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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
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סלומון נורבגי
1 קילו

טיטולים

אקונומיקה 
מבושמת
4 ליטר

גבינה צהובה 
עמק
400 גרם
בקניית זוג

אבקת כביסה 
אריאל  

ג'ל פריסל
2.7 ליטר

ספרינג/תפוזינה

חגיגת בשרים בהכשר "מחפוד" לפסח
בשרים
3,7,10

בשרים
2,4,6,8

מילקי קצפת מארזי דנונה טיבעימארזי קרלו

אבקת כביסה 
פריסל 
8 ק"ג

אבקת כביסהפילה אמנון מושט
סוד/ביומט
5 קילו

גבינת תנובה
850 ג'

בקנייה מעל 150 ש"ח

חלות לשבת
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שמפו הוואי 
סוגים שונים

00 לאסלות/
סנט מוריץ

מברשת שיניים
קולגייט

נס קפה עילית

40& ב-  3 100& ב- 100& ב-7   6

יין ישן נושן
כרמל מזרחי

יין ישראלי
יקבי אפרת
בד"ץ

יין כריזמה
ארזה / אמירים

 &50 4

בקניית זוג

שישייה פפסי ,
מרינדה, סבן אפ,

פנטסטיק 
4 ליטר

יין קונקורד
כרמל מזרחי

ב- ב- ב-

מרכך כביסה 
מרוכז 1 ליטר

בקניה מעל 200 ש"ח 
עגלת שוק מתנה

 &10  &1490

6 קילו

*

תרסיסי סנו

חיתולי האגיס

מיץ ענבים 
תירוש אפרת יין סלקטד

כרמל מזרחי

חלב תנובה\טרה 
בשקית

גבינת טרה 
750 מ"ל
*בקניית זוג

עוף טרי

מארז במבה
9+1

חומר לניקוי 
חלונות 1 ליטר

מטאטא/מגב 
+מקל

סודה
שישיה 

ב-

עוף שארית ישראל

 &1990

חלב גד

*

3ב-13& 







זה הזמן לערוך סדר!

לדברים של אז, צריך לדאוג היום
הירשוביץ פתרונות. חושבים על העתיד מהיום

חטיבת הביטוח והחטיבה הפיננסית
מאחלת ללקוחותינו ולכל בית ישראל:

פסח כשר, שמח ובטוח!

ריכוז וסקירה מלאה של כל תיקי הביטוח והפיננסים שברשותך
כמה זה עולה לך        היכן יש ”כפל ביטוח“        המלצות ליעול וחיסכון בכל תיק

הכוונה אודות פוליסות ותכניות מיותרות        חשיפת כספים חבויים

שירות חדש בהירשוביץ

> רק אז הבנתי שהביטוח הרפואי לא בתוקף. > רק אז גיליתי שאין לי 
צד ג‘. > רק אז גיליתי שלא הפרישו לי לפנסיה. > רק אז שנייה לפני 
התביעה גיליתי שהביטוח של העסק לא חודש. > כשיצאתי לפנסיה, 
רק אז קלטתי שמה שהפרשתי, פשוט אפסי. > רק אז, אחרי שמונה 

שנים של חיסכון בבנק, הבנתי שלא הרווחתי כלום.

“זכוכית מגדלת“



מבחר ענק של סירי סולתם וארקוסטיל
20% הנחה על כל הסירים

מבחר ענק 
של מתנות לחג

פון
קו

יצחק נפחא 3 בני ברק | טל. 03-5788227
‹‹ שעות פתיחה: 

א'-ה': 23:00  -  09:00, רצוף
יום ו’: 14:00  -  08:30
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3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200

בחוה”מ נופשים
שרדי ■ מחלקת כלי בית אביזרים ומתנות ■ מחלקת ריהוט ואיחסון עצמי מפלסטיק

שמל ביתיים ■ מחלקת צעצועים ■ מחלקת ציוד מ
ח

מחלקת רכב ■ מחלקת טקסטיל ■ מחלקת אינסטלציה ואמבטיה ■ מחלקת כלי ניקוי וחומרי ניקוי ■ מחלקת מוצרי 

כסא מתקפל

כסא נוח דמוי רטן
5 מצבים

&4990

רק- 269&

רק- 44990&

רק- 219&

רק- 14990&

רק- 9990&

רק- 9990&

רק- 2990&

רק- 2490&

רק- 2990&

רק- 9990&

רק- 14990&

רק- 17990&

רק- 299&

רק- 7990&

רק- 499&

רק-  7990&

רק- 8990&

רק- 19990&

רק- 7990&

רק- 3990&

רק- 1190& רק- 2490&

רולרבליידס 
גלגלי סיליקון

אופני BMX בסידן
כל המידות 
מ-  18’  12’

BMX של חברת בסידן
הטובות ביותר 

בלעדי בעיר

אופני הרים בסידן
”26,”24,”20
21 הילוכים
ידיות ומעביר הילוכים

מנשא מים + כתפיות 
איכותי

נדנדה 3 מושבים
מתכת איכותית

מזרון מתנפח
משאבה חשמלית למתנפחים
לבית ולרכב

גגון אוניברסלי לרכב

תיק אחסון לגג הרכב
425 ליטר

יחידת כוח בוסטר לרכב + 
מטען לאביזרי תקשורת

כדורגל איכותי

כדורסל איכותי קורקינט לילדים 
יציב במיוחד

מנשא לרכב 
ל-3 זוגות אופניים

ארגז לאופניים 

קסדה לאופניים 
כל המידות

פנימיות לאופניים 
הכי זול בעיר
’12   ’26

עם חומר 
נגד פנצרים

פנימית 
רגילה

זוגי-

יחיד-

כירת גז\ ניידת במזוודה 

מנגל ענק נירוסטה 
על רגליים

צידניות כתר
 35 ליטר 

צידנית רכה 
מתקפלת
איכותי

שק שינה 
איכותי

אוהל

&15990 

&219 
&2490 

&2490 

2 אנשים

&9990
רק-

4 אנשים

&14990
רק-

6 אנשים

&19990
רק-

עם-
מחלקת אופניים ענקית 

+ אביזרים במחירים 
הזולים ביותר!

ניתן להזמין גגונים לכל סוגי 
הרכבים כולל עריסות

תרמיל גב

-

-

רק-

רק-

רק-

רק-

פתוח 
בחוה”מ
בין השעות:

9:30-18:30

רק- 11990&

רק- 25&

נדנדה  משולבת 
לילדים

תיק צימידן גדול

מטקה חשמלית 
ליתושים

שולחן כתר
1.80מ’  76 ס”מ

למביא קופון זה בלבד

ג’ריקן + ברז
20 ליטר

רק- 3990&

רק- 6490&

רק- 5990&

מקבלים 

תלושי עירייה 

והסתדרות המורים

ניתן לרכוש 

תווי שי לחג

רק- 100&

כיסא קלאב כתר

&100
ב-4

רק- 17990&

מחיר
כסאח

מעבד מזון “מורפי”
מעבד מזון 
כולל חלקים

קטלן יתושים
26w

רק- 100&

מכשיר שייקר
כותש קרח

מנגל חשמלי
2000w

מכשיר לפנקייק/
בלינצ’עס
עבור 8 יחידות
גרץ

רק- 13990&

 מבחר מידות נוספות של שולחנות
1.20 מ’ | 1.5 מ’ | 2.4 מ’

רק- 110&





מועדים
לרפואה

מוקד מכבי ללא הפסקה 3555*

ערבי חג וחול המועד - מרכז רפואי כהנמן 64 ו׳ יהיה סגור

פסח כשר ושמח!

גם בפסח מכבי כאן בשבילכם!
שעות פעילות המרכז הרפואי רבי עקיבא 86:

שעות פעילות מכבי פארם כהנמן 64 ו׳ וצבי הרלינג 5:

ערב חג, יום שישי, 
י”ד בניסן, 30.3

ערב שביעי של פסח, 
יום חמישי, כ’ בניסן, 5.4

משרד: 8:00-11:30
מוקד נשים: 8:00-10:30
מכבי פארם: 8:00-12:00
*לא יינתנו שירותי מעבדה

ערב חג, יום שישי,
י”ד בניסן, 30.3

וערב שביעי של פסח,
יום חמישי, כ’ בניסן

8:00-12:00

חוה”מ פסח,
ראשון – רביעי, 

ט”ז – י”ט בניסן, 1.4-4.4
משרד: 8:00-12:00

מוקד נשים: 8:00-12:00
מוקד חירום: 19:00-22:30

רופא נשים תורן: 18:00-22:00
מכבי פארם: 8:00-13:00

חוה”מ פסח,
ראשון – רביעי,
ט”ז – י”ט בניסן,

1.4-4.4
8:00-13:00

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,



ביום בדיקת חמץ פתוח עד 24:00
א'-ה': פתוח רצוף! 10:00-23:00  יום ו': 10:00-13:00
רח' קאליש 4 | 03-5038773    רח' עזרא 11 | 03-5559733

יריד ביגוד ענק!עוד לא התלבשת לחג? הרווחת!
מחירים לדוגמא

מכנס נוסף

125
חליפת צמר

549 )צמוד לבי"כ הגדול(בסניף קאליש 4  עם מבחר ענקקק 250 מ"ר מחודשים 

מכנסיים
לשבת וחג

חולצות מדוגמות 
בד סורנטו

11585
Sorrento Fabric

Sorrento Fa�icו ט נ ר ו ס ד  ב

Sorrento Fabric

Sorrento Fa�icו ט נ ר ו ס ד  ב





*3833  meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא

פסח בריא כשר ושמח

שעות פעילות מרפאות מאוחדת בבני ברק בחג הפסח:

מרפאה / שירות

יום ו’
י”ד בניסן

ערב חג הפסח
30.3.18

יום א’
ט”ז בניסן

חול המועד
1.4.18

יום ב’
י”ז בניסן

חול המועד
2.4.18

יום ג’
י”ח בניסן

חול המועד
3.4.18

יום ד’
י”ט בניסן

חול המועד
4.4.18

יום ה’
כ’ בניסן

ערב שביעי של 
פסח

5.4.18
מרפאת 

מרום שיר
8:00-12:008:00-12:00

16:00-19:00
8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

−7:30-8:307:30-8:307:30-8:307:30-8:30−מעבדה

8:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:00מרפאת ירושלים
16:00-19:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:00

−7:00-8:307:00-8:307:00-8:307:00-8:30−מעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:00 

8:00-12:008:00-12:008:00-12:00בית מרקחת
16:00-19:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:00

מרפאת
אבני נזר

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00
16:00-19:00

8:00-12:008:00-12:00

−7:30-8:307:30-8:307:30-8:307:30-8:30−מעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:00

8:00-12:008:00-12:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00בית מרקחת
16:00-19:00

8:00-12:008:00-12:00

מרפאת 
ק.הרצוג

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00
16:00-19:00

8:00-12:00

−8:00-8:308:00-8:308:00-8:308:00-8:30−מעבדה

8:00-12:00−8:00-12:008:00-12:00−אחיות
16:00-19:00

8:00-12:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00בית מרקחת
16:00-19:00

8:00-12:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00מרפאת ויז’ניץ
סגורמעבדה

סגוראחיות

 מרפאות מאוחדת בבני ברק לשירותכם:
 מרפאת מרום שיר רח’ יעקב לנדא 4, טל: 03-6159600 

 מרפאת ירושלים רח’ ירושלים 17, טל: 03-6152626 
 מרפאת אבני נזר רח’ אבני נזר 9, טל: 03-6156400 

 מרפאת קרית הרצוג רח’ נורוק 18, טל: 03-6180688 
מרפאת ויז’ניץ רח’ דמשק אליעזר 17, טל: 03-5741510

 שעות פעילות מוקד שבת וחג במרפאת ויז׳ניץ:
 שישי וערב חג: מ-18:00 עד 4:00 לפנות בוקר 

 שבת / חג: מ-9:00 רצוף עד 24:00

 מוצאי שבת/חג: עד 24:00
 מוקד נשים: פתוח במרום שיר במוצאי שבת או חג

                      משעה לאחר צאת שבת / חג עד 23:00
חול המועד: פתוח בין 18:00-23:00 טל: 03-6159613





החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 בני ברק12 121/3/1 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, 

פישל רוזנפלד, יעקב אמסלם, יענקי קצבורג, 
יוסי גיטלר, ארי קלמן, חיים בנשק, שרה 

פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, אלחנן רבינסקי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
מלי מתתוב, שרה מור 

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

  הגר"מ מאזוז עבר טיפול רפואי
הגאון רבי מאיר מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים', עבר 
ביום ראשון בבוקר טיפול רפואי על ידי טובי הרופאים 
בארץ. לדברי תלמידי הרב, "הודות לתפילות עם ישראל, 
ובסייעתא דשמיא הטיפול הרפואי עבר בהצלחה רבה".

הגר"מ בן ה-73 נותר לעת עתה תחת מעקב רפואי בבית 
וחזרתו  התאוששותו  את  לוודא  השומר  תל  החולים 
בעקבות  תלמידיו.  קהל  לטובת  יותר  בריאה  לשגרה 
שיעורו  את  מסר  לא  הגר"מ  הגדול,  שבת  במוצאי  כך, 
ירושלים  השבועי, ובמקומו מסר את השיעור רבה של 

הגרש"מ עמאר.
השלמה  לרפואתו  להתפלל  להמשיך  נקרא  הציבור 
והמהירה של הגאון הרב מאיר בן כמסאנה בתוך שאר 

חולי עמך בית ישראל.

 הגעלת כלים לטובת איצקוביץ
הכנסת  בית  בשנה  שנה  כמידי 
איצקוביץ  מבצע הגעלת כלים 
מהודרת בשיתוף חברת פז-גז. 
בחורי  ע"י  מתבצעת  ההגעלה 
בכשרות  רב,  ישיבה ובהידור 
ברונפמן  פנחס  רבי  הגאון 
ברחוב  ב"ב,  מערב  ורב  דיין 
)מגרש  ברק  בבני   13 שך  הרב 

בנדיקט(.
מציין  שיינין  יצחק  הגבאי 
ניתן חינם  והגז  "הואיל  כי 
שהמים  להחמיר  אפשרות  לנו  יש  הכנסת,  בית  לטובת 
יהיו כל הזמן במצב של רתיחה, יש דוד לכלים חדשים 
ויש לישנים ומקום מיוחד לליבון כלים, ותודה עצומה 
גז מחוז איילון. כל ההכנסות  למר אלי צמח, מנהל פז 
כדי  הכנסת,  לבית  לתרומה  הולכות  כלים  מההגעלת 
שנצליח לסיים את שיפוץ והרחבת החזית, וכך יש זכות 
לבית  כסף  תורמים  שגם  כלים  הגעלת  במצוות  כפולה 

מקדש מעט הכי פעיל בעולם". 
  

 קמחא דפסח בקהילת עדן
השנה  גם  שנה  כמידי 
'זכור  מוסדות  נערכו 
עדן  ק"ק  ליעקב' 
הקהילה  רב  בראשות 
זכריהו  נתנאל  הרה"ג 
לחלוקת קמחא דפסחא 
משפחות  מאות  עבור 
לחוג  שיוכלו  בכדי 
יסוד,  מוצרי  עשרות  כללה  החבילה  כהוגן.  החג  את 
מצות, יין, שמן וכן חומרי ניקיון ופירות וירקות בשפע 
החבילות  מאות  בהכנת  סייעו  רבים  ומתנדבים  רב, 

ובחלוקתם.

 הפקח גילה ילדה ברכב
ברק,  בבני  הירדן  ברחוב  בעבודתו  שסייר  חניה  פקח 
לבדה  יושבת  ילדה  הרכבים,  באחד  להפתעתו  גילה 
הזעיק  שנבהל,  הפקח  חונה.  רכב  של  האחורי  בספסל 
פורץ שיסייע בחילוץ הילדה. אבי הילדה נמצא במכולת 

ממול למקום חניית הרכב.

 מזל טוב בחסידות ספינקא
שמח בשכונת 'גני גד' לרגל הולדת הבן לרבי מספינקא - 
גני גד. שמחת הברית נערכה בשכונת גני גד בהשתתפות 
בברית  סנדק  שימש  והאדמו"ר  ומכריו,  חסידיו  קהל 

לבנו.

 מזל טוב לח"כ יעקב אשר
ערך  אשר  יעקב  ח"כ 
ברית  השבוע  בתחילת 
בהשתתפות  לנכדו 
ציבור  ואישי  רבנים 
להשתתף  שהגיעו  רבים 
המילה  ברית  בשמחת 
ר'  לחתנו  בן  לנכד, 

מרדכי כהן. בסנדקאות כובד מרן ראש הישיבה הגרי"ג 
אדלשטיין.

יענקי קצבורג

שנה  מידי  עורך  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
פסח  בערב  וירושלמי  בבלי  ש"ס  סיום 
בסוף  מסכת,  סיום  לערוך  הבכורים  כמנהג 
זמן אכילת חמץ ובתחילת זמן הביעור יורד 
מרן מתחת לביתו לשרוף החמץ, שב לביתו 
את  התלמודכשלומד  את  מחדש  ומתחיל 
ברכות  ממסכת  הראשונים  הדפים  שמונת 
בכל אחד התלמודים. בליל הסדר כבר יובל 
שנים שמתארחים אצל מרן, בנו בכורו הגאון 
רבי אברהם ישעיהו קנייבסקי ובני משפחתו. 
הסדר  בעריכת  שטריימל  ללבוש  נוהג  מרן 
מיוחדת  חזרת  ל"מרור"  לאכול  ומקפיד 
רופא  מגיע  החג  כשבערב  במיוחד  מרה 
מרן  אותה  הכמות  את  ולמדוד  לבדוק  בכדי 
נכדיו  היתירה.  החריפות  בשל  לאכול  יכול 
לגניבת  בנחרצות  מתנגד  הסבא  כי  מספרים 
האפיקומן ואומר תמיד בשם אביו מרן בעל  
שלא  זצ"ל,  ה"סטייפלער"  יעקב  הקהילות 

מחנכים את הילדים לגנוב.
תלמידי מרן הגרי"ג אדלשטיין מספרים כי 
הוא משתדל לטרוח בהכנת החרוסת בעצמו 
בערב יו''ט, כדי ליטול חלק במלאכת הכנת 
הסדר בעצמו. על שולחנו של ראש הישיבה 
מיסב בנו הגאון רבי בצלאל אדלשטין ראש 
משפחתו,  בני  עם  אהרן'  'אהבת  ישיבת 
שאין  בחורים  הגרי"ג  מזמין  עמם  יחד 
אינם  שהוריהם  או  בארץ  משפחה  להם 
קורא  הסדר  במהלך  ומצוות.  תורה  שומרי 
וקטע.  קטע  כל  ומבאר  ההגדה  מנוסח  מרן 
הישיבה  ראש  מאריך  המכות  עשר  באמירת 
במדרשים  המובא  כפי  המכות  בתיאור 
אז  חצות,  שעת  מתקרבת  אשר  עד  שונים 

ימהר להספיק באכילת הסעודה והאפיקומן 
ולאחריהם שב ראש הישיבה לספר את ניסי 
ה' בימים ההם ואומר כי עיקר מצוות הלילה 
יציאת מצרים ולא רק באמירת  הוא בסיפור 

פלפולים. 
שמעון  רבי  הגאון  אצל  הפסח  חג  על 
בעדני, חבר מועצת חכמי התורה, מספר לנו 
ר' יהודה חזן מקורבם של גדולי ישראל: "את 
רבי  הגאון  של  במחיצתו  הסדר  ליל  שולחן 
אורחים  שנה  מידי  ממלאים  בעדני  שמעון 
בעיקר  אך  וניניו.  נכדיו  חתניו,  בניו,  רבים, 
מקפיד הגר"ש לארח בדרך קבע על שולחנו 
בעלי ובעלות תשובה אשר יוצאים מלילה זה 
ועם  טהורה,  שמים  ויראת  באמונה  חדורים 

מטען של חיזוק למשך השנה כולה.
יוקדות  הסדר  בליל  הגר"ש  של  "פניו 
פניו  על  הנסוכה  השמחה  את  ומאירות, 
ומפואר  גדול  כסאו  הבית,  בני  כל  חשים 
להסבה  מיוחדות  כריות  השמאלי  כשבצדו 
כראוי, בראשו עטור כיפה גדולה ומיוחדת, 
הגאון  הישיבה  מראש  במתנה  קיבלה  אשר 
הוא  רוחש  כן  ועל  זצ"ל,  צדקה  יהודה  רבי 
ולובשה במהלך הלילה,  גדולה  לה חביבות 
מראהו כמלאך ה' כאשר הוא לבוש בחלוק 

לבן ומיוחד ללילה הקדוש הזה. 
הגר"ש  נוהג  ההגדה  קריאת  "במהלך 
בעדני לעצור מידי פעם ולהסביר בטוב טעם 
מצרים,  יציאת  וסיפור  בהגדה  הפירוש  את 
ההגדה,  קריאת  במהלך  נאמרים  לא  וורטים 
אלא רק בסעודה, אז זוכים המסובים לשאול 
לסיפור  הקשורות  שאלות  הגדול  הסבא  את 
במתינות  משיבם  כשהגר"ש  מצרים  יציאת 
הנכדים  כל  את  לשתף  נוהג  וכך  רבה, 
מצרים.  יציאת  סיפור  במהלך  והנכדות 

בקריאת ההלל נוהג הגר"ש כמנהג התימנים, 
והמסובים  פסוק,  חצי  קורא  הסדר  שבעל 
וכל  קורא  הגר"ש  גם  כך  הללויה,  אומרים 
בנעימה.  הללויה  אחריו  עונים  המסובים 
הסדר בשעת  בסיום  גניבת האפיקומן,  לגבי 
בעדני  הגר"ש  מחביא  האפיקומן,  אכילת 
המוצא  כך,  ואחר  מאחוריו,  האפיקומן  את 
בפני  הסדר  לפי  אותו  מחלק  האפיקומן  את 

המסובים". 
ליל הסדר אצל הגר"ד לנדו: לאחר תפילת 
מעריב ממהר לביתו ולא מתעכב כמו בשאר 
בדרך  בלימוד  שמשוחח  וחג  שבת  לילות 
מזדרז  בבית  אברכים.  מספר  עם  לביתו 
להתחיל את ליל הסדר מהר כדי שלא ירדמו 
הגדול  לסבא  להצטרף  שזוכים  וניניו  נכדיו 
עם  הסדר  בליל  יושב  הגר"ד  הסדר.  לליל 
פניו השמחה מאוד  על  וניכרת  וכובע  קיטל 
את  קורא  הגר"ד  ימות השנה.  יותר מבשאר 
ובנעימות גדולה בניגון מיוחד  ההגדה לאט 
שקיבל מאביו וסבו, במהלך אמירת ההגדה 
להספיק  כדי  פירושים  לאמירת  מתעכב  לא 
חצות.  קודם  איש  החזון  כשיטת  אפיקומן 
אחד  הסדר  ליל  במהלך  שנים  מספר  לפני 
האפיקומן,  את  הגר"ד  לסבא  גנב  מהנכדים 
וביקש מהסבא שילמד אתו חברותא כל יום 
והשיב  דקות  כמה  חשב  הגר"ד  דקות,   10
הנכד  זמן",  לי  אין  יכול.  לא  אני  "לא. 
את  אחזיר  "לא  והתעקש  בבקשתו  ממשיך 
"נו. בדליכא  נד בראשו  רב דב  האפיקומן", 
כולי עלמא לא פליגי..." אחד מבני המשפחה 
ניסה לשכנע את הסבא ואמר לו "הרי הילד 
יצטער", עצם מרן את עיניו ונאנח "וכי אני 
אני!  שלו  סבא  והרי  בצערו?  מצטער  אינני 
כדי  ביום  דקות  עשר  עוד  אקח  מנין  אבל 

ללמוד איתו?" ..
יוסף'  'פורת  ישיבת  ראש  אצל  הסדר  ליל 
ברובע  כהן  הגר"ש  המועצת  נשיא  מרן 
היהודי בירושלים, מתחילת הסדר ועד סופו 
לו פירושים  "יש  מאריך הגר"ש בחידושים, 
מצוי  דבר  חזן.  יהודה  ר'  אומר  סוף",  בלי 
להזכיר חידושים עתיקים  בליל הסדר  אצלו 
ולומר, "זהו חידוש ששמעתי מלפני חמישים 
שנה". חידושיו בהגדה נמשכים שעה ארוכה 
יושבים  ונכדיו,  חתניו  בניו,  הבית,  ובני 
הישיבה  ראש  מראה  ודרוכים.  קשובים 
של  מיוחדת  תחושה  זוהי  הסדר,  בליל 
שנה  מידי  בעבודתו.  גדול  ככהן  התעלות, 
היו מגיעים בניו חתניו ונכדיו לשולחן החג, 
לאחר פטירת הרבנית ע"ה, ליל הסדר נערך 
נוהג  המועד  בחול  מצומצמת.  יותר  בצורה 
הגר"ש לערוך ברכת כהנים בכותל המערבי, 
להקביל  עולים  הרבים  תלמידיו  ולאחמ"כ 
צפוי  השנה  העתיקה,  בעיר  בביתו  פניו  את 

רבו"  פני  ב"הקבלת  להשתתף  מרן 
מטעם  בירושלים  טדי  באצטדיון 

תנועת "אל המעיין".

שהיו מסובין בבני ברק
השטריימל של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, החרוסת של מרן הגרי"ג, 
היכן מחביא חבר ה'מועצת' הגר"ש בעדני את האפיקומן, ה'שפוך חמתך' של 
הגרמ"צ ברגמן וברכת האילנות של הגר"מ גרוס  פסח אצל גדולי ישראל

הגבאי והרב המפקח 
בהגעלה



ולהישאר בריאלהיות בריא

 קו פתוח למידע
על תרופות המותרות בפסח

קו פתוח לשאלות 
ע״י רבני ועד הכשרות של בד״צ העדה החרדית 

וצוות מקצועי רופאים ורוקחים של מאוחדת
יפעל בימים א-ד

ט-י"ב בניסן )25-29.3(
בין השעות 11:00-13:30

שאלות ניתן להפנות לטלפון 02-6700-200

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה



י"ב בניסן תשע"ח 28/3/18 בני ברק14

יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון 
יוסף, מסר את דרשות שבת הגדול 
ירושלים,  בעיר  רבים  כנסת  בבתי 
חזון  הכנסת  בית  הגדול,  הכנסת  בית 
עובדיה, ואת הדרשה המרכזית ב"קהל ציון" 

לציון,  הראשונים  כמסורת 
מינויו  לפני  עברו  בשנים 
לרב  הרם  בתפקיד  לכהן 
הראשי לישראל נהג לערוך 
שולחן  על  הסדר  ליל  את 
יוסף  הגר"ע  מרן  אביו 
האחרונות  בשנים  זצ"ל. 
את  לערוך  הגר"י  נוהג 
בשכונת  בביתו  הסדר  ליל 
סנהדריה בירושלים, כאשר 
מתפלל  החג  תפילות  את 
חביב"  "אור  הכנסת  בבית 

הסמוך. 
ההגדה  אמירת  בשעת 
הראשל"צ  מרבה 
על  וביאורים  בחידושים 
אביו  של  מתורתו  הכתוב 
מונחת  שולחנו  על  זיע"א, 
"חזון  פסח  של  הגדה 
ראשונה  מהדורה  עובדיה" 
ועתיקה, כשלדברי מקורביו 
בחביבותו  לציון  הראשון 

הידועה משתף את הילדים בחידושים רבים 
לאבותינו  אירעו  אשר  נפלאים  וסיפורים 
המשפחה  מבני  אחד  כל  כאשר  במצרים, 
מההגדה  קטע  לקרא  כבוד  אחר  נקרא 
הסדר  ליל  וכך  מיוחד,  בניגון  פסח  של 
נמשך אף לאחר חצות. על שולחנו מקפיד 
המשובחים  הכלים  מונחים  שיהיו  הגר"י 
והמפוארים ביותר כפי ההלכה. בצהרי יו"ט 
ראשון של פסח שם פעמיו הראשל"צ לעבר 
המרכזי  השיעור  אל  מוסאיוף  הכנסת  בית 
העוסק בעניינו של יום, אליו נוהרים מאות 

רבות מכל רחבי האזור.
בשבת הגדול נשא מרן האדמו"ר מצאנז  

את  דרשת שבת הגדול , חלקו הראשון הוא 
פלפול בעניני פסח שנמשך למעלה משעה, 
אזהרות  על  האדמו"ר  עורר  השני  בחלקו 
וחומרות הפסח ועל פגעי הזמן שיש לבער. 
מים   לבאר  האדמו"ר  יוצא  פסח  ערב  בליל 
שלנו"  "מים  שואב  שם  צאנז  קרית  שע"י 
נוסע למאפיית המצות  עבור המצות. משם 
האפייה   בתנור  המשגיחים   אחר   ועוקב 
האפיה  לקראת  מחדש  מלובן  שיהיה 
לביתו  האדמו"ר  עולה  מעריב  לאחר  מחר. 
גם כ20 בחורים  מגיעים  לבדיקת חמץ שם 
בברכות  יד"ח  ויוצאים  כשליחים  שימונו 
של הרבי, הם נשלחים לכל בניני המוסדות 
ברחבי הקריה לבדיקת חמץ ולאחר הבדיקה 
בודק  האדמו"ר  את  לראות  וזוכים  חוזרים 

חמץ למעלה משעתיים. 
בערב פסח לאחר שחרית נערכים במניין 
האדמו"ר עשרות סיומי מסכת של צורבים 
האדמו"ר  עורך  הסיומים  לאחר  בכורים. 
לפי  אוכל  טיש", שם  "חמץ  מיוחד  באולם 
מנהג אבותיו מאכל מאגוזים. לאחר הטיש 
שנכנס  לפני  בגדיו  את  האדמו"ר  מנער 
הגוי  מגיע  חמץ  שריפת  לפני  שעה  לביתו. 
את  הרבי  לו  מוכר  שם  האדמו"ר  לחדר 
חמצו ונותן לו את צרור המפתחות של כל 

החדרים המכורים. בשריפת חמץ נוהג הרבי 
לזרוק לבדו את חבילת החמץ לאש. לאחר 
התפילה בלילה מחלק האדמו"ר מצות לכל 

המשתתפים אצלו בליל הסדר.
מאיר  רבי  הגאון  ה'מועצת'  חבר  אצל 
אמירת  בעת  ברגמן,  צבי 
כתפו  על  מניח  היינו'  'עבדים 
קושר  אותו  האפיקומן  את 
בני  שיצאו  כפי  שק  בכמין 
ישראל ממצרים, במהלך הסדר 
בהגדת  הגרמ"צ  משתמש 
'אבי עזרי' של חמיו מרן ראש 
זצ"ל  שך  הגרא"מ  הישיבה 
דברי  להשמיע  נוהג  גם  ממנה 
תורה, אך בעיקר, נותן דגש על 
מצרים  יציאת  סיפור  המחשת 
המדרשים  פי  על  לילדים 

ואגדות חז"ל.
'שפוך  לאמירת  הגיעו  בעת 
הדלת  פתיחת  בעת  חמתך' 
הגרמ"צ  נוהג  הנביא  לאליהו 
בית  כמנהג  הבא'  'ברוך  לומר 
הגרי"ש  מרן  וכמנהג  אביו. 
האפיקומן  את  זצ"ל.  אלישיב 
כשבתמורה  הנינים  "גונבים" 
זוכים ללמוד עם הסבא במהלך 
נוהג  הסדר  לאחר  השנה. 

הגרמ"צ לומר את שיר השירים.
האדמו"ר מויז'ניץ בליל חג הפסח לאחר 
המדרש  בית  היכל  אל  נכנס  ערבית  תפילת 
פאר  ברוב  הסדר  ליל  שולחן  ערוך  שם 
המדרש  בבית  הסדר  יערך  השנה  והדר, 
הענק.  הבית המדרש  בניית  בעקבות  הזמני 
כיפת  את  וחובש  בקיטל  עטוי  האדמו"ר 
האמרי  בעל  מסביו  בירושה  שהינה  הכסף 
ובהמשך  "קדש"  בקול  מכריז  זצ"ל,  חיים 

אומר את נוסח ההגדה בהשתפכות הנפש.
כל  אומרים  נשתנה"  "מה  שאלות  את 
במקהלה.  ויחד  לחוד  והנכדים  הצאצאים 
בויז'ניץ נהוג לגנוב את האפיקומן כשבדרך 
כלל העושה זאת הינו אדם הזקוק לישועה 
לעולם  הצדיק  הבטחת  המקובל  פי  ועל 
מחזיר  לברכה  ובתמורה  ריקם,  שבה  אינה 
החסיד את האפיקומן לרבי. לאחר הסעודה 
בשולחן עורך מגיעים אלפי חסידים שסיימו 
את עריכת הסדר בביתם להצטרף לסדר של 
הרבי. השנה חג הפסח נחגג בחסידות בצל 
מונסי  מויז'ניץ  האדמו"ר  בפטירת  האבל 

זצ"ל.
הישיבות  חניכי  גאב"ד  אצל  הפסח  חג 
את  מיוחדת,  עבודה  הוא  גרוס  הגר"מ 
דרשות השבת הגדול מסר הגאב"ד בארבעה 
גם  פעמים  החג  ובערב  בעיר,  כנסת  בתי 
במודיעין עילית ואלעד, השנה הופיע הספר 
"נאות מרדכי" ובו כל דרשות השבת הגדול 
אפה  השנה  האחרונות.  השנים  בעשרים 
שדרות,  בעיר  לפסח  המצות  את  הגאב"ד 
כאשר את ה"מצות מצוה" עבור ליל הסדר 
במאפיית  חצות  אחרי  החג  בערב  אופה 
יוצא  בעלזא בבני ברק, במוצאי חג ראשון 
לתפילה בכותל המערבי בירושלים, ובערב 
האילונות  לברכת  יוצא  פסח  של  שביעי 
שמופיע  כפי  ירק,  נווה  ביישוב  עם  ברוב 
בספרים הק' שיש לברך ברכת האילנות על 

פי סוד מחוץ לעיר. 



בשבת הגדול נשא 
מרן האדמו"ר מצאנז  

את  דרשת שבת 
הגדול , חלקו הראשון 

הוא פלפול בעניני 
פסח שנמשך למעלה 
משעה, בחלקו השני 
עורר האדמו"ר על 
אזהרות וחומרות 

הפסח ועל פגעי הזמן 
שיש לבער. בליל ערב 
פסח יוצא האדמו"ר 

לבאר מים  שע"י 
קרית צאנז שם שואב 

"מים שלנו" עבור 
המצות.



 ⋅ משפר את תוצאות הכביסה ⋅ ללא אקונומיקה 
⋅ מרוכז ויעיל יותר ⋅ שומר על צבעי הבגד

לכביסה צבעונית ולבנהמסיר כתמים קשים

לא קרה כלום.
יש סנו אוקסיג’ן

אופס...

*ע״פ סטורנקסט 2017

 מסיר הכתמים מס׳ 1 במגזר החרדי*



בני ברק י"ב בניסן תשע"ח 121628/3/18

נתפסו ביצים 
מזויפות

ישיבת היערכות 
למצב חירום בעיר

מאת: עוזי ברק 

של המועצה  שגרתית  ביקורת  במסגרת 
כמות  ברק, נמצאה  בבני  הלול השבוע  לענף 
ביצים  כ-16,140  שהם  תבניות,   538 של 
בחותמת מזויפת של משווק מורשה שהוברחו 

ככל הנראה מהשטחים. 
האר"י  כנסת  בית  בחצר  התגלו  הביצים 
ונשלחו  ברק  בבני  איש  חזון  ברחוב  אשלג 

להשמדה.
של  גם  מזויפות  חתימות  היו  הביצים  על 

כשרות לפסח.
ביצים  כי  מדגישים  הלול  לענף  במועצה 
את  מסכנות  תברואתית  מפוקחות  שאינן 
פוגע  הפיראטי  ושיווקם  הציבור  בריאות 
המפוקחות.  הביצים  במשווקי  כלכלית 
רק  ביצים  לרכוש  מהציבור  מבקשים  אנו 
במקומות מסודרים עם חותמת משווק מורשה 
מרכישת  ולהימנע  לשיווק  אחרון  תאריך  עם 
חולפים  רכבים  בשווקים,  מדוכנים  ביצים 

וחלוקה בבתים.

מאת: עוזי ברק 

בשעת  עירונית  להערכות  עדכניים  נהלים 
ודליקות  תאונות  מלחמתיים,  כמצבים  חירום 
לשירותי  האגף  באמצעות  אלו  בימים  הוכנו 
ביוזמת הרב חנוך  בני-ברק,  עיריית  חירום של 
)משק  מל"ח  ועדת  ויו"ר  העיר,  ראש  זייברט, 
שמונה  במסגרת  וזאת  עירונית,  חירום(  לשעת 
מכלולים הפועלים בועדת מל"ח, מים, הנדסה, 
תשתיות, תפעול, משאבי אנוש, מידע לציבור, 
חינוך ואוכלוסייה כך נמסר במסגרת תרגיל בן 
בני  עיריית  ע"י  במשותף  שהתקיים  שלם  יום 

ברק ומפקדת מחוז דן שבפיקוד העורף.
חיים  מר  ידי  על  הנהלים  גיבוש  במסגרת 
נוגלבלט, מנהל אגף שירותי החירום העירוניים 
ובסיוע  הקב"טים  ארגון  של  הארצי  והיו"ר 
יונה יצחק, מנהל מח' הביטחון וקציני ביטחון 
למרות שהאחריות  כי  הובהר,  חינוך  במוסדות 
חירום  ומצבי  ביטחוניים  באירועים  לטיפול 
מד"א,  המשטרה,  הצבא  על  מוטלת  אחרים 
והעירייה  שהואיל  הרי  ואחרים,  כיבוי-אש 
התושבים  עם  יומיומי  מגע  המקיים  הגוף  היא 
המטריד  נושא  לכל  הכתובת  את  מהווה  והיא 
את האוכלוסייה, עליה להיערך למתן תשובות 

ופתרונות במגוון תחומים.
על האגף העירוני לשעת חירום הוטלו מטלות 
עם  השתלבות  ושליטה,  פיקוד  מרכז  כהפעלת 
ארגוני ההצלה הפועלים השטח, פתיחת מרכזי 
מידע לשעת חירום, גיבוש תמונת מצב כללית, 

ריכוז הכוחות ותיאום וסיוע לכוחות ההצלה. 
תרחיש  בהצגת  נפתח  והאימון  התרגול  יום 
יחידת  מפקד  פיקסלר,  יהודה  סא"ל  ע"י  דמה 

לעירייה,  העורף  שבפיקוד  הנפה  של  הקישור 
של  אפשרית  עתידית  התפתחות  תיאור  שכלל 
התרגול  ביום  שנבחן  שהתרחיש  חירום.  מצב 
לכל  פרטני,  באופן  העורף,  פיקוד  ע"י  הוכן, 
כך  ומשום  בנפרד,  מקומית  ומועצה  עירייה 
העירייה,  עשיית  למיקוד  כלי  הינו  זה  תרחיש 
למזעור  מקדימות  פעולות  ביצוע  מוכנותה, 
ומוצרים  שירותים  אספקת  והמשך  נזקים 
שגרה  של  ממצב  רציף  באופן  העיר  לתושבי 

לחירום.
עם  הקשר  תגבור  על  נמסר  גם  בפגישה 
צוותי המוקד העירוני, שכן הקשר המרכזי עם 
ועל קשרי  הינו באמצעות המוקד  האוכלוסייה 
העירוניים  הרווחה  צוותי  של  הדוקים  עבודה 
בעיר  הפועלים  וההצלה  החסד  ארגוני  עם 
גם  בפגישה  השנה.  ימות  בכל  נרחב  בהיקף 
גובשו דרכי גיוס כללי של עובדי הרשות במידת 
הצורך, פתיחת מרכז הפעלה עירוני, התארגנות 
כריזה  מערכת  בדיקת  מתנדבים,  לקליטת 
בכל  אוכלוסייה  ובהדרכת  השונים  ברבעים 
מועדוני  נוער,  מועדוני  ספר,  כבתי-  המערכות 

קשישים ומסגרות התנדבות שכונתיות.
התייחסו  גם  העירוני  הצוות  בישיבת 
וארגוני  העירייה  הערכות  לנושא  המשתתפים 
החסד וההתנדבות לאפשרות הגעתם לעיר של 
תושבים מאזורים אחרים בארץ, בעיקר בדרום, 
בעיר  נקלטו  בעבר  חירום  במצבי  כי  והוזכר, 
תושבים  ציבוריים  ובגופים  פרטיים  בבתים 
מוכר  שהנושא  כך  שונים,  מאזורים  רבים 
הטיפול  לדרכי  שמודעת  העירונית,  למערכת 

היעילות בנושא. 

לענף  המועצה  של  הפיקוח  אגף 
ביצים   16,140 נתפסו  הלול: 
משווק  של  מזויפת  בחותמת 
מורשה בחצר בית כנסת בבני ברק

חלק מהביצים שנתפסו

ראש העיר נואם

שירותי  אגף  מטעם  כינוס 
חירום של העירייה על חשיבות 
בתי-הספר  מנהלי  היערכות 
הקשור  בכל  חינוך,  ומוסדות 

לשעת חירום
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למידע נוסף:

הביקור במוקד כרוך בהשתתפות עצמית

פסח כשר ושמחצוות מרפאות כללית מאחל לתושבי בני ברק
השירות מערב השבת/החג ועד מוצאי השבת/החג - משעה 13:00 )ביום ו' או ערבי חגים( ועד השעה 06:00

)בבוקר שלמחרת השבת ו/או החג(
השירות כרוך בהשתתפות עצמית.

לשירותכם מוקד שבת וחג
רפואה דחופה טרם רח' ז'בוטינסקי 160 | טל. 1599-520-520

האחיות במוקד ב-2700 * עומדות לשירותכם
בכל בעיה או שאלה בריאותית, 
כולל הפנייה למיון במידת הצורך

מוקד אחיות 24 שעות ביממה שירות רופא משפחה וילדים און ליין
רופאי ילדים בליווי מקצועי של מומחי בי״ח שניידר 

עומדים לשירותכם כל הלילה ורופאי משפחה מומחים 
עומדים לשירותכם בין השעות 20:00-24:00

למתן ייעוץ טלפוני ב-2700 *
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מאת: עוזי ברק 

לגיבוש  הובילה  מאומצת  חקירה 
עיקרי  חשוד  נגד  ראייתית  תשתית 
בניסיון שוד סניף בנק דואר בבני ברק. 
בסוף השבוע הגישה פרקליטות מחוז 

ת"א נגד החשוד כתב אישום. 
התקבל   )15.3( חמישי  ביום 
ניסיון  בגין  דיווח  ישראל  במשטרת 
הרב שך  ברחוב  דואר  בנק  סניף  שוד 
החשודים  החשד,  פי  על  ברק.  בבני 
פתק  ובאמצעות  הבנק,  לסניף  הגיעו 
תוך  הכסף  את  הסניף  מעובדת  דרשו 
שהם מציינים שהם מצוידים בנשק.   

זיהוי  וצוות  חוקרים 
למקום  שהגיעו  פלילי 
שהובילה  בחקירה  פתחו 
לגילוי  שעות  מספר  תוך 
של  זהותם  ולאיתור  מהיר 
במעשה.  חשודים  שני 
ו-24;   26 בני  החשודים 
הובאו  יהודה  אור  תושבי 

לחקירה בתחנת דן. 
 24 בת  החשודה 
שוחררה בתנאים מגבילים 
בן  החשוד  של  ומעצרו 

ה-26 הוארך מעת לעת. 
עם סיום גיבוש התשתית 

ליחידת  החומר  הועבר  הראייתית 
שהגישה  ת"א  מחוז  פרקליטות 
במהלך הסופ"ש כתב אישום במעצר 
נגד החשוד בגין ניסיון שוד. החקירה 

נגד החשודה ממשיכה. 
מדוברות משטרת מרחב דן נמסר: 
שהובילה  היא  נחושה  "חקירה 
תוך  החשודים  של  זהותם  לאיתור 
מספר שעות. משטרת ישראל תמשיך 
מתפשר  והבלתי  הנחוש  במאבקה 
איום  המהווים  רכוש  עברייני  נגד 
רכושם  ולשלום  התושבים  לביטחון 
ותפעל להגברת תחושת הביטחון של 

האזרחים".

מאת: עוזי ברק 

בויז, המיועדת לילדים בשכונת פרדס  קומה  מקהלת 
המחלקה  ביוזמת  השנה  בתחילת  הוקמה  והסביבה,  כץ 
לעבודה סוציאלית קהילתית בעיריית בני ברק שבניהול 
וחיה  שלף  חיה  עו"ס  המחלקה  וצוות  ארונין  מאיה 
מחלקת  מנהל  אשורי,  אלדד  הרב  ובשיתוף  שטורך, 
יונתן  הנוער  מרכז  מנהל  גולדשטיין,  יואב  והרב  הנוער 

שבשכונה שהתגייסו לטובת חשיבות העניין.
מיזם זה נבע מתוך הצורך שעלה ממשפחות בשכונה, 
מגבשת  אלטרנטיבית,  חברתית  פעילות  לבנים  להעניק 
קורס  בהצלחה  מילא  אותן  אחה"צ,  בשעות  ומעשירה 
אברהם,  אבי  הרב  של  בניהולו  חיים  וכישורי  מוזיקה 
רייכקינד  ספי  הרב  של  ובניצוחו  קומ"ה  מרכז  מנהל 
אשר מאמן אותם מוזיקלית שהתקיים מידי שבוע במרכז 
ילדים,   23 במקהלה משתתפים  יונתן שבשכונה.  הנוער 

המחולקים לקבוצות לפי רמה וגיל. 
וריגשה  לראשונה,  המקהלה  הופיעה  שבט,  בחודש 
חשיפה  באירוע  נוספים  ואורחים  ההורים  את  במיוחד 

ייחודי. 
בימים אלו סיימו הילדים את הקורס ולכבוד המאורע 
הראשון  המחזור  סיום  לציון  מכובד  טקס  התקיים 
ילדי המקהלה  כללית של  הופעה  כלל  האירוע  לילדים. 
האלבום  והשקת  סיום  תעודות  חלוקת  מלא,  בהרכב 
שחולק  המקהלה,  שביצעה  השירים  את  הכולל  החדש 

כשי למשתתפים באירוע.
מנהלת  ארונין  מאיה  דברים  נשאה  האירוע  במהלך 
על  שבירכה  קהילתית  סוציאלית  לעבודה  המחלקה 
נשא  במקהלה,  ילדים  לשני  אב  ההורים,  נציג  המוגמר. 
שרישומה  פעילות  על  נרגשות  והודה  דברים  הוא  אף 
ניכר גם בבית הודות לשיפור המיומנויות וערכי המוסף 

העצמי  הביטחון  ושיפור  אישית  כהעצמה  הנרכשים 
שהתפתחו במהלך הקורס אצל הילדים.

דיומא  חיזוק בענייני  נשא דברי  בתוכנית האומנותית 
מגיד מישרים הרב אוריאל שטורך ולאחר מכן התקיים 
ובהשתתפות  נגינה  כלי  בליווי  ישיבתי,  בסגנון  זיץ 

ההורים, האורחים וילדי המקהלה.  
הרב אבי אברהם, מנהל מרכז קומ"ה המקיימת קורסים 
והעצמה  לקידום  חברתיים  פסיכו-חינוכיים  וסדנאות 
בקרב ילדים ונוער, סיכם את הערב במצגת מרשימה על 
הערכים שנרכשו אצל הילדים  במהלך הקורס כלקיחת 
אחריות, פיתוח כישורים חברתיים ושיפור המיומנויות, 
אל  אותם  שהובילה  הילדים  של  ההתמדה  יכולת  ועל 
מגובשת  מקהלה  של  כהופעה  המרשימה  התוצאה 
לכל  היו שותפים מלאים  דיסק מקורי שבו הם  והוצאת 
הערכים  של  השפעתם  כי  תקווה  התהליך, והביע  אורך 
הללו תלווה ותעצים את הילדים בס"ד עוד זמן רב לאחר 

סיום הקורס.

כתב  הסופ"ש  במהלך  הגישה  ת"א  מחוז  פרקליטות 
שוד  ניסיון  בגין  שנתפס  העצור  נגד  במעצר  אישום 

בבנק הדואר ברחוב הרב שך בעיר

מקהלת הילדים של שכונת פרדס כץ בהופעת בכורה לרגל סיום מחזור 
ראשון של קורס 'מוזיקה וכישורי חיים' בקהילה

כתב אישום למבצע 
השוד בבנק הדואר

מקהלה בקהילה

רגעים לאחר השוד, צילום: דוד קשת

לתרומת קמחא דפסחא חייגו:

ם י ק ק ז לנ י  צ ר א ע  ו י ס כז  ר מ

naomi.org.il1-800-677-777



 אבל כולם 
יירדו עם קולון

 101 כתמים 
לא ייכנסו במודעה אחת

אבקת כביסה/ג'ל כביסה של קולון, 

מנקים 101 כתמים



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

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

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276



malkiw5@gmail.com | 03-5622535 :לפרטים

השניים ביאליק -
נותרו דירות אחרונות

חברת "לוי יצחק" מברכת את כל לקוחותיה 
בברכת 

פסח כשר ושמח
איציק לוי

צירלזון 29הירדן 15אברבנל 97אברבנל 87

נחום 3

מאוכלס
מאוכלס

מאוכלס
מאוכלס

סיוםבשלבי 

ר' עקיבא 25 -
נותרו דירות אחרונות

סיוםבשלבי 

הגליל 1 -
נותרו דירות אחרונות

בבניה
בבניה

שווק בלעדי ללא תווך

דירות 3\4 חדרים וכן דירות נכה ברחבי העיר 

בס"ד
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כל דכפין 
לבני התורה

הפעוטה אסתר כץ ע"ה

רישום שיא של 
כל הזמנים

מאת: עוזי ברק

סגן  לשכת  מפעילות  וכחלק  שנה  כמידי 
הרב  החינוך  אגף  וראש  ברק  בני  העיר  ראש 
חלוקת  השנה  גם  התקיימה  דדון,  אליהו 
מתושבי  משפחות  למאות  דפסחא'  'קמחא 
אברכי  ולמשפחות  לכך  הזקוקים  העיר 

הכוללים לכבוד חג הפסח כדי שיוכלו לחוג 
נחת  מתוך  ובנעימים  בטוב  הפסח  חג  את 

ורחבות. 
נציגי  של  בקשתם  לפי  נעשתה  החלוקה 
בלשכה  השנה  כל  לאורך  המסייעים  הסיעה 

לפניות הציבור.

מאת: עוזי ברק

התינוקת  הלוויית  שלישי התקיימה  ביום 
העלמין  בבית   16:00 בשעה  ע"ה  כץ  אסתר 

'ירקון'.
בשעות  כשבועיים,  לפני  החל  הסיפור 
אז  שלישי,  יום  של  המוקדמות  הצהריים 
'איחוד  של  החירום  במוקד  קריאה  התקבלה 
מחוסרת  חודשים   4 כבת  פעוטה  על  הצלה' 

הכרה.
הבחינו  למקום  שהגיעו  ההצלה  כוחות 
וללא  דופק  ללא  הכרה  מחוסרת  בפעוטה 
נשימה והחלו בפעולות החייאה מצילות חיים 

עד להגעת ניידת טיפול נמרץ למקום. 
באיחוד  חירום  רפואת  חובש  לוי שטיינמץ, 
"הגעתי  סיפר:  למקום,  ראשון  שהגיע  הצלה 

החינוכי  הצוות  מיד  ילדים.  גן  בתוך  לכתובת 
מסר לידי את הפעוטה שהייתה מחוסרת הכרה. 
 - הצלה  'איחוד  של  נוספים  כוננים  עם  יחד 
סניף בני ברק' שהיו בסמיכות למקום התחלנו 
פעולות מצילות חיים על פעוטה. בהגעת ניידת 
הרפואי  פונתה למרכז  הפעוטה  טיפול נמרץ 

שיבא תל השומר".
'איחוד  של  ראשני(  נפשי  )סיוע  חוסן  צוות 
בעקבות  ראשוני  סיוע  לצוות  העניק  הצלה' 

המקרה החריג.
במחלקת  אושפזה  התינוקת  היום  ועד  מאז 
השומר.  תל  החולים  בית  של  נמרץ  טיפול 
הילדה  כי  למשפחתה  נמסר  הרפואי  מהצוות 
להפסיק  לריאות  שגרם  אלים  בחיידק  נדבקה 

לתפקד ולמותה. ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: עוזי ברק 

היומיים האחרונים השבוע לרישום תלמידי 
ברק,  בבני  לקייטנות  ספר  ובתי  ילדים  גני 
מ-7,600  הזמנים  כל  של  שיא  לרישום  הביאו 
הנרשמים  מספר  הגיע  שעבר  השבוע  בסוף 

ל-20,000.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
התרגשות  הייתה  שעבר  שבוע  בסוף  כי  מסר, 
מ-3,000  זינק  כשהרישום  העירוני  באגף 
ובבתי-הספר  ל-4,000  לגני-הילדים  בקייטנות 
סוף  של  התקרבות  עם  אך  ל-3,600,  מ-500 
תהליך הרישום הוברר שמספר הנרשמים יגיע 
 ,20,000 על  עומד  ומספרם  כמה,  פי  לגבוה 
ב-150  בגני-הילדים  מ-5,500  למעלה  מהם 
קרוב  של  רישום  שהיווה  עירוניים,  גנים 
בעמותות   7,000 הגנים,  מתלמידות  ל100% 

לבנים ו-7,500 בבתי-ספר.
הקייטנות בחופשה שלקראת חג הפסח  כבר 
העירייה,  של  החינוך  אגף  ע"י  לפעול  החלו 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  ובסיועו של  בעידודו 
העיר, וזאת לעומת עיריות רבות שלא הצליחו 
צוותי  חוסר  בשל  הקייטנות,  נושא  את  לארגן 
ברק  בני  עיריית  להפעילן.  וחינוך  הוראה 
כה  לרישום  זכתה  והיא  לארגנן,  הכל  עשתה 
גדול, כשהמטרה הינה לאפשר להורים לצאת 
השנה  ימות  בכל  עסוקים  הם  בהם  למקומות 
אחרות.  או  אלו  עבודות  או  אברכים,  כוללי 

מהפעלת  נבע  לשיאו,  שהגיע  הרישום, 
הקייטנות חינם, בסיוע משרד החינוך ומבחירת 
כל  של  לקייטנות  ביותר  איכותיים  צוותים 

המסגרות.
מח' גני הילדים באגף החינוך של העירייה, 
את  העירוניים  בגנים  החג  לקראת  ארגנה 
להורים  מתאפשר  ובכך  הייחודיות,  הקייטנות 
להתארגן ביתר קלות בעבודות שלפני החג, ובד 
בבד, לאפשר למצוא מסגרת מתאימה לילדות. 
הקייטנות פועלות החל מיום חמישי, ו' בניסן 
ועד ליום רביעי, י"ב בניסן. הקייטנות כוללות 
הרפתקאות,  העשרה,  תכניות  אטרקציות, 

יצירות ועבודות, הפעלות ומשחקים.
מורות,  ע"י  בחופשה  מופעלות  הקייטנות 
נרשמו  להן  ובנוסף  ומדריכות,  סייעות  גננות, 
גננות  ממגמת  רבות  תלמידות  להפעלתן  
בסמינרים, וכדי למצוא את המתאימות ביותר 
בגנים  הקייטנות  קפדניים.  ראיונות  התקיימו 
מח'  מנהל  סטל,  יוסף  הרב  בהנהלת  פועלות 
החינוך  של  בבתיה"ס  ואילו  גני-הילדים, 
ברוורמן,  עטרה  של  באחריותה  העצמאי 
מקצועית  באיכות  הינם  שנבחרו  והצוותים 
המפקחת  של  ובפיקוחה  ואיכותית  גבוהה 
מרגלית כהן, שגם חיברה חוברת עבודה לילדי 
בתיאום  מתבצעות  הפעילויות  כל  הקייטנות. 
וחינוכית  רוחנית  ובהכוונה  החינוך  עם משרד 

של רבנים ואנשי חינוך. 

מאות משפחות של אברכים ובני תורה 
קיבלו 'קמחא דפסחא' לקראת החג 

נפטרה  אלים,  בחיידק  שנדבקה  התינוקת  טרגדיה: 
בבית החולים

פסח  ערב  בקייטנות  המשתתפים  במספר  ענק  זינוק 
בגנים בבתי הספר בעקבות הפעלת הקייטנות בחינם  

חברי סיעת ש"ס בישיבה 
על חלוקת התלושים

בחוף 
שבו אתם 

לא שומעים 
את הקריאות 

של המציל, 
הביאו בחשבון 

שגם המציל 
לא  ישמע 

את הקריאות 
שלכם...

אין אדם נכנס למקום סכנה! אם אין מציל לא נכנסים!

שימרו על החיים

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, חס וחלילה, היא גם מסוכנת.
את האסונות הקשים המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי בטיחות: 
רק  מתרחצים   | המציל  להוראות  נשמעים   | מציל  עם  מוכרז  בחוף  רק  מתרחצים 
הדגל לצבע  לב  שמים   | המקומית  הרשות  הנחיות  ע"פי  המותרות  הרחצה  בשעות 

משרד הפנים

yam.org.il :לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר

■ תפילת שחרית ❘ 8:45 ■ ברכת כהנים של שחרית ❘ 9:30
■ תפילת מוסף ❘ 10:00 ■ ברכת כהנים של מוסף ❘ 10:15

הרבנים הראשיים לישראל
מרן הגאון מרן הראשון לציון הגאון   

רבי דוד לאו שליט״א רבי יצחק יוסף שליט״א   
הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט"א

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

יקבלו את פני עולי הרגל ברחבת הכותל המערבי
לאחר ברכת הכהנים בין השעות 12:00-10:45

אתרי הקרן למורשת הכותל המערבי יהיו פתוחים בחול המועד במתכונת מורחבת ■ המסע לירושלים ■ מרכז 
שרשרת הדורות ■ מבט אל העבר ■ מנהרות הכותל המערבי ■ מאחורי הקלעים ■ הביקור כרוך בתשלום ובביצוע 

*5958 ❙ www.thekotel.org :הזמנה מראש ■ להזמנת סיורים

■ קו המידע של הכותל המערבי פועל 24 שעות ביממה בטל: 5978*

עמותת “עזר מציון” נרתמה גם השנה להעלאת חולים, נכים ומוגבלי תנועה לברכת כהנים בכותל המערבי באמצעות 
אמבולנסים ונכוניות ■ מחניון מתחם התחנה ועד הכניסה לרחבת הכותל ובחזרה ■ שעות פעילות: יום ב׳ 7:00 בבוקר 

עד 12:00 בצהריים ■ טלפון לבירורים: 03-6144666 ■ אין צורך בתיאום מראש

ברכת כהנים
בחול המועד פסח התשע"ח

יום שני ❘ ב' דחול המועד פסח ❘ י"ז ניסן התשע"ח ❘ 2.4.18
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העיר  של  הקרקע  על  הטרקטורים  כשיעלו  רבות,  לא  שנים  בעוד 
החרדית החדשה "דורות עילית" להכשירה לבנייה, רבים בציבור 
החרדי ישאלו את עצמם איך לא תפסתי את ההזדמנות בזמן, מדוע 
יחידת קרקע במחיר מוזל במיקום כה קרוב לבני  היססתי לרכוש 
ברק כאשר הייתי יכול היום ליהנות מהשבחה גדולה של הקרקע. 
הגדולות  שההשקעות  ברור  והיה  הקיר  על  הייתה  הכתובת  הלא 
של המדינה ומשרד השיכון באזור מזרח גוש דן יצאו לפועל מהר 
מהצפוי, תוך ביצוע מיזמי הבניה הגדולים שתוכננו במקום במשך 

שנים. 
עור  קורמות  הבניה  תכניות  אלה,  שורות  קוראים  בזמן שאתם  כי 
מצוקת  דן".  גוש  "מזרח  המכונה  השומרון  מערב  באזור  וגידים 
השטחים  שפע  מול  והסביבה  אביב  תל  באזור  הגדולה  הבניה 
להבנה,  הובילו  משם  קצרה  נסיעה  במרחק  הנמצאים  המוריקים 
מדובר  לשם.  מופנים  להיות  צריכים  הגדולים  הדיור  משאבי  כי 
על קרקעות רחבות ידיים הגובלות בערים כפר סבא ופתח תקווה, 
נסיעה  דקות   - מיקומן  מבחינת  הן  מאד  למבוקשות  ונחשבות 
בודדות מצומת מורשה והן מבחינה ביטחונית אסטרטגית, כאזורים 

גבוהים המשקיפים על מרכז הארץ ונתב"ג. 
צוות מיוחד של משרד השיכון בהובלת השר יואב גלנט ערך בדיקה 
בכל  לבנייה  הפנויים  השטחים  סך  את  שמיפו  מקצוע  אנשי  של 
האזור שבין קרני שומרון בצפון, דרך העיר אריאל ועד למודיעין־

אלף  כ־67  של  בנייה  מידי  באופן  להכיל  שיכולים  וגילה  עילית 
יכולים להתגורר לא פחות מ־340 אלף איש.  דיור, שבהן  יחידות 
הנדל"ן  עתיד  כי  מבין  קדימה  שנים  כמה  שרואה  מי  כי  ספק  אין 

בישראל נמצא במקום הזה.

על קרקע מוצקה

מומחי נדל"ן ואנשי עסקים זיהו זה מכבר את הפוטנציאל הגדול של 
האזור. מסיבה זו, יזמים חרדיים מחו"ל הוציאו לפועל את הקמת 
לפתח  בסמוך  הממוקמת  עילית"  "דורות  החדשה  החרדית  העיר 
וכפר סבא, כ-20 דקות מבני ברק. מדובר ביזמים רציניים  תקווה 
ובעלי הון המושקעים בפרויקט זה לאורך כל הדרך, מהליך רכישת 
הקרקע  להפשרת  ועד  התכנון  שלבי  כל  דרך  הפרטית,  הקרקע 

והבניה בפועל. 
היוזמה נולדה מתוך מצוקת הדיור החרדית הקיימת, כאשר לרבים 
מההורים המחתנים את בניהם בעוד מספר שנים אין את האמצעים 
מסלול  יצרו  כך  לשם  היום.  הקיימים  במחירים  דירה  לרכוש 
הרשומה  מוזל  במחיר  קרקע  יחידת  רכישת  של  כדאי  ההשקעה 
בטאבו, כאשר בעוד שנים לא רבות, כשהקרקע תופשר היא תושבח 

ותניב תשואה יפה. 
הבחירה בקרקע "דורות עילית" לא נעשתה במקרה. מתוך ניסיונם 
הגדול בקידום קרקעות לבניה, בדקו היזמים לעומק וגילו כי היא 

ולעיר  לבניה  להפוך  ביותר  והטובים  הגדולים  הסיכויים  בעלת 
חרדית גדולה מהסיבות הבאות:

ראשית, מדובר בקרקע פרטית לגמרי, לא אדמת מדינה או מנהל, 
דבר המזרז מאד את התהליך ומונע התנגדויות רבות. שנית, לגבי 
שנים   25 לפני  ממשלה  החלטת  קיימת  הזו  הספציפית  הקרקע 
חשוב  במקום.  יישוב  הקמת  וקידום  לבניה  השטח  להפשרת 
להדגיש, כי ההחלטה זו לא נבעה מרצון של יזם כזה או אחר אלא 
מהמיקום האסטרטגי המשקיף על כל גוש דן, כאשר המדינה מבינה 
שהדבר הנכון ביותר מבחינה ביטחונית הוא לבנות יישוב במקום.

שומרון  האזורית  המועצה  של  נלהבת  תמיכה  ישנה  שלישית, 
החרדית  העיר  עבור  הקרקע  תכניות  לקידום  בראשה  והעומד 
של  מהלך  להוביל  כדי  מאד  הכרחיות  הן  אלו  ערובות  החדשה. 
קרוב  ומקומית,  ממשלתית  תמיכה  לולא  לבניה.  קרקע  הפשרת 

לוודאי ששום תכנית לא תצא לפועל.
על כל זאת ניתן להוסיף את המיקום הנפלא של העיר, במזרח גוש 
דן, כ-20 דקות נסיעה  מבני ברק. בנוסף, מדובר ברכס הרים מדהים 
נקי עם  אוויר  קו הים,  ניתן לראות עד  דן ממנו  גוש  המשקיף על 
נוף מרהיב, כך שאיכות החיים בו לא תהיה דומה לאף יישוב אחר 

במרכז.

תכנון רצוף וקבוע

לאחר שהוברר כי "דורות עילית" יושבת על קרקע מוצקה, החלה 
החברה לקדם בפועל את תכנון המקום. לצורך כך חתמו חוזה עם 
יחיאל, מהוותיקות בתחום  'יחיאור' בבעלות משה  חברת התכנון 
המקדמת הפשרת תב''עות למעלה מ-30 שנה עם רזומה מפואר של 
הצלחות, כולל הרחבות של ישובים בכמות גדולה. החברה עובדת 
ישראל,  מקרקעי  מנהל  ועם  השיכון  משרד  עם  פעולה  בשיתוף 

רמ"י, ועם מנהל איו"ש. 
עד  ובקביעות  במרץ  יקודם  התכנון  שתהליך  מחייב  זה  חוזה 
שוקדים  הפרויקט,  השקת  מאז  הבניה.  ותחילת  הקרקע  להפשרת 
כל העת בחברת התכנון בפגישות עם מהנדס המועצה המקומית 
וגורמים נוספים על תכנון העיר החדשה מבחינת הנדסת כבישים, 
מחויבות  מתוך  העת  כל  נעשה  התכנון  קידום  ועוד.  גישה  דרכי 

עמוקה להגשים את החזון ולהקים במקום עיר חרדית גדולה. 
החברה נשענת על הצלחות קודמות של ערים חרדיות שנבנו אף 
ובזכותה  לבניה,  והפשרתן  חקלאיות  קרקעות  רכישת  בשיטת  הן 
רבים ביצעו השקעה כלכלית מניבה במיוחד וזכו לחתן את ילדיהם 
אף  הוקמה  עילית'  'מודיעין  המשגשגת  העיר  למשל,  כך  בכבוד. 
לרכוש  שהחליטו  חרדים  יזמים  קבוצת  של  פרטית  ביוזמה  היא 
קרקעות ולקדם במרץ את הפשרתן ובנייתן והשאר היסטוריה. כך 
הדבר ברמת גבעת זאב, חשמונאים ועוד. בסופו של דבר, היוזמות 

המקומיות הללו נושאות פרי והופכות לערים חרדיות משגשגות.

ברכת גדולי הדור

ההזדמנות כעת לתפוס את הרכבת טרם יוצאת לדרך היא גדולה. 
בעוד  שתניב  קרקע  יחידת  לרכוש  ניתן  ממש  קטנה  בהשקעה 
שנים ספורות תשואה גדולה. יחידת קרקע של 100 מ''ר ב"דורות 
עילית" נמכרת כיום ב-85,000 ש''ח. הצפי של צוות התכנון ואנשי 
תהיה  מופשרת  יחידה  כאשר  להפשרה,  שנים  כ-5  הוא  המקצוע 

שווה כ-400,000 ש''ח. 
לאחר הבנייה, דירת 4 חד' צפויה לעלות כ-1,300,000 בהתחשב 

במחירי הסביבה ובכך שזו תהיה עיר חרדית שקרובה מאוד למרכז 
החרדי הגדול. מאות משקיעים מהמגזר החרדי שבדקו לעומק את 
ההשקעה והאנשים שמאחוריה, רכשו יחידות קרקע מתוך הנה כי 
במחיר  מושלם,  במיקום  לדירה,  להגיע  נדירה  הזדמנות  כאן   יש 
ההשקעה  מאחורי  כאשר  השקעה,  לכל  ביחס  מאוד  נמוך  שהוא 
יושב צוות ששוקד במרץ על קידומה כדי שהדברים יגיעו ליעדם 

בזמן הקצר ביותר. 
של  וברכתם  אישורם  את  קיבל  עילית"  "דורות  פרויקט  כי  יצוין, 
שליט"א.  לוין  הגרא"ד  בראשות  ממונות  לענייני  בד"צ  חברי 
במכתבם המיוחד כתבו הדיינים, כי "לאחר בדיקה דרישה וחקירה 
אכן  כי  לנו  התברר  שהביאו,  המומחים  ומפי  מפיהם  הבד"צ  של 
הקרקע  בעלי  וכן  המוכרים  ע"ש  ורשומה  פרטית  היא  הקרקע 

המשווקים הינם אנשים מוכרים ומנוסים". 
כמו כן, "דורות עילית" זכתה לברכתו האמיצה של מרן שר התורה 
הגר"ח קנייבסקי שליט"א. אשר אנשי השיווק שעלו למעונו, הציגו  
בפניו תכניות העיר החדשה, שתיבנה אי"ה כפתרון מגורים זול ונוח 
התורה  אדני  על  כולה  מושתתת  ותהיה  תורה  ובני  אברכים  עבור 
והיראה. מרן שר התורה שליט"א ברכם בחום ב"ברכה והצלחה", 

במשימתם החשובה של הקמת עיר בישראל.

 – חקלאית  בקרקע  השקעה 
כללי זהירות

בתקופה  נכנס  החקלאיות  הקרקעות  רכישת  טרנד 
האחרונה ביתר שאת גם למגזר החרדי. מומחים בנושא 
אמנם  כי  מבהירים,  תב"ע  ושינויי  קרקעות  הפשרת 
החברות מבטיחות רישום מוחלט בטאבו ואף מקיימות, 
אולם על המשקיעים להקפיד על כמה כללי ברזל טרם 

ביצוע העסקה כדי לא ליפול בפח: 

• ייעוד הקרקע - לפני הכל יש לבדוק מה הייעוד המקורי 
של הקרקע המוצעת. אם מדובר בקרקע שיועדה להיות 
וכדומה,  קברות  בית  טבע,  שמורת  אקולוגי,  פארק 
הסיכוי לשינוי הקרקע לבניה הוא אפסי. לכן, פרט זה 

חשוב מאד לפני ביצוע העסקה.

הכרחי  בתנאי  מדובר   - המקומית  הרשות  הסכמת   •
להנעת תהליך מסוג זה של בניה חדשה. כי ללא הסכמה 
מפורשת מהרשות המקומית לשינוי התב"ע של הקרקע 
הוא אפסי.  לפועל  כזו תצא  המוצעת, הסיכוי שתכנית 
זאת  המוכיח  כתוב  מסמך  לדרוש  המשקיע  על  לכן 
יובטח  וכך  עילית"  ב"דורות  שקיים  כפי  במפורש, 

שהתכנית אכן תקודם ע"י הגורמים בשטח.

מטעם  תכנון  צוות  קיים  אם  לבדוק   - תכנון  חברת   •
בקרקע  התב"ע  שינוי  את  המקדם  המשווקת  החברה 
כי  מבטיחות  החברות  רבים,  במקרים  המדוברת. 
הקידום ייעשה על ידי משרד השיכון או גוף ממשלתי 
אחר, המשמעות היא תהליך ארוך של-20 או 30 שנה, 
או בכלל לא. מאידך, כאשר החברה המשווקת מפעילה 
שינוי  את  במרץ  ומקדם  הפועל  בשטח  תכנון  צוות 
התב"ע מול כל הגורמים כפי שקיים ב"דורות עילית", 

הסיכוי להתממשות התהליך הוא גבוה מאד. 

החלטת ממשלה – יש • תמיכת המועצה המקומית – יש • יזמים 
 • יש   – בישראל  מהמובילות  התכנון  חברת   • יש   – ניסיון  עתירי 
נמרץ  קידום   • יש   – הרוכש  קרקע פרטית הרשומה בטאבו של 
• כל הסיבות הנכונות  יש   – ולבניה בפועל  בשטח עד להפשרה 
וליהנות   ₪  85,000 של  קטן  במחיר  עילית"  ב"דורות  להשקיע 
מהשבחת הקרקע שתעלה כ-400,000 ₪ טרם הבניה • לא פלא 
רכשו  כבר  ההשקעה  את  לעומק  שבדקו  עסקים  אנשי  שמאות 

יחידות קרקע ב"דורות עילית" • לראות היום את עיר המחר
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השקעה קטנה ואופציה גדולה לחתן ילדים בכבודהזדמנות שלא תחזור:
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יו"ר  "יש לכם ילדים בקייטנות?" פותח 
בנט  נפתלי  החינוך  ושר  היהודי  הבית 
כשהוא  עיתונות',  ל'קו  החג  ראיון  את 
בלונים  כמה  מושבו  ממקום  מפריח 
הולדתו  יום  ממסיבת  שנותרו  סוררים 
חרדים  הורים  בעיקר  אלי  "באים  ה-46. 
ומזכיר  אומר  הוא  זה",  על  לי  ומודים 
נשכחות מלפני קדנציה אחת בלבד, "אני מעריך את הרב פירון 
הפלו  קייטנות  כמו  ייאמן שבנושא  לא  זה  אבל  האישית  ברמה 
בתקופתו את הילדים החרדים. מה לזה ולממלכתיות? מה לזה 
היה  לא  הקומה,  היושב בהמשך  החרדי  סגן השר  ולערכיות?" 

יכול לנסח את המסר בצורה טובה יותר.
ראיון  לפתוח  לשר  היה ממליץ  קלוגהפט  בטוח שהיועץ  לא 
לעיתונות חרדית באזכור מימי ממשלת לפיד, אבל לבנט - בניגוד 
שסיפק  ההוכחות  אחרי  להתנצל,  סיבה  אין  באמת   - לזנדברג 
לחרדים בקדנציה הנוכחית. בשונה מממשלות עבר, בהן ישבה 
המפד"ל כגלגל חמישי, הרי שעל ראשי הבית היהודי אי אפשר 
גם  ורלוונטי  אישית,  לבנט  נכון  זה  לקייטנה.  באו  שהם  לומר 
ליתר אנשי המפלגה - ראשיה, שריה וגם יועציה, בעבר ובהווה 
לו  "אמרתי  בנט,  אומר  לזנדברג",  מסייע  שקלוגהפט  )"ידעתי 

'אתה חופשי'"(. 
רק לפני שבוע הצליח בנט לכפות את שותפותו )ושותפותנו( 
כשיושבים  לקלפי.  הדרך  את  עשה  שכבר  הממשלה,  ראש  על 
גם  קרה.  זה  איך  להבין  אפשר  האנרגיות,  את  ומרגישים  איתו 
האיש   – וסיורים  ביקורים  פגישות,  סבב  אחרי  יום,  של  בערבו 
משדר רעננות של תחילת יום עבודה. מלשכתו יוצא ונכנס ראש 
המטה ברוך הכישורים והקשרים טל גן צבי, מעדכן ומתעדכן, 
מאפשר לשר להתחבר וגם להתנתק כשצריך. הלשכה המתקתקת 
להצלחה  והבולט  הראשון  ההסבר  הן  העניינית,  והאווירה 
כפליט  הדתית-לאומית.  בצמרת  החדשה  הרוח  את  שמבליטה 
של לשכת ראש-הממשלה, נדמה כי בנט קיבל על עצמו להתנהל 

בלשכתו בדרך ההפוכה.
על הברית החדשה עם החרדים שבאה על חשבון ברית האחים 
עם לפיד עוד ידובר כאן תכף ומיד, אבל לפני הכל, יש להתחיל 
הבית  של  הנוכחי  היו"ר  היום.  סדר  שעל  הבוערים  בעניינים 
היהודי לא בא כדי לתפקד כ"עסקן של מקוואות ובתי כנסת", כפי 

שהוא מגדיר זאת, אלא במטרה לאחוז בהגה המדינה. מלשכתו 
בבניין מחניים בלב ירושלים, ניתן להשקיף בתנאי תחזית טובה 

במיוחד )בסקרים(, עד לקריה בתל אביב.
מתנהל עכשיו קרב קרדיטים בנושא ההפצצה בסוריה. ישבת 
הסוגיה של ההדלפות  על  ודיברת  הקבינטים האחרונים  בשני 
ומריבות, האם אתה יכול לקבוע שההתנהלות העכשווית פוגעת 

בביטחון ישראל?
"לפני שנתיים וחצי דרשתי שדרוג של עבודת הקבינט שבעיניי 
הוא הגוף העליון שאמון על הצבא וביטחון מדינת ישראל, וזה 
בגלל שהתפקוד לא היה טוב. המשבר חולל שיפור דרמטי. קמה 
בכל  אותן.  ויישמנו  המלצותיה  את  שאימצנו  עמידרור  ועדת 
יום אני מקבל  יום ראשון אני מקבל תדרוך מראש המל"ל, כל 
ובכלל  מקבל  אני  העמקה  רוצה  כשאני  המודיעיני,  המידע  את 
בתדירות ועומק - מפגשי הקבינט גברו ואני חושב שהיום אנחנו 

מתנהלים באחריות ואני מרגיש הרבה יותר טוב".
תופעת ההדלפות הצטמצמה? כי בקדנציה שעברה היו שרים 

ששלפו גם לעברך אי אלה טענות בנושא...
הדברים  הרעשים,  כל  דולף,  לא  כלום  שכמעט  "האמת 
יוצאים אבל לא הדברים  האמתיים נשמרים. הדברים הציוריים 
האמתיים, אני לא מכיר מקרה שדלף משהו רציני למעט אירוע 

אחד במהלך צוק איתן כשמצגת דלפה".
ואתה מדבר כמובן על המצגת שיצאה מלשכת ראש הממשלה 

בנוגע להשלכות הכניסה לעזה.
"אני לא מדבר על מי שהוציא אלא על מה שיצא, אבל זה היה 

מקרה יוצא דופן שלא מעיד על הכלל".
שמענו את הטענות למחדל מודיעיני בנוגע לזיהוי המאוחר 
של הכור בסוריה. בצוק איתן נשמעו מפיך טענות דומות בנוגע 
לזיהוי המאוחר של איום המנהרות. אפשר להיות רגועים ולומר 

שדבר כזה לא יקרה שוב?
"אף פעם אי אפשר לומר דבר כזה. אגיד לכם, למודיעין יש 
לא  אפילו  המודיעין  פעם  אף  והערכה,  איסוף  תפקידים,  שני 
תחומים  יש  באיסוף  אבל  ההערכה,  בתחום  לשלמות  התקרב 
שאנחנו מגיעים לרמה מאוד גבוהה. אני אישית מאוד ספקן לגבי 
כל הערכה, וזה היה בצוק איתן, הבעיה לא הייתה באיסוף אלא 
מנהרות  יש  שאמנם  שטענו  המערכות  כל  של  שגויה  בהערכה 
חודרות לשטח ישראל אבל אין למחבלים כוונה להשתמש בהן, 

אני כפרתי בזה ולצערי צדקתי בשלושה מקרים שהם חדרו, לו 
היינו נכנסים מוקדם ומהר יותר היה אפשר לצמצם את זה.

"במקרה הסורי הבעיה היה פספוס איסופי. הדברים האלה קרו 
בהיסטוריה תמיד ולעולם יהיו כי הצד השני לא משתף פעולה 
גדול של  ערוכה למרחב  להיות  צריכה  ישראל  לכן  לך...  לספר 

תרחישים ולהיות מאוד גמישה".
יכול להיות שהפעם הבאה שנשאל את עצמנו איפה טעינו 
תהיה בשבוע הקרוב, עם ההסתערות המתוכננת של החמאס על 

גדר הרצועה?
אחר  כלי  מנסים  הם  כוונות,  להם  יש  שהפלסטינים  "בוודאי 
שתהיה  כדי  הביטחון  מערכת  מול  בתקשורת  אנחנו  פעם.  כל 

היערכות ראויה".
בוא נחזור לשאלת עיתוי פרסום הפצצת הכור. האם גם אתה 
שותף לטענה שהעיתוי הנוכחי היה בעיקר משיקולים פוליטיים 

ולא ענייניים? 
סיבה  הייתה  פעם  וכל  הפרסום  התרת  על  מזמן  כבר  "דובר 
כבוד  אות  היא  התקיפה  שעצם  חושב  אני  לעכב.  נקודתית 
לממשלה ולמדינת ישראל שעמדה בכלל של 'הבא להרגך השכם 
ונמשיך לא  להורגו'. אנחנו לא מקבלים התגרענות של אויבים 
זה, אני לא מהסס להחמיא לראש הממשלה לשעבר  לקבל את 
נועזת  החלטה  שקיבל  המחלוקות,  כל  עם  אולמרט,  אהוד 

ואמיצה".
לאחרונה.  פחות  קצת  לאיווט  אבל  מחמיא  אתה  לאולמרט 
הביטחון  שר  לתפקיד  מועמד  עצמך  את  רואה  הכרזת שאתה 
בממשלה הבאה, וזה לא סוד שאתה סבור שאפשר וצריך לנהל 

מדיניות ביטחון שונה.
ששר  נכון  שזה  חושב  לא  אני  הביטחון,  שר  את  אבקר  "לא 
מביא.  שאני  הייחוד  מה  אגיד  כן  אבל  אחר.  לשר  ציונים  ייתן 
קודם  יוצאים שלושה שבועות  היינו  איתן'  'צוק  ניהלתי את  לו 
שלי  הקו  מערכה,  והימשכות  ישראל  בתוך  פיגועים  ומונעים 

מאוד תקיף ונחוש בכל הממדים. 
"נדמה לי שב-28 השנים מאז שאני חייל בסיירת מטכ"ל דרך 
מ"פ ביחידות נבחרות, השתתפות בכל מערכות ישראל עד לבנון 
שאני  הוכחתי   – איתן  בצוק  הפעולה  בראש  והעמידה  השנייה 
מביא ממד הרבה יותר תקיף משהכרנו. לא יכול להיות שמערכה 
מול חמאס תארך 50 יום ומול חיזבאללה 33 ימים. בקבינט אני 

בראיון חג מיוחד פותח שר החינוך את כל הקלפים, מבטיח כי לא ילך שוב עם לפיד ללא 
החרדים, מצהיר כי יתמודד על ראשות הממשלה אחרי נתניהו מתוך 'הבית היהודי', טוען כי 
נתניהו ינסה להשאיר שוב את מפלגתו מחוץ לקואליציה, מציע לוותר על חוק יסוד לימוד 
תורה, מבהיר כי לא יתפשר על תיק הביטחון בסיבוב הבא – יחד עם המשפטים, מציע שת"פ 
"הציבור  מסביר:    המרכולים  חוק  העברת  את  ומבקר  בירושלים  בבחירות  החרדים  עם 
החרדי והדת"ל צריכים להבין שהם כבר לא מיעוט זניח ולהשיל פריבילגיות"  מודאג: "אני 
פוגש המון חרדים ברחוב שכועסים על מדינת ישראל שלא נתנה להם כלים לפרנסה ובעיקר 
אנגלית"  מאשים: "הגיוס זה המשבר הכי קל שראיתי, ליברמן ולפיד חוגגים על הגב שלכם" 
 חוזה: "אם נתניהו ירצה יהיו בחירות בקיץ, ויאשימו את החרדים"  ומקווה: "אני מתפלל 
שראש הממשלה יצא נקי, זה יהיה רע למדינה לראות אותו חלילה מואשם או מורשע"  וגם: 
ימיו בלשכת נתניהו, הקשר עם הנציגות החרדית וסגן השר פרוש, הישגיו במשרדי החינוך 

והמשפטים, עמדותיו המדיניות, הכישלון ב'צוק איתן' והצעת ההתמזגות לתקומה  

"תתמקדו בנושאים חרדיים, 
אסור לייצר תחושת השתלטות"

שר החינוך נפתלי בנט בראיון חג נרחב ל'קו עיתונות':

מאת: אבי בלום ואבי גרינצייג
צילומים: פישל רוזנפלד
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אני לא בא בהאשמות, 
אני גם מבין את החרדים, 
אז לא היה לנו את הקשר 

שיש לנו היום. נתניהו 
באופן היסטורי תמיד 
רוצה בית יהודי נורא 

חלש. ואז מצביעים בעד 
ההתנתקות, מכריזים 
על מדינה פלסטינית 

ומשחררים מחבלים. זה 
היה לפני העידן שלנו, 

הוא רוצה חופש פעולה 
ואני לא רוצה לתת לו

"

תחקיר

'קו עיתונות'

רוצה אלא  לא לעשות מה שהאויב  יצירתיות,  כהרגלי מציג עמדות 
לנהוג בתחבולה, בהפתעה. למדנו את זה מגדעון, היינו רוצה לראות 
רק  ולא  לוחמים  גופות  לשחרר  כדי  חמאסניקים  חוטפים  שאנחנו 

לדבר על כמה אנחנו צריכים לוותר.
שחרור  אי  על  אולטימטום  עשיתי  לממשלה  שנכנסתי  "מאז 
ומסירות  הקפאות  על  דיברו  שבאנו  עד  לשחרר,  הפסיקו  מחבלים 
מהוסס  היה  הכללי  הקו  שבאתי  עד  זה.  על  לדבר  והפסיקו  שטחים 
ומאז שבאתי התחלנו בקו ההתקפי גם בסוריה, זה הקו שלי, שהאויב 
כל הזמן יהיה במגננה, לחשוב על ההישרדות שלו כדי לא להרים את 

הראש".
ומבחינה מדינית, מיותר לומר שאפסה תקוותנו.

"אני בעל תקווה ומאמין שהשלום יגיע, כלומר אי מלחמה, אני לא 
מחפש להיות החבר הטוב של שכנינו, חיזבאללה, דאע"ש, חמאס, 
איראן, ג'בהת א-נוסרה, לא משנה מה ניתן להם הם לא יעשו אתנו 
יותר  חזקים  אנחנו  אם  רק  פקטו?  דה  לשלום  מגיעים  איך  שלום. 
ובמהירות,  בעוצמה  בכוחנו  להשתמש  מוכנים  ואנחנו  יחד  מכולם 
במעשים.  אלא  בדיבורים  לא  יותר,  אתנו  להתעסק  לא  ידעו  הם  אז 
אני חושב שצוק איתן היה המקרה שעמדתי לבד מול קבינט ומערכת 
אותנו  להוציא  לפני  חודש  הצלחתי  שלא  מצטער  רק  ואני  שלמה 

לאותה פעולה ולחסוך דם".
הדרישה לשר הביטחון היא משהו שתלך אתו עד הסוף בקדנציה 

הבאה, כולל על חשבון משרד המשפטים?
לנו  אצה  ולא  בלחץ  לא  אנחנו  לי,  וטוב  החינוך  שר  אני  "כרגע 
נחולל  והמשפט  החינוך  במערכות  שחוללנו  המהפכה  את  הדרך... 
בממשלה הבאה במערכת הביטחון, ולכן בהחלט נדרוש את זה לצד 

תיק המשפטים ואם נהיה מספיק גדולים גם לצד תיק החינוך".
בסוף תצטרכו לבחור ואתה אומר שתיק הביטחון יהיה בעדיפות 
עליונה. ראינו כבר שנתניהו העדיף את איווט עם חמישה מנדטים 

על פניך.
"הכל יוכרע לפי גודל המפלגה, לכן זה תלוי בציבור. אמרו לי בזמנו 
'אין לך סיכוי למשפטים, בחיים הוא לא ייתן', נתתי אולטימטום ולא 
קלקיליה  להרחבת  תכניות  לראות  יותר  מוכן  לא  אני  נכנס,  הייתי 
או  מחבלים  שחרורי  לראות  מוכן  לא  ושם,  פה  שטחים  ומסירות 
תגובה רפה על מקרי רצח, ואני רוצה לקדם את כל מערכת הביטחון 

לערך אחד שנקרא להכריע את האויב".
גם ליברמן דיבר על חיסול הנייה והכרעת האויב עד לרגע שהוא 

נכנס למשרדו בקריה. איך אמר שרון, 'דברים שרואים מכאן'... 
הבטחתי  והקטנתי,  כיתות  להקטין  הבטחתי  החינוך,  שר  "אני 
קייטנות בחופש וביצעתי, הבטחתי להוסיף 5,000 סייעות וקיימתי, 
דבר  כל  וביצעתי.  והמדעים  המתמטיקה  את  להזניק  הבטחתי 
שהבטחתי קיימתי במלואו, לך 20 שנה אחורה לכל קמפיין בחירות 
תמיד היה מי שהבטיח סייעת שניה, ההבדל הוא שאנחנו ביצענו, כך 
גם לגבי ההבטחה לבצע שינוי במערכת המשפט. גם עם מעט מנדטים 
אנחנו מחוללים שינויים עצומים בעזרת נחישות, הרבה מעבר לכוחנו 

היחסי".
מקיום הבטחות במשרד החינוך לביצוע מהפכה בתפיסת הביטחון 

  הדרך ארוכה. 
כנסת  בתי  על  אחראי  להיות  בשביל  לא  לפוליטיקה  "באתי 
הלאומית  הספינה  ניווט  אלא  שלי  ההתמחות  לא  זה  ומקוואות, 
לכיוונים שאני מאמין בהם. הבטחתי להעביר את חוק ההסדרה ועם 
כל האיומים וגם נגד רה"מ בשלב מסוים, זה עבר בקריאה שלישית. 
ס"מ  להחזיר  אפשר  שאי  כך  והעברנו  עם  משאל  להעביר  הבטחתי 
אדמה בלי משאל, כמעט כל מה שהבטחנו קיימנו. לראשונה מקום 
אותם  נחזיר  אלא  מחבלים  נשחרר  שלא  רק  שלא  הבטחתי  המדינה 
משוחררים   60 החזרנו  אחים'  ב'שובו  בקבינט  שלי  ביוזמה  לכלא, 
הישראלי  החוק  את  נחיל  פוליטי,  כוח  עם  דבר שנעשה  עוד  לכלא. 
ומעלה  עציון  בגוש  נתחיל  אחד,  ביום  הכל  לא  מיו"ש,  חלקים  על 
אני  שלנו.  הוא  הזה  השטח  בסוף  כי  ובביתר,  בעמנואל  אדומים, 
נתניהו מסר  מתנגד באופן מוחלט למסירת שטחים לערבים, לצערי 
כבר בעבר את חברון ותמך בהתנתקות בכל שלוש הקריאות. זה לא 

יקרה בבית ספרי".

הברית החדשה

ניתן לומר: פנים  על בנט של הקדנציה הנוכחית בהקשר החרדי, 
חדשות באו לכאן. האויב )פוליטית, פוליטית( הפך לאוהב. בנט כרת 
ברית עם ליצמן, נלחם נגד ביבי – עם דרעי, ובניגוד לקודמיו במשרד, 
גם מקפיד לשמור על יחסים טובים עם הסגן החרדי. אפילו במישור 

סבירה,  היחסים  שמערכת  לומר  ניתן  גפני  מול  הפעילות 
השאלה  התורה.  דגל  ביו"ר  כשמדובר  עצמו  בפני  הישג 
תשוב  הכוחות  יחסי  מפת  כאשר  יקרה  מה  היא  הגדולה 
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לכנסת  יחזור  לפיד,  יאיר  לשעבר,  הברית  ובן  ותשתנה 
בראש מפלגה עם קידומת בת 20.

לפני שנה, בראיון שערכנו עם השר דרעי, הוא סיפר 
שלפני שסגרת ברית עם לפיד ניסית לסגור ברית עם החרדים. מה 

בדיוק היה שם ולמה זה נמנע?
"אני לא בא בהאשמות, אני גם מבין את החרדים שאז לא היה 
לנו את הקשר שיש לנו היום. נתניהו באופן היסטורי תמיד רוצה 
בית יהודי נורא חלש. ואז מצביעים בעד ההתנתקות, מכריזים על 
העידן  לפני  היה  זה  מחבלים.  אלף  ומשחררים  פלסטינית  מדינה 
שלנו, הוא רוצה חופש פעולה ואני לא רוצה לתת לו את זה, לכן 
הוא רצה אותנו בחוץ ב-2013. פניתי לחרדים ואז לא היה לנו בסיס 
ברירה  בלית  אז  בביבי,  נבחר  לבנט  ביבי  בין  אמרו  והם  היכרות 
את  לשנות  ובאתי  פוליטיקאי  אני  נכון.  פעלתי   - שהיו  ובנתונים 
מה שעשינו,  כל  את  עושה  הייתי  לא  באופוזיציה  ישראל,  מדינת 
אז נכנסתי לחיבור הזה ואילצתי את ראש-הממשלה להכניס אותנו.

"גם ב-2015 הוא לא רצה להכניס אותנו, השאיר אותנו אחרונים 
ולולי איווט לא היה בורח לו אז או שהיינו בחוץ או שוליים לגמרי, 

בקבינט  ולא במשפטים".לא 
לעשות  ינסה  הוא  ולהערכתך 

את זה שוב גם בסיבוב הבא?
שאלה.  איזו  "בוודאי, 
חלש  יהודי  בית  רוצה  נתניהו 
 2009 למודל  לחזור  שיוכל  כדי 
הכרזה  הייתה  שלו  בקדנציה  שלו. 
פלסטינית,  מדינה  על  הימין  מנהיג  של  לראשונה 
מה שבגין ושמיר לא חלמו לעשות. התנגדתי לעסקת שליט 
ולשחרור סיטונאי של רוצחים, ומאז נרצחו לא מעט ישראלים על 
בדברים  חזק  שעומדת  מנהיגות  חייבים  אנחנו  המשוחררים.  ידי 

האלה".
בלעדיכם,  ממשלה  להקים  נתניהו  של  ניסיון  על  מדבר  אתה 
אבל גם בנוגע אליך הציבור החרדי שואל את עצמו אם סיטואציה 
של חבירה ללפיד על חשבון החרדים   עשויה להיות גם בקדנציה 

הבאה?
"אז הסירו דאגה, הכל בסדר. אגיד לכם, תמיד אתמוך ואמליץ 
לנשיא על מנהיג הימין, בתקופת ביבי זה יהיה הוא, ואחרי נתניהו 
אני מתכוון להיות ראש הממשלה. בסוף זו החלטה של ביבי, אני 
בעד ממשלת ימין ודתיים, הממשלה הנוכחית היא ממשלה טובה, 
אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד אחראיים ולא לקפוץ מעל 
הראש, להבין שיש פה גם חילונים שרואים את הדברים שונה, ולא 

תמיד לצאת עם כל תאוותנו בידינו".
לא  החרדית  הפוליטית  שהמנהיגות  פנימיות  בשיחות  אמרת 

תמיד השכילה להכיר במגבלות הכוח בקדנציה הנוכחית...
"לתפיסתי יש נושאים שראוי שהחרדים יתמקדו בהם, שזה בעיקר 
מה שנוגע לציבור החרדי, ולהבין שיש פה ציבורים רבים ואסור לנו 
לייצר תחושה שיש השתלטות שלנו על המרחב הציבורי, אנחנו כל 
מיני שבטים פה. ביום כיפור אף אחד לא נוהג ברכב ואין חוק כזה, 
אבל אם נחוקק חוק כזה יהיו פה אוטוסטרדות, אני ברמה בסיסית 
לרדת  לא  אבל  יהודי  צביון  בעד  אני  דתית,  לכפיה  מתנגד  ביותר 

לחייהם של החילונים. זאת הדרך וצריך להיות עדינים מאוד".
עם עודף עדינות וגם בלי, התחושה היא שמשבר הגיוס שעומד 
עומד להיפתר  לציבור החילוני לא  בין החרדים  בליבת היחסים 

בקדנציה הנוכחית.
"דווקא בנושא הזה אני לא רואה את זה כאירוע של כפיה דתית 
מספר  האחרון  שבעשור  והיא  האמת  עם  הולך  אני  ההיפך,  אלא 
החרדים שהתגייסו הלך וגדל מ-300 בשנה ל-3000 ובשנה הבאה 
יעמוד על 3200, האם זה המון? לא. האם זה קצב סביר? כן. האם 
אלף  עשר  רוצה  צה"ל  האם  ובעיקר,  לא,  זה?  את  לקלקל  צריך 

בשנה? לא".
שר הביטחון אומר אחרת. הוא הרי התחיל את כל המשבר, 

כביכול בגלל "עמדת הצבא".
משבר  פייק  פה  שיש  אמרתי  אני  בלוף,  מגה  פה  "יש 
הסכמה,  יש  ולחרדים  לצה"ל  כי  הסוף,  ועד  מהתחלה 
ומפלגות כמו ליברמן ולפיד חוגגות על הגב של החרדים. 
הפרדה  עם  בסיסים  אינספור  לפתוח  רוצה  צה"ל  באמת 
של  כשרויות  עם  להיערך  יכול  צה"ל  באמת  מגדרית? 
פה  יש  זה?  את  חושב  באמת  מישהו  וגור?  ויז'ניץ  בעלזא 

פופוליזם. 
"אני משלם מחיר בציבור כי העמדה הפופולארית היא הכה 
המפלגה  של  עיתונאים  במסיבת  התייצבתי  אבל  החרדים  את 
ופעם אחר פעם אני עקבי בעניין הזה. אם זה היה תלוי בי הייתי 
הייתי  שכן  מה  חדשים,  חוקים  צריך  לא  הנוכחי,  בקצב  ממשיך 
ועוד השכלה של אנגלית ומתמטיקה, לכוון לשוק  זה עוד  רוצה 
המון  פוגש  ואני  לי  כואב  זה  בהסכמה,  הכל  אבל  התעסוקה 
להם  נתנה  שלא  ישראל  מדינת  על  שכועסים  ברחוב  חרדים 
גיליתי  להשלים.  אפשר  מתמטיקה  כי  אנגלית,  ובעיקר  כלים 
דבר מדהים, אין המון התנגדות לזה ואפשר להסתדר, אם לא 
עושים רעש העסק מתקדם, רק להפסיק עם המלחמות, לא 

יוצא כלום מהמלחמות האלה".
הביטחון  במשרד  יושב  אתה  ולא  ליברמן  בסוף  אבל 
רואה  אתה  האם  דברו.  את  אמר  כבר  והוא 
עובר  הגיוס  חוק  תיקון  את 

בקדנציה הזו?
"נגיד ככה, אם מישהו רוצה בחירות ומחפש תירוץ אז חוק הגיוס 
זה אחלה תירוץ, אם מישהו מחפש פתרון אין שום בעיה לפתור 
את זה כי הצבא והחרדים רוצים אותו דבר, צמיחה מתונה ועקבית. 
ראש-הממשלה,  של  ליבו  איפה  יודע  לא  אני  כי  לראות  נצטרך 
בעיות.  מיני  כל  ו'יתגלו'  יסתבך  העסק  אז  בחירות  חפץ  הוא  אם 
העסק הזה באמת לא מסובך. הראיתי גרף בישיבת הסיעה ופנו אלי 
הרבה חילונים על זה, כי אני הולך ומגן על החרדים לא בתקשורת 
החרדית אלא בתקשורת הכללית. אני לא חרדי, אני ציוני, אבל אני 
באמת שלם עם זה כי זה הגיוני, כל שנה מתגייסים יותר, אז נכון 
שאין עמידה מושלמת ביעדים, אבל 90% מהיעדים מושגים, אז על 

זה ללכת למשבר? זה הסיפור".
אבל הסיפור הוא לא רק פוליטי אלא משפטי, כי התחושה היא 

שכל חקיקה שתעבור   תיפסל אוטומטית בבג"ץ.
"אני חייב במקרה הזה לבקר את בג"ץ, איך אפשר להתווכח עם 

הגרף הזה, רואים שנה אחרי שנה שיש עליה, אז מה רוצים?"
אתה בעד חקיקת חוק יסוד לימוד תורה?

"בשלב הזה הדבר הנכון פשוט להעביר את החוק המתוקן, יש 
חוק מוסכם על החרדים וצה"ל".

לדעתך זו הייתה טעות של ההנהגה החרדית שלא התעקשה על 
פסקת ההתגברות?

להתעקש  צריך  והיה  קריטית  ההתגברות  שפסקת  חושב  "אני 
להעביר אותה. אני מוביל משהו יותר רחב אבל הייתי מוכן להסתפק 
בפסקת ההתגברות. לצערי ניתן וטו לכחלון בעניין הזה וזו שגיאה. 
אנחנו באים ואומרים שצריך להיות איזון בין בג"ץ למחוקק, ראוי 
נוראיים. אם הכנסת תחליט  שתהיה לבג"ץ סמכות לפסול חוקים 
לדוגמה שלג'ינג'ים אסור לצאת מהבית בימי שלישי אז ביהמ"ש 
יתערב, כי לזה נועד בג"ץ, אבל יש הרבה דברים שבג"ץ לא אמור 
עדינים  יותר  שהם  דברים  מתערב,  זאת  בכל  והוא  בהם  להתערב 
שהמשפט שהוא שחור-לבן לא יודע לעשות, ונושא גיוס החרדים 
הוא דוגמה בולטת לכך. מצד הצדק הכללי עולה הטענה שכל אחד 
כאן מבנה  יש  חד.  ופחות  עגול  יותר  להתגייס, אבל העולם  צריך 
להתערב  צריך  לא  המשפט  בית  ומציאות,  ערכים  עולם  של  שלם 
לכולם,  שטובה  עדינה  לנוסחה  הגענו  עדינים,  כך  כל  בנושאים 
בא  הוא  למה  מתערב?  בג"ץ  למה  לממשלה,  לחרדים,  לצה"ל, 

ומקלקל את כל זה? זה לא בסדר".

פליט הלשכה

הוא מכיר את נתניהו כפי שרק עובד שבא מתוך קרבי הלשכה 
הוא  אחרים,  לשכה  לפליטי  בניגוד  מעסיקו.  את  להכיר  יכול 
ההיכרות  מדינה.  לעד  להפוך  ולא  המדינה  בענייני  לעסוק  בחר 
האינטימית הזאת, אפשרה לו להפוך את הקערה ולצאת מהמו"מ 
הפוליטי מול נתניהו כשידו על העליונה, הן בקדנציה הקודמת והן 
בנוכחית. הפעם השלישית בה נחל הצלחה הייתה רק לפני שבועיים 
כשהצליח כמעט בגפו, לעצור את השעטה של נתניהו לקלפי, ובכך 

דחה את 'קץ הימין' בעוד כמה חודשים טובים.
של  האלה  בשבועיים  ביבי  של  הסיבוב  את  מסביר  אתה  איך 

המשבר?
פעלנו  ולכן  לבחירות  ללכת  רצון  לו  שיש  תחושה  "הייתה 
למנוע  כדי  האופוזיציה  עם  ואפילו  החרדים  עם  גם  בנחישות 

בחירות מוקדמות, שהיו גורמות נזק למדינת ישראל".
הייתה כאן חבירה מעניינת שלך עם דרעי, שקצת החליפה את 

הציר עם ליצמן שאותו שימרת מתחילת הקדנציה.
"נכון, הייתה כאן חבירה ומהלך משותף. מגיעים לאריה שבחים 

אבל גם ליצמן ברגעים הקריטיים התייצב ביחד אתנו".
בשלוש  הגיוס  חוק  העברת  של  מהעץ  אותו  שהורדתם  אחרי 

קריאות. 
"לכל אחד יש את האילוצים שלו, אני גם מנהיג של מפלגה וזה 
גם את  גם את ליצמן  ומחוץ, אני מכבד  יש לחצים מבית  לא קל, 
גפני וגם את דרעי. פתחנו במלחמה, שקד, אני, דרעי וליצמן וביחד 
גרוע  הכי  הנושא  על  מועדן  לפני  וחצי  בחירות שנה  אסון,  מנענו 

שיכול היה להיות".
זה  על  נלך  שלא  חושב  אתה  זמן,  הרווחנו  רק  בסוף  אבל 

לבחירות בקיץ?
הוא  אם  נתניהו,  ברה"מ  תלוי  זה  מקווה,  אני  טובה,  "שאלה 
מעוניין בבחירות יהיו בחירות ואם לא אז לא, זה לא קשור בכלל 
לחרדים. אם יהיו בחירות יאשימו את החרדים, אבל זאת לא הסיבה 
אלא רק התירוץ. אני שבע משברים, 5 שנים ברצף הייתי בליבת כל 

המשברים וזה אחד המשברים הקלים ביותר".
יוגש  גם אם  ביקש ממכם שתתחייבו להישאר בממשלה  הוא 

נגדו כתב אישום?
"לא, לא הייתה בקשה כזו".

ומה תעשו באמת כשתגיע העת?
"אני מאוד עקבי בעניין הזה, אני אומר שבאותו רגע אחליט, עד 
אז אין על מה לדבר, ואני אסביר, אם כתב האישום הוא על זוטי 
דברים, כמו הפרת אמונים, אז על סיגרים לא מפילים ממשלה, אני 
באמת מאמין בזה. כל עוד אני רואה שרה"מ נתניהו שנבחר על ידי 
מיליוני אנשים פועל בצורה תקינה וזה זוטי דברים, אז צריך לפעול 

על פי החוק שקובע שלא הולכים לבחירות".



יש נושאים שראוי 
שהחרדים יתמקדו בהם, 
שזה בעיקר מה שנוגע 
לציבור החרדי, ולהבין 
שיש פה ציבורים רבים 
ואסור לנו לייצר תחושה 
שיש השתלטות שלנו על 
המרחב הציבורי. ביום 
כיפור אף אחד לא נוהג 
ברכב ואין חוק כזה, אבל 
אם נחוקק חוק כזה יהיו 
פה אוטוסטרדות

"
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כשרואים את כל עדי המדינה שממתינים בתור   מבינים שזה 
לא יסתיים רק בזוטי דברים... 

"אני מקווה שזה יסתיים אפילו בפחות מזה, אבל אם חלילה זה 
יותר חמור אני אקבל את ההחלטה ברגע האמת, לא דקה לפני, זה 
לא הוגן. נדמה לי שכחלון הודיע שבכל מקרה הוא לא יסכים, אני 

יכול רק להציג את עמדת מפלגתי".
היית בעבר בלשכה בבלפור וכך גם שקד ואיך זה נגמר שם, 
כולם יודעים, אבל איכשהו מתברר שאתם הייתם הכי אמינים, כי 
אתם לפחות לא הפכתם לעדי מדינה... איך אתה מסביר את זה 
שכל כך הרבה אנשים שעבדו אצלו מפנים עורף ומתהפכים כך 

על ראש-הממשלה?
"אני באתי ממצב קצת שונה מרוב האנשים, אחרי אקזיט גדול 
בהייטק, בלי תלות כלכלית ובאתי אחרי מלחמה קשה שבמהלכה 
עם  והגעתי  לבנון  בעומק  רקטות  להשמדת  כוחות  על  פיקדתי 
שליחות להחזיר את הביטחון למדינת ישראל, לכן הייתי במשרת 
לא  אני  הזו  ומהתקופה  אותו  שירתתי   2008 עד  מ-2006  אמון, 
ששירתתי  להגיד  יכול  רק  אני  דבר,  להוציא  פעם  אף  מתכוון 
אותו נאמנה והייתה הערכה הדדית. בפוליטיקה כמובן יש יצרים 

והכל..."
במערכת הפוליטית הייתה תמיד תחושה שנתניהו לא מושחת, 
השתנה  משהו  ליד,  מיד  שעוברות  מעטפות  יתפסו  לא  שאצלו 

בחלוף השנים?
"אני עדיין אוחז שנתניהו איננו מושחת, הוא לא יפגע באינטרס 
הישראלי הלאומי למען בצע אישי, אבל יש רשויות חוק שחוקרות 
זה ואני מקווה שלא אופתע, אני רוצה להאמין שהוא  בדיוק את 

פועל לשם שמים".
שלו  המצב  החקירות  כל  שלמרות  זה  את  מסביר  אתה  ואיך 
בסקרים רק מתחזק, גם על חשבון מפלגות הימין, חוץ ממכם 

בינתיים?
"אנחנו מתחזקים בכ-50% וזה טוב אבל בכל זאת בחירות זה 
רע למדינה, באתי לפוליטיקה לא בשביל בחירות ופוליטיקה אלא 
בשביל ארץ ישראל ועם ישראל ומדינת ישראל. אני חושב שבימין 
פוליטיקאים  שאינספור  לומר  צריך  נרדף,  שהוא  תחושה  יש 
היה  האחרונות,  בשנים  בכלא  עצמם  את  מצאו  ומימין  משמאל 
)קצב  משמאל  ממשלה  וראש  משמאל  אוצר  שר  והיה  נשיא  לך 
והירשזון(, אולמרט שעשה את ההתנתקות, אבל יש גם מימין, אני 
חושב שאנחנו צריכים לחזק את רשויות החוק ולהמתין בסבלנות, 
אני מתפלל שראש הממשלה יצא נקי מהכל, זה יהיה רע למדינת 

ישראל לראות אותו חלילה מואשם או מורשע".
בוא נדבר לסיום על נושאים שהתרגלנו לפתוח איתם ראיונות 
משמעותי  הכי  בתיק  מחזיק  הרי  אתה  קודמים.  חינוך  שרי  עם 
ואין  בניגוד לעבר, אין פרץ  והנה,  לאופיו של הציבור החרדי, 

תלונה.
"אין ולא יהיה כי לא יצליחו לסכסך בינינו. הציבור החרדי קרוב 
ללבי, לכן הפעולה הראשונה שעשיתי היה לתת גם לחרדים את 
הקייטנות בבתי הספר בחופש הגדול, שאגב בעיניי זה שערורייה 
הילדים  זה? במה אשמים  את  אבל  הכל  להבין  יכול  אני  אדירה, 
שלא לומדים ליבה או כן לומדים, למה לא מגיע להם קייטנות? 
הסדרנו את מוסדות הפטור, לראשונה אי פעם צירפתי חבר מל"ג 
המיוחד,  בחינוך  החופשות  עכשיו  הנהדר,  תיק  ישראל  חרדי, 
מיניתי ועדת ערר לעניין הרישוי ועוד. מעבר לשלל הפעולות - זו 
הרוח שהשתנתה, באתי ואמרתי אנחנו לא אויבים אלא אחים, יש 
לי דרישות, והרוח הזו מחלחלת, לא  ויש  לי דברים שאני מצפה 

באופן מושלם עדיין אבל כן".
לסגנו,  השר  בין  חיכוכים  החינוך  במשרד  לראות  התרגלנו 
בפרט כשהסגן חרדי. במפתיע, הקדנציה הזו מצטיירת כשקטה...

פרוש,  הרב  השר  לסגן  גדול  מאוד  וכבוד  נהדר  קשר  לי  "יש 
אנחנו עובדים בהרמוניה. אני עובד בהרמוניה גם עם ליצמן ודרעי 
לי  חשוב  מיוחדת...  דמות  הוא  גפני,  עם  גם  יחסית  ובהרמוניה 
החינוך החרדי אבל חשוב לי גם לצייד את ילדי החרדים בכלים 
ואני  רוצה  אני ממש  מספיק.  הצלחתי  לא  עוד  מרגיש שפה  ואני 
מוכן לוותר על כל היתר ואני רוצה להעביר מסר לחרדים, אנחנו 
לא מנסים לחנך את החרדים ולשנות את הזהות החרדית, אני מכבד 
את זה, אני כן רוצה לתת לילדים כלים לשגשג בחיים ולהתפרנס 
הוא  פרנסה  הנושא של  רוצה, מבחינתי  כל מה שאני  זה  בכבוד, 
הרבה יותר דחוף מהנושא של צבא, שמתקדם בקצב טוב. ושוב, 
אני מדבר אך ורק על צעדים שיעשו בהסכמה ובהבנה כי אין דרך 

אחרת".

משפט הציבור

צריך לומר יותר ממילה טובה על הפרגון ההדדי בין יו"ר הבית 
היהודי למספר 2 במפלגתו. בשעה שבנט קיבל לידיו את המשרד 
הדתי-לאומי המסורתי של קודמיו במפד"ל במקום תיק הביטחון 
תקבל  שקד,  איילת  ששותפתו  מנת  על  נלחם  הוא  לו,  שהובטח 
חלום  כמו  נראה  ימניות,  ידיים  לשתי  שמסירתו  התיק  את  לידיה 

ליל בחירות. 
באיטיות וביסודיות וחרף היעדר הציפיות המוקדמות, מצליחה 
שרת המשפטים לשנות את כיוון הספינה – אם להשתמש באותה 
טרמינולוגיית זהב של שיחות ביבי-נוני. בנט תומך ומפרגן בסוג 

תארו  רק  הישראלית.  בפוליטיקה  מוכרת  שאינה  שותפות  של 
לעצמכם איך היה נוהג במקומו ראש הממשלה המכהן - הראשון 
אותו  לעקור  ודואג  במפלגתו,  שצומח  דשא  ראש  כל  שמזהה 

משורשו.
אפשר לומר בהקשר של שקד שהתלמידה עולה על רבה?

"אנחנו שותפים לדרך ואני שבע רצון מאוד מאיילת שקד היא 
שרה מוכשרת מאוד שפועלת לילות כימים לשנות את הרוח של 
מערכת המשפט לרוח יותר שמרנית ובריאה, לקח שלושים שנה 

להפוך את המערכת לאקטיביסטית, ייקח גם זמן לתקן, אבל אני 
בהחלט מאוד שבע רצון ממנה".

ברקת הודיע היום שהוא מתכוון לעבור לליכוד ולהתמודד 
משם על הנהגת המדינה, זה לא המסלול שגם אתה צריך 
לעשות? ללכת למפלגה גדולה ומשם להשפיע, כי בסוף 

להגיע לפסגה ממפלגה קטנה זה משהו שעד היום לא 
קרה במדינה.

"קודם כל אני מברך את ברקת, אני שמח על כניסתם 
של כוחות רעננים, לשאלתכם, על כל דבר שהיה לי 

בחיים אמרו שהוא בלתי אפשרי. כשרציתי להגיע 
אמרו  לפוליטיקה  כשנכנסתי  מטכ"ל,  לסיירת 
לא  לי  ואמרו  במפד"ל,  לנצח  סיכוי  לי  שאין 
תהיה בקואליציה, ואחר כך אמרו אין לך סיכוי 
להביא את תיק המשפטים ולא תהיה בקבינט, 
אני מאמין בדרך שלנו, מה שכן, אני רואה את 

עם  וגם  מסורתיים  אנשים  עם  גם  היהודי  הבית 
חרדים".

בירושלים. עם פרישתו של ברקת  ביניים  רגע לחניית  נעצור 
ועל רקע שיתוף הפעולה עם החרדים, האם נראה תופעה דומה 

של שיתוף פעולה גם בבחירת הקרובות לעיריית ירושלים?
הבירה  בעיר  שגם  סיבה  שום  ואין  לכולנו  חשובה  "ירושלים 
לראשות.  זהות המועמד  כולל בשאלת  פעולה  ניצור שיתופי  לא 
כמו שאמרתי קודם, גם בירושלים כמו בשאר רחבי המדינה, צריך 
תמיד לזכור שאנחנו לא גרים כאן לבד ומחויבים להתחשב ולדאוג 

לצרכי כלל הציבור ולא רק לציבור הדתי והחרדי".
מקום  תשריין  לא  הרי  לחרדי  לארצי,  מהמקומי  ובחזרה 
ברשימה, אבל מה בכוונתך לעשות עם תקומה, האם גם בסבב 

הבא תעניקו להם שריון ברשימה?
"גם לתקומה יש מקום, אנחנו הצענו להם שריון. הגשנו הצעה 
רשמית למזג את שתי המפלגות אבל לשריין מקום לאורי אריאל. 
אבל  בפריימריז,  בעיה  שום  בלי  ייכנס  הרי  )סמוטריץ'(  בצלאל 
אני כן רוצה שישתתפו בפריימריז, לשפוך את מרכז תקומה לתוך 

מרכז הבית היהודי, פשוט להתמזג".
אם אתה פונה לכל הציבורים, מהו המאפיין של הבית היהודי 

כמפלגה דתית-לאומית?
"היסוד היהודי וימין אמתי שלא מתפשר ולא מגמגם".

וגם לא מתנצל... מה דעתך על פרשת הענקת שירותי הייעוץ 
מר"צ  ראשות  זנדברג,  לתמר  קלוגהפט  לשעבר  יועצך  של 

הנבחרת?
"תשמעו, זה סיפור מרתק שבהחלט מעלה חיוך. לשמאל לפעמים 
יש יצר סכסוך פנימי, בפוליטיקה הם אוכלים את מנהיגיהם, תראו 
היו  רבים  מנהיגים  וכמה  ולימין  לליכוד  היו  מנהיגים  מעט  כמה 
הוא  קלוגהפט,  למשה  הערכה  הרבה  לי  יש  זכותם.  זו  לעבודה, 
בכניסה  אותי  ליווה  יש"ע,  מועצת  מנכ"ל  כשהייתי  אלי  הצטרף 
ובתום  האחרונות  הבחירות  שתי  של  קמפיינר  היה  לפוליטיקה, 
מזה  אז  הבינלאומית,  לפוליטיקה  פנה  הוא  האחרונות  הבחירות 

שלוש שנים הוא לא עובד אצלי אבל אני מאוד מעריך אותו".
ידעת שהוא מסייע לזנדברג?

"ידעתי... אמרתי לו 'אתה חופשי', אראל מרגלית, מה שאתה 
רוצה". 

הוא ביקש את רשותך?
"הוא לא צריך לשאול אותי רשות כי הוא לא מקבל ממני שקל 
ולא עובד אצלי, הוא רשאי לעשות מה שהוא רוצה, זה המקצוע 

שלו ואני מכבד את זה".
בפתח חג החירות, מה ברצונך לאחל לקהל הקוראים החרדי?

"היית רוצה לומר לציבור החרדי שהולך וגדל דמוגרפית ואני 
כלומר  גם לצמוח,  חייבת  זה בברכה, שהאחריות שלו  רואה את 
מסוימות,  פריבילגיות  להשיל  צריכים  מרצונכם  אתם  לאט  לאט 
שחייב  ציבור  אתם  וזניח,  קטן  מיעוט  לא  כבר  שאתם  ולהבין 
להיכנס לאחריות כלל ישראלית, ובואו נעשה את זה ביחד, כמו 
שעשה הציבור הדתי לאומי. אני חושב שהכוחות האלה קיימים, 
בתחום  התורני,  בתחום  החרדים  של  השליחות  את  תראו  הרי 
הרפואי, איחוד הצלה וכל הארגונים, הפוטנציאל קיים ואני חושב 
שזה קריטי, ממש קריטי כי אי אפשר להיות כל כך חזקים וגדולים 
ועדיין להתנהג כמיעוט מסכן, אתם כבר לא מסכנים. אתם הולכים 
מההובלה  חלק  בכם  רואה  ואני  המסכנות  פריבילגיית  את  לאבד 

של מדינת ישראל אבל עם כל האחריות שנגזרת מזה.
ושמח  כשר  פסח  חג  הקוראים  לכל  מכאן  לאחל  רוצה  "אני 

המועד  חול  את  לנצל  בארץ,  ולטייל  המשפחה  עם  לחגוג 
לטיולים, אני מאמין שאת הארץ צריך לאהוב גם דרך הרגליים, 
רוצה  אני  אוהב אתכם, באמת.  אני  לציבור החרדי  לומר  וגם 

שיהיה לכם טוב, אנחנו פה לנצח יחד".

יש לי קשר נהדר וכבוד 
מאוד גדול לסגן השר 

הרב פרוש, אנחנו 
עובדים בהרמוניה. אני 
עובד בהרמוניה גם עם 

ליצמן ודרעי ובהרמוניה 
יחסית גם עם גפני, הוא 

דמות מיוחדת... חשוב 
לי החינוך החרדי אבל 
חשוב לי גם לצייד את 

ילדי החרדים בכלים 
ואני מרגיש שפה עוד לא 

הצלחתי מספיק

"
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

אהוד החרדים פורש

אמריקה תביא את הניצחון?

מועמד דתי לראשות העיר

כרמיאל

בית שמש

בת ים

ב-6  וניצחון  בתפקיד  שנה   30 כמעט  אחרי 
עדי  כרמיאל  עיריית  ראש  בחירות,  מערכות 
אלדר הודיע כי אין בכוונתו לרוץ לראשות העיר 
זכות  לי  הייתה  שלם  דור  "במשך  נוספת.  פעם 
ענקית לעמוד בראשות העיר הכי מוצלחת ויפה 
במדינת ישראל. עיר יכולה להתחרות בכל עיר, 

גם בחו"ל", כתב בהודעת הפרישה.
בישראל,  הוותיקים  הערים  מראשי  אלדר, 
נחשב לראש עיר מוצלח ונעים הליכות, שהוביל 
את עירו להישגים נאים. גם יחסיו עם הקהילה 
החרדית בעיר, היו מהמשופרים, ונציגי הקהילה 
מהמערכת  אינטגרלי  חלק  תמיד  היו  בעירייה 

העירונית.
לא  לכותרות  העיר  עלתה  שנים,  מספר  לפני 
תושבים  שקידשו  מלחמה  בעקבות  מחמיאות, 
שעמדה  תורה',  של  'רינה  ישיבת  הקמת  נגד 
העיר  ראש  זצ"ל.  שטיינמן  הגראי"ל  בנשיאות 
התייצב לצד הישיבה, חרף מהלומות מילוליות 

וביקורת שחטף מתושבים חילוניים.

במסע  ממשיך  שמש  בית  עיריית  ראש 
הדילוג בין חצרות האדמו"רים, כחלק מהכנתו 
באחרונה,  העיר.  לראשות  נוספת  להתמודדות 
שב אבוטבול מסבב בן שלשה שבועות בארה"ב, 
האדמו"רים  מפי  להתברך  נכנס  במהלכו 
מסקווירא, באבוב, ואף אצל זכה לבקר את כ"ק 
ספורים  ימים  זצ"ל,  מונסי  מויז'ניץ  האדמו"ר 
לפני הסתלקותו. בנוסף, פקד אבוטבול את ציונו 

של כ"ק האדמו"ר מלובביץ' זצ"ל.
"זה היה מסע מרגש ביותר", סיכם אבוטבול, 
בית  על  התעניין  הציבור  שהלכתי  מקום  "בכל 
ועל  העיר  התפתחות  על  לדעת  ביקשו  שמש, 
לראות  מרגש  היה  זה  לנו.  שיש  ההתמודדויות 

איך בית שמש נמצאת בלב הקונצנזוס".

שרת  ובראשם  ופעילים  תומכים  מאות  מול 
המשפטים איילת שקד, הכריז חבר מועצת העיר 
אורי בוסקילה על התמודדותו לראשות העיר בת 
ים. בוסקילה, מוותיקי נציגי הציבור בעיר, עשוי 
להפוך למתמודד חזק, והוא אף נהנה מתמיכת 
'אורות  קהילת  בהם  הדתי,  מהציבור  חלקים 
לו  הכהן,  חי  דוד  רבי  הגאון  בנשיאות  התורה' 

השפעה גדולה בעיר.
בוסקילה מכהן כחבר מועצה מזה שנים רבות 
ובעבר היה שותף לדרך של שלומי לחיאני, ראש 
ההיא,  בעת  ים.  בבת  יכול  הכל  והשליט  העיר 
בעיר  הדת  צרכי  כל  על  מופקד  בוסקילה  היה 

והציבור הדתי בעיר, כשהכל עובר תחת ידיו.
בקדנציה האחרונה חל מהפך בבת ים, כאשר 
סיעת ש"ס הפכה לדומיננטית בקואליציית ראש 
במוקדי  השליטה  וכל  בכר,  יוסי  הנוכחי  העיר 
הכוח עברה לידיה. בוסקילה הפך לאופוזיציונר 
העיר  הנהגת  את  חזיתית  תוקף  והוא  חריף 
יעילות  בחוסר  העיר  את  מנהלת  שלטענתו 
את  למנוע  כדי  די  עושה  ולא  שקיפות  ובחוסר 

איחוד הערים תל אביב-בת ים.
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המרוץ הלוהט נפתח מחדש: 
כל המועמדים

התמודדותו  אי  על  ברקת  ניר  של  הודעתו 
ב'השבוע  נרחבת  )ידיעה  הבאות,  בבחירות 
בירושלים'( פתחה מחדש את המרוץ לראשות 
ושינתה את מפת ההתמודדות  ירושלים  העיר 
ומתארכת,  ההולכת  ברשימה  הכר.  לבלי 
ומשמעותיים לצד  נמצאים מתמודדים חזקים 
מוניציפאלי'  'שטח  סיכוי.  חסרי  מועמדים 
עושה לכם סדר, ומציג את רשימת המתמודדים 

המלאה, על סיכוייהם וסיכוניהם.

בטבעיות  שעולה  -–השם  דייטש– יוסי–
חסיד  דייטש,  העיר.  לראשות  חרדי  כמועמד 
של  הבכיר  ונציגה  העיר  ראש  סגן  סלונים, 
העירונית  בעשייה  שקוע  אמונים',  'שלומי 
לתפקיד  עצמו  את  מכין  ובעיקר,  שנים,  מזה 
משאבים  אינספור  של  ובהשקעה  בדקדקנות 
ומקושר  מעורה  רהוט,  הוא  קמפיין.  ואנשי 

היטב.
לרצות  הרוחנית  להנהגה  לגרום  האתגר: 
הציבור  כל  את  לאחד  חרדי,  עיר  ראש  בכלל 
קולות  אלפים  כעשרת  להביא  סביבו,  החרדי 
חילוניים או לפצל את הקול החילוני בין סדרת 

מועמדים.
הסיכוי: זקוק לחסדי שמים מרובים.

יצחק–פינדרוס–-–נציגה הבכיר של תנועת 
'דגל התורה', מ"מ ראש העיר ומי שמביא עמו 
היתר  בין  עשיר,  ומוניציפאלי  ניהולי  רזומה 
מלבד  עילית.  ביתר  העיר  בראשות  מעמידתו 
הצליח  פינדרוס  החרדיים,  הקולות  'בונקר' 
להתחבר לציבור הדתי לאומי, לזכות להערכה 
לקהילות  מחובר  והוא  חילוניים,  מציבורים 
אנגלוסקסיות. עד כה טרם הכריז על כוונותיו.

ולשכנע  ב'דגל'  מעמדו  את  לחזק  האתגר: 
שיכול  היחיד  החרדי  הוא  כי  הקהל  דעת  את 

לנצח.
הסיכוי: שבור את המחסום הפנימי, והדרך 

סלולה.

הבכיר  החשבון  רואה  –- ליאון– משה–
שהוזעק לבירה ערב הבחירות האחרונות והיה 
שנתמך  לאחר   - ראשותה  את  מלכבוש  רגע 
כיום  עמל   - החרדי  הציבור  מרבית  ידי  על 
קשות על חיבור לתושבים ולמגזרים, דרך תיק 
המנהלים הקהילתיים בו הוא מחזיק. עד לפני 
תקופה קצרה, נראה היה שהוא בדרך הבטוחה 
ביתנו'  'ישראל  מיו"ר  גיבוי  בזכות  לתפקיד, 
אריה  ש"ס  יו"ר  עם  איתנה  ברית  ליברמן, 
דרעי, ורצון חרדי להפוך אותו לאיש מטעמם 
משהו  שבאחרונה,  אלא  העיר,  ראש  בלשכת 

בחומת התמיכה – נסדק.
ברקת,  של  הפרישה  הודעת  לאחר  דקות 
ניתנה ההודעה הרשמית של ליאון, בה הכריז 
שנים  חמש  "לפני  נאמר:  בהודעה  ריצה.  על 
החלטתי לשים את חיי הקודמים בצד, הפניתי 
לטובתה  וכישוריי  יכולותיי  מאמציי,  כל  את 
מאי  יותר  מוכן  אני  היום  ירושלים.  העיר  של 
פעם לקדם את בירת ישראל קדימה עוד יותר".

החרדים  תמיכת  את  לשחזר  האתגר: 
מאביגדור  יותר  עוד  להתנער  ולהרחיבה, 

ליברמן ולזכות לאמון הציבור הציוני דתי.
הסיכוי:–בינוני פלוס.

–
העיר  ראש  מ"מ  תורג'מן–-  מאיר–
שהחל את דרכו הפוליטית לפני שני עשורים 
בבחירות  כבר  הכריז  קולני,  כאופוזיציונר 
עבר על ריצתו אך ברגע האחרון חבר לברקת 
לדמות  הפך  וכך  רבים  לתופינים  בתמורה 
על  הודיע  חודש  לפני  ספרא.  בכיכר  בכירה 
מודיע  הוא  הפעם  כאשר  לראשות,  ריצתו 
מתהדר  תורג'מן  הסוף.  עד  הולך  שהוא 
לרבה  מאד  למקורב  ונחשב  לברקת  בקרבתו 
של העיר הגאון רבי שלמה משה עמאר. לפני 
שבועיים, נעצר על ידי המשטרה ונחקר בחשד 

לשורת עבירות שחיתות.
האתגר: להתנקות מכל החשדות העומדות 
שהוא  ו'עמך'  חילוניים  קולות  גיוס  נגדו, 

מתיימר להיות קרוב אליהם.
 - דרדק  לכל  ברי  החקירות,  בגלל  הסיכוי: 

קלוש.

סיעת  יו"ר   –- ברקוביץ'– עופר–
'התעוררות' הצעירה והדינאמית, אמור להפוך 
פלורליסטי  ולמגן  החילוני  הציבור  לתקוות 
וזוכה  ונמרץ,   )34( צעיר  הוא  החרדים.  מפני 
אליו,  שנחשפו  התושבים  בקרב  רבה  לאהדה 
רבים  לא  כי  עולה  עומק  בסקרי  עקא,  דא  אך 

בעיר נחשפו לשמו.
ברקוביץ' החל את דרכו הפוליטית כשותף 
העירונית  מהקואליציה  פרש  אך  לברקת, 
בשל טענות לרפיסות של ברקת מול דרישות 
התמודדותו  על  הכריז  ברקוביץ'  החרדים. 
בחירתו.  למען  המרץ  במלוא  עובד  וכבר 
מחזיקים  עדיין  דתי  והציוני  החילוני  הציבור 
ברקוביץ'  אם  ותיאורטית,  ירושלמי,  ברוב 
יתמודד ראש בראש מול מועמד חרדי, סיכוייו 

לנצח רבים.
האתגר:–להיות מועמד חילוני יחיד.

הצרפתי,  מקרון  עמנואל  הסיכויים:–
גינזבורג  איתן  האוסטרי,  קורץ  סבסטיאן 
שבעי,  הבאר  דנילוביץ  ורוביק  הרענני 
מכירים? אם כן, ברקוביץ עשוי בקונסטלציה 

מסוימת להיות הפתעת הבחירות.

אבי–סלמן–-– הפער בין הנראות של סלמן 
סלמן,  עצומים.  סיכוייו,  לבין  העיר  בחוצות 
עורך דין במקצועו ועובד עירייה בעברו, היה 
בקמפיין  ופתח  ריצתו  על  להכריז  הראשון 
נרחב תחת הסלוגן "ברקת יוצא – סלמן נכנס".

האתגר: שמישהו ייקח אותו ברצינות.
יתנוסס  ושמו  במרוץ  יוותר  אם  הסיכויים: 
על פתקי הקלפי, יהא זה הישג נאה לכשעצמו.

קנה  חביליו  הדין  עורך  –- חביליו– יוסי–
את פרסומו בזכות היותו היועץ המשפטי של 
עיריית ירושלים. עבור הציבור החרדי, מדובר 
הפך  הוא  כאשר  לחלוטין,  שלילי  בפרסום 
לסדין האדום בעיני הנציגות החרדית שטענו 
עימותים  רקע  על  צעדיהם.  את  מיצר  הוא  כי 
תפקידו  את  חביליו  עזב  ברקת,  עם  קשים 

ומאז הוא מעניק שירות משפטי דרך עמותה, 
עוולות,  עם  המתמודדים  וקהילות  לארגונים 

בהם מוסדות חרדיים.
האתגר: להפוך ממועמד "הצווארון הלבן" 
הירושלמית,  החילונים  אליטת  אחרוני  של 

למועמד הציבור החילוני בכללותו.
הסיכויים: לא משהו.

–שמות–פורחים–באוויר

בזירה  דלעיל,  הנכבדה  לרשימה  בנוסף 
שמות,  מעט  לא  מתרוצצים  הירושלמית 
הארצית,  מהזירה  פוליטיקאים  של  בעיקר 
מכונה  שזה  כפי  או  צעדיהם,  את  השוקלים 
לחצים  עליהם  "מופעלים  הפוליטית:  בעגה 

להתמודד", להלן הרשימה הספקולטיבית.

הססגוני  הכנסת  חבר   –- אמסלם– דודי–
כחבר  בעברו  כיהן  בהווה,  הקואליציה  ויו"ר 
הווייתו.  בכל  ירושלמי  והינו  בעבר  מועצה 
הסלוגן  תחת  ברשת  פלייר  הופץ  השבוע 
אותו  להריץ  מניסיון  כחלק  רוץ',  דודי,  'רוץ 

לראשות העיר.

זאב–אלקין–-– כפי שנחשף ב'קו עיתונות' 
שוקל  ירושלים  לענייני  השר  חודשיים,  לפני 
התמודדות לתפקיד. השר אלקין לא מאשר את 
הידיעה. יצוין כי במפלגת 'הליכוד' מתכוונים 
גבוהים  סיכויים  למי  שייבדקו  סקרים  לערוך 

יותר, אלקין או אמסלם.

מ'כולנו',  הכנסת  -–חברת  עזריה– רחל–
הייתה ממייסדי סיעת 'ירושלמים' והיא עדיין 
פי  על  במפלגה.  הנעשה  על  ביותר  משפיעה 
התמודדות,  ברצינות  שוקלת  עזריה  סביבתה, 
ניתן  לתקשורת,  הודעותיה  אחר  וממעקב 
ריק.  בחלל  מגיעים  לא  הדיווחים  כי  להסיק 
על  תהיה  התמודדותה  של  הישירה  ההשפעה 
המתמודד האחר במשבצת הציבור החילוני – 

עופר ברקוביץ'.
כנסת  לחברי  עזריה  חה"כ  פנתה  השבוע 
ממפלגת ש"ס ולחבר מועצה מ'יהדות התורה', 
בבקשת תמיכה. בשל היחסים הרעועים בינה 

לבין החרדים, הסיכויים לכך קלושים.

ירושלים  מר"צ  -–יו"ר  אללו– פפה–
ירושלמי  לאייקון  כמעט  שהפך  המיתולוגי 
בעזרת זקן שיורד על פי מידותיו, הודיע השבוע 
המועמדים  ובחינת  ברקת  פרישת  נוכח  כי 
האחרים, הוא מציג את עצמו ל"מבחן ואמון 
הציבור". אללו לא משלה ולא מתיימר להציג 
עצמו כמועמד מנצח אלא מבקש בצניעות את 

אמון הציבור במשנתו ובדרכו.

בעבר  שהיה  דין  עורך   -– חוג'ה– ארז–
הכריז  עמדי,  יגאל  העיר  ראש  סגן  של  עוזרו 
על ריצה, וזכה לברכת טייקון הקמעונאות רמי 
לוי, שהינו, תאמינו או לא, חבר מועצת העיר.

ירושלים

הירושלמית– הפוליטיקה– את– והכניס– לקדנציה–שלישית,– ירוץ– לא– כי– הודיע– ברקת– ניר– העיר– ראש–
לתזזית–•–מי–המתמודדים–החזקים,–האם–החילונים–יתאחדו,–איזה–חרדי–בעל–סיכויים–הכי–גבוהים,–
האם–הח"כים–מ'הליכוד'–יפתיעו,–ומה–מצבו–של–ליאון?–-–קבלו–את–מפת–המתמודדים,–האינטרסים–

והסיכויים–המלאה

יוחד
מ
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יבנה

חצור הגלילית

קריית ביאליק

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

אין ייאוש בעולם כלל: אחרי שניסה את מזלו 
בחוסר  העיר,  לראשות  בהתמודדות  פעמיים 
הרוש  בן  מאיר  המועצה  חבר  פותח  הצלחה, 
הוא  כך  שהפעם,  שלו,  השלישי  הקמפיין  את 

מקווה, יביא בסופו את התפקיד הנחשק.
דוד,  של  אחיו  הוא  כיפה,  חובש  הרוש,  בן 
ראש  מקום  כממלא  ארוכות  שנים  שכיהן  מי 
ומורדות,  עליות  ידעה  הפוליטית  דרכו  העיר. 
נקודה אחת ראויה לציון היא בבחירות 2008, 
גור-ארי  צבי  העיר  ראש  את  לגרור  הצליח  אז 
לסיבוב שני, אך לעומת זאת, רשימתו לא צלחה 

את אחוז החסימה.
חבר  הרוש  בן  היה  הנוכחית,  בקדנציה 
בשל  כשנה,  לפני  לפרישתו  עד  קואליציה, 
אודות  נסוב  שעיקרם  ומתחים,  דעות  חילוקי 

הקמת בית ספר ממלכתי דתי.

אחר  בזה  מובלים  ערים  ראשי  בהם  בימים 
לידיעה  לב  לשים  כדאי  החקירות,  לחדרי  זה 
נגדו  שנפתחה  לאחר  וחצי  שנתיים  הבאה: 
חקירה בחשדות לעבירות שוחד, מרמה והפרת 
להעמידו  המליצה  שהמשטרה  ולאחר  אמונים 
לדין, ראש המועצה המקומית חצור הגלילית, 
רבב,  מכל  נקי  השבוע  יצא  סוויסה,  שמעון 
התיק  סגירת  על  הודיעה  שהפרקליטות  לאחר 

נגדו, מחוסר אשמה.
סוויסה  של  קשריו  עמדו  החקירה  במרכז 
מלון  של  בעליו  נקש,  ג'ו  העסקים  איש  עם 
במסע  תמך  נקש  הנטען,  פי  על  הגליל'.  'בית 
הבחירות של סוויסה בתמורה להטבות שיעניק 
את  שבחנה  הפרקליטות  שבבעלותו.  לנכס 
תמורה  ניתנה  "לא  כי  נחרצות  קבעה  הפרשה 
לנקש ואף לא הייתה כוונה לתת לנקש תמורה 
הפרקליטות  העלתה  בנוסף,  תרומותיו".  עבור 
כי הכספים שהעביר נקש היו לטובת המועצה 
ותושביה ולא לטובת צרכיו האישיים של ראש 

המועצה.
הבשורה המשמחת 'תפסה' את סוויסה בימים 
עצובים, באשר הוא אבל על פטירת אביו. בשל 

ה'שבעה', סוויסה לא הגיב להתפתחות.

מתכוננים לבחירות? - מועצת עיריית קריית 
שני  של  מינויים  את  השבוע  אישרה  ביאליק 
עידן  הוא  האחד  העיר.  ראש  מקום  ממלאי 
ירון  הסביבה  להגנת  השר  סגן  של  בנו  מזוז, 
מזוז )הליכוד(, השנייה היא ד"ר רויטל שורץ-

סבירסקי.
מזוז הבן, רק בן 26 וכבר עומד בראשות סיעת 
בבחירות  לראשונה  החברתית' שרצה  'התנועה 
האחרונות. מינויו הנוכחי מבשר גם על כניסתו 
לקואליציה העירונית. מזוז האב, אגב, אף הוא 
לרוץ  כמי שעשוי  מוזכר  ביאליק,  קריית  תושב 

לראשות העיר חיפה.
כחברת  מכהנת  שורץ-סבירבסקי  רויטל  ד"ר 
לממלאת  ומונתה  קדנציות,  שתי  מזה  מועצה 

מקום ראש העיר, שלא בשכר.

ציונה
נס 

חיפה

בגיבוי רבני: מפלגה חדשה של פורשי ש"ס

בין התומך לבין המקורב, כחלון בחר ביהב

בעקבות הצטברות טענות והתמרמרות רבה של קהילות בני תורה ספרדיים בעיר, מוקמת רשימה חדשה 
בגיבוי רבנים, גבאים ופעילים מרכזיים • בכירי ש"ס הארצית מנסים לפשר, מגעים עם 'הבית היהודי'

לאחר שהיה חצוי בין תמיכה במנהל המטה לשעבר לבין מקורבו הצעיר, שר האוצר קיבל הכרעה 
דרמטית: תומך ביונה יהב • וגם: חבר מועצה פורש מהחיים הפוליטיים ויובל רבין מחפש דירה

מפלגה חדשה המורכבת מפורשי סיעת ש"ס 
ופעילים  גבאים  מרבנים,  גבית  רוח  ומקבלת 
הקרובות  בבחירות  תתמודד  חברתיים, 
נחלו  אותה  מרה  אכזבה  בעקבות  עצמאית, 
סיעת  יו"ר  מהתנהלות  בעיר  נרחבים  ציבורים 
בכירי  לוי.  אלי  ש"ס המקומית, חבר המועצה 
את  לבלום  בניסיון  לעיר  הוזעקו השבוע  ש"ס 

המהלך.
נס ציונה, עיר קטנה יחסית בין ראשון לציון 
איכותית,  באוכלוסייה  מאופיינת  ורחובות, 
רובה הגדול מהמגזר הכללי. סיעת ש"ס זכתה 
ב-785  היהודי'  'הבית  וסיעת  קולות  ב-1342 
המפלגות  שתי  הקולות,  פער  למרות  קולות. 

מחזיקות כל אחד במנדט בודד.
מי שמכהן מזה עשור כיו"ר ש"ס המקומית 
לו  שזו  לוי,  אלי  הוא  מטעמה  כנציג  ומכהן 
הקדנציה השנייה בתפקיד, אותו קיבל מעופר 
עוזי, שהפך ליו"ר המועצה הדתית. לוי מופקד 

על התיק לתרבות תורנית.
כלפי  הטענות  רבו  האחרונה,  בתקופה 
בנס  התושבים,  פי  על  לוי.  ש"ס  סיעת  יו"ר 
תורה  שיעורי  האחרונות  בשנים  נסגרו  ציונה 
לא  הנציג  כאשר  מתחזק,  לנוער  ומועדונית 
להקים  ניסיון  בנוסף,  למענם.  אצבע  נוקף 
תלמוד תורה חדש, נכשל, לטענת מנהליו בשל 

מחסור  של  רצינית  בבעיה  "אנחנו  התנכלות. 
במקווה טהרה, יש מחסור במוסדות, לצערנו, 

משפחות מתחזקות עוזבות את העיר".
בעקבות הדברים, החליטה קבוצת תושבים, 
רובם נמנים על הגרעין הקשה של ש"ס, לפתוח 

מפלגה שתתחרה בסיעת ש"ס.
ערן  לעמוד  צפוי  החדשה  הרשימה  בראש 
ומנהל  בעיר  כשרות  מערכות  אחראי  רפאל, 
ת"ת 'פרי התורה' בעיר. בעבר הוצב ברשימת 
במקום  שלה.  הבחירות  מטה  את  וניהל  ש"ס 
השני יעמוד נציג העדה האתיופית יגזאו תדסה, 

פעיל חברתי מוכר ועתיר זכויות.
גורמים  עומדים  החדשה  הרשימה  מאחורי 
בין  מקומית.  התורנית  בקהילה  השפעה  רבי 
בית  רב  מזעקי,  ברק  הרב  המוזכרים:  השמות 
בית  גבאי  דמארי,  יוסי  יוסף,  פורת  הכנסת 
ואורן  שלום,  טירת  בשכונת  המרכזי  הכנסת 

לחמי, פעיל מקומי מוכר.
לאור פתיחת המפלגה, הוזעקו בכירי מפלגת 
ש"ס הארצית לנס ציונה, בניסיון לגבש פשרה 
היתר  בין  הקולות.  פיצול  את  שתמנע  כלשהי 
הועלתה הצעה כי המפלגה החדשה תחליף את 

ש"ס המקומית, הצעה שלא נשללה על הסף.
החדשה  המפלגה  אנשי  מנהלים  במקביל, 
מגעים עם סיעת 'הבית היהודי', בניסיון לאחד 

הנוכחית  ההצעה  במשותף.  ולרוץ  כוחות 
נציג  בין  הראשון  במקום  רוטציה  על  מדברת 
היהודי'.  'הבית  נציג  לבין  החדשה  המפלגה 
היהודי'  'הבית  נציג  נבחנת,  שכרגע  באופציה 
יצחק כהן יוותר על ה"מותג" המפלגתי שפחות 

אטרקטיבי בעיר.
תגובת אליהו לוי: "תנועת ש"ס שאני עומד 
אנו  ציונה.  בנס  ענפה  פעילות  עשתה  בראשה 
מקיימים שעורי תורה בבתי הכנסת באופן סדיר 
להזכירכם,  בשנה.  אלף  כ-300  של  בתקציב 
לתנועת ש"ס יש רק מנדט 1 מתוך 15 מנדטים 

וזו עיר חילונית.
לדת  שקשורה  פעילות  סגרנו  לא  "לעולם 
וגם את פעילות זו לא אנו סגרנו. הילדים זרקו 
של  הקב"ט  השכנים.  עם  מכות  ורבו  נפצים 
חשוב  המקלט.  את  לסגור  החליט  העירייה 
המקום  את  להם  נתנה  ש"ס  שתנועת  לציין, 
ראוי  שיהיה  המבנה  את  שיפצה  והעירייה 

לשיעורי תורה ולפעילות".
"חבל שהבחור שהעביר את המידע מתעסק 
בפוליטיקה ועכשיו זו שנת בחירות. התושבים 
הדת.  חיזוק  למען  הפעילות  על  לי  מוקירים 
שנגדיל  העיקר  למתחריי,  גם  לכולם  בהצלחה 

תורה ונאדירה בדרכי שלום".

תמיכה  הביע  כחלון  משה  האוצר  שר 
נוספת בראשות  יהב, לקדנציה  ביונה  פומבית 
העיר חיפה. הודעת כחלון מהווה הישג מרשים 
ספקולציות  אינספור  לאחר  וניתנה  ליהב 
הנגדית  ממועמדותו  שנבעו  שונות,  והערכות 
של עו"ד דוד עציוני, יועצו לשעבר של כחלון, 

שייחל לתמיכתו.
'כולנו',  מפלגת  של  כוסית  הרמת  באירוע 
הוצג יהב כמי שהצטרף למפלגה, וככזה, נהנה 
ונמשיך  בעבר  בך  "תמכנו  נדיבה.  מתמיכה 
שאתה  חושב  אני  כי  בעתיד,  גם  בך  לתמוך 
ידעה.  לא  שהעיר  למקומות  חיפה  את  הבאת 
השרים  הכנסת,  חברי  כל  איתך,  אנחנו  יונה, 
בטוח  גם  ואני  לרשותך,  עומדים  והפעילים, 

שאתה תהיה ראש העיר הבא", אמר כחלון.
הגיעה  לא  כחלון  של  הכרעתו  כאמור, 
תמיכה  בין  קרוע  היה  'כולנו'  יו"ר  בקלות. 
'כולנו'  מפלגת  מטה  את  שניהל  יהב,  ביונה 
לשעבר,  עוזרו  עציוני,  דוד  לבין  בצפון, 

שהכריז אף הוא על ריצה לראשות.
עם  גם  כחלון  נפגש  האחרונים,  בחודשים 
עציוני וגם עם יהב, הפגין ידידות וחיבה, ופיזר 
ערפל סביב כוונותיו. השבוע, ההכרעה נפלה, 
ובכך ספג עציוני הצעיר – שגם ככה מתקשה 

להתרומם בסקרים - מכה קשה.
מאוכזבת עקיפה מהודעת כחלון היא סיעת 
'דגל התורה', שקידשה מלחמה נגד יהב ומנסה 
בכל דרך לחבור למועמד בעל סיכויים ריאליים 

עם  ובייחוד  לכעת  נכון  בקלפי.  אותו  להביס 
הודעת כחלון, לא נמצא באופק מועמד שיכול 

לשאת את הנטל הכבד.
סיעת  ויו"ר  העיר  מועצת  חבר  כך,  ובתוך 
לא  גלבוע, שהודיע  איתי  ד"ר  'חיפה חדשה', 
על  הודיע  העיר,   לראשות  ריצה  על  מכבר 
תמיכתו  והעברת  הפוליטיים  מהחיים  פרישה 

למזכיר מפלגת 'העבודה' ישראל סביון.
יצוין כי מפלגת 'העבודה' עדיין לא החליטה 
על זהות מועמדה לראשות. אחד השמות היותר 
חמים הוא יובל רבין, בנו של ראש הממשלה 
על  הצהיר  טרם  שאמנם  רבין,  יצחק  המנוח 
דירת  נמצא כבר בחיפושים אחר  כוונותיו אך 

מגורים בעיר.

פעמיים כישלון, הפעם ניצחון?

התבשר ב'שבעה': יצאת זכאי

רחובות חב"ד לקראת סגירה, 'הבית היהודי' בכאוס

סוערות  היהודי'  'הבית  בסניף  הרוחות 
את  לטלטל  ממשיכים  הפנימיים  והמתחים 
המפלגה הדתית לאומית ברחובות. לאחר הליך 
פריימריז פנימיים שעורר מחלוקת עזה, מקיים 
חסידות  עם  מגעים  המקומית  המפלגה  יו"ר 
חב"ד לריצה משותפת, תמורת מקום ברשימה, 

כאשר הצעד מעורר ביקורת בתוך מפלגתו.
הציבור החב"די ברחובות מחולק בין כמה 
קהילות, המרכזית בהם היא הקהילה בראשות 
תמכו  האחרונות,  בבחירות  גלוכובסקי.  הרב 
קהילת הרב במפלגת 'הבית היהודי', שרצה אז 

במשותף עם 'אגודת ישראל'.
לקראת הבחירות הקרובות, ולמרות ניסיונות 
על  ישראל' שהכריזה  מ'אגודת  נמרצים  חיזור 
ריצה נפרדת בעקבות אי קיום הסכם רוטציה, 
סגירה על תמיכה  עומדת חסידות חב"ד בפני 
'הבית היהודי', כאשר הפעם מדובר  ברשימת 

על הענקת מקום ריאלי לנציג החסידות אריק 
ליפסקר.

צפויה  לא  הסיעה  הערכות  פי  ועל  מאחר 
בהם  מחזיקה  שהיא  המנדטים  משני  לגדול 
כיום, החיבור לחב"ד מעורר זעם פנימי בתוך 
הסניף, הן מצד אנשים שמצפים לראות עצמם 
סניף  אנשי  מצד  והן  ברשימה  ריאלי  במקום 

שלא רואים עין בעין את המהלכים הנרקמים.
מהבחירות  מתאוששים  עדיין  במפלגה 
הסיר המועמד  ברגע האחרון,  בהן  הפנימיות, 
ופרש  מועמדותו,  או  שטראוכלר  אבישי 
כהן  בין  'דיל'  שלדבריו  לאחר  דלת,  בטריקת 
להשתלטות  הביא  מוזס,  אבי  מועצה  לחבר 
אנשיו של כהן על הסניף. )"שטראוכלר הוזמן 
מטרה  מתוך  בית  לשלום  פיוס  וועדת  ע"י 
מלאה  שקיפות  מתוך  פעולה  בשיתוף  לפעול 
תגובת  אז  הייתה  ומדון",  בריב  בחר  הלה  אך 

חברי המועצה כהן ומוזס(.
"אנחנו נמצאים בכאוס מוחלט", אומר גורם 
מקומי, "המפלגה מתנהלת בהחלטה של איש 
ולא  צוות  עבודת  לא  שיתוף,  פה  אין  אחד, 
חשיבה משותפת. התחושה היא שעסוקים פה 
לדבריו,  בעשייה".  מאשר  בפוליטיקה  יותר 
לכיוון  נודדים  היהודי'  'הבית  ממצביעי  רבים 
מתן  העיר  ראש  סגן  של  לכיוונו  או  'הליכוד' 

דיל.
יצוין כי החלטתה של חב"ד להתחבר ל'הבית 
העיר  מראש  שקט  גיבוי  מקבלת  היהודי', 
בה  הקודמות,  לבחירות  בניגוד  מלול,  רחמים 
הובילה  מתחרה,  במפלגה  החב"דית  התמיכה 
לנתק מסוים בין הצדדים )תגובת לשכת מלול: 
בענייניהן הפנימיים  אינו מתערב  "ראש העיר 

של הסיעות במועצת העיר"(.

ריאלי  היהודי', תמורת מקום  'הבית  לסיעת  בפני הצטרפות  עומדת  ברחובות  חסידות חב"ד 
ברשימה • תסיסה פנימית בתוך הסניף מביאה לנדידת פעילים למתן דיל

פרסום 

ראשון
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אחרי הלימוד – 
טיול בצפון

עוצרים את מבול 
דו"חות החניה

מאת: יאיר קורן 

ביום חמישי יצאו למעלה מ-2000 בחורי 
בני  איגוד  חברי  וגדולות  קטנות  ישיבות 
של  הזמנים  בין  ישיבות  ולומדי  הישיבות 
ברק,  בני  בעיר  קהילות  מ-45  ניסן  חודש 
בין  ימי  כל  במהלך  תלמודם  על  השוקדים 
הזמנים, לנסיעה מיוחדת בצפון הארץ, תוך 

גיבוש כל קהילה וקהילה באוטובוס נפרד.
הנסיעה החלה לאחר סדר לימוד מיוחד 
דיבור.  ובתענית  ברציפות  שעתיים  של 
הקהילות  רבני  נשאו  מהקהילות  בכמה 
בימי  הגדרים  על  השמירה  חשיבות  בדבר 
הבחורים  גיבוש  ותועלת  הזמנים  בין 

במסגרת הקהילה.
רבי  בציון  וערבית  מנחה  תפילת  לאחר 
אחים'  'שבת  התקיים  הנס,  בעל  מאיר 

בעל  בליווי  בטבריה  החרדי  בחוף 
במעמד  גריינמן.  שמואל  הרב  המנגן 
כרמיאל  של  רבה  חיזוק  דברי  נשא 
הגרא"צ מרגלית שהאריך בדברי חיזוק 
בין  בימי  הבחורים  צביון  שמירת  על 
בשדות  לרעות  האיסור  ועל  הזמנים 
זרים ובמקומות שאין רוח חכמים נוחה 

מהם.
ברק  בני  סגר"ע  השתתפו  באירוע 
הרב מנחם שפירא שהוביל את המהפך 
בקרב  הישיבות  בני  איגוד  לייסוד 
ארגון  מנכ"ל  ברק,  בבני  הקהילות 

תודעה הרב ישראל משה פרידמן, המפקח 
החינוכי הרב מרדכי בלוי ויו"ר דגל התורה 
דוד  הרב  העיר  מועצת  וחבר  בטבריה 
ההוקרה  ערב  בארגון  שותף  שהיה  אוחנה 

לתלמידים.
 באי הקהילות ציינו את פועלם הרב של 
הומינר  מרדכי  רבי  הרה"ג  האיגוד  רבני 
פועלם  על  שטרנפלד  שמואל  רבי  והרה"ג 
למען כלל הקהילות. באיגוד בני הישיבות 
ישראל  הרב  תודעה  ארגון  למנכ"ל  הודו 
בפרויקט  השותפות  על  פרידמן  משה 
לשכת  מנהל  ארנד  אליהו  לרב  הגדול, 
המרכז  פרג  שמשון  ולרב  ברק  בני  סגר"ע 

את הפעילות.
תלמידי  אלפי  ממשיכים  אלו  בימים 
במסגרת  בתלמודם  להגות  הישיבות 
ודיבוק  אחדות  של  אוירה  מתוך  הקהילות 

חברים

מאת: עוזי ברק

לאור התרחבות השימוש הגובר והולך ברשויות 
אכיפת  לצורך  אלקטרוניות  במצלמות  המקומיות 
יו"ר  יזם  אותה  חוק  הצעת  חניה,  דו"חות  ומתן 
ועדת המדע והטכנולוגיה ח"כ אורי מקלב מבקשת 
יוכלו  לא  החוק  הצעת  פי  על  הנושא,  את  להסדיר 
כלל הרשויות להציב מצלמות אלקטרוניות לאכיפת 
דו"חות החניה אלא רק רשויות אשר הורשו הוסמכו 
לכך והצב המצלמות תתבצענה במקומות בהם לא 
דורשת  בנוסף  כיום,  לאכוף בצורה המקובלת  ניתן 
הכספים  ועדת  יו"ר  אף  חתמו  עליה  החוק  הצעת 
ח"כ משה גפני ויו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל 
מפני  המזהיר  לעין  בולטת  בצורה  שילוט  להציב 

מצלמות אלו.
זו מוצמדת הצעת חוק נוספת אשר  להצעת חוק 
דרישה  והיא  הנושא  הסדרת  את  להשלים  מבקשת 
המצב  פי  על  לנמען,  הדו"ח  משלוח  ימי  לקיצור 
במקום  שלא  חניה  עבור  דו"ח  לשלוח  ניתן  כיום 
בפרק  ציבורית  תחבורה  בנתיב  נסיעה  או  מוסדר 
הכביד  אשר  דבר  חודשים,  שלושה  עד  של  זמן 
מהות  את  לזכור  ניתן  לא  בהם  המקרים  רבים  שכן 
העבירה ולהתגונן מפניה, הצעה זו דורשת לקצר את 
זמן משלוח הודעת הקנס לפרק זמן שלא יעלה על 

שלושים יום בלבד.
אכיפה  כי  הסביר  מקלב  אורי  ח"כ  החוק  יום 
באמצעות מצלמות הינה דבר דרמטי מאוד שצריך 

לסוגיית  הקשור  בכל  מקיף  דיון  לאחר  להגיע 
הפרטיות של האזרחים במרחב הציבורי, בצורה זו 
האזרח אינו יודע להתגונן כראוי, צריך להגביר את 
המודעות והשקיפות כל שאדם ידע היכן הוא קיבל 
את הדו"ח ולא כגנבים בלילה, צורה זו של אכיפה 
אפשרית במקומות ייחודים שלא ניתן לאכוף בצורה 
אלא  עירייה  קופת  להעשרת  צורה  אינה  זו  אחרת, 

אמצעי הרתעה וכך יש להתייחס לזה.
והעלה  שלו  הקיוסק  את  שסגר  גרנביץ,  חברון 
שורה של טענות קשות בנושא כפי שסוקר בהרחבה 
הכבוד  "כל  החוק:  להצעת  הגיב  עיתונות',  ב'קו 
מגרונו  שבוקע  הקול  אשר  מקלב  לח"כ  וההערכה 
שהתעוררו  נהגים  אלפי  עשרות  של  קולם  הוא 
בבוקר מעונן וקיבלו לביתם עשרות קנסות כספיים 

מבלי שידעו וזכרו שעברו על החוק.
של  למידותיה  בדיוק  תפורה  הזו  החוק  "הצעת 
ציר  לאורך  מצלמות  שהציבה  ברק  בני  עיריית 
ללא  והתרעה,  התראה  ללא  ליל,  באישון  השומר 
אלקטרונית  אכיפה  על  המורה  מתאים  שילוט 
וללא אזהרה מוקדמת והפתיעה אלפי תושבים עם 
חה"כ  של  החוק  הצעת  שקלים.  אלפי  של  שונות 
שתעצור  טהורה  חברתית  חוק  הצעת  היא  מקלב 
שיצרו  הכסף  מכונות  של  המשומנים  גלגליהן  את 
לעצמם הרשויות המקומיות על גבם של התושבים. 
כולי תקווה שאת הצעת החוק לא יעצרו הלוביסטים 
בוועדה המכינה שימומנו על ידי זכייני המצלמות".

בפעילות  הזמנים  בין  ישיבות  לומדי  מ-2000  למעלה 
מיוחדת של חברי 'איגוד בני הישיבות בני ברק' הצע"ח שיזם ח"כ אורי מקלב מבקשת לעצור את מבול דו"חות החניה 

"הצעת  גרנביץ:  חברון    אלקטרוניות  מצלמות  באמצעות  הניתנים 
החוק תפורה בדיוק למידותיה של בני ברק" 

כתוב שיש כאן
מתח גבוה..

שקע, למה
אתה מתוח?

חשמל זה לא משחק ילדים!

לקראת חופשת הפסח מרעננים את כללי הבטיחות בחשמל עם הילדים
בבית 

ל ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות אֹו  ּבָיַדִים ְרֻטּבֹות. ָאסּור ָלֶגֶשׁת ְלַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ
ל ְּפגּוִמים. ָאסּור ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ְּבַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ

ּוַבָיד  ַהֶשַׁקע  ִמְכֶסה  ַעל  ַאַחת  ָיד  ַמִּניִחים   - ִמֶשַׁקע  ֶּתַקע  מֹוִציִאים  ַּכֲאֶשׁר 
ַהְשִׁנָיה מֹוְשִׁכים ֶאת ַהֶּתַקע.

ַהְּיָלִדים    ּוַמְזִמיִנים  ַמְרִחיִקים    ֶאת   ָּפגּום,  אֹו  ָשׁבּור  ֶשַׁקע  ַּבַּבִית  ְמַגִּלים  ִאם 
ַחְשְׁמַּלאי ֻמְרֶשׁה ְּכֵדי ְלַתְקנֹו.

ַּכֲאֶשׁר ִמְשַׁתְמִשים בֶּכֶבל ַמֲאִריְך ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶשַׁהֶּכֶבל ָּפרּוׂש ְּבצּוָרה ְּבטּוָחה 
ְוֶשֵׁאינֹו ְמַהֶּוה ִמְכׁשֹול, ּוְבָכל ִמְקֶרה, ֻמְמָלץ ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ּבֹו ַרק ְלֶפֶרק ְזַמן ֻמְגָּבל.

ְלֵשׁם ְשִׁמיָרה ַעל ְּבִטיחּות ַהְיָּלִדים ְּכַדאי ְלַהְתִקין ַעל ַהְשָׁקִעים
ִמְכִסים ְמֻיָחִדים ֶשֵׁאיָנם ְמַאְפְשִׁרים ְלַהִּגיַע ֶאל חֹוֵרי ַהֶשַׁקע.

ובחוץ
ל.  ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְשׁמַָ

ל ְוֹלא ְמַשֲׂחִקים ְּבִקְרָבָתם.  ָאסּור ִלְפֹּתַח ֲארֹונֹות ַחְשׁמַָ
ל ָּפרּוץ, ָשׁבּור אֹו ָּפתּוַח - ִאם ִנְתָקִלים ְּבָאֹרון ַחְשׁמַָ
ְמַדְּוִחים ְלֵשׁירּות 103, ַמְשִּגיִחים ֶשִׁאיׁש ֹלא ִיְתָקֵרב

ל. ַלָּמקֹום ּוַמְמִּתיִנים ְלַאְנֵׁשי ֶחְבַרת ַהַחְשׁמַָ
ְּבחּוט  ִנְתָקִלים  ִאם  ַחיים.  ַסָּכַנת  הּוא  ָקרּוַע  ל  ַחְשׁמַָ חּוט 
ל ָקרּוַע ָּבְרֹחוב אֹו ֶּבָחֵצר – ִמְתַקְשִׁרים 103 ְלֶחְבַרת ַחְשׁמַָ

ל ּוַמְרִחיִקים ֶאת ָּכל ִמי    ֶׁשִּנְמָצא ַּבְסִביָבה. ַהַחְשׁמַָ
ַהְיָלִדים יֹוְצִאים ְלַשֵׂחק? ַוְדאּו ֶשֵׁהם ּבֹוֳחִרים ָמקֹום ְמֻרָחק

ל. ִמִּמְתְקֵני ַחְשׁמַָ



מהרו לשריין כרטיסים

חוה״מ פסח 
בספארי

בברכת
חג פסח שמח!

יש לרכוש כרטיסים מראש באתר הספארי
safari.co.il

מבקרים יקרים, 

על מנת לשפר את חווית הביקור ולהפחית את העומס בימי חול המועד פסח,

תוגבל מכירת הכרטיסים. 
הכניסה לספארי תתאפשר עם כרטיסים 

שרכשתם מראש ליום המועדף עליכם.

א'-ד' 1.4.2018 - 4.4.2018
חוהמ"פ

בס״ד
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אלי כהן

רבנים  ובהם  ברק  בני  העיר  מתושבי  מאות 
הגדול  שבת  בדרשת  השתתפו  הוראה  ומורי 
שמסר הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן 

בבית מדרשו המרכזי במערב העיר בני ברק. 
הדגיש  הדרשה  במהלך 
הגרש"א שטרן גאב"ד שערי 
הוראה, רב מערב ב"ב ורבה 
כי "במצב  ארגון הצלה  של 
של פיקוח נפש והצלת חיים 
תורה  דעת  פי  על  חובה 

להתקשר למד"א".
ואמר  הרב  פתח  בתחילה 
תורה שפסק  דעת  פי  "על   -
הגאון  הדור  פוסק  מרן 

הגדול רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל, במצב של 
פיקוח נפש והצלת חיי אדם חובה להתקשר רק 
למד"א". הוא הוסיף כי "הם גם יותר מצייתים 
ואני  היות  ברפואה.  מנוסים  יותר  וגם  להלכה 
נמצא בסוד העניינים ומלווה אותם כבר מעל 20 
שנה ונושא הצלת חיים הוא בראש מעייני, אני 

אחרת,  לומר  שמנסים  כאלו  יש  אם  שגם  יודע 
אני יודע את האמת והדברים מובנים. אני חוזר 
ופיקוח  אדם  חיי  הצלת  של  במקרים  ואומר, 
למגן  רק  לחייג  הציבור  לכלל  קורא  אני  נפש, 

דוד אדום למען הצלת חיים".
הדגיש  הדרשה  במהלך 
חשיבות  את  שטרן  הגרש"א 
החוב המוטל על כל אחד ואחד 
לדאוג לבני משפחתו ולהצטרף 
לתוכנית ערבים ואמר שלדעתו 
אחד  כל  על  הוא  קדוש  חוב 
וזאת  זו  לתוכנית  להצטרף 
ולא  למנוע מצבים קשים  בכדי 

נעימים בעתיד.
בנושא  הציבור  את  בדרשתו  הזהיר  כן  כמו 
ניזוקים  "רבים  ואמר  החשמליים  האופניים 
קללתו  שאין  יום  שאין  הרופאים  וכדברי  מכך 
מרובה משל חברתה וידע הציבור ויזהר ויזהירו 

הגדולים על הקטנים ושומר נפשו ירחק מהם".

הילה פלאח

בנוכחות  נערך  הפסח  לקראת  מיוחד  כינוס 
אישי ציבור ומכובדים רבים. בטקס השתתפו 
חבר  חסיד,  דבורה  הגב'  המרכז  מחוז  ראש 
המנהלת  פרוינד,  חיים  הרב  מכבי  הנהלת 
מנהלי  רינגל,  סיגל  ד"ר  המחוזית  הרפואית 
למגזר  השיווק  מנהל  המרכז,  במחוז  תחומים 

שלזינגר,  משה  הרב  החרדי 
אליהו  מר  המרחב  מנהל 
הרפואי  המנהל  עובדיה, 
שיף,  קובי  ד"ר  במרחב 
מנהלת המרכז הרפואי כהנמן 
חברי  ברשן,  עופרה  הגב' 
הרפואי  היועץ  מכבי,  מועצת 
יצחק שטרן,  רפואה הרב  של 
רפואה  של  הרפואי  היועץ 
דרנגר,  שלמה  הרב  וישועה 
הרב  מכבי  מועצת  חבר 
פלדמן, ועסקני רפואה רבים. 

פירט  המרחב  מנהל 
הרחבת  את  בהרחבה 
בעיר  שנעשה  השירותים 

הרופאים  בית  פתיחת    - האחרונה  בתקופה 
הנרחבת  הרפואית  הזמינות  בשורת  בויזניץ, 
לטובת חברי מכבי בדרום בכלל העיר ובקרית 
את  מנהל המרחב  ציין  בדבריו  בפרט.  ויז'ניץ 
עקיבא,  ברבי  חירום  לרפואת  המוקד  שירותי 
רפואת  ילדים  ברפואת  הרופאים  תוספת  את 
האדם  כוח  הרחבת  את  ואורתופדיה,  נשים 
מכון  הפיזיותרפיה,  במכון  הזמינות  והגדלת 

השמיעה, המעבדה והסיעוד במרחב.
בנוסף עדכן בדבר בשורת הרחבת השירות 
לי  "יש  חדש   שירות   – במרחב  המינהלי 

וזמין  מהיר  מינהלי  לשירות  עמדה  שאלה" 
עקיבא  רבי  הרפואי  למרכז  הכניסה  בקומת 
את  הפוקדים  הרבים  מכבי  חברי  לרווחת 
 – ראשון  בימים  ברציפות  והמאויש  המקום 
חמישי בין השעות 8.00-18.00. עמדת שירותי 
החולים  בבית  הכניסה  בקומת  זמינה  משרד 
בין  חמישי  עד  ראשון  בימים  הישועה  מעייני 
מכבי  חברי  לרווחת   ,8.00-16.00 השעות 
ואת  והסביבה,  החולים  בבית 
בין  הפעולה  שיתוף  הסכם 
הישועה  מעייני  לבי"ח  מכבי 
רופא  בהפניית  שירות  לקבלת 
באמצעות העברת כרטיס מגני 

ללא טופס 17. 
את  הביע  המרחב  מנהל 
המחוז  להנהלת  תודתו 
חסיד  הגב'  בראשו  והעומדת 
השירות  על  דגש  ששמה 
ואוזנה  ברק  בני  בעיר  הרפואי 
קשובה לכל צרכי תושבי העיר 
בעיר  השירותים  הרחבת  ועל 
צרכי  הכרת  מתוך  ברק  בני 
האוכלוסייה תושבי העיר וזאת 
עם  המחוז  הנהלת  של  הדוק  קשר  באמצעות 

ראשי הקהילות ורבני העיר. 
ראש המחוז הגב' דבורה חסיד הודתה לכל 
המיוחד  לכינוס  והגיעו  שטרחו  המשתתפים 
לרגל חג הפסח והוסיפה "במכבי השירות הוא 
מעל הכול, אנחנו מובילים בהצלחה רבה את 
שירותי הרפואה בעיר. לא בכדי כל בני ברקי 
הטיבה  המחוז  ראש  במכבי.  חבר  הינו  שני 
להגדיר את רוח מכבי הנושבת בעיר והדגישה 
כי עובדי מכבי בבני ברק ובכל המחוז יודעים 

כי לנגד עיניהם עומדת אך ורק טובת החבר".

אלי כהן

ועדת  בד"צ  ראש  יושבי  נשאו  בכינוס  הפתיחה  שיעורי  את 
מהדרין הגר"מ גרוס והגרי"מ שטרן. יו"ר ועדת מהדרין הגאון רבי 
יעקב מאיר שטרן, דומ"ץ דחסידי ויז'ניץ, עסק בשיעורו בהיבטים 
ההלכתיים של חליבה בשבת. הרב זאב וייטמן, רב תנובה, סקר את 

פעילות מערך הכשרות בתנובה בכלל ולקראת פסח בפרט.  
מהדרין  ועדת  בד"צ  ראש  יושבי  של  הפתיחה  שיעורי  לאחר 
עסק הגר"ד לנדאו, חבר בד"צ ועדת מהדרין, בנושא השבת ברפת 
מהדרין. כבסיס לדבריו הציג נתונים מספריים באשר למשק החלב 
בישראל. לפי הנתונים פחות מ-8% חלב מתוך מכלול החלב בארץ 
את הצרכים של  לספק  כדי  זו  בכמות  אין  הוא של שומרי שבת. 

הציבור החרדי. 
עסק  בתנובה  מידע  ואבטחת  ביטחון  מנהל  שטרית,  אבי  מר 

הבקרה  מערכת  כי  וציין  ומצלמות  בקרה  מערכות  באמינות 
המופעלת במכוני החליבה ומבוקרת ע"י משרד רב תנובה היא מן 
בשימוש  במתקנים  המותקנות  למערכות  בדומה  ביותר  האמינות 

מערכת הביטחון.
משה,  בן  גדעון  הרב  הגאון  דברים  השמיעו  הכינוס  במהלך 
פרות  ניתוחי  בסוגיית  שעסק  ירושלים  רבנות  לממונות  אב"ד 
וד"ר גבי קניגסוולד הרופא הראשי  והשפעתם על כשרות החלב 
של חקלאית המספקת שרותי רפואה וטירינרית. הרב יוסף מרדכי 
זילבר, יועץ חומרי גלם בבד"צ ועדת מהדרין דיבר על השימוש 
שבות  אלון  רב  מירון,  צבי  יוסף  הרב  המזון.  בתעשיית  בקיטור 
ממעשה  הנאה  של  ההלכתיים  לגדרים  דבריו  את  הקדיש  דרום, 

שבת.
במרכז הכינוס – מושב השו"ת ההלכתי עם חברי בד"צ ועדת 
הלכתיות  שאלות  עשרות  הציג  המשתתפים  ציבור  מהדרין. 

הנוגעות לתעשיית החלב. יו"ר בד"צ ועדת מהדרין הגר"מ גרוס 
י.  הרב  אדרעי,  עמרם  הרב  הגאונים:  הרבנים  הבד"צ  וחברי 
הורוויץ, הרב דוב לנדאו, הרב פנחס ליבוש פדווא, רב תנובה הרב 
זאב וייטמן והרב יעקב בורו המופקד על חומרי גלם במשרד רב 
תנובה – ענו לשאלות. הנחה את מושב השו"ת ההלכתי  מפקח 
ועדת מהדרין הרב אברהם שלזינגר ואת הכינוס הנחה הרב אהרן 
וולקן. לקראת הכינוס יצא לאור "בנתיב החלב", קובץ ז' המוקדש 

לסוגיות הלכתיות בתעשיית החלב.
במרכזים  החליבה,  במכוני  תנובה,  של  החמץ  במקביל, 
כהלכתו  נמכר  ובעולם  בארץ   תנובה  ובמתקני  הלוגיסטיים, 
במעמד בו השתתפו יושבי הראש וחברי בד"צ ועדת מהדרין, אייל 

מליס מנכ"ל תנובה, רב תנובה הרב זאב וייטמן והקונה. 

הילה פלאח
שירותי  ב'לאומית  נכנסו  הפסח  לחג  ההכנות 
אלפי  עשרות  האחרונה:  לישורת  בריאות' 
רשימת  את  המכילות  חוברות  של  עותקים 
התרופות הכשרות לפסח הופצו בבתי המרקחת 
בריכוזים  לאומית  של  הרפואיים  ובמרכזים 
החרדיים ברחבי הארץ. החוברות יצאו בשיתוף 
פעולה מיוחד של אגף הרוקחות ב'לאומית' עם 

וועד הכשרות של בד"ץ העדה החרדית. 
ולמתן  האישי,  השירות  את  לשפר  במאמץ 
מענה מקסימלי לחולים לקראת חג הפסח, יפעל 
עם  'לאומית'  ורוקחי  רופאי  של  משותף  מוקד 
החרדית.  העדה  בד"ץ  של  הכשרות  ועד  רבני 
הגאון  שליט"א,  הגאונים  הרבנים  ישבו  במוקד 
העדה  בבד"ץ  ומו"ץ  רב  כהן  יהודה  חיים  הרב 
שם  בעל  מומחה  בינדר  פנחס  והרב  החרדית 
מומחה  עטיה  גיל  ד"ר  וכן  הכשרות  מוועד 
בכרך  אריה  ומר  בלאומית  משפחה  לרפואת 
הקו  בריאות.  שירותי  בלאומית  ראשי  רוקח 
יפעל בימים א- ג' , ט' – י"א בניסן  תשע"ח בין 

השעות 14.00-17.00, מס' הטלפון רב קווי- -02
6700-200

הדקדקניות  ההכנות  את  החלו  ב'לאומית' 
חודשים  במשך  הפסח,  חג  לקראת  והפרטניות  
ארוכים, זאת על מנת  לספק לקהל הלקוחות את 
מלוא השירות הדרוש בימי חג הפסח ובכשרות 
המרכזים  רבני  ביותר.  והמחמירה  המהודרת 
'לאומית'  הנהלת  את  וליוו  הנחו  הרפואיים 
במטרה  וההכנה,  ההכשרה  תהליך  כל  לאורך 
לאפשר פעילות רציפה של המרכזים הרפואיים  
הפסח.  חג  ימי  במהלך  גם   הלקוחות  לטובת 
כמו כן מנהלי 'לאומית' קיימו מכירת חמץ כדת 
אליעזר  שמואל  רבי  הגאון  הגאב"ד  אצל  וכדין 
שטרן רב מערב בני ברק שבירך והודה למנהלי 
למגזר  בשירות  הרבה  מצוינותם  על  'לאומית' 
ל'לאומית'  שיש  המיוחד  הקשר  ועל  החרדי, 
שהם  ההקפדה  ועל  ההוראה  ומורי  הרבנים  עם 
הצניעות  נושאי  בכל  כבחמורה  קלה  מבצעים 
ובריכוזים  בערים  הרפואיים  במרכזים  וההלכה 

החרדים. 

הילה פלאח

חברת כרמית העבירה השבוע תרומה נכבדה 
שהמשאיות  לאחר  נעמי".  "חסדי  לארגון 
חסדי  במחסני  המוצרים  משטחי  את  פרקו 
נעמי  חסדי  יו"ר  כהן  יוסף  הרב  הודה  נעמי, 
למר מתניה שוורץ מנכ"ל כרמית: "אני רוצה 
להודות לך בשם מאות המשפחות שתקבלנה 
מאמין  אני  שלכם.  האיכותיים  המוצרים  את 
כבר  שלנו  למתנדבים  המסר  את  ומעביר 
נזקקות  למשפחות  גם  כי  שנה,  מ30  למעלה 
מגיע לקבל מוצרים טובים, מוצרים איכותיים, 
מסחרית  שחברה  פעם  בכל  וטעימים.  מזינים 

מוצרי  כמות משמעותית של  לתרום  מחליטה 
למשפחות  לחלקה  כדי  לנו  ולהעביר  מזון 
את  לראות  מתרחב  הלב  מחדש,  מתרגש  אני 

תחושת האכפתיות הזו."
את  הביע  כרמית  מנכ"ל  שוורץ,  מתניה 
כי  גם  כי  תקווה  והביע  התרומה  על  שמחתו 
 . ויותר  יותר  ולהעניק  לתרום  תוכל  החברה 
"אנחנו בכרמית מאמינים כי התרומה לקהילה 
של  ביסודותיה  וחשוב  משמעותי  ערך  זה 
חברה מסחרית. אני שמח על שיתוף הפעולה 
עם "חסדי נעמי", כך אנו בטוחים כי המוצרים 

יגיעו ליעדם המדויק".

בסוד  מצוי  ואני  "היות  כי  הגדול  שבת  בדרשת  ציין  שטרן  הגרש"א 
העניינים, אני יודע את האמת והדברים מובנים. מד"א מצייתים להלכה 

והם המנוסים ביותר בתחום הרפואה" 

הנהלת מכבי מרחב בני ברק התכנסה לכינוס מיוחד לקראת חג הפסח 
בהשתתפות ראש המחוז הגב' דבורה חסיד והנהלת מרחב בני ברק

בשיתוף וועד הכשרות שע"י בד"ץ העדה החרדית הופצו עשרות אלפי חוברות 
עם רשימת התרופות הכשרות לפסח בכל הריכוזים החרדים ברחבי הארץ • קו 

פתוח יפעל בשיתוף רבני וועד הכשרות של הבד"ץ ורופאי 'לאומית'

חברת כרמית תרמה אלפי מוצרים לארגון החסד 
"חסדי נעמי" עבור משפחות נזקקות

"במצב פיקוח נפש – 
חובה להתקשר למד"א"

'מכבי' מרחיבה את שירותי הרפואה

בכינוס הכשרות של תנובה: הוכרז על בית מדרש 
לתורה והוראה שיתמחה בכשרות החלב ומוצריו

המרכזים הרפואיים של 
'לאומית' הוכשרו לפסח

נותנים מכל הלב
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כל  שבו  פסח  הקדוש  החג  בערב  אנו  נמצאים 
אותה  את  ומקבלים  מתעוררים  ישראל  בית 
בימים  אבותינו  לה  שזכו  והשפעה  הארה 
ונהפכו  לחרות,  מעבדות  ממצרים  שיצאו  ההם 
ַעְבֵדי ה' ולא עבדי פרעה )מגילה  ַהְללּו  להיות בגדר 
יד ע"א(, כפי שרמזו זאת המפרשים בפסוק ְוָׁשַמְרָּת ֶאת 
ַהֻחָּקה ַהּזֹאת ְלמוֲֹעָדּה ִמָּיִמים ָיִמיָמה )שמות יג, י(, מלמד 
שאותם ימים באים לקראתנו, ויציאת מצרים מתחדשת 
בכל שנה ושנה, ולכן ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר ַחָיב ָאָדם ִלְראוֹת ֶאת 
)מנוסח ההגדה(, כאילו  ִמִּמְצַרִים  ָיָצא  ְּכִאלּו הּוא  ַעְצמוֹ 

הוא בעצמו יצא מעבדות לחרות ומשעבוד לגאולה. 
הזמן  פ"ז( שגלגל  ה' ח"ד  )דרך  ברמח"ל  מובא  וכן 
קבועים  ימים  באותם  וההארות שהיו  חוזר, ההשפעות 
בגלגל הזמן, ואנחנו בסה"כ צועדים בתוך אותו גלגל, 
ולכן בימים קדושים אלו יכולים אנו לזכות להתחזקות 
דור  מדור  לנו  המועברת  יתברך  בה'  הצרופה  באמונה 
ולזכות  אחרינו,  ובצאצאנו  בנכדנו  בבנינו  ונטיעתה 
את  שגאל  כפי  השלימה  וגאולתו  ה'  בניסי  לראות 
בישועתו  לנו  יראה  כך  ממצרים,  והוציאם  אבותינו 
ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו  ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ  ויגאלנו גאולת עולם, 
ִנְפָלאוֹת )מיכה ז, טו(, הראה לבנים מה שלא זכו לראות 

האבות )ילקוט שמעוני בשלח(.
היא  זו  בלילה  והיקרות  החשובות  המצוות  אחת 
לא  ח(,  יג,  )שמות  ֵלאמֹר"  ַההּוא  ַּבּיוֹם  ְלִבְנָך  "ְוִהַּגְדָּת 
אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך )מכילתא 
ובהגדה(, ונאמר )שמות י, ב( ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר 'ְּבָאְזֵני' ִבְנָך 
ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים, וביארו המפרשים 
שדקדקה התורה לומר "באוזני בנך" להורות שיש לספר 
לילדים לפי אוזנם השומעת, כמידת הבנתם ושכלם, כפי 
שפוסק הרמב"ם )פרק ז' מהלכות חמץ ומצה הלכה ב'( 
וזה לשונו: ִמְצָוה ְלהוִֹדיַע ַלָּבִנים ַוֲאִפּלּו ֹלא ָׁשֲאלּו. וְלִפי 
ַּדְעּתוֹ ֶׁשל ֵּבן ָאִביו ְמַלְּמדוֹ. ֵּכיַצד? ִאם ָהָיה ָקָטן אוֹ ִטֵּפׁש 
אוֵֹמר לוֹ: "ְּבִני, ֻּכָּלנּו ָהִיינּו ֲעָבִדים ְּכמוֹ ִׁשְפָחה זוֹ אוֹ ְּכמוֹ 
ֶעֶבד ֶזה ְּבִמְצַרִים, ּוַבַּלְיָלה ַהֶּזה ָּפָדה אוָֹתנּו ַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך 
הּוא ַוּיוִֹציֵאנּו ְלֵחרּות". ְוִאם ָהָיה ַהֵּבן ָּגדוֹל ְוָחָכם מוִֹדיעוֹ 
ְיֵדי מֶׁשה  ָלנּו ַעל  ְוִנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו  ְּבִמְצַרִים  ָלנּו  ַמה ֶּׁשֵאַרע 

ַרֵּבנּו, ַהּכל ְלִפי ַּדְעּתוֹ ֶׁשל ֵּבן:
היא  קנ"ז(:  )מצווה  הרמב"ם  כתב  המצוות  ובספר 
שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר מניסן 
בתחילת הלילה כפי צחות לשון המספר. וכל מי שיוסיף 
במאמר, ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם 
ומה שעשו לנו המצרים מעוול וחמס, ואיך לקח השם 
נקמתנו מהם, ולהודות לו יתעלה על כל טוב שגמלנו, 
יהיה יותר טוב, כמו שאמרו וכל המאריך לספר ביציאת 

מצרים הרי זה משובח.
שבה  משמים  גדולה  הארה  יורדת  זה  קדוש  בלילה 
בבנינו,  הטובות  והמידות  האמונה  את  להחדיר  אפשר 
כך  כל  מצליחים  שלא  פעמים  השנה  שבמשך  אף  על 
לעשות זאת, מ"מ בלילה זו על ידי תיאור סיפור יציאת 
מצרים והודאה לה' יתברך על ניסיו ונפלאותיו שעשה 
אותם  ומלווים  בילדים  הדברים  נחקקים  עמנו,  ועושה 
על  סיפורים  מעט  לא  אנו  שומעים  ולכן  החיים,  לכל 
אנשים שרצו להתרחק משמירת התורה והמצוות רח"ל, 
חזרו  כל המשפחה  עם  יחד  הסדר  ליל  את  בזוכרם  אך 
בהם והסתופפו שוב תחת כנפי השכינה, ִּכי ָקדוֹׁש ַהּיוֹם 
ַלֲאדֵֹנינּו )מושאל מנחמיה ח, י(, ובכוחו לפעול גדולות 

ונצורות. 
עשה  שהקב"ה  הניסים  את  זוכרים  שישראל  ובזכות 
ועושה עמהם ומשבחים ומקלסים אותו עליהם, ממשיך 
הקב"ה ועושה להם עוד ניסים ונפלאות, כדברי רבותינו 
)מדרש תהילים יח( כל שעושים לו נס ומהלל ומשבח 
את הקב"ה עושים לו עוד נס שנאמר "ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס 

ְלִהְתנוֵֹסס" )תהילים ס, ו(. 
על הפסוק ֵלץ ַּתֶּכה ּוֶפִתי ַיְעִרם )משלי יט, כה(, דרשו 
רבותינו )יעוי' במנורת המאור פרק ת"ת ד"ה ועוד גרסינן 
המוסר(  בספרי  אחריו  ונמשכו  מדנפשיה  זאת  שדרש 
הקב"ה  ישראל,  אלו  ַיְעִרם-  ּוֶפִתי  פרעה,  זה  ַּתֶּכה-  ֵלץ 
ְּבֵני  ְּבַאְדַמת  ּומוְֹפִתים  באוֹתוֹת  ומצרים  פרעה  את  הכה 
זה  ידי  ועל  ואמונה(,  ערבית-ברכת אמת  )מתפילת  ָחם 
קיבלו ישראל חכמה בינה ודעת שלא לעשות כמעשיהם 
ִּכי  ִויַדְעֶּתם  מעט,  מהם  שהתרופפה  האמונה  והתחזקה 
ֲאִני ה' )שמות ב, י(- על ידי המכות שהביא ה' יתברך על 
כּוָּלם  יתברך,  בה'  ישראל  אמונת  בחזרה  חזרה  מצרים 

ֵיְדעּו אוִֹתי ְלִמְקַטָּנם ְוַעד ְּגדוָֹלם ְנֻאם ה' )ירמיה לא, לג(.
בתחילה פרעה לא היה מוכן לשלח את ישראל, ואף 
לא היה מוכן לשלם כסף צאן ובקר עבור ישראל שיזבחו 
לאלוקיהם במדבר, ובנוסף לכך לא הסכים לקבל מכות 
מאת ה' יתברך והגיב בזלזול ובעזות מצח ֹלא ָיַדְעִּתי ֶאת 
ה' ְוַגם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֲאַׁשֵּלַח )שמות ה', ב(, אך לבסוף 
את  שילח  וגם  רב  כסף  שילם  גם  מכות,  קיבל  גם  הוא 

ישראל. 
במדרש מובא על כך מעשה במלך ששלח את עבדו 
לקנות לו דג, הלך העבד לשוק וראה דג גדול ושמן אך 
כך טרי, אולם חשב  כל  היה  כיון שלא  נודף  היה  ריחו 
העבד ואמר בליבו: "המלך לא ירגיש, אתבלן את הדג 
לב,  ישים  לא  והמלך  ובצל  כמון שום  הרבה  עם  היטב 

העיקר שאעשה את ציווי המלך". 
אך  המלך,  לפני  והגישו  בישלו  הדג,  את  העבד  קנה 
נודף  היה  הרע  ריחו  לאוכלו,  מסוגל  היה  לא  המלך 
וחמת המלך בערה בו, ַוִּיְקצֹף ַהֶּמֶלְך ְמאֹד ַוֲחָמתוֹ ָּבֲעָרה 
בפניו  והציב  העבד  את  המלך  זימן  יב(,  א,  )אסתר  בוֹ 
שלוש אפשרויות לשלם עבור המעשה הנפשע שעשה: 
או שיאכל את הדג הרע שבישל, ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֵיָעֶׂשה ָּלְך 
ְּגֻמְלָך ָיׁשּוב ְּברֹאֶׁשָך )עובדיה א, טו(, או שיקבל חמישים 
מלקות על שהעיז להגיש לפני המלך דג כזה, או שישלם 

למלך  מאה זהובים.
החליט העבד לאכול את הדג, אך כשהגיע לחציו לא 
היה מסוגל להמשיך מרוב הסירחון שבו והקיא את כל 
מה שאכל, וביקש העבד מהמלך לקבל מלקות במקום 
ביותר  החזק  השוטר  את  המלך  זימן  מיד  הדג.  אכילת 
במדינה והורה לו שיצליף בעבד מכות נמרצות, כשהגיעו 
ואמר  היה מסוגל להמשיך  לא  למכה השלושים העבד 
המלקות.  במקום  הקנס  את  לשלם  מוכן  שהוא  למלך 
נמצא שהעבד גם אכל מהדג, גם קיבל את המכות וגם 

שילם את הכסף. 
לו  הורה  רבינו  משה  פרעה,  עם  קרה  הדבר  אותו 
והוצאה  מכות  מעצמו  יחסוך  ובכך  ישראל  את  לשלח 
כספית, אך פרעה לא היה מוכן, ֹלא ָיַדְעִּתי ֶאת ה' ְוַגם ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֲאַׁשֵּלַח )שמות ה', ב(, ולבסוף גם שילח את 
ישראל, "קּומּו ְּצאּו ִמּתוְֹך ַעִּמי" )שמות יב, לא(, גם קיבל 
מכות- ְוִהְרֵּביִתי ֶאת אֹתַֹתי ְוֶאת מוְֹפַתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים )שם 
וגם שילם לישראל כסף רב, כהבטחת ה' יתברך  ג(,  ז, 
)בראשית  ָּגדוֹל  ִּבְרֻכׁש  ֵיְצאּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  אבינו-  לאברהם 

טו, יד(. 
ְלָׁשָנה  ָהָכא,  "ָהַׁשָּתא  אומרים:  אנו  ההגדה  בתחילת 
ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל. ָהַׁשָּתא ָהָכא ַעְבֵדי, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה 
וכפל  חזר  קושיית המפרשים מדוע  ידועה  חוִֹרין"-  ְּבֵני 
לומר  רק  לו  היה  ולכאורה  ָהָכא",  "ָהַׁשָּתא  המילה  את 
בני  דישראל  בארעא  הבאה  לשנה  עבדי,  הכא  "השתא 
הכא",  "השתא  בתחילה  לומר  הכפיל  ומדוע  חורין", 

ואח"כ שוב כפל ואמר "השתא הכא עבדי"? 
ישנם כמה וכמה ביאורים בדבר )במקום אחר הארכנו 
יותר(, אך אחד ההסברים הוא שיכול להיות מצב  בזה 
השלימה  הגאולה  אך  אדמתם  על  ישראל  שיושבים 
עבדות  של  בסוג  מרגישים  עדיין  מגיעה,  לא  עדיין 
אלא  כרצוננו  לעשות  יכולים  שלא  מסוימת  ומוגבלות 
ולכן  האומות,  מפחד  דבר  כל  ולחשב  לשקול  צריכים 
לגאולה  שנזכה  הבאה  לשנה  ומבקשים  מתפללים  אנו 
השלימה ונהיה בעצמאות שלימה ואמתית תחת שלטונו 
והמשטינים  המחבלים  וכל  המשיח,  מלך  מלכנו  של 
יפחדו ויברחו מפנינו, ִּכי ֵמתּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמַבְּקִׁשים ֶאת 
כג,  )ירמיה  ָלֶבַטח  ִיְׁשּכֹן  ְוִיְׂשָרֵאל  יט(,  ד,  )שמות  ַנְפֶׁשָך 
ו(, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה, ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה ּלוֹ ְּבָכל יוֹם 
ֶׁשָּיבוֹא )משלוש עשר עיקרים שקוראים בכל בוקר לאחר 

תפילת שחרית(. 
ובבנינו  בנו  להחדיר  אנו  צריכים  הזו  האמונה  את 
בלילה הקדושה הזו שבעזרת ה' עוד יבוא היום בקרוב 
ישועת  השלימה,  ה'  ישועת  את  לראות  שנזכה  בקרוב 
ַרֲחִמים,  ְבּ ְלִצּיוֹן  ׁשּוְבָך  ְבּ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה  עין,  כערף  ה' 
ִמן  ָׁשם  ְונֹאַכל  ַּבֲעבוָֹדֶתָך,  ְוָׂשִׂשים  ִעיֶרָך,  ְּבִבְנַין  ְׂשֵמִחים 
ִמְזַּבֲחָך  ִקיר  ַעל  ָּדָמם  ַיִּגיַע  ֲאֶׁשר  ַהְּפָסִחים   ּוִמן  ַהְּזָבִחים 
ְלָרצוֹן ְונוֶֹדה ְלָך ִׁשיר ָחָדׁש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו 
בימינו,  במהרה  ישראל(,  גאל  ההגדה-ברכת  )מנוסח 

אמן. 

"בנך ובן בנך" ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגֹדלֹות ְלַבּדֹו

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כי  וידעתם  במצרים...  התעללתי  אשר  את  בנך  ובן  בנך  באזני  תספר  "למען 
כך  כל  גדולה  חובה  יש  מדוע  להבין  יש  ראשית,  ב'(.  י,  )שמות,  ה'"  אני 
של "והגדת לבנך" על סיפור יציאת מצרים שהוא חלק מהיסטוריה ארוכת 
של  בצורה  להיות  צריך  זה  סיפור  מדוע  ובמיוחד  היהודי?  העם  של  שנים 
"הגדה". שאלה ותשובה עם יחס מיוחד ואינדיבידואלי לסוגי הבנים השונים? עוד 
יש להבין, מדוע בסיפור יציאת מצרים יש חיוב  גם על הסב לספר לנכדו, הרי מצוות 

חינוך היא על האב?
הבעל שם טוב הקדוש זי"ע מבאר את הפסוק: "באזני בנך ובן בנך" - שיש כאן מסר 
לחשיבות האחריות בחינוך הילדים. התורה רומזת לנו שציווי העברת הלפיד מאב לבן 
תלויה בהבנת גודל האחריות של האב. כאשר האב רואה מולו לא רק את בנו שהוא 
יראה אחרת  אז החינוך  הרי  נינו,  ושל  נכדו  גם את בבואתם של  מחויב לחנכו אלא 
לגמרי! כי על פי דרך הטבע אם המסר יעבור בעוצמה, בחום ובאהבה, ההצלחה לא 

תהיה רק עם בנו, אלא גם תשפיע עם נכדו, וכן הלאה.
רעיון זה אנו מוצאים בדבריו של הקב"ה לקין אחרי שהרג את אחיו הבל. כשאומר 
לו: "קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה" )בראשית, ד', י'( מפרש רש"י: דמו ודם 
זרעיותיו. הקב"ה תובע מקין לא רק את דמו שנשפך אלא גם את הפוטנציאל שיכל 
לצאת ממנו – שליש עולם. שהרי העולם היה צריך לצאת משלושת ילדיו של אדם קין, 

הבל ושת, אולם עכשיו בעקבות מעשיו של קין שליש עולם נהרג.
מסופר כי לפני שנים הייתה סערת מזג אויר קשה מאוד בארה"ב. השלג נערם לגובה 
של שמונים ס"מ. הטמפרטורה בחוץ עמדה על מינוס 30 מעלות והרחובות היו ריקים 
מאדם. גם בישיבת "תורה ודעת" בחורי הישיבה נשארו בחדרם מבלי יכולת לצאת 
הרהרו  יומיים  כעבור  בית המדרש ששכן במרחק מה מהמקום.  עבר  אל  מהפנימיה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  של  הכללי  השיעור  מחר  הישיבה:  מבני  שלושה  לעצמם 
נפשו  מסירות  לכל  ידוע  שכן  הישיבה?  ראש  יעשה  מה  מעניין  זצ"ל,  היימן  שלמה 
הכללי"  "השיעור  את  למסור  לישיבה  יגיע  הוא  זו   בעת  גם  ובטח  תורה  להרבצת 

במסירות נפש.
החליטו השלושה: גם אנו נמסור נפש, ניקח סיכון ונגיע לשיעור. בניסים צלחו את 
דרכם ללא פגע והגיעו אל האולם הגדול של בית המדרש שלמרבה הצער היה ריק 

ושומם.
המתינו השלושה, והנה בדיוק בזמן הקבוע הם שומעים את קול פסיעותיו של ראש 
נוטף פתיתי שלג אך פניו מאירות  הישיבה המגיע אל היכל בית המדרש כולו לבן, 
כתמיד. ראש הישיבה מביט בחיוך אל שלושת הגיבורים ופוסע אל עבר מדרגות ארון 

הקודש, ניגש אל הסטנדר כבימים ימימה ופותח את השיעור כרגיל.
הוא מסר את שיעורו כהרגלו, כאילו עומד בפני מאות התלמידים. הוא זעק בקולות 
וברקים את חידושי תורתו, פניו האירו כלפידים בוערים. מדי פעם דפק בחוזקה על 
הסטנדר, כל כולו אש נלהבה. בסיום השיעור נגשו אליו הבחורים ושאלוהו: "ילמדנו 
רבינו הלא אנו סך הכל שלושה בחורים, מדוע הטריח הרב את עצמו והתאמץ כ"כ, 
"אתם  והשיב:  הישיבה  ראש  הרצין  לוחש...?!"  היה  אם  אפילו  להקשיב  יכולנו 
לפיד  את  מוסר  אני  אתם!  טועים  בלבד?  אליכם  השיעור  את  מוסר  שאני  חושבים 
ואל  תלמידיכם  אל  צאצאיכם,  צאצאי  ואל  נכדיכם,  אל  ילדיכם,  אל  אליכם,  התורה 

תלמידי תלמידיכם, הם לא כאן כעת, ואם לא אצעק איך הם ישמעו...!"
סיפור מאלף זה סופר ע"י אחד מהמלמדים המעולים והוותיקים ביותר בניו יורק, 
שאימהות רבות היו מתפללות ומייחלות שילדיהן ילמדו אצלו. ילד שזכה ללמוד אצלו 
לעולם לא שכח את דברי תורתו. המלמד הצליח להחדיר בתלמידיו אהבת ומתיקות 

התורה בעוצמה שנחקקה בתודעתם ונצרבה באישיותם לנצח.
כששאלוהו פעם מה פשר סוד הצלחתו? ענה: אני הייתי אחד משלושת התלמידים 
של ראש הישיבה שזכינו להיות בשיעור זה. ומאז עד היום בשעת לימודי אני רואה 
אני  ילדיהם.  וילדי  ילדיהם  את  גם  ועמם  שלהם,  העתידי  הפוטנציאל  את  בתלמידי 
בעצם רואה בעיני רוחי דורות של לומדי תורה התלויים בתלמיד העומד מולי, כאן 

טמון סוד ההצלחה.
מסר חשוב זה הוא גם לילד עצמו! כאשר הוא מגיע אל גיל הבחירה, על ההורים 
להבהיר לנער: עליך לדעת ולהפנים, שבהחלטותיך הנוגעת לעיצוב חייך הרוחניים 
אתה חורץ גם את גורל ילדיך ונכדיך לדורי דורות. הבט דרך לפיד האש של מסירת 
התורה שעבר מאב לבן עד אליך במסירות נפש בל תתואר. אבותיך הקריבו את חלבם 
בפרשת  ממך  אנא  לכך.  זכו  כולם  לא  לדאבוננו  הלאה,  יעבור  שהלפיד  כדי  ודמם 

הדרכים ראה את דור העתיד מול עיניך.
היה עם  ידע מה  יהודי  ילד  היסטורי שחשוב שכל  סיפור  עוד  אינו  יציאת מצרים 
אבותיו. אלא יש בה מסר עמוק יותר להבין את משמעות היציאה ממצרים כדי שאדם 
יחוש את חובתו להיות חלק מזה. על מנת שתחושות אלו יוטמעו בדור העתיד, זה אינו 
יכול להיות בדרך של סיפור, אלא בדרך של "הגדה". של העברת המשמעות. ומשום 
כך כנגד ארבעה בנים דיברה תורה - בדרך אינדיבידואלית לכל אחד בסגנון שלו, לפי 

מצבו ובדרך ההבנה שלו.
רעיון זה נעוץ במסר שהעביר משה רבינו  במשא ומתן המתיש בינו לפרעה תחת 
ודורש:  מסרב  משה  אך  בלבד,  הגברים  ליציאת  רק  הסכים  פרעה  המכות.  השפעת 
י, ט(.לכאורה  נלך כי חג ה' לנו" )שמות  נלך בבנינו ובבנותינו...  "בנערינו ובזקנינו 
יש כאן כפל לשון: "בנערינו ובזקנינו", ושוב: "בבנינו ובבנותינו"? י"ל שמשה רבינו 
הורים  רק  רצית  אתה  כולם.  הולכים  ה'  עבודת  לפרעה שאל  אומר  מבחינה מעשית 
ואני אומר לך גם ילדים. ומדוע? כי אצלנו "בנערינו ובזקנינו", העברת לפיד האש של 

הזקנים אל הנערים היא הדרך להעברת ולהנחלת המורשת הנצחית.
כאשר   – זי"ע  ה"ישמח משה"  בעל  לנו" מבאר  ה'  חג  כי  נלך  ובזקנינו  "בנערינו 
הנערים ממשיכים ללכת בדרכי האבות, זהו "חג ה' לנו", שיש המשך למסורת האבות 
העוברת מדור לדור. וכמו שהיה אומר הרב מפונוביז' זצוק"ל: ילד ללא הורים נקרא – 
יתום, עם שאין לו הורים שיודעים להעביר את מסורת אבותם לבניהם ולדורות הבאים 
נקרא – עם יתום. אשרינו שעם חי אנו, הזוכים להעביר את המורשת מזקנינו לנערינו.
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להסב  זוכים  אנחנו  והנה  קט  רגע  עוד 
סביב שולחן ערוך עם קערת הפסח, סימניה 
ומצות החג. אחד הדברים החשובים ביותר 
יציבות  הינו  חייו  בימי  להשיג  לאדם  שיש 
המבוססת על סדר, ליל הסדר כשמו כן הוא 
בתוכן  מתבוננים  אם  כן  על  סדר.  ללמדנו 
ההגדה רואים שהיא מתחילה מלחם העוני 
שאכלו אבותינו בארץ מצרים, ועוברת דרך 
עבדות מצרים, קושיות, גאולה, הלל ושיר 
השירים, גם האדם צריך לדעת ולהכיר בכך 
שמסלול חייו עובר דרך צמתים תודעתיים 
אך  שעבודים  דרך  מאבותינו  המתחילים 
מסוגל  להיות  הינה  שהתכלית  לדעת  צריך 
להלל ולשבח למי שאמר ויהי העולם, וזאת 
מתוך הבנה עמוקה של תהליך ההתפתחות 
ואהבה  באור  השירים  שיר  שיאמר  עד 

עצומה. 
להתפתחות  במקביל  הוא  גם  האדם  גוף 
פייסים  שינויים  עובר  שלו  התודעתית 
לתהליכים  הקשבה  ועוד,  ביוכימיים 
להגיע  לנו  שמאפשרת  זו  היא  וקבלתם 
שכתוב  כפי  הנכספת  ההלל  למדרגת 
בתהילים "כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה", 
כשמתבוננים בכל שלב ושלב בהגדה רואים 
תמונת ראי שבאה ללמדנו רבות על החיים. 
ידיים  נטילת  בורחץ,  מתחילה  ההגדה 
בלא ברכה, כל מי שזכה ללמוד את מעלותיה 
של מצוה חשובה זו יודע שהיא הפתח לכל 
כפי שמובא בש"ע  חייו של האדם,  איכות 
או"ח סימן ד', אולם בתחילת חיינו אנו לא 
ולכן הנטילה  כל כך מבינים את סגולותיה 
הראשונה הינה בלא ברכה. אחר כך אוכלים 
דעתו  בירור  כנגד שלב  אחר המגיד שהינו 
שוב,  מיד  אליו  נחזור  ועוד  האדם,  של 

נוטלים את הידיים רק שהפעם בברכה.
כוחות  יש  שלמים  לציין  המקום  כאן 
הארץ  מכדור  שליש  שני  רבים,  טבעיים 
הינו מים וכן שני שליש מגופנו הינם מים, 
בקשר  להתקשר  היא  המים  מסגולות  אחת 
אותו  ולסלק  בגופנו  המתים  התאים  של 
  CH2 O3 קוראים  זו  למולקולה  בנשיפה 
כשם שהמים מסלקים המוות מגופנו כך על 
ידי נטילת ידיים במים אנו מסלקים מידינו 
כוחות טומאה, במסכת חגיגה פרק ב' כתוב 
"אם נטמאו ידיו נטמא גופו" כלומר על ידי 

טהרת הידיים זוכים לטהרת הגוף.
הולכות  שידינו  כיון  הראשונה  בנטילה 
את  לטמא  מסוגלות  הן  רטוב  בירק  לגעת 
ברכה,  בלא  אותן  נוטלים  אנו  לכן  גופנו, 
בנטילה  אמיתית של התועלת  תודעה  בלא 
ההגדה  את  ללמוד  שזכינו  לאחר  אולם  זו, 
על  חוזרים  אנו  וההסברים  הקושיות  עם 
האדם,  גם  כך  בברכה.  הפעם  אך  הנטילה 
מתוך  הדברים  את  עושה  דרכו  בתחילת 
כאשר  אך  וכדומה,  הישרדות  הכרח  חינוך 
הוא  מהחיים,  ולומד  ועובר  מתגבר  הוא 
כעת  אך  מעשים  אותם  על  וחוזר  זוכה 

בתודעה עשירה ובברכה.
הדבר השני שאנו עושים הלילה הזה הינו 

הפותחים  מלח,  במי  טבול  כרפס  אכילת 
מעט  שיאכל  במקום  והאדם  התאבון  את 
ואכילה  כוונה,  בלא  הרבה  אוכל  בכוונה 
שלבים  הרבה  על  לדלג  לו  גורמת  זו  גסה 
ליהנות  זוכה  שאינו  ומכאן  המזון,  בעיכול 
מסגולותיו. אחר שבירר המוחין שלו וזכה 
בנחת  מרור  אכילת  ידי  על  כעת  לדעת 
ביישוב הדעת, הוא מגלה שמעז יוצא מתוק 
בפינו  המרור  את  ללעוס  זוכים  אנו  כאשר 
אנו מגלים שהוא נעשה מתוק, כך גם בחיים 
והזכייה  והמהירות  החיפזון  האטת  ידי  על 
ביותר  מהמר  להפיק  זוכים  הדעת,  ליישוב 
את הטוב והמתוק ביותר, וכל ניסיון נהפך 

עבורנו לניסים ונפלאות.
אחר אכילת הכרפס זוכים לחציית המצה 
מצניעים  הגדול  החלק  ואת  האמצעית 
לאפיקומן שצריך להיאכל לתיאבון, כלומר 
שקיבתנו אינה מלאה. סוד זה לאכול רק עד 
הרמב"ם   ידי  על  מובא  הקיבה,  שליש  שני 
משום  וזאת  האדם,  מרפואות  אחד  והינו 
ומתרווח  שמתכווץ  שריר  הינה  שהקיבה 
אינה  הקיבה  כאשר  העיכול,  זמן  כל  וזאת 
הקיבה  אם  אולם  נעשה,  זה  תהליך  מלאה 
מלאה מידי היא נפוחה, ולכן אינה מסוגלת 
לבצע את תהליך הכיווץ ואז תהליך העיכול 
נעשה איטי וקשה וגורר עמו בעיות רבות, 
ושינה  עייפות  תחושת  הינה  מהן  שאחת 

נופלת עליו.
הלילה  לעצות  להישמע  שזוכה  מי  לכן 
לחם  בגדר  עבורו  הינה  זוכה שהמצה  הזה 
כרסו  ממלא  אם  אך  אמונה,  ולחם  רפואה 
זוכה  אינו  שינה,  עליו  ונופלת  ויין  בבשר 
בשמחה,  להלל  ולא  בתאבון  לאפיקומן 
השירים.  שיר  מאמירת  עצמו  מונע  וודאי 
מסדר ההגדה אנו למדים בברור שזה לעומת 
זה ברא הבורא, וכל השינוי האמתי שעלינו 
מהעולם  להתענג  לזכות  מנת  על  לעשות 
על מנת לשנות  ועוד  עוד  ללמוד  הוא  הזה 
בנים  ארבעה  כנגד  כן  ועל  תודעתנו,  את 
בתוכנו,  חיים  כאחד  וכולם  התורה  דברה 
את  חווה  בוגר  או  מבוגר  אדם  כל  כן  ועל 

ההבדל לפני ואחרי.
על זה אמרו חכמים דעת קנית מה חסרת. 
כיון שבדעת עסקינן חשוב מאד לדעת שכל 
חרטה  פריו  מחיפזון  עושים  שאנו  דבר 
פריו ברכה.  עושים במתנות  וכל מה שאנו 
הרבה אנשים כל שנה נסחפים אחר אנשים 
הרגע  ישקיעו  לא  שאם  אותם  שמפחידים 
עתידים  הם  אחר  או  כזה  בדבר  כספם  את 
כל  את  איבדו  מזה  ולהפסיד,  להתחרט 
כספם, כך גם בכל תחומי החיים אומר רבי 
מבורך  מתוך  קדושה  בשערי  ויטאל  חיים 

והפרי החיפזון חרטה.
תודעתנו  את  הזה  הלילה  לשנות  שנזכה 
בצער,  ולא  בנחת  הסדר  על  אותו  ולעבור 
באיסור,  ולא  בהיתר  בביזוי,  ולא  בכבוד 
ברווח ולא בצמצום, ושיהי סימן ברכה לכל 

השנה. 

לקח טוב
נתתי לכם

כי

סדר לחיים

058-4301000
בני ברק: עזרא 45 א-ה: 10:00-21:00 יום ו' 10:00-12:00

אלעד: יהודה הנשיא 33  א-ה: 17:00-21:00 יום ו' 10:00-12:00

משקפיים
הכי זולים בארץ

קונים באלעד ובבני ברק

1.67 = 200 ש"ח

1.74 = 300 ש"ח

100% משקפים
ב-99 שקל 

1.6 = 100 ש"ח

מבצע על עדשות מגע חודשיות
350 ש"ח

24 יח' עסקה שנתית

אצלנו המשקפיים מוכנות תוך שעה

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 054-4831133

המדריכים שלך לחוויה באוויר

 מבצע
 מיוחד

לבין הזמנים
199 ש”ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים
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לאישה
לארוז את החג: 

הכל על קופסאות אחסון למטבח

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

בלינצס גבינות (מלוח)

טיפים

לבלילת הבלינצ’ס:

למילוי:

המצרכים להקרמה: 

טעימה

מנקים לפסח גם את עור הפנים

•4 כפות גדושות קמח תפו“א
• 2 כפות שמן אגוזים

•1 כוס מים
•4 ביצים 

•1/4 כפית מלח

• גר´ גבינה לבנה 5% טרה  250
• ח‘ גבינת טוב טעם טרה

• גבינה מגורדת נועם  כוס  1/2
• מלח, ופלפל שחור 

• 2 שמנת חמוצה טרה
• 100  גרם גבינה צהובה מגורדת

• מלח

נשים וגברים כאחד חולמים על עור פנים בריא 
וחף מכל פגם ○ עור פנים זוהר אחיד וללא פגמים 
הוא סממן לבריאות וליופי ○ מסקר שערך מותג 

הדרמו קוסמטיקה וישי עלה כי: 90% מהאוכלוסייה 
משתמשים במוצרי ניקוי לפנים ○ מתי, למה ובמה 

ננקה את עור הפנים? 

הפנים  ועור  בכלל  הגוף  עור  ומתועש,  מתקדם  מערבי,  בעולם 
ומשאריות  טבעי  מלכלוך  האוויר,  מזיהום  סובלים  בפרט 
האיפור. אלה מתערבבים ובהשפעת קרני השמש מייצרים רעלים 
ומתפשטים  העור  לעומק  חודרים  הרעלים  חופשיים.  ורדיקלים 

בו. הם משתקים את מערכות ההגנה וטיהור הרעלים של העור.


ננסי ירחי - מנהלת קשרים רפואיים - במותג הדרמו קוסמטיקה 
עור  של  אולטימטיבי  ניקוי  על  הכול  מסבירה  וישי,   VICHY
לרענון,  ביותר  והחשובות  הבסיסיות  הפעולות  "אחת  הפנים: 
שמירה וטיפוח העור הוא ניקוי עור הפנים על בסיס יומיומי לפני 
לזיהום  עור הפנים חשוף  היום  ואחרי השינה. מכיוון שבמהלך 
יש חשיבות  רעלים,  קרינת השמש,  חופשיים,  רדיקלים  האוויר, 
גבוהה לניקיון עמוק של עור הפנים בשעות הערב. ניקוי הפנים 
בערב חשוב ביותר גם בכדי לשמור על ייצור שכבת סבום (שומן) 
חדשה על עור נקי, שתפקידה הוא הגנה על עור הפנים המתחדש 
את  לנקות  אפשר  זאת  לעומת  הבוקר  בשעות  השינה.  בשעות 

בצורה עדינה יותר, לרענון העור לאחר שעות השינה בלילה.
הגורמים  מלבד  הפנים,  ניקוי  חשיבות  צעירות,  נשים  אצל 
הסביבתיים נובעת בגלל הפרשת הסבום המוגברת. הפרשת סבום 
ונקודות שחורות, לכן  גורמת לפצעונים/פצעים  נקי  על עור לא 
בריא  עור  על  יום לשמירה  מדי  הפנים  ניקיון  על  חשוב לשמור 
ניקוי  במוצרי  להשתמש  ניתן  צעיר  עור  אצל  כן,  כמו  ואחיד. 

אינטנסיביים יותר, בגלל הפרשה מוגברת של הסבום.
ככל שהעור מתבגר, הגוף מייצר פחות סבום, העור הופך ליבש, 
עדין ודק יותר, לכן בגילאים אלו מומלץ לנקות את עור הפנים 
עדינים  שהם  מקציף,  מוס  במרקם  בסבון  או  סבון  ללא  בסבון 
יש  ניקוי הפנים  עור הפנים. להשלמת  ואינם מייבשים את  יותר 
להשתמש עם חלב ומי פנים. כדי לתת "בוסט" והמרצה נוספת 
עשירים  מעיינות  במי  הפנים  ניקוי  אחרי  להשתמש  ניתן  לעור, 

במינרלים המופיעים בצורת תרסיס.
בנוסף לניקוי יומיומי, מומלץ להשתמש בפילינג על בסיס שבועי 
מתחדשים  התאים  אומנם  בעור.  התאים  ייצור  את  לחדש  בכדי 
תאים,  יותר  לייצר  העור  את  מגרה  הפילינג  אך  טבעית,  בצורה 
יותר. הפילינג משמש  זוהר ובריא  נקי,  מה שמקנה לעור מראה 

כסטימולטור לייצור תאים חדשים.
כגון  הפנים  בעור  רבים  מפגמים  כלל  בדרך  הסובלים  לאנשים 
נקבוביות מורחבות או סתומות במצח ובאף, אדמומיות, פצעונים 
העור  לסוג  ייעודיים  מוצרים  עם  הפנים  עור  ניקוי  ועוד,  קטנים 
הוא חשוב ביותר, זאת כדי לא לגרות את העור יתר על המידה או 
לעשות פעולה הפוכה מזאת הרצויה. כמובן שחשוב להקפיד על 

ניקוי עור הפנים פעמיים ביום".
מאשר  יותר  גבוהה  חשיבות  יש  העור  לסוג  העור  ניקוי  בנושא 
לגיל. לכן חשוב לאבחן תחילה איזה סוג עור יש לך: רגיל, שמן, 

יבש או מעורב ובהתאם לכך להתאים את המוצרים.
הפעילות  את  המווסתים  חומרים  שיכיל  חשוב   -     ○
שומניות,   – סבום  עודף  הסופחים  מרכיבים  החלב,  בבלוטת 
מעניקים מראה מט. חומרים אנטי בקטריאליים למניעת זיהומים 

ודלקות, חומרים לחיטוי העור ולכיווץ נקבוביות.
○ מרכיבים מלחחים ומזינים, חומרים לריכוך החלקה 

וגמישות העור, כגון: דבש, תמצית שקדים ושמני דגנים.
זוהר  לחות  מרכיבי  יותר,  עדינים  מרכיבים    ○

וחיוניות.

כן, כולנו חוטאים באגירת קופסאות גלידה ריקות ובמגוון קופסאות 
ורב  חוזר  לשימוש  והוסבו   - בסיומם  הומרו  שמיכליהן  נוספות 
די  במקרר.  מזון  מיני  ושאר  תבשילים  לאחסון  כקופסאות  פעמי 
לקופסאות החד-פעמיות: הן אינן מיועדות לשימוש חוזר, בעיקר 
כשמדובר במזון. מומחי LOCK&LOCK - מותג קופסאות האיחסון 

הגדול בעולם מספקים טיפים לשימוש נכון:

חוזר  מיועדות לשימוש  אינן  קופסאות הפלסטיק החד-פעמיות   ○
בעיקר שמדובר בקופסאות אשר יועדו לאחסון מזון בתנאי קירור 
ובייעודן החדש הן לעיתים משמשות גם ככלי לחימום במיקרוגל. 

"המוצר  הכיתוב  את  חפשו   ○
כלי   !"A ביספינול  נטול 
אינם  הפשוטים  הפלסטיק 
לשימוש  מלכתחילה  נועדו 
עלולים  הם  כן  ועל  במיקרוגל 
נוכחותו  בשל  מסוכנים  להיות 
ביספינול  הכימיקל  של 
BPA-A. בנוסף, חלק מעטיפות 
לשימוש  שנועדו  הפלסטיק 
חומרים  להכיל  עשויות  ביתי 
שמוסיפים  אחרים  כימיים 
לנדוד  יכולים  ואלה  גמישות, 
לכימיקל  החימום.  בזמן  למזון 
בעיות:  שתי  יש  הזה,  השכיח 
ועלול  יציב  אינו  הוא  האחת, 

לדלוף ממכל הפלסטיק אל תוך המזון או המשקה המצוי בתוכו. 
השנייה: הוא מחקה את פעילות ההורמון אסטרוגן המיוצר בגופנו, 

ובכך עלול לשבש את פעילות המערכת ההורמונלית בגוף. 
בצד  או  בתחתית  חפשו  פלסטיק,  קופסאות  רוכשים  כשאתם   ○
המוצר את סימון המיחזור, המופיע בתוך משולש חצים. אם בתוך 
7 – המוצר מסוכן. זהו הדין של  משולש החצים מופיעה הספרה 
העדיפו  (פוליקרבונט).   PC הסימון  מופיע  שעליהם  מוצרים 

מוצרים שבמשולש החיצים שלהם מסומנות הספרות 1, 2 או 5. 
○ הוואקום, נדרש! אטימה מוחלטת של המזון בכלי האיחסון היא 
האפשרות  קיימת  כי  בדקו  אחסון  קופסת  תרכשו  בטרם  הכרחית. 
סיליקון  פס  בה  קיים  וכי  המזון  את  ֶהְרֶמִטי  באופן  בה  לאטום 
כניסתו  את  ימנע  כאמור  זה  המוחלטת.  אטימתה  את  המבטיח 
של אוויר הגורם להתחמצנות המזון. נעילה הרמטית של המכסה 
של  דליפה  ותמנע  האטימה  את  תעצים  צדדיות  "כנפים"  בעזרת 
נוזלים וריחות. ככלל מזון טרי, קפוא, יבש ומבושל נשמר זמן ארוך 

וטוב יותר בקופסאות אטומות, בוואקום. 
הם  כי  במפורש  עליהם  מצוין  שלא  איחסון  כלי  זהירות!!!   ○
מותרים לשימוש במיקרוגל, מדיח כלים או במקפיא, עשויים להיות 
מסוכנים בשימושם באחד מאלה. חפשו את הסימנים ה״אייקונים״ 

המתירים זאת. 
○ מכלי איחסון מזון למיניהם עם מכסה שבו אטם גומי – לאחר 
והמכסה  המכל  את  לשטוף  יש  ידנית,  שוטפים  אם  שימוש,  כל 
במים חמים וסבון ולייבש באוויר. מומלץ לשים לב במיוחד לאזור 
המכסה  שבין  בחיבור  שנמצאים  ולחריצים  הגומי  אטם  שסביב 

למכל. 
בקופסאות  הממשי  היתרון   ○
יכולת  הוא  פלסטיק  איחסון 
הניידות והשינוע שלהן. אין ספק 
יותר  הרבה  הם  זכוכית  מיכלי  כי 
את  להגיש  יכולת  ויש  אלגנטיים 
ישירות  בהם  המאוחסן  המזון 
העיקרית  המגבלה  אך  לשולחן. 
יותר  הגבוהה  הסבירות  היא 
מומלץ  פחות  כן  ועל  לשברים 
לשנע אותם. יתרון נוסף שיש לכלי 
איחסון מזכוכית טמון בעובדה כי 
הזכוכית הינה חומר אינרטי, שאין 
המזון  עם  קרובים׳  ׳יחסים  לו 
בה  שהתיישבו  ההסתברות  ולכן 
בקלות.  יותר  לניקוי  ניתנת  זכוכית  כן  כמו  יותר.  נמוכה  חיידקים 
בעניין זה יודגש כי למותג מסוג זה יש סדרת אובן גלאס– מהתנור 
שקופים  זכוכית  בכלי  מדובר  במקרר.  ולאחסון  לשולחן  ישירות 
בגדלים שונים העמידים בפני חום וקור קיצוניים במיוחד של עד 
400 מעלות. משמעות הדבר, היא היכולת להשתמש בהם כתבניות 
לחימום  כמובן),  המכסה  (ללא  בתנור  ובישול  צלייה  לאפיה, 

במיקרוגל  וכמובן לאחסן המזון במקרר. 
כלים  נדרשים  ואיכותית  טובה  בצורה  המזון  על  לשמור  כדי   ○
וכדאי  ייחודים המתאימים למקפיא. פה שווה להשקיע  איכותיים 
שיהיו כלים בכל מיני גדלים - האריזה צריכה להתאים לגודל המזון 

הקפוא וכך יש סיכוי שייכנס פחות אוויר. 
○ קופסאות מודולריות מאותו הסט יחסכו לכם מקום בארון ויקלו 
מאד על שליפתן, שכן ניתן להניח אותן אחת בתוך השנייה או אחת 

לצידה של חברתה.

אופן הכנת הבלינצ‘ס: 
כל  את  מוסיפים  הביצים,  את  היטב  טורפים   •

יתר החומרים ומערבבים לבלילה חלקה.
ויוצקים  משומנת  מחבת  היטב  מחממים   2  •
המחבת.  תחתית  כל  את  שתכסה  כך  מהבלילה, 

מטגנים כדקה והופכים על צלחת.
• לחמם תנור לחום של 200 מעלות

עד  ביחד  המלית  מרכיבי  כל  את  לערבב   •
לקבלת תערובת אחידה.

• לשטח עלה בלינצ‘ס על משטח עבודה, למלא 
כלפי  הקצוות  את  לקפל  מהמלית,  מלאה  בכף 

פנים ולגלגל.
• להניח בתבנית משומנת.

• לערבב בקערית את כל מצרכי ההקרמה.
בחום  לאפיה  ולהכניס  הבלינצ‘ס  על  לשפוך   •
של 200 מעלות למשך 20-25 דקות עד להשחמה.

הפסח בפתח ואיתו תבשילי החג שנערמים במקרר בקופסאות האיחסון ○ 
כמעט בכל מטבח קיימת מגירת הפלסטיקים, המכילה מגוון של קופסאות 

גלידה ומיכלי אחסון נוספים שעברו שינוי ייעוד והפכו בעל כורחם 
לקופסאות לשימוש רב פעמי ○ רגע לפני שאתם יוצאים מהכלים וממש ברוח החג  עשו 

מעשה ולמדו את נושא האחסון כדי לעשות קצת סדר בבלאגן
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״תנו כבוד
לתורה״

החידון ישודר

בשידור חי ברדיו

קול ברמה 

גמר חידון 
ההלכה
העולמי

והכתרת חתן ההלכה העולמי לשנת תשע”ח
הלכות יום טוב וחול המועד

בתורתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל
האירוע בשיתוף ״בית מאור ישראל״

בהגשת הגאון הרב
בנימין חותה שליט”א

ובהנחיית יניב מאירי

מופע ענק עם גדול הפייטנים 

רבי משה חבושה
והזמר דוד חפצדי 

ותזמורתו המורחבת

המעמד יתקיים אי”ה

ביום ראשון א׳ חוה״מ פסח ט״ז בניסן תשע”ח
פתיחת דלתות 19:00 | האירוע בשעה 20:00

באולמי שערי העיר רחוב יפו  216 ירושלים

פרס שני
₪ 10,000

פרס שלישי
₪ 5,000

פרס ראשון
 ₪ 20,000

 "שאלת הקהל" 
₪ 2,500

לאחד ממשתתפי המעמד

הכניסה חופשית | כיבוד קל | מקום מיוחד לנשים

לראשונה

"זוכרים את מרן מנציחים את מורשתו״

ובמעמד גדולי ומאורי ישראל שליט"א

העונה 
התשיעית
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי מלאכה במקרא  ב'

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מערה,נקרה באדמה. "בני ישראל את ה____ אשר בהרים" 
)שופטים ו ב( )בלשון יחיד(

6.נפרד,נבדל. "נמצא על גבי ____")טהרות ט ט( )בלשון יחיד(
7.כיס גדול עשוי על פי רוב אריג גס."____ מלא פרות" )מכשירין 

א ד(
8.שמו של ההר שעליו נתנה התורה לישראל.)שמות יט כ(

9.קיצור המילים : ויקהל משה.
10.גלגל וכבש בידיו או במכשיר בצק,טיט וכדומה לעשותו רך ודביק. 

"ואם _____ כל הפת כולה אסורה" )פסחים ל.(
11.דבר המוטל בספק. כנוי בהלכה לתבואה או לפרות הלקוחים מעם 

הארץ וקיים ספק אם הפרישו מהם מעשרות. "מעשרין את ה____ 
ומערבין" )שבת ב ז(

13.הפריש תרומה לכהן,נתן לו תרומה."ואם ____תרומתו תרומה" 
)תרומות א ב(

15.סר,נסתלק,כלה. "___ כבוד מישראל" )שמ"א ד כא(
16.גמד. "ננסת שמא יצא מהם ___" )בכורות מה: (

18.אדמה הספוגה הרבה מלח,אדמה חרבה שאינה מצמיחה כלום. 
"ארץ ____ ולא תשב")ירמיה יז ו(

19.לוחץ,נוגש,מציק. "אפס ה___ כלה" )ישעיה טז ד(

1.כלי של נגרים,חרטים,סתתים המשמש לביקועוכיוצא בזה. 
"והאזמל וה____" )כלים יג ד(

2.כנוי כבוד והערצה למנהיג או למלך."ולא תכבה את ___   
____" )שמואל ב כא יז(

3.רכוש,נכסים. "____ ועשר בביתו" )תהילים קיב ג(
4.צעיף או מעטה לנשים. "והצניפות וה____")ישעיה ג כג( 

)בלשון יחיד(
5.בנו של יכניה )או יהויכין( מלך יהודה."ושנאצר____" 

)דברי הימים א ג יח(
7.ביקש וקיבל חפץ מחברו על מנת להשתמש בו      

ולהחזירו לאחר זמן. "ה____ את הפרה")בבא מציעא ח א( 
)בלשון רבים(

12.נגיעה,קירוב יד או חלק גוף אחר אל דבר-מה."נבלת 
בהמה שהיא מטמאה ב____ ובמשא")זבחים ז ו(

14.עזות____.  חוצפה רבה,עקשנות."אם ראית כהן בעזות 
____" )קידושין ע: (

17.בתוכה,בקירבה. "הוא ישב ____" )במדבר יג יט(

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

גרזן, תער, משור, תער הסופר, מגרה, מחוגה, כשיל, מסמר , כילפות, מפוח, מרצע, מקצועה, קנה, פצירה, 
אמה, שרד, אנך, המאכלת, שכין

תאדגששסנגסנמסמרתא

דאתירתהמאמאקשנגדג

אנודגאדרננגצישאתנ

תאפאנתפגכתדונלגרת

סנלתאוצדתגנעאיותל

שאישסניתגימהישתדכ

סנכהתשריכשחומכגתא

נארגאמהשנסונשידגמ

שעאנגפגיתשגגעאנאה

תאתראונתאגהתנצאנא

סנהנגחתדנרדיתדרינ

שאנוישרגתאענתגאמס

תגקדגרזנישאתנתאנש

1.מי נקרא "נעים זמירות ישראל"
2. מי לבש כתונת פסים?

3. מי בא במגילה?                                                                                                             
4. שמו הקודם של יהושע

5. מיהי מחלה ואינה חולה?
6. איזה נביא ראה סיר נפוח?

7. מיהו אב לחמש בנות?
8. על מי נאמר "בן שנה במלכו"?

9. מי היה חושים?
10. מי לא אכל ולא שתה 40 יום?

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. דווד המלך 2. יוסף 3. אחיתופל 4. הושע 5. אחת מחמש בנות צפופחד 6. ירמיהו 
7. צלופחד 8. שאול 9. בן דוד10. משה
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אלי כהן

מוסד  של  הספרים  שיריד  רבות  שנים  כבר 
הרב קוק הפך להיות שם דבר בעולם היצירה 

היהודי.  הספרים  ארון  של 
מוסד הרב קוק הינו ספינת 
תורניות  יצירות  של  הדגל 
תחומים  של  רחב  במגוון 
של  המזרח  את  הסובבים 

התרבות התורנית. 
משלימים  אלו  בימים 
את  קוק  הרב  במוסד 
הגדול  לאירוע  ההיערכות 
הספרים  יריד   - השנה  של 
במשך  שיתקיים  התורני 
למחרת  בע"ה  שבוע 
איסרו חג של פסח ומהווה 
בשנה  פעם  של  הזדמנות 
ספרים  ממאות  ליהנות 
בהנחות ענק של עד שישים 

וחמישה אחוזי הנחה. 
בעבר  השנתי  היריד  ממשתתפי  רבים 
מציינים כי הם מחכים להזדמנות הזו להתחדש 
ולחדש את ארון הספרים. אשתקד נשבר שיא 
כל הזמנים של מבקרים וכ15,000 איש הגיעו 
שנה  מידי  שנערך  ליריד  אחד  שבוע  במהלך 

במוסד הרב קוק והפך למסורת שעוברת מאב 
ניתן  בפועל  המבקרים  לצד  לנכד.  ומסב  לבן 
להתרשם מאלפי ההזמנות שבוצעו באמצעות 
בימי  במיוחד  שפועל  הארצי  ההזמנות  מוקד 

היריד. 
ההיערכות של צוות מוסד 
היריד  לקראת  קוק  הרב 
ענק,  מתחם  בהכנת  הינה 
מרווח וממוזג תגבור צוותי 
והחשוב  והמכירה  השירות 
מכל - הצגת עשרות ספרים 
תחומי  במגוון  חדשים 
היהדות בנוסף למבצעי ענק 
את  שכבשו  מכר  רבי  של 

עולם התורה. 
בתאריכים  יתקיים  היריד 
כ"ג עד ל' בניסן בין השעות 
 22.00 עד  בבוקר   10.00
בערב ברציפות. וביום שישי בין 9.00 ל 13.00 
בצהריים. באולם הגדול במוסד הרב קוק רחוב 

הרב מימון 1 ירושלים.
או באמצעות מוקד ההזמנות הארצי – -02

6515592

אלי כהן

ראש  מרן  של  בביתו  התקיים  מרגש  מעמד 
כאשר  אדלשטיין,  גרשון  רבי  הגאון  הישיבה 
עשרות לומדים מהשיעור היומי של הרה"ג רבי 
דוד ורטהיימר, ערכו את סיום המסכת הנלמדת 
לביהמ"ד  הסמוך  השיעורים  בחדר  יום  מדי 

הגדול היכל יצחק. 
ומועדים  חגים  הזמנים,  בין  ימי  בתקופת 
משמש המקום כאכסניה ללומדי התורה כאשר 

ראשי  התורה,  גדולי 
מישרים  מגידי  ישיבות, 
את  מוסרים  ורבנים 
לומדי  בפני  שיעוריהם 
בימים  ובפרט  המקום 
בין  ישיבת  במסגרת  אלו 
של  המרכזית  הזמנים 
העיר מודיעין עילית ע''ש 
שמאי  יעקב  רפאל  הר''ר 
שלאורך  זצ''ל  גליקסמן 
במקום  מתקיים  שנים 

ונוסדה על ידי בנו הרב עזריאל.
כעשרים  לפני  הוקם  יצחק"  "היכל  ביהמ"ד 
ומשמש  שלזינגר  משה  הר"ר  ע"י  שנה, 
כשטייבלך המרכזיים של העיר וכמקום תפלה 
משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה 
מקום  את  קובעים  אלפים  כאשר  המאוחרות, 
בנוסף,  הגדול.  ובביהמ"ד  בשטייבלך  תפלתם 
בחדר השיעורים הצמוד לביהמ"ד הקרוי ע"ש 
מתקיימים  זצוק"ל,  גלינסקי  יעקב  רבי  הגאון 
ודף  תורה  שיעורי  היום  שעות  ובכל  יום  מדי 
החכמים  תלמידי  מיטב  ע"י  הנאמרים  היומי 
בעיר וכן מתקיים במקום כולל בעה"ב הראשון 
שנפתח בעיר ע"ש המרא דאתרא הראשון של 

מודיעין עילית הגר"ש קסלר זצ"ל.

ר' משה שלזינגר, מייסד ומקים את ביהמ''ד 
זצ''ל,  שלזינגר  יצחק  רבי  הרה''ג  אביו  ע''ש 
הודה להרב גליקסמן מגבאי ביהמ''ד על פועלו 
הזמנים  בין  ימי  בכל  השיעורים  בסדרת  הרב 
שנאמרים  הרבים  התורה  שיעורי  על  ובפרט 
בנוסף  זצ''ל.  אביו  ע''ש  הזמנים  בין  בישיבת 
ציין שעמל רב הושקע בהכנת סדרת השיעורים 
עילית.  מודיעין  העיר  תושבי  כלל  לטובת 
לפני  רב  זמן  המוקדמת  שהערכות  ציין  עוד 
עצמה  את  הוכיחה  והחגים  הזמנים  בין  ימי 
במקום,  בשטייבלך  להתפלל  זוכים  ואלפים 
הבוקר  משעות  שפועלים 
שעות  ועד  המוקדמות 
הלילה המאוחרות בצורה 
נאה ומכובדת, שכבר כתב 
רבינו הגדול עמוד  והעיד 
הגרי"ש  מרן  ההוראה 
מקום  על  זצ"ל  אלישיב 
"פקיע  זה  וקדוש  גדול 
שמגדלין  כבית  שמיא 
ולתפילה",  לתורה  בו 
מודיעין  העיר  של  הראשון  דאתרא  והמרא 
קסלר  שמחה  רבי  הגדול  הגאון  ת"ו  עילית 
זצוק"ל נהג לומר "זהו בית מקדש מעט המכוון 
ולנשמתו  לעירנו  שזכות  העליון  מקדש  לבית 
הטהורה של הגה''צ רבי יצחק שלזינגר זצוק"ל 

שנבנה  בעירנו ושהציבור חב לו".
ליווה  אשר  זצוק״ל  הלוי  השבט  בעל  מרן 
בעצה ובתושייה את בניית ביהמ״ד, כתב לרגל 
ומתפללי  לבאי  נדיר  מכתב  ביהמ"ד,  חנוכת 
ביהמ״ד ובו הוא ציין בכתב יד קודשו ״שמחתי 
בסדרים  והן  בתפילה  הן  ביהמ״ד  תקנות  על 
בשו״ע.  המבואר  כפי  ביה״כ  קדושת  וזהירות 
צריך להשתדל מאד בתקנות אלו בתוקף, כדי 

להעמיד דת על תילה כרצות ה'!"

רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  אצל  מסכת  סיום  התקיים  מרגש  במעמד 
גרשון אדלשטיין, ומרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, על ידי מגיד 
השיעור הרה"ג רבי דוד ורטהיימר במסגרת השיעורים הנאמרים בביהמ"ד 
 • 'היכל יצחק' במודיעין עילית ע"ש הרה"ג רבי יצחק שלזינגר זצ"ל 

כמאתיים בחורים משתתפים בישיבת בין הזמנים אוהלי יעקב 

עולם שלם של ספרים

התעלות רוחנית בבין 
הזמנים ב'היכל יצחק' 

בדקו את זכאותכם לסיוע בשכר דירה 
ולדיור ציבורי
התקשרו 5442* 

בחרו במעבר לנציג שירות
בימים א'-ה', בין השעות 16:00-8:30

מתקשרים 5442* בכל שעה ביממה,
ומקבלים את כל המידע האישי ועדכונים:

סטטוס הטיפול מועד תפוגת זכאות

מסמכים נחוציםמיקומכם בתור לדיור

מועדי תשלום

*5442
זכאים לסיוע בשכר דירה או לדיור ציבורי?
יש לכם כתובת אחת!

מענה בעברית, 
בערבית וברוסית

למידע על תכניות הסיוע ותנאי הזכאות 
www.moch.gov.il :היכנסו לאתר המשרד

פינוי שוכרים שמפרים חוזה פינוי פולשים לנכס 
גביית חובות גביית צ'קים חוזרים ביצוע של 

פסקי דין איחודי תיקים פשיטות רגל

בית פנינת האילון, יגאל אלון 155, ת"א
טלפון: 03-6880011 | פקס: 03-6880012

Robby_law@hotmail.co.il :דוא"ל

ייצוג בבתי המשפט ובהוצאה לפועל

הסרת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים

בואו להשתחרר מהמשקפיים

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

מיוחדמחיר 

 ללא שימוש בסכין
 אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 
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מן/'

קקאו טע
פ

של"
כ

פ
של"

כ

10
10

8
90

פ
של"

כ

600 גר'
תנובה

500 גר'
טרה

גבינה צהובה

גבינה צהובה

27 90

19
90

פ
של"

כ

גבינה

זוג גבינה

750 גר'
טרה

2*850 גר'
תנובה

24
90

פ
של"

כ

פ
של"

כ

9
90

פ
של"

כ

4 ב-
8

90

ת
שקי

שוקו ב
מ"ל

 225
תנובה

קרלו/באדי
4 ב-
8

90
ת

פ
ם,ללא קצ

שוני
ם 

סוגי
125 גר'
תנובה

פ
של"

כ

טבעי
פלה 

ת יו
מאגד

קוד: 1761254/14758117/100
8 יח'

תנובה

11
90

פ
של"

כ

  

שיניים
שת 

מבר

שיניים 
שחת 

מ
פלאוריד

שייה
שלי

זוג/
אורל בי

7 2 ב-90
10

דג פילה סלמון

שט
דג פילה מו

טו
בלדי/נ

בלדי

69
90

לק"ג

29
90

לק"ג

פ
של"

כ

פ
של"

כ

מוצה
ת ח

מנ
ש

מ"ל
 200
טרה
פ

של"
כ

פ
של"

כ

4 ב-
7 90

לבן
125 גר'

טרה
14 ב-
10

טון
חלב בקר

טר
1 לי
טרה

פ
של"

כ

פ
של"

כ

2 ב-

2 ב-

10 10
טג'

קו
250 גר'

טרה

ליח'

   

מעולה'
ם '

נרוני

מעולה'
ם '

נרוני

ת
שעו

 4

ת
שעו

 6

19
90

14
90

  
שמה 'מעולה'

נר נ

שעות
 72

שעות
 48

פ
של"

כ

פ
של"

כ

שמה 'מעולה'
נר נ

2 ב-

2 ב-

9
90

7 90

ח:
ס

פ
ערב 

חה 
תי

פ
ת 

עו
ש

סן
שי 28-29.3.18 י"ב-י"ג בני

מי
ח

עי-
רבי

ת
תוח עד חצו

פ
סן

ץ 30.3.18 י"ד בני
מ

ח
ת 

פ
שרי

שי 
שי

תוח עד: 13:00
פ

ח:
ס

פ
מ 

חוה"
סן

ט"ז-י"ח בני
שי 1-3.4.18 

שלי
שון-

א
ר

8:00-15:00
סן

ט בני
עי 4.4.18 י"

רבי
8:00-17:00

סן 8:00-15:00
שי 5.4.18 כ' בני

מי
ח

27
90

כנפיים הידורים

פ
של"

כ
24

90
לק"ג

12
90

לק"ג

עוף מחולק
הידורים

פ
של"

כ

X
שר 7

ב
בלדי

פ
של"

כ
בד"ץ בני 

ציון

34
90

לק"ג

עוגיות נפלאות
ם

שוני
ם 

סוגי
500 גר'

פ
של"

כ

8
90

21
90

ליח'

מהדרין
מטרנה שלבים/

700 גר'
חלבי

ס' 6
מ

מה 
מדו

פילה 

פ
של"

כ
בד"ץ בני 

ציון

בלדי

29
90

לק"ג

צלי כתף מס' 5
בלדי

שריר הזרוע
בלדי

69
90

לק"ג

39
90

לק"ג

פ
של"

כ
בד"ץ בני 

ציון

פ
של"

כ
בד"ץ בני 

ציון

ת דגן 
עוגיו

ת
שו

ת בחו
עוגו

300-400 גר'
ם

שוני
ם 

סוגי

ש/בראוניס/קוקוס
שי

שוקולד צ'יפס/
350-430 גר'

אסם

פ
של"

כ

2 ב-
22

פ
של"

כ
8

90
ליח'

מורה
ש

מצה 
2.5 ק"ג

שלים/הלפרין
מצות ירו

פ
של"

כ

פ
של"

כ

89
90

19
90 שמורה

קמח מצה 

ת צ'יפסי
רביעיי

מארז תפוצ'יפס

4*50 גר'
ם

ס
א

פ
של"

כ

3 ב-
20

12*18 גר'
ת

עלי
פ

של"
כ

2 ב-
22

 
קרקרלך

ם
שוני

ם 
סוגי

100 גר'
פ

של"
כ

8
90

 
קפה נמס עלית+

שית
כוס עם ק

מלאי
מר ה

עד ג
200 גר'

פ
של"

כ

19
90

תמר מג'הול
1 ק"ג

14
90

פ
של"

כ

7 90

פ
של"

כ

פ
של"

כ

פ
של"

כ

אגוזי מלך בקליפה 400 גר'

שקדים בקליפה 400 גר'

פקאן בקליפה 400 גר' מיה

מיה

מיה

19
90

19
90

13
90

   

מים
תפוחים בטע

מיץ 
ם

שוני
ם 

סוגי
פיקדון

כולל 
טר

1 לי

8
90

ת
טניו

ש ק
ש

מרח ללא ח
מ

500 גר'
מה

תל
פ

של"
כ

10
90

קמח תפו"א אריזנא
500 גר'

פ
של"

כ

3 ב-
10

יין וינו/קונקורד/
מה

שראלי/כריז
י

פרברג/ארזה
ט

מל/
יקבי כר

פיקדון
כולל 

מ"ל
 750

6 ב-
100

מעולה'
ם '

מיץ ענבי

פ
של"

כ

פיקדון
כולל 

טר
1 לי

10

מעולה'
ת '

מן זי
ש

פ
של"

כ

מ"ל
 750

24
90

פ
של"

כ

 
שוקולד

שיית 
שלי

מריר/אגוז
חלבי/

ת
מי

כר

10
90

פ
של"

כ

סלק

ת
ת/דלורי

דלע
טה

ט
ב

תפו"א לבן ארוז

לק"ג
1

90
לק"ג
3

90
פוז

ת

שי-רביעי 
שלי

27-28.3.18 י"א-י"ב בניסן

לק"ג
3

90

לק"ג
5

90
לק"ג
3

90
לק"ג
2

90 גזר ארוז/קולרבי

פ
של"

כ

2 ב-
89

90

פ
של"

כ
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