
 גיליון מס' 1098   1/3/17 ג' באדר תשע"ז  בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי 

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

17:02
17:20
16:59

18:15
18:16
18:16

פרשת תרומה

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

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

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

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

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

/ פרגיותבורגר / חזה עוףעל המנגל: קבב / 

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע על חם!

עת
ל 

בכ
ע 

בצ
המ

ת 
 א

יק
פס

לה
ת 

אי
רש

ה 
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הח

&18
 בלבד

&19
 בלבד

&23
 בלבד

מבצע על חם!
שניצל 
בפיתה

שניצל 
בבאגט

שניצל 
בלאפה

משלוחים לכל חלקי העיר              
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-

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

 80
עמודים

בחריש
3 + מרפסת גדולה + נוף

 + אופציה

חדשה 970,000
052-6213000
&

� ערכה מקוונת להדרכה ולימוד של 

גיוס כספים ומשאבים לעמותות, 
מוסדות וארגונים

� ליווי ואימון אישי למנהלים ומתרימים

054-2522697 לפרטים: בני גור משימות
bg@mesimot.comאתר: מייל: www.mesimot.com 

 02-993-3996

גיוס כספים 
בהצלחה!!!

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 !

להזמנות:5851*

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!

צה"ל לא השלים השמדת המנהרות

פתוח במוצ"ש

מבצעי פורים 

בעמ' 38-39

דג קרפיון טרי

רק 17.90 לק"ג

גם השנה: 'מבצע 
פורים' בבני ברק

"צ
דו

ם: 
מי

לו
צי

הגאון רבי יעקב 

אדלשטיין זצ"ל

הפקת לקחים: 
המיטה נשארה ברכב

סיקור נרחב ותולדותיו / עמ' 40

90עמ' 18
ש 

לא
 פ

הן,
 כ

קב
יע

ם: 
לו

צי

בהלוויה: הבן 
מונה במקום אביו

מבקר המדינה בדו"ח חריף

מבקר המדינה פרסם חלקים מדו"ח 'צוק איתן', על עבודת הקבינט 
וההתמודדות עם איום המנהרות  ביקורת חריפה על נתניהו, יעלון, 
גנץ וראשי מערכת הביטחון, שלא עדכנו את שרי הקבינט ולא הציגו 
את המידע הרלוונטי  לפי הדו"ח, גופי המודיעין לא ביצעו איסוף 
מידע כראוי ולא נבנו תכניות להתמודדות עם המנהרות  / עמ' 46

בעירייה ובמשטרה ממשיכים 
בפעילות המיועדת למנוע שוטטות 

בלתי רצויה בליל פורים במרכז העיר 
 פעילות חלופית לנוער, מאות 
שוטרים שימנעו כניסת צעירים 

מחוץ לעיר וסגירת רחוב רבי עקיבא 
לתנועה  כל הפרטים / עמ' 16

פרסום

ראשון / אבי בלום  עמ' 18-19מסתמן: ש"ס תתמוך ביחימוביץ'    



ח
ל.

ט. 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

RC

שמן קנולה
תה ליפטון
100 שקיקים
בקניית זוג

נייר טואלט טאצ
40 גלילים 

 &990

 &8 90

 &790

ב-

ב-

שוקו יטבתה
2 ליטר

אבקת כביסה 
אריאל
6 ק"ג

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

מרכך כביסה 
סוד
1 ליטר

משחת שיניים 
קולגייט

יולו תנובה

חומוס אחלה
750 גרם
בקניית זוג

מיני
וודקה/ ווסקי

יין סלקטד

יינות
טפרברג ויז'ן

יינות טפרברג
אימפרשן

2 ב-10& 45&  2 ב-50&  3 ב-20&  3 ב-20& 

3 ב-20& 

 &35 &20 3 ב-2 ב-
מיונז תלמה

 &20 5 ב-
יינות למשלוחי 
מנות

 &2990 &2990

 &30

 &10 3 ב-

 &10 3 ב-  &290

מארז

 &100 &100 3 ב-4 ב-

נוזל כלים
סוד

בקניית זוג

וופל מצופה
40 יח' 
בקניית זוג

 &10

שקיות קליק

ב-

&10

קורנפלקס דבש

בקניית 
זוג

בקניית 5 יח'

עד חצות/
רבע לשבע

 &19 2 ב-

1 ליטר
שוקו טרה

מארזיאוזני המן
שוש\ צ'יטוס

קרלו תנובה

2 ב-20& 

חלב טרה

3 ב-12& 
1 ליטר
קרטון

גבינת תנובה

 &10
850 גרם
בקניית זוג

 &100 290& 6 יח' ב-
ב-

XL שוקולד
ורד הגליל
בקניית 5 יח'

 &1990

קפה נמס
פלטינום
עלית

קפה נמס
רד מאג

בקניית זוג

בד"צ

שוקולד
ורד הגליל

 &1390
שישיה

מיקס חטיפים
עלית

שוקולד עלית

RC קולה

 &1890

שישיה
בקניית זוג

בקניית זוג
בונבוניירה בון בון

אדוארד
אלופים בחיסכון

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

יין אמירים
ארזה

 &50 3 ב-

 &11 3 ב-

 &10 5 ב-

 &10 5 ב-

 &20 5 ב-
קרטוניות 
ספרינג

בירה קורונה
שישיה 

פפסי
חצי ליטר 

משקה
אנרגיה
Blu

משקה גאמפ

בירת סטלה
שישיה

קוטג' טרה

3 ב-13&   &35

 &10

 &10

 &50

2 ב-

3 ב-

2 ב-

2 ב-

 &19 2 ב-
מיץ ענבים
תירוש
אפרת

 &50 4 ב-

 &10

 &1390
ב-

יוגורט מולר
כל הסוגים



 

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אלעד  מודיעין עילית  טבריה  צפת  בארות יצחק

כשהמתוקים
במחירי  חסד,

אתה יכול להשקיע במלחיה

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

רים
לפו

רים 
מגוון ענק של מוצ

ה לנסוע ליש חסד
שוו

שמחת חג ב





מרכז רפואי מכבי, רח' ר' עקיבא 86 ב"ב

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

רפואת 
משפחה

רפואת 
ילדים

משרדאחיותרנטגןמעבדהטראומה

בלעדי למכבי!
מוקד רפואה דחופה קרוב לבית

כולל בדיקות דם, רנטגן ושירותי משרד 
המוקד פעיל בימים א׳-ה׳ בין השעות 19:00-22:30 לא כולל סופי שבוע

לא חבר מכבי? 

חבל, היית 
קרוב...



אין כפל מבצעים, המבצע עד ה 15.3.17 ו/או עד גמר המלאי, 
התמונות להמחשה בלבד. מינימום מלאי מפריט 20 יח'.

על מאות פריטים

עד-

₪69
במקום - 164.90 ₪

.90

6 תאים + מכסה, 
קברט מחולק

₪59
במקום - 149.90 ₪

.90

24 ס״מ
מחבת יציקה לקרפ/פנקייק

₪69
במקום - 164.90 ₪

.90

+ מכסים
מארז 3 סירי זכוכית

₪59
במקום - 149.90 ₪

.90

זכוכית
מארז הגשה 7 חלקים

₪89
במקום - 269.90 ₪

.90

28+ 24+ 20 ס״מ
מארז 3 מחבתות

₪79
במקום - 299.90 ₪

.90

28 ס״מ, 3.7 ליטר
סוטז׳ יציקה

מתנות וכלים למשלוחי מנות במבצעים מיוחדים

מתאים גם לתנור

naamanp.co.il

רח׳ ירושלים 7, טל': 03-6188820 | ז׳בוטינסקי 14 פינת רבי עקיבא 7, טל': 03-6188820
בני ברק: 

בס"ד



מרכז רפואי מכבי, רח' ר' עקיבא 86 ב"ב

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

חדש ובלעדי למכבי!
מרכז בריאות האישה

למקרים דחופים, קרוב אלייך

יש כאלה ששולחים
אותך מחוץ לעיר 

ויש 
מכבי!

ללא קביעת תור מראש עד 22:00 בלילה



משנכנס אדר 
מרבים במבצעים

 ב-

מפיות תלת
שכבתי כל הדגמים

3 ב ₪12 

שקיות במגוון 
דגמים לפורים

5 ב ₪10

צלחות פורים 
גדול +קטן

25 יח

₪10

סכו"ם מוכסף
20 יח

₪250

ממחטות 
חמישיה 110 יח' 

צץ רץ
 
₪690

       

תבנית 
אינגליש קרטון        

 
₪070

כפיות חד 
פעמי 100 יח'  

 
₪190

צלחות קטן צבעוני 
14 צבעים 25 יח'

₪230

מגוון קינוחים 
24 יח'

₪750

מגוון קערות 
ומגשים

₪250

כוסות 
קריסטל יהלום

50 יח' בלתי שביר

₪490

כהנמן  159 אהרונוביץ )השומר(  14הרב לנדא  11 רח' ירושלים  14ר' עקיבא 116 
טלפון:  03-6778888 שעות פתיחה: 9:00-22:00

כוסות ליקר 
קריסטל

50 יח'

₪390

מאפינס
פורים שמח

₪250

ותצאו מסודריםלחגים   קנו אצלינו

מגוון אריזות

10 ב ₪10

אי
מל

 ה
מר

ד ג
 ע

או
ם 

רי
פו

ד 
 ע

קף
תו

 ב
צע

מב
ה





סניף ב.ס.ר 3

אירוע ברמה אחרת 
חוגגים ב-

להזמנות: 053-3800708 | 03-6222442

חדש!
אולם אירועים יוקרתי עד 200 איש מבית לחם בשר

שבע ברכות | אירוסין | בריתות | בר מצווה | כנסים והשקות | אירועים עסקיים

רח’ מצדה 9, בני ברק )מול בנייני ב.ס.ר 3(



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

הם נותנים הפניה...
אנחנו נותנים את הנשמה!

 מאוחדת ומעייני הישועה יחד
ואתם מקבלים יותר!

27.2.17המודיעמאוחדת ומעייני הישועההיסטורי ורחב היקף בין ומנכ״ל מאוחדת נחתם שת״פ במעמד שר הבריאות

 בזכות איחוד הכוחות,
לקוחות מאוחדת ייהנו מחווית שירות 
משודרגת וסל שירותים שאין לאחרים!

עם סל שירותים שאין לאחרים



18

כתרים / שרביטים 

10

10

2

12

10

10

1

כובע קנייטש מהודר 

12 חב' פיקות 
)9 מחסניות בחב'(

12 חב' זיקוקים 
)10 יחי בחב'(

שמיכה כירבולית 
)1.50/1.00 ס"מ( 

12 חב' שומים 

מחבת איכותית 
ועבה )20,24,30( 

כובע ליצן מפואר

שקית הלו קיטי גדולה 
וקשיחה )גודל 25/30(

קופ' לאבקת כביסה+ 
מכסה, ראטן מפואר

אקדח קולות 
ורעש ואורות

קופ' הרמטית לעוגה 
)קשיח- תבנית גדולה(

משקפיים
+אף+שפם+צפצפה

מגוון מסיכות פלסטיק

סלסלאות פלסטיק 
ראטן מפוארות 

וחזקות למשלוחי מנות

אקדח פיקותזקן לבן/שחור

אג’0.5

אברהם 
אבינו
₪50

שודד 
ים

₪50

סינית 
מפוארת
₪40 ווסט של 

הצלה/ משטרה
₪15

חייל 
קומנדו 

אמריקאי 

₪50

34

12 25 5

מגוון שלייקס
איכות 
מעולה

5

10

מבחר ענק לקסקטים 
וכובעים מפוארים

3

1

כפפות בד 
איכותיות לכלה

מבחר 
ענק של 
עניבות 
לפורים

4

10

5

מגוון ענק של מסכות 
גומי על כל הראש 

15

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

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

205 10

גיטרה גדולה 
בבליסטר 

אקדח חיצים 
מפואר

גדול בינוני

5

6

30
אריה נמר חתול זברה תרנגול ועוד...

תחפושות חיות 
)גילאי 1-2 שנה(

כיפה 
אדומה
₪40

50

פרחי סבון 
בעציץ מפיץ ריח

בקבוק מפיץ ריח 
+מקלות )100 מ"ל( 

של חב' פינוקים.

בימבה גוק 
איכותית ביותר 

כולנו

עם מחירי-

חסיד 
מהודר
₪50

חסיד

₪50

אביר

₪50

ח.
קו

לל
ת 

דו
חי

3 י
ל-

ל 
גב

מו
ר, 

אד
 ב

כ'
ך 

רי
א
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מל

ה
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 ג
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ה
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בצ

מ
ל 

פ
 כ

אין
ד, 

לב
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ה
ש

ח
מ

ה
 ל

ת
נו

מו
ת

ה
ח. 

ל.
ט.

כנפיים פרפר ועוד 
)42/45ס"מ( 

מבחר צבעים

12 שמפניות

4

שמלת 
השבת
₪50

מבחר שמלות 
מלכות / כלות

₪70

מלכת 
התות
₪40

מלכת 
החמניות
₪40

משה 
רבנו
₪50 קוזאק 

+כובע
₪50

לכלהשל טול מגוון ענק 

הגיע!
מדבקת שמחת פורים 
לחולצה , מאיר לפי 

צלילי המוזיקה 

30



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



 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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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

סמנכ"ל: יעקב פרידמן
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד
כתבים ומשתתפים:

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

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

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 20 שנה לקהילת עדן 
שנה   20 במלאות 
מוסדות  לפעילות 
התכנסו  ליעקב',  'זכור 
השבוע ביום ראשון בני 
מרשים  לערב  הקהילה 
ויוקרתי במלון לאונרדו 
סיטי טאוור בראשות רב 

זכריהו, בהשתתפות חה"כ  נתנאל  רבי  הגאון  הקהילה 
יגאל גואטה וסגן ר"ע ב"ב הרב אליהו דדון.

תחילה צפו המשתתפים בהקרנה מרגשת שבה תוארו 
קורות דברי הימים של יהודי הקהילה, מתיאור החיים 
ועד  שם  שחוו  הפרעות  העדה,  זקני  בפי  עדן  בעיר 
העלייה לארץ הקודש, כשמיד לאחר מכן צפו בהקרנה 
ונתינה  בעזרה  השנים  לאורך  המוסדות  פעילות  על 
האברכים  בכולל  הוראה  ומורי  דיינים  העמדת  לזולת, 
ותחת  בניצוחו  והכל  ובלונדון.  בארץ  התורה  והרבצת 
נתנאל  רבי  הגאון  הקהילה  רב  של  הנהגתו  שרביט 

זכריהו.
תיאר  אוסדיטשר,  יצחק  משה  עו"ד  האירוע,  יו"ר 
והקשר שנוצר  בדבריו את פגישתו הראשונה עם הרב 
והעיד  מאישיותו,  הוקסם  כיצד  סיפר  הוא  בעקבותיו. 
להניח  החלו  שבמשרדו  החילוניים  הדין  עורכי  שגם 
תפילין אחרי שפגשו לראשונה ברב, ולא נחה דעתו עד 
שהצהיר: "אמנם שורשיי נטועים בפולניה, אבל היום 

אני עדני..."
את המשא המרכזי נשא רב הקהילה הגר"נ זכריהו. 
רחב  שטח  על  הציבור  בפני  לראשונה  חשף  בדבריו 
ליעקב   זכור  למוסדות  ברק  בני  בעיר  שהוקצה  ידיים 
כלל הפעילויות  וירוכזו  בית המדרש  בעז"ה  יבנה  שם 

לתועלת הציבור הרחב.

 הרב של משחטת 'עוף ב"ב' ז"ל
נפטר  בב"ב,  הישועה'  'מעיני  החולים  בבית  בד"ה: 
שבעברו  ז"ל,  ווייזר  אריה  יהודה  רבי  הגאון   88 בגיל 
שימש כרב משחטת 'עוף בני ברק' וראש צוות שחיטה 
לישראל  ועלה  בגרמניה  נולד  ז"ל  המנוח  ברבנות. 
יתום מאב, היה מראשוני תלמידי ישיבת פוניבז' בבני 
גדול  נישואיו למד שחיטה, היה למומחה  ברק, לאחר 
כרב  רבות  שנים  במשך  ושימש  ובשחיטה  בכשרות 
העיר  רב  של  הכשרות  תחת  ברק',  בני  'עוף  משחטת 
הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל. הלווייתו יצאה ביום שני 
תהא  פוניבז'.  החיים  לבית  ברק  בבני  מביתו  בצהריים 

נשמתו צרורה בצרור החיים.

  22 שנה: הילולא וסיום במאקאווא
וסיום הש"ס  הילולא  סעודת  התקיימה  ראשון  ביום 
במלאת עשרים ושנים שנים להסתלקותו של כ"ק הגאון 
הצדיק רבי אברהם יחיאל למברגר זצ"ל, גאב"ד ור"מ 
רבינו  ברחוב  מדרשו  בית  בהיכל  ברק,  בני  מאקאווא 
עשרות  השתתפו  ההילולא  בסעודת  ברק.  בבני   6 תם 
אדמו"רים, רבנים וקהל רב, ובראשם בנו ממלא מקומו 
מאקאוא,  גאב"ד  למברגר,  יעקב  ישראל  רבי  הרה"צ 
אשדוד,  מאקאווא  אב"ד  אלעד,  מאקאווא  אב"ד 

הגרש"א שטרן, הגרח"צ שפירא ועוד.

 'אבן הטוען' של קרית הרצוג
חדש  פרויקט   
השבוע  הושק  ומבורך 
"היכל  ביהמ"ד  ידי  על 
בשכונת  המתמידים" 
ברק,  בבני  הרצוג  קרית 
יסד הגאון הצדיק  אותו 

רבי אליהו דרעי זצ"ל, למען תשב"ר תושבי השכונה. 
"היכל  מסגרת  להקמת  שנים  ארבע  מלאת  לרגל 
'אלו  בשם  ייחודי  גמ"ח  במקום  נפתח  המתמידים" 
מציאות' המהווה פתרון נפלא גם עבור המוצא הרוצה 

להשיב את האבדה כהלכה וגם עבור המאבד.
בכל  המתמידים"  "היכל  תלמידי  עברו  השבוע 
השכונה וחילקו אלפי מגנטים מיוחדים עם הודעה על 
פעילות הגמ"ח. מנהלי הת"ת והמחנכים בקרית הרצוג 
בירכו על היוזמה שעבורם היא בעלת תועלת חשובה 
כאשר יזכו גם תלמידיהם ליישם הלכה למעשה את מה 

שהם לומדים בתלמודי התורה.

מאת: עוזי ברק
 

בפורים  ששרר  הציבורי  הסדר  למרות 
ברק  בני  עיריית  תמשכנה  שעברה,  בשנה 
הפורים  בחג  בפעילותן  דן  מרחב  ומשטרת 
הקרוב, למניעת שוטטות בלתי רצויה במרכז 
צעירים  כניסת  ולמנוע  ובשכונותיה  העיר 
מישובים שונים המבקשים לשבש את החיים 
יוצבו  כך  לצורך  בליל החג.  בעיר  השלווים 
במקומות אלו מאות שוטרים, חלקם בלבוש 
רבת- עבודה  בפגישת  סוכם  כך  אזרחי, 
העיר  ראש  בראשות  שהתכנסה  משתתפים, 
הרב חנוך זייברט, לדון בהתארגנות לקראת 

חג הפורים.
חנוך  הרב  של  בדבריו  נפתחה  הישיבה 
זייברט, שהדגיש כי לפעילות - שכללה בשנה 
האגפים  ועובדי  בשכר  שוטרים  שעברה 
 - העירייה  של  ולפיקוח  חירום  לשירותי 
נכחו  בהם  במקומות  מרבית  הצלחה  הייתה 
השנה  צורך  יש  ולכן  ופקחים,  שוטרים 
נוספים.  לאזורים  הפעילות  את  להרחיב 
והסיורים  הפיקוח  הגברת  של  מטרתה 
רבים  צעירים  של  תופעות  למנוע  היא 
מחופשים  ברק  לבני  המגיעים  לעיר  מחוץ 
או  לעברי-אורח,  מציקים  וכך  בתחפושות, 
יוצרים "פקקי" תנועה המקשים על הנסיעה 
למשטרה,  הוברר  בעבר  שונים.  ברחובות 
כאשר  אחרות,  מערים  הגיעו  שאוטובוסים 
בכלי תקשורת באזורים שונים עודדו צעירים 
לאחר  אך  בבני-ברק,  ל"פסטיבל"  להגיע 
כדי  הגיעו  הללו  שהצעירים  הוברר  שיחה 

לגרום להפרת סדר ואנדרלמוסיה בעיר. 
אברהם  הרב  גם  השתתפו  בישיבה 
רובינשטיין, מ"מ רה"ע; הרב מנחם שפירא, 
סגן רה"ע וראש המח' לשיטור עירוני; הרב 
ישראל  הרב  רה"ע;  רמ"ט  דרנגר,  ישראל 

הפטקה, חבר מועצת העירייה ויו"ר הועדה 
יוסף  הרב  הרבים;  לרשות  סחורה  להוצאת 
צימט, עוזר רה"ע;  סנ"צ הוד לוי, קצין אג"מ 
מהמרחב;  קצינים  וצוות  דן  מרחב  משטרת 
מר  התברואה;  אגף  מנהל  נחום,  נתנאל  מר 
שלמה  מר  ההנדסה;  אגף  מנהל  עמר,  דוד 
פקד  ולחניה;  לאכיפה  האגף  מנהל  מלכא, 
ומר  העירוני  השיטור  מפקד  סויסה,  מאיר 

יוסף חדד, מנהל המח' לשיטור עירוני.
יופעלו  ברחובות,  הסדר  את  להגביר  כדי 
לפינוי  העירוני  מהשיטור  ופקחים  שוטרים 
אגף  השוטפת,  לתנועה  שיפריעו  כלי-רכב 
באזורים  הפחים  לפינוי  ידאג  התברואה 
שונים, כדי למנוע מצעירים להציתם, וכבאי 
עם  יחד  ברחובות  יסיירו  כיבוי-אש  תחנת 
הצתות  עם  להתמודד  כדי  העירייה  עובדי 
יתוגבר   106 העירוני  המוקד  אפשריות. 
בעובדים לקבלת הודעות הקשורות להפרות-

מחלקות  מסוכנים.  נפצים  להפעלת  או  סדר 
מסיבת  מארגנות  העירייה  ונוער של  תרבות 
בהשתתפות  צעירים,  למאות  גדולה  פורים 
בה  אומנותית  ותכנית  ציבור  אישי  רבנים, 

ייטלו חלק אמנים ידועים.
במאות  המשטרה  כוחות  הגברת  מלבד 
צעדים  ונקיטת  שונים  באזורים  שוטרים 
לחוק,  בהתאם  הסדר,  מפרי  נגד  תקיפים 
רבי  רחוב   - העיר  רחובה הראשי של  ייסגר 
לצורך,  בהתאם  הפורים,  חג  בליל  עקיבא, 
בהנחיית  תיאום,  פגישת  לאחר  וזאת 
האגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב  של  רה"ע, 
נציגי  עם  העירייה  של  ופיתוח  לתשתיות 
הציבורית  התחבורה  דן.  מרחב  משטרת 
יפקחו  והשוטרים  חלופיים  לצירים  תופנה 
יבוצעו,  תנועה  שינויי  התנועה.  הכוונת  על 
מהירה  תנועה  לאפשר  כדי  עצמו,  ביום  גם 
כלי- עומס  לנוכח  ליעדם,  האוטובוסים  של 

המבקשים  אנשים  המוני  של  ברחובות  רכב 
ולידידיהם.  לחלק משלוחי מנות לקרוביהם 
התחבורה  של  והמיקומים  השינויים  כל 

הציבורית יובאו בפרסומים לציבור.
כדי למנוע התקהלויות בלתי רצויות, כפי 
ולמסעדות,  לקיוסקים  בסמוך  בעבר  שהיו 
מזון  לממכר  כולל  החנויות,  כל  ייסגרו 
יאוחר  לא  הפורים,  חג  בליל  וקיוסקים, 
יוטלו  החוק  מפרי  נגד  בלילה,   10 מהשעה 

קנסות כספיים ניכרים.
השיטור העירוני בפיקוד פקד מאיר סויסה 
האגף  ובשיתוף  חדד  יוסף  מר  ובהנהלת 
משה  שבהנהלת  ולפיקוח  לאכיפה  העירוני 
למניעת  סיורים  אלו  בימים  מתגבר  מלכא, 
מסוכנים,  נפץ  וחומרי-  נפצים  מכירת 
צעירים  של  מקרים  על  נמסר  ולמשתתפים 
לאחר  שנפגעו  בארץ  שונים  במקומות 

ששיחקו בחומר נפץ. 
כל  על  לדווח  לתושבים  קראו  הרבנים 
או  אלו  נפץ  חומרי-  מכירת  של  מקרה 
זה  לצורך  במשטרה.  להתלונן  ואף  הפצתם 
מקבל המוקד העירוני הודעות על מכירתם, 
הפצתם, או השימוש בחומרי נפץ- מסוכנים 
ומעביר מיידית עדכונים למשטרה ולשיטור 

העירוני של העירייה.
רבנים ידועי שם, ובהם הגאונים הגדולים 
נסים  ורבי  זצ"ל  ואזנר  הלוי  שמואל  רבי 
קרליץ יצאו בקריאה להורים למנוע מילדיהם 
מצווה  כי  בהדגישם,  בנפצים,  שימוש 
להפרישם מאיסור חמור זה, הגובל בפיקוח 
הנפצים  סוחרי  את  למסור  גם  ומצווה  נפש, 
למשטרה, וזאת בהתאם להלכה. העירייה גם 
קראה לתושבים לדווח למוקד העירוני 106 
או למוקד המשטרתי 100, על מפיצי הנפצים 
וחומרי הנפץ המסוכנים ועל מכירת חומרים 

מסוכנים בחנויות וברשות הרבים.

מאת: עוזי ברק

נפטר בבני ברק  יום שלישי,  בוקר  לפנות 
הגאון רבי יהושע זק"ש זצ"ל, נשיא ישיבת 
תפארת מרדכי בני ברק והוא בן 86 בפטירתו.
המנוח זצ"ל נולד בב' תמוז תר"צ לאביו, 
חיה  מרת  ולאמו  זצ"ל,  זק"ש  הגרמי"ל 
זצ"ל  הגרי"מ חרל"פ  בתו של  ע"ה,  בריינה 

רבה של שכונת זכרון משה בירושלים.

לאחר שסיים את לימודיו בישיבת חברון, 
נישא לרעייתו  שם היה מבחירי התלמידים, 
מפתח  פוחוביץ  לבית  ע"ה  שפרה  הרבנית 

תקווה.
לתורה  תלמידים  העמיד  שנים  עשרות 
ויראת שמים, כשהוא מכהן בנשיאות ישיבת 
בנו,  שבראשות  ברק  בבני  מרדכי'  'תפארת 

הגאון רבי יאיר זק"ש.
רבי  הגאון  בנו  את  אחריו  הותיר  בנוסף, 

ישיבת  מראשי  זק"ש,  לייב  יהודה  מרדכי 
הנשואות  בנות  ושתי  בירושלים  חכמה  דרך 
לחתניו - הגאון רבי ברוך יעקב סומפולינסקי 
ראש הישיבה לצעירים מודיעין עילית ורבה 
של קהילת לומדי תורה ברכפלד והגאון רבי 
מרדכי  תפארת  ישיבת  מרבני  הורביץ,  חיים 

וישיבת באר יעקב.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

גם השנה: 'מבצע 
פורים' בבני ברק

עיריית ב"ב ומשטרת מרחב דן ממשיכים גם השנה 
בפעילות המיועדת למנוע שוטטות בלתי רצויה בליל פורים 

במרכז העיר  פעילות חלופית לנוער, מאות שוטרים 
שימנעו כניסת צעירים מחוץ לעיר וסגירת רחוב רבי עקיבא 

לתנועה  כל הפרטים על ההתארגנות לפורים שמח

הגאון רבי יהושע זק"ש זצ"ל
אתמול נפטר בבני ברק בגיל 86 נשיא ישיבת 'תפארת מרדכי' ונכדו 

של הגרי"מ חרל"פ זצ"ל

צילום: משה שי, פלאש 90 

החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק



 הם
לא מכירים אתכם

 אנחנו
מכירים אתכם מקרוב

מאוחדֿת ויז׳ניץ
בלב השכונה

 מרפאת ויז'ניץ
רח' דמשק אליעזר 17, טל: 03-5741510

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 מנהל המרפאה הרב יצחק ויינר
לשירותכם בטל: 050-4141358

מוקד לילה ומוקד שבת וחג 
חינם ללקוחות מאוחדת

רפואה מתקדמת
עם האבזור החדיש ביותר

בדיקות מעבדה )גם ע"י אח( בכל יום 
ללא צורך בקביעת תור בין השעות 8:00-11:15

המרפאה בניהולו של הרב יצחק ויינר
חסיד ויז'ניץ, עסקן רפואי ותושב השכונה

 מרפאת מאוחדת בויז'ניץ,
שירותי הבריאות הכי מתקדמים, הכי אישיים והכי מתאימים לאורח החיים שלכם!



הממשיך מספיד, צילום: בעריש פילמר

בני ברק ג' באדר תשע"ז 12181/3/17

במהלך הלווייתו 
של הגאון רבי יעקב 

אדלשטיין זצ"ל, מונה 
בנו הגאון רבי מרדכי 

שמואל, לממלא 
מקומו כרב שכונת 

'נאות יוסף' ורב בית 
הכנסת המרכזי

הבן מונה 
במקום אביו

מאת: עוזי ברק 

רמת  של  רבה  של  הלווייתו  מסע  במהלך 
שנערכה  זצ"ל,  אדלשטיין  הגר"י  השרון, 
נרחב  )סיקור  ברק  בבני  יוסף'  'נאות  בשכונת 
ותולדות חייו בעמודי החדשות ובסוף השבוע 
הגאון  הגדול,  בנו  מונה  ישראל'(  'כל  במגזין 
רבי מרדכי שמואל, לבקשתו של אביו ובברכת 
דודו הגדול מרן ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי 
גרשון אדלשטיין, לממלא מקום אביו ברבנות 
בבית  וכרב  יוסף'  'נאות  בשכונת  ברק  בבני 

המדרש המרכזי בשכונה. 
בימים  כחזן  בעבר  שימש  הגר"י  של  בנו 

מאוד  מקורב  והוא  פוניבז'  בישיבת  הנוראים 
מכהן  גם  שמואל  מרדכי  הרב  הגרי"ג.  לדודו 
כאחד מראשי ישיבת חמד לצעירים בבני ברק 

וידוע כצדיק, ירא שמים ותלמיד חכם גדול.
כאמור, בבני ברק המינוי היה ברור ומוסכם, 
הדיון  השרון,  רמת  רבנות  לכהונת  באשר  אך 
עדיין פתוח בשאלה מי מהאחים ימונה במקום 
ביקש  לפני כמה שבועות  כבר  כי  יצוין  אביו. 
אריה  הפנים  ומשר  העיר  מראש  זצ"ל  הגר"י 
כדרכו  כממשיך  מבניו  אחד  את  למנות  דרעי 
ממתינים  כעת  מהם.  מי  את  פירט  שלא  רק   -
להכרעתו של אחיו, הגרי"ג אדלשטיין, שיקבע 
מי מבין הבנים יזכה להמשיכו ברבנות העיר. 

מאת: חיים בנש"ק

'שבט  והאסון בהלוויית מרן בעל  הטרגדיה 
מהדהדים,  עדיין  זצ"ל,  ואזנר  הגר"ש  הלוי' 
הצמרמורת אחזה בפני כל משתתפי ההלוויה, 
עת הרב ראובן קורלנסקי, שהנחה את הלווייתו 
זצ"ל, הזהיר:  יעקב אדלשטיין  רבי  של הגאון 
"מבקשים שוב, לא לדחוף ולא להידחק, כולנו 

זוכרים את האסון הנורא שאירע".
יעקב אדלשטיין  רבי  הגאון  פטירת  עם  מיד 
זצ"ל, נכנסו כל סגל הפיקוד במרחב דן בתיאום 
עם המחוז לכוננות שיא, 700 שוטרים הוקפצו 
שבע  ובאר  שבצפון  מטבריה  גם  הארץ,  מכל 
הפיקוד  וסגל  אזולאי  שי  דן  ממ"ר  שבדרום, 
יחד עם אליהו ארנד מנהל  דן,  הבכיר במרחב 
לשכת סגן ראש עיריית בני ברק מנחם שפירא 
והרב ראובן קורלנסקי, הוקפצו לזירת הלוויה, 

כדי למנוע אסונות ח"ו.
התברר  יוסף,  נאות  הכנסת  בבית  בסיור 
היורדות  החדות  המדרגות  גדולה.  הסכנה  כי 
לבקשת  ח"ו.  לאסון  הם מתכון  מבית המדרש 
התקבלה  נפש,  פיקוח  משום  המשטרה, 
זצ"ל, להשאיר את  הגר"י  ההחלטה במשפחת 
המיטה ברכב של החברה קדישא, גם אחיו מרן 
הגרי"ג אדלשטיין אישר את ההחלטה "פיקוח 

נפש דוחה הכול".
ועשרות  בגדרות  תוחם  כולו  יואל  רחוב 
שוטרי יס"מ עמדו במעגל הקרוב של המיטה, 
המשפחה והמספידים, שהגיעו בשיירה היישר 

נערכה  שם   - הישועה  מעייני  חולים  מבית 
ישיבת  ראשי  השיירה  בראש  כאשר  ה'טהרה', 
פוברסקי.  והגרב"ד  אדלשטיין  הגרי"ג  פוניבז' 
פי  על  איש,  אלף  כ-70  התאספו  להם  מסביב 
לאחד  אחרון  כבוד  לחלוק  שהגיעו  הערכות, 

מגדולי ישראל.
בני  סניף  הצלה  איחוד  יו"ר  פלדמן,  אפי 
היה  כי  ספק  "אין  העיר':  ל'קול  אומר  ברק, 
עדיף שלא היה את כל מעגל השוטרים במרכז 
ההלוויה, אך רבני העיר מורים כי פיקוח נפש 
ובפרט בציבור  דוחה הכול,  נפש  פיקוח  וספק 
ביותר  קרוב  להיות  רוצה  אחד  שכל  שלנו 
למיטה, אנו מקווים שיעשו נוהל מסודר שיוכל 

להביא לפתרון אמיתי באירועים גדולים".
ממ"ר דן שי אזולאי אמר בסיכום ההלוויה: 
"היו כבר מספר ישיבות על נוהל לוויות, נצטרך 
נציגי עירייה,  להקים גוף אחראי שיהיו בו גם 
ברצוני  בדבר,  הנוגעים  וכל  ההצלה  גופי 
להודות לסגן ראש העיר מנחם שפירא, לעוזר 
שעשו  קורלנסקי  ולראובן  ארנד  אליהו  שלו 

הכול למנוע אבדות בנפש".

הפקת לקחים: המיטה נשארה ברכב
כלקח מהלוויית בעל 'שבט הלוי' זצ"ל וכהכרעת ראש 

ישיבת פוניבז' - נותרה מיטתו של הגר"י אדלשטיין בתוך 
האמבולנס  כ-70 אלף איש השתתפו בהלוויה  ממ"ר 

דן: "נצטרך להקים גוף אחראי על נהלי הלוויות"

ממ"ר דן בניחום אבלים אצל הגרי"ג אדלשטיין

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

280ar280yyy@gmail.com :או למייל

ציורי תודה של בנות משפחת פרץ סניף כנפי נשרים המבחר הגדול ביותר
של משקפיים

באופטיקה         

A&R



חומוס צבר - מכניס שמחה בכל ארוחה

החומוס הזה עושה
וואי וואי וואי

חומוס חריף
הופך כל ארוחה 

לטעימה אשששש!



בני ברק ג' באדר תשע"ז 12201/3/17

בגלל הלהבות: קפצה 
מהחלון ונפצעה

דיירים חולצו מבניין שבער ברחוב גני גד בבני ברק, חלקם 
נפצעו קל בעקבות שאיפת עשן ● אישה פונתה מהמקום 

באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים מעייני הישועה - 
לאחר שקפצה מהחלון

צילום: בעריש פילמר

מאת: עוזי ברק
 

שריפה פרצה במבנה מגורים ברחוב גני גד 
גדולים של כבאים שוטרים  בבני ברק, כוחות 
הדיירים  את  פינו  הצלה  איחוד  ומתנדבי 

מהבניין ושלושה דיירים נפצעו קל.
סמוך  ראשון  ביום  השבוע  פרצה  השריפה 
מהבניין  בצהריים. שכנים   14:00 לשעה 
הדירות  מאחת  שהתיימר  רב  בעשן  שהבחינו 
ודיווחו  הצלה  איחוד  של   1221 למוקד  חייגו 
השנייה  בקומה  בדירה  שפרצה  שריפה  על 
בבניין. לוחמי אש פעלו בזירה בכוחות גדולים 

לחילוץ לכודים ולכיבוי השריפה.

הצלה,  איחוד  של  אמבולנס  נהג  טפר,  זאב 
"יחד עם מתנדבי רפואת  ל'קול העיר':  מספר 
בסמיכות  שגרים  הצלה  איחוד  של  חירום 
למקום הענקנו טיפול רפואי ראשוני לחמישה 
צוותי  ידי  על  שחולצו  מבוגרים  וששה  ילדים 
כשהם  שריפה  פרצה  בו  מגורים  מבניין  כיבוי 

סובלים מבעיות נשימה עקב שאיפת עשן. 
בזירה  הכוחות  פעילות  במהלך  כן,  "כמו 
שניה  מקומה  עשן  ששאפה  אישה  קפצה 
רפואי  טיפול  לה  הענקנו  בגפיים.  ונחבלה 
ראשוני בזירת האירוע ולאחר מכן היא פונתה 
באמבולנס איחוד הצלה לבית החולים מעייני 

הישועה בעיר במצב קל עד בינוני".

תעודת זהות: 
לתרבות  המחלקה  ויו"ר  ש"ס  מטעם  ציונה  נס  העיר  מועצת  חבר  ברציפות  שניה  קדנציה 

תורנית. חבר בוועדות הנחות במיסים, בנין עיר, חינוך וביקורת. 

רקע אישי: 
ואחיות.  אחים   7 ולי  מעיראק,  עולים  הורים  לזוג  יום  קשת  בשכונה  ברמלה  והתחנכתי  גדלתי 
למדתי בבית הספר בר אילן בעיר, לאחר מכן פנימייה צבאית ובסיום לימודי התגייסתי לצנחנים, 

לאחר מכן שימשתי כמדריך נוער במועדון ג'רסי לנוער בעיר והדרכתי במשך 5 שנים. 

פינה תורנית: 
לומד כרגע מסכת תענית. מקרב נוער מתקשה, בישיבה שמונה כ-40 בחורים.

המסלול הציבורי: 
התחלתי את דרכי לאחר שהוריי נפטרו וחיפשתי לעשות לעילוי נשמתם. התחלתי לאסוף מידי 
שבת ילדים לקריאת תהילים, לאחר מכן התרחבנו לחוגים ופתחנו מתנ"ס בו התאספו כ30 ילדים 
 700 שהביאה  מפורקת  מפלגה  קיבלנו  בקשיים,  מלווה  הייתה  במפלגה  דרכי  יום. תחילת  בכל 

קולות וכיום הכפלנו את כוחנו ויש לנו 2 מנדטים.
הישג עיקרי:  

שיעורי התורה ובתי הכנסת המשגשגים, עם כולל אברכים שפתחנו. עזרה לתושבים בשמחות וגם 
באבל. פתחנו 2 מועדונים לנוער נושר ולנוער מתחזק שפועלים מידי ערב, וכולל בוקר לפנסיונרים 

שחלקם לומדים תורה לראשונה בחייהם.

ההתחייבות שלי:
הקמת מקווה בשכונת טירת שלום, פתיחת בית ספר חרדי לבנות ותלמוד תורה לבנים.

הרב שלי:  
שואב השראה ממרן הרב עובדיה זצ"ל ואת הנחישות מהרב אריה דרעי. שואל בכל דבר את הרב 

איתן דהאן ורבי יעקב אבוחצירא מרמלה.

נקודת שפל: 
כשהייתי צריך לוותר על תפקיד יו"ר ועדת הנחות על מנת לקבל את הסמכות על המועצה הדתית 

)כיום יו"ר המועצה הדתית הוא נציג ש"ס(.

שליהנציג
אליהו לוי, נס ציונה

דבר הנציג:

 4  + נשוי   ,52 בן 
שני  מהם  ילדים, 
נשואים ושני נכדים.

"המטרה שלי היא לפתוח בעיר בתי ספר, ישיבות וסמינר, ולמשוך כמה שיותר אברכים שיגיעו 
להתגורר בעיר. אני מאחל לעצמי להיות סגן ראש העיר עם 3 מנדטים לפחות, כדי שאוכל להגשים 

את שאיפותיי הציבוריות לטובת הכלל ולקדש שם שמיים".

תשאירו את 
    הארנק בבית

שומרים על העיניים שלך

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

מעל 1,000 מסגרות
 חינם לחברי 

בסניפנו בבני ברק

 ,2 ישעיהו  ירושלים   |  1-700-70-66-61 טל':   ,4 לנדאו  ברק  בני 
 072-2750706 טל':   ,16 שמגר  שפע,  רב  קניון   ,02-5002050 טל': 
בית שמש נחל זוהר 10, טל': 02-9918111 | אלעד מרכז רימון )רייסדור(, 
בן שטח 10, טל': 03-9063333 | ביתר עילית הר"ן 9,  טל': 02-5800884

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

לחברי      
משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים



גם אנחנו!
אתם רוצים לתת להם 

את כל העולם

המרכז הגדול בעיר 
לבריאות הילד מתחדש עם מגוון 

שירותי רפואה ייעודיים לילדים

מרכז רפואי כהנמן 64 ו'
טל': 03-5771313  

עולם הילד
של מכבי מתרחב!

רפואת 
גסטרואנטרולוגיהריאותילדים 

תזונת עינייםאורתופדיה
תינוקות וילדים

אנדוקרינולוגיהאורתופטיקה

קלינאית 
תקשורת

אחות ייעודית 
לבריאות הילד

מכבי טבעי 
לילדים

מכבי טבעי 
לילדים

פסיכיאטר 
ילדים

בקרוב!

חדש!חדש!חדש!

מוגש כמידע לחברי מכבי

נוירולוגיה
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מוכר הנפצים נתפס
מתחת לביתו

בן 20 נעצר על ידי 
השיטור העירוני 

לאחר שמכר נפצים 
  לילדי שכונתו
הרכוש שנתפס 

חולט והחשוד נלקח 
לחקירה במשטרת 

'מרחב דן'

צ'יפסר שהושאר דולק 
  בשבת - שרף את החנות
תודות לפעולתם המהירה 
של צוותי הכיבוי, האירוע 

הסתיים ללא נפגעים

מאת: עוזי ברק

פורים בא: כמו בכל שנה ושנה לקראת חג 
הפורים נשמעים קולות נפץ רבים של דינמיוט 
ונפצים המופעלים על ידי ילדים. תושבי העיר 
יודעים לספר כי בשנים עברו המצב היה גרוע 
בזכות  ומתמעטת  הולכת  והתופעה  יותר, 
'מרחב  משטרת  שוטרי  של  אגרסיבי  טיפול 

דן'.
ביום חמישי בשבוע שעבר, בשעות הערב, 
עצרו שוטרי השיטור העירוני חשוד מבני ברק 
בשנות העשרים לחייו, לאחר שעל פי החשד 

מכר נפצים מסוכנים מתחת לבניין מגורים. 
בחשוד  הבחינו  למקום  שהגיעו  השוטרים 
בחיפוש  בנפצים.  מלא  ארגז  כשלצידו 
נפצים  נמצאו  החשוד  של  בביתו  שנערך 

נוספים. הרכוש חולט והחשוד נלקח לחקירה 
במשטרת 'מרחב דן' ברח' ז'בוטינסקי בר"ג.

פורים  חג  לקראת  נערכת  ישראל  משטרת 
הנוגע  החוק  אכיפת  על  דגש  מתן   תוך 
לצעצועים מסוכנים  כדי להבטיח את בטחון 
מזיקים.  צעצועים  הפצת  ולמנוע  הציבור 
במשטרה הדגישו כי פעילות שכזאת תימשך 

גם בשבועות הקרובים באופן גלוי וסמוי.
ופקד  חדד  יוסי  העירוני  השיטור  מנהלי 
גם  קנסות  יוטלו  כי  מסרו  סוויסה  מאיר 
לבהלה  שגורמים  בנפצים,  משתמשים  על 
והפרעה לציבור התושבים בעיר. תושבי העיר 
יכולים למסור מידע על מכירת נפצים ושימוש 
בהם במוקד העירוני 106 של עיריית בני ברק 

והשוטרים יישלחו לטפל בנושא.

מאת: עוזי ברק 

של  בפיקודו  ברק  בני  מתחנת  צוותים 
בבוקר  בשבת  נקראו  ערוסי,  זרח  רשף 
הלל',  'פלאפל  בחנות  שפרצה  לשריפת 
ברחוב  מגורים  למבנה  מתחת  שנמצאת 

ז'בוטינסקי בבני ברק
והחלו בפעולות  לחנות  נכנסו  הצוותים 

כיבוי ובניסיון להשתלטות על השריפה.
סריקה  ולאחר  הכיבוי  פעולות  בתום 
אשר  צ'יפסר  התגלה  השרופה,  בחנות 
לפריצת  וגרם  השבת  במהלך  דולק  נשאר 

הלהבות.
במבנה  סרק  נוסף  צוות  במקביל 
תודות  אך  נפגעים,  לאיתור  החנות  מעל 
ובחסדי  הצוותים  של  המהירה  לפעולתם 

שמים האירוע הסתיים ללא נפגעים.

הנפצים שנתפסו

הפלאפל
נשרף

הצ'יפסר והחנות



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

03-5785030

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

B.S.N תואר ראשון
אח אקדמי

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

התנסות קלינית בבית החולים ”מעייני הישועה“ ומרכזים רפואיים נוספים

ששש... מצילים כאן חיים!
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מאת: עוזי ברק 

בכירי  שעורכים  ביקורים  סדרת  במסגרת 
קולות  המפלגה  קיבלה  ביישובים  הליכוד 
ח"כ  החוץ,  שר  סגנית  השבוע  הגיעה  רבים, 
והתארחה  ברק,  בבני  לביקור  חוטובלי,  ציפי 
אצל יו"ר המטה החרדי בליכוד וחבר נשיאות 

הליכוד יעקב וידר.
מכן  לאחר  השר  סגנית  שערכה  במפגש 
ברק  בבני  בליכוד  החרדי  המטה  פעילי  עם 
היא הדגישה: "המסר שאני מקפידה להעביר 
להתנצל  צריך  שלא  הוא  המשרד  לאנשי 
שהארץ הזו כולה שלנו", והודתה כי "שגרירי 
העם  שגרירי  גם  לפעמים  הם  ישראל  מדינת 
אמור  החוץ  ששירות  למרות  כולו.  היהודי 
לשקף את עולם הערכים של הציבור בישראל 

ושל ממשלת ישראל, נמצאים בו כרגע בעיקר 
אשכנזים-חילונים".

סגנית השר גילתה כי היא רואה צורך דחוף 
ולתת  החרדי  הציבור  של  שילובו  את  לקדם 
בשירות  גם  מזה  וכחלק  זכויות,  שוויון  לו 

הציבורי בכלל ובמשרד החוץ בפרט. 
"מכיוון שכרגע אין שר חוץ במשרה מלאה, 
בפועל,  החוץ  כשרת  עצמי  את  רואה  אני 
העיוות  תיקון  את  אחריותי  על  לקחתי  לכן 
וידר  יעקב  ידידי  את  לאחרונה  ומיניתי  הזה 
מנהיגות,  כישורי  בעלי  חרדים  שיאתר  כדי 
תואר  שהן  הסף  בדרישות  גם  שעומדים 
לשלב  במטרה  באנגלית,  ושליטה  ראשון 
כולל  התפקידים  בכל  החוץ,  במשרד  אותם 

שגרירים", חשפה.

סגנית השר: "יהיה 
שגריר חרדי מבני ברק"

סגנית שר החוץ, ח"כ ציפי חוטובלי, התארחה השבוע בבני 
ברק בהזמנת יעקב וידר, יו"ר 'המטה החרדי בליכוד' וחבר 
נשיאות הליכוד ● בסיור גילתה חוטובלי כי היא מקדמת 

מינוי ראשון בהיסטוריה של שגריר חרדי מב"ב

מאת: עוזי ברק

מתן  מסגרת  את  הרחיבה  ברק  בני  עיריית 
תושב  של  שיחתו  כאשר  לתושבים,  תשובות 
פנה,  הוא  אליו  העובד  ידי  על  תיענה  שלא 
תועבר כעבור מספר צלצולים למוקד העירוני, 
בבד,  ובד  הממונים,  המנהלים  את  שיעדכן 
הטיפול  את  העונה  התושב  לידיעת  גם  יביא 

שייעשה בפנייתו.
עבודה  שיטת  מתבצעת  ראשון,  בשלב 
הרב  העיר  ראש  ידי  על  שנקבעה  זו,  חדשה 
הקבועה  הפעילות  במסגרת  זייברט,  חנוך 
מהטיפול  כחלק  לציבור,  השירות  לשיפור 
לשירותים  העירוני  באגף  תושבים  בפניות 

חברתיים )רווחה(.
הרווחה,  באגף  תחילה  זו  שיטה  קביעת 
הינה מתוך ההכרה שחלק מהשיחות המופנות 
לאגף זה הינן דחופות, ומצריכות טיפול מהיר 
ככל הניתן, וכל זאת, מתוך תיאום וסיוע של 
אייזנברג,  האגף שבראשות הרב מנחם מנדל 
סגן רה"ע; עו"ס ארלט מויאל, מנהלת האגף 

ועו"ס רינה ציכטינגר, סגנית מנהלת האגף. 
תושבים  שיחות  נתוני  אחר  בדיקה  מתוך 
הרי  נענית,  לא  שיחה  שאם  מתברר  לאגף, 
שלאחר 20 שניות היא מופנית למוקד העירוני, 
שבהנהלת מר שלמה בורובסקי, ותוך זמן קצר 
ומקומה.  הפניה  מצב  בעדכון  לפונה  חוזרים 
משמעותי  שיפור  שישנו  הוכיחה  העובדה 
ושל  הפונים  רצון  לשביעות  שהביא  בתחום 
כל צוות העובדות המקצועיות, התורמות את 

חלקן המירבי להצלחת הפרוייקט.

והתשובות  היחס  שיפור  של  זו  גישה 
בשורה  זו,  בדרך  לא  כי  אף  מתבצע,  לפונים 
ארוכה של פעולות מבורכות במנהל ההכנסות 
של העירייה, שבהנהלת מר שלמה איצקוביץ 
ובתיאום עם רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה.

מר איצקוביץ מכנס אחת לחודש, בסיוע גב' 
גילה מגיד, מזכירת האגף, ישיבות קבועות של 
עובדי האגף, מקבל מהם דיווחים ונתונים, תוך 
ומענה  השירות  שיפור  תחום  על  דגש  שימת 
רישום  היו  שבוצעו  הפעולות  בין  לתושבים. 
קבלת חשבוניות ארנונה במייל, הוראות קבע 
ממוחשבות, מוקד לשירותי תשלומים, מענה 
אחה"צ(   4 בבוקר-   9 השעות   )בין  טלפוני, 
שכבר  נוספים,  ושיפורים   *3019 באמצעות 

כיום, הביאו להצטרפותם 
בעלי  מאות  של 

של  זו  לדרך  עסקים 
המקלה  תשלומים, 
והן  העירייה  על  הן 
ובעל  התושב  על 
העסק. כעת, המגמה 
להרחיב  היא 
השירותים  את 

ם  י ב ש ח ו מ מ ה
רחב  למגוון 

תחומים  של 
י  ת ו ר י ש כ
ע  ד י מ
ותחומים 

נוספים.

כשלא עונים ברווחה 
- עוברים למוקד

תושב שיחייג לעובד עירייה ולא יענו לו - השיחה 
תעבור למוקד העירוני שיעדכן את המנהלים 

הממונים עליו

ראש העיר 
הרב חנוך זייברט



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

 3 אריזות ממגוון חיתולי האגיס
ושומרים את חשבוניות הקנייה

 לטלמסר:
03-3739000 

נכון והכי מהר על 3 שאלות

בכל שבוע  3 זוכים ב:

 ביגוד לתינוק 
לשנה במתנה!

בשווי ₪3,000
ברשת 

מבצע



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₪

חולצות
תוית סגולה

2 ב-150

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

אלפי חולצות חדשות ללא אריזה 
100% כותנה הדבקה מלאה

3 ב-100

2 ב-100

2 ב-120

חיסול

רק
39₪



הלוויה. צילום: עוזי ברק

מנהל המחשוב:
ר' משה בנדה ז"ל

המנוח שימש במשך שנים רבות כמנהל הלוגיסטי 
במחלקת מערכות מידע של עיריית בני ברק, ולאחר 

שהתמוטט במהלך עבודתו לפני מספר חודשים - מצבו 
התדרדר והוא נפטר

מאת: עוזי ברק 

'מעיני  החולים  בבית  האמת:  דיין  ברוך 
ר'  בצהריים  ראשון  ביום  נפטר  הישועה' 
במחלקת  הלוגיסטי  המנהל  ז"ל,  בנדה  משה 
מערכות מידע )מחשוב( של עיריית בני ברק 
ייסורים  שסבל  לאחר  בפטירתו,   62 בן  והוא 

קשים ומרים.
אירוע  עבר  המנוח  חודשים,  מספר  לפני 
עיריית  עבודתו במבנה  מוחי כשהיה במהלך 
ופונה לבית החולים באמבולנס של  בני ברק 
נותח  הוא  שחלפו  החודשים  במהלך  מד"א. 
מספר פעמים, מצבו הלך והתדרדר והוא היה 
ללא הכרה, כאשר בני משפחתו וחבריו שהו 
כאמור,  אך  להחלמתו,  וציפו  לצדו  העת  כל 

נגזרה הגזירה.
תל  בעיר  תשט"ו  בשנת  נולד  ז"ל  המנוח 
גור.  מחסידי  בנדה,  דוד  ר'  לאביו  אביב 
גור  אמת'  'שפת  בישיבת  למד  בבחרותו 
לפרנסתו  בירושלים.  צפניה  ברחוב  והתגורר 
עבד בעיריית בני ברק כמנהל לוגיסטי באגף 
את  עושה  כשהוא  בעירייה,  ומחשוב  מיכון 

עבודתו במסירות ובנאמנות. 
דאג  שתמיד  חסד,  איש  היה  ז"ל  משה  ר' 
עודדו  כך  ובעקבות  אותו.  לסובבים  ועזר 

ועד  אותו בעבר חבריו להתמודד על ראשות 
הכתה  פטירתו  ברק,  בני  בעיריית  העובדים 
והעריצו  שחיבבו  העירייה  עובדי  את  בהלם 

אותו מאוד.
 21:30 ראשון בשעה  ביום  יצאה  הלווייתו 
להר  בירושלים  ההלוויות שמגר  מבית  בערב 
המנוחות, בהשתתפות בכירי עיריית בני ברק, 

חבריו ובני משפחתו.

 ר' משה בנדא ז"ל

בני ברק ג' באדר תשע"ז 12281/3/17

בגיל 44 בלבד, נפרה מרת אודליה ע"ה, חמישה שבועות 
לאחר שגילו אצלה את המחלה הנוראה  הותירה אחריה 

8 יתומים, שהקטנים שבהם - תאומים בני 5

מרת אודליה כהן ע"ה

מאת: עוזי ברק 

'תל  החולים  בבית  האמת:  דיין  ברוך 
מרת  הגב'  שעבר  בשבוע  נפטרה  השומר' 
בפטירתה.   44 בת  כשהיא  ע"ה  כהן  אודליה 
והעדה  משפחתה  את  בהלם  הכתה  פטירתה 

התימנית בבני ברק ועמנואל. 
כהן  )רוני(  אהרון  ר'  אשת  ע"ה,  אודליה 
בב"ב.  ישראל  שבטי  ברחוב  התגוררה  הי"ו, 
לפני כ- 5 שבועות חשה ברע ובסדרת בדיקות 
מאז  הנוראה,  במחלה  חולה  היא  כי  התגלה 
השיבה  והיא  התדרדר  מצבה  אושפזה,  היא 
את נשמתה לבוראה כשבני משפחתה שוהים 

לצידה.
מיוחד  בחינוך  גננת  הייתה  ע"ה  אודליה 
היא  תקווה.  פתח  בעיר  רבות  שנים  במשך 
יתומים,  ושמונה  בעלה  את  אחריה  הותירה 

שהקטנים שבהם - תאומים בני 5. 

בהשתתפות  מביתה  יצא  הלווייתה  מסע 
קהל רב ורבני השכונה. 

רבי  הגאון  הלכה'  'שערי  ביהמ"ד  רב 
"מדובר  ואמר:  בהלוויה  הספיד  קורח  פנחס 
יתומים  הותירה  הצעירה  המנוחה  בטרגדיה. 
קטנים, אך זכתה לחנך ולגדל משפחה של בני 

תורה ההולכים כולם בדרך ישראל סבא".
יוספי  יהודה  רבי  הגאון  מישרים  המגיד 
בתורה  יתחזקו  שכולם  בהלוויה  ביקש 
צעירים  "אנשים  שמים,  ביראת  ובמיוחד 
בבכי.  אמר  רח"ל",  הדור  בעוונות  נפטרים 
לאחר מכן דיברו בניה ובעלה על כך שהייתה 
אשת חיל ואשת צדקה וחסד, "כשמה כן היא 

אוד-ליה היינו מודים להשם שהיא אתנו". 
אודליה ע"ה  נטמנה  בסיום מסע ההלוויה, 
בבית העלמין ויז'ניץ בבני ברק. תהא נשמתה 

צרורה בצרור החיים.

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.

   
05

2.
71

6.
42

87

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן



R

 98% 
מהאימהות 

המשתמשות 
בבייביסיטר

מרוצות מאוד!**

98%
מהאימהות 

המשתמשות 
בבייביסיטר
מרוצות מאוד!

*מבדיקה שנערכה בדצמבר 2016 במעבדת SGS COURTRAY, המעבדה המובילה
בעולם לבדיקות חיתולים. נמצא כי בייביסיטר סופגים יותר מהמתחרים

(טיטולים פרימיום, האגיס פרידום, פמפרס אקטיב בייבי)
**עפ"י מחקר שנערך בקרב אימהות במגזר החרדי דצמבר 2016

מצטערים טיטולים, 
המעבדה המובילה 

בעולם קובעת*:

 בייביסיטר
סופגים
יותר.



ג' באדר תשע"ז 1/3/17 בני ברק 1230

מאת: עוזי ברק 

 S&P" הגדולה  האשראי  דירוג  חברת 
דירוג  אלו  בימים  אישרה  מעלות" 
+ILAA  שהיינו דירוג גבוה לעיריית בני 
כספיים  נתונים  בדיקת  ידי  על  וזאת  ברק, 
"עיריית  כי  בהגדרה  מעמיקה,  וכלכליים 
ולהיות מחויבת  בני ברק משיכה להתפתח 
לשמירה  שלה  הטווח  ארוכת  לאסטרטגיה 
על נטל חוב נמוך ועל עמדת זילות הולמת".

בסקירה של השיקולים העיקריים לדירוג, 
מדגישים נ. פוקס, אנליסט אשראי ראשי וא. 
רפל, אנליסט אשראי משני, כי הדירוג של 
בני ברק משקף את עומס החוב הנמוך של 
ההתחייבויות  על  השקפתם  ואת  העירייה 
התלויות הנמוכות, עמדת הנזילות ההולמת 
והביצועים התקציביים, וכל אלו, בהנחיית 
העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  ובהכוונת 
ובהנהלת רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה; 
גב' רחל שרמר, מנהלת אגף תקציבים ורו"ח 

שושנה לרנר, המשנה להנהלת האגף.
כי  הדירוג,  מנתחי  מבהירים  בהמשך 
הנמוך  אקונומי   - הסוציו  המצב  למרות 
התקבולים  בחשבון  נלקחו  העיר,  של 
עירונית  ופעילות  מארנונה  הפוטנציאליים 
מגדלי  למתחם  חדשים  עסקים  למשיכת 
מגדלי  כ-15  הכולל  ברק,  בני  העסקים של 
חדשים.  מגורים  מתחמי  ותכנון  משרדים 
מהתקבולים  הצפויה  המידית  "התרומה 
הנוספים הללו לאישור הדירוג" - מציינים 
בתקציב  נראית  "כבר   – הדו"ח  עורכי 
תתחזק  השפעתה  כי  צופים  ואנו  העירייה, 
של  הבסיס  תרחיש  ולפי  הקרובות,  בשנים 
עיריית  תצליח  הכלכלית,  המסגרת  מנתחי 
של  ממוצע  תפעולי  עודף  להשיג  ברק  בני 
בממוצע  התפעוליות  מההכנסות   0.5%

חמש שנתי".
העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
על  נוספת  השפעה  כי  עוד,  מסר  ודוברה, 
עורכי  לדברי  העירייה,  של  הפיננסי  מצבה 
איזון  הלוואות  של  הפחתה  היא  הסקירה, 
וכיוון  העירייה בשנים האחרונות,  שלקחה 
רמת  של  בהורדה  ואף  בייצוב,  עתיד  זה 
של  הבסיס  תרחיש  לפי  הנומינלית.  החוב 
עורכי הסקירה, נטל החוב נתמך הרשות של 
יגיע לכ-22% מההכנות התפעוליות,  העיר 
נמוך מאוד.  תוך כשנתיים, שיעור שנחשב 
מגדיר  העירייה,  של  הפיננסי  לניהול  אשר 
גביית  כששיעור  כהולם,  הדו"ח  אותו 
הארנונה הגיע ל88%, שהינו גבוה, בביצוע 
שבהנהלת  העירייה,  של  ההכנסות  מינהל 

מר שלמה איצקוביץ.
העירייה,  של  הנזילות  לעמדת  בהתייחס 
והערכה  כהולמת,  בסקירה  נקבעה  היא 
הפנימית  הנזילות  עמדת  על  מבוססת  זו 
הדירוג  כשתחזית  העירייה,  של  החזקה 
חיובית  דירוג  לפעולת  הערכה  משקפת 

בשנה הקרובה. 
העירייה  תצליח  אם  אלא  בלבד,  זו  לא 
הנוספים  התקבולים  את  בהצלחה  לתרגם 
תקציביים  לביצועים  העסקים  ממתחם 
אם  לקרות  שעשוי  מה  יותר,  עוד  טובים 
התקבולים יתפתחו לתרחיש חיובי על רקע 
ועליה  המשרדים  מגדלי  של  גבוה  אכלוס 
מהירה בתקבולי המיסים בארנונה, אזי יש 
הגבוה  הדירוג  של  נוספת  להעלאה  מקום 

של העירייה.

 דירוג האשראי של בני ברק עלה
 למרות המצב הסוציו - אקונומי הנמוך של העיר בני ברק, העירייה 
ממשיכה להתפתח כלכלית ואף קיבלה דירוג אשראי גבוה ● דובר 

העירייה: יתכן שנצליח לקבל העלאה נוספת

ה- b.b.c שהגדיל את ההכנסות
 ern שור חברת

שראי עד 12 צ'קים באי
שלומים ללא ריבית בכ. א

שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת
ט.ל.ח. התמונות להמח

רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

הן
 כ

לי
גי מרוויחים!

הזריזים 
קונים מוצרי חשמל לפסח כבר מעכשיו

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

ומקבלים מתנה יקרת ערך לבחירה!

מיקרוגל ענק
25 ליטר

שואב אבק
יבש-רטוב

מעבד מזון
גדול, חותך קוביות

טוסטר אובן
45 ליטר, מקצועי

כיריים
בילד-אין איטלקיות

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

אואואואו

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

138
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 4990 ₪

מקררי
שארפ
4 דלתות

במחירים
הכי זולים!

מייבשי 
כביסה

מבחר ענק!

46
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1690 ₪

מכונת
כביסה

9 קילו

מכונת
כביסה

בוש/קונסטרוקטה
5 שנים אחריות 
בתוספת 199 ₪

44
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1590 ₪
החל מ: 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1190 ₪

תנור
משולב

63
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2290 ₪

תנור
דו תאי
משולב עם

הכשר

מקפיא
6 מגירות

30
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 1090 ₪

החל מ:

מזגנים
החל מ-2 כ"ס

ל-36 חודשים
66₪ החל מ:

החל מ:2390 ₪

*החל מ-2 כ"ס

מבחר חבילות חתנים בהרכבה עצמית

 קרוב לחגוקבלוקנו היום 

71
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2590 ₪

מקרר
גדול

כולל התקן
משמרת השבת

קבלו 
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
קבלו מתנה

מתנה

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

קבלו 
מתנה

מקרר
לדירות 
שכורות

30
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1090 ₪

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

*קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

מקרר
+ מכונת כביסה
+ תנור משולב

לדוגמא:לדוגמא:

163
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 5890 ₪

החל מ:

קבלו 
מתנה

83
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 2990 ₪
החל מ:

מקרר גדול
משמרת השבת
+ מכונת כביסה

7 קילו + תנור דו תאי קבלו 
מתנה

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000



עוברים עוד היום ללאומית שירותי בריאות בני ברק:

איך לא עברתי

ללאומית בני ברק קודם?

{משפחת מליחי, בני ברק}

עברתי ללאומית בזכות הצוות המסור,
 ובמיוחד ד״ר יוסילביץ  יואב, 

מומחה באורתופדיה שאין כמותו 
באף קופה. בשירות כמו שמקבלים

 בלאומית - לא נתקלתי! 

בלאומית ב״ב, מומחים ברפואת ילדים מבתי החולים המובילים בישראל

בלאומית ב״ב, זמינות גבוהה לשירותי התפתחות הילד במגוון רחב של טיפולים

בלאומית ב״ב, מרכז בריאות האישה, רופאים מבתי החולים המובילים בארץ 
ובזמינות תורים גבוהה

להצטרפות ללאומית
1-700-507-507 | שירה - 050-8999091 

לנו זה אכפת



כל בני ברקי יודע
בריאות זה כללית

<   11 מרפאות  <  11 בתי מרקחת
<    2 מרכזים לבריאות האישה
<   רפואת נשים דחופה - מיון

<   רפואת ילדים בזמינות מיידית
<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

<   מרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר
<   מרכז לבריאות הילד - גן ורשא

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

הפריסה הרחבה, השירות האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית



כל בני ברקי יודע
בריאות זה כללית

<   11 מרפאות  <  11 בתי מרקחת
<    2 מרכזים לבריאות האישה
<   רפואת נשים דחופה - מיון

<   רפואת ילדים בזמינות מיידית
<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

<   מרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר
<   מרכז לבריאות הילד - גן ורשא

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

הפריסה הרחבה, השירות האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית
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במעמד שר הבריאות ומנכ"ל מאוחדת 
נחתם שת"פ היסטורי ורחב היקף בין 

מאוחדת ומעייני הישועה

מאת: עוזי ברק

במעמד רשמי שנערך בהשתתפות שר הבריאות, מנכ"ל 
המשותף  המיזם  הושק  הישועה  מעייני  ומנכ"ל  מאוחדת 
מאוחדת  לקוחות  יוכלו  במסגרתו  אשר  החולים  בית  עם 
לקבל כל שירות רפואי בבית החולים ללא סבך ביורוקרטי. 
לקבל  כדי  בלבד  רופא  להפניית  הלקוחות  יידרשו  מעתה 
את מגוון הבדיקות ושירותי הרפואה במעייני הישועה * 
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן: "שיתוף הפעולה הייחודי 
של מאוחדת ומעייני הישועה הוא מבורך מאד, והוא יקל 
וורמברנד:  זאב  מאוחדת  מנכ"ל   * האזרחים"  על  מאד 
ללקוחותינו"  מאד  גדולה  בשורה  הוא  הייחודי  "השירות 
* מנכ"ל ביה"ח 'מעייני הישועה' הרב שלמה רוטשילד: 
צוות  להם  יש  החרדי.  הציבור  את  מבינים  "במאוחדת 

מנצח"

שיתוף  את  מאוחדת  השיקה  ומכובד  רשמי  במעמד 
בבני  הישועה  מעייני  החולים  בית  עם  הייחודי  הפעולה 
כל  לקבל  מאוחדת  לקוחות  יוכלו  במסגרתו  אשר  ברק 
שירות רפואי בבית החולים ללא צורך בטופס התחייבות, 

טופס 17.
יעקב  הרב  הבריאות  שר  בהשתתפות  שנערך  במעמד 
ד"ר  וורמברנד,  זאב  ליצמן השתתפו מנכ"ל מאוחדת מר 
דוד מורל עוזר מנכ"ל ויועץ פרויקטים ,מנהל מחוז מרכז 
סגן מנהל מחוז מרכז  מר אלישע הוסמן, הרב משה כהן 
ומנהל המגזר החרדי במחוז ומנכ"ל מעייני הישועה הרב 

שלמה רוטשילד.
כידוע, כאשר צריך לקוח כל קופת חולים להגיע לבדיקה 
בבית החולים דורשים ממנו בבית החולים טופס התחייבות 
הידוע בציבור בשם טופס 17. את ההתחייבות צריך הלקוח 
להסדיר במרפאה הקהילתית – תהליך ביורוקרטי שעשוי 
לקחת זמן. כך נהוג בכל קופות החולים ובכל בתי החולים, 
אולם לפחות ללקוחות מאוחדת, ובעיר בני ברק לא עוד. 

שיתוף הפעולה פועל מיידית מרגע החתימה. 

הישועה,  מעייני  עם  הייחודי  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
החולים  בית  בתוך  מאוחדת  של  ראשונית  מרפאה  תוקם 
מעייני הישועה אשר בה יינתנו שירותי רפואה ומזכירות. 
המרפאה תשים דגש על הטיפול בקיצור התורים. כן יוקם 
מוקד לילה משותף של מאוחדת למעייני הישועה – אשר 
יורחב  עוד  מיותרים.  אשפוזים  למטופלים  לחסוך  צפוי 
הישועה  למעייני  מאוחדת  רופאי  בין  הפעולה  שיתוף 
הפעולה  שיתוף  במסגרת  ברק.  בבני  מאוחדת  במרפאות 
יעניקו מומחי מעיני הישועה ללקוחות מאוחדת, שירותי 
לטיפול  ייעודית  מרפאה  תוקם  כן  כמו  מרחוק.  ייעוצי 

בהפרעות אכילה, בשיתוף מאוחדת ומעייני הישועה.

הרפואה  שירותי  בתחום  מהפכה  שמובילה  מאוחדת 

השירות  את  השיקה  בפרט  ברק  ובבני  בכלל  בישראל 
החדש בשיתוף בית החולים 'מעייני הישועה'. מהיום כל 
לקוח מאוחדת יוכל לגשת לבדיקות בבית החולים מעייני 
הישועה, בהפניית רופא בלבד וללא צורך להידרש לטופס 
יהיה לבצע במעייני הישועה  ניתן  ההתחייבות. בין היתר 
 ,CT בדיקות ,MRI את הבדיקות הנחוצות ובהן בדיקת
אולטרה סאונד, ומגוון הבדיקות המוצעות בבית החולים, 
לצד הביקור במרפאות החוץ ושירותי הייעוץ עם הרופאים 

הבכירים שבמעייני הישועה.

על שיתוף  בחום  בירך  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
כי  במעמד  ואמר  הישועה  למעייני  מאוחדת  בין  הפעולה 
הישועה  ומעייני  מאוחדת  של  הייחודי  הפעולה  "שיתוף 
אני  האזרחים.  על  מאד  יקל  והוא  מאד,  מבורך  הוא 
מיגור  תוך  כאלו,  נוספים  פעולה  שיתופי  לראות  מקווה 

הביורוקרטיה בשירותי הבריאות".

במרכז  ללקוחותינו  מאד  גדולה  בבשורה  "מדובר 
זאב  מר  מאוחדת  מנכ"ל  אומר  בפרט"  ברק  ובבני  הארץ 
וורמברנד "שרות מיוחד זה הינו ייחודי ללקוחות מאוחדת 
בדיקות  ולביצוע  רופאים  לבדיקות  להגיע  יוכלו  אשר 
צורך  כל  ללא  הישועה  מעייני  החולים  בבית  רפואיות 
להתעסק בביורוקרטיה. ברגע שיקבלו הפניה מרופא קופת 
במעייני  תור  ישירות  להזמין  הלקוחות  יוכלו  החולים, 
זאת  עושים  אנו  הרפואי.  השירות  את  ולקבל  הישועה 
כחלק מהמהפכה בבני ברק. מאוחדת ממשיכה בכך לבוא 
ולהעניק את השירות המיטבי ללקוחותיה, ובעתיד נמשיך 

לבצע מהלכים לטובת הלקוחות".

רוטשילד  שלמה  הרב  הישועה'  'מעייני  ביה"ח  מנכ"ל 
הציבור  יאת  מבינים  "מאוחדת  החתימה:  בטקס  אמר 
יש  מאוחדת  למנכ"ל  מנצח.  צוות  למאוחדת  יש  החרדי. 
פינה חמה בלב למגזר החרדי. הוא קשוב עבורינו ומאמין 
לטובת  איתם מהלכים  נקדם  לציבור.  שיסייע  בכל מהלך 

הציבור החרדי"
יצוין כי מנתוני הביטוח הלאומי לשנת 2016 עולה כי 
בבני  המצטרפים  בכמות  המובילה  הקופה  היא  מאוחדת 
בשנה  הצטרפו  העיר  מתושבי  אחוז  כחצי  כאשר  ברק, 
רושמת  בכך  ללקוחותיה,  והפכו  למאוחדת  האחרונה 
מאוחדת הישג נוסף בעיר בני ברק, כמו גם בערים חרדיות 

נוספות בהם רשמה עליה משמעותית.

מאוחדת  שירותי  כאשר  נחשפים  הדרמטיים  הנתונים 
מצויים בתנופת שיא. לאחרונה נחנך במרפאת מרום שיר 
מכון מרווח וחדשני שמעניק את שירותי התפתחות הילד 
תחת קורת גג אחת ובהם אבחון ובדיקת רופא התפתחותי. 
היחידה  המחלקה  מנהל  שהיה  אבינועם  שופר  פרופ' 
לרפואת  שניידר  במרכז  והמתבגר,  הילד  לנוירולוגיה של 

ילדים הינו הרופא המאבחן במכון.
הפרא-רפואיים  טיפוליים  במכון   ניתנים  כמו"כ 
בעברית  תקשורת  קלינאי  הילד:  התפתחות  של 
פסיכולוגית  פיזיותרפיה,  בעיסוק,  ריפוי  ובאידיש, 
טיפולים  יינתנו  במכון  סוציאלית.  ועובדת 
התפתחותיות.                                                                                                                                       וסדנאות  הורים  הדרכות  פרטניים, 
בנוסף ניתן שירות מיוחד של מרפאת פגים הכוללת: רופא 

מומחה פגים, עובדת סוציאלית ופיזיותרפיסטית.

חדשני  בריאות  מרכז  האחרונים  בחודשים  נחנך  עוד 
במרכז  ערב.  מידי  שפועל  חירום  מוקד  בשילוב  לאישה 
בתחום  המקצוע  אנשי  מיטב  מקבלים  האישה  לבריאות 
לכך  בנוסף  בתחומם.  שם  בעלי  בהם  האישה,  רפואת 
נחנכה לאחרונה היחידה להתפתחות הילד שמאפשרת את 

המעטפת המקצועית הנדרשת בתחום התפתחות הילד. 

למאוחדת בבני ברק פרישה רחבה של 5 מרפאות, רחוב 
הרצוג. וקרית  ויז'ניץ   נזר,  אבני  שיר,  מרום  ירושלים, 

משפחה  רפואת  שרותי  ברק:  בבני  מאוחדת  במרפאות 
נשים  רפואת   , עיניים  רפואת  גרון,  אוזן  אף  וילדים, 
פלבולוגית  ורופא  דם  כלי  כירורג  כירורגיה,  מורחבת, 
נוירולוגיה,  גסטרואנרולוגיה,  לוורידים(  )מומחית 
יד,  לכף  וילדים, אורתופד מומחה  אורתופדיה למבוגרים 
דיאטנים, אלרגיה, אנדוקרינולוג  אורולוגיה, המטולוגיה, 
למחלות  מומחה  ילדים,  ונפרולוגיה   , נפרולוגיה  ילדים, 
לילדים  תקשורת  קלינאי  וילדים,  למבוגרים  ריאה 
להתפתחות  יחידה  יידיש(,  דוברת  )לילדים  ומבוגרים 
מבוגרים  פסיכיאטר   – הנפש  לבריאות  יחידה  הילד, 
ללא  ,שרותי מעבדה  וילדים  פסיכולוג מבוגרים   , וילדים 
בית  שרותי  ברציפות,   20:00 השעה  עד  ומזכירות  תור 
בתי מרקחת  רצוף. שתי  20:00 בערב  מרקחת עד השעה 
גדולים במרפאות רחוב ירושלים ובמרפאת אבני נזר, מכון 
אולטרה סאונד נשים במרפאות רחוב ירושלים ומרום שיר,  
אולטרה סאונד פרקי ירך לתינוקות, חדרי אחיות שפתוחים 
ברציפות ללא צורך בקביעת תור עד השעה  20:00 בערב, 
ביצוע בדיקת דור ישרים במרפאת רחוב ירושלים, בדיקות 

גנטיות ובדיקת פטרת ציפורניים במרפאת אבני נזר.
קידום  מפעילויות  וכחלק  נזנח  לא  הסדנאות  תחום  גם 
סדנאות  מגוון  ברק  בבני  מאוחדת  מפעילה  הבריאות 
מיוחדות  סדנאות  לצד  וסכרת  הרזייה  ובהם:  בריאות 
עיסוי   , לתינוקות  שינה  בהפרעת  טיפול  ובהם:  לילדים 

תינוקות, החייאת תינוקות.
לצרכי  המותאם  ואדיב  אישי  שירות  להעניק  מנת  על 
קהילה  קשרי  מנהלי  מאוחדת  מעסיקה  החרדי  המגזר 
להעניק  כדי  ללקוחות  היממה  שעות  כל  לאורך  הזמינים 
מענה ולפתור בעיות ביורוקרטיות שמתעוררות מעת לעת.
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שמח!חג פורים
ב-

2 יח׳ ב- ₪18
תירוש סגל

1 ליטר

כרעיים עוף טרי
חתם סופר

רק
לק״ג

90
₪24

טרי

בני ברק  כהנמן 106 )מול קוקה קולה( טל. 03-7504077
שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:30-23:30 ד׳-ה׳ 07:30-24:00 ו׳ 07:30-14:00 | שירות משלוחים | חניון תת קרקעי חינם!

המחירים בתוקף החל מ- 1.3.17 עד- 11.3.17 בכפוף לתקנון הנמצא בסניף. ההנהלה רשאית לשנות/להגביל את המוצרים בכל עת. הרשת יכולה לבטל ולהפסיק 
את המבצעים ללא הודעה מוקדמת מלאי מינימום 100 יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. 
ט.ל.ח. אין מכירה סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח׳/ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד.

מחלקת הפירות והירקות בכשרות בד״ץ העדה החרדית

בס״ד

קפה טורקי
עלית )200 גרם(

רסק עגבניות
ויטה )100 גרם(

קפה נמס
רד מאג )50 גרם(

עוגיות כרמל
לוטוס )50 יחידות(

דג קרפיון שלם טרי תות שדה במגש

דג בקלה צעיר דלידג

בירה שחורה
נשר )1.5 ליטר(

שום לימון עגבניה / מלפפון / כרוב לבן / גזר

יינות מתוקים מסורת / ישן-נושן/פאר י-ם/יין יבש הרי יהודה/
שאטו דה לה מר

רק
לק״ג

90
₪17

פילה אמנון קפוא דלידג

רק
לק״ג

90
₪22

יין סדרת עציון

רק
ליח׳

90
₪8

רק
לק״ג

90
₪11

מא׳
10 ₪רק 2

YOLO
תנובה )גרמים שונים(

יח׳
10 ₪רק 4

טחינה
אחווה )500 גרם(

פרינגלס בטעמים
 )67 גרם(

יח׳
10 ₪רק 3

רק
לק״ג

90
₪2 רק

לק״ג
90

₪1

כרעיים עוף קפוא
קהילות

רק
לק״ג

90
₪24

הודו טחון קפוא
ברקאי )500 גרם(

רק
לק״ג

90
₪14

מרשמלו
כרמית )30 גרם(

יח׳
10 ₪רק 7

מארז עשירייה צ׳יפס
מיה )10 יח׳ * 00 גרם(

יח׳
10 ₪רק 2

וופל שוקולד
בון בון )עד 30 גרם(

יח׳
₪10רק 10

מקלות חמוצים
ליקלוקים

יח׳
₪10רק 10

מפה 45 מטר
אקו פלסט

מארזי חטיפים
עלית

בייגלה
מלך הבייגלה )45 גרם(

יח׳
₪10רק 10

סכום צבעוני לפיד
100 יחידות

טרי

חזה עוף טרי
חתם סופר

רק
לק״ג

90
₪24

טרי

רק
ליח׳

90
₪24 רק

ליח׳
90

₪24

מארז קפה + כוס מאג
ג׳ייקובס )200 גרם(

רק
ליח׳

90
₪24

רק
ליח׳

90
₪12 רק

ליח׳
90

₪5

רק
ליח׳

90
₪12

שלישיית פיצה
מעדנות

מגוון סלטי
מיקי )3 ק״„(

זיתים חרוזית/טבעות
פפסי/מירנדה/סבן אפיבנה

 )500 מ״ל(

מאפינס בטעמים
אחווה )50 גרם(

יח׳
₪10רק 13

מגשים פאלאס

יח׳
₪10רק 3

מגוון טבלאות שוקולד
עלית )100 גרם(

יח׳
20 ₪רק 5 רק

ליח׳
90

₪20

וופל שוקולד
מוג׳ו

יח׳
₪10רק 10

קערה שקופה / מגש מחולק / 
מגש יהלום

1+1

שקיות / טבלאות
קליק )גרמים שונים(

יח׳
20 ₪רק 6

וופל אגו
כרמית )130 גרם(

יח׳
20 ₪רק 5

עוגיות
אסם )גרמים שונים(

יח׳
20 ₪רק 3

בירה
הייניקן )500 מ״ל(

יח׳
20 ₪רק 3

משקה ג׳אמפ
 )1.5 ליטר(

יח׳
10 ₪רק 3

VISON / מוסקטו לבן / אדום
טפרברג

יח׳
60 ₪רק 3 יח׳

50 ₪רק 3
יין שיאון

גולן )750 מ״ל(

יח׳
₪100רק 5

ועוד מאות
מבצעים בחנות!

פתוח
במוצ״ש
הקרוב

בירה
הולסטן )500 מ״ל(

יח׳
10 ₪רק 3 יח׳

10 ₪רק 2 יח׳
₪26רק 2

יין אדום מתוק
סגל )187 מ״ל(

יח׳
₪10רק 3

תירס / פטריות חתוכות
שדות )400 גרם(

יח׳
10 ₪רק יח׳3

10 ₪רק 5 יח׳
20 ₪רק 3 יח׳

15 ₪רק 2 יח׳
₪10רק 10

ג׳לי / כפתורי שוקולד
מיה )עד 25-30 גרם(

יח׳
₪15רק 20

מטבעות שוקולד
כרמית )250 גרם(

יח׳
10 ₪רק 4

עוגיות / אוזני המן
ברמן )180-200 גרם(

יח׳
10 ₪רק 3

חטיפי מיני חלוה
אחוה )216 גרם(

יח׳
20 ₪רק 3

עוגיות
אוראו )137 גרם(

יח׳
18 ₪רק 4

צנצנות מאסט/גומי מיקס
עלית

יח׳
20 ₪רק 3

מגוון כלי זכוכית

יח׳
20 ₪רק 3 יח׳

₪18רק 2 רק
ליח׳

90
₪24

שניצל תירס/נקניקיות
זוגלובק )2 ק״ג(

יח׳
75 ₪רק 2

משקה אנרגיה דיי/נייט
בלו )250 מ״ל(

יח׳
10 ₪רק 6

דרושים קופאים/יות פרטים בסניף



ר י ח מ ת  ו ח פ ת  ו י ר ט ר  ת ו י

שמח!חג פורים
ב-

2 יח׳ ב- ₪18
תירוש סגל

1 ליטר

כרעיים עוף טרי
חתם סופר

רק
לק״ג

90
₪24

טרי

בני ברק  כהנמן 106 )מול קוקה קולה( טל. 03-7504077
שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:30-23:30 ד׳-ה׳ 07:30-24:00 ו׳ 07:30-14:00 | שירות משלוחים | חניון תת קרקעי חינם!

המחירים בתוקף החל מ- 1.3.17 עד- 11.3.17 בכפוף לתקנון הנמצא בסניף. ההנהלה רשאית לשנות/להגביל את המוצרים בכל עת. הרשת יכולה לבטל ולהפסיק 
את המבצעים ללא הודעה מוקדמת מלאי מינימום 100 יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. 
ט.ל.ח. אין מכירה סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח׳/ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד.

מחלקת הפירות והירקות בכשרות בד״ץ העדה החרדית

בס״ד

קפה טורקי
עלית )200 גרם(

רסק עגבניות
ויטה )100 גרם(

קפה נמס
רד מאג )50 גרם(

עוגיות כרמל
לוטוס )50 יחידות(

דג קרפיון שלם טרי תות שדה במגש

דג בקלה צעיר דלידג

בירה שחורה
נשר )1.5 ליטר(

שום לימון עגבניה / מלפפון / כרוב לבן / גזר

יינות מתוקים מסורת / ישן-נושן/פאר י-ם/יין יבש הרי יהודה/
שאטו דה לה מר

רק
לק״ג

90
₪17

פילה אמנון קפוא דלידג

רק
לק״ג

90
₪22

יין סדרת עציון

רק
ליח׳

90
₪8

רק
לק״ג

90
₪11

מא׳
10 ₪רק 2

YOLO
תנובה )גרמים שונים(

יח׳
10 ₪רק 4

טחינה
אחווה )500 גרם(

פרינגלס בטעמים
 )67 גרם(

יח׳
10 ₪רק 3

רק
לק״ג

90
₪2 רק

לק״ג
90

₪1

כרעיים עוף קפוא
קהילות

רק
לק״ג

90
₪24

הודו טחון קפוא
ברקאי )500 גרם(

רק
לק״ג

90
₪14

מרשמלו
כרמית )30 גרם(

יח׳
10 ₪רק 7

מארז עשירייה צ׳יפס
מיה )10 יח׳ * 00 גרם(

יח׳
10 ₪רק 2

וופל שוקולד
בון בון )עד 30 גרם(

יח׳
₪10רק 10

מקלות חמוצים
ליקלוקים

יח׳
₪10רק 10

מפה 45 מטר
אקו פלסט

מארזי חטיפים
עלית

בייגלה
מלך הבייגלה )45 גרם(

יח׳
₪10רק 10

סכום צבעוני לפיד
100 יחידות

טרי

חזה עוף טרי
חתם סופר

רק
לק״ג

90
₪24

טרי

רק
ליח׳

90
₪24 רק

ליח׳
90

₪24

מארז קפה + כוס מאג
ג׳ייקובס )200 גרם(

רק
ליח׳

90
₪24

רק
ליח׳

90
₪12 רק

ליח׳
90

₪5

רק
ליח׳

90
₪12

שלישיית פיצה
מעדנות

מגוון סלטי
מיקי )3 ק״„(

זיתים חרוזית/טבעות
פפסי/מירנדה/סבן אפיבנה

 )500 מ״ל(

מאפינס בטעמים
אחווה )50 גרם(

יח׳
₪10רק 13

מגשים פאלאס

יח׳
₪10רק 3

מגוון טבלאות שוקולד
עלית )100 גרם(

יח׳
20 ₪רק 5 רק

ליח׳
90

₪20

וופל שוקולד
מוג׳ו

יח׳
₪10רק 10

קערה שקופה / מגש מחולק / 
מגש יהלום

1+1

שקיות / טבלאות
קליק )גרמים שונים(

יח׳
20 ₪רק 6

וופל אגו
כרמית )130 גרם(

יח׳
20 ₪רק 5

עוגיות
אסם )גרמים שונים(

יח׳
20 ₪רק 3

בירה
הייניקן )500 מ״ל(

יח׳
20 ₪רק 3

משקה ג׳אמפ
 )1.5 ליטר(

יח׳
10 ₪רק 3

VISON / מוסקטו לבן / אדום
טפרברג

יח׳
60 ₪רק 3 יח׳

50 ₪רק 3
יין שיאון

גולן )750 מ״ל(

יח׳
₪100רק 5

ועוד מאות
מבצעים בחנות!

פתוח
במוצ״ש
הקרוב

בירה
הולסטן )500 מ״ל(

יח׳
10 ₪רק 3 יח׳

10 ₪רק 2 יח׳
₪26רק 2

יין אדום מתוק
סגל )187 מ״ל(

יח׳
₪10רק 3

תירס / פטריות חתוכות
שדות )400 גרם(

יח׳
10 ₪רק יח׳3

10 ₪רק 5 יח׳
20 ₪רק 3 יח׳

15 ₪רק 2 יח׳
₪10רק 10

ג׳לי / כפתורי שוקולד
מיה )עד 25-30 גרם(

יח׳
₪15רק 20

מטבעות שוקולד
כרמית )250 גרם(

יח׳
10 ₪רק 4

עוגיות / אוזני המן
ברמן )180-200 גרם(

יח׳
10 ₪רק 3

חטיפי מיני חלוה
אחוה )216 גרם(

יח׳
20 ₪רק 3

עוגיות
אוראו )137 גרם(

יח׳
18 ₪רק 4

צנצנות מאסט/גומי מיקס
עלית

יח׳
20 ₪רק 3

מגוון כלי זכוכית

יח׳
20 ₪רק 3 יח׳

₪18רק 2 רק
ליח׳

90
₪24

שניצל תירס/נקניקיות
זוגלובק )2 ק״ג(

יח׳
75 ₪רק 2

משקה אנרגיה דיי/נייט
בלו )250 מ״ל(

יח׳
10 ₪רק 6

דרושים קופאים/יות פרטים בסניף



בני ברק כ"ו בשבט תשע"ז 124022/2/17

עם  התורה,  עולם  על  ירד אבל  ביום חמישי 
אדלשטיין  יעקב  רבי  הגאון  של  הסתלקותו 
זצ"ל, רבה של רמת השרון ● מסע ההלוויה 
החל בנתניה, המשיך ב'נאות יוסף' ומשם יצא 
לרמת השרון ● במהלך ההלוויה הוכתר בנו 
למלא את מקומו ● אחיו, ראש ישיבת פוניבז' 
הגרי"ג, ספד: "למד תורה מתוך עמל ויגיעה, 

גם מתוך ייסורים" ● מתולדותיו

מאת: שמעון ליברטי ומנדי קליין

ועל  בכלל  היהודי  העולם  על  ירד  כבד  אבל 
עם  האחרון,  חמישי  ביום  בפרט  התורה  עולם 
של  הסתלקותו  על  המרה  הבשורה  היוודע 
הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, רבה של רמת 

השרון, והוא בן 92 בפטירתו. 
קשה,  ממחלה  הגר"י  סבל  האחרונה  בשנה 
ובפורים אשתקד עבר ניתוח מורכב שנטל ממנו 
את יכולת הדיבור, אך שיפר מעט את מצבו. ביום 
לבית  ופונה  הכרתו  את  הרב  איבד  שעבר  שני 
החולים לניאדו בנתניה, שם ייצבו את מצבו, אך 
ביום חמישי חלה הידרדרות משמעותית במצבו, 
ובהיכלי הישיבות והכוללים זעקו בתפילה, אך 
ורבי  המצוקים  על  אראלים  גברו  לב  לדאבון 

יעקב השיב את נשמתו ליוצרה. 
לו  ספד  שם  בנתניה,  החל  הלווייתו  מסע 
לעבר  המיטה  יצאה  משם  מצאנז,  האדמו"ר 
המרכז הרפואי מעייני הישועה בבני ברק, ומשם 
יוסף'  'נאות  המדרש  בית  אל  המיטה  הגיעה 
שהגר"י כיהן כרבו, שם ספדו לו גדולי התורה. 
בהמשך, יצא מסע ההלוויה לרמת השרון, שם 

נטמן. 
יוסף',  ב'נאות  התהילים  פרקי  קריאת  לאחר 
קריית  ישיבת  ראש  בורנשטיין  הגרש"י  ידי  על 
בנו  הגר"י,  של  צוואתו  פי  על  כי  הוכרז  מלך. 
הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין ימונה לרב 
השכונה ובית המדרש, והציבור קרא 'מזל טוב'. 
וביכה  שהוכתר,  הבן  ספד  כך  אחר  מיד 
לנו  נא  אוי  ראשנו,  עטרת  "נפלה  חנוק:  בקול 
כי חטאנו. אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. כמה 
הרבצת תורה. אבא היה עמוד התורה, ממעתיקי 
רבותינו  מתורת  ומשקה  דולה  השמועה, 
העבודה,  עמוד  היה  אבא  הקודמים.  מהדורות 
גם  אליו.  שבא  ואחד  אחד  לכל  טובה  הכיר 
והיה  שנים  שמונה  לפני  לב  בהתקף  כשלקה 
לא  כבר  שהוא  בטוחים  כשהיו  נפשות,  בסכנת 
חזר.  הוא  דשמיא  ובסייעתא  מזה,  לצאת  יכול 
לו על חתונה של תומך  נודע  חזר  אחרי שהוא 
שהיה  למרות  להשתתף  התעקש  והוא  גדול 
ממך  מבקש  אני  "אבא,  הוסיף:  הוא  חלש". 
מחילה. תהיה מליץ יושר על הקהילה הקדושה 

שמסרת את נפשך עליה". 

ישיבת  ראש  הגדול,  אחיו  ספד  כך  אחר 
פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין, שאמר: "אני מקצר 
עמל  מתוך  תורה  למד  הוא  הקצר.  הזמן  בגלל 
חפשי,  למתים  כעת  ייסורים.  מתוך  גם  ויגיעה, 
הוא לא יכול לעשות יותר מעשים טובים, אבל 
זה  בזכותו  טובים  מעשים  עושים  שאם  כתוב 

שכל  חשוב  גזירות,  שיש  ברגע  לזכותו.  נזקף 
בחיזוק  להמשיך  התעוררות  שיש  בזמן  אחד 
שעושה  מי  המוסר.  לימוד  בקביעות  בזכותו, 
לזכות  המוסר  לימוד  בחיזוק  כאלה  דברים 

הנפטר, בוודאי שיש לו זכויות גדולות".
נשנק  פוניבז' הגרב"ד פוברסקי  ישיבת  ראש 
בבכי בהספדו: "כעת אנחנו מחזירים את התורה. 

תורת אמת היה בפיהו, מי לא נהנה ממנו? על 
אהרון הכהן כתוב 'תורת אמת הייתה בפיהו', מי 
שזוכה לזה זה רק מי שהוא אוהב שלום ורודף 
הימים  על  סיפר  הוא  יעקב".  רבי  כמו  שלום, 
פני  הישיבה,  "כשהוקמה  בפוניבז':  הראשונים 
כשהיה  האלה.  הקדושים  האחים  היו  הישיבה 
מישהו חולה, הוא נהיה חולה בשבילו, זה היה 
השרון  רמת  למה  חשבתי  תמיד  שלו.  הכאב 
זכתה לכזה רב. כעת אבדה כלי חמדתה, וכעת 

הקהילה כאן - הם כבר תלמידיו". 

 מתולדותיו
הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, נולד בשנת 
תרפ"ד בברית המועצות, כבן שני לאביו הגה"צ 
רבי צבי יהודה זצוק"ל, אב"ד שומיאץ ברוסיה, 
אריה,  בן  ומח"ס  רמת השרון  רבה של  ולימים 
מרדכי  רבי  הגה"צ  בת  ע"ה  מרים  מרת  ולאמו 
מלסטובה.  אב"ד  זצ"ל  מובשוביץ  שלמה 
קדומים  והוד  צרופה  ויראה  לתורה  גדול  בבית 
תורה,  גדולי  רבנים  שושלת  של  עברו  מדורות 
גדל והתחנך במסורת אבותיו על מבועי התורה 

והיראה.  
בעירם שומיאץ, תחת השלטון הקומוניסטי, 
ילדים,  מאות  ארבע  של  יהודי  חינוך  בית  היה 
אך נאסר עליהם ללמדם תורה, ולפיכך כשהגיע 
לגיל שבו מתחילים ללמוד ספר בראשית, אביו 
ושלחו  המקומי,  הלימוד  ממוסד  אותו  הוציא 
רק  שם  היו  שבו  בעיר,  שהיה  היחידי  למלמד 
לא  ממש  של  נפש  שבמסירות  ילדים  שבעה 

נכנעו למשטר העריץ של לנין וסטלין. 
למקרא  המלמד  עם  שכשהגיע  סיפר,  לימים 
המלמד  נח',  את  אלוקים  'ויזכור  נח  בפרשת 
הודיע שלא ממשיכים יותר ללמוד כך, כי זוהי 
שלוחים  שהגיעו  משום  וזאת  נפשות,  סכנת 
מהשלטון והודיעו לו 'עד כאן'. שנה לאחר מכן, 
כשהוא  עמו  שלמדו  מהילדים  אחד  את  פגש 

חש  וכך  אחר,  דבר  עם  סנדוויץ'  ברחוב  אוכל 
כמה היה אביו חכם הרואה את הנולד, כי כל כך 

מהר היה המהפך.
שישית  על  שלטה  ימים  באותם  רוסיה 
בוכרה,  גרוזיה,  אוקראינה,  ביניהם  מהעולם, 
והיו שם מיליוני יהודים. ואביו היה מעודד את 
העם בדרשותיו, והיה מדבר בתקיפות שהעיקר 

באותם  היהודים  ככל  בבד  בד  להתייאש.  לא 
לצאת  להם  שתאפשר  דרך  כל  אחר  תרו  ימים, 

את הארץ ומלתעות הסובייטים. 

קיבלה  גדולים,  מאמצים  אחרי  ואכן, 
היחיד  היציאה  ונמל  יציאה,  רישיון  המשפחה 
הגדול  הנמל  היה  לצאת  יכלו  עדיין  שדרכו 
שבעיר אודסה. במהלך המסע הימי למדו האב 

וילדיו מסכת בבא קמא וחומש ויקרא.
הייתה  'מה  האב:  אמר  ארצה  בואם  עם 
המטרה שברחנו מרוסיה, אמנם המצב הכלכלי 
הייתה  העיקרית  הסיבה  אבל  מאד,  קשה  שם 
ששם אי אפשר ללמד תורה לילדים בגלל סכנת 
נפשות, וזוהי הסיבה שעשינו השתדלות לצאת 

משם, עם הרבה נסים'. 
הייתה  אם  ימים  'באותם  סיפר,  לימים 
נוסע  הייתי  לפולניה,  מרוסיה  לנסוע  אפשרות 
לפולין, ששם הרב'ה שלי מרן הגאון רבי ברוך 
מיר,  קמניץ,  מעולות,  ישיבות  שם  ויש  בער, 
שהילדים יגדלו בישיבות בשקידה ועיון, ואותו 
ראש  להיות  ממשיך  אצלו  למדתי  שאני  רב'ה 
הישיבה, ורציתי שהבנים שלי גם ילמדו אצלו, 
היו בעימות,  ופולניה  אבל המצב היה שרוסיה 
שאי אפשר היה להעביר דבר, ולכן נסענו לארץ 

לימים  תורה'.  ללמוד  אפשר  פה  שגם  הקודש 
החשוב  שהערך  הבנו  ש"מזה  יעקב  רבי  אמר 
ביותר בחיינו הוא ללמוד תורה, ואיפה שאפשר 

ללמוד תורה לשם פנינו מועדות".

 הוראת החזון איש והרב מבריסק
למשפחה  היה  לא  הקודש,  לארץ  כשהגיעו 
הקפיד  האב  אך  התפזרה,  והיא  להתגורר  היכן 
שרבי יעקב ואחיו להבחל"ח הגרי"ג יישארו יחד 
בכל מקום. בסוף שנת תרצ"ד נכנסה המשפחה 
לדור ברמת השרון, בה התקבל האב לכהן כרב 
היישוב. הם שכרו דירה בלי רהיטים, שלא היה 

בה שולחנות וכיסאות, ואף לא מיטות. 
ברמת השרון היה רק בית ספר אחד שהשתייך 
לזרם החינוך הכללי, ובעוד שהקהל הרחב שלח 
עם  רק  זצ"ל  יעקב  רבי  למד   - לשם  ילדיו  את 
אביו ואחיו. לימים סיפר על דרך לימודם, "אבא 
דף  בערך  והספקנו  גמרות,  הרבה  איתנו  למד 
אחת  שנה  כי  זוכר  אני  חזרות,  ארבע  עם  ליום 
ללמוד  התחלנו  התפילה,  לאחר  השנה  בראש 
מסכת פסחים, וכעבור ארבעה חודשים, בראש 
חודש שבט, סיימנו את כל המסכת. פעם חשב 
במה  עושה  הוא  טוב  לא  אולי  בלבו,  אאמו"ר 
ושאל את  בישיבה,  אותנו ללמוד  שאינו שולח 
מרנן החזו"א והגרי"ז זצוק"ל מה דעתם על כך, 
וענו שניהם ואמרו כי טוב הוא, שימשיך ללמוד 

איתנו כך".
הגרי"ג,  אחיו  של  לחץ  בעקבות   ,17 בגיל 
לאחר  לומז'ה.  בישיבת  ללמוד  האחים  נכנסו 
לשוב  אביו  לו  קרא  וחצי,  שנה  של  תקופה 
בהתמדה  בניו  עם  ולמד  ישב  ושוב  לביתם, 
עצומה מסכתות על גבי מסכתות. בשנת תש"ד 
הקים הגרי"ש כהנמן את ישיבת פוניבז' ומינה 
את הגר"ש רוזובסקי לכהן כראש הישיבה, והוא 
אדלשטיין,  לבית  האחים  את  לקחת  לו  המליץ 

כאבן יסוד לישיבה.
רבי יעקב סיפר על כך: "בישיבת פוניבז' רבי 
שמואל למד עמנו כל מילה בגמרא וכל תוספות, 
היו  השיעורים  שיעור,  היה  שישי  ביום  גם 
כשעתיים וחצי. ולמדו על פי הסדר דף אחר דף, 
והוא הביא את הדברים החשובים מאד בשביל 
לפתח את השכל, למדנו קצות החושן, רעק"א 
והגר"ח מבריסק, מה שהיה חשוב ללמוד בכל 
דף. התחלנו בחודש כסלו ובסוף החורף הגענו 
לאמצע פרק הזהב בשיעור היומי, דף אחר דף 

מהתחלה". 
שלו  המופלגת  התורה  הרבצת  מסכת  את 
שבתו  בימי  עוד  החל  שנים,  מיובל  למעלה 
לילדי  שיעורים  כשמסר  פוניבז',  בישיבת 
מיועד  והיה  מפוניבז',  הרב  שהקים  אבות  בתי 
לכהן כר"מ, אלא שתקופה קודם אירוסיו נפטר 
כר"מ  כיהן  כבר  הגרי"ג  שאחיו  ומכיוון  אביו, 
לו למלא את מקום  בישיבה, החזון איש הורה 
אביו, תפקיד אותו מילא משנת תשי"א ועד יום 
על  הציבור  משא  את  נושא  כשהוא  פטירתו, 

כתפיו. 
לרבנית  נישא  לפרקו,  בהגיעו  במקביל, 
שולמית ע"ה בת דודו הגאון רבי מרדכי שמואל 
את  וקבע  חסידים,  כפר  של  רבה  זצ"ל  קרול 
לרגל  עליה  למוקד  ביתו  בה הפך  בעיר  מושבו 

לכל דכפין.

תורה  למד  הוא  אדלשטיין:  הגרי"ג 
מתוך עמל ויגיעה, גם מתוך ייסורים. 
טובים  מעשים  עושים  שאם  כתוב 
שיש  ברגע  לזכותו.  נזקף  זה  בזכותו 
שיש  בזמן  אחד  שכל  חשוב  גזירות, 
בזכותו,  בחיזוק  להמשיך  התעוררות 

בקביעות לימוד המוסר

כשהוקמה  פוברסקי:  הגרב"ד 
האחים  היו  הישיבה  פני  הישיבה, 
מישהו  כשהיה  האלה.  הקדושים 
זה  בשבילו,  חולה  נהיה  הוא  חולה, 
היה הכאב שלו. תמיד חשבתי למה 

רמת השרון זכתה לכזה רב

האחים הגדולים

הסיפורים, העדויות, הזכרונות, ההנהגות וההדרכות ביום שישי ב-

 הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל

מסע ההלוויה. צילום: בעריש פילמר

האחים הגדולים



פשוט עושה לי טוב

ויסוצקי מזמינה אתכם לשדרג את משלוח המנות 
עם ויסוצקי ירוק העשיר ברכיב ה- EGCG במגוון 
טעמים מרעננים ונפלאים. ויסוצקי ירוק הופך כל 

משלוח מנות למכובד, מרשים, ועשיר בטעמים 
וניחוחות אשר יישארו לאורך זמן.  

על משלוחי המנות
את יכולה לסמן

ויסוצקי



בני ברק ג' באדר תשע"ז 12421/3/17

פרשת 'הכהן והגרושה': ברבנות מפיקים לקחים
מועצת הרבנות הראשית דנה במקרה שנחשף 

ב'כל ישראל', ולפיו רבני צהר חיתנו כהן 
וגרושה - על אף שבית הדין אסר על בני הזוג 
להינשא ● פקיד רישום הנישואין הסביר את 
עמדת צהר במקרה והאשים גם את משרד 
הדתות ● ההחלטה: לחדד נהלים ולהקפיד 

בבדיקות בכל מקרה של ספק

מאת: ארי קלמן 

הראשית  הרבנות  במועצת  ראשון:  פרסום 
לפני  שנחשף  המקרה  בעקבות  דיון,  התקיים 
כחודש בעיתון 'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות', 

ולפיו רבני צהר חיתנו כהן וגרושה. 
של  התשובה  מכתב  בעקבות  התקיים  הדיון 
אלישיב קנוהל, פקיד הרישום בגוש עציון, שם 
רשמו רבני צהר בלוד את הזוג האמור, בעקבות 
פניית הרב איתמר טובול, מנהל מחלקת אישות 
וגירות ברבנות, למחלקת הנישואין בגוש עציון, 

בשם הרה"ר הגר"ד לאו.
לאחר  היום, חמש שנים  "מאוד משונה שרק 
את  לברר  נזכר  מישהו  הללו,  הנישואין  רישום 
כתב  מאז",  פרטים  לזכור  מאוד  קשה  הסוגיה. 
קונהל. "אין לנו, אלא מה שמצוי בתיק הנישואין 
שנמצא בארכיון המועצה הדתית גוש עציון. שם 
נמצאת כתובה של הוריו של מ' )החתן – א"ק( 
שאין כל אזכור בשמו של אביו שהוא כהן, זאת 
אומרת לא ידעו מכך בשעה שהוא נישא. כמובן 
ביה"ד  של  פסה"ד  את  אלינו  הביא  לא  שהחתן 

את  לא  ואף  כהן  שהוא  שקובע  באשדוד  הרבני 
מכתבו של הרב פינטו שהוא כהן )ברור גם למה, 
כי הוא הרי רצה שנתיר לו להתחתן עם גרושה(. 
שורה תחתונה כנראה מהעולה מהתיק שבפנינו 
שהוא  באשדוד  לו  שאמרו  מאתנו  הסתיר  הוא 

כהן. 
למשרד  שהגשנו  שבשאילתה  בעיני  "לפלא 
הדתות ותשובתה נמצאת בתיק, המשרד לא קבע 
שהם מנועים מלהתחתן. והלא יש בפני המשרד 
גירושיה  של  פסה"ד  את  גם  הדין  בתי  בתוכנת 
של ט' )הכלה( וגם פסה"ד של הרב כהן שהיה 
כעשרה חודשים לפני בואם להירשם אצלו. פלא.

"זאת ועוד, כפני שציינתי כיום קשה לזכור את 
התיק,  באותו  שעשינו  פה  שבעל  הבירורים  כל 
ואין לנו אלא את המסמכים שבתוכו, אבל דיברתי 
עם אביו של מ' )החתן( ולהלן הנתונים: מדובר 
במשפחה שעלתה מאוקראינה בשנות ה-50. הם 
לא דתיים. בקושי מגיעים לבית הכנסת. האב של 
החתן מ' אינו יודע מה זו כהונה ואף פעם לדבריו 
לא נאמר לו על ידי אביו שהוא כהן. על כהונה 
לענ"ד  זה  כהונה  שם  אינו  כשהשם  כזה  במצב 

בידינו  היה  אילו  כמובן  אדגיש,  שבספק.  ספק 
פסה"ד של הרב כהן לא היינו מעלים על דעתנו 

להשיאו, אבלך מנין נדע עליו?"
כבר  הם  כיום,  נשוי  לא  הזה  הזוג  דבר  "סוף 
הוטענו  אכן  ואם  מ'  לדברי  להתגרש  הספיקו 
מי  'שגיאות  ע"ה  המלך  דוד  אמר  הלא  וטעינו 

יבין ומנסתרות נקני'". 
יש להדגיש, כפי שדיווחנו בעבר, כי במשרד 
ובמשרד  כוהנים,  של  מאגר  קיים  לא  הדתות 
ממזרות.  באיסורי  חיתון  פסולי  רק  בודקים 
הרבנות  נהלי  פי  על  פעלו  לא  בצהר  ועוד,  זאת 
שהכלה  "במקרה  במפורש  הקובעים  הראשית, 
גרושה, יצטרך החתן להביא אישור שאינו כהן".
במועצת  החליטו  התגובה,  קבלת  לאחר 
הנישואין,  ורשמי  הרבנים  מכל  לדרוש  הרבנות 
הבדיקות  את  ולחדד  זהירות,  במשנה  לנקוט 
ביקשה  בנוסף,  זוג.  רישום  לפני  והנהלים 
מדוע  הדתות,  ממשרד  תשובות  ה'מועצת' 
מערכת 'שירת הים', שנועדה לסנכרן בין המידע 
פועלת  לא  הדין,  ובתי  הרישום  אזורי  כל  של 

כתיקונה. 

פרידלנדר  חיים  חשף  כחודש,  לפני  כזכור, 
בעיתון סוף השבוע של רשת 'קו עיתונות', 'כל 
ישראל', כי רבני צהר חיתנו כהן וגרושה. הסיפור 
לרבנות  מ'  פנה  אז  בקיץ תש"ע,  המקומם החל 
שהרבנות  אלא  לט',  להינשא  במטרה  אשדוד 
לנישואין,  להירשם  הזוג  לבני  לאפשר  מסרבת 
שכן מ' הוא כהן וט' הינה גרושה. אביו של מ' 
מחליט ללכת לבית הדין הרבני האזורי, על מנת 
כהן, אלא שלאחר שהדיינים  יכריע שאינו  שזה 
שומעים את דברי האב ומעיינים בחומר שבתיק, 
כולל מכתב הגאון רבי חיים שמעון פינטו, רבה 
בחזקת  "המבקש  כי  קובעים  הם  אשדוד,  של 
כהן ולפיכך גם בנו בחזקת כהן ונאסר להינשא 

לאיסורי כהונה כגון גרושה"'.
שיצא  הדין  מפסק  עולה  כך  ט',  של  הוריה 
מ'  על  לחצו  הזוג,  גירושי  אלה בעקבות  בימים 
משפחת  הדין.  פסק  למרות  בתם  את  שיישא 
ובהמשך  בלוד,  צהר  לרבני  פנתה  אף  הכלה 

כאמור אף נרשמו בני הזוג לנישואין.

'קו עיתונות'חשיפתבעקבות 

חודש מתנה על חבילת ספק. בכפוף לתנאי המבצע. בתוקף עד 31.03.17. אינטרנט רימון 2009, ח.פ 514256437

למצטרפים חדשים חודש מתנה!

שדרגנו את תשתיות האינטרנט שלנו עם טכנולוגיה חדשנית 
שמאיצה את מהירות הגלישה שלכם בכל זמן ובכל מכשיר

הרשת הבטוחה 
המהירה בישראל

בבית שלנו גולשים חכם,
 גם בסלולר

לפרטים והצטרפות: 

1-800-222-234
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ליצמן בישיבת חברון:
"נבטיח בריאות התלמידים"

בישיבת  סייר  הבריאות  שר 
חברון ונועד עם ראשי הישיבה 
● במהלך הפגישה עלה נושא 
והשר  בישיבות,  המזון  תקנות 
נזק  כל  ייגרם  לא  כי  הבטיח 

לעולם התורה
מאת: ארי קלמן

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, התקבל ביום 
שני בכבוד מיוחד לביקור רשמי בהיכל ישיבת 
ראשי  בליווי  בירושלים,  מרדכי  בגבעת  חברון 
שוינגר,  יוסי  והרב  הגדולה,  הישיבה  ומנהלי 

מחברי הנהלת הישיבה.
עם  הסיור  בתחילת  נועד  השר 
ראשי הישיבה הגר"ד כהן, הגר"י 
פרבשטיין,  והגרמ"מ  חברוני 
ושמע מהם על התפתחות הישיבה 
התורה.  בעולם  הנכבד  ומקומה 
מיוחדת  זכות  זו  כי  אמר  ליצמן 
אם  את  מקרוב  לראות  בעבורו 
יפעל  וכי  בגדולתה  הישיבות 
לסייע לישיבה בכל דבר שתצטרך.
תקנות  נידונו  הפגישה,  במהלך 
אלה  שבימים  בישיבות,  המזון 
להליכי  באשר  הדיונים  נערכים 

כי  אמרו  הישיבה  מנהלי  וגם  ראשי  אישורן. 
הישיבות  לתלמידי  להעניק  שיש  חולק  אין 
אוכל בריא ואיכותי, וכי בישיבת חברון האוכל 
הגבוהים  בסטנדרטים  הוא  לתלמידים  המוגש 

בכל היבט.
ליצמן הבהיר כי ימשיכו הדיונים המשותפים 

בין יוזמי התקנות לבין נציגי הישיבות כדי שלא 
את  להבטיח  יוכלו  ובמקביל  לישיבות  היזק 

בריאות התלמידים.
הרוחנית  מהעוצמה  התרשמה  המשלחת 
הגדולה שנראה לנגד עיניהם, לראות את אלפי 
תלמודם  על  שוקדים  התלמידים 

והוגים בתורה הקדושה.
שר  את  חיזקו  הישיבה  ראשי 
הציבורית  בשליחותו  הבריאות 
למען  הקדושה  ובפעילותו 
הציבור החרדי, עולם התורה ובני 
רפואה  בענייני  ובפרט  הישיבות, 

ובריאות לכלל ולפרט.
לשר  הוגש  הסיור  במהלך 
הישיבה  ראשי  מידי  הוקרה  ספר 
מיוחדת  הקדשה  נכתבה  בו 
הישיבה,  ראשי  בידי  שנחתמה 
תודה  ומנחת  ידידות  "מזכרת 
מבאר חפרוה שרים ישיבת חברון כנסת ישראל 
לאיש אשר רוח בו העושה ומעשה למען הכלל 
יעקב  הרב  ובנאמנות  בתבונה  במסירות  והפרט 
שם  לקדש  להמשיך  ויזכה  ה׳  יתן  הי״ו.  ליצמן 
שמים בכל מעשיו מתוך בריאות נחת והרחבה 

כל הימים".

פונו תשעה בתים בעפרה
 - בעפרה  הבתים  תשעת  את  אתמול  פינו  שוטרים  מאות 
בהתאם להחלטת בג"ץ ● מאות צעירים התאספו במקום 
 ● אלימות  וללא  פאסיבי  באופן  רובם  הפינוי,  על  ומחו 
איבדה  ובנט  נתניהו  בראשות  "הממשלה  עמונה:  מטה 

הצדקה לקיומה"
מאת: שי בן מאיר 

אתמול  הגיעו  מג"ב  ולוחמי  שוטרים  מאות 
)שלישי( ליישוב עפרה, בכדי לפנות את תשעת 
הבתים כפי שקבע בג"ץ. במקום התאספו מאות 

צעירים שמחו על הפינוי.
בבוקר.   10:00 לשעה  סמוך  החל  הפינוי 
קודם  עוד  בהסכמה  התפנו  המשפחות  מרבית 
התבצרו  הצעירים  מאות  הפינוי.  להתחלת 
בצורה  בעיקר  מחאתם  את  והביעו  בבתים 
פסיבית וללא אלימות, ורק שני חשודים נעצרו 
בחשד לתקיפת שוטרים והפרת הסדר הציבורי. 
באורח  שוטרים   11 נפצעו  הפינוי  במהלך 
)נשיכות, חבלת ראש, חבלה בחזה, חבלה  קל 
הרגל  בכף  חבלה  בברך,  חבלה  יד,  כף  בפרק 
מתוכם  רפואי  טיפול  לקבלת  פונו   5 וכדומה(. 
הפצועים  ששת  שוחררו.  שוטרים  שלושה 
האחרים טופלו בשטח ומרביתם שבו לפעילות 

מבצעית.
כמה שעות,  בתוך  בוצע  בתים  פינוי שמונה 
הכוחות  נתקלו  והאחרון  התשיעי  בבית  אך 
צעירים  כשמאות  יותר,  עיקשת  בהתנגדות 
במשך  ניסו  הכוחות  גגו.  ועל  בבית  התבצרו 
זמן ארוך לנהל איתם הידברות בניסיון להביא 
בפינוי  החלו  הצליחו  ומשלא  מוסכם,  לפינוי 

בכוח. 
בתגובה לפינוי הודיעו במטה עמונה, כי הם 

ראש  בית  מול  במאהל  רעב  בשביתת  פותחים 
הממשלה: "הרס רודף הרס. מילה אינה מילה 
נתניהו  בנימין  בראשות  הלאומית  והממשלה 

ונפתלי בנט איבדה את ההצדקה לקיומה". 
השעה  "זאת  כי  אמרו  הלאומי  באיחוד 
ויתר  עפרה  עמונה,  לתושבי  מחודשת  לבנייה 
היישובים ביהודה ושומרון". ח"כ שולי מועלם 
תשעת  "הרס  אמרה  היהודי(  )הבית  רפאלי 
הבתים בעופרה היא איוולת של ממשלת הימין, 
מלאים  שותפים  סיעתי  וחברי  שאני  ממשלה 
הזאת  לעת  אם  החלטותיה.  לכל  ואחראים 
הגענו למלכות, היום בתשובה להריסה הבתים 
חייב  רה"מ לממש את הבטחתו לעקורי עמונה 
השנה.  למרץ   31 ה  עד  חדש  ישוב  ולהקים 
שבענו הבטחות, לא ימכרו לנו יותר פייק ניוז".
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חודש מתנה על חבילת ספק. בכפוף לתנאי המבצע. בתוקף עד 31.03.17. אינטרנט רימון 2009, ח.פ 514256437

למצטרפים חדשים חודש מתנה!

שדרגנו את תשתיות האינטרנט שלנו עם טכנולוגיה חדשנית 
שמאיצה את מהירות הגלישה שלכם בכל זמן ובכל מכשיר

הרשת הבטוחה 
המהירה בישראל

בבית שלנו גולשים חכם,
 גם בסלולר

לפרטים והצטרפות: 

1-800-222-234
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 נתניהו: "רוצה לחתוך     

סאגת הכותל נמשכת: נתניהו 
הסביר לחברי סיעת הליכוד את 
עמדתו וציין כי בועידת איפא"ק 
הוא "יקבל על הראש" בנושא 
 חברי הכנסת אמסלם וחזן 

הודיעו על התנגדות למתווה

מאת: ארי קלמן

יהודה  הכנסת  חבר  של  דרישתו  בעקבות 
מיוחד  דיון  )שני(  השבוע  התקיים  גליק, 
בישיבתה השבועית של סיעת הליכוד, בנוגע 
להתפתחויות בנושא מתווה הכותל, גליק דרש 
מפלגת  של  רשמית  עמדה  תתגבש  בדיון  כי 

השלטון.
וגם  הרפורמים  גם  הצדדים,  "כששני 
כמנצחים  עצמם  להציג  מנסים  החרדים, 
בסדר  לא  שניהם  דרישות,  ועוד  עוד  ומעלים 
באותה מידה", אמר ראש הממשלה, שהתייחס 
לדרישת הסיעות החרדיות להכריז על ביטולו 
לפני  בממשלה  שאושר  הכותל  מתווה  של 
ולקבל  לחתוך  רוצה  "אני  משנה.  למעלה 
החלטה, אין לי עניין למשוך, אני לא מצליח", 

הוסיף.
יגיעו  לא  הצדדים  "אם  נתניהו,  לדברי 
זה  הוא  ובג"צ  ברירה  תהיה  לא  להבנות, 
הממשלה  ראש  בסוגיה",  להכריע  שיצטרך 

הדגיש, כי "במקרה וכך יהיה, שני הצדדים לא 
יצאו מרוצים". נתניהו אף אמר לחברי הכנסת, 
לוועידת  לנסוע  עומד  הוא  שבועיים  בעוד  כי 
הראש  על  שם  אקבל  "אני  בארה"ב,  איפא"ק 

בגלל כל עניין הכותל".
חברת  אמרה  נתניהו,  של  דבריו  בעקבות 
במתווה  תומכת  היא  כי  ברקו  ענק  הכנסת 
הכותל שאושר בשנה שעברה וכי יש ליישמו 
הכנסת  חברי  לסיעה,  חבריה  מנגד,  מיידית. 
לראש  הודיעו  חזן,  ואורן  אמסלם  דודי 
למתווה.  נחרצות  מתנגדים  הם  כי  הממשלה 
דיונים  מספר  קיים  כי  לנתניהו  אמר  אמסלם 

בנושא בוועדה שבראשותו.
נדרשה  המדינה  שעבר  בשבוע  כזכור, 
נשות  לעתירת  תשובתה  את  לבג"צ  להגיש 
את  ליישם  בדרישה  לבג"צ  שעתרו  הכותל, 
לבסוף,  בממשלה,  שאושר  הכותל  מתווה 
המדינה  החרדיות,  הסיעות  ראשי  עם  בעצה 
חודשים  שלושה  של  דחייה  לבקש  החליטה 

בהגשת תשובתה לעתירה.

מאת: שמעון ליברטי

מבדיקה לחקירה: פרקליט המדינה שי ניצן 
הורה השבוע )שני( למשטרה לעבור לחקירה 
"תיק  המכונה  השיט  וכלי  הצוללות  בפרשת 
היועץ  דעת  על  התקבלה  ההחלטה   ."3000

המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. 
על פי הודעת משרד המשפטים:  "ההחלטה 
ידי  על  שנאסף  המידע  רקע  על  התקבלה 
שהתנהלה  הבדיקה  במסגרת  המשטרה 
ראיות  איסוף  ולאור  האחרונים  בחודשים 
מהמעורבים  חלק  נגד  סביר  חשד  שהעלו 
השחיתות  מתחום  עבירות  לביצוע  בפרשה 

הציבורית". 
ספק  הסר  "למען  כי  הדגישו  בפרקליטות 
נציין, כי על פי  וכדי למנוע פרסומים שגויים 
ממצאי הבדיקה עד כה, ראש הממשלה איננו 

בין החשודים בפרשה".

מי שצפויים להיחקר בפרשה הם מפקד חיל 
הים לשעבר אלוף במיל' אליעזר )צ'ייני( מרום, 
'טיסנקרופ'  הגרמנית  המספנה  בין  המתווך 

למדינה ופרקליטו עו"ד דוד שמרון. 
שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מסר 
מסרו  כן  כמו  בנושא,  במשטרה  עדות  כבר 
במשרד  לשעבר  הכללי  החשב  בפרשה  עדות 
האוצר ניר גלעד ומפקד חיל הים לשעבר אלוף 

במיל' רם רוטברג. 
כזכור, בחודש שעבר פרסמה לשכת נתניהו 
ובה   ,3000 בתיק  לפרסומים  מפורטת  תגובה 
פירטה את לוח הזמנים של הדיונים והחלטה 
כי  נכתב  בהודעה  השיט.  כלי  את  לרכוש 
ארבע  רכש  שהושמעו,  לטענות  "בניגוד 
חיל  להמלצות  בהתאם  נעשה  השטח  ספינות 
הממשלה  ראש  עצמו.  הבטחון  ומשרד  הים 
הדרגים  להמלצות  בהתאם  פעלו  והקבינט 

המקצועיים".  

חשיפת

'קו עיתונות' בסוגיית הכותל"

'פרשת הצוללות' 
הופכת לחקירה

פרקליט המדינה הורה 
למשטרה לעבור מבדיקה 
לחקירה בפרשת הצוללות 
וכלי השיט המכונה 'תיק 

 '3000 בפרקליטות הדגישו 
כי בשלב הזה ראש הממשלה 

נתניהו לא חשוד בפרשה

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

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

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

מחזור נוסף נפתח!

גבריםמסלול

במיפוי וגיאו
אינפורמציה

מודרניות  למערכות  הבסיס  את  מהווים  הנדסה  לימודי 
לניהול ולפיתוח תשתיות הבינוי, התחבורה, הטלקומוניקציה 
והאנרגיה, כמו גם לפיתוח מערכות מודיעין ושליטה מדויקות.

מלגת קיום מיוחדת לזכאיםהמכינה חינם לזכאים!

בסיום הלימודים תוכל להשתלב בחברות תוכנה,
ברשויות הממשלתיות, בבזק, בחברת החשמל, במקורות,

במנהל מקרקעי ישראל, במערכת הביטחון ועוד.

ההרשמה למכינה בעיצומה!

של הטכניון - חיפה

B.S.c תואר



5 חב’ ב- 10&

4 יח’ ב- 10&

3 חב’ ב- 12&

50 חב’ ב-10& 20 חב’ ב-10&

4 יח’ ב- 10&

רק ב- 1190&

20 יח’ ב- 10&

2 חב’ ב- 10&

2 ב- 1&

רק ב- 1&

ב- 1290&

3 חב’ ב- 10&

2 חב’ ב- 25&

3 חב’ ב- 12&

3 חב’ ב- 10&

4 חב’ ב- 10&

5 יח’ ב- 10&

3 חב’ ב- 12&

4 חב’ ב- 10&

גומיס
בד”ץ עד”ח

שוקולד מריר
כרמית

משלוחי מנות בהכשרים טובים

מלך הבייגלה
בד”ץ עד”ח

צלופנים

גומי
25 גר’

מנצסטר

מטבעות שוקולד
ברשת/ בנר
בד”ץ עד”ח

סוכריות זאזא
טופי, מוצרי סודה,
פרמידה, צמידים 

ועוד טעמן

שקית אריזה לפורים

קרקרים
מנצסטר
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ממתק מקלונים
רביעיה

מגוון פריטים

סוכריות על מקל
כרמית
50 יח’

מיני כעכים
מנצסטר

ביום ראשון 
יגיע מגוון סלסלאות 
בהכשר בד”צ עד”ח 

ממתקי עמי חיים 

ביום שני 
מגיעה משאית סחורה 

של כרמית במחיר 
שלא ניתן לפרסום!!

לקקנים
טעמן

40 יח’

הגיע!

לבבות דקל

במבה טעמן מארז
בד”ץ עד”ח

סוכריות סודה

פטריות טעמן

עוגיות ברמן
בד”צ עד”ח

מארז עוגיות חיוכים/וופלים

חגיגת פורים הכי זולה בעיר!!

חדש!! סניף ב”ב: ר’ עקיבא 137 | סניף ירושלים: רח’ שטראוס 3 )ליד ביקור חולים(
פתוח א’-ה’: 10:00-23:00 רצוף, יום ו’: 8:00-14:00

טל’ להזמנות: 050-5709111

חדש! חדש! חדש!

מוצרים ללא גלוטן במחירי כסאח!!
טל להזמנות:

050-5709111

מרוויח!!הזריז

כל המוצרים 

בהכשרים 

מהודרים!!

המחירים 

הכי זולים 

א”י!!!
ב

שמח!פורים

מבחר סלסלאות וצלופנים במחירי כסאח!!

דרוש שותף משקיע לפיתוח הרשת 050-5709111

מחיר

מטורף!
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"צה"ל לא השלים את המשימה"

מאת: שמעון ליברטי

יוסף שפירא  בדימוס  המדינה השופט  מבקר 
נוספים  פרקים  שני  )שלישי(  אתמול  פרסם 
בפרקים  מדובר  איתן.  צוק  מבצע  על  בדו"ח 
בקבינט  החלטות  קבלת  בתהליכי  העוסקים 
איתן'  'צוק  מבצע  לפני  עזה  לרצועת  בנוגע 

ובתחילתו, ובהתמודדות עם איום המנהרות. 
לאורך עשרות עמודים המבקר מותח ביקורת 
ההחלטות  קבלת  תהליכי  צורת  על  חריפה 
הממשלה  ראש  על  ביקורת  ומותח  בקבינט 
נתניהו, שר הביטחון דאז יעלון, הרמטכ"ל דאז 
את  מסרו  שלא  הביטחון  מערכת  וראשי  גנץ 

המידע הרלוונטי לשרי הקבינט. 
לרבות  הקבינט,  "סמכויות  כי  קובע  המבקר 
השאלה אילו נושאים נתונים להחלטת הקבינט, 
זו  עובדה  בכתובים.  ומעוגנות  מוסדרות  אינן 
יודעים  אינם  גורמת לכך שאפילו שרי הקבינט 
מייעץ  או  מחליט  פורום  הוא  הקבינט  האם 
החלטה  קבלת  מחייבים  נושאים  אילו  בלבד, 
בקבינט, ובאילו נסיבות קיימת חובה לכנס את 
על  המקשים  ליקויים  נמצאו  עדיין  הקבינט. 
המל"ל למלא את מלוא תפקידיו בהתאם לחוק 
של  הפעולה  שיתוף  לעתים  כי  נמצא,  המל"ל. 
משרד החוץ, משרד הביטחון וצה"ל עם המל"ל 

לא היה תקין".
'צוק  המבקר כותב כי "בתקופה שעד מבצע 
לפני  רקע  חומר  הקבינט  שרי  קיבלו  לא  איתן' 
דיוני הקבינט, וזאת מהנימוק שמדובר בחומרים 
שר  מלבד  ה-33,  הקבינט  שרי  כל  מסווגים. 
הביטחון לשעבר, טענו בפני צוות הביקורת, כי 
היה חסר להם חומר רקע לקראת דיונים בקבינט, 
ומשכך לא הגיעו מוכנים דיים לדיונים. מכינונו 
של הקבינט של הממשלה ה-33, ובמשך כשנה 
דיונים  בקבינט  התקיימו  לא   ,23.3.14 עד   -

לקביעת יעדים אסטרטגיים בנוגע לעזה.

"התכניות האופרטיביות לרצועת עזה הוצגו 
לשרי הקבינט לפני שהקבינט קבע את היעדים 
יוצא  כפועל  עזה.  רצועת  לגבי  האסטרטגיים 
את  בעצמו  להתוות  נאלץ  הצבאי  הדרג  מכך, 
את  לאורם  לתכנן  כדי  האסטרטגיים,  היעדים 
הפעילות הצבאית. משרד מבקר המדינה מעיר 
יוסי  לשעבר,  המל"ל  ולראש  הממשלה,  לראש 
בתכניות  הקבינט  במסגרת  העיסוק  כי  כהן, 
האופרטיביות בטרם קביעת יעדים אסטרטגיים 
אינו עולה בקנה אחד עם תהליך תקין של קבלת 

החלטות.
וכיוון שבידי מערכת הביטחון  "בנוסף לכך, 
השונות,  הביטחוניות  הגזרות  על  המידע  מצוי 
הרי שגם בהיעדר הנחיה של ראש הממשלה או 
יוזמה של המל"ל, היה על יעלון, ליזום ולהציע 
של  להשבעתה  בסמוך  כבר  אלו  דיונים  לקיים 

הממשלה ה-33".
כי למרות "שלפי מסמכי  עוד עלה בביקורת 
עוינת  פעילות  של  לפועל  הוצאתה  אמ"ן 

מוכנה  הייתה  ישראל  לעבר  מעזה  משמעותית 
ועל  איתן',  'צוק  מבצע  לפני  חודשים  מספר 
להתריע  יהיה  ניתן  שלא  ייתכן  כי  שעלה,  אף 
לפני ביצוע הפעילות, לא הציגו יעלון, או גנץ, 
או  כוכבי,  אביב  אלוף  לשעבר,  אמ"ן  ראש  או 
ראש שב"כ לשעבר, יורם כהן, את המידע לשרי 

הקבינט כבר באותו שלב". 

הקבינט לא קיבל את האיום
המנהרות,  איום  על  בקבינט  הדיונים  לגבי 
בדיונים  בנושא  עסק  שנתניהו  למרות  כי  עולה 
המנהרות  הוגדרו  שם  הביטחון,  מערכת  עם 
איום  הוצג  לא  "לקבינט  אסטרטגי  כאיום 
ראש  ושב"כ,  צה"ל  נציגי  במפורט.  המנהרות 
וראש  לשעבר  הביטחון  שר  לשעבר,  המל"ל 
לגבי  ומעטות  כלליות  אמירות  אמרו  הממשלה 
איום המנהרות, ולא תיארו את האיום על מלוא 
התפתחותו, היקפו והפערים שהיו בנוגע אליו, 
באופן שהיה בו כדי להדגיש את מהות האיום". 
וכוכבי,  גנץ  ליעלון,  מעיר  המדינה  מבקר 
את  הקבינט  לשרי  במפורט  הציגו  כך שלא  על 
הפערים  ואת  המתפתח  המנהרות  איום  חומרת 
האיום  אי-הצגת  אליו.  בנוגע  לצה"ל  שיש 
הידע  בבסיס  פגעה  היא  שכן  ליקוי,  מהווה 
לצורך  לקבל  הקבינט  שרי  על  שהיה  ההכרחי 
בנוסף לכך,  עזה.  לגזרת  בנוגע  קבלת החלטות 

המבקר העיר על כך גם לנתניהו. 
ממצאי הביקורת עולה כי ב-16.2.14 התקיים 
התכניות  להצגת  מראש,  שנקבע  דיון,  בקבינט 
המבצעיות לגזרת עזה לקבינט. במועד זה היה 
המנהרות  איום  של  היקפו  על  בצה"ל  ידוע 
המבצעיות  התכניות  בהצגת  ואולם  וחומרתו, 

נכלל  לא  צה"ל,  ידי  על  לקבינט  עזה  לרצועת 
מענה מבצעי למצב שבו יידרשו הכוחות לתמרן 
ולהתמודד  מנהרות  רווי  במרחב  עזה  ברצועת 

עמן תוך כדי לחימה.
עוד עלה בביקורת, כי בנקודת זמן מסוימת, 
של  בלבד  אווירית  תקיפה  על  מגבלות  היו 
שרי  בפני  זאת  ציין  לא  יעלון  אך  המנהרות, 

הקבינט. 
גנץ  כי  היה,  "ראוי  כי  כותב המבקר  בסיכום 

בפניו,  הופיעו  כאשר  לקבינט,  יציגו  וכוכבי, 
היה  ושעלול  ברשותם  שהיה  משמעותי  מידע 
הערכת  אם  גם  בעזה,  המצב  לשינוי  להביא 
המודיעין לא השתנתה. כמו כן, היה על נתניהו, 
מידע,  לאותו  מודעים  שהיו  והמל"ל,  יעלון 

לוודא שהוא מוצג לקבינט".

צה"ל לא נערך כראוי
עם  בהתמודדות  המבקר  עוסק  השני,  בפרק 
התמודדות  היבטים:  בשלושה  המנהרות,  איום 
האיום  כנגד  הכוח  בניין  המודיעין,  גופי 

וההתמודדות עם האיום במישור הטכנולוגי. 
המבקר כותב כי למרות שאיום המנהרות היה 
ידוע מתקופת ההתנתקות, ואף הוגדר לפני כמה 
שולב  לא  הוא  ואסטרטגי,  חמור  כאיום  שנים 
בציון הידיעות החיוניות של אמ"ן, ולא נעשתה 

עבודת איסוף מודיעין בצורה טובה. 
שונים  מערכים  "אמנם  המבקר:  לדברי 
מול  מודיעיני  איסופי  במאמץ  עסקו  באמ"ן 
לא  אך   ,2013 שנת  סוף  עד  המנהרות  איום 
כל  של  ומשולב  כולל  מודיעיני  מאמץ  זה  היה 
 ,2013 שנת  מסוף  באמ"ן.  והיחידות  המערכים 
הגבירו אמ"ן ושב"כ את המאמץ האיסופי מול 
בו  השקיעו  מהרצועה,  ההתקפיות  המנהרות 
משאבים רבים, ואף היה בידם מידע על היבט 
בשטח  ההתקפיות  המנהרות  של  משמעותי 
הרצועה. עם זאת הפעלת חלק מאמצעי האיסוף 
למבצע  ועד  מאוחרת,  כבר  הייתה  ההיא  בעת 
'צוק איתן' הם הניבו ככלל תוצרים מודיעיניים 
תוצרים  או  ההתקפיות,  המנהרות  על  מעטים 

מודיעיניים חלקיים שקשורים בהן". 
עוד נמצא כי חטיבת המחקר ופיקוד דרום, לא 

ערכו בשנתיים שקדמו למבצע מחקר מודיעיני 
משמעותי על המנהרות ההגנתיות בעזה. 

המודיעיני  המידע  את  משבח  המבקר 
אך  בשטח,  ללוחמים  ושב"כ  אמ"ן  שהעבירו 
מציין כי היו פערי מודיעין משמעותיים במידע 
למנהרות  ביחס  לכוחות  שהעבירו  המודיעיני 
ההגנתיות,  למנהרות  ביחס  במיוחד  ברצועה, 
לפני  האיום  עם  התמודדות  על  שהשפיעו 

המבצע ובמהלכו. 

השנים שמאז  כי במהלך  כותב המבקר,  עוד 
למבצע  בסמוך  ועד  השנייה  לבנון  מלחמת 
"צוק איתן" נעשו פעולות איסוף ומחקר רבות 
על  חלקי  באופן  רק  אך  חיזבאללה,  ארגון  על 

תשתית המנהרות בלבנון.
בצה"ל  כי  המבקר  כותב  הכוח,  בניין  לגבי 
להתמודדות  וטכניקות  לחימה  תורת  כתבו  לא 
תכנית  צה"ל  בידי  הייתה  "לא  המנהרות.  עם 
מבצעית רלוונטית המספקת מענה מלא לאיום, 
רצועת  בשטח  המנהרות  עם  התמודדות  כולל 

עזה", כותב המבקר. 
האחראיים  "הגורמים  כי  מוסיף  המבקר 
ללחימה  ולאימונם  השדה  כוחות  להכשרת 
זרוע   - השונים  רבדיו  על  המנהרות,  באיום 
עמדו  לא   - המרחביים  והפיקודים  היבשה 
כותב  האוויר  חיל  לגבי  גם  זאת".  במשימתם 
מהסוג  למנהרות  התכונן  לא  שהוא  המבקר 

הקיים בעזה. 
מתוך  כי  עלה,  "בביקורת  כי  קובע  המבקר 
תיעדף  שצה"ל  ההתקפיות  המנהרות  כלל 
'צוק איתן' הוא השמיד  לטיפול במהלך מבצע 
יתר  ואילו  נוספות,  כמה  ונטרל  מחציתן  את 
נותרו  או  בלבד  שובשו  ההתקפיות  המנהרות 
מרכזית  שבמשימה  נובע,  מכאן  כשירות. 
איתן'  'צוק  במבצע  לצה"ל  שהייתה  וייעודית 
- השמדה או נטרול של המנהרות ההתקפיות - 
צה"ל השמיד או נטרל רק כמחציתן, ובכך לא 
בתחקיר  גם  שעלה  כפי  משימתו,  את  השלים 

המטכ"לי שנעשה לאחר המבצע". 
שחק  הביטחון  משרד  כי  המבקר  כותב  עוד 
את תקציב הביטחון ליישובי עוטף עזה וביטל 
של  הביטחון  לערעור  שגרמו  מהדברים  כמה 

התושבים. 
במישור  האיום  עם  להתמודדות  בהתייחסו 
לא  התוכניות  כי  המבקר,  כותב  הטכנולוגי 

פותחו כראוי ועל פי לוחות הזמנים. 

המנהרות. צילום: דו"צ

"כל שרי הקבינט ה-33, 
מלבד שר הביטחון 

לשעבר, טענו בפני צוות 
הביקורת, כי היה חסר 

להם חומר רקע לקראת 
דיונים בקבינט"

"לא הייתה בידי צה"ל 
תכנית מבצעית רלוונטית 

המספקת מענה מלא 
לאיום, כולל התמודדות 

עם המנהרות בשטח 
רצועת עזה"

מבקר המדינה בדו"ח חריף:

מבקר המדינה פרסם אתמול חלקים מדו"ח 'צוק איתן', 
העוסקים בעבודת הקבינט ובהתמודדות עם איום 
המנהרות  המבקר מתח ביקורת חריפה על ראש 

הממשלה נתניהו, שר הביטחון לשעבר יעלון, הרמטכ"ל 
לשעבר גנץ וראשי מערכת הביטחון, שלא עדכנו את 
שרי הקבינט ולא הציגו את המידע הרלוונטי  לפי 

הדו"ח, גופי המודיעין לא ביצעו איסוף מידע כראוי  
ולא נבנו תכניות להתמודדות המנהרות 



חוגגים שלושים וחוגגים פורים

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

חגיגה כפולה
באשפר
חגיגה כפולה
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קומפקטי
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במקום
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בקר טחון
טחינה במקום

109 3
ק"ג
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לק"גלק"ג

לב הצלעות
מיוחד לפריסות

קפוא
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במקום
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קומפקטי

 בשר
 שומן

42 במקום 384290

קומפקטי

100%
כ- 0%

4290במקום

VIP מארז
6 עופות במארז

לשניצללחזה
מחולק, ארוז במגשים ונקי 

משומן ועורות מיותרים.  בשר

6 עופות במארז

מחולק, ארוז במגשים ונקי 
משומן ועורות מיותרים.

טרי\קפוא

4890
פילה טונה

3490

כולל פריסה

לק"ג

קרפיון

89

טרי

4 ק"ג ב-

מושט (אמנון)
גדול/ג'אמבו

89

טרי

4 ק"ג ב-

מזל אשפר דגים - מגוון רחב של דגים במחירי מזל

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח



(מקרל)פלמידה מעושנת
סלומון מעושן

בתבליניםסלומון אפוי

(פילה מקרל)מקרוסקה

שלםהרינג מלוח
בנגיעות סלמוןנקניק נילוס

הליבוט מעושן
מקרל עישון חם

פורל ים מעושן

 מעושן/מלוחשבבי סלומון

פלמידה בשמן
לבן/אדןם/כבושפילה הרינג

לבן/אדום עם בצלפילה מעדן

(שמלץ) עם בצלמעדן פילה מטיאס

(שמלץ) אמיתיפילה מטיאס

 חנות המפעל: רח׳ נויפלד 15 ב"ב, להזמנות: 03-5703383
מפעל: שמוטקין 19 ראשל"צ 1-700-701-711

סעודת החג!לפאר את
ללא עור ועצםקרפיון טחון טרי

בורי גדול/ענק

נורבגי טריסלומון 

₪64.90

09.03.2017

ל 500 גר׳₪29.90   ב- ₪100   3 ק״ג
  

  ₪12 מחיר
ל 100 גר׳

₪ 6 מחיר
ל 100 גר׳ ₪ 9 מחיר

ל 100 גר׳ ₪12 מחיר
ל 100 גר׳

  ₪7.5 מחיר
ל 100 גר׳

₪ 9 מחיר
ל 100 גר׳ ₪4.5 מחיר

ל 100 גר׳ ₪8.5 מחיר
ל 100 גר׳

₪11 מחיר
ל 180 גר׳ ₪ 6 מחיר לפס ₪7.5 מחיר

₪17ל 100 גר׳ מחיר
ל 180 גר׳ ₪12 מחיר

ל 180 גר׳ ₪11 מחיר
ל 180 גר׳

₪3.5 מחיר
₪9.5ל 100 גר׳ מחיר

ל 100 גר׳

סלומון ביבי מעושן

052-7699242

הזמנות ושרות
משלוחים

לכל חלקי הארץ

צלחות ארוזות של דגים מעושנים וכבושים
החל מ-35 ₪, 50 ₪, 75 ₪, 100 ₪ ומעלה
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האם תצמח תועלת 
משופט חרדי בבג"ץ?

כיום  הנערכים  מהדיונים  גדול  חלק   
בבג"ץ, הם לא דיונים במסגרת החוק אלא 
עולם.  בהשקפת  ועוסקים  הנוגעים  דיונים 
אנחנו רואים את זה בפסיקות פוליטיות, כמו 
הדיונים על שמירת השבת בפרהסיא במדינת 
כמו  והתנחלויות  יישובים  פינוי  או  ישראל 

מקרה עמונה ופסיקות דומות. 
את  לזרז  רוצים  שהם  האמירה  לדעתנו, 
המשפט  לבית  השופטים  בחירת  הליך 
מטרתה   - החרדי  הציבור  מתוך  העליון 
אפשריים  שינויים  למנוע  בכדי  האמיתית, 
המשפט,  לבית  השופטים  בחירת  בהליך 

ועדיף לא לתת להם את זה.
להיות שינוי  צריך  והאמיתי  היעד המלא 
במדינת  השופטים  בחירת  ושיטת  צורת 
חרדי,  ומהו  מיהו  ויכוח  יהיה  הרי  ישראל. 
זה  חרדי  אצלנו   - חרדי  מיהו  ויכוח  יהיה 
אחד כמו השופט קיסנר ז"ל שקיבל 'שלישי' 

בפוניבז'. 
הרצון שלהם להכניס את המשפט העברי 
מכיוון  בעייתי,  הוא  דין  בפסקי  לשימוש 
שהם מעוותים את היסודות של התורה. זה 

רמב"ם מעוות על פי דרכם והשקפת עולמם.
משנים  אנחנו  איך  לראות  צריכים  אנחנו 
את מעמד בית המשפט. אין ספק, שופטים 
השיפוטית  השיטה  מצוינים,  יהיו  חרדים 
של   DNA-ה בתוך  מובנית  לכשעצמה 
תוספת  אלא  ידע  לא  זה  החרדי,  הציבור 
בכל  'פוסק'  בעצם  הוא  חרדי  אדם  כוח. 
אבל  אסור,  וזה  מותר  זה  שלו,  בחיים  רגע 
השאלה אם בכלל יש עניין בכך כרגע, אם 
זה ימנע את שינוי שיטת בחירת השופטים. 

את  מעוותים  איך  רואה  אני  כאשר 
המעוותת  הפרשנות  את  רואה  ואני  התורה 
שהשופטים נותנים בתוך פסקי הדין לתורה 
משפט  כך,  יישאר  שזה  עדיף  לפעמים   -
העברי  המשפט  את  יערבו  ושלא  מנדטורי, 

בתוך פסיקות בית המשפט...
מכנים  שהם  מה  את  לשלב  הניסיון 
מעוותים  הם  בעייתי.  העברי"  "המשפט 
והשקפת  דרכם  פי  על  ההלכה  יסודות  את 
איך  ולראות  לפעול  צריכים  אנחנו  עולמם, 

אנחנו משנים את מעמד וסמכות הבג"צ.

אאאאאא

אין באמור בטור זה כדי לקבוע את עמדת 
לשופט.  חרדי  אדם  למינוי  באשר  ההלכה 
נושא זה מסור לגדולי ופוסקי הדור, שהח"מ 
זו,  הכרחית  הקדמה  לאחר  מהם.  אחד  אינו 
וככל ויתקבל פסק הלכה כי חרדי יכול לשמש 
על  ישב  שחרדי  נכון  כי  סבור  אני  כשופט, 
קוצר  מחמת  העליון.  בביה"מ  השפיטה  כס 
המקום, במאמר זה אמנה רק שני טעמים לכך.  
סערות רבות פוקדות את הציבור בישראל 
יום  של  בסופו  מגיע  הגדול  חלקן  קבע.  דרך 
מתקבלות  בו  במקום  שם,  דווקא  לבג"ץ. 
ההחלטות הכי חשובות בישראל, אין אף נציג 

חרדי. והדברים דורשים שינוי. 
לפני כחודש ימים, עו"ד יוסף וייצמן ואנוכי 
ערכנו מפגש של עורכי דין חרדים עם שופט 
בית המשפט העליון, נעם סולברג, שופט דתי 
כי  בכנות,  לנו  אמר  הוא  להפתעתנו,  לאומי. 
אינו מכיר את המגזר החרדי, וכאשר מגיעות 
על  מוטל  חרדיים  בעניינים  עתירות  לפתחו 
כדי  העובדתי,  המצב  את  לו  לתאר  עוה"ד 

שהוא וחבריו יבינו במה הם עוסקים. 
בבית  ייצוג  כל  לו  שאין  היחיד  המגזר 

ולכן  החרדי.  המגזר  הוא  העליון  המשפט 
אין מי שיוכל להציג את הדברים "במשקפים 
לדון  יושבים  בג"ץ  שופטי  כאשר  חרדיות". 
בחוק הגיוס, שרלוונטי רק למגזר החרדי, אין 
את  להם  שיסביר  המערכת"  "מתוך  מישהו 
המשמעות. כאשר באים להילחם את מלחמות 
השבת, הכותל ועוד, קולו של הציבור החרדי 
לא נשמע. לו יהא שופט חרדי הדבר ישתנה. 

זאת ועוד, לכל אדם יש את השקפת עולמו, 
"מנותק"  להיות  שאמור  שופט,  הוא  אם  אף 
סלים  השופט  כדוגמא  מוקדמת.  דעה  מכל 
חופש  בנושא  מקל  מאוד  שמחד  ג'ובראן 
הביטוי של המגזר הערבי )פסק שאין להשעות 
את ח"כ זועבי לאחר ההתבטאויות החמורות 
שלה( ומאידך מחמיר מאוד בנושא זה באשר 
להעמיד  ופסק  יהודים  של  הביטוי  לחופש 
אותו  המלך".  "תורת  הספר  מחברי  את  לדין 
שופט, אותה שאלה, רק משני צידי המטבע, 
והפסיקה הפוכה. אבל רק בשאלות הקשורות 
לנושאים בענייני חרדים, הלכה וכו' אין שני 
צדדים למטבע אלא רק צד אחד. שופט חרדי 

ישנה את המצב הזה.  

בעד:
זקוקים למסבירן

עו"ד משה מורגנשטרן

נגד:
אינטרס צר

ח"כ אורי מקלב
90יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה
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+ 2 דלתות
 למטה

וונגה/ לבן
עמודון ספרים סנדויץ'

פינת אוכל
שולחן + 6 כסאות עץ בוק

גודל 180 ניפתח

מבצע

ארון הזזה 
על רגליים

+ טריקה שקטה

&1490
 1.60/2.40

מבצע

ספה
 דו מושבית
690 & דמוי עור
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)E.R.N ניתן לשלם בצ'קים ובכרטיסי אשראי עד 10 תשלומים )התשלום בצ'קים  כפוף לאישור
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על רגליים

ספרית קודש 
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מבצע

& 2490

בס"ד

ארון 4 דלתות 

&1290
גודל 1.60/2.40 

+ 2 מגירות
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דמוי עורמבצע
במגוון צבעים

כיסא עץ בוק

אספקה מיידית290 &

מרכז הזול
רהיטים

חנות הרהיטים הזולה בארץ
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2 מגירות על רגליים
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& 1390
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טבעי
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&2990

מלאי מוגבל

2 מיטותסלון פינתי אספקה מיידית 
 + שידה+ ארגזי סנדוויץ' , ראש מרופד
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&2490
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+ 3 מגירות
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* מגירה מתנה
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מבצע 
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מבצע 
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מבצע 
פסח

מבצע 
פסח

זריזים מקדימים
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מי הברז בבני ברק נקיים מעופרת
על רקע סערת העופרת מעל התקן 
המותר שהתגלתה בעשרות יישובים 

בארץ, ולנוכח חשיפת תכתובת 
פנימית במשרד הבריאות, מבהירים 
בתאגיד המים "מי ברק" כי איכות 

המים בבני ברק היא הגבוהה 
בארץ ונקייה לחלוטין מכל ריכוז 
של עופרת ● מנכ"ל התאגיד דוד 
צלניק: "ההקפדה והמקצועיות 
שלנו משפיעה על איכות המים 

הטובה וכך נמשיך"

ראש העיר ומנכ"ל 
תאגיד המים בסיור 
במרכז השאיבה בהר 
הבנים

מאת: הילה פלאח
הגבוהים  העופרת  נתוני  סערת  רקע  על 
ברחבי  יישובים  ל-40  בקרוב  במים  שהתגלו 
ברק  בני  בעיר  המים  כי  מתברר  הארץ, 
ברק"  "מי  המים  תאגיד  ידי  על  המסופקים 
משרד  מנתוני  מעופרת.  לחלוטין  נקיים  הינם 
כי  התברר  השבוע,  שפורסמו  הבריאות 
העירוניות  המים  בתשתיות  שנערכו  מבדיקות 
של עשרות יישובים במשך 12 החודשים שבין 
אוקטובר 2015 לאוקטובר 2016 נמצאו חריגות 

עופרת החורגות מהתקן המותר של המשרד.
התקן הנוכחי במשרד הבריאות מאפשר ריכוז 
אולם בתכתובת  לליטר,  מיקרוגרם   10 עד  של 
פנימית במשרד, שנחשפה בעיתון הכלכלי 'דה 
במי  לעופרת  בטוח  סף  "אין  כי  נכתב  מרקר', 
החשש.  את  יותר  עוד  שהגביר  מה   – שתייה" 
עופרת  הימצאות  כי  נאמר במזכר הפנימי  עוד 
במים עלול לסכן את הציבור ולפגוע במערכת 
בקרב  בייחוד  השכלית,  וביכולת  העצבית 
הללו  הנתונים  לנוכח  קטנים.  וילדים  תינוקות 
מבהירים בתאגיד המים "מי ברק" כי כל המים 
המסופקים בבני ברק, לתושבים ולבתי העסק, 

אין עופרת כלל.
פרס  ברק  בני  של  העירונית  המים  ברשת 
תאגיד המים "מי ברק" 20 נקודות דיגום לגילוי 
הבריאות,  משרד  להנחיית  בהתאם  מתכות, 
ובכל נקודות הדיגום כמו בכל הבדיקות שערך 
תאגיד המים "מי ברק" בשנים האחרונות בכל 
תשתיות המים, לא התגלתה כל עופרת במים – 

או במילים אחרות 0 מיליגרם לליטר!
ב"ה  נקייה  ברק  בני  של  המים  "תשתית 
מעופרת, הודות לפעילות מקצועית אינטנסיבית 
וענפה של 'מי ברק'", מסביר מנכ"ל התאגיד מר 
דוד צלניק. "בראש ובראשונה אנו מחליפים את 
ורק בשנה האחרונה  בעיר,  המים  כל תשתיות 
ק"מ.  עשרות  של  כולל  באורך  צנרת  הוחלפה 
הינה  בעיר  המוחלפת  המים  רשת  כל  בנוסף, 
ללא ציפוי פנימי של מתכות. כל אביזרי המים 
בעלי  הינם  ברק  מי  תאגיד  ידי  על  הנרכשים 
היתר ותקן למגע עם מים. התאגיד מקפיד שלא 
ספק  ואין  תקניים,  ולא  זולים  אביזרים  לקנות 
על  משפיעה  שלנו  והמקצועיות  ההקפדה  כי 

איכות המים הטובה".

"לא ניתן לאיש להתנכל 
לארגון חשוב כל כך"

יו"ר ועדת הכספים התארח בשבת גיבוש למתנדבי איחוד 
הצלה וסיפק אמירות מפתיעות

מאת: עוזי ברק 

לפועלם  והערכה  התרוממות  שכולה  שבת 
הצלה"  "איחוד  מתנדבי  עשרות  של  החשוב 
מסניף בני ברק - גוש דן, במלון חוף נחשולים. 
ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  היו  הכבוד  אורחי 
מנחם  ברק  בני  סגר"ע  כשלצידו  גפני,  משה 
הרבה  התפעלותו  את  הביע  גפני  שפירא. 

מהשגשוג המרשים והתרחבות הפעילות. 
נאם  הנעילה של השבת המרוממת,  במעמד 
גפני ארוכות בפני הנוכחים כשהוא מכריז בקול 
לארגון  להתנכל  אחד  לאף  ניתן  "לא  ברור: 
כל  ומתנהל  רבים  חיים  המציל  כך,  כל  חשוב 
כולו על פי כללי ההלכה. הפעילות שלכם בלתי 
להתרגש  לא  לכם  קורא  אני  לערעור,  ניתנת 
להתנכל  המנסים  ואחרים  כאלו  מגורמים 
לאימפריה האדירה של הצלת חיים שאנו עדים 
לה בכל מקום. אני מבטיח לכם שנמשיך לפעול 
כונני  לאלפי  שיתאפשר  מנת  על  הכוח,  בכל 
להציל  להמשיך  הארץ  ברחבי  הצלה  איחוד 

חיים בקלות וביעילות".
נשא  טייטלבוים  משה  הצלה  איחוד  מנכ"ל 
הודה  הוא  הנעילה,  במעמד  דברים  הוא  גם 
בראשית דבריו לראש הסניף הר"ר אפי פלדמן 
ארגון  על  ומשפחתם,  מרטין  יוני  הר"ר  וסגנו 
בדבריו  ערוך.  לאין  ומושקעת  נפלאה  שבת 
ובעשייתו  התמידי  בליווי  הנוכחים  את  שיתף 

הברוכה של חה"כ גפני לימין איחוד הצלה בכל 
לרגעים  ועד  הארגון  מהקמת  החל  השלבים, 
המכירים  רבים  ציבור  אישי  עם  יחד  אלו, 

ומוקירים את פעילותו החשובה של הארגון .
לראשי  הודה  פלדמן  אפי  ר'  הסניף  ראש 
זייברט  חנוך  הרב  ב"ב  עיריית  לראש  הארגון, 
ורמ"ט ראש העיר הרב ישראל דרנגר ולמחלקת 
אשר  אייזן,  רותי  הגב'  בראשות  המתנדבים 
של  והצלחתה  לקיומה  מאודם  בכל  נרתמו 
השבת המיוחדת, אשר מעניקה חיזוק והערכה 
ובני  המתנדבים  של  האדירה  למסירותם  רבה 
משפחותיהם, ומעניקה להם את הכוח להמשך 
פעילותם הברוכה. כמו"כ הודה לאורחי השבת 
איתנה  תמיכה  ולהביע  לחזק  שבאו  הנכבדים 

בארגון "איחוד הצלה" ואלפי מתנדביו.

ח"כ גפני בשבת גיבוש של 'איחוד הצלה': 

www.kerenby.co.il



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

Hilton Cyprus

הפסח היוקרתי ביותר! 
שינפלד בהילטון קפריסין 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

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

המדריכים של שינפלד

ישראל נחמן יוסי שוורץ אהרל'ה נחשוניישי לפידות

הופעות עם האמנים הגדולים של שינפלד

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

התורכית, שופינג, ספורט אתגרי ועוד. 

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

אורית ארקוס
פעילויות מגוונות 
למבוגרים ולילדים

אבי לנקרי צבי בן ישרגבי מור יוסף שמואל 
בראונשטיין

שינפלד אתכם בחופשה

נותרו 25 מקומות אחרונים במטוס הרביעי!המטוס השלישי מלא!המטוס השני מלא!המטוס הראשון מלא!
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ישר מאיטליה
לבני ברק
ספה 3, עור בשיטת שלם וקח

₪ 2,390
במקום 4,850 ₪

מערכת ישיבה 3+2
100% עור מכל הכיוונים
מיוצר באיטליה, 6 שנות אחריות

₪ 5,990
 במקום 14,900 ₪
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www.merkazhasapot.co.il

300

מערכת ישיבה 3+2
עור, עיצוב איטלקי

₪ 3,995
 במקום 9,900 ₪

 

 

 

במרכז הספות

בני ברק: יואל 3 (פינת רח‘ השלושה) א’-ה‘ 10:30-22:30 רצוף, 
יום ג‘ אחה“צ סגור בין 15:00-19:00

חדש! פתוח משעה אחרי יציאת השבת עד 23:00

0737-80-33-80
התמונה להמחשה בלבד | בכפוף לתקנון | עד גמר המלאי

www.merkazhasapot.co.il

₪ 3,990
במקום 8,990 ₪

מערכת ישיבה 3+2
נפתחת ל-4 ריקליינרים

הכי זול בארץ בהתחייבות

מגיע לבני ברק



בני ברק ג' באדר תשע"ז 12541/3/17

מאת: הילה פלאח

העבודה  ועדת  חברי  קיימו  מיוחד  סיור 
והרווחה של הכנסת במרכז הרפואי  הבריאות 
ברזילי שבאשקלון. יו"ר ועדת העבודה הרווחה 
והבריאות של הכנסת ח"כ אלי אלאלוף הגיע 
וועדת  חבר  מלכיאלי  מיכאל  בח"כ  מלווה 
בריאות וח"כ יגאל גואטה לסיור מקצועי רחב 

היקף בברזילי.
עבודה  ישיבת  התקיימה  לברזילי  בואם  עם 
חברי  קיבלו  שם  החולים,  בבית  מקצועית 
הרפואי  המרכז  ממנכ"ל  נרחב  סיקור  הכנסת 
ד"ר חזי לוי שסקר בפניהם את מצב הבריאות 
ואת  אשקלון  בנפת  בפריפריה  והפערים 
הפעילות הענפה המתקיימת בין כותלי המרכז. 
בישיבה השתתפו מלבד המנכ"ל ד"ר חזי לוי 

גם סגני מנהל בית החולים והצוות הבכיר.
את  הסקירה  במהלך  הציג  לוי  חזי  ד"ר 
בשנים  החולים  בית  של  ושגשוגו  התפתחותו 
האחרונות לצד המצוקות הקשות שבהם נתקל 
המרכז הרפואי בהיותו בית חולים פריפרי לצד 

המחסור במיטות אשפוז ומצוקת כוח האדם. 
הכנסת  חברי  סיירו  העבודה  ישיבת  לאחר 
של  הבריאות  ועדת  חברי  על  הנמנים  ובהם 
הכנסת, גם בחדרי המיון וחדרי הלידה החדשים 

הבניין הממוגן  על הקמתו של  סקירה  וקיבלו 
החדש המוקם בימים אלו בבית החולים.

הרווחה  ועדת  יו"ר  הודיע  הסיור  בתום 
בכוונתו  כי  אלאלוף  אלי  ח"כ  והבריאות 
העבודה  בוועדת  ומעמיק  מקצועי  דיון  לקיים 
מכל  נציגים  עם  יחד  הכנסת  של  והרווחה 
משרדי הממשלה הרלוונטיים במטרה להעלות 
המרכז  מתמודד  עימם  המצוקות  את  בפניהם 
הרפואי, כמו גם ההשלכות של הקמת ופתיחת 

בית חולים חדש באזור.. 
כמו כן הודיע ח"כ יגאל גואטה כי בכוונתו 
שבראשות  חלוקתי  צדק  בוועדת  דיון  לקיים 
לבית  בסיוע  לדון  מנת  על  זוהר,  מיקי  ח"כ 
החולים ברזילי המעניק שירות לתושבי הדרום. 

מאת: הילה פלאח

להפתיע  מצליחה  בריאות  שירותי  מכבי 
שוב ולשפר את השרות לחברים. מכבי מקלה 
על המטופלים הזקוקים לשירותי בית החולים 
ופותחת עבורם את האפשרות לקבל טיפול שם 

ללא צורך בקבלת התחייבות מהקופה.
מכבי פועלת להקל על החברים ככל הניתן 
הרי   ,17 לטופס  יזדקקו  לא  לכך שהם  ובנוסף 
שמעתה יספק בית החולים לחברי מכבי שירות 
על  ובסופי שבוע  מיוחד בשעות הערב  מעקב 
השרות  את  יקבלו  הן  החשובה  שבקופה  מנת 

באופן זמין וקרוב לבית.
שלנו”  בשרות  מדרגה  בקפיצת  “מדובר 
מסביר רן סער מנכ”ל מכבי. “אנחנו מפעילים 
אונקולוגיים  חולים  עבור  גם  דומה  תהליך 
מכבי  חברי  הם  ואם  איכילוב,  החולים  בבית 
הרפואיים  השירותים  את  שם  מקבלים  הם  אז 
הרפואה  תיראה  כך  בהתחייבות.  צורך  ללא 
בעתיד, ומכבי מובילה את כל מערכת הבריאות 

בישראל בכיוון החשוב הזה.”
בא  הישועה  למעייני  מכבי  בין  הקשר 
של  השירותים  לכלל  משמעותית  כתוספת 
מכבי בעיר. לפני כשנה נפתח המרכז הרפואי 
בעשרות  מאז  טיפל  שכבר  מכבי  של  העצום 
אלפי חברים. כמו כן הרחיבה מכבי את השרות 
לילדים עם הצטרפותה של אחות בריאות הילד 
רפואה  מרפאת  ובנוסף  כהנמן  הילד  בעולם   -

משלימה עבור ילדים בעולם הילד כהנמן. 
להקשיב  ממשיכה  ברק  בני  מרחב  הנהלת 

כל העת לצורכי הציבור ופועלת בכל דרך על 
השונות.  לבקשות  השרות  את  להתאים  מנת 
פתוחה”  “דלת  מתקיימת  בכך  להצליח  כדי 
בשעות  רביעי  בימי   - ב״ב  מרחב  הנהלת  עם 

16:00-18:00 – בסניף רבי עקיבא. 
בסניף  כי  יודעות  כבר  בעיר  מכבי  חברות 
רבי עקיבא פועל רופא נשים עד השעה 22:00 
השרות  בקבלת  עליהן  להקל  מנת  על  בלילה 
במרכז  כי  במכבי  מדגישים  עוד  הרפואי. 
בנוסף  פועלת  עקיבא  ברבי  העצום  הרפואי 
משמעותי  חלק  לרשותן.  נשים  רופאת  גם 
המרקחת  בתי  ברשת  ניתן  מכבי  של  בשרות 
ברק  בבני  מכבי  חברי  ולרשות  “מכביפארם” 
הרפואי  במרכז  ידיים  רחב  מרקחת  בית  פועל 
הרצוג  בקריית  מרקחת  בית  ובנוסף  החדש 
השעה  עד  ו’  וביום   8:00-20:00 א-ה  -ימים 
ייפתח  במכבי  מבטיחים  כך  בקרוב,   .13.00
לרשות  ויז’ניץ  בשיכון  נוסף  רפואי  מרכז 

החברים.
גב’ דבורה חסיד העומדת בראש מחוז מרכז 
בכל  ובקיאה  הפעילות  על  מנצחת  מכבי  של 
על  שמחים  מאוד  “אנחנו  חדשה:  התפתחות 
קפיצת המדרגה הנהדרת בשיתוף הפעולה עם 
מהפכני  הוא  החדש  ההסכם  הישועה.  מעייני 
שירותי  מגוון  בהנגשת  נוסף  צעד  ומהווה 
רפואית  ובאיכות  ומקצועיים  זמינים  רפואה 
של  רצונם  שביעות  מכבי.  לחברי  גבוהה 
לעשות  ונמשיך  גבוהה  היא  במכבי  החברים 
חברי  של  בריאותם  את  לקדם  כדי  מאמץ  כל 

הקופה.”
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רשת  הדחופה:  הרפואה  בתחום  מהפכה 
רפואה  לשירות  תורים  זימון  תאפשר  'טרם' 
התחייבות  עם  ביממה,  שעות   24 דחופה 
בהמתנה  גם  צורך  וללא  מיידי  טיפול  לקבלת 

הקצרה המקובלת. 
למוקדי  כיום  המגיעים  המקרים  מבחינת 
הרפואה הדחופה, עולה כי חלק ניכר ממקרים 
ניתן  כן  ועל  אלו, אינם בעלי דחיפות מיידית, 
שיינתן  אישי,  לתור  הביקור  מועד  את  לתזמן 
בהמתנה  צורך  כל  ולמנוע  קצר,  זמן  בחלון 

מיותרת במיון. 
ד"ר דוד זלוטניק מנהלה הרפואי של הרשת 
מסביר:  “מספר משמעותי מהמקרים המגיעים 
כיום לטיפול דחוף כגון - חתך המצריך תפירה, 
ולקבל  להיבדק  צריכים  וכד'  גרון  כאבי  חום, 
זמן סביר, אך ללא ספק,  'דחוף' בפרק  טיפול 
היכולת לקבל תור תוך שעה - שעתיים ולדחות 
את הביקור בזמן קצר אין בה סכנה, ולהיפך - 
תשפר את השירות בצורה משמעותית לנוחות 
כי  ומדגיש,  ממשיך  זלוטניק  ד"ר  המטופל". 
"כאשר מדובר במקרים בהם קיים חשש לסכנה 

נשימה,  קוצר  בחזה,   כאבים  כגון-  מיידית, 
להגיע  יש  וכדומה,  אלרגי  התקף  אפטיות, 

במיידי וללא שהות".
השירות החדש יונגש באמצעות אתר 'טרם', 
בו ניתן יהיה לצפות בתורים הפנויים בטווח של 
שעות בודדות, ובכך להגיע ישירות אל הרופא 
ידי  פאראמדיק,  לאחר מיון ראשוני מיידי על 
וללא צורך בזמני ההמתנה אל הרופא. תחילה 
 - 'טרם'  במיוני  לשימוש  המערכת  תוכנס 
רוממה והטיילת בירושלים, ובמהלך החודשים 
סניפי   23 ב  לשימוש  להיכנס  צפויה  הקרובים 

טרם ברחבי הארץ.
"מדובר  כי  מסביר,  'טרם'  מיוני  מנכ"ל 
הדחופה  הרפואה  בעולם  גדולה  בבשורה 
דומה  המערכת  הוכנסה  בארה"ב  בישראל. 
והיא  הגדולים,  מיון  מחדרי  בחלק  לשימוש 
זוכה להצלחה רבה. כחלק מהשירות של 'טרם' 
הרפואה  שירותי  את  לציבור  מנגישים  אנו 
להזמין  הציבור  את  מזמינים  ואנו  הדחופה, 
יודגש,  חיים.  מסכן  שאינו  מקרה  בכל  תורים 
ממטופלים  מונעת  אינה  החדשה  המערכת  כי 
להגיע כמקובל גם ללא תור ולהתקבל תוך זמן 

קצר כפי שקורה היום".  
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בספקטרום  לילדים  אימהות  עשרות 
בנופש  השתתפו  האוטיסטי 
ארגון  שקיים  חוויתי 
'מסוגלים' במלון קיבוץ לביא 

שלמרגלות טבריה. 
שיצאו  האימהות 
מאורגנים  באוטובוסים 
לקיבוץ  אותן  שהובילו 
הגעתן  עם  כבר  נהנו  לביא 
בוקר  מארוחת  לאוטובוסים 
וצידה  מתיקה  מיני  ושלל 
מייסדת  רייסנר,  גולדי  לדרך. 
הצטרפה  מסוגלים,  עמותת 
עמן  וחוותה  לאימהות 
והאחווה  ההתרגשות  את 

המשותפת. 
ציפתה  למלון  הגעתן  עם 
מהמשתתפות  אחת  לכל 
הכוללת  יוקרתית  ערכה 
מזכרת  ופיצוחים,  שוקולדים 

לאם ומשחק לילדים שבבית, כאשר במסוגלים 
לפרטים  לב  ותשומת  רבה  מחשבה  השקיעו 
הקטנים על מנת להנעים את זמנן של האימהות 
הרבים  האתגרים  עם  להתמודד  שנאלצות 

המאפיינים גידול ילדים אוטיסטים. 
ממגוון  הנשים  נהנו  הנופש  ימי  במהלך 
הספא  במתקני  המלון  בבריכת  פעילויות 
המוריקים,  הדשא  ובמרחבי 
מההפעלות מגבשות, סדנאות 

והרצאות.
הוקדש  מהנופש  ניכר  חלק 
בין האימהות שחלקו  לשיחה 
את ניסיונן והמשאבים שצברו 
הטיפול  באתגר  בעמידה 

הילד. 
נהנו  שהאימהות  בשעה 
שאפשרה  הקצרה  מהחופשה 
מהאתגרים  להתאוורר  להן 
הקשים עימם הם מתמודדות, 
העמותה  מתנדבות  ביקרו 
של  מקצועיות  וסיעות 
העמותה בבתי המשפחות תוך 
מסור  טיפול  מעניקות  שהן 

לילדים שבבית. 
בתום הנופש שבו האימהות 
מחודשים  בכוחות  לביתן 
הנופש  למארגני  רבה  תודה  הכרת  והביעו 
לילות  הפועלת  'מסוגלים'  עמותת  וראשי 
ובני  האוטיסטים  הילדים  רווחת  למען  כימים 

משפחותיהם. 

חברי ועדת הבריאות 
סיירו בברזילי

מהפכה אמריקאית: 
'טרם' תאפשר זימון תור 

בכל שעות היממה 

'מסוגלים' ערכה נופש 
לאימהות הילדים האוטיסטים

יו"ר הועדה ח"כ אלי אלאלוף וחברי הכנסת יגאל גואטה 
ומיכאל מלכיאלי סיירו במרכז הרפואי, ולאחר שלמדו על 
הקשיים עימם הוא מתמודד - הבטיחו לעמוד לימין ברזילי 

ולקיים דיונים בכנסת במטרה להביא לשיפור הסיוע

מערכת זימון התורים מיועדת למקרים שאינם דחופים 
ומסכני חיים  היוזמה החדשה צפויה להקל על חולים 
הזקוקים לטיפול רפואי דחוף אשר סובל דיחוי קל תוך 

חלון זמן קצר 

במהלך ימי הנופש נהנו האימהות מפעילויות מגוונות 
כאשר מתנדבות העמותה מעניקות טיפול מסור לילדים 

שנשארו בבית  גולדי רייסנר, מייסדת העמותה: "המשוב 
החיובי הרב שאנו מקבלים מוכיח את הנחיצות"

חברי מכבי יכולים 
לפנות למעייני הישועה 

ללא טופס 17

חדשות בריאות
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מאת: הילה פלח

כנס  בירושלים  ייערך  מחודש  פחות  בעוד 
וראשונה  ייחודית  יוזמה  העסקים',  'פורום 
מסוגה מבית 'קו עיתונות', שתפתח בעקבותיה 
לבעלי  ייעודיים  כנסים  של  ארוכה  שורה 

עסקים קטנים ובינוניים בכל הארץ. 
בעלי העסקים הקטנים מתמודדים עם מגוון 
ולעיתים הם נאלצים לנהל  רחב של אתגרים, 
על  ממש  של  קיומית  מלחמה  ביומו  יום  מדי 
בירושלים,  מדובר  כאשר  שברשותם.  העסק 
האתגרים גדולים אף יותר, שכן מלבד קיומם 
הנוגסות  ורשתות  גדולים  קניות  מרכזי  של 
בחוג הקליינטים של העסקים הקטנים, גם גל 
לא  האחרונות  בשנים  העיר  שעברה  הטרור 

תרם לשגשוג, בלשון המעטה.
ממש  של  צורך  התעורר  זאת,  כל  לאור 
העסקים  לבעלי  שתסייע  מקצועית  בהכוונה 
המכירות,  את  להגדיל  רווחים,  למקסם 
את  ולפרסם  אשראי  מסגרות  עם  להתמודד 

העסק בצורה נכונה.
לטובת  הכפפה  את  שהרימה  מי  כאמור, 
'קו  רשת  היא  הירושלמיים,  העסקים  בעלי 
מיוחד  עיון  יום  ב-26.3  שתערוך  עיתונות', 
במרכז  בעיר,  העסקים  בעלי  עבור  ומקיף 

הכנסים של מלון קראון פלאזה.

העסקים  בעלי  יוכלו  העיון  יום  במהלך 
להשתתף בסדנת אומנות המכירה, בה ילמדו 
המכירות,  היקף  את  ולהגדיל  להרחיב  כיצד 
ייעוץ  ולקבל  עגולים  בשולחנות  להתיישב 
פרטני ומותאם באחד על אחד, להאזין למומחי 
הפרסום שישתתפו בפאנל מיוחד על הדרכים 
לשיווק עסק קטן מול רשתות ומתחרים, וכמו 
גם לשמוע מ'אלה שכבר עשו את זה' – בעלי 
עסקים קטנים שרשמו הצלחה חריגה וישתפו 

את הנוכחים מניסיונם.
העיון,  יום  במהלך  שייערך  מיוחד  במושב 
הקשורים  ופקידים  ח"כים  שרים,  ישתתפו 
ויקיימו דיון נרחב על עידוד הפיתוח  לנושא, 
העסקי במגזר החרדי, תוך התייחסות לסוגיות 
יציע  נוסף  דיון  היום.  סדר  שעל  הרלוונטיות 
סיקור של אפשרויות הרחבת האשראי לעסק, 
ותוך  בנקאיים,  וחוץ  בנקאיים  באמצעים 

שימוש בקרנות עירוניות וארציות שונות.
פעיל  באופן  תשתתף  ירושלים  עיריית  גם 
יוסף  הרב  העיר  ראש  סגן  באמצעות  בכינוס, 
דייטש, שנרתם לסייע להצלחת הכינוס לטובת 
בעלי העסקים בעיר. בעקבות כך, יהיו במקום 
נציגי האגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים 
עסק  לפיתוח  השונות  הדרכים  על  שיסבירו 

קטן ובינוני בעיר.

מאת: הילה פלאח

יהודית,  מוסיקה  של  ייחודי  מוסיקלי  מופע 
נערך השבוע באולם "ראסל" בבני ברק, וקצר 
"מזמור"  בהפקת  המופע   ותשבחות.  תהילות 
"בית  לבנות  למוסיקה  הותיק  הספר  בית   –
יעקב", הוקדש הפעם לנושא הקרוב ללבה של 

כל אישה ובת יהודיה - "אשת חיל מי ימצא".
כל היצירות שהועלו על הבמה הינם לחנים 
חיל",  "אשת  המילים  על  מקוריים  יהודיים 
מילים שזכו לאין ספור הלחנות. החל מהניגון 
הותיק המוכר בכל קהילות ישראל, פרי יצירתו 
של המלחין החסידי החזן ר' בן ציון שנקר ז''ל, 
בשנים  שהולחנו  חיל"  "אשת  בניגוני  וכלה 

האחרונות.
"מזמור",  ידי  על  הופק  המוסיקלי  המופע 
בית  לבנות  למוסיקה  החרדי  הספר  בית 
שצ'רנסקי  מרים  הגב'  המייסדת  ע''ש  יעקב, 
ביטוי  לתת  למטרה  לו  שם  זה  מוסד  ע''ה. 
לתת  המבקשות  ולנשים,  לנערות  לילדות, 
מבלי  זאת  כל  לכישרונותיהן.  מוסיקלי  ביטוי 
להתפשר על רוח "בית יעקב", על התכנים, על 
זהות צוות המורות, ועל האווירה הנושבת בין 

כתלי מוסד ההכשרה.
למידה  אפשרויות  מגוון  יש  ב"מזמור" 

לנערות  מוסיקלית  העשרה  קורסי  הכוללות: 
ולנשים המנגנות  בכלים השונים, קורסים אלו 
המוסיקה.  להוראת  כלים  לתלמידות  מקנים 
גם  מוסיקלית  והעשרה  נגינה  חוגי  נערכים  כן 

לילדות. 
ב"מזמור"  האחרונות התפתחה  בשנים 
הרמוניה,  סאונד,  טכנאות  ללימודי  החטיבה 
רבות  ואכן,  מוסיקליים.  ועיבודים  פלייבקים 
מבוגרות הכשרה זו הן בעלות אולפני הסאונד 
הפקת  על  ואחראיות  והמובילים,  המקצועיים 
אירועים ברמה מקצועית מקסימלית. במקביל 
ישנה מחלקה ללמידת המוסיקה לגיל הרך בה 
לומדים תכנית ייחודית שמרבית מתלמידותיה 
עובדות ומצליחות בערים הגדולות ובפריפריה. 
מגוונים  לעיבודים  הוקדש  החגיגי  הערב 
היצירות  כל  חיל".  "אשת  הנושא  סביב 
מקוריות,  יהודיות  יצירות  היו  בו  שהושמעו 
ייצגו  זו,  וההופעות שעלו על הבמה בזו אחר 
את מיטב המגוון מבית "מזמור". מלבד הרכבי 
מופעי  מקצועיות,  מקהלות  גם  היו  נגינה, 
מקצבים,  מופעי  )אימפרוביזציה(,  "אלתור"  
תנועה.   ומופעי  הרך,  לגיל  מוסיקלי  מופע 
בימים אלו נערכים  ב"בית המורה - בית יעקב"  
וב"מזמור" עם תכניות לימודים חדשות לשנת 

תשע''ח הבעל''ט.

בית המורה מציג: 
מופע אמנותי סוחף

היצירות עסקו בלחנים יהודיים מקוריים על המילים 'אשת 
  "בימים אלו נערכים ב"בית המורה - בית יעקב  'חיל

וב"מזמור" עם תכניות לימודים חדשות לשנת הבעל"ט

נינג’וסטו ישראל
הגיעה לבני ברק!

אימון סיבולת, חיזוק שרירים ויציבה, המשלב את 
אומנות הנינג’וטסו העתיקה, להגנה עצמי, מתוך 

השראה וחיבור בין גוף לנפש, חיזוק המודעות 
והביטחון העצמי ועוד...

מועבר במקצועיות ע”י המאסטר נינג’ה המפורסם
הנינג’ה החרדי - ישי אמנו, דאן 5 בנינג’וסטו,
מאמן בכיר בינלאומי ומייסד מכללת רבדים

לאימון גלי המוח ואיזון אנרגטי.

קבוצות ילדים מגיל 10-14 | קבוצת נוער ומבוגרים

 052-8462017 סניף בני ברק ר’ עקיבא טל. 
סניף ירושלים רח’ שטראוס טל. 052-8462017

בס”ד

לפרטים: 052-8642017

ninjutsu-israel.co.il נינג’וסטו ישראל
revadimacademy.com מכללת רבדים

מכון
נינג’וסטו

ישראל

בהמלצת 

רבנים 

ואנשי חינוך 

מוכרים
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גזור ושמור
גזור ושמור

חיסול ענק עד הפריט האחרון

היססת פספסת, אל תחכה לרגע האחרון! שווה לבוא מרחוק!!! 

המכירה בשיטת שלם וקח, עד גמר המלאי!
מוצרים מעולים במחירים הכי זולים בארץ

מכבדים כרטיס אשראי

מכונת 
תספורת 

דלו קס סופר מקצועית
ברמה גבוהה מאוד

ובאיכות פרימיום
סוללת ליתיום מנוע 
עוצמתי טעינת אקספרס 

תוך שעתיים זמן שימוש עד 
180 דק' סטנד כפול לחסכון 
בזמן 2 סוללות 6 מסרקים 

גם נטענת וגם חשמליתנורת 
חיווי משנה צבע להב טיטניום 

איכותי נוחה וקלה לשימוש

₪ 140    500

Professional

אחרונים 
הזדמנות אחרונה

מלאי מצומצם מאוד

לא מושך שערות

באחריות מלאה

לא מתחמם

לא מרעיש

    95 ₪     30

אוזניות לֵנצח, ברזל  
אוזניות באיכות סופר מעולה  

חיבורים מיוחדים וחזקים 
כבל שטוח  במיוחד

שמיעה חזקה וצלולה
באס איכותי
עם דיבורית

מתאים לנגנים 
 ופלאפונים

ים
ורי

מק
מוצרים 
היזהרו 

מחיקויים 

דומים
ה ל , נקוד

זו
כי 

נא  ה
לבוא עם 

כסף מדויק 
בלבד  

₪  250

מיקרופון אלחוטי  נטען 
חיבור בלוטוס כניסה לגיטרה 
 AUX חיבור 'אורגנית וכד/

כניסת  USBכניסה לכרטיס 
 SDכולל רצועת נשיאה 

מתנה שלט

רמקול קריוקי
סופר בומבה עוצמתי ביותר

    390

בעזה"י המכירה תתקיים 
ביום שני הזה 
ח' אדר )6/3( 

בין השעות 17:00-22:00 
ברח' חזון איש 16 ברחבת 

כניסה לאולם באבוב

יום של חסד במחירים 
משמחים במיוחד

הזמנה אישית, הזדמנות פז לחסוך בענק!!! לא תהיה הזדמנות שניה! כל המוצרים נמכרים עם אחריות

 לכבוד

נגן MP3 בלוטוס
זיכרון 8 ג'יגה כולל 

הקלטה חריץ הרחבה 
עברית נטען כולל אוזניות 

וכבל טעינה איכות שמע 
מעולה עם/ללא רדיו מסך 

גדול ברור וקריא
כולל הקלטת FM ושמירת ההקלטות 

ישירות על כרטיס זיכרון

המתקדם ביותר עם כל השיכלולים

מחסלים הכלמחסלים הכל

רמקול קריוקי ענק 
עוצמתי ביותר

פועל גם על 
חשמל

 + 2 מיקרופונים 
בלוטוס 

+כל החיבורים 
והשכלולים 

ניתן להשיג: 
₪ 130    225

מוצר מיוחד למי שאוהב באאס 

סופר באס עוצמתי 
חווית שמע באיכות יוצאת )כולל סאב מובנה(

דופן עם מסך תצוגה וכל 
החיבורים אוקס, כרטיס 
AUX זיכרון, אונקי, כולל כבל

TORNADO

רמקול טורנדו ענק
נטען ונייד

עם 
בלוטוס

אוזניית בלוטוס 
קליפס חוט נשלף 

תומך ב -2 מכשירים במקביל+רטט
תומך במוזיקה מסנן רעשים 
איכות מעולה טעינה מכבל  

מיקרו USB )כלול(

    180 ₪     70

כנס 'פורום העסקים': 
להחזיק עסק בירושלים

שורה ארוכה של מומחים במגוון תחומים - אשראי 
ופרסום, הקמת עסק ומכירות - יתרמו מניסיונם 

המקצועי לבעלי העסקים הירושלמים במסגרת כנס 
מיוחד מבית 'קו עיתונות'



האגודה למניעת מחלות גנטיות

 חדש בבני ברק!
 תחנת דור ישרים 

ללקיחת דמים

 שעות פתיחה זמינות ונוחות
 מכבדים את כל אמצעי התשלום 

 אח \ אחות בשעות נפרדות
 אין צורך בזימון תור  

02-6499888 ללקוחות כל קופות החולים  טל׳ משרד. 

כחלק ממערך שיפור השירות והנגישות לכלל חלקי הציבור אנו 
שמחים לבשרכם על פתיחת תחנה חדשה לבדיקות דור ישרים

רח' רבי עקיבא 78, ב״ב. טל׳: 03-9619983
א'-ה': 16:00-18:00)אחות(, 19:00-21:00)אח(

יום ו': 09:00-11:00
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת מנדי קליין

מסעות גיוסי הכספים למבנה המרכזי 
את  מילאו  לא  עדיין  ויזנ'יץ  בחצר 
הנדרש. אשר על כן יזמו בחצר רעיון 
חדש: ספר בו יופיעו שמות התורמים 

ייטמן ביציקת ארון הקודש.
כבר  הפינה'  אבן  'הנחת  וטקס  מאחר 
הריסת  החלה  בטרם  עוד  התקיים 
ייטמן  הקודם,  המדרש  בית  מבנה 

הספר בטקס שייקרא 'אבן היסוד'.

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

ברוך  ר'  הרה"צ  לחתנו  בת  מסאטמר,  האדמו"ר  נכדת  בנישואי  נפתח  השבוע 
אבד"ק  הרה"ג  בן  יואל,  בקרית  משה  ברך   – משה  ויואל  ביהמ"ד  רב  טייטלבוים 

וואלאווע, עם החתן הרב חנניה יו"ט ליפא רובין בן האדמו"ר מראפשיץ.
החתונה נערכה בהיכל ביהמ"ד הגדול בעיר קרית יואל, אחרי החופה היתה הפסקה 

ארוכה בה נערך המבחן החודשי, לחברי "תורתך שעשועי" של סאטמר.
רק לאחר שאלפי הנבחנים סיימו את המבחן, התיישבו האלפים לסעודה וריקודים 

שנמשכו כתקנות הקהילה עד לשעה11 בדיוק, אז החל ה'מצוה טאנץ'.

בניו יורק מצאו החסידים עוד דרך לקיים את 'צאו והתפרנסו זה מזה': ארגון המחבר 
'ליל שימורים' לצד הרך הנימול בלילה  בין אברכים ובעלי ברית. האברכים יקיימו 

שקודם הברית בתמורה לתשלום סמלי. 

בחצר הקודש ביאלא שמקום מושבה בלוגנו שוויץ, אין צורך בערבי כינוס והרצאות. 
האדמו"ר חבר מועצת גדולי התורה, הורה לבחורים: "על מכשיר לא כשר אין מה 
לדבר, והחידוש הוא גם טלפון כשר כי זה עושה תורתו קרעים קרעים. בחור שמחזיק 

מכשיר הוא מזמין לעצמו שתורתו תהיה קרעים קרעים". 
לאחר דברי האדמו"ר חתמו הבחורים על מכתב: "כחבר במשמרת לתורה אני מקבל 
על עצמי בלי נדר שלא יהיה ברשותי או בשימוש אצלי טלפון מכל סוג שהוא, אפילו 
באופן זמני בין באמצע הזמן ובין באמצע בין הזמנים ובכלל אשתדל למעט בפלאפון 

נייד כי באם זה לצורך חשוב". 
בנוסף התחייבו הבחורים שלא להחזיק ולהשתמש בנגן מכל סוג שהוא ללא הוראת 

היתר כלל וכלל. את הדף עליו חתמו, הגישו הבחורים לאדמו"ר.

בחצר הקודש צאנז פורסם מכתב אותו כתב הגאון רבי 
יעקב אדלשטיין זצ"ל ליבלח"א האדמו"ר מצאנז, בעת 

שהאחרון הגיע לבקרו במעונו בעת חולשתו.
נעים  לא  מרגיש  "אני  לאדמו"ר,  כתב  אדלשטיין  הרב 
הכרת  מלא  ליבי  כוחו.  וישר  לכאן  לבוא  טרח  שהרבי 
הטוב לכבוד תורתו ולכלל הציבור בקרית צאנז שעזרו 

לי הרבה, ובפרט מנהל בית ההורים".

האדמו"ר מראחוב שהשיא את בתו עם נכד האדמו"ר מבית יצחק ספינקא, קיים את 
מועצת  יו"ר  המשפחות  את  אירח  שם  שומרון,  שבי  ביישוב  ברכות'  ה'שבע  שבת 

שומרון יוסי דגן.
זו להם חוויה חסידית שאיננה  והיתה  ובתפילות  תושבי המקום השתתפו בסעודות 

תדירה במחוזם.
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הגר"י אדלשטיין ב"יד לאחים" 

מאת יבניאל שירם

חברת נופש עם ניסיון 
לדאוג  צריך  הכל  ולפני  כל  קודם 
ואמא"  "אבא  יהיו  שלכם  שלחופשה 
שנים,  של  ניסיון  עם  חברה  חזק,  וגב 
שעושה  מה  הוא  שהניסיון  ידוע  הרי  כי 
יש  הנופש  שלחברת  ככל  החופשה.  את 
על  שיש  תדעו  כך  בתחום,  וותק  יותר 
לכם  ותתעוררנה  במקרה  לסמוך  מי 
או  טרום  מיוחדות  בקשות  או  שאלות 
במהלך החופשה אתם תרצו וודאי שיהיה 
או  בטלפון  אליו,  לפנות  שתוכלו  נציג 
הכשרה  התיירות  בעולם  עצמו.  במקום 
חשוב  הדבר  וחרדי  דתי   יהודי  לקהל 
בחופשת  מדובר  שהרי  כפליים,  כפל 
כשרות,  ענייני  על  ההקפדה  ורמת  פסח 
תפילות בבית הכנסת, ליל סדר מסורתי 
ואווירת חג הם גולת הכותרת של הטיול. 
בתחום  העוסקות  החברות  כל  מבין 
שהם  תיירות  שינפלד  את  לציין  ראוי 
עוררין  ללא  ניסיון  של  שנים   30 בעלי 
מוצלחות  חופשות  ועשרות  בתחום, 
בחו"ל.  והמפוארים  הכשרים  במלונות 
בולט אצל שינפלד מעל האחרים  יתרון 
הוא הנוכחות הפיסית של מנהלי החברה 
עם  החופשה  בזמן  ובעצמם  בכבודם 
הם  ובטיולים.  המלון  בבית  האורחים 
נמצאים שם אתכם ומטפלים בכם באופן 
לכל שאלה  מיידי  מענה  מספקים  אישי, 
ומתייחסים לכל אורח כאילו היה בן בית 
לא  כזה  יחס  שינפלד.  ממשפחת  וחלק 

תקבלו באף חופשה אחרת.

בית מלון ברמה גבוהה
מהי  כך  כל  להם  אכפת  שלא  אנשים  יש 
רמת המלון בו יתאכסנו, אך הניסיון מלמד 
כי זו טעות מדרגה ראשונה. בחופשת פסח 
המלון  שבית  חשוב  וכמה  כמה  אחת  על 
לכך,  מעבר  ואף  הצרכים  כל  את  יספק 
ויפנק את האורחים ברמה הגבוהה ביותר. 
חשוב לבחור מלון מוכר מרשת בעלת שם 
ומוניטין, ולוודא שהוא ברמת 5 כוכבים, 
בעיצוב  החדרים,  בניקיון  המתבטא  דבר 
הציבוריים  והשטחים  הלובי  של  הפנימי 
הגדולים, וברמת השירות שתקבלו מאנשי 
בחרנו  הקרובה  פסח  בחופשת  הצוות. 
במלון הילטון ניקוסיה בקפריסין בחופשה 
שינפלד  חברת  תיירות.  שינפלד  של 
בהצלחה  צמוד  פעולה  שיתוף  מקיימת 
גדולה עם רשת מלונות הילטון היוקרתיים 
בהילטון  שהיו  לאחר  שנים,  מספר  מזה 
ותאילנד.  ברטיסלבה  סופיה,  דרזדן, 
הילטון ניקוסיה הוא מלון יוקרתי ומפואר 
ממדרחוב  רחוק  לא  העיר  בלב  שיושב 
התיירות  אתרי  ורוב  המפורסם  לידרה 
עם  ומעוצב  ענק  לובי  במלון  המעניינים. 
פסנתר כנף המשקיף על הבריכה, חדרים 
וסוויטות ברמה גבוהה, חדרי אוכל גדולים 
לבנות  מפות  עם  חגיגי  באופן  שיעוצבו 
זרי פרחים,  יוקרתיים עם  וסידורי שולחן 
בשטח  כנסת  ובית  וספא,  כושר  חדר 
המלון. בקיצור כל מה שצריך לחופשת חג 

מושלמת. 

מטבח כשר ומקצועי
זה  הרי  המרבה  וכל  אוכל,  זה  פסח 
פסח  חופשת  לבחור  בבואכם  משובח. 
עיקריים:  קריטריונים  שלושה  בדקו 
כשתהיו  הרי  ואיכות.  כמות  כשרות, 
בחו"ל במהלך חוה"מ לא תרצו להתחיל 
בלתי  משימה  בחוץ,  לאכול  מה  לחפש 
אפשרית כשלעצמה. הקפידו לבדוק את 
לכם  מציעה  הנופש  שחברת  התפריט 
בליל הסדר ובמהלך החופשה, מי אחראי 
על כשרות המזון, ומה רמת צוות השפים. 
תיירות  שינפלד  חברת  המטבח  בנושא 
המלצות  ספור  ואין  לשבח  ציון  מקבלת 
הם  ושבעים.  מרוצים  לקוחות  אלפי  של 

מביאים צוות של שפים זוכי פרסים 
הכוללים שף מטבח חם, שף מטבח קר, 
המתמחה  יהודי  אוכל  שף  סלטים,  שף 
המזרח  לעדות  מסורתיים  במאכלים 
ואשכנז ושף קונדיטור שמתמחה בהכנת 
המזון  משלוחי  את  שרוי'ה.  לא  עוגות 
מטיסים באופן מיוחד מאירופה, ארה"ב 
וישראל, והתפריט יכלול יינות משובחים, 
גבינות אירופאיות, בשרים ודגים טריים, 
שמורות,  מצות  וקרות,  חמות  מנות 
וקינוחים טעימים מכל הסוגים. במלון גם 
ומעדנים  טעימות  שיגיש  אירי  בר  יפעל 
במהלך היום הכל גלאט כשר לא שרויה 
נחשוני  משה  הרה"ג  של  פיקוחו  תחת 

שליט"א.

פעילויות וטיולים מעניינים
ואוכל  מלון,  לחברה,  שדאגתם  לאחר 
טעים, וודאו שיהיה לכם מעניין במהלך 
ללכת  לאן  תמצאו  יום  ושבכל  החופשה 
היממה.  שעות  בכל  לעשות  ומה  לטייל 
בדקו מה רמת מדריכי הטיולים שחברת 
דוברי  הם  האם  לכם.  מספקת  הנופש 
את  היטב  מכירים  הם  האם  עברית, 
תכנית  קיימת  האם  והמסלולים.  האזור 
קיימים  והאם  החג,  במהלך  אמנותית 
ולילדים  למבוגרים  מעניינים  תכנים 
כל המשפחה,  עם  מגיעים  ואתם  במידה 
שהרי  לקטנים  בייבי-סיטר  קיים  האם 
איכות  זמן  קצת  תרצו  המבוגרים  אתם 
בחופשה.  מהשקט  להנות  לעצמכם 
"וי"  לסמן  תוכלו  תיירות  בשינפלד 
הם  הנ"ל.  מהקריטריונים  אחד  כל  על 
מביאים מדריכים דוברי עברית מהשורה 
הראשונה בארץ, שמואל בראונשטיין, גבי 
מור יוסף, צבי בן ישר ואבי לנקרי שיטיילו 
אתכם ברחבי האי ובעיר ניקוסיה עצמה 
יום ליעד מעניין חדש. התכנית גם  בכל 
יהודית  ומוסיקה  זמר  הופעות  כוללת 
אהרלה  שוורץ,  יוסי  לפידות,  ישי  עם 
נחשוני וישראל נחמן תורג'מן, וסדנאות 
כשבאים  המדהימה.  ארקוס  אורית  של 
לבחור חופשה שכוללת הכל זו החופשה 
המנצחת של פסח, שעונה באופן מושלם 

על כל הנושאים החשובים. 
הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 

בטלפון 03-6189999 
 www.shainfeld.com או באתר האינטרנט

הנוסחה לחופשת 
פסח מנצחת

כשאתם מתכוננים לבחור חופשת פסח חשוב שתבדקו 
מספר דברים עיקריים שחובה עליהם להתקיים, על מנת 

שהחופשה שלכם תהיה משתלמת ומהנה. ככל שתקפידו על 
ארבעת הכללים הבאים – כך תגדל מידת ההצלחה!



משה כהן. בעלים של  רשת חנויות לאופנת גברים. 
התחרות גורמת לי להוריד מחירים 

יש דרך אחרת להתמודד ?

רועי כהן. בעל חברת תקשורת. 
 בתחום שלי צריך להסתכל לטווח הארוך 

ולכן אני תמיד מחפש מקורות  מימון .

 מיכאל בן דוד בעל חברת מחשבים. 
כל יום מתעוררות שאלות, לא למדתי ניהול 

ואני מרגיש צורך במידע וידע מקצועי.

אורית בר חן יבואנית של רהיטי יוקרה. 
בלי פרסום אני לא מוכרת, מה באמת הפרסום 

האפקטיבי והנכון לעסק שלי?

בעלי עסקים מדברים:

 בעל עסק רוצה לגדול ולהרוויח יותר ?

מ. יוסקוביץ בעל רשת חנויות של מוצרי יודאיקה. 
אני שוקל לפתוח סניף נוסף, מהלך חשוב ומשמעותי מי 

באמת יכול לתת לי הכוונה נכונה?

 מנשה לוי. בעל דפוס ומשרד פרסום. 
תנאי התשלום של הלקוחות שלי תוקעים אותי וכל 

חודש אני בדילמה האם להגדיל את כמות הלקוחות.



הרינו לעדכן את ציבור השואבים "מים שלנו"
לאפיית מצות לקראת חג הפסח הבעל"ט,

כי הופסקה השאיבה למטרה זו בבאר ח' בפרדס ברמן, 
שברחוב חזון-איש,

בשל הצורך לטפל במים בטרם אספקתם,
בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

בעקבות זאת, המעמד המרכזי לשאיבת "מים שלנו"
בערב שלפני החג יתקיים אי"ה השנה

בבאר ז‘ שברחוב אהרון דב.

המבקשים לשאוב קודם לתאריך זה,
לצורך אפיית מצות, יוכלו לתאם זאת עם מר שמעון אליאב,

מתאגיד "מי ברק",
בטל':  052-6157725 .

”מים שלנו“ כבעבר – מקום השאיבה השתנה

בס“ד

האגף
לשירותים 
חברתיים

                  בהתקרב ימי הפורים, ימי חג ושמחה, אנו פונים לכלל הציבור, בכל לשון       
                של בקשה, לעשות כל שבידכם לא למכור ,לא לקנות ולא להשתמש 

               בחומרי נפץ מסוכנים, שלצערנו, גרמו בעבר, אסונות ויגונות.
               כדי למנוע מצבים מסוכנים, יש לנקוט בצעדי זהירות נדרשים.

               •  תחפושות: רוכשים רק תחפושת המאושרת ע"י מכון התקנים. יש להקפיד             
              שהתחפושת תאפשר לילד להיות נייד, לא תלחץ על הגוף, ועל המסכות לכלול
           פתחי אויר למניעת חנק, חלילה. השימוש במסכות אינו מומלץ לילדים מתחת

           לגיל 8, מכיון שהן מגבילות את שדה הראיה.

         • על תחפושת בטיחות רשום " חסינת אש", אך יש לזכור, כי לאחר מספר 
        כביסות, התחפושת כבר אינה חסינה.

        • בהכנת תחפושות ביתיות, יש להקפיד להשתמש בחומרים שאינם דליקים,
        כגון: צמר גפן, נוצות, ולא משתמשים בשרוכים וחוטים ארוכים שעלולים

        להיכרך  סביב הצוואר.

       • מנחים את הילדים להוריד את כל התחפושות וכל האביזרים הנלווים 
       (פיאות, מסכות) בעת משחק במתקני שעשועים.

      • איפור- צריך להקפיד שלאיפור ישנו אישור משרד הבריאות. איפור 
      ש"מוצאו" לא ברור עלול לגרום לפריחה או לאלרגיה. יש לוודא שהמוצר

    אינו מכיל חומרים רעילים. מומלץ למרוח קרם לחות לפני האיפור, כך,  להקל 
    על הסרתו. מומלץ להסיר איפור במסיר איפור עדין, או במים פושרים וסבון.

     • אקדחים ונפצים- אסור להשתמש באקדח צעצוע היורה כדורי פלסטיק,
         אין לשמור פיקות וקפצונים בכיס מחשש להתפוצצות, אין לירות פיקות

   בקרבת האוזניים והעיניים מחשש לגרימת נזק בלתי הפיך, אסור להשתמש 
   ברקטות, זיקוקים גדולים ועוד.

     • תרסיסים- יש להיזהר כשמשתמשים בכל סוגי התרסיסים, כמו: ספריי 
    לשיער, ספריי שלג וכדומה, שהינם חומרים דליקים ביותר, אסור לרסס
     על הפנים ועל הגוף מחשש לפגיעה בעיניים ולא לרסס בסמוך למקור

      אש מחשש להתפוצצות.

      • משלוחי מנות- יש להקפיד שמשלוחי המנות לילדים עד גיל 5 לא יכילו 
         ממתקים העלולים לגרום לחנק (פיצוחים, סוכריות קשות, מסטיק עגול וכו')

ולעצמכם לביעור  לנו  ולכלל התושבים: אנא עזרו  אנו קוראים לציבור ההורים, לסוחרים 
הנגע הרע הזה, חדלו ממכירת חומרים מסוכנים או מקנייתם והקפידו על כללי הזהירות 

והבטיחות, כדי שימי הפורים יהיו ימי שמחה, אושר ונחת לילדים ולהורים.

הרב פרץ אברמוביץ
חבר מועצת העירייה
ראש מח' הבריאות

הרב חנוך זייברט
ראש העיר

בברכת פורים בטוח ושמח,

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם!

 
  

מחלקת
שיטור
עירוני

בס“ד
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ימי השתלמות
בחברה הכלכלית

במסגרת השתלמויות מקצועיות לעובדי החברה הכלכלית 

לבני-ברק, יהיו משרדי החברה סגורים בימי חמישי דלהלן:

          א. יום חמישי, כ"ז בשבט ה'תשע"ז (23/2/17).

          ב. יום חמישי, ד' באדר ה'תשע"ז (2/3/17).

          ג. יום חמישי ,י"ח באדר ה'תשע"ז (16/3/17).

נא שימו לב לתאריכי ההשתלמויות, כדי שלא תטריחו 

עצמכם להגיע בימים הנ"ל, בהם סגורים המשרדים.

בברכה,
ההנהלה

סגור

בס“ד



ירושלים עסקים  כנס 
26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

שלך! העסק  להצלחת  זה  את  חייב  אתה 
לפרטים ורישום  02-9410144 
www.forumbiz.co.il

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 

סדנת אומנות 
המכירה

בא ללמוד איך לסגור עסקה 
ולהגדיל מכירות!

פאנל פרסומאים 
מומחים

 איך לשווק את העסק הקטן 
מול רשתות ומתחרים!

פאנל בעלי עסקים 
מובילים

קבל את הטיפים האמיתיים 
מאנשי העסקים שכבר הצליחו!

שיח מקבלי החלטות
למען העסקים

מושב מיוחד בהשתתפות שרים, חכי"ם, פקידי ממשל, 
אישי ציבור לעידוד הפיתוח העסקי במגזר החרדי.

 שולחנות
עגולים

יעוץ אחד על אחד, לשמוע 
ולשאול על ניהול העסק!

עירית ירושלים
בירת העסקים!

בואו לגלות את שרותי האגף לקידום עסקים 
וההטבות לפתוח העסק שלך בירושלים.

אויר לנשימה!
אשראי ומימון עסקי

כל הדרכים לאשראי בנקאי וחוץ בנקאי, 
קרנות עירוניות וארציות בערבות המדינה.

תכלס בלי סיסמאות כאן אתה מתחיל להרוויח!

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו
מבוך

תפזורת
משה, בני-ישראל, המשכן, ארון העדות, שולחן עצי שטים, לחם הפנים, מנורת זהב טהור, חצר 
המשכן, קדש הקדשים, מעשה חושב, סרח העודף, נגבה, תימנה, ימה, מן-הקצה אל-הקצה, 

קדמה, ידבנו לבו

התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מטיל, גוש, חתיכה של דבר-מה מוצק. "העושה כלים מן 
ה____" )כלים יא ג(

4. שבר, טבח, כליון. "___ מצפון בא")ירמיה מו כ(
6. סלע יבש וחרב, שאין עליו כל צמח וכל ירק. "____ סלע" 

)יחזקאל כו ד(
7. חינם , אין כסף. "בלא ____" )תהלים מד יג(

8. סיים את תקופת היניקה של התינוק. "אותו היום ש___ אברהם 
את יצחק בנו עשה סעודה גדולה" )בבא מציעא פז.(

10. סדר, נוהג. "כלום מעמידין מלך אלא מי שיודע ____  מלכות" 
)שבת לא.( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

13. תקווה, ציפיה. "___ צדיקים שמחה")משלי י כח(
15. קיצור המילים: יש פוסקים.

17. מכשול, תקלה.  "ולא תהיה זאת לך ל___" )שמואל א כה לא(
18. מחסה, מבצר, מגן. "לנו מחסה ו___" )תהלים מו ב(

19. מתחנות בני-ישראל ביציאת מצרים. "ויסעו מקדש ויחנו ב___  
ההר"  )במדבר לג לז(

1. החוליה התחתונה בעמוד-השידרה. "האליה תמימה 
לעמת ה___ יסירנה" )ויקרא ג ט(

2. מרודד, מרוקע. "ויעש המלך שלמה מאתים צנה זהב  
___" )מלכים א י טז(

3. שיעור, מידה. "ומדדו את ___" )יחזקאל מג י( )בהיפוך 
אותיות(

5. מנת לחם זעומה ומצומצמת ביותר, מנת מים זעומה.           
"לחם  ___ ומים ___" )מלכים א כב כז( )בהיפוך אותיות(

8. בעל עור פנים ושער אדומים מאוד. "הכושי  וה___ 
והלבקן" )בכורות ז ו(

9. מורחק, שהוסר הצידה.  "אפלו אין ___ מן הארץ אלא 
כמלא מחט גוללו אצלו" )עירובין י ג( )בכתיב חסר(

11. סערה, רוח עזה וסוערת מאוד.  "ורדף כמץ הרים לפני 
רוח וכגלגל לפני ___" )ישעיה יז יג(

12. רעדה, רטט. "באימה וביראה וברתת וב___" )ברכות 
כב.(

14. שממה וריקנות, שיממון מוחלט.  "___ ובהו" )בראשית 
א ב(

16. סמל לדבר מזהיר ונוצץ כזהב. "בני ציון היקרים 
המסלאים  ב___" )איכה ד ב(

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?

גלהשממישדקהשדקתגא

מחיאניהגישאימגאמש

נמאנממאדנחתעאאנגו

ההתהשגבנצישרשושבל

קפתכננאריהוגראסנח

צנניואהנחניתגראינ

הינלאמאוהגזנחתאיע

אמבגשישעאהנהאתגשצ

לויכאבדיבגעשיאתרי

התנאקויטגואמגננאש

קאתדתגהאדינאנגגלט

צאמנתושפאהניבתאגי

ההאארשיאנתגהאנמאמ
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מצאו 7 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!



עמדה ענקית 
של אזני המן, 
"ומשלוח מנות איש לרעהו" בהידור...עוגות ועוגיות 

חדש!! 

תערוכת ענקית של משלוחי מנות בעיצוב יוקרתי

אוזני המן במילויים מיוחדים וטעימים 
שתמצאו רק אצלינו!!

כ- 30 סוגי מאפים מיוחדים!

עמדה ענקית של אזני המן, עוגות ועוגיות מיוחדות,לחמניות, 
משקה אישי, להרכבת משלוחי מנות בעיצוב אישי.

פורים שמח!!

עוגות קצפת חלבי - רק- 38& | מעמולים | 
חדש ובלעדי!! בקלוואות, עוגות סולת | עוגיות ריבה

חגיגת פורים
במאפה הצרפתי!!!

רח' הרב פוברסקי 5   טל: 03-5787187 | 03-6765656
הישועה"( "מעיני  ביה"ח  )ליד 



ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
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את החדשות האמיתיות, ולא עוד 'פייק ניוז' שמועברות 
מדברים  הפוליטיקאים  שבמהלכה   - עיתונאים  במסיבת 
יום  - שמעו חברי סיעת ש"ס בצהרי  והעיתונאים שותקים 
הסיעה.  מחדר  והוצאו  תודרכו  שהעיתונאים  אחרי  שני, 
אבל לפני שנעבור לעיקרי החדשות, אי אפשר שלא לפתוח 
ויו"ר  החינוך  לשר  שגרמו  ובסיבות  האפליה,  נגד  בתקנות 
בחדר  מטה  של  פמליה  עם  להופיע  היהודי,  הבית  מפלגת 

סיעת ש"ס.
בצוק  הקבינט  דיוני  בין  מחבר  אישיותי,  משותף  מכנה 
נראה  המקרים  בשני  האפליה.  נגד  התקנות  לניסוח  איתן 
שיש ממש בטענותיו של השר בנט, אך הרושם שנוצר הוא 
שמבחינתו, הצדק צריך להיראות ולא להיעשות. המנהרות 
תקיפה  כמנהרות  שימשו  אך  כראוי,  נדונו  לא  החמאסיות 
תקשורתיות, להחדרת מידע לעיתונות מתוך חדר הקבינט. 
הביטחוניסטים יעלון וגנץ אולי ייפו את המציאות, אך בנט 
ניצל את הסיטואציה בעיקר כדי לקצור כותרות. מי שעקב 
מזהה  האחרונים,  בשבועיים  האירועים  השתלשלות  אחר 

התנהלות דומה גם בסוגיית האפליה. 
התקנות נגד האפליה ואופי פרסומן, היוו תשובת המשקל 
להתנגדות ח"כי ש"ס לחוק נגד אפליה של מאיר כהן מ'יש 
בתחומים  חקיקה  להוביל  עתיד  יש  לנציג  לתת  עתיד'. 
טבחים,  סכין  שבידו  לקצב  לתת  כמו  בערך  זה  חרדיים, 
שהיא  הייתה  ש"ס  של  הבעיה  הניתוחים.  לחדר  להיכנס 
נתפסה לא מוכנה, ולכן, כשיו"ר ועדת החינוך, יעקב מרגי, 
דיבר בישיבת הסיעה על התקנות החדשות – דרעי קפץ על 

המציאה. 
בתהליך הניסוח שנוהל על ידי מנהל המחוז החרדי איציק 
זהבי, היה מעורב עד צוואר יו"ר ועדת החינוך מרגי, ולא שר 
החינוך בנט. במבחן הכותרות – דרעי השיג את התוצאות 
יו"ר ועדת  הנכונות, במידה רבה של צדק לנוכח מעורבות 
החינוך מטעמו. בנט לעומתו, תפס טרמפ. בממשלת נתניהו 

– זוהי רוח המפקד.
משמעות  מהי  מיד  הבין  ההתפתחויות,  על  ששמע  בנט 
מסיבת  לקיים  וביקש  לתקנות  ש"ס  שתעניק  הגושפנקא 
"תבוא  קופון.  לגזור  כדי  רביעי  ביום  משותפת  עיתונאים 
לישיבת הסיעה של ש"ס ונציג זאת ביחד", הציע דרעי ובנט 
קפץ על העגלה. בהגעתו לחדר סיעת ש"ס, שידר בנט מסר 
האפליה,  נגד  מלחמה  אמירה.  באותה  ושלום  מלחמה  של 

שלום עם סיעת ש"ס.
ברמת הכותרת, זה היה השבוע של שר החינוך – עם או 
בלי קשר למציאות. ביום שני הוא נהנה מכותרות שהכתירו 
הוכתר  הוא  בשלישי  באפליה.  הלוחמים  כראשון  אותו 
בדו"ח המבקר כראשון שזיהה את בעיית המנהרות בעזה. 
מושלם,  כה  שבוע  ראש-הממשלה,  בית  של  בסטנדרטים 
מצדיק פתיחת כמה וכמה בקבוקי שמפניה ורודה. נותר רק 
את  יצדיקו  החדשות,  שהתקנות  ולקוות  אצבעות  להחזיק 
מטרתן ויועילו לא רק לפוליטיקאים - אלא גם לתלמידות.  

כולה שלי
והעיתונאים  הוסדרה  היומית  שהכותרת  אחרי  רק 
לשאול  להם  מבלי שהתאפשר  הוצאו מהחדר   – שתודרכו 
שאלה, שמעו חברי הסיעה את החשיפה היומית האמיתית. 
נטיית  את  הסיעה  חברי  בפני  הציג  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
לראשות  במרוץ  יחימוביץ'  בשלי  ולתמוך  להפתיע  לבו 
לסדן  הפטיש  ביו  שמצוי  כהן,  יצחק  למעט  ההסתדרות. 

בתפקידו כסגן שר האוצר, החברים הביעו תמיכה.
ראיון  אותו  מאז  האתר  גלי  מעל  נשמע  מלל  של  ים 
 – ש"ס  יו"ר  עם  דיבורים  הכל  מגישת  של  מהגיהנום 
לאותו  בהשוואה  החולים.  בבית  דרעי  אושפז  שבעקבותיו 

מופע אימים, אפילו הראיון שערכה דנה וייס לשר הבריאות 
ליצמן השבוע נראה כמו שיחת רעים.

גם כשחזר מהכפור ופגש בכנסת ישראל את הפרלמנטרית 
בולטת,  חברתית  כנסת  לחברת  שנחשבת  יחימוביץ'  שלי 
ה"היי  את משפט  השניים.  בין  מדי  רבה  קרבה  נראתה  לא 
שהיא  הסטטוסים  את  פותחת  יחימוביץ'  שבו  שלי",  זאת 
מפרסמת ברשת החברתית, היא הקדישה לא פעם לתקיפת 
יו"ר ש"ס, כולל בעת מינויו החגיגי לשר הפנים. "חשבתי 
לא להתייחס למינויו של דרעי למשרד הפנים", היא כתבה, 
"אבל המראה של מינויו בהצבעה עכשיו במליאה הוא קשה 
לעיכול, חינוכית ומוסרית. יש בזה התגרות וזלזול בציבור".  
קטני  אחרת.  מדברת  האחרונה  התקופה  של  יחימוביץ' 
שנוצר  והצורך  הצר  הפוליטי  באינטרס  זאת  יתלו  אמונה 
לקבל כל תמיכה בדרך להתמודדות על ראשות ההסתדרות. 
מי שמסוגלת לשתף פעולה עם איתן כבל, יריבה הגדול עד 
כמקפצה,  בהסתדרות  בסיעתו  ולהשתמש  שלשום,  תמול 
יכולה לדלג בקלילות על התהום שהפרידה בינה לבין דרעי 
במשך שני עשורים. אבל יש גם מי שמדבר עם יחימוביץ' 
ובתמים.  באמת  השתנתה,  דרעי  על  שדעתה  ומתרשם 
הפערים  לצמצום  החברתיים  המהלכים  אחרי  עוקבת  היא 
בחברה, שהוא מוביל כשר הפנים, הפריפריה הנגב והגליל, 
הזה  המגמה  שינוי  להתפתחויות.  בהתאם  אחרת  ומדברת 
מאפשר לדרעי לחלום על מהלך חברתי משותף, שישחזר 
את הימים העליזים של כיבוש ההסתדרות בשנות התשעים. 
את קמפיין 'חיים חדשים בהסתדרות' של החבר הטוב חיים 

רמון, יחליף הקמפיין הטרי, 'כולה שלי'.
ש"ס  כשסיעת  דרעי,  דווקא  עשה  הראשון,  הצעד  את 
המנדטים  לחלוקת  שהתנגדה  היחידה  הייתה  בהסתדרות 
בבינ"ה )בית נבחרי ההסתדרות( ללא עריכת בחירות. בש"ס 
מספרים שניסנקורן הציע לסיעה 4.5 אחוזים מקרב החברים, 
נציג  קם   – כל המפלגות הביעו תמיכה  אך למרות שנציגי 
ש"ס ותקע סיכה בבלון, במעמד כולם. בו ביום קיבל דרעי 
מסרים שונים ומשונים על העברת תפקידים כפעולת תגמול 
ליו"ר  ש"ס  יו"ר  בין  המתיחות  רשמי  כחלון.  של  לסיעתו 
ההסתדרות המכהן, נראו גם השבוע, כשדרעי סירב להרים 
לפני הטקס החגיגי במהלכו אמורה  ניסנקורן  טלפון לאבי 
לפועלים  התוספת  הענקת  רשמית,  מוכרזת  להיות  הייתה 
יתקיים  עוד  שהטקס  ייתכן  האוכלוסין.  במנהל  השחורים 

במעמד היו"ר – ממגדר אחר.
ההכרעה טרם נפלה, אך דרעי מודע למשמעותה. לא בטוח 
אך  בעבודה,  החברים  לא  וגם  המהלך  את  יאהב  שנתניהו 
למוביליות של המאבק החברתי – בחירתה של יחימוביץ' 
טיפוסית  מפא"יניקית  אינה  שלי  תרומה.  בהחלט  תהווה 
את  להשבית  תדע  היא  עימות  וברגעי  פשרות,  על  שחיה 
עמה  שמצויים  החרדים  עבור  לרחובות.  ולצאת  המדינה 
של  התחתון  העשירון  על  כלכלית  ונמנים  טובים  ביחסים 
החברה הישראלית – יחימוביץ' נראית כמו האישה הנכונה 

במקום הנכון. 
שיחימוביץ'  מלמדים  השבוע  שנערכו  פנימיים  סקרים 
המערכה.  החלה  בטרם  ניסנקורן,  על  קטן  בפער  מובילה 
כל  הקטנה  הדחיפה  את  לספק  יכולה  ש"ס,  של  תמיכתה 
הדרך לפסגה, בתקווה שהתמיכה תיזכר אם וכאשר תיבחר. 
שלך,  "שלי  האמרה  הארץ  לעם  מיוחסת  באבות  במשנה 
והאמירה  משלהם  חוקים  לפוליטיקאים  אבל  שלי",  שלך 

הזאת שייכת דווקא לחכמים שביניהם.
     

בנעלי המחוקק 
השופט  הבין  המשפטים",  "ואלה  פרשת  קריאת  בתום 
היושב בדין, מהי כוונת המחוקק. זה קרה כשהשופט נועם 

סולברג, שיושב בהרכב הדן בעתירות נגד חוק הגיוס, פגש 
חוק  ניסוח  את  שהוביל  אטיאס,  אריאל  לשעבר  השר  את 
לשירות  לאחרונה  וגויס  החרדיות  הסיעות  מטעם  הגיוס 

מילואים פעיל כדי לסייע בניסוח התקנות. 
חסידי-משפטי,  לטיש  התיישבו  האחרון,  שבת  בליל 
קבוצה של כמאה עורכי דין חרדים ודתיים, ביחד עם הרב 
נועם  העליון  ביהמ"ש  לאו, שופט  הגר"ד  לישראל  הראשי 
בעולם  ובכירים  האן  דוד  הרשמי  הנכסים  כונס  סולברג, 
חברים משלנו,  שני  כולל   – הדין  עורכי  ובלשכת  המשפט 
המשנה ליו"ר לשכת עורכי הדין עו"ד יוסי ויצמן וסגן יו"ר 

הלשכה עו"ד מנחם מושקוביץ. 
את הכינוס שהחל ביום חמישי, פתח היועמ"ש לממשלה 
ד"ר אביחי מנדלבליט שברר את מילותיו, מול המיקרופונים 
המעיינות  נפרצו  כנפיה,  את  פרשה  כשהשבת  והמצלמות. 
דיומא,  וענייני  תורה  דברי  של  בשילוב  המגבלות.  והוסרו 
וחבר  התקיים שיח מרתק עם השר לשעבר אריאל אטיאס 
הכנסת יעקב אשר )הנחיתי את הפאנל כאורח לשכת עורכי 

הדין, לצדו של ידידי ד"ר חיים זיכרמן(.
כולל מלאכת  והשביתה מכל מלאכה –  באווירת השבת 
ההקלטות, ובהנחה שעורכי הדין שומרי השבת לא מורים 
עילית, לתעד את המתרחש  היתר, כאנשי מודיעין  לעצמם 
באמצעות מצלמות האבטחה, הרשו לעצמם אטיאס ואשר 
על  עלה  הגיוס  חוק  כשנושא  יחסית.  בחופשיות  להתבטא 
ואות  תג  כל  בדקדוק  שניסח  אטיאס,  הסביר   – השולחן 
המשפטית  כשהיועצת  שתיקה,  בחדר  נפלה  איך  בחוק, 
חברי  את  שאלה  הביטחון  משרד  מטעם  בדיונים  שנכחה 

ועדת שקד, מיהו חרדי.
)האסורה בשבת(,  אטיאס הסביר איך במלאכת מחשבת 
גיל  בין  הוגדר כחרדי לצורך החוק, כל מי שלמד בישיבה 
14 ל-16. מי שבא לקלל בחוק הגיוס, נמצא מברך, הסביר 
השר לשעבר שתיאר כיצד בעקבות ההגדרה שהוכרה בחוק, 
נפתחה הדרך להעדפה מתקנת של חרדים בשירות המדינה 
במשרד  טענו  שנים  שבמשך  אחרי  ציבוריים.  ובתפקידים 
אי  ולאתיופים,  לערבים  בניגוד  החרדים,  שאת  המשפטים 
בחוק  ההגדרה  באה  אוכלוסייה,  כקבוצת  להגדיר  אפשר 
להגדרה  זכות  יש  לחרדים  שגם  לכולם  והוכיחה  הגיוס 

עצמית.
ההגדרה העצמית הזאת נקלעה לאחרונה למחלוקת פנים 
יעקב אשר מציג את החלטת הממשלה  חרדית. בעוד ח"כ 
החרדי  לציבור  המיועדים  בינוי  למכרזי  ביציאה  שהכירה 
טוען  הניסיון  בעל  שאטיאס  הרי  הקדנציה,  מהישגי  כאחד 
שמדובר במס שפתיים. יעקב אשר טוען שחריש לא היתה 
מתפספסת לנו בין האצבעות אם הגושפקנא למכרז מותאם 
מסכים  לא  אטיאס  אז.  כבר  קיימת  הייתה   - חרדי  לציבור 
חילוניים  פקידים  בגלל  לא  איבדנו  העיר  שאת  ומזכיר 
אלה  של  קולם  את  שמעו  שלא  חרדים  עסקנים  בשל  אלא 
השר  של  מפיו  מעשה  בשעת  זה,  במדור  )כולל  שהזהירו 
לשעבר( ובגללם כולנו היום בעסק ביש. לזכותם של אותם 
דינם,  עורכי  להם  שהורו  ככל  צייתו  שהם  ייאמר  עסקנים 
שימנע  מי  אין   - שחוקית  היא  אטיאס  של  המסקנה  אבל 
יום להצהרות  חילוני להתמודד במכרז. בסופו של  מלקוח 
בעלמא אין משקל, אלא רק למעשים והליכים תכנוניים – 

המבוססים על כוחות השוק החרדיים.
השופט סולברג שמסר למחרת היום 'שיעור כללי' מעמיק 
איזה  לתהות  למשתתפים  וגרם  במחתרת,  הבא  גנב  בדיני 
ראש ישיבה הפסיד עולם התורה, היה מודע לכך שגם בלי 
תיעוד מצולם – לכל שבת יש מוצאי שבת. "בשבת הקודמת 
שערכתם השתתף חברי השופט הנדל", הוא סיפר לנוכחים, 
"הוא אמר לי שנהנה מאוד, אבל בדרכו הביתה כבר שמע 
כיוון  סולברג  לכותרות".  הפכו  בחדשות שהדברים שאמר 
שנשא  הדברים  בין  להקיש  שינסה  דהו  מאן  שיימצא  לכך 

בית ספר לפוליטיקה

משפט צבאי

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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גם  השבת,  חלפה  אבל  אזריה,  אלאור  לסוגיית 
נותרו  התורה  ודברי  עברו,  ושלישי  שני  ראשון, 

בעולמה של הלכה.
בחלק הרלוונטי לטור אקטואלי, התייחס שופט 
ביהמ"ש העליון לסוגיית 'מיהו חרדי'. הוא תיאר 
'מיהו  להגדיר  שמתקשה  במדינה  איך  בחיוך 
חרדי',  'מיהו  להגדיר  שבעתיים  קשה  יהודי', 
העובדתי.  בפן  אטיאס  אריאל  את  לתקן  וביקש 
בחוק הגיוס, נקבע שחרדי הוא מי שלמד בישיבה 
 ,18 לגיל  ועד   14 מגיל  שנתיים  במשך  לפחות 
את  המכהן  השופט  תיקן   –  16 לגיל  עד  רק  ולא 
הפוליטיקאי בדימוס כשהוא נצמד ללשון החוק. 

עיניים,  בארבע  נמשכה  הזו  וטריא  השקלא 
לשופט  הסביר  כשהמחוקק  השיעור,  תום  עם 
אחרי  בשעתו  שעקב  מי  המשורר.  התכוון  למה 
שבוע,  אחר  שבוע  כאן  שהתפרסמו  המאמרים 
הגדול  ההישג  זה  במדור  סוקר  איך  בוודאי  זוכר 
היעדים  בספירת  שהכליל   – החוק  של  ביותר 
של מתגייסים חרדים, גם את מי שעזב את כתלי 
לספור  נדרשים  היינו  אם   .16 בגיל  המדרש  בית 
כומתות של מתגייסים חרדים שחבשו את ספסלי 
בית המדרש עד לגיל 18, הקרב היה אבוד מראש. 
חשובה.  תובנה  עם  יצא  השופט  הזאת,  מהשבת 
בין  שיפגיש  הבא  לכינוס  שעד  לקוות  רק  נותר 
כשנה,  בעוד  חרדים  למחוקקים  העליון  שופטי 
יימצא בפרקליטות המדינה, מי שיידע לפרש את 

הסעיפים והתקנות, בנעלי המחוקק החרדי.

כחלון הזדמנויות 
למנות  שקד,  איילת  השרה  של  הצלחתה 
חובש  מתוכם   - שמרנים  עליון  שופטי  שלושה 

-  מתוך ארבעה, היא  כיסוי ראש  וחובשת  כיפה 
בקדנציה  היהודי  הבית  ביותר של  הגדול  ההישג 
על  וי  לסמן  הצליחה  לא  אומנם  שקד  הנוכחית. 
כל  דבר  של  ובסופו  מראש,  שהציבה  היעדים 
ארבעת השופטים – קודמו מתוך מערכת השפיטה 
הקיימת, ועדיין, אפשר בהחלט לומר שהיא עמדה 

בגדול במבחן התוצאה. 
אין דין בלא דיל והוועדה לבחירת שופטים – 
הפכה כבר מזמן לבית היוצר של דילים פוליטיים 
ותרגילים שנעשים במחשכים. שקד הצליחה, היכן 
שנכשלו קודמיה, לכרות ברית אינטרסים עם יו"ר 
לשכת עורכי הדין אפי נווה ושר האוצר כחלון – 
שסומן בקדנציה הזאת כמגן בית המשפט העליון. 
לכחלון היה חשוב למנות את בן דמותו, השופט 
העליון  כשנשיאת  אלרון.  יוסף  מחיפה,  המזרחי 
מרים נאור הבינה שיחסי הכוחות פועלים לרעתה, 
נותרה לה רק ברירה אחת – להצביע בעד. אז נכון 
את  לאשר  ימהר  לא  בג"ץ  החדש,  בהרכבו  שגם 
חוק ההסדרה, אך בדיוק את הדחיפה הקטנה הזו, 
הצלחה.  ללא  לבצע,  שקד  של  קודמיה  כל  ניסו 

צעד קטן למגזר, צעד גדול לשרה.
השופט החרדי הראשון וגם האחרון שישב על 
שכיהן  קיסטר,  יצחק  השופט  היה  השיפוט  כס 
השנים  בין  כעשור  במשך  העליון  בביהמ"ש 
את  שעה  כהוראת  שקיבל  קיסטר   .1975-1965
ברכת גדולי ישראל, נכנס ויצא בלי פגע והעמיד 

אחריו דור ישרים מבורך העוסק בתורה. 
התנגדות  השבוע  שהביע  מקלב  אורי  ח"כ 
רעיונית השקפתית לכהונתו של שופט חרדי, זוכר 
ששיגר  יותר,  מאוחרת  מתקופה  הצעה  כנראה 
הנשיא לשעבר אהרון ברק לחבר בית הדין הרבני 
לשופט  להתמנות  דיכובסקי  הגר"ש  דאז  הגדול 

בביהמ"ש העליון. לפי מה שפורסם באותם ימים, 
אלישיב  הגרי"ש  מרן  בהוראת  נדחתה  ההצעה 
זצ"ל שחשש שהמעבר מבית הדין הרבני הגדול 
הערכאה  כהעדפת  ייתפס  העליון  המשפט  לבית 
האזרחית על הרבנית. שופט חרד לדבר ה' שתוצע 
גדולי  עם  הסתם  מן  יתייעץ  המשרה,  בעתיד  לו 
מובילים  כבר  הדין  עורכי  בלשכת  אך  התורה, 
בעליון,  מושב  לתוספת  השרה,  עם  ביחד  יוזמה, 

שייועד לחרדי, בבחינת הלכה ואין מורים כן. 
אי אפשר לזלזל במעורבות של הסיעה החרדית 
'אמונה  סיעת  האחרונה.  במהפכה  בלשכה, 
הלשכה  ליו"ר  הדרך  מראשית  חברה  במקצוע', 
שהביאו  הגורמים  בין  והייתה  נווה,  אפי  המכהן 
מינץ,  דוד  המחוזי  ביהמ"ש  שופט  לבחירתו. 
שופטי  מארבעת  כאחד  שעבר  בשבוע  שנבחר 
ביהמ"ש העליון החדשים, נחשב לשופט בעל מזג 
שיפוטי על-מגזרי. רק לאחרונה, השתתפתי בדיון 
שבו הבהיר השופט לנציגי המדינה, את החשיבות 
דרכו  למורי  בציות  החרדי  המגזר  שרואה  הרבה 
עד  נשמעו  לא  הזה,  מהסוג  טקסטים  הרוחניים. 
היום בביהמ"ש העליון. כפי שנכתב כאן בשבוע 
שעבר, הצלחתה של שרת המשפטים, היא במידה 

רבה – גם הצלחתנו.   
רעיונית- עמדה  השמיע  מקלב  ח"כ 
אידיאולוגית, אך ברמה הפרקטית – האינטרסים 
עמדה.  בכל  נוכחות  ומחייבים  חופפים  החרדיים 
לשכת  בכנס  אשר  יעקב  ח"כ  של  השתתפותו 
בפני  אמירה  הייתה  המצוות,  שומרי  הדין  עורכי 
חברו  לו  קדם  אגב.  ראשונה,  אמירה  לא  עצמה. 
הטוב לסיעה ח"כ גפני, שהיה אורח הכבוד בשנה 
הם  ביניהם,  האידיאולוגי  המאבק  את  שעברה. 

שומרים לחוק ההסדרה.
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ביום שני נהנה 
בנט מכותרות 

שהכתירו 
אותו לראשון 

הלוחמים 
באפליה. 

בשלישי הוא 
הוכתר בדו"ח 

המבקר 
כראשון שזיהה 

את בעיית 
המנהרות. 

נותר רק לקוות 
שמהשבוע 

הזה, ירוויח לא 
רק השר, אלא 
גם התלמידות 

החרדיות

ים של מלל 
נשפך מעל גלי 

האתר מאז אותו 
ראיון מהגיהנום 

של מגישת 
הכל דיבורים 

יחימוביץ' 
עם דרעי – 

שבעקבותיו 
אושפז. 

בהשוואה לאותו 
מופע אימים, 
אפילו הראיון 
שערכה דנה 
וייס לליצמן 

השבוע נראה 
כמו שיחת רעים

מלחמה ושלום. בנט, דרעי ומרגי במסיבת העיתונאים בחדר סיעת ש"ס 



בני ברק 36     ג' באדר תשע"ז 121/3/17

טיל לאו 

התייחס  אשר,  יעקב  ח"כ  אשר,  כשיעקב 

על  ההצבעה  סביב  בסיעה  שפרץ  למאבק 

חוק ההסדרה – הוא ביקש לקרוע את תעודת 

אשר  התורה.  דגל  של  השמאלנית  הזהות 

לאווירה.  ולא  לעובדות  להתייחס  ביקש 

הגראי"ל  מרן  הישיבה  ראש  של  ההוראה 

שטיינמן לתמוך בחוק ההסדרה, היא המשך 

מרן  בתקופת  שקיבלנו  ההוראות  של  ישיר 

ראש הישיבה הרב שך זצ"ל, תיאר אשר וגם 

הוכיח. 

השמאל- צמתי  שבכל  הזכיר  אשר  ח"כ 

הרב  הכריע  לבחור,  צריך  כשהיה  ימין, 

בתרגיל  כך  הימין.  עם  הצעדה  בזכות  שך 

ממשלת  הקמת  את  כשטרפד  המסריח, 

רבין  בממשלת  כך  פרס,  בראשות  השמאל 

כשהורה להישאר מחוץ לממשלה גם במחיר 

וכך  וקרע עם ש"ס,  ישיבה באופוזיציה  של 

הכרת  למרות   – לנתניהו  פרס  בין  בבחירות 

את  שהוביל  פרס  כלפי  לו  שהייתה  הטוב 

על  לדיבורים  הישיבות.  לבני  הגיוס  דיחוי 

כך שדגל התורה מזוהה עם השמאל, מעולם 

לא הייתה אחיזה במציאות, טען אשר. מעבר 

יציאה  של  בנושאים  כי  הוסיף,  הוא  לכך, 

למלחמות, דרכה של דגל התורה הייתה מאז 

ועד היום שלא להתערב ולהביע עמדה.

השקפתית  מחלוקת  נקודת  מחפשים  אם 

בין ש"ס ליהדות התורה - על רקע מסקנות 

דו"ח המבקר על מבצע צוק איתן - היא מצויה 
בדיוק בזירה הזאת. אטיאס בתגובה, התייחס 
לראשונה לאותה תקופה בשנת 2012, שבה 
הקבלן  ברחוב  יוסף  הגר"ע  של  ביתו  הפך 
בתל-אביב.  הקרייה  של  הירושלמי  לסניף 
ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון לשעבר 
ובכירים  יעלון  בוגי  השביעייה  חבר  ברק, 
לרגל  עלו  ובהווה  בעבר  הביטחון  במערכת 
באופציית  זרים,  פרסומים  פי  על  לדון,  כדי 

תקופה,  באותה  לש"ס  באיראן.  התקיפה 
בקבינט,  אצבעות  שתי  היו  אטיאס,  תיאר 
ולמרן היה חשוב לדעת שהממשלה לא רצה 

מהר מדי. 
חרדית  למפלגה  מה  נשאל  כשאטיאס 
הגר"ד  הראשי  הרב  ביקש  מלחמה,  ולעסקי 
לאו להשיב במקומו. הגר"ד לאו תיאר איך 
רק לאחרונה, כשהרקטה שנשאה את הלוויין 
הקרקע  על  שהתפוצץ   –  6 עמוס  הישראלי 
משוגרת  להיות  הייתה  אמורה  שוגר,  בטרם 
סמוך לשבת, נשאלו הרבנים הראשיים כיצד 
לתוככי  תגלוש  השיגור  שעת  אם  לנהוג  יש 
שבפרויקט  סיפר  הראשי  הרב  השבת. 
"אינני  חרדים,  מהנדסים  ארבעה  השתתפו 
מיהו  של  להגדרה  עונים  היו  הם  אם  יודע 
תורה  שומרי  יהודים  שם  היו  אבל   - חרדי 

ומצוות, ששאלו כיצד לנהוג". 
נדרש  דיין  שכאשר  הסביר  הראשי  הרב 
נושא  בכל  לענות  חייב  הוא  תשובה,  לתת 
ההלכה.  פי  על  לנהוג  יש  כיצד  ולהכריע 
נחיה ונראה מה יבוא קודם - שופט עליון או 

אסטרונאוט חרדי ראשון.

חרדים למשפט. היועמ"ש לממשלה מנדלבליט בכנס לשכת עורכי הדין

השיעור,  תום  עם  נמשכה  הזו  וטריא  השקלא 
אטיאס  אריאל  בדימוס  כשהפרלמנטר 
סולברג  נועם  העליון  ביהמ"ש  לשופט  הסביר 
חוק  נגד  בעתירות  שדן  בהרכב  היושב   -
החרדי המחוקק  כוונת  הייתה  מה  הגיוס, 

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

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

קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  בנדנות  סנודים  כתרים לאירועים  תיקים

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

ארועים    תינוקות    ילדות    נשים    כתרים

ל-5 ימים בלבד
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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&
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