
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי י"ט בחשון תשע"ח   8/11/17 גיליון מס' 1129

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

16:07
16:23
16:03

17:19
17:21
17:20

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת חיי שרה

חדש ב-
מיי-דנט

רפואת שיניים אישית

השתלות שיניים
ע“י כירורג 

מומחה
פה ולסתות

� אסתטיקה דנטלית לחיוך מושלם

� כתרים ללא מתכת � כל סוגי התותבות  

� רפואת שיניים לילדים � הלבנת שיניים 

� יישור שיניים (אפשרות לשקוף)

בדיקה + ייעוץ 
+ צילום פנורמי 

ללא עלות

מחירים 
אטרקטיביים 
ותנאי תשלום 

נוחים!

עזרה ראשונה

24/7

ז‘בוטינסקי 160 בני ברק בניין טרם-איכילוב (חנייה מסודרת ברח‘ הירדן 31)

מיי דנט מתמחה בטיפולי 
שיניים האיכותיים 
והמקצועיים ביותר, 
וכן מתן שירות אישי 

ללקוחותינו

לקביעת תור: 03-6816040

  D.M.D ד“ר צדיק יקיר
D.M.D ד“ר מולוקנד אלכסנדר

ניקוי אבנית והלבנת שיניים ברמה הגבוהה ביותר!!!

הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

להשכרה!
חנות+ציוד/משרד 
במרכז זכרון מאיר 
כ-36 מ“ר ללא תיווך
050-4115510

ורב  חכם  לתלמיד  בנוגע  דרעי  של  השיחה  תוכן   
ורק את מי שלא שוהה בתוככי  – מקומם אך  בישראל 
הזירה. את הטראש-טוק הזה, שמענו גם מהמתאגרפים 
המערכת  רחשה  בה  בתקופה  התורה,  יהדות  של 
)שהוכחש(  המשותף  הדיל  על  בשמועות  הפוליטית 
הרבנים  למשרות  בבחירות  סתיו  והרב  עמאר  הרב  של 
מודלפת,  הזה  מהסוג  כששיחה  לישראל.  הראשיים 
כמו   – וזהות המדליף  אזי ההדלפה  סתר,  כהאזנת  ולא 
פחות  לא  מהעניין,  לחלק  הופכות  נתניהו,  בחקירות 

מאשר תוכן השיחה עצמה.

הקלטתו אומנותם

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 20-21

Michal keisar

054-4944799

לנשים
בלבד

עיסויים וטיפולים
�עיסוי תאילנדי
�עיסוי בשמנים
�אבנים חמות

�כוסות רוח ועוד..

רבה של ירושלים: "פגיעה חמורה בכבוד התורה" 
הקרע בש"ס מתחזק: הקלטות 
יעקב  והרב  דרעי  השר  שיחת 
חצר  עם  מתיחות  חשפו  כהן 
וטענות  עמאר,  הגרש"מ 
לקנוניה פנימית של ח"כ יעקב 
מרגי  הרב כהן: "במעבדה 
הוצאו חומרים מהטלפון באופן 
  במשטרה"  נתלונן  פלילי. 
"נפעל  עמאר:  הגרש"מ  בית 
למען דרכי שלום" / עמ' 24

1077
ו‘- ט‘ בטבת -24-27/12 

בס"ד

!&
052-6550629

.פרסום חזקמגזין פרסום ארצי מופץ ב-   בני ברק   ירושלים   ביתר   בית שמש   אלעד   אשדוד   מודיעין עילית
.לוחחזק

pirsumchazak@gmail.comפקס: 02-9661017 טלפון: 02-9661012

לקוח נכבד,
מצ"ב מודעתך לשבוע הקרוב לצורך הגהה.

נא לבדוק היטב ולשלוח תיקונים:
pirsumchazak@gmail.com : לפקס: 02-9661017 או למייל

לתשומת לבכם!

במידה ולא יתקבלו

 היום תיקונים עד סוף היום

תחשב המודעה

 כמאושרת!

תאריך: _______ שעה: _______ סוכנת: _______ גרפיקאית: _______ 
נשלח באמצעות: _______   הגהה מס' : _______ )יותר מ-2 הגהות - תשלום נוסף(

23/1110:50
מייל

שירה יעל
1

נא לבדוק היטב את הכתובות ומספרי הטלפונים!!

tamar-travel.co.il “

  

 

   

850
 

10

שעות רחצה נפרדות

סדנת פרלינים
 מקצועית!

תוכניות מרתקות!סוויטות פאר!ארוחות גורמא!אירוח מושלם!

D E L I C E S

c h

o c o l a t s

חגיגת מחולות!
עם יעל עמוס

מופע יחודי של
האמנית חדוה לוי

רקודי עם
עם יעל עמוס

החל מ-

י"ב-י"ד שבט 28-30/1/18

 הרקדה סוחפת
עם האמנית רויטל שמחי

חופשה וואוו

לחולה
דרושה כליה

050-9591765
04-6592045

B סוג דם

למערך „יור "ˆ‰ר ‰לב" ברכסים

„רו˘ים/ו˙
מ„ריכים/ו˙

רוו˜ים/ו˙
050-4100777 ,072-3324646 לפרטים:

הקלטות מביכות בש"ס

"אנחנו הספרדים יודעים להשלים" / עמ' 24

המוקש לתיקון 
חוק הגיוס: "כחלון 

פרסום מתחמק" / עמ' 14

ראשון

טרגדיה 
במשפחת אורבך 

טרגדיה 
במשפחת אזואלוס

הגב' רחל אורבך ע"ה נפטרה 
שבוע לפני חתונת בנה, כשהיא 

בת 56 בפטירתה / עמ' 10

הגברת חנה אזואלוס ע"ה נפטרה 
 54 בת  כשהיא  מחלה,  לאחר 

בפטירתה / עמ' 10

/ עמ' 8

הן
 כ

קב
יע

ם: 
לו

צי

הרחובות האדומים 
של בני ברק



ח
ל.

ט. מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

RC

אבקת 
כביסה 
פרסיל
8 קילו

 &20

 &35 &45

 &15

 &20

 &15

טיטולים

בד"ץ
500 גר'

1 קילו

2 ב-40& 3 ב-100& 

5 ב-

ב-2 ב-

2 ב-

3 ב-
L תבניות ביצים

2 ק"ג

זוגלובק
שניצל 
תירס / 
נקניקיות

2 ב-

2 ב-2 ב-

2 ב-

גבינת 
נפוליאון

מוצרי 
השבוע פסטות ויליפוד 

בד"ץ חיתולי האגיס קרם קרקר אסם

 &19

 &18 &95

 &25

מטרנה

ב-  &10 ב-3 

 &50

 &55

2ב-
לקילוקילו

2 ב-

 &10 7 ב-

12& ב- 2

13& ב-  3

ב-

ב-

פסטה/ מקרונים
אסם

כריות 
צ'וקולדה/בננה/וניל

שמן קנולה טעמן
בד"ץ עד"ח

3

3ב-20& 

2ב-15& 2ב-50& 

לחמיתפרסיל ג'ל

 &25 ב- 3  &15 ב- 2

 &10 ב-

 &1690
ב-

 &790
ב-

 &390
ב-

 &10 ב-

 &8 90
ב-

 &1490
ב-

 &3990
ב-

 &790
ב-  &8 90

ב-

פתיבר אסם
500 גר'

פרי
900 מ"ל

 שמפו / מרכך הוואי
750 מ"ל

בדין
4 ליטר
בקניית זוג

עוגות רולדה 
עלית

מגבונים
רביעיה

מאגדת 
שוקולד
ורד הגליל

מיונז 
 תלמה
 500 גר'

טישו טאצ'

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

חומוס 
אחלה

קוטג' 
תנובה

גבינה  בטעמים
זיתים/ שום/ בצל
בקניית שלישיה

10& ב-  2

דג פילה אמנון
)מושט(

מארזי מיני 'קרלו' 
שמנת תנובהקצפת תנובה 

ויטמינצ'יק 
1 ליטר
בקניית זוג סוכר

מארז 
פיצה 
זוגלובק
שלישיה

חלב גד
1 ליטר
הרב רובין

לחם אגמי 
חיטה מלאה

שקדי מרק 'מנה' 

משקאות שוקו 
'תנובה' 
1 ליטר

אבקת כביסה 
אריאל
10קילו

גבינת צהובה עמק 
400 גר' 
בקניית  זוג

 &69

 &1390

 &1690

חלב תנובה

1.5 ליטר

גבינת 
תנובה
850 גר'

אדוארד
אלופים בחיסכון

טחינה 
אחווה
בד"ץ
500 מ"ל

בשרים 
מחפוד
מס' 4-7-10

 &3990
ב-

 &1690
ב-

 &10 ב-

 &2990
ב-

 &18 90
ב-

 &25 10& ב- ב-

 2.7
ליטר

מעדני
 קרלו
מארז שמיניה

ימים ד', ה', ו':

בקניית זוג בקניית זוג

24 יח'

 2 5
מוצרי שף בצק
בורקס גבינה/ תפו"א/ 
מלאווח/ ג'חנון

בקניית  מוצרי תנובה מעל 49 ש"ח 
מטריה מתנה 

 2

2 ב-50& 
 48
גלילים

1 קילו

נייר טואלט



*מתקשרים לטלמסר, משחקים במשחק של תלמה ויכולים לזכות בפרס: משחק פליימוביל | 10 זוכים ביום – סה"כ 150 זוכים | סוג הפרס בהתאם למלאי 
הקיים | המבצע בתוקף בין התאריכים ט"ז חשוון תשע"ח 5.11.17 עד ה' כסלו תשע"ח 23.11.17 בימים א'- ה' בלבד | ניתן להשתמש בגין קבלות קנייה 
המפרטות את רכישת המוצרים המשתתפים מתאריך י"ג חשון תשע"ח 2.11.17 עד ה' כסלו תשע"ח 23.11.17 | יש לשמור את חשבונית הקניה לצורך השתתפות 
וכהוכחה לקניה | בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי עורכת הפעילות יוניליוור  ישראל מזון בע"מ, רח' גלבוע 3, קרית שדה התעופה | התמונה להמחשה בלבד

דגני תלמה

משחק
במבצע שכולו

 איך משתתפים?
רוכשים 2 אריזות ממגוון הדגנים וחטיפי הדגנים של תלמה |

מתקשרים לטלמסר 03-3739090 | משחקים במשחק של תלמה
עניתם נכון והכי מהר? זכיתם!

קונים מהדגנים ומחטיפי הדגנים האהובים של תלמה
ויכולים לזכות* במשחק  מהנה לכל המשפחה!

10 זוכים 
בכל יום!





תשתית האינטרנט יקרה גם לכם?

אותה 
תשתית.
אותה 
מהירות.
בפחות 

כסף!
אתם לא צריכים לשלם ביוקר על תשתית האינטרנט,

 ברימון אתם יכולים לגלוש על
אותה תשתית, אותה מהירות, בפחות כסף!

בבית שלנו גולשים חכם,
 גם בסלולר

 מתקשרים וחוסכים:
1-800-222-234 

22.10.17. אינטרנט רימון ישראל 2009 בע״מ, ח.פ 514256437 בהשוואה למחירים של המתחרה המוביל בשוק לפי מחירון שנבדק ב-



המקום פתוח בימים א' - ד' בין השעות: 20:30 - 16:30.
מועדי פתיחת הקורסים: ט"ז בחשון תשע"ח 5/11/17.

בית מרחב הזהב 
פותח שעריו לנשים מגיל +50 

קורס מחשבים 
למתחילים

התעמלות 
מגילותמחול ותנועהמקהלהציור חופשיבונה עצם

קורס מחשבים 
למתקדמים

ניהול תקציב 
אנגלית שוטפתהבית במחשב

 הכרת המחשב, אינטרנט 
ודואר אלקטרוני

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

 תכנית אימון אישית 
לכל מתעמלת

 קבוצות קטנות
 מדריכות אקדמיות

 תחומי התעמלות מגוונים
 כל שיעור בן שעה  

יום שני -  17:00,18:00, 
 19:00

יום רביעי -  17:00,18:00

 בהדרכת מורה 
מקצועית

 התשלום כולל את כל 
החומרים

כל יום רביעי בין השעות: 
6:00-7:30 

בהדרכת אפרת בן מנחם 
ומומחית  מוסיקולוגית 
לפיתוח קול ושירה נכונה

כל יום ראשון בין השעות: 
7:00-8:30

 למתחילות, ממשיכות 
ומתקדמות

 תשומת לב אישית 
לכל אחת

כל יום ראשון בין השעות: 
17:00-20:30

 כל מגילה תלמד 
סמוך לזמן קריאתה

 עיון וניתוח כל מגילה 
בהדגשת פרשנות חז"ל
 עיון בבעיות מרכזיות

 הדמויות השונות 
בראיי מקורות חז"ל

 ביאורי תפילה

כל יום ראשון בין השעות:
19:00-20:00

 ניהול המידע במחשב 
)מסמכים, תמונות, תיקיות 

ועוד...(
 דרישות: שליטה בדוא"ל

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

8 מפגשים בני שעתיים אקדמיות 
)90 דק’(

 הקניית יסודות באופן שיטתי 
 אוצר מילים לשימוש יום יומי 

 דגש על שיחה חופשית 
 לימוד בקבוצות קטנות

 מורה בעלת נסיון רב

יום רביעי - שתי קבוצות:
8 מפגשים של שעה וחצי ב-

לפרטים והרשמה: אילה/שרה טל: 03-6186832
aguda.media@gmail.com :האגודה למען הזקן רח' בעל התניא 34 ב"ב | באין מענה יש להשאיר הודעה. מייל

האגודה למען הזקן בני ברק

יחידניתהדרכה

נגישות

לנכים

וערבי עיוןטיולים 
ערבי
שירה

מצגות על 

מסך מלא 

במגוון נושאים

יחידניתהדרכה

יחידניתהדרכה
לגברים 

ונשים 

בנפרד!
לגברים 

ונשים 

בנפרד!
לגברים 

ונשים 

בנפרד!
&400

25& משעה עד 3 שעות300& ל-12 מפגשים300& ל-12 מפגשים25& לשיעור

&400&400&250





החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

י"ט בחשון תשע"ח 8/11/17 בני ברק8 121//1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

 ניסיון שוד עם גז מדמיע
רחוב  במרכז  מכספומט  כסף  משך  מבוגר   יהודי 
הגיח  הכסף,  את  שמשך  לאחר  מיד  עקיבא.  רבי 
את  ושדד  מדמיע  בגז  מצויד  שהיה  אדם  מאחוריו 
שבמקום  למרות  לחמוק,  הצליח  השודד  המעטפה. 
שוטרים  ושבים.  עוברים  של  ערה  תנועה  ישנה 
ממשטרת מרחב דן הוזעקו לזירת האירוע. יצוין כי 

כמו  באזור,  החנויות 
תאורה,  עמודי  גם 
במצלמות  מרושתים 
להניח  ויש  אבטחה 
תנסה  המשטרה  כי 
השודד  את  לאתר 

באמצעותן. 

 קבל קהל גם בחורף
חודשי  ובכל  השבוע  תשרי  חגי  הפסקת   אחרי 
ברק  בבני  בשכונות  קהל  קבלות  יחודשו  החורף 
אגף  ראש  שפירא,  מנחם  העיר  ראש  סגן  ידי  על 
התברואה ושיטור עירוני. ביום ראשון הגיעו עשרות 
בבית  קהל  לקבלת  הרצוג  קרית  משכונת  תושבים 
הגאון  שבראשות  הרצוג  בקרית  הצפון  אור  הכנסת 
קבלת  התקיימה  שלישי  וביום  אלטמן  שמשון  רבי 
קהל בבית הכנסת דברי שיר במרכז העיר שבראשות 
הגאון רבי יהודה אריה דינר. במהלך חודשי החורף 
ובבתי  בקהילות  קהל  קבלות  שבוע  מידי  יתקיימו 

הכנסת בכל רחבי העיר.  
 

 מתנה למשפחת השוטר
אבו  סנד  רס"מ  למנוחות  הובא   13.7  בתאריך 
בבני  העירוני  בשיטור  שעבד   )26( ז"ל  זמירו 
אופנוע  בתאונת  תפקידו,  מילוי  בעת  ונהרג  ברק 
הגיעו  השבוע  שבשרון.  אליהו  ניר  לקיבוץ  בסמוך 
ז"ל  סנד  השוטר  של  משפחתו  לבית  לקלאנסואה, 

שוטרים ומפקדים רבים. 
למשפחתו  המחוז  מפקד  העניק  הביקור  במהלך 
בתוך  מוצג  כשהוא  האישי  נשקו  את  ז"ל  סנד  של 

מסגרת זכוכית.
מפקד  אמר  המשפחה  לבני  הנשק  הענקת  עם 
לאחד  הפך  הוא  התגייס  שסנד  "מרגע  המחוז: 
אורך  לכל  אתכם  להיות  נמשיך  ואנחנו  משלנו 
ז"ל, מצביעה  סנד  הדרך. ההתגייסות למשטרה של 

וחינוך.  אומץ  על 
מחבק  תא  מחוז 
לכם  ונותן  אתכם 
האישי  נשקו  את 
ואכפתיות  כזיכרון 
אני  המחוז.  של 
רוצה להודות לכם 

שאתם אתנו".
 

 דלת חדשה במעונו של שר התורה
 לאחר שנים בהן לא הוחלפה דלת הבית של מרן 
שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, בשבוע שעבר 
התקנת  לביתו.  חדשה  דלת  הותקנה  רביעי  ביום 
וכן  פריצה  ניסיונות  בעקבות מספר  נעשתה  הדלת 
אל  עמדה  לא  הישנה  העץ  שדלת  העובדה  בשל 
נפתחת  והייתה  הבאים  של  והעומס  הלחץ  מול 
שתעמוד  חזקה  פלדה  דלת  מעצמה. כרגע ניצבת 
הגר"ח  התורה  שר  והעומס. מרן  הפורצים  בפני 
קנייבסקי קבע את המזוזה בברכה במעמד מקורבים 

ובני הבית. 

מאת: עוזי ברק

בבני  כך,  יותר.  ורגישים  רחובות הנחשבים מסוכנים  יש  עיר  בכל 
ברק נפגעו ברחובות המסוכנים 418 אזרחים בחמש השנים האחרונות, 

ואילו 3 בני אדם נהרגו.
מנכ"ל עמותת "אור ירוק", ארז קיטה, שלח לאחרונה מכתב לבכירי 
האדומים  לרחובות  ליבם  תשומת  את  להסב  בכדי  ברק,  בני  עיריית 

והמסוכנים בעיר ושיש לטפל בהם.
הרחובות האדומים שציין במכתבו הם: רח' אהרונוביץ בו נפצעו 
64 איש, רח' ז'בוטינסקי בו נהרג אדם אחד ונפצעו 164 איש, רח' חזון 
איש בו נהרג אדם אחד ו-89 אנשים נפצעו, רח' רבי עקיבא בו נהרג 

אדם אחד ונפצעו 81 איש ורח' הרב כהנמן בו נפצעו 17 איש.
ישראלים   127 ישראל  במדינת  נהרגים  שנה  "מדי  כי:  טען  קיטה 
נהרגים ב-161 רחובות   36 דרכים בתחום העירוני, מתוכם  בתאונות 
הרחובות  הם  אלו  רחובות  שנתי.  רב  בניתוח  עצמם  על  החוזרים 
המסוכנים, האדומים. תאונות חוזרות באזור קבוע מעידות על כשל 

המביא לאובדן בחיי אדם ולנפגעים בנפש וברכוש".
לסיום, מבקש קיטה מהאחראים לסייע בטיפול ברחובות אלה: "אני 
מוצא לנכון לפנות בבקשה כי עיריית בני ברק תיתן עדיפות בטיפול 
לרחובות אלה בהסרת מפגעי בטיחות בדרכים והן בטיפול שיטתי של 

בטיחות הרחובות".
ר' אברהם טננבוים דובר עיריית בני ברק הגיב "אין ספק, כי ישנן 
עיריות רבות שבהן מספר הנפגעים בתאונות גבוה בהרבה מבני ברק, 
גם  ברור  אך  בארץ,  מהגבוהים  הולכי-הרגל  ציבור  שבעירנו  גם  מה 

מתאים,  וטיפול  בדיקה  מחייב  נפצע,  רק  או  נהרג  אם  נפגע,  שכל 
בבחינת 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'. לצורך זה סללו בעיר, בעקבות 
הנחייתו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר, עשרות רבות של כבישים 
ומדרכות ברחובות רש"י, הרב ש"ך, מהרש"ל, סוקולוב, הרב צירלסון, 
ריינס, השלושה, אנילביץ, דבורה הנביאה וברחובות אלו גם הוחלפה 
נוספים  ורבים  לאלו  כשבנוסף  יותר,  ומשוכללת  לחדשה  התאורה 

הוחלפה תאורה גם ברחובות אחרים".
עוד ציין דובר העירייה כי ברחוב ז'בוטינסקי: בשנים האחרונות, עם 
תחילת עבודות 'הרכבת הקלה', הועבר הטיפול לחברת נת"ע )נתיבים 
עבודות  מתבצעות  זה  ברחוב  שכן  בפרויקט,  העוסקת  עירוניים( 
מתבצע  הכל  זאת,  עם  יחד  אך,  בהתאם,  שינויים  ונעשים  תשתיות 
ולפיתוח,  בתיאום עם הצוות המקצועי של האגף העירוני לתשתיות 

בהנהלתו של הרב חנוך זיידמן, המכיר היטב כל ס"מ ברחוב.
ברחוב חזון איש - בוצעו בשנתיים האחרונות שיפורים תנועתיים 
נחמיה  רחוב  בצמתי  חדשות  רמזורים  כמערכות  רבים,  ובטיחותיים 
ורחוב ברטנורא, הסדר כולל בצומת עם רחוב דבורה הנביאה, וברור 
אך,  הבטיחותי,  המצב  ולשדרוג  לשיפור  השלכות  ישנן  אלו  שלכל 
זהירה  מתונה,  בנהיגה  פעולה  לשתף  הנהגים  ציבור  על  גם  כמובן, 

ובטוחה.
רחוב רבי עקיבא ורחוב הרב כהנמן - תוגברו סיור השיטור העירוני 
להבטיח שמירת  כדי  מצלמות  גם  הותקנו  התנועה,  ושוטרי משטרת 
לכך מפעילה מח' התחבורה שבאגף  ובנוסף  חוקי התנועה בהתאם, 
לתשתיות ולפיתוח שורה ארוכה של סדרות הדרכה והסברה לציבור, 

ובייחוד לתלמידים, בתחומי הבטיחות בדרכים.

מאת: עוזי ברק

אכיפה  בתחומי  הפועל  ברק,  בבני  העירוני  השיטור 
מסגרת  את  באחרונה  הרחיב  הציבורי,  הסדר  ושמירת 
פעילויותיו, ולא מכבר לאחר שהתקבלו תלונות תושבים על 
מפגעי ריח ורעש, כתוצאה מכלובי לולים המוצבים במקום, 

פורקו הכלובים ע"י השיטור העירוני.
הגורמים  כלובים  על  תושבים  פניות  הגיעו  באחרונה 

ריחות רעים. השיטור העירוני מסר התראה למחזיק בכלובים, אך מאחר 
של  התברואה  אגף  עובדי  וטרינר,  למקום  הוזמנו  פונה  לא  והמפגע 
העירייה שבהנהלת מר נתנאל נחום, ונציגי השיטור העירוני בראשות 
מר שלמה מלכא, מנהל האגף העירוני לאכיפה ולפיקוח ומר יוסף חדד, 

מנהל השיטור העירוני פעלו לפירוק הכלובים ובכך הוסר המפגע.
הינה  העירוני  השיטור  ע"י  באחרונה  שמתבצעת  אחרת  פעילות 
סילוק מצלמות שהותקנו בלא היתר וצופות למרחב הציבורי ובאופן 
עצמאי ופיראטי. עם קבלת תלונות בנושא, יצא צוות שיטור עירוני עם 
של  ולפיתוח  לתשתיות  באגף  החשמל  מח'  מנהל  מחלוף,  אהרון  מר 
רבים  במקומות  שהותקנו  מצלמות  לפירוק  עובדים  וקבוצת  העירייה 

בלא היתר. 
החיים  איכות  בתחומי  העירוני  השיטור  של  מהפעילות  כחלק 

וחוקים  העירוניים  העזר  חוקי  על  והקפדה  הסביבתיים 
רכב  כלי  לפינוי  במבצע  העירוני  השיטור  עסק  ארציים, 
נטושים שפוזרו באוזרים שונים של העיר, ומהווים מפגעים. 
לצורך זה הודבקו, במהלך המבצע, התראות פינוי ונשלחו 
בעלי  הרכבים.  לפינוי  הרשומים  לבעלים  רישום  הודעות 
הרכבים שלא נענו, נגררו כלי הרכב ע"י קבלן חיצוני בליווי 

השיטור, ובעלי הרכבים חויבו בהוצאות גרירה ואחסנה.
ופעילות השיטור העירוני הדגיש  תכניות העבודה  סקירת  במסגרת 
לרפורמה  במסגרת  הפוטנציאל  את  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
המענה  רמת  האישי,  הביטחון  תחושת  שיפור  באכיפה,  משמעותית 
ואיכות החיים של התושב, קביעת סדרי העדיפות העירונית, בתיאום 
עם המשטרה וחיזוק ההרתעה הכוללת במרחב העירוני. ואכן, מתברר 

מתוך הפעילות המשותפת של השיטור העירוני 
השוטרים  בין  הפעולה  שיתוף  כי  בבני-ברק, 
עצמו  את  והוכיח  יעיל  זו  במסגרת  והפקחים 
בפעילות המשותפת בתחומים רבים ומגוונים 
כמניעת הוצאת סחורה למדרכות שלא בהתאם 
רעש  מניעת  סדירה,  תנועה  הכוונת  לנהלים, 

ומטרדים סביבתיים ועוד.

הרחובות האדומים של בני ברק

למען הסדר הטוב

ברחובות המסוכנים בעיר, נפגעו לא פחות מ-418 אזרחים בחמש השנים האחרונות, ושלושה בני אדם נהרגו  מפת הסיכונים

השיטור העירוני התמקדו בסדרת פעולות לטובת איכות חייהם של תושבי העיר  פינוי 
כלובי תרנגולות שהוקמו בלא אישור והיוו מטרד  הסרת מצלמות שצפו למרחב הציבורי 

 ופינוי עשרות רכבים נטושים

השוד

נשקו של השוטר
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 מאוחדת בבני ברק מקדמת בברכה את נבחרת 
 רופאי העיניים, הבכירים החדשים מביה"ח תל השומר: 

ד"ר כנורי מיכאל מומחה ברפואת עיניים לילדים.  
ד"ר פביאן דידי מומחה ברפואת עיניים למבוגרים ואונקולוגיה של העין.

המצטרפים לצוות הרפואה המקצועית במרפאת אבני נזר

מרפאת אבני נזר
רח' אבני נזר 9 טל: 03-6156400

אצלם תמשיכו לגשש...

אצלנו רואים
אתכם 6/6



בני ברק י"ט בחשון תשע"ח 12108/11/17

מאת: עוזי ברק  

ברוך דיין האמת: ביום שני נפטרה האישה 
הרב  בת  ע"ה,  אורבך  רחל  מרת  החשובה 
אברהם אריה גורה שיבלח"ט, כשהיא בת 56 

בפטירתה.
את  לעכל  מתקשים  אורבך  במשפחת 
ביום  הבא  ובשבוע  הואיל  הקשה,  הבשורה 
חיים  משה  הבה"ח  בנה  אמור  היה  רביעי 

להתחתן באולמי ארמונות חן בירושלים.
'תל  החולים  בבית  נפטרה  ע"ה  רחל  הגב' 
הקשה  מהמחלה  נורא  סבל  לאחר  השומר' 
שהחל  סבל  האחרונה.  בתקופה  סבלה  ממנה 
טופלה  היא  כשנתיים,  לפני  חלתה  כאשר 

ונרפאה – עד שלפני כמה שבועות התברר כי 
המחלה חזרה שוב ומאז מצבה הלך והתדרדר, 
נשמתה  את  השיבה  השבוע  בתחילת  וכאמור 

ליוצרה.
מביתה  הצהריים  בשעות  יצאה  הלווייתה 
העלמין  בית  אל  ברק  בבני   69 כהנמן  ברחוב 
'ירקון', שם נטמנה בהשתתפות קהל רב ובני 

משפחתה.
המנוחה עבדה בבית ספר 'בית יעקב' ברמת 
הרב  בעלה  לימין  חייה  כל  ועמדה  אהרון, 
בישיבת  ר"מ  אורבך,  מאיר  יצחק  רבי  הגאון 

'נועם התורה' בבני ברק.
ת.נ.צ.ב.ה

מאת: עוזי ברק 

ברוך דיין האמת: ביום חמישי בבוקר הלכה 
לאחר  ע"ה,  אזואלוס  חנה  הגברת  לעולמה 

מחלה קשה, כשהיא בת 54 בפטירתה.
ולתפארת  ילדיה לשם  גידלה את  חנה ע"ה 
ומרצה.  כוחה  כל  את  בחינוכם  והשקיעה 
במחלה  חלתה  חודשים  ועשרה  שנה  לפני 
קשה, ועברה ייסורי איוב בכל רגע עד שיצאה 
גדולה  חסד  ובעלת  צדקת  הייתה  נשמתה. 
תורה  בני  משפחות  להרבה  צדקות  ופיזרה 

נזקקות.
בני משפחתה מספרים עליה שהייתה אישה 
כיבוד  מצוות  לקיים  זכתה  במינה,  מיוחדת 

בהוריה  נפש  במסירות  טיפלה  היא  הורים, 
עד  בביתה  אותם  וסעדה  בעלה  בהורי  וגם 

לפטירתם. 
סבלה,  מהם  הקשים  הייסורים  למרות 
והחדירה  הילדים  בחינוך  להתמיד  המשיכה 

בהם את האמונה בבורא עולם.
למנוחות  הובאה  היא  הצהריים  בשעות 
כשקהל רב מתושבי בני ברק מבכה את לכתה 
הותירה  האחרונה.  בדרכה  אותה  ומלווה 
אחריה את בעלה, חמישה בנים ושלוש בנות, 
כמה  לפני  חיתנה  שבהן  האחרונה  כשאת 

חודשים. 
ת.נ.צ.ב.ה

מאת: עוזי ברק 

לטקס  התקבצו  ונערים  ילדים  עשרות 
וכישורי  "מוזיקה  קורס  של  החגיגי  הפתיחה 
החורף  עונת  לקראת  שנפתח  ייחודי  חיים" 
הארוכה במרכז הנוער 'יונתן' שמטעם עיריית 
פתיחת  לקראת  והיערכות  למיון  ברק  בני 

המקהלה החדשה.
את הערב פתח הרב יואב גולדשטיין מנהל 
המרכז ששיבח את מנהל מח' נוער הרב אלדד 

אשורי, גב' ח. שטרוך וגב' 
הרווחה,  מאגף  ח.שלף 
והמנהל  השיכון  משרד 
על  כץ  בפרדס  הקהילתי 
ולשאר  הפעולה  שיתוף 
שהובילו  בדבר  הנוגעים 
ליוזמה שבפתיחת המרכז 
להשקעה  וכן  המושקע 
קורסים  במגוון  הרבה 
והפעלות לילדים ונוער: 

קיימים  "במרכז 
לנערים  חוגים  מספר 

מחשבים,  חוג  נגרות,  חוג  כמו:  ישיבות  ובני 
אך  כדורגל,  ומגרש  אומנות  לחימה,  חוג 
ללא ספק 'מוזיקה וכישורי חיים' הוא הקורס 
הנחשק והמבוקש ביותר שהתועלת ממנו כבר 
הוכחה בעבר שהיא לטווח הארוך" ציין הרב 
ויפיקו  שינצלו  הנערים  את  ובירך  גולדשטיין 

את מירב ההנאה והתועלת מהקורס.
בהמשך הערב הציג הרב אבי אברהם, מטפל 

קומ"ה  מרכז  ומנהל  הנוער  מח'  מטעם  רגשי 
הכוללים  הקורס  יעדי  את  והעצמה  לקידום 
וקליפ  שיר  והפקת  הופעות  מקהלה,  אימון 
ייחודיות  סדנאות  וכן  למדיה  שיצא  מקצועי 

וחווייתיות שישולבו במהלך הקורס.
"מלבד המסע לאורך התחנות המוסיקאליות 
לגלות  תוכלו  תעברו,  אותו  בתהליך  השונות 
נוספים,  וערכים  יכולות  על  וללמוד בעצמכם 
כישלון  עם  והתמודדות  סבלנות  על  כמו 
ואכזבה, גיבוש ביטחון עצמי, עמידה באתגר 
הצלחה  וחוויית 
נוספים  וכלים 
שבאמצעות המוזיקה 
כשיעור  לכם  ישמשו 
הרב  הסביר  לחיים" 
את  והציג  אברהם 
יוסף  ר'  המוזיקאי 
שינהל  רייכקינד 
בפועל  הקורס  את 
השותפים  שאר  ואת 
את  שילוו  למסע 
במהלך  הנערים 

הקורס והעבודה באולפן.
בתוכנית האומנותית לערב הפתיחה הייתה 
טעימה מסדנת קצב וכלי נגינה שונים מרחבי 
נוסף  מפעיל  שטרן,  ישראל  ר'  שערך  העולם 
ייחודית  מצגת  וכן  קומ"ה,  מרכז  מטעם 
לא  כלים  באמצעות  נגינה  על  והומוריסטית 
קונבנציונאליים ועל השימוש בחשיבה מחוץ 

לקופסא כדי לייצר מוזיקה.

טרגדיה במשפחת אורבך 
הגב' רחל אורבך ע"ה נפטרה שבוע לפני חתונת בנה, כשהיא 

בת 56 בפטירתה

טרגדיה במשפחת אזואלוס

שמים את הילדים והנוער במרכז

הגברת חנה אזואלוס ע"ה נפטרה לאחר 
מחלה, כשהיא בת 54 בפטירתה  חיתנה 

את בתה האחרונה לפני כמה חודשים

פתיחה חגיגית לקורס "מוזיקה וכישורי חיים" ומקהלה 
במרכז הנוער יונתן

מסע ההלוויה

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.
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שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן
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רופאים בכירים חדשים מבתי החולים המובילים, 
מחכים לכם במרפאות מאוחדת בבני ברק:

הגב׳ יערה טל קלינאית תקשורת 
ד"ר מיכנובסקי ניגורה רופאת משפחה מבי"ח שערי צדק
ד"ר סמואלוב ליאת רופאת עור לילדים מבי"ח איכילוב 

ד״ר עובדיה עדי אלרגולוגית ילדים מבי״ח וולפסון
ד"ר פלג איתי רופא ילדים מבי"ח סורוקה

אצלם הרופאים בהמתנה...

 אצלנו 
 רופאים מומחים חדשים

זמינים לשירותך!



בני ברק י"ט בחשון תשע"ח 12128/11/17

מאת: עוזי ברק 

השתתפו  ילדים  מאות  וחמש  לאלף  מעל 
ענק  משאית  מאחורי  שצעדה  ענק  בתהלוכת 
בראשות  מנגנים  בעלי  עשרה  ועליה  מיוחדת 

סמט  אהרל'ה 
ששרו לאורך כל 

התהלוכה.
ם  י נ ק ס ע
ציינו  מהעיר 
את  לשבח 
ת  ו ב ש ח ת ה
ה  ר ט ש מ ה
רגישות  שגילתה 
רבים  מיוחדת, 
בתי  ממתפללי 
בתוואי  הכנסת 
יצאו  התהלוכה 
לרחובה של עיר 
התורה  ספרי  עם 

שנכתב  המיוחד  התורה  ספר  לקראת  בידם 
בהידור רב בגודל זעיר של 25 ס''מ בלבד. 

ענק  ציבור  איך  לראות  מרהיב  מחזה  היה 
יוצא לרחובה של  מכל גווני הקשת הציבורית 
רבה  התרגשות  ולומדיה,  התורה  לכבוד  עיר 
ישיבת  להיכל  סה''ת  הגיע  עם  בציבור  אחזה 
כהן,  ראובן  ר'  הגאון  בראשות  אליהו  בית 

כשבחורי הישיבה, בוגריה והקהל כולו רוקדים 
ר'  הגה''צ  יד'י  על  מוכנס  כשהספר  רב  במרץ 

מרדכי אדר''ת, רב דק''ק גרייטניק בניו יורק.
בסעודת המצווה בהנחיית הרב עמרם מלול 
רבני  כל  בהשתתפות  חן  בארמונות  שנערכה 
נראו  הישיבה 
ואישי  רבנים 
רבים  ציבור 
ראש  ובניהם, 
פוניבז'  ישיבת 
הגדול  הגאון 
דב  ברוך  ר' 
ראש  פוברסקי, 
חברון  ישיבת 
יוסף  ר'  הגאון 
הגאון  חברוני, 
שמעון  ר' 
המרא  גלאי, 
דאתרא דשיכון 
הגאון  ה' 
ישיבות  חניכי  אב''ד  זילברברג,  מרדכי  ר' 
הספרדים הגאון ר' יהודה צארום, ראש ישיבת 
הקהילה  רב  דרורי,  מרדכי  ר'   הגאון  חמד 
החרדית בנשר הגאון ר' יוסף שמואל, חה''כ ר' 
יעקב אשר, מ''מ ראש עירית ב''ב הרב אברהם 
רובינשטיין, סגן ראש העיר הרב מנחם שפירא 

ועוד.

מאת: עוזי ברק 

ילדים נפצעו כתוצאה מחוסר זהירות ונפלו 
מגובה בשני מקרים שאירעו יום אחרי יום.

נפל   ,6 כבן  ילד  כאשר  היה,  אחד  מקרה 
מגובה של שני מטרים ברחוב מעונות ויז'ניץ 
בב״ב, טופל על ידי מתנדבי סניף בני ברק של 
איחוד הצלה ולאחר מכן פונה לבית החולים 

כשמצבו מוגדר קל עד בינוני.
בשבוע  חמישי  ביום  התרחש  האירוע 
שעבר סמוך לשעה 20:00, יוני צדוק, מתנדב 
שהגיע  ב״ב,  סניף  של  האופניים  ביחידת 
למקום,  "כשהגעתי  סיפר:  למקום,  ראשון 
שני מטרים  מגובה של  בילד שנפל  הבחנתי 
נוספים  מתנדבים  עם  יחד  ציבורית,  בגינה 

הענקנו  ב״ב,  סניף  של  האופנוענים  מיחידת 
לו טיפול רפואי ראשני והוא פונה במצב קל 

עד בינוני להמשך טיפול בבית החולים". 
במקרה אחר שאירע יום קודם לכן בשעות 
הערב, נפלה ילדה כבת שנתיים וחצי מגובה, 
רבי  ברחוב   ,1 מינוס  לקומה  כניסה  מקומת 
עקיבא פינת שמואל הנביא בבני ברק ונפצעה 

באורח בינוני.
של  האופנועים  מיחידת  אולמן  אהרן 
"ככל  כי  סיפר  ברק  בני  סניף  הצלה  איחוד 
מזכוכית  גדר  על  טיפסה  הילדה  הנראה 
ונפלה אל קומת המינוס, היא טפלה ופונתה 
בית  אל  מד"א  של  אמבולנס  ע"י  מהמקום 

החולים 'שניידר' בפתח תקווה".

ספר תורה לעילוי 
נשמת החזו"א

ילדים נפצעו לאחר שנפלו מגובה
חוסר זהירות גרם לנפילת ילדים מגובה  הילדים שנפצעו טופלו על 

ידי מתנדבי איחוד הצלה ופונו לבתי החולים במצב בינוני  

מעמד הכנסת ס"ת. צילומים: דוד זר

'בית  לישיבת  ס''ת  הכנסת  של  ענק  באירוע  השתתפו  המונים 
אליהו', לעילוי נשמת מרן החזו''א זצ''ל, שהוכנס ע'ל פי הוראת 

מרן שר התורה הגר''ח קניבסקי ביום היארצייט

ההרשמה בעיצומה: 072-259-2845
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

 אל תפספס 
את השנה הזו!

כ"ג חשוון תשע”ח
12.11.2017

המכינות* לגברים 
מתחילות!

*המכינות מיועדות לבני גיל 30 ומעלה

 תואר ראשון במשפטים )עריכת דין( 
 חדש! תואר ראשון בחינוך וחברה

 ניתן להשלים לתעודת הוראה לאחר התואר

בוא ללמוד אצל המרצים הטובים בישראל 
שנה רביעית ברציפות!

לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה-תשע"ח



ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

מרפאה ייעודית ושירות אישי מהיר בביה״ח ללקוחות מאוחדת 

פחות בירוקרטיה
ללא טופס 17 מהמרפאה

זמינות תורים גבוהה
למגוון תחומים

נגישות לרופאים מומחים
המובילים בביה״ח

מאוחדת ומעייני הישועה בשיתוף פעולה בלעדי,
ולקוחות מאוחדת נהנים משירות מקצועי ואישי!

 מאוחדת ומעייני הישועה יחד, 
ואתם מקבלים יותר!

ולהישאר בריאלהיות בריא 3833
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מאת: ארי קלמן

קשיים בדרך לחקיקת חוק הגיוס: חודשיים 
הגיוס  חוק  את  בג"ץ  ביטל  מאז  חלפו  כבר 
המתוקן, ונותרו עוד עשרה חודשים עד לתאריך 
בו הממשלה צריכה לחזור לבג״ץ עם חוק גיוס 
מחודש או לפתור את הבעיה בדרך אחרת, כך 
שבחורי הישיבות כולם לא ייקלעו למצב בלתי 

אפשרי מבחינה חוקית. 
הפוליטי  במגרש  נודף  העת  כל  במקביל, 
יספיקו  לא  כי  והחשש  ריח חריף של בחירות, 
להעביר חוק כזה לפני הליכה לקלפי. על רקע 
יוצאים  התורה  וביהדות  בש״ס  בכירים  זה, 
שר  כולנו,  מפלגת  יו״ר  נגד  חריפה  במתקפה 

האוצר משה כחלון. 
הוא  הגיוס,  חוק  לנו,  חשוב  הכי  ״בחוק 
בכל  הסוף  עד  איתנו  שהוא  חוץ  כלפי  מבטיח 
תכליתי  לדיון  כשמגיעים  בפועל  אך  הכוח. 
ואנשיו  הוא  הבעייתיים,  הקטנים  הסעיפים  על 

מתחמקים״, טוענים נציגי הסיעות החרדיות.
הסיעה  בישיבת  כי  נודע  עיתונות׳  ל׳קו 
חברי  את  דרעי  השר  ש״ס  יו״ר  עדכן  השבוע 
הסיעה בנעשה בעניין חוק הגיוס, ״זה לא פשוט 
להעביר את חוק הגיוס, לא מספיק לשנות סעיף 

לכאן או לשם״, אמר דרעי שהסביר לחברים כי 
החשש הוא ״שבג״ץ יפסול את החוק שוב בעוד 
שנה״. לכן הצהיר דרעי לחברי הסיעה כי ״צריך 
שלא  הבעיה  רק  בחוק,  דרסטי  שינוי  לעשות 
כל חברי הקואליציה רואים את הדבר הזה עין 

בעין״, תוך שהוא רומז בעיקר לכחלון. 
עיתונות׳,  ב׳קו  שנחשף  כפי  כך,  או  כך 
הדיונים בדרך לחקיקת החוק נערכים כל העת 
ראש  בידי  שהוקמה  הוועדה  חברי  ללא  אך 
החברים  מלבד  גם  שותפים  בה  הממשלה, 
והשר  פרוש  השר  סגן  מקלב,  )חה״כ  החרדים 
לוין  יריב  השרים  גם  אטיאס(  אריאל  לשעבר 
ומירב  פורר  עודד  הכנסת  וחברי  שקד  ואיילת 

בן ארי. 
ל׳קו עיתונות׳ נודע כי החברים החרדים דנים 
אנשי  עם  ישירות  העת  כל  הגיוס  חוק  בנושא 
המשפטיים  היועצים  מול  וכן  הביטחון  משרד 

של וועדת חוץ וביטחון. 
הממשלה  ראש  יזם  אותה  הוועדה  מנגד, 
התכנסה רק פעם אחת, וכפי הנראה לא צפויה 
להתכנס בקרוב, וכפי שמציינים בסביבת חברי 
לנו  כשיהיה  אותה  ״נכנס  כי  החרדים  הוועדה 

חוק מוכן״.

מאת: עוזי ברק 

שב  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
ביום ראשון, בסייעתא דשמיא ובשעה טובה, 
לביתו ברח' חזון איש 5 - לאחר כשבוע בו היה 
מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי 

מעיני הישועה, בעקבות עלייה בחום גופו.
ביתו של מרן  בני  בעקבות החזרה למעונו, 
לטיפול  ביחידה  הרפואי  לצוות  מאוד  הודו 
נמרץ במרכז הרפואי מעיני הישועה ובראשם 
וצוות  הרופאים  ולכל  סורקין  אליהו  לפרופ' 
המחלקה שטיפלו במרן במסירות רבה והביאו 
את  המאפשר  רפואי  למצב  דשמיא  בסייעתא 
רבבות  לב  לשמחת  לביתו,  בחזרה  שחרורו 
כל העת לשלומו  ישראל שהתפללו  בית  עמך 

ולרפואתו. 
כמו כן הודו בני הבית לרופאו האישי פרופ' 
במשך  הרבה  מסירותו  על  וינברגר,  אברהם 
ולהנהלת  מרן,  של  לבריאותו  רבות  שנים 
בראשות  הישועה  מעיני  הרפואי  המרכז 
בית  צוות  וכל  רוטשילד  שלמה  הרב  המנכ"ל 

החולים.
יעקב  הרב  מרן,  של  ביתו  ובן  מקורבו 

רוזנשטיין, הדגיש בשיחה עם 'קו עיתונות' כי 
בימים הקרובים לא תתקיים קבלת קבל בבית 
ראש הישיבה, הואיל ומרן עדיין זקוק למנוחה 

והציבור מתבקש שלא להפריע.
בתפילה  ולהרבות  להמשיך  נקרא  הציבור 

המהירה  לרפואתו 
והשלמה של רבינו 

ן  ו ר ה א
ה  ד ו ה י

בן  לייב 
פייגא  גיטל 

לרפו"ש.

המוקש לתיקון חוק הגיוס: 
"כחלון מתחמק"

שמחה בעולם התורה: מרן 
הגראי"ל שוחרר 
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משרד הביטחון והיועצים המשפטיים

ראש  מרן  נמרץ,  בטיפול  אשפוז  של  שבוע  לאחר 
החולים  מבית  שוחרר  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה 

מעייני הישועה לביתו
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   וגניטיבי
 CBT - הירשמו ללימודי פסיכותרפיה

ותצאו מקצוענים!

מקצוע מבוקש!
התוכנית מוכרת ומאושרת על ידי איט"ה )-האגודה הישראלית לטיפול התנהגותי 

קוגניטיבי( ועומדת בדרישות של ה- EABCT האגודה האירופאית לטיפול קוגניטיבי 
התנהגותי. התכנית בליווי היחידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 

באוניברסיטת חיפה.

להרשמה:
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תאריך פתיחה לגברים 14.11 | נשים הפתיחה בקרוב

תנאי קבלה: 
תואר ראשון טיפולי בלבד, עו"ס, 

פסיכולוגיה, יעוץ חינוכי וחינוך מיוחד. 
מותנה בראיון אישי עם הרכז האקדמי.

תעודה:
אוניברסיטת חיפה 

איט"ה וביה"ס CBTאינטגרטיבי.
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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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הפריסה הרחבה, השירות האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית



כל בני ברקי יודע
רפואה יועצת זה כללית

מרכז רפואי עזרא
<  מרכז חדשני ומרווח 

<  ציוד רפואי מתקדם
<  רופאים מביה״ח בילינסון

<  טובי המומחים במגוון תחומים
רפואת ילדים |  רפואת משפחה  |  אף אוזן גרון

 עור |  נוירולוגיה | כירוגיה כללית | כירורגיית נשים
עיניים | קרדיולוגיה | אורתופדיה )מכון רנטגן צמוד(   

עזרא 11
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מובילות  הדרכים  וכל  לים  מוליכים  הנחלים  שכל  כפי 
מתחברים  וההאזנות  החווטים  ההקלטות,  כל  כך  לרומא, 
איכשהו לאריה מכלוף דרעי. טכנאים מיומנים באזור חיוג 02 
יודעים לספר בשיחות סגורות על הזמנת עבודה שהתקבלה על 
שולחנם מאולפני יחד )כל קשר למפלגת האם מקרי בהחלט( 
– לקראת הפקת אלבום אוסף מיוחד, שיושק לקראת הבחירות 
הבאות ויחולק חינם למאזיני תוכנית צהריים פופולרית באחת 

מהתחנות החרדיות. כך לפחות על פי השמועה.
אזרחים  ותמימים,  ישרים  אנשים  להכשיל  שלא  מנת  על 
ומאפרכסת  ידם  ממשלח  להתפרנס  שמבקשים  חוק  שומרי 
האצבע  כללי  לבנה  קידוש  באותיות  עבורם  רוכזו  אוזנם, 
ראוי  הללו,  הסעיפים  סתר.  האזנות  חוק  של  הרלוונטיים 
שיהיו לנגד עיניהם של אלה שהקלטתו )של דרעי( אומנותם 

– וכאלה בתוכנו, לא חסרים. עם טלפונים כשרים ופסולים.
1, תשנ"ה-1995(, לחוק האזנת  )תיקון מס'   2 ובכן, סעיף 
כדין  שלא  סתר  "האזנת  שכותרתו  תשל"ט-1979,  סתר, 

ושימוש שלא כדין בהאזנה", קובע כדלקמן: 
 – דינו  כדין,  היתר  פי  על  שלא  סתר  האזנת  המאזין  )א( 

מאסר חמש שנים.
)ב( המשתמש ביודעין וללא סמכות כדין בידיעה או בתכנה 
של שיחה שהושגו על ידי האזנת סתר, בין שנעשתה כדין ובין 
ידיעה או תוכן שיחה כאמור  שנעשתה שלא כדין, או מגלה 
חמש  מאסר   – דינו  לקבלה,  מוסמך  שאינו  לאדם  ביודעין 

שנים.
שלא  סתר  האזנת  למטרת  מכשיר  המתקין  או  המציב  )ג( 
כדין או כדי לאפשר שימוש בו למטרה האמורה, דינו – מאסר 

חמש שנים.
במסגרת  הוא  גם  שתוקן  לחוק(  ההגדרות  )פרק   1 בסעיף 
היראות  עם  התשנ"ה,  בשנת  שחוקקה  לחוק  תוספת  אותה 
סתר",  "האזנת  כי  נקבע  הטכנולוגית,  ההתפתחות  ניצני 
מוגדרת כ"האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה". 
בניגוד למדינות מקולקלות אחרות במערב, החוק הישראלי 
מאפשר לאחד הצדדים להקליט את הצד השני לשיחה, מבלי 
שמתגברת  נתניהו  חוקי  טרפת  במסגרת  לכך.  מודע  שהוא 
כל אימת שהבוס מסתבך, בניסיון לסגור את האורווה אחרי 
שהסוסים בורחים, דובר בשעתו על תיקון החוק והפיכת כל 
האזנה שלא בידיעת הצד השני לשיחה - להאזנת סתר אסורה. 
המוקלט שבשרי ישראל, אריה מכלוף דרעי, יכול רק להצטער 
על כך שלא דחף בשעתו את הצעת החקיקה, בשבע אצבעותיו 

במליאה. 
אלא  זה,  בפרק  עסקינן  הבוערות  וקלטותיו  בנתניהו  לא 
בקלטת הלוהטת - עוד אחת בסדרה, לא אחרונה ולא ראשונה 
- של שיחת דרעי עם הרב יעקב, בנו של נשיא מועצת החכמים, 
חכם שלום כהן. למי מהקוראים שאוטם את אוזניו ממפגעים 
נספר  פסולים,  בעיתונים  מעיון  עיניו  את  ושומר  רדיופוניים 
ירושלים  רבה של  על  הוקלט כשהוא מדבר  בתקציר שדרעי 
הרבנים המעורבים  יקרת  ומחמת  הפוליטיקאים,  אחרון  כעל 
הציטוטים  את  מעמכם  נחסוך  הנשמרים,  הקוראים  וכבוד 

המדויקים.
מאיר  בשם  יקר  איש  ש"ס,  צמרת  של  טבעי  הלא  המאפר 
פנחס, ניסה למרוח תכף לאחר הפרסום שכבת מייק-אפ עבה 
ששיגר  ההודעה  תוכן  הצלחה.  ללא  המחוטטות,  הפנים  על 
היה ברור ונחרץ: "מביתו של הרב יעקב כהן נמסר בתגובה 
לא  ואף  לא הקליט שיחות טלפון  כי הרב מעולם  להקלטות 
חלופי  טלפון  כי  אפשרות  נבדקת  זאת.  לעשות  איך  יודע 
ששימש את הרב לפני זמן מה הקליט שיחות באופן אוטומטי, 

ושמא כשהוחזר למעבדה הוצאו ממנו חומרים באופן פלילי 
במזיד  מנסים  אשר  ומרושעים  עוינים  גורמים  ע״י  והופצו 
חכמים  תלמידי  לביזוי  וגורמים  הקדושה,  בתנועה  לפגוע 
ושלוחא דרבנן. אנו נגיש תלונה למשטרה בדרישה לחקור את 

מקור ההקלטה ומדליפה ולמצות עימם את הדין עד תום״.
יועץ תקשורת מתחיל  כל  היגיון בשיגעון. מצד אחד,  אין 
לא  ניזוק  המקליט  שכזאת,  הקלטה  שמהדלפת  לכם  יסביר 
על  להעלות  פחות  הגיוני  השני,  הצד  מן  מהמוקלט.  פחות 
תחטא   – בישראל  והזהירה  הנחשבת  שהמהדורה  הדעת, 
בהם  לחשוד  שאפשר  עיתונאים  יש  סתר.  האזנת  בפרסום 
בנפילות קטנות של פרסום האזנות. לא באנשי חדשות ערוצי 
שלא  ובוודאי  חוקם,  לחם  היא  שהזהירות  המתפצלים   2
בעיתונאי עמית סגל, חושף ההקלטה, שרק בשנה האחרונה 
מצא עצמו בין כותלי בית המשפט, מתגונן כדבעי נגד תביעת 
אפשר  אי  בעניינה  שגם  אחרת  לפרשה  בנוגע   – חזן  אורן 

להרחיב בעיתונות חרדית טהורה לגופן של עובדות.
סגל הוא מהזהירים שבעיתונאי ישראל. בעבר הלא רחוק, 
הוא גנז תחקיר מתועד על רב ראשי )בלי שמות, בלי שמות(, 
מפוארות  חופות  הממלכתית  כהונתו  בתקופת  לערוך  שנהג 
למיליארדרים על חוף הים בקנקון. התחקיר נפסל, בין השאר, 
החוקי של  למקור  בנוגע  בהירות  הייתה  העובדה שלא  בשל 

חלק מהחומרים.  
בישראל  ורב  חכם  לתלמיד  בנוגע  דרעי  של  השיחה  תוכן 
את  הזירה.  בתוככי  שוהה  שלא  מי  את  ורק  אך  מקומם   –
יהדות  של  מהמתאגרפים  גם  שמענו  הזה,  הטראש-טוק 
בשמועות  הפוליטית  המערכת  רחשה  בה  בתקופה  התורה, 
סתיו  והרב  עמאר  הרב  של  )שהוכחש(  המשותף  הדיל  על 
כששיחה  לישראל.  הראשיים  הרבנים  למשרות  בבחירות 
וזהות  מהסוג הזה מודלפת, ולא כהאזנת סתר, אזי ההדלפה 
המדליף – כמו בחקירות נתניהו, הופכות לחלק מהעניין, לא 

פחות מאשר תוכן השיחה עצמה.
בתוקף  טוען  המועצת,  נשיא  של  בנו  בשם  פנחס,  מאיר 
שהמידע הודלף על ידי גורמים זרים, עוינים ומאיימים. אלא 
דארעא  סייעתא  נדרשת  הזה,  מהסוג  ניסים'  ל'מעשה  שגם 
הצדדים  אחד  בידיעת  הקו,  על  להיות  צריך  הנס  קטנה.  לא 
לשיחה, לשים עצמו ב'השתק' – להאזין ולהקליט. הנס יכול 
גם לקבל את השיחה לאחר מעשה, בסמכות וברשות של אחד 
משני הצדדים שהיו שותפים לה. בדידם של מלומדים בניסים 

עסקינן. כאלה שהקלטתו - אומנותם. 
מתפרסמת  הייתה  לא  סתר  שהאזנת  היא  היסוד  הנחת 
מחויב  אחרת,  שטוען  מי  כל  בישראל.  הנצפית  במהדורה 
להוכיח שהצדק עמו, או כפי שנתניהו נהנה לצטט את נוסח 

השלטים נגדו: "אשם עד שתוכח חפותו".
 

אישה בונה
אישה  יש  לשנינו  בינינו.  משותף  מכנה  הרבה  רואה  "אני 
להתמודד  הכוח  מקור  את  לנו  שמספקת  תומכת,  חזקה, 

ולהחזיק מעמד". 
את המשפט הזה, שכל יועץ נישואין היה מאחל למטופליו, 
דרעי,  השר  של  לאוזניו  נתניהו  הממשלה  ראש  השמיע 
האחרונה  המשפחתית  החתונה  של  ברכות  השבע  בשמחת 
של משפחת דרעי. לפני שאתם יוצאים מגדרכם ומאחלים גם 
לעצמכם את כל הטוב הזה, חייבים לסייג ולהבהיר כי המשפט 
נאמר בשעה שרעיית ראש-הממשלה נכחה לצד בעלה, אוזניה 

כרויות למוצא פיו.
את  מי שמכיר  כל  לבינה,  למחמאות שבינו  להיכנס  מבלי 
יודע שההשוואה מופרכת מעיקרה. בעוד  הנפשות הפועלות 
כל  על  משתלטת  פריים,  לכל  נדחפת  נתניהו  לבית  הרעיה 

משבצת פנויה, הרי שבמשפחת דרעי כבודה של הגברת – כמו 
כל אם ורעייה חרדית, נותר בבית פנימה. לא ראינו את הגברת 

דרעי על במות, ולא שמענו אותה נואמת בעצרות.
דווקא בגלל זה, הנאום של דרעי בפני מתכנסי ש"ס ברמדה 
שחשף  גדסי  איתי  לעיתונאי  )קרדיט  האחרון  בסוף-השבוע 
ברדיו קול חי את ההקלטה. עוד הקלטה(, מספר על עוצמת 
מההקלטה  יותר  אף  אולי  המשבר,  עומק  על  ומעיד  הכאב 
המביכה של שיחת הטלפון עם הרב יעקב כהן. שיחתו בפני 
נציגי ש"ס ברמדה, אינה רק בבואה של קרבות החצרות, אלא 

משקפת את תמונת המצב בחדרי החקירות.
יפה,  רעייתו  לחקירת  שנגעו  ההדלפות  על  דיבר  דרעי 
בטון ובאינטונציה שביבי מדבר על שרה. עשרים שנה אחרי 
ששניהם שיתפו פעולה בקואליציית 96' תחת עננת חשדות, 
של  מבעיתה,  פוזיציה  באותה  ודרעי  נתניהו  עצמם  מוצאים 
שאוחז  זה  הוא  נתניהו  שהפעם,  רק  חקירות.  תחת  כהונה 
באומנות ה"הוא זכאי" של דרעי משנות התשעים, ועד לסקרי 
דומות.  פוליטיות  תוצאות  גם  – השיג  השבועיים האחרונים 
תהיינה  לא  המשפטיות  שהתוצאות  בשבילו  לקוות  רק  נותר 

זהות.
דרעי לעומתו, שמר על זכות השתיקה - במובן התקשורתי 
שלא  והקפיד  החוקרים  של  בכבודם  נזהר  הוא  המונח.  של 
הפעילים,  בפני  שלו  הכאוב  הנאום  בפרקליטים.  סרה  לדבר 
בגלל  אולי  עצמו.  על  גזר  שהוא  הקמפיין'  מ'משמעת  חרג 
שבפעם הראשונה, הפוקוס התקשורתי לא התמקד רק בחשד 
בהן  נחשד  למגרש  שיורד  ספרדי  שחקן  שכל  מס,  לעבירות 

לאחרונה, אלא בעסקי המשפחה.
וברגע  ובבניו,  ברעייתו  לפגוע  שלא  מבקש  כשנתניהו 
שאחרי עולה עם שרה על הבמה לקול תשואות הקהל הליכודי 
שמבקש  לדרעי  פעולותיו.  את  סותרת  בקשתו  המשולהב, 
להניח למשפחתו ולא רץ להעלותה על המוקד תוך כדי דיבור 
– אפשר להאמין. עם הכאב שלו, ניתן להזדהות, וגם לקוות 
שהסיומת במקרה שלו, תחפוף דווקא לתוצאות החקירות של 

נתניהו בשנות התשעים.
התקווה הזאת היא לא רק מושא שאיפתו של דרעי לבדו, 
אלא תקוות היהדות החרדית כולה. את המנדטים של מצביעים 
 – כנסת חרדים  ברכת מרן לחברי  חילוניים שהפכו בעקבות 
כבר איבדנו בבחירות האחרונות, כשש"ס ירדה למספר חד-

ספרתי. נותרנו עם מה שנדמה כמו באנקר של שבעה מנדטים 
ספרדים, שנראו בטוחים, לפחות כמו מקביליהם האשכנזים. 

אם ש"ס תגשים את תחזית מקצת מהסקרים, ותתקשה לדלג 
מעל אחוז החסימה – היהדות החרדית כולה תפסיד ותיבעט 
הפלגים  את  בחשבון  לוקחים  אינכם  כן  אם  אלא  לאחור. 
התרסקות ממסדית  - שכל  והאשכנזי  הספרדי   - הירושלמים 

חרדית, תהפוך עבורם לניצחון.

כיבוי אורות
מעט  ממפלגה  ואחד  מהליכוד  אחד  ממשלה,  שרי  שני 
יהיה  מי  עצמם  לבין  בינם  ותהו  השבוע  נפגשו  קטנה,  יותר 
הראשון שיכבה את האור. בניגוד לאמרה הידועה על האחרון 
שלהם  ההערכה  עלטה,  הבית  על  ומשרה  המתג  על  שלוחץ 
הייתה שבמקרה של נתניהו, הנחשון שיקפוץ ויאמר את מה 
בשפת  השאר.  כל  את  בעקבותיו  יביא   – כולם  שחושבים 
בממשלתו  השרים  בכיר  יועצי  של  הפוליטיים  האסטרטגים 
בשם  )אחד  הרחוקה  מההיסטוריה  אלכוהול  חובב  מלך  של 

אחשוורוש(, קוראים לתהליך: "כאשר החילות לנפול".
ראש- מהתנהלות  בליכוד  בכירים  של  הקבס  תחושת 

המטוס  כבש  על  כשהתבוננו  והתעצמה  הלכה  רק  הממשלה 
רגב  מירי  התרבות  שרת  ונוחתים.  בממריאים  ומי  מי  וראו 

בית ספר לפוליטיקה

הקלטתו אומנותם

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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בשפת האסטרטגים 
הפוליטיים של 

יועצי בכיר השרים 
בממשלתו של מלך 

חובב אלכוהול 
מההיסטוריה 

הרחוקה )בשם 
אחשוורוש(, קוראים 

לתהליך: "כאשר 
החילות לנפול"

להדלפה, מעשה 
ניסים, מהסוג הזה, 

נדרשת סייעתא 
דארעא לא קטנה. 

הנס צריך להיות 
על הקו. הנס יכול 

גם לקבל את 
השיחה לאחר 

מעשה. בדידם של 
מלומדים בניסים 

עסקינן 

שתפקידה העיקרי עלי אדמות הוא לגרום לכך שהייאוש של בני הזוג ייעשה 
יותר נוח – המריאה ביחד עמם לוויקנד מפנק בלונדון. זו תגרה וזו שכרה.

נתניהו שנאם בפתח מושב החורף על אותם שמאלנים מוקצים - 'חמוצים 
בלונדון  הנחיתה  בעצמו.  הזאת  המוטסת  מהחמצמצות  טעם  וטסים', 
וההמראה חזרה ארצה, לא הצליחו להמתיק את הגלולה המרה הישראלית. 
החקירות המזומנות לו עם שובו ליוו אותו בדרך הלוך. בחזרתו, הכה בפניו 
כמו ממטר לונדוני טורדני, הזימון של שני פרקליטיו לחקירה ממושכת. על 

דאטפת, אטפוך. על דהחמצת, החמיצוך.
וח"כי  שרי  שבין  הדומם  הרוב  על  נמנים  המשוחחים  השרים  שני 
הקואליציה. אלה שלא ייראו ולא יימצאו באולפנים המתפצלים כדי להגן על 
ראש הממשלה, אך באותה מידה גם לא יאמרו מילה רעה בפומבי, לעת עתה. 

זאת למרות שהביטניזם והרגביזם היו להם לזרא.
שהלהטוטן  היה  דומה  נתניהו,  של  הקודמים  החקירות  מפיתולי  באחד 
המסכה  החלו  הנוראים  הימים  בתקופת  שליטה.  מאבד  בלפור  מרחוב 
להיסדק. שרים העזו לפטפט לא רק בחדרי חדרים, ביקורת מרומזת הושמעה 
גם בשיחות חצי-פתוחות. לכמה מהחברים, החלה האווירה להזכיר את ימי 

אולמרט האחרונים. 
מרכז  חברי  הקהלת  באמצעות  באבו,  קטע  נתניהו  הזה  המיני-מרי  את 
הליכוד בכנסי התמיכה שארגן לו דוד ביטן. ככל שהדציבלים גבהו, כך שקטו 
קולות הביקורת. לליכודניקים אין די.אנ.איי אובדני כמו החברים מהעבודה, 
אבל יותר משהם חרדים להגמוניית המנהיג המכהן, הם מקפידים בכבודה של 
מלכות. מדויק יותר לומר: "בביזיונה". ההגנה על משלטי הג'ובים והתפקידים 
– היא היא הציונות החדשה. הסקרים שבאו בעקבות אותם כינוסים מיקמו את 
נתניהו סביב קידומת השלושים, וגנזו בעמקי הלוע של אחרוני האמיצים את 

חצאי-הגינויים, משפטי הביקורת-לייט שכבר התגלגלו על לשונם. 
וגם תקופת החגים מסתיימת. את מושב החורף  נגמרת,  לפעמים החגיגה 
נתניהו פותח ברגל שמאל. הסקרים כבר לא מחמיאים. בכמה מהם הוא כושל 
גוש הימין. האלכוהול והטבק שעמדו במוקד  אפילו בשמירה על הרוב של 
והכותרות – מפנים את מקומם לפרשת הצוללות. כל עוד מדובר  החקירות 
היה בנהנתנות כרונית על חשבון מיליארדרים נחלבים, ניתן היה לראות בכך 
זוטי דברים, מתנות קטנות ולא על חשבון משלם המיסים. מהרגע בו נכרכים 
מקורביו ואנשי סודו בחשדות של סחר-מכר באינטרסים ביטחוניים )לכאורה, 

לכאורה(, גם הסקרים מגיבים בצלילה.
אחד,  מצד  עומד.  בעינו  מרכיביה  על  הממשלה  את  שמלווה  הפרדוקס 
האינטרס של חברי הקואליציה הנוכחית הוא לשמר את המבנה הקיים במידת 
האפשר, כל אחד מסיבותיו. על ביבי מיותר לדבר. ליברמן לא יוותר על דקה 
של כהונה כשר ביטחון. כחלון מאמין שהזמן פועל לטובתו, ובנט את שקד – 
לא ממש סובלים בעמדות המפתח עליהן השתלטו. על האינטרס של החרדים, 
אשכנזים כספרדים - בהארכת חיי הממשלה, מיותר לדבר. בכל הנוגע לש"ס, 

כבר דובר וסופר כאן לעיל.
היחידים שמסוגלים לחולל את המפנה הם החמוצים הכבושים. לא מספסלי 
האופוזיציה, אלא דווקא מתוככי הליכוד. לא חסרים שרים זוטרים וח"כפשים 
ממורמרים שביבי עולב בהם שנים, משפיל אותם ברבים, מנכס לעצמו קרדיט 
על הישגיהם ומאדיר את מחדליהם. רבים מהם בטוחים כי בלכתו של ביבי 

ולכשיוסר הצל, יתאפשר להם לעבור לקדמת הבמה. כשנתניהו ייקרא לחקירה 
והתמלילים יפורסמו, הם עשויים להרשות לעצמם להשמיע מילה פה, ביקורת 

שם, ובכך לסדוק את מעטה הטפלון הפנים-ליכודי של נתניהו. 
ראשו,  על  נפלו  לא  שהשמים  יראה  הראשון  והדובר  יוסר,  שהרסן  ברגע 
תזה  אותה  פי  על   – ביבי  של  ומחריביו  מהרסיו  בעקבותיו.  יבואו  האחרים 
של אותו בכיר בליכוד, עוד יבואו ממנו, ממפלגתו שלו. לפי אותה פרשנות, 
מהמשטרה  שימנע  חוק  להעביר  כדי  מכליהם  יוצאים  נתניהו  כשמשרתי 
להמליץ על הגשת כתב אישום ולפרסם את מסקנותיה – הם לא מכוונים רק 
לדעת הקהל שתושפע לרעה, אלא חושבים גם, ואולי בעיקר, על תגובת חברי 

המפלגה.

נוסח קטלוניה
אין סמליות גדולה יותר משהותו של הראשון לציון הספרדי הגר"י יוסף, 
לצד הנשיא ריבלין, במסגרת הביקור הממלכתי במדריד. שבוע אחרי שגלימתו 
הוכתמה ושמו נזרק לזירה הפוליטית כמי שיעזוב את תפקידו ויעמוד בראש 
מועצת החכמים – מוצא עצמו הראשון-לציון בבירה הספרדית, שמנהיגיה 

עוצרים וכולאים את קוראי התיגר הקטלונים, מחרחרי המחלוקת הפנימית.
החכמים  מועצת  כנשיא  מכהן  היה  לו  יוסף  הגר"י  את  להבין  היה  ניתן 
ובעטיים של סקרים לא מחמיאים, היה חוכך בדעתו לנטוש את הזירה ולעבור 
דירה למשכן הרבנות הראשית לישראל. ההיתכנות שאיש חכם ונבון כהגר"י 
יוסף יעשה את הצעד ההפוך, רלוונטית כמו האפשרות שהאזנת סתר תדלג 

מעצמה - היישר ממכשיר הטלפון לאולפני החדשות.
)בעל  שהפך  השלום  עושה  אם  פרסומה.  בעצם  הייתה  הידיעה  חשיבות 
כורחו, לטענתו(, למחרחר המלחמה, הרב יעקב כהן, היה מעביר את הקלטת 
הערוץ  בחדשות  לפרסום  באמצעות שליחיו,  או  ידיו  במו  דרעי,  עם  שיחתו 
השני, ניתן היה לראות בכך פעולת תגמול ישירה; תגובה צינית הולמת לכותרת 
שפורסמה בסוף השבוע האחרון ואיימה להעביר את מצנפת ההנהגה; הסבר 
ברור להאשמות של דרעי ב"מהפכה" שניסו לחולל מאחורי גבו – כפי שדרעי 

עצמו תיאר זאת בלשונו, ב'נאום הרעיה' שנישא ברמדה.
אלא שהרב יעקב כהן, תלמיד חכם ובנש"ק, לא העביר כמובן את ההקלטה, 
כפי שכבר קראתם לעיל והסקתם נכונה. לפיכך, גם הקונספירציה של תגובת 
הנגד – חייבת גניזה. הדבר לא היה ולא נברא, לא נאמר ולא הוקלט, לא שודר 

ולא צוטט. וכל החושד בכשרים, לוקה באולפנים.
את משבר ההידרדרות של ש"ס בסקרים, תלה השבוע יו"ר ועדת החינוך 
הישראלית-חרדית  הזיוף  בגרסת  הפנימי,  הספרדי  בפילוג  מרגי  יעקב  ח"כ 
ולא בגרסת המקור האירופאית. מרגי הסביר שמבנה האישיות של הספרדים 
אצל  בעוד  האשכנזים.  אחיהם  של  מזה  שונה  אמרנו?(  כבר  )המקומיים, 
הספרדים,  שבקרב  הרי  קהלים,  ומגבש  יצרים  מעורר  הפילוג  האשכנזים 

המחלוקת מרחיקה תומכים משני המתפלגים. 
הפוטש  את  ותיארו  דרעי  של  ההקלטות  שבאו  עד  נהדר,  נשמע  התוכן 
שמרגי וניסים )אלקסלסי( ניסו לחולל מאחורי גבו. עם רודפי שלום שכאלה, 

מי צריך מחרחרי מלחמה.

שיחת יעקב אחריי. יו"ר ש"ס דרעי והרב יעקב כהן
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ארי קלמן

"אני כופר בקלישאה של 'עשית ולא פרסמת - 
לא עשית, פרסמת ולא עשית - עשית', זו קלישאה 
אנשים  כי  מים.  מחזיקה  לא  היא  שבמציאות 
זה  שכביכול  דברים  על  לדעת  עצמם  את  שמים 
פגישה  של  תיעוד  רק  זה  במציאות  אבל  עשיה 
או מכתב", כך פותח סגן שר האוצר איציק כהן 
מנסה  כשהוא  עיתונות',  ל'קו  הראיון  את  מש"ס 
בכותרות  תדיר  מופיע  לא  שמו  מדוע  להסביר 
והוא אינו מעורב כמעט במאבקים הפנימיים בין 

הסיעות החרדיות על קרדיטים.
יש  תקציב,  להעברת  כשמתקרבים  פעם  בכל 
הישיבות  תקציבי  את  להכניס  חרדית  דרישה 

לבסיס התקציב, זה יקרה?
לסעיף  תמיכה  מסעיף  זה  את  לשנות  "צריך 
תקציבי, אם גדולי הדור יתמכו בזה אז נעשה את 
יתנו  הדור  גדולי  אם  אידיאולגית.  שאלה  זו  זה. 

לזה אור ירוק אז זה יקרה", מבטיח סגן השר.
מדוע יש לא מעט התנגשויות בינך לבין גפני?
"אין לי מאבקים עם אף אחד. אני לא מחפש 

קרדיט. בדרך כלל הקרדיט מחפש אותי".
וזה שאתם על אותה משבצת?

"זה לא אותו תפקיד, הוא יו"ר וועדת הכספים 
ואנחנו פה משתדלים לעשות את המקסימום". 

ועם השר ליצמן איך היחסים?
"מצוינים, אני עובד עם הרב ליצמן כמעט בכל 

דבר עם המון שיתופי פעולה למען עם ישראל".
לחלוטין  שנתון  הדיור,  לנושא  עוברים  אנחנו 
ועולות  כחלון,  והשר  האוצר  משרד  בתחום 

מקופח  החרדי  שהמגזר  כך  על  טענות  מעט  לא 
בתחום זה. 

העיר  השקת  את  רמה  תרועה  בקול  חגגתם 
נראה  מתי  תאריך  כבר  יש  בשפיר,  החרדית 

דיירים נכנסים לדירות שם?
כבר  שם  נראה  שנים  ארבע  תוך  "לדעתי 

דיירים".
הנושא הביורוקרטי כבר הסתיים?

"הכל מרוכז במקום אחד – משרד האוצר, וזה 
הליכים  קיצור  פה  יש  כחלון.  השר  דרישות  לפי 
זמן.  ייקח  שזה  לזכור  צריך  אבל  משמעותי, 
לשם  יבואו  החרדי  במגזר  הצעירים  הזוגות  גם 

בהמוניהם".
ממה נובע המצב של ש"ס בסקרים לאחרונה?

"תמיד היו עליות, ירידות ושוב עליות. סקרים 
שאתה עושה אותם בשבת ומחלק מנדטים לציבור 
מהאמת.  ורחוק  מוזר  שזה  מבין  אתה  החרדי 
כישלון  נחלו  הם  האחרונות  בבחירות  תסתכל 
אינדיקציה  לתת  שיכול  דבר  זה  ובעולם,  בארץ 
רוח  רוח, מצב  זה הלך  לגמרי לא מדויקת.  אבל 

של הסוקר עצמו, לא של הנסקרים.
"צריך להמשיך בעשיה כפי שאמר דרעי. ראינו 
מחזה  היה  הנציגים,  את  שכינסו  ברמדה  בכינוס 
מדהים לראות את כל הנציגים עם ניצוץ בעיניים, 
עם רשימה של ההישגים בכל אתר ואתר. הייתי 

משיג את דגני לכנס הזה ונראה מה היה אומר". 
לסיום, יש עדיין סיכוי לשלום הספרדי?

יש  שלום.  של  ציבור  הוא  החרדי  "הציבור 
עכשיו אווירה של לקראת אחדות לקראת שלום. 

אנחנו הספרדים יודעים להשלים". 

"אנחנו הספרדים 
יודעים להשלים"

סגן שר האוצר בראיון ל'קו עיתונות' על פעילותו למען הישיבות, קידום סוגיית 
הדיור החרדי ומאבקי הקרדיט שהוא ממעט להתערב בהם 

הראיון המלא בסוף השבוע ב - 
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לשלום  הניסיון  בצל   :2 הקלטות  סערת 
משיחות  הקלטות  נחשפות  שוב   - ספרדי 
שלשום  שנחשפה  בהקלטה  בש"ס.  פנימיות 
נגד  במתקפה  דרעי  השר  נשמע   ,2 בערוץ 
הגרש"מ עמאר )מפני כבוד התורה אנו נמנעים 
מרן  של  בנו  עם  בשיחה  הדברים(,  מציטוט 

נשיא ה'מועצת', הרב יעקב כהן. 
בין הדברים תוקף דרעי את איש אמונו של 
ובהמשך  אלקסלסי,  ניסים  עמאר  הגרש"מ 
אבידן  "יהודה  מרגי:  יעקב  את חה"כ  מאשים 
התחננו  ומרגי  שניסים  בלילה  אתמול  אומר 
הביתה  כהן  יעקב  את  לך  נביא  אנחנו  בפניו, 
ותשמע ממנו באופן הברור ביותר, בוא תהיה 
סגור  זה  ביחד.  אתנו  תעמוד  בחזית,  אתנו 
עם  טיעון  עסקת  חתם  דרעי  אריה  סופי  זה 
הפרקליטות ועוד חודש הוא עוזב ומרגי יהיה 
אמונו  איש  הוא  שמרגי  כיוון  במקומו,  השר 
זה  אבל  שטויות,  אומרים  עמאר,  )הרב(  של 

המציאות". 
הוציא  שטרן,  הגר"א  ירושלים,  של  רבה 
ציין  בו  חריף,  מכתב מחאה  הדברים  בעקבות 
הפגיעה  על  לשמוע  "נדהמתי  השאר:  בין 
החמורה בכבוד התורה ובכבוד מעלתו בפרט, 

נמרצת  במחאה  כך  על  למחות  בזה  ובאתי 
במלאכת  כבודו  ידי  את  לחזק  ומאידך  מאוד, 
תקוותיו  יחדיו.  ידינו  על  הנעשית  הקודש 
ביחד  נרתם  וכולנו  יישנו  לא  כאלה  שדברים 

לשמור על כבוד הרבנות".
סירבו  אלקסלסי  וניסים  מרגי  יעקב  חה"כ 

להגיב לדברים. 
"גם  נמסר:  עמאר  הגרש"מ  של  מביתו 
בארץ  ה'  שם  לקידוש  פועל  הרב  אלו  בשעות 
ובעולם, ואנו מצווים לנהוג על פי מצוותו ועל 
פי דרכו ולפעול לאחדות ולמנוע פלגנות. וכך 

נעשה - נפעל למען דרכי שלום".
נמסר בתגובה: ״הרב  יעקב כהן  מבית הרב 
מעולם לא הקליט שיחות טלפון ואף לא יודע 
טלפון  כי  אפשרות  נבדקת  זאת.  לעשות  איך 
הקליט  מה  זמן  לפני  הרב  את  ששימש  חלופי 
כשהוחזר  ושמא  אוטומטי,  באופן  שיחות 
פלילי  באופן  חומרים  ממנו  הוצאו  למעבדה 
ומרושעים  עוינים  גורמים  ידי  על  והופצו 
הקדושה,  בתנועה  לפגוע  במזיד  מנסים  אשר 
וגורמים לביזוי תלמידי חכמים ושלוחא דרבנן. 
אנו נגיש תלונה למשטרה בדרישה לחקור את 
את  עימם  ולמצות  ומדליפה  ההקלטה  מקור 

הדין עד תום״.

הקרע נחשף: "דרעי עוזב 
ומרגי יהיה במקומו"

כהן  יעקב  והרב  דרעי  השר  שיחת  הקלטות 
עמאר  הגרש"מ  חצר  עם  מתיחות  חשפו 
חומרים  הוצאו  "במעבדה  כהן:  הרב   
במשטרה"  נתלונן  פלילי.  באופן  מהטלפון 
דרכי  למען  "נפעל  עמאר:  הגרש"מ  בית   
שלום"  הגר"א שטרן במכתב מחאה חריף

אל תפעילו תנורי חימום בקרבת שמיכות
וילונות או על גבי שטיח. 

תנורי חימום מפיצים חום חזק שעלול לגרום 
להתלקחות, גם ללא מגע.

שרפות פורצות 
בגלל טעויות!

יחד, נמנע את השרפה הבאה.

בכל מקרה של שרפה חייגו 102  ללוחמי האש

תנור החימום קרוב מדי תנור החימום קרוב מדי 
לשמיכות?



למרפאת השיניים של מאוחדת 
בבני ברק דרושים:

cvm@meuhedet.co.il  :קו”ח למייל

ולהישאר בריאלהיות בריא

סייע/ת לרופאי שיניים 
 התפקיד כולל: ליווי וסיוע למטופל במהלך הטיפול 

בצמוד לרופאי שיניים.
ביצוע סטריליזציה וניקיון החדר בין המטופלים.

דיווח על תקלות בחדר הטיפולים.
עבודה שוטפת מול המחסן הדנטלי במרפאה.

 דרישות:
הסמכה ע"י משרד הבריאות - יתרון.

ניסיון וידע מקצועיים כסייע/ת לרופאי שיניים.
ניסיון מול מערכות מחשוב. 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
העבודה במשמרות

 
 מזכיר/ה סניף בני ברק 

למרפאת שיניים מאוחדת דרוש/ה מזכיר/ה לעבודה במשמרות. 
 דרישות:

ניסיון בתפקיד דומה - יתרון.
תעודת מזכירות רפואית - יתרון. 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

  בס”ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב לשנת 2018, תמיכות של המשרד לשירותי 
דת )להלן-המשרד( למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

נושא התמיכה:
שירותי ייעוץ, סיוע ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות

בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרת רווח א. 

)להלן - המבקש(, ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון   
ולפי הקריטריונים  יינתנו, בכפוף לאישור התקציב, באופן שוויוני  בהן )להלן-הנוהל(. התמיכות 

הקבועים במבחני התמיכה.

עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד www.dat.gov.il תמיכות 2018 ב. 

כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורסמים וברשותו כרטיס  ג. 
חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל ולמבחני התמיכה באמצעות "פורטל התמיכות הממשלתי" 

בכתובת https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal. עד ליום שישי י"ג בכסלו התשע"ח 1.12.17.

יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2018 עם הגשת בקשת התמיכה. ד. 

בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להידחות בועדת  ה. 
התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.

מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת 2018 למשרד לשירותי דת ואין ברשותו כרטיס  ו. 
חכם מתבקש לפנות בהקדם באמצעות דוא"ל: orianz@dat.gov.il או פקס: 02-5311332

על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס למבחן התמיכה הנ"ל )ככל שיהיו(, לרבות עדכונים ביחס  ז. 
למודעה זו, יש לשלוח פנייה בכתב למר אפרים אנטמן, מנהל תחום תמיכות ועזבונות במשרד לפקס 
שמספרו 02-5311332 או בדוא"ל בכתובת: Tmichot@dat.gov.il. על הפונים חלה החובה לבדוק 

כי פקס או הודעת דוא"ל ששלחו )אם שלחו( למשרד התקבלו במלואם ביחידה המקצועית.

ידי ועדת התמיכות במשרד מותנה בזמינות תקציבית. התקציב לסעיף  אישור התמיכה על  ח. 
התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן שהבקשה לא תיענה במלואה או 
בחלקה, ומוסד הציבור לא ישמע בכל טענה בשל כך. אין בפרסום מודעה זו, משום התחייבות 

למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.

הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן, בכפוף לאישור
התקציב, לבקש תמיכה לפי סעיף 3א' לחוק יסודות

התקציב, התשמ"ה-1985

בגדי מעצבים ויוקרה לנשים ונערות
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לקראת החורף תאגיד המים 'מי ברק' ביצע 
פיילוט לבחינת תקינות חיבורי מבני המגורים 
בכדי   – העירונית  השפכים  סילוק  למערכת 
עלולה  אשר  מיותרת  נפש  עוגמת  למנוע 
להתרחש כאשר מערכות ניקוז מי גשם  ביתיות 

חוברו שלא כחוק למערכות הביוב. 
הפיילוט התבצע בשני אזורים מייצגים בעיר 

– ברחובות עזרא 
ישראל  וגיבורי 
העיר  במזרח 
הרב  וברחובות 
פתחיה  בן  שר, 
והרב קוק במערב 

העיר.
כלל  הפיילוט 
מבנים  כ-130 
כ-2  של  לאורך 
גרים  בהם  ק"מ 
תושבים  כ-6000 

שקיבלו תיודע מוקדם כולל שאלות ותשובות 
על שיטת הבדיקה.

הפיילוט נוהל ע"י המהנדס הראשי של 'מי 
מתקדמת  בטכנולוגיה  קלצ'בסקי  עמוס  ברק' 
העירונית,  הביוב  לרשת  עשן  החדרת  של  
ייתן  הקרקע,  פני  מעל  יעלה  העשן  וכאשר 
חיבור  יש  היכן  אינדיקציה  המקצוע  לאנשי 

העשוי  תוצר  הוא  הלבן  העשן  תקין.  שאינו 
כל  בו  אין  כי  ובתאגיד המים מדגישים  משמן 
והוא  לעובדים  או  לתושבים  בריאותית  סכנה 
נמוג בתום דקות אחדות. בתום הפיילוט תיערך 
הממצאים  ינותחו  בה  מקצועית  מצב  הערכת 

להמשך הפעילות.
הקיימים,  והבנייה  התכנון  חוקי  פי  על 
מערכת  את  לחבר  שנבנה  חדש  בניין  כל  על 
הביוב  למערכת  בבניין  הביוב 
אחת  לא  זאת,  עם  העירונית. 
המבצעים  קבלנים  ישנם 
ואף  פיראטים  חיבורים 
הניקוז  מערכת  את  מחברים 
הביוב  למערכת  הביתיות 
העירונית, ובכך גם עוברים על 
נזק  להיגרם   עלול  וגם  החוק 
הגשמים  בימות  לציבור  רב 
הסביבה  לאיכות  גם  כמו 

הקרובה והרחוקה.
מר  ברק',  'מי  המים  תאגיד  מנכ"ל  לדברי 
דוד צלניק: "אנו מחויבים כל העת לשמור על 
איכות המים הגבוהה בעיר ולשפר את מערכות 
מחויבות  ובמסגרת  העיר  תושבי  למען  הביוב 
את  ערכנו  ברק,  בבני  לראשונה   – זו  ציבורית 
רשת  תוך  אל  לבן  עשן  החדרת  ע"י  הבדיקה 

הביוב התת קרקעית".

אלי כהן

כינוס מיוחד  נערך  נח,  במוצאי שבת פרשת 
במינו בראשות כל חברי בד"ץ כשרות המהדרין 
'קהילות': הגאון רבי ישראל פישביין, רב חסידי 
גור פתח תקוה, הגאון רבי יוסף שלום אפרתי, 
חיים  הרב  הגאון  להלכה,  המדרש  בית  ראש 
הגאון  אשדוד,  בעלז  חסידי  רב  הורביץ,  פסח 
הרב צבי הרש ויזניצר, רב חסידי ויז'ניץ אשדוד, 
הגאון הר' פנחס ליבוש פאדווה רב חסידי בעלז 
מומחה  גוטרמן,  נחמן  אברהם  הרב  גת,  קרית 
הרב   הגאון  גור,  ומרבני  בענף השחיטה  וותיק 
אלעזר שטרן דיין ומו"צ באשדוד, וכן רב העיר 
שהגיע  גרוסמן  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  אלעד 
'קהילות',  בד"ץ  של  מיוחד  כאורח  הערב  אל 
הכנס,  נקבע  להם  הנכבדים אשר  והמשתתפים 
של  החדש  והבודקים  השוחטים  חבר  ה"ה 
המשחטה החדשה שתחת הכשרות המהודרת. 

לכינוס  השבת  צאת  עם  שהגיעו  השו"ב 
וסעודת המלווה מלכה, ביקשו לשמוע מחברי 
הלכה  המהותיים,  בנושאים  עוד  הבד"ץ 
היומיומית.  לעבודתם  הקשורים  למעשה, 
לברור  מרכזית  לבמה  הפך  זה  חשוב  כינוס 
נושאים הלכתיים ומעשיים העומדים על הפרק 
אף  גם מקומו של  נבצר  לא  ומשכך  בשחיטה, 

אחד מצוות המשחטה החדש.
החגיגית  מלכה  המלווה  סעודת  את 

בקריית  החסידית  בקריה  באולם  שהתקיימה 
גת, פתח והנחה בטוב טעם ודעת מנכ"ל בד"ץ 
'קהילות' הרב יוסף דריימן. חבר הבד"ץ, הגאון 
שם  בעל  מומחה  שהינו  פישביין  ישראל  רבי 
העביר  ימימה  מימים  השחיטה  בתחום  עולמי 

את משא הפתיחה בפני השוחטים והבודקים.
עוד נשאו דברים: הגאון הרב פנחס פאדווע 
והרב  וחבר הבד"ץ  גת  בקרית  בעלזא  ק"ק  רב 
שמכהן  ומי  גור  מרבני  גוטרמן  נחמן  אברהם 

כרב המשחטה החדשה.  
השתלשלות  על  ומעורר  מיוחד  משא 
של  המיוחדת  הבשורה  עד  בארה"ק  השחיטה 
הזכות לכשרות משחטה מיוחדת מהודרת של 
חבר  רבה  בהתרגשות  העביר  'קהילות',  בד"ץ 

הבד"ץ, הגאון ר' יוסף אפרתי. 
בתום דברי הסיום, כיבד המנחה הרב דריימן 
בריזל,  יהושע  הרב  הגאון  את  המזון  בברכת 
מרבני חסידות קרלין שהצטרפה באחרונה יחד 
עם שאר חצרות החסידיות והקהילות להימנות 
סעודת  "קהילות".  מבד"ץ  אינטגרלי  כחלק 
בריקוד של מצווה של  נחתמה  המלווה מלכה 
כל צוות הרבנים והמפקחים העומדים מאחורי 
שולחן  על  לעלות  הזוכה  הכשרות  חותמת 
לזכות  ותפילה  תקווה  ומתוך  ורבנן,  מרנן 
כל מעלות הכשרות  את  וליישם  לעמוד  הלאה 
של  הכשרות  סמל  מאחורי  הקיימות  האדירות 

בד"ץ 'קהילות'.

לקראת החורף: 'מי ברק' 
ביצע בדיקת עשן 

רבני בד"ץ 'קהילות' 
התכנסו למלווה מלכה

לבריאות  מזיק  שאינו  לבן  עשן  החדרת  כללה  הבדיקה 
התושבים  מנכ"ל התאגיד: "אנו פועלים לאספקת מים 

באיכות גבוהה ולהגנה על מערכות סילוק הביוב"

המיוחדים  הכללים  וגובשו  הבד"ץ  רבני  מפי  דברים  נשאו  במעמד 
להמשך בשורת השחיטה החדשה המהודרת והמדוקדקת 

לחם בשר

ים. שקיעה. לחם. בשר.

הרצליה

*עד 180 איש

Meat and Eat

בואו לחגוג אירוע מנצח >>
09-8866144
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לאישה
הכנות לחתונה:

 הזמן לקנות חכם

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

טיפים
איזה קור: כל הטיפים שיעזרו 

לכם להעביר את חודשי החורף 
הקרים בחמימות שבת חתן, שבע ברכות, הלבשה אישית, בגדים לאירועי 

השבע ברכות ומלתחה חדשה לחיים החדשים, כולם 
מקור לשמחה אך גם להוצאות ובזבוזי כספים רבים, 
לפתע  מקצועיים,  טיפים  וכמה  נכונה  חשיבה  שעם 

יכולים להראות הרבה יותר קלים, חסכוניים ונעימים.

כי החתונה המאושרת היא רק התחנה  ידוע לכולן 
שרק  המשמחים  האירועים  בשרשרת  הראשונה 
לאחריהם מתחילים החיים המשותפים החדשים. את 
עד  ומאורגן  מתוקתק  האירוע  בחרנו,  כבר  השמלה 
הפרטים הקטנים ביותר ונדמה כי הלחץ וההתרגשות 
העצומים בהן היינו נתונות בחודשי ההכנות הקודמים 
לפנינו  יש  כי  נזכרות  אנו  לפתע  אך  נרגעו,  לאירוע 
עוד שורה ארוכה של אירועים משמחים שגם אליהם 
אנו צריכות להכין סטים שלמים של בגדים ואביזרים 
מחדש,  מתחילה  שהפאניקה  לפני  רגע  נלווים! 
כץ,  ולימור  וקס  אסתי  הסטייליסטיות  את  הושבנו 
המתמחות בסטייל למגזר הדתי לשיחה כדי להבין איך 
מתמודדים עם רצף הסידורים והאירועים חסרי הגלאם 
של אחרי החתונה ומתחילים חיים חדשים ומלאי שיק 
על  כשחושבים  בארון-  מתחיל  הכל   .1 ימין!  ברגל 
יותר מכל הוא  מלתחה חדשה הדבר שאולי מתחשק 
לרוץ לקניון, בוטיק או היריד הקרוב ולצאת אל מסע 

שאולי  שופינג 
עם  יסתיים 
רבות,  שקיות 
חור  עם  גם  אך 
בכיס.  קטן  לא 
להיות  בכדי 
ת  ו י ב י ט ק פ א
כדאי  יותר, 
תחילה להתחיל 
המסע  את 
במקום  דווקא 
ארוננו  מוכר, 
טרנדים  הפרטי. 
ם  י י ת נ פ ו א
ם  נ מ ו א
ם  י פ ל ח ת מ
ת  ו ר י ד ת ב

גם  ולכן  גלגל,  גם חוזרים על עצמם כמו  גבוהה, אך 
ושכחת  עונות  שלוש  או  שתיים  לפני  שקנית  פריט 
רלוונטי  ולהיות  חבוי  כאוצר  להתגלות  יכול  מקיומו 
וודאי  ברשותך,  אותו  שיש  זכרת  לא  את  אם  בשנית. 
גם יראה חדש לסביבתך ותוכלי לקצור איתו מחמאות 
רבות. עברי בסבלנות ובנחישות על כל הפריטים שיש 
יש  מה  שתגלי  לאחר  שמלה.  ועד  מחגורה  בארונך, 
ממוקדת  להגיע  ותוכלי  חסר  מה  גם  תביני  ברשותך, 

יותר לשופינג האמיתי.
טובה  דרך  אין  עסקינן,  במיקוד  אם  רשימות-   .2
יותר להתכונן למסע קניות מאשר להגיע עם רשימות 
מתוכננות, אשר בהן נרשום ונציין את מה שאנו באמת 
צריכות. את מסע הקניות חלקי לימים ותני כותרת לכל 
סיבוב קניות, כדוגמת יום כיסוי ראש, יום בגדי שבת 
אותו בשעות.  ותחמי  ראש  הגדילי  בנוסף  וכן הלאה. 
כדאי  מתחם  לאיזה  קבעי  מחברות,  המלצות  אספי 
ללכת שבו סביר להניח כי תמצאי את הפריטים אותם 
את מחפשת והחשוב ביותר, רשמי במדויק מה צריך 
יהפוך  כך  יותר,  שתדייקי  ככל  כמויות.  כולל  לקנות, 
סיבוב הקניות לחסכוני בזמן, כסף ונטול התלבטויות 

ותסכולים!
3. כיסוי ראש- הפך בשנים האחרונות לדבר מהותי 
שאין  אופנתי  לכזה  צניעות  מפריט  הלבוש,  במערכת 
כיסוי  עליו.  חילונית שמוותרת  או  דתיה  פאשניסטה, 
אתן  באם  בחיים,  משמעותי  שינוי  מסמל  הראש 

חשוב  החתונה.  לאחר  ראש  כיסוי  לחבוש  מתחילות 
תחילה להגיע ממוקדות, שכן ההיצע הוא רב ומבלבל. 
כיסוי ראש מלא? סרט? כובע? אולי  לנו  האם דרוש 
להקיש  רצוי  ולכן  חשוב  בפריט  מדובר  פאה?  בכלל 
לרכוש שלל  לא להתפתות  כדאי  נפרד.  קניות  יום  לו 
כיסויי ראש. עדיף תחילה לנסות, להבין מה יהיה לנו 
ברכישת  להסתפק  היא  ההמלצה  ולכן  בשגרה  נוח 
המפוארת  הקולקציה  את  ולהשלים  בודדים  פריטים 

רק לאחר החתונה.
עם  שסיימנו  לאחר  בקניות?  עושים  מה   .4
לצמצם  השתדלו  בקניות!  להתחיל  אפשר  ההכנות 
יותר  שתהיינה  ככל  הנלווים.  היועצים  את  למינימום 
ולא  מוסחת   תהיה  דעתכן  יותר,  תתבלבלו  כך  דעות 
תצליחו למקסם ולייעל את הזמן. חווית קניות טובה 
מקסימום  או  אחד  נלווה  אדם  עם  תהיה  ואפקטיבית 

שתיים.
עדיין  ואתן  פריטים  מספר  מדדתן  לחנות,  הגעתן 
ת  ו י ו ר ש
אל  בלבטים? 
וצלמו  תתעצלו 
עצמכן  את 
הטלפון  בעזרת 
הדבר  הנייד. 
להביט  מאפשר 
עצמנו  על 
אחרת  מזווית 
המתקבלת  מזו 
ה  א ר מ ב
ם  י ת י ע ל ו
את  משתנה 
וצורת  דעתנו 
 . ה ב י ש ח ה
יעזור  הצילום 
על  להביט 

עצמנו בצורה אמתית ואובייקטיבית יותר.
של  הטבעית  הנטייה  חכמה-  מלתחה  בוחרים   .5
כל אישה בכלל וכלה בפרט היא לקנות כמה שיותר. 
לא משנה כמה פריטים יהיו ברשותנו, כנראה שתמיד 
התחושה תהיה שאנו צריכות מלתחה חדשה. גם אם 
אתן באמת צריכות מלתחה חדשה, זכרו כי היא צריכה 
שני  לבוש,  פרטי  משמונה  מורכבת  כל  קודם  להיות 
זוגות נעליים בצבעים ניטראליים ואביזרים משלימים 
שבכוחם להעניק טוויסט ומראה חד. הסוד במלתחה 
החכמה הוא ההתאמה לחיים האישיים שלנו, לצבעים 
אותם אנו אוהבות ולסגנון האישי. עדיף לקנות כמות 
יותר  ומצומצמת  ניטראליים  פריטים  של  יותר  גדולה 
פעם  כל  חכמה  בצורה  ולשלבם  צבעוניים  כאלו  של 
מחדש בכדי ליצור המון סטים שונים ומשחקים שיצרו 
להשתמש  תוכלו  נכון,  תאבזרו  אם  ושונה.  אחר  לוק 
ביום  וגם  ברכות  בשבע  גם  בשבת,  גם  זהה  בשמלה 
הראשון בו תחזרו לעבודה לאחר כל ההמולה. מילה 

שלנו שאיש לא ירגיש! 
עכשיו את מוכנה לצאת לדרך- קנייה נעימה!

נותנות הטיפים הן הסטייליסטיות לימור כץ ואסתי 
וקס ליריד "מקודשת" לכלות ואירועים, הכולל עשרות 
במבצעים  אחת  גג  קורת  תחת  ישראלים  מעצבים 
בגבעת   7-8/11 התאריכים  בין  ויתקיים  משתלמים 
שמואל. )אולם "זכור לאברהם", רחוב זבולון המר 4 

פינת מנחם בגין(.

טיפות  ושם  שפה  קריר,  יותר  להיות  מתחיל  שהאוויר  לב  שמתם  אתם  גם  אם 
שעוד  שהבנתם  כנראה  אז  מאוור,  צריך  לא  כבר  ושבערבים  עליכם,  מטפטפות 
רגע החורף כבר פה. אנו אמנם זקוקים במדינתנו הקטנה לכמות ניכרת של משקעי 
חורף, אך העובדה היא, שיחד איתם מגיע גם קור מקפיא עצמות, שגורם לחלקנו 
לפחות, להישאר ברוב הזמן הפנוי מתחת לפוך, עם ליטר של מרק או כוס קקאו. 
חשמל  מוצרי  במספר  מרבי  שימוש  עושים  אנו  החורף  שבמהלך  סוד  לא  זה 
רבות  תקלות  נגרמות  מכך,  כתוצאה  ומזגנים.  קומקומים  כביסה,  מייבשי  כמו- 
שירות  מעבדות  מנכ"לית  ליבנת,  גילה  חיים.  שובקים  גם  במכשירים, שלעיתים 
חשמל  במכשירי  מיותרות  מתקלות  להימנע  ניתן  כיצד  מסבירה  פל,  מקבוצת 
טיפים  ונותנת  בתחזוקתם,  עושים  שאנו  ביותר  הנפוצות  הטעויות  מהן  ביתיים, 

לתיקון עצמאי ומהיר של חלק מהתקלות.

קומקומים חשמליים
כאמור, בחורף אנו מרבים בשתיית משקאות חמים. לכן, חשוב לדעת שהאבנית 
פעמים  גורמת  והיא  החשמלי,  הקומקום  של  בישראל  אחד  מספר  האויב  היא 
רבות לטעמי לוואי במים, עלייה בצריכת החשמל של המכשיר ולקיצור חייו. עם 
זאת, תחזוקת הקומקום בהתאם להוראות היצרן וניקוי המכשיר בתדירות גבוהה 
בחומר מתאים או אפילו במים עם חומץ ולימון, יסייע להארכת חייו של הקומקום 

ולמניעת תקלות עתידיות. 

מייבשי כביסה
שימוש  עושים  ולכן  חזקה,  שמש  שעות  מאוד  למעט  זוכים  אנו  בחורף  כידוע, 
בגדים  כמויות  בהם  נפשות שמצטברים  מרובי  בבתים  במיוחד  כביסה,  במייבש 
גדולות במשך השבוע.  התקלות הנפוצות במייבשי כביסה הן: מכשיר לא פועל 
לא  יוצאת  כביסה  תאורה.  אין  פיקוד(,  במערכת  כשל  נתק חשמלי  )קצר/  בכלל 
יבשה, או עם ריח לא טוב, כביסה מתלכלכת בייבוש, רעש חריג בזמן פעולה, מוצגת 
 תקלה על גבי לוח התצוגה, חימום יתר, המייבש מחשמל, מחזור הייבוש ארוך

מידי, עובש על פרטי הגומי, צריכת חשמל מוגזמת , נזילת מים.

טיפים לתחזוקה נכונה וניהול תקלות:
• שמירה על הכנסת כמות נכונה של כבסים למייבש. יש לוודא כי לא נוצר עומס 
יתר על המכונה. היות ועקרון הייבוש בנוי על מעבר אוויר בתוך הבד, יש לאפשר 

לכביסה "להתהפך" במייבש, בעוד שעודף כביסה  יקשה על תהליך הייבוש.  
גורמת  הלחות  בו  אמבטיה  בחדר  לא  ולעולם  מאוורר,  בחדר  מייבש  מיקום   •
לחלודה בחלקי מתכת ועל גבי המעגלים האלקטרונים של לוח הפיקוד. בנוסף, 
כאשר האוויר באמבטיה רווי באדים, זה מקשה על תהליך הייבוש .                                                                        
• ניקוי מסננים ומעבים לאחר כל מחזור ייבוש. יש להקפיד על שטיפתו לניקוי מוך 

ואבנית שמצטברים באופן סמוי.
בהוראות  כמוסבר  הכביסה  וכמות  לסוג  הייבוש  תכנית  בהתאמת  להקפיד  יש   •

ההפעלה.
• יש לוודא כי נעשית סחיטה מספקת על ידי מכונת הכביסה לפני ההכנסה למייבש.

• הוצאת האוויר הלח מהמכונה, כפי שרשום בחוברת ההפעלה. מדובר על תיעול 
צינור האוויר ה-""jumv  באופן מסודר.

מזגנים
מכשיר זה עובד שעות נוספות בחורף. למעשה, אנו מדליקים אותו שעות ארוכות 
בלי הפסקה, ולעיתים אפילו משאירים אותו פועל בכל שעות הלילה ולכן כדאי 

להקפיד על מספר כללים שימנעו תקלות:
כשמפעילים מזגן יש לוודא שהחלל בו הוא מופעל סגור ומבודד ולהפקיד לסגור 

את החלונות, על מנת שלא לגרום לו להתאמץ לשווא. 
כמו כן, כדאי לכוון את השלט על טמפרטורה על 25 מעלות על מנת לשמור על 
תגרום  במזגן  אחת  מעלה  של  העלאה  או  הורדה  כל  בבית.  נעימה  טמפרטורה 
לעלייה של כ 5% בצריכת החשמל שלו ותגרום למכשיר לעבוד במאמץ רב יותר.

להתאמץ  למזגן  גורמים  סתומים  פילטרים  במזגן.  הפילטרים  של  תקופתי  ניקוי 
יותר על מנת לחמם את הבית ולעלייה בצריכת החשמל.  

בסביבת  אם  לדוגמא  לאזורי המגורים.  יכולה להשתנות בהתאם  הניקוי  תדירות 
המגורים יש אתר בנייה או כביש ראשי, יהיה צורך לנקות את הפילטרים בתדירות 
גבוהה. כנ"ל לגבי מיקום הדירה. מזגנים בבתי קרקע או בדירות בקומות נמוכות 

פילטרים  ניקוי  דורשות 
יותר  גבוהה  בתדירות 
בדירות  מזגנים  מאשר 

בקומות גבוהות.
עכשיו שיש בידיכם את כל 
לשמירה  הדרוש  המידע 
המכשירים  על  נכונה 
שלכם, אתם מוכנים לעביר 
את החורף הקרוב בחמימות 

וללא תקלות.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת צבעים וצבעי לבוש מכובדים במקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. אם לא תסתפק במועט ותרדוף אחרי רבות 
וגדולות לא תשיג ולא כלום.  "_____ מרובה לא 

_____" )ראש השנה ד: (
5. כפוף. "ו____ עינים יושע" )איוב כב כט(

7. התקרבות,גישה.                                      
"משעת _____ שלשה" )סנהדרין ג: (

9. דיבור פה,אימרה. " ___ שפתים" )ישעיה נז יט(
10. שגיאה,שגגה.  "על ה____" )שמואל ב ו ז(

12. מפואר,נהדר. "____ בלבושו" )ישעיה סג א(
14. בן הבן,נכד. "רבה ___  ___ חנה" )ברכות יג: (
16. אחרי הזמן הזה,אחרי כן,ואילך.                  

"ומיום השמיני ו____" )ויקרא כב כז(
19. עמוד,חומר ערפילי בצורת עמוד זקוף.            

"דם ואש ו____ עשן" )יואל ג ג( )בלשון יחיד(
21. נרגז,מפוזר ברוחו. "מר ו___" )כתובות סט: (
22. קהל רב. "כל ה____ הגדול" )מלכים א כ יג(

1. תיקון,תרופה לדבר,שינוי לטובה.                           
"שנשברו יש להם ____" )חגיגה טו.(

2. יונה,בן יונה או בת יונה. "אפלו ___" )מנחות יב ה(
3. זרם חזק של מי נהר המתהווה במקום מסוים,מערבולת, 

שטף מים. "ו___ שטפתני" )תהלים סט ג( )בכתיב מלא(
4. כנוי בדברי הנביאים לעם היושב בירושלים או לכל עם 

יהודה. "ל____ ציון" )ישעיה סב יא( )בהיפוך אותיות(
6. זריז,ער,פעיל. "איש ____ רב פעלים" )שמואל ב כג כ(

8. משל לתועה ואובד דרך.                                          
"כ___ אבד" )תהלים קיט קעו( )בהיפוך אותיות(
11. רכות,רחמנות. "____ בשר" )יחזקאל לו כו(

13. הוכחה,מופת.                                                             
"אף על פי שאין ____ לדבר" )שבת ח ז(

15. ברור. "____ לי שבילי דשמיא"                               
)ברכות נח: ( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(

17. שיבר,ניצץ. "ו____ גלגל עגלתו" )ישעיה כח כח(
18. מש,נע מעט הצידה. "הגדול שאיני ____" )תענית ג ח(
20. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה:206

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אדום, אדמדם, אדמוני, אמוץ, ארגמן, ברוד, חום, חור, חכלילי, חמוץ, טלוא, ירוק, ירקרק, כחול, כרמיל, 
לבן, נקוד, עקוד, פארור, צהוב, צח, צחור, קודר, שרד, שרוק, שחור, שחרחר, שני, ששר, תכלת

סנגתששרוקגדרשסנתא

תאנחינאתאאנגאחתדג

אדמונייתרנריבנראת

דגגמרשגגתדואשרוחצ

וגאקאנמאותרגשנוגר

קדרידנשקשיאירחידת

עקרתלנישרמפשמנאגא

תויואינסואיונושאד

קדחאנתלצשסצשלימרכ

תכגמאשתכלתגטתדאנא

צהובחגראחיתנמגבגצ

תדאונואנאתתדאלאחא

אתרשחנקודאאתגסנתא

1. עיר שנכבשה לאחר הנפת כדון.
2. מי ישבה תחת התומר?

3. מי אמרה "אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה"?
4. עם שבא למלחמה בהיות ישראל ברפידים.

5. חודש שלם שאיו אומרים בו "תחנון".
6. הכלל "כבתה אין זקוק לה" קשור ל____.

7. במילה "אעלה" רמז למצווה מסויימת. מיהי?
8. שימש ברבנות ירושלים כ-60 שנה.

9. מיהו מחבר "ידיד נפש"?
10. באיזו עיר חי הרמ"א?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. העי 2. דבורה 3. חנה 4. עמלק 5. ניסן 6. נרות חנוכה 7. ארבעה מינים. ראשי-
תיבות: אתרוג, ערבה, לולב, הדס 8. ר' שמואל סלנט 9. ר' אליעזר אזכרי 10. קראקא

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7    8   

9    10 11  

12   13  14 15 

 16   17   

18  19   20  

21   22    

 
 מאונך                                                        מאוזן

 
רי רבות וגדולות אם לא תסתפק במועט ותרדוף אח .1

"_____ מרובה לא _____" ולא כלום.   לא תשיג
 )ראש השנה ד: (

תיקון,תרופה לדבר,שינוי לטובה.                            .1
 "שנשברו יש להם ____" )חגיגה טו.(

 ה(יונה,בן יונה או בת יונה. "אפלו ___" )מנחות יב  .2 כפוף. "ו____ עינים יושע" )איוב כב כט( .5
התקרבות,גישה.                                       .7

 "משעת _____ שלשה" )סנהדרין ג: (
זרם חזק של מי נהר המתהווה במקום מסוים,מערבולת, שטף  .3

 מים. "ו___ שטפתני" )תהלים סט ג( )בכתיב מלא(
לעם היושב בירושלים או לכל עם  כנוי בדברי הנביאים .4 דיבור פה,אימרה. " ___ שפתים" )ישעיה נז יט( .9

 יהודה. "ל____ ציון" )ישעיה סב יא( )בהיפוך אותיות(
 זריז,ער,פעיל. "איש ____ רב פעלים" )שמואל ב כג כ( .6 שגיאה,שגגה.  "על ה____" )שמואל ב ו ז( .10
משל לתועה ואובד דרך.                                           .8 מפואר,נהדר. "____ בלבושו" )ישעיה סג א( .12

 "כ___ אבד" )תהלים קיט קעו( )בהיפוך אותיות(
 רכות,רחמנות. "____ בשר" )יחזקאל לו כו( .11 בן הבן,נכד. "רבה ___  ___ חנה" )ברכות יג: ( .14
אחרי הזמן הזה,אחרי כן,ואילך.                   .16

 שמיני ו____" )ויקרא כב כז("ומיום ה
הוכחה,מופת.                                                              .13

 "אף על פי שאין ____ לדבר" )שבת ח ז(
    עמוד,חומר ערפילי בצורת עמוד זקוף.         .19

 "דם ואש ו____ עשן" )יואל ג ג( )בלשון יחיד(
דשמיא"                                ברור. "____ לי שבילי .15

 )ברכות נח: ( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(
 שיבר,ניצץ. "ו____ גלגל עגלתו" )ישעיה כח כח( .17 נרגז,מפוזר ברוחו. "מר ו___" )כתובות סט: ( .21
 __" )תענית ג ח(מש,נע מעט הצידה. "הגדול שאיני __ .18 קהל רב. "כל ה____ הגדול" )מלכים א כ יג( .22
 206רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה: .20  

 



סופר-פארם וביטוח ישיר מציגים:

באחריות איי.די.איי חברה לביטוח בע�מ

עד 12 תשלומים חודשיים ללא ריבית. 
ללקוחות חדשים בלבד. בכפוף לתנאי 
הפוליסה וכללי החיתום של החברה.

ביטוח מקיף לרכב
3 חודשים מתנה

לקנייה בסופר-פארם
₪100וגם, גיפט קארד בשווי

אפליקציית סופר-פארם
לקבלת הצעה:

life-direct.co.il
03-688-688-8

גרבוני ילדות תחתוני ילדים
דיסני
אריזת שלישיה

רפידות הנקה
50 יחידות

האגיס
פול אפס/דריי-נייטס

האגיס
מגבונים לחים מילוי
אריזת רביעיה כוסות* שתיה 

לתינוקות וילדים

קופסא מעוצבת 
לאחסון צעצועים + 
הדום לישיבה

דזיטין
קרם החתלה, 
הקלה מהשימוש 
הראשון

ד״ר פישר
קמיל בלו 
nature
משחת החתלה/
אוליביול
100 גרם

שמן אמבט טיפולי
500 מ"ל

מאמי קר
משחת החתלה 
טבעית קלנדולה

טומי טיפי
בקבוקים מסדרת 
הכי טבעי
אריזת זוג

NUK
מוצצים
אריזת זוג

אורביטול
מברשת שיניים 
חשמלית לילדים 
בוב ספוג/פיות

ד״ר פישר
קמיל בלו סנסטיב
מגוון המוצרים

אורביטול
מגוון* משחות 
/מברשות 
שיניים/
מי פה לילדים

תחליב גוף לעור רגיש 
היפואלרגני דרמטולוגי
400 מ"ל

פמפרס אקטיב בייבי
חיתולים
 שלב 1
43 יחידות

פמפרס פרימיום
חיתולים נשיאה
 מידה 0-2

נקה 7
מניונים/כיף בוב 
ספוג/פיות/שמפו/
מרכך/אל סבון

סדרת טיפוח 
סירוק קל 
רוזמרין

פמפרס פרימיום
חיתולים

אריזת נשיאה 
מידות 3-5

פמפרס אקטיב בייבי
חיתולים מידה 2-6/
מכנסונים מידה 3-6

האגיס אקסטרה קר*
חיתולים

חיתולים* 
דריי פרוטקט

WOW לא כולל כוס*

*הזולה מביניהן

*מינימום 6 יח' במלאי בכל סניף. *לא כולל חשמליות ומארזים

*מינימום 20 יח' במלאי בכל סניף. *מידות 3-5
*מידות 2-6.

מינימום 20 יחידות במלאי בכל סניף

500 1290

מחיר לאריזת 
אריזה שניה*שלישיה

2490

2790

מחיר ליחידה

1790

מחיר לאריזת 
רביעיה

1790

מחיר ליחידה

3990 21902000 3990 3000

מחיר ל-2 
יחידות

6990

מחיר לאריזת 
זוג

2990

מחיר לאריזת 
זוג

2990

מחיר ליחידה

מחיר ליחידה

900

מחיר ליחידה

1490 2990 1490 1000

מחיר ליחידה

9500

מחיר ל-5 
אריזות

7000

מחיר ל-2 
אריזות

4190 5800

מחיר ל-2 
יחידות

30%
הנחה

חדש!

25%
הנחה

תינוקות

super-pharm.co.il עד 15.11.2017 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה. אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין חנויות הרשת
לגבי המחיר הקודם של המוצר לכן: )1( ייתכנו מקרים בהם המחיר הקודם בחנות מסוימת היה נמוך מהמחיר במודעה, שאינו בגדר מבצע בחנויות אלה. )2( 

בחנויות בהן מדובר במחיר מבצע, המחיר הקודם בחנות יוצג על המוצר או בסמוך לו

7-9 בנובמבר, גני התערוכה ת״א

baby-land.co.il :מכירת כרטיסים בסניפי סופר-פארם ובאתר

super-pharm.co.il
הורידו את האפליקציה לסמארטפון

במחיר השקה

המחיר על מגוון מוצרי
הד אנד שולדרס 600/540

ליח׳

90
₪19

הגנה מנצחת נגד קשקשים

חדש

IN
ניחוח עוצמתי 

שיער חזק יותר

עד 100% הגנה
מפני קשקשים

תוקף המחירים: 2.11-15.11.2017 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה. אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין חנויות 
הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר לכן: )1( ייתכנו מקרים בהם המחיר הקודם בחנות מסוימת היה נמוך מהמחיר במודעה, שאינו בגדר מבצע בחנויות אלה. )2( בחנויות בהן 

מדובר במחיר מבצע, המחיר הקודם בחנות יוצג על המוצר או בסמוך לו.

קונים מוצר במחלקת קוסמטיקה* 
מוסיפים

ומקבלים

₪3990

ג׳ייד 
סטייל
פלטת איפור

*לא כולל מבצעי “קונים, מוסיפים, מקבלים”.  בתוקף עד גמר המלאי בסניף.
 ניתן לממש פעם אחד בכל מינימום רכישה 

חגיגת מבצעים 
בסופר פארם מור - בני ברק!

שעות פתיחה: א'-ה': 23:00-8:00, יום ו': 15:00-8:00, מוצ"ש: שעה מצאת שבת - 23:00
ז’בוטינסקי 7 בני ברק

מכבדים 

מרשמים של 

כל קופות 

החולים



כמה קרוב, ככה זול
נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03 רח’ נויפלד 15. 5704963-03. 
| רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03 | רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 9479944-03 | תורת 
חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 | ברכפלד: רח רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 6430456-08| הלל 8. 08-
6103663  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | בתים: רח' ניסנבאום 25 | חיפה: מיכאל 9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04  חדש!קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 )גפן לשעבר( 9419465 08- 

מתקררר? המבצעים בתוקף 
מיום ראשון 

ט"ז בחשון 5.11.17
עד יום שישי 

כ"א בחשון 10.11.17

סניף קוטלר
פתוח במוצ"ש

משעה אחרי צאת השבת
 עד 23:00
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20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

מבצעי ירקות בימים שלישי ורביעי י"ח-י"ט בחשוון 7-8.11.17
תפו"א לבן

ארוז

לק”ג
290

₪

חציל

לק”ג
390

₪

בננה

לק”ג
490

₪

אבוקדו

לק”ג
690

₪

גזר ארוז

לק”ג
390

₪

שום

2 ב-
990

₪

בלעדי לחברי מועדון!

אצלנו יש מבצעים חמים!

זוג מרק נמס 

2*21 גר'
אסם

3 ב-
10

700 גר'
חלבי

ללא שלבים

מטרנה מהדרין
2 ב-
70

  

₪

2*850 גר'
תנובה

זוג גבינה

2490

קוד: 57477
1.5 ליטר

תנובה

קוטג'חלב בקרטון

₪

5%
250 גר'

תנובה

10₪

קוד:57118
400 גר'

תנובה

גבינה צהובה

10₪

סוגים שונים
תנובה

מעדן יולו

3 ב-
₪

2 ב-

גיל בטעמים

₪

125 גר'
תות/וניל

תנובה

990
9 ב-

₪990

1 ליטר
סוגים שונים

תנובה

משקאות חלב

1990

כנפיים 
הרב מחפוד

עוף ירושלים

לק"ג
10

600-800 גר'
סנפרוסט

ליח'
1090 חומוס/שעועית לבנה/ 

ירוקה/מבושלת/אפונה/
אפונה וגזר/גזר גמדי/תירס

ספרינג

1.5 ליטר
סוגים שונים

יפאורה

20
4 ב-

דג מושט 

גודל:3-5
ג.עופר

קוד: 3893386

לק"ג
2490

וופל מצופה 

40 יח'
עדין

רביעיית טונה1190
1990'מעולה'

4*140 גר'
בשמן קנולה/

צמחי/במים

500 גר'
סוגים שונים

עדן פודס

10דגני ילדים
45-80 גר'

אסם

15
5 ב-

במבה/ביסלי/פופקו/
אפרופו/במבה במילוי 

טחינה אחווה
500 גר'

690

חמישיית 
טישו 'מעולה'

2890 ב-
כולל בייבי

890
ליח'

קומפקט סוד 1.25 ק"ג/
מרכך כביסה 900 מ"ל שקיות אשפה

90*75
קוד: 8453516

790
2 ב-

נוזל כלים 
פיירי פלטינום

650 מ"ל

890

חמאת בוטנים
'מעולה'

510 גר'
קלאסית/

שברי בוטנים

790ליח'
1 ק"ג

קורנפלקס
'מעולה'

10

סלטי מיקי

200 גר'
סוגים שונים

10
3 ב-

לחמית 920-1 ק"ג/
פתי בר 1.75 ק"ג

סוגים שונים
אסם

ליח'
1790 1390

3 ב-
גרעיני תירס/אפונת גינה/אפונה וגזר/חומוס

שעועית לבנה ברוטב עגבניות/רסק עגבניות 22%

550-580 גר'
שימורי 'מעולה'

מפות ניילון עבה
שישייה/שמיניה

קוד: 
/453912
453899

2 ב-
10

14
2 ב-
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