
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי י"ג בטבת תשע"ז   11/1/17 גיליון מס' 1091

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

16:21
16:37
16:16

17:35
17:37
17:36

פרשת ויחי

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

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
*בקנייה במקום בלבדמשלוחים לכל חלקי העיר              

&29
 בלבד

הכשרות המהודרת

הכי נעים בעיר
המקום  בשרים על האש

שניצל בפיתה / באגט / לאפה + 
פחית קוקה קולה או פריגת

מבצע חזק!

על המנגל: קבב / בורגר / חזה עוף

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע חזק!
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ארבעה הרוגים בפיגוע: מסע הרצח, פולמוס נטרול המחבל ושלילת האזרחות

פרסם ותתפרסם
03-5796643 חקירת 

נתניהו

שר הפנים הרב אריה דרעי

פעילות מניעתית

טלפנים/ות מוקדנים/ות
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :דוא"ל

דרושים/ות
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הטרור חוזר לירושלים

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

*5700

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?   ?PDD ?פרגר? דיכאו�? כפייתיות
מחלת לב? א

הפרעת קשב וריכוז?


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

פרשנות - אבי בלום 
/ עמ' 22-23

 סיקור
 / עמ' 26

כך פותחים באש
סא"ל הרב דוב פוברסקי

עמ' 12

עמ' 14

אבל בסמינרים בבני 
ברק - שתי מורות 

צעירות נפטרו

תורה תורה חגרי שק - 
הגאון רבי משה 

שפירא זצ"ל

/ עמ' 8

גל הקמת 'בתי הוראה' 
בשכונות המתחרדות בבני ברק 

בתי הוראה חדשים בראשות מורי צדק נחנכו ונפתחו בימים 
אלו בשכונות פרדס כץ וקרית הרצוג  הקהילות מתמסדות, 
ומיום ליום גדלות ומתחזקות רוחנית לטובת ציבור משפחות 
בני התורה  סיקור נרחב ותיעוד מהאירועים בקהילות השונות
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אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

 500
מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

נוזל כלים סוד

לחמית
1 ק"ג

גבינה צהובה
נעם
360 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 מרכך 

כביסה נייר טואלט

40 גלילים

גבינת תנובה

850 גר'

 &2990
ב-

 &10 &100 5 ב-3 ב-  &10
מאגדות מולר / דנונה

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

משקה 
אנרגיה בלו

פתי בר גטניו
1.600 קילו

ב-

 &890
ב-

בקניית זוג

 &3990
ב-

חומוס אחלה
750 גר'

שוקולד אצבעות

1 ק"ג
אסם

בקנית זוג

מארז קרלו

לחם מלא
מאפיית אגמי

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

בורקס תפו"א 
שף הבצק

שניצל תירס / 
נקניקיות
 זוגלובק
2 ק"ג

נשנושים 
בייגל בייגל

ג'אמפ
ליטר וחצי

לקילו

בקנית זוג

בקניית זוג

 &50 4 ב-

בקניית 
זוג

מיץ ענבים 
תירוש
אפרת

מארז פיצה זוגלובק
שלישיה

 &3790

 &1690
ב-

 &50 2 ב-

עוגת גבינה
500 גרם

מקרונים/פתיתים/
טיטוליםפסטה

 &790

קוטג' טרה

מארזי עוגה 
אישית צ'וקטה

עוף שאריתעוף מחפוד
טריטרי

 &2390 &2490

חיטה,  בורגול, 
עדשים, פופקורן, 
חומוס ועוד

5 ב-20& 

3 ב-13& 

5 ב-10& 

3 ב-13& 

סוד

גבינה טרה
2 ב-10& 

2 ב-50& 

פרימור
2 ליטר

2 ב-

2 ב-

דג פילה
אמנון (מושט)

אריאל750 גר'
9 קילו

   XL / קליק

5 ב-20& 

שוקולד עלית 
אקסטרה חדש

 &15 3 ב-

לחמישי 
שישי 
בלבד

 &10

נוזל כלים 
"פיירי"

בקניית 
זוג

3 ב-20& 

אינסטנט פודינג

20& 2 ב-

 &1690

 &1890
ב-

 &3990

20& 3 ב-

&8 90
&8 90

ב-

2 ב-29& 

2 ב-17& 

אבקת כביסה

50& קילו 2 ב-

ב-65&  4 ב-20& 

באיכות מפתיעה!

 &490
ב-  &1890

 &1990

 &1490
ב-



כמות הכריכים שאפשר להכין
מאריזת עמק 600 גרם

ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות! בכשרות              באריזה עם פס הזהב



₪
 0

שומרים על העיניים שלך

איכות שאין לה מחיר

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

? בני ברקי, חבר 
מעל 1,000 מסגרות איכותיות ואופנתיות

חינם!  

בני ברק לנדאו 4, טל': 1-700-70-66-61 | ירושלים ישעיהו 2, טל': 02-5002050, קניון רב שפע, שמגר 
16, טל': 072-2750706 | בית שמש נחל זוהר 10, טל': 02-9918111 | אלעד מרכז רימון )רייסדור(, בן 

שטח 10, טל': 03-9063333 | ביתר עילית הר"ן 9, טל': 02-5800884

עד מספרים 2/6 מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

הסדרים עם קופות החולים
משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים



החברים שלנו

מקבלים
    יותר!

דו"ח משרד הבריאות קבע:
מכבי מחזירה

יותר כסף לחבריה
הוצאות לפני הלידה ולאחריה, ניתוחים,
ורפואת שיניים, לחברי הביטוח המשלים

כי אנחנו לא חוסכים עליך!

* מתוך נתוני דוח משרד הבריאות על הוצאות השב"ן 2015

החזרים לנפש בש״ח בשנת 2015

לידה רפואת שיניים ניתוחים ובחירת מנתח

270259

289

193

כללית לאומיתמאוחדתמכבי

24

4

114

91

כללית לאומיתמאוחדתמכבי

40
46 44

61

כללית לאומיתמאוחדתמכבי

מוגש כמידע לחברי מכבי



10 יח’ ב- 10&

4 יח’ ב- 10&

2 חב’ ב- 15&

2 יח’ ב- 12&

22 יח’ ב- 10&

1 ק”ג ב- 8& 1 ק”ג ב- 8&

3 יח’ ב- 13&

60 יח’ ב- 10&

3 חב’ ב- 14&

2חב’ ב- 25&

2 יח’ ב- 10& ב- 10&  ב- 10&

2 יח’ ב- 10&

4 יח’ ב- 10&

3 חב’ ב- 12&

3 חב’ ב- 13&

2 חב’ ב- 10&

4 יח’ ב- 10&

ב- 690&

4 יח’ ב- 10&

30 יח’ ב- 10&

4 יח’ ב- 10&

מסטיקים מנטוס 
חת”ם סופר ב”ב

שוקולד מריר
בד”ץ עד”ח

מרשמלו 
איגוד הרבנים

24 יח’

מיני כעכים איטלקיים

לקקן גדול
בד”ץ עד”ח

כבל מיקרו

גומי
בד”ץ בית יוסף

8 סוגים

שוקולד טעמן
בד”ץ עד”ח

בייגלה
בד”ץ עד”ח

שקדים טחונים

לקקנים
טעמן 
40 יח’
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מטען אייפון
5,6,7

גומי
בד”ץ בית יוסף

טורטיה

סוכריות שרשרת
בד”ץ עד”ח

אגוזים טחונים

לקקן כרמית
12 יחידות

מטען 

מסטיק עגול

פטריות טעמן

מארז ביסלי
20 יח’

תירס טעמן

לקקן
כל הסוגים

סוכריות 

ריסקנו את המחירים!!

חדש! סניף ב”ב: ר’ עקיבא 137 | פתוח א’-ה’: 10:00-22:00 רצוף, יום ו’: 8:00-14:00

מוצרים ללא גלוטן במחירי כסאח!!

חדש! חדש! חדש!

מוצרים ללא גלוטן במחירי כסאח!!

מבצע לקוראי "קול העיר"
בקניה מעל 50&

שישית סודה מתנה!!!

שישיית סודה 

סופר דרינק 

1.5 ליטר 

& 290 ב- 

בלבד!! 

כל המוצרים 

בהכשרים 

מהודרים!!

המחירים 

הכי זולים 

א”י!!!
ב

בלבד!ב- 1&1.5 ליטר סופר דרינק 

המבצעים עד גמר המלאי!!!

מחיר

מחירמטורף!

מחירמטורף!

מטורף!



ויכולים לזכות בעשרות אלפי שקלים
בכל שעה הסכום בכספת עולה ב- ₪500! 

 לטלמסר
03-6060601

ממגוון מוצרי 
החלב של תנובה

את הקוד שעל 
גבי המוצרים

מתקשרים מקישיםקונים

להיתר  בהתאם  בע"מ,  בישראל  חקלאית  תוצרת  לשיווק  שיתופי  מרכז  תנובה  ע"י  נערך  ההגרלות  מבצע 
תירושי. רוני  רו"ח  ובפיקוח   ,1977  – התשל"ז  העונשין,  חוק  לפי  מסחרית,  לפרסומת  הגרלות  לעריכת  הכללי 
המבצע יתקיים בין התאריכים ג' בטבת תשע"ז לבין ד' בשבט תשע"ז )1.1.17 לבין 31.1.17( * בכפוף לתקנון המבצע

*הקוד המופיע על גבי האריזות הוא בין 8 ל- 10 ספרות.



 צילומים: מוטי קרליץ ויעקב כהן שורת המעמדים השבוע      

בני ברק8      י"ג בטבת תשע"ז 11/1/17 121//1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: אבי גרינצייג

צרכנות: הילה פלאח
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

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

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

חיזוק רוחני בשכונות המתחרדות 
  בתי הוראה חדשים בראשות מורי צדק נחנכו ונפתחו בימים אלו בשכונות פרדס כץ וקרית הרצוג
הקהילות מתמסדות, ומיום ליום גדלות ומתחזקות רוחנית לטובת ציבור משפחות בני התורה  סיקור 

נרחב ותיעוד מהאירועים בקהילות השונות

מאת: עוזי ברק

בראשות  הוראה  בתי  נפתחו  אלו  בימים 
ציבור  עבור  השכונות,  ורבני  מו"צים  דיינים, 
בשכונות  המתגוררים  התורה  ובני  האברכים 
ההולכות  ברק  בבני  הרצוג  וקרית  כץ  פרדס 

ומתחרדות מיום ליום.
בית  ייסוד  מעמד  נערך  האחרון  בשבוע 
ההוראה - 'באר שלמה' שע"י בית המדרש 'זיו 
חיים  דוד  אלטר  רבי  הגה"צ  בנשיאות  יהודה', 

שטרן בקרית הרצוג בבני ברק.
בית ההוראה מהווה המשך לפעילות הענפה 
יהודה"  "זיו  המדרש  בית  שהביא  ולמהפך 
בית  רב  בראשות  בב"ב  הרצוג  קרית  לשכונת 

המדרש רבי אהרן יצחק שטרן.
גם ציבור האברכים בני התורה בשכונת קריית 
'חניכי  נוסף, בקהילת  הרצוג פתחו בית הוראה 
רבי  הגאון  בנשיאות  ישראל',  אבן   - הישיבות 
ובראשות  ב"ב  בד"צ  אב"ד  רוזנברג,  שריאל 

הגאון רבי דוד הלל, רב ביהמ"ד.
במעמד נאם רב ביהמ"ד הגאון רבי דוד הלל, 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  דברי  את  והזכיר 

"יה"ר  הקהילה  יסוד  בעת  שבירך  שטיינמן, 
שזו  והסביר  תילה",  על  דת  להעמיד  שתזכו 
מטרת הקמת בית ההוראה, "שיהיה מקום ראוי 
בה,  ילכו  אשר  הדרך  את  להורות  התורה  לבני 
כפי מה שקיבלנו מרבותינו מצוקי ארץ בדקדוק 

ההלכה".
שריאל  רבי  הגאון  דברים  נשא  לאחמ"כ 
ומאידך  הקהילה  בשבח  דיבר  אשר  רוזנברג, 
על מחויבותו של מורה ההוראה כלפי הציבור. 
בזמנים  דחופות  שאלות  שיש  קורה  "פעמים 
וזה מחייב את המסירות  ובשעות שאינן שעות 

של המורה הוראה לשעבוד הציבור".
נוסף  הוראה  בית  נחנך  האחרון  רביעי  ביום 
האברכים  ציבור  עבור  כץ,  פרדס  בשכונת 
הספרדי, בראשותו של הדיין והמו"צ הגאון רבי 

אלעזר נידאם.
אב"ד  השתתפו  והמיוחד  המרומם  במעמד 
בנוכחותם  החוגים,  מכל  הוראות  ומורי  דיינים 
הרב  תלמידי  תורה  ובני  אברכים  מאות  של 
ובני הקהילה. במעמד נאמרו דברי חיזוק למען 
הגדלת התורה והפסיקה, ע"י הרבנים שליט"א.

המעמד התקיים בביהכנ"ס אליהו הנביא רח' 

מנחם בגין 54, לאחר מאמצים כבירים ובקשות 
חוזרות ונשנות מבני התורה והגבאים בשכונה, 
בראשותו  כולל  קיים  תקופה  שבמשך  ולאחר 
של הרב נידאם ורואה הצלחה, נעתר לבקשתם 
להוסיף בקודש ולפתוח בית הוראה ובי"ד צדק 

במקום.
חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון 
בעדני, שיבח את יוזמת האברכים שהקימו בית 
הבד"ץ  של  משמו  והתפעל  הוראה,  ובית  דין 
"דבר הלכה", "שהרי דבר ה' זו הלכה". בסיום 
דבריו בירך "שהמקום הזה יפרח ויפורסם, וכל 

מי שמחפש לשמוע הלכה יפנה למקום הזה".
נידאם פתח בדבריו  אב"ד הגאון רבי אלעזר 
"אשר  הוראה,  ובית  ביה"ד  כל  של  בחשיבות 
בעולם  ה'  משטר  על  ששומרת  תחנה  מהווים 
והשראת קדושתו", והזכיר דברי המד"ר "ויגבה 
אותי  מגביהים  שאתם  ועל  במשפט,  צבקות  ה' 
בדין אף אני עושה צדקה ומשרה קדושתי בניכם 

שנא' והקל הקדוש נקדש בצדקה".
בחשיבות  דיבר  ה',  שיכון  רב  נידאם  הגר"מ 
ואמר:  כץ,  בפרדס  הוראה  ובית  בי"ד  הקמת 
חסד  זה  כץ  פרדס  בשכונת  אור  קרן  "לפתוח 

של אמת. פתיחת בית הוראה ובי"ד אלו דברים 
שיכולים לתת סיבה נכונה לאכלס את השכונה, 
לאחר שנים ששמים את השכונה הזו ליעד לבני 

תורה". 
הורגשה  עצומה  והתרגשות  רבה  תכונה 
במעמד, לאחר שהגיעו הרבנים שליט"א להרים 
והקהילה  הרעיון  את  ולחזק  תורה,  של  קרנה 
של  בעיניהם  נראו  והאושר  השמחה  בשכונה. 
למקום,  שהגיעו  והקהילה  התורה  בני  ציבור 
וכולם מצפים להצלחה גדולה ולהמשך הרחבת 

בית ההוראה ועוד. 
נקבעה  רושם  רב  במעמד  השבוע  כמו"כ, 
מרן  ע"ש  יוסף'  'היכל  הכנסת  לבית  המזוזה 

הגר"ע יוסף זצ"ל.
המזוזה נקבעה ע"י הראשון לציון הגאון רבי 
הגר"מ  השכונה  רבני  ובהשתתפות  יוסף  יצחק 
הרב  הכנסת  בית  רב  דרעי,  והגר"מ  חזקיהו 
גואטה  יגאל  ואישי הציבור ח"כ  מרדכי בר לב 

והרב אליהו דדון סגן ר"ע בני ברק.
המצווה  בסעודת  הראש"ל  שנשא  בדברים 
ביקש מהציבור לקבוע עיתים לתורה, ולהרבות 

בלימוד ההלכה.

העירייה מציגה: עשרות אירועים ומופעים מרתקים
המוני תושבי בני ברק השתתפו בימים האחרונים בעשרות אירועים ומופעים עבור כל הגילאים שאורגנו על 

ידי מחלקת התרבות העירונית ובסיוע המשרד לפיתוח הנגב הגליל והפריפריה 

מאת: עוזי ברק

עשרות אירועים ומופעים מרתקים ובמחירים 
כל  בני  בני-ברק,  לתושבי  נפש  לכל  שווים 
הגילאים, התקיימו בהשתתפות המוני תושבים 
בכל ימי החנוכה, בארגונה של מחלקת התרבות 
העירייה  הנהלת  חבר  שבראשות  העירונית, 
ובסיוע  רוזן  יעקב  ובהנהלת  קוסטליץ,  שלמה 
מירבי של המשרד לפריפריה, שבראשות השר 

אריה דרעי.
חודשים אחדים לפני חנוכה כינס ראש העיר 
בראשות  עירוני,  צוות  מפגש  זייברט,  חנוך 

ובהשתתפות אנשי  דרנגר,  ישראל  רמ"ט רה"ע 
ובמסגרתו  העירייה,  של  והתרבות  הגזברות 
מופעים,  של  ארוכה  שורה  העיר  ראש  אישר 
המשרד  עם  מעולה  פעולה  לשיתוף  ותודות 
שבראשות  והפריפריה,  הגליל  הנגב,  לפיתוח 
הציבור  של  לצרכיו  הקשוב  דרעי,  אריה  השר 
להוסיף  היה  ניתן  למענו,  הכל  ועושה  החרדי 
אירועים ופעילויות רבים ומגוונים, להנאתם של 

עשרות אלפים מתושבי העיר.
הופצו  חנוכה,  לאירועי  ההערכות  במסגרת 
40,000 חוברות מהודרות, בכל בתי העיר, כדי 
לאפשר לתושבים להתעדכן בזמן, ובכך לאפשר 

לכל בני הבית המעוניינים להשתתף באירועים 
במחירים  תרבותיות  תכניות  מגוון  וליהנות 

מוזלים במיוחד. 
כללו  החנוכה  בימי  האירועים  עשרות 
ירידים  הפעלות,  הקרנות,  הצגות,  מופעים, 
גדולים לילדים בדגש על נושאי איכות הסביבה, 
לקידום  כמו"כ  בעיר,  סמינרים  בשלושה 
חידון  התקיים  הסביבתית  לאיכות  המודעות 
עשרות  בו  והשתתפו  התקשרו  אליו  טריוויה, 
בפרסים  זכו  מהם  ורבים  העיר,  מילדי  אלפים 

יקרים.
הפיס  במרכז  גם  נערכו  מרכזיים  מופעים 

העירוני שברחוב ירושלים, בהשתתפות המונים 
הבקשות  שירת  ערב  ובהם  העיר,  מתושבי 
הנאמרת בימים אלו, בהשתתפות הגאון הגדול 
התורה  חכמי  מועצת  חבר  בעדני,  שמעון  רבי 
ומשה  גדולי הפייטנים משה חבושה  ובהופעת 

לוק.
להצלחה  הוא  אף  שזכה  אחר,  המוני  אירוע 
מרבית, הייתה הופעתו המרגשת והייחודית של 
שטיינמץ,  מוטי  העיר,  תושב  המפורסם,  הזמר 
בסיוע המשרד לפריפריה, שבראשות השר אריה 

דרעי ובארגון מחלקת התרבות של העירייה.
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סיום הש"ס לזכר הגר"י דיסקין זצ"ל

מעמד סיום לימוד ש"ס בבלי בכולל 'נחלת 
אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  בהשתתפות  משה', 
נלמד  דיסקין. הש"ס  הגרב"ד  הכולל  וראש 
לעילוי  שנתיים  במשך  הכולל  אברכי  ע"י 
נשמת הגאון רבי יוסף דיסקין זצ"ל, עם סיום 

שנת האבל לפטירתו. 
ומ"מ  הכוללים  נשיא  נכנס  המעמד  לפני 
של  למעונו  רובינשטיין  אברהם  הרב  רה"ע 
ברכה  כתב  שהעניק  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
המחזור  סיום  עם  הש"ס.  למסיימי  מיוחד 
הצטרפו אברכים נוספים ללימוד מיוחד זה, 

ובעוד שנתיים יזכו גם הם לסיים את הש"ס.

הכנסת ס"ת לביהכנ"ס 'יסודות'
'יסודות'  לביהכנ"ס  ס"ת  הוכנס  עם  ברוב 
הגר"ש  בראשות  כץ'  'פרדס  בשכונת 
ונכתב  שם  בעילום  שנתרם  לאחר  ליפשיץ, 
בית  רב  רוזנטל.  מרדכי  ר'  הסופר  ידי  על 
הכנסת ונציגי המתפללים נכנסו לבתיהם של 
פוניבז'  ישיבת  וראש  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 
וקיבלו  אותיות  לכתיבת  אדלשטיין  הגר"ג 

התורה  ספר  הוכנס  מכן  לאחר  ברכתם.  את 
ביהכנ"ס,  ממתפללי  מאות  בהשתתפות 
תושבי 'פרדס כץ' והאזור כולו ובהשתתפות 

רבני השכונה, מו"צים ודיינים. 

נלכד מפיץ תמונות חרדים ברשת
 36 בן  חשוד  עצרה  ישראל  משטרת 
עשרות  בפרסום  שנחשד  לאחר  ב"ב,  תושב 
תמונות נגד אנשים ברשת. לטענת המשטרה, 
לפני  בהם.  לפגוע  הייתה  הפרסום  מטרת 
כך  על  תלונות  הוגשו מספר  מספר שבועות 
כי  חשש  קיים  התמונות,  פרסום  שבעקבות 
במפלג  בהם.  לפגוע  ינסו  קיצוניים  גורמים 
פתחו  אביב,  תל  מחוז  ההונאה של משטרת 
בחקירה והצליחו לאתר ולזהות את החשוד, 
ראיות  בחזקתו  נמצאו  מעצרו  ובשעת 

הקושרות אותו לעבירות המיוחסות לו.

165 למייסד השושלת: יארצייט בבוטשאן 
שנים   165 ציינו השבוע  בעולם החסידות 
להסתלקותו של רבי אליעזר זאב מבוטשעטש 
זי"ע, אבי ומייסד שושלת הקודש בוטשעטש 
בוטושאן. לרגל ההילולא התקיים 'טיש'  של 
ברחוב  מדרשו  בית  בהיכל  האדמו"ר  נכדו 

יהושוע בבני ברק.

פינת המזל"ט
 לצלם העיתונות דוד זר לרגל הולדת בתו.

המחלקה  ומנהל  ב"ב  העיר  ראש  לסגן   
שפירא  מנחם  'דגל'  של  המוניציפאלית 

להולדת הבת.
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מאת: חננאל אזואלוס

ברק  בני  תושבי  חוזים  האחרונות  בשנים 
הנוגע  בכל  העיר,  שעוברת  דרמטי  בשינוי 
לפיתוח התשתיות ושינוי חזות העיר. קברניטי 
העיר החליטו על השקעה רבה בנושא פיתוח 
מבנים  של  שיפוץ  העיר,  וחזות  התשתיות 
העיר  שם  עם  שלטים  הצבת  על  וכן  קיימים 
התשתיות  אגף  במקביל,  השונות.  בכניסות 
אשר  בעיר  שונים  מאזורים  לתושבים  קשוב 
לקויות,  התשתיות  בתיהם  בקרבת  לטענתם 
סכנה  ומהוות  הנוכחי,  החורף  נזקי  בשל  גם 
רכב  בכלי  הן  באזור  המתניידים  לתושבים 
על  שהוזכר  מהמקומות  אחד  רגל.  הולכי  והן 
ידי התושבים הוא אזור רחוב הרב שך הידוע 
אנשים  יום  מדי  כאשר  מאוד  מרכזי  כמקום 
רבים מהעיר ומחוצה לה נוסעים בו בכל שעות 
היום והלילה כעורק מרכזי בו מרוכזים תלמודי 

תורה ובתי כנסת רבים.
כאזור  תושביו  ידי  על  המוגדר  נוסף  אזור 
רחוב  הוא  לטיפול  הזקוקות  תשתיות  עם 
סוקולוב. בחלקו כבר נערכו בימים האחרונים 
בקרן  תנועה  ציר  פתיחת  עם  תשתית  עבודות 
אל  גם  כך  סוקולוב-ז'בוטינסקי.  הרחובות 
האגף הגיעו תלונות מכמה תושבים על בעיות 
בכמה רחובות כמו נויפלד ומשולם ראט. אחד 
"אנו  העיר':  ל'קול  אומר  השכונה  מתושבי 
הנעשה  לכל  העירייה  של  לב  תשומת  רואים 
בשכונתנו, אך עדין המצב טעון שיפור. ישנם 

רחובות שזקוקים לעבודות נוספות". 
באגף התשתיות שמעו את הדברים והבטיחו 
סיפר  טננבוים  אברהם  העירייה  דובר  לטפל. 
ל'קו עיתונות' על פעילות בהיקף נרחב ביותר 
כבישים,  של  מחדש  סלילה  של  תקדים  וחסר 
האחרונה  בתקופה  שקלים  מליון  בכ-24 
לצרכים  בהתאם  העיר,  של  שונים  באזורים 

ולדחיפות.
חנוך  הרב  מכנס  בחודשו,  חודש  "מידי 
זייברט, ראש העיר, פגישות עם אנשי המקצוע 
אישורו  ולאחר  בכבישים,  העבודות  לתכנון 
התקציבי של רה"ע לעבודות אלו, נערך האגף 

העירוני לתשתיות ולפיתוח לביצוע.
באחרונה:  שבוצעו  העבודות  מגוון  "בין 
מדרכות,  הכביש,  סלילת   - הושע  רחוב 
 3.5 של  בסכום  תנועה  ושינויי  תעול  תאורה, 
מליון שקלים. רחוב השלושה - רובד הכביש, 
הוקמו מדרכות חדשות, תאורה חדישה, תעול 
בסכום  גשמים,  מי  איסוף  בעיות  לפיתרון 
כולל של 2.5 מיליון שקלים, ברחוב הרב שך 
כביש,  סלילת  עבודות  אלו  בימים  מתבצעות 
מדרכות, תאורה ושינויי תנועה בסך 5.5 מליון 

שקלים, וכך בעוד רחובות. 
תיקוני  של  קבוע  טיפול  ישנו  כן,  "כמו 
מהמורות בכביש, וכך, מידי יום ביומו, מבצע 
המוקד העירוני, בהנהלת מר שלמה בורובסקי, 
פניות  באמצעות  או  תיקונים,  לביצוע  סיורים 

טלפוניות של תושבים למוקד העירוני 106".

תנופה של עבודות תשתית בעיר
בעקבות גשמי החורף ותוצאותיהם עמלים באגף התשתיות 
לתקן את הנזקים שנוצרו בכבישים מהסערות, וכבר נערכה 

שורה של עבודות בעיר

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



קונים ב-4990 ₪ ומעלה ממגוון מוצרי סנו המשתתפים 
במבצע )מלבד קטגוריית הנייר( ושומרים את החשבונית

מתקשרים לטלמסר: 03-3739090 
ומשחקים במשחק סנו

ניצחתם במהירות 
הגבוהה ביותר? זכיתם!

2 זוכים ליום

איך משתתפים?

מבצע 
ענק!

*תווי קנייה בסך 700 ש"ח למימוש באחת מבין רשתות המזון המשתתפות במבצע. בכפוף לתקנון המבצע הנמצא במשרדי מימד. תוקף ההשתתפות במשחק בין התאריכים י' טבת- כ"א טבת 8-19/1, בימים א-ה בלבד. 

**כל מוצרי חברת סנו תחת הלוגו  לא כולל מוצרי הנייר על סוגיו. תווי הקנייה יינתנו באחת מהרשתות המשתתפות במבצע. למידע אודות רשתות המזון המשתתפות במבצע יש לעיין בתקנון. ט.ל.ח.

קונים ממגוון מוצרי הנקיון** של סנו ב- 49.90 ₪ ומעלה

ויכולים לזכות
בתווי קנייה

בסך 700 ₪ במתנה!
בתווי קנייה

בסך 700 ₪ במתנה!
בתווי קנייה

בסך 700 ₪ במתנה!
*
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מאת: עוזי ברק 

בבני  נוסף  גז  מצבור  נחשף  שבוע,  תוך  השנייה  בפעם 
ברק. הפעם המצבור נחשף בתוך מוסך מאולתר, במסגרת 
סיור שגרתי של מפקד שיטור קהילתי של שכונת פרדס כץ.
סגור אשר  סיור שגרתי, הבחין המש"ק במחסן  במהלך 
נמצא בתוך מתחם אשר הוצא נגדו צו הריסה. כאשר נכנס 
המש"ק למחסן הוא הבחין במצבור רב של בלוני גז ולאחר 

בדיקה נמצאו במקום 96 בלוני גז.

הוזעקו  האנרגיה  במשרד  והגז  הדלק  מינהל  מפקחי 
למקום ופינו את הבלונים בצורה בטיחותית.

יזומן  המחסן  ובעל  לחקירה  עוכבו  במקום  העובדים 
לחקירה בהמשך.

תושב   39 בן  נוסף  חשוד  נעצר  שעבר  בשבוע  כזכור, 
רישיון  ללא  בגז  לעיסוק  נגדו חקירה בחשד  ונפתחה  ב"ב 

והפעלת מחסן שבו נתפסו כ-70 בלוני גז.  
אלא  ביתי  גז  לאחסן  אין  כי  ומתריע  חוזר  הדלק  מינהל 

במחסנים אשר מיועדים לכך וקיבלו רישיון בהתאם.

מאת: עוזי ברק 

מתנדבי  ע"י  טופל  שבת  בכניסת 
ילד  ברק  בני  סניף  הצלה  איחוד 
שנפל ממיטת קומתיים בביתו ברחוב 
קשות  ונחבל  ברק  בבני  מתתיהו 

בראשו. 
בבני  הצלה'  'איחוד  סניף  ראש 
ברק אפי פלדמן מסר כי לאחר טיפול 
רפואי ראשוני שקיבל הילד ממתנדבי 

הילד  השבת,  בכניסת  הצלה'  'איחוד 
השומר  תל  החולים  בבית  אושפז 

כשהוא מורדם ומונשם.
יוסי קראוס, חובש מארגון 'הצלה' 
התינוק,  של  אביו  לדברי  כי  סיפר 
ממיטת  לכן  קודם  כשעה  נפל  הילד 
הילד  הלך  מכן  לאחר  קומותיים. 
שמשהו  לב  שם  אביו  ולפתע  לישון 

אינו כשורה והזעיק את צוות מד"א.

ילד נפצע קשה 
בכניסת השבת ילד נפל מגובה ונחבל קשות 
בראשו ● הילד פונה לבית החולים כשהוא 

מורדם ומונשם

טרגדיות בעולם הסמינרים 
בהפרש של כמה שעות: שתי מחנכות בסמינרים, נפטרו אחת אחרי השנייה בגיל צעיר והותירו אחריהן 16 יתומים קטנים

ושוב זה הסתיים בנס 
נחשף מצבור ענק של בלוני גז  בתוך מחסן 
מאולתר במוסך בפרדס כץ ● בעל המקום 

נעצר לחקירה

מאת: עוזי ברק 

שעבר  בשבוע  אירעו  קשות  טרגדיות  שתי 
שהיו  צעירות  נשים  שתי  כאשר  ברק,  בני  בעיר 
מחלות  לאחר  לעולמן  הלכו  לבנות,  מחנכות 
קשות, והותירו אחריהן משפחות ברוכות ילדים 

ותלמידות רבות המבכות את לכתן.
הראשונה היא מרת פנינה שטרן ע"ה. בתקופה 
נשאו  ורבים  הנוראה  במחלה  חלתה  האחרונה 
תפילות לרפואתה, אך היא השיבה את נשמתה 

לבוראה, בגיל 33 בלבד. 
גב' שטרן ע"ה הותירה אחריה שישה יתומים 
קטנים, שהבכור בהם עוד לפני גיל הבר מצווה. 

שכן  הרבות,  תלמידותיה  ביכו  לכתה  את 
'בית  בסמינר  כמורה  שימשה  היא 

יעקב' באשדוד, ואף נודעה כמי 
עצום  רוחני  מהפך  שחוללה 
תלמידות  וחינכה  בסמינר 

למופת.
מביתה  יצא  הלווייתה  מסע 
בבני   5 אז"ר  סמטת  ברחוב 
בית  אל  האחרונה  בדרכה  ברק 

החיים 'סגולה' בפתח תקווה.
מכן  לאחר  שעות  כמה 
נוספת,  טרגדיה  התרחשה 

'בלינסון'  החולים  בבית  כאשר 

חיה  מרת  נפטרה  תקווה  שבפתח 
היא  גם  ע"ה,  פונפדר  ברוריה 
לאחר אשפוז מתמשך, לאחר 
חורף  בשפעת  שהסתבכה 
לאשפוזה  שגרם  מה  קשה, 
במצב קריטי בבית החולים. 
תפילות  נשאו  רבים 
היא  כשבוע  ולפני  למענה, 
התעוררה ואף החלה לתקשר 
בימים  אך  סביבתה,  עם 
החמיר,  מצבה  האחרונים 
 44 בת  כשהיא  נפטרה  והיא 

בלבד.

גב' פונפדר ע"ה שימשה כמחנכת בבית הספר 
'בית יעקב' ברמלה ובבית הספר 'מסורת ישראל' 

בקרית הרצוג שבבני ברק.
במשך השנים חינכה את תלמידותיה במסירות 
ללא ליאות, ובכך העמידה לגיונות של תלמידות 
הגונות שבנו בית נאמן בישראל על אדני התורה 
ילדים,  עשרה  אחריה  הותירה  היא  והיראה. 

ששניים מהם זכתה להוביל לחופתם.
עזרא  ברחוב  מביתה  יצא  הלווייתה  מסע 
רב שביכה את  וקהל  רבנים  בב"ב, בהשתתפות 
ואת  המשפחה  את  שהכתה  הנוראה  הטרגדיה 
נשמותיהן  תהיינה  לימדה.  בהם  החינוך  בתי 

צרורות בצרור החיים.

מצבור הגז שנתפס



חדש! מגוון 
בכשרות בד"ץ העדה החרדית

איזו ברכה!ָָ
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"גאון המחשבה והמוסר"
 עם צאת השבת, הסתלק הגאון רבי משה שפירא זצ"ל, 
מגדולי בעלי המוסר והמחשבה בדור האחרון ● עשרות 
אלפים השתתפו במסע הלווייתו והגרב"ד פוברסקי ספד: 
"היה מהיחידים בדור שידע לפענח את צפונות התורה" ● 
השר לשעבר גדעון סער מספר ל'קו עיתונות' על החברותא 

המיוחדת ברמב"ם בימי הצבעות ה'אי אמון'

מאת: שמעון ליברטי וארי קלמן

עם צאת השבת האחרונה, בשעה 
היתרה,  הנשמה  לה  שמסתלקת 

הסתלקה גם נשמתו של הגאון 
זצ"ל,  שפירא  משה  רבי 
והמוסר  המחשבה  מגאוני 
שנפטר  האחרון,  בדור 
שסבל  לאחר   ,82 בגיל 

מהמחלה הקשה. 
טבת  בכ"ו  נולד  הגר"מ 

תקווה,  בפתח  תרצ"ה 
לאביו רבי מאיר יצחק שפירא 

קודם  עוד  רחל.  מרת  ולאמו 
בישיבת  ללמוד  החל  מצווה  הבר 

עבר  ממנה  לצעירים,  ישראל  אור 
זצ"ל,  איש  החזון  מרן  בעצת  ומשם  לפוניבז', 
לפרקו  בהגיעו  חברון.  בישיבת  ללמוד  עבר 
הגאון  בתו של  צפורה,  הרבנית מרת  את  נשא 
רבי אהרן ביאליסטוצקי, ראש כולל אהל תורה. 
לבני הזוג נולדו חמישה ילדים, שלושה בנים 
ושתי בנות, שאחת מהם, שולמית, נפטרה בגיל 

צעיר. 
והקים  הרבה,  תלמידים  העמיד  הגר"מ 
מוסדות תורה רבים. כך עמד בראשות ישיבת 
מראשוני  היה  בסטמפורד,  בנימין'  'בית 
הר"מים בישיבת אור שמח לחוזרים בתשובה, 
שם מסר במשך עשרות שנים שיעור קבוע בימי 
בין בתי מדרש  חמישי בפרשת השבוע, שנדד 
בהקמת  סייע  כן  כמו  מקום.  מחוסר  שונים 

ישיבת בית התלמוד. 
'שב  ישיבת  את  הקים  תשס"א  בשנת 
שמעתתא', על שמה של בתו שולמית. בנוסף 
לחוזרים  עולם'  'פתחי  ישיבת  כנשיא  כיהן 
חיים'  'תורת  בישיבת  משגיח  והיה  בתשובה, 
במוסקבה. כמו כן כיהן בראשות רשת הכוללים 

מיסודה של קרן וולפסון. 
רבים  שיעורים  מסר  שפירא,  משה  רבי 
ובמוסר,  בהשקפה  ישראל,  במחשבת  בעיקר 
ובכל שבוע היה מוסר עשרות שיעורים שונים. 
המתבססים  ספרים  פרסמו  מתלמידיו  כמה 
אמונה  רעה  מים,  אפיקי  הם  שיעוריו,  על 

וממעמקים. 
הליטאיים,  המוסר  בעלי  את  כללה  שיטתו 
ובקבלה,  חסידות  בספרי  מעמיק  לימוד  לצד 

בעיקר בכתבי הרמח"ל והגר"א. 
עם  משותפת  שפה  ליצור  הצליח  הגר"מ 
אליו  שהתחברו  הקשת,  גווני  מכל  אנשים 
לו  ספד  פטירתו  לאחר  מיד  אהבה.  בעבותות 
את  שחשף  סער,  גדעון  לשעבר  החינוך  שר 
הקשר ביניהם בשיחה עם 'קו עיתונות', וסיפר 
"הכרנו  בה.  שזכה  המיוחדת  ה'חברותא'  על 
דרך איזה יהודי שהכיר בינינו. התחלתי ללמוד 
אצלו בישיבת 'פתחי עולם' בימי שני אחה"צ".

סער מספר מדוע נבחר דווקא יום שני כיום 
בכנסת  יש  שני  "בימי  המשותף:  הלימוד 
הוא  והדיון  אמון'  'אי  הצבעות 
ונמשך  ב4  מתחיל  הדיון  ארוך, 
עד אחרי 6, הייתי הולך בזמן 
עושים  והיינו  לישיבה  הזה 
את השיעור. למדנו בעיקר 
את הרמב"ם הלכות דעות, 
בספר  וגם  המדע  ספר 
אבות  פרקי  גם  המצוות, 
היה  הרב  גמרא.  קצת  וגם 
אופקים,  רב  כך  כל  איש 
הפלגנו  משם  שבעצם 
להיסטוריה  לפילוסופיה, 

ולהרבה מאוד מתוך הטקסטים".
במיוחד  זוכר  הוא  מה  כששאלנו 
הוא  מאוד.  הרבה  "יש  סער:  השיב  מהגר"מ 
לגבי  לו תפיסות עמוקות  היו  היה איש מוסר, 
חינוך. הייתי שואל אותו המון שאלות. דיברנו 
דעות,  בהלכות  העמקנו  הזה.  הדור  על  הרבה 

על האיסור לנקום ועל הרבה דברים בעומק".
הפוליטיים  בנושאים  גם  איתו  התייעצת 

והאישיים שלך?
מסוימים  בנושאים  גם  איתו  "התייעצתי 
הדברים  מטבע  ואישיים,  פוליטיים  בעניינים 
פוליטי",  לא  מאוד  איש  הוא  אפרט.  לא 
מוסר  איש  מחשבה,  איש  "היה  סער,  מסביר 
ופילוסופיה בעיני, אבל הוא היה אוקיינוס של 
ידע רב תחומי עם חכמה מאוד גדולה. יכולת 
לראות את החכמה קורנת מהפנים שלו. פגשתי 
גבוהות,  לפסגות  שהגיעו  אנשים  מאוד  הרבה 
אבל לא פגשתי בכלל אנשים עם חכמה עמוקה 

כמו שלו".
הלווייתו,  במסע  השתתפו  אלפים  עשרות 
'משכן  הכנסת  מבית  ראשון  בבוקר  שיצא 
ראש  בירושלים.  שלמה  רמת  בשכונת  משה' 
בדמע:  ספד  פוברסקי  הגרב"ד  פוניבז'  ישיבת 
"כבר מצעירותו ניכר היה שעדיו לגדולות. זה 
לא היה דבר רגיל. ילד שעשועים, ידענו שהוא 
יהיה מגדולי הדור. כל ימיו עלה והתעלה. רבי 
את  לפענח  שידע  בדור  מהיחידים  היה  משה 

צפונות התורה". 
ראש ישיבת קול יעקב הגר"י עדס, ספד בקול 
בוכים: "תמיד הצטנעת והלכת בצנעת דרכים, 
תלמידים  לך  יש  אחד:  דבר  יודע  אני  אבל 
קריעה  שעשו  תלמידים  העולם,  רחבי  בכל 
'רבו  לאחר ששמעו את הבשורה המרה, מדין 

מובהק'. הייתה לך הערצה מכל הקהילות".
כמו כן ספד ראש ישיבת תפרח הגר"א פילץ, 
והביטה  ה'  "ראה  באיכה  הפסוק  את  שקרא 
למי עוללת כה". אחריו ספדו בניו של המנוח 

שעמדו על הענווה הגדולה של אביהם. 
שם  הזיתים,  להר  ההלוויה  מסע  יצא  משם 

נטמן. תנצב"ה.
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סיקור נרחב על תולדות 
חייו ביום שישי ב-

 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

התארסתם?

טוב!מזל
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אצלם 
מבטיחים יותר

 שעות פעילות רצופות,
גם בשעות הערב המאוחרות!

 מרפאת פריון
בראשותו של פרופ' אלנבוגן אדריאן

 מרפאת אורוגניקולוגיה
בראשותו של ד״ר לוי גיל

 מרפאות להריון בסיכון גבוה
בראשותם של ד"ר חן בני וד"ר נייגר רן 

מערך רפואי חדש ומתקדם, 
עם מיטב המומחים

 א'-ה' 8:00-18:00 רצוף ו' 8:00-12:00
בקביעת תורים מראש לכל התחומים. 

 במקרים דחופים בלבד 
 ניתן להגיע ללא קביעת תור וללא תשלום 

 בימים א׳-ה׳ בין השעות 18:00-23:00 
במוצ"ש/חג: שעה אחרי צאת שבת ועד 23:00.

רופא נשים | אחות | אולטרסאונד

 המרכז לבריאות האישה מרום שיר
רח׳ הרב לנדא יעקב 4, 03-6159600  

 רק במאוחדת בבני ברק 
שירותי בריאות לנשים עד 23:00!

 אצלנו תקבלי
יותר ויותר ויותר
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שעות פתיחה:
סניף גאולה: א‘ - ה’ 12:00-20:30 , ו‘ 10:00-13:30
ו‘ 10:30-13:30  , - ה’ 19:00-22:00  א‘  סניף רמות: 

ממשיכים במבצעים:
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  חדש!! סניף גאולה: 

רח' האמרכלים 4 פינת יעקב מאיר 10 (מול סלקום)
סניף רמות: רח‘ אידלסון 17 , רמות ג‘

האיכות
הטובה
 ביותר
במחירים
הזולים
ביותר

חליפה
פרימיום

לגבר

&290&30

מכנס
אלגנט

לגבר

&90
חולצה

אל קמט
100% כותנה

&80

עניבה
מבחר ענק

   חולצות נוער וילדים   חגורות
חפתים   סריגים   צעיפים

י"ג בטבת תשע"ז 11/1/17בירושלים1218

מאת: ארי קלמן

לפני  ההתקרבות:  מגיעה  החרם  אחרי 
כחודש, הודיעה האחראית על קציני הביקור 
תפקידה.  סיום  על  החרדיים  במוסדות 
המחוז  הנהלת  התכנסה  החלטתה  בעקבות 
החרדי לדיון על מנת למצוא מחליף לתפקיד 

הרגיש והאחראי.
כי  ראשון  בפרסום  נודע  עיתונות'  ל'קו 
החליט  זהבי  איציק  החרדי  המחוז  מנהל 
למנות לראשונה לתפקיד קב"ס חרדי, שיבין 

וידע להתנהל באופן נכון מול המוסדות.
החרדי,  המחוז  של  ההחלטה  משמעות 
חרדים,  תלמידים  אלף   410,000 על  החולש 
לציבור  להתקרב  נוסף  רצון  על  מצביעה 

החרדי ולפעול יחד עמו לשיפור הדרוש.
המחוז  זכה  עוד  שעברה  בשנה  כזכור, 
החרדי ל'חרם' מצד אנשי חינוך חרדים, אשר 
טענו לאפליה וניסיון להתערב בתכנים, אולם 
מהר מאוד הדבר התברר כי אין כל רצון כזה, 
ואדרבה, מדובר בגוף מקצועי שמיועד לסייע 

למערכת החינוך החרדית.

ביחסו  לטובה  השינוי  כי  לציין  הראוי  מן 
של המחוז לציבור החרדי ולמוסדותיו, החל 
מאז כניסתו לתפקיד של שר החינוך הנוכחי, 
בשבוע  בנט  הודיע  זו,  במסגרת  בנט.  נפתלי 
הוא  החשדנות  עידן  שתם  אחרי  כי  שעבר 
של  הקשר  בחיזוק  שלב  עליית  על  מכריז 
עידן  ומתחיל  החרדי  הציבור  עם  המשרד 

הידידות.
גורם הבקי בפרטים מסביר ל'קו עיתונות' 
המחוז  שהוקם  "מאז  המינוי:  משמעות  את 
בידיים  היה  המדובר  התפקיד  החרדי, 
הצרכים  את  הכירו  שלא  כאלה  חילוניות, 
הניואנסים  את  לעומק  הבינו  ולא  החרדיים 
יותר  יתרום  בהחלט  החדש  המינוי  השונים. 
הסדירים  בביקורים  המקצוע  אנשי  להבנת 

שהם עורכים במוסדות של הציבור החרדי".
מי שיכול אף הוא לגזור קרדיט על המהלך, 
שר  החינוך,  שר  של  החרדי  בריתו  בן  הוא 
בתחילת  שיצר  ליצמן,  יעקב  הבריאות 
זאת  בנט,  עם  חדשה  אחים'  'ברית  הקדנציה 
המוחלטת שהוא ממשיך  להתעלמות  בניגוד 

להפגין כלפי יו"ר 'יש עתיד', יאיר לפיד.

האחראית על קציני הביקור במוסדות 
החרדים הודיעה על סיום תפקידה, ובמחוז 
החרדי במשרד החינוך התקבלה החלטה 

למנות לתפקיד הרגיש אדם חרדי, שיבין את 
  הניואנסים ויימנע מפגיעה במוסדות החינוך

כל הפרטים בפרסום ראשון ב'קו עיתונות' 

משרד החינוך: 
חרדי יפקח על 
מוסדות הלימוד

פרסום 

ראשון

  בס“ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן, בכפוף
לאישור התקציב, לבקש תמיכה לפי סעיף 3א'

לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985
מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב לשנת 2017, תמיכות 
של המשרד לשירותי דת (להלן-המשרד) למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 3א' 

לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מוסדות ציבור המקיימים פעילות של רב בקהילה
א. בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל 
שלא למטרת רווח (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה 
מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן-הנוהל). התמיכות יינתנו, 
בכפוף לאישור התקציב, באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני 

התמיכה.
המשרד של  האינטרנט  מאתר  להוריד  ניתן  התמיכה  ממבחני  עותק  ב. 

 www.dat.gov.il ‘ תמיכות 2017
המבחנים  עפ"י  התמיכה  לקבלת  ראוי  עצמו  הרואה  ציבור  מוסד  כל  ג. 
לנוהל  בהתאם  לנהוג  מתבקש  חכם  כרטיס  וברשותו  המפורסמים 
בכתובת הממשלתי"  התמיכות  "פורטל  באמצעות  התמיכה  ולמבחני 

 https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal. קבלת כרטיס חכם או חידוש תוקפו 
הינם באחריותו הבלעדית של הגוף שמגיש בקשת תמיכה.

הינו הנדרשים  המסמכים  כל  בצרוף  הבקשה  להגשת  האחרון  המועד   
יום ג', י"ח שבט תשע"ז. 14.2.2017;

יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2017 עם הגשת בקשת התמיכה. ד. 
בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים,  ה. 
עלולות להידחות בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.

מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת 2017 למשרד לשירותי דת  ו. 
ואין ברשותו כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם באמצעות כתובת מייל: 

Tmichot@dat.gov.il
על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס למבחן התמיכה הנ"ל (ככל שיהיו),  ז. 
לרבות עדכונים ביחס למודעה זו, יש לשלוח פנייה בכתב למר אפרים אנטמן, 
02-5311332 או  לפקס שמספרו  מנהל תחום תמיכות ועזבונות במשרד 
בדוא"ל בכתובת: Tmichot@dat.gov.il על הפונים חלה החובה לבדוק כי 
פקס או הודעת דוא"ל ששלחו (אם שלחו) למשרד התקבלו במלואם ביחידה 

המקצועית.
במשרד פועל מרכז תמיכה מקצועי אשר יספק מענה לשאלות מהותיות  ח. 
הנוגעות לאופן הקמת בקשות התמיכה. שאלות למרכז תמיכה ניתן להעביר 

Tmichot@dat.gov.il לכתובת המייל
זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת  אין בפרסום מודעה  ט. 

תמיכות בכלל.

הזמנה לכנס הדרכה-הגשת בקשות תמיכה 
מוסד/גוף ציבורי אשר בכוונתו להגיש בקשת תמיכה

בנושא האמור לעיל מוזמן לשלוח נציג/ה מטעמו
לכנס הדרכה שיתקיים אי"ה

ביום רביעי כ' בטבת תשע"ז 18.1.2017 בין השעות 09:30-14:00 
במשרדנו השוכן ברח' כנפי נשרים 7 גבעת שאול ירושלים קומה ג'. 

על מנת  להירשם לכנס יש לשלוח בקשה באמצעות דואר מייל
Tmichot@dat.gov.il 

ולצרף פרטים כגון: שם הנציג/ה, שם העמותה, ת.ז., מס' טלפון 
להתקשרות, וכתובת מייל.   

ניתן להירשם לא יאוחר מיום ראשון י"ז בטבת תשע"ז 15.1.2017.
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 רק לקוחות מאוחדת בבני ברק
נהנים פי 3 מזמן-רופא!

אצלם 
מבטיחים יותר

רופאים על כל לקוח
יותר יחס

יותר זמן-רופא

זה הזמן להצטרף למאוחדת 
בבני ברק וליהנות מ-

פי 3
ברפואת משפחה, נשים וילדים

 אצלנו נותנים
יותר ויותר ויותר

 מכבי  מאוחדת

רפואת משפחה

13:21

5:32

רפואת נשים

3:29

1:54

רפואת ילדים

13:08

4:08

ממוצע

9:59

3:51

   מתוך נתוני אתרי האינטרנט של מאוחדת ומכבי* שעות רופא ל-1,000 איש



הענקת תעודת ההוקרה לנחמן פייגנבוים

בני ברק   י"ג בטבת תשע"ז 11/1/17 1218

תעודת הוקרה והערכה הוענקה למר נחמן פיגנבוים, על 30 שנות 
פעילות עניפה ומגוונת בהתנדבות, בכל ימות השנה, למען ציבור 

הקשישים בבני ברק, במטרה להוציאם מבדידותם

הקשיש שדואג למאות מקשישי העיר

מאת: אהרן נצר

מכבי הרחיבה משמעותית את שירותי הרפואה בבני 
ברק וביוזמת הנהלת המחוז החל מיום ג' טבת התשע"ז, 
פועלת מרפאת נשים תורנית למקרים דחופים ללא צורך 
הביקור  בלילה.   22:00 השעה  עד  מראש  תור  בקביעת 
 – רופא  הפניית  של  במקרה  בלבד.  כרטיס  בהעברת 

השירות ללא תשלום, בכפוף לתקנון משרד הבריאות.
כמו כן, פועל מוקד לשירותי רפואה דחופה בשעות 
הערב עד השעה 22:30 בלילה. כך שחברי מכבי תושבי 
דחופה  רפואה  שירותי  לקבל  יכולים  והסביבה  העיר 
במרכז הרפואי בבני ברק ולא צריכים לפנות למיון על כל 
דבר קטן. כמו"כ, יזמה ראש המחוז הפעלה של שירותי 
השעה   עד  עקיבא  רבי  ברחוב  הרפואי  במרכז  המשרד 

22:30 בלילה.
ראש המחוז הגב' דבורה חסיד ציינה כי מכבי השקיעה 
השנה הרבה מאד בהרחבת שירותי הרפואה, כך, הורחבו 
שירותי הפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק קלינאית תקשורת, 
בני  העיר  וכי  ועוד,  פלסטית  כירורגיה  ילדים,  רפואת 
ברק עומדת בראש סדר העדיפויות כאשר במהלך השנה 
במגוון  ומטפלים  רופאים  עשרות  התווספו  האחרונה 
לצרכי  הרפואה  את  להתאים  מנת  על  הרפואה,  תחומי 

המגזר החרדי ולרוח התרבות של חברי מכבי. 

שירותי רפואה 
מורחבים לחברי 'מכבי'
רפואת נשים למקרים דחופים ללא צורך 
  בקביעת תור מראש - עד 22:00 בלילה

מוקד רפואה דחופה עד 22:30 בלילה

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 ₪

מאת: עוזי ברק

הגיע לשיא: תעודת הוקרה מיוחדת של עיריית 
למאות  וענפות  נרחבות  פעילויות  על  בני-ברק 
עשרות  במשך  המתבצעות  העיר,  מקשישי  רבות 
רב  בטקס  הוענקה  אחד,  אדם  של  בארגונו  שנים 
רושם, במסגרת ישיבת מועצת העירייה, למר נחמן 
פיגנבוים, בהשתתפות הגאון רבי שלמה קנייבסקי 
אברהם  העיר;  ראש  זייברט,  חנוך  שליט"א, 
רובינשטיין, מ"מ רה"ע, סגני רה"ע; מנחם שפירא, 
מועצת  חברי  אייזנברג,  מנדל  ומנחם  דדון  אליהו 
העירייה ואישי ציבור רבים מכל רחבי הארץ וידיו 

ומוקירו של מקבל התעודה. 
מר נחמן פייגנבוים, הגיע לבני-ברק כילד, לפני 
בפעילות  ומתמיד  מאז  ועוסק  שנה  מ-80  למעלה 
הציבורית עניפה ביותר למען הכלל והפרט, כאשר 
בשיתוף  פועל  הוא  האחרונות,  השנים  בעשרות 
והאגודה  חברתיים  לשירותים  העירוני  האגף  עם 
קשישים,  להמוני  מועדונים  בהפעלת  הזקן,  למען 
ובהם בודדים ועריריים, בתכניות ואירועים קבועים 
ואירועים  במועדונים  קבועה  חברתית  ובפעילות 

נוספים.
ישיבת  ראש  קנייבסקי,  שלמה  רבי  הגאון 
ברכתו  בדברי  הדגיש  מלך"  ציון-קריית  "תפארת 
בישיבת מועצת העירייה, כי מתן תעודת ההוקרה 
כבוד  הינה  פייגנבוים,  נחמן  למר  המיוחדת 
את  להעמיד  לכבוד  לעצמה  ששמה  לעירייה, 

הקשישים בסדר העדיפויות הגבוה.
חנוך זייברט, ראש העיר, הטעים בדבריו, שמתן 
לעשות  שניתן  המינימום  היא  המיוחדת  התעודה 
השנים   30 במשך  פעילותו  על  טובה  ולהכיר 
האחרונות למען הקשישים, וציין גם כי הוא מהווה 
ההתלהבות  במלוא  הפועל  לאדם  ואות  דוגמא 

למען הזולת מתוך רצון קבוע לסייע לשני.
את תעודת ההוקרה למר נחמן פייגנבוים הגישו 
בסיום האירוע ראש העיר וסגניו, כשלמר פייגנבוים 
העירוני  האגף  מטעם  הוקרה  מתנת  גם  הוגשה 
הקשישים  מאות  ומטעם  חברתיים  לשירותים 

במועדונים שבהנהלתו.



המבצע בתוקף עד ה-17.01.17 או עד גמר המלאי. כמות מינימלית 
לכל פריט 4 יח’ לסניף המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון 
המוצרים מוצגים בנק’ המכירה. למשלמים במזומן וכרטיסי אשראי בלבד

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

ברשת הגדולה במגזר
מחסלים את מלאי 2016 וזו ההזדמנות

שלכם ליהנות ממגוון מוצרים במחירים מדהימים

המטרה:
חיסול
מלאי
2016

בטרקלין חשמל כהלכה

פותחים שנת עסקים חדשה

המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה
המבצע לשבוע הקרוב בלבד

מחיר מבצע מחיר רגיל מוצר

 ₪ 4,790  ₪ 5,890
 מקרר בקו מקפיא תחתון, 554 ליטר, תא קירור: 394 

 B  ליטר נפח איחסון, תא הקפאה: 160ליטר נפח איחסון,
דירוג אנרגטי

 ₪ 3,490  ₪ 4,099
 מקרר בקו מקפיא עליון, 519 ליטר נטו, תא קירור: 394
 ליטר נפח איחסון, תא הקפאה: 125 ליטר נפח איחסון,

דירוג אנרגטי B׳

 ₪ 1,490  ₪ 1,765  מקרר לנקו, 302 ליטר, נפח תא קירור: 238 ליטר, נפח
B תא הקפאה: 64 ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 990  ₪ 1,100 מקרר לזוגות צעירים, נפח תא מזון 186 ליטר, נפח
C כללי 238 ליטר, תא הקפאה 40 ליטר, דירוג אנרגטי 

 ₪ 1,090  ₪ 1,320  מקפיא 6 מגירות, נפח ברוטו 219 ליטר, נפח נטו 209
C ליטר,  דירוג אנרגטי

 ₪ 550  ₪ 690 C מקרר משרדי פוג’יקום, 90 ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 499  ₪ 599 C מקרר מיני בר סלמור, 50 ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 2,890  ₪ 3,290
 תנור בנוי דו תאי בקו, תא אפיה עליון 35 ליטר, תא אפיה

 תחתון 65 ליטר, תנור מהדרין בהשגחת הבד”ץ העדה
A החרדית המאושר לשימוש בשבת, דירוג אנרגטי

 ₪ 1,190  ₪ 1,430 A תנור בנוי רוזייר, נירוסטה, נפח 67 ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 990  ₪ 1,320  תנור אפיה משולב לנקו, 4 להבות גז, נפח תא אפיה 45
B ליטר, דירוג אנרגטי

 ₪ 1,390  ₪ 1,610  תנור אפיה משולב לנקו, טורבו, נפח תא אפיה 45 ליטר
A דירוג אנרגטי

 ₪ 1,190  ₪ 1,490  תנור בנוי קונסטרוקטה, נירוסטה, נפח תא אפייה 67
A ליטר, דירוג אנרגטי  

 ₪ 1,390  ₪ 1,540 A מדיח כלים רחב בקו, לבן, 4 תכניות הדחה, דירוג אנרגטי

 ₪ 1,590  ₪ 1,875  A 6 ק”ג, 1000 סל”ד, דירוג אנרגטי ,LG מכונת כביסה

 ₪ 2,490  ₪ 3,099 מכונת כביסה 8 ק”ג, פתח קדמי בוש
A 1200 סל”ד, צג גדול, דירוג אנרגטי 

 ₪ 1,250  ₪ 1,430 C דירוג אנרגטי ,AEG מייבש כביסה 7 ק”ג+ חיישני לחות

מחיר מבצע מחיר רגיל מוצר
 ₪ 1,490  ₪ 1,650 C מייבש כביסה  8 ק”ג + קונדנסור, דירוג אנרגטי

 ₪ 990  ₪ 1,090 C מייבש 7 ק”ג אלקטרולוקס, דירוג אנרגטי

 ₪ 1,190  ₪ 1,320 A דירוג אנרגטי ,COP 3.8 BTU 8200 ,מזגן עילי אלקטרה  

 ₪ 259  ₪ 319 מיקרוגל מכני

 ₪ 139  ₪ 179 טוסטר לחיצה גרץ, נירוסטה

 ₪ 59  ₪ 69 טוסטר סנדוויץ’ משולשים

 ₪ 259  ₪ 289 מסחטת פירות קשים גרץ

 ₪ 179  ₪ 249 רדיאטור 9 צלעות גרץ

 ₪ 59  ₪ 89 מפזר חום שוכב/עומד גרץ

 ₪ 1,190  ₪ 1,490 מגהץ קיטור טפאל

 ₪ 179  ₪ 249 מיחם חשמלי 60 כוסות נסתר

 ₪ 189  ₪ 229 מנורת שבת טופסון

 ₪ 149  ₪ 179 נפת קמח חשמלית

 ₪ 249  ₪ 299 מכשיר פנקייק 6 יחידות סול

 ₪ 199  ₪ 239 מכונת גילוח פיליפס

 ₪ 499  ₪ 599 מערכת סטריאו מיקרו פנסוניק

 ₪ 299  ₪ 379 מערכת סטריאו ניידת פנסוניק

 ₪ 950  ₪ 1,220 מיקסר מייג’ור קנווד

 ₪ 449  ₪ 499  IXUS 175 ,מצלמה דיגיטלית קאנון

 ₪ 629  ₪ 699 IXUS 275,  קאנון WIFI מצלמה דיגיטלית

 ₪ 35  ₪ 59  SANDISK   CRUZER BLADE Z50 16GB דיסק און קי 

 ₪ 49  ₪ 79  SANDISK   CRUZER BLADE Z50 32GB דיסק און קי 

5 ימים אחרונים
אל תפספסו!



סוף עונה 

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

 מכירת 

 מכנסיים אקסוס 
קולקציה קודמת

59₪רק

מכנסיים וורונין/ברבריס 
קולקציה קודמת

99₪רק

חולצות תווית שחורה 

2 ב-100

חולצות תווית אפורה

2 ב-120

חולצות תווית זהב

2 ב-130

 רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים

באקסוס
עניבות משי מודפסות

45₪רק



סוף עונה 

מעילי צמר 
מידות 50 ומעלה

289₪רק

צעיפים 

29₪רק

סוודרים כותנה 

65₪רק

 נעלי רוקפורט 
כל הדגמים 

מידות 43 / 44 / 45
289₪רק

ענקית!!! 

חליפות אקסוס 
קולקציה קודמת

189₪רק

חליפות ורונין/ברבריס 
קולקציה קודמת

399₪רק

 רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים

באקסוס



בני ברק 22     י"ג בטבת תשע"ז 1211/1/17

אנשים שבאו במגע עם נתניהו אחרי שתי החקירות שעבר 
בשבוע שעבר, העידו על שני נתניהו-הים שונים. מחקירת 
ארנון הראשון )מילצ'ן(, ביבי לא יצא מופתע, ולאחריה, אף 
שידר תחושת ביטחון לסובביו. מחקירת ארנון השני )מוזס(, 

נתניהו יצא עם לסת שמוטה. 
ראש-הממשלה הריץ אינספור סימולציות עם עורכי דינו 
לקראת החקירה, כמו מועמד אמריקאי לנשיאות המתכונן 
ל'דיבייט' מכריע. לעימות בפרשת המשקאות והסיגרים הוא 
הכין את עצמו במשך שעות, עד שיצא עשן לבן. לשליפת 
מוכן.  לא  הגיע  הוא  נוני,  עם  החשאיות  הפגישות  תמלילי 
נתניהו לא נחרד מהרף הפלילי של החשדות ובוודאי שלא 
הופתע מעצם קיום ההקלטות - שעל ביצוען הורה. התבהלה 
שמו  המשטרה  שחוקרי  העובדה  מעצם  נבעה  בו  שאחזה 

עליהן את ידם. המקליט הפך למוקלט, הצייד לניצוד.
שפרשת  זה  בשלב  נראה  לא  הפלילי,  במישור  דווקא 
ארנון השנייה תתגבש לכדי כתב אישום - בידיו של יועמ"ש 
שיצרה  הציפיות  רמת  מנדלבליט.  אביחי  כמו  ורחום  חנון 
את  הזכירה  השנייה,  הפרשה  חשיפת  לקראת  התקשורת 
עיתונות הספורט הישראלית – שמפטמת את עצמה בתקוות 
לפחות  מהתוצאות.  מחדש  פעם  בכל  ומתאכזבת  מופרזות 
מהקורא החרדי זה נחסך, וטוב שכך. כתחליף משקף ניתן 
להשתמש בדימוי קריא לעין וקליט לאוזן, על רקע קולות 
של  התזונתי  לתפריט  בנוגע  החינוך  בוועדת  המתקוטטים 
נתניהו  בחקירת  שגם  אפוא,  מסתבר  הקטנות.  הישיבות 
השנייה - הובטחה לנו סעודה בשרית, והוגשה לנו ארוחה 

חלבית.
לקראת חשיפת פרשת נתניהו השנייה, הובטחו לנו הרים 
וגבעות. דיברו על אמות הסיפים שינועו, ים שיראה וינוס, 
נתניהו  ירדן שייסוב לאחור. כשהפרשה התפוצצה, לא רק 
הובך, אלא גם העיתונאים שהיכו בתופים ויצאו במחולות. 
שד  שכפאו  כמי  הפרשה  על  שדיווח  אחרונות,  בידיעות 
שיצא מבקבוק, הפכו את נוני הסחבקי לארנון, במעין 'שינוי 
הענקת  מאפשר  התלמודיים,  המקורות  פי  שעל   – השם' 

גושפנקא קניינית, אחרי ביצוע מעשה פסול. 
להיפגע,  הראשונים  היו  אחרונות  ידיעות  מערכת  אנשי 
אך גם בתקשורת הכללית השתררה מבוכה. התיעוד המביך 
חושף את חולשותיה של התקשורת הישראלית כולה. כמעט 
לכל מערכת יש את הנוני והביבי שלה. לא צריך לאחוז בעט 
אם  מאליו.  הברור  את  להבין  כדי  במיקרופון  להחזיק  או 
נוני העז לדבר כך, בחופשיות נטולת רסן, בפניו של גדול 
אויביו, נקל לשער איך נשמעו השיחות, בחדרי חדרים, בינו 
כשהם  לפנק-לפנק-לפנק,  דאג  אותם  הפוליטיקאים  לבין 
'ישראל  הפצת  לאיסור  החוק  את  למענו  הובילו  בתמורה, 

היום'. 
ללפיד,  אחרונות  כידיעות  כמוהו  לנתניהו,  היום  ישראל 
המבשר  לגפני,  יתד  כמו   - לנו  יותר  שמוכר  ובמישור 
לפרוש והמודיע לליצמן )השוואה שהפכה השבוע לפרשה 
אין  דרעי,  אריה  לרעה,  המופלה  לספרדי  רק  עצמה(.  בפני 
)בינתיים( עיתון מטעם. הסיטואציה הזאת של גוף תקשורת 
ההופך לשופר פוליטי, היא מציאות חוצה מפלגות, עיתונים 
וגבולות. ישראל היום אומנם שפך על ראשו של ביבי כסף 
גדול, אך נתניהו לא המציא את השיטה. הוא אומנם הוסיף 
כמה אפסים בקצה החשבון, אך כבר לימדונו חז"ל כי 'דין 

פרוטה כדין מאה'.
הדוגמה הבולטת ביותר היא של חיים סבן, המיליארדר 
הישראלי-אמריקאי. הטייקון שמחזיק בבעלות על יוניוויז'ן 
- רשת התקשורת הגדולה בעולם המשדרת בספרדית, נחשב 

שנים.  במשך  הקלינטונים  של  סודם  ואיש  הקרוב  לידידם 
הילארי אומנם נכשלה במשימה הגדולה, אך לכולם הייתה 
ברורה ההשפעה המכרעת של דוברי הספרדית על הבחירות 
התקשורת  לבכירי  כמובן  הפריע  לא  זה  ארה"ב.  לנשיאות 
על  רק  לדבר  ומתעקשים  עיניים  שמגלגלים  הישראלית 
קשרי ההון-שלטון של בנימין נתניהו ושלדון אדלסון, לטוס 

לוושינגטון ולהתארח ב'פורום סבן', שנה אחר שנה. 

הצנזור הממשלתי

לפחות שלוש פעמים, או נכון יותר לומר, לפחות שלוש 
פעמים שתועדו פה, חוו חברי כנסת חרדים על בשרם את 
כאן,  שסוקרה  האחרונה  הפעם  והביביתון.  נתניהו  מעללי 
הייתה בעיצומו של גל ההצתות האחרון לפני כחודש וחצי. 
בספסופה  הקיט  בבית  בסופ"ש  ששהה  דרעי  הפנים  שר 
)חקירות אחרונות משכיחות את הראשונות(, הופתע לעלעל 
ביום שישי בחינמון שמגיע במאות אלפי עותקיו עד לצפון, 
המשותפים  מהסיורים  צונזרו  ותמונתו  ששמו  ולגלות 

בשטחי התבערה עם ראש הממשלה.    
רק  נותר  מילה,  בכל  לדקדק  יש  שכאלה  ובימים  היות 
גורמים  בשם  בשעתו,  כאן  שנכתב  מה  את  בקצרה  לאזכר 
שופרו  איך  וזיהו  שהבחינו  דרעי  של  בלשכתו  בכירים 
ולהשמיט  להתעלם  בחר  הביביתון,  ראש-הממשלה,  של 
הנלווה  הפנים  שר  של  תמונה  או  אזכור  כל  בעקביות, 
שליטה  על  לחלום  רק  יכול  וגפני  היות  לראש-הממשלה. 
ביתד נאמן, כמו זו שיש לביבי בישראל היום – היה ברור 
הגיגיו  את  בתגובה  העלה  גואטה  לפני שח"כ  עוד  לכולם, 

לרשת החברתית, שלהתעלמות יש סיבה ומסובב.
בנוסח  וזוהתה.  אותרה   – ההדוקה  לצנזורה  הסיבה 
בנוגע  הפנים  משרד  דוברות  שהוציאה  לעיתונות  ההודעה 
של  שמו  הושמט  מהמציתים,  האזרחות  שלילת  ליוזמת 
קרדיט  לקחת  במקומנו,  כן  יעשה  ולא  ראש-הממשלה, 
אחרי  רק  שזיהה.  לראשון  לפרגן  בלי  ממשלתי  מהלך  על 
בכיסא החם  הוזמן לשבת  והשר  ודרעי התפייסו,  שנתניהו 
לצד רה"מ בישיבת הממשלה השבועית, חזרו שמו ותמונתו 
של דרעי להתנוסס בביביתון. זה לא קרה מיד, הואיל וראש-
ממשלה שמחל על כבודו אין כבודו מחול. לישראל היום 
לקח עוד יומיים תמימים להחזיר את דרעי לרשימת האישים 
ששמם הותר לפרסום. ועל כך נכתב כאן בשעתו, כי אכן לא 
קל לתפקד במשרה מלאה, מסביב לשעון, כראש ממשלת 

ישראל-היום.
לדרעי יש בטן מלאה על הביביתון, עוד מתקופת מערכת 
הבחירות, במהלכה זכתה סיעת 'יחד' של ישי לסיקור 'מפנק' 
ואילך  מכאן  תוענק  שלה,  היוצרים  שזכות  בעגה  במיוחד, 
לבחירות כשחוק  נתניהו שהלך  ידיעות אחרונות.  להוצאת 
ישראל היום נושף בעורפו, נאלץ לעבוד קשה במיוחד מול 
ש"ס, כשעלתה על סדר היום דרישתו החד משמעית, למנוע 

את הליכי החקיקה נגד ישראל )היום( בקדנציה הנוכחית.
אריזת הצלופן לעצירת החקיקה נגד ישראל היום, הייתה 
הקואליציוני.  בהסכם  ואחיד  מפורסם  סעיף  אותו  כזכור, 
ניסח  התקשורת",  בשוק  רפורמות  "הנהגת  הכותרת  תחת 
כשר  יותר  המשמעותי  בתפקידו  הנבחר,  הממשלה  ראש 
התקשורת המיועד, מעין 'תקנת השוק' שתאפשר את המשך 
הקואליציה  "סיעות  וברחובות.  בשווקים  החינמון  חלוקת 
וחבריהן", נכתב בסעיף עליו חתמו כל מפלגות הקואליציה, 

"לא יתמכו בהצעות חוק בתחום התקשורת בלא אישור שר 
יוזמה  לכל  יתנגדו  וחבריהן  הקואליציה  סיעות  התקשורת. 
ו/או הצעה בתחום התקשורת, ששר התקשורת יתנגד לה".

סיעות  חברי  כלל  על  הזה  הסעיף  את  לאכוף  כדי 
לפשר  הסברים,  לספק  שנדרש  מי  נדרש  הקואליציה, 
מהמפלגות,  חלק  כלפי  הבחירות  במהלך  העוין  הסיקור 
מיותר  כאן,  גם  הקדושה.  הספרדית  התנועה  כלפי  ובעיקר 
להכביר מילים בעיצומם של 'הימים הנוראים' העוברים על 
שנכתב  מה  את  לצטט  רק  זה  שנותר  ומה  ראש-הממשלה, 
אותם  על   ,)21.4.15 לפוליטיקה,  )בי"ס  במרומז,  בשעתו 
דרעי  של  הסיקור  כי  והבהירו  שהועברו  ברורים  מסרים 
להצבעה  שתעלה  החוק  הצעת  על  ישפיע  היום,  בישראל 
מחר-מחרתיים, בהמשך הקדנציה. עיון שטחי ובלתי מחייב 
בגיליונות הרלוונטיים לתקופת המו"מ הקואליציוני, לימד 
ואושרר הסעיף המדובר,  נקלט. משנחתם ההסכם  שהמסר 

חלפה גם חרדת הדין, כמו אחרי החתימה בימים הנוראים.

מתנות קטנות

דגל  בגזרה של  ודווקא  הביביתון,  בעלילות  נוסף  פיתול 
המאבק  של  בעיצומו  יותר,  מוקדם  בשלב  תועד  התורה, 
על חוק ישראל היום )בית ספר לפוליטיקה, 'ראש ממשלת 
ישראל היום', 5.1.14(. לחברי הכנסת החרדים, חדורי נקמה 
היום  ישראל  חוק  הצעת  באופוזיציה,  מישיבה  ומצולקים 
נפלה ליד, כמו פרי בשל, הקלטה לחוקר. ובכל זאת, בסופו 
ורק  אך  נמנעו,  או  התנגדו  החרדים,  הכנסת  חברי  יום  של 

מנימוקים ענייניים. אלא מה?  
עקבים  על  בכירה  אישיות  איך  כאן,  תואר  בשעתו 
הכנסת  חברי  במזנון  דידתה  לראש-הממשלה,  המקורבת 
ועד  מאז  החרדים.  הכנסת  לחברי  קטנות'  'מתנות  וחילקה 
החליפו  העקבים  ואת  מבכירותה,  הורדה  האישיות  היום, 
המעשייה  תוקף  אך  החקירות,  לחדרי  בדרך  סניקרס  נעלי 

והרלוונטיות שלה לא פג, בכל לבוש ומנעל.
מיותר להוסיף )ולגרוע( על מה שכבר נכתב, אך לתמצית 
ולהזכיר נשכחות, בהחלט אפשר. באותו גיליון, תואר איך 
אותה אישיות בכירה בלשכת ראש הממשלה, פנתה לח"כ 
יעקב אשר, כשהיא שופעת טוב לב ורצון כן לעזור ולסייע 
לכל בקשה, כאילו הייתה נציגת הלשכה לפניות הציבור של 
דגל התורה. "הגשת הצעת חוק שאמורה לעלות להצבעה 
שוויוני  ממשלתי  פרסום  לתקצוב  בנוגע  שרים  בוועדת 

בעיתונות החרדית?" נשאל יעקב אשר.
"בוודאי", הוא מיהר להשיב והסביר בפרוטרוט: "מבדיקה 
הממשלתית(  הפרסום  )לשכת  שהלפ"מ  עולה  שעשיתי 
מקצה רק 2.2 אחוזים מתקציב הפרסום לעיתונות החרדית. 
המגזר החרדי מהווה 10 אחוזים מאוכלוסיית המדינה לפי 
ואין שום  נתוני הלמ"ס )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(, 
סיבה שלא יתוקצב בהתאם. זו אפליה בחסות ממשלתית". 

הפרסום בעיתונות החרדית מעניין את נתניהו כמו שאת 
גפני מעניין הפרסום בכפר חב"ד, אך התחושה שניתנה אז 
לח"כ אשר הייתה, שהפרסום ביתד והמודיע, עומד בראש 
מעייניו של ראש הממשלה. "רק שתדע", השיבה הבכירה 
ארדן  התקשורת  שר  אתך.  "שראש-הממשלה  אשר,  לח"כ 
לו לעלות על  יורה  ביבי  שוהה בחו"ל אבל מיד כשיחזור, 
שוויונית.  משאבים  הקצאת  על  ולהתחייב  הכנסת  דוכן 
אומנם אי אפשר להשוות כספית בין המדיות כי התעריפים 

אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

חקירת בשר בחלב
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אחרים, אבל אנחנו נדאג לכך שהחרדים יקבלו מה 
שמגיע להם אינצ' לאינצ'". 

מאז פורסמו הדברים, נכתבו ופורסמו אינצ'ים 
אינספור. ההתחייבות לא יושמה, אם בגלל חוסר 
העניין של המציע נתניהו, ואם מחמת התובנה של 
יגזרו  הקופון  את  כי  שקלט  אשר,  יעקב  המוצע, 
מעיד  הזה,  רצף התרחישים  כל  אבל  בהפלס.  גם 
על תמונה שהייתה גלויה וידועה ללא שום צורך 
בחקירת משטרה. הקשר הגורדי בין ביבי לישראל 
היום היה ברור למן הרגע הראשון. קשרים מהסוג 
תוחזקו  בהרבה,  קטנים  בהיקפים  כי  אם  הזה, 
ידי פוליטיקאים רבים. הטעות  לאורך השנים על 
כמו   – פיו  היא, שפתח את  היחידה שביבי עשה 

הדג שנתפס בחכה.

חלום אמריקאי

נכרך  במהלכם  רצופים  עשורים  שני  לנו  זה 
בטייקונים  המכהנים  הממשלה  ראשי  של  שמם 
היו מקורביו  ורעבתנות. כולם  נהנתנות  וחקירות, 
של  בקרבתם  בנוח  לחוש  רצו  כולם  מילצ'ן,  של 
המילצ'נים למיניהם, חברי חוג הסלון של האלפיון 
העליון. אצל אולמרט ושרון )הבן עמרי( זה נגמר 
בכלא. ברק יצא מזה צח כמעטה שלג דק בחרמון, 
אחרי שילדים צוהלים התרוצצו עליו במשך היום. 
בהמלצת  נגמר  זה  הראשון,  בסיבוב  נתניהו  אצל 
ופרקליטות להעמדה לדין, שנדחתה על  משטרה 
ידי היועמ"ש דאז אליקים רובינשטיין, אחרי )וגם 

בגלל( שביבי הודח מהשלטון. 
לשעבר,  רל"שים  בתי  על  לפשוט  צריך  לא 
בלשכת  האדם  כל  כדרך  לבתיהם  הלכו  שכולם 
לשפוט  כדי  צוואר,  עד  מסוכסכים  כשהם  רה"מ 
ולקבוע בסבירות גבוהה שנתניהו, בניגוד לקודמו, 
לא קיבל מעטפות. כסף מזומן כנראה לא היה ועל 
הסיגר  קצה  על  הסיפורים  כולם.  ידעו  המתנות 
שנטבל בקוניאק הפכו לשגרה והיוו מדד למידת 
התנהג  שראש-הממשלה  מי  לנתניהו.  הקרבה 

בסביבתו בטבעיות ונשף עננה לבנה בפניו, זוהה 
כשותף טבעי, כבן ברית.

חי  בשידור  נתפס  מאז  האחרונות,  בשנים 
כשקצה סיגר בוער בכיס מקטורנו, ביבי שמר על 
סיגרים.  בדלי  למחזר  לא  והקפיד  זהירות  משנה 
בשעתו הובא כאן מפיו של אחד הנפגשים, שאינו 
מוצרי הטבק,  עולם  לו את  זקוק למאכער שיכיר 
תיאור רהבתני על קצב הסיגרים המתכלים בבית 
רה"מ. "ביבי לוקח כמה שאיפות מסיגר קוהיבה 
גורם  אותו  כאן  צוטט  למאפרה",  אותו  ומשליך 
הידוע  שנתניהו,  סיכוי  שום  אין  כי  מכך,  שהסיק 

בחסכנותו, משלם ומשליך, שואף ומועך.
נתניהו,  של  גבו  על  מטרה  שסימנה  התקשורת 
אומנם  הסיגרים,  שעשן  הראשון  מהרגע  זיהתה 
הממשלה,  ראש  של  ותדמיתו  דמותו  את  מצחין 
תישאר.  לא  פלילית  ארומה  יתפזר,  כשהעשן  אך 
מתת  את  מראש  הגדירה  שהתקשורת  הסיבה  זו 
פיקנטית  המשנית,  כפרשה  והאלכוהול  הסיגרים 
אך לא פלילית, סעודה בשרית אחרי ארוחה חלבית 
קלה, קדימון בלבד לחקירה הנוראה שתמוטט על 

נתניהו את תקרת בית ראש-הממשלה. 
והתברר  התפוצצה,  השנייה  אמנון  כשחקירת 
הראשונה,  מהחקירה  יותר  עוד  גבולית  שהיא 
פרשת  של  ההגנה  לקווי  מהירה  נסיגה  ראינו 
אמנון הראשונה )פרשת אמנון השלישית שסוקרה 
חרדית.  בעיתונות  לאזכור  ראויה  לא  השבוע, 
על  המידע  ישחית(.  ולא  עוון  יכפר  רחום  והוא 
בביתו  שנתפסו  שקלים,  אלפי  במאות  חשבוניות 
של  מהלך  ציבורית  להכשיר  נועד  מילצ'ן,  של 
של  בגינה  ראש-ממשלה  נגד  אישום  כתב  הגשת 
פרשייה שנתפסת כבלתי תקינה ציבורית, אך לא 

פלילית.
ראשי-ממשלות  של  מקרבתם  נהנה  מילצ'ן 
במשך  כיהן  פשוט  ביבי  הזה,  ובתפקיד  ישראל, 
שיוחסה,  התמורה  ביותר.  הארוכה  התקופה 
בדמותה של פנייה מטעם נתניהו למזכיר המדינה 
קרי, בבקשה להארכת הוויזה של מילצ'ן, מגוחכת 
ביבי  של  לעזרתו  זקוק  מילצ'ן  נתפסת.  בלתי  עד 
אצל  נוני  של  לסיועו  זקוק  שביבי  כמו  קרי,  אצל 

שלדון. בשביל לסדר ויזה אמריקאית, עדיף לפנות, 
חינם אין כסף, לר' אהרון דוד דיוויס מבית אגודת 
ישראל ברחוב פרס בירושלים. רק לא לביבי, שנוא 
ושירות החוץ  נפשם של פקידי מזכירות המדינה 

האמריקאי בשתי הקדנציות האחרונות. 
לפחות לפי מה שפורסם עד כה, תמורה ממשית 
לא נמצאה, ולפיכך קשה לראות בלקיחת המתנות 
- יסודות של עבירת שוחד. הפרת אמונים לעומת 
ועמומה  רחבה  הגדרה  עם  עבירה  היא  זאת, 
דבר,  בסופו של  לכל מתנה.  כמעט  לייחס  שניתן 
נובעת האובססיה  ומכאן  יקבע מבחן המידתיות, 
הגדולה, לנפח כמה שיותר את החשבון, עם ריבית 

והצמדה.
אולמרט  כהונת  תום  בין  הביניים,  בתקופת 
לבחירתו של ביבי בפעם השנייה, הוצע לנתניהו, 
ומחקירות  הראשונה  בקדנציה  מחקירתו  כלקח 
בכלל,  ועד  אולמרט  עד  בתפקיד  אחריו  הבאים 
הצרפתי'.  'החוק  של  מודל  בהסכמה  להעביר 
צרפת היא המדינה המערבית היחידה בה חוסלו 
נפתחו  נגדם  מכהנים  נשיאים  עם  חשבונות 
בעקבות  שם  שאומץ  והמודל  סדרתיות,  חקירות 
את  לחקור  מאפשר  אינו  היום,  עד  ומיושם  זאת 
ראש-הממשלה בעודו מכהן, למעט בגין עבירות 
ההצעה,  את  טאטא  ביבי  בגידה.  כמו  חריגות 
מיזם  את  בחירתו  עם  תיכף  לפח  שהשליך  כפי 
הקמת 'בית ראש הממשלה' ורכישה מיוחדת של 
'מטוס ראש הממשלה' – שאולמרט אישר בשלהי 

כהונתו. 
היה  הזיהוי,  ביכולות  שמתהדר  נתניהו,  אם 
למרחוק  מתבונן  מהמשקפת,  הכיסוי  את  מסיר 
ומעביר את ההצעות על גבו השחוח של אולמרט, 
הוא היה יכול להמריא בנחת בשבוע הבא לטקס 
במטוס  הנבחר,  האמריקאי  הנשיא  של  ההשבעה 
מפנק כמו של טראמפ, עם סיגר ביד ימין וכוסית 
חלומיות  שנים  ארבע  בואכה   - בשמאל  קוניאק 
נבחרים  בתי  ושני  אוהד  רפובליקני  נשיא  תחת 
'החלום  את  הנכונה.  המפלגה  ידי  על  הנשלטים 
ידיו,  במו  פספס  ביבי  שלו,  האישי  האמריקאי' 

בקוצר הראות של עיניו. 
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טכנאי 
מדרסים 
מוסמך 
ומקצועי

המכון בהסדרים עם 
קופות החולים השונות

על כל הזמנת 
מדרסי ויסול - 

מדרסים 
לנעלי שבת 

מתנה!

מזמן לזמן עולות לסדר היום הציבורי בשאלות 
בענייני דת ומדינה בנושאים שונים. בדרך כלל, 
מתייצבים מצד אחד נציגי המפלגות החרדיות 
ההלכה,  לדרישות  החוק  בהתאמת  ומצדדים 
בעוד נציגי המפלגות האחרות מתרעמים כנגד 
את  לחיות  האזרחים  לכלל  להכתיב  הרצון 
להתייחס  מעוניין  אינני  מסוים.  באופן  חייהם 
להציג  מבקש  אני  אבל  ספציפית,  לסוגיה  כאן 
הנדרשים  העיקריים  השיקולים  שלושת  את 
נקודת  אלו, מתוך  עינינו בשאלות  מול  לעמוד 
מבט של יהודים מאמינים שומרי תורה ומצוות.
ברית  נכרתה  מואב  בערבות   - הדדית  ערבות 
לפיה "כל ישראל ערבים זה לזה". בשל כך, אנו 
רבים  ליהודים  שתסייע  חקיקה  לבקש  עשויים 

ככל האפשר לקיים את המצוות.
פרהסיה - גם כשאדם או ציבור אינם מקפידים 
על קלה כבחמורה, ישנה חשיבות רבה למראית 
גלוי  באופן  הדברים  נעשים  שבו  ולאופן  העין 
שבת  מהלכות  יודעים  שאנו  כמו  ומוצהר, 
שישנה חומרה גדולה יותר לחילול שבת בפני 

עשרה מישראל.
זכות בסיסית   - ומצוות  תורה  לשמור  היכולת 
היא  ומצוות  תורה  ושומר  מאמין  אדם  לכל 
האפשרות לחיות את חייו בדרך זו, באופן שלא 
יהיו חוקים שימנעו ממנו את קיום ההלכה בכל 

דבר ועניין.
כל  את  דתית  בחקיקה  להשיג  היה  ניתן  אם 
לצפות  ניתן  לכאורה  אזי  הללו,  המטרות 
להתייצבות של כל אדם דתי וחרדי בעד חקיקה 
זו, אולם העובדות במקרים רבים שונות ולעתים 
עלולה חקיקה דתית דווקא לגרום את ההיפך. 
המטרה של קיום המצוות על ידי כלל הציבור, 
דתית.  בחקיקה  המקרים  במרבית  תושג  לא 
מרבית האנשים אינם מעוניינים שיכפו עליהם 
לגרום  דווקא  עלול  והדבר  מסוים,  חיים  אורח 

לחוסר רצון להקשיב ולנהוג על פי ההלכה. 
בהחלט  היא  היהודים  מדינת  של  הפרהסיה 
באמצעות  ניתן  הנראה  וככל  חשוב,  דבר 
כשמדובר  אולם  עליה,  להשפיע  דתית  חקיקה 
במראית עין בלבד שפעמים רבות אין מאחוריה 
ולא כלום, יש לברר באופן יסודי את חשיבות 

העניין.
כהלכתם  והמצוות  התורה  את  לקיים  הזכות 
קלה כבחמורה, היא הדבר שעליו אין להתפשר 
בשום אופן, אולם כאן מדובר בחקיקה שאינה 
מאלצת אף אדם לא-דתי לנהוג בניגוד לרצונו. 
אדרבה, ככל שיהיו חוקים שיאלצו אדם לא דתי 
לחשוש  לכאורה  יש  כך  לרצונו,  בניגוד  לנהוג 
לנהוג  הדתי  האדם  את  שיאלצו  מחוקים  יותר 

בניגוד לאמונתו.

מהסמלים  אחד  השבת,  יום  בסוגיית  הדיון 
היהודיים המובהקים של מדינת ישראל, עולה 
ושוב  שוב  לצערנו,  לבקרים.  לכותרות חדשות 
מסחר  לנהל  הקוראים  בקולות  נתקלים  אנו 
האיום  סביב  סוערים  בדיונים  בשבת,  חופשי 
גורמים  ועוד  בשבת,  תשתית  עבודות  לקיים 
היום  את  גסה  ברגל  הדורסים  מוסר  נטולי 
הקדוש והחברתי לעם היהודי ולמדינת ישראל. 

כל אלו יחד אומרים דרשני.
כיצד החברה הישראלית 'הצליחה' להפוך את 
להעריך  במקום  ציבורי  לוויכוח  השבת  יום 
ישנם  מדוע  והחברתיים?  היהודיים  ערכיו  את 
את  לשעבד  שרוצים  הישראלי  בציבור  קולות 
השבת ואת יום המנוחה היחידי לטובת מדינת 
את  המאבדים  עבדים  של  שוק  המנהלת   24/7
הכול  שבת"א  הנימוק  חופש?  ליום  זכותם 
אינו  עירוניים  עזר  חוקי  בחסות  ואפשרי  מותר 
מניח את הדעת, היות וגם ת"א היא עיר יהודית 
המחויבת לשימור הסטטוס קוו. ואם ראשיה לא 

זוכרים זאת – מתפקידנו להזכיר להם.
ידידי חה"כ  יזם מזכ"ל תנועת ש"ס,  לאחרונה 
יגאל גואטה, את חוק השבת אשר עתיד בע"ה 
להשיב ליום השבת את המעמד הציבורי הראוי 
מתחמים  ובעלי  ממעסיקים  ימנע  ואשר  לו, 
לעבוד  עובדים  ו/או  עסקים  בעלי  על  לכפות 

בשבת בניגוד לרצונם. המניעים לקידום חוק זה 
היו רבים אך אחד מהם הגיע דווקא מפנייה של 
אשר  בת"א,  מרקט  שרונה  ממתחם  עסק  בעל 
חויב לפתוח את העסק ביום שבת, וכאשר לא 

קיים זאת נקנס בסכום של כ-3,000 ₪. 
בעל  אותו  של  לפנייתו  במקביל  כי  אציין 
אלפי  מקבלים  ואני  ש"ס  לסיעת  חבריי  עסק, 
המציגים  יהודים  ולא  יהודים  מאזרחים  פניות 
סיטואציות בהן הוכרחו לעבוד בשבת או פוטרו 
לכך.  לסרב  הטבעית  זכותם  את  מימשו  כאשר 
הרגישה  הסוגיה  את  יסדיר  השבת  חוק  לכן, 
הזאת אחת ולתמיד וימנע ממעסיקים לדרוס את 
והחברתיים  הערכיים  היהודיים,  אחד מסמליה 

של מדינת ישראל ולהתעמר בעובדים. 
יתר על כן, כאשר חוק זה יעבור במליאה ויכנס 
לתוקף הוא גם ימנע את האפליה התעסוקתית 
החמורה עמה מתמודד הציבור הדתי, המבקש 
לשמור את יום השבת ומשלם לא פעם במקום 
שומעים  שאנחנו  ל"גוואלד"  ובאשר  עבודתו, 
לסגור  דרישתנו  בעקבות  בציבור,  מגורמים 
ימים   6 כי  ובטוח  סמוך  אני  בשבת,  מרכולים 
לבית.  מצרכים  לרכוש  מנת  על  והותר  די  הם 
ההתעקשות להפעיל את המרכולים דווקא ביום 
המסתתר  כלכלי  שיקול  על  רק  מתבססת  שבת 

מאחורי הביטוי "חופש הבחירה".

הביא לדפוס: ארי קלמן





בני ברק י"ג בטבת תשע"ז 122611/1/17

מאת: שמעון ליברטי וארי קלמן

נחשפה  השבוע  הממשלה:  ראש  חקירות 
הממשלה  ראש  נחקר  בה  השנייה  הפרשה 
'תיק  לכינוי  זכתה  כבר  ואשר  נתניהו,  בנימין 
 ,2 בחדשות  שנחשפה  הפרשה,  במרכז   .'2000
ידיעות  למו"ל  נתניהו  בין  'דיל',  לסגור  ניסיון 

אחרונות ארנון )נוני( מוזס. 
נפגשו  ומוזס  נתניהו  הדיווחים,  פי  על 
בשלהי  הקודמת  הכנסת  פיזור  לפני  פעמיים, 
ותחילת  הכנסת  פיזור  לאחר  ומיד   2014 שנת 
בלשכת  נערכו  הפגישות  הבחירות.  מערכת 
של  הקלטות  המשטרה  ובידי  הממשלה,  ראש 
שהקליט  מי  שעות.  כמה  של  באורך  הפגישות 
ראש הממשלה  לשכת  ראש  הוא  הפגישות  את 
המשטרה  בידי  נתפסו  והם  הרו,  ארי  לשעבר, 
לפרשה  בנוגע  שנערך  חיפוש,  במהלך  בביתו 

אחרת בה הוא נחקר. 
עמדה  ומוזס,  נתניהו  בין  הפגישות  במרכז 
ידיעות  לפיו  הצדדים,  בין  ל'דיל'  הצעה 
נגד  שלו  התוקפני  הקו  את  ישנה  אחרונות 
לפגוע  יפעל  הממשלה  ראש  ובתמורה  נתניהו, 
בתפוצת החינמון ישראל היום, הנמצא בבעלות 
המיליארדר היהודי שלדון אדלסון ומזוהה עם 
חוק  קידום  ידי  על  או  הייתה  הפגיעה  נתניהו. 
לגבות  העיתון  את  מחייב  שהיה  היום,  ישראל 
מהדורת  הפצת  הפסקת  באמצעות  או  תשלום, 
נתניהו  כי  דווח,  עוד  העיתון.  של  השבוע  סוף 
ביקש ממוזס שלא לפרסם חומרים על בנו יאיר 
נתניהו. טרם ברור מי מהצדדים יזם את ההצעה, 

אך די ברור כי היא לא התקדמה לשלב מעשי. 
ההקלטות הללו הגיעו לידי היועץ המשפטי 
לממשלה אביחי מנדלבליט ולפרקליט המדינה 
השניים  אך  חודשים,  כמה  לפני  כבר  ניצן  שי 
מסתפקים האם יש בדברים כדי עבירה פלילית. 
ישנה  כי  סבורים  במשטרה  כי  דווח,  מנגד 
כך,  בעקבות  המדובר.  בחומר  פלילית  עבירה 
נתניהו ומוזס נחקרו כבר באזהרה בפרשה, ולפי 
הדיווחים צפויים להיחקר שוב בימים הקרובים. 
זו  נתניהו,  נגד  המתנהלת  הנוספת  החקירה 
בקבלת  עוסקת   ,'1000 'תיק  לכינוי  שזכתה 
טובות הנאה. על פי החשד, נתניהו קיבל במשך 
חריפים  ומשקאות  יקרים  סיגרים  שנים,  כשבע 
מאנשי  גם  ויתכן  מילצ'ן  ארנון  העסקים  מאיש 
למאות  המצטברים  בסכומים  נוספים,  עסקים 
 ,10 בחדשות  דיווח  פי  על  שקלים.  אלפי 
בחיפוש שנערך במשרדו של מילצ'ן ברמת גן, 
נמצאו חשבוניות המתעדות קניות בסך של יותר 
מ-400 אלף שקל. החקירה עוסקת גם בטובות 
יאיר,  בנו  או  נתניהו,  שקיבל  לכאורה  הנאה 

מהמיליארדר האוסטרלי ג'יימס פאקר. 
 ,2014 10, במהלך שנת  לפי דיווח בחדשות 
נתניהו שוחח שלוש פעמים עם מזכיר המדינה 
האמריקני ג'ון קרי, בבקשה לסדר את הויזה של 
מילצ'ן, לאחר שהרשויות בארה"ב, הורידו את 
תוקף הויזה שלו מ-10 שנים, לשנה אחת בלבד. 

קרי נעתר לבקשה והנושא סודר. 
נתניהו  אכן  כי  להוכיח  יצטרכו  במשטרה 
העביר תמורה לאותם אנשי עסקים, כך שאותן 
הפרת  מהוות  והן  הנאה  לטובות  הפכו  מתנות 

אמונים. חוק שירות הציבור, שהתקבל ב-1979, 
נבחר  או  ציבור  עובד  על  פלילי  איסור  קובע 

ציבור לקבל מתנה. 
במהלך  פעמיים  כבר  נחקר  כזכור,  נתניהו, 
מסר  שעבר,  שישי  ביום  שעבר.  השבוע 
את  וינרוט  יעקב  עו"ד  נתניהו  של  פרקליטו 
הראשונה  לפרשה  "ביחס  לחשדות:  תגובתו 
יודע  אינני   ,2,000 תיק  או   1,000 תיק  המכונה 
איזה מספר, כל בר דעת מבין שאם חבר קרוב 
מביא לחברו סיגרים כמתנה - אין בזה ולא יכול 
להיות בזה שום בדל של איסור. שום בדל של 

עבירה פלילית.
"לגבי הפרשה השנייה. מה שאני יכול לומר 
שוב מתייחס רק לדברים שפורסמו בתקשורת. 
ראש  תשובות  את  ששמעתי  אחרי  ובכן, 
מדובר  לא  רגוע.  ונשארתי  הייתי  הממשלה 
מדובר  לא  בהלוואה,  מדובר  לא  בכספים, 
שכאשר  משוכנע  ואני  עבירה  שמקים  במשהו 
על  תישמענה  הממשלה  ראש  של  תשובותיו 
שבכל  שומע  לכל  יתברר  שתישמענה,  מי  ידי 
של  אבק  ושום  חשש  שום  אין  הללו  הדברים 
תיק  חשיפת  לאחר  כי  יצוין  פלילית".  עבירה 

2000 סירבו וינרוט ונתניהו להגיב בנושא. 
בפתח  השבוע  אמר  עצמו,  הממשלה  ראש 
אני  "לצערי  ראשון:  ביום  הליכוד  שרי  ישיבת 
לא יכול למסור פרטים, מה שאני כן יכול לומר 
לכם היום, כשאני יודע במה מדובר, ואני אומר 
לכם את זה בביטחון מלא - לא יהיה כלום כי 
ובלתי  פסול  לחץ  זה  פה  שיש  מה  כלום.  אין 
פוסק של גורמים בתקשורת על גורמי האכיפה. 

הם מפריחים בלונים שהאוויר החם יוצא מהם 
בזה אחר זה. כך יהיה גם במקרה הזה. אני מציע 
לחבריי באופוזיציה לא לחגוג כי אין מה לחגוג. 

את השלטון מחליפים בקלפי". 
שר הביטחון אביגדור ליברמן, הגיב לדברים 
שכולנו  מציע  "אני  ואמר:  לתקשורת  בתדרוך 
נמתין ונחכה לממצאים. מי שבחברה דמוקרטית 
יכול לקבוע אם אדם אשם או זכאי זו רק מערכת 
המשפט. אנחנו קצת ממהרים ואין חכם כבעל 
כתב  לגבי  גם  רואה,  שאני  מה  מכל  ניסיון. 
אישום, לא הייתי ממהר. מהעובדות בתקשורת 
אני לא חושב שזה מחייב כתב אישום, אבל אני 
מציע שנמתין". ליברמן הוסיף כי גם הוא מכיר 
את כל עורכי העיתונים של העיתונות הכתובה 
עמם.  נפגש  הוא  לפעם  ומפעם  והאלקטרונית, 

"אך שום דבר מעבר לזה". 
הרצוג,  בוז'י  יצחק  ח"כ  האופוזיציה,  יו"ר 
תקף את הקשר בין נתניהו לישראל היום ואמר 
הממשלה  ראש  בין  השיחות  על  "הדיווח  כי 
מאמתת  מוזס,  אחרונות  ידיעות  למו"ל  נתניהו 
היום'  'ישראל  העיתון  שמערכת  הטענות  את 
הופעלה ומופעלת על ידי בנימין נתניהו. זה מה 
שלא  בטענה  ונדחינו  בבחירות  אמרנו  שאנחנו 
הוכח הקשר הישיר ביניהם. אז הנה הפעם הוא 
הרצוג  לעומקו".  ויש לחשוף את הקשר  מוכח 
אף פנה ליועמ"ש בדרישה להרחיק את נתניהו 
מתפקיד שר התקשורת, ואיים כי יפנה לבג"ץ. 

מאת: הילה פלאח

'המיוחד',  לכנס  נותרו  שבועות  שלושה 
זאת,  עם  פנויה.  דקה  אין  במלאכה  ולעוסקים 
עינינו  בזווית  נתפסה  בתוכנית  אחת  שורה 
ועוררה פליאה: זמן הבמה המוקדש  דווקא למי 

שחשבנו שיגיעו כמאזינים מן הצד - ההורים.
המיועדות  רבות  הרצאות  מתוכננות  בכנס 
שלהם   ההבנה  את  להעמיק  מנת  על  להורים, 
למוקד  ילדיהם.  לעתיד  החשובים  בנושאים 
האחרונים  בשבועות  הגיעו  המיוחד"  "כנס 
ישיר  מגע  המבקשים  הורים  של  פניות  עשרות 

הפניות,  לאור  הרלוונטיים.  המקצוע  בעלי  עם 
במה  לתת  החליטה  הכנס  של  ההיגוי  ועדת 
קולם  את  להשמיע  מנת  על  להורים  מיוחדת 

בקרב אנשי המקצוע ומקבלי ההחלטות.
של  מיוחדות  יוזמות  ייחשפו  בכנס  בנוסף, 
הורים רבים ברחבי הארץ, אשר הקימו קבוצות 
הורים ופורומים אשר כל מטרתם היא לקדם את 

העשיה והפתרונות למען הילד המיוחד.
האחרונות,  בשנים  הוקמו  כאלה  קבוצות 
לדוגמא ברחובות, ביתר עלית וקרית ספר. יצוין 
כי כל העשייה והפעילות, המחקרים, המודעות 
יסוד  אבן  הינם  וכיום  בעבר  היו  וההכלה שלא 

מפעילות  החלו  והקהילה,  החברה  בשגרת 
בעלי  ולחנך  לגדל  שזכו  משפחה  ובני  הורים 

צרכים מיוחדים. 
חלקם  בנושא  מיוחד  מושב  יוקדש  בכנס 
הצרכים  עם  הילד  בהתפתחות  ההורים  של 
המיוחדים. בפאנל יהיו עדויות אישיות ודיון על 
התפקיד של ההורים בתהליך הטיפול והשיקום. 
הקמת  לעודד  היא  הכנס  של  המטרות  אחת 
כל  בין  ארצי  ושיתוף  נוספות  הורים  קבוצות 
הקבוצות והפורומים על מנת להיות כח מאחד 

מול כל הגופים הרלוונטיים.

 ראש הממשלה, המו"ל וה'דיל' הכושל
השבוע נחשפה הפרשה השנייה בה נחקר ראש הממשלה - ובמרכזה פגישות בין נתניהו למו"ל ידיעות אחרונות נוני 
מוזס, בניסיון להגיע ל'דיל' שישנה את אופי הסיקור של נתניהו בעיתון  בידי המשטרה הקלטות של הפגישות, 
בעקבותיהם נחקרו נתניהו ומוזס באזהרה והם צפויים להיחקר שוב  ב'תיק 1000' חשוד נתניהו בקבלת סיגרים 

ואלכוהול בשווי מאות אלפי שקלים מאנשי עסקים  נתניהו: "מציע לחבריי באופוזיציה לא לחגוג, כי אין מה לחגוג"
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פעילות מניעתית כך פותחים באש
שר הפנים הרב אריה דרעי סא"ל הרב דוב פוברסקי

המצב השורר כעת, הוא לא שגרתי. אנחנו 
אליו,  הורגלנו  שכבר  מה  עם  מתמודדים  לא 
לצערנו הרב. אנחנו לא מתמודדים מול ארגון 
פעילות  לנו  יש  שמולם  הפת"ח,  או  החמאס 
המודיעין  שירותי  ושאר  אמ"ן  השב"כ,  של 
פיגועים  למנוע  במטרה  עליהם  שיושבים 

בשיטות המקובלות.
אחר  משהו  עם  מתמודדים  אנחנו  כעת 
לגמרי, עם מפגעים שלא קשורים לאף ארגון, 
וירוס  כבר  וזה  ההסתה,  מכוח  רק  שפועלים 
שמסתכלים  אזרחים  אלו  שליטה.  עליו  שאין 
"המדינה  עם  ומזדהים  החברתיות  ברשתות 
האיסלאמית", ארגון דתי שאין בו אף "מצוה" 
מי  כל  את  ולהשמיד  מלהרוג  לבד  אחרת, 
כרוכות  לא  שכבר  פעולות  ואלו  איתם.  שלא 

בהתארגנויות והכנות.
לפי כל ההערכות, אותו רוצח נתעב שעלה 
האחרונים  בחודשים  הזדהה  ודרס,  למשאית 
עם מה שראה ברשת מפעולות אנשי דאע"ש, 

עלה  בהיר  ביום  אלא  כלום,  תכנן  לא  והוא 
כשראה  אבל  השגרתית,  לעבודתו  למשאית 
מולו קבוצה גדולה של חיילים, קיבל החלטה 
מה  את  לחקות  כדי  בהם'  'להיכנס  רגע  של 

שראה שקרה בברלין ובעוד מקומות. 
ואנחנו  כזה,  דבר  עם  להילחם  מאד  קשה 
יכולים  זאת  בכל  שאנחנו  מה  את  מנסים 
של  התושבות  שלילת  זה  ובכלל  לעשות, 
מדובר  מניעתית.  כפעילות  כאלה,  אנשים 
ויש  ירושלים  במזרח  כאן  שחיים  באנשים 
שומע  וכשאתה  ותעודות,  קבע  תושבות  להם 
של  רעיונותיו  על  שידעה  במשפחה  שמדובר 
המחבל ואף מזדהה עם הפיגוע, ברור שהדבר 
את  להם  לשלול  הוא  לעשות  שיש  הראשון 
התושבות והתעודות, וכעת לבדוק ולדון בהם 
להיפגע  חלילה  מחפשים  לא  אנחנו  מחדש. 
כלי  בכל  נשתמש  שלא  סיבה  שום  ואין  שוב, 

אפשרי כדי להגן על עצמנו.

יצר  הנציב,  בארמון  השבוע  הדריסה  פיגוע 
עצמו.  הצבא  בתוך  אף  ואולי  בציבור,  בלבול 
עצמו  למצוא  עלול  או  עשוי  שיורה  מי  כאילו 
במשפט   – ברצח  אף  ואולי  בהריגה  מואשם 

ראווה כשל אלאור אזריה.
צריך  רק  מאד,  ברורות  שההוראות  האמת 
הפועל  חייל  ככלל,  פיהן.  על  ולנהוג  לב  לשים 
הוא  ובשמו  צה"ל  הוא  אזריה,  איננו  באירוע 
פועל. ככזה, הוא חייב להיצמד להוראות, בדגש 

על 'הוראות פתיחה באש'.
באופן  אחרת,  התנהלו  הדברים  בעבר 
יצחק  מר  המנוח,  הממשלה  ראש  משמעותי. 
את  להם  לשבור  שיש  פעם,  לא  התבטא  רבין, 
ואמר,  התבטא  אחר  הידיים,  ואת  הרגליים 
שאסור למפגע לצאת חי מהסיטואציה. אך החוק 
במדינת ישראל, אוסר על הריגה גם של הפושע 
מסכן  ולא  כפות,  מנוטרל,  הוא  כאשר  הגדול, 

אדם.
רבים מאתנו משוכנעים ובצדק, שבג'ונגל בו 
שפלים  רוצחים  עם  לנהוג  אפשר  אי  חיים,  אנו 
ובעצם  לטובתם,  מנצלים  שהם  החוק  במידת 

למפגעים  גבית  רוח  ונותן  כזרז  משמש  החוק 
עוד  וכל  החוק,  זהו  עוד  כל  אך  פוטנציאלים. 
הצבא מורה לחייל איך לנהוג, הוא איננו מוסמך 

לנהוג אחרת.
במילים אחרות, אם אינך חש בסכנה מיידית, 
שהדרך לנטרלה היא אך ורק באמצעות הנשק – 
אל לך להפעילו. אם הפעלת שיקול דעת ושגית 
בו, לא תואשם בפלילים, במקרה הגרוע תצא לא 
שיקול  הפעלת  לא  אם  אך  צבאי.  בתחקיר  טוב 
בית  כותלי  בין  עצמך  למצוא  עלול  אתה  דעת, 

המשפט, בנסיבות לא מרנינות.
באירוע הדריסה, היה ברור שמדובר בדריסה, 
בניסיון  וגם  גם במהירות,  קרה,  באופן שזה  גם 
שלו לחזור ברוורס – זהו המקרה הברור ביותר, 

ונהגו בצדק היורים, הקצינה והאזרח.
תאונה,  שבכל  רוצה  לא  מאיתנו  אחד  אף 
בזירת  נמצא  שהוא  יחשוב  דהוא  מאן  כאשר 
קרב, הוא יחסל את מחולל התאונה. אם נבין את 
לא  מן הסתם  ונפעל בהתאם,  כלשונן  ההוראות 
נמצא עצמנו בסיטואציה משפטית, אם כי גם אז 

אנו עלולים לטעות ולנטרל חף מפשע. 

מאת: ישראל פריי

לבוקר  מתעוררת  ירושלים  ראשון.  יום  בוקר 
רגוע. הילדים בבתי הספר, הבוגרים שוקדים על 
תלמודם ואנשי העמל כבר פוקדים את מקומות 
העבודה. הרחובות שקטו זה מכבר מגל הטרור 
והטרגדיות  לקנן,  חזרה  התקווה  לשגרה,  ושבו 
אוויר  מזג  לדיווחי  מקומן  את  פינו  המקומיות 

והיערכויות לשלג אפשרי.
השתנה  הכול  אחת,  השעה  אחרי  מעט  ואז, 
ירושלים,  מזרח  תושב  שפל,  רוצח  באחת. 
בטיילת  חיילים  קבוצת  לעבר  משאית  עם  דהר 
הפסטורלית של ארמון הנציב, דרס למוות שלש 
מהזירה  המראות   .13 עוד  ופצע  וחייל,  חיילות 

היו קשים מכדי להכיל.

 הרחובות חוזרים לדמם
המזוויע,  הרצח  מסע  לאחר  ספורות  דקות 
מתועדות  בו  אבטחה  ממצלמות  תיעוד  פורסם 
בה"ד  של  ארז  מגדוד  חיילים  קבוצות  שתי 
חמשה  מתוך  הראשון  היום  להם  זה  שהיה   ,1
כבר  אחת  קבוצה  בירושלים.  חינוך  בסדרת 
ניצבת במסדר לקראת 'סיור יום ראשון', וקבוצה 
למקום,  אותם  שהביא  מאוטובוס  יורדת  אחרת 
ולתא  לאוטובוס  בסמוך  שוהים  עדיין  כשרובם 

המטען. 
על  עלה  בפתאומיות,  הגיח  המשאית  נהג 
המדרכה, דהר ישירות אל ריכוז החיילים שעמד 
בסמוך לאוטובוס, ודרס אותם. הוא לא הסתפק 
בנסיעת  חזר   - הראשונה  הפגיעה  ולאחר  בכך, 
רוורס אל החיילים והחיילות שכבר היו מוטלים 

על הרצפה, ודרס אותם שוב ושוב. 
הכול,  ראתה  כבר  שירושלים  היה  נדמה  אם 
הגיע הפיגוע הקשה ולימד שעדיין סאת הצרות 
לא הוגדשה. זו הפעם הראשונה בה רכב כבד כל 
כך פוגע בריכוז אנשים, והתוצאה שנגלתה לנגד 
למקום  שהובהלו  והמתנדבים  הכוננים  ראשוני 
מזוויע,  במצב  היו  החיילים  קשה.  הייתה   –
הפציעות  איבריהם,  את  ריסקו  המשאית  גלגלי 
ולוחמי האש נאלצו  היו קשות, ההלם היה רב, 
בשלב הראשוני לחלץ באמצעות עגורן נפגעים 

שנלכדו תחת גלגלי המשאית. 

במקום  חיילים  של  הגדולה  הנוכחות  למרות 
המחבל  מהמצופה.  ארוך  היה  התגובה  זמן   –
שנורו  עד  לדרוס,  ושוב  לחזור,  לדרוס,  הספיק 
למותו.  והביאו  ההרג  מסע  את  שעצרו  היריות 
בתיעוד מהמקום נראים חיילים רבים – שחלקם 
בורחים  כשהם   – מהזירה  בטוח  במרחק  עמדו 
מהזירה, לא חותרים למגע ונמנעים מהתמודדות 
בבדיקת  פתחו  בצבא  הסיטואציה.  עם 

ההתנהלות.

 פני הרשע
אל- פאדי  הוא  הפיגוע  את  שביצע  המחבל 

קנבר, בן 28, תושב הכפר ג'בל מוכבר, הצמוד 
זהות  תעודת  בעל  הוא  הנציב.  ארמון  לטיילת 
כחולה, ומשאית המרצדס בה ביצע את הפיגוע 
הטרור  בארגוני  צהובות.  רישוי  לוחיות  נושאת 
למחבל,  וברכה  הלל  הודעות  להוציא  מיהרו 
ולדברי  הפיגוע,  את  חגגו  החברתיות  ברשתות 
עדי ראייה, גם ערבים שהיו בסמוך נהנו מהמחזה 
ובמחיאות  בהנאה  ידיים  בחיכוך  בלעג,  והגיבו 

כפיים.
והלב שותת,  כשדם הקורבנות עדיין מבעבע 
רתוח ופצוע, החל מיד השיח הפוליטי וההקשר 
האקטואלי שגורמים רבים ביקשו לייחס לאירוע. 
אזריה.  אלאור  היורה  החייל  פרשת  במוקד: 
 - אזריה  אלאור  פרשת  בגלל  החשש  "אלמלא 
היו  בירושלים  הדריסה  פיגוע  בזירת  החיילים 
מגיבים בירי מהיר ונחרץ יותר לעבר המחבל", 
טען בראיון איתן, מדריך קבוצת החיילים שככל 
המחבל.  את  נטרלו  שיריותיו  זה  היה  הנראה 
"חיילים ישבו עכשיו שבועיים וחצי בצבא וכל 
מה שאומרים להם זה להיזהר, להיזהר, להיזהר. 
מהפציעות  חלק  אבל  זה,  את  להגיד  לי  כואב 
שהמשאית  מהרוורס  נגרמו  פה  קשות  היותר 
נסעה. כמה שניות פחות של התמהמהות, אולי 

המצב היה יותר טוב עכשיו".
הדמים  "פיגוע  במהירות.  התלהם  השיח 
בירושלים הוא תוצאה ישירה של משפט אלאור 
"לצערי,  חזן.  אורן  ח"כ  נחרצות  קבע  אזריה", 
תוצאות  לאור  נפגע  צה"ל  של  ההרתעה  כוח 
המשפט והוויכוח הציבורי שהתעורר בעקבותיו, 
לפיגועים  לצאת  המחבלים  את  שמעודד  מה 

יחשבו  הביטחון  וכוחות  החיילים  כי  בתקווה 
פעמיים אם לפתוח באש על מנת לנטרל אותם". 

 ואלה שמות
לא  הטרור  אירועי  של  הקבועה  הרוטינה 
עיריית  ראש  הנוכחי.  הפיגוע  על  פסחה 
דיבר  המפכ"ל  מהזירה,  התראיין  ירושלים 
השרים  נדחתה,  הממשלה  ישיבת  לתקשורת, 
דיווחים  שיגרו  ההצלה  ארגוני  בהצהרות,  יצאו 
נישאו,  נקם  וקריאות  זעקה  הפגנות  ועדויות, 
ביטחוניים,  לדיונים  כאמור,  גלש,  זה  ובהמשך 

משפטיים ופוליטיים סוערים.
נעצר.  הגלגל   – משפחות  ארבע  עבור  אך 
החיים לא ישובו למסלולם, וכאב השכול ילווה 
יעברו דרך  ומשפחותיהם  אותם לעד. הפצועים 
חתחתים ארוכה וקשה עד לשיקומם, כשתפילות 
החלמה  באיחולי  אותם  מלוות  ישראל  עם  כל 

מהירה.
בהלוויות  למנוחות  הובאו  זה  אחר  בזה 
סגן  הקשה:  בפיגוע  וההרוג  ההרוגות  צבאיות, 
יעל יקותיאל הי"ד, בת 20 מגבעתיים, סגן שיר 
חג'אג' הי"ד, בת 22 ממעלה אדומים, סגן משנה 
שירה צור הי"ד, בת 20 מחיפה וסגן משנה ארז 
אל   – ארץ  שבות.  מאלון   20 בן  הי"ד,  אורבך 

תכסי דמם.
לשלול  צפוי  )ש"ס(  דרעי  אריה  הפנים  שר 

את  שביצע  המחבל  וממשפחת  מאם  תושבות 
בעצם  ובכך  הנציב,  בארמון  הדריסה  פיגוע 
כאזרחים.  להם  המגיעה  זכות  כל  מהם  לשלול 
ההחלטה התקבלה גם בישיבה שהתקיימה אצל 

השר, עם בכירי השב"כ ורשות האוכלוסין.
יותר  "זה  דרעי:  הסביר  לתקשורת  בראיון 
מהפיגוע  רוצח  אותו  חמאס.  מפיגועי  גרוע 
הדריסה הוסת במשך חודשים ארוכים ברשתות 
החברתיות. אחיו ואחיותיו ידעו על כך, אך בחרו 

שלא לעשות מאומה".
שני  ביום  שהתקיימה  ש"ס  סיעת  בישיבת 
צור,  בן  יואב  מח"כ  דרעי  השר  ביקש  בכנסת, 
ללא  תושבות  לשלול  שתאפשר  חקיקה  לקדם 
לפני  עצמו  דרעי  יזם  החוק  הצעת  את  שימוע. 

חודשים אחדים וכעת היא תקודם.
את  ינצלו  שישראלים  להיות  יכול  ״לא 
תושבותם ואזרחותם כדי לבצע פיגועים, להרוג 
במצב  המדינה.  נגד  ולפעול  ישראלים  אזרחים 
הנוכחי התהליך לשלילת אזרחות הוא מסורבל 

וארוך ואני מתכוון לשנות זאת", אמר דרעי.
דוגמא  הוא  בשארה  "עזמי  כי  הוסיף  דרעי 
נגד  פעל  האיש  לשמיים.  שזועקת  אבסורדית 
את  לשלול  אפשר  ואי  לקטאר  נמלט  המדינה, 
לאור  לשימוע.  לישראל  שיגיע  בלי  אזרחותו 
הפיגועים בחודשים האחרונים חייבים לחזק את 

ההתרעה והחוק הזה יגרום לכך".

זוועה מדממת בטיילת: מחבל 
דרס למוות ארבעה חיילים

שלוש חיילות וחייל קיפחו את חייהם במסע הרג רצחני של מחבל, תושב מזרח העיר, שפרץ במשאית לריכוז 
חיילים, חזר ברוורס ופגע בהם שוב ושוב ● תיאורים מצמררים מזירת האירוע, טענות קשות בדרגים הפוליטיים 

וארבע משפחות כואבות ● סיקור מיוחד

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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פעילות מניעתית כך פותחים באש
שר הפנים הרב אריה דרעי סא"ל הרב דוב פוברסקי

המצב השורר כעת, הוא לא שגרתי. אנחנו 
אליו,  הורגלנו  שכבר  מה  עם  מתמודדים  לא 
לצערנו הרב. אנחנו לא מתמודדים מול ארגון 
פעילות  לנו  יש  שמולם  הפת"ח,  או  החמאס 
המודיעין  שירותי  ושאר  אמ"ן  השב"כ,  של 
פיגועים  למנוע  במטרה  עליהם  שיושבים 

בשיטות המקובלות.
אחר  משהו  עם  מתמודדים  אנחנו  כעת 
לגמרי, עם מפגעים שלא קשורים לאף ארגון, 
וירוס  כבר  וזה  ההסתה,  מכוח  רק  שפועלים 
שמסתכלים  אזרחים  אלו  שליטה.  עליו  שאין 
"המדינה  עם  ומזדהים  החברתיות  ברשתות 
האיסלאמית", ארגון דתי שאין בו אף "מצוה" 
מי  כל  את  ולהשמיד  מלהרוג  לבד  אחרת, 
כרוכות  לא  שכבר  פעולות  ואלו  איתם.  שלא 

בהתארגנויות והכנות.
לפי כל ההערכות, אותו רוצח נתעב שעלה 
האחרונים  בחודשים  הזדהה  ודרס,  למשאית 
עם מה שראה ברשת מפעולות אנשי דאע"ש, 

עלה  בהיר  ביום  אלא  כלום,  תכנן  לא  והוא 
כשראה  אבל  השגרתית,  לעבודתו  למשאית 
מולו קבוצה גדולה של חיילים, קיבל החלטה 
מה  את  לחקות  כדי  בהם'  'להיכנס  רגע  של 

שראה שקרה בברלין ובעוד מקומות. 
ואנחנו  כזה,  דבר  עם  להילחם  מאד  קשה 
יכולים  זאת  בכל  שאנחנו  מה  את  מנסים 
של  התושבות  שלילת  זה  ובכלל  לעשות, 
מדובר  מניעתית.  כפעילות  כאלה,  אנשים 
ויש  ירושלים  במזרח  כאן  שחיים  באנשים 
שומע  וכשאתה  ותעודות,  קבע  תושבות  להם 
של  רעיונותיו  על  שידעה  במשפחה  שמדובר 
המחבל ואף מזדהה עם הפיגוע, ברור שהדבר 
את  להם  לשלול  הוא  לעשות  שיש  הראשון 
התושבות והתעודות, וכעת לבדוק ולדון בהם 
להיפגע  חלילה  מחפשים  לא  אנחנו  מחדש. 
כלי  בכל  נשתמש  שלא  סיבה  שום  ואין  שוב, 

אפשרי כדי להגן על עצמנו.

יצר  הנציב,  בארמון  השבוע  הדריסה  פיגוע 
עצמו.  הצבא  בתוך  אף  ואולי  בציבור,  בלבול 
עצמו  למצוא  עלול  או  עשוי  שיורה  מי  כאילו 
במשפט   – ברצח  אף  ואולי  בהריגה  מואשם 

ראווה כשל אלאור אזריה.
צריך  רק  מאד,  ברורות  שההוראות  האמת 
לשים לב ולנהוג על פיהן. ככלל, חייל הפועל 
הוא  ובשמו  צה"ל  הוא  אזריה,  איננו  באירוע 
להוראות,  להיצמד  חייב  הוא  ככזה,  פועל. 

בדגש על 'הוראות פתיחה באש'.
באופן  אחרת,  התנהלו  הדברים  בעבר 
יצחק  מר  המנוח,  הממשלה  ראש  משמעותי. 
להם את  פעם, שיש לשבור  לא  רבין, התבטא 
ואמר,  התבטא  אחר  הידיים,  ואת  הרגליים 
אך  מהסיטואציה.  חי  לצאת  למפגע  שאסור 
החוק במדינת ישראל, אוסר על הריגה גם של 
הפושע הגדול, כאשר הוא מנוטרל, כפות, ולא 

מסכן אדם.
רבים מאתנו משוכנעים ובצדק, שבג'ונגל בו 
אנו חיים, אי אפשר לנהוג עם רוצחים שפלים 
ובעצם  לטובתם,  מנצלים  שהם  החוק  במידת 

למפגעים  גבית  רוח  ונותן  כזרז  משמש  החוק 
עוד  וכל  החוק,  זהו  עוד  כל  אך  פוטנציאלים. 
איננו  הוא  לנהוג,  איך  לחייל  מורה  הצבא 

מוסמך לנהוג אחרת.
במילים אחרות, אם אינך חש בסכנה מיידית, 
שהדרך לנטרלה היא אך ורק באמצעות הנשק 
דעת  שיקול  הפעלת  אם  להפעילו.  לך  אל   –
ושגית בו, לא תואשם בפלילים, במקרה הגרוע 
תצא לא טוב בתחקיר צבאי. אך אם לא הפעלת 
שיקול דעת, אתה עלול למצוא עצמך בין כותלי 

בית המשפט, בנסיבות לא מרנינות.
באירוע הדריסה, היה ברור שמדובר בדריסה, 
גם באופן שזה קרה, גם במהירות, וגם בניסיון 
שלו לחזור ברוורס – זהו המקרה הברור ביותר, 

ונהגו בצדק היורים, הקצינה והאזרח.
תאונה,  שבכל  רוצה  לא  מאיתנו  אחד  אף 
בזירת  נמצא  שהוא  יחשוב  דהוא  מאן  כאשר 
נבין  אם  יחסל את מחולל התאונה.  הוא  קרב, 
את ההוראות כלשונן ונפעל בהתאם, מן הסתם 
לא נמצא עצמנו בסיטואציה משפטית, אם כי 

גם אז אנו עלולים לטעות ולנטרל חף מפשע. 

מאת: ישראל פריי

לבוקר  מתעוררת  ירושלים  ראשון.  יום  בוקר 
רגוע. הילדים בבתי הספר, הבוגרים שוקדים על 
תלמודם ואנשי העמל כבר פוקדים את מקומות 
העבודה. הרחובות שקטו זה מכבר מגל הטרור 
והטרגדיות  לקנן,  חזרה  התקווה  לשגרה,  ושבו 
אוויר  מזג  לדיווחי  מקומן  את  פינו  המקומיות 

והיערכויות לשלג אפשרי.
השתנה  הכול  אחת,  השעה  אחרי  מעט  ואז, 
ירושלים,  מזרח  תושב  שפל,  רוצח  באחת. 
בטיילת  חיילים  קבוצת  לעבר  משאית  עם  דהר 
הפסטורלית של ארמון הנציב, דרס למוות שלש 
מהזירה  המראות   .13 עוד  ופצע  וחייל,  חיילות 

היו קשים מכדי להכיל.

 הרחובות חוזרים לדמם
המזוויע,  הרצח  מסע  לאחר  ספורות  דקות 
מתועדות  בו  אבטחה  ממצלמות  תיעוד  פורסם 
בה"ד  של  ארז  מגדוד  חיילים  קבוצות  שתי 
חמשה  מתוך  הראשון  היום  להם  זה  שהיה   ,1
כבר  אחת  קבוצה  בירושלים.  חינוך  בסדרת 
ניצבת במסדר לקראת 'סיור יום ראשון', וקבוצה 
למקום,  אותם  שהביא  מאוטובוס  יורדת  אחרת 
ולתא  לאוטובוס  בסמוך  שוהים  עדיין  כשרובם 

המטען. 
על  עלה  בפתאומיות,  הגיח  המשאית  נהג 
המדרכה, דהר ישירות אל ריכוז החיילים שעמד 
בסמוך לאוטובוס, ודרס אותם. הוא לא הסתפק 
בנסיעת  חזר   - הראשונה  הפגיעה  ולאחר  בכך, 
רוורס אל החיילים והחיילות שכבר היו מוטלים 

על הרצפה, ודרס אותם שוב ושוב. 
הכול,  ראתה  כבר  שירושלים  היה  נדמה  אם 
הגיע הפיגוע הקשה ולימד שעדיין סאת הצרות 
לא הוגדשה. זו הפעם הראשונה בה רכב כבד כל 
כך פוגע בריכוז אנשים, והתוצאה שנגלתה לנגד 
למקום  שהובהלו  והמתנדבים  הכוננים  ראשוני 
מזוויע,  במצב  היו  החיילים  קשה.  הייתה   –
הפציעות  איבריהם,  את  ריסקו  המשאית  גלגלי 
ולוחמי האש נאלצו  היו קשות, ההלם היה רב, 
בשלב הראשוני לחלץ באמצעות עגורן נפגעים 

שנלכדו תחת גלגלי המשאית. 

במקום  חיילים  של  הגדולה  הנוכחות  למרות 
המחבל  מהמצופה.  ארוך  היה  התגובה  זמן   –
שנורו  עד  לדרוס,  ושוב  לחזור,  לדרוס,  הספיק 
למותו.  והביאו  ההרג  מסע  את  שעצרו  היריות 
בתיעוד מהמקום נראים חיילים רבים – שחלקם 
בורחים  כשהם   – מהזירה  בטוח  במרחק  עמדו 
מהזירה, לא חותרים למגע ונמנעים מהתמודדות 
בבדיקת  פתחו  בצבא  הסיטואציה.  עם 

ההתנהלות.

 פני הרשע
אל- פאדי  הוא  הפיגוע  את  שביצע  המחבל 

28, תושב הכפר ג'בל מוכבר, הצמוד  קנבר, בן 
זהות  תעודת  בעל  הוא  הנציב.  ארמון  לטיילת 
כחולה, ומשאית המרצדס בה ביצע את הפיגוע 
הטרור  בארגוני  צהובות.  רישוי  לוחיות  נושאת 
למחבל,  וברכה  הלל  הודעות  להוציא  מיהרו 
ולדברי  הפיגוע,  את  חגגו  החברתיות  ברשתות 
עדי ראייה, גם ערבים שהיו בסמוך נהנו מהמחזה 
ובמחיאות  בהנאה  ידיים  בחיכוך  בלעג,  והגיבו 

כפיים.
והלב שותת,  כשדם הקורבנות עדיין מבעבע 
רתוח ופצוע, החל מיד השיח הפוליטי וההקשר 
האקטואלי שגורמים רבים ביקשו לייחס לאירוע. 
אזריה.  אלאור  היורה  החייל  פרשת  במוקד: 
 - אזריה  אלאור  פרשת  בגלל  החשש  "אלמלא 
היו  בירושלים  הדריסה  פיגוע  בזירת  החיילים 
מגיבים בירי מהיר ונחרץ יותר לעבר המחבל", 
טען בראיון איתן, מדריך קבוצת החיילים שככל 
המחבל.  את  נטרלו  שיריותיו  זה  היה  הנראה 
"חיילים ישבו עכשיו שבועיים וחצי בצבא וכל 
מה שאומרים להם זה להיזהר, להיזהר, להיזהר. 
מהפציעות  חלק  אבל  זה,  את  להגיד  לי  כואב 
שהמשאית  מהרוורס  נגרמו  פה  קשות  היותר 
נסעה. כמה שניות פחות של התמהמהות, אולי 

המצב היה יותר טוב עכשיו".
הדמים  "פיגוע  במהירות.  התלהם  השיח 
בירושלים הוא תוצאה ישירה של משפט אלאור 
"לצערי,  חזן.  אורן  ח"כ  נחרצות  קבע  אזריה", 
תוצאות  לאור  נפגע  צה"ל  של  ההרתעה  כוח 
המשפט והוויכוח הציבורי שהתעורר בעקבותיו, 
לפיגועים  לצאת  המחבלים  את  שמעודד  מה 

יחשבו  הביטחון  וכוחות  החיילים  כי  בתקווה 
פעמיים אם לפתוח באש על מנת לנטרל אותם". 

 ואלה שמות
לא  הטרור  אירועי  של  הקבועה  הרוטינה 
עיריית  ראש  הנוכחי.  הפיגוע  על  פסחה 
דיבר  המפכ"ל  מהזירה,  התראיין  ירושלים 
השרים  נדחתה,  הממשלה  ישיבת  לתקשורת, 
דיווחים  שיגרו  ההצלה  ארגוני  בהצהרות,  יצאו 
נישאו,  נקם  וקריאות  זעקה  הפגנות  ועדויות, 
ביטחוניים,  לדיונים  כאמור,  גלש,  זה  ובהמשך 

משפטיים ופוליטיים סוערים.
נעצר.  הגלגל   – משפחות  ארבע  עבור  אך 
החיים לא ישובו למסלולם, וכאב השכול ילווה 
יעברו דרך  ומשפחותיהם  אותם לעד. הפצועים 
חתחתים ארוכה וקשה עד לשיקומם, כשתפילות 
החלמה  באיחולי  אותם  מלוות  ישראל  עם  כל 

מהירה.
בהלוויות  למנוחות  הובאו  זה  אחר  בזה 
סגן  הקשה:  בפיגוע  וההרוג  ההרוגות  צבאיות, 
20 מגבעתיים, סגן שיר  יעל יקותיאל הי"ד, בת 
חג'אג' הי"ד, בת 22 ממעלה אדומים, סגן משנה 
שירה צור הי"ד, בת 20 מחיפה וסגן משנה ארז 
אל   – ארץ  שבות.  מאלון   20 בן  הי"ד,  אורבך 

תכסי דמם.
לשלול  צפוי  )ש"ס(  דרעי  אריה  הפנים  שר 

את  שביצע  המחבל  וממשפחת  מאם  תושבות 
בעצם  ובכך  הנציב,  בארמון  הדריסה  פיגוע 
כאזרחים.  להם  המגיעה  זכות  כל  מהם  לשלול 
ההחלטה התקבלה גם בישיבה שהתקיימה אצל 

השר, עם בכירי השב"כ ורשות האוכלוסין.
יותר  "זה  דרעי:  הסביר  לתקשורת  בראיון 
מהפיגוע  רוצח  אותו  חמאס.  מפיגועי  גרוע 
הדריסה הוסת במשך חודשים ארוכים ברשתות 
החברתיות. אחיו ואחיותיו ידעו על כך, אך בחרו 

שלא לעשות מאומה".
שני  ביום  שהתקיימה  ש"ס  סיעת  בישיבת 
צור,  בן  יואב  מח"כ  דרעי  השר  ביקש  בכנסת, 
ללא  תושבות  לשלול  שתאפשר  חקיקה  לקדם 
לפני  עצמו  דרעי  יזם  החוק  הצעת  את  שימוע. 

חודשים אחדים וכעת היא תקודם.
את  ינצלו  שישראלים  להיות  יכול  ״לא 
תושבותם ואזרחותם כדי לבצע פיגועים, להרוג 
במצב  המדינה.  נגד  ולפעול  ישראלים  אזרחים 
הנוכחי התהליך לשלילת אזרחות הוא מסורבל 

וארוך ואני מתכוון לשנות זאת", אמר דרעי.
דוגמא  הוא  בשארה  "עזמי  כי  הוסיף  דרעי 
נגד  פעל  האיש  לשמיים.  שזועקת  אבסורדית 
את  לשלול  אפשר  ואי  לקטאר  נמלט  המדינה, 
לאור  לשימוע.  לישראל  שיגיע  בלי  אזרחותו 
הפיגועים בחודשים האחרונים חייבים לחזק את 

ההתרעה והחוק הזה יגרום לכך".

זוועה מדממת בטיילת: מחבל 
דרס למוות ארבעה חיילים

שלוש חיילות וחייל קיפחו את חייהם במסע הרג רצחני של מחבל, תושב מזרח העיר, שפרץ במשאית לריכוז 
חיילים, חזר ברוורס ופגע בהם שוב ושוב ● תיאורים מצמררים מזירת האירוע, טענות קשות בדרגים הפוליטיים 

וארבע משפחות כואבות ● סיקור מיוחד

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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בתוכנית:
התכנסות, כיבוד קל, עמדות מידע וייעוץ אישי  9:30-9:00

דברי ברכה – מר ברוך מרום, מנהל הסניף  9:45-9:30
הצגת פעילות שירות הייעוץ לקשיש  

הרצאה בנושא ניהול כלכלת המשפחה לאחר פרישה –  11:15-9:45
מר צחי קלנר, יועץ כלכלי  

הפסקה וכיבוד  11:30-11:15
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה:  12:45-11:30

קצבת זקנה והשלמת הכנסה  
משוב וסיכום    13:00-12:45

שירות הייעוץ לקשיש בסניף בני ברק מזמין
בנושא  מידע  ליום  חדשים  גמלאים 
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה

יום המידע יתקיים אי״ה ביום שני, י״ח טבת (16.01.2017), 
בין השעות 13:00-9:00, בסניף הביטוח הלאומי, 

רחוב אהרונוביץ 12, בני-ברק (מרכז רימונים מול מכבי אש)

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בטל‘ 03-6152963
(ניתן להשאיר הודעה קולית)

נשמח לראותכם!

יום מידע לפורשים
בבני ברק

בס״ד

125x180    571197 חיה

חפשו את ה-
בחנויות המובחרות

חדשות
חמות

!?

הסרת משקפיים עושים 
בבית חולים אסותא

 
אה
פו
בר
ת 

יחו
 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

המרכז היחידי בישראל הפועל 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן 

המחמיר בעולם לבתי חולים

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

מחיר קבוצתי!

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

משקפיים?!
זו היסטוריה!

בס“ד 

זיכיון לעמדות בתחום הפרסום 
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חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
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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
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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
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

ביום ראשון התכנסו בבית מרן הגר״ש אוירבעך, ללימוד משניות לעילוי נשמת 
בלימוד השתתפו  זצ״ל.  אוירבעך  הגרש״ז  מרן  ע״ה, אשת  רבקה  חיה  הרבנית 
רבה של בית וגן הגר״ע אוירבעך, הגר״מ אוירבעך אב״ד בתל אביב, הגאון רבי 
מאיר שמחה אוירבעך מרבני ביתר, הגאון רבי יעקב אוירבעך, וחתניה המשגיח 

הגרי״י בורדיאנסקי והדיין רבי זלמן נחמיה גולדברג.

שטיינמן  הגראי"ל  למרנן  נין  שטיינמן,  ישראל  יעקב  הבחור  התארס  השבוע 
והגר"ח קנייבסקי, ולהבדיל בין חיים לחיים נין למרנן הגרי"ש אלישיב והגרמ"י 

ליפקוביץ זצ״ל, בהשתתפות הסבא הגר"ח קנייבסקי.

בדינר השנתי של ישיבת 'גאון יעקב' בראשה עומד הגר"ז ברלין, חתנו של נשיא 
הישיבה מרן הגראי"ל שטיינמן, השתתפו: מרן הגר"ח קנייבסקי, ראשי ישיבות, 

נגידים ופוליטיקאים.

'כבוד  מעמד  את  קיימה  אהרון,  תולדות  הקודש  חצר  של  תורה'  'כתר  חברת 
התורה' למאות מתלמידי הישיבה שסיימו את מסכתות פסחים, סוכה וביצה.

בחצר  תולדות אברהם יצחק סיימו התלמידים את מסכת בבא מציעא וגם שם 
נחגג המעמד באירוע רב רושם בהשתתפות האדמו"ר.

תורה  ספר  הכנסת  טקס  נערך  ויז'ניץ,  מחסידי  קבוצה  התיישבו  שם  בעפולה, 
לבית המדרש של הקהילה בהשתתפות האדמו"ר. 

חתנו  ארנסטר.  זאב  רבי  נכד  עם  נינתו,  את  השיא  פלדמן  משה  חיים  הנגיד 
האדמו"ר  מויז'ניץ,  האדמו"ר  לצד  בשמחה  השתתף  מסאדיגורה  האדמו"ר 

מסערט ויז'ניץ, האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ והאדמו"ר משאץ ויז'ניץ.

בלונדון, שם מציינים 'פרחי אגודת ישראל' את שנת ה68 להיווסד תנועת הנוער, 
ערכו התלמידים סיום על ששה סדרי משנה.

ונבחנו מאות דפי גמרא  בחצר  הקודש סדיגורה הוקירו את הבחורים שלמדו 
האדמו"ר  התורה',  'יקר  אות  הוענק  לנבחנים  תורה'.  'אהבת  חבורת  במסגרת 

כיבד את המעמד כשהוא חבוש בקולפיק לצד רבנים וראשי ישיבות.

'עטרת שלמה' הרב שלום בער סורוצקין עשה את דרכו לישראל  ראש ישיבת 
בטיסה שהתעכבה ארוכות בשדה התעופה בארצות הברית, למרבה המזל הספיק 

ראש הישיבה להגיע לביתו עוד טרם שקעה השמש ונכנסה השבת.

האדמו"ר מביאלא לונדון הגיע לבקר בישיבת גייטסעהייד, שם ערך את שולחנו 
עם התלמידים ונשא בפניהם מדברות קודשו.

בקווינס, אירחו הנגידים ישראל בלומנפרוכט ויוסי הוך את משגיח ישיבת תורה 
ודעת הרב משה וולפסון. בערב שנערך במקום לטובת הישיבה, נכתבו אותיות 
בעלסקי  ישראל  חיים  הרב  הישיבה  ראש  נשמת  לעילוי  שיוכנס  התורה  בספר 

זצ"ל.

בית  ג'  ברמה  לבנין החדש  הפינה  אבן  את  ירתה  דוד'  'דרכי  הגבוהה  הישיבה 
שמש, את המעמד כיבדו בנוכחותם ראשי ישיבות, בוגרי ותלמידי הישיבה לצד 

ראש העיר וחברי מועצת העיר. 

באופן נדיר, הגר"נ קרליץ הגיע להשתתף בחתונת נכדו, הקהל שהתרגש התיישב 
ל'זיץ' שנערך במקום בראשות זקן הדיינים.

בבוטושאן ציינו השבוע 165 שנים להסתלקותו של אבי ומייסד שושלת הקודש 
רבי אליעזר זאב מבוצ'ץ זי"ע.

הגרש"מ עמר בסיור חיזוק אצל סוחרי השוק

הכנסת ספר תורהלע"נ רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל בן יבל"ח 
האדמו"ר מקאמרנא שליט"א 

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

אני חייב לדעת 
יותר על הזכויות 
המגיעות לילד שלי

הבן הקטן היפראקטיבי מה 
עושים: רכיבה טיפולית, 
שחיה, טיפול אישי – אני 

חייבת לדעת יותר!

הילד שלי אובחן ב 
PDD אני מחפש 

המלצות וידע מקצועי. 

החלטתי לבוא לכנס 
המיוחד כדי להשפיע 
על עתיד של חזקי 

הגדול שלנו הגיע 
לפרק "האיש מקדש" 

מה עושים? 

2 0 1 7  | ס  נ כ

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

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

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"

יזמות הפקה וניהול:מבית:

2017

23/01/17

הן
 כ

לי
גי

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

עובדות
בשטח!

לקביעת ראיון מיידי:

לעבוד, ליהנות ולהרוויח בגדול?

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

לצוות גיוס תרומות
וליהנות מעבודה נוחה, מהנה ומתגמלת!! 

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

03-9718111 או 03-6196567
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גונבים לכם, כל יום

אדם מן השורה לא מוכן שפוליטיקאי שמזלזל באזרח הקטן בצורה כזו יהיה ראש 
הממשלה הבא שלו. נקודה.

הוא  אם  תכעסו.  אתם  שקל,   50 ממכם  יגנוב  מישהו  אם 
יגנוב מאה או מאתיים, סביר להניח שתכעסו מאוד. אם הוא 
יחזור ויגנוב ממכם יום אחרי יום, כנראה שלא תשתקו, תנקטו 
כשהרשויות  עושים  מה  אבל  לרשויות.  ותפנו  מנע  בצעדי 
עצמן גונבות ממכם, מכולכם, יום אחרי יום, והחלק שבאמת 

מוציא מהדעת – הן אפילו לא מרוויחות מכך?
או  בוקר,  מדי  שורפים  שכולנו  השעות  על  מדבר  אני 
או  רמות  בכביש  נגמרים,  בלתי  בפקקים  ערב,  או  צהריים, 
בכניסה לבני ברק, בז'בוטינסקי או בבר אילן. שעות ששוות 
כסף, שעות שלא תחזורנה, זמן אבוד ומבוזבז, רק כי לאף 

אחד שם למעלה לא אכפת.
מרוב רשויות אחראיות וביורוקרטיה קשה לדעת מי ממש 
אשם, מי אשם למחצה ומי אשם רק בכאילו, אני יוצא מתוך 
המכהן  שהאדם  משמעותו  התחבורה'  ש'שר  הנחה  נקודת 
בתפקיד נושא באחריות לכל כשל תחבורתי במדינת ישראל.

שמונה  בתפקיד,  כץ  ישראל  מכהן  שנים  לשמונה  קרוב 
ליצור  משמעותי,  שיפור  לחולל  כדי  והותר  די  הן  שנים 
נדמה  אבל  תהילה.  בצדק  ולהרוויח  טווח  ארוכי  שינויים 
שכץ מעדיף גזירת סרטים והשקת פרויקטים גרנדיוזיים כמו 
מה  לשמוע  הרבה  לו  יוצא  ולא  אביב,  בתל  הקלה  הרכבת 

באמת מפריע לאזרחים הפשוטים, ה'עמך'.
לתפקיד,  שכשנכנסת  מפריע  לי  כץ,  השר  כבוד  ככה  אז 
בשעות  ברק  לבני  מירושלים  באוטובוס  נסיעה  ארכה 
הבוקר שעה, לפעמים לפעמים, כשהיה קצת פקוק, זה לקח 
האוטובוס  אם  היום,  מוגזם.  ממש  נראה  והיה  ורבע  שעה 
'הטוב  לברך  מוצדקת  עילה  זו   – וחצי  בפחות משעה  יגיע 

והמיטיב' במניין.
כשנכנסת לתפקיד, הייתה הגישה להר חוצבים והסביבה 
ולפעמים  עומס  קצת  היה  מינוס,  סבירה  הבוקר  בשעות 
נחשול הרכבים הגיע עד לשיפולי הפניה לרמת שלמה. היום, 
כבר בקניון רמות אפשר להשאיר את הרכב בכביש ולקפוץ 
לארוחת בוקר זריזה, מיטיבי לכת מספיקים גם קפה ועוגה 

לפני שהפקק מזדחל קדימה.
אבל הדבר שבאמת מרתיח, הוא חוסר אונים כשהפתרון 
נמצא בהישג יד. תשאלו כל תושב בני ברק והוא ידע לספר 
לכם שכבר שנים המעבר של מאות אוטובוסים בינ-עירוניים 
מדי יום בכביש רבי עקיבא, עורק התנועה המרכזי והצר של 
העיר, פוגע בזרימת התנועה. כבר לפני כשמונה שנים, בערך 
יעקב  נכנס למשרד, סיפר ראש העיר דאז ח"כ  כשהשר כץ 
אשר לכותב השורות על תכנית שיושבת במשרד התחבורה 
להעתקת התחבורה הציבורית אל מחוץ לעיר. תכנית פשוטה 
למדי וגם זולה, כל כך פשוטה, שבשנים שחלפו היא נשכחה 

מלב. כמה עצוב.
ראש  של  התכופות  החקירות  בשל  אולי  לאחרונה, 
הממשלה והפרשיות הצצות נגדו חדשות לבקרים, מצוללות 
מנהיג  מיהו  לבחון  שנועדו  סקרים  נערכים  סיגרים,  ועד 
הבא.  ראש הממשלה  מוחלטת  עד  גבוהה  ובסבירות  הימין 
החזקים  האנשים  אחד  כץ,  של  שמו  מוזכר  המועמדים  בין 
שלא  מי  יש  אולי  אליכם,  באשר  מה  יודע  לא  בליכוד. 
אכפת לו שגונבים ממנו זמן, אבל אדם מן השורה לא מוכן 
ראש  יהיה  כזו  בצורה  הקטן  באזרח  שמזלזל  שפוליטיקאי 

הממשלה הבא שלו. נקודה.

ההימור הנכון של ליצמן
יו"ר  הוא  הללו,  מהסקרים  בחלק  לאחרונה  שמוביל  מי 
מוקדם  הבא.  ככוכב  שמסתמן  בנט,  נפתלי  היהודי  הבית 
עצמו  את  למצב  בנט  יוכל  דרך  ובאיזו  האם  להמר  עדיין 
כמועמד כלל ישראלי לראשות הממשלה, גם די ברור שהוא 
יתקשה לעשות זאת דרך מפלגת נישה ציונית דתית, אבל אין 

ספק שהוא ייתן פייט של ממש בקרב על ירושת נתניהו.
ובשטיבל כמו בשטיבל, אנחנו רצים לחשב מיד מה יצא 
לנו מזה, איך המגזר החרדי ירוויח מהסיפור. אז קודם כל, 
בנט הוא יהודי עם לב חם, הוא לא מסתפק בבן חתן תנ"ך 
אלא מקפיד ללמד פרשת השבוע לילדיו בעצמו וגם לצלם 
ולפרסם זאת לעין כל. יש לו חיבה עזה למגזר והוא מיצר על 
הטעות שעזר לתקן, כאשר חבר ללפיד והותיר את החרדים 

מחוץ לקואליציה בקדנציה הקודמת.
אבל מי שהימר נכונה במקרה הזה הוא שר הבריאות יעקב 
ליצמן, ששם את כל הז'יטונים על הברית הפוליטית שכרת 
יפים עבור השותף. כעת, במידה  עם בנט, גם בימים פחות 
ובנט יקטוף את הפירות, גם יענקל יהיה שם, ותסמכו עליו – 

הוא כבר ידאג למגזר.

העילוי איננו
עוד מועמד בכיר שליחו לא נס, הוא השר לשעבר גדעון 

סער, שמנצל את זמנו החופשי באופן יחסי מפוליטיקה כדי 
החרדי.  בציבור  הקשרים  את  ולתחזק  הידע  את  להעמיק 
השבוע עלה סער לכותרות בהקשר מפתיע ומסקרן במיוחד, 
החברותא השבועית שהייתה לו עם הגאון רבי משה שפירא 
ולא  שבת  במוצאי  שנפטר  שבדורנו,  ומיוחד  אחד  זצ"ל, 

הותיר אחריו כמותו, ואפילו לא בדומה לו.
ר' משה, היה עשוי לחשוב שמאחורי  מי שלא הכיר את 
של  קר  חישוב  או  אינטרס  איזה  טמון  הסמויה  החברותא 
שיקולי רווח והפסד, ולא היא, אחת הייתה לו בעולמו של 
אף  על  לוותר  מבלי  כפשוטו,  תורה  לימוד   – זצ"ל  הגר"מ 
תג או פסיק. קבלה ומחשבה, ספרי הגר"א ותורת החסידות, 
פילוסופיה יהודית והשקפה צרופה, כל אלה יחדיו הרכיבו 

את דמותו רבת ההוד.
ולא  כמעט  שמו  הכלים,  אל  נחבא  שנים  עשרות  במשך 
העפילו  לא  המפלגות  וראשי  ציבוריים  במאבקים  התנוסס 
אליו לרגל המצלמה, לא הייתם מוצאים אותו בהפגנות רחוב 
ולא ב'קריאות קודש', למרות זאת, ואולי בגלל זאת, הלכו 
ההלוויה  במסע  ראשון,  ביום  מיטתו  אחרי  יהודים  רבבות 
שיצא משכונת רמת שלמה, והאבל והיתמות הורגשו בחלל 

האוויר כבר בתחילת הפקק בכביש רמות.
סבי זצ"ל, הגאון רבי שמעון משה דיסקין, התבטא בעבר 
להגדרה  שעונה  מי  בדורנו  יש  האם  בוודאות  יודע  אינו  כי 
'עילוי', "אבל אם יש כזה, הרי זה רבי מוישה", קבע. מי ייתן 

לנו תמורתו. 

אבי גרינצייג / על סדר היום

ביורוקרטיה ועצלות הם הרכיבים העיקריים בפקקים חסרי תוחלת וניהול כושל של 
התחבורה בישראל – וזה כבר נמאס  וגם: על ה'עילוי' של הדור שנפטר השבוע

פקק. צילום: פלאש 90



לטיפולי  זכאים  יהיו  התשע״ז(  בטבת  )י׳  מ-8.1.2017  החל 
שיניים גם ילדים עד גיל 15 שנים.

משמרים  טיפולים  בחינם,  מניעה  טיפולי  כולל  השרותים  סל 
בהשתתפות סמלית, כל זאת במסגרת השרותים הניתנים בסל 

הבריאות על ידי קופות החולים.

טיפולי שיניים לילדים 
עד גיל 15

ר ת ו י ם  י א י ר ב ם  י י ח ל

אפשר 
לחייך !



במהלך הסיור 

35 בני ברק י"ג בטבת תשע"ז 11/1/17

המהנדסים הגיעו לסיור בבני ברק

"מאוחדת - המתאימה ביותר לציבור החרדי"

מהנדסי תאגיד 'מי כרמל' 
הגיעו לסיור מקצועי מקיף 
בתאגיד המים 'מי ברק', 
להתרשם מקרוב כיצד 

מבוצע פרויקט 'הר הבנים', 
פרויקט מורכב מבחינה 

הנדסית וטכנולוגית

כך שמע מנכ"ל מאוחדת מר זאב וורמברנד בביקורו 
בבתי גדולי ישראל  בין היתר ביקרו מנכ"ל מאוחדת 

ובכירי הקופה החרדיים אצל מרן הגר"ח קניבסקי 
ואצל האדמו"ר מסאדיגורה 

מאת: חיים רייך

החדשנות והמקצועיות המתקדמת שמוביל 
ברק' בכל הקשור לתשתית  'מי  תאגיד המים 
עצמאית  מים  ולאספקת  ברק  בבני  המים 
בעיתות  גם  כמו  וחגים  בשבתות  מתקדמת 
כלל  בקרב  למופת  דוגמה  מהוות  חירום, 
תאגידי המים בישראל ובעולם אשר מבקשים 
העבודה  משיטות  ללמוד  לפעם  מפעם 
ומהחדשנות של 'מי ברק'. בהתאם לכך הגיעו 
'מי  בשבוע שעבר כלל מהנדסי תאגיד המים 
בבני  מקיף  מקצועי  לסיור  מחיפה  כרמל' 
מהחדשנות  ולהתרשם  ללמוד  מנת  על  ברק, 

והמקצוענות שמובילה 'מי ברק'.
החיפאים  המהנדסים  נחשפו  הסיור  בפתח 
לפרויקט בריכת האגירה המרכזית בהר הבנים, 
שהוא פרויקט הדגל שתאגיד המים 'מי ברק' 

כל  ושיפור  הוביל בשנים האחרונות לשדרוג 
ימי  על  בדגש  ברק,  בבני  המים  זרימת  מערך 
עומדים  כרמל'  'מי  בתאגיד  חג.  וערבי  שישי 
בימים אלו לקראת הקמת בריכת אגירה גדולה 
בשכונת נווה שאנן בחיפה, כך שהמודל הבני-

סייעו  ברק'  'מי  מהנדסי  שרכשו  והידע  ברקי 
להם רבות.

הראשי  המהנדס  התפעל  הסיור  במהלך 
מפרויקט  סתיו,  אברהם  מר  כרמל',  'מי  של 
הר הבנים שנבנה בלב אזור אורבני כה צפוף 
כי  באמרו  ברק  כבני  אוכלוסין  מרובת  ובעיר 
"זהו מתקן חדשני ומתקדם שלא ראיתי כמותו 
בארץ". עוד ציין כי המהנדסים הגיעו להתרשם 
מקרוב כיצד לבצע פרויקט כה מורכב מבחינה 
הנדסית וטכנולוגית, אשר הושקעו בו למעלה 
המרכיבים  רוב  כאשר  שקלים,  מיליון  מ-30 

בפרויקט הם תוצרת כחול-לבן.

מאת: מנדי קליין

החרדי,  במגזר  הגדולה  ההתפתחות  לרגל 
קיים מנכ"ל מאוחדת מר זאב וורמברנד ביקור 
מרן  ישראל,  גדולי  אצל  רושם  ורב  מיוחד 
מסאדיגורה  האדמו"ר  ומרן  קניבסקי  הגר"ח 

בבני ברק.
בכירי  למנכ"ל  הצטרפו  המיוחד  בביקור 
הקופה החרדיים ובהם סגן מנהל מחוז מרכז 
מחוז  של  השיווק  מנהל  כהן,  משה  הרב 
תיאום  אחראי  ברים,  משה  הרב  ירושלים 
דנציגר  חנוך  הרב  שוורץ,  דוד  ר'  מגזרים 
ברוך  והרב  דרום  מחוז  חרדי  מגזר  אחראי 

ברוין אחראי מגזר חרדי מחוז צפון.
מנכ"ל מאוחדת הציג בפני גדולי ישראל את 
פעילותה הרחבה של מאוחדת במגזר החרדי, 

ועל כך שהיא מביאה כמודל לעיר התורה את 
בכל  החרדי  לציבור  מאוחדת  שהביאה  מה 

הריכוזים החרדים.
כיום  שהיא  מאוחדת  כי  סיפר  וורמברנד 
ביותר  הגדולה  הקופה  מספרית  מבחינה 
המתאימה  הקופה  גם  היא  החרדי,  בציבור 
סיפר  "מאוחדת",  החרדי.  לציבור  ביותר 
הריכוזים  בכל  גדולה  הקופה  "היא  המנכ"ל, 
ובקרוב  הארץ  ברחבי  החרדי  הציבור  של 
והבולטת  המרכזית  להיות  צפויה  גם  מאוד 

בבני ברק.
ואם  עיר  בכל  פועלים  מאוחדת  "אנשי   
כל  את  ונותנים  עם הרבנים  בתאום  בישראל 
והאיכותיים",  המקצועיים  הרפואה  שירותי 
גדולי  עם  המיוחדים  המפגשים  במהלך  ציין 

ישראל.   

הילה פלאח
מדי שנה אסם בודקת אילו חלומות עשרות 
אלפי המשפחות החרדיות הכי רוצות להגשים, 
למשל,  כך  בהתאם.  הפרסים  את  ומשפרת 
קודמות  בשנים  הגבוהה  להיענות  בהתאם 
לפרסי הכסף המזומן, נבחר פרס הזהב שעומד 
הזהב,  פרס  לצד  במזומן.  שקל   50,000 על 
מתנות  ממגוון  לבחור  יוכלו  המשתתפים 
משתלמות שחולקו לקטגוריות של בית, הורים 
וילדים. בקטגוריות השונות ניתן למצוא פרסים 
חלומיים כמו עוזרת בית לשנה, חדר פליימוביל 

ענק בשווי 10,000 ₪ ושוברים יוקרתיים.
לזכות  הסיכויים  את  להגדיל  מנת  על 
בפרסים, במנגנון המכירה אין צורך במזל כדי 
להגשים חלומות. לאחר הקשת הקוד המוטבע 
שלוש  למשתתפים  יוצגו  המוצרים,  גבי  על 

שאלות אמריקאיות מעולם תוכן יהודי ומעולם 
המשתתפים  אסם,  של  הקולינרית  החטיבה 
שענו נכון ובזמן המהיר ביותר זוכים במתנות.   
הסינית  במכירה  ההשתתפות  השנה,  גם 
ההשתתפות  בתשלום.  כרוכה  אינה  אסם  של 
מוצרי  אריזות  איסוף  ידי  על  תהיה  במכירה 
בלבד  אסם  של  הקולינרית  מהחטיבה  בישול 
ומאפים  מתוקים  מאפים  חטיפים,  כולל  )לא 
כך  אריזות,  יותר  שאוספים  ככל  מלוחים(. 

מגדילים את הסיכוי לזכות בחלום הנבחר. 
כל מה שנותר לכם לעשות, זה לאסוף אריזות 
מוצרי אסם, לבחור חלומות מקטלוג המכירה 
 ,03-9411444 לטלמסר  להתקשר  הסינית, 
לענות על 3 שאלות ולזכות בפרסים חלומיים. 

פרס הזהב: 50,000 ₪ במזומן
אסם מגשימה חלומות לכל המשפחה: המכירה הסינית 
של אסם חוזרת לאחר שלוש שנות הצלחה והתלהבות 

מצד הקהל והשתתפות אינטנסיבית של למעלה 
מ-100,000 משפחות חרדיות

 עבודה
סוציאלית

סיעוד

שירותי אנוש
ורב תחומי

למעוניינים/ות בתואר ראשון:

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

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

נרשמים עכשיו ומרוויחים זמן יקר!

סוללים
את הדרך
להצלחה!

המכינה המקוצרת לבני/ות 30+

הן
 כ

לי
גי

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!
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בסניפים: ירושלים בית שמש ובני ברק 

בני ברק    י"ג בטבת תשע"ז 11/1/17 1236

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

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

רסיסים בגב של אבא
"ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלמּות" )בראשית 
הקדוש  החיים  האור  כט(.  מז, 
מדקדק בפסוק זה שלא נאמר "ויקרב 
ִיְׂשָרֵאל  ְיֵמי  "ַוִּיְקְרבּו  אלא  למות",  ישראל 
למות  ועיקר  כלל  קרב  לא  אבינו  יעקב  ָלמּות", 
בוכים  מתים,  הימים  ורק  לחיות,  ממשיך  אלא 
ומצטערים על הסתלקות הצדיק. בכל שנה ושנה 
במועד פטירתו של יעקב אבינו הימים מתאבלים 
ומצטערים, הימים הרגישו את המוות, אך יעקב 
במסכת  רבותינו  וכדברי  בחיים,  נשאר  אבינו 
ומקשה  מת,  לא  אבינו  יעקב  ע"ב(  )ה  תענית 
הגמרא, וכי בחינם ספדו ספדניא וחנטו חנטייא 
ֶאת  ָהרְֹפִאים  ַוַּיַחְנטּו  כתוב  הרי  קברייא,  וקברו 
ִיְׂשָרֵאל )בראשית נ, א(, ַוִּיְסְּפדּו ָׁשם ִמְסֵּפד ָּגדֹול 
ְוָכֵבד ְמאֹד )שם, י(, מתרצת הגמרא: מקרא אני 
דורש, "ְוַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ְנֻאם ה' ְוַאל 
ַזְרֲעָך  ְוֶאת  ִהְנִני מֹוִׁשיֲעָך ֵמָרחֹוק  ִיְׂשָרֵאל ִּכי  ֵּתַחת 
י(, מקיש הוא לזרעו  )ירמיה ל,  ִׁשְבָים.."  ֵמֶאֶרץ 

מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. עד כאן.
ולכאורה יש לשאול, מה הגמרא תירצה, הרי 
את  וקברו  חנטו  ספדו  בחינם  וכי  קשה,  עדיין 
יעקב? אלא הגמרא באה ללמדנו שפסוק מנצח 
אם  לאדם עשרות שאלות,  יהיו  אפילו  שאלות, 
מביאים פסוק מפורש שסותר דבריו- זהו, נגמר, 
שיעקב  מפורש  היקש  יש  אם  מנצח,  הפסוק 
אבינו לא מת אז הוא לא מת, יש לך קושיא? 

מקושיא לא מתים! 
לא  והוא  קושיות  לאדם  כשיש  כלל  בדרך 
כלום,  קרה  לא  לו:  אומרים  מסוים,  דבר  מבין 
משאלה לא מתים. אולם אפשר להסביר זאת גם 
בדרך הלצה, "מקושיא לא מתים" - בגלל שיש 
לך קושיא לא תהרוג את יעקב אבינו! נכון, יש 
קושיא, וכי בחינם חנטו וכו', ובגלל הקושיה הזו 
אתה רוצה להמית את יעקב אבינו? לא! תישאר 

עם הקושיא ותשאיר את יעקב אבינו חי! 



והביאור בדברי רבותינו הנ"ל שעל אף שגופו 
ורוחו של ישראל  נקבר, מ"מ נשמתו  יעקב  של 
ממשיך  שזרעו  בכך  להתקיים,  ממשיכה  סבא 
לטובה,  אותו  מזכירים  אם  והנהגותיו.  בדרכיו 
כד,  )ישעיה  ה'  ַּכְּבדּו  ָּבֻאִרים  בקדושה,  בתורה 

טו(, באורה של תורה, אם כך הוא בעצם חי.
מיוסף  אבינו  יעקב  שביקש  מה  בעצם  וזה 
ִים  ְּבִמְצרָֽ ִתְקְּבֵרִני  ָנא  ַאל  פטירתו,  לפני  הצדיק 
הרוח  את  תקבור  אל  הדבר,  פירוש  כט(,  )מז, 
בקדושה  ימשיך  זרעו  האם  היה  פחדו  שלי, 
הטומאה,  בשערי  המלאה  במצרים  אף  וטהרה 
חלילה  תפסק  חייו  את  שיגמור  לאחר  האם 
ההמשכיות או שתימשך, וזה מה שביקש מיוסף, 
בעם  תמשיך  שלי  שההמשכיות  תשמור  תיזהר, 

ישראל, בכל תקופה ובכל זמן.
המופלג  מהדרשן  ששמעתי  ברעיון  ונסיים 
במשנה  הכתוב  על  זצ"ל  יודלביץ  שבתאי  רבי 
פ"ב  )שבת  הנר"  את  הדליקו  ערבתן  "עשרתן 
אתכם  עישרתי   - עשרתן  עושר,  מלשון  מ"ז(, 
בכל  לכם  ערבתי   - ערבתן  לבניו,  האבא  אומר 
בבקשה,  אך  טובים,  ודברים  מטעמים  מיני 
הדליקו את הנר, תדליקו את הֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאָדם 
הקדושה  הנשמה  את  תדליקו  כז(,  כ,  )משלי 
ותמשיכו ללכת בדרך התורה והמצוות. זו הייתה 

בקשתו ושאיפתו של יעקב אבינו.
 

העבר אין והעתיד עדיין
השבוע )רביעי, י"ג טבת( חל יום פטירת מר 

אבי, רבי דוד אלבז בן איזה זצ"ל, שנפטר לפני 
תמיד  תשנ"ו.  בשנת  בדיוק,  שנה  ואחת  עשרים 
כלל  הסתכל  ולא  ההווה,  על  מסתכל  היה  הוא 
תלאות  שעבר  אף  על  העבר.  תלאות  על  ועיקר 
רבות בהיותו במרוקו, לא מוכן להזכיר ולהיזכר 
ממנו  לדלות  מצליחים  היינו  רב  בקושי  בכך, 
על המאורעות שקרו לו בעברו, תמיד היה רגיל 

לומר "פאט, פאט", זה היה כבר, הקושי נגמר. 
לו  היה  גדול,  עשיר  ע"ה  אבי  היה  במרוקו 
שדות ענק, צאן ועבדים לרוב, הפועלים הערבים 
את  לו  ומביאים  העבודה  כל  את  עושים  היו 
זאת  מלבד  מוכרה.  היה  והוא  לביתו  הסחורה 
הייתה לו גם חנות גדולה של בדים, ורגיל היה 
עזב  העת  בבוא  אך  ומלכות,  פאר  בגדי  ללבוש 

הכול ועלה לארץ ישראל. 
המזהירה  בהצלחתו  עין  צרי  שהיו  הגויים 
הניחו מוקש בחנותו וכתוצאה מההדף הוא עף 
לאחור ונקטעו כמה מאצבעותיו, רסיסי המוקש 
נכנסו לגבו ונשארו שם עד יום מותו. כשהייתי 
עושה לו מסאז' כדי להקל על כאבו הייתי רואה 
הוציאם,  לא  מדוע  וכששאלתיו  הרסיסים,  את 
אמר לי שהרופאים אמרו שעדיף ללכת עם זה 

לעולם העליון.
לאחר אותו פיגוע בא לארץ ישראל, עבד בכל 
ליבו ונשמתו בסולל בונה ובעבודות קטיף ולא 
רגיל  היה  תמיד  נכות,  אחוזי  לקבל  מוכן  היה 
מספיק  זה  הקדושה,  לארצנו  "הגענו  לומר 
פה  לעשות  לי  שיתנו  מה  הכול,  את  ושווה 

בארצנו הקדושה אני מוכן!"
את  לוקח  היה  הוא  לכסף,  בז  היה  ע"ה  אבי 
כל הכסף שמרוויח ואפילו לא היה סופרו, אלא 
מיד נותנו לאמי ע"ה ואומר לה: "קחי, זה הכסף 
שלך, אם את רוצה שאקנה לך כמה מהדברים 

תני לי קצת כסף, כל השאר שלך!"
שבקדושה,  דבר  לכל  וראשון  ראש  היה  הוא 
אע"פ שהיה מגיע מאוחר מאוד משתי העבודות 
הכנסת,  בבית  ראשון  להיות  הקפיד  עבד,  בהן 
לפנות  בשתיים  מעבודתו  חוזר  היה  אם  אפילו 
בבית  היה  כבר  הוא  וחצי  ארבע  בשעה  בוקר, 
וחוק  הקדוש  זוהר  תהילים,  קורא  הכנסת, 
לישראל, ומסדר את התפילה מ"אלוקינו ואלוקי 
אבותינו". ועל אף שבתחילה לא היה לו מפתח, 
בקיץ,  הכנסת,  לבית  מחוץ  עומד  היה  הוא 
ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִקים  )ְּבֵבית  ובגשמים  בסופות  בחורף, 
ְּבָרֶגׁש- ב'רד, ר'וח, ג'שם, ש'לג(, וממתין לגבאי 
שיגיע, עד שיום אחד החליט הגבאי לתת לו את 

המפתח כדי שיכנס ראשון לבית הכנסת.
מתכונן  היה  בצהריים  אחת  בשעה  כבר 
גדול  כאב  לו  היה  מנחה,  תפילת  על  ומתריע 
להפסיד מצוה, ולכן לא היה מוכן לוותר על אף 
ברחבי  דרשות  למסור  הולך  כשהייתי  תפילה. 
הארץ ומגיע לבית בשעות לילה מאוחרות, היה 
ומעיר  התפילה  קודם  שעה  לקום  משכים  אבי 

אותי בציפייה "נו, מתי כבר התפילה?"
המצוות  את  לקיים  לו  שהייתה  התשוקה 
והזריזות בקיום המצוות הייתה דבר מפליא, אלו 
אנשים מדגם אחר, הדור הקודם, ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר 
שנזכה  רצון  יהי  ג(.  טז,  )תהילים  ֵהָּמה  ָּבָאֶרץ 
בקרוב  ונראה  אלו,  יקרות  במידות  להידבק 
ובבניין  צדקנו  משיח  בביאת  ישראל,  בישועת 

בית המקדש במהרה בימינו, אמן. 



עורכת  החיים  אור  ישיבת  בשנה  שנה  כמידי 
ראש  של  אביו  נשמת  לעילוי  חגיגי  ש"ס  סיום 
הישיבה  ואברכי  רבני  משתתפים  בה  הישיבה, 

המתאספים יחד לכבודה של תורה.

עאאאאא
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ מדורג

סודוקו

מבוכים

בינוניקל

מנקודה לנקודה

תפזורת פרשת השבוע
פהשנמומירפאבא

חשדשנודיצ כירפ

זבמרינשלבתצקר

כטעקעבורלכאהת

ממנהקאתחניחלה

ייברהאמעמוועק

מהיגרמנמלדזמה

צומציוזצוותיל

בדימוראשאגעמע

להתזנינדרדופמ

הכיחאכודוילרי

המיינישנבלמעמ

לדבמייוגהאולמ

 בנק מילים:
ארץ כנען, 

אפרתה, קהל 
עמים, בית 

לחם, אפרים 
ומנשה, כברת 

ארץ, קהל 
עמים, מלוא 

הגויים, אמורי, 
פחז כמים, 

יודוך אחיך, 
שבט מיהודה, 

דם ענבים, 
שרקה, צידון

התשבצים 
באדיבות 
עוזי קייש

1. ידית. "ו____  חניתו כמנור ארגים" )שמואל ב כא 
יט(

2.החוליה התחתונה בעמוד השדרה. "האליה תמימה 
לעמת ה___" )ויקרא ג ט( 

3.זעקה, צווחה, קריאה בקול מתוך כאב, צער, לבקשת 
עזרה וכדומה. "והיתה ___ גדלה"  )שמות יא  ו( 
4. חיתוך תאנים לחתיכות כדי ליבשן ולהכין מהן 

דבלות. "בשעת ה___ אוכל ופטור"  )משנה,מעשרות ב 
ז(

5. שטח )מצע(, שם משהו מתחת לדבר.                                                      
"ושק ואפר ___" )ישעיה נח ה( )גוף שלישי, עבר( 

 5
6. נתן עצה, הביע את דעתו כיצד לפעול במקרה 

מסוים. "אשר ___ אחיתפל" )שמואל ב יז ז(
7. תל-חורבות, גל של מפולת, ערמה של אבני מפולת. 
 "שמו את ירושלם ל___" )תהלים עט א( )בלשון יחיד(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

או לפקס: 03-5796645

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

עמירם בן לולו'





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 
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חלב בקרטון 
1 ליטר טרה/
חלב לקפה

קוד:4132231 
תנובה
800 מ"ל

2 ב-
10

קוטג'
250 גר'
טרה

2 ב-
890

שישיית 
שקיות 
שוקו
טרה

890

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

1190

גבינה 
צהובה
360 גר'
28%
טרה

1490

גבינה
250 גר'
תנובה

3 ב-
10

פתיתי 
גבינה צהובה
500 גר'
קוד:4122560
עמק

2690
700 גר'

90מטרנה מהדרין
2 ב-

ארוז

M 50ביצים
2 ב-

400 גר'
לא כולל:
רפי כהן/

חומוס סיבוב/
חומוס טחינה

1690סלטי צבר
2 ב-

500 גר'
רגיל/מלא

890טחינה אחוה

600 גר'
טונה 

1990סטארקיסט

1 ק"ג
מיה

גלאט עוף
לנדא

לק"ג
עוף שלם קפוא 

מס' 3
2490

240 מ"ל
כולל פיקדון

אלסקה

10מיץ אננס
5 ב-

300-400 גר'
B&B

דג דג/
1790נישנושים

2 ב-

טיטולי 
90בייבי סיטר

4 ב-

מארזי חטיפים
אסם

1690
2 ב- מארז דובונים20x5 גר’/

אפרופו50x3/25x5 גר’/
ביסלי55x4 גר’/22x10 גר’/

ציפס50x4 גר’/במבה15x10 גר’

1.75 ק"ג
אסם-וניל/

עלית-חמאה/שוקו
ביסקויט

פתי בר
1990

ליח'

360/400 גר'
אלסקה/מעולה

קונפיטורה/
מלית דובדבנים

590
ליח'

190-200 גר'
סוגים שונים

אסם

10ביסלי
2 ב-

15
עלית

40 שקיקים
סוגים שונים

תה ויסוצקי
הגן הקסום

1990
ליח'

1.2 ליטר
פרי קטיף

1790תרכיז תפוחים

500 גר'
טעמים שונים

זוגלובק

20קריספי
2 ב-

1.5 ליטר
טעמים שונים

10טריפ פלוס
3 ב-

80-90 גר'
אסם

20פודינג/ג'לי
5 ב-

55 גר'
סוגים שונים

עלית
1090דוריטוס

5 ב-

500 גר'
קוד:5437762/

946/939
טעמן

ספגטי/ספגטיני/
10ספירלה

טעמן5 ב-
שישיית מחית 

1790תינוקות פרי טוב

אשפר

לק"ג
כרעיים/חזה 

עוף קפוא
2790

מעדן ספלנדיד

מעדן דיאט
לבן/חלב/מריר

וניל/מריר/שוקולד
שטראוס

4 ב-
10

בצל

לק”ג
390

₪

תפוז

לק”ג
390

₪

בננה

לק”ג
490

₪

שומר

לק”ג
290

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי י"ב-י"ג טבת 10-11.1.2017
תפו"א לבן 
ארוז

לק”ג
390

₪

גזר ארוז

לק”ג
390

₪

סלק

לק”ג
₪290

חיוכים
900 גר'
שוקו/וניל

1 ב-

צנצנת 
מסטיק 
בזוקה

3 ב-2 ב-

קפה טורקי
200 גר'

1 ב-

גריסי פנינה/אפונה/
אורז פרסי/גריסים/

10חיטה/בורגול
2 ב-

צלי כתף/שריר

צלעות/חזה
אסם

מימוש אחד ללקוח
רולים 
100 גר' 
עלמה 10

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

סניף קוטלר והרב קוק 
המבצעים בתוקף פתוח במוצ"ש

מיום ראשון
י' בטבת 8.1.17

עד יום שישי
ט"ו בטבת 13.1.17

לסניפי ב"ב 
דרושים/ות

עובדים וקופאיות
לעבודה במשמרות

לפרטים:
052-681-7736

סוכריות 
ללא סוכר
80 גר'
סוגים שונים

לק"ג

לק"ג

8990

4990

20
5 ב- מנה חמה לא כולל נודלס/

זוג מרק נמס/
פרורית 200 גר'/פסטה/

אטריות/קוסקוס
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