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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

16:32
16:48
16:28

17:46
17:47
17:47

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת בשלח

פרסם  
ותתפרסם
03-5796643

קבוצת אנשי עסקים ומחנכים הקימה מפלגה על מגזרית, 
ופנתה לחברון גרנביץ בהצעה להוביל / פרסום ראשון

280 יום לבחירות

לאחר שבבחירות האחרונות לא עברה את אחוז החסימה, 
חוזרת יו"ר סיעת מר"צ לשעבר להוביל את המפלגה שוב

אוריאל רבני מש"ס, יעמוד בראשות מפלגת יחד המקומית. 
בש"ס מגיבים: "הוא לא חלק מאתנו" / פרסום ראשון

הסיעות הדתיות בעיר מחרימות את מועמדות השר אופיר 
אקוניס בעקבות התבטאויותיו בחוק המרכולים

כמה כסף מקבלים כל מועמד ומפלגה בבחירות המקומיות? 
הסכומים המלאים בפרויקט מיוחד של 'קו עיתונות'

״תוריד פרופיל, יש לי קואליציה גם בלעדיך״
 כמו דב קוטב רעב ועצבני שהתחממות כדור הארץ 
גרמה לו להקיץ משנתו ולרקד בעיצומו של הכפור, 
ונוהם על   – מסתובב לו שר הביטחון איווט ליברמן 
גפן  יונתן  שירי  ועד  השבת  ממרכולי  שזז.  מה  כל 
ייגמר  בגלגלצ. מי שסבור כי הקרב בינו לבין דרעי 
בעוד סולחה מפוארת, עוד יגלה מן הסתם, במוקדם 

או במאוחר, שתחזיתו התגשמה במלואה.

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

יקיצת הדב מליברמן  דורש  נתניהו  בשבת,  הפרובוקציה  אחרי 
מצדו  הביטחון  שר    בחרדים  מלהתגרות  לחדול 
התחייב שלא יחריף את המאבק  מה עומד מאחורי 
התנהלות ליברמן? והאם צפויות בעיות בחוק הגיוס?

/ עמ' 26

מיי-דנט
רפואת שיניים אישית

כל טיפולי השיניים וההשתלות 
תחת קורת גג אחת

 כתרים ללא מתכת  כל סוגי התותבות  

 רפואת שיניים לילדים

 יישור שיניים (אפשרות לשקוף)
 ניקוי אבנית והלבנת שיניים ברמה גבוהה

בדיקה + ייעוץ + צילום פנורמי - חינם!!
השתלות ע“י כירורג מומחה פה ולסת

עזרה ראשונה

24/7

מחירים אטרקטיביים 
ותנאי תשלום 

בלעדיים!!!

ז‘בוטינסקי 160 בני ברק בניין טרם-איכילוב (חנייה מסודרת ברח‘ הירדן 31)
לקביעת תור: 03-6816040

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

יחס אישי    ניסיון רב    המלצות בשפע

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

שטח מוניציפאלי

בני ברק

פתח תקווה

תל אביב

תקציב

סופרי סת"ם
 נפתח המחסן

הגדול והמרכזי של קלף 

בבני ברק חגי 18 ק"ק

פרטים בלוח...

התפנו 2 מקומות 

052-7609959

בכולל הלכה במערב 
ראשל“צ מלגה גבוהה

לאברכים מצוינים

עו“ד ומגשר דוד שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

נתניהו מרסן את ליברמן

כולם 
מבטיחים 

לכם 
הבטחות. 

אצלנו 
העובדות
מדברות.

 13 שנות ותק, 87% הצלחה 
בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700

כתוצאה מהסיוע המשפחות השיגו:

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

רווחה כלכלית

שיפור משמעותי בטיפול הרפואיהטבות מהרשויות

פנאי לטפל בבעיה הרפואית

תמיכה ממשרד הרווחה תרופות, קיצורי תורים, הכוונה רפואית

לתיאום 
פגישה

 אל תשלם 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל שקל לפני 

הסוכן שלך בקל אוטו

המחיר כולל מע“מ

02-6-630-630

  ב-99&
  ב-120&

מבצע בלעדי לסניף בני ברק!
רכב קטן אוטומט

רכב משפחתי 1.6 סמ“ק

יש לך 
בעיית חובות
 והוצאה 
לפועל?

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

"שהחיינו
וקיימנו
והגיענו"

סיקור 
מיוחד
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משה ליאון מתנער: "ליברמן עשה טעות חמורה" / עמ' 21

!& 820
17.1-20.1  ' -'

 !!  
  

077-5100355
 18-20/2

שלושה ימים מפנקים 
במלון כינר גליל

בקרוב: מצלמות ברבי 
עקיבא וחזון איש / עמ' 8

משרד הרווחה הקדים את הרישום למשפחתונים - והילדים ייפגעו / עמ' 26

בליווי עורכי דין וותיקים ומובילים מהשורה 
הראשונה  סודיות מובטחת

חדש!!  

 ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ   ביטול הגבלת רשיון 
נהיגה  ביטול עיקול משכורת, חשבונות בנק ומיטלטלים 
 הגנה על בית מגורים  ביטול צווי הבאה ומאסר ועוד 

 במחיר מסובסד במיוחד

הגנה על חייבים ומחיקת חובות 
במהירות וביעילות 

התנועה המרכזית 03-600-1700
למחיקת חובות

בהמלצת גדולי הדור

מוקד ארצי 24/6

בסייעתא דשמיא
סיוע מהיר לבעלי חובות

072-279-4434

גבעת זאב

חשיפת 

'קו עיתונות'



ח
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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

אדוארד
אלופים בחיסכון

בקנייה מעל 150 ש"ח 
1490& עוף הרב מחפוד

ב- מוגבל ל-2 מגשים

טיטולים

4 ב-100& 3 ב-20& 4 ב-10&  2 ב-10& 3 ב-100& 

מרכך כביסהחלות לכבוד שבת טיטולים שמפו/מרכך חיתולי האגיס
מרוכז 1 ליטרחוגלה פרמיוםהוואי 750 מ"ל

מוצרי 
השבוע

L תבניות ביצים

מרכך כביסה
4 ליטר סוד

מטרנה

 &10 &100  3 6 ב-ב-

 &225

 &10 &20

 &40 &50

 &100 &95

 &10

 &55

 10קילו ב-

5ב-2ב-

2 ב-2 ב-

2ב-4ב-

4ב-

2 ב-

שלישיית סבון 
נוזלי

מארז כוסות 
זכוכית
6 יחידות

שקדי מרק
מנה בד"ץ

כוסות חד פעמי

 &25

 &3490

 &1290  &19

 &10 &10

 &10  &10

 &20 ב-

 &3690
ב-ב-

ב- ב-

ב-ב-

ב- ב-

ב- 3

2

10

2 2

3

פיירי
1.350 ליטר

אבקת כביסה 
אריאל 9 קילו

אבקת כביסה 
פרסיל 8 קילו

עוגות רולדה 
עלית

מגבונים
רביעייה

בשר מס 8
כשרות הרב מוצפי

יין עמק הנדיב
כרמל מזרחי

מארז טישו
עדן

ג'ל פריסלקמח
2.7 ליטר

ופל עדין ארוז
40 יחידות

מרק טעם 
עוף

ויטה 1 קילו 

חלב
ליטר וחצי
תנובה

קוקטייל פירות יבשים 
בד"ץ

מארזי קרלו

קרטון דג פילה אמנון
(מושט)

אבקת כביסה
סוד/ביומט
5 קילו

סוכר

טחינה 
אחווה
בד"ץ
500 מ"ל

נרות חימום

 &3990

 &1290

 &50

 &890

 &690

 &590

 &10 &10

 &10

 &69

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-ב-

ב-

ב-

בקניית זוג

בשר מס 5 
כשרות הרב מוצפי

5 ב-10& 

בורקס גבינה/תפו"א/
מלוואח/
ג'חנון
ציפור השרון

בשר מס 2
כשרות הרב מוצפי

זוגלובק שניצל 
תירס/נקניקיות
2 קילו

שמן קנולה
טעמן בד"ץ עד"ח

יין מרלו
קברנה סוביניון
כרמל מזרחי

3990& 2 ב-15& 
3 ב-20& ב-

ג'אמפ
ליטר וחצי

13& ב-  3 100& ב-  7

קליק שקיות חלב גד
1 ליטר
הרב רובין

יין כריזמה
ארזה / אמירים

 &22  &50 &10 &20 2  2 10 5

48 גלילים

נייר
טואלט

גבינת תנובה
850 גרם

פסטות ויליפוד
העדה החרדית

ב- ב-ב-ב-
לחמניות
עינת/אגמי



לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

פרגון קטן 
לפני הבלאגן

"

"

07:0406:59

 עכשיו
באריזות חדשות



בעוד שנתיים
תתרום לפוניבז'

 כי אז תהיה שנת תש"פ, וזו השנה של פוניבז', כי תש"פ בראשי תיבות
ת'הא ש'נת פ'וניבז' וסימנא מילתא )הוריות י"ב ע"א, וכריתות ו' ע"א(

 )עד ז’ שבט-23/1(  "זריזין מקדימין" למבצעי אחרונים ימים

055-6684848 | 055-6688008 
לרכישה: 1700-700-770

ת'הא ש'נת ע'טרת ח'כמים
אבל השנה אתה תורם ורוכש כרטיס הגרלה במוסדות התורה "עטרת חכמים"
האימפריה התורנית של "גוש דן החילונית" כי תשע"ח בראשי תיבות:

sh
ta

in
05

4-
84

2-
85

83

בס"ד

מרן זיע«א מברך:

אמן לך נשאר רק לענות

>>

אז כך זה התחיל...
הגאון הרב חיים רבי שליט"א הגיע לחולון כחתן טרי לפני 40 שנה, בשליחותו 
של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א. הוא הקים בה קהילות, שיעורי תורה, מדרשיות, 
בתי ספר, דור של בעלי תשובה ודור המשך של בחורי ישיבות ואברכים.  10 שנים 
לאחר מכן איגד הרב את כל הפעילויות הללו, תחת מוסדות "עטרת חכמים" אותם 
הקים בחולון. גולת הכותרת במוסדות הוא כולל המונה למעלה מ-170 אברכים, 

אשר כבר במהלך לימודם מזכים את הרבים ועוסקים בקירוב.

עומדים  בקירוב,  כיום  עוסקים  הכולל  בוגרי  הגר"ח  תלמידי  ככל  רוב  ככלל, 
בראשות קהילות, מכהנים כראשי כוללי, ראשי ישיבות, מוצי"ם ומזכי הרבים. כיום 
ניתן לומר, שרוב ככל המוסדות והקהילות הקיימות ב"גוש דן החילונית" )להוציא 
האזורים החרדיים כבני ברק, אלעד ודומיהם(, הוקמו על ידי תלמידיו של הגר"ח 
או תלמידיהם, אשר דוקא היכרותם עם "העולם החיצון", מסייעת בידם למסור 

נפש בכדי לקרב כל יהודי למסלול החיים המיוחד אותו הם עצמם עוברים.

במספרים זה כך: 175 אברכים, 2,374 משפחות, 205 מוסדות וקהילות שהוקמו 
ע"י תלמידי הרב, למעלה מ-400,000 בנים, נכדים ונינים רוחניים במוסדות בכלל, 
למעלה מ-1,500,000 צופים בחיזוק היומי מידי יום, אלפי ספרים, עשרות אלפי 

דיסקים לחלוקה, חצי מליון עלונים, וההתפתחות בעיצומה

מעולם לא פנו "עטרת חכמים" לקהלים אחרים, כי לכל אדם יש את "עניי עירך" 
בראש ובראשונה, ויש את המוסדות והקהילות אליהם הוא מקושר ולהם הוא חב 

הכרת הטוב.

אולם השנה, שנת תשע"ח, שסימנה: ת'הא ש'נת ע'טרת ח'כמים, פונים "הצוות 
של עטרת" לראשונה גם אליך, כי "סימנא מילתא" )הוריות י"ב ע"א, וכריתות ו' ע"א(. ויהיה 
זה נכון להשתתף בשנה זו ולו רק באופן חד פעמי, באחד ממפעלי הקירוב וזיכוי 

הרבים הגדולים ביותר והשקטים ביותר.

שמחלחל  משהו  לעולם,  עוד  עליו  תשמע  לא  שאולי  במשהו  חלק  לך  שיהיה 
מתחת לפני השטח ובדממה, משהו שמשנה את ההיסטוריה מבפנים בלחישה.

את התוצאות של המהפכה כבר תחוש, ובעצם כבר חשת עד היום בכל דרך.  
בהלך הרוח, בבחירות, בביקורים שלך ברחבי "גוש דן החילונית" ואפילו במתפלל 

החדש שיושב לידך בתפילה, ובחברותא של הבן שלך בשנה זו ובכלל.

השנה, אתה חייב את זה לעצמך ולכולנו, ולו חלק חד פעמי בעשייה המיוחדת 
הזו. גם אם אין באפשרותך להיות "שותף בכיר" בכלכלת המהפכה, רכוש לפחות 
ובשנה  הנכונה  באימפריה  נכונה,  שותפות  שתהיה  בכדי  אחד  הגרלה  כרטיס 

הנכונה.

איש בל יעדר – מי לה' אלי!
בברכת שותפות נאמנה, ובשם כל אותם שנגיע אליהם בזכותך בשנה זו בע"ה

בחסות:



מהיום מוצרי טרה האיכותיים
בכשרות בד״ץ העדה החרדית

על המוגמר
מברכים

חפשו את סמל הבד"ץ
על מוצרי טרה



שוק ט“ו בשבט המרכזי
בגרעיני עפולה מגדל

חנות המפעל: רחוב ז'בוטינסקי 10 בני ברק (פאות יפה לשעבר) חנייה מרח' 
הרב הרצוג 2, טל: 03-6182714 | רחוב הרב שך 8 בני ברק, טל: 03-6196434

ללקוחותינו! ניתן לטחון במקום 
קפה, אגוזים,שקדים ועוד

תמרים

שזיפיםמשמש

אגוזי מלך

צימוק

ערמונים מתקלפים

(ללא גלעין)ענק ועסיסי

(בקליפה)

בהיר / חום

נדירים!

פפאיהאננסחמוציות

ל-100 גר‘&2.80
מבחר פירות טבעיים
מדהימים ובלעדיים!!

במחירים זולים!!

300 מטר שפע של פיצוחים, פירות יבשים, קפה, 
תבלינים, קטניות, ממתקים, שוקולדים ועוד 

חניה 
בשפע 

ללקוחותינו!

מוצרי 
בריאות 
טבעיים

חדש!
בננה
צ‘יפס

אתרוגים

ערמונים
ענקיים

1 ק“ג
&16

שירות. איכות. טריות. ללא תחרות!

ג‘נג‘ר
דל סוכר

מגדל

גרעיני עפולה



בחודשים הראשונים בהם התינוק הקטן יוצא לאוויר העולם, הוא זקוק לחיבוק החם והעוטף שלך, אמא.
גם את מרגישה שחופשת הלידה חומקת לך בין הידיים?!

שנה חצי  גיל  עד  לתינוקות  להורים  מוגבלת  במבצע  ההשתתפות   • נטו   ₪7,000 בסך  חודשית  משכורת  לפי  הפרס   *שווי 
 Little Babies  /  Freedom Dry האגיס:  חיתולי  מגוון   • תשע״ח )18.1-14.2.18(  בשבט  ב׳-כ״ט  התאריכים  בין  מתקיים  המבצע   • 

• יש לשמור את חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע כתנאי לזכייה • בכפוף לתקנון • ט.ל.ח

האגיס מאריך לך את חופשת הלידה!

חיתולי  את  פיתחנו  עבורך  במיוחד  החיבוק שלך הוא ההשראה שלנו. 
Huggies Little Babies, עם שכבת Gentle Protection בעלת כריות 
עור תינוקך. ולהגנה מקסימלית על  וייחודיות לספיגה אופטימלית  רכות 

נהנים יחד מחודש נוסף במתנה!

מוישי בן חודשיים
מזל טוב! מוישי נולד

מתקשרים

ועונים נכון והכי מהר
על 3 שאלות

03-3739000
קונים

3 אריזות ממגוון
חיתולי האגיס ושומרים 

את חשבוניות הקנייה

ויכולים לזכות
במשכורת* של חודש 

נוסף במתנה!
בכל שבוע זוכה

מוישי בן 3 חודשים



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ח' בשבט תשע"ח 24/1/18 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

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

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
יעקב אמסלם, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, 

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 בית הוראה חדש
חמישי  בליל 
יום  שבט,  ב' 
של  ההילולא 
הצדיק  הגאון 
בן  מנצור  רבי 
זיע"א,  שמעון 
נפתח בבני ברק 
הוראה  בית 
בבית  ההילולא,  בעל  ספרו של  על שם  המאור"  "שמן 
מדרשו ובראשותו של בנו הגאון הגדול רבי שלמה בן 

שמעון.
לכבוד פתיחת בית ההוראה הגיע מרן ראש הישיבה 
ההוראה,  לבית  מזוזה  לקביעת  כהן  שלום  חכם 
בהשתתפות הגאונים רבי שלמה, רבי נסים, ורבי מסעוד 

בן שמעון.
הידיעה על פתיחת בית ההוראה בראשותו של הגאון 
התורה  בעולם  התקבלה  שמעון  בן  שלמה  רבי  הגדול 
וההלכה בסיפוק רב, מאחר וכבר זמן רב עלתה הדרישה 

להקים באזור בית הוראה לפי פסקי מרן.
בית  ראש  ע"י  נבחרו  ההוראה  בית  רבני  כי  יצוין 
ההוראה ובהכוונתו, בין רבני בית ההוראה נמנים גדולי 
תורה ויושבי על מדין, ביניהם ניתן למנות את הרבנים 
שמעון,  בן  יעקב  רבי  שמעון,  בן  מסעוד  רבי  הגאונים 
רבי אברהם זכותא, רבי שלמה מועלם, רבי שלום נגר, 
רבי משה שמש ועוד רבנים חשובים שליט"א אשר יענו 
חידושי  ברח'  ההוראה  בבית  בהלכה  לשאלות  לפונים 

הרי"ם 8 או בטל'  03-7514400.

 ושוב: פעוט נכווה
פעוט כבן שנה וחצי נכווה מסיר רותח בביתו שברח' 
בני אברהם בבני ברק. לאחר שבשבוע שעבר בליל שבת 

נכווה פעוט באורח בינוני.
שנכווה  לתינוק  שבת  בליל  הוזעקו  ההצלה  כוחות 
איחוד  של  חירום  רפואת  מתנדבי  רותח.  חמין  מסיר 

הצלה מסניף בני ברק העניקו לו טיפול רפואי ראשוני. 
גופו  נכווה בפלג  סיפר: "הפעוט  אור  המתנדב מנדי 
לו  וגרם  בביתו  עליו  שנפל  תבשיל  סיר  עקב  העליון 
לכוויות. יחד עם תורן השבת ומתנדבים נוספים שגרים 
ראשוני".  רפואי  טיפול  לו  הענקנו  למקום  בסמיכות 
הפעוט פונה למרכז הרפואי 'מעייני הישועה' כשמצבו 

מוגדר בינוני.

 הרבנית הצדקנית מביקאווסק ע"ה
צער רב ואבל כבד ירד על בני ברק, עם הסתלקותה 
חנה  מרת  והחשובה  הצדקנית  הרבנית  של  הטראגית 
רבי  יבדלחט"א הגה"צ  ע"ה, אשת חבר  פינטער  ברכה 

יצחק פינטער אבד"ק ביקאווסק.
המנוחה ע"ה נולדה בי' באב תשט"ו, לאביה הרה"צ 
עם  ביתה  את  הקימה  בתשל"ה  פינטער.  שמואל  רבי 
כאשת  היתה  פינטער.  יצחק  רבי  הגה"צ  יבדלחט"א 
הרב  בעלה  של  לתורתו  גבולות  ללא  במסירותה  חיל 
החזיקה  עשורים  משני  יותר  במשך  בקודש.  ולעבודתו 
הנתינה  מידת  לצד  כלה,  וסיוע להכנסת  עזר  גמ"ח של 
להכנסת  כאולם  הפתוח  ביתה  נזקק,  לכל  גבול  ללא 
אורחים, ואף בני ישיבות רבים שגלו למקום תורה סעדו 
על שולחנה ונהנו מאווירה חמה וביתית באוהלה. עסקה 
וכמו  לשידוכים,  ובסיוע  בישראל,  בתים  בהקמת  רבות 
גם בהבאת מזור לזולת ברפואה טבעית ואלטרנטיבית, 
כשהיא שמחה על הזכות שנפלה בחלקה לסייע לשבורי 

לב וחולים קשים ולהקל מעליהם את סבלם.
במצב  מאושפזת  הייתה  תשע"ז  אלול  חודש  מאז 
קשה במחלקת טיפול נמרץ, כשגופה המיוסר מתמודד 
שמים  שערי  קורעים  משפחתה  ובני  ומוות,  חיים  בין 
בטבת  ט"ז  רביעי  וביום  לרפואתה.  נרגשות  בתפילות 

השיבה את נשמתה הטהורה והמזוככת לבוראה.
ברק,  בבני  קאלאשיץ  מביהמ"ד  יצא  הלווייתה  מסע 
בהשתתפות מאות מלווים שבאו לחלוק לה כבוד אחרון. 

הניחה אחריה 
ישרים  דור 
 - מבורך 
וחתנים  בנים 
כוללים  ראשי 
 . ת ו ב י ש י ו

ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: עוזי ברק

ברק  בני  עיריית  של  חניה  פקחי  שני 
השיטור  שוטרי  האחרון,  בשבוע  הותקפו 

העירוני עצרו את התוקפים.
 11:30 ביום ראשון סמוך לשעה  השבוע 
שעובד  העירייה  של  האזורי  פקח  בבוקר 
ברחוב הלח"י בב"ב ורצה לסדר את התנועה 
הרכב  בעל  פרטי,  לרכב  דו"ח  לכתוב  החל 
איים ותקף את הפקח פיזית ונמלט מהמקום.

איתר  למקום  שהוזעק  העירוני  השיטור 
הוא  אותו,  ועצר  מקום  בקרבת  התוקף  את 
דן'.  'מרחב  משטרת  בתחנת  לחקירה  נלקח 
מדובר בבן מיעוטים בן 30 תושב העיר לוד.

ביום  אירע  פקח  תקיפת  של  נוסף  מקרה 
פקח   ,16:00 לשעה  סמוך  האחרון  חמישי 
ברח'  חניה  לעבירות  אכיפה  שביצע  חניה 
ששת הימים בבני ברק, הותקף על ידי תושב 
רמת גן כבן 25 שנמלט מהמקום, גם במקרה 
ביצע  למקום  שהוזעק  העירוני  השיטור  זה 
לאחר  אותר  והוא  התוקף  אחר  חיפושים 
ידי  על  ונלקח  אחר,  ברחוב  וחצי  כשעה 

השיטור העירוני לחקירה במרחב דן. 
אכיפה  אגף  מנהל  מלכא  שלומי  מר 
'קו  לכתב  אמר  ברק  בני  בעיריית  ופיקוח 
עיתונות': "על כל הפעלת אלימות מכל סוג 
מידית  תטופל  היא  ציבור,  עובד  על  שהוא 
וללא פשרות, לא נבליג על איומים ותקיפה 

של פקחי העירייה".

מאת: עוזי ברק 

לאחר האכיפה המוגברת של המצלמות שהותקנו על רחוב השומר 
לתגבר  ברק  בני  בעיריית  אלו  בימים  החליטו  ברק,  בבני  כהנמן   –
ורבי  איש  חזון  רחובות  את  גם  במצלמות  ולאבזר  החניה  פקחי  את 
עקיבא בב"ב, על מנת לשחרר את פקקי התנועה שהולכים ומחריפים 

ברחובות העיר.
כי  שאומרים  הוראה  תמרורי  התקינה  ברק  בני  עיריית  זה  בשלב 
תנועה  יתווספו פקחי  ובשבוע הקרוב  מוגברת,  אכיפה  ישנה  ברחוב 
יוכנסו  ימים,  כמה  בעוד  בהמשך,  תנועה.  דו"חות  שיעניקו  נוספים 

המצלמות אל רחובות ר"ע וחזו"א.
האכיפה של פקחים תהיה על כל רחוב רבי עקיבא ועל כל רחוב 
חזון איש עד בית העלמין. הפקחים יתמקדו חוץ מבעיות אי תשלום 
שלא  אוטובוסים  כמו  בעיתיים  תנועה  דו"חות  על  בעיקר  חניה,  על 
שחוסם  ומה  כפולה  חניה  אוטובוס,  בתוך  חניה  לתחנות,  נכנסים 

ומעכב את התנועה.
בפיקוח החניה ובעיריית בני ברק אומרים כי "מדובר בציר תקוע 
שגורם להרבה עומסים גם לאוטובוסים וגם לרכבים ועיקר הבעיה זה 
בגלל עבירות תנועה, המטרה שלנו שהתנועה של האזרחים תזרום". 

נהגים - ראו הוזהרתם.
שיחררו  השומר   - כהנמן  ברחובות  שהותקנו  המצלמות  כי  יצוין 
בעלי  של  בהכנסות  חדה  לירידה  גרמו  אבל  הפקקים,  את  במקצת 

עסקים ואף לסגירת חנויות לאורך הרחוב.
כך למשל חברון גרנביץ', בעליה של החנות המפורסמת 'הפינה של 
חברון' אומר ל'קו עיתונות': "בשבועות האחרונים אני יושב בחנותי 
ורואה את מפעל חיי מתרסק, לבנה אחר לבנה נושרת ומתנפצת, אני 
בערגה  ונזכר  בקירות  בוהה  תוקפה,  שפג  טרייה  סחורה  מול  יושב 
בימי  משועמם  לבדי  יושב  אני  המצלמות,  טרום  של  היפים  בימים 
לא  שעד  נזכר  כשאני  בעיני  נקוות  דמעה  ולחלוחית  ושישי  חמישי 
שלושתנו  כשידי  עובדים  שני  עוד  לצדי  עמדו  כאלו  בימים  מזמן 
מלאות עבודה... ועכשיו  לצערי הרב אם לא יהיה פתרון מעשי ומידי, 
וזו מחשבה שהולכת להתבצע, אאלץ להגיף את התריס ולא להרימו 
שוב, מפעל חיים... אבל יש המשך לחיים ולא אסיים אותם שם בחוסר 

כל על מזבח האגו של 'לא סוגר'".
הצעד  את  עשיתי  האחרון  שישי  "ביום  כי  ומספר  ממשיך  חברון 
לו, שכנראה אחרי 21  והודעתי  יצרתי קשר עם בעל הנכס  הראשון. 

שנה נאלץ להיפרד". 

מאת: עוזי ברק

הרצוג  קריית  תושבי  את  אפף  כבד  אבל 
בבני ברק עם הסתלקותו של מי שהיה דמות 
ורב  החסד  איש  במקום,  וידועה  בולטת 

הפעלים רבי משה ברזילי ז"ל.
במידותיו  ידוע  היה  נעוריו  משחר 
התרומיות, כאיש חסד, מאיר פנים, משמח 
הזולת  צער  את  הנושא  ואדם,  אלוקים 
רב  שהיה  סעדיה  הרב  לאביו  בן  ליבו,  על 
ראשון  העיר  כשרות  פיקוח  על  ואחראי 

לציון.
רבנים  אצל  מסתופף  היה  בקטנותו 
בישיבת  למד  ממעשיהם,  ולמד  וצדיקים 
מרן  אצל  והמשיך  בקטמון  יוסף'  'פורת 
רבו  היה  אשר  כהן  הגר"ש  המועצת  נשיא 
רעייתו  עם  נישואיו  לאחר  בצלו  והסתופף 
שתבלח"ט וקבע את מושבו בשכונת קרית 
תוך  הענק  ביתם  את  הקימו  שם  הרצוג, 
של  וקדוש  טהור  לחינוך  ודגש  לב  שימת 
בניו בני התורה השוכנים בעמלה של תורה. 
המרא  אצל  קורא  ובעל  כחזן  שימש 
משה  רבי  הגאון  הרצוג  בקרית  דאתרא 
קשור  והיה  כבנו  אותו  אהב  אשר  חזקיהו 

אליו בלב ובנפש, בקי היה בתורה ובחומש 
מאודו  בכל  ה'  את  אהב  דקדוקיה,  ובכל 
לסדר  עצמו  על  קבל  חזקה.  אמונה  ובעל 
וגם  לילה  כל  המדרש  בבית  הספרים  את 
בשארית ימיו כשכוחותיו לא עמדו לו היה 

מגיע לסדר את הספרים בשעות לא שעות.
לפני כשנתיים וחצי חלה במחלה הנוראה 
וקיבל עליו את הדין באהבה ואמר: "הקב"ה 
נתן לי מתנה כואבת ועל כך אני מודה לו, 

ברור לי שזה מה שהכי טוב לנשמה שלי".
עוד בימי בחרותו היה קשור גם למקובל 
התלמיד  והיה  זצ"ל  מויאל  ניסים  רבי 
החביב עליו ביותר, עד שסח לו שיהיה אתו 
בכל צרותיו ובכל מכאוביו, והבטיח לו "כל 
עוד אני חי גם אתה תחיה", ואכן הבטחת 
שעות  נפטר  והמנוח  התקיימה  הצדיק 

בודדות לאחר קבורת הצדיק.
שני  ביום  השבוע  התקיימה  הלווייתו 
השכונתי  המדרש  מבית  ויצאה  בצהריים 
בהשתתפות  נורוק  ברחוב  אברהם'  'אהלי 
והוא  השכונה  מתושבי  רב  וקהל  רבנים 
אחריו  הותיר  'ירקון'.  העלמין  בבית  נטמן 

משפחה חשובה ההולכים כולם בדרך ה'.

פקחי  הותקפו  שונים  מקרים  בשני 
חניה של העירייה בעת שרצו לרשום 
• התוקפים אותרו  דו"חות תנועה 

ונעצרו על ידי השיטור העירוני  לתלמידו החולה  זצ"ל הבטיח  מויאל  ניסים  רבי  המקובל 
במחלה "כל עוד אני חי גם אתה תחיה", וכדבריו כן היה 
ז"ל, מחשובי  ברזילי  נפטר האברך הרב משה  אברכי קרית הרצוג כשהוא בן 58• השבוע 

שני פקחי 
חניה הותקפו

איש  וחזון  עקיבא  רבי  לרחובות  נוספים  חניה  פקחי  יתווספו 
בשביל לשחרר את פקקי התנועה

בקרוב: מצלמות ברבי 
עקיבא וחזון איש

התקנת שילוט הזהרה בנושא האכיפה

בחייהם ובמותם 
לא נפרדו

הרב משה ברזילי ז"ל



* מבצע ההגרלות נערך בתאריכים כ׳ טבת 7.1.18 - 8.2.18 כ״ג שבט ע״י אסם השקעות בע״מ. בהתאם לתקנון המבצע וההיתר הכללי לעריכת הגרלות.
ניתן לעיין בתקנון המבצע באתר אסם www.osem.co.il. המבצע בפיקוח עו״ד אלברטו פסח. התמונות להמחשה בלבד

 03-9411444 חייגו 
עכשיו

מתקשרים לטלאול מקישים מספר חשבונית ויכולים לזכות*קונים ב-59.90 ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אסם  

בסל מוצרי חשמל מפנק למטבח

5 זוכים
בכל שבוע





במרכז  צומחת  הכי  בשכונה  הנחשק  המגורים  בפרויקט  מקומכם  את  להבטיח  בואו 
מגורים  מחווית  ותיהנו  מרכזיים  תנועה  ולצירי  המתחדש  לשוק  בצמוד  תקוה,  פתח 

מושלמת בדירה מרווחת עם מרפסת סוכה ומעלית שבת.
ההזדמנות שלכם ליהנות כבר עכשיו מנכס מניב במיוחד 

כל הדברים הטובים כבר בפנים...

www.perinadlan.co.il*5066

חכם משקיע היום
בפתח תקווה של מחר

דירות 3/4 חדרים החל מ- 

₪1,190,000
הון עצמי נדרש ₪530,000 

 מפרט טכני עשיר ומפנק      מרפסת סוכה      מעלית שבת

*בכפוף לתנאי החברה.
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מאת: עוזי ברק 

נערכו  הפגנות  מספר 
של  לביתו  מתחת  השבוע 
ועדת  ויו"ר  התורה  דגל  יו''ר 
משה  הכנסת  חבר  הכספים 

גפני.
קבוצה  הפגינה  במוצ"ש 
חילונים  עשרות  כמה  של 
"בושה  ברמקולים  שצעקו 
וקריאות גנאי" והניפו שלטים 

בשבוע  שאושרה  הח"כים  שכר  העלאת  נגד 

שעבר בכנסת.
קבוצת  הפגינה  בערב  ראשון  ביום  למחרת 
הגיעו  שחלקם  סיקריקים 
בלבוש שק, הם הפגינו וצעקו 
עם  שלטים  והניפו  "גוואלד" 
גיוס  'גזירת  נגד  משפטים 

בנות'.
ניידות  ההפגנות  בעקבות 
למקום  הגיעו  משטרה 
ושמרו על הסדר הציבורי של 

המפגינים.

מאת: עוזי ברק 

לרח'  ההצלה  כוחות  הוזעקו  שבת  במוצאי 
בתוך  משתוללת  אש  עקב  ברק  בבני  בעלזא 

התעורר  וכאשר  דירה 
פעוטות  לחיי  חשש 
הלכודים  ומבוגרים 
להבות  בין  עדיין 

הבניין.
הכיבוי  כוחות 
שפעלו במקום הבחינו 
בקומה  בוערת  בדירה 
בבניין  הראשונה 
קומות.  שלוש  בן 
הונחו  הבניין  דיירי 
הכיבוי  כוחות  ע"י 

להישאר בבתיהם ולסגור את חלונות הבית עד 
לקבלת הוראות אחרות. 

של  האש  לוחמי  ע"י  השריפה  כיבוי  לאחר 
תחנת בני ברק פונו הדיירים היישר אל חובשי 

בני  מסניף  הצלה'  'איחוד  של  חירום  רפואת 
ברק שהמתינו להם להמשך טיפול ובדיקות.

"סמוך בשעה  סיפר:  בנזימן  איציק  החובש 
'איחוד  ע"י מוקד החירום של  הוזנקנו   18:45
הצלה' לרח' בעלז שם דווח 
על שריפה בדירה עם חשש 
למקום  כשהגענו  ללכודים. 
בעיצומם  היו  האש  לוחמי 
של פעולות כיבוי השריפה. 
לאחר כיבוי השריפה הגיעו 
אלינו דיירי הבניין, פעוטות 
בעקבות  אשר  ומבוגרים 
לבדיקות  נזקקו  השריפה 
כוננים  עם  יחד  רפואיות. 
להם  הענקנו  האופנוענים  מיחידת  נוספים 
סיוע ובדיקות רפואיות ראשוניות, למרבה הנס 
תושבי הבית לא שהו באותו הזמן בביתם כך 

שנחסכו פגיעות בנפש". 
לבית ולרכוש נגרם נזק כבד מאוד.

מאת: יאיר קורן 

בבני ברק נפטרה לבית עולמה, הגברת גיטל 
פריד, אשת המחנך שמעון יהודה פריד ז"ל.

המנוחה, בת למשפחת בלוי מצעלם, נמלטה 
זכור  פרשת  בשבת  הקהילות  שבעת  עם  יחד 
בירת  לוינה  הגיעו  במנוסתם  תרצ"ח.  שנת 
על  ולהימלט  לשוב  הוצרכו  כי  עד  אוסטריה 
במחנה  שוכנו  שם  סלובקיה  אל  נפשותיהם 

הסגר ממנו עלתה ארצה.
בבית ההלוויות שמגר, ספד לה אחיה שסיפר 
על אותם הימים והזכיר איך הפכה להיות להם 
לאמא והמשיכה לדאוג להם עוד לפני שדאגה 

לעצמה, לאורך כל שנות חייה.
לאחד  למי שהפך  נישאה  לישראל  בעלותה 
המחנכים שעיצבו את אותו הדור שמעון יהודה 
פריד ז"ל, כשחלה בעלה והוא עוד צעיר לימים 

טיפלה בו במסירות לאורך שנים עד פטירתו.
אחים,  לשמונה  יחידה  בת  הייתה  המנוחה 
אונגרין'  ב'בתי  התגוררה  נישואיה  לאחר 
כאכסניא  לשמש  זכתה  שם  שערים,  מאה  של 
מרן  של  אביו  זצ"ל,  מבילגורייא  לאדמו"ר 

האדמו"ר מבעלזא.
מלהט  הקדושים  האחים  כשנמלטו  זה  היה 
מיפו  הנאצי,  הצורר  של  המתהפכת  החרב 
הקודש  עיר  לירושלים  תחילה  פעמיהם  שמו 
ורק לאחר מכן השתכנו בתל אביב. האדמו"ר 
ובדירה  אונגרין,  בבתי  התארח  זצ"ל  מבעלזא 
הסמוכה שם התגוררה המנוחה עם בעלה ז"ל, 

התאכסן כאמור האדמו"ר מבילגורייא.
זכו  הימים,  באותם  שהתרחש  מעשה  בשל 
בני הזוג המארחים לברכת האדמו"ר ולפקודת 
שיחי' שבמשך  בכורם שלום  בנם  נולד  השנה 
להגנה  מערכות  וניהל  פיקח  בשנים  עשרות 
על  וניצח  שכב,  חיטוטי  מפני  עפר  שוכני  על 
של  כבודם  בשימור  שעסקו  רבים  פרויקטים 

נפטרים.
ר'  חתניה  כהונה,  בתי  לשני  בחייה  זכתה 
חיים קאהן ז"ל ולהבדיל בין חיים לחיים יעקב 
יוחנן וייס איש עסקים המקורב לחצר הקודש 
לעלוב. בנה הצעיר רבי אברהם ישעיהו משמש 

כראש מתיבתא ב'צעירים'-בני ברק.
לצד  המנוחות  הר  העלמין  בבית  נקברה 

בעלה ז"ל. ת.נ.צ.ב.ה

ה'סטנציא' של 
האדמו"ר מבילגורייא 
הקדושים  האחים  בעלות   • ע"ה  פריד  גיטל  הגברת  נפטרה  ברק  בבני 
מבעלזא לארץ ישראל, זכתה לארח את האדמו"ר מבילגורייא זצ"ל, אביו 

של יבלח"ט מרן האדמו"ר מבעלזא

צילום: אבי גד

הדירה שעלתה בלהבות

דירה נשרפה בלהבות 
דירה שלימה נשרפה ברחוב בעלזא בבני ברק  כוחות הכיבוי השתלטו 

על הדליקה, בחסדי שמים בני הבית לא היו בדירה

מתקפה נגד גפני
הפגנות של חילונים וסיקריקים מתחת לביתו של יו"ר ועדת הכספים ח"כ 
משה גפני  ניידות המשטרה שמרו על הסדר הציבורי במהלך ההפגנות 

פנסים

כיסויים למושבים

מטענים לפלאפונים

מגבים

מנורות

אמריקן גולד - קפלן
הסופרמרקט לאביזרי רכב

רח׳ יצחק נפחא 1 ב״ב ליד שפע טוב. טל׳: 03-5092200

מצברים


שמנים ותוספים
כיסויים להגה




ריחנים לרכב




מראות

מבצע ענק!
קנה מוצר בחנות

קבל את המוצר השני

הנחה!! 50%ב-
(הזול מביניהם, לא כולל מנורות ומצברים)
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אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

גם השבוע הזה

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
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תהיו כל הזמן בשריים

חדש בסניף ב"ב: מחלקת יינות ומשקאות חריפים

השבוע הלשישי

קרטון בשר קומפקטיקרטון עוף

פרשת יתרו | יב - יז שבט | 28.1-2.2.18

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד
יום
ו'

יום
ד'

יום
ה'

לק"ג

לק"ג

לק"ג לק"ג

יום
ג'

1890199018902290

יום
פילה מושטב'

קפוא
  קרטון עוף

טרי
פילה מדומה

קפוא
בקר טחון

קפוא
כרעיים עוף

קפוא

קפוא

לק"גלק"ג 2980

לק"ג

17903490

פילה טונה

ליחי'

כולל פריסה

מוגבל ל-2 קרטוניםמוגבל ל-2 קרטונים

קרטון בשר קומפקטיקרטון בשר קומפקטיקרטון בשר קומפקטי

מוגבל ל-2 קרטונים

100% בשר 
כ-0% שומן

בשר משובח מזן אנגוס, 
מרעה טבעי, 

רך ועסיסי במיוחד

44902290לק"ג
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ארי קלמן

השבוע  הגיע  פנס,  מייק  ארה"ב,  נשיא  סגן 
חודשיים  של  דחיה  לאחר  בישראל,  לבקר 
ביקר  פנס  המסובך.  הפוליטי  המצב  בעקבות 
קודם לכן במצרים, שם פגש את נשיא מצרים 
לפגוש  לירדן  המשיך  מכן  ולאחר  סיסי,  א 
פנס  נחת  ראשון  ביום  עבדאללה.  המלך  את 
שר  ידי  על  מצומצם  בטקס  והתקבל  בישראל, 

התיירות יריב לוין.
פנס פתח את ביקורו במשרד ראש הממשלה 
בפתח  מיוחד.  פנים  קבלת  בטקס  התקבל  שם 
פגישתם אמר נתניהו: "הייתה לי הזכות במשך 
השנים לעמוד כאן ולקבל את פניהם של מאות 
הפעם  זאת  ירושלים.  ישראל,  בבירת  מנהיגים 
הראשונה שאני כאן ובה שנינו יכולים לומר את 
שלוש המילים הללו – בירת ישראל, ירושלים".

לאחר מכן הגיע סגן הנשיא מלווה ברעייתו 
ידי  על  התקבל  שם  הכנסת,  למשכן  קארין 
יולי  חה"כ  הכנסת  ויו"ר  הכנסת  משמר 
נאום  פנס  נשא  ביקורו  במהלך  אדלשטיין, 

היסטורי במליאת הכנסת.
סוף  עד  תיפתח  בירושלים  "השגרירות 
בעברית  ברכה  והוסיף  פנס  הכריז   ,"2019
"שהחיינו  לישראל:  ה-70  חגיגות  לקראת 

וקיימנו והגיענו לזמן הזה". 
בראשית נאומו קמו חברי הרשימה המשותפת 
ומחו כשהם אוחזים בידיהם פלקטים "ירושלים 

ת  ר י ב
 , " ן י ט ס ל פ
י  ח ט ב א מ
ת  ס נ כ ה
אותם  הרחיקו 
עד  מהמליאה 
לתום הישיבה.

ת  ו ד ו ה "
 , ו נ י ג י ה נ מ ל
בין  הברית 
ת  ו נ י ד מ ה
לא  מעולם 
חזקה  הייתה 
יותר והחברות 
הייתה  לא 

יותר עמוקה. אני כאן כדי להעביר מסר פשוט, 
עומדת  אמריקה   - האמריקני  העם  של  מליבו 
"אנחנו  והוסיף:  פנס,  הבהיר  ישראל",  לצד 
שהערכים  משום  ישראל  של  לצידה  עומדים 
הוא  שלה  והמאבק  שלנו,  הערכים  הם  שלה 
המאבק שלנו. אנחנו מאמינים בטוב על פני רע, 
בטוב על פני רשע ובחירות על פני דיקטטורה. 

זה מה שהאמריקנים תמיד עשו".
של  עוול  ותיקון  היסטוריה  עשה  "הנשיא 
ישראל,  כבירת  בירושלים  בהכרתה  שנה.   70
ארה"ב בחרה בעובדות על פני בדיות. העובדה 
הנשיא  תחת  אמת.  לשלום  היחיד  הבסיס  היא 
לחלוטין  מחויבת  נשארת  ארה"ב  טראמפ, 

שלום  להשיג 
בין  קיימא  בר 
לבין  ישראל 
נים.  הפלסטי
 , ו ת ט ל ח ה ב
טראמפ  קרא 
ו  י ת ו ל י מ ב
הצדדים  לכל 
על  לשמור 
קוו  הסטטוס 
 , ם י ל ש ו ר י ב
בהר  כולל 
הנשיא  הבית. 
טראמפ הבהיר 
אם  כי  שוב 
בפתרון  תתמוך  ארה"ב  יסכימו,  הצדדים  שני 

שתי המדינות".
אמר  כאן",  אותך  לארח  אמיתי  כבוד  "זה 
מבטיח  אני  זה,  "מעמד  לפנס.  בנאומו  נתניהו 
ניצבת  אתה  עמנו.  ידי  על  לדורות  ייזכר  לך, 
לצדו של הנשיא טראמפ במלוא מובן המילה. 
לא רק שהיית שם פיזית, אתה תמכת בהצהרה 

בהתלהבות גדולה".
הישיבה נפתחה בדברים שנשא יו"ר הכנסת 
"אדוני  פנס:  את  שבירך  אדלשטיין,  יולי 
הבא  ברוך  לישראל,  הבא  ברוך  הנשיא,  סגן 
לכנסת, ברוך הבא לירושלים - בירתה הנצחית 
אנחנו  היהודי.  העם  ושל  ישראל  מדינת  של 

מתכבדים לארח אותך כאן תקופה קצרה אחרי 
ההודעה החשובה של הנשיא טראמפ, שהכיר 
להיסטוריה  ירושלים  של  השורשי  בחיבור 

היהודית".
לדבריו  אדלשטיין  התייחס  נאומו  בהמשך 
טראמפ  הנשיא  על  אבו-מאזן  של  החמורים 
לא  ביתך'  'יחרב  הביטוי  "את  כי:  באומרו 
תשמע בבית הזה. כאן תשמע את ברכת: 'בנה 
ביתך!' אנו מאחלים לך ולעם האמריקני שתבנו 
את ביתכם לתלפיות, ותמשיכו להיות מגדלור 

לעולם החופשי". 
עם  אישית  ערב  לארוחת  פנס  המשיך  משם 

ראה"מ במעונו הרשמי בבלפור.
של  והאחרון  השני  יומו  של  הבוקר  את 
עם  בפגישה  ארה"ב  נשיא  סגן  פתח  הביקור 
להליך  שהתייחס  ריבלין  רובי  המדינה  נשיא 
אין  לצערנו,  אלה  "בימים  כי  ואמר  השלום 
עליהם  משותף.  לשיח  נתיב  נטולי  ואנו  אמון 
ולמולדתו,  לארצו  חזר  היהודי  העם  כי  להבין 
ארץ  זו  כי  פשוט  אלא  השואה  על  כפיצוי  לא 

אבותינו".
המשיך  השניים  בין  קצרה  פגישה  לאחר 
שם   - ושם  ביד  רשמי  לביקור  הנשיא  סגן 
הדליק נר זיכרון. את ביקורו חתם פנס בכותל 
המערבי, שם התקבל על ידי רב הכותל הגר"ש 
ואף הניח  רבינוביץ', שקרא עמו פרק תהילים 

פתק עם בקשה אישית בין אבני הכותל.

מיוחדסיקור 

סגן הנשיא בנאומו בכנסת: שגרירות ארה"ב תעבור לירושלים עד סוף 2019 
• פנס גם נועד עם ראש הממשלה ונשיא המדינה, הדליק נר ב'יד ושם' וקרא 

פרק תהילים בכותל

בנאומו של נתניהו. צילום: יצחק הררי

עם יו"ר הכנסת. צילום: דוברות הכנסת, נעם ריבקין פנטון

"שהחיינו וקיימנו והגיענו"

ומשקאות חריפים

שלמה המלך 17 בני ברק, טל: 03-6718300
שעות פתיחה: ב’-ג’ 10:00-22:00, ד’-ה’ 10:00-23:00 ו’ 9:00-12:00

לרגל הפתיחה!היכרותמחירי

חדש ב"אשפר בשר"

מגוון  מבחר  שירות

רד לייבל
700 מ”ל

ג’ק דניאלס
700 מ”ל

49

טפרברג
VISION

ב-

לייבלה
נחל הזהב

120
ב-2

135
ב-

1848
דור 5

99

יתיר
הר

עמשא

2
2

9979

אהבת שלום 2
03-5462229

שלמה המלך 17
03-6787535

רבי עקיבא 147
03-5793595

ימים א’-ה’  9:00-21:00  
ו’ וערבי חג 9:00-13:00

שקד
קליפורניה

תמר עסיסי

אגוז
מלך 4 90

ל-100 גר’

מבצעי
ט”ו בשבט

390
ל-100 גר’

משמש

שזיף מיובש

חמוציות
ללא סוכר
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 חיסול ענק 
ל- 10 ימים בלבד!

מעילי צמר 
מידות נוער

מידות 50 ומעלה

 חולצות חלק
100%  כותנה 

חליפות ילד 
 עד מידה 7

מכנסיים צמר 

חליפות דוגמא 

חולצות דוגמא 
100% כותנה

סריגים
100% כותנה 

מכנסיים ילד 

נעליים עור

חגורות 

89₪

3₪ ב-100

149₪

69₪

169₪

19₪

39₪

49₪

149₪

15₪
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אלא  הממשלה,  ראש  לא  ואפילו  המתנחלים  ציבור  לא 
למרוויחים  הפכו  החרדים  התורה  תלמודי  מנהלי  דווקא 
 – פנס  מייק  האמריקאי  הנשיא  סגן  של  מביקורו  הגדולים 

במעשים ולא בדיבורים.
להתפעל  שלא  אפשר  אי  בהם,  לעסוק  שנפנה  לפני  אבל 
בלתי  מטוטלת  במעין  ראש-הממשלה  על  שעבר  מהשבוע 
משבוע  רוחו  מצב  את  והופכת  מצבו  את  שמשנה  נגמרת 

לשבוע. ממש, ביבימאניה-דפרסיה.
נשמע  ביבי  ארה"ב,  נשיא  סגן  כשלצדו  הכנסת  דוכן  מעל 
ונראה כמו הנשיא האמריקאי בכבודו ובעצמו. האנגלית שלו 
רהוטה משל פנס, ההופעה נשיאותית יותר, הכריזמה - רמה 
אחת מעל. לו רק היה נולד ולא רק גדל בארצות הברית של 
המושלם  הרפובליקני  למועמד  הופך  היה  נתניהו  אמריקה, 

לנשיאות.
בכל  הנשיא  סגן  על  נתניהו  התעלה  הכנסת  דוכן  מעל 
הפרמטרים. רק במה שנוגע לגודש הציונות שהוכלל בנאום, 
עקף פנס מימין את ראש-הממשלה. "תגיד", שאל השר הצמוד 
לראש הממשלה במהלך נאומו של פנס במליאה, "יכול להיות 

שהחליפו ביניכם את הנאומים?" 

זה היה שבוע שבא לראש הממשלה בתזמון מופלא, אחרי 
קואליציוניים  זעזועים  רעות,  כותרות  של  ארוכה  תקופה 

בהודו,  המוצלח  בביקור  החל  זה  חשדות.  מלאות  וחדשות 
המשיך בביקורו המוצלח של פנס והסתיים בטיסה לדאבוס. 

בין  הוויכוחים  הושתקו  יקיר,  הבן  הקלטות  נעלמו  לרגע 
מתקתק  כקינוח  הפליליות.  הכותרות  ונעלמו  השותפים 
במיוחד התווספה גם הכותרת על הקרע בין מני נפתלי לאלדד 

יניב. 
"חזון אחרית הימין", הגדיר השבוע השר אופיר אקוניס את 
תחושות חברי הממשלה. החזון חזון, הימין ימין, גם האחרית 
נתניהו  יחזור  פנס,  של  מטוסו  המראת  עם  באופק.  נראית   –
אופסנו  רק  אלא  נעלמו  שלא  וחקירות,  כותרות  אותן  לכל 

לשבוע קט של אגירת כוחות חוץ.

ברית הסגנים
בקדנציית אובמה הזכורה לרע, ביקור הסגן ביידן הסתיים 
בטונים צורמים, שונים בתכלית מהמנגינה הנפלאה שנשמעה 
השבוע במשכן הכנסת, בגין ההחלטה על קידום הליכי התכנון 
ברמת שלמה. הכלל מאז נלמד ויושם אפילו במהלך הביקור 

של הסגן הידידותי: במהלך הביקור, לא מכריזים, מחליטים, 
או מקדמים יוזמות בנייה למיניהן מעבר לתחומי הקו הירוק.

פנים  הליכים  לקידום  הפוכה  בתובנה  אך  נכון  זה  כל 
ישראליים. במשך חודשים ארוכים שכבו להן תקנות מוסדות 
פרוש,  סגנו  בנט.  לחתימת השר  ומזומנות  מוכנות   – הפטור 

לקח את הנושא כפרויקט אישי שלו מיום כניסתו לתפקיד. 
כל  כמו  לעברנו,  גלגלו  הזה,  הלוהט  האדמה  תפוח  את 
סוגיה אחרת בענייני דת ומדינה, שופטי העליון. לפני כשבע 
התקצוב  הסמכת  את  להסדיר  צורך  יש  כי  בג"ץ  קבע  שנים 
להפעלתם.  תנאים  הסדרת  תוך  בחקיקה  הפטור  למוסדות 
שר החינוך לשעבר שי פירון שהעלה את החינוך החרדי על 
הפסיקה  את  ניצל  קצבים,  סכין  כשבידיו  הניתוחים  שולחן 
הזו, ובמסגרת חוק ההסדרים לשנת 2013-2014, שנחקק על 
ידי ממשלת בנט-לפיד - תוקן החוק, אך תנאי התקצוב, הפכו 

לקלקול אחד גדול.
התורה  ויהדות  ש"ס  עם  שנחתם  הקואליציוני  בהסכם 
חוק  הצעת  תגיש  "הממשלה  ולפיה,  אחידה  פסקה  נכללה 
)2( עד המילה "כאמור"(  א   4 )מלבד סעיף   4 לביטול סעיף 
לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי תקציב לשנים 2013 ו-2014(. הממשלה תפעל לאישורו 
התקציב  של  הסופי  האישור  למועד  עד  החוק  של  הסופי 
ללא  חקיקה  אך  נחקק,  החוק  וגם  עבר,  התקציב  הקרוב". 

תקנות כמוה כגוף בלי נשמה. 
פרוש, ולא בפעם הראשונה, לקח על עצמו את המשימה. 
אם את חוק הגיוס היו נותנים לו להעביר ללא הפרעה, יכול 
להיות שגם כן הייתה מושגת הכרעה – כאשר הוויתור החפוז 
לשר האוצר על העברת פסקת ההתגברות, לא היה בא לעולם.

סגן שר החינוך חפר ובדק בגנזך, ולא בגנזך המדינה אלא 
בזה של שלומי אמונים ברחוב פרס. כעסקנא דמסייע חיפש 
ובדק גם מזכ"ל איגוד הישיבות הרב שלמה ברילנט בארכיון 
ז"ל, ומצא אוצרות. כמו הנאום של סגן  של אביו הרב חיים 
ודווקא  החרדית,  לעמדה  לרוב  תימוכין  נמצאו  פנס,  הנשיא 
מפיהם ומפי כתבם של ראשי הציונות, מייסדי המדינה )גילוי 
נאות: הח"מ היה שותף לתהליך בכובע המשפטי לצד עו"ד 

אורי קידר(.

מתחת לפנס
את התקנות, הניח סגן השר פרוש על שולחנו של השר בנט 
כבר לפני חודשים ארוכים, אך החתימה בוששה מלבוא. כמו 
מועד ההכרזה על הבנייה ביו"ש שבנט מכיר כל כך טוב, כך 

למועד החתימה – לא נמצא העיתוי המתאים.
פעם רכבת השבת, פעם חקיקת הגיוס, ופעם חוק המרכולים 
– כמעט בכל עיתוי, נמצא הח"כ החרדי ששלף את האמירה 

שתכניס את בנט לפינה. 
ההזדמנויות  חלון  את  החינוך  שר  זיהה  השבוע,  בראשית 
לרדאר  מתחת  ולהישאר  התקנות  על  לחתום  לו  שיאפשר 
התקשורתי החילוני. בבוקר יום נחיתת סגן הנשיא הוא הרים 
פרוש,  ביום.  בו  לחתום,  כוונתו  על  לו  והודיע  לסגנו  טלפון 
הספיק אך בקושי להתארגן ולהוציא הודעה לעיתונות כדבעי, 

בית ספר לפוליטיקה

חזון אחרית 
הימין

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

פנס ונתניהו ב'יד ושם'. צילום: חיים צח, לע"מ
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כל מי שסבור כי הקרב 
בינו לבין דרעי ייגמר 

בעוד סולחה מפוארת, 
עוד יגלה מן הסתם, 

במוקדם או במאוחר, 
שתחזיתו התגשמה 

במלואה. עוד לא 
נולדה המריבה, שלא 

ניתנת להסדרה על 
כוס יין גדושה וצלחת 
מלאה. כשרה כמובן. 

למהדרין.

פרוש, ולא בפעם 
הראשונה, לקח על 
עצמו את המשימה. 

אם את חוק הגיוס היו 
נותנים לו להעביר ללא 

הפרעה, יכול להיות 
שגם כן הייתה מושגת 

הכרעה – כאשר 
הוויתור החפוז לשר 

האוצר על העברת 
פסקת ההתגברות, לא 

היה בא לעולם

ובנט ניצל מכותרות ענק בתקשורת הכללית על עוד כניעה לסחטנות חרדית.
ובכל זאת, משהו דלף, ולא בפן התקציבי, אלא הלשונאי – בעצם ההכרה 
הליב"ה.  בתוכנית  הנדרשים  האחוזים  קיום  לצורך  נוספת  זרה  שפה  בכל 

אנגלית – אאוט. אידיש – אינעוויינדיק.
הנשיא,  סגן  של  המראתו  עם  לכותרות  התקנות  הפיכת  את  למנוע  כדי 
ארבעים  קניסת  על  לעיתונות  הודעה  הקודש  מארץ  הסגן  צאת  עם  פורסמה 
וארבעה מוסדות חרדיים של ש"ס ואגודת ישראל )כך במקור( בגין אי עמידה 

בתוכנית הליב"ה.  
גם  בנט  הצליח  לאחרונה,  לח"כינו  כך  כל  שחסרה  תקשורתית  בלוליינות 
להאכיל אותנו בדגים טריים וגם חסך לעצמו תשלום כואב בעיתונות החילונית 

עם צאתו של סגן הנשיא מהעיר. 
החלק  זהו  לראשונה,  כאן  ומתפרסם  לעיתונות  בהודעות  דווח  שלא  מה 
הבד  כיפת  חובש  הלבנה  מקדש  התקנות.  לתחולת  שנוגע  מרנין  הפחות 
השחורה, נתן את הסכמתו להחלת התקנות כ'הוראת שעה', שתוקפה יעמוד 
עלינו  תתרגש  הבאה  הבחירות  מערכת  אם  בלבד.  הקרובה  השנה  למשך 
בעיצומה של השנה הקרובה, לא רק חוק הגיוס, אלא גם התקנות, עוד עשויות 

להפוך לחלק מקמפיין הבחירות, ולא של המפלגות החרדיות.

יקיצת הדב
כמו דב קוטב רעב ועצבני שהתחממות כדור הארץ גרמה לו להקיץ משנתו 
ולרקד בעיצומו של הכפור, מסתובב לו שר הביטחון איווט ליברמן – ונוהם 
על כל מה שזז. ממרכולי השבת ועד שירי יונתן גפן בגלגלצ, מתנהל לו שר 

הביטחון בתוך קמפיין אחד גדול.
כל מי שסבור כי הקרב בינו לבין דרעי ייגמר בעוד סולחה מפוארת, עוד 
יגלה מן הסתם, במוקדם או במאוחר, שתחזיתו התגשמה במלואה. רפרוף בין 
דפי גיליונות קו עיתונות העלה לא מעט ציטוטים נרגזים, בעיקר מכיוונו של 
דרעי לעברו של איווט. עוד לא נולדה המריבה, שלא ניתנת להסדרה על כוס 

יין גדושה וצלחת מלאה. כשרה כמובן. למהדרין.
השבת עוד תתבע את עלבונה כפי שלימדנו החפץ חיים, ובינתיים החברים 
במישור  הבושה.  להגדלת  בדרכם  גורמים  ורק  בשמה  זאת  עושים  החרדים 
הפוליטי, הסיטואציה הזאת של עימות חזיתי, טובה לשני הצדדים, שלמרות 

לנהור  לבוחרים  לגרום  לא מצליחים   – ושליטתם במשרדיהם  הרם  תפקידם 
לעברם, בסקרי דעת הקהל. 

ניכרת גם ביחסיהם  עד שהשלום המיוחל בין השניים בוא יבוא, העוינות 
האישיים. כשהם חלפו השבוע זה על פניו של זה, דרעי הפנה את הראש ונמנע 
מלהנהן לעבר החבר מנותק המגע, בברכת שלום. כשדרעי נשאל בתום נאומו 
כבר  וליברמן  הוא  האם  החרדים,  החברים  עבור  לעברית  שתורגם  פנס,  של 
לא, הוא התחמק ותלה את הימנעותו מתשובה בבקשתו של ראש הממשלה 

להנמיך להבות. זה מה שנקרא: מלחמה קרה.
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ממקור הברכה למקור הבוחר, אך גם להתעלם ממה שנשמע בסביבתו של שר 
הביטחון – אי אפשר. איווט נוהג להזכיר שבכל רגעי המבחן המעשיים, ולא 
ההצהרתיים, הוא נמנע מהדרת חרדים. הוא היה נגד הוצאתנו אל מחוץ לגדר 
בממשלת בנט-לפיד, נשאר בכל הממשלות שבהן היו החרדים שותפים חרף 
ולא  בתקופתו  עברו  המשופרות,  הגיוס  תקנות  וגם   – הפנימיות  המחלוקות 

בתקופת קודמו בוגי יעלון.
מנקודת המבט של הדב שהקיץ משנתו, החרדים שהביאו לעולם את חוק 
המרכולים הם האחראים הבלעדיים. המנדטים החילוניים ינהרו – ללפיד או 
החוקים,  את  שהעבירה  בממשלה  שיושב  כמי  ברירה,  לו  אין  ולפיכך  אליו, 

אלא לצאת למתקפה פומבית ובוטה.
החרדים רואים זאת אחרת. הם קוראים סקרים ומבינים שבניגוד לתוכנית 
הסדורה, כניסתו של ליברמן למשרד הביטחון, גרמה לבריחתם של מצביעים. 
כאופוזיציונר קולני, ליברמן עמד על סף העשרה מנדטים. כשר ביטחון אחראי 

– הוא מתנדנד על גבול אחוז החסימה. 
המבחן הגדול בין שתי הגרסאות יהיה בחודשים הקרובים, בהליך קידום 
חוק הגיוס. אם יש אמת בגרסת ליברמן, אזי תימצא הדרך לקדם חוק מתוקן, 
כפי שנמצאה הדרך להעביר תקנות משופרות אך לפני חודשים ספורים. אם 
גרסת החברים החרדים נכונה, וליברמן אכן לא נגרר אלא יזם, כי אז התנהלותו 
בפרשת המרכולים, עוד תיראה בעתיד כמו קדימון לסערות שיחולל בתחום 

הגיוס.
בוחריהם,  וקהל  החרדים  הכנסת  חברי  גרסאות,  בקרבות  כמקובל  שלא 
ישמחו אם תחזיתם שלהם תתבדה. עדיפה בליעת צפרדע, מהתמודדות עם 

דב רעב ועצבני.

מעדיפים לבלוע צפרדע מלהתמודד עם דוב עצבני, החרדים וליברמן. צילום: יוסי רוזנבוים
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בני ברק ח' בשבט תשע"ח 122424/1/18

יאיר שטיינר  

עיריית  של  ההתעללות,  לומר  שלא  התנהלות,  נגד  המחאה 
החסידי'  החינוך  'לב  מיוחד  לחינוך  המוסד  כנגד  ביתר-עילית 
למאבק  הצטרף  האחרונה  בתקופה  וגוברת.  הולכת   – בעיר 
ההורים עורך-הדין בועז פייל, מומחה משפטי מנהלי שהתקשה 
לעמוד מנגד. למותר לציין שהתנהלות העירייה גרמה לחילול 
ה' גדול, כאשר עורכי דין, אישי ציבור ושופטים נחשפו אליה. 
פייל,  עו"ד  מתאר  דתית'  עיתונות  'קו  עם  מיוחדת  בשיחה 
עיריית  של  החמורה  התנהלותה  את  למטאור משפטי,  הנחשב 

ביתר עילית.  
מה דעתך על התנהלות העירייה כלפי ילדי החיוך המיוחד 

בביתר עילית?
מצערת  מאוד  גם  אלא  לדין,  מנוגדת  רק  לא  "ההתנהלות 
בהיבט האנושי והמוסרי הבסיסי ביותר. מבחינה משפטית, ברור 
לחלוטין  חד-משמעית  מחובה  לחלוטין  מתנערת  שהעירייה 
שמוטלת עליה על פי הוראות חוק חינוך מיוחד, וזאת ללא כל 
ואינן  המשפטית  ברמה  קבילות  אינן  העירייה  טענות  הצדקה. 
מורידות כהוא זה מהחובה של העירייה – החוקית והאנושית 

– לדאוג לתלמידיה. 
גם על  "אבל מעבר לעניין המשפטי הטהור, צריך להסתכל 
הסיטואציה בכללותה ולראות מי עומד מול מי: במילים אחרות, 
מתוך כלל האפשרויות העומדות בפני העירייה בדרך לחסכון 
או צמצום בהוצאותיה, החליטה העירייה לפגוע בצורה כל כך 
בתלמידים  דווקא  ביותר;  החלשה  באוכלוסייה  דווקא  קשה 

שהיה ראוי שהעירייה תשקיע בהם את מירב המשאבים". 
האם התנהלות זו היא דבר שאנו מכירים גם מערים אחרות? 
נדירה.  היא  ברורות  דין  הוראות  של  כזו  שהפרה  ספק  "אין 
למרות שמקרה דומה לזה כבר נדון בעבר בבית משפט אחר. שם 
טענה עירייה אחרת טענה זהה לזו שטוענת עיריית ביתר עילית 

והטענה נדחתה על ידי בית המשפט. 
בהתייחס  גם   - העירייה  התנהלות  נובעת  לדעתך  ממה 
שוכנים  בביתר  המיוחד  החינוך  מילדי  שחלק  לעובדה 

בקרוואנים רעועים ומוזנחים? 
"זו לא סוגיה משפטית, אלא חברתית או פוליטית. אני יכול 
רק להעריך שמקבלי ההחלטות בעירייה מרשים לעצמם לפגוע 
דווקא באוכלוסייה חלשה זאת, בהנחה שהתלמידים הללו של 
קול  שירימו  אלו  יהיו  לא  והוריהם  המיוחד  החינוך  מוסדות 
צעקה, כיוון שבדרך כלל מדובר באנשים שאינם מודעים באופן 
ביחס  העירייה  על  מטיל  שהדין  ולחובות  לזכויותיהם  מלא 

אליהם". 
החזקת  לעניין  משפטית  עמדה  או  התייחסות  ישנה  האם 
ממושכים  בלימודים  בפרט  מיוחד  חינוך  וילדי  בכלל  ילדים 

וקבועים במתחם קרוואנים? 
אבל  לקרוואנים,  המתייחסת  ספציפית  חוק  הוראת  "אין 
בהחלט יש חובה לרשות המקומית לדאוג לכך שמוסדות חינוך 

בתנאים  ראויים  במבנים  יתנהלו  בפרט,  מיוחד  וחינוך  בכלל 
נאותים ובאופן שיאפשר לתת לתלמידי החינוך המיוחד את כל 

השירותים והטיפולים שהדין מחייב לתת להם. 
הזה,  הספר  בית  של  שבמקרה  נראה  הדברים,  פני  "ועל 
רחוקה מאוד  הזאת  עילית, החובה  בביתר  'לב החינוך חסידי' 
איננה  החצר  הקרוואנים  במתחם  לדוגמא  מקוימת.  מלהיות 
או  לשירותים  שיוצא  ילד  שבו  מצב  טיפול.  וחדרי  תיקנית 
לנטילת ידיים יוצא למעשה מהקרוואן לרחוב וחשוף לפגעי מזג 

האוויר - בהחלט אינה עונה להגדרת 'תנאים ראויים'". 
כלפי  כאכזרי  אותו  רואים  שההורים  ליחס  מעבר  האם 

התלמידים האם יש בהתנהלות העירייה גם עבירה פלילית? 
חינוך  ובדיני  המיוחד  החינוך  בחוק  מסוימות  הוראות  "יש 
נוספים שמוגדרות בנסיבות מסוימות גם כעבירות פליליות. אני 

מקווה שבמקרה הזה שלנו לא נגיע לידי כך". 
האם יש סמכות בידי משרד החינוך לשלול או לקזז תקציבים 

מהעירייה בגין התנהלות קשה זו? 
"על פי החוק משרד החינוך והרשות המקומית יחד אחראיות 
למתן חינוך מיוחד, על כל המשתמע מכך. לכן, למשרד החינוך 
יתנהלו  המיוחד  החינוך  שמוסדות  לכך  כוללת  אחריות  ישנה 

מאתר  החינוך  משרד  שבהם  במקרים  הדין.  להוראות  בהתאם 
חוק  פי  על  ביישום החובות  חריגות מצד הרשויות המקומיות 
קיום  את  לאכוף  והיכולת  הסמכות  את  לו  יש  מיוחד,  חינוך 
החובות האלה. אכיפה זו נעשית בין היתר באמצעות קיזוז מתוך 

התקציבים השוטפים שהמשרד מעביר לרשות המקומית". 
מה עמדתך בבקשת העירייה לדחות את עתירת ההורים על 
הסף, בטענת העדר סמכות משום שביתר עילית נמצאת בשטח 

שהוא "תפיסה לוחמתית"?
של  וכאובה  חמורה  כך  כל  סוגיה  מול  שאל  לראות  "מצער 
העירייה  בחרה  המיוחד,  החינוך  תלמידי  בזכויות  פגיעה 
עצמה  היא  הנראה  שככל  טכני-פורמלי,  בטיעון  להתמקד 
הטענות  זאת,  ועם  אחרת.  סיטואציה  בשום  מעלה  הייתה  לא 
שבעתירה שלנו יתבררו לגופן בין אם זה בביהמ"ש המחוזי ובין 
ולכן, מדובר בתרגיל לא מוצלח מצד העירייה  אם זה בבג"צ. 

שכל מטרתו להרוויח זמן". 
צוות המוסד, הכולל  גם להשלכות כלפי  העתירה מתייחסת 

תלמוד תורה ושני ישיבות קטנות, בשל התנהלות העירייה?  
תוצאה  שהוא  הזה  להיבט  גם  מתייחסת  בהחלט  "העתירה 
ההשלכה  את  להבין  מאוד  קל  העירייה.  מדיניות  של  ישירה 
בית הספר להמשיך  הנהלת  היכולת של  על  הישירה  ההרסנית 
כי  מאשרת  העמותה  גם  תקין.  באופן  המוסד  את  ולנהל 
באופן  נפגעות  והטיפולי  החינוכי  הצוות  אנשי  של  זכויותיהם 
חלקי בשל חובה של העירייה שהצטבר לסכום של כ-2.5 מיליון 

₪. הטענות גם בהקשר הזה מועלות בעתירה". 
האם הורים לתלמידים שאינם מקבלים את הטיפול הראוי 

הכספים,  העברת  מאי  כתוצאה 
העירייה  את  לתבוע  יכולים 

הנגרמים  נזקים  בגין 
לילדיהם?  

חלק  לטענת  "אכן, 
הזה  הדבר  מההורים 
מבחינתם,  רלוונטי 
כלפי  בתביעה  גם 
ואפילו  העירייה 
אישיות.  בתביעות 
מי  המשפטי  בהיבט 

להוכיח  שיצליח 
סיבתי  קשר 
לתבוע.  יוכל 
את  נבחן  אנו 
הסוגיה הזאת 

בהמשך". 

"אני מקווה שלא נידרש להגיע להשלכות 
פליליות בהתנהלות עיריית ביתר עילית"

עורך הדין המייצג את ילדי החינוך המיוחד והוריהם מסיר את הכפפות ומאשים את העירייה בהתאכזרות לחסרי ישע: "אני 
מקוה שלא נידרש להגיע להשלכות פליליות"  בראיון נטול כפפות הוא תוקף את העירייה )"נלחמת באוכלוסיה החלשה 
  )"יש למשרד סמכות לקזז לעירייה תקציבים"( תוהה להיכן נעלם משרד החינוך  )"ביותר, טרם נתקלתי בדבר כזה

מאבק ילדי ביתר הנכים עולה שלב: ראש העיר רוצה לראות אותנו מרוסקים  קוֹל דְֵּמי ַאֶחיָך צֲֹעִקים 

מ

עו"ד בעז פייל בראיון מיוחד על פרשת הזנחת ילדי החינוך המיוחד בביתר עילית: 

עו"ד בעז פייל הוא שותף במחלקת הליטיגציה במשרד 
יגאל ארנון ושות'.

המשפטית,   במערכת  עולה  לכוח  הנחשב  פייל,  עו"ד 
מנהלי.  ובמשפט  מורכבת  מסחרית  בליטיגציה  עוסק 
תיקים  במגוון  בנקים  בייצוג  מתמקד  הוא  זו  במסגרת 
הנוגעים לעבודה הבנקאית, לרבות רה-ארגון של חובות 
נכסים,  ומימושי  הליכים  הקפאות  פירוקים,  בנקאיים, 
ייצוג הבנקים בתובענות ייצוגיות ובתביעות אחרות נגדם 
פייל  עו"ד  עוסק  כן  כמו  שונים.  גורמים  נגד  ובתביעות 
בתיקים מסחריים רבים, לרבות סכסוכי שליטה וסכסוכים 
קבלניים  לפרויקטים  ביחס  מחלוקות  מניות,  בעלי  בין 

ולהסכמים מורכבים, ועוד. 
המשרד  של  רבים  לקוחות  פייל  עו"ד  ייצג  בנוסף 
בתיקים מורכבים בבתי המשפט ובבוררויות, וצבר ניסיון 
רב גם בנושא ליטיגציה של מכרזים, דיני חינוך, עתירות 

מנהליות ועתירות לבג"ץ.
שנה,   60 לפני  נוסד  אשר  ושות',  ארנון  יגאל  משרד 
הינו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים ביותר בישראל, 
בהיענות  ואיכות  חדשנות  של  מוכחים  עבר  הישגי  בעל 
לצרכי לקוחותיו. משרד יגאל ארנון ושות' מונה כיום מעל 
קבוצות  באמצעות  שותפים.   61 מתוכם  דין,  עורכי   170
העבודה הממוקדות שלו, משלב משרד יגאל ארנון ושות' 
את המומחיות של משרד בוטיק עם היתרונות של משרד 

רב תחומי ובעל משאבים.
עו"ד בעז פייל
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יאיר שטיינר  

נגד  גורמים בעירייה טוענים כלפיכם שהמאבק הוא אישי 
ראש העיר מאיר רובינשטיין

"דברי הבל. אין לנו שום עניין אישי מול ראש העיר אני אפילו 
לא גר בביתר. מפיצים את השמועות הללו גורמים אינטרסנטיים 
האחת  המטרה  שלנו.  הדרישות  של  בלגיטימיות  לפגוע  בכדי 

והיחידה שלי היא להעניק טיפול מיטבי בתלמידים".
מה השתנה עכשיו, הרי מדובר בהתנהלות של שנים?

"לכל אדם יש רגעים בהם הוא אומר אין ברירה זה להיות או 
לחדול. אני מעדיף להיות". 

לחינוך  מוסדות  לנהל  מיוחדת שהחלטת  סיבה  ישנה  האם 
מיוחד? 

והוריהם  תלמידים  למאות  להעניק  הזכות  בידי  "נפלה 
גדול  שספק  שירות  עצמם,  את  לייצג  היכולת  את  להם  שאין 
בחיידר  עבורי.  עצומה  זכות  זו  אחרים.  במקומות  יקבלו  אם 
ובישיבות אצלנו לומדים תלמידים כמעט מכל ריכוז חרדי בארץ 
אפילו  ועוד.  עילית  מודיעין  ברק,  בני  שמש,  בית  מירושלים, 
האלו  התלמידים  כל  עצמו.  בעד  מדבר  זה  ומצפת.  גת  מקרית 
לא באים סתם. ההורים שלהן יודעים שאנחנו ניתן את נשמתנו 
בישיבות  שהשתלבו  שלנו  הבוגרים  את  ראה  הצלחתם.  בעד 
רגילות. בכל שנה בתקופות של הגשת בקשות לרישוי מגיעים 
אלינו ללמוד איך מקימים מוסד חינוכי טיפולי מצליח. אפילו 
רשויות מקומיות הגיעו ללמוד אצלנו. כמובן שמרבית המכריע 

של התלמידים הם תושבי ביתר"
מדוע העמותה נתבעת ע"י וועד ההורים?

העירייה  מצד  קשים  לחצים  היו  חודשים  מספר  "במשך 
שנוותר על מאות אלפי שקלים שהעירייה חייבת לנו ושמופיעים 
בספרי החשבונות של העירייה, ובשלב מסוים החלטתי לוותר 

על החוב בכדי שנוכל להסתכל קדימה".
אבל למה ויתרת, מדובר בכספים שצריכים להגיע לטיפול 

בתלמידים?
"ישנם דברים שיתבררו כנראה בביהמ"ש וגורמי החוק ולא 
נכון שאכנס אליהם כעת, אבל חשבתי שעדיף ציפור אחת ביד 

מעשרה ציפורים על העץ".
למוסד  מבנה  לספק  צריכה  אינה  שהעירייה  טענה  ישנה 

שלומדים בו תלמידים רבים מחוץ לעיר.
"ראשית, זה מבנה ייעודי לחינוך מיוחד שמשרד החינוך בנה 
לחינוך  שמוסדות  בכך  להתגאות  במקום  שנית,  העירייה.  ולא 
מיוחד בעיר קטנה מהווים אבן שואבת לתלמידים מכל הארץ, 
הם מתעמרים בו? שלישית, ביתר עיר קטנה ולא יכולה לאכלס 
ייסעו לערים  מוסד לבד, אז מה האלטרנטיבה שתלמידי ביתר 

אחרות?
מה הייחודיות שלכם?

לא  גבוהה  טיפולית  רמה  לצד  מאוד  גבוהה  רוחנית  "רמה 
פחות. ואנחנו שומרים על שני הדברים הללו מכל משמר".

הורים מספרים שראש העיר אמר שהוא מוכן להעביר את 

הכסף לבעלות חדשה ובלבד שאתה תתפטר.
אבל  פוגע.  קצת  זה  ההורים.  לוועד  זה  את  הוא אמר  "אכן, 
לתלמידים  תקציב  להעביר  מסרבת  שעירייה  הגיוני  לך  נשמע 
נכים, עם פיגור או אוטיזם בגלל שהמנהל לא מוצא חן בעיניו. 
של  הבעיה  אם  אגב,  זה.  את  שאומר  מי  על  היטב  מראה  זה 
העירייה היא איתי, למה היא לא מתקצבת את המוסדות האחרים 

לחינוך מיוחד בביתר?". 
טוענים שלא מציתם את כל התהליכים מול ראש העיר

הרשות  מול  דיונים  אינספור  מתנהלים  שנים  ארבע  "במשך 
באופן ישיר או באמצעות אינספור מתווכים. בסוף כולם מגיעים 
לאותה מסקנה שמטרת העירייה היא אחת - למשוך זמן. אחרי 
שהמאמצים עלו בתוהו פניתי לועד ההורים במטרה שיידעו מה 
המשמעויות של אי העברת הכספים הללו. ואכן, ההורים כולם 
ומלחמת  מלחמתם  את  נלחמים  שאנו  להבנה  מלאים  שותפים 

בניהם".
איך המוסדות האחרים בביתר שורדים?

"תשאל אותם. אבל העובדה שאין מוסד אחד לחינוך מיוחד 
אחרת,  לבעלות  ועבר  השנים  במהלך  קרס  עילית שלא  בביתר 

מדברת בעד עצמה".
צריכה  אינה  שהעירייה  יפסוק  ביהמ"ש  אם  תעשה  מה 

לתקצב אתכם?
"אין כזו קונסטלציה. גם העירייה יודעת את זה". 

ובכל זאת
כחוק  לנו  שמגיע  בכסף  מדובר  כזאת.  היתכנות  שום  "אין 
היה  וכבר  החינוך  משרד  של  מנכ"ל  חוזרי  להנחיות  ובהתאם 

פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בעניין זה".
המאבק הזה לא יפגע לכם ברישום?

"לא, כי אנחנו ניתן שירות טוב יותר לתלמידים שלנו  מכל 
מקום אחר, בכל מקרה".

מה האתגר הגדול כעת
"מטרת העירייה למשוך את ההליך המשפטי ככל שניתן בכדי 
הזמן  משך  את  לצלוח  הגדול  האתגר  תקציבית.  אותנו  לייבש 

הזה".
והאתגר הבא

ואני קמים  לעשות את מה שבגללו כל הצוות החינוכי שלי 
בבוקר עבורו – לטפח ולקדם את התלמידים".

"ההורים צודקים; ישנם דברים שיתבררו 
בבית המשפט ובידי רשויות החוק"

מ

הרב אלחנן ויסנשטרן מנכ"ל חינוך ועתיד בראיון לכתבינו:

זוועה. הזנחה, אשפה, תנאים סניטרים ירודים מקבלים את פניהם של ילדי החינוך המיוחד בביתר 



בני ברק ח' בשבט תשע"ח 122624/1/18

ארי קלמן

יקדים את  כי  משרד הרווחה הודיע השבוע 
כך  היום,  ולמעונות  למשפחתונים  ההרשמה 
למשפחתונים  פברואר  בחודש  כבר  שיירשמו 
במקום במאי, מטרת ההקדמה היא כדי להקל 
לאחר  כאשר  הביורוקרטיה,  ועל  ההורים  על 
האם  המעון  לתשובת  ממתינים  ההרשמה 
ממש  של  עומס  נוצר  ובכך  התקבלו  הילדים 
במשרד הרווחה שלפעמים גולש אל תוך שנת 

הלימודים. 
אמיר מדינה, מנהל אגף מעונות יום במשרד 
השירות  שיפור  "זה  כי  הסביר  הרווחה, 
יקבלו  מההורים   80%" לדבריו,  להורים". 
התקבלו  האם  )אדר(  החודש  בסוף  תשובה 
למעון... כדי שלא ייכנס לשנת הלימודים ויפגע 

בהורים ובילדים".
יש  כי  עולה  עיתונות'  'קו  שמבדיקת  אלא 
הורים  יכולים  כיום  אם  מהמהלך,  שנפגע  מי 
לילדים שנולדו בסיוון לרשום את הרך הנולד 
הלידה  חופשת  סיום  שעם  כדי  במיידית, 
ללכת  הילדים  יוכלו  חודשים  שלושה  ולאחר 
בראשית  החרדי  במגזר  )שמתחיל  למשפחתון 
המדוברת  ההקדמה  שלאחר  הרי  אוגוסט( 

גדל  שהפער  משום  להירשם,  יוכלו  לא  הם 
לרשום  ניתן  היא שלא  והמשמעות  בחודשיים 
את  לרשום  יוכלו  לא  ובכך  לידתו,  קודם  ילד 
מי שנולד זה עתה למשפחתון עם תום חופשת 

הלידה של האם.
ל'קו  בתגובה  נסמר  הרווחה  ממשרד   
השנה  השירות,  שיפור  "במסגרת  עיתונות': 
לחודש  הרישום  תקופת  את  להקדים  הוחלט 
להורים,  תשובות  לתת  בכדי  וזאת  פברואר, 
לילדיהם  לשיבוץ  באשר  האפשרי,  בהקדם 
ע"י האגף לשנת תשע"ט,  במסגרות המוכרות 
ועדות  מתבצעות  בהן  במסגרות  ובמיוחד 

קבלה.
היא  ולצהרונים  למעונות  הרישום  "הקדמת 
בשורה גדולה לעשרות אלפי הורים. אמנם לא 
שטרם  לילדים  במסגרות  מקום  לשמור  ניתן 
לאחר  לקבלם  מניעה  שאין  כמובן  אך  נולדו, 

תקופת הרישום על בסיס מקום פנוי.
הרישום,  להקדמת  במקביל  כי  "נציין 
והרווחה חיים  המשרד, בראשות שר העבודה 
היצע  בהגדלת  רבים  משאבים  משקיע  כץ 
מעונות היום והמשפחתונים בכדי לצמצם ככל 
פנויים  מקומות  נותרו  לא  בהם  מצבים  הניתן 

במסגרות המוכרות".

ארי קלמן

עדיין  הוא  אך  עבר,  כבר  המרכולים  חוק 
סופ״ש  לאחר  היום:  מסדר  לרדת  מסרב 
ישראל  ליו״ר  החרדיות  המפלגות  בין  סוער 
יוצר  האחרון  כאשר  ליברמן,  אביגדור  ביתנו 
האחרונה  השבת  של  בשיאה  פרובוקציה 
נתניהו  הממשלה  ראש  ביקש  באשדוד, 

מליברמן להוריד פרופיל. 
לידי ׳קו עיתונות׳ 
השיחה  תוכן  הגיע 
בין נתניהו לליברמן, 
שנערכה  שיחה 
דרישת  לאחר 
מנתניהו  החרדים 
ליברמן  את  לקרוא 
תמשיך  ״אם  לסדר. 
לבחירות,  יוביל  זה 
ממך  מבקש  אני 
פרופיל״,  להוריד 

הוסיף  מכן  ולאחר  לליברמן  נתניהו  אמר 
והזכיר לו כי ״לי יש קואליציה גם בלעדיך״.

את  להחריף  שלא  התחייב  מצדו  ליברמן 
המאבק במפלגות החרדיות.

האחרונים  בימים  הסביר  הביטחון  שר 
למקורביו כי מאחורי המאבק הנוקשה שבשיאו 
אף הצביעו נגד חוק המרכולים, ניצבת עלייתה 
של ׳יש עתיד׳ בסקרים והצורך לקחת מהם את 
הקולות האנטי חרדים, לדברי ליברמן ״ברגע 
לחרדים  ומחויבים  בקואליציה  אנחנו  האמת 
כמו שהם מחויבים לנו, לו חוק המרכולים היה 
נופל בעקבות ההצבעה שלנו - לא היינו עושים 

זאת". 

שם  לאשדוד,  ליברמן  הגיע  בשבת  כזכור, 
מתחולל בשבועות האחרונים מאבק בעקבות 
החליטה  העירייה  כאשר  המרכולים,  חוק 
הפתוחות  החנויות  על  העזר  חוקי  את  לאכוף 

בשבת ולהעניק להן קנסות. 
המפלגות החרדיות פרסמו הודעה עם צאת 
זו  ״התנהגות  כי  היתר  בין  נכתב  בה  השבת 
של ליברמן מעידה על מצוקה פוליטית קשה, 
בשל תחרות על קולות 
יאיר  מול  השנאה 
לגרוף  ובמטרה  לפיד 
כתוצאה  פוליטי  הון 
קבוצות  בין  משיסוי 
והעמקת  אוכלוסייה 

הקיטוב בעם״. 
נכתב  בהמשך 
סיעת  כי  בהודעה 
יהדות התורה מבקשת 
מיידי  באופן  הביטחון  שר  את  לסדר  ״לקרוא 
ולפעול  השבת  בקדושת  החמורה  פגיעתו  על 
כי שר הביטחון יהיה זה שידאג למען בטחון 

האזרחים ולא בגרימת מחלוקות וריב".
לעלות  שצפוי  הגיוס  בחוק  התמיכה  לגבי 
במהלך החודשים הקרובים לדיון בכנסת, אומר 
בשיחה  ביתנו׳  ב׳ישראל  הכנסת  מחברי  אחד 
קואליציוני  הסכם  ״יש  כי  עיתונות׳  ׳קו  עם 
שמחייב אותנו לתמוך בחוק, אבל יש גם הסכם 
שמחייב את החרדים לקבל הסכמת כל סיעות 
הקואליציה בחוקי דת, אם הם לא כיבדו את זה 
בחוק המרכולים שלא יצפו שנכבד את ההסכם 

בחוק הגיוס״.

משרד הרווחה הקדים את 
הרישום - הילדים ייפגעו

זה  תמשיך  ״אם  לליברמן:  נתניהו 
יוביל לבחירות, תוריד פרופיל״

  מחודשיים  ביותר  למשפחתונים  הרישום  את  מקדים  הרווחה  משרד 
המשמעות: פער הגורם לכך שילדים בגיל שלושה חודשים לא יוכלו להירשם

לחדול  מליברמן  דורש  נתניהו  האחרונה,  בשבת  הפרובוקציה  אחרי 
מלהתגרות בחרדים ומזכיר לו כי יש קואליציה גם בלעדיו  שר הביטחון 
מצדו התחייב לראה״מ שלא יחריף את המאבק  וגם: מה עומד מאחורי 

התנהלות ליברמן? והאם צפויות בעיות בחוק הגיוס?

פרסום 

ראשון

חשיפת 'קו 

עיתונות'

דרעי וליברמן בימים יפים יותר

שומרים על העיניים שלך

מסגרת 
לימודית 
 לגאון שלך
לא תמצא 
אצלנו...

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

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים
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לאישה
מה כדאי לדעת על 

תחזוקה וטיפוח הבית?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

חלת ט"ו בשבט

טיפים
סוף סוף סיימתם לשפץ את הבית. חשבון הבנק מרוקן, ואתם מותשים. הזמנתם חברת 
ניקיון. אתם מחכים לרגע שבו הבית יהיה נקי, ותוכלו להיכנס אליו. עוד מאמץ קטן, 
כמה מאות שקלים, ואתם אחרי זה  אבל, אופס. הפתעה לא נעימה: הרצפה לא נראית 
כמו שהיתה צריכה להראות, אנשי המקצוע הרסו לכם אותה  מה הסיכוי שדבר כזה 

יקרה לכם בישראל? ומה היה קורה אילו גרתם באירופה או בארה"ב?

הקמח,  את  מניחים  רחבה  בקערה  או  לישה  וו  עם  מיקסר  בקערת   ○

השמרים והסוכר, מערבבים ויוצרים גומה .
○ מניחים בתוך הגומה  את היוגורט, הביצה, המלח, השמן ואת המים 

ולשים לבצק אחיד – זה בסדר אם הבצק קצת דביק.
 3 כ-  ללוש  וממשיכים  המיובשים  הפירות  את  מוסיפים  מכן  לאחר 

דקות נוספות.
○ מניחים בקערה משומנת את הבצק ועוטפים בשקית ניילון.

מתפיחים במקום חמים כשעה.
○ לאחר שעה לשים את הבצק על משטח מקומח וקולעים חלות .

חצי  ומתפיחים  אפייה  נייר  מרופדת  תבנית  על  החלות  את  מניחים 
שעה נוספת .

○ לאחר חצי שעה מצפים את החלה בביצה טרופה  ומפזרים שומשום 

וגרעינים.
○ אופים בתנור שחומם מראש ל- 180 מעלות כחצי שעה או עד שהחלה 

משחימה.
ערב  או  בוקר  כארוחת   לבנה  גבינה  קוטג'\  לצד  להגיש  מומלץ   ○

מושלמת לטו בשבט.

אופן ההכנה:מצרכים:

טעימה

לקראת ט"ו בשבט: מומחי מכון 
התקנים הישראלי בטיפים מיוחדים 

לרכישת פירות יבשים ואחסונם

1 ק"ג קמח לבן
2 כפות שמרים יבשים

חצי כוס סוכר חום
1 כוס לבן/ יוגורט בטעם טבעי

חצי כוס שמן קנולה
כוס וחצי מים פושרים

כפית מלח
1 ביצה טרופה

חתוכים  תמרים  כוס   1
לקוביות 

חצי כוס חמוציות מיובשות
מיובשים  משמשים  כוס 

חתוכים
לציפוי:

ביצה טרופה, גרעינים לא קלויים, שומשום.

(2 חלות בינוניות)

היבשים  הפירות  אריזת  כי  לוודא  יש   ○
הפירות  על  שתגן  כך  לגמרי  סגורה  תהיה 
חיידקים  חדירת  רטיבות,  זיהום,  מפני 
האורגנולפטיות  התכונות  על  ותשמור 

(טעם וריח) האופייניות למוצר.
לצריכה  המיועדים  יבשים  פירות   ○
קמעונאית צריכים להיות מוכנים לאכילה. 
יהיו  ומרקמם  ריחם  טעמם,  צבעם, 
לא  המוצר  כי  לוודא  יש  לפרי.  אופייניים 
יהיה מעופש, בעל ריח וטעם זרים או עם 

חרקים.
בתפזורת  יבשים  פירות  כשרוכשים   ○
האריזה  נמצאת  בקרבתם  כי  לוודא  כדאי 
ובמקום  היצרן)  ע"י  (שנארזה  המקורית 
בולט לעין קיימת תווית המסומנת בפרטים 

של שם המוצר וארץ הייצור שלו.
חרצנים,  מכילים  שאינם  יבשים  פירות   ○
זאת  לציין  צריך  גלעינים,  או  גרעינים 
יש  כן,  כמו  האריזה.  גבי  על  במפורש 
יבשים  או  יבשים  הפירות  אם  לציין 
למחצה  "מיובשים  יצוין  ועבורם  למחצה 
ממוימים"- כלומר שנוצרו ע"י הוספת מים 

לפירות המיובשים.
יש לאחסן את הפירות היבשים במקום   ○

יבש, מוצל וקריר כדי למנוע קלקול.
משמר  חומר  המכילים  יבשים  בפירות   ○
אשלגן  חמצנית,  דו  גופרית  (דוגמת 
סורבאט, חומצה ציטרית) על גבי האריזה 
יסומן החומר המשמר בשמו העברי המלא, 
בסוגריים  לאחריו  ומיד  שלו   E-ה מספר 

יהיה כתוב ("חומר משמר"). 
היבשים  הפירות  קלקול  את  למנוע  כדי   ○
להם  מוסיפים  רענן,  מראה  להם  וליצור 
דו  גופרית  כימיים שונים דוגמת:  חומרים 
שמן   ,(E220 משמר  (חומר   SO2 חמצנית 
אלקלית  תמיסה  (להברקה),  לבן  פרפין 
בניגוד  וזאת  הפרי)  (ייבוש  שמן  ותחליב 
מכילים  שלא  האורגנים  היבשים  לפירות 

תוספים.
○ גופרית דו חמצנית (SO2 חומר משמר) 
לכאב  לגרום  עלולה  גבוהים  בריכוזים 
ראש, סחרחורות, הפרעות בראיה, שיעול 
ופגיעה בנשימה (לאוכלוסיה רגישה), לכן 
בריאות  ותקנות   1295 ת"י  ישראלי  תקן 
את  מציינות  מזון)  (מזון/תוספי  הציבור 
המרבית   SO2 המשמר  החומר  תכולת 
אפרסקים,  משמשים,  יבשים:  בפירות 
מיובשים  ומנגו  ותאנים  שזיפים  ענבים, 
 1000 מיובשות  בננות  לק"ג,  מ"ג   2000
מיובשים  ואגסים  עץ  תפוחי  לק"ג,  מ"ג 
600 מ"ג לק"ג קוקוס מיובש 50 מ"ג לק"ג, 
מסוכרים  הדר  פרי  וקליפות  ירקות  פירות 
אחרים  מיובשים  ופירות  לק"ג  מ"ג   100

500 מ"ג לק"ג.
○ יש לזכור להרחיק מילדים, מתחת לגיל 
5, כל דבר מאכל קטן שיכול לגרום לחנק 

דוגמת: שקדים ופיסטוקים. 

אנשי  אבל  מושלם,  נראה  הכל  השיפוץ  את  סיימתם 
לרחיצת  חומצתי  ניקוי  בחומר  השתמשו  הניקיון  חברת 
הרצפה החדשה, שהשקעתם בה אלפי שקלים. הם גרמו 
נזק לריצוף, שדורש מכם להשקיע עוד אלפי שקלים, רק 
על הכעס  לדבר  לקדמותו. שלא  להחזיר את המצב  כדי 
גם  נכון  זה  הגדולה.  הנפש  ועוגמת  האכזבה  שלכם, 
שם  ועוד,  והדבקה  איטום  חומרי  כמו  אחרים  למוצרים 

תגלו נזקים אחרי מספר שבועות או חודשים.

קורה,  היה  לא  זה  ארה"ב  או  שבאירופה  להניח  "סביר 
מדוע?",  כזו.  לתקלה  סביר  סיכוי  יש  כאן  דווקא  אבל 
שאלנו את ניסים מעוז מנכ"ל מעוז כל הפתרונות לבית 
ולגן וקיבלנו הסבר מפורט על ההתנהלות בתחום בארץ.

"יש לכך כמה וכמה סיבות. ראשית, בישראל אין חינוך 
וטיפוח  ניקוי, חומרי תחזוקה  נכונה של חומרי  לצריכה 
הבית ולכן אנשים לא יודעים מה לבדוק ועל מה להסתכל 
כמובן,  הם  ניקיון.  בחומרי  שימוש  או  רכישה  בעת 
ותחזוקה  שיפוץ  או  ניקיון  חברת  על  לפקח  יכולים  לא 

שהזמינו, המוטות בשל אינטרס לרכוש את חומרים זולים ביותר. בארה"ב 
הצרכנים והארגונים מחפשים בעשור האחרון מוצרי תחזוקת בית וניקיון 
יותר ירוקים או אקולוגיים. באירופה יש דגש רב על רמת הבטיחות של 

המוצרים, ועל התוויית מידע מפורט ומדויק על גבי האריזה.

בישראל יש תפיסה תרבותית של מחיר, בעת צריכת מוצרי תחזוקה   *
הזולים  את  או  שבמבצע,  המוצרים  את  לקנות  נוטים  הצרכנים  וניקיון. 
שבהם. אמנם יש מנקות שיודעות, מניסיונן האישי, לקנות את החומרים 
הטובים והמתאימים, אבל רוב האנשים לא. אין כל רע ברכישת מוצרים 
את  נכונה  להעריך  מהם  מונע  המודעות  העדר  אבל  במבצע,  או  זולים 

איכות המוצר שהם קונים.

* התפיסה הכללית באירופה, ואפילו בארה"ב, היא שלכל סגמנט בבית 
וחומר  רגיל,  לפרקט  ניקוי  חומר  יש  לדוגמה,  ייעודי.  ניקוי  פתרון  יש 
ניקוי לפרקט למינציה. יש חומר ניקוי אחר לרצפת גרניט פורצלן, ואחר 
חומרי  לבין  לכלוך  שמסירים  חומרים  בין  הפרדה  יש  שיש.  למרצפות 
ועוד. הצרכנים באירופה וארה"ב מבינים שעליהם להגדיר את  הברקה. 

הצורך, כדי לטפל בו בחומר הניקוי המתאים. 

* לשוק נכנסים בשנים האחרונות יותר ויותר מוצרי ניקוי מרוכזים, עם 
הרבה פחות מים. מרככי הכביסה הם המוצר הבולט ביותר בקטגוריה זו. 
זו קיימת גם  מכלי המרככים קטנו מ-4 ליטר לליטר אחד בלבד. מגמה 

במוצרי ניקוי אחרים משום שהחומר הפעיל מרוכז יותר, משיגים תוצאה 
גם לדלל חומרי  ניתן  ניקוי.  יותר של חומר  יותר עם כמות קטנה  טובה 

ניקוי במים באופן עצמאי. זה מגשר על פער המחירים בין המוצרים".
רק בישראל

במקלחונים,  קשה  אבנית  בעיית  יש  המים,  איכות  בגלל  *"בישראל, 

רבה  חשיבות  ישנה  ולכן  קפה.  ומכונות  בקומקומים  הכביסה,  במכונות 
פחות  הם  פנאי.  יותר  לאנשים  יש  ואירופה  בארה"ב  לאיכות,  ביותר 
לבד.  דברים  לעשות  בישראל  מאשר  יותר  שם  מקובל  ולכן  לחוצים, 
כיום יש חומרי ניקוי שמאפשרים לעשות פוליש או הדברה בבית באופן 
וגם  יכול להשתמש בהם.  מוצרים למקצוענים, שכל אחד  עצמאי. אלה 
וניקוי  נכון בחומרי תחזוקה  ניתן לחסוך באופן משמעותי. שימוש  כאן 
הסגמנטים  על  שלכם  הבית  את  ומטפח  משמר  הוא  משתלם.  מתאימים 

השונים שלו, תוך חיסכון בכסף לאורך זמן".

מהפכה  המחוללת  לניקיון  פרמיום  מוצרי  חברת  היא   HG לדוגמה   *

מציעה   החברה  הבית.  וטיפוח  הגנה  למוצרי  בנוגע  בישראל  תפיסתית 
לצרכים  המתאימים  תחומים,  של  רחב  בטווח  מוצרים,  של  רחב  מגוון 
ייחודים ופרטניים בתחום הניקיון ותחזוקת הבית, לכל בעיה, לכל צורך 
רב,  וכסף  מקצוע  באנשי  היעזרות  חוסכים  אלו  מוצרים  ולכל משתמש. 
דרך מתן פתרונות מקצועיים, להגנה ולטיפוח הבית עבור הצרכן הפרטי 

והמקצועי.  

* המתכון באדיבות: מועצת החלב
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הציבור מוזמן להילולא המרכזית של אדמו”ר הקדוש המלוב”ן

רבנוינון חוריזיע״א

ההילולא תתקיים אי”ה 
ביום רביעי, ט”ו בשבט תשע”ח  )31.01.18(

בשעה 19:00 באולמי ”גני הדקל” רח’ עזרא 22 בני ברק

מרן הראש”ל נשיא בית הדין הגדול

רבנו יצחק יוסף שליט”א

העלייה לציון הקדוש בבית העלמין פוניבז’ ביום ד’ ט”ו בשבט מהשעה 9:00 בבוקר        

בסייעתא דשמיא

דצדיקא
הילולא

שולחנות ערוכים כיד המלך         מחיר כרטיס 90 ש”ח          עזרת נשים פתוחה
   

לרכישת כרטיסים:  052-7160157

למסירת שמות לפדיון נפש
וברכה על ציון הצדיק:  

ינעים
את הערב

ר’ אלעד כהן הי”ו
ותזמורתו

מייסד כולל “גבעת חיים”

חבר מועצת חכמי התורה וראש כולל ”תורה וחיים”
הרה”ג שמעון בעדני שליט”א

חבר בית הדין הגדול

הרה”ג שלמה בן שמעון שליט”א

ראש מוסדות ”עטרת חכמים”
הרה”ג חיים רבי שליט”א

הרב הראשי לגבעתיים
הרה”ג פנחס אדרי שליט”א

בנו של הצדיק
הרה”ג שושן חורי שליט”א

סגן שר האוצר
הרב יצחק כהן שליט”א

יו”ר המועצה הדתית בגבעתיים
הרב  יעקב כרמי שליט”א

אורח  הכבוד  יו”ר  תנועת  ש”ס  העולמית
הרב אריה דרעי שליט”א 

שר  הפנים, הפריפריה,  הנגב והגליל

 052-7169607
בין  קהל המשתתפים תערך 

         הגרלה על כלי כסף

בחסות:
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בעלי חיים - חיות יבשה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מערכת מדרגות לוליניות העולות בסיבוב."ו____ 
היתה עולה מקרן מזרחית צפונית")מידות ד ה(

5.מעשה רע,סטיה מן הדרך הישרה."עשה ___ שנאתי" 
)תהלים קא ג( )בלשון יחיד(

7.בן קנז משבט יהודה. הוא היה השופט הראשון  
בישראל אחר מות יהושע. "ובני קנז ____ ושריה" 

)דברי הימים א ד יג(
9.מהירות,חריצות. "__ מביאה לידי נקיות")סוטה ט טו(
10.מספד,קינה,בכי. "על ההרים אשא בכי ו___")ירמיה 

ט ט( )בהיפוך אותיות(
11.מפרשיות השבוע.

14.מתוך הדגשת הדבר האסור אפשר להבין מהו הדבר 
המותר. "מכלל לאו אתה שומע ____" )נדרים יא.(

16.)בהשאלה( כנוי ללמדן בקי בתורה ובהלכה )להבדיל 
מן "עוקר הרים" שהוא כנוי לחריף ביותר( "רב יוסף 

___ רבה עוקר הרים" )הוריות יד.(
18.נהיגה,אופן רכיבה או נסיעה."וה___  כ___ יהוא בן 

נמשי" )מלכים ב ט כ(

1.תערובת של אפר,קנים וטיט שטחים בה את קורות  התקרה או 
את הנסרים שבה בבתים שגגותיהם שטוחים. "תקרה שאין עליה 

____" )סוכה א ז(
2.מחסה, מחבוא, מגן."יקומו ויעזרכם יהי עליכם ___")דברים לב 

לח(
3.אחד הלויים שחתמו על האמנה בימי עזרא."הודיה בני ___" 

)נחמיה י יד(
4.קיצור המילים : הלכה י"ז

5.קמח חיטה מנופה ונקי,קמח לבן ומובחר."____ יהיה קרבנו" 
)ויקרא ב א( )בכתיב חסר(

8.שטח חלק בכתוב,הרווח שבין השורות."שיטה אחת ושני _____" 
)בבא בתרא קסג.(

12.מחסן של תבואה. "וימלאו ____ שבע")משלי ג י( )בלשון יחיד( 
)לא בלשון סמיכות(

13.לאן? להיכן? "____ אלך מרוחך ו___ מפניך אברח")תהלים 
קלט ז(

15.מוט גבוה,כלונס לתלות עליו דגל או דבר-מה אחר לאות ולסימן. 
"ויעש משה נחש נחשת וישמהו על ה____" )במדבר כא ט(

17.קיצור המילים : יש גורסים.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, נמר, וקפים, שועל, זאב, שחל, כלב, תנים

תירשדנמאישריתשאנא

תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג

תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא

1."שבע אחיות" הוא...
2. "שבע טחנות" נמצאות על... 

3. שמה הקודם "ואדי חנין"                                                                                                               
4. קברו של הרמב"ם נמצא ב...

5. סמל העיר: תפוזים, מיקרוסופט וספר 
6. על שם מי כפר הנוער ימין אורד?

7. על שם מי קרית מלאכי?
8. נקראת גם "עיר האבות"

9. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...
10. באיזה אזור בארץ שוכנת ציפורי?

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. שבעת הסיבובים בכביש הישן מירושלים לת"א 2. נהר הירקון 3. נס ציונה 4. 
טבריה5. רחובות 6. על שם צ'רלס אורד וינגייט 7. על שם הקהילה היהודית של "לוס 

אנג'לס 8. באר שבע 9. געתון 10. בגליל
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כשהאווירה  זה  ככה  לישראל.  בשובם 
ככה  הרגיל.  מגדר  יוצא  באופן  נעימה 
זה  ככה  חיוך.  עם  נעשה  כשהשירות  זה 
לבקש  בנוח  מספיק  מרגישים  שאתם 
'שינפלד תיירות' כל מה שחסר  ממנהלי 
לכם. ככה זה כשכולם מרגישים משפחה.

30 שנות שירות בהחלט הפכו את כולנו 
למשפחה אחת גדולה.

4. בגלל האירוח
אורחים  כמו  בדיוק  הם  אורחים 
בוודאי  לבית.  אליך  שמגיעים  חשובים 
ככה  לבואם.  נערכת  רב  שזמן  אורחים 
אנחנו נערכים לקראת בואם של אורחי 

שינפלד תיירות לחג הפסח. 
נערכים לכל דבר. מלבד המלון  אנחנו 
השקענו  עבורכם,  שבחרנו  המפואר 
בחדרים,  גם  ופרט.  פרט  בכל  מחשבה 
הכנסת,  בבתי  האוכל,  בחדרי  גם 
מקום  ובכל  המלון  במתקני  בלובי, 
העצום  הריזורט  בתוך  תשהו  שבו 

ורחב הידיים.

 10 גם  נאמנה:  לכם  מבטיחים  אנו 
יספיקו  לא  הפסח  חג  חופשת  של  ימים 
האטרקציות  מגוון  את  למצות  לכם 
חשוב  מציע.  הזה  המושלם  שהריזורט 
לנצל כל רגע כדי שתספיקו כמה שיותר.
והאירוח כמובן כולל ארוחות כיד המלך. 
מי שטעם כבר יודע: הארוחות במלונות 
הן  תיירות'  'שינפלד  מארחים  בהם 
מהרמה הגבוהה ביותר. ועל כך בהמשך.

5. בגלל המיקום
ייחודי  במקום  פסח  חופשת  חיפשתם 
לאחד  הבאים  ברוכים  ומרהיב? 
ביוון  והיפים  הגדולים  הריזורטים 
ליד  קאראס  פורטו   - כולו  ובעולם 
שהשאלה  להניח  סביר  סלוניקי. 

 - היא  עצמכם  את  שתשאלו  הראשונה 
הזה?  הריזורט  משתרע  שטח  כמה  על 

קבלו תשובה: 17,630 דונם.
פורטו  חברת  בבעלות  נמצא  הריזורט 
קאראס בעלת שם עולמי ואחת הגדולות 
החברה  מנהלי  באירופה.  והידועות 
העשירון  לקוחות  את  להטיס  נוהגים 
העליון במסוקים פרטיים משדה התעופה 
המלון  בתי  בשני  היוקרה  לסוויטות 
ימי חג הפסח  הממוקמים בריזורט. בכל 
תשע"ח, הריזורט כולו על חדריו, מתקניו 
'שינפלד  אורחי  לרשות  יעמוד  ומגרשיו, 

תיירות'.
חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
ים פרטיים, מגרשי גולף, כדור רגל, כדור 
צלילה  סוסים,  על  רכיבה  טניס,  סל, 
קונגרסים  אולם  וגם  אתגרי  וספורט 

עצום ובו כ-3000 מקומות ישיבה. 

6. בגלל המלון 
במלון  מפנק  מאירוח  תהנו  בפסח 
המושלם אותו בחרנו במיוחד בשבילכם 
קאראס.  פורטו  מליטון  הפאר  מלון   -
פורטו  בריזורט  הממוקם  יוקרה  מלון 
קאראס על המרינה ומציע לכם כל מה 

שאי פעם חלמתם! 
שלחלקם  מפוארים  אירוח  חדרי  בו  יש 
נוף מהמם לכיוון הים, המרינה, הגולף או 
ההרים. תמצאו בו בתי כנסת מהודרים, 
ופנימיות, לובי  בריכות שחייה חיצוניות 
מלאי  ענקיים  אוכל  חדרי  ומפואר,  ענק 
של  החופשי  האירי  הבר  ואת  טוב,  כל 

שינפלד בתוך "הקפה ניוז" המפואר. 
מיזוג  בתוכו:  ומכיל  מאובזר  חדר  כל 
פינת  עבודה,  שולחן   ,LCD מסך  אוויר, 
כספת  מיני-בר,  שיער,  מייבש  ישיבה, 

ועוד. 
הפכו  ספא  טיפולי  מאיתנו  לרבים 
של  מהרעיון  נפרד  בלתי  לחלק  מזמן 

חופשה מפנקת. כשאתם 
אתם  לחופשה  יוצאים 

1. בגלל המצוינות
'שינפלד  30 שנה ברציפות שחברת  כבר 
בלתי  לרמה  סמל  היא  תיירות' 
החוזרים  הלקוחות  אלפי  מתפשרת. 
ולחופשות  הקיץ  לחופשות  שנה  מידי 

הפסח, מעידים על כך כאלף עדים.
אורחי 'שינפלד תיירות' נהנים מידי שנה 
ביותר  המפוארים  במלונות  מחופשות 
על  החשיבה  בעולם.  היפים  במקומות 
לחוויה  החופשה  את  הופכת  פרט  כל 
המלון,  מחדרי  החל  נשכחת.  בלתי 
הספא,  הבריכות,  המלון,  מתקני  דרך 
חדר  המלון,  את  הסובבים  המגרשים 
המפנקות,  הארוחות  המרווח,  האוכל 
ושתיה  כיבוד  המגיש  האירי  הטרקלין 
גדולי  של  ההופעות  היום,  שעות  בכל 

בליווי  המרתקים  הטיולים  הזמר, 
של  גדול  מגוון  ועוד  מנוסים  מדריכים 

אטרקציות במתחם המלון ומחוצה לו.
שהם  יודעים  תיירות'  'שינפלד  אורחי 
מקבלים את מה שמגיע להם ואף הרבה 

מעבר לכך. 
2. בגלל הרמה

תיירות  שינפלד  שומרת  שנה   30 במשך 
על מעמדה כסמל לרמה בלתי מתפשרת. 
לקוחותינו  שאלפי  עשורים  שלושה 
במלונות  מחופשות  ליהנות  זוכים 
למקומות  וטיולים  ביותר  המפוארים 

היפים בעולם. 
תשאלו את אלפי האורחים שהיו איתנו 
"פיילוט  בוורנה,  "מליה"  במלונות 
בקפריסין,  "הילטון"  בכריתים,  ביץ" 
"ויקטוריה פאלאס" בבורגס, "הילטון" 

בדרזדן, בסופיה, בברטיסלבה, בתאילנד 
ובמקומות נוספים ברחבי העולם.

הבלתי  מהרמה  נפעמים  יצאו  הם  גם 
מתפשרת, מאיכות האוכל המוגש בחדר 
המאפשר  מהשפע  האירי,  ובבר  האוכל 
המאכלים  את  לאכול  אחד  לכל 

האהובים עליו.

3. בגלל האווירה
כמו בבית, גם בחו"ל מגיע לכם ליהנות 
ומתחושה  מסורתית  יהודית  מאווירה 
אתם  מהיכן  חשוב  לא  חמימה.  ביתית 
במקור, מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם 
ב'שינפלד  אתם,  מוצא  ארץ  ומאיזה 

תיירות' תרגישו בבית. 
הנכס  היא  המלון  אורחי  בין  האווירה 
בארוחות,  בתפילות,  ביותר.  החשוב 
בימי  בטיולים,  בפעילויות,  במופעים, 
מקום  ובכל  רגע  בכל  בשבתות,  חול, 
נשכחת  בלתי  חוויה  המלון.  במרחבי 
לשמור  מהאורחים  לרבים  שגורמת 
גם  האורחים  יתר  עם  חברי  קשר  על 

עשר סיבות מדוע 
לבחור בשינפלד תיירות 

לחופשת הפסח הקרובה ׀ יבניאל שירם

עשרה 
מי יודע?

שלושה עשורים שאלפי לקוחותינו 
זוכים ליהנות מחופשות במלונות המפוארים ביותר 
וטיולים למקומות היפים בעולם

החשיבה על כל פרט הופכת את החופשה לחוויה בלתי 
נשכחת, אורחי 'שינפלד תיירות' יודעים שהם מקבלים 

את מה שמגיע להם ואף הרבה מעבר לכך

עשרה מי יודע?
עשר סיבות מדוע 
לבחור בשינפלד 
תיירות לחופשת 
הפסח הקרובה

1. בגלל המצוינות

כבר 30 שנה ברציפות שחברת 'שינפלד תיירות' היא סמל לרמה 
לחופשות  שנה  מידי  החוזרים  הלקוחות  אלפי  מתפשרת.  בלתי 

הקיץ ולחופשות הפסח, מעידים על כך כאלף עדים.
במלונות  מחופשות  שנה  מידי  נהנים  תיירות'  'שינפלד  אורחי 
היפים בעולם. החשיבה על כל פרט  ביותר במקומות  המפוארים 
המלון,  מחדרי  החל  נשכחת.  בלתי  לחוויה  החופשה  את  הופכת 
את  הסובבים  המגרשים  הספא,  הבריכות,  המלון,  מתקני  דרך 
המלון, חדר האוכל המרווח, הארוחות המפנקות, הטרקלין האירי 
המגיש כיבוד ושתיה בכל שעות היום, ההופעות של גדולי הזמר, 
ועוד מגוון גדול של  הטיולים המרתקים בליווי מדריכים מנוסים 

אטרקציות במתחם המלון ומחוצה לו.
שמגיע  מה  את  מקבלים  שהם  יודעים  תיירות'  'שינפלד  אורחי 

להם ואף הרבה מעבר לכך. 

2. בגלל הרמה

במשך 30 שנה שומרת שינפלד תיירות על מעמדה כסמל לרמה 
בלתי מתפשרת. שלושה עשורים שאלפי לקוחותינו זוכים ליהנות 
היפים  למקומות  וטיולים  ביותר  המפוארים  במלונות  מחופשות 

בעולם. 
"מליה"  במלונות  איתנו  שהיו  האורחים  אלפי  את  תשאלו 
בוורנה, "פיילוט ביץ" בכריתים, "הילטון" בקפריסין, "ויקטוריה 
בברטיסלבה,  בסופיה,  בדרזדן,  "הילטון"  בבורגס,  פאלאס" 

בתאילנד ובמקומות נוספים ברחבי העולם.

3. בגלל האווירה

יהודית  מאווירה  ליהנות  לכם  מגיע  בחו"ל  גם  בבית,  כמו 
מסורתית ומתחושה ביתית חמימה. לא חשוב מהיכן אתם במקור, 
מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם ומאיזה ארץ מוצא אתם, ב'שינפלד 

תיירות' תרגישו בבית.
האווירה בין אורחי המלון היא הנכס החשוב ביותר. בתפילות, 
בשבתות,  חול,  בימי  בטיולים,  בפעילויות,  במופעים,  בארוחות, 
בכל רגע ובכל מקום במרחבי המלון. חוויה בלתי נשכחת שגורמת 
גם  האורחים  יתר  עם  חברי  קשר  על  לשמור  מהאורחים  לרבים 
מגדר  יוצא  באופן  נעימה  כשהאווירה  זה  ככה  לישראל.  בשובם 
הרגיל. ככה זה כשהשירות נעשה עם חיוך. ככה זה שאתם מרגישים 
מספיק בנוח לבקש ממנהלי 'שינפלד תיירות' כל מה שחסר לכם. 

ככה זה כשכולם מרגישים משפחה.
30 שנות שירות בהחלט הפכו את כולנו למשפחה אחת גדולה.

4. בגלל האירוח

האורחים שלנו במלון הם בדיוק כמו אורחים חשובים שמגיעים 
לבית. בוודאי אורחים שזמן רב נערכת לבואם. ככה אנחנו נערכים 

לקראת בואם של אורחי שינפלד תיירות לחג הפסח. 
אנחנו נערכים לכל דבר. מלבד המלון המפואר שבחרנו עבורכם, 
השקענו מחשבה בכל פרט ופרט. גם בחדרים, גם בחדרי האוכל, 
בבתי הכנסת, בלובי, במתקני המלון ובכל מקום שבו תשהו בתוך 

הריזורט העצום ורחב הידיים.
אנו מבטיחים לכם נאמנה: גם עשרה ימים של חופשת חג הפסח 
לא יספיקו לכם למצות את מגוון האטרקציות שהריזורט המושלם 

הזה מציע. חשוב לנצל כל רגע כדי שתספיקו כמה שיותר.
והאירוח כמובן כולל ארוחות כיד המלך. מי שטעם כבר יודע: 
מהרמה  הן  תיירות'  'שינפלד  מארחים  בהם  במלונות  הארוחות 

הגבוהה ביותר. ועל כך בהמשך.

5. בגלל המיקום

חיפשתם חופשת פסח במקום ייחודי ומרהיב? ברוכים הבאים 
פורטו   - כולו  ובעולם  ביוון  והיפים  הגדולים  הריזורטים  לאחד 
שתשאלו  הראשונה  שהשאלה  להניח  סביר  סלוניקי.  ליד  קאראס 
קבלו  הזה?  הריזורט  משתרע  שטח  כמה  על   – היא  עצמכם  את 

תשובה: 17,630 דונם.
הריזורט נמצא בבעלות חברת פורטו קאראס בעלת שם עולמי 
ואחת הגדולות והידועות באירופה. מנהלי החברה נוהגים להטיס 
התעופה  משדה  פרטיים  במסוקים  העליון  העשירון  לקוחות  את 
שבפסח  בריזורט,  הממוקם  המלון  בית  של  היוקרה  לסוויטות 

תשע"ח יעמוד לרשות אורחי "שינפלד תיירות".
הריזורט מתהדר במרינה משלו, חופי ים פרטיים, מגרשי גולף, 
וספורט אתגרי  סוסים, צלילה  רכיבה על  כדורגל, כדורסל, טניס, 

וגם אולם קונגרסים עצום ובו כ-3000 מקומות ישיבה.

6. בגלל המלון 

בפסח תהנו מאירוח מפנק במלון המושלם אותו בחרנו במיוחד 
יוקרה  מלון  קאראס.  פורטו  מליטון  הפאר  מלון   - בשבילכם 
מה  כל  לכם  ומציע  המרינה  על  קאראס  פורטו  בריזורט  הממוקם 

שאי פעם חלמתם! 
נוף מהמם לכיוון הים,  יש בו חדרי אירוח מפוארים שלחלקם 
המרינה, הגולף או ההרים. תמצאו בו בתי כנסת מהודרים, בריכות 
שחייה חיצוניות ופנימיות, לובי ענק ומפואר, חדרי אוכל ענקיים 
מלאי כל טוב, ואת הבר האירי החופשי של שינפלד בתוך "הקפה 

ניוז" המפואר.
כל חדר מאובזר ומכיל בתוכו: מיזוג אוויר, שולחן עבודה, פינת 

ישיבה, מייבש שיער, מיני-בר, כספת ועוד. 
מהגדולים  מ"ר   4700 של  ענק  ספא  לרשותכם  עומד  במלון 
באירופה עם מגוון רחב של טיפולי יוקרה, אולם באולינג, מועדון 

כושר, גלישה חופשית ברשת ועוד.

7. בגלל האוכל

האוכל, בייחוד בחג הפסח, הוא אולי המשמעותי ביותר עבור 
מי שיוצא לחופשה במדינה שבה אין לו מכולת בקרבת מקום כדי 

להשלים את שחסר.
ופרטני  מיוחד  דגש  נותנים  חופשה,  כמידי  תיירות',  ב'שינפלד 
בנושא האוכל. הן בארוחות העשירות המוגשות בחדר האוכל והן 

בבר האירי שבו ניתן לאכול ולשתות בכל שעות היום.
אנחנו בוחנים את עצמנו על פי שלושה פרמטרים: איכות, כמות 
במוצרים  משתמשים  אנחנו  עולמי.  דבר  לשם  שהפכו  וכשרות 
ברמה הגבוהה ביותר שנבחרים בקפידה, על מנת להבטיח את טיב 
גבינות   - שונות  מדינות  מ-6  המגיעים  משלוחים  המזון.  ואיכות 
צרפתיות ושוויצריות הידועות בטיבן, יין צרפתי וכמובן ברטנורא 
ועוד  טרי,  נורבגי  סלומון  מיוון,  טריים  ועגלים  בקר  איטלקי, 

משלוחים רבים של מצות ושאר פרודוקטים מארה"ב ומישראל.
מי שכבר מכיר יודע שהשפע של שינפלד הוא מספר אחת בכל 
הסגנונות,  מכל  מאכלים  הכוללים  חמים/קרים  ברים  מידה.  קנה 
מבחר  עם  בר  בוקר  ארוחות  וארוחה.  ארוחה  בכל  עצום  ומגוון 
גבינות עשיר ביותר, סלטים מירקות טריים, מנות חמות מגוונות, 
דגים  בשרים,  של  ברים  סלטים,  של  ברים  וערב,  צהריים  ארוחת 
וינאי  עוגות  בר  מרקים,  אישי,  קארווינג  עמדות  חמות,  ותוספות 

ופירות, בר שתיה ובר יינות חופשי. פנסיון מלא כל החג!
יסודי  ניקיון  ויערוך  החג  לפני  למלון  יגיע  המשגיחים  צוות 
וצחצוח של המטבחים וחדרי האוכל ויכשירו אותם לפסח. כשרות 
- גלאט כשר לא שרויה וללא קטניות תחת פיקוחו של הרה"ג הרב 

משה נחשוני שליט"א.
הצוות הגדול והמורחב שלנו כולל שף ראשי, שף מטבח חם, 
שף סלטים, שף ארוחת בוקר, שף מאכלים יהודיים, שף קונדיטור 
פרווה, שף קונדיטור חלבי ושף קינוחים. כולם שפים וקונדיטורים 

בשיתוף  אשר  בינלאומיים  בפרסים  זכו  אשר  הראשונה  מהשורה 
מסעיר  אוכל  תפריט  עבורכם  ויכינו  יעמלו  נרחב,  עוזרים  צוות 
ומלהיב הכולל שפע של טעמים, צבעים וניחוחות, מטבח גורמה 

וסגנונות המטבח היהודי על מגוון עדותיו.
וכמובן, אל תפספסו את הקידושא רבא המיוחד בשבת בבוקר 

לאחר התפילה. 

8. בגלל ליל הסדר המלכותי

שינפלד  של  האורחים  רק  מכירים  ועשיר  מפואר  כה  סדר  ליל 
תיירות, ואכן מדובר במסורת שהולכת ומשתבחת עם השנים.

כמדי שנה נקבל את פני את החג עם תפילה חגיגית בבית הכנסת 
לחדרי  נעבור  ורעבים  נרגשים  התפילה  של  סיומה  עם  במלון. 
השולחנות  חגיגי,  באופן  שנה  כמדי  המעוצבים  הגדולים  האוכל 
יעטו מפות לבנות וצחורות לצד סידורי פרחים מהודרים ובקבוקי 

יין משובחים.
כל  עם  המכובדים  הסדר  עורכי  ינהלו  המרכזיים  הסדרים  את 
פי  על  המלך  כיד  ארוחה  יכלול  הסדר  ליל  החג.  ומנהגי  סימני 
השפים  שמכינים  הנהדרים  המטעמים  כל  עם  המסורת,  מיטב 
מתנות  יחולקו  ההגדה,  את  נקרא  שינפלד.  של  והקונדיטורים 
אפיקומן לילדים, ונשיר בצוותא עם גדולי הזמר היהודי עד לשעות 

הקטנות של הלילה.

9. בגלל התכניות העשירות

מכינים  אנו  והשיעורים,  מלבד התפילות, הארוחות, ההרצאות 
ישהה  השנה  ולילדים.  למבוגרים  בהופעות  עמוסה  תכניה  לכם 
איתנו גדול הזמר החסידי ישי לפידות שיהיה האמון על ההפקה 
והתכניה האמנותית בכל ימות החג. יחד איתו ישהו אהרלה נחשוני, 
העומד בראש אחת התזמורות המובילות כיום, ובהשתתפות החזן 
העולמי חיים אדלר שילווה את התפילות ואת סעודות החג והשבת. 
באווירה של שמחת חג אינסופית יתקיימו הופעות במהלך ימי חול 

המועד וכמובן ילוו את התפילות והסעודות בכל ימות החג.

10. בגלל הטיולים

יותר!  יוון מציעה הרבה  וכרתים. מדינת  רודוס  רק  זה לא  יוון 
נופים,  שפע  עם  עוצמתי  טבע  ואוהבים  המחפשים  מבינכם  אלו 
המושלם.  המקום  הוא  יוון  צפון   – וחוויות  טיולים  הרפתקאות, 
שילוב מיוחד של אירופה והמזרח התיכון במקום אחד, כשאפשר 

ליהנות ממסלולי טיול מגוונים ונופש רגוע בחוף הים. 
ביוון ההררית והפראית תזכו לחוות אטרקציות רבות המתאימות 
אחורה  אתכם  יקחו  היפהפיים  הנופים  כאחד.  ולקטנים  לגדולים 
גגות  עם  קלאסיים  בתים  והאותנטיים,  הקטנים  לכפרים  בזמן, 
צבעוניים, מטעי גפן, עצי זית, וקו ההרים הנישאים לרקיע שוודאי 

יזכירו לחלק מכם את האלפים השווייצריים.  
ובין  יוון,  בצפון  נרחב  חלק  היהודית  לקהילה  שגם  כמובן 
הטיולים מומלץ להכיר את סיפורי הקהילות המיוחדות שחיו כאן 

בעיקר בחלק היהודי עתיר המורשת של סלוניקי. 
ב-550  משופע  לטייל,  לצאת  ניתן  אליו  חלקידיקי  אזור 
שקטים  חלקם  ביופיים,  מדהימים  ים  חופי  של  קילומטרים 
שפע  כמובן  תמצאו  ברובם  בתיירים.  עמוסים  ואחרים  ומבודדים 
של ספורט ימי מכל הסוגים, סקי מים, אופנועי ים, בננות, מצנחי 

רחיפה, סירות מרוץ, צלילה ועוד.

עשרה אני יודע: שינפלד 
תיירות זו החופשה 
המושלמת ביותר בחג הפסח
www.shainfeld.com :לפרטים
03-6189999

מ
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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

16:32
16:48
16:28

17:46
17:47
17:47

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת בשלח

פרסם  
ותתפרסם
03-5796643

קבוצת אנשי עסקים ומחנכים הקימה מפלגה על מגזרית, 
ופנתה לחברון גרנביץ בהצעה להוביל / פרסום ראשון

280 יום לבחירות

לאחר שבבחירות האחרונות לא עברה את אחוז החסימה, 
חוזרת יו"ר סיעת מר"צ לשעבר להוביל את המפלגה שוב

אוריאל רבני מש"ס, יעמוד בראשות מפלגת יחד המקומית. 
בש"ס מגיבים: "הוא לא חלק מאתנו" / פרסום ראשון

הסיעות הדתיות בעיר מחרימות את מועמדות השר אופיר 
אקוניס בעקבות התבטאויותיו בחוק המרכולים

כמה כסף מקבלים כל מועמד ומפלגה בבחירות המקומיות? 
הסכומים המלאים בפרויקט מיוחד של 'קו עיתונות'

״תוריד פרופיל, יש לי קואליציה גם בלעדיך״
 כמו דב קוטב רעב ועצבני שהתחממות כדור הארץ 
גרמה לו להקיץ משנתו ולרקד בעיצומו של הכפור, 
ונוהם על   – מסתובב לו שר הביטחון איווט ליברמן 
גפן  יונתן  שירי  ועד  השבת  ממרכולי  שזז.  מה  כל 
ייגמר  בגלגלצ. מי שסבור כי הקרב בינו לבין דרעי 
בעוד סולחה מפוארת, עוד יגלה מן הסתם, במוקדם 

או במאוחר, שתחזיתו התגשמה במלואה.

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

יקיצת הדב מליברמן  דורש  נתניהו  בשבת,  הפרובוקציה  אחרי 
מצדו  הביטחון  שר    בחרדים  מלהתגרות  לחדול 
התחייב שלא יחריף את המאבק  מה עומד מאחורי 
התנהלות ליברמן? והאם צפויות בעיות בחוק הגיוס?

/ עמ' 26

מיי-דנט
רפואת שיניים אישית

כל טיפולי השיניים וההשתלות 
תחת קורת גג אחת

 כתרים ללא מתכת  כל סוגי התותבות  

 רפואת שיניים לילדים

 יישור שיניים (אפשרות לשקוף)
 ניקוי אבנית והלבנת שיניים ברמה גבוהה

בדיקה + ייעוץ + צילום פנורמי - חינם!!
השתלות ע“י כירורג מומחה פה ולסת

עזרה ראשונה

24/7

מחירים אטרקטיביים 
ותנאי תשלום 

בלעדיים!!!

ז‘בוטינסקי 160 בני ברק בניין טרם-איכילוב (חנייה מסודרת ברח‘ הירדן 31)
לקביעת תור: 03-6816040

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

יחס אישי    ניסיון רב    המלצות בשפע

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

שטח מוניציפאלי

בני ברק

פתח תקווה

תל אביב

תקציב

סופרי סת"ם
 נפתח המחסן

הגדול והמרכזי של קלף 

בבני ברק חגי 18 ק"ק

פרטים בלוח...

התפנו 2 מקומות 

052-7609959

בכולל הלכה במערב 
ראשל“צ מלגה גבוהה

לאברכים מצוינים

עו“ד ומגשר דוד שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

נתניהו מרסן את ליברמן

כולם 
מבטיחים 

לכם 
הבטחות. 

אצלנו 
העובדות
מדברות.

 13 שנות ותק, 87% הצלחה 
בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700

כתוצאה מהסיוע המשפחות השיגו:

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

רווחה כלכלית

שיפור משמעותי בטיפול הרפואיהטבות מהרשויות

פנאי לטפל בבעיה הרפואית

תמיכה ממשרד הרווחה תרופות, קיצורי תורים, הכוונה רפואית

לתיאום 
פגישה

 אל תשלם 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל שקל לפני 

הסוכן שלך בקל אוטו

המחיר כולל מע“מ

02-6-630-630

  ב-99&
  ב-120&

מבצע בלעדי לסניף בני ברק!
רכב קטן אוטומט

רכב משפחתי 1.6 סמ“ק

יש לך 
בעיית חובות
 והוצאה 
לפועל?

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

"שהחיינו
וקיימנו
והגיענו"

סיקור 
מיוחד

תל/ עמ' 14
כו

 ה
שת

ור
למ

רן 
הק

ם: 
לו

צי

"מ
לע

ם, 
שו

גר
בן 

ס 
מו

 ע
ם:

לו
צי

משה ליאון מתנער: "ליברמן עשה טעות חמורה" / עמ' 21

!& 820
17.1-20.1  ' -'

 !!  
  

077-5100355
 18-20/2

שלושה ימים מפנקים 
במלון כינר גליל

בקרוב: מצלמות ברבי 
עקיבא וחזון איש / עמ' 8

משרד הרווחה הקדים את הרישום למשפחתונים - והילדים ייפגעו / עמ' 26

בליווי עורכי דין וותיקים ומובילים מהשורה 
הראשונה  סודיות מובטחת

חדש!!  

 ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ   ביטול הגבלת רשיון 
נהיגה  ביטול עיקול משכורת, חשבונות בנק ומיטלטלים 
 הגנה על בית מגורים  ביטול צווי הבאה ומאסר ועוד 

 במחיר מסובסד במיוחד

הגנה על חייבים ומחיקת חובות 
במהירות וביעילות 

התנועה המרכזית 03-600-1700
למחיקת חובות

בהמלצת גדולי הדור

מוקד ארצי 24/6

בסייעתא דשמיא
סיוע מהיר לבעלי חובות

072-279-4434

גבעת זאב

חשיפת 

'קו עיתונות'
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