


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



גם כאלה שהתייבשו במשך 7 ימים

יעילות 
מוכחת

אריזת 
חיסכון

מותג
בינלאומי

מנצח כתמים 
יבשים

 לטיפול נקודתי   להשרייה  כתוספת לאבקת כביסה
מסיר כתמי: שוקולד, מיץ, קטשופ, יין, פירות ועוד 

לכביסה צבעונית או לבנה.

חדש! וניש קליה
ב-30 שניות בלבד!מסיר כתמים

סימן שהתקדמת
לוניש קליה   סימן שהיה פה 

פורים שמח



בימי ראשון - שני

כ"א- כ"ב אדר תשע"ז
באודטוריום 

מהשעה 5.00 אחה"צ עד 11.00 בלילה

רח' 
רבינוב 

ב"ב

המכירה פתוחה לקהל הרחב, ללא תלושים וללא צורך בהזמנה מראש, הכמות מוגבלת וכל הקודם זוכה

הננו להודיע כי בס"ד עלה שוב בידינו להקל על בני התורה ומשפחות ברוכות ילדים בקניית הלבשה ע"י סבסוד מיוחד

עשרות אלפי פריטים 
במחירים מסובסדים ועד הרבנים 

לעניני צדקה בארה"ק

עד 190 ₪נעליים

תשמישי קדושה
החל מ -210 ₪טלית גדול

החל מ -14 ₪ציציות בד

החל מ -6 ₪חוטים

החל מ -10 ₪מבחר סוגי כיפות

 2 ימי מכירת חסד בבני ברק
בכל המחלקות ממיטב המותגים

MG מוצרי
100 ₪חליפה ח"ב
350 ₪חליפה ב"מ

195 ₪קפוטה חלק
150 ₪ פרחוני ח"ב
180 ₪פרחוני ב"מ

25 ₪ ווסט
3 ב-100 ₪מכנס מדוגם

ברודווי
280 ₪חליפה ח"ב
590 ₪חליפה ב"מ
220 ₪פרחוני ח"ב
290 ₪פרחוני ב"מ
430 ₪קפוטה ח"ב
490 ₪קפוטה ב"מ

80 ₪מכנס / ווסט חלק
50 ₪ישיבה חלאט

90 ₪ישיבה חלאט פרחוני
 45 ₪ 3 ב-115חולצות חסידי

 כובעי סאמעט
  )מותג היוקרה 'סנדרס'(

מחיר ועד הרבניםמחיר רגילסוג הכובע

690 860₪ ₪סאמט פרימיום סנדרס חסידי
490 ₪ 790 ₪סאמט סטנדרט סנדרס  חסידי

480-530 790₪ ₪סאמט סטנדרט סנדרס ירושלמי
280-450 ₪כל שאר הסאמט חסידי/ ירושלמי 

590 860₪ ₪סאמט פרימיום )סופר ירושלמי(

ברון כובעים
מחיר ועד הרבניםמחיר רגילסוג הכובע

800 1080₪ ₪רוצה סופר קפיטלה + פלסטיק
720 980₪ ₪רוצה קנייטש קפיטלה

590 ₪ 950 ₪צ`רבו קפיטלה
480 900₪ ₪ליאופרדו פנתר 

450 820₪ ₪ליאופרדו פרמיסיו 
390 ₪ 750 ₪ליאופרדו בליני 
270 ₪ 510 ₪דונאטו אירופה

179 350₪ ₪דונאטו קלאסיק 
ברון כובעים חסידיים

650 780₪ ₪רוצ`ה חסידי כפל 
480 720₪ ₪קראון חסידי סרט גור
480 700₪ ₪קראון חסידי כפל 

189 350₪ ₪דונאטו גור

חליפות בגיר
550 ₪חליפות בגיר קצר
 680 ₪ חליפות בגיר ארוך

 390 ₪קפוטה פרחוני בטנה מלאה בגיר
 300 ₪חליפות נוער

 75 ₪, 2 ב-140 ₪חולצות ורונה חלק/ דוגמה
 60 ₪, 2 ב-100 ₪חולצות ורונה 50% כותנה

 50 ₪, 4 ב-100 ₪חולצות חסידי רויאל ימין על שמאל
 180 ₪חליפות ילד פאביו

 50 ₪ 2 ב-90 ₪חולצות ילד פאביו לבן/צבעוני
70 ₪, 2 ב-130 ₪מכנסי ילד פאביו

 30 ₪ 2 ב-50 ₪עניבות
 30-45 ₪חגורות
 60 ₪סריגים

 220 ₪נעלי בגיר

מקום מיוחד 
לנשים

)הנשים מתבקשות לא להסתובב באולמי המכירות(

לרווחת הציבור מקום חדש ומרווח במיוחד
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חייגו והזמינו: 8510*
בר המים היחיד ללא צורך בטבילה בכשרות מהודרת  

פטנט בלעדי למים חמים וקרים בשבת

חסכוני בחשמלמנגנון בטיחות ילדים חדש! מגוון צבעים עד 40 כוסות מים רותחים בשבת

חמים/קרים

מים

התקנה חינם למזמינים לפני החג!

"

"

יוצאים לחירות
עם 'נועם 1'

 '1 'נועם  שבחרנו  מאז 
יצאנו לחירות אמיתית 
עם מים חמים וזמינים 

כל הזמן, גם בשבת.
מומלץ בחום!

(שמואל, ביתר)

חדש ובלעדי!



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





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





 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!



ADOREאדור
4 עם מגוון ענק  250 מ"ר מחודשים ומפוארים מחכים לכם בסניף קאליש 
להתחדש!  בואו  החג.  לכבוד  חדשות  מחלקות  של  ומבחר  פריטים  של 

 10:00-13:00 ו':  יום   |  10:00-23:00 רצוף!  פתוח  א'-ה':  פתיחה:  שעות 
 20:30-23:30 מוצ"ש הגדול פר' צו: 

מבחר ענק של 
נעליים מהחברות 
המובילות: פאקו 

מישל, לטס' גו וראדו

מבחר ענק של 
הלבשה אישית 

מהחברות המובילות: 
דלתא והיינס

מבחר ענק של 
תשמישי קדושה 
טליתות, ציציות 

וכיפות

מחלקת 
נעליים

מחלקת 
הלבשה אישית

מחלקת 
תשמישי קדושה

מגוון מחלקות חדשות מחכות לכם 
בקאליש 4 המורחב:



הלוואה עד

ללקוחות כל הבנקים

סיימתם לנקות
את הכיסים?

תמרים זקן  חיים  מרכז   ,2 ישראל  ישמח  עלית,  ביתר   � רוממה   21 שמגר  רח'  ירושלים:   > החרדי  המגזר   סניפי 
עקיבא    רבי  פינת   ,2 איש  חזון  רח'  ברק,  בני   � ראשונים  רח'  פינת   ,118 ציון  שבי  רח'  אשדוד,   � נעימי  קניון   ,2 רבין  שמש,   בית 

פתח תקווה, רח' ההגנה 10 במדרחוב � מודיעין עילית, רח' אבני נזר 18 � אלעד, רבי יהודה הנשיא 94  

הלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח, מתן האשראי והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד.



י"ז באדר תשע"ז 15/3/17 בני ברק16 121/3/1 ד באדר תש"ע" בני ברק בני ברק12

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

 מאות מוהלים התכנסו ליום עיון

הצלחה ליום העיון למוהלים שנערך על ידי מחלקת 
מאות  בהשתתפות  לישראל  הראשית  ברבנות  בריתות 
מוהלים. יום העיון אורגן על ידי מנהל מחלקת בריתות 
כי  מסר  אשר  מורסיאנו,  משה  הרב  הראשית,  ברבנות 
והגיעו  למצופה  ומעבר  רבה  הייתה  לכנס  ההיענות 

למעלה מ-500 מוהלים מוסמכים.
הרבנים  ידי  על  מעשיות  הרצאות  נמסרו  בכנס 
הראשיים לישראל ומנכ"ל הרה"ר משה דגן שחידד את 
הנהלים בנושאים האתיים ותקשורת חיובית בין המוהל 

להורים וכן על חשיבות הביטוח המקצועי למוהלים.
כמו כן הרצו בערב פרופ' צ'רטין בנושא התקשורת 
שגרתיות  שאינם  בבריתות  לרופא  מוהל  בין  החשובה 
זיהומיות  מחלות  בעניין  שהתמקד  שימל  פרופ'  וכן 
והדגשים שעל המוהל לשים לב אליהם במכתב שחרור 
בלויגרונד  ציון  בן  הרב  הוועדה  חבר  ואילו  ליולדת, 
הביא בפני המוהלים את החידושים האחרונים בתחום 

חומרי החבישה המומלצים למוהל.

 צמרת המשטרה ערכה ביקור פורים
דן  ממ"ר 
הפיקוד  וסגל 
של  הבכיר 
מרחב דן הגיעו 
פורים  בליל 
של  למעונו 
ומנהל  סגר"ע 
ה  ק ל ח מ ה

להשתתף  כדי  שפירא,  מנחם  הרב  המוניציפלית 
לשמירת  הפעולה  שיתוף  על  ולהודות  פורים  בשמחת 
במשתתפים:  עוד  החג.  בימי  התורה  בעיר  השקט 
סממ"ר סנ"צ דני חדד, קצין אג"מ הוד לוי ואליהו ארנד 

מנהל הלשכה.

 הגבאי המסור הרב שמעון חזקיהו ז"ל
בשבוע  חמישי  ביום   
עולמו  לבית  נלקח  שעבר 
בית  של  המסור  הגבאי 
הרב  מרדכי'  'אחוזת  הכנסת 
הרב  ז"ל.  חזקיהו  שמעון 
החולים  בבית  נפטר  חזקיהו 
לאחר מחלה שהייתה בגופו, 
הלווייתו יצאה מביתו ברחוב 
רימון בבני ברק, בהשתתפות 
בני משפחתו, קהל רב ורבנים 

שספדו לו רבות על פעילותו למען מתפללי בית הכנסת.
נפשו  את  שמסר  פעלים  רב  איש  היה  חזקיהו  הרב 
בית  מתפללי  עבור  וחסד  צדקה  תורה  למען  ורוחו 
שכונת  תושבי  ושאר  בפרט  מרדכי'  'אחוזת  הכנסת 
שיכון ו' בבני ברק, השכים לבתי מדרשיות, קבע עיתים 
לתורה, מסר את נפשו על זיכוי הרבים היה מוקיר רבנן 

ואהב את התורה ולומדיה, יהי זכרו ברוך.

  הגנבת מסין הוחזרה למדינתה
ימים  כמה  לפני  תלונה  התקבלה  ישראל  במשטרת 
על גניבת תיק בכניסה למוסך בבני ברק. על פי החשד, 
אישיים  ומסמכים  כסף  ובו  התיק  את  הניח  המתלונן 
בעקבות  נעלם.  התיק  כאמור  וכששב  למוסך  בכניסה 

התלונה משטרת ישראל פתחה בחקירה.
השבוע ביום ראשון נעצרה החשודה בת 44, שוהה 
בתיקו של המתלונן.  אוחזת  כשהיא  סין,  זרה ממדינת 
העבירה.  לביצוע  עצמה  קשרה  החשודה  בחקירתה 
של  השהייה  אשרת  שתוקף  גם  עלה  החקירה  במהלך 
טיפול  להמשך  הועברה  היא  כן  ועל  פג,  החשודה 

ביחידת עוז להעברתה בחזרה לסין.

מאת: יאיר קורן

המאמץ הגדול וההיערכות המוקדמת של 
הרב  העיר,  ראש  בראשות  ברק  בני  עיריית 
תל  מחוז  משטרת  בשיתוף  זייברט,  חנוך 
ניכר לפני חג הפורים,  אביב ומרחב דן זמן 
היוו את הבסיס למצב השקט ביותר ששרר 
שזכה  ברק,  בני  העיר  ברחובות  החג  בליל 
ותושבי  ציבור  ואישי  רבנים  של  להערכתם 
העיר, כך עלה בשיחת סיכום הפעילות בחג 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  בין  הפורים 
לבין נצ"מ שי אזולאי, מפקד משטרת מרחב 

דן.
ההיערכות לסדר ולשלווה ברחובות העיר 
הפורים  חג  לפני  אחדים  שבועות  החלה 
חנוך  הרב  של  בראשותו  עבודה,  בפגישת 
שי  נצ"מ  ובהשתתפות  העיר  ראש  זייברט, 
וצמרת  דן  מרחב  משטרת  מפקד  אזולאי, 
בריכוזו  הבכיר  העירוני  והצוות  המרחב 
רה"ע,  מטה  ראש  דרנגר,  ישראל  הרב  של 
שגיבשו את התכניות לימי הפורים בתחומי 
האבטחה, הסדר הציבורי והשיטור המשולב.
הממונעים  לסיורים  נוספו  זו  בשנה 
והרגליים של המשטרה שוטרים רבים, כדי 
למנוע את התופעה של צעירים, רובם מחוץ 
ברק,  בני  במרכז  להתאסף  שנהגו  לעיר, 
מחופשים בתחפושות, ולהציק לעוברי אורח 
או לגרום לפקקי תנועה שהקשו על הנסיעה 

ברחובותיה המרכזיים של העיר.
שהה  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
בכל  העיר  של  שונים  ובאזורים  ברחובות 
אנשי  עם  רצוף  בקשר  ועמד  הלילה  שעות 
במרכז  סיורים  וערך  והמשטרה,  העירייה 
אזולאי,  שי  נצ"מ  עם  ובשכונותיה  העיר 

מפקד המרחב וסנ"צ הוד לוי, קצין האג"מ 
המרחבי, זאת בנוסף למרכז הפיקוד העירוני 
המוקד  במבנה  העת  כל  שפעל  והמשטרתי 

העירוני. 
אברהם  הרב  גם  השתתפו  בסיורים 
רובינשטיין, מ"מ רה"ע; הרב ישראל דרנגר, 
רמ"ט רה"ע שריכז את הפעילות העירונית; 
לתשתיות  האגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב 
האגף  מנהל  נוגלבלט,  חיים  מר  ולפיתוח; 
לשירותי חירום; מר שלמה בורובסקי, מנהל 
מנהל  מלכא,  שלמה  מר  העירוני:  המוקד 
מנהל  חדד,  יוסף  מר  ופיקוח;  אכיפה  אגף 
מחלקת השיטור העירוני ופקד מאיר סויסה, 

מפקד השיטור העירוני.
מבצע  גם  היה  המקדימות  הפעולות  בין 
נפץ  וחומרי  נפצים  החרמת  של  מקיף 
מסוכנים במספר מקומות רגישים, לפי מידע 
דו"חות  נרשמו  הנפצים  מפיצי  נגד  מוקדם. 
חדשים.  שקלים  אלפי  של  בסכום  וקנסות 
להצלחת  רבות  תרם  העירוני,  השיטור  גם 

המבצע.
מערכת הסברה רחבת-היקף, כדי להיאבק 
משימוש  כתוצאה  ילדים  היפגעות  בתופעת 
במשחקים מסוכנים ונפצים, התקיימה בבני-

מערכת  ארגון  על  הפורים.  חג  לפני  ברק 
ההסברה הוחלט כבר חודשים אחדים לפני 
מזכיר  טננבוים,  אברהם  עם  בתיאום  החג, 
העירוני  האגף  והנהלת  ודוברה  העירייה 
לשירותים חברתיים וארגון "בטרם", לאחר 
ילדים  נפגעו  בארץ  שונים  שבמקומות 
מסוכנים,  ובנפצים  נפץ  בחומרי  ששיחקו 
ובמקרים מסוימים הגיע המצב אף לקטיעת 

אצבעות ר"ל. 
הסברה,  מערכת  התגבשה  זה  לצורך 

בהשתתפות  הרבנים,  חשובי  של  בברכתם 
יחידת ההתנדבות באגף לשירותים חברתיים 
של העירייה, ארגון "הצלה", ארגון "איחוד 
"בטרם"  ארגון  ברק,  בני  סניף  הצלה" 
העירוני  לשיטור  במכתב  ומתנדבים. 
תושב  תרועה,  רפאל  מר  כותב  מהשבוע, 
שיכון ה', כי כתושב השיכון, היו התושבים 
חודש  כבר  שנה,  שבכל  לעובדה  רגילים 
פיצוצים  נשמעים בשכונה  היו  פורים,  לפני 
חזקים מאוד שהפריעו לשנתם של התושבים 
ליד  לחלוף  חששות  היו  ואף  והילדים, 
מחריש  פיצוץ  ישמע  פן  מסוימים,  נערים 
אוזניים ומבהיל, והשנה בס"ד יותר מבשנה 
שקט  היה  אחד,  ממקרה  חוץ  האחרונה, 
מוחלט בשכונה, ורואים את תוצאות פעילות 

השיטור העירוני.
כלי-הרכב  של  השוטפת  התנועה  גם 
מידת  בכל  סדירה  הייתה  העיר  ברחובות 
מוצא  תחנות  שנקבעו  לאחר  האפשר, 
הקרובות  בנקודות  האוטובוסים  קווי  לכל 
לאוטובוסים  לאפשר  כדי  מהעיר,  ליציאות 
להתעכב  ולא  במהירות  ליעדם  להגיע 
מהעירייה   . בכלי-רכב  העמוסים  ברחובות 
של  במצב  היעיל  הפתרון  שזהו  הודגש, 
מאות רבות של אוטובוסים הפועלים בתוך 
שעות אחדות ברחובות צרים, פתרון, שאכן 
של  השוטפת  בתנועה  יעילותו  את  הוכיח 
הוגבר  כן  כמו  אלו.  ברחובות  כלי-הרכב 
הפיקוח על חנייה במקומות אסורים כ"אדום 
ובמקומות  אוטובוסים  ותחנות  לבן" 
התנועה  בצירי  בעיקר,  לתנועה,  שהפריעו 
איש,  חזון  עקיבא,  רבי  כרחובות  המרכזיים 

עזרא והרב כהנמן.

מאת: עוזי ברק 

ביחס  שקט  באופן  עבר  השנה  פורים 
לשנים עברו. תושבי העיר זוכרים שנים בהן 
להנאתם  לטייל  לעצמם  להרשות  יכלו  לא 
שוליים  נערי  מאות  כאשר  העיר,  ברחובות 
גורמים  והיו  אחרות  מערים  הגיעו  פוחזים 
בעקבות  בתושבים.  ופוגעים  נפש  לעוגמת 
סדרת פעולות שנעשו בעבר ע"י ראשי העיר 
הדבר  הנוכחי,  העיר  ראש  וגם  הקודמים 
העיר,  אזרחי  לטובת  לקצה  מהקצה  שונה 
ברחובות  להנאתם  להסתובב  יכלו  שהשנה 

העיר ברוגע ובבטחה.

לעיר  שוטרים  מאות  הובאו  עברו  בשנים 
להשליט  מנת  על  העירייה  בכירי  ידי  על 
פורים,  בליל  במיוחד  העיר  ברחובות  סדר 
למשטרה  כך  על  לשלם  הוצרכה  והעירייה 
כסף רב. בכל ליל פורים היו נעצרים עשרות 
ביום  ולמחרת  דן'  'מרחב  במשטרת  נערים 
מעצרם  להארכת  מובאים  היו  הם  פורים 
הוללות  שוטרים,  תקיפת  סדר,  הפרות  בגין 
אך  אישום,  כתבי  ספגו  אף  חלקם  וכדומה, 
עד שכיום  לשנה  ופחת משנה  הלך  זה  דבר 
לעיר  להגיע  טעם  שאין  הנערים  הבינו 
ולהיעצר, והשנה נעצרו רק ארבעה בני אדם, 
לא  זה  גם  הבאה  שבשנה  היא  כשהתקווה 

יהיה.   
כי  נמסר  דן  מרחב  משטרת  מדוברות 
בתחנת  לחקירה  עוכבו  השנה  בפורים 
שני  הפורים  אירועי  במהלך  המשטרה 
חשודים בשנות ה-20 תושבי בני ברק, בגין 

החזקת דבר בניגוד לחוק. 
ה-20,  בשנות  נוספים  חשודים  שני 
תושבי בני ברק נעצרו בגין תקיפת שוטרים. 
החשודים נחקרו ושוחררו בתנאים מגבילים. 
השלכת  בגין  דו"חות   6 ניתנו  במקביל, 
אלכוהול  שפיכת  אירועי   66 בוצעו  נפצים, 
צעצועים  החרמת  אירועי  ו-8  לחוק  בניגוד 

מסוכנים.

שנה רגועה: רק ארבעה עצורים
המשטרה: "השנה בפורים נעצרו ארבעה תושבי בני ברק, ניתנו 6 דו"חות, נעשו 

8 החרמות צעצועים מסוכנים ו-66 אירועי שפיכת אלכוהול בניגוד לחוק"

פורים תשע"ז: 
בלי אלימות והוללות
בשונה משנים עברו: פעולות מקדימות יחד עם 
פעילויות הסברה מקיפות - הורידו את מפלס 
ההוללות והאלימות בפורים ברחובות בני ברק 
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הרב חזקיהו ז"ל

החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק



בס״ד

בשביל הילדים שלי,
רק מומחים!

מכבי עושה הכל
כדי לתת לילדים שלכם יותר,

ומצרפת רופא ילדים חדש לצוות
המומחים של מכבי בבני ברק

מרכז רפואי מכבי,
רח' נתן הנביא 1, בני ברק

ד״ר גיא טל  
מומחה 

ברפואת ילדים

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק יש קופות חולים



בני ברק י"ז באדר תשע"ז 121815/3/17

מאת: עוזי ברק

בחסידות  גדול  אבל  האמת:  דיין  ברוך 
דבר  היוודע  עם  ברק,  בבני  מונסי  ויז'ניץ 
פטירתו הפתאומית של הרה"ח זאב אדלר ז"ל 

כשהוא בן 43 בלבד.
השבוע,  שני  יום  בבוקר 
שברחוב  בביתו  המנוח  התמוטט 
רימון בבני ברק ואיבד את הכרתו. 
מסניף  הצלה  איחוד  מתנדבי 
לזירה  שהוזעקו  ומד"א  ברק  בני 
החייאה  פעולות  בו  ביצעו 
נאלצו  שבסיומן  ממושכות 

לדאבון לב לקבוע את מותו.
המנוח ז"ל הוא בנו של העסקן 

ארה"ב,  ממונסי  הי"ו  אדלר  לייב  משה  ר' 
אחת,  שנה  בת  וילדה  אישה  אחריו  הותיר 

שנולדה לאחר שנים רבות.
שכניו מספרים ל'קול העיר' על "איש פיקח 
מאוד  נחמד  והיה  בעסקים  גם  שהבין  מאוד 
עמו  להתייעץ  יכלו  לסובביו. 
בכל תחום, עזר רבות לכל דורש 
לכל  לסייע  תמיד  מוכן  והיה 

אדם".
הלווייתו יצאה ביום שני מבית 
המדרש 'בית הלל' ברחוב גבעת 
פנחס בבני ברק בהשתתפות בני 
החיים  לבית  ומכריו  משפחתו 
תהא  נטמן.  שם   – בעיר  ויז'ניץ 

נשמתו צרורה בצרור החיים.

מאת: עוזי ברק

כמידי שנה, גם השנה נהנו תושבי בני ברק 
בצבעוניות  עמוס  ושמח  תוסס  פורים  מחג 
האחריות  מהפרעות.  ושקט  החג  ומצוות 
הרב  העיר  לראש  הודות  המועילה  למגמה 
שישבו  וקברניטיה,  ולרבניה  זייברט,  חנוך 
בכדי  רב  במימון  תכניות  לגבש  המדוכה  על 

למזער את התופעות השליליות.
ההיערכות ביוזמת מחלקת הנוער בעיריית 
וצוות  אשורי  אלדד  ר'  בניהול  ברק  בני 
המחלקה החלה חודשים רבים מראש, ואילו 
החלו  והחינוכיות  השיקומיות  הפעילויות 
בנושא  הרצאות  בסדרת  אדר,  מר"ח  בפועל 
במסגרות  שנמסרו  ואלכוהול  עישון  מניעת 

השונות, על ידי אנשי מקצוע בתחום. 
מענה  בבניית  המחלקה  התחילה  במקביל 
את  שהביאו  ומסגרת  קבוצה  לכל  אישי 
מ-20  למעלה  לשיאם:  פורים  לליל  ההכנות 
מענה  שנתנו  פורים,  בליל  שונים  אירועים 
לכ-1400 בני נוער בעיר ומחוצה לה, בצורה 
עצמו,  בפני  יעד  קהל  לכל  ומתאימה  הולמת 
והולמת  מכובדת  לאלטרנטיבה  הן  שתרמו 

לבני הנוער והן לעיר שקטה ממפגעים.
מסיבה  התקיימה  לימודים  מסגרת  בכל 
אומנותית  תכנית  הכוללת  פורים  בליל 
סטנד  מופע  קוסם,  הופעת  כגון:  מותאמת 
בנוסף  תזמורת,  בליווי  וריקודים  פורימי  אפ 

לסעודת חג מפוארת במקום.
בערב  בישיבה  אצלנו  החג החלה  "שמחת 
והתעלות  איחוד  לשבת  כשהתכנסנו  שבת, 
והמשיכה בשיאה בליל פורים שהתחיל בסדר 
לימוד בתענית דיבור, מתוך חוברות מיוחדות 
המרתק  הטריוויה  חידון  לצורך  שהוכנו 
השתתפו  ובו  מכן  לאחר  שהוקרן  והמושקע 

עד  בישיבה  הבחורים  כל  פעילה  בצורה 
לשעות המאוחרות, לאחר מכן נהנו מסעודה 
כיד המלך, סיום מסכת שהבחורים לקחו על 
עד  בדבקות  נשמה  ושירי  ריקודים  עצמם, 
השעות הקטנות של הלילה" מתאר הרב אבי 
אברהם, מנהל חינוכי בישיבת 'חישבתי דרכי' 
היה  "זה  הנוער,  מח'  מטעם  רגשי  ומטפל 
הפורים המוצלח ביותר בישיבה! היה תענוג 
ולומדים  יושבים  הבחורים  את  לראות  ממש 
גם  סיכם  והמסיבה"  מהחידון  ונהנים  בריכוז 

ראש הישיבה הרב מרדכי וולטמן.
גם במסגרות נוספות מיהרו לברך ולהודות 
בכתב ובע"פ לעיריית בני ברק והעומד בראשה 
הרב חנוך זייברט, וכן ליועץ ראש העיר הרב 
גרליץ ולמחלקת הנוער על ההשקעה המרובה 

שהביאה לתוצאות מוצלחות במיוחד. 
בשיחה עם מנהל המחלקה הודגש המענה 
בהצלחה  בס"ד  שהוכתר  והאיכותי,  המקיף 
הודות לעבודתם הברוכה של הרב חיים וולמן 
הובלה  ועל  העיר,  ברחבי  הנוער  רכזי  וכלל 
מוצלחת של ליל פורים ע"י הרב זכריה שמע 
והרב מרדכי פורת, שהתמסרו רבות בכדי לתת 
על  אייזן,  ר.  לגב׳  כ"כ  את המענה המותאם, 
לקיחת אחריות והובלת מענה מותאם לאורך 

הלילה לנערות.
חודש השמחה טרם הסתיים וגם הפעילות 
במח'  כאשר  בעיצומה,  עוד  בעיר  השוקקת 
הנוער חשבו גם על "סוף הזמן". בימים אלו 
הנוער  לבני  שמחה  שכולו  לערב  מתכוננים 
שיערך בסיום הזמן ויכלול זיץ המוני עם הרב 
רונן חזיזה והרצאה משמחת מפי הרב מיכאל 
של  ליום  צדיקים  לקברי  נסיעה  וכן  לסרי, 
תפילה והתעלות לנערים שיערך אי"ה בערב 

ר"ח ניסן.

הפתרון לנערים 
– תכניות לפורים 

מגוון מקיף של תכניות חינוכיות ופעילויות מהנות 
התקיימו ביוזמת מחלקת הנוער לאורך חודש השמחה

הרה"ח זאב אדלר ז"ל
טרגדיה בויז'ניץ מונסי: האברך הרה"ח זאב אדלר ז"ל 

התמוטט בביתו ונפטר בפתאומיות כשהוא בן 43 

אדלר ז"ל

ועדת מהדרין תנובה
 כנס הכשרות השנתי השישי

יוקדש השנה
לכשרות מהדרין בעידן הטכנולוגיה

 יתקיים אי״ה ביום חמישי, ג׳ בניסן תשע"ז )30 במרץ(
 החל משעה 09:30, במלון פרימה פאלאס
)בעבר מלון המרכז( רח' פינס 4, ירושלים

אישור השתתפות
טלפון: 03-6133555 שלוחה 811, בימים א׳–ה׳ בין השעות: 09:00-16:00

tnuvakashrut@gmail.com :פקס: 03-6133699, מייל

בתוכנית
 10:00 פתיחה:

הרב זאב וייטמן, רב תנובה: מערך ההשגחה בתנובה בעידן הטכנולוגי

שיעורי פתיחה:
יושבי ראש ועדת מהדרין תנובה:

 הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות
 הגאון רבי יעקב מאיר שטרן, מו"צ בבי"ד זכרון מאיר

       וחבר הבד"צ דקריית ויזניץ, בני ברק

 הראשל"צ הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

 הרב אברהם משה הלפרין, מרבני מכון מדעי-טכנולוגי להלכה:
 חליבה בשבת בעידן הטכנולוגי

הרב מרדכי יוסף זילבר: מערכת הקיטור והכשרות

 שו"ת הלכתי עם חברי ועדת מהדרין
 חברי ועדת מהדרין, הרבנים הגאונים שליט"א

 משיבים לשאלות הלכתיות בנושא תעשיית החלב
 יושבי הראש: הגאון רבי מרדכי גרוס, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן

 חברי הועדה: הגאון רבי עמרם אדרעי, הגאון רבי אברהם י. הורוויץ,
הגאון רבי דוב לנדאו

 הגאון רבי פנחס ליבוש פדווא, חבר ביה"ד לענייני כשרות בד"צ
            מחזיקי הדת

 הרב זאב וייטמן, רב תנובה
 הרב יוסף מרדכי זילבר, יועץ חומרי גלם ועדת מהדרין

הרב יעקב בורו, אחראי חומרי גלם במפעלי חו"ל

 דברי פתיחה: הגאון רבי אברהם י. הורוויץ

 הרב יהודה עמיחי, ראש מכון התורה והארץ:
 שימוש באמצעים חדישים לבדיקת חרקים

הרב אברהם שלזינגר: החלטות ועדת מהדרין מכינוס לכינוס
הרב יוסי שטיינברגר: עולמו של משגיח כשרות בעידן הטכנולוגי

מנחה: הרב אברהם בלוקה, מערך הכשרות, תנובה

שעת סיום משוערת: 15:00
 ניתן לשלוח שאלות הלכתיות לחברי ועדת מהדרין בפקס: 03-6133699

tnuvakashrut@gmail.com :או בדוא"ל 
השאלות ייענו ע"י חברי ועדת מהדרין במהלך הכנס.



מותנית גמישה

עיצובים חדשים

דפנות כפולותלשוניות מעוגלות

ספיגה משופרת

פיתחנו  תינוקך  ובשביל  בשבילך  במיוחד  מנוסה,  אמא 
נסיון לבין  בין  את טיטולים החדשים! השילוב המנצח 
קידמה וטכנולוגיה, מעניק לך ולתינוקך לילות שקטים, 
ההבדל. כל  את  שעושים  השדרוגים  מגוון  בזכות 

כי ללילה שקט אין תחליף



בני ברק י"ז באדר תשע"ז 122015/3/17

מאת: עוזי ברק 

ביום ראשון ז' באדר נערכה בב"ב הכנסת 
לעילוי  משתתפים  ורבת  מיוחדת  תורה  ספר 
ישראל  )גבי(  גבריאל  היקר  הבחור  נשמת 
שיבלחט"א,  דוד  יהודה  ר'  בן  ז"ל  גולדברג 

שנפטר לפני שנה בתאריך זה. 
במעמד  חלק  נטלו  משתתפים  המוני 
המרומם, רבנים חשובים, יהודים נשואי פנים 
מבני  וידידים  חברים  וקרובים,  משפחה  בני 
ברק ומחוצה לה, ועוד יהודים רבים ששמעו 
ליטול בה חלק.  ובאו  על השמחה המיוחדת 
אפילו השוטרים שאבטחו את האירוע, נסחפו 
בהתרגשות שאחזה בקהל אשר מחה דמעות. 
לפני שנה נפטר הנער היקר גבי ז"ל, אז עלה 

למרומים בחטף במיטב שנותיו. מכריו ציינו 
אהבת  המופלאות,  מידותיו  את  העיר'  ל'קול 
הזולת שבו, הדאגה והאכפתיות לשני. ניצול 

הזמן שלו ללימוד תורה היה לאות ולמופת. 
פוגש  שכשהיה  מספרים  השכונה  אברכי 
תורה.  דבר  לשמוע  מהם  מבקש  היה  אותם 
לעילוי  תורה  ספר  שיכתבו  ז"ל  גבי  זכה 
נשמתו ויכניסו אותו במלאת שנה להסתלקותו 

הפתאומית והכואבת. 
ההורים  מבית  יצאה  התורה  ספר  הכנסת 
"אנשי  הכנסת  בית  אל  מינץ  שברחוב 
ירושלים" ברחוב חתם סופר. זהו ספר התורה 
הראשון שהוכנס לבית הכנסת - מה שהוסיף 
שרקדו  החוגגים,  של  הגדולה  להתרגשות 

במשך שעה ארוכה עם הספר. 

מאת: עוזי ברק 

תצפיות  לאחרונה  ערכו  ירוק  אור  מתנדבי 
בכל רחבי הארץ בכדי לבחון עד כמה דעתם 
של הנהגים הישראלים מוסחת בזמן הנהיגה. 
נהגים  אלף  כ-23  נצפו  הפעילות  במהלך 
ברחבי  מקומיות  רשויות  מ-180  בלמעלה 

הארץ. 
הנהגים  האם  המתנדבים  בדקו  בתצפיות 
מחזיקים  דיבורית,  ללא  בטלפון  מדברים 
מתאפרים,  עיתון,  קוראים  ביד,  הטלפון  את 
אוכלים או מתעסקים עם הנוסעים או חפצים 

במושב האחורי. 
היו  התצפיות  את  שביצעו  המתנדבים  בין 
"אור  עמותת  של  הנוער  קבוצות  חברי  גם 
ירוק". הבדיקה נערכה גם בבני ברק, אלעד, 

בית"ר עילית ומודיעין עילית.
בבני ברק נצפו בסך הכול 50 נהגים, 50% 
מהם התעסקו בדברים נוספים תוך כדי נהיגה 
שנצפו  מהנהגים   8% דעתם:  הוסחה  ובכך 
דיברו בטלפון הסלולארי ללא דיבורית, 14% 
ביד,  הסלולארי  הטלפון  את  החזיקו  מהם 
10% אכלו, 18% מהם התעסקו עם הנוסעים 

או עם חפצים במושב האחורי.

פרסם    SWOV ההולנדי  המחקר  מכון 
דו"ח חדש העוסק בהיסח דעת במהלך נהיגה 
ומציג כמה כל פעולה שאנחנו עושים ברכב, 
לתאונת  הסיכון  את  מגדילה  הנהיגה,  מלבד 
דרכים. על פי תוצאות המחקר, הקלדת מספר 
טלפון בטלפון הנייד היא הפעולה המסוכנת 
ביותר בזמן הנהיגה והיא מגדילה את הסיכוי 
במהלך  וכתיבה  קריאה   .12.2 פי  לתאונה 
 ,9.9 פי  הנהיגה מגדילה את הסיכון לתאונה 
פי  שתייה  או  אכילה   ,9.1 פי  חפצים  לקיחת 

1.8 ואיפור וגילוח פי 1.4. 
העגומות  "התוצאות  ירוק:  אור  עמותת 
יום  יום  רואה  נהג  שכל  מה  את  מייצגות 
מהמשטרה  מפחדים  לא  נהגים   – בכבישים 
כשנהג  מלנהוג.  חוץ  כמעט  הכול  ועושים 
רואה משטרה בכביש הוא לא מסמס בנהיגה 
קורא  ולא  מתגלח  לא  גם  הוא  מדבר,  ולא 
את  ממתן  הוא  משטרה  רואה  כשנהג  עיתון. 
בטוח.  באופן  ונוהג  מתרכז  שלו,  הנהיגה 
אגף  את  לחזק  חייב  התחבורה  משרד  ולכן, 
התנועה ולרכוש כבר מחר 200 ניידות ולגייס 
שוטרים וסטודנטים כדי להגביר את הנראות 

וההרתעה בכבישים".

לאחר עשרות שנים: ס"ת 
ראשון ל'אנשי ירושלים'

הכנסת ס"ת מרגשת ביום היארצייט, לבחור היקר גבריאל 
ישראל גולדברג ז"ל, שנפטר בפתאומיות לפני כשנה 
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חצי מנהגי בני ברק 
מסכנים חיים

אור ירוק: "כשנהג רואה 
משטרה בכביש הוא לא 

מסמס בנהיגה ולא מדבר, 
הוא גם לא מתגלח ולא קורא 

עיתון. תוספת של ניידות 
ושוטרים תמנע את התופעה 

המסוכנת הזו"
היסח דעת פלאפון

₪ 
0

איכות 
שאין לה מחיר

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
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בלב העיר ירושלים, בפינת הרחובות שרי ישראל - יפו, הולך ונבנה שלב ב' בפרויקט "שרי ישראל". מיקומו הייחודי של 
הפרויקט מהווה יתרון עצום בשל הנגישות והקרבה למרכזים החשובים בירושלים, בתי הכנסת הגדולים וחצרות האדמורי"ם. 
וחניון  יחודי  מסחרי  מרכז  כולל  עצמו  המתחם  יהודה.  מחנה  ושוק  שערים  מאה  גאולה,  שכונות  נמצאות  הליכה  במרחק 
נשימה. עוצר  ירושלמי  לנוף  הפונות  מרהיבות  מרפסות שמש  עם  חדרים   5 בנות   דיור  יחידות   68 במתחם  קרקעי.  תת 
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האיכלוס בקרוב

משרד מכירות:  רח' יפו, פינת שרי ישראל

נותרו 3 דירות



י"ז באדר תשע"ז 15/3/17 בני ברק 1222

מאת: עוזי ברק 

משקיעה  שקלים  מיליון  משבעה  למעלה 
נרחבות  בעבודות  זו,  בתקופה  ברק  בני  עיריית 
שברחוב  החי  פינת  ובשדרוג  בפיתוח  ביותר 
וזאת  אלחנן,  רמת  לשכונת  סמוך  אברהם,  אשל 
במסגרת תקדים שאושר על ידי מועצת העירייה, 

ביוזמת הרב חנוך זייברט, ראש העיר.
"פינת החי" הכוללת מגוון בעלי חיים ומתקנים 
לילדי העיר, הוקמה לפני כ-25 שנה על ידי הרב 
משה אירנשטין ז"ל, ראש העיר דאז, בסיוע כספי 
של מחוז ברוקלין, ניו יורק, במסגרת ברית ערים 
תאומות, שנחתמה באותם ימים, בין עיריית בני 
נפתחה  והיא  ברוקלין,  מחוז  הנהלת  לבין  ברק, 
נשיא  גולדין,  הווארד  מר  בהשתתפות  בטכס 

המחוז באותה תקופה.
ילדים,  המוני  השנים  במשך  ביקרו  במקום 
מרובה  הנאה  שנהנו  לה,  ומחוצה  העיר  תושבי 
מבעלי החיים שבגן עם הסברים ייחודיים בהיבט 
יהודי. ברם, במשך השנים הרבות שחלפו, מלבד 
התיישנות חלק מהכלובים והמתקנים, התפתחה 
העיר מ-85,000 תושבים ל-195,000 תושבים כן 
והם הביאו את  וצעירים,  ילדים  ומחציתם  ירבו, 

הצורך לפתח את המקום, לשפצו ולהגדילו.
בעקבות זאת, הוכנו תכניות הנדסית ואדריכלית 
לפיתוחם  המקום,  שטחי  להגדלת  מקיפות, 
ולשדרוגם, והועמדו הסכומים להגדלות לביצוע 
הרחבה  שמטרתן  ביותר,  נרחב  בהיקף  עבודות 

ופיתוח של המתחם כולו והגדלתו.
גינון,  ריצוף,  יסודי,  שיפוץ  יעבור  כולו  הגן 
השקיה, סלעיות, תוספת גדולה של בעלי חיים, 
לזוחלים  זכוכית  ארונות  אקווריומים,  כלובים, 
ולדגים, וכמו"כ יוקמו חצר לימודית זואולוגית, 
והסברה,  שילוט  החיים,  לבעלי  מחסה  מערות 
ולימודית  תרבותית  סביבה  לאפשר  במטרה 

משודרגת.
ראש  להנחיות  בהתאם  תבוצענה  העבודות 
האגף  באמצעות  זייברט,  חנוך  הרב  העיר 
לתשתיות ולפיתוח של העירייה, שבראשות הרב 
ובהנהלת  העירייה  הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל 
הרב חנוך זיידמן, מנהל האגף, שתכנן את ביצוע 
לייזר,  ישראל  הרב  עם  ובשיתוף  הפרויקט, 
העיר  חזות  מח'  ומנהל  האגף  למנהל  המשנה 
שבאגף,  נטיעות  מח'  מנהל  פוננסקי,  צבי  ומר 
והן תמשכנה כתשעה חודשים, בהתאם לתכנית 

המקצועית שהוכנה.
בתקופה זו יהיה המקום סגור לציבור, וכדברי 
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה: "מחד 
גיסא, יש להצטער על הצורך בסגירה זמנית של 
אך  העבודות,  של  הענק  ההיקף  בשל  המקום, 
מאידך גיסא, עם גמר העבודות יפגשו המבקרים 
בפארק החי גדול בהרבה, מרווח בהרבה ומפותח 

בהרבה".

 7 מיליון לשדרוג פינת החי 
גן 'פינת החי' שהוקם לפני 25 שנה ייסגר לצורך שיפוצים והרחבה ● 

השיפוצים יכללו ריצוף, גינון, השקיה, סלעיות וגם תוספת גדולה של בעלי 
חיים, כלובים ואקווריומים - לזוחלים ולדגים

 

תכנית הפיתוח ב"פינת החי"

 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

על המבצע הזה!
אל תפסחו

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!

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

מכונת
כביסה

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:

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

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

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

תנור
בילד-

אין

קבלו 
מתנה

מכבדים
תלושי שי

של הסתדרות 
מורי אגודת 

ישראל

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 08-9200688
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 11:00-14:30

17:00-21:00

שעות פתיחה 
סניף אשדוד:





לקראת חג הפסח הבע"לט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 21:00 רצוף | החל מראש חודש ניסן זמן הסגירה בשעה 11 | יום שישי וערב חג החנות תיסגר בשעה 1:30
מוצש שבת הגדול משעה אחר צאת השבת ועד חצות

מחיר מכירהמחיר רגיל

המכירה תתקיים מט'ז אדר ועד ערב חג הפסח
בחנות אקסוס בבני ברק

חליפות אקסוס
חליפות ורונין | קולקציה קודמת

מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות תוית כחולה
חולצות תוית תכלת

חולצות תוית אדומה
חולצות תוית סגולה
חולצות תוית אפורה

400
700
120
70
140
130
120
100
80

  289
450
89
39
110
95
95

2 ב-150
2 ב-130

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(



לקראת חג הפסח הבע"לט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 21:00 רצוף | החל מראש חודש ניסן זמן הסגירה בשעה 11 | יום שישי וערב חג החנות תיסגר בשעה 1:30
מוצש שבת הגדול משעה אחר צאת השבת ועד חצות

המכירה תתקיים מט'ז אדר ועד ערב חג הפסח
בחנות אקסוס בבני ברק

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(

מחיר מכירהמחיר רגיל

חולצות תוית שחורה
חגורות

חגורות עור
חגורות עור פרה

עניבות משי מודפס
עניבות כותנה מיקרו
גרביים במבוק מודל

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים
נעליים רוקפורט | אקסוס

2 ב- 110
29
50
60
45
30

5 ב- 15
9
5

289

70
50
70
90
80
60
15
12
15
400



בני ברק י"ז באדר תשע"ז 122615/3/17

מגשי בקלאווה לאירועים 
צ'ולנט וסלטים ביתיים 

בליל שישי

טוסט 

+ אייס קפה

&24

+ אייס קפה פיצה אישית 
&12

 קפה +
שני מאפים

&10

במחלקת המאפים
מבצעים חמים

נתניהו לרפורמים: "מחויב למתווה הכותל"
ראש הממשלה נפגש עם ראשי התנועה הרפורמית, ועל פי הדיווח ב'הארץ' התחייב ליישם את מתווה הכותל ואמר 

כי יעשה כל מאמץ להגיע לפתרון מול המפלגות החרדיות ● בתגובה לפניית דרעי הכחיש מזכיר הממשלה את 
הדיווח ואמר כי הוא "מעוות" ● גם השר צחי הנגבי שהשתתף בפגישה הכחיש את הפרסומים

מאת: שמעון ליברטי וארי קלמן
הממשלה  ראש  הכותל:  קדושת  על  המאבק 
בנימין נתניהו נפגש השבוע )ראשון( עם הנהגת 
ריק  בראשות  בארה"ב,  הרפורמית  התנועה 
ג'ייקובס, והתחייב ליישם את מתווה הכותל, כך 

על פי דיווח ב'הארץ'. 
הגיע  נתניהו  רביד,  ברק  של  הדיווח  לפי 
לפגישה מלווה בשר צחי הנגבי ואמר לרפורמים 
הרפורמים  בין  לתווך  בכדי  הנגבי  את  מינה  כי 
והחרדים, בניסיון להשיג פשרה בנושא הכותל. 
למתווה  מחויב  "אני  הצהיר:  הממשלה  ראש 
נעשה  ואנחנו  הנגבי  את  מיניתי  ולכן  הכותל 
הכול כדי שתימצא פשרה". הוא הוסיף, כי יעשה 
המפלגות  מול  לפתרון  להגיע  כדי  מאמץ  כל 

החרדיות. 
הוא מתנגד  כי  לרפורמים  נתניהו  בנוסף אמר 
חרדים,  ושרים  ח"כים  מצד  נגדם  להתבטאויות 
וכי הוא מגנה התבטאויות כאלו, "גם בעתיד אם 
אמר  אותן",  אגנה  אני  כאלה,  התבטאויות  יהיו 

נתניהו. 
אריה  השר  ש"ס  יו"ר  פנה  הפרסום,  בעקבות 
ודרש  ברוורמן  צחי  הממשלה  למזכיר  דרעי 
ליישם  נתניהו  של  להתחייבותו  בנוגע  הבהרות 
שהמפלגות  בשעה  זאת  הכותל,  מתווה  את 
ממשלה  החלטת  להעביר  דורשות  החרדיות 
המנוגד  המתווה,  את  לחלוטין  המבטלת 
להוראותיהם הנחרצות של גדולי ישראל בנושא. 
בהודעה שפרסמה לשכת דרעי, נאמר כי דרעי 
שאל: "האם זו מתנת פורים למפלגות הנאמנות 
דרעי  לשר  השיב  ברוורמן  לנתניהו?"  ביותר 

אמר  שרה״מ  מה  לא  זה  מעוות.  "הפרסום   –
למצוא  מחויב  שהוא  רק  אמר  נתניהו  בפגישה. 

פתרון והוא יימצא".
פרסם  בפגישה,  שהיה  הנגבי,  צחי  השר  גם 
"לפני  ולפיה:  הדיווח  את  המכחישה  הודעה 

מספר שבועות ראש הממשלה מינה אותי לנסות 
בכותל  התפילה  הסדרי  לסוגית  פתרון  ולמצוא 
הפגישה  בכל  אתמול  שהשתתף  כמי  המערבי. 
בין ראש הממשלה למנהיגי היהדות הרפורמית 
את  להכחיש  מבקש  אני  הברית,  מארצות 

הפרסומים האחרונים אודות אמירותיו, כביכול, 
עם  להיפגש  מתכוון  אני  הממשלה.  ראש  של 
לפתרון  להגיע  מנת  על  הרלוונטיים  הגורמים 

הסוגיה".
בעקבות  פרסם  עצמו,  רביד  זאת,  עם 
ההכחשות: "לכל חבריי החרדים - נתניהו אמר 
אתמול להנהגת הרפורמים שהוא מחויב למתווה 
 )"committed to the agreement"( הכותל

- כל דבר אחר שמספרים לכם הוא שקר". 
הדברים האלו מגיעים בזמן התנגדות החרדים 
את  לחלוטין  לבטל  ודרישתם  הכותל  למתווה 
נמצא  ש"ס  של  הכותל  שחוק  ובזמן  המתווה, 
הרפורמים  עתירת  עומדת  כשברקע  בדיונים, 
לבג"ץ ליישם את מתווה הכותל, הדיון בעתירה 

אמור להתקיים בעוד כחודשיים.
עם  רק  להיפגש  אמורים  היו  הרפורמים 
יועצו המדיני של נתניהו, יונתן שכטר, כשראש 
לכמה  רק  להיכנס  אמור  היה  עצמו  הממשלה 
באמצע  נכנס  נתניהו  אולם  אותם,  ולברך  דקות 

הפגישה והתעכב במקום כשעה. 
על  ביקורת  ג'ייקובס  מתח  הפגישה  במהלך 
הבנייה בהתנחלויות, על חוק ההסדרה ועל חוק 
לביקורת  האזין  נתניהו  הדיווח  פי  על  המואזין. 
הגיב  הסדרה  חוק  על  במפורט.  לטענות  והשיב 
על  שבונה  מי  הברית,  בארצות  גם  כי  נתניהו 
בעלי  את  מפצים  שנה,   20 ועברו  פרטית  קרקע 
המואזין  לחוק  בהתייחסו  הורסים.  ולא  הקרקע 
בניו-יורק  "אתה  ג'ייקובס:  את  נתניהו  שאל 

שומע מואזין?"

נתניהו והנגבי. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

̇ מו‚בל  לפרטים ו‰זמנו˙: *מס' ‰מ˜ומו

054-7000221 /  03-6776600 

ר‚ע לפני ‰˙˜„˘ ‰ח‚
‡ולמי ˜ונ˜ור„ ‰מפו‡רים מזמינים ‡˙כם

לסעו„ו˙
˘ב˙ ‰‚„ול

עם ˙פריט ע˘יר ‡יכו˙י ו˘רו˙ מעול‰ 
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‰בי˙ נ˘‡ר 
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מבצע לחג – כל הרוכש 

מכשירי שמיעה במהלך 

חודש אדר, יקבל במתנה 

סוללות לחצי שנה.

מכוני שמיעה בפריסה ארצית

ענקית מכוני השמיעה הבינלאומית עכשיו בישראל!

הסכמים עם כל קופות החולים.

מכשירי השמיעה הקטנים שישנו לכם את החיים

מכשירי שמיעה תוך אוזניים קטנים, המיוצרים עפ"י מידות אישיות

ממיטב הטכנולוגיות גם לליקויים חמורים בשמיעה

מתאימים גם לסובלים מטינטון

אפשרות לחיבור BlueTooth לטלפונים סלולארים ולמערכות שמע שונות

נוספים: ם  לפרטי
1-700-700-637
www.medor.co.il

סניף בני ברק:
רח' רבי עקיבא 74,

טל' 03-5785784
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זקן המשגיחים הגר"ד יפה

סעודת פורים אצל הגרי"ג אדלשטיין

ליל פורים בישיבת פוניבז'

מנדי קליין

סדרי  האחרונות  בשנים  נוסדו  רבים  ובכוללים  בישיבות 
רוחנית  עלייה  עמם  המביאים  הפורים  בימי  מיוחדים  לימוד 
בימי  התורה  לימוד  של  רוחנית  במהפכה  מדובר  מיוחדת. 
ישיבת  ראש  מרן  ידי  על  שנה  כ20  לפני  שהחלה  הפורים 
פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין, מה שהביא למהפך אמיתי בהיכלי 
בימי  היהודי  העולם  רחבי  בכל  והכוללים  הישיבות  התורה, 

הפורים. 

מרן הגרי"ג ראה את המצב בו רבים מבני הישיבות הפכו 
והורה כי  את שמחת פורים להוללות, בעיקר בליל הפורים, 

תלמידי ישיבת פוניבז' יקיימו סדרי לימוד בליל הפורים.
שהחלו  ברק,  בני  לתושבי  מרהיב  למחזה  זה  היה  מאז, 
להגיע ולראות כבוד שמים וקידוש ה' כאשר מאות תלמידי 
העיר,  ברחובות  עול  פורקים  ולא  בתלמודם  הוגים  הישיבה 
בסדר  ללמוד  בניהם  עם  שקבעו  אברכים  גם  הגיעו  למקום 
הוא  הפורים  בסדר  שנה  מידי  שנראה  נוסף  מחזה  הקבוע, 
הרב יוסף בא גד מנחלים, שהגיע מידי ליל פורים כדי לשקוד 

בלימוד.
בישיבות  החלו  אט  ואט  כנפים,  להם  עשו  הלימוד  סדרי 
נוספות ובכוללי אברכים לתקן גם הם סדרי לימוד מיוחדים 

לימי הפורים.
ישיבת  גם  הלומדים  למעגל  הצטרפה  האחרון  בעשור 
הישיבה  ראש  מרן  של  הוראתו  לאחר  זאת  תורה,  אורחות 
הסדרים  הישיבה,  בראשות  העומד  שטיינמן  הגראי"ל 
אף  מסוים  ובשלב  נרחבת  תאוצה  תפסו  תורה  באורחות 
בצידה'  שכרה  'מתן  יקבלו  התלמידים  כי  הצעה  הועלתה 

ללימוד הסדרים הללו, אך מרן הגראי"ל הורה כי אין לחלק 
כספים ללומדים, כי "תורה ללא שכר מעלתה גדולה יותר", 
נהג לבוא בעצמו ולמסור בהיכל הישיבה  מרן הגראי"ל אף 

שיחה מיוחדת בליל הפורים.
בשנים האחרונות חדרו סדרי הלימוד גם לכוללים, בישיבת 
המגילה  קריאת  לאחר  הפורים  בליל  מעמידה  הישיבה  מיר, 
בפרברי  יישוב  מנקודות  ואף  העיר  רחבי  מכל  אוטובוסים 
ירושלים המסיעים את אלפי אברכי הכולל לישיבת מיר כדי 
לקיים את סדרי הפורים בזמנם, כאשר האברכים מקבלים מתן 
עבור  לפורים  מיוחדת  מלגה   - הלימוד  בסוף  בצידה  שכרה 

ההוצאות המרובות.
כולל  בהם  נוספים  כוללים  נמצאים  הכוללים  במעגל 
שטיינמן  הגראי"ל  מרנן  של  עידודם  לאחר  זאת  פוניבז', 

- ההיכל  פוניבז' המחזה מרהיב  והגרי"ג אדלשטיין, בכולל 
את  ללמוד  הבאים  אברכים  לאלף  בקרוב  לפה  מפה  גדוש 
אברכי  לכל  מחולקת  הסדר  בסוף  כאשר  המיוחד,  הסדר 

הכולל במזומן מלגה ייחודית.
גם בישיבות נוספות מתקיימים סדרי לימוד בליל הפורים, 
כך בישיבה תפרח בראשות הגר"א פילץ, המרבה לדבר בערבי 
פורים על החובה המוטלת על התלמידים לקבוע זמני לימוד 

בימי הפורים כשהוא מוסיף כי אין שמחה כשמחת התורה.
הכנסת  בבית  המדרש  בתי  בהיכלי  גם  היה  מרגש  מחזה 
הגדול בבני ברק, כאשר הנגיד ואיל ההון ר' דן גרטלר מוזיל 
מהונו מאות אלפי שקלים לאברכי הכוללים, שכל אחד קיבל 
מאות שקלים ויותר על שקידת התורה בליל הפורים, כאשר 
הסדר מתחלק לכמה משמרות כך שבכל ליל הפורים הוגים 

מאות אברכים על תלמודם.

גם בישיבת לייקווד שבארה"ב תיקנו סדרים מיוחדים לימי 
הפורים, מעמד מיוחד בתחילת הסדר הוא אמירת פרק כ"ב 
בתהילים – 'א-לי למה עזבתני', זאת על פי דברי ה'קב הישר' 
אם  מרובה  להצלחה  מיוחד  זמן  הוא  בו  שמזלזלים  זמן  כי 
לומדים ומבקשים במיוחד על רוחניות בבחינת 'כל הפושט 

יד נותנים לו'.
ידי  על  נכתב  הפורים  בימי  לימוד  לחיזוק  מיוחד  מכתב 
מרן הגרי"ג אדלשטיין בו נכתב "איתא בשבת 'קיימו וקיבלו 
ודור  דור  בכל  כן  וכמו  כבר',  שקיבלו  מה  קיימו  היהודים, 
בימי הפורים הוא זמן מסוגל לזכות לקבלת התורה ולמעלות 
בלימוד  אלו  בימים  להתחזק  גדולה  חובה  לכן  הרוחניות. 
וב"ה  העליונות.  למעלות  לזכות  ניתן  כך  ע"י  רק  כי  התורה 
נתחדש שבימי הפורים מתאספים ולומדים בצוותא בהתמדה 
הלימוד  סדרי  שיקיימו  אלו  כל  של  חלקם  ואשרי  גדולה, 
בישיבות הקדושות. ובזכות כך נזכה לראות בישועת השי"ת 
גדולי  הצטרפו  הגר"ג  מרן  של  זה  למכתב  כאשר  בב"א". 
קנייבסקי  והגר"ח  קרליץ  הגר"נ  שטיינמן,  הגראי"ל  ישראל 

ועוד.
הגיעו  כאשר  האחרונות  בשנים  הייתה  מעניינת  אנקדוטה 
שהחליטו  קטנות  ישיבות  ראשי  מספר  הגרי"ג  של  למעונו 
שח  הגרי"ג  הלימוד,  סדרי  של  זו  תקנה  אצלם  גם  לקבוע 
בפניהם כי נכנסו למעונו תלמידי ישיבה מבני ברק, ואמרו כי 
מיוחד  מנות  משלוח  שלהם  הישיבה  לראש  לעשות  ברצונם 
לימוד  סדר  לקבוע  בדעתם  וגמרו  ממנו,  הנאה  לו  שתהיה 
ביום הפורים מבלי להודיעו על כך מקודם, "בחורים מישיבה 
קטנה, קבעו סדר לימוד ביום הפורים כמשלוח מנות לראש 
דבר  מכל  יותר  ייהנה  הוא  שמזה  מבינים  הם  כי  הישיבה, 

אחר", סיכם הגרי"ג בהתרגשות וחיזק את היוזמה.

מהפכת השטייגען בליל פורים
ביוזמת גדולי ישראל בראשות מרנן הגראי"ל שטיינמן והגרי"ג אדלשטיין, התרחשה בשנים האחרונות מהפכה של 

ממש בליל פורים בהיכלי התורה  פוניבז' ומיר, תפרח ולייקווד, ארחות תורה ובית הכנסת הגדול - בכל מקום שקדו 
מאות בני עליה על תלמודם   וגם: סיקור החג בחצרות הקודש

קיימו וקיבלו: 

לקריאת המגילה אצל מרן נשיא מועצת חכמי התורה 
חכם שלום כהן הגיעו חברי מועצת העיר, ביניהם משה ליאון 
וחיים כהן. כשעבר ליאון להתברך אצל ראש הישיבה, בירכו 
תיבות  ראשי  ליאון'  'משה  בלבביות:  מפטיר  כשהוא  מרן 

'מחכים לך', אנחנו מחכים לך. 

ב'הצגה'  מסתפקים  לא  סדיגורה,  הקודש  בחצר 
שהועלתה על השולחן במשתה היין מול האדמו"ר. בהצגה 
קהילת  של  הוראה'  'בית  המשתתפים  המחיזו  עצמה, 
סדיגורה, המבקש להתמודד עם 'שאלות' שונות שלכולם היו 
הפתרונות בדמות התקנות שתיקן האדמו"ר לחברי הקהילה.

מקום  אל  המשתתפים  אחד  ניגש  ההצגה,  שלאחר  אלא 
מושבו של האדמו"ר והחל נושא דברים כשהוא חורז ומתבל 
הדברים  ובעל  התארכו  הדברים  היין.  על  כמקדש  שורותיו 
לא שם ליבו לרמזים שניסו לזרזו, גם לא כשהמוזיקה החלה 

לפעול.
לא הועילו הדברים עד כי הגבאי ניגש אליו וביקשו לסיים, 
שכר  שקיבלתי  'כשם  הדברים:  בעל  חרז  ה'פיניש'  את  גם 
וסיים בכך שהזכיר  על הדרישה, אקבל שכר על הפרישה', 

לפני האדמו"ר 25 בחורים בישיבה שהגיעו לפרקם וצריכים 
ישועה.

במשתה  ברק,  בבני  סופר  חת"ם  חוג  יראים  בקהל 
זיכרונות  מעלה  כשהוא  רבות  אלטמן  הגרי"מ  דיבר  היין, 
מהגרי"ש אונגר זצ"ל, ובין הפרקים עודד את הציבור לשיר 
משירי החג. כשדיבר על הצורך במראי מקומות והזכיר את 
הטכנולוגיות החדישות, העיר אחד הנוכחים שהטכנולוגיות 
משתמשות ברשת הפסולה. בתגובה, הזדעק הגרי"מ אלטמן 

ופצח בריקוד עם השיר 'יימח שמו וזכרו'.

ברק,  בבני  נדבורנה  הקודש  בחצר  היין  במשתה 
עלה הרב דוד שובקס לשמח את הציבור והאדמו"ר בדברי 
האדמו"ר  הוראת  את  שובקס  הרב  הזכיר  בדבריו  חרוזים. 
באווירת  שמקורם  משירים  להימנע  האידיש,  בשפת  לדבר 
הרחוב וגם להישמר מפגעי הטכנולוגיה. לקראת חצות ליל, 

עצר האדמו"ר את שולחנו וקרא לקהל לקרוא קריאת שמע.

כי  האדמו"ר  השנה  הודיע  צאנז  הקודש  בחצר 
להוללות  גורם  להוות  יכול  לא  בפוריא  לבסומי  החוב  גם 
ופורקן. כך שלעריכת שולחנו המכונה 'גילופין טיש' נאסרה 
הכניסה למי ששתה לשכרה. בכניסה להיכל הוצבו 'שומרים' 
שתפקידם הוגדר לוודא כי מי שהתבשם יתר על המידה לא 

ייכנס להפריע למהלך הטיש.

ב'שפיל'  העלו  קאפיטשניץ,  הקודש  בחצר  דווקא 
טראמפ.  דונלד  הנבחר  הברית  ארצות  נשיא  של  דמותו  את 
של  ליבו  על  לדבר  והחל  ההזמדנות  את  ניצל  האדמו"ר 
'הנשיא' עד כי נאות להסכים עם האדמו"ר והשניים סיכמו 
כי כל ה'שטחים' שייכים לעם ישראל וארץ ישראל. רגע לפני 
'הנשיא'  עם  לסכם  ביקש שוב  הרבי בשירי אחדות,  שפתח 
להזיק  יוכלו  ולא  שליטה  כל  תהיה  לא  ישראל  לשונאי  כי 
לאף אחד מבני ישראל, גם לזאת נאות 'הנשיא' להסכים עם 

האדמו"ר.
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 דונולו 13 בני ברק
טל: 03-6164242
פקס:03-5785335

 שדי חמד 1 קרית ספר
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622

מה הוא מקבל?
חכם

קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ש“ח
                                                       ומקבלים מוצר חשמלי שני בשקל אחד בלבד

כיריים

מבער טורבו
SABAF ראשי
איטלקי 

מיקרוגל

23 ליטר
מראה, כסוף
כיתוב בעברית

מיקסר

מיקסר מקצועי
קערת נירוסטה
נפח 4.5 ליטר

שואב אבק

יבש רטוב
מיכל איסוף - 21 ליטר
אורך כבל 6 מטר

מעבד מזון

קערה 2 ליטר
 750 וואט
תוצרת צרפת

מגהץ קיטור

מי ברז
90 גרם לדקה
4.2 בר

מקרר מיני בר

40 ליטר
HS65 דגם

טוסטר אובן

45 ליטר
מצב שבת
אפיית טורבו
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במקום ₪11,900 רק-4,990 ₪ במקום ₪9,140 רק-3,490 ₪ במקום ₪5,500 רק- 1,900 ₪ במקום ₪4,490 רק- 1,990 ₪

ספה פינתית
עור+ראשי מתכווננים

רגלי ניקל 

ספה 3 מושבים
 100% עור מכל הכיוונים,

 מיוצר באיטליה

כורסת עור
בשילוב עץ מלא

בסגנון עתיק

ספה 3 מושבים
נפתח ל-2 ריקליינרים

נח במיוחד

 במקום ₪3,950 רק- 1,490 ₪ במקום ₪14,700 רק- 4,990 ₪ במקום ₪6,400 רק- 2,990 ₪ במקום ₪5,850 רק- 1,990 ₪

ספה דו מושבי
עור+רגלי ניקל
כריות נשלפות

מערכת ישיבה 3+2
 100% עור מכל הכיוונים

מיוצר באיטליה

ספה + מיטת הירייזר
חזק במיוחד

10 שנות אחריות על הבסיס

ספה דו מושבי
 100% עור מכל הכיוונים

מיוצר באיטליה

בני ברק: יואל 3   (פינ˙ רח‘ ‰˘לו˘‰) ‡‘-‰‘ 10:30-22:30 רˆוף, יום ‚‘ ‡ח‰"ˆ 
23:00 ע„  ‰˘ב˙  יˆי‡˙  ‡חרי  מ˘ע‰  פ˙וח  חדש!   15:00-19:00 בין  ס‚ור 

לקראת קולקציית פסח החדשה!

מחסלים תצוגה בסניף ב“ב.

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



 100%
כותנה

חולצה
אל-קמט

הדבקות
בכל החולצה

פס קבוע
בשרוול

מאושר ע"י
מעבדת 'שנקר'

חדש! חנות הדגל של 'מנדס בראדרס' בבני ברק
03-5794071     126 גד' לשעבר( רח' רבי עקיבא  )'אופנת 

ניתן להשיג גם בירושלים
בחנות 'גלעד' - רח' שטראוס 25    02-5377752

שעות פתיחה: ימים א׳- ה׳ 22:30 - 12:30, יום ו׳ 10:00 - חצות יום

100% Cotton Non-fron
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תחקיר: כך השתפרה התחבורה הציבורית בפורים
המצב עדיין לא מושלם, אבל שתי החברות הגדולות, משרד התחבורה, המשטרה והעיריות נערכו כראוי, וצמצמו עד 

למינימום את עומסי התנועה והקריסות שהכרנו משנים קודמות  תחקיר 'קו עיתונות'

מאת: מוטי פוקס

חג פורים מאחורינו ומסתבר שבערים החרדיות למדו מלקחי 
שנים עברו והפעם מערך התחבורה בהחלט זכה לשינוי משמעותי 
העסקנים  ולדעת  קודמות,  משנים  הפורים  בחגי  זכור  שלא 

הפועלים בשטח, פורים תשע״ז עוד ייזכר לטובה לשנים רבות.
עומסי תנועה נקודתיים אומנם גרמו לקווי השירות לעיכובים, 
הקווים,  לכל  מיוחדים  תגבורים  מצאנו  התחנות  ברוב  ועדיין 
ובעיקר בקווי ״אגד״ בקווים המרכזיים לצפון ולירושלים ולבירת 

הנגב.
פעולה  שיתוף  לאור  ברק,  בבני  נרשם  במיוחד  מרענן  חידוש 
מיוחד של משטרת ישראל והפיקוח התנועתי של העירייה. למרות 
עומסים מסוימים, החברות השונות עמדו בנסיעות הרבות ושלחו 
שהוגדרו  חלופה  והגדרות  מיוחדים  תכנונים  פי  על  אוטובוסים 
בהיערכות  התחבורה  ממשרד  האישורים  את  וקיבלו  מראש 

מוקדמת.
מיוחדות  איסוף  תחנות  נקבעו  מיותרים  עומסים  למניעת 
המרכזי  בציר  וכן  ברק  בבני  עקיבא  ורבי  חזון-איש  ברחובות 
שנתנו  העיר,  של  הצפוניות  השכונות  את  המחבר  ז'בוטינסקי 

מענה מידי לכל הנוסעים.
שמואל, נוסע לירושלים, אומר ל'קו עיתונות': "ישנה הרגשה 
עברו  לשנים  מעבר  מענה  נתנו  אכן  השונות  ההיסעים  שחברות 

רואים  אנחנו  התחושות  ואת  מביקורת  להימנע  העדיפו  ולדעתי 
בשטח".

לדעתך החברות מזלזלות בציבור החרדי?

שאנחנו  אומרות  התחושות  אבל  בבירור,  להגיד  יודע  "לא 
ציבור שפחות נחשף לתכנים שלהן ולכן מכוח המציאות פחות 
יותר  להעסיק  מקום  יש  לדעתי  מתלונן.  ופחות  למערכות  נגיש 

נהגים חרדים )בקווים החרדים( שמודעים לצרכים המיוחדים".
מנגד, את מנחם פגשנו בתחנות האיסוף ברחוב השומר בבני 
ברק, שם לטענתו לפחות 5 אוטובוסים חלפו על פניו מלאים ולא 
עצרו בתחנות. עם זאת, בבדיקה שעשינו, כל הקווים יצאו על פי 
ההגדרות שהוגדרו מראש, כך שמדובר בתוצאה צפויה של עומס 

חריג ולא בתקלה.

אגד
החל  מיוחדות  יציאה  בנקודות  מוצא  תחנות  הפעילה  'אגד' 

מצאת השבת ועד יום א' בשעה 23.00, אז חזרו למסלול הרגיל.

מיוחדים  פקחים  ידי  על  תופעלו  ברק  בבני  היציאה  תחנות 
שנתנו מענה לציבור הנוסעים. 

על  עיתונות'  ל'קו  מספר  דרום,  תנועה  מנהל  לבחר,  ארז 
לקחים  הפקת  תוך  עוד משנה שעברה,  לחג  מיוחדת  התארגנות 

משנים עברו.
בנוסף, פקחים היו מחוברים כל העת און ליין למערכת 'ריכוז 
העומסים  אחרי  עקבו  ובאמצעותה  דגן,  בבית  הממוקמת   '100

בזמן אמת - תוך נתינת מענה מיידי.
להוספת  מיוחדים  אישורים  לקבלת  ב'אגד'  דאגו  זאת,  מלבד 

קווים שאושרו מראש על ידי משרד התחבורה.

אפיקים
הקווים  את  לאגד  במקביל  המפעילה  'אפיקים'  בחברת  גם 
לירושלים ואשדוד, מצאנו היערכות מיוחדת, בהוצאת תגבורים 
מיוחדים מצומת רמות וכן תחנת איסוף מיוחדת מקרית בעלזא 
גם  כמו  הרבים,  לעומסים  מענה  שנתנו  בירושלים,  שפע(  )רב 
מענה מיידי על ידי פקחים שהועמדו בתחנות הידועות כבעייתיות 

משנים עברו.
פי  על  המערכת  את  לייעל  השתדלו  ״אפיקים״  בחברת  גם 
אישורים מיוחדים ממשרד התחבורה. החברה הוציאה בממוצע 
נהגים  ידי  על  וזאת  הרגילות,  מהנסיעות  יותר   %  50 כמעט 
מסניפים שונים של החברה ששובצו לעבודה בקווים המדוברים. 

בנוסף, הוציאו אוטובוסים בכל 10 דקות מהנקודות הקבועות.
עבודה  על  עיתונות'  ל'קו  מספר  ב'אפיקים'  תנועה  פקח 
תוך  בשטח  בעמידה  הלילה  של  הקטנות  השעות  עד  מאומצת 
בדיקת העומסים, בשיתוף עם פקחים נוספים שהסתובבו בתחנות 

בזמן אמת.
לדבריו, היו נוסעים מבוסמים שבשל שכרותם נמנעו מתשלום, 
ו"אמנם אולי היה זה לא בכוונה, אבל הם בהחלט יכולים לגרום 
להימנע  משתדלת  שהחברה  מיותרים  ולדו"חות  לבעייתיות 

מהם".
"התנועה  מסכם:  טננבוים  אברהם  ברק  בני  עיריית  דובר 
השוטפת של כלי-הרכב ברחובות העיר הייתה סדירה בכל מידת 
האוטובוסים  קווי  לכל  מוצא  תחנות  שנקבעו  לאחר  האפשר, 
לאוטובוסים  לאפשר  כדי  מהעיר,  ליציאות  הקרובות  בנקודות 
להגיע ליעדם במהירות ולא להתעכב ברחובות העמוסים בכלי-

רכב".

מאת: ישראל פריי

עד דלא ידע, הגרסה המסוכנת: שני צעירים 
נפצעו במהלך פורים לאחר שנפלו מגובה רב. 
נפצע  פורים,  שושן  של  צהריים  אחר  בשעת 
מגג  שנפל  לאחר  קשה,  באורח   23 כבן  צעיר 
קצר  זמן  נחלאות.  בשכונת  קומות   4 בגובה 
מחלון  חברון  ישיבת  תלמיד  נפל  מכן,  לאחר 

חדרו ונפצע באורח בינוני.
סמוך לשעה 15:00, תוך כדי מסיבת פורים 
צעיר  עלה  מרובה,  אלכוהול  שתיית  ולאחר 
וביקש  נחלאות,  בשכונת  עלמא  רחוב  לגגות 
היישר  בניין  נפל מגג  גג. הוא  לקפוץ מגג אל 
כוננים  קשה.  באורח  ונפצע  הרחוב,  לרצפת 
שהוזעקו העניקו לו טיפול ראשוני מציל חיים, 

והוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם.
ממן  סיגלית  במד"א  חירום  רפואת  חובשת 
סיפרה: "כשהגענו למקום ראינו בשטח שבין 
שני בניינים צעיר כבן 22 כשהוא מחוסר הכרה 
שקפץ  לאחר  מערכתית,  רב  מפגיעה  וסובל 

והחליק מגג מגובה של כ- 8 מטרים. הענקנו לו 
והנשמה  הרדמה  שכלל  ראשוני  רפואי  טיפול 

ופינינו אותו לבי"ח כשמצבו מוגדר קשה".
סיוע  להגיש  נקראנו  האירוע  אופי  "עקב 
שראו  והשכנים  הפצוע  לחברי  במקום  נפשי 
והלם",  בחרדה  ולקו  המחריד  המקרה  את 
"מדובר בצעיר שקפץ  מ'איחוד הצלה',  נמסר 
בהיותו שיכור  פורים  לגג במהלך שמחת  מגג 
ונפל מגובה של 4 קומות ונפצע קשה. בסיכומו 
של האירוע הענקנו בזירה סיוע נפשי לשמונה 
בני אדם שנזקקו לסיוע של מתנדבים מיחידת 

חוסן".
שעה קלה לאחר מכן, הוזעקו אנשי ההצלה 
מחלון  נפל  שתלמיד  לאחר  חברון,  לישיבת 
ומתנדבים  כוננים  בינוני.  באורח  ונפצע  חדרו 
העניקו לו טיפול רפואי ראשוני כשהוא סובל 
מחבלות ופציעות בגפיים. נסיבות שני המקרים 
הקשים נמצאים בבדיקת משטרת ישראל, שאף 

אספה ראיות ובחנה ממצאים בשטח. 

מאת: מנדי קליין

של  תכנית  ובמסגרת  הפורים  חג  לקראת 
"שילוב ותרומה לקהילה" יצאו תלמידי ישיבת 
נתיבות הלימוד שעל ידי רשת שתילים לשמח 
אווירת  את  ולהכניס  מוגבלויות  בעלי  אנשים 

חג הפורים בליבותיהם.  
שבעצמם  התלמידים, 
לקויות  עם  מאובחנים 
בליווי  יצאו  תקשורת, 
שמורכבת  תזמורת 
הישיבה לבתי  מתלמידי 
ולמוסדות  בירושלים  אבות 
ובליווי  מוגבלים  לילדים 

השמחה  אווירת  את  הכניסו  וריקודים  שירה 
למוסדות שבהם הם נדרשים יותר מכל. 

לנגן  יודעים  מהם  שרבים  הישיבה  תלמידי 
על כלי תזמורת והקשה, ציינו כי חשו בסיפוק 

רב ובתחושה טובה מאד כאשר חרף האתגרים 
האישיים שלהם, הם מצליחים לתרום ולעלות 

חיוך על פניהם של אנשים הזקוקים לכך.
נתיבות הלימוד שע"י רשת שתילים  ישיבת 
בעלי   12-31 בגילאי  לבחורים  מיועדת 
D.S.A. על  של  אבחנה 
מנהל  נמנים  הישיבה  צוות 
קוריץ  מנדי  הרב  הישיבה 
ובעלי  מנוסים  ור"מים 
וכן  מיוחד,  לחינוך  הכשרה 

צוות פרא רפואי רחב.
מיוחד  דגש  ניתן  בישיבה 
על אווירה ישיבתית עם יחס 
חם ואישי לכל תלמיד ותלמיד. בישיבה קיימות 
לימודי  לבחורים,  מגוונות המותאמות  תכניות 
יום  במיומנויות  תפקוד  חיים,  כשורי  קודש, 

יומיות, עבודה חברתית תקשורתית ועוד.

צעיר מבוסם מאלכוהול שיצא ממסיבת פורים בשכונת 
נחלאות, ניסה לקפוץ בין גגות הבניינים, ונפל מגובה 
8 מטר  תלמיד ישיבת חברון נפל מחלון חדרו ונפצע 

באורח בינוני

תלמידי ה- A.S.D שימחו שתו, השתוללו ונפצעו
קשישים וילדים מוגבלים 
תלמידי ישיבת 'נתיבות הלימוד' שעל ידי רשת 'שתילים', 
תרמו לקהילה ושימחו את הקשישים והילדים המוגבלים 

לקראת חג הפורים



קיימים מסלולים

עפ"י ההלכה

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

הורים, בחרו עוד היום את תכנית החיסכון עבור 
מסלולי  )קיימים  בבנק  או  גמל  בקופת  ילדכם 
את  ותבטיחו  ההלכה(,  עפ"י  כשרים  השקעה 

עתידם.

יופקדו מדי חודש 50 ₪ לילד, עד הגיעו  בחיסכון 
לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.

הורים שיבקשו להכפיל את החיסכון, יוכלו להפקיד 
עוד 50 ₪ בחודש מקצבת הילדים.

אם לא תבחרו תוכנית עד לתאריך ז' בסיון תשע"ז 
)1.6.2017( התוכנית תיפתח במסלול ברירת מחדל.

איך מצטרפים לתכנית? 

מתקשרים

את תכנית החיסכון המועדפת עליכם בוחרים
בקופת גמל או בבנק, עד ז' בסיון תשע"ז 

 .)01.06.2017(

ומצטרפים לתכנית

>

!

>

*2637
או 02-5393700 בימים א’-ה’ בין השעות 17:00-8:00
www.hly.gov.il ’או נכנסים לאתר ‘חיסכון לכל ילד

חוסכים 
עכשיו

לרגעים
גדולים!

חיסכון לכל ילד!
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מאת: ארי קלמן

בעקבות  מהממשלה  שפרש  אחרי  כשנה 
אביגדור  של  וכניסתו  אזריה  אלאור  פרשת 
הביטחון  שר  ולתפקיד  לממשלה  ליברמן 
והרמטכ"ל  הביטחון  שר  הודיע   - במקומו 
את  עוזב  הוא  כי  יעלון  בוגי  משה  לשעבר 

הליכוד.
יעלון פנה באמצעות מכתב להנהלת הליכוד 
חברותו  את  להפסיק  מבקש  הוא  כי  וציין 

בליכוד.
יעלון את הצעד: "נשארתי  בדבריו, הסביר 
נאמן לדרך שאני מאמין בה, דרכם של אבות 
ומנחם  ז׳בוטינסקי  זאב  ביניהם  הציונות, 
בגין. נאמן לימין הממלכתי, שאנו מתגעגעים 
אליו. לכן, הודעתי על ביטול חברותי בתנועת 
הליכוד, ששינתה פניה. עוד נראה ימים טובים 

יותר!"

כי  עלה  מהם  סקרים  התפרסמו  בהמשך, 
לקבל  עשויה  יעלון  של  בראשותו  מפלגה 
כארבעה מנדטים ולמנוע מגוש הימין הנוכחי 

להרכיב ממשלה.
לסקרים  בתגובה  נמסר  יעלון  של  מלשכתו 
הקמת  שימנע  זה  יהיה  לא  "בוגי  כי  הללו 
ממשלת ימין! הניסיון לחבר אותו לגוש חוסם 
שמאלני עם הרשימה המשותפת הוא מגוחך".

אף  שפרש  גבאי  אבי  לשעבר  השר  גם 
לממשלה  ליברמן  של  כניסתו  בעקבות  הוא 
ומתמודד על ראשות העבודה אמר: "ברכותי 
לשעבר  חבריך  מרבית  והיושרה.  האומץ  על 
היו  לא  אם  כמוך  עושים  היו  מהמפלגה 
ממוקדים ב'להיבחר שוב'. הליכוד עזב אותך 

ולא להיפך".
לשנה  קרוב  לפני  פרש  יעלון  כזכור, 
בבחירות  יתמודד  כי  והודיע  מהקואליציה 

הקרובות על הנהגת המדינה.

נתניהו וג'ייסון גרינבלט 

בוגי יעלון עזב את הליכוד
אחרי שפרש 

מהממשלה ומהכנסת 
בעקבות החלפתו 

בשר הביטחון איווט 
ליברמן, הודיע שר 
הביטחון לשעבר 

משה )בוגי( יעלון על 
פרישה מסיעת הליכוד

מאת: שמעון ליברטיצילום: פלאש 90

הממשלה  ראש  שלום:  על  מדברים  כולם 
שליחו  עם  )שני(  השבוע  נפגש  נתניהו  בנימין 
ומתן,  למשא  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  של 

ג'ייסון גרינבלט. 
כי  נאמר  הממשלה  ראש  לשכת  בהודעת 
המחויבות  את  ואישרו  שבו  וגרינבלט  "נתניהו 
לקידום  הברית  וארצות  ישראל  של  המשותפת 
שלום אמיתי ובר-קיימא בין ישראל לפלסטינים, 
היציבות  ואת  ישראל  של  ביטחונה  את  שיחזק 

באזור". 
הבנייה  בנושא  דנו  וגרינבלט  נתניהו 
בהתנחלויות, אך לא הגיעו להסכמה. בהודעה 
נאמר כי הדיון התקיים "בתקווה להגיע לנוסחה 

שתוביל למטרה לקדם שלום וביטחון". 
שישי  שביום  לאחר  מגיעה,  הזו  הפגישה 
הרשות  יו"ר  עם  לראשונה  טראמפ  שוחח 
דקות  כעשר  במשך  מאזן,  אבו  הפלסטינית, 
לפי  בוושינגטון.  לביקור  אותו  והזמין  בלבד 

הבית הלבן טראמפ אמר לאבו מאזן כי "השלום 
הוא אפשרי, והגיע הזמן להגיע לעסקה. ארצות 
כדי  וישראל  לפלסטינים  צמוד  תעבור  הברית 
הוסיף  הזו". טראמפ  לקראת המטרה  להתקדם 

ואמר כי חייב להיות מו"מ ישיר בין הצדדים. 
עם  שישי  ביום  "שוחחתי  אמר:  מאזן  אבו 
היוזמה  את  מעריכים  ואנו  האמריקאי  הנשיא 
מחוייבותו  את  הבטיח  הנשיא  שלו.  הזאת 
ואנו  המדינות,  שתי  ופתרון  לשלום  המלאה 
בעד  שאנו  הקבועה,  עמדתנו  את  הדגשנו 
ההחלטות  לפי  מדינות  שתי  בסיס  על  שלום 
מהלגיטימיות  חלק  אנחנו  וכי  הבינלאומיות, 
הטרור  נגד  שאנו  כך  על  עמדנו  הבינלאומיות. 
והקיצוניות, עמדה המבוססת על ערכינו והאמון 
הצורך  את  הדגשתי  וכן  שלנו,  והלאומי  הדתי 

לשמור על האינטרסים של העם והאומה".
כי  טוענים  פלסטינים  גורמים  כך,  בתוך 
ישראל צותתה לשיחה בין אבו מאזן לטראמפ, 
בממשלה,  ששרים  כך  על  מסתמכים  כשהם 

דיברו בפומבי על תוכן השיחה. 

הפלסטינים: ישראל צותתה 
לשיחה בין אבו מאזן לטראמפ

הנשיא האמריקני שוחח עם 
יו"ר הרשות הפלסטינית, 

והזמין אותו לביקור בוושינגטון 
● לטענת הפלסטינים ישראל 
צותתה לשיחה ● במקביל, 
ראש הממשלה נתניהו נפגש 
עם שליחו של טראמפ, ודן 

עמו על הבנייה בהתנחלויות אך 
"מללא הסכמה
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מאת: שי בן מאיר

שרה,  ורעייתו  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
משפט  בבית  להעיד  )שלישי(  אתמול  התייצבו 
הדיבה  תביעת  במסגרת  אביב,  בתל  השלום 
בעקבות  סרנה,  יגאל  העיתונאי  נגד  שהגישו 
פרסום שלו ברשת החברתית ולפיו שרה דרשה 
מראש הממשלה לעזוב את הרכב באמצע נסיעה 
ורעייתו  נתניהו   .1 בכביש  המאובטחת  בשיירה 
השופט  קבע  ראשון  שביום  לאחר  לדיון  הגיעו 
עזרא אלקלעי כי עליהם להתייצב בעצמם, זאת 

לאחר שהדיון נדחה פעמיים. 
פרקליטם  ידי  על  סרנה  נחקר  הדיון  בתחילת 
של הזוג נתניהו, עו"ד יוסי כהן, והצהיר: "היום 

אני בטוח שזה קרה הרבה יותר מאשר אז". 
את  פרסם  לא  סרנה  מדוע  ושאל  הוסיף  כהן 
הוא  בו  אחרונות"  "ידיעות  בעיתון  הסיפור 
עובד? סרנה השיב: "כי זה לא סיפור גדול. זה 
סיפור קטן. יש עשרות סיפורים על מכות ופה על 
צעקות. לא הצעתי לידיעות. כעיתונאי וכמבקר 
חריף שלו, אני מעדיף שלא יהיה ראש ממשלה. 
הופכת  ממשלה  ראש  על  ביקורת  איך  אבל 
בהליך  ממקומו  אותו  להזיז  בו?  לפגוע  לכוונה 

דמוקרטי?"
ואמר:  לסיפור  מקורותיו  על  גם  נשאל  סרנה 
"באתי עם כל האמצעים הדרושים והניסיון, אני 
לחבר  שאינם.  לאלו  שקרנים  בין  להבחין  יודע 
פאזל. יש לי חבר בכיר בשב"כ, בדקתי וניסיתי 

לראות את האבן משתלבת בפאזל".
כי  ואמר  נתניהו  העדים  לדוכן  עלה  כך  אחר 
סרנה "קבע שהיה פה מקרה שהיה שלא היה ולא 

נברא. כל מה שאמר זה שקר וכזב".  
שאל  פלדמן,  אביגדור  סרנה,  של  פרקליטו 
את נתניהו מה הדבר שפגע בו במיוחד בפרסום 
הזה, שבגללו בחר לתבוע. נתניהו השיב: "נאמר 
דבר שקרי לחלוטין שנועד לומר שאנחנו פוגעים 
בסדרי האבטחה והביטחון החשובים ביותר של 
והכפשה,  השמצה  רק  לא  זו  ישראל.  מדינת 
אלא שהדבר הזה בא לידי ביטוי בכך שרעייתי 
ישראל.  מדינת  של  הביטחון  במערך  שולטת 

הזוי. אבסורד!"

הזוי  כך  כל  שזה  "הרגשתי  הוסיף:  נתניהו 
ושקרי, וזה מספיק. במקרה זה מתווסף לערימה 
זה כל כך הזוי,  זה עומד בפני עצמו.  שתיארת. 

מופרך ושקרי".
על  מקפיד  הוא  אם  נתניהו  את  שאל  פלדמן 
האמת כשהוא כותב ברשת החברתית, וציין את 
אירועי אום אל חיראן. נתניהו מצדו טען כי הוא 
משתדל להקפיד על האמת, ואם יתברר כי טעה 

בפרשת אום אל חיראן הוא יתנצל. 
שרה נתניהו אמר בעדותה: "הדבר הזה הובא 

נגיעה  בו  אין  והזוי.  מזעזע  לי  נראה  הוא  אליי, 
בעברי  תבעתי  צדק.  מחפשת  כן  ואני  לאמת 
"אם  לדבריה,  הכפשות".  על  בתביעות  וזכיתי 
עלי  שנאמר  שקר  כל  על  לתבוע  צריכה  הייתי 
שלי  האישיות  רמיסת  האחרונות,  השנה  ב-20 
להיות  צריכה  הייתי   - התקשורת  בידי  ודמותי 
בבית המשפט יום יום, שעה שעה. תבעתי וזכיתי 
בתביעה והשופט סולברג כתב 'כי טפטופי הארס 
רומסים את דמותה', כלומר, מדי פעם אני הולכת 
מאחר שיש לי עוד עיסוקים. אני לא הולכת על 
ראש  את  להפיל  אמצעי  אני  בשבילם  שקר.  כל 

הממשלה, אני החוליה החלשה".
שאל  אפשטיין,  ליאור  סרנה,  של  פרקליטו 
אותה אם הסיפור לא היה מעולם, והיא השיבה: 
שקורים  דברים  שיש  לך  להגיד  רוצה  "אני 
גם על  אז  - מגרדים באף,  בשיירה המאובטחת 
זה צריך לענות? אתה שואל אם לאורך 20 שנה 

רבתי עם בעלי בשיירה? לא זכור לי".
"הוכחנו  הדיון:  בתום  מסר  כהן  יוסי  עו"ד 
שדבריו של מר סרנה הם דברי כזב ובלע שלא 
מר  של  שעדויותיהם  חושב  אני  מעולם.  קרו 
מדהימות  אמינות,  היו  נתניהו  וגברת  נתניהו 
ואפילו בתום לב. אני שם מבטחי בבית המשפט 

שפסק הדין יהיה צודק".
משפטי  "הליך  אמר:  אפשטיין  ליאור  עו"ד 
אזרחי הוא מאבק בין זכויות. לתובעים יש זכות 
זכות  יש  ולנתבע  לציבור  ולפרטיותם,  לשמם 
ביניהם צריך להיות  ולדבר. היחס  להביע דעתו 

מוכרע בבית משפט".

ראש הממשלה נתניהו ורעייתו שרה, העידו בבית המשפט בתביעת הדיבה נגד העיתונאי יגאל סרנה ● נתניהו: 
"כל מה שאמר זה שקר וכזב" ● סרנה: "היום אני בטוח שזה קרה הרבה יותר מאשר אז"

ראש הממשלה ורעייתו העידו נגד עיתונאי
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אתה לא רוצה
 לפספס 

את השנה הזו!

חושב ללמוד לתואר?
בוא ללמוד אצל המרצים הטובים בישראל 

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

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

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

 ניתן להשלים לתעודת הוראה לאחר התואר.

המכינות לגברים מתחילות!

 

הרבנות הראשית לישראל )להלן: "הרבנות"( באמצעות מחלקת שחיטת חו"ל )להלן: "המחלקה"(, פונה בזאת   .1
לקבלת הצעות למתן שירותי פיקוח על כשרות השחיטה בבתי מטבחיים בחוץ לארץ.

תקופת ההתקשרות לביצוע הינה שנה אחת עם אופציה להארכה ל-3 תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת.  .2
ההצעה המוגשת תהיה בתוקף ל-180 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  .3

חוברת המכרז מפורסמת באתר האינטרנט של הרבנות בכתובת הבאה וניתן להורידה ללא תמורה:  .4
www.mr.gov.il :ובאתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת WWW.RABANUT.GOV.IL  

דרישות סף  .5
רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים לאחד  מהתנאים הבאים:  

המציע שימש כראש צוות או בודק חוץ המאושר ע"י מחלקת שח"ל והוא בעל ניסיון של שנתיים בתפקיד   5.1
המציע ממלא בפועל תפקיד של רב בית מטבחיים בארץ, והוא בעל ניסיון של לפחות שנתיים בתפקיד, 

ובנוסף בעל ניסיון בשחיטה בחו"ל.
המציע ממלא בפועל תפקיד של ראש צוות בחו"ל מטעם נותני כשרות בחו"ל המוכרים ע"י הרבנות הראשית   5.2

לישראל והוא בעל ניסיון של 5 שנים בתחום השובי"ם.
המציע ממלא בפועל תפקיד של מפקח בית מטבחיים, אשר פיקח מטעם גופי הכשרות השונים בארץ/  5.3

בחו"ל במשך שנתיים לפחות ואשר מפקח על כל שלבי העבודה בבית המטבחיים.
על המציע לעמוד באחד התנאים הכתובים לעיל וכן להציג אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   5.4
- 1976, מפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק, ומדווח לפקיד השומה 
ולמע"מ כחוק, או הצהרה לפיה הוא פטור מלנהל ספרים כאמור וכי עיקר הכנסתו היא ממשכורת, גמלה 

או קצבה.
במידה והמציע אינו עוסק מורשה או פטור, המציע אינו נדרש לצרף את האישור האמור, אולם כתנאי לעריכת   

ההתקשרות עמו, יידרש להגיש תאום מס מעודכן לצורך חישוב ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי.
על ההצעה להתקבל בתוך "תיבת המכרזים" ברבנות הראשית לישראל  - רחוב אהליאב 5, ירושלים, לא יאוחר   .6

מתאריך 29.3.2017 שעה: 14:00.
שאלות הבהרה יש לשלוח עד יום 19.3.2017 בשעה 14:00 לדואר אלקטרוני  .7

MICHRAZIM@RABBINATE.GOV.IL, שאלות ההבהרה תכלולנה את שם המציע, מס' המכרז ומספר   
הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה.

יתר תנאי המכרז ואמות המידה לבחירה מפורטים במסמכי המכרז.
בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לבין המודעה – מסמכי המכרז גוברים.

מדינת ישראל
הרבנות הראשית לישראל

מכרז פומבי מס' 1/2017
מתן שירותי פיקוח על כשרות השחיטה בבתי מטבחיים בחוץ לארץ
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מאת: ארי קלמן

ראשון  לדיון  התכנסה  הכנסת  וועדת 
בתולדות הכנסת להדחת חה"כ באסל גטאס, 
לאסירים  ניידים  טלפונים  בהברחת  החשוד 

ביטחוניים.
בהשתתפות  שעות  וחצי  כ3  שנערך  בדיון 
הסביר היועץ  הכנסת,  מחברי  גדול  חלק 
ינון,  איל  הדין  עורך  לכנסת,  המשפטי 
מכהן  ח"כ  נגד  הראשון  בדיון  כי מדובר 

בתולדות הכנסת.
של  פעולה  מדפוס  חלק  הוא  "גטאס 
חיים  אנחנו  פלסטינים.  רוצחים  עם  הזדהות 
כשמאחדים  אבל  שכך,  וטוב  בדמוקרטיה 
מפלגות, לצערי הקיצוניים הם אלה שקובעים 
גטאס  וכך  המפלגה,  הולכת  שבו  הקו  את 
מוביל את הקוקפיט של המפלגה להתרסקות 
– וזה רק עניין של זמן", אמר חה"כ יואב קיש 

מהליכוד. 
עורך  לממשלה,  המשפטי  ליועץ  המשנה 
תידרש  לא  כי  בדיון  הסביר  נזרי,  רז  הדין 
יחתום על  הצבעה בנושא ההדחה אם גטאס 
הסדר טיעון. "ככל שיהיה הסדר, הוא יכלול 
משמעותית,  לתקופה  בפועל  מאסר  עונש 

מאסר על תנאי וקנס", הסביר עורך הדין.
חבר ועדת הכנסת ח"כ אייכלר אמר בדיון: 
גאטס  ח"כ  בהדחת  תתמוך  התורה  "יהדות 

למרצחים  נשק  שזה  טלפונים  אספקת  בגלל 
יושב  היה  הוא  מתוקנת  במדינה  בכלא. 
בכלא עד תום ההליכים ולא היה צורך בחוק 
ואנו  מסוכן  חוק  הוא  ההדחה  חוק  ההדחה. 
ח"כים  הרבה  יש  העשירי.  המודח  את  נראה 
שרוצים להדיח יריבים. הסכנה בהדחת נציגי 
היא  ישראל  שמדינת  היא  נבחרים  ציבור 
מדינה מפולגת. ציבור הבוחרים עלול למצוא 
במקום  ברחובות  אלימה  חליפי  מאבק  זירת 

בכנסת".
מי  כי "לכל  אמר  צור  בן  יואב  חה"כ  גם 
אין  ישראל  מדינת  של  קיומה  כנגד  שפועל 
אפשר  הציבורי.  ובשירות  הזה  בבית  מקום 
ימין  שיהיו  אפשר  שונות,  דעות  שיהיו 
ושמאל, אי אפשר שיהיו כאן משתפי פעולה 
כנסת  חברי  ישראל.  עוכרי  טרוריסטים  עם 
מסוגו של גטאס הם מכשול לדו קיום במדינת 
ישראל ואינם מייצגים גם את רוב ציבור ערביי 

ישראל - לכן נתמוך בהדחתו".
לבסוף הוחלט משום שנושא הסדר הטיעון 
פי  כשעל  הפרקליטות,  מול  בדיונים  נמצא 
ההסכם יתפטר גטאס מהכנסת וייכנס למאסר 
הקרוב,  שני  ליום  עד  יידחה  הדיון   - בפועל 
אם  כי  ציין  ליועמ"ש  שהמשנה  לאחר  זאת 
 - הטיעון  הסדר  ייחתם  לא  חמישי  יום  עד 
יוגש נגד גטאס כתב אישום כבר ביום ראשון 

בשבוע הבא.

מאת: ארי קלמן

את  אישרה  חקיקה,  לענייני  וועדת השרים 
הצעת החוק של ח"כ מיכאל מלכיאלי לפטור 
מתשלום דמי ביטוח לאומי לבחורי ישיבה עד 

גיל 19, שנחשפה לראשונה ב'קו עיתונות'. 
יסודי  על  בחינוך  הלומד  תלמיד  כיום, 
בחינוך הממלכתי זכאי לפטור מתשלום דמי 
עד  או   19 לגיל  הגיעו  עד   - לאומי  ביטוח 
סוף כיתה י"ב, אך באופן שערורייתי תלמידי 
לאומי  הביטוח  דמי  את  משלמים  הישיבות 

מיד בהגיעם לגיל 18.
הישיבות  תלמידי  יושוו  החוק,  הצעת  לפי 
זכאים  ויהיו  הממלכתי  החינוך  לתלמידי 

לפטור עד גיל 19. 
בדברי ההסבר להצעה נאמר: "לשון החוק 
כל  ופשוטה,  ברורה  המחוקק  כוונת  גם  כמו 
יסודי,  על  חינוכי  במוסד  הוא  באשר  תלמיד 
 19 לו  מלאו  וטרם  החוק  בדרישות  העומד 
שנים, יהא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, 

ללא פרשנויות. 
בו  חינוך  בזרם  מכירה  והמדינה  "מאחר 
לומד התלמיד, מגבה אותו תומכת בו וממנת 
אותו, כמו גם שהרציונל בבסיס התקנה תקף 
מלבד  זה  מוטעה  לחיוב  הסבר  אין  לגביהם, 
אפליה לשמה. הצעת חוק זו באה לתקן עיוות 
זה ולהביא לידי ביטוי את דברי החוק וכוונת 

המחוקק, ולהסיר אפליה לא עניינית זו על ידי 
תשובות לקוניות ושרירותיות". 

יש לציין, כי כבר לפני מספר חודשים שלח 
שלמה  לפרופ'  מכתב  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
דרש  בו  הלאומי  הביטוח  מנכ"ל  יוסף  מור 
משנענה  הישיבות,  בני  אפליית  תתוקן  כי 
בתשובות לקוניות פנה לתיקון החקיקה בדרך 

הראשית.
התיקון  על  שמח  "אני  מסר:  דרעי  השר 
תלמידי  ושל  מעמדם  להשוואת  החשוב 
הממלכתי  בחינוך  לתלמידים  הישיבות 
אני  הלאומי.  הביטוח  בתשלומי  וההקלה 
מודה לח"כ מלכיאלי על החוק החשוב. סיעת 
השכבות  למען  ולפעול  לסייע  תמשיך  ש"ס 
החלשות כפי שעשינו בהורדת מחירי התח"צ 

והמים".
המלא  הגיבוי  על  לדרעי  הודה  מלכיאלי 
כהן  יצחק  האוצר  שר  ולסגן  החוק,  לקידום 
על השעות הרבות שהשקיע בעניין: "מדובר 
הצעת  הנורא-  לעוול  קץ  ששם  בשורה  ביום 
החוק קובעת להשוות את תנאי בני הישיבות 
לתלמידי החינוך הממלכתי, ותוביל לחיסכון 
של 1,400 שקלים בשנה לכל תלמיד ישיבה. 
אין שום הצדקה שבחורי ישיבות יופלו באופן 

יחסי לתלמידי החינוך הממלכתי", סיכם.

לראשונה: דיון להדחת 
חבר כנסת

ועדת הכנסת התכנסה לדיון בהדחתו של חה"כ באסל גטאס, 
החשוד בהברחת מכשירי סלולר לאסירים ביטחוניים

הקלות בתשלומי ביטוח 
לאומי לתלמידי ישיבה

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק 
של ח"כ מלכיאלי, לפיה יינתן פטור מתשלום דמי 

חשיפתביטוח לאומי לתלמידי ישיבות עד גיל 19
'קו עיתונות'
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נוסף  סיפור  מתפרסם  מה,  לזמן  אחת 
של 'עוקץ' פנים חרדי. איש עסקים או לכל 
ככזה,  עצמו  את  שהציג  מישהו  הפחות 
שלקח כספים מסביבתו הקרובה והרחוקה, 
רווחים  והבטיח  'במיומנות'  אותם  השקיע 
הכסף   - התאייד  שהכול  עד  נדירים, 

ולפעמים גם הסוחר המתוחכם.
ברוח הימים, ניתן לומר כי מי שמאמץ גם 
לגבי השקעות את הכלל של "כל הפושט יד 
כל  בהמשך  שאין  לזכור  צריך  לו",  נותנים 

הבטחה לאחוזי רווח...
וקשה  גדול  הפיתוי  לפעמים  הבעיה, 
לעמוד בפניו. הנה החבר מהישיבה שתמיד 
את  פה  בעל  ידע  וגם  בביזנס  מייבין  היה 
עסקה  לי  ומציע  בא  והוא  היציג,  השער 

ואפילו מבטיח 20% רווח לשנה. מה רע? 
רע. פשוט רע. 

הנה כמה כללי בסיס, שכדאי לכם לפחות 
לחשוב עליהם, ואם השורות הבאות יגרמו 
 - ממונו  מאיבוד  להימנע  אחד  ליהודי  ולו 

והיה זה שכרי.
כלל ראשון: אין ארוחות חינם. כל שקל 
שנכנס לכיסו של פלוני - חייב לצאת מכיסו 
של אלמוני. ותופתעו, אבל גם אלמוני הנ"ל 
לתרום  ממהר  ואינו  וכלל  כלל  טיפש  אינו 

את כספו בקלות לחלוקה.
לכם  מציעים  אם  בפרט  הדברים  יפים 
של  במסווה  פירמידות  מיני  לכל  להיכנס 
מה  ותחשבו  לרגע  עצרו  רשתי.  שיווק 
הסיכוי שתצליחו לשווק את המוצרים חסרי 
השימוש הלאה - ולהרוויח את לחמכם על 
חשבון הסביבה. האם אתם באמת חושבים 
שבני משפחתכם, שכניכם וחבריכם תמימים 
עד כדי כך, ואם התשובה חיובית, האם מן 

הראוי להתפרנס באופן כזה, על גבם...
להבטיח.  יכול  הקב"ה  רק  שני:  כלל 
בכלל.  בטוח,  רווח  כזה  דבר  אין  למעשה, 
עשוי   - שקיים  סחיר  מוצר  כל  של  מחירו 
יש  נכון,  לטובה.  בהכרח  ולא  להשתנות 
הדירות  שמחירי  במיוחד  גבוה  סיכוי 
שהם  קטן  לא  סיכוי  קיים  גם  אבל  יעלו, 
לדבר  שלא  ירדו,  אפילו  או  ייעצרו  דווקא 
את  להפוך  שעשויים  אחרים  סיבוכים  על 
בעליל,  רווחית  לבלתי  שלכם  ההשקעה 
ומיסים,  שיפוצים  דירה,  של  ובדוגמה 
ממתין  הנכס  בו  וזמן  משפטיות  עלויות 

לשוכר ועוד כהנה וכהנה.
אחוזי  לכם  מבטיח  כלשהו  כשסויחר 
מאש.  כמו  תברחו   - מלאה  בוודאות  רווח 
אם כבר בתחילת הקשר העסקי הוא משקר 
ימנע ממנו להמשיך כך בשלבים  לכם, מה 

מכריעים יותר?

יניח בפניכם כבר  הגון  או משקיע  סוחר 
בשלב ההצעה את אחוזי ההפסד האפשריים 
 - נוצץ  זה אולי פחות  והסיכונים המלאים. 

אבל כך יש סיכוי שתישארו עם הזהב.
פה'  שבעל  'תורה  אין  שלישי:  כלל 
או  בעסקים. אל תסתמכו על שום השקעה 
עסק שאינו מגובה בכתב. ה'מילה שלו' היא 
בהחלט דבר חיובי, אבל למרבה הצער אין 

לה שום משמעות בבית הדין.
חייבים  שותפות  או  עסק  של  סוג  כל 
להיות מגובים בכתב. אם המשקיע מתחיל 
לערום תילי תילים של הסברים מפולפלים 
את  מיד.  תוותרו   - מכך  נמנע  הוא  למה 

הכסף שתעבירו לו לא תראו שוב.
בעסקים.  חסד'  'בעלי  אין  רביעי:  כלל 
קורצת,  הצעה  עם  אליכם  מגיע  כשמישהו 
תעצרו לרגע ותחשבו, למה הוא בכלל פונה 
בטוחה  כך  כל  ההשקעה  אם  הרי  אליכם? 
את  ולחלק  להשתטות  לו  למה  ורווחית, 
הרווח הבטוח לחברים? לו הייתם במקומו 
כלום  השנה,  עסקת  לכם  מוצעת  והייתה 
נוספים,  משקיעים  לחפש  מתחילים  הייתם 
הונכם  כל  את  משקיעים  הייתם  שמא  או 
מקסימלי  נתח  על  לשמור  כדי  ואונכם 

שרשום על שמכם?
כמובן, התשובה האמיתית ברוב המקרים 
פשוטה עד כאב, הוא פנה אליכם כי הרבה 
יותר קל ונוח לו לסכן את כספכם מאשר את 

כספו. 
דווקא  יותר  עוד  אגב  תקף  הזה  הטיעון 
כשהמציע הוא איש עסקים מנוסה ומבוסס. 
העובדה  כפליים  בכפל  מחשידה  אז  או 
שהוא בוחר לוותר על ההשקעה המופלאה 
או  משתיים,  אחת  מחלקו,  לכם  ומציע 
בשני  גרוע.  שהעסק  או  רע,  בכי  שמצבו 
המקרים אין שום סיבה שתכניסו ראש בריא 

למיטה חולה.
את  תסכנו  אל  פעם  אף  חמישי:  כלל 
הבית. גם כשמדובר בהשקעה בעלת סיכוי 
והסיכויים  מסודרת  הניירת  לרווח,  גבוה 
רק  עושים  השקעות   - מבטיחים  נראים 

בכסף ששוכב בבנק ומחכה.
בשביל  מגוריכם  דירת  את  תמשכנו  אל 
להיכנס לעסקה, אל תלוו מגמ"ח בשביל זה 
)מה גם שיתכן ויש בזה בעיה הלכתית לא 

פשוטה( ואל תפתחו קופת חיסכון.
כללים  ולפרוט  להמשיך  כמובן  ניתן 
נוספים, השורה התחתונה מאוד ברורה: את 
הכסף שלכם, שעבדתם עליו קשה, תשקיעו 
בחכמה באמצעות בתי השקעות, בנקים או 
בנכסים שתרכשו בעצמכם. אל תחלקו אותו 

ל'כל הפושט יד' - שסופו גם לפשוט רגל.

פושט יד ופושט רגל
אבי גרינצייג / על סדר היום

מפעם לפעם צץ סיפור 'עוקץ' חדש והלב 
כואב על אברכים שאיבדו את ביתם וכל 
רכושם  הכללים הבאים יכולים למנוע 

ממכם את הנפילה הכואבת 

צילום: נתי שוחט, פלאש 90

מובילים
בזמינות

 מובילים
בטכנולוגיה

מתחשבים 
במחיר

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

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

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

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

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

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

רח' אונקלוס 9 בני ברק

03-6194925
1700-700-417

וקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה

חייגו עכשיו:

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

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

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן
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שעות פתיחה: 
המחלקה פתוחה כל יום

החל מ - 9:00 בבוקר 
 עד 20:00 בערב

סופרקריל מט + לבן
18 ליטר

ברז אקווה פרח
פיה ארוכה

5 שנות אחריות

ברז קיר אקווה
5 שנות אחריות

ברז אמבטיה אקווה
כולל צינור ומזלף

5 שנות אחריות

ברז נשלף אקווה
5 שנות אחריות

ברז ברבור שגיב
5 שנות אחריות

ברז אמבטיה שגיב
כולל צינור ומזלף

5 שנות אחריות

ראש טוש עגול גדול
20 ס”מ

פרופילה 5 ק”ג 
להחלקת קירות

בידנית מעוצבת 
טואלטיקו נירוסטה

T5 LED גוף תאורה
18*2

דגם ניפולייט לומינס
שנה אחריות

גוף תאורה דגם חסקה
אור חזק במיוחד

שנה אחריות

גוף תאורה פלפון
דגם ניצוץ 

לתאורת חדר

LED מגוון רחב של נורות

מאיץ חימום לדוד )פלנג’(

מגוון שעונים וטיימרים לדוד
שנתיים אחריות

שעון שבת לתקע כולל מחוג
שנתיים אחריות

סדרת מפסקים ושקעים להתקנה
תחת הטיח, תוצרת ניסקו

 LED מגוון פנסי
עוצמתיים במיוחד

ניאגרה פלסאון
דגם דו און

מערכת תליה למקלחת
מוט אל חלד

מתלה למגבות
2 ווים ניקל

סט מדפי אמבטיה
2 קומות

אלומיניום

סל כביסה ראטן
נפח 50 ליטר

פח ראטן 11 ליטר

פח אשפה 30 ליטר
כולל רגלית

ספריי אימאייל
מיוחד למקררים 
ולמכונות כביסה

צבע לבן נגד עובש
1 ליטר 

ספריי צבע דו-איט
במחר גוונים

סופר סיד 5 ליטר

המרייט צבע למתכת 
לצביעה ישירות על גבי חלודה

גוון חלק
750 מ”ל

לכה לזור לעץ הטוב ביותר!
2.5 ליטר

סופרקריל משי
18 ליטר

פוליסיד 18 ליטר

סופר גראד לבן
18 ליטר

סופר 7 לאיטום והדבקה
כל הצבעים

תרמיל סיליקון לבן/ שקוף

צבע הידרו אימייל איכותי
על בסיס מים לצביעת עץ 

ללא ריח לוואי
750 מ”ל

מחלקת פירזול ענקית, אלפי 
פריטים לתיקון ושיפוץ הבית! 

מבחר ענק של ברזי שגיב

פסח זה רק
ניתן לרכוש תווי שי לעובדים כמתנה לחג 

*)מכבדים תווי שי של עיריית ב”ב והסתדרות המורים(
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רהיטי איכות להרכבה עצמית תוצרת ישראל מבית

יצחק נפחא 3 בני ברק  |  טל:  03-5788227 
שעות פתיחה: 

א'-ה': 23:00  -  09:00, רצוף
יום ו’: 13:45  -  08:30
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כסא קלאב כתר
במבחר צבעים

כסא יונתן
במבחר צבעים

קרש גיהוץ

סט 4 מדפים סיגמא שולחן מתקפל
אורך: 180 ס”מ

רוחב: 75 ס”מ

שולחנות בגדלים נוספים
2.40 מ’ | 1.80 מ’ | 1.22 מ’ | 86 ס”מ | 76 ס”מ

מגירון 4 קומות
ראטן לבן/ חום

ארון שירות דגם 6280
5 מדפים

ארונותארונות

שולחנות מחשבשולחנות מחשבשולחנות מחשב

ארונות נעליים ארון שירות

שידות

ספריות

ארונות ארונות

ספריות

ארונות

ספריות

דגם 700
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 41.5 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל

דגם 702
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 52.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל, שיטה

דגם 204
גובה: 82.5 ס”מ
רוחב: 108 ס”מ

עומק: 44.5 ס”מ
צבעים: 

שיטה

דגם 225
גובה: 75 ס”מ

רוחב: 120 ס”מ
עומק: 59.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל, שיטה

דגם 613
גובה: 145.5 ס”מ

רוחב: 120 ס”מ
עומק: 60 ס”מ

צבעים: 
אלון

דגם 124

דגם 125

דגם 126

דגם 404
גובה: 124 ס”מ

רוחב: 59.5 ס”מ
עומק: 41.5 ס”מ

צבעים: 
לבן

דגם 376
גובה: 86.5 ס”מ
רוחב: 119 ס”מ

עומק: 39.5 ס”מ
צבעים: 

מייפל, שיטה

דגם 610
גובה: 180 ס”מ

רוחב: 60 ס”מ
עומק: 24 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

דגם 703
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל, אלון

דגם 606
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
פשתן, אלון

דגם 611
גובה: 180 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

דגם 707
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 158.5 ס”מ
עומק: 52.5 ס”מ

צבעים: 
אלון, פשתן

דגם 612
גובה: 185 ס”מ

רוחב: 60 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

2 תאים:  

3 תאים:  

4 תאים:  

צבעים: 
מייפל מולבן
שיטה, אלון

600W סט מקדחה
כולל 630 חלקים

משחזת זויתכספת 17”

12V מברגה

פסח זה רק
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&300 
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במקום
&449 

רק-
 &200

במקום
&279

רק-
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במקום
&345

רק-
 &520

במקום
&675 

רק-
 &860

במקום
&1059

רק-
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במקום
&590
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בני ברק י"ז באדר תשע"ז 124015/3/17

מאת: הילה פלאח

קידום  למען  הרבות  מפעילותיה  כחלק 
קיימה  תחלואה,  למניעת  וחזונה  הבריאות 
הבריאות  לקידום  פעילויות  שרשרת  מאוחדת 

בעיר בני ברק. 
"מאיר"  בסמינר  שהתקיים  בריאות  ביריד 
מדוכנים  הרבות  המשתתפות  נהנו  ברק  בבני 
ובהן  והבריאות  הבטיחות  כללי  את  שהדגישו 
התקיימו הדרכות הגנה מחשיפה רבה לשמש, 
תזונה נבונה, שמירה והגנה על הפה והשיניים 
נציגות  ניצחו  יריד הבריאות  על מלאכת  ועוד. 
מאוחדת גב' י. שבת מנהלת מרפאת ירושלים, 

וגב' נ. שוהם מנהלת מרפאת אבני נזר.
בפעילות  ניכר  חלק  מאוחדת  נטלה  כן  כמו 
כנס בריאות לנשים של ארגון "פנים מאירות" 
התקיים  הערב  לידה.  לאחר  לנשים  המסייע 
"בית חנוך" בקרית הרצוג שבבני ברק  באולם 
פעילויות  מגוון  למשתתפות  הוצגו  ובמהלכו 
ריכזו  מאוחדת  פעילות  את  הבריאות.  לקידום 
וגב'  ו. צדוק מנהלת מרפאת קרית הרצוג,  גב' 
י. שבת מנהלת מרפאת ירושלים ב"ב, וכן מנהל 

קשרי הקהילה הרב נתן צישינסקי.
הרב  המישרים  מגיד  הופיע  הנשים  בפני 
ניצחו  האמנתי  המופע  ועל  לוינשטיין  שלמה 

"מינה וזהבה במופע הומור וסאטירה".

של  קהילה  קשרי  מנהלת  זילברפרב  מ.  גב' 
מגוון  את  המשתתפות  בפני  הציגה  מאוחדת 
בבני  והחדישים  הרחבים  מאוחדת  שירותי 
ותנופת  בפרט,  הרצוג  ובקרית  בכלל,  ברק 
של  החדשה  המרפאה  פתיחת  עם  ההתחדשות 
ועל  הרצוג  בקרית   18 נורוק  ברח'  מאוחדת 
פתיחתו של בית מרקחת של מאוחדת בקריה. 
במרפאה בקרית הרצוג בבני ברק ניתנים מגוון 
עד  בבוקר   7:30 מהשעה  החל  רפואה  שירותי 
בין  אחה"צ  גם  א,ג,ה  ובימים    13:00 השעה 

השעות 16-19.
לאחרונה התווסף רופא משפחה ד"ר מפרע, 
והמקצועי  הוותיק  הרפואי  לצוות  המצטרף 
ובהם רופאי המשפחה ד"ר אמיל שני וד"ר זיו 
צילה, ורופאי הילדים ד"ר ווקסלר אפרת וד"ר 
במרפאה  המקבלת  הנשים  רופאת  שמש.  ארז 
היא ד"ר צור תמר. כן ניתנים שירותי מעבדה, 

שירותי אחיות ושירותי משרד.
ר' משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת 
אומר כי "מאוחדת שמה דגש מיוחד על מניעת 
תחלואה ומעלה את המודעות לקידום הבריאות 
בפני הציבור, וזאת כחזונה של מאוחדת להיות 
שערכנו  בפעילויות  בריא.  ולהישאר  בריא 
לציבור נשות בני ברק קיבלו הנשים את הכלים 

כדי להעצים את שמירת הבריאות". 

מאת: מנדי קליין

ומה  פורים,  בליל  הלימוד  מעלת  ידועה 
שמביא החתם סופר בגודל החיבור בין קריאת 
ביום  המגילה  לקריאת  פורים  בערב  מגילה 
בין שתי הקריאות  - שכל הזוכה לחבר  פורים 

הינו בן העולם הבא. 
'תורת  יוסף' שכולל  'חזון  זכה בית המדרש 
אטיאס  משה  רבי  הרה"ג  בראשות  שמואל' 
יום  יום  השוקדים  אברכים  כ-20  עם  בו  שוכן 

משעות הבוקר בלימוד. 
כמידי שנה, גם בשנה זו הוחלט על מסגרת 

לימוד בליל פורים, וכ-250 אברכים מילאו את 
לאחר  ועד   22:00 משעה  המדרש  בית  ספסלי 

תפילת נץ החמה. 
בעדני  הגר"ש  הגיע  הלילה  חצות  לקראת 
חבר מועצת חכמי תורה למסירת שיעור תורני 
למאות האברכים. הגר"ש דיבר בשבח ומעלת 
העוסקים  ידי  את  חיזק  פורים,  בליל  הלימוד 
זה  לערב  שותף  להיות  ביקש  ואף  במלאכה 

ותרם תרומה.
רבי  להצלחת  היה  פורים  בליל  הלימוד 

שמואל בן מרים.

הגר"ש בעדני חיזק 
את הלומדים

מאות אברכים שקדו על תלמודם בליל פורים במסגרת 
כולל 'תורת שמואל' שבבית המדרש 'חזון יוסף'

מאוחדת קיימה שרשרת 
פעילויות בריאות 

בין היתר התקיים יריד בריאות 
בסמינר "מאיר" ופעילות בערב 
נשים בקרית הרצוג ● ר' משה 

כהן סגן מנהל מחוז מרכז 
במאוחדת: "בפעילויות שערכנו 
לציבור נשות בני ברק קיבלו 

הנשים את הכלים כדי להעצים את 
שמירת הבריאות"

אירועי מאוחדת בבני ברק
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  ללא תשלום חודשים קבוע!!

אירועי מאוחדת בבני ברק



משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 למעון אמונה בבר אילן
 דרושות: 

מטפלות
אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה 

ואוהבת לילדים. אפשרויות להשתלמות 
ולקידום מקצועי.

תנאים טובים למתאימות

054-5561330 שולה

צריך לשפץ את הבית?צריך לשפץ את הבית?

המלצות חמות

תוספות בניה- חלוקת דירות

ביצוע שלד וגמר עד מפתח

מתחייב למחיר הטוב ביותר
(אפשר לראות דירות לדוגמא בב"ב

של תוספות שלד, גמר וחלוקות דירות)

שיפוצים כלליים
בניית יחידות דיור

פתיחת חללים
תוספות בניה

החלפת שירותים
ומקלחות

החלפת ריצוף

שיפוץ בהחלפת
מטבח

עבודות גבס
שפכטל

צביעת דירות

055-6681454

אמינות אחריות
שירות אדיב

עכשיו יש לך הזדמנות!!!
עזרה ויעוץ בשיפוץ - איתך מההתחלה ועד הסוף

בס"ד

בדיקה, יעוץ
והצעת מחיר
בבית הלקוח
ללא תשלום! מתחייבים לרמת גימור הגבוהה ביותר

קבלן חרדי

בניית ממדים
תוספות בניה

גמר

צריך לשפץ את הבית?צריך לשפץ את הבית?

המלצות חמות

תוספות בניה- חלוקת דירות

ביצוע שלד וגמר עד מפתח

מתחייב למחיר הטוב ביותר
(אפשר לראות דירות לדוגמא בב"ב

של תוספות שלד, גמר וחלוקות דירות)

שיפוצים כלליים
בניית יחידות דיור

פתיחת חללים
תוספות בניה

החלפת שירותים
ומקלחות

החלפת ריצוף

שיפוץ בהחלפת
מטבח

עבודות גבס
שפכטל

צביעת דירות

055-6681454

אמינות אחריות
שירות אדיב

עכשיו יש לך הזדמנות!!!
עזרה ויעוץ בשיפוץ - איתך מההתחלה ועד הסוף

בס"ד

בדיקה, יעוץ
והצעת מחיר
בבית הלקוח
ללא תשלום! מתחייבים לרמת גימור הגבוהה ביותר

קבלן חרדי

בניית ממדים
תוספות בניה

גמר

צריך לשפץ את הבית?צריך לשפץ את הבית?
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SAVE THE DATE!
20.3.17 יום שני כ"ב אדר 

במדעי המחשב
לתואר B.S.cיום פתוח

גבריםמסלול

של המרכז האקדמי לב

אפשרות להשלמה לתואר מהנדסמלגות שכ"ל ומלגות קיום לזכאים

מחזור נוסף יוצא לדרך!

ההזדמנות שלכם לרכישת מקצוע
מעניין ומאתגר עם פרנסה בשפע
מכללת מבחר האקדמית, מזמינה אתכם להתרשם

מלימודי הנדסת תוכנה בשיתוף המרכז האקדמי לב,
כאן תרכשו תואר במדעי המחשב ברמה המקצועית

הגבוהה ביותר בהפרדה מלאה ובפיקוח על תכני הלימוד



פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
לחשיפה של העסק שלך
 בעיתון "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

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

www.forumbiz.co.il  : לרישום מקוון
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

תוכניה ראשונית

תרשם, תתשתף, תזכה

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

אתה חייב 
את זה 

לעסק שלך!
 

מוקד הרישום פתוח
 02-9410144 

סדרת כנסים מקצועית מבית

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה  - ירושלים בירת העסקים09:00

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
<< איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?

<< כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
<< קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
<< ארגז הכלים שעסק חייב להתנהלות מקצועית

<< טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף וזמן.
<< עסקים בישראל לאן ?

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
<< אומנות המכירה

<< פנסיה לעצמאים
<< ייעוץ עסקי

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50
מזון בריא, עסקי רווחי

עושים סדר, לפני ליל הסדר, בחיסכון הפנסיוני המשפחתי שלך  
מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30
האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק? התשובות שיפתיעו 

גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

פאנל שני | פאנל מקבלי החלטות13:30
בפעם הראשונה, שרים חכי"ם ומקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם 

לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

ארוחת צהריים 14:30

שולחנות עגולים 15:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים16:30
בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם 

את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

הגרלה - סיום אומנותי17:15

סיום18:00

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 הרב יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
עו"ד  רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «
הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
הרב יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «

רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
ענבל מוזס, מנהלת המחלקה לקידום עסקים עירית ירושלים  «
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

יאיר ארונסי  מנהל פיננסים  וחסכון ארוך טווח - מגדל «
חן דיטמן, יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, מומחה  «

באסטרטגיית רישות עסקי

אלי אוזן בנק הפועלים, מנהל סניף מאה שערים «
רועי ברמן בנק מרכנתיל, מנהל סניף שבטי ישראל «
שאול בביש בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום. «

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «
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להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
לחשיפה של העסק שלך
 בעיתון "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

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

www.forumbiz.co.il  : לרישום מקוון
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

תוכניה ראשונית

תרשם, תתשתף, תזכה

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

אתה חייב 
את זה 

לעסק שלך!
 

מוקד הרישום פתוח
 02-9410144 

סדרת כנסים מקצועית מבית

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה  - ירושלים בירת העסקים09:00

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
<< איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?

<< כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
<< קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
<< ארגז הכלים שעסק חייב להתנהלות מקצועית

<< טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף וזמן.
<< עסקים בישראל לאן ?

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
<< אומנות המכירה

<< פנסיה לעצמאים
<< ייעוץ עסקי

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50
מזון בריא, עסקי רווחי

עושים סדר, לפני ליל הסדר, בחיסכון הפנסיוני המשפחתי שלך  
מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30
האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק? התשובות שיפתיעו 

גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

פאנל שני | פאנל מקבלי החלטות13:30
בפעם הראשונה, שרים חכי"ם ומקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם 

לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

ארוחת צהריים 14:30

שולחנות עגולים 15:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים16:30
בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם 

את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

הגרלה - סיום אומנותי17:15

סיום18:00

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 הרב יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
עו"ד  רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «
הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
הרב יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «

רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
ענבל מוזס, מנהלת המחלקה לקידום עסקים עירית ירושלים  «
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

יאיר ארונסי  מנהל פיננסים  וחסכון ארוך טווח - מגדל «
חן דיטמן, יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, מומחה  «

באסטרטגיית רישות עסקי

אלי אוזן בנק הפועלים, מנהל סניף מאה שערים «
רועי ברמן בנק מרכנתיל, מנהל סניף שבטי ישראל «
שאול בביש בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום. «

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «
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<< קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
<< ארגז הכלים שעסק חייב להתנהלות מקצועית

<< טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף וזמן.
<< עסקים בישראל לאן ?

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
<< אומנות המכירה

<< פנסיה לעצמאים
<< ייעוץ עסקי

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50
מזון בריא, עסקי רווחי

עושים סדר, לפני ליל הסדר, בחיסכון הפנסיוני המשפחתי שלך  
מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30
האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק? התשובות שיפתיעו 

גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

פאנל שני | פאנל מקבלי החלטות13:30
בפעם הראשונה, שרים חכי"ם ומקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם 

לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

ארוחת צהריים 14:30

שולחנות עגולים 15:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים16:30
בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם 

את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

הגרלה - סיום אומנותי17:15

סיום18:00

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 הרב יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
עו"ד  רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «
הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
הרב יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «

רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
ענבל מוזס, מנהלת המחלקה לקידום עסקים עירית ירושלים  «
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

יאיר ארונסי  מנהל פיננסים  וחסכון ארוך טווח - מגדל «
חן דיטמן, יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, מומחה  «

באסטרטגיית רישות עסקי

אלי אוזן בנק הפועלים, מנהל סניף מאה שערים «
רועי ברמן בנק מרכנתיל, מנהל סניף שבטי ישראל «
שאול בביש בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום. «

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «

פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 
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חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
לחשיפה של העסק שלך
 בעיתון "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

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

www.forumbiz.co.il  : לרישום מקוון
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
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תרשם, תתשתף, תזכה
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<< אומנות המכירה
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האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק? התשובות שיפתיעו 

גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

פאנל שני | פאנל מקבלי החלטות13:30
בפעם הראשונה, שרים חכי"ם ומקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם 

לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

ארוחת צהריים 14:30

שולחנות עגולים 15:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים16:30
בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם 

את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

הגרלה - סיום אומנותי17:15

סיום18:00

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 הרב יואב בן צור , ח"כ  «
רועי פוליקמן,  ח"כ  «
יואל וקסברגר, אמן וצייר בעלים של מלכות וקסברגר «
» .NETSPARK ,משה וויס, יו"ר אינטרנט רימון 
יקי רייסנר, בעלים של חברת רייסדור «
עו"ד  רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «
הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
הרב יעקב אשר, ח"כ  «
יגאל רווח, יו"ר קבוצת אפיקים «

רן לוי, בעלים של פרסום 'רן לוי' «
שעיה איצקוביץ, מנכ"ל תוצאות אפקטיביות «
 נתי כהן, בעלים של 'פרסום חן' «
ענבל מוזס, מנהלת המחלקה לקידום עסקים עירית ירושלים  «
 ד"ר גל זגרון, M.Sc, D.V.M, מומחית בבריאות ציבור וטרינרית «

יאיר ארונסי  מנהל פיננסים  וחסכון ארוך טווח - מגדל «
חן דיטמן, יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, מומחה  «

באסטרטגיית רישות עסקי

אלי אוזן בנק הפועלים, מנהל סניף מאה שערים «
רועי ברמן בנק מרכנתיל, מנהל סניף שבטי ישראל «
שאול בביש בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום. «

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «



בני ברק    י"ז באדר תשע"ז 15/3/17 1244

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

מטבע של אש 
ַהְּפֻקִדים  ַעל  ָהעֵֹבר  ָּכל  ִיְּתנּו  ֶזה 
ַהּקֶֹדׁש  ְּבֶׁשֶקל  ַהֶּׁשֶקל  ַמֲחִצית 
ַהֶּׁשֶקל  ַמֲחִצית  ַהֶּׁשֶקל  ֵּגָרה  ֶעְׂשִרים 
ְּתרּוָמה לה' )שמות ל, יג(. דרשו רבותינו 
מלמד  ברש"י(  הובא  ג.  יב,  רבה  )במדבר 
השקל,  מחצית  במצוות  רבינו  משה  שנתקשה 
אש  של  מטבע  כמין  הוא  ברוך  הקדוש  ונטל 
מתחת כיסא הכבוד והראה לו למשה ואמר ֶזה 

ִיְּתנּו - כזה יתנו! 
התורה  רבינו-מקבל  משה  קשה,  ולכאורה 
שכל רז לא אניס ליה )חולין נט ע"א(, שהבין 
ביותר  והעמוקות  הקשות  הסוגיות  את  ולמד 

בתורה, מתקשה במטבע זו?
הרבי מקוצק תירץ קושיה זו והסביר שמשה 
רבינו לא הבין כיצד מטבע יכול לכפר על נפשו 
של אדם כדכתיב )שמות ל, ב( ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר 
בדבר  שיתבונן  למשה  השיב  והקב"ה  ַנְפׁשוֹ? 
מטבע  אלא  רגיל,  סתם מטבע  לא  שזה  ויראה 
ה'  של אש, שפירושו חום אהבה והתלהבות! 
הצדקה,  את  את המטבע,  שניתן  יתברך חפץ 
עם אש, עם חום ואהבה, עם התלהבות ושמחה 
המצווה  את  לעשות  ולא  המצווה,  עשיית  על 
בעצב, בקרירות וכמצוות אנשים מלומדה, ועל 
זוכה להתרומם ולעלות למעלות רמות  ידי כך 

וגדולות.

ממון - אש!

ה'נועם  עוד בעניין המטבע של אש, הקשה 
אלימלך' מדוע הוצרך הקב"ה להראות למשה 
היה  לא  מדוע  אש,  של  מטבע  דווקא  רבינו 
מיוחד  מה  רגיל?  מטבע  לו  להראות  מספיק 
רצה  שהקב"ה  ותירץ,  אש?  של  במטבע 
לרמוז למשה רבינו שיודיע לכל העולם כולו, 

שהמטבע - הכסף והממון זה אש!
יודעים  לא  אם  שימושים,  שני  יש  באש 
להשתמש בה בצורה נכונה, היא שורפת ומכלה 
להשתמש  יודעים  אם  אך  טובה,  חלקה  כל 
בה  לפעול  אפשר  וחכמה,  נבונה  בצורה  באש 
גדולות ונצורות, לבשל, לאפות, להתיך מתכות 

ולעשות מהם תכשיטים. 
אך עדיין צריך לזכור שזה אש, וכשם שאדם 
להיכוות  עלול  לאש  מידי  יותר  המתקרב 
אם   - והזהב  הכסף  בעניין  גם  כך  ולהישרף, 
הוא  עלול  מידי  יותר  האדם  אליהם  יתקרב 
נדבקים  אם  חייו!  כל  את  ולשרוף  להישרף 
הכסף  גדולה,  סכנה  זוהי  מידי  יותר  בכסף 
משגע את האדם ומטשטש את שכלו עד שכל 
חייו נהפכים להיות במרדף אחר הכסף, יש לו 
מנה רוצה מאתיים, יש לו מאתיים רוצה ארבע 

מאות )קהלת רבה א, לב(.
אך האמת היא שאין אדם מת וחצי תאוותו 
הוא  הזה  המרדף  כל  שם(,  רבה  )קהלת  בידו 
לריק ולבהלה! )ובדרך אגב הקשו המפרשים, 
חצי  אין  מאתיים  ורוצה  מנה  שיש  למי  מדוע 
אלא,  לו,  יש  כן  חצי-מנה,  הרי  בידו,  תאוותו 
עוד  רוצה  הוא  מנה,  לו  שכשיש  היא  הכוונה 
מאתיים, וא"כ נמצא שיש לו עכשיו רק שליש, 

ונמצא שהוא מת כשיש בידו פחות מחצי(. 


מאבד  הממון  אחר  ומרדף  יתירה  בקרבה 

האדם את הפרופורציות והאיזון שלו, בני אדם 
נגד  עומד  לא  דבר  שום  הכסף  אחר  הלהוטים 

עיניהם, וצריך להיזהר מזה מאוד. 
להתייעצות  אנשים  אלי  באים  לפעמים 
פקודות  שולחים  הם  שיחה  כדי  ותוך  וברכה, 
לא  הם  וכדו',  בבורסה  מניות  ולמכור  לקנות 
מסוגלים להיבדל מזה, עד כדי כך נצמדו לדבר. 
ובעלה  שהיא  ואמרה  התקשרה  אחת  אישה 
אך  ולמצוות,  לתורה  קצת  התקרבו  ה'  ברוך 
היום  וכל  למחשב  צמוד  הוא  אחת,  בעיה  יש 
)תהילים  ְּפעוֹר  ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  בבורסה,  משחק 
קו, כח(, פעם אחת מפסיד את כל הכסף ובפעם 
שניה מרוויח... והיא מספרת, מסכנה, שאין לה 
כבר חיים, הראש שלו כל היום סביב זה. הוא 
וגם  נשרף  לאש  שמתקרב  ומי  לאש,  מתקרב 

שורף אחרים עמו.
האדם מוכרח להפסיק במרדף הזה ולהיכנס 
אם  וגם  להתרומם,  לרוחניות,  יותר  קצת 
לזה  יכנס  ולא  יפסיק  ה',  ברוך  יופי,  הרוויח, 
שוב, כדי שלא יגיע חלילה למצב שיפסיד הכול 
)תהילים  ָלמוֹ  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם  ֶזה  אחת, שהרי  בבת 
מט, יד(, בני אדם בדרך כלל לא מסתפקים במה 
שהרוויחו ורוצים להרוויח עוד עד שמפסידים 
הכול, וכך כל הבית והחיים נהרסים בגלל זה, 

ולכן צריך להיזהר מזה מאוד.

אּו ָמרוֹם ֵעיֵניֶכם  שְׂ

ִלְפֻקֵדיֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  רֹאׁש  ֶאת  ִתָּׂשא  ִּכי 
והרמה,  הגבהה  מלשון  'תשא'  יב(.  ל,  )שמות 
להרים  האדם  צריך  עת  שבכל  בדבר  יש  ורמז 
את ראשו למעלה, לרוחניות, ְׂשאּו ָמרוֹם ֵעיֵניֶכם 
הזמן  כל  כו(,  מ,  )ישעיה  ֵאֶּלה  ָבָרא  ִמי  ּוְראּו 
לחשוב על רוחניות, על לימוד התורה הקדושה 

וקיום מצוותיה.
טרף  להביא  בפרנסה  אדם  עוסק  כאשר  גם 
בדברי  עסוק  ולהיות  לחשוב  עליו  לביתו, 
מנחה,  תפילת  מתי  יחשוב,  העת  כל  תורה, 
ליל  תיקון  בערב,  תורה  ערבית, שיעור  תפילת 
בחום  בהתלהבות  הכול  ויעשה  וכדו',  שישי 
בתהילים  המלך  דוד  שאמר  וזהו  ובקדושה. 
ְוטוֹב  ַאְׁשֶריָך  תֹאֵכל  ִּכי  ַּכֶּפיָך  ְיִגיַע  ב(:  )קכח, 
ללמדך  ראשך,  יגיע  ולא  נאמר  כפיך  יגיע  ָלְך, 
)ידיו(  כפיו  רק  לעבוד,  יוצא  שאדם  שאפילו 
עסוק  יהיה  ראשו  אך  במסחר,  עסוקות  יהיו 
וטמון בדברי התורה, במשנה, בגמרא, בהלכה, 
באגדה, בפסוקי תהילים. ואו אז, ַאְׁשֶריָך ְוטוֹב 
ְוטוֹב  ַהֶּזה.  ָּבעוָֹלם  ַאְׁשֶריָך,  שם(.  )תהילים  ָלְך 

ָלְך, ָלעוָֹלם ַהָּבא )אבות פ"ד מ"א(. 
משל לציפור שנפלה לבוץ והחלה לשקוע - 
אם כנפיה עדיין לא טבעו, בידה לצאת מהבוץ 
זמן  כל  טבעו,  כנפיה  גם  ואם  כנפיה,  ידי  על 
שראשה מחוץ לבוץ עדיין תוכל לזעוק 'הצילו' 
נשקע  הראש  כשגם  אבל  להושיעה,  ויבואו 
בבוץ, אוי לה.. כך האדם, כל זמן שראשו עסוק 
בדברי תורה ובקיום המצוות, יכול הוא לעלות 
ישראל',  בני  ראש  את  תשא  'כי  ולהתעלות. 

העיקר להגביה הראש והמוח לפקודי ה'.
יהי רצון שנזכה לעשות רצונו יתברך כרצונו 
בית  בבניין  ציון  בנחמת  לראות  ונזכה בקרוב 
המקדש ובביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, 

אמן. 

לעשות את השבת לדורותם

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ושמרו בני ישראל את השבת 
לדורותם  השבת  את  לעשות 
ויש להבין את  ובין בני ישראל".  ביני 
ההדגשה בפסוק שמצוה זו היא "לדורותם", 

וכי כל המצוות הם לא לדורות?
שמי  ללמדנו  מבקשת  שהתורה  לומר  יש 
של  במצוה  רק  לא  השבת,  את  ששומר 
"לעשות  מבחינת  אלא  תעשה,  ואל  שב 
בקיומה  לטרוח  ועשה  בקום   - השבת"  את 
ברוח ובגשם, זוכה לנצחיות –  לשמירה על 

שרשרת הדורות שלו.
זי"ע  מטשרנוביל  המגיד  נכנס  אחד  יום 
לארוז חפציו, טרם צאתו ניגש כהרגלו לקחת 
הדלת.  לעבר  ופנה  שולחנו  ממגירת  מעות 
לדרך  מועדות  פניו  אם  משמשו  כששאלו 
לעיר  אני  יוצא  כן,  "אכן  השיב:  ארוכה, 
ראדומישל, לפגוש צדיק וליתן לו מעות. אך 
הפעם בניגוד לרוב הפעמים אין אני שולח את 

שליחי כי ברצוני לפגשו פנים מול פנים".
למצות  נפשו  במסירות  הרבי  היה  נודע 
בעצמו  הוא  הפעם  שבויים,  ופדיון  הצדקה 
יצא מביתו יחד עם משמשו ופנה לכיוון העיר 
באחת  השתנה  מהלכים  בעודם  ראדומישל. 
וגשם  לנשוב  סער החלו  רוחות  האוויר,  מזג 
זלעפות החל ניתך ארצה, עד שלא היה ניתן 

לעלות על הדעת להמשיך בדרך.
נעמד רבי מרדכי על מקומו, והחל לקרוא 
לעכבני  'הוא'  חושב  "האמנם  תקיף:  בקול 
והמלאכה  קצר  הזמן  ולא!  לא  מדרכי? 
שבת,  עד  לביתי  לחזור  אני  מתכוון  מרובה. 

ואם לא ניתן ללכת רגלית אסע בעגלה".
העגלות,  לתחנת  עקבותיו  על  הרבי  סב 
להובילם  שיועיל  עגלון  יימצא  שם  אולי 
כמו  אויר  שבמזג  מסתבר  אך  לראדומישל, 
"כבר  בבתיהם.  ספונים  העגלונים  גם  זה 
אגיע  ובעז"ה  לי  יפריע  לא  'הוא'  כי  אמרתי 
לאחר  ואמנם  הרבי.  התעקש  לראדומישל" 

זמן נראתה עגלה רתומה מתקרבת.
העגלון  אפרים  הוציא  העגלה,  משנעצרה 
את  נכונה  אני  רואה  "האמנם  ראשו  את 
סכנת  זו  הרי  ובעצמו?  בכבודו  עומד  הרבי 
ליבו  שת  לא  הרבי  אך  כך!"  לעמוד  נפשות 
לדברים ושאל: "האם תוכל לקחת אותי לעיר 
כפול?" משרק  לך מחיר  ואשלם  ראדומישל 
האוויר  מזג  לדרך.  יצאו  הסכמתו  את  נתן 
היטלטלה  והעגלה  קשה  להיות  המשיך 
כקליפת שום, הפחד היה נורא. "רבי! יבקש 
מתים".  וכולנו  רגע  עוד  עלינו,  רחמים  נא 
לא  תדאג  "אל  לו:  ענה  שחוק  בבת  והרבי 

יאונה לנו כל רע".
ביחידות  נפגש  לראדומישל  הרבי  בהגיע 
עם אותו צדיק לרגעים ספורים בלבד, ואז שב 
לעגלה שעשתה מיד דרכה חזרה לטשרנוביל.
נותר  כולו  והסיפור  חלפו  ימים  שבועיים 
בית  דלת  נפתחה  הימים  באחד  סוד.  בגדר 
המדרש וכפרי אחד נכנס בשעריו. כמו רבים 
מהרבי,  שלום  ליטול  בתור  הוא  אף  נעמד 
וממתין להיכנס אל הקודש פנימה. אף אחד 
כולם  ראו  זמנו  כשהגיע  אליו.  ליבו  שת  לא 

ומסתגר  יפות,  פנים  בסבר  הרבי מקבלו  איך 
העלה  זה  דבר  ארוכה.  שעה  בחדרו  עמו 
החדר  מן  בצאתו  מיד  ולכן  רבות,  תמיהות 

בקשו ממנו החסידים שיספר להם סיפורו.
מתגורר  אני,  פשוט  "יהודי  סיפר:  וכך 
באחד הכפרים סמוך לז'יטומיר. בקושי יודע 
אני ללמוד, שכן מגיל קטן לא היה להורי כסף 
מלמדני  היה  ע"ה  אבי  כן  ועל  למלמד,  לתת 
תורה ותפילה בערב בשובו מעבודתו. באחד 
הלילות, כאשר נתיישב אבי לצידי אמר לי כי 
ברצונו לבקש ממני דבר-מה. 'הרי רואה אתה 
כולה,  התורה  כל  אותך  ללמד  בכוחי  אין  כי 
מצוה  על  כי תשמור  ממך  מבקש  אני  כן  על 
אותה  שתשמור  לי  תבטיח  מיוחדת.  אחת 
יהיה  ואז  תמיד,  איבריך  ושס"ה  רמ"ח  בכל 
לי נחת רוח גם בהיותי בעולם העליון. חז"ל 
אמרו כי שקולה שבת כנגד כל המצוות, לכן 
אני מבקש ממך כי תשמור את השבת ותענג 
מסירות  ממך  ידרוש  הדבר  אם  אפילו  אותה 
נפש'. הבטחתי לאבי לעשות כבקשתו, ומאז 
אותה  ולענג  השבת  את  לשמור  אני  משתדל 

ורואה אני מכך שפע ברכה והצלחה.
הבחנתי  כחודש  לפני  אחת  שבת  "בערב 
כי אין בביתי נרות להדליק, אלא שבדיוק אז 
היה מזג אויר סוער, ואז החלה מלחמה ביני 
לבין היצר הרע. אך בסופו של דבר החלטתי 
וכך  נרות,  להשיג  שביכולתי  כל  אעשה  כי 
תר  בעודי  פתוחה.  חנות  אחר  לחפש  יצאתי 
אחר חנות עוצרים אותי בגסות שני שוטרים 
ואומרים לי: "יהודון! אתה עצור! מה אתה 
מרגל  לבטח  בחוץ?  אויר  מזג  בכזה  עושה 
אתה". לא עזרו שום טענות. הם בשלהם שאני 

מרגל כנגד 'אמא רוסיה' וגזר דיני מוות!
למשפחתי  שיודיעו  מהשוטרים  "ביקשתי 
והם נענו. בני משפחתי הבינו כי אפשר לשחד 
את אחד מראשי בית המעצר שהבטיח כי אם 
עצום  מעות  סכום  לו  יביאו  מסוים  זמן  עד 
לרבי  נסעו  תיכף  אותי.  לשחרר  יסכים  הוא 
המגיד  הסיפור.  כל  את  וסיפרו  מטשרנוביל  
נכלא  אביכם  שהבנתי,  'כפי  ואמר:  שמע 
בז'יטומיר והיא אינה תחת חסותי אלא תחת 
חסותו של הצדיק מראדומישל, אבל בעז"ה 
כפי  היום,  למחרת  כבר  לחופשי'.  יצא  הוא 
המסופר, יצא המגיד לכיוון ראדומישל, אלא 
למחוז  להגיע  מהרבי  למנוע  רצה  שהסט"א 
הגיע.  לבסוף  ואכן  התעקש  הרבי  אך  חפצו, 

וכך יצאתי לחופשי ועתה באתי להודות".
"כשנכנסתי  הוסיף:  סיפורו  את  משסיים 
כוחה  את  אתה  רואה  הרבי:  לי  אמר  למגיד, 
וזכותה של השבת. אמנם רצה הסט"א למנוע 
אותו.  ניצחתי  השבת  בכוח  אבל  ממני,  זאת 
לימינך  עמדו  לכאורה  הפשוטים  אביך  דברי 
שרשרת  את  להמשיך  ותוכל  שתינצל  כדי 
אנו  וכך  השבת.  מכוח  הנצחית  הדורות 
יזכו  בה  המתענגים  כל  בזמירות:  אומרים 
לרוב שמחה, מחבלי משיח יוצלו לרווחה..."

שומרים  רק  ולא  השבת  את  עושים  אם 
אותה זוכים לסייעתא דשמיא הן למקיים והן 

לדורות אחריו. 

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו
מבוך

תפזורת
התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.  כותרת, קישוט בראש עמוד. "וה___  אשר על ראשו" )דברי 
הימים ב ג , טו(

4. הנביא בימי דוד המלך ושלמה המלך. )שמ"ב ז ב(      
7.  הלך רכיל, הלשין, הביא דיבה. "לא  ___  על לשנו לא עשה 

לרעהו רעה" )תהלים טו ג(
8.  דיבור של שבח על דבר או על אדם שיש בו תועלת רבה.  

"____ מחזיק ברכה")עוקצים ג יב(
9.  קיצור המילים: י ימי תשובה.

10. אל תתן ידך לאנשים או למעשים שאינם הגונים.  "הרחק מן  
ה___ ומן הדומה לו" )חולין מד:( )בכתיב חסר(

12. אין אמירתו שווה מאומה, אין כל תוקף לדבריו.  "____  אמר 
כלום" )נדרים א א(

13.  פיטום, אביסה, מתן אוכל רב. )ביחוד לבעל חיים - להשמנתו( 
"___ למקום שיכולה להחזיר" )שבת קנה:(

16.  מקלח, מפכה. "נחל  ___" )משלי יח ד( )בכתיב מלא(
18.  פלוני אמר כך ופלוני אמר אחרת.  "___ אמר חדא  ו___  

אמר חדא" )בבא מציעא יא.(
19.  מנהג, נוהג, חוק הקבוע בטבע. "___ הוא מששת ימי בראשית 

רבים שתו רבים ישתו" )כתובות ח:(

1.  דבר זה מובן מאליו, הדבר קל וחומר, בודאי ובודאי.          
"ואין ____ לומר" )עבודה זרה א ח(

2.  בקשה,תחינה,תפילה.  "ואין ___ אלא תפלה" )תענית 
ז:(

3.  יבלת, בליטה בשרית קטנה בגוף.  "____  בעלמא הוא" 
)בכורות מ:(

4.  צרה, שבר, איד. "הלא איד לעול  ו___ לפעלי און" 
)איוב לא ג(

5.  קיצור המילים: תקנה לדורות.
6. שערה. "הרבה נימין בראתי באדם וכל ___ ו___ בראתי 

לה גומא בפני עצמה" )בבא בתרא טז.(
11.  טרי, מלא לח, מלא חיות. "זית ___ יפה פרי תאר"  

)ירמיה יא טז(
12.  נחפז, היה מהיר ופזיז.  "___ להון איש רע עין" )משלי 
כח כב( )גוף שלישי, יחיד( )בלשון עתיד( )בהיפוך אותיות(

14. קיצור המילים: טבין ותקילין.
15. הכיור הגדול שעשה שלמה המלך בבית המקדש. נקרא 

גם:  "___ הנחשת" )דברי הימים א יח ח(
17.  לבד או עור עבה.  "____ כסות ותכריך כסות מדרס  

___  ארגמן ותכריך ארגמן" )כלים כו ו(

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?

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!
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הלילהרנויבסאכ

נויובוובואמחר

רליטיחרכשנצבכ

כחסורריפוובצו

שלמסנצתנרבעלמ

המיחייוחדנותת

מונצתתתתהינמח

ינרבמידדרניוו

סיקרנרימוינרג

התפתיננותניקי

יתתפבויתילגיס

המיתינלכהנשוש

תהתמכיתינוותס

שמות פרחים

 בנק מילים:
כרכום, אמנון 
ותמר, רקפת, 
כלנית, סביון, 

נר הלילה, 
חרצית, נרקיס, 

ורד, שושנה, 
צבעוני, חמניה, 
לוטוס, לילך, 

סיגלית, יסמין, 
סתוונית, 
בירנית, 

גרניום, נורית, 
חצב, יקינתון, 

חבצלת, 
חלמונית   



Aperta סדרת
לטיפול בעצירות

Periodontal סדרת
לטיפול בחניכיים

Xagaris סדרת
לטיפול בפטרת

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

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

הצטרפו לשיטה המצליחה והטבעית לטיפול מקיף ויעיל בבעיות רפואיות

  התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-9786661

סדרות מוצרים המבוססות
על צמחי מרפא מובחרים

Triger סדרת
לטיפול בכולסטרול

Preho סדרת
לטיפול בדלקות מפרקים 

Soluroids ערכת
לטיפול בטחורים

Relipso סדרת
לטיפול בפסוריאזיס
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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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