
 גיליון מס' 1099   8/3/17 י' באדר תשע"ז  בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי 

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

י-ם  
ב"ב
פ"ת

17:08
17:25
17:04

18:20
18:22
18:21

פרשת תצוה

הקישו   4621            073-275-7000 
לשלוחה  #

זמני כניסת ויציאת השבת

מתנות לאביונים בהידור רב בו-ביום
בית המדרש 'חזון יוסף' 

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

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

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

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

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

/ פרגיותבורגר / חזה עוףעל המנגל: קבב / 

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע על חם!
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&18
 בלבד

&19
 בלבד

&23
 בלבד

מבצע על חם!
שניצל 
בפיתה

שניצל 
בבאגט

שניצל 
בלאפה

משלוחים לכל חלקי העיר              
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ם: 
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80
עמודים

*5700

מחלת לב? א
פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
ט פוליו? א
טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?


כרת?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

אל תשל�מגיע ל� כ
� רב מביטוח לאומי, מ
 הכנ
ה וחברות הביטוחבליווי רופאי� אנחנו משיגי� לכ� יותר

דמי פתיחת תיק

כשר למהדרין

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

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

להזמנות:5851*

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

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

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

פיצות פסטות טריות סלטים קלצונה קינוחים



 להזמנה בישיבה / משלוחים

למזמינים 
מעל 100&
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קינוח פררו 
ב-10&!! 

מבצע! בהזמנת מגש 
פיצה משפחתית 
/ ענקית: תוספת 

ראשונה חינם!
*במשלוחים בלבד

מבצע ענק!

חים 
משלו

*6616

מצדה 9, בני ברק מתחם ב.ס.ר
03-7295700

שעות פתיחה: א‘ - ה‘: 22:30 - 11:00 
מוצ“ש:  שעה אחרי יציאת שבת - 23:00 

קונה זהב | יהלומים | כסף 
שעונים | מטבעות במזומן 

אביב הגיע כסף בא!!

הוותיק מר‘ טרפון 6 ב“ב 054-627-8277

שירות עד בית הלקוח 
תשלום במקום 

32 שנות וותק 
   בארה“ב בקניית זהב 

בכל שעות 
היממה

בית המשפט המחוזי קיבל את עתירת 'נוער כהלכה' 
וחייב את עיריית אלעד באיומי קנס, לקיים כבר 

השנה רישום אזורי לסמינרים, בניגוד לדעת גדולי 
ישראל  ח"כ גפני: "בית המשפט לא יקבע אצלנו 

בחינוך, זה ניצחון של עסקן מתוסכל" / עמ' 40

מאבקי דת ומדינה: בית 
המשפט מתערב וקונס

טראמפ התקשר לנתניהו 
במהלך חקירתו / עמ' 38  

מורידים את מהירות 
הנסיעה ברחוב חזו"א 

ילד כבן שנתיים וחצי שנעדר שעות 
ארוכות מביתו שבבני ברק, נמצא אחרי 
שעות באוטובוס בנתיבות ● הסיפור 

המלא / עמ' 18

הפעוט שנעדר מב"ב - 
נמצא בנתיבות

מתווה הכותל 
החדש של ש"ס

מגזין פורים

משבר נוסף ב'דגל' - 
חוק החניה

ליצמן יאכיל את 
ויצמן בג'אנק פוד

עמ' 34-36

פרויקט מיוחד: פורים 
בחצרות הקודש / עמ' 46

אגף התשתיות בעיריית בני ברק החל בעבודות 
ברחוב חזו"א - דבורה הנביאה בעיר, 

שיימשכו כשלושה שבועות, במטרה להאט 
את המהירות במורד הכביש ● סעו בדרכים 

חילופיות / עמ' 22 
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חשיפה:

 אחרי הנורבגי וההסדרה: 

תקנות המזון: 

הגנו



ח
ל.

ט. מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

RC

שמן קנולה
תה ליפטון
100 שקיקים
בקניית זוג

נייר טואלט טאצ
40 גלילים 

 &990

 &8 90

 &790

ב-

ב-

שוקו יטבתה
2 ליטר

אבקת כביסה 
אריאל
6 ק"ג

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

מרכך כביסה 
סוד
1 ליטר

משחת שיניים 
קולגייט

יולו תנובה

חומוס אחלה
750 גרם
בקניית זוג

מיני
וודקה/ ווסקי

יין סלקטד

יינות
טפרברג ויז'ן

יינות טפרברג
אימפרשן

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

3 ב-20& 

 &35 &20 3 ב-2 ב-
מיונז תלמה

 &20 5 ב-

3 ב-

יינות למשלוחי 
מנות

 &2990 &2990

 &30

 &10 3 ב-

 &10 3 ב-  &290

מארז

 &100 &100 3 ב-4 ב-

נוזל כלים
סוד

בקניית זוג

וופל מצופה
40 יח' 
בקניית זוג

 &10

שקיות קליק

אוזני המן

ב-

חטיפי דגנים

בקניית 5 יח'

עד חצות/
רבע לשבע

 &19 2 ב-

1 ליטר
שוקו טרה

מארזיאוזני המן
שוש\ צ'יטוס

קרלו תנובה

2 ב-20& 

חלב טרה

3 ב-12& 
1 ליטר
קרטון

5 ב-12& 

גבינת תנובה

 &10
850 גרם
בקניית זוג

 &100 6 יח' ב-
גלילית
עדין

 &1990

קפה נמס
פלטינום
עלית

קפה נמס
רד מאג

בקניית זוג

בד"צ

שוקולד
ורד הגליל

 &1390
שישיה

מיקס חטיפים
עלית

שוקולד עלית

RC קולה

 &1890

שישיה
בקניית זוג

בקניית זוג
בונבוניירה בון בון

אדוארד
אלופים בחיסכון

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

יין אמירים
ארזה

 &50 3 ב-

 &11 3 ב-

 &10 5 ב-

 &10 5 ב-

 &20 5 ב-
קרטוניות 
ספרינג

בירה קורונה
שישיה 

פפסי
חצי ליטר 

משקה
אנרגיה
Blu

משקה גאמפ

בירת סטלה
שישיה

3 ב-10&   &35

 &10

 &10

 &30

 &50

2 ב-

3 ב-

2 ב-

3 ב-

2 ב-

 &19 2 ב-
מיץ ענבים
תירוש
אפרת

 &50 4 ב-

 &10

 &10 &10

 &1390
ב-

יוגורט מולר
כל הסוגים

600 גר'

בקניית 
זוג

קוטג' טרה

גבינת טרה

תלמה/שוגי



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



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

הרב ש"ך 6 )צמוד לאיצקוביץ( 
03-5799991 טלפון: 

הכי גדול בעיר!

שוקפורים

סלטים בטעם ביתי

ללא חומרים משמרים

רק 30&

מעל 60 סוגי סלטים

          מגוון ענק של אוכל  מוכן לשבת:
דגים, תוספות, פסטלים, ממולאים, קרפלעך ועוד... 

אלעס 
קיגלפאר שאבס 

תפוח אדמה

רק-12&

חלות 
מיוחדות 

חם חם מהתנור

ב-3 20&

פס שמרים 
בטעמים

ב-2 25&

בורקס 
ורוגלך

אפיה במקום

&1990
מעל 
לק”ג

קוגל 
במגוון טעמים

פטריות | ירקות 
 תפוחי אדמה |

ירושלמי | אפונה

 ארבעס חם
בימי חמישי 

ושישי

רק-10&
 לחצי ליטר

אוזני המן
בטעמים מגוונים 

אפייה במקום

רק 35&לקילו

מבצע מטורף!!!

מבצע ענק!!!

קינוחים / 
פטיפורים/
מקרונים 

באריזות יפות
למעלה ממאה סוגים

&350 החל 
ליח’מ-

משלוחי מנות 

מעוצבים

בסלים וכלים 

מיוחדים

מבחר כזה 
עוד לא 
ראיתם!

השבוע 
פתוחים 

ביום שישי, 

ובמוצ”ש עד 
22:00

ועוד...סרטים, צלופנים ממתקים, יינות, של סלסלות, מגוון ענק 



 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!



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



 

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.

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

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

רים
לפו

רים 
מגוון ענק של מוצ

wה לנסוע ליש חסד
שוו

שמחת חג ב

כשמשלוחי המנות
במחירי  חסד,

אתה יכול להשקיע במגילה



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



מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

חדש ובלעדי למכבי!
מרכז בריאות האישה

למקרים דחופים, קרוב אלייך

מרכז רפואי מכבי, רח' ר' עקיבא 86 ב"ב

יש כאלה ששולחים
אותך מחוץ לעיר 

ויש 
מכבי!

ללא קביעת תור מראש עד 22:00 בלילה





מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

רפואת 
משפחה

רפואת 
ילדים

משרדאחיותרנטגןמעבדהטראומה

מרכז רפואי מכבי, רח' ר' עקיבא 86 ב"ב

חבל, היית 
קרוב...
לא חבר מכבי?

בלעדי למכבי!
המוקד פעיל בימים א׳-ה׳, בין השעות 19:00-22:30, לא כולל סופי שבוע

מוקד רפואה דחופה קרוב לבית
כולל בדיקות דם, רנטגן ושירותי משרד 
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

סמנכ"ל: יעקב פרידמן
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד
כתבים ומשתתפים:

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

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

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 מובילים בהזנחה בטיחותית 
ב־150  נוער  תנועת  חניכי  שערכו  מדגמית  בבדיקה 
ערים, יישובים ורשויות ברחבי הארץ וכלל תצפית על 
30 אלף נהגים ונוסעים ב־15 אלף כלי רכב. עלה כי בבני 
ברק נמצא השיעור הגבוה ביותר של נוסעים לא חגורים 

.78% -
המרכזית  הלשכה  דו"חות  על  המבוססים  מנתונים 
אדם  בני   46 נהרגו  ב־2016  כי  עולה,  לסטטיסטיקה 

בתאונות דרכים מאחר שלא חגרו חגורת בטיחות. 
הגיב  ירוק,  אור  עמותת  מנכ”ל  אבואב,  שמואל 
לאחר קבלת תוצאות המדגם שנערך בכל רחבי הארץ: 
“אנשים אינם מפחדים לנסוע לא חגורים כי הם יודעים 

שכמעט אין סיכוי שהמשטרה תתפוס אותם”.

 הפורץ קפץ מהמרפסת
ערבי תושב טול כרם, שוהה בלתי חוקי, נעצר בידי 
ברק  בבני  מגורים  לדירת  שהתפרץ  לאחר  המשטרה 
בבניין בו עבד. הפורץ, שהועסק במקום לטובת ביצוע 
השינה.  לחדר  ונכנס  לדירה  חדר   ,38 תמ''א  עבודות 
בניסיון  מהמרפסת  קפץ  הבית,  בבעלת  כשהבחין 
את  עצרו  למקום  שהוזעקו  משטרה  כוחות  להימלט. 
הפועל וכבר בחקירה ראשונית התברר, כי מדובר אין 

בידו היתרי עבודה ושהייה.

 פועלים נפצעו במתחמי בניה
מחדלי בניה: שני פועלים נפצעו מקריסת קיר בטון 
באתר בניה ברחוב המכבים בבני ברק. הפועלים חולצו, 
בסיוע מנוף, על ידי כוחות הכיבוי וההצלה, ופונו לבתי 

החולים בילינסון ואיכילוב.
האירוע התרחש ביום שני בשעות הבוקר, 2 צוותים 
של  בפיקודו  ברק,  בני  של  האזורית  כבאות  מתחנה 
רשף חזי צפניה חילוצו את שני פועלים שנפצעו, קיר 
בשני  ופגע  בפתאומיות  התמוטט  בטון  ליציקת  תומך 
הפועלים והיה צורך בחילוצם מן האתר. השניים חולצו 
על ידי לוחמי היל"מ האש והועברו במצב קשה וקל על 

ידי מד"א לבית חולים.

יום לפני כן נפצע קשה פועל נוסף בבני ברק, כשנפל 
פרויקט  של  הבנייה  באתר  קומות  חמש  של  מגובה 
בעיר"  "צמרת  חברת  בונים  אותו  הטחנה",  "צמרת 
והקבלן "א.א. לבנייה ופיתוח", ברחוב סוקולוב בעיר.

ופונה  הצלה  איחוד  מתנדבי  ידי  על  טופל  הפועל 
רב  מפגיעה  סובל  כשהוא  מד"א  של  באמבולנס 
מערכתית לבית החולים בילינסון, שם הוא נאבק עדיין 

על חייו.

  הגאון רבי אלימלך בורנשטיין זצ"ל
נפטר בבית החולים  ביום ראשון  דיין האמת:  ברוך 
זצ"ל,  בורנשטיין  אלימלך  רבי  הגאון  בפ"ת  השרון 

מזקני וחשובי חסידי חב"ד בבני ברק כשהוא בן 73.
הרב אלימלך הוא אחיו של הגרש"י בורנשטיין ראש 
ישיבת 'קרית מלך'. לפני כמה חודשים עבר אירוע מוחי 
לאחר  החולים  בבית  אחרונים  בימים  ואושפז  קשה 
והוא  ריאות קשה, מצבו התדרדר  שהסתבך עם דלקת 

השיב את נשמתו לבוראו.
מאות  על  נבחן  בצעירותו  בגמרות  מאוד  בקי  היה 
ויראת  בתורה  עמל  חייו  וכל  ותוספות,  גמרא  דפי 
חב"ד  תמימים  תומכי  בישיבת  כמג"ש  שימש  שמים. 
וחסידות.  תורה  הרביץ  שם  ברק  בבני  ובישיבה  בלוד 
היה מוכר כחסיד אמיתי, גאון בנגלה ובחסידות ובעל 

מידות.
הלווייתו יצאה בשעה 13:30 בצהריים מביתו ברחוב 
חב"ד  הכנסת  בית  דרך  ברק  בבני   26 אליעזר  דמשק 
יהי  נטמן.  שם  המנוחות,  בהר  הקברות  לבית  בדרכה 

זכרו ברוך.

מאת: עוזי ברק

הישיבה  ראש  מרן  של  חולשתו  עקב 
בישיבת  תלמידיו  שטיינמן,  הגראי"ל 
הילוך השנה  מעלים  בב"ב  תורה'  'ארחות 
של  החתנים  קרן  לטובת  פורים  במגבית 
הישיבה, אך בהוראת ראש הישיבה שאמר 
כ'ליסטים  כסף  לאסוף  "לא  הישיבה  לבני 
מקדימות  טלפון  שיחות  ייערכו  מזויין'", 
וידידי  הבוגרים  הורי  לבתי  הפורים  קודם 
הישיבה, כדי לדעת מי מעונין לתרום. ואליו 
כיאה  מכובדת  בצורה  הפורים  ביום  יגיעו 
וכראוי לבני לגיונו של מלך, בקבוצות של 

שני בחורים בלבד שיאספו את התרומות.
העיר':  ל'קול  אומרים  הת"ת  מנהלי 
"המגבית תוקדש להתחזקותו השלמה של 

הישיבה  בני  ייצאו  ובעז"ה  הישיבה,  ראש 
של  באופן  ולא  רציני  באופן  רק  לאסוף 
יהיה  שבדבר  והחיזוק  והוללות,  שכרות 

לחיזוק בריאותו".
תורה'  'ארחות  רבות,  שנים  מזה  כידוע 
לימוד  היא החלוצה הראשונה לקיים סדר 
הבוקר,  שעות  עד  פורים  בליל  בישיבה 
בעיצומו  כאשר  השנה  גם  שיישמר  סדר 
המסכת  על  כללי  שיעור  יערך  הסדר  של 

הנלמדת. 
בעבר בשנותיה הראשונות של הישיבה, 
היה מגיע בעיצומו של הסדר ראש הישיבה 
ודברים  שיעור  למסור  שטיינמן  הגראי"ל 
מלווים  היו  מכן  ולאחר  יום,  של  בעניינו 
אותו מאות בני הישיבה לביתו תוך שירה 

וריקודים לכבודה של תורה. 

לראשונה: מגבית פורים 
ב'ארחות תורה'

בישיבת 'ארחות תורה' בב"ב, ישיבתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, 
יצאו השנה לראשונה למגבית פורים מיוחדת ושונה  ייערכו שיחות מקדימות לבתי 

התורמים, בעקבות הוראת ראש הישיבה:  "לא לאסוף כסף כליסטים מזויין"

צילום המודעה שנתלתה בישיבה

מרגי מבקש מכץ: תן 
סיוע לתושבי בני ברק
10,800 משפחות יזכו לתמיכה חודשית של 500 שקל ממשרד הרווחה באמצעות 

כרטיס נטען ● ח"כ יעקב מרגי מבקש מהשר כץ להכליל את בני ברק במיזם

 מאת: עוזי ברק

לתמיכה  יזכו  משפחות   10,800
ממשרד   ₪  500 של  בסך  חודשית 
הרווחה, אותם יקבלו באמצעות כרטיס 
לביטחון  חדש  במיזם  מדובר  נטען. 
הרווחה  משרד  מפעיל  אותו  תזונתי 
יעבוד  והוא  מקומיות,  רשויות  ב-36 

במתכונת דומה לכרטיס אשראי. 
שר הרווחה ח"כ חיים כץ שהתייחס 
למיזם אמר כי "מדובר ביוזמה שכוללת 

את כל שכבות האוכלוסייה".
העיר  תושבי  של  פניות  בעקבות 
החדש,  במיזם  נכללו  שלא  ברק  בני 
יו"ר  )ש"ס(  מרגי  יעקב  ח"כ  פנה 
לשר  והספורט  התרבות  החינוך  ועדת 
שבחן  חברתיים,  והשירותים  הרווחה 
את האפשרות לצרף את העיר בני ברק 

למיזם. 
מרגי:  ח"כ  כתב  לשר,  בפנייתו 

על  אותך  לברך  מבקש  אני  "ראשית 
בהודעות  מעיון  הברוכה.  היוזמה 
שצוטטו בכלי התקשורת מדובר במיזם 
בארץ.  שונות  בערים  כפיילוט  שיעבוד 
נכללת  אינה  ברק  בני  העיר  אולם 

בפרויקט זה.
"את צרכי העיר בני ברק כבודו מכיר 
מקרוב ומצבה הסוציו אקונומי הוא מן 
אודה  הלמ"ס.  שבנתוני  המפורסמות 
לך באם כבודו יואיל לשקול בחיוב את 
החשוב  במיזם  ברק  בני  העיר  הכללת 

שלך".
ח"כ יעקב מרגי מסכם ל'קול העיר': 
ומתקרבים  פורים  ערב  נמצאים  "אנו 
ברק  בני  העיר  הכללת  הפסח.  לחג 
לציבור  בשורה של ממש  תביא  במיזם 
החגים  את  לעבור  לו  ותאפשר  החרדי, 

בצורה קלה יותר".

החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק



מוגש כמידע לחברי מכבי

מעשנים כבדים שעישנו בחייהם מאות אלפי סיגריות, 
מספרים שהתחילו עם סיגריה אחת 

 ותמיד מתוך קלות ראש, בשמחה וללא תכנון.
 ילדים, אל תכנסו למעגל האימה של העישון,

היזהרו ממנו כמו מאש, עמדו חזקים ואל תתפתו, 
חשבו על עתידכם.

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"

בפורים 
לא מעשנים!



בני ברק י' באדר תשע"ז 12188/3/17

מאת: עוזי ברק

השבוע, ביום ראשון בשעות אחר הצהריים, 
כבן  ילד  על  זק"א  במוקד  פנייה  התקבלה 
שנתיים ומחצה שנראה משוטט בקרית ויז'ניץ 
בעיר, ונעלם. מתנדבים ותושבים יצאו לחפש 

אותו ברחבי העיר אך ללא הועיל.
שקראה  כרזה  עם  רכב  הוציאו  בזק"א 
לתושבים לחפש אחר הילד, ברמקול הכריזו 
למעלה  שנעדר  התינוק  של  תיאורו  את 
הפרסומים  את  שראה  אזרח  משעתיים. 
ברשתות, התקשר למוקד זק"א, לאחר שראה 

את הילד יורד מהאוטובוס בעיר נתיבות.
"המתנדבים שנכנסו להלם מוחלט, התקשו 
להאמין שהילד בן השנתיים הגיע עד לנתיבות 
אגף  ראש  וינגרטן,  חיים  אומר  הרחוקה", 
העיר',  'קול  עם  בשיחה  בזק"א  המבצעים 
אותו  שיזהו  הילד  להורי  קראנו  "משכך, 
מבני  אוטובוס  על  עלה  הילד  ואכן  בטלפון, 

ברק, שעתיים נסיעה, והגיע לנתיבות".
את  שראה  "האזרח  מוסיף,  וינגרטן 
וינגרטן,  לדברי  אותו",  זיהה  הפרסומים 
מה  אוטובוס,  על  בנסיעה  נגמר  זה  "הפעם 
יקרה בפעם הבאה? אי אפשר לדעת איך דבר 

כזה היה יכול להסתיים".
בערב  "מבחינתנו,  ואומר,  מוסיף  וינגרטן 
לשלוש  קרוב  שנעדר  שנתיים  כבן  ילד  חג, 
ובשל  ממשית,  חיים  לסכנת  נחשב  שעות, 

כך הוצאנו את הכריזה ברחובות העיר", הוא 
מבקש להדגיש, "תוך כדי ההכנות הקדחתניות 
של  הבטיחות  לילדים.  לב  שימו  פורים,  של 

ילדינו מעל הכול".
מהמשטרה נמסר: "פעוט בן שנתיים אותר 
ברק  בני  מהעיר  שיצא  אגד  של  אוטובוס  על 
בחסרונו  שהבחינו  הפעוט  הורי  לנתיבות. 
בחקירה  פתחו  כוחות משטרה שמיד  הזעיקו 
ובסריקות נרחבות לאיתורו. המשטרה בסיוע 
בן  הפעוט  את  איתרו  ההצלה  כוחות  של 
שם  לנתיבות.  שהגיע  באוטובוס  השנתיים 
לילד  ולקחו אותו בחזרה להוריו.  לו  המתינו 

שלום". המשטרה פתחה בחקירה.

ילד כבן שנתיים וחצי שנעדר שעות ארוכות מביתו שבבני 
ברק, נמצא אחרי שעות של חיפושים על אוטובוס בעיר 

נתיבות  הסיפור המלא

אחרי שעות של חיפושים: הפעוט 
שנעדר - נמצא בנתיבות

תמונת הילד שהופצה

מאת: עוזי ברק
"השומרים"  ארגון  מתנדבי 
ארבעה  של  למעצרם  הביאו 
חשודים תושבי מזרח ירושלים, 
לאחר שהם נהגו לגנוב סחורה 
בשווי של עשרות אלפי שקלים 
הקמעונאות  מרשתות  מאחת 

הגדולות הפועלת בעיר.
לפני מספר שבועות, התקבל 
כי  "השומרים"  בארגון  מידע 
הרשתות  באחת  עובדים  מספר 
מדי  נוהגים  ברק,  בני  בעיר 
מתוחכם  באופן  לגנוב  לילה 
בו  מהסניף  ערך  יקרת  סחורה 

הם עובדים במרכז העיר.
המאוחרות,  הלילה  בשעות 
את  נמים  העיר  תושבי  כאשר 
מוציאים  העובדים  היו  שנתם, 
מוצרי  לרוב  הסחורה,  את 
ערך  יקרי  ופרטים  תינוקות 
אחרים, לעבר רכב מסחרי אשר 

המתין להם בחניון החנות.
פעלו  הארגון  מתנדבי 
בתצפיות  ארוכים  לילות 
להביא  בכדי  החשודים  אחר 
בבוקר  ראשון  וביום  למעצרם. 
נתפסו החשודים על ידי מתנדבי 
ידי  על  והועברו  "השומרים" 
מרחב  משטרת  של  סיור  צוות 

דן לתחנת המשטרה ברמת גן.

נתפסה כנופיית גנבים
לאחר מעקב ממושך, נעצרו חברי כנופיה בחשד 

שגנבו סחורה בשווי עשרות אלפי שקלים מסניף רשת 
גדולה בעיר

בתפיסת הכנופיה

כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים בשוקולד, 
מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים בתהליך ייצור 
שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם תיהנו משוקולד 

איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

כל קוביה אוצר.
שמרלינג'ס.



עוד מומחה
לשירותכם!

גם ברמת שלמה,
מוגש כמידע לחברי מכבי

גם בבני ברק,

מכבי מקדמת בברכה
את האורתופד המומחה

מומחה ומנתח בכירורגיה 
אורתופדית של כף היד

ד"ר אורן שריג

זה הזמן להצטרף 
לשירותי הבריאות הטובים 

של מכבי בבני ברק!

בית הרופאים, נתן הנביא 1, בני ברק
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בהילולא: הכנסת ס"ת בנדבורנה
במלאות חמש שנים לפטירת בעל ה'באר יעקב',

הוכנס לזכרו ספר תורה מהודר

מאת: עוזי ברק

ישראל  גדולי  מרנן  בראשות  הורים  מאות 
השתתפו בכינוס השנתי של 'חזקו' - המשפחה 
להורים ש)י(כולים, שהתקיים באולמי ויז'ניץ 
דברי  לשמוע  זכו  הכנס  כשבמהלך  בב"ב, 
שעלו  מהורים  וכן  מהרבנים  ונוחם  חיזוק 
ובדרכי  האישי  בסיפורם  הקהל  את  וריגשו 

ההתחזקות.
הכינוס החל בתפילת ערבית ולאחריה פתח 
מנחה הכינוס הרב משה טויסיג בדברי חיזוק 
הלבבות,  את  ופתחו  חיוך  שהעלו  ושמחה 
לאחריו עלה ונשא דברים מייסד 'חזקו' הרב 
אברהם קלוגר שסיכם שנה נוספת של פעילות 

'מסביב לשעון'. 
ברגש רב נשמעו דברי נואם הכבוד הגר"ש 
והעלה  המשתתפים  את  מאוד  שחיזק  אלתר, 
אביו  כאשר  במשפחה  ההתמודדות  דרך  את 
מרן הפני מנחם זיע"א שיכל שני ילדים בחייו, 
ומחילה  סליחה  הגר"ש  ביקש  דבריו  בסיום 
מההורים באם ח"ו פגעו דבריו באי מי בעניין 

כל כך רגיש ובהורים שכוחם כה רב בשמים.
אורח הכבוד, האדמו"ר מספינקא מארה"ב 
נשא גם הוא דברי חיזוק מעדות אישית, כאח 
נשיאות  חבר  ממעליץ  האדמו"ר  וכן  שכול, 
'חזקו'. בנוסף נשמעו דברי הרה"ג דוד ישעיה 
בשנים  ההתמודדות  דרכי  על  שדיבר  בעדני 

שאחרי השכול.

במהלך פאנל ההורים נחזו מראות מרגשים 
בניסיונם  לכאב  אחיהם  את  שיתפו  כשהורים 
משא  נשמע  מכן  ולאחר  החיזוק,  ובדרכי 
הקודש של האדמו"ר משומרי אמונים שדיבר 

אל לב ההורים ברגש ובחום.
חידודין  דברי  השמיע  האירוע  בסיום 
פוקס,  נפתלי  הרב  הלבבות  משמח  ושמחה 
נלהב  בריקוד  ההורים  יצאו  דבריו  סיום  ועם 

להודות ולהלל להשי"ת.
השתתפו בכינוס: חבר מועצת חכמי התורה 

הגרי"י  מאוז'רוב,  האדמו"ר  בעדני,  הגר"ש 
וייסברגר  הגרמ"ט  באבוב,  אב"ד  מייזליש 
יצחק  חיים  הרה"ג  הנגיד  בודפסט,  אב"ד 
ב"ב,  לעלוב  חסידי  רב  פרידמן  הגר"מ  כהן, 
הגר"ש וינברג, סגן ראה"ע ב"ב הרב אברהם 

רובינשטיין והגר"י גולן.

מאת: עוזי ברק

אותיות  כתיבת  מעמד  נערך  שלישי  ביום 
ביום  והדר  פאר  ברוב  שהוכנס  תורה  לספר 
התפילה'  'שער  הגדול  המדרש  לבית  חמישי 
בבני ברק, לעילוי נשמת האדמו"ר בעל ה'באר 
ההילולא  יום  לרגל  זיע"א,  מנדבורנה  יעקב' 

החמישי.
מקומו  ממלא  בנו  ידי  על  הוכנס  הספר 
טיש',  'לחיים  שערך  מנדבורנה  האדמו"ר 
ידי תורמי היריעות  לאחר כתיבת האותיות על 
החינוך  שר  סגן  השתתפו  באירוע  והעמודים, 
הרב מאיר פרוש, בנו ר"ע אלעד ישראל פרוש 
ור"ע ב"ב חנוך זייברט במעמד בבית האדמו"ר 

זצ"ל בקרית נדבורנה ב"ב.
תלמידיו  ידי  על  נכתב  התורה המהודר  ספר 
יחדיו  שהתאספו  זי"ע,  האדמו"ר  של  וחסידיו 
לקול קריאת בנו כ"ק האדמו"ר שליט"א, וכתבו 

את ספר התורה.
בצהריים,   2:45 בשעה  נפתח  המעמד 
יצאה מבית האדמו"ר מנדבורנה  כשהתהלוכה 
לעבר  בב"ב,   68 מנדבורנה  האדמו"ר  ברחוב 
התפילה',  'שער  הגדול  המדרש  בית  היכל 

ברחבת הסוכה נערכו ריקודים של מצוה לקול 
תופים ומחולות, שיא המעמד היה בריקוד הרבי 
עם ספר התורה כשהוא פורץ בבכי בעת הריקוד 
– ואחר כך נכנס ספר התורה ברוב כבוד להיכל 

בית המדרש.
במרכז  מכן  לאחר  שנרך  המצווה  בסעודת 
בצוותא  התכנסו  הרימון',  'כתר  האירועים 
למעלה מאלף חסידים ואוהדים, אשר השתתפו 
בסעודת המצווה בהתקשרות אמיצה וחזקה עם 
כ"ק האדמו"ר מנדבורנה זי"ע מימי התנהגותו 
אמנותי  ובמופע  לב  מרומי  בדברים  בקודש, 
זצ"ל,  האדמו"ר  על  שנערך  ומיוחד  מושקע 
בהשתתפות האומנים הבעל מנגן דודי קאליש, 
החזן יצחק בריסק,  וילדי הפלא ארי היל ודודי 

פולק.
 במעמד הסעודה האזינו המשתתפים למשא 
נשא  וכן  מנדבורנה.  האדמו"ר  של  הקודש 
דברים אורח הכבוד הגה"צ רבי אליעזר ליבער 
כן  כמו  לונדון.   – עדז'שווער  אב"ד  שנייבלג 
נשאו דברים הגאון רבי חיים דוד קובלסקי ראש 
מוסדות 'מאורות הדף היומי' והגאון רבי יוסף 

מוגרבי ראש מוסדות 'מקור חיים' חולון.

הגר"ש אלתר ביקש סליחה 
מההורים השכולים

מאות הורים שכולים בראשות מרנן ורבנן השתתפו 
בכינוס של 'חזקו' בב"ב  אורחי הכבוד: האדמו"ר 
מספינקא ארה"ב והגר"ש אלתר - שריגש את ההורים 

הגר''ש אלתר 

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

פנייה לציבור בעניין כוונת המשרד לשירותי 
דת לפרסם מבחני תמיכה למוסדות ציבור 
בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות 

התקציב התשמ"ה- 1985
המשרד לשירותי דת (להלן-המשרד) מודיע כי בכוונתו:

לפרסם מבחני תמיכה במוסדות המקיימים אירועים באתרים מקראיים בעלי   .1
ערך דתי והיסטורי לעם היהודי.

בשימור מורשתם  וכן לתקן את מבחני התמיכה במוסדות ציבור העוסקים   .2
והנצחתם של רבנים ראשיים בישראל.

בהתאם להוראות סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985 ובהתאם לנוהל 
להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן ועל פי מבחני תמיכה שוויוניים.

המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לנוסח של מבחני התמיכה המוצעים, 
בטרם יוחלט על נוסחם הסופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם ברשומות.

שכתובתו המשרד  של  האינטרנט  באתר  מפורסמים  המוצעים  נוסחים  ה
ניתן לראות את הנוסחים באתר האינטרנט של משרד  כן    .www.dat.gov.il

.http//mishpatim.gov.il :המשפטים, בכתובת
כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין נוסחם של מבחני התמיכה המוצעים, 
מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב למר אפרים אנטמן, מנהל תחום תמיכות במשרד, 
Tmichot@dat.gov.il  :לפקס 02-5311332 או בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה

את הפניות יש להעביר עד ליום שלישי א׳ בניסן התשע"ז 28.3.2017.
לאחר מועד זה יגובש נוסחם הסופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם.

אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות 
לתמיכה במוסדות ציבור המקיימים פעילויות בתחום שבנדון, או בכל מוסד ציבור אחר.

סדנת ‘מרגוע’ שחרור מתחים 
ולחצים בשיטה ייחודית ומרגיעה

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

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

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

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

revadimacademy.com

ישי אמנו | מאמן בכיר בינלאומי 
בנינג’וטסו ישראל ומייסד מכללת 
רבדים, מטפל רגשי מומחה באימון 
גלי המוח ואיזון אנרגטי
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מורידים את מהירות 
הנסיעה ברחוב חזו"א 

אגף התשתיות בעיריית בני ברק החל בעבודות ברחוב 
חזו"א - דבורה הנביאה בעיר, שיימשכו כשלושה 

שבועות, במטרה להאט את המהירות במורד הכביש ● 
סעו בדרכים חילופיות 

העבודות ברחוב חזון איש, צילום: עוזי ברק

מאת: יאיר קורן
ושינויים  תנועה  הסדרי  עבודות 
ברחוב  אלו  בימים  המתבצעות  גיאומטריים 
הנביאה  דבורה  רחוב  פינת  אי"ש  חזון 
והסביבה בבני ברק, מיועדות להביא למיתון 
לתכניות  בהתאם  במקום,  התנועה  ולהאטת 
התנועה  משרדי  מגדולי  קסטרו,  משרד  של 
ולפיתוח  לתשתיות  האגף  ובביצוע  בארץ, 
טננבוים,  אברהם  הבהיר  כך  העירייה,  של 
כלי  פניות  בעקבות  ודוברה,  העירייה  מזכיר 
תקשורת ואזרחים רבים ששאלו למטרתן של 

העבודות המתבצעות במקום.
הדובר הדגיש, כי מדובר בחלק מעבודות 
רמזורים  מערכות  והתקנת  כבישים  שדרוג 
בעיר,  שונים  במקומות  תנועה  ושיפורי 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  להנחיות  בהתאם 
לתשתיות  העירוני  האגף  ובביצוע  העיר, 
חבר  קקון,  מיכאל  הרב  שבראשות  ולפיתוח 
הנהלת העירייה ובהנהלת הרב חנוך זיידמן, 
נרשמה  אחרונים,  לנתונים  בהתאם  כשבס"ד 
ירידה ניכרת במספרי תאונות הדרכים בעיר, 
את  לבצע  וזכות  חובה  רואה  והעירייה 
מצב  לשיפור  והחיוניות  הנדרשות  העבודות 
התנועה והבטיחות באזורים שונים של העיר.

חזון  ברחוב  כעת  המתבצעות  העבודות 
תבאנה  הנביאה,  דבורה  רחוב  פינת  אי"ש 
וגם  הכביש  במורד  המהירות  להאטת 
דבורה  מרחוב  בטוחה  יציאה  תאפשרנה 
הנביאה וחצייה של רחוב חזון אי"ש שמאלה.

יוגבה  בצומת  הכביש  העבודות  במסגרת 
והקטע גם ירוצף, כך שהנהגים שיסעו בקטע 
בו  ותוגבר  הנסיעה  מהירות  את  ינמיכו  זה 
התקנת  גם  תכלולנה  העבודות  הבטיחות. 
מערכת תיעול וניקוז במקום, לשיפור קליטת 
העירייה  פרסמה  גם  בבד,  בד  גשמים.  מי 
והיא  העבודות,  על  לציבור  מידע  בהרחבה 
כשלושה  תימשכנה  שהעבודות  הודיעה 
שבועות, ותעשה כל מאמץ אפשרי לסיים את 
העבודות במהירות האפשרית. היא גם קראה 
בדרכים  זמנית,  לנסוע,  להשתדל  לתושבים 

חלופיות, ככל הניתן.
מחלקת  הכינה  הפורים  חג  לקראת 
מיוחדת  תכנית  העירייה  של  התחבורה 
נסיעה  לאפשר  כדי  וזאת  העבודות,  למתחם 
על  האפשר,  במידת  ולהקל,  יותר  שוטפת 

ציבור הנהגים.

במקום ה-50: ב"ב ידידותית 
לעסקים קטנים

בתחתית הרשימה: דו"ח משרד הכלכלה מגלה - בני ברק 
סוגרת את רשימת הערים הידידותיות, במקום ה-50 

מאת: עוזי ברק 
לרגל 'יום העסקים הקטנים' שצוין באמצע 
פרסם משרד הכלכלה  בכנסת,  השבוע שעבר 
העסקים  היקף  אודות  נתונים  והתעשייה, 

הקטנים בישראל ויעילותם.
המשרד פרסם בין היתר את "מדד הרשויות 
ובינוניים",  קטנים  לעסקים  הסוכנות  של 
המקומיות  הרשויות   50 את  לדרג  המבקש 
בישראל עם מספר העסקים הגבוה ביותר, לפי 

מידת הידידותיות שלהן לעסקים קטנים.
מצטיינת  מוצקין  קריית  כי  עולה  מהדו"ח 
במקום הראשון כהעיר הידידותית ביותר עבור 
מודיעין- היא  אחריה  הבאה  קטנים,  עסקים 
ה-  במקום  ממוקמת  ירושלים  מכבים-רעות, 

34, העיר בית-שמש במקום ה- 37, כאשר בני 
ברק סוגרת את הרשימה והיא העיר הממוקמת 

בתחתית הרשימה.
מסר  כהן,  אלי  והתעשייה  הכלכלה  שר 
הסוכנות  של  המקומיות  הרשויות  "מדד  כי 
הכלכלה  במשרד  ובינוניים  קטנים  לעסקים 
מקומיות  רשויות  לעודד  נועד  והתעשייה 
במועד  ובינוניים  קטנים  עסקים  על  להקל 
מול  השוטפת  בהתנהלות  וכל  העסק  פתיחת 
הרשויות, העסקים הקטנים והבינוניים מהווים 
מנוע צמיחה משמעותי למשק הישראלי. הם 
ולכ-60%  העסקי  מהתוצר  לכ-50%  אחראים 

מהמועסקים במשק".

<
<

<
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052-7109900 ,03-6099195

 44

LG k10 Galaxy 7 LG G4LG G5

12
12

 

 
12  

12
12 12

  ללא תשלום חודשים קבוע!!



היפואלרגני  נבדק דרמטולוגית  ללא פארבנים

מרססים או מורחים על השיער, 
 מסתרקים בקלות ללא צורך בשטיפה

והניחוח? מרענן ומפנק... אין יותר כיף מזה!

להתרת קשרים

להסתרק
ב-

היגיינתלשמירה על רוזמרין מכיל 
השיער

ֹיה ָהְיָתה ְּבִעיר ַאַחת ְקסּוָמהָה
ַיְלָּדה ֲחמּוָדה, ֶׁשָּקְראּו ָלּה ִסיָמה.

ְּבָכל ֹּבֶקר ִלְפֵני ֶלְכָּתּה ַלִּכָּתה
ָהְיָתה עֹוֶמֶדת ּוִמְסָּתֶרֶקת מּול ַהַּמְרָאה

ַאְך יֹום ֶאָחד, ְּבֶאְמַצע ַהִּתְסֹרֶקת, ַהַּמְסֵרק ֶנֱעַצר,
ִּכי ְלִסיָמה ָהיּו ָהמֹון ְקָׁשִרים ַּבֵּׂשָער.

ְלָמֳחָרת, ָקְנָתה ִאָּמּה ֶאת ַהַּתְרִסיס ֶׁשל ֵּכיף
ּוֵמָאז ַהֵּׂשָער ֶׁשל ִסיָמה ָחָלק ּוְמַלֵּטף...



בני ברק י' באדר תשע"ז 12248/3/17

שותים בפורים עד 
דלא ידע? אל תנהגו! 

עמותת אור ירוק: "יש 
להגביר את האכיפה 

לתפיסת נהגים שיכורים 
בכל ימות השנה ולא 

רק באירועים מיוחדים. 
אכיפה מוגברת תשדר 
מסר חד וברור כי לא 

משתלם לשתות אלכוהול 
ולנהוג ותרתיע את 

הנהגים מביצוע עבירה 
מסוכנת זו"

מאת: עוזי ברק 

המועדים  החגים  אחד  הוא  הפורים,  חג 
לפורענות בישראל בכל הנוגע לשתייה ונהיגה. 
המשטרה  עוצרת  הפורים,  בחג  שנה  מדי 
מאות נהגים כשרמת האלכוהול בדמם גבוהה 
מהמותר, כשהם מסכנים את עצמם ואת כל מי 

שנקלע לדרכם. 
לשנים  נכון  ירוק,  אור  עמותת  נתוני  פי  על 
מדי שנה מתרחשות בממוצע   ,2014  –  2006
כ- 360 תאונות דרכים בהן מעורב נהג שנמצא 
תחת השפעת אלכוהול ו- 684 בני אדם נפגעים 
שני  כמעט  אלו:  בתאונות  שנה  מדי  בממוצע 
מהנתונים  עולה  עוד  יום.  מדי  בממוצע  אדם 
18 בני אדם בממוצע  כי מדי שנה נהרגים כ- 

בתאונות אלו. 
את  מקדישים  ירוק  אור  עמותת  מתנדבי 
הימים שלפני חג פורים לפעילות אינטנסיבית 
הארץ,  רחבי  בכל  יישובים   160 מ-  בלמעלה 
בכדי להזכיר לתושבים את הסכנות הטמונות 
למען  הפעילויות  במסגרת  ונהיגה.  בשתייה 
ובעיקר  לתושבים  זו, מחלקים  מטרה חשובה 

לצעירים שבהם חומרי הסברה על כך שלמרות 
חשוב  בפורים,  ולשמוח  לשתות  המצווה 
מכן.  לאחר  ההגה  על  לעלות  שלא  לזכור 
בנוסף מחלקים להם צמידים זוהרים שעליהם 

הכיתוב "בכביש נוהגים צלול". 
של  פעילות  מתקיימת  בהם  המקומות  בין 
ברק,  בני  גם  פורים  לפני  ירוק  אור  עמותת 
מודיעין עלית, בית"ר עלית ואלעד. בפעילות 
משתתפים גם חברי קבוצות הנוער של עמותת 

אור ירוק.
אלכוהול,   0% חוק  חוקק   2010 בשנת 
לאחר  לנהוג  אסור  צעירים  לנהגים  כי  הקובע 
שתיית אלכוהול בכל כמות, כלומר, גם לאחר 
כוס משקה אחת. כיום, שבע שנים אחרי, אין 
רמת  לבדוק  שמסוגל  מכשיר  המשטרה  בידי 
חלקית  אכיפה  מתבצעת  לכן,  אלכוהול.   0%
בדיקות  באמצעות  וזאת  החוק,  של  ומועטה 
דם. למרות שנערכו דיונים רבים בנושא לרבות 
הצעדים  בוצעו  טרם  הכנסת,  בוועדות  דיונים 
מכשיר  את  לשימוש  להכניס  בכדי  הנדרשים 

הינשוף שיזהה גם רמת 0% אלכוהול.

הגבאי המיתולוגי 
של איצקוביץ

במעיני הישועה נפטר הגבאי של בית הכנסת 
איצקוביץ ומכריז ההלוויות של בני ברק - רבי 

יהושע גריינמן ז"ל

מאת: עוזי ברק 

ברק  בבני  הישועה'  'מעיני  החולים  בבית 
נפטר ביום רביעי בדמי ימיו, הגבאי המיתולוגי 
של בית הכנסת איצקוביץ בעיר, הרב יהושע 

גריינמן זצ"ל, כשהוא בן 60 בפטירתו.
בהלוויות  כמכריז  גם  ידוע  היה  המנוח 

ועצרות.
מספר  ולפני  מוחי,  באירוע  לקה  באחרונה 
השבוע  החולים.  בבית  אושפז  חודשים 
הידרדר מצבו והא השיב את נשמתו לבוראו.

הרב יהושע ז"ל נולד בבני ברק לאביו ראש 
הכולל 'חזון איש' הגאון רבי שמריהו גריינמן 
ספינקא  תורה  בתלמוד  לימד  בעברו  זצ"ל. 
וסייע  וחסד,  צדקה  תורה,  אהב  ברק.  בבני 
בית  ומתפללי  המדרש  בית  ללומדי  רבות 

הכנסת 'איצקוביץ'.
הלווייתו יצאה למחרת, בצהרי יום חמישי, 
ברחוב  זצ"ל  הגר"ש  אביו  של  מדרשו  מבית 

אביי  ברחוב  ביתו  דרך   - בב"ב    8 וולפסון 
ורבא, אל בית העלמין בבני ברק. בהשתתפות 

קהל רב ובני משפחתו.

רבי יהושע גריינמן ז"ל

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

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

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!



שמפו יבש
לריענון וניקוי 
הפאה ברגע!

לראשונה בישראל:

חדש!

* הבדיקה נערכה בחודש דצמבר 2016 ע"י פאניות בעלות תעודת הסמכה

חדש מנטורל פורמולה! 
שמפו יבש מנקה ומרענן ללא חפיפה 

מנקה ומרענן בין חפיפה לחפיפה  גם לריענון הרשת הפנימית של הפאה  מנקה מבלי 
לפגוע בסירוק או הפן  שימוש לפי הצורך ועד פעמיים בשבוע  מותר לשימוש בשבת

פתרון מקצועי מבית נטורל פורמולה לריענון  וניקוי מהיר של השיער או שיער הפאה, ללא 
כל מאמץ וללא צורך במים. פשוט מרססים והפאה נקיה, רעננה, בעלת ריח נפלא וכל זאת 

מבלי לפגוע בסירוק או בעיצוב.

לפרטים וייעוץ אישי: 1-800-221-412 )בין השעות 8:00-16:00(

להשיג ברשתות הפארם וברשתות המזון המובחרות
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 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

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

הן
 כ

לי
גי מרוויחים!

הזריזים 
קונים מוצרי חשמל לפסח כבר מעכשיו

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

ומקבלים מתנה יקרת ערך לבחירה!

מיקרוגל ענק
25 ליטר

שואב אבק
יבש-רטוב

מעבד מזון
גדול, חותך קוביות

טוסטר אובן
45 ליטר, מקצועי

כיריים
בילד-אין איטלקיות

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

אואואואו

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

138
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 4990 ₪

מקררי
שארפ
4 דלתות

במחירים
הכי זולים!

מייבשי 
כביסה

מבחר ענק!

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

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

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

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

תנור
בילד-

אין

קבלו 
מתנה

מאת: עוזי ברק 

ברק  בני  עיריית  נגד  שהוגשה  העתירה 
כבימ"ש  בשבתו  אביב,  בתל  המחוזי  לביהמ"ש 
של  ההפעלה  רישיון  בנושא  מנהליים,  לעניינים 
שני גני הילדים שהוקמו על ידי העירייה בשדרות 
לאחר  העותר,  כוח  בא  ידי  על  הוסרה  הנצי"ב, 
כי התנאים  שביהמ"ש קיבל את עמדת העירייה 
משרד  ידי  על  לה  שאושר  הרישיון  של  לקיומו 
הנדרשים  המסמכים  כל  ובידה  מולאו  החינוך 
לקיום תנאי הרישיון. השופטת צילה צפת, שדנה 
בתיק, הודיעה על החלטתה, כי העתירה נמחקת 

כמבוקש.
זמני  מניעה  צו  ניתן  אחדים,  חודשים  לפני 
עו"ד שהופיע מטעם השכנים,  בעתירה לבקשת 
מטעם  לגנים  הפעלה  רישיון  אין  כי  שטען 
את  לאפשר  אין  כך,  ומשום  החינוך,  משרד 
הוציא  ורדי  קובי  ד"ר  השופט,  ואכן,  פתיחתם. 
הזמני  המניעה  צו  הוצאת  עם  זמני.  מניעה  צו 
מביהמ"ש, הגישה העירייה למשרד החינוך את 
כל האישורים שבידה לקבלת רישיון כאישורים 
מיועץ  הן  בטיחות,  אישור  הבריאות,  ממשרד 
משרד  של  בטיחות  מיועץ  והן  עירוני  בטיחות 
משרד  ואכן  הפדגוגי,  הפיקוח  ואישורי  החינוך 
ההפעלה  רישיונות  אישורי  על  חתם,  החינוך 

לשני הגנים.
בעקבות זאת, פנה עו"ד יהודה ליבוביץ, היועץ 
המשפטי של העירייה, בתמיכת פרקליטות מחוז 
תל-אביב המייצגת את משרד החינוך, לביהמ"ש, 
כדי לקבל החלטה במהירות האפשרית לגבי צו 
שניתנו  ההפעלה  ברישיונות  בהתחשב  המניעה, 
וחוסר  והואיל  החינוך,  משרד  ע"י  לעירייה 
לאי  הזמני  המניעה  לצו  הנימוק  היה  הרישיון 
מביהמ"ש  העירייה  ביקשה  הגנים,  הפעלת 
נתקבלו,  כבר  שהרישיונות  בעובדה  להתחשב 
ובכך להביא לביטול צו המניעה ולאפשר לילדים 
סדיר  באורח  בהם  וללמוד  הגנים  לשני  להיכנס 

ותקין. 
את  בשעתו  שנתן  ורדי,  קובי  ד"ר  השופט 
אצל  לדיון  התיק  את  העביר  הזמני,  המניעה  צו 
בתל  המחוזי  מביהמ"ש  צפת  צילה  השופטת 
השכנים  של  דינם  מעורך  ביקשה  והיא  אביב, 
התנגדות  כללה  שכמובן,  תגובתו,  את  להגיש 

לביטול צו המניעה הזמני.
שני  בתגובת  דנה  צפת  צ.  שהשופטת  לאחר 
ביהמ"ש  נעתר  בשעתו  כי  ציינה  היא  הצדדים, 
נושא  בדיקת  של  מהטעם  הזמני  המניעה  לצו 
רישיון  משהוצג  כי  הוסיפה,  אך  הרישיון,  
בתי-הספר  על  הפיקוח  לחוק  בהתאם  הפעלה, 
הרב  ידי  על  גם  והוצהר  החינוך,  משרד  ולנהלי 
העירייה,  של  החינוך  אגף  מנהל  ספרא,  יהונתן 
כי כל תנאי הרישיון בוצעו במלואם, אין מניעה 
לביטול צו המניעה, בקשת העירייה מתקבלת וצו 
המניעה בטל. יחד עם זאת, גם ב"כ העותר הודיע 
שהגישה  במסמכים  שעיין  לאחר  כי  לביהמ"ש, 
החינוך,  ממשרד  ההפעלה  רישיון  על  העירייה 

מודיע העותר כי הוא אינו עומד על עתירתו.
ראש העיר הרב חנוך זייברט הביע את שמחתו 
העירייה  עמדת  את  לקבל  ביהמ"ש  מהחלטת 
שהעירייה  הוכח  כי  והדגיש  העתירה,  ומהסרת 
לרווחת  גני-הילדים  לפתיחת  הכל  עשתה 
ולא  כנדרש,  ההפעלה  רישיון  ועם  התלמידים, 

הייתה הצדקה לצו מניעה, וחבל על כך.

השכנים הסירו את צו המניעה מהגנים
צו המניעה שהוטל על ידי השכנים נגד הפעלת הגנים בשדרות הנצי"ב בבני 
ברק - בוטל, לאחר שעורך הדין של עיריית בני ברק הציג לשופטת רישיון 

הפעלה, בהתאם לחוק הפיקוח על בתי הספר ולנהלי משרד החינוך
רחוב שדרות הנצי"ב, צילום: עוזי ברק





בני ברק י' באדר תשע"ז 12288/3/17

מאת: עוזי ברק

 ,61 בן  חשוד  נעצר  שעבר  שבוע  באמצע 
לתקוף  שניסה  לאחר  ברק,  בני  העיר  תושב 
חשוד  בחפץ  לטפל  שהגיעו  משטרה  כוחות 

ברחוב הרב מימון בבני ברק. 
למקום  שהוזעקו  וחבלנים  משטרה  כוחות 
גידרו את האזור סביב החפץ החשוד, כשלפתע 

התקרב  שנעשתה,  ההפרדה  את  חצה  החשוד 
לעברם וניסה לתקוף את כוחות המשטרה. ככל 

הנראה מדובר ברקע פלילי. 
בחיפוש שנערך על גופו של החשוד נתפסה 
סכין. בעקבות כך החשוד נעצר ונלקח לחקירה 
 130 ז'בוטינסקי  ברחוב  דן  מרחב  במשטרת 

בר"ג.

אכיפה מוגברת: הוחרמו 
צעצועים מסוכנים

משטרת ישראל ומשרד הכלכלה ביקרו בעשרות בתי 
עסק והחרימו צעצועים מסוכנים

מאת: עוזי ברק 

פורים  לקראת  המשטרה  פעילות  נמשכת 
לאיתור נפצים וצעצועים העלולים להסב נזק 
ופגיעה למשתמשים בהם או למי שבסביבתם.
עם  ישראל  משטרת  של  פעולה  בשיתוף 
משרד הכלכלה נערך השבוע חיפוש בעשרות 

בתי עסק במרחב דן. 
נפצים,  מאות  נתפסו  החיפוש  במהלך 

חזיזים וזיקוקים מסוכנים ואסורים לשימוש. 
החבלה  ליחידת  והועבר  נתפס  הרכוש 

והמשטרה פתחה בחקירה. 
משטרת  ובא,  הקרב  הפורים  חג  לקראת 
ישראל הגבירה את פעילות האכיפה על מנת 
צעצועים  אותם  של  ומכירה  הפצה  למנוע 
שעלולים  נוער  בני  של  לידיהם  מסוכנים 

להיפגע.

תקף שוטרים בעת 
פעילות ונעצר

בן 61 שתקף צוות של חבלני משטרה שעסקו בטיפול 
בחפץ חשוד - נעצר ונלקח לחקירה

באולמי  נערכה  השבוע  ראשון  ביום 
נישואי  ברק, שמחת  בבני  וגשל'  'אחוזת 
לנכדת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, 
הרב  בן  עם  קניבסקי,  הגרי"ש  לבנו  בת 
אביגדור ברנשטיין מראשי ארגון 'דרשו'. 
בשמחה השתתפו ראש ישיבת פוניבז' 
אלחנן  רמת  של  רבה  פוברסקי,  הגרב"ד 
'דרשו'  ארגון  יו"ר  זילברשטיין,  הגר"י 
הגרש"ב  הופשטטר,  דוד  הרב  הרה"ג 
גפני,  משה  הרב  הכנסת  חברי  סורוצקין, 
הרב יעקב אשר וסגן ראש העיר בני ברק 

הרב מנחם שפירא וקהל רב. 

שמחת שר התורה

סניף חדש 
בבית שמש





כל בני ברק יודעת
רפואת נשים זה כללית

מרכזים חדישים ומעוצבים הכוללים רופאות נשים
לצד רופאי נשים במגוון תחומי התמחות,

וכן מכשור רפואי מהמתקדם בעולם.

גני טל | חזון איש 62    |    קונקורד | בן גוריון 13

2 מרכזים לבריאות האשה



כל בני ברק יודעת
רפואת נשים זה כללית

מרכזים חדישים ומעוצבים הכוללים רופאות נשים
לצד רופאי נשים במגוון תחומי התמחות,

וכן מכשור רפואי מהמתקדם בעולם.

גני טל | חזון איש 62    |    קונקורד | בן גוריון 13

2 מרכזים לבריאות האשה



כל בני ברק יודעת
רפואת נשים דחופה זה כללית

לקוחות כללית, לרשותכן מגוון שירותי רפואה דחופה 
במרפאת רבי עקיבא במרכז העיר

מיון נשים ללא צורך בקביעת תור

< מיון נשים  <  מעקב רופא  <  שירותי אחיות  <  מוניטור
<  אולטרה סאונד  <  בדיקות מעבדה  <  שירותי משרד

ר׳ עקיבא 83 מול גן ורשא



כל בני ברק יודעת
רפואת נשים דחופה זה כללית

לקוחות כללית, לרשותכן מגוון שירותי רפואה דחופה 
במרפאת רבי עקיבא במרכז העיר

מיון נשים ללא צורך בקביעת תור

< מיון נשים  <  מעקב רופא  <  שירותי אחיות  <  מוניטור
<  אולטרה סאונד  <  בדיקות מעבדה  <  שירותי משרד

ר׳ עקיבא 83 מול גן ורשא



אשר וגפני )רואים עליהם שקרה משהו(. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

אלבז עובד על הלהיט החדש. צילום: פלאש 90

בני ברק 34     י' באדר תשע"ז 128/3/17

עורך: לייבלה גריןהגנון
משתתפים: ארי קלמנוביץ', אבי ורד, חיים בלוך

אחרי הנורבגי וההסדרה: 
משבר חוק החניה

מתווה הכותל של ש"ס חשיפה: 'סולחת הבצל' של ש"ס
חיים כהן בדרומי, 

צביקה בצפוני, 
איציק במנהרות

הקרב האמיתי בין ראשי 'דגל התורה': 
צריך  שטראוס  ברחוב  פינה  באיזו 
לסדר חניה לסמנכ"ל החינוך העצמאי 
'קרן  פרשת  וגם:    שוורץ  אברהם 

ההשתלמות' והמסתעף

 בברכת הכוהנים המסורתית 
לקראת מעמד 'הגבלת פני 

רבו', יחולקו הסמכויות בכותל 
בין הכהנים בסיעת ש"ס  את 

היוזמה הוביל רב התמונות 
עם הסלבריטאים בכותל 

ובמקומות הקדושים

 נחשף הטיפ של 
חיים כהן לבני אלבז: 

"תתנצל ותתקדם"

הקלעים  מאחורי  הדרמה  נחשפת  ובלעדי:  ראשון  פרסום   
שהובילה למשבר החמור בין יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני 

לח"כ הנורווגי יעקב אשר. 
מתברר, כי סערת החינוך העצמאי בין 'דגל התורה' ל'שלומי 
אמונים' היא שהובילה לפרוץ המשבר ולדם הרע בין השניים. 
למרות חשיפת עמיתנו הפרשן הותיק ומייסד חיידר לפוליטיקה 
יעקב ריבלין ב'בקהילה' על הסדרת מינויו של שוורץ לסמנכ"ל 
החינוך העצמאי בשכר מלא-מלא, מתברר כי קרן ההשתלמות 
של אברהם שוורץ, טרם הוסדרה, וכן – טרם הוענקה לו הזכות 

לחניה שמורה במשרדי החינוך העצמאי.

מאחורי הקלעים מאשימים ברחוב פרס בירושלים ובסביבת 
ראב"ד(,  ברחוב  קולות  אלו  אי  )וגם  ברק  בבני  חזו"א  רחוב 
את יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, שטירפד את 'דיל קרן 
השתלמות', לאחר שכבר הושגו הסיכומים ואף נבחרה במכרז 
הקרן  את  שתנהל  הביטוח  חברת  הכללים  כל  פי  ועל  כשר 

המיועדת.
פרוש  ח"כ  המצב,  יימשך  אם  כי  איימו  אמונים'  ב'שלומי 
יפרוש מכהונתו כסגן שר בתואר ובעקבות כך הח"כ הנורווגי 
אשר  ח"כ  יצא  מכך,  מתפקידו.כתוצאה  להתפטר  ייאלץ  אשר 
ועל פי המסתמן,  ועדת הכספים,  יו"ר  לקרב ראש בראש מול 

במסגרת  ההשתלמות  קרן  הסדרת  את  לדרוש  אף  בכוונתו 
חלוקת האפיקומן במשרדי דגל התורה.

בחינוך העצמאי מסרו בתגובה: "עניין קרן ההשתלמות יוסדר 
רק לאחר קבלת כשרות על הריבית ממועצת הרבנות הראשית. 
לסמנכ"ל,  חניה  הוסדרה  לא  מעולם   – החניה  למשבר  בנוגע 
המגיע  ודם  בשר  בסמנכ"ל  מורגלת  לא  והמערכת  הואיל 
למשרדים  להגיע  שוורץ  מר  מוזמן  עניין,  של  לגופו  למשרד. 

בשעות הבוקר המוקדמות ולא בשעות אחר הצהריים". 
בטורים  הקרוב,  בעשור  ידווח  הפרשה  התפתלות  על 

השבועיים של השבועונים המובילים.

עיתונות  לקו  התפתחות דרמטית בפרשת מתווה הכותל. 
עם  התמונות  רב  של  החדשה  יוזמתו  על  נודע  בזיגזג 
מרדכי  הרב  הקדושים   ובמקומות  בכותל  הסלבריטאים 

חסידים לחלוקת סמכויות בכותל בין כהני ש"ס. 
ויו"ר  ירושלים  העיר  ראש  סגן  המוצע,  למתווה  בהתאם 
הסיעה צביקה כהן יקבל לתחומי ברכתו את הכותל הצפוני, 
יזכה בכותל הדרומי, ואילו  חבר המועצה הנכנס חיים כהן 
סגן שר האוצר ונציג סיעת 'כולנו' בש"ס, איציק כהן, יוכל 

להתחפר במנהרות הכותל.
בש"ס עדיין ממתינים לאישורו של הכהן הגדול מאחיו, 

המתגורר בעיר העתיקה.

בני  הזמר  בין  פיוס  סולחת  יוזם  כהן  חיים  המועצה  חבר 
שכבר  המתווה,  פי  על  דרעי.  אריה  השר  ש"ס  ליו"ר  אלבז 
זכה לכינוי 'סולחת הבצל', אלבז יתנצל ובתמורה יקבל לידיו 

זיכיון לדוכן ירקות בשוק מחנה יהודה.
לפניית 'קו עיתונות' הכחיש אלבז את המתווה, אולם רמז 
כי הכחשות דומות נשמעו אך לפני זמן מה בהקשרים אחרים, 

ו"כולכם מוזמנים לראות איך זה הסתיים, פשוט לבכות". 
לידידי עוה"ד אבי  נמסר בתגובה: "אני מודה  מחיים כהן 
כיכר  לאתר  ממקסיקו  אשלח  המלאה  התגובה  את  בלום. 
הבכור  המאומץ  אחי  של  הטוויטר  חשבון  באמצעות  השבת 

אריה דרעי".

ל'קו עיתונות' נודע כי במידה ויושגו הסכמות, יופיע אלבז 
כבר בפסח הקרוב בטדי באירוע 'הגבלת פני רבו' )השם שונה 
בעקבות העתירה שהוגשה(, שם הוא צפוי לחשוף את הלהיט 

החדש 'ים של דמעות בשני שקל לקילו'. 
מנכ"ל קו עיתונות מר אריאל קוניק מסר בתגובה: "לא יהיה 

כלום, כי אין כלום".
בתוך כך מבקש עמיאל מימון להבהיר כי החליט להתנצל 
מבהיר  הרשמית  בתגובתו  לנצל.  או  להינצל  כוונה  כל  ללא 
מימון כי "עמי מימון מציית לגדולי ישראל בין השעות 8:00 
עד 14:00, ו-16:00 עד 22:00. נא לא להפריע ולהתריע בין 

שתיים לארבע".

הידיעות בעמוד זה אינן קשורות למציאות
כל קשר - על אחריות הקורא הנבון בלבד



דרעי באלעד. צילום: יעקב נחומי, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

35בני ברק  35    י' באדר תשע"ז 8/3/17

תקנות המזון: ליצמן יאכיל 
את ויצמן בג'אנק-פוד

פוליטיקאי יקר, עם עוד 
כמה החלטות מוטעות, 
משבצת זו יכולה להיות 

שלך בשנה הבאה

פרסום ראשון: רופאי בית החולים הדסה, יישלחו לקורס ריענון בהתנהלות תקשורתית 
מוגנת אצל מנכ"ל בית החולים החולים מעייני הישועה

פשרת ההפשרה: שגרירות ארה"ב 
תעבור ל'שטח האש' באלעד

פינת אלי ישי - בחסות שר המשקאות והשמחה  השר הפאפאלארי מצא שיטה ייחודית לטפל בחברי 
מועצה סוררים מהסיעה המרכזית  כל הפרטים

כוכב הטוויטר, כותב הטורים בכל ישראל והחופר 
המיתולוגי של יסודות העיר אלעד צוריאל קריספל 
חושף את מסמכי הפנטגון הגנוזים ומוכיח: הפשרת 

שטח האש, רשומה בטאבו על שמו  מציע: 
שגרירות ארה"ב תמוקם בשטח האש ותחצוץ בין 

פיצוצי המחצבות להפגזות הפוליטיות באלעד

שפיר  והעיר  בהווה  הטוויטר  קבוצות  בעבר,  אלעד  מייסד 
לכשיבוא אליהו, מר צוריאל קריספל, חושף בחשיפה בלעדית 
גוריון,  בן  ניתנת לחזרה: במסמך שעליו חתומים דוד  שאינה 
הנשיא האמריקאי הארי טרומן – ואשר אותו אשרר גם נשיא 
צה"ל  קרבות  כי  הובטח  גורבצ'וב,  מיכאל  לשעבר  בריה"מ 
והאימונים המשותפים עם כוחות נאט"ו, הדוב הרוסי, 'אריות 
הים' והאריות של ש"ס, יתנהלו בגזרת אלעד. קריספל מוסיף 
וחושף, בחשיפה שאין שנייה לה, כי במסגרת היוזמה שהוביל 

בשנת תרפ"ח, אשר טורפדה בעקבות מאורעות תרפ"ט, סוכם 
דורש  ואף  שנסלל  החדש  הכביש  ציר  דרך  ינועו  הכוחות  כי 

בעקבות זאת לשנות את השם מ'כביש פרוש' ל'ציר צוריאל'.
בתוך כך חושף כתבנו ארי קלמנוביץ' כי בפשרה שהושגה 
העברת  מסמכי  יועברו   – גל  מאיר  התקשורת  איש  ידי  על 
בעצמו  שיעבירם  כהן,  יצחק  השר  סגן  של  ברכבו  השגרירות 
מלשכת כחלון וימסרם במו ידיו למנטור הנורווגי יעקב אשר. 
יו"ר ועדת הכספים,  מר יעקב אשר בתורו, יעבור דרך לשכת 

אך לא יניח את המעטפה מידיו פן יבולע לה, אלא ינוע רגלית 
הפנים,  במשרד  המסדרים  לרחבת  העשן  אפופת  מלשכתו 
ברחבת  ש"ס.  של  הכנסת  חברי  יום  מדי  דום  מתייצבים  בה 
המסדרים, ימתין רב"ט מצטיין במילואים ישראל פרוש, לצד 
בני המשפחה הנרחבת וצוות סיקור מיוחד של המבשר ושות'. 
המיוחד  הצוות  יתכנס  הקרדיטים,  ומתן  התוכנית  פרסום  עם 

כדי לתכנן את הספין הבא.

הקרב הסוער בין נציג הסיעה המרכזית במועצת העיר 
ירושלים ובין כל מה שזז מתחמם: ל'קו עיתונות' נודע כי 
שר הבריאות והסופגניות, מגן הקשישים המוכים ואדונה 
של ערד המשוסעת, כבוד השר הפאפאלארי יעקב ליצמן, 

מגבש פתרון בזק לחבר המועצה הסורר יוחנן ויצמן.
ויצמן  את  לשלוח  האפשרויות  כל  שנפסלו  לאחר 
לבית אבות )"לא קוראים לי קלמנוביץ'"(, לבית הסוהר 
)"מספיק שמחיוף סבל שם"( ולבית מלון )"תשלחו את 
הלברשטאם"(, הוזעקה ישיבת חירום בהשתתפות היועץ 
יעקב  וסיגריות אלקטרוניות,  ניר ברקת  לענייני  המיוחד 

)קובי( איזק.
בסיכום הישיבה הוחלט כי הפתרון היחיד הוא לפטם 
שגם  כך  ובהערינג,  בסופגניות  פוד,  בג'אנק  ויצמן  את 
טיולי השבת ב'מתחם התחנה' לא יעמדו בקצב הדיאטטי 
הרובע  ואיש  העיר  ראש  שסגן  תקווה  ומתוך  הנדרש, 
היהודי יצחק פינדרוס לא יחשוף בפני ויצמן את הטריק 

להרזיה מהירה.
השר הפאפאלארי יעקב ליצמן, אף שוקל לאמץ פתרון 
דומה באזור המרכז – ולצורך כך יוקצה חלק הארי של 
נבחרי  להאבסת  לשכתו,  של  הבוחר  עם  קשר  תקציב 
)בהכשר  ומעקדונאלד  קיגעל  בצ'ולענט,  סוררים  ציבור 
הרבנות ערד(. כמה מנבחרי הציבור, הבהירו בתגובה כי 
שהגל  ומצפים  ליותר,  שואפים  הם  הפאפאלארי  מהשר 

הירוק יבוא לידי ביטוי גם בתחומים נוספים.
מזכ"ל איגוד מנהלי הישיבות הרב שלמה ברלנד מסר 
בתגובה: "גם אותי ליצמן ניסה להאכיל בקינואה, אבל 
לאגף  המנה  את  להעביר  האחרון  ברגע  הצלחתי  למזלי 

הרבני בכלא רמלה".
מכנסיים  זוג  כי התקבל  הבהירו  הסוהר  בתי  משירות 
בלבד, ובנוגע למשלוחים אחרים יש להפנות את השאלה 

לאזור החיוג במגדל העמק.

הידיעות בעמוד זה אינן קשורות למציאות
כל קשר - על אחריות הקורא הנבון בלבד

פאפאלארי. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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גם הוא רוצה. צילום: תומר נויברג, פלאש 90

בני ברק 36     י' באדר תשע"ז 128/3/17

 אהוד ברק: "הציעו לי לרוץ, אבל לא חוזרים על בדיחה פעמיים"

 שלי יחימוביץ': "העבודה, ההסתדרות, ועד הבית, הקמיע הסודי שלי להפסד זה ש"ס"

 איתן כבל: "העיקר ש-80% מהשיעים תומכים בי"

 אראל מרגלית: "תחזירו לנו את המדינה. סתם, סתם, השתגעתם?"

 אבי גבאי: "התלבטתי על ריצה לגבאות בית הכנסת בכנסת, אבל זה קל יותר"

 יעלון: "העבודה? יש שם נחשים? תרשמו אותי"

 בוז'י הרצוג גם אמר משהו - אבל אף אחד לא ממש הקשיב

 טראמפ: "אובמה ריגל אחרי, וגם השאיר בית מלוכלך"

 טראמפ: "אובמה שולח לי מגשי פיצה ב-3 בלילה"

 טראמפ: "יש לי מלא דברים לספר על אובמה אבל זה 

יותר מ-140 תווים וטוויטר לא מרשה לי"

 אובמה: "..." )למי אכפת, הוא כבר לא נשיא(

 לתפילה לשלום המדינה תתווסף ברכה מיוחדת לשלום 

הבית של הזוג קושנר. הרבנות הראשית מבהירה: "שלום 

מדינת ישראל תלוי בשלום הבית של הבת והחתן"

 השמאל מאשים: טראמפ רוצה שנספח את יו"ש כדי 

להציף את ישראל במיליון וחצי פליטים.

בני  בעיריית  תברואה  אגף  מנהל  נחום,  נתי  של  ומקורית  ייחודית  יוזמה 
ברק, בשיתוף חנוך זיידמן, מנהל אגף התשתיות, תיאבק בתופעה המטרידה 
ימי  במהלך  רחוב  פינת  חופשי  באופן  לעצמו  בוחר  שיכור  כל  בה  משהו, 

הפורים – ומקיא את יינו ולפעמים קצת יותר.
חמץ  ביעור  עבור  שהוכן  דומה  רעיון  על  המבוססת  היוזמה,  במסגרת 
לפסח, יוצבו בנקודות מרכזיות בעיר פחי ענק שזכו לכינוי 'משקאה', ובהם 

ואך ורק בהם יהיה מותר להקיא.
תמיד  וכדרכנו  האחרונות,  בשנים  התעורר  ביוזמה  "הצורך  נחום,  לדברי 
לפעול לטובת האזרח כשזה מסתדר, הבאנו פתרון יצירתי שעוד יילמד על 

ידי ערים אחרות".
מאיגוד בחורי הישיבות והת"תים טרם נמסרה תגובה. 

מבזקי 'פייק ניוז' / חדשות 
טראמפ ושאר העולם

'כולנו' מתמודדים 
לראשות מפלגת העבודה

'משקאה': הלהיט החדש 
של עיריית בני ברק

הקרדיט על תקציב הישיבות 
יחולק בהתאם לחודשי השנה

מקומי:

מבוקש:

משבר הישיבות – הצעת חוק חדשה תעלה לוועדת השרים

נחשף דו"ח הלמ"ס: 80% 
מאזרחי ישראל מועמדים 
לראשות 'העבודה', 20% 

מתחת לגיל הנדרש

 יוזמה מקורית של העירייה 
תרכז את השיכורים לפינות 

הקאה מוסדרות  כל הפרטים

בהתאם למתווה המוצע, יזכה יו"ר ועדת הכספים לארבעה 
חודשי קרדיט, סגן שר האוצר איציק כהן לשלושה, סגן שר 

החינוך מאיר פרוש לשניים, ושרי הבריאות והפנים בשלושה 
חודשי קרדיט משותפים

לעולם  התקציב  קרדיט  למשבר  יצירתי  פתרון 
עשירי  מדי  נחשפים  החדשים  הקוראים  הישיבות. 
העברת  על  המרים  הקרדיט  לקרבות  לועזי  לחודש 
תקציב הישיבות במועד. מדובר כידוע בנורמה ידועה, 
המשכורות  על  חודש  בכל  לתזכר  נוהג  שר  כל  כאשר 
שבתחומו. כך, שר האוצר משגר הודעה לעיתונות בכל 
המדינה,  עובדי  משכורות  העברת  על  לחודש  עשירי 
שר הבריאות על משכורות הרופאים )למעט הרופאים 
המתפטרים בהדסה(, שר החינוך על משכורות המורים 

ובנימין נתניהו על שכר עובדי התקשורת.
אלא שבכל מה שנוגע לתקציב הישיבות, המריבות 
לא פוסקות. המיילים של העיתונאים החרדים מוצפים 
בהודעות של כל הגורמים המעורבים וקרב הקרדיטים 
משבש את העבודה הפרלמנטרית וכן את סדר היום של 

עיתונאי המגזר.
הצעת החוק החדשה אמורה להסדיר את הסיטואציה, 
למועד  נכון  חודשי.  בסיס  על  יחולק  הקרדיט  כאשר 
החלוקה  סביב  חלוקות  עדיין  הדעות  השורות  סגירת 
הם  הפחות מבוקשים  החודשים  כאשר  החודשים,  בין 
מלל  של  בים  מוצפים  הקוראים  עת  החגים,  בתקופת 

והקרדיט נבלע בכתבות המגזין. 
האוצר,  שר  סגן  של  בפעילותו  הוכרע  שכבר  עניין 
מחשש  תקציב.  יועבר  לא  שבהם  לחודשים  נוגע 
צמרת  עם  סוכם  ההסדרה,  את  ישבשו  אלה  שחודשים 
משרד האוצר, כי הקרדיט לחבר הכנסת יינתן גם במצב 
יכחיש  לא  והמשרד  בפועל  יועברו  לא  הכספים  שבו 

מפורשות את ההודעות לעיתונות.  

אביון ואביונה מהודרים, שהתמיכה בהם נשללה על 
ידי מלכות הרשעה, נזקקים בדחיפות לשמפניה ורודה 

וקופסת סיגרים קוהיבה  בהתאם 
לפסק הרבנות הראשית לקיסריה, 

ניתן לקיים במשלוח אחד את מצוות 
היום של מתנות לאביונים ומשלוח 

מנות  ולאומללים אין כל. 
אנא אחים יקרים

בחור אביון בן תורה שמוכן להיכנס לכלא צבאי 
תמורת מתת מהודר של מתנות לאביונים / 

הפרטים המלאים יימסרו למאזינים נבחרים 
בשיחה בהפתעה מטלפון חסוי בשלוש לפנות בוקר

עורך: לייבלה גריןהגנון
הידיעות בעמוד זה אינן קשורות למציאותמשתתפים: ארי קלמנוביץ', אבי ורד, חיים בלוך

כל קשר - על אחריות הקורא הנבון בלבד



סניף ב.ס.ר 3

אירוע ברמה אחרת 
חוגגים ב-

להזמנות: 053-3800708 | 03-6222442

חדש!
אולם אירועים יוקרתי עד 200 איש מבית לחם בשר

ביום פורים י”ד באדר - שתיית יין חופשי כיד המלך “עד דלא ידע”
רק ב- 35& לאדם )במסעדה(

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

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



בני ברק י' באדר תשע"ז 12388/3/17

באמצע החקירה: טראמפ 
התקשר לנתניהו
ראש הממשלה נחקר השבוע בפעם הרביעית ועומת עם עדות 
חדשה של ארנון מילצ'ן  על פי הדיווחים, מילצ'ן גייס את 

המיליארדר ג'יימס פאקר בכדי שיעזור לו לממן חלק מהמתנות 
 במהלך החקירה התקשר לנתניהו נשיא ארה"ב דונלד 

טראמפ, והשניים שוחחו על הסכנות הטמונות בהסכם הגרעין 
עם איראן  המפכ"ל: "נסיים בהקדם, יש קצת אילוצים"

מאת: שמעון ליברטי

חקירות ראש הממשלה: ראש הממשלה בנימין נתניהו נחקר 
כחמש  נמשכה  החקירה  בביתו.  הרביעית  בפעם  )שני(  השבוע 
שעות ועסקה גם בפרשת המתנות המכונה תיק 1000 וגם בפרשת 
השיחות והדיל עם מו"ל ידיעות אחרונות ארנון נוני מוזס המכונה 

תיק 2000. 
של  חדשה  עדות  עם  הממשלה  ראש  עומת  החקירה  במהלך 
סיגרים,  מתנות,  העביר  כי  החשוד  מילצ'ן,  ארנון  העסקים  איש 
הזמנתם  פי  על  נתניהו  הזוג  לבני  ותכשיטים  שמפניה  בקבוקי 

ודרישתם בשווי של מאות אלפי שקלים. 
לחקירה  מקורבים  ידי  על  הוגדרה  מילצ'ן,  של  העדות 
כ"משמעותית ודרמטית", כך על פי דיווח בוואלה. נתניהו הופתע 

כאשר במהלך החקירה עומת עם דברי מילצ'ן. 
מסוימים  אלמנטים  עידן  מילצ'ן  ב'הארץ',  דיווח  פי  על 
בהשוואה לעדות שמסר בעניין בני הזוג נתניהו בחודש נובמבר 
וטען כי במעשיו לא נפל פגם, וכי הוא לא נתן לנתניהו מתנות כדי 
לקבל תמורה. כזכור, בעבר דווח כי נתניהו פנה למזכיר המדינה 

האמריקני לשעבר ג'ון קרי, בבקשה להאריך את הויזה של מילצ'ן 
וזה נענה. 

העדות נגבתה ממילצ'ן בביתו בלוס אנג'לס, זאת בתיאום עם 
של  צוות  שעבר  בשבוע  טס  כך  לשם  בארה"ב.  החוק  רשויות 

חוקרי יאח"ה לארה"ב. 
במשטרה  שהצטבר  הראיות  מחומר  כי  ב'הארץ'  דווח  עוד 
עולה החשד כי מילצ'ן מימן את המתנות שלא ברצונו ולא כמתנה 
בין חברים, כפי שטוען נתניהו. בין היתר נחשף כי מילצ'ן פנה 
שיעזור  בבקשה  פאקר  ג'יימס  האוסטרלי  המיליארדר  לשותפו 
מימן  פאקר  כי  היא  הערכה  נתניהו.  לזוג  המתנות  את  לממן  לו 

כ-25% מההוצאות. 
מפאקר,  עדות  לגבות  האחרונים  בשבועות  מנסה  המשטרה 
פאקר  הדיווח,  שלפי  אלא  המועד.  בתיאום  בקשיים  נתקלת  אך 
בידי  מידע  היה  בזמן שכבר  חודשים,  כמה  לפני  בישראל  שהה 
המשטרה הקושר אותו לפרשת המתנות, אך המשטרה לא גבתה 
ממנו עדות. גורם בכיר במערכת אכיפת החוק הודה: "זה חמק 

לנו". 
במהלך החקירה, נרשם רגע יוצא דופן, כשנשיא ארצות הברית 

דונלד טראמפ, התקשר לנתניהו והשניים שוחחו כמחצית השעה. 
במקביל, במשטרה כבר פנו לרשויות בארצות הברית, בבקשה 
של  מקורבו  אדלסון,  שלדון  למיליארדר  גם  דין  חיקור  לבצע 
של  דינו  מעורך  היום'.  'ישראל  עיתון  של  והבעלים  נתניהו 

אדלסון, נמסר כי כרגע לא ידוע להם על כך. 
הנשיא  עם  לשיחתו  בנוגע  הממשלה  ראש  לשכת  בהודעת 
להודות  ההזדמנות  את  ניצל  הממשלה  "ראש  כי  טראמפ נכתב 
את  והביע  בוושינגטון  ביקורו  בזמן  החם  האירוח  על  לנשיא 
הערכתו על האמירה התקיפה של הנשיא נגד אנטישמיות בנאום 

שנשא מול הקונגרס בשבוע שעבר. 
"שני המנהיגים שוחחו ארוכות על הסכנות שנובעות מהסכם 
הצורך  ועל  באזור  האיראנית  ומהתוקפנות  איראן  עם  הגרעין 

לעבוד ביחד כדי להתמודד עם הסכנות הללו".
התייחס  אלשיך  רוני  ניצב  רב  המשטרה  מפכ"ל  כך,  בתוך 
יש  אחרונים,  בשלבים  אנחנו  בהקדם,  "נסיים  ואמר:  לחקירות 
לעבוד,  לנו  "תנו  לכתבים:  המפכ"ל  אמר  עוד  אילוצים".  קצת 
נעשה את חובתנו ונעדכן את הציבור כאשר אנחנו מגבשים את 

ההחלטות".

החוקרים מגיעים לבית ראש הממשלה. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

פורים
שמח

בפורטו
על כל היינות* ממוצ"ש הפנינג טעימות יין

אזהרה: צריכה מוגברת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות

משלוחי מנות מפוארים
דגי סלמון ומעושנים מעוצבים
*אין כפל מבצעים *לחברי מועדון - הצטרפות במקום

*עד שני יינות מאותו סוג, הזול מבינהם

10% הנחה על כל סוגי משקאות הוויסקי והאלכוהול

מתנה

רח' ירושלים 62 בני ברק     03-5568316
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מאת: ארי קלמן

המחוזי  המשפט  בית  החינוך:  על  הקרב 
לקיים  אלעד  עיריית  את  חייב  בירושלים, 
העתירה  שדרשה  כפי  בעיר,  אזורי  רישום 
שהגישה עמותת 'נוער כהלכה' של עו"ד יואב 

ללום.
הישיבה  ראש  מרנן  ישראל  גדולי  כזכור, 
הגראי"ל שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג 
וקבעו  נגד הרישום האזורי,  יצאו  אדלשטיין, 
נוער  שעמותת  אלא  זאת.  לעשות  אין  כי 
החלטת  את  לקיים  בדרישה  עתרה  כהלכה 
בית המשפט משנה שעברה, כי החל מהשנה 
בעיר  בסמינרים  בעיר.  אזורי  רישום  יתקיים 
כבר  הבנות  ומרבית  רישום  התקיים  כבר 
שובצו, אלא שכעת בהוראת בית המשפט יש 

לבטל את השיבוץ, ולבצע רישום אזורי.
בן  נאווה  השופטת  כתבה  בהחלטתה 
בסמינרים  תלמידות  לשיבוץ  "החלוקה  אור: 
אזורית.  חלוקה  תהיה  יעקב  בית  לבוגרות 
תלמידות מבית הספר בית יעקב באזור העליון 
כלומר  חנה'.  'דרכי  לסמינר  יתקבלו  באלעד 
מתלמידות  מוזן  יהיה  חנה'  'דרכי  הסמינר 
באלעד.  העליון  באזור  יעקב  בית  הספר  בית 
האזור  יעקב  בית  הספר  מבית  תלמידות 
'לדעת  לסמינר  יתקבלו  באלעד  התחתון 
יהיה  חכמה'  'לדעת  הסמינר  כלומר  חכמה'. 
באזור  יעקב  בית  הספר  בית  מתלמידות  מוזן 

התחתון של העיר".
לפרסם  העירייה  את  חייב  המשפט  בית 
מודעה המכריזה על הרישום האזורי, וקבע כי 
בכל יום שבו לא תפרסם את המודעה, תיקנס 

העירייה ב-1000 שקל.

"מבחן עמנואל ב'"

הגיב  גפני,  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
את  שקובעים  "מי  להחלטה.  בחריפות 
הרבנים,  התורה  גדולי  זה  הללו  הנושאים 
מתוסכל  איש  מישהו  איזה  לא  אופן  בשום 

שהוא רוצה לקבל החלטות מבית המשפט".
היהדות  מבחינת  זה  של  "המשמעות 
בצורה  כחומה  נעמוד  כולנו  אנחנו  החרדית, 

ליד ראש העיר ישראל פרוש, לא יכול להיות 
על  ערעור  זה  הזה.  המצב  ואופן  פנים  בשום 
החרדית  החינוך  מערכת  של  הסמכות  כל 
כולנו  אנחנו  הזה.  הדבר  יהיה  ולא  יקום  לא 
עומדים מאחוריו, לא בית המשפט יקבע את 
ההחלטות איפה ייקבע רישום אזורי ואיפה לא 

ייקבע רישום אזורי".
גפני הוסיף ותקף: "היום זה יום, ניצחון של 
עסקן מתוסכל אבל כישלון טוטאלי אם הוא 

מסתכל לטווח היותר ארוך".
בית  עם  להתמודד  ניתן  כיצד  כשנשאל 
כל  עם  המשפט  "בית  גפני:  אמר  המשפט 
הכבוד הוא לא יקבע אצלנו במערכת החינוך, 
מחר הוא גם יקבע מה ילמדו מחר הוא יקבע 
יקבע  הוא  מחר  לומדים  לא  מה  לומדים  מה 
עם  בחשבון.  בא  לא  המורה.  ומי  המורה  מי 
בנושאים  יתערב  לא  בית המשפט  הכבוד  כל 
שנוגעים לחינוך שלנו. ראש העיר יודע אנחנו 

מגבים אותו וההחלטה שלו תהיה מגובה".
ואמר:  הוא  אף  הגיב  אשר  יעקב  ח"כ 
"ההחלטה מקוממת, בנות ישראל לא יתחנכו 
על פי שיקולי ביזיון ביהמ"ש, הסמינרים הם 
חינוכיים  שיקולים  ע"פ  לפעול  שחייב  מוסד 

בלבד ולא משפטיים".
ח"כ אורי מקלב אמר: "בית המשפט מנותק 
התשובה  הם  אלו  פסיקות  ומתנכל,  מתנכר 
את  כעוין  המשפט  בית  את  רואים  אנו  מדוע 
ולא  מהות  זה  רישום  אזורי  החרדי,  הציבור 
ערכות  בחלוקת  פה  מדובר  לא  טכני,  נושא 
ומהותי,  חינוכי  נושא  זה  ילדינו  חינוך  מגן, 
אותנו  להחזיר  מבקש  המשפט  בית  האם 

למבחן עמנואל ב'?"
הגיב:  פרוש  ישראל  אלעד  העיר  ראש 
בניגוד  עומדת  המשפט  בית  "החלטת 
ישראל  גדולי  של  המפורשת  להוראתם 
כיצד  לשמוע  כדי  נפנה  אליהם  שליט"א, 
על  החרדי  הציבור  לנציגי  מודה  אני  לנהוג. 

התמיכה והעידוד בשעות האלה". 
בתגובה:  נמסר  כהלכה  נוער  מעמותת 
והסמינרים  אלעד  עיריית  שעשתה  "העוול 
על  מברכים  אנחנו  לסיומה.  הגיעה  באלעד 
התקדים של אזורי הרישום, וכעת החובה על 
אזורי  ולבצע  הבטחתו  את  לקיים  דרעי  השר 

רישום בכל הארץ".

בית המשפט המחוזי 
קיבל את עתירת 'נוער 

כהלכה' וחייב את 
עיריית אלעד לקיים 

כבר השנה רישום אזורי 
לסמינרים, זאת בניגוד 

לדעת מרנן גדולי ישראל 
 ח"כ גפני: "בית 

המשפט לא יקבע אצלנו 
בחינוך, זה ניצחון של 

עסקן מתוסכל"

ביהמ"ש נגד 
גדולי ישראל: 

חייב רישום אזורי

ר"ע אלעד ישראל פרוש
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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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 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן
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מאת: שמעון ליברטי וארי קלמן

אנשים  ועוד  עוד  מתחמם:  העבודה  מפלגת  לראשות  המרוץ 
היכולים  וככאלה  המפלגה  לראשות  כמועמדים  עצמם  רואים 
כך  על  הכריזו  כבר  וכמה  הממשלה,  לראשות  בבחירות  לנצח 

רשמית. 
כי  והחליטה  ראשון,  ביום  התכנסה  המפלגה  מזכירות 
הפריימריז ייערכו ב-3 ביולי, ט' תמוז, וכי הסיבוב השני במידה 
ואף מועמד לא יזכה בלפחות 40% תמיכה, יתקיים 10 ימים אחר 

כך. המועד האחרון להגשת מועמדות הוא ה-1 במאי. 
בין המועמדים ניתן למצוא את השר לשעבר אבי גבאי. גבאי 
כיהן עד לפני כמה חודשים כשר לאיכות הסביבה מטעם מפלגת 
לשעבר משה  הביטחון  שר  התפטרות  לאחר  התפטר  אך  כולנו, 
הכריז  השבוע  בסוף  במקומו.  ליברמן  אביגדור  ומינוי  יעלון 

רשמית על ריצתו לראשות המפלגה. 
מועמד נוסף שהצטרף בסוף השבוע למרוץ הוא האלוף במיל' 
ח"כ עמר בר לב. מתמודד נוסף שהכריז כבר לפני כמה שבועות 
כיו"ר  בעבר  כיהן  שכבר  פרץ,  עמיר  ח"כ  הוא  התמודדותו  על 
ויחד  לבני  ציפי  של  ל'התנועה'  והצטרף  פרש  אח"כ  העבודה, 
אתה התאחד חזרה במסגרת ה'מחנה הציוני' וכעת מבקש לחזור 

הביתה. 
גם יו"ר המפלגה כעת, יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק בוז'י הרצוג, 

כבר הודיע כי בכוונתו להתמודד שוב על ראשות המפלגה.
כמה  מצטרפים  רשמית,  הכריזו  שכבר  האלה  המועמדים  אל 
וכמה מועמדים שככל הנראה יודיעו בקרוב על התמודדותם. בהם 
ניתן למנות את ח"כ אראל מרגלית שמריץ קמפיין אגרסיבי כבר 

בפריימריז בעבודה  יניב, שהתמודד  אלדד  עו"ד  חודשים;  כמה 
את  הריץ  ובעבר  ריאלי,  לא  למקום  והגיע  האחרונות  בבחירות 
מפלגת 'ארץ חדשה' שלא עברה את אחוז החסימה, אלוף במיל' 
יום טוב סמיה שהודיע כי בכוונתו להתמודד להנהגת המדינה; 
ח"כ איתן כבל שהוקלט כמי שאומר כי שלי יחימוביץ' תתמוך 
רקע חשיפת  על  - בפרט  בו לראשות המפלגה אך טרם החליט 
ההקלטות המביכות; העיתונאי עמית סגל דיווח כי יו"ר העבודה 
מצנע  אך  לתפקיד  שוב  להתמודד  מתכוון  מצנע  עמרם  לשעבר 
מצידו מכחיש זאת; אחרון חביב לבינתיים, הוא ראש הממשלה 
לשעבר אהוד ברק, שמקדם בחודשים האחרונים קמפיין תוקפני 

נגד נתניהו ונראה כי הוא מתכנן להתמודד. 

הדיל והכחשתו
כבל  איתן  ח"כ  של  מביכות  הקלטות  רקע  על  מגיע  זה  כל 
ישנו  כי  מצהיר  כבל  נשמע  בהם  האחרונים,  בימים  שנחשפו 
לתמיכתו  בתמורה  ולפיו  יחימוביץ',  שלי  ח"כ  לבין  בינו  דיל 
תתמוך  היא  ההסתדרות  לראשות  יחימוביץ'  של  במועמדותה 
בו במרוץ לראשות המפלגה, זאת בניגוד להכחשות של שניהם 
את  להכחיש  המשיכו  השנים  ההקלטות  חשיפת  למרות  בעבר, 

הדיל. 
סיעתו  חברי  עם  כבל  של  שיחותיו  את  המתעדות  בהקלטות, 
את  ליחימוביץ'  להעניק  המסרבים  בהסתדרות,  חברתי'  'בית 
המכהן  ביו"ר  ותומכים  להתמודד  שתוכל  בכדי  הסיעה  ראשות 
אבי ניסנקורן, נשמע כבל מתבטא בבוטות ובמילים שאין הנייר 

סובלן. 
כבל אמר ליו"ר הסיעה איציק יואל ולבא כוח הסיעה לאון בן 

אמרתי  הדרך,  כל  "לאורך  בחדשות2:  שנחשפה  בהקלטה  לולו 
שהסיעה היא כלי כדי לקדם אותי, אמרתי לך את זה לאורך כל 
הדרך. כל כולה, כל המהות שלה, הייתה רק כלי לקדם אותי, לא 
הסתדרות, זה לא מעניין אותי הסתדרות, לא מעניין אותי להיות 

בהסתדרות, זה לא מעניין אותי".
בהקלטה נוספת שנחשפה בחדשות10 אמר כבל: "אף אחד לא 
24 מנדטים תיראה פח אשפה  חשב שמפלגת העבודה שהייתה 
מפלגת  ראש  יושב  אני  או  הזדמנות.  לי  נוצרה  פתאום  היום. 
העבודה, או אני חלק ממפץ שיפוצץ את הפוליטיקה הישראלית 
תלכו  'חבר'ה  ואומר  החברתי  הבית  את  לוקח  הביתה.  והולך 

כולכם'".
להכחיש  המשיכו  ויחימוביץ'  כבל  השבוע  לאורך  כאמור, 
בתוקף את הדיל, ובהמשך התפרסם המסמך עליו חתמו, ובו הם 

מסכימים על תמיכה הדדית וחלוקת משאבים. 
כבל מסר בתגובה: "את שאמרתי בשיחה אמרתי מתוך משאלת 
לב, שאפילו אני איני יודע אם ארצה לממשה. אין ולא היה דיל ביני 
ובין שלי, לא ביקשתי ממנה לתמוך בי לראשות המפלגה וממילא 
היא גם לא הבטיחה זאת. הדלפת קטעים סלקטיביים משיחה בת 
שעות ארוכות היא עוד פרפור אחרון של ניסנקורן ומשפחת עיני 
למנוע התמודדות, ומאמצים אלה מעידים על הפחד שהם חשים. 
להדלפה יש ערך רכילותי ובוודאי לא משפטי. בחירות יהיו ועל 

ניסנקורן להשלים עם זה".
בעל  לא  דיל,  יהיה  ולא  היה  "לא  בתגובה:  אמרה  יחימוביץ' 
פה ולא בכתב. כבל לא ביקש ולא העלה תמיכה שלי בו, תומכיי 
מאיש  פקודות  מקבלים  שאינם  חופשיים  אנשים  הם  במפלגה 

וההחלטה שלי במי לתמוך תהיה מבוססת על טובת המפלגה".

מאת: שי בן מאיר

כשנה לאחר חקירתו של יו"ר האופוזיציה יצחק בוז'י הרצוג, 
שלי  מפלגתו  חברת  נגד  השלילי  הקמפיין  מימון  בפרשת 
כיו"ר מפלגת העבודה, נחשפים חלק  יחימוביץ', בזמן שכיהנה 
ושוב את מעורבותו  מתמלילי החקירה, בה הכחיש הרצוג שוב 

בקמפיין והפיל את האחריות על יו"ר המטה שמעון בטאט.
אחרונות,  בידיעות  סניור  אלי  חשף  תמליליה  שאת  החקירה, 
נערכה ב-18 באפריל 2016, ובה עומת הרצוג עם עדותו של דני 

כהן, פעיל המפלגה שהוביל את הקמפיין השלילי.
החוקר: "אנחנו אומרים לך שדניאל כהן סיכם אתך על תפקידו 

כאחראי על הקמפיין הנגטיבי".
הרצוג: "כפי שאמרתי לא ידוע לי על קמפיין נגטיבי... לעולם 

לא סיכמתי עם דניאל כהן את מה שאתם מתארים".
עושה  ידע שאני  "בוז'י  כהן:  עדותו של  החוקר מצטט מתוך 
קמפיין שלילי אבל לא ידע את הפרטים. בוז'י אמר לי שהוא רוצה 

שאשתלב בקמפיין כי יש כאן צורך בקמפיין שלילי, ובטאט סגר 
מולי את הפרטים".

הרצוג: "תשובתי מאוד ברורה. הוא, דני כהן, סיפר לי שהוא 
מקיים קמפיין שלילי נגד יחימוביץ'. אמר לי שהוא יפעל לחיסולה 
של יחימוביץ' מבחינה פוליטית. כשהוא ישב איתי לא ידעתי אם 
בפני  הופעתי  עוד  ובאוגוסט  אתמודד,  בכלל  אם  בחירות,  יהיו 

הוועידה ודרשתי לדחות את הבחירות".
החוקר שוב מצטט מעדות דני כהן: "בוז'י אמר לי שהוא רוצה 
שאשתלב בקמפיין כי יהיה כאן צורך אמיתי לקמפיין שלילי. הוא 

אמר חד משמעי".
הרצוג: "לא סיכמתי עם דני כהן שישתתף בקמפיין, בטח לא 
עליו  לי  וסיפר  ניהל  שהוא  השלילי  הקמפיין  שלילי...  בקמפיין 
שלי  על  אז  מחומם  הייתי  כי  שלי,  אינטרס  שירת  טבעי  באופן 
יחימוביץ' ומתוסכל. אבל לא גייסתי אותו לכך ולא שלחתי את 
בטאט לסגור איתו... שורה תחתונה, דני כהן ניהל קמפיין עצמאי 
ואין לי קשר למעט שידעתי כמו רבים שהוא מנהל מסע נקמה. לא 

שלחתי אף בנאדם לנהל שיג ושיח".
הרצוג שב  להרצוג, שם  כהן  דני  בין  עימות  נערך  מכן  לאחר 
ואמר: "דני כהן רואה לוחות זמנים שונים מהמציאות ולא מדייק 
לפני  חודשים  שלילי  קמפיין  שנעשה  ידעתי  המצב.  בניתוח 
הקמפיין  על  לי  סיפר  הוא  הפריימריז.  במהלך  ולא  הפריימריז 
טועה  הוא  יחימוביץ'...  בשלטון  מאס  עת  שבאותה  כמי  הזה, 
טעות מרה. גם ככה כל הסיפור שהוא בנה זה פגיעה חמורה בי".

הזהירות  "מחמת  לפרסום:  בתגובה  נמסר  הרצוג  של  מטעמו 
מקרה  ובכל  תקינה,  איננה  זה  מסוג  שהדלפה  להדגיש  עלינו 
נציין שהחומר אינו נמצא בידיו של הרצוג, ולכן הוא איננו יכול 

להתייחס לאמיתות המידע באופן מלא או חלקי".
כזכור, התיק נגד הרצוג נסגר לפני כחודש, אך התגבשה תשתית 
ראייתית נגד שמעון בטאט, ונגד איש העסקים גלעד רמות שעל 

פי החשד מימן את הקמפיין.

מרוץ לוהט לראשות העבודה
המרוץ לראשות מפלגת העבודה מתחמם, השבוע נקבע תאריך לפריימריז בעוד 4 חודשים  ארבעה מועמדים כבר 
הכריזו רשמית ועוד כמה שוקלים לרוץ  במקביל, נחשפו הקלטות מביכות של ח"כ איתן כבל המוכיחות כי רקח 

דיל עם שלי יחימוביץ', אך שניהם ממשיכים להכחיש זאת 

בורסת השמות:

עמיר פרץאבי גבאיאהוד ברקאיתן כבל
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תמלילי חקירת הרצוג נחשפים: "לא ידעתי"
כשנה לאחר החקירה וכחודש לאחר סגירת התיק, נחשפים תמלילי החקירה של יו"ר האופוזיציה 

יצחק הרצוג, בפרשת מימון הקמפיין נגד שלי יחימוביץ'  הרצוג הכחיש שוב ושוב: "לא 
הרצוג. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90ידעתי, לא סיכמתי"
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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 
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בהשתתפות גדולי ישראל: מעמד 
אדיר לחיזוק 'בין הזמנים' 

הגר"ד כהן והגרמ"ש אדלשטיין ביקרו במעונם של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן הגר"ג אדלשטיין: "חיזוק 
  המעמד יתקיים בבנייני האומה בירושלים  "תלמידי הישיבות בבין הזמנים וסיומי מסכתות הם דבר גדול מאוד

הוועידה הארצית לראשי ופעילי ארגוני בני הישיבות ורבני הקהילות תתקיים בט"ז אדר ב'ציפורי בכפר' 

מאת: מנדי קליין

בעוד שבועות אחדים יתקיים מעמד אדיר לכבודה של תורה 
ולחיזוק יומי דפגרא לבני הישיבות בבנייני האומה בירושלים, 

במעמד מרנן גדולי ישראל.
כהן,  דוד  רבי  הגאון  נכנסו  הצהרים  בשעות  )ב'(  שלשום 
ראש ישיבת חברון וחבר מועצגה"ת והגאון רבי מרדכי שמואל 
אדלשטיין, רבה של נאות יוסף בבני ברק, עם משלחת "ארגון 
קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  למעונם  הישיבות",  בני 
עצתם,  לקבלת  פוניבז',  ישיבת  ראש  אדלשטיין,  הגרי"ג  ומרן 

הדרכתם וברכתם למעמד האדיר.
הגאון רבי דוד כהן, העלה את הצורך הגדול בחיזוק תלמידי 
ואת הדבר הגדול שעשו בשכונות  בין הזמנים,  בימי  הישיבות 
לעמוד  הארץ  ברחבי  רבים  ובמקומות  ירושלים  העיר  ברחבי 
על  בשבתות,  הן  השנה,  כל  במהלך  הישיבות  בני  של  לימינם 
מגוונות  ופעילויות  השונות  בקהילות  המתקיימת  פעילות  ידי 
פעילות  ביצירת  הזמנים  בין  בימי  והן  הקהילות,  ע"י  הנעשות 
התורה  ללימוד  זמנים  ולקבוע  ישיבה,  לבני  כראוי  מותאמת 

מתוך אוירה עילאית.
ראשי ארגון בני הישיבות הרחיבו לגדולי ישראל על מעמד 
הסיומים המתקיים מידי בין הזמנים  בקהילות השונות, כאשר 
ידי אלפי בני ישיבות  זו יתקיימו מעמדים דומים על  גם בשנה 
בקשתו  לאור  מיוחד  במיזם  יצאו  זו  בשנה  הארץ,   ברחבי 

האחרונה של הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, "לעשות 
הדרן". עד כה נרשמו אלפי בני ישיבות למיזם מבורך זה.

ביניים: תועלת בסיום המסכת הנלמדת בישיבה
מעמד  מעלת  על  הרחיב  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
הסיומים ואמר, "לסיים את המסכת שלומדים בישיבה זה תועלת 
גדולה מאד להמשך החיים שמתרגלים ללמוד ולדעת. אאמו"ר 
זצ"ל היה משלים איתי בכל זמן את מה שלא הספיקו בישיבה".

מרן הגרי"ג אדלשטיין אמר, כי "ההתאגדות של בני התורה 
וציין  מאוד",  חשוב  דבר  זהו  ומקום  מקום  בכל  הישיבות  בני 
רבני  של  בהכוונתם  יתנהל  שהכול  חשוב  המקומות  בכל  כי 
הקהילות בכל מקום", והוסיף כי "סיומי מסכתות על ידי תלמידי 

הישיבות זה דבר גדול מאוד".
הדרכה  הישיבות  בני  איגוד  רבני  משלחת  קיבלו  כן  כמו 
לקראת הוועידה הארצית שתתקיים בשבוע הבא במלון "חפץ 
חיים". הוועידה מתקיימת שנה שניה ברציפות לאור ההצלחה 
ברחבי  הקהילות  נציגי  מצד  והדרישה  שעברה  בשנה  הגדולה 

ארה"ק לקיים וועידה דומה. 
חינוך  בנושאי   מיוחדים  מושבים  יתקיימו  הוועידה  במהלך 
רבני  בראשות  מיוחד  מושב  יתקיים  כן  כמו  וניהול,  וארגון 
הקהילות מכל רחבי הארץ, אשר עשרות רבנים כבר הבטיחו את 
העלתה לשבח  הועדה המכינה  זה.  במושב חשוב  השתתפותם 
את נציגי "דגל התורה" העומדים לימין הארגון במהלך כל ימות 

השנה. 
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בני ברק י' באדר תשע"ז 12468/3/17

אלכסנדר: קריאת המגילה לאחר מעריב בבית המדרש ברחוב 
 10:15 מהשעה  האדמו"ר  אצל  קהל  קבלת  ברק.  בבני  אחיעזר 
עד 12:15. לאחר מכן מנחה ועריכת טיש, ובמוצאי פורים טיש 

'משתה היין' בשעה 7:30. 
אוז'רוב: בבית המדרש ברחוב חזון איש 51 בבני ברק, קריאת 
וקריאת  שחרית  תפילת   ,6:50 בשעה  פורים  בליל  המגילה 
המגילה בשעה 7:15 בבוקר ולאחר מכן טיש פורים. האדמו"ר 
היום, מנחה בשעה 4:00,  רוב שעות  מקבל קהל בביתו במשך 

מעריב בשעה 8:00. 
אשלג: קריאת המגילה בשעה 19:40. טיש 'משתה היין' בשעה 
21:30. תפילת שחרית בשעה 7:00, קבלת קהל בבית האדמו"ר 
בין השעות 11:00 לשעה 13:00 בבית מעל בית המדרש ברחוב 
ולאחר מכן טיש  שד"ל בבני ברק. תפילת מנחה בשעה 17:00 

מוצאי פורים. 

המדרש  בבית  תפילת  לאחר  מיד  המגילה  קריאת  אנטניא: 
קהל  קבלת  ברק.  בבני  הושע  ברחוב  אנטניא  למשה'  'תפלה 

בהמשך בבית האדמו"ר ברחוב אהבת שלום. 
בוטושאן: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב, תפילת שחרית 
ל   10:00 השעות  בין  האדמו"ר  אצל  קהל  קבלת   ,8:20 בשעה 
ביום  היין'  'משתה  טיש  את  יערוך  האדמו''ר  בצהריים.   13:00
ראשון בשעה 19:00 בהיכל בית מדרשו ברחוב ישעיהו 14 בבני 
יומא  לרגל  טיש  האדמו"ר  יערוך  פורים  שושן  שני  ביום  ברק. 
דהילולא של הרה"ק רבי מרדכי מבוטושאן זיע"א לאחר תפילת 

שחרית.
ביום ראשון  בני ברק: קריאת המגילה לאחר מעריב.  ביאלא 
שחרית בשעה 8:00, קבלת קהל למשלוח מנות אצל האדמו"ר 
מהשעה 16:00 עד 17.30 בביתו ברחוב ירושלים 17. משתה היין 
באולם שע"י ביהמ"ד הגדול ברחוב ירושלים בשעה 20:00 עם 

הצגה לכבוד פורים. 
קהל  יקבל  פשיסחא  מביאלא  האדמו"ר  פשיסחא:  ביאלא 
ויערוך טיש 'משתה  בביתו בבני ברק מהשעה 2:30 עד 16:00 
היין' בשעה 19:30 בערב בבית המדרש ביאלא פשיסחא ברחוב 

'אמרי ברוך' בקרית ויז'ניץ. 
ביום  מביאלא  האדמו"ר  ע"י  קהל  קבלת  אהרן:  רמת  ביאלא 
הפורים מהשעה 10:30 עד 1:00 בצהרים בבית המדרש בשכונת 
רמת אהרן בבני ברק, עריכת השולחן במוצאי פורים בשעה 8:15 

בבית המדרש הגדול 'משכן יחיאל' ברחוב רוזנהיים. 
דאראג: קריאת מגילה בזמן ר"ת, הטיש בשעה 22:30, קבלת 
 ,15:30 השעה  עד  האדמו"ר  של  בחדרו   12:30 מהשעה  קהל 
בבית המדרש ברחוב יצחק נפחא בבני ברק. עריכת הטיש בשעה 
21:00. ביום שני יערוך האדמו"ר טיש בשעה 19:30 בערב לרגל 

שושן פורים.
קריאת  ברק  בבני  טרפון  רבי  ברחוב  בביהמ''ד  ב"ב:  דעעש 
ביום  שחרית  תפילת   ,7:20 בשעה  מעריב  לאחר  מיד  המגילה 
ראשון בשעה 8:00. קבלת קהל בבית האדמו"ר מהשעה 12:00, 

מנחה בשעה 15:00, טיש 'משתה היין' בשעה 18:30. 
תפילת  ראשון  ביום  מעריב.  לאחר  המגילה  קריאת  וואסלוי: 
שחרית בשעה 7.30 ובשעה 8:30 קריאת המגילה. בשעה 15:00 

ייערך טיש בבית המדרש של החסידות. 
קריאת  ברק  בבני  השלושה  ברחוב  המדרש  בבית  ווערצקי: 
היין'  'משתה  טיש  את  יערוך  האדמו"ר  מעריב,  לאחר  המגילה 
עד  מ-12.00  קהל  קבלת   ,8:30 בשעה  שחרית   .21:30 בשעה 

17.00. טיש מוצאי פורים בשעה 19.00. 
מכן  לאחר  מעריב.  לאחר  חצי שעה  המגילה  קריאת  ויז'ניץ: 
מהשעה   13 שלום  אהבת  ברחוב  האדמו"ר  בבית  קהל  קבלת 
 23:00 בשעה  הגדול  המדרש  בבית  טיש   .23:00 ועד   22:00
 .8:30 בשעה  שחרית  תפילת  שפיל',  ה'פורים  הצגת  בשילוב 
עד   13:00 היין מהשעה  10:30, משתה  בשעה  המגילה  קריאת 

בביהמ"ד   20:15 בשעה  דפורים  ב'  ליל  הטיש  עריכת   ,17:00
בשעה  דמוקפים  פורים  לכבוד  הטיש  עריכת  שני  ביום  הגדול. 

10:15 בבוקר. 
ליל  במוצ"ש  טיש  יערוך  מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק  ויז'ניץ: 
היין  משתה  טיש  ראשון  וביום  בלילה,   22:30 בשעה  פורים 
טיש  האדמו"ר  יערוך  פורים  מוצאי  בצהריים,   12:45 בשעה 
בשעה 20:00 בערב בהיכל הטישים הגדול ברחוב שלמה המלך 
בב"ב בשילוב הצגה. ביום שני יערוך האדמו"ר טיש לרגל שושן 
פורים בשעה 14:00 בצהריים בשילוב הצגה ע"י בחורי הישיבה. 
זוטשקא: בבית המדרש של החסידות ברחוב באר מים חיים 
14 קריאת המגילה בליל פורים מיד לאחר מעריב. אמירת ספר 
התהילים בשעה 5:00 לפנות בוקר. תפילת שחרית בשעה 8:00, 

מנחה בשעה 15.00, עריכת טיש 'משתה היין' בשעה 19.00. 
זידיטשוב בבני ברק: האדמו"ר מזידיטשוב יערוך טיש משתה 
המדרש  בבית  אחה"צ   17:00 בשעה  פורים  ראשון  ביום  היין 
בבית  היום  כל  במשך  קהל  קבלת  ברק,  בבני   9 רבינא  ברחוב 

האדמו"ר ברחוב אברהם בן דוד 42. 
המדרש  בבית   19:15 בשעה  מגילה  קריאת  סופר:  חתם  חוג 
ברחוב אדמו"רי אלכסנדר 18, קבלת קהל ביום פורים בין השעות 

11:00 ל 14:30, טיש 'משתה היין' בשעה 19:15. 
טשרנוביל: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב בבית המדרש 
ישיבת  בהיכל  היין'  'משתה  טיש  עריכת   .8:00 בשעה  שחרית 

טשרנוביל ברחוב חבקוק בשעה 19:30. 
ביום ראשון  היין'  'משתה  יערוך את טיש  לובלין: האדמו"ר 
ברחוב  לובלין,  מיהודה'  'שבט  מדרשו  בבית  השקיעה  לקראת 

אלישע בבני ברק. 
שחרית  תפילת  מעריב.  לאחר  מיד  המגילה  קריאת  מודז'יץ: 
בשעה 8:00, טיש 'משתה היין' ביום חמישי בשעה 20:30 בבית 

המדרש 'אמרי אש' - מודז'יץ ברח' חבקוק 26 בב"ב. 
קהל  קבלת  המגילה,  וקריאת  מעריב  מכנובקא-בעלזא: 
למשלוחי מנות מהשעה 13:15 עד 17:15 תפילת מנחה וסעודה, 

ולאחר מכן עריכת טיש 'משתה היין' בהיכל הישיבה. 
תפילת  תם,  רבינו  זמן  לאחר  מיד  המגילה  קריאת  נדבורנה: 
שחרית בשעה 8:00. לאחר המגילה יערוך האדמו"ר טיש משלוח 
בשעה  פורים  במוצאי  האדמו"ר  יערוך  היין  משתה  טיש  מנות, 
9:00 בערב, ביום שני בבוקר יערוך האדמו"ר טיש לרגל שושן 

פורים בשעה 11:00, בהיכל הטישים בקרית נדבורנה בב"ב. 
בשכונת  גוטמכר  ברחוב  הגדול  המדרש  בבית  סאדיגורה: 
שיכון ה' בבני ברק, תפילת מעריב בשעה 6:15 וקריאת המגילה, 
זמני  הגדול.  המדרש  בית  בהיכל  השולחן  עריכת  מכן  לאחר 
שחרית  תפילת  לאחר  מיד  להאדמו"ר:  מנות'  'משלוח  הבאת 
עד השעה 11:30, ואחרי מנחה עד השעה 15:00 בצהרים, טיש 

פורים בשעה 20:00. 

מעריב,  לאחר  מיד  פורים  בליל  המגילה  קריאת  סטריקוב: 
האדמו"ר יערוך את טיש 'משתה היין' ביום ראשון בשעה 20:00 

בבית המדרש ברחוב אלשיך בבני ברק. 
סלאנים: בבית המדרש ברחוב ברסלב 7. קריאת המגילה מיד 
לאחר מעריב שחרית בשעה 7:00. קבלת קהל בין השעות 12:00 
בשעה  מנחה   .15:00 השעה  עד  היין'  'משתה  טיש  ל13:00. 
פורים  שושן  שני  וביום  הטיש.  עריכת  מכן  לאחר  ומיד   17:00
ברחוב  סלאנים  הגדול  המדרש  בבית  בצהריים   14:00 בשעה 

דורש טוב בירושלים.
ספינקא: עריכת טיש 'משתה היין' ביום ראשון בשעה 19:00, 

בבית המדרש ברחוב דונולו 11 בבני ברק. 
ספינקא ב"ב: קריאת המגילה במוצ"ש ליל פורים מיד לאחר 
קריאת  לפני  בבוקר,   8 בשעה  א'  יום  שחרית  תפילת  מעריב, 
לחתנו  נכד  האדמו"ר,  לנין  הברית  שמחת  תתקיים  המגילה 
האדמו"ר מבערגסאז, בן לבנו הרב אייזיק פולק, לאחמ"כ יעברו 

החסידים עם משלוח מנות בחדרו של האדמו"ר, בשעה 20:00 
טיש משתה היין בבית המדרש 'אהל נחמן' ספינקא ברח' יהושע 

9 בב"ב.

טיש  ברק,  בבני  יצחק'  'היכל  המדרש  בבית  גד:  גני  ספינקא 
הגראמן  דברים  יישא  הטיש  במהלך   22:00 בשעה  פורים  ליל 
נפתלי פוקס, ביום פורים טיש סעודת פורים בשעה 15:00 מנחה. 
משלוח מנות בבית האדמו"ר בשעה 12:00 עד 1:45 ברחוב גני 

גד 2 בב"ב בשכונת שיכון ה'. 
פרמישלאן: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 20:00, טיש 
של  המדרש  בבית  הפורים.  ביום   17:00 בשעה  היין'  'משתה 
עד  ברק  בבני  פרמישלאן  קרית   ,2 אברבנאל  רחוב  החסידות, 
טיש  האדמו"ר  יערוך  שני  ביום  הלילה.  של  הקטנות  השעות 

בשעה 15:00 אחה"צ בהיכל הטישים.
קוזמיר: בבית המדרש ברחוב רש"י בבני ברק. קריאת המגילה 
תפילת  בוקר.  לפנות  יתקיים  תהילים  מנין  מעריב,  לאחר  מיד 
משלוחי  קבלת   .6:15 בשעה  המגילה  קריאת  הנץ.  עם  שחרית 
שעות  בכל   1 הכהן  מאיר  יצחק  ברחוב  האדמו"ר  בבית  מנות 

היום, בשעה 7 בערב תתקיים טיש משתה היין.
בשעה  האדמו"ר  אצל  מנות  ומשלוח  קהל  קבלת  קוידינוב: 
עריכת   .17:00 עד   15:30 ומהשעה   ,13:30 השעה  עד   12:00
טיש 'משתה היין' בשעה 20:00 בבית המדרש ברבי עקיבא 28 

בבני ברק. 
קוז'ניץ: מעריב וקריאת המגילה בשעה 18:05 ותפילת שחרית 
בשעה 7:45 בבית המדרש ברחוב רבי טרפון 7 בבני ברק, טיש 

משתה היין בשעה 19:30 בערב בבית המדרש בתל אביב. 
קרעטשניף: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב, טיש 'משתה 
היין' ביום ראשון בשעה 17:00 בבית האדמו"ר. בשעה 21:00 

המשך הטיש בבית המדרש הגדול. 
שאץ: האדמו"ר יקבל קהל ביום הפורים מהשעה 11:00 בבית 
מדרשו 'בית שלום' ברחוב אדמו"רי שאץ 11 עד השעה 14:00. 
בבית   18:30 בשעה  היין'  'משתה  טיש  עריכת   -  17:00 בשעה 

המדרש שאץ ברחוב אדמו"רי שאץ בבני ברק.
טעמשוואר: קריאת המגילה בזמן רבינו תם. האדמו"ר יערוך 
את שולחנו בליל פורים בשילוב מלוה מלכה בביתו ברחוב רד"ק 
5, ביום ראשון קריאת המגילה בשעה 7:30 בבוקר, יקבל קהל 
ובשעה   ,15.30 מנחה בשעה  לשעת  עד  היום  כל  בביתו במשך 
19:30 טיש 'משתה היין' בבית המדרש ברחוב סוקולוב 7 בבני 

ברק. 
קהל  יקבל  וואזנר  הגרח"מ  מאיר  זכרון  גאב"ד  הלוי:  שבט 
 13:00 ועד   11:00 ברק, מהשעה  בבני   34 רש"י  ברחוב  בביתו 
ואחר הצהריים מ 15:45 ועד 16:45. עריכת הטיש בשעה 19:30 
בבית המדרש הגדול של ישיבת חכמי לובלין ברחוב הרב דסלר 

בבני ברק. 
שומרי אמונים: האדמו"ר קורא את המגילה בליל פורים בשעה 
20:30, וביום הפורים בשעה 9:00, בהיכל בית המדרש הגדול 
השעות  בין  הצהריים  בשעות  ברק.  בבני   4 אמת  שפת  ברחוב 
15:00 עד 17:00 תתקיים קבלת קהל אצל האדמו"ר, לפנות ערב 
בשעה 20:00 יערוך האדמו"ר סעודת לוויתן ומשתה היין. ביום 
טיש  האדמו"ר  יערוך  שחרית  תפילת  אחר  דמוקפין  פורים  שני 

לכבוד שושן פורים כנהוג. 
קאמרנא בני ברק: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב. שחרית 
טיש  את  יערוך  האדמו"ר   .16:30 בשעה  מנחה   ,7:30 בשעה 

'משתה היין' בביתו ברחוב דבורה הנביאה 14 בשעה 18.30. 
ראחוב: משתה היין ושמחת פורים בלווי תזמורת ביום ראשון 
גן.  רמת   20 ברקאי  רחוב  ראחוב  בביהמ"ד  בערב   7:30 בשעה 

במהלך הטיש יקבל האדמו"ר קוויטלא'ך לישועה ולברכה. 

חג הפורים בחצרות הקודש בבני ברק ● מיוחד

באדיבות משה ויסברג | צילומים: יעקב נחומי, פלאש 90





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

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.3.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

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

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

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

סניף בני ברק
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חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.3.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

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

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

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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מאת: הילה פלח

'פורום  כנס  לקראת  ההכנות  נמשכות 
'קו  מבית  חדשנית  יוזמה  בירושלים,  עסקים' 
עיתונות', שתפתח שורת כנסים לטובת בעלי 

העסקים הקטנים והבינוניים. 
הסופית  התכנייה  מתגבשת  אלו  בימים 
הנהגת  בכירי  להשתתף  צפויים  בו  לכנס, 
בוועדה  העסקים.  בעולם  ובכירים  המדינה 
המארגנת אומרים, כי מדובר בגלריה ייחודית, 
למען  יחד  פעולה  משתפת  שלראשונה 
 - בבירה  והבינוניים  הקטנים  העסקים  בעלי 

המתמודדים עם מגוון קשיים. 
הכנס,  במהלך  שיתקיים  מיוחד  במושב 
ויעסוק בדיון נרחב על עידוד הפיתוח העסקי 
כנסת  חברי  שרים,  ישתתפו  החרדי,  בציבור 
דיון בנושאי  יתקיים  ופקידים בכירים. בנוסף 
השונות  האפשרויות  את  שיסקור  האשראי, 
להרחבת האשראי לעסק, באמצעים בנקאיים 
וחוץ בנקאיים ותוך שימוש בקרנות עירוניות 

וארציות שונות. 
מי שכבר הבטיחו את השתתפותם הם אנשי 
העיר  ראש  סגן  באמצעות  ירושלים,  עיריית 

הרב יוסף דייטש, שנרתם להצלחת הכנס. 
הצורך  בעקבות  מגיע  העסקים'  'פורום 
בעלי  נקלעים  להם  הקשיים  על  לענות 
מלחמת  לנהל  לעיתים  הנאלצים  העסקים, 
בירושלים  כאשר   ממש.  של  יומיומית  קיום 
קיומם של רשתות  גובר, בעקבות  הצורך אף 
בעסקים  הפוגעים  קניות  ומרכזי  גדולות 
הקטנים והבינוניים, כשלזה מצטרף גל הטרור 
שפקד את העיר בשנים האחרונות ופגע קשות 

בעסקים. 
רשת  הרימה  מענה,  לכך  לתת  בכדי  בדיוק 
'פורום  את  ויזמה  הכפפה,  את  עיתונות'  'קו 
העסקים'. יום העיון המיוחד, שיהווה את כנס 
ב-26.3  אי"ה,  יערך  העסקים  לפורום  הייסוד 
פלאז'ה  קראון  מלון  של  הכנסים  במרכז 

בירושלים. 

מאת: ארי קלמן

עמותות הסיוע המעניקות סלי מזון לעשרות 
אלפי משפחות וקשישים נזקקים לקראת פסח, 
הופתעו לגלות השנה כי שבועות בודדים לפני 
החג, משרד הרווחה לא העביר להן עדיין את 
תקציב ה"קמחא דפסחא" השנתי וכי בישיבת 
 18 של  תקציב  אושר  האחרונה  ההמשלה 
לנזקקים,  מזון  סלי  לחלוקת  בלבד  מיליון ₪ 
כל  לאורך  המחולקים  המזון  סלי  כל  עבור 
סל  דפסחא,  קמחא  מזון  סל  )כלומר,  השנה 

מזון לחג נוסף, והזנה לבתי תמחוי(.
לשם השוואה, בשנת 2016 התקציב השנתי 
עמד על 23 מיליון, בשנת 2015 היה 38 מיליון 
ובשנת 2013 היה כ-50 מיליון. כלומר קיצוץ 

רוחבי של 64% משנת 2015.
ארגוני הצדקה מספרים כי מצד אחד ישנה 
עלייה מתמדת במספר מבקשי הסיוע, מדובר 
באנשים שאין להם את צרכי הקיום הבסיסיים, 
ומצד שני המגמה של הממשלה היא הפוכה. 
אומר  בתקציבים",  הזמן  כל  לנו  "מקצצים 
ציוני.  ניסים  לב"  "פתחון  עמותת  מנכ"ל 
שנה  מדי  הרווחה  משרד  שמעביר  "הכסף 

בסופו  ומתורגם  בין עשרות עמותות  מתחלק 
של דבר למספר שקלים למשפחה". 

'כל  באתר  פורסם  שהסיפור  לאחר  מיד 
מיכאל  ח"כ  עיתונות',  'קו  מבית  הזמן' 
מחאתו,  את  והביע  לנושא  נרתם  מלכיאלי 
נבחן  ישראל  "עם  הכנסת:  במליאת  בנאום 
וגומלי  ביישנים  רחמנים  דברים  בשלושה 
חסדים, החסד והרחמים זה סמל לנו להיותנו 

עם יהודי.
לדאוג  ישראל  עם  את  מחייבת  "ההלכה 
דפסחא'.  'קמחא  שנקרא  מה  בפסח,  לעניים 
לעניים  דאגה  השנים  במשך  ישראל  מדינת 
במשך  המתינו  שלמות  משפחות  מזון,  בסלי 

ימים רבים לקבל את הסל הזה".
מאמצים  על  יודע  "אני  הוסיף:  מלכיאלי 
רבים של שר הרווחה חיים כץ למען המשפחות 
העניות, אבל שמענו היום על קיצוץ במענק, 
לעשות  הממשלה  שרי  לכל  מכאן  קורא  אני 
למשפחות  שמחה  להביא  כדי  נוסף  מאמץ 
אלו. אני חושב שזה זכות וחובה שלנו לדאוג 
אם  חז"ל  שאמרו  במה  ואסיים  והדל,  לעני 

תשמח את שלי אני ישמח את שלך".

בימים אלו נמשכות ההכנות הקדחתניות לכנס 'פורום 
העסקים' מבית 'קו עיתונות'  בכירי הפוליטיקאים 
והקהילייה העסקית, לצד מומחים בתחומים רבים, 
צפויים להשתתף בכנס ולתת מענה לבעלי העסקים 

הקטנים והבינוניים בירושלים

ההכנות לכנס 'פורום 
העסקים' בעיצומן למרות הצהרות חגיגיות, משרד הרווחה שוב קיצץ את 

תקציב התמיכה לעמותות המחלקות קמחא דפסחא, 
והוא יעמוד השנה על 18 מיליון שקל בלבד - כ-15 
שקלים לסל  ח"כ מלכיאלי: "לעשות מאמץ נוסף 

להביא שמחה למשפחות"

שוב קוצץ תקציב 
התמיכה ב'קמחא דפסחא'

ענקיות
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מנדי קליין

רבי  התורה  שר  מרן  בהידור:  מצווה 
ארגון  על  נדירה  בהתבטאות  קניבסקי  חיים 
עבור  השנה  בכל  הפועל  יהודה'  לחם  'בית 
משפחות נזקקות: "ראוי ומהודר לתרום 'זכר 
'בית  ע"י  לאביונים  ומתנות  השקל'  למחצית 
לנזקקים,  וחלב  לחם  המחלקים  יהודה'  לחם 
ממקור  טוב  וכל  בשפע  התורמים  ויתברכו 
שמעו  הנרגשים  הברכה  דברי  את  הברכות". 
שר  מרן  של  למעונו  שעלו  הארגון  ראשי 
פורים  מגבית  פתיחת  עם  שליט"א  התורה 

"זכר למחצית השקל" ומתנות לאביונים.
דבריו הכבירים של מרן על הידור המצווה 
וכן ברכותיו המאלפות עבור התורמים עוררו 
הדים רבים בקרב ציבור יראי ה', החפץ לקיים 
את מצוות מחצית השקל בהידור רב, מצווה 
הידועה בסגולתה כהבטחת רבי חיים פלאג'י 
זיע"א "הנותן זכר למחצית השקל לא יקרה לו 

שום פגע רע באותה שנה".

לדברי הנהלת הארגון: "קיימת  התעוררות 
גדול  של  לקריאתו  שנענה  הציבור  בקרב 
שהרימו  אלו  אותם  לכל  מודים  אנו  הדור. 
פורים. המגבית  את תרומתם עד כה למגבית 
בבקשה  לציבור  פונים  ואנו  בשיאה  נמצאת 
של  פעילותו  המשך  למען  ולפעול  להמשיך 
לחם  כיכרות  אלפי  יום  מידי  הארגון המחלק 

וחלב למשפחות מעוטות יכולת".
כי  בסיפוק,  מציינים  הארגון  בהנהלת 
שהוקם  הענק  הלוגיסטי  המרכז  יחנך  בקרוב 
ויכלול  פני 500 מ"ר  ומשתרע על  בעיר פ"ת 
ואחסון  אריזה  ומערך  והקפאה  קירור  חדרי 
לסלי מזון. "מתחם החסד" הענק הוקם כחלק 
הנועד  הלאומי',  המזון  'הצלת  מפרויקט 
הנזרקים מדי  מזון  טונות  להציל מאות אלפי 
שנה לאשפה ע"י יצרניות המזון ברחבי הארץ.

ומתנות  השקל'  למחצית  'זכר  לתרומת 
תורה,  עמלי  עניים של ממש  עבור  לאביונים 
לחם  בית  של  התרומות  למוקד  לפנות  ניתן 

יהודה בטלפון שמספרו: 1800-20-22-20

מרן הגר"ח: "ראוי לתרום 'מחצית 
השקל' לבית לחם יהודה"

מרן הגר"ח קנייבסקי הוסיף 
אף ברכות מאליפות: "ויתברכו 
התורמים בשפע וכל טוב ממקור 
הברכות"  רבים מזדרזים לקיים 

את המצווה בהידור כהבטחת 
הגר"ח פלאג'י זיע"א כי "הנותן 
זכר למחצית השקל לא יקרה לו 

שום פגע רע באותה שנה"

תעודת זהות: 
נכנסתי ב-1998 למועצה, ב-2006 לקחתי פסק זמן של 7 שנים. ב-2013 עמדתי בראש רשימה 
משותפת לש"ס, ג' והבית היהודי. עד לפני כמה חודשים הייתי סגן ראש עיר, תפקיד שהעברתי 
ברוטציה. מחזיק בתיק הנכסים, מ"מ יו"ר הועדה המקומית וחבר הועדה המחוזית לתכנון ובניה.

רקע אישי: 
נולדתי ב-1970 באוזבקיסטאן ובגיל 3 עלינו ארצה. בגיל 8 עברנו לתל אביב ומאז אני מתגורר 

בה. למדתי בישיבות תורת ישראל ושערי ציון בבני ברק ובישיבת שארית יוסף בבאר יעקב. 

פינה תורנית: 
הציבורית  העבודה  בגלל  אבל  שלום,  בקרית  משה'  'אהל  קהילת  כרב  שימשתי  שנה  לפני  עד 
הקשה, העברתי את התפקיד. אני עדיין חלק מהקהילה, וממשיך למסור בשבת שיעור בנביאים. 

בימים אלו אני עומד להוציא לאור ספר עליו עמלתי שנים רבות שעוסק בסדר הדורות.

המסלול הציבורי: 
ב-1994 נשלחתי על ידי להקים בית ספר יהודי בבוכרה. כשחזרתי ארצה זיהה אותי ח"כ פנחסי, 

גייס אותי לשורותיו והפכתי לעוזרו הפרלמנטרי.
הישג עיקרי:  

אני מאוד גאה בחינוך החרדי בתל אביב, שכיום מקבל תקציבים עוד יותר מחוק נהרי. אני לא 
בנוסף, בתחילת השנה  חינוך חרדיים כמו בתל אביב.  עיר בה העירייה תומכת במוסדות  מכיר 
ומי שלא מצליח  לנערים  נוח"ם. הקמנו מסגרות  בנוער חרדי מתמודד במסגרת  התחלנו לטפל 

לחזור לישיבות נכנס לפרויקט בו הוא משלים 10 שנות לימוד וחוזר לתלם. 

ההתחייבות שלי:
להקים שלוחות חרדיות למתנ"סים בשכונות בהן יש אוכלוסיה חרדית. 

הרב שלי:  
מרן הרב עובדיה, שזכיתי ממנו להדרכה מפורטת כיצד לפעול בעיר חילונית. בנוסף, יש לנו ועדת 
היגוי המורכבת משלשה רבני שכונות - הרבנים משה זבולון, שמעון אשר ועזרא טראב, שהיא 

מעין 'מועצת החכמים התל אביבית'. מדי חודש אנחנו נפגשים ומעלים נושאים לדיון.

נקודת שפל: 
הרגע בו פרשתי ב-2006. לא קיבלתי אז גיבוי ממי שהיה יו"ר המפלגה, וכשהבנתי את המצב 

נאלצתי לשים את המפתחות וללכת. אם לא הייתי עוזב – היינו היום במקום אחר... 

שליהנציג
נתן אלנתן, חבר מועצת העיר תל אביב

 "אני כל הזמן מתפלל שלא תצא תקלה תחת ידי, ושאזכה להגדיל תורה, זה הרצון היחידי שלי".

דבר הנציג:

אב  נשוי,   ,46
לשמונה וסב לששה

1599-555-280

בס‘‘ד

Spring
2017

        חברי
אלפי

משקפיים
      

  

בחינם!      

A&RA&R

בסניפים: ירושלים - נחום 10, בני ברק, בית שמש

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

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

לפרטים ורישום  02-9410144
www.forumbiz.co.il

*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.
 
 
 

אתה חייב 
את זה 

לעסק שלך!

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

חישוב נכון של הוצאות לרווחיות מנצחת
שיתופי פעולה אסטרטגיים  

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

הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר «
 בני גל, מאמן, סופר ושותף בפרסום גל אורן «
 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 «
 רועי כהן, נשיא להב «
דורון שבתאי, סמנכ"ל איילון חברה לביטוח «

הרב יוסי דייטש, סגן ראש עיריית ירושלים «
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 «

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

סדרת כנסים מקצועית מבית

הנחיה של הפאנל המרכזי : אבי בלום, יעקב ריבלין «

תוכניה ראשונית

רשמית חלקית של מרצים ומשתתפים

נרשמים, משתתפים, זוכים!

02-9410144



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 :

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

לפרטים ורישום  02-9410144
www.forumbiz.co.il

*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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בני ברק י' באדר תשע"ז 12548/3/17

שנה עשירית ברציפות: 
חסד על גלגלים

גם השנה יגיע אוטובוס החסד של חברת "דן" בשיתוף עם 
חסדי נעמי לרחובות בני ברק  עשרות ליצנים ומתנדבים 

שעל האוטובוס, יגייסו אלפי משלוחי מנות לנזקקים 
וחולים ברחבי הארץ.

מאת: הילה פלאח

זו  השנה,  גם  כי  החליטו  דן  בחברת 
המבורך  הפרויקט  ימשך  העשירית  הפעם 
המיזם  במסגרת  החסד".  "אוטובוס   –
ברחובות  לנסוע  האוטובוס  צפוי  הצבעוני, 
צבעוניים,  בשלטים  מקושט  כשהוא  העיר 
פורימית  מוסיקה  תשמיע  הרמקולים  מערכת 
לנזקקים  ותקרא לתושבים לתרום מוצרי מזון 
בתלבושות  מחופשים  מתנדבים  וחולים. 
התורמים  הילדים  את  יפעילו  פורימיות 
בשמחה ובריקודים ויעניקו להם מחוות תודה 
ובלונים צבעוניים, באווירה פורימית.  קטנות, 

הרחב  הציבור  עבור  מצוינת  הזדמנות  "זו 
המעוניין להיות שותף במעשי החסד הגדולים 
מנות  משלוחי  אלפי  עשרות  הענקת  של 
נעמי,  בחסדי  אנו,  יכולת.  מעוטות  למשפחות 
עוד  לשמח  הזה,  המיזם  בעקבות  מצליחים 
נעמי. בחסדי  אומרים  משפחות."  אלפי   כמה 
"לגייס  נעמי  בחסדי  מוסיפים  "המטרה", 
משלוחי מנות לנזקקים בדרך פורימית, מקלה 
על כל הצדדים". בשנים הקודמות זכה המבצע 
התקבלו  האיסוף  ימי  במהלך  רבה,  להצלחה 
כמויות גדולות של מוצרי מזון שנאספו, נארזו 

והועברו ישירות לנזקקים וחולים". 
רפאלי  שמואל  'דן'  דירקטוריון  יו"ר 
הפעם  זוהי  מסרו:  זילביגר  עופר  'דן'  ומנכ"ל 

זוכים  זה  במיזם  יוצאים  העשירית שאנו 
בתור  הציבור.  למען  ועשייה  חסד  לשלב 
החרדי,  במגזר  רבות  הפועלת  תחבורה  חברת 
מצוינת  הזדמנות  זה  בפרויקט  מוצאים  אנו 
מטרה  למען  שלנו  הלקוחות  קהל  את  לרתום 
פורימית  מחוויה  ליהנות  להם  ולאפשר  נעלה 

ססגונית.
את  מברך  כהן,  יוסף  הרב  נעמי  חסדי  יו"ר 
חברת דן על היוזמה המבורכת ועל העקביות 
שחברות  הלב  את  מחמם  "זה  בעשייתם. 
העבודה  לנו,  לסייע  נרתמות  מסחריות 
ומשאבים  השקעה  המון  דורשת  היומיומית 
מאד  לנו  מסייעים  הללו,  הפעולה  ושיתופי 

למען אלפי האנשים הזקוקים לכך". 
בימים  תתקיים  החסד  אוטובוס  פעילות 
16:00- השעות  בין   7-8/03 ורביעי  שלישי 

20:00
נעמי":  "חסדי  במוקד  נוספים  פרטים 
www. העמותה:   ובאתר   1-800-677-777

 naomi.org.il

יש ילדים רעבים 

לימודי ההכשרה למקצוע על חשבוננו

מאת: הילה פלאח

בתוכנית הבוקר נשאל יו"ר עמותת חום על 
רעבים  ילדים  יש  באמת  האם  המראיינים,  ידי 

בישראל? 
חום,  עמותת  יו"ר  השיב  כן,  היא  התשובה 
שלהם  שהמזון  רבים  ילדים  יש  מנשה.  כהן 
מוטל בספק. ילד רעב זה אחד שאמא שלו לא 
ילד  במזון.  עגלה  ולמלא  לסופר  ללכת  יכולה 
במכולת  כסף  חייבת  אחד שאמא שלו  זה  עני 
ערב  עד  מבוקר  מדרגות  מנקה  שהיא  למרות 
עני  ילד  מכולות.  בכמה  שחייבות  כאלה  ויש 
זה אחד שאבא שלו עם ארנק ריק וחסר אונים, 
בבנק,  במינוס  והוא  מהעבודה  פוטר  הוא  כי 
להוציא  יכול  לא  והוא  החשבון  את  לו  עיקלו 
ביצים,  לחם, ממרח,  צריך  בבוקר  ומחר  כסף. 
אין  אבל  טיטולים,  מטרנה,  תרופות,  חלב, 
במה לקנות. אפילו ללשכת עבודה הם הולכים 

ברגל, כי אין להם כסף לאוטובוס.
רוצים לדעת מה זה רעב? שאל מנשה, תנסו 
ללמוד, לעבוד, או להסתובב ברחוב רעבים יום 
שלם, בלי מזומן וכרטיסי ויזה. ועוד לא דיברנו 

שההורים  ילדים  או  וחולים  עניים  ילדים  על 
יכולים  ולא  מאוד  חולים  או  נכים,  שלהם 
חסרת  שאמם  יתומים  ילדים  על  או  לפרנס. 
האמצעים נלחמת בשבילם יום יום. אז אם אתם 
ואוכלים מתי  בסופר  עגלות  מאלה שממלאים 
שבא לכם ולובשים וקונים מה שאתם צריכים, 
אתם בני מזל, כי יש הרבה שהם לא. רעב ועוני? 
רק מי שחווה זאת יבין. ולכן אנו בעמותת חום 
הרעבים,  הילדים  למען  ולילות,  ימים  עובדים 
אותם אנו מכירים מקרוב. והכי חשוב איש אינו 
טהרת  על  כולם  המזכירה,  מלבד  מקבל שכר, 

ההתנדבות. 
כוכבית  חום  עמותת  והתנדבות,  לתרומות 

8635

מאת: הילה פלאח

מבקשים  עצמכם  את  מצאתם  פעמים  כמה 
נתקלתם  אך  ומפרנס,  מכובד  מקצוע  ללמוד 
להרשות  יכולים  שאינכם  כזה  לימוד  בשכר 
לעצמכם?  מערך המלגות ושוברי הלימוד של 
ברק  בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון  המרכז 
ומשרד הרווחה מזמין אתכם להפסיק להתלבט, 
מקצועות  במבחר  קורסים  של  מימון  ולקבל 
מובילים וכך לחסוך מכם את העלויות של שכר 

הלימוד.
שוברי המימון ללימודים של מבחר מקצועות 
מובילים. לדוגמא: ניהול מחסן ממוחשב, יבוא 
בדיקת   QA דוברות,  שחיה,  מדריכי  וייצוא, 

שיווק  שכר,  חשבות  רשתות,  ניהול  תוכנה, 
ופרסום, עיצוב אתרים, אנימציה ועוד.

במרכז להכוון תעסוקתי של עיריית בני ברק 
המעוניינים  לציבור  קוראים  הרווחה  ומשרד 
ללמוד את מגון המקצועות לבדוק טרם הרישום 
למקצוע  הלימוד  שוברי  קיום  את  ללימודים 
הלימוד  שכר  ממימון  ליהנות  ובכך  הרלוונטי, 

במגוון מקצועות.
אם גם אתם מעוניינים לקבל שוברי לימודים 
חלמתם  שתמיד  המקצוע  את  בחינם  וללמוד 
עליו ולהתפרנס ממנו התקשרו עוד היום למרכז 
כדי  ברק  בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון 
להירשם או לקבל פרטים נוספים בטלפון: -03

 7707300/1

האם לאפשר לבחור צעיר 
לשתות בפורים?

מטרידה,  פחות  הזו  השאלה  כחב"דניק 
"גזירת  את  גזר  מליובאוויטש  הרבי  כידוע 
לשתות  איסור  יש   40 גיל  עד  המשקה", 
'משקה'.  קטנות של  כוסיות  למעלה מארבע 
ברורים,  כה  היו  בעניין  הרבי  של  הדברים 
ידי  על  נקראו  שהם  עד  והחלטיים,  חדים 
בשם  הברזל'  מסך  'מדינות  יוצאי  חסידים 

'גזירה'. 
"חייב  חז"ל  מאמר  ידוע  העניין,  לעצם 
איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור 
מה  גדולה:  והתמיהה  מרדכי",  לברוך  המן 
בכדי  פורים  סיבת  הרי  כזו,  בשכרות  העניין 
הייתה  ש'ליהודים  כך  על  לקב"ה  להודות 
אם-כן  מפלה,  הייתה  ולהמן  ושמחה'  אורה 
שמחת  את  כלל  מבטאת  אינה  כזו  שמחה 

הנס?
זו  שהכרה  היא,  הדברים  כוונת  אלא, 
ש"ארור המן" ו"ברוך מרדכי" תהיה לא רק 
שכלית  הבחנה  שבאדם,  ה"ידע"  מבחינת 
שבנפש.  ידע"  ה"לא  מבחינת  גם  אלא  לבד, 
)"ברוך  ומצוות  תורה  וענייני  יש  כלומר, 
היפך  שהם  ועניינים  לאדם,  יקרים  מרדכי"( 
ושנואים  מופרכים  המן"(  )"ארור  התורה 

אצלו, אבל כל זאת הוא מצד ידיעה שכלית. 
והיהודי  מספיקה,  אינה  זו  עבודה  בפורים, 
שלו  העצמית  ההתקשרות  את  לעורר  צריך 
עם הקב"ה, התקשרות שאינה נובעת מהבנה 

והכרה שכלית בלבד, אלא מעצמות הנפש.
איניש  חז"ל: "חייב  בדברי  הפירוש  וזהו 
בדרגה "דלא  עד" שגם  בפוריא,  לבסומי 
המן  ארור  החלוקה "בין  אצלו  תהיה  ידע", 
לברוך מרדכי". אז מתגלה שההנחה ש"ארור 
וברוך מרדכי" אינה מצד הבנה שכלית  המן 
בלבד, אלא היא חדורה עמוק בעצמיות נפשו.

ההלכה  את  מוציא  אינו  זה  פנימי  פירוש 
לבסומי  איניש  ש"חייב  פשוטה,  מידי 
בפוריא" – הוא צריך לשתות יין עד שישתכר 
בשולחן-ערוך.  להלכה  נפסק  כך  כפשוטו. 
אלא שמטרת שתיית היין אינה לשם הוללות 
להתקשרות  מביאה  היא  אלא  ח"ו  סתם 
פנימית עם הקב"ה. על-ידי כך האדם מעורר 
מצד  שגם  שמרגיש  עד  נפשו  פנימיות  את 
בחינת ה"לא ידע" שבו, הוא קשור ומאוחד 

עם הקב"ה.

כשבאים לעסוק בנושאים שקשורים לחינוך 
בני נוער מתבגרים, צריך לדעת קודם כל שהכלל 
לשכנע  רוצים  שאנחנו  מה  שכל  הוא  בחינוך 
מעוניינים  לא  שאנחנו  דבר  יעשה  שלא  בחור 
הכול  להתמרד,  שאוהבים  בחורים  בפרט  בו, 

תלוי ביחסים בין ההורים לאותו בחור. 
הם  כי  זאת  עושים  שמתמרדים,  בחורים 
שכזה  ובמקרה  שלנו,  התשובות  את  מכירים 
הם בכלל לא מקבלים, לא מקשיבים למה שיש 
לנו לומר להם – כן לשתות, לא לשתות, לעשן 
בראש  מהנהנים  הם  לעשן.  לא  או  סיגריות 

ועושים מה שהם רוצים. 
מכונה  זה  שהורים  בחור,  פעם  לי  אמר 
שאומרת "לא ותיזהר". מבחינתו, כך הוא תפס 

את דברי האזהרה שלהם. 
זה  מה  זה,  בהקשר  ידועה  בדיחה  ישנה 

סוודר? בגד שלובשים מתי שקר לאמא... 
הוא  מתבגר,  בחור  של  ההסתכלות  זו 
בטוח שהוא מכיר את התשובות של ההורים, 
דבר  כל  ליהנות,  ממנו  מונעים  רק  שמבחינתו 

'לא'.
אם אנחנו כן רוצים להשפיע על בחור שלא 

יעשן בפורים, שלא ישתה לשוכרה יותר מידי, 
או שלא יעשה כל דבר אחר שאנחנו חושבים 
שמסוכן עבורו או מזיק לו, רוחנית או גשמית, 
צפויים  להיות  לא  כל  קודם  צריכים  אנחנו 
את  אותו,  לשמוע  פתוחים  שנהיה  בדעה, 

רצונותיו. 
תוך  הבחור,  עם  לדבר  מציע,  שאני  מה 
שתה  "שתה,  לשתות.  לו  נותנים  שאנחנו  כדי 
אתה  מה  "רגע,  אותו,  לשאול  ואז  בשפע", 
אומר על עצם השתייה?" אבל לא לבוא מראש 
בגישה של 'אסור', ולדרוש ממנו להימנע במה 
של  צפויה  תבנית  מאותה  חלק  לו  שייראה 

ההורה המודאג והחושש.
ממנו  מונע  לא  שההורה  רואה  כשהבחור 
לשמוע  פתוח  יהיה  הבחור  אז  רק  ליהנות, 
אתה  אם  טהרם",  "ברכם  לזה  קוראים  אותנו. 

מברך אותו - אפשר גם לטהר אותו. 
שהבחור  העובדה  את  לנצל  אפשר  לסיום, 
מבוסם כדי ללמוד קצת על פנימיותו ורצונותיו, 
ובהמשך חייו, אחרי ימי הפורים, לנווט ולחנך 

אותו. 
פורים שמח.

בעד:
"שתה, שתה בשפע"

יוסלה אייזנבאך

נגד:
לנו יש גזירה
אריאל למברג

מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד מחנך



Aperta סדרת
לטיפול בעצירות

Periodontal סדרת
לטיפול בחניכיים

Xagaris סדרת
לטיפול בפטרת
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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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השתתפו  דאראג  חסידות  מנשות  מאות 
בשבוע האחרון בכנס בריאות מיוחד במהלכו 
הסברה  פעילויות  שרשרת  מאוחדת  קיימה 
התקיים  הערב  תחלואה.  למניעת  והדרכה 
במרכז הפיס הקהילתי ברמת אלחנן בבני ברק. 
מרפאת  מנהלת  דברים  נשאה  הנשים  בפני 
מאוחדת מרום שיר בבני ברק הגב' ש. הרברט 
והציגה  מאוחדת  שירותי  על  שהרחיבה 
והשירותים  המרפאות  את  המשתתפות  בפני 
של  והחדשניים  המקצועיים  הרפואיים 

מאוחדת בעיר.
צרכי  את  היטב  ומכירה  מבינה  "מאוחדת 
הציבור החרדי ופועלת כל העת על מנת להיות 
"אנו  והוסיפה  אמרה  אלו"  לצרכים  קשובה 
אישי  ויחס  מקצועי  שירות  על  דגש  שמים 

העוטף את הלקוח ודואג לו בכל עת".
קשב  ברוב  האזינו  הרבות  המשתתפות 
ועל  נבונה  תזונה  בנושא  מקצועית  להרצאה 
חשיבות הרגלי אכילה נכונים ובריאים בבית. 
דיאטנית  באס  ש.  גב'  מסרה  ההרצאה  את 

קלינית לילדים העובדת במרפאת מאוחדת. 
את הכנס ארגנו מנהלות מרפאות ב"ב: גב' 
וגב'  ב"ב,  ירושלים  מרפאת  מנהלת  שבת  י. 
נזר ב"ב, אשר  נ. שוהם מנהלת מרפאת אבני 
עמלות על יוזמות חדשות ופעילויות ללקוחות 

מאוחדת ולכלל התושבים.
למען  רבות  מפעילויות  חלק  הינו  זה  כנס 
תושבי  לרווחת  עורכת  שמאוחדת  הקהילה 
של  הבריאות  קידום  חשיבות  מתוך  העיר, 

תושבי בני ברק.
הרב  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
מאוחדת  של  הפעילות  "במסגרת  כהן:  משה 
ולמניעת  נכונה  לבריאות  המודעות  להעלאת 
לנשות  חשובה  פעילות  קיימנו  תחלואה, 
הפעילות  בזכות  כאשר  דאראג,  חסידות 
התוודעו הנשים לחשיבות תזונה נכונה, אשר 

נחשבים בגדר ונשמרתם מאד לנפשותיכם".
רבה  חשיבות  רואים  "אנו  כי  הוסיף  כהן 
מנת  על  בעיר,  הקהילות  עם  הקשר  בהידוק 
להנחיל את מושגי קידום הבריאות החשובים 
כל כך ואשר הינם חלק מחזונה של מאוחדת 

למניעת תחלואה".  

מאות נשות דאראג בכנס 
בריאות של מאוחדת

במהלך הערב נשמעה 
הרצאה מקצועית על חשיבות 

התזונה הנכונה לקידום 
הבריאות  סגן מנהל מחוז 
מרכז במאוחדת: "פעילות זו 
מצטרפת לפעילות מאוחדת 
לקידום המודעות לבריאות"
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של  הרצון  ושביעות  הרבות  ההצלחות 
הלקוחות במרכזים הרפואיים של "לאומית" 
בבני ברק, הביאו לגידול משמעותי, ובשנים 
חרדיות  משפחות  אלפי  התווספו  האחרונות 
למשפחת "לאומית". הן נהנות מצוות רפואי 

ומקצועי, ושירות אישי שאין לו תחרות. 
ערכה  אותו  המיוחד,  המשאל  בתוצאות 
'לאומית' בו נשאלו הלקוחות החדשים מדוע 
הלקוחות  הצביעו  ללאומית  לעבור  בחרו 
לאומית  של  מקומיים  יתרונות  על  החדשים 
לא  "איך  התגובה:  חזרה  ובעיקר  בעירם, 
הייחודי  במבדק  קודם".  ללאומית  עברתי 
על  החדשים  הלקוחות  הצביעו  והחדשני, 
הגבוהה  הזמינות  והם:  בולטים,  יתרונות 
מקום,  בכל  המקצועיים  הרופאים  לכל  שיש 
וכן הצוות הרחב שנותן שירות וזמין בכל עת 

ללקוחות. 
את הקמפיין החדש, מגדירים ב"לאומית" 
לא  "לראשונה,  במיוחד,  חדשני  כמשהו 
 - ב'לאומית'  הנעשה  על  מעידים  אנחנו 
את  קיבלנו  מהם  עצמם.  הלקוחות  אלא 

היתרונות הבולטים של  האפיון המדויק של 
על  העלנו  לא  למהלך,  כשיצאנו  "לאומית". 
יהיה  הלקוחות  עם  פעולה  דעתנו שהשיתוף 
כל כך חיובי ומפרגן. התוצאה הסופית, היא 
הבחירה האותנטית של הלקוחות. אבל ברור 
כי כל מה שיש ב"לאומית" בעיר זו או אחרת, 
קיים בכל מקום – "לאומית שירותי בריאות" 
פועלת מתוך תפיסה אחידה ומקצועית על כל 

המרכזים הרפואיים". 
הרב שמעון לוי, מנהל אזור מוריה: "אכן 
"לאומית"  של  הלקוחים  זוכים  ברק,  בבני 
רופאים  של  ומדהימה  מלאה  לזמינות 
ע"י  שנבחרה  והתגובה  עת,  בכל  מקצועיים 
הקיימת  המציאות  את  משקפת  הלקוחות 
שיש לנו בכל המרכזים הרפואיים, את מיטב 
השירותים ובשעות הנוחות ביותר. "לאומית 
שירותי בריאות" פועלת מתוך תפיסה אחידה 
והיא  הרפואיים,  המרכזים  בכל  ומקצועית 
ובטוחה  אישית  חוויה  לקוח  לכל  להעניק 
בזמינות  ביותר,  המקצועי  הצוות  העמדת   –
הגבוה ביותר והכל מתוך הבנה ודאגה אישית 

ומשפחתית".

למה אנשים עוברים 
קופת חולים בבני ברק?

מה הסיבות שגורמות לאנשים לעבור קופת חולים? 
האם יש מכנה משותף ביניהם? לראשונה, "לאומית 

שירותי בריאות" בבני ברק בחנה את הפרמטרים בעזרת 
לקוחותיה החדשים
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סיור  ערכה  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
מקיף בבית החולים אסותא בתל אביב על מנת 
לחזות מקרוב בפעילות הענפה של ארגון 'בוני 
ובבתי  במעבדות  היתר  בין  הנערכת  עולם', 

החולים ברחבי הארץ.
קידמו חברי  פניה של שרת המשפטים  את 
הנהלת המרכזים הרפואיים באסותא, שהציגו 
עם  הפעולה  שיתוף  ואת  במקום  העשייה  את 
'בוני עולם' בכל הקשור למעבדות ולמחלקות 
הרלוונטיות לזוגות המצפים להיפקד בזש"ק. 

מנכ"ל  שמיס  ארי  פרופ'  ליוו  הסיור  את 
ביה"ח  הנהלת  אסותא,  הרפואיים  המרכזים 
והרב אליקים לבנון מראשי ארגון 'בוני עולם'. 
השרה  עמדה   IVF ה-  במעבדת  בסיורה 
התהליך  ועל  המאומצת  העבודה  על  מקרוב 
הקפדני שמבוצע במקצועיות במחלקה ואשר 

בסופו זוכים בס"ד הזוגות לישועה. 
השרה ציינה את ההיכרות שלה עם פעילות 
והתרשמה  ומחלקותיו  תחומיו  בכל  הארגון 
עם  משותפת  בעבודה  מהנעשה  עמוקות 
המרכזים  ועם   בארץ  הרפואה  גופי  מכלול 

הרפואיים אסותא. 
פרופ' ארי שמיס מנכ"ל המרכזים הרפואיים 
בהערכתו  ומלוויה  השרה  את  שיתף  אסותא 
לארגון 'בוני עולם' ולפעילות הייחודית אותו 
בארץ.  אסותא  של  שלוחותיה  בכל  מקיימים 

והמקצועיות  הרמה  את  הדגיש  שמיס  פרופ' 
הוא  וכי  עולם'  ב'בוני  פועלים  שבה  הרבה 
הקשור  בכל  ודרישותיהם  עשייתם  על  סומך 
והאתי כאחד,  ומקסום הצד המקצועי  לייעול 
את  לחזק  הרפואי  המרכז  מחויבות  ואת 
עולם',  'בוני  לבין  בינה  ההכרחית  השותפות 
כשהנהנים העיקריים  ממהלך זה בוודאי יהיו 

אותם זוגות הנעזרים ע"י הארגון.
כלל  את  בפניה  הציג  לבנון  אליקים  הרב 
של  מקצועי  מערך  המפעיל  הארגון  פעילות 
בארץ  הרופאים  לטובי  והפניה  רפואי  ייעוץ 
ובעולם כמו גם מכונים והמעבדות המובילות 
ההלכתי  הפיקוח  מערך  את  הציג  וכן  בעולם 
בתי  בכל  השגחות  המעניק  דניאלי'  'לב 
המערך  השונות.  ובמעבדות  בארץ  החולים 
של  לזכרה  והוקם  עולם'  'בוני  ע"י  מופעל 
הרב  של  ביתו  ע"ה  זוננפלד  דניאלי  הנערה 

מרדכי זוננפלד יבדלח"א.
עומדים  עולם'  "ב'בוני  הוסיף:  עוד 
הטובים  הרפואה  מומחי  עם  ישיר  בקשר 
משתתפים  עולם'  'בוני  נציגי  ובעולם.  בארץ 
לכל  ונחשפים  מקצועיות  בהשתלמויות 
החידושים  המובילים,  העולמיים  המחקרים 
ונועצים  ביותר,  המתקדמות  והטכנולוגיות 

באופן יום יומי עם טובי הרופאים בתחום". 
בסיום הסיור הוענק לשרה הגב' איילת שקד 
תעודת הוקרה על ידי הרב אליקים לבנון בשם 

ארגון 'בוני עולם'.

בסיור באסותא: שרת המשפטים 
הביעה הערכתה ל'בוני עולם'
במהלך הסיור הרב אליקים לבנון הציג את עבודתם 
המקצועית, והודו ליו"ר הארגון העולמי הרב שלמה 
בוכנר  בסיום הביקור הוענקה לשרה תעודת הוקרה

חדשות בריאות

מאת: הילה פלח

"הצלחה גדולה לפעילות הדלת הפתוחה" 
שהשיקו  היוזמה  את  במכבי  מגדירים  כך 
ברק  בני  מרחב  מנהלי  במסגרתה  לאחרונה 
לצד מתאמי קשרי קהילה בבני ברק נפגשים 
בדרכים  יחד  לדון  מנת  על  מכבי  חברי  עם 
הטובות ביותר להעניק את השירות הרפואי 
והתאמה  הבנה  מתוך  לציבור  ביותר  הטוב 

לצרכי הקהילה.
קשרי  ומתאמי  ברק  בני  מרחב  הנהלת 
הקהילה של מכבי בבני ברק, רואים חשיבות 
בהאזנה  הציבור,  לרחשי  בהקשבה  מכרעת 
יד לסייע להם ככל  ובהושטת  למצוקותיהם 
הניתן. הרב יוסף בינדר – מנהל קשרי קהילה 
השירותיות  מגישת  "כחלק  מסביר:  ב"ב 
להקשיב  לנו  חשוב  מכבי,  את  המאפיינת 
מענה  ולהעניק  אמת,  בזמן  הציבור  לצורכי 
ופתרון ולפעול ככל הניתן, על מנת להתאים 
להצליח  כדי  השונות.  לבקשות  השרות  את 
הכותרת  תחת  פגישות  מקיימים  אנו  בכך 
"דלת פתוחה" עם הנהלת מרחב ב״ב - בימי 
רבי  בסניף   –  16:00-18:00 בשעות  רביעי 

יושבים  אנו  הפגישות  במהלך  ב"ב.  עקיבא 
רבי  ברחוב  הרפואי  במרכז  מכבי  חברי  עם 
או  רפואיות  בעיות  על  ושומעים  עקיבא 
ודרכי  מכבי  לחברי  שנצרכות  התאמות 
מקרוב  להרגיש  עבורנו  הזדמנות  זו  פתרון. 
לצרכים  אוזן  ולהטות  מכבי  חברי  את 

המיוחדים כאשר יש כאלה."
קשרי  כמנהל  משמש  בינדר,  יוסף  הרב 
אייזנבך  חנה  הגב'  של  לצידה  הקהילה 
כהנמן  ברחוב  הרפואי  במרכז  הפועלת   -
ושמה  שנה  שלושים  מעל  כבר  במסירות 
הולך לפניה והיא ידועה בפועלה הרב למען 

חברי מכבי. 
חסיד:  דבורה  הגב'  המחוז  ראש 
בינדר  יוסף  הרב  של  המסורה  "פעילותם 
ושל הגב' חנה אייזנבך, יחד עם מנהל מרחב 
מהפך  חוללה  עובדיה  אליהו  מר  ברק  בני 
בתודעת השירות לחברי מכבי, ויחד עם כלל 
מתאמי קשרי הקהילה, הפרוסים בכל רחבי 
המתקדם,  השירות  את  מנגישים  הם  הארץ, 
בכל  מכבי  לחברי  ביותר  והיעיל  האיכותי 

רחבי הארץ."

פעילות 'הדלת הפתוחה' של מנהל 
מרחב בני ברק במכבי מר אליהו 
עובדיה בשיתוף מתאם קשרי 
הקהילה בבני ברק - הרב יוסף 

בינדר, היא עוד סיבה טובה לכך 
שמעל 2 מיליון חברים בכל רחבי 

הארץ נהנים מהמומחיות של מכבי, 
ו96% מהם מרוצים מאד ממכבי

 מדיניות ‘הדלת הפתוחה‘ של מכבי

ישיבת הכנה לפעילות אמש
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת מנדי קליין

להפיק  ממשיכים  סדיגורא  הקודש  בחצר 
רעיונות חיוביים לבסס את החזקת המוסדות. 
במוצאי שבת נערכה בבית האדמו"ר סעודת 
מלוה מלכה ל40 נדיבי עם. הסעודה נערכה 
ברוב פאר כיאה למעמד. המוזמנים הוריקו 
מיוחדת  במגבית  המוסדות  לטובת  מכיסם 
חצי  לכדי  שהגיע  סכום  במקום,  שנערכה 

מיליון שקלים.

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

'כתר תורה' מכסף טהור ו-7000 שקל מקופות הצדקה, 
רבי  שייסד  שמואל'  'תולדות  הכנסת  מבית  נגנבו 
שמואל טויסיג זצ"ל בשכונת גבעת שאול בירושלים. 

ובבקשה,  אנא  "לגנב,  מודעה:  פרסמו  הכנסת  בבית 
לו  ויש  לבעליו  מאוד  היקר  תורה'  ה'כתר  את  החזר 
רגש מיוחד לזה. נא התחשב בכאב ובצער הגדול שיש 
ותזכה  זה  החזר  אנא  הכספי.  מההפסד  חוץ  מזה,  לו 

למצוות והרבה ברכות".

שני מקרים זהים הגיעו בפני בית הדין דחסידי ויזנ'יץ: שתי משפחות באו בקשרי השידוכין 
והגיע שדכן לדרוש דמי שדכנות בטענה כי כבר לפני תקופה הזכיר בפני משפחת החתן את 
שם הכלה. מאידך טענו הנתבעים כי השדכן הגיע עם רשימת שמות מבלי שהרחיב על אף 

שם ועל אחת כמה וכמה גם לא פעל עבור השידוך.
יתנהג  שלא  שדכן  והלאה,  "מהיום  לציבור:  להודיע  דדיינא  הספרא  את  הדיינים  שלחו 
שידוכים  רשימות  ומציעים  המתחכמים  אלו  אותם  ובפרט  השידוכים,  בנושא  כשורה 
יוחרמו  אלו  איומים שאינם מוחלים למחותנים, שדכנים  תוך  ודורשים לאחמ"כ תשלום 

ע"י רבני ויז'ניץ, ובראשם חברי הבד"צ, ולא יורשו לעסוק יותר בתחום השידוכים".

דניאל רוקח האדמו"ר מליזענסק רכש  רבי 
מבנה גדול הסמוך ונראה למקום ציון הרבי 
למגרש  צמוד  המבנה  זצ"ל.  אלימלך  ר' 
ליזענסק'  אורחים  'הכנסת  את  המשמש 
בקומה  לקיים  המאפשר  באופן  בנוי  והוא 
התחתונה בית מדרש רחב ידיים, כשמעליו 
את  לפקוד  המגיעים  לרבים  אירוח  דירות 

ציון הצדיק.

בבאבוב לא ממתינים לטראמפ, בשל ריבוי הפגיעות 
האנטישמיות בבתי העלמין היהודים בארה"ב, הוחלט 

בחברה קדישא לקיים מערך שמירה סביב השעון.
ר' ישראל אלכסנדר  את העול הכלכלי נטל על עצמו 
זה  במדור  סיפרנו  עליו  אנגלנדר,  הכהן  )איזי( 
כשבחתונת בת האדמו"ר הורהו האדמו"ר להרים ידו 

ולעודד את הציבור לרקוד.

רבי גמליאל הכהן רבינוביץ' עלה לבית שר 
התורה מרן הגר"ח קנייבסקי ושאלו על דברי 
תורה  תלמוד  מצוות  כי  הרב,  ערוך  שולחן 
הלכה  ולומדים  במידה  רק  זה  כולם  כנגד 
למעשה, ושאל אם הדברים תקפים גם כלפי 

אברכי הכוללים שאינם 'כולל הוראה'.  
מרן השיבו: "כשיושבים ולומדים כל הזמן 
הלכה  תורה  תלמוד  מצוות  קיום  עצם  זה 
למעשה, ולכן בכל מצב תלמוד תורה כנגד 

כולם".

סדר תפילה אחד תיקן 
 הגאון הגדול מרן
רבי יעקב 

אדלשטיין זצוק"ל
 וציווה אותו לדורות להעתיר רחמים

ולעורר ישועה למעוכבי הזיווג 
 גם השנה בליל פורים נמלא רצונו

ומאות עמלי תורה ילמדו למענך שעות רצופות 
בתענית דיבור. בסיום הלימוד יערך

מעמד התפילה הגדול.
 ויזכירו את שמך בתוספת הבקשה האישית,

לישועתך!

 ביום הגדול והמסוגל
תזכו בזכות המיוחדת 

 ושמכם יכתב בספר
'תומכי תורת יום הפורים' 

שיונח לפני
מרן שר התורה הגאון הגדול
רבי חיים קניבסקי 

שליט"א
ובסעודת פורים יתפלל עבורך 

לישועתך!

 מעמד התפילה המרכזי וקבלת עול מלכות שמים
יערך בחצות הלילה בבית הכנסת "חניכי הישיבות" רח' גניחובסקי 7 ב"ב 

יעבור לפני התיבה חתנא דבי נשיאה
הגאון הצדיק רבי יצחק קולדצקי שליט"א

1-700-555-013
בזכותך ילמדו לזכותך! התרומות מוכרות לפי סעיף 46 להחזר ממס הכנסה

התקשרו עכשיו:
כולל 

אברכים
לע"נ תמימה בת רפאל ע"ה

 לע"נ מרן רבי יעקב בן
 צבי יהודה אדלשטיין

זצוק"ל

תורת חסד

תשועתך
  לנצח!

שימו לב הכתובת החדשה: רח' חיד"א 27 ב"ב, מול עזרה למרפא

רכב ואביזרי  חשמל  שייקה 
רח' חיד"א 27 ב"ב, מול עזרה למרפא. טל: 077-4044395

 כבלים להנעת
רכב 

&4990

1 גלון שמן
חצי סינטטי

(10w40)

&4990

1 גלון מים
ירוקים לדיאטור 

&1990

קומפרסור 
מתכת מקצועי 

&9990

מיני בוסטר
להנעת רכב 

&34990

מצברים

החל מ-

&39990

 USB+ רדיו

&14990

מגבים

החל מ-

&1990

מערכת
דאבל דין 

(מולטימדיה)

&99990



ז’בוטינסקי 98 פתח תקווה 03-9216658

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

לשון זהב 
ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְּתַצֶּוה  ְוַאָּתה 
ַלָּמאוֹר  ָּכִתית  ָזְך  ַזִית  ֶׁשֶמן  ֵאֶליָך 
ְלַהֲעֹלת ֵנר      ָּתִמיד )שמות כז, כ(. 
היה רגיל מרן החפץ חיים זיע"א לומר, 
)ירושלמי  ונותנים  נתבעים  ישראל,  אשריהם 
שקלים פ"א ה"א(, במציאות יש להם את הרצון 
והאהבה לתת, אך חסר מי שיקח, "ְוִיְקחּו ֵאֶליָך" 

- חסר את מי שייקח.
כיון  בתורמים,  מחסור  אין  ישראל  בעם 
חסר  אך  ונותנים,  נתבעים  קדושים  שישראל 
התורמים  שיוכלו  אמון  ובעלי  ישרים  אנשים 

להאמין בהם ולתרום ביד נדיבה.
אך מנגד יש בני אדם מוכשרים ובעלי נאמנות 
גבוהה מאוד, הם מדברים מילה אחת או שניים 
וכבר מתעורר האדם לתרום ולתת. מעל הכול 
לבצע  שיוכלו  חייל  אנשי  להשיג  אנו  צריכים 

ולקבל את התרומות של עם ישראל.


תבלין  תורה  לו  בראתי  הרע  יצר  בראתי 
סם  היא  הקדושה  התורה  ע"ב(,  ל  )קידושין 
למען  צדקה  וכשנותנים  הרע,  יצר  של  המוות 
הרבות תורה בישראל זה מנקר את עיניו, ולכן 
הוא מפעיל את מלא הכוח והעזר שלו כדי שלא 

תהיה עזרה ותמיכה בתורה. 
היצר הרע פיקח גדול חכם ובעל ניסיון, הוא 
לא מבזבז את זמנו בללכת לאדם פלוני ולגרום 
ליקח  האחראי  את  מונע  אלא  יתרום,  לו שלא 
מעשרות  ומונע  מרוויח  זה  ידי  ועל  התרומות, 

ומאות אנשים לתרום! 
לכן מה שעלינו לעשות זה להפעיל את הכוח 
החדש, להעמיד אנשים מוכשרים שידעו לתאר 
עד כמה כוחה של תורה ועד כמה גדולה ויקרה 
החזקת  למען  מצות הצדקה  ובפרט  מצוה,  כל 
יתרמו  קדושים  שישראל  ודאי  אז  ואו  התורה, 
ביישנים  ישראל  שעם  לפי  נדיבה,  ביד  ויעזרו 

רחמנים גומלי חסדים )יבמות עט ע"א(. 


ויועצו  גדול  גאון  היה  הנגיד,  שמואל  רבי 
האישי של המלך ואחראי על כל ענייני כלכלת 
המדינה. כשראו הגויים שיהודי זה זוכה לעלות 
הרי  בקרבם,  לבעור  שנאה  התחילה  לגדולה 
היהודים הם ֵגרים בארץ וכיצד מצליחים לקבל 

מעמד כה גבוה. 
רבי  נגד  שיר  כתב  הגויים  הסופרים  אחד 
חירוף  נאצה  דברי  הכניס  בו  הנגיד,  שמואל 
הרב.  על  השפלה  ודברי  היהודים  נגד  וגידוף 
ר'  עם  יחד  בכרכרתו  המלך  נסע  אחד  יום 
שכרכרת  חיכתה  גויים  קבוצת  הנגיד,  שמואל 
המלך תעבור ומיד קפץ אחד מהגויים והתחיל 
לדבר ולשורר בקולי קולות נגד היהודים, עצר 
המלך את הכרכרה וביקש לשמוע את כל השיר 

המשפיל. 
המלך  של  אפו  חרה  זאת  כל  שמוע  לאחר 
ואמר לר' שמואל הנגיד: "ֶבן ָמֶות ָהִאיׁש ָהעֶֹׂשה 
זֹאת" )מושאל משמואל ב יב, ה(, קח את אותו 
והנה,  לשונו.  את  וחתוך  החולים  לבית  אדם 
הרב שמע וקיבל את דברי המלך ובטרם ביצע 
דבריו כתב מכתב עם חרוזים יפים, ובו משבח 

את הגוי ששורר השיר, וצירפו יחד עם מתנה.
אותו גוי קיבל את המכתב עם המתנה ומאז 

לחבר  והחל  הגלגל,  והתהפך  פניו  השתנו 
שירים יפים וטובים על היהודים. לאחר תקופה 
קצרה שוב עבר המלך באותו מקום ולהפתעתו 
גוי משורר, השתומם  שמע את קולו של אותו 
המלך וטען לר' שמואל הנגיד שהרי ציווה עליו 
לחתוך את לשונו, ומדוע לא ביצע את הוראת 

המלך?  
אמר לו הרב: "ביצעתי את הוראת המלך, זו 
לא אותה לשון אלא לשון אחרת, החלפתי את 
לשונו ללשון אחרת. ועשיתי זאת כיון שידעתי 
שאם אחתוך את לשונו יצמחו כנגד עוד עשרות 
לו את  ולכן העדפתי להחליף  לשונות אחרים, 

הלשון.."
נגד  כיום הרבה לשונות שהם  ישנם  לצערנו 
לשנות  ועבודתנו  משיחו,  ונגד  ה'  נגד  התורה 
ולהחליף את אותם לשונות, להביא את דבר ה' 
)מתוך  ּוִבְנִעיָמה  ְּברּוָרה  ְּבָׂשָפה  ובית  בית  לכל 
ברכות "יוצר" של שחר(,  כדי שיכירו כולם את 

עריבות, נעימות וטוב התורה ומצוותיה.

ירידה לצורך עליה
"ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאוֹר".

כדי להוציא את השמן כותתים ומועכים את 
מכות,  מקבלים  הם  אותם,  כותשים  הזיתים, 
עוברים ניסיונות, קשיים, משברים, אך כך הם 
את  בהם  ומדליקים  שמן  ונעשים  מתרוממים 
המנורה בבית המקדש, משמנים בהם את הכהן 

גדול, את המלך ואת כלי המקדש.
המקום  רב  נפטר  באירופה  העיירות  באחת 
וחיפשו אנשי העיר רב מחליף, חמישים רבנים 
הרבנים  את  מיינו  אט  ואט  להתקבל,  ניסו 
אחד  רבנים.  שני  שנשארו  עד  המתאימים 
וחשובה  גדולה  לחסידות  השתייך  מהרבנים 
התואר  את  יקבל  מחסידותם  שהרב  שחפצו 
בפני  לדרוש  צריך  היה  בה  בשבת  הנכסף, 
שאר  ואת  האדמו"ר  את  הזמינו  החדש  הקהל 
את  לכבד  כדי  גדולה  אסיפה  ועשו  החסידים 
הרב מחסידותם שדרש דרשה נפלאה, שפתיים 
בטוחים  היו  וכך  נכוחים,  דברים  משיב  יישק, 
שדבר זה עשה רושם גדול על הממונים לבחור 

בו להיות כרב המקום. 
לאחר השבת פנו לאדמו"ר בשמחה ותיארו 
בפניו שהשבת עברה בהצלחה ורבים הסיכויים 
גם  מה  הרבנות,  את  יקבל  מחסידותם  שהרב 
שהמועמד השני גמגם באמצע דרשתו והתבייש 

ובכך נפלו סיכויו להיבחר. 
שמע זאת הרב ואמר להפתעת כל הנוכחים, 
אם הרב המועמד השני גמגם, הוא יבחר, כיון 
דרשתו,  באמצע  והתבייש  נשבר  הוא  שאם 
כיתת עצמו והתבייש על דברי תורה, סימן שה' 
יתברך יהיה איתו ויעלהו מעלה מעלה, ִּכי ֶאת 
ֶיֱאַהב ה' יוִֹכיַח )משלי ג, יב(. ובאמת כך  ֲאֶׁשר 
היה, הגלגל התהפך ואותו רב התקבל להיות רב 

העיירה.
מן  אדם  יתייאש  אל  שלעולם  ללמדך, 
סימן  מהווים  הם  שדווקא  לפי  הנפילות, 
ולרוממו  לעלותו  ועתיד  בו,  חפץ  שהקב"ה 
רצונו  לעשות  שנזכה  רצון  יהי  מעלה.  מעלה 
ישראל  בקרוב בישועת  ונראה  כרצונו,  יתברך 

השלימה, אמן.

קול טהור

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

אחד משמונת הבגדים של הכהן 
וחז"ל אמרו  הגדול היה המעיל, 
הרע,  לשון  עוון  על  לכפר  שבא 
מעשה  על  ויכפר  שבקול  דבר  "יבוא 
קול  במעיל  יש  אמנם  להבין,  ויש  שבקול". 
הקודש  אל  בבואו  קולו  נשמע  שיהיה  כדי 
ובצאתו, אך מה הקשר לקול של אדם המספר 

ח"ו לשון הרע?
חשבתי לפרש, שהנה הקול במעיל נשמע 
בשוליו,  שהיו  ורימון  זהב  פעמון  באמצעות 
אפילו  אמרו:  א'(  נ"ז,  )ברכות  חז"ל  והרי 
ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. בא 
המעיל להזהירנו על לשון הרע, בזה שאומר 
על  )הפעמון(  בקול  לספר  אפשר  איך  לנו:  
כרימון?  מצוות  שמלא  הוא,  באשר  יהודי 
לשון  עוון  על  המכפר  במעיל  הרמז  ומכאן 

הרע.
שמי  מסביר,  ד(  י"ד  )ויקרא  יקר  הכלי 
שמספר לשון הרע משול לזבוב שנמשך לכל 
שנאמר  רימותיו,  שם  ומטיל  ומוגלה  פצע 
מעיל  ללמדנו  ובא  יבאיש".  מוות  "זבובי 
התכלת- שלא נהיה כזבוב המתמקד בנקודה 
התכלת,  יריעת  את  לראות  אלא  קטנה,  אחת 
ונקיה.  צחורה  תכלת  כולה  השמים,  כיריעת 
ואז יראה ויבין שהכול מאיר וזורח. ואף אם 
נמצא מום קטן אצל רעהו, יש להתעלם ממנו.
שהחליטה  חסידית,  משפחה  על  מסופר 
רחוקים  שהיו  זוג  היהדות  לחיק  לאמץ 
ובכך לקיים את מאמר חז"ל  מדרך היהדות, 
'המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו'. הם 
שעלו  רופאים  אקדמאים,  זוג  ומצאו  חיפשו 
אותם  אירחו  לב,  בכל  להם  דאגו  מרוסיה, 
אט  ביותר.  הטוב  הצד  על  צרכם  כל  וסיפקו 
ולאחר  לליבם,  חם  נתיב  לפלס  הצליחו  אט 
שעות רבות של שיחות נפש ודיבורים חמים 
להתקרב  הרופאים  התחילו  מהלב  היוצאים 
היו באים למשפחה  והטוב. הם  הישר  לדרך 
לזמירות  הצטרפו  וחג,  שבת  מדי  המארחת 

והשתתפו בתפילות. 
על  נוראה  עצבות  לפתע  נפלה  אחת  שבת 
הזוג המארח שמסרו נפשם כדי לקרב יהודים 
כאשר  שבת,  ליל  סעודת  סיום  בעת  תועים. 
נפרדו בלבביות ובתודה מבית המארחים, ראו 
בני הזוג כיצד מונית עוברת באקראי, האישה 
נמרצות,  ידיים  בתנועות  לעברה  מנופפת 
בתוכה  נבלעים  והשניים  נעצרת,  המונית 
התחלף  והזעזוע  ההלם  העין.  מן  ונעלמים 
ציפו!  לא  לזאת  וזעם,  אף  לחרון  באחת 
מעטה  עצמו  על  עטה  הזה  שהזוג  להיווכח 
להערים  כך  כל  הצליחו  ובפועל  יהדות,  של 
עליהם ולרמות אותם. לא זו בלבד, אילו היו 
שומרים בלבם את כפל זהותם ולא מחללים 
שבת בפרהסיה, ניחא, אבל כזו כפיות טובה, 
ולעצור  עליהם  'לצפצף'  ביתם  חלון  ממול 
והכעס  התדהמה  רגשי  גלי...  בריש  מונית 
ליוו אותם במהלך כל השבת והמשיך לשרות 
כאשר  כך,  משום  הבאים.  בימים  גם  בביתם 
הגיע באחד מימי השבוע טלפון מהאישה, לא 

הצליחו לענות וחשבו לנתק את הקשר. 
עיניהם  צדו  והנה  רבים  ימים  עברו  לא 
הרופא.  פטירת  על  המודיעה  אבל  מודעת 
למרות כל המחשבות, החליטו לסור לנחם את 

האלמנה שנותרה בודדה. איש לא היה בחדר 
המנחמים זולתם, וכך התפתחה שיחה לברר 
כיצד נפטר האיש? ואשתו סיפרה: "בתקופה 
לב,  מהתקפי  לסבול  בעלי  החל  האחרונה 
האחרונה  בשבת  ליום...  מיום  החמיר  מצבו 
במדרגות,  כשירדנו  בביתכם,  שהתארחנו 
התאונן בעלי לפתע על מחושים נוראים בלב 
חומרת  את  והבין  רופא  היה  הוא  ובזרוע, 
נפש  פקוח  אותנו,  שלימדתם  וכפי  המצב, 
ועלינו על  דוחה שבת. לא התמהמהנו לרגע 
מידי  כבר  זה  היה  אך  החולים,  לבית  מונית 

מאוחר ומשמים נגזרה הגזרה".
מאמר  את  המשפחה  את  לימד  זה  סיפור 
חז"ל: "הוי דן את כל האדם לכף זכות". מה 
אדם?  חצי  יש  וכי  האדם",  "כל  את  הכוונה 
נראה  אם  שגם  אותנו  מלמדת  המשנה  אלא 
ותבדוק  תתאמץ  עבירה,  עבר  שההוא  מוכח 
סיבות  תמצא  אולי  כולו,  האדם"  "כל  את 
טובות, ואז תדון אותו לכף זכות. וזהו המעיל 
לראות את  שבא ללמד את האדם את האדם 
נקודות  ולא  חברו "כליל תכלת" את "כולו" 

כאלו ואחרות שנראות כמום.
בשבת תצוה )תשע"ה( השתתפתי באירוע 
המטפלים  וחיים"  "רפואה  אגודת  לכבוד 
אמרתי  ושם  ל"ע,  חולים   – טהורים  בילדים 
לבאר עוד בדרך רמז. כולנו יודעים שבברית 
הוא  בוכה,  והוא  התינוק  את  כשמלים  מילה 
תקיעת  בשעת  גם  כמו  לתפילה.  מסוגל  זמן 
בדרך  כי  למה?  זה  וכל  השנה.  בראש  שופר 
כלל הפה שלנו אינו טהור, אנו מדברים איתו 
לשון הרע, רכילות וכדו' אך התקיעה הבאה 
מבפנים, מנקודה טהורה, ובכי של תינוק קטן 
בן שמונת ימים הינם טהורים ללא פגם ומום. 
הללו  הטהורים  הקולות  עם  מבקשים  ואנו 

לעלות את תפילתנו ובקשותינו.
קול טהור  היו פעמונים שהשמיעו  במעיל 
הפעמונים  קול  הקודש.  אל  הכהן  בבוא 
היה  חייב  אל הקודש,  בואו  שהצטלצל בעת 
שהעידה  כפי  בצאתו,  גם  להדהד  להמשיך 
הקודש  אל  בבואו  קולו  "ונשמע  התורה: 
ובצאתו". הרמב"ן )כ"ח, מ"ג( תמה גם אם יש 
"דרך ארץ" בזה שהכהן ישמיע קול בכניסתו 
מה  לשם  לבית,   הנכנס  מאדם  שנדרש  כמו 
נועדו צלצולי פעמוני המעיל שנשמעו בצאת 
הפעמונים  השמיעו  למה  הקודש?  מן  הכהן 

קולם גם אחרי תום עבודת הכהן הגדול?
השיב על כך ה"אמרי אמת" )תצוה תרפ"ו( 
הגדולות  שהתזכורות  לימדו  אלו  שצלילים 
שהושמעו לפני כן, חייבים להמשיך להתמיד 

בליבות השומעים.
)עיין  כך  על  מוסיף  היה  אמת"  ה"אמרי 
דבריו תצווה תרפ"ח, תרצ"א( את מה שנאמר 
השירים  )שיר  הכתוב  על  זוהר"  ב"תיקוני 
על  כחותם  לבך,  על  כחותם  "שימני  ו'(  ח', 
דמות  תסתלק...  דאנת  גב  על  אף  זרועך", 
לאמור,  לעולם".  מינאי  אתעדי  לא  דיוקנך 
שאף כאשר בפועל תסתלק, הרישום והדיוקן 
זה  דרך  על  בלבבות.  לנצח  חרוטים  יישארו 
ניתן לומר, כי הקול הטהור הושמע גם בצאתו 
של הכהן הגדול כדי להביא את הטהרה אל 

פינו גם בצאתנו מן הקודש.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר



קו העיתונות

סניף בני ברק: ארגון לתת תקווה,
רח‘ סמטת אז"ר 6 בני ברק

טל‘ 077-997-7714 | 03-6162399

"הסיבה העיקרית שבגללה אני כבר 8 שנים 
שמחה ומאושרת היא כי בסיום העבודה אני 

מרגישה עדיין 
עם אותה רמת אנרגיה כמו שהתחלתי את היום"...
רחל גרינברג, 25, אלעד, נציגת גיוס תרומות מחברות 

ועסקים, חטיבת ארגונים חברתיים, סניף אלעד

"בחיים הכול שאלה של גישה, לפני שנכנסתי 
לשינובר גרופ חשבתי שלא בשבילי לצלצל 

לאנשים, היום אני אוהבת כל דקה בעבודה כי 
למדתי שעיקר ההצלחה 

הוא לדעת להקשיב לצד השני, להחמיא לאחר".
שלומית לוי, 56, אלעד, נציגת גיוס תרומות מפרטיים,

חטיבת ארגונים חברתיים, סניף אלעד

"ההדרכות והסדנאות שאני עוברת 
בשינובר גרופ משפיעים עלי גם בהתנהלות 

היומיומית, אני מרגישה שנהייתי אדם 
אופטימי ושמח"...

רוחמה הכהן, 42, בני ברק, נציגת גיוס
תרומות חטיבת ארגונים חברתיים. סניף בני ברק.

את מחפשת פרנסה יציבה, קבועה,
משהו שמכבד את האישיות שלך.

במקום שיודע להעריך את הכישורים שלך,
עם צוות ניהולי מקשיב, מבין ודואג להצלחה שלך...

שכר
תנאי 
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מעוניינת בעבודה בשעות הבוקר? 
חייגי כעת, תמר: 077-2306465
לעבודה בשעות אחרי הצהריים ערב 
חייגי כעת, רותי: 077-2309997

35₪
לשעה

שכר בסיס + בונוסים
וזכויות נוספות
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו
מבוך

תפזורת
בני-ישראל , בצלאל בן-אורי , אהליאב בן-אחיסמך , יהושע , כל-בני לוי , הנשאים בעדה, 

ארון העדות , מזבח הקטרת , מזבח העולה , הר סיני , הר חורב, נכרת מעמיו , שקל 
הקדש , בגדי השרד , שבת שבתון , ברית עולם , עגל מסכה , עם-קשה-ערף , ככוכבי 

השמים , ארץ זבת חלב ודבש , קרן עור פניו 

התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. כנוי לבני ישראל , להבדילם מן העמים האחרים. "והתערבו  
___  ___ בעמי הארצות" )עזרא ט ב( , 7. הולך בטל. "מרדף  

___" )משלי כח יט( , 8. היו לעניים, היו חסרי-כל. "כפירים ___ 
ורעבו" )תהלים לד יא( )בהיפוך אותיות( , 9. אמצע, תווך. "ויעמד 
השמש  ב___ השמים" )יהושע י יג( , 12. מפרשיות השבוע. , 13. 

מצפה, מחכה בכליון - עינים. "טוב ו___  ודומם" )איכה ג כו( , 
15. אבי ארבעה בנים,שעמדו בראש חמש מאות אנשים משבט 

שמעון,שהלכו בימי יחזקיהו מלך יהודה להר שעיר והיכו שם את 
שארית הפליטה של עמלק.  )דברי הימים א' ד מב(  , 18. כלי מפץ 
בתבנית איל ברזל, שהשתמשו בו בימי קדם לנגח בו ולפרוץ חומת 

מבצר. "לשום ___ על שערים" )יחזקאל כא כז( )בלשון יחיד( 
, 19. בוער, חם ביותר, יוקד. "משרתיו אש ___" )תהלים קד ד( 

)בכתיב מלא( , 

1. כנוי ללמדנים וגדולי התורה. "___ תורה" )סוטה מט:( 
, 2. עוזר למלמד תינוקות. "___ דוכנא" )בבא בתרא כא.( 
, 3. זרע, צאצא. "ונמכר לגר תושב עמך או ל___ משפחת 

גר" )ויקרא כה מז( , 4. קיצור המילים: הרי יהודה. , 5. משל 
לדבר שאינו פורה, מעשה שאין בו ברכה.            "צמח 

בלי יעשה ___" )הושע ח ז( , 6. אדמת שלחין, אדמה 
שבעליה משקה אותה.                       "כרוב של ___" 

)תרומות י יא( , 10. אוזן הכלי, מקום שתופסים בו את 
הכלי באצבעות.       "בית ה___" )כלים כה ז( , 11. עוגה, 

מאפה - תנור. "___ לחם שערים" )שופטים ז יג( , 14. 
בחינה ובדיקה,עיון מעמיק בדבר כדי לגלות את הגלום בו. 
"כי שאל נא לדר רישון וכונן  ל___ אבותם" )איוב ח ח( , 
16. קיצור המילים: שמים וארץ. , 17. קיצור המילים: ימים 

טובים. , 

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?

גאכמסיחאנבבאילהאא

ברוחרהיולינבלכמהר

כעשוהיסנאנאהשזנבצ

כגףרעהשקמערקבשקצז

ומנניבנמאסלחארעלב

כזכבשרתגיההינאגאת

בברגביאנקקמעאנללח

יחתדתתידטבוישגמבל

ההמישעשרערגאנתסנב

שעעהבותדפיתגסשכאו

מומשתלהנאנתאנאהוד

ילירומילארשיינברב
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מצאו 10 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!
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משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד
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