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עד 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית 
ERN או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳

סליחה,

יש לך שקל?

התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. עד גמר המלאי ט.ל.ח.

₪ 1
890

מיקרוגל + אפייה
 LVMAC925 דגם

+ גריל
+ בישול

₪ 1
699

מערכת
סטריאו

 MC 663  דגם

₪ 1
699

שייקר חכם
 BL480 דגם

עוצמתי
ומתקדם

₪ 1
890

מיקסר
עוצמתי
ומקצועי

₪ 1
690

מגהץ קיטור 
טפאל

מילוי רציף

₪ 1
690

תנור אובן
45 ליטר, 

מצב שבת, 
טורבו

₪ 1
790

שואב אבק
בוש

דגם
BGS05A220

₪ 1
690

כיריים
נירוסטה
כולל מבער 

טורבו

תנור
דו תאי

חבילה 
לדירות 

שכורות!
תנור, מקרר

ומכונת 
כביסה

מגוון גדול של תנורים 
מכל החברות

₪ 1,990

₪ 2,990

החל מ:

החל מ:

מקרר 
בלומברג

מכונת כביסה 
בוש 7 ק״ג

דגם 1617
המחיר כולל התקן 

משמרת השבת
B :דירוג אנרגטי

₪ 4,990

₪ 1,790

מקרר
שארפ

מקפיא
6 מגירות

דגם 2255
התקן שבת מובנה

נפח 481 ליטר
B :דירוג אנרגטי

תפעול מכני ונוח 
לשימוש

תוף נירוסטה
לכביסה עדינה
חסכוני ביותר!
A דרוג אנרגטי

₪ 2,990

₪ 1,090

תנור בנוי 
לבומט

מזגן עילי ספקטרה 
מבית תדיראן

דגם 3006
נפח תא גדול, 70 ל׳
קל לניקוי - זכוכית 

פנימית נשלפת

7 מהירויות עם פעולה 
שקטה במיוחד

₪ 990

₪ 1,299

רק

רק

רק

רק

רק

רק

כולל מתנה

שני בשקל
ה

ממגוון מוצרי החשמל המשתתפים במבצע, לדוגמא:

מוצר נוסף לבחירתכם בשקל אחד בלבד! ומקבלים

קונים



מהדורה מיוחדת!
שוקו תנובה עם שמות

בוקר טוב
משפחת 
לוי

בד
בל

ה 
ש

מח
לה

ה 
מי

הד
ה

משפחת
לוי



₪ 
2

₪ 150 ₪ 35₪ 25

₪ 75

240 ₪ 280

  חליפות דוגמאות

₪ 190 

חדש במלאי
חולצות טיקט זהב
 2 ב 150 ₪

חדש חדש 
סט וסט מכנס לילדים

₪ 150 

  08-924-8023 • 15

10:00-14:00
10:00-21:00

02-6324277  3

10:00-14:00
12:00-20:30

 •  •03-552-3340 80

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

  

   
08-6177930 2

10:00-23:0010:00-14:00

צמוד לאופני הקריה

ת שעות פתיחה ו ב ח ר ו מ  
 לימי בין הזמנים 

 DAVID PARKER

חגורות עור פרה

60
מכנסי לייקרה
/בדי פראדה
& 160

350

250

280



אריסה ולימון

צ׳טני עגבניות 
מיובשות

למון גראס ואננסקארי ירוק,

!יש משהו לנשנש?

חדש!



י"ג אב תשע"ט 14/8/19 בני ברק6

מאת: עוזי ברק

בחודשים האחרונים עמלו בעיריית בני ברק 
להפיק מספר שיא של אירועי קיץ למען תושבי 
לרכז  במטרה  זאת  משפחותיהם,  ובני  העיר 
כוחות רעננים ומחודשים לקראת פתיחת שנת 
ושלל  וערכיים  איכותיים  תכנים  הלימודים. 
סדנאות,  מופעים,  הגילאים,  לכל  פעילויות 
והקרנות. אך גולת הכותרת – ה"בילונה" לונה 
מתקנים שהוקם  עם שלל  וחדשני  ענק  פארק 
בין  ימי  בכל  שיפעל  ברק,  בני  העיר  בצפון 

הזמנים, במיוחד לילדי העיר.
בניגוד לשנים עברו בהם נאלצו תושבי בני 
מנת  על  לעיר  מחוץ  אל  רגליהם  לכתת  ברק 
המשפחה.  לכל  ענק  מלונה-פארק  ליהנות 
אברהם  הרב  העיר  ראש  ביוזמת  השנה, 
רובינשטיין, ערכה העירייה מהפכה בחשיבה 
בילונה  העיר.  לתוך  והביאה את האטרקציות 
מציע את כל מה שילד יכול לחלום עליו, כל 
ביותר,  מרוחקים  במקומות  אפילו  שאין  מה 
כאן ליד הבית, בבני ברק, באווירה המתאימה 
ענק  מתקני  והחסידות.  התורה  לעיר  ביותר 
גדול  בשטח  המשפחה  ילדי  לכל  ופינות 

במיוחד שהוכן למטרה זו.
אלף   12 פני  על  משתרע  הבילונה  במתחם 
מטר, שלל מתקנים, ובהם רכבת הרים בגובה 
מתחם  מטר,   250 של  ובאורך  קומות   4 של 
מתנפחים,  מתחמי   2 ממונעים,  טרקטורונים 
מתקן טרפז ענק – נדנדה אווירית, בלרינת ענק 
ותחרויות  שעשועים  דוכני  פיראטים,  וספינת 

ועוד.
המופעים  למגוון  מצטרף  "בילונה" 
והפעילויות שמארגנת לכם מחלקת התרבות. 

נהדרות  חוויות  ולצבור  ליהנות  אפשר  השנה 
חדשניות  אטרקציות  עם  העיר,  בתוך  דווקא 
הקמת  המשפחה.  לכל  מרתקים  ומופעים 
גורמת  התרבות  אירועי  וסדרת  פארק  הלונה 
החשים  העיר  תושבי  בקרב  רבה  רוח  לקורת 
כי יש מי שדואג להנאות וחוויות עבורם והכל 
על טהרת הקודש ושמירת קדושת השבת ללא 

צורך לרעות חלילה בשדות זרים.
"הלפרין  ידי  על  יופעל  הבילונה  מתחם 
יום  ועד  באב  י"א  שני  מיום  החל  הפקות" 

שישי כ"ט באב, בין השעות 10:00-20:00.
התרבות  במח'  עמלו  פארק,  הלונה  לצד 
ובהנהלתו  זכריהו  יעקב  הרב  עומד  שבראשו 
של הרב יעקב רוזן על מאות פעילויות מגוונות 
ומרתקות לילדי העיר, בשלל אירועים, חוויות 
במגוון  והרצאות  הקרנות  מופעים,  חינוכיות, 
חודשים  במשך  שהוכנו  ומקומות,  נושאים 

ארוכים בידי הצוות המקצועי.
נשלחה  והמופעים  האירועים  עונת  לקראת 

לבתי התושבים חוברת מהודרת שהוכנה ע"י 
מחלקת התרבות אשר מקיפה את כל התכניות 
כוללת  והיא  אליהן,  הקשורות  וההנחיות 
חידונים,  פעילויות,  של  עמודים  עשרות  גם 
וכללי  חינוכיים  ושעשועונים  תשבצים 

בטיחות לקיץ.
למגוון  הנרשמים  המוני  על  להקל  כדי 
התכניות, הועמדה ע"י מח' התרבות העירונית 
מערכת ממוחשבת וחדשנית, שכדי להפעילה 
בה  הושקעו  ביותר,  והנוח  היעיל  באופן 
מאפשרת  והיא  מרובים,  ואמצעים  מאמצים 
ולרכישת  לרישום  פניות, באותה עת,  עשרות 
מהיר  באופן  ולתכניות,  למופעים  כרטיסים 

ונוח ביותר.
לקיץ  הענפה  לפעילות  ברכתו  בדברי 
שפורסמה  העירונית,  התרבות  מחלקת  של 
הדגיש  ולילדים,  להורים  המרשימה  בחוברת 
את  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
חשיבותן של פעילויות אלו ההופכות את ימי 

איכותיות,  חוויות  ועמוסי  תוכן  למלאי  הקיץ  חופשת 
לעומת ימי חופשה בעבר בהם היו ההורים עסוקים כל 
הזמן בחיפוש אחרי תעסוקה ותכניות למילוי ימי חופשת 

ילדיהם.
העיר  את  להעצים  משתדלת  ברק  בני  "עיריית 
ותושביה, ורואה מטרה בפני עצמה בפיתוח היכולת של 
העיר.  בתוך  וצרכיהם  מבוקשם  את  למצוא  התושבים 
אנו מקווים כי השינוי ייטיב עם אלפי התושבים, שרבים 
מתאימה,  תרבות  מפעילות  ליהנות  השנה  יוכלו  מהם 

שתיתן להם כוח לכל ימי השנה".
תיק  למחזיק  הודה  רובינשטיין  הרב  העיר  ראש 
הרב  תרבות  מחלקת  ומנהל  זכריהו  יעקב  הרב  תרבות 
ולצוות המחלקה המסור. מאמציהם הרבים  רוזן,  יעקב 
והשקעתם, "הם אלו שהצליחו להביא אותנו להישגים 
ולהצעיד את פעילות התרבות בבני  אטרקטיביים אלה, 
עוד צעדים משמעותיים". ראש העיר הודה גם לתושבי 
ועל  השנים,  לאורך  הפעולה  שיתוף  על  היקרים,  העיר 
התגובות החמות הזורמות ללשכתו. "המעורבות שלכם 
ואת  הפעילויות  את  ולשדרג  להמשיך  לנו  מאפשרת 

השירות העירוני".
מח'  וראש  העירייה  הנהלת  חבר  זכריהו,  יעקב  הרב 
התרבות עמד בדבריו על חשיבותן של מאות התכניות 
רוחני  בפיקוח  המחלקה,  של  והמבורכות  המגוונות 
אגירת  הן  שתוצאותיהן  מעולה,  חינוכית  ובהתאמה 
כוחות ושיפור היכולת לקראת שנת הלימודים המתקרבת 

ובאה.
הרב יעקב רוזן, מנהל מח' התרבות שיבח את העבודה 
מגוון  להכנת  המחלקה  צוות  של  והמקצועית  המסורה 
התכניות ושלל האירועים, זה חודשים אחדים לפני עונת 
הקיץ, במטרה להעמיד לרשות ילדי העיר שפע תכניות 

,חוויות ואתגרים לכל יום.
השבוע,  שני  ביום  ה"בילונה",  מתחם  פתיחת  עם 
נרשמה היענות שיא, כאשר אלפים מתושבי העיר הגיעו 

למתחם ונהנו מעשרות המתקנים. 
לשכתו  וצוות  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
תגברו את עובדי העירייה כדי לתת מענה לאלפים אשר 
הגיעו לקבל את כרטיסי הכניסה שהוזמנו מבעוד מועד.  
שלושה  יש  לשמחתנו  כי  מסבירים  בעירייה  בכירים 
תושבי  לרווחת  פארק  הלונה  פעילות  של  שבועות 
העיר, ולמרות הלחץ הנקודתי, והעומס במתקנים נבקש 

מהציבור להתאזר בסבלנות.
*לאור הביקוש חלוקת כרטיסי אירועי תרבות תתבצע 
בבניין   10:30-15:00 השעות  בין  רביעי  יום  היום  גם 

העירייה ירושלים 58 ב"ב.
להגיע  לא  מהתושבים,  מבקשים  התרבות  במחלקת 
שהכניסה  משום  כניסה.  כרטיס  ללא  הפארק  למתחם 
ממוספרת על ידי משטרת ישראל לבעלי כרטיסים בלבד.

מאת: עוזי ברק

מספר תושבי בני-ברק עומד, בהתאם לנתוני 
על  הפנים  במשרד  אוכלוסין  למרשם  הלשכה 
208,445, כן ירבו, בחודש אב ה'תשע"ט לעומת 
  203,730, ה'תשע"ט  שנת  בתחילת   207,115
שנת  באמצע   202,770 ה'תשע"ח,  שנת  בסוף 
ה'תשע"ח, 197,913 בשנת ה'תשע"ז, 193,000 

בשנת ה'תשע"ו, 190,000 בשנת ה'תשע"ה.
 :5 עד  מ-0  הינה:  גילאים  לפי  החלוקה 
40,751; מ-12-6: 35,603; מ- 17-13: 20,492; 
מ-21-18: 14,826; מ- 40-22: 48,526; מ--60
41: 26,036; מעל 60 – 22,211. מספר תושבים 
עולים-10,868 בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית 
הממוצע  הנפשות  מספר  לסטטיסטיקה, 
למשפחה בבני-ברק הוא 4,2, והוא הגבוה ביותר 
בין הערים הגדולות והבינוניות בארץ. גם באגף 
החינוך של העירייה התברר שהיתה עלייה של 
כאלף נרשמים לגני-ילדים ובעקבות זאת, נפתחו 

כיתות גן חדשות, באזורים שונים של העיר.
הגידול  את  בסיפוק  ציינו  בני-ברק  בעיריית 
המבורך הבלתי פוסק במספר תושבי העיר בהיות 
מרחבי  חרדי  לציבור  משיכה  מוקד  בני-ברק 
הארץ ובהיותה מרכז לישיבות ולמוסדות חינוך 
תעסוקתי  מסחרי,  ומרכז  גיסא  מחד  מעולים 
מאידך  ביותר  ומגוון  גדול  משרדים  ומגדלי 
המעולה  הגיאוגרפי  מיקומה  לצד  זאת  גיסא, 
בגוש דן.  בצפון העיר נבנו עד כה עשרה מגדלי 
משרדים ועסקים בני עשרות קומות, ובימים אלו 
מתבצעת הקמת מגדל "הכשרת הישוב" בן 60 

קומות, שהינו השני בגובהו בארץ.
הפנים,  משרד  של  הממד  לנתוני  בהתאם 
ובאורח  בהתמדה  עולה  בעיר  התושבים  שיעור 
בני  שכן  שבה,  הקרקעית  המצוקה  חרף  רצוף, 
ל-10,000  בתכנון  שנה   94 לפני  נבנתה  ברק 
מגורים,  בנייני  לבינוי  תכניות  מספר  תושבים. 
יחידות  ל-560  והולכת  המוקמת  תכנית  ובהן 
כהנמן,  הרב  שברחוב  לובינסקי  במתחם  דיור 
דיור  יחידות  ל-300  נרחבת  בניה  מתוכננת 

במתחם השוק בשכונת פרדס כ"ץ, מאות דירות 
באזור בי"ח מלבן לשעבר בשכונה,500 יחידות 
הרחובות  במשולש  העיר  שחר  במתחם  דיור 
יחידות  וכ-2500  והירקון  המכבים  אברבנאל, 
המושבות,  אם  לרחוב  מעבר  העיר  בצפון  דיור 
ל-  שנים   13 כ-  בעוד  להגיע  היא  כשהמגמה 

230,000 תושבים.
דיור  יחידות   10,000 אושרו  לכך,  בנוסף 
ברק,  בני   לעיר  הקרובות  בשנים  שתווספנה 
לתכנון  המחוזית  הועדה  אישור  במסגרת  וזאת 
ולבניה בתל אביב למתן תוקף של תכנית מתאר 
בהתאם  העירייה.  מהנדס  בב/2035,  כוללנית 
בולטות  "כלכליסט"  הכלכלי  העיתון  לנתוני 
בדירות  גיאוגרפי,  בפילוח  גדולות,  ירידות 
באזורי   ,50%-30% שבין  בשיעורים  חדשות, 
ולעומת  ובאר שבע,  חיפה  ירושלים,  אביב,  תל 
משמעותי  בגידול  המרכז  אזור  בולט  זאת, 
ברכישת דירות חדשות ב"מחירי שוק" המתרכז 
בימים  לפרסום  אשר  אונו.  ובקריית  ברק  בבני 
האחרונים כי 260 תושבים עברו מבני ברק לעיר 

שכנה, במספרים דומים לאלו שעברו לאותה עיר 
זה כל  גן ומתל אביב, הרי שאין למספר  מרמת 
משמעות, לעומת תוספת לבני ברק של כ-2,000 
על  עומד  כשמספרם  האחרונה,  בשנה  תושבים 
לכך,  בנוסף  כ"י.  תושבים  מ205,000  למעלה 
התושבים   260 מתוך  הניכר  חלקם  כי  מתברר 
שעברו, היו צעירים שלא הייתה להם האפשרות 
הכספית לרכישת דירה בבני ברק, ולכן הם עברו 
לאחת השכונות בעיר שכנה, שבה מחיר הדירות 

נמוך בהרבה.
העיריות  של  הכספיות  להשקעות  אשר 
ל.  שערכו  דירוג  סמך  על  וזאת  בתושביהן, 
בורין ומ. איינשטיין מחברת צ'מנסקי בן שחר, 
עולה שהערים החרדיות משקיעות יותר בחינוך 
וברווחה מאשר בתרבות, ובין הערים החרדיות 
משקיעה בני ברק את הסכום הגבוה ביותר של 
ובתחומי  לשנה  לתושב  בחינוך  שקלים   447
הרווחה-251 ₪ לתושב לשנה בבני ברק שהינו 

הגבוה בערים החרדיות.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל 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

גידול במספר תושבי העיר

חידוש מרענן: לונה פארק ענק הוקם בבני ברק

כן ירבה וכן יפרוץ: כיום מתגוררים בבני ברק 208,445 תושבים כאשר העיר נבנתה לפני 94 שנה עבור 10,000 תושבים בלבד

לונה פארק ענק, מהגדולים בארץ הוקם בבני ברק, ביוזמת ראש העירייה הרב אברהם רובינשטיין. הלונה פארק יפעל במשך כל ימי בין הזמנים עם מגוון פעילויות, רכבת הרים בגובה 4 
קומות, גלגל ענק, מתחם מכוניות מתנגשות, ושלל פעילויות לכל המשפחה, במחיר מסובסד

לראשונה מתחם לונה פארק ענק בבני ברק



 מילקי חוגג ארבעים
אתם באים?

אלעד  |  יום א', י"ז באב חניון פארק אלעד  |  בין השעות 22:00–16:00
ביתר   |  יום ב', י"ח באב רח' יסוד העבודה 15, פארק שבעת המינים  |  בין השעות 22:00–16:00

בני ברק  |  יום ג', י"ט באב רח׳ מבצע קדש, על יד ה׳בילונה׳  |  בין השעות 18:00–11:00
ירושלים  |  יום ד', כ׳ באב חניון מנהל קהילתי מעלה רמות  |  בין השעות 21:00–15:00

מודיעין עילית  |  יום ה', כ״א באב חניון מנהל קהילתי, רח' אבני נזר 59, אשכול פיס  |  בין השעות 22:00–16:00

הרכב של מילקי מגיע לעיר
וכולכם מוזמנים לחגיגה!

*חלוקת מוצרים לילדים מתחת לגיל 12 בליווי מבוגר בלבד  * ייתכנו שינויים   * ט.ל.ח
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פאנל ייחודי במסגרת הוועידה 
השנתית של 'איגוד בני הישיבות'

בת שנה חולצה 
מרכב - מצבה בינוני

מאת: יחיאל חן

השתתפו  הארץ,  רחבי  מכל  ופעילים  רכזים  מאות 
שלבי  על  'כללית'  מומחי  עם  חינוכי-מקצועי  בפאנל 
תקשו בעיות  אמת  בזמן  לזהות  והדרכים  ־ההתפתחות 
־רת, הפרעות קשב וריכוז ועוד, ואת צורת הפעולה הנ

כונה לאחר הגילוי, עד להבאת פתרון מושלם לתלמיד. 
הפאנל נערך במסגרת הוועידה השנתית של 'איגוד בני 
־הישיבות', שנערכה ביום רביעי כ"ח תמוז, בבית האר

ורבנן  'ציפורי בכפר' ב'חפץ חיים', בראשות מרנן  חה 
גדולי ישראל שליט"א ובהשתתפות נציגי רכזי ופעילי 

'איגוד בני הישיבות' מכל רחבי הארץ.
גולת הכותרת של הפאנלים המקצועיים היה המושב 
ונת שהרחיבו  'כללית',  מומחי  בהשתתפות  ־המיוחד 

נו מידע על הקשיים שבחור צעיר עלול להיתקל בהם 
בשנותיו בישיבה, בלימוד ובהתנהלות כללית בחברה. 
המומחים עמדו על הדרכים לזיהוי מוקדם האם החניך 
־מתמודד עם בעיה כלשהיא, ואת הדרך לאבחון מה הב

וראוי שיעמיד את הבחור  ומשם לטיפול מקצועי  עיה 
בקרן אורה.

־במהלך המושב, קהל המשתתפים הגדול העלה סו
מנהלי  ומקצועי.  מפורט  למענה  וזכה  מורכבות  גיות 
המגזר החרדיים של מחוזות ירושלים ומרכז ב'כללית' 
־בישרו במהלך הדיון על המשך שיתוף הפעולה עם אר

גון 'איגוד בני הישיבות', שתתבטא בימי עיון מיוחדים 
־שיערכו בשבועות הקרובים במסגרתם יינתנו כלים מק

שיכשירו  'כללית',  ממומחי  מפורטת  והדרכה  צועיים 
לחניכים  מושלם  מענה  למתן  החינוכיים  הצוותות  את 

היקרים בחורי הישיבות, שיצמחו לתפארת בנתיב סלול 
ונטול קשיים מיותרים.

הארץ  רחבי  מכל  אברכים  מאות  השתתפו  בוועידה 
הישי בני  איגוד  במסגרת  השנה  במשך  פועלים  ־אשר 

שמעמידה  בכלים  מרובה  התעניינות  והביעו  בות, 
'כללית' בתחום ההתפתחות עבור תלמידיהם בישיבות 
ושלבי  הראשוניים  הגדילה  בצעדי  הנמצאים  הקטנות 

העיצוב של עתיד החיים.
מנהלי המגזר החרדי במחוזות ירושלים ומרכז, הרב 
וייס שהשתתפו באירוע,  והרב אברהם  רוזנגרטן  משה 
בישרו על השקתו של שירות חדש וייחודי: "נציג בני 
־הישיבות" מטעמה של 'כללית', שיעמוד לרשות הרכ

והפרעות  קשיים  לזיהוי  וסיוע  בהכוונה  והחונכים  זים 
העלולות להיווצר לתלמיד.

מאת: עוזי ברק

ברק.  בבני  נעול  מרכב  חולצה  ילדה 
חובשים  ועקנין  ויחיאל  קליין  אהרל'ה 
אורח  "עובר  סיפרו:  הצלה  באיחוד 
והוציא  הרכב  של  הרכב  חלון  את  שבר 
סיוע  לה  הענקנו  מהרכב.  הפעוטה  את 
להמ פונתה  היא  מכן  ולאחר  ־ראשוני 

החולים  בבית  רפואי  טיפול  קבלת  שך 
וחשד  נוזלים  מאיבוד  סובלת  כשהיא 
־למכת חום. עובר האורח ששבר את הח

לון נפצע באורח קל לאחר שנחתך בגפיו 
תוך חילוץ הפעוטה".

נחמן טובול דובר און ליין של איחוד 
מספר  אירעו  לאחרונה  כי  מציין  הצלה 
מקרי שכחת ילדים בכלי רכב כשבחלקם 
למרבה הצער נקבע מוות. חשוב לנקוט 
בכללי הבטיחות והזהירות ולא להשאיר 
לא  אפילו  רכב  בכלי  פעוטות  או  ילדים 

לרגע.
מדוברות ידידים אזור דן נמסר "ביום 
שני סמוך לשעה 12:10 חולצה פעוטה 
ברחוב  נעול  ברכב  שנשכחה  שנה  כבת 
ערנית  אורח  עוברת  ברק.  בבני  הגר"א 
לע וצעקה  הנעולה  הפעוטה  את  ־גילה 

העין  ראש  תושב  כהן,  שמואל  בן  זרה. 
ראה  רץ במהירות,  שעבד במקום סמוך 
היסוס  וללא  ומזיעה  אדומה  שהפעוטה 

שבר את החלון".

אשר  ידידים  מנכ"ל   - אלמסי  ישראל 
שם לו למטרה למגר את תופעה המקרים 
ילדים, שוחח עם  הטראגיים של שכחת 
למקום  בסמוך  "עבדתי  לו:  שאמר  בן 
להביא  מישהו  של  צעקות  כששמעתי 
פטיש. רצתי למקום ובלי היסוס שברתי 
־עם היד את החלון. נפצעתי קצת ביד בע

קבות השבירה".
לאור  כי  והבטיח  לו  הודה  ישראל 
לו  ויעניק  לארגון  אותו  יצרף  תושייתו 
הבא,  שהמקרה  מנת  על  פתיחה  ערכת 
שלא יהיה, יוכל בקלות לפתוח את הרכב 

ללא צורך של שבירה ופציעה.
"עו אלמסי,  אומר  ידידים"  ־"בארגון 

בקרב  המודעות  להעלות  רבות  בדים 
הערנות  להגברת  והאזרחים  ההורים 
התבוננות  של  בפרויקט  פתחנו  בנושא. 
שחלילה  מנת  על  לרכבים  אורח  עוברי 
לא יישאר ילד נעול ברכב גם אם הורה 
שכח. אני שמח לראות שהמודעות עולה 
לתינוקת.  לב  שמה  האורח  עוברת  וכי 
ב"ה המקרה הנ"ל הסתיים בשלום. אני 
תשכחו,  אל  אנא   - להורים  שוב  קורא 
על  תסמכו  ואל  סימנים  לעצמכם  עשו 
- גלו ערנות, הביטו  עצמכם. ולאזרחים 

לרכבים חונים והציל חיים!"
נמסר:  דן  מרחב  משטרת  מדוברות 
שנה,  כבת  תינוקת  על  דיווח  "התקבל 
שעל פי החשד נשכחה ברכב בבני ברק, 

נסיבות האירוע בבדיקה וחקירה".

מאות רכזים ופעילים מכל רחבי הארץ השתתפו ברב שיח מקצועי עם מומחי 'כללית' 
על החשיבות בזיהוי מוקדם של בעיות וכיצד להביא לטיפול לפתרון מיטבי 

לאחר כשעה וחצי בתוך רכב ברחוב הגר"א בב"ב חולצה פעוטה במצב 
בנוני כשהיא סובלת מאיבוד נוזלים וחשד למכת חום

 בוועידה בהשתתפות מומחי 'כללית' 

הבחירה של עולם הישיבות!
להשיג בחנויות המובחרות

אם מגיל 3 אתה לובש אלגנט 
אז ודאי אתה מבין!

חליפות.חולצות.מכנסיים



אתם תברכו עליו!
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תלמידי הישיבות 
קיבלו "צידה לדרך"

מאת: עוזי ברק

ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  של  בברכתם 
הישיבות  ראשי  של  ובעידודם  שליט"א 
שערי  פרויקט  ע"י  נערכו  הת"תים  ומנהלי 
ישיבה שע"י ארגון 'מאירים' במסגרת פעילות 
בני  בעיריית   360 ולנוער  לילדים  המחלקה 
מסיימי  עבור  מרכזיים  מעמדים  סדרת  ברק, 
של  לעולמה  הנכנסים  ברק  בבני  ח'  כתות 
הישיבה הקטנה, אשר בו נשמעו דברי הדרכה 

והכוונה לבני הישיבות.
כנסי  סדרת  מתוך  הראשון  כביר  מעמד 
הגדול  הגאון  התקיים בהשתתפות  ההדרכה, 
חברון  ישיבת  ראש  שליט"א  כהן  דוד  רבי 
בהשתתפות  התורה,  גדולי  מועצת  וחבר 

כ-650 תלמידי ת"תים בבני ברק.
בעיר  תלמידים  למאות  נערך  נוסף  מעמד 
בראשות מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני 
הנחה  התורה,  חכמי  מועצת  חבר  שליט"א 
את המעמד בדברים מאלפים הרה"ג מיכאל 
יעקב,  ברכת  ישיבת  ר"מ  שליט"א  זכריהו 
בדבריו עמד על הנקודות המעשיות הנחוצות 
וכיצד לפתוח את התקופה  בין הזמנים  לימי 

הראשונה בישיבה.
דברים מעוררים נשא הרה"ג אמנון עמרוסי 
שליט"א משגיח דישיבת תורה ודעת, בדבריו 
נתן הדרכה מעשית מתוך הניסיון רב השנים.

ההכנה  דרכי  על  ומרתק  מעשי  פאנל 
לישיבה התקיים בהשתתפות הרה"ג אשר בן 
נאים שליט"א משגיח דישיבת ברכת אפרים, 

והרב פנחס ברייער מראשי ארגון 'מאירים'.
שליט"א  בעדני  שמעון  רבי  הגדול  הגאון 
חבר מועצת חכמי התורה נשא דברים על כך 
שעל כל תלמיד שעולה לישיבה, לזכור היטב 
את דברי חז'ל 'יגעת ומצאת תאמין', למרות 
לצוץ  עלולים  בישיבה  הדרך  שבתחילת 
קשיים, החכם עיניו בראשו ויודע להתגבר על 
המכשולים להתייגע כדי שנוכל למצוא אח'כ 
מתחילים  בישיבה  בתורה.  הגנוז  האור  את 
שזה  כיון  ט'  כתה  ממשיכים  ולא  א'  שיעור 
עד  שהיה  למה  אין  קשר  לגמרי  חדש  דבר 
עתה, ניתן לפתוח דף חדש, להתייגע בתורה 

ולגדול לבן עלייה.
אברהם  הרב  רה"ע  נשא  ברכה  דברי 
 360 התוכנית  את  ששיבח  רובינשטיין 
מותאמות  לתוכניות  במסירות  הפועלים 
במעמד  עוד  השתתפו  כן  ונוער.  לילדים 
בן  גדליהו  והרב  דדון  אליהו  הרב  סגרה"ע 
רבות  שסייע  זכריהו  יעקב  הרב  וכן  שמעון 

לקיום המעמד. 
תלמידי  לכלל  נערך  מרכזי  שלישי  מעמד 
הת"תים החסידיים בעיר. הנחה את  המעמד 
בטוב טעם הרב יצחק משה שטיין יו"ר ארגון 
מאירים, אשר ביטא את ההזדמנות שיש לכל 
ולהתעלות  בישיבה  חדש  דף  לפתוח  תלמיד 

במעלות התורה והיראה. 
המשפיע הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א 
אלכסנדר  תורה  דעת  דישיבת  רוחני  מנהל 

העניק לתלמידים מפרי נסיונו רב השנים כיצד 
לישיבה,  מהת"ת  החד  המעבר  את  לצלוח 
בישיבה  עלייה  לבן  לגדול  הדרך  היא  וכיצד 

כשדבריו נשמעו בקשב רב.
בהדרת קודש זכו מאות התלמידים לשמוע 
בעולם  להצלחתם  מפורטים  הדרכה  דברי 
הישיבה מפי כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שציין 
במעבר  הכרוכות  ההתמודדויות  את  בדבריו 
שנשמעו  המעוררים  בדבריו  המסגרות,  בין 
והעמלות  היגיעה  כמה  עד  ציין  רב  בקשב 
מידת  על  ועמד  ההצלחה  את  הקובעת  היא 
הראשונה  בתקופה  הנדרשת  הסבלנות 
התלמידים  מאות  עברו  מכן  לאחר  בישיבה. 
האדמו"ר  כ"ק  מידי  אישית  ברכה  וקיבלו 

שליט"א.
שו"ת מאלף התקיים עם המחנך הרב פנחס 
בנושאים  שטיין,  משה  יצחק  והרב  ברייער, 
בין  זו,  גורלית  בתקופה  לנערים  החשובים 
הדברים דובר על תחושת הנכבדות העומדת 
ומסייעת לצמוח ולגדול בדרך הישר והראוי, 
הפנינים  לבוגר  ומיטב  מילד  להפוך  כיצד 

הנחוצות להצלחה.
פרויקט שערי ישיבה שע"י ארגון מאירים 
הפועל ע"י התוכנית הלאומית לילדים ולנוער 
שמעון  הרב  של  בניהולו  ב"ב  בעיריית   360
קשש פועל בקרב כתות ח' בתלמודי התורה 
ובמסגרת  האחרונים  החודשים  במהלך 
לתלמידי  מפגשים  סדרות  התקיימו  התכנית 
כתות ח' בתלמודי התורה, העולים לישיבות 
הקד'. במהלך מפגשים אלו, קיבלו התלמידים 
את  בהצלחה  לצלוח  ויכולות  כלים,  ידע, 
תקופת המעבר לישיבה, ולהפוך תקופת מתח 

זו לחוויה מרוממת ומועילה. 
כנס  נערך  התלמידים,  עם  הפרויקט  לצד 
ענק להורים, שם קיבלו הדרכה מתאימה בכל 
הקשור להצלחתו ועלייתו של הבחור בעולם 
ההתבגרות  בגיל  החינוך  ודרכי  הישיבה 
במיוחד לקראת תקופת בין הזמנים. בתכנית 
אמני  בידי  אמן  ביד  שנערכה  ייחודית 
מרדכי  והר"ר  שטיין  מאיר  הר"ר  ההמחשה 
צין, היטיבו להמחיש את המתחולל בבית בין 
לתגובות  זכתה  למתבגרים,  הסדנא  ההורים 
כלים  שקיבלו  ההורים  מקרב  נלהבות 
מקצועיים להתמודדות בחינוך הילדים בגיל 

משמעותי זה לקראת ימי בין הזמנים.
מנהלי הת"תים ציינו לשבח את הפרויקט 
ברק  בני  התוכנית  באמצעות  הפועל  הנפלא 
באמצעות  קשש,  שמעון  הרב  של  בניהולו 
מאירים,  ארגון  יו"ר  שטיין  משה  יצחק  הרב 
להרב יעקב ליכטמן – מפקח הפרויקט מטעם 
סייע רבות במהלך  360, הפרוייקט  התוכנית 
בוגרת  באווירה  תלמידיהם  לעיצוב  השנה 
לרב  הודו  כן  לישיבות.  לעלייתם  ומוכנות 
יצחק פריימן, יועץ רה"ע לענייני חינוך, לרב 
יהונתן ספרא מנהל אגף החינוך, להרב ראובן 
התוכנית  של  היגוי  וועדת  חבר   – קורלנסקי 
להצלחת  הפועלים  ונוער  לילדים   360

הפרויקט.

בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, כאלף וחמש מאות 
מסיימי כתות ח' בבני ברק השתתפו בסדרת מעמדים "צידה לדרך" 

לקראת כניסתם לישיבות הקטנות 

מודיעין עילית | חיפה | בית שמש
ירושלים | בני ברק | אשדוד 

 להרשמה:
*2245

*המלגה בכפוף לקריטריוני מה"ט. 
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המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

המסלול הירוק 
לסבסוד מלא!

 הזדרזו להירשם
ללימודי הנדסאים

 ותוכלו לקבל
100% מימון לימודים!

לימודי הנדסאים לגברים

 צרו קשר מיידית:
 הגשת בקשה למימון לימודים

עד ר"ח אלול בלבד!

ירושלים, בני ברק, אשדוד.

 ירושלים, בני ברק, אשדוד,
חיפה, בית שמש.

 ירושלים, בני ברק, אשדוד,
חיפה, בית שמש.

 ירושלים, בני ברק,
אשדוד, בית שמש.

 הנדסאי אדריכלות
ועיצוב פנים

הנדסאי חשמל

הנדסאי בניין

 הנדסאי תוכנה 
והגנת סייבר

מקצוע

מבוקש 
רנסה בכבוד!

לפ



פרווה

חדש!



י"ג אב תשע"ט 121214/8/19 בני ברק



ִ ֱקיצער ֶאֵָֻ
בחיסכון למשפחה החרדיתכללית מושלם מובילה

חיסכון שנתי
מול מאוחדת

חיסכון שנתי
מול מכבי

מאוחדת
עדיף + שיא

מכבי
זהב+שלי

לאומית
כסף+זהב

כללית
זהב+פלטינום

הרכב משפחתי

₪ 719 ₪ 647 ₪ 237 ₪ 231 הביטוח המשלים 
של לאומית שונה 

במבנה שלו 
משאר הקופות, 
כך שלא ניתן 

להשוואה

₪ 177 הורים )25( + 2 ילדים

₪ 903 ₪ 1198 ₪ 272 ₪ 296 ₪ 196 הורים )30( + 4 ילדים

₪ 612 ₪ 545 ₪ 302 ₪ 296 ₪ 251 הורים )40( + 7 ילדים

שוב הוזלנו!
חיסכון שנתי של מעל 500 ₪ למשפחה

* התעריפים מעודכנים לתאריך כ״ח תמוז )1.7.2019(.



י"ג אב תשע"ט 141414/8/19 בני ברק

חברי נשיאות מפעל הש"ס 
התכנסו לכינוס השנתי

המקובל רבי חיים כהן
 זצ'ל – החלבן

מאת: חיים ויס

הש"ס  מפעל  נשיאות  של  מיוחד  בכינוס 
הישיבה  ראש  אצל  האחרון  בשבוע  שהתקיים 
מרן הגרי"ג אדלשטיין, השתתפו כ"ק האדמו"ר 
אזרחי,  הגרב"מ  פוברסקי,  הגרב"ד  מצאנז, 
פינשטין,  הגר"ח  כהן,  הגר"ד  דרבקין,  הגר"צ 
ראשי  ועוד  נוסבוים  הגר"נ  זילבר,  הגר"מ 
הנשיאות  חברי  והחוגים  העדות  מכל  ישיבות 

של מפעל ש"ס.
המבחנים  סדר  את  קובעים  השנתי  בכינוס 
לשנה הקרובה, ובמהלכו מתקבלים גם החלטות 
על  משאלות  המפעל,  ענייני  לכל  הנוגעות 
הכרוכים  נידונים  ושאר  למלגות,  הזכאות 
בתאריכי המבחנים והחומרים הנלמדים, והבעת 
עצמם  על  הנושאים  המפעל  בהנהלת  תמיכה 
חודשיות  מלגות  הענקת  של  עצום,  כלכלי  עול 
מידי  הנבחנים  אברכים,  מאלפיים  ללמעלה 
ש"ס  לימוד  מסלולי  לעשרה  בקרוב  חודש 

ושו"ע.
הגרב"ד  הנשיאות  חבר  דברים,  נשא  בכינוס 
דבריו  פוניבז', שבמהלך  ישיבת  ראש  פוברסקי 
עורר כי על אף שתאריך המבחן החודשי הקבוע 
הוא ביום ראש חודש, מ"מ בתחילת הזמן ראוי 
שלא לקבוע את המבחן לראש חודש שהוא יום 

התחלת הזמן בישיבות ובכוללים.
רבי  הגאון  הנשיאות  חבר  שנשא  בדברים 
שלמה,  עטרת  ישיבת  ראש  פיינשטיין  חיים 
הביא מכתב שקיבל מאחד האברכים החשובים 
עלייתו  סיפור  את  מגולל  הוא  בו  הנבחנים, 
החל  נבחן  הוא  כי  מספר  כשהוא  מהמבחנים, 
היום,  עד  המפעל  הקמת  עת  תשמ"ג  משנת 
מחזורים  שני  שכוללים  מבחנים,   442 של  סך 
שלמים של מבחנים מידי חודש בחודשו על כל 
הש"ס, וארבעה מחזורים של בחינות על כל ד' 

חלקי שו"ע.
ראש  המארח  דברים  נשא  האספה  בסיום 
מפעל  הנהלת  את  שיבח  בהם  הגרי"ג  הישיבה 
לידי  המביא  הש"ס  לימוד  המעודדים  הש"ס 

מתיקות התורה. 

מאת: חיים ויס

כהן  חיים  הרב  המקובל  הקבלה:  בעולם  אבל 
פרחיה, המכונה 'החלבן', הלך לעולמו בשעות 
זצ'ל  הגר'ח   .84 בגיל  שלישי(,  יום  של  הערב 
אושפז לפני כחודשיים, ומאז שהה במצב קשה 
התקיימה  ההלוויה  השומר.  תל  החולים  בבית 
ברחוב  יוסף'  'בית  הכנסת  בבית  תחילה  אמש, 
ההספדים  התקיימו  שם  גבעתיים   11 גלבוע 

ומשם לבית העלמין סנהדריה בירושלים.
ובלנקה  אליהו  לעזרא  נולד  זצ"ל  הגר"ח 
פרחיה-כהן. משפחת אביו עלתה לארץ ישראל 
גבינות  בייצור  ועסקה  מטורקיה,   1904 בשנת 
אביו  הקים  ה-30  שנות  בתחילת  חלב.  ומוצרי 
בתל  גבינות  הכהנים'-מחלבת  'מחלבת  את 
אביב, שם עבד גם הגר'ח כהן למחייתו עם בני 
אחיו  עם  בבעלותו בשותפות  והייתה  משפחתו 

דוד.
מקובלים  מקבוצת  לאחרון  נחשב  החלבן 
שלמדו יחד בשנות ה-60, ושחלקם כונו על שם 
המקצועות שמהם התפרנסו. גם אביו של הגר'ח 
למד עמם. ל'חלבן' זצוק'ל היה מלמד שיעורים 
בגבעתיים.  "השלום"  בכולל  ובקבלה  בגמרא 
במשך  מסר  אותם  לשיעוריו  מגיעים  היו  רבים 
במרוצת  ביתו  אל  הגיעו  אלפים  ארוכות.  שנים 

השנים כדי לקבל את ברכותיו.
עם  שלמד  מי  שליט'א,  בצרי  יצחק  הרה"ג 
אותנו  משתף  רבות,  שנים  במשך  זצ"ל  החלבן 
בגודל אישיותו הנעלה: "למדתי איתו בחברותא 

במשך הרבה שנים, הוא היה גבאי צדקה גדול 
מאוד" משתף אותנו הרב בצרי וממשיך: "הוא 
הוא  לצדקה.  שלו  מהמשכורת   90% נותן  היה 
היה מחלק את כל מה שיש לו לתת לצדקה, הוא 

לא היה משאיר לעצמו מאומה. שום שקל". 
רבות  מני  אחת  אנקדוטה  מוסיף  הרב 
איש  זצ'ל  הרב  היה  כמה  עד  מעט  שמסבירה 
חסד ורודף מצוות: "פעם נכנס אליו יהודי בערב 
לעשות  רוצה  שהוא  לו  ואמר  השמיטה  שנת 
ההכנסות  כמה  אותנו  שאל  הוא  מכירה.  היתר 
שלו בשנה מהשדה ואמר לו שלא יעבוד, אלא 
את  עליו  ייטול  והרב  תורה  וילמד  לכולל  ילך 
הוא  צדקה.  של  מושגים  לו  היה  ההפסדים. 
לכל  להם  ודואג  ויתומים  אלמנות  מפרנס  היה 

מחסורם". 
בנוסף, לעובדה כי היה גבאי צדקה מהגדולים 
בדור, הוא היה  איש תורה ענק ממדים: "היה 
לו שיעור תורה בבית הכנסת 'תפארת צבי', ושם 
בתחילה  שיעורים.  מוסר  היה  שלישי  יום  בכל 
היו מגיעים כמה אנשים בודדים ובהמשך הגיעו 

מאות!", מספר הגר'י בצרי.

מדהים: הגר"ח פיינשטיין סיפר לחברי נשיאות מפעל הש"ס על האברך שנבחן כבר 442 
מבחנים הכוללים פעמיים את כל הש"ס ו-4 פעמים את כל השו"ע

אמש הלך לעולמו המקובל החלבן רבי חיים כהן פרחיה זצ'ל בגיל 84 ⋅ הלווייתו יצאה 
מגבעתיים, עיר מגוריו אל בית העלמין סנהדריה בירושלים שם נטמן ⋅ המקובל הגר'י בצרי, 
שבמשך שנים למד עימו בחברותא מספר על גדלותו: 'הוא היה נותן 90% מהמשכורת שלו 

לצדקה. הוא היה מחלק את כל מה שיש לו לתת לצדקה, הוא לא היה משאיר לעצמו על 
השולחן מאומה'

המקובל רבי חיים כהן זצ"ל- החלבן

ספייסרמינימייזרמידות גדולותח. הנקה

* לא כולל מוצרי סיליקון ומוצרים משלימים, אין כפל מבצעים והטבות, 
מהמחיר לצרכן, לא כולל קולקציית עודפים, ברשת פמינה בלבד, 

בין התאריכים יג-טו אב, 14-16.8 או עד גמר המלאי, ט.ל.ח

לשלושה ימים בלבד

רביעי - חמישי - שישי

מלחה קניון  ירושלים   |  15 תובל  המפעל  חנות   - גן  רמת 
בית שמש - ביג פאשן | טבריה - ביג פוריה 

קריית ביאליק - קריון | חדרה - מול החוף וילג' | נשר - תל חנן  | נתניה - פולג
גבעתיים עזריאלי   - גבעתיים   | סבא  כפר   G  - סבא  כפר   | ימים  עיר   - נתניה 
תל אביב - דיזנגוף סנטר | תל אביב - tlv mall | חולון - פרימיום סנטר | ראשון 
לציון - ראשונים | באר שבע - מבנה | באר שבע - מול  7 | טבריה - ביג פוריה



349₪

בלייזר

בגיר במבצע
שאורז לכם 
הופעה
מושלמת

149₪

מכנסיים

בכפוף לתקנון המבצע, מלאי מינימום 300 יח׳, בין התאריכים 12-30.8.19, י״א עד כ״ט באב 
בני ברק: כהנמן 72, רבי עקיבא 55 | ירושלים: כנפי נשרים 5, עמוס 10

ארזתם
לבד?
תארזו עם
בגיר!



מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון אטרקציות לכל המשפחה: 
מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 
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072-3281291

29
כרטיס ב-

₪
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41%
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עד
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59
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₪

דה קרינה
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₪
לונה גל
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עד
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הנחה

עד
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רק48
₪
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₪

מדעטק

072-3281284

49
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89צמיד הכל כלול. 
החל מ-
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₪
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לכנות  אפשר   – התחבורה  שרי  של  סנגורם 
לנתניהו  שגרם  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  את  מעתה 
להותיר במגירה את מכתב הפיטורין לשר התחבורה 
שבה  עילה  מאותה  סמוטריץ', 
שכנע בעבר את נתניהו שלא לפטר 
את שר התחבורה ישראל כץ אחרי 
לא  ולפיה:  השבת  רכבת  משבר 
רקע  על  ציבורי  משבר  מעצימים 

יחסי דת ומדינה.
דווקא  אלא  נתניהו  אהבת  לא 
הסלידה מסמוטריץ׳ - ולא ברמה 
האישית אלא במישור ההתנהלותי 
- היא שגרמה לדרעי לצאת מגדרו 
ולסייע בהשגת הסולחה בין ביבי 
לסכם  אפשר  אותה   - לבצלאל 
מבקשים  ככה  גששינו:  בשאלת 

סליחה?
משרד הפריפריה, הנגב והגליל 
לאמרגן  האחרונה  בקדנציה  הפך 
אירועים  של  אחת  מספר  ולמפיק 
לראות  ניתן  אותם  בהפרדה, 
ייעודית  מתצפית  מלאה  בפרישה 
שהוקמה במגדלי עזריאלי. דווקא 
של  מציאות  לשנות  שמנסה  כמי 
כנשים,  גברים  חרדים,  הפליית 
בדיבורים  ולא  בשטח  במעשים 
פיטורי  כי  דרעי  הבין  באולפנים, 
שהתגולל  אחרי  סמוטריץ', 
ועל  ביהמ"ש  על  בערבוביה 
ההפרדה,  בסוגיית  כאחד  נתניהו 
לשבור  החרדים  את  יאלצו 
"ימינה" ולגבות בפומבי ובחירוק 
שיניים את השר הסורר שלא נוהג 

להפריד בין פיו ללבו.
בנזק  להפריז  אפשר  אי 
התבטאויותיו  של  המתמשך 
בתוך  סמוטריץ'  של  הפוגעניות 
מדויק  או  לו,  ומחוצה  הנגמ"ש 
יותר לומר מעתה: בתוך המחיצה. 
קו ישיר עובר בין הפזיזות וחוסר 
במתקפה  שפתח  טרם  המחשבה 
סרת טעם נגד רה״מ לבין השמעת 
והוצאת  ההלכה  מדינת  חזון 
הצפונית  הרוח  גם  מהבקבוק.  הדתיים  השדים  כל 
כמו  נראתה  ההפרדה,  בפרשת  השבוע  שנשבה 

תגובה טבעית לסערת מדינת ההלכה.
שופטי  שופטת.  ואפילו  בירושלים,  שופטים  יש 
ביהמ"ש לעניינים מנהליים בירושלים, שירלי רנד, 
כל  – אפשרו  ועודד שחם  דראל  ארנון  נועם,  יורם 
אגב  ובאמרות  עקיפה  בפסיקה  מי  בדרכו,  אחד 
בדיונים, ומי בשתיקה ששווה אלף טיעונים, לקיים 
למגזר  בהפרדה  אירועים  מספר  האחרונות  בשנים 
החרדי )למען הגילוי הנאות יצוין כי הייתי מעורב 
בהליכים(. אז מה התפקשש אפוא בדרך לעפולה? 
לא  ואפילו  עורכי-הדין  לא  העותרים,  שלא  דומה 
השופט לבדו - הם שגרמו לשינוי הפסיקה אלא גם, 

שלא לומר בעיקר, האווירה. 
והותר  די  היו  אברהם,  יונתן  הצפוני  לשופט 
עליהם  להסתמך  שיוכל  כדי  משפטיים  טיעונים 
אלא  אסורה  בהפרדה  מדובר  שאין  ולהכריע 
בהיפרדות מרצון, ועל ההיתכנות המשפטית - עוד 
חזון  שלהפרחת  מה?  אלא  ומיד.  תכף  כאן  ידובר 
פעם  אחר  פעם  תבערה,  בלון  כמו  ההלכה  מדינת 
וללא התחשבות בתגובות הסביבה, יש מחיר כואב 

ובתגובה  ריאקציה  שמפתחת  מערכת  של  ומיידי, 
חיסונית משיבה מלחמה. כאשר בצלאל סמוטריץ' 
עולה על גשר ההלכה ולוחץ על הגז במקום להאט 
ולבצע פניית פרסה – בל נתפלא שבצד השני הדי-

ניין מותנע, מוכן להפעלה ולהריסה. כשמדברים על 
אמירות "מטומטמות", אי אפשר שלא לצרף גם את 

חזון מדינת ההלכה, למצעד האיוולת.

מחוז שי 
בעפולה  מנהליים  לעניינים  ביהמ"ש  החלטת 
שניתנה בתשעה באב, היא חורבן עכשווי לקהילה 
החסידי  הזמר  של  החסידי  הזמר  מופע  החרדית. 
מציאות  הוא  למהדרין,  בהפרדה  שטיינמץ,  מוטי 
חגי  תקופות,  כל  במשך  חרדית  כקהילה  חיינו 
מבני  חרדי  להיות  צריך  לא  השנה.  ומאורעות 
החינוך  שר  גם  שהפנים  מה  את  להבין,  כדי  ברק 
הרב  אפילו   - שי  במחוז  עתיד.  יש  מטעם  לשעבר 

הפרד ומשול

לחברי הכנסת החרדים 
היה את כל הזמן 
שבעולם, ארבע שנות 
קואליציה תמימות 
ותמות, כדי להביא 
לשינוי המגמה לפני 
שנגרר לבתי המשפט 
וניאלץ לעמוד בראש 
החזית נגד האוטוריטה 
החזקה במדינה. 
הנציגים החרדים היו 
צריכים וגם יכולים, 
להיעמד על רגליהם 
האחוריות ולהביא בכל 
דרך לשינוי החלטת 
הממשלה, שסותרת 
כמעט מפורשות את 
סעיף 3 לחוק איסור 
הפליה 

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

ככה מבקשים 
סליחה?
השר בצלאל 
סמוטריץ'
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הפרד ומשול

ועל  ביהמ"ש  החלטת  על  ביקורת  מותח  פירון  שי 
לנטרל  ומנסה  לפיד  יאיר  עתיד  יש  להקמת  שותפו 
והפוליטיקאים –  את המטען החי ששתלו השופט 
אני  אהבה  "מתוך  ירושלים'.  'מחוז  הסדרה  סטייל 
אומר שהיה פה משגה", הוא אומר בדרכו ומבהיר, 
"אי אפשר לכפות על הציבור החרדי לקיים מופע 
שלא בהפרדה. זה לא נכון". יפה שכר שיחה נאה, 
אך מה חבל שלא נאמרה בימים בהם היה גם מעש 

בצידה.
גם  משפט  בחצי  להתייחס  שלא  אפשר  אי 
התנהלותן  שאת   - העותרות  של  החילוני  לפלפול 
הגדיר  עתיד,  יש  ממייסדי  פירון,  שי  הרב  אפילו 
השבוע "פונדמנטליזם חילוני". אלו טענו בעתירתן 
עניין  ואינה  חומרא  היא  ההפרדה  כי  שהתקבלה 
המצוי בליבת הקיום החרדי ובכך העידו על הניתוק 
מליבת   – בדין  לצדן  שישב  השופט  ושל  שלהן 

ההוויה החרדית.
על הדרך למדנו, בהוכחה עם גושפנקא שיפוטית, 
התרבות  צורך  האזרח  בין  האמיתי  היחס  מהו 
הכללית לבין חרדי חובב תרבות תורנית. אירוע אחד 
אירועים  ושישים  בודד לחרדים, מול שלוש מאות 
לאוכלוסייה הכללית – כפי שציינה עיריית עפולה. 
אותנו  יסמנו  עוד  המסיתה  ועדתו  לפיד  כך  ואחר 
בסרטוניהם כשודדי הקופה הציבורית. ההפרש בין 

צורחים לצרכים – מעולם לא היה אבסורדי יותר. 
להקצנת השיח, בעיקר בצד החרד"לי, יש כנראה 
אלא  לנתניהו,  רק  לא  השני.  הצד  על  גם  השפעה 
אם  התנצלות.  חייב  סמוטריץ'   - הגוש  חברי  לכל 
השופט  וגם  ייתכן   – חלש  יותר  קצת  מדבר  היה 
נוהג  היה  בנצרת,  בביהמ"ש  המדוכה  על  שישב 
ללהטט  הדרך  את  ומוצא  בירושלים  כעמיתיו 
בפסיקה שתאפשר דה פקטו את קיומו של האירוע. 
בעניין הזה, כדאי שהח"כ הצעיר והמוכשר מהימין 
ועל  פיהו  ישכיל  "ימינה",  רק  שמתבונן  המאוחד 
 - תהילים  משורר  כמאמר   - לקח  יוסיף  שפתיו 
מעמיתיו החרדים הוותיקים, שלמדו על בשרם מהי 

כוחה של שתיקה, ולא רק בחדרי החקירה.
לנוכח  הנוחות  וחוסר  האזהרה  הערת  בצד 
נשימה  באותה  אפשר,  אי  המטמטמת,  הרטוריקה 
טרופה, שלא להסיר את הכובע בפני הח"כ היחיד 
פעם  אחר  פעם  מהסס  שאינו  הדתית  מהציונות 
לעמוד לימין החרדים. לא בחצי פה, ולא באמירות 
אורי  מתקופת  הורגלנו  להן  מתובלות  חרד"ליות 
)רבות  לעיתים  אם  גם  ברורה,  אריאל, אלא בשפה 
מזיקה.  רטוריקה  בעודף  מדי(  קרובות  מדי, 
סמוטריץ' למעשה, היה הראשון שזיהה את המגמה 
ציבוריים,  מאירועים  חרדים  הדרת  של  המדאיגה 
והוציא בנדון מכתב חריף ומנומק ליועץ המשפטי 
לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט כבר בינואר 2017. 
אחרי שהוא הוקע השבוע אל עמוד הקלון הציבורי, 
מן הראוי לומר לו אפוא, על המהות והעקביות ולא 

על הסגנון והפזיזות: בצלאל, אשריך שנתפסת. 
 

מקטגור לסניגור
בהפרדה,  המופעים  לעורכי  הגיעו  טובים  ימים 
העסקנים  לסניגורים.  הפכו   – הקטגורים  כשגדולי 
קיום  נגד  דת  מלחמת  ניהלו  שבעבר  החרדים 
ביטולם.  נגד  גוועלד  כיום  צועקים   – המופעים 
דומה  אך  מוצדקות,  החרדים  חברי-הכנסת  טענות 
לחיצונית,  פנימית  ביקורת  בין  לרגע  נפריד  שאם 
גם  בטענות  לבוא  צריכים  החרדים  שהחברים  הרי 

לעצמם. 
מבלי להלאות את הקוראים בעיצומה של חופשת 
לפניכם  הרי   – משפטיים  בפלפולים  הזמנים  בין 
עיקרי הטיעונים: סעיף 3)ד()3( לחוק איסור הפליה 
קובע חריג מפורש המאפשר הפרדה וזאת, "כאשר 
הספקת  את  מהציבור  מחלק  תמנע  הפרדה  אי 
המוצר או השירות הציבורי ובלבד שההפרדה היא 
ובפרט  חקיקתית  החרגה  בכל  כמו  מוצדקת...". 
בענייני זכויות, הרי שיש להתחשב בין השאר באופי 

שלו  החיוניות  במידת  הציבורי,  בשירות  המוצר, 
הציבור  ובצרכי  לו  סבירה  חלופה  של  ו"בקיומה 

העלול להיפגע מן ההפרדה". 
מציאות  את  שמכיר  מי  כל 
החיים החרדית מבין שהסעיף 
הזה, נתפר עבור צרכי החברה 
ונכתב  עבורה  נועד  החרדית, 
של  נוגה  שיר  כמו   - למענה 
שטיינמץ לנפש חרדית הומיה 
של  שבועות  שלושה  אחרי 
משמימה.  ווקאלית  מוזיקה 
סבירה,  חלופה  אין  לחרדים 
ומן הצד השני - טרם נמצאה 
שתכננה  החילונית  המשפחה 
ללכת לפארק ולחגוג בצוותא 
לחופש  בלוז  שטיינמץ,  עם 

הגדול.
בכוונת  רק  מדובר  לא 
גם  אלא  לבדה,  המחוקק 
החוק  את  פירשו  שבו  באופן 
בשעתו הנציגים הרשמיים של 
לממשלה.  היועמ"ש  משרד 
עו"ד  דאז,  ליועמ"ש  המשנה 
יהושע שיפמן - שדורית מורג 
לנעליו  כך  אחר  שנים  נכנסה 
הגדולות ונעצה בנו את עקביה 
מפורשות  הבהיר   - הגבוהים 
ועדת  בדיוני   2000 בשנת 
חוקה כי: "אם יימחק הסעיף 
הזה, נדמה לי שאותה תופעה 
קיימת, אירועי תרבות לציבור 
בין  הפרדה  כדי  תוך  החרדי 
נמחק  ואם  לנשים...  גברים 
את פסקה 3 נדמה לי שאסרנו 
על זה, ואני לא רואה הצדקה 

למנוע זאת". שיפמן משה, אלוף החקיקה שמנהל 

סיבה טובה להרים לחיים. דרעי ונתניהו | צילום ארכיון: יעקב כהן

>>>

משרד הפריפריה, הנגב 
והגליל הפך בקדנציה 

האחרונה לאמרגן 
ולמפיק מספר אחת של 

אירועים בהפרדה, אותם 
ניתן לראות בפרישה 

מלאה מתצפית ייעודית 
שהוקמה במגדלי 

עזריאלי. דווקא כמי 
שמנסה לשנות מציאות 

של הפליית חרדים, 
גברים כנשים, במעשים 

בשטח ולא בדיבורים 
באולפנים, הבין דרעי כי 
פיטורי סמוטריץ' יאלצו 

את החרדים לשבור 
"ימינה"
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את לשכת הפרלמנטר מספר אחת, ח"כ משה גפני, 
לא היה מתנסח טוב יותר משיפמן יהושע.

דינה דמלכותא
אם לשים את האצבע על רגע החולי, הרי שהיה 
זה הפרסום התקשורתי בשנת 2011 על הדרת זמרת 
שבו  הבריאות  משרד  של  רשמי  מאירוע  ישראלית 
באותם  הפופולרי   – הבריאות  שר  סגן  השתתף 
צוות  להקמת  הוביל  הזה  המתגלגל  האירוע  ימים. 
במרחב  הנשים  הדרת  תופעת  לבחינת  בינמשרדי 
הציבורי, שתוצאותיו היו כתובות על הקיר, ידועות 
של  ריאות  צילום  דיאגנוזת  כמו  מראש,  וברורות 

מעשן סדרתי. 
וראו זה פלא. הצוות שהורכב ברובו מהצד האחד 
של המפה כלל לא מונה בהנחיית הרשות המחוקקת 
והמבצעת, אלא בהוראת היועמ"ש לממשלה דאז, 
חובב  ומתאגרף  טוב  יהודי   – וינשטיין  יהודה 
שבקרבות הורדת ידיים נכנע תמיד לצוות השיפוטי 
שתחתיו. לימים התברר כי וינשטיין נהג כך במשך 
כל שנות הכהונה ושלף אגרופים באופן חריג, אך 
ליברמן  איווט  תיקי  של  הפיגולים  בהכשרת  ורק 
)מי שטרם הספיק לקרוא את עלילות איווט ותיקיו 
הנסגרים, מוזמן לרכוש את הספר 'תיק ליברמן' של 

הפרקליטה אביה אלף(.
מסקנות הצוות שבראשו עמדה המשנה ליועמ"ש 
 ,2013 ב-  היועמ"ש  על-ידי  אומצו  זילבר  דינה 
לפני  ספורים  ימים  הממשלה  לאישור  והוגשו 
נתניהו-לפיד. הממשלה החדשה,  השבעת ממשלת 
ככתבן  ההמלצות  את  אימצה  ההפתעה,  למרבה 
וכלשונן. התהליך אומנם סוקר בשעתו, בין השאר, 
מעל  דמלכותא'(  'דינה  הכותרת  תחת  )ובהרחבה, 
דפי מדור זה, אך בציבוריות החרדית המהלך עבר 
המצוקות  רקע  על   – לרדאר  מתחת  כמעט  בחטף, 
נתניהו- ממשלת  מהחלטות  כתוצאה  הכלכליות 

המצוקות  על  האפילו  המיידיות,  הצרות  לפיד. 
העתידיות.

זילבר  הפכה  העיר,  לכיכר  הממשלה  משולחן 
לעדה, לשופטת וגם לתליינית, כשהוציאה מיוזמתה 
מכתב לעיריית תל-אביב ובמסגרתו הבהירה כי אין 
בכיכר  ואחדות"  שירה  "עצרת  של  אירוע  לערוך 
כי  הוועדה  מסקנות  סמך  על  קבעה  זילבר  רבין. 
ההפרדה אסורה באופן גורף: "למעט אירוע חריג צר 
בדבר קיומו של אירוע ציבורי בעל אופי דתי מובהק 
משמעותי  דתי  טקס  או  דתי  פולחן  הוא  שעיקרו 
רובם המכריע של  כי  וכאשר הרשות סבורה  אחר, 

באי האירוע מתאפיינים ברצון בהפרדה".
כי  ייאמר,  קריצה  ובחצי  המוסגר  במאמר 
 – בעפולה  המופע  שעורכי  הרי  נבונה,  בהתנהלות 
היו צריכים לתת משקל עודף לדבר התורה בראשית 
פולחן  חופש  איזשהו  לתפור  אף  ואולי  ההופעה, 

לרגל חג הקורבן...

הופעת יחיד
לחברי הכנסת החרדים היה את כל הזמן שבעולם, 
ארבע שנות קואליציה תמימות ותמות, כדי להביא 
לשינוי המגמה לפני שניגרר לבתי המשפט וניאלץ 
החזקה  האוטוריטה  נגד  החזית  בראש  לעמוד 
וגם  צריכים  היו  החרדים  הכנסת  חברי  במדינה. 
ולהביא  האחוריות  רגליהם  על  להיעמד  יכולים, 
בכל דרך לשינוי החלטת הממשלה, שסותרת כמעט 

מפורשות את סעיף 3 לחוק איסור הפליה. 
בניגוד לחוק הגיוס שם נדרשה לוליינות של ממש, 
בחקיקה מחודשת נגד הוראות בג"ץ, הרי שכאן לא 
נדרשה אלא הגשת הצעת מחליטים – שתתקן את 
המעוות ותחזיר את עטרת החקיקה ליושנה. הטיעון 
במדרג  וסדור:  מנומק  היה  לכשעצמו  המשפטי 
החוקתי, אין בכוחה של החלטת ממשלה לגבור על 
חקיקה מפורשת של הכנסת שמגדירה בממד רחב 

בהרבה מהי הפרדה מוצדקת. 
אומנם  הכיפה,  חובש  מהצד  חקיקה  מומחי 
גוברות בכל מקרה  כי הוראות החוק  טענו בשעתו 
החלטת  על  שמבוססות  זילבר  של  הנחיותיה  על 
החקיקה,  הוראות  את  במהותה  הסותרת  ממשלה 
הטענה  מחודשת.  החלטה  בקבלת  צורך  אין  וכי 
לשוליים,  להידחק  צריכה  הייתה  הזאת  הנאיבית 
שמתהלך  מי  לכל  ברי  ברורים.  הכוונה  שלטי  עם 
הדרך  כי  והפוליטיים  המשפטיים  במסדרונות 
הנכונה היא לשנות במליאת הממשלה את החלטת 
הממשלה הישנה, ולא להמתין עד שההכרעה תגיע 
משמעות  את  בדרכו  שיפרש  ביהמ״ש  של  לפתחו 

החקיקה.
של  לפתחה  התגלגל  הלוהט  האדמה  תפוח 
תקופה  באותה  שהעדיפה  החרדית  הנציגות 
שעברה  הקדנציה  את  המחיצה.  מאחורי  להישאר 
פתחו ח"כינו האמיצים עם מטרות ברורות ומיידיות 
הגיוס  חקיקת  וביטול  לקדמותו  המצב  החזרת  של 
נתניהו-לפיד.  ממשלת  של  הכלכליות  והגזירות 
יותר  קצת  מסקנות  שתאמץ  ממשלה  החלטת 
מידתיות בסוגיית ההפרדה – נדמתה באותם רגעים 

כמו לוקסוס ערכי-רעיוני ולא כצורך קיומי-חיוני.

לשבחו של ח"כ בצלאל סמוטריץ' ייאמר שהוא 
היה מהבודדים - בהופעת יחיד כמעט - שזיהה את 
ארוכים  מכתבים  בנושא  ושיגר  הנפץ  פוטנציאל 
מיכאל  הוא  לשבח  הראוי  נוסף  ח"כ  ומלומדים. 
נושא  את  שמחתו  ראש  על  שהעלה  מלכיאלי 
מלכיאלי  התרבות.  ובמופעי  באקדמיה  ההפרדה, 
מעוטת  בקדנציה  שהפך  ארבל,  משה  והדוקטורנט 
הימים לח"כ טרי, לקחו את המשימה על כתפיהם 
בשלב מאוחר – אך לא בהכרח מאוחר מדי, לו רק 

נרצה. 
באזכור  רק  הסתפק  לא  אברהם  יונתן  השופט 
החלטת  על  דגש  ושם  הפליה  לאיסור  החוק 
זילבר  דינה  דו"ח  מסקנות  את  שאימצה  הממשלה 
– ולא בכדי. מבין השורות ניכר שגם הכותב מודע 
היטב למגבלות הברורים בחקיקה – שהוסרו משום 

מה בהחלטה. 
ממשלת ישראל המכהנת – אשר שריה מפטרים 
ומפוטרים, ממנים ונבעטים, יכולה בהינף אצבעות 
החוק  רוח  את  שהולמות  הנחיות  לאמץ  חבריה, 
שאימצה  הממשלה  החלטת  את  ולשנות  המקורי 
 - המהותית  ברמה  זילבר.  דינה  דו״ח  מסקנות  את 
לשינוי  ברור  רוב  יימצא  שלא  שבעולם  סיבה  אין 
המתבקש, אחרי שרובם ככולם של חברי הממשלה 
השמיעו ביקורת פומבית על החלטת ביהמ״ש, אך 
יכול  נתניהו  איך  לראות  קשה   - המעשי  במישור 
ללפיד  שכזאת  מתנה  להעניק  לעצמו  להרשות 
ולאיווט ולהצטייר כמי שנכנע לבצלאל סמוטריץ'. 
ישרת  שכזה  מהלך  אם  ספק  החרדי,  במגרש  גם 
"פנימה" את המפלגות החרדיות שנהנות מקמפיין 
המחלוקת  אש  את  המשפט.  מערכת  של  חינם 
החרדיות,  המפלגות  מצביעי  את  בעבר  שהדליקה 

מחליפה כיום תבערת ההפרדה. 
כורחנו  על  ניאלץ  הנדחות,  ההכרעות  בכל  כמו 
להמתין עד אחרי החגים להקמת הממשלה החדשה, 
בטוח  לא  כלל   – הגורליות  הסוגיות  בשאר  וכמו 

שהחורף יאיר לנו פנים.

שי נאה. שי פירון | 
צילום: ששון תירם

>>>

אם לשים את האצבע 
על רגע החולי, הרי 
שהיה זה הפרסום 
התקשורתי בשנת 

2011 על הדרת זמרת 
ישראלית מאירוע רשמי 

של משרד הבריאות 
שבו השתתף סגן שר 
הבריאות – הפופולרי 
באותם ימים. האירוע 
המתגלגל הזה הוביל 

להקמת צוות בינמשרדי 
לבחינת תופעת הדרת 

הנשים במרחב הציבורי, 
שתוצאותיו היו כתובות 

על הקיר
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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!
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המחיר מתייחס לעדשות 1.5 קלאסי | כל העדשות מגיעות עם ציפוי אנטי רפלקס ונגד שריטות
הרשת רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, בכפוף לתקנון | ט.ל.ח

ירושלים יונה 3, גאולה בני ברק רבי עקיבא 37 ביתר הר"ן 6 בית שמש נחל זוהר 3
נתיבות סמילו 4 מודיעין עילית מסילת יוסף 32 אלעד חדש! שמעון בן שטח 10 optica109.com 1599-510-910

למה לשלם כפליים על אותם המשקפיים?
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משקפיים בזכאות מקופות החולים:

לחברי מאוחדת שיא, כללית פלטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי  שלי מעל גיל 
18 50% הנחה | עדשות cr 156 | אנטי רפלקס / נגד שריטות |  חוסם קרינת מחשב  uv | עד 

מספר 6 / צילינדר 2

1599-555-280
בני ברק: ר‘ עקיבא 89 | ירושלים:  כנפי נשרים 66, נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 | ביתר: 

מרכז מסחרי חיים זקן | נתיבות: רח‘ ירושלים 62 | אשדוד: רבי יוסי בר חלפתא 1

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות | מכבי: בני ברק, בית שמש, 
ירושלים- נחום 10, אשדוד | כללית: ירושלים- כנפי נשרים
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לא זכאים למשקפיים?
מקופת החולים

מסגרת99
כולל עדשותמלאה

מסגרת₪99
כולל עדשותמלאה

₪

מסגרת199
כולל עדשותברגים

מסגרת₪199
כולל עדשותברגים

₪





אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300

בין הזמנים 
באשפר

590
לק"ג

קפואקרטון כנפיים

1790
ליחי'

1590
2 יחי' ב-

המבורגר/קבב

1990

2490

2290

890

990

2490

2690

2390

990

1290

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

ק. ירכיים/שוקיים

שוקיים עוף

נקניקיות עוף

קרטון עוף

כנפיים עוף

קבב/המבורגר עוף

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

מחיר כזה 
עוד לא היה!

קפוא

קפוא

קפוא

קפוא

קפוא

להזמנות: 03-6718300 או 050-410-40-64

‰רב

˘ליט"‡

3490 2090

3690 3290

4390 3390

2990 3090

3890 2590
6990 1290

2990

לק"ג לק"ג

לק"ג לק"ג

לק"ג לק"ג

לק"ג לק"ג

לק"ג לק"ג

לק"ג לק"ג

לק"ג

בשר קונים
באשפר

צלעות בקר

שארית/הרב רובין

נוה ציון/שארית/הרב רובין

מוגבל ל-2 קרטוניםמוגבל ל-2 קרטונים

בד"צ העדה חרדית נוה ציוןנוה ציון

הרב גרוס הרב גרוס

שארית/הרב רובין

ק. עוף 8 עופות

חזה בקר ק. כרעיים/שוקיים

כתף בקר קרטון חזה
צלי כתף קרטון כנפיים

פילה מדומה ק. מפורק לחזה

שריר כבד עוף
צוואר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קפוא כל שבוע טרי

ניתן להזמין כל השבוע עד יום א' בשעה 23:00 
אספקת הסחורה תתקיים כל יום ג' בסניף ב"ב! 

מצטרפים למועדון של אשפר
ונהנים מהטבות בלעדיות (בסניף ב"ב בלבד)

משלוחים לבית הלקוחיר- משלוחים לבית הלקוחיר- משלוחים לבית הלקוח

ונהנים מהטבות בלעדיות 

 
 

 

03-6346941
9:00-17:00 

27

 
₪ 30

12) ₪ 300
 

 

19:15-22:15
13:00-17:00

 
 

18:15-21:15
18:15-21:15

  

Fb Levinsky  regular

Al Bayan bold

 
 

 050-2721921

14/8 הבריכה תהיה סגורה
18/8 רחצה לבנות 9:00-21:00
19/8 רחצה לבנים 9:00-21:00

25/8 רחצה לבנות 9:00-21:00 
27/8 החל מהשעה 16:00

הבריכה תהיה סגורה

לתשומת לבכם
שינויים במועדי הרחצה: 
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על משמר החינוך
מאת: מנדי כהן

העיון  יום  השבוע  נערך  שנים,  רבת  כמסורת 
השנתי של 'איגוד הסמינרים', במסגרתו התכנסו 
רחבי  מכל  יעקב'  'בית  סמינרים  מנהלי  כמאה 
והשעה,  הזמן  באתגרי  לעסוק  במטרה  הארץ, 
בית  הסמינרים  מנהלי  'איגוד  ביוזמת  שנערך 

יעקב בא"י'.
חברי  סמינרים  מנהלי  כמאה  באו  הכינוס  אל 
אלפי  עשרות  המייצגים  הסמינרים,  איגוד 
הסמינרים  במוסדות  הלומדות  כ"י,  תלמידות 
יצחק  הרב  הנחה  הכינוס  את  הארץ.  רחבי  בכל 
אוסטרליץ, מנכ"ל איגוד הסמינרים, שהביע את 
לדון  יחד  כולם  בהתכנס  המנהלים  כלל  שמחת 
ולטכס  לפתחם,  המונחים  השעה  באתגרי  שוב 

עצה בכדי לעמוד על משמר החינוך.
את יום העיון פתח הרב זאב וולף, מנהל סמינר 
הרב וולף בבני ברק ויו"ר איגוד הסמינרים. הוא 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  מכתבם  את  הקריא 
הגרי"ג  הישיבה  ראש  ומרן  שליט"א  קניבסקי 

אדלשטיין שליט"א ליום העיון.
הרב מנחם גרינבוים, מנהל סמינר ויז'ניץ בבני 
ברק, העלה את זכרם של מנהל רשת סמינרי "בית 
מלכה" בעלזא הרב אברהם יהודה פיינר ז"ל ושל 
מנהל סמינר שצ'רנסקי ומכון בית יעקב למורות 
הרב בנימין שצ'רנסקי ז"ל, שנכחו לאורך השנים 

בכינוסי האיגוד.
אהרן  רבי  הגה"ח  דברים  נשא  מכן  לאחר 
טויסיג שליט"א, מנהל רוחני בישיבת אלכסנדר. 
יהושע  רבי  הגאון  דברים  נשא  לאחריו 
אהרן,  יד  ישיבת  ראש  שליט"א,  אייכנשטיין 

בדבריהם עמדו על גודל מעלת החינוך למידות 
טובות ודרך ארץ. 

והרב  טויסיג  הרב  הגאונים  ענו  מכן  לאחר 
בענייני  מנהלים  לשאלות  שליט"א  אייכנשטיין 
ישראל  הרב  בהנחיית  אליהם  שהועברו  חינוך, 
"לדעת חכמה"  ארנטרוי שליט"א, מנהל סמינר 
של  נרחב  בפאנל  הסתיים  המושב  אלעד. 
התמודדויות בנושא דרך ארץ, בו השתתפו מנהל 
מנהל  איינהורן,  משה  הרב  בינה"  "בית  סמינר 
והרב  רוטנברג,  אריה  הרב  בערד  "גור"  סמינר 

אריה רוב מנהל סמינר "מעלות בית יעקב". 
בפתיחת מושב הצהרים, ניתנה תעודת הוקרה 
הכספים  ועדת  ליו"ר  הסמינרים  איגוד  מטעם 
למען  הרב  פועלו  נוכח  גפני,  משה  הרב  ח"כ 
ודאגתו התמידית לעזרתם ותקצובם,  הסמינרים 
'יהדות  נציגי  דרבנן,  שלוחא  השתתפו  במושב 

ליצמן,  יעקב  ח"כ  הבריאות  שר  סגן   - התורה' 
יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני וח"כ ישראל 
הערכה  בדבריהם  הביעו  הכנסת  חברי  אייכלר. 
בעוז  העומדים  הסמינרים  מנהלי  לציבור  רבה 
ובגאון על משמר החינוך. הם ציינו כי זו עבודה 
שלא הופכת קלה יותר עם השנים, אולם שלוחי 
העת  כל  פועלים  ובממשלה  בכנסת  הציבור 
ולסייעם,  הסמינרים  מנהלי  על  להקל  מנת  על 
הקשיים  מול  התמודדות  דרכי  מגוון  והציעו 
הבירוקרטיים הניצבים על סדר יומם של מנהלי 

הסמינרים.
של  מכתבו  את  הקריא  אייכלר  ישראל  ח"כ 
כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א למשתתפי 

יום העיון.
שעסק  מרומם  במושב  הסתיים  העיון  יום 
בדברו ועקרונותיו של בית דין "משמר התורה", 
אשר הוסמך לקבוע את גדרי הצניעות וחשיבות 
העניין בנושא. רבה של רכסים הגרי"מ זוננפלד 
שליט"א,  פינק  יהושע  רבי  והגאון  שליט"א 
דומ"ץ דחסידי בעלזא ומנהל רוחני ברשת "בית 
הסמינרים,  איגוד  הנהלת  וחבר  בעלזא  מלכה" 

עוררו בדבריהם על חשיבות הנושא.
תודה  המנהלים  הביעו  העיון,  יום  סיום  עם 
והוקרה רבתי ל'איגוד מנהלי הסמינרים' ולמנכ"ל 
הרב יצחק אוסטרליץ, שטרח ללא לאות בארגון 
יום העיון על הצד הטוב ביותר בכל התחומים, 
ייחודי,  עיון  יום  מתוך מטרה להעניק למנהלים 
גדוש תוכן ומעשיר, המחזק את דרכה של "בית 

יעקב" ושמירת צביונו.

כמאה מנהלי סמינרים מכל רחבי הארץ, השתתפו ביום העיון השנתי שע"י איגוד הסמינרים
תעודת הוקרה לרב משה גפני

הרב יעקב ליצמןפאנל מנהלים הגר''י אייכנשטיין

מבטיחים לעשות לכם אירוע 
בלתי נשכח!

שנקר       1             פתח תקווה | טלפון: 03-9236353

בעיצומם!לאירועי חורףהזמנות

כשר 

למהדרין

כל השנה!
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

                  

התורה מצווה אותנו: "והשיבות אל לבבך כי ה' הוא 
ד',  )דברים  מתחת"  הארץ  ועל  ממעל  בשמים  האלוקים 
ממעל  בשמים  "ה'  כי  לבבנו  אל  להחדיר  עלינו  ל"ט(. 
ובארץ מתחת". איזה חידוש הוא זה? הרי מלא כל הארץ כבודו, 
יותר  יודעים זאת? כנראה יש במילים אלו מסר עמוק  וכי אנו לא 

מהמשמעות שהקב"ה בכל פינה ופינה על פני העולמות. 
מסופר על עשיר מופלג, שהיה לו בית גדול מימדים. לבית היה 
גג גבוה, אליו ניתן היה לעלות רק באמצעות סולם עץ בעל שליבות 
קבועות במסמרים. יום אחד החליט העשיר כי הסכנה בעליה לגג 
גדולה היא, וציווה למשרתו לעקור את השליבות בהן עולים לגג, 

כדי שלא יוכלו לטפס.
את  לעקור  והחל  נצטווה,  אשר  את  לעשות  המשרת  מיהר 
ועקר  השנייה  המדרגה  על  עמד  הוא  למעלה.  מלמטה  השליבות 
למטה ממנו. עלה על השלישית ועקר את השנייה שמתחתיה. עד 
שהגיע לגג ועקר את המדרגה האחרונה הסמוכה אליו. בסיימו, תר 

אחר דרך לרדת לחצר ולא מצא, בשל גובה הגג.
לעלות  עליך  היה  "שוטה,  לו:  ואמרו  בחצר  העומדים  גיחכו 

תחילה את כל מדרגות הסולם, ואז לעקור את השליבות מלמעלה 
בידי  עלה  וטורח,  עמל  אחר  החצר".  לקרקע  שתגיע  עד  למטה, 
עד  בחבלים  שלשלוהו  משם  הגג,  למרומי  עד  לטפס  המחלצים 

לקרקעית החצר.
השליבות  את  לעקור  משרתו  על  העשיר  ציווה  זמן,  כעבור 
מהסולם שדרכו יורדים לבור העמוק שבמרכז החצר בגלל הסכנה 
המשרת  זכר  הבור.  אל  לרדת  מעתה  ניתן  יהיה  שלא  כך  שבזה, 
לעקור  להתחיל  עליו  כי  לגג,  המדרגות  בעקירת  שמע  אשר  את 
את  עקר  עשה:  וכך  בתחתונה,  שיסיים  עד  העליונה  מהשליבה 
את  ועקר  השלישית  על  עמד  השנייה,  על  עומד  כשהוא  העליונה 
השנייה, עד שהגיע לקרקעית הבור. כשביקש לעלות חזרה, הוא לא 

יכל, אחרי שנעקרו כל השליבות.
הבחינו  כאשר  הבור.  במעמקי  לבכות  החל  הנבוך  העבד 
חיוכם  את  לכבוש  הצליחו  לא  הם  במצוקתו,  ממעל  השומעים 
ואמרו לו: "שוטה, היה עליך לרדת תחילה לקרקעית הבור, ושם 
להתחיל לעקור את השליבה התחתונה הסמוכה לבור, עד שתעלה 
לקרקע החצר". ענה העבד בטפשותו: "הלא אמרתם לי בעבר כי 

את  שיניתם  כעת  מדוע  עשיתי,  וכן  למטה  מלמעלה  לעקור  עלי 
דעתכם והנכם אומרים לי את ההיפך?".

השיבו לו: "שוטה שבעולם, וכי כל המקומות שווין? בראשונה 
את  לעקור  עליך  היה  לגג,  בו  ועולים  בחצר  עומד  הסולם  היה 
השליבות מלמעלה, כדי שבסוף התהליך תהיה אתה עומד בחצר. 
עתה ניצב הסולם בבור, היה עליך להתחיל מלמטה, כדי שתישאר 
לבסוף על קרקעית החצר. ואילו אתה עשית להיפך, עמדת לבסוף 
בקרקע הבור. עליך היה לחשוב כיצד תעלה ממעמקיו אל החצר?".
לענייניו  הרוחניים  בעניינים  הנהגתו  שמשווה  אדם  נראה  כך 
הגשמיים. זה אשר אמרה תורה: "בשמים ממעל ועל הארץ מתחת". 
בענייני 'שמים' שהם תורה ומצוות, תביט בבני אדם שהם 'ממעל' 
להשלים  ותשתדל  חסר,  תמיד  עצמך  עם  תמצא  כך  ידי  על  ממך, 
חסרונך. אבל 'אשר בארץ', בקנייני עולם הזה המתייחסים ל'ארץ', 
כלל העניינים הגשמיים, הבט בבני אדם שהם 'מתחת' ממך, על ידי 
כך תראה עצמך כשלם וכעשיר, ולא תחשוב שחסר לך מאומה. ואז 

אכן תגיע לדרגה של: "והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים".
מי יתן ונזכה לכך.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

הראנו ה' חסדך וישעך תתן לנו

בשמים ממעל ועל הארץ מתחת

ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ֲאֶׁשר  ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטוָֹבה  ָּנא  ֶאְעְּבָרה 
)ג, כה(

תוכל לראותה, בלי להיכנס אליה
רבי  "תנא  מובא:  תרעז(  רמז  )תהלים  שמעוני  בילקוט 
את  לפתות  יודעים  הצדיקים, שהם  הם  גיבורים  יוחאי:  בר  שמעון 

בוראם והיאך לקלס לבוראם".
הכושיים  הסוחרים  אחא:  רב  "אמר  )שם(:  במדרש  מובא  עוד 
לכם  'יש  אומרים:  הם  בתחילה  הפתחים,  את  לסבב  יודעים  הללו 
מעט מים?'. מששתה הוא אומר: 'יש לכם בצל אחד'?', נותנין לו, 
אומר להם: 'בצל בלא פת נסיב לבא' ]אכילת בצל ללא פת מזיקה 
ללב[. כך הצדיקים יודעים לרצות את בוראם, שנאמר: 'שפתי כהן 
ישמרו דעת' )מלאכי ב, ז(, 'שפתי צדיק ידעון רצון' )משלי י, לב(, 
יודעים  שאינם  שם(,  )משלי  תהפוכות'  רשעים  'ופי   - רשעים  אבל 

לרצות את בוראם".
משה רבנו ביקש מהקב"ה: "ה' אלקים... אעברה נא ואראה את 

הארץ הטובה" - רק אעבור בארץ ואראנה, ומיד אצא. 
אמר לו הקב"ה: "רב לך, אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה. עלה 
ראש הפסגה, ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך, 
את  לראות  משתוקק  והנך  מאחר   - הזה"  הירדן  את  תעבור  לא  כי 
הארץ הקדושה, תוכל לראותה, אך רק מראש הפסגה, בלי להיכנס 

לתוכה.
ולמה? 

רבנו  וחזקה על משה  בוראם",  יודעים לרצות את  כי "הצדיקים 
שלא  הקב"ה  גזר  וכבר  בה,  להישאר  יבקש   - לראותה  ייכנס  שאם 

ייכנס, כי לא טוב הדבר למשה רבנו ולעם ישראל כולו.
בדומה לכך ניתן לבאר את הפסוק בתהלים )פה, ח(: "הראנו ה' 
חסדך וישעך תתן לנו". מבקשים אנו: רבונו של עולם, לא מגיע לנו 
לקבל את החסד, אבל רק תראה לנו אותו, בבקשה. ולאחר שהקב"ה 
מראה את החסדים, מבקשים שוב: "וישעך תיתן לנו", מאחר וכבר 

הראית לנו, אנא תן לנו את חסדיך וישעך.

חכמת רבי יהונתן אייבשיץ בילדותו

ובחריפות  הגדולה  בחכמתו  נודע  זצ"ל,  אייבשיץ  יהונתן  רבי 
ילד קטן. דא עקא, שכמעט כגודל חוכמתו  שכלו כבר מעת שהיה 

היה גודל שובבותו.
בריון  גוי  אליו  נטפל  ברחוב,  יהונתן  הילד  כשהלך  אחד,  יום 
מכיסו,  מטבע  הילד  הוציא  הגוי,  של  להפתעתו  להכותו.  והתחיל 
הושיט לו ואמר: "הנה, קח, זה מגיע לך. הייתי נותן לך יותר, אבל 

זה כל מה שיש לי".
"מה זה?" תמה הגוי. "אני הכיתי אותך ואתה נותן לי מתנה?"

השיבו הילד: "וכי אינך יודע? היום יום מיוחד אצלנו, היהודים. 
ביום הזה, אם גוי מכה יהודי, היהודי חייב לתת לגוי את כל הכסף 

שיש לו בכיסים".

כסף  לו  אין  שממילא  קטן,  לילד  להציק  לו  למה  התלהב.  הגוי 
לשלם על ההצקות? מוטב שילך למצוא יהודי עשיר כדי לקבל ממנו 

הרבה כסף!
מיד עזב את יהונתן הקטן לנפשו, והלך להמתין בסמוך לביתו של 
נשיא הקהילה היהודית, שהיה עשיר גדול ומקורב למלכות. כאשר 
צעק  להכותו.  והתחיל  הגוי  אליו  ניגש  מביתו,  הקהילה  נשיא  יצא 
האיש צעקות איומות, ומיד מיהרו למקום שוטרים שתפסו את הגוי 

הבריון, והפליאו בו את מכותיהם.
כאשר ישב הגוי בתחנת המשטרה, כפות ואזוק, מצפה לגזר דינו, 
אמרו לו השוטרים הגויים: "שוטה שכמותך, לא מצאת יהודי אחר 
להכות, רק את נשיא הקהילה העשיר, המקושר לשלטון? למה עשית 

דבר כזה?"
סיפר להם הגוי את כל המעשה עם רבי יהונתן הקטן. 

אמרו לו: "אה, הכית גם את הילד? גם על זה תיענש!"
כך, על ידי חכמת הדיבור הנפלאה שלו, נחלץ הילד יהונתן מצרה, 

וגם לימד את הגוי הרשע לקח, לבל יתעלל עוד בחסרי ישע.

איך לקבל את הפרס המובטח

ולבסוף  בילדותו,  גדול  אייבשיץ שובב  יהונתן  רבי  היה  כאמור, 
נעשה מגדולי ישראל המופלגים.

פעם הוצרך אביו לצאת לכנס של רבנים שנערך בעיר מרוחקת, 
ועמד להיעדר מהבית זמן מה.

אמרה האם: "ומה יהיה עם יהונתן בזמן הזה? איך אוכל להסתדר 
עם מעלליו המרובים?"

"אל תדאגי", אמר לה האב, "אני אטפל בכך".
ואיעדר  חשוב,  לכנס  לנסוע  צריך  "אני  לו:  ואמר  ליהונתן  קרא 
את  תצער  ולא  יפה  שתתנהג  ממך  מבקש  אני  ימים.  מספר  מהבית 
לך  שקשה  יודע  ואני  ומאחר  ובהשתובבויות.  בתעלולים  אמא 
לפעמים להתגבר על יצר השובבות, אנסה לעזור לך על ידי פרס. אם 
אשמע בשובי שלא עוללת שום תעלולים - תקבל שעון יפה שאקנה 

בעיר הגדולה".
שעון,  לקנות  לעצמם  הרשו  גדולים  עשירים  רק  ימים  באותם 

ויהונתן הקטן התלהב מאד.
"אבל רק אם תתנהג יפה", הזכיר אביו.

"ודאי, אבא. אין שום ספק! מה לא עושים בשביל שעון?!"
ההבטחה  עמדה  מהבית,  האב  של  צאתו  לאחר  הראשון  ביום 
על השעון בראש מעייניו של יהונתן, ולא היו שום תעלולים. ביום 
השני הוא הצליח להתאפק כמעט כל הזמן, אבל ביום השלישי כבר 

השתובב הילד במרץ, והיום הרביעי היה מלא וגדוש תעלולים.
"היכן  שאל:  אשתו  בשלום  שדרש  ולאחר  לביתו,  האב  שב 

יהונתן?"
"עדיין לא שב מהמלמד".

"ואיך הוא התנהג?"

בגלל  עלי  עברו  הרפתקאות  הרבה  לשאול...  שלא  "מוטב 
רעיונותיו ותעלוליו".

"על אף השעון שהבטחתי לו?"
"על אף השעון".

הגיע יהונתן הקטן הביתה, ומצא את אביו יושב לומד. 
אביו חבקו ונשקו, אבל יהונתן ידע שאת השעון הוא לא יקבל. 

פנה אל אביו ואמר: "מה שלומך, אבא? איך היה בכנס הרבנים? 
אמא כבר סיפרה לך, כנראה, איך התנהגתי. אני יודע, שלא מגיע לי 

בכלל לקבל את השעון. איך היו הדרשות? איפה דרשת?"
אחרי שאביו ענה על שאלותיו, הוסיף יהונתן הקטן ושאל: "היו 

שם שעונים יפים, בעיר הגדולה?"
"יפים מאד".

"וקנית שעון, למקרה שאתנהג יפה?"
"ודאי שקניתי".

"לא מגיע לי לקבל את השעון", אמר יהונתן. "אל תתן לי אותו. 
רק תראה לי איך השעון נראה".

האב הכניס את היד לכיס של המעיל, והוציא שעון.
"כמה הוא יפה, אבא! אני יכול להחזיק אותו רק לזמן קצר? לא 

מגיע לי לקבל אותו, בכלל לא, אבל רק לנסות אותו זמן קצר".
נתן לו האב את השעון.

"אבא, איזה שעון נהדר! אבא, אני מבטיח לך שאני אתנהג ממש 
נפלא. אבא, אני אעשה לך המון נחת. אבא, אתה רוצה שאני אגיד 
לך עכשיו מאה משניות בעל פה? אבא, בבקשה, תשאיר אצלי את 

השעון".
הביט האב על בנו באהבה ואמר: "טוב, קח לך את השעון, אבל 

כדאי מאד שמהיום תתחיל להתנהג כראוי".
כך הצליח הילד יהונתן לרצות ולפתות את אביו בדבריו, אך בסופו 
של דבר חינוך האב הצליח. הילד הקטן והשובב נעשה מגדולי חכמי 
גדול,  ומקובל  ופוסק,  רב  ישיבה,  ראש  בדורות האחרונים,  ישראל 
מאד.  עמוקים  כולם  רבים,  ספרים  חיבר  ואף  ובנסתר,  בנגלה  בקי 
לנווטו  שהשכיל  אביו,  בזכות  זה?  לכל  השובב  הילד  הגיע  ואיך 

לכיוון הנכון.

הטיפול בילד השובב

ילד  יש לך   - יסוד מאד חשוב בחינוך הבנים  אגב, למדנו מכאן 
שובב גדול? הילד הזה יכול להיות תלמיד חכם עצום וגאון מופלג, 

אם רק תדע לטפל בו באופן הנכון.
לי את החיים עם  אל תתייאש. אל תגיד: "אוי, הילד הזה הורס 

השובבות שלו..."
טמירים,  כוחות  בו  טמונים  שלו.  השובבות  את  תנווט  אדרבה, 
ויגיע  מעלה  מעלה  יעלה  והוא  לו,  שמתאים  למסלול  אותו  תכוון 

להישגים גדולים ועצומים. 
)מתוך הספר החדש 'משכני אחריך' דברים ח"א(. 
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שישיית נייר מגבתגלידה לה קרמריה שלוקים 'מעולה'
1.4 ליטר

נסטלה
טאצ'

חמישי-שישי
15-16.8.19 י"ד-ט"ו באב

קפה נמס קמח מלא 'מעולה'
רגיל/מוקה/וניל

200 גר'
עלית

חי מוצרי ניירנסטלה80%/100%

1690

חמישיית טישו פיורשלגון קראנץ 

1790 890
2 ב- 3 ב-

1990
20ליח'

4 ב-

מארזי ביסלי נאשוס

שישיית בירה 
קרלסברג

שישיית בירה טובורג
20 יח'

'מעולה'

8 יח'
כולל פיקדון

330 מ"ל

כולל פיקדון
330 מ"ל

כרוב אדום/חציל מיונז/
מטבוחה/טחינה/חציל 

פיקנטי/קלוי וטחינה/
קולסלאו

400 גר' | סלטי אחלה

20
3 ב- 790

ליח'

2990

2990

למארז

למארז

עוגיות לוטוס 
250 גר'

790 1190
2790 ב-

חמישישי בנתיב החסד זה
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