


03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל
* מכסה חינם שווה לאריזה אחת רגילה. ניתן להשתמש פעם אחת בכל מעטפה 

**במבצע יכולים להשתתף אך ורק בני 18 ומעלה *פרס כספי של 1,000,000 ₪ )לפני ניכוי מס במקור(, ניתן להשתמש בפרס לכל 
מטרה *המוצרים המשתתפים במבצע: מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה )לא כולל מוצרי מעדניה( *ניתן להשתתף במבצע בין התאריכים כ"א 
בשבט תשע"ח עד י״ח באייר תשע״ח )6.2.2018-3.5.2018( *התמונות להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט בתקנון 
המבצע *ההגרלות השבועיות )10 הגרלות( יתקיימו בין התאריכים ג׳ באדר תשע״ח עד י״ד באייר תשע״ח )18.2.2018-29.4.2018( *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ 
 בסיוון תשע״ח )21.5.2018( *הפרס השבועי יינתן כשובר *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *ניתן לזכות בהגרלה שבועית אחת בלבד *רשימת נקודות המכירה בטלמסר
03-3739999 *בכפוף לתנאי תקנון המבצע *עורך ההגרלה: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ *המפקח על ההגרלה: 
רו"ח רוני תירושי *ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי העוזר לעורך ההגרלה: פרסום גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 
42 רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.

***בצירוף הפרטים האישיים: שם פרטי, משפחה, טלפון, טלפון נייד, כתובת מלאה ומספר תעודת זהות.

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

בית המיון ההגנה 137 תל אביב 6162001 
או באמצעות תיבות המבצע בנקודות המכירה הנבחרות

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 
ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע***

ההגרלה השבועית מס׳ 9

תתקיים ביום ראשון בתאריך: ז׳ באייר תשע״ח )22.4.2018(

 כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )ג׳ באייר תשע״ח( בשעה 09:00

סלון יוקרתי

לשליחת המעטפות להגרלה הגדולההזדרזו! נותרו 3 שבועות 
ניתן לשלוח עד י״ח באייר תשע״ח - ל״ג בעומר )3.5.18(  

הביתהזכייה של

           במבצע
ך
ך

לרכישת דירה₪1,000,000

פו למעטפה * חינם! גיזרו והוסי
לכם מכסה 
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אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט. מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה
סוד/ביומט 5 ק"ג 500 מ"ל

חלה מתוקה 
המיוחדת של 
עינת

 &7 ב-

 &2990

 &1990  &18 90

פילה סלמון 
)נורבגי( נוזל כלים סוד

גבינה טרה/ תנובה
250 גרם

מחית סלט פירות
שישיה

משקה מוגז 
בטעמים
1.5 ליטר

בשרים מחפוד

קמח
טחינה אחווה

4 ב-10& 

מס' 10 / 7 / 3

ב-

ב-  &15

 &10

 &1990

 &790

 &18 90 &13 ב-

 &100  &100 5 ב-100&  4 ב- 3 ב-

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 
משקה אנרגיה 
בלו

ב-

מארז טישו 
טאצ'
חמישיה

תרכיז תפוחים
100% טבעי

XL / קליק

מארז קרלו

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

לקילו

שישיית סודה

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

 &4990

 &50 2 ב-

גלידת נסטלה

טיטולים

6 קילו

חיטה, בורגול, עדשים, פופקורן, חומוס ועוד

5 ב-10& 

בקרטון 
1 ליטר

 &12 2 ב-

2 ב-

2 ב-

דג פילה
אמנון )מושט(

מיונז תלמה 500 גרארטיק קרנ'צ נסטלה

 &10

L תבניות ביצים

 &20

 &10

3 ב-

4 ב-

קטניות מיהנייר טואלט

 &8 90

 &3490&8 90

&3490

 &25

 &25

3 ב-

2 ב-

אינסטנט 
פודינג וניל
1 קילו

50& קילו 2 ב-

2 ב-

2 ב-

באיכות מפתיעה!

ב-

 &1790

3 ב-10& 

 &50 3  &10

 &20

 &790

7ב-

2 ב-

5ב-

 &10

10& ב-  &30

קוטג' טרה

3 ב-12& 

40 גלילים

מוצרי 
השבוע שוקו טרה

גבינת תנובה

 &2990
3990& ב-

ב-

טיטולים טיטולים פרימיום טיטולים האגיס

שניצל תירס / נקניקיות
 זוגלובק 2 ק"ג

פסטות ויליפוד
500 גרם

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג

2 יח' בקניית זוג

גבינת תנובה 
850 גרם

 &22 ב-

קורנפלקס דבש/
 קוקומן

ב-

ב-

בקניית 
זוג

אבקת כביסה 
אריאל

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

סוכר 

מארז שוקו תנובה

 3

 2
גבינת טרה 
750 גרם
בקניית זוג

 &8 90







עולם שלם
של ספרים 

 כ"ג – ל׳ בניסן )8-15.4(

יריד הספרים 

הגדול 
בעולם

מוקד הזמנות: 02-651-5592
היריד פתוח בין השעות: 10:00-22:00, ו׳ 9:00-13:00 רח' הרב מימון 1 ירושלים

 

תצוגת ספרים ענקיֿת מכל השנים, כל הכותבים, כל המגזרים כל הסגנונות
תנ"ך ׀ ראשונים ׀ רמב"ם ׀ הלכה ׀ הגות ׀ חסידות ׀ ספרי עזר ׀ אישים ׀ קבלה ׀ תפילה ׀ חגים

המשלוח בתשלום
משלוחים לכל הארץ

פרט לירושלים

שו"ת בר אילן במחיר מיוחד

0 2 - 6 5 2 6 2 3 1 : ל ט  |  w w w . m o s a d h a r a v k o o k . c o m

עשרות ספרים חדשים!

חדש!
תהלים 

״תורת חיים״ 
)3 כרכים(

עד 12 תשלומים
65%

עד



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ו בניסן תשע"ח 11/4/18 בני ברק8

 בעקבות המצלמות: עוד חנות נסגרה
תושבי בני ברק צפו במחזה כואב של עוד בעל עסק 
חנות שהקים בעשר אצבעותיו,  לסגור  משגשג שנאלץ 
ברק  בני  עיריית  שהציבה  הדו"חות  שמצלמות  לאחר 

גרמו לו לירידה דרסטית בהכנסות.
האחים  בבעלות  מוכן  אוכל  לממכר  חנות  "מגד", 
שולמן, שהייתה במתחם אוסם, סגרה את שעריה לאחר 
שהכנסותיה ירדו בצורה דרסטית מאז הצבת המצלמות 

השומר  רחוב  לאורך 
שעבר,  הקיץ  בסוף 
את  לצמצם  במטרה 
על  התנועה  עומסי 
ובחנות  הכביש, 
חנויות  עוד  כמו  מגד 
במשך  ניסו  אחרות, 
חודשים  מספר 
הגזירה  את  לשרוד 
שהובילה  החדשה 
תלולה  לירידה 

במכירות.

 עתירה בעקבות הצ'אקלאקה 

לבני  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן  הגעת  בעקבות 
בעזרת  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  להלוויית  ברק 
השלטון  לאיכות  התנועה  עתרה  בצ'אקלאקה,  שימוש 
נגד משרד התחבורה בבקשה להורות על מסירת מידע 
לפי חוק חופש המידע לקבל את רשימת הזכאים ולברר 

מי זכאי לנסוע ברכב עם פנסי זיהוי משטרתיים.
בעתירה נכתב: "חשש כבד שהרשות אינה מעוניינת, 
המידע  את  להעביר  העניין,  מן  שאינם  שיקולים  מתוך 
התקשורת  בכלי  מפרסומים  הציבור",  לידי  המבוקש 
עלה החשש כי מספר רב של בעלי תפקידים שתפקידם 
שרים,  ובהם  דחופים  ביטחון  לענייני  נגיעה  כל  חסר 
מועצות  ראשי  ממשלה,  משרדי  של  מנכ"לים  ח"כים, 
להשתמש  מוסבר  ובלתי  חריג  מאישור  שנהנים  וכד', 

בפנס הזיהוי המשטרתי ברכבם. 
  

 גואטה מונה לועד מגן שר הבריאות
חבר הכנסת לשעבר ותושב העיר יגאל גואטה מונה 
 .2018 לשנת  הבריאות  שר  מגן  ועדת  חבר  לתפקיד 
סגן שר  אמר  הועד שמונו  לחברי  במהלך טקס שנערך 
הבריאות ליצמן: "זוהי זכות גדולה ומעמד מרגש אשר 
שוב מצביע על איכות האנשים שמרכיבים את מערכת 
הישראלית  בחברה  רחב  פסיפס  יש  השנה,  הבריאות. 
את  תקבלו  הועדה  כחברי  שאתם  ובטוח  סמוך  ואני 

ההחלטות והבחירות הראויות ביותר".
הדדית,  ערבות  של  ערכים  מייצג  השר  מגן  פרס 
נתינה והפנים היפות של מדינת ישראל. רוח ההתנדבות 

והעשייה של האדם למען האחר בצורה היפה שלה.

 נציגת נשות ב"ב תדליק משואה

בבני-ברק  העיר  ותושבת   1977 ילידת  גנות,  רחלי 
בהר  הנערך  הממלכתי  בטקס  משואה  להדליק  נבחרה 
הרצל מדי שנה. גנות היא אשת היי-טק חרדית הפועלת 
נציגה  ומהווה  בתחום.  חרדיות  נשים  שילוב  למען 
בולטת למהפכת התעסוקה העוברת על המגזר החרדי; 
"רייצ'יפ",  ההיי-טק  חברת  של  ומנכ"לית  בעלים  היא 
סביבה  עבורן  יוצרת  לעבודתן,  הנשים  את  מכשירה 

מותאמת ומעודדת אותן לצאת לשוק העבודה. 

 חנות הדגל של גולף עוברת לעיר

קבוצת גולף חתמה השבוע על הסכם שכירות לפתיחת 
המרכזית  החנות  את  שתחליף  בבני-ברק  הדגל  חנות 
שלה בהדר יוסף, וזאת למעלה מ-70 שנה לאחר שהוקם 

במקום מפעל כיתן המיתולוגי.
מדובר בחנות בשטח של כ-1,180 מ"ר עבור מוצרי 
גולף  בבני-ברק.  הלח"י  ברחוב  שתוקם   Golf & Co
מציינת כי הסכם השכירות הוא לתקופה של 62 חודשים 

וניתן להארכה בשתי תקופות של 60 חודשים כל אחת.

אלי כהן

של  בתיהם  את  החג  בימי  גדשו  רבבות 
מעמדים  לשורת  בנוסף  זאת  ישראל,  גדולי 
'קו עיתונות'  בולטים בראשות מנהיגי הדור. 

עם סקירה מיוחדת מהאירועים הללו.
מרן  בבית  החג  במהלך  הכותרת  גולת 
נסיעתו  הייתה  קניבסקי,  הגר"ח  התורה  שר 
בניידות  מלווה  כשהוא  נסע  מרן  לירושלים, 
התחנה  הצלה,  איחוד  וברכבי  משטרה 
דרוק  הגרי"מ  של  בביתו  הייתה  הראשונה 
בגבעת שאול, שם ערך מרן ביקור חג, ומשם 
רבו'  פני  'הקבלת  של  ענק  לאירוע  המשיך 
חברי  בהשתתפות  בירושלים,  רמות  בשכונת 
ורבני  ישיבות  ראשי  התורה,  גדולי  מועצת 

הקהילות. 

ועדת הכספים ח"כ  יו"ר  את המעמד פתח 
המעוז  היא  "ירושלים  כי  שציין  גפני  משה 
הייתה  ירושלים  התורה,  'דגל  של  הגדול 
ומרן  שך  הרב  מרן  בזמן  עוד  הגדול  המעוז 
הדרך  את  ממשיכים  ואנחנו  אלישיב,  הרב 
יחלנו  שלא  לראות  פקוחות  עיניים  ועם  הזו 
עיר הקודש.  ושירושלים תהיה  ירושלים,  את 
הקודש  עיר  בה,  ולחיות  לגור  זכיתם  אתם 
זכינו  כולו.  ולעולם  הארץ  לכל  שמקרינה 
מרן  בראשות  ופורח  ממשיך  התורה  שעולם 
שר התורה הגר"ח קניבסקי שהיה עמנו מקום 
דגל התורה ועד היום ועמו מרן ראש הישיבה 

הגר"ג אדלשטיין".
אזרחי,  הגרב"מ  דברים  נשאו  במעמד 
הגר"ד כהן, הגר"ד סגל, הגר"י אפרתי והגר"א 
רבו  פני  הקבלת  מעלת  על  שהרחיבו  נבנצל 
כשהזכות הגדולה להקביל את מי שיודע את 

כל התורה כולה. 
הכותל  לעבר  השיירה  המשיכה  משם 

אותו  המערבי 
כבר  מרן  פוקד 
רבות  שנים 
וחג,  חג  בכל 
מכן  לאחר 
הגר"ח  המשיך 
לשכונת בעלזא 
שם  בירושלים, 
האדמו"ר  יצא 

לקבל את פני הגר"ח וגדולי ישראל איחלו זה 
לזה ברכת פסח כשר ושמח. 

ראש  מרן  הגיע  פסח  של  שביעי  בערב 
הישיבה הגר"ג אדלשטיין לביקור חג במעונו 
של מרן שר התורה הגר"ח, שקיבל בחביבות 
רבה את ראש הישיבה ושאל את הגרי"ג מדוע 
כי  השיב  אדלשטיין  הגר"ג  עצמו,  הטריח 
לאחר  הגיע.  המועד  ולכבוד  התורה  לכבוד 
מכן שוחחו גדולי הדור במשך דקות ארוכות 

בלימוד ונפרדו לשלום בדבר הלכה.
ראש  מרן  פטירת  לאחר  לראשונה  השנה, 
ניאות מרן  זצ"ל,  הישיבה הגראי"ל שטיינמן 
להקדיש  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש 
הפסח,  חג  בימי  ההמונים  את  לקבל  מזמנו 
ומידי יום לאחר תפילות מנחה ומעריב עברו 
אלפים רבים כדי להתברך בברכת החג, כאשר 
למעונו  ואחד.  אחד  לכל  מזמנו  מקדיש  מרן 
גדולי  מועצת  חברי  גם  הגיעו  הגרי"ג  של 
התורה, ראשי ישיבות, רבנים ועסקנים, מחזה 
של  הגעתו  בעת  היה  דאורייתא  רתחא  של 
חבר המועצת הגרמ"ה הירש יחד עם רבה של 
שהתפלפלו  אדלשטיין  הגרמ"ש  יוסף  נאות 
נצפו  הבאים  בין  החג,  בענייני  ארוכה  שעה 
הגר"ח  גלאי,  הגר"ש  שלזינגר,  הגרמ"י  גם 
וראשי  רבנים  סולוביצ'יק,  הגר"ב  פינשטיין, 
ישיבות רבים, לצד עסקנים בהם חברי הכנסת 
חנוך  ברק  בני  עיריית  ראש  התורה,  דגל  של 
ומנחם  רובינשטיין  אברהם  וסגניו  זייברט 
יצחק  ירושלים  בעיריית  'דגל'  נציגי  שפירא, 
קלרמן  וישראל  ראוכבגר  אליעזר  פינדרוס, 

ורבים מנציגי דגל התורה ברחבי הארץ.
בסעודה  דברים  נשא  מצאנז  האדמו"ר 
שלישית בשילוב טיש נעילת חג הפסח ואמר 
יתחילו  צאנז  ישיבות  רשת  שבכל  בדבריו 
בבוקר.  שלישי  ביום  כבר  הקיץ  זמן  את 
צאנז  בישיבות  התחילו  האחרונות  בשנים 
כמו  אייר,  כלל בראש חודש  בדרך  הזמן  את 
הרבי  הורה  בדבריו  בארץ.  הישיבות  רוב 
כבר  הישיבות  בכל  שיעורים  לומר  להתחיל 
הרבי  אביו  שהורה  כפי  בבוקר,  שלישי  ביום 
 - קדמוניות  בשנים  זי"ע  חיים'  ה'שפע  בעל 
שתחילת הזמן הוא ביומא דהילולא של הרבי 
בעל ה'דברי חיים' זי"ע החל בכ"ה ניסן. וכך 
ביום  הזמן  את  יתחילו  צאנז  חסידות  בחורי 
נערכת מידי שנה בתאריך  גם  אז   - ההילולא 

זה, חלוקת תעודות לבחורים המצטיינים.
באירוע הגדול של 'הקבלת פני רבו' שנערך 
בפסח  נרשמה  הסולטן  בבריכת  ש"ס  ידי  על 
רבים מילאו את  הצלחה רבה, כאשר אלפים 
היה  המעמד  ובשיא  מקום,  אפס  עד  האולם 
התורה  חכמי  מועצת  נשיא  מרן  של  משאו 
רבנים  מאות  השתתפו  במעמד  כהן,  הגר"ש 
ואישי ציבור מכל רחבי הארץ וגם כמובן נציגי 

תנועת ש"ס, חברי הכנסת וראשי התנועה.
של  ראשון  חג  במוצאי  השתתפו  המונים 
פסח בהקבלת פני רבו בשיעורו של הראשון 
בהשתתפות  יוסף  יצחק  רבי  הגאון  לציון 
חברי בית הדין הגדול, אב"ד ודייני בתי הדין 

האזורים רבני ערים ואישי ציבור.
המעמד נערך לאחר שיעורו השבועי הקבוע 
בבית הכנסת היזדים בירושלים, שם השתתפו 
אבות  הגדול,  הדין  בית  חברי  ובהם  אלפים 
ואישי  מנכ"לים  ח"כים,  דיינים,  הדין,  בדי 
ציבור, בהם היה ניתן לראות את ח"כ בן צור, 
המקדים  השיעור  את  אזולאי.  וינון  מלכיאלי 
והמקומות  הכותל  רב  רבינוביץ  הגר"ש  מסר 

הקדושים.
ובערלוי נרשם בחול המועד מעמד חנוכת 
'אמרי סופר' שעל  הבית להיכל בית המדרש 
של  לזכרו  בצפת  משה'  'תורת  מוסדות  ידי 
זצ"ל  מערלוי  סופר'  ה'אמרי  בעל  האדמו"ר 
הרה"צ  בנו  בנשיאות  שנתיים,  לפני  שנפטר 

רבי שמעון סופר. 
בני  עיריית  ראש  סגן  קיים  ובמוצאי שבת, 
ברק אליהו דדון את חגיגת המימונה בביתו, 
חבר  בעדני  שמעון  רבי  הגאון  הגיעו  לשם 
העיר  ופרנסי  רבנים  התורה,  חכמי  מועצת 
אברהם  מ"מ  זייברט,  חנוך  העיר  ראש  בהם 
וכמו  שפירא,  מנחם  רה"ע  וסגן  רובינשטיין 

גם חברי מועצה ועסקנים מקומיים.

סיכום אירועי החג אצל גדולי ישראל: רבבות בראשות חברי ה'מועצת' קיבלו את פני מרן שר 
התורה הגר"ח קנייבסקי בירושלים  רבנים ופוליטיקאים העפילו לבית מרן הגרי"ג אדלשטיין 
להתברך  אלפים גדשו את בריכת הסולטן ב'הקבלת פני רבנו' למרן נשיא המועצת הגר"ש כהן 
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מאת: עוזי ברק 

המשוכללים  מהמפוארים,  עירוני,  מקווה 
והגדולים בארץ נפתח בערב חג הפסח, ברחוב 
אבן שפרוט 3, מתחם "טחנת הקמח" שברחוב 
סוקולוב, בני ברק, בעלות כספית של 18 מיליון 

שקלים.
עירוניים  מתקציבים  נבנה  המרשים  המבנה 
חנוך  שהרב  לאחר  הפיס",  "מפעל  בסיוע 
במענה  בנייתו  על  החליט  העיר  ראש  זייברט, 
עם  ובמיוחד  מקווה,  בו  שחסר  כולו,  לאזור 
באזור.  חדשות  דיור  יחידות  מאות  של  בנייתן 
קודם לכן, נסתיימה בנייתו והפעלתו של מקווה 
ענק ומפואר ברחוב בארי, באזור שיכוני א', ב', 

ג', בעלות כספית של 18 מיליון שקלים.
שיא  בסכום  תקדים,  חסרת  פיתוח  תנופת 
מתבצעת  שקלים,  מיליון  מ-73  למעלה  של 
שונים  באזורים  עירוניים  טהרה  במקוואות 
והבינוי  הפיתוח  ממהפכת  כחלק  ברק,  בבני 
עליה הכריז ראש העיר בישיבות ועדת הכספים 

ומועצת העירייה.
על סדר יומה של פעילות המחלקה נמצאים, 
מקוואות  מספר  של  וחידוש  שיפוץ  במקביל, 
מרכזיים בעיר, כאשר השיפוץ הינו מהמסד ועד 
דרך  הטפחות, משלב לשלב, מהיסודות ממש, 
ההלכתיות  והשאלות  הסבוכות  ההחלטות  כל 
אותו  שישלים  האחרון  לפריט  ועד  הכרוכות 

במלואו.
בין הפרויקטים החדשים שכבר בוצעו, וכאלו 
ברחוב  בהקדם:  עבודות  לתחילת  שעומדים 
ל-24,  מ-18  החדרים  מספר  הוגדל  חיים  חפץ 
וכולם שופצו מהיסוד והינם מפוארים, ובסכום 
של 14.5 מיליון שקלים. ברחוב נויפלד, קריית 
הרצוג, שופצו באופן יסודי ומפואר, 22 חדרים, 
בסך 12.5 מיליון שקלים. במקווה בשכונת נוה 
יסודיים  שיפוצים  עבודות  נסתיימו  אחיעזר 
בעלות  מפוארים,  הינם  וכיום,  חדרים,   12 של 
כשהשיפוצים  שקלים,  מיליון   5.6 של  כספית 
שדרגו את המצב במקום במאות אחוזים לעומת 
א',  שלב  עבודות,  הסתיימו  ה'  בשיכון  העבר. 
כחדשים,  והם  בחדרים,  מקיפים  לשיפוצים 
אחיה  ברחוב  שקלים.  מיליון   3.5 של  בסכום 
 3.8 בסך  חדרים,   10 יסודית  שופצו  השילוני 

מיליון שקלים.
זמנית,  נסגרו,  יסודיים  שיפוצים  לצורך 
כדי  אלחנן,  רמת  בשכונת  במקווה  חדרים   13
להביאם לרווחות ולפארם. נסגר בשיכון ה' חצי 
חדרים.  בשבעה  יסודיים  לשיפוצים  מהמקווה 
נסגרו  כץ,  פרדס  בשכונת  דנגור  הרב  ברחוב 

כשמהראוי  יסודיים,  לשיפוצים  חדרים  שבעה 
המקיפים  היסודיים  שהשיפוצים  להדגיש 
התבצעו לא רק להביאם לפאר ולהדר, אלא גם 

להידורי הכשרות המקיפים ביותר.
כל המקוואות והאגפים החדשים והמפוארים 
נבנים לפי כל דקדוקי ההלכה הקפדניים ביותר, 
טכנולוגיים  באביזרים  ומאובזרים  מצוידים 
חדשנים ומהווים מודל לחיקוי למועצות דתיות 
ומחלקות מקוואות בעיריות אחרות, שנציגיהן 
באים להכיר מקרוב את החידושים הרבים ואת 

רמת הגימור האקסקלוסיבית של המבנים.
בישיבת עבודה מקצועית של מח' המקוואות 
העירונית, בהשתתפות הרב עזרא אברהם גרין, 
חבר מועצת העירייה וראש המחלקה ובהנהלת 
הרב מנדי סגל, ובהשתתפות הרב חנוך זיידמן, 
מנהל האגף העירוני לתשתיות ולפיתוח ולבינוי 
כולל המקוואות העירוניות, הציג  ציבור,  מבני 
תכניות  את  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
התורה  עיר  מבחינתו,  כי  והכריז  הפיתוח, 
ולפתח  להתגאות  להתהדר,  צריכה  והחסידות, 
פחות  לא  העיר,  של  הרוחניים  הצרכים  את 
כשירות  האחרים,  השונים  השירותים  מרמת 
באה  התכנית  כי  הוסיף,  העיר  ראש  לתושבים. 
עם  הכריז  עליה  המרכזית  המטרה  את  לשרת 
התושבים  למען  להשקיע  לתפקיד  כניסתו 
זכאים  הם  שלהם  את  הניתן,  ככל  להם,  ולתת 
בתשתיות  רק  ולא  והתחומים,  המישורים  בכל 

עירוניות.
הרב עזרא אברהם גרין, חבר מועצת העירייה 
העיר  לראש  הודה  המקוואות  מחלקת  וראש 
בבינוי,  ענק  סכומי  להשקיע  החלטתו  על 
בשיפוץ ובחידוש המקוואות באמרו: "העובדה 
בפיתוח  רואה  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  שהרב 
כתשתיות  מרכזי,  ערך  המקוואות  ובתחזוקת 
את  הדרכים,  בכל  העת,  כל  ומקדם  אחרות, 
לתנופת  בס"ד  הברוכה  והעשייה  ההצלחה 
הפיתוח חסרת התקדים, זו ברכה גדולה לתושבי 
עיקרי  בחיזוק  הרואים  והחסידות,  התורה  עיר 
והוסיף,  העיר",  של  הקיום  זכות  את  הטהרה 
היקפה  במלוא  נמשכת  המקוואות  מהפכת  כי 
בהתאם  העירייה  של  הדגל  ראש  את  ומהווה 
העיר.  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  להנחיותיו 
הנהלת מח' המקוואות של העירייה גם ביקשה 
להביע את הוקרתה להרב ישראל דרנגר, רמ"ט 
ובכל  נושא  לכל  מסייעת  יד  המושיט  רה"ע, 

תחום.

נפתח המבנה הענק והמפואר של המקווה העירוני החדש שברחוב 
אבן שפרוט )מתחם "טחנת הקמח"( בני ברק, שנבנה בעלות כספית 
של 18 מיליון שקלים  שיפוצים נרחבים במקוואות נוספים בעיר

תנופת שיפוץ והקמת 
מקוואות בעיר

המקווה העירוני החדש



9.30     ‰ר‰"‚ רבי ברוך רוזנבלום ˘ליט"‡

‰ר‰"‚ רבי ‡‰רן ‡˜ר ˘ליט"‡  10.30

‰ר‰"‚ רבי י˘ר‡ל מ‡יר ˘ו˘ן ˘ליט"‡  10.45

‰ר‰"‚ רבי מ‡יר ˘ורı ˘ליט"‡  12.00

‰‚‡ון ‰‚„ול רבי מר„כי ‚רוס ˘ליט"‡  13.00

מנח‰ ו‡רוח˙ ˆ‰רים  13.45

‰ר‰"‚ רבי ‡˘ר „רו˜ ˘ליט"‡  15.00

‰‚‡ון רבי בנימין בירנבוים ˘ליט"‡  16.00

‰‚‡ון ‰ˆ„י˜ רבי ‡לימלך בי„רמן ˘ליט"‡  16.30

‰ר‰"‚ רבי מר„כי נוי‚ר˘ל ˘ליט"‡  17.00

‰ר‰"‚ רבי מנחם ˘טיין ˘ליט"‡  19.00

‰ר‰"‚ רבי ˆבי‡לי בן ˆור ˘ליט"‡  20.00

 

י˙˜יים ‡י"‰ ב“‡ולמי ˜ונטיננטל“ רחוב בן יע˜ב 21 בני בר˜

ב"‡ולמי ˜ונטיננטל" רחוב בן יע˜ב 21 בני בר˜     ‰‡ירוע יועבר ב˘י„ור חי ב"˜ול ‰ל˘ון"  
 יום חמי˘י „' ב‡ייר ˙˘ע"ח

ב‡ולמי ˜ונטיננטל  ב‡ולמי ˜ונטיננטל 

 לבי˙ מ˘פח˙ ˆפורי ‰י"ו

(ל˘עבר ‰‡ירוע ‰מרכזי במלון ”ויזניı“ ”ˆפורי ˜ל‡ס“)

ב‡ולמי ˜ונטיננטל  ב‡ולמי ˜ונטיננטל 
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שתי החייאות לתינוקות 
וחנק ממופלטה

בהוראת הרב: המתנדבים 
נכנסו לחנות חמץ

מאת: עוזי ברק

ארגוני ההצלה ביצעו השבוע שתי החייאות 
שאירעו  שונים  מקרים  בשני  פעוטות  שני  על 

תוך זמן קצר.
סמוך  ראשון  ביום  אירע  הראשון  המקרה 
לפעוט  ההצלה  כוחות  הוזעקו   23:15 לשעה 
בבני ברק.  יוסף  בן  מחוסר הכרה ברח' שלמה 
לנשום  הפסיק  הוא  כי  הבחינו  שהוריו  לאחר 

במיטתו.
הצלה  'איחוד  של  חירום  רפואת  חובשי 
בני ברק' שהגיעו ראשונים למקום החלו  סניף 
להגעת  עד  חיים  מצילות  החייאה  בפעולות 
מוגדר  כשמצבו  הפעוט  את  שפינה  אמבולנס 

אנוש לביה"ח שניידר בפתח תקווה.
יוסי נסימי חובש באיחוד הצלה סיפר "בשעה 
23:18 קיבלתי ממוקד החירום של איחוד הצלה 
הסמוך  בבניין  הכרה  מחוסר  פעוט  על  קריאה 
יחד  ביצענו  שניות.  תוך  למקום  הגעתי  אלי. 
למקום  בסמיכות  הגרים  נוספים  חובשים  עם 
פעולות מצילות חיים על פעוט כבן 6 חודשים 
עד להגעת אמבולנס שפינה את הפעוט לביה"ח 

כשמצבו מוגדר אנוש".
החייאה  מאמצי  לאחר  כי  נמסר  בהמשך 

מרובים הפעוט נפטר בבית החולים. 
פוסטבסקי  רפאל  משה  התינוק  של  גופתו 
בסיוע  לקבורה  שוחררה  שנה,  חצי  בן  ז"ל, 

מנחם  ברק  בני  העיר  ראש  סגן  ובהתערבות 
בלילה   3 בשעה  לקבורה  הובא  והוא  שפירא, 
תקוה,  בפתח  סגולה  העלמין  בבית  לקבורה 

בהשתתפות בני המשפחה המצומצמת.
הבוקר  בשעות  כך,  אחר  שעות  כמה 
המוקדמות, התקבל דיווח נוסף לכוחות ההצלה 
והם הוזעקו שוב לפעוט מחוסר הכרה, ברחוב 
רוזובסקי בב"ב. כוחות ההצלה שהגיעו למקום 
ימים   9 כבן  פעוט  על  החייאה  החלו בפעולות 
נשימה.  וללא  דופק  ללא  בעריסתו  שנמצא 
לבסוף, הפעוט פונה במצב קשה אך יציב לבית 

החולים שניידר.
ראשון  יום  של  הבוקר  בשעות  לכן,  קודם 
הוזעקו חובשי רפואת חירום של איחוד הצלה 
סניף בני ברק לנערה שנחנקה ממופלטה בבית 
הנערה שהתקשר  כהנמן. אחיה של  הרב  ברח' 
חיים  מצילות  בפעולות  החל  החירום  למוקד 

בחנק )היימליך( תוך כדי הדרכה טלפונית.
בני  סניף  הצלה  באיחוד  חובש  עמאר  יאיר 
"הגעתי  מסר:  למקום  ראשון  שהגיע  ברק 
לכתובת וראיתי נערה כבת 15 שנחנקה מחתיכה 
מכוחות  נוספים  כוננים  עם  יחד  מופלטה.  של 
ההצלה המשכנו בפעולות היימליך עד ליציאה 
הנשימה.  בקנה  שנתקע  זר  הגוף  של  מלאה 
לאחר מכן פונתה הנערה ע"י ניידת טיפול נמרץ 
למרכז הרפואי מעייני הישועה להמשך טיפול 

ובדיקות".

מאת: עוזי ברק

המועד  בחול  ג'  יום  הונחה  הלכתית  שאלה 
על שולחנו של רב העיר הגאון רבי משה יהודה 
לייב לנדא, האם מותר לפתוח בעיצומו של החג 
אבטחה  מצלמות  לבדוק  כדי  חמץ  עם  חנות 
שאולי תביא למציאת סכום כסף גדול שנעלם 

לתושב העיר.
שריפת  בשעת  פסח  בערב  הסיפור  תחילת 
הגיע  העיר  תושב  כהן  כתריאל  הרב  החמץ. 
למוקד שריפת חמץ ברחוב ברטנורא ובידו שתי 
שקיות, האחת עם חמץ ושקית נוספת שהכילה 

סכום כסף גדול ועוד מספר מסמכים חשובים.
ששהה  צעיר  לבחור  ניגש  כתריאל  הרב 
השקית  על  דקה  לשמור  ממנו  וביקש  במקום 
ולשרוף  למכולה  לגשת  שיוכל  כדי  הכסף  עם 
שהחמץ  לאחר  שברשותו.  החמץ  שקית  את 
לנער  הביא  שבו  למקום  ניגש  הוא  באש  עלה 
את שקית הכסף והמסמכים כדי לקחתה בחזרה 

וראה שהצעיר נעלם.
חג  לאחר  מיד 
הרב  יצר  ראשון 
ארגון  עם  קשר 
שם  'השומרים', 
הוקם צוות מתנדבים 
בנושא.  שיטפלו 
בסריקות  פתחו  הם 
כשבמקביל  באזור 
מתנדבים  מספר 
הרב  את  מתשאלים 
אתו  ויורדים  כהן 
לפרטים הקטנים כדי 

למצוא סימן שיביא לאיתורו של הנער.
במהלך הסריקות ברחוב שמו לב המתנדבים 
למצלמות אבטחה של חנות הכיכר, המכוונות 
אור  לשפוך  אולי  ויכולות  ההתרחשות  למקום 

על הפרשה.
החנות  הלכתית.  בעיה  בפניהם  ניצבה  כאן 
מוכרת חמץ במשך כל השנה ולפני החג נמכרה 
לגוי כדת וכדין. הרב שלמה לאבין רב הארגון 
והרב שבתי גלבר מראשי הארגון פנו להגרמי"ל 

לנדא שינחה אותם כיצד לפעול.
הוא  המקרה  פרטי  את  שמע  שהרב  אחרי 
העניק להם היתר מיוחד והתנה זאת בכך שזה 
ובנוכחות  הלילה,  ולא בשעות  ייעשה בפומבי 
ומתנדבי  נפתחה  אכן  החנות  הקיוסק.  בעל 
כדי  למחשב  התיעוד  את  הורידו  'השומרים' 
לבדוק האם ניתן לזהות באמצעותו את הצעיר.

מספר  רוטר  חיים  'השומרים'  ארגון  מנכ"ל 
כי  עיתונות'  ל'קו 
שהוצאנו  "התיעוד 
האבטחה  ממצלמות 
לקצה  אותנו  הביא 
ואפשרויות  חוט 
שכרגע  נוספות  בדיקה 
אני  לפרסם.  ניתן  לא 
בקרוב  שממש  מקווה 
כהן  לרב  לבשר  נוכל 
האבדה  מציאת  על 
רבות  אותנו  שמעסיקה 

בשבוע האחרון".

שני  על  החייאות  שתי  בעיר:  השבוע  קשים  אירועים  רצף 
פעוטות תוך פחות מ-6 שעות, לאחר שנמצאו ללא נשימות 
ודופק  התינוק משה רפאל פוסטבסקי ז"ל בן חצי שנה הובא 

לקבורה  במקביל, נערה נחנקה ממופלטה בבוקר ראשון

דרמה במהלך חג הפסח: הקיוסק המפורסם בכיכר ברטנורא 
שנמכרה לגוי נפתחה בחג באישור רב העיר

מתנדבי השומרים בכניסה לחנות בחג
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כתב אישום נגד המצית הסדרתי פרובוקציה: דוכן 
חמץ בפסח

מאת: עוזי ברק

של  למעצרו  הובילה  ישראל  משטרת  של  מאומצת  חקירה 
צעיר בן 26, ולחשיפת שורה של מקרי הצתה חמורים בבני ברק 

ובפ"ת.
אירועי   6 על  דיווחים  במשטרה  התקבלו  כחודשיים  לפני 
הצתות בלילה אחד בפ"ת, בעקבות ההצתות הוקם צוות חקירה 
מיוחד לגילוי החשוד, תוך שימוש באמצעי חקירה מתקדמים. 
בתחנת  לחקירה  והובא  ונעצר  החשוד  אותר   13.3.18 ביום 

המשטרה.
החוקרים  הצליחו  החקירה,  במהלך 
לקשור את החשוד לאירוע הצתה חמור 
נוסף שאירע ברח' הרב משה פרדו בבני 
ברק לפני כשנתיים. באירוע זה החשוד 
הצית מחסן שהכיל רכוש רב של דיירי 
תינוקות,  עגלות  אופניים,   - הבניין 
סוכות וסככים. בשל הציוד הרב שהיה 
דלקה  החשוד  שהצית  האש  במחסן, 
עד  ועלתה  רבה  במהירות  והתפשטה 
לדירה בקומה הראשונה בבניין. דיירים 
נלכדו  מהבניין  להימלט  שביקשו 
שהיציאה  משום  העליונות  בקומות 

היחידה מהבניין הייתה סמוכה למחסן הבוער.
מהדירה הבוערת פונו אישה בת 40 ובנה - תינוק בן 7 חודשים. 
השניים אושפזו בבית חולים כשהם מורדמים ומונשמים למשך 
כשהם  נוספים  דיירים  מהבניין  פונו  אליהם,  בנוסף  שבוע.  
פצועים בדרגות פציעה שונות. כתוצאה מהשריפה נגרם לבניין 

נזק רב.
השלום  משפט  בבית  מעצרו  בהארכת  לדיון  הובא  החשוד 

בפתח תקוה ומעצרו הוארך מעת לעת.
פרקליטות מחוז מרכז )פלילי( הגישה לבית המשפט המחוזי 
וכן  הצתה  עבירות  ריבוי  בגין  י.  משה  נגד  אישום  כתב  מרכז 
חבלה חמורה. לפי כתב האישום, בתאריך 30.3.16 הגיע הנאשם 

למחסן  נכנס  ברק,  בבני  יהודה'  'קול  לישיבת  הסמוך  לבניין 
מההצתה  כתוצאה  במקום.  מה  דבר  והצית  הקרקע,  בקומת 
כיבוי, מד"א ומשטרה רבים הגיעו  וכוחות  פשטה אש במחסן 

למקום.
השריפה.  כיבוי  לאחר  עד  בנעשה  והתבונן  נותר  הנאשם 
במהלך הטיפול באירוע, דיירים פונו מבתיהם, פצועים משאיפת 
החולים.  לבתי  פונו  אף  וחלקם  מד"א  ע"י  במקום  טופלו  עשן 
ונזקים  ותינוקה בן 7 החודשים, ספגו חבלות  שניים מהם, אם 
נזק  נגרם  מההצתה  כתוצאה  החולים.  בבית  ואושפזו  קשים 

בשווי רב למחסן ולבניין.
כשנתיים  האישום,  לכתב  בהתאם  עוד 
זמן  בפרק   ,5.2.18 ביום  יותר,  מאוחר 
מספר  המשיב  הצית  בלבד,  כשעתיים  של 
צלח  ברחובות  מגורים  בבנייני  מוקדים 
ועדש  אליעזר  בן  אריה  בגין,  מנחם  שלום, 
ישיבת  שפיק. בהמשך פנה הנאשם למבנה 
נייר  הצית  תקווה,  בפתח  התורה'  'נתיבי 
המבנה.  תוך  אל  חלון  דרך  והשליכו  עיתון 
בנעשה  התבונן  במקום,  נותר  הנאשם 
כדי  הישיבה  לתלמידי  פנה  כלשהו  ובשלב 
הישיבה  תלמידי  השריפה.  לכיבוי  שיפעלו 
במטבחון,  השריפה  את  כיבו  והנאשם 
ובהמשך כובתה השריפה בבית הכנסת ע"י כוחות כיבוי שהגיעו 
למקום. כתוצאה ממעשי הנאשם נגרמו נזקים בשווי רב למבנים 

ולציוד בהם.
בבקשת המעצר נכתב כי: "מעשיו של המשיב מקימים עילה 
לאור  וזאת  משחרורו,  לציבור  הצפוי  הסיכון  בשל  למעצרו 
ונסיבות ביצוען. המשיב הצית  חומרת העבירות המיוחסות לו 
אש במספר רב של מקומות בבתי מגורים ובמוסדות ציבוריים 
שבהתפשטות  הסכנה  פוטנציאל  אנשים.  להיות  צפויים  בהם 
אפשרית של האש הוא גבוה מאוד. המשיב אף צפה בהתפשטות 
ונותר במקום עד  האש במקומות השונים ובהתרחשות מסביב 

שהשריפות כבו".

מאת: עוזי ברק

חבריו  עם  יחד  הגיע  לשעבר,  חרדי  שהינו  ידוע,  פרובוקטור 
ופיתות.  לחם  עם  שולחן  שם  והציב  ברק  בבני  סוקולוב  לרחוב 
שהוזעקו  דן  מרחב  משטרת  ושוטרי  מהומה,  נוצרה  כך  בעקבות 

למקום עצרו את הפרובוקטורים.
ראשון  יום  של  הצהריים  לפני  בשעות  הגיעו  הפרובוקטורים 
בחול המועד פסח במטרה ללבות אש שנאה, הם התמקמו ברחוב 
סוקולוב עם לחמים ופיתות והציבו שלטים שעליהם נכתב: "אל 
תקבעו לנו מה לאכול, ומה לא" "חיו ותנו לחיות" והציעו לעוברים 

ושבים חמץ בפסח.
הדבר גרם להתקהלות גדולה של אנשים שקראו קריאות מחאה 
גבו  השוטרים  למקום.  הוזעקה  והמשטרה  הפרובוקטורים,  נגד 
בניידות  הפרובוקטורים  את  מהמקום  ולקחה  מהתושבים  עדות 

משטרה אל תחנת משטרת מרחב דן שברחוב ז'בוטינסקי בר"ג.
דיווח אודות  כי "התקבל  דנה דוברת משטרת מרחב דן מסרה 
חמץ,  דברי  הוציאו  ברק,  בבני  סוקולוב  לרחוב  שהגיעו  חשודים 
הציעו לעוברים ושבים לרכוש מהם ואף הניפו שלט שעורר זעם 
תגרה.  התפתחה  למקומיים  החשודים  בין  המקום.  תושבי  בקרב 
 ,20 בני  החשודים  את  איתר  למקום  עירוני שהוזעק  שיטור  צוות 

הדרום  תושבי 
אותם.  ועצרו 
הובאו  החשודים 
בתחנת  לחקירה 
לעבירה  בחשד  דן 
מכירת  חוק  על 
הסדר  והפרת  חמץ 
והחקירה  הציבורי 

נמשכת".

לאחר חקירה של צוות חקירה מיוחד שהוקם במשטרת ישראל נעצר מי שהצית 
בנייני מגורים בבני ברק ובפתח תקווה  הפרקליטות הגישה כתב אישום נגדו בגין 

7 אירועי הצתה והוא נעצר עד תום ההליכים
ופיתות  לחם  עם  דוכן  הציב  ידוע  פרובוקטור 
ברחוב סוקולוב בבני ברק ונעצר על ידי המשטרה 

בגין מכירת חמץ והפרת הסדר הציבורי

השלט שהונף. צילום: דוברות המשטרה

גחלים

דליקדליקדליק

אשפר, מבינים בבשר.
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

באשפר

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

מגוון מוצרי על האש במחירים מיוחדים

בקר טחון

ק"ג
3

קפוא

קפואקפוא

קפוא

לק"ג

לק"גליחי'

לק"ג

890

4490

2790

119

1690

2990

קרטון כנפיים

קבב/המבורגר

שוקיים ב'

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

מוגבל ל-2 קרטונים

בקניית 2 יחי'

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

שריר 88

חזה עוף

לק"ג

חגיגות 
על האש

הטופ של השריר

בנכם מתקשה

בישיבה ???

אל תוותרו כל כך מהר!
הורים יקרים:

מי כמוכם יודע שלא כל אחד "זכה להיות" מתאים ומסוגל 

ללמוד במסגרת ישיבתית סטנדרטית ולהתאים את עצמו 

לקצב הישיבתי הרגיל.

הבשורה הזו בשבילכם
ישיבת עמל התורה- תל אביב בנשיאות והדרכת הגרב"ד דיסקין שליט"א, במתכונת משפחתית 
תומכת של "חנוך לנער על פי דרכו" הלימודים מתקיימים באווירה עוטפת ומחבקת. בלא לחץ, 
בניהול צוות מקצועי פדגוגי מנוסה, בקידום אישי ע"י חונכים לכל אורך הדרך, טיולים והפעלות

לפרטים והרשמה הרב שטיבל 052-7600786
הרב ניסים עודד 054-8459008

על טהרת הקודש

בישיבת 'עמל התורה' מנסים להדביק את קצב הרישום: פנימייה נוספת נפתחת!

בישיבת 'עמל התורה' שהוקמה בצפון תל אביב עבור בחורי ישיבה שלעת עתה אינם בנויים למסגרת ישיבתית רגילה, פתחו לפני חודשים ספורים 

פנימייה המאפשרת לצרף לישיבה בחורים מכל רחבי הארץ. הביקוש עלה על הציפיות והפנימייה התמלאה. בישיבה לא שקטו על השמרים ועוד לפני 

תחילת החורף כבר מודיעים על הקמת אגף חדש שיקלוט בחורים נוספים בתנאי פנימייה.   
ישיבת 'עמל התורה' הוקמה לפני כשנתיים בשכונת 'רמת החייל' 
ראו  הדור  גדולי  ובהכוונתם.  ישראל  גדולי  בברכת  אביב  שבתל 
ומענה לצורך הדחוף של בחורים, בוגרי  'חובת השעה'  בהקמתה 
אך  בתורה,  נפשם  שחשקה  תורניים,  ספר  ובתי  תורה  תלמודי 
מסיבות שונות בשלב זה אינם מתאימים למסגרת ישיבתית רגילה.

ולהכשירם  אלה  מעלה  בעלי  בחורים  לקדם  נועדה  להשתלב בעתיד בישיבות המקובלות.  הישיבה 
הישיבה עומדת בנשיאותו של מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א ותחת 
הגאון  תורה',  'אורחות  ישיבת  ראש  של  האישית  והכוונתו  פיקוחו 
שטיבל  מאיר  הרב  של  בראשותו  שליט''א,  דיסקין  דב  ברוך  והמשגיח הרב ניסים עודד.רבי 

הישיבה שמה לה למטרה לתת לכל תלמיד יחס אישי ולקדמו לפי 
חווייתי  ללימוד  הבחורים  את  להביא  חותר  הישיבה  צוות  יכולתו. 
מתוך סיפוק והנאה וללא אווירה של לחץ מצד ההנהלה או החברה. 
ומשחקים  אטרקציות  גם  תורמים  המיוחדת  האווירה  ליצירת 
המשולבים בקביעות בשעות ההפסקה והמנוחה של הבחורים, כמו 
גיוון באמצעות שיעורי מוסר נ''ך ומשניות.     גם ההקפדה על שיעורים קצרים יותר מהמקובל בישיבות, ותוספת 

בעלי  אברכים  לשלב  דאגה  הישיבה  הנהלת 
המדרש  בבית  היושבים  עשיר,  חינוכי  ניסיון 
לכל  אישי  יחס  המעניקים  כחונכים  ומשמשים 

בחור. 
דגש מיוחד ניתן על שימור רמה רוחנית גבוהה 
ככל  שמורה  חברה  ויצירת  הישיבה  ללומדי 
הכרוכים  ומהמפגעים  הרחוב  מפגעי  בתקשורת המקוונת בפרט. האפשר 

שום  אין  התורה'  'עמל  בישיבת  כי  לציין  יש 
טהרת הקודש בלבד. תערובת של לימודי חול, וכל הלימודים הינם על 

והורים  חינוך  אנשי  ולבקשת  למרחוק  יצא  הישיבה  של  שמעה 
לבחורים המתגוררים מחוץ לאזור המרכז, הורה הגאון רב"ד דיסקין 
שליט''א לראש הישיבה לפתוח פנימייה שתאפשר לתלמידים מכל 
נטלו  הישיבה  רבני  הישיבה.  תלמידי  על  להימנות  הארץ  עליהם את העול הכספי הכבד הכרוך בזה.רחבי 

של  בשורה  היוותה  האחרון  אלול  זמן  בתחילת  הפנימייה  הקמת 
ממש עבור בחורים מכל רחבי הארץ הזקוקים להווי החינוכי הייחודי 

שבועות  ותוך  ההזדמנות  את  לנצל  מיהרו  אלו  כל  הישיבה.   ספורים התמלאה הפנימייה עד אפס מקום. של 
הבחורים  של  הגדול  למספר  המודעים  הישיבה  בהנהלת  כאמור 
לפני  ועוד  השמרים  על  שקטו  לא  זו,  ייחודית  למסגרת  הנצרכים 
הרב ניסים עודד 0548459008לפרטים ורישום הרב שטיבל 0527600786 נוספים בתנאי פנימייה. תחילת החורף כבר מודיעים על הקמת אגף חדש שיקלוט בחורים 
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משרד הישיבה 055-6782881





� משלוחים בבני ברק מהיום להיום בתאום מראש � משלוחים לכל הארץ

� הרב קוק 3 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6163828 / 03-5780738
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סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

מחיר סופי

399 

מחיר סופי

549

מחיר סופי

649 

מחיר סופי

1590

מחיר סופי

3,750 

מחיר סופי

3,290

מחיר סופי

489 

בידורית 12"
micro-USB טעינה
מכל מקור טעינה
UHF עם תדר 

 SAMSUNG מיקרוגל
דיגיטלי
34 ליטר

CANON מצלמה
SX-540 דגם
קרט בעברית
3 שנות אחריות

 BOSCH מכונת כביסה
7 ק"ג

מקרר דגם  5962 
 SAMSUNG מבית

  SJSE70 מקרר דגם
SHARP מבית

כולל פיקוד שבת!

כולל פיקוד שבת!

מערכת סטריאו
PANASONIC מבית
sc-pm-250 דגם

יריד מכירות ענק לשבוע בלבד!

CANON מצלמה
SX-720 דגם
קרט בעברית
 3 שנות אחריות

*

מחיר סופי

2850

מדיח כלים BOSCH כסוף נירוסטה 
ניתן להכניס 13 מערכות כלים

6 תוכניות כולל לוח צג דיגיטלי 
חסכוני בחשמל  
צריכת מים חסכונית
שקט במיוחד

מחיר סופי

1269

מחיר סופי

1150

� 36 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית� הזולים ביותר. נקודה.
* ט.ל.ח   עד גמר המלאי   התמונות להמחשה בלבד  *

מערכת שמע ניידת 
PANASONIC מבית
RX-D55 דגם
כולל טייפ,
CD, USB 

מחיר סופי

 5,150
כולל הובלה

מכונת כביסה , 8 ק"ג 
*פרטים נוספים בחנות*

הדגם בכי מבוקש בשוק 
מחיר מטורף לשבוע בלבד!במלאי מצומצם!

מחיר סופי

599

proxima בידורית נטענת מבית
 "      S400 דגם
עוצמתית במיוחד!

12

* מבצע השבוע! *
TEFAL כל הקונה מגהץ קיטור מבית

מקבל קרש גיהוץ רק ב-149 ₪ !
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כשהתותחים יורים בגזרה הסורית, המוזות שותקות בקריה 
בתל-אביב. בשעה שחבריו לצמרת הממשלה מתקוטטים על 
ענייניים טקסיים, נוצר שר הביטחון איווט ליברמן את לשונו 
בכל מה שנוגע לענייני דת ומדינה. אם כי, אצלו כבר למדנו, 

צריך תמיד לסייג ולומר, לעת עתה.
בקיץ שנפתח השבוע בסערה חורפית, החרדים היו אמורים 
משבר  רקע  על  שהוקדמו  לבחירות  הדרך  כל  קשות  להזיע 
חוק הגיוס. איווט של סוף מושב החורף, שבימיו האחרונים 
נראה כמו המושב האחרון של הכנסת הנוכחית, נשמע ונראה 
האמירות  הבחירות.  מערכת  חצוצרות  לצלילי  שמתנהל  כמי 
הגיוס  חוק  בתיקון  החרדית  הנציגות  של  המעורבות  נגד 
הבהירו לחברים החרדים הבהר היטב לאיזו אווירת בחירות 
צה"ל  של  המקצועית  הוועדה  רק  כי  ההצהרות  נכנסים.  הם 
תקבע את אופיו של החוק, הפכו את הח"כים החרדים לגדולי 

התומכים בהארכת חיי הממשלה.
מאז הושג ההסדר שהצליח לגנוז זמנית את רעיון הקדמת 
לשר  הצדדים.  שני  מצד  אלחוט  דממת  נשמרת   – הבחירות 
הביטחון יש די והותר על מה לדבר, כולל בתחומים עליהם לא 
נהגו כאן להרחיב את הדיבור. המתקפות של צה"ל בסוריה, 
הפכו מאז פרסומה הרשמי של המתקפה הישראלית נגד הכור 
המעורבים  ראשי-ממשלה  עבור  ביותר  האיכותי  למלבין   –
בפלילים, בין אם רק לכאורה ובין אם לאחר הרשעה. השתיקה 
בעוד  פוסקת,  בלתי  לפטפטת  הפכה  בעבר,  כאן  שהשתררה 

דווקא בגזרה החרדית שסערה – מסתמנת רגיעה.
כשאת הבחירות הארציות הצפויות – מחליפה ההיערכות 
לבחירות המקומיות, משתנה גם האינטרס של שר הביטחון. 
מרבית  )ועמו  כישלון  נחל  איווט  שבה  הירושלמית  בזירה 
שיובילו  משותפים  חיבורים  ייתכנו  החרדים(,  השותפים 
להרצת מועמד משותף. מותר ליהנות מהשקט הזמני, אך אי 
אפשר להתמכר לשלווה ולהניח שחומות ירושלים יספקו לנו 
יש  התחומים  בכל  ושלווה  לשקט  באזורנו,  כמקובל  הגנה. 
רק  נותר  לבן,  נלבש  הזה  בקיץ  מועד.  קצרי  תפוגה  תאריכי 

להמתין ולראות האם שמלת חתונה או תכריכי קבורה.
התקווה  מלאות  המפורשות  האמירות  על  מסתמכים  אם 
של מנותק הקשר שהתחבר מחדש שר הפנים דרעי ולמילים 
החמות שיו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני הרעיף על ראשו 
של ליברמן בטקס חתימת הסכם הגג באלעד – אפשר לקבוע 

לפחות שהחרדים עדיין לא איבדו תקווה. 
צוף  קצת  טפטוף  הזה של  הזוגי  הטיפול  האם  יגידו  ימים 
המשפחה  חיי  את  יציל  הביטחון,  שר  באוזני  עוקץ  במקום 
הקרוב  רבים. בספטמבר  בימים  מדובר  ולא   - הקואליציונית 
תחלוף השנה שקצב בג"ץ ויפקע התיקון לחוק הגיוס שמסדיר 
המלאכותיות  להבנות  בהתאם  הישיבות.  בני  מעמד  את 
משרד  מטעם  הצוות  אמור  הקודם,  המושב  בתום  שהושגו 
ולהעביר  הקיץ  מושב  בפתח  עמדתו  את  לגבש  הביטחון 
עם  במשותף  החוק  של  מתוקן  ניסוח  לצורך  המסקנות  את 
בחודש  בראשו  והעומד  הביטחון  משרד  התנהלות  החרדים. 

הקרוב תלמד האם פניו של ליברמן לשלום או למלחמה. 

המגן והחרב
בניגוד לחברי הכנסת שהאריכו את חופשת הפסח וקיפצו 
חדל  לא  הביטחון  במשרד  שהצוות  הרי  המימונה,  בחגיגות 
הוסדר  טרם  שמעמדם  מסתננים  כמו  המדוכה.  על  מלשבת 
האוכלוסין,  בלשכת  מעמדם  לבירור  להופיע  המתבקשים 
הוזמנו השבוע גם אישים חרדים רשמיים לוועדה המקצועית 
שהוקמה במשרד הביטחון לתיקון חוק הגיוס. בעצם ההזמנה 
המוקדמות  ההצהרות  לאור  חיובית,  גישה  גם  לראות  ניתן 
במושב שעבר על כך שעמדת משרד הביטחון תיקבע במנותק 

מהחרדים.
חרף האווירה החיובית והשקט המסתמן שמאפשר עבודה 
מאחורי הקלעים, קשה לראות נוסחה שתאומץ על ידי המערכת 
החרדית,  הנציגות  מול  משא-ומתן  ברת  ותהיה  הצבאית 
מול  אטיאס  לשעבר  השר  שגיבש  ההבנות  שאפילו  אחרי 
היועמ"ש אביחי מנדלבליט נדחו על ידי המועצת החסידית. 
או כפי שהגדיר זאת גורם בכיר בלשכת היועמ"ש לממשלה: 
מעבר  להתגמש  דרך  אין  שמבחינתם  אמרו  בעצם  "החרדים 
למה שהסכימו במסגרת חוק הגיוס המתוקן שנפסל בבג"ץ". 

אחרי  גם  יגיש,  שהצבא  שמה  היא  שלנו  ההנחה  "נקודת 
אליהן  מההבנות  נוקשה  יותר  הרבה  למסמך  ייחשב  ריכוך, 
הגיע אטיאס עם היועמ"ש", אומר הגורם בלשכת היועמ"ש 
שמתקשה לראות איך במציאות הזאת, ואחרי שאפילו 'מסמך 
ידי החרדים, שני הצדדים יתכנסו לנקודת  אטיאס' נדחה על 

הכרעה ויגיעו להסכמה.
מגיעים  הצדדים  את  לראות  שקשה  העובדה  בשל  דווקא 
בימים  והועלתה  שבה  מתוקן,  חקיקה  נוסח  על  להבנות 
'פסקת  של  המחודשת  החייאתה  אופציית  האחרונים 
'פסקת  עם  התורה.  יהדות  מחברי  אחד  ידי  על  ההתגברות' 
לסמכויות  בנוגע  עקרונית  אמירה  המהווה  ההתגברות' 
אפילו  השופטת,  הרשות  מול  המחוקקת  לרשות  המוקנות 
וטו  ליברמן הבהיר בשעתו שהוא מסוגל לחיות. מי שהטיל 
במושב הקודם על קידום המהלך ולמעשה חולל את המשבר, 

היה שר האוצר משה כחלון, מגן בית המשפט העליון.
נתן הצהרתית  נסדק במהלך החג האחרון כשכחלון  המגן 
את הסכמתו להעברת 'פסקת ההתגברות' שתשמר את תוקפה 
אחרי  בבג"ץ.  שנפסלה  המסתננים  נגד  החקיקה  של  החוקי 
הפארסה שנרשמה במהלך חול המועד כשנתניהו הציג הסכם 
ל"דבר  שעות  תוך  שהפך  המסתננים  של  חלקית  לקליטה 
להסכים  ביקורת  שמתח  כחלון  גם  נאלץ  כפשוטו,  האבד" 
התגברות  פסקת  העברת   - ושקד  בנט  שהציגו  לאלטרנטיבה 

ספציפית לגבי החקיקה שנפסלה בבג"ץ בסוגיית המסתננים.
החרדים  לחברים  מאפשרת  הזאת  העקרונית  ההסכמה 
אחרי  וזה  נשתנה'  'מה  הפסח  לאחר  כחלון  את  לשאול 
שבמושב הקודם נרשם ויתור ללא דיון – על העברת הפסקה 
בהקשר של חוק הגיוס. ההיגיון שמאחורי הוויתור של חלק 
מחברי הכנסת החרדים על הדרישה הראשונית מכחלון לאשר 
יותר  לנו  תזיק   – שהעברתה  היה  ההתגברות',  'פסקת  את 
'פסקת  אם  כי  בשעתו  הסבירו  גפני  בסביבת  תועיל.  מאשר 
ההתגברות' שנתפסת כהליך שכל כולו קריאת תיגר על מעמד 

הנוגעים  בעניינים  דווקא  בכנסת  לראשונה  תאושר  הבג"ץ, 
נפסדים. אם חקיקת  נצא  כולנו  לליבת היחסים עם החרדים, 
לפסים  תעבור  אכן  המסתננים  במסלול  ההתגברות'  'פסקת 

מעשיים – הנימוק הזה למעשה יישלל מעיקרו. 
זו הסיבה שגורם בכיר ביהדות התורה שלא חסך בעבר את 
שבט ביקורתו מהוויתור המוקדם, הבהיר השבוע כי מבחינתו, 
המסתננים,  בסוגיית  ההתגברות  פסקת  בעד  חרדית  הצבעה 
תותנה בכך שגם חקיקת הגיוס תעלה על מסלול דומה. "ככל 
ההתגברות  פסקת  את  שיעבירו  מצב  יהיה  לא  בי  תלוי  שזה 
הגיוס  לחקיקת  בנוגע  אותה  יעבירו  ולא  למסתננים  בנוגע 
שעליה הייתה לנו הסכמה קואליציונית ברורה", אומר הח"כ 
הבכיר שבניגוד לכמה מחבריו מעדיף להתבטא באזכור שמו 
וכתובתו רק לאחר שהסיעה תתכנס ותקבע באופן רשמי את 

עמדתה.

סיירת שקד
הדרישה החרדית המחודשת לבחינת אופציית 'ההתגברות' 
מעניין  טוויסט  היא  המסתננים  לחוקי  המעמד  והשוואת 
בעלילה, אך הבעיה היא שבניגוד למשבר המסתננים שיכול 
יש  החרדי  שלמשבר  הרי   – ושנים  חודשים  עוד  להימרח 
טיימר השהיה של חודשים ספורים. בהתחשב בכך שהכנסת 
את  הבאה,  לחופשה  לצאת  ומקדימה  מפגרה  לשוב  מאחרת 
הזמן שנותר עד ספטמבר – צריך לחשב לפי ימי מליאה נטו 

ולא ברוטו.
הקיץ  שגם  מכך  הגדול  והחשש  הרגליים  גרירת  רקע  על 
יחלוף ביזע ולישורת האחרונה נגיע בלי הבנה, נערכה השבוע 
פנייה מהאגף החרדי בבקשה להעביר את האחריות לטיפול 
עם  הקשר  על  האמונים  הליכוד  שרי  של  מידיהם  במשבר 

החרדים לידיה של שרת המשפטים.
בתקופת  הוועדה  את  כנסת  כחברת  שריכזה  שקד  לאיילת 
של  וסעיף  סעיף  בכל  מרשימה  בקיאות  לפיד,  האוצר  שר 
עם התמצאותם של  גם  להתחרות  הסבוכה, שיכולה  הסוגיה 
הייתה  שבו  הקודם  בסיבוב  החקיקה.  בנבכי  ופרוש  אטיאס 
הציונות  בין  דיו  רווי  משבר  של  בעיצומו  בהליך,  מעורבת 
ידעה לשבת עם חברי הכנסת החרדים  הדתית לחרדים, היא 
נזקים.  ולצמצמם  הפגיעה  את  להקטין  כדי  סגורים  בחדרים 
"אשת הטייס", אף שובחה והוללה, כזכור וכמצותת, בחדרים 

סגורים בבתיהם של גדולי ישראל, על כך שיש לה מילה.
התוצאות של אותה ועדה שבראשה עמדה שקד היו רחוקות 
ובעיקר  מלהשביע רצון, אך רק מי שנכח בדיונים הרשמיים 
הבלתי פורמליים, מודע לכך שאם שקד לא הייתה בתמונה, 

התוצאה מבחינת החרדים, הייתה הרבה יותר חמורה.
רלוונטי  ובלבול,  נתק  של  ימים  לאותם  נכון  שהיה  מה 
החדשים.  האחים  הם  החרדים  שבה  לממשלה  שבעתיים 
ועם  החרדים  הכנסת  חברי  עם  לשבת  תוכל  היא  הפעם, 
הגורמים התורניים המעורבים בלי להסתיר את זהות הנפגשים 
חצי  כנסת  בתי  של  הנשים  לעזרת  נדוד  להרחיק  צורך  וללא 
מה  כעת  קיים.  המשתדכים  של  הרצון  אביב.  בתל  נטושים 
שנותר זה, לקבל רק את הסכמת הכלה ולוודא שאיילת שקד 

מוכנה להיכנס לעובי הקורה.

בית ספר לפוליטיקה

גיוס או פיוס?

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

גורם בכיר ביהדות התורה שלא חסך בעבר את שבט ביקורתו מהוויתור המוקדם, הבהיר השבוע 
כי מבחינתו, הצבעה חרדית בעד פסקת ההתגברות בסוגיית המסתננים, תותנה בכך שגם חקיקת 

הגיוס תעלה על מסלול דומה
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מאת: משה אברהמי

הראשונים  המשמעותיים  הצעדים  את 
'דגל  השבוע  עשתה  המוניציפאלית,  בזירה 
בליל  התכנסו  התנועה  ראשי  כאשר  התורה', 
זוכובסקי,  נתן  רבי  הגאון  של  בביתו  שלישי 
בנושאי  הכרעות  קבלת  לקראת  ראשון  לדיון 

הבחירות ברשויות המקומיות.
אורי  גפני,  משה  הכנסת  חברי  במתכנסים: 
מקלב ויעקב אשר לצד נאמני ביתם של גדולי 
שפירא,  דוד  ור'  קנייבסקי  יעקב  ר'  ישראל 
רבי  הגאון  התנועה:  רבני  חברו  כשאליהם 
ומנהל  יוסף אפרתי  רבי  והגאון  זוכובסקי  נתן 
וסגרה"ע ב"ב מנחם  המחלקה המוניציפאלית 

שפירא.
הייתה  לדיון  שעלתה  הראשונה  הסוגיה 
העיר בית שמש, שם נמצאת 'דגל' בפני הכרעה 
לא קלה, האם לצאת לקרב על ראשות העיר או 
באבוטבול,  מחודשת  תמיכה  על  לסגור  שמא 
בתמורה להטבות בערים אחרות. סוגיה נוספת 
היא ראשות העיר אלעד, שעל פי ההסכם עם 
אך  התורה',  ל'דגל  שייכת  אמונים'  'שלומי 
ב'דגל' מעדיפים לוותר לישראל פרוש ולדרוש 
בערים  הישגים  אמונים'  מ'שלומי  בתמורה 

אחרות.
המקומות  בשני  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
המסתמן:  לפי  הכרעה,  עקרונית  התקבלה 
בבית שמש תרוץ 'דגל התורה' לראשות העיר, 
הוכרעה  טרם  שיתמודד  המועמד  זהות  כאשר 
הבכיר  בנציג  הנראה  ככל  מדובר  אך  רשמית 
שמוליק  העיר  ראש  סגן  בעיר,  התנועה  של 
גרינברג, ואילו באלעד מסתמן כי 'דגל' תוותר 
לסיכומים  בכפוף  העיר,  ראשות  על  לפרוש 

שיושגו מול 'שלומי אמונים'. 
סולובייצ'יק,  ברוך  רבי  הגאון  זאת,  לצד 
בירושלים,  'דגל'  של  הרבנים  וועדת  יו"ר 
הלוהטת  בסוגיה  האחרונים  בשבועות  עסק 
להכריע  התנועה  נדרשת  בעיר  כידוע,  ביותר. 
בשאלת השאלות – האם להציג מועמד משלה 
הוא  כזה  במקרה  הבולט  כשהשם  לראשות, 
של סגן ומ"מ ראש העיר יצחק פינדרוס, האם 
ככל  שיהיה  ישראל'  'אגודת  בנציג  לתמוך 
הנראה סגן ראש העיר יוסי דייטש, או ללכת על 
האפשרות ה'חילונית', שעשויה להיות תמיכה 
במשה ליאון, זאב אלקין או שם אחר שיעלה 

בחודשים הקרובים.
פסח,  לפני  ספורים  ימים  מפתיע,  באופן 
מרן  של  למעונו  סולובייצ'יק  הגר"ב  הגיע 
פורסם,  לא  האדמו"ר מגור, לפגישה שתוכנה 
על  בהחלטה  דרך  אבן  הייתה  ספק  ללא  אך 
ועל  החרדי  הציבור  כלל  של  פעולה  שיתוף 

הליכה משותפת.
כל  התחייבו  שהתקבלה,  ההחלטה  פי  על 
ראשי הסיעות החרדיות; ש"ס, אגודת ישראל 
ודגל התורה, לתאם ביניהם את זהות המועמד 
את  לפצל  מבלי  החרדים,  ידי  על  שייתמך 

הקולות ולפעול חד צדדית.

פגישת המנהיגים
הישיבה  ראש  מרן  הגיע  שלישי,  בצהרי 
מפתיע  ובאופן  לירושלים,  אדלשטיין  הגרי"ג 
מרן  בבית  בביקור  בעיר  מסעו  את  פתח 
בבית  שביקר  אחרי  זאת  מגור,  האדמו"ר 
במהלך  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
סגן שר  גם  נכחו  ישראל  גדולי  החג. בפגישת 
גשייד,  מנחם  העסקן  ליצמן,  יעקב  הבריאות 
נכדו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, ר' דוד 
מוטי  ר'  אדלשטיין,  הגר"ג  מרן  ונכד  שפירא, 

פלאי.

הגר"ג  המשיך  הביקור,  לאחר  מיד 
נשא  בו  בירושלים,  חיזוק  למסע  אדלשטיין 
משאות בפני אלפים. במהלך המסע, מסר ראש 
הישיבה שיחה בישיבת 'אמרי משה' בראשות 
בהמשך,  מישקובסקי.  והגר"י  דיסקין  הגר"א 
נשא דברים בישיבת 'בית שמואל' בפני אלפי 

תושבי שכונות הצפון.
במסגרת המסע, הגיע ראש הישיבה לשאת 
שומע'  'לב  שע"י  בכינוס  המרכזי  המשא  את 
ראש  העניק  בדבריו,  תמיר.  באולמי  שנערך 
מחנכים  למאות  והדרכות  עצות  הישיבה 

ומשגיחים.
נכחו  והמחנכים,  הישיבות  ראשי  מלבד 
בכינוס הגרב"ד פוברסקי והגר"ד לנדו. מאישי 
העצמאי  החינוך  מנכ"ל  במקום  נכחו  הציבור 
ברק  בני  עיריית  ראש  מ"מ  סורוצקין,  אליעזר 
ברק  בני  העיר  ראש  סגן  רובינשטיין,  אברהם 
ירושלים  העיר  מועצת  וחברי  שפירא,  מנחם 
ואליעזר  קלרמן  ישראל  פינדרוס,  יצחק 

ראוכברגר.

הנהלת התנועה התכנסה
אלעד,  העיר  ראשות  על  ויתור  המסתמנות:  בהחלטות 
ריצה לראשות העיר בית שמש  במקביל: מרן הגרי"ג 
מרן  ואצל  קנייבסקי  הגר"ח  מרן  אצל  ביקר  אדלשטיין 
האדמו"ר מגור  הסיכום שהושג: ההחלטה על ראשות 
העיר ירושלים תתקבל במשותף בין כל הסיעות החרדיות

מרן הגרי"ג ביציאה מבית מרן האדמו"ר מגור

'דגל' יוצאת לדרך

מאחורי הקלעים
זמן רב ניסו ב'דגל' לדחוק את קץ הבחירות 
המוניציפאליות, אך כשנקודת הזמן שהוצבה 
"אחרי פסח", הגיעה, קיבלו בתנועה החלטה 

להתחיל ולהיערך ברצינות לבאות.
אך  הפרק,  על  עומדים  דברים  מעט  לא 
ללא צל של ספק, ה'פיל הלבן' שעמד בחדר 
הישיבה, היא עיר התורה והחסידות בני ברק. 
שראש  העובדה  דווקא  האירוניה,  למרבה 
'דגל',  משורות  בוודאות  יהיה  הבא  העיר 

גורמת למתח פנימי ולאי וודאות.
רובינשטיין,  אברהם  הרב  ניצב  אחד  מצד 
מועצת  ומזכיר  ברק  בני  עיריית  ראש  מ"מ 
מנחם  ניצב  ומולו  'דגל',  של  התורה  חכמי 
המחלקה  ומנהל  העיר  ראש  סגן  שפירא, 
תרצו,  אם  התנועה.  של  המוניציפלית 
זירת  גם  היא  השניים  בין  ההתמודדות 
הקרב על יחסי הכוחות הפנימיים ועל עתיד 

המפלגה.
צד  כל  ברק,  בני  על  לקרב  הקשור  בכל 
רובינשטיין  הישגים.  לעצמו  לרשום  יכול 
יכול להתעודד מעצם היותו מזכיר ה'מועצת' 
גם מההבנה  וכמו  דרכה עוברת כל החלטה, 
כי מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי רואה בו 

מועמד מועדף.
של  סוג  רושם  שפירא  מנחם  לעומתו, 
הישג ברוב מניין חברי הוועדה. שהלא, ככל 
שההחלטה תיפול על ידי יותר אנשים ב'דגל' 
– סיכוייו גבוהים יותר, באשר הוא נתמך על 

ידי מרבית ראשי התנועה ופעיליה.
סוג  ניטש  עדיין  כה,  עד  כי  לציין  חשוב 
של  הסטטוס  בדיוק  מה  קול,  ללא  וויכוח 
הכינוס המוניציפאלי. יש שמיהרו להכריז כי 
החלטה  שכל  כזו  רשמית,  וועדה',  'הוקמה 
תתקבל על ידה. ויש הטוענים כי מדובר בכלל 
בכינוס היערכות ראשוני, אך לא מעבר לכך. 
כך או אחרת, הסוסים כבר נרתמו לעגלה, אף 
אחד מהצדדים לא יוכל עוד להסתתר בכסות 
הפשלת  זמן  רחוקות',  עדיין  'הבחירות  של 

שרוולים קרב, עת הכרעה הגיע.
לפרטים נוספים: 072-259-2845
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בוא ללמוד לתואר אקדמי במגוון מקצועות מבוקשים:
 תואר ראשון במשפטים בתוספת לימודי נדל"ן

 תואר ראשון במנהל עסקים במגוון התמחויות: 
     מימון ושוק ההון / שיווק ופרסום בתוספת לימודי נדל"ן,   

    חשבונאות )ראיית חשבון(, משאבי אנוש
 תואר ראשון בחינוך וחברה / השלמה לתואר בחינוך

הבוגרים שלנו, סיפור הצלחה.

 עורך דין, בוגר תואר ראשון במשפטים
 נשוי ואב לחמישה

 בעל משרד עורכי דין ברמת גן
 מנהל הקליניקה להוצל"פ בקריה האקדמית אונו

עו"ד יוסף ויצמן

את דרכי האקדמית התחלתי בקריה האקדמית אונו, עוד בימיה 
הראשונים.

זכיתי ללמוד עם מיטב המרצים, ולעבור בהצלחה את בחינות 
לשכת עורכי הדין.

כיום אני בעלים של משרד עורכי דין גדול בתפקיד של המשנה 
לראש לשכת עורכי הדין, מכהן כראש פורום הוצאה לפועל 

בלשכת עורכי הדין, כחבר הוועדה המייעצת למינוי שופטים, 
כדירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות, וכן ראש הוועדה 

ההומניטרית לסיעוד במשרד הפנים.

בנוסף, אני גם מרצה בקריה האקדמית ואף לומד בה לתואר שני.

אני ממליץ לכל מי שמעוניין לסייע באמת לאנשים ולתרום 
מיכולותיו וכישוריו לציבור ללמוד לתואר במשפטים בקריה 

האקדמית אונו ולקבל את כל הכלים הדרושים כדי לבצע את 
השליחות החשובה באופן המקצועי ביותר.

המכינות מתחילות!
המסיימים בהצלחה יוכלו להשתלב בלימודים לתואר 

אקדמי כבר בשנת הלימודים הקרובה
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

דרעי: "כואב את מות חברי"

ירוחם

חבל מודיעין

בועינה נוגיאדת

השבוע  קיבלה  בלבד,   29 בת  אהרון,  נילי 
לראשות  במועמדותה  'הליכוד'  תמיכת  את 
עיריית ירוחם. במכתב החתום ע"י חיים ביבס, 
ועדת  ויו"ר  מודיעין-מכבים-רעות  העיר  ראש 
ההיגוי העליונה של המפלגה, נכתב: "הוועדה 
הוועדה  חברי  במועמדותך,  לתמוך  החליטה 
אנו  הצלחה,  הליכוד  ולרשימת  לך  מאחלים 

בטוחים כי תובילי את הליכוד לניצחון".
בילדותה מטג'יקיסטן, שימשה  אהרן עלתה 
עבדה  ובהמשך  צה"ל  בדוברות  כקצינה 
בתפקידי דוברות במועצה האזורית נווה מדבר 
ובעיריית דימונה. בשנה שעברה, עשתה אהרן 
'הליכוד'  סניף  את  חנכה  כאשר  היסטוריה 
בירוחם, לראשונה מזה 30 שנה, באירוע חגיגי 
הפכה  ובכך  ושרים,  כנסת  חברי  ובהשתתפות 

רשמית לגורם מעורב בעיר.

מודיעין  חבל  מועצת  ראש  סוסן,  שמעון 
ומאנשי סודו של שר האוצר משה כחלון, נעצר 
השבוע יחד עם עוד 6 עובדי המועצה, במסגרת 
הטיית  שוחד,  עבירות  לשורת  חשדות  חקירת 
מכרזים, עבירות מס והלבנת הון. ביו העצורים 

גם מנכ"ל המועצה יוסי אלימלך.
פרקליטיו  טענו  מעצר,  בהארכת  בדיון 
יריבות  של  תוצאה  היא  החקירה  כי  סוסן  של 
תוצאות  על  להשפיע  שנועדה  פוליטית 
ידי  על  שנדחתה  טענה  הקרובות,  הבחירות 
השופט עמית מיכלס, שפסק: "לאחר שעיינתי 
סביר  חשד  שקיים  מצאתי  החקירה,  בתיקי 
שהחשוד קשור לפרשיות השונות". מעצרו של 

סוסן הוארך בארבעה ימים.

העירייה  ראש  סולימאן,  אסעד  סאלח 
הלך  נוגיאדת,  בועינה  כפר  של  המיתולוגי 
לעולמו בעקבות מחלה קשה. שר הפנים אריה 
דרעי ספד לו, וכתב: "כואב את מותו בטרם עת 
של חברי , סאלח היה ראש מועצה מצוין, חכם 
למשפחתו,  גדולה  אבידה  הוא  ומותו  ומסור, 

ליישוב שהנהיג ולכולנו".
סוליאמן כיהן כראש מועצה מקומית בועינה 
לראשונה  נבחר  הוא  שנים.   27 מזה  נוגיאדת, 
בשנת 1987, והיה ראש המועצה הראשון בכפר, 
למעט  פעם,  אחר  פעם  נבחר  שנים   27 ומשך 

בקדנציה אחת.
השלטון  ראש  יושב  סגן  שימש  סולימאן 
המקומי בישראל, וחבר מזכירות של ועד ראשי 
מתן  המשא  ממובילי  והיה  הערביות,  הרשויות 
עם הממשלה בתוכנית הפיתוח הכלכלי במגזר 

הערבי 922.
הוא הותיר אחריו 3 בנים ו-4 בנות, והשאיר 
מועצה יציבה כלכלית ואף עם עודף תקציב, דבר 

שאינו אופייני לרשויות המקומיות הערביות.

מנואל
ע איש עסקים חב"די מתמודד עצמאית לראשות

דוד עזרן, חסיד חב"ד שעשה את הונו בניו יורק, יתמודד לראשות המועצה כנציג עצמאי • "כואב לי 
איך שהמקום נראה, הכל מסביב שבור והרוס, היחס לאנשים מחפיר, גרשי שנוא על הציבור"

לקבוע  מנסות  הארציות  המפלגות  בעוד 
מתמודד  בשומרון,  הקטן  ביישוב  מהלכים 
חדש ועצמאי נערך להתמודד לראשות, ולגרוף 
שמאסו  מאוכזבים,  תושבים  של  רבים  קולות 
בהתנהלות הנוכחית. תכירו את דוד עזרן, חסיד 
בעמנואל,  מוכר  ועשייה  עסקים  איש  חב"ד, 

שמתכונן היטב לבחירות הקרובות.
עזרן, ישראלי שהעביר 15 שנים מעבר לים, 
הוא  אותה  אדם,  כוח  חברת  יורק  בניו  הקים 
לפני  חזר  לעמנואל  רחוק.  בשלט  כיום  מנהל 
שנתיים בעקבות רעייתו, ילידת עמנואל, ומאז 

הוא מעורב בחיים הציבוריים המקומיים.
 דוד, תתמודד בכל מחיר?

במתמודדים  מתמודד.  אני  לעכשיו  "נכון 
הקיימים, אין פה אף אחד שטובת העיר נוגעת 

והוא  מבחוץ  אותו  ששלחו  אחד  פה  יש  לו. 
ישרת את האינטרסים של מי ששלח אותו, יש 
פה חבר'ה מחסידויות מסוימות שמנסים להריץ 
מישהו - הוא אולי איש מקסים אבל לא מתאים 
מתכוונים  לא  המקומיים  והחבר'ה   - לתפקיד 

לרוץ".
המכהן  המועצה  ראש  מול  גם  תתמודד   

עזרא גרשי?
"גרשי שנוא על הציבור בצורה בלתי ניתנת 

להסברה. בעיני הציבור הוא שרוף".
שעומדות  קהילות  יש  'דילים',  סגרת   

מאחוריך?
"לא סגרתי עם אף אחד, זה דבר מאד מסובך 
במקום הזה. אני ביחסים טובים עם כל הקהילות. 
יש פה כ"כ הרבה אנשים שנפגעו מהמערכות 

קשורות  שהיו  הקודמות 
ברגע  שולל.  אותם  הוליכו  הקהילות,  לראשי 
של  ה'אנטי'  להיות  הפך  שהציבור  שיבינו 
ה'ראש קהל', הכל ייפול כמו דומינו, לאנשים 

נמאס".
 מה בוער לך להיכנס לפוליטיקה?

לי  כואב  זה, אבל  את  צריך  לא באמת  "אני 
איך שהמקום נראה. אתה מסתכל מסביב, הכל 
לאנשים  היחס  והרוס,  שבור  הפקר,  קוצים, 
מכל  'חוטפים'  התושבים  עכשיו  עד  מחפיר. 
שהתושבים  מקווה  אני  הפעם,  הכיוונים, 
ברקת  כמו  לעשות  שוקל  אני  אגב,  יצליחו. 

בירושלים ולהשתכר בשקל לשנה".

עשתה היסטוריה וקיבלה תמיכה

ושוב: מעצרים
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קווה
פתח ת סערה בכוס בירה: סיור הבארים שהסתבך

תקווה  פתח  עיריית  ראש  של  לילי  בילוי 
פסח,  של  ראשון  חג  במוצאי  ברוורמן,  איציק 
הפך לסערה שטלטלה את המערכת המקומית, 
כשהם  תועדו  ופמלייתו  העיר  שראש  לאחר 
נציג  גמור.  חמץ   - בירה  בקבוקי  בסביבת 
העיר  ראש  ומנגד,  לתקוף,  מיהר  האופוזיציה 
לשתות  הקפיד  כי  בתוקף  וטען  להתגונן  נאלץ 

יין כשר לפסח בלבד.
ראש  כאשר  החלה  ה'עלילה'  כאמור, 
לסיור  חברים  וקבוצת  רעייתו  עם  יצא  העיר 
העליזה  הקבוצה  שם,  העיר,  בפאתי  בארים 
ומסכת  שיחות  וניהלה  למקום  ממקום  דילגה 
הצטלמויות עם תושבים רבים שנהנו לגלות את 

ראש העיר מבלה במחיצתם.
במחיצת  העיר  ראש  תמונות  שאז,  אלא 
לנצל  שמיהר  מי  הדים.  ועוררו  הופצו,  הבירה 
את הסיטואציה הוא חבר המועצה והמתמודד 

"תראו  שאמר:  גרינברג,  רמי  העיר,  לראשות 
את הצביעות. ראש העיריה שבא לשאת דרשות 
איתו  ולקח  בפרהסיה  אמש  הלך  כנסת,  בבתי 
לשתות  לפאבים,  לו  הכפופים  עירייה  עובדי 

בירה בפסח".
כרצונו,  שיעשה   – "בביתו  הוסיף:  גרינברג 
מינימאלי  כבוד  שייתן   – עירייה  כראש  אבל 
בצביעות  ינהג  שלא  ובטח  ולמורשת  למסורת 

מול הציבור הדתי והחרדי. בושה".
מעבר לגופן של טענות, מן הראוי להדגיש כי 
המתקפה של גרינברג מגיעה על רקע התחממות 
אחת  למעשה  והיא  העיר,  לראשות  המרוץ 
מפנה  שהוא  מילוליות  מתקפות  סדרת  מתוך 
כלפי ראש העיר. הנושא בוער שבעתיים לאור 
אחר  המועמדים  כל  של  האינטנסיבי  החיזור 
הקול החרדי שכעת מחזיק בשותפות פוליטית 

עם ברוורמן, אך לא נמצא בכיסו של איש.

העיר  ראש  ה תמונות  ר י ב ה ו
'תפסו' את אנשי ראש העיר בעמדה לא נוחה, 
בהסרת  היתר  בין  נזקים,  למזער  מיהרו  והם 
ברוורמן  טוען  להגנתו,  מהרשת.  התמונות 
הבירה  וכי  יין,  רק  שתה  הוא  כי  נחרצות 
שצולמה לצדו הייתה בכלל של אנשים אחרים 
את  האשים  ברוורמן  איתו.  להצטלם  שביקשו 

אנשי גרינברג בהפצת הידיעה.
תקווה  פתח  עיריית  ראש  פנייתנו,  למרות 

איציק ברוורמן סירב להגיב לדברים.
גורמים בסביבת ברוורמן אמרו ל'קו עיתונות' 
כי "ראש העיר ערך סיור גם בבארים ואיחל חג 
שותים  כשבסביבתו  אותו  שצילמו  זה  שמח. 
עיר  ראש  הוא  ברוורמן  דבר.  אומר  לא  בירות, 
של כולם והיה מיותר לחלוטין ליצור דימוי לא 

לו".

תמונות בהן נצפה ראש העיר לצד בקבוק בירה בפסח, חוללו סערה בעיר • גרינברג: "שלא ינהג 
חשיפת 'קו בצביעות מול הציבור הדתי והחרדי" • ברוורמן: הקפדתי על יין כשר, הבירה לא קשורה אליי

עיתונות'

פרסום 

ראשון

לראשונה: חרדית תתמודד ברשימה חילונית

תתמודד  ירושלמית,  חרדית  פויפר,  פנינה 
ירושלים,  עיריית  למועצת  הקרובות  בבחירות 
לקבל  צפויה  היא  'ירושלמים'.  סיעת  במסגרת 
לאשה  להפוך  ועשויה  ברשימה  ריאלי  מקום 
חברת  בתפקיד  שנושאת  הראשונה  החרדית 

מועצת עיר.
39, מוכרת מאד בסצנה הירושלמית  פויפר, 
בוגרת  היא  ופוליטית.  חברתית  כפעילה 
ומתגוררת  בנות  לשתי  אם  הישן,  הסמינר 
היא  האחרונות,  בשנים  נחלאות.  בשכונת 
לוקחת חלק פעיל בעשייה ציבורית, בין היתר 
בתנועת 'דרכנו', בעמותת 'פולי תקווה' ובשלל 

פורומים, יוזמות, קבוצות וארגונים.
 מבית חרדי לפעילות פוליטית זה לא ממש 

מסלול מקובל, איך זה קרה?
חסידי,  מרקע  אבא  עם  חרדי  בבית  "גדלתי 
ולאמא  תורני,  במחקר  ועוסק  לומד  חייו  שכל 
בראדין.  תלמיד  היה  שלה  אבא  ליטאי,  מבית 
אמריקאים  שלי  שההורים  העובדה  אולי  אבל 
השפיעה. דיברנו אנגלית בבית, נחשפנו לעולם, 

קראנו, השכלה תמיד הייתה ערך עליון".
 למה לך פוליטיקה?

"התפיסה הליברלית אומרת שכל בן אדם עם 
השכלה ועצמאות כלכלית הוא בן אדם חופשי, 
אבל במציאות זה לא נכון. אם אתה לא מעורב 

ברמה גבוהה בערכי הליבה שחשובים לך – אין 
בו  במקום  להיות  צריכות  אנחנו  עצמאות.  לך 

מתקבלות ההחלטות".
ההתמודדות שלך היא בעצם קריאת תיגר   

על הנציגות החרדית, הלא כן?
בעיריית  החרדיים  הנציגים  לא.  "ממש 
ירושלים הם סמל ודוגמה לנציגים טובים, הם 
הכי פעילים ומוכשרים, גם אני אישית נעזרתי 
הם  דבר,  של  בסופו  אבל  מהם,  חלק  ידי  על 
אלא  תיגר  קוראת  לא  אני  מגזריים.  נציגים 
כמו  כיום,  מיוצג  שלא  נרחב  ציבור  מייצגת 
עם  חרדיים  חינוך  ומוסדות  מודרניים  חרדים 

לימודי ליב"ה".
נמצאת  'ירושלמים'  שסיעת  היא  הערכה   

בדעיכה, למה לך להיכנס לספינה טובעת?
שהיא  העריכו  שנים   4 לפני  גם  "להזכירך, 
לא תעבור את אחוז החסימה, אבל היא עברה 
תומכים  גרעין  יש  ל'ירושלמים'  ובגדול. 
הדרך.  כל  לאורך  אתה  והולך  בה  שמאמין 
לנושאים  ערכית  מחוברת  אני  אישי,  באופן 
שהם חרטו על דגלם; קידום נשים וחינוך, כמו 
חסן-נחום,  פלר  הסיעה  ליו"ר  אישי  חיבור  גם 

בעצמה אישה דתייה".
'ירושלמים  סיעות  באיחוד  תתמכי   

ו'התעוררות'?

לעיר,  טוב  הכי  מה  יחליטו  הסיעות  "ראשי 
אני לא מתעסקת בזה".

 באיזה מקום תוצבי ברשימה?
להשתלב  הולכת  אבל  לחשוף  יכולה  "לא 

במקום ריאלי בהנהגת הסיעה".
 היית רוצה לראות ראש עיר חרדי?

"אני אשמח מאד, אם יעמוד ראש עיר חרדי 
שמקדם את כולם ואת ירושלים – מעולה".

 אבל את מתחברת לסיעה שתנסה לחזק את 
הגוש הפלורליסטי.

החיים  לסגנון  יותר  קרוב  גוש  שכל  "ברור 
שלו".

הצבעה  הפרק  על  תעמוד  אם  תעשי  ומה   
כמו  בשבת,  בילוי  או  מסחר  מתחם  לפתיחת 

מתחם התחנה?
"אם זה כרוך בחילול שבת – לא אוכל לתת 
לזה את הקול שלי. לא אצביע אף פעם נגד צו 
דמוקרטית,  סיעה  היא  'ירושלמים'  מצפוני. 
ויש הבנה מוחלטת לכך שאני מגיעה מהעולם 

החרדי ולמטען הערכי שאני מביאה איתי".
 יש איזה רב שאישר לך את הריצה, שעומד 

מאחורייך?
לרב,  פונה  אני  הלכתית  שאלה  לי  "כשיש 

ואמשיך לעשות כך".

פנינה פויפר, חרדית, תשתלב ברשימת 'ירושלמים' ותתמודד על מקום במועצה • בראיון ראשון, 
שוטחת פויפר את משנתה, מתמרנת בין רגישויות, מחמיאה לנציגים החרדים, ומבטיחה להישאר 

נאמנה למקום ממנו באה

ירושלים

פרסום 

ראשון
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אלי כהן

תמיד חלמת להשלים בתוכנית אחת מרוכזת 
את כל מה שאתה צריך בשביל להצליח בשדה 
להתקדם  לך  שיאפשרו  לימודים  החינוך? 
לתפקיד ניהול בכיר, לתפקיד טיפולי וכמובן – 

לקידום משמעותי בשכר?
הקריה האקדמית אונו מזמינה אותך ליהנות 
מתוכנית שנבנתה במיוחד לאנשי חינוך כמוך.  

הלימודים יעניקו לך את כל הכלים הדרושים 
על מנת לעסוק במגוון תפקידים בתחום: טיפול 
מוסדות  ניהול  קהילתי,  ריכוז  בסיכון,  בנוער 

תרבות וחינוך ועוד. 
ראשון  תואר  כוללת  המקיפה  ההכשרה 
תעודת  פלוס  אונו  האקדמית  הקריה  מטעם 

הוראה )במוסד אחר( ותעודת מקדם נוער. 
ניתן להתקשר:  נוספים על התכנית  לפרטים 

072-223-7551

אלי כהן

חג  לקראת  ברק’  ‘מי  המים  תאגיד  פעילות 
הפסח ובמהלכו עמדה ביעדים שהוגדרו מראש 
פסח  מבצע  את  מסכמים  ובתאגיד  יותר,  ואף 
בישיבת  רב.  ובסיפוק  רבה  בהצלחה  תשע”ח 
הוצגו  בראשית השבוע  התאגיד  סיכום שקיים 
כלל הפעילויות שכללו השנה חיטוי וניקוי של 
מאגר מגדל המים העירוני, שטיפת קווי הביוב 
ברחבי העיר, הכנת מתחם ‘מים שלנו’ ותיקון 
כל התקלות שהתגלו ברחבי  ומהיר של  שוטף 

העיר.
מאגר  בניקוי  כאמור,  החל,  הפסח  מבצע 
מגדל המים בשלהי חודש אדר. במהלך המבצע 
רוקן המאגר מים המכיל 10,000 מ”ק לחלוטין, 
ולאחר מכן בוצע ניקוי וחיטוי כהנחיות משרד 
הבריאות ובפיקוחו. בהתאם למסורת העיר זה 

המים  מאספקת  ברק  בני  נותקה  שנים  עשרות 
של המוביל הארצי כבר ארבעה ימים טרם החג, 
רציפה  מים  באספקת  ממשיך  התאגיד  כאשר 
ותפעולי  הנדסי  לתכנון  בהתאם  ואיכותית 

מדוקדק שכלל מעברים מחול לשבת ולהיפך.
גולת הכותרת של פעילות תאגיד ‘מי ברק’ 
“מים  מתחם  בהכנת  הוא  הפסח  חג  לקראת 
שלנו”. בהתאם להנחיית ראש העיר הרב חנוך 

זייברט.
בישיבת הסיכום שהתקיימה בראשית השבוע 
חג  במהלך  ברק  בבני  המים  צריכת  כי  התברר 
אלפי  בעשרות  מהרגיל  גבוהה  הייתה  הפסח 
מ”ק. מנכ”ל התאגיד, דוד צלניק, הודה לעובדי 
התאגיד שטרחו מלפני החג, עבדו במהלך ימי 
הרב  העיר  לראש  רבה,  במסירות  המועד  חול 

חנוך זייברט ולאגפי העירייה.

הילה פלח

ברק  בבני  מאוחדת  של  הרפואה  שירותי 
הצטרפותם  לצד  זאת  הרף  ללא  מתרחבים 
על  נודע  לאחרונה  חדשים.  לקוחות  אלפי  של 
מינויו של ר' שמשון פרג לשמש כמנהל קשרי 
קהילה נוסף לתועלת הלקוחות בבני ברק. פרג 

לציבור  בסיוע  נודע  כבר 
לפניות  המחלקה  במסגרת 
התורה  דגל  של  הציבור 
פעילות  כמרכז  ובפעילותו 

איגוד בני הישיבות בב"ב.
מצטרף  פרג  שמשון  ר' 
הקהילה  קשרי  למנהלי 
ללקוחות  שירות  המעניקים 
ר'  ובהם  בעיר  מאוחדת 
גם  המשמש  צישינסקי  נתן 

לחיים"  "עזר  ארגון  וכמנכ"ל  רפואי  כעסקן 
בציבור  הרפואה  בעולם  היטב  ומעורה 
קהילה  קשרי  מנהל  ויזל  ישראל  החרדי.  ור' 
וותיק המעניק אף הוא שירות לכל תושבי העיר. 
הרפואית  המהפכה  ניכרת  האחרונה  בשנה 
אח  לה  שאין  מהפכה   – מאוחדת  של  הגדולה 
ורע בעיר. במהלך השנה  חנכה מאוחדת מכון 
במרפאת  הילד  להתפתחות  וחדשני  מרווח 

ניתנים  אחת  גג  קורת  תחת  בעיר.  שיר  מרום 
אבחון  ובהם  לילד  ההתפתחות  שירותי  מגוון 
הפרא- הטיפוליים  התפתחותי.  רופא  ובדיקת 

רפואיים של התפתחות הילד: קלינאי תקשורת 
פיזיותרפיה,  בעיסוק,  ריפוי  ובאידיש,  בעברית 
ניתנים  במכון  סוציאלית.  ועובדת  פסיכולוגית 
וסדנאות  הורים  הדרכות  פרטניים,  טיפולים 

התפתחותיות.
מנצחים  כולו  המערך  על 
מטעם  שירות  מתאמי 
בבית  שפועלים  מאוחדת 
הסיוע  את  ומעניקים  החולים 
ללקוחות  הנדרש  המקצועי 
לקבל  המבקשים  מאוחדת 
במעייני  הרפואה  שירותי  את 
השירות  מתאמי  הישועה. 
מאוחדת  ממשרדי  פועלים 

שמוקמו בבית החולים. 
ר' משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת: 
מאוחדת  בשירותי  המשמעותית  "ההתרחבות 
בבני ברק, לצד הצטרפות אלפי לקוחות חדשים 
ברק  לבני  קהילה  קשרי  אנשי  לצירוף  הביאה 
להוביל  תמשיך  שמאוחדת  לוודא  מנת  על 
בשל  וזאת  ושירותיות  זמינות  במקצועיות, 

המוטו של מאוחדת שלא מתפשרת". 

כל מה שאיש חינוך צריך

‘מי ברק’ מסכמים בסיפוק את פעילות הפסח

מנהל קשרי קהילה נוסף במאוחדת

כזה דבר עוד לא ראיתם
מעל 100 סוגים של מנות.
יריד נפתח במסעדת מטעמי שלמה
רח' הרב שך 3 בני-ברק )מול ביה"כ איצקוביץ(
בכל יום שישי משעה 8 בבוקר.

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

מבצע מטורף!!
כל סוגי האורז רק 2.5 ש”ח ל-100 גרם

שף בינלאומי
חדש!!

לכבוד שבת קודש  



ב�“ד

ערב מבוא ענק

 �דנת בריאות פורצת דר�, חדשה וייחודית!

האם הבריאות חשובה לך?
האם עירנות, אנרגיה, שמחה וחיים בריאים

יעזרו לך בחיים?

חילו� חומרי�
�דנת
מנצח
בריאות

אולמי מודיעי� {כליל מלכות}, רח' שלמה המל� 8, 
בני ברק

בהמלצת 
הרבני� 
שליט"א

03-9038903

בהנחיית:

עלות כני�ה ₪40

לרכישת כרטי�י�: 0722-722-777
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התחדשות  ועמו  אייר  חודש  הבא  ברוך 
מה  וכל  המזלות  הכוכבים  מערך  הטבע, 

שמקיף את האדם ומשפיע עליו. 
רופאך  י"י  אני  תיבות  ראשי  כידוע  אייר 
קודם  האדם.  לרפואות  מסוגל  חודש  זהו 
והשפעותיהם  כוחם  את  בדורנו  שנסביר 
של גרמי השמים וכוחות הטבע על האדם, 
בריאות התנהגות  כה לחבר  עד  כי שנהגנו 
את  לפניכם  להגיש  לנכון  מצאנו  וכלכלה, 
לאברהם  המיוחס  יצירה"  "ספר  חכמת 
אשר  דוד  בן  אברהם  רבי  ביאור  עם  אבינו 
ל"ב  את  יחד  רוקם  המרובה  בחכמתו 

נתיבות חכמה.
ספר זה הינו יסוד ובסיס ללימודי בראשית 
והשפעתם עד ימינו על האדם. לצערנו הרב 
הספר אינו פופולארי בקרב הציבור הרחב 
להפיק  שניתן  המרובה  התועלת  למרות 
יום. האר"י הקדוש מביא  היום  ממנו לחיי 
ספר זה כאחד מספרי היסוד אותם חייבים 

ללמוד קודם שנכנסים ללימודי הח"ן.
תורת הח"ן הינה המקור היהודי העתיק 
והמוסמך ביותר להסביר את כוחות הטבע 
בתוכו.  והמתקיימים  האדם  את  הסובבים 
בפרק א' של ספר יצירה )דרך אגב הוא חלק 
מסביר  שבועות(  ליל  מתיקון  נפרד  בלתי 
בין  הרציף  הקשר  את  באריכות  הראב"ד 
גרמי השמים וכל המתקיים על כדור הארץ, 
כידוע לציבור הרחב לכל דומם צומח ישנו 

מלאך המכה אותו ואומר לו גדל.
השנה  של  זו  ביופייה  מרהיבה  בתקופה 
מתרדמת  היוצאים  רבים  צמחים  רואים 
מפריו  שנהנה  הרימון  כגון  ועצים  החורף 
לקראת ראש השנה, נראה בחורף כעץ יבש 
שאין בו חיות, אך כעת הוא מלבלב, פרחיו 
ובקרוב  ביופיים  אותו  מקשטים  האדומים 
ממש נראה את ראשית פרותיו. כמובן עצה 
בראשיתו  רימון  עץ  שיש  מי  לכל  מעשית 
שטעמם  משום  הפירות,  את  לכסות  טוב 
לציפורים  אם  כי  לאדם  ומועיל  טעים  אינו 

רבות שנהנות ממנו.
את  מוציאים  כעת  רבים  מרפא  צמחי 
הפרחים  שתוך  וכידוע  שלהם  הפריחה 
הצמח.  מתרבה  מהם  הזרעים  מתחבאים 
הכוח  סוד  מובא  העתיקה  בספרות  כבר 
חכמת  מתוך  הצמחים.  זרעי  בתוך  הטמון 
נלמד שבזרע כל צמח מוצפן הכוח  הטבע 
ענפים,  הגזעים,  כל  לצאת  עתידים  שממנו 
עלים, פרחים, פירות ועוד של אותו פרי, על 
רפואה  לתת  רוצים  שאנו  רבות  פעמים  כן 
זרעי  נעדיף לתת לחולה את  מצמח מסוים 

הצמח ולא את העלים שלו.
הראב"ד כאמור בספר יצירה קושר את כל 
בריאת היקום כולו אחד לשני וכמו שכתוב 
וכן בשער ההקדמות לאר"י  בתיקוני הזהר 
שתלויים  מהכוכבים  מתחיל  הכל  הקדוש 
ברקיע ואורם מאיר על הדרים בכדור הארץ 
ישיר  באופן   מושפעת  בשנה  תקופה  כל 
מהמזל שלה ומהשפעתו הישירה על החיים 

תחתיו.

ראשיתו  אור  ישנו  כי  לציין  מאד  חשוב 
הכוכבים  כל  על  ועליון  קדמון  שהינו 
עצמו  על  עובד  האדם  ובאם  והמזלות 
למעלה  לעלות  זוכה  בכוחותיו  ומתעלה 
אבינו  לאברהם  נאמרה  זו  חכמה  מהמזל. 
פסוק  ט"ו  בראשית  משרה  הוליד  שלא 
אותו  "ויוצא  המקום  על  מפרש  ורש"י  ה' 
לחוץ  מאהלו  הוציאו  פשוטו  לפי  החוצה" 
ולפי מדרשו אמר לו צא  לראות הכוכבים. 
שאינך  במזלות  שראית  שלך  מאיצטגנאות 
אבל  בן  לו  אין  אברם  בן.  להעמיד  עתיד 

אברהם יש לו בן. 
הוציאו  אחר  "דבר  שם  רש"י  כתב  עוד 
מן  למעלה  והגביהו  עולם  של  מחללו 
לכם  הנה  הבטה"  לשון  וזהו  הכוכבים 
לכוכבים  שמתחת  למציאות  מוסמך  מקור 
ולמציאות שלמעלה מהם. זהו ההבדל שבין 
לחיות תחת המזל או למעלה ממנו. הבדל 
זה קשור האדם את עצמו אם לפגעי הזמן 

או למעלה מהם.
ביקורות  רק  זוכר  הזמן  כל  האדם  אם 
שמקבל מידת הדין ושיפוט אז ודאי ששיא 
ההתפתחות הגופנית והרגשית שלו מוגבלת 
)תקופה  והזמן  המזל  תחת  אשר  לכוחות 
ואוירה( ואם האדם זוכה לאהבה התבוננות 
היכולות  והעצמת  שבו  הטובים  בכוחות 
שלו מסוגל אדם שכזה להתעלות ולהתגבר 

על כל מחלה ומשבר. 
נקרא  זה  בתחום  החזקים  הספרים  אחד 
חיוני  יסוד  מלמדים  ובו  המרפא"  "המוח 
זה שידע האדם להתחבר לכוחות שלו ולא 
חלילה לחסרונות. מעבר האדם ממצב נחות 
ומושפע למצב עליון משפיע עובר דרך מוח 
שלנו  החיבור  ויכולת  אחד  לכל  שיש  ימין 
לחלום שאנו רוצים להגשים. שינוי תודעתי 
לשינוי  שמוביל  ביוכימי  לשינוי  מוביל 
התנהגותי כל תורת החסידות בראשה תורת 
הזרעים  סוד  מגלה  שגם  טוב"  שם  "הבעל 
ודרך תורת רבי אלימלך מליז'ענסק "הנועם 
כולם  ועוד  לוי"  ה"קדושת  אלימלך" 
מלמדים את האדם לרומם את קרנו ובמקום 
הדין  כוחותיו  את  ולצמצם  אותו  לשפוט 
מעלתו  לרום  האדם  את  לרומם  יש  הטבע 

היא הנשמה שהיא חלק א-לוה ממעל.
שהינו  האדם  של  זו  ממדית  רב  הבנה 
מצד אחד רצף של תאים הקשורים זה לזה 
ויוצרים רקמות אברים ובסופו של יום גוף 
ומצד שני הבנת חלקי הרוח שננפחו בתוכו 
ומתחדשים בו עם כל נשימה ונשימה שהם 

מחוברים או לצד האחר או לצד האחד.
יו"ד  באות  הוא  לאחד  אחר  בין  ההבדל 
הקטנה שבאחורי האות רי"ש. וכידוע אות 
יו"ד מייצגת את החכמה ככתוב יו"ד חכמה 

קדומה.
יו"ד זו היא ראשית כל אחרית כל נמצאת 
בכל ונעלמת מכל וההתקשרות אליה עושה 
את ההבדל שבין להיות או לחדול, להיות 
בריא או חולה עשיר או עני שונא או אהוב.

שלכם בברכת קיץ בריא עשיר ואוהב. 

לקח טוב
נתתי לכם

כי

אני ה' רופאך

054-6714440
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כ"ו בניסן-ה' באייר11-20.4.18

עד שישימבצעים בימי רביעי

נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 
5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03. | רח’ יגאל אלון 12 קריית 
הרצוג. 6099821-03| רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | 
רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 9479944-03 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: 
הורקנוס  אשדוד:   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  9099366-03  .1 הריף  רח’   |  7364441-03 יוסף’’.  ’’מרכז   19 רח’ שמעיה 
 |  6899718-04  .9 מיכאל  חיפה:   |  8523639-08  .15 רשבי  רח’    |   6103663-08  .8 הלל   |6430456-08  .22 הורקנוס   |  8
רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465| ירושלים: פנים מאירות 10 |

מבצעי יום רביעי 
11.4.18 - כ"ו בניסן

עגבניות שריגזר ארוזתפו"א לבן ארוז בטטהדלעת/דלורית

פלפל אדום

390
לק"ג

590

590

לק"ג

לק"ג

לק"ג
290390

לק"ג

לסניפי 
בני ברק

דרושים/ות
קופאים/ות

פרטים בטל':
052-6817730

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

5-7.2.18
כ'-כ"ב בשבט

רביעי-רביעי
11-18.4.18 כ"ו בניסן-ג' באייר 

מרכך כביסה    
מקסימה

אבקת כביסה
מקסימה

מאגדת יופלה לבן משקאות חלב שמנת לבן גבינה

אוקסיג'ן ספרינג/תפוזינה

מיונז

שמרים פאקאמיונז

שמן קנולה 'מעולה'

במבה/ביסלי/פופקו/אפרופו/
דובונים/במבה במילוי

שלגון 
גלי גל

שלגון 
קראנץ'

גלידה לה קרמריה זיתים ירוקים
חרוזית/טבעות

אבקת מרק בצל/
פיטריות/אמיתי

3 ב-

אשפתון

500 גר'
תלמה

500 גר'
מיטב

500 גר'

שימורי 'מעולה'

1 ליטר

45-80 גר'
אסם

סוגים שונים
ריאונסטלה

נסטלה

בית השיטה

400 גר'
אסם

3 ליטר
סנו

50*70 40 יח' קוד:716376/
75*90 25 יח' קוד:716345

6 ק"ג
סנו

קוד:14758117/14759701/100 
תנובה

1 ליטר
סוגים שונים

תנובה

200 מ"ל
טרה

125 מ"ל
טרה

750 גר'
טרה

1 ליטר
סנו

1090 9901590
ליח'

אפונה/אפונה וגזר/חומוס/
תירס/רסק עגבניות 22%/

שעועית ברוטב עגבניות

3 ב-
1390

רביעי עד רביעי
11-18.4.18
כ"ו בניסן-ג' באייר

רביעיית טונה 
'מעולה'

בשמן צמחי/
קנולה/במים

4*140 גר'

6 ב-
10
3 ב-
1790

10 ב-
790

4 ב-
790

1990

פיטריות
400 גר'

אריזות ירושלים

3 ב-
1290

איגלו כרמית

1.5 ליטר
סוגים שונים

קורנפלקס דבש
500 גר'

החסדלקנות  בנתיב

10

2 ב-
1490

4 ב-
20

ויטמיניצ'יק חומוס צבר
1 ליטר

סוגים שונים
1 ק"ג

טיטולי פרמיוםמגבונים 'מעולה'שישיית מים מי עדן

4 ב-
100 5 ב-890

10 10

6*500 מ"ל
כולל פיקדון

10

ליח'

למארזליח'

למארז

490

12903990 2490

890

1590 990

3 ב-
10

3 ב-
20

1290

490
לק"ג

990

990
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