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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

מסעי

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:00
19:17
18:57

20:13
20:16
20:15

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

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

03-5796643 ותתפרסםפרסם

 המחירים בתוקף גם בשירות מלא 
אשראימוצר מזומן

בנזין (95 מתוסף)
סולר

 6.23      
6.01     

6.23
6.23

k44
!& 79 

050-7333404 053-3147717

השקעה בטוחה
20% תשואה + בטוחה מלאה לכסף 
מהרו !!! מספר המקומות מוגבל

בעוד סגן שר הבריאות יעקב ליצמן 
מברך על שובם של שקד ובנט 

לקדמת הבמה, ח"כ יעקב מרגי 
מתריע מפני חידוש אפשרי של 
ציר 2013 של לפיד, בנט ואיווט, 
תוך הותרת המפלגות החרדיות 

באופוזיציה • מרגי מבקש להזכיר: 
דווקא האגף החרד"לי בבית היהודי 
הביא בזמנו תמיכה של חלק מרבני 

הציונות הדתית למהלך החרמת 
החרדים | עמ' 18-19

יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי מתריע מפני הימין המאוחד

"ברית האחים עלולה 
לחזור אחרי הבחירות"

מי שלא רצה את שקד בעשירייה 
אותה  יקבל  בליכוד,  הראשונה 
בראש מפלגה של למעלה מעשרה 
מנדטים עצמאיים. מי שלא הסכים 
לדור עמה ברשימה אחת, ולשמוע 
ליכוד  כחברת  מוזכר  שמה  את 
יקבל את  שנצמדת לדף המסרים, 
רבת-כוח  כיושבת-ראש  איילת 
במקום  תנאים.  לנתניהו  שתציב 
לאותה  בפרפרזה   - אותה  לכחלן 
כחלונים"  "תהיו  נושנה  אמרה 
את  ולהציב    - לפרודיה  שהפכה 
העשירייה  במורד  שם  אי  שקד 
לתפקיד  עין  עקומת  בציפייה 
נתניהו  ושרה  ביבי  קיבלו   - שרה 
הימין  כראשת  שקד  איילת  את 

החדשה.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

שקד פורח

עו"ד אבי בלום 

שלטון  מאמיני  שרידי  גם 
עיניהם  את  שפשפו  החוק 
האחרון.  שני  בצהרי  בתדהמה 
אחרוני המגנים בחירוף נפש על 
המשפט  עולם  של  השן  מגדל 

הישראלי בלעו את לשונם.
ראש  שהגיש  בעתירה  הדיון 
נגד  קובי,  רון  הטברייני,  העיר 
הפנים,  במשרד  לשימוע  זימונו 
ושוב  שוב  שנכשל  לאחר 
תקציב  את  להעביר  בניסיונות 
השופטים  את  הציג   - העירייה 
משלושת  שניים  לפחות  )או 
חברי ההרכב( ככלי ריק, כאנשים 
נחותים ובעלי אינטרסים אישיים 

וחישובים קטנוניים.

)הטור המלא בעמ' 24(

אין שופטים 
בטבריה

אבי גרינצייג 

המרא דאתרא 
הספרדי של בני ברק

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש 
הישיבה חכם שלום כהן הכריע  כי 
הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון 
ישמש כרבה הספרדי של העיר בני 

ברק | עמ' 8

הקורקינטים מגיעים לבני ברק
מהפכת התחבורה של ב"ב יוצאת לדרך: מאות קורקינטים חשמליים של 

"אנג'וי" מוקמו ברחבי העיר | עמ' 10

גנץ: "אני מאמין בהובלה אורתודוקסית, זה 
מה ששימר את עם ישראל לאורך שנים"

יו"ר 'כחול לבן' הגיע לסיור ליל-שישי בבני ברק והתיישב לשיעור גמרא ולשיח עם תושבים • על יחסי דת 
ומדינה: "הסוגייה לא צריכה להיות הפרדת דת ומדינה אלא הסדרת דת ומדינה, בסוף, אנחנו מדינה יהודית 
עם ערכים יהודיים ומסורת יהודית" • על יאיר לפיד: "הוא לא אנטי חרדי. תפיסתו חילונית, ישרה, עמוקה - 

לשיטתו. לכל אחד יש את הגוונים שלו, אני מציע לכולנו: בואו נימנע מפסילות" | עמ' 26

חשיפה



הרשת המובילה את שוק החד פעמי 25 שנה
כהנמן 157 « לנדא 11 « אהרונוביץ 22 « רבי עקיבא 116 « ירושלים 14

פתוח א'-ה' 09:00-22:00, ו'- 09:00-13:00

סל הקניות הכי זול בעיר!
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מפות ניילון 
בגליל 45 מ' 

שקיות אשפה בגליל 
85*75 25 יח'

נייר אפייה נשלף
50 יח'!!

רדיד אלומניום
 FIT 200 30 ס"מ

אופל

LD שקיות מזון
150 יח' בקופסא

תבנית גדולה
קשיחה

מפיות 
3 שכבות

תבנית אינגליש 
ארוך/תבנית קטן 

כפיות ח"פ 
100 יח' 

מגבונים לחים 
72 יח' פאלאס

ממחטות צץ רץ 
100 יח' משי טישו 

סכו"ם קשיח
50 יח' קרם/שקוף 

כפפות לטקס
100 יח' כל המידות

צלחת קטנה 
25 יח' 

קרם/זהב/כסףבלבד

צלחת גדולה
25 יח' 

קרם/זהב/כסף בלבד

ניילון נצמד 30 ס"מ
+סכין 150 מטר אופל

צלחת גדולה 
איכותית 50 יח' 

ליפתניות
25 יחידות

כוסות קר איכותיות
 100 יח' 180 מ"ל

כוסות יהלום
 50 יח' 

המבצע בתוקף 

עד ט' באב!
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אריסה ולימון

צ׳טני עגבניות 
מיובשות

למון גראס ואננסקארי ירוק,

!יש משהו לנשנש?

חדש!



משלוחים: 11:00-18:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

וסף( י )כשר בד״ץ בית  י ברק  7, בנ מצדה   | 3 וי ב.ס.ר  ווק או

י בני ברק מתחדשת בכשרות  ו ווק או
ו כל התפריט מהודרת מעכשי

ניתן להזמין אירועים פרטיים ועסקיים, תפריט מגוון, לא רק אסייתי

בשרי

4 מוקפצים ו-4 ראשונות
ב-199 ש"ח בלבד!

ווקאווי בסר במבצע מקפיץ!



את אחוז
החסימה

בני ברק

מורידה

זורקים מגבונים לפח!
הביוב
מפסיקים

השלכת המגבונים לאסלה יוצרת 
הצטברות וסתימות הגורמות בזמני לחץ 

להצפת מי השופכין מעל פני הקרקע.

תיקון הצנרת כרוך בעלויות מיותרות 
של עשרות אלפי שקלים הנגרעים 

מכספי הציבור.

הצפת הרחוב בביוב ומי שופכין 
מסבה  עוגמת נפש וסבל רב לתושבים 
שסובלים מריח רע ומסביבה מזוהמת.

השלכת המגבונים לפח ולא לאסלה תמנע 
את הצפות הביוב ותשמור על ניקיונה של 

העיר בני ברק בשבת וחג.

משליכים מגבונים לפח ומונעים עוגמת נפש ועלויות מיותרות

מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ



שואפת למצויינות

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה
קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

072-259-2845
לפרטים והרשמה:

נאמנה לערכים

  השלמה לתואר בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער בסיכון    
   לבעלות תעודת מורה מוסמכת בכירה, כולל קורסים קדם טיפוליים

  השלמה לתואר במנהל עסקים בהתמחות מערכות מידע
   לבעלות תעודת הנדסאית תוכנה

   הכרה בלימודים קודמים תינתן באופן פרטני, כל מקרה לגופו

מסלולי לימוד נוספים:
 משפטים

 חינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער בסיכון
  מנהל עסקים בהתמחויות:

   חשבונאות - ראיית חשבון / פרסום ושיווק / משאבי אנוש

 יש לך ערכים שעליהם את לא מתפשרת.
 בואי ללמוד לתואר בקמפוס החרדי אונו

בזמן הקצר ביותר )5 סמסטרים בלבד(
ובאיכות מקסימלית!



*מהספרים המשתתפים במבצע ובכפוף למלאי הזמין בסניפי 'אור החיים' |  בכפוף לתקנון  |      בתוקף בין התאריכים 25.7-15.8.2019 כ"ב תמוז-י״ד באב  | **המוצרים המשתתפים 
בפעילות: שוקו טרה מועשר בבקבוק 1 ליטר 7290102398560, משקה חלב בטעם בננה 1 ליטר 7290102398614 משקה חלב בטעם מוקה 1 ליטר 7290102398638, 
משקה חלב בטעם שוקו אגוזים 1 ליטר 7290102398652,  מאגדת שמינייה-מעדן שוקולד 100 ג' 7290102396399, מאגדת שמינייה-מעדן וניל 100 ג' 7290102396405, 

מאגדת שמינייה מיני מוו שוקולד קצפת 560 גרם 7290102397310, יש לשמור את האריזות ולהביאן לאחד מסניפי ׳אור החיים׳ | ט.ל.ח

טרה בסימן קריאה!
 קונים 4 מהמוצרים המשתתפים בפעילות**
 ובוחרים ספר מתנה ברשת ׳אור החיים׳!*

לפרטים חייגו : 03-3050900

שוקו
אגוזים

לכם טעם חדש:טרה מפצחת

חדש!
שוקו אגוזים קר 
ללא תוספת סוכר



כ"ח תמוז תשע"ט 31/7/19 בני ברק8

מאת: יאיר קורן
 

במעמד נרגש במעונו של נשיא מועצת חכמי 
כהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  התורה 
בן  מסעוד  רבי  הגדול  הגאון  הוכתר  שליט"א, 
שמעון שליט"א ראש ישיבת אור אליצור ורבה 
הראשי  כרבה  לכהן  אלחנן  רמת  שכונת  של 

הספרדי של העיר בני ברק מטעם העייריה.
הגאון  על  מברכותיו  הרעיף  שליט"א  מרן 
הנבחר:  הרב  לכבוד  מכיסאו  קם  ואף  שליט"א 
"התפקיד הזה מצריך לעמוד בפני כבודו", אמר 

מרן בחיוך.
בדבריו בירכו מרן שיזכה להרים קרן התורה 
של הציבור הספרדי בעיר אשר יחוש בכך כי יש 
תורה  מרביץ  שנים  מזה  אשר  דגול  מנהיג  להם 

ויראה בעיר.
"השם יעזור לכם להגדיל תורה. המטרה שלנו 
זה לרומם את בני התורה הספרדים ומי מתאים 

לכך יותר מכבודו", התבטא מרן.
לאחמ"כ ביקר הגאון הנבחר במעונם של חבר 
מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני, והגר"ש בן 

שמעון.
לך  "יש  הגר"מ:  את  בירך  בעדני  הגר"ש 
סייעתא דשמייא וזכות אבות. בני התורה מחכים 
שמעון  בן  כשהגר"מ  אותם",  ינהיג  שכבודו 
מציין כי הכל בהתייעצות עם הגר"ש שליט"א. 
העולה  כי  ואמר  שמעון ברכו  בן  הגר"ש  אף 
ודאי  אבינו  "זכות  עוונותיו.  לו  לגדולה מוחלין 

מלווה אותך בהרבצת התורה".
יצוין כי להכרעתו של מרן הצטרפו כל גדולי 
ישראל אשר סמכו את ידיהם על הגאון שליט"א 
אשר ידיו רב לו בהרבצת התורה ובהעמדת הדת 

על תילה.
רשמי  הכתרה  מעמד  ייערך  הקרובים  בימים 
ישראל  גדולי  של  בהשתתפותם  ברק  בני  בעיר 
בני  ואלפי  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  ובראשם 

התורה בעיר.
כמו כן, בנוסף למינויו של הגר"מ בן שמעון, 
הרשמי  ההליך  להיפתח  צפוי  הבחירות  לאחר 
למנוי רב רשמי מטעם המועצה הדתית במקומו 
של הגר"ש קורח זצ"ל שנפטר בשנה האחרונה. 
יודגש כי המועמד המוביל לתפקיד הוא הרה"ג 

לתמיכתם  זוכה  אשר  שליט"א,  צברי  שמואל 
של נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן 
הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר  של  שליט"א, 
הגר"מ  של  שליט"א,  בעדני  שמעון  רבי  הגדול 
בן שמעון שליט"א, של הגר"י רצאבי שליט"א 

ושאר גדולי ישראל מכל החוגים והעדות.

 מאת: עוזי ברק

וחצי  חודשיים  בת  פעוטה 
לפנות  ההכרה  את  איבדה 
שינה  במהלך  בביתה  בוקר 

בבני ברק.
חובש  קרויזר  מוישי 
סיפר:  הצלה  באיחוד 
נוספים  חובשים  עם  "יחד 
החייאה  פעולות  בה  ביצענו 
ממושכות בניסיון להציל את 
נקבע  הצער  למרבה  חייה. 
אליו  החולים  בבית  מותה 

כדי  תוך  פונתה 
פעולות  המשך 
כשהיא  החייאה 
במצב אנוש. לדברי 
המשפחה  בני 
לא  הפעוטה 
התעוררה משנתה".

ראש  פלדמן  אפי 
הצלה  איחוד  סניף 
בבני ברק הוסיף כי 
האירוע  אופי  עקב 

צוותי חוס"ן,  הוזעקו למקום 
ראשונה  לעזרה  היחידה 
נפשית של איחוד הצלה. ע"פ 
של  בתסמין  מדובר  המסתמן 

מוות בעריסה.
תל  זק"א  ארגון  בפעילות 
נתיחת  על  ויתור  הושג  אביב 
התקיימה  הגופה.  הלווייתה 
העלמין  בבית   14:30 בשעה 
מתנדבי  החסד(.  )שער  ירקון 
בעריכת  סייעו  ת"א  זק"א 
ועמדו לצד  והקבורה  הלוויה 

המשפחה בשעותיה הקשות.

מאת: משה אברהמי

שוררת  רבה  תכונה 
בני  ביאלה  חסידי  בקרב 
שהותם  לקראת  ברק, 
לשבת ליד כותל המערבי 
 - מסעי  בפרשת  שבת 
שבת חזק, בראשות כ"ק 

האדמו"ר.
במסורת  מדובר 
כ"ק  שהנהיג  עתיקה 
בעל  זצ"ל  האדמו"ר 
לשבות  דוד',  ה'להבת 
בין  משבתות  באחת 
הקודש  בעיר  המצרים 
ונראה  סמוך  ירושלים, 
מקדשנו,  בית  לשריד 
שבתות  ימי  ברוח 

הנחמה.
שבת  לקראת 
של  ובואם  ההתאחדות 

רחבי  מכל  החסידים 
הארץ, הושכרו והוכשרו 
אולמות אוכל לסעוד את 
חדא,  בצוותא  השבת 
יוסף  פורת  מוסדות  ע"י 
אריה  נתיב  ומוסדות 

ברובע היהודי.
יתקיימו  התפילות 
מקדשינו  בית  שריד  ליד 
ועריכת  המערבי  הכותל 
יתקיימו  השולחנות 
במרפסת אל מול הכותל 
העתיקה  בעיר  המערבי 

ברחוב משגב לדך.
זו מצוינת מתוך  שבת 
והתעלות  התרוממות 
בתפילות  רוחנית 
והפרט  הכלל  לישועת 
וגעגועים  ציפייה  מתוך 
מקדשינו  בית  לבניין 

ותפארתנו.

מאת: יאיר קורן
 

צוות  ראש  האמת:  דיין  ברוך 
ישראל'  'שארית  של  השחיטה 
הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל נפטר 
החולים  בבית  קשה  מחלה  לאחר 
 64 בן  כשהוא  אנג'לס  בלוס 

בפטירתו.
בתחום  עסק  האחרונות  בשנים 
לעצמו  וקנה  והכשרות  השחיטה 
שם של מומחה בתחום השחיטה, 
של  צוות  ראש  להיות  ומונה 
ירושלים  בעוף  ישראל'  'שארית 
לתלמיד  נחשב  שהיו  לאחר 
אלישיב  הגרי"ש  מרן  של  מובהק 

זצוק"ל שהסתמך עליו בשחיטה.
היה  יברוב  הרב 
ישיבת  מבוגרי 
פוניבז' התחתן עם 
בתו של הגאון הרב 
קופשיץ  אברהם 
ששימש  זצ"ל, 
נווה  שכונת  כרב 
ובמשך  צבי 
חיבר את  חייו 
"ניב  הספרים 
ו"דברי  שפתיים" 
ח  " י  " ם י ר פ ו ס

חלקים.

מכריו סיפרו עליו ש"היה יחיד 
ומיוחד בהעמדת משמרת ההלכה 
הצרופה, חסיד ועניו, אהוב ורצוי 
ני"ע  ישראל  גדולי  לרבותינו 
בתורה  ימיו  כל  אשר  ויבדלח"א 
משמרותיה  והעמדת  ודקדוקיה 

לעם רב כדעת תורה ומוסריה".
סבל  ממנה  קשה  מחלה  בשל 
בבית  אושפז  ממושכת,  תקופה 
שם  אנג’לס  בלוס  מקומי  חולים 
משפחתו,  בני  היו  לצידו  כאשר 
את  השיב  והוא  התדרדר  מצבו 
נשמתו לבוראו ביום ראשון בערב. 
שלישי  ביום  לארץ  הגיע  ארונו 
התקיימה  והלווייתו  בצהריים 

בירושלים.

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

המרא דאתרא הספרדי של בני ברק

בת חודשים נפטרה 
ממוות עריסה

כמיטב המסורת: 
האדמו"ר ישבות 

בכותל המערבי

אבל בעולם הכשרות

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן הכריע  כי הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון ישמש כרבה הספרדי של העיר בני ברק 

פעוטה כבת חודשיים וחצי איבדה את ההכרה 
במהלך השינה בביתה ברחוב סוקולוב בעיר, 

היא פונתה במצב אנוש לבית החולים תל 
השומר שם נקבע מותה

בתוך ימי בין המצרים ומתוך געגועים 
ותפילה לבית מקדשנו, יגיעו חסידי ביאלה 

בני ברק לשבת התאחדות, סמוך ונראה 
לכותל המערבי

הגאון רבי נחום יברוב זצ"ל מרבני הכשרות של 'שארית 
ישראל' נפטר לאחר מחלה קשה בבית החולים בלוס 

אנג’לס כשהוא בן 64 בפטירתו

בהוראת נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן: הגר"מ בן שמעון הוכתר כרבה הספרדי של העיר

טרגדיה

 המרא דאתרא החדש עם הגר"ש בעדני )צילומים: יעקב כהן( 

 הרב יברוב במשחטה )ארכיון שארית ישראל(  צילום: זק"א ת"א 

 המרא דאתרא החדש עם מרן רה"י הגר"ש כהן 

 האדמו"ר מביאלה בכותל המערבי 



התקשרו עכשיו 8860*

במזרחי טפחות תמיד יש לך בן אדם בבנק לפנות אליו 
וגם שירותים דיגיטליים מתקדמים

לא סוגרים סניפים

שיחה 
ישירה

התכתבות
SMS-ב

מייל 
לבנקאי

כל הדרכים 
ליצירת קשר עם 

הבנקאי שלך:
אתר
הבנק

אפליקציה
מתקדמת

פגישה 
בסניף



כ"ח תמוז תשע"ט 101031/7/19 בני ברק

מאות קורקינטים 
יוצבו ברחבי העיר

קורס לשגרירות במשפחות 
המורחבות ובקהילה

מאת: עוזי ברק
 

ר"מקרית ויזניץ למרכז העיר בחמש דקות ובאמ
צע היום" , זה לא חלום! תושבי בני ברק, אתם 
מוזמנים להכיר את מהפכת התחבורה החדשה 
קורקינט  מיזם   - "אנג'וי"   העיר.  את  שתשנה 
ניידות  של  חדש  רף  שמייצר  שיתופי,  חשמלי 
ונוחה ברחבי העיר. בלי פקקים,  קלה, מהירה 
בלי ללכת ברגל או להצטופף באוטובוס, והכי 

חשוב במחירים נוחים במיוחד.
מהפכת התחבורה שהחלה לפני שנה בארה"ב 
לירידה  גרמה  אשר  מסחררת  להצלחה  וזכתה 
גם  הראשונה  בפעם  מגיעה  התנועה,  בעומסי 
לבני ברק ובגדול. מאות קורקינטים חשמליים 
 ,segwa - בעולם  המובילה  החברה  מבית 
במערכות  ומצוידים  חדישים  בטיחותיים, 
רחבי  בכל  לכם  מחכים  בעולם,  המתקדמות 
לעמוד  ובלי  להזיע  בלי  מהירה,  להגעה  העיר 
בפקקים. באנגוי' מפתיעים את הצרכנים לרגל 
ההשקה, ומציעים מחירים נוחים במיוחד עבור 
רפתיחת שימוש ולכל דקת נסיעה. במחיר ההש

 ₪ מופחתשל  2  מחיר  הצרכנים  ישלמו  קה 
דקת  לכל  שקל  וחצי  השירות  לפתיחת  בלבד 
ויזניץ  משכונת  משוער  נסיעה  מחיר  נסיעה. 

למרכז העיר יעמוד על 2.5 ₪ בלבד!
רותם שיזם  חלוץ התחבורה השיתופית, מאיר 

בעבר פרוייקטים מהפכניים בתחום התחבורה 
הקור הפעלת  מאחרי  עומד  ואשר  רהשיתופית 
ומה עידן חדש  כי  אנג'וי, אמר  רקינטים מבית 

פכני הגיע לבני ברק, לראשונה ירגישו תושבי 
העיר שסובלים מפקקי תנועה במשך כל שעות 
היממה, הקלה של ממש. "הבאנו שירות בטוח 
נפח  נוריד את  סביבתי,  נזק  גורם  ויעיל שאינו 
נגיש  השירות  חשוב,  והכי  בכבישים  התנועה 
מד רותם  להפעלה"  ופשוט  זול  טלפון,  רמכל 

גיש כי הקורקינטים מוגנים במערכת מתוחכמת 
המונעת כל ניסיון של גניבה או גרימת נזק

משח פשוט  יותר  הרבה  משתמשים?  איך  ראז 
נרר  03-7294194 לטלפון מתקשרים   שבתם! 

נמצא  היכן  במערכת  בודקים  לשירות,  שמים 
בדרך  כבר  ואתם  אליכם  קרוב  הכי  הקורקינט 
ליעד?  הגעתם  ומהירה.  שקטה  בנסיעה  ליעד 
מניחים  נסיעה",  "סיום  על  בטלפון  מעדכנים 
את הקורקינט על המדרכה באופן שלא יפריע 
להולכי הרגל והופ! הגעתם! נסעתם 8 דקות? 
אגורה  לא  אף  נסיעה,  דקות   8 על  רק  תשלמו 
הטלפונים  בכל  השירות  את  לקבל  ניתן  יותר. 

הכשרים ובמערכות דיגיטליות מאושרות.
להחזיק  יש  החוק  שלפי  מזכירים  ב"אנג'וי" 
ועל  תיאוריה  או מבחן  בתוקף  נהיגה  ברישיון 
בטי כי  נסיעה,  בכל  קסדה  לחבוש  רהרוכבים  

חות היא מעל הכול.

מאת: עוזי ברק
 

לציבור  מתקיימת  מורחבת  רפואית  פעילות 
לבריאות  המידע  'מרכז  ע"י  נשים,  של  גדול 
השנה  ימות  בכל  הפועל  ברק,  בבני  האישה' 
בתחנה העירונית לבריאות המשפחה שברחוב 

יואל 18.
רהמרכז למידע לבריאות האישה בבני ברק, מר
רחיב את פעילותו המגוונות ביוזמתה ובראשו

תה של רו"ח הגב' גולדפינגר, מבקרת העירייה 
של  הארצית  בהנהלה  העירייה  את  המייצגת 

רשת ערים בריאות בישראל.
הני לשירותים  בנוסף  היא  הפעילות  רהרחבת 

תנים כמו מתן מידע מקצועי ומבוקר בנושאי 
בריאות בקו טלפוני פתוח ועוד.

החדשני  וחברה"  בריאות  ל"קורס  הרישום 
הב מחלקת  מנהל  בשיתוף  והוא  רבעיצומו 

ריאות הרב אליהו קורץ ומנהלת אגף הרווחה 
רהגב' ארלט מויאל, בשיתוף של רו"ח הגב' גו

לדפינגר, וצוות מתנדבות מרכז מידע לבריאות 
וחידושים  נושאים  לבחור  שהשכילו  האשה, 
בידי  כלים  הנותנים  והחברה  הרפואה  בשדה 
מובילות בקהילה, בסיוע ויעוץ בתחומים אלה.
הקורס יחל ב- י"ד חשוון תש"פ )12/11/19(  
בפל להירשם  וניתן  שלישי  רבימי 

פון:053-2846177 אצל גב' לאה.
במהלך השנה הועברו מגוון הרצאות בקורסים 

וב חולים  קופות  הבריאות,  משרד  רבשיתוף 
שיתוף אגף הרווחה, נערך פאנל בנושא חזרה 
ורטמן  פרופ' אלי  ע"י  בגיל השלישי  לעבודה 
ותפקודית  התנהגותית  לנוירולוגיה  מומחה 
קוגניטי תפקודים  ושיפור  שימור  על  רהרצה 

ביים וחברתיים בגיל המבוגר.
הגב' הני קלייןMA   תרפיה במוזיקה הדגימה 
רתקשורת והפעלה של אנשים עם דמנציה בא

מצעות מוזיקה.
"מאוחדת"  חולים  מקופת  פיזיותרפיסטית 
בנושא  יועץ  למברגר  ג'וני  ד"ר  עם  בשיתוף 
ממשרד  פרויקטים,   וניהול  לזקני  שירותים 

הבריאות הרצו על מניעת נפילות.
ותזו רבשיתוף עם קופ"ח "מכבי" נערך סדנא 
נאית מטעמם הדגימה את הבישול הים תיכוני.

פסיכולוגי-חינוכי  לשירות  המחלקה  מנהלת 
סקי נתנה  ישפה  עינת  הפסיכולוגית  רבעירייה 

רה על פיתוח שפה רגשית כבסיס לחוסן אישי 
ויכולת ויסות עצמית.

ראיחוד הצלה העביר קורס החייאה. אומנה במ
שפחה ובקהילה הועבר ע"י עובדת סוציאלית. 
יהודה  הרב  אירח  נגב'  ל'עלה  סיור  במסגרת 

מרמורשטיין.
לב המידע  ו'מרכז  וחברה'  'בריאות  רקורס 

לנשים  תחומי  רב  מענה  יתן  האישה'  ריאות 
המורחבות  במשפחות  כשגרירות  המשמשות 

ובקהילה.

מהפכת התחבורה של בני ברק יוצאת לדרך: מאות קורקינטים חשמליים, חדישים 
ובטיחותיים של "אנג'וי" מוקמו ברחבי בני ברק ומציעים לכם חלופה לנסיעה מהירה 

ובטוחה • מחירים מיוחדים לרגל ההשקה: חצי שקל לדקה! 

במסגרת רשת ערים בריאות רישום לקורס אטרקטיבי של בריאות וחברה לנשים על ידי 
עיריית בני ברק

מה זה משנה אם
תעבוד בחברה מתקדמת,
או קצת פחות... נו ב'מת?

0 3 - 5 7 2 6 1 2 0  : ו הירשם עכשי
זה כן משנה לאיזו מכינה!

שואף ליותר?
לך למכינה הטובה ביותר!

רק במכינה של מכללת מבחר,
תקבל את כל הכלים לפרנסה בכבוד
במקצועיות וברמה הגבוהה ביותר!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר...

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

www.mivchar.org.il

לזכאים: המכינה חינם!



מקדימים תרופה בכל שכונה
לקוחות כללית, חשוב לנו  שתמיד תהיו בריאים, בכל מקום.
לכן העמדנו לרשותכם מגוון בתי מרקחת הזמינים לכם בכל אזור בעיר.

בית מרקחת כללית בלומנטל
רח' עלי הכהן 13

03-5779600

בית מרקחת כללית גני טל
רח' צבי שרגא גרוסברד 3

03-5310740

בית מרקחת כללית פרדס כץ
רח' יונתן 14
03-6154200

סופר פארם מור
דרך זאב ז'בוטינסקי 7

077-8882550

 BE
רח' הרב יעקב לנדא 4

03-6227666

בית מרקחת כללית קריית הרצוג
רח' צבי הרלינג 6 

03-6155200

בית מרקחת כללית שיכון ה'
רח' הרב גוטמכר 7

03-6155400

בית מרקחת כללית עזרא
רח' עזרא 11
03-6717800

בית מרקחת כללית פלמ"ח
רח' פלמ"ח 5
03-6155800

בית מרקחת כללית 
רח' רבי עקיבא 83

03-5777200

בית מרקחת כללית
מרכז בעלי מלאכה
רח' הרב כהנמן 134

03-6718200

בית מרקחת כללית קונקורד
דרך בן גוריון 13, כניסה B, קומה 1

03-5772400



כ"ח תמוז תשע"ט 121231/7/19 בני ברק

הנהלת 'מכבי' בבני ברק התברכה
במעונו של הגר"י זילברשטיין

תפילה נדירה
במערת המכפלה

חיים וייס

של  למעונו  הגיעה  ברק  בבני  'מכבי'  מרחב  הנהלת 
חבר  שליט"א,  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגדול  הגאון 
בביקור  אלחנן.  רמת  של  ורבה  התורה  גדולי  מועצת 
סגני  שטרן;   ברוך  ר'  ברק,  בני  מרחב  מנהל  השתתפו 
מנהל מרחב בני ברק: ר' יוסף ליפשיץ ור' יוסף בינדר; 
ומנהל השיווק למגזר החרדי ב'מכבי', ר' משה שלזינגר.
הגר"י  ע"י  פנים  במאור  התקבלה  המשלחת 
הממנה  'מכבי',  את  ששיבח  שליט"א,  זילברשטיין 
בנושא:  הרחיב  שטרן,  ברוך  ר'  המגזר.  מתוך  מנהלים 
"מחוז המרכז שם דגש משמעותי על התאמה תרבותית 
המרחב,  הנהלת  בצוות  ביטוי  לידי  הבאה  לקהילה, 
המשתייך כולו למגזר החרדי. באופן כזה, אנו עומדים 
מקרוב על צרכי הקהילה ופועלים בהתאם: מרחיבים את 
שעות הפעילות, כך שיתאימו לסדר היום המאפיין את 
הבריאות,  לקידום  ייחודיות  פעילויות  ויוזמים  המגזר; 
בסביבה רגישה ובהלימה לאורח החיים. אציין כדוגמא 
את  אלה  בימים  שמשיקה  אקטיבי',  'מכבי  תכנית  את 
מחזור החורף. התכנית מיועדת למשפחות המתמודדות 
עם עודף בקרב הילדים, והיא מעניקה להן מסגרת מקיפה 

המביאות  ולהורים,  לילדים  מקצועיות  הדרכות  של 
של  חייהם  באיכות  ניכר  ולשיפור  מרשימות  לתוצאות 
התאמה  על  המרחב  מקפיד  ברק,  בבני  המשפחה.  בני 
את  שיהלום  כך  הקבוצות,  ולמבנה  לתכנים  תרבותית 
ארחות חייהם של המשתתפים ויעניק להם את הסביבה 
לעשרות  התכנית  זוכה  שנה,  מדי  לצרכיהם.  המתאימה 
של  יעילותה  על  המעידות  נרגשות,  ותודות  תגובות 

התכנית וחשיבותה של ההתאמה התרבותית".
השירותים  אודות  ופירט  הוסיף  המרחב  מנהל 
הייחודים ל'מכבי' בבני ברק: "מכבי היא היחידה בעיר 
שמפעילה מוקד רפואה דחופה, הפועל בשעות הלילה 
'מכבי'  בנוסף,  לחברים.  עצום  רפואי  יתרון  ומהווה 
לב  מכון  שמפעילה  ברק   בבני  היחידה  הקופה  הינה 
עקיבא.  בר'  הרפואי  במרכז  הממוקמים  ומכון שמיעה, 
דחופה,  ורפואה  יום  מוקד  שירותי  גם  ניתנים  במרכז 
מכון פיזיותרפיה, מכון להתפתחות הילד, שירותי ריפוי 
בעיסוק, עבודה סוציאלית, בריאטריה, רטנגן, אולטרה-

סאונד ומרפאת שיניים של 'מכבידנט'. כל אלה מעניקים 
בריאות  שירותי  של  מושלמת  מעטפת  למבוטחים 

מתקדמים, מומחים, ומתאימים לצרכי הקהילה".
הגאון הגדול שליט"א התרשם עמוקות, וציין לשבח 
מבוטחיה.  לרווחת  'מכבי'  של  הענפה  פעילותה  את 
מהרופא,  החולה  של  הרוח  קורת  כי  בחז"ל  "מובא 
כי  ספק  אין  המטופל.  לבריאות  מוסיפה  הפנים  והארת 
השקעתה הרבה של 'מכבי' בהתאמת השירותים למגזר, 
תוך שילוב מומחה בין הלכה לרפואה מתקדמת, תורמת 
הוסיף  עוד  העיר",  תושבי  של  בריאותם  לקידום  רבות 
ובירך באופן אישי כל אחד מחברי המשלחת, שימשיכו 
מזור  ולהביא  החשובה  בעשייתם  שמיים  שם  לקדש 

בעז"ה לכלל עמ"י.

יחיאל חן

בני  בקרב  אוחזת  רבה  התרגשות 
"התפילה  לקראת  תימן  קודש  קהילות 
פוסק  מפי  המכפלה,  במערת  הנדירה" 
יצחק  רבי  הצדיק  הגאון  תימן  עדת 
רצאבי שליט"א, שתתקיים בעז"ה ביום 
יצחק"  "אולם  ברחבת  אב,  מנחם  כ"ח 
הפתוח ליהודים ביום זה, בשעה 17:00 

בדיוק. 
תחילה יעתיר הגר"י רצאבי שליט"א 
ידידי  מאות  עבור  מיוחדת  בתפילה 
העולמי  הארגון   - מהרי"ץ  יד  מוסדות 
תימן  יהדות  ומסורת  תורה  להפצת 
מסרו  אשר  אלו  בנשיאותו,  העומד 
ובקשותיהם  שמותיהם  את  מראש 
לישועה ולברכה במסגרת קמפיין "אלף 

המגן". 

ל"הפרת  תפילה  תתקיים  מכן  לאחר 
המיוסדת  תימן,  יהדות  כמסורת  עצה" 
כמהר"ר  האלוקי  המקובל  ידי  על 
גאון  גם  בה  ופעל  זיע"א,  שבזי  שלום 
זיע"א,  מהרי"ץ  ותפארתם  תימן  רבני 
אשר מקובלת בעדה התימנית כתפילה 
להפר  שמים,  רחמי  לעורר  המסוגלת 
רעתנו  ומבקשי  אויבינו  עצת  ולבטל 
תקיעה  בצירוף  הישועות,  ולכל 
בשופרות בעת אמירת פסוק עוצו עצה 
וכו'. לאחר מכן תתקיים במערה תפילת 

מנחה ברב עם.
הרחיב  שליט"א  רצאבי  הגר"י 
בשיעוריו השבועיים האחרונים, בדבר 
הקשר המיוחד שישנו בין יהדות תימן 
בני  כידוע,  כי  המכפלה.  מערת  לבין 
יהודה, וכתוב  תימן הינם צאצאי שבט 
בספרים שיהודה בן יעקב נקבר אף הוא 
במערת המכפלה. כמו כן הביא מקורות 
לכך, שדרך מערת המכפלה עוברות כל 
תפילות עם ישראל, קודם עלייתן לשמי 

מרומים. 
רצאבי  הגר"י  ימסור  התפילה  לאחר 
ובאגדה  בהלכה  תורה  שיעור  שליט"א 
הרחמים  חודש   - אלול  חודש  לקראת 
והסליחות הממשמש ובא, בבית הכנסת 
"כינור דוד" לבני עדת תימן, הממוקם 

מול ישיבת מיר בעיר קרית ארבע.
ובקשות  שמות  למסור  עדיין  ניתן 
חיוג  מהרי"ץ,  יד  במוסדות  לתפילה 

מקוצר 8360*

חבר המועצת שיבח את 'מכבי' הממנה מנהלים מתוך הציבור החרדי • בביקור השתתפו מנהל מרחב בני 
ברק, סגניו ומנהל השיווק למגזר החרדי

הגר"י רצאבי, פוסק עדת תימן, יקיים תפילה מיוחדת במערת המכפלה 
בכ"ח מנחם אב עבור מאות תמכי מוסדות יד מהרי"ץ שבנשיאותו

חברי הנהלת 'מכבי' אצל הגר"י זילברשטיין

הגר"י רצאבי 



 

חליפות קלאסי 

₪ 199 

 08-924-8023 • 15
10:00-14:00 10:00-21:00

קרית ספר
השל“ה 2  08-6177930

א‘- ה‘ 12:00-23:00
יום ו‘ 10:00-14:00

בית שמש
נחל זוהר 3  02-6324277

א‘- ה‘ 12:00-20:30 | יום ו‘ 10:00-14:00

03-552-3340 • 80

10:00-14:00 10:00-22:00

 3 השבועותמבצעי
חגורות עור 

₪ 35
חליפות פרימיום

₪ 240 
מכנסיים 2 ב- 

₪ 150 
קלאסי / פרימיום

עניבות

₪ 15 

תוסיפי לי עוד קוביה חולצות מקס לורן זהב/סגול ללא גיהוץ 75 ש"ח
 ולהוסיף  בצד בקטן

חולצות מקס לורן
זהב/סגול ללא גיהוץ

₪ 75

יום א צום יז בתמוז פתוח משעה 20:30-23:30
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חליפות קלאסי 

₪ 199 

 08-924-8023 • 15
10:00-14:00 10:00-21:00

קרית ספר
השל“ה 2  08-6177930

א‘- ה‘ 12:00-23:00
יום ו‘ 10:00-14:00

בית שמש
נחל זוהר 3  02-6324277

א‘- ה‘ 12:00-20:30 | יום ו‘ 10:00-14:00

03-552-3340 • 80

10:00-14:00 10:00-22:00
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זה הזמן לקנות!!!



בני ברק כ"ח תמוז תשע"ט 121431/7/19

ה'קראוון' המיתולוגי 
הוכר כאתר לשימור

מאת: אלי כהן

פוסק  מרן  את  ששימש  המיתולוגי  ה'קראוון' 
רבות  שנים  במשך  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  הדור 
שהדבר  לאחר  לשימור,  מורשת  כאתר  הוכרז   -

אושר בוועדה בעיריית ירושלים. 
במהלך  הציג  ויצמן  יוחנן  שימור  ועדת  יו"ר 
להכריז  בקשה  השבוע  שני  ביום  הועדה  דיוני 
את  והסביר  לשימור  מורשת  כאתר  הקרוואן  על 
מרכז  בהיותו  המבנה  של  ההיסטורית  חשיבותו 
מקום  ובעולם,  בארץ  החרדי  לציבור  רוחני 

שממנו יצאה הנהגת הדור רבות בשנים.
ומי  בירושלים,  'דגל'  ויו"ר  רה"ע  מ"מ 
שבהובלתו התנהל התהליך, אליעזר ראוכברגר, 
את  לשמר  רוצה  שלם  "ציבור  כי  בדיון  אמר 
המקום, איפה שהוא למד, נתן שיעורים, אנשים 
עלו אליו לרגל לשאול שאלות, קבלת קהל ועוד. 
יש לזה ערך היסטורי, מורשתי ושימורי. מדובר 
יש  מוזיאון,  שם  לעשות  ניתן  הנכס,  בהשבחת 
להיות  יכול  הרב.  של  ממורשתו  סרטונים  אלפי 
של  בהצהרה  מדובר  כעת  לרגל,  עלייה  שמה 
עיריית ירושלים שהיא מעריכה ומוקירה את מה 

שהיה במבנה הזה". 
חבר הוועדה משה גורא מ'דגל התורה' סיפר, 
כי הרב אלישיב נפטר בגיל 102, והיה מקובל על 
והספרדי,  החסידי  האשכנזי,  החרדי  המגזר  כל 
כולל המגזר הדתי, כסמכות עליונה בפסקי הלכה 
ובהנהגה. "במקום זה התפלל הרב מידי יום ובו 
התקיימו  זה  במקום  היומיים.  שיעוריו  את  מסר 
הרב,  השתתפות  את  שביקשו  אירועים  הרבה 
כולל סיום הש"ס, שמחות בית השואבה, מעמד 
בריתות  אלפי  חמור,  פטר  ופדיון  הגז  ראשית 
בברית  כסנדק  להם  ישמש  שהרב  שחפצו  לאלו 

ועוד".
בהתאם  כי  החלטה  התקבלה  הדיון  בתום 
התכנון  לחוק  הרביעית  לתוספת   12 לסעיף 
המבנה  את  להוסיף  מחליטה  הוועדה  והבניה 
30061 לרשימת  72 בגוש  הנמצא בדרום חלקה 

השימור. 
לכנסיה  המדובר  השטח  השתייך  במקור 
בין  מר  ויכוח  לגביו  ניצת  ובהמשך  האתיופית, 
באתיופיה.  החדש  לשלטון  הישן  המלוכה  בית 
בסופו של תהליך משפטי ארוך רכש אותו יהודי 
עשיר ממיאמי, שהסכים להעניק את השטח לזמן 

קצוב עבור בית מדרשו של גדול הדור.
היביל  המבנה  הוקם  תשס"ג  אלול  בחודש 
והרב אלישיב ותלמידיו נהנו ממנו במשך שמונה 
הרב  מסר  שנים  באותן  לפטירתו.  עד  שנים, 
אלישיב אלפי שיעורים, השיב לרבבות שואלים 
ושימש  שאלות,  של  אפשרי  בלתי  מספר  על 
כסנדק בכארבעת אלפים בריתות. לאחר פטירתו 
המשיך נכדו נאמן ביתו רבי אריה שיבדל לחיים 
לאחר  שנים  שבע  היום,  עד  המקום.  בהחזקת 
ביתו  ונאמן  נכדו  ממשיך  הרב,  של  הסתלקותו 
רבי אריה אלישיב להגיע מדי יום לשכונה, פותח 
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ביוזמת הנציגים החרדים במועצת העיר, הוכר בית מדרשו המפורסם של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל כאתר לשימור • 
מ"מ רה"ע ויו"ר 'דגל' בירושלים אליעזר ראוכברגר אמר בדיון: "ציבור שלם רוצה לשמר את המקום, איפה שמרן למד, 

נתן שיעורים, אנשים עלו אליו לרגל לשאול שאלות"
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מעוניינת להרוויח המון כסף במעט זמן?
מעוניינת לעבוד בסביבה נשית מופרדת לחלוטין? 

מעוניינת לעבוד בסיום  בין הזמנים?

חוזר
ובגדול!

לפרטים ולהרשמה מוקדמת:

תשית לראשו עטרת פז
נשגר בזה טנא ברכות, למורנו ורבנו עטרת ראשנו ותפארתנו, 
ותפארת יהדות ספרד בארץ ובגולה, מגזע אראלים ומצוקים 
ותרשישים. המאיר לארץ ולדרים עליה, בעצותיו המחכימות 
ובהוראותיו הברורות בדרך הסלולה לנו מגאוני ומצוקי 
ארץ זיע"א, אשר כידוע גאוני הדורות, גאוני אשכנז וגאוני 
ספרד כאחד כולם סמכו ידיהם עליו, בהנהגתו את קהילתו 

המפוארת בשכונת רמת אלחנן.

רבנו הגאון הגדול

ר' מסעוד בן שמעון שליט"א
חבר בד"ץ נווה ציון

לרגל עלותו לכהן כרבה הספרדי של העיר בני ברק תוב"א 
כי לו נאה ולו יאה לשבת על כס המלוכה.

יה"ר שימשיך להנהיג לפאר ולרומם את בני התורה הספרדים 
מתוך בריאות איתנא מנהורא דעליא עד כי יבוא שילה, אכי"ר.

צהלי ורוני יושבת ציון כי גדול בקריבך קדוש ישראל

בס"ד

ביחד עם כל בית ישראל הננו משתתפים בצערו של מורנו ורבנו ועטרת ראשנו 
שר התורה הכהן הגדול מנהיג יהדות ספרד המעטירה בארץ ובגולה בכלל. ראש 

ומנהיג ומנתב דרך עדתינו דקהל קודש "נוה ציון" תכב"ץ בפרט, זה עשרות 
בשנים במסירות נפש, באמת צרופה ללא חת ומורא, בעוז ותעצומות,

עמוד האש לפני המחנה. שר הענווה
מרן ראש הישיבה הגאון הגדול

מו"ר חכם שלום כהן שליט"א
נשיא מועצת חכמי התורה

וראש בד"ץ דק"ק "נוה ציון" תכב"ץ

בפטירתה של אחותו הגדולה הרבנית הצדקת

מרת שולמית חמד ע"ה
בת עמוד הקבלה המקובל האלוקי
רבנו אפרים הכהן זצוק"ל

בעל הנחמות ינחם את רבנו הגדול אשר כאב הוא לנו, בכלל 
הנחמות עם כל המשפחה הכבודה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים 
ולא יוסיפו לדאבה עוד. ובהמשך הרבצת התורה בישיבה בפרט. 

ובהנהגת כלל עם ישראל לתורה ויראה ינוחם

הרבנים הגאונים דייני בית הדין       ק"ק נוה ציון        מפקחי ומשגיחי מערכת הכשרות

כסא דנחמתא
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וחצי  יום שישי אחר הצהריים, בעוד כשעה 
ירדו  והשלווה  השקט  המלכה,  שבת  תיכנס 
על עיר התורה והחסידות הביפרים של מנהלי 
 :17:45" מצפצים,  ברק"  "מי  המים  תאגיד 
צברי,  פיני  עקיבא".  רבי  ברחוב  ביוב  פריצת 
מקבל  ברק"  "מי  תאגיד  של  התפעול  סמנכ"ל 
את הפניה ומעדכן בקבוצת הניהול של התאגיד 
למקום  בדרכה  כבר  הכן,  שנמצאת  ביובית  כי 
גורי  ניר  מנהל התפעול  מכן,  לאחר  קלה  שעה 
ישגר תמונה של רחוב שחזר להיות נקי ושטוף 
לקראת שבת קודש, מנכ"ל התאגיד דוד צלניק 

מאחל לחברים שבת שלום ושקטה.
תרחישים אלו קורים לרוב, וכדי להבין כיצד 
הנפוצה,  הבעיה  עם  המים  בתאגיד  מתמודדים 
אני עושה את דרכי למגדלי שקל, שבפאתי בני 
והביוב  יושבים משרדי תאגיד המים  ברק, שם 
חלקים  שמכסות  העיר  מפות  לצד  ברק".  "מי 
אחד  גדולים  מסכים  ניצבים  מהקירות,  ניכרים 
המציג את לחצי המים ברחבי העיר, השני את 
לטיפול  עד   ,106 במוקד  שנפתחות  הקריאות 

בהם.
את הראיון עם בכירי תאגיד המים 'מי ברק', 
שאלות  על  ולענות  לנסות  בכדי  מקיים  אני 
פיצוצי  על  השונים,  בפורומים  העיר  תושבי 
כפי  המים,  ואיכות  תשתית,  עבודות  מים, 
על  עומס  בזמני  בעיקר  לפעם,  מפעם  שעולים 

מערכות התשתית העירוניות.
המים  תאגיד  בכירי  יושבים  השולחן  סביב 
והביוב העירוני "מי ברק", מנכ"ל התאגיד דוד 
והמהנדס  צברי,  פיני  התפעול  סמנכ"ל  צלניק, 
קיר  לצד  כאן,  קלצ'בסקי.  עמוס  אינג'  הראשי, 
בכירי  יענו  הצטיינות,  בתעודות  וגדוש  עמוס 

התאגיד לשאלות השונות. 
בסקירה  פותח  צלניק  דוד  התאגיד  מנכ"ל 
האחרונה  "בשנה  ברק,  בבני  המים  משק  על 
מים,  מ"ק   12,126,822 צרכה  ברק  בני  העיר 
עצמאי.  באופן  מסופיקים  כשליש  מתוכם 
ברחבי  צרכנים  ל-43,432  מים  מספקים  אנחנו 
גדולים,  מים  מאגרי  שני  לתאגיד  ברק,  בני 
המים  ובריכת  איש,  חזון  ברחוב  המים  מגדל 

בניית  ביצוע  לקראת  אנחנו  וכעת  הבנים,  בהר 
אלו  מאגרים  העיר.  בצפון  נוסף  מים  מאגר 
אנו  מהם  מים  בארות  לקידוחי  בנוסף  הינם 
מפיקים מים באופן עצמאי. עובדה חשובה היא 
הביוב  למערכת  מסולקת  המים  מצריכת   80%

העירונית. 
לראות  ניתן  הקיר,  על  התעודות  שלל  בין 
ובהם  הצטיינות  אותות  קיבל  ברק  מי  שתאגיד 
במגזר  למצויינות  הלאומי  בפרס  התאגיד  זכה 
תקני  5 הנושא  פלטינה  תו  קיבל  הציבורי, 
תאגידי   10 בין  ונמצא  לאומיים,  בין   ISO
המים המצויינים בישראל, עד שמערים אחרות 
בחירום  התאגיד  פעולת  על  ללמוד  מגיעים 

ובשגרה. 

מערכת הביוב משודרגת מידי יום
אנחנו חוזרים לנושא שלשמו התכנסנו, ואני 
מחזות  רואים  אנו  לעיתים  מדוע  להבין  מבקש 
של פריצת ביוב ברחובות בני ברק, בעיקר בימי 

שישי או מוצאי חגים. 
מנכ"ל  אומר  השאלה"  על  לענות  "כדי 
והביוב  במים  מערכת  כי  אציין  צלניק  התאגיד 
שנים,  עשרות  לפני  הונחה  ברק  בני  העיר  של 
והיא תוכננה לספק מים ולסלק ביוב ל-80 אלף 

תושבים. ברוך השם, היום גדלה העיר בני ברק 
והתפתחה מאוד, ומונה 220 אלף תושבים כ"י, 
פי  הוא  והמים  הביוב  מערכות  על  הלחץ  ולכן 
שלושה על אותן מערכות, כאשר הגידול הטבעי 

הינו מעל 3% לשנה וגודל משנה לשנה".
אנו  הטבעי?  הגידול  עם  מתמודדים  "איך 
ראשית,  במקביל  מישורים  בכמה  מתמודדים 
ביוב,  קווי  והחלפת  שדרוג  מבצעים   אנחנו 
לקווים וכתרים גדולים יותר שיכולים להתמודד 
עם זרימת ביוב רבה יותר ברוך ה' מאז הקמת 
בעיר,  הביוב  מרשת  כשליש  שדרגנו  התאגיד, 
מקבל  אינו  התאגיד  כי  לציין  המקום  כאן 
המים  תשלומי  ורוב  ממשלתי  מגורם  הכנסות 
של התושבים הולך להשקעה בתשתיות המים 
והביוב. שנית, אנחנו עורכים באופן רציף ושותף 
במקומות  הבקבוק,  צווארי  של  מדויק  מיפוי 
מגוונות  סיבות  עקב  ביוב  לפריצות  המועדים 
ובין היתר לחצים כמויות ומערכות פיזיות  כמו 
למשל ברחוב זכריה, אשל אברהם, רבי עקיבא, 
ז'בוטינסקי, בהתאם למיפוי מתבצעות בדיקות 
יזומות בימי עומס, על מנת לפתוח את הקווים 
בזמני  ביוב  של  וחלקה  חזקה  זרימה  ולאפשר 

לחץ  ולמנוע הצפות.
קריאות  כ-3000  בשנה  מקבלים  אנחנו 
על  מיידי  באופן  מטופלות  כולן   ,106 למוקד 

בעשור האחרון, החלפנו 
תשתיות מים וביוב בלמעלה 

ממאה רחובות בעיר

"תשתיות הביוב 
בעיר תוכננו כדי 

לסלק ביוב ל-80 
אלף איש, כיום 

אנחנו באותן 
מערכות מסלקים 

מים ל220 אלף 
איש כ"י, ולכן אנחנו 
עובדים כל העת על 

שדרוג התשתיות 
בכל רחבי העיר, כדי 

לתת מענה לגידול 
המבורך"

"

כיצד מטפלים בתאגיד "מי ברק" בפריצות ביוב? ואיך אתם, תושבי בני ברק יכולים למנוע סתימות ביוב 
באזורכם? וכיצד מתמודדים עם גידול עצום במספר האוכלוסייה באספקת המים? בכירי תאגיד המים 
"מי ברק" בראיון מיוחד משיבים על כל השאלות, וחושפים את המאמץ "להורדת אחוז החסימה" 

ברחבי העיר. ראיון מיוחד

איתי גדסי

מנכ"ל התאגיד דוד צלניק סמנכ"ל התפעול פיני צברי בפגישת עבודה עם ראש העיר הרב אברהם רובינשטייןזמן שיא בערב שבת
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ידי הצוותים שלנו שנמצאים בשטח, כמו"כ אנו 
מנטרים את הפניות על מנת ללמוד את הבעיות, 
רבי  ברחוב  האחרון  הביוב  בפיצוץ  למשל... 
עקיבא, הוצאנו מקו הביוב טונה של מגבונים.  

זה משקל  עצום בכל קנה מידה"

ממה נגרם פיצוץ בביוב? מגבונים 
מגבונים ושוב מגבונים!

הביוב,  פריצות  לעניין  מגיעים  כשאנחנו 
את  קלצ'בסקי  עמוס  הראשי  המהנדס  מציג 
זה,  ברגע  הביוב  מערכת  ומסביר,  הנתונים, 
שהוא זמן ממוצע בעיר מערכת הביוב מסלקת 
המסך,  על  תסתכל  בשעה.  מים  מ"ק   2000
הכל  כי  ביוב,  פריצות  על  למוקד  קריאות  אין 
זה  וערבי חגים,  בסדר. מה שקורה בימי שישי 
מקלחות,  לשבת,  נערכים  כולם  כי  שיא  זמן 
המים  צריכת  ואז  מקוואות,  כביסה,  מכונות 
המים  מ"ק,  ל-4000  מכפול,  בלמעלה  קופצת 
הללו מגיעים מהברז למערכת הביוב המרכזית 
הלחץ  מתחיל  ואז  בערך,  שעות   3 בתוך  שלנו 
על  גוברת  החול  ימי  של  המים  זרימת  הגדול. 
בזמני  אך  הצינור  בדפנות  הלכלוך  הצטברות 
עומס כשלחץ המים מכפיל את עצמו הוא גורם 
המערכת.  ולסתימת  המצטבר  הלכלוך  להצפת 
שלנו  בבדיקות  בצינורות?  לנו  מצטבר  ומה 
במגבונים  מדובר  המקרים  ברוב  כי  מצאנו 

שנזרקו לאסלה.
"אנחנו  מסביר:  צלניק  דוד  התאגיד  מנכ"ל 
לציבור  הקורא  בקמפיין  השבוע  יוצאים 
הנזרקים  המגבונים  החסימה",  אחוז  "להורדת 
לאסלה הם חד משמעית סותמים לנו ולתושבי 
למגר  מנסים  ואנחנו  הביוב,  מערכת  את  העיר 
את התופעה. כשאדם זורק מגבון, ורואה שהוא 
צריך  הוא  בסדר,  שזה  חושב  הוא  נתקע,  לא 
ובהמשך  לצנרת,  נכנס  הזה  שהמגבון  להבין 
הדרך, זה יכול להיות בניין אחריו או אף רחוב 
שנמצא  במסמר  או  בעיקול  נתקע  הוא  ליד, 
עוד  נתפסים  עליו  ונתפס.  הצינורות,  בחיבורי 

כשלחץ  ואז  הקו.  לסתימת  עד  מגבונים,  ועוד 
הביוב עולה, ההצפה מגיעה.

מציין  לאחריני"  "חב  של  עניין  גם  פה  יש 
ששכנים  במקרים  נתקלתי  התפעול,  סמנכ"ל 
ביוב,  קו  פתיחת  על  כסף,  מעט  לא  הוציאו 
למרות שיתכן  שהפסולת הגיעה בכלל מבניין 

אחר.

שליטה טכנולוגית און ליין
בערב  "אנחנו  צלניק,  דוד  התאגיד  מנכ"ל 
כל  שיא,  בכוננות  נמצאים  שבת  ומוצאי  שבת 
קריאת מוקד על פיצוץ מגיעה למנכ"ל התאגיד, 
יורדים  ומשם  והמהנדס,  התפעול,  סמנכ"ל 
לטיפול, אנחנו עוקבים אחר הטיפול, מבחינתנו 
ביוב  פריצת  עם  רחוב  ויש  שבת  נכנסה  אם 
התחושה הינה כואבת מאוד . גם במוצאי שבת, 
במהירות  לשטח  הצוותות  את  מוציאים  אנו 

האפשרית  על פי קריאות המוקד. 
הינה  השליטה   - העיר  ברחבי  המים  לחצי 
רציף  במעקב  ונתונה  במלואה  טכנולוגית 

ושוטף  כולל יכולת הסטה ושינוי ע"פ צורך. 
בני  של  הייחודיות  על  שמירה  לצד  זאת  כל 
מערך  וחגים  בשבתות  הלכתית.  מבחינה  ברק 
ממקורות  ומנותק  עצמאית  מנוהל  בעיר  המים 
השאיבה  פעולות  חיצוניים.  וחשמל  מים 
גינרטורים  באמצעות  מתבצעות  והאנרגיה 
מתקדמי רבי עוצמה המסיעים לתפקוד והספקה 
בשעת חירום, בעוד תאגידים אחרים מתרגלים 
אספקת מים לשעת חירום פעם בשנה, אצלנו כל 
שבת מספקים מים עצמאית כמו בשעת חירום.

"מיפינו את המקומות 
המועדים לפריצות 

ביוב, וכשאנחנו מזהים 
באמצעים טכנולוגיים 
על עומס בקו, אנחנו 

יוזמים שטיפת קו 
בלחץ גבוה כדי 

לשחרר את הסתימות 
ולמנוע פיצוץ"

"
"ערבות הדדית: 
כשאדם זורק מגבון 
לאסלה אצלו בבית, 
הוא צריך לדעת 
שזה גורר סתימה, 
אם לא היום, בעוד 
שבועיים, ואם לא 
אצלו אז ברחוב 
הסמוך. מגבונים 
הם לא מתכלים, 
ולכן הם נשארים 
במערכת הביוב. 

"

12,126,822 מ"ק מים, ל-43,432 צרכנים ברחבי בני ברק, שני מאגרי מים גדולים, מגדל המים ברחוב חזון איש, ובריכת המים בהר הבנים

הביובית בפעילות בערב שבת טון מגבונים
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הראשונה  בעשירייה  שקד  את  רצה  שלא  מי 
למעלה  של  מפלגה  בראש  אותה  יקבל  בליכוד, 
לדור  הסכים  שלא  מי  עצמאיים.  מנדטים  מעשרה 
מוזכר  שמה  את  ולשמוע  אחת,  ברשימה  עמה 
את  יקבל  המסרים,  לדף  שנצמדת  ליכוד  כחברת 
לנתניהו  שתציב  רבת-כוח  כיושבת-ראש  איילת 
לאותה  בפרפרזה   - אותה  לכחלן  במקום  תנאים. 
כחלונים"  "תהיו  נושנה  אמרה 
שהפכה לפרודיה -  ולהציב את שקד 
בציפייה  העשירייה  במורד  שם  אי 
קיבלו   - שרה  לתפקיד  עין  עקומת 
שקד  איילת  את  נתניהו  ושרה  ביבי 

כראשת הימין החדשה. 
את  ובנט  שקד  עם  עשה  נתניהו 
פיטר  הוא  האפשריות.  הטעויות  כל 
אותם באבחה אחרי שהגיעו במפתיע 
לישיבת הממשלה הראשונה שלאחר 
על  יתר  מחויכים  הכנסת  פיזור 
המידה. בנט ושקד נראו באותו מעמד 
יצאו  לתחייה,  שקמו  כמי  עגום, 
כחתן  לבן  בתכריכי  והופיעו  מהקבר 
וכלה ביום כלולותיהם. וכל זה נעשה 

מול פניו המכורכמות והאבלות 
את  שביכה  הממשלה  ראש  של 
ממשלתו  של  בעריסה  מותה 
החדשה. בכך - כפי שנכתב כאן 
מקורביהם  מפי  מעמד  באותו 
של המפוטרים עצמם - הוא גרם 
להם להפוך מלוזרים שהואשמו 
לקדושים  הימין  בכישלון 

מעונים. 
התברר  יותר  מאוחר  בשלב 
מוכמן  מידע  היה  לנתניהו  כי 
שאושש את כל חיישני הפרנויה 
בצלאח  תזוזה  לכל  הרגישים 
המשפטים,  משרד  של  המושב  מקום  א-דין, 
היועמ"ש  ולשכת  המדינה  פרקליטות 
לממשלה. ימים אחדים לפני הפיטורין של שרי 
ליאת  של  למינוייה  המכרז  יצא  החדש  הימין 
הקטגוריה,  מלמדת  הזעם  פרקליטת  ארי,  בן 
הסרכה  את  מצא  נתניהו  רה"מ.  בתיקי 
שהטריפה את דעתו וחיזקה את תודעתו ולפיה 
רגל בטוויית  ובעיקר  יד  יש  לשרת המשפטים 
השבוע  שמענו  האשמה  את  האישום.  כתבי 
מפורשות מפי הרעייה, ולא של ביבי אלא של 
בסדר  השנייה  לרעייה  שהפכה  פרץ,  הרברפי 

הקדימות ברשימה.
נתניהו מיהר להסיק את המסקנה המתבקשת 

ושלח את בנט ושקד ללשכת התעסוקה. המהלך הזה 
נראה כיום כמו כניסה בדהרה לרחוב ללא מוצא. את 
התאונה הראשונה עשה לו שר התחבורה שבנאום 
ההכתרה המאולתר בישיבת מרכז הרב העלה על נס 
הזאת  המיותרת  האמירה  ההלכה.  מדינת  חזון  את 
מן ההפקר  איווט שנהנה  את הקמפיין של  הזניקה 
לשרשרת  הקדימון  רק  היה  וזה  ההפקרות.  ומן 
פיגועי התאבדות של שר החינוך בחצר האחורית. 
למזלו של הקוסם שלא נותרו שפנים בשרוולו – בא 

אהוד ברק ושלף עבורו עכברים שחורים מצעיפו. 

עקב גבוה
השבוע  קיבלה  ששקד  הגבוהים  העקבים  את 
ננעצים  פעם  אחר  פעם  יחוש  עוד  ביבי  בזכותו, 
על  ומחלה  הוסיפה  לזכותה,  ייאמר  שקד,  בגבו. 
צניעות  מידת  באותה  זאת  ועשתה  הנרמס,  כבודה 
 – היהודי  הבית  הנהגת  את  לאחרונה  שמאפיינת 
הצניעות  )ובשבחו(.  בשבחה  הפליג  רפי  והרב 
והצביעות מעולם לא דרו כך בכפיפה אחת, אם כי, 
דווקא האישה שבחבורה – נודעה תמיד כמי שפיה 

וליבה שווים, בניגוד לכמה מהגברים.

הודעה  ללא  שקד  את  פיטר  שביבי  לאחר  גם 
דברי  השמיעה  היא  לבזותה,  במטרה  מוקדמת 
כיבושין ועשתה הכל כדי להיקלט בשורות הליכוד. 
גורמים  בקרב  רק  ולא  הקרובה  בסביבתה  רק  לא 
פוטנציאל  את  לנטרל  שהעדיפו   - היהודי  בבית 
האיום של שקד -  אלא גם מתוככי הבית הליכודי, 
מי שהפצירו  נמצאו  לנתניהו,  הקרוב  במעגל  כולל 
אותם  הליכוד.  לשורות  שקד  את  לקלוט  בנתניהו 
יבואו  ועוד  עולם,  לדיראון  כמובן  סומנו  גורמים 

בעתיד על "שכרם".
אם נתניהו לא היה אוטם אוזניו באותו שלב הוא 
היה מקבל בעסקת חבילה את שקד כשחקנית בית 
ציפי  של  הגברי-ימני  כתאום   - במקביל  בנט  ואת 
לבני - מחוץ למשחק הפוליטי. הנחת העבודה גם 
בסביבתו של בנט הייתה, שאם שקד תחבור לליכוד 
ילכו  החדש  הימין  של  הקולות  מרבית  עצמאית, 
אבה  לא  נתניהו  בעקביה.  לומר:  שלא  בעקבותיה, 

לשמוע, או נכון יותר לומר, לא אבתה.  
ומקבל  כאחד  ושקד  בנט  את  בעקביו  דש  ביבי 
אותם כעת כראש במקום כזנב. מי שהתעקש ללכת 
בבלוק.  הראש  עם  השבוע  עצמו  מצא  הסוף  עד 
עמידתה של שקד בראש הבלוק הטכני של הימין – 
היא התסריט הגרוע ביותר ששוכני המעון בבלפור 

היו יכולים לאחל לעצמם. 
כתיבת  למועד  נכון 
קיבל  נתניהו  השורות, 
מבלי   – בראש  שקד  את 
הגוש  בריכת  את  לאטום 
המנדטים  זליגת  את  ולמנוע 
וזהות.  יהודית  עוצמה  של 
של  הפנימי  בהסכם  הפסקה 
שעוסקת  המתאחד,  הימין 
יהודית  עוצמה  נציג  בשריון 
מזכירה  הליכוד,  חשבון  על 
יהודית  בדיחה  אותה  את 
לזווג  שנתבקש  השדכן  על 
החלבן  לבן  הגביר  בת  בין 
הדברים  היכן  וכשנשאל   –
חצי  כי  השיב  עומדים 
מהעבודה כבר נעשתה, היות 
הסכמתו  את  נתן  והחלבן 

לעסקה.
ניתן  התחתונה  בשורה 
מנדטים  ארבעה  כי  לומר 
שהלכו לאיבוד בסבב הקודם 
בוודאות,  השבוע  ניצלו   –
די  יהיה  לא  בלבד  בהם  אך 
אחוז  את  יצלח  שביבי  כדי 

עם הראש בבלוק

בנט ושקד נראו 
באותו מעמד עגום, 
כמי שקמו לתחייה, 
יצאו מהקבר 
והופיעו בתכריכי 
לבן כחתן וכלה ביום 
כלולותיהם, מול פניו 
המכורכמות והאבלות 
של ראש הממשלה 
שביכה את מותה 
בעריסה של ממשלתו 
החדשה

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

סולח אך 
לא שוכח. 
ח"כ מרגי
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עם הראש בבלוק

לימין  האחדות  מהלך  אם  ה-61.  של  החסינות 
של  בצירופה  הנוכחי  בסופ"ש  יסתיים  הליכוד 
את  גם  לראות  יוכל  ביבי   – לגוש  יהודית  עוצמה 
שקד  חזרת  מאז  אותו  שאופפת  באפלה  האור  קרן 
לקדמת הבמה. ריצת הימין כגוש מאוחד תחדש את 
לראשית  עד  שנראה  מה  ה-61,  המנדט  על  הקרב 
ליברמן  של  פרישתו  לנוכח  סיכוי  כחסר  השבוע 
ניצוץ  להותיר  כדי  מאז.  בסקרים  ופריחתו  מהגוש 
להתחפש  לסופ"ש  עד  עשוי  עוד  ביבי  תקווה,  של 
לרגע לאוהד לה-פמיליה, ולא במתכונת הממותנת 

שנראתה השבוע.  

מרוץ הלפיד
פוליטיקאי שלא  מרגי,  יעקב  החינוך  ועדת  יו"ר 
רגוע  חש  לא  הקהלים,  בין  מדנים  להרבות  נוהג 
בגזרת הכיפות הסרוגות. בה בשעה שחברו הפולני 
ליצמן, מברך על שובם  מיהדות התורה, סגן השר 
מפני  מזהיר  מרגי  דווקא  לזירה,  ושקד  בנט  של 
ציר  מחידוש  חושש  מרגי  הישנה.  הברית  חידוש 
תוך הותרת החרדים  ואיווט,  בנט  לפיד,  2013 של 
החזיק  הקודמת  שבפעם  במודל  למשחק  מחוץ 

מעמד כשנה ומחצה.
כבר לימדונו חז"ל כי מי שנכווה ברותחים נזהר 
אך  דחוק  בחישוב  מדובר  אריתמטית  בצוננים. 
מוזרים  צירופים  של  פוטנציאל  כמו  היתכנות,  בר 
החייאה  מעניק  אומנם  הימין  איחוד  אחרים. 
מלאכותית לתקוות ה-61, אך גורם לפרפור בחדרי 
באיחוד  כשנזכרים  הרשימה,  קנה  ולסתימת  הלב 
שהסתיים  לחרד"לים,  לייט  דתיים  בין  הקודם 

בהוצאתם של החרדים מהמשוואה.
אי אפשר להתעלם מנורת האזהרה עליה מצביע 
שלוחי  בהם  ימים  באותם  כשנזכרים  ובפרט  מרגי 
האגף החרד"לי קוששו את תמיכת הרבנים מחברון 
ותקיעת  החרדים  הדרת  למהלך  ההר  גב  ומיישובי 
צריך  סמוטריץ’  בצלאל  של  לזכותו  בגבם.  הסכין 

לומר שלא הוא – אלא קודמו אורי אריאל – היה 
לא   – לקודמו  בניגוד   – לחובתו  וכי  עצה  באותה 
רשומה שום הערת אזהרה בנוגע לעסקת קומבינציה 

בעבר על גב החרדים.
הכיפה,  חובשי  של  ההדדית  מאהבתם  יותר 
לצרכי  שנאתו  כיום  המאמינים  ציבור  את  מחברת 
תעמולה של איווט – שסימן על גבנו מטרה. השעה 
רון  הטברייני  דמותו  לבן  וגם   – לאיווט  משחקת 
קובי שמרבה בשנאת חינם ובתמורה קיבל השבוע 
את  לידיו  שקיבל  ליברמן  מבג"ץ.  חינם  מתנת 
הבחירות  במרוץ  בגאון  אותו  ונושא  השנאה  לפיד 
הנוכחי - ממשיך להקצין את השיח משבת לשבת 
רק  לא  הוציא  הוא  והשבוע,  חילולה(  כדי  )תוך 
לגדר.  מחוץ  החרדלים  את  גם  אלא  החרדים  את 
השבוע  החליף  החרדים  נגד  המכוער  השיח  את 
נגד "המשיחיים", כשאיווט מפליא להקצין  המלל 
מהרב  ייפרדו  לא  ובנט  ושקד  במידה  כי  ומבהיר 
פרץ וסמוטריץ’, הוא יתייחס גם אליהם כאל פסולי 

חיתון.
ללא  חרד"לית  נציגות  עם  ממשלה  של  תרחיש 
מהמציאות  רחוק  מעט  כיום  נראה  חרדית  נציגות 
לזהות  כדי  קיצון  תרחישי  לדמיין  צריך  לא  אך   –
להישען.  מי  על  לנו  שאין  ולהבין  ההבדלים  את 
קחו כדוגמה את תוכניתו של נתניהו לבניית 6,000 
בהקשר  השבוע  שפורסמה  בגושים  דיור  יחידות 
לפלסטינים  הבנייה  אישורי  מתן  רקע  על  שלילי 
החרדית  הנוכחות  כי  היא  ידועה  עובדה  במקביל. 
ומודיעין  עילית  ביתר  החרדיות  הערים  בשתי 
עילית הפכה את המתיישבים החרדים לחלק הארי 
ממתיישבי גושי ההתיישבות, אלא שלמרבה הצער, 
פועלת  הדמוגרפיה   – האחרונות  שבשנתיים  הרי 

לרעת המתיישבים חובשי השחורים. 
נטייה  רקע  על  התהוותה  לא  הזאת  המציאות 
שמאלה של המגזר החרדי שרק הולך ונעשה יותר 
על  כגיגית  הר  מכפיית  כתוצאה  אלא  ימני,  ויותר 
ראשי העיריות החרדיות. מתוך כ-3000 יחידות דיור 
לבנייה שאושרו ב-2017 ועוד כ-3000 יחידות דיור 

נתח  רק  קיבלו  החרדים  ב-2018,  שאושרו  נוספות 
מזערי שאינו משקף את חלקם באוכלוסייה הכללית 
ובאוכלוסיית יהודה ושומרון בפרט. גם מה שכבר 

ניתן  במשורה,  הגיע 
של  עיקש  מאבק  לאחר 
ראשי המועצות החרדיות 
עיריית  ראש  ובראשם 
פורום  ויו"ר  עילית  ביתר 
החרדיות  הערים  ראשי 
רובינשטיין,  מאיר 
שלוש  בכל  כדרכו  שנקט 
המסורתיות  האפשרויות 
- דורון, תפילה ומלחמה.

חזקה,  חרדית  נציגות 
של  במצב  גם  תשכיל 
עם  אמת  שותפות 
הדתית-לאומית  הנציגות 
של  במציאות  רק  ולא 
צרכי  על  לעמוד  הדרה, 
החרדים  המתיישבים 
שהערים  לכך  ולדאוג 
החרדיות יקבלו את חלקן 
אישורי  של  סבב  בכל 
יידרש  זה  וכל  בנייה. 
במציאות  גם   – כאמור 
אם  ביותר,  הוורודה 
נתניהו  יצליח  וכאשר 

במשימה הגדולה של הרכבת ממשלת 61, שנראית 
נכון להיום כחלום באספמיה. על אחת כמה וכמה 
שבמצב של הדרה – לא נוכל להסתמך על אף אח 

קרוב או בן משפחה רחוק שייחלץ עבורנו לעזרה.
חרדית  שמבחינה  מבין  בראשו  שעיניו  מי  כל 
עכשווית, ולא רק היסטורית, אנו מצויים בימי בין 
שעלולה  פוליטית  תקופה  של  בפתחה   – המצרים 
לא  למפלגה  הצבעה  שידענו.  מהקשות  להיות 
ותפנוקים שבוחר  חרדית בעת הזאת, היא מותרות 

חרדי לא יכול להרשות לעצמו באלה הימים.

מרגי שאינו נוהג להרבות 
מדנים, לא חש רגוע 

בגזרת הכיפות הסרוגות. 
בשעה שחברו הפולני 

ליצמן מברך על שובם של 
בנט ושקד לזירה, דווקא 
מרגי מזהיר מפני חידוש 
הברית הישנה של לפיד, 

בנט ואיווט

התמונה שבבלפור קיוו שתהיה נחלת ההיסטוריה. נתניהו ובנט )צילום: לע"מ(
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המערכת  גורל  את  יחרצו  הקרובות  השעות 
הגשת  מועד  יסתיים  חמישי,  ביום  הפוליטית. 
הרשימות לבחירות לכנסת ה-22 וכפי שהוכיחו 
הבחירות שהסתיימו לא מכבר – דברים נופלים 
אחוז  שברירי  ופיצולים,  חיבורים  על  וקמים 
חסימה והכרעות בין שותפי דרך בתוך הגושים.

בסימן  תעמוד  הקרובה  הבחירות  מערכת 
הצליחו  כה  עד  משותפות.  והנהגות  חיבורים 
ומשמאל  ידיים מימין  המפלגות השונות לשלב 
ה"חורים"  משותפת.  מטרייה  תחת  ולהתכנס 
הם   – לכעת  נכון   – בפאזל  שנותרו  היחידים 
יהודית'  'עוצמה  משמאל,  'העבודה'  מפלגת 

ו'זהות' של פייגלין, מימין.

שקד בראש, רצים יחד

הימין:  בגוש  האחרונות  להתפתחויות  ראשית, 
ביום שני, הגיעה בשעה טובה הסאגה במפלגות 
הציונות הדתית לסופה, עם חתימת הסכם לריצה 
שקד  איילת  של  החדש'  'הימין  בין  משותפת 
ונפתלי בנט לבין 'איחוד מפלגות הימין' המורכב 
מהבית היהודי בראשות הרב רפי פרץ והאיחוד 

הלאומי בראשות בצלאל סמוטריץ'.
על פי ההסכם בין הצדדים, רפי פרץ מפנה את 
שתעמוד  שקד  איילת  לטובת  בצמרת  מקומו 
בראש הרשימה, וזאת לאחר שקיבלה את ראשות 
יקבל  החדש  הימין  בנט.  מידי  החדש  הימין 
והמיקומים  הראשונים,  המקומות   9 מתוך   4
פרץ,  רפי  שקד,  הבא:  בסדר  יהיו  ברשימה 
מתן  סופר,  אופיר  יוגב,  מוטי  בנט,  סמוטריץ', 
כהנא, עידית סילמן, רוני ססובר ואורית סטרוק.

להסכם קדמו אינספור ישיבות מו"מ, תדרוכים, 
נעו  הדעות  חילוקי  ידיים.  וכיפופי  כותרות 
הנציגים  מספר  דרך  הרשימה,  מראשות 

ומיקומיהם, לכל צלע בברית הפוליטית.
אך יותר מכל ריחפה על המו"מ רוחו של ראש 
טען  רשמי,  באופן  נתניהו.  בנימין  הממשלה 
נתניהו כי הוא אינו מתערב במפלגות אחרות וכי 
מי שמעוניין בשלטון ימין חזק – מוזמן להצביע 
ליכוד, אך בפועל, נתניהו בוחש עמוקות בנעשה 
במפלגות הימין, גם מתוך מטרה לחזק את הגוש 

שיתמוך בו, אך לא רק.
בהקלטות שחשף העיתונאי עמית סגל, נשמעת 
מודה  כשהיא  פרץ,  רפי  רבניתו של  פרץ,  מיכל 

בהפעלת לחצים על בעלה לבל יוותר על ראשות 
של  בשליחותה  שקד,  איילת  לטובת  המפלגה 
רעיית ראש הממשלה, הגב' שרה נתניהו. יתרה 
לפרץ  הבטיח  הממשלה  ראש  לדבריה,  מזאת, 
את תפקיד שר החינוך במידה והוא יישאר בראש 

הרשימה.
רגע אחרי חתימת ההסכם שמלכד את הציונות 
המתקפות  החלו   – אחת  רשימה  לכדי  הדתית 
איחוד  "זה  נתניהו:  הממשלה  ראש  של  מצדו 
פיקטיבי אם לא מכניסים לתוכו את כל המפלגות 
מימין. אם בכך נגמר המהלך, כשמנגד המפלגות 
וודאית  בסכנה  הימין  גוש  מאוחדות,  הערביות 
לאיבוד השלטון. בנט, שקד וסמוטריץ' השאירו 
והם   - הימין  לגוש  מנדטים   5-6 בחוץ  בכוונה 
מסכנים במודע את המשך שלטון הימין. עדיין 
המסוכנת  הטעות  את  לתקן  מדי  מאוחר  לא 

הזאת", נמסר מגורמים בליכוד.
של  שילובם  אי  היא  למתקפה  הרשמית  העילה 
כזכור, עוצמה  יהודית' ברשימה.  'עוצמה  אנשי 
הימין  מפלגות  מאיחוד  חלק  הייתה  יהודית 
בבחירות האחרונות, אך מאז הם הספיקו לפרוש 

ולהטיח האשמות קשות בשותפיהם.
בהודעות לתקשורת ובשלל ראיונות, טען עו"ד 
איתמר בן גביר כי נגמרו הימים בהם משתמשים 
בקולות של עוצמה יהודית וזורקים את נציגיהם 
כי  טען  סמוטריץ'  מנגד  הרשימה.  לתחתית 
לי  'אכלו  של  וברטינות  כבוד  במשחקי  מדובר 

שתו לי'.
על פי סמוטריץ', אם בן גביר היה מגיע לשולחן 
בשפת  במקום  עניינית  לדבר  ומסכים  המו"מ 
גבוהים  מקומות  מקבלים  היו  הם  ההיעלבויות, 
ברשימה. כעת, לאחר שנסגרו הקצוות במפלגת 
ואנשיו  גביר  בן  של  סיכוייהם  הדתית,  הציונות 

לקבל מקומות גבוהים ברשימה שואף לאפס.
יצוין כי בחתימת ההסכם, קראו שקד, סמוטריץ' 
הפלגים  יתר  את  בליכוד  לשריין  לנתניהו  ופרץ 
לבל  האחריות  את  עליו  מטילים  כשהם  מימין, 
שיגר  הליכוד  הימין.  במחנה  קולות  יאבדו 
מכסת  כי  בטענה  התנגדות  הודעת  מיידית 
של  'כולנו'  נציגי  בשילוב  הסתיימה  השריונים 

כחלון ברשימתם.

 "הערבים נוהרים"

שורות,  אחדות  מציגות  הערביות  המפלגות 
אחת.  מפלגה  תחת  ירוצו  התנועות  כל  כאשר 
הייתה  הבחירות  לעגלת  להצטרף  האחרונה 

דרכה,  את  שקלה  האחרון  הרגע  שעד  בל"ד, 
כולל אופציה של אי התמודדות בבחירות. בסוף 
נציגי הרשימה המשותפת מסיבת  השבוע ערכו 
אך  בל"ד,  נציגי  נעדרו  ממנה  בנצרת  עיתונאים 

בהמשך החליטו חברי הוועד על הצטרפותם.
ואחריו  עודה,  איימן  הוא  בראשות  שיעמוד  מי 
במקום  שחאדה.  מטאנס  ד"ר  בל"ד,  נציג 
נציג תע"ל אחמד טיבי, שישמש  יוצב  השלישי 
על  ויתר  מרע"מ,  עבעס  מנסור  הסיעה.  כיו"ר 
בל"ד,  עם  החיבור  לטובת   2 כמספר  מקומו 

ויעבור למקום 4.
ובתוך כך, 'הליכוד' הודיע כי בכוונתו לחזור על 
במסגרתו  במחלוקת,  השנוי  המצלמות  פרויקט 
נפרסים משקיפים עם מצלמות בקלפיות ערביות 
בכדי למנוע זיופים. בחברה הערבית טוענים כי 
המצלמות נועדו לדכא ולהרתיע אנשים מלהגיע 
לקלפי. ח"כ תמר זנדברג פנתה ליועץ המשפטי 
בעניין. מדובר בפרויקט נרחב בו משקיע הליכוד 
נחקרים  אלו  בימים  כי  יצוין  שקלים.  מיליוני 
מצד  דווקא  קלפיות  לזיופי  חשדות  במשטרה 

אנשי 'הליכוד', באותן קלפיות.

שמולי נשאר, פרץ מתעקש

ובינתיים, המחנה הדמוקרטי – הלא הוא איחוד 
מר"צ, אהוד ברק וסתיו ספיר, ממשיך בקמפיין 
בחירות ומציג עצמו כבשורה של ממש למחנה 

השמאל.
פרץ  עמיר  'העבודה'  יו"ר  מתעקש  לכעת,  נכון 
בטוח  והוא  הדמוקרטי,  למחנה  לחבור  שלא 
בהצלחת מפלגתו שחברה לאורלי לוי-אבקסיס; 
בהנפת הדגל החברתי; ובסחיפת מנדטים מימין. 
הסקרים האחרונים מלמדים כי 'העבודה' נמצאת 

על גבול אחוז החסימה.
'מסיבת  העבודה  מפלגת  כינסה  ראשון,  ביום 
הודעה  נמסרה  ובה  מיוחדת  עיתונאים' 
נשאר  שמולי  איציק  ...ח"כ  "דרמטית": 
לבטים  רקע  על  מגיעה  ההודעה  במפלגה. 
לחבור  שוקל  שהוא  תוך  שמולי,  של  ארוכים 
להיוותר  החליט  לבסוף  אך  הדמוקרטי,  למחנה 
בביתו הפוליטי, לא לפני שמתח ביקורת על יו"ר 
למפלגות  לחבור  שלא  התעקשותו  על  מפלגתו 
יוצג  שמולי  הסיכומים,  פי  על  בגוש.  האחרות 
לוי  לצד  מההנהגה  כחלק  הבחירות  בפרסומי 

אבקסיס ופרץ, והוא יהיה אחראי על הקמפיין.

שכר על הפרישה

ח"כ רועי פולקמן הודיע כי לא יתמודד בבחירות 
מוערך  ציבור  נציג  פולקמן,  הבאה.  לכנסת 
עם  השלים  לא  כחלון,  של  'כולנו'  במפלגת 
על  ורמז  הליכוד,  בסיעת  מפלגתו  של  המיזוג 
מתונה.  חברתית  ממלכתית  למפלגה  שאיפתו 
בשבועות האחרונים עלו דיווחים לפיהם נתניהו 
את  לקדם  בכדי  פולקמן,  לפרישת  ציפו  וכחלון 
הבאה ברשימת 'כולנו', טלי פלוסקוב, שתסייע 

בקרב על הקול הרוסי.

הסרטון שעורר סערה

סרטון  ביתנו'  'ישראל  שיגרה  שישי,  ביום 
החרדים  הוצגו  בסרטון  סערה.  שעורר  בחירות 
כמי שאינם עובדים ואינם נושאים בנטל. "כנציג 
לוי  אלישע  הרב  הרב  היה  בסרטון  החרדים" 
שתמונתו התנוססה בסרטון. בני משפחתו שגילו 
כפארסה.  התגלה  והסיפור  נחרדו  הסרטון  את 

מדובר ביהודי שלחם בששת הימים.
לחם  התגייס,  לארץ,  עלה  לוי  אלישע  "הרב 
במלחמת ששת הימים בכבוד גדול. תומך בבניו 
עבד  שמתגייסים.  ונכדותיו  בנכדיו  שהתגייסו, 
ובנותיו,  בניו  את  ומעודד  רבות  שנים  בחינוך 
ישראל  למדינת  ולתרום  לעבוד  ונכדותיו  נכדיו 
התמונה  את  תורידו  דבר.  בכל  ישראל  ולעם 

מידית או שנתבע אתכם", כתבה בת משפחה.
ואכן, כעבור שעה קלה הוסר הסרטון והוא חזר 

בהמשך לאוויר ללא התמונה ובשינויי עריכה.

חלוקת דרכונים בנתב"ג

את  הטריח  הרוסי,  הקול  על  המאבק  במסגרת 
לנתב"ג,  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  עצמו 
נתניהו  המועצות.  מברית  לעולים  פנים  לקבל 
פורסם  דרכונים. השבוע  וחילק  הצטלם  שוחח, 
כי נשיא רוסיה פוטין צפוי לבקר בישראל לפני 
ירושלים  מעיריית  ביקש  נתניהו  וכי  הבחירות, 
למהר לאשר הצבת אנדרטה שתמנף את הביקור. 
על  המאבק  במסגרת  עוד  הוכחשה.  הידיעה 
קולות עולי ברית המועצות: נתניהו צפוי לצאת 

בחודש הקרוב לביקור באוקראינה.

בימין החדש קיבלו ארבעה מתוך תשעת המקומות הראשונים ברשימת 'הימין המאוחד'

מתאחדים ויורים בנגמ"ש
ביום חמישי יסתיים מועד הגשת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ה-22 • במחנה הימין, הבית היהודי והאיחד הלאומי סגרו עם 

הימין החדש כאשר איילת שקד תעמוד בראשות הרשימה, אולם נעשים מאמצים לצרף גם את 'עוצמה לישראל' ואת 'זהות' • 
בשמאל, האיחוד של מרץ עם ברק הציל לפחות אחת משתי המפלגות מאימת אחוז החסימה, אך מאחורי הקלעים נעשים מאמצים 

לצרף גם מפלגת העבודה לאיחוד במחנה השמאל

פרץ עם שמולי במסיבת ההישארות. צילום: דניאל בר אוןנתניהו מקבל פני עולים במטוס מתוך סרטון התעמולה של ישראל ביתנו בנט חותם על הסכם האיחוד בימין
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במעמד גדולי ישראל: הוקם 
איגוד הגבאים הספרדי – העולמי

מאת: חיים וייס

למוסדות  ובאו  התקבצו  האחרון  בחמישי 
נוף בירושלים גדולי  'יחוה דעת' בשכונת הר 
בכנס  להשתתף  במטרה  המזרח,  עדות  רבני 
העולמי  הספרדי  הגבאים  'איגוד  של  היסוד 
בעל  של  בנשיאותו  שיעמוד  דעת',  יחוה   –
רבי  הגאון  המוסדות  וראש  ברורה"  ה"הלכה 
היסוד של  מגילת  על  לחתום  וכדי  יוסף,  דוד 

האיגוד.
קודם לאירוע, נועצו הרבנים ביניהם בשיחה 
סגורה, כדי לקבל החלטות על אופן התנהלות 
איגוד הגבאים והכלים שיעמדו לרשות אלפי 
לסיוע  הגבאים  יזכו  השאר,  בין  הגבאים. 
שיעורים  תורה,  שיעורי   – וגשמי  רוחני 
זצ"ל,  יוסף  לנשים, הנגשת פסקי מרן הגר"ע 
הכנה  ההוראה",  ב"קו  הלכתי  וייעוץ  שימוש 
ברכישת  הנחות  לצד  וכדומה,  מצוה  לבר 
סיוע  מקצועית,  הדרכה  כנסת,  לבתי  מוצרים 
ונושאים  ממשלה  משרדי  מול  בפרוצדורות 

מורכבים נוספים.
החיה  והרוח  דעת'  'יחוה  ביהמ"ד  בוגר 
פתח  קריספל,  צוריאל  הרב  היוזמה,  מאחורי 
בדברי הסבר. "יש למעלה מ21 אלף בתי כנסת 
בארץ, מתוכם כ70% ספרדים ורובם חסידים 
של מרן פאר הדור הרב עובדיה יוסף זצ"ל", 
להנחות  להם,  לעזור  באים  "אנחנו  הסביר, 
דעת'  'יחוה  רבני  למאות  אותם  לחבר  אותם, 
עבורם,  הלכות  ויפסקו  שיעורים  שימסרו 
בדבריו  הנרחב",  הגשמי  הסיוע  מלבד  זאת 
"התאחדות  מנכ"ל  הרוש  בן  אלי  לר'  הודה 
והעמדת  הפעולה,  שיתוף  על  הכנסת"  בתי 
המיזם  לטובת  הארגון  של  הפלטפורמה 

הנפלא.
ראשון הנואמים היה נשיא האיגוד, הגר"ד 
יוסף. "אנחנו מצווים לעשות הכל למען זיכוי 
של  הזו  ההתאחדות  "ולכן  הכריז,  הרבים", 
בתי הכנסת בארץ ובעולם, המטרה שלה היא 
להשיב  תורה,  שיעורי  להקים  קודש,  מטרת 
מרכז  יהיה  כנסת  בית  שכל  בהלכה,  תשובות 
כוונתנו  שמים.  ויראת  לתורה  ורוחני  תורני 

לשם שמים להגדיל תורה ולהאדירה ובשם ה' 
נעשה ונצליח". 

עמאר  הגרש"מ  לראשל"צ  פנה  גם  הגר"ד 
זוכר שהמקום הזה היה  ואמר: "בוודאי הרב 
יושב  היה  בשבוע  פעמיים  אבא,  של  החדר 
היו  והכיסא האלו  ומקבל קהל, השולחן  כאן 
שהרוח  מרגיש  ואני  ממנו,  שקיבלתי  שלו 
זיכוי  אותנו,  מלווה  שלו  וההשקפה  שלו 
אנחנו   – עליו  נפשו  מסר  כך  שכל  הרבים 
רוצים להמשיך את זה כולנו יחד ובעז"ה הוא 

מהשמיים יסייע על ידינו".
של  ורבה  הראשל"צ  דברים  נשא  אחריו 
זיכרונות  שהעלה  עמאר,  הגרש"מ  ירושלים, 
נדירים מרבו המובהק, מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
והוסיף: "ב"ה הרעיון הזה, העליתי פעם רעיון 
בסייעתא  סיבות,  מכמה  אסתייע  ולא  דומה 
דשמיא של הרבנים פה שגם מצאו את האיש 
שיכול לעשות זאת, הרעיון הזה יצליח ויעשה 

מהפכה בעם ישראל".
המפוארת  היוזמה  את  שיבח  רבי  הגר"ח 
רבים  במקרים  "הגבאים  האיגוד.  להקמת 
המצב  לכל  עצומה  אחריות  בידם  מרכזים 
הרעיון  באמצעות  הקהילה.  של  הרוחני 
הנפלא הזה, יינתנו להם הכלים לחזק ולשפר 
עבור  הגשמיים  וגם  הרוחניים  הכלים  את 

המתפללים וחברי הקהילה". 
גדול  הכי  הדבר  "זה  כי  אמר  בצרי  הגר"ד 
שבעולם, ללכת ממקום למקום ולעשות חיזוק 
הגר"ד  בעז"ה".  זה  על  לעבוד  צריך  התורה, 
סיפר גם כי אביו היה גבאי בית כנסת במשך 
שחולל  הלכתי  דיון  בעקבות  וכיצד  שנה,   50
צדקה  הגר"מ  של  שיעורו  נוסד  הכנסת  בבית 

לפני 60 שנה.
לאחר דברי הרבנים חתמו המשתתפים על 

מגילת היסוד.
לדברי המארגנים, בימים הקרובים יצטרפו 
על  לחתימה  נוספים  רבנים  של  ארוכה  שורה 
של  הרשמתם  תחל  ובנוסף,  היסוד,  מגילת 
של  בדרכו  ההולכים  כנסת  בתי  גבאי  אלפי 
שיצטרפו  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  הדור  פאר  מרן 
נרחבת של סיוע תורני  ויזכו לחבילה  לאיגוד 

וגשמי לבתי הכנסת ולקהילות שבניהולם.

המעמד נערך בלשכת בעל 'הלכה ברורה' וראש מוסדות 'יחוה דעת' חבר ה'מועצת' הגאון 
רבי דוד יוסף, שאף יעמוד בנשיאות הארגון • הגרש"מ עמאר: "הרעיון הזה יצליח ויעשה 

מהפכה בעם ישראל" • הגר"ח רבי: "מעלת הגבאים גדולה וביכולתם לחולל מהפיכה 
רוחנית" • הגר"ד בצרי: "זה הדבר הכי גדול שבעולם"

 צילום: בועז בן ארי

משקפיים בזכאות מקופות החולים:
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יום עיון למנהלות 
ולנשות החינוך

"גם למשפחות נזקקות 
מגיעים מוצרי איכות"

מאת: חיים ויס

רשת 'ארחות חינוך' קיימה יום עיון לכלל מנהלות 
ומנהלות  הפדגוגי,  הרפואי,  הצוות  הרשת,  מוסדות 

לצוותים  נערך  האירוע  התחומים. 
והמיוחד  הרגיל  החינוך  ממוסדות 

)רשת 'פרח'(, מכל רחבי הארץ.
'ארחות  מנכ"ל  שטיין,  משה  הרב 
"רשת  פתיחה:  דברי  נשא  חינוך' 
'ארחות חינוך' פועלת בישראל קרוב 
לשני עשורים. במהלכם, צמחה הרשת 
והתפרשה ברחבי הארץ, עם מוסדות 
זאת,  כל  מיוחד,  וחינוך  רגיל  חינוך 
לא היה מתקיים לולי מסירות הצוות, 
יהמנהלות בכישרון רב את עשרות הג

נים, המעונות, ובתי הספר של 'ארחות 
חינוך' ורשת 'פרח'.

"כדי להמשיך ולהעניק לכל תלמיד 
המושלמת,  החינוכית  המעטפת  את 
אנו דואגים ללא הרף להעשרת הידע 
המקצועי של הצוותים. בהתאם לכך, 
לקיים השת חינוך'  'ארחות  ימקפידה 

וימי  וחינוכיים,  רפואיים  בנושאים  סדירות  למויות 
עיון מעשירים, כדוגמת היום הזה. אני סבור ובטוח, 
כי הכלים הרבים של ים העיון, יתרמו רבות לחינוך 

התלמידים ולהעשרתם בכל התחומים". 
ע"י  מרתקת  הרצאה  הועברה  אלו,  דברים  לאחר 

וחבר ההנהלה העול לזיכרון,  גינס  - שיאן  יערן כץ 
לתלמיי לעזור  שמטרתו   ,IBREA ארגון של   מית 
ויכולות שכליות  זיכרון  יכולות חשיבה,  לפתח  דים 
הקשורות למוח. כץ מסר הרצאה חווייתית לשיפור 
הזיכרון, תוך שהעניק טיפים מעשיים 
המקלים על זכירת פרטים יומיומיים, 

אותם ניתן לתרגל יחד עם הילדים.
מזרחי  יעל  הגב'  שיתפה  לאחריו, 
את סיפור חייה, שהתחיל בבית קשה 
יום בארץ, ועם התמודדות כלכלית לא 
בהן  פשוטות,  לא  שנים  לאחר  קלה. 
היגרה לחו"ל וחזרה לארץ, חלה אחד 
גדל  הילד  מוחין.  בשיתוק  מילדיה 
חייה  המחלה.  על  והתגבר  והצליח 
אך  טלטלות  רצופים  מזרחי  גב'  של 
היא הצליחה לצמוח מתוך האירועים 
הקשים, ושמה לה למטרה לעזור לכל 
אחד שנמצא בתקופה מאתגרת בחייו. 
של  עוצמתה  ואת  סיפורה  את  לשתף 
מהסביבה  והקשב  ההכלה  התמיכה, 

הקרובה.
לה והודו  המעשיר  מהים  התרגשו  יהמשתתפות 

באירוע,  הרבה  ההשקעה  על  חינוך'  'ארחות  נהלת 
שהכיל עושר מקצועי רב, לצד חוויה לנשמה וגיבוש 

צוותי מבורך.

מאת: יחיאל חן

ילקראת תשעת הימים, תרמה חברת מו
צרי האפייה 'שמרית' אלפי שמרים טריים, 
מרגרינה ללא שומן מוקשה, ונטורינה על 
בסיס שמן קוקוס עבור משפחות נזקקות. 
התרומה התקיימה באמצעות ארגון 'חסדי 
הנז למשפחות  הועברו  והמוצרים  ינעמי' 

קקות ע"י סלי המזון ששולח הארגון.
מלווים  שמרית  של  הטריים  השמרים 
את המשפחה החרדית כבר למעלה מ-40 
הגבוהה,  באיכותם  ומתייחדים  שנה, 
החדש 'שמרית'  מוצרי  את  גם  יהמלווה 

תחליף  המהווה  'נטורינה',  כדוגמת  ניים, 
עם  קוקוס  שמן  בסיס  על  פרווה  טבעוני, 
ערכים תזונתיים מוספים, למוצרי החמאה 

טמון  ה'נטורינה'  של  יתרונה  והמרגרינה. 
במרקם החלק, ובטעם הניטרלי, ללא טעם 
וטעי נהדרות  תוצאות  המעניק  יהקוקוס, 

מות למאפים ולתבשילים.
למשפ התרומה  כי  מוסרים  יב'שמרית' 

לכל משפחה  נועדה לאפשר  נזקקות  חות 
חרדית ליהנות מיתרונות מוצרי 'שמרית', 
ולהתענג על אפייה איכותית וקלה. " אנו 
רואים ערך חשוב בנתינה אמיתית לזולת, 
כמע גם  והביתיות  החום  את  יהמעניקה 

החשובים  למוצרים  בנוסף  רגשית,  טפת 
אומרים  בישראל"  בית  בכל  והחיוניים 

בחברה.
הרב יוסף כהן, יו"ר "חסדי נעמי" הביע 
תודתו להנהלת חברת שמרית על התרומה 
ואמר:  הנכבדה 
מאמינים  "אנו 
כי  בכך,  ודוגלים 
למשפחות  גם 
מגיעים  נזקקות 
איכות  מוצרי 
בריאים  ומוצרים 
מודים  ואנו  יותר 
שמסייע  מי  לכל 
במ לעמוד  ילנו 

שימה".

רשת 'ארחות חינוך' קיימה יום עיון לכלל מנהלות מוסדות הרשת, הצוות הרפואי, הפדגוגי, 
ומנהלות התחומים # האירוע נערך לצוותים ממוסדות החינוך הרגיל והמיוחד )רשת 'פרח'(, 

מכל רחבי הארץ

חברת שמרית תרמה אלפי מוצרי אפייה למשפחות נזקקות 
באמצעות 'חסדי נעמי'

 התרומה של 'שמרית' לחסדי נעמי

 הרב משה שטיין נושא דברים 

בשרי
 בהשגחת הרבנות המקומית

באישור הרב המקומי

הממלכתית בכשרות מתחיל הכל

כשרות הרבנות מתחילה הרבה לפני שהיא מגיעה אליכם לצלחת
כשאתם יושבים במסעדה, בבית קפה או בבית, אתם רוצים לאכול בלב שקט מבחינת הכשרות. מערך הכשרות הממלכתי מעניק ליווי הדוק לאורך כל שרשרת ייצור 

המזון והכנתו - "מהשדה ועד הצלחת": פיקוח והשגחה בתעשייה בארץ ובחו"ל, אכיפה ומניעת הונאה בכשרות.

rab.gov.il רוצים לדעת הכל על הכשרות? פרטים באתר

פיקוח על חומרי גלם בתעשייה פיקוח על ייצור מזון כשר בחו"לפיקוח משלב הגידול אצלך בצלחתמערך משגיחים ארצישחיטה כשרה בארץ ובחו"ל אכיפה ומניעת הונאה בכשרות

מנת הבשרים הכשרה הוכנה באהבה
ע"י שף מאיר, בהשגחת...

משגיח הכשרות במסעדה,
שהשגיח על תהליך ההכנה של האוכל,

לפי כל כללי הכשרות - עד ההגשה לצלחת

צוותי שחיטה בחו"ל 
שדאגו לשחיטה כשרה 

לפי נהלי הרבנות

מפקחי אכיפה והונאה, 
שמנעו כניסת בשר טרף 

לחנויות הכשרות

משגיחים בחממות,
שפיקחו על ירקות 

העלים למניעת חרקים





בני ברק כ"ח תמוז תשע"ט 122431/7/19

גם שרידי מאמיני שלטון החוק שפשפו את עיניהם בתדהמה 
מגדל  על  נפש  בחירוף  המגנים  אחרוני  האחרון.  שני  בצהרי 

השן של עולם המשפט הישראלי בלעו את לשונם.
הדיון בעתירה שהגיש הליצן הטברייני, רון קובי, נגד זימונו 
בניסיונות  ושוב  שוב  שנכשל  לאחר  הפנים,  במשרד  לשימוע 
להעביר את תקציב העירייה - הציג את השופטים )או לפחות 
נחותים  כאנשים  ריק,  ככלי  ההרכב(  חברי  משלושת  שניים 

ובעלי אינטרסים אישיים וחישובים קטנוניים.
יעד  למועד  עד  שנכשל  עיר  ראש  הספר,  לפי  הסבר.  קצת 
שמוקצב לו )כולל הארכה סבירה( בניסיונות להעביר תקציב 
הדחה  לו  צפויה  שבסופו  הפנים,  במשרד  לשימוע  מזומן   -
ומשרד הפנים נוטל לידיו את ניהול העיר וממנה ועדה קרואה. 
לעיתים, לאחר שראש העיר עובר שימוע, יכול משרד הפנים 
להחליט כי המועצה שנבחרה היא 'מועצה לעומתית' ולהחליט 

להותיר את ראש העיר על כנו.
בהעברת  נכשל  נוספים,  ערים  ראשי  שלושה  כמו  קובי, 
העתירה  לשימוע.  וזומן  יציבה  קואליציה  ובגיבוש  התקציב 
נועדה לעצור את ההליך, כשבבסיסה טענה מוזרה במיוחד - 

"חילוקי דעות אידיאולוגיים והשקפתיים עם השר דרעי".
במהלך הדיון עצמו ניסה קובי גם להיתלות בטיעון שממשלת 
המקום  כאן  ואין  שכאלה,  צעדים  מלנקוט  מנועה  מעבר 
הוא  במיוחד  להאריך בהתפלפלות המשפטית. החלק החמור 
"חילוקי  באותם  לעסוק  הגיעו  כאשר  השופטים  התבטאויות 

דעות" שבין ראש העיר והשר.
של  ונשנים  חוזרים  ניסיונות  למרות  כי  להקדים,  יש  וזאת 
דרך  בכל  חמתו  את  עליו  ולעורר  דרעי  בשר  להתגרות  קובי 
והדתי  החרדי  הציבור  של  המתמיד  הניגוח  למרות  אפשרית, 
לכנסת  עצמאית  במפלגה  ריצה  על  הכרזתו  למרות  בעירו, 
שתפגע בכל דבר שבקדושה - נאלם השר דרעי דום. בלם את 
פיו ולא הגיב בשום דרך לראש העיר הסורר. למעט מילה אחת 
או  מתקפה  מקום  בשום  פורסמה  לא  הפנים,  משר  שצוטטה 

ביקורת של דרעי על קובי.
וראו זה פלא, הנשיאה השופטת חיות מציינת כי יש "טענה 
בעייתיות  באמירות  מעוגנת  אישי...  עניינים  לניגוד  הנוגעת 
שנאמרו על ידי השר ואיני רוצה לחזור עליהן כאן". גם השופט 

מזוז מציין כי "יש טענות ניגוד עניינים קשות".
שני השופטים ממהרים לתפוס צד, לאמץ את טענותיו של 
השר  בין  אידיאולוגיים  דעות  חילוקי  יש  כי  ולהדגיש  קובי 
קובי  את  לחלץ  למדינה  ממליצים  כך  ובעקבות  העיר  לראש 
על  להגיב  ארכה  למדינה  ניתנה  יום  של  בסופו  ממצוקתו. 
המלצת  את  מאמצת  היא  האם  ולהחליט  התמוהות  הטענות 

בג"ץ.
הקרובה  העמדה  את  השופטים  אימצו  בה  הדעת  קלות 
לליבם, ללא ראיות וטענות של ממש, מהווה גם סיכון תקדימי 
ממשלתי  משרד  בכל  דהוא  מאן  לעצמכם  תארו  משפטי. 
שהוראת השר הממונה לא תמצא חן בעיניו, מעתה הוא יכול 
לתקוף את השר בתקשורת, ואז לרוץ ולעתור לבג"ץ נגד השר 
אידיאולוגיות".  "מחלוקות  ביניהם  שיש  בתואנה  והחלטתו 

כראיה, יוכל לצטט את עצמו...
והנה לנו דוגמה הפוכה ומעניינת, שתציב דילמה של ממש 
בפני שופטי בג"ץ. מה יעשו אם ראש הממשלה בנימין נתניהו, 
שתקף בעבר בפומבי את נציגי הפרקליטות המטפלים בעניינו, 
אידיאולוגיים"  דעות  "חילוקי  ובינם  בינו  יש  מעתה  כי  יטען 
המייצרים ניגוד עניינים חמור שימנע מהם לעסוק בחקירותיו? 

האם גם אז יאמץ בג"ץ את העמדה הזו? קשה להאמין.

שלם קטן מסך חלקיו

את  הימין  מוצא  הפעם  גם  האחרונות,  הבחירות  לפני  כמו 
כתיבת  לשעת  נכון  ממש.  האחרון  הרגע  עד  במבוכה  עצמו 
השורות פרץ, סמוטריץ', בנט ושקד מצאו כבר את הדרך לריצה 
משותפת, ואילו עוצמה יהודית וחוג תימהוני במקצת שמכנה 
את עצמו 'נעם' נותרו לעת עתה מחוץ לאיחוד ומאיימים לרוץ 

בנפרד.
למעשה, דווקא כלפי ראש הממשלה נתניהו נטען כי העדיף 
הפעם ריצה נפרדת של הימין, בדיוק במתכונת של הבחירות 
כי  הנראה  ככל  גורסת  נתניהו  של  העבודה  הנחת  האחרונות. 
בשיפורים מזעריים )דוגמת הצבת שקד בראש הימין החדש( 
אחוז החסימה  את  ולעבור הפעם  את הטעות  לתקן  היה  ניתן 
בשתי מפלגות בנפרד. איחוד, לפי אותה גירסה, עשוי להבריח 
קולות ליברליים וחילונים רבים שהרשו לעצמם לתמוך בשקד 

ובנט אך יתקשו להצביע עבור פרץ וסמוטריץ.
בעבר, וגם לפני הבחירות האחרונות, היו מי שניסו לגלגל 
יוזמה מוזרה גם במגזר החרדי פנימה, לאחד את יהדות התורה 
יותר  אליה  כי מפלגה שתשדר אחדות תמשוך  וש"ס. בטענה 

מצביעים ותהווה מכפלת כוח לקול החרדי.
זו טענה כושלת הן בבחינה הגיונית והן בבחינה עובדתית. 
במישור ההגיוני, סביר יותר להניח כי ככל שהמפלגה ספציפית 

קולות  יותר  תמשוך  היא   - מסוים  יעד  בקהל  יותר  וממוקדת 
ותקל על מצביעים פוטנציאליים להזדהות עם הסחורה. ככל 
שתיטשטש דמותה באיחוד מעורפל, יימלטו ממנה מצביעים. 
יותר  דוחף  מפלגות  מריבוי  שנובע  האמוציות  ריבוי  גם 

מצביעים לקלפי.
כי איחוד פוגע דרסטית  במישור העובדתי, הוכח לא אחת 
שקשה  דבר  זהו  אמנם  המתאחדות.  המפלגות  של  בכוחן 
לשקלל במדויק, מאחר ולעיתים מפלגה שהייתה בתנופה בלאו 
הכי – תרשום גידול במספר המנדטים למרות האיחוד... אך די 

ברצף בולט של הדוגמאות הבאות כדי להיווכח עד כמה בלתי 
משתלם יכול להיות חיבור כזה.

 17 הליברלית  ולמפלגה  לחירות  היו  החמישית  בכנסת 
אותן  דרדר  השישית  בכנסת  גח"ל  איחוד  אחת,  כל  מנדטים 
 ,)45( מפא"י  התאחדו  כנסת  באותה  הכל.  בסך  מנדטים  ל26 
המנדטים  מ63  שבעה  ואיבדו  למערך,   )10( ורפ"י   )8( מפ"ם 
ביתנו  וישראל  הליכוד  סיעות  מנו  ה-18  בכנסת  המשותפים. 
של  למסגרת  איחודן  בהתאמה(,  ו15   27( מנדטים   42 יחד 
הרשימה  קיבלה  ה-19  ובכנסת  יפה,  עלה  לא  ביתנו'  'הליכוד 

המשותפת 31 מנדטים בלבד.
בכנסת  למצוא  ניתן  שלנו  לציבור  יותר  קרובות  דוגמאות 
מנדטים  שבעה  התורה  ודגל  ישראל  אגודת  קיבלו  אז  ה12, 
בריצה נפרדת. בכנסת ה-13 התרסקה יהדות התורה המאוחדת 
הבחירות  הוא  נוסף  בולט  מקרה  בלבד.  מנדטים  לארבעה 
יהדות  רשימת  קיבלה  הקודמות  בבחירות  כאשר  לירושלים, 
בבחירות  נפרדת  ובריצה  בלבד,  נציגים   8 המאוחדת  התורה 
9 )ולולי חתימה לא נכונה על  האחרונות קיבלו שתי הסיעות 

הסכם עודפים, הייתה התוצאה 10(.
הרשימות  איחוד  כמו  הפוכות,  דוגמאות  גם  ישנן  נכון,  אז 
הערביות מהכנסת ה-19 ל-20 שהעלה את כוחן מ11 מנדטים 
ל13, או כמו איחוד מפ"ם ור"צ עם חלק משינוי שרשם 'רווח' 
כי השלם קטן  ועדיין, ברוב המקרים הוכח  של שני מנדטים, 

מסך חלקיו.
מה בכל זאת מניע חיבורים כאלה? מדוע הליכוד 'בלע' את 
כולנו של כחלון ולמה דגל ואגודה אינן רצות בנפרד במישור 
העברת  מאי  חשש  היא  והמרכזית  הפשוטה  הסיבה  הארצי? 
בדמות  העץ  על  אחת  ציפור  על  לוותר  עדיף  החסימה.  אחוז 
מנדט נוסף, ולא לאבד ארבע ציפורים וודאיות שירדו לטמיון.

מבוא לתשיעי

יהודית'.  'עוצמה  של  העגום  לסיפורה  מגיעים  אנחנו  וכאן 
על פניו כוח אלקטורלי שאי אפשר להתעלם ממנו. בבחירות 
אחוז  את  צלחו  שלא  קולות   66,775 המפלגה  קיבלה   2013
ישי  אלי  של  ל'יחד'  עוצמה  חברה   2015 בבחירות  החסימה. 
והשתיים קיבלו יחד 125,158 קול, ששוב לא הספיקו אל מול 

חומת אחוז החסימה.
על פניו, הלקח נלמד ובבחירות האחרונות חברה המפלגה 
מלמדת  התוצאה  שבחינת  אלא  הימין'.  מפלגות  ל'איחוד 
הגיעו  לא  ומצביעיה  הסחורה  את  סיפקה  לא  ש'עוצמה' 

בהמוניהם.
בה  תומכים  יהודית'  'עוצמה  ממצביעי  רבים  להערכתי, 
קיצוניות  מובילה,  שהיא  האידיאולוגי  הקו  עם  הזדהות  בשל 
באיחוד  נבלעות  הללו  שהעמדות  ברגע  פשרות.  ללא  ימנית 
המצביעים  מרבית  בלבד(  טכני  בלוק  אם  )גם  כלשהו  מסוג 
מתפוגגים. חלקם חיפשו מפלגת טרנד חילופית ונחתו בחיקו 
של פייגלין, אחרים נותרו ללא בית טבעי או נקלטו במפלגה 

אחרת שהתאימה לדעתם לדעותיהם.
מלבד  שכזו  לסוגיה  ממש  של  פתרון  יש  אם  גדול  ספק 
איילת  של  מיצובה  בטוח,  אחד  דבר  החסימה.  אחוז  הורדת 
שקד בראש מפלגת הימין תגרום לכך שגם במקרה של שילוב 
'עוצמה יהודית', יהיו מצביעים פוטנציאליים רבים שלא יחושו 
בראשה.  ניצבת  חילונית  מפלגה שאישה  עבור  להצביע  בנוח 
למצביעים הללו צריכים ויכולים לפנות ביהדות התורה. אולי 

מהם יבוא המנדט התשיעי.

אין שופטים בירושלים, 
גם לא בטבריה

אבי גרינצייג / על סדר היום

 סיכון תקדימי משפטי. ראש עיריית טבריה רון קובי 



 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 



יריד חזרה לבית הספר
הכל תחת קורת גג אחת

 כל החנות 50% על המוצר השני

מבצע רק 

לתשעת הימים!!!

מגש משפחתי גדול 30 &
 כמו כן תפריט איטלקי רחב:

 זיווה, מלאווח פיצה, סמבוסק, סלט יווני /טונה וג'חנון
ז'בוטינסקי 92, בני ברק 10:00-24:00

מוצ"ש משעה אחרי שבת עד 1:00 בלילה 
להזמנות:03-6704444

שירות משלוחים!
03-5780459



מסעדת צנעני

ברחוב זבוטינסקי 92 בני ברק

המסעדה פתוחה בתשעת הימים
שוארמה ובשרים על האש

 פלאפל ביתי - פרווה 
מבחר דגים ברוטב / מטוגנים , עסקיות צהריים במבחר תוספות:

שקשוקה, חומוס פטריות, חומוס צנעני
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גנץ: "אני מאמין בהובלה 
אורתודוקסית, זה מה ששימר 

את עם ישראל לאורך שנים"

מאת: ישראל פריי

והחסידות:  התורה  בעיר  מפתיעים  אורחים 
שישי  בליל  הגיע  גנץ  בני  לבן'  'כחול  יו"ר 
ביקר  במסגרתו  ברק,  בבני  לסיור  האחרון 
עם  שוחח  לרפואה';  'אחים  החסד  בארגון 
עוברים ושבים וישב לשיחת עומק עם קבוצת 
התלוו  לביקור  צ'ולנט.  צלחת  על  תושבים, 

חברי הכנסת יזהר שי ויועז הנדל.
תחילה, נכנסה הפמליה למשרדים של ארגון 
על  מקיפה  סקירה  וקיבלה  לרפואה',  'חברים 
המשקפת  פעילות  התרופות,  חלוקת  פעילות 
מערכת  של  אתגרים  גדולה,  אנושית  מצוקה 
הבריאות הממשלתית ורוח התנדבות שמפעמת 

באינספור תורמים ומתנדבים.
בין לבין נפגשו האורחים עם בחורי ישיבה, 
בסדר  התעניין  גנץ  ערה.  שיחה  עימם  וניהלו 
היום של הבחורים, במתכונת הלימודים ואיחל 

להם סיפוק והצלחה.
למסעדה  והנדל  שי  גנץ,  הגיעו  בהמשך, 
להם  חיכתה  שם  אהרונסון,  ברחוב  ביתית 
קבוצה של תושבים חרדיים, שהגיעו להקשיב 
וללבן סוגיות אקטואליות, בעיקר בכל הקשור 
לבן'  'כחול  מפלגת  וליחס  ומדינה  דת  לענייני 
הגיע  המהביל  שהצ'ולנט  לפני  אך  לחרדים. 
גמרא  בלימוד  הנוכחים  פתחו  העמיק,  והשיח 
חורבן  בתקופת  העוסקות  בסוגיות  משותף 

הבית.
לנושאים  ממושכות  גנץ  התייחס  בדבריו, 
בנושאים  דעותיו  את  ושטח  היום  סדר  שעל 
את  לחפש  בנוכחים  הפציר  גנץ  הפרק.  שעל 
המכנה המשותף ולנהל שיח הוגן, גם בסוגיות 
שנויות במחלוקת. כך לדוגמה הביא את נושא 
הלימודים בהפרדה, שבמושכל ראשון הוא היה 
סבור כי הם פסולים, אך לאחר שיח ולמידה הוא 
סבור כי הם נכונים, בכדי לאפשר לאוכלוסייה 

החרדית ללמוד ולהתפתח על פי אמונתה.
המפלגה  להנהגת  עמיתו  לצד  התייצב  גנץ 
יאיר לפיד ואמר: "אני אומר לכם, יאיר הוא לא 
אנטי חרדי, לא אנטי יהודי, לא עושה הכללות 
תפיסתו  כסחטנים.  החרדים  את  מצייר  ולא 
לא  הוא  לשיטתו.   - עמוקה  ישרה,  חילונית, 
שונא אתכם, לכל אחד יש את הגוונים שלו, אני 

מציע לכולנו בואו נימנע מפסילות.
אותם  אקבל  שאני  רוצים  שהחרדים  "כמו 
ואני מקבל, אני רוצה שהם יקבלו את הערכים 
יכול  לא  אתה  אחרים.  אנשים  של  הליברליים 
לפסול  שנייה  ובנשימה  פסול'  לא  'אני  להגיד 
מישהו אחר. כשאני הייתי בצבא עודדתי גיוס 
ויצאו  חרדים  כמו  יבואו  שהם  רציתי  חרדים, 

על  מסתכל  אני  שישתנו.  לא  חרדים,  כמו 
האדם".

"אני  ללפיד:  מסר  העביר  גנץ  זאת,  לצד 
שמתאגרפים  יודע  מתאגרף  כל  ליאיר,  אומר 
הם   .1 דברים:  שני  ומשיגים  בזירה  מתחבקים 
יותר קטן  2. המנוף נהיה  נחים קצת מהמכות. 
ואז האגרוף פחות כואב. אני חושב שאם נהיה 
כעת,  שאנחנו  כמו  השני  אם  אחד  מחובקים 
יושבים, מכירים, מדברים – הכל פחות כואב".

גנץ שיתף בתפיסת עולמו, המבקשת להכיר 
מדינת  של  היהודיים  הערכים  את  ולחזק 
ישראל. "בימים האחרונים אני עוסק עם עצמי 
בשאלה האם אנחנו צריכים הפרדת דת ומדינה 
אני  עובר  שהזמן  ככל  ומדינה.  דת  הסדרת  או 
דת  'הסדרת  היא  שהסוגייה  חושב  ויותר  יותר 
עם  יהודית  מדינה  אנחנו  בסוף,  כי  ומדינה' 

ערכים יהודיים ועם מסורת יהודית".
המדינה,  של  הדתי  האופי  בסוגיית  גם 
כי מבחינתו,  הבהיר  אך  הטיפות  בין  גנץ  הלך 
בהובלה  מאמין  "אני  הדתיים  הזרמים  מבין 
אורתודוקסית. אני חושב שזה מה ששימר את 
עם ישראל לאורך שנים. האם אני חושב שיש 

להם בלעדיות ואין בלתם? לא".
ח"כ יועז הנדל הדגיש בדבריו את הצורך של 
שני הצדדים - גם חרדים וגם חילונים - לקחת 
פתרונות  ומציאת  העם  אחדות  על  אחריות 
המקובלים על שני הצדדים: "יש בורות גדולה 
לציבור  שחשוב  מה  לגבי  החילונים  בקרב 
בורות  יש  גם  אבל,  תיקון.  דורש  וזה  החרדי 
ליברליים  ערכים  לגבי  החרדים  אצל  גדולה 
על  מוטלת  האחריות  לחילונים.  שחשובים 

כולנו ללמוד ולמצוא גשרים בינינו".
"דיברנו  הערב:  את  סיכם  שי  יזהר  ח"כ 
כאן על שורה של נושאים שכבר הפילו בעבר 
ממשלות ויצרו רעש ציבורי גדול. גיוס לצה"ל, 
גברים  בין  הפרדה  בשבת,  ציבורית  תחבורה 
הראשית  הרבנות  הציבורי,  במרחב  לנשים 
רוב  על  הסכמנו  שלא  למרות  אבל,  ועוד. 
קצת  הבנו  מכבד,  שיח  קיימנו  עדיין  הדברים, 
אפילו  בשלום,  מכאן  יוצאים  וכולנו  יותר, 
בחיוך. זה מבחינתי הלקח המרכזי הערב וגם - 
כולי תקווה שנוכל להמשיך בשיח הזה, בדרך 

הזו, בעתיד".
להגיע  הייתה  אמורה  המקורית,  בתכנית 
בסוף  ויז'ניץ  למאפיית  לבן'  'כחול  משלחת 
עשרות  השתבשה.  התכנית  אף  הביקור, 
בהובלת  המאפייה  באזור  התגודדו  מפגינים 
חבר מועצת העיר מטעם 'הליכוד' יעקב וידר, 
בידיהם שלטים ובפיהם קריאות בעד ביבי ונגד 
כחול לבן ולפיד. בשל המצב, החליטו בכחול 

לבן להימנע מעימות ולוותר על החלות.

יו"ר 'כחול לבן' הגיע לסיור ליל-שישי בבני ברק והתיישב לשיעור גמרא ולשיח עם 
תושבים • על יחסי דת ומדינה: "הסוגייה לא צריכה להיות הפרדת דת ומדינה אלא 
הסדרת דת ומדינה, בסוף, אנחנו מדינה יהודית עם ערכים יהודיים ומסורת יהודית" 

• על יאיר לפיד: "הוא לא אנטי חרדי. תפיסתו חילונית, ישרה, עמוקה - לשיטתו. לכל 
אחד יש את הגוונים שלו, אני מציע לכולנו: בואו נימנע מפסילות"

חשיפה

ח"כ בני גנץ בביקורו בבני ברק

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית

‹ מבחר קירות טיפוס ‹ קירות בולדר ‹ פינת כוח

מוזמנים להתקשר ולתאם איתנו את התאריך שמתאים לכם

מתחם קירות הטיפוס
                  ירושלים 

050-5200257 02-6482264

מנהלי קעמפים וקבוצות?

מחפשים את האטרקציה הכי מלהיבה שיש?
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אין עץ כסף בשביל 
"מדיניות חברתית"

חברתי  קמפיין  עם  רצה  ש"ס  מפלגת 
"הכוח  הסלוגן  תחת  האלה  בבחירות 
את  לתפוס  ומנסה  בממשלה",  החברתי 
הביא  שכחלון  הפופולארית  הנישה 
אבסורדיים.  לשיאים  החולפת  בקדנציה 
צדק  למנות:  ניתן  ש"ס  של  ברשימה 
שכר  העלאת  בחינם,  רחצה  חופי  חלוקתי, 
קייטנות  סבסוד  במים,  הנחה  המינימום, 
בפריפריה וצמצום פערים ברשויות, תכנית 
רשות  הקמת  בעוני,  למלחמה  לאומית 

ממשלתית למלחמה בעוני.
ויש עוד: העלאת שכר המינימום באלף 
והרחבת  חידוש  בהדרגה,  נוספים  שקלים 
מיפוי  באמצעות  שכונות  שיקום  תכנית 
גורף  ופטור  מצוקה  שכונות  של  מחודש 
מארנונה לתושבי השכונות, קביעת צריכה 
וחשמל  מים  של  הכרחית  מינימאלית 
חינוך  משמעותית,  הנחה  עליה  ולהחיל 
0, הרחבת טיפולי שיניים חינם  חינם מגיל 

מילדים למבוגרים וקשישים.
מכבירים  פוליטיקאים  כאשר  וכרגיל 
אלה  האם  לבדוק  תמיד  כדאי  בהבטחות, 
לשם  הבטחה  או  מימוש,  ברות  הבטחות 
הבטחה. כל הבטחה צריך שיהיו לה מקורות 

תקציביים. אם אין – בטלה ההבטחה. 
רמת  את  להעלות  יכולה  ממשלה  האם 
כן.  היא  התשובה  האזרחים?  של  החיים 
ורפורמות  שינויים  הליך קשה שדורש  וזה 
האם  לחץ.  קבוצות  עם  ומאבק  מבניות 
פערים  לצמצום  להביא  יכולה  הממשלה 
התשובה  זה  על  גם  לעניים?  עשירים  בין 
חשבון  על  בהכרח  יבוא  זה  אבל  חיובית. 
הראשון, ואת זה קל הרבה יותר לייצר. זה 
של  האינטרסים  את  כלל  בדרך  תואם  גם 
קבוצות הלחץ. העושר אף פעם לא מתחלק 
שוויוני  להיות  יכול  והעוני  בשוויוניות, 
להביא  צריך  שוויון,  ובשביל  למהדרין. 

להגבלה יזומה של רמת החיים. 
אך  יותר  ענייה  חברה  חשוב?  יותר  מה 
יותר  עשירה  חברה  או  יותר,  שוויונית 
ושוויונית פחות? המחשבה הראשונה היא 
 - ואינדיבידואלי  שהשיפוט כאן הוא ערכי 
כך.  שיעדיפו  ויש  כך  שיעדיפו  אנשים  יש 
ממש  הלא  ההיסטוריה  של  בחינה  בפועל, 
לעבור  מעדיפים  שאנשים  מראה  רחוקה 
עניין  עשירה.  לחברה  שוויונית  מחברה 
פחות.  הרבה  האנשים  את  מעניין  הפערים 
הגירה ממדינות עשירות למדינות שוויוניות 

היא אפסית.
התקיים  בארה"ב  אחורה,  רחוק  נלך  לא 
הלא  ההגירה  לגבי  נוקב  מאד  ציבורי  שיח 
הבלתי  המהגרים  זרם  ממקסיקו.  חוקית 
רבים  אנשים  של  עז  רצון  על  מעיד  פוסק 

ולחיות  לעבוד  ולעבור  מקסיקו  את  לעזוב 
ומה  שוויונית.  הבלתי  הברית  בארצות 
חוקיים  הלא  המהגרים  להדגיש,  שחשוב 
ביטוח  סוציאליות,  לזכויות  זכאים  אינם 
בריאות, חופשות וכגון דא. הם מגיעים כדי 
לעבוד קשה בשוק החופשי, ולהרוויח כסף. 
זה עדיף להם מהשוויון שהם יכולים להשיג 
בחירה,  לאנשים  יש  כאשר  במקסיקו. 
השוק  של  ההזדמנויות  את  מעדיפים  הם 
האנשים  וזה  השוויון,  פני  על  החופשי 
בתחתית  שנמצאים  אלה  ביותר,  העניים 

שרשרת המזון.
שוויון,  לעניים  מציעים  בארץ  אבל 
ותכניות למלחמה בעוני, חינוך חינם מגיל 
בזה  מתחילה  הבעיה  שיניים.  וטיפולי   0
שכדי לספק את המוצרים האלה, צריך, איך 
נגיד את זה בצורה לא בוטה? צריך כסף. כן, 
כסף. מישהו צריך לשלם על זה. ולממשלה 
ממנו  נושרים  לילה  שכל  כסף  עץ  אין 
כדי  אז  דולרים.  סטפות  או  זהב  מטבעות 
ההבטחות  את  לתת  כסף  יהיה  שלממשלה 
כל  קודם  אותו  לקחת  צריכה  היא  האלה, 
מכם, האזרחים. המיסוי קודם לכל הוצאה, 
והמיסוי מדכא את הצמיחה, המיסוי מדכא 
עסקים והמיסוי מקטין את המוטיבציה של 
אנשים לעבוד. אנשים רוצים ליהנות מפרי 
מיסים  תשלומי  עבור  לעבוד  ולא  עמלם, 
לממשלה. כי אם לממשלה אין עץ כסף, אז 
אנחנו לא אמורים להיות עץ הכסף שאותו 

הפוליטיקאים סוחטים. 
החלשות  לשכבות  לסייע  שיכול  הדבר 
טיפולי  ולא  קיצבאות  לא  זה  מכל,  יותר 
לתעסוקה  הזדמנויות  אלא  חינם,  שיניים 
נוצרות כאשר  איכותית. והזדמנויות כאלה 
השוק חופשי והמיסוי נמוך. כאשר אנשים 
זה  קטן,  עסק  לפתוח  או  לעבוד  יכולים 
מיסוי  וסיפוק.  להם הרבה עצמאות  מעניק 
גבוה וביורוקרטיה מורכבת מונעים את זה 
כסף,  עץ  משמשים  האנשים  וכאשר  מהם. 
אז הם באמת צריכים הרבה יותר מטיפולי 

שיניים. 
חשבון  על  יבוא  פערים",  "צמצום  כל 
של  תעסוקה  ואפשרויות  הזדמנויות 
לחיות  מעדיפים  האנשים  רוב  החלשים. 
של  במדינה  ולא  הזדמנויות,  של  במדינה 
האם  בהגירה,  הוא  המבחן  ובסוף  מיסים. 
לעבוד  לעבור  מעדיפים  ישראל  אזרחי 
שעולים  או  חוקית,  לא  בצורה  בארה"ב 
ארצה.  יגיעו  מפותחות  מארצות  חדשים 
ליהודים  יגרמו  חינם  שיניים  טיפולי  האם 
או  לישראל,  להגיע  ובצרפת  בארה"ב 
למצוא  ואפשרות  נמוך  מיסוי  שדווקא 

עבודה טובה הם שיביאו אותם לכאן.

הדבר שיכול לסייע לשכבות החלשות יותר מכל, זה לא קיצבאות ולא טיפולי 
שיניים חינם, אלא הזדמנויות לתעסוקה איכותית. והזדמנויות כאלה נוצרות 

כאשר השוק חופשי והמיסוי נמוך. כאשר אנשים יכולים לעבוד או לפתוח עסק 
קטן, זה מעניק להם הרבה עצמאות וסיפוק

"
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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!
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סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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את  העדה  "והצילו  הפסוק:  על 
אל  העדה  אותו  והשיבו  הרוצח... 
עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה 
נאמר  כה(.  )לה.  וכו'  הגדול  הכהן  מות  עד 
הרחמניות  שאמותיהם  )י"א(  מכות  במסכת 
רגליהן  מכתתות  היו  גדולים,  הכהנים  של 
וכסות  מחיה  ומספקות  המקלט  לערי 

לרוצחים.
 מדוע היו צריכים אמהות של כהן גדול 
לספק מחיה ומלבושים לרוצחים הרי גם אם 
בפרשת  הפסוק  על  נאמר  בשוגג,  זאת  עשו 
משפטים "והאלוקים אינה לידו, ושמתי לך 
י"ג(.  כ"א,  )שמות  שמה"  ינוס  אשר  מקום 
ומפרש רש"י: ולמה תצא זאת מלפניו, הוא 
הקדמוני  משל  יאמר  כאשר  דוד,  שאמר 
מרשעים יצא רשע )שמואל-א כד, יג(, ומשל 
הקב"ה  משל  שהיא  התורה,  היא  הקדמוני 
שהוא קדמונו של עולם, והיכן אמרה תורה 
לידו,  אינה  והאלוקים  רשע,  יצא  מרשעים 
במה הכתוב מדבר, בשני בני אדם, אחד הרג 
שוגג ואחד הרג מזיד, ולא היו עדים בדבר 
והקב"ה  גלה,  לא  וזה  נהרג  לא  זה  שיעידו, 
יושב  במזיד  זה שהרג  לפונדק אחד,  מזמנן 
וזה שהרג שוגג עולה בסולם  תחת הסולם, 
ועדים  והורגו,  במזיד  שהרג  זה  על  ונופל 
נמצא  לגלות,  אותו  ומחייבים  עליו  מעידים 
במזיד  שהרג  וזה  גולה,  בשוגג  שהרג  זה 

נהרג? 
הרוצחים  שמא  חששו  שהן  ומסבירים, 
בהיותם משתוקקים לצאת לחופשי, יתפללו 
כדי  הגדול,  הכהן  של  למותו  לבם  בסתר 
כן  על  מכבליהם.  להשתחרר  להם  שיותר 
בערי  נאותים  תנאים  להם  ליצור  טרחו 
בהם,  השהות  יוטב  וכשלרוצחים  המקלט, 
לא יתפללו על בניהם שילכו לעולמם בטרם 

עת.
שאל הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל, ומה 
יועילו המזון והמים שסיפקו להם אימותיהם 
של כהנים גדולים, וכי אז אכן יתרצה וישב 
בגלות  חייו  ימי  כל  בשוגג'  'רוצח  אותו 
בשר  מנת  האם  משם?  לצאת  יתפלל  ולא 
הטובה ביותר יכולה להפחית מהרצון לצאת 
ולחיק  מהגלות שבעיר המקלט חזרה לבית 

המשפחה? 
השיב הגר"ז סורוצקין, שיש כאן לימוד עד 
כמה גדול כח התפילה שבאה דווקא מעומק 
הלב. אמנם אותם הרוצחים הנמצאים בערי 
המקלט ימשיכו להתפלל לצאת לחופשי ואף 
במחיר של מות הכהן הגדול. אך זאת ידעו 
שאותם  זמן  שכל  הכהנים  של  אימהותיהם 

רוצחים בשוגג יתפללו מתוך רעב, יהיו אלו 
תפילות מעומק הלב שירקיעו שחקים, אבל 
יהיו  לא  ומזון, הם כבר  אחרי שיקבלו מים 
כל כך לחוצים ומורעבים, ואזי התפילה לא 
תהיה מעומקא דליבא כל כך, כך שהחשש 
יהודי  כאשר  כי  יקטן.  תפילותיהם  מפני 
מתפלל מעומקא דליבא תפילה זו נענית מיד 
גם אם הוא רוצח בשוגג,   ובכך ישנה סכנה 
נוראה לכהן הגדול. אך כאשר התפילה היא 
לא כל כך מעומק הלב היא לא תתקבל. וזה 
היה ה'טריק' של אותן אימותיהם של כהנים 

גדולים.
מות  על  התפילה  כי  ליישב,  עוד שמעתי 
והמים  המזון  קבלת  לאחר  הגדול  הכהן 
הגדול  הכהן  של  אמותיהם  להם  שסיפקו 
הינה כפיות טובה, ותפילה שבאה מתוך זה 
לא תועיל. ללמדנו עד כמה כוחה של הכרת 

הטוב.
מעניינת  הערה  מעיר  יהושע'  ה'פני 
בענין זה. שלכאורה מדוע דווקא אמותיהם 
הקשישות של הכהנים הוצרכו לכתת רגליהן 
ולהסיח  הרוצחים  את  לרצות  בכדי  בעצמן, 
דעתם, ולא נשות הכהנים או ילדיהם, האם 
שהאם  כמו  בעליהן  בחיי  רצו  לא  נשותיהן 

רצתה בחיי בנה? 
הדברים  את  שקבעו  הם  שחז"ל  ומשיב, 
חסרי  כל  שמא  בליבם  עלה  כי  בכדי.  ולא 
לערי  יגיעו  מחסה  מוצאים  לא  אשר  הבית, 
המקלט ויטענו כי אף הם רצחו נפש בשגגה, 
ושלא כדין ייכנסו לעיר מקלט על מנת לקבל 
הכהן  מנשות  ומלבושים  אוכל  גג,  קורת 
לידי  את התפקיד  חז"ל  נתנו  כן  על  הגדול. 
בכדי  הכהנים,  של  הקשישות  אימותיהן 
שחסרי הבית יחששו שמא תמות היא לפני 
בנה הכהן – צעיר הימים כפי טבע העולם, 
הם  כאשר  מחייתם,  מקור  יפסק  אז  ומיני 
עדיין יאלצו מתוקף ענישת הרוצח להישאר 
עוד שנים רבות עד מות הכהן הגדול בערי 

המקלט ללא מחיה הוגנת.
למדנו גם בפרשה זו שחז"ל בחנו כל דבר 
על מנת לעשות את הטוב ביותר. אך בצד זה 
מנעו ניצול של רמאים את טוב הלב והחשש 

של בני משפחת הכהן הגדול.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

אימותיהן של מסע הגלות
ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת  הכהנים הגדולים

)לג, ה( 

מלמעלה.  מכונים  ה'מסעות'  כל 
וחניותיהם  מסעותיהם  כל  מוזכרים  בפרשתנו 
טוב"  שם  ה"בעל  באר  במדבר,  ישראל  בני  של 
לצין  התורה  ראתה  שבשלה  הסיבה  כי  הקדוש, 
מסעות  על  ללמדנו  כדי  היא,  המסעות  סדר  את 

החיים שכולנו עוברים: 
לכל אדם יש מסע חיים משלו, הרצוף בעליות 
ומורדות. לעתים הוא נוסע, ולעתים חונה, לעתים 

תנאי הדרך משפרים – ולעתים קשים ומרים. 
מספר  שם  עובד  הוא  עבודה,  מוצא  יהודי 
לחפש  ועליו  אותו,  מפטרים  ופתאום  חודשים, 
ה'בוס'  על  כועס  בוודאי  הוא  אחרת.  עבודה 

שפטרו, ומלא עליו טרוניות. 
אדם גר בבית מסוים, אחד השכנים עושה לו 
צרות, עד שהוא נאלץ לחפש מקום מגורים אחר. 
הפעם הוא כועס על השכן, שבעטיו עליו לנדוד 

לדירה אחרת.
או  ה'בוס'  בגלל  זה  שאין  לדעת  האדם  על   
כל  יתברך.  מאתו  מכוון  הכל  אלא  השכן,  בגלל 
מסע שאדם נוסע, כל טלטול שעליו לעבור, הוא 

בשל רצונו יתברך. 
של  ונדודיהם  מסעותיהם  בכל  היה  גם  כך 
ה'  פי  ועל  יחנו  ה'  פי  "על  במדבר,  ישראל  בני 
יתברך.  גזרה חכמתו  יסעו" )במדבר ט, כג(, כך 
ברורה.  מטרה  יש  הללו  ולטלטולים  לנסיעות 
הצער שהאדם מצטער בעת שעליו לנדוד, מכוון 
זה,  בגלגול  שחטא  מה  על  הן  עוונות,  לכפרת 
קודמים.  בגלגולים  שחטא  עוונות  על  ולעתים 
כל  כאן  ואין  האדם,  לצורך  במדויק  בא  הכל 
'מקרה'. כל צער שאדם מצטער כאן בעולם, אינו 

אלא לטובתו ולתועלתו.

הדלים והרשים – ככרמל וכארגמן

אגב כך, האר"י הקדוש אומר כי בסוף הגלות, 
בקיום  צער  אדם  לבני  יהיה  לגאולה,  סמוך 
כתיקונה,  מצוה  לקים  שירצה  אדם  המצוות. 
אם  אבל  יתירה.  התאמצות  להתאמץ  יצטרך 
התורה  את  ויקיים  הקשה,  בניסיון  יעמוד 
כמעשהו  מעשיו  את  יחשיב  הקב"ה  ומצוותיה, 
של אליהו בהר הכרמל, אשר הראה לעם ישראל 

כולו כי ה' הוא האלקים.
ו(:  )ז,  השירים  משיר  בפסוק  נרמז  זה  דבר 
ָּכַאְרָּגָמן":  רֹאֵׁשְך  ְוַדַּלת  ַּכַּכְרֶמל  ָעַלִיְך  "רֹאֵׁשְך 
שבכלל  הרשים  ורש.  עני  מלשון  הוא  "רֹאֵׁשְך" 
בסוף  במצוות  העוסקים  החלשים  אלו  ישראל, 
הדבר  להם  יחשב   - וקושי  מאמץ  מתוך  הגלות 
בהר הכרמל, שמסר  הנביא  אליהו  כמעשהו של 
נפשו למען שמו יתברך, כאשר עמד מול ארבע 
הוא  ה'  כי  להם  והוכיח  הבעל  נביאי  מאות 

האלקים. 
כך גם "ְוַדַּלת רֹאֵׁשְך", המצוות הקטנות שיעשה 
כמו  "ָּכַאְרָּגָמן",  לו  יחשבו  הגלות,  בסוף  האדם 
הלבוש  חמודות  איש  דניאל  של  נפשו  מסירות 
עקב  ונצל  האריות  לגוב  שהושלך  ארגמן,  בגדי 
מסירות נפשו לקיום המצוות )שיר השירים רבה 

ז, יא(. 

שכר העובד בעת שהשכינה בגלות

אביר  עזנו,  גאון  ורבנו  ממורנו  פעם  שמעתי 
שהסביר  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה  רבנו  הרועים 
אפילו  יקיים  יהודי  כאשר  הגלות,  בסוף  מדוע, 
מצוות קלות, יחשב לו הדבר כמו מעשיהם של 

אליהו ודניאל. והמשיל על כך משל: 
למלך אחד הייתה אישה משכלת, יפה כלבנה 
וברה כחמה, פיקחית ונבונה. כל עצה שלה היתה 
קולעת אל המטרה, המלך אהבה מאד, עד שלא 

היה עושה כל מעשה בלי לשמוע את עצתה. 
עליה  והעלילו  בליעל,  אנשי  בה  קנאו  והנה 
את  להדיח  קשר  היא  קשרה  כאלו  כזב,  עלילות 
הועמדה  המלכה  מקומו.  את  ולרשת  המלך 
למשפט, ועדי שקר הגיעו כדי להעיד עליה שקר, 

עד שנגזרו עליה שנות מאסר מרובות. 
זכתה  המלוכה,  כס  על  בהיותה  מלכה,  אותה 
שכל השרים והרוזנים היו מעתירים עליה מתנות 
ועתה,  יקרות, כדי שתמליץ עליהם בפני המלך, 
כאשר הושלכה לבית האסורים, שכחו כולם מכל 

הטובות שפעלה למענם. 
את  זכר  הגבוהים,  המלך  מפקידי  אחד  רק 
שמע  וכאשר  המלכה,  של  השנים  רב  חסדה 
האסירים  כל  עם  יחד  הסוהר  לבית  שהושלכה 
שיעבירו  דאג  הוא  שקט,  ולא  נח  לא  האחרים, 
שלח  הוא  נוחים.  בתנאים  מכובד,  לחדר  אותה 
לה מיטה נוחה וכלי מיטה טובים, ודאג שתקבל 

מאכלים ערבים לחך. 
כל  לה  דואג  מי  לדעת  התעניינה  המלכה 
רב  פלוני משלם שוחד  פקיד  כי  לה  וסיפרו  כך, 
נוחים.  מאסר  לתנאי  לה  שידאגו  כדי  לסוהרים, 
המלכה, כמובן, שמחה מאד שיש מי שזוכר לה 

את חסדה הרב.
נגד  העדויות  כל  כי  למלך,  התגלה  לימים 
וכי מדובר היה בעלילת  וכזב,  המלכה היו שקר 
שווא שהעלילו אנשי בליעל, ובית המשפט הורה 

לשחרר את המלכה ולהשיבה לכס המלוכה. 
את  המלכה  זכרה  הראשון,  למעמדה  בשובה 
החסד הרב שגמל איתה אותו פקיד, והיא ביקשה 
אותו  וירומם  הטוב  כגמולו  לו  ישיב  כי  מהמלך 

על כל שרי הממלכה.
כאשר  עוזנו,  שכינת  של  עניה  בימי  גם  כך 
מצוות  שעושה  יהודי  כל  בגלותא',  'שכינתא 
אותו  זוכרת  הקדושה  השכינה  טובים,  ומעשים 
עטרה  יחזיר  עולם  של  מלכו  וכאשר  לטובה, 
ותפארתנו,  מקדשנו  בית  את  ויבנה  לישנה, 
לטובה  השכינה,  לכבוד  שדאג  אדם  אותו  ייזכר 

ולברכה.
צריך כל אחד לדעת, כי כאשר הוא עושה רצונו 
נגרמים  ולעתים  לו,  ומעיק  גם אם קשה  יתברך, 
נעשה  והכל  לבוא,  הכבוד  סוף   - וסבל  צער  לו 

לתועלת האדם – בעולם הזה ובעולם הבא! 
עמוד  ח"ב  במדבר  אחריך'  'משכני  )מתוך 

תס"ב(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר





צריך כל אחד לדעת, כי כאשר הוא עושה רצונו יתברך, גם אם קשה ומעיק 
לו, ולעתים נגרמים לו צער וסבל - סוף הכבוד לבוא, והכל נעשה לתועלת 

האדם – בעולם הזה ובעולם הבא! 

על כן נתנו חז"ל את התפקיד לידי אימותיהן הקשישות של הכהנים, בכדי 
שחסרי הבית יחששו שמא תמות היא לפני בנה הכהן – צעיר הימים כפי 

טבע העולם, ומיני אז יפסק מקור מחייתם, כאשר הם עדיין יאלצו מתוקף 
ענישת הרוצח להישאר עוד שנים רבות עד מות הכהן הגדול בערי המקלט 

ללא מחיה הוגנת



האגף
לשירותים
חברתיים

יחידת ההתנדבות
העירונית

ישאו דברים הרבנים הגאונים: 

הכנס השנתי לנשים ולבנות
בנושא מפתח לאיכות החיים

הכנס יתקיים בעז“ה ביום רביעי,
ו' מנחם אב ה‘תשע“ט [ 07.08.19]

בשעה: 19.45, נא לדייק! 
באולמי ארמונות חן, רח' שלמה המלך 29, בני ברק

דמי השתתפות 15 ₪ -
ההכנסות קודש ל“עזר ליולדת“ 

עזר ליולדת
”שרה באוהל“

מוקדש לע"נ  הרה“ג הצדיק ר‘ שלמה זלמן אולמן בן רבי ישראל זצ“ל
שעמד מאחורי ”עזר ליולדת“ בכל מאודו למעלה מ-20 שנה, והתווה את דרכו בעצה ותושיה.

היכונו! היכונו!

הרב משה בויאר שליט"א

הרב יצחק קולודצקי שליט"א

הרב חיים זאיד שליט"א

הרב מנחם שטיין שליט"א

בס“ד

ביום ראשון, ג' באב ה‘תשע“ט (4/8/19)
חווית הצלחה -

התנהגות גדולי ישראל עם אתגרי המתבגרים

חינוך ילדים

ההתבגרות
בגיל

ארגז כלים להורי המתבגר

ע"י הרב דן טיומקין
מחבר הספר- בוסר המלאכים

המפגש יתקיים

ברח‘ חזון איש 32, בני ברק, קומה 1-, באולם ”סערט ויז‘ניץ“

בימי ראשון בשעה 20:30

מחלקת נוער

המפגש מיועד לאבות ולאמהות בלבד! (הפרדה מלאה)

 
  

יותר שעות ב"פארק החי"

אגף
תשתיות ופיתוח
מח‘ חזות העיר

בס“ד

שעות הפתיחה
של פארק החי

מתארכות בחופשת הקיץ
והם יהיו:

ימים א‘-ה’:  10:00-18:30
יום ו‘: 10:00-13.30

שעות הפתיחה
של פארק החי

מתארכות בחופשת הקיץ
והם יהיו:

ימים א‘-ה’:  10:00-18:30
יום ו‘: 10:00-13.30
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לאישה

טיפים לאריזות מוצרים 
לחברות ועסקים

טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

ירוקים  ועלים  קייל, תרד, עלי סלק, חסה, ארוגולה 
משפרים  הכולסטרול,  בהפחתת  מסייעים  אחרים 
העיניים  בריאות  על  שומרים  האנרגיה,  את 
בריאותיות  לתועלות  בנוסף  דלקות,  ומרפאים 
אנטי-דלקתיים  רכיבים  גם  מכילים  הם  אחרות. 

שמסייעים בהגנה על הלב. 
למרות כל הסיבות שציינו, לא כולם אוהבים לאכול 
דרך  למצוא  כדי  יום.  בכל  גדול  ירוקים  עלים  סלט 
שש  הנה  שלכם,  בתזונה  ירוקים  עלים  יותר  לשלב 
העלים  את  לשלב  לכם  שיעזרו  טעימות  דרכים 
"מחוץ  ולחשוב  שלכם  היומית  בתזונה  הירוקים 

לקערה":

1. שלבו אותם בשייק שלכם. כאשר הם מתווספים 
ועלים  מנגולד  תרד,  של  הדומיננטי  טעמם  לשייק, 
להוסיף  נסו  פלא.  באורח  נעלם  אחרים  ירוקים 
עלי  ירוקים;  סלק  עלי  כוסות  שתי  שלכם  לשייק 
הסלק עשירים בוויטמינים A, C ו-B6 בנוסף לזרחן, 
ירוק  סלק  ומנגן.  נחושת  אשלגן,  מגנזיום,  אבץ, 
מכיל גם יותר ברזל בהשוואה לתרד. אפשר להעשיר 
הרבלייף;  של  משקה  להכנת  באבקה  השייק  את 
האבקה מגיעה בטעמים נפלאים, משביעה לאורך 
זמן ומספקת הרכב תזונתי מאוזן עם 9 גרם חלבון 

ולמעלה מ-20 ויטמינים ומינרלים. 

שלכם!  הכריך  את  שדרגו  בכריך.  אותם  שלבו   .2
של  יותר  גדולה  ובכמות  בשר  בפחות  אותו  מלאו 
ירקות. הוסיפו חופן עלי תרד לכריך העוף שלכם או 
הוסיפו כמה עלים של חסה רומיין לכריך פסטרמה 
לשומן  אבוקדו  פרוסת  גם  הוסיפו  מלא.  מלחם 
דמוי  בכריך  הלחם  את  החליפו  לחילופין,  בריא. 
מזינה  קלה,  כארוחה  כרוב  או  חסה  מעלי  טורטייה 
ודלה בפחמימות. נסו את טורטיית החסה כתחליף 

לארוחת צהריים או כחטיף. 

המר  טעמם  זית.  ושמן  בשום  אותם  הקפיצו   .3
רבים  על  מקשה  הגס  ומרקמם  הקייל  עלי  של 

העלים  אלה  זאת,  עם  יחד  והבליעה.  הלעיסה  את 
הגבוהה  התזונתית  הצפיפות  בעלי  הירוקים 
כפליים  מספקת  טרי  קייל  של  אחת  כוס  ביותר. 
יותר   ,A ויטמין  של  המומלצת  היומית  מהכמות 
ויטמין  של  המומלצת  מהכמות  אחוזים  מ-100 
היומית  מהכמות  שש  פי  של  עצומה  וכמות   C
נמצא   -K ויטמין    .K ויטמין  של  המומלצת 
ותרד  אייסברג  חסה  פטרוזיליה,  כרוב,  בברוקולי, 
– מווסת את קרישת הדם. על פי מחקר שפורסם 
שצרכו  נוער  בני   ,Journal of Nutrition-ב
יותר  נמוך  היו בסיכון   K ויטמין  כמות מספקת של 
מוגדל(.  )לב  שמאל  חדר  של  היפרטרופיה  לפתח 
המחברים סיכמו שוויטמין K בעצם שומר על הלב 
עלי  חופן  הקפיצו  קלילה,  לתוספת  חזק.  שלכם 
זית, שום וקמצוץ פלפל אדום; הוסיפו  קייל בשמן 

קורטוב של חומץ יין אדום לתיבול.

משתלבים  ירוקים  עלים  למרק.  אותם  הוסיפו   .4
קייל  עלי  נסו  ותבשילים.  מרקים  במגוון  היטב 
כתוספת  סלק  ועלי  איטלקיים  למרקים  כתוספת 
עשירים  סלק  עלי  קייל,  עלי  כמו  שעועית.  למרקי 
אשלגן  למגנזיום,  בנוסף   K-ו  A, C בוויטמינים 
בחלבון  עשיר  עוף  מרק  נסו  בחוץ,  כשקר  וברזל. 

ובירקות.

יותר  או  חצי  החליפו  בפסטו.  עליהם  התענגו   .5
עליכם  האהוב  הפסטו  במתכון  הבזיליקום  מכמות 
בעלי קייל או בעלי תרד. אתם לא תרגישו בהבדל, 
בונוס:  תזונתי.  משדרוג  תיהנה  שלכם  והפסטה 
רבי-עוצמה  אתריים  שמנים  מכיל  בזיליקום 
לב,  למחלות  וסיכון  דלקות  בהפחתת  המסייעים 

כולסטרול גבוה, דלקת פרקים ומחלות אחרות.

חוששים  מאיתנו  רבים  לחביתה.  אותם  הוסיפו   .6
שלהן.  הגבוהה  הכולסטרול  תכולת  בשל  מביצים 
עם זאת, כאשר אוכלים אותן במתינות ניתן לשלב 
אותן ללא חשש בתפריט מאוזן. חלמון הביצה מכיל 
כולין, שחשוב לשמירה על מטבוליזם תקין ובריאות 
הלב. אם אתם שומרים על לחץ הדם שלכם, הכינו 
עם  היום  את  התחילו  וחלבון.  אחת  מביצה  חביתה 
חביתת תרד, פטריות וירקות נוספים לפי בחירתכם. 
רובנו מצליחים רק בקושי לאכול את 5 עד 9 המנות 
המומלצות היומיות של פירות וירקות. אך עם קצת 
יצירתיות, תוכלו לשפר את צריכת הירקות הירוקים 

ולגוון את הארוחות שלכם.
והוסיפו לחביתה שלכם  צרו פצצת חלבון אמיתית 
אבקת חלבון בטעם ניטראלי, שמשתלבת בשלמות 
בכל סוגי המאכלים. אבקת חלבון היא דרך נפלאה 
להגברת צריכת החלבון, מסייעת לכם בשמירה על 
מסת  את  ומתחזקת  הארוחות  בין  האנרגיה  רמת 
השריר. אבקת החלבון של הרבלייף מכילה חלבונים 

איכותיים ממי גבינה ומסויה.

*סוזן בוורמן בעלת תואר B.S. בביולוגיה בהצטיינות 
מאוניברסיטת  והתזונה  המזון  במדעי   M.S ותואר 
קולורדו. היא דיאטנית מוסמכת וחברת האקדמיה, 

ממועצת  הסמכות  בשתי  ומחזיקה 
ודיאטה:  לתזונה  האקדמיה  של  המנהלים 
ומומחית  ספורט  בתזונת  מומחית 

בהשמנת יתר וניהול משקל.

"
האופן שבו מוצר נארז משפיע על הדרך שבה הצרכנים 

תופסים אותה. מבחינה פרקטית, המשמעות היא שלאריזה 
יש משמעות מסחרית, שיווקית ותדמיתית ושבמקרים 
מסוימים היא עושה את ההבדל בין הצלחת המוצר לבין 
כישלון שלו. השאלה המתבקשת היא כיצד מעצבים את 
האריזה המתאימה לכל מוצר ומה כדאי לעשות על מנת 
להפיק ממנה ערך מוסף? הוד אריזות - פתרונות אריזה 

ואחסון מתקדמים בטיפים שמוכרים:

החשיבות של רושם ראשוני באריזות
בבואם  לזכור  צריכים  חברות  נציגי  שאותו  ביותר  החשוב  הדבר 
לעשות  שנייה  הזדמנות  להם  שאין  הוא  לבחור אריזות מוצרים 
בין  ותחרות  גדול של מוצרים  יש היצע  רושם ראשוני. בעידן שבו 
היא  להתבלט  היחידות  הדרכים  אחת  העולם,  רחבי  מכל  חברות 
ההחלטות  למקבלי  כדאי  לכן  אטרקטיבית.  אריזה  באמצעות 

בחברה לחשוב היטב על האריזה ולתכנן אותה בקפידה.

התאמת האריזות לסוג המוצר
אריזות של המוצרים צריכות להתאים לסוג המוצר ולהתכתב איתו. 
זו הסיבה שבגללה יש הבדל בין אריזות של מוצרי קוסמטיקה, מזון 
ואלקטרוניקה וגם פערים עצומים בין האופן שבו אורזים מוצרים 
שנציגי  מה  הזה,  בהקשר  זולים.  מוצרים  לעומת  אקסקלוסיביים 
החברה צריכים לעשות הוא לחשוב איזה מסר הם רוצים להעביר 

ואיזה אריזה תתאים למוצר שיש בתוכה.

איכות האריזות בראש סדר העדיפויות
ללקוח  וגורמת  המוצר  של  במוניטין  פוגעת  איכותית  לא  אריזה 
להרגיש לא בנוח עוד לפני שהוא השתמש בו. לפיכך, משתלם יותר 
לחברות מסחריות להשקיע באריזה מאשר לנסות למצוא דרכים 
לחיסכון. אם מציבים את האיכות בראש סדר העדיפויות, הופכים 
וכך מגדילים את הסיכוי שהלקוחות  את האריזה לחלק מהמוצר 

יבחרו בה כאשר היא נמצאת על המדף בחנויות.

עיצוב גרפי של אריזות
גרפי.  עיצוב  בסיס  על  מתבצעת  לחברות  מוצרים  אריזות של 
במסגרת העיצוב הגרפי אפשר לשלב בין תמונות וטקסט, לשזור 
אלמנטים טקסטואליים שמניעים את הלקוחות לפעולה ולהוסיף 
מסר שיווקי ומסחרי. אם מעוניינים בכך, ניתן גם לצרף את הלוגו 
מול  לחיבור  לגרום  וכך  המוצר  מאחורי  שעומדת  החברה  של 

הלקוח.

כל אריזה צריכה להיפתח
נמדדת  לחברות  מוצרים  של  דבר, אריזות איכותיות  של  בסופו 
ומספקת  בקלות  האריזות נפתחות  אם  נפתחת.  היא  שבו  באופן 

גישה למוצר עם החוויה הנכונה - הלקוחות יהיו מרוצים.

/https://www.hodpackaging.co.il - הוד אריזות ויזמות

חשיבות העלים הירוקים בתזונה 
ירוקים כהים הם מקור עצום לרכיבים תזונתיים; הם עשירים בברזל, סידן, סיבים תזונתיים  עלים 
• עצות לשילובם בתפריט היומי שלכם  ו-K. האם אתם אוכלים מספיק מהם?   A, C וויטמינים 

מאת סוזן בוורמן, נשיאה משותפת, הדרכת תזונה גלובלית, הרבלייף
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
8. התכווצות בלתי-רצונית של שרירי הגוף.  "עוים שכל הרואה אותם אוחזתו  

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

12. פנים אל פנים, בדיבור ישר, בלא מתווך או שלא בכתב.  "___  אל  ___" 
)במדבר יב ח(

14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע 
תכלת אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה 

זרה לט.(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
11. חמיצות.  "כלי שנותנין בו חומץ וכל דבר שיש לו  ___" )רש"י פסחים ל:( 

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

תפזורת - בעלי מלאכה ומקצועות

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי 
עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא
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אופן ההכנה: מסננים ומעבירים את הטונה לקערת ערבוב, ומוסיפים 
את כל שאר המרכיבים. מתבלים במלח ופלפל לפי הצורך. מערבבים 
היטב עד לקבלת תערובת אחידה. מעצבים את התערובת לקבבים. 

צולים על מחבת פסים בשמן זית בעדינות (שלא יתייבש).
מומלץ להגיש בפיתה עם סלטים וצ‘יפס.

רכיבים: 8 קופסאות טונה ’מעולה‘ | 2 בצלים קצוצים דק | 3 שיני 
שום קצוצות | צרור פטרוזיליה, קצוץ | 1 ביצה | 100 גרם פירורי לחם 

גרידה מלימון 1 | עגבנייה קצוצה

קבב טונה ’מעולה‘

טונה ’מעולה‘ פותחת בפניכם אין ספור של רעיונות לארוחות טונה טעימות ומזינות
המתאימות במיוחד ל-9 הימים ולכל השנה

9 מתכונים
ל-9 הימים

טונה אחת מעולה
טונות של אפשרויות

matkon.m
eu

le@
gm

ai
l.c

om
ל: 

מיי
חו 

של
ם, 

למתכוני טונה נוספים ל-9 הימי

בתאבון!
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נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771 | רח’ נויפלד 15. 
03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק  25. 
03-9479944 | תורת חיים  1. 03-5179802 | קלישר  17. 03-5755232 | אלעד:  רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 
8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639  | ברכפלד: רח' רשבי 35 |  קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465  | בית שמש: מרים הנביאה 16 |חיפה: מיכאל 9 | ירושלים: פנים מאירות 10 |
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*יש לשמור את החשבונית כהוכחת קניה!

  

שני-שישי
29.7-2.8.19 כ"ו בתמוז-א' באב

  

  

  

    

    

  

  

  

מיקס שוקולד רוגעלך/עוגות בחושות/שמרים

מארזי אלומיניוםגלידה לה קרמריה RC שישיית טחינה אחוה
1.4 ליטר

נסטלה
גדלים שונים

ללא מכסה
'מעולה'

6*1.5 ליטר רגיל/מלא
500 גר'

חמישי-שישי
1-2.8.19 כ"ט בתמוז-א' באב

תרכיז תפוחים וופלים מצופים קוסקוס 350 גר' 'מעולה'
ללא חיטה מלאה/

פתיתים 500 גר' 'מעולה'/
איטריות סבתא שיבולים

1.2 ליטר
פרי קטיף

'מעולה/טעמן
750 מ"ל

100 יח'
לבס

שוקולד/אגוזים
40 יח'

'מעולה'

קוד: 63558
390 גר'

עלית

אחוה

1790

1590 1790

לקקן ליקלוקיםשמן זית כתית

1990 1790 1190
ליח'

890

10
3 ב-

20
3 ב-

1490

1490
2 ב-

החברות המשתתפות במבצע:

חמישישי בנתיב החסד זה
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