
 גיליון מס' 1106   3/5/17 ז' באייר תשע"ז  בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי 

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק
י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:46
19:04
18:43

20:02
20:04
20:04

פרשת אחרי מות קדושים

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

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

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

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

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

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&

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

אבי גרינצייג

נקראנו לדגל

כך נכשלה פרובוקציית השנאה
בימים  מידי שנה  נגד הציבור החרדי  ההסתה 
הפעם:  לא  אך  קבוע,  לריטואל  הפכה  אלו, 
כתב שביים סצנה בה חרדי 'חטף' דגל ישראל 
מעבודתו  ופוטר  נחשף  אותו,  ושבר  מידיו 
יחד עם עובד נוסף ● בהובלת 'קו עיתונות', 
עלה הנושא לסדר היום בכדי לשים קץ לשיח 
התקשורתית  השפה  לשיפור  ולקרוא  המפלג 

בין מגזרים ● הסיפור המלא / עמ' 8

החרדים משיבים 
מלחמה ל'יש עתיד'

חשיפת
'קו עיתונות'

ליצמן: "כל האזהרות שאמרתי היו נכונות"
פרוש: "הפגיעה בדת מניעה את יש עתיד"

מלכיאלי: "פוליטיקאים שמחפשים כותרות"

בן צור: "פרובוקציות נגד ההלכה" 
אשר: "גם הפעם לא יצליחו"

צמד הנוכלות שממתינות מקלב: "סבלנו מהם תקופה ארוכה"
לכם בכניסה לעיר

זוג נוכלות עומדות בכניסה לב"ב 
מאחורי תחנת הדלק פז, ומבקשות 
כסף לכאורה עבור דלק / עמ' 12

הגרב"מ אזרחי 
הדריך את 
הר"מים
 עמ' 10

 / עמ' 20

בעקבות החשיפה ב'קו עיתונות'



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

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

 &2490  &2390

פילה סלמון 
(אילתית) נוזל כלים סוד

גבינה קרם שמנת
טרה

מחית סלט פירות
שישיה

משחת שיניים 
קולגייט

בשרים מחפוד

קמח
טחינה אחווה

4 ב-10& 

מס' 10 / 7 / 3

ב-

ב-  &15

 &10

 &1990

 &18 90

 &1490

ב-

ב-

ב-

5 ב-100&   &10  &95

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 
משקה אנרגיה 
בלו

ב-  &43

פתי בר גטניו
1.6 ק"ג

XL / קליק

בקנית 
זוג

בקנית 
זוג

מארז קרלו

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

לקילו

מיץ ענבים תירוש
אפרת

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

 &3790

ב-  &50 2 ב-

גלידת נסטלה

טיטולים

10 קילו

 &69

ורד הגליל

5 ב-10& 

בקרטון 
1 ליטר

2 ב-

2 ב-

2 ב-

 2

דג פילה
אמנון (מושט)

שישית בירה קורנה
מיונז תלמה 500 גר

 &30 ב-

L תבניות ביצים

 &20

 &20

3 ב-

3 ב-

מאגדת שוקולדנייר טואלט

 &690

 &3990&8 90

 &20

 &25

2 ב-

2 ב-

אינסטנט 
פודינג וניל
1 קילו

50& קילו 2 ב-

באיכות מפתיעה!

ב-

 &1690
ב-

2 ב-15& 

2 ב-50&   &10

 &18

 &790

5 ב-

4 ב-

 &10

10& ב- 35& ב-

 &50 4 ב-

קוטג' טרה

3 ב-12& 

48 גלילים

מוצרי 
השבוע חלב טרה גבינת תנובה מטרנה

 מהדרין

850 גר'

 &2990
ב-

טיטולים

שניצל תירס / נקניקיות
 זוגלובק 2 ק"ג

פסטות ויליפוד
500 גרם

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג

בקניית זוג

6 שמנת טרה

 &10 ב-

מארזי מולר טבעי

2 ב-19& 
בורקס תפו"א שף הבצק

ב-

ב-

אבקת כביסה 
אריאל

2 ב-55& 
חומוס 
אחלה/צבר
750 גר'
בקניית זוג

מארז במבה
בקניית זוג

2 ב-

מגוון 
שלגונים וטילונים
נסטלה
קראנצ' / גומיגם

מארז טישו 
טאצ'
חמישיה

 &12 3 ב-



בלאומית תקבל יותר ותשלם פחות!

הצטרפו ללאומית 
1-700-507-507

מרגיש
מקופ״ח?

יותר רחב

> טיפולי התפתחות הילד כגון: תרפיה במוזיקה, 
שחייה טיפולית, תרפיה באומנות ועוד.

> הסרת משקפיים בלייזר בהשתתפות עצמית 
נמוכה וללא תקופת המתנה

> טיפולי רפואה משולבת ללא הגבלת 
טיפולים, ללא רופא ממיין וללא תקופת המתנה

> הנחות משמעותיות עבור מגוון רחב של 
תרופות ותכשירים בבתי המרקחת של לאומית

יותר אפשרויות

> התייעצות עם כל רופא מומחה בעל וותק   
של מעל 5 שנים לחוות דעת שניה

> ניתוחים עם רופאים מנתחים ממיטב 
המומחים בארץ

> ביצוע ניתוחים בבי״ח פרטיים או בשר״פ

יותר משתלם

> מצטרפים עוד היום ללאומית ומשלמים 
את התשלום החודשי הנמוך ביותר מבין 

כל קופות החולים, וחוסכים עד אלפי 
שקלים בשנה!

עוברים ללאומית ומצטרפים ללאומית זהב, הביטוח 
המשלים המשתלם בישראל, החל מ-16 ₪ לחודש בלבד*!

*הפרמייה מתייחסת לילדים בתכנית ״לאומית זהב״ ובכפוף לתנאי הסכם השב״ן ללקוחות לאומית ולמצטרפים חדשים.

רביעי חינם!החל מילד 



 03-618-9999
www.shainfeld.com

הקדימו להירשם!  קבלו את המחירים והתנאים 
כפי  מקומות  בלי  תישארו  ואל  ביותר  הטובים 

שקרה לחלק מהלקוחות בחופשת הפסח. 

לאיפה עם שינפלד טסים הקיץ?

ברטיסלבה. 4 מדינות בחופשה אחת!

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!
M O N T E N E G R O

טיולים לפארק הדורמיטור I האגם השחור I בודווה I קוטור I פארק 
 I )דוברובניק וקבטאט )בקרואטיה I אגם שקאדר I ביוגראדסקה
צייטינייה I ג'יפים I אפשרות לספורט אתגרי למשפחות: טיפוס הרים, 
רפטינג, טרקטורונים, רכיבה על סוסים, אומגות ועוד   
אין חופשה מוצלחת יותר מזאת הקיץ, נקודה.

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון
מונטנגרו

מלון הילטון פודגוריצה
החדש והמפואר במיקום מרכזי 

בעיר הבירה פודגוריצה

חופשה ברמה
30 שנות מוניטין עם האירוח, 

האוכל, התכניות 
והטיולים של שינפלד

יעד חדש
שילוב של טבע, 

הרים, מערות 
וחופי ים מדהימים

האוכל של שינפלד
 בארים ענקיים

       של מיטב השפים 
                  ובר אירי חופשי

שינפלד 
בהילטון 
ברטיסלבה

הונגריה
בודפשט וברך 

הדנובה

אוסטריה
וינה, עמק הואכאו, 

אאוטלט פרנדורף ועוד

 DOUBLE TREE
BRATISLAVA

צ'כיה 
מערת הנטיפים 
פונקווה עם שייט 

במערה

סלובקיה 
ברטיסלבה, ציון החת״ם 

סופר וטירת דווין

שינפלד זה מה שעושה את החופשה. כבר 30 שנה אנו מחדשים 
ומפתיעים עם חופשות מוצלחות, אתנו תהנו בעז"ה משקט נפשי, 

שירות מקצועי ויחס חם ואישי בכל פעם מחדש.



לאומית זהב, 
הביטוח המשלים המשתלם ביותר

איך בדיוק לקוחות לאומית חוסכים אלפי שקלים בשנה?
המספרים מדברים בעד עצמם: לפניכם טבלת השוואה המציגה את תעריפי השב"ן 
(הביטוח המשלים) של כל הקופות. נכון לאפריל 2017 מחיר לאומית זהב לזוג צעיר 

(גילאי 22) עומד על כ-50 ₪ בלבד, לעומת 114 ₪ במאוחדת שיא, 149 ₪ בכללית 
פלטינום ו-164 ₪ במכבי שלי. כשמדובר במשפחה עם 4 ילדים (גיל 29) מחיר 
לאומית זהב עומד על כ- 158 ₪ בהשוואה ל-213 ₪ בכללית, 229 ₪ במאוחדת

ו-310 ₪ במכבי שלי. וכמובן, ילד רביעי במשפחה חינם. מדובר על פער שמסתכם 
ב-1,938 ₪ חיסכון שנתי!

ביטוחים משלימים אחרים ויקרים להחריד, מתהדרים בטיפולי
שיניים מוזלים. מה באשר ללאומית זהב?

לאומית היא הקופה היחידה שהביטוח המשלים שלה מציע טיפולי שיניים במרפאות 
פרטיות  שיניים  מרפאות  כ-280  עם  הסכמים  יש  זהב  ללאומית  פרטיות!  שיניים 
ברחבי הארץ אין צורך להמתין חודשים ארוכים לתורים שיתפנו, במרפאות ציבוריות 
(על כל המשתמע מכך). רק בלאומית, ניתן לפנות לכל רופא שיניים פרטי שנמצא 
בהסדר. התהליך מתבצע ללא צורך בפרוצדורות מכבידות ומיותרות: הרופא מעביר 
למערכת של לאומית את הצעת הטיפול, מקבל אישור והלקוח מקבל שירות מרופא 

עצמאי. במחירי המחירון של לאומית, כמובן.

לנו זה איכפת להעניק 
את השירות הטוב ביותר

האם זכאות למשקפיים נכללת בלאומית זהב?
מקצועיים  אופטיקה  שירותי  מציעה  אופטיקה"  "לאומית  רשת  ובגדול.  בהחלט, 
בירושלים  לדוגמא,  הקופה.  חנויות שנמצאות בהסדר עם   70 ארצית של  בפריסה 
בלבד יש ללקוחות לאומית זהב 7 חנויות אופטיקה מהמובילות בעיר. הורים לילדים 
משלמים 21 ₪ בלבד עבור משקפיים לילד, ועד 70% הנחה על משקפיים למבוגרים. 
והתשלום  משקפיים  רוכשים  לחנות,  מגיעים  מיותרות:  פרוצדורות  ללא  זאת  וכל 
יתבצע באמצעות הוראת הקבע לקופה. כמו בכל תחום, בלאומית הולכים אך ורק 
 - אופטיקה"  "שמיר  מבית  עדשות  למבוטחיה  מעניקה  לאומית  ביותר:  הטוב  על 
זה  וכל  בעולם,  המוביל  היצרן   - "אלקון"  של  מגע  ועדשות  ביותר,  הטובה  באיכות 
בלייזר, לאומית מעניקה הטבה  גם בתחום הסרת משקפיים  ביותר.  במחיר הנמוך 
משתלמת עם השתתפות נמוכה - וללא צורך בתקופת המתנה. מצטרפים ללאומית 

זהב וזכאים מיידית להסרת משקפיים בלייזר.

הבעייתיות בשירותי התפתחות הילד, היא אחד הנושאים היותר 
כואבים במשפחות חרדיות. 

האם לאומית עומדת בסטנדרטים של הקופות הגדולות?
לאומית, וזה לא דבר חדש, מציעה למשפחות עם ילדים בכלל ובתחום התפתחות 
הילד בפרט, הרבה יותר משאר הקופות. בעוד הזכאות בסל הבריאות בתחום טיפולי 
התפתחות הילד היא עד גיל 9, לאומית הרחיבה את הטיפולים עד לגיל-15. שנית, 
לאומית גובה השתתפות עצמית נמוכה במיוחד בטיפולי התפתחות הילד. חשוב לציין 
ופיזיותרפיה הם  בעיסוק  ריפוי  קלינאות תקשורת,  בלאומית בתחום  כי התעריפים 
הנמוכים - ביותר! בנוסף, לאומית מציעה עלות נמוכה גם לטיפולי תרפיה במוזיקה 
ניתן  בנוסף באמצעות הביטוח המשלים  טיפולי.  וספורט  טיפולית  ואומנות, שחייה 
לטיפול  ותרופות  קשב  הפרעת  לאבחון  ממוחשבת  בדיקה  דידקטי,  אבחון  לקבל 

בהפרעת קשב.

לאחרונה נחשף בדו"ח מכון ברוקדייל, כי מבוטחי הקופות 
מתלוננים על זמני המתנה ממושכים במיוחד למומחים. 

האם ללאומית יש בשורה בתחום זה?
שוב, תודות לכך שלאומית הינה קופת בוטיק, רמת הזמינות לתורים ולטיפולים היא 
יועץ מומחה (חוות דעת שנייה) נחשב  מהגבוהות ביותר. בכלל, נושא התייעצות עם 
היא הרחבה  זהב  היועצים של לאומית  לאחת מגולות הכותרת של הקופה: רשימת 
רופא  כל  בגין התייעצות עם  ניתן לקבל החזר כספי  כל קופות החולים:  ביותר מבין 

מומחה בעל וותק של 5 שנים ומעלה, כלומר - למעלה מ-4,000 מומחים.
הקופה  עם  בהסדר  שנמצאים  ליועצים  לפנות  יכולים  זהב  לאומית  לקוחות  בנוסף, 
גם לבחור  ניתן  ובשערי צדק.  רופאי השר"פ בהדסה  כולל  200 ₪ בלבד,  בעלות של 
אסותא,  כמו  פרטיים  חולים  ובתי  בשר"פ  זהב  לאומית  במסגרת  מנתחים  מרשימת 

אלישע, הרצליה מדיקל סנטר.

טיפולי רפואה משלימה כרוכים בהוצאות גבוהות. 
האם גם בתחום זה יש לקופה בשורה?

ידי  זהב מציעה מגוון מרשים של טיפולי רפואה משולבת (משלימה), על  לאומית 
נמוך  עצמית  השתתפות  תשלום  והבשורה  בלבד,  ומקצועיים  מוסמכים  מטפלים 
ניתן  וללא הגבלה במספר הטיפולים! בנוסף, אין צורך בפנייה לרופא ממיין  ביותר 
טיפולי  נמנים  המשולבת  הרפואה  טיפולי  בין  ישיר.  באופן  לטיפול  תור  לקבוע 
שיאצו,  טווינא,  סיני,  דיקור  פלדנקרייז,  רפלקסולוגיה,  כירופרקטיקה,  הומיאופתיה, 
ועוד. כך לדוגמא, בעוד התעריף לטיפול שיאצו באופן פרטי נע בסביבות  עיסויים 
170 ₪, לקוח לאומית זהב משלם 67 ₪ בלבד, כאמור ללא הגבלה בכמות. החיסכון 

לסידרה של 48 טיפולים עומד על כ-5,000 ₪!

מאות שקלים לחודש עבור ביטוח משלים, הם לוקסוס שרוב המשפחות החרדיות, ובכלל, יתקשו להרשות לעצמם. לא פלא 
שבמגזר החרדי, למרות כל ההבטחות וההטבות, שיעור בעלי הביטוחים המשלימים נמוך בהשוואה לכלל האוכלוסיה. אבל 
כאשר לאומית זהב מציעה לך ביטוח משלים נרחב בעלות השווה לכל נפש ולכל משפחה, במחיר המשתלם ביותר מבין 
כל הקופות מדובר בסיפור משתלם באמת. מתחקיר השוואתי בתחום, עולה כי לקוחות לאומית משלמים עד אלפי שקלים 
בתחומים  ובייחוד  תחומים  במגוון  בלעדיים  כיסויים  מציעה  לאומית  מוכח,  וזה  המשלים.  הביטוח  עבור  שנה,  בכל  פחות 

הנוגעים לציבור החרדי!

השאלה היא מה מציע הביטוח המשלים בלאומית?
לה  שמאפשר  משמעותי  מיתרון  נהנית  ואיכותית,  (יחסית)  קטנה  כקופה  לאומית, 
לדאוג ללקוחותיה ולהציע להם את הכיסוי הטוב הזמין והמשתלם ביותר, שמתעדכן 
שאינם  ושירותים  תרופות  וניתוחים,  ייעוצים   - התחומים  בכל  הרף,  ללא  ומתקדם 
ושירותים בתחומי רפואת הילדים  נכללים בסל הבריאות, סל מורחב של טיפולים 
ועוד. חשוב לציין כי בתחומים רבים, לא קיימת תקופת המתנה שמאלצת את הלקוח 
להמתין עד שיוכל להיות זכאי, והוא יכול ליהנות מהשירותים מייד עם ההצטרפות 

לביטוח המשלים. המוטו של לאומית הוא: 

לאומית 
זהב

כללית 
פלטינום

מאוחדת 
שיא

מכבי 
שלי

164.42 114₪ 149.36₪ 50.84₪ ₪ זוג בני 22

244.26 174₪ 191.98₪ 82.74₪ ₪ זוג בני 24 + 2

310.74 229₪ 213.29₪ 158.59₪ ₪  זוג בני 29 + 4

המחיר החודשי המשתלם ביותר מבין כל קופות החולים. להלן טבלת השוואה שמציגה חסכון של עד ₪1,938 בשנה:

הנתונים עדכניים ל-אפריל 2017 לפי אתרי קופות החולים



 המרכז להכוון תעסוקתי מזמין אותך ליום פתוח בנושא איתור בעיות מים

היום הפתוח מיועד לאנשים המעוניינים לשמוע על לימודי מקצוע האיתור בצורה יסודית.

יש יום פתוח!
יום פתוח ורישום לקורס לאיתור בעיות מים באמצעים מתקדמים

בני ברק

 יש סתימה
בתזרים המזומנים?

יום חמישי ח׳ אייר)4.5.17( בשעה 19:00
<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>

היום הפתוח יתקיים אי״ה:



בלעדי למכבי
שירותי רפואה דחופה 

קרוב לבית

שאחרים 
 ייסעו

מחוץ לעיר

לי יש
מכבי!

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

 מוקד רפואה דחופה
 ושירותי משרד

19:00 עד 22:30 בלילה

 מרכז בריאות האישה
 למקרים דחופים
עד 22:00 בלילה

מרכז רפואי רבי עקיבא 86



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ז' באייר תשע"ז 3/5/17 בני ברק8

חשיפת

'קו 

עיתונות'

121/3/1 ר תש"עבא " 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

 מורי יוסף עוזרי ז"ל

עוזרי  יוסף  הרב  האמת:  דיין  ברוך 
זצ"ל - המורי של בית הכנסת 'סעדני 
ברק  בבני  כנסיות  ובבתי  ואושעה' 

במשך שנים רבות.
פרל  ברחוב  התגורר  עוזרי,  הרב 
טובה,  בשיבה  ונפטר  ברק  בבני 
בנים  של  קודש  זרע  אחריו  הותיר 
בדרך  ההולכים  ונינים  נכדים  ובנות 
ישראל סבא, אחד מבניו הוא הגאון 
'נזר  ישיבת  ראש  עוזרי  מנשה  הרב 

ישראל' בקרית ספר. לישיבה זו הוא נתן את הונו וממונו 
בגלל שהיה אוהב תורה וחסד בכל מאודו וזאת היה כל 
שאיפת חייו. דבק בדרך אבותיו הקדושים באהבת תורה 
ובאמונתו הטהורה גידל את בניו וצאצאיו במסירות נפש 

בדרך התורה והאמונה.
בצעירותו עלה מתימן לארץ כיתום והתגורר בעיר ת"א, 
לאחר שנים רבות שהתפתח שם, עזב את נכסיו בשכונת 
'הדר יוסף' ו'מעוז אביב' ועבר להתגורר בבני ברק בשביל 
חינוך הילדים, לפני כן שלח את בניו כשהיו קטנים ללמוד 

במוסדות חרדיים בערים אחרות.
לא החזיק טיבותא לנפשיה והשתדל ללכת כפשוטי העם 
מדרשים  בתורה  מלא  שהיה  למרות  ענוותנותו,  בגלל 
ואגדות. היה לומד בבתי כנסיות ומדרשות ובביתו שעות 

רבות.
מסע הלווייתו יצא מביתו בראש חודש אייר, בנו הגר"מ 
עוזרי סיפר על אביו שעבד בעבודות כפיים ובמשך 6 שנים 
עבד בישיבת וולוז'ין בבני ברק ולא לקח כסף על כך, רק 
דרש מראש הישיבה הרב ברלין, חלק מאחוזים בלימוד 
לזכותו במקום כסף  התורה של תלמידי הישיבה שיהיה 
זכה שכל בניו וצאצאיו בחורי ישיבות ואברכים  ובאמת 

יראי שמים ההולכים בדרכו.
במהלך השבעה הגיעו רבנים ואישי ציבור לנחם את בניו 
האבלים. בניהם רב העיר בני ברק הגאון הרב שלמה קורח 
שהיה שכנו ברחוב ואמר עליו ש"היה שריד לדור דעה, 
הלך לנו דמות מיוחדת, אדם מהדור הקודם שהרגישו את 
היראת שמים שלו במוחשיות, אני הייתי שומע אותו איך 

שהוא היה מתפלל על בניו וצאצאיו שיצליחו בתורה".
הגאון הרב שלמה מחפוד אמר עליו בשבעה "דור הולך 
היא  שלו  והפשטות  הלימוד  שהתפילות,  אדם  בא,  ודור 

מהמושגים ומהדרגות גבוהות שאין היום בדור הזה".

 בניין ענק ברבי עקיבא

צומת  על  ענק  מגורים  בניין  ייבנה  הקרובים  בימים 
הרחובות רבי עקיבא  - סוקולוב בבני ברק. מתחת לבניין 

המגורים ייבנו חנויות ומסחר בגדלים שונים.
בעלי  שותפים  לשלושה  שייך  שהיה  במגרש  מדובר 
עסקים בעיר ובמשך עשרות שנים הם השכירו את המגרש 
ביגוד  חנויות  מתלה  היה  המגרש  על  ומסחר.  לעסקים 
והחנות המיתולוגית 'נחום הפלאפל'. בימים אלו טרקטור 
החל להרוס את המבנה שהישן שהיה באתר והמקום גודר 

לקראת התחלת הבנייה.

 הגאון רבי משה חורב זצ"ל

ברוך דיין האמת: במהלך השבת נפטר הגאון רבי משה 
הרב  ברק.  בבני  רחמים'  'כסא  בישיבת  ר"מ  זצ"ל  חורב 
בחודשים  בגופו  שקיננה  הקשה  מהמחלה  סבל  חורב 
 55 בן  כשהוא  ונפטר  בייסורים  הזדכך  האחרונים, 

בפטירתו.
המנוח נולד בשנת תשכ"ב לאביו הצדיק רבי ברוך חורי 
זצ"ל שהיה מזקני המקובלים בארץ, התפרסם כמי שיזם 
והפיץ את רעיון "התהילים המחולק" בתפוצות ישראל, 

והתגורר בדרום הארץ. 
הגר"מ חורב שימש כר"מ בישיבת 'כסא רחמים' בבני 
להערצה  זכה  רבים,  ספרים  וחיבר  ארוכות,  שנים  ברק 
מגדולי ישראל ביניהם מהגר"ח קנייבסקי, היה גאון ובקי 

בכל הש"ס.
ראשון  ביום  רחמים  כסא  מישיבת  יצא  הלווייתו  מסע 
בצהריים בהשתתפות קהל גדול מתלמידיו ורבני הישיבה 
בדרכו האחרונה אל בית העלמין פוניבז' בבני ברק – שם 

נטמן.

יעקב אמסלם, ארי קלמן וחיים פרידלנדר

היא  החברה,  של  פרצופה  היא  תקשורת 
ראי של המרקם החברתי וקובעת במידה רבה 
את יחסן של אוכלוסיות זו לזו. המיתוס הזה 
בעיקר  האחרונות,  בשנים  במעט  התמוסס 
בשל המלחמה שהכריזו כנגדה פוליטיקאים 

ברחבי העולם, מנתניהו ועד טראמפ. 
במשך שנים הציבור החרדי סבל גם הוא 
גם  היה  כך  התקשורת.  של  זרועה  מנחת 
בשבוע האחרון, עת התהלך גיא הוכמן, כתב 
'חמוש'  כשהוא  ברק  בני  ברחובות  'רשת', 
ביקש  הוכמן  צילום.  ובאיש  ישראל  בדגל 
עברו,  משנים  עמיתיו  הצלחות  את  לשחזר 
צילומים  התקשורת  בכלי  פרסמו  אלו  עת 
בימים המקודשים לחברה הישראלית, בהם 
המדינה,  סמלי  את  כמבזים  חרדים  מוצגים 
כביכול. צוות הצילום לא השיג את מבוקשו, 
אך אז עבר במקום נער חרדי קל דעת שנעתר 
את  ולביים  המצלמים  עם  פעולה  לשתף 

שבירת הדגל עבור המצלמה. 
הופץ  והתיעוד  היטב,  הצטלם  הדבר 
לאחר  בודדות  "דקות  החברתיות.  ברשתות 
אותנו",  להזהיר  החלו  ברק,  לבני  שנכנסנו 
נכתב בסרטון שהופץ על ידי 'רשת'. בהמשך 
כי  וסיפר  הסיטואציה  את  הכתב  תיאר 
נשקפה סכנה לחייו ותיאר את הרגעים בהם 
מידיו  הדגל  את  תלש  אופנוע,  רוכב  הגיח 
ושבר את המקל. התיעוד עורר סערה והוסיף 
שמן למדורת ההסתה כנגד הציבור החרדי, 
של  קיתונות  סופג  שנה,  מידי  אלו  שבימים 

ביקורת. 

התרמית
כתב 'קו עיתונות', חיים פרידלנדר, נחשף 
ידי  על  שנעשה  לפברוק  הערב  באותו  עוד 
כתב 'רשת' והחליט לפרסם את הדברים לפי 
הזמן'  'כל  הבית  באתר  התרחשותם.  סדר 
פורסמו עדויותיהם של ארבעה אנשים שונים 
הכתב  חיפש  כיצד  ותיארו  במקום  שחלפו 
האופנוע  רוכב  עם  תיאם  וכיצד  פרובוקציה 
יצירת קליפ ההסתה. "האופנוען שברח  את 
יצטלם  שהאירוע  כדי  התקיפה,  לאחר 
לשאול  דקות  כמה  כעבור  חזר  כאותנטי, 
את הוכמן איך יצא", סיפר שמוליק ויינריך, 

קלידן תושב המקום. 
עד ראייה נוסף סיפר כי עוד בטרם צולמה 
להשיג  הוכמן  ניסה  המבוימת,  הסצנה 
"נתקלתי  ושבים.  העוברים  מצד  התנגדות 
באדם הולך עם דגל ענק ברחובות בני ברק 
ומאחוריו אדם עם מצלמה, הבנתי שמדובר 
לראות  אחריו  והלכתי  יזומה  בפרובוקציה 
אפילו בשכונת  יגיב. לשמחתי  מישהו  האם 
את  שהוביל  מה  ממנו.  התעלמו  סאטמר 

הכתב להמציא פרובוקציה".
מאוחר יותר אישש האופנוען את הדברים 
המעשה.  את  לבצע  התבקש  כי  והודה 
"נסעתי עם חבר על האופנוע ברחוב חזו"א 
התגודדות  ראיתי  ברק,  בבני  נחמיה  פינת 
של אנשים וצלמים בצד, חבר שלי הכיר את 
ביקש  הוכמן  איתו.  לדבר  והתחיל  הוכמן 
בשביל  האופנוע  עם  קטע  תעשו  'בואו 
רק  והסכמתי.  לא חשבתי  מערכון סאטירי', 
היום כשראיתי את הסרטון הבנתי מה עשיתי 
ששברתי  לפני  חשבתי  שלא  מתחרט  ואני 
מבין  הייתי  חושב,  הייתי  אם  הדגל,  את 
לבייש  כדי  בי  להשתמש  רוצה  שהעיתונאי 

את המגזר שלי".

זגזג מפואר
הצפת הנושא על ידי 'קו עיתונות' חוללה 
חבר  היה  המגיבים  ראשון  רבתי.  סערה 
פיטוריו  את  שביקש  גואטה  יגאל  הכנסת 
של הכתב. "סיפור ההסתה מגלה את פניהם 
בתקשורת  קטנים  אנשים  של  המכוערות 
שקרית  פרובוקציה  שיוצרים  הישראלית 
על מנת להשניא את החרדים ולזרוע פירוד 
אשר  יעקב  הכנסת  חבר  גם  כתב.  בעם", 
אמר כי "היה אפשר לצפות שזה מה שעומד 
שמעסיק  מה  זה  לצערנו,  הסיפור.  מאחורי 
היום אנשים שדואגים לא להוריד את הנושא 
גם  הם  הרב  ולצערנו  היום  מסדר  החרדי 

נוקטים כנראה בדברים הללו".
חבר הכנסת מקלב ציין דווקא את שתיקתם 
שבמקרים  החילונים  התקשורת  אנשי  של 
לקויה.  עיתונות  בעקבות  מזדעקים  דומים 
השתיקה  אבל  להתפטר,  צריך  היה  "הכתב 
היו  הם  יותר,  אנשי התקשורת מטרידה  של 
מקלב  אמר  מתוכם",  אותו  להוקיע  צריכים 
וגם העורך שלו  וציין כי "בחו"ל גם הכתב 
היו מתפטרים במקום, צריך לבדוק משפטית 

אם ניתן לתבוע אותו אישית".
שהתעוררה  הרבה  הסערה  למרות 
התקשורת  והתגייסות  הדברים,  בעקבות 
החרדית בפרשה, ב'רשת' לא הציגו קו ברור 
טענו  הם  תחילה  לטענות.  בהתייחסותם 
"אולם  מפוברק  אינו  שפורסם  הסרטון  כי 
הציבור  ברגשות  אפשרית  פגיעה  לאור 
ולאור תגובות שהתקבלו החלטנו להסיר את 
תיעוד  פרסום  לאחר  אך  לאלתר".  הסרטון 
במקום  היה  כי  החושף  אבטחה  ממצלמות 
שינו  הצילום,  לצוות  האופנוען  בין  תיאום 
אלו את גרסתם ואמרו כי הם עורכים "את כל 
הבדיקות הפנימיות בכדי להבין לעומק את 

פרטי האירוע ונפעל בהתאם".
הודיעה  האחרון,  ראשון  יום  בערב  רק 
שהיה  והצלם  הוכמן  גיא  הכתב  כי  'רשת' 

"ביום  הסאגה.  בשל  מתפקידם  פוטרו  עמו 
הזיכרון ולפני יום העצמאות זה הזמן לקרב 
בין אדם לחברו", נמסר בתגובתה האחרונה 
תטפל  כי  והודיעה  התנצלה  בה  'רשת',  של 

בחומרה רבה במקרה.
התנצלות  הוכמן  פרסם  שני,  יום  בבוקר 
ובה כתב בין השאר: "הגיע הזמן לומר זאת, 
עשיתי טעות... זו אינה יוזמה שלי, לא הייתה 
עיתונאי  לא  קומיקאי,  אני  בעריכה.  יד  לי 
לקדם  רוצה  לא  אני  אג׳נדה,  לי  אין  חוקר, 
שום דבר. אין לי דבר וחצי דבר נגד הקהילה 
במיוחד  להתנצל  רוצה  אני  החרדית... 
בפניכם, הציבור החרדי, על כל האירוע. לא 
נשלחתי כדי להסית נגד ציבור שמשרת איתי 
לטיפשותי,  איתי...  חי  לידי,  גר  במילואים, 

כאן בפעם הראשונה חרגתי מהז׳אנר. 
מה  את  מייצגת  לא  הסופית  התוצאה 
שאני מאמין בו. למדתי את זה, למדתי מזה. 
ולצערי, אני נאלץ לשלם את המחיר. אמשיך 

ליצור ולעשות את מה שאני יודע".

ההסתה נגד הציבור החרדי מידי שנה בימים אלו, הפכה לריטואל 
קבוע, אך לא הפעם: כתב שביים סצנה בה חרדי 'חטף' דגל ישראל 
מידיו ושבר אותו, נחשף ופוטר יחד עם עובד נוסף ● בהובלת 'קו 

עיתונות', עלה הנושא לסדר היום עד מיצוי הדין עם המעורבים

כך נכשלה פרובוקציית השנאה

הרב עוזרי זצ"ל

כשקיבלתי ביום ראשון בערב את ההודעה 
הרשמית על החלטתה של 'רשת' לפטר את 
שני העיתונאים שהיו אחראים להפקת סרטון 
הסתה אנטי חרדי, לא חשתי כל שמחה לאיד 

או סיפוק, רק רחמים - והרבה.
רחמים על אותם שני 'עיתונאים' שחשבו 
ופילוג  שנאה  של  שיח  שיצירת  בטבעיות 
היא מעשה לגיטימי לצורכי אספקת רייטינג, 
שנחשפו  אלפים  מאות  אותם  על  רחמים 
כלפי  עוינות  יותר  בהם  יש  וכעת  לסרטון 
שנאלץ  מי  כל  על  רחמים  החרדים,  אחיהם 
לעסוק בסיפור המיותר הזה, שטוב לו שלא 

בא לעולם.
להתעשת,  לכולנו  הזמן  שזה  כמדומני 
אני קורא מפה לעמיתיי בתקשורת הכללית, 
על כולנו לעשות חושבים, להשתמש בכוח 
ולאחד,  לקרב  כדי  בידינו  שניתן  העצום 
למזג את חלקי העם המופלא הזה, ולהימנע 

מיצירת מחלוקת והסתה, איבה וריחוק.
מוכחת  הבלתי  ההנחה  על  חולק  אני 
רייטינג',  מביאים  'לא  חיוביים  שסיפורים 
אפשר ורצוי לסקר את המגזר החרדי, מותר 
זה  כל  על  אך  כשצריך,  אותו  לבקר  גם 
להיעשות מתוך הבנה ש'כולנו בני איש אחד 
נחנו', מתוך שימת דגש על הפן המקרב, על 
לימוד  והתרומה לקהילה, על  ארגוני החסד 
התורה ושמירת המסורת, על הסיוע לחלשים 
וטיפוח המידות, שהרי יש כל כך הרבה טוב, 

ומהרע כבר שבענו די.

נקראנו לדגל

אבי גרינצייג
עורך 'קו עיתונות'



 שאחרים
ילכו רחוק

בלעדי למכבי
180 רופאים מומחים

בפריסה רחבה ברחבי העיר

לי יש
מכבי!

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

רופאים מומחים 
מהמובילים 

בתחומם

180
מומחים ברפואת 

נשים
ומרכז בריאות האישה

31
מרכזים רפואיים, 

בתי רופאים 
ומרפאות

41
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הגרב"מ אזרחי הדריך 
את הר"מים

מאות ראשי ישיבות לצעירים ומנהלים רוחניים 
השתתפו בועידת 'יחליפו כוח' במרכז ציפורי, לקראת 
זמן הקיץ בישיבות, שהתקיימה מטעם מרכז 'הקשיבה' 

של עיריית בני ברק

מאת: עוזי ברק

בישיבות  תורה  מרביצי  מאות  כחמש 
לצעירים, ובהם ראשי ישיבות, ר"מים, מנהלים 
'יחליפו  לועידת  התכנסו  ומשגיחים,  רוחניים 
כוח', שהתכנסה במרכז הכנסים ציפורי בקיבוץ 
חפץ חיים, מטעם מרכז 'הקשיבה' של עיריית 
בני ברק, ושעסקה בשורה של פתרונות וכלים 
רגשיים  וקשיים  התמודדויות  למול  מעשיים 

של צעירים במסגרות ישיבתיות שונות.
של  התקדים  וחסר  הגדול  הביקוש  לנוכח 
מסוג  בועידות  להשתתף  מישיבות  צוותים 
זה, התקיימה הועידה במקביל בשתי קבוצות, 
האחת של ישיבות כלליות לצעירים, והשנייה 

לישיבות חסידיות.
בנושא  עסק  הועידה  של  הראשון  המושב 
"נפילות, אכזבות וקשיים - מה עושים?" ובין 
שהעביר  גריינמן,  רפאל  הרה"ג  הציג  היתר 
במשך השנה החולפת סדרת מפגשים חינוכיים 
הדרכה  שיחת  ברק.  בבני  הישיבות  למשגיחי 
לזיהוי  לב  ושימת  "אחריות  בנושא  והכוונה 
פינק,  יהושע  הרה"ג  השמיע  רגשי"  קושי 
כל  של  ואחריותו  חובתו  על  במשאו  שעמד 
ר"מ לעמוד על המשמר ולהפנות את הדברים 
הטעונים טיפול וסיוע, בבחינת "תשועה ברוב 

יועץ".
תחת  בעיר,  הישיבות  ראשי  של  שיח  רב 
נערך,  חינוך",  מוקירה  ברק  "בני  הכותרת 
בשיתוף הרב חנוך זייברט, ראש העיר, שעמד 
ימות  בכל  רבות  ומסייע  הועידה  בראשות 
במסגרת  הפועל  "הקשיבה",  למרכז  השנה 
ופועל  ונוסד ביזמת  זה שלוש שנים,  העירייה 
ראש  יועץ  גרליץ,  שלמה  יוסף  הרב  בהכוונת 
של  המסורה  ובהנהלתו  חינוך  לנושאי  העיר 
בדבריו  הדגיש  העיר  ראש  פדר.  אברהם  הרב 
החוגים,  של  הפעולה  ושיתוף  האחדות  את 
היושבים סביב לשולחן חינוכי אחד, מתייעצים 
ופועלים יחדיו למען ציבור התלמידים ובוודאי 
יזכו ,בעקבות זאת, לסייעתא דשמיא בהצלחה 
בהמשך  בישיבות  הקודש  בעבודת  מרבית 

הזמן.
דבריהם  רב  בקשב  נשמעו  המושב  במהלך 
של חשובי ראשי הישיבות, ובהם הרה"ג רבי 
משה"  "ישועות  ישיבת  ראש  גרינפלד,  שבח 
ראש  פרנס,  יצחק  יוסף  רבי  הרה"ג  ויז'ניץ; 
רבי  הרה"ג  בובוב;  שלמה"  "חכמת  ישיבת 
"מאור  בישיבת  רוחני  מנהל  טראובה,  מיכל 
מנהל  רוטנר,  פישל  רבי  והרה"ג  גור  ישראל" 
יצחק  הרב  ובהנחיית  בעלז,  בישיבת  רוחני 
משה שטיין, משגיח בישיבת "טל תורה" ורכז 

פעילות ההדרכה ב"הקשיבה". 
הגדול  המהפך  את  ציינו  הישיבות  ראשי 
מרכז  ייסוד  מאז  שנתחולל  בישיבות 
ע"י  שנוצר  המבורך  והשינוי  "הקשיבה" 
המרכז בהצלחה רוחנית וחינוכית של צעירים, 
חינם  שניתנו  ופתרונות  אבחונים  באמצעות 
הישיבות  לצוותי  החודשיים  המפגשים  ואת 

שמתנהלים ע"י אישי חינוך ידועים.
לשתי  הצוותים  התפצלו  רביעי  במושב 
משגיחי  לציבור  כשאחת  מקבילות,  סדנאות 
הרגשית  בהתמודדות  עסקה  הישיבות 
בנושאים חברתיים בראשותו של הרב ישראל 
מרדכי וידיסלבסקי, יועץ חינוכי בכיר, והסדנא 
השנייה, בהנהלת הרב חיים צבי יאקאב, מרצה 
בכיר עסקה בנושאי הקניית דימוי עצמי חיובי 

לתלמידים.
במקביל לועידה זו, התקיימה באולם סמוך, 
בהשתתפות  נוספת  תורנית-חינוכית  ועידה 
מאות ראשי ישיבות, ר"מים ומשגיחים, והיא 
ייחודיים  דיונים  ופאנלים,  מושבים  כללה 
מהשורה  חינוך  אישי  ממיטב  והרצאות 
ודילמות  נושאים  במגוון  שעסקו  הראשונה, 
עם  התמודדות  לתחום  הנוגעות  חינוכיות 

קשיים רגשיים ודרכי פתרונם.
זו נפתחה בדברי הרה"ג רבי יהושע  ועידה 
הרועים",  "משכנות  ישיבת  ראש  אלאלוף, 
ראשי  התכנסויות  חשיבות  על  בדבריו  שעמד 
הישיבות והמנהלים הרוחניים עם אישי חינוך. 
גם בועידה זו הרצה הרה"ג רבי רפאל גריינמן 
על דרכי הגישה של ציבור מרביצי התורה לבני 
הפתרונות  והכרת  הקשיים  הבנת  הנעורים, 

להעלאת התלמיד מהקושי בו הוא נתון.
את המשא המרכזי השמיע הגאון רבי ברוך 
ישראל"  "עטרת  ישיבת  ראש  אזרחי,  מרדכי 
ועמד  במשאו  המשתתפים  ציבור  את  שריתק 
לנבכי  לרדת  התורה  מרביצי  של  חובתם  על 
הפנימי  לקולם  להאזין  התלמידים,  נפש 
את  המגוונים.  החינוכיים  לצרכיהם  ולהקשיב 
הרב  ברכה  בדברי  קידם  הישיבה  ראש  פני 
בני  עיריית  ראש  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם 

ברק.
פאנל מורחב בנושא "התמודדות עם קשיים 
רגשיים" התקיים גם בועידה זו, ונטלו בו חלק 
הרה"ג רבי משה בלוי, מראשי תושיה; הרה"ג 
"אורחות  ישיבת  ראש  שטרן,  שלמה  רבי 
ר"מ  הונגיסברג,  ישראל  רבי  הרה"ג  חיים"; 
בישיבת "תפארת ציון", ובהנחיית הרה"ג רבי 
צבי לפקוביץ, ראש הישיבה לצעירים החדשה, 
של  ולקידומה  לפיתוחה  עת  בכל  שמסייע 

הפעילות הברוכה במרכז "הקשיבה".
המערכת  "הכרת  בנושא  שעסק  במושב 
הרב  דברים  נשא  התורה"  פי  על  הרגשית 
משה בויאר, נשיא בית המדרש לתורת הנפש 
והצעות  רעיונות  שהציג  כבתחילה,  ויועצנו 
לכלים מעשיים מתוך ניסיונו העשיר, תוך כדי 

המחשתם באופן מעורר השתאות.
גדולה,  להצלחה  שזכתה  הועידה  בסיום 
והמשגיחים  הר"מים  הישיבות,  ראשי  שיבחו 
בנפש  הקודש  בעבודת  חלק  הנוטלים  כל  את 
חפצה ובמאור פנים, ובהם להרב יוסף גרליץ, 
אברהם  הרב  חינוך;  לנושאי  העיר  ראש  יועץ 
פדר, מנהל מרכז הקשיבה; להרב יצחק משה 
והרב  במרכז  הדרכה  פעילות  רכז  שטיין, 

אברהם קורנפלד, מבכירי המרכז.

הגרב"מ אזרחי נואם למשתתפים

תשאירו את 
    הארנק בבית

שומרים על העיניים שלך

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

מעל 1,000 מסגרות
 חינם לחברי 

בסניפנו בבני ברק

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

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

לחברי      
משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים
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אצלם
תחכה ותחכה 

עד מחר...

 רק במאוחדת בבני ברק, זמינות תורים 
'מהיום למחר' ברפואת משפחה וילדים!

אצלנו קובעים תור 
׳מהיום למחר׳



בס״ד

ההצעה כוללת:
לינה בבית מלון במרחק הליכה מהכותל המערבי, 

בכשרות מהודרת במחיר מיוחד ו
סיור מודרך בעיר ו מופע מרכזי ו מבחר פעילויות ו

הרצאות מרתקות:
הרב מיכאל לסרי - לגעת באושר

הרב מרדכי נויגרשל - יהדות מזווית שונה
הרב זמיר כהן - סוד האושר במשפחה

חיליק פרנק והלהקה - מופע שירה ונגינה - המופע המרכזי

מלון לאונרדו ו מחיר לשניים - ₪1,900 ו מחיר לאדם - ₪1,655

לפרטים נוספים חייגו 8840* 
מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק

ט.ל.ח   עם תעודה נושאת תמונה |

s a d o t o u r s . c o . i l

אזרחים ותיקים
ואזרחיות ותיקות,

לגיל שלכם יש פלוס!
"שלישי בשלייקס+" מזמין אתכם 

לשלושה ימים של נופש ״כשר למהדרין״ בירושלים

בין התאריכים כ׳-כב' באייר תשע"ז )16-18.5.17(

מלאי החדרים מוגבל | הרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד
בסיס האירוח במלונות הינו חצי פנסיון 

המחיר ל-2 לילות  הסעות ממספר נקודות מרכזיות ברחבי הארץ )כרוכות בעלות נוספת( 
לפרטים נוספים: 04-8611111, שלוחה 3  בימים א׳–ה׳ 09:00-16:00 

"שלישי בשלייקס +" ביוזמת המשרד לשוויון חברתי

ירקות
חסלט

בשר
גלאט חלק

מוצרי חלב
 מהדרין העדה החרדית 

  המלון בכשרות רבנות ירושלים 
 לאורחי "שלישי בשלייקס+" כשרות מהודרת  אזור ובישול בנפרד 

 הכשר במיוחד עבור תאריכי האירוח 
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בני ברק ז' באייר תשע"ז 12123/5/17

צמד הנוכלות שממתינות 
לכם בכניסה לעיר

בן שנה וחצי נפגע קשה בתאונה 

רכב שיצא מחנייה ברחוב יונה הנביא - פגע בילד שפונה 
במצב קשה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים תל השומר

מאת: ישראל בר 

עיתונות'  'קו  תלונות רבות הגיעו למערכת 
לבני  בכניסה  עומדות  אשר  נוכלות  זוג  על 
תימן,  הלו   – פז  הדלק  תחנת  מאחורי  ברק 
ומבקשות כסף לכאורה עבור דלק שנגמר להם 

במיכל ואין להם כסף בשביל לתדלקו שוב.
ושוב,  שוב  עצמו  על  חזר  שהמקרה  לאחר 
הבינו  ברק  לבני  בכניסה  נוספים  ובמקומות 
נוכלות,  מעשה  בעוד  מדובר  כי  התושבים 

והחלו להוכיח אותן.
כשהבינו הנוכלות כי עלו על הסיפור שלהן, 
החליפו סיפור. הסיפור החדש הוא שההורים 

שלהן גרים בבני ברק, והם "זרקו אותן מהבית 
ואין להן כסף".

בין  מילולית  תגרה  התפתחה  אתמול, 
הנוכלות לכמה נערים שנפלו בתרמית והבינו 
נכון. הבחורים  כי מדובר בסיפור לא  למפרע 
העוברים  את  להתריע  והחלו  במקום  עצרו 
נוכלות, הנוכלות  כי מדובר במעשה  והשבים 

איימו על הנערים כי יזמינו משטרה.
לבני  הכניסה  באזור  מסתובבות  הנוכלות 
רחוב  אזור  תימן,  הלו   – פז  דלק  תחנת  ברק, 

השומר, וכביש גהה.
תלונה  הוגשה  לא  כי  נמסר  מהמשטרה 

בנושא.

מאת : עוזי ברק

פעוט בן שנה וחצי נפצע באורח קשה בערב 
ברחוב  משפחתו  מגורי  מבניין  כשיצא  שבת, 
שיצא  מרכב  ונפגע   - ברק  בבני  הנביא  יונה 

מחניה במקום.
מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה סניף 
בני ברק העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירת 
נהג הרכב טופל  הוגדר קשה.  ומצבו  התאונה 

בזירה במצב קל מחרדה.
יהודה הילדסהיים חובש רפואת חירום של 
שנה  כבן  בילד  "מדובר  סיפר:  הצלה  איחוד 
שיצא  מרכב  ונפגע  מדרכה  על  שצעד  וחצי 
שגרים  נוספים  מתנדבים  עם  יחד  מחניון. 
רפואי  טיפול  לו  הענקנו  למקום  בסמיכות 
ראשוני בזירת התאונה כשהוא בהכרה וסובל 
ופציעות בראשו. לאחר מכן הוחלט  מחבלות 

להרדים ולהנשים את הילד עקב אופי הפציעות 
הקשות מהם סבל ומצבו כעת מוגדר קשה". 

הצלה  איחוד  של  והסברה  דוברות  באגף 
להפיק  ומבוגרים  ולהורים  לנהגים  קוראים 
בכללי  ולנקוט  זה  מצער  ממקרה  לקחים 
הבטיחות והזהירות בעת יציאה מחניונים עקב 
לבנייני  בסמוך  מדרכות  על  ילדים  של  שהות 
לילדים  לאפשר  לא  ראוי  כן  וכמו  מגורים. 
לשחק על מדרכות ללא פיקוח או השגחה של 
מבוגר. זהירות ונקיטה בכללי הבטיחות ימנעו 

בס"ד אסונות מיותרים.
"הפעוט  נמסר  דן  מרחב  משטרת  מדוברות 
פונה לבית חולים תל השומר ללא הכרה במצב 
כוחות  הרפואה(.  גורמי  )ע"פ  קשה  בינוני- 
נסיבות  את  חוקרים  תנועה  ובוחן  משטרה 

התאונה".

זוג נוכלות עומדות בכניסה לב"ב מאחורי תחנת הדלק 
פז, ומבקשות כסף לכאורה עבור דלק
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בשבילם
אתה עוד 

מספר...

בשבילנו אתה 
מס׳ 1

 שירותי רפואה מקצועיים
עם יחס אישי 

דלת פתוחה
אצל מנהל המרפאה

 התאמה מלאה לקהילה
לשירותכם רופא או רופאה
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זאבי סגל

ארה"ב  נשיא  של  המתוכנן  ביקורו  רקע  על 
בישראל בימים אלו, גורמים המקורבים לדונלד 
ביקורו,  את  לנצל  בכוונתו  כי  מעריכים  טראמפ 

כדי להכריז על העברת השגרירות לירושלים. 
מבקרת  אלו  בימים  כי  כאמור  דווח  השבוע 
האמריקני  הממשל  מטעם  משלחת  בישראל 
ביקורו של הנשיא טראמפ  שנשלחה לתאם את 
נבחר  מאז  לראשונה  הבא,  בחודש  בישראל, 

לתפקיד. 
לפי הדיווח, הנשיא האמריקני ינחת בישראל 
כאשר  ירושלים".  "יום  לפני  יומיים  אייר,  בכ"ו 
איננו  היומיים  בן  הביקור  כי  הן  ההערכות 
שנה   50 חגיגות  לקראת  מקרי  באופן  מתוזמן 

לאיחוד העיר.
בראש  העומד  סנטיס,  דה  רון  הקונגרס  חבר 
בין  שמתפקידה  לאומי'  לביטחון  הוועדה  'תת 
האמריקניות  השגרירויות  על  גם  לפקח  היתר, 
מרץ  בחודש  בישראל  ביקר  עולם,  ברחבי 
שהגיעה  אמריקנית  משלחת  במסגרת  האחרון 
שאליהם  אתרים  בירושלים  לאתר  כדי  לישראל 

ניתן יהיה להעביר את השגרירות. 
גם מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית 
בישראל, מעריך כי השגרירות תעבור לירושלים 
כבר בחודש מאי הקרוב, ומגלה כי ישראל הייתה 
העברת  עם  להתעכב  הממשל  את  שהניאה  זו 
כפי   – זאת  בכל  תועבר  אלא שהיא  השגרירות, 
שהבטיח נשיא ארה"ב במהלך קמפיין הבחירות.

הפגישה בין טראמפ לנתניהו צפויה להתקיים 
לאחר פגישתו של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו 
מאזן עם הנשיא טראמפ ב-3 במאי בוושינגטון. 
את  לחזק  כדי  הביקור  את  ינצלו  "השניים 
הפלסטינית  וההנהגה  הברית  ארצות  מחויבות 
שיסיים  לפלסטינים,  ישראל  בין  הסכם  להשגת 
שון  הלבן  הבית  דובר  אמר  הסכסוך",  את 
ספייסר, לקראת הפגישה הראשונה של טראמפ 

עם יו"ר הרשות הפלסטינית.
יפני,  לעיתון  שעבר  בשבוע  שהעניק  בראיון 
עם  להיפגש  מוכן  הוא  כי  מאזן  אבו  הבהיר 
בחסותו  בוושינגטון,  נתניהו  הממשלה  ראש 
של הנשיא טראמפ, בכל עת. לדבריו, הוא אינו 
המדינות  שתי  לפתרון  חלופה  שקיימת  חושב 
ישראל  עם  מדיני  הסדר  וכי   ,1967 בגבולות 
יתבסס על פשרה פלסטינית כואבת ועל הסכמה 
כי הפסקת הבנייה בהתנחלויות היא תנאי מקדים 

למשא ומתן.
במקביל, נמשכת המתיחות בין ארה"ב לצפון 
הוא  בריאיון שהעניק טראמפ השבוע,  קוריאה. 
התייחס לרודן הצפון קוריאני. "אנשים שואלים 
יכול  אני  יודע,  לא  אני  שפוי?  הוא  האם  אותי: 
לומר לכם זאת, והרבה אנשים לא אוהבים שאני 
או   26 בן  צעיר,  אדם  היה  הוא   – זה  את  אומר 
מת,  שאביו  אחרי  המדינה  על  כשהשתלט   ,27
והוא מתמודד עם כמה אנשים קשוחים במיוחד, 
צעיר  בגיל  אבל  ואחרים.  שלו  הגנרלים  ובפרט 

הצליח לתפוס לעצמו עמדה עוצמתית".
את  לקחת  ניסו  אנשים  שהרבה  בטוח  "אני 
הכוח הזה ממנו, בין אם דודו או כל אחד אחר, 
הוא  ספק,  אין  זאת.  לעשות  הצליח  הוא  אבל 
אדם חכם, אבל יש לנו מצב שבו אנו לא יכולים 
למצב שקיים כבר זמן רב להימשך. זה היה צריך 
להיות מטופל בידי ממשל אובמה, בידי ממשל 
בוש, וגם בידי ממשל קלינטון", עקץ טראמפ את 

קודמיו בתפקיד.

ל-36 55
חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 1990

סה"כ:
₪ 6890

סה"כ:
₪ 5390

סה"כ:
₪ 2890

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

מקרר
כולל משמרת השבת

מכונת כביסה 6 קילו
תנור דו תאי

מקרר שארפ
מכונת כביסה בוש
תנור
סאוטר דו תאי

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

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

מאות מוצרים במחירי כאסח וגם ב-36 תשלומים! לדוגמא:

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

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

אל תאמר מחר
פן יהיה מאוחםםם!!

ל-36 50
חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1790 ל-36 28

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 990 ל-36 47

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1690 ל-36 70

חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 2490

מקפיא 
ענק

 7 מגירות
NF

מבחר 
מגהצי 
קיטור

טפאל

מקפיא
6 מגירות

ל-36 28
חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 990

תנור 
משולב

מקרר
dF 450

מקרר
420 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

ל-36 10
חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 390 ל-36 44

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1590

כיריים גז
אטלקיות

ראשי
סבאף

מכונת
כביסה

קונסטרוקטה
7 קילו

מקררי
בלומברג

תנור
דו תאי
משולב

במחירים
הכי זולים!

במחירים
הכי זולים!

מחירי טרום קיץ על כל המזגנים מכל המותגים!

הן
 כ

לי
גי

זולים!הכיהמחירים

גם
36

תשלומים!

וגם

*keep7

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!
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טראמפ בדרך לישראל: 
"יכריז על העברת השגרירות"
"הביקור של טראמפ בישראל איננו מקרי   בכוונתו לנצל זאת כדי להכריז על העברת השגרירות 
לירושלים". אומר רון דה סנטיס, המכהן כסנטור מטעם המפלגה הרפובליקנית  מרק צל, 
יו"ר המפלגה בישראל, מעריך שהשגרירות תעבור בחודש מאי  ומנגד, בבית הלבן פועלים 

להנעת תהליך השלום

שגרירות ארה"ב בתל אביב. צילום: פלאש 90
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אצלנו מוישי 
תמיד במרכז

אצלם
לא יבחינו 
במוישי...

 מהפך! הכי הרבה מצטרפים
למאוחדת בבני ברק!

מגוון שירותים רפואיים ושירותים ייחודיים להתפתחות הילד:
מרפאת פגיםפיזיותרפיהריפוי בעיסוקרופא התפתחותי

קלינאית תקשורת 
בעברית ובאידיש

פסיכולוג ופסיכולוגית 
התפתחותית

עובדת סוציאלית 
התפתחותית

זמינות תורים
גבוהה



כל בני ברקי יודע
בריאות זה כללית

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

<   רפואת ילדים בזמינות מיידית
<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

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

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

הפריסה הרחבה, השירות האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית
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<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

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

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

הפריסה הרחבה, השירות האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות
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 "יונה יהב סדין אדום"
חיפה

כפר סבא

 סגן ראש העיר ל'קו עיתונות': 
"עלילת דם מרושעת נגדי"

בצאנז מחפשים נציג חדש

סגן ראש העיר ראשון לציון מטעם ש"ס 
נעצרו  נוספים,  ציבור  ונבחרי  כהן  אריה 
השבוע בחשד לעבירות שחיתות, החשודים 
אלפי  מאות  של  להוצאה  בחשד  נחקרו 
לפי  במרמה.  העירייה  מתקציב  שקלים 
וחברי עמותות  החשד, חברי מועצת העיר 
שנערכו  אירועים  יחד  בדו  לציון  בראשון 
וביקשו  העמותות,  בידי  בעיר  לכאורה 
תשלום עבורם, מבלי שהתקיימו כלל - או 
שהיקפם ועלותם "נופחו" מבחינת דרישת 

התשלום.
ניתן  המשטרה  הודעת  של  מהפרטים 
להקיש כי כנראה מדובר בחקירה המבוססת 
על ממצאי דו"ח מבקר העירייה, אשר בדק 
את פעילות התרבות התורנית בשנים 2014 
משתתפת  העירייה  הדו"ח  ע"פ   ,2015  –
במימון פעילויות שונות בעלות אופי דתי, 
ביוזמת  נערכות  מהפעילויות  חלק  כאשר 
כגון  שונים  גופים  ביוזמת  וחלקן  העירייה 

בתי כנסת ובתי ספר.
כי חברי עמותות  החקירה העלתה חשד 
הגישו לאגף התקציבים בעיריית ראשל"צ, 
שנערכו  אירועים  עבור  וקבלות  הזמנות 
נערכו  לחילופין  או  ידם,  על  לכאורה 
כאירועים  דווחו  אך  מצומצמת  במתכונת 
מן  גבוהות  עלויות  עם  משתתפים  רבי 
שקלים  אלפי  במאות  המסתכמות  הקיים, 
זה  ובכלל  האחרונות,  השנים  לאורך 
אירועים עבור הציבור הדתי, דוגמת סדרת 
שיעורי דת במתנ"סים, הפקת אירועים כגון 
השואבה  בית  שמחת  תורה,  ספר  הכנסת 

ועוד.

עוכב  המעצרים  ביום  כי  נודע,  בנוסף 
לחקירה בכיר בש"ס מהעיר בת ים. מקורביו 
בחברותו  נעוצה  לחקירה  הסיבה  כי  טענו 
הקרובה של הבכיר מבת ים לאחד העצורים 

בראשון לציון.
"עוכבו עשרות אנשים לחקירה, ביניהם 
לאחר  שוחרר  הוא  ים,  מבת  הבכיר  גם 
בשל  רק  התרחש  מעצרו  קצרה.  חקירה 
חברותו העמוקה עם הבכיר מעיריית ראשון 

לציון". אמרו מקורבי העצור.
לאחר שחרורו, שוחח יו"ר ש"ס בראשון 
והבהיר  עיתונות'  'קו  לציון, אריה כהן עם 
דין מאחר  כי אפילו לא טרח לשכור עורך 
והוא בטוח בחפותו. "אין לי מה להסתיר. 
דם  בעלילת  מקורו  והכל  מפשע  חף  אני 

פוליטיים  אנשים  נגדי  שרקמו  מרושעת 
שכשלו בבחירות דמוקרטיות וכעת מנסים 

להפליל אותי". 
עיתונות':  ל'קו  נמסר  ראשל"צ  מעיריית 
לראשונה  עלו  המתפרסמות,  "ההאשמות 
העירייה  של  פנימי  ביקורת  דו"ח  במסגרת 
הופקו  ובעקבותיו  ליקויים,  חשף  אשר 
משמעותיים  צעדים  וננקטו  לקחים 
עירייה.  עובד  פיטורי  כולל  ומשמעתיים, 
שמירת  על  דגש  שמה  העירייה  הנהלת 
כל  ומקפידה  בעבודתה,  התקין  המנהל 
העת לבצע ביקורות פנימיות על מנת לאתר 
ליקויים ולתקן את הדרוש תיקון, כפי שהיה 

גם במקרה זה".

שנה וחצי לבחירות בעיר נתניה, מלבד 
הצפי מראשת העיר הנוכחי מרים פיירברג 
גם  נגדה,  להתמודד בשל החשדות  שלא 
בזירה החרדית לא שקט: במפלגות ש"ס 
ישראל'  'אגודת  מנציגי  המורכבת  ו'גל' 
ברורה  דרישה  ישנה  התורה'  ו'דגל 

מפעילי השטח לרענן את הרשימה.
בבחירות  זכו  המקומית  בש"ס 
הקודמות לארבעה מנדטים, כיום שואפים 
יחד עם  להגדיל את מספר המנדטים אך 
זאת לרענן את הרשימה ולהכניס דמויות 
מקומי  ש"ס  איש  עם  בשיחה  חדשות. 
הוא אומר ל'קו עיתונות' כי בקהילתו של 
לאחת  הנחשבת  גבאי,  חיים  יוסף  הרב 
דרישה  ישנה  בעיר,  החזקות  הקהילות 
לשלב את הרב יוסף פנחס כנציג מטעמו 

ברשימת ש"ס.

צאנז  חסידות  נציג  כי  נראה,  במקביל 
שוב  ישובץ  לא  שר  שמעון  בעירייה 
הבאות,  בבחירות  המפלגה  ברשימת 
בפרשת  נגדו  והחשדות  מעצרו  בשל 
השוחד בנתניה. שר שימש עד לפני כמה 
נתניה  העיר  ראשת  של  כסגנה  חודשים 
המשנה  ועדת  וכיו"ר  פיירברג  מרים 
כוח  לה  צאנז,  בחסידות  ובנייה.  לתכנון 
מחדש  מסלול  לחשב  צפויים  בעיר,  רב 
נציג  ולשלוח  הבאות  הבחירות  לקראת 

אחר מטעמם לעירייה.
המשטרה  ביקשה  השבוע  כי  יצוין, 
מכל  נוספים  לחודשיים  שר  את  להרחיק 
פעילות בעיריית נתניה,  בנימוקי הבקשה 
נכתב: "שר רואה את עצמו כנציג קהילה 
מקבלי  לשורות  להשיבו  ומבקש  צאנז 
אלא  הקהילה.  כנציג  בעירייה  ההחלטות 

משקלו  כובד  כל  את  שם  הוא  שבעבר 
את  שהטה  באופן  זו  קהילה  לטובת 
ובנייה  תכנון  ועדת  כיו"ר  החלטותיו 
לטענת  זו".  לקהילה  שתרם  מי  למען 
בכוחו  שיהיה  "ככל  המשטרה,  נציג 
הרי  בעירייה  שהוא  הליך  בכל  להשפיע 
מאותו  יונעו  והחלטותיו  שהצבעותיו 

מקום נגוע באינטרסים זרים ופליליים". 
פיירברג  מלבד  עצמה,  העיר  לראשות 
הצהירו  מתנהל,  עדיין  בעניינה  שהתיק 
סיעת  יו"ר  יתמודדו:  כי  ארבעה  כבר 
ג'ורנו  יוני  קרן,  הרצל  נתניה'  'למען 
הסטודנטים  אגודת  ראש  יושב  לשעבר 
בנתניה, אל"מ במיל' מוטי הוד, ששימש 
העיר  מועצת  וחבר  נתניה  עיריית  מנכ"ל 

לשעבר אפרים בולמש.

המאבק הפוליטי בחיפה בעיצומו. ראש העיר יונה 
הרביעית,  בפעם  הראשות  את  לכבוש  ששואף  יהב, 
זקוק לתמיכת החרדים, שמבחינתם ישקלו מחדש את 

תמיכתם בו לאחר קדנציה רוויית חיכוכים.
'דגל  ראשי  בקרב  רק  לא  קיימת  יהב  על  הביקורת 
קיים  דרעי  אריה  הפנים  ושר  ש"ס  יו"ר  גם  התורה'. 
הנוגעות  'דגל'  ראשי  עם  משותפות  ישיבות  מספר 
להתנהלותו של יהב מול הנציגות החרדית המקומית.

עם  ובשיחה  מתרגש,  לא  המקומית  בש"ס  גורם 
'קו עיתונות' אומר, "לא נלך בשני ראשים לבחירות, 
השם  תחת  הקודמות  בבחירות  אחד  כראש  הלכנו 

שס"ג וכך נתנהל גם בבחירות הבאות".
לדברי הגורם, "אין עבודה משותפת מול יהב, הוא 
היום  עד  לבד.  הכול  ומחליט  רוצה  שהוא  מה  עושה 
לא  מזה  דבר  שום  כיום  נושא,  בכל  התייעצויות  היו 
החרדים  את  'לקנות'  מנסה  "יהב  לדבריו,  מתקיים". 
ואחרות,  כאלה  בהקצאות  החסידים  את  ובעיקר 
הקהילות  מרבית  מול  כשל  הוא  המעשי  במבחן  אך 

החרדיות". 

'דגל' דורשת את ראשות העיר עמנואל

פשיטה משטרתית על עיריית ראשל"צ הובילה למעצרו של יו"ר ש"ס בעיר 
אריה כהן ובכירים נוספים ● כהן ל'קו עיתונות': "עלילת דם מרושעת 

שרקמו נגדי אנשים פוליטיים שכשלו בבחירות"

סוערת  'עמנואל'  הקטנה  החרדית  המועצה 
עיכבה  המשטרה  השבוע  במהלך  אלו:  בימים 
לחקירה שלושה בכירים במועצה המקומית, בהם 
ראש המועצה עזרא גרשי, בחשד לעבירות שוחד 

בחירות ומרמה והפרת אמונים. 
פי החשד, ראש המועצה המכהן שיחד את  על 
המועצה  מישיבות  באחת  חב"ד  קהילת  ראשי 
וכן  ב-2013,  שנערכו  בבחירות  תמיכתם  תמורת 
עסקיהם  קידום  תמורת  מקבלנים  שוחד  קיבל 
חתום  ממסך  עולה  כך  והבנייה,  התכנון  בתחום 
שהמסמך  טען  מצדו  גרשי  בתקשורת.  שפורסם 

מזויף. 
עזרא  ש"ס  נציג  מול  התמודדו   2013 בבחירות 
ידידיה מהצרי, אבי חדד ודוד  גרשי: אליהו גפני, 
זינגר. בצל החקירות, לקראת בחירות 2018 הכול 
לשוב  שוקלים  העבר  ומתמודדי  מחדש,  נפתח 

ולהכריז על התמודדותם.
אליהו גפני שהפסיד לגרשי בפער קטן בבחירות 
הקודמות, מצהיר כעת בשיחה עם 'קו עיתונות' כי 
מתכוון  לא  הוא  גרשי  וחקירות  החשדות  למרות 
שייכת  ברובה  המועצה  לדבריו  שוב,  להתמודד 
ראשות  את  שיכריע  זה  והוא  הספרדי  לציבור 

המועצה בבחירות 2018.

ראש המועצה בחקירה

יו"ר ש"ס: "בטוח בחפות 
ראש העיר"

ארבעה מתמודדים כבר הכריזו על רצונם לכבוש את ראשות 
העיר מידיה של מרים פיירברג, שצפויה לא להתמודד בשל 

החשדות נגדה

אריה כהן עם הרב סורוצקין

סבא  כפר  עיריית  ראש  ישוב  כחודש  בעוד 
הרחקה  לאחר  העירייה  את  לנהל  חמו  בן  יהודה 
החרדי  הנציג  דווקא  אך  מהעירייה,  חודשיים  של 

שמעון פרץ, יו"ר ש"ס המקומית, בטוח בחפותו.
נעצרו  בעיר  שפועלים  וקבלנים  עוזרו  חמו,  בן 
לפני כחודשיים בחשד לשורת עבירות של לקיחת 
שוחד, מתן שוחד, סיוע לשוחד, גניבה, קבלת דבר 
במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים 
קיבלו  ועוזרו  בן חמו  פי החשד,  הון. על  והלבנת 
באופן  מעמדם  ניצול  תוך  קבלנים  מאותם  שוחד 

שיטתי ומובנה.
יו"ר ש"ס בכפר סבא שמעון פרץ ששוחח עם 'קו 
עיתונות' בטוח בחפותו של בן חמו, ומצהיר: "הוא 
לנהל את העיר". לדברי פרץ, החרדים  יחזור  עוד 
בבחירות  אך  בעירייה  רב  בכוח  בעבר  החזיקו 
לעירייה.  נכנסו  ולא  המנדט  את  גרדו  האחרונות 

"בבחירות הבאות נכניס מנדט עד שתיים", אמר.
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רמלה

באר שבע

אשקלון

קריית אתא

מאת: אבי רבינא

בית 

שמש

נציג ש"ס בעיריית 'באר שבע' שמעון טובול 
ודרש  דנילוביץ',  רוביק  העיר  ראש  עם  נפגש 
מראש העיר לבטל הקצאה של המקלט העירוני 
בנגב  קיום  דו  "פורום  פעילות  את  שמשמש 
ארגוני  עם  פעולה  המשתפת  אזרחי"  לשוויון 

השמאל הקיצוני.
משתפים  שהם  מידע  "קיבלנו  טובול,  לדברי 
פעולה עם ארגוני השמאל הקיצוני ומביאים לכאן 
המדינה,  בביטחון  שפוגעים  ארגונים  מיני  כל 
מכפישים את חיילי צה"ל ומשטרת ישראל. לא 
יכול להיות שגוף שפועל נגד מדינת ישראל יקבל 
כל  את  העיר  לראש  העברנו  מהעירייה.  מתחם 
הצודקת  שההחלטה  מקווים  ואנחנו  המסמכים 
יקבל  שכזה  שארגון  להיות  יכול  לא  תתקבל. 
מקום לבטא את דעותיו הקיצוניות ואנחנו נילחם 
בהם עד הדקה האחרונה כדי שלא יישארו כאן. 

הם יקבלו מלחמה".

 חודש וחצי לבחירות: ארבעה 
מתמודדים לראשות

'דגל' דורשת את ראשות העיר

העיר הבא  ראש  יהיה  מי  המפתח לשאלה 
בידיים  הנראה  ככל  נתון  שמש  בית  של 
חרדיות, שנה וחצי קודם הבחירות המקומיות, 
גם מרבית החילונים המקומיים כבר אומרים 
בידיים  תישאר  שמש  "בית  בוודאות:  זאת 

חרדיות".
בעיריית  האופוזיציה  נציג  כהן,  מוטי 
עיתונות':  'קו  עם  בשיחה  אומר  שמש,  בית 
דבר  לכל  חרדית  כעיר  מתנהלת  שמש  "בית 
ומשרדי הממשלה מסייעים בהתחרדות העיר. 
הולכים  הכללי  לציבור  שניתנים  השירותים 
הולכים  הוותיקה  בעיר  רחובות  ונפגעים, 
על  להתמודד  שינסה  חילוני  ומתחרדים, 

ראשות העיר יעשה את טעות חייו".
הקלעים  מאחורי  המטעה,  השקט  למרות 
ראשות  את  לכבוש  יוכל  כי  שנראה,  מי  יש 
עיריית בית שמש ב-2018. בסקרים שפורסמו 
בעיר  פנימיים  תקשורת  בכלי  האחרונה  בעת 
התורה'  'דגל  לאנשי  כי  נראה  שמש,  בית 
המקומיים שמואל גרינברג ומשה מונטג ישנו 
לראשות  להיבחר  ביותר  הגבוה  הסיכוי  את 
מועמדים  מול  ניצבים  אלו  כאשר  העיר, 

חרדים מש"ס ו'אגודת ישראל'.
החרדית  הסיעה  כי  עולה  פשוט  מניתוח 
לראשות  מטעמה  מועמד  להציב  שאמורה 
מספר  את  יש  לה  התורה'  'דגל  היא  העיר 
המנדטים הגדול )3( מול ש"ס, אגודת ישראל 
גורם  מנדטים.   2 אחת  כל  המחזיקות  וכוח 
ב'דגל התורה' מצביע על כך שבאופן אבסורדי 
דווקא הצלחה בבחירות ממעיטה את חלקם 
היחסי בעוגה. אך נראה כי לא עוד, בהנהגת 
לאחרונה  רק  השמיעו  הארצית  התורה'  'דגל 
קולות ברורים כי ראשות העיר הבאה שמורה 
מול ש"ס  לסיכומים  - בכפוף  ל'דגל התורה' 

ואגודת ישראל ביתר הערים החרדיות.
תשעה  כיום  המונה  החרדית,  הנציגות 
הבאות  בבחירות  לגדול  עשויה  מנדטים, 
וירוצו  במידה  מנדטים  לעשרה  לפחות 
ברשימה אחת, ובכך ליצור רוב בעירייה מול 
הנציגות החילונית. בסיור ברמת בית שמש ג' 
מספרים התושבים על נהירה חרדית לעיר של 
ורבים  האחרונה  בשנה  איש  אלפים  כעשרת 

נוספים שיתווספו לעיר עד לבחירות הבאות.
גורם  מסביר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
החד  הדרישה  את  שמש  בבית  פוליטי 
מועמד  להציב  התורה'  'דגל  של  משמעית 

מטעמה: "בשנים האחרונות, כיהן בעיר ראש 
הציבור  כעת,  עם מפלגת ש"ס,  עיר המזוהה 
הליטאי מספיק חזק ובעל כוח פוליטי להציב 
את  ניתן  בו  מצב  ייתכן  לא  מטעמו.  מועמד 
ראשות העיר לש"ס פעם אחר פעם, בעוד אנו 

מחזיקים אנשים ראויים מטעמנו".
בין  כיום  השוררת  האידיליה  על  בהסתמך 
קרבות  כי  נראה  התורה'  ו'דגל  ש"ס  ראשי 
עוד,  עצמם  על  ישובו  לא  ב-2013  הבחירות 
מול  בראש  ראש  יתמודד  לא  ש"ס  "מועמד 
'דגל התורה'", אומרים בעיר ומניחים שראשי 

המפלגות יגיעו לסיכום ביניהם.
אם ראש העיר המכהן משה אבוטבול לא 
ש'דגל'  ובהנחה  דבר,  של  בסופו  יתמודד 
תיאלץ  אז  גם  החרדי,  המועמד  את  תבחר 
צמרת הסיעה להכריע מי יתמודד מטעמה בין 
שני מועמדים פופולריים, שמואל גרינברג או 

משה מונטג. 
משה  שמש  בית  העיר  ראש  זאת,  עם 
אבוטבול, עוד לא אמר את המילה האחרונה. 
מתלהב  לא  הוא  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
המתחרות:  המפלגות  של  המנדטים  ממספר 
האיש  אלא  קובע,  המנדטים  מספר  "לא 
ותכונותיו". אבוטבול מאשר כי אילו זה היה 
נוספת,  לקדנציה  מתמודד  היה  הוא  בו  תלוי 
אך מבהיר כי ימתין להוראת מועצת החכמים 

ויו"ר ש"ס אריה דרעי.
"במידה  אבוטבול,  מתוודה  זאת  עם  יחד 
תהיה  והתמודדותי  רחב  קונצנזוס  יהיה  ולא 
שנויה במחלוקת, למה זה לי?" בסיום דבריו 

עם 'קו עיתונות' חשף אבוטבול את שאיפתו 
להגיע לזירה הפוליטית הארצית: "אחרי 30 
יש  המוניציפאלית,  במערכת  עשייה  שנות 
לי הרבה מה לתרום בוועדות הכנסת ובזירה 

הארצית".
למרות הביטחון הרב בה מדברת הנציגות 
ראשות  את  שיכבוש  מועמד  על  החרדית 
שעדיין  מי  החילוני  בצד  יש  מטעמה,  העיר 
לא התייאש מראשות העיר. בשיחה עם בכיר 
הוא  שמש  בית  בעיריית  'הליכוד'  במפלגת 
סבור שהליכוד חייב להעמיד מועמד מטעמו. 
"ראוי שהליכוד כמפלגת שלטון יציג מועמד 
לראשות העיר בית שמש. חייב להיות תיאום 
בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, עם כל 

ההיבטים המדיניים והפוליטיים".
גולדברג  שמעון  בעיר  'כוח'  רשימת  יו"ר 
את  אהב  לא  אמונים'  'שלומי  את  המייצג 
"אגודת  התורה'.  'דגל  שמציגה  הנתונים 
ישראל היא המפלגה החרדית הגדולה בעיר", 
שנתמוך  סיבה  אין  לדבריו,  גולדברג.  אומר 
בזמן  העיר  לראשות  התורה'  'דגל  בנציג 
הרשימה  היא  המאוחדת  ישראל'  ש'אגודת 

הגדולה בעיר.
אמונים'  'שלומי  יו"ר  אומר  זאת,  למרות 
יכולה  החרדית  הנציגות  כי  שמש  בבית 
בבחירות  אחת  ברשימה  ולרוץ  להתלכד 
הבאות. אך מצהיר: "סוס מנצח לא מחלים, 

נתמוך במשה אבוטבול לראשות העיר".

 נציג ש"ס זועם על ראש העיר

פיצוץ בישיבה הראשונה

"רה"ע מגלה אמפתיה לחרדים"

ar0544335347@kav-itonut.co.il

רמלה  תושבי  יצעדו  וחצי  חודש  בעוד 
לקלפיות לבחור ראש עיר חדש, לאחר שיואל 
 1993 שנת  מאז  בתפקידו  כיהן  אשר  לביא, 
ברציפות  שלו  החמישית  הקדנציה  וזוהי 

בתפקיד, הודיע השבוע על פרישה מתפקידו.
יתמודדו  כי  הצהירו  לכתר  טוענים  ארבעה 
עו"ד  העיר  ראש  מקום  ממלא  הראשות:  על 
תאגיד  מנכ"ל  שטרנברג  עדי  יצחקי,  מוטי 
המייצג  וידל  מיכאל  לשעבר,  האזורי  המים 

את הליכוד ויחיאל נזרי, לשעבר חבר מועצת 
העיר.

אומר  דרעי  מיכאל  בעירייה  ש"ס  נציג 
לא  זה  בשלב  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
לדבריו,  לתמוך.  במי  הכרעה  כל  התקבלה 
ספורים מועצת חכמי התורה של  ימים  בתוך 
ש"ס תקבל לידה את כל הנתונים ותכריע מי 

המועמד המועדף.
ביותר  הגבוהים  הסיכויים  בעל  המועמד 

לקחת את הבחירות הוא נציג 'הליכוד' מיכאל 
לביא  יואל  מול  הבחירות  בעת  שגרף  וידל 

כ-40% מהקולות.
לפני  הגיש  לביא  יואל  רמלה  העיר  ראש 
מכתב  דרעי  אריה  הפנים  לשר  כשבועיים 
התפטרות, בהתאם לחוק, עם התפטרותו של 
לביא, יערכו בחירות מיוחדות לראשות העיר 

רמלה בתוך שישים יום מרגע ההתפטרות.

לאחר הודעתו של ראש העיר המכהן על פרישה מוקדמת - יבחרו 
תושבי רמלה אחד מארבעה מתמודדים לתפקיד

שנה וחצי לבחירות המוניציפאליות, גם ברחוב החילוני מודים: 
רק חרדי יוכל להשיג את הרוב הדרוש ● אבוטבול ל'קו עיתונות': 

"מועצת החכמים תכריע" ● רומז: "יש לי מה לתרום בזירה הארצית"

 ח"כ משה גפני בביקור בעיריית בית שמש. צילום: יעקב לדרמן

ישיבת מועצה ראשונה של ראש עיריית אשקלון 
ובהחרמת  בפיצוץ  הסתיימה  גלאם  תומר  הנבחר 

הישיבה על ידי חברי האופוזיציה.
מועצה  ישיבת  גלאם  ערך  שעבר  בחמישי 
ראשונה לאחר שנבחר לתפקיד ראש העיר אשקלון, 
מתפקידו  שהושעה  שמעוני  איתמר  של  במקומו 
לאחר שהוגש נגדו כתב אישום. גלאם נתמך על ידי 
הרב יצחק ברדא – אליו ממושמעים מרבית מחברי 

המועצה.
חילופי ההאשמות וצעקות נמשכו דקות ארוכות 
לצאת  החליט  גלאם,  תומר  העירייה  שראש  עד 
להפסקת התייעצות שבסופם החליט להמשיך את 
בצעד  עזבו  בתגובה  האופוזיציה  חברי  הישיבה, 

הפגנתי את הישיבה והחליטו להחרימה.
ראש העיר הנבחר סיפר השבוע כי נבחר בזכות 
תמיכתו של הרב יצחק ברדא: "הרב ברדא הבטיח 
לי שאני אהיה ראש העיר אחרי איתמר שמעוני… 
סיפרתי את זה לחברים שלי מהעירייה ואף אחד לא 
האמין לי, נדאג לכולם. לדתיים, לחילונים, ולכלל 

האוכלוסייה תוך שמירה על כבוד האדם".

בקרית  לבחירות  עד  וחצי  שנה  עוד  יש  אמנם 
ריח  את  חשה  כבר  החרדית  הנציגות  אך  אתא, 
התנהלות  של  קלות  לא  שנתיים  לאחר  הבחירות. 
מול ראש העיר, כעת מרגישים בקהילה החרדית כי 
ראש העיר מנסה "לקנות" אותם לקראת הבחירות 

הבאות.
בקרית  התורה'  'דגל  נציג  מושיאשוילי  סימון 
אתא אומר ל'קו עיתונות' כי תקופה ארוכה מנסה 
הקהילה החרדית לקבל הקצאה לתלמוד תורה עבור 
מאמצים  לאחר  כעת  רק  אך  הליטאית,  הקהילה 
מרובים נראה כי ראש העיר מגלה אמפתיה לנושא 

ופועל בנחישות עבור ההקצאה.
שמח  שאני  "כמובן  מושיאשוילי  הוסיף  עוד 
בציבור  משקיעה  אתא  קריית  שעיריית  לשמוע 
מנדטים.  בארבעה  הכול  בסך  המחזיק  החרדי 
להם  ומגיע  מוזנחים  מבנים  יש  החרדית  לקהילה 
יותר, כל שיפוץ, בינוי ושדרוג יתרום רבות  הרבה 
התושבים.  בעיני  ולתדמיתה  השכונה  לשיקום 
זאת, קשה שלא לשים לב לתזמון. חבל שאין  עם 
בחירות בכל שנה, אולי ככה דברים היו זזים מהר 
יותר. חבל שנזכרים בציבור החרדי אחת ל־4 שנים".
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החרדים משיבים 
מלחמה ל'יש עתיד'

ישראל תקפה – אסד מתמגן

ב'יש עתיד' מתכוונים להגיש במושב הקיץ הקרוב ארבע הצעות חוק שנועדו לפגוע בהלכה ובציבור החרדי  ליצמן: 
  "פרוש: "הפגיעה בדת מניעה את יש עתיד  "כל האזהרות שאמרתי בתקופת ההתחפשות של לפיד היו נכונות"

מלכיאלי: "פוליטיקאים שמחפשים כותרות"  בן צור: "פרובוקציות נגד ההלכה והצביון היהודי" אשר: 
"כמו בעבר, גם הפעם לא יצליחו"  מקלב: "סבלנו מהם תקופה ארוכה"

בסוף השבוע אירעו תקיפות נוספות בסוריה כשהיעד הוא שוב בסיסי חיזבאללה 
 בסוריה האשימו את ישראל כצפוי, אך הנשיא אסד הודיע כי בכוונתו לרכוש 

מערכות יירוט מתקדמות מרוסיה "כדי להתמודד עם איומי ישראל מהאוויר"

ארי קלמן

מים רבים זרמו בנהר הירדן מאז שימש יאיר לפיד כשר אוצר 
התנהלותו  על  ביקורת  קיתונות  ספג  ומאז  ישראל  בממשלת 
מול הציבור החרדי. מאז, טענו רבים, לפיד השתנה. הוא אינו 
לפי  לא למלחמה. אך אם לשפוט  פניו לשלום, חבריו  כבעבר, 
סדר היום של מפלגת 'יש עתיד' למושב הקיץ הקרוב, הרי שדבר 
לא השתנה: חברי הכנסת של המפלגה יגישו ארבע הצעות חוק 
כפי  החרדי,  בציבור  לפגוע  אחרת,  או  כזו  בדרך  נועדו  שכולן 

שפורסם בסוף השבוע ב'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות'. 
שנועדה  שטרן  אלעזר  חה"כ  של  יוזמה  הוא  הראשון  החוק 
רב  מינוי  פקטו  דה  ולאפשר  הראשיים  הרבנים  חוק  את  לבטל 

ראשי אחד בלבד במקום שניים הממונים כיום מידי עשור. 
הצעת חוק נוספת היא זו נגד האפליה. יוזם הצעת החוק הוא 
חה"כ מאיר כהן המעוניין לבצע שלילת תקצוב מוסדות חינוך 
המפלים תלמידים ברישום. בדברי ההסבר לחוק נכתב כי הצעת 
על  היתר, את המצב שאין להעלותו  בין  למנוע,  נועדה  זו  חוק 
הדעת שבו קיימים בתי ספר בישראל אשר אינם מוכנים לרשום 

תלמידים ותלמידות לבית ספרם בגלל מוצאם העדתי.
במהלך  הקואליציה  את  הסעירה  הזו  החוק  הצעת  כזכור, 
מושב החורף, לאחר שסיעת ש"ס סירבה להצביע נגדה, לקראת 
שאין  גפני  משה  חה"כ  הכספים  וועדת  יו"ר  ראה  ההצבעה 
לקואליציה את הרוב הדרוש כדי להפיל את החוק וביקש מהשר 

דרעי להורות לחברי מפלגתו להצביע נגד.
הצעת החוק השלישית והמשמעותית יותר היא גיור להמונים. 

מקומיים  רבנים  יוכלו  ח"כ שטרן,  מגיש  אותה  פי ההצעה,  על 
לגייר כל מי שיחפוץ בכך. הצעת חוק בנושא דומה הונחה על ידי 
חה"כ אלעזר שטרן עוד כשהיה במפלגתה של חה"כ ציפי לבני 
חה"כ  העלה  ה-20  בכנסת  לדיון.  עלתה  לא  היא  אך  'התנועה' 
מושב  ובמהלך  הקודם  הקיץ  מושב  במהלך  החוק  את  שטרן 

החורף החולף והיא נדחתה ע"י הקואליציה.
עליזה  חה"כ  של  הזוגיות  ברית  היא  הרביעית  החוק  הצעת 
לביא, עליה חתומים כל חברי סיעת יש עתיד. ע"פ הצעת החוק 
הנוגדת באופן מפורש את ההלכה יוכלו כל זוג אנשים להתחתן. 
מיותר להרחיב בסכנות החמורות הטמונות בהצעה, אם חלילה 

תתקבל.

הנציגות החרדית משיבה אש

שר הבריאות ויו״ר יהדות התורה, ח"כ יעקב ליצמן, שכידוע 
לא החליף מילה מזה כשנתיים עם חה״כ לפיד, הגיב לפרסום 
של ׳קו עיתונות׳ ואמר: "המרצע יצא מהשק. כעת רואים שכל 
לפיד  של  ההתחפשות  תקופת  כל  לאורך  שאמרתי  האזהרות 
כלפי החרדים היו נכונות. מדובר במפלגה הדוגלת בשנאת הדת 
השתנה  לא  דבר  ושום  בעבר,  שהייתה  כפי  במסורת  ומלחמה 

בלפיד".
סגן השר מאיר פרוש ציין בעקבות הדברים: "אין חדש תחת 
לציבור  התנכלות  זו  עתיד'  'יש  חברי  את  שמניע  מה  השמש. 
החרדי ופגיעה בדת. לא התרשמנו מהתקופה שבה כביכול הם 

התאפרו, שמו פודרה, והיו בסדר עם החרדים".

הצטרף  מלכיאלי  מיכאל  חה״כ  גם 
מושב  לנו  "צפוי  כי  ואמר  לגינויים 

החרדים  הנציגים  כל  כלל.  פשוט  לא  קיץ 
וניסיון  כוונה  כל  כנגד  בצורה  כחומה  ויעמדו  מאוחדים 

הפוליטיקאים  את  יש  תמיד  וההלכה.  הקדושה  בחומות  לפגוע 
שמחפשים כותרות, וחושבים שהדרך הטובה לעשות זאת היא 
הוסיף:  מלכיאלי  החרדי".  בציבור  שיפגעו  חוקים  באמצעות 
״הם ינסו לעשות את שלהם, ואנחנו נפעל לקידום עשייה לטובת 
בני התורה וכלל האוכלוסייה, והכל תחת הכוונת נשיא מועצת 

החכמים חכם שלום כהן שליט"א".
לא  הזויות,  עתיד  יש  סיעת  חברי  של  החוק  הצעות  "שורת 
ולעורר  היהודית  בהלכה  לפגוע  נוסף  ניסיון  ומהוות  ריאליות 
פרובוקציות מהאופוזיציה בנושא דת ומדינה", קבע יו"ר סיעת 
ש"ס בכנסת ח"כ יואב בן צור. "בעת שיו"ר יש עתיד, ח"כ יאיר 
לפיד, מציג לתקשורת רצון להתקרב לסיעות החרדיות – חברי 
סיעתו מעוררים פרובוקציות ומקדמים חוקים שיפגעו בהלכה, 

במוסדותיה ובצביונה היהודי של מדינת ישראל".
אלא  מדובר  ולא  יצלחו  לא  החוקים  כי  העריכו  'דגל'  ח"כי 
בניסיון נוסף לעלות על הגל. "ראינו כבר את ההצלחות של יש 
והמפלגים  המסיתים  החוקים  את  להעביר  כשניסו  בעבר  עתיד 
גם  יהיה  אני בטוח שכך   – לא הצליח  זה  כמו שבעבר  שלהם, 
אורי  חה״כ  התורה(.  )יהדות  אשר  יעקב  חה״כ  אמר  הפעם", 
מקלב הוסיף כי "זהו המראה האמיתי שלהם, סבלנו מהם תקופה 
בשטח,  ביטוי  לידי  באות  אינן  לפיד  של  האמירות  כל  ארוכה, 

המאבק הוא עקרוני על נושא הליבה של בסיס היהדות".

לפיד. צילום: פלאש 90 ליצמן. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ברוך ברגמן

נשק  מצבורי  בסוריה  ישראל  תקפה  כמה,  יודע  המי  בפעם 
שבת  בליל  דיווחו  ערביים  תקשורת  כלי  לחיזבאללה.  שיועדו 
על פיצוצים עזים באזור קוניטרה בזמן שמסוקים ישראלים חגו 
ממעל. בהתקפה ניזוקו עמדות של צבא אסאד וכן של חיזבאללה. 
עם זאת, ברשת אל מיאדין הלבנונית נאמר כי לא הייתה תקיפה 

ישראלית. 
גורם סורי מסר לעיתון "אל-קודס אל-ערבי" כי "התגובה לא 
תאחר לבוא והדגיש כי צבא סוריה והמיליציות שנלחמות לצדו 
יהרגו עוד משתפי פעולה עם ישראל". גורם סורי אחר אמר לאתר 
"אל ראד" הירדני כי "הירי הישראלי הוא ניסיון נואש להרים את 

המורל של ארגוני הטרור שקורסים תחת מכות הצבא הסורי".
את  או  התקיפות  את  רשמית  אישרה  לא  כהרגלה,  ישראל, 
מעורבותה בהם, אך השר לענייני מודיעין ישראל כץ רמז לכך. 
"אני יכול לאשר שהאירוע בסוריה תואם לחלוטין את מדיניות 
ישראל מוצהרת למנוע את הברחות הנשק של איראן לחיזבאללה 
דרך סוריה", אמר בריאיון לגלי צה"ל, והוסיף כי לא יוכל לפרט 

בעניין.
על רקע הדברים, התייחס השבוע נשיא סוריה בשאר אל אסד 
לתקיפות הישראליות החוזרות ונשנות בשטחו, וגילה כי בקרוב 
ארצות  לתקיפותיה של  גם  כמו  אלו  לתקיפות  קץ  סוריה  תשים 
הברית. בראיון לתקשורת גילה אסד, כי ארצו עומדת לרכוש דור 

חדש של מערכות הגנה אוויריות שיסופקו על ידי רוסיה. לשאלת 
המראיין בדבר החיוניות שבה רואה הנשיא את רכישת המערכות 

המתקדמות, השיב אסד, כי "אך טבעי שנזדקק למערכות אלו".
לחזק  במטרה  הרוסים  עם  מו"מ  לנהל  עבורנו  טבעי  "זה 
מהאוויר  ישראל  איומי  עם  להתמודד  כדי  שלנו,  המערכות  את 
ישראל  את  אסד  האשים  בראיון  אמריקניים".  טילים  איומי  או 
האחרונות  בשנים  כאשר   ,'48 מאז  שנים,  מזה  בנו  "הנלחמת 

הגדילה לעשות בתמיכתה בטרור". 
שמעניקה  בכך  מובהקת  טרור  תומכת  הינה  ישראל  לדבריו, 
'מחבלים'.  אסד  מכנה  אותם  בסוריה,  למורדים  צבאי  סיוע 
מקיימת  ואף  נשק  כלי  ותרופות,  מזון  להם  מעניקה  "ישראל 
כי  תקווה  הביע  הוא  לשליטתם".  הנתונים  בשטחים  אימונים 
באמצעות מערכות ההגנה האוויריות אותן ירכוש מרוסיה, יושם 
הקץ לעליונות האווירית של ישראל בשטחה האווירי של סוריה.

כוחות צה"ל בגבול הסורי. צילום: באסל עבידאת, פלאש 90

מהפכת הכשרות של הרב לאו
כל הפרטים על התכנית המהפכנית 
שעשויה להוזיל מחירים במסעדות

ברוך ברגמן

שגיבש  חדשה  רפורמה  בישראל:  בכשרות  היסטורי  מהפך 
הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו, עשויה להוביל לשינוי 
פי  על  משמעותית.  מחירים  ולהוזלת  הכשרות  בתחום  מהותי 
התכנית שהוצגה בשבוע שעבר, תינתן האפשרות לעשרות אלפי 
עסקים בישראל, מתחומי המזון לבחור באחד משני מודלים של 
נאמני  ומודל  מוזל(  )מודל  אלקטרונית  השגחה  מודל  השגחה: 

כשרות 
בעסק שבעליו יבחר במודל השגחה אלקטרונית, יבוטל הצורך 
במשגיח הכשרות הצמוד לבית העסק, וכחלופה, יותקנו במקום 
ומחסני  במטבחי  עת,  בכל  מרחוק,  לצפות  שיאפשרו  מצלמות 
העסק, ובכך לפקח באופן רציף אחר מצב הכשרות בבית העסק.

להצטרף  מעוניין  שיהיה  עסק,  בעל  כל  זו,  חלופה  במסגרת 
למתווה "השגחה אלקטרונית", יציב מצלמות במטבח, במחסנים 
ובמקום הכנת האוכל בעסק וזאת לצורך פיקוח מרחוק על תהליך 
הכנת המזון. בעל עסק זה, לא יצטרך להמשיך בהעסקת משגיח 
כשרות קבוע לעסק, אלא ימנה 'נאמן כשרות', עובד מתוך העסק 
הכשרות,  בענייני  הנחוצות  הפעולות  את  בפועל  שיבצע  עצמו 

כדוגמת ברירת אורז, הפרדת ביצים, ניפוי קמח וכדו'. 
על  אלקטרונית  תפוקח  ברבנות,  אומרים  הנאמן,  עבודתו של 
שתאפשרנה  מצלמות,  אל  מרחוק  בחיבור  הכשרות  משגיח  ידי 
תקינות  את  לוודא  ובכך  ומוקלט,  חי  בשידור  הדוק  פיקוח 
ההליכים הכשרותיים בבתי העסק וזאת בגיבוי של בקרי כשרות, 

שייפקחו פיזית מטעם המועצה הדתית – האזורית. 
באמצעות  שכן  הכשרות,  משגיחי  מספר  יופחת  זה  במודל 
המצלמות ניתן גם לפקח במקביל על יותר בתי עסק ובכך לחסוך 
וגם לשפר את רמת הכשרות  עלויות בהעסקת פחות משגיחים, 
בכך שביכולתם של משגיחי הכשרות לוודא בכל רגע נתון שבית 

העסק מתנהל בהתאם לכללי הכשרות.
שכרם  את  יקבלו  לא  הכשרות  בקרי  כי  מציינים  ברבנות 
מבתי העסק, אלא בתי העסקים יעבירו תשלום למועצה הדתית 
והמועצה תעסיק את הבקרים כנותני שירות ולא כעובדי המועצה. 



דלת כספת משוריינת, מנגנון מכני משולב טיטניום
חזק, עוצמתי, חכם

יש דברים שמדברים לגברים

דאודורנט טיטניום
מדבר אליך.

דאודורנט ספריי בניחוח יוקרתי לגברים

מנגנון נעילה מכני משוריין בעל 32 בריחי טיטניום
חזק, עוצמתי, חכם

יש דברים שמדברים לגברים

דאודורנט טיטניום 

דאודורנט הספריי לגברים

הנמכר ביותר בישראל!
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האם לדחות את ההדלקה בל"ג בעומר במירון?
אאאאאא

הדיון המחודש והלעוס חוזר על עצמו מדי 
תקופה כאשר ל"ג בעומר חל במוצאי השבת, 
ל"ג בעומר תשע"ז אינו שונה משנים עברו, 
הפותחת  ההדלקה  כי  הוחלט  כהיום  אז  גם 
תהיה רק לקראת חצות, דהיינו כחמש שעות 

לאחר צאת השבת. 
רואה סיבה לכך שהמשטרה צריכה  אינני 
קודם  השוטרים  את  מירון  למושב  להכניס 
מהן  נקודות  כמה  אמנה  השבת,  כניסת 
במידה  אפילו  האחת,  להתעלם:  לנו  אסור 
וההדלקה הייתה ביום שני, הכנות המשטרה 
היו מתבצעות כבר מיום שלישי בערב, כאשר 
רואים  היינו  בוקר  לפנות  רביעי  ביום  כבר 

בדיקת רכבים בכל אזור מירון.
שכחמישים  נשכח  בל  נוספת,  נקודה 
צפת  למירון,  לשבת  באים  כבר  איש  אלף 
והיישובים הסובבים. זו היתממות לומר שאם 
היערכות  אז  בערב  בראשון  תהיה  ההדלקה 
הרי  כי  רק מצאת השבת,  המשטרה תתבצע 

הם מוכנים בכל מקרה כמה ימים קודם.
אולי גם בחג השבועות, אז אלפי שוטרים 
וחיילים מאבטחים את הדרך לכותל המערבי, 
שכמו  ללמדך,  חג?!  לאסרו  אותו  נדחה 
ל"ג בעומר. לא  כך  דתי,  ששבועות הוא חג 
בעומר  ל"ג  את  יהפכו  בו  מצב  להיות  יכול 
לל"ד בעומר. עם זאת צריך להיות ברור לכל 
כי המשטרה תיערך ביישוב מירון רק לאחר 

יציאת השבת. אני גם סומך על כ"ק האדמו"ר 
מכל  פחות  לא  לשבת  חרד  שהוא  מבאיאן 

המתיימרים לדאוג לקדושת השבת. 
החלטת  היא  וחשובה  אחרונה  נקודה 
ל"ג  חופשת  את  ביממה  לדחות  החינוך  שר 
המונית  לקריסה  להביא  שעלול  מה  בעומר 
במאות  מדובר  הציבורית.  התחבורה  של 
להסעות  המשמשים  ואוטובוסים  נהגים 
מפעילי  על-ידי  והמופעלים  תלמידים. 
הסעות  קבלני  ובידי  הציבורית  התחבורה 
פרטיים, המחויבים לבצע הסעות אלה על-פי 

הסכמים שנחתמו מראש.
בו  יחזור  לא  החינוך  ושר  במידה 
מגריעת  אחר  מנוס  יהיה  לא  מההחלטה, 
התחבורה  ממערך  משמעותית  שירות 
שיוביל  דבר   – הכללי  לציבור  הציבורית 
במירון,  ההילולא  במשתתפי  קשה  לפגיעה 
הקריסה  למראות  שנחזור  גדול  וחשש 

הגדולה שהתרחשה בשנת 2011.
לפני כמה שנים הייתה קריסה כי עלו אלפי 
מכוניות עם רישיונות עליה להר. ביטלו את 
הרישיונות והכינו חניונים לרכבים הפרטיים, 
לחלוטין.  התמלאו  שהחניונים  מצב  נוצר 
ההחלטה כי לא תותר הנסיעה לאזור ברכבים 
ציבורית,  בתחבורה  אלא  בכלל  פרטיים 
מבורכת. אבל צריך לדאוג שתהיה תחבורה 

ציבורית בשפע. כמו לכותל בחול המועד.

נגד: דיון לעוס
ח"כ מנחם אליעזר מוזס

בשם  שמעון  ר׳  נקרא  הקבלה  בספרי 
שמעון  כר׳  הלכה  המחלוקות  בכל  שבת. 
על הדעת ש'לכבודו'  היעלה  בענייני שבת. 
יחלל אפילו יהודי אחד את השבת? ענין לנו 
שהתשובה  פשוטה  עובדתית  בשאלה  כאן 
ההלכתית עליה אף היא פשוטה לכל הדעות 

ולא יכולה להיות עליה מחלוקת.
צריך  הלכה,  פסק  לבקש  לרב  כשבאים 
והשואלים  אמת,  נתוני  בפניו  להביא 
המומחים  את  יביאו  תשובה  המבקשים 
המקצועיים שאין להם כל אינטרס בתשובה 

כזו או אחרת.
הן  מחלוקת  עליהן  שאין  העובדות 
שבת  במוצאי  למירון  ההמונית  שהעלייה 
ליל ל״ג בעומר של יהודים יראים ושלמים, 
מעשה,  ואנשי  חסידים  חכמים,  תלמידי 
מביאה למצב של פיקוח נפש שמצריך הכנות 
של  אדיר  בהיקף  שבת  בחילול  הכרוכות 
אלפי בעלי תפקידים ובהם נהגי אוטובוסים 
של  בעיצומה  מביתם  לצאת  שצריכים 
האוטובוסים  עם  להתייצב  כדי  השבת 
המקצועיים  הגורמים  שנקבעה,  בשעה 
לפני השעה  אומרים שלפחות ארבע שעות 
צריכים  ההסעות,  מערך  להפעלת  שנקבעה 
לצאת נהגים מבתיהם ברובם מקצות הארץ 
למרכז. שוטרים, סדרנים, מאבטחים, כיבוי 
אש, כוחות הצלה וכו׳ צריכים אף הם לצאת 

להתארגן  כדי  השבת  של  בעיצומה  למירון 
בזמן.

האם ר׳ שמעון היה מתיר חילול שבת של 
יהודי אחד לכבודו?

יסודית  יותר  הרבה  בעיה  כאן  לנו  יש 
הזה,  בעולם  תפקידינו  הבנת  של  ועקרונית 
לשון  חד  ומכובד  חסידי  כנסת  חבר  לדעת 
ומתנסח בבהירות, אלפיים שנה חיללו שבת 
מחללת  השבועות  בחג  ההילולה...  לקראת 
המשטרה את השבת... ידוע שהמשטרה זה 
גוף שמחלל שבת... האדמו"רים יודעים מה 

שהם עושים...
חושב  אשר  ציבור  למייצג  דוגמא  זו 
שתפקידו בעולם הזה לדאוג לרוחניות שלו, 
של משפחתו ושל החוג שאליו הוא משתייך, 
ישראל  כל  ערבות,  של  מושג  אצלו  אין 
ערבים זה לזה. לא מעניין אותו אם יהודים 
אחרים יחללו שבת בגלל הרצון האגואיסטי 
לה  שאין  מזויפת  ברוחניות  להתעלות  שלו 

אחיזה בהלכה.
על  האחראים  עם  ביסודיות  לברר  יש 
היא  מה  הביטחון,  כוחות  ועל  התחבורה 
צורך  יהיה  שלא  ביותר  המוקדמת  השעה 
צריכות  זו,  לשעה  עד  בעטיה.  שבת  לחלל 
ומסוגרות,  סגורות  להיות  למירון  הדרכים 
זה הכבוד האמיתי של רבי שמעון בר יוחאי.

בעד: איפה הערבות?
יו"ר ועד מירון, מרדכי הלפרין

פתיחה סוערת וחלוקת אלפי מאפים חינם מטעם מאפיית 
ברמן ברחוב רבי עקיבא בבני ברק

סערה ותכונה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק ביום חמישי האחרון: אלפי מאפים נימוחים של המותג הפופולארי 'ברמן' חולקו חינם ברחובות לרגל פתיחת החנות החדשה. 
אלפיים בלוני הליום ססגוניים עם הלוגו האהוב של המאפייה מילאו את הרחוב והילדים הנרגשים שאחזו בהם צעדו ברחובות ובישרו על הפתיחה המחודשת. אלפי פליירים 

חולקו לעוברים ושבים והזמינו אותם ליהנות חינם ממאפים מפנקים ואיכותיים. תושבי בני ברק, יש לנו בשורה מסעירה עבורכם! 

אביגיל שיין 

אי אפשר היה להתעלם מהתכונה ההומה ברחוב 
ברבי עקיבא בבני ברק ביום חמישי האחרון. הסערה 
וההתלהבות  הצפוף  הרחוב  את  מילאה  הציבורית 
הכתבה בעוברים ושבים. מאפיית ברמן שבה לפתוח 
את שעריה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק עם ההכשר 
המהודר והמעולה ביותר- הכשר בד"ץ עדה חרדית. 

גווני הקשת  הליום ססגוניים בכל  המוני בלוני 
התנוססו אל על וילדים נלהבים החזיקו בהם, גאים 
המרעישות.  החדשות  בבשורת  שותפים  להיות 
נוסף  וצברה ממד  גלים  ההתלהבות המשיכה להכות 
של תאוצה כשחולקו פליירים עם זכאות למאפה חינם 

במאפייה שנפתחה. 
המוני קונים נלהבים פרצו פנימה בסערה וסקרו 

כאן,  הם  שוב  המרשימים.  הדוכנים  את  בהתלהבות 
העוגות הנימוחות של ברמן, מאפי הגבינה היוקרתיים 
כמה  והסגנונות.  הסוגים  מכל  הלחמים  והאהובים, 
ולטעם  הקסומים  לניחוחות  המוכר,  לריח  התגעגעו 
הממכר. שוב אפשר ליהנות מהם והפעם בכשרות הכי 

מהודרת שקיימת- כשרות בד"ץ עדה חרדית. 
תכונה סוערת, רעש של התרגשות, בלגן שמח 
החנות  תוך  אל  יחד  התמזגו  כולם  בריאה-  והמולה 
יום  באותו  נהנו  אנשים  אלף  וחצי  שלוש  ההומה. 
וחצי אלף אנשים  בחינם, שלוש  איכותיים  ממאפים 
שנכנסו לחנות, החל משעות הבוקר המוקדמות ועד 
לשעות הערב המאוחרות, עמוק אל תוך הלילה ופגשו 
איכותיים  הכי  במאפים  מלאים  שופעים  בדוכנים 

בכשרות המעולה.  
והמושקעים  הנימוחים  האיכותיים,  המאפים  את 
של המותג הנחשק 'ברמן' 
מכירים כולם. לכן שמחו 
הרבים  התושבים  כך  כל 
החדשה  בחנות  לפגוש 
להם  יש  כעת  שנפתחה. 
למאפים  מושלם  מענה 
הכי  בכשרות  איכותיים 
מהודרת שקיימת, כשרות 

של בד"ץ עדה חרדית. 
ם  י פ א מ ה "
ביותר  הפופולאריים 
מהדוכנים  שנחטפים 
אלו  הבזק  במהירות 
למיניהם",  הגבינה  מאפי 

"המשטחים  'ברמן'.  מאפיית  מנהל   ,## לנו  מגלה 
להתקרר  מספיקים  שהמאפים  לפני  עוד  מתרוקנים 
בהם. העובדים אצלנו במאפייה אינם נחים לרגע. הם 
משנעים כל העת משטחים חדשים של מאפים טריים 
חדשים שיצאו זה עתה מהתנור, ובעוד זמן קצר ממש 
הלקוחות  בתוך שקיותיהם מרשרשות של  יהיו  כבר 

המרוצים". 
הכותרת-  וגולת  הרחב  המגוון  העצום,  השפע 
הגבינה  מוצרי  של  והמקסימאלית  המעולה  האיכות 
ביותר.  האדישים  האנשים  את  גם  לסחרר  מצליחים 
במוצרים  ועשירה  מזמינה  מפנקת,  שלנו  "המאפייה 
הטובים ביותר. עוגות הגבינה שלנו, למשל, הן סמל 
הפיציות  גם  גבוה.  בסטייל  יוקרתי  למשהו  סטטוס 
הזעירות והמשורטטות כמו צורה הנדסית יפהפייה הן 
ייחודי למאפיית ברמן, וניתן למצוא אותן רק  סמל 
שם. יש לנו לחמים מכל הסוגים: לחם מקמח חיטה 
מלאה, לחם מקמח שיפון ולחם מקמח שיפון בתוספת 
לחמניות  דגנים,  חמישה  של  מקמח  לחם  אגוזים, 
של  תחילתה  רק  וזוהי  שונים  מקמחים  ופיתות 
הרשימה. התוצרים המפנקים והאיכותיים מזמינים את 

הלקוחות להתמוגג מטעם ייחודי תוך הנאה צרופה".
ההכשר  את  קיבלה  שהמאפייה  העובדה  "בגלל 
המהודר ביותר- הכשר של בד"ץ עדה חרדית יכולה 
האיכותיים  מהתוצרים  ליהנות  האוכלוסייה  כלל 
המושקעים והמפנקים בלי להתפשר על רמת שירות 
ומלא  מפנק  אדיב,  הינו  שלנו  השירות  גבוהה. 

סבלנות", מסכם מנהל מאפיית 'ברמן'. 
)הבשורה המרעישה הכתה גלים והפכה לעובדה 
במיקום  ויוקרתית  מושכת  מאפייה  קיימת  קיימת: 

יוכלו  הנלהבים  התושבים  ברק.  בני  ברחוב  מרכזי 
להמשיך ליהנות ממנה עוד הרבה אחרי שיתפוגג הגז 
מבלוני ההליום והרחוב יחזור לחזותו המקורית, אחרי 

הסערה שפקדה אותו(. 
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המכינה המקוצרת
לגילאי 30+

מזרזת את

למעוניינים בתואר ראשון:

עבודה סוציאלית / סיעוד
 / שירותי אנוש ורב תחומי

ההצלחה
שלך!

גבריםמסלול

ביום רביעי  ל‘ ניסן 26.4

הפתיחה לגברים

ההזדמנות שלך להתחיל את התואר כבר בשנת תשע"ח

מובילים
בזמינות

 מובילים
בטכנולוגיה

מתחשבים 
במחיר

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

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

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

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

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

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

רח' אונקלוס 9 בני ברק

03-6194925
1700-700-417

וקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה

חייגו עכשיו:

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

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

R.
E.

L.
E.

   
05

2.
71

6.
42

87

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת מנדי קליין

בסעודת ראש חודש אייר שערך האדמו"ר מויז'ניץ במעונו בהשתתפות חבורת המשוררים, 
סיפר האדמו"ר בהתרגשות כי ביום שני י' בסיון, הילולת דודו הרה"ק רבי יהודה הורוויץ 
מחברי  ביקש  האדמו"ר  הזמני,  המדרש  בית  להיכל  התורה  ספר  יכניס  זצ"ל.  מדז'יקוב 

המקהלה להתכונן לשמחה של תורה.

לאחר עריכת השולחן בהילולת האדמו"ר מסקווירא זצ"ל, זימן האדמו"ר את חברי בית 
הדין יחד עם העומדים בראש מפעל 'שובע שמחות'. 

בפגישה הוחלט על תקנות חדשות נוספות  לצימצום עלויות ימי השמחות: מסיבת אירוסין 
תתקיים רק בבית הכלה, או לחילופין בכיתות הלימוד של התלמוד תורה.

את הכיבוד יקבלו המשפחות בצורה מאורגנת ובתשלום מוזל.
ימים ספורים קודם לכן, הוכרז בסקווירא על כתיבת ספר תורה חדש. בכתיבת ספר התורה 
טכנולוגי  בציוד  משימוש  בהימנעות  עוד  להתגדר  עצמם  על  שיקבלו  אלו  רק  ישתתפו 
מתקדם. נשים הרוצות לזכות להיות שותפות לספר התורה, יקבלו על עצמן להתגדר עוד 

בצניעות הלבוש.

לבית  האדמו"ר מפשעוורסק עלה בסוף השבוע 
אמו  קבר  את  לפקוד  בהולנד  פיטע  העלמין 
הרבנית ע"ה לרגל יום היארצייט, כמו כן השתתף 
מנחם  רבי  החסידות  לנגיד  מצבה  בהקמת  הרבי 
האחרון  הפסח  בחג  שנפטר  ז"ל  נויגרשל  יוסף 

בבלגיה.

בעל ההלכה ברורה וחבר מועצת החכמים, הגאון 
החדש  ספרו  את  השבוע  הוציא  יוסף  דוד  רבי 

'הלכה ברורה' בנושא השבת על השולחן ערוך.
של  שורה  על  יוסף  הגר"ד  שוקד  החדש  בספר 
ניתוח  באמצעות  זמנינו  בנות  הלכתיות  שאלות 
מעמיק וירידה לפרטים בעזרת כלל ספרי ההלכה 

שנכתבו בעשורים האחרונים על השולחן ערוך.

לעיירה  יצא  יצחק  אברהם  מתולדות  האדמו"ר 
ברדיטשוב לשבת התאחדות עם בחורי הישיבה.

של  ברדיטשוב  הנופש  בכפר  נפש  האדמו"ר 
הכנסת האורחים 'אש"ל רבי לוי יצחק'.

מקומי  חולים  בית  אל  האדמו"ר  נכנס  תחילה 
ממנו השקיף לעבר מקום קבורת רבי לוי יצחק. 
אולם כשעלה הציבור להתפלל על קבר הצדיק, 
ישב  בתוכה  מוגבהת  משאית  למקום  הובאה 

בין  הציבור.   עם  בתפילה  והשתתף  האדמו"ר 
מקום האדמו"ר לקבר הצדיק עמד עץ שהסתיר את האוהל בו טמון הצדיק - והעירייה 

עקרה את העץ.
את  סעד  בהם  הכלים  את  טבל  שם  המקומי,  המקוה  אל  האדמו"ר  הגיע  שבת,  בערב 

סעודות השבת.

בעוד כאן בישראל סוערות הרוחות בשל קריאת גורמים לדחיית ההדלקה על ציון הרשב"י 
בליל ל"ג בעומר, בטענה כי דחיית ההדלקה תמנע מהציבור למהר להגיע להר לאחר צאת 

השבת ובכך למזער חילולי שבת בידי כוחות הבטחון.
בארצות הברית הודיע האדמו"ר מסאטמר על דחיית הדלקה ב'מירון של אמריקה' הלא 

היא מונרו, ליום ראשון בערב, מחשש כי השעה המאוחרת תגרור ביטול תורה למחרת.

בני ברק: רח‘ טבריה 29 טל‘ 050-9044447
מודיעין עילית: רבי עקיבא 32 טל‘ 053-3105627 

בתיאום בלבד | בתשלום סמלי

נותנים לכם את הכלים 
לעיצוב מושלם.
אגרטלים קנדלברות    שולחן    מרכזי 
עיצוב פריטי  לברים    כלים  פרחים   
לאירוע אקסקלוסיבי ולשמחה מושלמת

הגר"ח קנייבסקי מעיין בספר החדש

בתכנית
התכנסות  16:15 - 16:00

דברי פתיחה: מנהל הסניף מר ברוך מרום  16.30 - 16:15
הצגת תכנית "חיסכון לכל ילד"  17:00 - 16:30

בחירת תכנית חיסכון עבור הילדים באמצעות נציגי שירות  18:00 - 17:00
חובה להציג תעודת זהות  

קיימים מסלולים

עפ"י ההלכה

חוסכים 
עכשיו

לרגעים
גדולים!

חיסכון לכל ילד!
הזמנה לכנס בנושא 

אנו שמחים להזמין אתכם לכנס מידע בנושא חיסכון לכל ילד שיתקיים ביום 
שלישי, י"ג באייר, 9.5.2017 בשעה 16:00 בסניף הביטוח הלאומי בבני ברק, 

רחוב אהרונוביץ 12.

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר או 02-5393700 בימים א‘-ה‘ בין השעות 17:00-8:00

< 2637*התקשרו
להצטרפות לתכנית

אנו מזמינים אתכם להגיע ולבחור תכנית חיסכון עבור העתיד של ילדכם!
שימו לב, אם לא תבחרו תכנית עד לתאריך ז' בסיון תשע"ז, 1.6.2017,

תיפתח לילד תכנית בקופת גמל או בבנק באופן אקראי.



הצלחה מסחררת 
למבצע חליפה בחינם

HOT BOX



במסגרת שיתוף הפעולה, כל לקוח הרוכש 
משקפיים ברשת האופטיקה 40-90, מקבל 
שקלים  מאות  בשווי  מלאה  חליפה  חינם 
ולחילופין,   ,HOT BOX הבגדים  ברשת 
 ,HOT-BOX ברשת  חליפה  הרוכש  לקוח 
ברשת  חינם  מ שקפיים  לקבל  זכאי 
40-90 ברחבי הארץ, לבחירתו  אופטיקה 
מכל מגוון החנות כולל עדשות עם ציפוי 

נגד שריטות ואנטי רפלקס.
רשת  הינה   40-90 אופטיקה  רשת 
לציבור  והזולה  המקצועית  משקפיים 
הארץ,  ברחבי  פרושים  סניפיה  החרדי. 
אשדוד,  ספר,  קרית  ירושלים,  ברק,  בני 
מקפידה  הרשת  ועוד.  וביתר  שמש  בית 
ממשקפי  ומציעה  רחב  ומגוון  תמהיל  על 
ילדים, נוער, בחורי ישיבות ואברכים. כמו 
כן מוכרת הרשת את עדשות המולטיפוקל 
ומשקפי  מגע  עדשות  ביותר,  המתקדמות 
שימת  תוך  האופטיקה,  מוצרי  וכל  שמש 
דגש על איכות ללא פשרות ובמחיר הזול 

ביותר בענף האופטיקה.
ראיה  מבדיקות  נהנים  הרשת  לקוחות 
אופטומטריסטים  ע"י  המתבצעת  חינם 
וחדשני  מתקדם  ציוד  עם  מקצועיים 
האופטלמיות  העדשות  סוגי  כל  והתאמת 

ועדשות המגע ללקוח.
האמריקאית   HOT BOX האופנה  רשת 
ירמיהו  ברח'  בארץ,  סניפים   2 פתחה 
יברק.  בבני  עקיבא  ר'  וברח'  בירושלים, 
חליפות,  של  רחב  היצע  מציעה  הרשת 
הישיבות.  לבני  וגם  ונוער  ילדים  אופנת 
ומחלקת  הנעלה  מחלקת  לרשת  בנוסף, 
כובעים. והכל תחת קורת גג אחת ובמגוון 

אדיר.
המבצע גורר הדים רבים ותגובות בקרב 
מראש  הוזמנו  כה  עד  הישיבות  בני 
בעקבות המבצע עשרות חליפות מבחורי 
ישיבות מכל רחבי הארץ, שיהנו מקבלת 
חליפה חדשה ואופנתית חינם ממשקפיים 
העדכני  המראה  להשלמת  איכותיות 

האיכותי והאופנתי ביותר.

אנגלית - מתחילים
 15 מפגשים )60 ש״ל(

+ סדנא מיוחדת לחסרי ידע

15 מפגשים )60 ש״ל(

עלות למשתתף - 500 ₪
50% החזר - עם השלמת הקורס 

בנוכחות מלאה ובמבחן.

הפתיחה בקרוב
מס’ המקומות מוגבל - הקודם זוכה

בני ברק

קורסי בוקר וערב לבחירתכם:

אנגלית - מתקדמים
מקומות אחרונים!

בשוק העבודה
!MUST אנגלית היא

קורסים נפרדים לגברים ונשים

לפרטים והרשמה: 03-770-7300/1



לשלם וועד הבית 

₪ 150
וףףף!!

דח

ב קו לדוד!!
01/02/17ר

לא לשכוח!

סדנת כלכלת משפחה בשיתוף 
מרכז הכוון וארגון מסילה

במרכז להכוון תעסוקתי רח' הירדן 31, ב״ב
ותכלול חמישה מפגשים 

הסדנה תתקיים:

רוצה ללמוד לנהל 
את כלכלת הבית?

 סדנה לגברים בימי שלישי בערב, 
סדנה לנשים בימי רביעי בבוקר.

בסדנה נלמד ונקבל כלים לשיפור אורח חיים כלכלי 
בנושאים הבאים:

 מודעות לכלכלת משפחה  הוצאות מול הכנסות, בניית 
התמודדות    הכנסות  הגדלת    לשינוי  בדרך  תקציב 
כלכלית עם הלוואות/חובות/צרכנות נבונה  מיפוי כלכלי

בני ברק

לפרטים והרשמה:
03-7707300/1

בעלות חדשה
כשרות מהודרת

רבי עקיבא 54 פתוח: א'-ה': 7:00-22:00 ו': 6:00-15:00 | 03-6163287
berman0404@gmail.com :לפרטים נוספים והזמנות

 מאפים • עוגות • עוגות יום הולדת • עוגות בריאות
 חלות • עשרות סוגי לחמים • שתיה קלה • שתיה חמה

פירות יבשים • יינות • סנדוויצים טריים כל בוקר

בקרוב! מיצים טבעיים • פיצוחים • סוכריות גומי לפי משקל 



רח׳ הירקון 8 בני ברק, טל׳ 03-6889942, פקס׳ 03-6889943

בס"ד

טכנו
שרוליק

ברזים, אינסטלציה, השקייה,
 כלי עבודה, חשמל, פירזול,

ברגים, מנעולים, צבע,
מכשירי חשמל, מתנות ועוד.

* אפשרות למשלוח עד בית הלקוח בעלות סמלית * אפשרות להתקנת ברזים ועבודות תחזוקה ושיפוצים.
* ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 5 תשלומים ללא ריבית * כל המחירים כוללים מע׳׳מ * התמונות להמחשה בלבד.    ט.ל.ח

* שעות פתיחה: ימים א׳ עד ה׳  17.00 - 08.00, ימי שישי וערבי חג 08:00-13:00 * המבצעים בתוקף עד ה – 29.5.17  ד׳ סיוון תשע׳׳ז 

97.00 ש’’ח

ברז איכותי נשלףברז פייה קשת קצרה
 450 למטבח

140.00 ש’’ח140.00 ש’’ח170.00 ש’’ח180.00 ש’’ח

ברז איכותי לאמבטיה
 כולל צינור מתלה ומזלף

ברז איכותי ברבורברז קיר קצר
 ארוך

ברז נשלף 900

390.00 ש’’ח

מאוורר הוריקן טורבו

370.00 ש’’ח

- שלט חכם
- 3 מהירויות

- תריס מתכוונן
- מצג טמפרטורות החדר

- טיימר הפעלה וכיבוי
- פעולה שקטה

55.00 ש’’ח

4AA סוללה ברז קיר פייה יצוקה 
נחש קצרה

ברז איכותי פרח 
קצר מסתובב

ברז איכותי פרח 
ארוך מסתובב

6.00 ש’’ח185.00 ש’’ח115.00 ש’’ח110.00 ש’’ח

 16W קטלן עוצמתי
כולל מפסק

99.00 ש’’ח

ונטיל לסיפון אמריקאי כרום איטלקי

137.00 ש’’ח29.00 ש’’ח

מאוורר רצפה ׳׳16 כולל טיימר ורשת רוטורית 
חסכוני, שנתיים אחריות, 3 מהירויות

אסלה לבן / פרגמון

137.00 ש’’ח

תאורת חירום/פנס
LED 2.8W 

65.00 ש’’ח

 LED 12W תאורת חירום
קיר/נישא

100.00 ש’’ח

מתקן לבקבוק לסבון 
נוזלי ראטן

9.00 ש’’ח

ראש מקלחת
5 מצבים

29.00 ש’’ח

מזלף לברז נשלף מזלף הדס 7 מצבים

29.00 ש’’ח 25.00 ש’’ח

עם חסכם
צינור ספירלה כפולה 

מתכת 2 מטר

29.00 ש’’ח

ראש מקלחת עגול
 160 מ’’מ

35.00 ש’’ח

מנגנון כבל אוניברסלי צידי למונובלוק
3/8 + מתאם 

76.00 ש’’ח

אקדח השקייה
7 מצבים

24.00 ש’’ח

רובה איכותי

7.00 ש’’ח

איזולירבנד איכותי

3.00 ש’’ח

מייתז תילתן

25.00 ש’’ח

סל כביסה ראטן
60 ליטר



למוקד שירות

דרושים/ות 
נציגי/ות שירות לקוחות

30 ₪ לשעה!!
 חברה מובילה המספקת שירותים משלימים 
פותחת את שעריה לקליטת צוות מהמגזר החרדי

התפקיד כולל: מתן מענה למבוטחים
פתיחת קריאות שירות

עבודה במשרה מלאה 8:00 עד 16:30 
שישי לסירוגין עד 13:00 

לא מכירות!

לתיאום ראיון
073-2007406

נותרו 5 מקומות אחרונים 
בצוות המתגבש

ביום ראשון י”א אייר 7.5.17 בשעה 20:00
באולם באבוב, רח’ חזון איש 16, בני ברק

מיועד לנשים בלבדהכניסה חופשית
אין כניסה מתחת גיל 18

אבחון תעסוקתי 
מקיף ומקצועי

לפני שאתה מחפש 

עבודה בדוק מה הכי 

מתאים לך!

באמצעות אבחון אישי מקיף ומקצועי, תוכלו למצוא את 
העבודה שתתאים לכישוריכם בצורה הטובה ביותר...

שיחות הכוונה עם 
יועצים תעסוקתיים

מגוון אבחונים 
תעסוקתיים

<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>
sara.yosef@bbm.org.il

בני ברק

אבחונים במחיר מסובסד



29 בני ברק ז' באייר תשע"ז 3/5/17

לאישה

אם כבר על האש, אז שיהיה מוצלח

עוד  אפשר  לישיבות,  שחוזרים  לפני  רגע  הזמנים,  בין 
השף  משפחה,  ובני  חברים  עם  מושלם,  ממנגל  ליהנות 
המתמחה  הירושלמית,  רודריגז  ממסעדת  מנחם  אלי 

בבשרים, מעניק לנו את הטיפים למנגל מושלם.
1. מומלץ לקנות בשר טרי ולא קפוא

והפרגיות לילה  העופות  את  להשרות  ומומלץ  כדאי   .2
קודם בתערובת שבחרתם, שמן זית תבלינים ועוד. 

3. אם אתם רוצים להמליח מעט את הבשר רצוי להמליח 
הבשר  את  שמורידים  לפני  ממש  דקה  הצליה  סיום  עם 

מהאש.
4. כדאי לצלות גם שיפודי ירקות, זה טעים ובריא.

סוגי  כל  את  נפרדות  בקערות  מועד  מבעוד  הכינו   .5
הבשרים שהחלטתם לצלות, נתח טרי של בשר מתבלים 

במלח ופלפל שחור וצולים.
עוף  וכנ"ל  בשר,  של  שלמים  נתחים  לצלות  מומלץ   .6

בשלימותו. 
ולא  ביין  לא  משרים.  לא  אדום  בשר  השף  של  לדבריו 
מומלץ  והפרגיות  העופות  את  זאת,  לעומת  במרינדה. 

להשרות.

והנה מתכון נפלא למרינדת עוף: להשרות לילה קודם ב: 
זית, מלח ופלפל. גרידת לימון, עלי אורגנו טריים, שמן 

מערבבים ומשרים את העוף לשמך כל הלילה

תגלו  היי,  אבל  לבשרים,  מתחבר  האש  על  כלל  בדרך 
שלצלות דגים זו חוויה טעימה מאד. חני כהן השפית של 
מסעדת ריקוטה הירושלמית נתנה לנו את הטיפים למנגל 

דגים מושלם:
בס,  דניס,  מושט,  לצליחה,  מתאימים  הדגים  רוב   .1
ואפילו דג פורל. מה שחשוב הוא דג טרי מאד שהוא בעל 

אחוזי שומן עסיסיים.
את  מכינים  הצלייה  לפני  הדג  את  למלא  רוצים  אם   .2
המילוי, ממלאים בחצי הכמות את הדג ואת החצי השני 

מניחים על הצד העליון בזמן שהצד התחתון נצלה.
3. אפשר לצלות את הדג כשהוא עטוף בנייר אלומיניום 
עם שמן זית לימון ותבלינים. מה ששומר על שלימות הדג 

ומעניק לו את הטעמים מרוכזים.
הדגים  את  משמנים  הרשת  על  ישירות  צולים  אם   .4
קלות, ומתבלים במלח ופלפל לבן. מניחים שורה של עלי 

רוזמרין טריים ועליהם מניחים את הדג.
5. זמן הצלייה המומלץ הוא בין שבע לעשר דקות.

בוא האביב מוציא אותנו מהבתים לחיק הטבע ומוביל אותנו לא 
פעם לצליית בשר על המנגל. אפשר לקרוא לזה בשם ברביקיו 
או דווקא בשם העממי "על האש", כך או כך מדובר בפעילות 
מהנה המשלבת את כל מה שכיף: אוכל, אנשים, חופש וטבע. 

כדי לדייק את החוויה, ליקטנו עבורכם טיפים למנגל משובח. 

בטח  אתם  לבשר.  למרינדה  מתכוונים  ואנחנו  מראש:  הכנה 
יוצא  לכם  ואילו  עסיסי  בשר  מהגריל  יורד  לאחרים  איך  תוהים 
בשר יבשושי? הסוד טמון במרינדה, או בעברית צחה – משרה. 
חשוב להשרות בשר כמו פרגיות, כנפיים, שוקיים, צלעות ואף 
סטייקים לפחות 24 שעות לפני הצלייה במשרה מעניין שיעניק 
רכז  טוב  יעשו  הריכוך  פעולת  את  ועסיסיות.  רוך  טעם,  לבשר 
)רגיל, בן  יין, בירה )שחורה או לבנה( או מעט חומץ  רימונים, 
יין או תפוחים(. לנוזל הוסיפו תבלינים כמו שום, פפריקה, כמון, 
בשר  מעדיפים  אתם  אם  סילאן  או  ודבש  תבלין,  עשבי  קינמון, 
מתקתק. דווקא שמן לא כדאי לשלב במרינדה, השמן יטפטף על 
הגחלים בעת הצלייה ויגרום לבשר להישרף מהר מבחוץ, גם אם 

הוא עדיין לא מוכן מבפנים.

שלא ישעמם בפה: מרינדה זה נחמד, אבל אתם לא רוצים שלכל 
הבשרים יהיה אותו טעם. לכן זה דורש טיפה יותר עבודה, אבל זה 
שווה כל ביס – רכשו חבילה של חמש תבניות אלומיניום חזקות 
אפשר  אחר.  משרה  תבנית  בכל  והכינו  בינוני,  בגודל  במיוחד 
לחלק את הבשרים בין כל התבניות או לשדך כל סוג של בשר 
לסוג של משרה. רעיונות למרינדה שתגרום ללקק את האצבעות? 
בבקשה: חובבי הז'אנר האסייתי מוזמנים להשרות נתחי פרגית, 
שוקיים, כרעיים או כנפיים בתערובת של סויה, רוטב צ'ילי מתוק, 
שום ומעט דבש; חובבי הטעם הבשרי מוזמנים להשרות צלעות 
או נתח בקר אחר ביין לבן יבש, תבלינים יבשים כמו פטרוזיליה 

וכוסברה, שום, כמון, מלח ופלפל. 

בילו  שלכם  שהנתחים  אחרי  קומפקטי:  באופן  בשר  לנייד 
יממה בתוך מרינדה וכדי להעביר אותם לפיקניק בדרך בטוחה 
בלי נזילות ובמינימום מקום בצידנית העמוסה, העבירו כל סוג 
הנוזלים המיותרים  של בשר – אחרי שאתם סוחטים היטב את 
– לשקיות ריצ'רץ' רב שימושיות עם סגירה הרמטית. הניחו את 
השקיות זו על גבי זו בצידנית עם קרחונים וסעו לשלום לפיקניק. 

הבשר יגיע בשלום ליעדו. 

לגחלים  מרווה  ואפילו  טימין  רוזמרין,  הוסיפו  תבלין:  עשבי 
עצמם. הם גם יעניקו ארומה לבשר וגם ירחיקו יתושים וזבובים 

מטרידים.

ואוכלים  אוהבים  כולם  לא  האש:  על  גם  ומאפים  פשטידות 
בשר, וגם מי שכן בענייני בשר, אוהב לגוון עם סלטים ומאפים. 
אבל לאכול פשטידה קרה זה ממש לא להיט. בקלות וביצירתיות 
אפשר לחמם כל דבר על הגחלים הלוחשות, ממש ליד הבשר. 
מניחים פשטידה שלמה או חתוכה במגשית אלומיניום וכסו עם 
רדיד אלומיניום להגברת אפקט החימום. הניחו על האש לכמה 
פתיתים  אורז,  פסטה,  אופן  )ובאותו  חם  מאפה  לכם  ויש  דקות 
וכך הלאה(. עדיף להניח במגשית כפולה למניעת אש חזקה מדי 

ולפיזור חום אחיד. 

החלטתם  בשר  ובמקום  לגוון  רוצים  אתם  אם  האש:  על  דג 
דניס,  סלמון,  כמו  דגים  האש.  על  אפשרי  גם  זה  דגים,  לאכול 
על האש.  לצלות  וכדאי  ואחרים אפשר  מוסר  בורי,  בס,  אמנון, 
הם בריאים, טעימים ומגוונים. כדי שהם לא יתפרקו או יישרפו, 
מניחים נתחים של דג )או דג שלם( בתוך רדיד אלומיניום עבה 
במיוחד, בעובי של 20 מיקרון. עוטפים היטב וצולים 8-6 דקות 
מכל צד. אם מדובר בנתחי פילה קטנים מספיק ממש כמה דקות 
מכל צד ויש לכם מנת דג עסיסית בטעם של גריל. סחטו לימון 

מעל והגישו – המחמאות כבר בדרך. 

שיותר  כמה  שפדו  לאכול,  נוח  שיהיה  כדי  בסטייל:  לשפד 
מאכלים. אפשר לשלב על אותו שיפוד בשר וירקות או להפריד 
ביניהם לטובת הצמחונים והטבעונים. אפשר לשפד אפילו קבבים 
ונקניקיות. נקניקיה אפשר לחתוך בסיבוב כך שבעת הצלייה היא 
תיפתח מעט והילדים יקבלו נקניקיות מסובבות על שיפוד. ואיך 
למנוע מהשיפוד להישרף? דואגים לטבול את שיפודי העץ במים 

כשעה לפני הצלייה. 

במיצים  שוחה  עייף  סלט  בפיקניק  להגיש  הסלט:  את  שקשק 
של עצמו זה לא ממש אטרקטיבי. לחתוך סלט בשטח זה גם לא 
תענוג גדול. אפשר לבחור בטיפ מנצח באמצע – לחתוך בבית כל 
ירק בנפרד, לאכסן בתוך שקיות ריצ'רץ' רב שימושיות, ובשטח 
רק לערבב הכול יחד )גם כן בשקית ריצ'רץ', בשיטת השקשוק( 
ולהגיש סלט טרי  גדולה  רק להעביר לקערה  נשאר  עם הרוטב. 

ורענן. 

עוגת שוקולד חמה בשטח: תופתעו לשמוע שגם עוגת שוקולד 
עסיסית נוטפת גנאש אפשר לחמם בפיקניק לפני ההגשה. הכינו 
גדולה בתבנית אלומיניום עגולה או מלבנית  מראש עוגה אחת 
האש  על  וחממו  אלומיניום  רדיד  עם  התבנית  את  סגרו  חזקה, 
אחרי שהגחלים איבדו מעוצמתם והם בשלבי דעיכה. אם בחרתם 
במאפינס אישיים, עדיין תוכלו לחמם אותם בתוך תבנית ריקה 
היזהרו  אלומיניום.  רדיד  גבי  על  או  מהבית  כך  לשם  שתביאו 

שהנייר לא יבוא במגע ישיר עם האש. 

בננה שוקולדית: קינוח אהוב אחר שקל מאוד להכין בשטח הוא 
בננה ממולאת בשוקולד חם. מניחים על גבי רשת הצלייה רדיד 
אלומיניום עבה, לוקחים אשכול בננות, חורצים בכל בננה פתח 
לאורכה, מכניסים כמה קוביות שוקולד )עדיף מריר( ומשאירים 
תוך חמש  יימס בתוך הבננה  צלייה. השוקולד  לכמה דקות של 
רק  מאמץ.  במינימום  טעים  קינוח  להגיש  ותוכלו  בערך,  דקות 
תשכחו  אל  השוקולדית.  הבננה  פנים  את  ולאכול  כפית  לקחת 

מפיות!  

לא להשאיר עקבות בשטח: ביליתם? אכלם? נהנתם? יופי. אף 
אחד לא צריך לראות שאריות מהחגיגה שלכם. הצטיידו בשקיות 
זבל חזקות וגדולות עם שרוך נוח לקשירה שיעזרו לכם להעלים 

את השאריות מהטבע ולחזור עם חיוך הביתה. 

טיפים
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

על  עסיסי  בשר  מקבלים  איך 
מראש?  בהכנה  הסוד  מה  האש? 
מה לעשות בכדי לקבל סלט טרי? 
על  להכין  ניתן  ומפתיעה  אחרונה  מנה  ואיזו 
נכון  שעשוי  מבשר  מוצלחים  טיפים    האש? 

ועד עוגת שוקולד חמה בשטח 

מתכון לפאלפל ביתי של חני כהן השפית של מסעדת ריקוטה טעימה

רכיבים:
2 כוסות גרגירי חומוס לא מבושלים

1 כוס פירורי לחם
1/2 צרור פטרוזליה
6 שיני שום גדולות

חצי כפית כמון
חצי כפית אבקת סודה, קורט מלח.

1 שמן לטיגון עמוק

אופן הכנת פלאפל ביתי:
משרים את החומוס לילה שלם עם אבקת סודה לשתיה ומעט מלח 

מבשלים עד לריכוך וטוחנים את החומוס
לעיסה מוסיפים את הלחם שגם אותו משרים וטוחנים במעבד מזון. 
מוסיפים את שאר החומרים למעבד המזון, זה הזמן להוסיף עוד חצי 

כפית סודה לשתיה ומלח לפי הטעם.
מחממים את השמן ומטגנים את כדורי הפלאפל. 
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת חלקות אדמה
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. רוטן ומתלונן,שאינו מרוצה לעולם,מחרחר ריב. "דברי ___ 
כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן" )משלי יח ח(

5. קיצור המילים: גיבור כארי.
7. חצוצרה, קרן לתקיעה.  "כמה קרנות יש להן כמה ___ יש 

להם" )ויקרא רבה פרשה כט פסקה ד(
8. ההוכחה אינה הולמת כלל את העניין. "אין הנדון דומה  

ל___" )פסחים טו.(
9.  מפרשות השבוע.

10.  כלי קיבול לשמן שהיה בבית-המקדש, כעין קנקן או 
קיתון.  "וה___  דומה לקתון גדול של זהב" )תמיד ג ו(

11.  רשום שתי אותיות אשר סכום ערכם הגימטרי הוא: 800
12.  הטיל, זרק. "____ בחצים" )יחזקאל כא כו( )בהיפוך 

אותיות(
15.  שער,מבוא. "תודיעני באיזה  ___ מפולש לחיי העולם 

הבא" )ויקרא רבה פרשה ל,פסקה ב( )בהיפוך אותיות(
16.  מקום מוגבה, במה.  "ותבני לך  ___  ותעשי לך רמה 

בכל רחוב" )יחזקאל טז כד(
17.  אוכף של עץ הנתון על גב הבהמה. "הסלים  שב___" 

)פרה יב ט(

1. בריכה קטנה, מקווה – מים לשימושים שונים. "____  
הכובסין" )בבא בתרא ב א(

2. כנוי מליצי לעינים.  "ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו 
ה___ בארבות" )קהלת יב ג( )בכתיב מלא(

3. רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכן 
הגימטרי: א' 3-, ב' 100-, ג' – 10, ד' – 7

4.  מעשה גדול אינו אלא צירוף של פעולות קטנות. "מטיפה 
לטיפה נתמלא ה___")במדבר רבה פרשה יז,פסקה ג( 

)בהיפוך אותיות(
5.  בהיפוך אותיות או סדר המילים מימין לשמאל ומשמאל 

לימין.  "דלמא ___ חתים" )גיטין פז:(
6.  קצץ וכרת קוצים או צמחים אחרים במגל או בסכין. "מה 

עשה פקח אחד  ___ ונכנס ___  ונכנס"        )בראשית 
רבה פרשה יב, פסקה  א(

12.  לחש, לחישה. "___  דממה דקה" )מלכים א יט יב( 
)בהיפוך אותיות(

13.  קיצור המילים: נוהגים לקרות.  )בהיפוך אותיות(
14.  כרך וגלל, כפף ושם חלק על חלק.  "פירש טליתו 

ו___" )שבת קכ.( )בכתיב חסר(
  

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 10 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!
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נמאיתדאמאנמאסנאנא

תריניאשהיאבנימטעא

תיתדקאקשהיסחתיתדג

דתישארשזסנבתראישר

מאסנקיחאיאשגסניגא

רישעיאאנתרתארשרסנ

אמאירשסננמאאנתיכת

דנמאחשרניחישריאנת

רשיישרתגאתישביחתא

תסנאנאבשמנישילאנת

תיתדירשהסנהיקאשיש

ששדהידרישאדהשרפעא

תשיאנתישרנמאסנאנא

המילים נקראות בכל הכיוונים

אחזה, מטע, הקרקע, ניר, חלקה, עפר, חמר, רגבי, חרבה, שדה, יבשה, כר נרחב , מגרש 
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מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

קל להיות
     בריא

להרשמה ופרטים נוספים: 
מוקד מכבי ללא הפסקה 3555*

מרכז רפואי רבי עקיבא | 03-5771373 שלוחה 2.

יום חמישי, ט"ו באייר ) 11.05.17(
רחוב רבי עקיבא 86, בני ברק
דמי השתתפות: 200 ₪ בלבד!

במכבי עושים לכם את זה קל
בואו להשתתף בסדנת הרזיה 'מכבי קל' לגברים 

בהנחיית: יואב שובל, דיאטן קליני
תזונה נכונה | שיטות הרזיה



ספרתם כבר:(כמה מבצעים?
ספרתם כבר:(כמה מבצעים?

 לחברי מועדון משתלם במיוחד

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
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 רחובות: פרץ 8 08-6491854
כמה קרוב, ככה זול קריית   23 גניחובסקי  רח’   |03-5448588  .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 

 |  03-6324538  .11 קוק  הרב  רח’   |  03-6566551  .15 רשב’’ם  רח’   |  03-6099821 הרצוג.  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |  .03-5704963  .15 נויפלד  רח’   03-5796771 הרצוג. 
רח’ שמעיה  אלעד:   |  03-5755232 .17 קלישר   |  03-5179802 .1 חיים  תורת   |  03-9479944 .25 חבקוק  רח’   |  03-5703078 .2 פרדו  רח’   |  03-5226858 .24 מלצר  הרב  רח’ 
רשבי  רח’    |   08-6103663 .8 הלל   |08-6430456 .22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  35 רשבי  רח  ברכפלד:   |  03-9099366 .1 הריף  רח’   |  03-7364441 יוסף’’.  ’’מרכז   19
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שמפו הד אנד 
שולדרס

1990
400 מ"ל

סוגים שונים
נייר טואלט טאצ'

48 גלילים
שניב

קוד:8792240
2990

ארטיק קרח
ריאו

14 ב-10

אורז פרסי

1 ק"ג
כי טוב

1090

חד פעמי

צלחות גדולות מעולה 2 ב-
צלחות קטנות מעולה 3 ב-

מרקיות מעולה 3 ב-
לפתניות מעולה/בנדע 5 ב-
סלטינה מעולה/בנדע 4 ב-

מפיות טאצ' 3 ב-
מגבונים מעולה 4 ב-

1090
להבונים 'מעולה'

50 יח'
4 שעות

1390
2 ב- כוסות לשתיה קרה 

איכותיות במיוחד/סכום 
לבן/כוסות יהלום

3 ב-מעולה

דג מושט

לפתן אפרסק 'מעולה'

320 ב-820 גר'

990

3 ב-10שלוקים 'מעולה'

בירה איגל/     
נשר שחור חוזר

500 מ"ל
כולל פקדון

3 ב-10

רטבי קנור

צנצנת עוף
21490 ב-הלמנס-סלט

רסק עגבניות

100 גר'
1010 ב-טל

דאורדורנט ליידי 
ספיד סטיק/אקס

2490
2 ב-

שקיות אשפה 
שטוחות

10
25 יח'

וופל בלגי/רולים
מעולה/עלמה

4 ב-10

מרשמלו

150 גר' 
1490תרכיז תפוחים310 ב-כרמית

1.2 ליטר
פרי קטיף

סלטי צבר

400-500 גר'
סוגים שונים

כולל רפי כהן
2 ב-20

טריפ פלוס

1.5 ליטר
310 ב-סוגים שונים חומוס אחלה

750590 גר'

קטשופ 'מעולה'
750 גר'

500 מ"ל
מיץ לימון 'מעולה'

790
ליח'

לקקן כדורגל/
מסטיק סרגל 

כרמית
890

1390כנפיים עוף
לק"ג

עוף ירושלים
בשר בקר טחון

1 ק"ג
בלדי

2490הרב מוצפי
קבב/המבורגר

400 גר'
בלדי

2 ב-20הרב מוצפי

גלידת קרמיסימו

1.33 ליטר
טעמים שונים

1590שטראוס

1090

פירורי לחם 'מעולה'

400 גר'
890
2 ב-

נאפה
לאחר
הפסח

נטחן
ונאפה
לאחר
הפסח

בחזקת 
נקי 

מתולעים

כתף מס' 4/צלעות         
מס' 2/שריר הזרוע מס' 8

צלי כתף מס' 5 

בלדי
הרב מוצפי

5990
לק"ג

3990
לק"ג

ויטמינצ'יק

1 ליטר
890טעמים שונים

ליח'

דרושים/ות 
קופאים/ות לעבודה 
במשמרות לפרטים 
בטל.052-681-7736

המבצעים בתוקף 
מיום ראשון                     
ד' באייר 30.4.17  

עד יום שישי                  
ט' באייר 5.5.17 

ניתן להשיג 
את כל מוצרי 

על האש

2990מנגל+רשת

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי ו'-ז' באייר 2-3.5.17

סלק

לק”ג
₪290

בצל חוץ 
לארץ

לק”ג
₪390

מלפפון

לק”ג
₪390

דלעת/
דלורית

לק”ג
₪690

בצל רגיל

לק”ג
₪290

קולורבי

לק”ג
₪290

תפו"א 
לבן ארוז

לק”ג
₪290

גזר ארוז

לק”ג
₪290

1990
לק"ג

חלב טרה
1 ליטר

2 ב-
10

דנונה בר 
סוגים שונים

שטראוס

3 ב-
1290

מאגדת דנונה
קוד: 64990/39078/

36293/64969
שטראוס

1490

משקאות 
חלב
1 ליטר

סוגים שונים
תנובה

990
ליח'

מאגדת 
קרלו

תות/שוקו/וניל
תנובה

2 ב-
22

מאגדת
יופלה פרי

1990

תנובה
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