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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל
רוצה לעשות כסף 

עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

בית שמש
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בני ברק

82%
ירושלים

סיבוב שני
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ליאון בסיבוב שני, יהב הודח ובית שמש בסכנה

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

03-5796643 פרסם
ותתפרסם

הגאון רבי יאיר ישראלי זצ"ל

ירי חי ברחובות העיר

נחנך המוקד העירוני

לקדש שם שמים: עצרת רבבות 
ברחובה של עיר / עמ' 16

ביתר

73%
מודיעין עילית

90%
אלעד

56%

חיפה

מסתמן
צפתאשדוד

גלבך בסיבוב שנייחיאל לסריעינת קליש רותם





סדרה חדשה בטעמי קינוחים שוקולדיים
לא רק לילדים מגיע להתפנק



 הרב קוק 3 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6163828
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₪ 5590

ש כביסה 7ק״ג 
מייב

אינדיסיט ניופאן

₪ 899

ש
מכונת כביסה בו

₪ 1299
  ₪ 489

קומקום +
 בלנדר + 

מצנם

מבצע מטורף 
עד גמר המלאי!! 

שעות 
 72

של מחירי כאסח!!!!

₪ 99

מעבד מזון 1000 וואט
 36 חלקים
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כולל התקן 

שבת 
מהדרין



מוגש כמידע לחברי מכבי
יש קופות חולים ויש מכבי

503030
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

שומרים על הבריאות בלי לחץ!

 לחץ דם הוא הלחץ שמפעיל הדם על דפנות כלי הדם.
 לחץ הדם נמדד ביחידות של מילימטר כספית,

 לחץ דם גבוה מאוד או נמוך מאוד עלול להוביל להפרעה
בתפקוד ולהרעה במצב הבריאותי.

לחץ דם

וך
מ
 נ
ם
 ד
חץ

 ל
    

    
     

וי      
חץ דם                    ערך רצ

תר ל
י

מה ערכי לחץ הדם שלכם?

היבדקו עכשיו בסניפי מכבי 
ושמרו על בריאותכם!
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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

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 

איציק מצרפי, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, חיים 
בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי,שרה מור, 
חיה מרגלית 

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

על המקום
החדשות המקומיות של      בני ברק
uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

 השר דוד אזולאי ז"ל
מחיפה הגיעה אמש ההודעה המצערת על פטירתו של 

השר לשירותי דת, הרב דוד אזולאי ז"ל. 
לישראל.  משפחתו  עם  ועלה  במרוקו  נולד  אזולאי 
וכיהן  ברציפות   1996 משנת  כנסת  כחבר  כיהן  הוא 
וועדת הפנים והגנת הסביבה והוועדה לפניות  כיו"ר 
הציבור. אזולאי חוקק שורה של חוקים שעיצבו את 
ספר החוקים של מדינת ישראל ובהם:  חוק הרשות 
הארצית לכבאות והצלה ועיגן את מעמדם של לוחמי 
פוליו.  לנפגעי  פיצוי  המאפשר  הפוליו  חוק  האש. 
את  שקבעה  מיוחדת  וועדה  בראש  עמד  אזולאי 
מעמדם של בני הפלשמורה - ביתא ישראל השוהים 
את  קיבלה  שבראשותו  הוועדה  באתיופיה  במחנות 

ההחלטה להעלות את שארית הפליטה מאתיופיה.
בין השנים 2001-2003 כיהן אזולאי כסגן שר הפנים. 
ובממשלה ה-34 כיהן כשר לשירותי דת. אזולאי היה 
אחד מחברי הכנסת אהודים ביותר במשכן הוא היווה 
לערבים.  יהודיים  ובין  לחילוניים  דתיים  בין  גשר 
הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים, בנו הוא ח"כ ינון 

אזולאי. ת.נ.צ.ב.ה.

 נלכד מחסן של עברייני רכוש
בתקופה האחרונה התקבלו במוקד ארגון 'השומרים' 
שיחות רבות מאזרחים תושבי העיר, אשר מדווחים כי 
נגנבו.  האופניים החשמליים יקרות הערך שברשותם 
הארגון  את  הביאו  בנושא  החריגות  הקריאות  כמות 
של  למעצרם  הערב  הביאו  אשר  במהלכים  לנקוט 

הגנבים.
של  הבילוש  יחידת  עם  יחד  'השומרים'  בארגון 
משטרת מרחב דן, החליטו לקחת את העניין צעד אחד 
מעקבים  ביצעו  האחרונים  הימים  ובמהלך  קדימה 
פלילי  באופן  שפעלו  חשודים  מספר  כנגד  סמויים 
מקרים  במספר  נוסף  וציוד  חשמליים  אופניים  וגנבו 

ברחבי  שונים 
העיר.

הגיע  הערב, 
לסיומו  המבצע 
י  ב ד נ ת מ ש כ
 ' ם י ר מ ו ש ה '
הבילוש  וצוותי 
המשטרה  של 
על מחסן  פשטו 
שיכון  בשכונת 
כאשר  בעיר,  ה' 
נמצאו  במקום 
מ-20  למעלה 
אופניים  זוגות 
 , ם י י ל מ ש ח

חלקי  אופנוע,  ארגזי  קסדות,  ערך,  יקרות  סוללות 
נגנבו  החשד  פי  על  אשר  נוספים  וחפצים  חילוף 

במהלך התקופה האחרונה.
מיד לאחר הפשיטה, נעצרו במקום שני צעירים תושבי 
העיר, בחשד שניהלו את המחסן וביצעו עבירות רכוש 
מאירועים  למשטרה  מוכרים  אשר  השניים,  נוספות. 
יובאו מחר להארכת מעצרם בבית  פליליים קודמים, 
לעצור  המשטרה  צפויה  הקרובים  בימים  המשפט. 

חשודים נוספים בפרשה.
המבצע  את  רב  בסיפוק  מסכמים  השומרים  בארגון 
ורואים בחיוב את המשך שיתוף הפעולה בין מתנדבי 
שהביא  דבר  השונות,  המשטרה  ליחידות  הארגון 
את  והפרו  בעיר  שפעלו  עבריינים  למעצר  פעם  לא 
זמין  השומרים  מוקד  ברק.  בני  תושבי  של  שלוותם 

לשירות הציבור 24 שעות ביממה: 1700700963

חנוכת מבנים מרווחים ומחודשים ברחוב דוד המלך בבני ברק למוקד העירוני החדש ול'מוקד 
רואה', שמפעיל מצלמות לכ-100 אתרים, ובהם מוסדות חינוך, גינות, מבני ציבור ועוד

טקס חנוכת מרש"ל – מרכז עירוני רב שירותים ייחודי למגזר החרדי בבני ברק ובערים נוספות ומרכז 
לחיים עצמאים לפעילות חברתית למוגבלים במבנה מחודש ומפואר ברחוב רבי עקיבא 34 בב"ב

נחנך המוקד העירוני

מרש"ל: מרכז למתן שירותים לתושבים

מאת: עוזי ברק

המוקד העירוני "106" ו"מוקד רואה" של 
בימים  נחנכו  העיר  ברחבי  אבטחה  מצלמות 
ומחודש בטקס רב רושם  אלו במבנה מרווח 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  בראשותו 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  של  ובהשתתפותם 
הרב  העיר;  לראשות  ומועמד  רה"ע  מ"מ 
הנהלה  חברי  רה"ע,  סגן  שפירא,  מנחם 
העירייה;  גזבר  אדלר,  אהרון  רו"ח  ומועצה; 
ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 

מנהלי אגפי ומחלקות ואישי ציבור.
המוקד העירוני, בהנהלת גב' חנה כץ, עבר 
הפעילות  את  לאפשר  כדי  החדש,  למבנה 
השוטפת של 24 שעות ביממה בתפקוד יעיל 
לפניות  תוספת עמדות  בו  לאפשר  וכדי  יותר 
ציבור. במוקד העירוני גם מוסדרים ההיבטים 
עם  בתיאום  ובחגים  בשבתות  ההלכתיים 
למרות  שכן,  אבטחה,  ומוקדי  הצלה  ארגוני 
ברורים  הדברים  נפש  לפיקוח  הקשור  שבכל 
גבוליות  בגדר  שאלות  שישנן  הרי  לחלוטין, 
ועל כך נתנו הרבנים ומורי ההוראה את דעתם 

ההלכתית.

זייברט, ראש העיר עמד בדברי  הרב חנוך 
המוקד  פעילות  של  הענק  ההיקף  על  ברכתו 
כשירות  התושבים  לציבור  המוכר  העירוני, 
צוות  ולרשותו  המצבים,  לכל  ויעיל  מוכר 
ובנכונות  ביותר  גבוהה  באיכות  מקצועי 
שעות  בכל  הציבור  בשירות  לפעול  מירבית 
היממה. כמו"כ מתוכנן בקרוב שכלול ייחודי 
לקיצור משמעותי של זמני המענה לתושבים 

הפונים, בדרכים חדשניות ומהירות.
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע שיבח 
שמחד  המוקד,  צוות  של  הגבוהה  הרמה  את 
לפניות  בהקדם  להענות  הכל  עושה  גיסא 
הציבור, ומאידך גיסא שיתוף הפעולה ההדוק 
צוות  עם  השונות  העירוניות  המחלקות  עם 
ברכה  דברי  כמו"כ השמיעו  העירוני.  המוקד 
מיכאל  והרב  רה"ע  סגן  שפירא,  מנחם  הרב 
האגף  וראש  העירייה  הנהלת  חבר  קקון, 
והפיתוח  הבינוי  לקידום  ופיתוח.  לתשתיות 
של מבני המוקד העירוני ו"מוקד רואה" סייע 
תשתיות  אגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב  רבות 

ופיתוח ובינוי מבני ציבור.
"מוקד  גם  נחנך   "106" למוקד  בסמוך 
רואה", שבהנהלת הרב שלמה בורובסקי, סגן 

מצלמות  המפעיל  ובקרה,  תיאום  אגף  מנהל 
גינות,  לכ-100 אתרים, ובהם מוסדות חינוך, 

מבני ציבור ועוד.
גבוהה  טכנולוגית  ברמה  פועל  המוקד 
ביותר ובסטנדרטים ייחודים. בין היתר עוסק 
במוסדות  האבטחה  בהגברת  רואה"  "מוקד 
חינוך, מניעת השחתת ציוד במתקנים בגינות 
גורמים  של  מוקדם  זיהוי  ציבור,  ובמבני 
עוינים, טיפול בבעיית ונדליזם ושדרוג כללי 

בתחומים רבים.

מאת: עוזי ברק

שירותים  רב  מרכז   - מרש"ל  חנוכת  טקס 
לעיוורים וללקויי ראיה מהמגזר החרדי בבני 
עצמאיים  לחיים  ומרכז  אחרות  ובערים  ברק 
לפעילות חברתית למוגבלים, במבנה מחודש 
בבני   34 עקיבא  רבי  ברחוב  ומפואר  גדול 
ברק, התקיים בהשתתפות הרב חנוך זייברט, 
אברהם  הרב  הפרויקט;  יוזם  העיר,  ראש 
מאיר  חיים  הרב  רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין, 
הנהלת  חבר  הפטקה,  ישראל  והרב  לגסאם 
ונציגים בכירים  העירייה,  צוות עירוני בכיר 
שהשתתפו  ומהג'וינט  הלאומי  מהביטוח 
הציוד  ורכישת  השיפוצים  עבודות  במימון 

למבנה.
המרכז הייחודי מרש"ל - למתן מגוון נרחב 
פועל  של שירותים לתושבים במגזר החרדי, 
חברתיים  לשירותים  האגף  מטעם  ברק  בבני 
במשרד  לעיוור  והשירות  העירייה  של 
ושירותים  פעילויות  לאפשר  כדי  הרווחה. 
ומרכז  "בית"  הוקם המבנה המהווה  במרכז, 
והעיוורים,  הראיה  לקויי  לציבור  פעילויות 
טיפוליים  שירותים  מגוון  ניתן  ובמסגרתו 
זכויות,  כמיצוי  פעילויות  לצד  פרטניים 

ערבים  סדנאות,  והסברה,  הדרכה  הרצאות, 
לילדים ולמשפחה.

הפעילויות הנרחבות והמגוונות מתוכננות, 
קבוצת  באמצעות  ומסור,  שוטף  באופן 
מרכזי  חלק  הנוטלים  פעילים,  תושבים 
של  כששמה  אלו,  פעילויות  של  בקידומן 
הקבוצה הוא "פורום רואים רחוק". הפורום 
לאתר  במטרה  לשבועיים,  ,אחת  מתכנס 
ולהעלות  מותאמים  שירותים  לפתח  צרכים, 
בליווי  הראיה,  לקויות  לתחום  המודעות  את 
סוציאליות  עובדות  צוות  של  קבוע  מקצועי 
קהילתית  סוציאלית  לעבודה  המחלקה  של 
והמחלקה  ארונין  מאיה  עו"ס  שבהנהלת 
לטיפול באנשים עם מוגבלויות באגף העירוני 

סיגל  עו"ס  שבהנהלת  חברתיים  לשירותים 
עו"ס  מנהלת  החרדי  המרש"ל  כשאת  לוי, 
מרכזת  החברתית  הפעילות  ואת  יוגב  מיכל 

הגב' פסי דייטש.
הדוק  בשיתוף  פועלת,  הפעילים  קבוצת 
עם העירייה, בלא ליאות, לקידום השירותים 
נגישים  רמזורים  התקנת  כגון:  זה,  לציבור 
בעלי חיווי קולי בעיר, טלפון סלולארי חכם 
כשר מונגש באישור רבני, הנגשת מבני ציבור 

ופעילויות חווייתיות מגוונות.
דברי ברכה והוקרה על הפעילות המופלאה 
והחדשני  הייחודי  הפרויקט  של  והמרגשת 
זייברט,  חנוך  הרב  השמיעו  החרדי  למגזר 
מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר;  ראש 
הקרן  מנהל  וינגלס,  שמואל  מר  רה"ע; 
הרב  הלאומי;  בביטוח  השירותים  לפיתוח 
בבני  הלאומי  הביטוח  מנהל  מרום,  ברוך 
אגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב  ובאלעד;  ברק 
תשתיות ופיתוח; מר עידו גרנות, מנהל ארצי 
עו"ס  בג'וינט;  עצמאיים  לחיים  תכנית  של 
חדוה צוקרמן, מפקחת בכירה בתחומי קהילה 
החברתיים  והשירותים  הרווחה  במשרד 
ועו"ס ארלט מויאל, מנהלת האגף לשירותים 

חברתיים של העירייה.

 דברי ברכה בטקס למוקד

דברי ברכה בטקס 



מוגש כמידע לחברי מכבי
יש קופות חולים ויש מכבי

503030
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

נותנים משקל לבריאות שלך!

 BMI הוא מדד מסת הגוף, בדיקה 
 האם הנבדק במשקל תקין, בעודף משקל או בתת משקל.

המדד מחושב באמצעות נתוני הגובה והמשקל 
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היבדקו עכשיו בסניפי מכבי 
ושמרו על בריאותכם!

מה ה-BMI שלכם?
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ראש העיר הנכנס:
 "נאשר הוספת שלוש קומות 

בהתאם לאחוזי הבנייה"

ירי חי ברחובות העיר

אברהם  הרב  הנכנס,  ב"ב  העיר  ראש  של  מפתיעה  הצהרה 
"נאשר  ברק:  בבני  אחים  במרכז  הנדל"ן  בוועידת  רובינשטיין, 

הוספת שלוש קומות בהתאם לאחוזי הבנייה"

שוטרים ירו לעבר נהג חשוד שנסע בפראות וסיכן עוברי אורח 
ברחובות בני ברק • הנהג נעצר ונלקח לתחנת משטרת מרחב דן  

מאת: עוזי ברק

אחים  במרכז  עירונית  התחדשות  בוועידת 
הציגו קובעי המדיניות בתחום התכנון ובנייה 
את המגמות והתכניות לפיתוח והרחבת העיר 

בני ברק.
בענף  מפתח  וגורמי  הנדל"ן  תעשיית  בכירי 
לוועידה  התכנסו  העירונית  ההתחדשות 
ראש  בהשתתפות  אחים,  במרכז  יוקרתית 
העיר בני ברק הנכנס הרב אברהם רובינשטיין, 
אדריכל ומהנדס העיר מר ישראל קשטן, לצד 

מנכ"לים ומומחים מובילים בתחום.
המפואר  העסקים  בטרקלין  נערכה  הוועידה 
בהשתתפות  ברק,  בבני  אחים  מרכז  של 

קבלנים,  מאות 
נדל"ן,  יזמי 
וגורמי  אדריכלים 
העוסקים  מקצוע 
הבנייה  בענף 
ת  ו ש ד ח ת ה ה ו

העירונית.
הוועידה,  במהלך 
ה  ס נ כ ת ה ש
שיתוף  במסגרת 
מרכז  בין  פעולה 
לצמרת  אחים 
בכירי  פורום   –
החרדי,  הנדל"ן 

אברהם  הרב  הנכנס,  העיר  ראש  התייחס 
בעיר,  החריפה  הדיור  למצוקת  רובינשטיין, 
בינוי  תכניות  לקדם  בכוונתו  כי  והצהיר 
בהתאם  בנייה  היתרי  הנפקת  ולזרז  פינוי 
בהנהגתו  העירייה  לדבריו,  לקריטריונים. 
קומות  שלוש  עד  של  בנייה  תוספות  תאשר 
במטרה  העיר,  במרכז  גם  נמוכים,  בבניינים 

להקל על התושבים.
מרמור,  דרור  מר  בהנחיית  הוועידה,  במהלך 
עורך מרכז הנדל"ן, פרס אדריכל ומהנדס העיר 
וגבולותיה,  העיר  מפת  את  קשטן  ישראל  מר 

ופירט את תכניות הפיתוח וההתרחבות של עיר 
החדשות  השכונות  כולל  והחסידות,  התורה 
גהה  שיוקמו באזור התעשייה שצמוד לכביש 
ואם המושבות. הוא ציין כי העירייה מעניקה 
לתושבים,  בנייה  היתרי  מאות  שש  שנה  מדי 
וקברניטי העיר נערכים לתוספת של כשלושים 
בניית  המחייב  דבר  חדשים,  תושבים  אלף 

שמונת אלפים דירות חדשות בעיר.
מקצועי  פאנל  נערך  הוועידה  בהמשך 
העירונית  ההתחדשות  ענף  בכירי  עם  מרתק 
ומנהל  אדריכל   - ברכן  ניצן  בהם:  בישראל, 
ובצרון,  בעזרה  עירונית  להתחדשות  האגף 
התחדשות  אפריקה  מנכ"ל   – סיימון  אסף 
דנוס  אוהד  עירונית, 
שמאי  לשכת  יו"ר   –
לשעבר,  המקרקעין 
עו"ד   – שרקון  אילן 
בתחומי  מומחה 

התכנון והבנייה.
סקרו  הפאנל  חברי 
האפשרויות  את 
הגלומות  והזדמנויות 
בתחום, והציגו 'ארגז 
למימוש  מקיף  כלים' 
תכניות של התחדשות 
והתמודדות  עירונית 
תכנוניים  עם אתגרים 

מול נבכי הבירוקרטיה בישראל.
סדרת  במסגרת  נערכה  הייחודית  הוועידה 
במרכזי  המתקיימים  מקצועיים  אירועים 
אחים  חברי  נפגשים  במסגרתם  גלובל,  אחים 
בהם  והכלכלה,  העסקים  עולם  בכירי  עם 
מעמיקה  והכירות  רב  ניסיון  בעלי  אישים 
בתחומו,  אחד  כל  השונים,  העשייה  ענפי  עם 
דבר המייצר שיתוף במידע וידע מקצועי לצד 
איכותיים  עסקיים  וחיבורים  קשרים  פיתוח 

ואפקטיביים.

מאת: עוזי ברק

לקריאתם  נענה  שלא  רכב  אחר  מסוכן  מרדף 
ביריות  מלווה  עצירה,  לבצע  השוטרים  של 
תוך סיכון של עוברים ושבים התרחש בשבוע 

האחרון בעיר.
הבוקר  בשעות  שעבר  בשבוע  חמישי  ביום 
המוקדמות רכב פרטי חשוד שנסע על כביש 4 
לכיוון דרום בצורה חשודה התבקש משוטרים 
לקריאתם  שמע  לא  הרכב  נהג  עצירה.  לבצע 

של השוטרים והמשיך בנסיעה מסוכנת. 
המדרכה  על  עולה  הנהג  כי  שראו  השוטרים 
ויש סכנה לחייהם ביצעו  לכיוון הולכי הרגל 
לעברו ירי מול עוברים ושבים, הרכב המשיך 
בנסיעתו המסוכנת לרחובות בן דוד, קהילות 
הוא  - שם  גאון  האי  רב  לרחוב  וימינה  יעקב 

נעצר על ידי כוחות גדולים של שוטרים ונלקח 
לתחנת המשטרה כשהוא אזוק.

"בוצע  מסר:  דן  מרחב  משטרת  דובר  רועי 
שלא  שכרות  תחת  לנהיגה  בחשד  נהג  מעצר 
בנסיעתו.  והמשיך  השוטרים  לקריאות  נענה 
שנוסע  פרטי  רכב  בנהג  הבחינו  השוטרים 
הדרך,  משתמשי  של  חיים  מסכנת  בצורה 
אך  הדרך  בצד  לעצור  לנהג  כרזו  השוטרים 
נענה  ולא  המסוכנת  נסיעתו  את  המשיך  זה 
בוצע  לעוצרו  הניסיון  במהלך  לקריאות, 
נפגעים.  ללא  המשטרה  ע"י  בירי  שימוש 
כעבור מספר דקות הצליחו לעצור השוטרים 
בגילופין  נהג  הנראה  שככל  החשוד  את 
ועצרו  גהה  מחלף   4 לכביש  סמוך  ברק  בבני 
החקירה  דן,  מרחב  במשטרת  לחקירה  אותו 

נמשכת".

שומרים על העיניים שלך

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

 מסגרת
 אשראי
 כפולה
 לא נוכל
להציע לך

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

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית



מצפה? 
עולה על כל הציפיות!לאומית זהב 

הבראה ליולדת בתנאים עדיפים - מילד ראשון | דולה | ייעוץ לפעילות גופנית 
לאחר לידה | אחות פרטית בבית היולדת | יועצת ה. | יועצת שינה

סל לידה מנצח גם למצטרפות חדשות!
עד 8,000 ₪ לתקופת טרום הלידה ואחריה

כחלק מהביטוח המשלים המשתלם בישראל.

במגזר החרדיהצומחת ביותרלאומית הקופה 

בכפוף לתנאי השב"ן | קיימת תקרה כספית ספציפית על פי סוג השירות/האביזר

הצטרפי עוד היום ללאומית:
אסף לוי - 050-6845040
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הגאון רבי עובדיה יונה זצ"ל
הגאון  הספרדית,  החרדית  העדה  בד"ץ  חבר  בירושלים  נפטר   77 בגיל 
רבי עובדיה יונה זצ"ל • פרופיל מיוחד - קורות חייו, רבותיו הגדולים 

ומידותיו הנדירות

משה אברהמי

יונה  עובדיה  רבי  הגאון 
בשנת  בתימן  נולד  זצוק"ל 
רך  פעוט  בעודו  ה'תש"ב. 
מהוריו,  התייתם  בשנים 
ובגיל כארבע שנים עלה בגפו 
עולים  עם  יחד  ישראל  לארץ 
נוספים, ובה גדל בעיר ראשון 
ללמוד  נכנס  הוא  לציון. 
הכרמל  תפארת  בישיבת 
הגרא"מ  בראשות  בחיפה, 
את  זיהה  אשר  זצ"ל,  רובמן 
וקירבו  האדירים  כישרונותיו 

מאד. 
על  שקד  בהן  שנים  לאחר 
תלמודו ביגיעה עצומה, לקחו 
בית  לישיבת  רובמן  הגרא"מ 
שלמד  אחר  ברק,  בבני  מאיר 
תקופה קצרה בישיבת לומז'א 
בית  בישיבת  תקווה.  בפתח 
הגאונים  ידי  על  נבחן  מאיר 
שאול  חיים  רבי  הגדולים 

ומיד  זצ"ל,  רוטברג  זלמן  ורבי  זצ"ל  קרליץ 
וידיעותיו  הברוכים  כשרונותיו  לנוכח  התקבל 

המופלגות.
קירבו  זצ"ל  רוטברג  הגר"ז  הישיבה  ראש  רבו 
ובדאגה  וגידלו כבן ממש, במסירות רבה  כאב 
השבת  סעודות  את  מחסורו.  לכל  אמיתית 
ראש  של  בביתו  זצ"ל  עובדיה  רבי  סועד  היה 
הישיבה, ובהזמנה לשמחת נישואיו היה רשום 
הרבנית  רעייתו  עם  הישיבה  ראש  של  שמו 
כעומדים מצד החתן, כאשר הוא אכן דאג לכל 
הפרטים הכרוכים בכך. כפי שסיפר לימים רבינו 
זצ"ל, כי בתקופה קשה באופן מיוחד השביעו 
רבו הגר"ז זצ"ל לפני היכל הקודש, שלא לעזוב 

את הישיבה הקדושה בשום פנים ואופן!
מאד  דבק  זצ"ל  עובדיה  רבי  הגאון  כן,  כמו 
והיה  זצ"ל  פיין  רבי ראובן  ברבו הגאון הגדול 
ברשות  נותרו  היום  ועד  מובהק,  תלמיד  לו 
שיעורי  נכתבו  בהן  רבות  מחברות  משפחתו 
מופלא.  באופן  וערוכים  מסודרים  ראובן  רבי 
גם הגאון רבי ראובן סמך עליו במאד, עד שנהג 
שילך  שיעורו,  על  קושיא  שיש  למי  כי  לומר 

לשאול את רבינו עובדיה זצ"ל. 
לאחר נישואיו לרבנית תליט"א למד במשך כמה 
האריות  למדו  בו  התלמוד,  היכל  בכולל  שנים 
זצ"ל למד הוראה  עובדיה  רבי  שבגאוני הדור. 
ודיינות, ונסמך על ידי גדולי הרבנים שהפליגו 
בשבחו, כגון הגאונים הגדולים רבי חיים שאול 
קרליץ זצ"ל גאב"ד שארית ישראל, רבי מרדכי 
וחבר  אייזנשטאט  גאב"ד  זצ"ל  שלזינגר  יפה 
מועצת גדולי תורה, ורבי יהושע מנחם אהרנברג 

זצ"ל אב"ד תל אביב ובעל דבר יהושע.
בבית  צדק  ומורה  כדיין  התמנה  מכן  לאחר 
בירושלים,  הספרדית  החרדית  העדה  של  הדין 
העם  את  ושפט  ימיו  כל  שימש  זו  ובכהונה 
משפט צדק. עמד בקשרי הלכה ענפים עם גדולי 
רבות  והתכתבויות  ושליט"א,  זצוק"ל  ישראל 

נותרו בידי המשפחה.
מידת  הייתה  הדגולה  באישיותו  מיוחד  פרק 
כי  לומר  שניתן  עד  ניחן,  בה  העצומה  החסד 
מעולם לא היה יהודי שנזקק לעזרה ולא עשה 
חילק  ומועד  חג  כל  לפני  יכולתו.  ככל  עבורו 
ולומדיה,  תורה  בעמלי  לתמוך  רבים,  סכומים 

מתוך דאגה כנה לכל מחסורם. 
בראשות  זצ"ל  הגאון  עמד  רבות  שנים  במשך 
סייע  ומסגרתו  הקים,  אותו  תורה"  “כתר  כולל 
דאגתו  תורתו.  בצל  שחסו  לאברכים  רבות 
שכאשר  כך,  כדי  עד  הייתה  התורה  בני  עבור 
בישיבותיהם  הצליחו  שלא  בחורים  עם  נפגש 
ונאלצו לעזבן, היה מביאם לכולל ומשלם להם 
שילמדו אצלו, והעיקר שלא ידרדרו או יתגייסו 
עולם  לאור  הוציא  אלו  בשנים  חלילה.  לצבא 
עובדיה על הש"ס  את חיבוריו הגדולים, דברי 

ושו"ת דבר עובדיה.
ולמרות  לתורה,  נפשו  את  מסר  זצ"ל  רבינו 
היו  הנהגותיו  וכל  גדול  שתקן  באופיו  שהיה 
הדברים  הגיעו  שכאשר  הרי  לכת,  הצנע  מתוך 
חשך  לא  הדת,  וחיזוק  קדושה  תורה,  לענייני 

מלזעוק ולעורר בכאב על כך.
וגם  ברק,  בבני  אבות  תורת  קהילת  כרב  כיהן 
במעשה  נפשו  עדינות  ניכרה  זה  בתפקידו 
מופלא, בו ביטל את דעתו בפני בודדים, והכל 

בכדי שלא יתעורר צל צלה של מחלוקת. 
היכל  קהילת  כשהוקמה  שנים,  כשלש  לפני 
משה  רבי  הרה"ג  בנו  ידי  על  ברק  בבני  פנחס 
דניאל,  מאיר  רבי  הרה"ג  ועמו  יונה  ישראל 
עמד מאחוריהם וסייעם רבות בעזרה של ממש, 
הקמת  חשיבות  את  בהדגישו  ועידוד,  תמיכה 
מקום התורה. הוא אף הכניס ספר תורה לבית 
המדרש לפני כשנה, כאשר בשמחת הכנסת ספר 
התורה, למרות שנודע לו על חוליו, עמד ופיזז 

וכרכר כנער צעיר לכבודה של תורה.
החמיר  האחרון  ובזמן  חלה,  האחרונה  בשנה 
פטירתו  עד  החולים,  בבית  אושפז  והוא  מצבו 
ישרים  דור  אחריו  הותיר  שלישי.  יום  בליל 
רבים,  וצאצאים  וחתנים,  בנים   11 מבורך, 
ומורי  ישיבות  ראשי  חשובים,  חכמים  תלמידי 

צדק, מרביצי תורה ויושבי על מדין.
ברק  בבני  מדרשו  מבית  יצא  הלווייתו  מסע 
רבנים  הספידוהו  ובו  רב,  קהל  בהשתתפות 
צבי  רבי  הגאון  בהם  חשובים,  תורה  וגדולי 
הגדירו  אשר  מאיר,  בית  ישיבת  ראש  רוטברג 
את  זוכר  בעודו  התורה",  של  השירים  כ"שיר 
כשהיה  בישיבה,  שלו  המופלג  התורה  עמל 
בבית המדרש  ספון  גבי שעות  על  יושב שעות 
ודבוק בכל מאודו בראש הישיבה זצ"ל. הגאון 
רבי פנחס קורח, רב בית המדרש שערי הלכה, 
עמד על גדלותו התורנית האדירה, ואמר שלא 
הותיר תמורתו בגדולתו בתורה וענוה גם יחד, 

ומשמת רבינו בטלה ענוה. 
כן הספידוהו והשתתפו בלוויה הגאון רבי משה 
תנעמי רבה של רכסים וראש מוסדות אור חדש, 
העדה  בד"ץ  אב"ד  רחמים  אהרן  רבי  הגאון 
טורג'יאן  יצחק  רבי  הגאון  הספרדית,  החרדית 
הגאון  הספרדית,  החרדית  העדה  בד"ץ  מרבני 
רבי  הגאון  עדן,  קהילת  רב  זכריהו  נתנאל  רבי 
אהרן מחפוד, הגאון רבי יחיאל קרני, האדמו"ר 
הסתלקותו  את  ביכו  הכל  ועוד.  מלינסק 
הפתאומית וקוננו מרה על לכתו של האי גאון 
לעשות  שהפליא  מרבים,  ושלם  ירא  וצדיק, 
ובמאור  בענווה  גדלותו התורנית  את  ולהסתיר 

פנים לכל אדם. 
בבית  זצ"ל  הגאון  נטמן  הלוויה  מסע  בסיום 
החיים שעל ידי ישיבת פוניבז', כפי שביקש עוד 
בחיי חיותו, לזכות להיטמן לצד אנשים גדולים 

וצדיקים. ת.נ.צ.ב.ה. קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

המכינות מתחילות!

בא לבנות 
את העתיד 

שלך
תוך שנתיים 

וסמסטר בלבד!

בית הספר לנדל"ן פועל בחסות משרד הבינוי והשיכון

בא ללמוד לתואר ראשון במנהל 
עסקים עם התמחות בשיווק ופרסום 
בשילוב קורסי עומק בנושאי נדל"ן.
שילוב ייחודי של שני תחומים מבוקשים 
יפתח בפניך אפשרויות תעסוקה מגוונות.

 יזמות  שיווק  ניהול  מיסוי מקרקעין
 תיווך  השקעות  תמ"א 38

 קבוצות רכישה  יעוץ משכנאות ועוד

לפרטים נוספים: 072-259-2845



מרכז רפואי ראשי בני ברק יהודה הלוי 1
טלפון לזימון תורים: 507* או 1-700-507-507 

�  ד"ר סבינה אברמוב
   מומחית לרפואת משפחה

�  ד"ר מיכאל קופר 
    מומחה לרפואת ילדים, מבי"ח וולפסון

�  ד"ר אסף בר אל
   מומחה לאורולוגיה, מבי"ח שיבא

לאומית מקבלת בברכה את צוות הרופאים המומחים, 
המצטרפים למרכז הרפואי בני ברק:

לאומית 
מביאה

את מיטב
הרופאים

עד אליכם!



בני ברק כ"ב חשוון תעש"ט 121231/10/18

בשבת קודש הלך לעולמו הגאון הגדול רבי יאיר ישראלי זצ"ל, מראשי ישיבת 'תפארת ישראל' בראשון לציון, 
אשר נודע גם כיועץ רפואי ואיש חסד עצום

אבל בעולם הישיבות: 
הגאון רבי יאיר ישראלי זצ"ל

מאת: עוזי ברק

ברוך דיין האמת: בשבת קודש נלקח לבית עולמו 
הישועה'  'מעיני  החולים  בבית  קשה  מחלה  לאחר 
הגאון רבי יאיר ישראלי זצ"ל, מראשי ישיבת 'תפארת 

ישראל' בראשון לציון.
לאחר  החולים  בבית  אושפז  כשבועיים  לפני 
שהמחלה הקשה ממנה סבל בעבר, תקפה אותו שוב 
במלוא תוקפה והייסורים שהביא עמה. לפני כשבוע 
ביקר אצלו בבית החולים שר התורה הגר"ח קניבסקי, 

ורבים מתלמידיו התפללו לרפואתו.
ומצבו  ומונשם  בימים האחרונים הוא היה מורדם 
הדרדר ובמהלך השבת מערכות גופו קרסו והוא נלקח 

לבית עולמו כשהוא בן 74 בפטירתו.
לפני שנים רבות הגרח"י ישראלי זצ"ל, לצד גדלותו 
בתורה היה מוכר שנים ארוכות כיועץ רפואי, עם ידע 
רחב ביותר בתחום וקשר אישי עם רופאים רבים. לפני 

שהיועצים של היום הוכרו בציבור.
היה ידוע כאיש חסד, ומפעלי קמחא דפסחא, היה 
רבים,  בנושאים  ישראל  גדולי  של  ושלוחם  חביבם 
ביתו  ומבאי  זצ"ל  שך  הגראמ"מ  מרן  ממקורבי  היה 

הקרובים של שר התורה הגר"ח קנייבסקי.
שימש כ-40 שנה כרב בבית הכנסת 'אחווה' בבני 
ברק, ובמקביל שימש כר"מ בישיבה, לפני כעשר שנים 
מוסדותיו  תחת  לציון,  ראשון  ישיבת  את  ויסד  הקים 

של הגרי"מ דרוק, שם העמיד מאות תלמידים.
לציון  בראשון  הישיבה  מהיכל  יצאה  הלווייתו 
ועברה דרך מבית מדרשו רחוב ירושלים 6 בני ברק, 
תלמידיו  קהל  בהשתתפות  פונובז'  החיים  בית  אל 

וגדולי ישראל שהעריצו אותו רבות. ת.נ.צ.ב.ה.

הגר"י ישראלי זצ"ל

אלי כהן

שבת  במוצאי  שהתקיימה  הלוטומניה  בהגרלת 
היו  שלא  ימים   56  – ו  הגרלות   18 לאחר  ה-13.10, 
28 מיליון ₪ בטופס רגיל  זוכים,  הפרסים עמדו על 

ועד 56 מיליון שקלים בדאבל לוטו.
בהגרלה היו שלושה זוכים, שני זוכים שלחו טופס 
רגיל וזכו כל אחד ב- 9.3 מיליון שקלים וזוכה שלישי 
אמש  לוטו.  דאבל  בטופס  שקלים  מיליון   18.6 גרף 
)21.10(, התייצב זוכה מאזור עפולה לקבל את זכייתו 
 2  + נשוי   ,50 כבן  הזוכה, שכיר,  מיליון ₪.   9.3 ב- 
ילדים מילא טופס לוטומטי של 14 טורים בסכום של 

.₪ 46.40
הזוכה אשר הגיע שבוע לאחר הזכייה בפרס סיפר 
לאחר  ימים  כמה  הטופס  את  בודק  כלל  בדרך  "אני 
ההגרלה, לפעמים לוקח לי חודש עד שאני בודק את 
הטופס" והוסיף "כשראיתי שזכיתי אמרתי תודה רבה 

לבורא עולם".
אני  לוטו  טופס  שולח  "כשאני  הזוכה  הוסיף  עוד 
בו  שולח  שאני  הכסף  לקהילה,  כתרומה  זאת  רואה 
טופס לוטו חוזר אליי, באזור שאני גר יש מבנים רבים 
לומדים  שלי  שהילדים  ספר  בתי  הפיס,  מפעל  של 
אירועי  בו  שמתקיימים  קהילתי  ספורט  ואולם  שם 
תרבות". עם הכסף ציין הזוכה שיעזור לילדיו כלכלית 

ויפתח תכנית חיסכון.
18.6 מיליון  בסוף שבוע שעבר התייצב הזוכה ב- 
₪. הזוכה הוא פנסיונר מאזור רמת גן, אב ל-5 ילדים 
כל  את  אשלם  "בכסף  שאמר  נכדים.   ל-5  וסבא 

המשכנתאות שלקחו ילדי".
לזוכה  מחכים  הם  כי  מוסרים  הפיס  ממפעל 
נוסף  על סך 9.3 מיליון שקלים בהגרלה שהתקיימה 
במוצ"ש )13.10(.  ולזוכה נוסף מהגרלה מספר 3012, 
ב-3  היה  זוכה  בה  ה-5.5.18   בתאריך  שהתקיימה 

מיליון שקלים.

זוכה מאזור עפולה ב-9.3 מיליון ₪ 
בלוטו: "אני רואה את הכסף הזה 

כתרומה, תודה לבורא עולם"

    אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(      אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'     בית שמש: רח' שפת אמת 32    ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94
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03-5356555
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

תשלומים
36

4 השיאים שלנו במבחן התוצאה

בוחרים
בשיא!

מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית

1
2
3
4

לרגל שבוע הבחירות:

מקרר
שארפ
4 דלתות

החל מ: ₪3990

החל מ-

ל-36 חודשים

מקרר
בלומברג
4 דלתות

החל מ: ₪4490

החל מ-

ל-36 חודשים

מקרר
450 ליטר
DF

החל מ: ₪1490

החל מ-

ל-36 חודשים
41 124 110

התקן 
משמרת 

השבת

מאושר 
משמרת 

השבת

כאסח מחירים לשבוע בלבד!
ימים ראשון-שישי << י"ט-כ"ד חשוון | 28.10-2.11

מכונת 
כביסה
5 ק"ג

החל מ-

ל-36 חודשים
22

החל מ: ₪790

מקרר
260 ליטר
DF

החל מ-

ל-36 חודשים
22

החל מ: ₪790

 מייבש
כביסה

החל מ-

ל-36 חודשים
22

החל מ: ₪790

תנור
דו תאי

החל מ-

ל-36 חודשים
41

החל מ: ₪1490

מדיח 
כלים

החל מ-

ל-36 חודשים
27

החל מ: ₪990

מזגן
1 כ"ס

החל מ-

ל-36 חודשים
27

החל מ: ₪990

 כיריים
קרמיות

החל מ-

ל-36 חודשים
19

החל מ: ₪690

 BI תנור
פירוליטי

החל מ-

ל-36 חודשים
47

החל מ: ₪1690

החל מ-

ל-36 חודשים
35

החל מ: ₪1290

תנור בנוי
BI

החל מ-

ל-36 חודשים החל מ: ₪690
19

מכונת 
כביסה
פתח עליון

החל מ-

ל-36 חודשים
35

החל מ: ₪1290

מקרר 
סמסונג

החל מ-

ל-36 חודשים
60

החל מ: ₪2190

מכונת 
כביסה
8 ק"ג

החל מ-

ל-36 חודשים
27

החל מ: ₪990

שיא
רף גבוה

במבחן התוצאה

מאושר 
משמרת 

השבת

עם קונדנסור

מייבש 
כביסה

מאות מוצרים משתתפים במבצע, לדוג':

* המבצע נערך בהתאם לתקנון החברה * עד גמר המלאי * התמונות להמחשה בלבד * עד 36 תשלומים ללא ריבית בכ. אשראי עד 12 צ'קים באישור חברת ern * ט.ל.ח. 



חליפות יוקרה סלים פיט
&400

מכנסיים סלים פיט
&100

מכנסיים קלאסי
&80

חולצות מעורב כותנה
2 ב- 130&

נעליים גבר נוער
280 / 220 / 130 / 100 

חיסול

חליפות טורקיה
 &450 / &400

חליפות קלאסי
& 280

חליפות יוקרה סלים פיט
&400

מכנסיים סלים פיט
&100

מכנסיים קלאסי
&80

חולצות מעורב כותנה
2 ב- 130&

נעליים גבר נוער
280 / 220 / 130 / 100 

חיסול

חליפות טורקיה
 &450 / &400

חליפות קלאסי
& 280
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&400

מכנסיים סלים פיט
&100

מכנסיים קלאסי
&80

חולצות מעורב כותנה
2 ב- 130&

נעליים גבר נוער
280 / 220 / 130 / 100 

חיסול

חליפות טורקיה
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חולצות מעורב כותנה
2 ב- 130&

נעליים גבר נוער
280 / 220 / 130 / 100 

חיסול
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חליפות יוקרה סלים פיט
&400

מכנסיים סלים פיט
&100

מכנסיים קלאסי
&80

חולצות מעורב כותנה
2 ב- 130&

נעליים גבר נוער
280 / 220 / 130 / 100 

חיסול

חליפות טורקיה
 &450 / &400

חליפות קלאסי
& 280

חליפות עונה קודמת
&170

חליפות יוקרה סלים פיט
&400

מכנסיים סלים פיט
&100

מכנסיים קלאסי
&80

חולצות מעורב כותנה
2 ב- 130&

נעליים גבר נוער
280 / 220 / 130 / 100 

חיסול

חליפות טורקיה
 &450 / &400

חליפות קלאסי
& 280

סריג עונה קודמת
&50

חליפות יוקרה סלים פיט
&400

מכנסיים סלים פיט
&100

מכנסיים קלאסי
&80

חולצות מעורב כותנה
2 ב- 130&

נעליים גבר נוער
280 / 220 / 130 / 100 

חיסול

חליפות טורקיה
 &450 / &400

חליפות קלאסי
& 280

מכנסיים עונה קודמת
&50

חליפות יוקרה סלים פיט
&400

מכנסיים סלים פיט
&100

מכנסיים קלאסי
&80

חולצות מעורב כותנה
2 ב- 130&

נעליים גבר נוער
280 / 220 / 130 / 100 

חיסול

חליפות טורקיה
 &450 / &400

חליפות קלאסי
& 280

מעיל צמר
&350

3 33
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ליאון בסיבוב שני, יהב הודח 
ובית שמש בסכנה

 עם תום ספירת הקולות בערים החרדיות – מסתמנת סדרת סנסציות • הסיפור המרכזי: איבוד אפשרי של ראשות העיר בית שמש, כאשר עליזה בלוך 
ואבוטבול צמודים ונותרו קולות החיילים • מסתמן: סיבוב שני בירושלים בין ליאון לברקוביץ' • סיבוב שני גם בצפת בהשתתפות המועמד החרדי נחמן 

גלבך • המוכתרים: פרוש בביתר, רובינשטיין בבני ברק ובביתר, גוטרמן במודיעין עילית ולסרי באשדוד • ההישג הבולט של דגל: הדחת יהב בחיפה

אלי כהן

ובריתות  אחרי חודשים ארוכים של מאבקים, תככים, מחלוקות 
ששפכו  שקלים  מיליוני  ומאות  מתוקשרים  עימותים  פוליטיות, 
מועמדים ומפלגות שונות ברחבי הארץ, הלכו אתמול 3,661,219 
איש להצביע בקלפי עבור ראשי הערים וחברי המועצות שייצגו 
אותם בחמשת השנים הקרובות, מדובר בעליה של 11.8% ביחס 

לאחוז ההצבעה בפעם הקודמת ובס"ה 51.27%.
אחר  בשעות  היום  רק  יהיו  סופיות  אמת  תוצאות  כי  נדגיש 
הצהריים המאוחרות, עם השלמת ספירת קולות החיילים, ולאחר 
רק  יפורסמו  הרשמיות  התוצאות  שונים.  ודיונים  ערעורים  תום 
לאחר מכן על ידי משרד הפנים. עם זאת, במרבית המקומות ניתן 
מי  לקבוע  יום שלישי(  הלילה המאוחרות של  )שעות  עתה  כבר 

ניצח ובכמה.

ירושלים

ככל הנראה העיר הגדולה בישראל תצעד לראשונה בתולדותיה 
משה  הם  המובילים  המועמדים  כאשר  לקלפי,  שני  לסיבוב 
ליאון שנתמך על ידי דגל התורה וש"ס, ועופר ברקוביץ' מועמד 
התעוררות ומי שזכה לרוב מוחלט בציבור החילוני. דייטש ואלקין 
נכון לשעת כתיבת השורות הם  3-4 כאשר  מתחלקים במקומות 

מתחלפים מפעם לפעם במיקום.
יצביעו  ובו  שבועיים  בעוד  שלישי  ביום  יתקיים  השני  הסיבוב 
ישראל  אגודת  לתמיכתה של  הנראה  ככל  בלבד.  העיר  לראשות 
מי  יהיה  ויופעלו לחצים משני הכיוונים, כאשר  רב  יהיה משקל 
ומנגד  וש"ס,  נקמה בדגל  שירצה לסגור עם ברקוביץ' משיקולי 
יהיו שירצו להתאחד מחדש עם הגוש החרדי ולהימנע מטענות 

על הכתרת ראש עיר חילוני.
בזירת המפלגות מוקדם עדיין לקבוע את החלוקה הסופית, נראה 
אחריה  ש"ס  בעיר,  החרדיות  הסיעות  את  תוביל  התורה  דגל  כי 

ולאחר מכן אגודת ישראל. סיעת בני תורה ככל הנראה תשמור את 
כוחה. התעוררות, כצפוי, תהיה הסיעה הגדולה במועצת העיר.

בני ברק

עם ספירת 90% מהקולות עולה כי מועמד גדולי ישראל אברהם 
מהקולות,  בכ-82%  שזכה  לאחר  העיר  ראש  יהיה  רובינשטיין 

אריאל ניר קיבל כ-10% ואברהם קאהן כ-8%.

בזירת המפלגות יהדות התורה מקבלת 16 נציגים, שס מפתיעה 
ומתחזקת ל7, עץ שומרת על כוחה עם שני נציגים, והליכוד ו'הן' 

מכניסות נציג אחד כל אחת. 

ביתר עילית

בביתר עילית ניצח ראש העיר המכהן מאיר רובינשטיין שזכה גם 
לתמיכה של דגל התורה וש"ס, ולמעשה להתנגדות של קבוצות 
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מנחם  ל73.6%,  זכה  רובינשטיין  בלבד.  העיר  מתוך  קיקיוניות 
זיידה קיבל 13.2% מהקולות, יוסי חשין 8.5% מהקולות וחיים 

גוטליב 4.7% מקולות המצביעים.
4 לדגל התורה בראשות דודי  6 לג',  חלוקת המנדטים מסתמנת 
זלץ שרושם הישג נאה ומשמעותי, 4 גם לשס, 3 רשימות נוספות 

הכניסו נציג אחד לכל אחת – כהנא, זיידה ו'אנשים'.

חיפה

ועדת  ויו"ר  עצמו  את  הוכיח  התורה  דגל  של  העצום  ההימור 
הכספים ח"כ משה גפני יכול לסמן וי ענק על מאבק אישי שקידש 
להדחתו של ראש העיר היוצא יונה יהב, גפני הוביל תמיכה של 
רותם, בניגוד לאגודה וש"ס שהלכו  דגל במועמדת עינת קליש 
יהב. לפי התוצאות המסתמנות קליש מנצחת בפער שקרוב  עם 
ל-20%. לעת עתה נראה כי הכוח החרדי במועצה יישמר, כאשר 
אחד.  מנדט  תקבל  בנפרד  שרצו  המפלגות  משלוש  אחת  כל 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  דברי  את  שהזכיר  מי  היה  זה  בהקשר 

קנייבסקי כי "תהיה ליהב מפלה גדולה".

מודיעין עילית
עם ספירת כ-90% מהקולות מסתמן כי יהדות התורה זוכה ב-13 
נציגים למועצה, ש"ס תקבל 2 וכמו גם ‘בני תורה', ששמרו על 
לא  איש  כי  נראה  במספר המצביעים.  קלה  ירידה  למרות  כוחם 

הופתע מזכייתו של יעקב גוטרמן בראשות העיר.

צפת
המירוץ המשולש לראשות העיר יימשך גם בסיבוב שני, כאשר 
מצוינת, אחרי  זינוק  נמצא בעמדת  גלבך  נחמן  המועמד החרדי 
השני.  במקום  וסיים  שוחט  אילן  המכהן  העיר  ראש  את  שעבר 
שוקי אוחנה שנתמך על ידי ‘דגל התורה' בעיר וזכה לברכת מרן 
 40% את  השיג  לא  אך  הראשון  במקום  סיים  קנייבסקי  הגר"ח 

הנחוצים לזכיה.
 22.96% לגלבך,   25.44% לאוחנה,   36.41% הסופית:  התוצאה 
לשוחט. מתברר כי המועמד החרדי העצמאי אליעזר לזר שהשיג 
אמנם 12.61% מהקולות לא היה מכריע את הכף, וגם אם קולותיו 

היו מתווספים לאלה של גלבך, עדיין לא היה די בכך לזכיה.

בית שמש
דווקא העיר שנראתה מונחת בכיס של ראש העיר המכהן משה 
אבוטבול, נקלעה לסכנה של ממש, ואין מנוס מהמתנה לקולות 
 102 רק  קול,   21,637 גרפה  המפתיעה  בלוך  עליזה  החיילים. 
קולות פחות מאבוטבול שקיבל 21,556 קולות. כמה מאות קולות 

של חיילים טרם נספרו, וקיימת סכנה ממשית להפסד של העיר.

אלעד
לאחר  נוספת  לכהונה  ימשיך  פרוש  ישראל  המכהן  העיר  ראש 
שניצח את יריבו המרכזי ברק צברי, שנתמך על ידי ש"ס וחלק 
מהציבור הליטאי בעיר.  לאחר ספירת כ-88% מהקולות, פרוש 
מוביל עם 9,050 קול לעומת צברי שמחזיק 7,105 קול. ובאחוזים 

– 56% לפרוש מול .44% לצברי.
חלוקת המנדטים המסתמנת: 5 לש"ס, 4 לאגודת ישראל, 3 לדגל 
התורה, 1 לאבי דיין, 1 לברק צברי ו-1 לבית היהודי. מה שמציב 
את ציר דגל-ש"ס-צברי עם כוח לגוש חוסם של תשעה נציגים 

במועצת העיר.



כ"ב חשוון תעש"ט 161631/10/18 בני ברק

אסון פסגות: הורים וששת 
ילדיהם נהרגו בתאונה

תאונה קשה במיוחד בכביש 90: זוג הורים וששת ילדיהם שהתנגשו ברכב, 
נספו בלהבות שפרצו ברכבם • "האבא היה בהיסטריה נוראית וכל הזמן בכה 

'הרגתי אותם, הרגתי אותם'" • מזעזע

אלי כהן

את  חוקרת  עדיין  המשטרה   :90 בכביש  אסון 
נשרפו  בה   90 בכביש  הקשה  התאונה  נסיבות 
לכודים  כשהם  למוות  בצהריים  שלישי  ביום 
תושבי  אחת,  משפחה  בני  שמונה  ברכבם 
ילדיהם  וששת  הורים  בזוג  מדובר  פסגות. 

שנספו בתאונה קשה במיוחד.
נהג הג'יפ שהתנגש ברכב המשפחה פונה במצב 

קל לבית החולים כשהוא מלווה ע"י שוטרים.
 52 כבת  אישה  השני,  הרכב  מנוסעי  שלושה 
 12 כבת  נערה  בגפיים,  קל  באורח  שנפגעה 
שנפצע  וגבר  בראשה,  בינוני  באורח  שנפגעה 
קל - טופלו במקום ופונו לבי"ח במסוק מד"א.

מהתאונה  כי  נמסר  סורוקה  החולים  מבית 
שניים   – פצועים   3 לסורוקה  פונו   90 בכביש 
מהם טופלו בחדר הטראומה: אישה בשנות ה 
50, סובלת מחבלות בגפיים, במצב קל, ונערה 
12 סובלת מחבלת ראש במצב בינוני. גבר  בת 
בשנות ה-50 לחייו טופל במיון הכירורגי במצב 

קל.
ישראלי,  שרה  אדום,  דוד  מגן  פרמדיקית 
היה  ניתן  לא  ההרוגים  של  "לרכב  מספרת: 
להתקרב כי הוא עלה באש, ולכן התפנינו לרכב 
הוצאנו  משפחה,  בני  שלושה  שם  היו  השני. 
מכן  ולאחר  בשטח  טופלו  הם  מהרכב.  אותם 

מסוק הטיס אותם להמשך טיפול בבית חולים.
"נוסעי הרכב השני היו בהכרה, הנערה שנפגעה 
בראש לא כל כך שיתפה פעולה כי היא הייתה 
כאבים,  על  התלוננה  האמא  שקט.  באי  קצת 

שתיהן  של  המצב  שלה.  הפגיעות  את  ראינו 
אי  קל.  הוגדר  האב  של  המצב  בינוני.  הוגדר 
באמת  מה  הרגע  באותו  לדעת  היה  אפשר 
היה  שהאבא  להגיד  יכולה  רק  אני  שם.  קרה 
בהיסטריה נוראית וכל הזמן בכה 'הרגתי אותם, 

הרגתי אותם'".
פקד  ביותר  גדול  "אסון  אמרו:  פסגות  ביישוב 
את יישובנו, המומים וכואבים אנו מודיעים כי 
ים  ליד  בצהרים  שארעה  קשה  דרכים  בתאונת 

המלח, נספתה משפחה. ברוך דיין האמת".
תושב  בנימין,  מועצת  לראשות  המועמד 
בשורה  "התבשרנו  אמר  גנץ,  ישראל  פסגות, 
חבריי  של  עת  בטרם  לכתה  על  ונוראה  איומה 
שלמה,  משפחה  שבבנימין,  בפסגות  ושכניי 
כולנו המומים. העיניים  ילדיהם.  הורים וששת 
דומעות. הלב נקרע ומסרב להאמין. הדעת אינה 

תופסת".

ממתין לחיים 
טובים יותר?

זה הזמן להכיר את עצמך ואת היכולות שלך, לבנות קשר אמיתי עם האשה והילדים, להגיע 
לעמקי הנפש שלך, לגלות את הכוחות והיכולות הטמונים בך, ללמוד איך לעזור ולהשפיע 

לטובה על הסובבים אותך ולהגיע לשלווה פנימית רוגע ואיכות חיים.

הצטרף גם אתה לסדנא שתתן לך את 
הכלים להעניק לעצמך ולסובבים אותך 

חיים טובים ומלאי שלווה פנימית. 

02-372-4614 לפרטים 
והרשמה

דרך הלב
D E R E C H  H A L E V

עכשיו >> נסגרת ההרשמה למחזור חורף ע“ט לגברים בהנחיית אוהד טננבאום

רוחנית ו ן להעצמה רגשית אישית  המכו

מקומות אחרונים
במחזורים הקרובים

ירושלים
ג‘ כסלו ///  11.11.18

בני ברק
ד‘ כסליו /// 12.11.18

עכשיו >> נסגרת ההרשמה למחזור חורף ע“ט לגברים בהנחיית אוהד טננבאום

לקדש שם שמים: 
עצרת רבבות ברחובה של עיר

לקראת הבחירות נערך מעמד קידוש שם שמים בטבורה של בני ברק - 
על פני צומת הרחובות רבי עקיבא חזון איש • על במת הכבוד במרכז 
רחוב רבי עקיבא ישבו חברי מועצת גדולי התורה ובראשם רבינו מרן 

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין

אלי כהן

קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  בברכת 
ובראשות מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, 
רבבות  ראשון,  יום  של  בערבו  התאספו 
התורה,  עיר  תושבי  התורה  בני  ישראל  אלפי 
התורה  מרביצי  הישיבות,  ראשי  כשבמרכזם 
והיראה ורבני קהילות הקודש לצד המוני עמלי 
התורה בני הישיבות ואברכי הכוללים, לעצרת 
של  בטבורה  התורה  וכבוד  שמים  שם  קידוש 
העיר בני ברק בצומת הרחובות רבי עקיבא – 

חזון איש.
התורה  כבוד  של  ונשגב  אדיר  מעמד  זה  היה 
את  להביע  שנועד  ברבים,  שמים  שם  וקידוש 
החפצים  ברק  בבני  התורה  בני  ציבור  זעקת 
בהמשך שלטון התורה בעיר ונאמנות מוחלטת 
תיסדק  לבל  העדה,  עיני  לרבותינו  ציות  ללא 
חלילה אמונת החכמים הטהורה עליה מושתתת 

יסודות היהדות הנאמנה מאז ומעולם.
ע"י  העצרת  לקיום  וההכנות  ההתארגנות 
הוועדה המכינה מטעם המטה המרכזי של דגל 
יחסית,  קצר  זמן  בתוך  היו  ברק,  בבני  התורה 
כי  והעובדה  הצפוף  הזמנים  לוח  בשל  זאת 
עיר  של  ברחובה  העצרת  לקיום  האישורים 
התקבלו רק בסוף השבוע. מודעות המבשרות 
על דבר קיומה של עצרת "התייצבו", נתלו בכל 
המוקדמות  הבוקר  משעות  החל  העיר.  רחבי 
של יום ראשון חברי הוועדה המכינה בשיתוף 
הצירים  לחסימת  נערכו  המשטרה  גורמי  עם 
רבי  הרחובות  לצומת  שהובילו  המרכזיים 
העצרת.  התקיימה  שם  איש,  חזון   – עקיבא 
איש  חזון  רחוב  מול  הוקמה  הגדולה  הבמה 

כשמסכי ענק הוצבו לכל הכיוונים. 
צומת  העצרת,  לפתיחת  שקדמו  בדקות 
הרחובות רבי עקיבא חזון איש הושחרו מאלפי 
הכבוד.  במת  מול  התרכזו  שכבר  התורה  בני 
בדקות שלאחר מכן, כבר לא היה ניתן להתקרב 
העת  כל  שזרמו  הרבים  והאלפים  הצומת  אל 
נדחקו לאורך רחוב רבי עקיבא במעלה הרחוב 
לאורך  נדחקו  נוספים  ואלפים  וורשא  גן  עד 
אלפי  במקביל,  הבמה.  מול  איש  חזון  רחוב 
נשים ובנות בית יעקב התאספו באופן מאורגן 
להפליא תוך שמירה קפדנית על גדרי קדושת 
ברחוב  הצומת,  של  השני  בעברו  המחנה, 
כשרבבות  השומר.  רחוב  לכיוון  עקיבא  רבי 
לפתיחת  דרוכה  בציפייה  המתכנסים ממתינים 
של  ברורה  אמירה  שכולה  ההמונית  העצרת 

כבוד התורה וקידוש שם שמים.
על  כאשר  ההמונים  בקהל  אחזה  התרגשות 
שר  מרן  של  קדשו  דמות  נראתה  הענק  מסכי 
לאחר  שנאמרו  ההיסטוריים  בדבריו  התורה 
החזו"א  הבחירות  "בעניין  ב'לדרמן':  שיעורו 
תלויים  ויהדות  תורה  גופי  שהרבה  אמר  כבר 
רק  להצביע  מחויבים  לכן  לעירייה  בבחירות 
שך  הרב  שייסדה  התורה  דגל  רשימת  בשביל 
בבנים  יתברכו  זה  ובזכות  ז"ל  גדולים  ושאר 

צדיקים ושאר מילי דמיטב". 
דברי  נשא  גפני  משה  ח"כ  התורה  דגל  יו"ר 
יום  מידי  נוסע  אני  האחרון  "בשבוע  פתיחה. 
עם רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי 
לעיר,  רגליו מעיר  שבגילו המפולג מכתת את 
מעצרת לעצרת ברחובות, בבית שמש, בביתר 
הוא  והערב,  בירושלים  תקווה,  בפתח  עילית, 

רואים  ואנו  הרחוקה.  לחיפה  עד  לנסוע  אמור 
לשמוע  הצמא  הרבבות  ציבור  את  מקום  בכל 
דבר ה'. יש כאלו בשולי המחנה שאומרים זה 
להם,  לשמוע  צריכים  ולא  התורה  גדולי  לא 
ישראל  לגדולי  המשמעת  על  מצחקים  והם 
ויהי כמצחק בהם, ואנחנו הולכים אחרי הציות 
מרן  ובראשם  הדור  גדולי  ע"י  שחונכנו  כפי 

הסטייפלער זי"ע. 
משתי  מורכב  כאן  שהשלטון  להבין  "צריך 
והממשלה.  המקומי-העיריה  השלטון  זרועות. 
כאשר אחת מהזרועות נחלשת בציבור החרדי, 
חייבים  אנחנו  נחלש.  בכנסת  שלנו  הכוח 
לשמור על כוחנו ואף לחזקו בכדי שיהיה לנו 
כוח לעמוד אל מול הקשיים שמערימים עלינו 
לסייע  כל מאמץ  נעשה  ספק שאנחנו  כל  ואין 
עם ההשפעה שיש לנו בכנסת. חזקו ונתחזקה 

בעד ערי אלוקינו". 
זילברשטיין  הגר"י  דברים  נשאו  מכן  לאחר 
שאמר:  פוברסקי,  הגרב"ד  הישיבה  וראש 
"גדולי ישראל קבעו שרצון ה' הוא שכל אחד 
שהקב"ה  ישמע  שמישהו  יתכן  לבחור,  ילך 
אדיש?,  יהיה  והוא  לבחור,  תלך  ממנו  מבקש 
זה לא יכול להיות, נעשה כולנו רצון ה', ויעשו 
שזה  ה',  שכבוד  נזכה  ואז  אחת,  אגודה  כולם 
העתיד, קומי אורי כי בא אורך, יהי' אור, ואז 
וזה  הימים,  שבעת  אור  כמו  יגדל  יגדל,  האור 
כבוד ה' עלייך זרח, נזכה לאור הזה, וכולנו יחד 

נשמע בקול ה', ובעז"ה נצליח".

רובינשטיין  אברהם  העיר  לראשות  המועמד 
אמר: "ברשות מרנן ורבנן גדולי הדור וברשות 
מוסר  אני  פה,  שנמצאים  ישראל  אלפי  רבבות 
חבריי  וכל  שאני  הקדוש  הקהל  בפני  מודעה 
ונצעיד  העיר  צביון  על  נשמור  ג'  מרשימת 
הוראות  כפי  וגשמיות  ברוחניות  העיר  את 
מרנן ורבנן וכפי ההדרכות שמרנן ורבנן קמאי 
לנו  מורים  ויבלחט"א  בעבר  לנו  הורו  זצוק"ל 

גדולי הדור בהווה".
שגם  תוכיח  ברק  "בני  אמר:  מקלב  אורי  ח"כ 
כאשר אין חשש לתוצאה ההשתתפות בבחירות 
גדולי ישראל  אנו משתתפים בגלל החיוב של 
הציון  את  לקבוע  בכדי  חיוב  זהו  לדורותיהם, 
של העיר, עשרות האלפים שבכו בכדי לראות 
את חברי מועצגה"ת ראשי הישיבות כדי לקבל 
נמצאת  דגל התורה  הוראתם,  ישיר את  באופן 

כאן בתפארתה".
מנחה  כאשר  לשיאו  המעמד  הגיע  זה  בשלב 
ראש  מרן  של  כניסתו  על  הכריז  המעמד 
בשירה  שהתקבל  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה 
כשקהל  תוסיף"  מלך  ימי  על  "ימים  אדירה 
האלפים מריע בהתרגשות דקות ארוכות. חרדת 
קודש אחזה את קהל הרבבות עת נשא מרן את 

המשא המרכזי.
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פתוח במוצ"ש

בס"ד

₪ 3990

פינת אוכל עגולה שיפוע
עץ מלא כולל פתיחה וכסאות

מיטה וחצי קפיצים
מבודדים/ללא קפיצים במגוון צבעים

חדר שינה
קומפלט

מזנון ושולחן
איקס

ארון הזזה
 160 ס"מ

פינת אוכל כולל 6 כסאות
והגדלות

₪ 3990

₪ 1990

₪ 1990

₪ 2590

₪ 1490

₪ 4790

הפסח
הזה

כולו דיזיין
רהיטי

מעצבים

)צמוד לפרטנר(

סלון פינתי בבד רחיץ

האורגים

מתחייבים לאספקה 
עד פסח

 סלון בריפוד לפי בחירה
2+3/ספה ארוכה/פינתי

 פינת אוכל + 6 כסאות ופתיחה,
צבעים לפי בחירת הלקוח

 חדר שינה כולל מיטות יהודיות, שידות, קומודה, מראה,
ארגזים מעץ סנדוויץ' ומזרנים אורטופדיים

 לבחירה 3 עיצובים שונים של חדרים

רח' ז'בוטינסקי 96 קרית אריה פ"ת | חניה חינם - טל: 8008008-053
שעות פעילות: ימים א-ה 20:30-09:00 ו' 14:00-09:00 מוצ"ש חצי שעה לאחר צאת השבת ועד 23:00
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כ"ב חשוון תעש"ט 181831/10/18 בני ברק

חדש באונו: תואר ראשון במנע"ס עם התמחות 
בשיווק ופרסום ובתוספת קורסי נדל"ן

כך חברות הביטוח דוחות 
את הקשישים הסיעודיים

את  מנצלים   • סיעודיים  אינם  שהם  להוכיח  כדי  מהבית  לרדת  אותם  משכנעים 
חולשתם ודוחים את זכאותם לקצבה הסיעודית • הפיקוח על הביטוח חייב להתערב

האם ידעתם מה עובר על התינוק בשעות הראשונות לחייו? 
טוב  הכי  בתינוק  תטפלו  ואיך   First babyה שירות  מהו 
שאפשר • ראיון עם ד"ר אירית אייזן, מנהלת היחידה לטיפול 

ביילוד, במחלקת פגים ותינוקות במרכז הרפואי שיבא
הילה פלאח

אונו  האקדמית  הקריה  של  החרדי  הקמפוס 
אקדמי  תואר  ביזנס:  לעשות  אותך  מזמין 
יוקרתי שיפתח לך אפשרויות תעסוקה מגוונות 
ויחסי  הפרסום  השיווק,  בעולם  גם  ומכובדות 
הציבור וגם בעולם התעסוקתי הרחב של תחום 
 ,38 תמ"א  מקרקעין,  מיסוי  יזמות,  הנדל"ן: 
שנתיים  תוך  זאת  וכל  ועוד.  רכישה  קבוצות 
בין  הזה  המיוחד  השילוב  בלבד!  וסמסטר 
ללומדי  מעניק  הנדל"ן  לעולם  השיווק  עולם 
אחד  לכל  ומאפשר  ומקיף  רחב  ידע  המסלול 
דבר במקצוע  בסופו של  ולעסוק  לבחור  מהם 

האהוב עליו והמתאים לו ביותר.
חיים  ד"ר  אומר  להדגיש",  חשוב  "ראשית 
זיכרמן – מנהל אקדמי של הקמפוסים החרדיים 
האקדמית  בקריה  לנדל"ן  הספר  "שבית  אונו, 

והשיכון.  הבינוי  משרד  בחסות  פועל  אונו 
תעודות  ומעניקים  מקצועיים  הם  התכנים 
בתחומים  הכרחיות  אף  ולפעמים  מוכרות 
לתואר  ללמוד  שניתן  העובדה  בנוסף,  הללו. 
ולצאת  בלבד  וסמסטר  שנתיים  תוך  אקדמי 
לשוק העבודה כמה שיותר מהר עם הכלים הכי 

מקצועיים היא משמעותית עבור רבים".
הגברים  למכינות  הרישום  נסגר  אלו  בימים 
ולהצטרף  פרטים  לקבל  ניתן  המתחילות. 

במספר טלפון: 072-223-7551

אלי כהן

תדמיתן  את  מזמן  כבר  הפכו  הביטוח  חברות 
כדי  הכול  שיעשו  דרקוניים,  לגופים  ובצדק, 
למנוע מהסיעודיים לקבל את הקצבה המגיעה 
שעלו  מקרים  מספר  לאחרונה,  אולם  להם, 
לתקשורת, מצביעים על חציית קווים אדומים, 
לכשרות  בנוגע  מהותיות  שאלות  ומעלים 
להוכיח  כדי  מפעילות  הן  שאותם  האמצעים, 

שהסיעודיים אינם סיעודיים. 
חברות  מטעם  שנשלחים  בחוקרים  מדובר 
ביקור  נערך  לאחר שכבר  כלל  בדרך  הביטוח, 
בית, כדי להצליח לתפוס את הסיעודיים, ברגע 
שבו הם מבצעים פעולה, שלרוב אינה עומדת 
בקנה אחד עם יכולותיהם, במטרה לשלול את 

זכאותם לביטוח הסיעודי.
בדפוס  כלל  בדרך  מדובר  שלנו  "מהניסיון 
למימוש  המרכזית  בחברה  אומרים  קבוע". 
רק  יכולים  זכויות. הסיפורים שעלו לתקשורת 
להסכים. "החוקר מגיע אל הבניין של הקשיש, 
שהוא  עליו  מערים  טלפוני,  קשר  אתו  יוצר 
גורם  מטעם  שהוא  או  אחר,  או  כזה  שליח 
חבילה  על  סיפור  לו  מספר  כלשהוא,  פיננסי 
צריך  שהוא  מסמך  או  לו,  למסור  צריך  שהוא 
שהוא  כדי  תוך  אותו  ומשכנע  עליו,  לחתום 
כדי  במהירות  לרדת  וללחץ,  לבהלה  לו  גורם 

לפגוש אותו לשם כך."
כלומר,  תפקידו,  את  מסיים  שהחוקר  לאחר 
הצליח לראות את מה שרצה לראות, כמה צפוי, 

חברת הביטוח שולחת אל הסיעודי מכתב, שבו 
היא דוחה את זכאותו לקצבה הסיעודית.

בשבוע האחרון עלה לכותרות סיפורה של חולה 
שבו  בזמן  בדיוק  החוקר  הגיע  אליה  במחלה, 
ניסיונותיה  כל  שתגיע,  שלה  למטפלת  חיכתה 
לבקש ממנו, שיתחשב בה ושיעלה הוא אליה 
כי היא אינה מסוגלת לרדת עלו בתוהו, לבסוף 
בליית ברירה, היא ירדה משך זמן רב ביחד עם 
איננו  המדובר  שהשליח  לגלות  כדי  ההליכון, 
מבלי  ומבולבלת,  בוכייה  למטה  נשארה  והיא 

יכולת לעלות בחזרה. 
חייב  הביטוח  על  בפיקוח  מישהו  ספק,  אין 
שליחת  את  להפסיק  ולהורות  להתעורר 
לחלוטין  שנויה  התנהלותם  שכל  החוקרים, 

במחלוקת, אל הסיעודיים. 
על  להילחם  וצריך  זו  התנהגות  לקבל  "אסור 
מחברות  מצופה  הסיעודיים.  של  זכאותם 
בדיוק  ביטוח  לסיעודיים  שמכרו  הביטוח 
אבל  עליהם,  ולהגן  להם  לסייע  זו,  לתקופה 
הרב  אומר  הדברים"  פני  הם  כך  לא  לצערנו 
שזירי, יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות. 
"בהיותנו מלווים משפחות רבות של סיעודיים, 
בכל הליכי מימוש הזכאות, אנו בקיאים הלכה 
הביטוח,  חברות  של  בהתנהגותן  למעשה, 
ויודעים כיצד להוביל בסייעתא דשמיא, וחרף 
כל מכשול, ביחד עם הצוות הרפואי שלנו, כל 

מקרה ומקרה אל הזכאות המבוקשת."

כך תטפלי בתינוק

הילה פלאח

מרגע  במחלקה  התינוק  שעובר  התהליך  מהו 
לידתו ועד שהוא חוזר אלינו נקי וריחני אחרי 

מקלחת?
כל תינוק חדש שמגיע למחלקת ילודים עובר 
רחצה  חיסונים,  חימום,  הבא:  התהליך  את 
וכמובן בדיקה ראשונית של אחות. רק  אחרי 
התינוק  של  הטמפרטורה  כאשר  שעה,  כחצי 
תקינה, רוחצים אותו והוא מקבל את החיסונים 
המקובלים )כמובן באישור ובידיעת ההורים(.

רופא  בדיקת  התינוק  עובר  אלו  לכל  בנוסף 
מקיפה שמתבצעת על ידי רופא ילדים. כאשר 
יש צורך בבדיקות נוספות בשלב הזה, כמובן 
החשובות  השעות  ואלו  מאחר  ייעשו.  שהן 
במידה  אמו,  לצד  ישהה  שהתינוק  ביותר 

אנו  בכך  מעוניינת  והיא 
כל  את  לבצע  מאפשרים 
למעט  האם  ליד  התהליך 
שצריכה  הרופא  בדיקת 

להיות ביחידת הקבלות,.
אכן אנו שומעים לאחרונה 
הזו.  הקרבה  חשיבות  על 

עד כמה?
מוכיחים  רבים  מחקרים 
של  הקרבה  חשיבות  את 
בשעות  לאם  התינוק 
שלאחר  הראשונות 
המיוחדת  הקרבה  הלידה. 
כל  את  משפרת  הזו 
המדדים של התינוק בדגש 
ריאה  לב,  תפקודי  על 

ורמת הסוכר בדם. בנוסף, תינוקות ששהו לצד 
יותר לשלב  ומגיעים מהר  יותר  רגועים  אמם- 
להתפתחות  כך  כל  החשובה  השינה השקטה, 
עוד  הראשונות  בשעות  לקרבה  המוח. 
ייתרונות רבים ולכן אנו ממליצים ומאפשרים 
זאת במידה והמצב הרפואי של האם והתינוק 

מאפשרים זאת.
הפרדה'  ב'אפס  מאד  מאמינים  בשיבא  אנחנו 
האם  של  הצרכים  את  מבינים  שני  ומצד 
ולכן  וכו'  עייפה  בכוחותיה,  לא  שלפעמים 
עידוד  שמשמעו:  גמיש'  'ביות  מאפשרים 
עם  ביחד  שיותר  כמה  ישהה  שהתינוק  לכך 
 .24/7 תינוקייה שפתוחה   – ובמקביל  האמא, 
כלומר, אנחנו מכירים בחשיבות האפס הפרדה 
ולכן  החיים,  של  הראשונות  בשעות  במיוחד 
את  אפילו  לעבור  לתינוק  מאפשרים  אנחנו 
האם.  לצד  והחיסונים  האחות  ידי  על  הקבלה 
בחידת  מבוצעת  הראשונה  הרפואית  הבדיקה 
בשל  וזאת  לתינוקייה  הסמוכה  הקבלות 
במכשיר  עיניים  ובדיקת  במדידות  הצורך 
מגיע  הרופא  האישפוז  בהמשך  לכך.  ייעודי 
ובודק את התינוק תוך שהוא שוהה לצד אמו 
במחלקה כולל בדיקת השחרור. יחד עם זאת, 
מדהימה  תינוקייה  מציעים  בכך,  למעוניינות 

עם צוות מקצועי ואדיב בכל רגע שצריך.
לדעתך  מה  התינוקייה,  את  הזכרנו  כבר  אם 

מייחד את התינוקייה של שיבא?
אני חושבת שהתשובה היא הגמישות הייחודית 
בכך  החזקה  האמונה  בגלל  שלנו.  הצוות  של 
ביחד  לשהות  הוא  לתינוק  טוב  שהכי  שמה 
התינוקייה  של  הצוות  שיותר,  וכמה  אמו  עם 
שלנו מבצע את עבודתו גם מחוץ לתינוקייה, 
ושם  יולדות  למחלקת  יוצאת  האחות  כלומר, 
מעניקה לתינוק את אותו טיפול כאילו שהוא 
בתינוקייה. מבחינה מערכתית זה מורכב מאד 
נפלא!  זה  את  עושות  האחיות  זאת  ולמרות 
המסירות הזו לצד העובדה שהתינוקייה שלנו 
מכילה את התינוקות בכל רגע שהאם מעוניינת 

בכך, היא בעיניי מיוחדת!
האם אתם נותנים גם הנחיות להורים?

עבור  נמצא  שלנו  המקצועי  הצוות  בוודאי. 

וההדרכה  המידע  כל  עם  רגע  בכל  היולדות 
בשם  חדש  שירות  לנו  יש  בנוסף,  הנדרשים. 
אנו  הזה  השירות  במסגרת   ,First baby
הדרכה  הראשונה  בפעם  לאימהות  מעניקים 
אישית לטיפול ביילוד, הדרכת האכלה, פגישה 
לחדר  שמגיעה  בכיר  ילדים  רופא  עם  אישית 
האם במחלקת יולדות, איתו ניתן להתייעץ על 
מגוון סוגיות ובעיות כמו ירידה במשקל, בכי 
של  רגילה   לגמרי  לא  התנהגות  פריחה,  רב, 
התינוק, עצירות, הקאות, הסברים על בדיקות, 
תופעות ומצבים שונים. בשבועיים הראשונים 
יכולים  בפעם הראשונה  לתינוק  הורים  לחיים 
לשם  ראשון  לתינוק  ייעודית  למרפאה  להגיע 
בעיות  פתרון  או  והסברים  שקילה  מעקב, 
שהתעוררו. מרפאה זו הינה ללא תשלום ואין 

צורך בטופס 17. 

השנה  במהלך  מקיימת  הזו  המחלקה  וכן, 
שנת  כמו  שונים  בנושאים  הדרכות  הראשונה 

תינוקות, החייאת תינוקות ועוד. 
ביילוד  לטיפול  החשובות  ההנחיות  הן  מה 

בתקופה הראשונה בבית?
על  מדברים  אנו  יילודים,  על  מדברים  כשאנו 
תינוקות עד גיל 28 יום. ההנחיה היא להלביש 
או  אחד,  ומכנס  עליונות  שכבות  בשתי  אותם 
תחתונות  שכבות  ושתי  עליונות  שכבות  שתי 
בתלות במשקל הלידה ובמזג האוויר. סוג הבד 
יותאם למזג האוויר וכמובן שהבגדים שנלביש 
החדר,  לטמפרטורת  מותאמים  יהיו  לתינוק 
כאשר בחורף ההנחיה המומלצת היא בין 210 

ל230. 
בנוסף, כשיש תינוק קטן בבית, חובה לאוורר 
ההמלצה  ביום.  אחת  פעם  לפחות  החדר  את 
היא להשאיר חלון פתוח בחדר אחר במשך כל 
היום, אך אם אין אפשרות, חשוב לעשות זאת 

לפחות פעם ביום למספר דקות.
בנוסף, האחים והאחיות בבית יוצאים למעון, 
של  נשאים  הם  ולכאורה  הספר  ולבית  לגן 
חיידקים ווירוסים רבים. כאשר יש תינוק קטן 
מאחר  מהווירוסים  בעיקר  לחשוש  יש  בבית, 
יותר  וקלה  שכיחה  היא  בהם  שההידבקות 
תינוק  לדוגמה:  לסיבוכים.  להביא  ועלולה 
או  העליונות  האוויר  בדרכי  בווירוס  שנדבק 
דלקת  לפתח  ח"ו  עלול  שיעול,  של  בווירוס 
להסתבך.  יכול  המצב  ואז  ריאות  או  אוזניים 
להקפיד  יש  הידבקויות  למנוע  מנת  על  לכן, 
ידיים,  ושטיפת  היגיינה  על  קבוע  באופן 
לשמור על מרחק כשמדברים בסביבת התינוק 
שאולי  המיקרוסקופיים  הרוק  ששביבי  כדי   –
נושאים וירוסים לא יגיעו אליו וכמובן כמובן, 
שיודעים שהוא  הבית  מבני  מישהו  יש  כאשר 
להקפיד  כלשהוא,  בחיידק  או  בווירוס  נדבק 

שלא יתקרב לתינוק. 
במידה ויש עליית חום מעל 38 בתינוק יילוד, 
דרושה בדיקת רופא מידית! במקרה של חום 
מקור  ובירור  באשפוז  צורך  יש  קטן  בתינוק 
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רוצה לבנות את העתיד שלך תוך שנתיים וסמסטר?
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אבטחה במקום
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אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים
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בסיפור השידוך של יצחק לרבקה ושליחותו של 
כך אמר  ועל  מאוד,  התורה  האריכה  לחרן  אליעזר 
רבי אחא: יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן 
והרבה  בתורה  כפולה  אליעזר  של  פרשה  שהרי  בנים.  של 
האריכו  התורה  ומפרשי  ברמיזה.  אלא  נתנו  לא  תורה  גופי 

לבאר במה יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים.
גם פרשת קבורתה של שרה אמנו ורכישת מערת המכפלה 
נשנית בארוכה בתורה. כל הדו – שיח עם בני חת ועפרון, 
התנהגותו של אברהם אבינו כלפיהם שנשנו בתורה בפירוט, 
את  מיצתה  לא  התורה  מדוע  מיותרים.  לכאורה  נראים 
הרכישה הזו בפסוק או שניים, אלא מספרת על השתלשלות 
לבני חת עד שקם השדה  פנייתו של אברהם  הרכישה מאז 
והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר על פני י"ז פסוקים? 

מדוע על זה אין פליאה כלשהי בפי חז"ל?
ברור שכשהתורה האריכה בסיפור מעשה המקח של שדה 
שנלמד  כוונתה  אבינו  אברהם  ידי  על  חת  בני  מאת  עפרון 
אברהם  איך  אבינו.  אברהם  של  ומההליכות  מההתנהגות 
פרט  כל  ואל  עפרון  אל  מתייחס  חת,  בני  אל  מדבר  אבינו 

ופרט שהוא עושה.
לא רק עצם מעשה המקח, אלא גם במה שאמר הכתוב: 
"ויקם אברהם מעל פני מתו". גם בזה כתוב משהו. כאשר 
הוצרך אברהם לדבר עם בני חת, היה הדבר לנוכח טרגדיה 
קשה שפקדה אותו. הוא חוזר מניסיון העקידה ואז  נודע לו 
שהשטן בא לבשר לשרה כביכול על העקידה וקודם שסיים 

את דבריו פרחה נשמתה.
ממנו  הגדולה  הצדיקה,  האשה  של  פתאומית  פטירה 
זו  ליופי.  ז'  כבת  כ'  ובת  לחטא  כ'  כבת  ק'  בת  בנביאות, 
מיטתה  לפני  עומד  והוא  רבות,  כה  שנים  אותו  שליוותה 
כאלו שבשעה  ישנם  לו מאד.  כואבת  ולבכותה,  לה  לספוד 
אולם  התרבותית.  וההתנהגות  השפיות  את  מאבדים  היו  זו 
לא כך אברהם אבינו הוא קם מתוך המספד והבכי לקנות את 
כאילו  "ויקם"  וראויה.  בצורה מכובדת  אך  קבורתה,  מקום 
לא היה מתו מוטל לפניו. הוא צריך עתה לדבר עם בני אדם, 
פניו  רחץ  דמעותיו,  כל  מעליו  הסיר  הבריות,  כבוד  ומצד 
וטמן בקרבו את צערו, כי הלא עם בני אדם הוא מדבר, ואין 
כבודם שידבר אתם ודמעותיו על לחייו. לא ראוי לדבר עם 

בני חת והוא מייבב. 
אברהם אבינו באותה שעה שלט ומשל על עצמו ורגשותיו, 
התורה  הבריות.  כבוד  זהו  מסבירות  ופניו  איתם  דיבר  הוא 
גדול  איש  של  הנהגה  ללמדנו  כדי  זו  פרשה  את  מאריכה 

שיודע שיש עת לבכות ועת להתנהג מכובד כלפי הבריות.
מסופר על מייסד תנועת המוסר רבי ישראל סלנטר, שפעם 
והנה לקראתו  נדרי'  'כל  יום הכיפורים הלך לתפילת  בערב 
אחד מגדולי היראים אשר פחד וחרדת הדין היה נראה וניכר 
על פניו ודמעתו על לחיו. שאל אותו ר' ישראל זצ"ל איזה 
אותו  ענה  לא  וחרדתו,  עצבונו  מגודל  הירא,  והאיש  דבר, 

מאומה.
האיש,  פני  מעל  עברתי  כאשר  סלנטר:  ישראל  רבי  אמר 
אלוקים,  ירא  הנך  אתה  כי  אשם  הנני  מה  בלבבי,  חשבתי 
אתה  הלא  אלי?  נוגע  זה  מה  הדין?  מיום  ותרעד  ותפחד 
מחוייב להשיב על שאלתי בנחת רוח, כי זהו מדרכי הטבה 

וגמילות חסד.
דבר  שום  מפני  כי  ראינו,  אבינו  אברהם  של  מהנהגתו 
פנים  מלהסביר  עצמו  את  למנוע  לאדם  לו  אין  שבעולם 
לאחרים. "פרשה שלמה" העמידה התורה, להראות בפרטות 
ולא  המכפלה,  מערת  את  לקנות  הולך  אבינו  אברהם  היאך 
חסכה בכל עסק המקח עצמו. כדי שנראה את אופן דיבורו 
ומתן  המשא  ניהול  כל  ואת  אליהם,  והשתחוויותיו  עמהם, 
בעת קנייתו; כדי ללמדנו איך צריך לנהוג גם בשעות קשות 

מאד.
מי ייתן ולא נתנסה בזה, ויהיו כל שעותינו יפות וטובות.

ויקם אברהם ַהְמַחֵּׁשב ַעְצמֹו ָּגדֹול – ִמְתַקֵּטן!
מעל פני מתו

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ָׁשִנים  ְוֶׁשַבע  ָׁשָנה  ְוֶעְׂשִרים  ָׁשָנה  ֵמָאה  ָׂשָרה  ַחֵּיי  ַוִּיְהיּו 
ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה )כג, א( ַהּתוָֹרה ְמַצֶּיֶנת ֶאת ִמְסַּפר ְׁשנוֹת ַחֶּייָה 
ֶׁשל ָׂשָרה ִאֵּמנּו ְּבֵפרּוט ַרב: ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע 
ָנַקט  ֶׁשָּבּה  ַלָּלׁשוֹן  ַהִּמְתַיֵחס  ִנְפָלא,  ֵּבאּור  ָרִאיִתי  ָׁשִנים. 

ַהָּפסּוק ְּבָכל ִמְסָּפר - ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים:
אוֹתוֹ,  ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרים  ָּגדוֹל.  ָּדָבר  ֶׁשל  רֶֹׁשם  עוֶֹׂשה  ֵמָאה  ַהִּמְסָּפר 
ִמְתעוֶֹרֶרת ְּתחּוָׁשה ֶׁשל ִרּבּוי ְוֶׁשל ָעְצָמה: ֵמָאה! ְוִהֵּנה, ַהּתוָֹרה ּכוֶֹתֶבת 
ָלנּו: "ֵמָאה ָׁשָנה", ִּבְלׁשוֹן ָיִחיד ַהּמוָֹרה ַעל ִמעּוט. ַּגם ַהִּמְסָּפר ֶעְׂשִרים 
ְמַצֵּין ְנֻקַּדת ֶהֵּׂשג ְמֻסֶּיֶמת; הּוא חוֵֹתם ֶאת ְׁשֵּתי ָהֲעָׂשרוֹת ָהִראׁשוֹנוֹת 
ְוִנְתָּפס ַּגם הּוא ְּכִמְסָּפר ָּגדוֹל. ַּגם ָּכאן ּכוֶֹתֶבת ָלנּו ַהּתוָֹרה: "ֶעְׂשִרים 
ַהְמַצֵּין  ָקָטן,  ִמְסָּפר  ַּבִּמְסָּפר ֶׁשַבע, ֶׁשהּוא  ְוִאּלּו  ָיִחיד.  ִּבְלׁשוֹן  ָׁשָנה", 
"ֶׁשַבע  ַהּתוָֹרה:  ָלנּו  ּכוֶֹתֶבת  ָּכאן   – ּבוְֹדדוֹת  ִויִחידוֹת  מּוֶעֶטת  ַּכּמּות 

ָׁשִנים" – ִּבְלׁשוֹן ַרִּבים!
ּוַבִּמְסָּפר  ָיִחיד,  ִּבְלׁשוֹן  ַהּתוָֹרה  ָנְקָטה  ַהְּגדוִֹלים  ַּבִּמְסָּפִרים  ַמּדּוַע 

ַהָּקָטן ִּבְלׁשוֹן ַרִּבים?
אוֵֹמר ַהּזַֹהר ַהָּקדוֹׁש )ַּדף קכב ע"ב(: "ַמאן ְּדִאיהּו ְזֵעיר ִאיהּו ַרב. 
ַמאן ְּדִאיהּו ַרב ִאיהּו ְזֵעיר" - ִמי ֶׁשַּמְחִׁשיב ֶאת ַעְצמוֹ ְּכָאָדם ָּגדוֹל – 
ְּבֵעיֵני ַהּתוָֹרה הּוא ָקָטן ְוַדל, ֵמָאה – ָׁשָנה; ַאְך ִמי ֶׁשרוֶֹאה ֶאת ַעְצמוֹ 

ְּכָקָטן, ַהּתוָֹרה רוָֹאה ּבוֹ ָאָדם ָּגדוֹל, ֶׁשַבע - ָׁשִנים.
ָחׁשּוב  הּוא  ַהַּגֲאָוה,  ִמן  ּוִמְתַרֵחק  ַעְצמוֹ  ֶאת  ַמְקִטין  ֶׁשָאָדם  ְּכָכל 
ֲעַדִין ַהְרֵּבה  ּוָמֳעָרְך יוֵֹתר ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה. ִמי ֶׁשָּכל ָיָמיו ָסבּור ֶׁשֵּיׁש לוֹ 
ִאם  ַאְך  'ָׁשִנים',  ֵהן  ְׁשנוָֹתיו   – ִמְּׁשֵלמּות  ָרחוֹק  ְוִכי הּוא  ַּלֲעׂשוֹת  ַמה 
ַרק  ַיְתִחיל  הּוא  ִמָּכאן   – ְּגבוָֹהה  ְלַדְרָּגה  ִהִּגיַע  ֶׁשְּכָבר  ָהָאָדם  ָסבּור 

ָלֶרֶדת...
ָׂשָרה ִאֵּמנּו, ָּכל ַחֶּייָה ֹלא ִהְרִּגיָׁשה ֶאָּלא ְּכַבת 'ָׁשָנה'. ֲאִפּלּו ְּכֶׁשָהְיָתה 
ַאַחת.  ָׁשָנה  ֶאָּלא  ָּבעוָֹלם  ָעְׂשָתה  ֹלא  ְּכִאּלּו  ָחָׁשה  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ַּבת 
ְּכֶׁש'ָּׁשִנים' ַרּבוֹת  ָעְזָבה אוֹתוֹ  ַאְך ַּבּסוֹף ַּבּסוֹף, ְּכֶׁשָעְזָבה ֶאת ָהעוָֹלם, 

ּוְמֵלאוֹת ַמַעׂש ֵמֲאחוֶֹריָה, ְוַהּתוָֹרה ְמַצֶּיֶנת ֶאת ַּגְדלּוָתּה ִּבְלׁשוֹן ַרִּבים.

יֵׁש תְּקוָּמה ִמכָּל נְִפיָלה

ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני ֵמתוֹ )כג, ג( ַהּתוָֹרה ְמַסֶּפֶרת ָלנּו ֶׁשַאְבָרָהם 
ָּבא "ִלְסּפֹד ְלָׂשָרה ְוִלְבּכָֹתּה". ְלַאַחר ִמֵּכן – "ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני 
ַהּתוָֹרה  ַהֶּטְכִני.  ַּבּמּוָבן  ַרק  ָהְיָתה  ֹלא  ַאְבָרָהם,  ֶׁשל  זוֹ  ִקיָמה  ֵמתוֹ". 
ְּכֵדי  ֵמתוֹ,  ְּפֵני  ֵמַעל  ָקם  ַאְבָרָהם  ִּכי  ָלנּו  ְלַצֵּין  צֶֹרְך  ָרֲאָתה  ַהְּקדוָֹׁשה 
ְלַלְּמֵדנּו, ֶׁשִּמָּכל ָצָרה ּוִמָּכל ַמְׁשֵּבר ָיכוֹל ָהָאָדם ָלקּום ּוְלַהְמִׁשיְך ָהְלָאה.

ֲעִתיָדם.  ָּכל  ֶאת  ְלַאֵּבד  ָלֶהם  ָּגְרמּו  ַחֵּייֶהם  ֶׁשַּמְׁשְּבֵרי  ֲאָנִׁשים  ֶיְׁשָנם 
ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה ָלֶהם ַעד אוֹתוֹ ֵארּוַע ֶׁשָעַצר ֶאת ַחֵּייֶהם, ָּכל ַמה ֶּׁשִּתְכְננּו 
ְלַהְסִּפיק – ַהּכֹל ָנמוֹג ְּבָעְצַמת ַהְּכֵאב ְוַהִחָּדלוֹן ֶׁשָהיּו ְמַנת ֶחְלָקם. ַאְך 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ַלְמרוֹת ַהְּכֵאב ַהּנוָֹרא, ְלַאַחר ֶׁשַּתָּמה ְּתקּוַפת ָהֵאֶבל – 

ָקם ְוִהְתעוֵֹדד. "ַוָּיָקם ַאְבָרָהם!".
ַהֶחֶסד ּוְבִגּיּור  ְּבַמֲעֵׂשי  ַהִּנְרֶחֶבת –  ְּפִעילּותוֹ  ְּבָכל  ַאְבָרָהם ַמְמִׁשיְך 
ָנָׂשא  ֶׁשַאְבָרָהם  מוְֹצִאים  ָאנּו  ַהָּפָרָׁשה  ְּבֶהְמֵׁשְך  ִמּזֹאת,  ְיֵתָרה  ַהֵּגִרים. 
ִּכי  ָהֱאמּוָנה  ְּבכַֹח  ָלרֹב.  נוָֹסִפים  ָּבִנים  לוֹ  ָיְלָדה  ְוזוֹ  ַּבֵּׁשִנית,  ָהָגר  ֶאת 
"ֵא-ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול", ּוְבכַֹח ַהְיִדיָעה ִּכי ַּגם ַהְּקָׁשִיים ִנְׁשָלִחים ֵאֵלינּו 
ֵמִאּתוֹ ִיְתָּבַרְך ְּבַכּמּות ְמֻדֶּיֶקת ּוְמֻדְקֶּדֶקת, ָיכוֹל ָּכל ְיהּוִדי ְלִהְתַּגֵּבר ַעל 

ָּכל ִמְכׁשוֹל, ְלַהְמִׁשיְך ָהְלָאה ְוִלְבנוֹת עוָֹלמוֹת ֲחָדִׁשים.

ָקמוּ ָבנֶיָה וַיְַאשְּׁרוָּה

ְּבֶהָעַרת ַאַּגב, ַנְזִּכיר ֶאת ֶאָחד ִמְּפסּוֵקי 'ֵאֶׁשת ַחִיל', ַהַּמְזִּכיר ַּגם הּוא 
ֶאת ִעְנַין ַה'ִּקיָמה': "ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְּׁשרּוָה ַּבְעָלּה ַוְיַהְלָלּה )ִמְׁשֵלי לא, 
כח( – ֶיְׁשָנם ֲאָנִׁשים ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשהוֵֹריֶהם ַּבַחִּיים, ֵהם ִנְזָהִרים ַּבִּמְצווֹת, 
ֵאיָנם  ְּכָבר  הוֵֹריֶהם  ַּכֲאֶׁשר  ַאְך  ְלַצֲעָרם,  אוֹ  ָּבֶהם  ִלְפּגַֹע  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי 
רח"ל,  ַהִּמְצווֹת,  ִּבְׁשִמיַרת  ְלַזְלֵזל  ְלַעְצָמם  ַמְרִׁשים  ֵהם  ַהַחִּיים,  ֵּבין 
ֶׁשל  ִּבְזַמָּנם  ָּברּור  ֶּׁשָהָיה  ּוַמה  ָּבא",  ְודוֹר  הוֵֹלְך  "ּדוֹר  ֶׁשל  ִּבְתחּוָׁשה 

ַההוִֹרים, ְּכָבר ֵאינוֹ ֵרֵלַוְנִטי ַהּיוֹם...
ַאְך ֹלא! אוֵֹמר ָלנּו ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך: "ָקמּו ָבֶניָה" - ַעל ַהָּבִנים ְלִהָּזֵהר 
ֶׁשִּבְפִטיַרת ַההוִֹרים ֹלא ְּתֵהא ָחִליָלה ְנִפיָלה רּוָחִנית! ַּדְוָקא ָאז, ֲעֵליֶהם 
ּתוַֹרת  ֶאת  ָחִליָלה  ִלּטֹׁש  ְוֹלא  ַהָּמסֶֹרת,  ֶאת  ּוְלַהְמִׁשיְך  ּכֹחוֹת  ֶלֱאזֹר 

ֲאִביֶהם ְוִאָּמם.

לֹא ִלּפֹל ִלזְרוֹעוֹת ַהיֵּאוּׁש!

ַהּמּוָבא  נוָֹסף,  ְלִעְנָין  ְלִהְתַקֵּׁשר  ְיכוָֹלה  ַּבָּפסּוק  ַהֻּמְדֶּגֶׁשת  ַהִּקיָמה 
ַּבָּפסּוק ַהּקוֵֹדם: ָׂשָרה ִאֵּמנּו ִנְפְטָרה ְּב"ִקְרַית ַאְרַּבע ִהיא ֶחְברוֹן ְּבֶאֶרץ 
ִּכי   - ְּכָנַען  "ְּבֶאֶרץ  ַהָּקדוֹׁש:  ַהַחִּיים"  ָה"אוֹר  ְמָבֵאר  ב(.  )כג,  ְּכָנַען" 
ָהעוָֹלם ַהֶּזה ִיָּקֵרא 'ֶאֶרץ ְּכַנַען' )זַֹהר ח"א ַּדף פ ע"א(, הּוא ֵיֶצר ָהַרע, 

ִּבְקֻדָּׁשה  ַלֲעׂשוֹת  ְלַהְפִליא  ָהָאָדם  ַיִּׂשיג  ְּכֶנְגּדוֹ  ִהְתַעְּצמּות  ּוְבֶאְמָצעּות 
ּוְבַהָּׂשָגה".

הוִֹׁשיב  אוָֹתם  ַּדְוָקא  ָלֵכן  ָהַרע.  ַּבֵּיֶצר  ְלִהָּלֵחם  ְיכוִֹלים  ִיְׂשָרֵאל  ַרק 
ִמָּדם  ֲעקּוָבה  ִמְלָחָמה  ִהיא  ַהֵּיֶצר  ִמְלֶחֶמת  ְּכַנַען.  ְּבֶאֶרץ  ַהָּקָּב"ה 
ָהַאְסְטָרֶטְגיוֹת  ַחֵּיי ָהָאָדם. ַאַחת  ְלָכל אֶֹרְך  ַהִּנְמֶׁשֶכת  ַמֲעָרכוֹת,  ְוַרַּבת 
ַהֲחׁשּובוֹת ְּבִמְלָחָמה זוֹ, ִהיא ֶעֶצם ַהִּמְלָחָמה: ְלַהְמִׁשיְך ּוְלֵהָאֵבק ַּגם 

ְלַאַחר ַמֲעָרָכה ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ְּבִנְצחוֹן ָהאוֵֹיב, רח"ל.
"ַכֲאֶׁשר  ְּבִלּבוֹ:  לוַֹמר  לוֹ  ַאל  ְוֶהְחִטיאוֹ,  ִּפָּתהּו  ָהַרע  ֶׁשִּיְצרוֹ  ָאָדם 
ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי", ּוְלַאֵּבד ָּכל ִּתְקָוה ְלִׁשּנּוי. ָחִליָלה! ַהֵּיאּוׁש ַהֶּזה ְּבִדּיּוק 
- הּוא ַמְּטָרתוֹ ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע! יוֵֹדַע הּוא ִּכי ָּבֶרַגע ֶׁשַּיִּפיֶלּנּו ִלְזרוֹעוֹת 
ַהֵּיאּוׁש ְוַהַהְׁשָלָמה ִעם ַהֵחְטא – ׁשּוב ֹלא ִיְצָטֵרְך ְלִהָּלֵחם ּבוֹ ְּכָלל. ְּכָבר 
ִיְהֶיה מּוָכן ּוְמֻזָּמן ַלֵחְטא ַהָּבא, ָחִליָלה. ָלֵכן, ַּגם ִאם ָנַפל ָאָדם – ֶיֱאסֹף 
ֶאת ָּכל ּכֹחוָֹתיו ְוָיקּום! ָׂשָרה ִנְפְטָרה ְּבֶחְברוֹן ֶׁשְּבֶאֶרץ ְּכַנַען – ָהרוֶֹמֶזת 
ַלֵּיֶצר ָהַרע. ַאְבָרָהם ָּבא ְּכֵדי ִלְסּפֹד ָלּה ְוִלְבּכוָֹתּה, ַאְך ִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן: 

"ַוָּיָקם ַאְבָרָהם!".
ְלַקֵּבל ָׁשִבים. ַּגם ִאם  ְּפתּוָחה  ְוָידוֹ  ִּתֵּקן ָלנּו ֶּדֶרְך ְּתׁשּוָבה,  ַהָּקָּב"ה 
ּוְלַקֵּבל  ִלְמקוֹר ַהּטוֹב  ִנְׁשָמְתָך  ִלְקׁשֹר ֶאת  ַאָּתה  ָיכוֹל  ַהֵּיֶצר,  ֶהְחִטיֲאָך 
)ִמיָכה  ִלי"  אוֹר  ה'  ַּבחֶֹׁשְך  ֵאֵׁשב  ִּכי  ָקְמִּתי  ָנַפְלִּתי  "ִּכי  ֲחָדָׁשה.  ַחּיּות 

ז, ח(.

ַמסֶֶּכת דֶֶּרְך ֶאֶרץ
   

ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני ֵמתוֹ ַוְיַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ֵחת )כג, ג( ִׁשעּור ִנְפָלא 
זוֹ.  ְּבָפָרָׁשה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  אוָֹתנּו  ִלֵּמד  ֶאֶרץ  ּוְבֶדֶרְך  ַהְּבִרּיוֹת  ִּבְכבוֹד 
ֶאֶרץ.  ֶּדֶרְך  ָּפָרָׁשה ֶׁשל  ָהיּו  ָׂשָרה  ְוֶׁשל  ַחֵּייֶהם ֶׁשל ַאְבָרָהם  ָּכל  ִּבְכָלל, 

ִּכְמַעט ֶׁשִּנָּתן ִלְכּתֹב ַעל ִּפיֶהם ֻׁשְלָחן ָערּוְך ָׁשֵלם ְּבִעְנְיֵני ֶּדֶרְך ֶאֶרץ.
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהָיה אוֵֹנן. ָנֵקל ְלַׁשֵער ֶאת ּגֶֹדל ַצֲערוֹ ְּבאוָֹתּה ָׁשָעה, 
ֶׁשֵּמתוֹ ֻמָּטל ְלָפָניו. ִעם ָּכל זֹאת, ְּבבוֹאוֹ ְלַדֵּבר ִעם ְּבֵני ֵחת, ִּדֵּבר ִאָּתם 
ְּכִאּלּו ֹלא ֵאַרע ָּדָבר – ִּבְמנּוַחת ֶנֶפׁש ֻמְחֶלֶטת. ֵהם ֵאיָנם ְצִריִכים ִלְסּבֹל 

ְּבֶׁשל ַהַּצַער ֶׁשּלוֹ!
ֶנֶפׁש ַּגם  ָאָדם ָּגדוֹל ַמְצִליַח ִלְׁשֹלט ְּבִרְגׁשוָֹתיו, ּוְלִהְתַנֵהל ִּבְמנּוַחת 

ַּכֲאֶׁשר הּוא ִנָּצב ְּבַמָּצִבים ָקִׁשים ִּבְמיָֻחד!
ָהַרב  ְלַבְּקרוֹ  ִהִּגיַע  ָהַאֲחרוֹן,  ָחְליוֹ  ַזַצ"ל ֶאת  ִמֶּטעְלז  ָהַרב  ְּכֶׁשָחָלה 
ִמּקוְֹבָנה ַזַצ"ל. ֵהם ָיְׁשבּו ְוִדְּברּו, ְותוְֹך ְּכֵדי ָּכְך ָּפָנה ָהַרב ִמֶּטעְלז ְוָאַמר 
ֶׁשַהְּגִסיָסה  ִמֵּכיָון  ָּכֵעת,  ָלֵצאת  ְוָעָליו  ּכֵֹהן,  "ְּכבוֹדוֹ  ִמּקוְֹבָנה:  ָלַרב 
ַמְתִחיָלה"... ָאְמָנם, ְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְפַטר ְלֵבית עוָֹלמוֹ!... נוָֹרא 
ַהַּדַעת  ְוִיּׁשּוב  ַהֶּנֶפׁש  ְמנּוַחת  ֶאת  לוֹ  ְוֵיׁש  ּגוֵֹסס,  ַעְצמוֹ  הּוא  נוָֹראוֹת! 

ַלְחׁשֹב ַמה ֵּיׁש ַלֲעׂשוֹת ָּכֵעת!
ְּכֵעין ֶזה ְמֻסָּפר ַעל ַהָּגאוֹן ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ַזְלָמן אוֶֹיעְרַּבְך ְזצּוָק"ל, רֹאׁש 
ְיִׁשיַבת 'קוֹל ּתוָֹרה'. ַּכֲאֶׁשר ִאְׁשּתוֹ ָהַרָּבִנית ע"ה ִנְפְטָרה, ָהָיה ֶזה ְּביוֹם 
ַׁשָּבת. ְּבמוָֹצֵאי ַׁשָּבת ָיַרד ָהַרב ְּבַמֲעִלית ֵּבית ַהחוִֹלים ַלֲחַדר ַהֵּמִתים. 
ְּבַאַחת ַהּקוֹמוֹת ִנְכַנס ַלַּמֲעִלית ַּתְלִמיד, ֶׁשָהָיה ָאז ַאְבֵרְך ָצִעיר, ּוִבֵּׂשר 
ָלַרב ֶׁשִּלְפֵני ָׁשָעה ַקָּלה ָיְלָדה ִאְׁשּתוֹ ֵּבן ְלַמָּזל טוֹב. ָהַרב, ְּכֶהֶרף ַעִין, 
ִׁשָּנה ֶאת ַמָּבטוֹ ְוֶהֱעָלה ִחּיּוְך ָרָחב ַעל ָּפָניו ְּבֶׁשל ַהְּבׂשוָֹרה ַהְמַׂשַּמַחת, 
ִהְתַעְנֵין ִּבְפָרֵטי ַהֵּלָדה ּוֵבֵרְך ֶאת ָהַרְך ַהִּנּמוֹל, ֲאִבי ַהֵּבן ְוַהּיוֶֹלֶדת. ַרק 
ְמֻאָחר יוֵֹתר נוַֹדע ְלאוֹתוֹ ַאְבֵרְך ֶׁשָּׁשָעה ַקָּלה קֶֹדם ָלֵכן ִנְפְטָרה ָהַרָּבִנית. 

כָּבוֹד ְלָכל ָאָדם בֲַּאשֶׁר הוּא

"ַוָּיָקם   - ָאִבינּו  ֵמַאְבָרָהם  ָלַמְדנּו  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ְּבִהְלכוֹת  ֲהָלָכה  עוֹד 
ִעם  ְמַדֵּבר  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֵחת".  ִלְבֵני  ָהָאֶרץ  ְלַעם  ַוִּיְׁשַּתחּו  ַאְבָרָהם 
ְּדָבָריו  ִּבְתִחַּלת  ִלְפֵניֶהם  ִמְׁשַּתֲחֶוה  הּוא  זֹאת  ְּבָכל  ְּפׁשּוִטים.  ּגוִֹיים 
ָהָאֶרץ',  'ַעם  ֶׁשָהיּו  ַמְדִּגיָׁשה  ַהּתוָֹרה  ִאָּתם.  ּוַמָּתן  ַהַּמָּׂשא  ּוְבִסּיּום 

ְּכלוַֹמר ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים. ְּבָכל זֹאת הּוא ְמַכְּבָדם ְמאֹד.
ְמַגִּלים  ַאְבָרָהם,  ֶאל  ֵחת  ְּבֵני  ֶׁשל  ִהְתַיֲחסּוָתם  ֶאת  ּבוְֹדִקים  ַּכֲאֶׁשר 
לוֹ,  אוְֹמִרים  ֵהם  ְּבתוֵֹכנּו"  ַאָּתה  ֱאֹלִקים  "ְנִׂשיא  ְמאֹד.  ִּכְּבדּוהּו  ֶׁשֵהם 
ַאְך הּוא ֵאינוֹ ִמְתָּגֶאה ְּכָלל, ּוִמְתַנֵהג ְּכַלֵּפיֶהם ַּבֲעָנָוה ְּגדוָֹלה. ְלַלְּמֵדנּו, 
ֵּכיַצד ָצִריְך ָאָדם ְלִהְתַנֵהג ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַכְּבִדים אוֹתוֹ. ָאָדם ָקָטן ִמְתָּגֶאה 
ֶאת  ְמַאֵּבד  ֵאינוֹ  ָּגדוֹל  ָאָדם  ַאְך  ֵאָליו,  ַהֻּמְפֶנה  ָּכבוֹד  ֶׁשל  ֶׁשֶמץ  ִמָּכל 
צּוַרת  ַעל  הּוא ׁשוֵֹמר  אוֹתוֹ  ְמַכְּבִדים  ַּכֲאֶׁשר  ְוַגם  ַמָּצב,  ְּבׁשּום  ַעְצמוֹ 

הַהַנְהָגָה הַּנְאוֹתָה.
ְרחוִֹקים,  ֲאָנִׁשים  ִעם  ְלַדֵּבר  ְּבבוֵֹאנּו  ְּבָכְך,  ָלנּו  ֵיׁש  ָּגדוֹל  ִלּמּוד 
ַּכּיוֹם  ָלֶהם!  ָלֵתת  ֵיׁש  ְוָכבוֹד  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ַּכָּמה  ֶׁשָּלנּו.  ִמן ַהחּוג  ֶׁשֵאיָנם 
ֵאין ַהֲהָלכוֹת ַהָּללּו ַרק ְּבֶגֶדר 'ִהְלכוֹת ֶּדֶרְך ֶאֶרץ', ֶאָּלא ְּבֶגֶדר 'ִהְלכוֹת 
ְלֹלא  ָּבְרחוֹב  ּובוְֹדִקים  ֶׁשעוְֹקִבים  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ִּבְפָרט  ה''!  ִקּדּוׁש 
הספר  )מתוך  ּתוָֹרה  ְּבֵני  ֶׁשל  ִנימּוֵסיֶהם  ְוֶאת  ִהְתַנֲהגּוָתם  ֶאת  ֶהֶרף 

"משכני אחריך" בראשית ח"א(.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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משלחות משקיעי נדל"ן לחו"ל
היעד הבא:

בוקרשט, רומניה
19-22 בנובמבר 2018

מס' המקומות מוגבל
מהרו להירשם!

tour- של  הנדל"ן  משקיעי  משלחות 
estate מאפשרות לראשונה טיול מרוכז 
הכולל חשיפה לנכסים אטרקטיביים ולכל 
המידע הדרוש לרכישה בטוחה של נדל"ן 
אנשי  של  מלא  בליווי  זאת  וכל  בחו"ל 

מקצוע מהשורה הראשונה. תוספת ליחיד בחדר זוגי - 150 €מחיר לאדם בחדר זוגי - 650 €

ההרשמה בעיצומה!
לפרטים נוספים והרשמה:

nadlanromania.com
רוז: 052-6278184 טל' משרד: 03-9197003 

יום חמישי כ״ה בתשרי 4.10.18 בשעה 20:30
באולם אוהל פייגא

רחוב האדמו״ר מבעלזא 6, רמת בית שמש ב׳

אין כניסה מתחת לגיל 18כניסה חופשית       לגברים בלבד

במוצאי שבת פרשת חיי שרה כ"ה חשון 3.11.18 בשעה 20:00
באולם שלום ורעות

רח' קהילות יעקב 63, בני ברק

מיועד לגברים בלבד
אין כניסה מתחת גיל 18 הכניסה חופשית

איכותית וטעימה, בריאה ומזינה 
הנאפית בתנורי אבן

ז'בוטינסקי 155 רמת גן /פ. בן גוריון. טל למשלוחים: 03-6773332

חדש בעיר! רשת פיצה עגבניה 
בכשרות חדשה ומהודרת!

בס"ד

100% גבינה 
מוצרלה

פתוח רצוף עד  2:30 בלילה כולל משלוחים

פיצה מקמח כוסמין מלא
פיצה טבעונית

פיצה ללא גלוטן
פסטה מחיטה מלאה

סלטים בהרכבה עצמית
סנדוויצ'ים/טוסטים

מבצע 2 פיצות משפחתיות 
ב-99& )ללא תוספות(

וחילקם  ע״ה  המלך  שלמה  ציין  עיתים  כ"ח 
וגבורות  לחסידים  יצירה  בספר  הראב״ד 
והחזקה  גבורות  בחינת  הינו  החורף  וכידוע 
העקמומיות  לישר  שבכוחם  הברקים  שבהן 
שבלב שנוצרה מעודף חום והתרחבות, וכעת 
על מנת ליישר העקמומיות וליישר הצורה שני 
עננים שנוצרו לרוב מאידוי מי הים אחד טעון 
חיובית ואחד טעון שלילית נפגשים ונוצר כעין 

קצר חשמלי שיוצר כמה וכמה תופעות. 
1. פריצת אור אדיר ומסנוור. 

של  בערכים  באוויר  חשמלי  מטען  פריקת   .2
פותחו  ברקים  רוויי  )במקומות  וולט  מיליוני 
אנרגיה  מפיקים  וכך  מהם  שנטענים  מתקנים 

חשמלית נקיה(.
3. מתוך הקצר החשמלי רב העוצמה נוצר רעם 
חלונות  לשבר  שביכולתו  הדף  היוצר  אדיר 

וודאי בפחות מזה להרעיד חללי הלב. 
4. גשם יורד על הארץ. 

מהתהליך הנ״ל עליו אנו מברכים שתי ברכות: 
וגבורתו  2. שכוחו  עושה מעשה בראשית.   .1

מלא עולם. 
ניתן להסיק מסקנות רבות חינוכיות שהטיפול 
ורטוב  שקר  בזמן  החורף  בימי  דווקא  בהן 
בחוץ, האווירה קודרת ולכן זהו זמן טוב ונכון 

להתכנסות. 
אנו חיים ב״ה בדור כבכל דור בו נפגשים זקנים 
וגבולות.  עול  פורקי  צעירים  עם  חכמה  בעלי 
חלילה  יכול  אלו  מטענים  שתי  בין  המפגש 
והסיבה  או חברה,  ליצור בקע במשפחה  וחס 
פשוטה מאד במה טוען כל אדם את חללי גופו 
אם בחכמה ואם בשכלות, כפי שמזהיר אותנו 
שלמה המלך ע״ה לאורך כל ספר משלי, אלו 
לחיים ואלו לשפיכות דמים חלילה וחס, היות 
להפיק  כיצד  לחשוב  עלינו  נתון  הזה  והמצב 
ממנו תועלת ולא חלילה וחס להישבר לסבול 

לכעוס להעניש וכדומה. 
הראשונה  שהתגובה  ספק  לכל  מעל  ברור 
שמפרק  פיצוץ  הינו  מבוקרת  אינה  שהקרבה 
משבר,  שעת  הינה  זו  שעה  הצדדים,  שני  את 
מלשון שבר שנוצר בלב הזקן והצעיר. עם כל 
את  ומבינים  וחכם  מבוקר  המפגש  אם  זאת, 
עת  להפיק מאותה  ניתן  צד  לכל  היתרון שיש 

של גבורות רחמים רבים. 
רחמים בארמית אהבה. 

זו  בשאלה  מתחבטים  בחינוך  העוסקים  כולם 
מה הדרך הנכונה, אך חז״ל הכינו תרופה לכל 

מכה, כתיב חנוך לנער על פי דרכו, רצונם לומר 
אתה החכם נתב את כוחות הנער שתעשה לו 
מהם דרך ואתה הנער נתב את כוחותיך לסמוך 
בגרת  כבר  שאם  משום  אבותיך,  את  ולתמוך 
ובדרך  להיפגש,  עתידים  בך  גם  אותם,  פגשת 
אמר  וכבר  אותו  מוליכים  ללכת  רוצה  שאדם 

החכם באדם מה שהיה הוא שיהיה. 
כעת אנו בעיצומו של החורף, זמן לכנס אבנים 
המבוגרים  אנו  ובאים  בתים  לבנות  מנת  על 
יכולים  אינם  עדיין  שהצעירים  חשבון  נעשה 
השליליים  המאמצים  כל  את  ונחשב  לעשות 
שאנו נחווה עם צעירי הצאן, נכנס אותם וננתב 
ילדינו,  כלפי  ואהבה  חיובית  לחשיבה  אותם 
יכולים  ורעמים  שברקים  כשם  שממש  נראה 
לחולל הרס וחורבן הם גם יכולים להיות מנוע 

צמיחה ואגירת כח לכל החיים.
סהרה  במדבר  ובמיוחד  הצחיחים  במדבריות 
בשעה של ברקים נוצרת בתוך החולות פטריה 
אלו  באזורים  מלכים  מעדן  שהינה  שחורה 
ניתן ערך לכך נוכל להמיר  גם בביתנו אם רק 

וליהנות ממפגש הדורות. 
לקיים  בכדי  לגשמים  זקוק  העולם  כידוע  עוד 
את החקלאות שהינה מקור המזון אולם כולנו 
יודעים שגשמים יכולים להיות הרסניים ביותר 
שירדו  עליהם  ומתפללים  מבקשים  אנו  ולכן 
לעצים  לקללה  ולא  לברכה  ובזמנם  בעיתם 

לשדות לבורות ומקוואות. 
המעגל  חוני  מעשה  מובא  תענית  במסכת 
אשר כל חכמי דורו בשנה אחת צחיחה בקשו 
בני  אליו  שבאו  עד  ואין  לגשמים  והתפללו 
עוגה  עג  עשה  מה  שירדו,  שיתפלל  ישראל 
גשמים.  שירדו  עד  ממנה  יזוז  שלא  ונשבע 
הגשמים אכן ירדו אך פעם בזעף ופעם בטיפין 
טיפין עמד חוני המעגל וביקש שירדו לברכה 

ואכן כך היה. 
מעשה זה הינו נפלאה שירדו גשמי ברכה אך 
אתה  חוני  אלמלא  שטח  בן  שמעון  לו  שלח 
נידוי, אבל מה אעשה לך שאתה  גוזרני עליך 
כבן  כרצונך  לך  ועושה  המקום  לפני  מתחטא 
ע״כ  רצונו.  לו  ועושה  אביו  על  שמתחטא 
שהבן  שבשעה  ללמוד  עלינו  זה  ממעשה 
לטובה  רצונו  לו  עושה  אביו  לפני  מתחטא 
ואל  הלבבות  לייחד  יש  בדורנו  כן  ולברכה 
שפרוד  הזוהר  בתיקוני  שכתוב  וזהו  להפריד 
הינו גלות וייחוד הינו גאולה ואין הכנה טובה 

יותר לקראת חנוכה כייחוד הלבבות והדורות.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

מפגש הדורות



בני ברק כ"ב חשוון תעש"ט 122231/10/18

הכל  "בתיאוריה, 
מאוד  נשמע 
נכנס  פשוט: 
את  נחגור  לרכב, 
והוא  התינוק 
לפעמים  יירדם. 
אחרי  יירדם 
מספר דקות, אבל 
אומרת  יירדם", 
ומציינת  לביא 
עם  "בפועל  כי 
שבוכים  תינוקות 
יש  בנסיעות 
אחרת.  מציאות 
נכנסנו לרכב אחרי 
חיתול,  שבדקנו 
שבע,  התינוק 
צרכיו  שכל  נראה 
אבל  מסופקים 

2 דקות לערך לאחר הכניסה לרכב התינוק מתחיל לבכות. במהירות  כ- 
הבכי של התינוק מתגבר וההורים נכנסים למצוקה בהתאם. בלי שנרגיש 
לעיתים,  ויותר.  וחצי  לשעה  הופכות  חצי שעה  נסיעות של  רבות  פעמים 
יד אחת  ונהיגה עם  הנסיעה עלולה לכלול עצירות מסוכנות בצדי הדרך 

כאשר השנייה נמצאת על התינוק". 

אם כן, מהן הסיבות בגינן תינוקות בוכים בנסיעה?
• תנוחת הישיבה לא נוחה לתינוק

הנסיעה  לכיוון  ההפוך  בכיוון  שנסיעה  תינוקות  ישנם   – הנסיעה  כיוון   •
גורמת להם לתחושה לא נעימה ובחילה )בדיוק כמו אצל מבוגרים(

• הסלקל / כיסא הבטיחות לא נוח לתינוק
• חם או קר לתינוק 

• חרדת נטישה – התינוק מרגיש לבד.

אז מה עושים?
קירור  להפעיל  כדי  הנסיעה  תחילת  לפני  דקות   10 לרכב  היכנסו   .1
הנסיעה. למצב  הסתגלות  זמן  שלכם  לתינוק  לתת  וכדי  חימום   או 
2. דברו עם התינוק – )או כמו שאני תמיד אומרת – תחפרו( לפני הנסיעה 
ספרו לו לאן נוסעים ומה משך הנסיעה, הניחו עליו ידיים כשאתם מדברים 
התחילו  ואז  דקות  מספר  חכו  בשבילו.  שם  שאתם  שירגיש  כדי  איתו 

בנסיעה. 
3. כיסוי הכיסא – נסיעה היא חוויה עמוסת גירויים: נופים משתנים, רעש 
הכביש, צפירות, תזוזת הרכב, עצירות פתאומיות וכו'. אני ממליצה לכסות את 
 הכיסא או החלון בחיתול טטרא נושם בצבע אחיד כדי לחסום גירויים חזותיים.
יותר  נעים  דבר  אין   – הנסיעה  במהלך  לתינוק  שירו   .4
מקצועיים( זייפנים  הם  אם  )גם  הוריו  של  מקולם   לתינוק 
5. מוזיקה – במידה והתינוק נכנס לבכי היסטרי ואין אפשרות לעצור בצד 
נפעיל  ולקשב.  מחדש  לארגון  להגיע  לתינוק  לעזור  ננסה  אותו  ולהרגיע 
נחזור  בפתאומיות,  אותה  ונסגור  שניות  לכמה  גבוהה  בעוצמה  מוזיקה 
ניתן  יפסיק.  והבכי  יכנס לקשב  על הפעולה מספר פעמים עד שהתינוק 

את  להשוות 
התהליך לדפיקה 
באמצע  בדלת 
 – סיטואציה 
ההפסקה והקשב 
לנו  גורמים 
 להתארגן מחדש.
ערכת   .6
מוצץ   – נסיעה 
בקבוק  נוסף, 
)במידה  מים 
התחיל  והתינוק 
צעצוע  טעימות(, 
ושירים  אהוב 
שניתן  כיפיים 
במהלך  לשים 
ברכב.  הנסיעה 
 – פתוח  חלון   .7
ידוע  לבן  רעש 
כמרגיע תינוקות רכים משום שמדמה את קולות הרחם – השאירו פתח צר 

לכניסת אויר באחד מחלונות הרכב.
8. עצרו בצד הדרך – רק במידה ואינכם נוסעים בכבישים ראשיים וישנה 

אפשרות לעצור בבטחה בצד הדרך או בחניה מסודרת. 
או  פתע  עצירת  לתינוק,  מסוכנת  נסיעה  במהלך  האכלה  לב:  שימו   .9

פליטה עלולים לגרום לסכנת חנק.
שתמיד  הפתרון  לנסיעות,  קסום  פתרון  גדול -  שינוי  קטן  ערסול   .10
של  הרחמית  התנוחה  היא  ערסול  בכיסא.  התינוק  ערסול  הוא  עובד   )!(
התינוק. מרבית התינוקות ירגישו בטוחים בתנוחה הערסול. היתרון הגדול 
בערסול הוא שבית החזה רפוי ומשוחרר ולכן גם הבטן תהיה משוחררת. 
הכוונה היא ששרירי הבטן יהיו רפויים והתינוק יהיה בתנוחה מוכרת שאינה 
דורשת החזקה שרירית. בתנוחה זו ישנו סיכוי טוב שתינוק לא יסבול מלחץ 

כתוצאה של גרפס כלוא בבית החזה או מגזים במהלך הנסיעה. 

בכיסא  התינוק  את  נושיב  הראשון  בשלב  התינוק?  את  נערסל  כיצד 
השני,  בשלב  הבטיחות.  הוראות  לפי  חגור  כשהוא  הסלקל  או  הבטיחות 
נשים מתחת לרגליו של התינוק חיתול או שמיכה מגולגלים. נשתדל לשים 
את החיתול/שמיכה מתחת לאזור הברכיים כדי שהאגן יהיה מעט מעוגל 
והבטן רפויה. בשלב השלישי ננסה לגרום לפלג הגוף העליון של התינוק 
נגלגל  נוסף  חיתול  ניקח  חודשיים  גיל  עד  והתינוק  במידה  רפוי.  להיות 
ונניח  כדור  סוג של  ניצור מקצוות החיתול  בית החזה,  לאורך  ונניח  אותו 
מתחת לכתפיים כך שהם יטו מעט פנימה ובית החזה יהיה רפוי. אחרי גיל 
חודשיים כאשר התינוק מתחיל להיות מוטורי יותר ויש סיכוי שהוא ימשוך 
כדי  כתף  לכל  מתחת  אחד  גרביים,  בזוג  נשתמש  החוצה,  החיתול  את 
לגרום לכתפיים להיות מוטות מעט קדימה על מנת שבית החזה יהיה רפוי.

 שתהיה לכולם נסיעה טובה ובטוחה!
*שלי לביא, היא יועצת להתפתחות תינוקות

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

מוס שוקולד 

טיפים
הכינו את חדר הילדים לחורף

החורף בפתח, הימים מתקצרים 
יותר  לבלות  הולכים  והילדים 
בדיוק  זה  ובחדרם,   בבית  זמן 
הילדים  החדר  את  לעצב  הזמן 
נעימה  חמימה,  אוירה  ולהעניק 
העונה  לקראת  בחדר  ומפנקת 
טל,  רונית  המעצבת  הגשומה. 
בחברת  הראשית  המעצבת 

רהיטי דורון מעניקה טיפים ועצות לעיצוב מחמם של חדר הילדים לקראת 
החורף: 

וילון, שנו  טקסטיל - הוסיפו טקסטיל בחדר: כריות נוי מפנקות, שטיח,   •
גם  להוסיף  ניתן  בגוונים חמים,  ומפנקים  איכותיים  את המצעים למצעים 

שמיכה או כירבולית, כל אלו ייצרו תחושה של התכרבלות וחמימות בחדר.
לילד את  ונגיש  לעין  נראה  להוציא למקום  כדאי  בחורף   - • שינוי הסדר 
משחקי הקופסא ואת  הספרים, מומלץ להוסיף על הקיר כוורות או מדפים, 

כך שהילד יוכל לשלוף ספר או משחק וליהנות מזמן איכות בבית.
• התכנסות- ניתן ליצור תחושה של התכנסות, כדאי להוסיף כורסא קטנה 
לילדים, הדום או אפילו ספה מתכווננת נוחה לישיבה נמוכה וליצור פינה של 

קריאה ומשחקים, אזור התכנסות מזמין ונעים גם לאירוח חברים. 
מנורת  להניח  ועליה  המיטה  ליד  קטנה  שידה  הוסיפו  תאורה-  תוספת   •
מעל  המיטה,  לגב  מעל  לדים  שרשרת  בנוסף  רכה,  תאורה  עם  קריאה 

לספרייה או בכוורת גם ייצרו תחושה נעימה ומוארת. 
מוט  האפשר  במידת  הבגדים  בארון  הוסיפו  חורפיים-  לבגדים  מקום   •
תליה בגובה הילד עליו ייתלו מעילים, ג'קטים, סוודרים עבים וכו'. כל אלו 
כשיכנסו לארון למקום המיועד ישמרו על הסדר בחדר ועל הבגד עצמו וגם 

יחסכו זמן בחיפוש אחריו.
• קישוט- אפשר להוסיף מדבקת קיר יפה מעולמו של הילד למשל בנושא 
חורף כמו טיפות גשם, מטריה וכו' כדי להעניק תחושה של סביבה חדשה 

והתרעננות.  

טעימה

הפתרונות לבכי תינוקות בנסיעות
נרדמים  הם  מהשכונה  שיצאנו  לפני  ועוד  עליהם  האהובה  הפעילות  היא  ברכב  שנסיעה  תינוקות  ישנם 
בנינוחות • עם זאת, יש הורים רבים הנמנעים מנסיעות בכלל ונסיעות ארוכות בפרט בגלל הבכי ההיסטרי של 
הקטנטנים • שלי לביא, יועצת להתפתחות תינוקות: "נסיעה עם תינוק בוכה ברכב היא אחד הדברים הקשים 

שיש, שהרי הדרך נראית ארוכה ומרגישה כלא נגמרת"

לכבוד עונת השוקולד חברת כרמית חולקת מתכון מפנק – מוס שוקולד טבעוני ופירורי מיני קוקיס בכוסות. 

אופן הכנה:
מחממים את קרם הקוקוס וכף סוכר בסיר ומביאים לסף   •

רתיחה.
כאשר  בקערה.  ומניחים  לקוביות  השוקולד  את  שוברים   •
הקרם קוקוס מגיע לסף רתיחה, מורידים מהאש ושופכים מעל 

השוקולד. מחכים דקה ואז מערבבים עד איחוד החומרים.
• מכניסים את הקערה למקרר ל- 12 שעות לפחות. מוציאים 

מהמקרר ומקציפים בקערת מיקסר עד למרקם קרמי.
• מפוררים עוגיות מיני קוקיס בתחתית כוסות, שופכים מוס 
לכוס עד הגובה הרצוי ומעל מפוררים שוב עוגיות מיני קוקיס 

מעל.

מצרכים:
מוצקי   60% מריר  אגו  שוקולד  חפיסות    2  •

קקאו
• פחית קרם קוקוס )17%שומן לפחות(

• 1 כף סוכר
• עוגיות מיני קוקיס

כיום אנחנו נחשפים יותר ויותר 
חדשים  ריחניים  למוצרים 
שזה  יודעים,  כבר  כולם  לבית. 
נעימה  אוירה  שמעניק  מה 

ורגועה.
 בימי החורף הקרים אנו באופן 
החלונות  את  סוגרים  טבעי 
אותם  לפתוח  וממעטים  בבית 
מחשבה  משקיעים  לא  ולרוב 

נעימים  לא  ריחות  שיוצר  מה,  קרים  בימים  מאוורר  פחות  שהבית  לכך, 
ואוירה סגורה. חברת אס. סי. ג'ונסון, מייבאת ומשווקת לישראל את המותג 
הבינלאומי גלייד )glade( - מטהרי אוויר, מציעה טיפים ועצות כיצד לרענן 

את הבית ולהעניק לו ניחוח נעים, מפנק וחמים.

איך לגרום לבית להריח רענן כמו בגינת הפרחים:
נורות הבית  רססו מעט מבשם אויר ממגוון הריחות המוצעים כיום על   •
כאשר הן כבויות וכשיתייבש הדליקו את הנורות, חום הנורה יפיץ ריח בחלל 

הבית.
• הוסיפו פקק של מרכך כביסה לנוזל הרצפה והבטיחו ניחוח מדהים בבית 

שיישאר לאורך זמן.  
• הרתיחו סיר מלא מים והוסיפו לו ציפורן, קינמון וקליפות פרי הדר.

• ניתן לחמם תמצית וניל עם מעט מים במבער שמנים קטן.
או  אריגים  מבשם  להתיז  מוצקים,  סבונים  הבגדים  בארון  להניח  ניתן   •
להניח דף ריחני של מייבש הכביסה. הריח ישדרג לכם ללא ספק את חוויית 

בחירת הבגד שנלבש כשתצאו מהבית בבוקר או בערב.

כיצד לשדרג  את הריח בחדר האמבטיה והשירותים:
• התיזו מעט מטהר אויר. 

• הדליקו נר ריחני ואף ניתן להוסיף מיני ג'ל ריחני המותאם לרכב ולארון 
ולהניח בארון המגבות. 

התזה  עם  אחיד,  ניחוח  המפזר  מעוצב  אוטומטי  גלייד  מכשיר  הניחו   •
אוטומטית בכל כמה דקות ושומר על הניחוח הנעים בחללי הבית.

כיצד לרענן את חדרי השינה:
• ניתן להתיז מעט שמן ריחני כמו לבנדר או אקליפטוס על המיטה והכריות.

בעת קיפול המצעים ניתן להניח דף ריחני של מייבש כביסה בין קפלי   •
המצעים. כשתניחו אותם על המיטה, החדר יתמלא בניחוח נעים.

המיטה,  גבי  על  אויר  מבשם  מעט  להתיז  ניתן  המצעים  החלפת  בעת   •
להמתין מעט שיתייבש ולאחר מכן להניח את המצעים.

טיפים ועצות לריענון ובישום הבית 
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - דברים הקשורים למים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. כלי ענויים קדמון בעל זיזים ובליטות שהיו מגררים בהם 
את בשרו של המעונה. "את בשרו ב____ של ברזל" )ברכות 

סא: ( )בלשון יחיד(
5. כעס,קצף. "ב__ ובחמה ובקצף" )דברים כט כז(

6. עיקום,קלקול. "חרב בא לעולם על ענוי הדין ועל ____ 
הדין" )אבות ה ח( )בלשון רבים(

7. קודש הקודשים,המדור הפנימי,האחרון והקדוש ביותר 
שבבית המקדש. "ו__ בתוך הבית"  )מלכים א ו יט(

9. עיר כהנים בנחלת בנימין,סמוכה לירושלים. )שמואל א 
כב יט(

10. מפרשיות השבוע.
13. טיפה. "___ לילה" )שה"ש ה ב()בלשון סמיכות(

14. כנוי לשינה קצרה וקלה. "שינת ה___" )סוכה כו: (
16. דחף,הדף. "___ דחיתני לנפל" )תהלים קיח יג(

17. מחבוא,מטמון,אוצר. "ומשל ב___ " )דניאל יא מג( )לא 
בלשון סמיכות()בלשון רבים()בהיפוך אותיות(

1. מאכלים ערבים ונעימים,מטעמים. "האכלים ל____ נשמו" )איכה 
ד ה( )בלשון יחיד(

2. כרכוב המזבח. "בכבש ופנה ל____" )זבחים ה ג(
3. קיצור המילים : רנה וישועה.

4. שם כלי נגינה קדמון בעל תיבת תהודה שעליה מתוחים מיתרים 
מונעים באצבעות או במפרט מיוחד. "קרנא משרוקיתא _____" 

)דניאל ג ה( )בכתיב מלא(
5. פרשת דרכים,מקום שבו מצטלבות דרכים. "____ הדרך" )יחזקאל 

כא כו(
8. שממון,הרס,חורבן. "שמה ו___ יכת-שער" )ישעיה כד יב(

11. ועוד,והשאר. "התורה כולה ו____ פירושה הוא" )שבת לא.(
12. שאין לו,נטול. "בנזיר ש____ תגלחת" )נזיר סד: ( )בהיפוך 

אותיות( )בכתיב חסר(
13. רתמת ראש הבהמה. "במתג ו____" )תהלים לב ט(

14. חומר מרפא ומחזק את הגוף.  "זכה נעשית לו ____ חיים" 
)יומא עב: (

15. הקיצור של : ויקרא.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ון 
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ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אגם, מקוה, יבלי מים, אובל, נהר, כברכת מים, אי, נחל, לחוף ימים, השקת, תהום, מוצא המים, יאור, אפיקי 
מים, עינת מים, ים, באר מים, פלגי מים, מעין, גלת מים, מצולה, חוף הים

אנאארהנינשאגהוקמא
תיאישאישספאימשיאג

שישנסנמאישמיאמאגל

ישינשישקשאישאויאת
שעאיהשיאנמימיהיממ

מסנפנמישישישיתשיי

יאושישאמאמישריבממ

מחשמיאישתאנתגלאינ

תישליפשנהאמאישאגא

כשחשושיאלישמאובלא

רנסחשעיאושיאורמפד

בתלשתקשהצמסניתדגא

כמימהאצומימראבתאא

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. כינוי לארץ ישראל על שם חיה
2. מה המשותף לחיפה, אשדוד, יפו ואילת?

3. מהו הפארק הגדול ביותר בתל אביב?                                                                                                           
4. מקום בגליל בו נותר הישוב היהודי הקדום ביותר?

5. היכן ההר ששמו כשם צורתו- גמל?
6. רוכש אדמות העמק

7. על שם מי הישוב ייטב?
8. האם שמו של "כוכב הירדן" מופיע בתנ"ך?

9. מה שמו העברי של צומת מסמיה?
10. שמם של מי כלול בשם הישוב ארגמן?

1. ארץ הצבי  2. ערי נמל 3. פארק הירקון 4. פקיעין 5. בגליל המערבי, סמוך לכביש 
עכו-צפת 6. יהושע חנקין 7. יצחק טבנקין  8. לא 9. משמיע שלום.בני ראם 10. אריק 

רגב, גד מנלה



טעים
להכיר!

סדרת הרטבים החדשה 
של 'מעולה'

משדרגת כל מנה 
למנה מעולה

 .151 כהנמן  רח’   |  5789482-03 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  5791433-03  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03| רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב 
קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 9479944-03 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: 
רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 6430456-08| הלל 8. 6103663-08  |  רח’ רשבי 
דון.15. 8523639-08 | חיפה: מיכאל 9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 9419465 08- | ירושלים: פנים מאירות 10 |
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כ'-כ"ד בחשון29.10-2.11.18

עד שישימבצעים בימי שני

שריר מס' 8
מוצפי

2990
לק"ג

פילה דג סלמון
בלדי

לק"ג
5990

חלבי/מריר
עלית

חמישיית שוקולד פרה

1790

מרק עוף אמיתי
400 גר'

אסם

1390

חמישיית מגבונים
קוד:680844

10

טרופיקס
18 יח'

890

רסק תפו"ע
ללא סוכר

ויטה

10
3 ב-

ניקול

סנדוויצ'ון XL ניקול 
+ידית 200 יח'/גביעי נייר

690
ליח'

זוג לחמית כפרית
2*190 גר'

אסם

1190

1-2
כ"ג-כ"ד בחשון

עשיריית במבה 
10*15 גר'

אסם

890

סלטי צבר
ללא רפי כהן

400 גר'

890
ליח'

להבונים 'מעולה'
4 שעות 

50 יח'

10
2 ב-

קפה טסטר צ'ויס
קוד:72753

200 גר'

2790

RC שישיית
6*1.5 ליטר

1890

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