
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי י"ב בשבט תשע"ז   8/2/17 גיליון מס' 1095

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

16:46
17:02
16:42

17:59
18:00
18:00

פרשת בשלח

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

חדש! 

אוכל יהודי ביתי

פרטים בעמ' 18
בשרים על האש

/ פרגיותבורגר / חזה עוףעל המנגל: קבב / 

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע על חם!
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&18
 בלבד

&19
 בלבד

&23
 בלבד

מבצע על חם!
שניצל 
בפיתה

שניצל 
בבאגט

שניצל 
בלאפה

משלוחים לכל חלקי העיר              

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

ליצמן: "דורשים שוויון מוחלט - כמו בחינוך הכללי"
 כ-1,500 משתתפים ביום עיון מעמיק שנערך על 
ידי רשת 'קו עיתונות' ● דרעי: "צריך לומר בכנות 
שהנושא לא היה בראש סדר היום שלנו" ● פרוש: 
"הכול תלוי בהסכמים קואליציוניים ולכן לא הכול 
ניתן לעשות" ● בהמשך התקבלה החלטה: 'יום 

עיון' מיוחד ● סיקור נרחב / עמ' 26-27

פרסם
ותתפרסם
03-5796643

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:

 104
עמודים

אבי בלום 

לבכות בלי בצל

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 22-23

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-

   היום 
  יום רביעי י”ב שבט תשע”ז, 8.2.2017

כנס בריאות 
בנושא השמנת יתר 
בהשתתפות יועצים ומנתחים בכירים 

ביחידה הבריאטרית קיצורי קיבה
בשעה 18:00 במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’

            פרטים בעמ’ 17

בהנחיית 

המרצה הנודע  

הרב 
אבא טורצקי

בנושא 

בריאות ושמחה  

למגוון יעדים באירופה

058-3319156  054-8571355
$ כולל פסח החל מ-300

טיסות מוזלות

הארגונים והמוסדות לטיפול בילד המיוחד התאחדו בכנס 'המיוחד' 

לגיליון זה מצורף  חניון של אלף מקומות 
יוקם בבני ברק 

"חניון דן" יוקם על פני שטח 
של 28 דונם, במבנה בן שלושה 

מפלסים, במתחם ה-B.B.C בצפון 
העיר / עמ' 8 

החמקמק מבת ים 
נלכד 'על חם'

תושב בת ים, בשנות ה-60 לחייו, אשר 
פרץ לעשרות דירות נעצר בשעה שניסה 

לפרוץ שוב לדירת מגורים / עמ' 10
2 0 1 7 | ס  נ כ

ןכלהזמן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מגזין 'המיוחד'



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג  500

מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

נוזל כלים סוד

גבינה צהובה
תנובה
400 גר'

מחית סלט פירות
שישיה

טסטר צ'ויס שקדי מרק אסם

בשרים מחפוד

טחינה קמח
אחווה

4 ב-10& 

קטניות מיה

מס' 10 / 7 / 3

ב-

ב-  &15

 &10

 &18 90
ב-

2 ב-19& 

 &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

פרסיל ג'ל
2.7 ליטר

תרכיז תפוחים
100% טבעי

בקנית 
זוג

בקנית 
זוג

מארז קרלו

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

מעדני מולר
במגוון טעמים

שניצל תירס / 
נקניקיות
 זוגלובק
2 ק"ג

נשנושים 
בייגל בייגל

ג'אמפ
ליטר וחצי

לקילו

בקניית 
זוג

מיץ ענבים 
תירוש
אפרת

מארז פיצה זוגלובק
שלישיה

 &3790

ב-  &50 2 ב-

אבקת כביסה
אריאל
9 קילו

בורקס תפו"א שף 
טיטוליםהבצק

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

גבינה טרה

 &10 2 ב-3 ב-

פסטות ויליפוד
500 גרם

2 ב-

2 ב-

דג פילה
אמנון (מושט)

750 גר'

   XL / קליק

5 ב-20& 

שוקולד עלית 
אקסטרה חדש

קינוחים עדן 
מארז זוג
מלבי/עוגת גבינה/
בווריה

 &15 3 ב-

 &10

נוזל כלים 
"פיירי"

בקניית 
זוג

3 ב-20& 

נייר טואלט

 &1690

 &3990
&1490

&8 90
ב-

2 ב-2 ב-17& 17& 

גבינת נפוליאון

50& קילו 2 ב-

באיכות מפתיעה!

 &1690
ב-

ב-65& 

 &1990
ב-

מארז שוקו 
תנובה

2 ב-18& 

2 ב-50&   &10

 &10

10& ב-7 ב-

מארז 
8 יח'

 &50 4 ב-

מעדני טרה

2 ב-17&  2 ב-40& 

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& 



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

הם עושים הרבה רעש...
אנחנו נותנים לכם את הלב

 מהפך! הבני ברקים
מצביעים ברגליים!

למאוחדת בבני ברק!הכי הרבה מצטרפים 

ההשקעה של מאוחדת בלקוחותיה מורגשת בשטח!המוסד לביטוח לאומי קבע:

עפ״י נתוני המוסד לביטוח לאומי 2016



חינם1+1 דיו וטונרים 
תואמים

מכשיר סלולר כשר
ECHO

₪ 99

•  קל , פשוט ונוח
•  חיבור בלוטוס

•  תומך בשני 
•  כרטיסי סים

•  שנה אחריות

סלולר
דיו וטונרים
מחשבים

מדפסות

„יו פרינט
‰מרכז ‰‡רˆי למ„פסו˙ ו„יו
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אל תהיה פראייר... בוא, תשווה...
המחיר הכי זול בעיר בהתחייבות!!!

מרכז 
הזמנות 

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

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

₪ 679₪ 1499

מדפסת משולבת לייזר
HP LaserJet Pro M127fn

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

•  מהירות הדפסה
    בשחור עד 20 
    עמודים לדקה

• שנה אחריות

תפריט בעבריתתפריט בעברית

₪ 239

מדפסת משולבת הזרקת דיו
HP OfficeJet 3830 

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

•  מהירות הדפסה
    בשחור עד 9 

    עמודים לדקה
• שנה אחריות

₪ 285

מדפסת משולבת הזרקת דיו
HP OfficeJet 3835 

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

•  מהירות הדפסה
    בשחור עד 9 

    עמודים לדקה
• אלחוטית

• שנה אחריות

תפריט בעברית

•  3 שנות אחריות

₪ 229

מדפסת הזרקת דיו
Canon Mx - 475 

מדפסת < מכונת צילום <  פקס

₪ 399

מדפסת משולבת הזרקת דיו
MFC-J480DW

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

•  הדפסה דו-צדדית 
•  אלחוטית 

•  שנה אחריות

₪ 849

מדפסת משולבת לייזר
MFC-L2700DW

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

מדפסת משולבת לייזר מקצועית
HP M426FDN

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

•  הדפסה דו-  צדדית 
•  אלחוטית 

•  שנה אחריות

•  שנה אחריות
•  מתאימה למשרדים 

     ומוסדות
•  אפשרות לטונר ענק 

     ל-9000 דף.
•  מהירות הדפסה 40 

     דף בדקה

טונר נוסף מתנה!

₪ 189

מדפסת משולבת הזרקת דיו
HP DESKJET 2130

מדפסת < מכונת צילום < סורק 

•  מהירות הדפסה
     בשחור עד 9

     עמודים לדקה
• שנה אחריות

A4 חבילת נייר

₪ 9.9₪ 159₪ 479

נגן סאנדיסק
JAM 8GB

מתנה מטען נייד 
בשווי  29 ₪

בחיבור קו בחיבור קו

₪ 99

מכונת תספורת האגדית
ER131 דגם

•  30 דקות עבודה
•  8 שעות טעינה

•  קלת משקל
•  נוחה לאריזה

שנה אחריות

מכשיר סלולר כשר
  UP TEC

SD כרטיס מיקרו
16GB

₪ 299

₪ 19.9

•  תומך בכל
     הרשתות

•  חיבור בלוטוס
•  תומך בשני  
     כרטיסי סים

•  שנה אחריות

₪ 939

ACER מחשב נייד
גודל מסך "11.6

 CLERON N3050 מעבד  •
SSD 32GB נפח איחסון  •

 2GB זכרון פנימי  • 
•  הפעלה WIN10 מקורי 

 HDMI חיבור  •
•  שנה אחריות

מוגבל ל- 10 
יחידות



 רק לקוחות מאוחדת בבני ברק
נהנים פי 3 מזמן-רופא!

 הם עושים
הרבה רעש...

פי 3 רופאים על כל לקוח
פי 3 יותר יחס

פי 3 יותר זמן-רופא
ברפואת משפחה, נשים וילדים

 מכבי  מאוחדת

רפואת משפחה

13:21

5:32

רפואת נשים

3:29

1:54

רפואת ילדים

13:08

4:08

ממוצע

9:59

3:51

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

ואתם הצבעתם 
ברגליים!

אנחנו זמינים בשבילכם

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il
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בדיקות ראיה
במקום

כ- 985 דגמים
 של מסגרות 

עדשות מולטיפוקל
350שקלים (אינדקס 1.5)

התאמה אישית
לכל לקוח

תקדים.  חסרי  במחירים  אופנתיים  איכות  למשקפי  ברק   בבני  המובילה  האופטיקה   .109 אופטיקה 
דגמי 2017 על המדפים - כל המותגים, כל הלהיטים,  כל המסגרות, כל העוביים וכל הסוגים - עכשיו לבחירתך. 

תפתח את העיניים - אתה רואה נכון. אתה רואה 109

העיתון מספר את חדשות האתמול
המודעה הזו

תשפר את חדשות המחר

עדשות מגע
חודשיות 

 שקלים בלבד שקלים בלבד

 שקלים בלבד
299

 שקלים בלבד

25
 שקלים בלבד
109

350
 שקלים בלבד שקלים בלבד

מסגרת
+עדשות 1.67 

מסגרת
+ עדשות 

מחליפות צבע
מסגרת

+עדשות 1.74 
480

3 תמיסות
דיספו/ חניטה/ רניו

מולטיפוקל
 מיסגרת

+עדשות 1.56
350
 שקלים בלבד

מסגרת
+עדשות 

109

מסגרת ברגים
+עדשות 1.6 

199

 שקלים בלבד



 שעות פעילות רצופות,
גם בשעות הערב המאוחרות!

 מרפאת פריון
בראשותו של פרופ' אלנבוגן אדריאן

 מרפאת אורוגניקולוגיה
בראשותו של ד״ר לוי גיל

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

מערך רפואי חדש ומתקדם, 
עם מיטב המומחים

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

 במקרים דחופים בלבד 
 ניתן להגיע ללא קביעת תור וללא תשלום 

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

רופא נשים | אחות | אולטרסאונד

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

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

 הם עושים
הרבה רעש...

ואתן הצבעתן 
ברגליים!

אנחנו מבינים אתכן

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il



מאת: עוזי ברק

חניון  להקמת  נערכת  בני-ברק  עיריית 
בן כאלף מקומות חניה, במבנה בן שלושה 
והמשרדים  העסקים  במתחם  מפלסים, 
העיר,  שבצפון   B.B.C ה-  החדשים 
מדובר בחניון דן שיוקם על פני שטח של 
העירייה,  של  דונם   12 מתוכם  דונם,   28
שתי  לקידום  להביא  מתוכנן  זה  כשחניון 
מטרות עיקריות – פתרון מרכזי למקומות 
הפרויקט  מניב.  כלכלי  ונכס  באזור  חניה 
כבר נמצא בשלב של מכרז שפורסם והוא 

ייפתח בעוד כשבועיים.
בעבר  ידוע  שהיה  מה  כל  כי  מתברר, 

הכלכליים  בהיבטים  בני-ברק,  עיריית  על 
וכיום  היסטוריה,  בבחינת  הוא  והארגוניים, 
אחד  עם  המפה,  על  שבני-ברק  לומר  אפשר 
האטרקטיביים  והמסחר  העסקים  מאזורי 

ביותר בארץ.
והטמעת  חזקה  מנהיגות  של  שילוב 
פלטפורמות חדשניות בעיריית בני-ברק הפכו 
ולבעלי  למשקיעים  אטרקטיבי  ליעד  אותה 
משרדים  רכשו  כבר  וכיום,  ועסקים,  חברות 
 430 ששטחו  ברק,  בבני   B,B,C-ה במתחם 
דונם, חברות ענק כהפניקס, אפריקה-ישראל, 
ורבות  קארד  לאומי  פלאפון,  דן,  אשטרום, 

נוספות, וחלקן כבר החלו בבנייה.
רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה, מציין כי 
השינוי והקמת המיזמים הגדולים נובע לא רק 
בשל שיקול כלכלי, אלא גם בהיבט האנושי 
וליבם לקידום  זמנם  של עובדים המשקיעים 
המהלכים הללו, כאשר ראש העיר הרב חנוך 
שלב  לכל  מרבית  חשיבות  מייחס  זייברט 
מתנהלים  הנושאים  וכל  התהליך,  בהצלחת 

באופן קבוע על שולחנו, מאחר והוא גם חבר 
ולבניה  לתכנון  תל-אביב  המחוזית  בועדה 
מפז.  יסולא  לא  איתו  מביא  שהוא  והידע 
למכלול הפעילות במתחם ישנו סיוע מקצועי 
הרב  שבראשות  העירוני  ההנדסה  מאגף 
ובהנהלת  רה"ע,  מ"מ  רובינשטיין  אברהם 

האדריכל ישראל קשטן, מהנדס העיר.
מדובר  כי  עוד,  מוסיף  אדלר  אהרון  רו"ח 
אדריכלים  משרדי  ידי  על  שתוכנן  במרכז 
תהנה  ומהשינוי המבורך  בארץ,  מהמובילים 
כל העיר בעתיד. כדי לקדם את יעדי הפיתוח 
לאיתור  מיוחד  אגף  בעירייה  פועל  הכלכלי, 
ליצור  במטרה  נדל"נית,  וליזמות  נכסים 
נדל"ן מניב, וכיום, מלבד האיזון הכספי של 
העירייה, היא גם עלתה במצב דירוג האשראי 

מ- +AA סטייבל ל-+AA פוזיטיב.
של  המקצועית  לחדשנות  בהתייחסות 
מתחם ה-B,B,C בהיבטיו השונים, מדגישה 
אגף  למנהלת  המשנה  לרנר,  שושנה  רו"ח 
ישנו  במתחם  כי  העירייה,  של  התקציבים 

רואי- כעורכי-דין,  מאוד  מגוון  תמהיל 
ביטוח  חברות  רכב,  סוכנויות  חשבון, 
יש  מיוחדת  ומשמעות  השקעות,  ובתי 
למיקומה של מנהלת המתחם בלב האזור, 
והיושבים בראשה מביאים לנגישות שיא 
ללקוחות,  מאוד  ברורה  וכתובת  למקום 
למינימום  עד  הבירוקרטיה  למניעת  ובכך 
לפתרונות  זקוק  לקוח  ואם  האפשרי, 
לו  מוצמד  ההנדסי,  בתחום  גם  שונים 

רפרנט מאגף ההנדסה העירוני.
מר ישראל לייזר, מנכ"ל מתחם העסקים 
ה-B,B,C, מתייחס לחדשנות המשודרגת 
התכנון  משלב  כבר  הדרך,  כל  לאורך 
הכלכלי והראיה של כל פרט מזווית צרכי 
ידי  על  שבוצע  למתחם  כשהתכנון  הלקוח, 
הופנה  עדן-בר,  הידוע  האדריכלים  משרד 
בתוך  לנהל  שמאפשרת  ביתית  לאווירה 
מעגל  וענפה,  עסקית  קהילה  חיי  המתחם 
מגדלי עסקים יוקרתיים מהווים סביבת עבודה 
לעובדים  הן  במיוחד  ונעימה  אולטימטיבית 
הרחובות  מרקם  בבד,  ובד  למבקרים,  והן 
והפיתוח  התשתיות  אגף  בביצוע  מרושת, 
של העירייה, בראשות הרב מיכאל קקון חבר 
זיידמן  חנוך  הרב  ובהנהלת  העירייה  הנהלת 
בכבישים דו סטריים ודו מסלוליים המייצרים 

שבע כניסות ויציאות מהמתחם.
על המאמץ המרבי ליצור אפס בירוקרטיה 
אחראים כל עובדי מנהלת ה-B,B,C, וכדברי 
העובדים  כל  מהמנהלת,  זאבי  גליה  גב' 
משתדלים להתרחק מהאפרוריות המשרדית, 
לפעול בחשיבה מחוץ לקופסא וטיפול מיידי 
ומרבי בלקוחות, ובכך הם חשים את ההבדל 
במקומות  עסקים  למתחמי  זה  מתחם  בין 

אחרים.
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למעלה מ-5000 ילדים, מספר שיא, תלמידי 
גני-ילדי חובה עירוניים ותלמודי תורה בבני-
ברק, ביקרו בשנה האחרונה ב"גן ספר", מרכז 
חובה,  גני  לילדי  חוויתי  ולמידה  העשרה 
 360 הלאומית  התכנית  באמצעות  המופעל 

לילדים ולנוער באגף החינוך של העירייה.
בנושא  העשרה  מרכז  הינו  הספר"  "גן 
לציבור  המותאם  בארץ  מסוגו  היחיד  הספר, 
זה  מרכז  פעילויותיו.  ובאופי  בתכניו  החרדי, 
מיועד להקניית הרגלי קריאה והפקת מסרים 

חיוניים לחיי הילד מתוך הסיפור.
ביקור הילדים במרכז מקרב אותם, בצורה 
ונותן  הספר,  של  המיוחד  לעולמו  חווייתית, 
הקריאה. בעקבות  עולם  על  קסום  להם מבט 
חשיבה,  כישורי  הילדים  מפתחים  הסיפור 
להכיר  לומדים  הם  חופשית,  יצירה  יכולת 
כלים"  "ארגז  ורוכשים  הרגשי,  עולמם  את 
לתחומי החיים כדרכים ליצירת חברות, דרכי 

הילדים  וכדומה.  כעס  עלבון,  עם  התמודדות 
הסיפור  מתוך  בעצמם,  להבין,  מודרכים  גם 
גורל  הרות  שאלות  עם  להתמודד  כיצד 

בעולמם.
על  בתוספת  קיימת,  לתלמודי-תורה 
"ספר  בנושא  הפעלה  הרגילה,  הפעילות 
חווייתית  בצורה  לומדים,  הילדים  התורה". 
את כל תהליך כתיבת ספר תורה, החל משלב 
מכינים  מהן  אשר  הטהורות,  הבהמות  פירוט 
תורה  ספר  להכנסת  ועד  התורה  לספר  קלף 
הפעילות  הילדים.  בשיתוף  בגן  שנערכת 

מלווה במצגים אמיתיים ומיוחדים.
בבובות  מלווה  ספר"  ב"גן  הפעילות 
שיוצרו  ו"סיפורון",  "סיפורית"  ששמן  ענק 
בהתאמה לצרכי הגן. הבובות מתחבבות מיד 
פתיחות  כדי  עד  כימיה  ונוצרת  הילדים  על 

רגשית ושיתוף בחוויותיהם האישיות.
לשנה  במספרים  ספר"  "גן  במסגרת 
חובה,  גני  ילדי   5046 מלבד  האחרונה, 
מיוחד  חינוך  וילדי  תלמודי-תורה  א',  כיתות 

כתכנית  ספרים  ארבעה  עובדו  בגן,  שביקרו 
רב-תחומית, 20 ימי סיורים לימודיים לפרחי 
הוראה, 32 כיתות א' השתתפו בימי העשרה 
ב"גן  החכימו  חובה  גני-ילדי   174 והנאה, 
ספר" ו-78 מכתבים נשלחו לסיפורית על ידי 

ילדי העיר.
החינוך  אגף  ניצב  ספר"  "גן  מאחורי 
דדון,  אליהו  הרב  רה"ע  סגן  שבראשות 
ילדים  מחלקת  ספרא;  יהונתן  הרב  ובהנהלת 
בהכוונתו  קשש,  שמעון  הרב  בהנהלת  ונוער 
העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  ובעידודו של 
שבמבט עירוני כולל העלה את רמת ההשקעה 
והמצוינות  קידום החינוך  והמסירות לתחומי 

הלימודית במערכות החינוך בעיר.
"גן ספר"  מאחורי הפעילות החינוכית של 
ניצבות גב' צביה פריימן, יו"ר הגן הרך וגב' 
בעירייה,  גני-הילדים  מפקחת  כהן,  מרגלית 
ופועלות  הקמתו  מיום  הפרויקט  את  המלוות 

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: אבי גרינצייג

צרכנות: הילה פלאח
כתבים ומשתתפים:

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

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

מנהל פיתוח פרויקטים: ארי גלהר

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

 החמקמק מבת ים נלכד 'על חם'
פרץ  אשר  לחייו,  ה-60  בשנות  ים,  בת  תושב   
שעה  )שלישי(  אמש  נעצר  בעיר,  דירות  לעשרות 

שניסה לפרוץ שוב לדירת מגורים.
"תחמן  הפורץ  את  הגדירו  'השומרים'  בארגון 
זמן  לאורך  מעקבים  נדרשו  כי  וציינו  וחמקמק", 

ומאמצי חשיבה ותכנון מרובים כדי ללכוד אותו.
הבוקר,  בשעות  יום,  מדי  לעיר  להגיע  נהג  הפורץ 
נמצאים  שאנשים  שעה  לדירות,  לפרוץ  בניסיון 

בעבודה או בהיכלי הכוללים.
לדירה  החשוד  פרץ  מעקב,  תחת  כשהוא  אמש, 
להגעת  עד  החשוד,  את  עיכבו  המתנדבים  נוספת. 
אנשי המשטרה שעצרוהו במקום ולקחו אותו לתחנת 

המשטרה ברמת גן.

 חשש: מוקד חילולי שבת בבית האבות
יוצאים נגד הכוונה להקים בית אבות  רבנים בעיר 

על ציר ז'בוטינסקי מול הכניסה לרחוב רבי עקיבא.
 - האבות  בית  את  להקים  הכוונה  נגד  החותמים  בין 
בעדני,  הגר"ש  התורה  וחכמי  גדולי  מועצת  חברי 
הגר"י זילברשטיין, הגרח"מ וואזנר, רב קהילת סלונים 

הגר"מ לוריא וראשי ישיבות בהם הגר"ב ויסבקר.
אלטמן  הגרי"מ  חת"ס  חוג  גאב"ד  ניסח  המכתב  את 
חילוני  אבות  "בית  החותמים:  שאר  הצטרפו  ואליו 
שבת  מידי  ברכב  מבקרים  אלפי  יתניע  ענק  במימדי 
כבחול.  בשבת  יפעלו  הטלוויזיות  מכשירי  בשבתו, 
הקפיטריה תשרת את המבקרים שבעה ימים בשבוע, 
ומי יודע מה עוד מצפה ח"ו. בני ברק שומרת שבת, 
שהיא  ספק  אין  השבת,  על  שומרת  ברק  בני  עיריית 

תבלום את הקמתו".

 מחסני העירייה עוברים דירה
י  נ ס ח מ
עוברים  העיריה 
שכונת  מקצה 
רמת אהרון, שם 
בית  לצד  שכנו 
מעייני  החולים 
ופינת  הישועה 
המחסנים  החי. 
ם  י ש ד ח ה

מוקמים בימים אלו לצד כביש אם המושבות בפינה 
הצפונית-מזרחית של העיר.

ניצוקות  כבר  הגדרות  ומהודק,  כבוש  כבר  השטח 
מחדש  העיריה  מחסני  ישוכנו  בקרוב  כבר  כי  ונראה 

ונותר רק לאחל 'משנה מקום משנה מזל'.

 "נדרוש את הפסקת עבודות הרכבת" 

בלתי  תנועה  קשיי  יוצרות  הקלה  הרכבת  עבודות 
נסבלים.

במידה  כי  הבהיר  טננבוים  אברהם  העיריה  דובר 
אהרונוביץ-ז'בוטינסקי  הרחובות  בצומת  והקשיים 
ממשרד  תבקש  ברק  בני  עירית  יימשכו,  בבני-ברק 

התחבורה להפסיק זמנית את העבודות באזור.
מנוס  יהיה  "לא  העיריה,  דובר  אמר  שכזה",  "במצב 
מלפנות לגורמים הבכירים במשרד התחבורה בבקשה 
פיתרון  למציאת  עד  השינויים  את  זמנית  להפסיק 

שבאזור זה".

 אלפים ביקרו ב'גן הספר'

חניון של אלף מקומות חניה יוקם בבני ברק 
"חניון   דן" יוקם על פני שטח של 28 דונם, במבנה בן שלושה מפלסים, במתחם 

ה-B.B.C בצפון העיר  החניון מיועד לקידום שתי מטרות עיקריות - פתרון מרכזי 
למקומות חניה באזור ונכס כלכלי מניב

מספר שיא של ילדים ביקרו ממרכז העשרה היחיד מסוגו בארץ המותאם למגזר החרדי

החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

 B.B.C -מתחם מגדלי העסקים והמשרדים ה



פריגת מתחדשת עם
טעמי הדרים נפלאים

שהחיינו!
פריגת מתחדשת עם 
טעמי הדרים נפלאים

אתםאתם
עליועליותברכותברכו



בני ברק י"ב בשבט תשע"ז 12108/2/17

נתפס פורץ למכונות 
השתייה והחטיפים 
חשוד בן 18 שפרץ למכונת השתייה והחטיפים בליל שבת 

קודש ברחוב השומר, נלכד על ידי השוטרים העירוניים

המכונות שנפרצו

מאת: עוזי ברק

במהלך ליל ערב שבת האחרון, סיירים 
של  העירוני  השיטור  של  יהודים  שאינם 
גנב שפרץ למכונת  עיריית בני ברק לכדו 

שתיה וחטיפים. 
השוטרים הבחינו במספר נערים בקרבת 
שחשדו  ולאחר  השומר,  ברחוב  המכונה 
על  נסתרת  בתצפית  התמקמו   - בהם 
המכונה, ואז הבחינו באחד הנערים מנפץ 

את שמשת המכונה. 
בעקבות הפריצה ניהלו השוטרים מרדף 
במשך  ברק  בני  ברחובות  הבחור  אחרי 

כמה דקות - ולכדו אותו.
מדובר בבחור בן 18 תושב העיר, והוא 

'מרחב  משטרת  לתחנת  מהמקום  נלקח 
הודה  נחקר,  שם  ז'בוטינסקי,  ברחוב  דן' 

במעשיו ונכלא להמשך טיפול.
בחודשים  כי  נמסר  העירוני  מהשיטור 
בהתפרצויות  ירידה  מסתמנת  האחרונים 
מספר  בעקבות  ועסקים  מגורים  לבתי 
מעצרים שבוצעו לעברייני רכוש שעוסקים 
משמעותית  לירידה  שגרם  דבר  בפריצות, 
ימשיכו  כי  מציינים,  הם  עוד  בפריצות. 

עבירות  נושא  את  העוצמה  בכל  לאכוף 
העיר  ראש  ידי  על  כיעד  שהוגדר  הרכוש 
הרב חנוך זייברט ומפקד המרחב נצ"מ שי 

אזולאי לשנה הקרובה.
השיטור  מנהל  כי  נודע  העיר'  ל'קול 
חדד,  יוסי  מר  לאחרונה,  שמונה  החדש 
שהגיע מתחום המודיעין והבילוש, מיישם 
השיטור  לשוטרי  ויעילות  חדשות  שיטות 

העירוני בבני ברק.

בעקבות הלחץ – יציאה 
חדשה לגהה

העומסים החריגים באזור אולמות השמחות ומעבר תושבי ערים 
שכנות, יוצרים מצב בלתי נסבל  בעירייה מנסים להקל על 
התושבים וראש העיר מקדם פתרון של יציאה חדשה מהעיר

חננאל אזואלוס 

ותושבי  בעיצומה  החורף  שמחות  עונת 
השמחה  לאולמות  בסמיכות  הגרים  העיר 
מרגישים זאת היטב, כאשר מדי ערב מגיעים 
מוזמנים רבים מתושבי העיר לאזור מגוריהם 
אליהם  הוזמנו,  אליו  באירוע  להשתתף  כדי 
תושבי  עם  נמנים  שאינם  מוזמנים  מצטרפים 
כבדים  תנועה  לעומסי  שגורם  דבר  העיר, 
וביציאה  בכניסה  וכן  בעיר  מרכזיים  בצירים 
קוקה  למפעל  סמוך  כהנמן,  ברחוב  מהעיר 

קולה ולגשר גבעת שמואל. 
כידוע, מתחם השמחות המרכזי בעיר נמצא 
שוכנים  שם  המלך-עזרא,  שלמה  ברחובות 
בכל  לעיתים  כאשר  אולמות  של  רב  מספר 
אירועים,  כמה  זמנית  בו  נערכים  מהם  אחד 
יבחין  למקום  שיקלע  מי  אלו  בשעות 
נתיבים  הסמוכים,  ברחובות  כבד  בעומס 
ומקומות  אחד  כיוון  שמאבדים  סטריים  דו 
שנועדו להולכי רגל והופכים למתחמי חנייה 
מאולתרים. בנוסף, רחוב עזרא פקוק זמן רב 
ומלאות  בו  המוצבות  אוטובוס  תחנות  בשל 

נוסעים לעייפה.
באזור,  האולמות  מבעלי  אחד  לדברי 
מכיוון  צפוי,  היה  והעומסים  התנועה  מצב 
שהאולמות נמצאים בתוך ובסמיכות לשכונות 
הם  אחרות  צפופות  בערים  בעוד  מגורים, 
מיועדים  שאינם  מבודדים  באזורים  נמצאים 

למגורים. 
בשעות  בעיר  השורר  בעומס  די  לא  אם 
מלאכה  בעלי  מרכז  שכונת  תושבי  הערב, 
בלתי  מצב  על  רב  זמן  מתלוננים  הסמוכה 
בשעות  יום  מדי  לטענתם  כאשר  אפשרי, 
עמוסים  השכונה  רחובות  והערב  הבוקר 

דרך  דרכם  את  שעושים  רכב  כלי  בתנועת 
השכונה ליציאה מהעיר, כאשר חלק מהנהגים 
אינם  אשר  סמוכות  ערים  תושבי  בכלל  הם 
שומרי תורה ומצוות - דבר שלדבריהם פוגע 

ברגשותיהם. 
האם צפוי פיתרון בעתיד הקרוב ומה בכלל 
ניתן לעשות בנושא? מתברר כי בעיריית בני 
שונות  בדרכים  ומנסים  לבעיות  מודעים  ברק 
ל'קול  נמסר  מהעירייה  התושבים.  על  להקל 
העיר' כי "נושא עומסי תנועה באזור אולמות 
הינו  מלאכה  בעלי  מרכז  ובשכונת  השמחה 
בעיה ידועה ומורכבת באגף תשתיות ופיתוח 

– מח' התחבורה של העירייה".
על  "הטענות  באריכות,  מפרטים  בעירייה 
אין  לבני-ברק,  סמוכה  מעיר  כלי-רכב  מעבר 
שום יכולת למנוע מעבר כזה, שכן גם תושבים 
הסמוכה  רמת-גן  דרך  עוברים  מבני-ברק 
אגף  בבד,  בד  נוספות.  ולערים  לתל-אביב 
אכיפה ופיקוח של העירייה והשיטור העירוני 
חניה  למניעת  והאכיפה  הסיורים  את  הגבירו 
אסורה ברחובות אלו, ובכך לשפר את המצב 

התנועתי בהם.
לשיפור  במערכת  המרכזי  "החידוש 
התנועה באזורים אלו, הינה פעולה ממושכת, 
זייברט,  חנוך  הרב  של  ובפעילותו  ביזמתו 
התחבורה  משרד  אישור  לקבלת  העיר,  ראש 
נוסף  כמוצא  דוד  בן  אברהם  רחוב  לפתיחת 
כפי  גהה.  וכביש  קולה'  'קוקה  צומת  לכיוון 
מו"מ  לאחר  התחבורה,  משרד  לנו,  שנמסר 
תינתן  הקרוב  בשבוע  כי  הודיע  ממושך, 
אברהם  רחוב  לפתיחת  התכנית  על  חתימתו 
התכנית  אי"ה  תצא  זאת  ובעקבות  בן-דוד, 
לפועל תוך שבועות אחדים עד לחודש ימים 

לערך מקבלת החתימה".



אין ספק, תכנית משרד האוצר והביטוח הלאומי "חיסכון לכל 
ילד" מעוררת התעניינות הולכת וגוברת בקרב הורים, שהבינו 
מהר כי מדובר בפתרון לאחת הדילמות הגדולות של כל הורה - 
חיסכון עבור בסיס כלכלי לחיי הילד או דירה עבור ילדיו. נכון 
שהתוכנית המהפכנית אינה מייעדת את החיסכון דווקא למטרות 
אלו והיא מאפשרת לכל חוסך לבחור את החלום שלו, אבל ברור 
לחלוטין כי הרצון להקל על צעירים את צעדיהם הראשונים 
בנשיאת הנטל הכלכלי, הוא העניין המרכזי שעמד לנגד עיניהם 
של יוצרי התכנית - משרד האוצר והביטוח לאומי, שאחראי גם 

על התפעול.
לניהול התכנית עבור ציבור הילדים נבחרו מספר גורמים 
פיננסיים ובהם הבנקים. מזרחי טפחות, כבנק מוביל בישראל, 
זכה ונבחר לאחד ממנהלי חשבונות החיסכון של התכנית  והוא 
ינהל את התכנית כפיקדון בנקאי תחת השם "ענבים" - סמל 
ולשפע. מומחי הבנק כבר נערכו למהפכה, שיצאה  להצלחה 
לדרך בג' בטבת תשע"ז, 1 בינואר 2017, עם תשובות לשאלות 

המרכזיות של הורים.

 המטרה | סכום כסף משמעותי 
לכל ילד בהגיעו לבגרות )גיל 18 או 21(

גיל 18 הוא המועד שבו כל ילד וילדה בישראל נחשבים כבר 
זו את שאיפתה  המדינה מבטאת בתכנית  בוגרים.  לאזרחים 
האפשר.  ככל  טובה  תהיה  אזרח  כל  של  הפתיחה  נקודת   כי 

חוק חינוך חובה חינם הוא אחת הדוגמאות לכך. 
ומתקדם,  חדשני  נוסף,  צעד  הוא  ילד"  לכל  "חיסכון  חוק 
יעמוד  לבגרות  יציאתו של אדם  כי בעת  להבטיח  שמטרתו 
לרשותו סכום כסף משמעותי למימוש תכניות אישיות )ראו 
פירוט בהמשך(. הכוונה העיקרית היא מימוש בחיסכון לצורך 
משכנתא, לימודים וכדומה, אך כל חוסך רשאי לבחור את אופן 

המימוש של החיסכון.
כספי החיסכון יעמדו לרשות החוסך בהגיעו לגיל 18. המדינה 
מעניקה תמריצים )מענק( לחוסכים שימשיכו את התכנית עד 
גיל 21. בנוסף, החוק מגדיר מקרים חריגים שבהם ניתן יהיה 

למשוך את כספי החיסכון לפני גיל 18.

התכנית | המדינה משלמת 50 ש"ח בחודש, 
ההורים רשאים להוסיף על חשבון קצבת הילדים

כמה שווה החיסכון הבנקאי בתום  התקופה? חשבון פשוט 
 ,2017 ינואר  מחודש  כבר  לצבור  שמתחיל  תינוק  כי   מראה 
מועד תחילת התכנית, יקבל בגיל 18 במסלול שקלי לא צמוד 
ש"ח  כ-14,500   – המענקים  שני  ובתוספת  ש"ח,   כ-13,500 

בגיל 21.
50 ש"ח )מעבר לקצבת הילדים  המדינה תפקיד בכל חודש 
הקבועה( וההורים רשאים להוסיף עד 50 ש"ח - כלומר אפילו 
ילד  לכל  לחסוך  יבחר  ההורה  כך שאם  הסכום.   להכפיל את 

100 ש"ח בחודש, הסכום בגיל 21 יעלה לכ-28,000 ש"ח. 
איך מצטרפים?

למוקד  מתקשרים  הלאומי,  הביטוח  מן  המכתב  קבלת  עם 
הטלפוני הארצי, בטלפון 2637* או-02-5393700, שם בוחרים את 
הנתיב ואת המסלול. במסלול הבנקאי על ההורים לבחור את 
הבנק בו יתנהל החיסכון לכל אורך התקופה לאחר ההצטרפות, 
הנבחר  הגורם  ע"י  מנוהל  החיסכון  הבנקאי,  למשל, למסלול 
והקשר של ההורים החוסכים לילדיהם הוא מולו. הבנק עצמו 

מחויב לדיווח שנתי לכל הורה ולאפשר מעקב שוטף.
נוסף להפקדה החודשית בסך 50 ש"ח, המדינה מעניקה סדרה 
של מענקים לכל חוסך – מענק ראשון אשר ישולם עד גיל 18 
- ומענק נוסף לחוסכים עד גיל 21 -  כל מענק בשווי 500 ש"ח.
ילד" מעוגנת  "חיסכון לכל  חשוב לדעת:  מכיוון שתכנית 
בחוק, הביטוח הלאומי יחליט היכן ינוהל החיסכון עבור הורים 
שלא יבצעו תהליך הצטרפות תוך כחצי שנה. תהליך ההצטרפות 

הוא פשוט - ראו תרשים.

בטחון וודאות בחיסכון הבנקאי
נוסף לחיסכון בטוח וודאי, עם קרן מובטחת, נהנים החוסכים 
בפיקדון "חיסכון ענבים לכל ילד" של מזרחי-טפחות גם מהטבות 
ומטרות  משכנתא  לצורך  אטרקטיביים  ותמריצים  עתידיות 
2 מגובה החיסכון למימון  נוספות. למשל: הלוואה של עד פי 
)פירוט  ובטחונות  והנחה של 50% בעמלות אשראי  לימודים 

במסגרת(.
רמת העניין של ציבור ההורים בתכנית היא גבוהה, והשיח 
תוסס. לצד התלהבות רבה )אין ספק שהמדינה הפתיעה( קיימות 
מן הסתם המון דילמות. במזרחי-טפחות, וכמובן במוקד התכנית, 
ניתן לקבל הסברים מורחבים בנושאים שונים הקשורים לתכנית 

ולמסלולים השונים.
הכינו את עצמכם לעידן החדש של הדור החדש - חסכו ואמצו.

בטלפון:   – שאלות  להפנות  תוכלו  הבנק  למומחי 
076-8046666

*המבצע בתוקף עד ו' בסיון תשע"ז, 31.5.17. פרטי ההצעה המחייבים הינם 
בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם. מס ינוכה כחוק.

למזרחי טפחות היתר עסקה המאושר ע"י בית דין צדק בני ברק שבראשות 
הגאב"ד הגאון הרב ש.י. נסים קרליץ שליט"א.

לפניכם תמונה מקיפה של המסלול הבנקאי החדש לחיסכון עבור הילדים

 חיסכון 
לכל ילד,

כל התשובות 
להורים

התכנית המהפכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי מעוררת עניין רב בקרב הורים

ניהול החיסכון לילד בבנק | תהליך ההצטרפות

6 5 4 3 2 1

אם לא תבחרו את מנהל החיסכון בעצמכם עד ז' בתמוז תשע"ז, 1.6.2017, הביטוח הלאומי יבחר עבורכם. זה הזמן 
לבחור: מתחילים במוקד הטלפוני הארצי של הביטוח הלאומי - 2637* או 02-5393700 

 מתקשרים 
למוקד הביטוח 

 הלאומי - 
חיסכון לכל ילד

ממלאים את כל 
הפרטים הדרושים 
לפתיחת החיסכון 

)חיסכון "ענבים" של 
 מזרחי טפחות הינו 

ללא דמי ניהול(

 בוחרים את 
 הנתיב הבנקאי 
)ניתן להתייעץ 

טלפונית עם מומחי 
מזרחי טפחות(

חוסכים עד גיל 
18 או עד גיל 21 

וצוברים הפקדות, 
ריביות, תשואות 

מובטחות 
ומענקים

 בוחרים בנק, 
 סוג תכנית 

ומסלול חיסכון 
 )במזרחי טפחות

6 מסלולים 
לבחירה(

 משתמשים בכסף 
 לדירה, משכנתא, 

לימודים או כל צורך אחר.

היתרונות של 
מזרחי-טפחות

חיסכון אטרקטיבי, בטוח ויציב, עם קרן 
מובטחת הטבות עתידיות וייחודיות - לדוגמה, 

למשכנתא או ללימודים.

יעוץ ומידע להורים בקו הייעודי:
076-8046666

מדינת ישראל הכריזה על תכנית "חיסכון לכל ילד" )החל מג' בטבת תשע"ז, 1 בינואר 2017( ואפשר כבר להרגיש את ההתרגשות בקרב 
הורים לילדים. זה מובן, התכנית מסירה את אחת הדאגות הפיננסיות הגדולות ביותר של כל הורה || לראשונה: החיסכון במימון המדינה 
)ההורים יכולים להשתתף(  ||  הוא מאפשר לכל ילד בישראל להתחיל את חייו הבוגרים בגיל 18 עם סכום כסף משמעותי שנצבר לזכותו 
|| המטרה העיקרית של "חיסכון לכל ילד": יצירת מקור מימוני בסיסי למשכנתא או לדירה עבור כל ילד וילדה בישראל - אך כל חוסך 
יוכל להגשים את החלום הפרטי שיבחר. מזרחי-טפחות, כבנק מוביל בפיקדונות בישראל ואשר נבחר לאחד ממנהלי חשבונות החיסכון 
של התכנית, מאפשר לנהל את החיסכון תחת השם "חיסכון ענבים לכל ילד". בנוסף - הוא משדרג את החיסכון עם הטבות ייחודיות 
נוספות || מומחי הבנק עם מה שכל הורה צריך לדעת על התכנית || הורים? לפניכם מדריך מיוחד, וגם קו טלפון ייעודי לכל שאלה.

- למזרחי טפחות היתר עסקה המאושר ע"י בית דין צדק בני ברק שבראשות הגאב"ד הגאון הרב ש.י. נסים קרליץ שליט"א - 

עד פי 2 מגובה החיסכון שייצבר במזרחי טפחות 
יינתן כמשכנתא ל-25 שנה בריבית מופחתת ו-50% 

הנחה בדמי פתיחת תיק ועד סכום של 500 ש״ח
עד פי 2 מגובה החיסכון שייצבר יינתן כהלוואה 

למימון לימודים ו-50% הנחה בעמלות טיפול 
אשראי וביטחונות

זכאות לחיסכון נוסף בהטבה מיוחדת ולזמן מוגבל*
החיסכון ייפתח בסניף הקרוב למקום מגוריכם

במזרחי טפחות 
מקבלים דיווח שנתי 

על מצב החיסכון

ובסניפי מזרחי-טפחות.

מדור פירסומי
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בד"ה: הגאון ר' 
זושא לוריא זצ"ל 

רכב פגע בהולך רגל 
במעבר חציה

שימש כדיין ומורה צדק בבי"ד של חסידות ויז'ניץ 
למעלה מחמישים שנים  היה הפוסק של אדמו"רי 

ויז'ניץ בנושאים רבים בהם קיבלו את הכרעתו 

המכונות שנפרצו

מאת: עוזי ברק

של  צדק  והמורה  הדיין  בויז'ניץ:  אבל 
לוריא  זושא  רבי  החסיד  הגאון  החסידות, 
ראשון  ביום  מרומים,  לגנזי  נסתלק  זצ"ל, 
הישועה',  'מעיני  החולים  בבית  בצהריים 

כשהוא בן 88 בפטירתו.
בגיל 30 מונה לתפקידו כדיין בחסידות 
מויז'ניץ  חיים'  ה'אמרי  בעל  הרבי  ידי  על 
זצ"ל, לאחר שהוסמך להוראה על ידי מרן 
זצוק"ל.  וואזנר  הגר"ש  הלוי'  'שבט  בעל 
למעלה מחמישים שנה שימש הגר"ז לוריא 
לימינם  ועמד  בחסידות  צדק  ומורה  כדיין 
ויז'ניץ, אשר בנושאים רבים  של אדמו"רי 

התייעצו איתו וקיבלו את הכרעתו.
ובכל  בהלכה  בקי  היה  לוריא  הגר"ז 
וקבלה  חסידות  גם  למד  התורה,  מכמני 
מכל  ישראל  מגדולי  רבה  להערכה  וזכה 
רבות  עמהם  נועד  ואף  והעדות,  החוגים 

בעניינים שונים בהלכה.
ההולכים  בנים  ובני  בנים  אחריו  הותיר 
יצאה  הלווייתו  והיראה.  התורה  בדרך 
ויז'ניץ,  המדרש  מבית  בערב  ראשון  ביום 

בהשתתפות רבנים, דיינים וקהל רב בדרכו 
האחרונה אל בית העלמין ויז'ניץ בבני ברק 
בצרור  צרורה  נשמתו  תהא  נטמן.  שם   –

החיים.

מאת: עוזי ברק

שישי  ביום  שאירעה  דרכים  בתאונת 
בשעות הצהריים, נפצע באורח בינוני הולך 
רגל כשחצה את מעבר החצייה ברחוב בן 

זכאי פינת אנילביץ בבני ברק. 
 1221 למוקד  כי  נמסר  הצלה  מאיחוד 
של איחוד הצלה התקבלה קריאה על נער 
יוחנן  רבי  ברחוב  מרכב  רגל שנפגע  הולך 
זכאי בבני ברק. מתנדבי רפואת חירום  בן 
העניקו  ברק  בני  סניף  הצלה  איחוד  של 

סובל  כשהוא  ראשוני  רפואי  טיפול  לו 
מחבלות ופציעות בגפיים.

הפצוע סבל בעיקר משבר קשה ברגלו, 
לבית  מד"א  של  באמבולנס  פונה  והוא 

החולים 'בילינסון' בפ"ת.
ת"א  מחוז  של  התנועה  משטרת  שוטרי 
הגיעו למקום לחקור את התאונה, מחקירת 
פגע  הפרטי  הרכב  נהג  כי  עולה  האירוע 
היה על מעבר  רגל בעת שהאחרון  בהולך 

החצייה.

צילום: יצחק מחבוביאן

רגלו של הולך 
רגל נשברה 

בתאונת דרכים 
ברחוב בן 
זכאי פינת 
  אנילביץ
הפצוע פונה 
לבית החולים 
בילינסון בפ"ת

היום ומחר בלבד!
יום רביעי וחמישי כ"ז-כ"ח אב

בני מלכים  תכלית ההידור

ירושלים: מוסיוף 14 בני ברק: שלמה המלך 17 
משלוחים בהזמנה טלפונית לב"ב: 03-6718300 שלוחה 3

ניתן להשיג באשפר בשר:

בני מלכים-מגיע להם יותר!

חדש! באשפר בשר
נפתחה מחלקה חדשה של

עופות טריים
בכשרות המהודרת של הגאב"ד

הגר"מ גרוס שליט"א

קרטון עוף
כרעיים/שוקיים 

כנפייםירכיים

209029901480
לק"גלק"גלק"ג

מבצע ענק!

טרי, נקי, ארוז,
באיכות הידועה 

של אשפר

שיווק ארצי: 050-6730711

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 ₪ 



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

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

שיווק ארצי: טל: 03-6718300

שלושים שנות 
כשרות

30 שנות כשרות, ללא פשרות!
בד"ץ "נוה ציון" הינו הנחשון הראשון בבד"צים לבני תורה מעדות המזרח, אשר הוקם ע"י גאונים ומאורי ישראל. 
ובראשם הגאון הגדול הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל (שעל שמו קרוי בד"ץ "נוה ציון") ויבדלחט"א מרן ראש 
הישיבה הגאון ר' שלום כהן שליט"א, הרה"ג ר' שלמה בן שמעון שליט"א, והרה"ג ר' מסעוד בן שמעון שליט"א.
כך למעשה הוקמה חברת "אשפר בשר" שכיום בסייעתא דשמיא, ציבור גדול ורחב המדקדקים על קלה כבחמורה 
נמנה בין לקוחותיה, כשלאורך כל הדרך חברי הבד"ץ שליט"א ובראשם הכהן הגדול מרן ר' שלום כהן שליט"א 
מכוונים ומפקחים על כל ההידורים והחומרות ע"י צוות שוחטים יר"ש, כשבכל נושא הכשרות מחמירים הן לדעת 

הב"י והן לדעת הרמ"א. מוצרי אשפר ראויים לעלות על שולחנם של מלכים "מאן מלכי רבנן"...
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זייפה חתימות בכדי 
לקבל אישורי בניה 
כתב אישום: תושבת בני ברק נאשמת שזייפה חתימות של 
דיירים בכדי לקבל היתר בנייה בגג דירתה  הליכי מתן 

ההיתר לבנייה נעצרו

לראשונה בב"ב - קורס 
אוריינות בריאותית

מרכז המידע לבריאות האישה הפועל במסגרת 
התחנה העירונית לבריאות המשפחה פתח קורס 

חדש מסוגו לנשים

מאת: יאיר קורן
 

קורס אוריינות בריאותית לציבור גדול של 
נשים מתקיים, לראשונה, על ידי מרכז המידע 
לבריאות האישה בבני-ברק, הפועל בכל ימות 
לבריאות  העירונית  התחנה  במסגרת  השנה 

המשפחה שברחוב יואל 18.
בבית  המתקיים  החדשני,  האוריינות  קורס 
של  בראשותה  מתקיים  שבבני-ברק,  בגנו 
העירייה  מבקרת  גולדפינגר,  שושנה  רו"ח 
ויו"ר הארגון לבריאות האישה במגזר החרדי 
וצוות המתנדבות, והן השכילו לבחור נושאים 
וחידושים בשדה הרפואה, המסייעים במימוש 
זכויות המשפחה לבריאות. כל נושאי הקורס 

אושרו ע"י גדולי הרבנים.
פני  על  מתפרש  בקורס  הנושאים  מגוון 
אנשי  הינם  והמרצים  שונים,  עניין  תחומי 

באמצעים  מסבירים  והם  מומחים,  מקצוע 
בתחומים  וחידושים  מושגים  ויזואליים 
שונים, כמו: סל התרופות, בית בטוח, מעגלי 
מחלות,  אבחון  בריא,  חיים  לאורח  שינוי 
למניעתן,  השונות  והאפשרויות  בהן  הטיפול 
מערכות  על  פיקוח  השלישי,  בגיל  רפואה 
הפה,  בשיקום  מעניינים  חידושים  האכילה, 
ברפואת עיניים, לקויות שמיעה, טיפול בילד 
מערכות  עם  ותקשורת  מיוחדים  צרכים  בעל 

רפואיות.
הבריאות  מחלקת  בשיתוף  פועל,  המרכז 
אברמוביץ,  פרץ  הרב  שבראשות  העירונית 
אליהו  הרב  ובהנהלת  העירייה  הנהלת  חבר 
מר  שבהנהלת  הספורט  מחלקת  ועם  קוריץ 
של  ובתמיכתו  ובעידודו  שטיינרייך,  מאיר 

הרב חנוך זייברט, ראש העיר.

מאת: עוזי ברק

מתקין  ברק  בני  בעיריית  התחבורה  אגף 
בימים אלו רמזור חדש, בצומת הרחובות חזון 
איש - האדמו"ר מגור – ברטנורא בבני ברק.

בעיריית  והפיתוח  התשתיות  אגף  מנהל 
בהתקנת  כי  סיפר  זיידמן  חנוך  ר'  ברק  בני 
ואמר  שקלים,  אלפי  עשרות  הושקעו  הרמזור 
את  גם  לתת  צריך  רחבה שבה  בצומת  "מדובר 
בבטחה".  לחצות  הרגל  להולכי  האפשרויות 
יצויין כי לפני כ-5 שנים אירעה בצומת זו תאונת 

דרכים קטלנית, רוכב האופנוע הבחור נחמן כהן 
ז"ל נהרג במקום וחברו נפצע קשה מאוד.

שינויים  נעשו  הרמזור  התקנת  לצורך 
גאומטריים בנתיבי התחבורה, למגיעים לצומת 
נתיבי  לשני  הכביש  הורחב  עקיבא  רבי  מכיוון 
נסיעה. לבאים מכיוון רחוב נחמיה, ישנו עמוד 
שכדאי  נסיעה  נתיב  להוספת  שמפריע  חשמל 

שהוא יוסר או שיוזז לטובת ציבור הנהגים.
שהותקנו  לרמזורים  מתווסף  זה  רמזור 
חזון  בצומת  השומר,  ברחוב  בעיר  לאחרונה 

איש – נחמיה – לנדא ועוד.

מאת: עוזי ברק

פרקליטות  ידי  על  אישום  כתב  הוגש  השבוע 
מחוז תל אביב נגד תושבת בני ברק, בעקבות זיוף 
חתימותיהם של שכניה בבניין לצורך קבלת היתר 

בניה.
על פי הנטען בכתב האישום, שהוגש לשופטי 
"התושבת  אביב.  בתל  השלום  המשפט  בית 
למתן   ,2014 דצמבר  בחודש  בקשה  הגישה 
היתר בנייה לבנייה על גג הבניין. היתר שהותנה 
בבקשה  בבניין.  הדירות  בעלי  רוב  של  בהסכמה 
למתן היתר שהגישה התושבת הייתה טבלה ובה 

לפחות  כאשר  בבניין,  הדיירים  של  חתימותיהם 
ארבע מהחתימות הן מזויפות".

המזויפות  החתימות  את  הגישה  הנאשמת 
למחלקת ההנדסה של עיריית בני ברק, ולפי כתב 

האישום ניסתה לקבל היתר בנייה במרמה. 
הבקשה  על  הבניין,  מדיירי  לאחד  כשנודע 
והבחין  לעירייה  פנה  הוא  הנאשמת,  שהגישה 
הוא  המזויפת.  חתימתו  את  נשא  אשר  במסמך 
את  עצרה  והעירייה  החוק  רשויות  בפני  התלונן 

מתן הליכי ההיתר. 
זיוף,  של  בעבירות  נאשמת  הבקשה  מגישת 
שימוש במסמך מזויף וניסיון לקבל דבר במרמה. 

רמזור חדש בעיר
מדובר בצומת רחבה שיש בה צורך לתת את האפשרויות 

גם להולכי הרגל לחצות בבטחה  לפני כ-5 שנים אירעה 
בצומת זו תאונת דרכים קטלנית, ובה נהרג רוכב האופנוע 

הבחור נחמן כהן ז"ל

ההרשמה בעיצומה: 072-370-4319
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

כ"ג שבט תשע”ז
19.02.2017

המכינות לגברים 
מתחילות!

אתה לא רוצה
 לפספס 

את השנה הזו!

חושב ללמוד לתואר?
בוא ללמוד אצל המרצים הטובים בישראל 

שנה שלישית ברציפות!
לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה-תשע"ז

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

    חשבונאות | מימון ושוק ההון | מערכות מידע
 חדש! תואר ראשון בחינוך וחברה

 ניתן להשלים לתעודת הוראה לאחר התואר.



את עוד לא יודעת אם זה בן או בת 

6505 לייעוץ עם המומחים של אלטמן חייגי:

בריאות לכל שלב בחיים

מה שבטוח,
רק 

חדש!

עכשיו בכשרות בד"צ העדה החרדית
מותג תוספי התזונה המועדף ביותר בקרב נשים!

במיוחד
לתקופת

טרום הלידה
ולאחריה

פרנטל - מולטי ויטמין לנשים במהלך תשעת החודשים
ברזל - פורמולה המכילה ברזל קל אשר ניתן ליטול גם בצמוד לארוחות

חילבה - כמוסות תמצית חילבה פטנטי מרוכז – ללא השפעה על ריח הגוף
B6 ג'ינג'רול - פורמולה משולבת של ג'ינג'ר וויטמין



יבואן/יצואן

חברת ’מסטר קרגו‘ הינה חברה ותיקה עם מחירים 

הוגנים ושירות טוב בשילוח בינ“ל ועמילות מכס

sales@mastercargo.co.il  :או שלחו מייל

?

התקשרו עכשיו:  073-7108611/09

מאת: הילה פלאח

ברק  בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון  במרכז 
בשיתוף משרד העבודה והרווחה מציינים בסיפוק 
רב את ההצלחה המיוחדת שנרשמה ליריד הפרנסה 
הגדול של בני ברק. ביריד השתתפו מאות אנשים 
אשר נהנו מהצעות של  משרות ייחודיות שנאספו 
כל  כאשר  היריד,  לקראת  המרכז  צוות  ידי  על 

משתתף קיבל חוברת עם כלל המשרות. 
במסגרת היריד נערכו סדנאות ייחודיות לכתיבת 
הכנות  אבחונים,  מקצועיות,  הכשרות  קו"ח, 
לראיונות עבודה ועוד. יצוין, כי באופן כללי שמים 
על התאמת המשרות  בעבודת המרכז  מיוחד  דגש 
משרות  הינם  מהם  גדול  כשחלק  החרדי  לציבור 

בעבודה בקרב אנ"ש.
על  היריד  משתתפי  כמה  התבשרו  אלו  בימים 

התחלת עבודה בפועל בעקבות השתתפותם ביריד, 
עבודה  ראיונות  בתיאום  במרכז  עמלים  כמו"כ, 
וכן  המשרות  רשימת   מתוך  היריד  למשתתפי 
בעקבות  שהגיעו  הרבות  בפניות  המשך  בטיפול 

היריד. 
היריד אשר  פונים במרכז לכל משתתפי  בנוסף, 
האבחון  המשך  לתאם  ביריד  ראשוני  אבחון  ערכו 
האישי להתאמת המשרה המתאימה להם בטלפון 

03-7707300/1/2/3

מאת: חיים בנשק

במסגרת תנופת ההתחדשות בת"ת יסודי 
אלו  בימים  נפתח  צפון,  אביב  תל  התורה 
כיבוד  בהלכות  ושינון  התחזקות  מבצע 

הורים.
מרובה  בהשקעה  שהופק  המבצע 
ובסטנדרט יוצא דופן עורר הדים רבים אצל 
שכבר  רבים  הורים  ואצל  התלמידים  הורי 

רשמו את ילדם לשנת הלימודים הבאה.

מנהלו  מציין  עיתונות"  "קו  עם  בשיחה 
שטרן  נועם  הרב  הותיק  הת"ת  של  החדש 
התענינות  גל  מול  בעצמו  מופתע  הוא  כי 

ההורים בעניין הרישום לשנה הבאה.
מתכננים  שאנחנו  שהעובדה  ספק  אין 
היחס  בשילוב  הבאה  לשנה  הסעות  מערך 
האישי לכל ילד והרמה הלימודית הגבוהה 
ההורים  לרצון  משמעותי  גורם  מהווים 
להצטרף להצלחה ולרשום את ילדם לת"ת 

ולגנים.

בני ברק: הצלחה רבה ליריד הפרנסה

בני ברק י"ב בשבט תשע"ז 12168/2/17

האם לפעול לצמצום חקיקת 
היתר בכנסת?
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הצעת החוק הזו שמיועדת לצמצם את 
כמות החקיקה של חברי הכנסת - מיותרת 
לחלוטין. רוב חברי הכנסת עמלים במהלך 
ולקדם  חוקים  לחוקק  השנה  ימות  כל 

יוזמות למען הציבור הרחב.
חברי  מספר  שבגלל  מאוד  חבל 
ופרובוקציות  כותרות  המחפשים  כנסת 
באמצעות קידום וייזום של חוקים הזויים, 
חברי  שאר  לכל  גם  שכזו  תדמית  נדבקת 
כעת  לקדם  מנסים  שבגללו  מה  הכנסת, 
את היוזמה הנוכחית ולהגביל את פעילות 

חברי הכנסת למען האזרחים.
לשטח'  'יורדים  מהפכת  במסגרת 
שהנהיג יו"ר תנועת ש"ס, שר הפנים הרב 
אריה דרעי, אני נתקל מידי שבוע בעיוותים 
ואני  ולשנות,  לתקן  שצריך  חוקים  של 
חושב לעצמי, את זה רוצים לעצור? שלא 
הכלל?  למען  חשובים  חוקים  עוד  נקדם 
אז אולי בכלל כדאי לפזר כבר את הכנסת 

ולבטל את המוסד החשוב הזה.
הזאת,  החשובה  הבמה  את  מנצל  אני 
וקורא מכאן לשרת המשפטים איילת שקד 
לשקול שוב בכובד ראש את קידום הצעת 
לחברי  מענה  שתיתן  פשרה  ולמצוא  חוק 
חשובים.  חוקים  לקדם  החפצים  הכנסת 
חברי  תופעת  את  לעצור  זאת,  עם  יחד 
ופרובוקציות,  לכותרות  הצמאים  הכנסת 
חסרת  יתר  חקיקת  של  עומס  למנוע  כדי 
חברי  של  כבודם  על  ולשמור  תועלת 

הכנסת ובית המחוקקים.
כבילת  אינו  שהפתרון  בוודאי  אבל 
ידיהם של חברי הכנסת בפעילות החקיקה 
ימנע  שרק  מה  מבצעים,  שהם  החשובה 
כמותו  מאין  ושימושי  חשוב  כלי  מהם 
לנזקקים  החלשות,  לשכבות  לסייע 
הרחב  מהציבור  מקבלים  שהם  ולפניות 
גם  כמו  תיקון,  הדורשים  שונים  בעניינים 

צמצום הביורוקרטיה.

נגד: אולי נבטל 
בכלל את הכנסת?

ח"כ מיכאל מלכיאלי
חבר וועדת חוקה  יו"ר סיעת כולנו

הכנסת ה-19 כיהנה רק 671 ימים. בתקופה זו 
מתוכן  חוק.  הכנסת 3100 הצעות  חברי  הגישו 
 20,000 כמעט  שלישית.  בקריאה  עברו   101 רק 
הכנסת  שולחן  על  הונחו  פרטיות  חוק  הצעות 
19-15(, כך  )כנסות  האחרונות  השנים  ב-15 
הישראלי  המכון  שמפרסם  מנתונים  למדים  אנו 

לדמוקרטיה. 
לצד  ומחמיר.  הולך  רק  המצב  ה-20  בכנסת 
מעמד  ונחלש  הולך  האדירים  החקיקה  היקפי 
הממשלה,  עבודת  על  המפקח  ככוח  הכנסת 
שש  או  בחמש  לעתים  יושבים  הכנסת  חברי 
המכריע  רובן  מעטה,  בדיונים  הנוכחות  ועדות, 
קואליציונית  במשמעת  נקבעות  ההצבעות  של 
והן  בוועדות  הן  עמדותיה  את  כופה  והממשלה 

במליאה. 
גדול  ציבורי  "רעש"  מייצרת  היתר  חקיקת 
כשכל  עומק  עבודת  ללא  מונחים  רבים  וחוקים 
תכליתם היא לייצר כותרת בעיתון וכך, כל נושא 
שנוי במחלוקת )תקשורת, דת ומדינה, יחסים בין 

המיעוט לרוב ועוד( הופך להצעת חוק שמטרתה 
יצירת רעש ועימות.

"הצהרות חוק" אלו  מייצרות  מגננה הולכת 
במציאות  הפועל  העסקי  במגזר  הן  וגדלה 
שבוע, והן  מידי  שמשתנה  כאוטית  רגולטורית 
לכותרת.   מכותרת  שמתנהל  ציבורי   בשיח  

הקואליציה,  ויו"ר  המשפטים  שרת  עם  יחד 
תהליך  את  לשפר  האחרונה  בשנה  פועל  אני 
החקיקה ואיכותו וההצעה שהוצגה ליו"ר הכנסת 
הזה.  תולדה של המהלך  היא   בימים האחרונים 

מדובר בבסיס לשיח בין הקואליציה לאופוזיציה 
שיביא לחיזוק הכנסת ולצמצום חקיקת היתר. יש 
חברי  על  דווקא  יותר  חריפה  שהמגבלה  לזכור 
להעביר  יותר  קל  להם  אשר  מהקואליציה  כנסת 
חוקים ומהווה חיזוק לאופוזיציה בדמות העצמת 

הכנסת ויכולת הבקרה שלה על הממשלה. 
טובת הציבור דורשת מנבחריה בכנסת לדאוג 
ביצוע  ולא  לביצוע אפקטיבי של חוקים מעטים 

רופף וכושל של ספר חוקים הולך ומתעבה.

בעד:  לצמצם חוקי 
'רעש' כושלים
ח"כ רועי פולקמן
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תנופת התחדשות 

ביסודי התורה - תל אביב
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Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc.co.il | 03-5771109 :לפרטים והרשמה

התכנסות וכיבוד קל  18:00

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

פרופ’ מוטי רביד, המנהל הרפואי ויו”ר האגודה הישראלית לסוכרת לשעבר  

מר נדב חן, מנכ”ל אסיא מדיקל      19:00
הצגת המערך המתקדם לניתוחים בריאטריים   

19:30   ד”ר פיוטר לנגר, מנתח בכיר ביחידה הבריאטרית במרכז הרפואי מעיני הישועה
בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

מר אופיר תשובה, פסיכולוג קליני     20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית     20:30

21:00   סיום

בהנחיית 

המרצה הנודע  

הרב אבא טורצקי

בנושא 

בריאות ושמחה  

 
יום רביעי י”ב שבט תשע”ז )08.02.2017( 

התכנסות בשעה 18:00 באולם ההרצאות קומה 2, 
מרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’ רחוב הרב פוברסקי 17 ב”ב.

כנס בריאות 
בנושא: השמנת יתר

בהשתתפות מנתחים בכירים 
ביחידה הבריאטרית )קיצורי קיבה(

במרכז הרפואי מעיני הישועה 
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באהבה רבה עד אין תכלית
ישראל שלמה הכהן קאהן

חדש! שירות *משלוחים
שימו לב! על האריזות להגיע עם 
הבונדרולה של כשרות הרב לנדאו.

(מעל יש ב"ב) 03-5746605שלמה המלך 12

הכשרות המהודרת

מסעדת בשרים על האש

הטעם הנפלא

80 מקומות ישיבה | נעים לשבת

טשולנט בשרי
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לחצי 
קילו לחצי 
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אטריות
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מהמסעדהנפרד אולם מכירה



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

Hilton Cyprus

הפסח היוקרתי ביותר! 
שינפלד בהילטון קפריסין 

30 שנות פעילות במלון היוקרתי של  שינפלד, זה מה שעושה את החופשה. הפסח אנו חוגגים 
רשת הילטון. ממשיכים להתחדש ולהעניק לכם ביטחון, שירות מקצועי ויחס אישי בכל חופשה.

שה
 מה שעושה את החופ

זה

ישראל נחמן יוסי שוורץ אהרל'ה נחשוניישי לפידות

הופעות עם האמנים הגדולים של שינפלד

טיולים בקפריסין ניקוסיה, לימסול, הכפרים הציוריים של הרי הטרודוס, 
הגרלה ראשונה הסתיימה!סלע אפרודיטה ופאפוס, קפריסין התורכית, שופינג, ספורט אתגרי ועוד. 

הגרלה נוספת בשבוע הבא

הזמינו מקום בחופשת פסח ותוכלו לזכות
בשדרוג לסוויטה מדהימה!
פרטים בדף הפייסבוק של שינפלד תיירות

הזוכה
 גברת מס 

מראשון לציון. 
פעם שישית 

בשינפלד 
"חוויה נפלאה לכל המשפחה"

"מלון מושלם בלב ניקוסיה"

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

לראשונה בתאילנד! חופשה מלאה עם מטבח גורמה גלאט כשר של השפים מבית 
שוק  הצף,  השוק  בהואה-הין,  מדהימים  כוכב  לטיולי  ואפשרות  תיירות,  שינפלד 
הלילה, ארמון המלך, רכיבה על פילים, רכיבה על סוסים, מופע נמרים, תנינים 

ונחשים, טיולי 4X4 בטבע השופע של תאילנד, שופינג באאוטלט ועוד.

גלאט כשר

2017קבוצת פברואר מלאה קבוצות נוספות בחודש מאי 

חדרים לכיוון הבריכה מלאים
סוויטות ג׳וניור אחרונות 



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



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 ורונין/ברבריס 
קולקציה קודמת

רק
389₪

מעילים צמר
קצר | ארוך | 3/4 | כל המידות
רק

249₪

מכנסיים אקסוס
קולקציה קודמת

סוודרים כותנה

 נעלי רוקפורט 
כל המידות 

רק
289₪

חולצות
תוית אפורה

חולצות
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₪

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



בני ברק 22     י"ב בשבט תשע"ז 128/2/17

נוח.  יותר  נעשה  הייאוש  ללונדון,  בדרך  שכבר  מסתבר 
שהוא  לפני  רגעים  השבועית,  הקואליציה  ראשי  לישיבת 
נינוח  נתניהו  הגיע  המאוחדת,  הממלכה  לבירת  ממריא 
מהרגיל בתקופה האחרונה. מצחו לא נחרש בקמטי חקירה, 

ופניו לא שידרו אותות מצוקה. 
בפתח  וגפני  דרעי  את  נתניהו  שאל  הרב",  שלום  "מה 
ישיבת ראשי סיעות הקואליציה. מאז פרסום ה"פייק ניוז" 
נתניהו ביום ראשון שעבר, הוא שואל כל  החרדי, בו הוזן 
חרדי שנקרה בדרכו לשלומו של ראש הישיבה. השמועות 
עלה  החולים  בית  כשמנהל  הפעם,  אך  השבוע,  גם  הופצו 
והתראיין בקולו, אפילו המקורבים לא הרהיבו עוז להאשים 
במצב,  והתעניין  עודכן  נתניהו  העוינת.  התקשורת  את 
כשהפעם היה זה תורו של גפני להוריד את מפלס החרדה. 
"אנחנו מתפללים ומקווים שיהיה בסדר", השיב יו"ר ועדת 
לא  זה  "ביבי,  והסביר:  דרעי המשיך  ושר הפנים  הכספים, 
פשוט. מדובר ביהודי בן מאה ושלוש שמנהיג בגילו ציבור 

שלם". 
התכופה:  התעניינותו  פשר  את  חשף  בתגובתו,  נתניהו 
הוא אמר בטון  כזה",  בגיל  צלול  להיות  זה  יודע מה  "אני 
רגיש והתרפק על זיכרון אביו. אם היה מחולק בצל בישיבות 
הממשלה – היו נראות גם דמעות בעיניים. ממשלת ישראל 

עוקבת בדאגה.
עוזר  כל  להוציא  ראש-הממשלה  ביקש  מסוים,  בשלב 
מעליו, ולהישאר רק עם ראשי המפלגות. "אולי נדחה את 
ההצבעה על חוק ההסדרה למועד שאחרי הנסיעה", הציע 
נתניהו בקרירות אנגלית ונענה בלהט ישראלי שלילי. אחד 
עמידה,  תפילת  מתפלל  כמו  בחוזקה,  לחש  המשתתפים 
לסובביו:  המפריע  בטון   – לחשו  צקון  את  שמשמיע 
או  הברית  לארצות  ללונדון,  מתכוון,  הוא  נסיעה  "לאיזו 
אך  ה-65,  גיל  את  מזמן  כבר  חצה  נתניהו  לאוסטרליה". 
והולך,  ממריא  רק  הוא  השובתים,  אל-על  לטייסי  בניגוד 

"מעלה מעלה", כברכתו של ח"כ מוזס.
טראמפית  בתזזית  התנהל  החקירה,  תחילת  של  נתניהו 
בבולשביקים  חבט  בתקשורת,  השתלח  הוא  אופיינית. 
המוחשי  הביטוי  רודפיו.  לידי  מסוימת  במידה  ושיחק 
ללחץ, היה ביטול נסיעתו לפורום הכלכלי בדאבוס וריתוקו 
מרצון לארץ, כמו מנהיג לא יציב החושש מפוטש שיתבצע 
בהעדרו. ביבי של השבוע האחרון משדר את ההיפך הגמור. 
מרבה בטיסות מתוכננות, מעביר את מילוי המקום לישראל 
ולא  מהמסילה,  להטותו  ניסה  שלשום  תמול  שרק   - כץ 
מהסס לתקוף את מנהיג הבית היהודי, עם עלייתו על כבש 
המטוס. "עושה רושם שהוא התרגל לסיטואציה של תפקוד 

תחת חקירה", אבחן השבוע אחד משרי הממשלה.
היהודי  הבית  אנשי  שהשמיעו  המרומזים  האיומים  את 
לטרנד  בהתאם   – מזויפים"  "אולטימטומים  נתניהו  כינה 
לקוות  רק  נותר  התוצאה,  מדד  פי  על  האמריקאי.  הזיוף 
מה  יותר.  קצת  מזויפים  נגדו,  שהחשדות  נתניהו,  בשביל 
שברור זה שביבי חזר לשגרה. פחות משבוע אחרי שנפתלי 
חזר   – להתפטרותו  הקוראת  למקהלה  להצטרף  סירב  בנט 
הבית  יו"ר  הימני.  ה'בייס'  על  בנט  עם  להתנגח  נתניהו 
היהודי לא הגן על נתניהו מטוב ליבו, אלא משיקול רציונלי 
קר המעדיף את שימור הממשלה במתכונתה. ובכל מקרה, 
מיותר לצפות להכרת הטוב מצידו של גדול מקבלי המתנות. 
יודע  נתניהו   – האישי  חייו  באורח  כמו  הפוליטי,  בעולמו 

לקבל ומתקשה לתגמל. 
גם אם מדובר בביטחון עצמי מזויף, שמטרתו לחזק את 
זה בהחלט משפיע לטובה.  אחיזתו – הרי שעל השותפים 

"אני לא חושב שהולכים לבחירות ולא רואה את זה קורה", 
השבוע  ששהה  גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  אומר 
נראה  "הוא  ראש-הממשלה.  של  במחיצתו  ארוכה  שעה 
רגוע", מעיד גפני ומספק גם תחזית ארוכת טווח, "להערכתי 
לא יהיה כתב אישום אבל גם אם יהיה, ראש-הממשלה לא 
חייב להתפטר על פי חוק, ואני לא רואה אף אחד ממרכיבי 

הקואליציה קם והולך". 
הדעת נותנת שבסיטואציה של הגשת כתב אישום, אביר 
שלטון החוק של הקדנציה הנוכחית, משה כחלון – לא יוכל 
אלא  לדין.  העומד  ראש-ממשלה  תחת  כהונה  עם  להסכין 
שגפני, כמו יתר חבריו ליהדות התורה, סבור אחרת ומשדר 

אופטימיות זהירה.
כחלון  את  רואה  לא  אני  אישום,  כתב  יוגש  אם  "גם 
מהערכתו  ספק  גפני,  אומר  הממשלה",  את  ומפרק  קם 
הרציונלית, ספק מהרהורי לבו, "זו ממשלה טובה ולכולנו 

אין אלטרנטיבה טובה יותר. גם לא לכחלון".

מדיניות דתית
מרן  תקופת  של  התורה  דגל  ח"כי  את  לראות  קשה 
בעד  יד  ומרימים  במליאה  יושבים  זצ"ל,  שך  הגראמ"מ 
חוק ההסדרה. המפלגה שחרטה על דגלה האידיאולוגי את 
איסור ההתגרות באומות, עושה זאת כיום 'בצער רב' – אם 
ז"ל,  רביץ  אברהם  הרב  שטבע  הלשון  במטבע  להשתמש 

כשהצביע נגד הפלת ממשלת שמיר. 
"יכול להיות שמרן הרב שך זצ"ל היה מורה לנו להצביע 
בעד החוק, אני לא בטוח בכך", אומר גפני ומבהיר באותה 
תמיד  נקט  שטיינמן  הרב  מרן  המדיני,  "בעניין  נשימה, 

באותה עמדה ובאותו קו של מרן הרב שך".
בניגוד לחברים האגודאים שממוקמים באגף ימין, לדגל 
עם  מתיישבת  שלא   – סדורה  משנה  תמיד  הייתה  התורה 
תמיכה בחוק ההסדרה. "זהו חוק לא טוב, ואני לא היחיד 
הממשלה  ראש  הוא  כמוני  שחושב  הראשון  זאת.  שאומר 
נתניהו, השני הוא שר הביטחון איווט ליברמן, השלישי הוא 
כחלון והרביעי הוא דרעי. יש לנו סייעתא דשמיא בקדנציה 
יציבות  את  לשמר  כדי  מחירים  משלמים  ואנחנו  הזאת, 
הקואליציה. חוק ההסדרה הוא חלק מהמחיר, למרות שזה 

מנוגד לעמדתנו". 
של  והמוגזמות  המוקדמות  לחגיגות  מצטרף  לא  גפני 
בשל  רק  ולא  טראמפ,  של  בחירתו  עם  הישראלי  הימין 
נשיא  "נבחר  לו.  ומנוכר  זר  החינגות  שעולם  ליטאי  היותו 
חדש שעדיין איננו יודעים מה טיבו", הוא אומר, "זה נכון 
נוח לישראל, אבל  שטראמפ עושה רושם של אדם שיהיה 
העברת  עם  להמתין  מעדיף  שהוא  אמר  הממשלה  ראש 
שנתניהו  הדעת  על  יעלה  לא  הרי  נסיעתו.  אחרי  עד  החוק 
יטוס לפגישה עם הנשיא האמריקאי הנבחר ויביא לו דווקא 
את החוק הזה". באמת לא יעלה על הדעת שנתניהו יעניק 
עם  תגיע  שהיא  הגיוני  כמה  תשורה,  כבר  אם  אך  מתנות, 

מוקש בצידה. 
שלא  העקרונית  עמדתנו  בגלל  לרוחנו  אינו  הזה  "החוק 
וגם בגלל שמדובר בחוק הצהרתי שלא  להתגרות באומות 
יועיל לאף אחד", ממשיך גפני ומסביר, "הרי הכל ידוע. זה 
פינויים  ימנע  לא  שגם  לי  וברור  עמונה  פינוי  את  מנע  לא 
בעתיד. להעביר חוק לא יעיל, ערב נסיעה לנשיא האמריקאי, 

רק בשביל לקרוץ לבוחרים מימין? בעיני זה מיותר". 
הצהרתי  יום  סדר  הקואליציוניים  מהשותפים  אחד  לכל 
משלו. את הביקורת הנוקבת של גפני, שיורה ותומך, אפשר 

לומר גם על מתווה הכותל שאת ביטולו דורשים החרדים, 
היא  טראמפ,  של  אמריקה  הכספים.  ועדת  יו"ר  בראשות 
נטולת ההשפעה הרפורמית שהייתה בתקופת אובמה, אבל 
ומזהיר  הכיפה  חובש  היועמ"ש  עומד  הכותל  בסוגיית  גם 
עמונה,  של  הקולות  בבג"ץ.  שתיפסל  החלטה  קבלת  מפני 

מהדהדים ברחבת הכותל. 
"לא שמעת מאיתנו אמירה על כך שבג"ץ יפסול את חוק 
שאת  היא  שהמציאות  רק  "אמרנו  גפני,  מגיב  ההסדרה", 
עמונה יפנו. לגבי מתווה הכותל, אינני יודע אם בג"ץ יפסול, 
אולי כן ואולי לא, אבל אנחנו ניאבק על כך שהתוצאה תהיה 

שונה".
במו"מ  להכליל  התורה  דגל  הקפידה  היווסדה,  מיום 
פעולה  חופש  לחבריה  שיעניק  מיוחד  סעיף  הקואליציוני, 
הסעיף  הנוכחית,  בקדנציה  וביטחון.  חוץ  מדיניות  בנושאי 
ההיסטורי הזה, נמחק מההסכם. "עשינו טעות", מודה גפני 
בגילוי לב, "בהסכמים הקואליציוניים בעבר נהגנו להכניס 
הקפדנו  מדיניים.  בנושאים  הצבעה  חופש  המאפשר  סעיף 
למלחמות.  ביציאה  פזיז  יהיה  שהליכוד  חששנו  כי  כך  על 
ראינו איך נתניהו התנהל בזהירות בקדנציות האחרונות ולכן 
לא הקפדנו להכליל את הסעיף בהסכם הנוכחי. על רקע מה 
שקורה עם חוק ההסדרה, נצטרך לשקול בחיוב את הכללת 

הסעיף מחדש בקדנציות הבאות".

ברית הזוגיות
אירועי  סמך  ועל   – גפני  אומר  טובה",  ממשלה  "זו 
הנוכחית,  בקדנציה  מדוע.  להבין  בהחלט  אפשר  השבוע, 
ולא  עבודה,  לניירות  הופכים  הרשמיים  ההסכמים  רק  לא 
ראש-הממשלה  בשעתו  שהציע  כפי  הקיר,  על  ממוסגרים 
למחייבות  הפכו  שלא  דרישות  גם  שמיר.  יצחק  המנוח, 
במסגרת ההסכמים, קורמות עור וגידים. רק השבוע, העביר 
את הצעת החוק המאפשרת  לחקיקה  בוועדת השרים  גפני 

לבתי הדין הרבניים לקיים בוררות ממונית בדיני תורה.
למעלה מעשור חלף מאז אסרו שופטי בג"ץ על בתי הדין 
לנהל בוררויות ממוניות מכוח "עקרון חוקיות המינהל". על 
תחומים,  של  רחב  במגוון  מזמן  כבר  שהופר  העיקרון,  פי 
חוק.  מכוח  הסמכה  ללא  לפעול  מנהלית  רשות  על  נאסר 
הואיל ובתי הדין הרבניים מוגדרים כרשות מנהלית רשמית, 
קבעו שופטי הבג"ץ כי בהתאם לעקרון, מתאפשר להם לדון 
להם  העניק  שלגביהם  וגירושין  נישואין  בענייני  ורק  אך 

המחוקק סמכות מיוחדת. 
מאז פורסמה הפסיקה, קמו ונפלו מנהיגים רבים לציונות 
ניסו   – הרשקוביץ'  ודניאל  איתם  אפי  לוי,  יצחק  הדתית: 
הפרלמנטר  עם  ביחד  חקיקה,  תיקון  הצלחה  ללא  להעביר 
בפסיקה  "מדובר  לא השתנתה.  לעומתם,  שזהותו,  החרדי, 
אנטי דמוקרטית שלא מאפשרת לאדם שומר מצוות להתדיין 
לפי אמונתו", אומר גפני, "למעלה מעשור אנחנו מנסים ולא 
שינוי  מסתמן  הראשונה  בפעם  החוק.  את  לתקן  מצליחים 
שעומדת  שקד  איילת  המשפטים  שרת  עם  ישבתי  לטובה. 
אזולאי  דוד  הדתות  שר  ועם  לחקיקה  השרים  ועדת  בראש 
יעלה  שזה  הסבירו  האוצר  כשבמשרד  להסכמה.  והגענו 
כשרחל  הכספים.  ועדת  כיו"ר  בכובעי  מולם  פעלתי  כסף, 
עזריה מכולנו אמרה שזה יפגע ביחסי עובד-מעביד, החרגנו 

את הסעיף מהצעת החוק". 
"קדנציה  על  מדבר  בפרגונים,  שמקמץ  הליטאי  כשגפני 
טובה", הוא מתכוון גם לאקסטרות שלא נכללו בהסכמים, 
שמפניה  וגם  חינם,  מתנות  אין  הדדית.  בהבנה  ומקודמות 

בית ספר לפוליטיקה

יורים ותומכים

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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לבסוף  שיושלם  מבלי  כמים  נשפכת  לא  ורודה 
החשבון, בחדר החקירות. החבירה השבועית בין 
של  המשותף  והניסוח  לפיד  ליאיר  שקד  איילת 
רפורמת החקיקה, הזכירו לכולנו שהמשפחתיות 
עם  הנוכחית  בקדנציה  מנהלים  שאנו  הדביקה 
יחסי  אלא  אחים,  ברית  אינה   – היהודי  הבית 
החברים  בגירושין.  להסתיים  שיכולים  זוגיות 
החרדים, )כמעט( כאיש אחד, התנגדו אוטומטית 
צרובים  כשבזיכרונם  המשותפת,  ליוזמה 
ולפיד  שקד  שהובילו  המשותפים  הפרויקטים 

בקדנציה הקודמת.
מי שחפץ חיים קואליציוניים ומעוניין בשימור 
הברית עם הציבור הדתי-לאומי, חייב להתחשב 
גם בציפור הנפש של חובשי הכיפות הסרוגות. 
גם  לראשונה,  אולי  מבינים,  הזאת  התובנה  את 
בדגל התורה, ולכן – בניגוד לכל תקדימי העבר 
ולמרות המחלוקת האידיאולוגית, חברי הכנסת 
מקלב ואשר חרקו שיניים והרימו יד בעד, בלילה 
לעולם  שמעניקה  בממשלה  לשלישי.  שני  שבין 
ההסדרה,  בחוק  תמיכה  מלא",  "סידור  התורה 
זוגיות  לברית  סביר  ומחיר  הוגנת  תמורה  היא 

יציבה.
לחוק  התנגדות  קולות  שהשמיע  נתניהו 
בשובו.  תמיכה  הביע  ללונדון,  בצאתו  ההסדרה 
 10 דאונינג  ברחוב  הממשלה  ראשת  לבית 
חוק  על  להצבעה  להגיע.  הקדים  הוא  בלונדון 
ההסדרה הוא איחר. החוק עבר בהעדרו, כשבנט 

שישב במליאה נראה כמו ראש-הממשלה. 
מגבולות  יוצא  לא  שלעולם  גפני  משה  גם 
לסיעה,  חבריו  בהצבעה.  נכח  לא  המדינה, 
 – בעד  והצביעו  נכחו  אשר  ויעקב  מקלב  אורי 
כשמקלב אף תירץ והסביר כי החוק יסדיר בנייה 
בהתנחלות  במחלוקת,  המצויות  קרקעות  על 
קוזז  לעומתם,  גפני  עילית.  מודיעין  החרדית 
ראש  עם  המתוחים  יחסיו  בגלל  ולא   – ונעדר 
עיריית מודיעין עילית. בצהרי היום הוא אומנם 
גם  אך  בית,  שלום  מפני  בעד  שיצביע  העריך 

בזוגיות בריאה, יש גבול למידת ההקרבה.  

שוויוניות מיוחדת
מציאות  על  דיבר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
שהשתנתה כשמצוקה שטואטאה במשך שנים אל 
מתחת לשטיח מוצגת בקדמת הבמה. שר הפנים 

התמקדו  החרדים  שהנציגים  הודה  דרעי  אריה 
עד היום ביעדים אחרים, והציע לקיים ימי עיון 
המכובדים  ולנציגים.  השטח  לצוותי  משותפים 
ישבו על במת הכבוד, אך מי שנתנו את הטון היו 
אנשי השטח שעוסקים במלאכת הקודש יום-יום, 
בלב  דיברה  המשתתפות,  כשאחת  שעה-שעה. 
המצוקה  את  והסבירה  המחיצה  מאחורי  כאוב 
נזקק  לא  איש מהמשתתפים  השוויוניות,  וחוסר 

לבצל כדי להתרגש ולהזיל דמעה. 
בפעם  אך  בלחישה,  שנאמר  נאות  גילוי  יש 
'המיוחד'  כנס  בגאווה.  לבטאו  ניתן  הזאת, 
ליום  מיקד  עיתונות,  קו  רשת  השבוע  שהפיקה 
אחד את תשומת הלב הציבורית במשפחות לילדי 
"השקופים  הלובינג.  נטולות  המיוחד,  החינוך 
האמיתיים", כפי שהגדיר זאת אחד המשתתפים. 
פלאזה,  קראון  במלון  הכינוסים  לאולם  מחוץ 
הוצבו דוכנים מקצועיים באווירה של כנס הייטק 
התמקדו  הפוליטית,  והאוזן  העין  למיוחדים. 
ובהבנה  עיתונאית  ברגישות  שהוביל  בפאנל 
מקצועית, אבי מימרן, מגיש המהדורה המרכזית 
ברדיו קול חי. כתף אל כתף, ישבו מנהלי מוסדות 
החינוך המיוחד, לצד השרים דרעי וליצמן וסגן 
אוזן  אך  אוהדים,  היו  הנאומים  פרוש.  השר 

פוליטית רגישה, קלטה גם מסרים סמויים.  
דיברו  המיוחד  החינוך  מוסדות  ממנהלי  כמה 
על הפליית החינוך המיוחד החרדי, למול החינוך 
המיוחד במגזר הכללי. הם הסבירו שילד מיוחד 
 – פחות  תקצוב  אחוזי  שלושים  מקבל  חרדי, 
דיברו  המנהלים  הכללי.  במגזר  המיוחד  מחברו 
של  שורה  וציינו  מקצועיים  מונחים  של  בשיח 
גנים  אשכולות  גיל,  ושעות  גמולים  מושגים. 
נבקש  שינוי  יהיה  לא  "אם  בריאות.  וביקורות 
את  להשבית  לנו  שיאפשרו  ישראל  מגדולי 
בתחינה  אמרו,  הם  המיוחד",  החינוך  מערכות 

מהולה באיום.
שר  האחרונה  בתקופה  שואל  הכסף',  'איפה 
לתלונות  בהתייחסו  ליצמן,  יעקב  הבריאות 
תקנות  עלויות  לנוכח  הרגיל  בחינוך  המנהלים 
קואליציוני  תקצוב  על  מדבר  ליצמן  המזון. 
שהועבר בנדיבות, ועל תשלומי שכר לימוד שלא 
הופחתו בפרוטה אחת שחוקה. בכל מה שנוגע 
מאיר  החינוך  שר  סגן  זה  היה  המיוחד,  לחינוך 
בסגנונו,  המנהלים,  את  השבוע  ששאל  פרוש, 

שאלה זהה. 

במגבלות הזמן והקשב, הציג סגן שר החינוך 
דרסטית  קפיצה  על  שמלמדים  נתונים  בנאומו 
ושינוי  החרדי,  במגזר  המיוחד  החינוך  בתקצוב 
משרד  של  ההתייחסות  למידת  בנוגע  תפיסתי 
בשיחה  הושלמו  המספריות,  התוספות  החינוך. 
לדלג  מוזמן  המקצוע  ברזי  בקי  שלא  ומי  עמו, 

לפסקת הסיום. 
תוספות,  של  רחב  מגוון  על  מדבר  פרוש 
הדרכה  מערך  מימון  ומערכתיות:  תקציביות 
מקיף עם מענה להורים במגוון נושאים; ביצוע 
ועדות ההשמה וקביעת שיבוצים במועד; אישור 
תקנים לסייעות צמודות בסך של 22,942 שעות; 
הקצאת  החרדי;  למגזר  המותאם  מתוגבר  בינוי 
שילוב  שעות  הקצאת  תגבור;  שעות  כ-6,000 
טיפוליים;  מרכזים  באמצעות  הפטור  למוסדות 
התורה  בתלמודי  בגנים,  שילוב  שעות  תוספת 
למחוז  מקדמות  כיתות  תוספת  הספר;  ובבתי 
כיתות   450 של  תקדימי  לשיעור  עד  החרדי 
תלמידי  כ-1100  אישור  הנוכחית;  בשנה"ל 
פי  המתוקצבים  החינוך,  במערכת  חדשים   07
ארבע מתלמיד רגיל; תוספת תקציבית של אלפי 
לקויות  כבעלי  המאובחנים   08 תלמידי  שעות 
קלות וזכאים לשעות שילוב בבתי הספר; הכרה 
כזכאים  קטנות  ישיבות  בתלמידי  ראשונית 
המיוחד;  החינוך  לתלמידי  הניתנות  להטבות 
אחוזים  כ-30  של  בשיעור  תקציביות  תוספות 
באמצעות מתי"א; הקמת מרכזי הדרכה להורים 
במוסדות הפטור – בסיוע העמותות, ועוד ועוד. 
מי שהחזיק מעמד ובלע בשקיקה את הפסקה 
המנהלים  ציבור  על  הסתם  מן  נמנה  הקודמת, 
בשורה  ותיקונים.  השגות  של  שורה  ובפיו 
חרדי  שילד  ומתוודה  מודה  פרוש  גם  התחתונה 
מקבל פחות. אם בחינוך הרגיל המדינה מציגה 
הרי  הממלכתי,  החינוך  העדפת  של  רציונל 
מספק  לא  הזה  התירוץ  גם  המיוחד  שבחינוך 
להתווכח  במקום  האפליה.  ופשר  למהות  מענה 
כל  מתוך  פרוטות  כמה  ולשאול  מספרים  על 
השלל, מגיעות להורים – רצוי לחתור לתוצאה 
במערך  החרדי,  המיוחד  החינוך  הטמעת  של 
החינוך המיוחד הכללי. שקל מול שקל, תלמיד 
המשפחות  הורה.  מול  הורה  תלמיד,  מול 
והילדים, חשים גם כך מיוחדים. לפחות בעניין 
שווים,  בין  שווים  להרגיש  להם  תנו  התקציבי, 

בלי קריטריונים מגזריים.
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המפלגה 
שחרטה על 

דגלה את איסור 
ההתגרות 

באומות, תמכה 
בחוק ההסדרה 

'בצער רב' – 
אם להשתמש 

במטבע הלשון 
שטבע בשעתו 
הרב רביץ ז"ל. 

"יכול להיות 
שמרן הרב שך 

היה מורה לנו 
להצביע בעד, 
אני לא בטוח", 

אומר גפני 
שהתקזז ונעדר 

מההצבעה, 
למרות ששהה 

בגבולות 
המדינה

במקום 
להתווכח 

על מספרים 
ולשאול כמה 

פרוטות מתוך 
כל השלל, 

מגיעות להורים 
– רצוי לחתור 

לתוצאה 
של הטמעת 

החינוך המיוחד 
החרדי, במערך 
החינוך המיוחד 
הכללי. ההורים 
והילדים, חשים 

גם כך מיוחדים. 
לפחות בעניין 
התקציבי, תנו 
להם להרגיש 

שווים בין שווים, 
בלי קריטריונים 

מגזריים

צילום: יעקב כהןלא נזקקו לבצל כדי להתרגש ולדמוע. הנציגים החרדים על במת כנס 'המיוחד' 
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ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.12.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

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

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית
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₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

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

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

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

סניף בני ברק

28.2.17



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

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

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

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

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

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

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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ליצמן: "דורשים שוויון 
מלא - כמו בחינוך הכללי"

שם כתב: ארי קלמן

שני  יום  במהלך  השתתפו  איש  כ-1,500 
השבוע ביום עיון מיוחד שנערך על ידי רשת 
'קו עיתונות' במרכז הכנסים של מלון קראון 
פלאזה בירושלים, ואשר בו חברו יחד כלל 
הארגונים הגדולים המטפלים בילד המיוחד 

במגזר.
בבוקר   8:30 בשעה  כבר  החל  הכנס 
חינוך  אישי  חלקם  משתתפים,  כשמאות 
הורים  ואחרים  בתחום  העוסקים  ומקצוע 
לילדים מיוחדים, גדשו את עשרות הדוכנים 
ידי הארגונים השונים,  שהוקמו במקום על 
 – האולמות  שלושת  את  מילאו  ובהמשך 
בהם נערכו בזה אחר זה מושבים מקצועיים 
ועיוניים, על ידי מיטב אנשי המקצוע במגזר 

החרדי.
הגאון  נשא  הראשון  המרגש  הנאום  את 
גבוה  המדרש  בית  ראש  אפרתי,  יוסף  רבי 
מאות  את  שריגש  בהתיישבות,  להלכה 

ילדיו  על  האישי  בסיפורו  המאזינים 
וסיפר  העצומים,  והאתגרים  המיוחדים 
מרן  של  הרבה  רגישותו  על  ראשון  מכלי 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל לילדים הללו. "בכל 
פעם שקיבל שמות של ילדים כאלו לתפילה 
סבו  לקבר  עלה  וכאשר  אותם,  שומר  היה 
חשף  עליהם",  להתפלל  הקפיד  ה'לשם' 

בפני המשתתפים.
המרכזי  הפאנל  החל  בצהריים   1 בשעה 
הגדול  הכנסים  אולם  כאשר  האירוע,  של 
היה מלא עד אפס מקום. בפאנל, בהנחייתו 
השתתפו  מימרן,  אבי  התקשורת  איש  של 
שר הפנים ויו"ר ש"ס השר אריה דרעי, שר 
הבריאות יעקב ליצמן וסגן שר החינוך מאיר 
הארגונים  ראשי  השתתפו  בנוסף,  פרוש. 
הגדולים ובהם מנכ"ל מוסדות פתחיה הרב 
יהודה  הרב  עלה  מנכ"ל  גולדקנופף,  יצחק 
מרמורשטיין, מנכ"ל שיח סוד הרב שמעון 
לוי, יו"ר עזר מציון הרב חנניה צ'ולק, נציג 
'אהל שרה' הרב יהושע בוקסבאום, מנכ"ל 

מרכז  מנכ"ל  סגל,  יעקב  הרב  הדעת  עץ 
הגנים הרב גיל דוד, מנכ"ל אהל אשר הרב 
שמעון רווח ומנהל מחוז ירושלים בקופ"ח 

מאוחדת מר טל שאול.
יצחק  הרב  היה  הדוברים  ראשון 
בדבריו  פתחיה.  רשת  מנכ"ל  גולדקנופף, 
שיבח את המארגנים ואת רשת קו עיתונות 
כל  זעקת  את  וזעק  הברוכה,  היוזמה  על 
רשתות החינוך המיוחד על האפליה וחוסר 
 - בין המגזר החרדי למגזר הכללי  השוויון 
כי  את משרדי הממשלה  מזהיר  תוך שהוא 
אם לא יהיה שוויון הוא יפה יחד עם שאר 
המנכ"לים לגדולי ישראל, כדי שיתירו להם 
לשבות מבלי לפגוע בחינוך הילדים כמובן. 
מספר  גולדקנופף  הרב  מנה  דבריו  בהמשך 
בין  מוחלט  שוויון  חוסר  יש  בהם  דברים 

המגזרים.
לאחר מכן נשא דברים מנכ"ל עלה, הרב 
יהודה מרמורשטיין, שסיפר ש"תמיד אמרו 
בחיים  בחרתי  אני  חברים,  שיש  שטוב  לי 

בריאות,  חינוך,  של  תיבות  ראשי   – חבר 
פה,  רואים  והבריאות  החינוך  את  רווחה. 
נמשיך  אנחנו  לא...  עדיין  הרווחה  את  אך 
מרמורשטיין  הרב  שיבוא".  עד  לו  לקרוא 
שניה  סייעת  חוק  עבר  כשנה  שלפני  סיפר 
שהוא  המיוחד,  בחינוך  אך  הרגיל,  בחינוך 
לכל הדעות קשה פי כמה וכמה - עדיין אין 
בנוסף העלה את הבעיה  סייעת שניה.  חוק 
מיוחדים  שלילדים  בכך  בתחום,  המרכזית 
אין   21 מגיל  אבל  פתרון,  יש   21 גיל  עד 
מתכננת  שעלה  הכריז  ואף  לילדים,  מענה 
בבוגרים  טיפול  הזה של  הנושא  את  לקחת 

בכל העוצמה. 
לאחר מכן עלה לדבר מר שאול טל, מנהל 
מאוחדת,  חולים  בקופת  ירושלים  מחוז 
שהתייחס בעיקר לחלק המקצועי. טל סיפר 
וציין  על שנותיו הרבות במערכת הביטחון 
כי חמשת השנים שהוא נמצא במאוחדת הם 
החשובים ביותר עבורו, "התרומה והסיפוק 
שאול  מר  לתאר".  אפשר  שאי  משהו  הם 

כ-1,500 הורים ואישי חינוך העוסקים בחינוך ילדים מיוחדים השתתפו ביום עיון מעמיק שנערך 
על ידי רשת 'קו עיתונות'  בפאנל המרכזי השתתפו שרי הבריאות והפנים וסגן שר החינוך - שאף 
הפתיעו את הנוכחים בהחלטה דרמטית  דרעי: "צריך לומר בכנות שהנושא לא היה בראש סדר 

היום שלנו"  ליצמן: "בטוח ששר הרווחה יתגייס לעניין"  פרוש: "הכול תלוי בהסכמים 
קואליציוניים ולכן לא הכול ניתן לעשות"  סיקור נרחב

כנס |2017
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סיפר על התפתחות הילד של מאוחדת, כאשר 
למעלה ממאה ושלושים אלף ילדים עד גיל 
מאוחדת,  חולים  קופת  ממבוטחי  הם  תשע 
כך שהם מכירים את הילדים ומשתדלים לתת 
להם את הצרכים שלהם. כמו כן, הוא בירך 
את מארגני הכנס ובראשם רשת קו עיתונות 
שנתנה לו את הזכות לקחת חלק ביום כל כך 

חשוב ובנושא מהותי שכזה.

הפוליטיקאים 
מצהירים: "צריך שוויון"

לאחר מכן עלה לדבר סגן שר החינוך, הרב 
מאיר פרוש, שפתח את נאומו בדברי המדרש 
ש"כל מה שישראל נגאלו זה בזכות שהזקנים 
את  שראו  הצעירים  כך  ואחר  למשה  שמעו 
הזקנים למדו מהם - כך אנשי החינוך הרבים 
שנמצאים פה, בזכות זה שאתם מלמדים את 
גורמים  אתם  שבשמים,  אביהם  על  הילדים 
לכך שהם יאהבו את השם ועל כך מגיע לכם 

ישר כח". 
התקציבים  למצב  התייחס  פרוש  הרב 
לחינוך המיוחד וציין כי "אין ספק שהמשרד 
תלוי  הכול  מספיק.  לא  אך   - הרבה  עושה 
ניתן  הכול  לא  ולכן  קואליציוניים  בהסכמים 
לעשות, אך בהחלט צריך לעשות עוד הרבה 
ישראל  שגאולת  וכמו  שנעשה,  מה  מעל 
לאט  לאט  פה  גם  כך  קמעא  קמעא  נעשית 

נצליח".
'אגודת  לסיעת  עמיתו  דברים  נשא  אחריו 
ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות  שר  ישראל', 
שר  את  מקרוב  מכיר  שהוא  כך  על  שדיבר 
רואה  שהוא  בטוח  ו"אני  כץ  חיים  הרווחה 
לו"ז עמוס  בחשיבות רבה את הכנס ומשום 
הכנס  אחרי  מיד  מתכוון  והוא  בא,  לא  הוא 
הרבים  הצרכים  על  עמו  ולדבר  איתו  לשבת 
ראשי  כל  עם  ויחד  המיוחד,  החינוך  של 
הסיעות וחברי הכנסת להגיע לדברים טובים. 
אנחנו רוצים מאה אחוז שוויון מוחלט בכל 
הצהיר  הכללי",  החינוך  כמו   - התקציבים 

ליצמן לתשואות הקהל.
כששר  נמשכו  הפוליטיים  הנציגים  נאומי 
פתח  דרעי,  אריה  הרב  ש"ס,  ויו"ר  הפנים 
עיתונות'  'קו  ולרשת  לאכסניה  ברכה  בדברי 

הציבור  את  ריגש  מכן  ולאחר  היוזמה,  על 
צעיר  מנכ"ל  בתור  לו  שהיו  אישיות  בחוויות 
במשרד הפנים לפני שלושים שנה. דרעי סיפר 
ילדה  גילה  בו  ערבי  בכפר  שערך  סיור  על 
כלכליים  אילוצים  שבשל  צעירה  מיוחדת 
של הוריה נקשרה במשך היום לעמוד בכפר, 

באופן מעורר חלחלה.
היום  כזה.  לא  שהמצב  שמח  אני  "היום 
החוסר  ולמרות  מקום,  בכל  נפלא  צוות  יש 
עוד  שיש, חברי הכנסת עובדים קשה להשיג 
כספים ולקדם עוד חוקים", הצהיר שר הפנים, 
היום  סדר  בראש  היה  לא  הנושא  כי  והודה 
ההסכמים  כשנחתמו  החרדית  הנציגות  של 

הקואליציוניים בהקמת הממשלה האחרונה. 
רק  להוציא,  כותרות  לי  אין  הרב  "לצערי 
מיוחד  ילד  להם  שנולד  ולאמא  לאבא  להגיד 
קשה  זה  בלי  כי  כסף,  להם  שיהיה  שיתפללו 
תמיד  לא  זה  עם  וגם  דברים,  לקדם  מאד 
ולא  בעגמומיות,  דרעי  סיכם  מצליחים..." 
שכח לציין כי "היוזמה של הכנס ברוכה ואני 
ידיים  ומחזיק  המסורים  העובדים  את  מחזק 

להורים הרבים שפה".

הדרמה: החלטה לערוך 
יום עיון

סיפר  מימרן  אבי  המנחה  הפאנל,  בהמשך 
על הרב דב לוי ז"ל, מייסד 'שיח סוד' שהשנה 
מנכ"ל  את  והזמין  לפתירתו,  עשור  מלאו 
שאחראי  מי  לוי,  שמעון  הרב  בנו  סוד'  'שיח 
לצמיחה העצומה של הארגון. הרב לוי סיפר 
כחמש  התכנסו  שם   - מטבריה  מגיע  שהוא 
מאות הורים ללמוד ולהעשיר את הידע שלהם 
בתחום החינוך המיוחד, אך הוא רוצה לגעת 
המשפחה  וזו  עליה,  דיברו  שלא  בנקודה 

לצערנו  היום  ש"עד  המיוחד,  לילד  מסביב 
ילדים  כמה  אותם  יש משפחות שאם תשאלו 
הילד  ידעו אם לחשבן את  לא  - הם  לכם  יש 
מאד  קשים  והפחד  הבושה  לא.  או  המיוחד 
הראשון  למעגל  גם  לעזור  חייבת  והמערכת 
שנפל  האתגר  עם  להתמודד  המשפחה,  שזה 

עליהם ביום אחד".
לאחר מכן עלה לדבר יו"ר 'עזר מציון' הרב 
כשהם  שנה,   40 צ'ולק, שסיפר שלפני  חנניה 
פתחו את האגף של החינוך המיוחד, הבושה 
המתנדבים  באמצעות  ורק  גדולה  הייתה 
הרבים שנכנסו מהקהילה הצטמצמה הבושה 
הקהילה  של  הכניסה  בזכות  "רק  הזמן,  עם 
לתוך החינוך המיוחד, על ידי קייטנות, על ידי 
שבת ועוד, הדברים הללו גרמו לכך שהבושה 
יש  להורים,  לקרוא  רוצה  אני  נגמרה.  היום 
אותו  תשלחו  בעיה?  שיש  שנראה  ילד  לכם 
לאבחון! אל תשאירו בבית, יש היום טיפולים 
שהייתה  היפה  המקהלה  על  תסתכלו  טובים. 
פה של עזר מציון, טיפול נכון מוציא אנשים 

בצורה טובה".
בעת  באולם  התרחשה  גדולה  דרמה 
הרגע  של  ובהחלטה  לשרים,  נקרא  שהמנחה 
שהתקבלה בהשראת הכינוס ומתוך ראיה של 
ופרוש  ליצמן  - החליטו דרעי,  טובת הציבור 
הנציגים  לכל  ומקצועי  מקיף  עיון  יום  לקיים 
כדי  הרשויות,  עובדי  ולכל  בכנסת  החרדים 
וידונו  הבעיות  ואת  הרגישות  את  שיבינו 
זכתה  ההודעה  אותם.  לפתור  באפשרויות 
לתשואות נרגשות מהקהל, שנוכח בחוש כיצד 
מול  והצבתו  היום  סדר  על  הנושא  העלאת 

מקבלי ההחלטות משיגה תוצאות של ממש. 
מנכ"לית  של  פנייתה  נקראה  מכן  לאחר 
סולם, הגברת ארנסטר: "לילדים בעלי לקויות 
קלות במיוחד בגיל הרך, מובטח בס"ד עתיד 
המתאימים  הכלים  את  יקבלו  רק  אם  מצליח 

והטיפולים הנכונים בגיל הצעיר.
בסולם  שנה  מ30  למעלה  של  "מניסיון 
עיכוב  בעלי  ילדים  ויותר  יותר  רואים  אנו 
או  אחרת(  מסיבה  או  פגות  )עקב  התפתחותי 
התנהגותיות,  או  רגשיות  הפרעות  עם  ילדים 
של  ואינטנסיבית  מתאימה  עזרה  שעם 
לשילוב  מאד  מהר  חוזרים  הם  מקצוע  אנשי 
רבה  בהצלחה  ומשתלבים  הרגיל  בחינוך 
לבנות  בבתיה"ס  בישיבות,  התורה,  בתלמודי 
ובסמינרים. אנו מזהים גם לצערנו בין הנוער 
נעזרו  שאילו  אלו  את  הברזלים'  על  'היושב 
המתאימים  הכלים  את  וקיבלו  בצעירותם 
ללמידה – לא היו שם היום. לכן חשוב מאד 
להעלות על סדר היום הציבורי כי דחוף מאד 
לאוכלוסייה  הניתנים  המשאבים  את  להגדיל 
ימנעו  בהם  הטיפול  את  ישביחו  שבאם  זו, 

למדינה הוצאות רווחה עתידיות".
'אוהל שרה',  נציג  בהמשך נשא דברים גם 
הרב יהושע בוקסבוים, שהודה לצוות הנפלא 
הרבנית  את  בדבריו  והזכיר  המקומות  בכל 
מרחיק  בחזונה  שהקימה  ע"ה,  גינצבורג 
כשראתה  שנה,   40 לפני  המוסד  את  הראות 
סיפר  בוקסבוים  הרב  הקיימת.  המצוקה  את 
את  רואה  פרעה  "כאשר  השבוע  שבפרשת 
בזה  עומד  לא  הוא  ישראל  עם  של  האחדות 
פה  כשעומדים  אותם.  לשחרר  נאלץ  והוא 
בטוח  הארגונים,  של  האחדות  את  ורואים 
שמשרדי הממשלה לא יעמדו בזה ויעזרו לנו 
לעזור לילדים שלא יכולים לדבר ואנו זועקים 

את זעקתם".
שמעון  הרב  הגאון  לדבר  עלה  מכן  לאחר 
שעכשיו  שסיפר  אשר,  אוהל  מנכ"ל  רווח, 
הבריאות  ממשרד  ביקורת  אצלו  הייתה 
טוב'.  לא  וזה  ש'זה  לו  אמרה  והמפקחת 
"העלות של האמירה שלה שווה ל- 100,000 
שקל, מוסד שעומד על תרומות לא יכול לעמוד 

בזה, חייבים לטפל בכאלה דברים", הבהיר, 
של  מכרז  מופיע  המכרזים,  זה  נקודה  "עוד 
רוצה  אתה  שאם  כתוב  שבו  הרווחה  משרד 
לזכות אתה חייב שתבוא מהתחום הזה, אבל 
אם אתה חדש אתה לא יכול לפתוח כלום וזה 

לא יתכן", ציין בחריפות.
ילדים  גני  מרכז  מנכ"ל  דוד,  גיל  הרב 
"חינוך  ואמר:  הוא  אף  דברים  נשא  מג"י, 
בעזרת  שלנו.  החוקה  זה  בפריפריה  מיוחד 
מצליחים  אנחנו  מג"י  של  הארצית  הפריסה 
המיוחד  החינוך  של  לצרכים  שרות  לתת 
בפריפריה ובערים מעורבות כדוגמת נהריה, 
נתניה, באר שבע, חולון ובת ים... מבמת כנס 
הגורמים  לכל  קורה  אני  בירושלים  המיוחד 
המיוחד  החינוך  בפעילות  יותר  עוד  לתמוך 
בפריפריה. אם תעזרו - מג"י ייתן את הפתרון 

בשטח!"
מנכ"ל  סגל,  יעקב  הרב  חתם  המושב  את 
הבעיה  על  שזעק  הדעת,  עץ  החינוך  רשת 
הפטור  במוסדות  להקים  אפשר  אי  שכיום 
עשר  כבר  החינוך  "משרד  מקדמות.  כיתות 
כך  כאלה,  כיתות  לפתוח  מאשר  לא  שנים 
להישאר  יכול  לא  בעיה  עם  שילד  יוצא 
בחיידר יחד עם האחים שלו והוא חייב ללכת 
למוכר שאינו רשמי", הרב סגל ציין כי הוא 
מקווה שמפה תצא הקריאה שיתנו למוסדות 

הפטור לפתוח כיתות מקדמות".

בסיום: עזרה 
למשתתפים

נציגי  גם  השתתפו  המיוחד  היום  במהלך 
אנשי  למקום  שהביאו  קולנו',  'שמע  ארגון 
נושאים  מקצוע מהשורה הראשונה לדבר על 
חשובים ומהותיים במקרים של חינוך מיוחד, 
לציין  ראוי  ועוד.  חלקי  שמיעה  איבוד  כמו 
במהלך  מקום  אפס  עד  מלא  היה  האולם  כי 

ההרצאות שעסקו בנושא. 
מנהלים  המיוחד  ביום  השתתפו  כן  כמו 
הלב',  'צוהר  ארגון  מנהלי  היתר  ובין  רבים, 
הרב  לקהל  הראו  במקום  שהקימו  שבדוכן 
הילדים  יצירות  את  התערוכה  את  שגדש 
הלב  צוהר  במוסדות  שנעשים  המיוחדים 
המיוחד  המלח  גם  כמו  בחנויות,  ונמכרים 
צוהר  של  השם  תחת  שנמכר  טעמים  במספר 

הלב
חידוש  ולפני  המרכזי,  המושב  סיום  עם 
משתתפים  מאות  נהנו  השונים,  המושבים 
הארוחה  כשבמהלך  מזינה,  צהריים  מארוחת 
על  קטנות  בקבוצות  דיונים  מתפתחים 
במהלך  לדיון  שהוצפו  המהותיים  הנושאים 

הכנס.
השר  וסגן  וליצמן  דרעי  השרים  במקביל, 
מיהרו  לא  המושב  את  שסיימו  לאחר  פרוש, 
לעזוב את המקום, ובמשך שעה קלה התעכבו 
ושוחחו עם הורים ואישי חינוך שפנו אליהם 

בשאלות שונות ובקשות לעזרה.
של  ארוכות  שעות  לאחר  ערב,  לקראת 
לבתיהם  המשתתפים  התפזרו  פוריים,  דיונים 
ואף  ומחכים,  מעשיר  למידע  שזכו  לאחר 
סיפקו תרומה עצומה שנגרמה כאמור על ידי 
החלטותיהם של הנציגים שהשתתפו באירוע.
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העצרת ב'ארחות תורה'

בני ברק י"ב בשבט תשע"ז 12288/2/17

בתחילת השבוע 
חלה החמרה 

במצבו של מרן 
ראש הישיבה 

הגראי"ל שטיינמן, 
אך בחסדי שמים 
בימים האחרונים 
  המצב התייצב

ראש ישיבת אורחות 
תורה: "התפילה 

בשעה כזו זה חיוב 
ולא רשות"

דרעי דורש - להשיב לבג"ץ השתדלו והרבו תחינה
על ביטול מתווה הכותל 

יו"ר ש"ס דורש בשם הנציגות החרדית מראש 
הממשלה נתניהו, כי המדינה תגיב בתשובתה 

לבג"ץ על עתירות הרפורמים בנושא הכותל, כי 
בכוונת הממשלה לבטל לחלוטין את מתווה הכותל 

מאת: מנדי קליין

לקיים בנו חכמי ישראל: בעולם היהודי בכלל ובעולם 
התורה בפרט נמשכות התפילות לרפואתו השלימה של 
מאז  המאושפז  שטיינמן,  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 

מוצאי השבת שעברה בבית החולים מעייני הישועה. 
ראש  של  במצבו  החמרה  חלה  השבוע  בתחילת 
הישיבה, ובהודעה מטעם מקורביו נמסר כי מצבו קשה 
בתחילה  וזיהום, שמקורו  חום  בעקבות  זאת  יציב,  ולא 

לא היה ידוע. 
בחסדי שמים ובזכות התפילות הרבות, התייצב מצבו 
של מרן. בנוסף ראש הישיבה מקבל סיוע נשמתי בכדי 

להקל על המצוקה הנשימתית. 
לקיים  ממשיכים  והעולם  הארץ  ברחבי  כך,  בתוך 

בעצרת  הישיבה.  ראש  לרפואת  רבות  תפילה  עצרות 
התפילה המרכזית שנערכה ביום ראשון בישיבת אורחות 
ישיבות  ראשי  בהשתתפות  הגראי"ל,  שבנשיאות  תורה 
ומאות מבני הישיבה, אמר ראש הישיבה הגאון רבי ברוך 

דב דיסקין, כי מי שלא מתפלל בעת הזו נקרא חוטא. 
"מה יכול להיות יותר מזה שרבינו מרן ראש הישיבה 
עת  לך  אין  סכנה,  של  במצב  נמצא  עליו  עומד  שהדור 
צרה גדולה מזו, אז ודאי שהתפילה בשעה כזו זה חיוב 
לחיזוק  זמן  למצוא  צריך  ואחד  אחד  וכל  רשות,  ולא 

בתורה וחיזוק בתפילה", אמר הגרב"ד. 
לרפואתו  בתפילה  ולהרבות  להמשיך  נקרא  הציבור 
המהירה והשלמה של רבינו אהרון יהודה לייב בן גיטל 

פייגא.

מאת: ארי קלמן

המלחמה על קדושת הכותל: יו"ר 
ודורש כי  ש"ס השר אריה דרעי שב 
לעתירות  בתשובתה  תשיב  המדינה 
מתווה  את  מבטלת  שהיא  בבג"ץ, 

הכותל מעיקרו.
כי  בג"ץ  להחלטת  בתגובה 
המדינה תגיש את תגובתה לעתירות 
מתווה  יישום  בנושא  הרפורמים 
הכותל  נשות  ועתירת  הכותל, 
מעורבת  תפילה  לאפשר  הדורשות 
תורה  ספר  והכנסת  המערבי  בכותל 
הבהיר   ,23.2 לתאריך  עד  למקום, 
דרעי כי הוא דורש מראש הממשלה 
נתניהו, שהמדינה תשיב, כי בכוונתה 
הכותל,  מתווה  את  לחלוטין  לבטל 

כפי שאושר בשנה שעברה בממשלה.
דבריו  כי  והבהיר,  הוסיף  דרעי 
הנציגים  כל  דרישת  את  מייצגים 
מיהדות  והן  מש"ס  הן  החרדים, 

התורה. 
בהמשך  מגיעים  דרעי  דברי 
דרעי,   – החרדים  הנציגים  לפגישת 
שהתקיימה  ואזולאי,  גפני  ליצמן, 
הכותל  רב  עם  שעבר,  בשבוע 
הגר"ש רבינוביץ', רב העיר העתיקה 
הראשיים  והרבנים  נבנצאל  הגר"א 
לאו,  והגר"ד  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
החרדים  הנציגים  שיגרו  בסיומה 
דרשו  בו  הממשלה  לראש  מכתב 
המבטלת  ממשלה  החלטת  להעביר 

את מתווה הכותל, דבר שטרם קרה.

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

בס‘‘ד

אלפי מסגרות
בהסכמים

הכי משתלמים
עם קופות החולים

מכתב תודה של שרה פ. בית שמש

280ar280yyy@gmail.com :או למייל

מכתב תודה של יהודה ש. בני ברק



הרים של פירות יבשים
בהכשר הרב לנדאו ובד"ץ ירושלים

של ט"ו בשבט

המרכזי

שפע כזה עוד לא ראיתם!!!

מבחר ענק של פירות מיוחדים שלא תמצאו אצל אף אחד: 

קרמבולה, אבטיח, ליצ'י, אלוורה, גולדן-ברי, תות שדה, פרח 

הביסקוס ועוד....

הקיוסק של שלוימל'ה, רח' הרב ש"ך 6 (צמוד לאיצקוביץ) טל: 03-5799991

ועוד...תות שדה, אוכמניות פסיפלורה, פירות יער, קפואים: ייבוא פירות טריים-ובלעדי!חדש

בלעדי!
חליטות תה.

תערובות בריאות.

לדרים טבעיים מפרי 

אמיתי.

בלעדי!
ראש קוקוס 

מלא מיץ 
לשתיה.

התחדשנו!

בואו לראות את 

המקום הכי יפה בעיר!
הנחות למוסדות

לפרטים: 052-8098880 שרון

השוק



בני ברק י"ב בשבט תשע"ז 12308/2/17

דמעות בצל ולא דמעות תנין
זה הזכיר לי את הסיפור ששמעתי 
היה  עלינו  לא  אחד  דיין  בילדותי 
זה  היה  הסתם  )מן  שוחד  לוקח 
היה  כיצד  יהודי(.  שאינו  דין  בבית 
עושה האיש ? היה מתיישב ליד השולחן הגדול 
לרצפה  עד  היורדת  גדולה  במפה  מכוסה  שלו 
במגפיים  לבוש  כשהוא  השולחן,  צדדי  מכל 
גדולים, אפילו בימי הקיץ. תשאלו מדוע? הרי 
מצידו  יושבים  היו  המתדיינים  ההמשך,  לכם 
אחר,  מגף  מול  אחד  כל  השולחן  של  השני 
כל  בבד  כשבד  טענותיהם,  את  שוטחים  והיו 
שמולו.  למגף  כסף  מטבעות  מטיל  היה  אחד 
ומניסיונו הארוך היה  כי רבה  הדיין בחוכמתו 
כל  שנתן  השלמונים  מידת  את  לאמוד  יודע 
בדין. זכה  יותר  שהשקיע  שזה  וכמובן   אחד, 
ישר  שהיה  דין  בעל  אחד  הגיע  אחד  יום 
להכין  מועד  מבעוד  והחליט  הדיין  כמו 
כדמות  וגדולות  פשוטות  ברזל  חתיכות 
את  מילא  הדיון  ובעת  היקרות,  המטבעות 
כמובן  לרוב.  כסף"  הדיין "מטבעות  מגפו של 
בנחרצות. לטובתו  נפסק  והדין  זכה   שהוא 
מעומס "הכסף",  מדדה  לביתו  הדיין  הגיע 
אשר  את  הבין  מגפיו  את  כשחלץ  אבוי  והנה 
אותו  ממנו  לעג  אשר  הכסף  פרשת  ואת  קרהו 
נו  ושאלה  אשתו  נכנסה  לפתע  דין.  בעל 
תשאלי,  "אל  לה:  ענה  היום?  מרוצה  יצאת 
היום". יש  נוכלים  איזה  מושג  לך   אין 
נפשי...  תבכה  אומר "במסתרים  ירמיה  הנביא 
ודמוע תדמע ותרד עיני דמעה" המקום האמיתי 
לבכות זה במסתרים לא באולפן... עצם המקום 
על  מקשה  ראוותני  והוא  ציבורי  שהוא  הזה 
שדורשים  מי  לא  בטח  לבכות!  אמיתי  אדם 
ממנו לבכות בשידור חי עם הנחיות איך ומתי. 
לבכות  בעיה  לו  אין  ונוכל  רמאי  שהוא  מי 
הוא  מזויפות.  דמעות  טירס"  בציבור "פייק 

מוציא אותם מתי שצריך בלחיצת כפתור.  ואכן 
עושים זאת רבים ולא טובים. דווקא מי שהוא 
ישר ונאמן ועדין בנפשו הוא בוכה במסתרים. 
התבוננות  עם  נמצא  כשהוא  דורש!  כשהרגש 
עם הרגשה!  כל המהות של היחצנות ברגעים 
כאלו הורסים את הכוונה מסלקים לו את הרגש 
, הלא הוא לא בנוי למשחק הוא לא בנוי לזיוף 
זיוף.  לאיש נפש  זה  ולבכות בשביל המצלמה 
לפי  לבכות  יכול  לא  ישר  אדם  יילך!  לא  זה 
הזמנה!  כן דווקא הוא במקום כזה יצטרך בצל 
 כדי לבכות .רק זיוף יכול לעבוד במקום מזויף.

מבינים  שלא  אנשים  ושם  תקשורת  יש  אבל 
מצד  באים  יחצנים  הם  ולב.  רגש  בענייני 
הוא  אצלם  הזיוף  תקשורת  יועצי  הרייטינג 
אמת  איש  מדוע   מבינים  אינם  הם  חיים.  דרך 
שכל היום בכה במסתרים כמו שמעידים עליו 
להמשיך  מצליח  אינו  יום,  באותו  רואיו  כל 
לבכות רק עוד קצת  גם כשזה באולפן. וכמה 
שמשדלים אותו נגד הטבע שלו לזייף... זה לא 
הולך. הזייפן לא מבין למה אצלו זה יכול להיות 
פשוט, ואצל האיש הזה  זה לא עובד. ואז אין 
ברירה אלא לזייף את הזיוף ולבצל את העיניים 
 להוציא מהם נגד טבעם דמעות שאינם טבעיות.

שהיה  בטבעו  ושחקן  זייפן  שאותו  אלא 
מתבייש  לא  זה,  לכל  והמביים  המנחה 
יש  זייפנים  איזה  " וואו  לומר:  מעשה  לאחר 
ישרים". לא  ממש  היום  של  אנשים   בעולם. 

מכל מקום אחרי שקילפנו את הבצל מצאנו מי 
בשידול  רק  לזייף  מסוגל  שלא  זה  ומי  הזייפן 
יש  אחד  מוסר  זאת  בכל  ובעצתם,  הזייפנים 
לצדיק ללמוד מזה, היה מה שאתה, ואל תדרוש 
בטאלנטים ובמנחשים שהופכים לנחשים. אם 
הזה  בטבעך  שמח  לזייף  יכול  ולא  ישר  אתה 
אל תנסה בכוח. זה תשאיר לקמים עליך אנשי 

מצוותך  שהם אנשים זייפנים בלי למצמץ!

הרה"ג שמואל צברי

מאת: ארי קלמן

עמונה:  הריסת  רקע  ועל  סוער  דיון  בתום 
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית 
את הצעת החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה 
ושומרון, כאשר בקריאה השלישית בהצבעה 
שמית תמכו 60 חברי כנסת, לעומת 52 חברי 
כנסת שהתנגדו. ראש הממשלה בנימין נתניהו 
נעדר  בבריטניה  מביקורו  חזרה  בדרכו  שהיה 

מההצבעה. 
לפני  אמר  הרצוג  יצחק  האופוזיציה  יו"ר 
בחוקקו  בתפקידו  מועל  "נתניהו  ההצבעה: 
את החוק הזה, מועל במפעל הציוני. הרכבת 
הזו יוצאת מכאן ותעצור בתחנה הסופית האג, 
ומקרונותיה יצאו כתבי אישום בינלאומיים נגד 
חיילים וקצינים יהודים וישראליים. כשאנחנו 

ניבחר זה יהיה החוק הראשון שנבטל".
השר אופיר אקוניס השיב בשם הממשלה: 
"הוויכוח הלילה הזה הוא של מי הארץ הזו, 
שלנו.  הארץ  על  שלנו  הבסיסית  הזכות  ועל 
הארץ.  על  זכותנו  על  הערב  מצביעים  אנחנו 

היהודי  העם  בין  הקשר  על  מצביעים  אנחנו 
לבין ארצו. לשמחתי הציבור מאמין בנו ולא 
שארץ  מאמין  גם  שהוא  שאומר  מה  בכם 

ישראל שייכת לעם ישראל".
ח"כ  את  "שמעתי  בסרקזם,  הוסיף  אקוניס 
הרצוג ואת נבואות הזעם שלו, אין כאן שום 
אתמול  הודענו  קיצוני.  ימין  לשום  כניעה 
לפני ישיבת הממשלה שהחוק יבוא להצבעה 
הלילה וכך יהיה. ולגבי מה שאמר ח"כ הרצוג 
שכשהם יבחרו הם יפסלו את החוק, אז כנראה 

שהחוק לא ייפסל לעולם".
אמר:  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  החוק  יוזם 
עכשיו  שלום  לתנועת  להודות  רוצה  "אני 
וליתר ארגוני השמאל שהיו הקטליזטור לחוק 
הזה ולאזרחי ארצות הברית שהצביעו לנשיא 

טראמפ."
החוק כבר זכה לגינוי מצד האו"ם, צרפת, 
מצד  וכן  ועוד,  האירופאי  האיחוד  בריטניה, 
מנגד,  וחיזבאללה.  כחמאס  הטרור  ארגוני 

ממשל טראמפ סירב לגנות. 

מליאת הכנסת אישרה ביום שני את חוק ההסדרה 
בקריאה שנייה ושלישית, בהיעדרו של ראש 

הממשלה נתניהו  הרצוג: "זה החוק שנבטל" 
 באו"ם ובאירופה כבר הספיקו לגנות

אחרי דיון סוער: 
אושר חוק ההסדרה

 שירות לעסקים ולפרטי בבית הלקוח
  MAC מעבדה מקצועית לניידים ונייחים ולמחשבי 

 ניסיון 15 שנה בתחום

רחוב עוזיאל 14 בני ברק . טל: 03-6779810     שעות פתיחה: א- ה  14:00 -  10:00 |  20:00 - 16:00 | ו – 12:00 -  10:00    

 בקניית מחשב נייד
 תיק מהודר

ועכבר איכותי

מסכים
החל מ 349 ₪

במתנה!

ת  ר י כ מ
מחשבים
שניה יד 

אצלנו המעבדה המתקדמת 
והמהירה בשוק!

.

*ברכישת מחשב החל מ: 1,999- ש”ח

HP    מחשב נייד מחשב חזק  מחשב ביתי מתקדם  מחשב מיני איכותי

נגן לוקו  LENOVO 14 מחשב נייד

ASUS מחשב נייד

 מכבדים כל
      סוגי האשראי

 מחירים מיוחדים
      למחשבי גרפיקה !
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רמקול בלוטוס איכותי

2,299 & 
בלבד!

 עכבר אלחוטי
איכותי

מטען למחשב 
נייד

169& 
בלבד!

39& 
בלבד!

1,499 & 
בלבד!

בצבעים. אדום. לבן . 
כחול. זהב

 dual מעבד אינטל
core

500GB דיסק קשיח
4GB זכרון
DVD צורב

שנה אחריות בבית 
הלקוח

מארז מפואר 
 550W ספק כח

FAN12
gigabyte h110 לוח

i3 מעבד אינטל
4GB- זכרון פנימי

DDR4
500GB דיסק קשיח

DVD צורב

 I56X83X51 גודל
MM

N3050 מעבד אינטל
 SSD דסקים קשיחים

GB32
2GB DDR3 זכרון

VGA\HDMI יציאות
 WIFI

BLUETOOTH
USB3 3 יציאות

i5 מעבד אינטל
דיסק קשיח 

500GB
4GB זכרון
DVD צורב

שנה אחריות 
בבית הלקוח

1,799& 
בלבד!

 i3 מעבד אינטל
500GB דיסק קשיח

4GB זכרון
DVD צורב

שנה אחריות בבית הלקוח

2,499 & 
בלבד!

בלבד!
& 1,590 

בלבד!
& 1,249 

מדפסת משולבת 3830
מדפסת. פקס. 
סורק. מכונת 

צילום.
חיבור אלחוטי.

שנה אחריות
349& 

בלבד!

מארו ספואר
ספק כח: 500W עם מאוורר 12 ס”מ

I5 - INTEL CORE :מעבד
6400 חדש

GIGABYTEGA :לוח אם חדש
 B-150 VGA\DVI\HDMI DDRM4-

זכרון פנימי מהיר במיוחד
8G -DDR4 2133 KINGSTON

1TB :דיסק קשיח
DVDRW :כונן דסקים

נגן נוח 
להפעלה.

8 גיגה.
חריץ הרחבה 

ל 32 גיגה.
הקלטה.
תפריט 

בעברית.
שנה אחריות.

עוצמת שמע 
איכותית

יציאת דיסק און קי
יציאת מיקרו

499& 
בלבד!

119& 
 &79בלבד!

בלבד!



אירוע שמותיר זכרונות קסומים
מצדה

ואירועי בוטיק כנסים 
מצדה

M
קייטרינג להזמנת   אפשרות 

לפי העדפתכם 
בשרי: 'קונקורד' - הרב לנדא 
מחפוד.  הרב  בשר'-  'לחם   /
מהדריןחלבי: 'קפה קפה'- חת"ס פ"ת מול מגדל ב.ס.ר 3  | טל: 03-9176644קונקורד

מצדה 9 בני ברק

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

M

חדש! מהיום יש מקום לכנסים ואירועי בוטיק

רק אצלינו בימי שישי 
חמין ביתי בסיר, מתכון ירושלמי משובח 

מבית השף של “לחם בשר”
 חמין בסיר קטן- 85 & כולל הסיר

 חמין בסיר גדול- 125 & כולל הסיר

חלק מהדרין
בהשגחת הרה”ג

שלמה קורח שליט”א
רב העיר ואב”ד בני ברק 053-3800708

אוכל מוכן לשבת

יום שישי יריד אוכל בין השעות:8:00-14:00



 שיתקיים בע"ה 
 החל מיום ראשון ט"ז בשבט 
 ועד יום חמישי כ"ז בשבט 
)12-23/2/17(

שיפצנו והנגשנו את הכניסה לחנות 
ואנו מזמינים אתכם ל -

 יריד הפסח
הגדול

מזנונים  |  פינות אוכל  |  ספות  |  כורסאות ריקליינר  |  חדרי ילדים  |  חדרי שינה  |  ארונות קיר  |   מזרנים

 300 מ"ר 
תצוגה

 יבואנים
 ייחודיים

חידושים 
בלעדיים

 איכות שלא 
הכרתם!

  החכם עניו בראשו
להקדים את רכישותיו לפני הלחץ

 בני ברק: 
 שעות פתיחה: א-ה בוקר 11:00 - 15:00. 

ערב 19:00 - 22:30. יום ו' סגור.
סניף ירושלים: רחוב תובל 1 )מול גני גאולה. (

 שעות פתיחה 10:30-22:30 )רצוף(  | טל' 02-6500426

ביריד בלבד 
פתוח רצוף 
 
כל היום: 
 .22:30 - 11:00

 סניף בית שמש: בבית שמש סניף ראשי וענק
רח' יגאל אלון 17 )צמוד לכינור דוד( טלפון: 029947943 

 שיתקיים בע"ה 
 החל מיום ראשון ט"ז בשבט 
 ועד יום חמישי כ"ז בשבט 
)12-23/2/17(

שיפצנו והנגשנו את הכניסה לחנות 
ואנו מזמינים אתכם ל -

 יריד הפסח
הגדול

מזנונים  |  פינות אוכל  |  ספות  |  כורסאות ריקליינר  |  חדרי ילדים  |  חדרי שינה  |  ארונות קיר  |   מזרנים

 300 מ"ר 
תצוגה

 יבואנים
 ייחודיים

חידושים 
בלעדיים

 איכות שלא 
הכרתם!

  החכם עניו בראשו
להקדים את רכישותיו לפני הלחץ

 בני ברק: 
 שעות פתיחה: א-ה בוקר 11:00 - 15:00. 

ערב 19:00 - 22:30. יום ו' סגור.
סניף ירושלים: רחוב תובל 1 )מול גני גאולה. (

 שעות פתיחה 10:30-22:30 )רצוף(  | טל' 02-6500426

ביריד בלבד 
פתוח רצוף 
 
כל היום: 
 .22:30 - 11:00

 סניף בית שמש: בבית שמש סניף ראשי וענק
רח' יגאל אלון 17 )צמוד לכינור דוד( טלפון: 029947943 

 שיתקיים בע"ה 
 החל מיום ראשון ט"ז בשבט 
 ועד יום חמישי כ"ז בשבט 
)12-23/2/17(

שיפצנו והנגשנו את הכניסה לחנות 
ואנו מזמינים אתכם ל -

 יריד הפסח
הגדול

מזנונים  |  פינות אוכל  |  ספות  |  כורסאות ריקליינר  |  חדרי ילדים  |  חדרי שינה  |  ארונות קיר  |   מזרנים

 300 מ"ר 
תצוגה

 יבואנים
 ייחודיים

חידושים 
בלעדיים

 איכות שלא 
הכרתם!

  החכם עניו בראשו
להקדים את רכישותיו לפני הלחץ

 בני ברק: 
 שעות פתיחה: א-ה בוקר 11:00 - 15:00. 

ערב 19:00 - 22:30. יום ו' סגור.
סניף ירושלים: רחוב תובל 1 )מול גני גאולה. (

 שעות פתיחה 10:30-22:30 )רצוף(  | טל' 02-6500426

ביריד בלבד 
פתוח רצוף 
 
כל היום: 
 .22:30 - 11:00

 סניף בית שמש: בבית שמש סניף ראשי וענק
רח' יגאל אלון 17 )צמוד לכינור דוד( טלפון: 029947943 

 שיתקיים בע"ה 
 החל מיום ראשון ט"ז בשבט 
 ועד יום חמישי כ"ז בשבט 
)12-23/2/17(

שיפצנו והנגשנו את הכניסה לחנות 
ואנו מזמינים אתכם ל -

 יריד הפסח
הגדול

מזנונים  |  פינות אוכל  |  ספות  |  כורסאות ריקליינר  |  חדרי ילדים  |  חדרי שינה  |  ארונות קיר  |   מזרנים

 300 מ"ר 
תצוגה

 יבואנים
 ייחודיים

חידושים 
בלעדיים

 איכות שלא 
הכרתם!

  החכם עניו בראשו
להקדים את רכישותיו לפני הלחץ

 בני ברק: 
 שעות פתיחה: א-ה בוקר 11:00 - 15:00. 

ערב 19:00 - 22:30. יום ו' סגור.
סניף ירושלים: רחוב תובל 1 )מול גני גאולה. (

 שעות פתיחה 10:30-22:30 )רצוף(  | טל' 02-6500426

ביריד בלבד 
פתוח רצוף 
 
כל היום: 
 .22:30 - 11:00

 סניף בית שמש: בבית שמש סניף ראשי וענק
רח' יגאל אלון 17 )צמוד לכינור דוד( טלפון: 029947943 

 שיתקיים בע"ה 
 החל מיום ראשון ט"ז בשבט 
 ועד יום חמישי כ"ז בשבט 
)12-23/2/17(

שיפצנו והנגשנו את הכניסה לחנות 
ואנו מזמינים אתכם ל -

 יריד הפסח
הגדול

מזנונים  |  פינות אוכל  |  ספות  |  כורסאות ריקליינר  |  חדרי ילדים  |  חדרי שינה  |  ארונות קיר  |   מזרנים

 300 מ"ר 
תצוגה

 יבואנים
 ייחודיים

חידושים 
בלעדיים

 איכות שלא 
הכרתם!

  החכם עניו בראשו
להקדים את רכישותיו לפני הלחץ

 בני ברק: 
 שעות פתיחה: א-ה בוקר 11:00 - 15:00. 

ערב 19:00 - 22:30. יום ו' סגור.
סניף ירושלים: רחוב תובל 1 )מול גני גאולה. (

 שעות פתיחה 10:30-22:30 )רצוף(  | טל' 02-6500426

ביריד בלבד 
פתוח רצוף 
 
כל היום: 
 .22:30 - 11:00

 סניף בית שמש: בבית שמש סניף ראשי וענק
רח' יגאל אלון 17 )צמוד לכינור דוד( טלפון: 029947943 

 שיתקיים בע"ה 
 החל מיום ראשון ט"ז בשבט 
 ועד יום חמישי כ"ז בשבט 
)12-23/2/17(

שיפצנו והנגשנו את הכניסה לחנות 
ואנו מזמינים אתכם ל -

 יריד הפסח
הגדול

מזנונים  |  פינות אוכל  |  ספות  |  כורסאות ריקליינר  |  חדרי ילדים  |  חדרי שינה  |  ארונות קיר  |   מזרנים

 300 מ"ר 
תצוגה

 יבואנים
 ייחודיים

חידושים 
בלעדיים

 איכות שלא 
הכרתם!

  החכם עניו בראשו
להקדים את רכישותיו לפני הלחץ

 בני ברק: 
 שעות פתיחה: א-ה בוקר 11:00 - 15:00. 

ערב 19:00 - 22:30. יום ו' סגור.
סניף ירושלים: רחוב תובל 1 )מול גני גאולה. (

 שעות פתיחה 10:30-22:30 )רצוף(  | טל' 02-6500426

ביריד בלבד 
פתוח רצוף 
 
כל היום: 
 .22:30 - 11:00

 סניף בית שמש: בבית שמש סניף ראשי וענק
רח' יגאל אלון 17 )צמוד לכינור דוד( טלפון: 029947943 

 שיתקיים בע"ה 
 החל מיום ראשון ט"ז בשבט 
 ועד יום חמישי כ"ז בשבט 
)12-23/2/17(

שיפצנו והנגשנו את הכניסה לחנות 
ואנו מזמינים אתכם ל -

 יריד הפסח
הגדול

מזנונים  |  פינות אוכל  |  ספות  |  כורסאות ריקליינר  |  חדרי ילדים  |  חדרי שינה  |  ארונות קיר  |   מזרנים

 300 מ"ר 
תצוגה

 יבואנים
 ייחודיים

חידושים 
בלעדיים

 איכות שלא 
הכרתם!

  החכם עניו בראשו
להקדים את רכישותיו לפני הלחץ

 בני ברק: 
 שעות פתיחה: א-ה בוקר 11:00 - 15:00. 

ערב 19:00 - 22:30. יום ו' סגור.
סניף ירושלים: רחוב תובל 1 )מול גני גאולה. (

 שעות פתיחה 10:30-22:30 )רצוף(  | טל' 02-6500426

ביריד בלבד 
פתוח רצוף 
 
כל היום: 
 .22:30 - 11:00

 סניף בית שמש: בבית שמש סניף ראשי וענק
רח' יגאל אלון 17 )צמוד לכינור דוד( טלפון: 029947943 



 שיתקיים בע"ה 
 החל מיום ראשון ט"ז בשבט 
 ועד יום חמישי כ"ז בשבט 
)12-23/2/17(

שיפצנו והנגשנו את הכניסה לחנות 
ואנו מזמינים אתכם ל -

 יריד הפסח
הגדול

מזנונים  |  פינות אוכל  |  ספות  |  כורסאות ריקליינר  |  חדרי ילדים  |  חדרי שינה  |  ארונות קיר  |   מזרנים

 300 מ"ר 
תצוגה

 יבואנים
 ייחודיים

חידושים 
בלעדיים

 איכות שלא 
הכרתם!

  החכם עניו בראשו
להקדים את רכישותיו לפני הלחץ

 בני ברק: 
 שעות פתיחה: א-ה בוקר 11:00 - 15:00. 

ערב 19:00 - 22:30. יום ו' סגור.
סניף ירושלים: רחוב תובל 1 )מול גני גאולה. (

 שעות פתיחה 10:30-22:30 )רצוף(  | טל' 02-6500426

ביריד בלבד 
פתוח רצוף 
 
כל היום: 
 .22:30 - 11:00

 סניף בית שמש: בבית שמש סניף ראשי וענק
רח' יגאל אלון 17 )צמוד לכינור דוד( טלפון: 029947943 

 שיתקיים בע"ה 
 החל מיום ראשון ט"ז בשבט 
 ועד יום חמישי כ"ז בשבט 
)12-23/2/17(

שיפצנו והנגשנו את הכניסה לחנות 
ואנו מזמינים אתכם ל -

 יריד הפסח
הגדול

מזנונים  |  פינות אוכל  |  ספות  |  כורסאות ריקליינר  |  חדרי ילדים  |  חדרי שינה  |  ארונות קיר  |   מזרנים

 300 מ"ר 
תצוגה

 יבואנים
 ייחודיים

חידושים 
בלעדיים

 איכות שלא 
הכרתם!

  החכם עניו בראשו
להקדים את רכישותיו לפני הלחץ

 בני ברק: 
 שעות פתיחה: א-ה בוקר 11:00 - 15:00. 

ערב 19:00 - 22:30. יום ו' סגור.
סניף ירושלים: רחוב תובל 1 )מול גני גאולה. (

 שעות פתיחה 10:30-22:30 )רצוף(  | טל' 02-6500426

ביריד בלבד 
פתוח רצוף 
 
כל היום: 
 .22:30 - 11:00

 סניף בית שמש: בבית שמש סניף ראשי וענק
רח' יגאל אלון 17 )צמוד לכינור דוד( טלפון: 029947943 

 שיתקיים בע"ה 
 החל מיום ראשון ט"ז בשבט 
 ועד יום חמישי כ"ז בשבט 
)12-23/2/17(

שיפצנו והנגשנו את הכניסה לחנות 
ואנו מזמינים אתכם ל -

 יריד הפסח
הגדול

מזנונים  |  פינות אוכל  |  ספות  |  כורסאות ריקליינר  |  חדרי ילדים  |  חדרי שינה  |  ארונות קיר  |   מזרנים

 300 מ"ר 
תצוגה

 יבואנים
 ייחודיים

חידושים 
בלעדיים

 איכות שלא 
הכרתם!

  החכם עניו בראשו
להקדים את רכישותיו לפני הלחץ

 בני ברק: 
 שעות פתיחה: א-ה בוקר 11:00 - 15:00. 

ערב 19:00 - 22:30. יום ו' סגור.
סניף ירושלים: רחוב תובל 1 )מול גני גאולה. (

 שעות פתיחה 10:30-22:30 )רצוף(  | טל' 02-6500426

ביריד בלבד 
פתוח רצוף 
 
כל היום: 
 .22:30 - 11:00

 סניף בית שמש: בבית שמש סניף ראשי וענק
רח' יגאל אלון 17 )צמוד לכינור דוד( טלפון: 029947943 

 שיתקיים בע"ה 
 החל מיום ראשון ט"ז בשבט 
 ועד יום חמישי כ"ז בשבט 
)12-23/2/17(

שיפצנו והנגשנו את הכניסה לחנות 
ואנו מזמינים אתכם ל -

 יריד הפסח
הגדול

מזנונים  |  פינות אוכל  |  ספות  |  כורסאות ריקליינר  |  חדרי ילדים  |  חדרי שינה  |  ארונות קיר  |   מזרנים

 300 מ"ר 
תצוגה

 יבואנים
 ייחודיים

חידושים 
בלעדיים

 איכות שלא 
הכרתם!

  החכם עניו בראשו
להקדים את רכישותיו לפני הלחץ

 בני ברק: 
 שעות פתיחה: א-ה בוקר 11:00 - 15:00. 

ערב 19:00 - 22:30. יום ו' סגור.
סניף ירושלים: רחוב תובל 1 )מול גני גאולה. (

 שעות פתיחה 10:30-22:30 )רצוף(  | טל' 02-6500426

ביריד בלבד 
פתוח רצוף 
 
כל היום: 
 .22:30 - 11:00

 סניף בית שמש: בבית שמש סניף ראשי וענק
רח' יגאל אלון 17 )צמוד לכינור דוד( טלפון: 029947943 

 שיתקיים בע"ה 
 החל מיום ראשון ט"ז בשבט 
 ועד יום חמישי כ"ז בשבט 
)12-23/2/17(

שיפצנו והנגשנו את הכניסה לחנות 
ואנו מזמינים אתכם ל -

 יריד הפסח
הגדול

מזנונים  |  פינות אוכל  |  ספות  |  כורסאות ריקליינר  |  חדרי ילדים  |  חדרי שינה  |  ארונות קיר  |   מזרנים

 300 מ"ר 
תצוגה

 יבואנים
 ייחודיים

חידושים 
בלעדיים

 איכות שלא 
הכרתם!

  החכם עניו בראשו
להקדים את רכישותיו לפני הלחץ

 בני ברק: 
 שעות פתיחה: א-ה בוקר 11:00 - 15:00. 

ערב 19:00 - 22:30. יום ו' סגור.
סניף ירושלים: רחוב תובל 1 )מול גני גאולה. (

 שעות פתיחה 10:30-22:30 )רצוף(  | טל' 02-6500426

ביריד בלבד 
פתוח רצוף 
 
כל היום: 
 .22:30 - 11:00

 סניף בית שמש: בבית שמש סניף ראשי וענק
רח' יגאל אלון 17 )צמוד לכינור דוד( טלפון: 029947943 

 שיתקיים בע"ה 
 החל מיום ראשון ט"ז בשבט 
 ועד יום חמישי כ"ז בשבט 
)12-23/2/17(

שיפצנו והנגשנו את הכניסה לחנות 
ואנו מזמינים אתכם ל -

 יריד הפסח
הגדול

מזנונים  |  פינות אוכל  |  ספות  |  כורסאות ריקליינר  |  חדרי ילדים  |  חדרי שינה  |  ארונות קיר  |   מזרנים

 300 מ"ר 
תצוגה

 יבואנים
 ייחודיים

חידושים 
בלעדיים

 איכות שלא 
הכרתם!

  החכם עניו בראשו
להקדים את רכישותיו לפני הלחץ

 בני ברק: 
 שעות פתיחה: א-ה בוקר 11:00 - 15:00. 

ערב 19:00 - 22:30. יום ו' סגור.
סניף ירושלים: רחוב תובל 1 )מול גני גאולה. (

 שעות פתיחה 10:30-22:30 )רצוף(  | טל' 02-6500426

ביריד בלבד 
פתוח רצוף 
 
כל היום: 
 .22:30 - 11:00

 סניף בית שמש: בבית שמש סניף ראשי וענק
רח' יגאל אלון 17 )צמוד לכינור דוד( טלפון: 029947943 



איכותית וטעימה, בריאה ומזינה 
הנאפית בתנורי אבן

ז'בוטינסקי 155 רמת גן /פ. בן גוריון. טל למשלוחים: 03-6773332

חדש בעיר! רשת פיצה עגבניה 
בכשרות חדשה ומהודרת!

בס"ד

100% גבינה 
מוצרלה

פתוח רצוף עד  2:00 בלילה כולל משלוחים 054-9949519

פיצה מקמח כוסמין מלא
פיצה טבעונית

פיצה ללא גלוטן
פסטה מחיטה מלאה

סלטים בהרכבה עצמית
סנדוויצ'ים/טוסטים

מבצע 2 פיצות משפחתיות 
ב-99&

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.

R.
E.

L.
E.
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2.
71
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42

87

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן
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הגרב"מ אזרחי חיזק 
את הנהלת 'מאוחדת'

מאת: הילה פלאח

רבי  הגאון  בבית  התקיים  רושם  מפגש רב 
ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת עטרת ישראל 
וחבר מועצת גדולי התורה, בהשתתפות הגאון 
רבי חיים וולקין משגיח ישיבת עטרת ישראל, 
קול  ישיבת  מראשי  גנץ  ישראל  רבי  הגאון 
ישעיהו  והרה"ג  ציון אזרחי  בן  תורה, הרה"ג 
רוטנברג רב ביהכנ"ס הגר"א, עם חברי הנהלת 

'מאוחדת'. 
ברוב קשב נשמעו דבריו החמים והמלהיבים 
של  תפקידה  על  שעמד  הגרב"מ  אזרחי  של 
קופ"ח ונותני שירות בכלל, וסיפר על בתו של 
מרן החפץ חיים זי"ע שנכנסה וסחה את ליבה 
לאביה על כך שהיא נאלצת להתעסק בלמכור 
רק  להתעסק  זוכה  ואינה  לציבור  מאכלים 
במצוות כל היום. ענה לה אביה הגדול: "בתי, 
יש  עבודתך,  על  שלך  בהסתכלות  טועה  את 
אנשים שמסתכלים על עבודתם כאמצעי לפרנס 
את עצמם, אולם אם ההסתכלות היא נכונה או 
אז המטרה היא לעזור לאנשים לספק להם את 
כאילוץ  אגב  הוא  להתפרנס  והצורך  צרכיהם 
ואז יש סיפוק גדול מהעבודה כשיודעים שזה 
הוסיף  אנוש",  יצורי  כלפי  גדול  וחסד  עזרה 
הגרב"מ ואמר, "במאוחדת ההנהלה וכל אנשי 
אני  הנכונה,  ההסתכלות  את  להם  יש  הצוות 
וזהו  ניסיון,  מתוך  זה  את  ורואה  זה  את  יודע 
סוד ההצלחה כשיודעים שהמטרה שבפעילות 
היא להביא מזור ולעשות חסד עם הלקוחות". 
אמר  שאול,  טל  מר  ירושלים   מחוז  מנהל 
בפתח דבריו שהוא מאד נרגש מגודל המעמד 
התורה  גדולי  של  והחם  האישי  מהאירוח 

"כמנהל  מפיהם,  שיצאו  הערכה  ומדברי 
האירועים  אחד  זה  שנים,  חמש  מזה  מחוז 
לראות  ובעיקר  שחוויתי,  ביותר  המרגשים 
עד כמה שהרבנים והתושבים יודעים להוקיר 
ולהעריך את ההשקעה שלנו וזה נותן לנו כוח 
השירותים  את  ולפתח  להמשיך  ומוטיבציה 
עוד ועוד כמה שיותר, אנחנו רואים את עצמנו 
כשליחי ציבור וכמו שאמר הרב מהמקום של 
עזרה ועשיית חסד עם הציבור, וזה נוסך כוח 
מהמזכירה  הרבדים  בכל  שלנו  הצוות  בכל 
עד  המטפלים  וכל  הרופאים  דרך  בשטח 

להנהלה למעלה". 
מטעם הנהלת מחוז ירושלים השתתפו עוד: 
ברים  ר' משה  המחוזי,  הרופא  וייס  יובל  ד"ר 
מרחב  מנהל  אברהם  אורי  מר  השיווק,  מנהל 
מערב,  מנהלת מרחב  אהרון  ענת  הגב'  דרום, 
ר' דוד שוורץ אחראי מגזרים, הגב' מלכי וייס 
קיפניס  יחזקאל  ור'  וגן  בית  מנהלת מרפאות  
נציגי  השתתפו  כן  כמו  לקוחות.  קשרי  מנהל 
וישראל  חנניא   יעקב  הרב  הקהילתי  המנהל 

קלמן.
והרבנים  לחיים  הנוכחים  שתו  בסיום 
איחלו איחולי הצלחה וציינו שהם נמנים בין 
לקוחותיה של הקופה ומרוצים מאד ויש להם 
רק שבחים ותפילה ובקשה שמאוחדת תמשיך 

לנהוג ולהתנהל בדרך זו. 
של  במעונו  המחוז  הנהלת  ביקרה  בנוסף 
הגאון רבי עזריאל אוירבאך, ששיבח מאוד את 
הנהלת מאוחדת על השינוי המבורך ואף ציין 
שהשם "מאוחדת" מרמז על כך שמאחדים את 
בשכונה  גדול  אחד  רפואי  למרכז  המרפאות 

ובכלל על כך שמאחדת את כולם. 



חמוציות עם סוכר

₪2
ל-100גר'

תפוח עץ

₪2.80
ל-100גר'

שזיף ללא גלעין

₪2.80
ל-100גר'

תות שדה

₪6.90
ל-100גר'

צימוק לבן

₪2.80
ל-100גר'

משמש גדול

₪2.80
ל-100גר'

שקד טבעי

₪4.90
ל-100גר'

פיסטוק קלוי

₪5.90
ל-100גר'

שקד עם קליפה קלוי

₪3.80
ל-100גר'

קופסת תמר מג'הול

₪18
ל-1 ק"ג

ומכיוון שאנחנו אוהבים לפנק...
בנוסף על כל קניה מעל ₪180 קבל במתנה 

קופסת תמר מג'הול 1 ק"ג ושקית פופקורן.

פישל זה לא רק שם...
זה מותג!!!

אברבנאל 72 קרית הרצוג
טל: 03-6320370

פתוח רצוף 
9:00-23:00

חזון איש 31 בני ברק
טל: 03-6444924

בטעמים ומחירים נהדרים!!מבחר גדול של פירות יבשים 

טריה ואיכותית ובמחיר זול!!!גם השנה דאגנו לכם לסחורה 

בס"ד

יה
מד

קס
פי

מבחר גדול של פירות יבשים 
מבחר גדול של פירות יבשים 
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

הגר"מ שטרנבוך יצא לנפוש בטבריה באכסניית 
איש העסקים שלום פישר. הרב שטרנבוך ישהה 

בטבריה עד לאחר שבת שירה ט"ו בשבט.
ויישא  לברכה  קהל  באכסנייה  יקבל  הרב 

מדברותיו בהיכלי התורה והתפילה שבעיר.
בשכונת מגוריו הר נוף שבירושלים מספרים כי 

שבוע בהיעדרות הרב אינו 'דבר מצוי'.

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

חתונת  הערב  תיערך  באבוב  הקודש  בחצר 
דרכם  את  עשו  חסידים  מאות  האדמו"ר.  בת 
היה  הגדול  והחשש  יורק  ניו  אל  מישראל 
הטיסות  זמני  את  המשבשים  אלעל  שטייסי 

בימים אלו -יגרמו לעיכוב
דווחו  ישראל,  פי שעון  על  בבוקר  שני  ביום 
ירד  ממוקד השמחה שבעבר לים, כי החשש 

ומאות החסידים הצליחו להגיע כל אחד בטיסתו הוא. 

האדמו"ר מויז'ניץ הפתיע כשהגיע למעמד 'חומש סעודה' באלעד.
כאביו  לכאן  "באתי  הרבי:  אמר  כניסתו  עם 

של הילד שלומי צין". 
הילד הוא בנו של הרב יוסף יום טוב בן גיטל 
בית  בסוכת  תורה  שמחת  בערב  שנפל  צין 

המדרש ומאושפז עדיין בבית החולים. 
יכל להגיע  לא  לילד: "אבא שלך  הרבי אמר 
יהיה  הוא  שלך  מצווה  בבר  אבל  עכשיו, 

וירקוד איתך בעזרת השם" ורקד עימו.
לאחר מכן עלה האדמו"ר לבית משפחת הילד למעמד לחיים עם בני המשפחה. 

גיוס  מסע  לאחר  ארצה  האדמו"ר מסלאנים שב 
הגדולה  הישיבה  הקמת  למען  שערך  תרומות 

באלעד.
כשהגיעו האדמו"ר ופמלייתו אל שדה התעופה 
החוק  נציגי  ידי  על  הפמליה  עוכבה  נוארק, 

שביקשו לבדוק את הכבודה.
האדמו"ר תושאל גם אודות הכספים אותם ביקש 
והטיסה  התארכו  הדברים  לישראל.  להעביר 

היעודה המריאה ארצה ללא הפמליה, שעות נקפו עד שנמצאה טיסה חלופית.

בחצר הקודש דושינסקיא הקימו לפני כשני עשורים, קופת חסד בה הפקידו החסידים 
ליטול  שמחה  בשעת  יכלו  ובתמורה  אחת  בהפקדה  או  בתשלומים   - קצוב  סכום 

הלוואה גבוהה יותר, אותה השיבו בתשלומים קצובים.
בתקופה האחרונה נקלעה הקופה לקשיים ואינה מצליחה להעניק למפקידים גם לא 

את הפקדתם המקורית.
האדמו"ר ונכבדי הקהילה נטלו על עצמם לפתור את המשבר, אך בינתיים הרוחות 

בחצר סוערות.
מפקידי הכספים טוענים כי מדובר בכשל חמור בניהול הקופה. שאלה שעולה בפי 
ניתנו  לא  כבר  בה  ליטול את ההפקדות בשנה החולפת  בקופה  כל: מדוע המשיכו 

הלוואות.

הגרי"מ מורגנשטרן עלה לבקר אצל הרב דב 
קוק בטבריה. 

הרב קוק שסובל ברגליו מכאבים עזים קיבל 
את פני הגרי"מ כשהוא נח במיטתו.

לאחר מכן כשהגיש הגרי"מ מורגנשטרן לרב 
את  ובירך  קוק  הרב  התיישב  'קוויטל',  קוק 
הגרי"מ כשהשניים ממשיכים בשיחה תורנית.

לפני שנפרדו, ביקש הגרי"מ כי הרב קוק יברך את בנו והתלמידים שנתלוו לביקור 
- והרב קוק נאות.
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היום ולא מחר

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

שירת הים הנאמרת על ידינו בכל 
ים  קריעת  נס  את  מתארת  יום, 
ושבח  הודיה  שבסופה  סוף 
התיאור  באמצע  עולם.  לבורא 
מי  ה'  באלים  כמוכה  "מי  נאמר: 
 – תהילות..."  נורא  בקודש  נאדר  כמוכה 
כשלאחר מכן שוב חוזרים לתאר את מהלך 
והשתלשלות הנס ושוב מהללים את השי"ת. 
בסוף  זה  פסוק  לקבוע  נכון  היה  לא  האם 
את  המשבחים  הפסוקים  כל  בצד  השירה, 

ה'?
הרה"ק מנשכיז זי"ע הסביר על פי המגיד 
הבעל  כאשר  זה  היה  זי"ע.  ממעזריטש 
המגיד  בהתקרבותו של  רצה  זי"ע  טוב  שם 
ממעזריטש אליו. הבעש"ט שלח אליו שליח 
לתלמידיו  שלימד  באמצע  בדיוק  שהגיע 
שאל  נפשי".  "ברכי  בתהילים  ק"ד  פרק 
המגיד מדוע באמצע תיאורו של דוד המלך 
את מעשה בראשית הוא קוטע )פסוק כ"ד( 
ואומר: "מה רבו מעשיך ה', כולם בחכמה 
הים  "זה  הלאה:  ממשיך  אז  ורק  עשית..." 
גדול ורחב ידיים..." האם לא היה מן הנכון 
את  ישבח  הבריאה  סיפור  גמר  לאחר  שרק 

הקב"ה "מה רבו מעשיך ה'"?
המלך  שדוד  זצ"ל  המגיד  הרב  תירץ 
לא  הבריאה,  נפלאות  את  לתאר  כשהתחיל 
יכול לעצור בעצמו ולחכות עד הסוף,  היה 
רבו  "מה  ואמר:  שבח  של  ברגש  ופרץ 
מעשיך ה'" ורק אז המשיך לפרט הלאה... כן 
הסביר הרה"ק מנשכיז זי"ע, כשעם ישראל 
של  הנס  את  בראותם  שירה  לומר  התחילו 
ובאמצע  בעצמם  עצרו  לא  סוף,  ים  קריעת 
השירה פרצו מליבם דברי השבח "מי כמכה 

באלים ה'!"
אומרים בערבית: "ומלכותו ברצון קיבלו 
שירה  אמרו  לך  ישראל  ובני  משה  עליהם, 
כמוכה  מי   – כולם  ואמרו  רבה,  בשמחה 
קבלת המלכות  ה'..." במה מתבטא  באלים 
ברצון? בזה שבאמצע סיפור קריעת ים סוף 

התפרצו ואמרו – מי כמוכה באלים ה'...
הפרשה  בסוף  עמלק  מחיית  בפרשת 
אל  משה  "ויאמר  מעניין:  ביטוי  מצאנו 
ובספר  מחר",  בעמלק  הלחם  צא  יהושע 
שמואל א' נאמר: "ויכם דוד )-את העמלקי( 
חז"ל  למחרתם".  הערב  ועד  מהנשף 
ללקות  העמלקים  הם  "למודים  אומרים: 
ביום מחר" )רש"י ש"א ל', י"ז(. מה הרעיון 

המונח בקשר שבין עמלק ל'מחר'?
על עצמו קבלה טובה,  רוצה לקבל  אדם 
הוא  חזיתית'.  'לתקוף  שלא  היצה"ר  דרך 
לך,  יאמר  היא"  טובה  קבלה  "אכן,  מאגף. 
רוצה  אתה  השם..."  בעזרת  ממחר,  "אבל 
מהמחזור  ודאי!  היומי?  לדף  להצטרף 
אתה  מהתחלה...  כבר  שתתחיל  הבא... 
כספים'  'מעשר  על  להקפיד  להתחיל  רוצה 
 – הדיאטה  גם  הבאה...  מהמשכורת   –
קרך".  "אשר  עמלק,  זהו  החגים...  אחרי 
ואנו  קהה,  הרגש  מתפוגגת,  ההתלהבות 
בכלל שוכחים שרצינו לקבל  אתמול קבלה 
זוהי שיטת משפחת עמלק. 'מחר'.  טובה... 
ועל זה אומרת התורה: "צא הלחם בעמלק 
הזה,  ביצה"ר  הזה,  בעמלק  תלחם  מחר". 

הקרוי 'מחר'. אל תאבה לו!
פעם  סיפר  זצ"ל  אוירבעך  הגרש"ז 
שבצעירותו גרו הוריו בשכונת 'נחלת צדוק' 
שאינם  זוג  דרו  דירה  באותה  שבירושלים. 

דיברה  אוירבעך  הרבנית  מצוות'.  'שומרי 
ברגשותיהם  להתחשב  שישתדלו  ליבם,  על 
כבר  אולם  הסכימו,  הם  שבת.  לחלל  ולא 
בשבת ראשונה הפרו את הבטחתם. הרבנית 
שלחה את בנה – רבי שלמה זלמן – שיפעל 
קצר  בבירור  העניין.  את  לסדר  בחכמתו 
נקרא  מה  ידעו  לא  כלל  שהללו  התברר, 
'לחלל שבת', ולתומם חשבו שמותר לעשות 

מה שעשו.
בין  השיחה  התגלגלה  הדברים  כדי  תוך 
על  סיפר  והאיש  הבחור,  לבין  הבית  בעל 
יהודי  אני  ככה,  עלי  תסתכל  "אל  עצמו. 
ולא  ארצות  עמי  של  בבית  גדלתי  מאמין. 
ידעתי מאומה על יהדות. כשפרצה מלחמת 
העולם הראשונה התגייסתי לצבא. תוך זמן 
קצר מצאתי עצמי שוכב בתוך שוחה, ויורה 
לעבר האויב.  היו לידי יהודים שומרי מצוות, 
ושמתי לב שמדי פעם הם היו מוציאים ספר 
קטן, ממלמלים ולאחר מכן נראים רגועים... 
שאלתי אחד מחברי – מה הספר הזה? והלה 

פתח בהרצאה שלימה על יהדות. 
עד  בדברים,  הרהרתי  רבות  "שעות 
של  'ריבונו  ואמרתי:  לרבש"ע  שפניתי 
עולם, אם אתה אכן קיים, אני מתחנן אליך, 
שאצא  תדאג  'אנא  והוספתי:  סימן!'  לי  תן 
כדור  בי  שיפגע  ידי  על  הזאת  מהמלחמה 
בדיוק באצבע, כך שלא אוכל לירות יותר!' 
ברגע שסיימתי את דברי, הלא ייאמן קרה! 
פגע בי רסיס באצבע, ומיד פינו אותי משם 

ולא חזרתי לקרב'.
"באותו רגע החלטתי בסיום המלחמה אני 
הולך ללמוד יהדות! כשנסתיימה המלחמה 
תואר  להשלים  חודשים  שלושה  לי  נותרו 
אסיים  רק  לעצמי,  אמרתי  באגרונומיה. 
אך  לימודי,  את  סיימתי  ואכן  התואר...  את 
והתלהבות  קודש  רגשות  אותם  אומר,  מה 
לי  בער  לא  כבר  ושוב  הצטננו,   – רוחנית 
היום  אותי  רואה  אתה  והנה  יהדות.  ללמוד 

– לא מבין אפילו מה זה 'חילול שבת'..."
חז"ל  מאמר  את  מבארים  זאת  מעין 
כפה  התורה  את  ישראל  קיבלו  שכאשר 
אם  להם,  אמר  כגיגית.  הר  עליהם  הקב"ה 
אתם מקבלים את התורה – מוטב, ואם לאו 
– שם תהא קבורתכם! 'שם'? הרי נכון יותר 

היה לומר 'כאן' תהא קבורתכם?
יודע  אתה  חז"ל,  לנו  מרמזים  אלא 
כשאסיים  'שם'...  האדם?  את  'קובר'  מה 
כשאעלה  אשתנה...  תורה,  התלמוד  את 
אז  וכו'.  חדשה  התחלה   – גדולה  לישיבה 
מה כן? "היום אם בקולו תשמעו!" "ואתם 
להידבק  רצונכם   – אלוקיכם"  בה'  הדבקים 
בה' אלוקיכם? "חיים כולכם – היום!" לא 
ועכשיו.  'שם' אלא כאן  דוחים ל'מחר'. לא 
מתי יבוא משיח? 'היום אם בקולו תשמעו', 

אם נניח את היצה"ר של המחר.
ההוא  ביום  "ויברכם  לבניו  יעקב  בברכת 
מקרלין  אשר  רבי  הרה"ק  ביאר   – לאמר" 
זי"ע: ברכם יעקב שלא ידחו דברים למחר, 
כי אם יפעלו ויעשו 'ביום ההוא' דווקא... וזו 

הברכה הגדולה ביותר!
ההתלהבות של בני ישראל לזעוק באמצע: 
"מי כמוכה באלים ה'..." ולא לחכות לסיום 
הסיפור, היא שהביאה אותם לדרגה רוחנית 
כה גבוהה. התלהבותו של דוד המלך באמצע 
סיפור הבריאה לזעוק: 'מה רבו מעשיך ה'' 

הוא שהביא אותו לדרגה כה גבוהה. 

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

  בס“ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד א. 
לשונית תמיכות ועזבונות  תמיכות    www.dat.gov.il

לפי סעיף 3א׳

כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים ב. 
המפורסמים וברשותו כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל 
ולמבחני התמיכה באמצעות "פורטל התמיכות הממשלתי" בכתובת

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

המועד האחרון להגשת הבקשה בצרוף כל המסמכים הנדרשים 
הינו יום ד' י' באדר תשע"ז 8.3.2017.

יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2017 עם הגשת בקשת התמיכה.ג. 

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

Tmichot@dat.gov.il :מייל

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

שלחו) למשרד התקבלו במלואם ביחידה המקצועית.

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

Tmichot@dat.gov.il להעביר לכתובת המייל

אין בפרסום מודעה זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת ז. 
תמיכות בכלל.

הודעה בדבר
הארכת תוקף קול קורא

למטרה שעבורה ניתן, בכפוף לאישור התקציב,
לבקש תמיכה לפי סעיף 3א'

 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

עבור מוסדות ציבור המקיימים
פעילות של רב בקהילה

מוסד/גוף ציבורי אשר בכוונתו להגיש בקשת תמיכה בנושא 
האמור לעיל מוזמן לשלוח נציג/ה מטעמו

לכנס הדרכה שיתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ג בשבט תשע"ז 
19.2.2017 בין השעות 09:30-14:00

במשרדנו השוכן ברח' כנפי נשרים 7 גבעת שאול ירושלים קומה 
ג'. על מנת להירשם לכנס יש לשלוח בקשה באמצעות דואר מייל 

Tmichot@dat.gov.il
ולצרף פרטים כגון: שם הנציג/ה, ח.פ של מוסד הציבור, שם 

העמותה, ת.ז., מס' טלפון להתקשרות וכתובת דוא"ל. 
ניתן להירשם לא יאוחר מיום רביעי י"ט בשבט תשע"ז 15.2.2017. 

הזמנה לכנס הדרכה-הגשת
בקשות תמיכה
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו

תפזורת

תהשעתויניעברשיהוא

נהלדגהדיהסרוחנאגכ

אשאדומעליעימשאמיצ

רמירמאחרמאסימיגמפ

יתכסימהרשהאנמעכתי

קמגלמבלשוישאמומאח

חרמששגימהשדונדברת

רהנרלגרעאידלביפאב

בהגגתידארעשרדיאאד

ינלגבהשינבסרדתנאב

שתגהשגמנתימימאנאש

תריחהיפכנהמאנאשיא

מיבהמרובכרוסוסאיג

 בנק מילים:
חור, מרים, נשיאי העדה מכון לשבתך, סכת, אתם, פי החירת, מרה, אילם, מדבר-סין, רפידים, מסה 
ומריבה, והישר בעיניו תעשה, היד הגדלה  כצפיחת בדבש  לחם משנה, אריק חרבי, עמוד ענן, עמוד 

אש, ביד רמה, סוס ורכבו רמה בים, מים אדירים, סיר הבשר, עמר לגלגלת

התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

מצאו לפחות 10 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

1. דעיכה, שקיעת האש, היפסקות הבעירה.  "אור שברא הקב"ה 
בשני בשבת אין לו ___ לעולם" )פסחים נד.(

6. מקלעת של צמר או של חומר אחר המשמשת מצע כעין שטיח 
או מזרן וכדומה. "ואת ___ העזים" )שמואל א יט יג(

7. הסתפק במועט, חיה בצנע ובפשטות. "____  במלח תאכל" 
)אבות ו ד( )בהיפוך אותיות(

8. אחד מכלי הנגינה שהיו נפוצים  בימי קדם: "נבל ותף וחליל 
ו___")שמואל א י ה()בהיפוך אותיות(

9. קיצור המילים: פת לחם.
10. שיעור, דבר הניתן למדידה, עצם מוגבל. "לכל ___  ראיתי קץ" 

)תהלים קיט צו(
12. )בהלכות שחיטה( הפסקה בפעולת השחיטה -דבר  הפוסל 

את השחיטה . "ואלו הן הלכות שחיטה ___ דרסה חלדה הגרמה 
ועיקור" )חולין ט.(

14. באר מים חיים.  "באר  ___" )עירובין י יד(
17. עיקשות-פה, לעז, דיבה, דברי שקר. "____ שפתים" )משלי 

ד כד(
18. )מימרת חכמים( הסתפק במועט ותראה נחת ושלוה. "אכול 

בצל ושב ב__" )פסחים קיד.( )בהיפוך אותיות(

1. עמק רחב המוקף הרים. "וירא את כל ____ הירדן כי 
כלה משקה" )בראשית יג י(

2. דמות המשתקפת במים או במראה או בשטח חלק אחר. 
"הלכתי למלאות מים מן המעיין ונסתכלתי ב___ שלי" 

)נדרים ט: (
3. בית מרזח. "בית ה___" )שיר השירים ב ד(
4. קצה הספינה. "____ הספינה" )יונה א ה(

5. טוטפת של התפילין שמניחים על הראש או על הזרוע.  
"____ של יד אינה מעכבת של ראש" )מנחות ד א(

7. מחוסר מלח, נטול טעם, שאינו נעים לחך. "היאכל  ___  
מבלי מלח" )איוב ו ו(

11. תרופה, מרפא. "אין ___ לשברך נחלה מכתך" )נחום 
ג יט(

12. אחד מכנויי האריה במקרא. "שאגת אריה וקול ___" 
)איוב ד י(

13. קיצור המילים: יששכר בנימין ונפתלי.
15. פחות ונקלה ביותר, מן השפלים ביותר. "____ 

שבקלין" )ראש השנה כה:(
16. קיצור המילים: רודף צדקה.

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?

1 2 3 4   5 

6     7  

8     9  

   10 11   

12  13     

    14 15 16 

17     18  

 
 



 

הרשת המקצועית בתחום המדרסים וההנעלה האורטופדית

צבי ישי 10, יהוד | טלפקס: 03-6326210 
רבי עקיבא 35, בני ברק | טלפקס: 03-6162324

המכון בהסדרים עם 
קופות החולים השונות

על כל הזמנת 
מדרסי ויסול - 

מדרסים 
לנעלי שבת 

מתנה!

חדש 
 מדיקס -בסול 

  בולם זעזועים
  מקל על כאבי גב ורגליים

 מתאים לכל נעל ללא צורך 
 להוציא את הרפידה

 ניתן לשימוש גם בתום 
 תקופת ההריון

 אחריות לשנתיים

  מדרס
 לנשים הריוניות:

טכנאי 
מדרסים 
מוסמך 
ומקצועי

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. 

מפגש ניסיון יתקיים ביום ד’ 8.2.17 למניינים
בשעה 20:00 מגיל 15-90  *ההשתתפות בהרשמה מראש!

חדש!

revadimacademy.com

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

סניף ירושלים רח’ שטראוס טל. 052-8462017
 0 5 2 - 8 4 6 2 0 1 7  . ל ט א  ב י ק ע  ’ ר ק  ר ב י  נ ב 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

נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

 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 Xagaris המבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים

חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה

בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207151



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 
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שקית בד מתנה 
בקניה מעל 200 ש"ח
מוגבל למימוש אחד ללקוח
עד גמר הלאי

טנא של מבצעים

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

בלעדי לחברי מועדון!

קפה ארומה
200 גר'

טופי פירות1590

850 גר'
מיה

10 תה ויסוצקי
הגן הקסום

25 יח'
טעמים שונים

10
יין סלקטדלמארז

750 מ"ל
אדום/לבן

כולל פיקדון
כרמל מזרחי

5 ב-
90

מימוש אחד ללקוח

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

אג'קס
1 ליטר
סוגים שונים

790
ליח'

300 גר'
סוגים שונים

10סלטי שמיר
2 ב-

אבקת סוכר/
סוכר וניל/

אבקת אפיה

מיה

590
3 ב-

מיה
קורנפלור200 גר’/

תמציתוניל/רום/
שומשום100 גר’/

פודינג/ג’לי/
קוקוס100 גר’/

790סודה לשתיה 80 גר'
3 ב-

נייר טואלט 
טאצ'

48 גלילים
שניב

2990

לחמית/קרקר/
פתי בר שוקו/וניל

1.75-900 ק"ג
אסם

1990
ליח'

מארז במבה 
נוגט60x4 גר'/

במבה15x10 גר'/
ביסלי22x10 גר'

אסם

20
2 ב-

סוכריות ג'לי

100/125 גר'
מיה

10
3 ב-

סוגים שונים
עלית

20אצבעות שוקולד
4 ב-

מאגדת 
שוקולד מיקס

390 גר'
קוד:10116348

עלית

1890

2 ק"ג
זוגלובק

70
2 ב- שניצל תירס/

נקניקיות מן הצומח

טריפ פלוס

1.5 ליטר
טעמים שונים

10
3 ב- תרכיז תפוחים

1.2 ליטר
פרי קטיף

אבקת כביסה 1990
ביומט

5 ק"ג

2990

מוצרי אפיה מיה

שומשום400 גר’/קוקוס400 גר’/קשיו גרוס/
בוטניםגרוס/אגוזיםשלם/טחון/גרוס/

שקדיםשלם/פרוס/טחון/גרוס/קורנפלור500 גר’/
סוכריות לקישוט/נטיפי שוקולד ציפס/

אבקת שוקו/קקאו/פרג/ג’לטין/
קונפיטורה/ריבת חלב

2+1
הזול מבינהם

סרדינים
125 גר'

מיץ אננס
240 מ"ל 
כולל פיקדון

אלסקה

10
5 ב-

10
4 ב-

רטבי קנור 

300-320 מ"ל 
בבקבוק/

בצנצנת
סוגים שונים

1490
2 ב-

י"ד בשבט 10.2.17עד יום שישיט' בשבט 5.2.17מיום ראשוןהמבצעים בתוקף 

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי י"א-י"ב שבט 7-8.2.17
גזר ארוז

לק”ג
290

₪

קלמנטינה

לק”ג
390

₪

פומלית

לק”ג
₪390

אשכולית

לק”ג
₪390

לימון

לק”ג
₪390

פמלה

לק”ג
₪590

תפוז

לק”ג
₪390

סניף קוטלר
פתוח במוצ"ש

052-681-7736לפרטים:לעבודה במשמרותעובדים וקופאיותדרושים/ותלסניפי ב"ב 
   קנה ב- 

פירות יבשים/פיצוחים 
מיה

וקבל במתנה 
בטנים קלויים/קבוקים

200 גר' מיה
קוד: 2319931/8636766

3990 חגיגת ט"ו בשבט
תמר מג'הול

1 ק"ג
1790

לפתן אפרסק
'מעולה'

820 גר'

20
3 ב-

שמיניית 
מעדן מוו
שוקו/וניל
טרה

שמיניית 
יופלה פרי
תנובה

1790

פרילי
500 גר'
תנובה

1590
2 ב-

דנונה בר
183 גר'
סוגים שונים
שטראוס

20
5 ב-

דנונה 
לשתיה
251 מ"ל
שטראוס

20
5 ב-

משקאות 
חלב
1 ליטר
טעמים שונים
יטבתה

1690
2 ב-

זוג גבינה
850x2 גר'
תנובה

2590

גבינה 
צהובה
עמק
600 גר'
תנובה

2990

שישיית
פרילי טבע
תנובה

1790

באדי
125 גר'
שוקו/וניל/תות
תנובה

890
4 ב-

קוטג'
250 גר'
טרה

890
2 ב-

חלב 
בקרטון
1 ליטר
טרה

מולר 
מיקס
טרה

1190
3 ב-

גבינה 
צפתית
240 גר'
קוד:14760516
תנובה

1190

2 ב-
1890

1190
3 ב-
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