


מכנסיים
₪מעורב צמר

חליפות 
₪350נוער

169 חולצות
79₪שרוול קצר

מכנס 
99₪כותנה

מהפריטים המשתתפים במבצע, בתוקף עד ה-01.09.19, ר״ח אלול

ירושלים | בני ברק | אשדוד | מודיעין עילית | בית שמש | חיפה | טבריה
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רביעיית 
מעדני חלב

 בטעם שוקולד
לשתייה עם קשית



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!



עמק. אחרת, מה הטעם?
שיעור. צלצול. הפסקת אוכל.

שנת לימודים מהנה ומוצלחת!



כ"ז אב תשע"ט 28/8/19 בני ברק6

עוזי ברק

הידיעה  בעקבות 
שפורסמה בסוף השבוע 
רמת  שכונת  ולפיה 
השכונה  היא  אלחנן 
בישראל,  הענייה 
"קול  בביטאון  פורסם 
שכונת  ביטאון  ברמה", 
בעריכתו  אלחנן  רמת 
מיכאל  משה  הרב  של 
המרא  של  דבריו  צורן, 
מועצת  חבר  דאתרא 
הגאון  התורה  גדולי 
יצחק  רבי  הגדול 
שליט"א.  זילברשטיין 
כאן  המובאים  הדברים 

מתפרסמים באדיבות עורך הביטאון:
כבני תורה, וכמי שצמחו על ברכי ההשקפה האמיתית שהנחילו 
עניים שמהם תצא  בבני  'היזהרו  ידענו תמיד  הדורות,  גדולי  לנו 
אנשים  ידי  על  גלי,  בריש  נקבעת  הזו  כשההגדרה  אבל,  תורה'. 
שלא בדיוק מכירים את רמת אלחנן, ובמיוחד שלא צריך להיות 
סטטיסטיקן מומחה כדי להבין שהנתונים עליהם הסתמך המחקר 

הם שגויים, צריך לדעת כיצד להגיב על 'מחקר' שכזה, ולשים את 
הנתונים במקומם הראוי.

כשביקשנו מרבינו הגאון המרא דאתרא רבי יצחק זילברשטיין 
שליט"א להגיב על הנתונים הללו, משיב הרב ואומר ש'המחקר 
הזה הוא תעודת-כבוד לרמת אלחנן'! והרב שליט"א מסביר את 
דבריו: הרי כל בר-דעת מבין שהנתונים עליהם הסתמכו החוקרים 
דהיינו,  מס-הכנסה...  המשלמים  התושבים  מספר  על  התבססו 
שהם אנשים עובדים, ומפרישים ממשכורתם את המסים הנדרשים. 
כיון שהנתונים ברמת אלחנן גילו שמספרם של משלמי-המס הם 
מועטים מאוד, לא היה מנוס ה'קביעה'  רמת אלחנן היא השכונה 

העניה ביותר בארץ ישראל.
את  כמובן  המשנה  אחד,  דבר  ידעו  לא  שהחוקרים  אלא 
אין  אלחנן  שברמת  שהעובדה  חשבו  הם  כולה...  התמונה  פני 
לכך  קשורה  למס-הכנסה,  כסף  סכומי  המפרישים  רבים  אנשים 
מאוד,  נמוכה  היא  חודש  מדי  לחשבונם  הנכנסת  שהמשכורת 
מס.  להפריש  צריך  עליה  ההכנסה  לגובה-  אפילו  מגיעה  ואינה 
והראיה,  עניים...  המסקנה המתבקשת היא שתושבי רמת אלחנן 

שהמשכורת שלהם נמוכה מאוד...
אבל את האמת כולם יודעים, אמר הגר"י זילברשטיין שליט"א, 
מרמת  המגיעות  הנמוכות  המס  בהכנסות  המתבטאת  שהעובדה 
אלחנן, היא תוצאה של דבר אחד ויחיד, והוא, שרבים מהתושבים 
ומלבד המלגה  אומנותם,  ותלמידי חכמים שתורתם  הם אברכים 

שהם מקבלים בכולל אין להם הכנסות אחרות.

המרכזית  הלשכה  של  המפתיעה  ההצהרה  כך,  ואם 
רבינו  אומר  אלחנן,  לרמת  תעודת-כבוד  אכן  היא  לסטטיסטיקה 
המרא דאתרא שליט"א. הנה לנו ראיה ּמוכחת מגורמים רשמיים 
אבל  מזה?  גדול  אושר  היש  תורה'!  'במקום  מתגוררים  שאנחנו 
לעצם הענין, צריך לומר שאף פעם לא התביישנו בהגדרה זו של 
'היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה',  'עניות'. אם חז"ל אמרו 
הרי שזו האמת הנצחית, המוכיחה את עצמה במשך אלפי שנים. 
מעטים הם אותם עשירים, ששולחנם הכיל תורה וגדולה במקום 

אחד. מתי-מספר הם בניהם של עשירים שצמחו לגדולי תורה.
העושר  שמציע  הפיתויים  פשוטה בתכלית:  היא  לכך  והסיבה 
להתגבר  קשה  הישוב  מן  שלאדם  גדולים,  כל-כך  הם  לבעליו, 
עליהם. וממילא עמל התורה הולך ומתרחק מעשירים אלה. ולכן, 
תושבי רמת אלחנן יכולים להתגאות במה שפורסם, אלא שחובה 
עלינו לציין שהדברים שאמרנו - הם אמת-לאמיתה, ולא באו רק 
כדי 'לנחם את הבריות'... ציבור שחלק גדול ממנו הם בני תורה 
המשקיעים ראשם ורובם בתורה וביראה, אין לך מאושר ממנו! 
ואושרו הוא אושר אמיתי, נצחי ובר-קיימא. אושר שאינו נשען על 

תענוגות העוה"ז, שהיום כאן, ומחר נעלמות באופק.
אבל, למרבה הפלא, 'העניים' של רמת אלחנן אינם ספוגים רק 
המגביות  למארגני  המקורבים  גורמים  ב...כסף.  גם  אלא  בתורה, 
אלחנן  שרמת  לנו  אומרים  החרדיות,  השכונות  בכל  הנערכות 
נמנית על אחת השכונות 'העשירות' ביותר בעיר, והראיה - שכל 
כסף  סכומי  מניבה  בשכונתנו,  הכנסת  בבתי  הנערכת  מגבית 
אחרים.  למקומות  להשוואה  עומדים  שאינם  גדולים, 
עורכי  ומוכרים לכל  ידועים  והאמת, שהדברים הללו 
המגביות באשר-הם. ככל שמדובר בציבור תורני יותר, 
הנאסף  הכסף  כך  יותר,  ומופלגים  שקדנים  באברכים 
בבתיהם הוא גדול יותר. וככל שאיסוף הכספים נערך 
שם  יגיעו  לא  כך  יותר,  עשירים  אכלוס  במקומות 

לתוצאות טובות.
שנתוני  העובדה  עצם  שמלבד  ייאמר,  לסיכום 
מקור  בהם  יש  לחלוטין,  שגויים  ההוא  התחקיר 
לגאווה, לגאוות-אמת, ולשמחה עצומה על כי אנחנו 
זוכים לקיים את דברי התנא רבי יוסי בן קסמא שאמר 
)אבות, ו' י'(: 'אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים 
במקום  אלא  דר  איני  שבעולם,  ומרגליות  טובות 

תורה'!

עוזי ברק

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בסוף 
שמתייחס  מפורט,  אקונומי  סוציו  מדד  השבוע 
לראשונה לא רק לרשויות מקומיות, אלא מודד 
בפירוט גם את מצבם של השכונות השונות בכל 

רשות ורשות.
כי  עולה,  לאזורים  כלכלי  החברתי  מהמדד 
האזור העני ביותר בישובים היהודיים העירוניים 
הממוקמת  אלחנן,  רמת  שכונת  היא  בארץ 

אחרונה בין 1,624 אזורים בישראל.

עוד בנתונים: תשעה מעשרה האזורים העניים 
בישובים  או  בישובים חרדיים  ביותר ממוקמים 
מעורבים שבתוכם אזורים חרדיים. אחריהם שני 
במקום  ממוקמים  רהט  הבדואי  בישוב  אזורים 

ה-11 וה-13.
המגדלים  אזור   – צמרת  המדד, פארק  לפי 
בצפון החדש של תל אביב, ליד מחלף ההלכה 
– היא שכונת המגורים העשירה ביותר במדינת 
ישראל. במקום השני נמצאת שכונת צהלה בתל 

אביב, ובמקום השלישי שכונת דניה בחיפה.
במקום  ביותר:  העניים  האזורים  חמשת 
השני  במקום  ברק,  בני  אלחנן,  רמת   - הראשון 

- אזור קטן בין יד אליהו לכפר שלם, תל אביב, 
במקום השלישי - קריית הרמ"א, רמת התנאים, 
שערים,  מאה   - הרביעי  במקום  שמש,  בית 
ירושלים, ובמקום החמישי - קריית דגל התורה, 
חמשת  מתוך  ארבע  כאמור,  עילית.  מודיעין 

השכונות הינן חרדיות.
כך למשל מאה שערים ובתי אונגרין הסמוכה, 
שכונות  מהסוף.  הרביעי  ממוקמים במקום 
גאולה ובית ישראל הממוקמות ליד מאה שערים 

ממוקמות במקום השמיני והתשיעי מהסוף.
 92 ישנן   ,1 אשכול  ביותר,  הנמוך  באשכול 
שכונות, הממוקמות בערים בני ברק, בית שמש, 

ביתר  רהט,  צפת,  עילית,  מודיעין  ירושלים, 
עילית, בת ים, לוד, אשדוד, אלעד ועוד.

המדד מתבסס על נתונים משנת 2015. הרמה 
נמדדה  האוכלוסייה  של  החברתית-כלכלית 
היתר הרכב  בין  14 מאפיינים, שכוללים  פי  על 
תעסוקה  חיים,  רמת  וחינוך,  השכלה  דמוגרפי, 
מאפיינים שמשמשים  באותם  מדובר  וגמלאות. 
של  אקונומי  הסוציו  המדד  עבור  הלשכה  את 
הרשויות המקומיות. המדד לאזורים סטטיסטיים 
הסוציו  המדד  לחישוב  זהה  בצורה  חושב 

אקונומי של ישובים בתוך מועצות אזוריות.
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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

שכונת רמת אלחנן:
השכונה הענייה בישראל

"זו תעודת כבוד עבורנו"

כך עולה מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למדד סוציו-אקונומי • רוב השכונות 
העניות ביותר בישראל ממוקמות בישובים חרדיים או בישובים מעורבים שבתוכם אזורים חרדיים

"מלבד עצם העובדה שנתוני התחקיר שגויים לחלוטין, יש בהם מקור לגאוות-אמת, ולשמחה עצומה על כי אנחנו זוכים לקיים את דברי התנא רבי 
יוסי בן קסמא שאמר שגם אם יתנו לו כל כסף שבעולם, הוא לא ידור אלא במקום תורה"

המרא דאתרא הגר"י זילברשטיין )באדיבות: ביטאון 
'קול ברמה'(

תעודת כבוד. שער הכניסה לרמת אלחנן

המרא דאתרא של רמת אלחנן, הגאון רבי יצחק זילברשטיין: 



מלווים אתכם
ברגעים המרגשים בחיים

הבנק  ידי  על  הבקשה  באישור  מותנה  ההלוואה  מתן  אשראי.  למתן  התחייבות  או  הצעה  מהווה  אינו   הפרסום 
הטבות  לפועל.  הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרור  עלול  ההלוואה  בפירעון  עמידה  אי  לתנאיו.   ובכפוף 
ו/או לשנות את תנאי התוכנית מעת לעת. פרטים באתר  למתחתנים בכפוף לתנאי הבנק. הבנק רשאי להפסיק 

bankhapoalim.co.il/bsd הבנק בכתובת

לפרטים והצטרפות חייגו 2405*

 חתונה היא אחד האירועים המרגשים ביותר, ואיתה מגיעות גם הוצאות מרובות.
אנחנו בבנק הפועלים רוצים שתתמקדו ברגעי השמחה. לכן, הכנו עבורכם חבילת הטבות 

לעתיד משותף ומגוון פתרונות אשראי לסיוע בהכנות לחתונה ולכל מה שאחריה.

מחתנים או מתחתנים - יש לנו בשורה משמחת בשבילכם!
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עשרות אלפים כבר 
ביקרו ב"בילונה"

אגף התשתיות 
מתכונן לחורף

מאת: עוזי ברק
 

לאלפי ילדים קיבלו בשמחה את הגעתו של הרב אב
רהם רובינשטיין ראש עיריית ב״ב יחד עם הרל״ש הרב 
גדליה סילמן, הרב יעקב זכריהו מחזיק תיק תרבות לצד 
הרב יעקב רוזן מנהל האגף ומשה הלפרין זכיין ומפעיל 
הבילונה, שהגיעו לביקור מיוחד ב׳בילונה׳ לונה פארק 
הענק שהוקם לרווחת ילדי העיר במתחם מיוחד בצפון 

בני ברק.
קורנות  בפנים  להודות  הגיעו  והוריהם  הילדים 
מאושר ושמחה לראש העיר הרב רובינשטיין ולבכירי 
שהעי הפעילות  ועל  המרובה  ההשקעה  על  להעירייה 

רייה בראשותו נותנת לילדי בני ברק.
המ ליד  העירייה  ובכירי  העיר  ראש  סייר  לבהמשך 

המתנגשות  המכוניות  הטרפז,  ההרים,  רכבת  תקנים, 
והמתנפחים והודה לכל העוסקים במלאכה.

לסיכום הביקור ציין הרב רובינשטיין את ההצלחה 
המסחררת לה זוכה פארק ה׳בילונה׳ הנעשה על טהרת 
הקודש וש"ס מהלך ימי בין הזמנים נהנו ממנו עד כה 
גדול  סיפוק  לנו  העיר.״יש  מילדי  מ-50,000  למעלה 
מכך שההורים וילדיהם יכולים להנות בתחומי בני ברק 
ואינם  נפש  לכל  השווה  במחיר  מיוחדות  מאטרקציות 
צריכים לרעות בשדות זרים בערים סמוכות תוך בעיות 

גשמיות ורוחניות״ ציין הרב רובינשטיין.

מאת : עוזי ברק
 

רובינש אברהם  העיר  ראש  לביוזמת 
ברא ולפיתוח,  לתשתיות  האגף  לטיין, 

הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל  הרב  שות 
זיידמן,  חנוך  הרב  ובהנהלת  העירייה 
שקלים   500.00 העירייה  תשקיעה 
ו-  הניקוז  תעלות  כל  לניקוי  חדשים 
ק"מ   37 של  באורך  3200  קולטנים, 
קולל  1100 לעומת וזאת  העיר,   ברחבי 
באזו רבות  לא  לפני שנים  לטנים שהיו 

ריה השונים של העיר, כשהדגש כוננות 
מראש.

צוותי  עמלים  הללו  בימים  וכבר 
ופותחים ומנקים את אלפי הקו להאגף 
ללטנים בכל רחבי העיר וזה בנוסף לע

הקולטים  מערכות  של  ושיפור  בודות 
בסכומים  שבוצעו  ברק  בבני  והתיעול 
ברחו ובהן   ,₪ מיליוני  עשרות  לשל 

בות חגי - הושע , השלושה , ירושלים 
מאיר  רבי   , יצחק  לוי  רבי   , הגר"א   -
רוזנהיים , קהילות יעקב - הרב ניסים - 
קושניר , הצבי , הרב ש"ך , סוקולוב , 
לגרשטנקורן - אנילביץ , השניים , אוסי

שקין , ביאליק ודבורה הנביאה.
להוספת הקולטנים הוכיחו את יעילו

תן ואת השיפור המשמעותי ביותר שהן 
הביאו במהלך ירידת הגשמים בתקופת 
במקומות  שעברה,  השנה  של  החורף 
קשים  שיטפונות  בהם  היו  שבעבר 

וממושכים בזמן ירידת גשמים חזקים.

ביוזמת ראש העיריה הרב רובינשטיין, האטרקציה של בני ברק משגעת את העיר - 50,000 
ילדים כבר נהנו ב׳בילונה׳

עיריית ב"ב משקיעה 500 אלף שקלים לניקוי אלפי קולטנים באורך 
של 37 ק"מ ברחבי העיר

 הקולטנים )צילום: אגף התשתיות( 

 ראש העיר וצמרת העירייה בבילונה 

Baron HattersBaron Hatters

1599-578-946רב קווי: 

בין הזמנים משתלם
קונים בברון
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החופשה.

מחירים
 מפתיעים

0
הנחה

%
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מתחדשים...

וטסים!
קונים כובע ממיטב הקולקצייה בהנחות חסרות תקדים!

ונכנסים להגרלה שווה במיוחד על

חופשה זוגית באירופה 5





מוגש כמידע ללקוחות כללית מושלם

25 טיפולי התפתחות הילד נוספים בשנה
בתחומים: רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי, שחייה טיפולית וטיפולי הבעה ויצירה שבהסדר.

*גילאי 3-9 עד 70 טיפולים בשנה, גילאי 10-18 עד 55 טיפולים בשנה. כולל הזכאות במושלם זהב לכלל תחומי התפתחות הילד. 
בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום. 

ללקוחות כללית מושלם פלטינום

054-8496623הרב פרדו משה 14, בני ברקהבעה ויצירהזהבה לרר

054-4425577חיים לבנון 45, תל אביב - יפוהבעה ויצירהבר דינה

מתפתחים
יחד עם

הילדים שלכם!
בתחום התפתחות הילדמגוון מטפלים חדשים בבני ברק ובתל אביב,לקוחות כללית מושלם

לרשימת המטפלים המלאה התקשרו
2700* מכל טלפון



כ"ז אב תשע"ט 101028/8/19 בני ברק

שומרים על הדרך

מחשבים מסלול מחדש

מאת: עוזי ברק
 

בעמותת אור ירוק ביקשו לדעת כמה דוחות 
 2018 בשנת  בישראל  העיריות  פקחי  רשמו 
והקורקינטים  החשמליים  האופניים  לרוכבי 
בקשה  ירוק שלחו  באור  לחוק.  ציות  אי  בגין 
)מעל  ערים  ל-28  המידע  חופש  חוק  פי  על 
50 אלף תושבים( כדי להבין האם הסמכויות 

שנמסרו לפקחים מיושמות הלכה למעשה.
עמותת  ברק לפניית  עיריית בני  מתשובת 
חילקו  העירייה  פקחי  כי  עולה  ירוק  אור 
וקורקינטים  אופניים  לעבירות  דוחות   401

חשמליים.
תקנות  לתוקף  נכנסו   ,2019 ביולי  ב-1 
בתחום  סדר  לעשות  המבקשות  חדשות 
האופניים החשמליים והקורקינטים הממונעים 
וגדל.  ההולך  הנפגעים  ומספר  הכאוס  נוכח 
הרוכבים מחויבים בתיאוריה או מבחן ייעודי 
על  זוהר  סימון  עם  לרכוב  עליהם  ובמקביל 
הפקחים  החדשות  התקנות  למרות  הקסדה. 
אך  אכיפה  לביצוע  הוסמכו  טרם  העירוניים 
כי גם כאשר  ירוק עולה  מבדיקת עמותת אור 
לא  פשוט  רבות  עיריות  סמכויות,  בידן  יש 
עושות שימוש בסמכויות ולא מבצעות אכיפה.
רשימת הערים שפקחיהן חילקו הכי הרבה 
דוחות: הם ת"א – שניתנו בה 21,887 דוחות 
אחריה ראשון לציון שנתנו בה 2,663 במקום 
השלישי רעננה עם 886 דוחות ובמקום הרביעי 

העיר בני ברק שניתנו בה 401 דוחות.
 19" ירוק:  אור  עמותת  מנכ"ל  קיטה  ארז 
 2018 בשנת  נהרגו  חשמליים  אופניים  רוכבי 
בתאונות דרכים ולכן מדובר במשימה לאומית 
פעולה  לשתף  הגורמים  כל  את  שמחייבת 
חייבים  העיריות  ראשי  חיים.  להציל  כדי 
שיבצעו  כדי  היום  עוד  הפקחים  את  להסמיך 

על  ורוכב  החוק  על  שמצפצף  מי  נגד  אכיפה 
ואת  עצמו  את  ומסכן  חשמליים  אופניים 
שאר משתמשי הדרך. במקביל צריך להפסיק 
להתעלם מהרוכבים עצמם ולכן חייבים לסלול 
עבורם שבילי רכיבה בטוחים כדי להפריד את 
משרד  הרגל.  ומהולכי  הרכב  מכלי  הרוכבים 
יכולים  לא  בדרכים  והבטיחות  התחבורה 
לדרוש  חייבים  הם  ולכן  הגדר  על  לשבת 
לצמצום  במאמץ  להשתתף  הערים  מראשי 
האכיפה  הגברת  באמצעות  הדרכים  תאונות 

ושיפור התשתיות".
בממוצע  נפגעים  שבעה  כי  נמסר  כך  בתוך 
וקורקינטים  אופניים  מתאונות  יום  מדי 
בשנת  נפגעו  אדם  בני   2,647 חשמליים. 
אופניים  מעורבים  היו  שבהן  בתאונות   2018
יותר   – ממונעים  וקורקינטים  חשמליים 
מניתוח  עולה  כך  יום.  בכל  בממוצע  משבעה 

של עמותת אור ירוק לנתוני הלמ"ס.
 19 2018 נהרגו  מהנתונים עולה כי במהלך 
רוכבי אופניים חשמליים. במהלך 2018 נפגעו 
בתאונות אופניים חשמליים שדווחו למשטרה 
לא פחות מ-1,855 בני אדם, עלייה של כמעט 
5% בהשוואה לשנה הקודמת )137 מהנפגעים 
אשתקד הוגדרו כנפגעים באורח קשה - עלייה 
כ-10% לעומת 2017(. במקביל ל-1,855  של 
דווחו  חשמליים,  אופניים  בתאונות  הנפגעים 
עם  בתאונות  אדם  בני   236 גם  כי  למשטרה 

קורקינט חשמלי.
מרבית הנפגעים בתאונות אופניים חשמליים 
- כאלף בני אדם - היו בני 25 ומעלה. רק 345 
 257 בעוד   ,16-18 הגיל  לקבוצת  משתייכים 
קבוצות  על  ומה   .24 עד   18 בני  היו  פצועים 
לרכוב  מורשות  שאינן  במיוחד  צעירות  גיל 
כלל? בטווח הגילים 12 עד 15 נפצעו כ-200 
רוכבים. גם ילדים ותינוקות עד גיל 11 נפגעו 

כתוצאה מאופניים חשמליים - כ-30 במספר.

מאת: עוזי ברק
 

בארנונה  הנחות  ועדת  ישיבת  בתום 
ועדת הנחות  יו"ר  שהתקיימה בעירייה הכריז 
ראש  סגן  שמעון  בן  גדליהו  עו"ד  בארנונה 
במיידי  לפעול  בכוונתו  כי  ברק  בני  עיריית 
אצל שר הפנים אריה דרעי כי חישוב בקשות 
ההכנסה,  נטו  לפי  תחושב  בארנונה  ההנחה 

ולא לפי הברוטו.
לקבל  פונים  כאשר  אברכים  עשרות  כיום 
בוועדת  הנחה  לקבל  או  בארנונה  הנחה 
ההכנסות  סך  את  לחשב  חריגים, נאלצים 
שמגדיל  דבר  מהברוטו,  המשכורת  בתלוש 

באופן לא נכון את סך ההכנסות, והדבר מעוות 
הזקוקות  משפחות  של  מצוקתם  על  ומקשה 

להנחה בארנונה.
עו"ד גדליהו בן שמעון אמר בסיום הישיבה 
גם  מס,  כפל  ישלם  האזרח  כי  יתכן,  לא  כי 
המס  סכום  על  ארנונה  וגם  ההכנסה,  על  מס 
כי  תקווה  כולי  המיסים,  לרשות  שמועבר 
הארנונה  צו  בתקנות  תסדר  הבאה  הממשלה 
יקל  הדבר  והנטו,  הברוטו  חישוב  נושא  את 

מאוד על עשרות משפחות.
חברי ועדת הנחות בארנונה פרץ אברמוביץ 
מנת  על  לבקשה  הם  גם  הצטרפו  ומלאכי, 

לסייע ולעזור לאברכים ובני התורה.

עמותת אור ירוק: פקחי עיריית בני ברק חילקו 401 דוחות לעבירות אופניים חשמליים

"הגיע הזמן לחשב את מסלול הנחה בארנונה מנטו ההכנסה ולא כיום מהברוטו", אומר 
יו"ר ועדת הנחות בארנונה עו"ד גדליהו בן שמעון 

החברים בוועדת הנחות במיסים

יריד ענק של
 "שופרות קלי תקיעה" 

במגוון גדלים וסוגים שונים 
בהכשרו ובפיקוחו של הגר''ש מחפוד שליט''א

קרן אייל מעובדים ולא מעובדים, 
ללא חשש ניקובים וסתימות.

"נזר הקודש"
הוצאת ספרים ומרכז לשיווק תשמישי קדושה

אליהו הנביא 5 )פניה מר''ע 142( ב''ב
טל: 054-43-140-43

יריד 
שופרות 

ענק!

מבחר ענק של למעלה מ- 2000 שופרות ! 

ים

דרשופר לילד

שוןשופר מהו
שופר די

&39&220
בלבד

כשר

בלבדבלבד

החל מהחל מ

מהיצרן לצרכן ׀ מחירים ללא מתחרים ׀ בסיטונאות וליחידים.

ניתן להשיג 
שופרות

גם בהכשר

B I R N A N A

בית הספר המרכזי לחזנות פתח תקוה

קונצרט חזנות והתעוררות
                     לקראת הימים הנוראים

בס"ד

הכניסה חופשית
בברכה

המנהל המוסיקאלי של בית הספר 
מאסטרו אלי יפה

יחזקאל 
קלאנג

ישראל
רנד

ליווי מוסיקאלי 
מנחם בריסטובסקי 

יוסי
שוורץ

יום שני
    20:00

ל  ו ל א ב  ' ב
ט " ע ש ת

2.9.2019
ביהכ"נ "חן הצפון"

רחוב שלומציון 16 פתח תקוה  

בבית הכנסת "חן הצפון"

בהשתתפות: תלמידי ובוגרי בית הספר המרכזי לחזנות

רמי גרינברג ראש העיר  |  גילה בן נאים ראש תרבות יהודית





נשות בני ברק,
כללית מזמינה אתכן לערב בריאות
שכולו העצמת האישה והכח שבה

ואת כללית על כולנה

בתכנית:

האירוע ייערך ביום שלישי ג' אלול )3.9( בשעה 20:00,
באודיטוריום רמת אלחנן שע"י מפעל הפיס

 דברי פתיחה: ד״ר יעל רייכנברג - מנהלת מחוז דן-פ"ת
 הרצאה מרתקת מלאת תובנות מאת פרופ׳ איריס מנור
מנהלת מרפאת קשב דן-פ"ת - מומחית בנושא קשב וריכוז

 הגב' הניה שוחט במופע סטנדאפ מרגש מלא הומור בשילוב קטעי שירה

הכניסה ללא תשלום, לנשים מכל קופות החולים
כרטיסים ניתן להשיג במרפאות כללית:

מרפאת גני טל, רח׳ חזון איש 62, טל׳: 03-5310740
מרפאת בני ברק, רח׳ רבי עקיבא 83 גן ורשא, טל׳: 03-5777200

ובשאר מרפאות כללית הפרוסות ברחבי העיר.



בני ברק כ"ז אב תשע"ט 121228/8/19

גם ליתומים מגיע בר מצווה
מחלקת השיקום בביטוח לאומי בבני ברק ערכו אירוע בר ובת מצווה מרגש ומרשים לנערים ונערות יתומים ובני משפחותיהם

מאת: עוזי ברק
 

בבני  הלאומי  הביטוח  סניף  השנה,  גם 
רוחניות  בפעילויות  גדוש  יום  יזם  ברק 
אשר  יתומים  ונערות  נערים  וחווייתיות  ל-99 

הגיעו במהלך שנת תשע"ט לגיל מצוות.
בר  אירוע  התקיים  שעבר  בשבוע  שני  ביום 

נערות  ו-49  יתומים  נערים  ל-50  ובת המצווה 
יתומות על ידי מחלקת השיקום בביטוח לאומי 

בבני ברק.
הנערים  של  בהתכנסות  החל  האירוע 
והנערות בבוקר יום שני בסניף הביטוח הלאומי 
בבני ברק. מבני ברק יצאו הנערים לסיור מרתק 
ייצור  בהליך  צפו  שם  לישראל,  אות  במפעל 

התפילין.
את  פתחו  המצווה  בת  נערות  במקביל, 
חלה  והפרשת  אמנים  בסעודת  הבוקר 
שלאחריה התקיימה סדנת קליעת חלות כאשר 
הרבנית קולדצקי תליט"א, בתו של מרן הגר"ח 
המשתתפות  את  כיבדה  שליט"א,  קנייבסקי 

בנוכחותה ובירכה אותן באופן אישי.

לאחר מכן, נסעו המשתתפים באוטובוסים נפרדים 
באתרים  מרתקים  בסיורים  והשתתפו  לירושלים 
בכותל  ביקור  היהודי:  העם  למורשת  הקשורים 
המערבי, סיור מודרך ברובע היהודי, בחצר היישוב 
נהנו  וכן  השילוח  ונקבת  דוד  בעיר  סיור  הישן, 
"המסע  הכותל:  מורשת  של  האטרקציות  ממגוון 
הכותל,  ומנהרות  הדורות"  "שרשרת  לירושלים", 
שם צפו בממצאים החדשים שהתגלו בחפירות בעיר 

העתיקה.
את היום המהנה חתמו המשתתפים באולמי אש 
התורה, סביב שולחנות ערוכים כל טוב ובהשתתפות 
רבנים ונציגי ציבור אשר נשאו דברי ברכה, ביניהם: 
מנהל הסניף מר ברוך מרום, מנהל מחלקת שיקום- 
מר ניסים בן בסט ומנכ"ל הביטוח הלאומי- מר מאיר 
הרה"ג  הקדושים  והמקומות  הכותל  רב  שפיגלר; 
הרב   - הכותל  מורשת  מנכ"ל  רבינוביץ;  שמואל 
מרדכי אליאב וחבר הקרן למורשת הכותל - מר חיים 
בייניש; הגב' כרמל אסטינגר- מנהלת אגף השיקום 
על  אחראית   - דוד  עינבר  והגב'  הלאומי  בביטוח 

אירועי בר ובת מצווה ליתומים בביטוח לאומי.
מוטי  הזמר  של  הופעתו  היתה  הכותרת  גולת 
שטיינמץ אשר ריגש וסחף את המשתתפים בריקודים 
ואל  הערב  במהלך  מרגשים  נשמה  ובשירי  סוערים 

תוך הלילה.
בסיום האירוע קיבלו הנערים והנערות שי יוקרתי, 

מתנת הביטוח הלאומי.
בפן  המגוונים  ותכניו  האירוע  ייחודיות  בשל 
ונערות  נערים  בו  השתתפו  החוויתי,  ובפן  הרוחני 
יתומים מהמגזר החרדי מבני ברק ואלעד ומכל רחבי 
זיכרון  רכסים,  טבריה,  צפת,  שמונה,  קרית  הארץ: 
יעקב, פתח תקווה, איתמר, מודיעין עילית, אשדוד, 
לציון,  ראשון  עילית,  ביתר  חב"ד,  כפר  שמש,  בית 

רחובות, נתיבות ירוחם, אופקים ואף מאילת.
היתומים  המצווה  ובנות  בני  שמחת  את  "לראות 
בתכנון  רבה  מחשבה  השקענו  ביותר.  מרגש  היה 
האירוע ובהפקתו על מנת לצקת בו תכנים רוחניים 
המדגישים את מורשת העם היהודי והזכות הנשגבת 
בהשתייכות לעם ישראל וקבלת עול תורה ומצוות. 
מחזקות  המשתתפים  של  הנלהבות  תגובותיהם 
לצד  להיות  שנזכה  תפילה  כולנו  ובע"ה  ידנו  את 
מבוטחינו ברגעים שמחים ומאושרים",  אומר ברוך 
היוזמה  מאחורי  שעומד  ומי  הסניף  מנהל  מרום, 

המבורכת.
השיקום  מחלקת  ידי  על  הופק  האירוע  כאמור 
עם  פעולה  ובשיתוף  ברק  בבני  הלאומי  בביטוח 

עמותת 'כולל חב"ד'.
לאלמנים  סיוע  במתן  עוסקת  השיקום  מחלקת 
בשוק  ובשילובם  מקצועית  בהכשרה  ולאלמנות 

העבודה.
ובת  בר  מענק  משלם  הלאומי  הביטוח  בנוסף, 
 5,925 ע"ס  מצוות  לגיל  המגיעים  ליתומים  מצווה 
המשולמות  שאירים  לקצבאות  בנוסף  זאת  ש"ח, 

ליתומים ולאלמנים ואלמנות מידי חודש. 

 מוטי שטיינמץ בבר מצווה ליתומים )צילום: ביטוח לאומי( 

₪ 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

תשווה, תחסוך. באחריות שיא. לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000
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אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 | בית שמש: שפת אמת 32 | אלעד: יונתן בן עוזיאל 32
94 ממעזריטש  המגיד  עילית:  ביתר   |  19 הנשיא  יהודה  עילית:  ודיעין  מ

עד 36 תשלומים

התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳ ERN. המבצע עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

תנורי דלונגי
מגוון גדול של תנורי 

דלונגי דו תאי
ניתן להפעיל את שני 

התאים במקביל

במחיר
הזול ביותר

מקרר מכני 
מאושר לשבת

מכונת כביסה 
בוש 7 ק״ג

DF ,450 ליטר
חסכוני ושקט במיוחד

B :דירוג אנרגטי

₪ 1,690

₪ 1,790

מקפיא
6 מגירות

תפעול מכני ונוח 
לשימוש

תוף נירוסטה
לכביסה עדינה
חסכוני ביותר!
A דרוג אנרגטי

₪ 1,090

מזגן מבית אלקטרה
airspeed 10

1 כ"ס 
חסכוני ושקט במיוחד

A :דירוג אנרגטי

₪ 1,290

תנור בנוי 
לבומט
דגם 3006

נפח תא גדול, 70 ל׳
קל לניקוי - זכוכית 

פנימית נשלפת

₪ 990

רק

רקרק

רק

רק

ממגוון מוצרי החשמל המשתתפים במבצע, לדוגמא:

מוצר נוסף לבחירתכם בשקל אחד בלבד! ומקבלים

קונים

מבצע השני בשקל עכשיו בסניפים!

סליחה, יש לך שקל?

מקרר שארפ 
4 דלתות

דגם 6607 )הדגם הגדול(
התקן שבת מובנה

נפח 613 ליטר
C :דירוג אנרגטי

₪ 5,190
רק

₪ 2,990
רק

דגם 46
התקן שבת מובנה

נפח 476 ליטר
A :דירוג אנרגטי

מקרר סמסונג



25% הנחה 
משעה 18:00

כל היום

מבצע

תל אביב - קניון עזריאלי כתובת: קניון עזריאלי, קומה 2 | טלפון: 03-6094770 | 053-6666686

למביא מודעה זו | אין כפל מבצעים

למביא מודעה זו | אין כפל מבצעים

שוק ארבעת המינים
העירוני המרכזי

0527125732
רח' ירושלים 1 לפרטים: 

השוק יתקיים ממוצאי 
יום כיפור עד ערב חג סוכות
אולם מואר וממוזג במרכז בני-ברק

מכירת דוכנים 
אחרונים לסוחרים

גם השנה כבכל שנה ההידורים במקום אחד
במרכז פיס קהילתי 
שע"י עיריית בני-ברק

«חרקים « מכרסמים  «הרחקת יונים

משא ומתן 
 מחלקת באמונה

פוליש

 מקצועי

 0504186111 מאנ"ש
רצוי לשמור לשעת הצורך

הדברה מקצועית 
בטוחה, יסודית ואחראית

בני ברקלתושבי  הנחה 

חומרים באישור המשרד 
להגנת הסביבה

ניאל 
דה  ברה

מס' רשיון 1964

 לפרטים : 0504102306

מוצרים טבעיים

⋅ נרות פרמטקס 
⋅מוצר מושלם לשלום בית 

 ועוד מגוון מוצרים
⋅פוריות 

⋅ בדיקות ב.ה.
⋅מוצר מהפכני לורידים 

ודליות ברגליים

 בהשגחת 

בד"ץ העדה

 החרדית

מגש 60 ש"ח
2 מגשים 90 ש"ח

תוספת 1 ש"ח

פיצה האט סניף בני ברק

קוד קופון: 676765

בן גוריון 29 )פינת ז'בוטינסקי( בני ברק

 חינם!משלוחים

1-700-50-60-70






כ"ז אב תשע"ט 141428/8/19 בני ברק

אלפי בני ישיבות השתתפו 
בתכניות בין הזמנים

הצמיד של הכלה חולץ מפח האשפה 

חיים רייך

לקראת סיום ימי בין הזמנים, מסכמים בסיפוק 
רב ב"מרכז קהילות ובני ישיבות" של עיריית בני 
למענם  והמגוונות  הרבות  הפעילויות  את  ברק 
וקהילות  הישיבות  בני  אלפי  של  ורווחתם 
הקודש בעיר התורה והחסידות. ימי בין הזמנים 
נפתחו באירועים רבי רושם בהם השתתפו אלפי 
במסגרות  המשתתפים  הקטנות  הישיבות  בני 
הייחודיות המאחדות את בני הישיבות בקהילות 
הקודש בעיר, כאשר במעמדים נטלו חלק רבני 
התורה  עמלי  של  לכבודם  שליט"א  הקהילות 
בחורי  את  ורוממו  חיזקו  דברים,  נשאו  אשר 
דפגרא  יומי  את  אף  שמנצלים  הקד'  הישיבות 

להתעלות ורוממות בתורה ויראת שמים. 
מיוחדים  אירועים  העירייה  קיימה  במקביל, 
בפארקי המים הגדולים לרווחתם של אלפי בני 
ועסקו  ועמלו  הזמן  את  שניצלו  בעיר  הישיבות 
בתורה במהלך זמן הקיץ, בימי שישי הארוכים, 
ובשבתות הקיץ במסגרות "איגוד בני הישיבות" 
בקרב  בבד,  בד  הישיבות".  בני  ו"התאחדות 
הישיבות  בני  אלפי  החסידיות,  הקודש  קהילות 
הישיבות",  בני  "אגודת  במסגרת  המאוגדים 
נהנו מתכניות רבות ומגוונות לצד נסיעות רבות 
אלול  זמן  לקראת  כוחות  להחלפת  ופעילויות 

באדיבות עיריית בני ברק.
במהלך ימי בין הזמנים הגתה העירייה תכנית 
במבצע  ויצאה  תורה  חידושי  לכתיבת  ייחודית 
העירייה  הפיקה  במסגרתו  דיליה",  "חדוותא 
ובו  עמודים  עשרות  בן  ומיוחד  עשיר  קונטרס 
בסוגיות  מאתגרות  לשאלות  ורעיונות  כיוונים 
חידושי  את  לכתוב  ניתן  פיהן  שעל  שונות 
התורה. כעת, עם סיום בין הזמנים, צוות מיוחד 
חידושי  אלפי  על  יעברו  חכמים  תלמידי  של 
והתאחדות  איגוד  רכזי  אצל  שהתקבלו  התורה 
המצטיינים  ובין  אותם  ימיינו  הישיבות,  בני 
נדיר והיסטורי – קבלה מידי  יוגרל פרס  ביותר 
את  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
עד עתה, עשרות  לאור  תורתו שהוציא  חידושי 
ספריו הקדושים שחיבר והוציא לאור ומפארים 

את ארון הספרים היהודי בתבל כולו.

ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין שהוביל 
הקודש  לקהילות  הרבות  הפעילויות  את  ויזם 
להנהלת  לשכתו,  לצוות  הורה  הישיבות,  ובני 
ובני ישיבות", להמשיך לשקוד  "מרכז קהילות 
למען  שנתיות  רב  ותכניות  פרוייקטים  על 
וכראוי  כיאה  הקודש,  וקהילות  הישיבות  בני 
בני  באלפי  המתהדרת  והחסידות  התורה  לעיר 
העיר.  של  החנית  בחוד  הנמצאים  הישיבות 
הישיבות,  בני  בקרב  הענפה  הפעילות  לצד 
בשיתוף  ישיבות"  ובני  קהילות  ב"מרכז  קיימו 
ומגוונות  ייחודיות  תכניות  תרבות,  מחלקת  עם 
לציבור הנשים ובנות בית יעקב בקהילות הקודש, 
בשכונות צפון העיר – קרית הרצוג ופרדס כץ, 
אשר חוות התרחבות קהילתית מבורכת בחסות 
מתקיימת  זו  פעילות  ברק.  בני  עיריית  ובעידוד 
קהילות  כלל  בקרב  המגוונת  מהפעילות  כחלק 
הקודש בעיר, כמו ערבי הדרכת הורים מרתקת 
שקיימה  החינוך,  ואנשי  המשגיחים  טובי  מפי 
בהשתתפות  הזמנים,  בין  תחילת  לפני  העירייה 

מאות הורי בני הישיבות.
יגיע  הישיבות  לבני  הרחב  הפעילויות  מגוון 
ימי  הקרובים,  וחמישי  רביעי  בימים  לשיאו 
עיריית  תקיים  רביעי  ביום  הזמנים.  בין  סיום 
הגדולות  הישיבות  לבני  גדול  מעמד  ברק  בני 
שיתקיים  הישיבות",  בני  ב"איגוד  שמשתתפים 
באולם משואות בעיר. במעמד צפוי להתקיים רב 
שיח מרתק עם מנהלים רוחניים ומרביצי תורה 
בסוגיות שהזמן גרמן ועומדות על הפרק בקרב 
עולם הישיבות, כשלאחר מכן יתקיים זיץ נרגש 
הראשונה.  מהשורה  מנגנים  בעלי  עם  ומרומם 
ביום חמישי, יתקיים מעמד סיום ישיבות ביה"ז 
הגאון  במעמד  הישיבות"  בני  "התאחדות  של 
הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, ולאחר מכן 
שירה וזמרה עם בעלי מנגנים בעלי שם. בנוסף, 
תקיים העירייה מעמדי סיום בין הזמנים והכנה 
בעיר  הקודש  בקהילות  אלול  חודש  לקראת 
הישיבות"  בני  "איגוד  במסגרת  המאוגדות 
בהשתתפותם של מרביצי התורה ורבני הקהילות 
לקחת  הישיבות  בני  שיזכו  מנת  על  שליט"א, 
להמשיך  ויוכלו  אלול  זמן  לקראת  לדרך  צידה 

להתעלות בתורה ויראת שמים.

עוזי ברק

 10:05 בשעה  הבוקר  בשעות  שני  ביום 
ערב  באותו  להתחתן  העומדת  כלה  התקשרה 
היא  ברק.  בבני   106 העירוני  למוקד  בבהלה 
בשעה  )ראשון(  אמש  כי  למוקדנית  סיפרה 
21:00 לערך השליכה בטעות לפח שהיה מלא 
אלפי  ששוויו  צמיד  ובה  שקית  גדותיו,  על 
דולרים. הכלה היתה לחוצה מאוד בגלל השווי 
שקיבלה  הצמיד  זהו  כי  העובדה  ובגלל  הרב 
עירבה  כץ  חני  המוקד  מנהלת  מחמותה. 
מיידית את ראשי אגף תברואה נתי נחום ואשר 
אברהם  העיר  גם מראש  הוראה  ג'רבי שקיבלו 
להשבת  מיידי  למבצע  להיכנס  רובינשטיין 
פעילות  את  עצרו  הם  יחד  היקרה.  האבדה 
המשאית  כי  התברר  בעיר,  האשפה  משאיות 

הזבל  את  שאספה 
במרכז  רחוב  מאותו 
נמצאת  עדיין  העיר, 
רוקנה  ולא  בעיר 
באתר  האשפה  את 
הצוותים  חירייה. 
יצאו לאתר את הצמיד 

שרוקנו  לאחר  ואכן  טהור  מזהב  שעשוי  היקר 
 10:33 בשעה  האבדה.  נמצאה  המשאית  את 

האבדה כבר חזרה לידי הכלה המאושרת.
של  ועוזרו  כץ  חני  העירוני  המוקד  מנהלת 
סילמן,  גדליה  רובינשטיין,  אברהם  העיר  ראש 
למציאת  עד  אישי  באופן  הטיפול  אחר  עקבו 
הודתה  המשפחה  לבעליה.  והשבתה  האבדה 
גם לעובדי הניקיון שנברו באשפה עד למציאת 

הצמיד היקר.

ישיבות בין הזמנים והתכניות יינעלו במעמדי סיום נרגשים והכנה לקראת אלול • בעיריית בני ברק 
מסכמים בסיפוק רב את הפעילות הענפה והמגוונת למען קהילות הקודש ובני הישיבות בעיר

בבוקר חתונתה גילתה הכלה שצמיד הזהב היקר שקיבלה מחמותה נשלח בטעות לאשפה • 
מבצע מהיר של עובדי מחלקת התברואה הביא לסיומו הטוב ולמציאת האבדה היקרה

רה"ע נושא דברים באירוע מטעם מרכז קהילות ובני ישיבות

ביוזמת ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין:

הצמיד האבוד

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
מלאה
מסגרת₪99+עדשות
מלאה
₪+עדשות

מסגרת199
ברגים
+עדשות

מסגרת₪199
ברגים
+עדשות

₪

למחרמהיוםמשקפיים
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גם ליתומים מגיע בר מצווה
מחלקת השיקום בביטוח לאומי בבני ברק ערכו אירוע בר ובת מצווה מרגש ומרשים לנערים ונערות יתומים ובני משפחותיהם

מאת: עוזי ברק
 

בבני  הלאומי  הביטוח  סניף  השנה,  גם 
רוחניות  בפעילויות  גדוש  יום  יזם  ברק 
אשר  יתומים  ונערות  נערים  וחווייתיות  ל-99 

הגיעו במהלך שנת תשע"ט לגיל מצוות.
בר  אירוע  התקיים  שעבר  בשבוע  שני  ביום 

נערות  ו-49  יתומים  נערים  ל-50  ובת המצווה 
יתומות על ידי מחלקת השיקום בביטוח לאומי 

בבני ברק.
הנערים  של  בהתכנסות  החל  האירוע 
והנערות בבוקר יום שני בסניף הביטוח הלאומי 
בבני ברק. מבני ברק יצאו הנערים לסיור מרתק 
ייצור  בהליך  צפו  שם  לישראל,  אות  במפעל 

התפילין.
את  פתחו  המצווה  בת  נערות  במקביל, 
חלה  והפרשת  אמנים  בסעודת  הבוקר 
שלאחריה התקיימה סדנת קליעת חלות כאשר 
הרבנית קולדצקי תליט"א, בתו של מרן הגר"ח 
המשתתפות  את  כיבדה  שליט"א,  קנייבסקי 

בנוכחותה ובירכה אותן באופן אישי.

לאחר מכן, נסעו המשתתפים באוטובוסים נפרדים 
באתרים  מרתקים  בסיורים  והשתתפו  לירושלים 
בכותל  ביקור  היהודי:  העם  למורשת  הקשורים 
המערבי, סיור מודרך ברובע היהודי, בחצר היישוב 
נהנו  וכן  השילוח  ונקבת  דוד  בעיר  סיור  הישן, 
"המסע  הכותל:  מורשת  של  האטרקציות  ממגוון 
הכותל,  ומנהרות  הדורות"  "שרשרת  לירושלים", 
שם צפו בממצאים החדשים שהתגלו בחפירות בעיר 

העתיקה.
את היום המהנה חתמו המשתתפים באולמי אש 
התורה, סביב שולחנות ערוכים כל טוב ובהשתתפות 
רבנים ונציגי ציבור אשר נשאו דברי ברכה, ביניהם: 
מנהל הסניף מר ברוך מרום, מנהל מחלקת שיקום- 
מר ניסים בן בסט ומנכ"ל הביטוח הלאומי- מר מאיר 
הרה"ג  הקדושים  והמקומות  הכותל  רב  שפיגלר; 
הרב   - הכותל  מורשת  מנכ"ל  רבינוביץ;  שמואל 
מרדכי אליאב וחבר הקרן למורשת הכותל - מר חיים 
בייניש; הגב' כרמל אסטינגר- מנהלת אגף השיקום 
על  אחראית   - דוד  עינבר  והגב'  הלאומי  בביטוח 

אירועי בר ובת מצווה ליתומים בביטוח לאומי.
מוטי  הזמר  של  הופעתו  היתה  הכותרת  גולת 
שטיינמץ אשר ריגש וסחף את המשתתפים בריקודים 
ואל  הערב  במהלך  מרגשים  נשמה  ובשירי  סוערים 

תוך הלילה.
בסיום האירוע קיבלו הנערים והנערות שי יוקרתי, 

מתנת הביטוח הלאומי.
בפן  המגוונים  ותכניו  האירוע  ייחודיות  בשל 
ונערות  נערים  בו  השתתפו  החוויתי,  ובפן  הרוחני 
יתומים מהמגזר החרדי מבני ברק ואלעד ומכל רחבי 
זיכרון  רכסים,  טבריה,  צפת,  שמונה,  קרית  הארץ: 
יעקב, פתח תקווה, איתמר, מודיעין עילית, אשדוד, 
לציון,  ראשון  עילית,  ביתר  חב"ד,  כפר  שמש,  בית 

רחובות, נתיבות ירוחם, אופקים ואף מאילת.
היתומים  המצווה  ובנות  בני  שמחת  את  "לראות 
בתכנון  רבה  מחשבה  השקענו  ביותר.  מרגש  היה 
האירוע ובהפקתו על מנת לצקת בו תכנים רוחניים 
המדגישים את מורשת העם היהודי והזכות הנשגבת 
בהשתייכות לעם ישראל וקבלת עול תורה ומצוות. 
מחזקות  המשתתפים  של  הנלהבות  תגובותיהם 
לצד  להיות  שנזכה  תפילה  כולנו  ובע"ה  ידנו  את 
מבוטחינו ברגעים שמחים ומאושרים",  אומר ברוך 
היוזמה  מאחורי  שעומד  ומי  הסניף  מנהל  מרום, 

המבורכת.
השיקום  מחלקת  ידי  על  הופק  האירוע  כאמור 
עם  פעולה  ובשיתוף  ברק  בבני  הלאומי  בביטוח 

עמותת 'כולל חב"ד'.
לאלמנים  סיוע  במתן  עוסקת  השיקום  מחלקת 
בשוק  ובשילובם  מקצועית  בהכשרה  ולאלמנות 

העבודה.
ובת  בר  מענק  משלם  הלאומי  הביטוח  בנוסף, 
 5,925 ע"ס  מצוות  לגיל  המגיעים  ליתומים  מצווה 
המשולמות  שאירים  לקצבאות  בנוסף  זאת  ש"ח, 

ליתומים ולאלמנים ואלמנות מידי חודש. 

 מוטי שטיינמץ בבר מצווה ליתומים )צילום: ביטוח לאומי( 

₪ 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

תשווה, תחסוך. באחריות שיא. לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000

עקיבא  רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני   | שאול  גבעת   15 נשרים  כנפי  רושלים:  י
אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 | בית שמש: שפת אמת 32 | אלעד: יונתן בן עוזיאל 32
94 ממעזריטש  המגיד  עילית:  ביתר   |  19 הנשיא  יהודה  עילית:  ודיעין  מ

עד 36 תשלומים

התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳ ERN. המבצע עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

תנורי דלונגי
מגוון גדול של תנורי 

דלונגי דו תאי
ניתן להפעיל את שני 

התאים במקביל

במחיר
הזול ביותר

מקרר מכני 
מאושר לשבת

מכונת כביסה 
בוש 7 ק״ג

DF ,450 ליטר
חסכוני ושקט במיוחד

B :דירוג אנרגטי

₪ 1,690

₪ 1,790

מקפיא
6 מגירות

תפעול מכני ונוח 
לשימוש

תוף נירוסטה
לכביסה עדינה
חסכוני ביותר!
A דרוג אנרגטי

₪ 1,090

מזגן מבית אלקטרה
airspeed 10

1 כ"ס 
חסכוני ושקט במיוחד

A :דירוג אנרגטי

₪ 1,290

תנור בנוי 
לבומט
דגם 3006

נפח תא גדול, 70 ל׳
קל לניקוי - זכוכית 

פנימית נשלפת

₪ 990

רק

רקרק

רק

רק

ממגוון מוצרי החשמל המשתתפים במבצע, לדוגמא:

מוצר נוסף לבחירתכם בשקל אחד בלבד! ומקבלים

קונים

מבצע השני בשקל עכשיו בסניפים!

סליחה, יש לך שקל?

מקרר שארפ 
4 דלתות

דגם 6607 )הדגם הגדול(
התקן שבת מובנה

נפח 613 ליטר
C :דירוג אנרגטי

₪ 5,190
רק

₪ 2,990
רק

דגם 46
התקן שבת מובנה

נפח 476 ליטר
A :דירוג אנרגטי

מקרר סמסונג
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ופזיז  לשוניות  מגבלות  נטול  פוליטיקאי  אפילו 
שלא  היה  יכול  לא  סמוטריץ'  כבצלאל  תגובה 
את  נתניהו  בה ניהל  מהדרך  השבוע  להתפעל 
המדיני-בטחוני.  בקבינט  השעות  ארבע  בן  הדיון 
המשמעותית  הקבינט  ישיבת  לו  שזו  הטרי  החבר 
חוו  שכבר  הוותיקים  החברים  כמו  הראשונה, 
והיו  ישיבות מתוחות עם ראשי ממשלה אחרים – 
הרוח  מקור  התפעלו   – שנולדנו  לפני  כאלה  פה 

והשקט, התבונה והחשיבה. 
"אי אפשר לזהות על האיש שהוא בעיצומה של 
תיאר  האישית",  לחירותו  גורלית  בחירות  מערכת 
זיעה  "אגל  השרים,  מוותיקי  אחד  הישיבה  לאחר 
עייף  אדם  שנמצא  חשבנו  ממצחו.  זלג  לא  קטנטן 
ולאה וגילינו את אותו איש חיוני 
ונמרץ שבטוח בעצמו, צעיר כבן 
המשמיצים  שכל  חבל  שבעים. 
הוא  איך  ולראות  לשבת  יכלו  לא 
הכי  ברגעים  המדינה  את  מנהל 
הסיום  ומשפט  רגע  עוד  קשים". 
להבדיל,  מלבדו.  עוד  אין  היה: 
להבדיל. מה שבטוח: אפס זולתו.

נתניהו מבטל כלאחר יד את מי 
ארומה  למהלכיו  לשוות  שמנסה 
של תעמולת בחירות. את הפרסום 
לתקיפה  שניתן  והרשמי  הפומבי 
המהפכה  משמרות  אנשי  על 
בסוריה הוא מסביר כצורך השעה. 
אלא  צבאית,  מערכה  רק  לא  "זו 
הסביר  ותדמיתי",  מדיני  קרב  גם 
השרים,  לאחד  נתניהו  השבוע 
באותה  כשחשפתי  גם  "הרי 
את  מפורסמת  עיתונאים  מסיבת 
תוכניות הגרעין ששלפנו מאיראן 
אותם  היו  אלה  הרואית,  בפעולה 
כיום  ביקורת.  שמתחו  אנשים 
מסיבת  שבלי   – מבינים  כולם 
הגרעין  הסכם  הזאת,  העיתונאים 
הרע עם איראן היה נותר בתוקפו 
ציין  נתניהו  הזה".  היום  עצם  עד 
זרועות  שראשי  העובדה  את  גם 
ועד  מהרמטכ"ל   – הביטחון 
באופן  תומכים   – המוסד  ראש 
אם  לי,  "ותאמין  בעמדתו,  נחרץ 
הייתם  מצדם,  לביקורת  רמז  היה 
אז  ראשיות.  כותרות  כבר  רואים 
והעיתונאים  שהפוליטיקאים 
נמשיך  ואנחנו  לבקר  ימשיכו 

לעשות". גם לדבר.    
בתום  בדאגה  נשאל  כשנתניהו 
השרים:  אחד  ידי  על  הישיבה 
שהשואל  והבין  יהיה",  "מה 
מכוון לתחום הפוליטי-אישי ולא 
בקוצר  הגיב  הוא  לצבאי-מדיני, 
הזמן".  לא  זה  עכשיו,  "לא  רוח: 
האיש באלמנט שלו ומרגיש, לראשונה מאז נפחה 
הכנסת את נשמתה עם לידתה, שהוא חוזר לשלוט 

הוא  הפוליטי  השיח  שאת  פלא  אין  היום.  בסדר 
השפם  את  יגלח  שפרץ  לאחרים.  להותיר  מעדיף 

וברק יוסיף למרוט באולפנים את שערות הזקן. 
לגוש  ה-61  שהמנדט  בכך  אמונה  חדור  נתניהו 
לכך  נותנים  לא  שהסקרים  אף  על  השגה  בר  הוא 
ומקווה  אותו  לנהל  לתסכול  נותן  לא  הוא  תקווה. 
הפחות  לכל  הבחירות  ליום  עד  מהמרוץ  להוריד 
שתיים מתוך שלוש המפלגות שעלולות לבזבז לריק 
של  ונעם  פייגלין  של  זהות   – המחנה  קולות  את 
יהודית,  עוצמה  של  השלישית  בזירה  החרד"לים. 
לפרק  תקווה  ואבדה  שכמעט  לכך  מודע  ביבי  גם 
את המטען שהטמין נפתלי בנט לגוש כולו, כשדחק 
את בן גביר וחבריו אל מחוץ למחנה בחוסר תבונה. 
נציגי  בה  שיישבו  על ממשלה  סומכים  לא  "אנחנו 
המפד"ל הישנה. נלך עד הסוף בלי קשר לתוצאות 
שאצלו   – מרזל  ברוך  השבוע  לי  אמר  בסקרים", 
שבנדיבות  אחרי  מילה.  זו  מילה  לאחרים,  בניגוד 
קולותיהם הם אפשרו לבית היהודי לעבור את אחוז 
החסימה – ונבעטו בתגובה בכפיות טובה אל מחוץ 
לרשימה, אפילו נתניהו מתקשה לומר מילה רעה על 

בן גביר וחבריו, חדורי הנקמה.
מהשבוע  זרים  לפרסומים  בניגוד   – איווט  את 
האחרון – ביבי לא סופר כשותף בר חבירה בשום 
הוא  למולדבי,  יתאפשר  רק  שאם  ומאמין  אופציה 
יעשה הכל כדי להדיח אותו מראשות הממשלה. אם 
אפילו בן הברית והשותף הקרוב מנסה ולא מצליח 
כי  וסימן  אות  לכם  הרי  איווט,  של  בזכותו  להפך 
גוש  של  מחודשת  להרכבה  תקווה  ואבדה  כמעט 
הימין במתכונת שהכרנו במשך שנים. ראש-עיריית 
מה  להסביר  ליאון התקשה השבוע  ירושלים משה 

)פעמיים(  אותו  שהריץ  ליברמן  של  בראשו  עובר 
לראשות עיריית ירושלים בתמיכת החרדים. "אמרתי 
הייתי  מקשיב.  לא  הוא  אבל  טועה  שהוא  לאיווט 
מעדיף למחוק את מה שהיה בשבועות האחרונים", 
וגם לא שידר  כנות  לי השבוע ברגע של  הוא אמר 
אותי  תשאל  "אם  העתיד:  לגבי  אופטימיות  עודף 
מה הייתי רוצה, בהחלט הייתי שמח שהחיבור בין 
היה  והגוש שהכרנו  היה מתחדש  לחרדים  ליברמן 
לאור ההתפתחויות,  אני מעריך שיקרה  נשמר. מה 
זה לצערי, כבר סיפור אחר לגמרי". לצערנו, זהו גם 

הסיפור שלנו.

נפרד אבל שווה
הבד  כיפת  חובש  שהיועמ"ש  מאמין  היה  מי 
דבר  של  בסופו  יספק  מנדלבליט,  אביחי  השחורה 
את הסחורה, גם אם חלקית – ולאריה דרעי דווקא. 
אם שהיתם בחופשת בין הזמנים ממושכת ונפרדתם 
לפצוח  תמהרו  אל  מנוחה,  ימי  לכמה  מהחדשות 
בחגיגות ולחוג בכרמים. לא בתיק המשפטי עסקינן, 
להדלפות  בניגוד  כי  והבהיר  מנדלבליט  שב  שם 
ואינו  יזומים, הוא טרם אמר את דברו  ולפרסומים 

מתכוון להכריע עד לאחר הבחירות.
את הסחורה סיפק מנדלבליט לא במישור האישי 
ופרסם  במילתו  עמד  כאשר   – הציבורי  בתיק  אלא 
של  קיומם  את  המאפשרות  מרוככות  הנחיות 
את  הולמות  החדשות  ההנחיות  בהפרדה.  אירועים 
הלכת  מרחיקות  למסקנות  ומנוגדות  החוק  לשון 
נתניהו-לפיד-בנט,  ממשלת  בתקופת  שאומצו 

ימי מלחמה ושלום

כשנתניהו נשאל 
בדאגה בתום הישיבה 
על ידי אחד השרים "מה 
יהיה", והבין שהשואל 
מכוון לתחום הפוליטי-

אישי ולא לצבאי-מדיני, 
הוא הגיב בקוצר רוח: 
"לא עכשיו, זה לא 
הזמן". האיש באלמנט 
שלו ומרגיש, לראשונה 
מאז נפחה הכנסת את 
נשמתה עם לידתה, 
שהוא חוזר לשלוט 
בסדר היום. אין פלא 
שאת השיח הפוליטי 
הוא מעדיף להותיר 
לאחרים. שפרץ יגלח 
את השפם וברק יוסיף 
למרוט באולפנים את 
שערות הזקן

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

נקמה עם עוצמה. 
ברוך מרזל
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וינשטיין,  יהודה  היועמ"ש  של  שירותו  בתקופת 
שלא העז לפגוע כמלוא נימה בעמדות הכפופים לו 
היררכית, לבד מתיקי ליברמן, שם עלה למתקפה - 

כנמר מאולף בתאילנד.
מנדלבליט  בהנחיית  ביותר  המשמעותי  השינוי 
נוגע  בעפולה,  ההפרדה  פרשת  בעקבות  שגובשה 
מטעמם  בהפרדה  אירועים  לקיום  ההיתר  לעצם 
של משרד ממשלתי או רשות ציבורית, גם באירועי 
מנדלבליט  דתיים.  בטקסים  רק  ולא  ובידור  פנאי 
מותיר מרחב בלתי שגרתי של שיקול דעת לרשות 
אך  מושכלת",  החלטה  "קבלת  לצורך,  המקומית 
קובע בצד זאת: "אמות מידה מפורטות שהן בגדר 
לרשויות  לסייע  כדי  בהן  יש  אשר  מנחים  קווים 
המקומיות בבואן לשקול עריכת אירועים המיועדים 

לציבור המעוניין בהפרדה מגדרית". 
מתן  בעצם  נקבע  מנדלבליט  של  העיקרון 
רק  ולא   – בהפרדה  אירועים  לקיים  האפשרות 
בטקסים דתיים. גם המחיר – נסבל יחסית, והתנאים 
עצמם כמו נלקחו מתגובות עבר לביהמ"ש שאפשרו 
לפרשת  עד  בהפרדה  אירועים  של  קיומם  את 
בכובע  בסוגיה  מעורב  הייתי  נאות:  )גילוי  עפולה 
האירועים  קיום  כי  קובע  מנדלבליט  המשפטי(. 
בהפרדה אפשרי: "ככל שהציבור לו מיועד האירוע 
בו  מהשתתפות  יימנע  ממנו  משמעותי  חלק  או 
שייחודו  ככל  מתוכננת;  מגדרית  הפרדה  בהיעדר 
של האירוע לקהל המעוניין בהפרדה מגדרית הוא 

מובהק יותר, מצטמצם הקושי בקיומה".
הכפפה  את  הרים  רבה,  במידה  מנדלבליט, 
כשאימץ  המגרש  של  החרדי  מהצד  לו  שנזרקה 
אירועים  לקיים  בעבר  שאפשרה  מרוככת  נוסחה 
על- מרצון  כהפרדה  המארגנים  על-ידי  שהוגדרו 

האוכלוסייה  מאפייני  לאור  "אם  המשתתפים:  ידי 
האירוע  סוג  ולאור  רשות  באותה  המתגוררת 
ככל  וולונטרית;  הפרדה  לקיים  ניתן  מדובר,  בו 
במסגרתה  לחלוטין  וולונטרית  בהפרדה  שמדובר 
כל אדם בוחר את מקומו ללא הפרדה אין בכך כל 

קושי, ככל שגובר רכיב הוולונטריות בהפרדה, כך 
קטן הקושי בהפרדה. אין לקבל כפייה של מקומות 
ישיבה באמצעות הפעלת כוח פיזי, או אכיפה של 
מרצון  טרנספר  על  צניעות".  או  לבוש  דרישות 

שכזה, גם גנדי היה חותם.
ולחולל  בריקודים  לצאת  אפשר  שאי  נכון  אז 
בכרמים, יען כי גם בנוסחה הזאת, הוטלו הגבלות 
במתכונת  בלבד,  לגברים  אירועים  של  קיומם  על 
נטולת היגיון. "ככל שלא מתקיים שוויון חומרי בין 
המגדרים באירוע עצמו, לא ניתן יהיה להצדיק את 
קיומו של אירוע בהפרדה", כתב מנדלבליט והותיר 

מקום למחלוקת סביב החלוקה. 
לסדק הזה שבין המחיצות נכנס ביהמ"ש המחוזי 
דוד  בן  מרדכי  של  המופע  את  כשביטל  בחיפה 
וכי  ומוטי שטיינמץ שיועד לבחורי ישיבות בלבד. 
המבקשים  הישיבות  בני  ואילך  מעתה  יעשו  מה 
בנות  תאמרנה  ומה  חסידי,  לקומזיץ  להתאסף 
ירושלים שתבקשנה לקיים לעצמן ערב הרקדה על 
ליהיא לפיד בכבודה  והאם הגברת  טהרת הנשים? 
ובעצמה תיאלץ לפורר בין אצבעותיה את החלה – 

בטקס ההפרשה הבא? 
תגובות ההלם והתדהמה בביטאונים האשכנזיים 
היו צפויות למדי. היועמ"ש הפך ממאשים לנאשם, 
מחברי-הכנסת  מנע  לא  עצמו  שמנדלבליט  על-אף 
הנושנה  הממשלה  החלטת  את  לשנות  החרדים 
נוספות  רבות  בסוגיות  כמו  ב-2014.  שהתקבלה 
כשמותירים  חיוביות  לתוצאות  לצפות  אפשר  אי 
את המילה הראשונה, ולא רק האחרונה, ליועמ"ש 
ולבג"ץ. ומה עוד שבמחשבה תחילה גם את ה'זץ' 
החדשות  ההנחיות  את  למנוע.  היה  ניתן  בחיפה 
ניתן לצלוח בנקל, ולממן זיצים למיניהם בהקצאת 
באירועים  אם  גם  למגדרים,  שוויוניים  משאבים 

מקבילים נפרדים. 
אשר   - החרדים  הכנסת  שחברי  זה  שבטוח  מה 
שקטו על השמרים במשך ארבע שנות קואליציה - 
יכלו לצפות למתת בחירות טובה מזו שהעניק  לא 

מעשים עם דיבורים. רה"מ נתניהו והרמטכ"ל כוכבי בגבול הצפוני השבוע )צילום: חיים צח, לע"מ(

>>>

כשהציבור הכללי הבין 
שהחרדים לא מבקשים 

להשתלט על רשות הרבים 
הישראלית אלא אך ורק 
לשמר את זכותם לקיים 
אירועים בהפרדה בחצר 
החרדית, גם מנדלבליט 

גילה לפתע את האור 
והעז לפרסם את עמדתו 

הסותרת, בזכות קיום 
אירועים בהפרדה לחרדים. 

מי שמעוניין בכך שחוות-
הדעת הזמנית תהפוך 

לקבועה, ומייחל גם להוסיף 
אי-אלו תיקונים לאחר 

הבחירות שיאפשרו עריכת 
זיצים לבחורי הישיבות, 
מוזמן לגלות מידה של 

צניעות – ולא )רק( בלבוש, 
אלא בהתנהלות הציבורית
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האירועים  את  מחד  אישר  כאשר  מנדלבליט,  להם 
בהפרדה ופסל מאידך כאלה הנערכים לגברים בלבד. כך 
יוכלו ח"כינו האמיצים מעתה ועד לבחירות, גם להופיע 

בהפרדה וגם לזעוק גוועלד. 

משפט הציבור הכללי
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  היועמ"ש  של  האקדח 
הוצג במערכה הראשונה, בקרב על לגיטימיות האירועים 
בהפרדה, אי שם בשלהי חודש תשרי התשע"ז. זה קרה 
אחרי החגים של אותה שנה, ובסיומם של ימים נוראים 
שבהם נאסר על מתפללים להתאסף לאירוע של 'מרימים 
פרטי,  גוף  ידי  על  שאורגן  על-אף  רבין  בכיכר  לכיפור' 
ירושלים  במרכז  בהפרדה  שניות  בהקפות  להשתתף  או 
המשתתפים  את  שירגמו  היה  חסר  רק  עירונית.  בחסות 

באתרוגים.
בית-כנסת  ספסלי  חובשי  כיפות,  חובשי  באחוות 
דרעי  אריה  אז  כבר  פנה  השנה,  ימות  בכל  בהפרדה 
ליועמ"ש  סוכות,  המועד  חול  במהלך  עוד  בדחיפות, 
אביחי מנדלבליט בבקשה לכנס בדחיפות ישיבה מיוחדת 
שבה יגובשו הנחיות שיאפשרו לחרדים להמשיך ולקיים 
3 לחוק  אירועים בהפרדה, כפי שעוגן מפורשות בסעיף 
למקומות  ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  הפלייה  איסור 
לפני  כאן  הורחב  )אודותיו  ציבוריים  ולמקומות  בידור 
שבועיים(. מנדלבליט הבטיח לכנס צוות מיוחד בלשכתו 
אחרי החגים והדבר פורסם כאן בשעתו לראשונה )'הדרת 

חרדים', בי"ס לפוליטיקה, 26.10.16(.
באותם ימים, המריא היועמ"ש לארה"ב לצורך חיקור 
את  לקבל  וכשפניתי   – נתניהו  מפרשיות  באחת  דין 
ששהה  הנופש-החוקר  של  בשמו  שהשיב  מי  תגובתו, 
בארה"ב היה מנהל אגף בכיר דוברות, הסברה ותקשורת 
במשרד המשפטים עו"ד משה כהן. כהן מצדו הבהיר כי 
היועמ"ש מנדלבליט: "לא שוחח בנושא הדרת נשים עם 
דרעי  בנושא".  דיון  להתקיים  אמור  לא  וכי  חברי-כנסת 
מצדו דבק בגרסתו והתעקש ששיחה שכזאת קוימה גם 
קוימה וכי ההבטחה ניתנה כלשונה. לימים תיאר בפנינו 
ללא  פורסמה  הרשמית  התגובה  כי  במשרד  בכיר  גורם 
התייעצות מוקדמת עם היועמ"ש ששהה מעבר לים. גם 
היועמ"ש  כי  היה  דומה  כאשר  הוכחשה,  הזאת  הגרסה 
רגליה  המדירה  כשרה  סמינר  בת  כמו  מהמערכה  בורח 

מזיץ לבני הישיבות.
מנדלבליט  שנים,  שלוש  של  אופנתי  באיחור  והנה, 
הספרדי  הפריפריה  לשר  הבטחתו  את  השבוע  קיים 
שהפך בבין הזמנים הנוכחי לפטרון המופעים החסידיים. 
של  חייו  אורחות  עם  שמזוהה  הרגליים  גרירת  רקע  על 
זאת  עשה  שהוא  העובדה  במיוחד  הרשימה  היועמ"ש, 
לאחר  משבוע  פחות  של  אופיינית  בלתי  שיא  במהירות 
שמחפש  מי  עפולה.  בפרשת  המשפטית  ההסתבכות 
מוזמן  היועמ"ש,  שאזר  והאומץ  הזריזות  לפשר  הסבר 
המאמרים  ולעשרות  הציבור  למשפט  העין  את  להפנות 
שהתפרסמו בעיתונות החילונית – בזכותה של ההפרדה 

באירועים חרדיים.
לפני שלוש שנים, דעת הקהל אמרה את דברה בדרך 
ההפוכה. התחושה הייתה אז, שהחרדים באו לכבוש את 
זאת  מי שביטאה  אביב.  תל  בלב  החילונית,  העיר  כיכר 
ליועמ"ש  המשנה  כרגיל,  הייתה  ביותר  החריג  באופן 
זילבר שהחלה את פסטיבל ההפרדה באותם ימים  דינה 
בהארץ  מערכת  מאמר  כמו  יותר  היה  שנראה  במכתב 
להתקיים  תוכנן  "האירוע  משפטית.  דעת  כחוות  ופחות 
דגלה  על  שחרטה  "עיר  זילבר,  כתבה  אביב",  תל  בעיר 
והפלורליזם.  השוויון  ערכי  עם  מכל  יותר  מזוהה  ואף 
מובן  במלוא  המרכזית'  העיר  'כיכר  שהיא  רבין,  בכיכר 
וטקסים ממלכתיים,  אירועים  הביטוי, אתר המזוהה עם 
דבר   – ממש  אביב  תל  עיריית  של  דלתה  מפתן  ועל 

המחדד את הצרימה הציבורית". 
כמי שנלחמת  הציבור הכללי  לעיני  אז  נדמתה  זילבר 
באוטובוסים  הדתה:  של  מואץ  הליך  נגד  באומץ 
בירושלים, ברחובות בית שמש, ובכיכר רבין בתל אביב. 
מנדלבליט שהבין כי נקלע לזירת מטענים, העדיף לברוח 
לארה"ב ולמסמס את המילה שנתן לנציגים החרדים. אז 
הנוכחי התקיים  כי העובדה שהסבב  נראה  נשתנה?  מה 
גרמה  מערכתית,  רב  מתקפה  תחת  מצויים  כשהחרדים 
המאבק  זירת  גם  בתבונה.  להתנהל  החרדית  לנציגות 
בהפרדה  אירוע  לטובת  בתל-אביב,  העיר  בכיכר  לא   –

שנועד לציבור הכללי, אלא למען מופע המתקיים אי שם 
בפריפריה, עם זמר חסידי עטור פאות, הפונה רק למגזר 
החרדי, הפכה את המאבק החרדי ללגיטימי ושינתה את 
האווירה. כשהציבור הכללי הבין שהחרדים לא מבקשים 
להשתלט על רשות הרבים הישראלית אלא אך ורק לשמר 
גם  החרדית,  בחצר  בהפרדה  אירועים  לקיים  זכותם  את 
מנדלבליט גילה לפתע את האור והעז לפרסם את עמדתו 

הסותרת, בזכות קיום אירועים בהפרדה לחרדים. 
 - דתו  שמא:  או   - דעתו  חוות  כי  מדגיש  מנדלבליט 
עד  בתוקפה  תעמוד  אשר  ביניים  "עמדת  למעשה,  היא 
מי  בסוגיה".  ומקיף  עקרוני  משפטי  דיון  של  לקיומו 
להוסיף  ומייחל  לקבוע,  יהפוך  שהזמני  בכך  שמעוניין 
עריכת  גם  שיאפשרו  הבחירות  לאחר  תיקונים  אי-אלו 
זיצים לבחורי הישיבות, מוזמן להוסיף ולגלות מידה של 

צניעות – ולא )רק( בלבוש, אלא בהתנהלות הציבורית.

שלום בבית הקיט
התרחשה  לא  החופשה  שלהי  של  האמיתית  הדרמה 
לא  ואפילו  השעות  ארבע  בת  הקבינט  בישיבת  השבוע 
דקות  שתי  לו  שהקנתה  פרץ,  עמיר  של  שפמו  בגזיזת 
המרתקות  השעות  שלוש  את  נואשות.  פריים-טיים 
סכסוך  שמתחזקים  שניים  העבירו  בבין-הזמנים,  ביותר 
פרוש  מאיר  ויותר:  עשורים  שלושה  פני  על  שמתפרש 
הם  תמימות  שעות  שלוש  מש"ס.  דרעי  ואריה  מאגו"י 
שהאיש  לשיח  בספסופה  דרעי  של  הקיט  בבית  ישבו 
רובינשטיין  מאיר  הלאומי  המפייס   - בחדר  השלישי 
לליגת  המקומית  מהליגה  השבוע  שעלה  עילית  מביתר 

העל - הגדיר מראש כמשימה של "ניקוי המוגלה".
לנמק.  הפתוח  הפצע  הפך  עשורים  שלושה  במשך 
כשר  דרעי  כיהן  בהם  בימים  שם,  אי  הסכסוך  תולדות 
הצעיר בישראל, בה בשעה שמאיר פרוש הינוקא שימש 
ומעולם  מאז  האמין  דרעי  ירושלים.  עיריית  ראש  כסגן 
ששלושה היו באותה עצה שהובילה לפתיחת החקירות 
נגדו - שלושתם מעיריית ירושלים לשעבר, ומאיר פרוש 
ארנן  לפליטה:  שנותר  מביניהם  היחיד  הניצול  הוא 
מהמפד"ל  מאיר  שמואל  עדן,  מנוחתו  מ'רצ'  יקותיאלי 
ז"ל, ומאיר פרוש מאגודת ישראל יבדל"א. עד לפגישה 
בשני שעבר דרעי היה סמוך ובטוח שאלמלא שלושתם 
מוכתר  היה  לא  הוא  והתלוננו,  פנו  לחוד  אחד  וכל  יחד 
מעולם כ"זכאי" על ידי מרן זצ"ל. גרסת דרעי הובאה פה 
 – התגובה  זכות  ניתנה  לראשונה,  פרוש,  למאיר  בעבר. 
שנשלפו  ואסמכתאות  נספחים  בצירוף  זאת  עשה  והוא 
מגנזך שלומי אמונים ברחוב פרס ובעיקר מנבכי זכרונו 

הפוליטי של בור הסוד שאינו מאבד טיפה.
מי שמכיר את נהרות האיבה שזרמו בין דרעי לפרוש 
מאז, לא יכול להמעיט בחשיבותה של הסולחה שנערכה 
בסופ"ש שעבר על ארוחת בוקר דשנה בספסופה. שרשרת 
השנים  במשך  השניים  של  התגמול  ופעולות  הפיגועים 
שנועדה  ירושלים  עיריית  על  דרעי  של  מהתמודדותו   –
כדי לתקוע אצבע בעין ועד לשתי התבוסות שספג דרעי 
באלעד מידי המשפחה – העידו היטב על עומק השנאה, 

על גודל הטינה. 
השלום שהתחיל בבית )הקיט(, הוא לא פחות מאשר 
דרמה פנים-חרדית במלוא מובן המילה. חיבור ושיתוף 
ובפרט  הללו,  המנוסים  הפוליטיקאים  שני  בין  פעולה 
טוב  רק  להניב  יכול  הביצועי-פרלמנטרי,  בתחום 
לציבור שולחיהם, וגם להם. פרוש שנאלץ תמיד לחפש 
לפזול  יכול  לאגודה,  מחוץ  )וכשרים(  חדשים  חיבורים 

השותפים  עם  היחסים  התקררות  אחרי  לש"ס,  מעתה 
השיחה,  במהלך  העריך  אומנם  דרעי  מדגל.  הטבעיים 
הממשלה  את  ירכיב  נתניהו  כי  אופטימיות,  בעודף 
לערפל  מודע  הוא  גם  אך  בתוכה,  יהיו  והחרדים  הבאה 
שמעבר לאופק, הן ברמה הציבורית-פוליטית והן ברמה 
מכיר  שדרעי  הצבאית  בחזית  כמו  האישית-משפטית. 
מדיוני הקבינט כך בזירה המגזרית – בשעת משבר לאומי 

בגבולות, טוב לצמצם חזיתות פנימיות.
זה  של  בכבודו  זה  השניים  ידקדקו  הקרובה  בתקופה 
נטולת  תזונה  על  שמקפיד  פרוש  מאיר  השערה.  כחוט 
ממטעמי  מלא  בפה  ונהנה  הצום  את  שבר  פחמימות, 
הפוקצ'ה הביתיים של הגברת דרעי – כשהוא נזהר שלא 
ראש  נתניהו.  הגברת  כמעשה  בידיו  הבצק  את  למולל 
במשך  ששמר  רובינשטיין  מאיר  עילית  ביתר  עיריית 
להצלחת  שסייעה  אלחוט  דממת  על  שבועות  שלושה 
המוקשים  ומטמיני  המכשולים  מערימי  חרף  המהלך, 
מבית ומחוץ, עוד ניסה לשמור על עמימות גם בסיומה 
בשטח.  המהלך  הצלחת  את  להבטיח  כדי  הפגישה  של 
"מי צילם?", שאל דרעי את רובינשטיין בסיום – וכשבן 
השיח משלומי אמונים השיב כשומר סוד, "לא אני, אל 
תדאג, אין תמונות", הגיב דרעי: "אדרבה. צלמו, צלמו. 
שיידעו וייראו כולם. צריך שיהיו תמונות וצריך שיופצו 
ולא  פעולה  לשיתוף  שפנינו  יבינו  בשטח  שכולם  כדי 

למלחמה". ממש: צילומי התעמולה.
כפי  קמעא  חשוכה  אם  גם  יש,  היסטורית  תמונה  אז 
איך  היא  פתוחה  שנותרה  השאלה  אך  עיניכם,  שחוזות 
בעוד  אלא  מחר-מחרתיים  לא  המצב,  תמונת  תיראה 
יהיה בדרך  חודש-חודשיים. מבחנם הגדול של השניים 
שיפרוץ  הבא  הפוליטי  המשבר  עם  יתמודדו  שבה 
ושלומי  ש"ס   - החרדיות  התנועות  שתי  בין  בוודאות 
אמונים - שאולי יותר מכולן, הכיבוש הפוליטי, הוא אחד 

ממרכיבי היסוד של זהותן.

>>>

"לנקות את המוגלה", 
הגדיר 'עושה השלום' מאיר 

רובינשטיין את המשימה. 
דרעי האמין מאז ומעולם 

ששלושה היו באותה עצה 
שהובילה לפתיחת החקירות 

נגדו - שלושתם מעיריית 
ירושלים לשעבר, ומאיר 
פרוש הוא הניצול היחיד 

מביניהם שנותר לפליטה. 
עד לפגישה בשני שעבר 

דרעי היה סמוך ובטוח 
שאלמלא פרוש הוא לא 

היה מוכתר מעולם כ"זכאי" 
על ידי מרן זצ"ל. בשני 

לראשונה, ניתנה לפרוש 
זכות התגובה – והוא עשה 

זאת בצירוף נספחים 
ואסמכתאות שנשלפו 

מגנזך שלומי אמונים ברחוב 
פרס ובעיקר מנבכי זכרונו 

הפוליטי של בור הסוד שאינו 
מאבד טיפה

הסולחה בספסופה. תיעוד פגישת הפיוס של דרעי ופרוש 
עם המתווך רובינשטיין



19 בני ברקכ"ז אב תשע"ט 28/8/19

את  מעביר  הקיימות,  הימין  ברשימות  גביר 
לרדת  אותם  לשכנע  בניסיון  משקלו  כובד 
נפגש  מהניסיונות,  כחלק  מההתמודדות. 
מיוחדות  למשימות  האיש  אשל,  נתן  השבוע 
שמע  ובעיקר  גביר,  בן  איתמר  עם  ביבי,  של 
ממנו מסרים: "בלי עוצמה יהודית – לא תהיה 

ממשלת ימין".
בזירה אחרת, הגיע הסולם לירידה מהעץ: 
מפלגת 'נעם' של אנשי 'הר המור' הודיעה כי 
לה  יהיו  האם  לבדוק  כדי  מפקד  עורכת  היא 
המפלגה  אחרות,  במילים  תומכים.  מספיק 
שעוררה פרובוקציות אינסופיות עומדת לסיים 

כצפוי את דרכה הפוליטית.

עמיר פרץ מוותר על השפם
לדמיין?  מסוגלים   – שפם  ללא  פרץ  עמיר 
מסתבר שהמציאות עולה על כל דמיון וגם זה 
וקרה במערכת הבחירות. סימן ההיכר של יו"ר 
לפי  שנה,   40 של  וותק  עם  )שפם  'העבודה' 
טלוויזיוני  ראיון  לפני  רגע  גולח  הדיווחים( 
ולהעביר  באזז  ליצור  ביקש  פרץ  שהעניק. 
מסר, שאולי לא עובר מספיק ברור עם שפם 
לא  העבודה  מפלגת  השפתיים:  את  שמכסה 

תשב בממשלתו של בנימין נתניהו.

אופוזיציה  בהיותו  פרץ לשכנע  הצורך של 
כי  פוליטיות  הערכות  רקע  על  גוברת  לביבי, 
נתניהו  של  ההצלה  קרש  להיות  עשוי  הוא 
בממשלה הבאה. ח"כ דוד ביטן )הליכוד( חזר 
השבוע על הערכתו כי פרץ יצטרף לממשלה, 
מדיניות  לממש  היכולת  חוסר  בשל  לדבריו 

חברתית מהאופוזיציה.

מתיחות בכחול לבן
הגיעה  לבן'  'כחול  פלגי  בין  המתיחות 
לשיאה, על רקע סדרת פרסומים שהציגו באור 
לפיד  של  עתיד'  'יש  בין  היחסים  את  שלילי 

לבין 'חוסן לישראל' של גנץ.
שכר  גנץ  כי  פורסם  שעבר  בשבוע  כזכור, 
בחשאי חברת חקירות בעלות של מאות אלפי 
הנטען,  פי  על  מדליפים.  לאתר  כדי  שקלים, 

המהלך לא היה מתואם כלל עם לפיד.
כי  שמש  מיכאל  העיתונאי  פרסם  השבוע 
הייעוץ  שירותי  את  אישי  באופן  שכר  גנץ 

בבחירות  עבד  צור  צור.  רונן  האסטרטג  של 
בין  היחסים  אך  לבן,  כחול  עם  האחרונות 
לתקוף  הרבה  והוא  שרטון  על  עלו  הצדדים 

בחריפות ובאופן אישי את יאיר לפיד.
כשירת שירותי היועץ שהשתלח בו, מהווה 
סתירת לחי מצלצלת ללפיד, מה שמחזק את 
הערכות כי המפלגות יתקשו עד מאד להמשיך 
ועשויות  המשותפת,  במתכונת  ולתפקד 

להפריד כוחות, רגע אחרי הבחירות.

בש"ס וג' מחממים מנועים 
במפלגות החרדיות מברכים את חודש אלול 
ימי  אווירת  את  לנצל  ומצפים  ובא,  המתרגש 
הרחמים והסליחות גם לטובת הצבעה בקלפי 
על פי הוראת גדולי ישראל. אך בין הקמפיינים 

של שתי המפלגות החרדיות, תהום פעורה.
חד,  קמפיין  מנהלים  שבש"ס  בזמן 
אינטנסיבי במלוא העוז והעזוז, הרי שב'יהדות 
שני  בעצלתיים.  מתנהלים  העניינים  התורה' 
אמורים  ו'אגודה'  'דגל'  של  ההסברה  מטות 
זכר  נמצא  לא  מעשית,  אבל  בתיאום,  לעבוד 

ממשי לשיתוף פעולה.
ב'דגל' הלכו על סרטוני רשת נועזים יחסית, 
בזמן שח"כ אייכלר מפרסם סרטון הפחדה עם 
מנפיקה  'אגודה'  שטימר';  'דער  עיתון  דמוי 
שלטי  מעלה  ש'דגל'  בזמן  באידיש,  ג'ינגל 
חוצות עם דיוקן גדולי התורה; חלק מחליטים 
לשתוק לליברמן, אחרים מעצימים אותו, הצד 

השווה: מסרים לא אחידים.
שגם  היא  התורה'  ב'יהדות  העבודה  הנחת 
יעשו  וליברמן  לפיד  אקטיבי,  קמפיין  ללא 
עבורם את העבודה. כי מי לא ירוץ לשלשל את 
הפתק הנכון בקלפי, כשמנגד עומדים "מבקשי 
רעתם". בנוסף, הציפייה לאחוז הצבעה כללי 
נמוך, מהווה קרן תקווה להדבקת פערים. האם 

כל זה יספיק? ימים יגידו.

ראש הממשלה נפגש עם יו"ר זהות משה פייגלין והבטיח לו הבטחות מפליגות תמורת פרישה מהתמודדות • נתן אשל נפגש בשליחות נתניהו 
עם איתמר בן גביר אך הבין ממנו כי עוצמה יהודית נחושה להתמודד עד הסוף • ובמפלגת 'נעם' מחפשים כעת את הדרך לפרוש בכבוד

מאת: משה אברהמי

מאחורינו.  עמוק  נמצאים  הרשימות  הגשת  ימי 
במקומותיהם,  ניצבים  השחקנים  כל  לכאורה, 
הקמפיינים מתנהלים במלוא עוזם ורק נותר לחכות 
לשעת פתיחת הקלפיות. אבל מבחינתו של בנימין 
נחוש  ראש הממשלה  פתוח.  עדיין  הכל   – נתניהו 
לשפר את התנאים שלו בגוש הימין, בין היתר על 
ידי הסרת מפלגות קצה שעלולות להוריד לטמיון 

מאות אלפי קולות.
'זהות'  מפלגת  יו"ר  עם  נתניהו  נפגש  השבוע, 
מפליגות,  הטבות  חבילת  לו  והגיש  פייגלין  משה 
כלכלי  לשר  מינוי  מהתמודדות:  פרישתו  תמורת 
של  ללגליזציה  שלו  הדגל  תכנית  מימוש  בכיר, 
לחובות  שקלים  מיליוני  של  כיסוי  וגם  קנאביס, 

בהם מפלגתו שרויה.
פייגלין  היה  הבחירות,  של  הראשון  בסיבוב 

לרוב.  מנדטים  לו  ניבאו  והסקרים  גדולה  הבטחה 
של  הפרישה  הצעת  בשפל,  נמצא  כשמצבו  כעת, 
נתניהו עשויה להיות עבורו מוצא של כבוד. למרות 
פייגלין  מתמיד  השורות  כתיבת  לשעת  נכון  זאת, 

בסירובו ומתעקש לרוץ עד הסוף.
'עוצמה יהודית' ספגה השבוע מהלומות, חלקן 
את  קיבל  המשפט  בית  פחות.  אחרות   – צפויות 
מועמדותם  את  ופסל  הרפורמית  התנועה  עתירת 
בנוסף,  גופשטיין.  ובנצי  גולדשטיין  ברוך  של 
רבני חב"ד מהפלג המשיחי חתמו על מכתב ממנו 
סכנת אחוז  עבורם, בשל  אין להצביע  כי  השתמע 

החסימה.
ביכולתם  משוכנעים  יהודית'  'עוצמה  ראשי 
לשופטי  הודו  ואף  החסימה,  אחוז  את  לצלוח 
בג"צ שלטעמם עשו עבורם את העבודה בפסילת 

גופשטיין ומרזל והביאו להם מנדט וחצי נוספים.
בן  את  לשלב  מנת  על  רבות  שעשה  נתניהו, 

נתניהו פתח במסע שכנועים מול 'זהות' ו'נעם' שיסירו את התמודדותן 

המטרה: למנוע התמודדות "זהות" ו"נעם"

עמיר פרץ במעמד הגילוח )צילום: זיו קורן(

מתוך הסרטון של 'דגל התורה'

 רה"מ בנימין נתניהו

מחזירים את השלטון לעם.לא בחרנו בג"צ.
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אנוכי  "ראה  במילים:  פותחת  ראה  פרשת 
נותן לפניכם... ברכה וקללה..." )דברים יב, כו(. 
הרי  ח"ו,  וקללה  ברכה  'רואים'  איך  להבין  ויש 
את הברכה וח"ו להיפך, חשים או "שומעים", אבל בדרך 
בלשון  התורה  משתמשת  כן  אם  מדוע  'רואים'.  לא  כלל 
של ראייה על כך? זאת ועוד יש להבין, מה שנאמר: "ראה 
שכר  הם  ולהיפך  ברכה  הרי  היום",  לפניכם  נותן  אנוכי 
ועונש על מעשינו, איזו נתינה יש בזה שהקב"ה אומר על 
היום", שכביכול באה לא לפי מעשיו  "נותן לפניכם  כך: 

של אדם אלא כמתנה?
רבים מהמפרשים שואלים גם על השוני שיש בין הברכה 
מצוות  אל  "אשר תשמעו  נאמר:  בברכה  לקללה. שבעוד 
ה'..."  מצוות  אל  תשמעו  לא  "אם  נאמר:  בקללה  ה'..." 
מדוע בברכה אשר תשמעו בלשון של ביטחון, ובקללה אם 

לא תשמעו בלשון של ספק?
ארוחת  לסעוד  התפילה  לאחר  שנהג  איש  על  מספרים 
יומי.  עיתון  שולחנו  כשעל  יומו  לעמל  צאתו  טרם  בוקר 
והנה בוקר אחד הוא מגלה בין דפי העיתון שטר של 200 
העיתון,  של  פרסומי  גימיק  שזהו  חשב  בתחילה  שקלים. 
אבל מצא שהשטר הוא אמיתי, חדש ומגוהץ. הוא החליט 
במכולת  ערב  קניית  שערך  בעת  בשטר  להשתמש  לנסות 

השכונתית, ואכן המוכר לקח את השטר.
כשבליבו  העיתון  את  פותח  שוב  בבוקר  למחרת 
מהבהבת התקווה אולי ימצא שוב שטר כזה בעיתון? ואכן 

תקוותו לא נכזבה. בעמוד נח לו שטר של 200 שקלים.
לאחר 20 יום העיתון הגיע ללא השטר. גם לא בעמודים 
מחלק  התבלבל  'אולי  עצמו:  את  שאל  הוא  האחרים... 
ירד  הוא  אחרת?'  בתיבה  השטר  את  והניח  העיתונים 
לתיבות הדואר, שם פגש את שכנו הקשיש מוציא עיתון 
את  בעדינות  והוציא  סליחה  ביקש  הוא  שלו.  מהתיבה 
את  גילתה  בעיתון  חטופה  הצצה  הזקן.  משכנו  העיתון 
השטר הצבעוני. הוא מלמל אי אלו מילות התנצלות, הניח 

את העיתון שהגיע לתיבתו ביד של הזקן וברח לדירתו.
שהשכן  שנתיים,  במשך  אט,  אט  למדו  כבר  השכנים 
מראה  ולפי  לב  טוב  נוח,  אדם  הוא  השנייה  מהקומה 
השקיות שקונים הוא ומשפחתו- הוא גם אמיד. כל זה טוב 
ויפה עד שהוא חושב שלקחו לו את העיתון. ברגע שמגלה 
שהעיתון 'שלו' הוחלף, לא ניתן יהיה להכיר אותו. וכיון 
להחליף  פעם  מדי  השכנים  לו  הניחו  זהים,  שהעיתונים 

איתם את העיתון.
הוא  מידו,  העיתון  נפל  התיבה,  ליד  הבקרים,  באחד 
התכופף להרימו. נעל שחורה ומבריקה הונחה על העיתון 
ומנעה ממנו להרים אותו. הוא התקומם: "תזיז את הרגל 
"אכן,  הקול:  נשמע  מעליו  אך  'שלי'".  מהעיתון  שלך 
העיתון שלך, אתה משלם את דמי המנוי. אך השטר הוא 
לא שלך אלא "שלי". האם עלה בדעתך אי פעם להודות 
לי על הכסף שאתה מקבל ממני? שמת לב שלצד השטר 
ניסית  אותן?  קיימת  בקשות?  לעיתים  מופיעות  היומי 

לפחות לקיים אותן?
הנמשל לצידו: אנו מקבלים מדי יום את הנשמה בחזרה 
לגופנו. יש לנו גוף פעיל ואנו מבצעים עמו פעולות שונות. 
יום  כל  לנו  מעניק  העולם  שבורא  מהשטר  קטן  חלק  זהו 
במתנה. כאשר חלילה חסר לנו משהו, אנו מתקוממים: זה 
לקחת,  לא מחפש חלילה  ובורא העולם  לי!  לקחו  שלי! 
אומר:  לצידם  אולם  ועוד.  עוד  לתת  רוצה  הוא  אדרבה 
תקיים את בקשותיי. תודה לי שבראתיך. ואני מצדי אעניק 

לך ככל שרק תוכל לקבל.
לפניכם  נותן  אנוכי  "ראה  הפסוק:  ללשון  הביאור  זהו 
היום". בכל יום ויום אתה מקבל כל כך הרבה טוב. אתה 
זה. שים  כל  נותן לך את  מי  גם תראה  ושומע, אולם  חש 
לב לבקשות המצורפות לכל הטוב. עליך לזכור שלמעניק 

השטר יש זכות להחליט מה יעשו בו.
לפעמים כדי לעורר אותנו שהשפע מגיע מבורא עולם, 
וכדי שנתעורר לקיום מצוותיו, הקב"ה חוסם לפנינו דלת 
טעם  אין  'משוך'.  המיצר-  מן  לצאת  כיצד  כתוב  שעליה 
לדחוף, להילחם ולהיאבק. רק לעצור, לקרוא את האותיות 
שוב ולפעול כדי לקבל שוב את הברכה. הדברים ההפוכים 

ח"ו באים מתוך מטרה שתראה את הדרך אשר תלך בה. 
זו המתנה והנתינה שנתן לנו הקב"ה שנוכל לראות. אם 
נדע להשתמש בה אזי השפע לא יפסיק לרגע, והדלת לא 
תהיה חסומה. "את הברכה אשר תשמעו", הברכה הגדולה 
אינה  היא  ולקבל  לשמוע  יודעים  אם  לשמוע.  שנדע  היא 

נפסקת.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

אשר תשמעואלול – לכו ונשובה אל ה'
ְרֵאה ָאנִֹכי )יא, כו(

'מאזן סופי' של השנה
"ראה" ראשי תיבות: ראה אלול הגיע. זהו החודש שבו 
עמלים,  העבודה  מקומות  בכל  הסופי".  "המאזן  את  להכין  עלינו 
לקראת סוף השנה – לעתים עד השעות הקטנות של הלילה – להכין 
חריגות.  ללא  מסודרים,  יהיו  החשבונות  שכל  ודואגים  המאזן,  את 
וכמו כן עלינו לבדוק את עצמנו, ולתקן את מה שצריך, כדי שנגיע 
תפילותינו במהלך  היו  איך  עלינו להתבונן  חריגות.  ללא  הדין  ליום 
הרע  מלשון  פינו  את  שמרנו  כמה  ואיך,  למדנו  תורה  כמה  השנה, 

ודיבורים אסורים וכמה שמרנו את עינינו ומחשבותינו.
רבי ישראל סלנטר זצ"ל כותב בספרו "אור ישראל" )מכתב יד(: 
"מלפנים בישראל כל איש אחזתו פלצות מקול הקורא קדוש אלול". 
וכשהיו מברכים את חודש אלול היה רבי ישראל מתמלא כולו ברטט 
וחלחלה, עד כדי עלפון של ממש. ימים ספורים לפני ראש השנה היו 

פניו חיוורות, והיה מתהלך בכפיפות קומה.
שאלוהו תלמידיו: "ילמדנו רבנו, וכי חודש אלול הוא אריה או דב 
שצריך להתעלף מרוב פחד לרגל בואו"? והשיב להם: "דוד המלך 
אמר לשאול )שמואל א יז, לו(: 'ַּגם ֶאת ָהֲאִרי ַּגם ַהּדוֹב ִהָּכה ַעְבֶּדָך', 
והוא גם זה שהעיד על עצמו )תהלים קיט, קכ(: 'ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי 
מפני  מהיראה  יותר  לירא  יש  הדין  שמיום  הרי  ָיֵראִתי',  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 

אריה או דב!"   
כמו כן מספרים על ה"חפץ חיים" זצ"ל, שכשהחזן הכריז על חודש 
אלול, הוא הזדעזע ופרץ בבכי – וכל הקהל עמו. וזה היה כשבישרו 
על חודש אלול! בחודש אלול עצמו - אין לתאר ולשער איזו ערגה 

היתה להם, ואיך היו מתהלכים באימה ביראה. 
הגאון הצדיק רבי שלום שבדרון זצ"ל – כהכנה ליום הדין - היה 
שרוי בתענית דיבור כל חודש אלול, עד מוצאי יום הכיפורים. שנה 
אחת לקחתי אליו את בני, שהגיע למצוות, כדי שיברכו. רבי שלום 
הניח את ידיו על ראשו, רק שפתיו נעות וקולו לא נשמע, וכך האציל 

עליו את ברכתו.
יאכל  שבת  בערב  שטרח  "מי  אמרו:  ע"א(  ג  זרה  )עבודה  חז"ל 
בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת". הקב"ה נתן 
זה  בחודש  וחמלה.  רחמים  חסד,  של  שלם  חודש  פז:  הזדמנות  לנו 
הוא נמצא קרוב אלינו, ואם נשכיל לומר את הסליחות מעומק הלב, 
הדין  ליום  להגיע  נזכה  וההלכה,  התורה  בשמירת  נתחזק  ובמקביל 

כראוי וכנכון.  

שערי תשובה פתוחים!

לקראת  עצמנו  את  שנכין  כדי  לנו  ניתנו  מילואים  ימי  ארבעים 
המשפט הגדול והנורא שאנו עתידים לעמוד בו. הקב"ה לא בא אלינו 
ברחמיו  לנו  נותן  אלא  לדין!"  תעמדו  "כעת  ואומר  פתאום  בפתע 

חודש ימים של הכנה. 
תוך  אינטנסיבית,  עבודה  מאתנו  נדרשת  הללו  הימים  בארבעים 
שאנו ממעטים בשינה ומרבים בלימוד, בתורה, בתפילות, בסליחות 
ולחזור  נפש  חשבון  לעשות  כדי  הלב,  מעומק  תהילים  ובאמירת 

בתשובה שלמה. 
רבנו יונה כותב בספרו "שערי תשובה" )תחילת שער ראשון(: "מן 
הטובות אשר הטיב ה' עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך 
פחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם, לחשוך נפשם מני שחת ולהשיב 
מעליהם אפו, ולימדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו, לרוב טובו 
וישרו, כי הוא ידע יצרם, שנאמר )תהלים כה, ח(: 'טוֹב ְוָיָׁשר ה' ַעל 
ַּבָּדֶרְך'" – אחת מן הטובות שעשה עמנו ה' יתברך  ַחָּטִאים  יוֶֹרה  ֵּכן 
היא, שלא סגר בעדנו את דלתות התשובה. שערי תשובה פתוחים וכל 

הרוצה יבוא ויכנס! 
נכון שקשה לישון בשעה מאוחרת ולהשכים קום לתפילת שחרית, 
אך מי שמצליח לעבור את המשוכה הקשה הזו, ומתגבר כארי לעמוד 
בבוקר לעבודת בוראו - עולה ומתעלה לפני בורא העולם, ואחר כך 

מרגיש בלבו כמה כדאית היתה הדרך!
נזכור כי "לפום צערא אגרא" )אבות ה, כג( – כפי הצער שמצער 

אדם את עצמו, ובהתאם לנדודי השינה מעיניו - כך הוא זוכה! 

החסד שבאפשרות התשובה

עמנו  עושה  שהשי"ת  הזה  הגדול  בחסד  להתבונן  עלינו  ובאמת 
במה שהכין לנו את דרך התשובה, "ָוָׁשב - ְוָרָפא לוֹ" )ישעיהו ו, י(. 
לחייבו  כדי  דרך  כל  מחפש  פיו,  את  המרה  שעבדו  ודם,  בשר  מלך 
בדין. לא כן מדת חסדו וטובו של הקב"ה, שלמרות שהוא בוחן כליות 
ולב ומכיר ויודע את כל חטאי האדם - מכל מקום שלח לנו ביד חכמיו 
ונביאיו את דרך התשובה כדי שנזכה בדין, והיינו דכתיב )תהלים כה, 
דרך  לחטאים  יורה   - ַּבָּדֶרְך'  ַחָּטִאים  יוֶֹרה  ֵּכן  ַעל  ה'  ְוָיָׁשר  'טוֹב  ח(: 

לעשות תשובה" )ירושלמי מכות ב, ו(.

עם ישראל, שנשמותיהם חצובות מתחת לכיסא הכבוד, מפשפשים 
בימים אלו במעשיהם, ומנצלים את הימים לעלות על המסילה העולה 

בית ה'.

פתחו לי פתח כפתחו של מחט

רבותינו אומרים שהבא להיטהר – מסייעין אותו )יומא לח ע"ב(. 
אדם – בשר ודם – אינו יכול לנצח בכוחות עצמו את היצר הרע שהוא 
מלאך עשוי מאש. אולם אם יעשה צעד קטן כדי להילחם בו – יזכה 
לסיעתא דשמיא ויוכל לו. כל מה שנדרש מאתנו הוא רק "פתחו לי 
"ואני אפתח לכם פתח כפתחו של  אז:  או  פתח כפתחו של מחט", 

אולם". 
בסמוך  מיד  יש פתחים שנסגרים  פתחים.  ויש  פתחים  אלא, שיש 
ידי הנחת אצבע,  על  זרימת המים  יכול לחסום את  לפתיחתם. אדם 
אולם בו ברגע שיסיר את האצבע – המים ישובו מיד למסלולם. יש 
פתח  יעשה  אדם  אם  ימים.  מספר  מעמד  להחזיק  שיכולים  פתחים 
בתוך ערימת חול, הפתח יוכל להחזיק מעמד כמה ימים, אולם בשלב 

מסוים הוא ייסתם. 
הפתח הנדרש מאתנו הוא פתח כפתחו של מחט – פתח זעיר, אך 
עצמו,  על  מקבל  שאדם  הקבלה  ולעולם.  לעד  פתוח  שיישאר  כזה 
צריכה שתהא קבלה אמתית, גמורה ושלמה, לסור מדרכים עקלקלות 

ולהיכנס לדרכי התורה, המצוות והמעשים הטובים.  

להזדרז בעשיית התשובה

מה נואלו כל אלו השאננים, האומרים: מה יש למהר, הדין הוא רק 
בחודש תשרי, יש עוד זמן... 

אשה",  אחרי  ולא  ארי  "אחרי  אמרו:  ע"ב(  יח  )עירובין  חז"ל 
בפשטות הכוונה שמוטב לאדם ללכת אחרי אריה ולסכן עצמו, ולא 
רמז  בדרך  אך  תתורו",  "ולא  באיסור  ולהיכשל  אשה  אחרי  ללכת 
כדאי  בתולה.   - אלול  ושל  אריה,  הוא  אב  חודש  מזלו של  פירושו: 
להזדרז ולהתחיל לעשות תשובה מיד אחרי חודש אב,  שמזלו אריה, 
עם כניסתו של חודש אלול, ולא להמתין עד אחרי חודש אלול, שמזלו 

אשה בתולה, לכניסת חודש תשרי. 
עוד אמרו: "אב" – ראשי תיבות: אלול בא. 

חודש  ראש  ממוצאי  סליחות  לומר  מתחילים  ספרד  בני  ובאמת 
אלול במשך ארבעים יום, כנגד ארבעים הימים שמשה רבנו – רעיא 
של  סליחתו  את  לקבל  כדי  במרום  שהה   - הגדול  הסנגור  מהימנא, 
סימן  ושו"ע  )טור  בעגל  ישראל  שחטאו  הנורא  החטא  על  הקב"ה 

תקפ"א ס"א(. 
בעלייתו למרום, בראש חודש אלול, תקע משה רבנו בשופר, כדי 
למנוע טעות במניין ארבעים הימים עד לירידתו עם הלוחות השניים, 
ומשום כך נהגו בני אשכנז לתקוע בשופר מא' באלול, כדי להודיע 
ורמ"א  פמ"ו  אליעזר  דרבי  )פרקי  הסליחה  ימי  ארבעים  שהתחילו 

שם(.

כוחן של הסליחות

הסליחות יסודם בהררי קודש, מיוסדים על אדני פז. הם חוברו על 
ורבי  יהודה הלוי, רבי שלמה אבן גבירול  ידי גדולי עולם, כמו רבי 
אברהם אבן עזרא, ראשונים כמלאכים, וטמונים בהם סודות עילאיים. 
מי שמתבונן במילים חש עד כמה הן מרגשות, פורטות על נימי הלב 
תורתך",  בתלמוד  לבנו  "פתח  המטרה:  בעצם  זוהי  אותו.  ופותחות 

"פתח שערי שמים לתפילתנו".    
אמנם את חלק מהסליחות שרים במנגינה, אולם אין ספק שהמנגינות 
הללו מרגשות עד כדי בכי! אין פלא שלאמירת הסליחות באים אלינו 
תורה  משמירת  הרחוקים  כאלו  ואפילו  ומדרום,  מצפון  ממרחקים, 
ומצוות. כולם נקבצו באו לך )ישעיהו מט, יח(, לאומרן ברגש נפלא 

ועילאי.     
שבעים  בני  מבוגרים,  אנשים  קבוצת  הגיעה  שנים  כמה  לפני 
ומעלה, מקיבוץ באזור קרית שמונה, לבקר בישיבה. הם שהו זמן מה 
ואז פנה אליהם המדריך ואמר שהגיעה  והאזינו לאמירת הסליחות, 
השעה לחזור לביתם. שניים מהם  ביקשו להישאר ואחד מהם ניגש 
אלי לאחר הסליחות כשכולו שטוף דמעות: "לפני למעלה מששים 
שנה, בהיותי ילד קטן, הלכתי עם אבי לבית הכנסת לסליחות. מאז 
לא  אותי.  הציפו  הזיכרונות  אתכם,  כששמעתי  ועכשיו,  הכל.  עזבנו 

יכולתי לזוז מהמקום. התרגשתי עד עומק לבי!" 
הוא הגיע גם בשנה שאחר כך לאמירת הסליחות וסיפר לי שמאז 
ובאים  גר,  הוא  בו  בקיבוץ  מניין  להקים  זכה  ואף  מאד,  התחזק 

להתפלל בו מכל המושבים שבאזור.
מה רב כוחן של הסליחות, הנאמרות ברגש ובהתעוררות, להעלות 

את האדם מכל מיני מקומות נמוכים אל טהרת נפש עליונה! 
)מתוך הספר החדש "משכני אחריך" דברים חלק א'(.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

 



מבטיחים לעשות לכם אירוע 
בלתי נשכח!

שנקר       1             פתח תקווה | טלפון: 03-9236353

בעיצומם!לאירועי חורףהזמנות

כשר 

למהדרין

כל השנה!

הבחירה של עולם הישיבות!
להשיג בחנויות המובחרות

אם מגיל 3 אתה לובש אלגנט 
אז ודאי אתה מבין!

חליפות.חולצות.מכנסיים






בני ברק כ"ז אב תשע"ט 122228/8/19



23 בני ברק כ"ז אב תשע"ט 28/8/19

זה
גני

ון 
טע

ד 
מו

הע

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

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

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת בעלי-חיים חיות יבשה

מאונך

1. ביטוי המורה על צניעות. "לא  ___  אנכי ולא בן  ___  אנכי" )עמוס ז יד(
5. ביטוי של ענווה ושפלות-רוח. "עפר אני בחיי  ___  וחומר במיתתי" )ברכות 

יז.(
7. מנהיג, ראש-עדה.  "כל  ___  שמנהיג את הצבור בנחת זוכה ומנהיגם לעולם 

הבא" )סנהדרין צב.(
8. שם את מישהו לצחוק בדרשו ממנו דבר שהוא למעלה מיכולתו או מהשגתו.  

"לעג  ל___" )משלי יז ה(
9. פיתול של חוטים ביחד.  "מה להלן  ה___  כ"ד אף כאן  ה___  כ"ד "  

)תוספות יומא עא:(
11. נישואין, נשיאת אשה.  "שעשה לו מעשה  ___  הושיבה באפריון ואהרן 

ומרים מרקדין לפניה" )סוטה יב.( )בכתיב חסר(
14. )בהלכות מצורע( קביעה מוחלטת של הכהן שהנגוע מצורע הוא. "מתוך 

___  או מתוך הסגר" )נגעים א ג(
15. נקי, טהור.  "זך לקחי  ו___  הייתי בעיניך" )איוב יא ד(

17. קיצור המילים: גזרות קשות ורעות.
19. כנוי–הערצה למנהיג גדול בישראל, מגינו ומחסו של העם.  "___ ישראל 

ופרשיו" )מלכים ב ב יב(
20. במפתיע, בלי משים, באופן בלתי צפוי. "ב___  הדעת" )סנהדרין צז.( 

)בכתיב חסר(

1. מרכז המוט הנושא את כפות-המאזנים.  "____  מאזנים" )בבא בתרא פט.(
2. כנוי לרכוש שהאשה מביאה לבעלה עם נישואיה והחוזר אליה לאחר מותו או 

לאחר גרושים.  "נכסי צאן- ___"  )בבא קמא פט.(
3. ענף רך של עץ.  "את ראש  ___  קטף" )יחזקאל יז ד( )בלשון יחיד( )לא בלשון 

סמיכות(
4. כנוי ליום שלמחרת חג הפסח או חג השבועות או חג הסוכות.    ____ - ___

5. ריר, לח-הפה.  "לא תרפני עד-בלעי  ___" )איוב ז יט( )לא בלשון סמיכות( 
)בהיפוך אותיות(

6. נוסח, סגנון, משמע.  "אין נא אלא  ___  בקשה" )ברכות ט.(
10. מעידה על פני דבר חלק. "על ידי  ___  דהר" )תוספות בבא מציעא עח.(

12. מן הנתינים עולי הגולה עם זרובבל.  "בני עבדי שלמה בני  ___" )נחמיה ז נז( 
)בהיפוך אותיות(

13. צרכי–מזון לשבור את הרעב.  "__ רעבון" )בראשית מב יט(
16. תואר לאדם צעיר בגילו וגדול בחכמה.  "אב בחכמה  ו___  בשנים" )בראשית 

רבה פרשה צ , פסקה ג(
18. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.  "____  הגדגד" )במדבר לג לב( )בהיפוך 

אותיות(

מאוזן

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, נמר, וקפים, שועל, זאב, שחל, כלב, תנים

תירשדנמאישריתשאנא
תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג
תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא



הקיץ כאן וזה 

מעולה!

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!

החברות המשתתפות במבצע:

  

שני-שישי
26-30.8.19 כ"ה-כ"ט באב

  

  

  

    

    

  

  

  

שלישיית פיטריותיין סלקטד

חמישיית מגבונים שמן זית למאור  שלגון קראנץספגטי 8

דג מושט

חמישי-שישי
29-30.8.19 כ"ח-כ"ט באב

סוכריות פרמידה/בריבוע
ליקלוקים

סלטי צבר

כולל פיקדון
750 מ"ל

כרמל מזרחי

3*290 גר'
'מעולה'

לא כולל מלך הסלטים
400 גר'

קוד:190536 1 ליטר
'מעולה'

קוד: 60880
אסם

נסטלה

בלדי

3990
2 ב-

חמישיית טישו לילי

1090

2 ב-
1490890

10

לק"ג
2490

קרחון אבטיח  
נסטלה

4 ב-

2 ב-

20

שלישיית אפרופו 3*50 גר'/חמישיית אפרופו 5*25 גר'/
רביעיית במבה 4*60 גר'/עשיריית במבה 10*15 גר'/

רביעיית ביסלי 4*55 גר'
מארזי אסם

10
למארז

2 ב-
790

1790

1290 6 ב-
20

חמישישי בנתיב החסד זה
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