
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי י"ט בשבט תשע"ז   15/2/17 גיליון מס' 1096

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

16:52
17:08
16:48

18:04
18:06
18:06

פרשת יתרו

נתניהו וטראמפ ייפגשו 

אבי בלום 

עד הנשימה האחרונה

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

לראשונה מאז הבחירות לנשיאות ארה"ב

בסוגיה  תעסוק  הפגישה 
האיראנית ובסכסוך הישראלי 
פלסטיני  בנט קרא לנתניהו 
המילים  את  להזכיר  שלא 
"מדינה פלסטינית"  נתניהו: 

"אני אוביל ואני אנווט" 

בממשל  ראשון  זעזוע 
פלין,  מייקל  טראמפ: 
היועץ לביטחון לאומי, 
התפטר בעקבות שיחות 
השגריר  עם  אסורות 

הרוסי טרם מינויו

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

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

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

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

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

/ פרגיותבורגר / חזה עוףעל המנגל: קבב / 

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע על חם!
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&18
 בלבד

&19
 בלבד

&23
 בלבד

מבצע על חם!
שניצל 
בפיתה

שניצל 
בבאגט

שניצל 
בלאפה

משלוחים לכל חלקי העיר              

פרסם
ותתפרסם

03-5796643

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק

2 מגשים  

 100%
גבינה 

עמק
הכי 
זולים!

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

60&

49&

רק-

� משלוחים חינם � הנהלה חדשה

+ קוקה קולה 

+ קוקה קולה 
2 ליטר

2 ליטר

משפחתיים

ענק
מגש משפחתי  

רק-

מצטרפים היום "לאיחוד הצלה"

ומצילים חיי אדם!
בקרוב יפתח קורס חובשים/נהגי אמבולנס באזור המרכז  

 הקורס יתקיים בימים א-ה בבוקר בין השעות 9:00 – 16:00, 
משך הקורס כחודש וחצי תאריך פתיחת הקורס 1/3/2017

תנאי הצטרפות: גיל 21 ומעלה, נשוי, בעל כלי תחבורה צמוד, וראיון.
עלות הקורס: 350 ש"ח.

לפרטים והרשמה: אבי 054-8429552

 מקיימים עולמות, 
          מצילים חיים 

חדש!
קורס בוקר

כשר למהדרין

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

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

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

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

03-6281181להזמנות:

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

 עמ' 24
נתניהו ויועציו בוושינגטון. צילום: אבי אוחיון, לע"מ

מרן חזר לביתו / עמ' 22

בכל יום ו'
בדוכני

העיתונים

ניתן להשיג 

5 ש“ח 
בלבד!

לאחר שהתכנית להקמת גשר מעל 
ז'בוטינסקי עלתה על שרטון, 

מצאה העירייה פתרון שיאפשר 
טלטול בשבת / עמ' 16

גשר שילוט 
יאפשר טלטול 

לצפון העיר בשבת

מפקד מרחב דן פורש
ניצב משנה שי אזולאי ביקש 

מהמפכ"ל אלשיך לפרוש משורות 
המשטרה, אחרי פחות משנה בה 

ניהל את מרחב דן / עמ' 8



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג 500 מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת של 
עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
)אילתית( נוזל כלים סוד

גבינה צהובה
תנובה 400 גר'

מחית סלט פירות
שישיה

שקדי מרק אסם

בשרים מחפוד

קמח
טחינה אחווה

4 ב-10& 

קטניות מיה

מס' 10 / 7 / 3

ב-

ב-  &15

 &10

 &18 90
ב-

2 ב-19& 

 &490 &10 3 ב-ב-  &10

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 
משקה אנרגיה 
בלו

פתי בר גטניו
1.600 קילו

ב-

 &890
ב-

בקניית זוג

 &3990
ב-

שוקו תנובה
2 ליטר

תרכיז תפוחים
100% טבעי

בקנית 
זוג

בקנית 
זוג

מארז קרלו

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

מעדני מולר
במגוון טעמים

נשנושים 
בייגל בייגל

ג'אמפ
ליטר וחצי

לקילו

מיץ ענבים תירוש
אפרת

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

 &3790

ב-  &50 2 ב-

קטשופ אוסם

בורקס תפו"א שף 
טיטוליםהבצק

טיטולים

עוף שאריתעוף מחפוד
טריטרי

 &2390 &2490

חיטה,  בורגול, 
עדשים, פופקורן, 
חומוס ועוד

5 ב-20& 

5 ב-10& 

3 ב-13& 

בקרטון 
1 ליטר

 &10 2 ב-3 ב-

2 ב-

2 ב-

דג פילה
אמנון )מושט(

   XL / קליק

5 ב-20& 

קורנפלקס תלמה
מיונז תלמה 500 גר

 &30 2 ב-

 &10
נוזל כלים 
"פיירי"

3 ב-20& 

נייר טואלט

 &1690

 &3990&1490
ב-

2 ב-2 ב-17& 17& 

גבינת נפוליאון

50& קילו 2 ב-

באיכות מפתיעה!

 &1690
ב-

 &8 90
ב-

 &1990
ב-

מארז שוקו תנובה

2 ב-18&  2 ב-40& 

2 ב-50&   &10

 &790

10& ב-7 ב-

 &50 4 ב-

נרות שבת בשקית

2 ב-10&  2 ב-10& 

40 גלילים

מוצרי 
השבוע שוקו 

טרה חלב
תנובה / טרה
בקרטון

גבינת תנובה

850 גר'

 &2990
ב-

 &12

בורקס תפו"א שף 
קוטג' טרההבצק

3 ב-10& 

5 ב-100& 

שניצל תירס / נקניקיות
 זוגלובק 2 ק"ג

פסטות ויליפוד
500 גרם

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג

בקניית זוג בקניית זוג

לחם מלא
מאפיית אגמי

לחמישי 
שישי 
בלבד

פרסיל ג'ל
2.7 ליטר



 המוצרים המוכרים והאהובים בכשרות בד״ץ העדה החרדית, 
עכשיו באריזות חדשות ובמהדורה מוגבלת

בכשרות  באריזה עם פס הזהב

אותו הטעם 
באריזה חדשה!
אותו הטעם 

באריזה חדשה!
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כתרים / שרביטים  מבחר רעשנים

גדול קטן
מגוון ענק 
של טול 

1לכלה

10

2

12

10

10

1

כובע קנייטש מהודר 

12 חב' פיקות 
(9 מחסניות בחב')

12 חב' זיקוקים 
(10 יחי בחב')

שמיכה כירבולית 
(1.50/1.00 ס"מ) 

12 חב' שומים 

מחבת איכותית 
ועבה (20,24,30) 

כובע ליצן מפואר

שקית הלו קיטי גדולה 
וקשיחה (גודל 25/30)

קופ' לאבקת כביסה+ 
מכסה, ראטן מפואר

אקדח קולות 
ורעש ואורות

קופ' הרמטית לעוגה 
(קשיח- תבנית גדולה)

משקפיים
+אף+שפם+צפצפה

מגוון מסיכות פלסטיק

סלסלאות פלסטיק 
ראטן מפוארות 

וחזקות למשלוחי מנות

אקדח פיקותזקן לבן/שחור

אג‘0.5

אברהם 
אבינו
₪50

שודד 
ים

₪50

מלכת 
החמניות
₪40

משה 
רבנו
₪50

סינית 
מפוארת
₪40

ווסט של 
הצלה/ משטרה

₪15
5050

מלכת מלכת מלכת מלכת מלכת 
החמניות
₪₪4040

חייל 
קומנדו 

אמריקאי 

₪50

ראטן מפוארות +אף+שפם+צפצפה
וחזקות למשלוחי מנות

+אף+שפם+צפצפה

1.50/1.00 ס"מ) 1.50/1.00 ס"מ) 

מבחר רעשנים

גדול קטן

1

מבחר רעשנים

קטן

1 אג‘0.5

וקשיחה (גודל וקשיחה (גודל וקשיחה (גודל 

3

כתרים / שרביטים כתרים / שרביטים כתרים / שרביטים 

וחזקות למשלוחי מנותוחזקות למשלוחי מנות

4
מכסה, ראטן מפואר

קופ' לאבקת כביסה+ 
מכסה, ראטן מפוארמכסה, ראטן מפואר

12
מכסה, ראטן מפוארועבה (20,24,30) 

קופ' הרמטית לעוגה 
(קשיח- תבנית גדולה)(קשיח- תבנית גדולה)

12 25 5

מגוון שלייקס
איכות 
מעולה

10

כובע קנייטש מהודר 

5

שקית הלו קיטי גדולה 
וקשיחה (גודל 25/30)

אקדח קולות 
ורעש ואורות

משקפיים
+אף+שפם+צפצפה

2
+אף+שפם+צפצפה+אף+שפם+צפצפה ורעש ואורותוקשיחה (גודל 25/30) וקשיחה (גודל 25/30)

קופ' הרמטית לעוגה 

ורעש ואורותורעש ואורות

10

מבחר ענק לקסקטים 
וכובעים מפוארים

3
כובע ליצן מפוארכובע ליצן מפוארכובע ליצן מפוארכובע ליצן מפואר

1

כובע ליצן מפוארכובע ליצן מפואר

כפפות בד 
איכותיות לכלה

4

 חב' זיקוקים 

10

12 חב' זיקוקים 
(10 יחי בחב')

 חב' זיקוקים 
 יחי בחב')

אקדח פיקות

1

אקדח פיקות כובע קנייטש מהודר 

הגיע!
מסיכות 
טראמפ

1212

10

כובע ליצן מפואר

שקית הלו קיטי גדולה 
וקשיחה (גודל וקשיחה (גודל 

5

12 חב' שומים 12 חב' שומים 

5

מגוון ענק של מסכות 
גומי על כל הראש 

15

מגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיק

0.5

מגוון מסיכות פלסטיק

אג‘אג‘אג‘0.5

מגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיק

סניף חדש בב“ב רח‘ חזו“א 15 טל‘ 03-5087766
ירושלים: תחנה מרכזית קומה ג‘ (מול הרציפים) 21:00 - 9:00

בני ברק: מרכז רימונים
אהרונוביץ 12 (צמוד ל‘יש חסד‘ מול מכבי- אש)
א‘-ה‘ 21:00 - 9:00 ו‘ 13:30 - 9:00

205 10

גיטרה גדולה 
בבליסטר 

אקדח חיצים 
מפואר

גדול בינוני

5

6 30

אריה נמר חתול זברה תרנגול ועוד...

תחפושות חיות 
(גילאי 1-2 שנה)

כיפה 
אדומה
₪40

אקדח חיצים 

50
גדול גדולבינוני בינוני

פרחי סבון 
בעציץ מפיץ ריח

בקבוק מפיץ ריח 
+מקלות (100 מ"ל) 

של חב' פינוקים.

בימבה גוק 
איכותית ביותר 

כולנו

עם מחירי-

30

אדומה
₪₪4040

שמלת 
השבת
₪50

שמלת שמלת 
השבת

5050

חסיד 
מהודר
₪50

מלכת 
התות
₪40

אברהם אברהם אברהם אברהם אברהם 

חסיד

₪50

אביר

₪50

ח.
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כנפיים פרפר ועוד 
(42/45ס"מ) 

מבחר צבעים

12 שמפניות

4
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לקוחות כללית מושלם פלטינום

3

לפרטים נוספים:

*בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום



ני�י�

אול� "כליל מלכות"
8 �שלמה המל

בני ברק

יו� ראשו�
18:15 בערב

19.2.17
כ"ג שבט

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

כולל תרגילי� מעשיי� לשינוי 
תמונת המציאות, הגישה לחיי� 

והזנקת רמות האושר וההישג.
ע�

אליהו שירי
מעונייני� לשמוע עוד?

לנשי� 
בלבד!

לגברי� 
בלבד!

| n
av

ac
o2

@
gm
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l.c

om

אול� "כליל מלכות"
8 �שלמה המל

בני ברק

יו� שני
18:15 בערב

20.2.17
כ"ד שבט

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

כולל תרגילי� מעשיי� לשינוי 
תמונת המציאות, הגישה לחיי� 

והזנקת רמות האושר וההישג.
ע�

אליהו שירי
מעונייני� לשמוע עוד?

| n
av

ac
o2

@
gm

ai
l.c

om



לקוחות כללית מושלם פלטינום

25 טיפולי התפתחות הילד נוספים בשנה
בתחומים: רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי, שחייה טיפולית

וטיפולי הבעה ויצירה בהסדר. 
* גילאי 3-9 עד 70 טיפולים בשנה, גילאי 10-18 עד 55 טיפולים בשנה.

כולל הזכאות במושלם זהב לכלל תחומי התפתחות הילד.

לפרטים נוספים:

*בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום
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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 עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל: אריאל קוניק
יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

סמנכ"ל: יעקב פרידמן
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, רפי פרלשטיין, ישראל פריי, 

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר
צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 המחנך הרב יעקב צבי ברגר ז"ל
 

בד"ה: בבית החולים תל השומר נפטר המחנך הרה"ח 
ז"ל, מחשובי חסידי סאדיגורה,  יעקב צבי ברגר  רבי 
כמלמד  שימש  ברגר  הרב  בפטירתו.   57 בן  כשהוא 
של  דורות  והעמיד  ברק,  בבני  רוז'ין  תורה  בתלמוד 

תלמידים בתורה ויראת שמים. 
המנוח ז"ל סבל מהמחלה הקשה שקוננה בגופו בשנה 
במסירות  מגיע  היה  האחרונים  לימיו  עד  האחרונה, 
הוא  כאשר  ברק,  בבני  החסידות  של  המדרש  לבית 
שערך  האחרונים  בטישים  נפש  במסירות  משתתף 
החולים  בבית  לבקרו  הגיע  שאף  מסאדיגורה,  הרבי 

יום לפני פטירתו.
מסע הלווייתו יצא בצהרי היום מתלמוד תורה רוז'ין 
סאדיגורה  של  הגדול  המדרש  בית  אל  יואל,  ברחוב 
בשכונת שיכון ה' ומשם אל בית העלמין ויז'ניץ בב"ב 

– שם נטמן. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

 בשבת: ילד נעדר אותר בריא ושלם
יצאו  השונים  החסד  ארגוני  של  מתנדבים  עשרות 
מביתו  שנעדר   4 כבן  ילד  אחרי  לחיפושים  השבת 
והתעורר חשש לחייו. בין המתנדבים הרבים היו גם 
עשרות מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה סניף 
בני ברק בפיקוחו של הרב נפתלי הלפרין, מרבני אגף 
לבקשת  בשבת  שפעלו  הצלה,  איחוד  של  ההלכה 

משטרת ישראל.
בחסדי שמים, לאחר 3 שעות חיפושים, הילד אותר 
ישראל  משטרת  "לבקשת  לביתו.  ושב  ושלם  בריא 
שפנתה למוקד 1221 של איחוד הצלה בבקשת עזרה 
בפיקוחו  חיפושים  של  למערך  יצאנו  הילד,  לאיתור 
של הרב נפתלי הלפרין מרבני אגף ההלכה של איחוד 
שעות   3 לאחר  מציון.  עזר  אמבולנס  ובסיוע  הצלה, 
סיפר  ושלם",  בריא  הילד  נמצא  ה'  בחסדי  חיפושים 
אפי פלדמן, ראש סניף איחוד הצלה בבני ברק, בצאת 

השבת.

 בש"ס מונעים ביטול תורה מאברכים

כמידי שנה, גם השנה נערכת לשכת סגן ראש העיר 
ב"ב הרב אליהו דדון במתן מענה לאברכי הכוללים, 
בסידור והגשת ההנחה בארנונה. עשרות רכזי כוללים 
אחראי  רכז  כל  כאשר  הנחה,  וטופסי  ערכות  קיבלו 
ההנחות,  טפסי  כל  את  במרוכז  ומעביר  שלו  בכולל 
לכל  שוברים  ושולחת  ההנחה  את  מסדרת  והלשכה 
ביטול  מונע  אשר  דבר  לבית,  ישירות  חזרה  אברך 
תורה גדול, וכן עוגמת נפש מאברך אשר צריך לחכות 
נאלץ  והוא  וכדומה  טפסים  חסרים  ולפעמים  בתור 

לכלות את זמנו היקר המוקדש ללימוד תורה.

 אשת ר"ע לשעבר - יפה אירנשטיין ע"ה

נפטרה  ברק  בבני  הישועה'  'מעיני  החולים  בבית 
ראש  אלמנת  ע"ה,  אירנשטיין  יפה  שבת  במוצאי 
עיריית בני ברק לשעבר וסגן יו"ר 'אגודת ישראל' הרב 

משה אליהו אירנשטיין ז"ל, בגיל 86. 
תר"צ  אלול  בי"ח  בפולין  נולדה  ע"ה  המנוחה 
לאביה חה"כ לשעבר הרב זלמן ינקלביץ ז"ל. כל חייה 
עמדה לימין בעלה, שכיהן כראש העיר שנים ארוכות 

ונפטר בשנת תשע"ד. 
ברחוב  מביתה  ראשון  יום  בצהרי  יצאה  הלווייתה 
רמח"ל פינת רבי יהושע בבני ברק, דרך בית החסידים 
בבני  ויז'ניץ  החיים  לבית   - יהושע  רבי  ברחוב  גור 

ברק. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

מאת: אלי כהן

פחות  עיתונות':  ב'קו  ראשון  פרסום 
משנה לאחר שנכנס לתפקידו כמפקד מרחב 
העיר  גם  נמצאת  שבתחומו  )המרחב  דן 
שי  משנה  ניצב  בדרגה,  והועלה  ברק(  בני 
רב  למפכ"ל המשטרה  בקשה  הגיש  אזולאי 
ניצב רוני אלשיך לפרוש משורות המשטרה. 
בכך, צפויות להסתיים 27 שנות פעילותו של 

אזולאי במשטרה במגוון תפקידים.
לאחר  במחוז,  כפולה  בפרישה  מדובר 
)צ'יקו(  משה  אביב  תל  מחוז  מפקד  שגם 
השנה  במהלך  מתפקידו  לפרוש  צפוי  אדרי 
להינתן  שצפוי  לאישור  במקביל  הקרובה. 

לפרישת אזולאי.
בתקופה בה כיהן כמפקד מרחב דן, הקפיד 
לבתיהם של  וקרוב  אזולאי לשמר קשר חם 
מפעם  מגיע  כשהוא  בעיר,  ישראל  גדולי 
במקביל,  ועצתם.  ברכתם  את  לקבל  לפעם 
בעיר,  השונים  האירועים  את  בתבונה  ניהל 
ההצלה  ארגוני  עם  חם  קשר  על  שמר 
מחאות  עם  בהצלחה  והתמודד  והביטחון 

שונות והפגנות שהתחוללו מפעם לפעם.
לרדת  שמרבה  כשוטר  גם  נחשב  אזולאי 
פעילות  את  מקרוב  ולבחון  לשטח  בעצמו 

פיקודיו, ולא אחת הוא נצפה בזירות שונות 
מפקד על אירועים מורכבים.

מעט לאחר שהחליף את קודמו בתפקיד, 
בביתו  לביקור  הגיע  לביא,  שמעון  תנ"צ 
לברכתו.  וזכה  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  של 
אזולאי,  של  ב'ייחוס'  אז  התעניין  הגראי"ל 
ומששמע כי הוא בן אחר בן לחיד"א הקדוש, 
אמר לו "יש לך סבא גדול מאוד, תזכה ללכת 

בדרכיו".
בזמנו, בעת חטיפתם של שלושת הנערים 
יפרח  ואייל  פרנקל  נפתלי  שאער,  גלעד 
המבצעים  אגף  כקצין  אזולאי  כיהן  הי"ד, 
במחוז ש"י, וסומן כאחד האחראים למחדל 

במקרה  בטיפול  ולהתמהמהות  המשטרתי 
הצוות שבחן  למרות המלצת  אולם  החמור, 
את המקרה בזמנו, ואשר המליץ להדיח את 
אזולאי מהתפקיד ולרשום לו הערה פיקודית, 

הוא ערער על ההחלטה.
בסופו של דבר הוחלט להעביר את אזולאי 
מתפקידו שלא בדרך של הדחה, ולא נרשמה 
לו הערה פיקודית, בעקבות כך, לאחר שרב 
במקומו  לתפקיד  נכנס  אלשיך  רוני  ניצב 
דנינו,  יוחנן  הקודם  המשטרה  מפכ"ל  של 
ולמנותו  אזולאי  את  לקדם  לו  התאפשר 
לתפקיד הבכיר – ממנו כאמור הוא מתכוון 

לפרוש.

מאת: עוזי ברק 

היערכות  תרגיל  ערכה  בני-ברק  עיריית 
למצב של רעידת אדמה, ב-45 מוסדות חינוך 
ברחבי העיר, במסגרת תרגיל ארצי שהתקיים 

באותה עת.
כריזה  מערכות   45 הופעלו  בתרגיל, 
החינוך,  למוסדות  העירייה  ידי  על  שנרכשו 
הושמעו  בהם  העיר,  של  שונים  באזורים 
אדמה,  רעידת  אדמה,  "רעידת  כמו  קריאות 
להנחיות  בהתאם  מהבניין",  להתפנות  נא 
קודם  היה  מסוים  חשש  החינוך.  משרד 
מוסדות  לאותם  שכנים  של  פאניקה  מ  לכן 
כל  את  העירייה  חיפשה  כך,  ומשום  חינוך, 
קיומו  דיירי הסביבה על  ליידע את  הדרכים 

של התרגיל.
של  חירום  למצבי  ההיערכות  במסגרת 
אישר  חירום,  לשירותי  העירוני  האגף 
תקציב  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש 
חינוך,  במוסדות  מערכות  לרכישת  מיוחד, 
למצבים של  מוקדמת  להיערכות  המיועדות 
מהמבנים  ויציאה  חלילה,  אדמה,  רעידת 

בהתאם, כאשר לכך מתלווה הקריאה לצוות 
במערכות  מדובר  בתי-הספר.  ולתלמידי 
חדשניות ומשוכללות, שהומלצו על ידי ד"ר 

יחיאל סופר, מומחה ידוע בתחום זה.
כדי להתארגן כראוי לקראת התרגיל, ערך 
חיים  מר  שבהנהלת  חירום,  לשירותי  האגף 
ולרכזי  ספר  בתי  למנהלי  כינוס  נוגלבלט, 
הנושא  חשיבות  ומפאת  במוסדות,  ביטחון 

ורגישותו השתתפו מנהלים רבים בתרגיל.
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  השתתפו  בכנס 
וראש  רה"ע  סגן  דדון,  אליהו  הרב  העיר; 
פרידמן,  משה  ישראל  הרב  החינוך;  אגף 
הביטחון  ועדת  ויו"ר  העירייה  הנהלת  חבר 
אגף  מנהל  ספרא,  יהונתן  והרב  העירונית 
החינוך, שהדגישו כי מטרת ההתכנסות היא 
שמנהלי המוסדות יכירו את הנושא לעומקו, 
לתרחיש  גם  מוסדותיהם  את  כראוי  יכינו 
מסוג זה ויידעו לתפקד בהם ולתפעל אותם 

באופן היעיל ביותר.
ההתנהלות  לדרכי  מקצועיות  הרצאות 
והכנת  אדמה  רעידת  בתרגיל  הנכונות 
נוגלבלט,  חיים  מר  השמיעו  המוסדות 

מר  העירייה;  חירום של  שירותי  אגף  מנהל 
מר  באגף;  הביטחון  מח'  מנהל  יצחק,  יונה 
עופר קורין, קצין הביטחון ומנהל האבטחה 
ירמיהו,  באגף; מר חיים אטיאס ומר דניאל 
ממונים על תחומי ביטחון במשרד החינוך, 
מול  התמודדות  על  הדגשים  את  שנתנו 
את  וסקרו  מילוט  ואפשרויות  תרחישים 
קציני  עורכים  אותן  השוטפות  ההכנות 
השנה  לאורך  החינוך  במוסדות  הביטחון 
על  הרצו  ביפר תקשורת  חברת  נציגי  כולה. 
במוסדות  שהותקנו  אדמה  רעידת  מערכות 
החינוך, כחלק מהיערכות לשעת חירום ומתן 
התראה על רעידת אדמה עוד לפני הגעתה, 

חלילה לעיר.
בנוסף לכינוס, שזכה להדים חיוביים רבים 
בקרב מנהלי המוסדות שנטלו בו חלק, נערכת 
מזכירות ודוברות העירייה, בהנהלת אברהם 
לפרסום  ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים, 
האוכלוסייה,  כלל  בקרב  הנושא  של  נרחב 
מידע  והפצת  מודעות  פרסום  באמצעות 
העירוני,  המוקד  ותגבור  שונים  באמצעים 

שבהנהלת מר שלמה בורובסקי.

תרגיל נגד רעידת אדמה במוסדות חינוך
45 מוסדות חינוך בעיר השתתפו בתרגיל הארצי  המוסדות הפעילו את מערכות 
הכריזה שנרכשו על ידי עיריית בני ברק, בהם הושמעו קריאות "רעידת אדמה, נא 

להתפנות מהבניין"

מפקד מרחב דן פורש
ניצב משנה שי אזולאי ביקש ממפכ"ל המשטרה רוני אלשיך לפרוש 

משורות המשטרה, אחרי פחות משנה בה ניהל ביעילות רבה את מרחב דן 
ושמר על קשר הדוק עם גדולי ישראל וארגוני ההצלה והביטחון בעיר

אחרי פחות משנה 

אזולאי מקבל את ברכתו של מרן הגראי"ל שטיינמן

החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק



המבצע מתקיים בין התאריכים י״ג בשבט - י״א באדר תשע“ז )9.2-9.3.17( • יש לשמור את חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע 
בלבד להמחשה  התמונה   • ט.ל.ח   • לתקנון  בכפוף   •  Keds ברשת  לרכישה   ₪3,000 ע״ס  בשובר  הזכייה   • לזכייה  כתנאי 

 3 אריזות ממגוון חיתולי האגיס
ושומרים את חשבוניות הקנייה

 לטלמסר:
03-3739000 

נכון והכי מהר על 3 שאלות

בכל שבוע  3 זוכים ב:

 ביגוד לתינוק 
לשנה במתנה!

בשווי ₪3,000
ברשת 

מבצע
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עוזי ברק
דו"חות  עשרות  ניתנו  האחרונים  בימים 
בהן  שנים  לאחר  ציבורי,  אוטובוס  לנהגי 
לא  היוו  ונהגי האוטובוסים  לא טופל  הנושא 

אחת הפרעה קשה לתנועה הסדירה בעיר.
מיום ליום נושא התחבורה בעיר נהיה קשה 
תחבורה  קווי  הכנסת  בעקבות  יותר,  ומורכב 
מורכבות  עבודות  ובעקבות  לעיר  הארץ  מכל 
בעיר  הנסיעה  זמני  הקלה,  הרכבת  של 

מתארכים.  
אגף  מנהל  של  חדשה  מדיניות  בעקבות 
מר  ברק,  בני  בעיריית  עירוני  ופיקוח  אכיפה 
את  לאחרונה  לידיו  שקיבל  מלכא,  שלומי 
ניהול מחלקת החניה, בנוסף לניהול השיטור 
דו"חות  במתן  החניה  פקחי  החלו  העירוני. 

לאוטובוסים.
לעבירות  בעיקר  היא  המוגברת  האכיפה 
להאטת  וגורמות  לתנועה  הפרעה  שגורמות 
כאשר  הראשיים,  בצירים  התנועה  זרימת 
לפעמים,  התנועה.  הזרמת  היא  המטרה 
אוטובוס אחד שלא נכנס בצורה נכונה למפרץ 
ובגביית  הנוסעים  בהעלאת  רב  זמן  ומתעכב 
של  תנועה  לפקק  לגרום  יכול  מהם,  הכספים 

עשרות כלי רכב שנעמדים אחריו.

עלות הדו"ח שמקבל נהג אוטובוס במקרה 
כזה הוא 250 שקלים.

כמו כן ניתן דגש מיוחד לאחרונה בפיקוח 
החניה על הזרמת התנועה בימי שישי בצירים 

הראשיים של העיר.
לכתב 'קול העיר' נודע, כי בקרוב הפקחים 
אותם  שתסמיך  נוספת  הכשרה  גם  יעברו 
להכווין את התנועה בעיר, כמו שוטרי תנועה. 

אכיפה מוגברת נגד 
נהגי אוטובוסים 

השתמשו בכרטיסי 
אשראי גנובים - ונעצרו

לאחר שנים בהן הנושא לא טופל - פיקוח החניה החל 
במתן דו"חות לנהגי אוטובוסים שמפריעים לתנועה ולא 

נכנסים לתוך המפרצים

מנהל חנות 'חברון' מר 
שלומי בנבנישתי שהעניק 
שירות לחשודים, גילה 

תושייה, נטש את החנות, 
עלה על אופנוע ודלק אחרי 
הגנבים, תוך שהוא מנהל 

שיחה עם המשטרה ומסייע 
למעצר החשודים

צילום: דוברות משטרה

אחד מעשרות אוטובוסים שקיבלו דו"ח

עוזי ברק
בשבוע שעבר נעצרו שני חשודים, אחד בן 
תושב   36 בן  והשני  ים,  בת  העיר  תושב   45
העיר אשדוד, בחשד לשימוש בכרטיסי אשראי 

גנובים.
לאחר  ברק,  בבני  נעצרו  החשודים  שני 
שהחשוד בן ה-36 נכנס לחנות בבני ברק וביקש 
לקנות פאקטים של סיגריות באמצעות כרטיסי 
וזאת במטרה  אשראי נטענים של בנק הדואר, 

להימנע מהצורך להצטייד בתעודה מזהה.
מיד בתום הרכישה, כאשר החשוד עלה על 
מונית של חברו אשר המתין לו, התקבל דיווח 
במקביל,  גנוב.  הכרטיס  כי  האשראי  מחברת 
נכנס  הוא  כאשר  בחשוד  הבחין  העסק  בעל 

לחנות נוספת בבעלותו והזעיק את המשטרה.
ניידות ממשטרת 'מרחב דן' שהגיעו למקום 
על  הצביע  אשר  במודיע  פגשו  במהירות, 

המונית בה נמלטו החשודים, ולאחר זמן קצר 
כשברשותם  במונית  החשודים  שני  נעצרו 
כגנובים,  החשודים  נוספים  אשראי  כרטיסי 
נוספות  רכישות  לבצע  שניסו  לאחר  וזאת 

באמצעותם.
שני החשודים נעצרו והובאו להארכת מעצר 

בבית משפט השלום בתל אביב.      
הקנייה  ביצוע  כי  נודע  העיר  קול  לכתב 
'חברון'.  של  המתוקה  הפינה  בחנות  נעשה 
שלומי בנבנישתי מנהל רשת ׳חברון׳ שבאותה 
שעה היה בחנות והעניק שירות לחשוד, גילה 
על  עלה  החנות,  את  נטש  ותעוזה,  תושייה 
אופנוע ודלק אחר החשודים תוך שהוא מנהל 
שיחה עם אנשי המשטרה ומכוון אותם למיקום 
הנכון. הודות לפעולה זאת הצליחה המשטרה 

לשים ידה על החשודים ולעצור אותם.



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 חדש! שירות מתן ברזל בעירוי
במרפאת מרום שיר בבני ברק

בפיקוחו ובאחריותו של ד"ר גור יצחק.
השירות יינתן בימי ג' בין השעות: 8:30-11:00

 יש לקבוע תור במוקד זימון תורים
 פרטים על אופן השירות במוקד זימון תורים או במרפאות 

 השירות ניתן לנשים ולגברים - ללא עלות 

גם בבני ברק מתאים לי מאוחדת

 להקשיב לך
בשבילנו זהו כלל ברזל!

מרפאת מרום שיר 
רח' יעקב לנדא 4, בני ברֿק, טל: 03-6159600
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ברק.  בבני  בביתו  השבוע  התחשמל  פעוט 
מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה סניף 
ראשוני,  רפואי  טיפול  לו  העניקו  ברק  בני 
שלאחריו פונה לבדיקות בבית החולים מעיני 

הישועה.
זאב טפר, נהג האמבולנס של איחוד הצלה 
שפינה את הילד לבית החולים, סיפר: "הילד 
נכווה בידו לאחר שהכניס שקע חשמלי לתקע, 
לו  שגרם  ניצוץ  נגרם  ברורה  שאינה  ומסיבה 

להתחשמלות. 

מיחידת  נוספים  מתנדבים  עם  "יחד 
לו  הענקנו  הצלה  איחוד  של  האופנועים 
בני  לבקשת  מכן  ולאחר  ראשוני  רפואי  סיוע 
משפחתו הוא פונה עמנו להמשך קבלת טיפול 

ובדיקות בבית החולים מעייני הישועה".
הצלה  איחוד  של  והסברה  דוברות  באגף 
זה  ממקרה  לקחים  להפיק  להורים  קוראים 
שהפעם הסתיים באורח נס ולהימנע מלהשאיר 
כמו  שבורים.  או  פתוחים  תקעים  או  שקעים 
גישה לכבלי/שקעי  כן מומלץ למנוע מילדים 

חשמל בכדי למנוע אסונות מיותרים.



פקחי ושוטרי השיטור העירוני של עיריית 
חדד  יוסי  מר  המנהל  של  בראשותו  ברק  בני 
פינו השבוע מוסך שהתנהל בצורה פיראטית 
אהרון  רמת  בשכונת  מגורים  לבניין  מתחת 

בבני ברק.
לשיטור  הגיעו  המוסך  הפעלת  על  המידע 
תושבים  של  רבות  פניות  בעקבות  העירוני 

ציבורי  שטח  על  השתלטות  על  ותלונות 
והפרעה  הטרדה  ובנוסף  דיירים  של  משותף 

של רעש, לכלוך ופסולת.
והציבו  הפיראטי  למוסך  הגיעו  השוטרים 
למפעיל המוסך התראה לפינוי מיידי של כל 
לטובת  פונה  תכולת המקום. למחרת המקום 
הטיפול  על  לשיטור  רבות  שהודו  התושבים 

ה מהיר.



פצוע  טופל  הבוקר,  בשעות  ראשון  ביום 
הצלה  באיחוד  מתנדב  פרמדיק  ידי  על  קשה 
מסניף בני ברק באתר בניה ברחוב ז'בוטינסקי 
סבל  הפצוע  ברק.  בבני  מצדה  רחוב  פינת 
מחבלות ופציעות קשות עקב נפילה מגובה על 

שיפודי ברזל שננעצו בו. 
נסיבות נפילתו מגובה נבדקו ונחקרו על ידי 

משרד העבודה וחוקרי המשטרה.
דובר משטרת 'מרחב דן', דרור כחלון, מסר 
ל'קול העיר': "מדובר בנתין זר מטורקיה כבן 
30 שנפל מפיגום באתר בניה מגובה של כ- 8 

מטרים".
לצוותים  וסייעו  עזרו  הבניה  אתר  עובדי 
שהיו  הברזלים  את  לנסר  בשטח,  הרפואיים 
על מנת לשחרר את הפועל  מחוברים לקרקע 
שנלכד בתוכם, ולפנותו כשהם מחוברים אליו. 
הבניה,  באתר  העבודה  מנוף  בעזרת  בהמשך, 

מספר  עם  יחד  ענק  מיכל  בתוך  הורם  הוא 
מד"א,  של  נמרץ  טיפול  לאמבולנס  חובשים 
שפינה אותו במצב קשה לחדר הניתוח בבית 

החולים.

ילד בן 4 התחשמל בביתו

מוסך פיראטי נסגר

פציעה קשה: פועל נפל 
מגובה על שיפודי ברזל


























 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

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

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

- אחריות לכל החיים -

רוצה להרגיש נסיכה?
קראון ג'ולרי

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

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

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

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

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

בסטייל שלך!
יוצריםיוצריםיוצרים

בלעדי! 
ייצור תכשיטים בהזמנה אישית, בשילוב זהב ויהלומים בעבודת יד ובמחיר מפתיע.



www.mivchar.org.i l
קמפוס ראשי: רח‘ יהושע בן נון 2, ב“ב   קמפוס קונקורד: רח‘ בר-כוכבא 21, ב“ב

03-5785030

מכינה לתואר הראשון
פטור מלא מדמי רישום – לחודש הקרוב 9 מלגות מלאות לזכאים
ההרשמה בעיצומה!

B.S.N תואר ראשון
אח אקדמי

תמיד שאפת למקצוע מבוקש עם שליחות אמיתית,
אחריות גדולה לחיי אדם ופרנסה מכובדת. הצטרף כעת
למחזור המצליח במסלול ערב לגברים לתואר ראשון בסיעוד
הפותח לך דלת לעולם הרפואה.

התנסות קלינית בבית החולים ”מעייני הישועה“ ומרכזים רפואיים נוספים

ששש... מצילים כאן חיים!
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 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

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

הן
 כ

לי
גי

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

מרוויחים!
הזריזים 
קונים מוצרי חשמל לפסח כבר מעכשיו

כל מוצרי החשמל גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!
לדוגמא מבין מאות המוצרים המשתתפים במבצע:

ומקבלים מתנה יקרת ערך לבחירה!

מיקרוגל ענק
25 ליטר

שואב אבק
יבש-רטוב

מעבד מזון
גדול, חותך קוביות

טוסטר אובן
45 ליטר, מקצועי

כיריים
בילד-אין איטלקיות

בשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"ח

אואואואו

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

138
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 4990 ₪

מקררי
שארפ
4 דלתות

במחירים
הכי זולים!

מייבשי 
כביסה

מבחר ענק!

46
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1690 ₪

מכונת
כביסה

9 קילו

מכונת
כביסה

בוש/קונסטרוקטה
5 שנים אחריות 
בתוספת 199 ₪

44
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1590 ₪
החל מ: 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1190 ₪

תנור
משולב

63
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2290 ₪

תנור
דו תאי
משולב עם

הכשר

מקפיא
6 מגירות

30
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 1090 ₪

החל מ:

מזגנים
החל מ-2 כ"ס

ל-36 חודשים
66₪ החל מ:

החל מ:2390 ₪

*החל מ-2 כ"ס

מבחר חבילות חתנים בהרכבה עצמית

 קרוב לחגוקבלוקנו היום 

71
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2590 ₪

מקרר
גדול

כולל התקן
משמרת השבת

קבלו 
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
קבלו מתנה

מתנה

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

קבלו 
מתנה

מקרר
לדירות 
שכורות

30
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1090 ₪

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

*קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

מקרר
+ מכונת כביסה
+ תנור משולב

לדוגמא:לדוגמא:

63
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 5890 ₪
החל מ:

קבלו 
מתנה

47
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 2990 ₪
החל מ:

מקרר גדול
משמרת השבת
+ מכונת כביסה

7 קילו + תנור דו תאי קבלו 
מתנה

מאת: עוזי ברק

צלם הרבנים והאדמו"רים רבי מרדכי זר 
ז"ל, בעל חנות הפוטו הראשונה בבני ברק 
נפטר  בעיר,  ירושלים  ברחוב  ציון"  "פוטו 
'מעיני  החולים  בבית  שעבר  רביעי  ביום 

הישועה'.
שנים   88 לפני  נולד  זר  מרדכי  ר' 
עברו  שנים  מספר  ולאחר  בטורקמניסטן 
עלה  משם  שבפרס,  משהד  לעיר  הוריו 
אחיו  עם  הקודש  לארץ  הראשונה  בעליה 
ר' יצחק זר ואימו ע"ה, לאחר שהשלטונות 
המקומיים לקחו את אביו הגאון רבי אליהו 
זר ז"ל למאסר בסיביר בגלל שנתפס מרביץ 

תורה בניגוד לחוק.
הקודש,  לארץ  כשעלה   ,1945 בשנת 
השתכן בבני ברק, ויחד עם אחיו ר' מרדכי 
ציון'  'פוטו  הידועה  החנות  את  פתחו  זר 
שנקראה  ברק,  בבני   10 ירושלים  ברחוב 
על שם ארץ הקודש – "ציון". מאז, הפכה 
בעקבות  בעיקר  ואגדה,  דבר  לשם  החנות 
ורבנים  אדמו"רים  של  תמונות  צילומי 
ונתלו  כולו  העולם  ברחבי  שהתפרסמו 
הבולטות  כשבין  יהודי,  בית  בכל  כמעט 
של  והמפורסמת  הנדירה  תמונתו   – שבהן 

מרן הסטייפלר זצ"ל.
הרבנים,  תמונות  בצילום  דרכו  בתחילת 
לצילום  בתחילה  שהתנגדו  רבנים  היו 
שידע  זר  מרדכי  ר'  אבל  תמונתם,  ופרסום 
שהדבר  ליבם  על  דיבר  הדבר,  ערך  את 
חינוכית  חיובית,  להשפעה  רבות  מוסיף 
בבחינת  ישראל,  ילדי  על  כאחד  ורוחנית 
ובעקבות  מוריך",  את  רואות  עיניך  "והיו 
את  לו  נתנו  רבים  ואדמו"רים  רבנים  כך 
היה  זר  מרדכי  ור'  אותם  לצלם  האפשרות 
גם לצלם חצרותיהם של אדמו"רים ורבנים.

בעיר  הספרדים  ראשוני  בין  היה  המנוח 
בני ברק והיה בין המקימים הראשונים של 
שהראשון  בעיר,  הספרדים  הכנסיות  בתי 
שנבנה מהם היה בית הכנסת 'עולי משהד' 
הקים  הללו  הכנסת  בבתי  קאליש.  ברחוב 
אמירת  על  שיקפידו  ילדים  של  קבוצות 
השבת,  יום  בצהרי  כנסיות  בבתי  תהילים 
של  תמונות  במתנה  העניק  הללו  ולילדים 

רבנים תמורת אמירת התהילים.
אחיינו הצלם דוד זר סיפר: "לפני מספר 
את  סוגר  אני  לי  ואמר  לי  קרא  דודי  שנים 
החנות, אני כבר לא בגיל של לרוץ ולצלם, 
ונתן לי אלפי פילים של תמונות היסטוריות 
עשרות  במשך  שצילם  רבנים  מיני  כל  של 
היחיד  ואתה  'הואיל  ממני  וביקש  שנים, 
את  תמשיך  במשפחה,  בצילום  שעוסק 
רבנים  של  תמונות  ולהפיץ  ולצלם  דרכי 

ואדמו"רים'".
יעקב'  'עקבי  מכולל  יצאה  הלווייתו 
הכולל  ראש  בנו  בראשות  רש"י,  ברחוב 
הגאון רבי יעקב זר, בהשתתפות רבנים, בני 

משפחתו וקהל רב.   
במהלך השבעה הגיעו רבנים רבים לנחם 
הראשון  הגיע  ביניהם  משפחתו,  בני  את 
ופיאר את  יוסף, ששיבח  יצחק  לציון הרב 
תורת  הפצת  למען  רבות  שפעל  המנוח 
רבני ספרד, וסיפר על הקשר ההדוק שהיה 
כשהיה  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  אביו  בין 
ידו  על  רבות  והוזמן  אביב  בתל  ראשי  רב 
למסור דרשות רבות בעיר בני ברק לטובת 

הציבור הספרדי בעיר.  
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ד 
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ר' צלם הרבנים והאדמו"רים 
רבי מרדכי זר ז"ל

בעל חנות הפוטו המיתולוגית 'פוטו ציון' ברחוב ירושלים, שהמציא את המושג 
"תמונות של רבנים" עבור ילדי התהילים, נלקח לבית עולמו כשהוא בן 88



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

שלושים שנות 
איכות
שלושים שנות 
איכותאיכותאיכות

המסורת של 'אשפר' היא להביא לכם את הבשר בריא ואיכותי
ללא הזרקת מים � ללא תוספת פוספטים 

ללא חומר מרכך � ללא צבעי מאכל

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

שיווק ארצי: טל: 03-6718300



בני ברק י"ט בשבט תשע"ז 121615/2/17

מאת: עוזי ברק 

לאזור  העיר  ממרכז  בשבת  הטלטול  נושא 
השנים  לאורך  נחשב  כץ  ופרדס  הרצוג  קריית 
תושבי  על  ביותר  המעיקות  מהבעיות  כאחת 
העיר  מתושבי  משפחות  אלפי  כאשר  העיר, 
בשל  אלו  בשכונות  ולהתארח  מלארח  נמנעו 
וחפצים  ילדים  עגלות  לטלטל  שלא  הקושי 
האחרונות  בשנים  ז'בוטינסקי.  בציר  ומעבר 
דאתרא  המרא  בראשות  השכונה  רבני  הובילו 
של קרית הרצוג הגאון רבי יהודה אריה שוורץ 
רעיון מיוחד לפתרון, הבעיה בהקמת גשר קירוי 
הגשר  תחת  הליכה  שיאפשר  ז'בוטינסקי  לציר 

ללא צורך בהיתרים אחרים.
לצורך כך קיימו עסקני העירוב השכונתי יחד 
עם המרא דאתרא הגאון רבי יהודה אריה שוורץ 
העירייה  ראש  מקום  ממלא  עם  רבות  פגישות 
העירייה  ראש  וסגן  רובינשטיין  אברהם  הרב 
אל  הנושא שיצא  להסדרת  מנחם שפירא,  הרב 
חנוך  הרב  העירייה  ראש  של  בתמיכתו  הפועל 
זייברט. לאור זאת לפני מספר חודשים אישרה 
מועצת עיריית בני ברק תקציב עתק של מאות 
אלפי שקלים לבניית גשר הקירוי, כאשר נציגי 
על  העירייה  לראש  הודו  בעירייה  התורה  דגל 
אושרו  השבוע  שני  ביום  לנושא.  ההירתמות 
התוכניות בועדת תכנון ובנייה שבראשות מ"מ 

ראש העיר הרב רובינשטיין.
רב השכונה הגרי"א שוורץ סיכם: "זה מאוד 
ציבור  שיש  בעובדה  מכירה  שהעירייה  חשוב 

של מהדרין שלא מסכימים לסמוך על היתרים 
לכתחילה,  יהיה  שהטלטול  ורוצים  דחוקים 
דרך הגשר  לעבור  רק אפשרות  היה  עד עכשיו 
הצד  של  התושבים  כל  על  שהקשה  בסוקולוב 
יסייע  החדש  הפתרון  כץ,  פרדס  של  המזרחי 
לטלטל בעירוב מהודר תחת הסככה החדשה גם 
לכל האזור המזרחי דרך רחוב החלוצים. אנחנו 
רוצים להודות לראש העיר הרב זייברט שסייע 
לכל הנושא והודאה וברכה מיוחדת לנציגי דגל 
והרב שפירא שקידמו  רובינשטיין  התורה הרב 

את העניין ונרתמו לאורך כל הדרך".
הרב  שבראשות  התשתיות  אגף  כי  יצוין 
זיידמן  חנוך  הרב  ובהנהלת  קקון  מיכאל 
המבצעת  נת"ע,  מול  העבודות  בתיאום  עסק 
הרכבת  הקמת  עבודות  את  הציר  לאורך 
הסופי  לתוואי  היצמדות  שהצריך  צעד  הקלה, 
התיאום  גופי  כלל  ואשרור  העבודות  של 
אזורי  תנועה  עורק  המהווה  בציר  הפועלים 
הנושא. את  ריכז  זיידמן  הרב  כאשר   מרכזי. 

העירוב  ועד  ידי  על  שנכתבה  בהודעה 
שתוכנית  לבשר  "ניתן  כי  נאמר  השכונתי 
ובניה. תכנון  בועדת  היום  עברה   הקירוי 

ללא  פועלם  על  הנאמנים  לנציגינו  כוח  ישר 
ולמען  השבת  למען  הרבה  ומסירותם  לאות 
דגל  תנועת  לנציגי  להודות  ברצוננו  השכונה. 
התורה בעירייה הרב אברהם רובינשטיין  והרב 
הרב  לידידינו  וכן  ולעוזריהם  שפירא  מנחם 
קידום  למען  רבות  פועלים  אשר  קשש  שמעון 

פתרון זה במהירות האפשרית".

מאת: עוזי ברק 

מיליון שקלים, תקציב שיא,  למעלה מ-30 
מושקעים בתקופה זו בבינוי מקוואות חדשים 
באזורים  קיימים  מקוואות  ושדרוג  ובשיפוץ 
חנוך  הרב  הודיע  כך  בני-ברק,  בעיר  שונים 
של  האחרונה  בישיבתה  העיר,  ראש  זייברט, 
הפיתוח  בתכנית  שעסקה  העירייה,  מועצת 

לשנה זו.
כי  העיר,  ראש  ציין  המועצה  בישיבת 
בהמשך להקמת המקווה רב הקומות והמפואר 
ברח' בארי, בעלות כספית של למעלה מ-18 
עבודות  העת  כל  מתבצעות  שקלים,  מיליון 
בניה ושיפוצים, ובין היתר מוקם והולך מקווה 
חדש וגדול ממדים ברחוב אבן גבירול, על יד 
פינת רחוב סוקולוב, במתחם "טחנת הקמח", 
כשהמטרה  שקלים,  מיליון  כ-15  של  בסכום 
לתושבי  רחב-ידיים  מקווה  להעמיד  היא 
במתחם  והולכת,  המוקמת  הגדולה,  השכונה 

זה, בת מאות יחידות דיור.
בין התכניות שבוצעו, שופץ, באופן יסודי, 
שבקריית  נויפלד  ברחוב  במקווה  חדש  אגף 
מוקם  ועתה  שקלים,  מיליון   4.6 בסך  הרצוג 
והולך שלב ג' במקווה, בעלות כספית של 5.4 

מיליון ₪.
ומשודרגים  המשופצים  נוספים  מקוואות 
שלב  חפץ-חיים,  ברחוב  מקווה  הם  זו  בשנה 
ושיפוץ  שדרוג  שקלים;  מיליון   4.7 בסך  ב', 
במקווה ברחוב אחיה השילוני בסכום של 3.5 
מיליון ₪; שני שלבים במקווה בשכונת נוה-
אחיעזר, בסכום כולל של כ-5 מיליון ₪; שני 
 4.5 בסך  ה'  בשיכון  במקווה  חדשים  שלבים 
מיליון ₪; מקווה ברחוב הרב דנגור שבשכונת 
והגדלת   ₪ מיליון   4 של  בסכום  פרדס-כ"ץ 

כוח חשמל במקוואות בסך 1.5 מיליון ₪.
המקצועית  הפעילות  את  שיבח  העיר  ראש 
של  המקוואות  מחלקת  עבודת  של  והמעולה 
גרין,  אברהם  עזרא  הרב  העירייה, שבראשות 
מנחם  הרב  ובהנהלת  העירייה  מועצת  חבר 

מנדל סגל.

ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
התייחס לטענה שהועלתה על ידי איש ציבור 
נושא  את  לעירייה  במכתב  תקף  אשר  חרדי, 
כניסה למקוואות. טננבוים הסביר  דמי  גביית 
הממשלתי  המשרד  הנחיות  על  הטענה  כי 
מצעירים  תעריפים  לגבות  שלא  דת  לשירותי 
בסיס,  לה  אין   - הנישואין  שלאחר  בשנה 
רק  חלות  אלו  שהנחיות  נקבע  בבימ"ש  שכן 
ולא  דתיות  מועצות  שבבעלות  מקוואות  על 

מקוואות שבבעלות עיריות.
צעירים  לחלוטין  לפטור  להצעה  אשר 
ידי  על  נבדקה  זו  במקוואות,  מתעריפים 
גורמים רבניים ונקבע שאין מקום לתת עדיפות 
גדולות,  משפחות  בעלי  פני  על  לצעירים 
עיריית  של  למקוואות  שהתעריפים  גם  מה 
מהתעריפים  משמעותית  נמוכים  בני-ברק 
שבהם  דתיות,  מועצות  שבבעלות  במקוואות 

עסקו ההנחיות של המשרד לשירותי דת.

מבנה מפואר - מקווה ברח' בארי

עשרות מיליונים לבינוי 
ושיפוץ מקוואות בעיר
מבנה רחב ממדים ומפואר נבנה למקווה ברחוב בארי, 

בעלות כספית של 18 מיליון שקלים, ובימים אלו, 
מוקם והולך מבנה גדול ומרשים למקווה חדש במתחם 
"טחנת הקמח", בעבור תושבי השכונה ההולכת ונבנית 

לאחר שהתכנית להקמת גשר מעל ז'בוטינסקי עלתה על 
שרטון, מצאה העירייה פתרון שיאפשר טלטול בשבת

גשר שילוט יאפשר טלטול 
בשבת לצפון העיר

עסקני העירוב סוגרים 
את רחוב אבוחצירא בכדי 
לבטלו מדין רשות הרבים

מאת: ישראל בר

מפגינים  קבוצת  נגד  פועלת  ישראל  משטרת 
הדורשת לקבוע מי 'כשר' ומי 'אסור'.

צעירים,  קבוצת  מכבר  זה  פועלת  ברק  בבני 
המנהלת מאבק בשם ההלכה נגד חנויות לממכר 
עליהם  שהפיקוח  כאלה  סלולריים,  מכשירים 

אינו מספק לדעתם של חברי אותה קבוצה.
בפעילות  שהיה  שיטור  צוות  הבחין  השבוע, 
שוטפת, בחברי הקבוצה כשהם חוסמים שוב את 

הכניסה לאחת החנויות - תוך כדי שהם אוחזים 
ומחלקים  קריאות  קוראים  מחאה,  בשלטי 
ניגשו אל החנות ופיזרו את  מנשרים. השוטרים 
החנות  לבעל  מאפשרים  שהם  תוך  ההתקהלות, 

להמשיך בעבודתו.
במשטרת ישראל אמרו לאחר הפעילות, כי אך 
זה עתה התברר כי מדובר בפעילות המתקיימת 
באופן קבוע, והכוללת חלוקת מנשרים, פעילות 
מחאתית וחסימת הכניסה לחנות במטרה לצמצם 

את קהל הלקוחות. 

המשטרה מנעה הפגנה נגד מכשירי סלולר
קבוצת צעירים ערכה מחאה נגד מכירת מכשירי 

סלולר שאינם כשרים לדעתם, עד שהמשטרה מנעה 
מהמפגינים להפריע למכירות בחנות
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נאומי  את  ומשחיזים  להתכונן  שמקדימים  מספידים  יש 
פרגנו  הליכוד  כששרי  נשמה.  יציאת  לפני  ואני",  "המנוח 
האחרונה,  הממשלה  בישיבת  רה"מ  של  להגנתו  ויצאו 
צעד  ליברמן  כשאיווט  לישועה.  זקוק  שהוא  נתניהו  חש 
להבהיר  כדי  בעניבתו,  תקועה  כסף  כשסיכת  לאולפנים 
- הרגיש  יוגש כתב אישום  גם אם  יישאר בתפקידו  שביבי 

נתניהו כמי שמונחת על צווארו חרב חדה.
בים המוות הזה - המקום הכי נמוך בעולם, נתניהו כבר היה 
ב-1999. בליל ההפסד לברק, הוא חובק חזק על ידי אריק 
שרון, עד שכולם שמעו את הקנאק. תלמידי שרון ובראשם 
ישראל כץ שהחל את הקריירה כעוזרו הצמוד, למדו היטב 
כעדר  שמתפזרים  מהעבודה  לחבריהם  בניגוד  הלקח.  את 
ללא רועה, הליכודניקים נוהרים אחרי המנהיג באשר ילך, 
כמו העז העיוורת במשל מרן הגר"ע יוסף. מי שרוצה לרשת 
את דמות המנהיג חייב להיצמד לעז המובילה וללכת אחריה 

עד מפתן בית השחיטה.
ביבי היה מרעיף מתנות עד בלי די, לו רק היה מתאפשר 
לו לחזור אחורה בגלגל הזמן ולהתקוטט עם ישראל כץ עד 
זוב דם. העימות בפרשת רכבת השבת מלפני כמה חודשים, 
האחרון  השבוע  של  החיבוק  המסילה.  על  שנתניהו  העיד 
מלמד שביבי נכנס למנהרה שקרן אור לא מבצבצת בסופה. 
כץ נוטף נופת צופים כמו כוורת דבש בכפר אחים, כשהוא 
מכוון ליום שאחרי בו הוא רואה עצמו כמנהיג 'כץ הימין'. 

אם כך נראה הליכודניק הבכיר מכפר אחים, מה נאמר על 
אביגדור ליברמן איש נוקדים. אוצר מילות הגנאי, בעברית 
וברוסית, שליברמן הטיח בראש הממשלה, יכול להתחרות 
בנקל במאגר הקללות המפותח של הנשיא טראמפ. איווט 
כאותה  זו המציאות שהשתנתה,  לא.  ביבי  וגם  לא השתנה 
אמירה בלתי נשכחת שזכות היוצרים שלה רשומה על שם 
ארוכה  לקדנציה  זקוק  שהוא  מרגיש  ליברמן  מופז.  שאול 
משבצת  על  עצמו  את  למקם  כדי  הביטחון  במשרד  יותר 
היורש, ובנוסף, כמו שר התחבורה, גם שר הביטחון מכיר 
הוא  נתניהו  את  הימין.  מצביעי  של  הנאמן  הדי.אן.איי  את 

ילווה כל הדרך לתהום, עד לרגע שייפול.
לוושינגטון  נתניהו  בישיבת הממשלה שקדמה להמראת 
לחדר  מחוץ  חירום.  נחיתת  של  תחושה  בחדר  הייתה 
הממשלה.  ראש  של  הגרסאות  שינוי  על  השרים  התלחשו 
והמשיך  כלום",  אין  כי  כלום  יהיה  ב"לא  שהתחיל  מה 
ב"מותר לקבל מתנות מחברים", מסתיים על פי ההדלפות 
ב"לא ידעתי כלום" ו"מזומנים שהעבירו קרובים". הקטגור 
הברזל  כלל  על  לספר  יכול  ליברמן,  איווט  לסנגור,  שהפך 
בכס  אוחז  שביבי  כמו  תרפה,  ואל  בגרסה  דבק  בחקירות: 
את  שמצחינים  הפרסומים  לפי  לפחות  ראש-הממשלה. 
גרסאות בקצב הציוצים  ביבי מחליף  סיגר,  ענן  החדר כמו 

של טראמפ.
בחדר ישיבות הממשלה, שומר נתניהו מזה שבועיים על 
תדמית ממלכתית וארשת רצינית. במבואה שמוליכה לחדר, 
בין  בחיים.  מזה  ייצא  נתניהו  כי  איש שמאמין  ואין  כמעט 
היא  התחושה  לאו,  אם  ובין  לבסוף  אישום  כתב  יוגש  אם 
המתנות,  בתיקי  הגרסאות  ושינויי  החקירות  שהתמשכות 
ידרדרו את מעמדו הציבורי של ביבי משבוע לשבוע. נתניהו 
משחק על זמן, ויכול לגרור רגליים עוד חודשים רבים, אבל 
לבחירות הבאות הוא יגיע חבול ומוכה, כשסיפורי הנהנתנות 
דבקים בו, כמו שסיפורי המעטפות דבקו באולמרט בשעתו. 
יגיע  הוא  חודשים,  כמה  עוד  כך  לדמם  ימשיך  ביבי  אם 

למועד הבא של הגשת הרשימות, בנשימותיו האחרונות.

גוש שפיר
ולא  באיראן  לעצור  מעדיף  ביבי  לוושינגטון,  בדרך 

הרחיב  הוא  לטיסה  שקדמה  הממשלה  בישיבת  בעופרה. 
לדבר על מדינת האייתולות, רק לא על המדינה הפלסטינית. 
האחרון  הוא   – הגרעיני  שהאיום  תחושה  הייתה  לשרים 
האיראני  השד  להוצאת  שהובילו  הסיבות  ברשימת 
האמריקאי  האיום  את  ניטרל  טראמפ  הנשיא  מהבקבוק. 
תירוץ  למצוא  עליון  אינטרס  יש  ולביבי  אובמה,  מתקופת 
לדשדש  לו  שיאפשר  האיראני,  האיום  של  בדמותו  חדש, 
ולגרור רגליים מול המתנחלים ושרי הבית היהודי. זהו לא 

הבית הלבן, אלא הבית היהודי.
חשיבותה,  סדר  לפי  הראשונה  אולי  או  השניה,  הסיבה 
אובמה  מול  שבמאבק  להוכיח  ביבי  של  האובססיה  היא 
שהפסיד  למרות  איתו  היה  הצדק   - האיראני  האיום  על 
שתלווה  הנבחר  האמריקאי  הנשיא  של  אמירה  במערכה. 
של  לבנו  תאפשר  מדודות,  סנקציות  של  מחודשת  בהטלה 
ולשכתב  הביוגרפיה  את  לשפר  נתניהו  בנציון  ההיסטוריון 

כבר מעכשיו את ההיסטוריה.
"אתה רואה שהנשיא טראמפ מדבר קשות על האיראנים. 
למה לך לקפוץ ולעמוד בפרונט, תן לו להוביל", הציע אחד 
התקדים  עמד  הנוכחים  עיני  לנגד  לנתניהו.  הקבינט  משרי 
לו.  לא  לחזית  נתניהו  נקלע  אחד,  כשבציוץ  המקסיקני, 
איראן היא כאב הראש שלנו, אך תחת נשיא מחויב כטראמפ 
אין שום סיבה לקפוץ בראש ולהפוך את הסוגיה לכאב ראש 
ישראלי בלבד. על רקע המצב המתדרדר בחברת התרופות 
כאב  להרגעת  הגלולות  שאספקת  מוטב  טבע,  הישראלית 

הראש, תהיה גלובלית. 
תשובה של ממש לסוגיית האיום האיראני, הנוכחים לא 
קיבלו. לא בגלל שנתניהו התחמק, אלא משום ששרי הימין 
תדחקו  "אל  שלהם.  האישיים  האיומים  על  לדבר  העדיפו 
הפנים  שר  הפציר  הפלסטינית",  המדינה  בסוגיית  בנתניהו 
לדיבורים.  ולא  למעשים  ההזדמנות  את  ננצל  "בואו  דרעי, 
עילית לבדה אפשר לבנות  נתמקד בבנייה בגושים. בביתר 
כמה  עוד  עילית  ובמודיעין  דיור  יחידות   6,000 מיידית 
אלפים. עם עתודות הקרקע האלה אפשר לפתור את מצוקת 

הדיור החרדית". 
לשרי הימין האמירה הזאת נתקעה כמו אצבע בעין. מה 
בגושים.  ולהתמקדות  לשכמותם  מה  דיור.  ולמצוקת  להם 
בפראפרזה לאמירה של גנדי, עדיפה דירה אחת בעמונה על 
אולטימטום  דרעי  הציב  אלמלא  בביתר.  דיור  יחידות  אלף 
הגוש  עם  נותרים  היינו  האחרון  בסבב  גם  שבועיים,  לפני 

בגרון.
ובשבועות  לטראמפ  מחכה  לא  לביבי,  בניגוד  דרעי, 
הקרובים הוא מתכוון להסתער בכל הכוח על קידום הבנייה 
של עשרת אלפים יחידות דיור לחרדים בשפיר. אחרי שניצל 
את הוואקום שנוצר בין ראש מטה הדיור הלאומי אביגדור 
את  לקדם  כדי   – דהרי  גת  קריית  עיריית  ראש  לבין  יצחקי 
תכנון הבנייה בשפיר במנותק מקריית גת, דרעי לא מתכוון 
מקולות  מתרשם  לא  הפנים  שר  להתנצל.  או  להרפות 
את  לספח  שדורש  גת  קריית  עיריית  ראש  של  ההתנגדות 
השטח לעירו, וגם לא מהרהורי הספק של חברים באגודת 
ישראל החוששים מפרסום מכרזי מחיר למשתכן – שימנעו 

השתקעות של קהילות חסידיות.
מחיר  למכרזי  יציאה  כי  טוענים  החסידיים  החברים 
לזכייה  אופציה  עם  מכרזים  מפרסום  והימנעות  למשתכן, 
מרוכזת  קהילתית  התמודדות  ימנעו  רכישה,  קבוצות  של 
של מאות משפחות. דרעי חושב אחרת ומסביר כי במציאות 
אחרים  במסלולים  ללכת  אפשרות  אין  שנוצרה,  התכנונית 

ולזכות בשלל ההטבות לרוכשים שמעניקה המדינה. 
נותן  מחריש כבר למדנו, שגם כאשר שר שיכון משלנו, 
הכול  את  לאבד  ניתן  העסקנים,  בידי  הדירה  מפתחות  את 
בפזיזות של רגע ובבולמוס שלא יודע שובע. כלקח מהעיר 

להמתין  כדאי  חולקו,  כבר  שהקרדיטים  אחרי  שאיבדנו 
להתפתחויות עד לחלוקת המחמאות. דרעי עשה את הצעד 
הנכון אחרי דשדוש של שנים, אך המרוץ לדירה, רק מתחיל. 

דגל בגבעה
קהילת שבת אחים בשכונת גבעת זאב, זכתה בלוטו ביום 
הכספים  ועדת  יו"ר  הוזמן  שבועות  כמה  לפני  היווסדה. 
ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני, לכנס הייסוד בראשות רב 
הקהילה, הדיין הגר"ח כהנא - והכניס את ההזמנה לרשימת 
המתנה. להביא את גפני לאירוע בהשתתפות עשרות אנשים 
יספר  מתחיל  יחצ"ן  שכל  אלא  רע.  לא  שוס  בהחלט  זה 
טובה.  חדשותית  כותרת  להוציא  זה  האמיתי  שהדבר  לכם 
נאום שרון על ההתנתקות בכנס הרצליה, שדרג את הכינוס 
האפרורי והפך אותו לאירוע הכי זוהר במדינה. מאז נלמדה 

השיטה: לא ההשתתפות משדרגת, אלא הכותרת.
כלעומת  לאומי  הדתי  היום  מסדר  ירד  ההסדרה  חוק 
גם  סערה,  לייצר  המשיך  הוא  החרדי  במגרש  אבל  שעלה, 
השבוע. ההימנעות של גפני מלהצביע וההתקזזות עם אחמד 
טיבי, היתה עוברת איכשהו, בליווי טרוניות והמהומים של 
ועשו  במליאה  שנותרו  ואשר,  מקלב  הכנסת,  חברי  שני 
היחיד  הקואליציה  חבר  היה  גפני  השחורה.   העבודה  את 
רק  בפריבילגיה השמורה  קיזוז בהסכמה,  להשיג  שהצליח 

למי ששוהה בין כותלי המשכן כשלושים שנה.
עטיפת הצלופן המרשרשת של גפני לגלולה המרה, היא 
שהפכה את ההצבעה למיני משבר פנימי. בסדרת ראיונות, 
המשנה  את  גפני  פרש  עיתונות',  ב'קו  כאן,  שהתחילה 
האידיאולוגית והסביר כי למרות המחויבות הקואליציונית, 
הוא רואה בהעברת החוק התגרות באומות. גפני הסביר בטוב 
פרובוקציה.  תועלת למעט  תיווצר שום  לא  טעם שמהחוק 
הוא הזכיר את ההוראה הנושנה מתקופת מרן הגראמ"מ שך 
מאז  כי  השעה,  לצו  בהתאם  נשימה,  באותה  והוסיף  זצ"ל 
ומתמיד הייתה זו גם עמדתו של ראש הישיבה מרן הגראי"ל 

שטיינמן שליט"א.
בגרון,  מחליקים  היו  עוד  ולשבועונים  לרדיו  הראיונות 
אבל ביום שישי האחרון, אחרי שהחוק עבר בהעדרו, נכנסו 
ציטוטים מפי הח"כ גם לביטאון הרשמי יתד נאמן. וכל זה 
התרחש אחרי שמקלב הבהיר בראיון, שדגל התורה תומכת 
גם מהפן הענייני, כדי להסדיר קרקעות שבמחלוקת  בחוק 

במודיעין עילית.
על הרקע הזה, ובלי כל קשר ליחסים האישיים עם העומד 
גורמים  אלו  אי  אצל  נוצרה  עילית,  מודיעין  של  בראשה 
המעטה.  בלשון  נוחות,  אי  של  קלה  תחושה  התורה  בדגל 
היה מי ששלף את האמירה של גפני שהובאה כאן בכותרת 
ראשונה.  בקריאה  ההסדרה  חוק  על  ההצבעה  ערב  ראשית 
גפני הבהיר אז כי יתנה את העברת חוק ההסדרה באישור 
ישראל,  של  שאוהבם  אחרי  לחרדים,  מתקנת  העדפה  חוק 
יו"ר ועדת חוקה ניסן סלומינסקי, עיכב את השלמת הליכי 
החקיקה. במבחן התוצאה אגב, גפני עמד בהצלחה יתירה, 
כאשר רק לפני שבוע פורסמו מכרזים של כנסת ישראל עם 

העדפה מובנית לחרדים.  
כמה ימים אחרי שגפני שיגר את האיום לקראת הקריאה 
הראשונה, נכנסו חברי הכנסת לקבל את הוראות ההצבעה 
ראש  ברורה.  הנחיה  וקיבלו  שטיינמן,  הגראי"ל  ממרן 
החוק  בעד  בהצבעה  כי  והכריע  הסוגיה  את  ניתח  הישיבה 
בקריאה ראשונה אין משום התגרות באומות. הרציונל היה, 
כי אינה דומה התגרות של נישול תושבים ערביים מאדמתם 
יהודים כבר לפני שנים.  ידי  - להסדרת קרקע שיושבה על 
כעת, משנמצאו מתחת לפני האדמה, פלסטינאים הטוענים 
לבעלות, אין לראות בהסדרת ההישארות על הקרקע משום 

בית ספר לפוליטיקה

עד הנשימה האחרונה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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התגרות. 
בשיחה מאוחרת עם הגר"י אפרתי, אף הובהר 
'לא  משום  אין  לערבים  כספי  פיצוי  בהענקת  כי 
של  לפסיקה  היקש  עשה  אפרתי  כשהרב  תחנם'. 
להענקת  שהתנגד  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
הישיבה  ראש  חילק  בדואים,  לפולשים  פיצויים 
קרקע  על  בפיצוי  היה  מדובר  שם  כי  והסביר 
שאינה בבעלותם, בעוד במקרה שלפנינו – הפיצוי 
כמו  הגראי"ל  מרן  התחתונה של  השורה  אמיתי. 
מזה  לעשות  "לא  התנועה.  ליו"ר  ישירות  כוונה 
את  קיימו  הכנסת  וחברי  הורה,  הוא  מסחרה", 
מול  'המסחרה'  במליאה.  בעד  כשהצביעו  דברו 
הבית היהודי, של חוק העדפה מתקנת תמורת חוק 
ההוראה.  שניתנה  לפני  עוד  נעשתה   – ההסדרה 
וכך זכה גפני וזכינו גם אנו בכפליים. הוראת ראש 
הישיבה קוימה במלואה ואחד החוקים החשובים 
ליהדות החרדית – אושר בקריאה שנייה ושלישית.
של  המנטרה  על  שבוע  לפני  חזר  כשגפני 
את  שפירש  מי  היה  באומות,  ההתגרות  איסור 
הדברים כשינוי קו חשיבתי בנוגע לחוק ההסדרה. 
מהקשרם  הוצאו  גפני  של  שדבריו  היא  האמת 
בהתייחס  דבריו  את  אמר  גפני  בטובתו.  שלא 
מפלגות  ראשי  בפורום  מבנט  ביבי  של  לבקשתו 
חזרתו  לאחר  עד  החוק  את  לדחות  הקואליציה, 
שהעברת  הסביר  נתניהו  טראמפ.  עם  מהפגישה 
המדיניים  באינטרסים  תפגע  עכשיו  דווקא  החוק 
השקפתית,  זאת  תרגם  וגפני  ישראל,  מדינת  של 

לאיסור ההתגרות באומות. 
תום,  ועד  מראשית  הדברים  את  שקרא  מי 
ההצבעה  לעיתוי  בעיקר  כוונה  שהביקורת  הבין 
מסרים  של  בזמנים  אבל  עצמה,  לחקיקה  ולא 

קצרים שמסתכמים בתווים ואותיות – המשמעות 
להתעמק  בלי  אוטומטית,  ניתנה  הלעומתית 
בכתובים. אי הנוחות רק הלכה והתעצמה לנוכח 
פורסמו,  הדברים  בהם  רגעים  שבאותם  העובדה 
ההשוואות  אבירי  דגל  נושאי  הפלג  מפגיני 
והמנהיג  ברחובות  השתוללו  נושנות  לתקופות 

הרוחני התאושש בבית החולים מעייני הישועה. 
שישי  יום  בבוקר  הציטוטים  שפורסמו  מרגע 
אחוז  עד  נוצלו  לכניסת השבת ממש,  ועד  ביתד, 
רבנים  של  הסלולרי  מכשירי  האחרון,  הבטרייה 
נפש  פיקוח  התורה.  דגל  עם  המזוהים  ועסקנים 
כהלכתה  שבת  שמירת  דוחה  אינו  אידיאולוגי 
עם  ותכף  ברק(,  בני  חיוג  באזור  הפחות  )לכל 
להבהיר  ההזדמנות  את  גפני  מצא  השבת,  צאת 
את הדברים כדי להרחיק מלב טועים או מטעים. 
זכתה קהילת שבת אחים, ומעמד הקמתה התקיים 
ההזמנה  את  שגילה  גפני  האחרון.  במוצ"ש 
ביומנו, ניצל את הבמה כדי להפליא בקרב עשרות 
ולהסביר  צרופה  השקפה  של  משנה  המשתתפים 
הספציפי  ש"החוק  התורה  גדולי  החליטו  מדוע 

הזה לא מהווה התגרות באומות".
מתבקש.  היה  נאמן'  ב'יתד  המתקן  הציטוט 
הכותרת שניתנה הייתה תורנית-מקומית: "מעמד 
'שבת  בקהילת  מלכה  מלווה  בסעודת  מרומם 
ניתנו  השורות  שבין  רק  זאב".  בגבעת  אחים' 
המפלגתית-ארצית.  המשמעות  בעלי  הציטוטים 
בכותרת המשנה צוטט גפני עם האמירה הברורה 
ולפיה "גדולי ישראל הורו לתמוך בחוק ההסדרה" 
שהובילו  הנימוקים  תוארו  הכתבה,  ובגוף 
ההפקר  מן  זכתה  אחים'  'שבת  קהילת  להחלטה. 
והרוויחה מסע יחסי ציבור שאלף דוברים לא היו 

מסוגלים לספק. המזל כידוע, הולך עם הטובים.

פרץ וצווחה
האנרגיות  שעם  פרץ,  עמיר  הכנסת  חברי  לזקן 
שלו נראה כמו חבר המשמרת הצעירה והמתמודד 
יש  כבר  העבודה,  ראשות  על  ביותר  הצבעוני 
תוכנית עבודה. כל מי שחושש ממערכת בחירות 
שבמרכזה תעמוד הסיסמה "מייק יש עתיד גרייט 
הבלתי  למתמודד  אצבעות  להחזיק  צריך  אגיין", 

נלאה משדרות.
פרץ ישב בשבועות האחרונים עם חברים חרדים 
והציג בפניהם סקרים פנימיים של מינה צמח ומנו 
הפופולריות,  טבלת  בראש  אותו  המדרגים  גבע, 
נקודת  את  המתחרים.  פני  על  גדולה  בעדיפות 
של  ברפיסות  מזהה  הוא  העבודה  של  התורפה 
יש  לכיוון  המנדטים  לזליגת  שהובילה  הרצוג, 
נחרץ  קו  להוביל  בידיו  שרק  מאמין,  פרץ  עתיד. 

ולפרוץ לקהלים נוספים.
לפרץ תוכנית עבודה ברורה שבמרכזה, קריעת 
המסכה מעל פרצופו של יו"ר יש עתיד. "יאיר לפיד 
הוא איש ימין שכבר נתן לנתניהו קדנציה שלמה, 
לאלטרנטיבה.  להפוך  לו  מאפשרים  אנחנו  אבל 
אנהל  בחירתי  ומיום  יקרה  לא  זה  שלי  במשמרת 

קרב מול לפיד, על החזרת מצביעי העבודה". 
את  התחיל  פרץ,  עם  שישב  החרדי  הבכיר 
מאז  שרוף.  כאוהד  ויצא  צף  כקול  הפגישה 
ועל  ייבחר  שעמיר  תפילה  נושא  הוא  הפגישה, 
משקל הפסוק בתהילים - ברחובות של יאיר לפיד, 
ואל תשכח  רוץ,  רוץ פרץ,  וגם צווחה.  יהיו פרץ 

לכשתיבחר לממש את תוכנית העבודה.
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"אתה רואה 
שטראמפ 

מדבר קשות 
על האיראנים. 

למה לך 
לקפוץ ולעמוד 

בפרונט", נשאל 
נתניהו בקבינט. 
על רקע המצב 

המתדרדר 
בחברת 

התרופות 
הישראלית 
טבע, מוטב 
שאספקת 

הגלולות 
להרגעת כאב 

הראש האיראני, 
תהיה גלובלית 

ולא רק שלנו

בזמנים 
של מסרים 

שמסתכמים 
בתווים ואותיות 

– המשמעות 
הלעומתית 

לדברי 
גפני ניתנה 
אוטומטית, 

בלי להתעמק 
בכתובים. 
אי הנוחות 
רק הלכה 
והתעצמה 

לנוכח העובדה 
שבאותם 

רגעים, מפגיני 
הפלג השתוללו 

ברחובות 
והמנהיג הרוחני 
התאושש בבית 

החולים 

צילום: יעקב כהןגבעת זאב זאב. ח"כ גפני נושא את 'נאום ההסדרה' בגבעת זאב



10 ימים בלבד!

 רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים שעות פתיחה: א’- ה’ - 10:00 עד 21:00.  ו’ - 10:00 עד 13:00.                                         

חליפות אקסוס
קולקציה קודמת

רק
169₪

מכנסיים אקסוס
קולקציה חדשה

רק
89₪

חליפות אקסוס
קולקציה חדשה

רק
289₪

רק
99₪

חולצות
תוית זהב

חולצות
תוית שחורה

צעיפים

רק
25₪

אלפי חולצות חדשות ללא אריזה 
100% כותנה הדבקה מלאה

2 ב-100

2 ב-130

מכנסיים ורונין/ברבריס 
מידות 36 - 40

חיסול
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חליפות ורונין/ברבריס 
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מעילים צמר
קצר | ארוך | 3/4 | כל המידות
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מכנסיים אקסוס
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תוית סגולה אלפי חולצות חדשות ללא אריזה 

100% כותנה הדבקה מלאה

3 ב-100

2 ב-100

2 ב-120

2 ב-150

חיסול

רק
69₪
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מאת: שמעון ליברטי

חסדי ה' כי לא תמנו: לאחר כשבועיים וחצי 
ראש  מרן  החולים,  בבית  מאושפז  היה  בהם 
הישיבה הגראי"ל שטיינמן שב אתמול )שלישי( 

לביתו.
מביתו של מרן נמסר כי ראש הישיבה שוחרר 
לביתו  ושב  הישועה  מעייני  הרפואי  מהמרכז 
ברחוב חזון איש 5 בבני ברק. יחד עם זאת נמסר 

כי מרן "עדיין סובל מחולשה כללית חריפה".
מרן  עיתונות',  ב'קו  בהרחבה  שסוקר  כפי 
אושפז במרכז הרפואי מעייני הישועה במוצאי 
נשימתית  מצוקה  בעקבות  וארא,  פרשת  שבת 
חריפה, כשמצבו מוגדר קשה ולעיתים גם קריטי 
ששוחרר  לאחר  בלבד  כחודש  זאת  יציב,  ולא 

מאשפוז. 
יומיים לאחר האשפוז השני, נערכה התייעצות 
של רופאי היחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי 
אליהו  פרופ'  של  בראשותו  הישועה  מעייני 
מרן  של  האישי  רופאו  עם  יחד  סורקין,  פטריק 
פירר,  אלימלך  והרב  וינברגר  אברהם  פרופ' 
בסיומה הוחלט על טיפול רפואי מסוים להקלת 

המצוקה הנשימתית.
התייעצות  לאחר  התקיים  הרפואי  הטיפול 
דקות.  כ-40  וארך  הישיבה,  ראש  והסכמת 
בהצלחה  עבר  הרפואי  הטיפול  שמים,  בחסדי 

והמצב הלך והשתפר. 
שוב  חלה  שעבר,  השבוע  שבתחילת  אלא 

מטעם  ובהודעה  מרן,  של  במצבו  החמרה 
זאת  יציב,  ולא  קשה  מצבו  כי  נמסר  מקורביו 
בעקבות חום וזיהום, שמקורו בתחילה לא היה 
ידוע. בחסדי שמים מרן התגבר גם על כך ומצבו 
התייצב. בנוסף קיבל ראש הישיבה סיוע להקלה 

על המצוקה הנשימתית. 

נערכו ברחבי  הזה, מאז האשפוז,  הזמן  בכל 
בפרט  התורה  ועולם  בכלל  היהודי  העולם 
התורה.  בלימוד  וחיזוק  וזעקה  תפילה  עצרות 
אדלשטיין  והגרי"ג  קנייבסקי  הגר"ח  מרנן 
בבקשה  התורה,  לבני  מיוחדת  קריאה  פרסמו 
רצופים  ימים  שלושה  של  לימוד  סדרי  לערוך 

רבים  ואכן  לו".  צריכה  לרפואת מרן "שהשעה 
מבני התורה נענו לקריאה וחילקו ביניהם מאות 

שעות לימוד. 
במוקד  רק  כי  דווח  המיוחד שהוקם,  במוקד 
פרקי  ל-900,000  מעל  נקראו  לבדו  התפילות 
גמרא  דפי   14,000 למעל  בנוסף  תהילים. 
מדובר  וכאמור  דיבור,  תענית  שעות  ו-12,000 

רק בתהילים והלימוד שדווחו למוקד. 
תורה,  אורחות  בישיבת  שנערכה  בעצרת 
שבנשיאות הגראי"ל, אמר ראש הישיבה הגאון 
מי שלא מתפלל בעת  כי  דיסקין,  דב  ברוך  רבי 
מזה  יותר  להיות  יכול  "מה  חוטא.  נקרא  הזו 
שהדור  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  שרבינו 
עת  לך  אין  סכנה,  של  במצב  נמצא  עליו  עומד 
צרה גדולה מזו, אז וודאי שהתפילה בשעה כזו 
זה חיוב ולא רשות, וכל אחד ואחד צריך למצוא 

זמן לחיזוק בתורה וחיזוק בתפילה", זעק.
של  לסוג  גרם  מרן,  של  הרפואי  מצבו 
היסטוריה, כאשר לראשונה מזה עשרות שנים, 
חזון  ברחוב  המפורסם  בבית  שיפוצים  נערכו 
איש 5 בבני ברק. בימים האחרונים נערך במקום 
שיפוץ, שנועד לאפשר למרן חדר נפרד מהמקום 
בו יתקיימו השיעורים והתפילות. וכן מקום לאח 
על  ויפקח  רציף  באופן  במקום  שישהה  רפואי 

בריאותו של מרן. 
ולהרבות בתפילה  להמשיך  נקרא  הציבור 
אהרון  רבינו  של  והשלמה  המהירה  לרפואתו 

יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפו"ש.

ימים על ימי מלך תוסיף
לאחר כשבועיים וחצי בהם אושפז בבית החולים מעייני הישועה, מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שב אתמול 
לביתו ● ממקורביו נמסר כי מרן "עדיין סובל מחולשה כללית חריפה" ● בבית ברחוב חזון איש נערכו שיפוצים, 

בכדי שיתאים לצרכיו הרפואיים של ראש הישיבה

סדנת ‘מרגוע’ שחרור מתחים 
ולחצים בשיטה ייחודית ומרגיעה

מכללת רבדים יוצאת בסדרת סדנאות שחרור הכוללות 6 מפגשים, כשעה 
כל מפגש, מתיחות קלות, והרפיה משחררת שתשאיר אותנו רגועים ושלוים, 

עם הכרה פנימית ויישוב הדעת ותחזיר לנו את האיזון ממרוץ החיים.
כל הרפיה הינה שונה מחברתה וייחודית במינה. הסדנא תועבר ע’’י ישי אמנו.

המפגש קליל ומהנה ומשאיר רושם עמוק ומרגיע, המתבסס על אימון גלי 
המוח ואיזון רגשי.

אז למה אתם מחכים, התקשרו עוד היום, למפגש היכרות וניסיון.
לחיים בריאים ומאושרים. 

revadimacademy.com

ישי אמנו | מאמן בכיר בינלאומי 
בנינג’וטסו ישראל ומייסד מכללת 
רבדים, מטפל רגשי מומחה באימון 
גלי המוח ואיזון אנרגטי

 052-8462017 טל.  עקיבא  ר’  ברק  בני  סניף 
0 5 2 - 8 4 6 2 0 1 7  . ל ט ס  ו א ר ט ש  ’ ח ר ם  י ל ש ו ר י ף  י נ ס
0 3 - 9 0 9 2 2 3 3  . ל ט  1 1 ל  א י ל מ ג ן  ב ר ד  ע ל א ף  י נ ס

בס”ד

מפגש ניסיון יתקיים ביום ג’ 20:00-21:00
מגיל 15-90  *ההשתתפות בהרשמה מראש!

חדש!

סובלים מפסוריאזיס?

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Relipso מכילה רכיבים טבעיים המקלים 
מיידית על תופעות הפסוריאזיס

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207153

מחזקת עמידות בפני לחצים
מסייעת לשיקום רקמות העור

מונעת תנאים רעלניים המתבטאים במצבי דלקת כרוניים 
מאזנת את התחדשות תאי העור המואצת בשל הפסוריאזיס
תומכת בכליות ובעמידות הכבד מפני נזקי המחלה הכרונית
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מאת: שי בן מאיר

טלטלה בממשל טראמפ: היועץ לביטחון 
התפטר  פלין,  מייקל  ארה"ב,  של  לאומי 
קשרים  בעקבות  זאת  מתפקידו,  אתמול 
לסגן  אמת  אמירת  ואי  רוסיה  עם  בעייתיים 

הנשיא מייק פנס.
"לצערי,  ההתפטרות:  במכתב  כתב  פלין 
בגלל רצף האירועים המהיר, נאלצתי לתדרך 
את סגן הנשיא ואחרים עם מידע חלקי בנוגע 
לשיחות הטלפון עם שגריר רוסיה. התנצלתי 
קיבלו  והם  וסגנו,  הנשיא  בפני  עמוקות 

אותה".
התקשורת  כלי  כאשר  החלה,  התסבוכת 
השגריר  עם  נפגש  פלין  כי  דיווחו  בארה"ב 
בתקופת  קיסלייק,  סרגיי  בארה"ב,  הרוסי 
המעבר, בטרם הושבע הנשיא טראמפ והוא 

נכנס לתפקידו.
בעיקר  עסקו  השניים  בין  השיחות 
ברק  לשעבר,  הנשיא  שהטיל  בסנקציות 
הפריצה  פרשת  בעקבות  רוסיה,  על  אובמה, 
במהלך  הדמוקרטית  המפלגה  למחשבי 
הרוסי,  לשגריר  רמז  פלין  הבחירות.  מערכת 
כלפי  יותר  רכה  ביד  ינהג  טראמפ  כי ממשל 

רוסיה.
החוק  על  עבירה  מהוות  הללו  השיחות 
כפי  פרטיים,  אנשים  על  האוסר  האמריקני, 
מגעים  לקיים  שעה,  באותה  פלין  שהיה 
זרים.  ודיפלומטיים  מדינות  עם  דיפלומטיים 
עם  האדוקים  בקשריו  ידוע  פלין  בנוסף, 

ת  ר מ צ ה
 , ת י ס ו ר ה
עם  כולל 
א  י ש נ ה
ר  י מ י ד ל ו

פוטין.
הפרשה 
ה  כ ב ת ס ה
יותר,  עוד 
ר  ש א כ
נדרש  פלין 

כי  וטען בפני סגן הנשיא מייק פנס,  לסוגיה 
זוכר" ששוחח על כך עם השגריר  הוא "לא 
הרוסי, בעקבות כך פנס הגן על פלין במהלך 
הדיווחים  את  והכחיש  בתקשורת  ראיונות 
נגדו, מה שגרם לממשל מבוכה גדולה, לאחר 

שפלין הודה כי אכן שיקר לסגן הנשיא.
הוא  זמני  באופן  מקומו  את  שימלא  מי 
הגנרל  לאומי,  לביטחון  המועצה  מטה  ראש 
בדימוס קית' קלוג, בין המועמדים לקבל את 
התפקיד נמצא ראש ה-AIC לשעבר, הגנרל 

בדימוס דייוויד פטראוס.
טרם ברור כיצד והאם תשפיע ההתפטרות 
עם  נתניהו  הממשלה  ראש  פגישת  על  הזו 
הנשיא טראמפ, שצפויה להתקיים היום. יש 
לציין כי מ"מ ראש המועצה לביטחון לאומי, 
יעקב נגל, שוהה בוושינגטון כבר מיום שישי, 
לגבי  פלין,  מקבילו  עם  שיחות  לקיים  בכדי 

הפגישה בין נתניהו וטראמפ.

הקיצוני שבקיצונים:
מנהיג חדש לחמאס בעזה
המחבל יחיא סינוואר נבחר השבוע לראשות הלשכה המדינית של 

חמאס בעזה  הוא ממשוחררי עסקת שליט, ונחשב לקיצוני במיוחד 
 במהלך שהותו בכלא הישראלי עבר ניתוח מציל חיים

מאת: שי בן מאיר

השבוע  נבחר  חדש  מנהיג  הנחש:  ראש 
להנהגת חמאס בעזה – המחבל יחיא סינוואר. 

סינוואר נבחר לראשות הלשכה המדינית של 
חמאס בעזה, במקומו של איסמעיל הנייה שעמד 
לתפקיד  ברצועה.  חמאס  הנהגת  בראש  כה  עד 

סגנו נבחר חליל אל חיה.
קיצוני  היותר  הפלג  על  נמנה  סינוואר 
של  הצבאית  לזרוע  במקור  ומשתייך  בחמאס, 
הוא  קאסם.  אל  אדין  עז  גדודי   – הטרור  ארגון 
כגורם  כה,  עד  וכיהן  שליט,  עסקת  ממשוחררי 
המדינית,  ללשכה  הצבאית  הזרוע  בין  המקשר 
תפקיד בשלו כונה בישראל "שר הביטחון" של 

החמאס.
המדינית  הלשכה  חברי  שאר  הדיווחים:  לפי 
של חמאס הם רווחי מושתהא )גם הוא משוחרר 
בכירי  המדינית(,  בלשכה  חבר  שליט,  עסקת 
הארגון מחמוד א-זהאר וסלאח ברדוויל, מרואן 
עיסא )שהחליף את אחמד ג'עברי אחרי חיסולו 
בתחילת מבצע עמוד ענן(, פתחי חמאד )בעבר 
מנגנוני  על  והאחראי  חמאס  של  הפנים  שר 
אבו  ג'וואד  חרב,  יאסר  חמאס(,  של  הביטחון 

שמאלה ואחמד אל-כורד.
הלשכה  ראשות  על  להתמודד  צפוי  הנייה 
להנהגה  כלומר  בחו"ל,  חמאס  של  המדינית 
שהודיע  משעל,  חאלד  של  במקומו  העליונה, 
חילוקי  בעקבות  נוספת  לכהונה  יתמודד  לא  כי 

דעות. 
בישראל  מהכלא  שוחרר   ,55 בן  סינואר, 

בעסקת שליט, לאחר 22 שנות מאסר, בעקבות 
פעולות טרור רבות. במהלך שהותו בכלא, עבר 
בארץ,  חולים  בבית  חיים  מציל  ניתוח  סינוואר 

לאחר שלקה בסרטן בראשו. 
שאחראי  הארגון  "אלמג'ד",  את  הקים  הוא 
בשיתוף  שנחשדו  פלסטינים  נגד  לפעילות 
פעולה עם ישראל, וידוע כאיש אכזר שרצח במו 
מספרת  השמועה  כי  עד  רבים,  פלסטינים  ידיו 
שאפילו מייסד חמאס אחמד יאסין, הזהיר מפני 

הקיצוניות שלו. 
וככזה  במיוחד,  קיצוני  נחשב  הוא  כאמור, 
נגד  במאבק  יותר  עוד  קיצונית  בעמדה  שדוגל 
ישראל, ונמנה על אלה החושבים כי בצוק איתן 
יותר.  נוקשה  עמדה  להציג  צריך  היה  חמאס 
הכלא  מתוך   2 לחדשות  שנתן  בראיון  זאת,  עם 
יודעים  "אנחנו  אמר:  מעשור,  למעלה  לפני 
שאין ביכולתנו לפרק את ישראל. אנחנו מבינים 
שישראל יושבת על 002 ראשי נפץ גרעיניים ויש 
והתוקפני  ביותר  לה את חיל האוויר המשוכלל 
בהודנא  תמיכה  הביע  אף  הוא  באזור".  ביותר 
)הפסקת אש(, במידה ותושג בין ישראל לחמאס. 

זעזוע ראשון בממשל טראמפ: מייקל פלין, היועץ לביטחון 
לאומי של ממשל טראמפ, התפטר בעקבות שיחות אסורות 

שקיים עם השגריר הרוסי בוושינגטון טרם שנבחר לתפקידו, 
ובעיקר בגלל ששיקר בנוגע לכך לסגן הנשיא מייק פנס

ארה"ב סוערת: היועץ 
לביטחון לאומי התפטר

נתניהו ויועציו בוושינגטון. צילום: אבי אוחיון, לע"מ

פגישה ראשונה: נתניהו 
וטראמפ ישוחחו

ראש הממשלה צפוי להיפגש היום עם נשיא ארה"ב 
לראשונה מאז בחירתו  הפגישה תעסוק בסוגיה 
האיראנית ובסכסוך הישראלי פלסטיני  בנט קרא 

לנתניהו שלא להזכיר את המילים "מדינה פלסטינית" 
 נתניהו: "אני אוביל ואני אנווט"

מאת: שמעון ליברטי

)רביעי(  היום  להיפגש  צפוי  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
בין  לפגישה הראשונה  דונלד טראמפ,  ארצות הברית  נשיא  עם 

השניים לאחר בחירתו של טראמפ. 
נתניהו המריא לביקור ביום שני בצהרים מנתב"ג, קודם הטיסה 
אמר לכתבים: "אני יוצא עכשיו לביקור חשוב ביותר בוושינגטון, 
שם אפגש עם נשיא ארה"ב טראמפ, סגן הנשיא מייק פנס, מזכיר 

המדינה רקס טילרסון ומנהיגים בקונגרס ובסנאט".
עומדת  והיא  מאוד  איתנה  הייתה  תמיד  "הברית  הוסיף:  עוד 
את  בעין  עין  רואים  ואנוכי  טראמפ  הנשיא  יותר.  עוד  להתחזק 
על  וגם  הדברים  שני  על  נדבר  באזור.  וההזדמנויות  האיומים 
שדרוג הברית החזקה הזו בהרבה מאוד תחומים. היה דיון יסודי 
מעמיק בקבינט אתמול ובסוף הדיון אמרתי בפשטות - אני אוביל 
את  ולנווט  להוביל   - לעשות  מתכוון  שאני  מה  זה  אנווט.  ואני 
הברית ההיסטורית לטובת האינטרס הלאומי ולטובת כל אזרחי 

ישראל".
הפגישה בין השניים צפויה לעסוק בעיקר בסוגיה האיראנית, 
פלסטיני,  הישראלי  בסכסוך  וכמובן  נתניהו,  והעלה  שב  אותה 

ועתיד שטחי יהודה ושומרון. 
החינוך  לשר  נתניהו  בין  עימות  התנהל  שוב  הטיסה,  קודם 
ויו"ר הבית היהודי נפתלי בנט, שאמר כי לנתניהו אסור להזכיר 
בפגישה את המילים "מדינה פלסטינית". בפוסט שפרסם כתב: 
"אם בהודעתם יזכירו לראשונה בקדנציה את המחויבות להקמת 
פלסטין, או 'שתי מדינות' בניסוח כזה או אחר, כולנו נרגיש זאת 

בשנים הקרובות על בשרנו. האדמה תרעד". 
גם בקרב שרי הליכוד, קראו לנתניהו לפעול לסיפוח והחלת 
הריבונות הישראלית על אזורים מעבר לקו הירוק. שר התחבורה 
בקול  להגיד  צריכה  "ישראל  ירושלים':  ב'כנס  אמר  כץ  ישראל 
המורחבת,  לירושלים  כן  פלסטינית,  למדינה  לא  וברור:  רם 
השלמה והמאוחדת בריבונות ישראל". הוא קרא לפעול למימוש 

ההבטחה להעברת שגרירות ארה"ב לירושלים.  

ראשון,  ביום  הליכוד  שרי  בישיבת  לדברים  התייחס  נתניהו 
לדבריו,  טעות".  זו   – עכשיו  מגבלות  שאין  "לחשוב  כי,  ואמר 
מכירים  וטראמפ  אני  מושכל.  ובאופן  באחריות  לנהוג  "צריך 
ארה"ב  כנשיא  ניפגש  שאנחנו  הראשונה  הפעם  וזו  רבות  שנים 

וכראש ממשלה". 
בפתח ישיבת הממשלה הוסיף נתניהו: "אני שומע ומבין שיש 
מוטיבציות  מיני  כל  עם  הזה  המפגש  לקראת  גדולה  התרגשות 
הלאומי  האינטרס   - אחת  היא  שלי  המוטיבציה  אבל  מאחוריו, 
של ישראל. זה מחייב מדיניות אחראית של שיקול דעת וכך אני 
ניווטתי את היחסים בין ישראל לארה"ב באופן  מתכוון לנהוג. 

מושכל וכך אעשה עכשיו".
אמרה:  רגב  מירי  בנט. השרה  את  תקפו  מצידם  הליכוד  שרי 
"איש לא ילמד את ראש הממשלה איך לנהל את המדינה". השר 
רק  זה  ציוץ.  לכל  להתייחס  צריך  "לא  הוסיף:  אקוניס  אופיר 

מעצים אותם".
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דיור ומאבקי הדת: הכנות 
לועידת ש"ס השלישית

נמשכות ההכנות לקראת ועידת ש"ס השלישית שתתקיים בסוף 
השבוע ב'רמדה'  פאנל מיוחד יעסוק בנושא מצוקת הדיור 

ובמרכזו תעמוד בשורת השכונה החרדית החדשה שעליה הכריז 
דרעי  בנוסף יתקיימו פאנלים עם חברי מועצת חכמי התורה ועם 

ראשי יהדות התורה

ארי קלמן

בשורת העיר החרדית החדשה עליה הכריז 
תעמוד  שעבר,  בשבוע  דרעי  אריה  הפנים  שר 
במרכז ועידת ש"ס השלישית שתתקיים אי"ה 
השבוע  בסוף  בירושלים,  'רמדה'  במלון 
הבשורה  כי  נמסר,  המכינה  מהוועדה  הקרוב. 
החרדי  לציבור  שישווקו  יח"ד   10,000 על 
בקרב  רבים  הדים  עוררה  למשתכן,  במחיר 
הציבור  ובקרב  הארץ  רחבי  בכל  ש"ס  נציגי 
הרחב, ועל כן יוקדש פאנל מיוחד לנושא, בו 
תכניות  על  חדשים  פרטים  לראשונה  ייודעו 
הבניה שבמועצה האזורית שפיר, לוחות זמנים 

ועוד.
פאנל הדיור יתקיים ביום שישי הקרוב, כ"א 
בבוקר,   10:00-12:00 השעות  בין  בשבט, 
ויעסוק הן בעיר החדשה והן בהיבטים נוספים 
השונות.  בערים  החרדית  הדיור  מצוקת  של 
בהשתתפות: השר דרעי, סגן שר האוצר יצחק 
כהן, שר השיכון לשעבר אריאל אטיאס, ראשי 
עיריית  ונציגי  הארץ  ברחבי  החרדיות  הערים 

ירושלים.
ועידת ש"ס השלישית יוצאת לדרך, בברכתו 
של נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן, 
בהשתתפות מועצת חכמי התורה, רבנים, שרי 
ישתתפו  כן  כמו  התנועה.  של  הכנסת  וחברי 
מאות נציגי התנועה ברשויות המקומיות, סגני 
ראשי ערים, חברים ופעילים מכל רחבי הארץ. 

ביום  יתקיים  בוועידה  המרכזי  המושב 
חמישי בערב, בהשתתפות מרנן חברי מועצת 
חכמי התורה. בערב זה ישמיעו גדולי התורה 
את דברי הנהגתם וברכתם ויורו את הדרך אשר 
ילכו. כמו כן, יו"ר ש"ס דרעי יציג את הישגי 

התנועה והתוכניות לעתיד
יתקיים  הצהריים,  אחר  בשעות  לכן,  קודם 
יידונו  בה  החרדיות  הסיעות  ראש  של  פאנל 
מבחינת  היום  סדר  על  העומדים  הנושאים 
היהדות הנאמנה. בפאנל זה ישתתפו יו"ר ש"ס 
ליצמן,  יעקב  הבריאות  שר  דרעי,  אריה  השר 

ויו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני.
נציגי  מאות  על  תעבור  החגיגית  השבת 
יחד",  גם  אחים  "שבת  הכותרת  תחת  ש"ס, 
יחד עם חזנים ופייטנים שינעימו את התפילות 
כמיטב  שבת'  'עונג  ויתקיים  והסעודות 

המסורת.

ועידת שס הקודמת. צילום: יעקב כהן

מאת: חיים בנשק

שר הבריאות יעקב ליצמן הכריז בכנס השנתי 
משמעותי  שינוי  אודות  הבריאות  משרד  של 
במערכת הבריאות לטובת המטופלים. "הודענו 
על טיפול אינטנסיבי בשלושה נושאים חשובים 
העומסים  צמצום  החולים:  לבתי  הקשורים 
וקידום  הזיהומים  מגפת  מיגור  המיון,  בחדרי 
העשייה  שבליבת  נושאים  אלו  הפריפריה. 
למענם",  ניאבק  ואנו  הבריאות  במשרד  שלנו 
פתח השר את דבריו בכנס הלאומי השנתי של 

מערכת הבריאות.
כאן הודיע שר הבריאות כי "במהלך השנה 
הקרובה אנחנו הולכים לטפל גם בשתי סוגיות 
לניתוחים  הארוכים  ההמתנה  זמני  כואבות: 
יום  יום  ואני  שלי  העוזרים  ופרוצדורות.  
ההבדלים  ואת  הארוכים  התורים  את  רואים 
בתורים בין בתי החולים השונים. הצדק מחייב 
שחולים לא ייפגעו רק כי קופת החולים שלהם 
אינה בהסכם עם בית חולים המספק תור קצר 
מסכני  ומצבים  דחופים  בניתוחים  במיוחד   –
חיים", לפיכך הודיע השר כי  "לאור זאת אפעל 
בהקדם לכך שבניתוחים דחופים במידה ומשך 
ההמתנה יהיה ארוך )במקרים הדחופים ביותר 
30 יום( – המטופל יוכל לבחור בית חולים עם 
תור קצר יותר.  בניתוחים לא דחופים המטופל 
 – כזה  ימצא  והוא  במידה  מקום  לבחור  יוכל 

בוא תור ההמתנה קצר בלפחות 60 יום מבית 
החולים אליו קופת החולים אישרה לו ללכת".

רב,  זמן  כך  על  חשב  כי  אמר  אף  ליצמן 
לאחר  עכשיו  כבר  זאת  ליישם  "החלטתי  אך 
 ,OECD שנחשפתי לכך בכנס השרים של ה
מדינות  נהוגה במספר  זו  כי שיטה  ראיתי  שם 

מתקדמות".
היה  הבריאות  שר  בישר  עליו  הנוסף  הדבר 
הקבלה  בתהליך  האזרחים  על  הקלה  בנושא 
משרד  כי  חשף  ובהמשך  הסיעודי,  לאשפוז 
לטובת  מאד  גדול  מהלך  מוביל  הבריאות 

הסובלים מגלוטן.
בסיום דבריו התייחס להתקפות עליו בנושא 
העישון: "הגיע הזמן לשים דברים על דיוקם, 
היה  לא  ברורה.  הכי  ובצורה  עישון  נגד  אני 
כ"כ  הבריאות שעשה  סגן שר במשרד  או  שר 
גורמים  מנסים  מה  משום  עישון.  נגד  הרבה 
שהם  בדרך  בנושא  לפעול  אותי  לאלץ  שונים 
רוצים ושאיני יודע את המניעים שלהם. אני נגד 
עישון ואמשיך לפעול לכך בכל דרך, ותבדקו 
אני  נכון,  שהעברנו.  והנהלים  החוקים  את 
חפיסות.  גבי  על  מזעזעות  דמויות  לשים  נגד 
נכון, אני נגד לפגוע בעיתונות ולאסור פרסום 
שהיא  חלופה  הצעתי  גורף.  באופן  סיגריות 
להעמקת  תביא  שגם  יותר,  והוגנת  עדיפה 

הסברה נגד עישון".

ליצמן ברפורמה חדשה: 
קיצור תורים לניתוחים
רפורמה חדשה תאפשר לממתינים לניתוחים דחופים 

מעבר לבית חולים אחר  עוד על הפרק: הקלות בהליכי 
הקבלה לאשפוז סיעודי

מובילים
בזמינות

 מובילים
בטכנולוגיה

מתחשבים 
במחיר

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

03-6194925
1700-700-417

וקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה

חייגו עכשיו:

במורשת איתן, המרפאה הוותיקה והמוכרת 
בבני ברק, תהנו ממיטב רופאי השיניים 

והמכשור המתקדם ביותר, כתרים דיגיטלים 
בסריקה ממוחשבת כולל בחירת צבע.
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שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן
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www.merkazhasapot.co.il 073-7803380

 במקום ₪5,500 רק- 1,900 ₪ במקום ₪14,900 רק- 5,990 ₪

במקום ₪11,900 רק-4,990 ₪ במקום ₪7,850 רק-3,490 ₪

ספה פינתית
עור+ראשי מתכווננים

רגלי ניקל 

ספה 3 מושבים
 100% עור מכל הכיוונים,

 מיוצר באיטליה

כורסת עור
בשילוב עץ מלא

בסגנון עתיק

ספה פינתית, עור
נפתחת לארגז מצעים

+ ידית מתכווננת

לקראת קולקציית
 פסח החדשה!
מחסלים תצוגה בסניף ב“ב.

עם פגמים קלים, בשיטת שלם וקח, כל הקודם זוכה!

בני ברק: יואל 3   (פינ˙ רח‘ ‰˘לו˘‰) 
‡‘-‰‘ 10:30-22:30 רˆוף,

 יום ‚‘ ‡ח‰"ˆ ס‚ור בין 15:00-19:00 
חדש! פ˙וח מ˘ע‰ ‡חרי יˆי‡˙ ‰˘ב˙ ע„ 23:00

כ“ד בשבט 

א‘ באדר 

20.2.2017
27.2.2017

מרפאות בעיסוק

תקשורתקלינאית

שיות
ת רג

טפלו
מ

www.petachya.co.il

 מוסדות לחינוך מיוחד

 ברק!
נו בבני

היכו

כדי לתת יותר!

בפתחיה מאמינים כי התנאי להתפתח ולהתקדם, הוא ללמוד מהמקצוענים!
הנך מוזמנת לסדרת מפגשים בהם תפגשי עמיתים למקצוע,

תטלי חלק בדיונים משמעותיים, תרחיבי את ארגז הכלים האישי שלך
ותלמדי עוד כדי שתוכלי לתת יותר!

הכנסים מיועדים לצוותים פרא רפואיים: קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק ומטפלים רגשיים.

הכניסה מותנית ברישום מראש. להרשמה: 077-5713159
 

מפגש א':  לטפל בלא מטופל 
כלים ישומיים בשילוב

ילדי קשב וריכוז בגני ילדים
גב' לאורה וולמר,

פסיכולוגית קלינית,
מומחית להפרעות קשב אוטיזם, 

מחברת הספר "האיידיאייצ'די שלי".
מחיר כניסה: 70 ₪ 

מפגש ב': כפל הרצאות:
"תפקודים ניהוליים

בגיל הגן מהלכה למעשה: 
התפתחות, הערכה

והתערבות בגן הילדים" 
BOT, MSc.  ,יעל ויסוצקי

מרפאה בעיסוק לילדים ונוער
מחיר כניסה: 140 ₪ 

20.2.201719:00
המפגשים יתקיימו בגני פתחיה, מתחם ברוט, הכניסה מרח' נורדאו 39 (שביל כניסה ליד המכולת)

27.2.201718:00

המשרד הראשי: ’בית יהודה אריה‘ רחוב בליליוס 6 ת.ד. 956 ירושלים
ganim@ganimm.co.il :טלפון: 02-6268870 פקס: 02-6268866 דוא“ל

לצוות פתחיה הכניסה ללא תשלום
מחיר כניסה מוזל לשני המפגשים: 200 ₪ 

כלים זה לא רק 
בכיור המטבח

בעל עסק!

פרטים בעמוד 5 מוסף ביזנס
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השבת  במוצאי  התרחש  נדיר  אירוע 
שלום  חכם  הישיבה  ראש  כשמרן  האחרונה, 
נווה  בד"ץ  בשחיטת  מיוחד  לסיור  הגיע  כהן, 

ציון העומד תחת נשיאותו. 
רבי  הגאונים  הבד"ץ  רבני  התלוו  לסיור 
שלמה בן שמעון ורבי מסעוד בן שמעון, רבה 
הגר"ש  של  חתניו  שיינין,  הגר"ש  אשדוד  של 
חיון,  יוסף  ורבי  זיאת  יצחק  רבי  הגאונים 
העומדים בפיקוח הדוק על הבד"ץ. וכן ראשי 
חברת הבשר 'אשפר' המשווקת את בד"ץ נווה 

ציון. 
שעה  במשך  במשחטה  סייר  הישיבה  ראש 
עובר  אותו  המסלול  כל  אחר  ועקב  ארוכה, 
כשראש  הסכינים,  בדיקת  ההגעה,  למן  העוף, 
הישיבה בודק את סכיני השוחטים ומשבח את 
הידורם - והשחיטה, כשהגר"ש מכובד במצוות 
הישיבה  ראש  המשיך  מכן  לאחר  הדם.  כיסוי 
לאחר  העופות  מגיעים  אליו  המסוע,  לעבר 

המריטה. 
המשגיחים,  עם  ארוכות  שוחח  הגר"ש 
פי  על  העוף,  שעובר  הבדיקות  כל  אחר  ועקב 
כל החומרות וההידורים שראש הישיבה הורה 
ציון", כשמשם ממשיך  "נווה  לנהוג בשחיטת 

העוף את דרכו להמלחה. 
בסיום הסיור, הודה ראש הישיבה לעוסקים 
אשפר  למנכ"ל  ובראשם  הקודש,  במלאכת 
"רק  אוכל  הוא  כי  ואמר  עובדיה,  יצחק  הרב 

משחיטת נווה ציון", כשהוא מרחיב על החובה 
בזהירות ובהקפדה על כשרות המאכלים. הרב 
ואמר:  הישיבה  ראש  את  בירך  עובדיה  יצחק 
הישיבה,  ראש  הנהגת  תחת  אנחנו  שנה   30"
ונמשיך עוד 30 שנה בעזרת ה'". מרן נענע לו 
בראשו והוסיף: "יחד עם הרב יצחק עובדיה".  
ההקפדה  את  שיבח  שמעון  בן  הגר"ש  גם 
וההידור, כשהוא אומר שהיה בהרבה מקומות 
והקפדות  הידורים  ראה  לא  אך  ושחיטות, 
אוכל  הוא  כי  הוסיף  הגר"ש  כאן.  שנהוג  כפי 
כי  אמר,  שמעון  בן  הגר"מ  זו.  משחיטה  רק 
שומעים  שהם  'אשפר'  חברת  של  הייחודיות 
ומיישמים  הבד"ץ,  רבני  של  ההוראות  לכל 

הכול למרות העלויות.

כתב: רפי פרלשטיין
מגילה  מסכת  סיום  לרגל  מרומם  מעמד 
בשילוב סעודת שבע ברכות, התקיים בישיבה 
בראשות  אמונים,  שומרי  חיים'  'חוקי  קטנה 

ראש הישיבה הרה"צ רבי אהרן געלדצהיילר. 
ברכות  שבע  סעודת  ערכה  הישיבה  הנהלת 
לרגל נישואי בתו של המשגיח הגה"ח ר' אהרן 
הישיבה,  ור"מי  תלמידי  בהשתתפות  רייזמאן, 

בראשות ראש הישיבה.
במהלך הסעודה נשאו דברים המג"ש הרה"ג 
דברים  נשא  מכן  לאחר  קטינא,  יחזקאל  ר' 
למשגיח  שהודה  שטיין,  דב  ישכר  ר'  הרה"ג 
על השקעתו המרובה בתלמידי הישיבה בצורה 
פרטנית בכל בחור ובחור והן בכלליות הישיבה 
שעלתה כפורחת וב"ה התרבו ספסלי ביהמ"ד - 

הן בכמות והן באיכות.
כאשר  נרשמו  במיוחד  מרגשים  רגעים 
תלמידי הישיבה הפתיעו את צוות הישיבה ואת 
געלדצהיילר  אהרן  רבי  הרה"צ  הישיבה  ראש 

וקיימו סיום מסכת מגילה - אותה למדו בשעות 
כמנחת  הישיבה,  לסדרי  מעבר  הסדרים  בין 
ראש  כאשר  השמחה,  לכבוד  והערכה  הוקרה 
במקהלות  המסכת  את  לסיים  התכבד  הישיבה 
ברכה  ודברי  ההדרן  את  נשא  ואף  רב,  עם 
לתלמידים ולצוות הישיבה המשקיעים את כל 

כוחם בהצלחת הישיבה.
ישיבת שומרי אמונים מצויה בכותל המזרח 
כאשר  בירושלים,  החסידיות  הישיבות  של 
בטהרה  התורה  לימוד  משלבים  התלמידים 
המקובל  ארץ  ודרך  מידות  נועם  בשילוב 
בעל  כהנהגת  אמונים  שומרי  חסידות  בדרך 
מידי  זצ"ל.  אמונים  משומרי  חיים'  ה'חוקי 
גפ"ת  מאות  על  הישיבה  תלמידי  נבחנים  שנה 
גדולי  של  הנלהבות  לברכותיהם  וזוכים 
ישראל המפליאים את יגיעתם וידיעתם בש"ס, 
נערכים לרישום התלמידים לשנת  ובימים אלו 

הלימודים תשע"ח הבעל"ט.

מעמד 'סיום' בישיבת שומרי אמונים
במהלך שבע ברכות לבתו של משגיח ישיבת 'שומרי אמונים', 

ריגשו התלמידים שערכו סיום מסכת לכבוד האירוע

מרן ראש הישיבה: "אני אוכל 
רק שחיטת נווה ציון"

מרן חכם שלום כהן הגיע השבוע לסיור מיוחד בשחיטת 
העופות בכשרות בד"ץ נווה ציון שבראשותו, אותם משווקת 
חברת 'אשפר' ● הגר"ש סייר במקום, בדק את הסכינים ועקב 

שהכול נעשה על פי כל ההידורים והחומרות שהנהיג ● 
הגר"ש שיבח את העוסקים במלאכה ובראשם מנכ"ל 'אשפר' 

והבהיר כי "רק משחיטה זו אני אוכל"

חינם

חינם

שומרים על העיניים שלך

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

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

חינם

חינם

חינם
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לחברי      
משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים

מעל 1,000 מסגרות
 חינם לחברי 

בסניפנו בבני ברק



בני ברק י"ט בשבט תשע"ז 123015/2/17

מלכיאלי במליאת הכנסת. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ח"כ מלכיאלי: "לא מתקבל על הדעת שילד 
מיוחד חרדי יקבל פחות מחצי מילד אחר"
לאור דברי הרב יצחק גולדקנופף, שעורר את הממצאים הקשים בכנס 'המיוחד' שערכה רשת 'קו עיתונות', הודיע 

ח"כ מלכיאלי כי הוא כבר החל לפעול באמצעות חקיקה לשים לאפליה סוף

מאת: חיים בנשק

מלכיאלי  מיכאל  ח"כ  שהגיש  בשאילתא 
ממשרד  דרש  הוא  הכנסת,  במליאת  השבוע 
ילד  מדוע  ומהירות  ברורות  תשובות  החינוך 
ממה  מחצי  פחות  מקבל  המיוחד  בחינוך  חרדי 
ח"כ  הכללי.  במגזר  זהה  אחר  ילד  לכל  שמגיע 
"מהנתונים  ואמר  הנתונים  את  הציג  מלכיאלי 
מתוך   8,000  - החרדי  החינוך  ילדי  כי  עולה 
החינוך  משרד  ידי  על  מתוקצבים   –  32,000
יש  כל מספר  בשיעור של 11% בלבד. מאחורי 
פנים, שם ותעודת זהות, יש ילד שנפגע מהעיוות 
התקציבי, יש ילד שלא מקבל מה שחברו המצוי 
סייעת  או  גננת  יש  מקבל,  בדיוק  המצב  באותו 
שלא מקבלת את מה שחברתה שמצויה באותו 

מצב בדיוק מקבלת".
ח"כ מלכיאלי הגיש את השאילתא לאור מה 
שהתרחש בשבוע שעבר בכנס 'המיוחד' שנערך 
ונועד להעלות לסדר  'קו עיתונות'  ידי רשת  על 
בילד  החרדי  במגזר  הטיפול  את  הציבורי  היום 
ופעיל,  מרכזי  שותף  היה  זה  לכנס  המיוחד. 
יצחק  יעקב" הרב  מנכ"ל רשת הגנים של "בית 
גולדקנופף. כבר בכינוס, העלה הרב גולדקנופף 
לדיון מקיף את הנושאים שבהם הציבור החרדי 

משווע לעזרה בתחום, והציג נתונים כואבים. 
ח"כ מלכיאלי שנחרד מעומק האפליה, החליט 

הדברים  רשימת  בראש  הנושא  את  להעמיד 
התקציבי  "לעיוות  לדבריו,  נדרש.  הוא  אליהם 
ישנם השלכות רוחב. החל מתקציב שכר הגננת 
הגן,  פרופיל  לפי  ולא  דרגה  של  מפתח  לפי 
דוגמת  נלווים  שירותים  על  מדבר  לא  כבר  אני 
עובר  וסייעות,  לגננות  וביגוד  הבראה  תקצוב 
לתקצוב בחסר תוספת מעונות ושעות אם בהם 
גני המוכש"ר מקבלים שליש מהתעריף המקובל 
תקצוב  אי  מקביליהם,  ואצל  העבודה  בשוק 
שעות גיל, אי הכללת גנים אלו ברפורמה סייעת 
השנייה ותקציב העשרת הסביבה החינוכית אשר 
בגין לקויות התלמידים זקוקים לכך יותר מכל, 
פרויקט 'אשכול גנים' אשר גני המוכש"ר אינם 
נכללים בו, גמול חינוך מיוחד שלא ניתן, וכלה 
אחיות  רופאים  של  רפואי  פרא  שכר  בתעריפי 
ועובדים סוציאליים אשר הינו נמוך ביותר ואינו 

משקף את תעריפי השוק".
כבר  שהזכיר  כפי  כי  מציין  מלכיאלי  ח"כ 
הרב גולדקנופף בכנס ש"דבר זה אבסורד נוראי 
סיבה  להיפגע משום  לא אמורים  אלו  ילדים   –
שהיא ולהיות שונים מאחרים", גם הוא אמר זאת 
מלכיאלי  פנה  לכם"  לומר  חייב  "אני  במליאה. 
לשרים וחברי הכנסת, "כששמעתי במה מדובר 
ילדים  השתוממתי.  הנתונים,  את  לפני  והביאו 
להירתם  שצריכים  הראשונים  הם  אשר  אלו 

למענם, לא רק שהם לא מקבלים יותר - אלא גם 
את המגיע להם אינם מקבלים, ועוד שהחלוקה 
נעשית על בסיס השתייכותם לקהילה או ציבור 

מסוים, לא מתקבל על הדעת".
כי  עיתונות'  'קו  מלכיאלי הבהיר בשיחה עם 

אינו מסתפק בדברים שהיו במליאה, והוא כבר 
הזאת  לאפליה  לשים  חקיקה  דרך  לפעול  החל 
לקיים  אדרוש  ממש  בקרוב  השם  "בעזרת  סוף, 
דיון מקיף בעניין ולעשות סוף לתופעה ואפליה 

פסולה זו".

רשת משקפיים

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

1599-555-280

אלפי משקפיים
בחינם!

דגמים
בסניפים: ירושלים - נחום 10, בני ברק, בית שמשבסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש

מעל אלף
בחמישה שקלים

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

אלפי מסגרות
בהסכמים הכי משתלמים

עם קופות החולים

ציור תודה של ת. ב. מסניף בני ברקבס‘‘ד

280ar280yyy@gmail.com :או למייל
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מוצרי אטימה והדבקה 
מבית “סיקה”

קצף פוליאוריטן לאיטום

יצחק נפחא 3 בני ברק
טל. 03-5788227

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

יום ו’: 13:45  -  08:30

שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.

שעות פתיחה: 
המחלקה פתוחה כל יום

החל מ - 9:00 בבוקר 
 עד 20:00 בערב

*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד
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רק-
 &860

כוורת 12 תאים 

רק-430 &

ארון דגם 707
4 דלתות
2 מגירות

רק-
 &300

ארון דלת אחת
דגם 700

ספריה דגם 610

רק-
 &200

רק-
 &430

ארון דגם 703

כוורת 6 תאים

רק-280 &

רק-
 &319

שולחן + ספריה 
דגם 613

רק-
 &300

ספריה דגם 612

פח 20 ק”ג פוליגג 
טמבור לאיטם הגג

סופר גארד 18 ליטר

סופר 7 בכל הצבעים 
להדבקה ואטימה

פוליסיד 

סופרקריל מט

סילקון רגיל לבן /
שקוף יעקבי

רק-9.90 &

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

רק-379 &

הכי 
זול 
בעיר

5 שנות 

אחריות

5 שנות 

אחריות

5 שנות 

אחריות

סוללה 

מתנה

סוללה 

מתנה

סוללה 

מתנה

סוללה 

מתנה

שנה 

אחריות

אחריות 

לשנתיים 

- מקורית 

ניופאן

סוללה 

מתנה

הכי 
זול 
בעיר

הכי 
זול 
בעיר

הכי 
זול 
בעיר

הכי 
זול 
בעיר

הכי 
זול 
בעיר

18 ליטר

מבצעים מובילים ב-

מוט וילון לחדר

הגיע מבחר אביזרי אמבטיה
אל חלד

קופת חסכון - ספר

עגלת שוק גדולה 
ממתכת חזקה

ברז קיר פיה ארוכה 

ברז אמבטיה 
כולל מזלף וצינור

ברז פרח פיה גבוהה

מיכל הדחה פלסאון

3K אטמור מחמם מים

פלנג’ לדוד

סל כביסה פינתי 
צבע בז’ חום

בידן מתכת מעוצב

קרש גיהוץ מתכת

קרש גיהוץ כתר

מעמד לתליית 
קולבים + גלגלים

תרמוס קנקן 1 ליטר מעוצב

שטיח גומי שחור 56*67
חזק במיוחד!

מתאים למניעת החלקות/מקוואות

מתלה כביסה מתכת כנפיים 
מקדחה + 630 חלקים

משקל אדם זכוכית

משקל אוכל שטוח

משקל יהלומים כסוף

משקל מזוודות עד 50 ק”ג

טרמוס חשמלי

מגהץ אדים

B-smart תנור חימום

משקל אוכל כסוף

*עד 180 ק”ג
*אחריות לשנה

*עד 5 ק”ג
*אחריות לשנה

*בגוון לבן

*קטן )ניתן לנשיאה בכיס(
*צג גדול

*אחריות לשנה

*מבית מורפי
*בגוון לבן
*4.8 ליטר

*מאושר לשבת-צומת
*אחריות לשנה

320E דגם*
*תחתית טפלון איכותית

*4.8 ליטר
1525W*

*מבית מורפי
*1200W-טורבו

*מתאים לחדרים

*עד 5 ק”ג
*מדויק

*אחריות לשנה
ידיות לדלתות 
מגוון דוגמאות

מחלקת פירזול ענקית
פתרון לכל בעיה!

הגשם מוזמן להגיע 
מבחר מוצרי אטימה

מבחר וילונות 
לסלון ולחדרים

למביני עניין הגיע נעלי 
בלנסטון במבחר דגמים

הגיעו משקלים 
הסדרה החדשה!!

מבחר ענק של 50 סוגי 
טרמוסים כולל טרמוס אוכל

הגיע מבחר אביזרי אמבטיה 
בואקום ללא צורך בקידוח 

במבחר גדול

מבחר ענק של 
קופסאות אחסון 

וסלסלאות פלסטיק

הכי 
זול 
בעיר

גוף תאורה
W2X18-Led 

נורת לד  
15W יונדאי

החלו מבצעי שיפוץ הבית לחגים

רק-12990 &
רק- 50 &

רק- 4990 &

רק- 100 &

רק- 6490 &

רק- 185 &

רק- 150 &

רק- 89 &

רק- 60 & רק-23990 &

רק-135 &

רק-219 &

רק-24.90 &

רק-24.90 &

רק-2990&

רק- 5990 &
רק- 16990 &

רק- 185 &

רק- 270 &

רק- 165 &

רק- 21990 &

רק- 250 &

רק- 4990 &

רק- 5490 &

רק- 130 &

רק- 5490 &

רק- 13990 &

רק- 19990 &

רק- 8990 &

רק- 5490 &

רק- 5990 &

רק-17990&

רק-4990&

רק-189 &

רק-1590&



בני ברק י"ט בשבט תשע"ז 123215/2/17

האם לתת מתנה כספית 
למלמדים במשלוחי המנות?

השתרשה  חג-הפורים,  למצוות  כתוספת 
בשנים האחרונות 'מצווה יתירה' - מצוות נתינת 
גם  המהדרין  ויש  למלמדים,  הגונה  מתת-יד 
למורות ולגננות, ומהדרין מן המהדרין מוסיפים, 

לעוזרים, לסגנים ולממלאי המקום.
הינו  מצווה'  ה'הידור  האם  הבן,  שואל  וכאן 
לאביונים?  מתנות  שמא  או  מנות  משלוח  מדין 
נפקא מינה להלכה: 'משלוח מנות' הינה דווקא 
במיני תרגימה וכדי מזון 2 סעודות. בפועל מצינו 
שאברכים קשי יום ופרנסה, שהפרוטה לא מצויה 
בכיסם, והכנסתם עד למשכורת הבאה מוקדשת 
'לזכות'  נאנקים  והם  הפסח,  חג  לעלויות  כולה 
את הרב'ה, מורה, גננת, ובד״כ שלושתם ויותר, 

במתת יד הגונה, פן יבולע לבנם/בתם. 
הוקרה,  הבעת  לשם  ב'משלוח-מנות'  רק  לו 
המאמץ  כך  גם  ניחא.  עסקינן,  ותודה  הערכה 
קשה. לחצות את העיר הפקוקה, בכדי להספיק 
קריאת  ואחרי  ההורים  אצל  החג  סעודת  לפני 
המגילה לבנות, עוד 3 רבעס, 2 מורות ו-2 גננות. 
אך כשזה הפך לעלות כספית מכבידה, יש תרתי 

לריעותא.
הרב'ה ממתין ומצפה. זה חלק מ'תנאי השכר', 

ומה דינו של ילד שהוריו לא מסוגלים? אני מניח 
שלא  רוח  גדלות  יש  מהמלמדים  נכבד  שלחלק 
היחס  היא  הדולר  מיליון  שאלת  שהרי  לכעוס, 
לילד שהוריו ״שילמו״ בעין יפה ובמטבע קשה, 

האם יזכה ליחס מועדף?
אינם  הם  השנה  במשך  עסוקים,  הורים  ישנם 
מתעניינים ונפגשים עם המורה. מתת חג הפורים 
מהווה פיצוי ל'התעלמות' הגורפת. הצ'ק הנכבד, 

הינו 'תחליף' לא ראוי לאי-קשר. נורא.
מנהג ישראל, דין הוא. המקור ההלכתי ל'חיוב' 
גם  לביצוע  ניתן  אותו  בהוקרה,  הצורך  הוא  זה 
ו/ המזומן  יין.  ובקבוקון  עוגת-שמרים  בפס 

את  מקלקלים  ואפילו  במקום'  'לא  הצ'ק  או 
השורה. האם הפכנו לעם חומרני, שבו רק כסף 
תרגום  חייבת  הערכה  והוקרה?  לתודה  משמש 

למזומנים?
לא  שהמלמדים  וידאגו,  המנהלים  יתכבדו   
יזדקקו ל'מתנות לאביונים' בעזרת ה'הורים שיש 
על  הפורים  חג  מצוות  את  לנו  וישאירו  להם',  
מכונם ותיקונם כבעבר, ללא שכלולים ותוספות 

של דורנו.

אאאאאא

הכינה  כשהיא  שלי  חברה  אצל  ישבתי 
את משלוחי המנות לרבעס' בחיידר.

עולה  שלי  הקטן  אומרת?  את  "מה 
לכיתה ב' ואחריו שיירה של בנות, אני לא 
צריכה להתחנף אל הרב'ה שלו כמו שאני 
נמצא  שם   - ד'  כיתה  של  לרב'ה  צריכה 

האח הגדול יותר..."



ונזכרתי,  שלה,  לשיקולים  הקשבתי 
הבנים שלי, שהיום לומדים בישיבה, למדו 

בחיידר ואיישו ברוך השם מספר כיתות.
אני זוכרת איך שמחתי כל כך כשהגיע 
פורים, ולא משנה מה היה מצבנו הכלכלי, 
אחד  כל  של  שהמלמד  ברור  היה  זה  כי 

מהבנים שלנו יקבל את דמי הפורים שלו.
השנה",  כל  קשה  כך  כל  עובדים  "הם 
אז תבואו ותטענו מולי שכולנו עובדים כל 
כך קשה כל השנה... כי היי, תראו לי אמא 
אחת שלא צונחת באנחת רווחה על שולחן 

המשרד, רגע אחרי שהשאירה את חבורת 
הבנים שלה לטיפולו של המלמד.

למי  לתת  חובה  ואפילו  זכות  זו  בעיני 
גם  פורים,  דמי  שלנו  הבנים  את  שמחנך 
מזו  גדולה  טובה  ואין  טובה,  להכיר  כדי 
המלמד  של  שכרו  את  להגדיל  פסח  ערב 

תורה.
ודבר שני, תחשבו על האישה שבבית, זו 
שבעלה מקדיש גם מעבר לשעות בחיידר, 
ההורים,  לנו  לענות  גבי שעות,  על  שעות 
שצצות  בעיות  אינספור  עם  להתמודד 

בעולם החינוך, לבדוק מבחנים ועוד.
זו חובה שלנו כהורים לשלם על תוספת 
נהדרת  הזדמנות  והנה  הזאת,  השעות 

לעשות זו באופן מופלא בערב פורים.
הכיס,  את  ותפתחו  הלב  את  תפתחו 
בעיני  הכלכלי,  מצבכם  מה  משנה  לא  כי 
של  והוצאות  שבת,  של  בהוצאות  מדובר 
מן  לכולנו  ירחיבו  תורה,  ולימוד  שבת 

השמיים.

בעד:
תחשבו על אשת המלמד

שרה פכטר

נגד:
מיותר ואפילו פוגע

עו"ד יצחק שיינפלד
עיתונאית ואם ל-11

הגיעו! 
מגוון מוצרים

חדשים

מכירה בסיטונאות ולמוסדות 
במחירים מיוחדים!

מהיבואן לצרכן במחירים
מוזלים לשבוע בלבד!

סניף בני ברק: רבי עקיבא 142 ב"ב  |  שעות פתיחה: א-ה:  10:00 - 21:00  |  יום ו': סגור
amzion.co.il :טלפון:  03-5475123  |  כנסו אלינו

סניף אלעד: נחלת יצחק קומת המותגים בחניון העליון ליד אגם אורטופדיה מאחורי טלית נאה
שעות פתיחה: א-ה: 10:00 - 21:00  |  09:00-13:00  |  טלפון:03-5245401 

המציאון דיגיטל
אביזרים לסלולאר ולמחשב

נגן סובו 
+ נרתיק לנגן מתנה

 &179

מטען סמסונג

 &19
נגן סאמוויקס ברזל 8 ג'יגה 

בעברית עם הקלטה חזק ואיכותי 

 &199

נגן סאמוויקס בעברית 
+ כרטיס 8 ג'יגה מתנה

 &139

מתאם 
למחשב לכל 

הכרטיסים 

 &5
אוזניות תומך 

208 מתאים 
לכל הפלאפונים 

איכותיות 
במיוחד 

 &10

אוזניות 
סמסונג 

מקוריות 
שחור/לבן

 &15

גימבוי חדש! עם נגן איכותי 
במיוחד ומסך משופר 

 &169

 מפצל מצת לרכב הכולל מטען 

 &35
תאורת 

חירום קטנה

 &139

 USB אופטי /מפצל USB עכבר
USB מטען /

 &10

עכבר אלחוטי

 &29

דיסק און קי 64 ג'יגה

 &99

רמקול עוצמתי מעץ למחשב

 &79

לד למחשב\מתאם כרטיס 
למצלמה\נרתיק לחגורה\ארנק 

לפלאפון\ מטען לרכב

 &5 &69 &49 &39 &15&119

מטענים ניידים איכותיים

מיליאמפר 18000מיליאמפר 10400מיליאמפר 7200מיליאמפר 5600  מיליאמפר 2500 

169

 &45

ענקית 
90 לדים 

עוצמתיים 

בלוטוס לרכב

 &69

קריוקי בלוטוס איכותי במיוחד 

 &129

מעמדי מגנט לרכב מגוון דגמים

החל מ29& 

רמקול לנגן

 &19

דיסק קשיח נייד 1 טרה

 &299

אוזניות בלוטוס סטריאופוניות

 &99

 &10

מתאם כרטיס 
מיקרו למחשב 

בלוטוס

יה
מד

קס
פי



מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

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

הן
 כ

לי
גי

בשירותי אנוש
ורב תחומי
של אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון

תכנית מיוחדת לנשים - יום לימודים אחד מרוכז!
הפתיחה אי"ה ביום שני ח' באדר 6.3.17

הבטיחו את מקומכם!מלגות שכר לימוד לזכאים!

'ארגז כלים' אקדמי ויישומי המאפשר הכרה והתערבות
בתהליכי ארגון וניהול מרכזי תעסוקה שונים

במציאות הכלכלית-מקצועית בעולם בכלל ובישראל בפרט, ארגוני שירות מהווים מרכיב 
צרכיו עם  להתמודד  אחד  לכל  מאפשרים  זו,  בתוכנית  הנרכשים  הכלים  במשק.   מרכזי 

של שוק העבודה המודרני ולמנף את יכולותיו לפסגת ההצלחה!

הדרך להתקדם
לתפקידי ניהול

וארגון מערכות

מסלול חדש!

עובדותלנשיםהמקוצרתהתוכנית

בשביל לעבור את הפסח
לא צריך לקרוע את הכיס...

יום פתוח לנשים
בנושא כלכלת משפחה

מודעות לכלכלת משפחה 
הוצאות מול הכנסות, בניית תקציב בדרך 
התמודדות   הגדלת הכנסות  לשינוי
כלכלית עם הלוואות/חובות/צרכנות נבונה 

מיפוי כלכלי 

יום רביעי כ״ו שבט )22.2.2017( בשעה 10:00

מרכז להכוון תעסוקתי רח' הירדן 31, בני ברק
<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>

האירוע לנשים בלבד הכניסה בהרשמה מראש

בני ברק



צילום אילוסטרציה: יניב נדב, פלאש 90

בני ברק י"ט בשבט תשע"ז 123415/2/17

"

די לאלימות!

קל לנו להדחיק את הבעיה ולומר 'זה הוא', זה הפלג השני, זה הסיקריקים, זה הבריונים, זה 
קיצוניים, זה השכן והילדים שלו שכבר מגיל 5 ידענו שהם לא מחונכים כשזרקו אבנים על חתולות

וברשת  התקשורת  בכלי  הופץ  שעבר,  השבוע  בסוף 
סרטון מזעזע, בו נראים כמה בחורי ישיבה כשהם תוקפים 
באלימות חייל שעבר בהפגנה בבני ברק. מאוחר יותר הופץ 
סרטון נוסף, בו מתועד אותו חייל קודם לכן, כשהוא מתיז גז 

מדמיע על אותם בחורים-מפגינים ומתגרה בהם.
איני נדרש מעל במה זו לשאלה שמפלגת את המגזר החרדי 
בימים אלה, אודות הצורך במחאה בכלל או על יעילותן של 
ברק  בני  ברחובות  כלומר  פנימה,  בבית  שנערכות  הפגנות 
ובשכונות החרדיות של ירושלים, בפרט. קשה להבין כיצד 
הממשלה  ראש  את  תשכנע  השבת  בכיכר  צפרדע  הבערת 
של  מהלך  להוביל  העשן,  מטווח  הרחק  המתגורר  נתניהו, 
ביטול התייצבות בחורי הישיבות. אך כאמור, נצא מנקודת 
להוראת  בהתאם  זאת  עושה   – למחאה  שיוצא  שמי  הנחה 

רבותיו.
עם זאת, איני מכיר שום רב, אדמו"ר או פוסק, מכל עדה 
באלימות,  שימוש  ולתלמידיו  לחסידיו  שיתיר  מגזר,  או 
יד אפיינה מאז ומעולם את צאצאי  ואפילו בדיעבד. הרמת 
עשיו וישמעאל לענפיהם, החינוך היהודי לאורך ההיסטוריה 

גינה בכל דרך כל שימוש בכל צורה או ביטוי של אלימות.
כל חרדי מחונך מילדות ש'המרים יד על חברו נקרא רשע', 
היעדר  הפנימית,  האלימות  מיעוט  היא  כחברה  גאוותנו 
מוחלט של מקרי רצח במגזר והמנטרה העתיקה ש'בבני ברק 
אין תחנת משטרה'. כל זה התנפץ לנו בפנים בשבוע האחרון.

נכון, יש אולי נסיבות מקלות, החייל ככל הנראה התגרה 
תקף  הזה  הטיעון  אבל  התחיל',  'הוא  גם  ואולי  במפגינים 
בגן זהבה בלבד ויש אומרים גם בגן חובה. מבחורי ישיבות 
בוגרים מצופה לנהוג באופן אחר, אם אינכם יכולים להביע 
את מחאתכם הראויה לטעמכם ברחוב מסוים, בגלל הצקות 
ופרובוקציות – פנו לרחוב אחר והמשיכו למחות בעדינות 
בשכונות  מקובלת  דרך  זו  שכנגד  באלימות  להשיב  הנפש. 

פשע, לא בקרב אברכי משי וחניכי עולם התורה.
אלימות  של  ספורים  מקרים  בעבר  גם  היו  ניתמם,  בל 
במגזר, אך מעולם לא היה זה באופן שיטתי ומתועד כל כך. 
מעולם לא נתפסה אלימות כצורת מחאה לגיטימית, בניגוד 
למקרה הנוכחי, כאשר לאחר פרסום הסרטון, היו אף כאלו 
שהגיבו כי "מגיע לו" ו"חבל שלא שברו לו את כל העצמות".

הנזק הפעם כבר נעשה, ככל שנסביר שמדובר בחריגים או 
קיצוניים, החילוני הממוצע שנתקל בסרטון ראה לנגד עיניו 
קבוצת 'משתמטים' שחמקו מאהלה של תורה והתנפלו על 
'ילד של כולנו'. החברה הישראלית תמיד תצדיק את החייל, 
ואל תתפלאו אם נשמע בקרוב על פירות ההסתה, בהם כבר 
נתקלנו במקרים דומים בעבר )כמו אחרי אותה יריקה שספק 
על  באלימות  חרדים  תקפו  כשחילונים  בבית שמש(  הייתה 

לא עוול בכפם. 

בידינו הדבר

קפיצה  באותה  פתאום  בפתע  החלה  לא  האלימות  אך 
אולימפית של בחור ישיבה על חייל, שורשיה נעוצים כבר 
במגזר.  האחרונות  בשנים  שפשתה  המילולית  באלימות 
מלחמה  או  קנאות  של  במסווה  לרוב  שהחלה  אלימות  זו 
ומחאות,  בצעקות  במילים,  בתחילה  הדת,  עיקרי  על 
בפשקווילים ובהתנצחויות תקשורתיות, בהטרדות טלפוניות 

ובשאר ירקות.

ובלתי  נחרץ  באופן  נענית  משאינה  אלימות,  של  דרכה 
מתפשר, לצמוח ולהקצין. אם התופעה המסוכנת לא תיבלם 
כבר עתה בכל הכוח, על ידי כל גורם רוחני או חינוכי, מכל 
כמגיפה,  להתפשט  תמשיך  היא  במגזר,  והפלגים  הצדדים 
ובעקבות העידן האלקטרוני סביר להניח שגם 'נזכה' לצפות 

בכל אירוע שכזה מקרוב לפרטי פרטים.
הפלג  זה  הוא',  'זה  ולומר  הבעיה  את  להדחיק  לנו  קל 
זה קיצוניים, זה השכן  השני, זה הסיקריקים, זה הבריונים, 
והילדים שלו שכבר מגיל 5 ידענו שהם לא מחונכים כשזרקו 
אבנים על חתולות. אבל האמת הכואבת היא שכולנו אשמים 

וביעור הנגע תלוי בנו.
בחברה  מקומו  את  בכך  יאבד  ידע שהוא  אלים  אדם  אם 
החרדית, שבסעיפי הקבלה במוסדות הלימוד תידרש הצהרה 
על היעדר תיק פלילי במשטרה במקום דיוני סרק על שימוש 
'בריון'  יופיע  מניין  להשלים  הפסולים  במחשב, שברשימת 
אין  המסר,  היטב  יוטמע  אז  או  סמארטפון',  'מחזיק  לפני 

מקום לאלימות בחברה החרדית.
ומוטב מאוחר מאשר לעולם לא.

די לתעשיית ה'מידע הרפואי'

את  רבבות  גדשו  השבוע  גם  המטבע,  של  החיובי  ובצד 
הישיבה,  ראש  מרן  של  לרפואתו  בתפילות  התורה  היכלי 
החרדי  ולציבור  לביתו  במהרה  שישוב  שיח  צקון  שופכים 

הזקוק לו.
נדמה לי שזו הזדמנות מופלאה להוכיח את הטיעון עתיק 
היומין על יכולותיהם הנדירות של בוגרי הישיבות להשתלב 

בה.  שניחנו  הנדירה  הגאונות  ועל  ההיי-טק  עולם  בצמרת 
כבר  קטנה  ישיבה  שהתחיל  צ'צ'קלה  שכל  מתברר  פתאום 
צעיר  אברך  וכל  להרדמה,  טשטוש  בין  ההבדל  את  מבין 
שלומד בכולל ערב דיני טריפה ביורה דעה כבר בקי ורגיל 

בכל סוגי ומיני הניתוחים.
כדי  בטכניון  לימוד  שנות  שבע  לסיים  שצריך  אמר  מי 
דקות  בכמה  להסתפק  אפשר  אם  ברפואה,  דוקטורט  לקבל 
של האזנה לקו נייעס כדי לספק תילי תילים של פרשנויות? 
למה מתלוננים באופן קבוע על מחסור ברופאים בישראל, 

אם מסתובבים בינינו גאונים לרוב?
אז נכון, הדאגה למרן ראש הישיבה אינה נופלת מדאגה 
לקרוב משפחה אהוב, ואך טבעי שנתעניין בכל פרט ופרט, 
עדכון.  כל  עם  תהילים  פרק  ונמלמל  שמועה  מכל  שנדאג 
ועדיין, קצת אחריות וגילוי שליטה עצמית על הרצון הבלתי 
נשלט לייצר פרטים 'פיקנטיים' ונטולי כל קשר למציאות לא 

יזיקו. 
ישנם תלמידים ובני משפחה המקפידים לתועלת הציבור 
לעדכן מפעם לפעם באופן מדויק את מה שניתן וראוי לספר. 
ישנם עיתונאים שמתפקידם להעביר את המידע הזה לציבור. 
טובי  שגם  בתיאוריות  להתפלפל  ולא  בזה  להסתפק  יש 

המוחות הרפואיים טרם נתקלו בהם.
כתיבת  לשעת  נכון  לפחות  הרוחות,  את  להרגיע  וכדי 
שורות אלה, מרן אינו סובל חלילה מבעיה רפואית המסכנת 
חיים באופן מיידי. הוא עדיין חלש באופן בלתי רגיל, ובשל 
להמשיך  המשפחה  ובני  הרופאים  החליטו  המופלג  גילו 
ולהתפלל  להמשיך  רק  נותר  ולנו  מביתו,  שיתבצע  במעקב 
עבור הרב אהרן לייב בן גיטל פייגא לרפואה שלמה בתוך 

שאר חולי ישראל.

אבי גרינצייג / על סדר היום

  הסרטון שהופץ ומציג תיעוד אלים של בחורי ישיבה מעורר חלחלה וצורך בפעולה דחופה
וגם: על 'שמועות' ומצבו המדויק של מרן ראש הישיבה
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

הערב תיערך חתונת בנו הצעיר של האדמו"ר מפרמישלאן עם הכלה, בת האדמו"ר 
מביאלא בני ברק.

בשבת שירה בה נערכה שמחת ה'אופרוף', נצפה האדמו"ר מביאלא כשהוא צועד 
רגלי עם קבוצה מחסידיו אל בית מדרשו של האדמו"ר מפרמישלאן ליטול חלק גם 

בשמחת האופרוף.
החתונה תיערך באודיטוריום של שכונת רמת אלחנן בבני ברק.

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

לקראת נישואי נכדו הגיע האדמו"ר מוויז'ניץ 
לתפילה בקברי האבות במערת המכפלה.

תהלים  פרקי  וקרא  העמוד  לפני  ניגש  הרבי 
כשסביבו אלפים שהצטרפו למסע.

לתפילה  גם  הגיעו  ופמלייתו  האדמו"ר 
בכותל המערבי ובקבר רחל כשכוחות מג"ב 

ומשטרה מאבטחים את המסע המרומם.

בקיטוב שבאוקראינה הושלמו עבודות שיפוץ 
בית העלמין היהודי ובניית דרכי גישה.

מקום מנוחתו בין השאר של רבי משה מקיטוב 
מייסד  ורוב של הבעל שם טוב  שנודע כמורו 
תנועת החסידות, עליו נכתב "אותות ומופתים 
הרב  עשה  אשר  מספר  אין  עד  ונפלאות 

הקדוש".
יו"ר ארגון "אהלי צדיקים", טרח רבות בשיקום המקום, כולל  גבאי  ישראל מאיר 

קבריהם של תלמידי הבעל שם טוב הנמצאים גם הם שם במקום.

לטיפול  למחלקה  הועבר  מוולברוז'  האדמו"ר 
בירושלים  כרם  עין  הדסה  החולים  בבית  נמרץ 

לאחר שחלה התדרדרות במצבו. 
האדמו"ר שוהה בשנה האחרונה בבית הרפואה 
'הרצוג' בירושלים, לאחר שנפצע קשה בחודש 
ברחוב  רכב  מפגיעת  שעברה,  בשנה  חשוון 

שמואל הנביא בירושלים.
יעקב  אלטער  רבי  הצדיק  הרב  לתפילה:  שמו 

נתנאל חיים בן ליבא מרים.

האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, שאירח לפני 
לבני  הגיע  מויז'ניץ,  האדמו"ר  את  כשבועיים 

ברק והשיב בביקור גומלין.
תורה  בדברי  ביניהם  שוחחו  האדמו"רים 
כשהם מעלים על נס שמחות בשושלות הקודש 

ומנהגי אבות החסידות.

האדמו"ר  בת  נישואי  שמחת  נערכה  השבוע 
מבאבוב.

במהלך החתונה הושיט האדמו"ר את ידיו אל 
הנגיד ר' איזי אנגלנדר והחל רוקד עימו.

בהכנעה  האדמו"ר  בידי  אחז  איזי  ר'  בעוד 
כראוי לתלמיד בפני רבו. פנה אליו האדמו"ר 

והורהו: 'הגבה ימינך'.
הקהל, שברגע הראשון כמו נעצר דומיה, רקד 

בשלהבת אש כשהאדמו"ר ולצידו ר' איזי מעודדים בידיהם את השירה והשמחה.

בקרית  הגדול  המדרש  בבית  דרבה  הכנה  כנס  נערך  שירה  פרשת  שבת  במוצאי 
נדבורנה בראשות האדמו"ר מנדבורנה, לקראת מעמד 'זכרון בהיכל' - הכנסת ספר 

תורה שנכתב על ידי קהל החסידים לזכרו של האדמו"ר זצ"ל.

משרד הפנים

אולי מגיעה לכם
בעלי הכנסה נמוכה?

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2016מספר נפשות

עד 3,689מעל 3,263עד 3,263מעל 2,838עד 12,838

עד 5,533מעל 4,895עד 4,895מעל 4,256עד 24,256

עד 6,419מעל 5,678עד 5,678מעל 4,938עד 34,938

עד 7,304מעל 6,462עד 6,462מעל 5,619עד 45,619

עד 8,994מעל 7,957עד 7,957מעל 6,919עד 56,919

עד 10,684מעל 9,451עד 9,451מעל 8,219עד 68,219

עד 40%עד 60%עד 80%שיעור ההנחה

עד 12,374מעל 10,946עד 10,946מעל 9,519עד 79,519

עד 14,064מעל 12,441עד 12,441מעל 10,818עד 810,818

עד 15,754מעל 13,963עד 13,963מעל 12,118עד 912,118

עד 1,750 לנפשעד 1,548 לנפשעד 1,346 לנפש10 ומעלה

עד 50%עד 70%עד 90%שיעור ההנחה

להמשך בירור זכאותכם, יש לפנות לרשות המקומית
לפרטים נוספים היכנסו לאתר משרד הפנים

Moin.gov.il

 הנחה
בארנונה

משרד הפנים פרסם את טבלת מבחן ההכנסה בארנונה 
לשנת 2017

בידקו זכאותכם והגישו בקשה בהקדם!
טבלת מבחן ההכנסה המוצגת בפניכם, 

קובעת את הזכאות להנחה על פי קריטריונים.

י"ט בשבט תשע"ז 15/2/17



שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

 03-7207181

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד שימוש חוזר בכולסטרול קיים 
ומניעת ייצור של כולסטרול עודף

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף

 אומרים לך
'לא' לעיסקה?

בעל עסק!

פרטים בעמוד 5 מוסף ביזנס

 עובד קשה 
ולא מרוויח?

בעל עסק!

פרטים בעמוד 5 מוסף ביזנס

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

ירושלים
בני ברק | אשדוד 

מודיעין עילית
חיפה | בית שמש

טי
תנ
או

הכשרון הלוגיסטי שלך 
בסיכון גבוה!

נסגרת ההרשמה 
לקורס נהול לוגיסטי!

להרשמה:
073-280-0059

תעודה: משרד מחיר מסובסד
העבודה והרווחה

במסגרת הקורס לומדים הסטודנטים לנהל מחסן 
ומלאי ולעסוק בעיקר בניהול רכש הפריטים 
במלאי. לשם כך כוללים לימודי ניהול מחסן 
 ממוחשב מגוון נושאי לימוד, בין היתר: ניהול 

 רכש בארגון, תכנון רכש,  תיעוד ותכנון מלאים, 
תוכנה לניהול מלאי E.R.P. ועוד.

אפשרות ל- 85% מימון
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו
מבוך

תפזורת
 בנק מילים:

משה, שפרה, פועה, רעואל, צפרה, גרשם, יתרו, זקני ישראל, ערי מסכנות, פתם רעמסס, שפת היאר, ארץ 
מדין, בלבת-אש, מתוך הסנה, שלח-נא ביד-תשלח, ביד חזקה ישלחם, של-נעליך מעל רגלי,ך שלח את-עמי, 

ארץ זבת חלב ודבש, דרך שלשת ימים, מצרעת כשלג, לא איש דברים אנכי, כבד-פה כבד לשון, חתן דמים

התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

11. מכשול , תקלה. "ולא תהיה זאת לך  ל___" )שמואל א' כה 
לא(

5. דיבור של אזהרה, שלא, לבלתי. "כל מקום שנאמר השמר ___ 
ואל אינו אלא בלא תעשה" )עירובין צו.(

7. חיים. "נפש החיה – נפש שיש בה ____" )רש"י בראשית א כא(
8. כלי קטן לשמירת נוזלים )ביחוד שמן(.)שמואל א' י א( 

9. ענף רך או קטע מענף המשמש לשתילה בקרקע  או להרכבה.  
"___ של תאנה" )כלאים א ח(
10. קיצור המילים: אינו צריך.

11. כלי מלאכה לחיתוך חומר מוצק )עץ, מתכת( , משור. 
"את סבור שהוא שף ברקיע ואינו אלא כ__ הזה שהוא נוסר 

בעץ")בראשית רבה פרשה ו(
14. צעידה ממקום למקום.  "ואל תרבה  ב___ ש___ קשה 

לעינים" )כתובות קיא.(
16. העשב שנקצר, חציר. "ירד כמטר על ___" )תהלים עב ו(

18. שלוח, מושט, מתוח, פרוש. "____ על ראשיהם מלמעלה" 
)יחזקאל א כב(

19. סמך, אסמכתה. "והביא הר"ר אלחנן ___ לדבריו" )תוספות 
חגיגה כא.(

20. מהות, איכות. "כל שאינו יודע ב___  גיטין וקדושין לא יהא לו 
עסק עמהן" )קידושין יג.()בהיפוך אותיות(

1. כנוי לתרנגולת כשהיא מקרקרת בשעה שמתכוננת 
להטיל ביצה. "ביעי ד___" )ביצה ו: - ז.(

2. מפרשיות השבוע.
3. ציצת שערות,מחלפה. "שראשי נמלא טל ___ רסיסי 

לילה" )שה"ש ה ב()בלשון יחיד()לא בלשון סמיכות()בכתיב 
מלא(

4. הפרת נדר על ידי מתן פתח חרטה לנודר. "נדרים")חגיגה 
א ח(

5. קיצור המילים: פרשה פתוחה.
6. יותר מזה,למעלה מזה. "יתר על _")עירובין פג:()בהיפוך 

אותיות(
11. מבחר,החלק הטוב ביותר,המשובח ביותר. "___ שדהו  

ו___ כרמו ישלם" )שמות כב ד(
12. תקווה, תוחלת. "אבד סברן ובטל ___" )יומא עב.( 

)בלשון יחיד, לא בלשון סמיכות(
13. )במקרא ובתלמוד( קורה,קרש.  "להניח ראשי ___ 

דקים על כותל חבירו" )רש"י בבא בתרא ו.( )בלשון יחיד(
15. עסק והתעמק בדברי הלכה."___ בעומקה של הלכה" 

)סנהדרין מד:(
16. גדול , עבה. "חול  ה___" )שבת ח ה(

17. בחוזקה , במרץ. "בכל ___" )שמואל ב' ו יד( )בכתיב 
חסר( )בהיפוך אותיות(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?
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אכילגרלעמכילענלשא

בהנסהכותמשאתבלבשר

יאאגהשמאנאנגמיפלצ

דזרכנאגפכאעצשתתחז

חקצבאגובאררלשרמנב

זנמדאעדאיעחפאוחאת

קידפהלאמתאתרצגתבח

הייהשגסכתהעפרשניל

ישנואכשעימרשנפדדב

שרנינלמאסהמיגרמתו

לאאוגירסלאוערהישד

חלתמימיתשלשכרדמלב

מיכנאמירבדשיאאלחש
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מצאו לפחות 10 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!
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כמה קרוב, ככה זול 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 

תמיד בשמחה!!
ברשת נתיב החסד שמחים כבר מעכשיו!

)

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

בלעדי לחברי מועדון!

דרושים/ות
קופאים/ות

לעבודה במשמרות
לפרטים בטל:
03-9081601

המבצעים בתוקף 
מיום ראשון

ט"ז בשבט 12.2.17
עד יום שישי

כ"א בשבט 17.2.17

דגני בוקר 'מעולה'
סוגים שונים

דגני בוקר 'מעולה'
סוגים שונים

1190דגני בוקר 'מעולה'דגני בוקר 'מעולה'
2 ב-

מנה חמה/
זוג מרק נמס

לא כולל נודלס
אסם

זוג מרק נמס

לא כולל נודלס

20
5 ב-

תפוצ'יפס

200 גר'
סוגים שונים

עלית
סוגים שונים

1490
2 ב-

כוסות לשתיה קרה
איכותיות במיוחד/

כוסות לשתיה 
/8B 'חמה40 יח

סכום לבן ‘מעולה’

כוסות לשתיה קרהכוסות לשתיה קרה
/

כוסות לשתיה קרה
/

כוסות לשתיה קרה
איכותיות במיוחד

כוסות לשתיה קרה
איכותיות במיוחד

כוסות לשתיה קרה

10סכום לבן ‘מעולה’
מרכך כביסה סוד/3 ב-

אבקת כביסה 
קומפקט סוד

900 מ"ל
1.25 ק"ג

לא כולל בייבי
מרכך כביסה סוד/מרכך כביסה סוד/

890

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

700 מ"ל
הוואי

790
ליח' משקאות חלב

1 ליטר
טעמים שונים

תנובה
790
ליח'

אגוזי/טעמי/
כיף כף/

חטיף רבע לשבע

עלית

 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-
10חטיף רבע לשבעחטיף רבע לשבע

4 ב-

רטבי אסם 

600 מל' 
אלף האיים/לייט/

צ'ילי מתוק
      10

ליח'

מעולה

מיכלי אחסון 
 3 ליטר

מיכלי אחסון 
1/4 ליטר
מיכלי אחסון

מעולה

10

10

3 ב-

4 ב-

אורז פרסי
 כי טוב

1 ק"ג

10

רביעיית 
10מגבוני תולי מפה חד פעמי

45 מטר
ברקוד: 1736555

נוזל כלים פיירי1390
1.35 ליטר

1190נוזל כלים פיירי

בסלי/במבה/
במבה נוגט60 גר'

אסם

10 גר'
3 ב-

אבקת כביסה 

6 ק"ג
אריאל

3990אבקת כביסה 

1 ק"ג
זוגלובק

שניצל מן הצומח/
נקניקיות מן הצומח
שניצל מן הצומח/
נקניקיות מן הצומח

1890
ליח'

 אפונה/גריסים/
גריסי פנינה/
חיטה/בורגול

1 ק"ג
מיה

 ק"ג

 אפונה/גריסים/
10
2 ב-

עוגיות מזרחיות

400-500 גר'
סוגים שונים

עבאדי

 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-

10עוגיות מזרחיות

מימוש אחד ללקוח

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

אורז בסמטי
1 ק"ג
אריזות

הציגו קופון זה באחד הסניפים ותוכלו להנות ממחיר שווה במיוחד!

הציגו קופון זה באחד הסניפים ותוכלו להנות

790

מימוש אחד ללקוח

גזרו ושמרו

מיונז תלמה
500 גר'

890

תה ליפטון
100 שקיקים

10 עשיריית 
לחמניות

ברמן

890

פרילי
125 גר'
סוגים שונים
תנובה

10
4 ב-

חומוס 
אחלה
750 גר'

890

גבינה
750 גר'
טרה

890

שמיניית 
מיני מילקי
שטראוס

1590
2 ב-

גבינה צהובה 
מגורדת
500 גר'
טרה

2490

שמיניית 
יופלה
מעודן/וניל
קוד:14759701/
52946
תנובה

1490

חלב 
בקרטון
1.5 ליטר
תנובה

790

200 גר'
עלית

קפה נמס/
וניל/מוקה

1990
ליח'

שוקולד קליק
טבלאות/שקיות/

שוקולד פרה
לא כולל אקסטרא

/
20לא כולל אקסטראלא כולל אקסטרא

5 ב-

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי 
י"ח-י"ט שבט 14-15.2.17

גזר ארוז

לק”ג
390

₪
90

בצל

לק”ג
290

₪
90

לימון

לק”ג
₪390

קלמנטינה

לק”ג
₪390
לק”ג
₪

תפוז

לק”ג
₪390

עגבניות 
שרי

לק”ג
₪590

תפו"א 
לבן ארוז

לק”ג
₪290

אשפר

חזה עוף קפוא 

כנפיים עוף קפוא

אשפר

כנפיים עוף קפוא

אשפר

כנפיים עוף קפואכנפיים עוף קפוא
לק"ג

1090

לק"ג
2290
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