
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי כ"ח באייר תשע"ז   24/5/17 גיליון מס' 1109

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק
י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:01
19:18
18:58

20:18
20:20
20:20

פרשת במדבר

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

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

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

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

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

על המנגל: 
קבב / בורגר 
/ חזה עוף/ 

פרגיות

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע לוהט!
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מבצע לוהט!

משלוחים לכל חלקי העיר              

שניצל בפיתה
רק

20&

56
עמודים

מי מחברי 
המועצה יוחלף?

 עד 250 

מקומות 

ישיבה

בבני ברק!!חדש 

 בין מגדלי בסר 3
עם נוף עוצר נשימה

 תפריט חלבי / בשרי עשיר  
בכשרות מהודרת 

אולם אירועים בוטיק ויוקרתי

כנסים | בר/בת מצווה | 7 ברכות | אירוסין | חינה

nomaevent9@gmail.com
03-5424104  | 052-6776421

 

www.noma.org.il nomaevent9@gmail.com

פון 
קו

השבוע!

כוס שתיה חמה

חינם!!
על כל קניה של וופל הבית
(קפוצינו, הפוך, אספרסו, תה)

תקף בישיבה בלבד! בהצגת קופון זה בלבד!תקף עד ה-31.8.2017. תקף בין השעות 7:00-22:00, בימים א‘-ה‘ בלבד.

רח‘ מצדה 9 (מול ב.ס.ר 3) טל: 1700-704-730
שעות פתיחה: 

א‘ - ה‘: 7:00-23:00, יום ו‘: 8:00-13:00, מוצ“ש: 21:00-24:00

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

יסודיות  אמינות  מקצועיות
050-813-99-64לפרטים טל:

הטובים ביותר!!מ

בשפע!המלצות 

עבודות נקיון ואחזקה סס

ר
ניקוי משרדים | חדרי מדרגות | עסקים ם

אולמות | בתים | מוסדות ובתי ספר

כשר למהדרין

שעות פתיחה: א' - ה' - בין השעות 12:00 ועד חצות • מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

בלבד  להמחשה  התמונות  ׀  ט.ל.ח.  ׀  עת  בכל  המבצע  תנאי  את  לשנות  רשאית  החברה 

משפחתית ראשונה ב-45 ₪ + משפחתית שנייה ב-1/2 מחיר!

03-6281181להזמנות: *5851

שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

אאאאאאאאאאאא

*5700

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


כיזורפניה?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

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

דמי פתיחת תיק

טראמפ ב'יד ושם': 
"תמיד לצד ישראל"

ג'יי  דונלד  עם  לא  ישראל?  להשמדת  קוראת  "איראן 
המכונן  ביקורו  את  ארה"ב  נשיא  חתם  כך  טראמפ", 
ביקר  בישראל,  שהה  בה  היממה  במהלך    בישראל 
בכותל המערבי, תוך שמירה על כללי המקום וההפרדה 
 הסיורים, הארוחות, האנקדוטות המביכות והתמיכה 

החד משמעית בישראל  סיקור מקיף / עמ' 18 
הטראמפיסטים האחרונים

 /  עמ' 24-25

האם מברכים 'שנתן 
מכבודו' על טראמפ?

/  עמ' 16

אבי בלום

יהודי מנצ'סטר 
חוששים: "שמענו 

פיצוץ אדיר"
/ עמ' 28

 81 מיליון שקלים 
לפיתוח המקוואות 
בימים אלו משקיעה העירייה 81 מיליון שקל 
העירייה  דובר    מקוואות  ושיפוץ  בבניית 
בינוי,  עבודות  "יש  המחירים:  התייקרות  על 

פיתוח ושדרוג בסכומי עתק" / עמ' 8

הרשימות  לאיוש  השמות  בורסת  נפתחה 
ל'קו  שהגיע  ממידע    הבאה  בקדנציה 
במועצת  נציגים  ארבעה  לפחות  עיתונות', 
בקדנציה  מקומם  את  לאבד  עשויים  העיר 
הבאה  כתבה ראשונה בסדרה / עמ' 27

  אולם היוקרה הוותיק נסגר בגלל חובות גדולים לבנקים
יתקיימו   - במקום  תוכננו  שכבר  האירועים  שאר  זה  בשלב 
באולם הסמוך 'שרתון סיטי' ששייך לאותם בעלים / עמ' 14

אחרי 23 שנה: אולמי 'הדר דימול' נסגרו

שטח מוניציפאלי

החתונה האחרונה



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

גורמים לכם לחייך!

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג 500 מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת של 
עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

גבינה צהובה מגורדת
 500 גר'

בקנייה מעל 40&
ממוצרי טרה

רביולי 
שטראוס

קמח
טחינה אחווה

4 ב-10& 

ב-

ב- ב-  &15

 &20 &1490

 &1790

ב-

ב-

ב-

 &10  &22

ב-

 &10 &10

 &10

בקנית 
זוג

בקנית 
זוג

מארזי מעדני מו 
מארזי מילקי/ דניטרה

לבן תות/ אפרסק 
יטבתה

גבינה צהובה 
תנובה

קילו

יין סלקטד
לבן/אדום

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

ב-  &50 2 ב-

טיטולים

בקרטון 
1 ליטר

2 ב-

2 ב-

3 ב-

יוגורט מולר

דג פילה

בטעמים שונים
מיקסים/קציפה

אמנון (מושט)

מיונז תלמה
 500 גר

בצק עלים
לאחר הפסח

L תבניות ביצים

 &490

נייר טואלט

 &1490
ורד הגליל
מאגדת שוקולד

 &18

 &10

 &10  &20

3 ב-

2 ב-

3 ב-

6 ב-

2 ב-

אינסטנט 
פודינג וניל
1 קילו

פתי בר עלית
 שוקו/ וניל
500 גר'

50& קילו 2 ב-

750 גר' 

 &1490

 &590

2 ב-50& 

 &10

 &30

 &790

 7

 2

 &20

 &100 6 ב-

 &10 2 ב-
קוטג' טרה / תנובה

3 ב-10& 
48 גלילים

מוצרי 
השבוע חלב טרה / תנובה גבינת תנובה קורנפלקס 

דבש

850 גר'

 &2990
ב-

גבינה טרה 

פסטות ויליפוד
500 גרם

 400 גר'

מארזי דנונה טבעי

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג בקניית זוג

שמנת טרה

 &10

גבינות סקי/ 
תנובה/ טרה

בקנית 
זוג

2 ב-19& 
בורקס תפו"א שף הבצק

ב-ב-

ב-

ב-

ב- 2 ב-55& 

3 ב-

מגוון 
שלגונים 
וטילונים
נסטלה
קראנצ' / גומיגם

שמנת מתוקה
38%
טרה/ יטבתה

 &13 3 ב-

יופלה בטעמים

 &8 90 ב-

מארז
 טישו טאצ'
חמישיה

 &10 ב-4 

בקניית זוג

שמן קנולה 
טעמן
בד"ץ עד"ח

310

2

3 ב-2 ב-
1 ליטר1 ליטר

 &12 &13

שוקו יוטבתה / 
תנובה

שוקו טרה

ב-

10 קילו

 &69
אבקת כביסה אריאל

ב-3790& 

גבינת תנובה בטעמים
זיתים / בצל / שום שמיר

 &10 ב- 4
מתנהשקיות אוכלשומר חום/ צידנית/ תיק 

250 גרם



מארז שלישיית
קוטג’ 5%

250 גרם x 3 יח’

מארז שלישיית 
קצפת צמחית 20%

250 מ”ל x 3 יח’

שמנת מפוסטרת 
לקצפת 38%

250 מ"ל

 שקית גבינה
לבנה 5%

1 ק”ג

ף
מד

חדש על ה

קרם פרש 30% 
200 גרם

ת
עו

בו

מיוחד לש

ת
עו

בו

מיוחד לש

ת
עו

בו

מיוחד לש

 גבינה למאפים 9%
500 גרם

ף
מד

חדש על ה

 שמנת מתוקה לקצפת
 בטעם שוקולד 32%

250 מ„ל

 חג
 שבועות
שמח

עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח. ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי.

בה
חגיגת מוצ רי תנו



super-pharm.co.il

המחירים תקפים בין התאריכים 19-31.05.2017 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, בסניפי סופר-פארם המופיעים בעלון בלבד. החנות שומרת 
לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה. אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחיר המוצר לפני ההנחה בין חנויות הרשת ולפיכך, מקום בו לא 
מוצג מחיר לפני הנחה - יוצג המחיר על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת המשתתפות במבצע. במבצעים על מגוון מוצרים - מחיר 

המוצר לפני ולאחר ההנחה מוצג על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת המשתתפות במבצע. ט.ל.ח

הנחות חגיגיות בסניפי סופר-פארם בין התאריכים: 19-31.05.2017

קונים לייף בייביז 2 אריזות חיתולים* 
במחיר מיוחד ומקבלים 
צעצוע התפתחות לתינוק

מתנה**

*חיתולים מידות 2-6. לא כולל שחייה, תחתוני גמילה. **צעצוע התפתחות אחד מתנה מהמגוון המשתתף.

מתנה

Life
AA/AAA
סוללות
אריזת 
שמיניה

Life
סכיני גילוח
חד-פעמיים
לגבר/לאישה
אריזת
 חמישיה

ממגוון המוצרים 
להגנה מהשמש 
 ומקבלים
Life
ג׳ל אלוורה 
מתנה

9
מחיר לאריזת 
שמיניה

9
מחיר לאריזת 
חמישיה

50%

השני** ב-

*לא כולל מארז נסיעות
הנחה**הזול מביניהם

ג׳ל אלוורה 

 מגוון מוצרי*
נסיעה

מתנה

Life קונים

מתנה

26 90

25 90

מחיר לאחר
 הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
 סאנדיי
נייר טואלט
40 גלילים

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
*מחיר למשלמים בכרטיס לייף סטייל.

תקף בין התאריכים 19-31.05.2017 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

בעלון. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני 
הנחה בין החנויות ומחיר לפני הנחה

יוצג על המוצר לצידו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
*מחיר למשלמים בכרטיס לייף סטייל.

תקף בין התאריכים 19-31.05.2017 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

בעלון. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני 
הנחה בין החנויות ומחיר לפני הנחה

יוצג על המוצר לצידו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
*מחיר למשלמים בכרטיס לייף סטייל.

תקף בין התאריכים 19-31.05.2017 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

בעלון. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני 
הנחה בין החנויות ומחיר לפני הנחה

יוצג על המוצר לצידו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
*מחיר למשלמים בכרטיס לייף סטייל.

תקף בין התאריכים 19-31.05.2017 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

בעלון. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני 
הנחה בין החנויות ומחיר לפני הנחה

יוצג על המוצר לצידו.
1390

1190

מחיר לאחר
 הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
לייף
מגבות נייר
12 גלילים

2690

2490

מחיר לאריזת שמיניה 
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון זה
בקניית לייף בייביז
מגבונים לחים
אריזת מילוי 
שמיניה

9 90

790

מחיר לאחר
 הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
wellness לייף 
דבש טהור
250 גרם

Life

super-pharm.co.il

המחירים תקפים בין התאריכים 19-31.05.2017 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, בסניפי סופר-פארם המופיעים בעלון בלבד. החנות שומרת 
לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה. אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחיר המוצר לפני ההנחה בין חנויות הרשת ולפיכך, מקום בו לא 
מוצג מחיר לפני הנחה - יוצג המחיר על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת המשתתפות במבצע. במבצעים על מגוון מוצרים - מחיר 

המוצר לפני ולאחר ההנחה מוצג על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת המשתתפות במבצע. ט.ל.ח

הנחות חגיגיות בסניפי סופר-פארם בין התאריכים: 19-31.05.2017

קונים לייף בייביז 2 אריזות חיתולים* 
במחיר מיוחד ומקבלים 
צעצוע התפתחות לתינוק

מתנה**

*חיתולים מידות 2-6. לא כולל שחייה, תחתוני גמילה. **צעצוע התפתחות אחד מתנה מהמגוון המשתתף.

מתנה

Life
AA/AAA
סוללות

אריזת 
שמיניה

Life
סכיני גילוח
חד-פעמיים
לגבר/לאישה
אריזת
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צומת הפיל ת״א
077-8882510

קרית אונו
077-8880980

אורדע ר״ג
077-8880500

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

גבעת שמואל
077-8882470

גבעת סביון
077-8880120

טרמינל אור יהודה
077-8881930

יד אליהו
077-8881490

בן גוריון ר״ג
077-8880960

super-pharm.co.il

המחירים תקפים בין התאריכים 19-31.05.2017 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, בסניפי סופר-פארם המופיעים בעלון בלבד. החנות שומרת 
לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה. אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחיר המוצר לפני ההנחה בין חנויות הרשת ולפיכך, מקום בו לא 
מוצג מחיר לפני הנחה - יוצג המחיר על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת המשתתפות במבצע. במבצעים על מגוון מוצרים - מחיר 

המוצר לפני ולאחר ההנחה מוצג על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת המשתתפות במבצע. ט.ל.ח

הנחות חגיגיות בסניפי סופר-פארם בין התאריכים: 19-31.05.2017

Life
מסרק כינים
עם ידית 
ארוכה 

Life
מד לחץ דם 
בסיסי

Life
סבון נוזלי 
500 מ״ל
אריזת זוג

Life
ערכת עזרה 
ראשונה

Life
אמבט עיסוי 
לרגליים

תיק ליולדת

10

10990

7
מחיר לאריזת זוג

2490

מחיר לערכה

12990

8990 1190

מחיר ל-6 יח׳

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בסניף

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בסניף

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. *לא כולל אביזרי איפור וטיפוח, פודרת שיזוף לפנים ולגוף.

Life
מגוון 

מוצרי איפור*

₪ 75
 4 יחידות ב-

Life
מגוון ויטמינים 
ותוספי תזונה*

*מהמגוון המשתתף, פרטים בסניפים. **הזול מביניהם.

70%

 השני** ב-

הנחה

מים מינרליים
טבעיים/מוגזים
1 ליטר

Life

אא

909

מד

90

Life
כדורי ספוג 
עדינים

אריזת 
שלישיה

8
מחיר לאריזת 
שלישיה

6 יחידות
Life

מינ׳ 2 יח׳ במלאי בסניף

מחיר ליחידה

7

ג׳ל אקונומיקה
מרוכז ומבושם
750 מ״ל

8
מחיר ל-2 יח׳

מרכך כביסה 
מרוכז 
בקבוק מוקטן
450 מ״ל

2 יחידות

29 90

מחיר לאחר
 הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית לייף
קרם לשיזוף
 עצמי
180 מ״ל

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
תקף בין התאריכים 19-31.05.2017 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

בעלון. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני 
הנחה בין החנויות ומחיר לפני הנחה

יוצג על המוצר לצידו.
39 90

מחיר לאחר 
הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית לייף
ארגונית* 
לקים

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
תקף בין התאריכים 19-31.05.2017 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

בעלון. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני 
הנחה בין החנויות ומחיר לפני הנחה

יוצג על המוצר לצידו.

*התמונה להמחשה בלבד ** בקניית ארגונית 
לקים, לא כולל מארזים ולק פרנץ׳

לל

ב
ז

ל ל

ז

לק מתנה**

חגיגת לייף בסניפי סופר-פארם
מרום נווה ר״ג

077-8880640
רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון גבעתיים
077-8881200

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מור ב״ב
077-8882550

צומת הפיל ת״א
077-8882510

קרית אונו
077-8880980

אורדע ר״ג
077-8880500

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

גבעת שמואל
077-8882470

גבעת סביון
077-8880120

טרמינל אור יהודה
077-8881930

יד אליהו
077-8881490

בן גוריון ר״ג
077-8880960

super-pharm.co.il

המחירים תקפים בין התאריכים 19-31.05.2017 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, בסניפי סופר-פארם המופיעים בעלון בלבד. החנות שומרת 
לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה. אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחיר המוצר לפני ההנחה בין חנויות הרשת ולפיכך, מקום בו לא 
מוצג מחיר לפני הנחה - יוצג המחיר על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת המשתתפות במבצע. במבצעים על מגוון מוצרים - מחיר 

המוצר לפני ולאחר ההנחה מוצג על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת המשתתפות במבצע. ט.ל.ח

הנחות חגיגיות בסניפי סופר-פארם בין התאריכים: 19-31.05.2017

קונים לייף בייביז 2 אריזות חיתולים* 
במחיר מיוחד ומקבלים 
צעצוע התפתחות לתינוק

מתנה**

*חיתולים מידות 2-6. לא כולל שחייה, תחתוני גמילה. **צעצוע התפתחות אחד מתנה מהמגוון המשתתף.

מתנה

Life
AA/AAA
סוללות
אריזת 
שמיניה

Life
סכיני גילוח
חד-פעמיים
לגבר/לאישה
אריזת
 חמישיה

ממגוון המוצרים 
להגנה מהשמש 
 ומקבלים
Life
ג׳ל אלוורה 
מתנה

9
מחיר לאריזת 
שמיניה

9
מחיר לאריזת 
חמישיה

50%

השני** ב-

*לא כולל מארז נסיעות
הנחה**הזול מביניהם

ג׳ל אלוורה 

 מגוון מוצרי*
נסיעה

מתנה

Life קונים

מתנה

26 90

25 90

מחיר לאחר
 הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
 סאנדיי
נייר טואלט
40 גלילים

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
*מחיר למשלמים בכרטיס לייף סטייל.

תקף בין התאריכים 19-31.05.2017 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

בעלון. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני 
הנחה בין החנויות ומחיר לפני הנחה

יוצג על המוצר לצידו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
*מחיר למשלמים בכרטיס לייף סטייל.

תקף בין התאריכים 19-31.05.2017 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

בעלון. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני 
הנחה בין החנויות ומחיר לפני הנחה

יוצג על המוצר לצידו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
*מחיר למשלמים בכרטיס לייף סטייל.

תקף בין התאריכים 19-31.05.2017 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

בעלון. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני 
הנחה בין החנויות ומחיר לפני הנחה

יוצג על המוצר לצידו.

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
*מחיר למשלמים בכרטיס לייף סטייל.

תקף בין התאריכים 19-31.05.2017 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

בעלון. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני 
הנחה בין החנויות ומחיר לפני הנחה

יוצג על המוצר לצידו.
1390

1190

מחיר לאחר
 הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
לייף
מגבות נייר
12 גלילים

2690

2490

מחיר לאריזת שמיניה 
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון זה
בקניית לייף בייביז
מגבונים לחים
אריזת מילוי 
שמיניה

9 90

790

מחיר לאחר
 הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
wellness לייף 
דבש טהור
250 גרם

Life

חגיגת שבועות 
בסופר פארם מור - בני ברק החדש!

שעות פתיחה: א'-ה': 8:00-23:00, יום ו': 8:00-15:30, מוצ"ש: שעה מצאת שבת - 23:00



 חג
 שבועות

 שמח
עם תנובה



עולים להר הזיתים ורואים ישועות

ומעמד תפילה לקראת חג מתן תורה
שתתקיים במערת ברטנורא שלמרגלות הר הזיתים

הכוונה ואבטחה מלאה במקום

לנוחות הציבור: הגעה לכותל בקווי אגד הרגילים
 ומשם הליכה רגלית למערת ברטנורא, לרדת תחנה לפני הכותל

הסעות חינם יצאו מהשעה 14:00 בצהרים עד השעה 19:00 בערב רצוף
מרח' שמואל הנביא 79 מתחנת האבן ליד סדיגורא

 לפרטים 052-3191902

יום ראשון ג‘ סיוון (28.5) 
החל מהשעה 14:00

הקרובראשוןיום

 הקברלמתחםחינםהסעות 

4
דקות הליכה

 מהכותל



 02-6797053 תלפיות,   ,17 האומן  מיזוג,  מחסני   |  073-7211211 השבת,  כיכר   ,2 יחזקאל  חשמל,  יאקאב   |  073-7215215 רוממה,   ,60 ירמיהו  חשמל,  יאקאב   |  03-5045000 שאול,  גבעת   ,15 נשרים  כנפי  חשמל,  שיא   ירושלים  
  073-7218218 ,96 יהודה הנשיא  יאקאב חשמל,   |  03-5045000 ,32 עוזיאל  בן  יונתן  אלעד שיא חשמל,     02-5870264 ,68 נשרים  כנפי  | טרקלין כהלכה,   02-5382823 ,17 יונה  | ת.צורף,    02-5384406 ירושלים,   ,7 מיזוג, תובל   מחסני 
 טרקלין כהלכה, שמעון בן שטח 10, 073-7218218  | ענק המזגנים, יאיר רפאל, 054-3036610  טבריה חשמל ברמה, שזר 4, 054-7866972  בני ברק   שיא חשמל, יהודה הלוי 25 פינת רבי עקיבא, 03-5045000 | חשמל החסד , רח ירושלים 2, 074-7576379
   073-7217217  ,55 עקיבא  רבי  כהלכה,  טרקלין   |  073-7216216  ,11 עזרא  כהלכה,  טרקלין   |  052-7660255  ,16 טוב  שם  הבעל  ומיזוג,  חשמל  לוינגר   |  03-6188783  ,13 דונולו  ת.צורף,   |  03-5792346  ,5 נפחא  יצחק   א.ספראי, 
 בית שמש שיא חשמל, שפת אמת 32, 03-5045000 | יאקאב חשמל, שד' נהר הירדן 36, 073-7212212 | מחסני מיזוג, יגאל אלון 14, 054-8111111 | מיזוג נטו, תמיר מחרר, 050-8992554  נצרת עילית חשמל ברמה, פנחס מילר 6, 054-7866972   
   08-9174643 23, מרכז עינב,  | מחסני מיזוג, הסתת   08-9762410 )בית לוטם(,  מודיעין מחסני מיזוג, אזור תעשייה שילת     03-5045000 , ממזרעיטש,   94 | שיא חשמל, המגיד   073-7214214 6, כיכר העיר,   ביתר יאקאב חשמל, הר"ן 
  050-8720669 הדואר,  ליד  סמייל,  אלקטריק  חב"ד  כפר    08-9739030  ,1 חמד  שדי  ת.צורף,   |  03-5045000  ,21 הנשיא  יהודה  חשמל,  שיא    |   073-7213213 עילית,  עסקים  מרכז   ,2 יחזקאל  שד'  חשמל,  יאקאב  עילית   מודיעין 
   08-9944929  ,20 אלפסי  יורם,  ביתאן  נתיבות    08-9475410  ,7 מול  הרכבת  מתחם  יורם,  ביתאן  שדרות    073-7219219  ,40 הפלמח  כהלכה,  טרקלין   |  03-5045000 ז',  רובע   26 הנס  בעל  מאיר  רבי  חשמל,  שיא   אשדוד 

אופקים ביתאן יורם, הרצל 23, 08-9965835   חיפה/קריות חשמל ברמה, מיכאל 13, 054-7866972.

עם טורנדו הילדים אוכלים בנחת, באחריות! 
מספיק עם הדיבורים באוויר. 

טורנדו מציעים לכם מגוון מזגנים חזקים, אמינים 
והיחידים עם 7 שנות אחריות מלאה.

טורנדו, עושה את העבודה באחריות!
03-9011400 התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח. 7 שנות אחריות בתוקף עד 31.5.17  ללקוחות שישלחו חשבונית קנייה ותעודת אחריות לפקס: 

בלעדי לטורנדו!  שירות תוך יום מהרגע שהתקשרת!

שנות אחריות מלאה
ללא תוספת תשלום

TOP INV בדגמי



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ח באייר תשע"ז 24/5/17 בני ברק8 121//1 ר תש"עבא "כ 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, 
שמעון ליברטי, 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, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 שריפה בביהכנ"ס 'עולי משהד'
הכנסת  בבית  אסון  נמנע 
ברחוב  משהד  עולי 
פי  על  ברק.  בבני  קאליש 
החשד שני ילדים מתלמוד 
לבית  נכנסו  סמוך  תורה 
במתקן  שיחקו  הכנסת, 
הנרות עם גפרורים, גרמו 
הצלם  ונמלטו.  לדליקה 
בסמוך  שמתגורר  זר  דוד 
שיוצא  בעשן  הבחין 
אל  נכנס  הכנסת,  מבית 
והבחין  הכנסת  בית 
להיאחז  שהחלה  באש 

במזגנים, הוא שפך מים וכיבה את הדליקה.

 הכלב שננעל חולץ ע"י 'ידידים'
במוקד  קריאה  התקבלה   16:00 בשעה  רביעי  ביום 
'ידידים' על כלב אשר ננעל ברכב ברח' ירושלים בבני 
ברק. לייזי שטרן, סג"מ מחוז מרכז והמתנדב שפטיה 
אשר, כונן יחידת האופנועים של 'ידידים' שהיו בסמוך 
למקום, הגיעו במהירות ותוך זמן קצר חילצו את הכלב.

רואים  ידידים  "בארגון  כי:  סיפר  אשר  שפטיה 
של  ובין  אדם  בני  של  בין  חיים,  בהצלת  עליון  ערך 
הפתיחה  ציוד  ובאמצעות  למקום  הגעתי  חיים.  בעלי 
שברשותי, חילצתי במהירות את הכלב המבוהל היישר 

לידי בעליו".

 מרת שרה שפריי ע"ה
הביום רביעי בערב בשבוע שעבר נפטרה בדמי ימיה 
האישה החשובה מרת שרה שפריי ע"ה, אשת הרה"ח 
לבית  נסתלקה  המנוחה  הי"ו.  שפריי  בנציון  משה 

עולמה כשהיא בת 51 בלבד.
הגב' שפריי נולדה למשפחת פישבך, לאחר נישואיה 
ברק.  בבני  ויז'ניץ  בקריית  בעלה  עם  להתגורר  עברה 
במשך כל שנותיה ניהלה את ביתה על פי דרך התורה 
והחסידות כשדרך חינוכה נודעה לכל. המנוחה הייתה 

אשת חסד מאירת פנים לכל אדם ומסייעת לכל.
לפני כשנה וחצי חלתה במחלה קשה ומאז התייסרה 
בייסורים קשים ומרים אולם על אף על זאת התחזקה 
באמונה טהורה. הותירה אחריה את בעלה וששת ילדיה 
כשבנה הבה"ח דוד הי"ו אמור להתחתן בחודש אלול 

הקרוב.
מסע הלווייתה יצא ביום חמישי בשעה 11:00 בבוקר 
מביתה רח' גבעת פנחס 10 בקרית ויז'ניץ בני ברק אל 
עלו  ואדמו"רים  רבנים  ברק.  בבני  ויז'ניץ  החיים  בית 

לנחם את המשפחה במהלך השבעה.

מאת: עוזי ברק
 

תנופת פיתוח חסרת תקדים, בסכום שיא 
מיליון שקלים, מתבצעת  מ-81  למעלה  של 
שונים  באזורים  עירוניים  טהרה  במקוואות 
בבני ברק, כחלק ממהפכת הפיתוח והבינוי 
זייברט,  חנוך  הרב  העיר  ראש  הכריז  עליה 

בישיבות ועדת הכספים ומועצת העירייה.
המחלקה  פעילות  של  יומה  סדר  על 
של  וחידושים  שיפוצים  במקביל  נמצאים 
מספר מקוואות מרכזיים בעיר, מהמסד ועד 
ממש,  מהיסודות  לשלב,  משלב  הטפחות, 
והשאלות  הסבוכות  ההחלטות  כל  דרך 
האחרון  לפריט  ועד  הכרוכות  ההלכתיות 

שישלים אותו במלואו. 
בימים אלו עמלים צוותי עבודה מקצועיים, 
במתחם  הטהרה  מקווה  בניית  מינוף  על 
"טחנת הקמח" ברח' סוקולוב, במרכז העיר. 
השלמת הבנייה, ברוב פאר והדר, מתקדמת 
תקציב  העמדת  לאחר  ביותר  מהיר  בקצב 
מיוחד למטרה זו על ידי ראש העיר, שהביע 
את  האפשרית  במהירות  לסיים  רצונו  את 
שחסרונו  השונים,  בשלביה  המקווה  בניית 

מורגש היטב בשכונה ובאזור בכללותו. 
ודוברה  טננבוים, מזכיר העירייה  אברהם 
מסר, כי מדובר באחד הפרויקטים הגדולים 
מקווה  בינוי  והוא  בביצועם  שהוחל 
"טחנת  שבמתחם  בשכונה  ומפואר  גדול 
מיליון   15 בסך  סוקולוב,  ברחוב  הקמח" 
למקווה  דומה  במתכונת  המתבצע  שקלים, 
מהגדולים  אחד  והינו  בארי,  ברחוב  שנבנה 

ומהמפוארים בארץ.
בוצעו,  שכבר  החדשים  הפרויקטים  בין 
בהקדם  עבודות  לתחילת  שעומדים  וכאלו 
 4 בסך  השילוני,  אחיה  ברחוב  המקווה   -
שלבים:  בשני  ה'  בשיכון  שקלים;  מיליון 
שלב א' - 1.9 מיליון שקלים, שלב ב' - 2.5 
דנגור  הרב  ברחוב  המקווה  שקלים;  מיליון 
שקלים;  מיליון   4  - כץ  פרדס  שבשכונת 
המקווה ברחוב הרב נויפלד שבשכונת קריית 
הרצוג: שלב א' - 2.3 מיליון שקלים, שלב ב' 

- 4.3 מיליון שקלים, ושלב ג' - 5.4 מיליון 
שקלים;  מקווה שכונת נוה אחיעזר, אף הוא 
בשני שלבים: שלב א' - 1.9 מיליון שקלים; 
ושלב ב' - 2.9 מיליון שקלים; מקווה מרכז - 
1.5 מיליון שקלים; מקווה בארי - 18 מיליון 
 13.5  - במקוואות  חימום  מערכות  שקלים; 
 – במקוואות  כוח  הגדלת  שקלים,  מיליון 
1.5 מיליון שקלים, ושיפוצים כלליים - 2.5 

מיליון שקלים.

החדשים  והאגפים  המקוואות  כל 
ההלכה  דקדוקי  כל  לפי  נבנים  והמפוארים 
ומאובזרים  מצוידים  ביותר,  הקפדניים 
ומהווים  חדשנים  טכנולוגיים  באביזרים 
ומחלקות  דתיות  למועצות  לחיקוי  מודל 
אחרות,  מקומיות  ברשויות  מקוואות 
שנציגיהן באים להכיר מקרוב את החידושים 
הרבים ואת רמת הגימור האקסקלוסיבית של 

המבנה.
מח'  של  מקצועית  עבודה  בישיבת 
עזרא  הרב  בראשות  העירונית,  המקוואות 
אברהם גרין, חבר מועצת העירייה ובהנהלת 
חנוך  הרב  העיר  ראש  הציג  סגל,  מנדי  הרב 
כי  והכריז  הפיתוח,  תכניות  את  זייברט, 
צריכה  והחסידות,  התורה  עיר  מבחינתו, 
הצרכים  את  ולפתח  להתגאות  להתהדר, 
מרמת  פחות  לא  העיר,  של  הרוחניים 
כשירות  האחרים,  השונים  השירותים 
התכנית  כי  הוסיף,  העיר  ראש  לתושבים. 
עליה  המרכזית  המטרה  את  לשרת  באה 
למען  להשקיע  לתפקיד  כניסתו  עם  הכריז 

התושבים ולתת להם, ככל הניתן, את שלהם 
ולא  והתחומים,  המישורים  בכל  זכאים  הם 

רק בתשתיות עירוניות. 
מועצת  חבר  גרין,  אברהם  עזרא  הרב 
הודה  המקוואות  מחלקת  וראש  העירייה 
בשיפוץ  להשקיע  החלטתו  על  העיר  לראש 
"העובדה  באמרו:  המקוואות  ובחידוש 
רואה  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  שהרב 
מרכזי,  ערך  המקוואות  ובתחזוקת  בפיתוח 
בכל  העת,  כל  ומקדם  אחרות,  כתשתיות 
הברוכה  והעשייה  ההצלחה  את  הדרכים, 
זו  התקדים,  חסרת  הפיתוח  לתנופת  בס"ד 
ברכה גדולה לתושבי עיר התורה והחסידות, 
זכות  את  הטהרה  עיקרי  בחיזוק  הרואים 

הקיום של העיר". 
המקוואות  מהפכת  כי  הוסיף,  גרין  הרב 
ראש  את  ומהווה  היקפה  במלוא  נמשכת 
להנחיותיו  בהתאם  העירייה,  של  הדגל 
הוקרת  את  להביע  וביקש  העיר,  ראש  של 
דרנגר,  ישראל  להרב  המקוואות  מחלוקת 
רמ"ט רה"ע, המושיט יד מסייעת לכל נושא 

ובכל תחום.
אשר למחירי הכניסה במקוואות החדשים 
הודגש  והמשודרגים,  המשופצים  או 
בישיבת הצוות העירוני, כי חבל מאוד שכל 
העוסקים בנושא, מתעלמים מעבודות בינוי, 
למעלה  של  ענק  בסכומי  ושדרוג,  פיתוח 
ובכאלו  רבים  במקוואות   ₪ מיליון  מ-81 
ומהראוי  בקרוב,  בהם  תחלנה  שהעבודות 
לנוכח  נדרשות  הבינוי  שעבודות  לזכור 
בעיר  התושבים  מספר  של  המבורך  גידולם 
זו  משמחת  ועובדה  העבר,  לעומת  כמה  פי 
אגפים  של  ודחופה  חיונית  תוספת  מצריכה 

ומבנים חדשים במקוואות. 
הוקמו  החדש,  הבינוי  במסגרת  כן,  כמו 
אגפים שונים ברוב פאר והדר, וניתנים כיום 
שירותים חדשים בלעדיים שלא פעלו בשנים 
שונים  סוגים  ישנם  זאת,  עם  ויחד  עברו, 
כיום,  וגם  למקוואות,  כניסה  מחירי  של 
מגישות  שאינן  שונות  מעיריות  זולים  הינם 

שירותים ברמות ובאיכויות שכאלו.

 81 מיליון שקלים 
לפיתוח המקוואות 

בימים אלו משקיעה עיריית בני ברק 81 מיליון שקל לצורך בניית ושיפוץ 
מקוואות  דובר העירייה על התייקרות מחירי המקוואות: "חבל מאוד 

שהעוסקים בנושא, מתעלמים מעבודות בינוי, פיתוח ושדרוג בסכומי ענק, 
שנדרשות לנוכח הגידול המבורך במספר התושבים בעיר"

צילום: דוד זר

האדמו"ר מויז'ניץ בניחום אבלים



מפסיקים 
לדבר עם 

מכונות!
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טרגדיה קשה בבריכה 

הדלת נטרקה והאצבע נקטעה

שבועיים לפני בר המצווה, טבע למוות הנער משה 
ביסטריצקי ז"ל מבני ברק, כשיצא ביום שישי עם קבוצת 

נערים מהמתמידים לבריכה בפ"ת 

אצבעה של בת שנתיים נקטעה מטריקת דלת בבניין משרדים

מאת: עוזי ברק

הנער משה ביסטריצקי ז"ל, בן 13 מרחוב 
קיבוץ גלויות בבני ברק, טבע למוות בבריכה 
קבוצת  עם  יחד  שיצא  לאחר  שישי  ביום 
הכנסת  בית  של  'המתמידים'  מישיבת  נערים 

'משכנות יעקב'.
הנער  כי  עולה,  המקרה  פרטי  מבירור 
בסגולה  הבריכה'  'תפארת  בבריכת  שהיה 
למים,  ונפל  מעד  הנראה  ככל  תקווה  פתח   –

את  ואיבד  בראשו  נחבל 
הכרתו. חבריו שהיו עמו 
שהוא  חשבו  בבריכה 
הבריכה,  במעמקי  צולל 
ארוכות  דקות  לאחר  אך 
לשאוף  עלה  לא  שהוא 
אוויר התעורר החשד כי 

קרה לו משהו.
במקום  שהיו  אנשים 

כוחות  את  והזעיקו  מהמים  הנער  את  משו 
ההצלה. בועז כרמי חובש רפואת חירום של 
הנער  לזירה  "כשהגעתי  סיפר:  הצלה  איחוד 
דופק  וללא  הכרה  ללא  למים  מחוץ  היה 
מציל  ידי  על  לאחר שנמשה מהמים  ונשימה 

בסיוע אזרחים. 
של  האופנועים  מיחידת  מתנדבים  "בסיוע 
בו  ביצענו  תקווה  פתח  סניף  הצלה  איחוד 
פעולות החייאה ולאחר מכן הוא פונה לבית 
החולים 'שניידר' תוך המשך פעולות החייאה 

במצב אנוש".
לאחר כשעה הודיעה דוברת מרכז שניידר 

למרות  "לצערנו  לינור,  הגב'  ילדים  לרפואת 
מאמצי הרופאים וההחייאה הממושכת, נקבע 

מותו של הנער בבית החולים".
לחקירה  עצרה  המשטרה  האסון,  בעקבות 
את המציל ואת בעל הבריכה הפרטית, ובסיום 
במעצר  ימים  לחמישה  שוחררו  הם  החקירה 
בית. המשטרה תחליט בהמשך השבוע האם 

לסגור את הבריכה בצו מנהלי.
הגופה  את  לקחת  החליטה  המשטרה 
את  לברר  בכדי  חיצונית  פתולוגית  לבדיקה 
הטראגי.  המוות  נסיבות 
עסקנים  בפעילות  אך 
המחלקה  עם  יחד 
ארגון  של  המשפטית 
הגופה,  לשחרור  זק"א 
להגיע  הצליחו  הם 
המשטרה  עם  להסדר 
 CT שהסתפקה בצילום

בלבד.
המצווה  בר  כי  סיפרו  המנוח  של  חבריו 
שבועיים  בעוד  להתקיים  אמורה  הייתה  שלו 
והוא כבר החל לפני כמה ימים להניח תפילין, 
היה  והכל  למוזמנים  נשלחו  כבר  ההזמנות 
עליו  סיפר  ז"ל  ממוריו של משה  אחד  מוכן. 
כי הוא היה "ילד עדין במיוחד שהצטיין ביחס 

יפה לחברים בכיתתו". 
ראשון  ביום  למנוחות  הובא  ביסטריצקי 
מביתו  שיצאה  בהלוויה   11:45 בשעה 
ירקון.  גלויות אל בית העלמין  ברחוב קיבוץ 

ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: עוזי ברק

כסף  וכלי  תכשיטים  גנבה  חם:  על  נתפסה 
מתנדבי  ידי  על  ונעצרה  שקלים  אלפי  בשווי 

"השומרים".
ביום ראשון השבוע בסביבות השעה 19:30 
בערב התקבלה קריאה במוקד "השומרים" על 
ערך  יקרי  כסף  כלי  לגנוב  מנסה  אשר  חשודה 
ומנסה  ברק  בבני  עקיבא  רבי  ברחוב  מחנות 

להימלט.
במהירות  שהוזעקו  "השומרים"  מתנדבי 
לחייה  ה-60  בשנות  חשודה  עיכבו  למקום, 
בנוסף  יקרים,  כסף  כלי  נמצאו  כשברשותה 
ככל  אשר  שקלים  אלפי  בשווי  לתכשיטים 

הנראה נגנבו מחנויות נוספות בעיר.
של  הסיור  שוטרי  ידי  על  נעצרה  החשודה 
ביום  הובאה למחרת  והיא  דן'  'מרחב  משטרת 

שני לבית המשפט להארכת מעצרה. 
מדוברות משטרת 'מרחב דן' נמסר כי משטרת 
ישראל עצרה חשודה בחשד לגניבת תכשיטים 

יקרי ערך מחנות ברחוב רבי עקיבא  וכלי כסף 
בבני ברק. ע"פ החשד, החשודה נכנסה לחנות 
וניסתה להסתיר את התכשיטים והכלים בתיק. 
בעלת החנות שהבחינה בה, מיד הזעיקה כוחות 
משטרה למקום. שוטרים מהשיטור העירוני בני 
ועצרו  החשודה  את  איתרו  לחנות,  הגיעו  ברק 
החשודה,  של  בביתה  שנערך  בחיפוש  אותה. 
החשודים  נוספים  ותכשיטים  כלים  נמצאו 
שלאחריה  לחקירה  נלקחה  החשודה  כגנובים. 
מהמקום.  הרחקה  וצו  בית  למעצר  שוחררה 
ובכוונת המשטרה לפעול להגשת כתב אישום 

נגדה.

גנבת התכשיטים נתפסה על חם
חשודה בגניבת תכשיטים וכלי כסף בשווי אלפי שקלים 

נעצרה בחנות התכשיטים 
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צילום: מד"א פ"ת

מאת: עוזי ברק 

נקטעה  שנתיים  כבת  פעוטה  של  אצבע 
ידה  על  נטרקה  ברזל  שדלת  לאחר  חלקית 

בבניין משרדים בבני ברק. 
מתנדבי איחוד הצלה סניף בני ברק הוזעקו 
והעניקו  הצהריים  בשעות  ראשון  ביום 
לפעוטה טיפול רפואי ראשוני. נסיבות המקרה 

בבדיקה. 
בבית  רפואי  לטיפול  פונתה  הפעוטה 

החולים 'שיבא' בתל השומר.
הצלה  איחוד  של  והסברה  דוברות  באגף 
בשבוע  גם  אירע  דומה  מקרה  כי  מזכירים 
ומבוגרים  להורים  וקוראים  באשדוד  שעבר 
לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות בכדי למנוע 

פציעות קשות ואסונות מיותרים. 



במזרחי טפחות
לכל בנאדם

יש בנאדם בבנק

בדברים החשובים באמת, אין תחליף לאנושיות

 אין לך בנקאי כזה? התקשר 8860*

לצימרמן שנבלע לו הצ'ק במכונה
אבל אין פקיד בסביבה שישמע אותו...



בני מלכים  תכלית ההידור

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

ניתן להשיג באשפר בשר:

בני מלכים-מגיע להם יותר!

יום רביעי וחמישי כ"ח-כ"ט אייר

בכשרות המהודרת של הגאב"ד
הגר"מ גרוס שליט"א

קרטון כרעיים/קרטון עוף
ירכיים

קרטון חזה
טרי טריטרי

229032903390
לק"גלק"גלק"ג

טרי, נקי, ארוז,
באיכות הידועה 

של אשפר

שיווק ארצי: 050-6730711
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עופות טריים
היום ומחר בלבד!

בני ברק כ"ח באייר תשע"ז 121224/5/17

מאת: עוזי ברק 

של  עגלות  מאות  בעיר:  קשה  תופעה 
נעלמות  העיר  בתוככי  צרכניות  או  סופר 
הצרכניות  ובעלי  פרטיים,  שימושיים  לצורך 
אומרים  התופעה  עם  להתמודד  שמתקשים 

בכאב ל'קול העיר' כי "זה גזל גמור".
עלות כל עגלה היא 700 שקלים, ובעקבות 
 - מהתופעה  שנוצרת  הגדולה  העלות 
בשכר  אנשים  להעסיק  נאלצות  הצרכניות 

שכל תפקידם הוא טיפול בנושא הבעייתי.
הן  מהתופעה  בעיקר  שסובלות  הצרכניות 
אלו שנמצאות בתוככי העיר, ואילו הצרכניות 
עד'  'אושר  כמו  העיר  בגבולות  שנמצאות 
לדברי  מהתופעה,  סובלות  פחות  לוי'  ו'רמי 
מנהל 'יש חסד' סניף רימונים מנחם אינדיג: 
העגלות  את  לקחת  ללקוחות  קל  "יותר 
מאשר  בשכונה  שנמצאת  מהצרכנייה 
רוב  וגם  העיר,  בגבול  שנמצאת  מהצרכנייה 
רגלית  שמגיעים  אנשים  הם  שלנו  הלקוחות 
ולא ברכב, לכן אצלנו הנזקים בנושא הם יותר 

גדולים מצרכניות אחרות". 
מנהל  לוי,  רפי  גם  מסכים  הדברים  עם 
משמרת ב'אושר עד', שאומר בשיחה עם 'קול 
מאוד  קצת  של  זליגה  יש  "אצלנו  כי  העיר' 
מגיעים  שלנו  הלקוחות  ורוב  הואיל  עגלות, 
עם רכב לצרכנייה. התופעה הזאת היא בעיקר 
הלקוחות  שם  העיר  שבתוככי  בצרכניות 

מגיעים רגלית". 
ישנם  ברימונים  "בצרכנייה  אינדיג,  לדברי 
370 עגלות וכמעט בכל סוף שבוע נוצר מצב 
שאין כבר ללקוחות עגלות להשתמש, הואיל 
והלקוחות שהיו בשאר ימות השבוע לקחו את 
העגלות לביתם וזה גזל גמור. אני מעסיק כמה 
אנשים בשכר רק בשביל שימנעו גניבות של 
לאסוף  שתפקידם  אנשים  גם  לנו  ויש  עגלות 
אנו  לפעמים  ברחובות,  הפזורות  עגלות  את 
נפעמים מהמרחקים או מהמקומות שהעגלות 

עגלה  על  לי  דיווחו  השבוע  אליהם,  מגיעות 
אנחנו  גן,  ברמת  מד"א  בתחנת  שנמצאת 
חושבים  סוף,  הזאת  לתופעה  לעשות  מנסים 
על פתרונות, בעבר עשינו פתרון אבל אנשים 

חיבלו בזה".
מתברר כי ישנם אנשים שחושבים שהעגלה 
היא שלהם וברוב חוצפתם הם אפילו קושרים 
את העגלה עם שרשרת באזור ביתם לצרכיהם 
בתופעה  המטפלים  אחת  לא  האישיים, 
את  לשחרר  מנת  על  פריצה  כלי  עם  מגיעים 
העגלה ולהחזיר אותה אל הצרכנייה - וישנם 
מתעמתים  שאפילו  במיוחד  חצופים  גנבים 

איתם.
אינדיג מספר כי בתחילה הוא חשב שהואיל 
לא  וזה  שקלים   10 רק  הוא  בעגלה  והמטבע 
מזיז לאנשים, בשביל למנוע את התופעה הוא 
החל לבקש מלקוחות שרצו לצאת מהמתחם 
וכדומה  זהות  תעודות  ביתם  אל  העגלה  עם 
אך  הראשית,  בקופה  כפיקדון  שנשארו 
התברר כי זה לא עוזר כלל, ובקופה הראשית 
נותרו עשרות תעודות של הרבה מאוד אנשים 
שפשוט לא אכפת להם והעגלות לא חזרו אל 

הסניף.
אינדיג  השבוע  פתח  התופעה  בעקבות 
קבוצת ווטסאפ לתושבי העיר לאיתור עגלות, 
אנשים  הרבה  מהירה,  הייתה  והתוצאה 
עגלות  של  מיקומים  על  דיווחו  שהתחברו 
ביום  מהשטח.  תמונות  כולל  בעיר  פזורות 
וביום   4 השני  ביום  עגלות,   8 חזרו  הראשון 
8, סה"כ בשלושה ימים אותרו  השלישי עוד 
20 עגלות סופר. אינדיג מציין כי "אני מקבל 
ולא  אחרות  צרכניות  עגלות של  על  דיווחים 
רק של 'יש חסד' ואני אשמח לשיתוף פעולה 

של מנהלי צרכניות אחרות".
צרכנייה  של  עגלה  שרואים  תושבים 
מוזנחת או קשורה בצד הדרך או במקום פרטי 
בעיר בני ברק, מוזמנים לדווח על כך בטלפון 

שמספרו  050-7235712.

גזל הרבים: עגלות סופר של צרכניות בעיר נגנבות 
בזו אחר זו לצרכים פרטיים, ומנהלי הצרכניות 

מנסים להתגבר על התופעה  בדיקת 'קו עיתונות'

מבצע השבת 
העגלות הגזולות 



v

חג שבועות שמח  ו...
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גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים
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טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

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

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

במקום לסבול כל הקיץ, מזמינים היום מזגן חדש ב'שיא החשמל והמיזוג' 
ונהנים מהמחירים הכי זולים ומ-36 תשלומים!

מבצע סבסוד מקררים !!
מבצע לזמן מוגבל: חברת בלומברג ושארפ

מסבסדים לכם את המחירים ואתם מרוויחים!!!

מקררי
בלומברג

מקררי 
שארפ

כולל התקן מובנה
של משמרת השבת

1999)עובר למצב שבת אוטומטי(
החל מ-

₪

הרי בסוף
תקנו מזגן ומקרר...

אחרי 23 שנה: אולמי 
'הדר דימול' נסגרו

אולם היוקרה הוותיק נסגר בגלל חובות גדולים לבנקים  בשלב זה שאר האירועים 
שכבר תוכננו במקום - יתקיימו באולם הסמוך 'שרתון סיטי' ששייך לאותם בעלים 

מאת: יאיר קורן 

תושב בני ברק מרחוב ברוט חיפש חניה ליד הבית 
וצבע את אבני שפת הכביש באפור.

משטרת ישראל עצרה ביום ראשון השבוע חשוד 
בשנות ה-40 לחייו, בחשד להיזק לרכוש והשחתת 

פני מקרקעין בעיר בני ברק. 
ע"פ החשד, אבני שפת הכביש בסמוך לביתו של 
חניית  מאפשרים  ולא  לבן  באדום  צבועים  החשוד 
כלי רכב. דבר שנעשה בתקופה האחרונה ע"י ועדת 

התחבורה של עיריית בני ברק.
החשוד שככל הנראה חיפש חנייה בסמוך לביתו, 
צבע את אבני שפת הכביש בצבע אפור והחנה את 

רכבו. 
שוחרר  שלאחריה  לחקירה  ונלקח  נעצר  החשוד 
בכוונת  כי  נודע  עיתונות'  ול'קו  מגבילים  בתנאים 

המשטרה לפעול להגשת כתב אישום נגדו.

תושב בני ברק, צבע את אבני השפה 
  באפור במקום אדום לבן ונעצר
המשטרה תגיש נגדו כתב אישום

מאת: עוזי ברק 

לאחר  השבוע,  נסגרו  דימול'  'הדר  אולמי 
חתונה  בו  התקיימה  שעבר  השבוע  שבסוף 
אחרונה של משפחות מסלטון ועוזרי מבני ברק. 
עם  יחד  'גלילי'  תזמורת  הופיעה  בחתונה 
האירוע  בסוף  מיד  שפרסם  לפידות,  ישי  הזמר 
הודעה בזה הלשון "המסך יורד... לפני 23 שנים 
בדיוק, בתוקף עבודתי כאיש יחסי ציבור, הפקתי 
'די   – דן  בגוש  מפואר  הכי  האולם  פתיחת  את 
לחלוק  הגיעו  דאז  המדינה  מפורסמי  כל  מול'. 
והחדש  המפואר  האולם  על  הדתי  למגזר  כבוד 

בהנהלת יוסקוביץ וביקל. 
"מאז ועד הערב, אלפי חתונות נערכו ונחגגו 
על  ניצבתי  מהם  במאות  הזה,  המיוחד  באולם 
לפני  ומשפחותיהם.  כלה  חתן  משמח  הבמה, 
לא  אשר  חדשים  לבעלים  האולם  נמכר  שנה 
הצליחו לקיים עצמם, רצה הגורל והערב - ערב 
אחרון באולם העצוב הזה - דווקא אני עומד על 
בלילה  וכלה  חתן  שוב  ומשמח  המוכרת  הבמה 
זיכרונות  רק  גן  רמת  בעיר  עצוב  וקצת  שמח 
דימול',  'הדר  שלום  היה  ממך,  לי  יהיו  טובים 

נעמת לי עד מאד".
'הדר  וחברת  אחזקות'  א.ק  'סיטי  חברת 
"הדר  היוקרה  אולמות  את  המפעילות  ברמה', 
הבורסה  במתחם  דימול"  ו"הדר  טאוור"  סיטי 
ברמת-גן, צברו חובות כוללים של כ-38 מיליון 

שקל ונכנסו להקפאת הליכים.
בימים האחרונים מינה השופט אלכסנדר רון 
גיל  עו"ד  בירושלים את  מבית המשפט המחוזי 
א.ק  'סיטי  לחברת  זמני  נכסים  ככונס  הירשמן 
אחזקות' המפעילה מתחם ובו אולמות אירועים, 
בתוך  וממוקם  טאוור"  סיטי  "הדר  בשם  הידוע 
כי  טענה  בשל  זאת  טאוור,  סיטי  לאונרדו  מלון 
למעלה  הוא  הפועלים  בנק  כלפי  החברה  חוב 

מ-266 מיליון שקל.
לאחר דיון החליט בית המשפט למנות בשלב 
קרן  עו"ד  את  זמניים  כנאמנים  לחברות  זה 
רייכבך-סגל ועו"ד אביב פריצקי. בקשות הכינוס 
ההליכים  הקפאת  ובקשת  הפועלים  בנק  של 
יעלה  מה  ייקבע  ואז  רון  השופט  בפני  יידונו 

בגורל החברות.
"הדר  היוקרה  אולמות  כי  נודע  עיתונות  לקו 
ורק  לפעול  אלו  בימים  ממשיכים  טאוור"  סיטי 

'הדר דימול' נסגר כרגע.

צבע את המדרכה ונעצר

צילום: עוזי ברק
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המרכז החרדי 
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יצאתי
ען ק
 הקורסים שיוציאו אתכם 

אנשי מקצוע!
 שנת הלימודים החדשה ב׳מרכז החרדי׳ 

 פותחת בפניכם מגוון אפשרויות למקצוע מכובד ומפרנס
הירשמו כעת ובעז״ה תצאו מקצוענים!

יעוץ מס	 
חשבות שכר	 
הנהלת חשבונות סוג 1+2	 
הנהלת חשבונות סוג 3 ראשי 	 

תחזוקת מחשבים	 
 	MICROSOFT ניהול רשתות

מכינה טכנולוגית	 
הנדסאי חשמל	 
הנדסאי תוכנה 	 
הנדסאי עיצוב תעשייתי	 
הנדסאי בנין – ניהול הבניה	 
הנדסאי בנין -  תכנון מבנים	 
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים	 

חשבונאותמינהלהנדסאות

מחשבים וטכנולוגיה

מזכירות רפואית	 
ניהול מחסן ממוחשב	 
ניהול מערכות משרד	 
יבוא, יצוא וסחר בינלאומי	 
מטפלות בילדים במעונות יום	 

100% 
מימון 
שכר

לימוד*

פסיכותרפיה דינמית	 
 	C.B.T

טיפול רגשי

 *לגברים מימון מלא בכפוף 
לקריטריוני מה"ט. לנשים מלגות גבוהות



הידעת?

הידעת?

הידעת?

את פסק המשנה ברורה )סימן קנ"ו( ועוד יש הרבה 
מצוות תדירות ונכון מאד שילמד אותם כל אדם 

ויהא בקי בהם כדי שיוכל לקיימן.
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האם מברכים 'שנתן מכבודו' על טראמפ?

שמי  כתוב  א(  )נח,  בברכות  בגמרא 
שרואה מלך ממלכי אומות העולם צריך 
אך  ודם".  לבשר  מכבודו  "שנתן  לברך 
דונלד  ארה"ב  נשיא  על  חל  לא  זה  דין 

טראמפ.
שמישהו  כדי  מידה  קני  כמה  ישנם 

ייחשב מלך לעניין ברכה זו:
דווקא  להיות  שצריך  אומרים  יש   .1
מלך אבסולוטי, כל יכול, שכל הסמכויות 
האשכול  ספר  בשם  חיים  )אורחות  בידו 
א,  הרדב"ז  ושו"ת  מט  אות  ברכות  ה' 
שליט  אינו  ארה"ב  נשיא  ואילו  רצו(, 
עליון. עם כל חשיבותו, הוא כפוף לרצון 
ובין  בעיניו  חן  מוצא  שזה  בין  קונגרס, 

שלא.
למלך  להיחשב  שכדי  אומרים  יש   .2
ולהרוג  צריכה להיות לו סמכות לשפוט 
במשפט, ואילו לנשיא ארה"ב אין סמכות 
להוציא להורג. אמנם, הוא יכול להחיות 

על ידי חנינה, אך לא להרוג.
מלך  ברכה  שבשעת  אומרים  יש   .3
נשיא  ואילו  מלכות,  בגדי  ללבוש  צריך 
)שו"ת  כולם  כמו  חליפה  לובש  ארה"ב 
תשובות  ושו"ת  כח  ב,  דעת  יחווה 

והנהגות ב, קלט(.
4. יש אומרים שכדי לברך צריך לראות 
שלו  הפמליא  בתוך  כשהוא  דווקא  מלך 
ביקורו  במהלך  מופיע  הנשיא  )ואמנם 
בליווי של מאות שוטרים, אך הם לצורך 
הגנה שחשש משהו יקרה לו, ולא פמליא 

של כבוד(.
לכן פסק הגרי"י קנייבסקי זצ"ל שלא 
על  ולא  ארה"ב  נשיא  ראיית  על  לברך 
בארץ,  ביקר  צרפת  כשנשיא  סאדאת. 
עליו,  לברך  לא  יעקב'  ה'קהילות  הכריע 
שהוא  במי  ולא  קביעות,  היינו  מלך  כי 
מסטמאר  האדמו"ר  פסק  וכן  לזמן.  רק 
שלא לברך על נשיא ארה"ב כי אינו מלך. 
וכן הגרי"ש אלישיב, כאשר הגיע לארץ 
ישראל נשיא ארה"ב, אמר שבגלל שאין 
לו סמכות להוציא להורג, אין לברך עליו.

במדינת  מבקר  ארה"ב  נשיא  אמנם 
אני  עליו,  לברך  במקום  אבל  ישראל, 
מציע לברך על עם ישראל, כמו שעושים 
שמע:  קריאת  לפני  יום  בכל  פעמיים 
ישראל  בעמו  הבוחר  ד'  אתה  "ברוך 
עמו  אוהב  ד'  אתה  ו"ברוך  באהבה" 

ישראל".

טראמפ אינו מלך 
הרב שלמה אבינר 

ראש ישיבת 'עטרת כהנים'

"הרואה  )נח.(  בברכות  הגמ'  דברי  ידועים 
מלכי אומות העולם, אומר 'ברוך שנתן מכבודו 
לבשר ודם'". וכן נפסק בשלחן ערוך )רכ"ד ח'(. 
אלא שצריך שיהיו במלך שני תנאים המבטאים 
את כבוד המלך, בכדי שיהיה ראוי לברך עליו 
להרוג  סמכות  למלך  שיש  א.  המלכים.  ברכת 
כפי סמכות עיניו, כלומר שחיי אדם מופקדים 
בידו )שו"ת הרדב"ז ח"א סי' רצו. שו"ת חתם 
סופר חאו"ח סי' קנט ד"ה והנה מה(. ב. כבוד 
המלכות תלוי גם כן בבגדי מלכות, כאשר המלך 
לבוש בבגדי השרד בזה ניכר כבודו ותפארתו, 
אבל כאשר הוא לבוש בבגדים אזרחיים כאחד 
לברך  אין  ולכן  להעריצו?  כבודו  איה  האדם, 
עליו ברכת המלכים )שו"ת נבחר מכסף סי' ג(.

ולפי זה אין לברך על ראש ממשלה או נשיא 
במדינה דמוקרטית, שהרי אין לו סמכות לשפוט 
ולהרוג כאוות נפשו. אלא שמרן רבינו עובדיה 
הנשיא  ביד  ויש  שהואיל  חידש,  זצ"ל  יוסף 
לקבל או לדחות המלצת חנינה על נידון למוות, 
נמצא שסמכות דיני נפשות מסורה בידו, והרי 
יחוה  )שו"ת  במשפט  והורג  שדן  כמלך  הוא 
דעת ח"ב סי' כח(. וכל שכן נשיא ארצות הברית 
שיש לו סמכות לצאת למלחמה, בתור המפקד 
העליון, בודאי מברכים עליו ברכת המלך )חזון 

עובדיה ברכות עמ' תיב(.
לבוש  בתנאי שהנשיא  כאמור,  זה  כל  אולם 
מה  מיוחדים,  בטקסים  כגון  מלכות,  בבגדי 
שאין כן הנשיא טראמפ בביקורו בארץ שהוא 
לבוש בבגדים אזרחיים, לפיכך יש לברך עליו 
לבשר  מכבודו  שנתן  "ברוך  ומלכות  שם  בלי 
זצ"ל  הגרע"י  מרן  רב  מעשה  עשה  וכן  ודם". 
ישראל  בארץ  ניקסון  הנשיא  של  בביקורו 
)שו"ת יביע אומר ח"ח חאו"ח סי' כב אות כה. 
וע"ע במש"כ בס"ד בשו"ת אבי בעזרי חאו"ח 

סימן מג(.
ועל כל פנים יש מצוה – למי שאפשר לו – 
לראות את טראמפ בהזדמנות זו, וכדברי הגמ' 
ישתדל  לעולם  יוחנן  רבי  אמר  הנ"ל:  בברכות 
לקראת  ולא  ישראל.  מלכי  לקראת  לרוץ  אדם 
ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי  מלכי 
מלכי  בין  יבחין  יזכה  שאם  העולם,  אומות 
ישראל למלכי אומות העולם. וכן נפסק בשלחן 
ערוך )סימן רכד סעיף ט(. כלומר, שמי שיראה 
את כבוד המלכים שיש לטראמפ בעולם הזה, 
לעתיד לבוא כשיראה את הכבוד העצום שיהיה 
לאין שיעור  גדול  יבחין שהוא  למלך המשיח, 

מהכבוד שיש בעולם הזה.

מצווה לראות ולברך
הרב יצחק לוי 

רבה של נשר 



חדש!

יש טעם להתרענן

במתיקות
מעודנת
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יעקב אמסלם

טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  של  ביקורו  את 
בשל  בעיקר  בכתבה,  לסכם  קשה  בישראל, 
השונים  הטקסים  במהלך  המבוכות  עודף 
גם  אך  כרס,  עב  מגזין  למלא  היה  שיכול 
גדולי הציניקנים יודו בכך שמדובר ללא ספק 
בעבור  ומשמעותי  מכונן  היסטורי,  בביקור 
ישראל. החל מביקור ראשון של נשיא מכהן 
ישראל  לצד  בעמידתו  וכלה  המערבי  בכותל 
אם  הפלסטינים,  עם  למו"מ  הקשור  בכל 

יתפתח. 
טקס  התחיל  שני  יום  של  צהריים  בשעת 
בין  למשוער,  מעל  שהתארך  הפנים  קבלת 
הכנסת  חבר  שהתעקש  ה'סלפי'  בשל  היתר 
החזקה  המעצמה  נשיא  עם  לערוך  חזן  אורן 
הממשלה  ראש  את  מביך  שהוא  תוך  בעולם 

בנימין נתניהו שניסה למנוע זאת.
"לפנינו  כי  הנשיא  אמר  נחיתתו,  עם  מיד 
ושלווה  ביטחון  להביא  היסטורית  הזדמנות 
וליצור  הטרור  את  להכניע  ולאנשיו.  לאזור 
עתיד של שלום והרמוניה. אבל נגיע לשם רק 
בעבודה משותפת, אין אפשרות אחרת. אנחנו 

אוהבים את ישראל ומכבדים אותה".
לעבר  ופמלייתו  הנשיא  המשיכו  משם 
לפני  לא  בירושלים,  המדינה  נשיא  משכן 
לאחר שרעיית  נוסף שהתקיים  ביזארי  אירוע 
לרעיית  אמרה  נתניהו  שרה  הממשלה  ראש 
בניגוד  העם,  "רוב  כי  טראמפ  מלניה  הנשיא 
לתקשורת, אוהב אותנו. יש לנו כל כך הרבה 

במשותף". 
חזר  המדינה  נשיא  עם  פגישתו  לאחר 
הסכסוך  בסוגיית  המסרים  על  טראמפ 
הפלסטיני והביע עמדה חד משמעית בסוגיית 
איראן. "ארה"ב וישראל יכולות להצהיר בקול 
גרעיני  בנשק  להחזיק  לאיראן  שאסור  אחד 

לעולם". 

 מכה לרפורמים
אבטחה  ותוך  הנשיא  בבית  הביקור  לאחר 
הקבר  בכנסיית  טראמפ  ביקר  תקדים  חסרת 
ההיסטורי  האקט  בירושלים.  העתיקה  בעיר 
בביקור היה כאשר ביקר נשיא ארה"ב מכהן 
לראשונה בכותל המערבי כשהוא חבוש כיפה 
את  כיבדו  בני משפחתו  כי  העובדה  שחורה. 
הגברים  לעזרת  והתפצלו  המקום  אורחות 
והנשים, מלמדת יותר מכל על ירידתו לטמיון 
של רעיון הכותל הרפורמי. "אם נשיא ארה"ב 
תומך ומכבד את ההפרדה במקום, אין חותמת 
גדולה מזאת לעובדה שהכותל חייב להישאר 
זאת מכה לרפורמים", אומר  במצבו הנוכחי. 

גורם חרדי. 
וראש  ארה"ב  נשיא  נפגשו  הערב,  בשעות 
בפתח  רשמית.  עבודה  לפגישת  הממשלה 

דוד  המלך  במלון  שהתקיימה  הפגישה 
הזכיר  "לא  הוא  כי  טראמפ  אמר  בירושלים 
ישראל"  במילה  השתמש  ולא  ישראל  את 
לברוב  סרגיי  הרוסי  החוץ  שר  עם  בפגישתו 

בבית הלבן לפני כשבוע וחצי.
לאחר הפגישה אירחו בני הזוג נתניהו את 
הנשיא ורעייתו במעון הרשמי ברחוב בלפור, 
שהתקיימה  המשותפת  העיתונאים  במסיבת 
במהלך הערב, שב טראמפ על מסריו בנושא 
מקווה  הוא  כי  מבהיר  כשהוא  הפלסטיני 

להגיע להסכם מהר ככל האפשר. 
ויו"ר  ארה"ב  נשיא  בפגישת  למחרת, 
הרשות הפלסטינית אבו מאזן, חידד הראשון 
את מסריו מהימים האחרונים והעביר ביקורת 
מעבירה  הפלסטינית  הרשות  כי  העובדה  על 
ישרור  לא  לעולם  "השלום  לטרור.  מימון 
אפשר  אי  שולטת,  האלימות  בה  בסביבה 
הביקור  לאחר  טרור".  ולממן  שלום  לקדם 
ב'יד  קצר  לטקס  לחם, המשיך טראמפ  בבית 
ושם' ומשם לנאומו המרכזי במוזיאון ישראל.

תמיכה  למעשה  טראמפ  הביע  זה  בנאומו 
בהשוואה  עצום  בפער  בישראל,  מובהקת 
לתמיכת קודמו בתפקיד, ברק אובמה. "הקשר 
של העם היהודי לארץ הקדושה הזו הוא עתיק 
"הוא  המכונן.  בנאומו  טראמפ  אמר  ונצחי", 
ליהודים,  קורא  אני  שנים.  אלפי  כבר  נמשך 
מהעיר  השראה  לשאוב  ומוסלמים  נוצרים 

הזאת ותת לילדיהם תקווה".
בכל  בישראל  יתמוך  כי  הבהיר  טראמפ 
הנשיא.  אמר  לכם",  מבטיח  "אני  שלב, 
ישראל".  לצד  יעמוד  תמיד  שלי  "הממשל 
המו"מ.  בקידום  רצונו  על  רמז  הוא  זאת  עם 
מחויב  אני  לנצח.  יימשך  לא  "הקונפליקט 
ולפלסטינים  לישראלים  לעזור  אישי  באופן 
לכם  לומר  יכול  אני  שלום.  להסכם  להגיע 
נתניהו  ושבנימין  שלום  רוצים  שהפלסטינים 
קלה,  תהיה  לא  השלום  עשיית  שלום.  רוצה 
אך עם נחישות, פשרה ואמונה - זה אפשרי".

השיח  על  נוספת  ביקורת  העביר  גם  הוא 
בפגישתו  הזכיר  אותו  הפלסטינית  בחברה 
מבפנים.  לבוא  צריך  "השינוי  מאזן.  אבו  עם 
אף הורה לא רוצה עולם שבו ילדים סובלים 
להרוג,  ללמוד  צריך  לא  ילד  שום  מאלימות, 
שום מדינה מתורבתת לא מסוגלת לסבול הרג 

של חפים מפשע". 
יותר.  נחרץ  טראמפ  היה  דבריו  בסיום 
והטרור  השנאה  את  מקרוב  חוותה  "ישראל 
וחיזבאללה  חמאס  קיצונית.  אלימות  של 
ילדים בגיל  שיגרו רקטות לתוך קהילות בהן 
בתי ספר נאלצו ללמוד לרוץ למקלטים בפחד; 
ובתי  יהודיות  שכונות  כמטרה  סימן  דאעש 
לא  ישראל?  להשמדת  קוראת  איראן  כנסת; 
ג'יי טראמפ! על אף כל האתגרים  עם דונלד 

האלה, ישראל משגשגת".  

טראמפ ב'יד ושם': 
"תמיד לצד ישראל"
"איראן קוראת להשמדת ישראל? לא עם דונלד ג'יי טראמפ", 
כך חתם נשיא ארה"ב את ביקורו המכונן בישראל  במהלך 
היממה בה שהה בישראל, ביקר בכותל המערבי, תוך שמירה 
על כללי המקום וההפרדה  הסיורים, הארוחות, האנקדוטות 

המביכות והתמיכה החד משמעית בישראל - סיקור מקיף

למעלה מ-100 סוגים של עוגות גבינה
כדורי שוקולד | בלינצ'ס גבינה | רולדות | פאי | קומות | פחזניות ועוד מגוון סוגים במקררים של מאפיית ברמן

חגיגת שבועות בברמן.

מבחר ענק 

של מאפים 

ללא סוכר

כתובתינו: רבי עקיבא 54 בני ברק
03-6163287  |  6:00-15:00 ו':   7:00-22:00 א'-ה':  פתיחה:  שעות 
berman0404@gmail.com | 052.761.0404 :לפרטים והזמנות
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מקרר בר משרדי  + תא הקפאה

₪299
במקום 499 ₪

מקפיא 
3 מגירות 
אלקטרה

₪499
במקום 799 ₪

מכונת כביסה 
אלקטרה 6 ק"ג

₪599
במקום 1,199 ₪

מכונת כביסה 
אלקטרה 

9 ק"ג

₪999
דירוג 
אנרגטי
A

במקום 1,799 ₪

מדיח כלים
אלקטרה 

₪799
דירוג 
אנרגטי
A

במקום 1,499 ₪

מייבש כביסה 
אלקטרה 6 ק�ג

₪599
במקום 1,499 ₪

תנור משולב גז
אלקטרה

₪599
במקום 1,299 ₪

תנור בנוי 
אלקטרה

₪599
במקום 1,399 ₪

כיריים 
נירוסטה 
אלקטרה

₪299
במקום 599 ₪

מקרר 4 דלתות 
זכוכית לבנה

₪3,999
במקום 5,999 ₪

מקרר מקפיא 
תחתון ליבהר

₪3,999
במקום 5,999 ₪

מקפיא 
4 מגירות 

ליבהר

₪999
במקום 1,999 ₪

מכונת כביסה 
מילה 
7 ק"ג

דירוג 
אנרגטי
A₪ 4,499 במקום

₪2,499

מדיח כלים
מילה מילה 

דירוג 
אנרגטי
A

במקום 4,499 ₪

₪1,799

תנור בנוי 
מילה

במקום 3,999 ₪

₪1,799

מכונת כביסה 
ווירלפול

₪999
במקום 1,599 ₪

מדיח כלים
ווירלפולווירלפול

דירוג 
אנרגטי
A

במקום 2,199 ₪

₪1,199

תנור בנוי 
ווירלפול

במקום 1,799 ₪

₪799

מייבש כביסה 
ווירלפול

7 ק"ג
במקום 1,999 ₪

₪1,199
+ קונדנסור

מכונת כביסה 
ווירלפול

₪888
במקום 1,699 ₪

דירוג 
אנרגטי
A

כיריים 
אינדוקציה 

ווירלפול
במקום 2,499 ₪
₪1,299

מעבד מזון 
פיליפס

₪199
במקום 399 ₪

שואב אבק
פיליפס

₪299
במקום 699 ₪

מגהץ אדים
פיליפס

₪69
במקום 149 ₪

מכונת תספורת 
פיליפס

₪49
במקום 199 ₪

מסיר שיער 
פיליפס

₪69
במקום 149 ₪

מכונת תספורת 
פיליפס

₪99
במקום 249 ₪

כיריים 
נירוסטה 

סאוטר

₪399
במקום 799 ₪

כיריים 
קרמיות 
אלקטרה

₪599
במקום 1,699 ₪

כיריים 
קרמיות 

סאוטר

₪699
במקום 1,399 ₪

תנור בנוי 
סאוטר

במקום 1,699 ₪

₪799

תנור בנוי 
סאוטר

במקום 2,999 ₪
פירוליטי

₪1,299

תנור משולב גז
סאוטר

במקום 2,999 ₪

₪1,699

תנור משולב גז
סאוטר

במקום 2,499 ₪

₪888

מיקסר 
מקצועי
סאוטר

₪299
במקום 799 ₪

מסחטת 
פירות קשים 

סאוטר

₪199
במקום 499 ₪

קומקום 
חשמלי מעוצב

סאוטר

₪69
במקום 199 ₪

₪99
במקום 199 ₪

מיקרוגל סאוטר

שואב אבק 
משולב ביסל

₪99
במקום 299 ₪

בלנדר מוט 
סאוטר

₪79
במקום 149 ₪ במקום 149 ₪

מאוורר
ריצפתי

אלקטרה

₪39

במקום 699 ₪

מברשת 
שיער

חשמלית

₪299

יריד עודפים ענק
מחסני חשמל

בחנות העודפים ראשון לציון 
כביש איילון מחלף משה דיין - רח� השר חיים משה שפירא 2

רביעי עד ראשון  24-28.5

המוצרים והמחירים מתייחסים לחנות העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 28.5.17 
או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המוצרים הינם מעודפים וסוג ב�  |  מינימום 
2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית | לפחות מוצר אחד במלאי מכל פריט 
מפורסם | המוצרים ומחיריהם מוצגים בסניף | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע 
היה בתוקף לפחות יומיים | המחירים אינם כוללים הובלה אין כפל הנחות ומבצעים.

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן בקרו www.payngo.co.il*5018אתר עם כתובת

אותנו

המותגים המשתתפים:

אלקטרה מתחם   ,2 שפירא  משה  חיים  השר  רח�  לציון,  ראשון  העודפים  חנות  כתובת: 
שעות פעילות: ד�, ה�, א� 9:00-22:00, יום ו� 8:30-15:00, מוצ�ש 21:00-23:00

שדרות רחבעם זאבי

נתיבי איילון

מחלף משה דיין

מכירת עודפים
מחסני חשמל

במקום 899 ₪

גריל גז

₪299

מקרר
אלקטרה 

₪685
במקום 999 ₪

מקרר
אלקטרה 

במקום 3,690 ₪

₪1,940

זוכה!זוכה!זוכה!כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם כל הקודם 

מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי מחירי 
חיסול!!חיסול!!חיסול!!חיסול!!חיסול!!חיסול!!
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חליפות
אקסוס עודפים
&220 

חליפות צמר 
וורונין עודפים

&399 

מכנסיים 
וורנין צמר עודפים 

&99 

חולצות תוית זהב 
100% כותנה 

2 ב 130 ללא גיהוץ

חולצות 
עודפי ייצור

3 ב 100 

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(
חיסול10 ימים בלבד!
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3 ב 100 
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בני ברק כ"ח באייר תשע"ז 1224/5/17 24

מגזר אחד ויחיד נשיא ארצות הברית טראמפ, עדיין לא 
אכזב מאז בחירתו – אך תחילה, כמו יהודים טובים, נפתח 

במאוכזבים. 
מרגע  טראמפ  את  הפכו  ובארה"ב,  בישראל  הליברלים 
בניגוד   – ישראל  לשונא  כורחו,  בעל  לאנטישמי  בחירתו 
לדעתו. הם הרי, מאוכזבים ועומדים מרגע היוודע התוצאות. 
חוגי הימין לעומת זאת, אומנם סימנו אותו כמשיח בן יוסף, 
מה  שאין  נכון  אז  כוכבא.  בבר  שמדובר  מהר  די  גילו  אך 
להשוות בין הנשיא המכהן לבין הנשיא האמריקאי שקדם 
ומשדר  ישראל  על  מדלג  כשהוא  באזור  לביקור  והגיע  לו, 
הציפיות  איפה   – ועדיין  זלזול,  של  מסר  כולו  לעולם 
ואיה התוצאות. מי שאמור היה להיות כורש החדש, בונה 
ומסרב  הגדול,  הדיל  על  שנבחר  מאז  מדבר  ההתנחלויות, 
לראות את פניהם של ראשי מועצת יש"ע, שרק רצו לומר 

שלום.
את המתיישבים זה מטריף ובצדק. האכזבה כה מרה, עד 
שבמקום להודות בכך שהתקשו לקרוא נכונה את המפה, הם 
מעדיפים להאשים את נתניהו בפספוס ההזדמנות הגדולה. 
לזכותם של בנט ושקד ייאמר שלא מדובר רק בציניות, אלא 
מבני  ושמעו  מארה"ב,  כשבועיים  לפני  חזרו  הם  בציונות. 
לנרטיב  שתואמים  וסיפורים  עדויות  הרפובליקנים  שיחם 
שמפיצים המתיישבים. אם ביבי רק היה לוחץ ברגע הראשון, 
השגרירות  את  להעביר  ודורש  אדומים  מעלה  את  מספח 
מתל-אביב לירושלים, טראמפ היה מגיע לישראל על חמור 

לבן ולא על כנפי ה'אייר פורס 1'. 
קל להתגולל על נתניהו, אך צריך לזכור, שבניגוד לראשי 
ההתיישבות, הוא הזהיר מהרגע הראשון מפני תחושה של 
שהתקיימו  הממשלה  מישיבות  באחת  מדומה.  אופוריה 
לאחר בחירתו של טראמפ, הבהיר נתניהו לשרים שהתמקדות 
בהעברת השגרירות לירושלים כחזות הכול, עלולה לעלות 
בהקפאת מכרזי בנייה – ולדברי כמה מהחברים שהשתתפו 
של  בעניין  היהודי.  הבית  מכיוון  גם  הסכמה  להנהוני  זכה 
טראמפ אפשר בהחלט לקבוע שביבי הוא הראשון שזיהה 
את המגבלה, אם כי, עדיין, בכל קנה מידה, מבחינתו עדיפה 

תזזית טראמפ על מורשת אובמה.
על  משכנע.  לא  כמובן  זה  מימין  ביבי  של  שותפיו  את 
השטיח האדום בנתב"ג, האמירה של בנט לטראמפ כי הגיע 
הזמן שיכיר בירושלים כבירת ישראל, הקפיצה את נתניהו, 
הרבה יותר מהסלפי הפתטי של אורן חזן. אם ביבי רק היה 
יכול, הוא היה מניף את ידו על פיו של בנט, ולא על זרועו 
של חזן. בשבועיים האחרונים נתניהו מבין שבנט סימן לו 
על הגב מטרה, לכיוונה הוא יורה ללא הפסקה. את האכזבה 
מטראמפ, בנט ימשיך לתעל לכיוונו של נתניהו, עד לבחירות 

הבאות לכשיתקיימו, יהא אשר יהא המועד שבו ייערכו. 
לרבות  השרים,  כל  לביקור,  שקדמה  הקבינט  בישיבת 
לבקשות טראמפ  מנוס מהיענות  הבינו שאין  הליכוד,  ניצי 
בשלילה  משיבים  לא  לפלסטינים.  סמליות  הקלות  ומתן 
כשמדובר  שלא  ובטח  אמריקני,  נשיא  של  סמלית  לבקשה 
בנשיא כדונאלד טראמפ. את התובנה הזאת, הבינו גם בנט 
ושקד שהצביעו נגד, כשהם מודעים לכך שההקלות יאושרו, 
לאמרתו  נאמנים   - שהתנגדו  שיירשם  מהעובדה  ונהנים 
אלא  חוץ  מדיניות  אין  לישראל  ולפיה,  קיסינג'ר  הנרי  של 

מדיניות פנים.      
נותרנו עם היחידים שטרם אוכזבו, ומדובר כמובן בחרדים. 
כמו האדוקים בדתם מעבר לים )להבדיל, להבדיל( שתמכו 

בטראמפ למרות האופי הבלתי מרוסן, כך תמיכת החרדים, 
כרפלקס  באה  בטראמפ  העממית  התמיכה  ובחו"ל.  בארץ 
בעיניים  אובמה,  מורשת  שמסמלת  מה  לכל  התנגדות  של 
חרדיות. במישור הזה, הנשיא האמריקאי סיפק את הסחורה, 
זרים,  רפורמיים  לפרסומים  בניגוד  מלכתחילה,  כשהבהיר 
בהגיעו  האורתודוקסי,  המקום  מנהג  על  לשמור  יקפיד  כי 

לכותל המערבי.
תמונתו של טראמפ חבוש הכיפה השחורה המגיע לכותל 
המערבי, בעוד רעייתו ובתו שוהות מעבר למחיצה ומכבדות 
את מנהג המקום, הצדיקה את התמיכה החרדית מקיר לקיר 
והשמחה המגזרית שפרצה עם בחירתו. אמירה על ריבונותה 
על  הצהרה  נשמעה.  לא  בירושלים  ישראל  של  המדינית 
ריבונותנו הדתית, הייתה גם הייתה. רב הכותל הרב שמואל 
'מתווה  את  שימר  האמריקאי,  לנשיא  שנלווה  רבינוביץ 
מפורסמים  עם  לצילומים  הנוגע  בכל  שלו  האישי  הכותל' 
המבקרים ברחבה. גם כאן, כמו במתווה הרפורמי, נוטרלו 
מרענן,  שינוי  לשם  המסר  אך  לישראל,  הראשיים  הרבנים 
היה הפוך בתכלית. לא פשרה, אלא הכרה, הלכה למעשה 

– בריבונות האורתודוקסית ברחבה.  
האמירה של טראמפ, בעצם התנהלותו, היא ההיפך הגמור 
מהמסר ששידר הנשיא הקודם, כשהעלה על במת הבית הלבן 
'שעשה  ברכת  את  ושיבשה  נרות  שהדליקה  רפורמית  רבה 
ניסים' המסורתית. החרדים אם כן, הם המסופקים היחידים 

לעת עתה, מכהונת טראמפ. הטראמפיסטים האחרונים.

הספר המולבן
ורצונו של  על ספרו של ראש הממשלה אהוד אולמרט, 
את  לאור  להוציא  מעשיהו  בכלא  האח"מים  באגף  האסיר 
ספר הזיכרונות בן כ-1,200 העמודים )טרום צנזור( רק אחרי 
שיעבור את כור ההיתוך של ועדת השחרורים – נכתב כאן 

לראשונה, לפני שבועיים.
בעצם העובדה שהספר נכתב לא היה חידוש. את מלאכת 
כתיבת הספר החל אולמרט עוד בטרם הורשע ופרק ראשון 

ממנו פורסם בשעתו ב'ידיעות אחרונות’ - בהגהת העיתונאי 
דאז יאיר לפיד )לפי פרסום 'גלובס' בשעתו(. את דרעי, לפיד 

הבטיח לשקם, את אולמרט - לשכתב.
בכתיבה  ראה  הוא  הכלא,  כתלי  בין  נכנס  כשאולמרט 
גם  דעת.  הסחת   - הזיכרונות  ובהעלאת  תרפיה,  של  סוג 
כשהשב"ס הערים קשיים וסירב לאפשר לו שימוש במחשב 
מעוקר מכל תוכנה למעט וורד, אולמרט לא ויתר ושלח את 

ידו בקולמוס.
בכל תפקידיו הפוליטיים התבלט אולמרט כמי שלא נותר 
התריס  סנט,  עלב,  הוא  מילולית.  אלא  כספית  לא   - חייב 
והשתלח בציניות מושחזת ביריבים מחוץ ומבית. בתקופת 
ההתנתקות הוא עשה לנתניהו בית ספר תקשורתי שכמוהו 
גם  הזאת  האש  את  אחרי.  לא  גם  ובינתיים  לפני,  היה  לא 
יוכלו לכבות. ביבי אינו האישיות היחידה  אלף כלאים לא 
שבתו  במשך  ספיגה.  לכוננות  הספר  פרסום  עם  שתיכנס 
באגף השמור במעשיהו, העלה אולמרט על הכתב את מה 
ששמעו ממנו חבריו הקרובים, בנוגע להתנהגות פרקליטות 
המדינה בענייניו המשפטיים והנסיבות הפוליטיות שהובילו 

לציד הגדול. 
לפני שבועיים נכתב כאן שאת ההוצאה לאור של ספרו, 
תדון  לאחר שוועדת השחרורים  עד  לעכב  אולמרט  מבקש 
בעניינו. עקרונית, זכויותיו כאסיר לא היו אמורות להיפגע 
בגלל הבעת דעה. חופש הביטוי הוא ערך נאור ובדמוקרטיה 
אמיתית לא היה אמור להיות קשר ישיר או עקיף בין הדברים. 
למעשה,  שהלכה  לשכנע  צריך  לא  החרדים  אותנו  אבל 
למוסדות המדינה יש את חוקי היסוד שלהם, ובראשם חוק 

יסוד כבוד הפקידים והפרקליטים.
שהם  פלא  זה  אין  לכאן,  עד  דלפו  מהתוכן  חלקים  אם 
שעיניהם  בשב"ס,  האחראיים  הגורמים  לידיעת  גם  הגיעו 
אותם,  להאכיל  עמד  שאולמרט  המריר  והשוקולד   – בכל 
עניין אותם הרבה יותר מהטורטית של ברגותי. גם התגובה 
הואשם  לשעבר,  הממשלה  כשראש  למדי,  צפויה  הייתה 
ופגע  מסווגים  חומרים  לכאורה  שהדליף  כמי  ציבורית 
תיקים  בשלל  נחקר  אומנם  אולמרט  המדינה.  בביטחון 
ובכמה מהם אף הואשם, אך בכל תקופתו כראש ממשלה 
גם גדולי שונאיו לא העזו להאשים אותו בפגיעה בביטחון 

המדינה. 
זאת,  מידע,  זלג  ולא  כמעט  אולמרט,  של  מהקבינט 
זה  את  זה  הנוכחית ששותפיה מאשימים  לממשלה  בניגוד 
ללא הפסקה, בהדלפות חומרים מסווגים. רק בישראל יכול 
הנשיא האמריקני טראמפ לחוש כמדינאי הדיסקרטי בתבל 
מטיחים  הישראלי  הקבינט  שחברי  להאשמות  בהשוואה   -
זה בזה. איווט מסמן את בנט, בנט מאשים את ביבי – כאשר 
ששני  וסבורים  שניהם,  בעמדת  מצדדים  אחרים,  שרים 

הצדדים צודקים. 
ושמע  הקבינט  מישיבת  מזועזע  שיצא  מהשרים  אחד 
נזכר  בתקשורת איך דווקא אולמרט הופך לשעיר לעזאזל, 
זה  השבוע, איך לאחר תקיפת הכור האטומי בסוריה, היה 
אולמרט,  הממשלה  ראש  ולא  נתניהו,  האופוזיציה  ראש 
הזרים,  הפרסומים  את  אישר  זהירות,  חוסר  של  שברגע 
על  הורה  בטרם  עמו,  התייעץ  הממשלה  שראש  כשסיפר 

התקיפה. 
ראש  על  הפרקליטות  מתגוללת  מה  בשל  להבין  קשה 
ברגע  בע"מ.  לחברה  חובו  את  ששילם  לשעבר  הממשלה 
דיסק  גבי  על  הזכות לתעד את חומריו  שנמנעה מאולמרט 

בית ספר לפוליטיקה

הטראמפיסטים 
האחרונים

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

הראשון שדיווח. מכתב התלונה של גפני נגד אורי אריאל
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קשיח, אך טבעי היה שאת טיוטת כתב היד הוא 
יעביר   - שסיים  מה  ואת  בתאו,  לשמור  יוכל  לא 
לפני  כי  השבוע  טענו  בשב"ס  דינו.  לעורכי 
להכניס  שאין  לו  הובהר  לכלא  נכנס  שאולמרט 
גבוהה,  ביטחונית  רגישות  בהם  שיש  חומרים 
הן  אך  רשימותיו  את  לכתוב  שיוכל  לו  והוסבר 
יישארו במעטפה סגורה בבית הסוהר בתאו, מבלי 
שיתאפשר לו להוציא את החומר אל מחוץ לכלא. 
עבירה  עבר  ואולמרט  בגו  דברים  יש  אם  גם 
שפוגע  למי  הפיכתו  ועד  מכאן  משמעתית, 
בביטחון המדינה – הדרך רחוקה. ספרים מהסוג 
לשעבר,  בכירים  ידי  על  וייכתבו  נכתבו  הזה 
במערכת הביטחון ובמערכת הפוליטית. בעולמם 
על  מגבלות  אין   - החורין  בני  הכותבים  של 
הכתיבה, אלא על הפרסום לבדו. הצנזורה מגיהה, 
בחדר  מהספר  נכבד  חלק  ומותירה  משמיטה, 
למסע  כלל  בדרך  זוכה  המולבן  הספר  העריכה. 
העלום  החלק  הדגשת  שבמרכזו,  ציבור  יחסי 

שנחתך על ידי הצנזורה, ככלי מקדם מכירות. 
מדובר  שלא  היא,  אולמרט  של  בצד  התחושה 
בספר אלא בסופר. לא את כתב היד מנסים להותיר 

בחדר הכתיבה, אלא את הכותב עצמו.

לראות את המולד
בשנתיים מינוס של קדנציית לפיד כשר אוצר, 
פורסמה במדור זה סדרה פיננסית-פוליטית, תחת 
במעלליו של  הכסף", שעסקה  "משחקי  הכותרת 
על  והממונה  והשיכון  הבינוי  כשר  אריאל  אורי 
ח"כ  גם  שיגר  לבין,  בין  להתיישבות.  החטיבה 
ועדת  ויו"ר  פרלמנטרי  לוחם  אז  גפני,  מוישה 
כספים לשעבר )וברטרו פרספקטיבה גם לעתיד(, 
ינון,  אייל  לכנסת  המשפטי  ליועץ  חריף  מכתב 

שפורסם כאן לראשונה.

של  המכתבים  כמו  פה,  שפורסמו  המאמרים 
מולד,  מכון  של  דו"חות  על  ברובם  נסמכו  גפני, 
מבקר  דו"ח  הדמוקרטיה.  להתחדשות  המרכז 
אורי  מעללי  על  שעבר  בשבוע  שפורסם  המדינה 
שהתפרסמו  החומרים  סיכום  כמו  נראה  אריאל, 
ימים – על מעללי החטיבה להתיישבות,  באותם 
הגרעינים התורניים וכל שאר עצי הפרי שנשתלו 

בבוסתן הדתי לאומי.
השאר,  בין  הדברים,  את  העלה  אומנם  גפני 
ח"כ  אז  עמד  בראשה  המדינה  לביקורת  בוועדה 
בתואר  שנה  באותה  שהוכתר  מש"ס  כהן  אמנון 
השלטון.  לאיכות  התנועה  אביר  של  המפוקפק 
נגד  פעולה  לשתף  שש  לא  הזרועות,  רב  אמנון 
האינטרסים של הציונות הדתית, אך גפני הבהיר 
שיניים  בחריקת  זאת  לעשות  מנוס,  אין  כי  לו 
למעללי  מינימליסטית  כתגובה  ברירה,  ובחוסר 
ממשלת בנט-לפיד. אורי אריאל הרי, סומן בשעתו 
כמשגיח שארגן לשותפות עם לפיד תעודת כשרות 
– בהליך שגם הוא מזכיר, באסוציאציה כשרותית 

די ברורה, פרק אחר מדו"ח המבקר.
כאן  שפורסם  מה-9.9.2014  גפני  של  המכתב 
שקיבלו  החולות  הרעות  כל  על  הצביע  בשעתו, 
יוסף  המבקר  ידי  על  רשמית  דיאגנוזה  השבוע 
והפרת  תקין  בלתי  מינהל  על  בו  דובר  שפירא. 
להתיישבות  החטיבה  תמיכת  התמיכות;  כללי 
כולל  היהודי,  לבית  ימין של מקורבים  בעמותות 
הימנעות  אביב;  תל  בצפון  הפועלות  עמותות 
איש  ידי  על  שנוהלה  הכספים  בוועדת  מדיווח 
הבית היהודי, ניסן סלומיאנסקי – אישיות אבירית 

בפני עצמה. 
גפני לא הסתפק באמירות ערטילאיות, ובמכתבו 
עמותות הפעילים  ראשי  רשימה שמית של  צירף 
השוטפים,  מהתקציבים  ונהנים  היהודי  בבית 
נראה  גפני  של  המכתב  לפריפריה.  המיועדים 

דהיום  המבקר  דו"ח  טיוטת  כמו  לאחור  במבט 
מעוניין  לא  אז,  עצמו  מטעם  שהמבקר  אלא   –
שעבר  בשבוע  שנערך  בדיון  כיום.  במחמאות 
בוועדת הכספים, העדיף גפני למקד את השיח עם 
לחקלאים,  המים  בהקצבת  אריאל  החקלאות  שר 

ובכך למלא פיו מים, ולא רק מטאפורית.   
מה  את  הקשה  בדרך  ילמד  עוד  אריאל  אורי 
שחוו על בשרם נציגים ומנהלי גופים חרדיים. עד 
היום התמקדה תשומת הלב במשאבים שהועברו 
לעמותות  שנערכו  העומק  בדיקות  לחרדים. 
פולשנית,  רפואית  כבדיקה  כמוהן  החרדיות, 
התגלה  לא  אם  גם  כאוב,  החולה  את  שמותירה 
לציבור  ההשקיה  כשטפטפת  מחשיד.  ממצא  כל 
ההתפלה  מפעל  עיניים,  בשבע  נבחנה  החרדי 
למגזר הדתי לאומי, פעל ללא בקרה. דו"ח המבקר 
בסימון  הראשון  הצעד  הכול  בסך  הוא  הזה, 

התקציבים הדתיים הלאומיים כיעד לבקרה. 
אבל עוד משהו, לא פחות חשוב, אפשר להסיק 
מקריאת הדו"ח – ומדובר בחשיבותה של מערכת 
אין  הפוליטית.  העשייה  לצד  מקצועית,  נתונים 
זה הדו"ח הראשון שניכרים בו טביעות אצבעות 
בעלת  מולד  עמותת  ממלכתיים.  לא  גורמים  של 
מה  לאריאל,  לעשות  הצליחה  הברורה,  האג'נדה 
שאף יריב פוליטי לא היה מסוגל לחולל. דוגמאות 
משמאל לא חסרות, וגם מימין – אנו רואים בשנים 
שינוי,  מחוללות  עמותות  של  פריחה  האחרונות 
על  הסערה  מחוללי  ותחקיריה  תרצו'  'אם  כמו 
קרקעות  סוחרי  שהסגירו  השמאל  עמותות  אנשי 

הערבים. 
ארגז  יהיה  החרדי,  לציבור  שגם  הזמן  הגיע 
תחמושת של נתונים מקצועיים מהסוג הזה. יידע 
כל מתנכל סדרתי המדבר גבוהה על ערכים, כי גם 
להשיב  יודע  החרדי  הציבור  המקצועי,  במישור 

מלחמה, לראות את הנולד, וגם את המולד. 
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אמירה על ריבונות 
מדינית לא 

נשמעה. הצהרה 
על ריבונותנו 

הדתית, הייתה 
גם הייתה. כמו 

במתווה הכותל, 
הרבנים הראשיים 
נוטרלו, אך המסר 

היה הפוך. לא 
פשרה, אלא 

הכרה, הלכה 
למעשה – בריבונות 

האורתודוקסית 
ברחבה

מהקבינט של 
אולמרט, כמעט 

ולא זלג מידע, 
זאת, בניגוד 

לממשלה הנוכחית 
ששותפיה 

מאשימים זה את 
זה בהדלפות 

חומרים מסווגים, 
איווט את בנט, בנט 

את ביבי – כאשר 
שרים אחרים 
סבורים ששני 

הצדדים צודקים

ריבונות אורתודוקסית ברחבה. נשיא ארה"ב טראמפ בכותל המערבי
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ירושלים

נתניה

"בני התורה של ש"ס 
יכריעו את הבחירות"

רה"ע השעה את סגנו מש"ס. כרדי 
ל'קו עיתונות': "עשינו טעות"

ניר  ירושלים  עיריית  ראש  של  הכרזתו 
התפקדותו  על  משנה  יותר  לפני  ברקת 
ל'ליכוד' עשתה את שלה, כך שחברי מועצת 
החלו  הבית  סיעות  מכל  ירושלים  עיריית 
מבעוד מועמד להכין את הקרקע לבחירות 
בו  הביטחון  וחצי.  כשנה  בעוד  שייערכו 
דיברו מקורבי ברקת על התמודדותו בזירה 
שהבחירות  ככל  ונמוג  הולך  הארצית 
שברקת  "האפשרות  מתרחקות.  הכלליות 
יתמודד לקדנציה שלישית סבירה בהחלט". 

אומר גורם בכיר בעירייה.
ככל שזה תלוי בנציגות החרדית, מועמד 
העיר  ראשות  את  לכבוש  עתיד  חרדי 
בקדנציה הבאה, אבל הרבה דברים עלולים 
כולם  החרדים  אם  "רק  בדרך.  להשתבש 
חרדי,  מועמד  אחד מאחורי  כאיש  יתייצבו 
לנו  אומר  חרדיות",  בידיים  העיר  ראשות 
עולה  ששמו  דייטש  יוסי  ירושלים  סגר"ע 

שוב ושוב כמועמד שעשוי לעשות זאת.
עוררו  השבוע  שפורסמו  הלמ"ס  נתוני 
כ-35%  הנתונים,  פי  על  הדיון,  את  שוב 
כחרדים,  עצמם  את  מגדירים  מהתושבים 
לעומת 21% שמגדירים את עצמם כחילונים. 
מדויקים  אינם  הסקר  נתוני  דייטש,  לדברי 
ה-20  לבני  רק  מתייחסים  שהם  מאחר 
החרדי  הציבור  הכללי  ביחס  אך  ומעלה, 

מונה כ-42% מהאוכלוסייה היהודית.
אפשרית  לריצה  להתייחס  מסרב  דייטש 
ברור  אחד  דבר  אך  העיר,  לראשות  שלו 
את  לקחת  וצריך  יכול  "חרדי  מבחינתו: 
ונהיה  אחד  בקול  נדבר  אם  העיר,  ראשות 

התורה' השמים  ו'דגל  מול ש"ס  מתואמים 
הם הגבול - כל תוצאה היא אפשרית". על 
האפשרות שברקת יתמודד בזירה הארצית, 
מגיב סגר"ע ירושלים: "ברקת משדר שהוא 

נשאר בירושלים לקדנציה נוספת".
סגר"ע  הוא  מטרה  סימן  שכבר  מי  אך 
סיעת  יו"ר  ברקוביץ,  עופר  ירושלים 
מנדטים.  ארבעה  המונה  'התעוררות' 
לאחר תשע שנות עשייה במסגרת חברותו 
עיתונות'  ל'קו  ברקוביץ  חושף  במועצה, 
כי הוא עשוי להתמודד לראשות העיר, "זו 
השולחן".  על  שמונחת  אמיתית  אפשרות 
לראשות  התמודדותו  ברקוביץ,  לדברי 
להתמודד  יחליט  וברקת  במידה  גם  צפויה 
פעם נוספת: "אני לא רואה מועמד שאנחנו 
נלך אחריו", הוא מדגיש. על הסיכוי לראש 
"אין  ברקוביץ:  אומר  בבירה,  חרדי  עיר 
שיכול  מישהו  הנוכחית  החרדית  בהנהגה 

לעמוד בראשות העיר".
אלו  בימים  כי  חושף  הוא  דבריו  בסיום 
אישיות  של  צירוף  על  במפלגתו  מגששים 
אשר תייצג את החרדים העובדים ותשולב 

ברשימת 'התעוררות' למועצת העיר. 
ריבוי  על  מברכים  החרדי  בצד  מנגד, 
אשר  דבר  הכללי,  מהציבור  המועמדים 
לדברי  החרדי.  למועמד  טוב  שירות  יעשה 
שרוצה  אחד  כל  מברך  "אני  דייטש:  יוסי 
בציבור  המועמדים  ריבוי  מועמד,  להיות 

הכללי יעשה לנו רק טוב". 
מנגד, בש"ס לא מתכוונים לוותר בקלות. 
ש"ס,  מטעם  ירושלים  עיריית  מועצת  חבר 

בסערת  עיתונות'  ל'קו  אומר  כהן,  חיים 
שזהות  מאליו  מובן  זה  "מדוע  רגשות: 
אנחנו  התורה?  יהדות  מתוך  הוא  המועמד 
בכיס של מישהו?" לדברי כהן: "יו"ר ש"ס 
כדי  למועצה  אותי  הכניס  לא  דרעי  אריה 
שסיעת  סיבה  אין  מאליו,  מובנים  שנהיה 
ש"ס תהיה 'מובלת'. אנחנו הסיעה החרדית 
מול  מנדטים  חמישה   – ביותר  הגדולה 
שלוש מפלגות קטנות בתוך יהדות התורה".

בעיריית  התורה'  'יהדות  סיעת  יו"ר 
התורה(   )דגל  ראוכברגר  אליעזר  ירושלים 
לא חולק על הצורך להעמיד מועמד חרדי 
מסרב  אך  התורה'  'יהדות  של  משורותיה 
או  המועמד  לזהות  בנוגע  דעתו  את  לומר 
על  המועמד.  לצאת  צריך  ממנה  הסיעה 
דברי חיים כהן, מגיב ראוכברגר כי "'יהדות 
החרדית  המפלגה  היא  אחד  כגוף  התורה' 
הגדולה במועצה, כמעט כפול מסיעת ש"ס, 
זהות  את  להוביל  שצריכה  זאת  שהיא  כך 

המועמד".
אנחנו  "גם  כי  כהן  מגיב  אלו  לדברים 
"בני  כי  וקובע  חיבורים",  לעשות  יודעים 

התורה של ש"ס יכריעו את הבחירות".
מזמן  לא  אך  שצורף  ליאון,  משה 
לקואליציה של ברקת, אומר ל'קו עיתונות' 
לראשות  להתמודד  מתעתד  עצמו  הוא  כי 
העיר במידה וברקת יתמודד בזירה הארצית. 
נזהר  תורג'מן  מאיר  י-ם  סגר"ע  לעומתו, 
לו:  ברור  אחד  דבר  אך  הצהרות,  מלפזר 
בהחלט  מכוון  הוא  יתמודד,  לא  ברקת  אם 

לראשות העיר.

דנילוביץ  רוביק  שבע  באר  העיר  ראש 
הודיע השבוע לסגנו עופר כרדי מש"ס כי הוא 
מושעה מתפקידו בעירייה, וכי נוטל ממנו את 
כל סמכויותיו, הסיבה: עתירה אותה הגישו 
חברי סיעת ש"ס המקומית נגד חגיגות מטעם 

העירייה הגובלות בחילול שבת.
שבע  באר  העיר  רב  כאשר  החל  הכול 
המשפט  לבית  עתר  דרעי  יהודה  רבי  הגאון 
נגד ראש עיריית ב''ש, ותמה למה היה צריך 
לחילולי  לגרום  ובכך  החגיגה  את  להקדים 
חברי  שני  גם  חתמו  העתירה  על  שבת. 
קואליציה מסיעת ש"ס שמעון טובול ועו"ד 

עופר אוחנה.
יו"ר  כרדי  סגנו  עם  שיחסיו  העיר,  ראש 
ש"ס המקומית מוגדרים כ"טובים", לא היסס 
והשעה את סגנו מכל פעילות בעירייה. אמנם 
ראש  נגד  העתירה  על  חתם  לא  עצמו  כרדי 
העיר, אך הוא הושעה מתוקף תפקידו כיו"ר 
אומר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  בעיר.  ש"ס 
משמעתי  כצעד  נעשתה  השעייתו  כי  כרדי, 

בעת  וחצי  כשבוע  בעוד  להערכתו,  בלבד. 
ישיבת המועצה הבאה יוחזרו לו הסמכויות.

אומר  טעות",  כאן  נעשתה  כי  ספק  "אין 
כרדי, בהתייחסותו לחתימת חבריו מהסיעה 
נגד ראש העיר. "יחסינו היו מצוינים עד כה, 

ואין סיבה שיופסקו בגלל תקרית פעוטה".
ל'קו  נמסר  שבע  באר  עיריית  מדוברות 
עיתונות': ״ביום רביעי שעבר הוגשה עתירה 
ראש  וכנגד  שבע  באר  עיריית  כנגד  מנהלית 
העיר באופן אישי, על ידי חברי סיעת ש"ס, 
כרדי.  עופר  מר  העיר  ראש  סגן  של  סיעתו 
ולא  העירייה  את  הפתיעה  העתירה  הגשת 
הייתה ראויה בלשון המעטה, לאור ההנחיות 
וההקפדה המפורשת שנקטה העירייה ועמדה 

בה שלא לחלל את השבת".
בתגובתם כתבו כי, "העתירה אכן נדחתה 
הסבר  את  שקיבל  המשפט  בית  ידי  על 
העירייה באופן מלא. אולם ההפתעה הגדולה 
חברים   – העותרים  זהות  לאור  הייתה  יותר 
חברי  והתנהלות  התנהגות  מהקואליציה. 

הסיעה הייתה חציית קו אדום שלא ניתן היה 
קואליציה  חברי  נקטו  לא  מעולם  לקבלה. 
זו חמורה, לא רק  זה. התנהלות  בצעד חריג 
אלא  כאמור,  חריגה,  היותה  עובדת  בגלל 
בעיקר משום שנעשתה בהיחבא ומבלי שהיה 
ראש  את  לעדכן  העוז  המועצה  מחברי  למי 
העיר בדבר הכוונות לבצע את המהלך ובטח 
לעדכן בדבר ביצוע המהלך, לאחר שבוצע".

הפרה  מהווה  זו  התנהלות  בלבד,  זו  "לא 
בוטה של ההסכם הקואליציוני. לאור האמור 
בגין  היום  לסדר  לעבור  היה  ניתן  שלא 
לסגנו,  העיר  ראש  הודיע  הסיעה,  התנהלות 
הסמכויות  כל  ושלילת  ביטול  על  כרדי,  מר 
והתפקידים, כפי שהואצלו לו על ידי מועצת 
כי  יובהר  בחזרה.  ידו  על  ונטילתן  העיר, 
ללא  אך  העיר,  ראש  סגן  נותר  כרדי  עופר 
סמכויותיו. ראש העיר שוחח באופן אישי עם 
חומרת  את  והבהיר  הסיעה  מחברי  אחד  כל 

מעשיהם.״

מי מחברי המועצה יוחלף? רמת גן

מערכת הבחירות בירושלים יוצאת לדרך: מי הפייבוריטים, אלו חיבורים פוליטיים 
צפויים והאם מועמד חרדי יכבוש את ראשות הבירה?  סגן רה"ע עופר ברקוביץ 

חושף ל'קו עיתונות': "גם במידה וברקת ירוץ, לא פוסל התמודדות"  יוסי דייטש: 
"ללא פיצול, מועמד חרדי ייקח את הראשות"  חיים כהן: "ש"ס לא תהיה מובלת. 

אנחנו לא בכיס של אף אחד"

השבוע  התעוררה  גן  ברמת  הפוליטית  המערכת 
התאחדות  נשיא  ברוש  שרגא  כי  הדיווחים  לאחר 
ברוש,  העיר.  לראשות  להתמודד  צפוי  התעשיינים 
אמר  גן  רמת  עיריית  ראש  מקום  ממלא  לשעבר 
אך  מפלגות"  "חוצות  פניות  מקבל  כי  למקורביו 
אז  הבחירות,  מאוד  בהתקרב  שיקוליו  את  יעשה 

יחליט אם להתמודד.
מלבד ברוש, ל'קו עיתונות' נודע כי כרמל שאמה 
את  מכין  באונסק"ו  ישראל  כשגריר  המכהן  הכהן, 
הקרקע לכניסתו לפוליטיקה המקומית, זאת למרות 
התבוסה שנחל בהתמודדות הקודמת. מלבד שאמה, 
ראש העירייה המכהן ישראל זינגר הודיע כי יתמודד 
אם  הפרקליטות  להחלטת  בכפוף  נוספת  לקדנציה 
והפרת  למרמה  בחשד  אישום  כתב  נגדו  להגיש 

אמונים.
גורמים בעירייה מעריכים  כי גם אם זינגר ירצה 
בכך, הוא יתקשה להישאר בתפקידו כשעננת כתב 
במקרה  ולטענתם,  לראשו  מעל  מרחפת  אישום 
שזינגר יתפטר קודם סיום הקדנציה, עדיף לעיר רמת 
לאפשר  אלא  מוניציפליות  לבחירות  ללכת  לא  גן 
למועצת העיר להכריע בעניין זהותו של ראש העיר 
ליעד  העיר,  מועצת  חבר  העירייה.  שורות  מתוך 
אילני מסיעת 'הדור הבא' הביע את רצונו להתמודד 
לראשות העיר לצד חברים נוספים בעירייה שטרם 

החליטו.

בחירות בכפוף להחלטת 
הפרקליטות

לאחר ששניים מחברי סיעת ש"ס בבאר שבע חתמו על עתירה נגד ראש העיר, 
השעה דנילוביץ את סגנו מש"ס  "יחסינו היו מצוינים עד כה, ואין סיבה 

שיופסקו בגלל תקרית פעוטה"

באר שבע

השר אקוניס שוקל להתמודד
תל אביב

להתמודד  שוקל  אקוניס,  אופיר  המדע,  שר 
בקדנציה  כבר  אביב  תל  עיריית  ראשות  על 
בתקשורת  דווח  האחרונים  בשבועות  הקרובה. 
כי אקוניס בוחן את האפשרות להתמודד. בעבר 
עלתה אפשרות התמודדותו של אקוניס בעקבות 
חולדאי  רון  המכהן  העירייה  ראש  של  כוונתו 
כעת,  העבודה.  מפלגת  ראשות  על  להתמודד 

אומרים מקורביו, נשקלת שוב האפשרות.
עד  קיים  לא  המכהן  המדע  שר  הידוע,  ככל 
כה בדיקות עומק כלשהן כדי לבחון את סיכוייו 
מקורבים  עם  מתייעץ  בעיקר  הוא  הזה  ובשלב 
ואישים פוליטיים שונים. בלשכתו סרבו לאשר 

את הפרטים ומסרו כי השר אינו מגיב בנושא.
חולדאי  רון  המכהן  העיר  ראש  בסביבת 
כבר  העיר  לראשות  שהבחירות  משוכנעים 
נוספת  פעם  יתמודד  הוא  כי  ומעריכים  הוכרעו 
לאחר שהצהיר כי לא יתמודד לראשות מפלגת 

העבודה.

שמעון שר ישוב לעירייה
ראש  סגן  על  נאסר  בהם  ארוכים  ימים  לאחר 
עיריית נתניה שמעון שר להיכנס ללשכתו בעירייה, 
צפוי שר לחזור לפעילות בעוד כשלושה שבועות. 
במסגרת הבקשה, שהוגשה לבית משפט השלום 
את  להאריך  המשטרה  ביקשה  לציון,  בראשון 
תקופת הרחקתו של שר מעיריית נתניה בחודשיים. 
אך בית המשפט סירב, והאריך את הרחקתו בחודש 

אחד בלבד.
הדגישה  מעצרו  להארכת  הראשון  בדיון 
שוחד  קבלת  לשר  מייחסת  היא  כי  המשטרה 
בתרומות ולא באופן אישי, אולם כן הציגה אותו 

כיוזם המעשה.



27 בני ברק כ"ח באייר תשע"ז 24/5/17

חבר המועצה נעדר ופוטר
נשר

רעננה

מאת: אבי רבינא

בני ברק מי מחברי המועצה יוחלף?
וחלק  המוניצפאליות,  לבחירות  וחצי  שנה 
חוששים  כבר  ברק  בני  עיריית  מועצת  מחברי 
נודע  עיתונות'  ל'קו  כיסאותיהם:  את  לאבד 
בקדנציה  שכיהנו  נציגים  ארבעה  לפחות  כי 
הנוכחית - מועמדים להחלפה על ידי סיעותיהם, 
אם משום טענות על כך שלא בלטו די, או משום 

לחצים להציב נציגים אחרים במקומם. 
מכמה  מורכבת  ישראל  אגודת  כידוע, 
סיעות. ל'קו עיתונות' נודע כי בקרב המפלגות 
הסיעות  אחת  האם  לראות  בדריכות  ממתינים 
תחליט להחליף את נציגיה בעירייה. החילופין 
הנציגים  פי  על  היתר  בין  ייקבעו  והקידומים 

שהפתיעו בקדנציה האחרונה לטובה.
בלטו  שלא  הנציגים  כי  מלמדים,  הנתונים 
במחצית הקדנציה הראשונה, מקומם לקדנציה 
נוספת לא מובטח. ל'קו עיתונות' נודע כי בסיעה 

)ויז'ניץ(  המאוחדת  ובסיעה  )גור(  המרכזית 
ייתכנו שינויים בהרכב הרשימה הבאה. חילופי 
בריענון  הצורך  בשל  לטענתם,  ייעשו,  הגברי 
נראה  אך  ויורדים,  עולים  שמות  השורות. 
תלוי   – המכהנים  המועצה  חברי  של  שגורלם 

בקבלות שיציגו.
כך למשל, ב'שלומי אמונים' פרץ אברמוביץ 
מכובד  במקום  מתמקם  מועצה  כחבר  המכהן 
החסידית,  בסיעה  ובפופולאריות  בעשייה 
למרות שזו לו הקדנציה הראשונה ובמסדרונות 
בקדנציה  גם  מזהיר  עתיד  לו  צופים  העירייה 

הבאה.
נציגים חדשים שנכנסו  זאת, ארבעה  לעומת 
נוספת  לקדנציה  מקומם   - האחרונה  בקדנציה 
מוטל בספק. מדובר על ישראל הפטקה המייצג 
את  המייצג  גרין  אברהם  המרכזית,  הסיעה  את 

ש"ס  נציג  אפרים  בן  דרור  המאוחדת,  הסיעה 
ש"ס  כנציג  הוא  אף  המשמש  טוויל  ויהודה 

במקומו של ח"כ יגאל גואטה. 
לפניית 'קו עיתונות', סירבו ארבעת הנציגים 

המדוברים לעת עתה להגיב לדברים.
גם  הללו,  הארבעה  מלבד  כי  לציין  ראוי 
בספק.  מוטל  יותר  ותיקים  נציגים  של  מקומם 
ולדווח  לעקוב  ימשיך  מוניציפאלי'  'שטח 
מהנעשה במסדרונות העירייה ומבורסת השמות 

שמתפתחת בשבועות האחרונים.
ברק  בני  עיריית  במסדרונות  סיור  בכלל, 
של  האחוריים  מהספסלים  הנציגים  כי  מלמד 
מה  הציבור.  מעיני  ונעלמים  כמעט  העירייה, 

שמסכן את קביעותם בתפקיד.

סגן ראש העיר 
הדתי פרש

ar0544335347@kav-itonut.co.il

הפתעה: שטרנברג מוביל
תושבי  יצעדו  שבועות  כשלושה  בעוד 
רמלה לקלפיות לבחור ראש עיר חדש, לאחר 
שנת  מאז  בתפקידו  כיהן  אשר  לביא,  שיואל 
1993 וזוהי הקדנציה החמישית שלו ברציפות 

בתפקיד, הודיע על פרישה מתפקידו.
יתמודדו  כי  הצהירו  לכתר  טוענים  ארבעה 
עו"ד  העיר  ראש  מקום  ממלא  הראשות:  על 
תאגיד  מנכ"ל  שטרנברג  עדי  יצחקי,  מוטי 
המים האזורי לשעבר, מיכאל וידל המקבל את 
תמיכתם של השרה רגב ויו"ר הקואליציה ח"כ 

ביטן ויחיאל נזרי, לשעבר חבר מועצת העיר.
עדי  המועמד  בין  מתנהל  בראש  ראש  קרב 
זוכה  שטרנברג  וידל.  למיכאל  שטרנברג 
לתמיכה חרדית בעיקר מקרב קהילות המזוהות 
גורם  בעירייה.  נציגים  שני  יש  לה   - ש"ס  עם 
כי  עיתונות'  ל'קו  אומר  שטרנברג  במטה 
"סקרים פנימיים שלנו מראים שעדי שטרנברג 
ראש העיר הבא, והוא ירכיב את רשימת מועצת 

העיר הבאה".
שטרנברג היה בעבר ראש מטה השר במשרד 

הפנים ומנהל מטה הבחירות של מפלגת כולנו. 
האוצר,  שר  של  בתמיכתו  זכה  אף  לאחרונה 
משה כחלון. יצוין, כי יאיר דידי החבר בסיעתו 
של המועמד מיכאל וידל, הודיע לאחרונה כי 

הוא תומך בעדי שטרנברג לראשות.
להכרעת  בש"ס  ממתינים  רשמי  באופן 
מועצת חכמי התורה בראשות הגר"ש כהן, אך 
החרדים  שתמיכת  בטוחים  שטרנברג  במטה 
יחד עם שרים וח"כים בכירים תביאו לניצחון 

מוחלט שלו.

בקהילות המזוהות עם ש"ס בעיר מתכוונים ללכת עם מנכ"ל תאגיד 
המים האזורי לשעבר, במה שעשוי להכריע את ההתמודדות

נפתחה בורסת השמות לאיוש הרשימות בקדנציה הבאה  ממידע 
שהגיע ל'קו עיתונות', לפחות ארבעה נציגים במועצת העיר עשויים 

לאבד את מקומם בקדנציה הבאה  כתבה ראשונה בסדרה
חבר  כהן,  אלי  רעננה  עיריית  ראש  סגן 
לראש  הודיע  המאוחדת,  הדתית  הרשימה 
העיר זאב בילסקי על פרישה מכל תפקידיו 
במקצועו,  מקרקעין  שמאי  כהן,  בעירייה. 
שמאי  של  הבכיר  לתפקיד  לאחרונה  מונה 
במשרד  השמאים  מועצת  ידי  על  מכריע 
רבות,  המשפטים, תפקיד הכרוך במגבלות 

בהן גם האיסור לכהן בתפקידים ציבוריים.
העיר  ראש  סגן  בתפקיד  כהן  של  מקומו 
ברעננה",  "מאמינים  סיעת  חבר  יחליף 
התמנה  לאחרונה  שרק  אייזיקסון  מייש 
לחבר המועצה. מי שצפוי להחליף את כהן 
בתור  הבא  אלוש,  אלי  הוא  העיר  במועצת 

ברשימה.
ללא  טובה  ברוח  תפקידו  את  סיים  כהן 
העירייה  לראש  בינו  מתיחות  שנרשמה 
זאב ביילסקי שנפרד במילים חמות מכהן: 
"רעננה זכתה בנבחר ציבור משכמו ומעלה. 
מסור ומחויב, שתרם תרומה חשובה לעיר 
בעתיד  ימצא  עוד  בטוחני שאלי  ולקהילה. 

דרך לחזור ולתרום לעיר".

הרצליה

עיריית  מועצת  חבר  מפתיעה:  לא  הדחה 
מחברותו  השבוע  הודח  צדיקוב  אלעד  הרצליה 
בקואליציה העירונית, על רקע התנגדותו למגמת 
החדרת תכני חינוך שאינם הולמים בגני הילדים 
חוש"ן,  עמותת  עם  הפעולה  ושיתוף  בהרצליה, 

המפיצה מסרים בעיתיים בקרב ילדים.
את  צדיקוב  החל  כחודשיים,  לפני  כבר 
החדרת  נגד  בראשה  והעומד  בעירייה  מלחמתו 
התכנים, אז הכריז ראש העירייה משה פדלון כי 
ידיח את צדיקוב. השבוע, בעת ישיבת המועצה 
צדיקוב.  את  והדיח  איומו.  את  פדלון  מימש 
הדחתו  בעד  הצביעו  המועצה  חברי  מרבית 

ובתוכם שני נציגי ש"ס.

העיר  רב  שלח  המועצה,  ישיבת  קודם  שעות 
לראש  מכתב  יעקובוביץ  יצחק  רבי  הגאון 
העיר, בו ביקש לחזור בו מהחלטתו, וקרא "לא 

להדיחו". 
מועצת  חברי  מכל  "היחידים  צדיקוב,  לדברי 
העיר שהיו נאמנים לדרך, לערכים, לדמוקרטיה 
הם חברי מועצת העיר יוסי קוממי יו"ר הליכוד 
ויריב פישר. אפילו מכתב התמיכה של רב העיר 
בצירוף רבני ש"ס ותמיכת הרב הראשי לישראל 
הרה"ג יצחק יוסף, לא הואילו וחברי סיעת ש"ס 
חשוב  העיר  שראש  מסתבר  רה"ע.  עם  הצביעו 

יותר. אותו כנ"ל נציג הבית היהודי".
מראש  ביקורת  צדיקוב  חסך  לא  במכתבו, 

העיר עצמו: "ראש העיר פדלון קבע שיא חדש 
לא  מעולם  הרצליה.  העיר  של  ימיה  בתולדות 
היה מקרה דומה לכך שבו נכפה על חברי מועצת 
העיר להדיח את אחד מחברי המועצה. קל וחומר 
שלא היה אירוע כה קשה של דריסת הדמוקרטיה 

ברגל גסה".
נמסר בתגובה: "בישיבת  מלשכת ראש העיר 
המועצה הסביר ראש העיר במפורש כי אין מקום 
בקואליציה לשותפות עם מי שמשתלח, משקר, 
משמיץ ומוציא דיבה רעה כנגד ראש העיר וכנגד 

הנהלת העירייה כולה".

בתמיכת ש"ס: נציג 'דגל' 
הודח מהקואליציה

לאחר שניהל מלחמת חורמה למען היהדות בעיר, הודח צדיקוב מהקואליציה 
בתמיכת נציגי ש"ס ונגד בקשתו של רב העיר

טבריה

השבוע נרשם שיא חדש בישיבת מועצת 
יוסי  העירייה  ראש  כאשר  טבריה,  העיר 
מול  קולני  בעימות  מעורב  היה  דוד  בן 
יריבו מהאופוזיציה דודיק שטרית. הסערה 
התחוללה על רקע כוונתו של ראש העירייה 
לבית  בסמוך  חרדי  מתנ"ס  הקמת  לאשר 
מבנה  להקמת  עד  בשכונה,  ארליך  הספר 
קראוונים  הצבת  העירייה  אישרה  קבע, 
שישמשו כמבנה זמני עבור המתנ"ס החרדי.

בגערה:  העירייה  ראש  אל  פנה  שטרית 
"מדוע הדברים נעשים במחשכים? הולכת 
שולל את המועצה, רימית!" ראש העירייה 
גדול! תפסיק  חייב: "אתה שקרן  נותר  לא 
מנדט  גנבת  להאשים,  ותפסיק  לצעוק 
מהציבור החילוני, נכנס בזכותי ואתה מנצל 
את זה לרעה, חוצפן". כך ראש העיר. בן דוד 
סיים את דבריו בהחלטה לפטר את עמיתו 
מהקואליציה: "אתה עף מהסיעה מיד אחרי 
הישיבה, אתה לא מייצג את הסיעה, תוציא 
בזה  השירות,  על  לך  מודה  פרישה,  מכתב 

זה נגמר". 

ראש העיר זרק את 
עמיתו לאופוזיציה

רמלה

אבי  העיר,  ראש  'נשר':  בעיריית  דרמה 
דוד  העיר  מועצת  חבר  את  פיטר  בינמו 
מישיבות  ממושכת  היעדרות  רקע  על  עמר, 
מכתב  באמצעות  הגיעו  הפיטורין  העירייה. 
את  ציין  ובו  לעמר,  העיר  ראש  שלח  אותו 
המועצה  מישיבות  הרבות  היעדרויותיו 
מכתבים  קדמו  לפיטורין  לחוק.  בניגוד 
בנשר  החברתי  המשמר  פעילי  של  ופניות 
הפנים  וממשרד  העירייה  מראש  בדרישות 
לקיים את הוראות החוק בעניין ההיעדרויות 
המתמשכות. יצוין, כי אחיו של עמר, משיח 
עמר, הודיע אך לפני מספר ימים על פרישתו 
במועצה,  וחבר  העירייה  ראש  סגן  מתפקיד 
לאחר שבית המשפט המחוזי סירב להשעות 

את החלטתו כי דבק בו קלון.
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יעקב אמסלם

וכ- )שלישי(  השבוע  נהרגו  אדם  בני   22
בעיר  בפיגוע התאבדות שהתרחש  נפצעו   60
מחבל  ידי  על  בריטניה,  בצפון  מנצ'סטר 
הפיגוע  מקומי.  הופעות  באולם  שהתפוצץ 
ביותר  החמורה  הטרור  כמתקפת  נחשב 
במדינה מאז שנת 2005, אז, בשרשרת פיגועי 
 52 אז  נהרגו  לונדון  העיר  במרכז  התאבדות 

בני אדם ועוד 700 נפצעו. 
בהם  ילדים,  גם  היו  במקום,  ההרוגים  בין 
8. עדויות שפורסמו  וילדה כבת  בן 18  צעיר 
הדף  על  סיפרו  האדיר,  הפיצוץ  לאחר  דקות 
"עשינו  רבים.  הוא לפצועים  גם  עצום שגרם 
את דרכנו החוצה", סיפר עד ראייה. "וכשהיינו 
ממש ליד הדלת היה פיצוץ גדול וכולם צרחו. 
אותו  להרגיש  יכולת  עצום.  פיצוץ  היה  זה 
ורק  וצרחו  רצו  כולם  כאוטי.  היה  זה  בחזה. 

ניסו לצאת החוצה". 
ארגון  נטל  הפיגוע,  לאחר  שעות  מספר 
נמסר  ובהודעתו  הפיצוץ  על  אחריות  דאעש 
בו  ההופעות  באולם  הוטמנה  הפצצה  כי 

את  סותר  זה  שדיווח  אלא  הפיגוע.  התרחש 
מחבל  כי  שטענה  המקומית  המשטרה  דברי 
גורמים  הפצצה.  את  זה שפוצץ  הוא  מתאבד 
בבריטניה מטילים ספק בדברי ארגון המדינה 
האסלאמית ומעריכים כי מדובר בהתרברבות 

של ארגון הטרור.
לבחירות  ונראה  סמוך  הפיגוע  עיתוי 
לראשות המדינה שיתקיימו בעוד כשבועיים, 
מחזק את האגף הימני מבין המתמודדים, אך 
גם לאחר הפיגוע, ההערכה היא כי מי שתנצח 
הנוכחית  הממשלה  ראשת  היא  גדול  ברוב 
תרזה מיי. "מחשבותינו נמצאות עם הקורבנות 
אמרה  שנפגעו",  אלו  של  משפחותיהם  ועם 

מיי בתגובה לפיגוע הרצחני. 
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ששהה באותה 
עת בביקור בישראל, התייחס לפיגוע בדברים 
שנשא בפגישתו עם יו"ר הרשות הפלסטינית 
מפלצות,  למחבלים  אקרא  "לא  לחם.  בבית 
נוכל  "לא  טראמפ.  אמר  לוזרים",  אלא 
את  לגרש  עלינו  מנגד.  אחד  רגע  עוד  לעמוד 
כל  על  ולהגן  שלנו  מהחברה  הטרוריסטים 

החפים מפשע". 

"יכלו להגיע לכאן"
בקהילה  החשש  דומים,  באירועים  וכמו 
היהודית במקום מתגבר בעיקר בשל העובדה 
נמצא  הפיגוע,  אירע  בו  ההופעות  שאולם 
היה  "זה  המקומית.  החרדית  לקהילה  סמוך 
הקהילה.  אדיר", משחזר אחד מחברי  פיצוץ 
"חשבנו שזה היה ממש לידינו בגלל הקרבה 
גם  להגיע  מידה  באותה  יכלו  הם  לאצטדיון. 

לכאן".
ולאחר שארגון דאע"ש  עם חלוף השעות, 
לקח אחריות על הפיגוע, התחזק החשש בקרב 
של  דבריו  בשל  היתר  בין  היהודית,  הקהילה 
מכונן  שבנאום  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
שנשא במוזיאון ישראל, אמר כי "דאעש סימן 

כמטרה שכונות יהודיות ובתי כנסת". 
קהילה  רב  גוטנטאג,  יונתן  הרב  לדברי 
יהודית במנצ'סטר, חברי הקהילה חשים אימה 
קטנים  שילדים  קראתי  עכשיו  "רק  ופחד. 

עיתונות'.  ל'קו  אומר  הוא  בפיגוע",  נהרגו 
אבל  יהודים,  קרבנות  נהרגו  שלא  ה'  "ברוך 

אנחנו מאוד חוששים".
החל  היהודים  המוסדות  ביטחון  לדבריו, 
עוד לפני שנים רבות. "יש ארגון של הקהילה 
היהודית שהם שומרים על ביטחון הקהילה", 
מישורים:  בשני  פועל  הארגון  אומר.  הוא 
הקהילה  חברי  מבין  מתנדבים  ידי  על  האחד 
ביום לעמוד במקומות  שתורמים כמה שעות 
ציבוריים מחוץ לבתי כנסת ומחוץ לבניינים. 
הרשויות  עם  הדוקים  בקשרים  השני, 
במטרה  המקומית  והמשטרה  הממשלתיות 

להבטיח את שלומם של היהודים.
חירום  מצב  הזמן  כל  מרגישים  "אנחנו 
בפרט  באנגליה  ההתרחשויות  כל  בעקבות 
של  עניין  כאן  היה  תמיד  בכלל.  ובאירופה 
כבר  זה  האחרונות  בשנים  אבל  אנטישמיות, 
טרור כלפי כולם. היו שנים שהטרור הזה כוון 
המטרה  שהייתה  היהודית  הקהילה  כנגד  רק 

היחידה".

עשרות פצועים ו-22 הרוגים בפיגוע רצחני השבוע 
בממלכה המאוחדת  בקהילה החרדית המקומית 

חוששים: "הם יכלו להגיע גם לכאן"  דאעש נטל 
אחריות על הפיגוע, רגע לפני שטראמפ הצהיר: "דאעש 

סימן כמטרה שכונות יהודיות ובתי כנסת"

יהודי 
מנצ'סטר 
חוששים: 
"שמענו 

פיצוץ אדיר"

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

שימו לב! אם לא תבחרו תכנית חיסכון עד לתאריך ז' 
בסיון תשע"ז (1.6.17), המדינה תבחר, באופן אקראי, 

עבור ילדכם תכנית בקופת גמל או בנק. 
זה הזמן לבחור עבור ילדכם את  התכנית המועדפת 

עליכם, בקופת הגמל או בבנק (גם עפ"י ההלכה).
תכנית חיסכון לכל ילד מאפשרת להפקיד מדי חודש 50 ₪ לילד, עד הגיעו לגיל 18, 

בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.
הורים שיבקשו להכפיל את החיסכון, יוכלו להפקיד עוד 50 ₪ בחודש מקצבת הילדים.

התקופה שבה תוכלו לבחור
תכנית  חיסכון לילדכם

מסתיימת בתאריך
ז' בסיון תשע"ז (1.6.17)

מה?
עוד לא

חסכתם?

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

מתקשרים
בוחרים עכשיו >>>

<

!ומצטרפים לתכנית

*2637

איך מצטרפים לתכנית?

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



 03-618-9999
www.shainfeld.com

הקדימו להירשם!  קבלו את המחירים והתנאים 
כפי  מקומות  בלי  תישארו  ואל  ביותר  הטובים 
שקרה לחלק מהלקוחות בחופשות האחרונות. 

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!
MONTENEGRO

 & 1000
הנחה לנרשמים עד 

שבועות

עקב הביקוש הרב הוספנו עוד טיסה שבועית ויציאות נוספות למונטנגרו

שינפלד - למי שמחפש את החופשה ברמה הגבוהה ביותר!

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

מלון מפואר
אירוח מלכותי במלון

 5 כוכבים של 
רשת הילטון העולמית

טיולי טבע ונוף 
במקומות היפים בעולם 
ופעילויות למשפחות 

וספורט אתגרי

כל הפינוקים במלון 
בית כנסת, ספא מודרני, 

חדר כושר ענק
 וחדרים יפהפיים

מיקום הכי מרכזי 
בפודגוריצה 

קרוב למדרחוב 
הפארקים והאתרים

אירוח ברמה הגבוהה 
עם צוות שפים מובחר 

של שינפלד 
ובר אירי חופשי

מקצועיות ואמינות 
עם 30 שנות ניסיון 
וליווי במלון עצמו 
של מנהלי שינפלד
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ברוך ברגמן

נתח ניכר מבין חצי מיליון חברי ההסתדרות 
ההסתדרות  יו"ר  את  לבחור  אתמול  יצאו 
את  המרכיבות  הסיעות  את  גם  וכמו  הבא, 

ההסתדרות. 
יו"ר  הם  היו"ר  לתפקיד  המתמודדים  שני 
וחברת  ניסנקורן  אבי  המכהן  ההסתדרות 
לחיזוק  שזכתה  יחימוביץ',  שלי  הכנסת 
הבחירות  מערכת  ש"ס.  מפלגת  של  בדמותה 
רוויית היצרים הייתה הסוערת ביותר בתולדות 
שערוריות  נחשפו  אורכה  ולכל  ההסתדרות 

אשר הביכו את המתמודדים. 
עם זאת, למרות שלטונו היציב של ניסנקורן 
דלת  המתמודדת  הצליחה  בהסתדרות, 
חזיתות.  מעט  בלא  אותו  להביס  האמצעים 
חלק מועדי העובדים הגדולים במשק הצטרפו 
יחימוביץ. כאשר הסחף  בזה אחר זה למחנה 
בין  שנחתם  ההסכם  בשל  היתר,  בין  אירע, 
תרוץ  שבמסגרתו  ליחימוביץ'  ש"ס  סיעת 
החברתי'  'הבית  רשימת  בראשות  יחימוביץ' 
ותזכה לתמיכה אבסולוטית מצד ש"ס, תמורת 

ייצוג הולם לתנועה. 
את  הצלחתה  לטובת  גייסה  ש"ס  תנועת 
במהלך  נוספות  שעות  שעבדו  השטח  אנשי 
ככל  להרחיב  במטרה  האחרונים,  החודשים 
היתר  בין  במועמדת.  התמיכה  את  האפשר 
הציגה ש"ס את דגל שמירת השבת בו מחזיקה 

בספרה  שלם  פרק  שהקדישה  יחימוביץ', 
ליחסי עובד מעביד. "הזכות לנוח בשבת היא 
בשבת",  לעבוד  מהזכות  פחותה  לא  בוודאי 

אמרה יחימוביץ' ל'קו עיתונות'.
ש"ס  מטעם  שמונה  גואטה  הכנסת  חבר 
על  אמר  ביחימוביץ'  התמיכה  גיוס  את  לנהל 
המחנה היריב: "הם גדולים, שמנים ועשירים, 
עשירים  אבל   – בתקציבים  עניים  אנחנו 
גואטה  ננצח".  זה  ועם  וברוח  במוטיבציה 
העריך כי 50,000 חברי הסתדרות שבבחירות 
ליחימוביץ'.  עתה  גם  יצביעו  לש"ס,  הצביעו 
ובטח  דתי,  אדם  שיש  דעתי  על  מעלה  "לא 

חרדי, שיצביע למפלגה אחרת", אמר.
בהמשך הצטרפו לתמיכה גם חברי מועצת 
חכמי התורה של ש"ס וכמה מגדולי רבני בני 
קריאה  של  מסוגו  וראשון  נדיר  בצעד  ברק, 
במכתבים  להסתדרות,  בבחירות  להצביע 

שנחשפו כאן ב'קו עיתונות'.
הסתיימו  טרם  אלו,  שורות  כתיבת  בשעת 
צפויות  הסופיות  והתוצאות  הבחירות, 
רביעי.  יום  של  הערב  בשעות  רק  להתפרסם 
אופטימיות  שוררת  יחימוביץ'  במחנה  אולם 
באחוז  המשמעותי  הגידול  בשל  זהירה 
גידול  שעברה,  הפעם  לעומת  המצביעים 
הגיעו  הקטנים  הועדים  שגם  כך  על  המצביע 
בהם  ועדים  יותר,  גדולים  במספרים  להצביע 

כוחה של יחימוביץ' חזק באופן משמעותי.

יואל בראון

 Fed בתי חולים, עסקים בין -לאומיים כמו
במתקפת  וחצי  שבוע  לפני  נפגעו  ועוד   Ex
מ-75,000  ביותר  שפגעה  עולמית,  כופר 
מחשבים ב-99 מדינות. הכופר, דרש בין 200 
הוירטואלי  ה"ביט-קוין"  דולר במטבע  ל500 
– בתמורה להשבת המידע, והציב רף זמן של 
שלושה ימים עד שהמחיר יוכפל, ושבעה עד 
שהוא  ציין  הפושעים  ארגון  יאבד,  שהמידע 
ינהל אירוע בעוד חצי שנה לאלו שלא יכולים 

לשלם בהתראה כזו קצרה.
מיקרוסופט פעלה באופן לא שגרתי ועדכנה 
שכבר   ,XP ווינדוס  במערכת  האבטחה  את 
לפני  ממיקרוסופט  שלה  התמיכה  את  איבדה 

מספר חודשים.
עסקים  מעט  שלא  היא  המסתמנת  הסיבה 
שאפשר  דבר   ,XP-ב משתמשים  עדיין 
כמו  מערכות  מבוקשם.  את  להשיג  לפורצים 
וכמעט  יותר,  הרבה  מוגנות  היו   10 ווינדוס 
חשוף  בהיותו   ,XP אך  מטרה.  היוו  שלא 

לאיומים חדשים - נפרץ.
דולר  ה20,000  באזור  השיגו  התוקפים 

שכזה,  ביש  ממצב  להימנע  בכדי  אך  בלבד, 
את  ההפעלה,  מערכת  את  לעדכן  מומלץ 

תוכנת האבטחה ואנטי ווירוס.
במפתיע גילו חוקרים במעבדת 'קספרסקי', 
ראיות המקשרות את הקוד של הווירוס לצפון 
)הלא  שההאקרים  נראה  בנוסף,  קוריאה. 
השתמשו  האחרונה,  מהמתקפה  מזוהים( 
בפברואר  במתקפה  גם  בשימוש  שהיה  בקוד 
"לזרוס"  בשם  המכונה  קבוצה  ידי  על   2015

והקשורה לצפון קוריאה.
שהשתמשה  המתקפה  של  המקור  את 
ימים,  מספר  לפני   "WannaCry"ה בווירוס 
ווירוס  קשה לאתר, משום שהוא מתנהג כמו 
ניתן לקשר את  היה  לא  זה,  גילוי  לפני  רגיל. 

הווירוס עם אף גוף או אומה – עד עכשיו.
צפון  שאכן  להאמין  טובות  סיבות  ישנן 
ברצון  אם  בין  למתקפה,  קשורה  קוריאה 
להגיע  היה  יכול  הקוד  במקרה,  אם  ובין 
מקוריאה גם ללא כוונה כמו שנעשה עם הקוד 
מהסוכנות  נגנב  אשר   "EternalBlue"ל
לביטחון המולדת של ארה"ב )NSA(. עדיין, 
צפון  של  המעורבות  את  לשקול  שלא  קשה 

קוריאה בהתחשב במתחים בינם לארה"ב.

מאות אלפים בחרו 
יו"ר להסתדרות

בבחירות  להצביע  אמש  יצאו  הסתדרות  חברי  אלפי  מאות 
להסתדרות  הקרב המרכזי: חה"כ שלי יחימוביץ' וסיעת 
כתיבת  בשעת    ניסנקורן  אבי  המכהן  היו"ר  נגד  ש"ס 
השורות, טרם פורסמו התוצאות, אך אחוז ההצבעה הגבוה 

מצביע על מגמה לטובת יחימוביץ'

בעקבות מתקפה: 
מיקרוסופט 

 XP מעדכנת את
על אף שמיקרוסופט הכריזה על הפסקת התמיכה במערכת 
ווינדוס XP, לאחר מתקפת הענק שהתרחשה לפני שבוע 
וחצי, היא חרגה ממנהגה  נחשף: המתקפה קשורה 

לצפון קוריאה
דנטלית- 20 שנות מצוינות

ישור שיניים
במבצע חסר תקדים!

רק 7,200 ש”ח 

השתלת שיניים 
במבצע חסר תקדים!

רק 2750 ש”ח

בס"ד

9‘66,950



סניף פ”ת: זבוטינקי 98 | טל’03-9216658
פתוח בימים: א-ה 9:30-21:00 יום ו’ 9:00-14:00 

מוצ”ש חצי שעה אחרי צאת השבת עד 23:00

חיסול תצוגה לרגל שיפוצים 
בסניף פתח-תקווה

100 חדרי שינה החל 
מ 3,690 שח

100 פינות אוכל
3,790 שח

100 סלונים פינתיים 
מ 3,990 שח

100 ספות מעצבים מ 
2,980 שח
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מתקרבים לגיל 40? שימו לב לרוצח השקט

מעיני הישועה קיבל 'אות איכות' 
ו'תו תקן בינלאומי'

בטח שמעתם על בעיית רמת שומנים גבוהה בדם ולכך שהיא מסוגלת להצר את העורקים עד 
לחסימה של זרימת הדם אל הלב או המוח  קבלו את הבשורה: חברה ישראלית פיתחה פתרון 

טבעי ומציל חיים לבעיה השקטה והמסוכנת 

מתוך 1,100 מדדי איכות שנבדקו הנוגעים 
למקצועיות, רפואה, בטיחות, ניקיון, ניהול ועוד, 
עמד המרכז הרפואי בהצלחה רבה בציון של 98% 

הילה פלאח

את התסמינים של רמות שומנים גבוהות בדם, לא רואים. לרוב 
גם לא ממש מרגישים בהם, עד שזה מאוחר מדי. מסוכן? בהחלט. 
בדיקת  על  המחשבות  את  לדחות  יעדיפו  האנשים  רוב  ועדיין, 
שומנים בדם, כי הרי תמיד יש משהו טוב יותר לעשות. אבל הזנחה 
ובעולם המערבי  בישראל  כבד.  לגבות מחיר  הנושא, יכולה  של 
מרמות  סובל   ,45 גיל  מעל  אנשים  ארבעה!  מכל  אחד  בכלל, 
גבוהות של שומנים בדם, שיכולות לאט-לאט להצר את העורקים 
עד לחסימה של זרימת הדם אל הלב או המוח. למרבה הצער, טווח 
 הגילאים של הסובלים מרמות שומנים גבוהות בדם, רק הולך וגדל.

הישראלים נוטים להתעלם מהבעיה

האם זה גורם לישראלים להיות מודעים יותר ולבדוק את רמות 
אחרות  קיומיות  בעיות  לא.  מספקת?  בתדירות  בדם  השומנים 
משקל  פחותת  כסכנה  נתפש  העורקים  אותם  ומצב  מטרידות 
יחסית. לפי סקרים, ל- 18% מהאוכלוסייה בישראל אין מושג מה 

הן רמות השומנים שלהם בדם.
לתרופות  שיצא  השם  היא  להתעלמות,  שהסיבה  מאד  יתכן 
בתופעות  ידועות  אלה  תרופות  כולסטרול.  להורדת  המרשם 
במערכת  נוחות  ואי  שרירים  שלהן: כאבי  נעימות  הלא  הלוואי 
העיכול. אלא שעכשיו יש מענה חדש לבעיית השומנים בדם – 

פיתוח ישראלי טבעי  ומדעי שהוא פורץ דרך, מעמיק ויעיל.

המקור הצמחי והטהור

חברה  המשלימה.  הרפואה  מתחום  מגיע  הפתרון 
טבעיים  מוצרים  בגליל  מייצרת   TTM בשם  ישראלית 
מכילים  המוצרים  לבעיה.  ואפקטיבי  יעיל  לטיפול  ב100% 
רמות  בהורדת  לטיפול  מרפא  צמחי  של  מרוכזות  תמציות 
התמציות  ותפקודו.  הכבד  חוזק  על  ושמירה  בדם  השומנים 
בכולסטרול  חוזר  שימוש  מעודדות  שבמוצרים,  המרוכזות 

עודף. כולסטרול  של  ייצור  הדם  ומונעות  בכלי  קיים   שכבר 
יצירת  ומונעים  בגוף  רמות הסוכר  באיזון  גם מסייעים  הצמחים 
מבתי  שלוקטו  מובחרים  בצמחים  דלקתיים. מדובר  תהליכים 
במעבדות  איכות  בדיקות  ועברו  העולם  מרחבי  איכותיים  גידול 
אירופאים  איכות  לתקני  בהתאם  נרקחים  המוצרים  מובילות. 
גם  הצורך  בעת  ניתן  מהודרת,  בכשרות  גם  וכמובן  מחמירים 

להשתמש בהם במקביל לתרופות מרשם רגילות.
כיום  האנושות.  מראשית  עוד  האדם  לבני  עזרו  מרפא  צמחי 
על  וממליצים  צמחים  אותם  את  חוקרים  העולם  בכל  מדענים 
הסגולות הרפואיות המיוחסות להם. הרפואה המשלימה עובדת 
ההצלחה  אחוזי  עקב  הקונבנציונאלית  לרפואה  בצמוד  היום 

הגבוהים והתוצאות הניראות לעין. 
מרצה  ונטורופטית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.SC זקס  אלינה 
מספרת:  החברה  מוצרי  של  הפורמולות  את  שרקחה  ומטפלת, 
"כשמטפלים בצמחי מרפא אין תופעות לוואי ואפשר לחזק כמה 
מערכות בגוף עד שהגוף באמת לא צריך תרופות מרשם. לפעמים 
תרופות  לנטילת  במקביל  מרפא,  צמחי  עם  מטפלים  גם  אנחנו 

מרשם. הדבר לא סותר".

איך יודעים שזה באמת יעיל? 

הצמחים אושרו על ידי משרד הבריאות כבעלי כמות מספקת 
של חומרים פעילים, מה שמבטיח שתהיה להם השפעה מיטיבה 
על הגוף. היתרון העיקרי: אלה לא תרופות כימיות המעמיסות על 

הכבד ומחלישות אותו. אלא תרופות ממקור צמחי וטהור. 
מוכר  גם  שהוא  טיפולי  פתרון  מציעה  המרפא  צמחי  רפואת 
וגם חדיש.  צמחי מרפא הועילו לבני האדם במשך אלפי שנים. 
טובות  כתרופות  העולם,  רחבי  בכל  ידועים  היו  רבים  צמחים 
האחרונות,  בשנים  לדור.  מדור  עבר  ושמן  לשימוש  ובטוחות 
מדענים מובילים החלו לחקור במעבדות את הסגולות המיוחסות 
לצמחי המרפא המוכרים ונתנו תוקף מדעי למוניטין שיצא להם. 
ובטוחים  מועילים  נמצאו  אכן  שבצמחים  הפעילים  החומרים 

משתמשים  מדעית,  שנבדקו  אלה,  בצמחים  בדיוק  לשימוש.  
לממצאים  בהתאם  בקפידה  נבחר  צמח  TTM. כל  בחברת 
המחקריים ומשולב עם תמציות משלימות של צמחים נוספים עד 

ליצירת פעילות שתעבוד על כל מערכות הגוף הרלוונטיות.

הטיפול מגיע עד פתח הדלת

לכולנו,  שיש  הגדול  לעומס  מודעים   TTM חברת  בעלי 
בריצה בין הלימודים, עבודה וטיפול במשפחה, ובחרו בשיטות 
אין  ויעיל.  מהיר  באופן  בבעיה  לטפל  כדי  ביותר,  העדכניות 
צורך לצאת מהבית כדי לקבל את הטיפול ולא נדרש לבזבז זמן 
בהגעה לרופא והמתנה בתור אליו  או בבית המרקחת. האבחון 
 TTM  של המומחים  היועצים  צוות  עם  טלפון  בשיחת  נעשה 
לו  ומתאימים  פונה  כל  עם  דיסקרטי  טלפוני  בירור  שמקיימים 
את הטיפול היעיל ביותר עבורו. לאחר ההתאמה האישית, בתוך 

יממה, ערכת Triger של TTM מגיעה ללקוח עד הבית.  
המטופל  את  טלפונית  ילווה   TTM מטעם  המומחה  היועץ 

ויעקוב אחר הצלחת הטיפול. 
"התגובות החיוביות של מטופלים, מוכיחות שהטיפול עובד - 
מערכות הגוף הופכות יעילות ונמרצות יותר בזכות צמחי המרפא 
הממוקדים בבעיה. בתוך זמן קצר ניתן להרגיש שפעילות הגוף 
של  חיובית  מגמה  מראות  הדם  ובדיקות  ומתחדדת  מתייעלת 

ירידה ברמות השומנים" כך מעידה אלינה זקס.. 
לטיפול   Triger בערכת  המוצרים  בתמהיל  "שימוש 
בכולסטרול, גם יעניק טיפול מיידי למי שסובל מרמות שומנים 
אומרת  הרחוק",  בטווח  בעיות  במניעת  יסייע  וגם  בדם  גבוהות 
של  הגבוהים  הערכים  ירדו  שלנו  "למטופלים  זקס.  אלינה 
תוך  מ"ג  של 130  לרמה  מ"ג,   220 של  מרמה  הרע  הכולסטרול 

כחודשיים של טיפול".

לפרטים נוספים, ניתן להתקשר ל-TTM 1-700-556-700 או 
ttmisrael.com :לבקר באתר החברה

הילה פלאח

מעיני  הרפואי  במרכז  התרגשות 
הכנות  של  הישועה: בתום שנתיים 
מרתוניות וקפדניות שכללו השקעות 
 ₪ כ-10,000,000  של  בהיקף 
נהלים  והטמעת  שדרוג  בפיתוח, 
המרכז  השבוע  עבר  איכות,  וממדי 
הרפואי מעיני הישועה מבדק איכות 
ובטיחות בינלאומי וזכה לקבלת 'תו 

תקן בינלאומי' בציון הגבוה ביותר.
ובכיר  מקצועי  בקרים  צוות 
סיעוד  רפואה,  מתחומי  המורכב 
מארה"ב  הגיע  ואדמיניסטרציה, 
במיוחד לביצוע בדיקת עומק. במשך 
הבקרים  צוות  ביצע  שלם  שבוע 
ובסיומן  וביקורות  סיורים  בדיקות, 
ארגון J.C.I האמריקאי  העניק 
האיכות  אות  את  הישועה'  ל'מעיני 
לאיכות  הבינלאומי"  התקן  ו"תו 

ובטיחות.
פחות  לא  נבדקו  השבוע  במהלך 
שונים  וסטנדרטים  מדדים  מ-1,100 
רפואה,  למקצועיות,  הנוגעים 
בתום  ועוד.  ניהול  ניקיון,  בטיחות, 
מחקר העומק שביצע צוות הבקרים 
במשך שבוע שלם, כינסו את עובדי 
הודיעו  בה  לישיבה,  המרכז הרפואי 
כי המרכז הרפואי עמד בהצלחה רבה 

במבדק ובאופן נדיר זכה בציון גבוה 
ביותר 98%, הציון כולל עמידה בכל 

הממדים החשובים שנבדקו.
הרפואי  המרכז  ומייסד  נשיא 
מעיני הישועה, ד"ר משה רוטשילד, 
שעמד  בעת  מאוד  עד  נרגש  היה 
והעובדים  המנהלים  מאות  מול 
היא  מטרתנו  "כל  בפניהם:  והכריז 
קידוש  עשינו  השם.  קידוש  לעשות 
השם. הוכחנו שרפואה והלכה אינם 
סותרים, להיפך, הם שלובים יחד זה 

בזה ותורמים לרפואת החולים".
שלמה  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
המבדק  "הצלחת  הוסיף:  רוטשילד 
מעיני  את  מציבה  גבוה  כה  בציון 
המצטיין  הרפואה  כבית  הישועה 
מהתוצאה.  חשוב  התהליך  בארץ. 
תהליכי  מהטמעת  כתוצאה 
 - הישועה  במעיני  האקרדיטציה 
המטופלים זוכים לטיפול יעיל, מסור 

ובטוח יותר". 

'מאוחדת' משיקה: סדנת בריאות לנשים בגיל המעבר
הסדנא בת 6 מפגשים מיועדת לנשים בגילאי 50 ומעלה ונערכת בהנחיית עו"ס, 

בהשתתפות רופאה, פיזיותרפיסטית ודיאטנית
הילה פלאח

לבריאות  לדאוג  כיעד  לעצמה  הציבה  אשר  מאוחדת 
בריאות  וסדנאות  פעילויות  מגוון  מקיימת  לקוחותיה 
שמטרתן לסייע לבריאות נכונה. כחלק מפעילות זו תתקיים 

במרפאת מרום שיר בבני ברק סדנה לנשים בגיל המעבר.
נפשיים  גופניים,  בשינויים  מאופיין  המעבר  גיל 
בהורים  טיפול  תפקידים:  בריבוי  המתבטאים  ותפקודיים, 
"כיבוד  מבחינת  טיפול  המצריכים  ומזדקנים  מתבגרים 
- תסמונת "הקן המתרוקן" –  הורים", שינויים משפחתיים 
נישואי הילדים, ובמקביל טיפול בנכדים או ילדים צעירים. 

להתבטא  היכולים  גופניים  שינויים  גם  חלים  במקביל 

בתחילה של ירידה בצפיפות העצם, השמנה, שינויים בעור, 
רצפת אגן והפרעות שינה.

שנות גיל המעבר הינן עם פוטנציאל רב, ומהוות הזדמנות 
זה  זמן  ולניצול  החיים  איכות  לשיפור  אישית,  להעצמה 
באפיקים רבים ושונים. בסדנת מידע ותמיכה המותאמת לגיל 
והכלים הנכונים להתמודדות  יקבלו הנשים את המידע  זה, 

עם השינויים. 
הסדנא בת 6 מפגשים מיועדת לנשים בגילאי 50 ומעלה. 
פיזיותרפיסטית  רופאה,  בהשתתפות  עו"ס,  בהנחיית 
ברק  בבני  שיר  מרום  במרפאת  תפתח  הסדנא  ודיאטנית. 
בי"ט בסיון בשעה 20:00 בערב. רישום במוקד זימון תורים 

3833* ובמזכירות המרפאות.

בקרוב: מרכז חדש ל'מכבי' בקרית ויז'ניץ
הרב ברוך שטרן: "למכבי יש את שירותי הבריאות הטובים ביותר ואנו פועלים 

כל העת עבור השירות הטוב ביותר והתאמתו למגזר החרדי"
הילה פלאח

לבקשת  נענתה  ברק  בבני  בריאות  שירותי  מכבי  הנהלת 
ויז'ניץ בבני ברק ופותחת בקרוב מרכז רפואי  תושבי קרית 

חדש ומפואר בלב קרית ויז'ניץ. 
אליעזר  דמשק  ברחוב  השכונה  במרכז  תמוקם  המרפאה 
עם טובי הרופאים ומומחים במגוון תחומים. עבודות הבניה 
והשיפוץ של המרכז החדש יסתיימו בקרוב והמרכז החדש 

ייפתח לרווחת תושבי השכונה.
מנהל בתי הרופאים במרחב בני ברק הרב ברוך שטרן ינהל 
הבולטים  מהפעילים  שטרן,  ברוך  הרב  החדש.  המרכז  את 
בחסידות ויזניץ החל לפני מספר שנים את תפקידו כמתאם 
קשרי הקהילה של מכבי באלעד ולאחר מכן כמנהל המרכז 
לאחד  נחשב  שטרן  הרב  באלעד.  יצחק'  'נחלת  הרפואי 
בריאות.  והמבטיחים של מכבי שירותי  המנהלים הצעירים 

ומוכר לתושבי השכונה בעזרתו הרבה למען חברי מכבי .
דבורה  הגב'  בריאות,  שירותי  במכבי  המרכז  מחוז  ראש 
חסיד, מדגישה את החשיבות הרבה בפתיחת מרכז רפואי זה 
כמענה לצרכי התושבים. ומוסיפה, כי הנהלת מכבי שירותי 
בריאות עומדת בקשר רצוף עם ראשי קהילת ויז'ניץ ובעצה 
אחת עם מובילי הדעה בקהילת ויז'ניץ קיבלה את ההחלטה 
רפואי  מענה  שייתן  החדש  הרפואי  המרכז  את  לפתוח 
מקצועי ומתקדם לתושבי קרית ויז'ניץ והסביבה. עוד ציינה 
הגב' חסיד כי רוב רובם של תושבי הקריה והסביבה, כ 60% 
מתוכם, הינם חברי מכבי ופתיחת המרכז הרפואי מתבקשת 
את  להרחיב  השירותים,  מגוון  את  להנגיש  מנת  על  מאד 
תושבי  החברים  לרווחת  הזמינות  את  ולהגביר  הפריסה 
מרפאת  שירותי  גם  יינתנו  שיפתח  החדש  במרכז  השכונה. 

שבת ע"י רופא שאינו יהודי, לרווחת התושבים.  
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הילה פלאח

מפקד מחוז ת"א במשטרה ניצב משה צ'יקו 
ת"א  זק"א  לארגון  הוקרתו  את  העניק  אדרי 
אמת  של  בחסד  האינטנסיבית  הפעילות  לאור 

ובאיתור חילוץ והצלה. 
אביב  תל  לזק"א  הוענקה  ההוקרה  תעודת 
באודיטוריום  שהתקיים  רושם  רב  בכנס 
למנכ"ל  העניקו  התעודה  את  שבמטה המחוז. 
הארגון הרב צבי חסיד מפקד המחוז ניצב משה 
)צ'יקו( אדרי וקצין אג"מ מחוז ת"א נצ"מ יגל 
קצינים  הכינוס  משתתפי  תשואות  לקול  פינק, 

ושוטרים ממחוז תל אביב.
ציינו  התעודה  גבי  על  שנכתבו  בדברים 
 200 מעל  המונה  אביב  תל  זק"א  "יחידת  כי 
הג'יפים  ביחידת  עשרות  עוד  וכן  מתנדבים 
באופן  היחידה  במשימות  עוסקים  זק"א,  של 
משימות  כולל  דיחוי,  וללא  תכליתי  מקצועי, 
זכתה  היחידה  חיים.  להצלת  הקשורות 

בעלי  הינם  המתנדבים  רבים.  לשבחים  וזוכה 
מוטיבציה גבוהים לתרום ולסייע, הינם חדורי 
ורואים  התנדבו  הם  שלשמה  במטרה  אמונה 
בה שליחות ומצווה. על המקצועיות והדבקות 
במטרה אותם מגלים המתנדבים, הנכם ראויים 

לכל שבח והערכה".
יחידת  מפקד  הועלה  אף  המרשים  במעמד 
בדרגה  קהלני  נחום  ת"א  זק"א  של  הגיפים 
ומונה לדרגת מפקח כהערכה על פעילות יחידת 
הג'יפים של זק"א תל אביב הנותנת מענה סביב 

השעון לכל תחנות המחוז.

הילה פלאח

'המרכז החרדי להכשרה מקצועית', המוסד 
הוותיק והגדול בציבור החרדי, פותח השבוע 
לימודים  שנת  עוד  בפתח  הרישום.  עונת  את 
מגמות  מגוונת  תכנים  עשירת  מקצועית, 
יצאו לשוק העבודה בעז"ה מאות  שבסיומה 

בעלי מקצוע מבוקשים.
להכשרה  החרדי  'למרכז  יצא  מוניטין 
המצוות  שומר  ציבור  בשדרות  מקצועית' 
על  'המרכז'  של  הרחבה  פריסתו  בישראל, 
עליונות  מעמד  לו  הקנתה  שלוחותיו  ששת 
ועוצמה כמוסד המרכז תחתיו אלפי תלמידים 

בשנה.
ב'מרכז החרדי להכשרה מקצועית' תוכלו 

למצוא את ההיצע הרחב ביותר של מקצועות 
מקצועיות  לחטיבות  המסונפים  הלימוד, 
ואשכולות לימוד משיקים. ביניהם מקצועות 
שלא תוכלו ללמוד באף מוסד לימודים חרדי 
ומוכרת  המונחית  ההנדסאים,  חטיבת  אחר. 
המאגדת  והתעשייה  הכלכלה  משרד  ע"י 
בנין,  הנדסאות  חשמל,  הנדסאות  תחתיה 
עיצוב תעשייתי.  והנדסאות  תוכנה  הנדסאות 
מקצועות  שלל  את  המציעה  העיצוב  חטיבת 
עשירים  סילבוסים  עם  המתקדמים  העיצוב 
חטיבת  מנהל,  חטיבת  עדכניים,  ותכנים 

חשבונאות וחטיבת מחשבים וטכנולוגיה.
היחידה  המכללה  היא  החרדי  המרכז 
המחזיקה בשיעור השמה של למעלה מ90% 

השמה בקרב הבוגרים. 

הילה פלאח

וגדלה  צמצום סניפים היא תופעה שהולכת 
דווקא  הבנק.  שירותי  בזמינות  קשיים  ויוצרת 
במזרחי-טפחות  צמצום,  מגמת  כשישנה 
את  ומרחיבים  לחלוטין  הפוך  בצעד  פועלים 

שירותי הבנקאות בסניפים. 
"לכל  ללקוחות  מציע  מזרחי-טפחות  בנק 
שירותי  מגוון   – בבנק"  בנאדם  יש  בנאדם 
הבנקאות המקצועיים ביותר, עם שירות אישי 

ללא פשרות ויחס אנושי.
במזרחי טפחות, אתם יכולים ליהנות משירות 
ולא  אליכם,  הקרוב  בסניף  אישי  בנקאי  של 
להיטלטל  או  מכונות  מול  להתמודד  נאלצים 

למרחוק כדי לקבל שירות אנושי.
יכולים  אתם  בבנק,  בנאדם  לכם  כשיש 
במיוחד  גבוהה  מזמינות  מנגישות,  ליהנות 
יחס  עם  יחד  וממוקד  מקצועי  יעיל,  ומשירות 

אנושי והתאמה מדויקת לצרכים שלכם.
עוד אין לכם בנקאי כזה? התקשרו 8860*

הילה פלאח

ראשון.  תואר  דורש  היום  התעסוקה  שוק 
הן  בו  בשלב  הנמצאות  רבות  חרדיות  נשים 
צריכות לצאת לפרנסת ביתן, מבינות את הצורך, 
אך כאשר הן מתחילות לברר על מקצוע מפרנס 
בקשיים  נתקלות  הן  מתאים  לימודים  ומוסד 
רבים. ראשית, גם לאשה נשואה חשוב להימצא 
תכניות  בנוסף,  מובהקת.  חרדית  במסגרת 
לימוד רבות הן אינטנסיביות ומתפרסות על פני 
4-5 ימים בשבוע ולא מאפשרות לשלב עבודה. 
המאמצים  נעשו  לשמה  המטרה  ועוד,  זאת 
רכישת מקצוע  כ"כ:  רבים  והושקעו משאבים 
רבות כאשליית שווא.  מפרנס, מתגלה פעמים 
לא  התעסוקה,  בשוק  נחשבת  תעודה  כל  לא 
לפתיחת  הנכונים  הקשרים  את  יש  מוסד  לכל 
כל  ולא  הטריות.  הבוגרות  עבור  הדלתות 

מקצוע הינו ממוקד תעסוקה. 
כמענה לצורך זה, נפתחה ההרשמה בקמפוס 
עסקים  במנהל  ראשון  תואר  ללימודי  לוסטיג 

לנשים עובדות/ מחפשות עבודה. טרם פתיחת 
להתאים  כדי  רבה  מחשבה  הושקעה  התוכנית 
העובדת.  האישה  לצרכי  הבחינות  מכל  אותה 
מערכת השעות מרוכזת ביום וחצי, כך שניתן 
לשלב עבודה של ארבעה ימים מלאים בשבוע. 
מאגר  לוסטיג  מציע  עבודה  מחפשות  לנשים 
גדול של משרות סטודנט בשעות עבודה נוחות 
כך שיהיה להן בע"ה סידור מלא: עבודה נוחה 
מותאמת.  שעות  ומערכת  הלימודים  בתקופת 
קיים  מסודרת,  ממשכורת  להכנסה  בנוסף 
ללא  הלוואות  או  ו/  מלגות  מערך  בלוסטיג 
ריבית לתקופת הלימודים. כאשר שכר הלימוד 
הלימודים  ועלות  אוניברסיטאי  הוא  הבסיסי 

האקדמיים השנתית היא כ-10,500 ₪ בלבד. 
בתאריך כ"ב סיון, )16.06( יתקיים בלוסטיג 
יינתן  במפגש  התוכנית.  על  הסברה  מפגש 
הלימוד,  תכני  הקבלה,  תנאי  על  מפורט  מידע 
במציאת  עזרה  ומתן  התעסוקה  אפשרויות 
בתקופת  כבר  לעבוד  למעוניינות  עבודה 

הלימודים. לפרטים והרשמה: 03-6307109

הילה פלאח

'עת  במיוחד,  ומהודר  יוקרתי  תהילים  ספר 
'שמחונים'  מבית  ובעברית  באנגלית  רצון' 
בביקורו  טראמפ  דונלד  ארה"ב  לנשיא  הוענק 

בכותל המערבי.
ספר התהילים הופק במיוחד לרגל ביקורו של 
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על ידי 'שמחונים' 

ובהזמנת הקרן למורשת הכותל.
ספר התהילים הינו נדיר ומיוחד ביופיו, עשוי 
הכריכה  אומנותית.  יד  בעבודת  אמיתי  עור 
מורכבת משתי שכבות עור בגוונים משתלבים 
נופך  ומוסיפים  ממדי  תלת  מראה  היוצרים 
שולבו  התהילים  ספר  בכריכת  לספר.  מדהים 

לנשיא  אישית  והקדשה  קרט   24 זהב  עיטורי 
המעצמה הגדולה בעולם.

בעברית  מודפס  רצון'  'עת  התהלים  ספר 
את  יוקרתי.  בד  נייר  על  לאנגלית  ובתרגום 

והמקומות  הכותל  רב  לטראמפ  העניקו  הספר 
ויו"ר  רבינוביץ  שמואל  הרב  הגאון  הקדושים 

הקרן למורשת הכותל מר מרדכי אליאב.

נפתח הרישום ל'מרכז תעודת הוקרה לזק"א ת"א
החרדי להכשרה מקצועית'

במזרחי-טפחות לכל אחד 
יש אדם בבנק לוסטיג מציע: סידור מלא 

רב הכותל העניק לטראמפ 
תהילים 'שמחונים'

מפקד מחוז ת"א במשטרה העניק את התעודה למנכ"ל הארגון 
הרב צבי חסיד  במקביל הועלה מפקד יחידת הג'יפים של 

זק"א ת"א לדרגת מפקח במשטרה

קמפוס לוסטיג של המרכז האקדמי לב מציע סידור מלא לנשים 
שרוצות לצאת לפרנסת ביתן: תכנית לימודים מרוכזת וממוקדת 
תעסוקה במנהל עסקים, פלוס עזרה במציאת עבודה ביתר הימים 

ובשעות נוחות

הגר"ש רבינוביץ' מסר לנשיא ארה"ב את הספר היוקרתי והמהודר 
בעת ביקורו בכותל המערבי ביום שני
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ברכת מזל טוב חמה ולבבית

לעובדת המסורה

הגב' שרית אסרף שתחי' 

לרגל הולדת בנה בשעטו"מ

יה"ר שתזכו לגדלו ולחנכו לתורה, לחופה 

ולמעשים טובים לתפארת המשפחה

מאחלים:

הסרת משקפיים עושים 
בבית חולים אסותא
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 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

המרכז היחידי בישראל הפועל 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן 

המחמיר בעולם לבתי חולים

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

משקפיים?!
זו היסטוריה!

מחיר 
קבוצתי!
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת מנדי קליין

נשא  ויז'ניץ'  חסידי  'מרכז  המדרש  בבית 
היתר  מי שקיבל  "גם  מדיברותיו:  האדמו"ר 
לצורך  במכשיר  להשתמש  החינוך  מוועד 
פרנסה - זה לא מביא פרנסה, אין שום היתר 
המכשירים.  את  ולהחזיק  להשתמש  כעת 
להם  שיש  האברכים  לכל  לקרוא  הולך  אני 
מכשירים ולהציב בפניהם את הברירה - אם 
הם רוצים להחזיק מכשיר, שיילכו מפה. אני 
קדושים  רוצה  אני  חסידים,  הרבה  רוצה  לא 

גם  באשדוד,  גם  פה  גם  גדולה,  דלת  יש   - מפה  שילך  מכשיר  כזה  שיש  למי  וטהורים. 
ה'ישועות  רוצה להרוס את החינוך של אבי בעל  ואני לא  זה אסון של החינוך  באלעד, 

משה'".
ביום שני בערב, הגיע האדמו"ר לאלעד. החסידים הגיעו לבית המדרש כשהם לבושים 
בבגדי שבת לכבוד המעמד, לאחר תפילת ערבית נערך טקס בו נשרפו כל הסמארטפונים.

קהל  בראש  שבת  קרלין  מפינסק  האדמו"ר 
לציון  סמוך  מירון  קדישא  באתרא  חסידים 

התנא רבי שמעון בר יוחאי.
חזרה  דרכו  את  כשעשה  שבת,  במוצאי 
במערת  בחיפה  האדמו"ר  עצר  לירושלים. 
אליהו שם ערך את הסעודה הרביעית מלווה 

מלכה.
הצלמים  ותיק  של  לאוזנו  הגיעו  הדברים 
שלא  ליבוביץ'  ברוך  אהרון  ר'  החסידיים 

התמהמה והספיק לתעד את הרגעים המיוחדים הללו.

מרכז  את  חנכו  אשלג  לבית  האדמו"רים 
'היכלא דרשב"י' בשכונת ברכפלד.

בארוע נכחו רבה של ברכפלד הגר"י זיכרמן, 
האדמו"ר הגרי"ש גרנירר מאשלג, האדמו"ר 
הגרש"א אשלג, הגה"צ רבי מרדכי שיינברגר 
הגרמ"ח  האדמו"ר  הגנוז,  אור  של  רבה 

ברנדווין מסטרעטין ועוד. 
במרכז יימסרו במהלך ימות השבוע שיעורים 
בזוהר הקדוש, בתלמוד עשר ספירות, בספר 

ההקדמות. וכן ימסרו שיחות בעבודת ד' מ"בעל הסולם" זיע"א. 

נוף  הר  שכונת  תושב  מבוסטון  האדמו"ר 
שלמה  והגיטרה  הזמר  את  פגש  בירושלים, 
ולקרב  בלשמח  עסקו  ששניהם  שעה  כ"ץ 

יהודים.
ה'מומנט' שאף תועד, יכול ללמד את היהודי 
ה'פשוט' רבות: האדמו"ר מבוסטון לימד את 
שלמה כ"ץ את לחנו על 'אתה הראית לדעת' 
כששלמה מצטרף עם הגיטרה לקראת הפזמון 

'אין עוד מלבדו, השם הוא האלוקים'.

להזכר  הזמן  זהו  תורה,  מתן  חג  לפני  רגע 
וצאצאינו'.  'אנחנו  בעולם  הגדולה  בישיבה 
 50,000 חולקו  כבר  הפסח  בחופשת  אמנם 
ערכות חינוכיות, אבות טיילו עם בנים, חנכו 
חינוכיים.  תכנים  ושינון  לחידוד  טלפון  קו 
אלא שבארגון לא מרימים ידיים ולקראת זמן 
מתן תורה הספיקו לחלק באלף סניפי הרשת 
כרטיס  כל  מאחורי  האותיות'.  'כרטיסי  את 
ישנה אות, וכל ילד יכול להרכיב באמצעות 

האותיות אותן קיבל - את המתנה בה הוא חפץ.
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ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבִּתיְך
"וַיְַדבֵּר ה' ֶאל מֹשֶׁה בְִּמְדבַּר ִסינַי בְּאֶֹהל 
מוֵֹעד בְֶּאָחד ַלחֶֹדׁש ַהשֵּׁנִי בַּשָּׁנָה ַהשֵּׁנִית 
ֶאת  שְׂאוּ  ֵלאמֹר.  ִמְצרַיִם  ֵמֶאֶרץ  ְלֵצאָתם 
רֹאׁש כָּל ֲעַדת בְּנֵי יִשְָׂרֵאל ְלִמשְׁפְּחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם 
בְִּמְספַּר שֵׁמוֹת כָּל זָָכר ְלגְֻלגְּלָֹתם" )במדבר א, א-ב(. 
מתחילים אנו בס"ד חומש חדש הנקרא גם "חומש 
הפקודים" על שם שהקב"ה מונה וסופר בו את עם 

ישראל פעמיים.
את  לספור  צריך  הקב"ה  וכי  קשה,  ולכאורה 
תירוץ  ומתרץ  זו  קושיה  על  עומד  רש"י  ישראל? 
נפלא, וזה לשונו: "מתוך חיבתן לפניו מונה אותם 
בעגל  וכשנפלו  מנאם,  ממצרים  כשיצאו  שעה,  כל 
מנאם לידע מנין הנותרים. כשבא להשרות שכינתו 
ובאחד  המשכן,  הוקם  בניסן  באחד  מנאם.  עליהן 
יתברך  ה'  אהבת  שמחמת  דהיינו  מנאם".  באייר 
לבניו, מונה הוא אותם בכל עת על אף שגלוי וידוע 
לפניו מניינם, מאהבתו הרבה והעזה אליהם, ְוַאֲהַבת 
עֹוָלם ֲאַהְבִּתיְך ַעל ֵּכן ְמַׁשְכִּתיְך ָחֶסד )ירמיה לא, ב(.

קטנה  לעיירה  משל:  המפרשים  כך  על  המשילו 
להטיב  היה  ורצונו  מופלג שכל חשקו  הגיע עשיר 
עני  נמצא  העיירה  לו שבקצה  נודע  העיירה,  לעניי 
מרוד שאין לו דבר בביתו, הגיע לאותו עני והעניק 
כדי  לבנק  ללכת  והזדרז  העני  שמח  גדול.  צ'ק  לו 
כל  את  שמילא  לאחר  השמן,  הצ'ק  את  לפרוע 
הכסף  את  לספור  הפקיד  החל  הדרושים  הפרטים 
במכונה, לאחר שסיים הפקיד את מלאכתו, לא סמך 
העני על ספירת המכונה והחל לספור בעצמו את כל 
הכסף, שטר אחר שטר, וכשנוכח שכל הסכום נמצא 

הלך לביתו בשמחה ובטוב לבב.
הכסף  את  לספור  החל  שוב  לביתו  כשהגיע 
את  הוציא  לישון  שהלך  ולפני  לכספת,  והכניסו 
וספרו בפעם השלישית, כששאלה אותו  כל הכסף 
אשתו מדוע סופר את הכסף כל כך הרבה פעמים, 
שמחה  לו  נותן  שזה  כיון  זאת  שעושה  לה  השיב 

וחיות. 
זהו המשל, והנמשל מובן, השמחה הגדולה של 
ה' יתברך זה עם ישראל, ולכן הוא מבקש לסופרם 
שוב ושוב, ואע"פ שיודע מספרם חוזר ומונה אותם 
לגודל חביבותו ואהבתו אליהם, ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָאַמר 

ה' )מלאכי א, ב(. 
וגבול,  קץ  לה  אין  ישראל  לעם  הקב"ה  אהבת 
"אני  לומר:  ע"ה  טוב  הבעל שם  רגיל  שהיה  וכפי 
מתפלל שאזכה לאהוב את הצדיק הגדול ביותר כמו 
ביותר".  הגדול  הרשע  היהודי  את  אוהב  שהקב"ה 
לנו את אוצר כלי חמדה  נתן  ומתוך אהבתו אותנו 
בה  משתעשע  שהיה  ביותר  והחשובה  היקרה 
תתקע"ד דורות )974 דורות( והיא תורתנו הקדושה. 
כביכול להחזיר  אנו  והשמחה שיכולים  רוח  הנחת 
לה' יתברך, הוא בזה שנדבוק בתורתו, נלמד ונהגה 

בה תמיד ונקיים את מצוותיה.



ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ִּתְמּכֹר 

התורה נקראת אמת )ברכות ה ע"ב( וכמו שנאמר 
משה  תורת  ִּתְמּכֹר,  ְוַאל  ְקֵנה  ֱאֶמת  כג(  כג,  )משלי 
אמת, משה אמת ותורתו אמת )בבא בתרא עד ע"א(, 

ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב )מיכה ז, כ(, ובכדי לזכות לתורה 
צריכים אנו לדבוק במידת האמת. וכן מצינו בגדולי 
וכפי  לרגלם,  נר  הייתה  האמת  שמידת  ישראל 
אמונה  )בספרו  זצוק"ל  החזו"א  מרן  זאת  שהגדיר 
אצל  היא  האמת  שתכונת  ל'(  אות  פ"ג  וביטחון 
אבקת  וכל  מציאותה,  ושורש  נפשו  תכונת  החכם 

שקר ממנו והלאה.  
אנשים רבים חושבים שאם ישנו מן האמת יצליחו 
כסף  וירוויחו  חשובה  לעבודה  יתקבלו  בעסקיהם, 
רב, אך דבר זה אינו נכון. מנכ"ל של אחת מהחברות 
הגדולות לנפט בארה"ב המעסיקה למעלה משישים 
ספרו  את  והציג  לעיתונות  התראיין  עובדים  אלף 
בעבודה"  להתקבל  אפשר  "כיצד  בנושא  העוסק 
בני  אצל  ביותר  הגדולה  שהטעות  כותב  הוא  בו 
להתקבל  בראיונות  הם  נכשלים  שבעקבותיה  אדם 
לעבודה היא שהם מתחפשים לאנשים אחרים ולא 

מציגים את עצמם באמת. 
בצורה  העבודה  לראיון  שמגיע  אדם  מנגד, 
ותכונותיו  אופיו  את  ומציג  תחבולות  בלי  פשוטה 
עולה  ואף  לעבודה,  להתקבל  זוכה  אמתית  בצורה 
העובדים  בין  להיות  שנהפך  עד  דרגה  אחר  דרגה 

החשובים והבכירים ביותר.
ישנו סיפור נפלא הממחיש עד כמה צריך האדם 
ולא  דבוק במידת האמת  להיות  כל העת  להשתדל 
של  בזרע  להיפקד  זכה  לא  גדול  מלך  ממנה.  לזוז 
קיימא ולהוליד בן שיירש את כס מלכותו. המלך לא 
נפל בדעתו והחל בחיפושים אחר ילד מחונן לאמצו 

ולהכשירו לשבת אחריו בכס המלכות.
והורה  המדינה  ברחבי  הספר  לבתי  המלך  נכנס 
זרעים  ובתוכו  עציץ  הצעירים  הילדים  לכל  לחלק 
בו  ולטפל  העציץ  את  להשקות  ילד  מכל  וביקש 
ויבחן את  יגיע המלך  במשך חודשיים, לאחר מכן 
העציצים והילד אשר העץ שלו יפרח וישגשג ביותר 

ייבחר לחיות כיורש העצר.
יתום  היה  העציץ  את  שקיבל  מהילדים  אחד 
בעציץ,  ולטפל  להשקות  שהתאמץ  אף  על  ומסכן, 
העציץ לא הוציא פרי, התבייש הילד היתום בושה 
גדולה. והנה, הגיע היום והמלך ביקר בבתי הספר 
יורש העצר, כולם הראו למלך את  כדי לבחור את 
העציצים היפים שלהם, אך המלך לא התפעל מכך 
עציץ  מחזיק  היתום  בנער  שהבחין  עד  ועיקר  כלל 
ובחר  עיניו, התפעל המלך מאוד  ואורו  שלא צמח 

בו להיות כיורש העצר.
כל המדינה רעשה וגעשה מבחירת המלך, המלך 
"טרם  את מעשיו:  והסביר  ההמון  בתמיהת  הבחין 
את  לבשל  למשרת  הוריתי  העציצים  את  חילקתי 
וכידוע,  בעציץ,  אותם  לזרוע  אח"כ  ורק  הזרעים 
בכך  לבדוק  רציתי  להצמיח.  יכול  לא  מבושל  זרע 
ולא  האמת  במידת  שדבק  הילד  מיהו  ולהיווכח 
משקר. כל בני השרים והרוזנים כשראו שהזרע לא 
צומח קנו זרעים חדשים והחליפום בזרע המבושל 
שהובא להם, בחושבם שכך הם ירשימו את המלך 
ויזכו לכס המלוכה, כולם שיקרו חוץ מהילד היתום 
הגיש  הגדולה  הבושה  אף  ועל  ואמיתי  כנה  שהיה 

את העציץ היבש כמות שהוא".
יהי רצון שנזכה להיות דבוקים ואדוקים במידת 
האמת, ועל ידי כך נזכה לקנות את התורה הקדושה 
אמן,  תמיד,  יתברך  לפניו  וטובים  רצויים  ולהיות 

שבת שלום וחג שבועות שמח לכל בית ישראל. 

שאו את ראש כל עדת בני ישראל

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מקום  ע"ש  נקראת  במדבר  פרשת 
"הפקודים"  פרשת  של  הציווי 
כפי  ישראל,  בני  את  –לספור 
במדבר  אל משה  ה'  "וידבר  שנאמר: 
לספר  שקראו  כאלו  יש  אמנם  סיני..." 
עמך  בפי  אך  הפקודים",  "חומש  הרביעי 
בני ישראל נקרא ספר זה "במדבר", על שם 
לספור  פרשתנו  הראשון של  הציווי  מיקום 
)במדבר  במדרש  חז"ל  ישראל.  בני  את 
רבא א,ז( למדו מכך שכל מי שאינו עושה 
עצמו כמדבר - הפקר, אינו יכול לקנות את 
החכמה. שהענווה ושפלות הרוח הינם תנאי 

בסיסי לקניית התורה.
פסוק לאחר מכן נאמר הציווי הראשון של 
ספר זה: "שאו את ראש כל עדת בני ישראל 
שמות  במספר  אבותם  לבית  למשפחותם 
כל זכר..." משתמע להיפך. המילה "שאו" 
לרומם  גם  אלא  לספור  רק  לא  משמעותה 
צווינו  אם  הנשאלת  והשאלה  ולהגביה. 
לענווה ושפלות, איך מיד פסוק לאחר מכן 
הדגש  מה  ועוד,  זאת  רוממות?  על  מדבר 
"כל עדת בני ישראל", הרי לכאורה יש כאן 

כפל לשון?
בני  את  לספור  איסור  שיש  יודעים  אנו 
ישראל.אם כך איך מנו כאן את בני ישראל? 
ב'תפארת  זי"ע  אייבשיץ  יונתן  רבי  ביאר 
יהונתן': נראה שלא מנו וספרו את הגופים. 
אלא העלו את שמו של כל אחד ואחד על 
גבי הכתב, ואחר כך מנו את השמות, והרי 
"ויפקדם  בשמואל  שמצינו  המניין  כמו  זה 
בבזק" )בשברי חרסים(. נמצא שאמנם צריך 
תנאי,  לכך  יש  אך  ישראל.  בני  את  למנות 
 - ישראל"  בני  עדת  "כל  ח"ו  יפגע  שלא 
בני  עדת  כל  כפלה התורה:  ולכן  האחדות. 
להתבצע  צריך  שהמניין  להדגיש  ישראל, 

בדרך שלא תיפגע האחדות.
איך עושים זאת? על ידי "שאו", לרומם 
יש  מישראל  אחד  לכל  כי  ואחד.  אחד  כל 
תפקיד לפי תכונותיו וכישוריו ורק בצירופו 
בני  עדת  "כל  לשלימות  מגיעים  לכלל 
ישראל". לכן ציוונו השי"ת למנות כל איש 
יהודי  כל  של  חשיבותו  את  ללמדנו  ואיש, 
המצטרף אל הכלל. כאשר שילוב התכונות 
והמידות של כולם יוצר הרמוניה מושלמת 

בבריאה.
הגדולים  והמלחינים  המנצחים  אחד 
מפורסם  היה  הוא  טוסקניני.  היה  בעולם 
בכל רחבי תבל ונחשב למנצח שליווה את 
התזמורות המובחרות באמריקה ובאירופה. 
הוא מת בגיל 95 ובשנותיו האחרונות היה 
חייו.  קורות  את  לכתוב  סופר  אליו  מגיע 
לא  כי  לסופר  טוקסניני  אמר  אחת,  פעם 
על  אתו  לשבת  אפשרות  עתה  לו  תהיה 
גדול  קונצרט  שמתקיים  בגלל  הזיכרונות 
במשך  אצלו  שהתאמנו  מרוחקת  במדינה 
חודשים ארוכים. אמנם מפאת גילו המבוגר 
מנעו ממנו מלטוס לאותה מדינה, אך ברגע 
באמצעות  יתחבר  הוא  לנגן,  שיתחילו 

התקשורת להאזין לביצועים המוזיקליים.
אחר  לעקוב  להישאר  החליט  הסופר 
האזנתו של טוקסניני ולתעד איך הוא מרותק 
הסתיימה  כאשר  ותו.  תו  כל  ובוחן  כולו 

וחילק  לטוקסניני  הסופר  החמיא  ההופעה 
צורת  לפי  כי  באומרו  מרובים  שבחים  לו 
אך  גדול.  במנצח  שמדובר  רואים  האזנתו 
המנצח החמיץ פנים: 'הכול טוב ויפה אבל 
הצטערתי לשמוע שבמקום 14 כנרים היו רק 
13, זה כל כך חבל..." הסופר צחק בליבו, 
תקשורת  קו  באמצעות  הגיוני  בלתי  הרי 
של  בחסרונו  להרגיש   95 בן  של  ואוזניים 

כנר אחד...
הנושא  את  לבדוק  החליט  הוא  אולם 
על  לאחראי  הגיע  טלפונים  סבב  ולאחר 
אם  שאל  עצמו  את  שהציג  לאחר  המופע. 
אמורים  היו  כנרים  כמה  לו  להגיד  יוכל 
להופיע בקונצרט שנערך אתמול? מיד קיבל 
את התשובה המבוקשת: 14. ואז שאל שוב 
כמה היו בפועל? לאחר חיפוש קצר בדפים 
קיבל  תשובה מגומגמת: אני רואה שהופיעו 

רק 13... כנראה אחד לא יכול להגיע...
של  לביתו  מיד  פנה  ההמום  הסופר 
טוקסניני: "אני חייב להתנצל בפניך, בדקתי 
את מה שאמרת לי אתמול ונדהמתי לשמוע 
שאכן כנר אחד היה חסר... אבל אני רוצה 

שתסביר לי, איך הצלחת לגלות את זה?" 
טוקסניני נתן בו מבט חודר ואמר: "ברור 
שלמרות שכל הכנרים מנגנים אותו לחן, לא 
שהרי  הכנרים,  לכל  אחידים  תווים  כתבתי 
באחד  היה  די  לכולם...  זקוק  אינני  כן  אם 
או שניים. לכל אחד ואחד יש רשימת תווים 
בשינוי  נכתב  תו  כל  לו.  רק  ייחודית  שהיא 
המופיע  מהתו  קנייטש  בתוספת  או  קטן 
אצל האחרים. ואז כאשר כולם עולים לבמה 
ומנגנים יחד, נוצרת סימפוניה נפלאה! והנה 
במשך ההופעה הבחנתי שחסרים לי תווים 
המוסיקליים'  'הסימנים  ולפי  מסוימים, 
הציבור  אמנם  נעדר.  אחד  שכנר  הבחנתי 
כלל  הרגיש  לא  לקונצרט  שהאזין  הרחב 
את  שכתבתי  המנצח  אני  אבל  בהיעדרו. 

התווים, לא יכולתי להסתדר בלעדיהם..."
שנכתבו  תווים  יש  ואחד  אחד  לכל 
לומדי  יש  הצער  למרבה  עבורו.  במיוחד 
את  ולהשמיע  לשמוע  המתקשים  תורה 
שירת חייהם. הם חושבים שאינם מצליחים 
מחבב  לא  הקב"ה  כי  וסבורים  בלימודם 
אותם, ואינו מעונין בלימוד התורה שלהם. 
חם  וללב  ומלטפת  תומכת  ליד  זקוקים  הם 
וכן  אותם  אוהב  כן  שיסביר להם שהקב"ה 
רוצה לשמוע אותם כשהם לומדים. במאמץ 
אם  להצלחתם,  שותפים  להיות  נוכל  קטן 
לא נחסוך במאמץ, נעודד אותם וניתן להם 
להבין שבשמים תפרו להם תווים מיוחדים 
אותם,  ינגנו  לא  הם  ואם  עבורם.  ואישיים 
מושלמת.  ובלתי  חסרה  תהיה  הסימפוניה 
המנצח  הקב"ה  כי  למוחם  להחדיר  ננסה 
הגדול רוצה את התווים שלהם, גם אם הם 
מעטים, בדיוק כפי שרוצה את התווים של 
זו המצווה של  לומדי התורה האחרים.  כל 

"שאו".

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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



מאת יבניאל שירם

המנצחים בקטגוריית המלון 
הטוב ביותר

נבחרה  האחרים  כל  מול  גדול  בפער 
החופשה של שינפלד תיירות לחופשה 
המוצלחת של הקיץ. שינפלד מארחים 
הקיץ באחד מבתי המלון הטובים ביותר 
פודגוריצה  הילטון  מלון  באירופה, 
ממוקם  המלון  כוכבים.   5 במונטנגרו 
בנקודה הכי מרכזית בעיר, בין שלושה 
מדרחוב  וליד  ויפים,  גדולים  פארקים 
שוכן  המלון  מול  המפורסם.  הקניות 
ישיבה,  פינות  עם  ירוק  פארק  לו 
לילדים.  ומשחקים  שחמט  שולחנות 
פארק  נמצא  מהמלון  הליכה  במרחק 
בילוי  המציע  הרפתקאות  של  נוסף 
המלון  בתוך  המשפחה.  לכל  מהנה 
ארוכה  יקבלו האורחים רשימה  עצמו 
בית  ביניהם  ופינוקים,  שירותים  של 
מגוון  עם  מודרני  ספא  מהודר,  כנסת 
ומאובזר,  חדיש  כושר  חדר  טיפולים, 
ועוד.  יפהפיים  חדרים  גדול,   לובי 
מהמלון אפשר לצאת בקלות לטיולים 
מונטנגרו  של  הבירה  בעיר  רגליים 
העיר  את  לראות  זה  אם  פודגוריצה. 
המפורסם,  השעון  מגדל  העתיקה, 
המלך,  ארמון  הרצגובאצ’קה,  רחוב 
המוראצ’ה  נהרות  מעל  הגשרים 
והריבניקה החוצים את העיר, ולאוהבי 
חנויות  שדרת  כמובן  יש  השופינג 
דלתא  כמו  קניות  ומרכזי  יוקרתיות 
מוצרים,  של  עצום  מבחר  ובהם  סיטי 

ביגוד ומותגים. 
המנצחים בקטגוריית הטיולים 

היפים ביותר
שינפלד  הטיולים  בקטגוריית  גם 
צוות  עם  בגדול.  לוקחים  תיירות 
דוברי  טיולים  מדריכי  של  מכובד 
טיול  כל  הראשונה,  מהשורה  עברית 
הופך לחוויה מרתקת, וכל מקום מקבל 
מונטנגרו  שלו.  המיוחד  הסיפור  את 
נבחרה ליעד הכי מבוקש בקרב תיירים 
שילוב  מציעה  שהיא  מפני  השנה, 
מדהים,  טבע  פראי,  נוף  של  אידיאלי 
נטיפים  מערות  צלולים,  ים  חופי 
מבקרים  לשמיים.  שנושקים  והרים 
הגדירו  ממונטנגרו  ששבו  רבים 
משווייץ.   יותר  יפה  כמדינה   אותה 
מקומות מומלצים לטיולים במונטנגרו 
הדורמיטור,  פארק  הצפוני  באזור  הם 
קניון  על  ותצפית  ז’בליאק,  העיירה 

של  הריביירה  משם  רחוק  לא  טארה. 
עיירת  קוטור,  העיר העתיקה  בודווה, 
של  הישנה  הבירה  הרצגנובי,  ספא 
על  שקאדר  אגם  צייטיניה,  מונטנגרו 
ביוגראדסקה  פארק  אלבניה,  גבול 
בקרואטיה  ליפה.  הנטיפים  ומערת 
העיר  ובה  דוברובניק  את  לכם  יש 
קבטאט.  החוף  ועיירת  העתיקה, 
יהנו  אתגרי  ספורט  וחובבי  משפחות 
אומגה  וטיולים,  אפשרויות  ממגוון 
סוסים,  טרקטורונים,  לב,  לאמיצי 
שילדים  הרפתקאות  פארקי  ג’יפים, 

מאד יאהבו, ועוד. 
המנצחים בקטגוריית האירוח 

והאוכל הכשר
בקטגורייה זו אפילו לא הייתה תחרות, 
הרבה  בהכי  ושינפלד מחזיקים  מאחר 
שנות ניסיון יותר מכל חברה אחרת. 30 
שנים של הצלחה ללא פשרות בחופשות 
כשרות, ואלפי לקוחות מרוצים השבים 
לטוס עם שינפלד בכל שנה. המנהלים 
של חברת שינפלד מקפידים לצאת עם 
הלקוחות לחופשה ולהיות איתם בבית 
לדאוג  כדי  עצמם,  ובטיולים  המלון 
שלא יחסר להם דבר, ועם רמת שירות 
להתחרות.  קשה  אכן   ואמינות שכאלו 
שינפלד  של  כשר  הגלאט  המטבח 
שמו הולך לפני בקרב הציבור הדתי-

שמגיעים  כאלו  ויש  חרדי-מסורתי, 
בשביל  רק  שינפלד  של  לחופשות 
ענק  צוות  מביאים  הם  לבדו.  האוכל 
המתמחים  בינלאומיים  שפים  של 
אשכנזי  בסגנון  יהודיים  במאכלים 
ומזרחי, הברים הענקיים בחדרי האוכל 
מציעים בשרים, דגים, מרקים, סלטים, 
ובנוסף  ועוגות,  קינוחים  תוספות, 
כיבוד  המגיש  אירי  בר  פועל  במלון 
חופשת  היום.  במהלך  חופשי  ושתייה 
ארוחות  כוללת  שינפלד  של  הקיץ 
ובשבת  יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר 
מיוחד.  רבא  קידושא  עם  מלא  פנסיון 
פיקוחו  תחת  כשר  גלאט  כשהכשרות 

של הרה”ג משה נחשוני שליט”א.
לסיכום בכל הקטגוריות הגיעה במקום 
תיירות  שינפלד  חופשת  הראשון 
המעוניינים  במונטנגרו.  בהילטון 
לצאת הקיץ לחופשה המוצלחת ביותר 
החברה  למשרדי  להתקשר  מוזמנים 
אתר  דרך  או   03-6189999 בטלפון  

www.shainfeld.com האינטרנט

מצאנו את החופשה 
הכי מוצלחת של הקיץ

בדקנו מבחר מייצג של חופשות כשרות לקיץ על 
סמך מספר קריטריונים חשובים  והגענו למסקנה חד 

משמעית איזו היא החופשה המנצחת

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

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

שמים גבול לכולסטרול!
סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים 

בדם ומונעת מחלות כלי דם

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד 
שימוש חוזר בכולסטרול קיים 

ומניעת ייצור של כולסטרול עודף
סיוע באיזון רמות הסוכר

מניעת תהליכים דלקתיים בגוף

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922667
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לאישה
רוצה עור פנים צעיר? קודם כל תשתי קפה!

האחרונות  בשנים  הוכיח  הרוקחות(  )מדעי  הפרמקולוגיה  "תחום 
עור  נזקי  לתיקון  קשורה  הקפאין  של  ביותר  הגדולה  התרומה  כי 
העור  את  גם  אלא  אותנו  רק  מעיר  לא  שהקפאין  מסתבר  הפנים. 
שיטת שלושת השלבים  רקנטי, מפתחת  הלגה  לנו  אומרת  שלנו", 
הפנימית,  ברמה  הממריצות  להשפעותיו  "מעבר   –  Helga של 
הכוללות יכולת ריכוז גבוהה יותר, האצת חילוף חומרים התורמת 
והאינטנסיביות של האימון  לתהליך ההרזיה, שיפור האפקטיביות 
והפעילות הספורטיבית, מסתבר שהקפאין הוא מרכיב בעל סגולות 
עורית"  "עוררות  על  כמשפיע  החיצונית,  ברמה  גם  משמעותיות 

ובעיקר על עוררות עור הפנים". 
מהו קפאין?  

"הקפאין הוא חומר מעורר טבעי, המדמה את פעולתו של החומר 
הגוארנה  בשיח  ובקקאו,  בתה  קפה,  בפולי  המצוי  מתאמפטמין, 
גירוי  הן  העיקריות  הפרמקולוגיות  תכונותיו  המאטה.  ובעשב 
מערכת העצבים המרכזית, גירוי מערכת הנשימה וגירוי קצב הלב, 
שייך  הקפאין  והנצרכות.  המומלצות  בכמויות  תלויה  והשפעתו 
למשפחת הממריצים הנקראים  מתיל-קסנטינים. והוא נמצא באופן 

טבעי ביותר מ-60 מיני צמחים". 
איך משתמשת הקוסמטיקה בקפאין לשיפור עור הפנים? 

ונמרצות,  עוררות  היוצרים  הקולטנים  את  כמגרה  ידוע  "הקפאין 
תורם  רטינול,  עם  המשולבים  לילה  בתכשירי  שילובו  ולפיכך 
המצויים  ויטמינים  ושאר  היאלרונית  חומצה  של  בייצור  לעוררות 
בעור פנינו. בנוסף, הקפאין הוכח כנוגד חמצון ובעל תכונות אנטי-

באקנה,  לטיפול  אפקטיבי  הוא  ולפיכך  טווח,  ארוכות  דלקתיות 
יתר לשמש. הקפאין  רוזציאה, הפחתת אדמומיות, ולאחר חשיפת 
ידוע כסייען כנגד ההזדקנות העורית ובהיותו אנטיאוקסידנט )נוגד 
השמש.  כתמי  נראות  ולדיכוי  העור  להצערת  תורם  הוא  חמצון( 
בתכשירי  קפאין   10% של  מינון  כי  הוכיחו,  מחקרים  לכך,  מעבר 
מריחה, למשך תקופה של כ-28 ימים, תרמו לשיפור בעיית נראות 
הפסוריאזיס. יתרון נוסף - יכולת הקפאין נבדקה בתכשירים לעיניים 
והוכח  בצקתי,  רקע  על  ושקיות  נפיחויות  בתסמיני  הקלה  למטרת 
נוזלים מהחלל הבין- שהקפאין מפחית נפיחויות ע"י סיוע לניקוז 

תאי".
רואים לך בעיניים שעוד לא שתית קפה  

"לעור העדין סביב עינינו ישנן תכונות הייחודיות רק לו", מסבירה 
דקיקה  נימים  רשת  רגישות,  חלב,  בבלוטות  "חוסר  רקנטי, 
והבעות  מצמוץ  של  מרובה  ותנועתיות  ודק,  עדין  מרקם  וצפופה, 
חלוף  עם  באסתטיקה  לפגיעה  גורמים  אלו  תכונות  מרובות.  פנים 
המכילים  עיניים  תכשירי  כי  הוכח  האחרונים  במחקרים  השנים. 
קפאין מסייעים לניקוז הנוזלים מהחלל הבין תאי, וע"י כך תורמים 

להפחתת נראות הנפיחויות והשקיות". 

הקפאין יעלה לך לראש
השיער,  בשורשי  האבקה  ועיסוי  קפאין  שמריחת  מחקרית,  הוכח 
עשויה לתרום לעידוד צמיחת זקיקי השיער. לפיכך החלה תעשיית 
לפתרון  ותכשירים  קפאין  תחליבי  קרמים,  בייצור  הקוסמטיקה 

בעיית ההתקרחות ולשמירה על עור הקרקפת.
אלו טיפולים יפנקו אותך בקפאין?

המתבצעים  העור,  מראה  לשיפור  האפקטיביים  הטיפולים  "אחד 
במכון מקצועי, כולל מסכת קרם אנטי אייג'ינג המועשרת בקפאין 
ומאזנת את רמת הלחות בעור, תוך החלקת קמטוטים והענקת מראה 
צמחים  תמציות  עם   AHA+BHA חומצות  משלב  הטיפול  זוהר. 
וויטמינים עוצמתיים  A ו- E  התורמים תוך זמן קצר לשיפור מראה 
בחומרי  העור  מועשר  הטיפול  במהלך  והבהרתו.   מתיחתו  העור, 

הזנה ומרכיבי אנטי-אייג'ינג המטפלים בנזקי הגיל. 
ייעודי  טיפול נוסף המוצע במכונים, כולל קרם עיניים רב תכליתי 
ביו-פפטידים  וכולל  בקפאין  המועשר  משלימות,  פונקציות  בעל 
)שברי חלבונים( חדשניים ופעילים. הטיפול תורם להגברת תחלופת 

התאים תוך תיקון ומניעת נזקי עור, באזור סביב העיניים.
קוסמטיקאיות  ידי  על  המוצעים  האפקטיביים  הטיפולים  אחד 
המועשר  בעייתי  לעור  טיפולי  בקרם  שימוש  הוא  מקצועיות, 
בקפאין. הטיפול מפחית את רמת ייצור הסבום )חלב הבלוטות( תוך 
צמצום נזקי העור הבעייתי. הטיפול משלב במתינות את הקרם עם 
מבהירי עור קלים באופן הדרגתי. תוצאת הטיפול היא קילוף עדין 

של העור הבעייתי, הבהרה ושינוי משמעותי במרקם העור.
כהויות  להפחתת  בסרום  משתמשים  הקוסמטיקה  ממכוני  חלק 
קו  להפחתת  ומיועד  העור  סוגי  לכל  מתאים  בקפאין,  המועשר 
המתאר )קונטור( סביב העיניים. מרכיבי הטיפול מסייעים להפחתת 
סימני עייפות, לטשטוש כהויות תוך הבהרה קלה, והפחתת נפיחויות 
ושקיות סביב העיניים. הטיפול מגביר את פעולת הניקוז הטבעית 
התומכת בהמרצת מחזור הדם הנימי. במהלך הטיפול מועשר העור 
ובסקוואלן  חוחובה  ,שמן   E ויטמין   ,)B3 )ויטמין  בבניאצינמיד 
אלו  טיפולים  העיניים.  סביב  העדין  העור  ולהזנת  להעשרה  צמחי 
מעניקים ריענון חיוני תוך הארת אזור העיניים, ומובילים לשיפור 

מרקם העור".


 Helga של  השלבים  שלושת  שיטת  מפתחת  היא  רקנטי  הלגה 
מדויקות,  ותוצאות  מטרות  על  המבוססת  שימור(  שינוי,  )טיפול, 
הלוואי  בתופעות  לטיפול  מעבר  הבעיה  בשורש  כולל  טיפול  ועל 
פנימית  עבודה  בין  משלבת  שפיתחה  השיטה  והסימפטומים. 
לבין  החיים(  באורח  ושינוי  מזון  תוספי  נכונה,  לתזונה  )תפריטים 
מתקדם(,  ומכשור  קרמים  ייעודיים,  )תכשירים  חיצונית  עבודה 
השפעה  בעלת  והוליסטית,  כוללת  טיפול  מעטפת  היוצרים 

משמעותית וארוכת טווח על מצב העור.

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

הרבה  כך  כל  נוצרו  הקפאין  סביב 
חיוביים  בריאותיים,  מיתוסים 
כולנו  את  שמשאירים  ושליליים, 
בעיקר מבולבלים. דבר אחד בטוח – 
עור  בשיקום  פלאים  מחולל  הקפאין 
עובד,  בדיוק  זה  איך  אז    הפנים 
ומהם  הקוסמטיקה,  מכוני  שימוש  בו  עושים  כיצד 

מגוון הטיפולים הקיימים? כל התשובות בפנים

פיש אנד צ'יפס מרוקאיטעימה

שעון הקיץ הופך את אחר הצהריים שלנו לארוך 
ונינוח יותר. שעות האור הארוכות בצירוף החום 
הילדים  עם  לבלות  להעדיף  לנו  שגורם  העז 
להשקיע  מצוינת  הזדמנות  הם  הממוזג,  בבית 
בהתפתחותו המוטורית של התינוק שלך ולסייע 
לו להתפתח ולגדול בצורה טובה. כדאי לנצל את 
התקופה הזו ולשתף את כל בני הבית במשחקים 
שיועילו לתינוק מבחינה התפתחותית ויעניקו גם 
לשאר הילדים רגעים של חוויה משותפת ומהנה. 
המתקדם  החלב  תחליף  למהדרין,  סימילאק 
בישראל והיחיד שהוכח מדעית כמקנה התפתחות 
טיפים  מגיש  יונק,  תינוק  של  לזו  דומה  שכלית 
שיעזרו לך לנצל את ימי הקיץ הארוכים לזמן של 

הנאה וחוויה עם תינוקך ועם כל המשפחה:

מוחו  את  שמגרים  למשחקים  זקוק  תינוק   
להשתמש  אפשר  למשחק  להתפתח.  לו  ועוזרים 
בחנות  שנרכש  ייעודי  במשחק  החל  דבר:  בכל 
חד- וכלים  עץ  כפות  אחסון,  בקופסאות  וכלה 

למשחק  שמשמשים  שהחפצים  ודאי  פעמיים. 
התינוק.  את  לפצוע  יכולים  ואינם  בטיחותיים 
כדי ליצור עניין וגירוי תני לילדים הגדולים יותר 
אינו  עדיין  שהוא  משלהם  משחקים  לו  להגיש 

מכיר.
לתפוס  הגחון,  על  להתקדם  הצליח  התינוק   
לכך  דאגי  לעמידה?  להתרומם  או  רחוק  משחק 
שכל המשפחה תגיב על כך בהתפעלות. גם תינוק 
קטן מאוד מרגיש את תשומת הלב והמשוב החם 
והם גורמים לו מוטיבציה להגיע ליכולות חדשות 

ומורכבות יותר.
הילדים  שבו  בזמן  יעיל  המשותף  המשחק   
נינוחים ונהנים לשחק יחד. התחילו לשחק בשעות 
אחר הצהריים המוקדמות ולא לקראת הערב, אז 
הילדים עייפים, רעבים ואינם במיטבם. שתפי גם 
את התינוק במשחק, בארוחת הערב ובהתכוננות 

לשינה, כך יתרגל לסדר יום בריא ומאוזן.
השתמשי  במשחק.  הילדים  כל  את  שתפי   
הרבה בשמותיהם הפרטיים במהלך המשחק כדי 
להחדיר לקטן את השמות שלהם וליצור ביניהם 

היכרות קרובה יותר שמבוססת על חוויה.
 משחק עם מבוגרים הוא פעילות חשובה מאוד 
אינם  שנתיים  גיל  לפני  תינוקות  התינוק.  עבור 
גילם  בני  עם  משמעותית  אינטראקציה  מקיימים 
כך שמבחינה התפתחותית עדיף משחק עם מבוגר 
משמעותי כמו אימא או אח גדול. משחק עם כמה 
יעזור לתינוק לפתח אינטראקציה עם  אחים יחד 

הסובבים.
 מפעם לפעם השאירי גם זמן משחק שמאפשר 
לילד הנאה מיכולות שהוא כבר רכש. כמה דקות 
של משחק שכולל הנאה וחוויה בלבד, בפרט עם 
שאר הילדים, גורם לילד חוויית הצלחה ומשחרר 

אותו מאוד.
 גווני את סוג הפעילויות שאת בוחרת, כמובן 
בהתאמה לגיל הילד. אתמול שיחקתם בקוביות? 
בהדבקת  ומחר  סיפור  בהקראת  בחרי  היום 
הילד  אצל  וסקרנות  עניין  יוצר  הגיוון  מדבקות. 
בני  ושאר  לו להתקדם בתחומים השונים,  וגורם 

הבית נהנים מן הגיוון ומצפים לפעם הבאה.
התינוק  את  ללמד  כיצד  הילדים  את  הדריכי   
לבצע פעולות חדשות באמצעות הדגמה וחיקוי. 
ילדים,  שירי  לו  שירו  שונים,  קולות  לו  השמיעו 
הראו לו תנועות ידיים פשוטות כמו מחיאת כפיים 
או תנועת 'שלום'. הילד יקלוט את הפעולות הללו 
יחוו  יותר  והגדולים  בעצמו  אותן  לבצע  וינסה 

סיפוק והנאה.

טיפים

אופן ההכנה:
מגבת,  על  האדמה  תפוחי  רצועות  את  מניחים   .1

ממליחים ומכסים לייבוש מקסימלי. 
מחממים שמן לחום מינימלי כך שהוא יהיה חם אך   .2

לא רותח ומבעבע. 
אל  האדמה  תפוחי  רצועות  את  בעדינות  מכניסים   .3
השמן לטיגון ארוך עד לקבלת צבע זהוב עדין. מוציאים 
השמן.  את  ומחממים  הלהבה  את  מגבירים  למסננת. 
כשהשמן חם מאוד, מכניסים את הצ'יפס ומטגנים שוב 

עד לקבלת צבע זהוב.
4. במקביל משרים את רצועות הדג במלח ולימון למשך 

10-7 דקות. 
עד  וחם  עמוק  בשמן  ומטגנים  מקמחים  מוציאים,   .5

לצבע זהוב. 

מצרכים )ל4-6 מנות(:
צ'יפס

אדום  דזירה  מסוג  אדמה  תפוחי   6
חתוכים לרצועות דקות 

כף מלח גס 
שמן קנולה עמוק לטיגון      

פיש 
500 גרם דג קוד חתוך ל־20 רצועות 

כף מלח גס 
כוס מיץ לימון טרי 

המתכון באדיבות השף אבי לוי מבעלי המוציא בירושלים וצ'ירפום  קל לביצוע 
ומתאים לאירוח שלא תוכנן מראש

כיצד תנצלי 
את שעות אחר 

הצהריים הארוכות 
לשיפור התפתחות 

תינוקך?
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת חיות וחרקים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. גדר, קיר של אבן או של עץ או קנים. "העמר שהוא סמוך  
ל___ ולגדיש" )פאה ו ב(

4. מיועד, מזומן למועד קבוע. "ושלח ביד איש ___ 
המדברה" )ויקרא טז כא(

6. הנחה, הקלה, תוספת קטנה. "אפילו ___ אסור במודר 
הנאה" )נדרים לב:(

8. ענף של גפן הנושא את אשכולות הענבים, העלים 
והקנוקנות, שריג מעוצה.  "ויכרתו משם ___ ואשכול ענבים 

אחד" )במדבר יג כג(
9. קיצור המילים: אחר המועד. )בהיפוך אותיות(

11. גרימת נזק כתוצאה של רשלנות במילוי תפקיד. "תחלתו  
ב___ וסופו באונס" )בבא מציעא מב.(

15. )בהשאלה( פיתח את השכל,החריף את המחשבה. "לא 
אמרה ר' עקיבא אלא ל___ בה התלמידים" )עירובין יג.(

16. שם מטבע קטן שהיה נהוג בישראל בימי קדם.  "עשרים  
____" )שמות ל יג(

17. ברק, להט, זוהר של דבר ממורט ומצוחצח. "ו___ חרב 
וברק חנית" )נחום ג ג(

1. הפרזה, תאור דבר בצורה מופרזת.  "השקו את התמיד 
בכוס של זהב אמר רבא ___" )חולין צ:(

2. חלב, שומן. "כי כסה פניו בחלבו ויעש ___  עלי כסל" 
)איוב טו כז(

3. נופל,גרוע בטיבו,ירוד. "מבריה שהיא __ מכל הבריות" 
)בראשית רבה פרשה י( )בלשון נקבה()בהיפוך אותיות(

4. גילה, חשף. "וקיר ___ מגן" )ישעיה כב ו(
5. כבוד,חשיבות. "וכל הנשים יתנו __ לבעליהן")אסתר א כ(
7. )בהשאלה( קרוב משפחה, אדם שהוא "בשר מבשרו" של 

מישהו. "ונתתם את נחלתו  ל___ הקרב אליו ממשפחתו" 
)במדבר כז יא( )בהיפוך אותיות(

10. דריכה, פסיעה. "ויהי בשמעך את קול ___" )שמואל ב 
ה כד(

12. כינוי לקרש צר וארוך, להבדיל מן הקורה שהיא עבה.   
"הכשר מבוי בית שמאי אומרים ___ וקורה" )עירובין א ב( 

)בהיפוך אותיות(
13. הבדיל, בודד, הפריש. "שאור ___ להן מתוכן ומחמצן" 

)מנחות ה א( )גוף שלישי,עבר( )בהיפוך אותיות( 
14. מקום מותו של אהרן הכהן. ___ ההר. )במדבר לג לח(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם! חידת פרשת השבוע

תשרצתאנתצפעונידשא

יתדאהתנשמתשוהחמטג

אנאחגבישרגפלנאישא

מארירשבצנראשיאנתד

יגאנשנתגשנשאשסנקא

לתחמלצפעישאמהנחדה

גשזזנאריתדתגרשנצא

רגבנישארתגבאושפתנ

הואתשאבהגרתשברסנת

בדתידכחשקאנאדתגעא

רתבאעליעהצרעהשלאר

מכתהדשוגהאטלהותאב

עתושפיפנאפעהתתאאה

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

אפעה, התנשמת, לזבוב,שפיפן, ארבה, והאנקה, נחש, שרף, דבורה, והחמט, 
עכביש,שרץ, הגזם , והלטאה, פתן, תולעת, החלד, והעכבר, צב, מרבה רגלים, החרגל, 

ועקרב, צפע, הצפרדע, חגב, צפעוני הצרעה, חסיל, רמש

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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