאות ע"י עיצוב מדיניות בשלטון המקומי.

מושבים מקצועים והרצאות 15:45 
אולם א: בין מעורבות להתערבות הורים. 

אולם ב: מושב לדוברי אנגלית
    Everything you wanted to know about special Ed in Israel but you afraid to ask 

אולם ג: מושב מקצועי 

הפסקה16:30

מופע אומנותי 17:00 
מעולם החינוך המיוחד

 Consultant at Seeach
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לשר  ומונה  האישי משנות התשעים, ששודרג  הדובר  "אם 
המדע והחלל, מרשה לעצמו להתווכח לעיני כולם עם נתניהו 
על רעיון שתי המדינות, זה אומר הכל על מעמדו הרעוע של 
נחקר  של  באווירה  הזאת,  האינדיקציה  את  הממשלה".  ראש 
הממשלה  משרי  אחד  השבוע  השמיע  חוקריו,  עם  המתלוצץ 
של  בפרצופו  אקוניס,  השר  של  הפומבית  ההתרסה  לנוכח   –

ראש הממשלה. 
נתניהו נגרר לוויכוחים לא מחמיאים, אך בסופו של דבר לא 
לדיון את ההצעה לסיפוח  וסירב להעלות  נכנע ללחצי הימין 
לא   - לאובמה  בניגוד   - טראמפ  עם  כי  יען  אדומים,  מעלה 
תכנוני  באשרור  הגיליון  סגירת  עם  הגיע  הפיצוי  משחקים. 
את  ושומרון.  ביהודה  דיור  יחידות  מאות  וחמש  אלפיים  של 
תרגיל ההפשרה החוזרת של דירות שכבר שווקו אנו מכירים 
עוד מקדנציית אטיאס במשרד, אך גם במישור הזה של ריצוי 
הגדולות  החרדיות  הערים  אפליית  לרעה  בולטת  השותפים, 
בינוי  רק עשרה אחוזי  נכללו  ושומרון. בסבב החדש  ביהודה 
הערים  של  הבולט  למשקל  פרופורציה  כל  ללא  לחרדים, 
לרצות  חייב  נתניהו  המתנחלים,  את  בהתיישבות.  החרדיות 

במעשים. את החרדים, הוא קונה בדיבורים.
את תחושת אובדן השליטה, שמזדחלת כמו זיעה קרה בגב, 
סופ"ש  את  שמזהה.  הראשון  שמרגיש,  הראשון  הוא  נתניהו 
האחרון, ראש הממשלה נתניהו ולא ראש מועצת יש"ע, דגן, 
זרע בדמעה בשדה  ביבי  די.סי.  בוושינגטון  היה צריך לבלות 
כהונה  של  קדנציות  וחצי  שלוש  במשך  הרפובליקני  הבור 
כראש ממשלה. בתקופת כהונתו הראשונה, היה לו על הראש 
בשתי  לרבין.  והתגעגע  ביבי  עם  שדיבר  הבעל,  קלינטון  את 
הקדנציות הנוספות ותחילת הכהונה הנוכחית, הוא סבל מנחת 
רגלו של אובמה - עם אותה תמונה משקפת מתחילת הכהונה, 
השולחן  על  בזלזול  הונחה  האמריקאי  הנשיא  של  כשרגלו 

בחדר הסגלגל תוך כדי שיחה. 
להפסקת  יצא  ביבי  בהן  השנים  בשמונה  דווקא  לבין,  בין 
ורודה,  שמפניה  ושתיית  סיגרים  שאיפת  של  קלה  התרעננות 
כיהנו  השניים  האמריקאי.  בלוטו  זכו  ואולמרט  שרון  יריביו 
רצופות  קדנציות  לשתי  מופלאה  בחפיפה  כראשי-ממשלה 
של הנשיא הרפובליקני האוהד, ג'ורג' בוש הבן, שאחרי אסון 

התאומים, תיאם כל מהלך עם ההנהגה הישראלית. 
הסנטור הרפובליקני מרחביה – כפי שכונה נתניהו בשעתו 
שזימן  הרע,  המזל  על  פעם  לא  התלונן  דמוקרטיים,  בחוגים 
דווקא לו כהונה תחת נשיאים דמוקרטיים לא אוהדים. במערכת 
התגברה,  רק  המלנכוליות  תחושת  האחרונה,  הבחירות 
כשנתניהו היה סמוך ובטוח כי נכונו לו עלילות ומורדות, עם 

כניסתה הבטוחה של הרעייה קלינטון לחדר הסגלגל.
הז'יטונים  כל  את  והפסיד  רומני,  על  בשעתו  הימר  נתניהו 
ביחד עם פטרונו שלדון. על בחירתו המופרכת של טראמפ, הוא 
אפילו לא חלם, אבל המציאה הזאת, כפי שלימדונו חז"ל, באה 
לו בהיסח הדעת. לבית הלבן נכנס נשיא, שבבחירות הקודמות 
בתי  בשני  הישראלי.  ראש-הממשלה  של  בקמפיין  השתתף 
הנבחרים, יש שליטה רפובליקנית מוחלטת, ולישראל משוגר 
מה  עכשיו.  שלום  דובר  כמו  נשמע  לעומתו  שנתניהו  שגריר, 

עוד תבקשי מאתנו, מכורה ואין, אין עדיין.
לקצור  נתניהו  היה  אמור  שבו  ברגע  דווקא  שאין.  זהו,  אז 
ברינה, מתברר שלא יהיה כלום כי אין כלום, ובמובן הכי שלילי 
של המונח. לפחות בישורת הראשונה של כהונת טראמפ לא 
תהיה לנתניהו דקה אחת של נחת. נתניהו מצוי כיום בתקופת 
השפל העמוקה ביותר של כל כהונותיו כראש ממשלה. מי היה 

בנוגע  מאמין, במוצאי המבצע בעזה, שדו"ח המבקר החריף 
לצוק איתן, יהיה רק הקינוח שאחרי המנה העיקרית. 

כזאת,  בתקופה  גם  מזל  טיפת  עוד  ונותרה  ביבי,  של  מזלו 
שבכירי האופוזיציה - לפיד ולבני מתוך הכנסת, ויעלון מבחוץ 
שלו.  בעמדות  והחזיקו  בקבינט  המלחמה  בתקופת  ישבו   -
בשעה  לו  באה  הזאת,  והביקורת  הגורל,  של  האירוני  צחוקו 
טובה. רק תנו לו להמשיך ולנהל ויכוח ענייני עם בנט במגרש 
הביטחוני. רק תנו לו להתנצח על מנהרות ומוכנות למלחמה. 

אוכל  הוא  הפנימיות,  החקירות  של  המקולקלת  המנה  את 
על ספקטרום  גם משלם מחיר מלא.  ובניגוד להרגליו,  לבדו, 
מצבי הרוח, שמוכר כל כך לסביבת ראש-הממשלה ורעייתו, 
הולם יותר לדרג השבוע את ביבי ושרה ליד ביל והילארי, ולא 

בסמיכות לדונלד ומלניה.

פירוש האלשיך 
בתקופת כהונתו של רוני אלשיך, כסגן ראש השב"כ, דתיים 
לאומיים ודתל"שים בסביבתו הסבירו בבדיחות הדעת והדת, 
שבאמירותיו המתוחכמות צריך לדקדק – כמו בספרי האלשיך 
הוא  אלשיך,  רוני  המשטרה  מפכ"ל  של  וברו  תוכו  הקדוש. 

ההיפך הגמור מהרושם הראשוני שמשדרת דמותו. 
בהקפות  גמלוניות  בתנועות  מרקד  אותו  שרואה  מי 
בטון  המוגשים  לנאומיו  ומאזין  תורה  ספר  ובהכנסות  שניות 
הרושם  את  לקבל  יכול  בהידברות,  מרצה  של  ובאינטונציה 
אלשיך  של  שתוכנו  רק  אזולאי.  השוטר  של  במודל  שמדובר 
באיש  מדובר  הקנקן.  שמותיר  מהרושם  הגמור  ההיפך  הוא 
חריף, חד תפיסה, שחושב מהר יותר מקצב הדיבור. לא בכדי 

הוא היה המועמד המועדף לכהן כראש השב"כ הבא. 
אם תשאלו את מנדלבליט, הוא יזהיר אתכם על סמך אירועי 
השבוע, שלא להסתכל רק בקנקן. "הגענו לחקר האמת", אמר 
שרצה  המסר  את  במדויק  והשחיל  לכתבים  אלשיך  השבוע 
כמה  תוך  פוש,  ונותנים  היה  מה  יודעים  "אנחנו  להנחיל, 
שבועות נסיים את החלק שלנו. אנחנו מופקדים על התוצאה 

והצלחנו להביא תוצאה, וימים יגידו". 
העיתונות  שדפי  מושגים  מעולם  המפכ"ל,  שהביא  הדימוי 
החרדית אינם מכירים, עסק בעבירות קלות שניתן להוכיח, אך 
הסיקו  האלשיך,  אישום. מפרשי  כתבי  בגינן  להגיש  נהוג  לא 

מכך, שהוא מכוון בעיקר ל'תיק 2000', בעניינו נכתב בשבועות 
האחרונים, כולל כאן, כי המשטרה והיועמ"ש, יתקשו להוכיח 
חציית רף שמאפשרת משפטית וציבורית להגיש כתב אישום 
יתקשו  לא  המשטרה  חוקרי  אם  גם  מכהן.  ממשלה  ראש  נגד 
להמליץ על כתב אישום, הרי שהיועמ"ש שההכרעה בידיו, לא 
יתקשה לחסוך מנתניהו כתב אישום בתיק הזה – אם רק ירצה.

אלשכולוגים הסיקו מהמשפט הנוסף שאמר המפכ"ל, בנוגע 
לחושים המחודדים ולתיאום עם היועמ"ש, כי דווקא על תיק 
הגיעה  שהחקירה  "אגיד  נתניהו.  ייפול  למתנות,  בנוגע   1000
לחקר האמת ולא אגיד מה", אמר אלשיך, "את זה ישמע מאתנו 
היועץ המשפטי לממשלה. יידרשו לנו לא יותר מכמה שבועות 
באופן  לממשלה  המשפטי  ליועץ  הדברים  את  להביא  כדי 
סופי. החושים שלכם מספיק מחודדים כדי להבין שהמשטרה 

מבצעת עבודה טובה".
לאוזניו  לא  גם  אך  רה"מ  לאוזני  נעמו  לא  המפכ"ל  דברי 
בסביבתו  השבוע  ששהו  אנשים  היועמ"ש.  של  המחודדות 
התקשורתי  הסנדול  לנוכח  נוחות,  באי  הגיב  האיש  כי  העידו 
שמקורבי  החקירות  אגף  לאנשי  בניגוד  אלשיך.  לו  שביצע 
נתניהו מגוללים אותם בזפת שנותר במנהרות כביש 1 ועוטפים 
אותם בנוצות של שמאלנים, הרי שאלשיך נתפס כאחד משלנו. 
האחרון  גאה.  מתנחל  של  אותנטיים  שורשים  עם  דתי-לאומי 
שניתן להדביק לו שיקולים זרים להחלפת ממשלה. כשאלשיך 

מחבק את מנדלבליט חזק, כולם שומעים את הקנאק. 
משטרה  מול  בעבר  שהתמודד  הממשלתי  בשירות  בכיר 
לחצים  מסע  אחרי  כי  השבוע  העריך  אוהד,  ויועמ"ש  עוינת 
יכול  נתניהו  ייצא.  לא  כבר  ביבי  כלום,  בלא  פטור  שכזה, 
להאשים בעניין הזה רק את עצמו, למרות שהוא מתגולל על 

כל העולם ואשתו )של העולם. לא שלו(.

האלף הבא
יותר.  גדולות  צרות  ישנן  לביבי  אך  צרה,  הוא   2000 תיק 
בדפוס פעולה של עבריין, לכאורה, החוזר לזירת הפשע משנות 
שבמשטרה  מה  עם   ,1000 בתיק  מתמודד  נתניהו  התשעים, 
שניתנו,  עדויות  שהוצגו,  קבלות  מוצקים.  כחשדות  מגדירים 
מקורבים שפטפטו. את הנזק הגדול ביותר גרם לו השבוע ח"כ 
דודי אמסלם, עליו יכול ביבי לומר את המשפט שכיוון בשעתו 
יותר  לי  עוזר  "אתה   - ביטן  דוד  הקואליציה  יו"ר  של  לעברו 

מדי". שמור אותי מאוהביי.
בסופ"ש שעבר אמסלם עוד נשמע ידידותי. בראיון שערכתי 
הוא  ריבלין(,  יעקב  בקהילה  פרשן  עמיתי,  עם  )בצוותא  עמו 
גמר את ההלל על יחסי החברות של ביבי וארנון, וסיפר שגם 
הוא נוהג לחלק מתנות קטנות לחברים-מארחים. ברציונליות 
הפוכה מהמציאות - ככל שנקפו השעות ושודרגו הדיווחים על 
שווי המתנות, כך הלכה וחוללה החברות הקרובה. שיר הרעות 
שאמסלם זימר בשידור, הפך בתוך יממת חדשות לרעה חולה.

המתקפה הישירה של דודי אמסלם על מילצ'ן, והפרחת ענן 
סיגר אפרפר של חוסר אמינות מעל לראשו של ספק המתנות 
זוועתי  בשבוע  צריך  שנתניהו  האחרון  הדבר  היו  מאמריקה, 
שעשה  דומה  טעות  הזכיר  המיותר,  הראיון  שכזה.  ונוראי 
בשעתו פרקליטו של ראש-הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, 

כשהתראיין לעובדה וכינה את שולה זקן "שקרנית". 
אלף כתבי בית-דין ורבבת טיעונים, לא הצליחו לתקן פליטת 
פה אומללה אחת. זקן הפגועה פתחה את הפה, השמיעה את 
לא  כעובדה.  אולמרט  של  אשמתו  את  והוכיחה  ההקלטות, 

אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

הקוצרים בדמעה

שלא יגמר לעולם. ראשי סיעת יהדות התורה  
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תקשורתית. משפטית.
מי שקלט בן רגע את עומק הנפילה, היה ראש-
בפרשה  מפתח  דמות  הוא  מילצ'ן  הממשלה. 
המסבכת מכל, ובמידה רבה – תלוי נתניהו ברצונו 
הטוב או הרע. אם לא יוכח שמילצ'ן קיבל דבר מה 
יישאר באזור  נתניהו  משמעותי בתמורה למתנות, 
הפרת  מתחום  לכאורה  חשדות  של  הדמדומים 
האמונים – שהיא עבירת סל, קלה יחסית במדרג. 
אם יוכח שמילצ'ן קיבל תמורה ממשית - ולא רק 
ידיד אמריקאי, אחד בשם  בדמותה של שיחה עם 
ג'ון קרי, לצורך הארכת תוקף הוויזה של מילצ'ן - 

גורלו של נתניהו ייחרץ. 
מיהרו  נתניהו  מקורבי  נזקים,  למזער  בניסיון 
להגיב ולהוקיר את ידידותו רבת השנים של מילצ'ן. 
ידי  על  לגורלו  ננטש  נתניהו  בה  שכזו,  בתקופה 
סובביו ומקורביו, אין לך מקורב לראש-הממשלה 
יותר מקרבת גופו, עצמו ובשרו. מילצ'ן )מקורביו, 
מקורביו(, כיוון את האש לעברו של אמסלם, אבל 

ההערכה היא שהנזק כבר נעשה. 
וישראלים  בפרט,  אמריקאים  בכלל,  נחקרים 
החיים על ויזה אמריקאית בפרטי פרטים, לא ששים 
להישכב על הגדר עבור אחרים. אמסלם רק החמיר 
את הסיטואציה, וסיפק למילצ'ן די והותר מניעים 
של  וזרות  פסולות  ממחשבות  אפילו  להימנע  כדי 

טיוח והסתרה, לכאורה. 
עוד  וזה  צוואר,  עד  מסובך  נראה,  כך  נתניהו, 
לפני שדיברנו על גובה פני הים שצפוי לטפס באלף 
תיק  שלאחריו,  בזה  גם  ואולי   3,000 תיק  הבא, 
לאחרונה  מדירים  ולילה,  לילה  אלף  תיקי   .4,000
חינם  ושמפניה  ראש-הממשלה,  במעון  שינה 

להרגעה – אין בסביבה.

חרדים לגורלו
כמות  לבחינת   - בכנרת  האדום  הקו  כמו 
הממטרים, כך קומת חדרי הסיעות בכנסת - לבדיקת 
מדד המשקעים הפוליטיים. בשעות הצהריים בימי 
שני, אפשר לזהות את הלך הרוח הפוליטי, בהתאם 
למצב רוחם של חברי הסיעות השונות שמתכנסים 

לישיבות השבועיות. 
הסיעות  חדרי  סביב  בעוד  במפתיע,  והנה, 
בנחיריהם  שהריחו  חברי-כנסת  התכנסו  השונות, 

בסיעת  דווקא  ובחירות,  אישום  כתב  הרגישות 
אמר  גפני  אחרות.  תחזיות  נשמעו  התורה,  יהדות 
זאת בראיון רשמי, אבל גם חברים אחרים העריכו 
שזה לא ייגמר בכתב אישום שיוביל לבחירות. לא 

יהיה כלום כי אין כלום, בגרסה חרדית.
יש רגיעה הצומחת על קרקע פורייה של שלום 
ושלווה, ויש אדישות הנובעת מהדחקה. את חברי 
הכנסת החרדים, אפשר לאבחן השבוע בקטגוריה 
ראש-הממשלה  הוא   2017 מודל  ביבי  השנייה. 
בגין.  מנחם  מאז  החרדים  שידעו  ביותר  הטוב 
במשכן,  הגבוה  הוותק  ובעלי  השורדים  כאלופי 
בטרם  נתניהו  של  שהסתלקותו  היטב  מזהים  הם 
עת, תגרור בסבירות גבוהה בחירות חדשות - ולא 

ממשלה חלופית בקדנציה הנוכחית. 
יורשיו  כל  של  ראשיהם  את  שקיפד  לנתניהו 
הפוטנציאליים, אין ממשיך טבעי. אין שום סיבה 
הימין  כמנהיגי  עצמם  הרואים  וליברמן  שבנט 
השנה-שנתיים  את  לתרום  יתנדבו  שאחרי,  ביום 
ויאפשרו  אלטרנטיבי,  ליכודי  למנהיג  הדרושות 
עצמו  לבנות  הליכוד  משרי  לאחד  ידיהם  במו 

כנתניהו הבא – מתוככי לשכת ראש-הממשלה. 
בחירות חדשות אחרי שנות שובע קואליציוניות, 
הן מתכון לאסון. הסטטיסטיקה של עשרים השנים 
המצרי,  התנ"כי  המודל  משקרת.  לא  האחרונות 
קדנציית  אחרי  הישראלית.  לפוליטיקה  רלוונטי 
שובע מגיעות שנות רעב, אחרי רעב שובע. גן עדן 
חלילה.  וחוזר  עדן,  גן   – גיהינום  גיהינום,  רודף 
הנפילה  אומרת  ומה  לנו,  קורה  זה  למה  השאלה 
השרים  של  המקדימה  ההתנהגות  על  הסדרתית, 
וחברי הכנסת החרדים כשהם עולים לגדולה, שווה 

עבודת מחקר בפני עצמה. 
העובדות מדברות בעד עצמן. את שנות השובע 
החליפו   '96 מודל  לחרדים'  טוב  'נתניהו  של 
ב-99'.  ברק  קדנציית  של  הקצרות  הייבוש  שנות 
שחב  שרון,  אריק  את  החרדים  המליכו  ב-2001 
של  ש"ס  לסיעת  ביבי,  של  ודחיקתו  בחירתו  את 
אלי ישי על 17 ח"כיה. שרון גמל לישי רעה תחת 
הצבעת  הקדנציה, כשבעקבות  במהלך  כבר  טובה 
חי  בשידור  אותם  פיטר  התקציב,  נגד  ש"ס  שרי 
וחזה בזחילתם חזרה לממשלה, על גחונם. השפל 
את  בחרדים  ביצע  כששרון  ב-2003,  הגיע  הגדול 
אקט ההתנתקות הראשון בהובלתו, והשליך אותם 

שנוא  את  לממשלה  מכניס  כשהוא  לאופוזיציה, 
נפשם, טומי לפיד. 

את  ולהכניס  בלפיד  לבעוט  הספיק  עוד  שרון 
יהדות התורה, לתקופה קצרה. אחרי הבאנה-בראש 
שקיבל, התמודדנו עם אולמרט שהפך את הקערה. 
חצי  במעין   – יצאה  התורה  ויהדות  נכנסה,  ש"ס 
תה, חצי קפה, כמאמרו של ראש הממשלה המנוח 
התגשמות  היה   2009 מודל  נתניהו  אשכול.  לוי 
אך  תמימות.  שנים  שלוש  במשך  התקוות  כל 
הדפרסיה  עומק  הייתה  כך  הביבי-מאניה,  כגודל 
הנוכחית,  התקופה  לפיד.  בקדנציית  שלאחריה 
אחרי  לרווחה  לנשום  החרדים  לחברים  מאפשרת 
להתפזר  להם,  שחסר  מה  זה  רק  איומה.  קדנציה 

אחרי שנתיים וללכת אל הלא נודע.
בינתיים, אל תטרידו אותם בזוטות ואל נא תתבעו 
להיגרר  מסרב  שנתניהו  – בשעה  ונצורות  גדולות 
למהלך עוקף בג"ץ וחוצה יועמ"ש. ראש הממשלה 
בממשלה,  הכותל  מתווה  ביטול  את  ממסמס 
מזלזל בהתייחסותו לחוקי העזר העירוניים בנושא 
כניסת  את  ידיו  במו  ומאפשר   – בשבת  המסחר 

בג"ץ לוואקום שנוצר, בתחומים רבים. 
את  ישברו  החרדים  הזה  ברגע  כי  שמצפה  מי 
הזאת  לקדנציה  הכללים.  את  מכיר  לא   - הכלים 
את  ולרפא  לחבוש  כדי  ובראשונה  בראש  הגענו 
פצעי קדנציית לפיד. הפצעים טרם הגלידו, ומערכת 
בחירות חדשה, כמוה כזריית מלח ופתיחתן מחדש. 
צינור  את  בידיו  אוחז  הכיפה,  חובש  היועמ"ש 
שח"כינו  הרביעית  נתניהו  קדנציית  של  החמצן 
חרדים להישרדותה. ברצותו יאריך וברצותו יקצר. 
לא משחקים בכבודו של רופא האוחז באזמל בחדר 
הניתוחים. לא פוגעים ביועמ"ש הבוחן ובודק גנזי 

נחקרים. 
כמו  מהותיות  לסוגיות  שקשור  מה  בכל  אם 
למסמוס  משפטיים  נימוקים  יש  והכותל  השבת 
ושומרון,  ביהודה  לבינוי  שבנוגע  הרי  ושיהוי, 
הכנסת החרדים  וחברי  תירוצים. השרים  אין שום 
רשימת  פרסום  עם  ולהתקומם,  להתלונן  מיהרו 
להזכיר  רק  נותר  החרדים.  הדרת  נגד  ההפשרה, 
הם  אם  שלהם.  הממשלה  שזו  הנכבדים,  לנציגים 
ילינו  כי  להם  מה  ודיבורים,  בקיטורים  מסתפקים 

נגד ראש הממשלה שנוקט באותה גישה. 
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מי שרואה 
את אלשיך 

מרקד בתנועות 
גמלוניות 

ומאזין לנאומיו 
המוגשים 

באינטונציה 
של מרצה 

בהידברות, 
יכול לקבל את 

הרושם שמדובר 
במודל של 

השוטר אזולאי. 
אם תשאלו את 

מנדלבליט, הוא 
יזהיר אתכם 

שלא להסתכל 
רק בקנקן

מי שמצפה 
כי ברגע הזה 

החרדים ישברו 
את הכלים 

לא מכיר את 
הכללים. 
היועמ"ש 

אוחז בידיו את 
צינור החמצן, 
ברצותו יאריך 

וברצותו יקצר. 
לא משחקים 

בכבודו של 
רופא בחדר 

הניתוחים. 
לא פוגעים 

ביועמ"ש הבוחן 
ובודק גנזי 

נחקרים

השמחה הושבתה. טראמפ ונתניהו

שלא יגמר לעולם. ראשי סיעת יהדות התורה  
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מאת: הילה פלאח

מספר  לפני  אביב  בתל  החניון  קריסת  אסון 
הטראומתיים  האירועים  אחד  היה  חודשים 
במדינה. בין שאר כוחות החירום פעלו מתנדבי 
לסייע  ממושך  זמן  במשך  אביב  תל  זק"א 
האחרונים  ובימים  וההצלה  החילוץ  לכוחות 
הוקרה  תעודת  לקבלת  הארגון  ראשי  זומנו 

ממפקד מרחב ירקון במשטרה. 
של  לישיבה  הוזמנו  אביב  תל  זק"א  ראשי 

נצ"מ  המרחב  מפקד  ביקש  בה  ירקון,  מרחב 
והוקרתו  הערכתו  את  להביע  דהן,  יהודה 
עם  אחד  שכם  העובדים  היחידה  למתנדבי 
שוטרי המרחב למען כבוד המת והצלת חיים, 

ולארגון הוענקה תעודת הוקרה.
אביב  תל  זק"א  מפקד  השתתפו  בישיבה 
הרב  הארגון  מנכ"ל  נוגלבלט,  חיים  מ'  סנ"צ 
קלמן,   שמואל  לוגיסטיקה  אחראי  חסיד,  צבי 
ע. קמב"צ יחיאל גולדמן, ראשי צוותים: יעקב 

שילר וערן קוזחי. 

מאת: חיים בנשק

והנהלת  ויז'ניץ  רבני  של  נכבדה  משלחת 
המוסדות באלעד קיימה ביקור מרשים בארגון 
'בוני עולם' ועקבה מקרוב אחר פעילות הארגון 
שחובקת עולם בסיוע לזוגות המצפים לזש"ק. 
בביקור השתתפו הגאון רבי מנחם מנדל פקשר 
והגאון רבי שרגא פייבל וינברגר רבני חסידות 
מנכ"ל  כץ  מאיר  חיים  והרב  באלעד  ויז'ניץ 

מוסדות ויז'ניץ וחבר הנהלת העיר אלעד.
מזוזות  בקביעת  הרבנים  כובדו  הגעתם  עם 
באגפים החדשים במשרדי 'בוני עולם'. מנהלי 
והרב  לבנון  אליקים  הרב  ובהם  עולם'  'בוני 
יעקב הלפרין העניקו לרבנים סקירה מקיפה על 

פעילות הארגון כשהרבנים מביעים התפעלותם 
על  תוך שמירה  הארגון  הרבה של  מהפעילות 

דיסקרטיות ומקצועיות מהמעלה הראשונה. 
מעמד  התקיים  המזוזות  קביעת   לאחר 
לחיים כשהרבנים מברכים ומעודדים את צוות 
היו"ר  ובמיוחד  הקודש  במלאכת  העוסקים 

והמייסד של הארגון, הרב שלמה בוכנר. 

קריסת החניון: תעודת הוקרה לזק"א
מפקד מרחב ירקון במשטרה העניק 

תעודת הוקרה לזק"א ת"א על פעילותם 
בקריסת החניון ברמת החייל  התעודה 
הוענקה בישיבה מיוחדת של מרחב ירקון

רבני קהילת ויז'ניץ ביקרו ב'בוני עולם'
הרבנים ציינו לשבח את מלאכת הקודש של 'בוני עולם' 
בראשות היו"ר והמייסד הרב שלמה בוכנר, אשר פועלים 

במקצועיות, בסודיות ובליווי הלכתי מוקפד
יופי של איכות

סרוק | מכירה | השכרת פאות | איפור | תסרוקות  | מחלקת תוספות שיער באוירה אינטימית ואישית 

ריקי לנדאו פאות יוקרה. הנשיא 55 גבעת שמואל. טל. 054-2226122

בואי לבחור את הפאה שתגרום לך להרגיש במיטבך. 
את הפאה שתבחרי נרכיב ונעצב בטאצ' אישי בהתאמה 

לטעמך ולמבנה פניך.
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"אתה לא תנהל לי את הצבא"

מאת: אלי שניידר

המבקר  דו"ח  של  הראשון  חלקו  הגיע  )שלישי(,  אתמול 
המדינה  לביקורת  בוועדה  והצבעה  לדיון  איתן  צוק  מבצע  על 
פרסם  אמש  כבר  אך  הקרובים.  בשבועות  פרסומו  לקראת 
המדיני- הקבינט  ישיבות  מתוך  תמלילים  אחרונות"  "ידיעות 

של  היערכותו  בגין  המבקר  טענות  על  אור  השופכים  ביטחוני 
בעייתית  תמונה  מציגים  התמלילים  המנהרות.  לאיום  צה"ל 

מאד, של אלה שניווטו את המבצע באותם ימים.
"אתה לא תנהל לי את הצבא, אתה לא תבוא לי מהשטח ותגיד 
לי עושים ככה או לא עושים ככה, שמעת?" אמר שר הביטחון 
ביולי  ב-27  קבינט מתוחה שנערכה  בישיבת  יעלון  דאז, משה 
נפתלי בנט, שר הכלכלה  ימי הפעולה הקרקעית בעזה.   ,2014

דאז, השיב לו: "אני כן - אם לא מדווחים אמת".
התמלילים המשמעותיים שפורסמו הם מתוך שיבת הקבינט 
לאחר  ספורות  שעות   ,2014 ביוני  ה-30  של  בלילה  שנערכה 
גילעד  פרנקל,  נפתלי   - הנערים  גופותיהם של שלושת  מציאת 

שאער ואייל יפרח, שנחטפו בגוש עציון ונרצחו.
 "התגובה עד עכשיו רפה וביזיונית אל מול הפיגוע. בעזה יש 
עשרות מנהרות שמיועדות לחטיפה, הן לא שם כדי להחליד". 
בשל  יעלון  )בוגי(  משה  הביטחון  לשר  בעקיצה  בנט  אמר  כך 
אמירתו לפני מלחמת לבנון השנייה כי הרקטות של חיזבאללה 
המגע",  בקו  יזומה  לפעולה  לצאת  "צריך  במחסנים.  יחלידו 

קרא.
והן  ישראל  מדינת  על  ממשי  איום  הן  "המנהרות  נתניהו: 
עלולות לשנות את המאזן בינינו לבינם. בוגי, אני מבקש שתציג 

תוכנית מחר, כולל השתלטות על הפתחים".
שר הביטחון בוגי יעלון: "יש תוכנית כזו".

נתניהו: "אני לא מכיר אותה".

גופתו  נמצאת  מכן,  לאחר  ימים  כמה 
בידי  שנרצח  אבו-חדיר  מוחמד  הנער  של 
עימותים  ומתפתחים  ירושלים  ביער  יהודים 
ממשיך  הקבינט  ירושלים.  במזרח  קשים 
נגד  "אני  יעלון:  החמאס.  מנהרות  על  לדון 
אותנו  לשאוב  עלול  זה  הפירים,  על  פעולה 
כוכבי,  אביב  המודיעין,  אגף  ראש  פנימה". 
שחמאס  אינדיקציות  עשרות  "יש  מצטרף: 
על  ממליץ  "אני  גנץ:  עימות".  רוצה  לא 
המנהרות  תוכנית  של  אסטרטגית  חשיפה 
פעולה  תיקח  זמן  "כמה  בנט:  חמאס".  של 
"יומיים- גנץ:  המנהרות?".  נגד  קרקעית 

שלושה" )כזכור, הפעולה הקרקעית נמשכה 
בסופו של דבר 19 ימים(.

ביולי, מבצע  ב-7  מכן,  לאחר  ימים  כמה 
את  מאשר  הקבינט  לדרך,  יוצא  איתן'  'צוק 
לאחר  מילואים.  חיילי   1,500 של  גיוסם 
מספר ימים בהם ארגוני טרור ברצועה שיגרו 
הפגיז  האוויר  וחיל  ישראל  לעבר  רקטות 
למערכה  נכנס  חמאס  ביולי,  ב-7  בתגובה, 

ומשגר 100 רקטות לעבר ישראל והמבצע הצבאי יוצא לדרך. 
למצב  להגיע  נכון  לא  אש,  להפסקת  להגיע  "אפשר  יעלון: 
התיווך המצרי".  את  למצות  צריך  אותם מהמנהרות.  שנפשיט 
בנט: "אני ממליץ לפעול לנטרול המנהרות". יעלון: "ואם תשיג 
שקט לשלוש שנים בלי שהשמדת את המנהרות, מה רע?" בנט: 
פי  שליט  גלעד  אירוע  יהיה  זה  אסטרטגי,  פיגוע  נחטוף  "ואם 
100. עדיף שנמנע זאת מראש, ולא ראיתי תוכנית איך מונעים". 

יעלון: "ואחרי שנכנסת, לא יבנו עוד מנהרות?"
ימים ספורים לאחר מכן, הקרבות בשולחן הקבינט מחריפים. 

יעלון לבנט: "אתה לא תנהל לי את הצבא, אתה לא תבוא לי 

שמעת?".  ככה,  עושים  לא  או  ככה  עושים  לי  ותגיד  מהשטח 

בנט: "אני כן, אם לא מדווחים אמת". בוגי: "אני מדווח אמת". 

בנט: "עד עכשיו לא ידענו על הפסקת אש". בוגי: "אני צריך 

לרמטכ"ל  פונה  בנט  "בוודאי".  בנט:  וחשבון?".  דין  לך  לתת 

גנץ: "אני מצפה מכם להגיע לקבינט עם תוכניות מבצעיות ורוח 

התקפית. לא אני אמור להביא לכאן תוכניות להשמדת מנהרות. 

תהיו סוסים דוהרים ולא שוורים עצלים".

 נתניהו, יעלון והקבינט הבטחוני בסיור 

בדיקות בתיקים 
נוספים נגד נתניהו

טראמפ מבצע: בוטל 
הסכם הסחר

 טראמפ ואובמה בטקס ההשבעה השבוע 

מאת: מנדי קליין

ארה"ב,  נשיא  לתפקיד  שנכנס  לאחר  וחצי  יממה 
בראשית  הבטחות:  מקיים  כבר  טראמפ  ודונלד 
את  מנהלי שמבטל  צו  על  על  טראמפ  השבוע חתם 
חברותה של ארה"ב בהסכם הסחר הגדול וההיסטורי 
הוא  ההסכם  ביטול  הטרנס-פסיפית".  "השותפות 
טראמפ,  של  המרכזיות  הבחירות  מהבטחות  אחת 
הוא  הצו  כי  אמר  הלבן  בבית  החתימה  שבמעמד 

"דבר נהדר לעובד האמריקני".
כזכור, במהלך מסע הבחירות וגם בנאום ההשבעה 
שהובילו  סחר  הסכמי  את  יבטל  כי  טראמפ  אמר 
לנטישת חברות אמריקניות למדיניות שונות, בראשן 
במפעלים  העבודות  במספר  ולירידה  מקסיקו, 
אמריקניים. טראמפ גם איים להטיל מכסים של יותר 
שעברו  אמריקניות  חברות  של  מוצרים  על  מ-30% 

לייצר במדינות זרות.
מרתון  לאחר  באטלנטה  ב-2015  הושג  ההסכם 
של שיחות וכשמונה שנות משא ומתן, ומאז ממתין 
האזורי  הסחר  הסכם  האמריקני.  הקונגרס  לאישור 
הוא  ועוד.  אוסטרליה  קנדה,  יפן,  ארה"ב,  את  כולל 
כללים  ולקבוע  סחר  חסמי  לביטול  להביא  נועד 
לקנדה.  ועד  מווייטנאם  שמשתרע  לאזור  אחידים 
הנשיא  של  במורשתו  חשוב  לחלק  נחשב  ההסכם 

לשעבר ברק אובמה.
חברות  כמה  נסוגו  טראמפ  בחירת  עם  כבר 
זרות.  למדינות  הייצור  את  להעתיק  מהתוכניות 
הקמת  ביטלה  מאידיאנה  "קרייר"  המזגנים  יצרנית 
"פורד"  הרכב  יצרניות  וגם  במקסיקו  ענק  מפעל 
ג'נרל  דומות.  מתוכניות  התקפלו  מוטורס"  ו"ג'נרל 

מוטורס הודיעה שתשקיע לא פחות ממיליארד דולר 
עדכנית  טכנולוגיה  ופיתוח  חדשות  מכוניות  בייצור 

בתוך ארה"ב, בעזרת 1,500 משרות חדשות.
האחרונות  בשעות  גם  כי  מתברר  כך,  ובתוך 
האנטי- לאינטרס  לסייע  אובמה  המשיך  לכהונתו 

האמריקני  החוץ  ממשרד  גורמים  ישראלי. 
אובמה  ממשל  כי  אי-פי  לסוכנות  אמרו  ומהקונגרס 
הלבן  בבית  האחרונות  בשעותיו  למחוקקים  הודיע 
קצר  זמן  לפלסטינים,  דולר  מיליון   221 העברת  על 
לפני שדונלד טראמפ נכנס לבית הלבן. לפי הדיווח, 
אובמה החליט לעקוף את המהלך של חברי קונגרס 

רפובליקנים שנועד למנוע את הקצאת הכספים.

מאת: אלי שניידר

 ,"1,000 "תיק  לחקירות  בנוסף 
העוסק במתנות שקיבלו בנימין ושרה 
מילצ'ן  ארנון  מהמיליארדר  נתניהו 
 ,"2,000 ו"תיק  נוספים;  הון  ובעלי 
הממשלה  ראש  שבין  בקשר  העוסק 
ארנון  אחרונות",  "ידיעות  למו"ל 
)נוני( מוזס, פורסם השבוע בחדשות 
בדיקות  קיומן של  דבר  על   10 ערוץ 
המתנהלות  נוספות  משטרתיות 
בנימין  הממשלה  ראש  של  בעניינו 

נתניהו.
פרסום  לפי  האמורות,  הבדיקות 
 "3,000 "תיק  נקראות   ,10 חדשות 
מסתמן  הדיווח,  לפי   ."4,000 ו"תיק 
בפרשת  עוסק   "3,000 "תיק  כי 
שורת  נחשפו  במסגרתה  הצוללות, 
גילויים אודות רכש צוללות גרמניות 
הגילויים  הישראלי.  הים  חיל  עבור 
קרוב  של  במעורבותו  בעיקר  עסקו 
עו"ד  הממשלה,  ראש  של  משפחתו 

דוד שמרון, בעסקה האמורה.
החקירות,  רקע  על  זאת,  לצד 
המפכ"ל  של  וההצהרה  הבדיקות, 
בישורת  "החקירה  כי  השבוע 

האחרונה". גורמים בכירים במשטרה 
ראש  סביבת  על  במתקפה  יצאו 
אנשיו  כי  וטענו  נתניהו  הממשלה 
ובתדמיתם של  לפגוע בשמם  מנסים 
את  המנהלים  החקירות  אגף  ראשי 
הפרשה, ובראשם רוני ריטמן, מפקד 

"להב 433".
מדובר  הבכירים,  הקצינים  לדברי 
כוזב  מידע  בהפצת  השאר  בין 
לתדרך  ניסיון  וגם  החוקרים,  אודות 
זאת  שגוי,  אישי  במידע  עיתונאים 
על מנת לגרום לאנשי אגף החקירות 
שיקבלו  לפני  פעמיים"  "לחשוב 

החלטה בעניין נתניהו.
בימים  "אכן  נמסר:  מהמשטרה 
כתבים  פניות  פי  על  האחרונים, 
לבדיקת טענות שונות ומשונות, אנו 
כמסע  לכאורה  שנראה  מה  מזהים 
כזב  טענות  העלאת  מתוזמר שעניינו 
כנגד קצינים בכירים באגף החקירות. 
לחץ  הפעלת  בחומרה  רואים  אנו 
את  להרתיע  שנועד  שקרי(  )בוודאי 
תפקידם  למלא  החוק  אכיפת  גורמי 
משוללת  פגיעה  באמצעות  נאמנה, 

יסוד בחוקרים ובאמינותם".

לצד הבדיקות והחקירות בשני התיקים שכבר 
פורסמו )תיק 1,000 ותיק 2,000(, מתברר כי 
מתקיימות בדיקות נוספות נגד ראש הממשלה, 
תיק 3,000 העוסק בפרשת הצוללות, ותיק 4,000

כבר בשבוע הראשון בתפקיד קיים הנשיא טראמפ את אחת מהבטחות 
הבחירות המרכזיות שלו, וחתם על צו שמוציא את ארה"ב מהסכם הסחר

תמלילי הקבינט בזמן מבצע צוק איתן, מציירים תמונה בעייתית מאד: בעוד חיילים נמצאים בשטח תחת איום 
ממשי, החברים בקבינט הביטחוני מתנגחים זה עם זה ומציגים צבא לא מוכן
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מאת: חיים בנשק

ישראלי  אזרח  לפרסום:  הותר 
הנאבקים  הכוחות  עם  יחד  שנלחם 
האסלאמית"  "המדינה  בארגון 
וחצי  שנה  כבר  עצור  )דאע"ש( 
במדינה שלה אין קשרים עם ישראל.
במונית  נסיעה  בעת  כי  מתברר 
נהג  את  הרג  הוא  מדינה  באותה 
את  גילה  שהנהג  לאחר  המונית, 
את  לחשוף  ואיים  כישראלי  זהותו 
השניים,  בין  עימות  במהלך  זהותו. 

כך נטען, הישראלי רצח אותו.
הישראלי, שסבו וסבתו מתגוררים 
באותה מדינה, דיבר בטלפון במהלך 
הביא  שהדבר  כך  בעברית,  הנסיעה 
טוען  כך  הנהג,  זהותו.  לחשיפת 
לידי  יסגירו  כי  עליו  איים  הצעיר, 

דאע"ש, ולא הותיר לו ברירה.
על  איסור  צו  הוטל  השבוע  עד 
החוץ  שבמשרד  כך  בשל  הפרשיה, 
אותה  עם  שקט  להסדר  להגיע  ניסו 

מדינה על שחרור הצעיר, נגדו עומד 
עונש מוות ע"פ חוקי אותה מדינה, 
את  הרג  אכן  כי  יוכח  ולא  במידה 

הנהג בשל הגנה עצמית.
בימים האחרונים הגיעה משפחתו 
של הצעיר עם משפחת נהג המונית 
המשפחה  תשלם  לפיה  להסכמה, 
120 אלף דולרים ככופר  הישראלית 
אמור  המשפחות  בין  ההסכם  נפש. 
בדיון  המשפט  בבית  מוצג  להיות 
תוקף  ולקבל  החודש  לסוף  שנקבע 
אדם  שהוא  האב,  דין.  פסק  של 
קשה יום, מתקשה לגייס את הסכום 
לציבור  פונה  הוא  וכעת  הדרוש 

בבקשת סיוע.
השר  כחודשיים  לפני  כזכור, 
איוב קרא פרסם את הדברים למרות 
כנגד  שעמד  הפרסום  איסור  צו 
כסגן  בעת שכיהן  זה  היה  הפרשיה. 
ובעת  אזורי  פעולה  לשיתוף  השר 
החייל  אחר  החיפושים  שחודשו 

הנעדר גיא חבר.

מאת: אלי שניידר

בצל הבדיקות והחקירות נגד ראש הממשלה נתניהו, 
נתניהו בחמישה  נגד אחיזתו של  עולים שוב הקולות 
כאשר   - התקשורת  בתיק  ובמיוחד  זמנים,  בו  תיקים 
ועוד תמלילים משיחתו עם  עוד  יום מתפרסמים  בכל 
מו"ל ידיעות נוני מוזס, וידיעות על ניסיונותיו להשפיע 

על שוק התקשורת בדרכים לא כשרות במיוחד.
יצחק  הציוני,  המחנה  ויו"ר  האופוזיציה  ראש 
מעשה  עשו  הציוני,  המחנה  וסיעת  הרצוג,  )בוז'י( 
והגישו השבוע עתירה לבג"ץ בתביעה להורות לראש 
הממשלה, בנימין נתניהו, להשעות את עצמו מתפקידו 
והכרעת  החקירות  לסיום  עד  זאת  התקשורת.  כשר 
כ"תיק  המוכרות  בפרשות  לממשלה  המשפטי  היועץ 
התנועה  עתרה  שעבר  בשבוע   ."2000 ו-"תיק   "1000

לאיכות השלטון לבג"ץ באותו נושא.
המשפטים  היועצים  באמצעות  שהוגשה  העתירה, 
המובהק  העניינים  בניגוד  עוסקת  הציוני,  המחנה  של 
הפעלת  אופן  לגבי  בעיקר  הממשלה  ראש  מצוי  בו 
לנושאים  המשיקים  המשרד,  בענייני  דעתו  שיקול 
לאישים  ביחס  וכן  לו,  המיוחסים  בחשדות  הכרוכים 
לענף  בעקיפין  או  במישרין  והקשורים  המעורבים 

התקשורת בישראל.
לציבור  שמגיע  "מהמידע  בעתירה,  הנטען  פי  על 
בעקבות החקירות כאמור, ומהאנשים המעורבים בהן, 
בישראל,  התקשורת  עולם  של  ליבו  בלב  הנמצאים 
עולה חשש כבד כי שר התקשורת מצוי בניגוד עניינים 
את  למלא  לשר  מאפשר  אינו  העניינים  ניגוד  מובהק. 

תפקידו".
לתפקד,  ממשיכה  דווקא  הממשלה  זאת  לצד  אך 

ואישרה בישיבתה השבועית את מינויים של איוב קרא 
)הליכוד( לשר ללא בתיק במשרד ראש הממשלה ואלי 

כהן )כולנו( לשר הכלכלה. 
במשרד  שרים  חילופי  טקס  התקיים  שלישי  ביום 
כהן  אלי  ח"כ  הנכנס  הכלכלה  שר  במעמד  הכלכלה 

והשר היוצא משה כחלון.
השר הנכנס אלי כהן אמר במהלך הטקס: "ההכנסות 
והאינטרס  של מדינת ישראל מגיעות מהמגזר העסקי 
מפעלים  שיותר  כמה  לפתוח  היא  ישראל  מדינת  של 
תלויים  ותרבות  ביטחון  רווחה,  חינוך,  חדשים. 
ואיתנה  חזקה  כלכלה  הישראלי.  המשק  של  בצמיחה 

מביאה חברה שוויונית, חברה חזקה".
עוד אמר כהן: "טראמפ, אמר בנאומו שהוא רוצה 
לפעול שהתעשיות יישארו בארה"ב ולהחזיר תעשיות 
שהיא  אומרת  בעולם  החזקה  הכלכלה  אם  לארה"ב. 
רוצה אצלה תעשייה ומקורות תעסוקה, אנחנו צריכים 
ולמשוך  התעשייה  על  לשמור  הנושא,  את  להבין 

משקיעים מחו"ל". 

הותר לפרסום כי ישראלי שיצא להילחם במחבלי 
המדינה האסלאמית - עצור כבר כשנה וחצי במדינה 

ערבית שלישראל אין עמה קשרים דיפלומטים

שני שרים חדשים בממשלה
בעוד 'המחנה הציוני' הגישה בג"צ נגד תפקודו של ראש הממשלה 
כשר התקשורת, הממשלה משדרת עסקים כרגיל ומינתה שני שרים, 

איוב קרא ואלי כהן  חמישה תיקים עדיין פנויים
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נלחם נגד 
דאע"ש ונעצר

גם בשיכון ה׳

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק, 

יש לך רופאי ילדים

ועוד רופאים רבים בעשרות מרפאות
ובתי רופאים של מכבי ברחבי העיר!



 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

ויוקרתי  גדול  במגוון  לכלה  יחודיים  אצלינו תמצאו סטים 
ממיטב המעצבים בעולם | שירות מקצועי | יחס אישי 
הכל-   ומעל   | אחריות   | הכרתם  שטרם  רכישה  חווית 

בתקציב שמותאם לכם אישית

חנות הקונספט הוותיקה והיוקרתית 'קראון ג'ולרי' מבורסת היהלומים פתחה סניף בבני ברק 
עם מבחר גדול של תכשיטי זהב ויהלומים. קולקצייה עשירה ומגוונת. 

- אחריות לכל החיים -

רוצה להרגיש נסיכה?
קראון ג'ולרי

ר' עקיבא 106 קומה א' בני ברק | טל': 03-6585877  054-3979194  
שעות פתיחה: ימים א'-ה' 10:00-22:00 יום ו': 10:00-12:30

ר' עקיבא 106 קומה א' בני ברק | טל': 03-6585877  054-3979194  
שעות פתיחה: ימים א'-ה' 10:00-22:00 יום ו': 10:00-12:30

ר' עקיבא 106 קומה א' בני ברק | טל': 03-6585877  054-3979194  
שעות פתיחה: ימים א'-ה' 10:00-22:00 יום ו': 10:00-12:30

ר' עקיבא 106 קומה א' בני ברק | טל': 03-6585877  054-3979194  
שעות פתיחה: ימים א'-ה' 10:00-22:00 יום ו': 10:00-12:30

ר' עקיבא 106 קומה א' בני ברק | טל': 03-6585877  054-3979194  
שעות פתיחה: ימים א'-ה' 10:00-22:00 יום ו': 10:00-12:30

אצלינו כל תכשיט

100% זהב 100% יהלומים 100% אחריות
מושלם
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אבסורד: ילדים אלרגיים 
לא מקבלים קצבת נכות

בקרוב: עוד שלוחה 
ל'מכבי טבעי'

'מכבי טבעי' תפתח שלוחה נוספת ב'עולם הילד' של מכבי 
בבני ברק  במקום יטופלו מגוון מצבים רפואיים

שהוציאה  החדשות  ההנחיות  למרות 
לביטוח  המוסד  של  הרפואית  הלשכה 
מקבלים  אינם  אלרגיים  ילדים   - לאומי 

קצבת נכות
המוסד  ידי  שעל  הרפואית  הלשכה 
הנחיות  זה מכבר  הוציאה  לאומי,  לביטוח 
של  זכאותם  בחינת  אופן  בעניין  חדשות 
כפי שנרשם  נכות.  ילדים אלרגיים לקצבת 
בחוזר שהוציאה הלשכה: "עד כה לא היו 
לקצבת  זכאות  לקביעת  ברורות  הנחיות 
גרם  והדבר  אלרגיה,  עם  לילדים  נכה,  ילד 
הועדות  ובין  הסניפים  בין  אחידות  לחוסר 

השונות ולחוסר שקיפות מול הזכאים". 
לאפשר  אמורות  היו  החדשות  ההנחיות 
נכות,  קצבת  לקבל  אלרגיים  ילדים  ליותר 
בכך שהקלו וביטלו את הדרישה להמצאת 
תיעוד להתקף המלווה בשוק אנפילקטי – 
ביקשו  במקומו,  קיצונית,  אלרגית  תגובה 
או  נשימתי  רכיב  עם  להתקף  תיעוד  לקבל 

שוק אנפילקטי. 
בנוסף לכך, ההנחיות החדשות התייחסו 
למקרים בהם יש שני ילדים אלרגיים בבית 
במקרים  הזכאות  בחינת  לאופן  וכן  אחד, 

בהם אין תיעוד מאירוע בזמן אמת כלל.
החדשות  ההנחיות  האבסורד,  למרבה 
מקרה,  ובכל  כראוי,  מיושמות  אינן 
מותירות מקום לפרשנות מיותרת בוועדות 

הרפואיות. 
החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב  לדברי 

אלינו  "מגיעים  זכויות:  למימוש  המרכזית 
סיכון  ברמת  אלרגיים  ילדים  של  מקרים 
נדחתה,  לאומי  בביטוח  שזכאותם  חיים, 
מאחר שלא היה להוריהם להמציא לוועדה 
אלרגית  תגובה  על  תיעוד  הרפואית, 
המשלבת קוצר נשימה בזמן אמת. התיעוד 
את  שמסקר  המטפל  מהרופא  שהמציאו 
ביתית  במסגרת  וטופלו  שהיו  האירועים 
כלל  להם  הועיל  לא  החולים,  ובקופת 

וכלל." 
לא  שההורים  שמכיוון  איפה,  יוצא 
בבית  בילד  טיפלו  או  חולים,  לבית  פנו 
חלוף  עד  לרשותם  העומדים  באמצעים 
ויקבלו  יוכרו כזכאים  ההתקף, הילדים לא 
את קצבת הנכות המגיעה להם. מעבר לכך, 
את  לאשר  כדי  התקף  דרוש  לפיו  "התנאי 
הזכאות אינו בר היגיון", אומר הרב שזירי, 
"שכן ילדים רבים אינם מאובחנים על רקע 
אירוע של חשיפה לאלרגן, אלא באמצעות 
או  מחשידים  סימנים  אקראית,  בדיקה 
פי  על  זקוקים  והם  במשפחה,  אלרגיה 
מניעת  לשם  להשגחה  רופא,  דרישת 
יוצא  ברור."  חיים  וסיכון  לאלרגן  חשיפה 
השגחה  אותה  רפואי,  מצב  שאותו  איפה 
לא.  ובשני  תזכה  אחד  במקרה  שנדרשת, 
רבים  הקיימות,  בתקנות  כך,  או  "כך 
מהילדים האלרגיים שנמצאים ברמת סיכון 
ואינם  לאומי  בביטוח  מוכרים  אינם  חיים, 

מקבלים את קצבת הנכות המגיעה להם".

מכבי מחוז  והנהלת  מכבי טבעי  הנהלת 
המרכז שמחות לבשר לחברי מכבי שירותי 
תיפתח  בקרוב  כי  ברק,  בבני  בריאות 
טבעי  מכבי  של  ייחודית  חדשה  שלוחה 
בעולם הילד ברחוב כהנמן 64 ו' בבני ברק, 
כחלק מתנופת ההתפתחות של מכבי טבעי 

לרפואה משלימה במגזר החרדי.
בעלי  מקצועיים,  מטפלים  זו  בשלוחה 
במגוון  יטפלו  בילדים,  לטיפול  הכשרה 

מצבים רפואיים נפוצים:
- חיזוק מערכת החיסון, חיזוק  תינוקות 
בקיעת  של  הפרעות  העיקול,  מערכת 
שיניים, רפלוקס, אי שקט, אסטמה, אסטמה 

של העור.
נכונה,  תזונה   - א'  לכיתה  הכנה   ,6 גיל 
חיזוק  וריכוז,  קשב  הפרעות  הגוף,  חיזוק 

מערכת החיסון.
חיזוק  נכונה,  תזונה   -  6-12 גילאים 
הגוף, הפרעות קשב וריכוז, חיזוק מערכת 
החיסון, הרטבת לילה, כאבי גדילה, כאבי 

בטן, אסטמה ואסטמה של העור.
גילאים 12-18, גילאי בר מצווה- מתחיל 
וחרדה,  לחץ  וריכוז,  קשב  הפרעות  אקנה, 
נירולוגיים,  טיקים  מיגרנות,  תזונה,  בעיות 
אסטמה  מיגרנה,  בטן,  כאבי  גדילה,  כאבי 

ואסטמה של העור.
הטיפולים שיינתנו בשלוחה: דיקור סיני 

לילדים, שיאצו לילדים וטווינא לילדים.
מכבי  של  המשלימה  הרפואה  טיפולי 
הנותן  מקצועי,  צוות  ידי  על  ניתנים  טבעי 
רפואיות.  ובעיות  מצבים  למגוון  מענה 
מטפלים  החדשה  טבעי'  'מכבי  בשלוחת  
משלימה  ברפואה  ומקצועיים  מומחים 

שנבחרו בקפידה. 

הטיפולים ניתנים לאחר מפגש עם רופא 
תכנית  על  המטופל  לילד  הממליץ  מייעץ, 
טיפול המתאימה לצורך הבריאותי הייחודי 
לו. כל מה שעליכם לעשות הוא לפנות אל 
עבורכם  לתאם  ישמח  הצוות   השלוחה, 
הייעוץ  בפגישת  רפואי.  יעוץ  פגישות 
לכם  יתאים  אשר  קונבנציונאלי  רופא  עם 
מכבי  חברי  כי  יצוין  אישית.  טיפול  תכנית 
להנחות  זכאים  שלי'  'מכבי  או  זהב'  'מגן 
משלימה  רפואה  בטיפולי  משמעותיות 

במכבי טבעי.
דורית אפלר  מנכ"לית מכבי טבעי הגב' 
את  מרחיבה  טבעי  "מכבי  כי  מציינת 
השירותים הניתנים לטובת כלל חברי מכבי 
והמגזר החרדי, בערים בעלות ריכוז חרדי. 
אינטגרטיבית  שלוחה  לפתוח  גאים  אנו 
מכבי  בשיתוף  הילד,  בעולם  ייחודית 
שירותי בריאות ולהנגיש לילדי מכבי בבני 
תוך  ואינטגרטיבית,  שלמה  רפואה  ברק 
הכוונה של מובילי דעה ושל מתאמי קשרי 
אנו מזמינים את חברי  הקהילה של מכבי. 
משלימה  רפואה  משירותי  ליהנות  מכבי 
באזור  טבעי  במכבי  ואיכותית  מקצועית 

מגוריהם".
אליהו  מר  במכבי  ברק  בני  מרחב  מנהל 
עובדיה מציין, כי "אנו שמחים על הפתיחה 
של שלוחת  מכבי טבעי לרפואה משלימה 
ב'עולם הילד', זאת כחלק מתפיסה כוללת 
פתיחת  בריא.  חיים  אורח  אימוץ  של 
להעניק  לנו  מאפשרת  החדשה  השלוחה 
מכבי  לחברי  יותר  רחב  טיפולים  מגוון 
באיכות  קדימה  הרפואה  את  ולהצעיד 

מקצועית גבוהה".

חדשות בריאות
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לצאת מהשטיבל

שיוסבר  כפי  בדוי,  )שם  יענקל  את  ראיתי  לא  זמן  הרבה 
לא פגשתי כבר שנים  אותו  הימים,  בהמשך(, חבר משכבר 
משתף  הוא  וכעת  להתחתן  בינתיים  הספיק  הוא  ארוכות. 

אותי בהתלהבות ב'דיל' שרקם עם השווער.
את  יענקל  כורך  בפריפריה",  אבל  מלא,  סידור  "קיבלתי 
בעפולה,  דירה  "קנינו  יחד,  והריקה  המלאה  הכוס  חצי 
נוף מעולה, קומה ראשונה מיד שניה",  שלושה חדרים עם 

הוא נלהב.
אני  ההורים?"  את  מבקר  בירושלים?  פה  מעשיך  "ומה 
לוודא שלא  ושולח אותי  בי מבט  נותן  ויענקל  עניין,  מביע 
הפכתי לגל של עצמות. "כלום תעלה על דעתך שאגור בסוף 
ההיא  הדירה  את  "אנחנו משכירים  בי.  נוזף  הוא  העולם?" 
עם הנוף של עפולה ושוכרים לנו דירה כאן בירושלים, אמנם 

קטנה יותר אבל מה לא עושים בשביל אווירה תורנית".
זמן,  לאחר  לדעת  נוכחתי  יותר'  'קטנה  אומר  זה  כמה 
כי  מתברר  משהו.  לאסוף  דרכו  שאעבור  ביקש  כשיענקל 
בשכונה הירושלמית בה הוא מתגורר )שנאסר עלי בשמתא, 
בנידוי ובחרם לנקוב בשמה( קיימת עיר מתחת לאדמה, או 
במילים פחות עדינות, מאות זוגות צעירים שחיים במחסנים 
בלתי  ובחיבורים  לדירות  שהפכו  בחניות  ובמקלטים, 
אפשריים של קירות שביניהם מתגוררים בני אדם של ממש.

ב-40 מטר רבוע פחות או יותר, ואני נוטה לאופציה של 
היא  היחידה  כשהנחמה  פעוט,  וילד  צעיר  זוג  חיים  פחות, 
'צרת רבים', שכן צמוד צמוד אליהם, משני הצדדים, יש שתי 

דירות נוספות באותם תנאים מזוויעים.
נאלצתי להבטיח שלא אציין בשום רמז מסגיר היכן ובמי 
מדובר, כדי לא לעורר את חמת המשכיר וחששו מרשויות 
עמדתי  הנה,  אז  ולשוכרים.  לו  יבולע  שמא  חלילה,  המס 

במילתי.

אין תירוצים

בין  קשר  שום  אין  שלא.  זהו  הדיור',  'מצוקת  תאמרו 
בשוק  למחסור  ומשפחתו  יענקל  של  מבחירה  האומללות 
בעפולה  מלא  סידור  דירת  ברשותם  שאין  אלה  גם  הדיור. 
מחיר  באותו  כזו  אחת  לשכור  יכולים  מרהיב,  נוף  פלוס 

שעולה להם הקובייה למגורים בירושלים או בני ברק.
מרזבי  בין  להידחק  שפויים  אנשים  מושך  זאת  בכל  מה 
שלושה  על  להתענג  במקום  יומין  עתיק  בניין  של  הביוב 
וחוסר  המרחק  לרוב,  תירוצים  היו  פעם,  שלמים?  חדרים 
התחבורה, יחד עם היעדר תשתית רוחנית מתאימה - שיחקו 
תפקיד של ממש, בדרך כלל אחד מבני הזוג )האישה, כמובן( 
גם מצא עבודה בסביבה )מילוי מקום פעם בשבועיים בבית 
ספר שגיסה של הדודה מנהלת( ואז כבר היה 'בלתי אפשרי' 

לנדוד למקום שהזוג הצעיר הכיר רק ממשחקי 'ארץ עיר'.
משך  נשאר,  לא  האלה  המפולפלים  מההסברים  כלום 
הנסיעה מהפריפריה למרכז הצטמצם )בניגוד גמור לנסיעות 
ניתן  גדלה,  הציבורית  התחבורה  תדירות  עצמו(,  במרכז 
למקום  או  משפחה  לביקורי  יחסית  קלות  בקלי  לנסוע 
במגוון  מתפתחות  ושלמים  יראים  של  קהילות  העבודה. 
מערי  באחת  שמתיישבים  נחשונים  תריסר  כל  ועם  ערים, 
או  סורוצקין,  או  וולפסון,  מבית  מהודר  כולל  מגיע  הארץ 

מחזיק עולה של תורה אחר.
מרצון  לסבל  סיבה  שום  באמת  אין  התחתונה,  בשורה 
שהזוגות הצעירים במגזר גוזרים על עצמם. אז מדוע? הרי 
על  להתעלות  שיודע  מהסוג  חכם,  למגזר  נחשבים  אנחנו 

עצמו, למה זה לא קורה?

חמור בתקופת תמוז

לדעתי, התשובה לזה מורכבת משני חלקים – הרגל וכבוד 
והטובות,  הישנות  החרדיות  לערים  רגילים  אנחנו  עצמי. 
למנחה באיצקוביץ ומעריב בזכרון מוישה, לכוילל פוניבז' 
ולצ'ולנט של הדר גאולה, הרעיון של להחליף את כל אלה 
רחמנא ליצלן בעיר עם סופרמרקט נקי לגמרי וגן שעשועים 

שיש בו יותר כלבים מילדים - גורם לנו חלחלה.
איך  יאמרו',  ה'מה  היא  יותר,  והגרועה  השנייה,  והסיבה 
יגיב השכן של ההורים ממול שהילד שלו מסודר עם דירת 
שלנו  יקיר  שהבן  כשישמע  המתחרד  באזור  גן  ברמת  גג 
עבר לרכסים, איזה פנים יהיו לזוג שירד מקו אוטובוס תלת 
לקיומו,  מודעים  'אגד'  של  למודעות  מכורים  שרק  ספרתי 
)כפשוטו(  ב'צימר'  שמתגורר  חברים  זוג  יפגשו  כשבתחנה 

ממש מעל גן ורשה?
מספרים על רבי יהונתן אייבשיץ שפעם יצא במהלך הקיץ 
לרחוב כשהוא עטוף מעיל. פגש בו המשומד המקומי ולגלג 
כשהוא מצטט מהגמרא בשבת "חמרא אפילו בתקופת תמוז 
קרירא  "בוודאי  בחריפות,  יהונתן  רבי  ליה". השיבו  קרירא 
ליה, כי החמור מתקשה להודות שיתכן וקר בחוץ, 'לא נעים 
קייצית  חולצה  עם  יוצא  הוא  אז  בקיץ,  מעיל  ללבוש  לו' 

וקופא מקור..."
אז בואו נאמר את זה ברור: לאף אדם נורמלי היום אין די 
והותר לרכוש לילדיו דירות בערים החרדיות הותיקות. אין 
שום בושה בהכרת המציאות ובמגורים בפריפריה, אדרבה, 

רק חמור מתבייש ו'לא נעים לו'. 
בהערת אגב, מי שכבר אימצו את השיטה במינון מוגבל, 

די  החסידים,  של  למזלם  חסידויות,  של  ארוכה  שורה  הן 
גם  לו.  יסתלק  הרהור  שמץ  שכל  כדי  האדמו"ר  בהוראת 
פועל  מותאמת  וסביבה  מוסדות  של  הקבוצתי  הארגון 

לטובתם, אבל מה שטוב להם – טוב לכולם, לו רק נשכיל.

ומה יעשו נבחרנו?

נעדר  שהוא  מרגיש  כלשהו  ציבור  כשנבחר  עת,  בכל 
מהכותרות יותר מדי זמן, נניח שבוע שלם, הוא מנפק מיד 
כותרת על הדיור החרדי, מתוך הבנה שהנושא הלוהט לבטח 
היותר  לו. החלק  'ידאג'  זריז שכבר  עינו של כתב  יצוד את 
בין כמות  מביך בתופעה הוא היחס הבלתי פרופורציונאלי 

הדיבורים לכמות המעשים, כלומר אפס עגול.
אבל אין באמת מה להלין על נבחרנו, הרי אין ביכולתם 
את  לחלוטין  כמעט  מיצתה  ברק  בני  העיגול,  את  לרבע 
בעידן  אפילו  בירושלים  וגם  שלה  ההתרחבות  אפשרויות 
 – וכאשר  אם  לכשתגיע  וגם  הישועה,  רחוקה  עוד  טראמפ 
היא תהיה מוגבלת בכמות ולבטח לא תספק את צורכי המגזר 

המתרבה בלי עין הרע.
שונה  בכיוון  הוא  לעשות,  וצריכים  יכולים  שהם  מה 
מגורי  להכשיר   – כך(  לפעול  החל  אכן  )וחלקם  לחלוטין 
חרדים בערים נוספות בארץ, ערד ואשדוד, עפולה ורכסים, 
צפת וגם נצרת. יש אינספור ערים ברחבי הארץ שמשוועות 
די  ילדים,  וברוכות  צעירות  למשפחות  ותוסס,  רענן  לכוח 
תופינים,  במקצת  העיר  את  תרפד  החרדית  שהנציגות  בכך 
כדי שנהפוך לאורחים רצויים ומבוקשים. ראשי העיר יקצו 
ושאר  ספר  בתי  ומקוואות,  כנסת  לבתי  קרקעות  עבורנו 
ירקות, ואני מבטיח לעשות כל מאמץ כדי שגם 'קו עיתונות' 

יגיע לאותן קצוות נידחות.

אבי גרינצייג / על סדר היום

בשונה מהמצוקה הכלל ישראלית, משבר הדיור החרדי מתחיל בראש  עם חשיבה נכונה 
וקצת שתדלנות אפשר לפתור את רוב הבעיה
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

את  לנחם  הממשלה  ראש  כשהגיע 
האדמו"ר מבעלזא ביושבו שבעה על פטירת 
המפגש  את  לנצל  האדמו"ר  ביקש  אימו, 
ושלף את 'נובהרדוק', הספר אותו כתב חמיו 
חיוניות  מזכיר  הוא  ובו  הממשלה  ראש  של 
הממשלה   ראש  יהודיים.  ערכים  שמירת 
התעניין 'הרבי קרא את הספר?' בתגובה פתח 
והחל  מכוונת  בנקודה  הספר  את  האדמו"ר 

מצטט.
כשראש הממשלה הסכים לדברי חה"כ ישראל איכלר שהזכיר כי לעתים הוא עומד 
לימין מאבקי הדת. אמר ראש הממשלה "גם על זה נאבק" ומיד הפטיר האדמו"ר 

"רק על זה".

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

את  ערך  דראהביטש  משאץ  האדמו"ר 
שולחנו בהילולת זקנו. 

ומכובדי  שהאדמו"רים  שעה  סיום,  לקראת 
ראש  גם  הגיע  לביתם,  פרשו  כבר  הקהל 

עיריית בית שמש משה אבוטבול. 
קוגל  במנת  העיר  ראש  את  כיבד  האדמו"ר 
היא  גם  ומטבע  סגולה  דף  ברכה,  של  וכוס 

לברכה. 

להשתתף  הגיע  מלייפניק  האדמו"ר 
רבי  והמשפיע,  הדיין  בת  נישואי  בשמחת  
יהושע פינק, עם משפחת לרנר - מבורו פארק.
האדמו"ר  חלץ  המצווה,  לריקוד  כשקם 
כהרגלו את נעליו וביקש מהמחותנים שינהגו 
מנעליהם  ללא  רקדו  וכך  כמותו  הם  אף 

בהרבותם שמחה.

מהרז"ל  חצר  של  משה"  "ויואל  הילדים  "גני  מהנהלת  השבוע  שנשלח  במכתב 
לכבוד  הילדים  את  הורים מלבישים  בה  למחננו,  התגנבה  "פרצה  נאמר:  מסאטמר, 
הלבנות  החולצות  במקום  אפור,  בצבע  או  תכלת,  בצבע  צבעוניות,  בחולצות  שבת 
אנחנו  מהמשפחות,  בחלק  נפרצה  שהפרצה  למרות  דורות.  מדורי  נהוגות  שהיו 

מרגישים צורך להתריע על הפרצה כדי לעצור אותה מלחדור עוד יותר למחוזנו". 
"על כן אנחנו מבקשים מההורים החשובים, תלמידינו היקרים, להלביש את ילדיהם 
שמגיעים  הילדים  לגבי  גם  קיים  הזה  הכלל  שבת.  לכבוד  לבנות  בחולצות  ורק  אך 
לחיידר, אחרי ה'חלאקה' גם הם צריכים להיות לבושים בחולצה לבנה ולא צבעונית". 

האדמו"ר  בן  טווערסקי  מענדל  אהרן  רבי 
בישראל  בזק  לביקור  הגיע  מסקווירא 
האדמו"ר  את  אבלים  לנחם  אביו,  בשליחות 

מבעלזא.
רחבת  אל  בן האדמו"ר  הגיע  מנמל התעופה 

הכותל המערבי שם נשא תפילה.
של  הגדול  המדרש  לבית  הגיע  מכן  לאחר 
על  לו  הודה  האדמו"ר  מבעלזא,  האדמו"ר 

המאמץ המיוחד.
ובשעת  אביו  במוסדות  ביקר  שם  ברק  לבני  מסקווירא  האדמו"ר  בן  הגיע  בהמשך 

לילה שב בן האדמו"ר חזרה לניו יורק לאחר סיום שליחותו.

האדמו"ר מפרמישלאן יצא למסע בזק עם 
תורמי 'קרן אור למשפחה' להשתטח על קברי 

צדיקים בפולין. 
של  לארמונו  הסמוך  הכנסת  בבית  כשביקרו 
אברהמי  המחיש  ב'לנצהוט',  פוטוצקי  הגרף 
כוחה  מה  בדממה,  שהסתופף  לקהל  רוט 
נשמה  'אלוקי  מנעים  כשהוא  אקסוטיקה  של 
שנתת בי'. גם כשעמדו מחוץ למחנה השמדה, 

הרטיט קולו של אברהמי והרעיד כל נפש.

חייגו 
עכשיו:

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

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

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

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

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

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

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

רח' אונקלוס 9 בני ברק

כל הסיבות להגיע 
למרפאת שיניים 
מורשת איתן

R.
E.

L.
E.

חדש!

 כתרים
בסריקה דיגיטלית 

בגימור מושלם

מעבדת שיניים במקום

טיפולים 
מורכבים

 CT צילום
ופנורמי 
בחינם

מובילים
בהשתלות שיניים

המרפאה עם צוות הרופאים 
מהמובילים בתחום רפואת השיניים

מובילים
בהתחשבות במחיר

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

מובילים
בזמינות

זמינים עבורך 24 שעות ביממה 
לכל פנייה ושאלה

 מובילים
בהתפתחות הטכנולוגית

המכשור המתקדם  ביותר שעוזר לכם 
לעבור את הטיפול ללא כאבים בכלל

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

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

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

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

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

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

סדציה 
)טשטוש( 
והרדמה 

מלאה
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ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.12.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

60X120, גרניט פורצלן 90X90, לאפטו
למ"ר
₪ 99.00

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

סניף בני ברק

31.1.17



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.12.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

60X120, גרניט פורצלן 90X90, לאפטו
למ"ר
₪ 99.00

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד



בני ברק    כ"ז בטבת תשע"ז 25/1/17 1228

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

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

חובת הכרת הטוב 
 "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח 
ַעל  ִמְצַרִים  ֵמיֵמי  ַעל  ָיְדָך  ּוְנֵטה  ַמְּטָך 
ַנֲהרָֹתם ַעל ְיאֵֹריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל 
ָּכל ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו ָדם ְוָהָיה ָדם ְּבָכל 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים" )שמות ז, יט(. 

פירש"י: לפי שהגן היאור על משה כשנשלך 
לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו לא במכת דם ולא 
במכת צפרדעים, אלא לקה על ידי אהרון, וזהו 
שאמר ה' למשה "ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן", הוא יכה ולא 
ה'  ַוֹּיאֶמר  יב(  ח,  )שמות  אומר  הוא  וכן  אתה. 
ְוַהְך ֶאת  ְנֵטה ֶאת ַמְּטָך  ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן 
ִמְצָרִים, שלא  ֶאֶרץ  ְּבָכל  ְלִכִּנם  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ  ֲעַפר 
היה העפר כדאי ללקות על ידי משה, לפי שהגן 
עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול, ַוַּיְך ֶאת 
ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול )שמות ב, יב(, לכן לקה 

על ידי אהרן. 
רבי אליהו דסלר זצ"ל )קונטרס ליל שימורים 
עמ' נ"ו-נ"ז( מקשה קושיה עצומה, מובן הדבר 
שיש להכיר טובה ולא לזלזל באדם שעשה לך 
טובה, אך מה שייך להכיר טובה לחפץ דומם, 
לו  שמוקירים  להבין  ונשמה  שכל  לו  יש  וכי 
בור  ע"ב(  צב,  )ב"ק  בחז"ל  מצינו  וכן  טובה? 
ששתית ממנו אל תשליך בו אבן, וכי הבור נפגע 

מהאבן?
מתרץ הרב שאע"ג שאין לדומם נשמה ושכל 
הוא  כלפיהם  הטוב  הכרת  חיוב  מ"מ  להבין, 
בשביל האדם עצמו, שהוא בר דעת ומבין. אם 
האדם לא יגמול טובה לאותם חפצים דוממים 
עלול הדבר להשריש בליבו שלא לגמול טובה 
גם כלפי בני אדם, לכן אין ראוי שמשה רבינו 
לדורות  שילמדנו  כדי  והעפר,  המים  את  יכה 

שלא להיות כפוי טובה למי שגמל עמנו חסד. 
חיוב הכרת הטוב הוא לא רק בין אדם לחברו, 
להיות  עצמו,  לבין  בינו  האדם  על  יסודו  אלא 
"מכיר טובה", שלא לפגוע בתחושות העדינות 

של הצלם אלוקים שבו.



במצוות  יתרו  פרשת  בסוף  מצינו  זה  כעין 
התורה ְוֹלא ַתֲעֶלה ְבַמֲעֹלת ַעל ִמְזְּבִחי )שמות כ, 
וחומר  קל  דברים  והרי  רש"י:  ופירש שם  כג(, 
על  להקפיד  דעת  בהם  הללו שאין  אבנים  ומה 
לא  צורך,  בהם  ויש  הואיל  תורה  אמרה  בזיונן 
בדמות  שהוא  חברך  בזיון,  מנהג  בהם  תנהג 
יוצרך, ומקפיד על בזיונו, על אחת כמה וכמה. 

וכדי  אמות,  חמש  גבוה  היה  המזבח  נבאר, 
במדרגות  לעלות  צורך  היה  גביו  על  לעמוד 
עשיית  אלא  התירה  לא  התורה  אך  בסולם,  או 
הכהן  יגלה  שלא  כדי  זה  וכל  שטוח,  כבש 
ערוותו במקום המקדש. ולכאורה לא מובן, הרי 
הכוהנים היו לובשים מכנסי בד, ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו 
עולה  כשאדם  אלא,  ד(.  טז,  )ויקרא  ְּבָׂשרֹו  ַעל 
במדרגות הוא חייב לפסוע קצת פסיעה גסה וזה 
נראה כגילוי ערווה, ולכן במקום המקדש צריך 
ללכת עקב בצד אגודל )ואפילו אם הולך מהר, 
כמו שהיו הולכים הכוהנים שהיו זריזים מאוד - 
שבת כ, ע"א, ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזק 

- יחזקאל א, יד(. ועד כדי כך הדבר חמור, שכהן 
העולה במעלות בבית המקדש לוקה, ולא מובן, 

מדוע התורה כל כך מקפידה בדבר זה?
אלא יסוד גדול לימדה אותנו התורה במצווה 
זו, ק"ו לנזהר בכבוד חברו, כמה צריך להיזהר 
ְּבֶצֶלם  ִּכי  שהיא,  כל  מפגיעה  החבר  בכבוד 
בכל  ו(,  ט,  )בראשית  ָהָאָדם  ֶאת  ָעָׂשה  ֱאֹלקים 
אדם יש כביכול חלקיק מה' יתברך, ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו 
ִנְׁשַמת ַחִּיים )בראשית ב, ז(, מאן דנפח מדיליה 
נפח )זוה"ק בראשית יח ע"ב, וע"ע ברמב"ן שם 

ב, ז(, וכמה צריך להיזהר בכבודו. 
הגאון  על  מסופר  העניין,  את  להמחיש  וכדי 
חויב  זקנותו  שלעת  מקעלם,  זיסל  שמחה  רבי 
יום  לצורך בריאותו לאכול דייסה בבוקר, בכל 
היה רגיל אחד מתלמידיו לבוא לביתו להכין את 
יום אחד אותו בחור היה צריך לצאת  הדייסה. 
שיחליף  מחבריו  מאחד  וביקש  אחרת  לעיר 
לפי הטעם של  את המתכון  אותו  ולימד  אותו, 
בהתרגשות  הכול  עשה  הבחור  למחרת  הרב. 
רבה, הגיש את הדייסה לרב, אך הסבא מקעלם 
טעם מעט, משך ידו וצעק "יש בזה סם המוות".

הסבא:  השיבו  הבין,  ולא  נבהל  בחור  אותו 
והתרגשות  בזריזות  הדייסה  את  הכנת  "אתה 
רבה, אך כל מחשבתך הייתה שמה שהכנת יהיה 
יותר טעים משל חברך, יש בזה משום מתכבד 
להטיב  איך  רק  היה  לא  בכוונתך  חברו,  בקלון 
אלא להיות יותר טוב מהחבר, הנטיעה העמוקה 
בלב הייתה איך לנצח את השני וזה יכול לגרור 

את האדם בעתיד עד רצח, חס ושלום". 
וחשיבה  אדיר  נתונים  מאגר  ישנו  לנשמה 
מדהימה, ומחשבנת הנשמה בכל פרט ופרט מה 
אדם  לפעמים  )ולכן  ממנו  ולצאת  להיות  עתיד 
נטייה  להיות(,  עתיד  מה  יודע  שהוא  מרגיש 
עמוקה בתוך הנשמה של ניצוח וכישלון החבר 
מכאן  ח"ו.  לרצח  גם  בעתיד  לגרום  יכולה   -
נלמד עד כמה צריך להיזהר בכבוד הזולת, ועל 

ידי כך נזכה להתקרב יותר להקב"ה.



סימן  או"ח  סופר  חתם  )שו"ת  סופר  החתם 
התלמוד  שדברי  מבאר  רל"ג(  סימן  ויו"ד  ר"ג 
יותר  כפיו  מיגיע  הנהנה  גדול  ע"א(  ח  )ברכות 
ישראל  בארץ  דווקא  נאמרו  שמים,  מירא 
ידי  ועל  הארץ,  ישוב  מצוות  בה  שמקיימים 
היהודים  עם  חסד  גומלים  במלאכה  שעוסקים 
הקודש,  בארץ  לגור  שימשיכו  בה  השוכנים 
וגם מעודדים רבים לעלות לארץ, נמצא שבכל 
ולכן  מצוה  מקיימים  בארץ  שעושים  עבודה 

גדול שכרו של הנהנה מיגיע כפיו. 

שהטיב  יהודי  לכל  טובה  לגמול  הזיכרון 
עלינו  עינינו,  לנגד  תמיד  להיות  חייבת  עמנו 
שמצוונו  וכפי  הוא,  באשר  יהודי  כל  לכבד 
התנא באבות )אבות פ"ד מי"ב( יהי כבוד חברך 
בעצמך,  אתה  שזה  כאילו   - כשלך  עליך  חביב 
ה'  שגם  מידה  כנגד  למידה  נזכה  זה  ידי  ועל 
יתברך יכבדנו וירים את קרננו וכבודנו בגאולת 
ְּתִהָּלה  ְלַעֶּמָך,  ָּכבֹוד  ֵּתן  ּוְבֵכן  השלימה,  ישראל 
ִליֵרֶאיָך ְוִתְקָוה טֹוָבה ְלדֹוְרֶׁשיָך )מתפילת הימים 

הנוראים(, במהרה בימינו, אמן. 

משה  של  גילם  מוזכר  בפרשתנו 
לאחר  מיד  הכהן,  ואהרון  רבנו 
ה'.  ציווה  שנאמר שעשו כאשר 
בן שמונים שנה  "משה  נאמר:  וכך 
בדברם  שנה  ושמונים  שלוש  בן  ואהרון 
אל פרעה" )ז', ז'(. ויש להבין מדוע התורה 
מנהיגים?  להיות  שמונו  הגיל  את  מזכירה 
ספר  אינה  התורה  הרי  לזה,  יש  מסר  איזה 

היסטוריה?
הספורנו כותב: "ומשה בן שמונים שנה" 
לרצון  והזדרזו  השכימו  זקנתם  כל  ועם   –
קונם. כי אמנם מי שהגיע לגיל שמונים גם 
והגיע  השיבה  ימי  עבר  כבר  ההם  בימים 
צ'  כמו שהעיד בתפילתו בפרק  לגבורות,  
בתהילים "תפילה למשה איש האלוקים..." 
שנה  שבעים  בהם  שנותינו  ימי  באומרו: 
והאבן עזרא  ואם בגבורות שמונים שנה". 
בכל  מצאנו  ולא  שנותיהם,  "הזכיר  כותב: 
המקרא נביאים שהזכירם הכתוב שהתנבאו 
מכל  גדולה  מעלתם  כי  אלה.  רק  בזקנותם 
השם  מדבר  היה  לבדם  ולהם  הנביאים 

בעמוד ענן ידבר אליהם...
לפני כשנתיים פנה אלי יהודי קנדי בשם 
כסנטור  ששימש  גריפשטיין,  סינדי  מר 
וחמש  עשרים  במשך  הקנדית  בממשלה  
יום  את  עמו  לחגוג  אותי  והזמין  שנים, 
לו  איחלתי  בטורונטו.  ה–80  הולדתו 
כי אין באפשרותי  ימים, והסברתי  אריכות 
בי:  הפציר  הלה  אך  זו.  לחגיגה  להגיע 
"לפחות תברך אותי לרגל כך שאני מתחיל 
במרום  לזלזל  מבלי  חדשה".  קריירה  כעת 
ביני  תהיתי  הברוכה,  ובעשייתו  שנותיו 
לבין עצמי הכיצד בגיל שיבה זה הוא פנה 
תהייתי,  את  חש  הוא  מקצועית'?  ל'הסבה 
אותו  הקורות  מסכת  את  בפניי  שטח  ואז 

בעשורים האחרונים.
"כבר שנים רבות, שמדי יום הולדת בה 
עשור  ולהתחיל  קידומת'  'להחליף  זכיתי 
חדש בחיי, התלוותה לציון דרך זה תחושת 
נכאים ודיכאון, כשאני מהרהר כיצד ניצלתי 
את העשור שחלף, ומחשבתי נודדת הלאה, 
הימים  וכיצד  הקרוב,  בעשור  יהיה  מה 
ואיני  אותי,  מבגרים  שחולפות  והשנים 

עושה מספיק בכדי לנצלם" - אמר.
כך חלפו השנים, על פי תיאוריו, כשכל 
דכאון  בתקופת  מלווה  בחייו  חדש  עשור 
קשה. זאת עד ל- 30 שנה קודם לשיחתנו, 
מר  נכנס  אז  לחייו,  יובל  חוגג  כשהוא 
באותה  שטמון  גדול,  למשבר  גריפשטיין 

תחושה של חוסר מיצוי.
ולא  מאד  קשה  אז  היה  הנפשי  "מצבי 
לאחר  גם  מכך,  להתאושש  הצלחתי 
שקיבלתי עזרה מאנשי מקצוע. ואז הציעה 
עם הרבי מליובאוויטש  להיפגש  לי אשתי 
כאבי",  לריפוי  עצתו  את  ולקבל  זצוק"ל  

עמו,  להיפגש  בבקשה  "משפניתי  סיפר, 
יחידני  באופן  נפגש  לא  הרבי  כי  נעניתי 
במסגרת  היא  היחידה  והדרך  אנשים,  עם 
ראשון.  בימי  המסורתית  הדולרים  חלוקת 
באורח  דרכו'  'לעבור  טעם  שאין  חשתי 
ציבורי כל כך, אך אשתי הפצירה בי להגיע, 

כדי לקבל לפחות ברכת הצלחה בדרכי".
"לאחר שכנועים רבים נעניתי. כשבאתי, 
ראיתי תור ארוך של גברים ושל נשים, אך 
מיד  אותי  והביאו  פנים  בסבר  קיבלו  אותי 
לרבי שהעניק לי דולר ובירך אותי בברכה 
לי  העניק  במפתיע,  מכן,  לאחר  והצלחה. 
לא   – מדוע  כששאלתיו  נוסף.  דולר  הרבי 
שאלני  זאת,  חרף  כך,  על  למענה  זכיתי 
הרבי: מה כואב לך? חשתי בושה לדבר עם 
הרבי בפורום המוני שכזה, אך הרבי הוסיף 
שאלתי  ושוב  שלישי,  דולר  לי  והעניק 
למה? ואז החווה כלפי את אוזניו, כאומר: 
'מה  שאל:  ושוב  לנו.  מקשיב  אינו  איש 

מפריע לך?'
כשסיפרתי לו בקצרה על גילי המתקדם 
ותחושת חוסר המיצוי שלי מדי עשור. פנה 
הכי  המנהיג  היה  'מי   ושאלני:  הרבי  אלי 
ענה:  והרבי  שתקתי,  ישראל?'  בעם  גדול 
רבינו  משה  היה  כמה  'בן  רבינו'.  'משה 
לי את  והוא השיב  ידעתי!  בהנהגתו'? לא 
מה שכתוב בפרשה: 'שמונים  שנה'. 'כיצד 
שמונים  בן  קשיש  של  שביכולתו  יתכן 
להנהיג עם מסובך ומורכב כל כך כמו עם 
'אין  לעומתי:  והשיב  ישראל'? תהה הרבי 
הסתכל  לא  לעולם  רבינו  שמשה  אלא  זה 
אחורה - על מה שכבר עשה, אלא הסתכל 
לעשות'.  ויש  צריך  שעוד  מה  על  קדימה, 
הוא  לעשות,  על מה שצריך  'מי שמסתכל 
תמיד  מה שעשה,  על  מי שמסתכל  צעיר! 
לי  איחל  ושוב  הרבי  קבע  מבוגר'  יהיה 

ברכה והצלחה".
של  הדרך  ברכת  את  קיבלתי   80 "בגיל 
לעתיד,  קדימה  להסתכל   - זי"ע  הרבי 
ולהתחיל קריירה חדשה, כמו משה רבינו" 
גילו,  ממרום  גריפשטיין  הסנטור  לי  אמר 
הלכת  מרחיקות  תכניותיו  על  לי  וסיפר 
לעתיד, להוציא לאור עולם עיתונים בשפה 

הסינית והיפנית".
קיבל  הזה  החשוב  הקנדי  היהודי 
השראה  ושאב  לחייו,  חדשה  משמעות 
הצלחת  כי  אותנו  שלימדה  מהתורה 
להסתכל  ליכולת  נזקפת  ובכלל  המנהיגות 
קדימה. הראייה העתידית היא זו שמביאה 
העבר  הגיל,  ולא  בכנפיה,  ההצלחה  את 
כך  משום  הכרונולוגי.  הסדר  או  העשיר 
רבינו  משה  של  גילו  את  התורה  מזכירה 
הדרך  את  ללמדנו   - לתפקיד  כשהתמנה 

אשר נלך בה.

עצת הרבי לסנטור הקנדי

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

"
"

מי שמסתכל על מה שצריך לעשות, הוא 
צעיר! מי שמסתכל על מה שעשה, תמיד 

יהיה מבוגר
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קורסים לאבטחת 
מידע וטכנאות סלולר

יוזמה: סדנה 
לכלכלת המשפחה 

לגל  ברישום  יוצא  בירושלים  "לומדה"  מכון 
והפעם  ומסובסדים,  עדכניים  קורסים  של  נוסף 
כולם לגברים. שני קורסים שנפתחים כעת, מיועדים 
ומחשבים  סלולר  טכנאות   - רקע  חסרי  לתלמידים 

ניידים, ופיתוח אפליקציות. 
בעוד  שייפתחו  אחרים  חדשים  קורסים  שני 
לוחמת  מידע.  אבטחת  בתחום  מתמקדים  כחודש, 
קורס  הוא  האחד  המקצועית.  בעגה  סייבר, 

למתקדמים והשני למתחילים.
בסיוע  הוא  למתקדמים  סייבר  לוחמת  קורס 

רקע  לבעלי  ומיועד  ירושלים  לפיתוח  הרשות 
ברשתות תקשורת. הקורס מתקיים פעמיים בשבוע, 

ועלותו היא 1,200 ₪ בלבד.
קורס לוחמת סייבר למתחילים הוא בסיוע משרד 
בתוכו  כולל  הקורס  רקע.  לחסרי  ומיועד  הכלכלה 
ונוגע  תקשורת  ברשתות  רקע  מכינה,  לימודי  גם 
בכל רמות הסייבר. קורס זה מתקיים שלוש פעמים 

בשבוע, ומסובסד במלואו על ידי משרד הכלכלה.
הקורסים,  מן  לאחד  ורישום  נוסף  מידע  בדבר 

חייגו ללומדה: 02-6222210.

להכוון  המרכז  ראשי  אל  רבות  פניות  לאור 
להתמודד  מתקשות  אשר  ממשפחות  תעסוקתי, 
שהן  למרות   - הבית  כלכלת  של  נכון  ניהול  עם 
אינן  אשר  ממשפחות  וכן  בכבוד,  לפרנסה  זוכות 
בימים  הבית,  כלכלת  של  נכון  בניהול  מתורגלות 
עיריית  של  תעסוקתי  להכוון  במרכז  יוצאים  אלו 
של  סדרה  עם  והרווחה  העבודה  ומשרד  ברק  בני 
סדנת כלכלת משפחה בשיתוף עם ארגון “מסילה”, 
אשר הצליח להעלות משפחות רבות על דרך המלך 

במהלך שנות פעילותו. 

אורח  לשיפור  כלים  יקבלו  הסדנה  משתתפי 
הכנסות,  הגדלת  הבאים:  בנושאים  כלכלי  חיים 
צרכנות  הלוואות/חובות,  עם  כלכלית  התמודדות 
משפחה,  לכלכלת  מודעות  כלכלי,  מיפוי  נבונה, 
לשינוי  בדרך  תקציב  בניית  הכנסות,  מול  הוצאות 

ועוד.
הסדנאות בנות 5 מפגשים יתקיימו אי”ה במרכז 
להכוון תעסוקתי ברחוב הירדן 31 בני ברק. לגברים 
בשעות  רביעי  בימי  ולנשים  בערב  שלישי  בימי 

הבוקר. לפרטים והרשמה: 03-7707300/1.

הפרס הראשון - 
314 מיליון שקל

נתוני מפעל הפיס: כמה 
מיליונרים חדשים נוספו 

ב-2016, מה המספר ה'חם' 
שעלה בגורל 27 פעמים, ומי 

זכה בסכום הגבוה ביותר?

הילה פלאח

הגרלות  נתוני  את  מפרסם  הפיס  מפעל 
ה’חמים’  המספרים   :2016 לשנת  הלוטו 
המיליונרים  מספר  השנה,  בגורל  שעלו 
שלוש  )בניכוי  זו  לשנה  החדשים 
לפי  זכיות  ופילוח  האחרונות(  ההגרלות 
על  ועוד.  משפחתי  מצב  מגורים,  ערי 
שעלו  ‘החמים’  המספרים  הסיכום,  פי 
הם  ביותר  הרב  הפעמים  מספר  בגורל 
המספר  כאשר   .26,1,29,5,37,12,20,32
החזק שעלה לא פחות מ-20 פעמים בגורל 

הוא 6.
 24 כי   ,2016 שנת  בסיכום  עלה  עוד 
לאחר  השנה  נוספו  חדשים  מיליונרים 
הראשון.  הפרס  את  שגרף  טופס  שמילאו 
ו-7  רגיל  לוטו  טופס  מילאו  מהם   17
לוטו’.  ‘דאבל  טופס  מילאו  נוספים  זוכים 
על  עמד  הראשון  בפרס  הזכיות  סכום 
הכול  בסך  שקלים.  מיליון   314,038,317
נוספו השנה 58 מיליונרים חדשים -  כולל 
הגבוה  הזכייה  סכום  השני.  בפרס  זכייה 
ביותר לטופס בודד בשנת 2016 עמד על 34 
מיליון שקלים. סכום הזכייה לטופס בודד 

שקלים  מיליון   32 על  עמד  השני  במקום 
וסכום הזכייה במקום השלישי עמד על 30 
במקומות  הזוכים  שלושת  שקלים.  מיליון 
הראשונים זכו לאחר שמילאו טופס ‘דאבל 

לוטו’. 
את  חלקו  ב-31.5.16  שנערכה  בהגרלה 
 - ביותר  הרב  הזוכים  מספר  הגדול  הפרס 
המספרים  את  נכונה  ניחשו  זוכים  שלושה 
שעלו בגורל. שניים מהזוכים מילאו טופס 
אחד  כל  שקלים  מיליון   3.3 וגרפו  רגיל 
לוטו”  “דאבל  טופס  מילא  אחד  וזוכה 
שנערכה  בהגרלה  שקל.  מיליון   6.6 וגרף 
ב-10.10.16 גרפו שני זוכים שמילאו טופס 
רגיל 14 מיליון שקלים כל אחד, כך שסכום 
על  ביותר עמד  הגבוה  הזכיות המשותפות 

28 מיליון שקלים השנה.
סכום  האחרונות  השנים  שלוש  במהלך 
הזכיות שהוגדרו כזכיות לוטומניה )למעלה 
גם  אחת,  בהגרלה  שקלים  מיליון  מ-20 
בצירוף מספר זוכים במקום הראשון( עמד 
טפסים   21 כאשר  שקלים,  מיליון   496 על 
שזכה  הטופס  הגבוה.  הסכום  את  גרפו 
בסכום הגבוה ביותר בשנים אלה עמד על 

56 מיליון שקלים.

המרכז להכוון תעסוקתי של עיריית בני ברק וארגון מסילה 
יוזמים סדנה לניהול נכון של כלכלת הבית

גם בשיכון ג׳

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק, 

יש לך רופאי ילדים

ועוד רופאים רבים בעשרות מרפאות
ובתי רופאים של מכבי ברחבי העיר!
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץתשבצים מדורגים

סודוקו

תפזורת פרשת השבועמבוכים

פאמנמרואיאאאב

שוכמיטהלש בירי

תתשמינכמעתדצכ

הופקעבתישכאגב

ותיהקלמחבחגוד

שומרקאכדהדמשל

עמוחרמיעשלינב

וותניחשמדהמדו

רפימבורעהמתגנ

התמיעדרפצטחהח

היצראהרפערכרש

המייננורהאהטמ

לדבתמסוכוהטיח

 בנק מילים:
ברד כבד, 

עשב השדה, 
אש מתלקחת, 

ארץ גושן, 
פשתה 

ושעורה, יכבד 
לבו, חיטה 

וכוסמת, חדל 
המטר, אותות 

ומופתים, 
מטה אהרון, 

נחש, דגה, 
יאור, להטים, 

חכמים, 
מכשפים, 
צפרדעים, 

אגמים, עפר 
הארץ, כנים, 
ערוב, שחין, 

עם

התשבצים 
באדיבות 
עוזי קייש

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.

חברו בין הנקודות ותגלו מה הן מסתירות!

מנקודה לנקודה

1. אין, אפס. "תלה ארץ על ____" )איוב כו ז(
7. הצלה, עזרה בצרה. "והיתה לי ל__" )שמ"ב י יא(

8. מאס,שיקץ,בזה. "שקץ תשקצנו ו____" )דברים ז כו(
9. בתו הצעירה של לבן הארמי ואשתו  של יעקב. )בראשית 

כט טז(
11. אחד ממיני הנגעים שנזכרו בתורה. "או ____ או גרב או 

ילפת" )ויקרא כב כב(
13. בור חצוב בסלע שדורכים בו ענבים ליין. "באו רדו כי מלאה 

____" )יואל ד יג(
14. שאינו ישן. "אני ישנה  ולבי ____" )שה"ש ה ב(

15. ברור, ודאי, שאינו מוטל בספק. "_____ לי שלא נגעתי" 
)חולין ב: (

17. חלקת אדמה בגינה שמעבדים אותה בגודל שונה ובצורה 
שונה. "דודי ירד לגנו ל____ הבשם"  )שה"ש ו ב( )בלשון יחיד( 

)בלשון סמיכות(
19. בור. מגג גבוה לבור עמוק,משל למי שירד לפתע מגדולתו 

ושקע בצרה גדולה. "מאיגרא רם ל____ עמיקתא" )חגיגה ה: (
20. הוי. "ובכל חוצות יאמרו ___ ___" )עמוס ה טז(

1. כינוי לעם ישראל."____ ____ לכו ונלכה" )ישעיה ב ה(
2. על מה שעבר. "הצועק ____" )ברכות ט ג(

3. שנת החמישים שאחרי שבע שמיטות שנקבעה לשנת 
שבתון ודרור לעבדים ולאדמה. )ויקרא כה י(

4. המון, בני המעמדות הנמוכים. "ותהי צעקת ה____" 
)נחמיה ה א( )בהיפוך אותיות(

5. חק הוא ולא יעבור! "יקוב הדין את ____" )יבמות צב.(
6. פחם בוער.

"פחם ל____ ועצים  לאש" )משלי כו כא(
10. יום טוב,שמחת חג.

"מפני מה לא חגגתם ___ בשבת" )פסחים ע:(
12. )במשא ומתן בתלמוד( שבירה,סתירה.

"_____ מי ששנה זו לא שנה זו" )בבא קמא מז:(
16. רשום את שתי האותיות המרכיבות
את הגימטריה : 206. )מלמעלה למטה(

17. צר, אויב,שונא. "סר מעליך ויהי ____"
)שמואל א כח טז(

 )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(
18. שוב, עוד. "מה חובתי _____ ואעשנה" )סוטה כב:(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
miri@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

1 זמר. "קדמו ____ אחר נגנים" )תהלים סח כו( )בלשון 
יחיד(

2. עוני,דלות,חוסר כל. "ומרדף ריקים ישבע ____" 
)משלי כח יט(

3. שם החודש הראשון למנין השנה או החודש השביעי 
מניסן. 

4. יין חדש בטרם תסס,עסיס ענבים. "ארץ דגן ו____" 
)מלכים ב יח לב(

5. נוחל,מקבל רכוש שהשאיר לו פלוני במותו. "והנה בן 
ביתי ____ אתי" )בראשית טו ג(

6. שמה הראשון של שרה. )בראשית יא כט(
7. מתנה,מנחה. "לך יובילו מלכים ____" )תהלים סח ל(

1. עגלה שממעל לה כילה למחסה על הנוסעים או על 
המטען. "שש עגלת ____ ושני עשר בקר" )במדבר ז ג(

2. תקופה קצובה ומוגבלת. "הלא ____  לאנוש עלי ארץ 
וכימי שכיר ימיו" )איוב ז א(

3. עבד לבית שאול המלך.   "ולבית שאול עבד ושמו  ____"  
)שמואל ב ט ב(

4. שר צבא,מפקד.   "שר הצבא ה___ את עם הארץ" 
)מלכים ב כה יט()בכתיב מלא(

5. חזק,תקיף,בעל כח. "חכם לבב ו____ כח" )איוב ט ד(
6. החש צורך עז בשתיה.   "הוי כל ____ לכו למים" )ישעיה 

נה א(
7. נחפז,פזיז,ממהר.   "ו____ ברגלים חוטא" )משלי יט ב(

 
1 2 3 4 5  6 
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בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

ארועים    תינוקות    ילדות    נשים    כתרים

NANA-H
     הכל מתחיל בראש

הנחה על
קולקציית 2016

מחזיק
מפתחות
פונפון
מתנה!

*בקניה מעל 50 ש"ח

הזמנות לסיטונאים בלבד נא לפנות למספר: 058-645-6410

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583        בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  בנדנות  סנודים  כתרים לאירועים  תיקים

קופון למשתתפות הארוע

ון
קנ

ת
 ל

וף
כפ

 ב
*

רשת משקפיים

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

1599-555-280

אלפי משקפיים
בחינם!

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

מעל אלף
בחמישה שקלים

280

בני ברק: ר‘ עקיבא 89  | ירושלים: כנפי נשרים 66 | ירושלים: חדש! נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 | ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | טבריה: יוחנן בן זכאי 6  | נתיבות: רח‘ ירושלים 62

המבחר הגדול ביותר
של משקפיים לילדים

ברשת 

בס‘‘ד

למכבי שירותי בריאות 
דרושים אחים ואחיות 

לעבודה במרפאה, במוקד לרפואה דחופה, 
ובמרכז אשפוז יום של מכבי בבני ברק

בואו להיות ממובילי השינוי ותיהנו מעבודה מספקת ומאתגרת.
מועמדים מתאימים ייהנו משעות עבודה נוחות )ללא שבתות וחגים(

תוכנית קידום ופיתוח מותאמת אישית.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מועמדים מתאימים
 מתבקשים לשלוח פרטים בהודעה פרטית

dazbasar_z@mac.org.il וקורות חיים למייל

עינת: 050-6810353 | חפשו אותנו ב-
גבעת שמואל

* המבצע בתוקף עד 28.2.17
₪ב-

 מניקור 
 + 

 לק קולור ג’ל
 + 

 סידור גבות 
 + 

שפם
מניקור | לק ג’ל לציפורניים טבעיות | עיצוב גבות | צביעות גבות וריסים

מזמינה אותך
2017 הגיע וזה הזמן שלכן להתפנק



כמה קרוב, ככה זול

תחת מטריה אחתכל המבצעים 

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!

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. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 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 

המבצעים בתוקף 
מיום ראשון

כ"ד בטבת 22.1.17
עד יום שישי

כ"ט בטבת 27.1.17
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ט מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי כ"ו-כ"ז טבת 24-25.1.2017
תפו"א לבן 
ארוז

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
290

₪

בצל

לק”ג
390

₪

בטטה

לק”ג
490

₪

לימון

לק”ג
₪490

שום

2 חב' ב-

990
₪

1 ק"ג
סוגת

סוכר

קמח 4 ב-
10

3 ב-
1090

30 יח'
ארוז

M 50ביצים
2 ב-

1 ליטר
טעמים שונים

20ויטמינצ'יק
2 ב-

290 גר'
פטריות 
10'מעולה'

3 ב-

אסם
פסטה/אטריות/קוסקוס/זוג מרק נמס/

20מנה חמהלא כולל נודלס/פרורית200 גר'
שלישיית5 ב-

2990פיצה מעדנות

אשפר

כבד 
עוף קפוא

כנפיים
עוף קפוא

2490

1290
לק"ג

לק"ג

סוגים שונים
תלמה

חטיפי דגנים
TO GO

1290
למארז

700 גר'

100
2 ב-

מטרנה שלבים

1 ליטר
סוגים שונים

לא כולל בייבי
מרכך כביסה

1290בדין

48 גלילים
שניב

נייר טואלט 
2990טאצ'

מבית מעולה

10מגבונים
4 ב-

200 גר'
קפה 

1790רד מאג

230-250 גר'
סוגים שונים

אסם

10לחמית
2 ב-

2490דג מושט
לק"ג

820 גר'

20
3 ב- שימורי אפרסק

590'מעולה' שקדי מרק/
קרוטונים/פרורי 

ליח'לחם מוזהבים500 גר'

250-500 גר'
סוגת

400 גר'
אחלה

1690
2 ב- כרוב אדום/

טחינה/חציל 
במיונז/מטבוחה

300-400 גר'
בייגל בייגל
בייגלה/

20דקים דקים
3 ב-

40 יח'
עדין

10וופל מצופה

1690
2 ב-

 25x515 גר'/אפרופוx10במבה
גר' 50x3 גר'/ביסלי55x4 גר' 
22x10 גר'/צ'יפס50x4 גר'/

דובונים20x5 גר'/
במבה שוש20x10 גר'/

צ'יטוס15x10 גר'

מארזי חטיפים
אסם/עלית

1.35 ליטר
נוזל כלים 

1090פיירי

600 גר'
סוגים שונים

אנגל

990עוגיות בדלי

400 גר'
קוד:85659100005/

856591000529
עבאדי

10 עוגיות קמח מלא/ 
ליח'עוגיות קריספי

מימוש אחד ללקוח

גזרו ושמרו הציגו קופון זה באחד הסניפים ותוכלו להנות ממחיר שווה במיוחד!

שלישיית 
פודינג אסם
85x3 גר'

890

10
וופל/רולים 'מעולה'5 ב-

100/200 גר'

גליליות 'מעולה'
10010 גר' חלבי

4 ב-

סניף קוטלר
פתוח במוצ"ש

לסניפי ב"ב 
דרושים/ות

עובדים וקופאיות
לעבודה במשמרות

לפרטים:
052-681-7736

שמיניית 
מיני קרלו
שוקו/וניל/
תות
תנובה

2 ב-
22

גבינת 
נפוליון
225 גר'
תנובה

1090

יופלה
yyy
500 מ"ל
תנובה

890

גבינה 
צהובה
360 גר'
טרה

1490

רביעיית 
יופלה דיאט
קוד:14762954
תנובה

1190

חלב 
בקרטון
1 ליטר
טרה

10
2 ב-
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