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לשלוחה

  72 

עמודים

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי ו' אדר ב' תשע"ט 13/3/19 • גיליון מס' 1196

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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. 

הגיעה תרופה איכותית
לחיזוק ושלום בית

052-7979220

בס"ד

לגברים !!!משמחתבשורה

באישור הרב זריצקי

04-6716666
050-7333404

תיווך הצבי.

4 חד' +מרפסת גדולה 
+נוף לכנרת כ-130 מ"ר
רק 880,000 ש"ח 

בטבריה - חדשה מהקבלן

נערכים לפורים 
ברחובות בני ברק

| עמ' 16 |

| עמ' 20 |

כשקולו רועד אמר מרן: 
"ריבונו של עולם! כמה חשובה לפניך האסיפה הזו"

במעמד נדיר והיסטורי בראשות מרנן 
ורבנן, התכנסו כל גדולי וחכמי הדור 

הספרדים, במעונו של מרן הכהן 
הגדול חכם שלום כהן נשיא מועצת 

חכמי התורה - להקמת קופת הצדקה 
הספרדית • מרן זעק בהתרגשות: 

"רבש"ע כמה חשובה לפניך האסיפה 
הזו, אין דבר יותר חשוב לעם ישראל 

מזה" | עמ' 46

הפתעה בבית הדין הצבאי: חבר ה'מועצת' 
הגיע להעיד | עמ' 42

בלעדי

האברך הרב יוסף 
חיים יצחקי ז"ל

| עמ' 26 |

51.3% יצביעו ליהדות התורה, רק 23% לש"ס
פילוח ההצבעה החרדית מגלה כי קרוב לרבע מהמצביעים מתכוונים לבחור במפלגה שאינה יהדות התורה או ש"ס 
• המפלגות המובילות: הליכוד, יחד, איחוד מפלגות הימין ו'זהות' של משה פייגלין • מנגד, 75% השיבו כי הנושא 
המכריע מבחינתם בדרך לקלפי הוא הכרעת גדולי ישראל • פחות מ-5% מחשיבים את ארץ ישראל השלמה יותר 
מכל ורק 1.3% מונעים בעקבות חוק הגיוס | עמ' 38 

היסטוריה בהר מירון: 
מרן שר התורה 

הגיע לתפילה

מרפאת שיניים רב תחומית

נוסד בשנת 1982

המרכז לכתרי זירקוניה
אסתטיקה ושתלים

השתלות שיניים
אצל ד"ר אלון כץ

כירורג צוות בית חולים
שתליים וכתרים
במחיר מפתיע!

הנחות לבני תורה
פחות ממחיר קופות חולים

חדש! יישור שיניים על ידי תשתיות שקופות

רח' ר' עקיבא 44 בני ברק פינת הרב קוק
0 5 2 - 8 4 4 8 4 4 3  ,  0 3 - 5 7 9 4 7 5 7

גבוהה כות הכי  ו האי נ במחיר הכי נמוךאצלי

סקר דרמטי 

ב'קו עיתונות'

יהדות 
התורה

איחוד
מפלגות 

הימין

ליכוד

הימין 
החדש

ש"ס

זהות

אחריחד

23%

7.5%
5%

3%
2.2%2.2%

5.5%

51.3%

השבוע האחרון עמד בסימן התחזקות מפלגת 'זהות' של פייגלין שעוברת את אחוז החסימה בחלק מהסקרים • עימות בין בנט למפלגתו לשעבר ובין ראשי 'כחול לבן' 
לנתניהו • חודש לפני - החל כבר הקרב על התיקים בממשלה • וגם: הבחירות במספרים | בדרך לקלפי, עמ' 34-36



מבחר כזה עוד לא ראיתם

הרב ש"ך 6 )צמוד לאיצקוביץ( טלפון: 03-5799991

משלוחי מנות החל מ-9.90 ₪

מגוון ענק של סלסלות, ממתקים, יינות, סרטים, צלופנים ועוד
משלוחי מנות מעוצבים בסלים וכלים מיוחדים

מבחר אזני המן רק 35 שח לק"ג אפיה במקום
פתוחים בפורים כולל משלוחים!!

ם ירו בקיוסק של פ
שלוימלה



חדשהבאריזה עכשיו





בהתאסף 
ראשי עם

בעזרת השם יתברך

העבירו שמות לתפילה של רבני קופת הצדקה הספרדית

תרמו עבור מתנות לאביונים שיחולקו 
בו ביום ותזכו לישועות עצומות

1800-70-70-77 תרמו 
עכשיו 

אפשרויות תרומה:
אצל הרבנים 

 המקבלים
ברחבי הארץ

בבית מרן 
חכם שלום כהן 

שליט"א

 בטלפון
1800-70-70-77 
בכרטיס אשראי

בבתי הכנסת
בעמדות נדרים פלוס/
קהילות ברחבי הארץ

 משלוח בדואר
לת.ד. 665 בני ברק 

)לא מזומן(

 העברה בנקאית
 לבנק מרכנתיל, סניף 732

מס' חשבון: 74547

בנשיאות מרן חכם שלום כהן שליט״א
הספרדית

בנשיאות מרן חכם שלום כהן שליט"א

גדולי וחכמי התורה בכינוס היסוד
לקופת הצדקה הספרדית

תרומה מאובטחת 
 בכתובת

www.hakupa.org.il





בשם ה' נעשה  ונצליח!

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

תמיד תצאו בזול.

הציבור בוחר במחירי יש חסד!המספרים מוכיחים

יותר ממיליון עגלות קניה

שמחת חגשיעשו לכם לפוריםמגוון מוצרים 



רח' ירושלים 30 | 074-7576625

המבצע עד 22/3/19. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. כמות מוצעת לפריט 20 יח'. המכירה הינה ישירה לצרכן. יח' ללקוח. המבצע עד גמר המלאי.

ברחבת החנות 

לחודש אדר נכנסים בשמחה
מחשמל החסד יוצאים בשמחה

מבצעים במחלקת רמקולים וקריוקי- מחירים לדוגמא

מבצעים במחלקת מערכות שמע- מחירים לדוגמא

מבצעים במחלקת מצלמות ומדפסות- מחירים לדוגמא

מבצעים במחלקת אפיה ובישול- מחירים לדוגמא

רח' ירושלים 30 | 074-7576625

מבצעים במחלקת אוזניות ונגנים- מחירים לדוגמא
נגן הייפי 8

מערכת שמע
דיסק, בלוטוס,
USB כניסה לנגן

מולטי קייק
4 פלטות מתחלפות

₪ 199 

₪ 119 

₪ 99 

₪ 399 

מצלמת קנון
20 מגה פיקסל, זום 8,

תפריט בעברית, 3 שנים אחריות 

בידורית
USB כניסת
וכניסה לנגן

₪ 399 

אוזניות בלוטוס
איכותיות

USB-מערכת דיסק ו
פנסוניק

וופל בלגי+ ציפסר
2 במחיר

של 1

מדפסת פקס,
מכונת צילום וסורק

קנון, 3 שנים אחריות

₪ 229 

₪ 59 

₪ 99 

₪ 279 

₪ 99 

רמקולים בלוטוס
כניסת USB, כרטיס ונגן

רמקולים למחשב
כניסה לנגן

רדיו דיסק
USB כניסת

 

מדפסת
ומכונות צילום

קנון , 3 שנים אחריות

 מכשיר בלינצס

₪ 169 

₪ 99 

₪ 49 

אוזניות

₪ 14 

₪ 179 

מערכת פנסוניק
USB ,דיסק, בלוטוס

עוצמתית, 4950 וואט

₪ 799 

מיקסר קנוד

₪ 649 

נגן די ג'י מן
בעברית,

רמקול חיצוני

₪ 159 

מצלמת קנון 620
20 מגה פיקסל, זום 25,

תפריט בעברית, 3 שנים אחריות
 

₪ 879 

בידורית עוצמתית
USB 1200 ואט, כניסת

וכניסה לנגן

₪ 199 



אופה עוף, עוגיות או פשטידה עסיסית?

סנו סושי-נייר אפייה בגליל

נייר אפייה 
 בגליל

לחיתוך בדיוק לפי 
גודל התבנית!

נייר אפייה בגליל עם מנגנון פלסטי משונן לחיתוך קל ונוח בדיוק לפי האורך 
הרצוי. מתאים לאפייה וחימום עד 220 מעלות.לשימוש קל וחסכוני.

חדש!



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  k.meuhedet.co.il

שאתם במאוחדת!שאתם מתפשרים

 מצטרפים הכי הרבה גם השנה 
בבני ברק!למאוחדת 

לאומי קבע: המוסד לביטוח 
מורגשת בשטח!מאוחדת בלקוחותיה ההשקעה של 

ע"פ נתוני המוסד לביטוח לאומי 2018

2018 2017 2016 2016



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  k.meuhedet.co.il

שאתם במאוחדת!שאתם מתפשרים

 מצטרפים הכי הרבה גם השנה 
בבני ברק!למאוחדת 

לאומי קבע: המוסד לביטוח 
מורגשת בשטח!מאוחדת בלקוחותיה ההשקעה של 

ע"פ נתוני המוסד לביטוח לאומי 2018

2018 2017 2016 2016



רח' ז'בוטינסקי 96 קרית אריה פ"ת | חניה חינם - טל: 053-8008008
שעות פעילות: ימים א-ה 09:00-20:30 ו' 09:00-14:00 מוצ"ש חצי שעה לאחר צאת השבת ועד 23:00

סניף אשדוד: האורגים 9 )טופ סנטר( 03-8686853

*המחירים למזומן בלבד, ניתן לשלם באשראי עד 12 תשלומים ובשיקים

 סלון פינתי
 בבד רחיץ

1 9.3.2018   ˆ   ידיעות פתח־תקוה1 ידיעות פתח־תקוה   ˆ   9.3.2018

רח' ז'בוטינסקי 96 פ"ת  חניה חינם - טל. 053-8008008
9 )טופ סנטר( 03-8686853 סניף אשדוד

 

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

& 2990

ספת מעוצבת פינת אוכל כולל 4 כסאות
ופתיחה 1 מטר 

מזנון ושולחן אלון 
טבעי נפאל

זוג שולחנות

פינת אוכל וכסאות

דגם שמרת בבד אלפנט

&2490 &4490

&1990 &890

&3990

&3690



 חיסול תצוגה ועודפים עד 60% הנחה

1 9.3.2018   ˆ   ידיעות פתח־תקוה1 ידיעות פתח־תקוה   ˆ   9.3.2018
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9 )טופ סנטר( 03-8686853 סניף אשדוד
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בכל משלוח מנות

אריזה אישית

אריזה משפחתית

פרווה



מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 
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לחיי רגעים של שמחה

יקבי כרמל, היקב המוביל בישראל
עכשיו בנראות חדשה.



ו' אדר ב' תשע"ט 13/3/19 בני ברק16

מאת: עוזי ברק

תעודת הצטיינות הוענקה מטעם משטרת 
מרחב דן לפקחי האכיפה בעיריית בני ברק 
באתגרי  ושותפותם  פעילותם המבורכת  על 
תושבי  לרווחת  דן  מרחב  משטרת  וביעדי 
רה"ע,  בלשכת  שהתקיים  בטכס  העיר, 
בראשותו של הרב אברהם רובינשטיין, ראש 

העיר וצוות עירוני בכיר.
התקיימה  לפקחים  התעודה  הענקת 
מכירתם  למניעת  הערכות  ישיבת  במסגרת 
והגברת  מסוכנים  נפץ  בחומרי  והשימוש 
שלום  ולאבטחת  הפורים  חג  בליל  הפיקוח 
הציבור, כשלצורך זה יפעלו, בנוסף לפקחים 
ממרחב  שוטרים  גם  העירוניים,  ולשוטרים 

דן, חלקם בלבוש אזרחי.
מלכא,  שלמה  למר  ההוקרה  תעודת  את 
העירייה  של  והפיקוח  האכיפה  אגף  מנהל 
שיטור  מח'  האכיפה,  אגף  פקחי  ולצוות 
סנ"צ  העניק  החניה,  פיקוח  ומח'  העירוני 
דן  מרחב  במשטרת  אג"מ  קצין  לוי,  הוד 
שציין בדבריו, כי הפקחים העירוניים עמדו 
של  ביותר  נרחב  במגוון  מרבית  בהצלחה 
על  שמירה  החיים,  איכות  בתחומי  יעדים 

הסדר הציבורי ואבטחתם של התושבים.
העיר,  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
הפורים,  חג  לקראת  ההערכות  את  שסיכם 
של  בשמם  והוקרתו,  תודתו  את  הביע 
ירבו,  כן  תושבים  מ-205,000  למעלה 
מסורה  נאמנה,  עבודה  שעושים  לפקחים 
הציבור,  לכלל  החיונית  באכיפה  ויעילה 
בטיפול באלפי פניות המתקבלות באמצעות 
המוקד העירוני "106" ובמתן פתרון לפניות 

תושבי העיר.
לקראת  ההיערכות  תכניות  במסגרת 
ומשטרת  ברק  בני  עיריית  כי  סוכם  פורים, 
חג  בליל  הפיקוח  את  יגבירו  דן  מרחב 
רצויות  בלתי  התקהלויות  למניעת  הפורים 
כניסת  ולמנוע  בעיר,  שונים  במקומות 
לצורך  שונים.  מישובים  פרחחים  צעירים 
שוטרים,  מאות  אלו  במקומות  יוצבו  זה 
כי  הובהר,  בישיבה  אזרחי.  בלבוש  חלקם 
ועובדי  בשכר  שוטרים  שכללה  לפעילות 

של  ולפיקוח  חירום  לשירותי  האגפים 
בהם  במקומות  הצלחה  הייתה  העירייה 
נכחו שוטרים ופקחים, ולכן יש צורך השנה 
נוספים.  לאזורים  הפעילות  את  להרחיב 
הרב  של  שבראשותו  ההערכות,  בישיבת 
אברהם רובינשטיין, ראש העיר השתתפו גם 
הרב  העירייה;  מנכ"ל  ליטוב,  שמואל  הרב 
דוד פינקל, רמ"ט רה"ע; הרב מיכאל קקון, 
חבר הנהלת העירייה וראש האגף לתשתיות 
ולפיתוח ומנהלי אגפים מהעירייה ומרשות 

החניה העירונית.
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה 
הפיקוח  הגברת  של  מטרתה  כי  מסר, 
צעירים  של  תופעות  למנוע  היא  והסיורים 
ברק  לבני  המגיעים  לעיר  מחוץ  רבים 
מחופשים בתחפושות, וכך מציקים לעוברי-

המקשים  תנועה  "פקקי"  יוצרים  או  אורח, 
הוברר  בעבר  שונים.  ברחובות  הנסיעה  על 
הגיעו  שהאוטובוסים  לדוגמה,  למשטרה, 
הסבירו  המגיעים  כאשר  אחרות,  מערים 
שהם באים לפסטיבל בעיר, אך לאחר שיחה 
הוברר שהמטרה האמיתית היו הפרות סדר 

וגרימת אנדרלמוסיה.
במאות  המשטרה  כוחות  הגברת  מלבד 
צעדים  ונקיטת  שונים  באזורים  שוטרים 
לחוק,  בהתאם  הסדר,  מפרי  נגד  תקיפים 
ייסגר רחובה הראשי של העיר - רחוב רבי 
לצורך,  בהתאם  הפורים,  חג  בליל  עקיבא, 
רה"ע  בהנחיית  תיאום  פגישת  לאחר  וזאת 
של הרב חנוך זיידמן, מנהל האגף לתשתיות 
משטרת  נציגי  עם  העירייה  של  ופיתוח 

מרחב דן. 
לצירים  תופנה  הציבורית  התחבורה 
הכוונת  על  יפקחו  והשוטרים  חלופיים 
ביום  גם  יבוצעו,  תנועה  שינויי  התנועה. 
של  מהירה  תנועה  לאפשר  כדי  עצמו, 
כלי- עומס  לנוכח  ליעדם,  האוטובוסים 

רכב ברחובות של המוני אנשים המבקשים 
לחלק משלוחי מנות לקרוביהם ולידידיהם. 
התחבורה  של  והמיקומים  השינויים  כל 

הציבורית יובאו בפרסומים לציבור.
הסכנה  של  ההסברה  ממערך  כחלק 
מתנדבי  מארגנים  נפץ  בחומרי  בשימוש 
מבצעי  ברק,  בני  עיריית  בשיתוף  הצלה, 

במוסדות  לתלמידים  והסברה  הדרכה 
עם  לשוחח  כדי  העיר.  וברחובות  חינוך 
על  פרטים  להם  למסור  התלמידים,  ציבור 
בשל  בילדים  בעבר  שהיו  קשות  פגיעות 
לתלמידים  והדגימו  נפץ  בחומרי  שימוש 
את השימוש ברכבי ההצלה. מסע ההסברה, 
לתנופה  זכה  אחדים,  שבועות  לפני  שהחל 
ומוסדות  הורים  פניות  בעקבות  גדולה, 
הילדים  לציבור  והסברה  הדרכה  לקבלת 

והתלמידים.

אגף  פנה  הנפצים,  נגד  למבצע  בנוסף 
החינוך של העירייה להורי התלמידים שלא 
רבים  אצל  כי  בהדגישם  לעישון,  להיגרר 
החל עישון הסיגריות בימי הפורים, במסווה 
של שמחה, אך שוב לא עלה בידם להיגמל 
מכך. העיתוי למבצע רחב היקף זה של אגף 
הפורים  חג  בתקופת  דווקא  נקבע  החינוך 
ולאחריו, בהם ישנם צעירים שבשל שמחת 
הסיגריה  עישון  את  לעצמם  מרשים  החג 
אחת  שסיגריה  מודעים  לא  והם  הראשונה, 
עד  נוסף,  עישון  בעקבותיה  לגרור  עלולה 

לקושי להיגמל מהעישון. 
נגד  ישראל  "גדולי  היא:  המבצע  כותרת 
גדולי  דברי  מובאים  ובמסגרתו  העישון",  
ישראל, מהדור הקודם ומדורנו, ובהם החפץ 
רבות,  לפני שנים  כבר  זצוק"ל שכתב  חיים 
לנשמה  וגם  לגוף  מזיק  הסיגריות  שעישון 
בביטול תורה, יש בו הפסד לבריאות, הפסד 
הריהו  והמעשן  למצוות,  והפסד  לממון 
מאוד  "ונשמרתם  על  ועובר  בעצמו  חובל 
לנפשותיכם". מרן החזון איש זצוק"ל קבע, 
את  ומעבה  לנשימה  קשה  הטבק  עישון  כי 

מקום הריאות, ולכן יש לפרוש מזה.
העירוני  מהשיטור  שוטרים  אלו  בימים 
בב"ב, בפיקודו של פקד רועי בעדני ובפיקוח 
מר  בהנהלת  העירונית  האכיפה  אגף  של 
של  גדולות  כמויות  תפסו  מלכא,  שלמה 
קנסות  והוטלו  לשימוש  האסורים  נפצים 
על המשתמשים בנפצים, וסוחר אחד נלקח 

לחקירה במשטרת מרחב דן.
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 בר מצווה לבני המלאכים
התקיים  ב',  אדר  דר"ח  א'  בערב,  רביעי  ביום 
ע"י  יתומים  ילדים  ל34  מרגש  מצוה  בר  אירוע 
ארגון זה לזה באולמי גני הדקל המפוארים ברחוב 
עזרא בב"ב בהשתתפות מרן ראש הישיבה הגרי"ג 
ההפקות  חברת  ע"י  הופק  האירוע  אדלשטיין. 
של  עזרתם  את  שיבחו  לזה  זה  בארגון  אפקט. 
והודו על סיועם  גני הדקל לאירוע  מנהלי אולמי 

במשך כל ימות השנה לארגון.

 מזקני עדת תימן
נפטר  קודש  שבת  במוצאי  האמת:  דיין  ברוך 
זצ"ל  אהרוני  שלום  מורי  הישיש  עולמו  לבית 
שהיה משיירי כנסת הגדולה, זכה לאריכות ימים 
ושנים ונפטר כשהוא בן 107 וחצי. היה איש תם 
באמת  השם  עובד  מנעוריו,  אלוקים  ירא  וישר, 

ובתמים.
ברחוב  מביתו  שבת  במוצאי  יצאה  הלווייתו 
המדרש  בית  דרך  ועברה  ברק  בבני   24 ראב"ד 
'שערי הלכה' ברחוב יהודה הלוי אל בית החיים 
הותיר  ברק.  בבני  פוניבז'  ישיבת  נציבי  שע"י 
בדרכו  ההולכים  וצאצאים  נכדים  בנים  אחריו 

הטהורה והקדושה. ת.נ.צ.ב.ה.

 בן 8 נפגע מרכב ונפצע בינוני
נפגע מרכב בבני ברק.  רגל(  )הולך   8 ילד כבן 
חובשים באיחוד הצלה סניף בני ברק העניקו לו 
סיוע רפואי ראשוני בזירת התאונה. יחיאל אמיתי 
חובש באיחוד הצלה שהגיע ראשון למקום סיפר: 
רפואי  סיוע  הענקנו  נוספים  חובשים  עם  "יחד 
ראשוני לילד )הולך הרגל( שנפגע בראשו. הילד 
קבלת  להמשך  מכן  לאחר  פונה  מרכב  שנפגע 
מוגדר  כשמצבו  החולים  בבית  רפואי  טיפול 

בינוני".

 פונתה עם הבלנדר לבית החולים
)מעבד  בבלנדר  נלכדו   20 בת  של  אצבעותיה 
שבת  לקראת  ההכנות  כדי  תוך  חשמלי(  מזון 
במטבח ביתה בבני ברק. חובשים באיחוד הצלה 
סניף בני ברק מדווחים מהמקום כי הגברת פונתה 
באמבולנס של איחוד הצלה )עם הבלנדר( למרכז 
לחלץ  הרופאים  יפעלו  שם  השומר  בתל  הרפואי 
את אצבעותיה. באגף דוברות והסברה של איחוד 
הצלה קוראים וממליצים לנקוט בכללי הבטיחות 
והזהירות בעת הבישולים וההכנות לקראת שבת 

בכדי למנוע פציעות קשות ואסונות מיותרים.

בכירי המשטרה ועיריית בני ברק קיימו ישיבת היערכות להגברת הפיקוח בליל פורים • רחובה הראשי של 
העיר – רבי עקיבא - ייסגר לתנועה בליל פורים בהתאם לצורך והתחבורה הציבורית תופנה על ידי שוטרים 

לכבישים חילופיים

נערכים לפורים ברחובות בני ברק

תעודת הוקרה מהמשטרה לפקחים

השוטרים והפקחים בתפיסת נפצים

מורי אהרוני זצ"ל



שימו לב לחותמת הכשרות ע״ג האריזות

איזה מתוק הסבא שחילק לנכדים
מיני מתיקה ודמי פורים

פורימתוק
בואו נעשה פה 
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הכנסת ס"ת לישיבת 
המתמידים בית אליהו

הכנסת ספר תורה 
בשומרי אמונים

בשכונת פרדס כץ המתחרדת הוכנס ס"ת מהודר לבית הכנסת "יערות 
דבש" שע"י ישיבת המתמידים "בית אליהו" ברחוב אברבנאל

במעמד נכבד: הוכנס ספר תורה קטן ומהודר לבית 
המדרש שומרי אמונים ברחוב שפת אמת

מאת: עוזי ברק

תורה  ספר  בהכנסת  התורה  בשמחת  השתתפו  משפחותיהם  ובני  אברכים  עשרות 
שנערכה בסוף השבוע האחרון אל בית הכנסת "יערות דבש" שע"י ישיבת המתמידים 
"בית אליהו" ברחוב אברבנאל בשכונת 'פרדס כץ' ונתרם על ידי הנדיב אהרון לוי 

וב"ב.
מעמדי  נערכו  לתהלוכה  קודם 
גדולי  של  בביתם  אותיות  כתיבת 
ישראל בהם מרן שר התורה הגר"ח 
אדלשטיין,  הגר"ג  מרן  קנייבסקי, 
פוברסקי,  הגרב"ד  לנדא,  הגר"ד 

הגרמ"ה הירש, הגר"ש בעדני ועוד.
התקיים  התורה  ספר  הכנסת  מעמד 
יצאה  כשהתהלוכה  רביעי  ביום 
טייב  חי  מרחוב 
היכל  אל   6
הכנסת  בית 
דבש"  "יערות 
ישיבת  שע"י 
ם  י ד י מ ת מ ה
אליהו"  "בית 
ת  ו פ ת ת ש ה ב
ת  ו ר ש ע
בני  האברכים, 
ם  ה י ת ו ח פ ש מ
ישיבות  ותלמידי 
של  הערב 

הארגון.

מאת: עוזי ברק

ברגש רב הוכנס ספר תורה קטן ומיוחד שניתן לאדמו"ר 
החסידות  מנגידי  אחד  ע"י  במתנה  אמונים  נשומרי 

למען יהיה לו ספר תורה מיוחד עבורו.
המעמד התחיל בכתיבת אותיות בבית משפחת בנעט 
הגיעו  ציבור  ואישי  רבנים  כשעשרות  מימון  ברח' 
ב"ב  עיריית  ראש  המיוחד,  ביניהם  בספר  אות  לכתוב 
מהאדמו"ר  התברך  שאף  רובינשטיין  אברהם  הרב 

ב'לחיים טיש' שנערך במקום.
דרך  עיר  של  לרחובה  התהלוכה  יצאה  מכן  לאחר 
הגדול  ביהמ"ד  לעבר  עקיבא  ר'  ירושלים,  הרחובות 
מגיעים  העיר  מתושבי  כשמאות  אמת  שפת  ברח' 
התורה,  לכבוד  בריקודים  התורה  בשמחת  להשתתף 
הספר  הוכנס  האדמו"ר  ע"י  המזמורים  אמירת  לאחר 

לארון הקודש כשמאות החסידים מרקדים 'תהא השעה 
הזאת שעת רחמים ועת רצון...'ש

כשמרן  טיש  לחיים  במקום  התקיימה  מכן    לאחר 
שנזכה  החסידים  קהל  את  מברך  האדמו"ר 
ימי  כל  הקדושה  לתורה  מחוברים  להיות 
ואחד  אחד  מכל  מבקש  כשהוא  חיינו 
המתקיימים  התורה  בשיעורי  שישתתף 
במסגרת הארגון 'תורת חיים' שהוקם בימים 

אלו בחסידות.
מצווה  לסעודת  הקהל  הסבו  לאחמ"כ 
נשמעו  שם  תורה  של  לכבודה  מפוארת 
דיין  פינק,  יהושע  רבי  הגה"ח  מפי  דברים 
משא  את  נשא  ולאחריו  בעלזא,  דחסידי 

הקודש האדמו"ר.
כשהם  הקהל  התפזרו  מאוחרת  ליל  בשעת 
מלאים במטענים רוחניים שיישארו חקוקים 

על לוח ליבם עוד זמן רב.

 צילומים: חיים מאיר רוזנר



בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

 קונים באשפרמשתה ושמחה

ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 ש טל: 03-6718300

נפל הפור
 קונים באשפרמשתה ושמחה

נפל הפור
 V

is
io

n 
M

ed
ia

סטייק אנטריקוט

8990לק"ג
נוה ציון-קפוא

קרטון עוף
נוה ציון-טרי

2090
לק"ג

פילה סלמון
נורבגי/עד"ח -קפוא

5690
לק"ג

כנפיים
עדה חרדית-קפוא

890
לק"ג

מבצעים ענקיים
במחלקת היינות
בסניף בני ברק

נוה ציון/שארית/רובין*
טרי

כרעיים/שוקיים

3190
לק"ג

ההכשרים שארית/רובין בסניף ב"ב בלבד*



ו' אדר ב' תשע"ט 202013/3/19 בני ברק

אלי כהן

נדיר מרן שר התורה  )ג'( הגיע באופן  אתמול 
הגר"ח קניבסקי לציון הרשב"י באתרא קדישא 
מירון לאחר עשרות שנים בהן לא ביקר במקום.
תפילה  למעמד  למקום  הגיע  התורה  שר  מרן 
מרגש ומרטיט עבור רבבות התורמים למגבית 
הכוללים  רשת  להצלת  'התחנני'  החירום 
יששכר באוהליך. דבר הגעתו של מרן למירון 

עורר גל התעניינות והתרגשות בעולם היהודי 
כולו.

מרן  נכנס  כשבראשונה  לשניים  נחלק  המעמד 
נלווים  כשאליו  הרשב"י  של  ציונו  למערת 
קבוצה מצומצמת של נדיבי עם  שהזילו מהונם 
עלה  לאחמ"כ  הכוללים,  רשת  הצלת  עבור 
הוקם  - שם  הציון  העליונה מעל  לרחבה  מרן 
אוהל ענק ושם התקיים מעמד התפילה הנדיר 
קידמו  מרן  של  פניו  את  כאשר  וההיסטורי, 

אלפים בהתרגשות אדירה.

היסטוריה בהר מירון: 
מרן שר התורה הגיע לתפילה

1-800-677-777 4 9 4 5

בפרזין  יחולק  הכסף  כל 
ובמוקפין עד השקיעה.

התחייבות!
חסדי  נעמי מתחייבים
לחלק את כספי מתנות

לאביונים שיאספו,
ביום פורים עצמו.

חסדי נעמי
למתנות לאביונים למהדרין חייגו:



פלטינום הקפה הבא שלך

 על קפה פלטינום
בטעם עשיר וארומטי

משלוח מנות
שתרצו לשמור לעצמכם



בני ברק ו' אדר ב' תשע"ט 122213/3/19

לקראת פורים: המפקדים נפגשו עם הרבנים

מסיבת מבצעים 
והנחות ברשת 
'נתיב החסד' 
לכבוד פורים 

מאת: עוזי ברק

מפקדי משטרת ישראל ממרחב דן ומבני ברק 
גדולי  לבתי  עלו  הצלה  איחוד  נציגי  עם  יחד 
בין  ודנו עמם  ישראל בעיר לקראת חג הפורים 

היתר על סכנת הנפצים.
ישראל  משטרת  של  מההיערכות  כחלק 

חג  לקראת  ברק,  בבני  החירום  ארגוני  בשיתוף 
הפורים הממשמש ובא, נערך סבב של הגורמים 
החירום  ארגוני  רבני  עם  במשטרה  הבכירים 
הגאון רבי יצחק זילברשטיין חבר מועצת גדולי 
סיני  רבי  הגאון  הצלה;  איחוד  ומרבני  התורה 
הלברשטאם, רב איחוד הצלה בני ברק; הגאון 

רבי שמואל אליעזר שטרן, רב הצלה גוש דן.

התורה,  בעיר  הייחודיים  המרכיבים  אחד 
לאנשי  החוק  אנשי  בין  המלא  הפעולה  שיתוף 
ההלכה, דבר שהוכיח את עצמו אינספור מקרים. 
בעקבות כך, לקראת פורים נערכה פגישה דומה 

נוספת, בבתי הרבנים.
בימי  עסקו  הרבנים,  עם  השיחות  עיקר 
הפורים, על סכנת הנפצים. הרבנים אמרו לאנשי 

המשטרה כי יש לאכוף את הנושא בכל מחיר.
אנשי המשטרה שעלו לבתי הרבנים הם קצין 
אגף המבצעים של משטרת מרחב דן, סגן ניצב 
זאב  פרטיג,  קובי  זק"א  בסיס  מפקד  לוי,  הוד 
בן משה  ושי  כץ  שוורץ מש"ק קהילתי בפרדס 
נפתלי  הרב  התלווה  אליהם  בני  קהילתי  מש"ק 

הלפרין, רכז ההלכה באיחוד הצלה.

הילה פלח

החסד  נתיב  וללקוחות  ברחובות,  פורים  אווירת 
ממש  מבצעים  ממגוון  נהנים  בכפליים,  השמחה 
יוצאת  'נתיב החסד'  רשת  לבית.  קרוב  והכל  שווים 
ב', בשלל  יום שישי טו אדר  מהשבוע עד פורים – 
משמעותיות  הנחות  ועוד  במיוחד  שווים  מבצעים 

לחברי המועדון נתיב החסד פלוס.
מריר   / לבן   / חלב  שוקולד  שלישיית  לדוגמא: 
ב10  גרוס  שוקולד  טבלאות   3 שקלים.  ב10  כרמית 
עלי  או  פרוגרס  שוקולד  פרליני  מארזי   2 שקלים. 
שוקולד גרוס ב 20 שקלים. רביעיית טונה 'מעולה', 
שמן / מים / קנולה, ב17.90 שקלים. 5, וופל מעולה 
מוצרים  של  ענק  מגוון  ועוד  שקלים.  ב10  רולים   /

במחירי מבצע מיוחדים. 
ממתקי   12 שקלים:  ב10  עדלאידע  מבצעי  שלל 
מיני  עוגיות   6 עלית.  מיני  חטיפי   10 מתוק.  קסם 
 4 גרוס.  של  שוקולד  חטיפי   5 עבאדי.  נשנוש 
טרופיות  מארז  ביסלי.  או  במבה  ציטוס,  דוריטוס, 
ב10  מבצעים  מגוון  ועוד  ברמן.  עוגיות   3 יחי'.   18

שקלים בלבד.
טרה  חלב   2 חלב:  במחלקת  גם  שווים  מבצעים 
850 גר' של תנובה  זוג גבינה  1 ליטר ב10 שקלים. 
ועוד  ב10.90.  תנובה  של  בשקית  שוקו   5 ב24.90. 

מבצעים שווים.
גם במחלקת היינות המבצעים חוגגים: 7 בקבוקי 
 / קונקורד  יין  בקבוקי   2 ב100 שקלים.  אמירים  יין 
וינו ב29.90. 3 בקבוקי יין מעולה 187 מ"ל ב10.90. 

2 בקבוקי פרייווט קולקשן / יין היוצר ב59.90. 
היכנסו עוד היום לאחד מסניפי רשת נתיב החסד 
ביותר  הטובים  מהמחירים  ותיהנו  לביתך  הקרוב 

למשפחה החרדית.

    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
שאול גבעת   15 נשרים  כנפי  התאומים,  בית  ירושלים:  ברכפלד       19 הנשיא  יהודה  רח'  עילית:  מודיעין  עקיבא      רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני    

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

רק בשקל! רק בשקל!

קונים ממגוון מוצרי חשמל המשתתפים במבצע

ומקבלים מוצר נוסף
בתוספת שקל אחד בלבד!

מבחר מקררי
סמסונג
יבואן מקורי סם ליין,
בלעדי -  כולל התקן
משמרת השבת

מקרר
שארפ

מכונת כביסה בוש
7 ק"ג ללא טאצ

מדיח 
כלים 
נירוסטה

 מכונת כביסה
אלקטרולוקס
7 ק"ג

תנור בנוי

df מקרר 
450 ליטר
מאושר
משמרת השבת

תנור
דו תאי

תנור
חד תאי

 מיקסר קנווד
 ענק
1200 וואט

תשלומים
36

₪3390₪1790 ₪2990

₪1390

₪1490₪1090 ₪1890

₪990

₪1690

₪1890

₪1590

רק-החל מ- החל מ-

החל מ-

החל מ-רק - רק -

החל מ-

רק -

החל מ-

רק -

ל-36 חודשיםל-36 חודשים
9450 ₪₪

החל מ-

רק-

החל מ-

החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

83

38

₪

₪

ל-36 חודשים
41₪

רק-

ל-36 חודשים
30₪

ל-36 חודשים
52₪

רק-

ל-36 חודשים
27₪

ל-36 חודשים
47₪

רק-

ל-36 חודשים
52₪

ל-36 חודשים
44₪

רק-

השני
בשקל!

השני
בשקל!

השני
בשקל!

השני
בשקל!

השני
בשקל!

השני
בשקל!

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

מקפיא ענק
7 מגירות מכני 

 מבחר
תנורי דלונגי
 התנור הדו תאי
הטוב ביותר!

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

הפרדה בין תוכניות לטמפרטורה

מגוון תוכניות קצרות
החל מ-15 דקות

במחירים 
הכי זולים!

החל מ-

החל מ-

מיקרוגל 25 ליטר כולל אפייהשואב אבק, רטוב-יבש ,סול

במקום 890 ₪במקום 690 ₪

במקום 690 ₪
רק בשקל!

מגהץ קיטור טפאל - מילוי רציף

רק בשקל!
טוסטר אובן לבאמט

במקום 599 ₪

רק בשקל!
מערכת סטריאו פנסוניק

במקום 690 ₪

השני
בשקל!

השני
בשקל!

 באישור 
בד"ץ העדה 

החרדית

השני
בשקל!

השני
בשקל!

רק בשקל!
תווי שי ע"ס 700 ₪
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בשקל!



המחיר  מופיע  לא  לגביהם  אשר  שבמבצע  מוצרים  קיימים  המלאי.  גמר  עד  או   23.3.19 עד  בתוקף  בלבד.  חדשים  ומצטרפים  מועדון  לחברי  *המבצעים 
אין  עת,  בכל  המבצעים  את  לשנות/להפסיק  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הרשת  בסניף.  מוצגים  והם  שונה  מחירים  מגוון  קיים  אלה  במוצרים  הקודם, 
ט.ל.ח. בלבד.  להמחשה  התמונות  לתקנון.  בכפוף  שנה.   18 לו  מלאו  שטרם  למי  אלכוהוליים/משכרים  משקאות  מכירת  על  איסור  חל  סיטונאית.   מכירה 

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

בכל קנייה חריטה בעיצוב אישי מתנה!
תקף בסניפים הבאים: אשדוד – סטאר סנטר, באר שבע, חיפה, ירושלים, כפר סבא, נתיבות, פתח תקווה, צומת ביל”ו, ראש העין, ראשון לציון ורעננה. 

חריטה בעיצוב אישי על בקבוק אחד בלבד בקנייה מעל 199 ₪ ממוצרי החנות, לא כולל מוצרי טבק וסיגריות, פיקדונות בקבוקים וחברות במועדון.

יבואן רשמי בלבד הפורים הזה
חוגגים בבנא

בס״ד

banamashkaot.co.il >> לרשימת הסניפים

וויסקי בושמילס
1 ל'

   79 44555 

90
 ₪

וויסקי בלאק לייבל
700 מ״ל

97 44555 

90
 ₪

מבחר יינות 

ניתן לשלב בין המותגים

750 מ״ל

44555129 

90
 ₪

3 יח' ב-

בנימינה רזרב/מצודת ירושלים/הרי גליל /אלטה דלתא/אור הגנוז/
ברטנורא מוסקטו /ברקן אסמבלאז'/סגל פרי ראן/ גמלא.

קבלקנה
וודקה טרי קילוס

1 ל'
BLU משקה אנרגיה – 

קרטון 24 יח' X 250 מ״ל

מתנה!

44555239 

90
 ₪

מבחר וויסקי

גלנליווט פאונדרס רזרב/מונקי שולדר/פיור סקוט - 700 מ״ל 
/שיבס 12 שנה - 1 ל'

2 יח' ב-

ניתן לשלב בין המותגים

מארז וודקה 
בלוגה + כוס

1 ל'

בלו נאן 
גוורצטרמינר 
ריזלינג - כשר

750 מ״ל

4455579 

90
 ₪

2 יח' ב-

מבחר יינות 

הזול מביניהם, ניתן לשלב בין המותגים

750 מ״ל

קסטל לה וי/יתיר הר עמשא/בנימינה אבני החושן/ברקן אלטיטיוד/ברקן 
סופריור/אגדת ירושלים/סגל רכסים/בקסברג מרלו ופינוטאז'/בן חיים רשב״י

3+1מתנה!

44555299 

90
 ₪

גלנפידיך פייר אנד קיין/שיבס ריגאל 15 שנה/דה וואן
/טוליברדין סוברין/פוג'ימי/קוניאק דיאו VS - 700 מ״ל

2 יח' ב-

ניתן לשלב בין המותגים

יין ירדן
קברנה סוביניון 2013

750 מ״ל

   139 44555 

90
 ₪

*מוגבל ל-3 יח’.

וודקה ואן גוך
טעמים שונים

750 מ״ל

44555109 

90
 ₪

44555119 

90
 ₪

מבחר וויסקי



ו' אדר ב' תשע"ט 242413/3/19 בני ברק

יום קהילה 
ומשטרה בבתי 

ספר בעיר

ממשיכים לחזק עסקים קטנים ובינוניים בפריפריה

הכבאים שימחו חולים לפני פורים

19 יזמים סיימו קורס 'יזמות עסקית' בבני ברק ובדרכם לעצמאות כלכלית, במסגרת מיזם משותף של המשרד לפיתוח 
הפריפריה הנגב והגליל ועמותת 'יוזמות עתיד'

עובדי תחנת כיבוי אש והצלה בני ברק שימחו את הילדים בבית החולים מעיני הישועה לפני חג הפורים

מאת: עוזי ברק

במסגרת יום קהילה שנועד לחזק את הקשר 
והשיתוף בין קהילה למשטרה, קיימו בסוף 
מפגש  ההצלה  וכוחות  השוטרים  השבוע 
מהנה עם ילדי בתי ספר בבני ברק לילדים 

בעלי צרכים מיוחדים.
מתצוגות,  התלמידים  נהנו  היום  במהלך 
משטרה,  כוחות  של  ויכולות  אמצעים 
בכלבי  ופגשו  ניידות  מתצוגת  התרשמו 
הגישוש של המשטרה ונהנו מתצוגת רחפן 
משטרתי. בהמשך הוסברה לילדים פעילות 

השוטרים בדגש על חפצים חשודים.
הקהילתי  השוטר  ידי  על  תואם  זה  יום 
יחידת  עם  פעולה  בשיתוף  כץ  בפרדס 
יחידת הכלבנים, שיטור עירוני בני  הסיור, 

ברק, יחידת הפרשים, חבלנים ומתנדבים.
פעילויות  משרשרת  חלק  הינה  זו  פעילות 
ההדוק  לקשר  מוחשי  ביטוי  מהווים  אשר 

בין המשטרה לקהילה.

מאת: עוזי ברק

לאחרונה הסתיים קורס יזמות עסקית שני בעיר בני ברק, שהנה אחת מתוך 
כעשרים רשויות המשתתפות במיזם. קורס ההכשרה הייחודי, אשר מלבד 
בין  חיבור  יצר  עצמאי,  עסק  בניהול  ומקצועיים  פרקטיים  כלים  הקניית 

אוכלוסיות תוך למידה ועשייה עסקית.
הקורס, הניתן ללא תשלום על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 
ועמותת יוזמות עתיד, מעניק לבעלי עסקים קטנים וליזמים הכשרה עסקית 
בפועל.  יישומם  לצד  דיגיטלי  ושיווק  פיננסי  ניהול  לשיווק,  בכל הקשור 
שימשיכו  עסקיים(  )מלווים  "מנטורים"  היזמים  את  ילוו  הקורס  לאחר 

ויסייעו להם בהקמה וחיזוק עסקיהם.
לפיתוח  ידע  ביטחון,  להם  העניק  שהקורס  כך  על  מעידים  רבים  יזמים 
העסק שלהם וסיפק להם כלים מעשיים שבאמצעותם התחילו לפרוט את 
היעדים למעשים. שי קדמי בעל חדר כושר לנשים בלבד, בבני ברק: "אני 
מרגיש שהקורס תרם לי הרבה וחיזק אצלי מספר נקודות שקודם היו פחות 

ברורות כמו, על מה לשים יותר דגש כשאני מציג את העסק ואיך לשווק 
נכון יותר, במיוחד בשיווק הדיגיטלי. כמו כן, הכרתי בעלי עסקים נוספים 
חנות  בעל  סת"ם,  סופרי  הקורס:  בוגרי  בין  שלהם".  ההתמודדויות  ואת 
וירטואלית לתשמישי קדושה, מוהל, בעל עסק לשירותי קידוד כרטיסים 

אלקטרוניים, טכנאי סלולר ועוד.
אריאל משעל, מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: "חיזוק 
יעד.  זהו  והגיאוגרפית  החברתית  בפריפריה  ובינוניים  קטנים  עסקים 
והמיזם  ובינוניים  קטנים  עסקים  מ-300  למעלה  חיזקנו  השנה  מתחילת 
צפוי לתמוך ב-800 עסקים חדשים, בתקציב של כ 4 מיליון ₪ בשנה. אנו 
מאמינים כי חיזוק העסקים הקטנים והבינוניים לצד עידוד יזמות, יאפשר 
למאות נשים וגברים בפריפריה לשפר את מצבם הכלכלי ויתרום לכלכלה 

המקומית והלאומית".
ליווי  "יוזמות עתיד": "הקמתם של העסקים תוך  יעל עובדיה, מנכ"לית 
והדרכה נכונה, מהווים הזדמנות תעסוקתית. עידוד היזמות בישראל יסייע 
בחברה  הפערים  ולצמצום  כלכלית  לעצמאות  להגיע  אנשים  אלפי  לעוד 

הישראלית".

מאת: עוזי ברק

צוות ממשמרת א' של תחנת כיבוי והצלה בני ברק בליווי קצין המשמרת 
ילדי  את  לשמח  בהתנדבות  הגיעו  נוספים  אש  ולוחמי  אושרי  אורן  רשף 

המחלקות השונות בבית החולים מעיני הישועה בבני ברק.
בשמחה  והחולים  הרופאים  החולים,  בית  הנהלת  ע"י  התקבלו  הצוותים 

וגרמו לאושר ונחת לילדים ולבני משפחותיהם.
האחרונות  בשנים  אשר  קניג,  עומר  רס"ר  של  מבורכת  ביוזמה  מדובר 
יוצר חיבור מדהים בין עובדי הרשות לקהילה, וכל זאת בזכות העובדים 
הנפלאים בתחנת בני ברק שנרתמים כתמיד מיד למשימה וגם הפעם תרמו 

מעצמם, על מנת לשמח את הילדים.
הפרויקט התקיים בעידודו של מ"מ מפקד התחנה סגן טפס"ר אליקו אלבז 

עמנואל  רשף  אש  בטיחות  מחלקת  למנהל 
הכבאות  לוחמי  את  ועודדו  שתמכו  משייב 

ליוזמות מסוג זה.

משלוחי מנות מעוצבים
אביזרים וכלים מכלים שונים

 סדר ואיחסון זה מלנטה

 חד פעמי זה מלנטה

 טקסטיל זה מלנטה

 ביגוד זה מלנטה

 יומולדת זה מלנטה

 סלולר זה מלנטה

 נוי לבית זה מלנטה

 הכל למטבח זה מלנטה

 צעצועים זה מלנטה

 כלי כתיבה זה מלנטה

 נקיון ואמבט זה מלנטה

 כלי עבודה זה מלנטה

אהרונוביץ 1 ב"ב )פינת ז'בוטינסקי( | 03-6148444
א-ה: 9:30-22:00 | שישי: 08:30-13:00 | מוצ"ש: שעה וחצי לאחר צאת השבת



החל יריד פורים ענק



כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים 
בשוקולד, מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים 
בתהליך ייצור שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם 

תיהנו משוקולד איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

טעם חובק עולם.
שמרלינג'ס.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

קו"ח לפקס': 03-5796645
או למייל:

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

office@kav-itonut.co.il



ו' אדר ב' תשע"ט 262613/3/19 בני ברק

משחזרים את ההצלחה - 
תרגיל אר"ן חי בפורים

האברך הרב יוסף חיים 
יצחקי ז"ל

בית הרפואה 'מעיני הישועה' וארגון 'איחוד הצלה' נערכים לתרגיל אירוע רב 
נפגעים חי שיערך בחג פורים הבעל"ט ברחבי בני ברק

טרגדיה קשה: הרב יוסף חיים יצחקי נפטר לאחר מחלה כשהוא בן 42 בלבד 
• הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים קטנים

מאת: עוזי ברק

עם  יחד  נמרץ  טיפול  וניידת  אמבולנסים  צי 
בעיר  גם השנה  יפעלו  וחובשים  נהגים  צוותי 
פינוי  לטובת  הפורים  חג  במהלך  במשמרות 
במצב  שנמצאים  שיכורים  על  בדגש  בחינם 

חירום.
פרמדיקים  רופאים  אמבולנס,  נהגי   40
ברק  בני  סניף  הצלה"  "איחוד  של  וחובשים 
ע"י  פורים  חג  כל  לאורך  במבצע  ישתתפו 
תגבור צי אמבולנסים של איחוד הצלה לטובת 
לפעילות  מעבר  הפורים,  בחג  ב"ב  תושבי 
השוטפת של הכוננים הרכובים על אופנולנסים 

והפזורים בכל רחבי העיר.
לבסומי  אינשי  "חייב  החג  מצוות  כידוע 
בפוריא עד דלא ידע" נעשית לפעמים בהידור 
איבוד הכרה  מגיעים למצבים של  וחלקם  רב 
של  רובם  כן  כמו  קשים.  רפואיים  ומצבים 
במדרכות  מושלכים  נמצאים  השיכורים 
העבר  מניסיון  ברק,  בני  העיר  וברחובות 
אזרחים ואף נהגי מוניות גם מסרבים לפנותם 
נמצאים  כשהם  מתדרדר  ומצבם  ברכביהם 
ללא פיקוח והשגחה, ולאור הניסיון המוצלח 

משנה שעברה הוחלט ע"י איחוד הצלה ומעיני 
צי  של  בתגבור  מראש  לכך  להיערך  הישועה 
אמבולנסים שיתנו מענה לאורך כל חג הפורים 
אל  טוב  לא  שמצבם  השיכורים  כל  את  ויפנו 

בית החולים 'מעיני הישועה'.
הנהלת בית החולים ואיחוד הצלה הכריזו על 
צוותי  של  משותף  אר"ן  של  בפורים  תירגול 
שיתקיים  הצלה  איחוד  מתנדבי  יחד  המיון 
הצלה  איחוד  כאשר  הפורים,  חג  כל  לאורך 
מצדו יפעיל 8 אמבולנסים וניידת טיפול נמרץ 
במשמרות  וחובשים  נהגים  של  צוותים  עם 
יתגבר  החולים  ובית  הפורים  כל  לאורך 
משמעותית את צוות המיון ויערך לקליטת כל 

המפונים במתכונת אירוע רב נפגעים.
כי  אמר  ברק  בני  סניף  ראש  פלדמן  אפי 
את  יותר  עוד  שימקצע  חי  בתרגיל  "מדובר 
כלל המשתתפים וישרת בצורה מיטבית ביותר 
את ציבור התושבים בני ברק, שמקבל מארגון 

איחוד הצלה שירות חינם כל השנה".
ישראל אלתר סגן ראש סניף בני ברק ציין כי 
יצירת שיח בין הצדדים, חיזוק הקשר בין בית 
החולים לאיחוד הצלה סניף בני ברק, ופיתוח 
לשיתוף  ויגרמו  גורמים  נוספים,  פרויקטים 

פעולה פורה גם בעתיד.

מאת: עוזי ברק

במוצאי שבת הגיעה ההודעה המצערת מבית 
פטירת  על  השומר  בתל  'שיבא'  החולים 
ז"ל,  יצחקי  חיים  יוסף  הרב  הצעיר  האברך 

כשהוא בן 42 בלבד בפטירתו.
הרצל  הרב  לאביו  בשנת תשל"ז  נולד  המנוח 
'כנסת  בישיבת  למד  בצעירותו  שיבלחט"א. 
יצחק' בחדרה, שם התחבב על רבותיו ראשי 
בלימוד  התעלה  השנים  ובמשך  הישיבה 
התורה. מכריו סיפרו כי היה אברך בן עלייה 

שהגה בתורה בהתמדה עצומה.
ובמידותיו  באצילותו  ידוע  היה  הנפטר 
הגה  תורה,  של  עמלה  על  הקפיד  הנפלאות, 
היה  עצומה,  ובמסירות  בהתמדה  בתורה 
'דרשו',  של  השיעורים  ומגידי  הרבים  ממזכי 
עמד תמיד לעזור ולסייע לכל דורש גם במתן 
בסתר ולהחיות לב נדכאים, עניו, והוקיר תודה 
לכל עזרה קטנה שקיבל, היה מקבל על עצמו 
את הייסורים באהבה ובאמונה גדולה וקידש 

שם שמים.
הנוראה  המחלה  עם  קשה  התמודדות  לאחר 
אחריו  מותיר  כשהוא  נפטר,  כשנתיים  במשך 
הלווייתו  ילדיו.  וארבעת  שתחי'  רעייתו  את 
האדמו"ר  ברחוב  מביתו  במוצ"ש  יצאה 
מקוצק 35 בבני ברק, אל בית העלמין בירקון 

שער פתח תקווה.
ת.נ.צ.ב.ה.

 03-5783092
03-5700110
03-5707716

האגודה למען הזקן בני ברק

מרכזי יום 
לגיל הזהב

בעל התניא 34 | אחיה השילוני 2

מגוון פעילויות
לשיפור איכות החיים

לזקני העיר וותיקי העיר בני ברק

ליווי ותמיכה לבני המשפחה

שיעורי תורה והרצאות 
בנושאי יהדות

ארוחת בוקר וצהריים 
בכשרות מהודרת

יעוץ, ליווי והתאמת תוכנית אישית 
על ידי אנשי מקצוע מיומנים

חוגי יצירה ומלאכת יד

הסעות מהבית וחזרה

פעילות נפרדת לגברים ונשים

פעילות גופנית 
ופיזיותרפיה משמרת

מסגרת חברתית ומגוון 
פעילויות באוירה חרדית

טלפון:



במחיר החל מ-

₪ 1,100,000

בניין באזור מתחרד )חסידויות מובילות(!
דירות עם מרפסות סוכה! 

בקרבת בתי מדרש ובתי כנסות!
בסמיכות ליציאה מאשדוד )2 רמזורים 

מהיציאה של אשדוד, גם הדרומית
וגם הצפונית!(

בסמיכות לאזורי תעסוקה!
5 דקות הליכה מכללת סמי שמעון!

בסמיכות לקווי אוטובוס פנים עירונים!
בסמיכות לקווי אוטובוס בין עירוניים!

בסמיכות לאזורי קניות!

** כל רוכש יקבל ייעוץ ע"י מעצבת פנים
** כל רוכש יקבל ייעוץ ע"י יועץ משכנתאות

  * מבצע לרגל פתיחת השיווק, ל4 הרוכשים הראשונים
     משלמים 20% בחוזה ו 80% לקראת האכלוס    

  * צמוד למדד הבנייה
** שעת יעוץ ראשונה חינם

רובע ג' באשדוד מתחדשת-
ויש לכם הזדמנות להצטרף למהפכה!

לפרטים:
054-7393700 אריה  |  050-2332422 אבי

avir@agam-favor.co.il

דירות בפרויקט תמ"א 38,
בנות: 2, 3, 3.5 חדרים

עם מרפסות סוכה!

ההדמייה היא להמחשה בלבד

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

*לא כולל מע"מ מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 
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חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש
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רבות 
מאנ”ש

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

חב' יעקובי יגאל בע"מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ"ש

לבניית יחידת דיור 40 מ"ר + מבצע 
10מ"ר מרפסת לסוכה

רק - 250,000  מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל



שעות פעילות: א-ה 10:00-20:00,  יום ו  9:00-14:00 (סגור במוצ�ש)
כתובת: רח השר חיים משה שפירא 2, ראשון לציון מתחם אלקטרה
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| המוצרים הינם תצוגות,  המוצרים והמחירים מתייחסים להאנגר העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 17.3.19 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם 
עודפים, מחודשים וסוג ב | מינימום מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות | המוצרים 
ומחיריהם מוצגים ביריד | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף לפחות יום | המחירים אינם כוללים הובלה  | אין כפל הנחות ומבצעים

מערכת ישיבה 3+2
chester�eld מעוצבת

₪1,990 ₪ במקום 12,990

₪199 ₪149 ₪49

₪49

₪69

₪49

₪77₪149

₪277 ₪849₪555₪2290

₪ במקום 499 ₪ במקום 299 ₪ במקום 249

₪ במקום 499 ₪ ₪במקום 1,490 ₪במקום 1,199 במקום 3,990

כיריים 
גז 4
להבות
אלקטרה
נירוסטה

תנור
בנוי
אלקטרולוקס
נירוסטה

תנור
בנוי
ג�טפוינט
נירוסטה

כיריים 
גז 5
להבות
מאסימו
נירוסטה

תנור 
בנוי 
מילה
מפואר

JETPOINT

₪599 ₪ ₪699במקום 999 ₪ במקום 999

כיריים
סאוטר

מייבש 
כביסה
אאג 
7 ק�ג

מדיח 
כלים 
אינטגרלי 
מלא 
רחב

₪888

₪888

₪ במקום 1,490

₪ ₪במקום 1,990 ₪במקום 1,790 במקום 1,790

מכונת 
כביסה

אלקטרה 
6 ק�ג

₪699 ₪ במקום 999

מכונת 
כביסה
בקו 
8 ק�ג

מסך
מחשב
19�

מקרר 
קוביה 
אלקטרה

מקרר 
מקפיא 
עליון 
ליבהר

מקרר 
מקפיא 
תחתון
בקו

מקפיא 
6 מגירות
סאוטר
נירוסטה
No Frost

₪999

₪1,990₪1,990 ₪269

₪1,190

₪ במקום 1,499

₪ ₪במקום 3,190 במקום 2,990 במקום ₪499

₪ במקום 1,990

₪1,199 ₪ במקום 1,990

מכונת 
כביסה

אלקטרה 
7 ק�ג

מכונת 
כביסה
ווירפול
6 ק�ג 

₪799₪888 ₪ ₪במקום 1,299 במקום 1,490

מדיח 
כלים 
נירוסטה

מדיח 
כלים 
ווירלפול

בגימור 
לבן

₪1,190₪1,190

32"40"60"50"55"

מקרר
4 דלתות
שארפ

מקרר 
4 דלתות
סאוטר
נירוסטה

מקרר 
4 דלתות
LG
נירוסטה

₪2990₪1,990₪4,990 ₪ ₪במקום 4,990 ₪במקום 3,490 במקום 7,990

מקפיא 
6 מגירות 
ווירלפול
No Frost

₪1,490 ₪ במקום 1,990 ₪ במקום 1,790

מדיח 
כלים 
בקו
חצי 
אינטגרלי

₪999

₪499₪555₪1,490₪888₪1,770₪4,690
במקום ₪7,990במקום ₪2,990במקום ₪1,790במקום ₪2,490במקום ₪999במקום ₪899

מסך 
32�
פיליפס

מסך 
40�

מסך 
60�

מסך 
50�

מסך 
55"
פיליפס
Smart TV

FULL HDFULL HD ULTRA-HD 4K

מסך ענק 
מושלם 

לסלון

מייבש 
כביסה
אלקטרולוקס

עם 
מעבה
8 ק"ג

מסך "75
75"
Smart TV

4K 4K

מיקסר
+ קערת
נירוסטה
סאוטר

בלנדר 
מוט
סאוטר

MP3 נגן
מודד צעדים, 
רדיו, מקליט, 
רצועת 
ספורט 
ואוזניות, 
8GB נפח

שואב
אבק
סאוטר

פלטת
שבת
חשמלית

מגהץ
אדים
טפאל

מיקרוגל
מידאה
20 ליטר

מכונת
גילוח
פיליפס
One Blade
PRO

₪ במקום 129

₪ ₪במקום 149 ₪במקום 199 במקום 119

₪ ₪במקום 199 במקום 149

₪77

₪690

₪77

₪699

₪77

₪79

הליכון 
משולב 
עגלת 
קוביות 
עץ

77

הליכון 
משולב 
הליכון 
משולב 
הליכון 

עגלת 
קוביות 

₪ במקום 199

₪ במקום 1,290

₪ במקום 229

₪ ₪במקום 1,890 ₪במקום 1,490 במקום 1,590

₪ במקום 199 ₪ במקום 149

₪ במקום 1490

₪ במקום 149

₪ במקום 199

מגדל 
קוביות 
מוזיקליות
יוקידו

מטבח
 מנגן
ליטל
 טיקס

סט 
אימון 
מושלם
שער 
וכדור

סט מגנים 
מושלם 
לרולר 
בליידס 
(3 חלקים)
*לא כולל קסדה
התמונה להמחשה

₪77

₪990₪990₪1,090

₪10

בימבת 
טרקטורון 
קוואסקי

₪ ₪77במקום 69

IPHONE 6
64GB

Galaxy S7
אחריות:

HP מחשב נייד
I5 \ 14”  \ 4GB \ 500GB \ WIN10

990 במקום במקום 199

מחשב נייד לנובו
I5 12.5” 4GB \ 320GB \ WIN10  
כרטיס מסך איכותי 4gb  500GB \
RADEON R3

מחשב נייח  
HP
4GB \ 500GB \  
WIN10

₪299 ₪ במקום 800

מבחר 
כסאות 

מאיטליה

החל מ-

כורסא מפנקת 
נפתחת
ונשכבת

₪499 ₪ ₪1,990במקום 1,690 ₪ במקום 9,990

מערכת ישיבה פינתית
בשילוב 2 צבעים  | ראשים 

מתכווננים

מערכת ישיבה 3+2
תוצרת איטליה

₪3,990 ₪ במקום 14,990

מערכת ישיבה 3+2
נפתחת ל-4 ריקליינרים

₪3,990 ₪ במקום 8,990

מודד צעדים, 
רדיו, מקליט, 

₪99

מיחם לשבת
30 כוסות

₪ במקום 199 ₪29

קומקום
נירוסטה
מפואר

₪ ₪99במקום 99

מקרר 
מושלם 
לרכב 

₪ במקום 199

מושלם 
שואב 
לרכב 
עוצמתי

₪49

₪ ₪59במקום 170

מזרון התעמלות עבה ואיכותי

₪149 ₪ ₪במקום 400 במקום 500

TRX רצועות אימון תואם

₪299₪599 ₪ ₪במקום 500 ₪במקום 1,200 במקום 3,500

אופני 
כושר

מיני סטפר
עבודה אירובית 
מושלמת, 
עיצוב וחיטוב 
הרגליים והישבן

₪189

אליפטיקל 
מקצועי

כולל חיישני 
דופק בידיות

מסלול ריצה חשמלי 

מייקל קורס

₪299
₪ במקום 699

MK3412

₪299
₪ במקום 699

₪299
₪ במקום 699

₪299
₪ במקום 699

מייקל קורס
MK5606

מייקל קורס
MK5503

מייקל קורס
MK6117

₪399
₪ במקום 899

₪399
₪ במקום 899

AR1402AR 1412

אמפוריו ארמניאמפוריו ארמני

! יום ראשון היום האחרון
70%

עד

OUTLET
ראשון לציון מתחם אלקטרההאנגר העודפים

(כביש איילון מחלף משה דיין)

₪ במקום 199
 ₪49

רדיאטור 
9 צלעות

₪ במקום 199
 ₪29

מפזר חום 
מעוצב

 ₪19

 ₪29
מפזר חום 
קרמי

מפזר חום 
לאמבטיה

₪ במקום 99

₪ במקום במקום 119

כל מוצרי החורף חיסול
מבית אלקטרה לדוגמא:

₪1,490



שעות פעילות: א-ה 10:00-20:00,  יום ו  9:00-14:00 (סגור במוצ�ש)
כתובת: רח השר חיים משה שפירא 2, ראשון לציון מתחם אלקטרה
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| המוצרים הינם תצוגות,  המוצרים והמחירים מתייחסים להאנגר העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 17.3.19 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם 
עודפים, מחודשים וסוג ב | מינימום מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות | המוצרים 
ומחיריהם מוצגים ביריד | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף לפחות יום | המחירים אינם כוללים הובלה  | אין כפל הנחות ומבצעים

מערכת ישיבה 3+2
chester�eld מעוצבת

₪1,990 ₪ במקום 12,990

₪199 ₪149 ₪49

₪49

₪69

₪49

₪77₪149

₪277 ₪849₪555₪2290

₪ במקום 499 ₪ במקום 299 ₪ במקום 249

₪ במקום 499 ₪ ₪במקום 1,490 ₪במקום 1,199 במקום 3,990

כיריים 
גז 4
להבות
אלקטרה
נירוסטה

תנור
בנוי
אלקטרולוקס
נירוסטה

תנור
בנוי
ג�טפוינט
נירוסטה

כיריים 
גז 5
להבות
מאסימו
נירוסטה

תנור 
בנוי 
מילה
מפואר

JETPOINT

₪599 ₪ ₪699במקום 999 ₪ במקום 999

כיריים
סאוטר

מייבש 
כביסה
אאג 
7 ק�ג

מדיח 
כלים 
אינטגרלי 
מלא 
רחב

₪888

₪888

₪ במקום 1,490

₪ ₪במקום 1,990 ₪במקום 1,790 במקום 1,790

מכונת 
כביסה
אלקטרה 
6 ק�ג

₪699 ₪ במקום 999

מכונת 
כביסה
בקו 
8 ק�ג

מסך
מחשב
19�

מקרר 
קוביה 
אלקטרה

מקרר 
מקפיא 
עליון 
ליבהר

מקרר 
מקפיא 
תחתון
בקו

מקפיא 
6 מגירות
סאוטר
נירוסטה
No Frost

₪999

₪1,990₪1,990 ₪269

₪1,190

₪ במקום 1,499

₪ ₪במקום 3,190 במקום 2,990 במקום ₪499

₪ במקום 1,990

₪1,199 ₪ במקום 1,990

מכונת 
כביסה
אלקטרה 
7 ק�ג

מכונת 
כביסה
ווירפול
6 ק�ג 

₪799₪888 ₪ ₪במקום 1,299 במקום 1,490

מדיח 
כלים 
נירוסטה

מדיח 
כלים 
ווירלפול
בגימור 
לבן

₪1,190₪1,190

32"40"60"50"55"

מקרר
4 דלתות
שארפ

מקרר 
4 דלתות
סאוטר
נירוסטה

מקרר 
4 דלתות
LG
נירוסטה

₪2990₪1,990₪4,990 ₪ ₪במקום 4,990 ₪במקום 3,490 במקום 7,990

מקפיא 
6 מגירות 
ווירלפול
No Frost

₪1,490 ₪ במקום 1,990 ₪ במקום 1,790

מדיח 
כלים 
בקו
חצי 
אינטגרלי

₪999

₪499₪555₪1,490₪888₪1,770₪4,690
במקום ₪7,990במקום ₪2,990במקום ₪1,790במקום ₪2,490במקום ₪999במקום ₪899

מסך 
32�
פיליפס

מסך 
40�

מסך 
60�

מסך 
50�

מסך 
55"
פיליפס
Smart TV

FULL HDFULL HD ULTRA-HD 4K

מסך ענק 
מושלם 

לסלון

מייבש 
כביסה
אלקטרולוקס
עם 
מעבה
8 ק"ג

מסך "75
75"
Smart TV

4K 4K

מיקסר
+ קערת
נירוסטה
סאוטר

בלנדר 
מוט
סאוטר

MP3 נגן
מודד צעדים, 
רדיו, מקליט, 
רצועת 
ספורט 
ואוזניות, 
8GB נפח

שואב
אבק
סאוטר

פלטת
שבת
חשמלית

מגהץ
אדים
טפאל

מיקרוגל
מידאה
20 ליטר

מכונת
גילוח
פיליפס
One Blade
PRO

₪ במקום 129

₪ ₪במקום 149 ₪במקום 199 במקום 119

₪ ₪במקום 199 במקום 149

₪77

₪690

₪77

₪699

₪77

₪79

הליכון 
משולב 
עגלת 
קוביות 
עץ

77

הליכון 
משולב 
הליכון 
משולב 
הליכון 

עגלת 
קוביות 

₪ במקום 199

₪ במקום 1,290

₪ במקום 229

₪ ₪במקום 1,890 ₪במקום 1,490 במקום 1,590

₪ במקום 199 ₪ במקום 149

₪ במקום 1490

₪ במקום 149

₪ במקום 199

מגדל 
קוביות 
מוזיקליות
יוקידו

מטבח
 מנגן
ליטל
 טיקס

סט 
אימון 
מושלם
שער 
וכדור

סט מגנים 
מושלם 
לרולר 
בליידס 
(3 חלקים)
*לא כולל קסדה
התמונה להמחשה

₪77

₪990₪990₪1,090

₪10

בימבת 
טרקטורון 
קוואסקי

₪ ₪77במקום 69

IPHONE 6
64GB

Galaxy S7
אחריות:

HP מחשב נייד
I5 \ 14”  \ 4GB \ 500GB \ WIN10

990 במקום במקום 199

מחשב נייד לנובו
I5 12.5” 4GB \ 320GB \ WIN10  
כרטיס מסך איכותי 4gb  500GB \
RADEON R3

מחשב נייח  
HP
4GB \ 500GB \  
WIN10

₪299 ₪ במקום 800

מבחר 
כסאות 

מאיטליה

החל מ-

כורסא מפנקת 
נפתחת
ונשכבת

₪499 ₪ ₪1,990במקום 1,690 ₪ במקום 9,990

מערכת ישיבה פינתית
בשילוב 2 צבעים  | ראשים 

מתכווננים

מערכת ישיבה 3+2
תוצרת איטליה

₪3,990 ₪ במקום 14,990

מערכת ישיבה 3+2
נפתחת ל-4 ריקליינרים

₪3,990 ₪ במקום 8,990

מודד צעדים, 
רדיו, מקליט, 

₪99

מיחם לשבת
30 כוסות

₪ במקום 199 ₪29

קומקום
נירוסטה
מפואר

₪ ₪99במקום 99

מקרר 
מושלם 
לרכב 

₪ במקום 199

מושלם 
שואב 
לרכב 
עוצמתי

₪49

₪ ₪59במקום 170

מזרון התעמלות עבה ואיכותי

₪149 ₪ ₪במקום 400 במקום 500

TRX רצועות אימון תואם

₪299₪599 ₪ ₪במקום 500 ₪במקום 1,200 במקום 3,500

אופני 
כושר

מיני סטפר
עבודה אירובית 
מושלמת, 
עיצוב וחיטוב 
הרגליים והישבן

₪189

אליפטיקל 
מקצועי
כולל חיישני 
דופק בידיות

מסלול ריצה חשמלי 

מייקל קורס

₪299
₪ במקום 699

MK3412

₪299
₪ במקום 699

₪299
₪ במקום 699

₪299
₪ במקום 699

מייקל קורס
MK5606

מייקל קורס
MK5503

מייקל קורס
MK6117

₪399
₪ במקום 899

₪399
₪ במקום 899

AR1402AR 1412

אמפוריו ארמניאמפוריו ארמני

! יום ראשון היום האחרון
70%

עד

OUTLET
ראשון לציון מתחם אלקטרההאנגר העודפים

(כביש איילון מחלף משה דיין)

₪ במקום 199
 ₪49

רדיאטור 
9 צלעות

₪ במקום 199
 ₪29

מפזר חום 
מעוצב

 ₪19

 ₪29
מפזר חום 
קרמי

מפזר חום 
לאמבטיה

₪ במקום 99

₪ במקום במקום 119

כל מוצרי החורף חיסול
מבית אלקטרה לדוגמא:

₪1,490
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נשות בני ברק השתתפו בערב בריאות 
 חווייתי שקיימה מאוחדת בעיר

נעצר מצית שריפה בבניין מגורים 
– 15 נפגעו

הכרת הטוב: אשר החמיא לשמיר

המשתתפות נהנו מהרצאה מקצועית של דיאטנית מאוחדת והשתתפו בסדנה 
חווייתית • סקירה מיוחדת הועברה על ההתפתחות של מאוחדת בבני ברק הכוללת 

 פריסה נרחבת של מרפאות

בשל ויכוח על שטחים ציבוריים בבניין המגורים משותף ברחוב יגאל אלון, הצית 
השבוע אחד הדיירים אש שגרמה לנזק רב לרכוש • החשוד נעצר

 הילה פלח

בריאות  בערב  השתתפו  ברק  בני  נשות 
ערב  בעיר.  מאוחדת  שקיימה  חווייתי 
של  מפעילותיה  כחלק  התקיים  הנשים 
בקהילה. הבריאות  לקידום   מאוחדת 
של  להרצאתה  רב  בקשב  האזין  הנשים  ציבור 
הרצתה  אשר  באס  שיר  גב’  מאוחדת  דיאטנית 
הקושי   , אכילה  הרגלי  נכונה,  תזונה  בענייני 
החרדית  המשפחה  אופי  בשל  נכונים  בהרגלים 
המשתתפות  ועוד.  אלו  לקשיים  והפתרונות 
מכן  ולאחר  בהרצאה  רבה  התעניינות  הביעו 
המשתתפות  ציבור  כאשר  שיח  רב  התקיים 
כשהדיאטנית  תזונה,  בנושאי  שאלות  העלה 
המקצועיות.   תשובותיה  את   משיבה 
במהלך הערב האזינו ציבור הנשים להרצאה מאת 
הרבנית קוסובסקי ולאחר מכן דיברה גב’ מינדי 
של  התפתחותה  את  שהציגה  מנשית  זילברפרב 
והפתיחה  המרפאות  פריסת  ברק,  בבני  מאוחדת 
של המרפאה החדשה  "מרפאת הקשתות" במתחם 
ירושלים,  ברחוב  המרפאות  פריסת  לצד  אוסם 
הרצוג. וקרית  ויז’ניץ  נזר,  אבני  שיר,   מרום 
בבני  מאוחדת  במרפאות  הקיימים  השירותים 
אוזן  אף  וילדים,  משפחה  רפואת  שרותי  ברק: 
מורחבת,  נשים  רפואת   , עיניים  רפואת  גרון, 
למבוגרים  אורתופדיה  נוירולוגיה,  כירורגיה, 
אורולוגיה,  יד,  לכף  מומחה  אורתופד  וילדים, 
אנדוקרינולוג  אלרגיה,  דיאטנים,  המטולוגיה, 
מומחה  ילדים,  ונפרולוגיה  נפרולוגיה  ילדים, 
למחלות ריאה למבוגרים וילדים, קלינאי תקשורת 
לילדים ומבוגרים )לילדים דוברת יידיש(, יחידה 

 – הנפש  לבריאות  יחידה  הילד,  להתפתחות 
מעבדה  שרותי  וילדים,  מבוגרים  פסיכיאטר 
 19:00 השעה  עד  מזכירות  שירותי  תור.  ללא 
 19:00 עד השעה  בית מרקחת  ברציפות, שרותי 
בערב רצוף. שלושה בתי מרקחת במרפאות רחוב 
הרצוג,  ובקרית  נזר  אבני  ובמרפאת  ירושלים 
באוסם, מכון  הקשתות  במרפאת  גם  בקרוב 
שיר,  מרום  במרפאת  גניקולוגי  סאונד  אולטרה 
אולטרה סאונד פרקי ירך לתינוקות, חדרי אחיות 
עד  תור  בקביעת  צורך  ללא  ברציפות  שפתוחים 
ובדיקת  גנטיות  בדיקות  בערב,   19:00 השעה 
שירותי  נזר.  אבני  במרפאת  ציפורניים  פטרת 
ללא   7:00-11:30 השעות  בין  נרחבים  מעבדה 

צורך בקביעת תור. 
המתקיימות  הרבות  הבריאות  סדנאות  כן  כמו 
סוכרת,  הרזיה,  סדנאות  שיר:  מרום  במרפאת 
תינוקות  עיסוי  מעישון,  גמילה  המעבר,  גיל 
מאוחדת  ללקוחות  בהנחות  הסדנאות  והחיאה. 
ולנשים. לגברים  בהפרדה  ושיא,   עדיף 

הנשים  הודו  המעניין  הערב  של  בסיומו 
האירוע  קיום  על  מאוחדת  להנהלת  נרגשות 
בעיר. מאוחדת  פעילות  את  לשבח   וציינו 

"בשנים  מסר:  כהן  משה  הרב  המחוז  מנהל  סגן 
ממש  של  מהפכה  חוללה  מאוחדת  האחרונות 
בתחום הבריאות בבני ברק והיותה של מאוחדת 
בעיר  החדשים  המצטרפים  במספר  מובילה 
רואה  מאוחדת  רצון   שביעות  על  מוכיחה 
ללקוחותיה  המידע  הנגשת  את  רבה  בחשיבות 
ומקיימת ערבי בריאות לטובת שמירה על בריאות 

המבוטחים".

מאת: עוזי ברק

חקירה נחושה חשפה את זהות החשוד בהצתת 
כניסה בבניין מגורים בבני ברק. הרקע: סכסוך 

בעניין שימוש בשטחים הציבוריים.
בראשית השבוע בשעות הבוקר התקבל דיווח 
בגין שריפה בבניין מגורים בבני ברק. כוחות 
היו  לא  האש.  על  השתלטו  וכיבוי  משטרה 

נפגעים אך נזק נגרם למבנה.
מדובר  כי  חשד  העלתה  ראשונית  בדיקה 
פתחו  למקום  שהגיעו  חוקרים  בהצתה. 
בחקירה ובאיסוף ממצאים שהובילו תוך זמן 

קצר לאיתור זהותו של החשוד ולמעצרו.
)48, בני ברק( הובא לחקירה בתחנת  החשוד 

דן. בחקירתו עלה חשד כי הרקע למעשה הינו 
סכסוך על שימוש בשטחים הציבוריים. 

בבית  מעצרו  בהארכת  לדיון  הובא  החשוד 
יום  עד  הוארך  ומעצרו  בת"א  משפט השלום 

חמישי )7.3(.
"משטרת  נמסר  דן  מרחב  משטרת  מדוברות 
הסדר  על  שמירה  על  שאמונה  כמי  ישראל 
הצתה  עבירות  בחומרה  רואה  הציבורי, 
המסכנות את שלום הציבור ובטחונו. במסגרת 
עם  בתחום  חקירותיה  ממקדת  המשטרה  זו, 
מנת  על  לרשותה  העומדים  האמצעים  מיטב 
החשודים  של  ולהרחקתם  למעצרם  להביא 

במעשה מהציבור הנורמטיבי שומר החוק".

אלי כהן

יו"ר הועדה לבטיחות בדרכים ח"כ יעקב אשר, 
קיים ביקור מקצועי במשרדי הרשות הלאומית 
לבטיחות בדרכים, כדי לדון עם בכירי הרשות 
על עידוד הגברת המודעות והחינוך לזהירות 
לחינוך  משאבים  הקצאת  ועל  בדרכים 

תעבורתי בערים החרדיות.
לפרגן  האורח  בחר  הפגישה  בתחילת  אבל 
יאיר  הנכנס  הרלב"ד  ליו"ר  חמות  במילים 
כשר  לפיד  ממשלת  בתקופת  שכיהן   - שמיר 
תודה  והכרת  הערכה  הביע  אשר  החקלאות. 
כשר,  כהונתו  שבתקופת   - כך  על  לשמיר 
למרות  השמיטה.  בשנת  החרדי  לציבור  סייע 

יש  יו"ר  האוצר  כשר  כיהן  תקופה  שבאותה 
כלכלית  מדיניות  שניהל  לפיד  יאיר  עתיד, 
וחברתית שפגעה בשכבות החלשות ובציבור 

החרדי. 
לטובת  פעולה  בשיתוף  אתך  לעבוד  "נשמח 
הטוב  הכרת  לנו  ויש  בדרכים  הבטיחות 
כלפיך על עמידתך לימין הציבור החרדי כשר 

החקלאות בשנת השמיטה שעברה", אמר.

משרדינו מתמחה ב-
מקרקעין, ירושות, 

ליטיגציה ודיני משפחה.

מאסטר פיש

משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!

מבצע השבוע:
5 דגי 

מושט גדולים
ב- 100&

כשר
למהדרין

להזמנות: יעקב 052-4099409

טריים דגים
שבת לכבוד

רח' שלמה בן יוסף 2

ביום שישי 
פתוח עד 

השעה 14:00
כולל נקיון

א-ה פתוח רצוף 12:00-21:00
שישי וערבי חג 10:00-12:00

מרכזיה רב קווית 08-8642439
אחריותמקצועיות שירות

שירות עד בית הלקוח

בני ברק  רש"י 5 
אשדוד  בעל הנס 22

בדיקה חינם!  מעבדת מרכז המחשבים
 מרכז המחשבים מתמחה בתיקוני כל סוגי המחשבים נייחים וניידים

אתם מקבלים מחשב מעולהאנחנו מוכרים, מתקנים ומשדרגים מחשבים<אצלכם בבית או במשרד וגם אצלינו במעבדה > הקניה המתקדמת ביותר

מרכז
המחשבים

המבחר 
הכי גדול!

סוגים שונים 
של רמקולים

נגנים 
איכותיים

45

23

אוזניות
62

אנחנו לא שיכורים )בפעם האחרונה 
שבדקנו...(, יש לנו מגוון רחב של 

מוצרים איכותיים בכל מחלקה.

נגנים, אוזניות חוט, אוזניות קשת, 
אוזניות בלוטוס, רמקולים ניידים 

מערכות שמע וקריוקי.

תבואו. יהיה שמח!

1#
פרס 

ראשון

ASUSמחשב נייד 11.6'

2#
תשע מאות₪שניפרס 

בחנותזיכוי 

3# פרס 
שלישי

HP מדפסת משולבת 

פקס 
ומכונת 
4#צילום 

רביעיפרס 

רמקול קריוקי 12'

5#אלחוטימיקרפון כולל 
פרס 

חמישי

  4TB דיסק קשיח
SP

מוגן מים 
ונפילות 

קונים בכל סכום ונכנסים להגרלה על פרסים שווים!
הגרלת פורים השנתית במרכז המחשבים:
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תגיעו  נא  אל  רק   - לרומא  מובילות  הדרכים  כל 
ונציה  ולפיאצה  לקולוסיאום  ציבורית  בתחבורה 
נמאסו הפקקים שבאים  הרומאים  על  גם  כי  יען   –
איטליה, שנחשבה במשך שנים  התיירים.  בעקבות 
מרגישה  באירופה,  הפוליטית  השחיתות  למקור 
כשמש העמים ביבשת - לנוכח הטלטלות שעוברות 
אפילו הממשלות החזקות בשוק האירופי: בגרמניה, 

צרפת ובריטניה.
בתקופת  ישראל  של  מצבה  את  להעריך  כדי 
להסתובב  די  נתניהו, 
בבירות אירופה ולזהות 
כלכלת  ההבדלים.  את 
כחלון  של  הבחירות 
להודות  אותו  שאילצה 
בחריגה מיעדי הגירעון, 
האחרון,  שישי  בליל 
עיתוני  שאחרון  לאחר 
שישי ירד לדפוס – היא 
בבירות  שגרתי  עניין 

העולם החופשי.
האירופי  הבנק 
מתקשה  המרכזי 
התנודות  עם  להתמודד 
בבירות  הכלכליות 
ורומא,  היבשת, 
יעד  את  שהגדילה 
הגירעון ל-2.4 אחוזים, 
היא דוגמה טובה, אולי 
רעה  לומר:  יותר  נכון 
הכלכלי  לתהליך   –
שעוברת היבשת כולה.

נציגות  לאיטליה 
הכלכלי  בגוף  בכירה 
באיחוד  המשמעותי 
האירופי. החל מ-2011 
דראגי,  מריו  משמש 
המרכזי  הבנק  כנשיא  איטלקי,  וכלכלן  בנקאי 
האירופי. בתקופה שבה נכנס לתפקיד – ענייניה של 
יוון פושטת הרגל עמדו בראש דאגותיו. שבע שנים 
הברקזיט  כולה.  האירופית  הכלכלה  וזוהי  אחרי, 
הבריטי שאיש עוד לא יודע כיצד כלכלת בריטניה 
והאיחוד האירופי – ייראו בסופו. פרישתה הצפויה 
של אנגלה מרקל בגרמניה על רקע מורת רוח הולכת 
הרפורמות  הרעה.  השפעתה  את  מחוללת  וגוברת 
 – הזוהרים  האפודים  להפגנות  שהביאו  בצרפת 
מהבהבת  כולה,  אירופה  על  מלהתממש.  רחוקות 

נורת אזהרה.  
כמעט  סדרתי,  באופן  מנסה  עצמו  דראגי 
אוטומטי, להרגיע ככל יכולתו. בוועידת קרן המטבע 

אך  הטונים",  את  "להוריד  קרא  הוא  הבינלאומית 
הוא  כאיטלקי,  דרמטי.  המצב  כי  להודות  נאלץ 
לפני  מיידי בהצבת האינטרסים של מולדתו  חשוד 
האינטרס הכלכלי האירופי, ובפרט על רקע תכנית 
להתמודד  בניסיון  המרכזי,  הבנק  שיזם  הקיצוצים 

עם הסיטואציות אליהן נקלעו הכלכלות ביבשת.
מבוססים  המרכזי  הבנק  מתחשיבי  מרכזי  חלק 
על יעדי גירעון ושערי הריבית הנובעים מהעמידה 
בהם, כמו גם על תמחור הנכסים שבידי הממשלות 
נרשמה  הללו  התחומים  בשלושת  האירופאיות. 
שיעד  ככל  האחרונה.  בשנה  משמעותית  שחיקה 
ככל  הריבית.  שערי  עולים  כך  נפרץ,  הגירעון 
שהכלכלה מדשדשת כך קטן והולך תמחור הנכסים. 

כלכלת הׁשּוק האירופאי, נראית כמו כלכלת ׁשוֹק.
בשבוע  רק  בישראל  נחשפו  הזה,  הביש  לעסק 
פריצת  של  העגומה  התחזית  פרסום  עם  האחרון, 
יעד הגירעון. בעידן שלפני נתניהו, הורגלה ישראל 
לכלכלת בחירות מדי שנתיים לפחות. על הכותרות 
הכלכליות המדאיגות מסופ"ש שעבר, ניתן להתבונן 
המציאות  את  כשמשווים  ובפרט  אחר,  במבט  גם 

הישראלית – לריאליטי האירופי העגום פי כמה.
את  קורא  כל  ישאל   – הביטחוני  להיבט  מעבר 
ניסנקורן,  גנץ ואבי  ניראה פה אם בני  עצמו, כיצד 
עם  חודשים  כמה  אם  ישראל.  כלכלת  את  יובילו 
כה  לתוצאה  מיידית  מובילים  הארנק  על  קלה  יד 
של  המהולל  כשהמנהל  גורלנו  יהא  מה  עגומה, 
ינווטו   – הגדולים  הוועדים  ואיש  החמישי  הממד 

את כלכלת ישראל במשך ארבע שנים.
הראשון  בקמפיין  לפיד  שאל  הכסף'  'איפה 
שהוביל. בהנחה שנותרו עוד כמה פלקטים במחסני 

יש עתיד, לא נותר אלא לשלוף את הכרזות ולתלותן 
במטה 'חוסן לישראל'.

 

צריה לזנב
באופן  מיסטיקה  חובב  ידוע,  חרדי  פוליטיקאי 
קבוע, השמיע הסבר מעניין, מיסטי יותר מפוליטי, 
בנוגע לכף הקלע של אחוז החסימה שבה נעים ונדים 
ואיווט.  כחלון   – האחרונה  הקואליציה  בכירי  שני 
ההתגברות  פסקת  את  להעביר  וסירובו  כחלון  על 
– כבר נכתב כאן בעבר, אם כי בסקרים האחרונים 
"בקואליציה  מהמצר.  ונחלץ  הולך  שהוא  נדמה 
הבאה לא אטיל וטו על שינויים במערכת המשפט", 
צוטטו השבוע דבריו של כחלון בפורומים סגורים, 
ועל כך ניתן אפוא לומר את דברי חז"ל, על המקום 

בו מצויים בעלי תשובה. מעל לאחוז החסימה.
הפוליטיקאי  הטעים  כך  לליברמן,  בנוגע 
ההשגחה  יד  היא  המסתמנת  ההצבעה  המלוב"ן, 
העליונה. לא בגלל הקרב המדומה בינו לבין דרעי - 
שנראה כמו מסע התרמה עם מצ'ינג כמקובל ברוח 
איווט  הטוב  לחבר  דרעי  מכלוף  אריה  של  הימים, 
- אלא בשל משמעות צעדיו כשר ביטחון בקדנציה 

האחרונה עבור עולם התורה.
לליברמן לא זוכרים את קולות הנפץ שהוא משמיע 
התוצאות  פרסום  לאחר  עוד  כל  בחירות,  בערבי 
ולהאריך –  ומזומן לשבת לצד החרדים  הוא מוכן 
כלשונו – את הפתיל. מהקדנציה האחרונה, תיזכר 
המקומיות  לרשויות  הבחירות  שאחרי  העובדה  לו 
הוא לא נותר בתפקיד כדי לסייע בשינוי החוק, אלא 
התפטר ולמעשה טרפד את המשך המגעים. זו תורה 

וזו שכרה. זו בטלה וזו עונשה.
אפשר להתווכח עם התזה בעניינו של ליברמן – 
בעיקר לנוכח העובדה שאת החוק שהוא הניח על 
השולחן, גורמים בש"ס וביהדות התורה היו מוכנים 
חישובי  אפרופו  וכלשונו.  ככתבו  לבלוע  בשעתו 
שכר ועונש ומידה כנגד מידה, באותה מידה אפשר 
של  לעניינם  בנוגע  שמימית  דעת  חוות  להעניק 
הגורמים החרדים שטרפדו את החוק ואופפת אותם 
כיום טלטלה. כך גם העובדה שהסיעה האשכנזית-

החסימה,  אחוז  הורדת  את  בגופה  שמנעה  חרדית 
לבסוף  נאלצה  ישראל,  באגודת  כמובן  ומדובר 
בשל  התורה  לדגל  כשוויתרה  מלא  מחיר  לשלם 

החשש מאותו אחוז חסימה אם תרוץ לבדה.
תיפח רוחם של מחשבי קיצין, אמרו חז"ל – אך 
לפני  רגע  עצמית,  אמונה  מעט  החדרת  כמו  אין 
ששבים ועוסקים בענייני היום ובחישוב קץ הימין. 
מהקדנציה האחרונה ומסקרי הימים האחרונים ניתן 
להסיק שהשנאה לא ממגנטת אלא מבריחה מנדטים 

כלכלת ׁשֹוק

מעבר להיבט הביטחוני – 
ישאל כל קורא את עצמו, 
כיצד ניראה פה אם בני גנץ 
ואבי ניסנקורן, יובילו את 
כלכלת ישראל. אם כמה 
חודשים עם יד קלה על 
הארנק מובילים מיידית 
לתוצאה כה עגומה, מה 
יהא גורלנו כשהמנהל 
המהולל של הממד החמישי 
ואיש הוועדים הגדולים – 
ינווטו את כלכלת ישראל 
במשך ארבע שנים

יישאר לכל 
הפחות זנב? 
ליברמן

צילום: עמוס 
בן גרשום

עו"ד אבי בלום, רומא בית ספר לפוליטיקה
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בימין.  רק  לא  ההפתעה,  ולמרבה   –
האנטי- המצע  השתלט  האחרון  בסופ"ש 
חרדי של יש עתיד על 'כחול לבן' – ובסקר 
ב'הארץ'  מכן  לאחר  שפורסם  הראשון 
המנדטים  במספר  תלולה  ירידה  נרשמה 

של המפלגה.
התובנות הללו נכונות 
כשמדובר  שבעתיים 
הימין.  במחנה 
מימין  הפוליטיקאים 
האמירות  את  שהפכו 
לחלק  החרדים  נגד 
מתקשים   – מהקמפיין 
את  ורואים  להתרומם 
מלמטה.  החסימה  אחוז 
הוא"  ה"ונהפוך  ברוח 
ניתן  אדר  חודש  של 
לקבוע בזהירות משמחת 
כבר  לישראל  שהמצר 
אם  ראש.  נעשה  לא 
בניסן  לבחירות  עד 
תהא  המגמה,  תימשך 
ובלבד   – גאולה  לכולנו 
שבצד הימני של המפה, 
יישאר  לשעבר  מהראש 

לכל הפחות זנב.

נקמת 
המודחים

והפעם   – שמיים  חשבונות  אפרופו 
חשבונות דחויים: לפני כשלושה שבועות 
ישבתי בלשכתה של איילת שקד ושמעתי 
צעירי  של  הזהות  בעיית  על  לראשונה 
הכיפות הסרוגות. שקד הסבירה, ומסתבר 
לאור  כי  שזיהתה,  הראשונה  הייתה  כי 
בית  בחוגי  מקבלת  שהיא  הפידבקים 
בקרב צעירי המגזר הסרוג, החשש הגדול 
תנועת  של  מהטרנד  הוא  בנט  ושל  שלה 

הפייגלינים ולא מהבית היהודי.

את  שמציבים  הקהל  דעת  סקרי  לנוכח 
מתוארת  מהכנסת,  נגיעה  במרחק  פייגלין 
תיראה  כיצד  יתירה  בחדווה  בתקשורת 
גורל  את  להכריע  שעשוי  המודח  נקמת 
שפעל   – נתניהו  בראשו  והעומד  הגוש 

בשעתו להדחתו משורות הליכוד.

נקמת  כמו  נראה  הזה  שהסיפור  אלא 
ילד קטן לעומת הנקמה הגדולה של מספר 
אם  אמסלם.  חיים  הרב  ברשימה,  שתיים 
הסקרים שמנבאים את בחירתו של אמסלם 
נראה  החוזר  הח"כ  של  ולצדו  יתממשו 
נמוג  ישי  אלי  לשעבר  המדיח  היו"ר  את 
בבחירות  שנמחק  אחרי  המחזור  מסל  גם 
אם  זו  תהא  העבודה,  משולחן  הקודמות 
כל הנקמות - שאפילו א-ביסלע מריחואנה 
אם  והמונח  להקהות.  תוכל  לא  לגאלית 
אלי  של  לדידו  תמיד  עדיף   – אב  פני  על 
ישי, ולא רק בגלל האב הגדול מהקמפיין 

שמסתכל על כולנו מלמעלה.

טלטלות כלכליות, הבנק האירופי המרכזי. צילום: ויקיפדיה

באותה מידה אפשר להעניק חוות 
דעת שמימית בנוגע לעניינם 

של הגורמים החרדים שטרפדו 
את החוק ואופפת אותם כיום 

טלטלה. כך גם העובדה שהסיעה 
האשכנזית-חרדית שמנעה בגופה 
את הורדת אחוז החסימה, ומדובר 

כמובן באגודת ישראל, נאלצה 
לבסוף לשלם מחיר מלא כשוויתרה 

לדגל התורה בשל החשש מאותו 
אחוז חסימה אם תרוץ לבדה

רגע
 לפני

שעוד
יהודי
נעלם

בנצרות...

בשבת פרשת זכור

עוצרים את המסיון!
 ארגון "אור לאחים" בברכתם ובהכוונתם של גדולי ישראל,

 נלחם במיסיון יום יום מסביב לשעון,
להציל יהודים מציפורני המיסיון הארור.

צלצלו עוד היום למוקד ההתרמה:

 3185

• המלצות חמות 
• תוספות בניה
• חלוקת דירות

• בניית ממ"דים ומרפסות
• רמת גימור גבוהה 

• דירות לדוגמא ברחבי העיר

בדיקה, יעוץ 
 ללא תשלום! בבית הלקוחוהצעת מחיר

קבלן חרדי

שיפוצים כלליים
בניית יחידות דיור 

פתיחת חללים
תוספות בניה 

החלפת שירותים ומקלחות
החלפת ריצוף

שיפוץ בהחלפת מטבח 
עבודות גבס

שפכטל 
צביעת דירות 

עבודות גמר כולל חשמל ואינסטלציה

 הזדמנות לשיפוץ הבית לקראת פסח
 איתך לאורך כל הדרך.

054-8120911

מתחייב למחיר הזול ביותר! 

חברת קבלן רשום
A.N.B
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בדרך לקלפי

בהלת פייגלין, חלוקת שלל 
ועימות במגזר הדתי

־השבוע האחרון עמד בסימן התחזקות מפלגת 'זהות' של פייגלין שעוברת את אחוז החסימה בחלק מהסקרים וסופגת מת
קפות קשות בגוש הימין ⋅ עימות גם בין בנט למפלגתו לשעבר ובין ראשי 'כחול לבן' לנתניהו ⋅ ובינתיים, החל הקרב על 

התיקים בממשלה

ישראל פריי

־הרבנית עדינה בר שלום הגיעה לוועדת הבחי
רלגליזציה של הקנאביס. כן כן, הנושא הזה היה 
היום  סדר  שעל  המרכזיים  הנושאים  בין  השבוע 
'זהות'  מפלגת  התחזקות  רקע  על  זאת  הפוליטי, 
של משה פייגלין, שחוצה השבוע בסקרים רבים 
את אחוז החסימה. ההתחזקות של פייגלין לעומת 
גוש  הצניחה של אביגדור ליברמן, מעמידים את 
מסרב  'זהות'  ויו"ר  מאחר  שאלה,  בסימן  הימין 

להצהיר במי ימליץ לראשות הממשלה.
תמיד  נחשב  למחצה,  ואנרכיסט  דתי  פייגלין, 
לקוריוז ולדמות סהרורית עם דעות קיצוניות כמו 
־העברת משרדי הממשלה להר הבית. בעבר הש

קיע את מירב כוחותיו בחטיבה היהודית בליכוד, 
נדחק  לכנסת,  להיכנס  הצליח  שכבר  לאחר  אך 
יו"ר  הגה  אותו  בטריק  הליכוד  רשימת  לתחתית 

'הליכוד' בנימין נתניהו.
כ'טרנד'  ומסתמן  לעדנה  פייגלין  זוכה  כעת, 
למרות  ההפתעה,  למרבה   .2019 בחירות  של 
דעותיו הימניות-קיצוניות, הוא זוכה לתמיכה גם 
ממצביעי שמאל, עד כדי איום על מרצ, זאת בזכות 

הבטחתו להפוך את הסמים הקלים לחוקיים.
להתפת להגיב  מיהר  נתניהו  הממשלה  ־ראש 
התע בשידורי  גולש  לשאלת  ובתגובה  ־חויות, 

מולה של 'הליכוד TV' הבטיח לבחון את נושא 
הוא  הטרנד  עם  נסחף  שפחות  מי  הלגליזציה. 
יו"ר 'האיחוד הלאומי' בצלאל סמוטריץ' שאמר: 
־"פייגלין הוא אדם חסר אחריות, הוא מגלומן שמ

ג'ובס, אם הוא אומר שהתנאי  שחק אותה סטיב 
־שלו לכניסה לממשלה זה להציף את רחובות יש

ראל בסמים – כל עוד זה תלוי בי הוא לא ייכנס 
הזהב  עגל  עם  לזרום  מתכוון  לא  אני  לממשלה. 

הזה".
מי שעשוי לנסוק על כנפי הצלחת פייגלין הוא 
ש"ס,  מטעם  ח"כ  לשעבר  אמסלם,  חיים  הרב 
השבוע  'זהות'.  ברשימת  השני  במקום  שמוצב 
עורר אמסלם סערה כשאמר בראיון כי הוא תומך 
־בנישואים אזרחיים ובנושאים נוספים שנויים במ

חלוקת.

מתגוששים על התיקים

־הבחירות טרם התקיימו, הקואליציה טרם הוק
מה והממשלה לא כוננה, אך 
זה לא מפריע לנציגי המ ־כל 

פלגות להתגושש על התיקים 
הקרב  לעצמם.  ידרשו  אותם 
על  ניטש  המרכזי  התיאורטי 
שסמו לאחר  החינוך,  ־תיק 

על  הצהירו  ופייגלין  טריץ' 
בת אותו.  לדרוש  ־כוונתם 

בישיבת  נתניהו  אמר  גובה, 
הוא  אם  כי  'הליכוד'  סיעת 
משרד  הממשלה,  את  ירכיב 

החינוך יחזור לידי הליכוד. 
את  תקף  לבן'  'כחול  יו"ר 
נתניהו,  "אצל  ואמר  נתניהו 
חינוך  שר  יהיה  סמוטריץ' 
שלו  התוכנית  את  שמענו   –
הישראלית.  החינוך  למערכת 
מאשר  יותר  לו  מאמין  אני 
ימנה  שלא  שאומר  לנתניהו 
אותו. נתניהו יעשה הכל למען 
 – שלו  הפוליטית  השרידות 
ילדי  חינוך  את  יקריב  ובדרך 
בידיהם  אותו  ויפקיד  ישראל 
שבקיצוניים,  קיצוניים  של 

קטן עליו".
תיק  על  ניטש  נוסף  קרב 
ש"ס  שיו"ר  לאחר  הקליטה, 
פומבית  הצהיר  דרעי  אריה 
יד כי  באשדוד  כנס  ־במהלך 
־רוש למפלגתו את התיק המו

'ישראל  בידי  מסורתית  חזק 
מחו במהלך  מדובר  ־ביתנו'. 

לקרוץ  המנסה  דרעי  של  שב 
התנג תוך  צרפת  עולי  ־לקהל 

חות בליברמן.
משוש  הבריאות,  תיק  גם 

עיניו של יו"ר 'יהדות התורה' יעקב ליצמן, נמצא 
על שולחן הדיונים. מי שמחזק את הדרישה לתיק 
הוא יו"ר 'העבודה' אבי גבאי, המייעד אותו לח"כ 
לרפורמה  סדורה  משנה  המציג  שמולי,  איציק 
־מקיפה במערכת הבריאות. השבוע, הצטרפה טו

ענת נוספת לכתר, הלא היא יו"ר 'גשר' ח"כ אורלי 
קמפיין  להשקת  עיתונאים  במסיבת  אבקסיס.  לוי 
הבחירות, הצהירה נחרצות כי התנאי שלה להיכנס 

לממשלה הוא קבלת תיק הבריאות.
תקום  לא   - הבריאות  במערכת  טיפול  "בלי 
אם  להחליט  מהציבור  מבקשים  ממשלה.  אנחנו 
הוא רוצה את ליצמן כשר בריאות ושהכל יישאר 
כפי הוא היום, או לבחור בי לשרת הבריאות של 
ישראל ולקבל מהפכה", כתבה מיד לאחר נאומה. 
יצוין כי על פי כל הסקרים האחרונים, 'גשר' לא 

עוברת את אחוז החסימה.
לקואליציה  להיכנס  שסיכוייה   – מרצ  מפלגת 
הם אך ורק בממשלה בראשות גנץ, אם וכאשר – 
־הודיעה השבוע כי תדרוש את תיקי החינוך והמש

פטים, אותם תיקים שהוחזקו בקדנציה האחרונה 
על ידי 'הבית היהודי'.

התיאבון של 'יהדות התורה'

ברשימת  מביטים  התורה'  'יהדות  במפלגת 
וגדלה ומחשבים את צעדיהם  הדרישות ההולכת 

־מחדש. נכון לכעת, הדרישות הצנועות שלהם מס
אך  הבריאות,  ובמשרד  הכספים  בוועדת  תכמות 
גורם בכיר במפלגה, הוא אומר ל'קו  בשיחה עם 
עיתונות' כי לאור ההתפתחויות ובעיקר אם לבסוף 
תוקם ממשלת ימין צרה, הם עשויים לדרוש נתח 

גדול יותר מהעוגה.
־ח"כ יעקב אשר הגיב אף הוא לדברים: "אנח

נו לא רותמים את העגלה לפני הסוסים. כל אחד 
וכשיגיע  לנו  שחשובים  הדברים  הם  מה  יודע 
השלב והזמן הנכון אנחנו ננהל עליהם משא ומתן 
כביכול  על  שמפרסם  מי  כל  מסודר.  קואליציוני 
דיבורים שמתקיימים בימים אלו על חלוקת תיקים 

בממשלה הבאה, מפרסם על דעת עצמו בלבד".

יוצאים לשטח, 
חושפים חילוקי דעות

ציבוריות  הופעות  ועם  עמימות  תקופת  אחרי 
בני  ובראשם  לבן'  'כחול  ראשי  יוצאים  מדודות, 
בחירות.  בכנסי  הארץ  את  וחורשים  לשטח  גנץ 
חילוקי  את  לעתים  מציפות  הציבוריות  ההופעות 
הדעות והתפיסות השונות בין האישים המרכיבים 

את הרשימה.
בשבוע שעבר השתתף בני גנץ בכנס עם מאות 
אירו באולם  הדרוזית,  מהעדה  ופעילים  ־נכבדים 

הופיעה  ביום שישי  אל-כרמל.  לדלית  סמוך  עים 

נתניהו מצטלם עם בכירי סיעתו בסיום ישיבת סיעה במרכז מנחם בגין 

דובר הרשות מתדרך עיתונאים לפני הכניסה למפגש 

סמוטריץ' בנאום השקה 

פרץ עם המפגין אלי יוסף 
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הבהפתעה רביעיית ההנהגה, גנץ-לפיד-יעלון-אש
הכנזי, במתחם סטאר באשדוד, שם שוחחו עם עו

ברים ושבים ואף התיישבו לכוס קפה.

ראשי כחול לבן באשדוד 

כנס נוסף התקיים בהיכל התרבות בבאר שבע, 
שם הצליחו גנץ ולפיד למלא את ההיכל עד אפס 
מקום, בתוספת אנשים שצפו בחוץ במעגל סגור. 
ההצלחה בלטה לאור העובדה שרק שלושה ימים 
הקודם לכן, הגיע ראש הממשלה נתניהו לכנס בחי

רות באותו מקום אך למרבה המבוכה, כמעט חצי 
מהאולם היה ריק. אגב, לפני ביקורו בבאר שבע 
השתתף נתניהו בכנס פוליטי בשדרות שהיה סגור 

לתושבים ולתקשורת.
המצטרף האחרון להנהגת המפלגה, הרמטכ"ל 
תק מהלומה  השבוע  ספג  אשכנזי,  גבי  הלשעבר 

חשף  סגל  עמית  שהעיתונאי  לאחר  שורתית 
הרפז,  בפרשת  מחקירתו  תמלילים  ב'החדשות' 
שם עומת עם ציטוטים שלו בהם הוא נשמע מהלך 
האימים ורוקם מזימות על הדרג המדיני שהיה מע

ליו ובראשם שר הביטחון דאז אהוד ברק, ומאיים 
וראש  דאז  סגנו  את  סוררים.  עיתונאים  "ליישר" 
ב'כחול  "חמור".  כינה  גנץ,  בני  היום,  מפלגתו 
לבן' תקפו את "ההדלפות המגמתיות" והזכירו כי 
מאות אלפי השיחות והעדויות נחקרו וכי רשויות 

החוק "אמרו את דברם".

ניסנקורן הוא "סוג של בעיה"

בכנס פעילים בראשון לציון, נשאל גבי אשכנזי 
על חבר מפלגתו ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, 

ובתגובה ענה כי "אנחנו מכירים בכך שניסנקורן 
נציג ארגון העוב ניסנקורן,  ההוא סוג של בעיה". 
'הלי הדים הגדול במדינה, הפך למטרה קלה של 

של  האוצר  יהיה שר  "ניסנקורן  אמרו:  כוד', שם 
ישראל  מדינת  את  יחזיר אחורה  והוא  וגנץ  לפיד 
ותפגע  המדינה  את  שתשבית  הסתדרות  לכלכלת 

באזרחי ישראל".
מנהיג  הוא  ניסנקורן  "אבי  הגיבו:  לבן  בכחול 
המינימום,  שכר  לעליית  שהוביל  חשוב  חברתי 
זכויות  ולעיגון  מוגבלויות  עם  עובדים  לשילוב 
עובדי השמירה והניקיון. ניסנקורן הוא גם מנהיג 
גדולות  שביתות  היו  לא  שבתקופתו  אחראי, 
במשק. "כחול לבן דוגלת בכלכלת שוק חופשית 
אך כזו שבסופו של יום רואה את האזרח במרכז 
ואת השירותים הציבוריים הבסיסיים שהוא זכאי 

להם - חינוך, רפואה ורווחה".
הב'כחול לבן' התכתשו השבוע פומבית עם נת

ניהו ותבעו ממנו לרסן את בנו יאיר על מתקפותיו 
נגד הנשיא ראובן ריבלין. "ישראל לפני הכל, לא 
משפחת נתניהו לפני הכל", כתבו. עוד ניהלו קרב 
שלתכניתו  ברדוגו  יעקב  גל"צ  שדרן  עם  ציוצים 
מסרבים הם להתראיין בטענה שהם מושמצים על 
נתניהו  מטה  נציג  "ברדוגו  שווא.  בהאשמות  ידו 
בגל"צ מנצל את זמן האוויר הציבורי בכדי לשרת 

את אדונו", האשימו.

זנדברג במוקטעה: 
"מסר של שלום"

עם  ברמאללה  נפגשה  זנדברג  תמר  מרצ  יו"ר 
בפגישה,  מאזן.  אבו  הפלסטינית  הרשות  יו"ר 
ציינה זנדברג כי היא באה להעביר מסר של שלום 

של  היום  סדר  בראש  לעמוד  צריך  הנושא  וכי 
כי מרצ היא המפל ציינה  ההממשלה הבאה. היא 

גה היחידה ששמה באופן ברור את סוגיית המו"מ 
לשלום בראש סדר היום.

הנשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן אמר: "פני
העמדה  את  אחרת.  אופציה  לנו  ואין  לשלום  נו 
הזאת נקטנו מ-1988 ואנחנו דבקים בה עד היום. 
דרישתנו היא לדון בגבולות 67. אנחנו מושיטים 
הדברים  את  שתאמץ  ישראלית  ממשלה  לכל  יד 
האלה". לאחר ההצהרה המשותפת, נועדו זנדברג 

ואבו מאזן לפגישה.
בתום ההצהרות והמפגש, יצאה זנדברג לרחבת 
לשאלת  עיתונאים.  לשאלות  והשיבה  המוקטעה 
נת של  ביקור  באהדה  תקבל  האם  עיתונות'  ה'קו 

ניהו אצל נשיא ארה"ב טראמפ ערב בחירות והאם 
אין בכך פוליטיזציה של ביקורים מדיניים, ענתה 
את  לפרסם  טראמפ  לנשיא  קראתי  "אני  זנדברג: 
תכנית השלום שלו לפני הבחירות, כל אזרח וכל 
מפלגה צריכים לדעת מה עומד על השולחן ולקבל 
התייחסות לתכנית כל כך דרמטית שהולכת לשחק 

תפקיד משמעותי בממשלה הבאה".
פו דבר  היא  בחירות  "מערכת  הוסיפה:  ההיא 

את  אחר  מקום  ובכל  פה  מבטאים  אנחנו  ליטי, 
העמדה שלנו התומכת בשלום, אותה אנחנו רוצה 

להציג ולעשות בממשלה הבאה".

משיקים ועוקצים

השקת  טקס  ערכו  הימין'  מפלגות  ב'איחוד 
בהה בבירה.  ירושלים'  גני  במלון  חגיגי  'קמפיין 

ו'האיחוד  היהודי'  'הבית  נציגי  חלק  לקחו  שקה 
'עוצמה  של  השלישית  הצלע  ללא  הלאומי', 
יהודית' – המנהלת קמפיין בחירות נפרד. במהלך 

ההאירוע הוצגו המועמדים לרשימה והושק הסלו
גן: 'מחויבים ליותר'.

ראש  את  הזמין  פרץ,  רפי  הרב  המפלגה  יו"ר 
הקסא אימת  את  שיחווה  כדי  לביתו  ההממשלה 

מים: "ביבי, אני מזמין אותך אלי הביתה, לנווה, 
תחווה צבע אדום אחד, תראה את הילדים רצים 
הומחפשים הגנה בין דיונות החול. אני בטוח שה

מדיניות שלך תתעצם. המושג תגובה מידתית ירד 
מהשולחן. החמאס צריך להבין כשפוגעים בנו - 

אין מידתיות".
סמוטריץ',  בצלאל  המפלגה  להנהגת  עמיתו 
עקץ גם הוא את נתניהו: "היינו כולנו עדים בימים 
שממחיש  קלאסי  לתהליך  חי  בשידור  האחרונים 
העד כמה חשוב שנהיה גדולים וחזקים אחרי הבחי

רות האלה. ראינו פחד, שלא לומר היסטריה, של 
גורמים מסוימים בשמאל מהאפשרות שנקבל את 
התיק החינוך לידינו, וראינו יישור קו כמעט אוטומ

טי של נתניהו עם הלך הרוח הזה. זה נתניהו. איש 
עתיר זכויות עם המון יתרונות ויכולות, אבל, איך 
לומר את זה בעדינות - לא תמיד עם מספיק יכולת 

עמידה".
באירוע נרשמה אפיזודה נאה, עת פרץ המפגין 
אלי יוסף לנאומו של הרב רפי פרץ. יוסף, המגיע 
נגד  בצעקות  ומפגין  פוליטי  אירוע  לכל  כמעט 
רגיל  רצחניים,  למשטרים  ישראלי  נשק  מכירת 
הוא  שהפעם  אלא   - בברוטאליות  מגורש  להיות 
ירד  נאומו,  את  עצר  פרץ  אחרת.  בתגובה  נתקל 

מהבמה והעניק למפגין חיבוק גדול.

בנט על מפלגתו לשעבר: 
חרד"לניקים

הבזמן שבאיחוד מפלגות הימין חגגו השקת קמ
- "בוגר" המפלגה העומד  פיין, עלה נפתלי בנט 
בראש ה'ימין החדש' - לשידור רשת, שם תקף את 
"הבית  עצמו:  את  לבדל  וניסה  לשעבר  מפלגתו 
היהודי מפלגה יותר חרד"לית, בצלאל סמוטריץ' 
ומו רפי פרץ שהוא תלמיד של הר המור,  הוהרב 

טי יוגב, מייצגים קו חרד"לי. אנחנו מחברים בין 
מיינסטרים של ציונות דתית, דתיים וחילוניים. מי 
מי  היהודי  הבית  שיצביע  חרד"לי  בכיוון  שיותר 
שבעניין של חיבור והמפד"ל של פעם וימין חזק 

שיכריע את החמאס –  זה הימין החדש".
בתגובה למתקפת בנט, אמרו ב'איחוד מפלגות 
כי  יצוין  לחצו".  נתפס בשעת  אדם  "אין  הימין': 
הלאחר תקופה ממושכת בה שמרו על יציבות בסק

רים, הרי שבשבוע האחרון נרשמה ירידה במפלגת 
בנט-שקד אל אזור ה-5 מנדטים.

 גבאי ושמולי מבקרים חולים 

ראשי כחול לבן באשדודפרץ עם המפגין אלי יוסף  אשכנזי וניסנקורן בסיור בחירות בשוק רמלה, יום שישי. צילום: גדי ימפל 
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בדרך לקלפי

קצרצרים: 
הסיפורים הקטנים שעשו את השבוע

ישראל פריי

שר אוצר או כלום

יו"ר 'כולנו העניק השבוע התחייבות פומבית: 
תפקיד  אף  לא אמלא   – אוצר  אהיה שר  לא  אם 
 2 קיבל הצעות להיות מספר  אחר. לדבריו, הוא 
של מפלגות אחרות, "ואז מה היה קורה? הייתי 
שר אוצר של ביבי, הייתי שר אוצר של גנץ, אבל 

אני צריך להיות שר אוצר של הציבור".

דרעי מזמין את לפיד לעימות

ייו"ר ש"ס אריה דרעי מזמין את יאיר לפיד לעי
דרעי  פונה  לרשת,  שהעלה  בסרטון  פומבי.  מות 
ללפיד בקול בוטח: "אני קורא לך, בוא לעימות 
אתה  מה,  יודע  שתבחר,  ושעה  מקום  בכל  מולי 
יכול גם לבחור את המנחה, תבוא ונדבר על איזו 
תבין,  אזרחית?  או  יהודית  כאן,  תהיה  ישראל 
שונא  אתה  מי  את  להגיד  רק  לא  זה  דמוקרטיה 

אלא להגיד מה אתה חושב".
בסיום הסרטון נשאל דרעי על ידי הקריין, "רגע 
אז הוא בא בסוף?", ודרעי עונה בעקיצה ללפיד: 

"אני יודע? מקווה שהגנרלים יאשרו לו..."

אם לא בכנסת, לפחות במטה

להותירו  שמאמציו  אחרי 
כשלו,  ברשימה  ריאלי  במקום 
נתניהו  הממשלה  ראש  נפגש 
עם ח"כ אברהם נגוסה, הודה לו 
על תרומתו וביקש ממנו לעמוד 
המ של  הבחירות  מטה  יבראש 

כזכור,  האתיופית.  לעדה  פלגה 
נתניהו ניסה להשאיר את נגוסה 
לעולה  המשוריין  ה-29  במקום 
חדש, אך בית הדין של הליכוד 
פסל את השריון ונגוסה הידרדר 

למקום לא ריאלי.

מחלקים אותיות 
וכינויים

את  השבוע  אישרה  המרכזית  הבחירות  ועדת 
לרשום  המפלגות  שביקשו  והכינויים  האותיות 
התרעמות  נשמעה  בישיבה  ההצבעה.  פתקי  על 
ונשמעו  השפוי'  'הימין  כחלון  שבחר  הכינוי  על 
פרצי צחוק כשהגיעה לאישור 'מפלגת הפיראטים 

בראשות האינטרנט פתק לשלשול'.
עיריית  ראש  ניסה  השמות,  אישור  לפני  רגע 
ממפלגת  למנוע  'הליכוד'  ואיש  אדומים  מעלה 
גנץ-יעלון את השימוש בשם 'כחול לבן', בטענה 
בקש זהה.  בשם  מחזיקה  המקומית  סיעתו  יכי 

תו לא התקבלה והשם אושר לשימוש, בתוספת 

הוא  לכנסת  לעתיד: אם בבחירות הבאות  הערה 
על  לוותר  גנץ-לפיד  יצטרכו  להתמודד,  יבחר 
השם. אותיות מפלגת 'כחול לבן' יהיה 'פה', אותן 

אותיות ששימשו את יש עתיד בבחירות עברו.

טל רוסו יוכל להתמודד

חנן  העליון  שופט  בראשות  הבחירות  ועדת 
מלצר אישרה את התמודדותו של האלוף טל רוסו 
שירותו  תקופת  כי  וקבעה  'העבודה',  במפלגת 
במילואים לא תיחשב כשירות מלא לעניין תקופת 

הצינון.
למקום  גבאי  אבי  ידי  על  שוריין  רוסו  כזכור, 
הביטחוניסטית  לדמות  ונחשב  ברשימה  השני 
שירותו  את  שסיים  אחרי  שנתיים  בה.  הבכירה 
בצה"ל בשנת 2013, הוזעק רוסו לפקד על פיקוד 
העומק והוגדר כמשרת במילואים בתנאי קבע עד 
2017. הדיון המשפטי עסק בשאלה האם שירות 
מילואים בתנאי קבע נחשב לצורך תקופת צינון, 
לבסוף,  תיפסל.  שמועמדותו  חשש  היה  ולרגע 
כאמור, התמודדותו אושרה ודרכו לכנסת נסללה.

ביום חמישי יצאו בכיר 'העבודה' לסיור בעוטף 
יעזה, שם פנה טל רוסו לעמיר פרץ ופרגן: "התנג

דתי ל'כיפת ברזל', אמרתי שכל שקל צריך ללכת 
אני  'עמיר  לו  אמרתי  ענן  עמוד  אחרי  להתקפה, 

אוכל את הכובע'".

יחס מועדף

התו 'יהדות  מפלגות  חתמו  המסורת,  יכמיטב 
רה' וש"ס על הסכם עודפים. בסוף השבוע נפגשו 
תמיכה  על  וסיכמו  ודרעי  ליצמן  הסיעות  ראשי 
יאיתנה בנתניהו, כמו גם על שיתוף פעולה במע

רכת הבחירות בה יעבדו "בהגינות ובתיאום ככל 
המער להצלחת  השני  לצד  אחד  ויסייעו  ישניתן 

כה".

משה אברהמי

ה-21,  לכנסת  רשימות   43 של  התמודדותן 
חייבה את וועדת הבחירות המרכזית להתארגנות 
ימחודשת - מנהלית ולוגיסטית. הנחת יסוד בתכ
גי על  התבססה  הבחירות  לקראת  העבודה  יניות 

דול של 22% במספר הרשימות שיוגשו לבחירות 
לכנסת ה-21 )קרי – 36 רשימות בהשוואה ל-26 
רשימות בכנסת ה-20( ועל בסיס הנחת עבודה זו, 
רבת  ולוגיסטית  מנהלתית  עבודה,  תכנית  נגזרה 

השלבים.
הנדרש  ציוד  רכישת  חייבה  העבודה  תכנית 
10,400 קלפיות, קניית נייר להדפסות 306 מיי -ל
ליון )306,000,000( פתקי הצבעה )ל-36 רשימות 
על פי תכנית העבודה(, מארזי קלפיות וכל הכלול 
בהם, והכל על מנת להבטיח את טוהר הבחירות, 

ילשיקוף אמיתי של רצון הבוחרים, והתנהלות הת
קינה ויעילה של מערכת הבחירות.

לבסוף, נרשמו לא פחות מ-43 רשימות, גידול 
70% לעומת הבחירות לכנסת ה-20 בהם נרי  של
גידול במספר הרשימות, חייב  26 רשימות.  שמו 
מידית  מחודשת  להתארגנות  הבחירות  ועדת  את 

עם סיום תהליך הגשת הרשימות.
מידית  בהצטיידות  תוספת  כללה  ההתארגנות 
100,000,000( פתקי הצי )של הדפסת מאה מיליון 

)התכנון המקורי היה 300,000,000  נוספים  בעה 
פתקי הצבעה. התוספת שווה ערך ל-50 טון נייר 
הקלפיות  מארזי  ל-10,400  והוספתם  נוספים( 

שרובן כבר נארזו והוכנו למשלוח.
מירב  של  פתיחתן  את  חייבה  הציוד  הוספת 
מארזי הקלפיות והוספת הנדרש בין היתר: פתקי 

)כוורות(,  הצבעה  פתקי  הנחת  מגשי  הצבעה, 
פרגודים  ספירה(,  )שיפודי  קולות  ספירת  מתקני 
)בקלפיות רבות חייב המצב חיבור שני פרגודים 
להגדלת שטח הקלפי בכדי להבטיח את חשאיות 
הנחת  מגשי  הנגשת  התאמת  הבחירות(,  וטוהר 
פתקי הצבעה )כוורות( )הרוחב והעומק של כוורת 

פתקי הצבעה שונה( לאזרחים מוגבלי ניידות.
כמו כן, כתוצאה משינוי מספר הרשימות היה 
צורך בשינוי טפסי ניהול הבחירות, ושינוי בטפסי 

הפרוטוקולים של ניהול הקלפי ביום הבחירות.
של  ואריזה  לארגון  הזמן  משך  הוכפל  בנוסף, 
מ-9.6  גדל  הארוזות  הקלפיות  משקל  קלפי.  כל 
ק"ג ל-16.5 ק"ג, דבר שחייב התאמות עם חברות 

ההובלה.

הצבעת נציגויות בחו"ל

בעלי  כ-5,000  יצביעו  בחו"ל  נציגויות  ב-96 
זכות הצבעה שהם עובדי מדינה. הבחירות בחו"ל 
12 ימים לפני הבחירות בארץ. כל הקלי  מתחילות

פיות נשלחו כבר לנציגויות בחו"ל.
זילנד  בניו  היא  שתצביע  הראשונה  הנציגות 
שעון   23:00 בשעה   27.3.19 ב-  ווילינגטון,   –
ישראל  שעון   10:00 בשעה   29.3.19 ב-  ישראל. 

מסיימים את ההצבעה בנציגות סאן פרנסיסקו.
הבחירות  ליום  עד  לארץ  יוחזרו  הקלפיות  כל 
חו"ל  קלפיות  הכנסת.  במשכן  בכספת  ויאוחסנו 
יום הבחירות ביחד עם כל ההצ ייפתחו במוצאי 

ויספרו אותם בספירה  בעות במעטפות הכפולות 
ידנית בכנסת.

הבחירות במספרים
43 רשימות יתמודדו לכנסת, גידול של 72% מבחירות עברו ⋅ המשמעות: 400 מיליון פתקי הצבעה, עשרות טון נייר, פרגודים 

ו'שיפודים' חדשים ⋅ קלפיות חו"ל יפתחו 12 יום לפני ישראל, ומי ישלשל את הפתק הראשון?

כחלון בכנס בחירות. צילום: אלעד מלכא  גבאי, רוסו ופרץ בסיור בעוטף עזה 

עימות בהזמנה 



משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

  למעונות אמונה  
ברמת גן ובגב"ש

דרושות: 

אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת 
לילדים. אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי. 

מטפלות 

  noy@emunah.co.il
052-4239577 נוי
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הזוכים באתגר ספירת הדגמים
בקולקציה החדשה:

נעמה עובדיה 482
שרה פרוש 483

יעל ענבר 480
תמר דמתי 486

תמי שלזינגר 478

והתשובה הנכונה: 482 מסגרות!

בס“ד

קולקציה
חדשה

על המדפים

לא צריך
לחפש יותר

קולקציה
חדשה

על המדפים

1.90₪

0.00
₪

תשואה�מובטחת�של��9%ל-�25שנה��
בחוזה חתום, ללא תלות בקיומו של דייר בנכס!

תחום הדיור המוגן נמצא בפריחה- ברור לכל 
""שאוכלוסיית העולם מתבגרת ותוחלת החיים עלתה.

 ₪ 347,000

בלבד!* 

הכנסה חודשית 

!!₪ 2,550 

9288*

בואו לנצל את שער הפאונד הנמוך באנגליה!

בס"ד

הצטרפו�והשקיעו�בנדל"ן�העתיד!

*המחיר כפוף לשינויים בשערי המטבע





ו' אדר ב' תשע"ט 383813/3/19 בני ברק

51.3% יצביעו ליהדות התורה, 
רק 23% לש"ס

פילוח ההצעה החרדית מגלה כי קרוב לרבע מהמצביעים מתכוונים לבחור במפלגה שאינה יהדות התורה או ש"ס ⋅ המפלגות המובילות: הליכוד, יחד, 
איחוד מפלגות הימין ו'זהות' של משה פייגלין ⋅ מנגד, 75% השיבו כי הנושא המכריע מבחינתם בדרך לקלפי הוא הכרעת גדולי ישראל ⋅ פחות מ-5% 

מחשיבים את ארץ ישראל השלמה יותר מכל ורק 1.3% מונעים בעקבות חוק הגיוס

לשאלה - לו הייתם 
צריכים לבחור מפלגה 

אחרת - איזו מפלגה 
הייתם בוחרים כעדיפות 

שנייה? השיבו 44% 
יהדות התורה, למעשה, 

כמעט כל מי שלא מצביע 
עבור המפלגה בבחירה 

ראשונה, היה מצביע לה 
כבחירה משנית. 28.6% 

בחרו כאופציה שניה 
את ש"ס, 8.3% העדיפו 

את הליכוד, 3.9% היו 
מצביעים יחד, 3.6% יבחרו 
את איחוד מפלגות הימין, 
2.5% זהות ו-2.5% הימין 

החדש. 6.3% יצביעו 
למפלגה אחרת.

אלי כהן

ידי  על  ועדכני שנערך  – סקר מקיף  לראשונה 
המרכזיות  השאלות  את  בחן  עיתונות',  'קו 
בדרך לקלפי אצל מדגם מייצג רחב במיוחד של 
1,364 חרדים מכל החוגים והקבוצות, בפילוח 

מקצועי.
המשתתפים נשאלו ארבע שאלות – למי יצביעו 
יצביעו אם  למי  היום,  יתקיימו  אילו הבחירות 
)פתק  הראשונה  הבחירה  על  לוותר  ייאלצו 
ביותר מבחינתם  שני(, מה הנושא המשמעותי 
המפלגות  של  הקמפיינים  והאם  לקלפי  בדרך 

החרדיות עוסקים בנושאים שחשובים להם.
היו  הבחירות  אילו  הראשונה,  לשאלה 
מתקיימות היום - למי הייתם מצביעים? השיבו 
לרשימת  יצביעו  כי   51.3% של  מוחץ  רוב 
עם  ש”ס  נמצאת  השני  במקום  התורה,  יהדות 

23% מקולות המצביעים.
מתברר כי החשש המדובר בתקופה האחרונה, 
מלפני  עיתונות'  'קו  בסקר  כבר  נחשף  ואשר 
יצביעו  רבים  חרדים  כי  אחדים,  שבועות 
כמעט  וגידים.  עור  קורם   – אחרות  למפלגות 
בראש  בהן.  בחרו  בסקר  מהמשתתפים  רבע 
במקום   ,7.5% עם  הליכוד  מוביל  הרשימה 
 5% עם  ישי  אלי  של  יחד  נמצאת  הרביעי 
מפלגות  לאיחוד  להצביע  יבחרו   3% בלבד, 
זהות  עבור  להצביע  מתכוונים   2.2% הימין, 
בסקרים  תאוצה  שצוברת  פייגלין  משה  של 
להצביע  מתכוון  זהה  ואחוז  האחרון  בשבוע 
עבור 'הימין החדש' בראשות בנט ושקד. 5.5% 

יצביעו למפלגה אחרת.
שאלת 'הפתק השני' משמעותית למדי, מאחר 
מתלבטים  בעצם  הם  מהמצביעים  ניכר  ואחוז 
היא  ולפיכך  מפלגות,  שתי  בין  שמתנדנדים 
מצביעיהן  לאן  לאבחן  למפלגות  מאפשרת 
בסקר  לנהל.  עליהן  קמפיין  ואיזה  נוטים 
כי  עלה  ב'הארץ'  השבוע  בתחילת  שפורסם 
ביותר  הנאמנים  הם  התורה  יהדות  מצביעי 

אך  בהצבעתם,  בטוחים  ורובם  למפלגה 
במפלגות אחרות המצב מורכב יותר.

מפלגה  לבחור  צריכים  הייתם  לו   - לשאלה 
כעדיפות  בוחרים  הייתם  איזו מפלגה   - אחרת 
למעשה,  התורה,  יהדות   44% השיבו  שנייה? 
המפלגה  עבור  מצביע  שלא  מי  כל  כמעט 
כבחירה  לה  מצביע  היה  ראשונה,  בבחירה 
משנית. 28.6% בחרו כאופציה שניה את ש"ס, 
8.3% העדיפו את הליכוד, 3.9% היו מצביעים 
הימין,  מפלגות  איחוד  את  יבחרו   3.6% יחד, 
 6.3% החדש.  הימין  ו-2.5%  זהות   2.5%

יצביעו למפלגה אחרת.
השאלה השלישית בחנה את הסיבות להצבעה, 
בפרט לאחר טענות שנשמעו שוב ושוב בשנים 
ממושמע  אנו  החרדי  הציבור  כי  האחרונות 
בבחירות  כבר  שהופרכה  טענה  תורה',  ל'דעת 
מחדדות  הסקר  תוצאות  כי  ודומה  המקומיות, 

את המצב.
עבורכם  יותר  החשוב  המניע  מה   - לשאלה 
להצבעה למפלגה? ענו רוב מוחץ של 75% כי 
'הוראת גדולי ישראל' היא המניע המשמעותי 
דווקא  בחרו   4.9% עבורם.  ביותר  והחשוב 
 4.9% הציבור',   בפניות  ה'טיפול  תחום  את 
המניע  היא  השלמה'  ישראל  'ארץ  כי  השיבו 

המשמעותי עבורם.
בחודש  במוקד  שעמדה  מרכזית  שאלה 
של  כהונתו  המשך  חשיבות  היא  האחרון 
הציבו  אף  בש"ס  הממשלה,  בראשות  נתניהו 
הבחירות,  במערכת  מרכזי  כמוטו  הנושא  את 
'המשך  נושא   4.7% אצל  רק  כי  מתברר  אך 
ממשלת נתניהו' מהווה גורם מכריע בהצבעה, 
בישראל'  השבת  על  ב'שמירה  בחרו   4.5%
כנושא המשמעותי ביותר עבורם, 3.1% בחרו 
ב'שמירה על החינוך החרדי', 1.6% העדיפו את 
מציאת 'פתרונות תעסוקה לציבור החרדי' ורק 
1.3% הצביעו על 'פתרון לחוק הגיוס' כנושא 
להצביע  מפלגה  בבחירת  מבחינתם  המכריע 

עבורה.

של  הקמפיין  האם  האחרונה,  ולשאלה 
בנושאים  עוסק  כה  עד  החרדיות  המפלגות 
שחשובים לך? השיבו 27.8% כי קמפיין ש"ס 
יהדות  ואילו קמפיין  לא עוסק בנושאים הללו 
התורה כן. 27.3% השיבו כי שני הקמפיינים לא 
ששני  שסבורים   26.3% לעומת  בכך,  עוסקים 
הקמפיינים כן עוסקים בכך, ואילו 16.3% טענו 
כי קמפיין ש"ס עוסק בנושאים החשובים להם 

בעוד קמפיין יהדות התורה – לא עוסק בהם.
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ו' אדר ב' תשע"ט 404013/3/19 בני ברק

35 שנה ל'מלחמת השבת' של הרבי מויז'ניץ זצ"ל
יריעה היסטורית על עמידתו של הרבי מויזניץ זצ"ל כצור איתן לימין רבה של פתח תקוה הגרב"ש סלומון זצ"ל - מלחמת ד' למען כבוד השבת, בימים 

אלה לפני 35 שנה • מוגש לרגל יום היארצייט השביעי של מרן ה'ישועות משה' מויזניץ זי"ע - כ' באדר, ושל הגאון רבי ברוך שמעון סלומון זצ"ל 
אב"ד פתח תקוה וראש ישיבת 'נחלת דוד' - י"ז באדר

אלי כהן

סערה  ישראל  ארץ  שנה,   35 לפני  זה  היה 
זה  היה  השבת.  קדושת  על  אדירה  במערכה 
ד.  תקוה  פתח  עיריית  ראש  החלטת  בעקבות 
תבורי, לאפשר פתיחת בתי הוללות ושעשועים 
בלילות שבת רח"ל בתחומי העיר. רבה הראשי 
של פתח תקוה, הגאון רבי ברוך שמעון סלומון 
זצ"ל, בראש שאר רבני העיר והמוני התושבים, 

יצאו למערכה כבירה להגן על כבוד השבת.
מרן ה'ישועות משה' מויזניץ זי"ע, בהיותו בין 
מנהיגי  ומגדולי  התורה  גדולי  מועצת  ראשי 
היהדות החרדית, נחלץ לעמוד לימין המערכה, 

לגדור גדר ולעמוד בפרץ נגד רשעי ישראל.
לפגוע  העיר  ראש  של  כוונותיו  בהיוודע  מיד 
ה'סטטוס-קוו',  הפרת  ע"י  השבת  בקדושת 
העיר  ונכבדי  רבני  זצ"ל  הרבי  בית  אל  הגיעו 
להתייעצות  במיוחד,  שהוקם  הפועל  והוועד 
על  וללמוד  הקורה  את  ללבן  כדי  ממושכת 
פתח  בעיר  מכך  להיווצר  שעלולות  ההשלכות 
הזמינו  הרבנים  בארץ.  אחרות  ובערים  תקוה 
את  לחזק  כדי  בעיר,  לשבות  מויזניץ  הרבי  את 
העיר  על  והדרו  זיוו  ולהאציל מהודו  המערכה 

כולה.

שיחה טלפונית לשר הפנים
בערב שבת כ"א באדר א' תשמ"ד, כאשר היה 
עזר  חוק  לתקן  מצליח  העיר  ראש  כי  חשש 
לערער  כדי  ומנוחה  עבודה  שעות  של  עירוני 
הרבי  התקשר  בעיר,  שבת  שמירת  יסודות  את 
מויז'ניץ טלפונית אל שר הפנים מר יוסף בורג, 
הדרוש  האישור  על  יחתום  לבל  בו  והפציר 

לראש העיר, כדי למנוע ממנו לבצע את זממו. 
למרבה הצער לא שעה ראש העיר לכל הבקשות 

והתחנונים ולא נסוג מדעתו, בעקשנות ובעזות 
דבר  'היכל',  קולנוע  דלתות  שבת  בליל  נפתחו 
שקומם כל לב שומר תורה ומצוות באשר הוא 

שם.
מועצה  ישיבת  העירייה  קיימה  שבוע  באותו 
בענין, רבני העיר הופיעו לישיבה, כדי להפריע 
התלהטו  הרוחות  העיר.  ראש  החלטת  לקבלת 

ותהום כל העיר.

דרשה נוקבת
בסעודה שלישית של שבת מברכין אדר ב', יצא 
הרבי מויז'ניץ בקול חוצב להבות, בדברי מחאה 
"רצוני  ע״י ראש העיר פ״ת:  חילול השבת  על 
להעיר בענין שהזמן גרמא. קם לו בפתח תקוה 
ומחר  כאן  שהיום  מחומר  קרוץ  העיר,  ראש 
שם, ורוצה לעקור לגמרי את השבת גם מרשות 
הרבים. הן אמת שהוא והם ממילא מחללי שבת 
עשות  הגדיל  עתה  אך  פרטי,  באופן  בביתם, 
בפרהסיא,  גם  שבת  חילול  ולהוסיף  להרבות 
וזאת כדי למצוא חן בעיני בוחריו, שיבחרו בו 
שוב. הוא יצא למערכה נגד השבת למען יגדל 
הזוהמה  בכל  די  אין  כאילו  המדומה,  כבודו 
של ששת ימי המעשה ונדרש להוסיף גם בליל 

וביום השבת, כדי 'לזכות בהם את הציבור'...
אלה  הקלוקל,  החינוך  תוצאת  הוא  זאת  "כל 
שמשקיעים  חינוך  אותו  של  הפירות  הם 
ספר  בבתי  שיעור,  לאין  תועפות  הון  בו 
ובאוניברסיטאות, כך נראים הגידולים שגידלו. 
על  להוסיף  הגיעו,  נוראה  התדרדרות  לאיזה 
הפירצות שהיו עד הלום. הלא על כל האידיאל 
עבר  הכל  הכלח,  עבר  כבר  עולמם  והשקפת 
ובטל כליל, והם שקועים במעמקים ובמצולות 
ואין באפשרותם להתרומם ולהתעלות. אין להם 

כבר מה לחדש זולת להתפקר עוד ועוד.

נוקבת  גדולה,  שאלה  נשאלת  זאת  "לאור 
וחודרת: במה הם יהודים? בלי שבת, בלי תורה, 
ישראל',  'שמע  בלי  ציצית,  בלי  תפילין,  בלי 
הדיבור  ששפת  בזה  וכי  המשפחה.  טהרת  בלי 
וכי השפה קובעת  יהודי?  נעשים  'עברית'  היא 
האנגלית  בשפה  המדבר  יהודי  האם  בדבר? 
נהיה  עברית  המדבר  גוי  האם  או  אנגלי?  נהיה 

יהודי?
"סיפר לי יהודי, חרדי, שאחד מראשי הממשלה 
בניו  על  חושש  הוא  כי  בפניו,  התאונן  לשעבר 
שאלו  תערובת.  בנישואי  יינשאו  שלא  ונכדיו 
הלה: למה אינך מפחד על הנכדים שלי? ענה לו 
ומוצק  מבוסס  שלכם  החינוך  הממשלה:  ראש 
בדעתם.  ואיתנים  חזקים  הילדים  ממילא  יותר, 
ילדי  בפרשת  התעקשת  למה  כך,  אם  לו:  אמר 
יכנסו  לא  שהם  שנים[   עשרות  טהרן]לפני 
על  אותם  העבירו  חרדיים,  במקומות  ללמוד 
דתם ו'שחטו' את נשמותיהם? וראש הממשלה 
אותם  ולמעשה,  טעותו.  על  לו  להודות  נאלץ 
זיק של  ילדים אבדו, כי עקרו מהם כל  נשמות 
תלמידי  הגיעו  להיכן  לי  שסיפרו  וכמו  יהדות, 
שלא  עצמם  על  שהעידו  עד  האוניברסיטאות, 

אכפת להם מנשואי תערובת - רחמנא ליצלן.
יהודים,  "בהיותו פעם באירופה, באו אלו שני 
עניתי  האוניברסיטאות.  על  דעתי  מה  ושאלוני 
אוניברסיטאות.  איזה  מינה  נפקא  שיש  להם 
הם חשבו לתומם שכוונתי איזו מהם משובחת 
יותר, זו של פאריז או זו של איטליה, וכדומה, 
תוך  ארון הספרים,  על  אני הראיתי להם  אולם 
כדי הבעת דעתי, שכוונתי על הלימוד בספרים 
אלה - ש״ס, שו"ע, 'בית יוסף' ופוסקים - מקום 
מעריך  אני  אותו  אלה,  בספרים  בו  שעוסקים 
ניתנה  למי  ומוקיר מאוד! שאלתי אותם: הלא 
התורה? לגוי השווייצרי או הצרפתי? הרי להם 
 - לנו  ניתנה  הקדושה  התורה  ללמוד!  אסור 
ליהודים, ומי שאינו לומד ושומר תורת ה׳, במה 

ייקרא יהודי?!
קודש  שבת  לכל:  וגלוי  ידוע  ברור  "להווי 
אין  בראשית,  ימי  ששת  מאז  וקיימא  קביעא 
בפרשה  אותה!  לעקור  בעולם  כוח  שום  ביד 
- כתוב  הראשונה שבתורה - שהם גם לומדים 
השביעי'...  ביום  וישבות  השמים...  'ויכולו 
ויינו  עכו״ם,  פת  פיתו  בפרהסיא  שבת  המחלל 
יין נסך, וזאת על אף שהוא נקרא יהודי. הרחקה 
אלא  אחר,  ענין  בשום  נאמרה  לא  זו  חמורה 
היכן  עד  לנו  הרי  קודש!  שבת  המחלל  על  רק 
אפיקורסים  מעולם  היו  כבר  מגיעים.  הדברים 
גדולים יותר שבקשו לעקור את היהדות, אולם 
הדבר לא עלה בידם, כי התורה קביעא וקיימא, 

והם נאבדו מן העולם, שקעו בתהום הנשייה.
)ויקרא  הפסוק  על  כתב  הק׳  החיים'  "ה'אור 

הם  אלה  אותם...  תקראו  אשר  ה׳  'מועדי  מ) 
המועדות  עיקר  כי  ה׳  ציווה  מתחילה  מועדי', 
תלוי בזמנים אשר יקראו אותם, וחשש הכתוב 
שיטעו לומר שבכלל זה גם קדושת יום השבת, 
יתקדש  ליום אחר  יסכימו לדחותו מיומו  שאם 
מועדי',  הם  'אלה  ופירש  חזר  לכן  פיהם.  על 
 - מועדי  המה  שבתות  שהם  אלה  והפירוש, 
מועדים שקבע הבורא, ואין אפשרות לשנותם! 

השבת הוא נצחית וקיימת לעד!
בלבם,  תשובה  הרהורי  שייכנסו  ד'  "יעזור 
שיזרח בהם אור השכל הישר ולא יצערו יהודים 
גדול,  כוחה  שבת-קודש  הרי  ה'.  לדבר  חרדים 
ביום זה אין שליטה למידת הדין! ולכן כל מי 

שיש בידו למחות, יבא וימחה!"

ביקורי חיזוק בפתח תקוה
ב',  באדר  ז'  ראשון  ביום  שבוע,  כעבור 
ביקור  מויז'ניץ  הרבי  ערך  הצהריים,  בשעות 
דאתרא  המרא  בבית  תקוה,  פתח  בעיר  מיוחד 
הגרב"ש סלומון זצ"ל. הרב נעצר ביום השבת 
במחאה  השתתפותו  בעקבות  המשטרה,  ע"י 
במעצר  שעות  ארבע  לאחר  השבת.  חילול  על 
שוחרר הרב, ובמוצאי שבת עוכב שוב לחקירות 

במשך כשעתיים.
השבת  כבוד  על  ללחום  יצא  מויז'ניץ  הרבי 
את  לבקר  מיוחד  באופן  והגיע  הרבנות,  וכבוד 
כחומה  לעמוד  רוחו  את  ולעודד  בביתו  הרב 
בצורה. כשהוא מלווה בחשובי מקורביו וראשי 
הרב  של  ביתו  אל  הרבי  הגיע  ויז'ניץ,  מוסדות 
השבת,  לכבוד  ויקר  כבוד  להביע  כדי  סלומון, 

ולמי שחירף נפשו על כבוד קדושתה.
ותלמידי  ראשי  המתינו  הרב  של  ביתו  יד  על 
וקידמו  הרב,  שבנשיאות  דוד'  'נחלת  ישיבת 
'אור  אדירה  בשירה  מויזניץ  הרבי  פני  את 
נכנס  הרבי  שמחה'...  לב  ולישרי  לצדיק  זרוע 
פלפול  בדברי  שוחח  שם  הישיבה,  היכל  אל 
שוב  והמצוות,  השבת  בעניין  ובאגדה  בהלכה 
העוסקים  כל  על  עידוד  דברי  הרעיף  ושוב 
קדושת  למען  במאבק  רוחם  את  וחיזק  בדבר, 
הלב  אטימות  על  צער  הבעת  כדי  תוך  השבת, 
והרגש היהודי של אלו הרוצים לגרום לחילול 
שבת רח"ל בפרהסיא, הבועטים באותה מתנה 
לשמור  ובמקום  השי"ת,  לנו  שהנחיל  טובה 
לתפילה  לתורה  זמן  ולהקדיש  כהלכתה  שבת 
נלחמים  ותשבחות,  בזמירות  שבת  ולסעודות 
כדי לעשות את השבת חול, ואינם שמים על לב 
כי השבת היא יום מנוחה, שבת מקור האמונה, 
והמחללה בפרהסיא מוציא עצמו מכלל ישראל 
המאמינים בני מאמינים. דין המחלל שבת כדין 

האפיקורסים והפוקרים שקמו לעם ישראל.

הגרב"ש סלומון זצ"ל במחיצת הרבי מויז'ניץ זצ"ל

ההכרזות לקראת המפגן בירושלים למען השבת
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ראש הוועד, הגאון רבי יצחק לייביש הלפרין, 
שנכח  תקוה,  בפתח  צאנז  ביהמ"ד  רב  אז 
במקום, מסר פרטים אודות המערכה. הגרב"ש 
סלומון מסר על ההפגנה המבישה האנטי דתית 
של אנשי השמאל, שנחלה כישלון חרוץ מחוסר 
משתתפים, דבר המוכיח עד כמה מרושעת היא 
פתיחת הקולנוע בשבת, כאשר מתוך 130.000 
תושבי פ"ת השתתפו בהפגנה בעד ראש העיר 
ומעלליו רק מיעוט זעום, בעוד שכשהתקיימה 
העיר,  מתושבי  רבבות  התייצבו  נגדו,  ההפגנה 

מכל שדרות הציבור החרדי והדתי.
לבני  הדרך  ברכת  את  מהרבי  ביקש  הגרב"ש 
והביע  בפרט,  הישיבה  ולתלמידי  בכלל  העיר 
תודה והערכה לרבי על הביקור המעודד. באותו 
שבוע הופיעו בבית הרבי רבני העיר פתח תקוה, 
והתייעצו  המתרחש  את  גוללו  כשעה  ובמשך 

לגבי הפעולות בעתיד.
שוב  מויזניץ  הרבי  הופיע  ימים  מספר  כעבור 
סלומון  הרב  את  לבקר  כדי  בהפתעה,  בעיר, 
תלמיד  קובלסקי  הרב  מספר  הישיבה.  בהיכל 
הביקור  את  זכורני  ההם:  בימים  הישיבה 
בעת  הישיבה  בהיכל  הופיע  הרבי  המפתיע, 
השבועי,  השיעור  את  מסר  סלומון  שהרב 
והקשיב  בצד  התיישב  הרבי  הכללי,  השיעור 
העיר  השיעור  כדי  ותוך  הישיבה,  ראש  לדברי 
ה'חזקות'  בסוגיית  אז  עסקנו  דבריו.  על  הרבי 
במסכת בבא בתרא, בפרק חזקת הבתים, הרבי 
בפלפולי  ומתן  במשא  החלו  הישיבה  וראש 

הישיבה  וראש  דאורייתא, 
חידוש  הרבי  מפי  לשמוע  נהנה 

ביסודות ובגדרי 'חזקה'.
והרב  הרבי  נועדו  אחר השיעור 
על  במערכה  חיזוק  לשיחת 
לב  מקרב  הודה  והרב  השבת, 
בשלושת  המיוחד.  הביקור  על 
הבאים  הכלליים  השיעורים 
הרב  הישיבה  ראש  שאמר 
הישיבה,  תלמידי  לפני  סלומון 
היו הדברים מיוסדים על היסוד 
הרבי  מפי  ששמע  והחידוש 

במהלך הביקור.

עצרת הרבבות
ב'  אדר  כ"ג  שלישי,  ביום  
ישראל  אלפי  רבבות  התאספו 
פני  על  וזעקה  תפילה  לעצרת 
עיקר  בירושלים.  השבת  ככר 
למחות  כדי  היתה  הכנס  מטרת 
על  המערכה  בענין  ולזעוק 
תקוה.  בפתח  השבת  קדושת 
פסח  המועד  חול  מימי  באחד 
הצהריים,  לפני  בשעת  תשמ"ד, 
לבקר  סלומון  הגרב"ש  הגיע 

אצל הרבי מויז'ניץ.
בבית  עדיין  התעכב  הרבי 
מוסף,  תפילת  לאחר  הכנסת, 
פני  את  להקדים  הופיע  והרב 
החג.  ובברכת  בשלום  הרבי 

הרבי האיר לו פנים, ואחר ברכת שלומים פצח 
במלכותך  'ישמחו  בניגון  הרב,  עם  בריקוד 
שומרי שבת'. קהל החסידים שרו בעוז, ולאחר 
מכן היה זה מחזה מרהיב עין כשהרב התלווה 
המשיכו  והחסידים  לביתו,  בדרכו  הרבי  אל 
אדירה  בשירה  ויז'ניץ  קרית  ברחובות  ללוותם 

'ישמחו במלכותך שומרי שבת'...
שוב  הרבי  הופיע  תשמ"ד  אייר  חודש  בראש 
בית  חנוכת  מעמד  לרגל  תקוה,  פתח  בעיר 
המדרש של חסידי ויז'ניץ בעיר, אחר שהורחב 
יחזקאל  ר'  העסקן  ביוזמת  לתפארת  ושופץ 
שרגא כהן, כיום מבעלי 'מאפיית ויזניץ', חתנו 
מראשי  ז"ל  קורנבוים  בצלאל  ר'  הרה"ח  של 

קהילת ויזניץ בעיר.
לאחר תפילת ערבית היסב הרבי בראש השולחן, 
סלומון  הגרב"ש  העיר  רב  יושב  לימינו  כאשר 
וכן אדמו"רי ורבני העיר. המנחה הרב אליעזר 
דברים,  לשאת  העיר  רב  את  כיבד  ז"ל  טסלר 
והרב אמר בדבריו כי פורקי העול מנסים לפרוץ 
את חומות השבת, והביע תקוותו שכל תוספת 
לחומת  נוסף  נדבך  תשמש  בעיר  התורה  בחיי 
השבת  לכבוד  כולה,  העיר  על  ויגן  התורה 
הרב  רבה.  שמיה  ויתקדש  ויתגדל  ד',  ולכבוד 
מספר  לעיר  לבוא  עצמו  שהטריח  לרבי  הודה 
ולתת  למערכה  לסייע  כדי  באחרונה,  פעמים 

חיזוק לאנשי השם הלוחמים במפירי השבת.
חינוך  חשיבות  על  עורר  זי"ע  מויז'ניץ  הרבי 
אמר:  הדברים  ובתוך  לתורה,  הצאצאים 
"העיר פתח-תקוה עוברת תלאות רבות. קם לו 

השבת,  חומת  את  להרוס  ומנסה  מחומר  קרוץ 
הם,  בראשית.  ימי  ששת  מאז  המקודשת 
החילוניים, הרי עושים עסק שלם מהתנ"ך, ואף 
מלמדים אותו בבתי הספר שלהם. הבה, איפוא, 
ונראה מה כתוב בפרשה הראשונה שבו. קדושת 
השבת הרי מפורשת בתורה באופן ברור ביותר, 
ברגל  ולרומסה  לבוא  פלוני  אותו  מעיז  והנה, 
הנעשים  השבת  בחילולי  די  אין  משל  גאווה, 

בארה"ק.
"מנין שואב בשר ודם, שהיום כאן ומחר בקבר, 
קדושת השבת?  את  ברגליו  לרמוס  ואומץ  עוז 
הקולנוע  שבתי  המרובה  בטומאה  די  האין 
מפיצים רח"ל במשך כל ימות השבוע, עד שבא 
זה והוסיף עליהם את יום השבת? תנו, לפחות, 
'מאויבי  בשבוע.  אחד  יום  זו  מטומאה  לנוח 
תחכמני מצותיך', ניקח נא לעצמנו מוסר השכל 
וממנו  מגלה,  שהסטרא-אחרא  מהתקיפות 
נגדה.  במלחמה  תקיפות  באותה  לפעול  נלמד 
רואים אנו בעליל כי שלמרות שהמצב הכלכלי 
המצב  וכן  רצון,  מלהשביע  מאוד  רחוק  בארץ 
הבטחוני - בכל זאת אין הסטרא-אחרא נכנעת. 
יביא  השבת  חילולי  שריבוי  הם  מדמים  וכי 

טובה לארץ ישראל?
"אנו רואים, אכן, ברוך השם, תקיפות גם מצד 
הקדושה. רבה הראשי של העיר, רבני השכונות 
בתוקף  עומדים  זו,  בעיר  החרדי  הציבור  וכל 
המשיכו  בצורה.  כחומה  הרשע  מזימות  מול 
במלחמתכם הקדושה! היו סמוכים ובטוחים כי 
מלחמה זו שהקב"ה מסייע לה - סופה בניצחון 
הקדושה! מלחמה לנו בכוחות הטומאה, עלינו 
לעמוד איתן נגדם כחומה בצורה. הללו מכנים 
להיקרא  הם  ראויים  כלום  אך  יהודים,  עצמם 
המצוות,  בשמירת  צורך  אין  לדידם  זה?  בשם 
מנת  על  וטהרת המשפחה  יום-טוב  כמו שבת, 
דיה  שבפיהם  העברית  השפה  יהודי.  להיקרא 

להחיל על האדם שם זה.
בו  הנאמר  אך  המה,  עורכים  תנכ"י'  "'חידון 
בו  נאמר  לא  וכי  וכלל.  כלל  אותם  אינו מחייב 
אלא  בלבד  זאת  ולא  יומת'?  מות  'מחלליה 
שבדרכם העקומה מנסים הם לכפות על היהדות 
שהשקפתם,  הם  חפצים  מרותם.  את  החרדית 
גם  תהיה  ומינות,  כפירה  ספרי  על  המבוססת 
השקפתנו, רח"ל, ומכך נובע רצונם לרמוס את 

קדושת השבת בריש גלי.
"אחד מאותם יהודים נכנס פעם אלי, ובשיחתי 
איתו שאלתיו אם הוא שומר שבת. כשהשיבני 
תשובה רופפת, שאלתיו אם שומר הוא, לפחות, 
על יום הכפורים. 'בוודאי' - השיב הלה בביטחון 
עצום. אמרתי לו: הגע בעצמך, האין אתה יודע 
שהשבת חמורה יותר מיום הכיפורים? הכיצד, 
איפוא, מזלזל אתה בשמירת השבת, בעוד שעל 
ידי  על  הנך שומר? הלא  יום הכפורים  קדושת 

חילול שבת הוצאת עצמך מכלל ישראל, שהרי 
נפסקה ההלכה שהמחלל שבת בפרהסיא מנסך 
את היין, וזאת מפני שעל ידי חילול שבת הוא 

מוציא עצמו מהכלל.
יהדות  סממני  ללא  הם  מחנכים  הקטנים  "את 
כלשהם. רבים מהם אינם יודעים כלל מהו 'שמע 
ליהודים?  הם  נחשבים  איפוא,  במה,  ישראל'. 
הרי הקטנים הללו יהפכו ברבות הימים לאישי 
על  העולם  ככל  לעשות  מהם  ימנע  ומי  צבור, 
רוחם? תשובתנו היחידה היא 'את זה לעומת זה 
עשה האלקים' - להגביר את כוח הקדושה. אין 
אינו  מוחם  את הלך מחשבתם,  לשנות  בכוחנו 
קולט את הנאמר להם. רבים מהם כבר מבכים, 
שאנו  ההצלה  בחבל  אך  אסונם,  את  אמנם, 

מושיטים להם אין הם מוכנים לאחוז.
"נחזק, איפוא, את חינוכם של ילדינו אנו, וזאת 
באמצעות ההתנהגות האישית - להזהיר גדולים 
ב"ה  בבורא  להתדבקות  התנאי  הקטנים.  על 
הוא, שהנפש לא תיטמא על ידי קרירות לדברים 

שבקדושה".

ניצחון בבית המשפט

מדי  הקיץ,  ימי  כל  לאורך  המשיכה  המערכה 
פתח  העיר  בני  יצאו  בשבתו  שבת 
תקוה למחות, ואספות מחאה נערכו 
הסתיימה  ואתר. הפרשה  אתר  בכל 
בתחילת חורף תשמ"ה, כשהדברים 
נקבע  שם  המשפט,  בית  אל  הגיעו 
כי ראש העיר פעל נגד החוק, ונגד 
החלטת שר הפנים. לימים נחל ראש 
העיר מפלה, כאשר נכשל מלהיבחר 
ישראל  ובני  העיר,  לראש  שוב 
העיר  תושבי  והמוני  השבת  שומרי 

נשמו לרווחה.
היו  שמאז  אלא  שקטה,  המערכה 
באור  צופיות  מויז'ניץ  הרבי  עיני 
רבה  ועל  העיר  בני  על  מיוחד 
יצא  הרבי  זצ"ל.  סלומון  הגרב"ש 
ולהוקירו  לכבדו  עת  בכל  מגדרו 
תשמ"ה,  בקיץ  הכבוד.  ביותרת 
הבית  חנוכת  כאשר התקיים מעמד 
שיגר  בפ"ת,  דוד'  'נחלת  לישיבת 
אותו  מיוחד  ברכה  מכתב  הרבי 

הקריאו במהלך המסיבה.
תשמ"ז  בחורף  שנתיים  כעבור 
שבע  מסיבת  התקיימה  כאשר 
ברכות בעיר לרגל נשואי נכד הרבי 
סלומון  הגרב"ש  השתתף  מויזניץ, 
בניגוני  והאריכו  המסובים  בראש 
אשר  זצ"ל  הרב  של  לכבודו  שבת, 
כבודה  על  בעוז  לעמוד  נפשו  מסר 

של שבת קדשנו.
הפגנה בירושלים נגד חילולי השבת בפתח תקוה

הרבי מויזניץ זצ"ל במשאו למען כבוד השבת, בחנוכת ביהמ"ד ויזנ'יץ בפתח תקוה

הרבי מויז'ניץ זי"ע נושא דברים במעמד תורני בפתח תקוה
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הפתעה בבית הדין הצבאי: 
חבר ה'מועצת' הגיע להעיד

מקלב דורש: להפנות משרות 
נוספות לחרדים בשירות המדינה

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי דוד יוסף - התייצב השבוע בבית 
הדין הצבאי ביפו • המטרה: לתת עדות אופי בעד בחור ישיבה בעל שתי 

אזרחויות שמועמד לדין בגין עריקות • הפרקליטות הצבאית דורשת 
מאסר של חמישה חודשים

בפגישה עם הנהלת נציבות שירות המדינה, סקרו בכירי הנציבות בפני יו"ר ועדת 
המדע והטכנולוגיה את הנעשה ליישום חוק אפליה מתקנת • מקלב הדגיש כי יש לא 

מעט משרות בהן הדרישה לתארים אקדמיים מיותרת

אלי כהן

ה'הלכה  ובעל  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
ברורה' הגר"ד יוסף הגיע ביום ראשון השבוע 
עדות  לתת  מנת  על  ביפו,  הצבאי  הדין  לבית 
אופי בעניינו של אזרח ישראל וצרפתי שעומד 

לדין בגין עריקות. 
הערעור  במסגרת  לדיון  הגיע  יוסף  הגר"ד 
של  בעניינו  הצבאית  הפרקליטות  שהגישה 
למרות  מצה"ל  עריקות  על  מתלמידיו  אחד 

שבאחזקתו שתי אזרחויות. 
ביקשה  בעניינו,  שהתקיים  הדיון  במהלך 
של  כבד  עונש  להטיל  הצבאית  הפרקליטות 
לאחר  התלמיד,  על  מאסר  חודשי  חמישה 
שלפני כחצי שנה נחת בישראל ושהה למעלה 
עליו  ונאסר  שוחרר  בסיומו   - במעצר  מחודש 

לצאת מישראל.  
הבחור  את  לחייל  הפרקליטות  דורשת  בנוסף 

לשירות צבאי. 
במהלך משפטו טען התלמיד שכבר עשה צבא 
בצרפת ועל פי האמנה הבינלאומית הוא פטור 
אולם  אותו,  זיכה  הצבאי  הדין  בית  מגיוס. 
הביא  הצבאית  הפרקליטות  שהגישה  ערעור 
יוסף  הגר"ד  התייצב  במסגרתו  נוסף  לדיון 

להעיד לטובת הבחור. 
במהלך דבריו סיפר הגר"ד יוסף כי הוא מכיר 
בכוונתם  היה  לא  וכי  והבחור  המשפחה  את 
את  מכיר  "אני  הצבא.  משלטונות  להתחמק 
זה אשר  ואני הוא  המשפחה כבר הרבה שנים 

עם  צרפתי  אזרח  היותו  בשל  לבחור  המלצתי 
קשיי התאקלמות לחזור לצרפת, שם שוהה כל 
לשהות  שיוכל  מנת  על  המורחבת,  משפחתו 
קשיי  עם  ההתמודדות  במסגרת  במחיצתם 

ההסתגלות.
"מדובר במשפחה שנמצאת בישראל רק בגלל 
הוראה  בבית  ודיין  חכם  תלמיד  שהוא  האב 
בישראל אולם הגרעין המורחב עדיין מתגורר 

בצרפת". 
לאחרונה  כי  בעדותו  הסביר  יוסף  הגר"ד 
ביקש הבחור לחזור לישראל על מנת להתחתן 
הגר"ד  הפנים".  קבלת  שזאת  מאוד  ו"מצער 
שהנחה  זה  הוא  כי  הצבאי  לשופט  סיפר  גם 
ניסה  והבחור כלל לא  את הבחור כיצד לנהוג 
לברוח. "אני מאוד מקווה שהשכל הישר יגבר 
על השיקולים האחרים לטובת קליטת הבחור 
שלו  מהקליטה  חייו  לכל  טראומה  ומניעת 

בישראל".
בית הדין הצבאי אמור לתת את החלטתו בימים 

הקרובים.

אלי כהן

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה ח"כ אורי מקלב 
נועד עם הנהלת נציבות שירות המדינה לצורך 
עבור  נוספות  אפשרויות  ופתיחת  הטמעה 
הציבור החרדי בשירות המדינה, כחלק מיישום 
יזם  אותו  מתקנת,  אפליה   - הולם  ייצוג  חוק 
ואשר עבר בראשית הקדנציה  גפני  ח"כ משה 

הנוכחית.
עם תחילת הפגישה אשר נערכה בלשכת ח"כ 
מקלב בכנסת, סקרו ד''ר איריס נחמיה מנהלת 
ליוותה  אשר  בנציבות  והידע  המחקר  אגף 
בשירות  החרדי  הציבור  השילוב  תהליך  את 
לציבור  מתקנת  העדפה  חוק  וחקיקת  המדינה 
בכיר  תחום  מנהלת  ברזני  מור  והגב'  החרדי 
גיוון תעסוקתי המרכזת את שילוב האוכלוסיות 
המדינה  נציבות  של  התהליכים  את  בנציבות 

ליישום החוק אשר נעשים בימים אילו ממש.
האחרון  בזמן  נעשתה  כי  הסבירו  בדבריהם 
הדיונים  לאחר  זאת  מעמיקה,  מטה  עבודת 
הרבים שהתקיימו בקדנציה האחרונה וחקיקה 
חוק ייצוג הולם אפליה מתקנת בסוף התהליך 
כמו  בנושא,  הממשלה  החלטת  העברת  לצד 
כי הם נמצאים בימים אלו בעיצומו  כן עדכנו 
של תהליך דגימת העובדים במשרדי הממשלה 
בני  עובדים  כמה  לדעת  מנת  על  השונים, 
כיום  כבר  נמצאים  החרדית  האוכלוסייה 
לשבעה  להגיע  במטרה  המדינה  בשירות 

אחוזים - כפי הקיים בהחלטת הממשלה.
מקלב העלה במפגש את הצורך ליישום החוק 

תוך ייעוד משרות גם בדרגים הבכירים במשרדי 
הממשלה, והמתכנסים עמדו על הדרך להביא 
ליעד  יגיעו  הממשלה  משרדי  שכלל  כך  לידי 
שבעה  לפיה  הממשלה  בהחלטת  המופיע 
בני  יהיו  המדינה  בשירות  מהעובדים  אחוזים 
האוכלוסייה החרדית כבר בקרוב. במפגש עלו 
יישום  במהלך  באחרונה  שהיו  חסמים  מספר 
החוק, וסוכם כי בקרוב יגישו דו"ח מפורט על 

יישום החוק בשירות המדינה.
יצוין כי סיפוק רב היה בפגישה כאשר הנוכחים 
הציגו שורה של מכרזים שכבר עברו בשירות 
המדינה גם לבעלי תעודות ראיית חשבון ללא 
שתעודת  כך  באקדמיה,  בלימודים  הצורך 
אקדמאים.  לתארים  מקבילה  חשבון  ראיית 
נושא נוסף שעלה בפגישה וייבדק בקרוב הוא 
בקשה שהעלה מקלב לקדם מכרזים בתפקידים 

פקידותיים גם ללא לימודים באקדמיה.
מקלב הסביר כי בתוך משרדי הממשלה יש לא 
וניתן  לימודים  מצריכות  שאינן  משרות  מעט 
לשלב שם כמות משמעותית של עובדות בנות 
יש  המחשב  למקצועות  בנוסף  החרדי,  המגזר 
בשנות  צורך  בהן  שאין  בכירות  לא  משרות 
ניסיון רבות, והקלה בדרישות הסף הללו תפתח 
משרות רבות לנשים שסיימו לא מכבר לימודי 

תעודה בתחום מחשבים.
הדרישה  בהן  משרות  מעט  לא  יש  כן  כמו 
לא  זו  ודרישה  מיותרת  אקדמאים  לתארים 
בעלות  ואפילו  מוכשרות  לנשים  מאפשרת 
היו  אומנם  כי  סיכם  מקלב  להתקבל.  ניסיון 
והדברים  השיפורים  אך  מעטים  לא  קשיים 

שנעשו - מזרזים את ההליכים בנושא.

בלעדי

בריתות 
&90
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מחריד: אלפי ילדים נפגעים 
בגני השעשועים

מבצעים מיוחדים לקראת 
פורים ב'פוד אפיל'

לרגל כנס מיוחד בנושא מתקני משחקים שיזם משרד הכלכלה במסגרת התוכנית 
הלאומית לבטיחות ילדים ובשיתוף מרכז השלטון המקומי ומכון התקנים, 

מתפרסמים נתונים קשים אודות היפגעות ילדים בגני השעשועים

בחנויות מוצעים מוצרי מותג כלי המטבח האיכותי 'פוד אפיל' בייצור ייחודי למגזר 
החרדי במחירים אטרקטיביים ובאווירה אקסקלוסיבית • לקראת חג הפורים מגוון 

מבצעים משתלמים במיוחד וכן מארזי מתנות

אלי כהן

עקב  למיון  שנה  מדי  פונים  ילדים   8,300
מנתונים  עולה  כך  שעשועים.  בגני  היפגעות 
לרגל  ילדים  לבטיחות  בטרם  ארגון  שמציג 
בכפר  היום  שמתקיים  משחקים  מתקני  כנס 
הכלכלה  משרד  יזם  הכנס  את  המכבייה. 
ילדים,  לבטיחות  הלאומית  התוכנית  במסגרת 
בשיתוף עם המרכז השלטון המקומי בישראל 
נציגי הרשויות  ישתתפו  ומכון התקנים. בכנס 
המקומיות ונציגי ממשל והוא יעסוק בהיבטים 

שונים של מתקני המשחקים בארץ.
ילדים  לבטיחות  בטרם  ארגון  נתוני  לפי 
ילדים  היפגעות  עקב  האשפוז  ממקרי   43%
שעשועים  גני  ציבוריות,  בגינות  התרחשו   -
ומגרשי משחקים. מרבית הפניות למיון )75%( 
עקב היפגעות במתקני משחקים הם של ילדים 
מגיל לידה עד גיל 9. קבוצת הגיל שבה נפגעים 
הכי הרבה ילדים היא גיל 5-9, המהווים 41% 
מהפניות למיון. הקבוצה השנייה היא תינוקות 
34% מהפניות  4, המהווים   גיל  ופעוטות עד 

למיון.
יש  גם בבחינת מקרי האשפוז, הקבוצה שבה 
את מספר הנפגעים הגדול הם בני 5-9 המהווים 
41% מהמאושפזים. הקבוצה השנייה בבחינת 
מקרי האשפוז הם גילי 10-14, המהווים 30% 
ממקרי האשפוז עקב היפגעות בגני שעשועים. 
נפגעים בעיקר הוא מגלשה  ילדים  בו  המתקן 
המתקן  ההיפגעות.  מגורמי   33% המהווה 
מהפונים   31% נפגעו  בה  נדנדה,  הוא  השני 
ילדים  של  למיון  הפנייה  ממקרי   70% למיון. 
במרחב  משחקים  ממתקני  היפגעות  עקב 
מהמקרים  ב-40%  נפילה.  עקב  הם  הציבורי 
התקן  בדרישות  עמד  לא  הנפילה  משטח 

למתקני משחקים.
בהובלת  ילדים  לבטיחות  הלאומית  התוכנית 
הכלכלה,  משרד  ובשיתוף  הבריאות  משרד 
והרלב"ד  הרווחה  משרד  החינוך,  משרד 
בישראל  ילדים  היפגעות  לצמצום  פועלת 
ובמרחב  החינוך  במוסדות  בדרכים,  בבית, 

נושא  את  להעלות  הכנס  מטרת  הציבורי. 
בטיחות במתקני משחקים בפני נציגי הרשויות 
השעשועים,  גני  על  האחראים  המקומיות, 

הגינות הציבוריות והפארקים.
במשרד  התקינה  על  הממונה  וכטל,  יעקב 
עשרות  פועלים  "בארץ  והתעשייה:  הכלכלה 
שעשועים  ומתקני  משחקים  מתקני  אלפי 
הנו  למתקנים  הילדים  בין  המפגש  לילדים. 
תקניים  ולא  תקינים  לא  מתקנים  יומי.  יום 
אינם  הילדים  אולם  לילדים,  סכנה  מהווים 
מתקנים  לזהות  לדעת  צריכים  ואינם  יודעים 
המתקנים  בעלי  אחריות  זוהי  תקניים,  לא 
)לרוב הרשויות המקומיות( לוודא שהמתקנים 
בטוחים  הנם  הילדים  לרשות  מעמידים  שהם 
והעמקת  והרגולציה  התקנים  הכרת  לשימוש. 
הידע בתחום זה הם הכלי הטוב ביותר העומד 
עמידת  לוודא  בכדי  המתקנים  בעלי  לרשות 
עליהם,  החלים  התקנים  בדרישות  המתקנים 

וזו מטרת הכנס".
להסדרת  המחלקה  מנהלת  רומנו,  זהבה 
הבריאות  במשרד  הרפואיים  השירותים 
ילדים:  לבטיחות  הלאומית  התוכנית  ומנהלת 
"ילדים צריכים לשחק בחוץ וליהנות במתקני 
ויתרמו  אותם  שיאתגרו  שונים  משחקים 
עושים  שהם  לוודא  תפקידנו  להתפתחותם. 
זאת במרחבי משחק בטוחים. אני מברכת את 
ובמכון התקנים על  שותפנו במשרד הכלכלה 
הפקת הכנס בשיתוף מרכז השלטון המקומי, 
פירות  תניב  כולנו  בין  השותפות  כי  ובטוחה 
הילדים  מספר  לצמצום  להביא  ותצליח 

הנפגעים מדי שנה במתקני המשחקים".
טל כהנא, ראש תחום מתקני משחקים במכון 
מכון  של  התקן,  "תו  הישראלי:  התקנים 
מבטיח  משחקים,  למתקני  הישראלי  התקנים 
בעל  ידי  על  שוטפת  בצורה  מתוחזק  שהגן 
לספק  כדי  וזאת  המקומית,  הרשות  או  האתר 
סביבה בטוחה בה ישחקו הילדים. בעל האתר 
שמוצאים  הורים  המתקנים.  לתחזוק  מחויב 
מפגע או ליקוי כדאי שידווחו לבעל האתר, כך 

הוא יוכל לטפל במפגע במהירות וביעילות".

הילה פלח

מבצעים  על  הכריזה  אפיל'  'פוד  רשת 
מיוחדים לקראת חג פורים והלקוחות מביעים 
החנויות  את  פוקדים  רבה. אלפים  התעניינות 
המבצעים  את  לנצל  ומבקשים  ברק  בבני 
ולקראת  המוצעים  הרבים  האטרקטיביים 
המטבח  כלי  במגוון  ולהתחדש  הפורים,  חג 

האיכותיים של המותג הידוע. 
בכלי  האיכות  למותג  נחשב  אפיל'  'פוד 
סל  מציגה  החברה  בישראל.  ומוביל  המטבח 

מטבח  כלי  של  מגוון 
מתפשרת  בלתי  באיכות 
מחבתות,  סירים,  ובהם: 
לחץ,  סירי  גריל,  פלטות 
כלי  כלים,  מייבשי 
אפיה, מעמדים מיוחדים 
גאדג'טים  ואביזרי 
של  הסירים  למטבח. 
מתאפיינים  אפיל  פוד 

בפרמטרים מאוד נוחים וטובים לבישול ובהם 
לא  שהאוכל  כדי  שמן  מאוד  במעט  שימוש 
יידבק - מה שהופך את הבישול לבריא יותר. 
לכלים יש פיזור חם מדויק ונכון לבישול, כמו 

גם קלים במיוחד הסירים לניקוי.
לקראת החג מוצעים מבצעים מיוחדים ובהם:  
זוג מחבתות 20+28 ס"מ במארז מהודר ב-99 
₪ בלבד. קוצץ עשבי תיבול ב-39 ₪ בלבד, 
מגוון סטים של כלי אפייה ב-79 ₪ בלבד, סט 
סכו"ם 24 חלקים, דגם עדי, ב-149 ₪ בלבד, 
סט רוסטר עם פותחן יין ב-179 ₪ בלבד, סט 
בלבד,   ₪ ב-179  משחיז  סטנד   + סכינים   6
עגולה  ס"מ   32 כפולה  מחבת 
זכוכית  מכסה  עם  ומתפרקת 
מגוון  בנוסף  בלבד.   ₪ ב-179 

מארזי מתנה החל מ-39 ₪. 
במתחם  סניפים  אפיל'  ל'פוד 
 49 עקיבא  רבי  ברחוב  דובק 
אהרונוביץ  וברחוב  ברק  בבני 
חינם  חניה  כולל  בעיר,   12

ללקוחות. 

מהיום כבר לא עומדים בתור
פשוט נכנסים לאתר הביטוח הלאומי 

w w w . b t l . g o v . i l
ומזמינים תור לקבלת שירות בסניף, 

במהירות ובקלות.

לביטוח הלאומי
הזמינו תור

מראש!

 שימו  ♥
באתר תוכלו גם לבצע מגוון רחב של 

פעולות, ובכך לחסוך את ההגעה לסניף.

לצדך, ברגעים החשובים של החיים

הביטוח 
הלאומי

יש הרבה מקומות 
שעומדים בהם 

בתור...
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בעיית  את  פתרנו  המחוז:  ראש  התעקשה 
ולא  הגלמודה.  באם  טיפלנו  לא  אבל  הקבורה 

נחה דעתה עד שגם זה טופל"...
קצה  על  מעניק המחשה  נוסף,  סיפורים  מקבץ 
יום שישי אחר הצהרים, הרב שלזינגר  המזלג. 
קיבל  ברק  מבני  מטופל  דחופה.  פנייה  מקבל 
מרשם לתרופה קריטית שהוא חייב ליטול עוד 
היום - ואין להשיגה בבני ברק. הוא ניסה לסייע, 
אך כאשר נקלע למבוי סתום, החליט לערב את 
אחרת  קופה  לי  "תראו  שלזינגר:  המחוז.  ראש 
המחוז  ראש  לפנות  שמעז  צוות  איש  שבה, 
בעניין אישי שעתיים לפני שבת... היא הפעילה 
את מי שצריך, ומה נראה לכם? הצפצוף נשמע 
הגיעה  שהתרופה  התבשרתי  כאשר  ברקע, 

ליעדה!".
כקופה  בעיניו  היום  עד  הצטיירה  שמכבי  למי 
את  שמעניק  בריאות  ארגון  אליטיסטית, 
הרפואה המקצוענית והמתקדמת ביותר לשכבת 
זו...  וגם  מכבי  זו   - בלבד  הציבור  של  עילית 
החתירה למצוינות נמשכת כל העת, אבל בשנים 
האחרונות, נמסכת בארגון הפרפקציוניסטי הזה 
כמו  או,  ואנושיות.  חמלה  של  עוצמתית  מידה 
שאומרת דבורה חסיד, "אנחנו כאן כי אכפת לנו 

מכם ומהבריאות שלכם".
בקופות  המובנה  גוף  החריגים,  וועדת  אפילו 
חולים שנתפס בעיני הציבור כמנוכר וכאמצעי 
למתן תשובות שליליות כשהתרופה או הטיפול 
המבוקש יקרים מדי, הפכה במכבי מחוז מרכז 
לכלי שרת למתן שירות לחברים מתוך אמפתיה 
יום- מציאות  אלא  קלישאה  לא  וזו  וחמלה. 
כמובן  יש  הוועדה,  בראש  יושבת  "אני  יומית. 
הזכאות  לגבי  ברורים  וכללים  קריטריונים 
שיקול  להפעיל  שניתן  במקרים  אבל  בקופה, 
דעת - הקופה קשובה לצרכים, ומאשרת כאשר 

יש הצדקה לכך".

"מרגישים שזה מכבי"

מהים  במכבי,  בגודלו  השני  הוא  המרכז  מחוז 

גן,  רמת  יפו,  אביב  תל  את  כולל  עופרים,  ועד 
בני  וכמובן  יהוד, שוהם  יהודה,  אור  גבעתיים, 
על  נמנים  אדם  בני  מיליון  כחצי  ואלעד.  ברק 
שורותיו, כ-20% מתוכם מהמגזר החרדי. "יש 
ואנו משתדלים  רבגוני של חברים,  לנו תמהיל 
הציבור  לצרכים.  בהתאם  מותאם  שירות  לתת 
חשובה  מאוד  יעד  אוכלוסיית  הוא  החרדי 
ורצויה במכבי, והוא נמצא על סדר יומי באופן 

יומיומי", מציינת דבורה חסיד.

והדמוגרפיים,  הדתיים  למאפיינים  מעבר 
כיצד בהנהלת מכבי רואים את הציבור הזה?

מובילה  הציבור  עם  "ההיכרות  חסיד:  דבורה 
חשוב  מאוד  החרדי  שלציבור  להבין,  אותנו 
לקבל שירותי רפואה טובים וזמינים, ליד הבית. 
את  להנגיש  אותנו  הזה, מביאה  לצורך  ההבנה 
הרופאים  ובתי  המרכזים  לתושבים.  השירותים 
פזורים בקהילה, מונגשים לאמהות עם עגלות, 
ומציעים מגוון רחב של שירותי רפואה ומיטב 
הרופאים המקצועיים. מוקדי השירות של מכבי 
מבחינת  גבוה,  מאוד  סטנדרט  על  שומרים 
בבתי  גם  ואיבזור,  איכות  גבוהה,  שירות  רמת 
בהערכה:  אומרים  אכן  ואנשים  הרופאים. 

מרגישים שזה מכבי..." 
הגבוהה  לנגישות  וייחודית  מצוינת  דוגמא 
של מכבי לציבור החרדי, הוא חתימת ההסכם 
ההסכם  הישועה'.  'מעיני  החולים  בית  עם 
תקדים,  חסר  רפואי  יתרון  מכבי  לחברי  מעניק 
המאפשר להגיע לבית החולים עם הפניית רופא 
ולבקש  לקופה  לפנות  שיצטרך  מבלי  בלבד, 
לרופא  שמגיעים  כמו  ממש   ,17 טופס  הנפקת 
פשוטה,  נראית  רק  הזו  "הבשורה  בקהילה. 
למעשה, היא הייתה כרוכה במשאבים עצומים 
עם  החולים  בית  של  הנתונים  ממשקי  וחיבור 
חוסך  הסנכרון  'מכבי'.  של  הנתונים  מאגר 
פעמיים – גם אין צורך בהנפקת טופס 17, וגם 
סיכום הביקור בבית החולים עובר ישירות לתיק 

הרפואי של המטופל, במחשבי 'מכבי'".
דוגמא נוספת לצעד משמעותי שבוצע לרווחת 

עם  מכבי  של  ההסכם  הוא  החרדי,  הציבור 
רימונים". קשה לתאר  המרכז הסיעודי "עטרת 
לשהות  שנאלץ  חרדי  קשיש  של  צערו  את 
לאורח  מתאים  שאינו  במוסד  בטובתו  שלא 
הקיימת  המצוקה  לנוכח  המעטה.  בלשון  חייו, 
בתחום, פעלה ראש המחוז דבורה חסיד להשגת 
סיעודיים  לחולים  המאפשר  בלעדי  הסכם 
מורכבים חברי מכבי לקבל שירות במקום שומר 
שבת ההולם את צרכיהם ואורח חייהם! בדומה 
לכך, יש לציין לשבח את פעילותה של היחידה 
המיוחדת של ליווי אחיות לחולים אונקולוגיים 
בתקופה  ומשפחותיהם  לחולים  שמסייעת   -

הקשה ביותר בחייהם.
של  והעוצמה  "הייחוד  מסכמת:  חסיד  דבורה 
של  מרשים  היקף  שלה,  ברופאים  הם  מכבי 
החוזקה  זו  בארץ.  מהטובים  מומחים  רופאים 
איכות  עם  בשילוב  הרפואה,  איכות   - שלנו 
שירות ונגישות גבוהה. ההנגשה היא גם ברמה 
שמותאמים  שירות  נותני  למשל  התרבותית, 
ולנשים.  לגברים  יידיש(,  )דוברי  שפתית 
שאנחנו  מכך  נובעים  והנגישות  ההתאמה 
שעולים  לצרכים  בהתאם  הזמן  כל  מתעדכנים 
מהשטח - בזכות האנשים שלנו בשטח. מתאמי 
שלנו  הקשר  אנשי  בעצם  שהם  קהילה,  קשרי 
שנמצאים בכל מקום - בבית הכנסת, במכולת, 
ואת  האותנטיים  הקולות  את  קולטים  ברחוב, 

הצרכים ומביאים פנימה אלינו".

שדרה ניהולית 'משלנו'

היחידה  הקופה  היא  יודע,  שאינו  מי  מכבי, 
מאוד  משמעותית  נציגות  כוללת  שהנהלתה 
והרב  פרוינד  חיים  הרב  החרדי,  הציבור  של 
צורך  אין  שלהם,  מילה  שטיצברג.  שמחה 
לומר, מתקבלת באהבה ובתשומת לב מירביים. 
בדומה לכך, השדרה הניהולית שמובילה ראש 
מטיפוח  כחלק  חסיד,  דבורה  המרכז  מחוז 
הקהילה,  עם  שלה  והישיר  האישי  הקשר 
החרדי  המגזר  אותנטיים של  מנציגים  מורכבת 

הלב  מכל  שירות  במתן  כלילות  ימים  שעושים 
וזוכים להצלחה מיוחדת במינה תודות להבנה 
העמוקה של חיי הקהילה וצרכיה ולמדיניות של 

דלת פתוחה' לכל חבר. 
שטרן  ברוך  הרב  אלעד  מרחב  ממנהל  החל 
וסגנו מנהל מרכז רפואי נחלת יצחק, הרב מוטי 
שחורי, דרך מנהל מרחב בני ברק אלי עובדיה, 
 . ליפשיץ  יוסי  והרב  בינדר,  יוסף  הרב  וסגניו 
קהילה  קשרי  ניהול  של  החשוב  התפקיד  את 
לכתובת  שהפכה  אייזנבך,  חנה  הגב'  ממלאת 
מקצועית אמינה וזמינה לכל פניה בשגרה ובעת 
צרה. וכשעובדים עם צוות מסור ונמרץ שכזה, 
שמחה  "אני  בשטח!  היטב  נראות  התוצאות 
בחלקי   שנפלה  הזכות  על  ומודה,  יום  בכל 
להוביל את מכבי מחוז המרכז" מסכמת דבורה 

חסיד בסיפוק.

אלי פרוינד

העיר  שתושבי  בעיתון  וקראתם  בבוקר  קמתם 
שלכם נהנים מבריאות טובה יותר, על פי דו"ח 
משרד הבריאות? תושבי בני ברק חשים 'גאוות 
יש מי שהדו"ח הזה קובע כמסר  יחידה', אבל 
ברק  בני  מתושבי  שמחצית  מכיוון   – מרכזי 
תרמו  הנפלאה  שלתוצאה  הרי  מכבי  חברי  הם 
לאורך השנים כל עובדי ורופאי מכבי.  דבורה 
קראה  ב"מכבי",  המרכז  מחוז  ראש  חסיד 
הדו"ח  גדולה.  רוח  קורת  וחשה   - הדו"ח  את 
המחיש באופן די דרמטי כי יש שכר לעמלה... 
כלל  בדרך  קשה  המונעת,  הבריאות  בתחום 
אבל  ומיידיים.  בולטים  הישגים  על  להצביע 
האינטנסיבית  הבריאות  קידום  פעילות  כאשר 
בבני ברק  מתורגמת למדדי בריאות מהגבוהים 

בארץ - אין לך סיפוק גדול מזה.
בריאות  מדדי  עצמם.  בעד  מדברים  הנתונים 
בסרטן,  כללית  תחלואה  שיעורי  כמו  מרכזיים 
ילדים,  והשמנת  בנשים  בסרטן  תחלואה 
יותר  כבריאים  ברק  בני  תושבי  על  מצביעים 
מדובר  ובצדק.  מבריאותם,  יותר  מרוצים  ואף 
הפעילות  של  מראש,  וצפויה  ישירה  בתוצאה 
במכבי.  המתבצעת  המונעת  הרפואה  בתחומי 
אנמיה  לדוגמה:  בדו"ח,  מופיע  הכל  לא 
היא  בישראל  תינוקות  בקרב  אנמיה  בילדים. 
הראו  שנערכו  מחקרים  כאשר  מוכרת,  תופעה 
ברק  בבני  תינוקות  בקרב  האנמיה  שכיחות  כי 
לפגוע  עלול  בברזל  חוסר  ביותר.  גבוהה   -
)שכלית(  והקוגניטיבית  הגופנית  בהתפתחות 
של הילד. הנתון המדאיג הזה, תואר בתקשורת 
להתייחסות  זכה  לא  אולם  בהרחבה,  החרדית 
ממשית. מכבי הייתה זו ש'הרימה את הכפפה' 
הבני  באוכלוסיה  מאומצת  בפעילות  ופתחה 
ברקית, לעידוד מתן יומיומי ובמינון הנכון של 

ברזל לתינוקות. 
את  לראות  ניתן  אחרי,  שנים  ארבע  היום, 
הפירות. דוח חדש של מדדי הבריאות במכבי, 
מהפך!  הציג:  באחרונה,  נחשפו  שתוצאותיו 
מדדי אנמיה בתינוקות מראים כי רמות האנמיה 
בקרב תינוקות בבני ברק צנחו פלאים, וירדו אף 
מתחת לממוצע הארצי. "זו משימה שרק מכבי 
"תודות  חסיד,  מסכמת  בה",  להתגאות  יכולה 
מנענו  בריא,  חיים  אורח  קידום  של  לשגרה 
תחלואה במקום לטפל בהשלכות הקשות שלה 

לאורך החיים!"
נובע   30,40,50 מכבי,  של  החדש  המיזם  גם 
הרפואה  של  ונחיצותה  בחשיבותה  מההבנה 
ולא  בבריאות,  עוסק  שלנו  הפרסום  המונעת. 
במסרים שטחיים ומטעים. אנחנו באמת ובתמים 
הציבור,  של  הבריאות  את  לשפר  מעוניינים 
וקוראים לו לבוא ולהיבדק בבדיקות תקופתיות 
מצילות חיים  -סוכר, דם סמוי, ממוגרפיה, לחץ 
דם ועוד. המטרה היא הגברת המודעות לאורח 

חיים בריא".

"אני כאן כי איכפת לי!"

חסיד,  דבורה  שוטחת  מסוגו,  ראשון  בראיון 

שירותי  ב"מכבי  המרכז  מחוז  ראש 
"אני  עולמה:  השקפת  את  בריאות", 
הגשמת  הזה  החשוב  בתפקיד  רואה 
שליחות  של  רגש  מתוך  כאן  אני  חלום. 
כפי  התפקיד,  של  ה'ליבה'  ציבורית. 
שאני רואה אותו, היא מקצועיות וחמלה. 
איכפת  כי  כאן  אני  אנשים,  אוהב  כאדם 
שירות  תהליכי  כולל  שלי  התפקיד  לי. 
מאוד מורכבים, ניהול מערך גדול מרובה 
גדול  מערך  והובלת  ותקציב,  תהליכים 
של עובדים, אבל בסופו של דבר בקצה, 
שרואים  מכירה,  לא  שאני  אנשים,  יש 
כבני  אותם  שנראה  ומצפים  כתובת  בנו 
אדם עם צרכים ייחודיים שדורשים אוזן 
קשבת ולב חפץ. חשוב לי שחברי מכבי 
יהיו שמחים ומרוצים מהשירות, ושידעו 
שיש לנו מערך רופאים ומטפלים מפואר 
ומקצועי שבריאות החברים לנגד עיניהם. 
והעובדים  הרפואיים  המרכזים  מנהלי 
ועושים  ואכפתיים  קשובים  מכבי,  של 

עבודתם במסירות אין קץ". 
 30 מעל  כולל  שלה  שהרקורד  חסיד, 
שנות שירות בתפקידים בכירים בשירות 

ניהלה  המדינה,  בטחון 
פורצי  מהלכים  וקידמה 
בו  מקום  בכל  דרך 
 - הציבור  את  שירתה 
עמותות  בראשות  גם 
ציבוריים  ובארגונים 
ידועים ביניהם "עתידים" 
מהמפוארות  תוכנית   -
קדימה  שהצעידה  בארץ 
מהפריפריה,  תלמידים 
שלום"  "אור  עמותת  או 
ונוער  בילדים  המטפלת 
שבתוך  פלא  לא  בסיכון. 
התמנתה  מאז  שנים  שש 
 - המרכז  מחוז  לראש 
בגודלו  השני  המחוז 
מהפך  חוללה  במכבי, 
במחוז  הקופה  בשירותי 

בכל הקשור  הדגל  למחוז  אותו  והפכה  המרכז 
למקצוענות, מצויינות ובייחוד - רפואה עם לב. 
נוכחו  והסביבה,  אלעד  ברק,  בבני  מכבי  חברי 
לגלות שהנהלת המחוז בראשותה של  במהרה 
דבורה חסיד, היא לא הנהלה ש'שוכנת' במגדל 
כמובן  לנו  "יש  מהאנשים.  ומנותקת  השן 
אני  אבל  החרדית,  בקהילה  שפעילים  נציגים 
לצרכים  קשובים   אנחנו  בכך.  מסתפקת  לא 
ניהולי  תחת  המחוז  כל  מכבי.  חברי  כל  של 
ולהציע  לפעול  היא  שלנו  שהמשימה  יודע 
בחמלה  ומקצועי,  מותאם  הכי  השירות  את 
והחמלה.  הלב  הוא  שלי  המצפן  וברגישות. 
שלך,  אח  הוא  מולך  שנמצא  שמי  "תחשוב 
הוא הילד שלך. לבני משפחה מתייחסים יותר 
בחמלה, משתדלים לעשות הכל עבורו, וזה מה 

שמדריך אותי!".
שליט"א  זילברשטיין  הגר"י  הגדיר  לחינם,  לא 
את הגב' דבורה חסיד ראש המחוז: "פעילותה 

מעידה עליה כי היא מלאה בחסד של רחמים". 
דבריו שכה ריגשו אותה, העצימו את תחושתה 

להמשיך בשליחות הקודש המוטלת עליה.

מצוינות שלובה עם אכפתיות

על פי הנתונים הרשמיים, "רק" 50% מתושבי 
בני ברק חברים במכבי, בעוד שגם בקרב אותם 
שם  היא  מכבי   - בה  חברים  אינם  ש)עדיין( 
הקופה  גם  היא  מכבי  רפואית.  לאיכות  נרדף 
שהכי הרבה אנשים בחרו להצטרף אליה בשנה 
בבני  מכבי,  של  ההצלחה  סוד  את  האחרונה. 
לנוכח  להבין  קל  בכלל,  מרכז  ובמחוז  ברק 
רמת המצויינות השלובה עם האיכפתיות והלב 
הניהולית.  השדרה  של  בדנ"א  המוטמעים 
המסר מגיע מלמעלה - ו'רוח המפקד' מנשבת 
כי  כאן  אנחנו  ומזכירה:  מאותתת  מדרבנת, 
הילד  כי  ציבור,  שליחי  אנחנו  כי  לנו,  אכפת 

 - ייעודי  למזון  שזקוק  הזה  החולה 
הוא הילד שלי. והחבר שהופנה לבדיקה נדירה 
המשפחה  ובשביל  שלי.  האח  הוא   - ודחופה 
גם  שצריך  מי  את  ומזעיקים  הכל  עושים  שלי, 
עד שהכל  הביתה  הולכים  ולא  הלילה  באמצע 

מסודר...
יום.  שבכל  מעשים  אלא  מילים,  רק  לא  אלה 
הרב משה שלזינגר מנהל השיווק למגזר החרדי, 
כאשר  טראגי,  אירוע  היה  "לאחרונה  מעיד: 
יהודי נפטר בביתו והאם הלוקה בנפשה סירבה 
אלינו  הגיע  הסיפור  כאשר  הדלת.  את  לפתוח 
לטיפול  מיידית  פעילות  נדרשה  לילה,  בשעת 
שהיתה  חסיד  הגב'  ובקבורה.  הגופה  בפינוי 
כשעתיים  ובמשך  הכל  את  עזבה  בנסיעה, 
הרפואי,  האגף   - שצריך  מי  כל  את  הפעילה 
הלשכה המשפטית, המשטרה, איך מזרזים את 
העניין כדי שאפשר יהיה להגיע לקבורה. אבל 
נפתרה  שהבעיה  לאחר  הסיפור.  סוף  לא  זה 
וסברנו שאפשר להשתחרר איש איש לעיסוקיו, 

מקצוענות היא היעד, 
חמלה היא הליבה

 לא בכל יום, מקבלת קופת חולים תעודת הוקרה בדמותו של דו"ח רשמי, שקובע כי תושבי בני ברק הם הבריאים ביותר בישראל, דבר המהווה הכרה 
להצלחתה הכבירה של מכבי בתחום קידום הבריאות. הצלחה הנובעת ישירות מהמסר שמתקבל מלשכת ראש המחוז: "אנחנו כאן כי איכפת לנו 

מהבריאות שלכם!" ⋅ בראיון ראשון מסוגו, שוטחת דבורה חסיד ראש מחוז המרכז ב"מכבי שירותי בריאות", את השקפת עולמה: "אני כאן מתוך 
רגש של שליחות ציבורית" ⋅ המסר שיוצא מלמעלה, מחלחל עד לדרגים הנמוכים, שמתאמצים לעקוב אחרי 'רוח המפקד' ⋅ לא ייפלא שבתוך שש 
שנים, חוללה דבורה חסיד מהפך במחוז המרכז של מכבי כשהיא מניפה את הדגל בכל הקשור למקצוענות, מצויינות ובייחוד - רפואה עם לב   

מנכ"ל מכבי, מר רן סער, עם מנכ"ל בית החולים מעייני הישועה, הרב שלמה רוטשילד, בחתימת ההסכם.

באירוע השקת המהלך הייחודי 30-40-50 במחוז המרכז

)מ(

 משרד הבריאות קובע, תושבי בני ברק הם הבריאים ביותר בישראל

הרב שלזינגר: "תראו לי 
קופה אחרת שבה איש 
צוות מעז לפנות לראש 

המחוז בעניין אישי 
שעתיים לפני שבת...היא 

הפעילה את מי שצריך, 
ומה נראה לכם? 

הצפצוף נשמע ברקע, 
כאשר התבשרתי 
שהתרופה הגיעה 

ליעדה!"
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בעיית  את  פתרנו  המחוז:  ראש  התעקשה 
ולא  הגלמודה.  באם  טיפלנו  לא  אבל  הקבורה 

נחה דעתה עד שגם זה טופל"...
קצה  על  מעניק המחשה  נוסף,  סיפורים  מקבץ 
יום שישי אחר הצהרים, הרב שלזינגר  המזלג. 
קיבל  ברק  מבני  מטופל  דחופה.  פנייה  מקבל 
מרשם לתרופה קריטית שהוא חייב ליטול עוד 
היום - ואין להשיגה בבני ברק. הוא ניסה לסייע, 
אך כאשר נקלע למבוי סתום, החליט לערב את 
אחרת  קופה  לי  "תראו  שלזינגר:  המחוז.  ראש 
המחוז  ראש  לפנות  שמעז  צוות  איש  שבה, 
בעניין אישי שעתיים לפני שבת... היא הפעילה 
את מי שצריך, ומה נראה לכם? הצפצוף נשמע 
הגיעה  שהתרופה  התבשרתי  כאשר  ברקע, 

ליעדה!".
כקופה  בעיניו  היום  עד  הצטיירה  שמכבי  למי 
את  שמעניק  בריאות  ארגון  אליטיסטית, 
הרפואה המקצוענית והמתקדמת ביותר לשכבת 
זו...  וגם  מכבי  זו   - בלבד  הציבור  של  עילית 
החתירה למצוינות נמשכת כל העת, אבל בשנים 
האחרונות, נמסכת בארגון הפרפקציוניסטי הזה 
כמו  או,  ואנושיות.  חמלה  של  עוצמתית  מידה 
שאומרת דבורה חסיד, "אנחנו כאן כי אכפת לנו 

מכם ומהבריאות שלכם".
בקופות  המובנה  גוף  החריגים,  וועדת  אפילו 
חולים שנתפס בעיני הציבור כמנוכר וכאמצעי 
למתן תשובות שליליות כשהתרופה או הטיפול 
המבוקש יקרים מדי, הפכה במכבי מחוז מרכז 
לכלי שרת למתן שירות לחברים מתוך אמפתיה 
יום- מציאות  אלא  קלישאה  לא  וזו  וחמלה. 
כמובן  יש  הוועדה,  בראש  יושבת  "אני  יומית. 
הזכאות  לגבי  ברורים  וכללים  קריטריונים 
שיקול  להפעיל  שניתן  במקרים  אבל  בקופה, 
דעת - הקופה קשובה לצרכים, ומאשרת כאשר 

יש הצדקה לכך".

"מרגישים שזה מכבי"

מהים  במכבי,  בגודלו  השני  הוא  המרכז  מחוז 

גן,  רמת  יפו,  אביב  תל  את  כולל  עופרים,  ועד 
בני  וכמובן  יהוד, שוהם  יהודה,  אור  גבעתיים, 
על  נמנים  אדם  בני  מיליון  כחצי  ואלעד.  ברק 
שורותיו, כ-20% מתוכם מהמגזר החרדי. "יש 
ואנו משתדלים  רבגוני של חברים,  לנו תמהיל 
הציבור  לצרכים.  בהתאם  מותאם  שירות  לתת 
חשובה  מאוד  יעד  אוכלוסיית  הוא  החרדי 
ורצויה במכבי, והוא נמצא על סדר יומי באופן 

יומיומי", מציינת דבורה חסיד.

והדמוגרפיים,  הדתיים  למאפיינים  מעבר 
כיצד בהנהלת מכבי רואים את הציבור הזה?

מובילה  הציבור  עם  "ההיכרות  חסיד:  דבורה 
חשוב  מאוד  החרדי  שלציבור  להבין,  אותנו 
לקבל שירותי רפואה טובים וזמינים, ליד הבית. 
את  להנגיש  אותנו  הזה, מביאה  לצורך  ההבנה 
הרופאים  ובתי  המרכזים  לתושבים.  השירותים 
פזורים בקהילה, מונגשים לאמהות עם עגלות, 
ומציעים מגוון רחב של שירותי רפואה ומיטב 
הרופאים המקצועיים. מוקדי השירות של מכבי 
מבחינת  גבוה,  מאוד  סטנדרט  על  שומרים 
בבתי  גם  ואיבזור,  איכות  גבוהה,  שירות  רמת 
בהערכה:  אומרים  אכן  ואנשים  הרופאים. 

מרגישים שזה מכבי..." 
הגבוהה  לנגישות  וייחודית  מצוינת  דוגמא 
של מכבי לציבור החרדי, הוא חתימת ההסכם 
ההסכם  הישועה'.  'מעיני  החולים  בית  עם 
תקדים,  חסר  רפואי  יתרון  מכבי  לחברי  מעניק 
המאפשר להגיע לבית החולים עם הפניית רופא 
ולבקש  לקופה  לפנות  שיצטרך  מבלי  בלבד, 
לרופא  שמגיעים  כמו  ממש   ,17 טופס  הנפקת 
פשוטה,  נראית  רק  הזו  "הבשורה  בקהילה. 
למעשה, היא הייתה כרוכה במשאבים עצומים 
עם  החולים  בית  של  הנתונים  ממשקי  וחיבור 
חוסך  הסנכרון  'מכבי'.  של  הנתונים  מאגר 
פעמיים – גם אין צורך בהנפקת טופס 17, וגם 
סיכום הביקור בבית החולים עובר ישירות לתיק 

הרפואי של המטופל, במחשבי 'מכבי'".
דוגמא נוספת לצעד משמעותי שבוצע לרווחת 

עם  מכבי  של  ההסכם  הוא  החרדי,  הציבור 
רימונים". קשה לתאר  המרכז הסיעודי "עטרת 
לשהות  שנאלץ  חרדי  קשיש  של  צערו  את 
לאורח  מתאים  שאינו  במוסד  בטובתו  שלא 
הקיימת  המצוקה  לנוכח  המעטה.  בלשון  חייו, 
בתחום, פעלה ראש המחוז דבורה חסיד להשגת 
סיעודיים  לחולים  המאפשר  בלעדי  הסכם 
מורכבים חברי מכבי לקבל שירות במקום שומר 
שבת ההולם את צרכיהם ואורח חייהם! בדומה 
לכך, יש לציין לשבח את פעילותה של היחידה 
המיוחדת של ליווי אחיות לחולים אונקולוגיים 
בתקופה  ומשפחותיהם  לחולים  שמסייעת   -

הקשה ביותר בחייהם.
של  והעוצמה  "הייחוד  מסכמת:  חסיד  דבורה 
של  מרשים  היקף  שלה,  ברופאים  הם  מכבי 
החוזקה  זו  בארץ.  מהטובים  מומחים  רופאים 
איכות  עם  בשילוב  הרפואה,  איכות   - שלנו 
שירות ונגישות גבוהה. ההנגשה היא גם ברמה 
שמותאמים  שירות  נותני  למשל  התרבותית, 
ולנשים.  לגברים  יידיש(,  )דוברי  שפתית 
שאנחנו  מכך  נובעים  והנגישות  ההתאמה 
שעולים  לצרכים  בהתאם  הזמן  כל  מתעדכנים 
מהשטח - בזכות האנשים שלנו בשטח. מתאמי 
שלנו  הקשר  אנשי  בעצם  שהם  קהילה,  קשרי 
שנמצאים בכל מקום - בבית הכנסת, במכולת, 
ואת  האותנטיים  הקולות  את  קולטים  ברחוב, 

הצרכים ומביאים פנימה אלינו".

שדרה ניהולית 'משלנו'

היחידה  הקופה  היא  יודע,  שאינו  מי  מכבי, 
מאוד  משמעותית  נציגות  כוללת  שהנהלתה 
והרב  פרוינד  חיים  הרב  החרדי,  הציבור  של 
צורך  אין  שלהם,  מילה  שטיצברג.  שמחה 
לומר, מתקבלת באהבה ובתשומת לב מירביים. 
בדומה לכך, השדרה הניהולית שמובילה ראש 
מטיפוח  כחלק  חסיד,  דבורה  המרכז  מחוז 
הקהילה,  עם  שלה  והישיר  האישי  הקשר 
החרדי  המגזר  אותנטיים של  מנציגים  מורכבת 

הלב  מכל  שירות  במתן  כלילות  ימים  שעושים 
וזוכים להצלחה מיוחדת במינה תודות להבנה 
העמוקה של חיי הקהילה וצרכיה ולמדיניות של 

דלת פתוחה' לכל חבר. 
שטרן  ברוך  הרב  אלעד  מרחב  ממנהל  החל 
וסגנו מנהל מרכז רפואי נחלת יצחק, הרב מוטי 
שחורי, דרך מנהל מרחב בני ברק אלי עובדיה, 
 . ליפשיץ  יוסי  והרב  בינדר,  יוסף  הרב  וסגניו 
קהילה  קשרי  ניהול  של  החשוב  התפקיד  את 
לכתובת  שהפכה  אייזנבך,  חנה  הגב'  ממלאת 
מקצועית אמינה וזמינה לכל פניה בשגרה ובעת 
צרה. וכשעובדים עם צוות מסור ונמרץ שכזה, 
שמחה  "אני  בשטח!  היטב  נראות  התוצאות 
בחלקי   שנפלה  הזכות  על  ומודה,  יום  בכל 
להוביל את מכבי מחוז המרכז" מסכמת דבורה 

חסיד בסיפוק.

אלי פרוינד

העיר  שתושבי  בעיתון  וקראתם  בבוקר  קמתם 
שלכם נהנים מבריאות טובה יותר, על פי דו"ח 
משרד הבריאות? תושבי בני ברק חשים 'גאוות 
יש מי שהדו"ח הזה קובע כמסר  יחידה', אבל 
ברק  בני  מתושבי  שמחצית  מכיוון   – מרכזי 
תרמו  הנפלאה  שלתוצאה  הרי  מכבי  חברי  הם 
לאורך השנים כל עובדי ורופאי מכבי.  דבורה 
קראה  ב"מכבי",  המרכז  מחוז  ראש  חסיד 
הדו"ח  גדולה.  רוח  קורת  וחשה   - הדו"ח  את 
המחיש באופן די דרמטי כי יש שכר לעמלה... 
כלל  בדרך  קשה  המונעת,  הבריאות  בתחום 
אבל  ומיידיים.  בולטים  הישגים  על  להצביע 
האינטנסיבית  הבריאות  קידום  פעילות  כאשר 
בבני ברק  מתורגמת למדדי בריאות מהגבוהים 

בארץ - אין לך סיפוק גדול מזה.
בריאות  מדדי  עצמם.  בעד  מדברים  הנתונים 
בסרטן,  כללית  תחלואה  שיעורי  כמו  מרכזיים 
ילדים,  והשמנת  בנשים  בסרטן  תחלואה 
יותר  כבריאים  ברק  בני  תושבי  על  מצביעים 
מדובר  ובצדק.  מבריאותם,  יותר  מרוצים  ואף 
הפעילות  של  מראש,  וצפויה  ישירה  בתוצאה 
במכבי.  המתבצעת  המונעת  הרפואה  בתחומי 
אנמיה  לדוגמה:  בדו"ח,  מופיע  הכל  לא 
היא  בישראל  תינוקות  בקרב  אנמיה  בילדים. 
הראו  שנערכו  מחקרים  כאשר  מוכרת,  תופעה 
ברק  בבני  תינוקות  בקרב  האנמיה  שכיחות  כי 
לפגוע  עלול  בברזל  חוסר  ביותר.  גבוהה   -
)שכלית(  והקוגניטיבית  הגופנית  בהתפתחות 
של הילד. הנתון המדאיג הזה, תואר בתקשורת 
להתייחסות  זכה  לא  אולם  בהרחבה,  החרדית 
ממשית. מכבי הייתה זו ש'הרימה את הכפפה' 
הבני  באוכלוסיה  מאומצת  בפעילות  ופתחה 
ברקית, לעידוד מתן יומיומי ובמינון הנכון של 

ברזל לתינוקות. 
את  לראות  ניתן  אחרי,  שנים  ארבע  היום, 
הפירות. דוח חדש של מדדי הבריאות במכבי, 
מהפך!  הציג:  באחרונה,  נחשפו  שתוצאותיו 
מדדי אנמיה בתינוקות מראים כי רמות האנמיה 
בקרב תינוקות בבני ברק צנחו פלאים, וירדו אף 
מתחת לממוצע הארצי. "זו משימה שרק מכבי 
"תודות  חסיד,  מסכמת  בה",  להתגאות  יכולה 
מנענו  בריא,  חיים  אורח  קידום  של  לשגרה 
תחלואה במקום לטפל בהשלכות הקשות שלה 

לאורך החיים!"
נובע   30,40,50 מכבי,  של  החדש  המיזם  גם 
הרפואה  של  ונחיצותה  בחשיבותה  מההבנה 
ולא  בבריאות,  עוסק  שלנו  הפרסום  המונעת. 
במסרים שטחיים ומטעים. אנחנו באמת ובתמים 
הציבור,  של  הבריאות  את  לשפר  מעוניינים 
וקוראים לו לבוא ולהיבדק בבדיקות תקופתיות 
מצילות חיים  -סוכר, דם סמוי, ממוגרפיה, לחץ 
דם ועוד. המטרה היא הגברת המודעות לאורח 

חיים בריא".

"אני כאן כי איכפת לי!"

חסיד,  דבורה  שוטחת  מסוגו,  ראשון  בראיון 

שירותי  ב"מכבי  המרכז  מחוז  ראש 
"אני  עולמה:  השקפת  את  בריאות", 
הגשמת  הזה  החשוב  בתפקיד  רואה 
שליחות  של  רגש  מתוך  כאן  אני  חלום. 
כפי  התפקיד,  של  ה'ליבה'  ציבורית. 
שאני רואה אותו, היא מקצועיות וחמלה. 
איכפת  כי  כאן  אני  אנשים,  אוהב  כאדם 
שירות  תהליכי  כולל  שלי  התפקיד  לי. 
מאוד מורכבים, ניהול מערך גדול מרובה 
גדול  מערך  והובלת  ותקציב,  תהליכים 
של עובדים, אבל בסופו של דבר בקצה, 
שרואים  מכירה,  לא  שאני  אנשים,  יש 
כבני  אותם  שנראה  ומצפים  כתובת  בנו 
אדם עם צרכים ייחודיים שדורשים אוזן 
קשבת ולב חפץ. חשוב לי שחברי מכבי 
יהיו שמחים ומרוצים מהשירות, ושידעו 
שיש לנו מערך רופאים ומטפלים מפואר 
ומקצועי שבריאות החברים לנגד עיניהם. 
והעובדים  הרפואיים  המרכזים  מנהלי 
ועושים  ואכפתיים  קשובים  מכבי,  של 

עבודתם במסירות אין קץ". 
 30 מעל  כולל  שלה  שהרקורד  חסיד, 
שנות שירות בתפקידים בכירים בשירות 

ניהלה  המדינה,  בטחון 
פורצי  מהלכים  וקידמה 
בו  מקום  בכל  דרך 
 - הציבור  את  שירתה 
עמותות  בראשות  גם 
ציבוריים  ובארגונים 
ידועים ביניהם "עתידים" 
מהמפוארות  תוכנית   -
קדימה  שהצעידה  בארץ 
מהפריפריה,  תלמידים 
שלום"  "אור  עמותת  או 
ונוער  בילדים  המטפלת 
שבתוך  פלא  לא  בסיכון. 
התמנתה  מאז  שנים  שש 
 - המרכז  מחוז  לראש 
בגודלו  השני  המחוז 
מהפך  חוללה  במכבי, 
במחוז  הקופה  בשירותי 

בכל הקשור  הדגל  למחוז  אותו  והפכה  המרכז 
למקצוענות, מצויינות ובייחוד - רפואה עם לב. 
נוכחו  והסביבה,  אלעד  ברק,  בבני  מכבי  חברי 
לגלות שהנהלת המחוז בראשותה של  במהרה 
דבורה חסיד, היא לא הנהלה ש'שוכנת' במגדל 
כמובן  לנו  "יש  מהאנשים.  ומנותקת  השן 
אני  אבל  החרדית,  בקהילה  שפעילים  נציגים 
לצרכים  קשובים   אנחנו  בכך.  מסתפקת  לא 
ניהולי  תחת  המחוז  כל  מכבי.  חברי  כל  של 
ולהציע  לפעול  היא  שלנו  שהמשימה  יודע 
בחמלה  ומקצועי,  מותאם  הכי  השירות  את 
והחמלה.  הלב  הוא  שלי  המצפן  וברגישות. 
שלך,  אח  הוא  מולך  שנמצא  שמי  "תחשוב 
הוא הילד שלך. לבני משפחה מתייחסים יותר 
בחמלה, משתדלים לעשות הכל עבורו, וזה מה 

שמדריך אותי!".
שליט"א  זילברשטיין  הגר"י  הגדיר  לחינם,  לא 
את הגב' דבורה חסיד ראש המחוז: "פעילותה 

מעידה עליה כי היא מלאה בחסד של רחמים". 
דבריו שכה ריגשו אותה, העצימו את תחושתה 

להמשיך בשליחות הקודש המוטלת עליה.

מצוינות שלובה עם אכפתיות

על פי הנתונים הרשמיים, "רק" 50% מתושבי 
בני ברק חברים במכבי, בעוד שגם בקרב אותם 
שם  היא  מכבי   - בה  חברים  אינם  ש)עדיין( 
הקופה  גם  היא  מכבי  רפואית.  לאיכות  נרדף 
שהכי הרבה אנשים בחרו להצטרף אליה בשנה 
בבני  מכבי,  של  ההצלחה  סוד  את  האחרונה. 
לנוכח  להבין  קל  בכלל,  מרכז  ובמחוז  ברק 
רמת המצויינות השלובה עם האיכפתיות והלב 
הניהולית.  השדרה  של  בדנ"א  המוטמעים 
המסר מגיע מלמעלה - ו'רוח המפקד' מנשבת 
כי  כאן  אנחנו  ומזכירה:  מאותתת  מדרבנת, 
הילד  כי  ציבור,  שליחי  אנחנו  כי  לנו,  אכפת 

 - ייעודי  למזון  שזקוק  הזה  החולה 
הוא הילד שלי. והחבר שהופנה לבדיקה נדירה 
המשפחה  ובשביל  שלי.  האח  הוא   - ודחופה 
גם  שצריך  מי  את  ומזעיקים  הכל  עושים  שלי, 
עד שהכל  הביתה  הולכים  ולא  הלילה  באמצע 

מסודר...
יום.  שבכל  מעשים  אלא  מילים,  רק  לא  אלה 
הרב משה שלזינגר מנהל השיווק למגזר החרדי, 
כאשר  טראגי,  אירוע  היה  "לאחרונה  מעיד: 
יהודי נפטר בביתו והאם הלוקה בנפשה סירבה 
אלינו  הגיע  הסיפור  כאשר  הדלת.  את  לפתוח 
לטיפול  מיידית  פעילות  נדרשה  לילה,  בשעת 
שהיתה  חסיד  הגב'  ובקבורה.  הגופה  בפינוי 
כשעתיים  ובמשך  הכל  את  עזבה  בנסיעה, 
הרפואי,  האגף   - שצריך  מי  כל  את  הפעילה 
הלשכה המשפטית, המשטרה, איך מזרזים את 
העניין כדי שאפשר יהיה להגיע לקבורה. אבל 
נפתרה  שהבעיה  לאחר  הסיפור.  סוף  לא  זה 
וסברנו שאפשר להשתחרר איש איש לעיסוקיו, 

מקצוענות היא היעד, 
חמלה היא הליבה

 לא בכל יום, מקבלת קופת חולים תעודת הוקרה בדמותו של דו"ח רשמי, שקובע כי תושבי בני ברק הם הבריאים ביותר בישראל, דבר המהווה הכרה 
להצלחתה הכבירה של מכבי בתחום קידום הבריאות. הצלחה הנובעת ישירות מהמסר שמתקבל מלשכת ראש המחוז: "אנחנו כאן כי איכפת לנו 

מהבריאות שלכם!" ⋅ בראיון ראשון מסוגו, שוטחת דבורה חסיד ראש מחוז המרכז ב"מכבי שירותי בריאות", את השקפת עולמה: "אני כאן מתוך 
רגש של שליחות ציבורית" ⋅ המסר שיוצא מלמעלה, מחלחל עד לדרגים הנמוכים, שמתאמצים לעקוב אחרי 'רוח המפקד' ⋅ לא ייפלא שבתוך שש 
שנים, חוללה דבורה חסיד מהפך במחוז המרכז של מכבי כשהיא מניפה את הדגל בכל הקשור למקצוענות, מצויינות ובייחוד - רפואה עם לב   

מנכ"ל מכבי, מר רן סער, עם מנכ"ל בית החולים מעייני הישועה, הרב שלמה רוטשילד, בחתימת ההסכם.

באירוע השקת המהלך הייחודי 30-40-50 במחוז המרכז

)מ(

 משרד הבריאות קובע, תושבי בני ברק הם הבריאים ביותר בישראל

הרב שלזינגר: "תראו לי 
קופה אחרת שבה איש 
צוות מעז לפנות לראש 

המחוז בעניין אישי 
שעתיים לפני שבת...היא 

הפעילה את מי שצריך, 
ומה נראה לכם? 

הצפצוף נשמע ברקע, 
כאשר התבשרתי 
שהתרופה הגיעה 

ליעדה!"



ו' אדר ב' תשע"ט 464613/3/19 בני ברק

כשקולו רועד אמר מרן: 
“ריבונו של עולם! כמה חשובה לפניך האסיפה הזו"

במעמד נדיר והיסטורי בראשות מרנן ורבנן, התכנסו כל גדולי וחכמי הדור הספרדים, במעונו של מרן הכהן הגדול חכם שלום כהן נשיא מועצת חכמי 
התורה - להקמת קופת הצדקה הספרדית • מרן זעק בהתרגשות: “רבש"ע כמה חשובה לפניך האסיפה הזו, אין דבר יותר חשוב לעם ישראל מזה"

 אלי כהן

הישיבה  ראש  מרן  פתח  ורבנן",  מרנן  "ברשות 
־כשקולו חלוש, "קודשא בריך הוא כיוון את הד

ברים, שבימים אלו יצאו הדברים לפועל. כידוע 
את  קבלו  וקבלו,  קיימו  כשנגאלו,  ישראל,  שעם 
לנו  קבעו  וחכמים  בשמחה.  פה,  שבעל  התורה 
שבחג הזה, הפורים, יהיה גם משלוח מנות איש 

לרעהו".
"צדקה, עדיפה מכל המצוות, כך הגמרא אומרת. 
אמר  לשני",  חסר  מה  לדעת  זה  האמיתי  החסד 
מרן בקול גדול כשדמעות עומדות בגרונו וקולו 
נשנק. "אם הקב"ה זיכה אותנו  לעת הזו, ריבונו 
הזו,  האסיפה  לפניך  חשובה  כמה  עולם!  של 
תלמידי  וכולם  החסד  במצוות  באנו  שכולנו 
חשוב  יותר  דבר  אין  תורה.  בני  רבנים,  חכמים, 

לעם ישראל מזה".
אל הדברים הנרגשים הללו אשר נשמעו מפי כהן 
ביהדות  נראה  לא  כמוהו  הוד  רווי  גדול במעמד 
החרדית מזה שנים רבות, היו שותפים מרנן ורבנן 
כל גדולי וחכמי הדור הספרדים שהתכנסו השבוע 
במעונו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש 
להקמת  היסוד  לכינוס  כהן  שלום  חכם  הישיבה 

'קופת הצדקה הספרדית' בראשותו של מרן.  
תקראו  ההיסטורית,  להחלטה  שהוביל  מה  על 
בשורות הבאות: אל בתי הרבנים, ראשי הישיבות 
וגדולי ישראל, מגיעים כל העת הבקשות לעזרה. 
לצרה  הנקלע  תורה  שומר  אדם  טבעי,  באופן 
ומצוקה, עושה את המאמצים כיצד לפתור אותה, 
ברכת  את  לקבל  הוא  יפנה  ברשימה  ראשון  אך 

הרב, שם שוטח את מכאוביו קשייו וצרותיו. 
מצבם  על  מדויקים  הכי  המידע"  ש"מוקדי  כך 
של המונים מבין עמך בית ישראל, נמצאים בבתי 
הרבנים, שמזה שנים זועקים בכאב את העובדה 
שולחנו  אל  הובאו  הדברים  הצורך.  גם  וממילא 
של גדול הדור הכהן הגדול מרן חכם שלום כהן, 
והכרעתו לצאת לדרך הייתה חד משמעית ובאופן 
פותח  הציבור  בהם   - הפורים  ימי  נוכח  מיידי 
מהרגיל,  יותר  לצדקה  מממונו  ומוזיל  ליבו  את 

ולקראת חג הפסח - אז הבקשות לעזרה רבות.
מדובר בצעד דרמטי, שכן עד כה, לא הקימו גדולי 
וארציות,  כלליות  צדקה  וקופות  קרנות  ישראל 
של  בעניין  ההכרעה  הספרדי.  לציבור  מיוחדות 
מרן חכם שלום, הייתה חותכת, יש צורך בהקמת 
על  רבנים שמונתה  וועדת  בידי  שתנוהל  הקופה 

ידו ומטרתה לסייע לנזקקים ומעוטי יכולת.
באדר  ד'  טוב,  כי  בו  שנכפל  שלישי  ליום  אור 
הדור  וחכמי  גדולי  כל  לירושלים  ובאו  עלו  ב', 
וראשי  ישראל  גדולי  הדור,  זקני  הספרדיים 
הראשונים  התורה,  חכמי  מועצת  הישיבות, 
דיינים  והאדמורי״ם,  המקובלים  גדולי  לציון, 
ורבני ערים מכל רחבי הארץ התכנסו ובאו לאור 

קופת  להקמת  כהן  שלום  חכם  מרן  של  קריאתו 
הגאונים:  הרבנים  ביניהם  הספרדית  הצדקה 
הרשל"צ רבי אליהו בקשי דורון, הרשל"צ ורבה 
משה  רבי  עמאר,  משה  שלמה  ירושלים רבי  של 
מאיה חבר מועצת חכמי התורה, רבי ראובן אלבז 
אור  ישיבת  וראש  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
החיים, רבי שלמה בן שמעון גאב"ד בני ברק, רבי 
ירושלים, רבי ציון בוארון  יקירי  יהודה כהן ר"י 
ר"י  בצרי  דוד  רבי  המקובל  הגדול,  ביה"ד  חבר 
אבוחצירא,  יקותיאל  רבי  האדמו"ר  השלום, 
המקובל רבי בניהו שמואלי ר"י נהר שלום, רבי 
עזרא ניסן ר"י רינת התורה, רבי בן ציון אטון ר"י 
ראשית חכמה, רבי ברוך שרגא ראב"ד ירושלים, 
רבי פנחס  תימן,  רבני  יצחק רצאבי מפוסקי  רבי 
קורח מפוסקי רבני תימן, רבי צבי סימן טוב רב 
עדת אפגניסטן, רבי חיים רבי ר"י עטרת חכמים, 
יהודה  יהודה,  רבי  שבות  ר"י  אלבז  מאיר  רבי 
דרעי רבה של באר שבע,  רבי אבנר עפג’ין ר"י 
אמנון  רבי  איפרגן,  ישראל  יעקב  רבי  הלוי,  בית 
סבאג ר"י תפארת משה, רבי מסעוד אלחדד אב"ד 
ירושלים,  אב"ד  טולדאנו  מרדכי  רבי  ירושלים, 
רבי משה צבי בוחבוט רבה של טבריה, רבי ניסים 
סיטון  יחזקאל  רבי  וגן,  בית  מרבני שכונת  הררי 
ירושלים,  אב"ד  זר  יצחק  חיים,  רבי  משכן  ר"י 
משה  רבי  מודיעין,  של  רבה  אלחרר  אליהו  רבי 
נזר  ר"י  כהן  יעקב  רבי  גילה,  רב שכונת  אבו  בן 
והרב  פנחסי,  ישראל  רבי  המקובל  התלמוד, 

שרהבני מראשי ישיבת מאור התורה.
כאיש  כוחם  כאן,  מאוחדים  הרבנים  כל  "איך 
אחד, באהבה אחד לשני, אין שום טרדה בין אחד 
מזה",  ישראל  לעם  חשוב  יותר  דבר  אין  לשני, 
אמר מרן, "מה ששווה אצלו יתברך, זה שכוחם 

יהיה כאיש אחד".
נשיא  מרן  הכריז  ההוד  ורווי  הנדיר  במעמד 
גדולי  רבנים המורכבת מכל  וועדת  על  המועצת 
ישראל אשר תקבע ותלווה את כל פעילות הקופה 
לאורך כל הדרך ועל פיהם יוחלט כל דבר. "ברוך 
השם, הוועדה של הרבנים כפי שאני מכיר אותם 
ויהיה  תקלה  תצא  שלא  יעזרנו  וה'  חייהם,  ואת 
כבודו מלא עולם שכל עם ישראל יתאחד ונהיה 
את  מרן  סיים  רצון".  יהי  כן  אמן  יתברך.  תחתו 

דבריו הנרגשים.
רבי  הגדול  הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
שמעון בעדני השוהה בימים אלו בחו״ל שיגר את 
ברכתו למעמד ואף שלח מכתב מיוחד שהוקרא 
במעמד ובו הוא מחזק ומברך את הקופה שתפעל 

למען הציבור הספרדי.
הרשל"צ  במעמד:  ברכה  דברי  נשאו  כמו"כ 
ירושלים, הגר"ר אלבז  הגרש"מ עמאר רבה של 
ר"י  כהן  הגר"י  התורה,  חכמי  מועצת  חבר 
יקותיאל  רבי  הצדיק  האדמו"ר  ירושלים,  יקירי 
דרעי  הגר"י  בצרי,  הגר"ד  המקובל  אבוחצירא, 
 רבה של באר שבע, והגר"י כהן ר"י נזר התלמוד.

על  עלתה  רבה  והתרגשות  בחדר  הושלך  הס 
הקודש’,  ‘קריאת  על  כשהכריזו  הנוכחים,  פני 
הצדקה  לקופת  היסוד  מגילת  למעשה  שהיא 
המשתתפים. חתמו  עליה  ישראל,  גדולי   של 

היתה  ישראל  גדולי  התכנסו  בו  בחדר  האווירה 
ורחימו,  בדחילו  וביראה,  בשקט  הוד,  אפופת 
במיוחד  המעמד,  עוצמת  את  הנוכחים  הרגישו 
התכנסות  לכך,  בנוסף  מרן.  של  דבריו  נוכח 
צדיקים וחכמים שורה כה ארוכה ונכבדה, ממש 
'המזרח' של עולם התורה הספרדי אינה מתכנסת, 
היה  וכזה  במיוחד,  נדירים  באירועים  אלא 
הצדקה  'קופת  החסד  קרן  ביסוד  הקדוש,  הערב 

הספרדית'.

צילומים: יעקב כהן

נוסח מגילת היסוד בחתימת גדולי ישראל
"במקהלות גדולי ומאורי הדור, עיני העדה הנושאים במשא העם, ובראשם פאר הדור והדרו, 
כהן גדול שדעתו יפה, מרן ראש הישיבה הגאון האדיר רבינו חכם שלום כהן שליט"א, הננו 
הדור,  וגדולי  לחכמי  אריכתא  כידא  אשר תשמש  המרכזית  הצדקה  קופת  את  בזאת  מייסדים 
אבותיהם של בני התורה והאברכים, של העניים והיתומים, לתמוך ולסייע ביד נזקקים ונצרכים 
ימוטו  ולעוזרם לבל  מאחינו היקרים, להמציא להם תמיכה ומשענה בשעת הדחק, להחזיקם 

רגלם, לקיים דברי הפסוק ״אשרי משכיל אל דל״.

"תהא "קופת הצדקה הספרדית" כ'לשכת חשאין' שהיתה במקדש, שיראי חטא נותנין לתוכה 
בחשאי ועניים בני טובים מתפרנסין מתוכה בחשאי. יעבירו אחינו בני ישראל את נדבותיהם 

ותרומותיהם לגבאי הקופה, בעין יפה וברוח נדיבה, 'מתן בסתר' שאין למעלה הימנו.

"תהא "קופת הצדקה הספרדית" מגן וצינה לדורנו, אשר רבות סכנותיו ברוחניות ובגשמיות, 
הצדקה  זכות  תעמוד  עלינו  קמים  רבים  אשר  המהודרת להיות לנו למחסה ועוז, ובעת 
ומרבה צדקה מרבה שלום, ה׳ יברך את עמו בשלום״.

ישראל  בית  אחינו  אל  קודש  בקריאת  באים  "והננו 
ולהיות  שכם  ולהטות  כתף  לישא  שהם  מקום  בכל 
הנזקקים  ובשרינו  אחינו  למען  ולאחיסמך  לעזר 
״קופת  למען  וממונם  מהונם  להוזיל  והנחלשים, 
הצדקה הספרדית״ אשר עומדת בהכוונתינו ופועלת 
במצוות  ושותפות  חלק  וליטול  הוראותינו,  פי  על 
צדקה חשובה זו הרצויה ביותר לפני קודשא בריך 
הוא כי צרכי עמך מרובים ו״שקולה צדקה כנגד כל 

המצוות״ )ב״ב ט.(.

ולעמוד בתפילה על כל מי שיתרום  "והננו לברך 
ויסייע לקופה זו, שימלא הקב״ה כל משאלות לבם 
ברווח,  טובה  ופרנסה  בבריאות  ולברכה  לטובה 
נחת  ובמצוות,  בתורה  העוסקים  ה׳  יראי  בנים 
מלא  ביתכם  ויהיה  חלציכם,  יוצאי  מכל  וברכה 

ברכת ה׳ אמן כן יהי רצון".



האגף
לקידום
הילד

חדש!
'עזר מציון' והתוכנית הלאומית 360 לילדים ונוער פותחים לאבות סדנה 

ממוקדת ייחודית לרכישת מיומנות וכלים ללימוד גמרא יעיל וחיובי עם ילדיהם 
המתמודדים עם הפרעת קשב.

הסדנה תיערך בהנחיית מומחה לטיפול בהפרעת קשב ממכון 'הקשב', 
ומומחה להוראת גמרא לילדים אלו ממכון 'מאירים את העולם'. 

< איפה? בבני ברק
< כמה? חמישה מפגשים

< מתי? בימי חמישי מ-21:00 עד 22:30 

לפרטים נוספים ולהרשמה:
טל': 073-395-6747
בשעות הבוקר )אפשר להשאיר הודעה(

dassya@ami.org.il :דוא"ל

׃

גם עם הפרעת קשב
הבן שלך יוכל ללמוד גמרא 

ולקבל טעם בלימוד!

בס"ד

www.ami.org.il | 073-3956747 | עזר מציון’ האגף לקידום הילד |  רחוב רבי ישמעאל 7, בני ברק‘

 
  

מזכירות
ודוברות
העירייה

בס“ד

הריני להביא בזה לידיעת הציבור הרחב,
כי משרדי העירייה, החברה הכלכלית ותאגיד "מי ברק",

יהיו סגורים, בתקופת חג הפורים,
החל מיום רביעי, י"ג באדר ה'תשע"ח (20,3,19),

תענית אסתר
עד ליום ראשון, י"ז באדר ה'תשע"ח (24,3,19),

לא כולל יום ראשון.

במקרים דחופים של תקלות בתחומים כמו המים, הביוב, 
המאור והתברואה, ניתן לפנות למוקד העירוני "106".

חופשה בתקופת חג הפורים
במשרדי העירייה, החברה הכלכלית ותאגיד "מי ברק"

סגור

בברכה,
 ההנהלה
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לומד/ת הילד/ה וייחתם ע“י ההורים ומפקח משרד החינוך של המסגרת.

פניה לוועדת השמה
לשנת הלימודים ה‘תש“פ

בתתי“ם / בבתי הספר

לצורך כך, יש להגיש לשירות הפסיכולוגי את המסמכים:

- ניתן להגיש בדיון בוועדה.

vaadotbb@gmail.com :את המסמכים יש לשלוח במייל

יש ליידע את צוות ביה“ס בנהלים.

תאריך אחרון לוועדת השמה: יום רביעי, י‘ באייר ה‘תשע“ט (15/5/19).
לאחר תאריך זה לא תתקיימנה וועדות השמה לשנה“ל תש“פ.

deu_m@bbm.org.il:מחלקת חינוך מיוחד, טל: 03-5776597, פקס: 03-5776356, במייל

לא יאוחר מיום חמישי, ז‘ באדר ב’ ה‘תשע“ט (14/3/19).

במסגרת הערכות לשנה"ל תש“פ, אנו מפנים את תשומת לבכם,
כי תלמידים שקיימת שאלה לגבי התאמתם למסגרת הלימודית הנוכחית,

 יש להפנות לוועדות השמה לאחר שדנו בעניינם בוועדת שילוב בית ספרית.

 

ולוודא קבלת החומר ע“י קבלת אישור במייל,

האגף
לשירותים 
חברתיים

                  בהתקרב ימי הפורים, ימי חג ושמחה, אנו פונים לכלל הציבור, בכל לשון       
                של בקשה, לעשות כל שבידכם לא למכור ,לא לקנות ולא להשתמש 

               בחומרי נפץ מסוכנים, שלצערנו, גרמו בעבר, אסונות ויגונות.
               כדי למנוע מצבים מסוכנים, יש לנקוט בצעדי זהירות נדרשים.

               •  תחפושות: רוכשים רק תחפושת המאושרת ע"י מכון התקנים. יש להקפיד             
              שהתחפושת תאפשר לילד להיות נייד, לא תלחץ על הגוף, ועל המסכות לכלול
           פתחי אויר למניעת חנק, חלילה. השימוש במסכות אינו מומלץ לילדים מתחת

           לגיל 8, מכיון שהן מגבילות את שדה הראיה.

         • על תחפושת בטיחות רשום " חסינת אש", אך יש לזכור, כי לאחר מספר 
        כביסות, התחפושת כבר אינה חסינה.

        • בהכנת תחפושות ביתיות, יש להקפיד להשתמש בחומרים שאינם דליקים,
        כגון: צמר גפן, נוצות, ולא משתמשים בשרוכים וחוטים ארוכים שעלולים

        להיכרך  סביב הצוואר.

       • מנחים את הילדים להוריד את כל התחפושות וכל האביזרים הנלווים 
       (פיאות, מסכות) בעת משחק במתקני שעשועים.

      • איפור- צריך להקפיד שלאיפור ישנו אישור משרד הבריאות. איפור 
      ש"מוצאו" לא ברור עלול לגרום לפריחה או לאלרגיה. יש לוודא שהמוצר

    אינו מכיל חומרים רעילים. מומלץ למרוח קרם לחות לפני האיפור, כך,  להקל 
    על הסרתו. מומלץ להסיר איפור במסיר איפור עדין, או במים פושרים וסבון.

     • אקדחים ונפצים- אסור להשתמש באקדח צעצוע היורה כדורי פלסטיק,
         אין לשמור פיקות וקפצונים בכיס מחשש להתפוצצות, אין לירות פיקות

   בקרבת האוזניים והעיניים מחשש לגרימת נזק בלתי הפיך, אסור להשתמש 
   ברקטות, זיקוקים גדולים ועוד.

     • תרסיסים- יש להיזהר כשמשתמשים בכל סוגי התרסיסים, כמו: ספריי 
    לשיער, ספריי שלג וכדומה, שהינם חומרים דליקים ביותר, אסור לרסס
     על הפנים ועל הגוף מחשש לפגיעה בעיניים ולא לרסס בסמוך למקור

      אש מחשש להתפוצצות.

      • משלוחי מנות- יש להקפיד שמשלוחי המנות לילדים עד גיל 5 לא יכילו 
         ממתקים העלולים לגרום לחנק (פיצוחים, סוכריות קשות, מסטיק עגול וכו')

      • עישון סיגריות- הפעילות כנגד עישון סיגריות הינה בכל ימות השנה, אך 
       תקופת חג הפורים מצריכה מאבק מיוחד כנגד, וזאת צעירים שבגלל שמחת
         החג מעשנים סיגריה אחת בתקופה זו, נגררים לעוד ועוד ומתקשים להיגמל
            ממנה, ויש לזכור את דברי גדולי ישראל שהמעשן חובל בעצמו ומזיק גם

               לגוף וגם לנשמה בביטול תורה.
ולעצמכם לביעור  לנו  ולכלל התושבים: אנא עזרו  אנו קוראים לציבור ההורים, לסוחרים 
הנגע הרע הזה, חדלו ממכירת חומרים מסוכנים או מקנייתם והקפידו על כללי הזהירות 

והבטיחות, כדי שימי הפורים יהיו ימי שמחה, אושר ונחת לילדים ולהורים.
בברכת פורים בטוח ושמח,

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם!





ו' אדר ב' תשע"ט 484813/3/19 בני ברק

תורמים ושרים עם אוטובוס החסד
מבצע חסד על גלגלים של חברת דן וחסדי נעמי מתעצם לכבוד השנה ה11 • אוטובוס 

החסד של חברת "דן" יעבור ברחובות בני ברק • תורמים משלוחי מנות לנזקקים, 
מצרפים ברכה יפה והברכות המקוריות ביותר יזכו בפרסים מתנת חברת דן

הילה פלח

הפעם  זו  השנה,  גם  כי  החליטו  דן  בחברת 
"אוטובוס   – המבורך  הפרויקט  ימשך  ה-11, 
צפוי  הצבעוני,  המיזם  במסגרת  החסד". 
כשהוא  העיר  ברחובות  לנסוע  האוטובוס 
מקושט בשלטים צבעוניים, מערכת הרמקולים 
לתושבים  ותקרא  פורימית  מוסיקה  תשמיע 
לתרום מוצרי מזון לנזקקים וחולים. מתנדבים 
את  יפעילו  פורימיות  בתלבושות  מחופשים 
הילדים התורמים בשמחה ובריקודים ויעניקו 
להם מחוות תודה קטנות, ובלונים צבעוניים, 

באווירה פורימית.
ומוסיפה  דן  חברת  ממשיכה  השנה  גם 
נוספת.  שמחה  גם  לו  ולייחס  למבצע  נופך 
הברכות  את  שיצרפו  המנות  משלוחי  תורמי 
ראשון  פרס  בפרסים!  יזכו  ביותר  המקוריות 
– גיטרה קלאסית ופרס שני – מערכת קריוקי 

משוכללת.
הרחב  הציבור  עבור  מצוינת  הזדמנות  "זו 
המעוניין להיות שותף במעשי החסד הגדולים 
מנות  משלוחי  אלפי  עשרות  הענקת  של 
למשפחות מעוטות יכולת. אנו, בחסדי נעמי, 
עוד  לשמח  הזה,  המיזם  בעקבות  מצליחים 
נעמי,  בחסדי  אומרים  משפחות".  אלפי  כמה 
הפרסים  תרומת  על  דן  לחברת  מודים  "אנו 

שתוסיף שמחה".
"זוהי  מסר:  דן,  חברת  דובר  פיקסמן,  איתן 
וזוכים  זה  במיזם  יוצאים  שאנו  ה-11  הפעם 
בתור  הציבור.  למען  ועשייה  חסד  לשלב 
חברת תחבורה הפועלת רבות במגזר החרדי, 
מצוינת  הזדמנות  זה-  בפרויקט  מוצאים  אנו 

למען מטרה  הלקוחות שלנו  קהל  את  לרתום 
פורימית  ליהנות מחוויה  ולאפשר להם  נעלה 
מעולם  מתנות  להעניק  בחרנו  ססגונית. 
השמחה כי היא מאפיינת את פורים, אך יותר 
כנתינה  שמחה  שאין  מאמינים  אנחנו  מכך, 

לזולת".
שני  בימים  תתקיים  החסד  אוטובוס  פעילות 
בשעות   )18-19/3( ב   אדר  יב   – יא  ושלישי 

20:00 – 16:00
פרטים נוספים במוקד "חסדי נעמי": -1-800
www.naomi.  :677-777 ובאתר העמותה

בפרשת 'זכור' עוצרים את סכנות 
המסיון וההתבוללות

"אשר עשה לך עמלק": ארגון 'אור לאחים' שפועל בהכוונת גדולי ישראל 
ונלחם בנגעי המיסיון וההתבוללות ומציל יהודים מידי יום, עורך שבת מגבית 

חרום מיוחדת

אלי כהן

יוצא  המיסיון"  את  "עוצרים  הכותרת  תחת 
לציבור  קודש  בקריאת  לאחים'  'אור  ארגון 
מיוחדת  חרום  במגבית  להשתתף  החרדי, 
לרגל פרשת זכור שבה אנו מצווים לזכור את 
מלחמת עמלק ולבער את המנסים להשמיד את 

העם היהודי ברוחניות.
בכל  משיחיים  ויהודים  מיסיון  קהילות  מאות 
את  להפיץ  יום  מידי  מנסים  הארץ,  רחבי 
תורתם ולהפיל יהודים תמימים בפח הנצרות. 
אירועי  של  ובמסווה  ערמומיות  בשיטות 
הם  נחמדה,  חג  פעילות  או  תמימים  תרבות 
שאינם  ישראלים  אזרחים  לאלפי  מגיעים 

מודעים לחומרת המעשים.
מחלקת מאבק במיסיון ובכתות של ארגון אור 
ארוכה,  תקופה  כבר  בפרץ  עומדת  לאחים, 
וברוב  הפעולה  ושיטות  המעשים  את  חושף 
המקרים מצליח להרתיע ואף למנוע את המשך 
הפעילות. רק בחודשים האחרונים חשף 'אור 
באשדוד  המיסיון  פעילויות  את  לאחים' 
חלוקת  העמים,  חבר  יוצאי  שואה  לניצולי 
מיסיון  דוכני  מסורתיים,  לקהלים  מיסיון 
ברחובות הערים הגדולות והתגברות המיסיון 

בגוש דן.
'אור לאחים' כוללת הגעה לאירועים  פעילות 
חומר  לחלק  מנת  על  המשיחיים  של 
מומחים  עם  פגישות  למשתתפים,  תיאולוגי 

שמעוניין  למי 
ץ  ל ח י ה ל
ת  ו ע ת ל מ מ
ולשמוע  המיסיון 
היהדות  את 
מניעת  האמיתית, 
חומרים  הפצת 
ם  י י ר נ ו י ס י מ

מודעות  בלוחות  הסכנה  אודות  ופרסום 
חומרים  חלוקה  של  במקרים  ומקומונים 

ופעילות מיסיונרית.
עם  מתעמתים  לאחים'  'אור  פעיל  בנוסף, 
נפשות  להציל  מצליחים  ואף  מיסיונרים, 
מגבית  המיסיון.  מציפורני  רבות  תועות 
לקהל  קוראת  אלה,  בימים  שנערכת  החירום 
הרחב להשתתף ולקחת חלק במימון אינספור 
פעילויות מחתרתיות וגלויות לסיכול אירועים, 

מפגשים ופעילויות מיסיון בכל רחבי האר.
לדברי הרב בנימין וולקן מנהל מחלקת מאבק 
בכתות ובמיסיון בארגון 'אור לאחים': "סכנת 
וחובה  עצומה,  במהירות  מתפשטת  המיסיון 
אותה.  לעצור  מאיתנו  ואחד  אחד  כל  על 
ישראל,  גדולי  בהכוונת  לאחים'  'אור  ארגון 
ופעילים  מיסיונרים  נגד  בחזית המאבק  עומד 
להציל  לנו  עזרו  הארץ.  רחבי  בכל  משיחיים 

עוד נפש יהודי מלרדת שאולה היל"ת".
קבוצות  נגד  לפעילות  סיוע  לתרומות,  טלפון 

המיסיון  1700-500-506

רגע לפני שיהיה מאוחר:

 

הרשת המקצועית בתחום המדרסים וההנעלה האורטופדית

צבי ישי 10, יהוד | טלפקס: 03-6326210 
רבי עקיבא 35, בני ברק | טלפקס: 03-6162324

המכון בהסדרים עם 
קופות החולים השונות

על כל הזמנת 
מדרסי ויסול לפי 

מידת גבס
נעלי ברוקס מבחר 
דגמים גברים/ נשים

מתנה!

חדש 
 מדיקס -בסול 

  בולם זעזועים
  מקל על כאבי גב ורגליים

 מתאים לכל נעל ללא צורך 
 להוציא את הרפידה

 ניתן לשימוש גם בתום 
 תקופת ההריון

 אחריות לשנתיים

  מדרס
 לנשים הריוניות:

טכנאי 
מדרסים 
מוסמך 
ומקצועי
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גן של 'רשת הגנים' הוכתר לגן המצטיין בתשע"ט
במעמד מכובד ומרגש הוענקו 'תעודת הוקרה' מטעם 'רשת הגנים' לצוות הגן הזוכה • מנכ"ל רשת הגנים הרב ישראל גולומב: "הוכחנו כי ניתן להיות 

הטובים והחדשניים ביותר,  מבלי לחרוג כמלוא נימה מהכוונתם של גדולי ישראל"

אלי כהן

של  הערכה  ותעודת  חינוך  'פרס  במסגרת 
משרד החינוך למוסד החינוכי לשנת הלימודים 
התשע"ט', הודיע משרד החינוך, כי גן הילדים 
של 'רשת הגנים'  בעיר רחובות הוא הגן החרדי 

הטוב ביותר. 
ילדים  גני  מאות  בדקה  היוקרתי  הפרס  ועדת 
במשרד  החליטו  מכן  ולאחר  הארץ,  ברחבי 
החינוך להכתיר את אחד מגני 'רשת הגנים של 
יהושע',  נעמי  'גן  הוא  הלא  ישראל',  אגודת 
ברחוב נורדאו 20 ברחובות, כגן הילדים החרדי 

הטוב ביותר בארץ.
הגנים,  רשת  מנכ"ל  והנחה  פתח  המעמד  את 
הרב ישראל גולומב שאמר, "לי אישית, לא היה 
ספק כי הגנים שלנו הם הטובים ביותר בארץ, 
את  ועדה,  עם  קבל  הוכיחה  הזו  הזכייה  אך 
הידוע לנו מאז ומתמיד, כי ניתן להיות הטובים 
נימה  כמלוא  לחרוג  מבלי  ביותר,  והחדשניים 

גדולי  ורבנן  מרנן  של  והכוונתם  מהוראותיהם 
ישראל שליט"א על כל צעד ושעל". 

בדבריו הודה הרב גולומב לקב"ה על הסייעתא 
דשמיא העצומה המלווה את הרשת בכל צעד, 
כבוד  ש'הביאו  והנפלא  המסור  הגן  לצוות 
בפרט',  הגנים  ולרשת  בכלל  הגננות  למוסד 
העיר  ראש  בראשה,  והעומד  רחובות  לעיריית 
מר רחמים מלול, אשר חרט על דגלו 'מצוינות 
והמדריכה  גלר  אסתר  הגב'  עם  יחד  בחינוך', 
ה'רשת'  מפקחת  עם  ביד  יד  חריר,  יעל  הגב' 
לתוצאה  בהצלחה  הובילו  מונדרי,  זהבה  הגב' 

ברוכה זו. 
בנפש חפצה  היענותך  על  לך  להודות  "ברצוני 
גולומב  הרב  פנה  בעיר",  הגנים'  'רשת  לצרכי 
לראש העיר ואמר, יש לך צוות מבורך המסייע 
אותנו  שמלווה  למי  ובמיוחד  פנייה,  בכל  לנו 
בעירייה נציג 'דגל התורה' הרב שלמה מונטג, 
ומשגשגים  חדשים  לגנים  נצעד  אנחנו  שביחד 

בעיר".
ראשון הנואמים היה 
מהדרין  בד"ץ  יו"ר 
אברהם  רבי  הגאון 
על  שהעלה  רובין, 
פעילותו  את  נס 
ראש  של  הברוכה 
"למעלה  העיר, 
אני  שנה  מארבעים 
בעיר,  כאן  נמצא 
שנים  לפני  ואם 
החרדים  המוסדות 
זכו לתקצוב מופחת 

שבשנים  הרי  הכלליים,  מהמוסדות 
לטובה,  השתנה  המצב  האחרונות, 

המוסדות נמצאים בשגשוג מבורך.
נרגשים  דברים  נשא  מכן  לאחר 
רובין  יצחק הכהן  רבי אברהם  הגאון 
ברחובות,  החרדית  הקהילה  רב 
ואת  הגנים'  'רשת  הנהלת  את  שבירך 
במעמד  והמשתתפים  התלמידים 
מתבל  כשהוא  באהבה,  כהן  בברכת 
הכתובה  הברכה  מילות  את  ומבאר 
בתורה: "יברכך ה' וישמרך - המילה 
ברכה היא תוספת וריבוי, דבר שקיים 
נמצאים  אנו  וב"ה  לברכו,  אפשר 
טובים  יסודות  כבר  שיש  במצב 

שבעז"ה יתרבו. יאר ה' פניו אליך - הארת פנים 
שהתלמידים  יעזור  ה'  בלימוד,  להבנה  רומזת 

יצליחו בלימודם". 
ראש עיריית רחובות רחמים מלול נשא דברים 
ישראל  ילדי  לכל  לדאוג  "מתפקידי  ואמר, 
שמעולם  בעירנו  הגנים  רשת  לילדי  ובוודאי 
מצבם לא היה טוב יותר, לא רק מהפן החינוכי 
והסיוע  הגשמיים  התנאים  מבחינת  גם  אלא 
גושפנקא  קיבל  זה  עכשיו  ב"ה  מהעירייה, 

רשמית ממשרד החינוך". 
ל'רשת  רק  לא  כבוד  תעודת  היא  זו  "זכייה 
כולה", הוסיף ראש  הגנים' אלא לעיר רחובות 
בהישגים  הכרה  שיש  אומר  זה  ואמר,  העיר 
לכם  מאחל  אני  אחרים.  במקומות  גם  שלכם 
החרדי  החינוך  מוסדות  את  לפאר  שתמשיכו 

ובעז"ה נמשיך לעמוד לרשותכם". 
מנהל אגף חינוך חרדי בעיריית רחובות, מיכאל 

שהפליאו  הדברים  "אחד  לנוכחים,  סיפר  כהן, 
אותנו בביקורנו בגן הוא שבדרך כלל, הילדים 
הביקור  בשל  ניכר  במתח  שרויים  והגננות 
והתחרות. אבל כאן, ב'גן נעמי', הילדים המשיכו 
בפעילות שלהם בטבעיות, בבריאות נפש שכזו, 
לא התייחסו כלל למבוגרים המתהלכים ביניהם 
ובוחנים אותם. עבורנו, זו הייתה העדות הטובה 

ביותר להתנהלותו המוצלחת של הגן".
הוקרה'  'תעודת  הוענקו  הערב  של  בשיאו 
לצוות הגן הזוכה - הגב' נעמי יהושוע והסייעת 

גב' מוריה איטח. 
עוד השתתפו: חברי המועצה פנחס הומינר ושי 
רשת  למנכ"ל  המשנה  בוימל,  צבי  הרב  קזיוף, 
הגנים הרב דוד רוזנברג, הרב צבי שוורץ ומנהל 
בית הספר של החינוך העצמאי בעיר הרב פנט.

מבחר סלונים מעוצבים, חדרי שינה, פינות אוכל, ספריות קודש, מטבחים

ביננו, הכל עובר דרכינו
באנו לחסוך לכם

בואו לקנות אצל היצרן 
ולחסוך עד 70%
הנגריה והמרפדיה הגדולה, רהיטי איכות, 

הפתיחה הגדולה, יום חמישי 

אתם חולמים ואנחנו מגשימים
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ה"אור החיים" הקדוש ורבים נוספים שואלים על הפסוק: "אדם 
כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה...". )ויקרא א,ב(, שהיה צריך 
לכאורה להיכתב: "אדם מכם כי יקריב"? ולא יקריב מכם  - כלומר 

יקריב מהאנשים, שהרי הקרבן הוא בהמה.
המפרשים הסבירו שבא הכתוב לרמוז שאת ה"מכם" על האדם להקריב. 
אין חפץ לה' בהקרבת פרים, אילים או כבשים סתם, שכן אינו זקוק למתנות 
בשר ודם. אדרבה, הנביאים הוכיחו בחריפות רבה את הסבורים שהם יכולים 
להתנהג ולהתנהל כאוות נפשם, וכל מעשיהם יתכפרו על ידי קרבן, בבחינת 
מתן שוחד. עיקר הקרבן לגרום לקירבת האדם אל השכינה, ולכן על האדם 

להקריב את נפשו, וזהו "כי יקריב מכם". 
וכך פירש האוהב ישראל מאפטא זי"ע. כאשר האדם מקריב עצמו למען 
הכתוב  עליו  ומעלה  לה'",  "קרבן  בבחינת  זה  הרי  נפש,  במסירות  השי"ת 
כאילו הקריב חלבו ודמו לכבוד הבורא. אבל אם מקריב רק "מן הבהמה ומן 
הבקר", שמסתפק בתרומות כספיות בלבד, עליו נאמר בתורה: "תקריבו את 

קרבנכם", זהו קרבן שלכם שערכו מועט. ואינו קרבן לה'. 
בעומק הדברים פירש הרה"ק ר' יעקב מנדרז'ין זצ"ל )חתנו של הרה"ק 
ר' מנחם מנדל מוורקא זצ"ל( את הנאמר ברש"י על הכתוב "אדם כי יקריב 
לא  'איש'(? מה אדם  )ולא  נאמר,  פירש רש"י: "אדם למה  כך  ועל  מכם", 
הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל". ושואל: 
אם באה התורה ללמדנו את האיסור להקריב קרבן גזול, מדוע בחרה לרמוז 
זאת בהשוואה לאדם הראשון, היה לה לאמור בפירוש תקריבו "משלכם" 
כמו בארבעת המינים שנאמר בה "לכם"? ועוד, הרי אדם הראשון אפילו אם 
רצה, לא יכול היה להביא מן הגזול, שכן הכל היה שלו, ואיך ניתן ללמוד 

מכאן למציאות שבהווה בעולמנו?
אמר הרה"ק מנדרז'ין כי כאן באה התורה להזהיר שהקרבן אינו לרצון, לא 
רק אם הוא גזול מבחינה הלכתית, אלא אפילו אם הוא גזול מבחינה פנימית. 
על כל אדם לעבוד את הבורא לפי מה שהוא ולא לחקות את מעשי אחרים, 
משום שאף זה נחשב מבחינה פנימית כגזל. וענין זה נלמד מאדם הראשון, 
שמעשיו היו מקוריים ולא חיקויים. האדם צריך להיות חדור בהכרה שהבורא 
ייעד לכל אחד את תפקידו הייחודי, והיה אם ישתמש בדרכו של הזולת, יש 

במעשיו משום גזל. 
מה נאה המשל שכתב הרב דסלר זצ"ל כשם שאדם אינו יכול להשתמש 
מהם  להפיק  יוכל  לא  עצמו  שהוא  משום  לרעהו,  שהותאמו  במשקפיים 
תועלת כלשהי, כך גם אין לו לחמוד, להשתמש או לרצות בכלי נפשו של 

הזולת, ואם ישתמש בכלי הזולת, היא לא תצלח. 
הבורא  את  לעבוד  אדם  כל  דנא, שעל  ישראל מקדמת  גדולי  לימדו  וכך 

במידתו הוא, ולא לפזול לעבר מעשי אחרים. 
הקרבנות  לפירוט  שלמה,  פרשה  ייחדה  שהתורה  ממה  זאת  ללמוד  ניתן 
אותם הקריבו נשיאי ישראל לחנוכת המשכן )במדבר, סוף פרשת "נשא"(. 
זאת  ולאור  לחלוטין.  זהים  היו  פרק  באותו  הנשיאים  קרבנות  שכל  למרות 
נשאלת השאלה מדוע התורה שבדרך כלל חוסכת כל כך במילותיה, מוצאת 
לנכון לפרט את כל הקרבנות, הרי היה די אם היתה אומרת: וכן הקריב גם 

נשיא פלוני, וכן גם נשיא אלמוני? 
תשובה לדבר מצינו בדברי הרמב"ן )שם ז,ב( המסביר שכל אחד מנשיאי 
ושל  שלו  הייחודיות  ולסגולות  לכוחות  בהתאם  קרבנו  את  הביא  השבטים 
שבטו, ואיש לא חיקה את קרבן הנשיא של עמיתו. אף כי מבחינה חיצונית 
שונים  קרבנות  שאלו  ידע  לבבות,  הבוחן  הקב"ה,  זהים,  קרבנות  אלו  היו 
לחלוטין, כיון שכל אחד מהנשיאים הביא את נדבת נפשו, וזו היתה שונה 
בתכלית משל האחרים. זו הסיבה שהתורה לא יכלה לכוללם יחד, והקדישה 

פרשיה מיוחדת לכל נשיא. 
הייחודית  עולם בדרכו  לבורא  נפשו  יקריב מכם", שיקריב את  כי  "אדם 
ובכליו שקיבל מהקב"ה. כך שעל כל אדם לעבוד את הבורא בכישרונותיו 
ימלא את שליחותו  ובכך  לו,  הייחודיות  ובנסיבותיו  שלו, בתכונותיו שלו, 

וייטב לו כל הימים. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ענווה ודרך ארץ - 
אדם כי יקריב תנאי לתורה

מכם
א(  )א,  ֵאָליו  ה'  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוִּיְקָרא 
"מכאן  מובא:  טו(  א,  רבה  )ויקרא  במדרש 
דעת,  בו  שאין  חכם  תלמיד  כל  אמרו: 
נבלה טובה הימנו. תדע לך, שכן צא ולמד 
ממשה אבי החכמה, אבי הנביאים, שהוציא ישראל 
ממצרים, ועל ידו נעשו כמה נסים במצרים ונוראות 
מן  תורה  והוריד  מרום,  לשמי  ועלה  סוף,  ים  על 
השמים, ונתעסק במלאכת המשכן - ולא נכנס לפני 

ולפנים עד שקרא לו, שנאמר 'ויקרא אל משה'".
לפני  נכנס  לא  אשר  רבנו,  משה  של  ענוותנותו 
אותו  שהביאה  היא  הקב"ה,  לו  שקרא  עד  ולפנים 

לזכות בקבלת התורה!
תורה  קבל  "משה  שנינו:  אבות  מסכת  בתחילת 
התורה?  את  משה  קבל  מסיני  וכי  ותמוה,  מסיני", 
הלא קבל אותה מאת הקדוש ברוך הוא! אלא, משה 

קבל תורה בזכות שלמד מהר סיני את מדת הענווה.
התורה,  לקבלת  תנאי  הן  טובות  ומדות  ענווה 
ותורה שאין בה מידות טובות אין בה ערך. כבר קבעו 
רבותינו )אבות ג, יז(: "אם אין דרך ארץ אין תורה", 
וזהו הטעם לכך שבין פסח לשבועות, חג מתן תורה, 
קוראים ולומדים את מסכת אבות, המלאה בהלכות 
הראויה  ההכנה  זוהי  כי  טובות,  ומדות  ארץ  דרך 

לקבלת התורה!

ענווה של גדול בישראל

גדולי  של  הנהגתם  דרך  אחר  עוקבים  כאשר 
ישראל ניכרות לעין מידותיהם הטובות – ענוותנותם 

הגדולה והטוב שהשפיעו לכל סביבותיהם. 
שהיה  זצ"ל,  שך  הרב  מרן  פוניבז',  ישיבת  ראש 
גאון הדור, השתתף פעם בכנס ציבורי חשוב. בכנס, 
זה  אחר  בזה  נואמים  שלושה,  או  יומיים  שאורך 
רבנים, ראשי ישיבות ור"מים, וכן נציגים של עסקני 

הציבור.
והנה, תוך כדי שעמד מרן הרב שך ודרש דרשה 
חוצבת להבות אש, נכנס לאולם ראש ישיבה פלוני. 
ַהַּמְנֶחה שהבחין בכניסתו התבלבל לרגע, ושכח את 
באמצעם  דבריו  את  קטע  הוא  שך.  הרב  של  נאומו 
גדול:  ובקול  גדולה  בהתרגשות  ברמקול  והכריז 

"נקבל את פני הגאון הגדול ראש הישיבה..."
הנוכחים במקום הזדעזעו מן הפגיעה במרן הרב 
הורה  שך  הרב  אך  בו,  למחות  ממקומם  וקמו  שך 
להם לעצור. הוא סיים את הדרשה ולאחר מכן הלך 
היה  זה  כח!  "יישר  לו:  ואמר  המנחה  אל  בעצמו 

כבוד התורה!"
הופיעה  למחרת  הרוחות.  נרגעו  לא  זאת  בכל 
בעיתון מודעת גינוי על ביזוי כבוד התורה שנגרם על 
ידי ַהַּמְנֶחה, אשר עצר את הרב שך באמצע דרשתו. 

נישאה.  ַהַּמְנֶחה  ונכדתו של  חלפו כמה חודשים, 
וראה זה פלא – באמצע החתונה הגיע מרן הרב שך 
זצ"ל עם כמה מתלמידיו כדי לשמח את אותו מנחה, 
מעשה  בואו,  לפשר  הנוכחים  כשתמהו  הכלה.  סב 
ְלַרּצוֹת  "רציתי  אמר:  כלל,  אצלו  שגרתי  היה  שלא 
פגוע  או  כועס  ואיני  עמו  שלם  שלבי  שידע  אותו, 

ממנו כלל!"
באצילות ובענוותנות כזו נוהגים גדולי ישראל!

גזל שינה חמור יותר!

מקפיד  היה  זצ"ל  גניחובסקי  אברהם  רבי  הגאון 

ליד המיטה,  נטלה עם מים  כל לילה להכין לעצמו 
ידיו בבוקר. בזקנותו, כשהיה ישן בחור  כדי ליטול 

בחדרו, היה הרב משאיר את הנטלה מחוץ לחדר.
שאלו הבחור על כך, ואמר: "אכן, על פי הקבלה 
יש להיזהר שלא ללכת ד' אמות לפני נטילת ידיים, 
אך גזל שינה חמור יותר. אני קם מוקדם בבוקר, ואם 
עלול  המים  שפיכת  קול  המיטה,  ליד  ידיים  אטול 
ורק  הדלת,  את  וסוגר  יוצא  אני  לכן  אותך.  להעיר 
וראה ב'משכני אחריך'  הידיים".  נוטל את  כך  אחר 
בראשית )ח"א עמוד תל"ו-תל"ז( מעשה דומה עם ה

ּגאֹון רּבי יהּודה סגל מּמנצ'סטר זצ"ל. 

רחמים על כל בריה

יום אחד גילו ג'וק בבית, והרבנית מיהרה להביא 
מטאטא. אמר לה הרב: "לא צריך, אני אטפל בזה". 
הלך הרב, הניח את התיקן בעדינות בתוך שקית, 
לרמה  ביטוי  מהווה  זה  מעשה  למטה.  אותו  ולקח 
גבוהה מאוד של עדינות הנפש. וכי כל אדם שיש לו 
ג'וק בבית צריך לעשות לו 'על כפיים ישאונך'?!... 

המעשה הזה נבע מאצילות נפש מיוחדת.

ה"טיפול" שהציל את הילד

והאובדן  שמונה,  בגיל  מאביו  התייתם  אחד  ילד 
לפסיכולוגים  אותו  לקחו  טראומה.  לו  גרם 
ולפסיכיאטרים, וניסו כמה סוגי טיפולים, אך לא ראו 
הצלחה גדולה. באו להתייעץ עם הרב, שאמר מיד: 

"תביאו אותו אלי".
כשהגיע הילד, קיבלו הרב בלבביות גדולה. אחר 
כך, הרב - שהיה גבה קומה - התיישב על הרצפה, 
אוהב  אתה  "במה  לידו.  לשבת  הילד  את  והזמין 
לשחק?" שאל את הילד, ושיחק איתו במשך שעה 

שלמה.
ילד  רואה שאתה  "אני  הרב:  לו  מכן אמר  לאחר 
מאד נבון. תבוא אלי כל שבוע, ואני אתן לך חידות. 
תספר את החידות גם בכיתה שלך, ומי שיענה נכון 
פרסים  לך  אתן  אני  שמו.  את  תרשום  החידה,  על 

לחלק לילדים". 
לו  היו  ולא  ומתבודד,  מופנם  שהיה  הזה,  הילד 
רצה  הוא  לדבר.  התחיל  פתאום   - בכיתה  חברים 
להקריא את החידות, והחברים רצו לקבל פרסים. כך 

נפתח הילד בהדרגה, ורכש ביטחון עצמי.
לא חלף זמן רב, והוא התגבר על הטראומה והפך 
השתלב  והוא  השתפרו,  ציוניו  שמח.  ילד  להיות 
ישיבה  בחור  להיות  צמח  הילד  בחברה.  היטב 
מתמיד וירא שמיים, פאר הישיבה, ולאחר מכן הקים 
בית של תורה לתפארת. הרב הציל ממש את נפשו, 

בהרימו את רוחו מתוך חיבה ואהבה.
כי  מפז,  חשובה  הייתה  הרב  של  מזמנו  דקה  כל 
מזמנו  הקדיש  זאת  ובכל  בתורה,  עצום  שקדן  היה 
אצילות  מתוך  ארץ,  ודרך  חסד  של  להנהגות  היקר 

נפש מרובה.
)מתוך "משכני אחריך" ויקרא ח"א - שיצא בימים 

אלו לאור עולם(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר







51 בני ברק ו' אדר ב' תשע"ט 13/3/19

הינו  אדר  חדש  של  האסטרולוגי  סימנו 
עשר  שבשנים  האחרון  שהוא  דגים  סימן 
יש  הזה  לחודש  המזלות.  בגלגל  מזלות 
והראשי  מאוד  ועוצמתיים  רבים  כוחות 
היפוך  והוא  להלכה  נפסק  שאף  שבהם 
הקטבים השורים על האדם, סימנו ונהפוך 
לו  יש  עצמו  האדם  שהוא  משמע  הוא. 
להיזהר  וצריך  לאור  חשך  להפוך  כוחות 
ולכן  לחושך,  האור  עצמנו  על  להפוך  לא 
אורה  היתה  ליהודים  נכתב  במגילת אסתר 

ושמחה בזכות שנהפך להם החושך לאור.
מושג הקטבים שפועלים על האדם ולהם 
לנו שכוח  מגלים  ביותר  עוצמתיים  כוחות 
בו האדם הוא בעצם  השלילי שכעת שרוי 
הפך כוח חיובי שמסתתר מאחוריו, תודעה 
לכוון דעתנו לאחד משני  לנו  זו מאפשרת 
לחיובי  ואם  חלילה  לשלילי  אם  הקטבים, 

ב"ה.
אחת השאלות שנולדות מעובדה זו של 
נוכחות כוחות קוטביים הפועלים על האדם 
ומשפיעים עליו הוא כיצד אני יכול לזהות 

באיזה קוטב אני נמצא כעת בחיי.
אחד  שכל  פשוט  מבחן  היא  התשובה 
יכול לעשות על עצמו והוא מבחן הקטבים 
שפתחנו בבית הספר C.T.A "סתרי חיים" 

וניתן לעבור אותו במוסדותינו.
וזכינו לקבל תגובות רבות ממדור  היות 
ונציג  אותו  מהקוראים  טוב  נמנע  לא  זה 

אותו בראשי פרקים למען נטיב לכם אמן.
חוקרי המוח בעולם כולו שואלים היכן 
אני  חושב,  אני  שאומר  אדם  אותו  נמצא 
שמכשירי  מאחר  וכו',  זוכר  אני  מרגיש, 
המדידה האלקטרונים הולכים ומשתכללים 
לפיצוח  מדעית  מבחינה  מתקרבים  אנו 

שאלת השאלות היכן אני קיים?
קבלה  ע"פ  הינה  אלו  לשאלות  תשובה 
כל רמ"ח  עם  הגוף שלנו   - ביותר  פשוטה 
משכן  ורק  אך  הינו  גידיו  ושס"ה  אבריו 
לאותו תוכן שמנהל אותו והוא האני שאנו 
מובנת  שהתשובה  מרגע  מחפשים,  כך  כל 
אנו מסוגלים להשתמש בצורה נכונה יותר 

במכונה המופלאה הזו.
הלב  המוח,  מתבצעים?  הדברים  כיצד 
שלנו  המרכזיות  האנטנות  הינם  והכבד 
מידע  ומשדרות  סביבתי  מידע  שקולטות 

פנימי לסביבה. 
כלומר  הנשמה  משכן  הוא  המוח 
ישנם  שלנו,  למחשבות  ואנטנה  משכן 
או  כפייתיות  ממחשבות  שסובלים  אנשים 

טורדניות שהן הקוטב השלילי לגאונות.
מי  כידוע,  הרגשות  משכן  הינו  הלב 
רגשות  דומיננטית  רגשית  רוח  בעל  שהינו 
הקוטב  הינם  מסוכנים  או  שגויים  חזקים 

השלילי של רגשותיו. 
הקוטב  אשר  התאוות  הינו משכן  הכבד 
שתיה  אכילה  שינה  הינו  שלהן  החיובי 

וכדומה במידה ובמשקל.
סוד עמוק מאוד מגלה לנו רבי שמעון בר 
יוחאי בתיקוני הזהר תיקון כ"א והוא: "נ"ר 

נשמתא ורוחא נפשא )ראשי תיבות של נ"ר 
זה נשמה ורוח( ונפשא אתגלין בכבד מרה 
)כיס מרה( וטחול", הנפש משכנה בשלוש 
והטחול,  מרה  הכיס  הכבד  שהן  לחות 
משמע שלנפש שלנו שהיא משכן התאוות 
כללית  נפש  האחת  מדרגות  ג'  יש  כאמור 
הטחול  שהיא  חשכה  נפש  סביבה  כבד, 

וסביבה נפש אורה שהיא הכיס מרה.
מידע פנימי מאוד זה מאפשר לנו גישה 
והם  חיים  רובנו  שבהם  ממדים  לשלושה 
משיכה טבעית לשינה אכילה שתיה, אולם 
אותנו  שמושכים  אור  של  ניצוצות  אותם 
שממסך  לחשך  מתחלקים  לתקנם  ועלינו 
ומחבי אותם ואורה פנימית לחשך שהינה 

גילוי שלהם.
אנשים  סביבו  מכיר  או  ראה  אדם  כל 
שיצאו יום אחד למסע חיפוש אחר ריגוש 
לאיזון  חזרו  בחלום  שנגעו  וביום  וכדומה 
נפשי. תופעה זו הינה רפואה גדולה מאוד 

לדורנו בבחינת הבנה של תופעות רבות.
סוג  מכל  קוטבי  קצה  עם  המפגש  רגע 
שהוא מותיר לנו רק דרך אחת והיא לשוב 
נקודת ההתעלות של  לאיזון שהיא  למרכז 
כל אדם. הכח של חכמים כאמור הינו כוח 
נמצא  שהאדם  מצב  בכל  כלומר  ההיתר, 
בדרכו  ובין  לאורה  בחשכה  בדרכו  בין 
בעליה למדרגת הרוח שיהיה תמיד במאור 
ההיתר  תחושת  כלפי  מכוון  כלומר  פנים 
והרוממות מאשר תחושת האיסור הפוסלת 

ומפסדת נשמות ישראל.
שאלון  הינו  הקטבים  מבחן  עיקרון 
התשובות  וע"פ  עליו  עונה  שאדם  פשוט 
ניתן למקם אותו במכונה הנפלאה הנקראת 

אדם.
או  מידע  משהו  יש  מאתנו  אחד  לכל 
שאלה לא פתורים שחוזרים ועולים במוחנו 
כל הזמן. תופעה מטרידה זו מעידה על קיר 
שמופיע לפנינו שאנו פוגעים בו שוב ושוב 

ולא מצליחים לשנות כיון לעבר יעד הבא.
הוא  ששם  מרחב  יחפש  אחד  כל  לכן 
ומתוך  בשקט  עצמו  את  למצוא  מסוגל 
השקט לשמועה את הדיבור שחוזר ונשנה, 
באיזו  לזהות  ניתן  הקשבה  אותה  מתוך 
מחשבות,  נשמה  נמצאים  אנו  מדרגה 
תאוות  וטחול  מרה  כיס  וכבד  רגשות  רוח 

כפייתיות.
בחודש זה שהיצר הרע המן הרשע רוצה 
חלילה  להמיתנו  עלינו  עצמו  את  לכפות 
להפוך  דגים  מזל  בזכות  בכוחנו  יש  וחס 
את המן הרשע למרדכי היהודי וזאת נעשה 
הרשע  המן  ונאמר  שנחזור  היין  במשתה 
מרדכי היהודי עד שיתהפכו המילים בפינו 
לנו  מניחה  שלא  כפייתיות  מאותה  ונצא 
להמשיך את מסע חיינו לאור אושר ועושר 

אמן.
בברכה

"סתרי חיים"
07-33-38-38-48

לקח טוב
נתתי לכם

כי

חדש חדש אצל פישל-גרשי!!!ונהפוך הוא
חיכיתם הרבה זמן לזה אז הנה זה הגיע!!!

לקהל לקוחותינו היקר,
 החנות פתוחה בכל ימות השבוע עם סחורה חדשה וטריה ושירות מעולה!!!

רח' אברבנאל 72 פרדס כץ 03-6320370

מבצע  סלטים
 בקנית 4 סלטים
החמישי מתנה 

 סלט יחיד        12 ₪

החלות המיוחדות של גישמאק
2 חלות             22 ₪
חלה אחת         14 ₪

עוגות מיוחדות טעימות וטריות
מהמובחרים שבשוק

מאפים תימניים:
סחוג, חילבה, לחוח, סלוף.

טעים ברמה שלא הכרתם...
ארבעס, בובס, קוגל תפוח אדמה ואטריות.

חדש חדש חדש!
כבד-קצוץ/חתיכות

גאלער

הוספנו
הארינג מכל הסוגים.

סלמון כבוש / ממרח סלומון

נו מוישה...
בליל שישי אצל פישל- גרשי כבר הייתה?!

תגיע תטעם תתמכר.

הנה זה הגיע!!!
בדאבל!

מעולה עסיסי וטעים
בטעם של פעם 

צ'ולנט פרווה!

כל קופסא מכילה 270 גר'הגדלנו את הכמות!

-מבצעי השבוע-

בקניה מעל 100 ש"ח פופקורן חם וטרי מתנה

בקניה מעל 200 ש"ח 10ארטיק קרח מתנה

זר פרחים מרהיב ב-20 ש"ח

בשעה טובה
התרחבנו, גדלנו, והשתבחנו!

צ'ולנט בשרי!
משובח טעים ועסיסי
בטעם חדש ומרענן.

המסורתבשר כמיטב 



עוגות מיוחדות וטעימות 
של "הדר גאולה" 

זרי פרחים יפים 
ומיוחדים לחג

החורף הזה אצל פישל-גרשי 

יריד משלוחי מנות

יהיה חםםם
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

קלה  ארוחה  הינה  ביניים  ארוחת 
הנאכלת בנוסף לארוחות המלאות. 
בשעות  אותה  אוכלים  לרוב 
לארוחת  הבוקר  ארוחת  שבין 
בין  או  עשר"(,  )"ארוחת  הצהריים 
הערב  לארוחת  הצהריים  ארוחת 
ארוחת  לאחר  או  התה,  כשעת 
של  האחרונה  כארוחה  הערב, 
סוזן  לדברי  לילה(.  )ארוחת  היום 
ומנהלת  קלינית  תזונאית  באוורמן, 
נוטרישן:  הרבלייף  בחברת  הדרכה 
חשיבות  יש  הביניים  "לארוחות 
אכילה  היומיומית.  בתזונה  רבה 
לגוף  מבטיחה  הארוחות  בין  נכונה 
המזון  אבות  של  מאוזנת  אספקה 
ומונעת תחושת רעב בין הארוחות, 
מאכילה  להימנע  מסייעת  היא  כך 
עתירי  מזונות  של  מבוקרת  לא 

קלוריות".

הזו  התחושה  את  מכירים  כולנו 
לאכול  נלמד  אם  היום.  במהלך  מלוח  או  מתוק  למשהו 
נוכל להפיק מכך לא מעט  נכונה  ביניים בצורה  ארוחות 
תועלת. לדברי באוורמן: "אם נשלים את ארוחת הבוקר, 
הצהריים והערב עם שתי ארוחות ביניים מאוזנות נתרום 
בארוחה  מוגזמת  מצריכה  נימנע  החומרים,  לחילוף 
העיקרית, נספק לגוף כמות נכבדת של חומרים חיוניים 
וגם נשפר את מצב הרוח". אז מה מומלץ לאכול כארוחת 

ביניים שלא יזיק לגזרה ולבריאות בצורה הטובה ביותר?

מומחי התזונה של חברת הרבלייף מעניקים 10 אופציות 
לארוחות ביניים מאוזנות ובריאות:   

בהפגת  מעולה  אגוזים  תערובת   - וגרעינים  אגוזים 
תחושת הרעב. מומלץ ביותר, לבחור אגוזים ללא תוספת 
ולא  בריאה  תהיה  הביניים  שארוחת  כך  מלח,  או  סוכר 
הם  מעולה,  אופציה  הם  דלעת  גרעיני  גם  לגזרה.  תזיק 
לא רק טעימים מאוד, אלא גם עשירים בחלבון: 20 גרם 

ל-100 גרם גרעינים.

שייק – מאפשר לשלב במשקה אחד מספר מוצרי מזון 
בריאים. כמו: שייק פירות )למילוי המצברים כדאי להוסיף 
מלפפון  גזר,  כלל  )בדרך  ירקות  של  תוספת  וכן  בננה( 

וסלרי(. 

תפוח  מומלץ  לקינוח.  נהדר  תחליף   - אפוי  עץ  תפוח 
זהו   במרכז.   דבש  כפית  עם  גרם(  )כ-100  בינוני  בגודל 

חטיף דל קלוריות למקרה שמתחשק משהו  מתוק.

חטיף אנרגיה מועשר בחלבון -  לחטיף אנרגיה מועשר 
כל  פני  על  יתרון משמעותי  ומצופה שוקולד יש  בחלבון 
ממתק אחר. החטיפים מספקים לגוף מנת חלבון )חטיף 
המעניקות  בריאות  ופחמימות  גרם(  כ-10  מכיל  אחד 
ניתן להשיג חטיפי חלבון בטעמים שונים, כמו:  אנרגיה. 

שוקולד בוטנים, וניל שקדים ולימון.

סלט פירות – במידה ומתחשק משהו מתוק, כדאי להכין 
סלט פירות. זוהי דרך טובה ויעילה לקבל מנת ויטמינים 
על הדרך. יש להקפיד על גודל מנה סביר - פירות מכילים 

לא מעט סוכר.

או  דל שומן  על בסיס חלב  המבושלת   - שיבולת שועל 
מים טובה לא רק לארוחת בוקר, אלא גם כארוחת ביניים. 
זוהי מנה דלת קלוריות אשר מעבירה את תחושת הרעב 
במהירות ועוזרת לא להפריז באכילה בארוחה העיקרית 

הבאה.

כדי  תוספות.  ללא  טבעי  ביוגורט  בחרו   - טבעי  יוגורט 

או  פרי  חתיכות  דבש,  הוסיפו  תפל,  יהיה  לא  שהטעם 

פירות יער.

קלה  ביניים  לארוחת  נוספת  אופציה   – מלפפונים  סלט 

זה  ירק    - מלפפונים  בחרו  ירקות.  סלט  היא  ומרעננת 

מורכב מ-90% מים, כך שלא תפגעו בגזרה. ניתן להוסיף 

למלפפונים עלי חסה ועשבי תיבול ולזלף שמן זית.

טבורוג  גבינת  או  ריקוטה  לבנה,  גבינה   - לבנה  גבינה 

לבנה  גבינה  העדיפו  מושלמת.  ביניים  כארוחת  ישמשו 

אם  יער  פירות  או  פירות  דבש,  לה  והוסיפו  שומן  דלת 

מתחשק לכם מתוק. לחילופין, אם מתחשק לכם מלוח, 

תוכלו לתבל את הגבינה בתבלינים כמו זעתר, אורגנו, או 

בזיליקום.

כריך סלמון ולחם עם דגנים מלאים - כארוחה קלה, ניתן 

המכיל  מלא  מקמח  בלחם  לבחור  מומלץ  כריך.  להכין 

ומלפפון  עגבנייה  חסה,  עלי  רבים.  בריאים  מרכיבים 

חתוכים, וכן נתחי סלמון העשיר בחומצות שומן אומגה 

3 - ישמשו תוספות מצוינות לטוסטים.

שייק קרם וניל עוגיות 

טיפים
כיצד לשמור על 
עור הפנים של 
הילדים בפורים?

יומי,   יום  בניגוד לאיפור "רגיל", שרוכשים  לשימוש 
לעומת  בפורים  ידועים,  מותגים  לרכוש  ומעדיפים 
זאת הורים רבים רוכשים מוצרי איפור  לא מוכרים. 
כאשר  בפרט  "מוגזם",  לחג  האיפור  לכך,  בנוסף 

מדובר בעור פנים צעיר ובוסרי.
עור:  לרפואת  מומחית  אקרמן,  להבית  ד"ר  לדברי 
"העור של בני נוער וילדים רגיש ועדין, ביחוד סביב 
חייבים  באיפור  משתמשים  כאשר  ולכן,  העיניים. 
אשר  ואיכותיים  מאושרים  בתכשירים  להשתמש 

עברו התאמה ובדיקות לשימוש צעירים".
ד"ר להבית אקרמן, קיבצה מספר טיפים והמלצות 
את  לעבור  שיעזרו  לעשות..(  לא  )ומה  לעשות  מה 

פורים בשלום וללא נזקים על עור הפנים: 
לאיפור  אלרגית  תגובה   - היפואלרגיים  מוצרים 
זה  עור.  ברפואת  שכיחה  בעיה  הינה  ולקוסמטיקה 
אקנה.  דמוית  ופריחה  גרד  כאודם,  להראות  יכול 
כאשר משתמשים במוצרים לא איכותיים ובמוצרים 
ובייחוד  גובר  לכך  הסיכוי  היפואלרגיים  שאינם 

בילדים צעירים. 
יכול לגרום להתלקחות או החמרה  איפור שומני - 
שהוא  מייקאפ  כמו  איפור  פעמים  הרבה  באקנה. 
מוצר שומני יחסית )כזה שמתאים לעור בוגר( יכול 
ההתבגרות-  בגיל  ופצעונים  פריחה  לעודד  דווקא 
שומניים.  לתכשירים  רגיש  יותר  הרבה  העור  שאז 
מים  בסיס  על  בתכשירים  להשתמש  מומלץ  ולכן 
ונטולי שומן. כלומר לא להיכנע למייקאפ של אמא 
וראוי  מתאים  הכי  תמיד  לא  הוא  במגירה,  שנמצא 

לשימוש.
הסרת איפור- מומלץ לא להסיר איפור עם מגבונים 
או  עדין  פנים  בסבון  או  להשתמש  מוטב  רגילים, 
במגבוני איפור ייעודיים להסרת איפור. בנוסף, מייד 
חשוב  כראוי.  האיפור  את  להסיר  יש  האיפור  אחרי 
איפור  עם  ששינה  כיוון  השינה  לפני  איפור  להסיר 
ועלולה  ורגישות  פריחה  שכיחות  להגביר  יכולה 

לגרום לזיהומים ודלקות עיניים. 
יש  יסודי  - ברוב הגנים/ כיתות  איפור מאחד לשני 
ימים מקדימים לפורים בהם ישנה פעילות הכוללת 
איפור הילדים. מומלץ להיזהר מתכשירים שעוברים 
והשפתיים  העיניים  באזור  בייחוד  רבים  ילדים  בין 
לעבור מאחד  שיכולים  מזיהומים  להימנע  על מנת 

לאחר. 
איפור  מוצרי  ישנם   – באיפור  רעילים  חומרים 
בעיקר  מתכות-  כמו  רעילים  חומרים  שמכילים 
בעייתי מאד אשר מדי  עניין  זה  ואודמים.  בצלליות 
ולכן  במבוגרים.  גם  הצרכנית  למודעות  עולה  פעם 
ההמלצה היא לא להשתמש בתכשירים שלא עברו 

אישור קפדני.

טעימה

מה כדאי לנשנש בין ארוחות?  
10 רעיונות לארוחת ביניים בריאה שתשמר את האיזון התזונתי שלנו 

רכיבים: 
2 כפות מדידה תערובת אבקה להכנת משקה 

בטעם קרם עוגיות )26 גרם( 
250 מ"ל חלב דל שומן 

3-5 קוביות קרח 

רובנו עדיין מדלגים על ארוחת הבוקר, על אף כי מחקרים מצביעים על כך, שהיא החשובה 
ביותר. ארוחת בוקר מגוונת, מאוזנת ובריאה מספקת לגוף את רכיבי התזונה העיקריים 

המומלצים במהלך היום ושוברת את צום הלילה, הנמשך בין שמונה ל-12 שעות. לדברי ד"ר יוני 
ירום, היועץ התזונתי של חברת הרבלייף: "בזמן השינה הגוף במנוחה והוא מנצל באפקטיביות 

ובאיטיות את מאגרי המזון שנאספו בעת ארוחת הערב. במידה ולא אוכלים ארוחת בוקר, 
המאגרים אלו נגמרים והגוף מתחיל לפרק שריר על מנת לקבל אנרגיה. לכן על מנת להעלות 

הילוך חזרה מבלי לפגוע בשריר חייבים לשבור את צום הלילה ולאכול ארוחת בוקר כשעה 
מהקימה והעדיפות היא ארוחת בוקר עשירה בחלבונים." אבקת משקה החלבונים: קרם עוגיות 

של חברת הרבלייף, מהווה פתרון קל ונוח לקבל ארוחת בוקר מאוזנת, בפחות משתי דקות.

טיפים ועצות לשמירה על עור פני הילדים 
בחג הכי מאופר בשנה

אופן ההכנה: 
לבלנדר      המרכיבים  כל  את  הכנס   •

וערבל היטב.
• ניתן להוסיף מעט קוביות קרח.  

צילום: יחצ חו"ל
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - שמות תכשיטים במקרא

עדי, כומז, חלי, קישורים, חליה, כתר, אצעדה, נזר, צעדה, עטרה, צמיד, ציץ, שרות, פאר, טבעות, מצנפת, עגיל, צניף, 
נזם, צפירה, נטיפות, לויה, חח, שהרונים, רביד, שביסים, ענק

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תעטרהעסנאצסנהתאנא
יתדיגירשמנחשקדגתג

שאגיאתניתחסנגתענא

תדלנטאדגפשעשפינצנ
גתתבמגאתנצישרשסאא

תדעאילחאצפירהשנצת

תוגתנאכנמפגצנהשעד

תתדזותתיגאתיימאדת

תארתרדרשנרדוגינהד

סנמחהונתזגלנפסאתת

שזאלשרבידמשסניתדי

נגאישסנתשרותאבטתת

תדקהתתאנאסשכנשדנד

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. חוכמה, פיקחות, דעת.  "לתת לפתאים  ____" )משלי א ד(
5. סוטה, סורר, זד.  "ושחטה  ____   העמיקו" )הושע ה ב( )בלשון יחיד(

7. ענף שצייד ציפורים נותן עליו דבק מיוחד שידבקו אליו הציפורים בעמדן עליו.  
"דבק כדי לתן בראשו  ה___" )שבת ח ד(

9. קיצור המילים: ובא עלינו לטובה.
10. בן אחז, מבני בית שאול. )דברי הימים א' ח לו(

11. ברק, להט, זוהר של דבר ממורט ומצוחצח.  "ו____  חרב וברק חנית" 
)נחום ג ג(

13. רצועה,אזור,חוג,דברים ערוכים בשורה אחת.  "__ ירוק שמקיף את כל 
העולם כולו")חגיגה יב.( 

15. נכונות נפשית, כושר רוחני. "____  פתוח" )רש"י ברכות יז.(
16. מסגרת, זר, שפה מסביב לכלי. "טבלה שאין לה  ____" )כלים ב ג(

17. מאס, בחל, נמאס עליו.  "____  בחיי מפני בנות חת" )בראשית כז מו( 
)גוף שלישי,עבר,זכר( )בהיפוך אותיות(

1. לחץ, כפיה. "כניסתי עמך זהו  ___ שירבה לפסוק בשביל כבודי" )רש"י כתובות 
נג.(

2. יוצא מן הכלל, אין כמוהו. "דגול  מ___" )שיר השירים ה י(
3. שביל, דרך צרה למעבר. "ב____   הכרמים" )במדבר כב כד(

4. הכנסת דבר בתוך דבר אחר בלא שיהיה ניכר בו. "מוכרין אותו  ב___" )בכורות 
לא:(

6. שגה, חשב או עשה דבר-מה באופן בלתי נכון. "כל האומר דוד חטא אינו אלא 
___" )שבת נו.( )גוף שלישי,עבר(

8. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה למטה:     א' – 400, ב' – 9, 
ג' – 4, ד' – 2 

12. רצועה  המקשרת את האוכף או את הריתמה אל בטן הבהמה.  "____  
לחמור" )כלים יט ג(

13. מהר מאוד, במהירות, ללא שהיות וללא דיחוי. "___  מהרה" )יואל ד ד(
14. קיצור המילים: זה ודאי. )בהיפוך אותיות(

15. רשע, זד.  "כי אפס עריץ וכלה  ___" )ישעיה כט כ(

מאוזן

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com



מחפשים לצאתֿֿ
ליום כיף חוויתי ומהנה?
קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו אלינו לגליל...

פארק אקסטרים ייחודי     מסלול קארטינג     מסלולי רייזרים בגליל המערבי
מתחם קמפינג ללינה והתכנסויות     בריכת שחייה קיצית עם נוף לאגם
פארק טרמפולינות - I JUMP      מתחם אחלקרח     מסעדה שף כשרה

מונפורט פארק 

פארק אגם מונפורט שבגליל המערבי, מעניק לכם שילוב מושלם
של טבע, אטרקציות, אקשן, אתרים היסטוריים ואוכל גלילי מפנק.

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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מארז פרלינים פרוגרס

שוקולד גרוס
עלי 

שונים
סוגים 

2 ב-
20

שוקולד
מיקס מיני 

מארז בון בון 300 גר'/
טנים 150 גר'/

נפולי
מיני

טיפי 
מארז ח

שוקולד 250 גר'

390 גר'
ת

עלי

ס
גרו

18
90

2 ב-
25

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

שי
שי

שון עד 
רא

10-22.3.19
ג' באדר ב'
עד ט"ו באדר ב'

ש"ח
ב- 10 

ש
שנו

ת מיני נ
עוגיו

ס 
טו

ס/צ'י
טו

דורי
ת/

50-55 גר' עלי
סלי

מבה/בי
ב

סם
50-60 גר' א

שוקולד
חטיפי מיני 

שוקולד
טיף 

ח
מה/

ס 60 גר'/רולים על
גלילוני בי

מה 200 גר'
מעולה'/על

וופל '
40 גר'
עבאדי

ת
עלי

שונים
סוגים 

ס
גרו

שונים
סוגים 

5 ב-
10

5 ב-
10

6 ב-
10

מן
ת בר

עוגיו
מאג 50 

קפה רד 
סוצקי 

תה וי
גר'/

1-1.5 גר' 25 יח'

מצוצים
ח

ת 
עוגיו

ת
מזרחיו

מיני 
שים 60 גר'/

שנו
נ

בייגלה 150 גר' עבאדי
סק/

תן אפר
לפ

ס
ת אננ

תיכו
ח

ס
טרופיק

שונים
סוגים 

200-220 גר'
מעולה'

'

18 יח'
150 גר'

מי
צ'ו

200 גר'
עבאדי

4 ב-
10

3 ב-
10

2 ב-
10

10

מירים
יין א

מעולה'
יין '

ליקר
יין קונקורד/וינו

ט 
יין היוצר/פריוו

שיין
קולק

ליקר
כולל פיקדון

מ"ל
 750

כולל פיקדון
מ"ל

 187
שונים

מים 
טע

כולל פיקדון
מ"ל

 200

כולל פיקדון
מ"ל

 750
כולל פיקדון

מ"ל
 750

כולל פיקדון
מ"ל 

 500

29
90

8
90

7 ב-
100

ת/
ת/טבלאו

קליק שקיו
שוקולד פרה

טיפי דגנים
ח

מארז סוכריות ג'לי/
שוקולד/

שי 
עד

שוקולד
כפתורי 

עוגיות חיוכים 150 גר'/
אגוזי/טעמי/מסטיק 

מאסט/כיף כיף/
/IN חטיף קליק

שבע
רבע ל

שונים
סוגים 

שונים
סוגים 

6 יח'
מה

תל
מיה

5 ב-
20

5 ב-
15

שה, נא לגשת לסניף הקרוב
שנה חד

ש תוקף הכרטיס ל
לחידו

שים
שנתי/מוגבל ל-3 מימו

ש"ח דמי מנוי 
 20

ס 10*20 גר'/
טו

ס/צ'י
ס קיד

תפוצ'יפ
מארז 

ש 10*25 גר'
שו

מבה 
ס/ב

טו
דורי
ת

עלי

2 ב-
17

90

2 ב-
29

90

מ"ל/
יין מוריה/מוריה לייט 750 

טר
מיץ ענבים 'מעולה' 1 לי

כולל פיקדון

10
ליח'

ליח'
ליח'

10
3 ב-
25

4 ב-
10

2 ב-
10

2 ב-
10

2 ב-
10

שופ
ט

זוג ק
2*750 גר'

סם
א

17
90

נרונים 
ת

שעו
 4

72 יח'
מעולה'

'

12
90

נרונים 
ת

שעו
 6

66 יח'
מעולה'

'

16
90

ת
מן זי

ש
מן

טע
מיה/

מ"ל
 750

מאג
קפה רד 

200 גר'
סם

א

17
90

ת 
סוכריו

מארז 
ת/

טנו
טנ

מידה/ק
פיר

בריבוע
24-32 יח'

ס
לב

3 ב-
20

תף
צלי כ

פילה מדומה 
שריר

מס' 6/
מס' 8

מוצפי
ס' 5 

מ

מוצפי

4 ב-
20

ת 200 יח' ניקול/ 
X עם ידי

L ת
שקיו

מיניום
ת אלו

תבניו
ת 10 יח'/

טנו
ת ק

C עגולו
ס 50 יח'/7

מאפינ
 R

מוק 7 יח'/ 29
R ע

טר 64
ס

טו
ת 

מלבניו
מוך 10 יח'

נ
מעולה'

'

שוקולד/
ט עם 

סקוי
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שוקולד
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חלבי/פרווה

ס
גרו

3 ב-
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 10
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3 ב-
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90

24
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34
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59
90

ליח'
לק"ג

לק"ג

ת חלב
שקאו

מ
ת 

מנ
ש
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גבינ

זוג גבינה
טון

חלב בקר
שוקו
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שקי
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גבינה צהובה
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תנובה/

שונים
סוגים 
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1 לי

תים
מיר/זי

ש
שום/

תבור
כפר 

2*850 גר'
תנובה

טרה
מ"ל

 225
תנובה

שוקו/וניל
תנובה

קוד:57118
400 גר'
תנובה

24
90

2 ב-
15

90
2 ב-
10

5 ב-
10

90
19

90
4 ב-
7

90
3 ב-
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מלא
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450 גר'

8
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מצופה
וופל 

שוקולד
אגוז/

מעולה'
'

ט
ש
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סל

פילה דג 
בלדי

בלדי/דגי בר אילן
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שוקולד
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שונים
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עלי

2 ב-
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שבע 120-160 
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שנו
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מח 

ק
ס
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ת לו
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ת קטנו
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ת 
/כוסו

סכו"ם צבעוני
ת 

יהלום 'מעולה'/כוסו
 B8 קרטון

שונים
סוגים 

סם
א

מים
מחי/קנולה/ב

מן צ
ש

ב
מעולה'

'

מעולה'
רובינפלד/'

100%/צ'יק צ'ק
/80%

תיים
ש

תיים 
ש

ארוז 
279 גר'

קוד:16401776

17
90

ליח'

ליח'

7
90

3 ב-
20

3 ב-
10

2 ב-
17

90

ת ברוטב 
שעועי

ת/אפונה/
עגבניו

אפונה וגזר/רסק 
/28%

ת 
עגבניו

תירס/חומוס
מעולה'

מורי '
שי

3 ב-
13

90

שי-רביעי 12-13.3.19 ה'-ו' באדר ב'
שלי

בימים 
שום

ת 
רביעיי

תפוז/קלמנטינה/
שומר/קולרבי/גזר 
תפו"א אדום 

ארוז/
ארוז

3
90

לק"ג

2 ב-
9

90

מבה נוגט 77619/
ת ב

שיי
מי

ח
ת דובונים 504228/

שיי
מי

ח
ת אפרופו 72959/

שיי
מי

ח
ת אפרופו 681138/

שיי
שלי

מבה 879798/
ת ב

שיריי
ע

מבה 60 גר'
ת ב

רביעיי
סם

א

למארז10

2 ב-
59

90

שו 
חפ

ת עלון 
א

מבצעים
ה

10

ם:
פורי

תיחה ערב 
פ

ת 
שעו

תוח עד 23:00
יום רביעי ו' באדר ב' 13.3 פ

תוח עד 
שי ז' באדר ב' 14.3 פ

מי
יום ח

24:00
ש ט' באדר ב' 16.3 

מוצ"
ת עד 24:00

שב
ת ה

שעה אחרי צא
מ

תוח 
פ

שי
שלי

שני ו
שון,

יום רא
תוח עד 24:00

י'-י"ב באדר ב' 17-19.3 פ
תר 

ת אס
תעני

יום רביעי 
תוח עד 17:00

י"ג באדר ב' 20.3 פ
שי יום פורים 

מי
יום ח

תוח בין 8:00-12:00
י"ד באדר ב' 21.3 פ

שן פורים
שו

שי 
שי

יום 
תוח בין 7:00-14:00

ט"ו באדר ב' 22.3 פ
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