


בשם ה׳ נעשה ונצליח!

טי
תנ
או

בתוקף עד תאריך 30.12.17 רשת יש / לאומי כארד ו/או בית העסק רשאים לשנות או לבטל את המבצע / ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מותנה בתשלום בכרטיס אשראי יש בלבד.
המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד. הזול מביניהם. עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. הזול מביניהם. לא כולל כפל מבצעים והנחות. התמונות להמחשה בלבד

מגוון הטבות 1+2 חינם הזול מבינהם,למחזיקי      ׳כרטיס אשראי יש׳ בחנויות נבחרות בבני ברק

תושבי בני ברק, קנו  שני מוצרים והשלישי... 

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

שעות פתיחה 21:00-23:00
למעט אמריקן קינדר וחולצות אינגלש סטייל

חינם
1+2

חינם
1+2

ירושלים 14
03-9292660

חינם
1+2

ר׳ יהודה הלוי 24
03-6196388

ר׳ עקיבא 77 )קומת חניה(
052-7622674

חינם
1+2

לא כולל שאנלים, בנדנות ושכמיות

חינם
1+2

לא כולל תיקי מותג

ראדזמין 8
054-8448242 

הושע 20 | 052-7128243
שעות פתיחה 20:30-22:30

יונה הנביא 4 | 03-9311776 

חינם
1+2

ר׳ עקיבא 47
054-3521777

חזון איש 50
03-6188379

ר׳ עקיבא 124
03-5781886

ר׳ עקיבא 98 מאחורי גן ורשא
03-9177772

על כל אופנת החורף

אהרונוביץ 16
03-5784973

חינם
1+2

לא כולל קולקצית ארועים ועיצוב אישי.

חזון איש 56/7
שעות פתיחה 20:30-22:30

כובעי נשים וילדים| מטפחות משי וסינרים מפיצי ריח

חינם
1+2

על מבחר דגמים בחנות  על אביזרי שיער, גרביי  YODFAT ומותגים

ירושלים: רב שפע, שמגר 16 02-5388675
ירושלים: סניף גאולה, הישיבה 2 02-5824922
03-5781886  124 עקיבא  רבי  ברק:  בני  גרביים מהמותגים המוביליםזוגות

Boutique

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

 ר׳ עקיבא 77 בחניה
03-5535276

ההטבה עד סכום של 50 ש״ח. לא כולל בישום

חינם
1+2

חזון איש 19
03-618-6517

אשדוד: 
רחוב יוסי בן חלפתא (מול קניון ישועת חיים) טל: 08-8667721

פתוח בבוקר 10:00-15:00 |  אחה"צ 17:00-22:00

גארטלעך
בכל 

הגדלים

 קסקטים לאלו 
שנוסעים לחו"ל

שלייקעס 
שבמגנומטר 

אינם מצפצפים

כיפות ממבחר
חברות ודגמים

ציציות עם 
הכשרים 
מהודרים

פיקוח וכשרות גם על הקושרים

ציצית גופיה 
במבצע 

לבין הזמנים

בקניית שני כובעים מכל סוג כובע ליום חול מתנה
ההטבה תקפה גם על אביזרים,ניקוי,ושיפוץ 

חינם
1+2

)זו הצלחת האחרונה שתשברי בחיים...(
מזל טוב!

הן
 כ

לי
גי

שיהיה במזל
לקראת  לדרך  יצאתם  טוב!  מזל  צלחת?  שברתם 
בניית בית חדש בישראל. הצלחת נשברה וגם הכוס 
עתידה להישבר בקרוב בעז”ה – זה הזמן למלא את 
המזווה של הזוג הצעיר בכלי מטבח איכותיים ממיטב 
החברות –בסירים, מחבתות, סכומ”ים וסטים לשבת 
ויום יום וכמובן- גם באביזרי אפיה מקצועיים שיהיו 
שעכשיו  זו  שנולדה,  הטריה  הבית  לעקרת  לעזר 
שבבר  המפוארת  האירוסין  עוגת  מול  עומדת 
יצאו  שלה  מהמטבח  גם  כיצד  וחולמת  המעוצב 
יצירות אומנות מושלמות שכאלה-שופעות טעמים 

מיוחדים, מרקמים ייחודיים וגימורים מלוטשים.

איזה מזל שיש כליצ’ן מתחת לבית!
תחושת  עם  יוצאים  אתם  בכליצ’ן  קונים  כשאתם 
סיפוק שקיבלתם תמורה מלאה לכספכם כי הכלים 
עוד שנים  נאמנה את הכלה הצעירה  ישרתו  הללו 
ארוכות וטובות, הם יסייעו בידה להגשים כל חלום 
במטבח ולהכין ארוחות טעימות שלא ישרפו לעולם, 
עוגות טובות, חלות אווריריות וטריות וכל מה שהיא 

תנסה להכין.

בבישול ארוחה –לא סומכים על המזל
בחיים,  אחר  תחום  בכל  כמו  הבישול,  כלי  בתחום 
כך   – הדרך  מתחילת  באיכות  שמשקיעים  ככל 
יתקבלו תוצאות מוצלחות יותר בהמשך וההשקעה 
רק  בידנו  ותותיר  במהירות  עצמה  את  תכסה 
של  איכותית  בנדוניה  להשקיע  ההחלטה  רווחים. 
כלים מעולים ואביזרי עזר עמידים ממיטב החברות 

שתהווה בסיס התחלתי מצוין לכלה לקראת נישואיה 
בחובה את  ומבורכת שצופנת  היא החלטה חכמה 
כל המעלות הטובות – איכות, עמידות, פרקטיות, 
חדשנות ונוחות שימוש ותחזוק בצורה קלה, נעימה 

ופשוטה.

הטוב  על  מתפשרים  -לא  באפיה  גם 
ביותר.

רוצה לשמח את הכלה שלך בהרגשה טובה וטעם 
בביתה  לאפות  עתידה  שהיא  בעוגות  הצלחה  של 
החדש? מעוניינת להתחדש בכלים מעולים ליצירת 
ומלוטשים  חלקים  ציפויים  מורכבים,  פטיפורים 
את  לך  מנגישים  בכליצ’ן  מופת?  יצירות  ושאר 
התבניות הכי חדשות עם הצורות הכי ייחודיות, את 
המריות, המזרקים, הצנתרים, הקורצנים, המטרפות 
ומשטחי הסיליקון שיהפכו כל מתכון פשוט לחוויה 
זמן  לך  יחסכו  ומקורי,  מושקע  במראה  טעם  של 

ומאמץ ויצרו לך מחמאות.

חדש בכליצ'ן!
איכותית  במתנה  הכלה  את  להפתיע  וקל  פשוט 
לכל  אותה  ותלווה  בעיניה  חן  שתמצא  ושימושית 
החיים! תנו לה מראש שובר מתנה לקניה בכליצ'ן 
בכל סכום שתבחרו. - היא תיהנה לבחור בעצמה 
מתנה  על  אתכם  ותברך  לה  הדרושים  הכלים  את 

ייחודית ומוצלחת שאין לה תחליף.
בנוסף, אנו מספקים שוברים לוועדי עובדים כמתנות 
חג\יום הולדת וכל הזדמנות חגיגית בה תרצו לפנק 

את הצוות במתנה נהדרת ורבת ערך.

כליצ'ן - כל מותגי האיכות במטבח שלכם:
כלי בישול ואפייה, אירוח והגשה, גאדג'טים ועוד חידושים מכל קצוות העולם

]תשקיף[

המתכון שלך להצלחה במטבח

רח' ר' עקיבא 86בני ברק:
בניין מכבי, 03-6911832

המרכז המקצועי לאפייה:
רח' ר' עקיבא 26, 03-5350015

מרכז הקניות 'שהחיינו קולורס' ירושלים:
ירמיהו 66 )מול שערי רווחה( 072-2219086

 שוק מחנה יהודה
בית יעקב 2 02-6767603

למעט פריטים נבחרים

 ר׳ עקיבא 86
 03-6911832

חינם
1+2

ר' עקיבא 121
03-5334966 

חזון איש 49 פינת נחמיה
03-6198922

חינם
1+2

על מצעי פדר פרימיום ועל כל מחלקת מפות

ר׳ עקיבא 98)מאחורי גן ורשא(
03-5703262

בס"ד

חזון איש 49 פינת נחמיה בני ברק )מתחת לטמבור המרכז(
פתוח בין השעות 9:00-21:00 טל: 03-6198922 

אור  ת

₪60

בל!
מוג

אי 
מל

*ה

NEW

מבצע!

מבצע!

₪199.90

ר׳ עקיבא 47 )מתחם דובק(
03-5799626

על תכשירים ומוצרי טיפוח

אלישע 1 
050-4141647

 ר׳ עקיבא 104
03-5799111 

חינם
1+2

חינם
1+2

 בקנית שני מוצרים )לא כולל שתיה קלה( 
אייס קפה /קפה הפוך מתנה

כהנמן 104

חינם
1+2

סניף הדגל: כהנמן 74
03-5293383

על כל מוצרי פלימוביל בסניף כהנמן 74 בלבד

חינם
1+2

אהרונוביץ 2 מגדלי שקל קומה 6
03-5707038

הרשמו למנוי דו שבועי לשנה 
וקבלו מנוי תלת שבועי לשנה חינם

 פילאטיס מכשירים, חוגים ומגוון מסלולי 
התעמלות וכושר לגברים, נשים ונערות

חינם
1+2
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בתוקף עד תאריך 30.12.17 רשת יש / לאומי כארד ו/או בית העסק רשאים לשנות או לבטל את המבצע / ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מותנה בתשלום בכרטיס אשראי יש בלבד.
המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד. הזול מביניהם. עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. הזול מביניהם. לא כולל כפל מבצעים והנחות. התמונות להמחשה בלבד

מגוון הטבות 1+2 חינם הזול מבינהם,למחזיקי      ׳כרטיס אשראי יש׳ בחנויות נבחרות בבני ברק

תושבי בני ברק, קנו  שני מוצרים והשלישי... 

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

שעות פתיחה 21:00-23:00
למעט אמריקן קינדר וחולצות אינגלש סטייל

חינם
1+2

חינם
1+2

ירושלים 14
03-9292660

חינם
1+2

ר׳ יהודה הלוי 24
03-6196388

ר׳ עקיבא 77 )קומת חניה(
052-7622674

חינם
1+2

לא כולל שאנלים, בנדנות ושכמיות

חינם
1+2

לא כולל תיקי מותג

ראדזמין 8
054-8448242 

הושע 20 | 052-7128243
שעות פתיחה 20:30-22:30

יונה הנביא 4 | 03-9311776 

חינם
1+2

ר׳ עקיבא 47
054-3521777

חזון איש 50
03-6188379

ר׳ עקיבא 124
03-5781886

ר׳ עקיבא 98 מאחורי גן ורשא
03-9177772

על כל אופנת החורף

אהרונוביץ 16
03-5784973

חינם
1+2

לא כולל קולקצית ארועים ועיצוב אישי.

חזון איש 56/7
שעות פתיחה 20:30-22:30

כובעי נשים וילדים| מטפחות משי וסינרים מפיצי ריח

חינם
1+2

על מבחר דגמים בחנות  על אביזרי שיער, גרביי  YODFAT ומותגים

ירושלים: רב שפע, שמגר 16 02-5388675
ירושלים: סניף גאולה, הישיבה 2 02-5824922
03-5781886  124 עקיבא  רבי  ברק:  בני  גרביים מהמותגים המוביליםזוגות

Boutique

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

 ר׳ עקיבא 77 בחניה
03-5535276

ההטבה עד סכום של 50 ש״ח. לא כולל בישום

חינם
1+2

חזון איש 19
03-618-6517

אשדוד: 
רחוב יוסי בן חלפתא (מול קניון ישועת חיים) טל: 08-8667721

פתוח בבוקר 10:00-15:00 |  אחה"צ 17:00-22:00

גארטלעך
בכל 

הגדלים

 קסקטים לאלו 
שנוסעים לחו"ל

שלייקעס 
שבמגנומטר 

אינם מצפצפים

כיפות ממבחר
חברות ודגמים

ציציות עם 
הכשרים 
מהודרים

פיקוח וכשרות גם על הקושרים

ציצית גופיה 
במבצע 

לבין הזמנים

בקניית שני כובעים מכל סוג כובע ליום חול מתנה
ההטבה תקפה גם על אביזרים,ניקוי,ושיפוץ 

חינם
1+2

)זו הצלחת האחרונה שתשברי בחיים...(
מזל טוב!

הן
 כ

לי
גי

שיהיה במזל
לקראת  לדרך  יצאתם  טוב!  מזל  צלחת?  שברתם 
בניית בית חדש בישראל. הצלחת נשברה וגם הכוס 
עתידה להישבר בקרוב בעז”ה – זה הזמן למלא את 
המזווה של הזוג הצעיר בכלי מטבח איכותיים ממיטב 
החברות –בסירים, מחבתות, סכומ”ים וסטים לשבת 
ויום יום וכמובן- גם באביזרי אפיה מקצועיים שיהיו 
שעכשיו  זו  שנולדה,  הטריה  הבית  לעקרת  לעזר 
שבבר  המפוארת  האירוסין  עוגת  מול  עומדת 
יצאו  שלה  מהמטבח  גם  כיצד  וחולמת  המעוצב 
יצירות אומנות מושלמות שכאלה-שופעות טעמים 

מיוחדים, מרקמים ייחודיים וגימורים מלוטשים.

איזה מזל שיש כליצ’ן מתחת לבית!
תחושת  עם  יוצאים  אתם  בכליצ’ן  קונים  כשאתם 
סיפוק שקיבלתם תמורה מלאה לכספכם כי הכלים 
עוד שנים  נאמנה את הכלה הצעירה  ישרתו  הללו 
ארוכות וטובות, הם יסייעו בידה להגשים כל חלום 
במטבח ולהכין ארוחות טעימות שלא ישרפו לעולם, 
עוגות טובות, חלות אווריריות וטריות וכל מה שהיא 

תנסה להכין.

בבישול ארוחה –לא סומכים על המזל
בחיים,  אחר  תחום  בכל  כמו  הבישול,  כלי  בתחום 
כך   – הדרך  מתחילת  באיכות  שמשקיעים  ככל 
יתקבלו תוצאות מוצלחות יותר בהמשך וההשקעה 
רק  בידנו  ותותיר  במהירות  עצמה  את  תכסה 
של  איכותית  בנדוניה  להשקיע  ההחלטה  רווחים. 
כלים מעולים ואביזרי עזר עמידים ממיטב החברות 

שתהווה בסיס התחלתי מצוין לכלה לקראת נישואיה 
בחובה את  ומבורכת שצופנת  היא החלטה חכמה 
כל המעלות הטובות – איכות, עמידות, פרקטיות, 
חדשנות ונוחות שימוש ותחזוק בצורה קלה, נעימה 

ופשוטה.

הטוב  על  מתפשרים  -לא  באפיה  גם 
ביותר.

רוצה לשמח את הכלה שלך בהרגשה טובה וטעם 
בביתה  לאפות  עתידה  שהיא  בעוגות  הצלחה  של 
החדש? מעוניינת להתחדש בכלים מעולים ליצירת 
ומלוטשים  חלקים  ציפויים  מורכבים,  פטיפורים 
את  לך  מנגישים  בכליצ’ן  מופת?  יצירות  ושאר 
התבניות הכי חדשות עם הצורות הכי ייחודיות, את 
המריות, המזרקים, הצנתרים, הקורצנים, המטרפות 
ומשטחי הסיליקון שיהפכו כל מתכון פשוט לחוויה 
זמן  לך  יחסכו  ומקורי,  מושקע  במראה  טעם  של 

ומאמץ ויצרו לך מחמאות.

חדש בכליצ'ן!
איכותית  במתנה  הכלה  את  להפתיע  וקל  פשוט 
לכל  אותה  ותלווה  בעיניה  חן  שתמצא  ושימושית 
החיים! תנו לה מראש שובר מתנה לקניה בכליצ'ן 
בכל סכום שתבחרו. - היא תיהנה לבחור בעצמה 
מתנה  על  אתכם  ותברך  לה  הדרושים  הכלים  את 

ייחודית ומוצלחת שאין לה תחליף.
בנוסף, אנו מספקים שוברים לוועדי עובדים כמתנות 
חג\יום הולדת וכל הזדמנות חגיגית בה תרצו לפנק 

את הצוות במתנה נהדרת ורבת ערך.

כליצ'ן - כל מותגי האיכות במטבח שלכם:
כלי בישול ואפייה, אירוח והגשה, גאדג'טים ועוד חידושים מכל קצוות העולם

]תשקיף[

המתכון שלך להצלחה במטבח

רח' ר' עקיבא 86בני ברק:
בניין מכבי, 03-6911832

המרכז המקצועי לאפייה:
רח' ר' עקיבא 26, 03-5350015

מרכז הקניות 'שהחיינו קולורס' ירושלים:
ירמיהו 66 )מול שערי רווחה( 072-2219086

 שוק מחנה יהודה
בית יעקב 2 02-6767603

למעט פריטים נבחרים

 ר׳ עקיבא 86
 03-6911832

חינם
1+2

ר' עקיבא 121
03-5334966 

חזון איש 49 פינת נחמיה
03-6198922

חינם
1+2

על מצעי פדר פרימיום ועל כל מחלקת מפות

ר׳ עקיבא 98)מאחורי גן ורשא(
03-5703262

בס"ד

חזון איש 49 פינת נחמיה בני ברק )מתחת לטמבור המרכז(
פתוח בין השעות 9:00-21:00 טל: 03-6198922 

אור  ת

₪60

בל!
מוג

אי 
מל

*ה

NEW

מבצע!

מבצע!

₪199.90

ר׳ עקיבא 47 )מתחם דובק(
03-5799626

על תכשירים ומוצרי טיפוח

אלישע 1 
050-4141647

 ר׳ עקיבא 104
03-5799111 

חינם
1+2

חינם
1+2

 בקנית שני מוצרים )לא כולל שתיה קלה( 
אייס קפה /קפה הפוך מתנה

כהנמן 104

חינם
1+2

סניף הדגל: כהנמן 74
03-5293383

על כל מוצרי פלימוביל בסניף כהנמן 74 בלבד

חינם
1+2

אהרונוביץ 2 מגדלי שקל קומה 6
03-5707038

הרשמו למנוי דו שבועי לשנה 
וקבלו מנוי תלת שבועי לשנה חינם

 פילאטיס מכשירים, חוגים ומגוון מסלולי 
התעמלות וכושר לגברים, נשים ונערות

חינם
1+2



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
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L תבניות ביצים

מרכך כביסה
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13& ב-  3
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ג'ל כביסה 
סוד

מארז פיצה 
זוגלובק
שלישיה

גליליות 
עדין

זוגלובק שניצל 
תירס/נקניקיות
2 קילו

שמן קנולה
טעמן בד"ץ עד"ח

 &25

 &10

 &69

 &1290

 &1890 &20

 &95

 &10 ב-

ב-

ב-

ב-

ב-ב-

ב-

ב- 3

3

2

3

רבע לשבע/
עד חצות

פיירי
1.350 ליטר

שמפו / מרכך הוואי
750 מ"ל

קליק שקיות

יין מרלו
קברנה סוביניון
כרמל מזרחי

פתיבר 
500 גרם

אבקת כביסה 
אריאל 10קילו

אבקת כביסה 
פרסיל 8 קילו

עוגות רולדה 
עלית

מגבונים
רביעייה

אינסטנט פודינג
1 קילו

יין עמק הנדיב
כרמל מזרחי

מארז טישו
עדן

קמח

ג'ל פריסל
2.7 ליטר

שקדי מרק
אוסם

גבינה  בטעמים
זיתים/ שום/ בצל
בקניית שלישיה

מארזי קרלו

דג פילה אמנון
(מושט)

אבקת כביסה
סוד/ביומט
5 קילו

סוכר

חלב גד
1 ליטר
הרב רובין

מארזי תן צ'אפ
מיה

 &50

 &10

 &20
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אדוארד
אלופים בחיסכון

טחינה 
אחווה
בד"ץ
500 מ"ל

נרות חימום
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ב-  &1390
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 &3990 &390

 &790  &2490
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בקניית זוג

בקניית זוג

נסטי

בקנייה מעל 150 ש"ח 
עוף הרב מחפוד

 2

 3

 2

 10

3 ב-18& 

48 גלילים

נייר
טואלט

גבינת תנובה
850 גרם

גבינת 
תנובה
250 גרם

פסטות ויליפוד
העדה החרדית

עילית סוגים שונים

ב-

ב-

ב-

 &2990

 &1490

ב-

12.90& ב-
1 ליטר2 ב-

במבה אוסם גדול
מארז 4 יחידות

גבינה צהובה
600 גרם
עמק

מוגבל ל-2 מגשים

לחמיתחיתולי האגיס טיטולים משקאות תנובה מאגדת שוקולד
חוגלה פרמיוםשוקו, אייס קפה, בננה ורד הגליל

מוצרי 
השבוע
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 ב-2017 מפעל הפיס השקיע כ-1.5 מיליארד ₪
 בחינוך, בתרבות, ברווחה ובספורט בישראל.

משנת 2012 ועד שנת 2017 העביר מפעל הפיס לטובת 
הקהילה את כל רווחיו בסכום של כ-9.4 מיליארד שקלים

המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו  18 שנים  אזהרה : משרד הרווחה והשירותים החברתיים קובע כי הימורים עלולים 
להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 
118 )שיחת חינם( 24 שעות ביממה. הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, נסיון, יכולות או ריבוי משחקים.

מהפיס 
לקהילה

1.5 מיליארד ₪



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ב' בטבת תשע"ח 20/12/17 בני ברק8 1210//10 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 

אבי רבינא, ישראל פריי, ארי קלמן, 
חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

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

 נהרג בחזור מההלוויה
טרגדיה: בחזור מהלוויית מרן ראש הישיבה הגראי"ל 
אלחנן  הרב  דרכים קשה  בתאונת  נהרג  זצ"ל,  שטיינמן 

שינקר ז"ל מתל אביב.
הרב אלחנן הוא אחיהם של משפחת ראשי הישיבות 
מרן הגאון רבי צבי שינקר ראש ישיבת בית דוד, הגאון 
רבי ברכיהו שינקר ראש ישיבת תפארת התלמוד, הגאון 
רבי  הגאון  משה,  דרכי  ישיבת  ראש  שינקר  חיים  רבי 
משולם שינקר ראש ישיבת קהילות יעקב, הגאון רבי בן 

ציון שינקר ראש ישיבה בצרפת. 
יצאה למחרת בשעות הבוקר מביתו בת"א  ההלוויה 
בית  אל  ומשם  ברק  בבני  אריה"  "בית  הכנסת  בית  אל 

החיים פוניבז' בעיר.
הגבס  פרופילי  מפעל  בעל  היה  ה-70,  בן  המנוח 
היוקרתיים, "ש.י.ר.ן. פרופילים", יצא מביתו להלוויית 
שנהג  בעת  עצמית  בתאונה  ונהרג  שטיינמן  הרב  מרן 
ברכבו, לאחר שככל הנראה עבר אירוע לבבי וקיבל דום 

לב באמצע הנהיגה.

 ילדה נחנקה ונפצעה אנוש 
ביום חמישי לקראת השעה 12 התקבל דיווח במוקד 
שנה  כבת  פעוטה  על  הצלה'  'איחוד  של  החירום 

כדי  תוך  ההכרה  את  שאיבדה 
בגן  זר(  מגוף  )נחנקה  שהותה 
ישראל  שבטי  ברחוב  ילדים 

בבני ברק. 
של  חירום  רפואת  מתנדבי 
ברק  בני  סניף  הצלה  איחוד 
החייאה  פעולות  בה  ביצעו 
המשך  תוך  פונתה  והיא 
אנוש  במצב  החייאה  פעולות 
לבית החולים. נסיבות המקרה 

בבדיקה.
חיים גולד חובש מתנדב באיחוד הצלה סניף בני ברק 
מיחידת  נוספים  כוננים  עם  יחד  למקום  "הגעתי  סיפר: 
'איחוד הצלה'. הבחנו בפעוטה ללא  האופנולנסים של 
דופק וללא נשימה. ביצענו בה פעולות החייאה מצילות 
למרכז  הפעוטה  את  שפינה  הנט"ן  להגעת  עד  חיים 
הרפואי שניידר כשמצבה מוגדר קשה." עוד מוסר גולד 
'איחוד  של  חוס"ן  צוות  ילדים.   9 עוד  נכחו  "בגן  כי 
הצלה' העניקו טיפול נפשי לצוות הגננות שהיו במקום."

 תערוכת חנוכיות מרהיבה בת"ת 'בני מנחם' ב"ב
לקראת חג החנוכה תלמידי תלמוד תורה 'בני מנחם', 
חנוכיות'  'תערוכת  הכנת  על  ועמלו  טרחו  ב"ב  חב"ד 

במסגרת  מיוחדת, 
מבצע מיוחד המתקיים 
בניצוחו  במוסד  השנה 
החינוכי  המנהל  של 
בלינוב  ירחמיאל  הרב 
הרב  הגשמי  והמנהל 
מנחם מענדל גרינפלד.

בנו  הת"ת  תלמידי 
עם  יחד  ויצירתיות  ייחודיות  חנוכיות   70 מעל  ויצרו 
הוריהם. התערוכה הוצגה בימי החנוכה בפני המבקרים, 
הורים ובני משפחה רבים שהשתתפו ויצאו בהתפעלות 

רבה.
במקום הראשון זכו התלמידים יחיאל הרטמן ושניאור 
חיון  בן  יוחאי  התלמידים  זכו  השני  במקום  לוין,  זלמן 
ועדיאל יעקב ובמקום שלישי זכו התלמידים נתנאל לוי 

ויוסף ישראל .

 "שומרים עליכם ממשרד גדול יותר"
בטקס רב רושם נחנך ביום שני משרד חדש ל "קוריץ 
מערכות", על פני שטח ענק ומרווח הכולל שטחי תצוגה. 

לאחר מספר שנות פעילות 
והתרחבות, נערכה חנוכת 
החדשים  למשרדים  הבית 
ברחוב ז'בוטינסקי בב"ב.

המשרד  בחנוכת 
האדמו"רים  השתתפו 
מפינסק קארלין ומעז'יבוז' 
שמש  בית  עיריית  וראש 

משה אבוטבול שאף קבעו מזוזות, וכן אח"מים, אנשי 
עסקים מתחום הנדל"ן והיזמות, עיתונאים ואישי ציבור.

אלי כהן

עולם  בכל  שררה  ויתמות  אבל  תחושת 
האחרון,  בשבוע  היהודי  והעולם  התורה 
המוני בית ישראל מכל העדות והחוגים הגיעו 
ישבו  שם   ,5 איש  בחזון  הגדול  בבית  לנחם 
בניו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 'שבעה'.
ראש  מרן  הגיע  לשבעה  הראשון  ביום 
"זכורני  שסיפר:  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה 
דברי  בביאור  ענין,  באיזה  פעם  שנתקשיתי 
רש"י בקידושין ותוס' בכתובות, ושאלתיו על 
כך, והשיב על אתר בתירוץ ברור מאד, תמיד 
התירוץ.  את  בישיבה  בשיעורים  מזכיר  אני 
הוא  ממש.  ש"ס  ידע  היטב,  ש"ס  ידע  הוא 
דשמיא.  סייעתא  וגם  הכישרון  לו  היה  זכר! 

גם זה וגם זה. 
הרבה  לפני  כבר  אמר  שהוא  לי  "סיפרו 
שנים, שהוא הרגיש אחריות על הדור! הרבה 
פעמים כשהייתי שואל אותו בדברים מסוימים 
כיצד לנהוג, היה משיב ואומר 'האם יש בזה 
זיכוי הרבים?' ככה השיב הרבה פעמים, זיכוי 
הרבים הוא העיקר. היה זיכוי הרבים בעצות, 
סיפורים  הרבה  יש  בתפילות,  גם  ומסתמא 
ששמעתי למעלה מן הטבע! מן הסתם יכתבו 

זאת... 
תלמיד  שהיה  שיינין  מנדל  רבי  לי  "סיפר 
'החזון  היה  הוא  כי  עליו  ואמר  סבא,  בכפר 
איש של כפר סבא'. כך החזיקו אותו שם, כמו 
החזון איש. בתקופה שלימד בכפר סבא, לבש 
יחשיבוהו  שלא  כדי  ארוך,  ולא  קצר  מעיל 
לדור  הדור,  לכל  חסר  הוא  שם.  מהרב  יותר 
חסר מנהיג. הוא השפיע על כל הדור, על כל 

העולם", סיכם מרן הגרי"ג. 
"גדולי ישראל קענען נישט זען אבער דער 
עולם קענען זען )גדולי ישראל לא רואים ולא 
ומכיר  יודע  העולם  אבל  עצמם,  את  מכירים 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  התבטא  כך  אותם(", 
קניבסקי, שהגיע לנחם אבלים ביום שלמחרת.
מרן  של  חתנו  שטינמן,  שרגא  רבי  הגאון 
שר התורה, ציין כי מרנא החזון איש זיע"א, 
היה קם ב'הידור' כדין קימה בפני ת"ח בפני 
מרן ראש הישיבה זצ"ל, בהיותו צעיר לימים, 
שר  מרן  והעיד  הדלת,  עד  מלווהו  היה  ואף 
התורה כי "החזון איש אמר לי אחר כך ללכת 
מרן  אביו  גם  כי  ציין  כן  עוד".  אותו  ללוות 

הסטייפלער זצ"ל, היה קם לכבודו.
מרן  בפני  הביאו  האבלים  ניחום  בעת 
מרן  של  המרטיטה  צוואתו  את  התורה,  שר 
בעיון  קראה  הגר"ח  מרן  זצ"ל.  הגראי"ל 
שרבים  לנכתב  הגיע  וכאשר  ובהתרגשות 
"את  התבטא:  צדיק,  הוא  כביכול  בו  טועים 

העולם אי אפשר לרמות".

"הצוואה היא ההספד הכי גדול"

למעלה  לאחר  יצא  מבעלזא  האדמו"ר 
מירושלים.  חנוכה  במהלך  שנה  משלושים 

בפעם הקודמת היה זה כשיצא לנחם את חמיו 
על  שבעה  שישב  זצ"ל,  מויז'ניץ  האדמו"ר 

פטירת אמו הרבנית מרגליא ע"ה. 
"שהגדלות  הניחום:  בעת  אמר  האדמו"ר 
אני  שתק,  שתמיד  דיבר  שלא  הייתה  שלו 
זו  ביחד,  שישבנו  בכינוסים  זה  את  ראיתי 
האדמו"ר  תרם  מכן  לאחר  שלו".  הגדלות 
וחתם על ה'קול קורא' לקרן הבניין, בישיבת 
שתקום  השחר  אילת  קרית   - תורה  ארחות 

בכניסה לבני ברק.
הניחום  בעת  הספיד  מויז'ניץ  האדמו"ר 
שמספידים  כאלו  יש  "לפעמים  ואמר: 
הבא  בעולם  לנשמה  מפריע  וזה  ומגזימים 
ומכך מרן ראש הישיבה חשש. למרות שאצלו 
הרי אין כל חשש כי כל מה שיאמרו לא יהיה 
מספיק, אבל הוא לשיטתו חשש מכך. האמת 
שהצוואה של מרן ראש הישיבה הינה הספר 
ששייך",  גדול  הכי  וההספד  גדול  הכי  מוסר 
היה  יכול  לא  אחד  "אף  האדמו"ר,  הוסיף 
להספיד כמו הצוואה שלו בעצמה. כזו ענווה 
לא מוציאים היום. כל חלק בצוואה זה מוסר 

השכל".

"מי  כי  לבנים  ואמר  המשיך  האדמו"ר 
הרבה  לדברים  זוכה  לשמה  תורה  שלומד 
היה האבא שלכם,  וזה  ענווה  זה  ואחד מהם 
כך נראה מי שלומד תורה לשמה שזוכה להכל 
היה  ישראל  האהבת  בעל  סבי  לענווה.  וגם 
שמיים,  וירא  יוד  הערלכער  מי  תמיד:  אומר 
מי שלא לומד מוסר. הוא תמיד חושב שהוא 
מושלם. הראש ישיבה תמיד למד ספרי מוסר 
ולכן חשב שהוא נמצא רחוק אבל האמת היה 

גבוה ברוחניות".
ישיבת  ראש  פילץ,  אביעזר  רבי  הגאון 
האבלים  בניחום  נרגשים  דברים  נשא  תפרח, 
במסגרתם הסביר כי גדול הדור איננו תפקיד 
מחליט  לבדו  הקב"ה  אלא  לבחירה  הנתון 

גדול  אבל  הרבה  יש  חכמים  "תלמידי  זאת. 
זה  לבחירות,  נתון  לא  הדור  ומנהיג  הדור 
בחר  ובו  שמימית  בהנהגה  בוחר  הקב"ה 

השם", הסביר הגר"א פילץ.

קרית 'איילת השחר'

בתוך כך, בישיבת תפרח ערכו מסיבת חנוכה 
כפי  וריקודים  תזמורת  ללא  אבלות  בתחושת 
הוראת מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן 
ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שניתן לקיים 
מסיבות חנוכה אך שתהיה הרגשת אבלות. כך 
גם בעשרות ישיבות ברחבי הארץ ובקהילות 

רבות בהם התקיימו מסיבות נהגו כך.
שם  קריאת  מעמד  התקיים  שבת  במוצאי 
מבני  של  הענק  למתחם  הפינה  אבן  והנחת 
ברק  לבני  בכניסה  תורה  אורחות  ישיבת 
ורבני  ראשי  השחר.  איילת  לקרית  שיהפכו 
אדלשטיין,  הגרצ"י  גרבוז,  הגר"א  הישיבה 
הגר"ח  קלרמן,  הגר"י  דיסקין,  הגרב"ד 
יעקב  הרב  הישיבה  ומנהל  מישקובסקי 
הגר"ח  מרנן  של  למעונם  עלו  וירז'בינסקי 
שם  להקים  כדי  אדלשטיין  והגרי"ג  קניבסקי 
וזכר לעילוי נשמתו. לאחר מכן הגיעו למעונו 
פוברסקי  הגרב"ד  פוניבז'  ישיבת  ראש  של 

וקיבלו את ברכתו.
מרכזית  מספד  עצרת  תתקיים  הערב 
בהשתתפות  תורה  אורחות  ישיבת  בהיכל 
אלפי תלמידי הישיבה ובוגריה, על כל סניפי 
כשאת  ישראל,  גדולי  בראשות  הישיבה, 
המשא המרכזי ישמיע מרן הגרי"ג אדלשטיין.
ביום שני בבוקר, עם תום השבעה, מאחר 
ומדובר בימי החנוכה וראש חודש לא עולים 
החלו  והבנים  המשפחה  בני  הקבר,  על 
בכתיבת ספר תורה שנתרם על ידי נאמן ביתו 
הרב יעקב רוזנשטיין ועלו למעונם של גדולי 

ישראל שכתבו אות בספר התורה.
ביום האחרון לניחום האבלים, הגיע ראש 
אז  הורביץ,  יואב  נתניהו  בנימין  של  הסגל 
מלשכת  פנו  השבעה  ימי  במהלך  כי  התברר 
קצין  לנחם.  להגיע  שחפץ  הממשלה  ראש 
הביטחון עמד בקשר עם בני הבית, ואמר כי 
צריכים שלוש שעות לפני הגעתו להפוך את 
כי  הבינו  הבית  בני  לגמרי.  לסטרילי  הבית 
בשעות  להגיע  המנחמים  מאלפי  ימנע  הדבר 
אלו והשאלה הובאה בפני מרן הגרי"ג שאמר 
שרצונו  ובוודאי  דציבורא'  'טירחא  "זה  כי 
של מרן ראש הישיבה זצ"ל היה שלא ימנעו 

מהמנחמים להגיע עבור זה". 
במקום זאת, שיגר ראש הממשלה את ראש 
התנחומים  את  להביא  הורביץ  יואב  הסגל 
מקלב  אורי  ח"כ  יחד  הגיע  והוא  בכתב, 
ושלומי פולק, יועצו של יו"ר דגל התורה ח"כ 
משה גפני. כזכור, ההכרעה על כהונת נתניהו 
זצ"ל לאחר שמרן  התקבלה במעונו של מרן 
להכריע  והפסיק  נחלש  זצ"ל  שך  הגראמ"מ 

בהכרעות ציבוריות.

 "גדולי ישראל לא מכירים בערך עצמם"
ה'שבעה'  מימי  ונרחב  מיוחד  בסיקור  עיתונות'  'קו 
  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  על 
על  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  של  הנדירה  ההתבטאות 
הצוואה, העדות של מרן הגרי"ג אדלשטיין על צורת 
ההנהגה, האדמו"ר מבעלזא ששינה מנהג בן 30 שנה 
וגם:    הצוואה  את  שהסביר  מויז'ניץ  והאדמו"ר 
הפסיקה שמנעה מראש הממשלה להגיע לנחם, עצרות 

המספד וקרית 'איילת השחר' 

תמונה מהגן

חלק מהתערוכה

תמונה מהטקס
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- להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחותלמהדרין

לא תתאפשר כניסת עגלות וילדים

‰ הכניסה מותנית באישור השתתפות מראש בטלפון 03-5329121 בין השעות 10:00-18:00
‰ ההרשמה עד יום ראשון ו׳ בטבת 24.12.17

‰ האירוע מיועד לנשים לקראת לידה ולאימהות לתינוקות עד גיל שנה שלא השתתפו באירועים קודמים.

האירוע יתקיים בעז"ה ביום שני ז׳ בטבת תשע"ח 25.12.17
בשעה 19:45 באולמי ראסל, רחוב מתתיהו מנדל 11 רמת גן.

סגירת דלתות בשעה 20:15 לא תתאפשר כניסה לאחר שעה זו. יש להציג ת.ז. בכניסה

ערכת סימילאק למהדרין מתנה לכל משתתפת

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.  *בכפוף לתקנון
אירוע נגיש לפרטים ניתן לפנות לטל 054-5430121

מזמין אתכן, אימהות 
ואימהות שבדרך

לערב חדש ומיוחד! 

למהדרין

הבטיחי את מקומך!נותרו מקומות ספורים

בתכנית:

התכנסות וקפה ומאפה ברוכות הבאות

סרט אימהות סימילאק בשם האימהות

מופע הומוריסטי של נועה ירון דיין נועה תנוע

שעשועון טריוויה דיגיטלי נושא פרסים: 
פרס ראשון – סימילאק מתנה לשנה, פרס שני – 15 פחיות סימילאק, פרס שלישי – 5 פחיות סימילאק*

אימהות משחקות

פאנל מקצועי בהשתתפות רונית דוייב- תזונאית סימילאק
ויעל מזרחי - אשת תקשורת ואמא ל... כן ירבו

אמא, איך את 
מסתדרת?



בני ברק ב' בטבת תשע"ח 121020/12/17

מרן נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן ספד בישיבת אור אברהם 
בב"ב: "מרן הגראי"ל שטיינמן מסר את נפשו בשביל התורה"

מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך הגיע לניחום אבלים בחזון איש 5, 
ואמר לאבלים: "אם כולם היו כמותו - לא היינו צריכים משטרה"

מאת: עוזי ברק 

בחשד  חשודים  שני  עצרו  המשטרה  בלשי 
וכסף  תכשיטים  וגניבת  לדירה  להתפרצות 

מזומן בשווי עשרות אלפי שקלים.
במשטרת  דיווח  התקבל   12.12 בתאריך 
ישראל אודות התפרצות לדירה ברחוב שמעיה 
אלפי  ועשרות  תכשיטים  וגניבת  ברק   בבני 

שקלים.  
הגיעו  רבים  שאזרחים  בעת  החשד,  ע"פ 
לבני ברק לחלוק כבוד אחרון למרן הגראי"ל 

לדירה  החשודים  התפרצו  זצ"ל,  שטיינמן 
וגנבו רכוש כאמור. 

לדירה  הגיעו  אשר  הפלילי  הזיהוי  חוקרי 
פורנזיים  וממצאים  ראיות  באיסוף  החלו 
ולמעצרם  לאיתורם  אמש  שהובילו  מהזירה 
 33 ובן  עקב  מכפר   20 )בן  חשודים  שני  של 

מירושלים(. 
דן  למרחב  לחקירה  הובאו  החשודים 
בבית  מעצרם  בהארכת  לדיון  הובאו  ולמחרת 

משפט שלום בת"א.

מאת: עוזי ברק 

רושם  רב  מעמד 
חמישי  ביום  נערך 
אור  בישיבת  האחרון 
אברהם בב"ב, בראשות 
פנחסי,  לוי  רבי  הגאון 
כיבד  המעמד  כשאת 
נשיא  בהשתתפותו, 
התורה  חכמי  מועצת 

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן אשר מכהן 
כנשיא הישיבה.

תלמידי  הישיבה,  רבני  השתתפו  במעמד 
הישיבה ובוגריה, הורי התלמידים וקהל רב.

בדברים שנשא ראש הישיבה הוא הספיד את 
את  מסר  "הוא  ואמר:  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 

נפשו בשביל התורה בכל 
הזמנים  ובכל  המצבים 
זיכה אותו,  ולכן הקב״ה 
מה  זה  יקרים,  בחורים 
מאתנו  דורש  שהקב״ה 
- לעשות את המקסימום 
להתמיד  להתמסר,  שלנו 
ולהתייגע בתורה, ובחור 
לו  מובטח  כך  שיעשה 

שיצא גדול בישראל".
בסיום דבריו שיבח מרן את ראש הישיבה על 
בני  את  ובירך  תלמידיו  למען  הרבה  מסירותו 
הישיבה שיזכו להתעלות בתורה ויראת שמים. 
לאחר מכן חולקו תעודות לבחורים שהצטיינו 
במבחן על כל מסכת ראש השנה שנלמדה בימי 

בין הזמנים האחרון.

מאת: עוזי ברק 

בין אלפי המנחמים שפקדו השבוע את הבית 
המפורסם ברחוב חזון איש 5, שם ישבו 'שבעה' 
בניו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, הגיע גם 
מלווה  כשהוא  אלשיך  רוני  המשטרה  מפכ"ל 
רב  שפירא,  מנחם  ברק  בני  עיריית  ראש  בסגן 
המשטרה הרב שמריהו ורב מחוז תל אביב הרב 
שמרי קצין  רונן  ניצב  סגן  עם  יחד  קב,  אליהו 

אגף החקירות והמודיעין מרחב דן.
כי  קב  הרב  סיפר  האבלים,  ניחום  במהלך 
אחד מבכירי המשטרה שאינו חרדי הגיע לראש 
וכמה  שלו  לאחיינים  שידאג  הישיבה לבקש 
וכמה פעמים, וראש הישיבה דאג באופן אישי 
מהם  תורניים, כשאחד  למוסדות  להכניסם 
תורה.  אורחות  בישיבת  מצטיין  תלמיד  הוא 
האחרון  אלול  בזמן  כי  ציינו  המשפחה  בני 
נשלח מנחם שפירא להכניס את הילד האחרון 

לישיבה.

שרגא  ורבי  משה  רבי  הגאונים,  הבנים 
שטיינמן, דיברו על הפשטות המיוחדת שהייתה 

למרן זצ"ל וכמה שהיה בז להבלי העולם.
כולם  "אם  באומרו  סיכם  המשטרה  מפכ"ל 
בני  משטרה".  צריכים  היינו  לא  כמותו  היו 
בניהול המופתי של  הודו על הסיוע  המשפחה 
מסע ההלוויה לכבודו וכבקשתו של מרן זצ"ל, 
ושיבחו את הרב אליהו קב על היותו איש הקשר 
של הרבנים בבני ברק והקהילות מול המשטרה.

נשיא ה'מועצת' 
על מרן הגראי"ל: 
"מסר נפשו לתורה"

המפכ"ל הגיע לנחם 
את בני הגראי"ל

בהלוויית מרן: פרצו 
לדירות בבני ברק

צילום: יעקב כהן

צילום: דוד זר

הגראי"ל  הישיבה  ראש  הלוויית  מסע  את  ניצלו  חשודים  שני 
שטיינמן, פרצו לדירות וגנבו תכשיטים, כסף ורכוש - ונעצרו

wert

*100% מימון לזכאיות
קמפוס נפרד, כניסה משער גהה | שכ"ל אוניברסיטאי

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

הכסא הזה 
שמור לך

בואי ללמוד 
לתואר ראשון בפסיכולוגיה

במסלול לנשים 
בקמפוס החרדי בבר-אילן

התכנית מאפשרת שילוב של עבודה עם לימודים

נותרו מקומות אחרונים - הזדרזי להירשם!

נפתחה ההרשמה למכינה לתואר אקדמי.
100% מימון*

פתיחת המכינה בשבט תשע"ח

wert

הקמפוס החרדי
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קיבל   - חובה  ביטוח  ללא  שרכב  ברק  מבני  אופנוע  רוכב 
פיצוי כרבע מיליון שקל לאחר שנפצע בתאונה בכביש 4

פועל בניין נפל מגובה ונפצע באורח בינוני • הפצוע 
פונה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ

מאת: עוזי ברק

תושב בני ברק, אב לשמונה ילדים, כבן 47, 
במהלך  חובה.  ביטוח  ללא  אופנועו  על  רכב 
שלושה  מתוך  הימני  בנתיב   4 בכביש  רכיבתו 
נתיבים, סטה לפתע רכב פרטי מהנתיב האמצעי 

ופגע בו. 
הרוכב עף מהאופנוע והוטח בעוצמה בקרקע, 
האופנוע עלה עליו ומחץ את רגלו השמאלית. 
כשהוא  החולים  לבית  באמבולנס  פונה  הוא 
העובדה  חרף  ברגליו.  קשות  מחבלות  סובל 
הכאבים  היום,  באותו  עוד  לביתו  ששוחרר 
למחרת,  החריפו.  ואף  אותו  ללוות  המשיכו 
בהגיעו לבית החולים הוא אושפז ונותח ברגלו 

באופן דחוף ובהמשך אף נותח בשנית. 
כתב  הפוגע  הנהג  נגד  הוגש  כשנתיים  לפני 
אישום, בגין סטייה מנתיב נסיעתו וגרימת נזק 
משפט  בית  שופט  האופנוע.  לרוכב  ממש  של 
הנהג  את  הרשיע  פרי,  רועי  לתעבורה,  השלום 
הפוגע וגזר עליו פסילה על תנאי ל-3 חודשים 

ולמשך 3 שנים וקנס נמוך. 
הרכב  נהג  נגד  נזיקית  תביעה  הגיש  הנפגע 
שביטחה  'שומרה'  הביטוח  חברת  ונגד  הפוגע 
את רכבו בביטוח חובה. התביעה הוגשה לבית 
יפעת  השופטת  אצל  בהרצליה  השלום  משפט 

אונגר ביטון. 
את  זיסו  עוה"ד  הציגה  התביעה  במסגרת 
הפלילי  בהליך  הפוגע  הנהג  של  הרשעתו 
להתרחשות  הבלעדית  לאשמתו  כהוכחה   –

התאונה. 
חברת הביטוח טענה לאשם תורם של רוכב 
בנסיבות  השתכנעה  לבסוף  אולם,  האופנוע, 
התאונה ובאשמתו המוחלטת של הנהג הפוגע.

השתכנעה  הביטוח  חברת  כי  העובדה  לאור 
המוחלטת  באשמתו  לרבות  התאונה  בנסיבות 
בבית  ההליך  התייתר המשך  הפוגע,  הנהג  של 
מחוץ  בפשרה  הסתיימה  והתביעה  המשפט 
חברת  פיצתה  לפיה  המשפט,  בית  לכותלי 
בכ-250  האופנוע  רוכב  את  'שומרה'  הביטוח 

אלף שקלים.

מאת: אלי כהן

אליה  הרה"ג  בראשות  יוסף'  'חזון  בקהילת 
החנוכה.  לימי  מיוחד  באופן  נערכו  תודה 
הראשון  יוסף"  "חזון  עלון  הופק  החג  לקראת 
פנחס,  ראובן  רבי  בראשות  דוד'  'מלכות  ע"י 
שחולק בכל בתי המדרש בעיר וכן הופץ בערים 

נוספות.
העלון  כי  הודיעו  יוסף'  'חזון  בהנהלת 
הרבנים  גדולי  כאשר  שבוע,  מידי  מעתה  יצא 
העלון  ההנהלה  לדברי  בו,  יכתבו  והמחנכים 
ותוכנו כבר יצרו הדים ותגובות רבות התקבלו 

במערכת.
מרכזית  חנוכה  מסיבת  בחג  נערכה  כן,  כמו 
התהילים  חבורת  למשתתפי  יוסף,  חזון  לילדי 
ו'אבות ובנים', בתוכנית: הצגה של עופר הלוי 
ומהרב  תודה  אליה  הרב  הקהילה  מרב  וברכה 
אליעזר יוטקובסקי, יו"ר 'אבות ובנים' העולמי.

במהלך המסיבה חולקה למשתתפים חוברת 
מהודרת תרומת מלכות דוד, ובה חידושי תורה 
חנוכה.  בענייני  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  ממרן 
כמו כן נערכה הגרלה על 10 זוגות אופניים ועל 
10 מקראות גדולות למשתתפי חבורת התהילים 

ואבות ובנים.
במהלך האירוע התרגשו המשתתפים כאשר 
נ"י  כהן  אליהו  הילד  של  בשמו  קרא  המכריז 
באופניים,  זכה  כי  והודיע  זיתים  שתילי  מת"ת 
את  לקבל  שעלה  היטב  המחונך  שהילד  אלא 
האופניים ראה את שמו בכרטיס אך סייג שזה 
כהן  אליהו  עוד  יש  וכנראה  שלו  הכתב  לא 

במסיבה.
כי  הודיע  פנחס  ראובן  רבי  האירוע  מארגן 
"מי שאומר אמת לא מפסיד" וגם ילד זה קיבל 
למען  והויתור  שהפגין  היושרה  על  אופניים 

האמת.

מאת: עוזי ברק 

הבוקר  בשעות  ראשון  ביום 
מסניף  הצלה  איחוד  כונני  הוזעקו 
בניין  פועל  על  לקריאה  ברק  בני 
שנפל מגובה ברח' ז'בוטינסקי בבני 

ברק. 
מצאו  למקום  שהגיעו  הכוננים 
מקומה  שנפל  פצוע  פועל  לפניהם 
רפואי  טיפול  לו  והעניקו  ראשונה, 
טיפול  ניידת  להגעת  עד  ראשוני, 
אותו  שפינתה  מד"א  של  נמרץ 

לביה"ח כשמצבו מוגדר בינוני.
הצלה  באיחוד  מתנדב  חובש  בשארי,  יוני 

לזירת  ראשון  שהגיע 
"הגעתי  מספר:  האירוע, 
של  האופנולנס  עם  למקום 
עם  יחד  הצלה',  'איחוד 
מיחידת  נוספים  כוננים 
טיפול  הענקנו  האופנועים 
כבן  לפועל,  ראשוני  רפואי 
30, שנפל באתר בניה מגובה 
מטר על פיגום שננעץ בפלג 
כלל  הטיפול  התחתון.  גופו 
דימומים  ועצירת  חבישות 
טיפול  ניידת  להגעת  עד 
נמרץ שפינתה את הפצוע להמשך בדיקות בבית 

החולים".

נהג ללא רישיון - וקיבל פיצויים

פועל נפל מגובה ונפצע

זירת האירוע

'חזון  של  החנוכה  מסיבת  במהלך 
שזכה  ילד  של  שמו  הוכרז  יוסף' 
שהכתב  הסביר  שהילד  אלא  בפרס, 
 • זהה  שם  בעל  אחר  לילד  שייך 

במקביל, הוחל בהפצת עלון תורני

מרגש: הילד ויתר על 
פרס – וקיבל אותו



השני
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מומחים עם נסיון
של שנים
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וולף  הגר"ז  בליווי  פרוש,  מאיר  החינוך  שר  סגן 
וראש עיריית בני ברק ביקרו בביה"ס לחינוך מיוחד 
'בית חנוך' • המבקרים התמוגגו מידיעות התלמידים 
'דמי  חילקו  נרות,  עמם  הדליקו  חנוכה,  בהלכות 

חנוכה' וקיימו ישיבת עבודה מקצועית

בקרוב יאושר לפקחים העירוניים לפעול נגד רוכבי 
האופניים - בדומה לסמכויות השוטרים, כך הוחלט 

בוועדת הבטיחות של עיריית בני ברק 

מאת: עוזי ברק 

ללמוד  כדי  "באתי 
יותר  אתכם  ולהכיר 
ככל  ואשתדל  מקרוב 
ולסייע  לעקוב  יכולתי 
לשפר את יחס הרשויות 
המיוחד  החינוך  לילדי 
אשא  המישורים;  בכל 
הללו  הקודש  נרות  את 
להקל  ואפעל  עמי 
העבודה  את  עליכם 
המצוינת שאתם עושים 
הפערים  ולהשלים 
אמר  כך  הנדרשים", 
מאיר  החינוך  שר  סגן 
מקיף  בביקור  פרוש 
הספר  בבית  שערך 
'בית  מיוחד  לחינוך 
את  ברק.  בבני  חנוך' 
חבר  קיבלו;  פניו 

ההנהלה הרב זאב וולף, ראש עיריית בני ברק 
חנוך זייברט וצוות ההנהלה. אל סגן השר נלוו 
וישראל  רוזן  שניאור  הדובר  לשכתו:  אנשי 

שנור.

הביקור  את 
השר  סגן  פתח 
הלימוד.  בכיתות 
הציגו  התלמידים 
את  המשתתפים  בפני 
שרכשו  הנרחב  הידע 
חנוכה  בהלכות 
מרמת  שהתמוגגו 
הידע שהפגינו. לאחר 
אחד  הדליק  מכן 
נרות  את  התלמידים 
שהיה  פרוש  החנוכה. 
העניק  במיוחד  נרגש 

לילדים דמי חנוכה.
בישיבת עבודה עם 
ראש  בישר  ההנהלה, 
העירייה על התקדמות 
הפרויקטים של הקמת 
נציגי  החדשים;  בי"ס 
בפני  קבלו  ההנהלה 
אפליה  על  השר  סגן 
שהם חווים, וסגן השר אמר כי הוא מכיר היטב 
ויותר  שוב  אלמד  זאת,  "ובכל  הנתונים,  את 
את  לתקן  כדי  ואלחם  הסוגיות  כל  את  לעומק 

העוול והתיקונים המתבקשים".

מאת: עוזי ברק

ועדת הבטיחות של עיריית בני ברק המליצה 
הפקחים  הסמכת  את  לאשר  העירייה  למועצת 
בניגוד  אופניים  רוכבי  כנגד  לפעול  העירוניים 
 - לשוטרים  שנמסרו  לסמכויות  בדומה  לחוק, 
הרב  של  בראשותו  הועדה  בישיבת  סוכם  כך 
שהתכנסה  רה"ע,  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם 
בכבישי  הבטיחותית  הפעילות  בהגברת  לדיון 

העיר בקרב כלל תושבי העיר.
בפתח שנת הלימודים החדשה יצאה העירייה 
בדרכים,  לזהירות  נרחבת  הסברתית  בפעילות 
מגבלות  ישנן  רכים  לילדים  כי  בהדגשה 

המאפיינות את גילם ומקשות בעדם 
התנועתי,  במרחב  השתלבות  על 
מרבית  חשיבות  ישנה  כך  ומשום 
נכונים  בטיחות  הרגלי  להקניית 
גם  בהם  שימשיכו  כדי  לילדים, 
ההמלצות  מכן.  שלאחר  בשנים 
ארגון  עם  בשיתוף  שגובשו, 
"בטרם", כוללות את הצורך בליווי 
עד  לילדים  הכביש  בחציית  מבוגר 
גיל 9, בחירת המסלול הבטוח של 
מכן  ולאחר  לבית-הספר,  הילד 
שנבחר  במסלול  הילדים  תרגול 
מיוחד  דגש  הזהירות.  כללי  ושינון 
של  כביש  חציית  איסור  על  הושם 
מאחורי  חונות,  מכוניות  בין  ילד 

אוטובוסים או שיחים, הליכה בכביש ולא ריצה 
בו וציות לתמרורים ולסימנים.

הרב יצחק רוזנגרטן, הרב משה קראפ והרב 
נחום רוזנטל העלו בועדת הבטיחות העירונית 
נושאים "בוערים" מחיי היום-יום, כמו הצורך 
מאבק  מסוכנים,  בצמתים  שוטרים  בתוספת 
בנהגים שאינם אוספים נוסעים במפרצי חנייה, 
בטיחות  גדרות  שפורצים  רגל  בהולכי  מאבק 
מטעם  חיוניים.  במקומות  בטיחותי  וטיפול 
ממר  ותכניות  סקירות  נמסרו  העירוני  השיטור 
של  ופיקוח  אכיפה  אגף  מנהל  מלכא,  שלמה 
העירייה ופקד מאיר סויסה, המפקד היוצא של 

השיטור העירוני.

פרוש הבטיח: "אלחם 
לתקן את העוול"

זהירות: פקחים 
נגד רוכבי אופניים

חברי ועדת הבטיחות בישיבתם

צילום: יעקב נחומי

לינה בחדרי 
רויאל מפוארים 

 
עדן הראל

מרוץ חיי
סטנדאפ מלא

 
פוטיפוריה

סדנא שכולה שוקולד

 

מרוקיאדה-ברי סימון
בשעה של ריקודים מרוקאיים
 עם ביתה מיטל המתופפת

סיפור אישי ומרגש עד דמעות

 
דין דין אביב
מוכרת לי מפעם

סיפור אישי ומופע מרגש

 הרב
שמעון פרץ

החמקן
הרב

 שמעון פרץ
יש דברים נסתרים

חתונה לא
מפסיקים באמצע
חסיד ברסלב וסטונדטית
שמתחתנים וחיים כנגד
כל הסיכויים -סיפור
אישי מלא בנוכחות
 שניהם -מרתק!

חתונה לא מפסיקים באמצע
חסיד ברסלב וסטונדטית

שמתחתנים וחיים כנגדכל הסיכויים
סיפור אישי מלא בנוכחות

 שניהם -מרתק!

הזמרת-האמנית
נועה ירון דייןמישל אלבז

נועה תנוע
סטנדאפ מלא

חינה על הים
חגיגת חינה מסורתית

ענקית על הים
ריקודי עדות,תלבושות
ותפאורה שלא ראיתן

האמנית חדוה לוי
קחי נשימה הלהיטים של כל

הזמנים -מופע מלא

האמנית חדוה לוי
קחי נשימה

הלהיטים של כל
הזמנים -מופע מלא

מירי אור
התחננתי ליום של אור

סיפור אישי מרגש
והרקדה מלאה

מישל אלבז
חייכי בחייך-מופע מלא רגש

ומוסיקה שלא הכרתן

חיים ולדר
איך נספר לילדינו 
את סיפור חיינו ?
מרתק ומשנה חיים

הרצאה חדשה

הרב 
אבנר קוואס
מתחתנים פעם אחת

סטנדאפ מלא.

אמא תאבחני אותי
סדנת גרפולוגיה מרתקת

מהפיכה של שמחה
מסיבה על הים עם דיגייי אורטל

שתיה , ומגנטים .

צעירה לנצח
דמויות ומטפחות 
התאמת כיסוי 
ראש לכל אישה

הרבנית רונית ברש
הפרשת חלה המרכזית

 וקבלת עול מלכות שמים
 

מהפיכה של שמחה
מסיבה על הים עם

 דיגייי אורטל
שתיה , ומגנטים .

בופה צהריים
בונז'ור 

בר לחמים צרפתיים 

בר שוקולד,
עוגות , פוטיפורים

ומוסים 

 
עדן הראל

מרוץ חיי
סטנדאפ מלא

 
פוטיפוריה

סדנא
 שכולה שוקולד

 

מרוקיאדה-ברי סימון 
בשעה של ריקודים מרוקאיים
 עם ביתה מיטל המתופפת

סיפור אישי ומרגש עד דמעות

 
דין דין אביב
מוכרת לי מפעם

סיפור אישי
ומופע מרגש

 הרב
שמעון פרץ

החמקן

מישל אלבז
חייכי בחייך

מופע מלא רגש
ומוסיקה שלא הכרתן

חיים ולדר
איך נספר לילדינו
את סיפור חיינו ?
מרתק ומשנה חיים

הרצאה חדשה

הרב 
אבנר קוואס

מתחתנים פעם אחת
סטנדאפ מלא.

אמא תאבחני אותי
סדנת גרפולוגיה

 מרתקת

מהפיכה של שמחה
מסיבה על הים עם 

דיגייי אורטל
שתיה , ומגנטים .

צעירה לנצח
דמויות ומטפחות 
התאמת כיסוי 
ראש לכל אישה

הרבנית רונית ברש
הפרשת חלה המרכזית

 וקבלת עול מלכות שמים
 

מעדני השף
 בר בשרי עם מבחר אדיר

 של ממולאים , בשרים ודגים
ירוק ובריא

בר סלטים ענק

בופה צהריים
בונז'ור 

בר לחמים צרפתיים 

בר שוקולד,
עוגות , פוטיפורים

ומוסים 

מעדני השף
 בר בשרי עם מבחר אדיר

 של ממולאים , בשרים ודגים
ירוק ובריא

בר סלטים ענק

אמא תודה שהצלת אותי
ליאת פסח

וביתה שיראל
במופע מוסיקאלי מרגש

הרב מיכאל לסרי 
אם אין אני לי מי לי 

הרצאת סטנדאפ חדשה

פינת הסטיילינג של עידה

האודישנים 
מיכל לויטין 

במופע סטנדאפ עדות 
מצחיק עד דמעות

התאמת כיסוי ראש
איפור מלא

וצילום מגנט במקום
 לכל אישה

ללא תוספת עלות

הרב
 שמעון פרץ
יש דברים נסתרים

הזמרת-האמנית
מישל אלבז

נועה ירון דיין
נועה תנוע

סטנדאפ מלא

חינה על הים
חגיגת חינה מסורתית

ענקית על הים
ריקודי עדות,תלבושות
ותפאורה שלא ראיתן

מירי אור
התחננתי ליום של אור

סיפור אישי מרגש
והרקדה מלאה

אמא תודה שהצלת אותי
ליאת פסח

וביתה שיראל
במופע מוסיקאלי מרגש

הרב מיכאל לסרי 
אם אין אני לי מי לי 

הרצאת סטנדאפ
 חדשה

פינת הסטיילינג של עידה

האודישנים 
מיכל לויטין 

במופע סטנדאפ עדות 
מצחיק עד דמעות

התאמת כיסוי ראש
איפור מלא

וצילום מגנט במקום
 לכל אישה

ללא תוספת עלות
 3 ארוחות 
שף מלאות. 

50 שח הנחה 
עד לתאריך 20/12

כשרות מיוחדת לקבוצה . 

072-33-22-100 03-5433643
לפרטים והזמנות:

TM

|



טופי

פינוקי

לואי

משפחת בייבי מונקי מכילה 6 צבעים

הלהיט החדש
קפץ לארץ

קופיף דיגיטלי בעל בינה מלאכותית
וחיישני מגע ותנועה,

יכבוש את לבכם
עם יותר מ-40 תגובות! 

לסיטונאות ופתיחת מוקדי מכירה: 052-7027348

90 ₪ במקום 120 ₪ כולל משלוח
babymonkey.co.il בהזמנת בייבי מונקי באתר

קוד קופון: 2019או בטלפון: 050-3700004

קופון השקה לשבוע ימים מיוחד

USB נטען באמצעות

רי
קו

המ

ערסלו את בייבי מונקי שלכם
וגלו על מה חולם!

לחצו והחזיקו
את ראשו של 

בייבי מונקי
להפתעה טיפשית

לטפו את ראשו
של בייבי מונקי

וגלו איך הוא נהנה מזה

טפחו על הראש
של בייבי מונקי שלכם

לתגובות משעשעות

מחאו כף פעם
או פעמיים,

ראו כיצד בייבי מונקי
מחקה אתכם!

שלחו נשיקות באוויר
אל בייבי מונקי,

בואו נראה
אם יחזיר לכם נשיקה!

מסייע לקשב וריכוזמפתח אחריותמפתח אינטליגנציה רגשית

בייבי מונקי
ב - 90 ₪ בלבד

משחק
קינדר עסקים
ב 10 ₪ בלבד

במקום 40 ₪

הרב כהנמן 74 | הרב יעקב לנדא 7 | רבי עקיבא 95 הקופון תקף בסניפי  קינדר טויס
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פישל רוזנפלד

קרוב לשנתיים עברו מאז אותו בוקר סגרירי, עת חרגו מגדרם 
נגד  ישראל, להתלונן  ופנו למשטרת  קבוצת משקיעים חרדים 
חברת "סוויט הום". בתלונה נטען כי הם נעקצו על ידי חברה 
שכביכול מוכרת נכסים להשקעה בדטרויט, מישיגן שבארצות 
מדובר  למעשה  אך  במיוחד,  גבוהה  תשואה  תמורת  הברית, 

בעוקץ.
היו  פניותיהם  כל  כי  לגלות  הופתעו המתלוננים  עד מהרה, 
טענו  "במשטרה  אזרחית.  תביעה  להגיש  עליהם  וכי  לשווא 

סיבה  מוצאים  לא  שהם 
מספר  בעניין",  תיק  לפתוח 
ל'קו  המתלוננים  אחד 

עיתונות'. 
חשוב לציין, כי ההחלטה 
החוק  לרשויות  לפנות 
רק  התקבלה  והמשטרה, 
לאחר שנשוא התחקיר סירב 
פעמים  מספר  להתייצב 
של  הדין  בבית  לדיונים 
אישרו  חב"ד  ורבני  חב"ד, 
למשקיעים לפנות למשטרה, 
את  להציל  אחרון  בניסיון 

כספם. 
כי  הבינו  המשקיעים, 
מהגשת  תצא  לא  מאומה 
וגם  מאחר  אזרחית,  תביעה 
ארצות  אזרח  החברה  בעל 
עצמה  החברה  וגם  הברית 
הברית.  בארצות  רשומה 

פי הסכם  כי "כל תביעה על  צוין  בין הצדדים,  בנוסף, בחוזה 
זה תידון באזור השיפוט בו נמצא הנכס בלבד". תביעה שכזו 

הייתה מעבר להישג ידם.
החרדית  בעיתונות  המשקיעים  אותם  זיהו  שלאחרונה  אלא 
דומה,  בצורה  להשקיע  לאברכים  הקוראות  דומות,  מודעות 
שהוצעו  לאלו  מאוד  דומות  מהנכסים  מחלק  התמונות  כאשר 

להם בעבר. 
עם זאת, הפעם התנוססה על המודעה שם של חברה אחרת - 

"קרן מגשימים". מספר שיחות טלפון למוקד החברה, גילו כי 
מדובר בלא אחר מאשר מנהלה של חברת "סוויט הום" שנראה 

כי ביקש להקים מחדש את חברת ההשקעות-עוקץ הישנה.
בשיחה עם 'קו עיתונות' העלו גורמים בענף השערה כי לא 
בכדי בחרו בחברה בשם "קרן מגשימים", מכיוון שהוא מזכיר 
את שמה של חברת ההשקעות האמינה "קרן הגשמה", המוכרת 
כחברה אמינה ופועלת בעיקר במישור השקעות הנדל"ן בחו"ל.

כדי  עיתונות'  'קו  של  התחקירים  לדסק  פנו  המשקיעים, 
"להציל את אלה שטרם נעקצו". תחקירן 'קו עיתונות' שנכנס 
אחד  כל  אצל  עצמו  על  חוזר  הסיפור  כי  גילה  הקורה  לעובי 

מהם, בשינויים קלים. 
דירה  בדטרויט,  להשקעה  נכס  למשקיעים  מציעה  החברה 
המשקיע  שעל  מה  כל  לשנתיים.  לפחות  ומנוהלת  משופצת 
לעשות הוא להעביר את התשלום, לחתום על המסמכים אצל 
עו"ד מלווה ומרגע זה ואילך, כך על פי החברה, יזכה המשקיע 

כל רבעון בשיק, בהיקף של 12% תשואה לשנה 'מובטחת'
עם השלמת העסקה קיבל לידיו א', אחד ה'משקיעים', נסח 
טאבו המאשרר את הרכישה, בצירוף שמונה שיקים רבעוניים 

מראש כתשלום עבור הדירה, שעל פי מה שנמסר לו מהחברה, 
הושכרה לתושב מקומי. אלא שמהשיק השלישי, החלו השיקים 
את  ביטל  בעוקץ,  הסתבך  כי  לרגע  חשב  שלא  א',  חוזרים. 

חששותיו, עד שגילה כי הנכס כלל אינו ברשותו.
לרשות  מסים  של  עתק  חובות  רבצו  הנכס  על  כי  מתברר 
התגלה  שלמפרע  הנכס,  שווי  על  העולה  סכום,  המקומית. 
כמאורת פשע, ולא' לא נותרה ברירה אלא להסכים, שהרשות 

המקומית תעקל את הנכס.
הנעקצים,  תלונות  את  חוקר  עיתונות'  'קו  שתחקירן  תוך 
אחר  לא  נמצא  הקו  על  לא',  מפתיעה  טלפון  שיחת  מגיעה 
מולו  שסגר  המתווך  מאשר 
את העסקה. "אנחנו נמצאים 
ואני  השנה  ראש  בערב 
אותך  לשתף  חובה  מרגיש 
שאני  לפני  שקרה,  במה 
המתווך  פותח  לדין",  עומד 
ומתריע: "אל תתעסק איתם 
ואל תנסה להתקשר אליהם. 
מדובר בעבריינים ממש. יש 
הם  אבל  ופאות  כיפה  להם 

עבריינים לכל דבר".
פרש  שבינתיים  המתווך, 
דברים  כמה  ש"גילה  מכיוון 
חשף  אף  בחברה",  חשודים 
העוקץ.  את  שיחה  באותה 
את  מוכרת  החברה  בעוד 
יותר  יקר  בסכום  הנכס 
משוויו,  דולר  אלף  בעשרים 
לעלות  טוענת  כשהיא 
לטענת  כי  מתברר  השיפוץ, 
)בעל  ליוסי  "אמרתי  אותו.  משפצת  לא  כלל  היא  הלקוחות 
החברה( שאני לא יכול להציע כזה בית ללקוח, אז הוא ענה לי 
במילים האלה: תדאג לתמונות של בית אחר משופץ. אתה יכול 
תואמות  לא  אך  דומות  לך  ששלחתי  התמונות  ששתי  לראות 

כלל".
יונתן  העסקה,  את  שליווה  הדין  לעורך  פעם  לא  שפנה  א', 
לא  וכלל  הצדדים,  שני  את  לייצג  אמור  שלמעשה  גולדברג, 
נענה, הופתע לשמוע מהמתווך: "לא סתם העורך דין לא ענה 

ישנה אמרה עתיקה שאומרת שכשאדם עם כסף נפגש עם אדם 
עם  והאדם  יוצא מהמפגש עם הכסף,  הניסיון  עם  זה  ניסיון,  עם 

הכסף יוצא עם הניסיון.
השקעה  מחפשים  תמימים  אנשים  בה  תופעה  יש  לצערנו 
כלכלית שתניב להם הכנסה, וכאשר האופציות בבנק לא קורצות 
השקעה  לבקש  יוצאים  הם  מסוכן,  ובבורסה  המעטה,  בלשון 
יציב,  עסק  זה  נדל"ן  הרי  בטוח,  זה  ששם  הנחה  מתוך  בנדל"ן 
ההצעות קורצות, המספרים מבלבלים, והאדם מגלה בסוף ששם 

את כספו על קרן הצבי.
עדיין  אך  נכונה,  כללי  באופן  יציב  עסק  הוא  שנדל"ן  ההנחה 
ישנם סיכונים לא מעטים, ורבו הנוכלים המציעים הצעות מפתות, 
ובסופו של דבר מותירים את האדם שבור ועם מעמסה של חובות, 
אבל עם שיעור לחיים, בעיקר שיעור מה לא לעשות ועל מי לא 
לאדם  עוזר  ואינו  הצורך,  את  פותר  לא  זה  ששיעור  רק  לסמוך, 
ולברוח  לצמוח, אלא בדרך כלל שולח אותו ללקק את הפצעים 

מכל הצעה אחרת, גם כשירה וטובה. 
בישראל  השקעות  שמכרו  יזמים  על  שמענו  לאחרונה  רק 

והציעו אפשרות להגשים חלום ולרכוש דירה, רק שהדירה הייתה 
"רעיונית" והסתבר שהיא נמכרה ל-14 רוכשים, אבל מעולם לא 
היתכנות  קרוב,  במרכז,  פה  קרקעות,  שמכר  אחר  ויזם  נבנתה, 
גבוהה להפשרה ותחילת בניה, אבל הכסף שנלקח שימש בעיקר 
ג'יפים  לחו"ל,  ראוותניות  טיסות  מפוארים,  משרדים  למימון 

ותכשיטים.
סיפורים על "עקיצות" של אברכי כולל שלם שהתלהבו מהצעה 
מכירה  הכסף,  עם  ונעלם  וגבעות  הרים  שהבטיח  מאכר  של 
בעוד  בערך  יופשרו  שאוטוטו  חקלאיים  שטחים  של  סיטונאית 
הנייר,  על  חלום  האומללים  ללקוחות  כשמוכרים  שנה,  אלפיים 
כהנה  ועוד  מחוזית  ועדה  של  ריח  הריח  לא  מזה  דבר  כששום 

וכהנה... 
זה עוד כשמדובר בהצעות להשקעה בארץ, כשמדובר בהשקעות 
לים  מעבר  נכסים  להם  כשמכרו  בפח  נפלו  אנשים  כמה  בחו"ל, 
כביכול במחיר קורץ, כשלאמתו של דבר מכרו להם נכסים גרועים 
כשהכול  הנכס,  ולניהול  לתשואות  הבטחה  תוך  מופקע,  במחיר 
מסתבר בסוף שקר וכזב, ובמיוחד כשאתה לא מכיר את האזור, 

לא מבין את השפה, את החוקים, ולא יכול "לקפוץ" לשם כשיש 
בעיה, הרי זה מעבר לים, ואין לך שליטה.

וחוסר  יש כאלו שניצלו את תמימותם  נכון, באמת  אגב הכול 
השקעות  זאת  עם  יחד  אך  אותם,  גנבו  ופשוט  אנשים  של  הידע 
מעבר לים אכן יכולות להיות אלטרנטיבה מעולה לרכישת נכסים 
במיוחד  ניכרת.  ערך  עלית  עם  גבוהה,  תשואה  ליצירת  מניבים, 
כשארץ שלנו המדינה עושה הכול כדי לחבל ביכולת של המשקיע 
ולא  כבד  המיסוי  בנדל"ן,  מעיסוק  בכבוד  להשתכר  הממוצע 
הגיוני, רק לאחרונה פורסמה תכנית חדשה של שר האוצר להטיל 
על ציבור המשקיעים היטל נוסף של תשלום קבוע למי שמחזיק 
שלושה נכסים ומעלה, מעבר לזה ביזמות הבירוקרטיה משגעת, 
ובכל מקרה התשואות כיום נמוכות, כשלעומת זאת בחו"ל הכול 

הרבה יותר פשוט וקל, אבל.... למי שמבין ויודע, מכיר ולמד.
אם אין לך ידע עדיף להימנע מלהיכנס להשקעה בכלל, ההצעה 
שלי היא לא להאמין לאף אחד ולבדוק, השאלה האם אתה יודע 

מה לבדוק ואיפה.. אם לא, שב ואל תעשה עדיף.

לא מעבר לים היא
 אבי עידן, חבר מועצת העיר אלעד ואיש נדל"ן

 תחקיר

 'קו עיתונות'

ג'ו עמית, יוסי ג'ייקובס, עורך הדין גולדברג

עוקץ דטרויט
חילופי  'מובטחת',  תשואה  של  חוזרים  צ'קים  פשע,  באזורי  ערך  נטולות  דירות 
  'האשמות בין בכירי החברה ועוד - כך ניזוקו עשרות אברכים מחברת 'סוויט הום
בשלב השני, החליט הבעלים לפתוח חברה מחודשת עם שם מטעה 'קרן מגשימים', 
אך בליווי אותו עורך דין שליווה אותו בסיבוב הראשון  תחקירן 'קו עיתונות' 

ניסה 'להשקיע' ותיעד את המפגשים  

(התמונות צולמו במצלמה נסתרת)
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לך. כי מבחינת תקינות העסקה, מדובר בשיתוף פעולה עם 
הונאה".

בכך  מתגאים  הם  החברה  ממודעות  בחלק  כי  נציין 
המתמחה  גולדברג  יונתן  עו"ד  "בליווי  נעשות  שהעסקאות 

במקרקעין בארץ ובחו"ל".

אזור פשע

דטרויט, בירת מישיגן-ארה"ב, הייתה עד לפני מספר שנים 
המדינה העשירה והמובטחת ביותר בכלכלת ארצות הברית. 
אלא שאז החלו חברות הפועלות בשטחה לפשוט רגל זו אחר 
זו, מאות אלפים איבדו את פרנסתם ומצבה הכלכלי התדרדר 
על  המקומית  הרשות  הכריזה  שב-2013  כך  כדי  עד  קשות. 

פשיטת רגל.
העיר, שתמיד היוותה בית לפושעים, הפכה בין רגע לאחת 
הערים המסוכנות ביותר ביבשת כולה, עם רמת דירוג פשע 
רבות  שכונות  הברית.  ארצות  אי-פעם  שידעה  מהגדולות 
וכשני שליש מהאוכלוסייה עזבו את העיר שהפכה  הוזנחו, 
לאפס.  שואף  בעיר  לנדל"ן  הביקוש  ממילא,  רפאים.  לעיר 
התערבות  בשל  בעיקר  שיפור,  חל  אמנם  האחרונות  בשנים 
לדאון-טאון  מעבר  עדיין,  אך  טראמפ,  והנשיא  הממשל 

שבמרכז העיר, מצב רוב העיר נותר כשהיה.
תחקירן 'קו עיתונות' ניסה לעלות על עקבות החברה. "הם 
מחליפים מעת לעת מספרי טלפון", טען אחד הנעקצים. עם 
זאת, לאחר כשבועיים נמצא מספר טלפון עדכני. התחקירן 
חייג וקבע פגישה מיידית לבוקר שלמחרת. לא חלפה יממה 
והוא נפגש עם שלושה מנציגי החברה בחצר מאפיית אנג'ל 

בירושלים. לא לפני שהצטייד במצלמה נסתרת. 
אודותיהם.  התחקירן  שמע  היכן  ביררו  החברה  נציגי 
כי  מציין  שהוא  תוך  השיב,  בעיתון",  פרסומת  "ראיתי 
יודע  אינו  אך  להשקעה,  שקלים  אלף  מאות  ארבע  ברשותו 
במה. "במה תשקיע אני כבר אגיד לך, כי אני המקצוען ואני 
יודע איך תעשה הכי הרבה כסף. מי שמגיע אליי בא להרוויח 
והוא אכן מרוויח. זאת לא שאלה בכלל", השיב נציג החברה 
דומה  תשואה  לנו  הציעו  המכירות  סוכני  מלא.  בביטחון 
קיזוז  נטו, לאחר  לזו של הנעקצים הקודמים. 15% תשואה 

הוצאות ומסים.
מלאה  בהתחייבות  שהבטיח  עמית,  ג'ו  החברה,  נציג 
הכנסה חודשית, נשאל כיצד הוא מבטיח תשואה בוודאות, 
והשיב: "העסקה היא הכי בטוחה בעולם ותכף גם תראה את 
הערבויות. אין כאן בכלל אפשרות ליפול". אגב, הערבויות 

המדוברות, הן חוזה החברה... 
תוך שהוא מנסה לשכנע, מוסיף ג'ו נתונים שגויים באשר 
שלא  דבר  כזה  "אין  הביקוש.  ורמת  העיר  לאוכלוסיית 
מוצאים שוכר. אתה קונה את הדירה כשהשוכר כבר בפנים. 
הכסף נמצא כבר מרגע הרכישה, מראש לשנתיים, בחשבון 

נאמנות". 
במהלך הפגישה שבים ומסבירים עובדי החברה כי "הנכס 
של  בהשקעה  כרוך  שלדבריהם  מה  מלא".  שיפוץ  עובר 
לפחות עשרים אלף דולר, "ולכן, זה שאתה רואה באינטרנט 
זה פשוט  דולר פחות,  זה עשרים אלף  שהמחיר של הדירה 
לפני השיפוץ". עם זאת, מבדיקת 'קו עיתונות' עולה כי הפער 
גדול  בשטח  למחיר  הנכסים  עבור  שהוצעו  המחירים  בין 

בהרבה מעשרים אלף דולר.
בהמשך השיחה מציעים סוכני החברה ל'משקיע' לעבור 
מקום  באחלה  "מדובר  הפנסיה.  לאחר  במקום  להתגורר 
ובסופו של דבר זו הדירה שלך", אלא שמתחקיר 'קו עיתונות' 
עולה כי אין כל סיכוי לכך, מאחר וסביבת המגורים מסוכנת 

מדי לבעלי עור בהיר, בלשון המעטה. 
מומלצים  נכסים  לראות  התחקירן  מבקש  זה  בשלב 
הנהר".  יד  "על  נכס  של  תמונה  מיד  שולף  וג'ו  להשקעה 
"יש גם פארק באזור", הוא אומר. למפרע התברר, כי מרחק 
הנסיעה מהנכס לנהר הוא לפחות עשרים דקות וכי כל האזור 
בנוסף  זאת  מעוקלים,  שחלקם  בתים,  של  בבלוקים  מוצף 
ו"הפארק הירוק" הוא שדה  לדירוג הפשע הגבוה בשכונה. 

תעופה קטן.
בעלי  ג'יקובס,  יוסי  עם  לשוחח  ל'משקיע'  הוצע  כעת 
החברה ומי ששמו הוזכר בכל העדויות של הנעקצים. "אני 
להיפגש  נוכל  תרצה  ואם  לחו"ל,  נסיעות  בין  בארץ,  בדיוק 
היום", אומר הקול בטלפון. מיהרנו לצאת למשרדי החברה 

בכפר חב"ד.

משרד חדש, טריק ישן

עם הגעתנו למקום, מתגלה משרד חדש, שאפילו קו טלפון 
ג'ייקובס  מאשר  לכאן",  עברנו  "לאחרונה  לו.  חובר  טרם 
אותו  לשכנע  במטרה  קלויזנר,  אבא  בשם  לאברך  ומחייג 
לי פה לקוח אבל הוא  "יש  זהו המקום הנכון להשקעה.  כי 
רוצה דיסקרטיות", אומר יוסי. "אני לא יודע מי זה ומה זה, 
אבל אני יכול להמליץ לו על זה שהוא הגיע למקום הנכון". 
כשנשאל לגבי הקשר של האחרון לחברה הוא משיב בגמגום 
כי בעבר הוא השקיע המון בנכסי החברה אך "היום מתעסק 

בדברים אחרים".
אך  החברה  קטלוג  את  ג'ייקובס  מציג  הפגישה  במהלך 
תמונת  על  להצביע  וממהר  טכני  כשל  של  במחסום  נתקל 
מנכ"ל החברה, המוצג בפתח הקטלוג תחת השם שמעון ט. 
עובד אצלנו",  "הוא כבר לא  )השם המלא שמור במערכת( 
מה  לעשות  יכול  שהוא  חשב  "הוא  לתקן.  ג'ייקובס  ממהר 
שבא לו, אז שחררתי אותו שיהיה עצמאי. זה לא שהוא עזב. 

הוא עשה כמה עקיצות בחברה אז..."
מה זאת אומרת? הוא עקץ אנשים פה?

"הוא עקץ אותי".
לא לקוחות?

"גם לקוחות".
אתה יכול לתת לי דוגמה?

"ניסה למשוך כסף משיקים של לקוחות, לסגור עסקאות 
חשבון  על  ממני  מקדמות  לקח  עצמאי,  באופן  החברה  של 

עסקאות".
אבל איך, הרי הכסף בחשבון נאמנות?

"לא כל עסקה זה בחשבון נאמנות. יש כמה סוגי עסקאות, 
עוד נגיע לזה". 

ואיך אני יודע שזה לא יקרה איתי?
כמה  עשה  הוא  ספציפי.  לקוח  היה  זה  בדיוק.  לך  "אגיד 
לאחד,  לי  עושה  שהוא  מספיק  אבל  לקוחות.  לכמה  דברים 

אז אני חייב להעיף אותו. אבל אל תדאג, את הכל תיקנתי".
אז הלקוחות לא נעקצו?

אל  עליי.  נפלה  העקיצה  אבל  נעקצו,  לא  הלקוחות  "לא. 
תפרסם את זה..."

הצעות  מציג  ואף  העסקה  לפרטי  עובר  ג'ייקובס  כעת 

יתרונותיהם.  את  ומפרט  פוטנציאליים  נכסים  לשלושה 
קודם  שהוצגו  תמונות  מציג  ג'ייקובס  כי  מגלים  שאנו  אלא 
התמונות  הוצגו  שהפעם  אלא  החברה,  סוכני  ידי  על  לכן 
כ"דירה משופצת" אחרת. בתגובה השיב ג'ייקובס כי הסוכן 
מלפני השיפוץ  תמונות  לראות  אגב, כשביקשנו  'התבלבל'. 

סורבנו. "אני לא מחזיק בתמונות כאלה", טען ג'ייקובס.
בעל החברה מציע בשלב זה להיפגש תוך שעה עם עורך 
הדין המלווה, יונתן גולדברג, עליו התלוננו קורבנות החברה 
כי "הוא חלק מהעוקץ" – ללא כל התחייבות לסגירת עסקה 
או לפחות מקדמה כהוכחת רצינות, כפי שנדרש ממשקיעים 

אחרים.
חקירות  חברת  של  שירותיה  גם  נשכרו  מהתחקיר,  כחלק 
ג'ייקובס.  אודות  כלכלית  חקירה  לבצע  מנת  על  פרטיות, 

אותרו  לא  החקירה,  תוצאות  פי  על 
ואף  מקרקעין  בנכסי  זכויות  שמו  על 
רובצת  הוריו  שבבעלות  הנכס  על 
ככתובת  הידועה  כתובת  משכנתא. 
אף  בירושלים,  בעבר  שלו  המגורים 

היא לא רשומה על שמו. 
לא נמצאו ברשותו כלי רכב, מלבד 
לא  הוא  לליסינג.  המשועבד  אחד 
ברשם  חברה  או  מניה  כבעל  רשום 

החברות ולא אותר מקום עבודה ממנו הוא מקבל שכר, או 
מועסק. בנוסף, גם אין ברשותו אישור ניהול ספרים בתוקף 

במס הכנסה ואין ברשותו אישור פעילות במע"מ.
מתוצאות החקירה עולות חשדות גם לגבי העלמת מסים 

והלבנת הון, לכאורה.

"אביא אותו לבית הדין"

שחיכה  גולדברג,  של  למשרדו  הגענו  מכן  לאחר  שעה 
לנו במסעדה סמוכה ושאלנו: האם ניתן לסמוך על החברה. 

גולדברג משיב: "אני מציע לך לבדוק את החברה".
אבל אתה עורך הדין שמלווה אותה, לכן אני שואל אותך.

את  מלווה  לא  אני  מלווה,  שאני  אדם  בן  כל  לך.  "אגיד 
החברה, אלא את המקרה הספציפי הזה. היה בנאדם ששאל 
שאלות כמוך ושלח אי-מיילים וכאלו... אבל אם אתה באמת 
הכל.  את  ולהסביר  הכל  לך  להראות  יכול  אני  לדעת,  רוצה 

אבל אם אתה סתם רוצה לקחת מידע..."
אני ישבתי כל הבוקר איתם...

"יש כמה דרכים. יש אנשים שרק מעבירים זכויות מהקונה 
 ,Title Agency למוכר. אם הוא רוצה לקבל יותר, כדוגמת

אז צריך לשלם עוד תוספת כסף..."
אני שואל באופן כללי, האם אני יכול לסמוך על החברה 

הזאת?
"בטח שאתה יכול לסמוך עלי. זו חברה מצוינת. אבל אני 
אין  כי  הנכס  את  ולבדוק  לדטרויט  לנסוע בעצמך  לך  מציע 

משהו יותר טוב מהעיניים".
אתה מכיר מישהו בשם א'?

"זה מה שחשבתי, שזה מה שאתה רוצה".
הבן שלו הקליט אותך אומר שהחברה אמינה וכל זה שנה 

אחרי שאביו נעקץ בעסקה שלוותה על ידך.
"הכל תלוי לגופו של אדם ועניין. אתה לא יכול לבוא עם 

משהו כללי".
כבר חודשיים שאני עובד על התחקיר הזה, שוחחתי עם 
קורבנות רבים והגעתי למסקנה שאין מצב שלא ידעת מזה, 

ואתה טוען שהחברה אמינה.
"הבן אדם אמין".

כעת גולדברג מתקשר להזהיר את ג'ייקובס: "יוסי, הבחור 
הזה עיתונאי. הוא רוצה להקליט אותי ולפרסם את כל הסיפור 

עם א'. הוא רוצה להשמיץ את השם שלכם". 
אליך  הגיע  החברה,  ידי  על  נעקץ  הוא  ב'.  לעד  נעבור 
ואז   Title Agency עבור   $  4,000 שילם  לו,  שתעזור 

נעלמת לו.
אלו  הם  לחברה.  לפנות  צריך  אתה  כאלו  "בדברים 
שמאחורי הטענות. אני מכיר אותו )ג'ייקובס( כבן אדם ישר 

ואני עדיין עומד על כך".
אבל אתה מכיר לקוחות שטוענים שנעקצו...

אותו.  מכיר  גם  אני  אבל  ראיתי.  לא  מזה.  שמעתי  "רק 
שיבואו לבית דין וינהלו הליך מסודר. זה נמצא בדיון בבית 
דין רבני. אני מוכן להגיע לבית הדין ואדאג שהוא גם יגיע".

למרות שפנינו שוב ושוב לעורך הדין גולדברג, עד לשעת 
סגירת הגיליון הוא בחר שלא להגיב.

ממר ג'ייקובס נמסר באמצעות עורך דינו איתמר בן גביר: 
"לצערנו העיתון עושה עוול נורא למרשי. לא סתם המשטרה 
כלום,  שאין  לפונים  ונאמר  מרשי  נגד  בחקירה  פתחה  לא 
לא לחינם לא הוגשו נגדו תביעות אזרחיות בארצות הברית 
"נזכרו"  לכתבה  המרואיינים  הגורמים  לחינם  ולא  ובארץ 
לזעוק 4 ו 5  שנים לאחר האירועים המפורטים. בכל מקרה 
ובמידה  מרשי  נגד  שקרים  שלל  כוללות  בכתבה  הטענות 
הגורמים  ונגד  העיתון  נגד  תביעה  תוגש  תפורסם  והכתבה 
גורם עסקי שמתחרה במר  שהתראיינו לכתבה בעידודו של 

ג'ייקובס ורוצה ברעתו".

דטרויט

צ'ק שחזר
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התיירות  שר  על  החרדיות  במפלגות  זעם 
הכנסת  בין  כמקשר  המשמש  לוין,  יריב 
גם  מתפקד  האחרונה  ובתקופה  והממשלה, 
של  הקשר  וכאיש  בפועל  הקואליציה  כיו"ר 
הסיעות החרדיות בלשכת ראש הממשלה. נראה 
החרדיות  המפלגות  ראשי  את  הכעיס  לוין  כי 

בהתנהלותו בתקופה האחרונה. 
לדיון  שעלה  בעת  שעבר,  בשבוע  למשל  כך 
בהשגת  התקשו  ובקואליציה  המרכולים,  חוק 
התנגדות  )בשל  החוק  להעברת  הדרוש  הרוב 
חברי סיעת ישראל ביתנו( הציע לוין לדחות את 

החוק למועד אחר. 
ל'קו עיתונות' נודע כי לוין אף העלה דרישה 
כי מי שיאשר את חוקי העזר הוא לא שר הפנים, 
כפי שנקבע בחוק המרכולים, אלא וועדת הפנים 

שנמצאת בידי הליכוד.
אך לא די בכך, גם בנושאי חוק הלאום וחוקים 
נוספים "מסרב לוין להתחשב בחרדים", כך על 

גורם בכיר במפלגות החרדיות.

בעת  השבוע,  הממשלה  ישיבת  במהלך  גם 
מעובדי   7% לפיה  ממשלה  החלטת  שעברה 
כי  לוין  יריב  השר  הציע  חרדים,  יהיו  המדינה 

תינתן עדיפות לחרדי ששירת בצה"ל. 
זאת ועוד גרמו לחברי כנסת חרדים לתקוף את 
במהלך  אמר  גפני  לוין, חה"כ משה  יריב  השר 
דבר  כל  "מקרר  לוין  כי  השבוע  הסיעה  ישיבת 
שבקדושה". בש"ס כינו את לוין "לפיד השקט".

גורם בכיר במפלגות החרדיות אומר בשיחה 
'קו עיתונות' כי "לוין דואג כל הזמן בגלל  עם 
נושאי  בעקבות  שעולים  עתיד  יש  של  הסקרים 
פועל",  הוא  הסקרים  לפי  ורק  ומדינה,  הדת 
חשוב  באמת  ללוין  "אם  ותוקף  מוסיף  הגורם 
שלפיד לא יעלה בסקרים, אז שיעצור את חוקי 
את  מחזק  שבאמת  מה  שהם  וכו'  ההמלצות 

לפיד". 
החרדיות  המפלגות  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
באמצעות  בעיקר  לפעול  האחרונה  בעת  החלו 
בהתנהלות  לוין  של  עמיתו  אלקין,  זאב  השר 

השוטפת מולם.

מאת: ארי קלמן

פרסום ראשון ב'קו עיתונות': לאחר שראשי 
המפלגות הביעו את הסכמתם לחוקק את חוק 
׳ישראל  סיעת  שיוזמת  למחבלים  מוות  עונש 
בתחילת  התורה  יהדות  סיעת  התכנסה  ביתנו׳, 
היתר  שבין  שבועית  סיעה  לישיבת  השבוע 

עסקה גם בחוק זה 'עונש מוות למחבלים'.
הכנסת  חברי  דנו  הסיעה  ישיבת  במהלך 

ובסופו  ובסעיפיו,  בחוק 
סוכם כי יביעו את עמדת 
לאחר  רק  בעניין  הסיעה 
הסכמת  את  שיקבלו 
גדולי הדור וחברי מועצת 

גדולי התורה.
הכנסת  מחברי  אחד 
במהלך  לחבריו  הזכיר 
בעבר  כי  הסיעה  ישיבת 
ישראל  גדולי  התנגדו 
מחשש  החוק.  להצעת 
לסכנה  יגרום  שהדבר 
״הם  באירופה:  במדינות 
אותו  את  לעשות  יכולים 
אמרו  ליהודים״,  הדבר 
אך  ישראל.  גדולי  אז 

ייתכן כי המצב השתנה בעקבות בחירת טראמפ 
ושינוי המגמה העולמי ביחס לישראל.

ישאלו  הם  כי  כאמור  החליטו  הסיעה  חברי 
את הרבנים שיכריעו כיצד לנהוג.

נוסח החוק עדיין לא סופי ושאלת  נציין, כי 
עונש  לגזור  יחייב  החוק  האם  היא  השאלות 
המשפט  לבית  יתיר  שמא  או  למחבלים,  מוות 
את ההחלטה וייתן לו אופציה לגזור עונש מוות 

במקרים מסוימים.

יריב  חדש:      החרדים 
מסמנים את השר לוין

בדגל מסרבים לתמוך 
ב'מוות למחבלים'

על  החרדיות  במפלגות  זעם 
בעקבות  לוין,  יריב  השר 
מתקנת  העדפה  לתת  דרישתו 
עבור חרדים ששירתו בצה"ל 
ובקשתו  המגזר  שאר  פני  על 
  לדחות את חוק המרכולים
לפי  פועל  "הוא  מאשימים: 

הסקרים של יש עתיד"

מבהירים  התורה'  ב'דגל  ביתנו?  בישראל  נקמה 
כי לא יביעו את עמדתם על חוק עונש מוות עד 

לאחר התייעצות עם גדולי ישראל

פרסום 

ראשון

צילום: הכנסת

צילום: הכנסת

 יד ושם יוצא בקריאה דחופה
להנצחת שמות קדושי השואה

בס"ד

“...שלא יישכח ולא ימחה שמנו מישראל...”
 מתוך פתק קטן שכתב ר’ ארי’ה בן לאה

כבקשה אחרונה לפני שנהרג על קידוש השם

הבטיחו שאף קדוש שואה לא יישכח
 עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ-4,700,000 שמות
של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים עדיין חסרים.

עזרו לנו להשלים את החסר

לקבלת דפי עד ולפרטים נוספים: 02-644-3808
names.proj@yadvashem.org.il

 ניתן לקבל סיוע במילוי דפי עד
egged.co.il ע”י מתנדבים/ות מהציבור החרדי.

מרכז שירות לקוחות 

*2800

הודעה למשתמשי 
הרב קו בקווים 

העירוניים של אגד

באחרונה התברר כי בעקבות המעבר לשעון חורף ובהתרחש צירוף 
 פעולות נדיר, מבצע ה״ולידטור״, המשמש לתיקוף הרב קו ומותקן 

 בחלק האחורי של חלק מהאוטובוסים העירוניים, איתחול שבעקבותיו 
לא מתבצע סינכרון עם השעה העדכנית אלא שעה אחת לאחור. 

בעקבות פניות שהתקבלו במוקד שירות הלקוחות של אגד ולאחר בדיקה 
מקיפה שנעשתה ע״י יצרנית מערכת התיקוף, אותרה התקלה שגרמה 

בחלק מן המקרים לחיוב כפול בעת מעבר בין קוים בהם מותקנים 
ולידטורים בירושלים, בתל-אביב ובחיפה, בטווח 90 הדקות.

עם זיהוי התקלה, אגד פנתה ליצרן המערכות וזה ביצע שינוי תוכנה 
שמיושם כבר במערכת והתקלה תוקנה.

 אנו מודים ללקוחות שהתקשרו למוקד והסבו את תשומת לבנו לנושא.
לפי בדיקתנו מרבית הלקוחות פנו למוקד וזוכו בגין החיוב הכפול.

 עם זאת, אנו מזמינים את הלקוחות שיתכן ונפגעו מהתקלה לפנות 
לאחת מעמדות הרב קו, על פי נוחיותם, עם פירוט מספר כרטיס הרב קו 

שבו הם עשו שימוש ולאחר בדיקה קצרה הם יזוכו במקום, במידה ואכן 
חויבו ביתר. אנו מתנצלים על התקלה בפני לקוחותינו ונפעל למנוע הישנות 

מקרים דומים בעתיד.

 ניתן לפנות אלינו גם באמצעות טופס הגשת תלונה 
  www.egged.co.il באתר אגד בכתובת 

או באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות 2800* או 03-6948888



רב-קו בדרך שלך  לבירור מיקום עמדת כספונט הקרובה אליך
BUS.GOV.IL :ומידע נוסף היכנסו לאתר

בקרוב, טעינה עצמית בלבד, ללא מעורבות הנהג
» קיצור זמן הנסיעה » פחות תורים » יותר בטיחות

חדש! 
טעינת רב-קו גם בכספונטים

« בכרטיס אשראי ללא עמלה 
« לכל מפעילי התחבורה הציבורית
« הזמנת טעינה עבור נוסע אחר 

ומימוש באמצעות הכספונט 
« ללא תור אצל הנהג

 מעתה ניתן להטעין את כרטיס הרב-קו ללא עמלה 
באחת מאלפי עמדות הכספונט הפזורות ברחבי הארץ.

כל הדרכים להטעין רב-קו לפני הנסיעה:

במחשב האישי  באפליקציות 
הייעודיות 

חדש

במכשירי 
הכספונטים

 בעמדות 
הטעינה 

טעינת רב-קו בדרך שלך
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הנוכחי,  בהרכבה  הכנסת  שידעה  מהקשים  שבועות  אחרי 
נכנסנו ללשכתו של יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ מנחם אליעזר 
מוזס מאגודת ישראל, לשמוע על מכלול הנושאים העומדים על 

סדר היום, ולהבין אנה מועדות פני הקואליציה בעת הזו.
מוזס פותח בסיפור ממרן הגראי"ל זצ"ל: "כשנבחרתי לכנסת 
לו  סיפרתי  אליו,  ונכנסתי  ברק  לבני  הגעתי  הראשונה,  בפעם 
שבילדותי זכיתי לקבל ברכה מהחזון איש שבירך אותי ואמר לי 
איזה  לי  הוציא  הוא  ואז  הפירושים',  כל  עם  וישמרך  ה'  'יברכך 
קונטרס 'ועושה חסד לאלפים' ששם יש הרבה הסברים על ברכת 
הוא  למה  מבין  אני  הרב שטיינמן שהיום  למרן  אמרתי  כוהנים. 
למרן  אמרתי  המזיקים,  מן  כתוב  וישמרך  ה'  יברכך  אז,  התכוון 
הרב  המזיקים.  מן  עזרה  שצריך  הזה  למקום  מגיע  אני  שעכשיו 

נהנה מאוד".
ראינו בשבוע שעבר שסיעה בתוך הקואליציה התנגדה לחוק 
המרכולים, סיעת ישראל ביתנו. שר הביטחון אמר ש"בעזרת ה' 

החוק לא יעבור", האם תבליגו להם על זה?
נכנס לחשבונות קטנוניים, אבל ראינו בחומרה רבה  "אני לא 
את העניין הזה. חשבתי שלליברמן יש נקודה יהודית. הוא עצמו 
אמר שהוא מקדש בשבת, אבל לא תיארתי לעצמי שהוא ישתלח 
בקודשי ישראל. לומר בעזרת ה' לחילול שבת? לא יודע מה הוא 
ביתנו.  לישראל  להחזיר  נמצא את הדרך  עוד  אנחנו  לפני.  שתה 
שאפשר  ביתנו  ישראל  של  חוק  הצעות  מספיק  בסיבוב  עוד  יש 

להתנגד להן".
חוק נוסף שעולה הוא חוק עונש מוות למחבלים. האם תתמכו 

בו?
"בסיעה דנו בעניין וסוכם כי נשאל את הרבנים ואת מועצות 
שלא  לנו  הורו  ישראל  גדולי  עלה  כשזה  בעבר  התורה.  גדולי 
ערב  מדינות  או  באירופה  שבמדינות  סכנה  יש  כי  בחוק  לתמוך 
יעשו את אותו הדבר ליהודים. נשאל אותם שוב כי אולי המצב 

בעולם השתנה אחרי בחירת טראמפ, ורק לפי דעתם נצביע".
ביטן?  דוד  יו"ר הקואליציה  מה התחושות עם חקירתו של 

אתה שלם עם זה?
למה  ניצמד  אם  חודשיים.  כבר  מתרוצצות  שמועות  "תשמע, 
שאשתו טוענת, הרי שהתיק נסגר כבר לפני חמש שנים, לפתע זה 
צץ שוב? מאיפה בדיוק? אין מי שלא הרים גבה על העיתוי. לא 

רק אני אומר זאת, אני שומע את זה גם מחברים באופוזיציה".
זה השפיע על הקואליציה?

שבאחת  סוד  זה  אין  הקואליציה.  את  זעזע  בהחלט  "זה 
פני  על  בלבד  עודפים  קולות  שני  לנו  היו  האחרונות  ההצבעות 
האופוזיציה. ברגע שהוא מוזמן לחקירה נשארנו בקושי עם קול 

אחד. זה מצב לא פשוט בכלל".
בכדי  החקירה  מועד  את  קבעה  המשטרה  לדעתך  כלומר, 

לשבש את עבודת הכנסת?
לא  זה  גרועה. לכולי עלמא  "הם אומרים שלא. אבל הנראות 

היה במקום".
כאשר יעקב ליצמן מודיע על התפטרותו, זה אחרי התייעצות 

או עדכון אתכם?
המזבח  מן  בודקין  'אין  אמר,  הוא  אז  אמר  שהרבי  "ברגע 
אחד  פוליטיקאי  אין  מלמעלה  היא  שההוראה  ברגע  ולמעלה'. 

שחושב לחלוק עליו".

לדעתך האישית, המהלך תועלתי?
"לא אחווה דעה על הוראה של הרבי".

אבל חילולי השבת נמשכים, מה יצא לנו מכל זה?
ישראל' שלא  'רכבת  הודיעה  אותך, לראשונה  לי לאכזב  "צר 
תיפסקנה  שהעבודות  בפירוש  צוין  בשבת,  עבודות  יתבצעו 
בכניסת השבת ותתחדשנה עם יציאתה. גם לקראת ימי החנוכה 

פרסמה הרכבת על 'חול המועד חנוכה'..."
אז ליצמן יכול לחזור למשרד הבריאות....

"ליצמן לא ישוב לכהן כשר. הוא ישוב רק כסגן שר במעמד 
שר, אחרי שתיקון החוק יאושר. תזכור שיש לנו עוד את תיקון 

חוק הגיוס, זו הממשלה הכי טובה שהייתה לנו".
מה קורה עם חוק הגיוס? 

"זה תקוע בנוסחאות".
אתה חושב שצריך פיסקת התגברות?

לנו  כי אסייג שגורמים משפטיים אמרו  "אני חושב שכן. אם 
כעת שבג"צ יכול לפסול גם את הפיסקה הזו. ברגע ששמענו את 
דורית בייניש אומרת להחזיר את חוק הגיוס במגמה אחרת ממה 
שהיה עד עכשיו, בלי שינוי מהותי זה זלזול בבית המשפט, אז 

היינו בטוחים שזה יהיה מסובך".
מדוע לא רואים התקדמות בעניין?

כל  הזמן.  כל  יושבים  בדבר  הנוגעים  ישנים,  לא  דאגה  "אל 
החברים הטובים יושבים שם".

המוקש הוא פסקת התגברות?
"יש עוד ניסוחים. צריך שזה לא יהיה אותו דבר כמו שהבג"ץ 

פסל".

בראיון לוחמני משיל ח"כ מנחם אליעזר מוזס את הכפפות, ויורה לכל עבר  על גזירת 
הגיוס: "לא ישנים, הנוגעים בדבר יושבים כל הזמן"  על חילולי השבת: "נמצא את 
הדרך 'להחזיר' לישראל ביתנו"  על פרישת ליצמן: "לא אחווה דעה על הוראה של 

הרבי"  על חקירות ביטן: "אין מי שלא הרים גבה על העיתוי" 

"ליברמן השתלח בקודשי ישראל"

 הראיון המלא יתפרסם בסוף השבוע ב-
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יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל, שפותח בכל בוקר את וועדת מליאת הועדה 
בשיר, חרג אתמול )ג'( ממנהגו, וספד: "הרב שטיינמן היה תלמיד חכם עצום ומידת 
הענווה הייתה בולטת מאוד באישיותו, כל מעשיו והילוכו היו מתוך אהבה גדולה 
לכל יהודי באשר הוא. גם בסוגיות כמו תעסוקת חרדיות וגיוס לצבא הצליח להנחיל 

ברגישות את ערכיו״. 
כבל הוסיף כי ״חז"ל אומרים על מיתת צדיקים כי 'קשה לפני הקב"ה לגזור מיתה 
על הצדיקים וקשה לפני הקב"ה מיתת אהרון כשבירת הלוחות' כנראה חז"ל כיוונו גם 

ליום הזה, יום פטירתו של הרב אהרון לייב שטיינמן. יהי זכרו ברוך."
״צניעותו  זצ"ל.  הגראי"ל  מרן  של  בביתו  לבקר  זכה  כי  סיפר  פורר  עודד  חה״כ 
המופלגת היא בלתי ניתנת לתיאור, בעיקר לאור ידיעתו הרחבה בתורה ומעמדו כאחד 

מגדולי הרבנים במאה האחרונה״.

מאות אלפי עובדים בישראל 
זכאים למענק עבודה

עובדשל עד אלפי שקלים בשנה
לי!

מעגל הזכאים לקבלת מענק עבודה
הורחב ומהיום הרבה יותר זכאים למענק.
אם אתם עובדים ומשתכרים עד 6,730 & 

בחודש ייתכן שגם לכם מגיע מענק.
תבדקו אולי זה עובד גם לכם.

איך תדעו אם גם אתם זכאים?
היכנסו לאתר רשות המיסים ובדקו אם אתם 

זכאים. אם הגשתם בקשה למענק בשנתיים 
האחרונות, באפשרותכם להגיש בקשה 

מקוונת באתר הרשות.

זכאים למענק - מי שגילם עולה על 23
ויש להם ילדים, או שגילם מעל 55 ועומדים 

בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק.

מהרו, הגשת הבקשות
26.12.17 עד ה-
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אבל בקהילה החרדית בניו יורק: מרת לוזה עליזה אזן ע"ה ושלושה 
מילדיה נספו בדליקה שפרצה בביתם  האב הצליח להציל שלושה 
מילדיו והוא מאושפז במצב קשה   מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
התבטא בכאב: "כפרה על הדור"   היום תיערך הלווית האם והילדים 

בישראל  בפנים: שמות האב ושני ילדיו לתפילה

מאת: יוסי גיטלר

אבל כבד עטף את היהדות הנאמנה בארה"ב וארץ הקודש, כאשר 
התבררו ממדי האסון הכבד שניתך על משפחת אזן, מהמשפחות 

המוכרות בקהילת יוצאי סוריה שבפלטבוש.
האחת  בן  והילדים משה  ע"ה,  עליזה  לוזה  מרת  אם המשפחה 
בלהבות  נספו   - השלוש  בת  והנרייטה  השבע  בן  יצחק  עשרה, 
שברובע  פלטבוש  בשכונת   East 14 שברחוב  הבית  את  שאפפו 

ברוקלין בניו-יורק.
אב המשפחה ושני ילדים נוספים מאושפזים במצב קשה בבית 
החולים והציבור מתבקש להעתיר ברחמים עבור ר' יוסף בן אהובה 
עליזה.  לוזה  בן  ודניאל  עליזה,  לוזה  בת  אהובה  שילת  מסעודה, 
שלשום  כבר  שוחרר  הוא,  אף  שאושפז   )13( אזן  אברהם  הבחור 

)ב'( מבית החולים.
נסיבות הדליקה נחקרות כעת בידי שירותי הכבאות המקומיים, 
ולפי העדויות המצטברות מדובר לכאורה בנרות חנוכה שהושארו 
לדלוק במהלך הלילה, ובאופן שעדיין לא הוברר התלקחו והציתו 
כאומר  צוטט  ניו-יורק  במשטרת  בכיר  קצין  כולו.  הבית  את 
חג  בשל  שהודלקה  שמן  ממנורת  כתוצאה  נגרמה  שהשריפה 

החנוכה.
עמלו  ארוכות,  שעות  ולמשך  בוקר  לפנות   2:30 מהשעה  החל 
את  לכבות  שונות  תחנות  מ-25  שהוזעקו  כבאים  ממאה  למעלה 

הדליקה, האש בערה בבית בן שלוש הקומות – בקומתו השנייה 
שיצאו  גדולות  להבות  "היו  כי  סיפר  ראייה  עד  הגג.  ובעליית 
ותוך  רבה  במסירות  לאש,  ישר  נכנסו  כבאים  הבית.  של  מהחזית 

גילוי גבורה אישית. אבל הבית היה למאכולת אש".
המקומית  החרדית  בקהילה  מוכרת  דמות  הינו  אזן  יוסי  האב 
וברשותו חנות בגדים, בעבר התגורר בישראל בעיר בני ברק והיה 

מוכר לתושבים מעבודתו בחנות הכובעים "ברון כובעים".
אחד מבני המשפחה מספר: "זה אסון. אני מכיר היטב את האבא, 
אנחנו מתפללים יחד. אדם נפלא, בעל מזג טוב, מאיר פנים לכל 
אדם. אנשים נהנו להיכנס לבית העסק שלו לקנות אצלו חליפות. 
רק בלילה שלפני זה עוד ראיתי אותו, אני לא יודע איך לספר את 
זה לילד שלי, הוא עוד לא חזר אל עצמו מהטרגדיה שפקדה את 

השכונה לפני שלוש שנים בשריפה אצל משפחת ששון".
לוזה עליזה ע"ה, היא בתו של הרב הראשי לסוריה הרב  האם 
אברהם חמרה שהתגורר עד לשנה האחרונה בחולון, וזה עתה עקר 
מושבו לניו-יורק. יצוין כי הסבתא, הרבנית חמרה תליט"א, הייתה 
בדרכה לציון רבי נחמן באומן, ועם נחיתתה נלקחה לבית המלון - 

שם בישרו לה את הבשורה המרה.
הילדים לומדים בתלמוד-תורה "מקור חיים", שם למדו גם בני 
משפחת ששון שנספו בשריפה המחרידה לפני שלוש שנים בביתם 
בעלי  בשיתוף  מרובים  מאמצים  עשתה  הת"ת  הנהלת  בברוקלין. 
הטובה  בדרך  הכבד  באסון  ולשתפם  הילדים  את  להרגיע  מקצוע 

והמועילה.
ויגון  בכאב  השתתפו  בניו-יורק  החרדית  היהדות  מבני  המונים 
במסע ההלוויה שיצא אמש בשעה שבע בערב מבית הכנסת "שבת 
נחיתת  עם  היום  כאשר  לעבר שדה התעופה,  אחים" שבפלטבוש 
בעיר  ההמוני  ההלוויה  מסע  להיערך  אמור  בישראל,  הארונות 
חולון, מקום מגורי הסב לשעבר והם יטמנו בבית הקברות שבעיר.

מבחינה ראשונה של פרטי האירוע עולה, שהאב חירף את נפשו 
ונכנס לתוך הלהבות להציל את ילדיו, אותם השליך מחלון הבית 
בקומה השנייה וכך נותרה נפשם לשלל. האב עצמו קפץ אף הוא 

מהחלון כאשר הבין כי כלתה אליו הרעה.
את הלהבות  ראתה  "שכנה ממול  סיפר:  בסמוך  שכן המתגורר 
והזעיקה את כוחות ההצלה, היא ראתה את האבא והילדים קופצים 

מהחלונות, זה היה מחזה מחריד".
הילדים והאב שנפצעו מהנפילה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית 

חולים סמוך והם מאושפזים במצב קריטי אך יציב.
במסיבת עיתונאים שכונסה שלשום אמר דובר שירותי הכיבוי: 
"האבא גיבור, הוא נכנס לתוך האש וחילץ שני ילדים שלו. האב 
ניסה לחזור לתוך הדירה שלו להציל גם את שאר הילדים, אך לא 

הצליח, מה שגרם לו לכוויות נוספות ולפציעה חמורה".
לשמוע  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  למרן  פנו  הקהילה  עסקני 
את דבר ה' בעת הזו, מרן השיב כי "זה כפרה על הדור, שיתחזקו 

בתורה ותפילה".
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ובנוסף מבצעים מדליקים!

349
כובע קנייטש

100% לבד ת. אירופה

129
כובע קנייטש
דונאטו קלאסי

490
כובעים עגולים

תוצרת אירופה

750

590
כובע צ’רבו

+ קופסא פלסטיק

299

490
כל הכובעים 
שמחירם*עד 900

750

%

ועוד כובעים

עד

הנחה

המחירים הכי 

זולים בארץ!

בהתחייבות!

בברון כובעים

מסובבים

מסובבים את סביבון
המבצעים בחנות

ומקבלים
מתנות!

וזוכיםוזוכים

*ממחיר מחירון, לא כולל ראטש

 לאור הביקוש
הרב המבצע נמשך

לשבוע נוסף 

אסון בפלטבוש: אם ושלושה 
ילדיה נשרפו למוות



ב' בטבת תשע"ח 20/12/17 בני ברק 1226

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ִחְּפׂשּו  ַלֵהיָכל, ֵהם ֹלא  ִנְכְנסּו  ְּכֶׁשַהְּיָוִנים 
ַרק ֶאת ְּכֵלי ַהָּזָהב ַהְמפָֹאִרים ֶׁשָהיּו ּבֹו, 
ֶאָּלא ַּגם ֶאת ַהַּכִּדים ַהְּקַטִּנים - ְלַטֵּמא 
ְלַהְדִליק  יּוְכלּו  ֶׁשֹּלא  ְלָכְך  ְוִלְגרֹם  אֹוָתם 
חֹומֹות  "ּוָפְרצּו  ָטהֹור.  ְּבֶׁשֶמן  ַהְּמנֹוָרה  ֶאת 
ִמְגָּדַלי ְוִטְּמאּו ָּכל ַהְּׁשָמִנים" - ֵהם ֹלא ָלְקחּו ֶאת 
ֹלא  ֶׁשּׁשּוב  ְּכֵדי  אֹוָתם,  "ִטְּמאּו"  ֶאָּלא  ַהְּׁשָמִנים, 
 - ַיְדִליקּו  זֹאת  ְּבָכל  ְוִאם  ַהְּמנֹוָרה,  ֶאת  ַיְדִליקּו 

ִיְהֶיה ֶזה ְּבֶׁשֶמן ָטֵמא. 
ַעל ִּפי ַהֲהָלָכה, ִנָּתן ָהָיה ְלַהְדִליק ְּבֶׁשֶמן ָטֵמא 
ֶׁשֲהֵרי "ֻטְמָאה ֻהְּתָרה ְּבִצּבּור" )פסחים עז ע"א(. 
ֲחֻנָּכה,  ְּבֵנס  צֶֹרְך  ָהָיה  ֵאפֹוא,  ַמּדּוַע,  ְלָהִבין  ֵיׁש 

ַוֲהֵרי ְיכֹוִלים ָהיּו ְלַהְדִליק ְּבֶׁשֶמן ָטֵמא? 
ַהְּׁשָמִנים",  ָּכל  ַהְּיָוִנים ָטְרחּו "ְלַטֵּמא ֶאת  ִאם 
ֵֶהם ָיְדעּו ַמה ֶּׁשֵהם עֹוִׂשים! ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֵהם ֵהִבינּו 
ֶׁשֵּיׁש ֶהְבֵּדל ָעצּום ֵּבין ִאם ַהַהְדָלָקה ִּתְהֶיה ְּבֶׁשֶמן 

ָטהֹור ְלֵבין ִאם ִהיא ִּתְהֶיה ְּבֶׁשֶמן ָטֵמא...
ַּבִּמיׁשֹור  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ָהִעְנָין  ֶאת  ְלָבֵאר  ְּכֵדי 
ָהֶעְקרֹוִני, ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהְדָלַקת ַהְּמנֹוָרה. ַהְדָלַקת 
ַהְּמנֹוָרה ֵאיָנּה ִמְסַּתֶּכֶמת ְּבִמְצַות ַהְדָלָקה ְּגֵריָדא. 
ְלָכל  ָהֶעְליֹון  ֵמָהעֹוָלם  ֶהָאָרה  מֹוִריָדה  ַהַהְדָלָקה 

ַעם ִיְׂשָרֵאל. 
ְלַמָּטה,  ַהְּמנֹוָרה  ֶאת  ַמְדִליק  ָהָיה  ְּכֶׁשַאֲהרֹן 
ָּבעֹוָלם  רּוָחִני  אֹור  ִנְדָלק  ָהָיה  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם 
ָהֶעְליֹון, ֶׁשָהָיה ֵמִאיר ּוַמְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ְיהּוִדי. הּוא 
ָהָיה ִנְכָנס ְלִלּבֹו, ְלמֹחֹו, ּוַמְׁשִּפיַע ָעָליו ֶׁשַפע ֶׁשל 

רּוָחִנּיּות, ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה.
ְמֻיָחד,  ֶׁשֶמן  לְְ ֶעְליֹוָנה  ֲחִׁשיבּות  ָהְיָתה  ְלִפיָכְך 
ֶׁשַּנֲעָׂשה  ֶׁשֶמן  ַלָּמאֹור",  ָּכִתית  ָזְך  ַזִית  "ֶׁשֶמן 
ַהַהְדָלָקה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּכֵדי  ּוְבָטֳהָרה,  ִּבְקֻדָּׁשה 
ָהרּוָחִנִּיים  ָהאֹורֹות  ִיְתעֹוְררּו  ַהּזֹאת,  ַהְּטהֹוָרה 

ָהֶעְליֹוִנים, ֶׁשַּיְׁשִּפיעּו ְקֻדָּׁשה ְּבֵלב ָּכל ְיהּוִדי.
ַּבְּקֻדָּׁשה  ְלַהְרִּגיׁש  ָהָיה  ָיכֹול  ְיהּוִדי  ָּכל 
ִמִּבְפִנים.  ְמַדֵּבר" ִמּתֹוכֹו,  ְּכִאּלּו "ַמֶּׁשהּו  ַהּזֹאת! 
ָהרּוָחִנית  ַהֶהָאָרה  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ַהֶּזה  ַה"ַּמֶּׁשהּו" 

ֶׁשִהִּגיָעה ֵאָליו ֵמָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון. 
ַעל  ַהַּמֲעָרִבי  ַּבֵּנר  ֶׁשָהְיָתה  ָהֵעדּות  ֵּפֶׁשר  זֹוִהי 
ֶׁשָּכל  ִמּׁשּום  ְּבִיְׂשָרֵאל",  ׁשֹוָרה  ֶׁש"ְּׁשִכיָנה  ָּכְך 
ְיהּוִדי ָהָיה זֹוֶכה ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהֶהָאָרה ָהֶעְליֹוָנה. 
ַהְּפֻעָּלה  ִעם  ְּבַבד  ַּבד  ַהְּמנֹוָרה,  ְּבַהְדָלַקת 
ִהיא  ְוִהיא  רּוָחִנית,  ְּפֻעָּלה  ַּגם  ָהְיָתה  ַהַּגְׁשִמית, 

ָהֵעדּות ֶׁשְּׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ְּבִיְׂשָרֵאל.         
ִּכי  ְוָיְדעּו  ָלְמדּו  ֵהם  ִלְלמֹד...  ָהְלכּו  ַהְּיָוִנים 
ְּברּוָחִנּיּותֹו.  ָנעּוץ  ַהְּיהּוִדי  ָהָעם  ֶׁשל  ּכֹחֹו  סֹוד 
ֵמַהְּמנֹוָרה ַהְּטהֹוָרה,  ֲאֵליֶהם  ַהַּמִּגיָעה  ָהרּוָחִנּיּות 
ְוִהיא  ָהַעִּמים,  ִמָּכל  אֹוָתם  ֶׁשְּמַיֶחֶדת  ִהיא 
ֶׁשהֹוֶפֶכת אֹוָתם ְלַעם ְסֻגָּלה. ֵהם ָלְמדּו ְוֵהִבינּו, ִּכי 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ַהּזֹאת,  ָּברּוָחִנּיּות  ִלְפּגַֹע  ַיְצִליחּו  ִאם 
ַיְצִליחּו  ְוָכְך  ָהַעִּמים,  ְּכָכל  ַעם  ִלְהיֹות  ַיֲהפְֹך 

לחסלו, חלילה. 
ַיֲעִרימּו  ַעְּמָך  "ַעל  ַרָּבה,  ִּבְתבּוָנה  ָעְבדּו  ְוֵהם 
ֵהם  ד(.  פג,  )ְּתִהִּלים  ְצפּוֶניָך"  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו  סֹוד 

ָּפנּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל "ִּביִדידּות" ְוָאְמרּו:
- ֻּכָּלנּו ַאִחים, ְּבֵני ָאָדם ָהִראׁשֹון. ַמּדּוַע ַאֶּתם 
ִמְתַרֲחִקים ִמן ַהּגֹוִיים? ָהָבה ָנדּור ַיְחָּדיו ְּבַאֲהָבה 
ּוְבַאְחָוה, ַנֲעסֹק ְּבַיַחד ְּבִמְסָחר, "ְוָנַתּנּו ֶאת ְּבנֵֹתינּו 
ָלֶכם ְוֶאת ְּבנֵֹתיֶכם ִנַּקח ָלנּו ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם ְוָהִיינּו 

ְלַעם ֶאָחד"...
ְמַקְּׁשרֹות  ַהָּׂשפֹות  ָׁשפֹות?  ִלְלמֹד  ַרע  ָמה   -
ְקָצת  ְסּפֹוְרט,  ְקָצת  ָאָדם...  ְּבֵני  ֵּבין  ּוְמַגְּׁשרֹות 
ִלְבִריאּות  ּתֹוְרִמים  מּוִזיָקה,  ְקָצת  ַּתְרּבּות, 
ָּדָבר  הּוא  ָּבִריא  ְּבגּוף  ְּבִריָאה  ֶנֶפׁש  ַהֶּנֶפׁש... 
ְמפָֹאר,  ִמּקֹוְנֶצְרט  יֹוֵתר  ְמֻׁשָּבח  ּוַמה  ִחּיּוִבי... 
ַהְּמַנֶּגֶנת  ַהִפיְלַהְרמֹוִנית  ַלִּתְזמֶֹרת  ּוֵמַהֲאָזָנה 
מֹוָצְרט אֹו ָּבאָך? ְוָכְך ֵהם ָעְבדּו ְּבִּתְחּכּום ַרב. ֵהם 
ִהְׂשִּכילּו ֵהיֵטב ְלָהִבין ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹא ֶאל ַעם 
ִיְׂשָרֵאל ְּבכַֹח. ֶאל ַעם ִיְׂשָרֵאל ָצִריְך ָלבֹא ְּבָחְכָמה, 
ְּבִּתְחּכּום, ְוִלְפּגַֹע ָּברּוָחִנּיּות ֶׁשָּלֶהם, ֶׁשִהיא ְמקֹור 

ָעְצָמָתם ְוסֹוד ּכָֹחם.
ָהֻאָּמה  ָּכל  ֶאת  ִּכְמַעט  ָּכְבׁשּו  ֵהם  ְוָכְך 
ַהִּיְׂשְרֵאִלית. רֹב ֻרָּבם ֶׁשל ַהְּיהּוִדים ֻהְׁשְּפעּו ְלָרָעה 
ַאְך  ּוִמְצוֹות.  ּתֹוָרה  ִלְׁשמֹר  ְוָחְדלּו  ָיָון,  ִמַּתְרּבּות 
ַּבֲחַמת  ָרְדפּו  ֵהם  ָּבזֹאת!  ִהְסַּתְּפקּו  ֹלא  ַהְּיָוִנים 
ַעל  ִלְׁשמֹר  "ֶׁשֵהֵעז"  ְיהּוִדי  ִמעּוט  ֶאת אֹותֹו  ַזַעם 
ְּגֵזרֹות  ֲחִקיַקת  ְּבֶאְמָצעּות  ְוַיֲהדּותֹו.  רּוָחִנּיּותֹו 
ָקׁשֹות ֵהם ָזְממּו ְלַהִּגיַע ֶאל ֻּכָּלם. ַאְך, ַאְלָיה ְוקֹוץ 
ְּבָעָיה  ָקָׁשה",  "ְּבָעָיה  ִּבְפֵני  ָעְמדּו  ַהְּיָוִנים  ָּבּה. 
ּוְלָהִׁשיב  ַהָּתְכִנית,  ָלֶהם ֶאת ָּכל  ְלַׁשֵּתק  ֶׁשֲעלּוָלה 

ֶאת ָּכל ַהַּמָּצב ְלַקְדמּותֹו...
ַהֶהָאָרה  ְּבָטֳהָרה!  ַהְדָלָקָתּה  ַהְּמנֹוָרה! 
ָהרּוָחִנית ַהּיֹוֶרֶדת ִמָּׁשַמִים ִּבְזַמן ַהְדָלָקָתּה! ָּבֶרַגע 
ֶהָאָרה,  ִמָּׁשַמִים  ֵּתֵרד   - ַהָּטהֹור  ַהֶּׁשֶמן  ֶׁשֻּיְדַלק 
ָּכל  ֶׁשל  ְוַהַּדַעת  ַהֵּׂשֶכל  ַהּמַֹח,  ַהֵּלב,  ֶאת  ֶׁשַּתִּקיף 
ֶׁשְּמַדֵּבר  ְּפִניִמי  קֹול  ַיְרִּגיׁש  הּוא  ְלֶפַתע  ְיהּוִדי. 
ֵאָליו, ֶׁשּקֹוֵרא לֹו: "ָמה ִאְּתָך? ִּתְרֶאה ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה 
ַׁשָּבת  ְמַחֵּלל  ָּגמּור,  ְּכגֹוי  ִלְהיֹות  ָהַפְכָּת  ְלָך? 
ָלׁשּוב  חּוִׁשים  ֵּתָחֵלץ  ִּתְתַעֵּׁשת,  ְנֵבלֹות...  ְואֹוֵכל 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה!"
ְּבכֹחֹו  כז(  כ,  )ִמְׁשֵלי  ָאָדם"  ִנְׁשַמת  ה'  "ֵנר  
ַּבֲאֶׁשר הּוא!  ְיהּוִדי,  ָּכל  ֶׁשל  ִנְׁשָמתֹו  ֶאת  ְלָהִאיר 
ֶאת  ְלַטֵּמא  ֶעְליֹון  ַמֲאָמץ  ַהְּיָוִנים  ָעׂשּו  ְלִפיָכְך 
ְּבֶׁשֶמן  ַיְדִליקּו  ַהְּיהּוִדים  ָמה?  ְוָאז  ַהְּׁשָמִנים.  ָּכל 
ְויֹוְצִאים  ְּבִצּבּור",  ֻהְּתָרה  "ֻטְמָאה  ֶׁשֲהֵרי  ָטֵמא! 

ְיֵדי חֹוָבה ַּגם ְּבַהְדָלָקה ְּבֶׁשֶמן ָּכֶזה.  
ַהֶהָאָרה  ַהָּגדֹול:  ָה"ֲאָבל"  ַמִּגיַע  ְוָכאן  ֲאָבל... 
ִמָּׁשַמִים, ּוַמְׁשִּפיָעה  ַהּיֹוֶרֶדת  ָהֶעְליֹוָנה,  ָהרּוָחִנית 
 - ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשל  ְלִלּבֹו  ְוָטֳהָרה  ְקֻדָּׁשה  ֶׁשל  ֶׁשַפע 
ַהֶהָאָרה ַהּזֹו ֹלא ִּתְהֶיה! ֶהָאָרה ָּכזֹו יֹוֶרֶדת ָלעֹוָלם 
ָטהֹור,  ְּבֶׁשֶמן  ִמְתַּבַצַעת  ַהַהְדָלָקה  ַּכֲאֶׁשר  ַרק 

ְּב"ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹור".
ַּכד  ֶׁשִּנְמָצא  ָהָיה,  ֲחֻנָּכה  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס 
ּכֵֹהן  ֶׁשל  ְּבחֹוָתמֹו  ָחתּום  ָטהֹור,  ֶׁשֶמן  ֶׁשל  ָקָטן 
ָיִמים,  ִלְׁשמֹוָנה  ֶׁשִהְסִּפיק  ֵנס  ּבֹו  ְוַנֲעָׂשה  ָּגדֹול, 
ֶאת  ִהְדִליקּו  ְוָכְך  ָטהֹור,  ַאֵחר  ֶׁשֶמן  ֶׁשֵהִכינּו  ַעד 

ַהְּמנֹוָרה, ָּכל אֹוָתם ַהָּיִמים, ְּבֶׁשֶמן ָטהֹור.  
ַהְּלָבבֹות  ֶאת  ֵהִציָפה  ַהָּטהֹור  ְּבֶׁשֶמן  ַהַהְדָלָקה 
ֶׁשָהַלְך  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמַעם  ֵחֶלק  אֹותֹו  ְוַגם  ְּבֶהָאָרה, 
ָיָון  ַּתְרּבּות  ַאֲחֵרי  ְוִנְסַחף  ָזִרים,  ִּבְׂשדֹות  ִלְרעֹות 
ְותֹוֲעבֹוֶתיָה, ִהְתעֹוֵרר ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, ְוִהְצָטְרפּו 
ּוָבָניו,  ַמִּתְתָיהּו  ְּבָראׁשּות  ַהַחְׁשמֹוָנִאים,  ְלקֶֹמץ 

ְלִמְלֶחֶמת ָחְרָמה ֶנֶגד ַהְּיָוִנים. 
ְוַכֲאֶׁשר ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ָׁשב ֶאל ּכּור ַמֲחַצְבּתֹו, 
ַהָּקָּב"ה   - ָׁשַמִים  ַמְלכּות  עֹל  ַעְצמֹו  ַעל  ּוְמַקֵּבל 
ִנְלָחם ֲעבּוָרם, ּוְמַעִּטים ְוַחָּלִׁשים ְיכֹוִלים ְלִהְתַּגֵּבר 
ַעל ַרִּבים ְוִגּבֹוִרים. ַהָּקָּב"ה נֹוֵסְך ּכֹחֹות ְמֻיָחִדים, 
ַמְצִליִחים  ְוֵהם  ָּגֵברּו",  ֵמֲאָריֹות  ַקּלּו  "ִמְּנָׁשִרים 
ְלָהִביס ֶאת אֹוְיֵביֶהם ַהָּקִמים ִּבְפֵניֶהם. ָּכְך הּוְבָסה 
ָהִאְמֶּפְרָיה ַהְיָוִנית ַעל ְיֵדי קֶֹמץ ָקָטן ֶׁשל ְיהּוִדים. 

"ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון". 
ִהֵּנה ִּכי ֵכן, ָּכל אֹוָתם ְיהּוִדים ֶׁשַהְּיָוִנים ָעְמלּו 
ְיָוִנית,  ַּתְרּבּות  אֹוָתם  ְוִלְּמדּו  ָקׁשֹות,  ֲעֵליֶהם 
ִמְגְרֵׁשי  ָלֶהם  ובנו  ְיָוִנית,  ּוִפילֹוסֹוְפָיה  ְוָחְכָמה 
אֹוָתם  ְו"ִׁשְחְרָרה"  ֵּתיַאְטָראֹות,  ּוָבֵּתי  ְסּפֹוְרט 
ָחְזרּו  ֻּכָּלם,  ֻּכָּלם,   - ֶׁשָּלֶהם  ֵמַה"ְּפִריִמיִטיִבּיּות" 
ֶאל ּכּור ַמְחַצְבָּתם, ְוָלֲחמּו ְּבָכל ָהעֹז ְוַהַּתֲעצּומֹות 

ַּבְּיָוִנים! 
ְלעֹוָלם ֹלא  ַהְּיהּוִדית  ַהְּנָׁשָמה  ִּכי  ַיַען  זֹאת  ָּכל 
ִּתְכֶּבה! ַּכָּמה ֶׁשַּיַעְמלּו "ְלַכּבֹות" אֹוָתּה - ִהיא ֹלא 
ִיְׂשָרֵאל   - ֶׁשָחָטא  ִּפי  ַעל  - ַאף  "ִיְׂשָרֵאל  ִּתְכֶּבה! 
הּוא" )ַסְנֶהְדִרין מד ע"א(. "ְּתַדֵּבר" ֶאל ַהְּנָׁשָמה 
ַהְבֵלי  ָּכל  ַּתֲעזֹב ֶאת  ְוִתְבַער,  ְוִהיא ָּתׁשּוב   - ֶׁשּלֹו 

עֹוָלם ְוָתׁשּוב ְליֹוְצָרּה.

"משכני  אלבז  הגר"ר  של  מספרו  )נלקט 
אחריך", שמופץ ברחבי הארץ בימים אלו(.

ואת יהודה שלח לפניו מהות המנורה הטהורה
מנהג ישראל לחנוך בית יהודי בתפילות 
בזה  הפליגו  וכבר  תורה,  ובלימוד 
מה  נתבונן  וקבלה.  חסידות  בספרי 
זו  וודאי,  ודאי  מזוזה  זה?  מנהג  ענין 
יהודיים צריכים  ובית  וכל חדר  מצוות עשה 
ועל מזוזה יש את שמו של הקב"ה,  שמירה, 
אך  ישראל,  דלתות  שומר  תיבותיו:  שראשי 
מדוע יש ענין לחנוך את הבית בלימוד תורה 

ותפילות בעת הכניסה?
אבינו  יעקב  ירידת  על  מסופר  בפרשתנו 
למצרים, כמו שאומר יעקב: "ויאמר ישראל... 
כשהפסוקים  אמות".  טרם  ואראנו  אלכה 
מתארים את המסע: "ויקם מבאר שבע וישאו 
ואת  טפם  ואת  אביהם  יעקב  את  ישראל  בני 
ואת  מקניהם  את  ויקחו  בעגלות...  נשיהם 
רכושם ויבואו מצרימה". בעוד שבעים הנפש 
יעקב  שולח  מטלטליהם,  ואורזים  מתארגנים 
יהודה  "ואת   - החדשה  הארץ  אל  יהודה  את 
מפרש  גשנה".  לפניו  להורות  לפניו...  שלח 
רש"י: "לפנות לו מקום להורות היאך יתיישב 
אמר:  "חד  מבואר:  רבה  ובמדרש  בה". 
להתקין  אמר:  וחד  דירה.  בית  לו  להתקין 
ושיהיו  תורה  דבר  בו  מורה  שיהא  ועד,  בית 

השבטים לומדים בו". 
מתקבל  יהודה  לשליחת  השני  הנימוק 
לכאורה בהבנה. במצרים ודאי לא היו ישיבות 
וכל שכן בתי הוראה, וכך שמובן שזהו הדבר 
תילו.  על  שיעמוד  יעקב  שביקש  הראשון 
תמוה:  לכאורה  נראה  הראשון  הנימוק  אולם 
במרכזה  הן  דירה"?  "בית  להתקין  מה  לשם 
של מצרים האימפריה, מצוי היה ארמון פאר 
מרהיב ומאובזר, הלא הוא ביתו של יוסף. מה 
שארית  את  לחיות  היורד  שהאב  טבעי,  יותר 
ימיו במצרים יבוא אל ארמונו של בנו, ישהה 
שם פרק זמן קצר, ואח"כ יחליטו לאן פניו של 

יעקב לגור?
מגדרו  יוצא  היה  הצדיק  יוסף  כי  ספק  אין 
לכבד את אביו שדמות דיוקנו חקוקה הייתה 
ישלחו  כך  כדי  תוך  השנים.  אותן  כל  אצלו 
דירה  ויחפשו  השטח  את  יסרקו  מתווכים, 
מתאימה עבור אביו. ומשתימצא, יעבור אליה 
יעקב אבינו. על מה ולמה החיפזון והבהילות 
של  המוקדמת  בשליחתו  אבינו  יעקב  של 
אכסניה  להם  יש  כיעקב  אבות  כמה  יהודה? 

מכובדת כזו בבואם אל ארץ זרה?
זצ"ל  סלנט  צבי  יוסף  רבי  הגה"צ  מפרש 
לדור  רצה  לא  שיעקב  יוסף",  "באר  בספרו 
בבית יוסף אפילו ארעי, משום שהבין שכיון 
ושריה  הארץ  וגדולי  במצרים,  מושל  שיוסף 
נכנסים בביתו תדיר, לכן מוכרח הוא, על אף 
צדקתו וחסידותו להתנהג במידת מה בנימוסי 
מצרים. ויעקב אבינו חשש שמא ידבק בנשים 
או  במלבושים  מהם,  שמץ  איזה  ובילדים 
בשפה ולשון וכדומה, לכן מנע עצמו מלגור 

בביתו של יוסף אפילו לזמן קצר. 
המושל  של  שבביתו  הבין  אבינו  יעקב 
יוסף השפה שם הינה מצרית, וכל סדרי הבית 
בבניו  שהטביע  החינוך  כפי  אינם  האציליים 
בית  ולא  במועט,  בהסתפקות  לחיות  של 
כן שלח מיד  ובמותרות. על  מנוהל בתפארת 
את יהודה לכונן ולתקן לו בית מיוחד במקום 
פנוי, כדי שיישארו אך ורק במנהגי אבותיהם 

ולא יתרגלו בחוקי מצרים ונימוסיהם.
עיניו  ירידתו למצרים מה שעמד מול  ערב 
ההסתגלות  לא  מנוחתו,  את  וטרד  האב  של 
שנפתח  החדש  החיים  לפרק  המתקדם  בגילו 

שם, אלא רק גידול ילדיו בדרך התורה. 
יעקב,  אמר  בני"  בבית  בוודאי,  יש  "תורה 

על  לרמוז  העגלות  את  יוסף  לו  שלח  שהרי 
הסוגיה האחרונה שעסקו בה בפרשת "עגלה 
ערופה". אך מטבע הדברים ברור, כי באוויר 
מלכות  וגינוני  נימוסים  אלו  אי  דבקו  הבית 
וזו  כה.  עד  צאצאיהם  שהורגלו  מאלו  שונים 
הייתה דאגתו של יעקב אבינו שלא ידבק בהם 
ישראל  שבני  נאמר  בכדי,  לא  מזה.  מאומה 
על  שמרו  במצרים,  שהותם  שנות  כל  לאורך 
אבינו  יעקב  כי  ולשונם.  לבושם  שמותיהם, 
ירידתם למצרים בכך ששלח  זאת עם  החדיר 
וזה הוטמע  יהודה להתקין לו בית דירה,  את 

היטב עד יציאתם ממצרים.
מסופר שבירושלים של לפני שמונים שנה, 
ונבוך.  מבולבל  בביתו  עילוי  חתן  הסתובב 
הבית  מבני  אגב  כבדרך  ששמע  המשפט 
עתידה  היום  לגזרים:  ליבו  את  לקרוע  איים 
'אדיסון',  בקולנוע  גדולה  הצגה  להתקיים 

והכלה מתעתדת להשתתף שם עם חברותיה.
טובי  מבנות  רבות  מלאו  דאז,  בירושלים 
הבתים את ספסלי התאטרונות, ולא היה בכך 
הסעירה  העילוי  החתן  את  אולם  חריג.  דבר 
להעביר  שלח  רבה  מחשבה  לאחר  הידיעה. 
על  בית  להקים  מבקש  הנני  חד:  מסר  לכלה 
כל  מפני  הבית  את  לאטום  הקדושה,  אדני 
לעלות  תוכל  לא  זו  משאלה  הזמן,  סערות 
תגובת  זרים.  בשדות  'ראיה'  עם  אחד  בקנה 
הזה?  הגדול  הסער  מה  "בשל  הייתה:  הכלה 
והלוא כל חברותיה מבנות ירושלים הטובות 
ביותר תצעדנה להצגה, למה זה יגרע חלקה? 

מה ביקשה בסך הכל, להשתוות לכולן?". 
על  ביקש  שאלתה,  את  החתן  שמע  כאשר 
טעות.  מקח  זהו  השידוך.  את  לבטל  אתר 
זמן  בעוד  בתדהמה.  הוכתה  הכלה  משפחת 
בשיאן,  ההכנות  לעמוד,  החופה  עתידה  קצר 
לבטל  כדי  זו  שולית  תקרית  כדאית  האכן 
פינה  עומד.  בשלו  החתן  אך  הכל?  עבורה 
אין  לבנות.  אנוכי  מבקש  וקדושה  טהרה  של 
אני יודע כיצד נוהגים כולם, ועד כמה רווחים 
טובי  בקרב  אף  אחרים  או  כאלו  מנהגים 
לתורה  אכסניה  לי:  היא  אחת  אולם  הבתים, 
יוכלו לדור בכפיפה אחת בבית  ולשכינה לא 

שהאם חושבת ללכת לפי משב רוח חולף.
לאחד  והיה  קם  וזרח,  אורו  עלה  בינתיים, 
בדור  ישראל  לכלל  שעמדו  התורה  מעמודי 
אחרון, ואור תורתו עדיין זורח ומאיר לעשרות 

אלפי בתים בישראל.
בהיותו זקן ותורתו מכרזת עליו, באה בצל 
שחה  שהיא  ותוך  יום,  קשת  אישה  קורתו 
ספרה  עניותה,  חרפת  הייסורים,  מסכת  את 
לבני הבית את פרטי המעשה ושהיא 'הכלה' 
האמורה, והוסיפה כי עד עצם היום הזה ל"ע 
לא נפקדה בפרי בטן. חייה הם קשים ומרים, 
והיא לא ראתה טוב בימיה. היום הזה בראותה 
שמכרזת  ותורתו  לחכמים  ועד  בית  ביתו  את 
דברי  צדקו  כמה  באיחור  מבינה  היא  עליו 

חכמים- רגלי חסידיו ישמור.
בזמנים שלנו עת נשטפת הארץ בכל אותן 
שבעתיים  מפעימות,  טכנולוגיות  המצאות 

עלינו לשמור שלא ניסחף מבלי משים. 
בית יהודי נחנך בלימוד תורה ותפילות כדי 
יעקב  כמו  חדשות,  רוחות  מפני  עליו  להגן 
אבינו שטרח טרם בואו למצרים להתקין בית 
טהור ללא אווירת חולין. ואזי נזכה לראות את 
מיטתנו שלימה לאורך ימים ושנים טובות כמו 

אבינו יעקב.

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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יענקי קצבורג

פרופיל ראשון לדמותו של ראש 
הגאון  ישראל"  "תפארת  ישיבות 
כיצד  דרוק,  מאיר  ישראל  רבי 
זכה להתקרב ולשמש כ'חברותא' 
ולזכות  קניבסקי,  הגר"ח  למרן 
בגבעת  בביתו  שנתי  דו  לביקור 
הגראי"ל  מרן  של  העצות  שאול, 

דמותו  זצ"ל, 
חמיו  של 
זילבר  הגר"מ 
ומורו ורבו ר"י 
ישראל  אור 

הגר"י רוזן. 
ה  ב י ח
מיוחדת הייתה 
ישיבת  לראש 

הבחור  לתלמידו  ישראל'  'אור 
ועד  דרוק,  מאיר  ישראל  החשוב 
היום משתתף הגר"י רוזן בכל כנס 
של המוסדות ומרבה לשבח אותו, 
התחתן  מאיר  ישראל  ר'  "כאשר 
בשיעור  שקט  של  תקופה  הייתה 
כללי, היה לי מאוד קשה להתרגל 
לומר שיעור בלעדיו", אמר בעבר.
הציעו  וחצי  כשנה  לפני 
מוסדותיו  תחת  לקחת  להגרי"מ 
שעמדה  הישיבות  אחת  את 
נכנס  הוא  כלכלית,  קריסה  תחת 
הגראי"ל  מרן  אצל  להתייעצות 

זצ"ל שהשיבו באידיש: "העפלעך 
קייפטמאן  ישיבע'ס  קיפטמאן 
ישיבות  קונים,  )תפוחים  נישט" 

לא קונים. י.ק.(.
הישיבות,  ראשי  לרוב  בניגוד 
בעד  דרוק  הגרי"מ  של  דעתו 
"דעותיו  מוקדם.  בגיל  נישואין 
ורבו  מורו  כדעת  הן  כלל  בדרך 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, 
הוא  אליו 
בכל  מתבטל 
לכן  עניין. 
שבחור  דעתו 
ן  י י נ ו ע מ ה
ס  ר א ת ה ל
לו.  לתת  יש 
ו  י ת ו ב י ש י ב
אופן  בשום  לסלק  שלא  נוהג  אף 
מהישיבה בחור שהתארס מוקדם, 
אחד  מסביר  ורבו".  מורו  כדעת 

מתלמידיו.
מרן הגר"ח אומר בדרך מליצה 
הוא  האידיש  בשפת  ש'דרוק' 
מרן  שואל  תמיד  ולכן  'דפוס' 
"וואס  הגרי"מ  את  התורה  שר 
אתם  )מה  איינט"  דרוקטמען 
שר  מרן  י.ק.(.  היום.  מדפיסים 
התורה אף מצרף באופן נדיר את 

הסכמותיו לכלל ספרי רה"י.

תפארת ישראל
פרופיל ראשון לדמותו של הגרי"מ דרוק, מלווה בתמונות 
מרן  ורבו  מורו  של  מחדרו  לראשונה  המתפרסמות  נדירות 
השיעורים,  נתפס,  הבלתי  היום  סדר  קניבסקי,  הגר"ח 

הספרים, ההסכמות וההשקפה

 הכתבה המלאה בסוף השבוע ב-

אלי כהן

יו"ר  בטקס מיוחד שנערך בשבוע שעבר בכנסת, במעמד 
הכנסת, שרים וחברי כנסת רבים מכל סיעות הבית, הוקמה 
השדולה להגנת הר הזיתים בכנסת, בראשה עומד ח"כ יואב 
חברי  היו  במעמד  הכבוד  אורחי  ש"ס.  סיעת  יו"ר  צור,  בן 

בראשות  הזיתים  הר  להגנת  העולמי  הועד 
וכן  לובינסקי,  מנחם  ור'  אברהם  ר'  האחים 
יו"ר ועידת הנשיאים מלקולם הונליין שהגיעו 
למעלה  המונה  במשלחת  מארה"ב  במיוחד 

מחמישים איש. 
חתמו  עליה  בכנסת,  השדולה  הקמת  בכנס 
נטלו  הסיעות,  מכל  ח"כים  מ-65  פחות  לא 
חלק יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, שר השיכון 
הרצוג,  בוז'י  האופוזיציה  יו"ר  גלנט,  יואב 

וחברי הכנסת בן צור, אייכלר, אשר, מקלב, וקנין, יוסי יונה, 
יהודה גליק, עודד פורר ועוד. כמו כן השתתפו חברי מועצת 

העיר ירושלים, פינדרוס, קלרמן ובצלאל.
גלנט המלווה במשך שנים את פעילות  יואב  שר השיכון 

הועד סיפר על פעילותו לאורך השנים יחד עם אנשי הוועד 
שעשינו  מתוחכמות  פעולות  של  "בסדרה  הבינלאומי: 
יו"ר  לנפטרים".  כבוד  והבאנו  התופעה  את  מאד  צמצמנו 
הכנסת יולי אדלשטיין סיפר לנוכחים שרעיון הקמת השדולה 
נולד בלשכתו. ואמר, כי "ראוי למקד את הפעילות בהפיכת 
וחינוכי מבחינת  ראוי  למקום  הזיתים  הר 

פיתוח ושימור".
בפגישה מיוחדת שערכה המשלחת עם 
הראשל"צ  לישראל,  הראשיים  הרבנים 
העלו  לאו,  והגר"ד  שליט"א  יוסף  הגר"י 
החשובה  תרומתם  את  נס  על  הרבנים 
ערכו  מכן  לאחר  הזיתים.  הר  להגנת 
פגישות מיוחדות עם בכירי המדינה, נשיא 

המדינה רובי ריבלין וראש הממשלה נתניהו. 
הועד,  לחברי  מיוחד  הוקרה  ערב  נערך  לכן  קודם 
בהשתתפות שר הבריאות לשעבר ח"כ הרב יעקב ליצמן, שר 

השיכון יואב גלנט, וסגן שר הביטחון הרב אלי בן דהאן. 

אלי כהן

הרב הראשי לישראל הגר"י יוסף, ביקר לכבוד חג החנוכה 
נר שביעי  והדליק  לילדים בשערי צדק,  וילף  בבית החולים 
את  בירך  הרב  דיאליזה.  במחלקת  המטופלים  הילדים  עם 
הילדים ואיחל להם החלמה מהירה ורפואה שלמה. מתנדבי 
ארגון "תקווה ומרפא" שארגנו את הביקור הנעימו לילדים 
הילדים  תיעד את  קריקטורות  צייר  חנוכה.  זמנם בשירי  את 
המטופלים.  מנהל המחלקה, פרופ' יעקב פרישברג ליווה את 

הרב והודה לו על תשומת הלב והברכות.    

צדק  שערי  הרפואי  במרכז  לילדים  המודיאליזה  יחידת 
 18 גיל  עד  וילדים  תינוקות  למאות  ומעקב   טיפול  מעניקה 
הסובלים מאי ספיקת כליות סופנית המגיעים מאזור ירושלים 
עמדות   14 כוללת  היא  בישראל.  הגדולה  והיא  ומהדרום 

דיאליזה, 2 עמדות בידוד, מוניטורים וציוד מתקדם נוסף. 
מחלקת  את  ומאמצת  מלווה  ומרפא"  "תקווה  עמותת 
הוריהם  ואת  בדיאליזה  המטופלים  הילדים  את  נפרולוגיה, 
משך כל ימות השנה, מסייעת בלימודים ובהסעות ומארגנת 
בחגים וחופשים אירועים מיוחדים כדי לשמח את הילדים.  

הוקמה השדולה להגנת הר הזיתים בכנסת

הרב הראשי לישראל הדליק נרות עם ילדי הדיאליזה

השדולה עליה חתמו לא פחות מ-65 חברי כנסת הוקמה ביוזמת חברי הועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים 
נתניהו,  ראה"מ  ריבלין,  נשיא המדינה  עם  אף  נפגשו  הועד   חברי  לאירוע  במיוחד מארה"ב  שהגיעו 

הרבנים הראשיים וראה"ע ירושלים ברקת

עזוב, לא 
חשובה הדרך, 

חשובה התוצאה...
על איזו דרך

 אתה ממליץ?

רוצים להיות בקשר עם חברת החשמל? אתם יכולים לפנות אלינו בכל רגע שתצטרכו, איך שמתאים 
103, באתר חברת החשמל, באמצעות מסרון, ביישומון, בצ׳אט ובפייסבוק.   לכם: במרכז שירות 

אנחנו לשירותכם, בכל דרך שתבחרו!

אנחנו לשירותכם במגוון אמצעי קשר.
אתם בוחרים את הדרך שנוחה לכם!

אנחנו לשירותכם 
בכל דרך שתבחרו
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לאישה
חורף - ליחה - חלב ומה )שאין( ביניהם...

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

טירמיסו 

טיפים
עוד מעט זה כבר ממש רשמי. החורף הרציני מתקרב. כולנו נראה את הטיפות, המטריות 
וכן, גם את התורים הארוכים אצל רופאי הילדים... בין טישו לאפצ’י, גייסנו את הדיאטנית 
הקלינית - שרית עטיה שמואלי, לצורך הפרכת המיתוס השגוי בנוגע לחלב ליחה. אז על 

מה בעצם אנחנו מדברים?

הקינוח האיטלקי הקלאסי באדיבות: השף אלון כהן הבעלים של קייטרינג בוטיק

שמוצרי  כי  מאמין  עדיין  מהציבור  חלק 
מערכת  ידי  על  ריר  ייצור  מגבירים  חלב 
הנשימה, ועל ידי כך מחמירים את חסימת 
של  הסימפטומים  ואת  הנשימה  דרכי 

דלקות בדרכי הנשימה ואסטמה. 

"תפיסה זו הינה חסרת כל בסיס או הגיון 
מדעי. מחקרים רבים לא הצליחו למצוא 
הגוררת  זו  תפיסה  המאמת  מדעי  קשר 
מוצרי  מצריכת  להימנע  רבים  אנשים 
אותם  למנוע  לחילופין,  או  לשווא  חלב 

מילדיהם.
מחקרים קליניים רבים בדקו האם לצריכת 
החרפת  על  השפעה  יש  ומוצריו  חלב 
סימפטומים אסמטיים או הרעה כלשהיא 
וילדים  מבוגרים  בקרב  נשימה  בתפקודי 
חלב  למוצרי  מאלרגיה  סובלים  שלא 
בין  קשר  כל  נמצא  לא  אלו  במחקרים   –

התופעות הנ"ל לצריכת חלב". 

איך צמחה התפיסה?
האמונה העממית כי חלב מגביר יוצר ליחה היא עתיקת יומין. ד"ר 
ספוק מחבר הספר לטיפול בתינוק ובילד המליץ להפחית צריכת 
חלב בקרב ילדים בזמן מחלות נשימה. גם בעיתונות יש התייחסות 
רפואית  מדעית  ספרות  קיימת  כאמור  .אך  זו  עממית  לאמונה 
בנושא ואף מחקר לא מצא קשר או תמיכה כלשהיא לאמונה זו. 
מחקר מעניין העלה כי יתכן ומקור התפיסה הוא באמונת האנשים. 
גורם  שחלב  האמינו  מתוכם   70 אנשים.   169 ראיינו  החוקרים 
דומה  בהרכב  סויה  משקה  או  חלב  קיבלו  המשתתפים  לליחה. 
החלב/ שתיית  לאחר  בשעות  תחושותיהם  את  בדקו  החוקרים 

משקה סויה.   נמצא כי בקרב האנשים שהאמינו כי מוצרי חלב 
גורמים לליחה דיווחו יותר על הרגשה של ליחה )למרות שלא היו 

ממצאים בפועל(  והתלוננו יותר על קשיי נשימה.

מחקר נוספים לא מצאו ראיה להצרה בדרכי הנשימה או הגברת 
ובאנשים  בריאים  באנשים  פרה  חלב  שתיית  לאחר  ליחה   יצור 
ושפע המחקרים שסותרים  הרפואי  למרות המידע  עם אסטמה.  
תפיסה זו. הורים רבים עדיין מאמינים כי חלב גורם לליחה. בסקר 
כי  נמצא  ילדים  ריאות  במרפאת  שהמתינו  הורים  בקרב  שנערך 

58% האמינו כי שתיית חלב גורמת ליצור ליחה.
30% מהם דיווחו כי מקור המידע שלהם הוא המשפחה ו- 28% 

דווחו כי אלו הנחיות שקיבלו מרופא.

תקופת הילדות מהווה "חלון הזדמנויות" חד פעמי ובלתי חוזר 
יותר  בריאות  עצמות  לבנות  לשיאן,  שלנו  העצמות  את  להביא 

וחזקות יותר. 
כל  לאורך  הגוף  את  שישמשו  העצמות  נבנות  הילדות,  בתקופת 
החיים. עצם שנבנית על בסיס דל סידן היא עצם  חלולה ושבירה 

שלא תצליח לשקם עצמה במלואה בשנים שיבואו.

סידן הוא הבסיס החיוני והחשוב ביותר לבניית עצמות והוא זה 
הקובע את חוזקן. גוף האדם אינו מסוגל לייצר אותו בעצמו ולכן 
חשיבות  בעלת  היא  המזון  באמצעות  סידן  של  קבועה  אספקה 
רבה. מוצרי חלב הם מקור הסידן התזונתי העשיר ביותר והטוב 

ביותר שקיים.

עצמות  לבניית  עוזר  יום  כל  מאוזן  בתפריט  חלב  מוצרי  שילוב 
חזקות יותר,לשיניים בריאות יותר וגוף חזק ובריא יותר. 

קשה מאוד להגיע לצריכת סידן יומית מומלצת ללא מוצרי חלב 
בתפריט. 

ירוקים,  עליים  ירקות  כמו  צמחיים,  במזונות  סידן  למצוא  ניתן 
 D וויטמין  )לקטוז(  החלב  סוכר  וסרדינים,  אגוזים  שומשום, 
פיטית,  חומצה  לעומתם  מחלב,  הסידן  ספיגת  את  מגבירים 
הנמצאת בסובין חיטה, קטניות, אגוזים ודגנים, וחומצה אוקסלית 
הנמצאת בקטניות, תרד, פולי סויה ועוד, פוגעות בספיגת הסידן.

 מקציפים את החלמונים עם הסוכר עד שמתקבלת תערובת 
תפוחה ויציבה

בהדרגה  ומוסיפים  האלכוהול  סוגי  כל  את  מערבבים   

לתערובת החלמונים תוך כדי הקצפה    במהירות נמוכה.
בהדרגה  ומוסיפים  נמוכה  במהירות  להקציף  ממשיכים   

ובאיטיות את המסקרפונה. 
קצפת  לקבלת  עד  השמנת  את  מקציפים  אחרת  בקערה   

יציבה ומקפלים אותה בעדינות לתוך תערובת המסקרפונה. 
 מקררים שעה במקרר 

או  מהבישקוטים  מחצית  בצפיפות  מסדרים  תבנית  בתוך   

בכוסות אישיות 
 מטפטפים על הבישקוטים את האספרסו עד שהבישקוטים 

ממש רטובים.
 מורחים מחצית מהקרם ומחליקים. מסדרים בצפיפות את 

יתרת הבישקוטים, מרטיבים בקפה ומורחים את שאר הקרם. 
 מעבירים למקרר לשעה נוספת.

הגשה  לצלחות  מעבירים  למנות,  חותכים  ההגשה  לפני   

ומפזרים אבקת קקאו.

מקום  לילדים  שמספק  אחד  חלל  הוא  הילדים  חדר 
למשחקים ושהייה נעימה, לשינה נוחה ואוירה שקטה, 
חדר  תכנון  לכן  וריכוז.  שקט  יאפרו  שגם  וללימודים 
גם  שיהיה  ופונקציונלי,  מעוצב  להיות  צריך  הילדים 
. לדברי  ורגוע  יהיה שקט  ובנוסף  ונוח לשהייה  מרווח 
לניצול  "פתרונות  דורון:  רהיטי  סמנכ"ל  טייכמן  אסף 
מרבי של החלל הם רבים, שימוש חכם באזורי אחסון 
נגישים ולפי צרכי השימוש יאפשרו שהייה נעימה בחדר 

וניצול יעיל של החלל"
 

טיפים מאסף טייכמן לחיסכון במקום בחדר הילדים: 

• ניצול חכם של פינות החדר - אם יש לכם פינה בחדר, 
עשו בה שימוש והשתמשו בה למשטח עבודה. מערכת 
חלל  ויוצרת  החדר  פינת  על  מתלבשת  פינתית  לימוד 
אחסון  שידות  בה  לשלב  וניתן  ויעיל  איכותי  למידה 
גדולות וקטנות לפי צרכי השימוש. כמו כן, שימוש נכון 
בשידות השולחן מייצר חללי עבודה נוספים כגון עבור 
מדפסות וסורקים או מוצרי חשמל אחרים ואפילו ניתן 
לייצר פינת ישיבה מקורית ע"י הוספת כריות מושב מעל 

השידה.

להסתפק  ניתן  קטנים  בחללים   - קטן  לימוד  שולחן   •
בשולחן עבודה של 100 ס"מ ואף רצוי להוסיף לו שידת 
ולא  יעיל  אחסון  מקום  שתוסיף  גלגלים  על  מגירות 
תפריע בחלל. ובעת שלא יושבים בשולחן ניתן להכניס 
חלל  את  ולהגדיל  לשולחן  מתחת  בקלות  השידה  את 
החדר. כמו כן רצוי לשלב כוורות תלייה ומדפי תלייה 
שולחן  מעל  החלל  את  היטב  לנצל  ובכך  הצורך  לפי 

העבודה.

• אחסון חכם בחדר משותף - בחדרי ילדים בהם האחים 
אחסון  אזורי  על  לשמור  מומלץ  בחדר  ביחד  ישנים 
פרטיים לכל אחד מהאחים ולהרגיל את הילדים לשמור 
שם את הדברים החשובים להם לשמירה נגישה ופרטית. 
אחד המקומות החשובים לניצול נכון של החלל בחדר 

לאחסון הוא המקום המתחבא מתחת למיטה. 

• כוורת נגישות – כוורות הן פתרונות האחסון הטובים 
עיצובי  כאביזר  גם  משמשות  והן  ביותר  והיעילים 
משמעותי בחדר. רצוי לשלב בין גדלים שונים, וסגנונות 
גם  הנותן  מעודכן  מראה  לקבל  כדי  וסגורים  פתוחים 
לבחור  כדאי  קטנים  בחללים  לאחסון.  מצוין  מענה 
כוורות שנתלות על הקיר ובכך לחסוך מקום, אם החדר 

מעט יותר גדול רצוי לשלב כוורת רצפתית.

לתת  נוספת  דרך  האביזרים-  ומיון  החדר  התחדשות   •
סינון  מיון,  דרך  כמובן  היא  ומסודר  נקי  מראה  לחדר 
ולסנן את  והתחדשות. לפנות מקום חדש בחדר, למיין 
אינו  או  שהתיישן  מה  בחדר,  והצעצועים  הפריטים 
מתאים יותר לגיל הילד או סתם מיצה עצמו ולא מתאים 
לפנות מהחדר  להתבייש  לא  לצבעוניות החדשה.  יותר 
לילדים  ולתרום  טוב  מעשה  לשלב  ניתן  גם  וכמובן 
פחות  שהחדר  וככל  חדש  מקום  מתפנה  ככה  אחרים. 

עמוס כך הוא יותר נעים לעין.

אופן ההכנה:מצרכים:

טעימה

התמודדות עם 
חלל קטן

6 חלמונים
½ כוס  סוכר

)ליקר  אמרטו  כפות   2
שקדים(

2 כפות ברנדי
2  כפות ליקר קפה 

1/2 ק"ג גבינת מסקרפונה
 250( מיכל שמנת מתוקה   1

מ"ל(
250 מ"ל אספרסו

1 חבילה בישקוטים 
אבקת קקאו להגשה )מומלץ 

הולנדי איכותי(
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בעשורים  הרפואה  עולם  של  החמות  המטרות  אחת 
האחרונים היא שמירה על הלב, מפני רמות גבוהות של 
שומנים בדם. בעשורים האחרונים עלו וירדו תיאוריות 
להגן  ביותר  הטובה  הדרך  מהי  להבין  בנסיון  שונות, 
המפתח  אז  התחתונה,  לשורה  להגיע  אם  הלב.  על 
מחלות.  עם  להתמודד  הגוף  של  ביכולת  בנו.  טמון 
מההתחלה. נתחיל  בואו  אבל  למחלה.  בגורמים   פחות 

  
בשנות ה-80' סומנה התזונה כאשמה העיקרית ברמות 
גבוהות של שומנים בדם. הביצים, הבשר השמן ומוצרי 
כסכנות  סומנו  הגבוהים,  השומן  אחוזי  עם  החלב 
המלצה  יצאה  הבריאות  ממשרד  דרמטיות.  בריאותיות 
להגביל את צריכת הביצים. מי ששמר על בריאותו, נמנע 
מרטבים על בסיס שמנת, מאכילת בשר אדום ואיברים 

פנימיים ועוד.
מקבלים  בריא,  שאוכלים  אלה  שגם  התברר  אז  אבל 
השתנתה.  והגישה  חסומים  דם  כלי  בגלל  לב  התקפי 
של  גבוהות  לכמויות  יותר  טובה  סיבה  חיפשו  חוקרים 

שומנים בדם ומצאו את התורשה.
רופאי המשפחה קיבלו הנחייה להכניס לקבוצת סיכון 
את כל מי שיש לו רקע משפחתי של  מחלות לב ולהנחות 
למי  הרופאים  הסבירו  אישיות  בשיחות  בהתאם.  אותו 
לייצר  נטייה  יש  שנמצא בקבוצת הסיכון, שלכבד שלו 

כמות עודפת של שומנים. אם בדיקות הדם הראו כמות 
גבוהה של כולסטרול רע בדם, ההמלצה הגורפת היתה 
רמת  את  שמורידות  מרשם  תרופות   – סטטינים  ליטול 

הכולסטרול בגוף.
הסטטינים התבררו כתרופה שגורמת לתופעות לוואי 
בהמשך  בטן.  וכאבי  שרירים  כאבי  כמו  נעימות  לא 
הזה  בשלב  בגידים.  פגיעה  על  עדויות  גם  הצטברו 
הסתכלות  והציעה  המשלימה  הרפואה  לתמונה  נכנסה 
לבעיה  אחד  גורם  לסמן  לא   – הבעיה  על  מערכתית 
הגוף  הסיבה שבגללה  על  להסתכל  אלא  אותו  ולתקוף 
לא  כדי  בסיבה,  ולטפל  רע  כולסטרול  מדי  יותר  מייצר 

לקחת תרופות מרשם כל החיים.
"70% מכל הכולסטרול בגוף מיוצר על ידי הכבד. רק 
מהתזונה",  ומגיע  מושפע  בגוף  מהכולסטרול  כ-30% 
אלינה זקס  M.Sc נטורופתית ראשית בחברת   אומרת 
TTM הרבליסטית קלינית, מטפלת ומרצה, "לכן, כדי 
להוריד את רמות השומנים בדם, יש להמריץ את פעולת 
הכבד כך שתהיה יעילה יותר. בדרך הזאת הגוף לא יייצר 

יותר כולסטרול מהנדרש". 
 TTM זקס רקחה את הפורמולות של חברת  אלינה 
לפי עקרונות הפיטותרפיה – תורת הצמחים. המחקר של 
ובשנים  עלייה  במגמת  שנים  כבר  נמצא  המרפא  צמחי 
בכל  מובילים  מחקרים  יותר.  אף  מתחזק  האחרונות 

פריצת  לספק  יכולים  שונים,  צמחים  כי  מצאו  העולם, 
דרך בלוחמה במחלות קשות. ממלריה ועד אלצהיימר. 
שבה  הבעיות  אחת  היא  בדם,  השומנים  עודף  בעיית 

רפאות הצמחים מטפלת בצורה מצויינת. 
שאחרי  לשימוש,  בטוחים  צמחים  מכיר  "המדע 
שממצים אותם בצורה שמרכזת את החומרים הפעילים 
ללקיחה  נוזלי  מיצוי  או  כמוסות  מהם  ורוקחים  שבהם 
אומרת  הכבד",  פעילות  בשיפור  יעילים  הם  בטיפות, 
ומיצוי  רקחנו כמוסות צמחיות   TTM-ב" זקס.  אלינה 
במחקרים,  שהוכחו  הצמחים,  של  מתמציות  נוזלי 
של  בנטילת  שיתמיד  מי  שסימנו.  למטרות  כמתאימים 
שיפור  ויראה  יותר  נמרץ  ירגיש  והטיפות,  הכמוסות 

משמעותי של רמות השומנים בדם".
ומתאימים  מקיף  טלפוני  תשאול  עורכים   TTM ב- 
מינון והמלצות תזונה וקובעים את משך הטיפול הנדרש. 
ערכת המוצרים שהותאמה, מגיעה עם שליח עד הבית 
ללא עלות משלוח ומרגע זה מתקיים ליווי אישי על ידי 

נציג של TTM. עד לתוצאות מעולות.
אם גם אתם בחרתם בדרך הטבעית והיעילה לחיזוק 
נוספים:  לפרטים  לטלפן  ניתן  מחלות,  ולהרחקת  הגוף 
באינטרנט:  נוסף  מידע  לחפש  או   1-700-556-700

natural.ttmisrael.com/plus

סודות הלב
כך  אחר  אשמה,  שהתזונה  חשבו  פעם 
אמרו שזו התורשה ואז סברו שהתחמצנות 
הגיעה  איך  הבעיה.  היא  בדם  שומנים 
בסוף המלחמה בכולסטרול למקום הטבעי 

והמאוזן שלה?
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת אדמה
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.פרסום לגנאי,דברי חרפה על מישהו.           
"והוצא עליה ____   ____" )דברים כב יד(

4.כנוי לחלק הפנימי הרך שבצמח. "אגוז שיש להן 
____ מבפנים" )רש"י פסחים עד.( )בכתיב חסר(
5.כר,מקום עשב,שדה-מרעה.                       

"שתהא פרתך רועה ב____" )פסחים ח: (
6.תהילה. "___ טוב" )אבות ב ז()בהיפוך אותיות(

7.גפן ששריגיה מתפשטים על גבי הקרקע לרגלי  
בני-האדם. "אלא מן ה___" )מנחות ח ו( )רבים(
10.קיצור המילים : חס ושלום. )בהיפוך אותיות(

11.מקום שהרועים שואבים לתוכו מים להשקות את 
עדריהם. "בין ___" )שופטים ה יא( )יחיד(

12.סגולה טבעית באדם המכשירה אותו באופן 
מיוחד למקצוע מסוים,ליצירה וכו'.  "בחכמה ובדעת 

וב___" )קהלת ב כא(
13.עדר הרועה בשדה. "וכל ____ נפוצה"        

)ירמיה י כא( )לא בלשון סמיכות(
14.אמצעי,אופן,אפשרות. "האשה נקנית בשלש 

____" )קידושין א א( )בלשון רבים(

קירבה משפחתית.                                                     
"ועל ידי הנישואין באה ה___" )תוספות יבמות צז.(

מכשיר המשמש לליבוי אש )אצל הנפח( לניפוח זכוכית 
וכדומה. "נחר ____" )ירמיה ו כט( )בכתיב מלא(

עיר בשפלת החוף מדרום מזרח לעזה. בה ישבו אברהם  
ויצחק אבינו בעיתות רעב.)בראשית כ ב()בהיפוך אותיות(

חורבן,הרס. "הפלתם ל____" )תהלים עג יח(
יושר,צדקה,תום.                                                      

"הלך צדקות ודבר ____" )ישעיה לג טו( )בלשון רבים(
באופן נקי ביותר,באופן חלק.                                       

"לא רחצת ____" )יחזקאל טז ד(
משל לדבר קל ערך הנפוץ לכל עבר.                           

"יהיו כ____ לפני רוח" )איוב כא יח(
צרור,אגודה,חבילה.                                                  

"כמי שהפקידו לו ב____ אחד" )בבא מציעא לז.(
פלוני אמר כך ופלוני אמר אחרת.                              

"____ אמר חדא ו____ אמר חדא" )בבא מציעא יא.(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

אחזה, מטע,  הקרקע, ניר, חלקה,עפר, חמר,רגבי, חרבה, שדה, מגרש 

נמאיתדאמאנמאסנאנא

תריניאשהיאבנימטעא

תיתדקאקשהיסחתיתדג

דתישארשזסנבתראישר

מאסנקיחאיאשגסניגא

רישעיאאנתרתארשרסנ

אמאירשסננמאאנתיכת

דנמאחשרניחישריאנת

רשיישרתגאתישביחתא

תסנאנאבשמנישילאנת

תיתדירשהסנהיקאשיש

ששדהידרישאדהשרפעא

תשיאנתישרנמאסנאנא

1. מהו חצי הלל?
2. מה זו נשיאת כפיים

3. מי נס לעיר מקלט?                                                                                                                       
4. מי אוכל "מעשי שני" והיכן?

5. ממי נלמד איסור גיד הנשה?
6. כמה דיינים בבית דין של ממונות.

7.על מה משלמים "ארבעה וחמישה"?
8. כמה דיינים בבית הדין שדן דיני נפשות?

9. מי זכאי בתרומת מעשר ומידי מי?
10. "רוב שני סימנים" קשור ל...

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
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 

לנו:כתבו 

1. הלל הנאמר בראש חודש 2. ברכת כוהנים 3. רוצח בשגגה 4. בעל הפירות אוכל 
אותם בירושלים5. מיעקב אבינו 6. שלושה 7. על גניבת שור או שה וטביחתו או 

מכירתו8. עשרים ושלושה 9. הכהן מהלוי  10. שחיטת בהמה



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047



יותר בריא, יותר טעים.

חפשו את סמל בד"צ על המוצרים

שוקו מווּ בטעם נהדר וללא תוספת סוכר

!תטע
עכשיו בכשרות בד"צ העדה החרדית


	Kvbb1p001new
	Kvbb1p002
	Kvbb1p003
	Kvbb1p004
	Kvbb1p005
	Kvbb1p006
	Kvbb1p007
	Kvbb1p008
	Kvbb1p009
	Kvbb1p010
	Kvbb1p011
	Kvbb1p012
	Kvbb1p013
	Kvbb1p014
	Kvbb1p015
	Kvbb1p016newnew
	Kvbb1p017newnew
	Kvbb1p018
	Kvbb1p019
	Kvbb1p020
	Kvbb1p021
	Kvbb1p022
	Kvbb1p023
	Kvbb1p024
	Kvbb1p025new
	Kvbb1p026
	Kvbb1p027
	Kvbb1p028
	Kvbb1p029
	Kvbb1p030
	Kvbb1p031new
	Kvbb1p032

