


.ERN 36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים, בכפוף לאישור חברת

אלעד
שמעון בן שטח 8, מרכז רימון 

0737-218-218

מודיעין עילית
שדרות יחזקאל 2

08-6132868

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

ירושלים
התעשייה 8, תלפיות

02-6728-148

ירושלים
ירמיהו 60,
רמת הצפון

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא 

בין רובע ג’-ז’
0737-219-219

פתח תקווה
צומת סגולה הום דיזיין

03-7362812

קונים מוצר ב-1,500 ₪ ומעלה ובוחרים:

או ₪ 399

₪ 699

בלנדר מוט  
• מגהץ אדים • מייבש שיער • מערבל יד

• מסחטת מיץ • סט 6 סכיני מטבח

המבצע עד ה- 30.9.19 או עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 4 יח’ לסניף. מגוון המוצרים 
והמחירים מוצגים בנקודת המכירה עצמה. לא כולל מוצרים מתצוגה/עודפים. אין כפל מבצעים.
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חדש! מגוון מוצרים בכשרות
בד״צ ועדת מהדרין

לפרגן לעצמך 
יופלה

הגיע הרגע 

 המוצרים החדשים מתווספים למוצרים 
בכשרות בד״ץ העדה החרדית שמסומנים עם פס הזהב



אשפר, מבינים בבשר.
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

ַּבָּבָקר, ָּבֵעֶגל, ָּבעֹוף ּוָּבהֹודּו, 
ָּבָדִגים ְוַגם ָּבֶכֶבש, ָּברׂאש 

ּוָּבֵריָאה, ָטִרי אֹו ָקפּוא

מתחילה באשפר
צוואר קפוא קרטון עוף טרי

נוה ציון/שארית/הרב רובין

לק"ג 2790לק"ג 2390
לק"ג 5690לק"ג 2690

שנה טובה

תראו     תש"פע

פילה סלמון נורבגי קרטון עוף טרי

*שארית והרב רובין בסניף ב"ב בלבד

נוה ציון/שארית/הרב רובין
מחולק לשניצל | 6 עופות

קפוא | עדה חרדיתנוה ציון



אימהות מנוסות, תתחדשו!
ומתקדם חדש  חיתול  מציג:  פרימיום   טיטולים 
 עם מותנית גמישה לאטימה מקסימלית מנזילות

לבוקר יבש  ועוד כמה דקות בשבילך

תודה על בוקר יבש



סופר פארם מכון מור
קונים מוצר במחלקת הקוסמטיקה 

ומקבלים:

Fresh focus
מארז המכיל:

חלב ומי פנים 2 ב- 1 + מים מסילריים

ב-45 &

ג'ייד אייקון
בלאק ונילה 

א.ד.פ 50 מ"ל

ג'ייד קרמי גוף
ונילה/ מאסק/ פרל גולד

ג'ייד מסקרה 
אינגמה/ ואקסטנטיק

GoLD PREMIUM  אנטי 
אייג'ינג למיצוק העור  קרם 

יום/לילה/סרום

 IDYLLIC MATTE ג'ייד
 VELVET

מייקאפ נוזלי בגימור מאט

ג'ייד Hidra Sublima סרום/ 
שמן טיפולי ללילה מועשר 

בתמצית רימונים 30 מ"ל

IDYLLIC ג'ייד
אדמה אינדיאנית

סופט סאטן

ג'ייד 
שפתון גלוס עמיד

ג'ייד סאטן אידיליק 
עפרון דו צדדי לעיצוב הגבות/ 

מכחול למילוי ושרטוט גבות

ג'ייד אייקון
מאסק אויל

א.ד.פ 100 מ"ל

Hige precision
עפרונות שפתיים/ 

עיניים/ גבות

ג'ייד איילנר
אינטנס
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שעות פתיחה: א'-ה': 8:00-23:00, יום ו': 8:00-15:00, מוצ"ש: שעה מצאת שבת - 23:00 
מכבדים את כל קופות החולים

 ז’בוטינסקי 7, טל: 077-8882550
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י"א אלול תשע"ט 11/9/19 בני ברק8

 מאת: עוזי ברק
 

ה'  האחרון,  חמישי  ביום 
תרבותי  אירוע  התקיים  באלול, 
יוצר".  "פרויקט  מבית  קהילתי 
שברח'  במתנ"ס  התקיים  האירוע 
יחיאל  מר  של  בניהולו  אורליאן, 
את  לארח  עצמו  על  שלקח  לוי, 

"פרויקט יוצר" בפעם השלישית.
מופעים  מפיק  יוצר"  "פרויקט 
מסוגם  וראשונים  ייחודיים 
מוזיקה  של  ליוצרות  ומאפשר 
להציג  פלסטית  ואמנות  מקורית 
שלהן  והאמנות  המוזיקה  את 

לקהל הרחב.
הפרויקט מנוהל בהתנדבות על 
להן  ואמנות,  מוזיקה  יוצרות  ידי 
שהתנדבו  מקצוע  אנשי  מסייעים 
יצירה  לעודד  רצון  מתוך  הם,  גם 

בעירנו.
תערוכה  הוקמה  באירוע 
29 יוצרות,  חזותית מקצועית של 
והתקיים מופע מוזיקלי שכלל 10 

שירים של 10 יוצרות שונות.
ברכה הרב אברהם  דברי  נשאו 
והרב  העיר,  ראש  רובינשטיין 
אליהו דדון סגן ראש העיר ומחזיק 
אמר  העיר  ראש  חינוך.   תיק 
קטנה  ברק  בני  "העיר  בדבריו: 
גם  ברוח,  ענקית  אך  גיאוגרפית, 

אך  קטנה,  היתה  ראדין  העיירה 
מי לא מכיר אותה. משמח לראות 
ביצירה  עוסקות  העיר  נשות  את 

ונותנות נופך לעיר".
יוצר  סגן ראש העיר: "פרויקט 
הוא פרויקט חשוב, פרויקט שנותן 
לכל אחת להביע את עצמה, צריך 
לנצל את ההזדמנויות שהוא נותן" 
ליזום  הפרויקט  למנהלות  וקרא 

אירועים נוספים דומים".
לתרבות  החרדי  האיגוד  יו"ר 
ואמנות, גב' דניאל כהן, כבדה את 
"בפרויקט  בנוכחותה:  האירוע 
אמת  יש  אך  לד,  מסכי  אין  שלכן 

מיוחדת שקשה היום למצוא".
היו  והקהל  היוצרות  תגובות 
עם  מהערב  "יצאתי  מרגשות: 
געגוע אדיר ליצירה שלי, ליצירה 
עצומה  השראה  עם  בכלל. 
כזה,  מהאומץ שלכן לעשות דבר 
בלי  ופשוטה  כנה  אומנות  להציג 
יומרות, בלי להכריח מושלמות", 
"אני כל השנה מחכה 
לאירועים של פרויקט 
קטנים  הם  יוצר, 
לא  אך  ואינטימיים, 
שלהם  באמת  דומים 

לאף אירוע גדול".

מאת: עוזי ברק

רון  טבריה  עיריית  ראש 
ביום  קובי הגיע בשבוע שעבר 
פרובוקציות  לעורר  חמישי 

ברחוב הרב שך בבני ברק.
המתינו  סקרנים  המוני 
כוחות  כך,  בעקבות  לבואו, 
יס"מ  ביניהם  גדולים  משטרה 
מועד  מבעוד  הגיעו  ומג"ב 
הכנסת  בית  ליד  הגעת  לאזור 
איצקוביץ הממוקם ברחוב הרב 

שך.
של  שהגעתו  החשש  בשל 
הרוחות,  את  תלהיט  קובי  רון 
המוחים  לבין  בינו  חצצו 
כמה  ולאחר  שוטרים  עשרות 

מהמקום  הוברח  הוא  דקות 
שוטרים  בלוויית  רכבו  עם 
מכן  ולאחר  משטרה  וניידות 
הקהל  את  פיזרו  שהשוטרים 
ו-2  במקום  שהתאסף  הרב 
נערים נעצרו ועוכבו בגין הפרת 

סדר ציבורי.
המקרה  על  הגיב  קובי  רון 
אנשי  ועל  עלי  "נעשה  ואמר: 
העיר  באמצע  מטורף  לינץ' 
בני ברק. אלפי אנשים קופצים 
פשוט  יס"מ  שוטרי   50 עלינו, 
חייבת  ישראל  מדינת  מזעזע. 
חושבים  שהחרדים  להבין 

שמגיע להם הכל". 

מאת: עוזי ברק
 

בלילה  ראשון  ביום 
במוקד  דיווח  התקבל 
בחורי  משני  השומרים 
ישיבה, על כך שזמן קצר 
זוג  מהם  נגנבו  כן  לפני 
יקרי  חשמליים  אופניים 
כהנמן  הרב  ברחוב  ערך 

בעיר.
הוזעק  המקום  אל 
שהיה  הארגון  של  צוות 
בקרבת  סיור  במהלך 
החל  הצוות  מקום. 
החשוד  אחר  במרדף 
היציאה  לכיוון  שנמלט 

המתנדבים  ידי  על  נעצר  הוא  קצר  זמן  לאחר  מהעיר, 
חשודה  המתנדבים  זיהו  המרדף  במהלך  ברחוב. 
נוספת שהיתה בנסיעה על אופניים חשמליים ובמהלך 
תשאולה התברר ששיתפה פעולה עם החשוד בגניבת 

האופניים.
סה"כ  נתפסו  החשודים  על  ההשתלטות  במהלך 
זוגות אופניים שנגנבו במהלך השעות שלפני  שלושה 

תפיסתם. על החשודים נתפס ציוד פריצה מתקדם.
עד  המתנדבים  ידי  על  עוכבו   ,30 כבני  החשודים, 
אותם  שהובילו  דן  מרחב  של  הסיור  שוטרי  להגעת 

לתחנת המשטרה להמשך חקירה.
יש לציין כי במוקד השומרים מתקבלות שיחות רבות  
מאזרחים תושבי בני ברק שמדווחים כי אופניהם נגנבו. 
ממליצים  חשמליים,  אופניים  גניבת  של  מקרה  בכל 
לצורך  המשטרה  לתחנת  לפנות  'השומרים'  בארגון 

זיהוי האופניים והגשת תלונה.

מאת: עוזי ברק

ביום ראשון בצהריים סמוך לשעה 12:15 התקבלה 
כבן  תינוק  אודות  ידידים  של  הטלפוני  במוקד  קריאה 
חודש שננעל בשגגה לעיני הוריו ברכב ממונע וממוזג 

ברחוב צייטלין בבני ברק.
סג"מ  ישראל,  חיים  מרכז,  מוקד  סג"מ  מורי,  דוד 
מוקד דרום, ונהוראי בוכריס, כונן סניף בני ברק, הגיעו 
במהירות למקום ובאמצעות הציוד הייעודי שברשותם 
לגרום כל  חילצו את התינוק תוך מספר שניות, מבלי 

נזק לרכב. לתינוק שלום.
להגביר  מההורים  ומבקשים  שבים  ידידים  בארגון 

ערנות ולא להשאיר ילדים ברכב – גם לא לרגע קצר.

מאת: עוזי ברק
 

ממוקדת  פעילות  בוצעה  השבוע  במהלך 
התחבורה  ומשרד  ישראל  משטרת  של 
לבדיקת רכבים המשמשים להסעת תלמידים 
ובני ברק, במטרה לבדוק את  גן  מאזור רמת 

תקינות רכבי ההסעות.
הסעות,  רכבי   18 נבדקו  המבצע  במהלך 
מתוכם  ב-10 רכבים  נמצאו ליקויים מכניים 

שונים ו-7 רכבים הורדו מהכביש.
מהמקום  נגרר  אף  ההסעה  מרכבי  אחד 
במערכת  שאותרו  חמורים  ליקויים  בשל 
עד  נסיעתו  המשך  אפשרו  ולא  הבלמים 

לתיקון הליקויים.
למען  לפעול  תמשיך  ישראל  משטרת 
הגברת ביטחון הציבור וכנגד נהגים הגורמים 
ליתר  והן  לנוסעים  הן  ממשית  חיים  סכנת 

משתמשי הדרך.

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

רכבי ההסעות לא היו תקינים

ביקור שכולו 
פרובוקציה

בפעם השלישית: ב"ב 
מארחת את תערוכת 

'פרויקט יוצר' 

המרדף אחרי 
גנבי האופניים

הילד חולץ 
מהרכב הנעול

7 רכבים המשמשים להסעות תלמידים, הורדו השבוע מהכביש על ידי שוטרי התנועה בשל ליקויים מכניים

שוטרי משטרת 'מרחב דן' הרחיקו מהעיר את ראש עיריית 
טבריה מר רון קובי שהגיע לעורר פרובוקציות במרכז ב"ב

ראש עיריית ב"ב אמר: "בני ברק קטנה גיאוגרפית, אך 
ענקית ברוח, גם העיירה ראדין היתה קטנה, אך מי לא 

מכיר אותה. משמח לראות את נשות העיר עוסקות ביצירה 
ונותנות נופך לעיר

בשעת לילה מאוחרת ולאחר מרדף קצר נעצרו 2 
חשודים לאחר שפרצו למספר אופניים חשמליים

ילד שננעל מול עיני הוריו ברכב בשעות הצהריים 
חולץ ע"י מתנדבי השומרים

 צילום: דוברות המשטרה, קצין תנועה פקד לואיי פארס 

 תערוכת פרויקט יוצר )צילומים: אשרת מורדכיוב ושירה עדניאל( 

 צילומים: דוד קשת 

 מעצר אחד החשודים 
)צילום: דוברות השומרים( 

 צילום: דוברות ידידים 



בעל עסק
רוצה להגיע רחוק?

 עכשיו 
זה קרוב!

מזרחי טפחות
מרכז עסקים בני ברק

בנק שעובד בשבילך

היכנס אלינו לפגישה אישית
8860*בסניף טרפון 1 בני ברק או חיייג: 

הלוואה
בערבות מדינה

מגוון פתרונות 
בסחר בינלאומי

משכנתה
לעסקים

אשכול השקעות 
המתמחה בשוק ההון

העמדת ההלוואות בשיתוף הפניקס ואלטשולר שחם. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
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כך נפתרה בעיית הפקקים 
בצומת הכניסה לעיר

בקרוב מוזיאון ענק 
לגנזך קידוש ה'

מאת: עוזי ברק

בתקופה האחרונה הבחין אחד מתושבי העיר 
החפץ בעילום שמו כי הכניסה לבני ברק נפקקת 
באופן מיוחד החל משתים עשרה בלילה. הוא 
בכניסה  הרמזורים   00:00 שבשעה  ומצא  בדק 
לבני ברק עוברים ל'תוכנית לילה' שבה הכניסה 
ירוק מאוד קצר. התוכנית הזו  מהגשר מקבלת 
אונו  לקריית  או  לגבעתיים  מתאימה  מאוד 
חצות  בסביבות  לעיר  הנכנסים  מעטים  שבה 
ברק,  בני  לעיר  כלל  לא מתאימה  הלילה, אבל 
שבה בעשה שתים עשרה בלילה יכולה להיות 
תנועת רכבים גדולה יותר מאשר בשתים עשרה 

בצהריים.
הרלוונטיים  הגורמים  אל  פנה  התושב 
ב'נתיבי ישראל' ובשיתוף פעולה מדהים בעיקר 
מול דניאל מבקרת רמזורים של נתיבי ישראל, 

הם ביטלו את תוכנית הלילה באופן מיידי.
נתיבי  אנשי  עם  קשר  יצר  התושב  בתחילה 
ישראל ביום רביעי שעבר, ומיד לאחר השיחה 
ביום  למחרת,  הלילה.  תוכנית  את  ביטלו  הם 
חמישי בשעה 00:00 הוא ראה ששוב נוצר פקק 
יצר קשר עם  בכניסה לבני ברק. ואז שוב הוא 
ישראל  שבנתיבי  והסתבר  ישראל  נתיבי  אנשי 
חשבו שרק באותו יום שבו הוא דיבר איתם היה 
את  שינו  ולכן  ברק  לבני  בכניסה  מיוחד  עומס 
לאחר  אבל  יום.  לאותו  רק  הרמזורים  תוכנית 

שהתוכנית  סוכם  חמישי  ביום  נוספת  שיחה 
תשתנה באופן קבוע.

שר  את  גם  בפרטים  שיתף  גם  האזרח 
שמאוד  מהצרי,  עדיאל  עוזרו  ואת  התחבורה 
מתעניינים בתקופה האחרונה בדרכים לצמצם 
הפקק  של  התיעוד  ברק.  בבני  הפקקים  את 
השר  בעיני  חן  מצא  במהירות,  שנעלם  הגדול 
והוא פרסם תגובה על כך במדיה בזה הלשון: 
לומד,  אחריות,  שלוקח  אזרח  דוגמא..  "הנה 
במשרד  יש  שמתקבלות  ייעול  הצעות  ומעלה 
התחבורה ובזרועות הביצוע שלו המון אנשים 
נמצא  לא  השכל  ועדיין,  ומקצועיים,  טובים 
רק אצלנו. אנחנו לא חפים מטעויות. תמשיכו 

לעזור לנו להתייעל למענכם".
מול  בפעל  אזרח  אותו  האחרונות  בשנתיים 
המוכיח  תיעוד  שעשה  לאחר  גורמים  מספר 
יישמו  העירייה  ואנשי  לפקקים  הגורמים  את 
המלצה אחרי המלצה. התקינו מצלמות אכיפה 
ברחוב הרב כהנמן, את תחנת האוטובוס שהיתה 
ניצבת בסמוך לסופר בני ברק )מול קוקה קולה( 
את  שינו  ולבסוף  הול,  גרנד  מול  אל  העבירו 
ופקק  אופן פעולת הרמזור בהתאם להמלצתו, 
ברוב  לחלוטין  נמחק  דקות  ו-40  ל-30  שהגיע 
ביציאה  פקקים  ישנם  עדיין  היממה.  שעת 
לפתור  אותו  גם  ואפשר  מסוימות.  בשעות 
ואנו מקווים שבקרוב ממש היציאה מבני ברק 

והכניסה אליה יהיו פתוחות לחלוטין.

מאת: עוזי ברק

מתכנן  גיא  עדי  האדריכל 
בימים אלו את בניית המוזיאון 

קידוש  'גנזך  עבור  הגדול 
צבי  הרב  בראשות  השם' 

סקולסקי.
את  ינציח  המוזיאון 
הקהילות החרדיות שנכחדו 
בגבול  יבנה  והוא  בשואה 

בני ברק ליד מגדלי בסר 2 על 
האוטובוסים  מוסך  של  שטחו 

גדולה של  שהיה בעבר, בהשקעה 
15 מיליון דולר.

מ"ר   8,000 המוזיאון  של  שטחו 
מ"ר   4000 ועוד  קומות   6 פני  על 

למשרדים, מכללה ומסחר.
ומרשים  ייחודי  במבנה  מדובר 
בקרב  מחשבה  לעורר  שמיועד 
מידי  ושבים  עוברים  אלפי 
צורות  באמצעות  יום 
אסימטריות  גיאומטריות 
גיא  עדי  האדריכל  ביקש 
הטראומה  את  להדגיש 
אירופה  יהודי  על  שעברה 
מחיי היום יומיים השלבים 

לזוועות בשואה.
סממנים  יהיו  למבנה 
עמוד  יהיה  במרכזו  נוספים, 
ללמעלה  המתרחב  לפיד  דמוי 
ובצדדיו יהיו זכוכיות שידמו דברים 
מוכן  יהיה  שהמבנה  הצפי  נוספים. 

בסוף שנת 2023.    

יוזמה של תושב העיר פתרה את הבעיה הקשה בכניסה לעיר • שר התחבורה בירך ושיבח 
את היוזמה וכתב "הנה דוגמא, שאזרח שלוקח אחריות, לומד, ומעלה הצעות ייעול 

שמתקבלות, אנחנו לא חפים מטעויות. תמשיכו לעזור לנו להתייעל למענכם"

בהשקעה של 15 מיליון דולר יוקם מבנה ענק של למעלה מ-8000 מ"ר 
ב-6 קומות, בהדמיית האדריכל עדי גיא

הדמייה: האדריכל עדי גיא

צילומים: ממצלמות נתיבי ישראל, לפני ואחרי



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

ההשתדלות שלכם 
לחיים בריאים!

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

בריא לדעת!
BMI בדיקת

 BMI הוא מדד מסת הגוף, 
בדיקת BMI מבררת 

האם הנבדק במשקל תקין,
 בעודף משקל, או בתת משקל.

המדד מחושב באמצעות
נתוני הגובה והמשקל.

בריא להבדק!
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התפילה הנדירה במערת המכפלה

 מאת: חיים רייך

  מעמד נשגב ומרומם לבני קהילות קודש תימן 
התקיים ביום חמישי כ"ח אב במערת המכפלה 
שבחברון, עת הגיע מרן פוסק עדת תימן הגאון 
הצדיק רבי יצחק רצאבי שליט"א לרחבת "אולם 
ונרגשת  נדירה  תפילה  התקיימה  שם  יצחק", 
תימן  עדת  לבני  ובפרט  ישראל,  כלל  לישועת 
עוזנו  גאון  שם  על  מהרי"ץ  יד  מוסדות  ידידי 
רבים  בהשתתפות  זיע"א,  מהרי"ץ  ותפארתנו 
במיוחד  שהגיע  ציבור  וכן  המקום  מתושבי 

מרחבי הארץ להשתתף בתפילה זו.

שליט"א  רצאבי  הגר"י  מרן  העתיר  תחילה 
בתפילה מיוחדת עבור ידידי מוסדות יד מהרי"ץ 
יהדות  ומסורת  תורה  - הארגון העולמי להפצת 
תימן העומד בנשיאותו, אלו אשר מסרו מראש 
ולברכה  לישועה  ובקשותיהם  שמותיהם  את 
מכן  לאחר  המגן".  "אלף  מבצע  במסגרת 
התקיימה תפילה ל"הפרת עצה" כמסורת יהדות 
תימן, המיוסדת על ידי המקובל האלוקי כמהר"ר 
שלום שבזי זיע"א, ופעל בה גם גאון רבני תימן 
בעדה  מקובלת  אשר  זיע"א,  מהרי"ץ  ותפארתם 
התימנית כתפילה המסוגלת לעורר רחמי שמים, 
להפר ולבטל עצת אויבינו ומבקשי רעתנו ולכל 
הישועות, בצירוף תקיעה בשופרות בעת אמירת 

פסוק עוצו עצה וכו'. לאחר מכן נאמרה סליחת 
"שלומי עליון ישני מכפלה", על פי נוסח יהדות 
תימן, ולאחריה התקיימה תפילת מנחה ברב עם. 
בקו  ישיר  בשידור  הועבר  התפילה  כל  מהלך 
"קול יהודי תימן", הקו העולמי למורשת יהדות 

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

קודם עלייתן לשמי מרומים. 
שליט"א  רצאבי  הגר"י  יצא  התפילה  לאחר 
בהלכה  תורה  שיעור  מסר  שם  ארבע,  לקרית 
ורבינו  תימן  יהדות  מסורת  בעניין  ובאגדה 
עדת  לבני  דוד"  "כינור  הכנסת  בבית  הרמב"ם, 
רחב  ציבור  השתתף  בו  ארבע,  בקרית  תימן 

מתושבי המקום ומחוצה לו.
את  מהרי"ץ  יד  במוסדות  ציינו  רב  בסיפוק 
גמור  ובביטחון  המגן",  "אלף  מבצע  סיום 
עדת  בני  את  ילוו  ותוצאותיה  התפילה  שרושם 
ובמילוי  והפרט,  הכלל  בישועות  רב,  זמן  תימן 

כל המשאלות לטובה ולברכה.

מעמד נשגב ומרומם לבני קהילות קודש תימן התקיים בערב ראש חודש אלול במערת המכפלה שבחברון, בהשתתפות פוסק עדת תימן 
הגאון הצדיק רבי יצחק רצאבי שליט"א

5690
agadirkosher.co.il

מצדה 7, מגדלי ב.ס.ר 4, בני ברק

SPECIAL
בלאק אנגוס 250 גר'

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



זה מוכח מדעית!
זה לא משחק ילדים

 

 

 

למעלה מ-90 שנות נסיון

מאות מחקרים רפואיים 

סטנדרט של חברת 
תרופות בינלאומית

סימילאק למהדרין
הוכח מדעית כתורם לעיכול קל ולהתפתחות תקינה 

לתשומת לב- חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
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קהילת בארדיטשוב חגגה 
הכנסת ספר תורה

צדיק בא לעיר

בוחרים ומתנדבים

מאת: עוזי ברק 

בלב  ממוקם  אשר  חסידי  הכלל  כנסת  בית 
לפני  אך  הוקם  ברק  בבני  הרצוג  קרית  שכונת 
הקריה  מתושבי  מאות  אחריו  סוחף  וכבר  שנה 
למקום  יכנס  אשר  זר  ברק.  בני  העיר  ומרחבי 
המתפללים  של  באחדות  לחזות  יזכה  הנפלא, 
במודגש  החרדי.  המגזר  כלל  על  נמנים  אשר 

בהתחלה רבי יצחק במקום רבי לוי יצחק.
הקו המנחה של בית הכנסת הוא שלא לדבר 
תפילה  ונוסח  התורה,  וקריאת  התפילה  בשעת 

מלא רגש ושירים
 קודם לאירוע נכנסו חברי בית הכנסת בקודש 
קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  אל  פנימה 
שליט"א, הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, האדמו"ר 
אות  כתבו  אשר  פרנק  מוטה  והרב  מספינקא 

בספר התורה ובירכו בחום את הנוכחים
מנדי  הרב  בבית  התקיים  האותיות  כתיבת 
קוריץ ומשם יצאו בשירה וריקודים המתפללים 
קרית הרצוג אשר  בית הכנסת. תושבי  אל עבר 
הקריה  רחובות  כי  ציינו  בריקודים  השתתפו 
מעמד  בעת  והנפש  הרוח  בהתרוממות  הרגישו 

לפני  הכנסת  בית  ברחבת  שהושרו  הרגש  שירי 
הכנסת ספר התורה להיכל הקודש.

סעודת המצווה התקיימה באולמי בית חנוך, 
בעניין  פריד  מרדכי  הרב  הקהל  בפני  דיבר  שם 
הושק  וכן  התורה  ספר  הכנסת  ושמחת  קדושת 
בין  הדדית  עזרה  יעניק  אשר  'מאוחדים'  ארגון 

חברי הקהילה בזמנים להם יצטרכו סיוע.
העיר  ראש  בהשתתפותם  כיבדו  האירוע  את 
הרב  העיר  ראש  סגן  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
ציבור  אישי  דייטש,  יוסי  הרב  זייברט,  חנוך 

ומכובדים.

מאת: עוזי ברק
 

נשלמות ההכנות בעיר בני ברק לקראת בואו 
שליט"א  עמאר  הגרש"מ  לציון  הראשון  של 
רבה של ירושלים לשבות בעיר בני ברק בשבת 
ימי  ולקראת  אלול  חודש  לכבוד  הקרובה 

הרחמים.
במהלך השבת יישא הראשון לציון דרשות של 
חיזוק ושיעורי תורה בבתי הכנסיות והמדרשות 

המרכזיים בעיר.
נערכים  לציון  הראשון  של  בואו  לקראת 
פנים  לקבלת  בעיר  התורה  תלמודי  תלמידי 
נושאים  בני ברק כשהם  העיר  בשערי  חגיגית 

דגלים המכרזים על בואו של מרן לעיר.
חיזוק  דברי  יישא  בהם  המדרשות  בתי  בין 
בעל  רח'  יוסף"  "חזון  הראש"ל  בבית המדרש 

התניא 26 לאחר תפילת שחרית של שבת.
במעמד ישתתפו רבנים, דיינים ואישי ציבור, 
לפני התיבה יעבור גדול החזנים בארץ ובעולם 

ר' יחיאל נהרי.
ימסור  שבת  של  מנחה  תפילת  לאחר  כמו"כ 
הגרש"מ שיעור בהלכה בבית הכנסת "מגן דוד" 

רח' רבי האי גאון 4.
חיזוק  דברי  לציון  הראשון  יישא  שבת  בליל 
וגבעת שמואל כאשר  גן  בערים הסמוכות רמת 
אלפים צפויים ליטול חלק בדרשות הרב במהלך 
העיר  רבני  חלק  ייטלו  השבת  במהלך  השבת. 

ונציגה לכבודו של הראשון לציון.
סגן ראש העיר גדליהו בן שמעון, מספר על 
ההתרגשות הגדולה בקרב היכלי התורה בעיר: 
"ההכנות לקראת השבת ההיסטורית בעיצומם. 
את  לארח  גדולה  כאן  שההתרגשות  ספק  אין 
זו  תורתו.  מזיו  ליהנות  ולזכות  לציון  הראשון 

ההכנה הגדולה שלנו לימים הנוראים".

מאת: יחיאל חן

יום הבחירות הוא כידוע יום חופשי. אז למה 
לא לנצל אותו לעוד מצוות ומעשים טובים?

ארגון החסד הגדול 'חסדי נעמי' פונה לציבור 
בקריאה נרגשת להגיע להתנדבות ביום הבחירות 

במרכזי הארגון ברחבי הארץ.
יו"ר ארגון חסדי נעמי הרב יוסף כהן, אנחנו 
זוג  כל  רבה.  והעבודה  לחגים  סמוכים  ממש 
ידיים נוספות היא עזרה גדולה עבורנו. אני קורא 
לכל מי שיכול ויש לו אפילו שעה אחת פנויה, 
לקראת  החבילות  באריזת  לנו  לסייע  להגיע 

החלוקה של החגים.
חסדי  של  הארצי  במוקד  ותיאום  לפרטים 

נעמי: 1800-677-777

ספר התורה שהוכנס ברוב פאר והדר לבית המדרש בארדיטשוב בקרית הרצוג בבני ברק, 
נתרם לע"נ רבי לוי יצחק בן סאשה ע"ה מבארדיטשוב

אלול בבני ברק: הראשון לציון ישבות בשבת הקרובה בעיר

בחרתם כבר ויש לכם זמן פנוי? בואו להתנדב בהכנת חבילות מזון לנזקקים ב'חסדי נעמי'

 בכתיבת אותיות אחרונות בס"ת )צילום: נחמן גולדשטיין( 

 הגרש"מ עמאר 

 מתנדבי חסדי נעמי אורזים פרות וירקות לנזקקים 

שואפת למצויינות

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

072-259-2845
לפרטים והרשמה:

נאמנה לערכים

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

  השלמה לתואר במנהל עסקים בהתמחות מערכות מידע
   לבעלות תעודת הנדסאית תוכנה

   הכרה בלימודים קודמים תינתן באופן פרטני, כל מקרה לגופו

מסלולי לימוד נוספים:
 משפטים

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

   חשבונאות - ראיית חשבון / פרסום ושיווק / משאבי אנוש

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

בזמן הקצר ביותר )5 סמסטרים בלבד(
ובאיכות מקסימלית!



מוגש כמידע לחברי מכבי

בריא לדעת!
לחץ דם

לחץ דם הוא הלחץ שמפעיל הדם על 
דפנות כלי הדם. לחץ דם גבוה מאוד או 

נמוך מאוד עלול להוביל להפרעה בתפקוד 
ולהרעה במצב הבריאותי.

בריא להבדק!

*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

ההשתדלות שלכם 
לחיים בריאים!





 מהיום כל השירות באגד
בטלפון אחד

 חדש! כל המידע שאתם צריכים - מקווים ולוחות זמנים

ועד אבדות ופניות ציבור, ב- 2800*

טיפול באבדות פניות בנושא רב קו טיפול בפניות לקוח

מידע על קווים, תחנות ומסלולי הנסיעה של כל קווי אגד 

פניות בנושא בטיחות וגיהות הזמנת כרטיסי נסיעה לאילת, לים המלח ולגליל

פניות בנושא ביטוח ותאונות  פרטים על הצטרפות למשפחת נהגי אגד

אגד זה
2800
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נתניהו חושף: בדקו ומצאו אורניום באיראן
נתניהו פנה למנהיגי העם האיראני והכריז, "ישראל יודעת מה אתם עושים, מתי אתם עושים ואיפה אתם עושים – נמשיך 

לחשוף את השקרים שלכם ולפעול נגד התוקפנות של איראן בכל מקום ובכל עת"

יריד כזה עוד לא היה!

הפנינג מכירות שני- חמישי
ט' – י״ב באלול )9-12.9( | שעות פתיחה: 10:00-21:00

שיא החשמל והמיזוג מזמין אתכם להתחדש במוצרי חשמל הטובים ביותר
ועכשיו גם במחירים הזולים ביותר. אל תפספסו את ההזדמנות! 

מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מייבשים, מדיחי כלים, מקפיאים, מזגנים,
מקרוגל, שואבי אבק, טוסטר אובן ועוד... בהנחות ענק!

תשווה, תחסוך. באחריות שיא.

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.

בני ברק: יהודה הלוי 25 )פינת ר׳ עקיבא(
טלפון: 03-6097905

מאת: זאבי סגל

בתחילת  כינס  נתניהו  בנימין  הביטחון  ושר  הממשלה  ראש 
השבוע מסיבת עיתונאים בנושא תוכנית הגרעין האיראנית.

רה"מ ציין כי הדברים שהוא עומד לחשוף הינם כהמשך ישיר 
הארכיון  במסגרת  לישראל  שהוברחה  הסודית  הגרעין  לתכנית 

הסודי באמצעות המוסד.
תוכנית הגרעין הסודית של  על  עוד פרטים  אני חושף  "היום 

איראן. לפני שנה וחצי חשפתי את ארכיון הגרעין הסודי שהמוסד 
הביא מטהרן. בדיוק לפני שנה חשפתי באו"ם את מחסן הגרעין 
הסודי של טהרן בטורקוזאבאד. האיראנים טענו שזה מפעל לניקוי 
שטיחים. קראתי לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית סבא"א 

מודיע  אני  היום  טורקוזאבאד.  את  מיד  לבדוק 
בטורקוזאבאד  מצאו  סבא"א  לכם שהפקחים של 
בניגוד  הסתירה  שאיראן  אורניום,  גרעיני,  חומר 

להתחייבויותיה הבינלאומיות".
של  ביותר  חמורה  הפרה  "זו  כי  הוסיף,  רה"מ 
נשק  הפצת  למניעת  האמנה   ,NPT-ה אמנת 
פרוטה  סבא"א  מנכ"ל  הודיע  גם  היום  גרעיני. 
איראן,  מצד  מלא  פעולה  לשיתוף  זכה  לא  שהוא 
עשתה  איראן  כי  פלא  אין  המעטה.  בלשון  זה 
מעשיה  את  להסתיר  לנסות  כדי  הכל,  אבל  הכל, 
לפני  טורקוזאבאד  הנה  בטורקוזאבאד.  האסורים 
המכולות  את  כאן  רואים  אתם  שלנו,  החשיפה 
שבתוכן איראן הסתירה ציוד גרעיני וחומר גרעיני 
טורקוזאבאד  הנה  להחזיק.  לה  היה  שאסור  סודי 
השמידו  שהם  רואים  אתם  שלנו,  החשיפה  אחרי 
את הדברים האלה, סילקו את המכולות. הם עשו 
בחצץ,  האתר  את  כיסו  הם   – נוסף  משהו  אפילו 
זה מה שאיראן  'קאבר-אפ',  זה מה שנקרא ממש 
עשתה שם. זה לא עזר להם כי הם השאירו עקבות 

של חומר גרעיני, כפי שאמרתי".
סודיים  אני מגלה שחשפנו אתרים  היום  "אבל 
נוספים בתוכנית הגרעין של איראן, אחד החשובים 
באבאדה,  גרעיני  נשק  לפיתוח  אתר  הוא  שבהם 
גרעיני.  נשק  לפיתוח  אתר  לאיספהאן.  דרומית 
הבינה  כשאיראן  בטורקוזאבאד,  כמו  בדיוק 
שעלינו על עקבותיה, היא מיד התחילה בניסיונות 
הסתרה. הנה האתר באבאדה לפני שהבינו שהוא 
האתר,  את  ותראו  כאן,  אותו  רואים  אתם  נחשף, 
פשוט  הם  עליהם  שעלינו  הבינו  שהם  אחרי 
פשוט  זה  הכל.  את  חיסלו  פשוט  אותו,  השמידו 
חושפים,  אנחנו  מסתירים,  הם  פעם  בכל  מדהים. 

ואז הם מנסים לטשטש את עקבותיהם".
"ישראל  ואמר,  באיראן  ל'רודנים'  פנה  נתניהו 
אתם  מתי  יודעת  ישראל  עושים,  אתם  מה  יודעת 
יודעת איפה אתם עושים. אנחנו  וישראל  עושים, 
נמשיך לחשוף את השקרים שלכם, אנחנו נמשיך 
לעשות הכל כדי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני 
בכל  איראן  של  התוקפנות  נגד  לפעול  ונמשיך 

מקום ובכל עת".
להתעורר,  הבינלאומית  לקהילה  קורא  "אני 
להבין שאיראן משקרת כל הזמן ולהצטרף לנשיא 
ולמדינת ישראל בהפעלת לחץ מקסימלי  טראמפ 
על איראן. המדיניות הדרושה היא לחץ, לחץ ועוד 

לחץ", סיים רה"מ.

נאום הגרעין של נתניהו: צורך ביטחוני או שימוש במידע לצורכי בחירות?

נתניהו נואם
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בס�ד

ליברמן אמר שימליץ 
על לפיד וגנץ לראשות 

הממשלה.

איימן עודה אמר שיצטרף 
לקואליציה בראשות לפיד וגנץ.

שלטון הימין בסכנה!

אזהרה: מי שלא רוצה את לפיד 
ראש ממשלה, חייב להצביע מחל!

שמאל-ערבים. ימנע ממשלת

33% ישנו הצבעתם 
ברגע האחרון אם יקבלו 
קריאה אישית ממרן שר 

התורה שליט''א 
שבוע לבחירות - עפ''י סקר מיוחד שנערך בציבור החרדי, 58% יצביעו 
ליהדות התורה, 26% לש''ס ו-5.7% לעוצמה יהודית ולליכוד •  18.8% 

שינו דעתם מאז הבחירות האחרונות • 36.5% מעדיפים ממשלה 
בראשות בכיר בליכוד ללא נתניהו • וגם: מה יגרום לציבור לשנות את 

הצבעתם ברגע האחרון? • כל הנתונים - בפנים 

מאת: אלי כהן

בסקר מיוחד שערך חברת 'דייקלום' עבור קו עיתונות, ביום שלישי בבוקר, שבוע לבחירות, 
החרדי  בציבור  מתכוונים  למי   ,490 השיבו  שמתוכם  איש   3470 בין  טלפוני  במשאל  נבדק 
ברגע  דעתם  לשנות  לאנשים  יגרום  מה  האחרונות,  הבחירות  מאז  דעתם  שינו  כמה  להצביע, 
ייכשל  נתניהו  האחרון, ומה הם היו מעדיפים שהמפלגות החרדיות יעשו אם ראש הממשלה 

שוב בהרכבת הממשלה. 
בשאלה הראשונה שאלנו, אם הבחירות היו מתקיימות היום למי הייתם מצביעים? 58.6% 
השיבו כי יצביעו ליהדות התורה, 26.3% לש''ס. מי שמפתיעה היא 'עוצמה יהודית', שאחרי 
יצביעו  כי  השיבו  מהציבור,   5.7%  - החסימה  אחוז  את  עוברת  היא  לפיהם  הרבים  הסקרים 

ל'עוצמה'. 
 5.7% עם  יפה  תוצאה  הוא  אף  מביא  חרדי  מטה  מחזיק  שאף  הליכוד,  השלטון,  מפלגת 
מהמשיבים, שהצהירו כי אם הבחירות היו מתקיימות היום, היו מצביעים לליכוד. 1.2% לכחול 

לבן, 0.8% לימינה, 0.6% לעבודה, ו-0.6% למחנה הדמוקרטי.
לא  דעתם  כי  השיבו   77.9% האחרונות?  הבחירות  מאז  השתנתה  דעתכם  האם  גם  שאלנו 

השתנתה, 18.8% השיבו כי דעתם השתנתה, ו-1.1% השיבו כי הם מתלבטים. 
שאלנו גם מה יגרום לכם לשנות את ההצבעה ברגע האחרון? 51.5%  השיבו כי שום דבר לא 
יגרום להם לשנות הצבעתם ברגע האחרון, 33.2% השיבו כי קריאה אישית של מרן שר התורה 
לאיבוד  חשש  כי  השיבו   12.8% הצבעתם,  לשנות  להם  יגרום  שליט''א  קנייבסקי  חיים  הרב 
שלטון הימין ו-1.3% השיבו כי הידרדרות המצב הביטחוני, יגרום להם לשנות הצבעתם ברגע 

האחרון. 
המפלגות  על  לדעתך  מה  ממשלה,  להרכיב  שוב  מצליח  לא  ונתניהו  במידה  גם  שאלנו 
ללא  בליכוד  בכיר  בראשות  לממשלה  להצטרף  עליהם  כי  השיבו   36.5% לעשות?  החרדיות 
נתניהו, 21.8% השיבו כי לדרוש בחירות חוזרות, 20.2% כי על המפלגות החרדיות להצטרף 
לממשלת אחדות, 17.3% אמרו כי במידה ונתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה, על המפלגות 
החרדיות ללכת לאופוזיציה ורק 2.9% השיבו כי עליהם להצטרף לממשלה בראשות גנץ ולפיד. 

מזמין הסקר: קו עיתונות. מבצע הסקר: חברת 'דייקלום'. תאריך ביצוע הסקר: יום שלישי 
ה-1.9.2019 בין השעות 8:00-8:30. האוכלוסייה בה התבצעה הסקר: חרדים. נשאלו: 3470. 
אפשר  ואי  מוכרות  סטטיסטיות  שיטות  על  התבסס  לא  הסקר   .490 בסקר:  בפועל  השתתפו 
להסיק ממנו מסקנות לגבי דפוסי הצבעה או עמדות הציבור. הסקר הוזמן ע"י קו עיתונות ונערך 

ע"י 'דייקלום'.
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לא  המצלמות.  את  הכינו 
או  ביבי  של  הבחירות  ליל  נאום 
את  בהכרח  שיכריע  הוא   – בני 
עורכי  אם  הבאה.  הממשלה  גורל 
הסקרים ללא יוצא מן הכלל אינם 
טועים בגדול, וגם לכך יש תקדים, 
 – הפלאשים  הבזקי  שכל  הרי 
נשיא  של  בנאומו  הפעם  יתמקדו 
הבחירות  לאחר  יומיים  המדינה. 
הנואמים  דוכן  על  ריבלין  יעמוד 
לנשיא  השנתי  האזכרה  בטקס 
למועמד  גם  שהיה  פרס,  המנוח 
שהחזיר  ממשלה  לראש  הראשון 

את המנדט לנשיא המדינה.
בכנס  רמז  כבר  ריבלין 
׳המשפיעים׳ שלא ייתן יד להקדמת 
שבה  הזירה  בשלישית.  הבחירות 
עם תקיעת אצבע  זאת  לומר  בחר 
נתניהו,  האירוע  מחרים  של  בעין 
כמו גם הטון המרוגז, העידו היטב 
לטון  ביקורתו.  חצי  מכוונים  למי 
השבוע  נחשפו  ריבלין  של  הנרגן 
והעידו  בסביבתו  ששהו  אישים 
מופגן,  רוח  וקוצר  קצר  פתיל  על 
כמעט כשל איווט ליברמן. ריבלין 
ובראשונה  בראש  הוא  הנשיא 
שצופה  ניסיון,  רב  פוליטיקאי 
כמו חזאי יפני מיומן את הטייפון 
שעומד להתרגש עליו בעוד שבוע 

ימים.
כאן  הובאה  שעבר  בשבוע 
תחזיתו של דרעי כי לא על המספר 
61 לבדו יקום או יפול נתניהו. אם 
מספר הזהב לא יושג כפי שצופים 
על  המירוץ  ייפתח   – הסקרים 
קולות הממליצים לנשיא המדינה. 
ליברמן כבר אמר את דברו השבוע 
ובצורה שאין ברורה ממנה. האיש 
כדי  החסימה  אחוז  את  שהעלה 
מחוץ  אל  הערבים  את  להוציא 
 - הפוכה  לתוצאה  והביא   - לגדר 
טירפד בזגזוג ספקטקולרי מרהיב 
חרף  המצלמות,  חוק  חקיקת  את 
העובדה שהנפגעות הצפויות מהחוק היו המפלגות 

הערביות. 
איווט שבר השבוע את שיאו האישי, כשהמילה 
מעשרים  פחות  מעמד  הפעם  החזיקה  היומית, 

וארבע שעות. פומבית, נימק איווט את שינוי העמדה 
הבחירות  ועדת  לידי  האחריות  להעברת  בדרישתו 
את  ובפרט  מלשכנע  רחוק  הזה  התירוץ  המרכזית. 
שותפיו הלא טבעיים לשעבר שהפכו עבורו למטרה 
קלה. ״ליברמן עשה צעד משמעותי. הוא טירפד את 
בצד  שהתייצבותו  לכך  מודע  שהיה  למרות  החוק 
בכיר  שר  אומר  מצביעים״,  ממנו  תבריח  הערבים 
בליכוד, ״המשמעות היא שליברמן חצה את הגבול 

האחרון שעוד נשאר בדרך למחנה השמאל״. 

פייק סטילס
אומר  איווט״,  של  בטענות  ענייניות  שום  ״אין 
החבר לשעבר והאויב המר בעל כורחו אריה דרעי, 
״הרי היועץ המשפטי לממשלה בעצמו אמר במהלך 
של  תקנות  מספיקות  שעקרונית,  הממשלה  ישיבת 
להפנות  צריך  ותקנות  היות  מה?  אלא  הפנים.  שר 
אין מנוס במסגרת   – יום  לידיעת הציבור שלושים 
הייתה  לא  זאת בחקיקה.  הקיימת מלקבוע  הזמנים 
חוץ  פרסה  פניית  כזאת  לבצע  סיבה  לליברמן 
תומכים   61 יהיו  שלגנץ  לכך  להביא  שלו  מהרצון 

עם הערבים״. 
בכובעו כשר הפנים דרעי מדבר על פייק-סטילס, 
ולא של נתניהו אלא של מתנגדי החוק: ״מי כמוני 
יודע כשר פנים שיש לדרישה להצבת מצלמות גם 
בסיס במציאות. ערב הבחירות לרשויות המקומיות, 
זיופים.  מפני  והתריעו  רשויות  ראשי  אלינו  באו 
התחלנו לגלגל מהלך של הצבת מצלמות אבל לא 
הספקנו בגלל קוצר הזמן. אני אומר בוודאות כמי 
בסיבוב  מצלמות  היו  שאם  המערכת  את  שמכיר 
הקודם, היו לנו שתי מפלגות שלא היו עוברות את 
מפלגות,  שתי  על  מדבר  כשדרעי  החסימה״.  אחוז 

הוא לא מכוון בהכרח לשתיים שהן ערביות...
בשבוע  כמו  מתלבט  ולא  מתפלא  לא  כבר  ״אני 
שעבר ואין לי ספק מה יעשה איווט״, מסכם דרעי 
החבר  עם  מחודש  קשר  ליצירת  תקווה  כל  שאיבד 
שהפנה עורף, ״אם השמאל יקבל 61 עם המפלגות 
גנץ בלי  ימליץ על  וישראל ביתנו, איווט  הערביות 
למצמץ גם אם זה יהיה ביחד עם הערבים. אחרי מה 
שעשה איווט השבוע כבר אין לי כבר ספק בדבר. 

ליברמן ילך עם הערבים״.
אז הליברמן יישאר כנראה אותו ליברמן, השאלה 
 – ערבים  אותם  יישארו  הערבים  גם  האם  היא 
שמיר.  יצחק  המנוח  רה״מ  של  לאמרתו  בפרפרזה 
״ליברמן ילך על גנץ בכל מחיר רק בשביל להפיל 
את ביבי״, מעריך שר בכיר בליכוד, ״אבל אני לא 

בטוח שהערבים ירוצו להמליץ על בני גנץ אם יבינו 
שהם מקבלים באותה חבילה גם את ליברמן״.  

המהלכים  לשני  הערבים  חברו  פעמיים 
בקדנציה  נתניהו  שהוביל  ביותר  המשמעותיים 
הנוכחית. בפעם הראשונה בהסכמתם לפיזור הכנסת 
אם  מינוי מבקר המדינה.  על  בדיל  ובפעם השנייה 
מועמדו  על  מהמלצה  יימנעו  הם  השלישית  בפעם 
של ליברמן, בני גנץ, לראשות הממשלה – נתניהו 
יוכל לשלוח גלידת פיסטוק לאיימן עודה ולאחמד 

טיבי. הפעם, זה עוד עשוי להיות: ביבי וטיבי.
גבי  לשעבר  הרטמכ״ל  את  השבוע  שאלתי 
לחוק  בנוגע  הערבים  עם  הברית  האם  אשכנזי 
המצלמות תחזיק מעמד גם אחרי הבחירות. ״אנחנו 
לא פוסלים את הציבור הערבי וגם לא את הנציגות 
הערבית״, הוא השיב, ״אך מתנים זאת בכך שיביעו 
ודמוקרטית״.  יהודית  ישראל  של  להיותה  הסכמה 
משמעותה של אמירה מהסוג הזה היא כמעט כמו 
המצע  בסיס  על  בממשלה  לשבת  החרדים  הזמנת 

של יש עתיד. 

סיפורי סבא
היה   – הבולגרי  ולא  החלבי  מהצד   – שלו  סבא 
באמירה  נתפס  לא  מעולם  אשכנזי  כרמטכ״ל,  רב. 
אנטי-חרדית וגם לא כמנכ״ל משרד הביטחון. ״אני 
אשכנזי  גבי  לי  אומר  תורה״,  של  עולמה  נגד  לא 
ומספר ברגש על המסורת מבית סבא – עד שלרגע 
הוא נראה כמי שיצטרף תכף ומיד לסרטון הסליחות 
וחושבים  החרדים  את  מעריכים  ״אנחנו  ש״ס.  של 
שהם צריכים להיות חלק מהחברה. לא אנחנו פסלנו 
אותם, וגם היום כשהם נצמדים לנתניהו אנחנו לא 
קווי  בסיס  על  יסכימו להצטרף  אם  אותם,  פוסלים 
רבי  של  והדגים  השועל  משל  מאז  שלנו״.  היסוד 
עקיבא, לא נמצא נמשל כה מושלם להצעת השועל.

הזיגזג של בני גנץ בסוגיה החרדית כבר הותקף 
מכל זווית, אך במשפט אחד לא מגומגם מסמן גבי 
אשכנזי את הסיבה האמיתית להדרה. לא מדובר רק 
ביאיר לפיד ובכפיית עמדתו על שאר שותפיו, וגם 
לא במנדטים שעשו את דרכם מכחול-לבן לישראל 
ביתנו. לסקרים שהוצגו בפני הקוקפיט היה בהחלט 
משקל, אך אי אפשר להתעלם גם מהממד החמישי 
של תחושת ההשפלה שחווה גנץ, ואחראים לה גם 

כן כמה מחברי-הכנסת החרדים.
מיהרו  ישראל  אגודת  של  הכנסת  מחברי  כמה 
השבוע להפנות אצבע מאשימה לעברם של חבריהם 
בני  מול  ישירים  שיח  ערוצי  שפתחו  התורה  מדגל 

ערבים זה לזה

״תגיד לביבי שאתם 
עושים טעות״, 
אמר ח״כ אשר לשר 
הליכודניק, ״אנחנו 
מחבקים את איווט 
חזק ומזכירים לכולם 
כמה הוא חבר שלנו, 
אבל אתם, במקום 
להיכנס בו חזיתית, 
מעדיפים לתקוף את 
ש״ס וימינה״. בערבו 
של יום הסתובב 
נתניהו בקניון 
מלחה כשהשר 
מעביר המסר נצמד 
כמאבטח מסור 
ולוחש לאוזנו. המסר 
עליו חזר נתניהו היה: 
״איווט חבר לשמאל 
ולערבים״. אם 
הקמפיין יצליח, אשר 
עוד ידרוש תמלוגים

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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גנץ. ״כדאי שיסתכלו במראה לפני שהם מאשימים 
ימי  ברוח  התורה  דגל  אומר אחד מח״כי  אחרים״, 
הרחמים והסליחות בהם אפילו בנוסח אשכנז מכים 

על חטא – ורצוי על חזהו של האחר. 
אומר  גנץ״,  בני  שעשה  מה  את  אוהב  לא  ״אני 
חבר-הכנסת מדגל התורה, ״אבל לא יכול להשתחרר 
מהתחושה שגם לנו יש בזה חלק. ללכת עם נתניהו 
זה עניין אחד, ולזלזל בכל פנייה של גנץ זהו דבר 
אחר. כשהוא דיבר על דף ריק שיציג בפנינו, לעגנו 
לו וקשקשנו על הדף. הצגנו את המרדף שלו אחרינו 
כדאי  עלינו,  מתהפך  זה  כשכל  עכשיו  כחולשה. 
לפחות,  בינתיים  עצמנו״.  עם  גם  חושבים  שנעשה 

אלה האחרים שעושים חושבים עבורנו.

לכו להצביע
כולה  המערכת  את  שהטריל   – לליברמן  נחזור 
השבוע  פגש  הכנסת  בחניון  קשה.  באנטי-חרדיות 
יעקב אשר את אחד משרי הליכוד שלוחשים  ח״כ 
אמר  טעות״,  עושים  ״אתם  רה״מ.  של  אוזנו  על 
חזק  איווט  את  מחבקים  ״אנחנו  לליכודניק,  אשר 
אתם,  אבל  שלנו,  חבר  הוא  כמה  לכולם  ומזכירים 
במקום להיכנס בו חזיתית ולתקוף את החיבור בין 
איווט לערבים, מעדיפים לתקוף את ש״ס וימינה״. 
מלחה  בקניון  נתניהו  הסתובב  יום  של  בערבו 
כשהשר מעביר המסר נצמד כמאבטח מסור ולוחש 
בפני  ושוב  שוב  נתניהו  חזר  עליו  המסר  לאוזנו. 
ההמון שפגש היה: ״איווט חבר לשמאל ולערבים״. 
אם הקמפיין יצליח, יעקב אשר עוד ידרוש תמלוגים. 
חייבים לומר מילה טובה על התנהלות הנציגות 
החרדית בסבב הנוכחי. סרטוני הסליחות של ש״ס 
עדינים. קמפיין הדיגיטל קליל  מנגנים על מיתרים 
ולא מאיים, שלטי ״ברכנו אבינו״ של יהדות התורה 
מעבירים משהו אחר, וגם מסע הפריפריה של מרן 
מקרבת.  יהדות  של  מסר  משדר  קנייבסקי  הגר״ח 
אנטי-תזה לכל מה שאיווט מנסה להדביק לנו בעל 

כורחנו. תשובה מאהבה לקמפיין נוטף שנאה.
עצמאיות.  הברקות  גם  לאוויר  עולות  ושם  פה 
על  מתנצל  ולא  מצטער  לא  פרוש  מאיר  השר  סגן 
שפרסמה  המשפט  מערכת  נגד  ההפחדה  סרטון 
עצמאית,  לאוויר  שעלה  בסרטון  התורה.  יהדות 
מדבר  פרוש  בכחול-לבן,  לפיד  סרטוני  במודל 
אותם  ומזהיר  יבינו"  שהם  "ככה  החרדים  לאחיו 
מפני ההשתלטות של מערכת המשפט על אורחות 

החיים. 
״לא אנחנו התחלנו״, אומר פרוש כשהוא נשאל 
אחרי  בא  הזה  ״הסרטון  בדבריו,  הגזים  לא  אם 
שנאה  מלא  שיח  אחרי  בהפרדה.  האירועים  פרשת 
נגד הציבור החרדי. הקמפיין בציבור הכללי חשוב 
להיראות  הלוקסוס  את  לנו  אין  הבית  בתוך  אבל 
שמערכת  יבין  החרדי  שהציבור  חשוב  נפש.  יפי 
בכל  הבית  על  מערכה  היא  הזאת  הבחירות 
יהדות  שמפרסמת  למסרים  חשיבות  יש  המובנים. 
ש״ס  של  הפנייה  גם  וחשובה  בסרטונים  התורה 
לקהל המסורתי – אבל עם הבייס החרדי אי אפשר 
לשחק. יש פה תופעה שאינני זוכר כמותה. מפלגה 
שמתיימרת לתפוס את השלטון הופכת את החרדים 
והדתיים ללא לגיטימיים. מישהו מתוכנו חייב לקום 

ולזעוק: גוועלד״.
אפשר לאהוב את סגנונו של פרוש ואפשר גם לא 
לסבול את מכמני הלשון אך התוכן, רבותיי, משקף 
אנחנו  לא  הזה  הסבב  את  כהווייתה.  המציאות  את 
האווירה  ליצירת  ושם  פה  תרמנו  אם  גם  התחלנו, 
לשימור  שחרד  מי  האחרונה.  הקדנציה  במשך 
החינוך החרדי, לגורל עולם הישיבות וללגיטימיות 
הזאת  בארץ  מאמינים  כיהודים  חיינו  אורחות  של 
בלי  או  עם   – הפרגוד  מאחורי  להתייצב  צריך 
ולתת את קולו לאחת משתי המפלגות  מצלמות – 
ייספר  הגוש  של  ה-61  מניין  רק  לא  החרדיות. 
ימי  בעשרת  כמו  קול,  כל  כאשר   - יום  של  בערבו 
תשובה יטה את הכף - אלא גם מספרם של היהודים 

החרדים שייענו לקריאת: מי לה׳ אליי. 

תשובה מאהבה לקמפיין השנאה. מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי בעצרת עם הגר"ד קוק בטבריה

סבא שלו – מהצד החלבי 
ולא הבולגרי – היה רב. 

״אני לא נגד עולמה 
של תורה״, אומר גבי 

אשכנזי ומספר ברגש 
על המסורת מבית סבא, 

עד שלרגע הוא נראה 
כמי שיצטרף תכף ומיד 

לסרטון הסליחות של 
ש״ס. ״למרות שהחרדים 

נצמדים לנתניהו אנחנו 
לא פוסלים אותם, אם 

יסכימו להצטרף על 
בסיס קווי היסוד שלנו״. 

מאז משל השועל והדגים 
של רבי עקיבא, לא 

נמצא נמשל כה מושלם 
להצעת השועל
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עכשיו הזמן להתעורר! מצילים את גוש הימין!
 התרחיש היחידי לממשלת ימין -

4 מנדטים של עוצמה יהודית. 

כף
עוצמה יהודית בראשות 

איתמר בן גביר

עוצמה 
יהודית

רק עם
ממשלה 

ימנית!

יש

הסקרים קובעים:

"עד היום לצערי הרב, התייחסו לחרדי 
העובד כ"בעל זכות הצבעה" בלבד"

מאת: מנדי קליין

הבחירות.  הפתעת  להיות  הולכים  שאתם  ונראה  הבחירות  ערב 
גוש  את  ומקרבים  מנדטים   4 עם  עוברים  אתם  האחרונים  בסקרים 

הימין-חרדים להקמת ממשלה. אתה מופתע?
"האמת שאני לא מופתע מהסקרים, אבל אני מופתע מעוצמת התמיכה 
מאד  רחב  ציבור  קיבלנו.  לא  מעולם  בהם  במקומות  מקבלים  שאנחנו 
מבין שהתקווה היחידה לשנות את מאזן הגושים היא שאנחנו נכנס. הרי 
הלכנו לבחירות בגלל שהיה תיקו בין הגושים. כולם שאלו מה ישתנה 
הפעם? הרי אותן מפלגות מתמודדות שוב ואותו ליברמן מהווה לשון 
המאזניים. אבל עכשיו רואים שיש משהו שמסוגל לשנות את הסקרים 
של  המנדטים  ארבעת  ואלו  ימין-חרדים  גוש  לטובת  הכף  את  ולהטות 

עוצמה יהודית, שיהוו לשון המאזניים".
למגזר  מתחברת  בראשה  עומד  שאתה  יהודית  עוצמה  מפלגת  איך 

החרדי? 
"היסטורית מפלגת עוצמה יהודית היא המפלגה שהכי קרובה למגזר 
שכיהן  מי  בכנסת,  הייתה  שעוצמה  האחרונה  בפעם  בכנסת.  החרדי 

ליהדות  שקשורים  העניינים  שבכל  ארי,  בן  מיכאל  ד"ר  היה  מטעמה 
מקלב  אורי  ח"כ  בזמנו,  החרדיות.  המפלגות  עם  הצביע  ולתקציבים 
מיהדות התורה אמר לא פעם: "אנו רואים בבן ארי את האצבע השישית 
גדולי  ושל  החרדי  המגזר  של  לצידם  היינו  תמיד  התורה".  יהדות  של 

הדור. אנחנו מאמינים באותם הערכים".
אתה מחובר למיינסטרים של הציבור החרדי. אבל איך אתה מתכנן 

לעזור בכנסת לחרדים העובדים למשל? 
"עד היום לצערי הרב, התייחסו לחרדי העובד כ"בעל זכות הצבעה" 
בלבד. כיום, אין מי שידאג להקצאת משאבים לתת-המגזר הזה. החרדים 
העובדים אינם זוכים לייצוג משמעותי במפלגות החרדיות, לא מצליחים 
לזכות בתקציבים לטובת פיתוח משאבים ייחודיים עבורם, דוגמת מכרזי 
כל קהילה.  פיתוחה של  - המאפשרים את  כהנה  ועוד  בתי ספר  בנייה, 
החרדים העובדים הם כמעט 40% מתוך האוכלוסייה החרדית, לא ייתכן 

שאין להם אין ייצוג הולם בכנסת ישראל".
אחת הבעיות של המגזר הזה הוא בתחום החינוך. איך אתה חושב 
תורה  בתלמודי  לפגוע  בלי  הממ"חים  מצוקת  את  לפתור  שניתן 

הקיימים.
"האבסורד הוא שגם הסוגיה הזו, כמו עוד סוגיות רבות, היא תוצאה 

איתמר בן גביר העומד בראש מפלגת 'עוצמה יהודית' אומר: "בעיית הממ"חים יכולה להיפתר אם נחזיר את בג"צ למקום" • לדבריו: 
"היסטורית מפלגת עוצמה יהודית היא המפלגה שהכי קרובה למגזר החרדי בכנסת"

של שלטון בג"צ. הח"כים החרדים מפחדים שאם הממ"חים יקבלו הכרה, בג"צ יגיד מחר שיש 
הפחד  רשמי.  המוכר שאינו  בחינוך  ההכרה  את  ויפסיק  החרדים  לילדים  חינוך ממשלתי  זרם 
הגדול פה הוא מבג"צ. במצב הקיים אני באמת מבין אותם, כי אי אפשר להקים את המ"מחים 
מנהל את  הגענו למצב שבג"צ  לב ששוב  על חשבון תלמודי התורה המסורתיים. אבל שימו 
המדינה. במקום לטפל בבג"צ הח"כים החרדים הולכים ונלחמים בממ"חים. אני מגיע לכנסת 
גם  מסודר  תקצוב  יהיה  למקום  יחזור  כשבג"צ  מהשורש.  עושים  אמיתי  ושינוי  לשנות,  כדי 

לחינוך החרדי המסורתי וגם לממ"חים. כל אחד יוכל לקבל את החינוך שמגיע לו.
זה בלתי נתפס. הילדים נשלחים לחינוך שההורים שלהם לא  זה מה שקורה כעת  "במקום 
מוותרים  ואחרים  עולמם  השקפת  את  הולמים  שלא  חרדיים  תורה  לתלמודי  חלקם  רוצים. 
הבעיה  התיכון  בגילאי  אחרת.  אלטרנטיבה  להם  ואין  מאחר  דתי-לאומי,  לחינוך  ושולחים 
יותר, אין סמינרים וישיבות שמוכנים לקבל את ילדיהם, מאחר והם אינם עומדים  גדולה אף 

בקריטריונים. אני אדאג שתקציבי החינוך יחלוקו בצורה נכונה.
"חשוב לי לחדד שלימוד התורה הוא ערך עליון והוא חלק מהמצע שלנו. אנחנו מאמינים 
אבל  וליל.  יומם  תורה  ולומדים  שיושבים  מי  את  מעריץ  אני  אישי  ובאופן  ישראל  בתורת 
היתרון שלנו הוא שאנחנו לא חלק מהמגזר, ואנחנו רוצים לסייע גם לחרדים העובדים, אנשים 
יהיו פתוחות למגזר החרדי,  אותם, הלשכות שלנו  מי שייצג  ואין  ועבודה  שמאמינים בתורה 

אנחנו תמיד תמכנו במגזר החרדי על כל גווניו".
לסיום מה המסר שלך לציבור החרדי?

מי  אבל  ככה.  שיעשה  המסורתיות,  החרדיות  למפלגות  רבותיו  מצוות  לפי  שמצביע  "מי 
שרוצה להצביע לאחת ממפלגות הימין האחרות – עוצמה יהודית היא הבית שלו. אם הוא רוצה 

לחזק את גוש הימין שיצביע למי שבזכותה גם החרדים יישבו בממשלה".

פרץ ללפיד: "כשאני פיקדתי, 
אתה היית פרזנטור"

הרב פרץ לאחר שלפיד הבהיר כי אין בכוונתו לחזור בו מדברי הבלע נגד ח"כ הרב 
רפי פרץ מ'הבית היהודי' על אף שהוכח כי הדברים שבגינם ביקר אותו סולפו 

והוצאו מהקשרם

מאת: משה אברהמי 

הבית  ביו"ר  לפיד  יאיר  ח"כ  השתלח  השבוע 
היהודי' ח"כ הרב רפי פרץ והכריז כי הוא אינו ראוי 
דעותיו  בשל  ישראל  בממשלת  חינוך  כשר  לכהן 

השמרניות הנוגדות את המתירנות והליברליזם.
שר החינוך, הרב רפי פרץ בתגובה הגיב ללפיד 
ואמר, כי ״יש עתיד והעומד בראשה הם קופסת ג׳ל 
למריחה והסתה שבסוף היום נשטפת במים קרים. 
לעם  מאומה  תרמת  לא  בעט  למשוך  מלבד  יאיר, 

ישראל. בזמן שאני חינכתי, פיקדתי ובניתי יישובים אתה היית מספר סיפורים, פרזנטור לבנקים, 
חממה לסטנדאפיסטים".

הרב פרץ פנה ללפיד ואמר: "אתה תועה ואדם שכל מטרתו היא העמקת השסע והקיטוב בעם 
ישראל, לא יהדות מכילה, אתה יאיר חולצה שחורה שכל מורשתו היא אפס אחד גדול".

פרץ  הרב  נגד  הקשים שהשמיע  בו מהדברים  חוזר  הוא  אם  לפיד  נשאל  לתקשורת  בראיון 
לאחר שאמש התברר כי הדברים ששודרו על ראש המכינה הרב נאומברג סולפו. לפיד השיב כי 

אין הוא מתכוון לחזור בו מהדברים.

שר החינוך הרב רפי פרץ



בס"ד

חדש! חדש! בצלילי האש!
מסעדת השף היחידה בבני ברק

עקב הביקוש הרב לעסקיות צהריים החלטנו לפנק אתכם!

050-6009797
אירועים עד 80 איש • שירותי קייטרינג • מעל 100 מקומות ישיבה

להזמנות 
ולמשלוחים:

  24:00-11:00  , ׀ פתוח בימים: א'-ה' )ליד ״יתד נאמן״(   100 בני ברק  ז'בוטינסקי  רחוב 
לסגירת ארועי בוקר-ערב: 053-7140332, ישראל

עסקית 2 שיפודים - 62 ₪עסקית שיפוד 1 - 48 ₪

שיפוד פרגית
שיפוד קבב

שיפוד כבד ברוטב יין
סטייק עוף על האש

שניצל פריך

2 שיפודי פרגית
2 שיפודי קבב

2 שיפודי כבד ברוטב יין
2 סטייק עוף על האש

2 שניצל פריך

עסקית 2 שיפודים כוללת 2 תוספות עסקית שיפוד כוללת 2 תוספות
חמות + 2 תוספות קרות + שתיה

• צלחת שווארמה נקבה עם שומן כבש או שווארמה פרגית כולל סלט, ציפס + פחית שתיה - 58 ₪

עסקיות הצהריים מוגשות בין השעות 11:00-17:00 בלבד!

• צלחת מעורב ירושלמי כולל סלט, ציפס + פחית שתיה - 58 ₪

מנות  פתיחה,  מנות  הכולל  היום  שעות  בכל  ומגוון  עשיר  תפריט  לבחירתכם,  כן,  כמו 
משובח,  דגים  תפריט  מיוחדים,  בריאות  סלטי  חמים,  מרקים  ילדים,  מנות  בקר,  מנות  עוף, 
טיסיקולוב. אלכסיי  הקולינרי  השף  של  בניצוחם  והכל  חריפה,  ושתייה  קינוחים 

הכי זול והכי טעים בבני ברק!

• קומה סגורה לארועים 60 איש  • עד  עקב העומס בלילות מומלץ להזמין שולחן מראש 

* העיסקיות רק בין 11:00 ל-17:00





י"א אלול תשע"ט 262611/9/19 בני ברק

האם 'יהדות התורה' 
שוברת ימינה?

מאת: משה אברהמי

קהלים  התורה'  ל'יהדות  לצרף  הניסיון 
חדשים, הלך והסתבך השבוע, סביב השאלה: 
האם המפלגה החרדית שוברת ימינה ומתחייבת 
שלא לתמוך בעתיד בשום פינוי שטחים ונסיגה 
ח"כ  נכנס  שלישי,  יום  בבוקר  מההתנחלויות. 
התורה  שר  מרן  של  למעונו  פינדרוס  יצחק 
הגר"ח קנייבסקי, משם יצא עם הכרעה ברורה: 

"שהערבים יוותר".
את המאמצים 
קולות  להבאת 
ריכז  ימניים, 
ה  פ ו ק ת ב
ח"כ  האחרונה 
פרוש  מאיר 
ישראל(,  )אגודת 
ימין  איש  בעצמו 
השומר  מובהק, 
אדוק  קשר  על 
חב"ד  אנשי  עם 
הדתית.  והציונות 
הגיעו  הדברים 
בשיתוף  לשיא 
ח"כ  עם  פעולה 
כאשר  מקלב,  אורי 
הצליחו  השניים 
תמיכת  את  להשיג 
חי  דוד  רבי  הגאון 
מחשובי  הכהן, 
החר"דליים  רבני 
פעילים  לצד 
לאומיים  דתיים 
והקמת  נוספים, 
הדתי-לאומי  המטה 

ב'יהדות התורה'.
בתמורה לתמיכה, הפקידו חברי הכנסת של 
יהדות התורה מסמך התחייבות לשלמות הארץ, 
כי  התחייבו  היתר  בין  התורה.  גדולי  דעת  על 
"יהדות התורה אינה תומכת ואינו מעוניינת ח"ו 
ועפ"י החלטת מועצת  ישראל,  בנסיגות מארץ 

גדולי התורה תמשיך במדיניות זו".
ההתחייבות לשמור על ארץ ישראל השלמה, 
קולות  את  גם  להביא  מאמצים  בבסיס  עמדה 
לא  הרשמית  שחב"ד  למרות  חב"ד.  חסידי 
החסידים  הולכים  בפוליטיקה,  מתערבת 

ברבבותיהם לקלפי על פי הוראת הרבי.
חריקות  נשמעו  השבוע,  שבמהלך  אלא 

בתמיכה הבלתי מסויגת בארץ ישראל השלמה. 
לתכנית  בראיון  מקלב  אורי  ח"כ  למשל  כך 
להסכם  התייחס  מורשת',  ב'כאן  מנדי-ביתן 
אין  העתיד,  על  מדבר  לא  "ההסכם  כי  ואמר 
גם  לגופו".  מקרה  כל  לגבי  נחליט  התחייבות. 
ח"כ יעקב אשר הביע בשבוע שעבר הסתייגות 

מרומזת.
סערה  עוררה  בהתחייבות  הספק  הטלת 
והתגובות לא איחרו לבוא. ח"כ מקלב הוציא 
נאמר:  בה  הבהרה 
"אין שינוי בעמדתנו 
שטחים  פינוי  לגבי 
ישראל,  בארץ 
גדולי  הוראת 
בעבר  ישראל 
וזו  להתנגד  היא 
שקיימת  ההוראה 
ובכל  כיום.  גם 
דעתנו  נושא 
כפופה  והצבעתנו 
גדולי  להוראת 

ישראל".
מטעמו של סגן 
ליצמן  יעקב  השר 
"בניגוד  כי  נמסר 
 , " ת ו ע ו מ ש ל
התורה  יהדות 
ד  ו מ ע ת
עליו  בהתחייבות 
חתמה בפני הרב 
הכהן,  חי  דוד 
לפיו תתנגד לכל 
משטחי  נסיגה 

ארץ ישראל.
התקבלה  הדרמטית  ההכרעה  אך 
קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  במעונו 
פינדרוס  יצחק  הכנסת  חבר  ידי  על  שנשאל 

בסוגיה.
רבים  תושבים  בשם  מרן  את  שאל  פינדרוס 
לחץ  של  במקרה  האם  הירוק:  לקו  מעבר 
תתמוך  התורה  שיהדות  חשש  יש  אמריקאי 

בוויתור על שטחים? 
להם  "תגיד  הייתה:  הגר"ח  מרן  תשובת 

שהערבים יוותרו".
החוששים  "יש  והקשה:  הוסיף  פינדרוס 
ומרן  לוויתורים...",  תסכים  התורה  שיהדות 

השיב נחרצות: "לא!".

בצל תמיכת רבנים בכירים בציונות הדתית ביהדות התורה, נכנס ח"כ 
יצחק פינדרוס ושאל האם במקרה של לחץ אמריקאי יש חשש שיהדות 
התורה תתמוך בוויתור על שטחים? תשובת מרן הגר"ח הייתה: "תגיד 

להם שהערבים יוותרו"

 ח"כ פינדרוס אצל מרן הגר"ח קנייבסקי 

מכתבו של הרב דוד חי הכהן

בואו לקבל ייעוץ
ואבחון תעסוקתי

מהמומחים בתחום!

ליצירת קשר, ולפרטים נוספים:

מחיר 
מסובסד!

ניתן לפנות בטלפון: 03-7707300/1
sara.yosef@bbm.org.il או למייל

מרכז הכוון מציע אבחונים תעסוקתיים, 
הכוונה וייעוץ מקצועי על ידי יועצים בכירים, 
ליווי מקצועי פרטני, לבחירת מסלול לימודים 

המתאים לכישורים ליכולות ולאישיות

צילום
מתלבט 

איזו עבודה 
מתאימה לך?

רות
כן מכי

טכנאותסו

בני ברק





רגע לפני הבחירות- הבחירה שלכם בשנה טובה ומבורכת!!

אברהם”  “אוהלי  מוסדות  להצלת  נא”  “חזקני  האדיר  הקמפיין 
בקריית הרצוג, עולה לאוויר בימים אלו וקורא לכל מי שלב יהודי 
חם פועם בקרבו להושיט יד, לחזק את מוסדותיו של הרב משה 

חזקיהו שליט”א ולתת עוז לה’ ולתורתו. 

המוסדות בראשות המרא דאתרא הרב חזקיהו שליט”א שנקלעו 
לקשיים עצומים בעת האחרונה עומדים בפני סכנת סגירה ח”ו. 
גדולי ישראל שליט”א נחלצו חושים לימין הרב, הפליגו בשבחים 
אודות הזכות העצומה לחזק מקום של הפצת תורה ובפרט בערבו 

של יום הדין, והעתירו מברכותיהם על התורמים והמסייעים.

 מזה כשלושה עשורים מוסר הרב חזקיהו את נפשו על אחזקת 
מתפללים,  למאות  כנסת  בית  הכוללת  הרוחנית  האימפריה 
נץ וערב, ומוסדות חינוך מעולים  כולל אברכים מתמידים, כולל 
ומבוקשים הכוללים גני ילדים ומעונות, בית ספר בית יעקב המונה 
250 תלמידות הממשיכות בסמינרים הטובים בעיר, ותלמוד תורה 

בו מתחנכים לתורה וליראת שמיים כ- 400 תלמידים מצוינים.

מסירות  באהבה,  כפיו  על  הנושא  נאמן  כרועה  משמש  הרב 
מאות  משתייכות  אליה  הקהילה  משא  את  קץ  אין  ואחריות 
הוא,  באשר  יהודי  לכל  הכתובת  המשענת,  איכותיות.  משפחות 
הרב  מורנו  התורה  חכמי  מועצת  חבר  המובהק  רבו  בהכוונת 
המוסדות  פעילות  את  מקרוב  המכיר  שליט”א  בעדני  שמעון 

ומלווה את דרכם בחיבה יתרה כבר שנים רבות.

הרב חזקיהו מחזק ומעודד את קהל עדתו ומנחיל דרך ה’ לרבים. 
בסבלנות ובאורך רוח משיב לכל פונה, בין אם הוא צורבא דרבנן 
המבקש ללבן וליישב את דברי הרשב”א, ובין אם להבדיל, יהודי 
המבקש עצה טובה האם הרב ממליץ לו לרכוש מקרר... לכולם 

מתייחס הרב במאור פנים, בנעימות ובאבהיות מלטפת.

הרב חזקיהו- יהודי אחד. ועל כתפיו- עולמות הרבה.

אך בלי קמח אין תורה.

הוצאות האחזקה אסטרונומיות. עד עתה נשא לבדו בנטל, ניסה 
ובלבד  ממש,  של  נפש  מסירות  מתוך  עצמו  בכוחות  להתמודד 
לא  מעולם  כך,  כל  צנוע  “הרב  הציבור.  על  לטורח  להיות  שלא 
לאחרים,  להעניק  לתת,  רק  היא  מהותו  כל  דבר,  לעצמו  ביקש 

להשפיע ולהרעיף”, מספרים תלמידיו בהערצה.

“המלגות לאברכי הכולל חולקו תמיד בזמן, גם כשלא היה לאבא 
כלי  בבחינת  הוא  “אבא  בניו,  מעידים  זאת”,  יממן  מהיכן  מושג 
מחזיק ברכה הממציא יש מאין...” ללא תורמים עשירים מחו”ל, 
מאומה.  מותיר  לא  כשלעצמו  מדהימה,  ובצניעות  בפשטות 
“כשהם יושבים ועוסקים בתורה, בשבילי זה שווה עולם ומלואו”, 
כך שב ואומר הרב חזקיהו ועיניו נוצצות בברק של שמחת מצווה. 

שכולל  הרי  לאימפריה,  אברהם  אוהלי  מוסדות  את  דימינו  ואם 
את  הכותרת.  גולת  שבכתר,  היהלום  בבחינת  הוא  האברכים 
ספסליו חובשים כמאה אברכים מסולאים מפז, מהם שהוסמכו 
לרבנות ולדיינות, מהם שחיברו ספרים חשובים ואין להם בעולמם 

אלא ד’ אמות של תורה והלכה.

התאמץ  הקושי,  למרות  זאת  ועם  ונחלש,  הרב  הלך  השנים  עם 
ללא הרף להמשיך בשליחות הקודש שלא על מנת לקבל פרס. 
הולכות  וכתפיו של הרב  וגדל,  הולך  רודף חודש. המינוס  חודש 
ושחות. כאשר כל העת מנסה הוא להחזיק את הראש מעל המים.

“אבא לא חושב על עצמו, רק על התלמידים, על האברכים, על 
“מורה  הי”ו,  בנו חביבו הרב שמעון חזקיהו  ישראל.” מעיד  כלל 
דקה  בתבונה  ומשכיל  ואצילות  בפשטות  המתנהג  אהוב,  דרך 
השמימה...”  מגיע  ראשו  אך  ארצו,  מוצב  סולם  העם.  אל  לרדת 
“אבא אוהב את כולם, דואג לכולם, רוצה שיהיה טוב לכולם. אני 
נמצא ליד אבא בלילות, אבא אינו נרדם בלילה מעוצם הדאגה. 
את  בפני  משיח  הוא  משכורת”,  לאברכים  לשלם  צריך  מחר 
דאגותיו, “ואין לי... אין לי... אין ידי משגת...” כואב הלב לראות את 
הקמטים שנחרשו בפניו, את קולו שנחלש, את גוו שהפך שחוח 

מנטל החובות.

כעת באו מים עד נפש!! הקשיים התקציביים מאיימים על הכולל 
בסכנת סגירה מוחשית. 

סטנדרים  עגומה;  מצב  תמונת  ממחיש  בערפל  הלוט  העתיד 
מיותמים וגמרא שבוכה בלי קול. ותורה- מה יהא עליה? אוי לנו 

מעלבונה של תורה!!

“איזה נזק יכול להגרם אם ח”ו אנחנו נצטרך לצמצם את הכולל 
התורה  הרי  לב?  בלי  לחיות  לאדם  אפשר  וכי  אותו...  לסגור  או 
שנערך  החרום  בכנס  שליט”א  חזקיהו  הרב  זעק  כך  הלב!!”  זה 
בתחילת השבוע באולמי הדודאים בעיר, “חבל, חבל שנפסיד את 

המפעל החשוב הזה...” אמר בצער.

היום זה הכולל, אך מי יודע מה צופן עוד המחר??

כמענה לזעקה המפלחת כל לב, צו השעה הביא את בני הקהילה 
מטרה  מתוך  דופן,  ויוצאת  דרמטית  הצלה  למגבית  להתגייס 
להשיב לרב כגמולו הטוב, לחזק את מפעליו הקדושים ולתת כוח 

לתורה.

“חזקני נא”, הקמפיין הסוחף לגיוס המונים שנפתח בקול תרועה 
למרחוק.  יוצא  ושמעו  תאוצה  וצובר  הולך  שעבר  בשבוע  רמה 
גדולי ישראל מכל החוגים נרתמים למען מוסדות אוהלי אברהם, 
ומעידים כי זו הצדקה המובחרת ביותר. ומי רואה אותם יוצאים 

ואינו יוצא? 

ההבטחות הנדירות לתורמים למוסדות אוהלי אברהם:

את  מאד  המחבב  שליט”א  קנייבסקי  הגר”ח  התורה  שר  מרן 
כל  לישנא:  בהאי  קודשו  בלשון  הבטיח  ומפעליו,  חזקיהו  הרב 
בהם  בימים  מזה?  יותר  צריך  מה  וכי  בדין!!  זכאי  יצא  התורם 
כולנו מחפשים עוד ועוד זכויות ליום הדין הגדול והנורא, מי יסכין 
לוותר על הבטחה מפורשת כזו, המקפלת בתוכה ברכה עצומה 
לחיים טובים, לכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים ולמילוי 

כל המשאלות לטובה ולברכה? 

שליט”א  כהן  שלום  חכם  מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  גם 
מעשי  בכל  שיצליחו  והבטיח  התורמים  על  מברכותיו  הרעיף 

ידיהם בעז”ה.

חבר  של  במעונו  רבה  ובברכה  בחיבה  התקבל  אף  חזקיהו  הרב 
מועצת חכמי התורה הגר”ש בעדני שליט”א, אשר האריך בדברים 
אודות הזכות להיות שותף למפעליו של הרב חזקיהו, וברך את 
מהמחלה  יצילם  יתברך  ה’  רע,  כל  להם  יאונה  שלא  התורמים 

הנוראה שאי אפשר להיפטר ממנה אלא ע”י הצדקה!

בסביבת הרב חזקיהו מעידים כי אווירת השותפות וההתגייסות 
למען המטרה הנעלה מורגשת היטב בחלל, “איש את רעהו יעזורו 

ולאחיו יאמר חזק”.

אלו 36 שעות גורליות שייקבעו את גורלם של המוסדות. מסבירים 
וט”ז  ושני ט”ו  המקורבים. המגבית שתערך אי”ה בימים ראשון 
ישראל  כעמך  מי  כי  שוב  תוכיח  באלול, 
לתורה!  כן  אומרים  ונותנים,  הנתבעים 

ומחזקים את הרב חזקיהו ומפעליו! 

היענו גם אתם לזעקת התורה, קחו חלק!! 
קנו לכם  היו שותפים להצלת המוסדות, 
פרקליט ליום הדין ותזכו לברכותיהם של 

גדולי ישראל שליט”א

מוסדות “אוהלי אברהם” בקמפיין גיוס המונים

להצלת המוסדות
חשיפה: הברכה הנדירה של מרן שר התורה- כל התורם יצא זכאי ביום הדין!!

לתרומות חייגו כעת 4591*

נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום הכהן שליט”א בברכה לתורמים.הרב חזקיהו שליט”א בפתיחת המגבית במעונו של שר התורה מרן הגר”ח קנייבסקי שליט”א

כעת באו מים עד נפש!! 
הקשיים התקציביים 
מאיימים על הכולל 

בסכנת סגירה מוחשית. 

חבר מועצת חכמי התורה מורנו הרה”ג ר’ שמעון בעדני שליט”א
מברך בחום רב את התורמים למוסדות “אוהלי אברהם”.
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כולל ⋅ בית כנסת ⋅ תלמוד תורה ⋅ בית יעק

מתגייסים לחזק את מוסדות אהלי אברהם 

בראשות מורינו המרא דאתרא
אלול ט"ו-ט"ז 

36
שעות
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י"א אלול תשע"ט 303011/9/19 בני ברק

בכירי העסקנים הרפואיים 
תחת קורת גג אחת

ארגון חדש 'שמירה אוקראינה' ילווה 
את העולים לקברי הצדיקים במדינה

מאת: חיים רייך

של  המרכזית  המעבדה  בנין  המקום: 
'לאומית שירותי בריאות' באור יהודה. הזמן: 
הבוקר.  בשעות  שעבר,  בשבוע  רביעי  יום 
הרפואה  ליועצי  מיוחד  עיון  יום  האירוע: 
ביוזמת  שנערך  החרדי  במגזר  הבכירים 

'לאומית שירותי בריאות'. 
המעבדה  בבנין  הופיעו  זה  אחר  בזה 
המרכזית של 'לאומית שירותי בריאות' עסקני 
החרדי,  בציבור  הבכירים  הרפואה  ויועצי 
אייכלר,  מרדכי  הרב  א"ב(  סדר  )לפי  ביניהם: 
הרב  ברוין,  שמעון  הרב  ברוין,  יחזקאל  הרב 
אהרון  הרב  דרנגר,  שמחה  הרב  ברוין,  ראובן 
חרש,  משה  הרב  וואלס,  אשר  הרב  ויינגרטן, 
הרב  לודמיר,  משה  הרב  טייטל,  זיסמן  הרב 
הרב  מרגלית,  יוסי  הרב  ליכטשטין,  שמעון 
יצחק  בני פישר, הרב חיים  יצחק מלבר, הרב 
פלדמן, הרב אלי פריד, הרב חנניה צ'ולק, הרב 

יוסף צוקרמן והרב יצחק שטרן, 
המנכ"ל  להם  המתינו  'לאומית'  של  מהצד 
ניסים אלון וכן ראש חטיבת הרפואה, פרופסור 
עודד  מר  ירושלים,  מחוז  מנהל  וינקר,  שלמה 
שטמר,  עודד  מר  מרכז,  מחוז  מנהל  ויגרצין, 
מנהל מחוז צפון, מר זיו ויסמונסקי ומנהל אגף 

המעבדות, ד"ר יותם שנהר
שיווק  מנהל  של  ביוזמתו  נערך  העיון  יום 
אפרים  הרב  ב'לאומית'  החרדי  למגזר 
הפעולה  שיתוף  מהעמקת  כחלק  רוזנשטיין, 

של 'לאומית' עם הציבור החרדי. 
המשתתפים ביום העיון נהנו מכיבוד עשיר 
וארוחת צהרים משותפת עם בכירי 'לאומית', 
מהרופאים  מקצועיות  הרצאות  ושמעו 
הבכירים ב'לאומית'. מי שהפיקה את האירוע 
היא חברת דיימונד גרופ הפקות בהנהלת מאיר 

ועידות  כנסים,  בהפקת  המתמחה  מרגלית, 
ואירועי יוקרה.

אפרים  הרב  והנחה  פתח  העיון  יום  את 
על  'לאומית'  למנכ"ל  שהודה  רוזנשטיין 
התאמת  ועל  בכלל  הציבור  למען  הרב  פועלו 
השירותים השונים לציבור החרדי ככל הניתן, 

ענין אליו הוא מסור בכל מאודו. 
מקרוב  להכיר  לנו  חשוב  בלאומית  "אנחנו 
עם  יום  יום  בקשר  שעומדים  האנשים  את 
הציבור, עוזרים ומסייעים ויש לנו ברוך השם 
רוזנשטיין  שותפות נפלאה אתכם", אמר הרב 

ליועצי הרפואה.
ניסים  'לאומית'  מנכ"ל  לדבר  עלה  אחריו 
את  אלון  בירך  הדברים  בתחילת  אלון. 
והודה  הבאים  ברוכים  בברכת  המשתתפים 

להם על פעילותם החשובה. 
על  ארוכה  מצגת  אלון  הציג  בהמשך 
הבשורה הגדולה של 'לאומית' לציבור החרדי 
בית  היא  "לאומית  מקדים:  כשהוא  ובכלל, 
עבור הציבור החרדי. לא לחינם רבע מלקוחות 

לאומית הינם חרדים".
"בלי להכנס לפוליטיקה, אני רק יכול לומר 
הציבור  את  שמחרים  מי  יש  שבהם  שבימים 
לכל  שלהם  הבית  אנחנו  מבחינתנו  החרדי, 

נושאי הבריאות והרפואה".

מאת: מנדי קליין

הצדיקים  קברי  את  לפוקדים  בשורה  יום 
הידוע  השמירה  ארגון  באוקראינה:  הטמונים 
ארגון  עם  ביחד  מתאחד  בורו-פארק'  'שמירה 
'השומרים אומן' ויקרא תחת שם אחד: 'שמירה 

אוקראינה'. 
פעולה  לשיתוף  המהלך  של  ראשיתו 
לאחר  החל  הארגונים  בין  הטרנסאטלנטי 
לוי  הרב  בורו-פארק'  'שמירה  ארגון  שמנכ"ל 
גובר  צורך  שיש  לדעת  נוכח  לייפער,  יצחק 
והולך של קהילות ויחידים מישראל ומארה"ב 
הקדושים  הצדיקים  קברי  את  לפקוד  הבאים 
שמקום ציונם הוא באוקראינה, בארגון שידאג 
לכל ענייני הביטחון ונושאים נוספים הקשורים 

לשהות שלהם במדינה.
כי  לדעת  נוכח  הוא  מעמיקה  בדיקה  לאחר 
ביותר  המתאים  הוא  אומן'  'השומרים  ארגון 
לביטחון  והדאגה  השמירה  של  למשימה 
לאוקראינה.  הבאים  והמצוות  התורה  שומרי 
זאת לאור הניסיון הרב שצברו בפעילות שלהם 
מול השלטונות בעיר אומן בפרט ובאוקראינה 
בכלל בדאגה לשלומם וביטחונם של אחינו בני 

ישראל שבאו לשפוך שיח בקברי הצדיקים.

מנכ"ל  מול  הפרטים  שסוכמו  לאחר 
אלישע,  שלמה  העסקן  אומן'  'השומרים 
נחמן  והרב  רוזיליו  שלומה  הרב  והמנהלים 
ארגון  רבני  עם  אחת  בעצה  הוחלט  שטיינברג 
הרב  אומן   – דאתרא  מרא  אומן':  'השומרים 
 – פרנק  והרב מוטה  נשיא הארגון.  ג'אן  יעקב 
השם  תחת  חדש  ארגון  הקמת  על  הארגון,  רב 

'שמירה אוקראינה'.
הארגון החדש נמצא בקשר הדוק ורצוף עם 
מוחלט  בתיאום  ויפעל  באוקראינה  השלטונות 
עם גורמי החוק באוקראינה כפי שנעשה עד כה 

באומן.
ויחידים  לקהילות  תאפשר  הארגון  הקמת 
במז'יבוז  הצדיקים  קברי  את  לפקוד  הרוצים 
ברדיטשוב ועוד ציונים קדושים וקהל האלפים 
הפוקד את הציון הקדוש באומן, לקבל שירותי 
הטוב  באופן  עניינים  ושאר  ושמירה  ביטחון 

ביותר.
יש לציין, כי רק בשבוע האחרון זכה הארגון 
ללוות את המסע הקדוש של כ"ק מרן האדמו"ר 
מוזניץ שליט"א לציון הקדוש של רבי לוי יצחק 
חבר  נלווה  המסע  אל  זיע"א.  מברדיטשוב 
הנהלת הארגון הרב נחמן שטיינברג שדאג לכל 
ושמירת  ביטחון  בענייני  הנצרכים  העניינים 

שבת במהלך המסע הקדוש.

בכירי יועצי הרפואה בציבור החרדי התכנסו ליום עיון מיוחד ששילב הרצאות מקצועיות 
ומפגש בלתי אמצעי עם הנהלת לאומית בראשות ניסים אלון • "לאומית היא בית עבור 

הציבור החרדי. לא לחינם רבע מלקוחות לאומית הינם חרדים"

הארגון זכה ללוות את מסע הקודש של כ"ק האדמו"ר מוזיניץ' לציון הקדוש בבארדיטשוב

בכירי יועצי הרפואה ביום העיון

בשורה לעולים לקברי הצדיקים באוקראינה:
200 ₪ בלבד!

ושוק העבודה פתוח בפניכם!

נרשמים כעת! ולאחר סוכות מתחילים ללמוד

לפרטים והרשמה: 
03-770-7300/1

בני ברק

excelword

במיוחד בשבילכם!
קורס הכרת מחשב

לא יודעים
להפעיל מחשב? 

outlook



אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק

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

*ניסיון חובה

netanel@eshpar.co.il :טלפון: 050-4141883 | פקס: 03-5748072 | מייל

נא לשלוח קו"ח 

דרושים קצבים
תנאים טובים

 לאשפר בשר
סניף ב"ב



י"א אלול תשע"ט 323211/9/19 בני ברק

החינוך שלהם, הבריאות של כולכם

מאת: מנדי קליין

של  שפע  עימה  הביאה  הזמנים'  'בין  תקופת 
הגינות  ולילדים.  להורים  משותף  איכות  זמן 
וילדים  העירוניות המו פעילות ומאות משפחות 
בילו את זמנם מחוץ לבית. מכבי שירותי בריאות 
אלפי  עם  וחוויתי  מעשיר  מקורי,  מפגש  יזמה 
הורים וילדים, שהתקיים תחת פעילות '30,40,50 

בדרכים'.
ב'מכבי',  המרכז  מחוז  ע"י  הופקה  הפעילות 
והתקיימה בגינות העירוניות בבני ברק ובאלעד. 
חווייתית  לימודית  פעילות  הועברה  במסגרתה, 
לילדים, שהתבססה על ערכי הבריאות, והוגשה 
בצורה הולמת לגילם הצעיר. הפעילות התקיימה 
במתחם שכלל פינות ישיבה נעימות ומוצלות, שם 

המתינו  חוברות מושקעות של משחקי חשיבה 
מפתחים, שהנגישו מושגים ומונחי תזונה בדרך 
ויזואלית וססגונית. לצידן היו ערוכים מגוון כלי 

כתיבה וציור לרשות הילדים.
בנחת  וביצע  במקום  נכח  'מכבי'  צוות מטעם 
)הערכת   -BMIו דם  לחץ  בדיקות  ובפרטיות 
בניידת  התקיימו  הבדיקות  גובה-משקל(. 
ייעודית שהוצבה בסמוך. בניידת המתינו לרשות 
במהלך  והדריך  שסייע  מקצועי  צוות  הנבדקים 
הבדיקה. לאחר ביצוע הבדיקה, קיבלו הנבדקים 
את תוצאותיה, בצמוד להמלצת מעקב מתאימה. 
ייחודית  הינה  בדרכים'   30,40,50' פעילות 
הכל  סך  בישראל.  מסוגה  וראשונה  ל'מכבי' 
התפרשה הפעילות על פני שבוע ימים, במיקומים 

נגישים לטובת כלל תושבי האזור. 
מנהל מרחב בני ברק, ר' ברוך שטרן: "שמחתי 

בפעילות  שהשתתפו  הילדים  אלפי  את  לראות 
וביצעו  לקריאה  שנענו  הוריהם  ואת  המעשירה, 
את הבדיקות החשובות בשטח. השילוב המוצלח 
בין התוכן האיכותי והחוויה לילדים, לבין הנגשה 
הביא  החיוניות,  הבדיקות  של  תקדים  חסרת 
הבריאות  קידום  מסרי  של  אפקטיבית  להטמעה 

בקרב הקהל הצעיר והבוגר כאחד".
מנהל מרחב אלעד, ר' מרדכי שחורי: "תקופת 
רבים  משפחה  ברגעי  מתאפיינת  הזמנים'  'בין 
למשפחה  יקרת-ערך  תקופה  זוהי  ונינוחים. 
החרדית, אליה ניתן ורצוי ליצוק תוכן משמעותי 
שילווה את בני המשפחה גם בהמשך השנה. אין 
לי ספק כי החוויה המיוחדת והידע הרב שספגו 
אלפי המשתתפים בפעילות '30,40,50' בדרכים, 
המודעות  את  ויעלו  רב,  זמן  עוד  איתם  יישארו 

לערכי קידום הבריאות בתא המשפחתי". 

חסיד:  דבורה  הגב'  המרכז,  מחוז  ראש 
כחלק  התקיימה  בריאות  קידום  ניידת  "פעילות 
פועלים  אנו  במסגרתו,   ,'30,40,50' ממהלך 
רפואה  של  לחשיבותה  המודעות  להעלאת 
צעיר.  מגיל  בריא  חיים  אורח  והטמעת  מונעת, 
עידוד  הינו  המקיף  מהמהלך  נפרד  בלתי  חלק 
החברים לביצוע בדיקות סקר תקופתיות, כדוגמת 
BMI ולחץ דם. אחת מהמטרות החשובות של 
כחלק  סדיר  באופן  הבדיקות   קיום  הינה  מכבי 
משגרת הבריאות של חברינו. באמצעות הניידת 
הייחודית, הצלחנו בשני דברים גם יחד: להנגיש 
את הבדיקות לאלפי תושבים בבני ברק ובאלעד, 
ולהטמיע את החינוך לבריאות גם בשכבת הגיל 
הצעיר, שזכה לדוגמא אישית ומוחשית מהוריהם 

הנבדקים".

בצעד יוצא דופן, יזמה 'מכבי' פעילות קידום בריאות ייחודית להורים ולילדים בערים בני ברק ואלעד  • בשיאה של חופשת 'בין הזמנים', הוצבה ניידת בדיקות ברחבי הערים שהזמינה את 
העוברים והשבים לערוך בדיקות לחץ דם ו-BMI • הילדים זכו לפעילות חווייתית במתחם מושקע, חינוכי ומאובזר • רק בריאות

 ניידת הבדיקות בערים החרדיות

מבטיחים לעשות לכם אירוע 
בלתי נשכח!

שנקר       1             פתח תקווה | טלפון: 03-9236353

בעיצומם!לאירועי חורףהזמנות

כשר 

למהדרין

כל השנה!





מעריב סופש
בס״ד

סקר ״תכנית חיסכון״ ערוץ 12, מתאריך 9.9.19 בדק ומצא:

גם השנה כמו בכל שנה
 “רמי לוי שיווק השקמה

הסל הזול ביותר לראש השנה!"

מבחן הסל של ראש השנה:

שנה טובה!

₪683 רמי לוי
₪729 ויקטורי

₪740 יינות ביתן

₪746 יוחננוף

₪790 שופרסל דיל

מבדיקה שנערכה ע״י המועצה הישראלית לצרכנות ספטמבר 2019



י"א אלול תשע"ט 11/9/19 בני ברק 1234

                  

זכר  את  למחות  זו  בפרשה  צווינו 
לך  עשה  אשר  את  "זכור  עמלק. 
עמלק בדרך... תמחה את זכר עמלק 
מתחת השמים לא תשכח". והשאלה הנשאלת 
אם  תשכח".  "אל  "זכור",  הלשון  כפל  מהו 
הרי  נשכח  לא  ואם  נשכח,  שלא  הרי  נזכור 

שנזכור?
חוויות גדולות יכולות להעניק כוח לעבודת 
של  ראייה  ח"ו,  לב  שברון  שמחה,  כמו:  ה'. 
להיחרט  יכולות  אשר  וכדו',  תפילה  צדיק, 
בלב ולהעניק חיות מחודשת לכל עבודת ה'. 
נטיה  גם  אבל  מחד  מיוחד  כוח  לחוויות  יש 
מאד  להתרגש  יכולים  אנו  מאידך.  להתפוגג 
אבל גם לשכוח מאד. אירועים חזקים יכולים 

להיוותר מאחור ולהפוך ללא רלוונטיים.
לכם  אספר  הדברים,  את  להמחיש  כדי 
סלבטיצקי  שבתי  מהרה"ח  ששמעתי  סיפור 
חב"ד  משליחי  אחד  בשם  שסיפר  שליט"א 
גדול  כנסת  בית  לו  שיש  הברית,  בארצות 
ופעיל מאד. רוב היהודים בבית הכנסת שלו 

מוגדרים כמודרניים – אורתודוקסים לייט.  
היא  לארץ  בחוץ  כהנים  ברכת  כידוע, 
אירוע מיוחד. הכהנים עולים שם לדוכן לברך 
את ישראל רק בימים טובים ולכן אף אחד לא 
הכוהנים  את  לשמוע  ההזדמנות  את  מפספס 
ולקבל את הברכות. על הרקע הזה, התנהגותו 
הייתה  הכנסת  בבית  היהודים  אחד  של 
תמוהה. הרב שם לב שאחד המתפללים, בכל 
פעם לפני ברכת כהנים, יוצא החוצה. באחד 
החגים הוא ניגש אליו לפני התפילה, והזמין 
אחרי  בבית  אצלו  חג  לסעודת  אליו  אותו 
עד  יישאר  שהאיש  חשב  הוא  כך  התפילה, 
סוף התפילה. האיש הסכים, אבל קצת לפני 
ברכת כהנים, היהודי קיפל את הטלית ויצא 
אבל  הביתה,  הלך  שהוא  חשב  הרב  החוצה. 
כשהסתיימה התפילה הוא גילה לתדהמתו את 

אותו יהודי עומד וממתין לו שם בחוץ. 
מסתתר  משהו  סתם.  לא  שזה  הרב  הבין 
התיישבו  ומשהגיעו  לביתו,  צעדו  הם  פה. 
התורה,  ודברי  הניגונים  בין  חג.  לסעודת 
"למה  הרב:  אותו  שאל  הלבבות,  כשנפתחו 
אתה מקפיד תמיד לצאת מבית הכנסת לפני 
עליו  ראו  החוויר.  האורח  הכהנים?".  ברכת 
שהוא בסערת רגשות, ואז הוא אמר: "אספר 
והתחיל  אחד",  לאף  אמרתי  שלא  משהו  לך 

לספר את הסיפור האישי והנורא שלו.
חיינו  באושוויץ.  הייתי  השואה  בזמן 
בצריף אחד שמונה מאות אנשים, כולנו ישנו 
היה  מאתנו  אחד  אם  משופע.  עץ  דרגת  על 
מאות  כל  נופלים.  היו  כולם  וזז,  מתעורר 
האנשים היו דחוסים בצפיפות מחניקה בתוך 
הצריף, בלי שירותים ומקלחות. קצבת האוכל 
הייתה שלוש מאות גרם לחם ליום, ולפעמים 
גם מרק מקליפות של תפוחי אדמה. הנאצים 
האלוקים'  'צלם  את  לאבד  רצו  שמם  יימח 

שלנו. 
שאיכשהו  זקן  יהודי  היה  מהאסירים  אחד 
בתנאים  גם  עליו  ולשמור  זקן  לגדל  הצליח 
היה  הוא  ההם.  אנושיים  והבלתי  האיומים 
הזה  היהודי  הזמן.  כל  בצעיף  אותו  מכסה 
לשמור  אותנו  עודד  הוא  כולנו.  את  החזיק 
לא  שנשבר.  מי  כל  את  וחיזק  וחגים,  שבת 
פעם הוא ישב והקשיב במשך שעות לצרות 

של יהודים אחרים, וחיבק אותם בכל הלב. 
"בעוד  ואמר:  לצריף  נכנס  הוא  פעם 
שבועיים חג הפסח, אנחנו חייבים לערוך כאן 
מצה שמורה. שכל  להשיג  צריך  הסדר.  ליל 
להשיג  דרך  ויחפש  העיניים  את  יפתח  אחד 
מצה כשרה לקיים בה את המצווה". חיפשנו 
יש  המחנה  שלמפקד  שגילינו  עד  וחקרנו 
הבית.  את  לו  ומסדר  שמנקה  יהודי,  משרת 
מצות  לנו  שיאפה  ממנה  וביקשנו  ניגשנו 
במטבח של מפקד המחנה. בהתחלה הוא פחד 
מהרעיון המסוכן, אבל בסוף הוא הסכים. הוא 

אפה לנו שתי מצות כשרות.
התיישבנו  הערב  מסדר  אחרי  פסח.  ערב 
כולנו על הרצפה. היהודי הזקן התחיל לקרוא 
את ההגדה בעל פה, ואנחנו הצטרפנו אליו. 
מצה  חתיכת  אחד  לכל  חילק  הוא  כך  אחר 
היו  המצות  שתי  מצה'.  'שטיקל   - קטנה 
יהודים...  מאות  לשמונה  להספיק  אמורות 
היה  מרור  נתפסת.  בלתי  התעוררות  הייתה 
כוסות  ארבע  ובמקום  בשפע...  עת  באותה 

שתינו דמעות שזלגו בשטף.
הקלגסים  אחד  הדלת.  נפתחה  לפתע 

ראה  הוא  בפתח.  עמד  שמם  יימח  הנאצים 
שמונה מאות איש יושבים על הרצפה ביחד. 
ובהלה למיטות.  תוך רגע כולם קפצו בפחד 
היהודי  את  תפס  האקדח,  את  שלף  הנאצי 
הראשון שנקרה בדרכו, הצמיד לו את האקדח 
לראש, וצעק: "מי ארגן את כל הסיפור הזה? 
אותך!"  הורג  אני   - מיד   לי  תגיד  לא  אם 
הזקן,  היהודי  את  להסגיר  סירב  היהודי 
כולכם,  את  "אהרוג  לאיים:  המשיך  והנאצי 

אחד-אחד, עד שאדע מי אחראי לזה!". 
ואז נעמד אותו יהודי זקן, קרע את חולצת 
אני  זה הלב שלי.  "הנה,  ואמר:  האסיר שלו, 
ארגנתי את הכל. אם אתה רוצה להרוג אותי  
את  כיוון  הנאצי  תיגע".  אל  בהם  תהרוג.   -
האקדח לליבו של היהודי הזקן... אבל ברגע 
האחרון, הוא עצר והתחיל לחייך חיוך שטני. 
מחייך,  מהם  כשאחד  ידענו.  כבר  אנחנו 
עומד  ואכזרי  ארור  שמשהו  ברור  סימן  זה 
לקרות. הנאצי אמר: "לא אהרוג אותך סתם 
כך. מחר נאסוף את כולכם, נעמיד אותך על 
ואז  עשית  מה  לכולם  אספר  גדולה,  בימה 
אהרוג אותך". למחרת אספו את כולם. הרשע 
והצמיד  הזקן,  היהודי  של  ה'חטא'  על  סיפר 
האחרונות  בשניות  ואז,  למצחו.  האקדח  את 
לחייו, הרים היהודי הזקן את ידו וביקש זכות 

לבקשה אחרונה לפני הוצאתו להורג. 
בלעג  הנאצי  שאל  רוצה?",  אתה  "מה 
ארסי.  ענה היהודי: "אינני רוצה לא מים, לא 
בשר ולא מרק. אני רוצה לתת משהו לאלפי 
האחים שלי כאן. אני אוהב אותם, אני רוצה 
אין  לתת להם משהו שיעזור להם להמשיך. 
אבל  בגדים,  לא  וגם  אוכל,  לי  אין  כסף,  לי 
אני כהן. ורוצה לתת להם ברכת כהנים". הוא 
אותם  העמיד  שלו,  הידיים  שתי  את  הרים 
לברך,  והתחיל  כוהנים,  ברכת  של  בצורה 

מילה במילה: 'יברכך.... ה'.... וישמרך....'.
בסכין.  לחתוך  היה  אפשר  השקט  את 
אלפי יהודים עמדו מורכני ראש, הורידו את 
העיניים לרצפה, וים של דמעות נשפך. היה 
זה בכי בלי קול. האדמה הספוגה מדם הייתה 

ספוגה בדמעות רותחות. 
אהבת  כזו  הוא!  ברוך  בקדוש  אמונה  כזו 
ישראל! אחרי שנים של גיהינום, אחרי שנים 
של רעב מתמשך, עבודה אינסופית ומתישה 
צרות  והשפלות,  התעללויות  ובכפור,  בשלג 
כדי  הכל  עשו  הארורים  הנאצים  ויסורים. 
לחיית  שיהפוך  אנוש,  צלם  את  יאבד  שהוא 
אותם!  ניצח  הוא  נשבר.  לא  הוא  אבל  אדם, 
והם   , אלוקים"  "צלם  עם  יהודי,  נשאר  הוא 

נותרו חיות פרא. 
סיים  לאמריקה",  הגעתי  אושוויץ  "אחרי 
היהודי את הסיפור המצמרר. "עזבתי לגמרי 
רציתי  מהכל.  לברוח  חיפשתי  היהדות,  את 
אותה  של  המחזה  אבל  גויה,  עם  להתחתן 
ברכת כהנים עמד לי מול העיניים, ופשוט לא 
יכולתי לעשות את זה. התחתנתי עם יהודייה. 
לבית  אותם  לשלוח  רציתי  ילדים.  לי  נולדו 
ספר של גויים, אבל הדמות של היהודי הזקן 
יכולתי  לא  ופשוט  העיניים  מול  לי  עמדה 
לעשות את זה. עד ששלחתי אותם לבית ספר 

יהודי". 
יוצא  אני  כהנים  בברכת  למה  יודע  "אתה 
החוצה?", אומר אותו יהודי לשליח, "אני לא 
רוצה לאבד את הזכרון של אותה ברכת כהנים 
של אושוויץ. אני רוצה שתישאר בי לעולמי 
עד. אני לא רוצה להחליף אותה בשום ברכת 

כהנים אחרת".
ביותר  החזקה  החוויה  את  לקח  היהודי 
וגם   – משמר  מכל  עליה  ושמר  שלו,  בחיים 
היא שמרה עליו מכל משמר והשאירה אותו 

יהודי. 
שראינו  דברים  להפנים  צריכים  אנחנו  גם 
והתרגשנו מהם לטובה. כל אחד מאתנו צריך 
לחשוב על אותם זמנים או רגעים שהשאירו 
רגעים  יש  אחד  לכל  חזק, שהרי  רושם  עליו 
אצלו  שנדלק  גדול  אור  הרגיש  הוא  שבהם 
אותם.  בנשמה....ולשמור  בו  ושנגע  בפנים 
לנסות להיזכר ולהתבונן בזה. כל אחד צריך 
בכל  וכך  שלו.  כהנים"  ה"ברכת  את  לזכור 
אותו  וישדל  אלינו  יבוא  הרע  שהיצר  פעם 
ליפול – ה"ברכת כהנים" שלנו תצוף ותעלה 

מול עינינו. שנזכה לזכור!

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

לזכור ולא לשכוח

עמוד זה טעון גניזה

עמוד זה טעון גניזה

דאמר
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ולא מבצע  לא  זה 

ה ק ד צ
זו הזכאות שלכם
ודרישת  החולים  מקופת 

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

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

הפעם, רק אתה תכריע
האם ננצח בע"ה או נכשל ח"ו

כל קול קובע!

ברגע
האמת

בסיעתא דשמיא

                  

                  

חודש המיוחד לתשובה 
ּוָבכְתָה ֶאת ָאִביָה וְֶאת ִאָּמּה יֶַרח יִָמים )כא, יג(

נשמה שנתת בי טהורה היא
זה  שבפסוק  כותב  הקדוש  החיים"  ה"אור   
יש רמז לחודש המיוחד לתשובה שהוא חודש 

אלול, שבו אנו בוכים לה' וחוזרים בתשובה. 
לוקח  הזה,  לעולם  הנשמה  ירידת  קודם 
שמונה-עשר  לה  ומראה  הקב"ה  אותה 
מקומות עליונים שבהם יושבים צדיקי הדורות 
השכינה.  מזיו  ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם 
ֹלא  "ַעיִן  כדוגמתו.  שאין  מרהיב  מחזה  זהו 
ָרָאתָה ֱאֹלִקים זּוָלתְָך יֲַעׂשֶה ִלְמַחֵּכה לֹו" )ישעיה 

סד, ג(.
אומר  שעה  שבאותה  מובא,  הקדוש  בזוהר 
ותדעי  זה  כל  הקב"ה לנשמה: בתי, תראי את 
כעת  בעצמך.  לקבל  את  יכולה  הכל  שאת 
יורדת ַאּתְ לעולם הזה, העולם הגשמי, העולם 
הטוב  בכל  ולזכות  מצוות  לאסוף  אפשר  שבו 
הצפון לצדיקים. אך הישמרי לך, שלא תשכחי 
ותבזבזי את זמנך בדברי הבל ורעות רוח, ולא 

רכילות  הרע,  לשון  בדברי  עצמך  את  תטמאי 
ושקרים. אל תתפתי לכל מיני יצרים ותאוות 
המרחיקים אותך מקיום מצוותיי, אלא תעסקי 
וכך תוכלי  בתורה, במצוות ובמעשים טובים, 
הצפון  הטוב  מכל  וליהנות  את  גם  לזכות 

לצדיקים לעתיד לבוא. 
והנשמה – בוכה ומתפללת לפני ה' יתברך, 

שיהיה לה את הכח והזכות לכך.
ושוכחת...  יורדת  היא  מהרה  שעד  אלא 
ומושכים,  חזקים  ופיתוייו  הזה  העולם  תאוות 
העצלות  ה'.  מעבודת  אותה  מסיטים  והם 
הולכת  והיא  חזקה,  התענוגים  אהבת  גוברת, 

ומתרחקת מבוראה.

תשובה ותיקון

אותה  הניח  לא  הוא  יתברך  ה'  בחמלת 
 - גדולה  מתנה  לה  נתן  אלא  ממנו,  להתרחק 

מתנת התשובה. 

אסור לנו לאבד את הטובה הגדולה שבורא 
עולם נתן לנו, כפי שכתב רבנו יונה )בתחילת 
הטובות  א(: "מן  אות  תשובה"  "שערי  ספרו 
אשר הטיב ה' יתברך עם ברואיו, כי הכין להם 
הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם ולנוס מפח 
ולהשיב  שחת  מני  נפשם  לחשוך  פשעיהם, 

מעליהם אפו".
עצמו  את  האדם  משנה  התשובה  ידי  על 

ומתקבל לפני ה' יתברך. 
השלב הראשון - תיקון המעשים

מה כלול בתשובה?
ותיקון  שינוי  כל  קודם  דורשת  תשובה 

המעשים.
בשעת  בקהל  התבונן  זצ"ל  חיים"  ה"חפץ 
על  מכים  כולם  את  וראה  סליחות  אמירת 
ווידוי: חטאנו, עווינו, פשענו...  לבם באמירת 
אתם  "מדוע  ואמר:  הבימה  על  דפק  ובוכים. 
יודע  אינו  וכי  שחטאתם,  להקב"ה  אומרים 
הוא,  האם  ווידוי?  אומרים  אתם  למה  זאת? 

ובוחן  הדורות,  כל  סוף  עד  ומביט  שצופה 
כליות ולב, צריך שתגלו לו מה עשיתם?"

ה"חפץ  מהם  רוצה  מה   – התבלבל  הציבור 
חיים", שלא יאמרו וידוי?

אך ה"חפץ חיים" מיהר להמשיך ולהסביר: 
אחד  שכל  לעצמכם!  תאמרו  לו,  תאמרו  "אל 
יאמר לעצמו חטאתי, עוויתי, פשעתי לפני ה' 

יתברך!..." 
צריכים אנו לומר לעצמנו שחטאנו ועל ידי 

כך לתקן את המעשים. 
לעשות  שעלינו  הראשון  המעשי  התיקון 
בעניין התשובה הוא: לימוד התורה הקדושה. 

זהו הצעד הראשי שיש לפסוע. 
אומרים  אנו  העמידה  בתפילת  כך,  משום 
ַמְלֵּכנּו  וְָקְרֵבנּו  ְלתֹוָרתֶָך,  ָאִבינּו  "ֲהשִיֵבנּו 
ְלָפנֶיָך"  שְֵלָמה  ִבתְשּוָבה  וְַהֲחזִיֵרנּו  ַלֲעבֹודָתֶָך 
מצוות  קיום  כך  אחר  ורק  תורה,  כל  קודם   -
וחזרה בתשובה, כי תשובה בלא תורה אין לה 
יודע  אינו  תורה  לומד  שלא  אדם  שהרי  ערך, 

בחטאיו  להתרחק  וממשיך  לשוב,  במה 
ובעוונותיו, וחושב שהוא בסדר גמור.

הוא  לעשות  שיש  הראשון  הדבר  לכן 
מקום  ולחפש  תורה  ללימוד  להיכנס 

שלומדים בו תורה.

חודש אלול - כימי היריד
בספרים  משולים  הקדושים  אלול  ימי 
רק   – מבצעים  יריד  של  לחודש  הקדושים 
תבוא ותקנה. בימי היריד מסתער אדם חכם 
הפירות  ומן  באפשרותו,  שיש  מה  כל  על 
כל  במשך  נהנה  הוא  המבורכות  והתוצאות 

השנה הבאה. 
"מי  אמרו:  ע"א(  ג  זרה  )עבודה  רבותינו 
שלא  ומי  בשבת,  יאכל  שבת  בערב  שטרח 
אלול  בשבת?".  יאכל  מה  בערב שבת  טרח 
הוא כמעט אותה בחינה של מי שטרח בערב 
שבת – מי שטורח בחודש אלול, שהוא ערב 
הבאה  בשנה  ויהנה  יאכל  החדשה,  השנה 

עלינו לטובה. 
מצוות  ועוד  עוד  ולקנות  למהר  עלינו 
סליחות  אמירת  לקנות  זה,  מיוחד  בחודש 
מעומק הלב, תפילות, פרקי תהילים, הלכות 

ושיעורי תורה, צדקות וחסדים.
זהו חודש היריד הגדול!

"שיננא ]שנון, חריף[, חטוף ואכול, חטוף 
ואישתי! )עירובין נד ע"א(.

הכל נגזר ביום הדין
הדין,  ליום  כראוי  עצמנו  את  נכין  אם 
נוכל ליהנות מן הפירות במשך השנה כולה 

ובמשך כל חיינו. 
דברים כה רבים משתנים בשנה אחת ויש 
הרבה  כך  כל   – החיים  לכל  השלכות  להם 
עשירים נעשים עניים, כל כך הרבה בריאים 
הרבה  כך  כל  נפטרו,  ואפילו  חולים  נעשו 
לקצה...  מקצה  החיים  את  שהפכו  תאונות 

כל הדברים הללו נכתבים בראש השנה! 
לא בכדי כותב רבי ישראל מסלנט זצ"ל 
)"אור ישראל" איגרת יד(, כי מלפנים אחזה 
אלול.  קודש  בשומעו  האדם  את  פלצות 
את  שמברכים  שומע  יהודי  היה  כאשר 
חודש אלול, כבר היתה אוחזת אותו פלצות 
מחרדת הדין. באלול, גם אנשי עמל פשוטים 
מוקדמת  בשעה  חנויותיהם  את  סוגרים  היו 
בשעה  כבר  הכנסת.  בבית  ללמוד  ונכנסים 
שתיים בצהריים ניתן היה לראותם מכונסים 
ולומדים – זה עין יעקב, זה גמרא, זה קורא 
כולם  מוסר...  או  זוהר  תיקוני  וזה  תהילים, 

היו שם!
מסלנט  ישראל  רבי  של  בזמנו  כבר  ואם 
כל  נבהלו  כולם  ולא  הדורות,  ירידת  היתה 
כך, מה נאמר על תקופתנו, שבה מתייחסים 

ויש  רגיל,  חג  כאל  השנה  לראש  אנשים 
שבוע  סוף  לחופשת  החג  בימי  שיוצאים 

מהנה?!...
שחייהם  אנשים  אותם  כל  את  נזכור 
פתאום   – שעברה  בשנה  עליהם  התהפכו 
או  מחלה  פתאום  שריפה,  פתאום  תאונה, 

אירוע מוחי ושאר צרות רח"ל...
בשנה  לנו  צפוי  מה  יודעים  היינו  אם 

הבאה עלינו לטובה... 
דמעות ובכיות, תפילות ותחנונים, פיזורי 
את  למחוק  יכולים  טובים  ומעשים  צדקה 
משיח!  מחבלי  להצילנו  יכולים  הם  הכל!! 
את כל הצער של העולם אפשר למחוק על 
את  המעבירים  וצדקה  תפילה  תשובה  ידי 

רוע הגזירה!
בדין  שנזכה  חפץ  יתברך  ה'  כי  נזכור 
"ִאם  ה'.  ממשפטי  חלילה,  נינזק,  ושלא 
ֶאְחּפֹץ ְּבמֹות ָהָרשָע ִּכי ִאם ְּבשּוב ָרָשע ִמַּדְרּכֹו 
אינו  יתברך  ה'   - יא(  לג,  )יחזקאל  וְָחיָה" 
חפץ במיתת בריותיו, שהרי הוא זן ומפרנס 
אותנו  הוא מצוה  כך  ולשם  אותם,  ומכלכל 

להכין את עצמנו כדי לזכות בדין. 
ראש הישיבה שלי רבי בן ציון ברוק נהג 

לספר בימי אלול את משל הספינה – 
מגלה  הוא  ופתאום  ים,  בלב  נמצא  אדם 
איך  תמה:  הוא  ושתיה.  אוכל  לו  שאין 

יסתדר? מה יעשה?
איך   – ביבשה  הכנת  לא  אם  לו:  אומרים 
חשבת לאכול פה? בלב ים יש בדיוק את מה 

שאתה רואה מול עיניך: שמים וים.
 – הרב  אמר   – אלול  בימי  הכין  שלא  מי 
יסתדר במשך השנה? אי אפשר להכין  איך 
אחר כך... צריכים לדאוג לאוכל ושתיה וכל 

הצרכים למשך שנה תמימה!...
קציר  בזמן  פועלים  ליד  אדם  עבר  פעם 
התבואה. קרא לעבר הפועלים: עבדו קשה, 
עבדו קשה, כי אם לא תכינו עכשיו – כל מה 
שעבדתם עד כה ילך לאיבוד, ובמשך שנה 

תמימה לא יהיה לכם אוכל!
ומי  העבודה,  חודש  הוא  אלול  חודש 
שעיניו בראשו חוסך ומכין לו אוכל למשך 
כל השנה, ולוואי ונזכה לנצל כיאות את ימי 

היריד הללו!
התאמצות  מאיתנו  נדרשת  אלו  בימים 
להשתדל  וצדקה.  תפילה  תשובה,  של 
בלימוד  להרבות  והמצוות,  התורה  בקיום 
התורה ולהתפלל מעומק הלב, ללמוד ספרי 
את  להציל  שבכוחן  סליחות  ולומר  מוסר 
כלל ישראל בכל מקום שהם, בפרט כאשר 
רחמים,  של  מידות  י"ג  בציבור  אומרים 
והקב"ה מתמלא ברחמים על בניו וחוסם כל 

מיני אויבים וחולאים רעים. 

)מתוך הספר החדש שיצא השבוע בס"ד 
- "משכני אחריך" דברים ח"ב(. 



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית



מרן ראש הישיבה
הגאון הגדול

 חכם שלום כהן שליט"א 

נשיא מועצת חכמי התורה 

מורנו ורבנו 
הגאון הגדול

 רבי  שמעון בעדני שליט"א 

חבר מועצת חכמי התורה

מורנו ורבנו
הגאון הגדול

 רבי  יצחק יוסף שליט"א 

 הראשון לציון 
והרב הראשי לישראל

במעמד ראשי ישיבות, רבני שכונות, רבני קהילות ואישי ציבור.

ובהשתתפות

 מורנו הגאון הגדול
רבי שלמה בן שמעון שליט"א 

חבר בית הדיו הגדול

 מורנו הגאון הגדול
רבי שלמה מחפוד שליט"א 

גאב"ד יורה דעה

 מורנו הגאון הגדול
רבי מסעוד בן שמעון שליט"א

רב העיר ב"ב 

 מורנו הגאון הגדול
רבי מכלוף פחימה שליט"א

רבם של יוצאי צפון אפריקה 

הרב אברהם 

 רובנשטיין
ראש העיר

 הרב אליהו

דדון 
 סגן ראש העיר 

ויו"ר הסיעה

 הרב משה

אילוז
מנכ"ל אל המעיין

 הרב יעקב

זכריהו 
חבר הנהלת העיר 
ומחזיק תיק תרבות

יום ראשון ט"ו אלול תשע"ט )15.9.19(  << פתיחת שערים  בשעה  21:00 
₪  10 מחיר:   >> ברק  בני   1 ירושלים  רחוב  משואות  פיס  מרכז  אולמי 
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 ואמירת סליחות ברוב עם 
במעמד מרנן ורבנן גדולי 

ומאורי הדור שליט"א.

מחלקת
תרבות

קונצרט סליחות
בליווי תזמורת אנדלוסית מלאה עם 10 נגנים

 עם החזן העולמי
נעים זמירות ישראל

 

מיאמי ארה"ב

ר' יחיאל נהרי

| נא להביא שופרות למעמד הסליחות |

|שי לכל משתתף ספר סליחות|

 הזמר פייטן
אלעד כהן

 הזמר פייטן
יניב מדר

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

דרושות ממלאות מקום 
גננות וסייעות

לגני ילדים ממלכתי דתי וממלכתי של עיריית בני ברק

דרושות ממלאות מקום

 גננות וסייעות על בסיס יומי בלבד!

ראיונות יתקיימו ביום ראשון, ט"ו באלול ה'תשע"ט (15.9.19)

וביום רביעי י"ח באלול ה'תשע"ט  (18.9.19)

בין השעות 15:00-13:00

בבניין העירייה, רחוב ירושלים 58, קומת כניסה,

אגף החינוך, חדר מס' 16.

אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

בברכת שנת לימודים פורייה,

השתלמות מקצועית 
של עובדי החברה הכלכלית,
חניה, משאבי אנוש ופרסום

בשל השתלמות מקצועית בתחומים שונים

של עובדי החברה הכלכלית, חניה, משאבי אנוש ופרסום

יהיו משרדי החברה הכלכלית סגורים

ולא תתקיים קבלת קהל,

ביום חמישי, י“ב באלול ה'תשע"ט (12,9,19).

עם ציבור הפונים-הסליחה.

טלפון למקרים דחופים-המוקד העירוני "106".

עבודת הפקחים תתקיים כרגיל.

סגור

בס“ד

משתלמים - ומשתדרגים

מרן ראש הישיבה
הגאון הגדול

 חכם שלום כהן שליט"א 

נשיא מועצת חכמי התורה 

מורנו ורבנו 
הגאון הגדול

 רבי  שמעון בעדני שליט"א 

חבר מועצת חכמי התורה

מורנו ורבנו
הגאון הגדול

 רבי  יצחק יוסף שליט"א 

 הראשון לציון 
והרב הראשי לישראל

במעמד ראשי ישיבות, רבני שכונות, רבני קהילות ואישי ציבור.

ובהשתתפות

 מורנו הגאון הגדול
רבי שלמה בן שמעון שליט"א 

 מורנו הגאון הגדול
רבי שלמה מחפוד שליט"א 

 מורנו הגאון הגדול
רבי מסעוד בן שמעון שליט"א

 מורנו הגאון הגדול
רבי מכלוף פחימה שליט"א

הרב אברהם 

 רובנשטיין
ראש העיר

 הרב אליהו

דדון 
 סגן ראש העיר 

ויו"ר הסיעה

 הרב משה

אילוז
מנכ"ל אל המעיין

 הרב יעקב

זכריהו 
חבר הנהלת העיר 
ומחזיק תיק תרבות

יום ראשון ט"ו אלול תשע"ט )15.9.19(  << פתיחת שערים  בשעה  21:00 
₪  10 מחיר:   >> ברק  בני   1 ירושלים  רחוב  משואות  פיס  מרכז  אולמי 
כרטיס כניסה ניתן להשיג בבנין העיריה רח' ירושלים 58 | קומה 4 חדר 420 | או בטלפון 03-5776117

 ואמירת סליחות ברוב עם 
במעמד מרנן ורבנן גדולי 

ומאורי הדור שליט"א.

מחלקת
תרבות

קונצרט סליחות
בליווי תזמורת אנדלוסית מלאה עם 10 נגנים

 עם החזן העולמי
נעים זמירות ישראל

 

מיאמי ארה"ב

ר' יחיאל נהרי

| נא להביא שופרות למעמד הסליחות |

|שי לכל משתתף ספר סליחות|

 הזמר פייטן
אלעד כהן

 הזמר פייטן
יניב מדר
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לאישה
טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

אמר  לעשות".  מורגלים  שאנחנו  מה  "אנחנו 
הזה,  החכם  שהמשפט  מוצאת  ואני  אריסטו 
בו הוא מרוצה או  כל אדם בדיוק במקום  פוגש 

לא מרוצה ממרבית ההרגלים שלו. 

ובמשפט הזה טמון גם כל הפוטנציאל, הבחירה 
עצמנו,  של  להרגלים  שלנו,  האישית  והאחריות 
שהרי  ילדנו,  של  לאלו  גם  הורים,  ובהיותנו 
את  לשנות  לבחור  יכולים  אנחנו  נתון,  רגע  בכל 

ההרגלים שלנו. 

הרגל,  לשנות  שכדי  מראים  מחקרים  אגב, 
פעמים,  ל-60   20 שבין  למשהו  זקוקים  אנו 
שלנו,  ובמוח  החדש.  ההרגל  את  נתרגל  בהם 
מחדש  מחווטים  היומיומי,  לתרגול  במקביל 
טבעיים  והופכים  מוטבעים  וההרגלים  הדרכים 

ואוטומטית בשבילנו.

והמחשבות  הפרדיגמות  שכל  נזכור,  ועוד 
המעכבות שלנו על הרגלים, במיוחד אלו מאתנו 
שמחזיקים בהרגל רע )כמו עישון למשל(: ילדנו 
בגוף  וגמישים,  רכים  הם  בהם.  מחזיקים  לא 
בקלות  חדש,  למשהו  להתרגל  ויכולים  ובנפש 
את  להם  נעביר  לא  ובואו  מאתנו,  יותר  רבה 

המחשבות המעכבות שלנו. 

של  ההרגלים  "שבעת  בספרו  קובי,  סטיבן 
ארבע  על  מדבר  במיוחד"  אפקטיביים  אנשים 
הסגולות האנושיות הייחודיות שלנו, בני האדם: 
על  ובמיוחד  העצמאי  הרצון  המצפון,  הדמיון, 
לתת  אתכם  מזמינה  ואני  העצמית"  המודעות 
עליהם את הדעת כשאתם יוצאים לדרך, יד ביד 
עם ילדכם, לבניית שגרה חדשה, איתנה ויציבה.

ליצור  ולהם  לכם  שיעזרו  טיפים   5 הנה 
משהו טוב ובהנאה:

לויזואלית  השגרה  את  הפכו   –  1 טיפ 
והכינו איתם לוח שבועי.

יחד איתם,  הכינו עם הילדים לוח שבועי, שבצו 
מערכת  את  היום  של  הראשונה  במחצית 
של  השנייה  ובמחצית  הספר  בית  של  השעות 
את  כללו  הצהריים,  אחר  פעילויות  את  היום 
סמנו  יחד,  שלהם  האיכות  זמן  את  וגם  החוגים 
את שבת כיום מקודש, יום משפחה וכיף. קשטו, 
ציירו ושאלו את עצמכם- האם השגרה שיצרנו 
גם  או  מחויבות  רק  כוללת  היא  האם  מאוזנת? 
להתנדבות  גם  מקום  בה  יש  אולי  והנאה?  כיף 

ולתרומה לקהילה? 

טיפ 2 – עודדו אותם לעצמאות.
הוא  אם  ובין  א'  לכיתה  עלה  ילדכם  אם  בין 
יש  תמיד  בתיכון,  מתבגרת  או  בישיבה  מתבגר 
עצמאות.  לכיוון  נוסף  צעד  לעשות  אפשרות 
ערב  שבכל  ילדכם  את  למדו  ובהדרגה  לאט 
מסתכלים בלוח השבועי, מכינים את התיק ליום 
מוציאים  הספר,  ובית  החוג  בגדי  את  המחר, 

מהתיק מה שאינו שייך ליום החדש.
טובים  והרגלים  ההתכנות  את  מגביר  תכנון 
הנוער  בני  את  בחיים.  להצלחה  דרך  אבני  הם 
שלכם עודדו להתעדכן מראש במועדי הבחינות 
הפעילות  בלוח  אותם  גם  ולשלב  והעבודות 

שלהם. 

טיפ 3 – תרגול, תרגול ועוד תרגול.
זוכרים שלוקח לנו להטמיע הרגל חדש בין 20 ל 
– 60 תרגולים. עודדו את ילדכם על עצם התרגול 
מעודדים  כשאתם  התוצאה.  על  דווקא  ולאו 
אותם לתרגל, אתם עוזרים להם בדרך, בתהליך, 
הם  אם  מהתוצאה.  יותר  חשוב  תמיד  שהוא 

יתמידו, התוצאה תבוא מאליה.

טיפ 4 – מודלינג = כוח.
פגשתי פעם אמא נפלאה שהתלוננה על הרגלי 
האכילה של ילדיה. בכל בוקר היא נכנסת מוקדם 
חותכת  בריאות,  כריכי  להם  ומכינה  למטבח 
ושקדים  ומציידת אותם באגוזים  ופירות  ירקות 
הביתה  מחזירים  ולרוב  פרצוף  מעקמים   – והם 

בצהריים את קופסת האוכל מלאה.
בבוקר?"  אוכלת  את  "מה   – אותה  שאלתי 
לא  היא  לעצמה  הפתרון.  כבר  טמון  בתשובתה 
מכינה כלום, עוברת על הדרך במאפייה, חוטפת 
טובות  הן  מילים  לעבודה.  בדרך  ומאפה  קפה 
ונפלאות ובוודאי אם אלו מילות עידוד. אבל גם 
ליד  קטנות  ביותר נשארות  המילים המעצימות 
מעשים. אני ממליצה לנו, המבוגרים לקחת גם 
לילדים  על עצמנו הרגל חדש. שקפו בפתיחות 
שלכם שגם לכם זה מאתגר והראו להם, שאתם 
את  יעריכו  ילדכם  יחד.  תרגלו  מאמץ,  עושים 
המאמץ שאתם עושים וכך תהיו שותפים לדרך.

טיפ 5 – שגרה היא לא חומת בטון.
לפעם,  מפעם  ילדכם  ואת  עצמכם  את  שאלו 
ומה  לנו?  עובד  מה  בשגרה?  להם  חסר  מה 
פחות? והיו פתוחים לשינויים. זכרו שהפתיחות 
ובלי  לשינויים  הפורייה  הקרקע  היא  לשינויים 
שוברי שגרה, לא יודעים להעריך את השגרה, גם 

הנפלאה ביותר שיש.

נוער משכבות סוציו  בני  עמותת שניר מקדמת 
חינוכית  תכנית  בעזרת  נמוכות,  אקונומיות 
הוליסטית "הכוכבים של שניר". בעבודה עם בני 
הנוער אנחנו מלמדים אותם על מיקוד שליטה 

הדדית  וערבות  אישית  אחריות  על  פנימי, 
ועל חזון ותוכנית יעדים אישית, כדי שימצו 

את הפוטנציאל שלהם ויצליחו.

כך  כל  לא  ואישי  משפחתי  תהליך  להיות  עשוי  דירה  מעבר 
הגורמים  אחד  רב.  ולחץ  למתח  לכם  לגרום  ויכול  פשוט 
התורמים להקלה על הלחץ ומבטיחים מעבר קל ורגוע יותר 
את  שתעברו  כך  יעיל  ובאופן  מראש  שתוכננה  אריזה  הוא 

המשימה בצורה נכונה.
אחד הדברים העיקריים שמוציאים אנשים משלוותם בזמן 
לא  שהם  באלגן   הבית  שכל  התחושה  הוא  דירה  מעבר 
יודעים איפה נמצא כל דבר כי הכל ארוז ומבולגן ונדמה שיש 
שהם  ומכפי  זכרו,  פעם  שאי  מכפי  ציוד  יותר  הרבה  להם 
קיפאיט   keepit של  טיפים  מספר  קבלו  אז  צריכים.  בכלל 

לאריזה בטוחה ונכונה שתסייע לכם למעבר קל ופשוט.

טיפים ועיצות לאריזה נכונה:

• לארוז מראש – אל תשאירו את האריזה לשבוע האחרון 
יותר  הרבה  לכם  שיש  האריזה  במהלך  תגלו  תמיד  בלבד. 
מה לארוז ולאחסן את תכולת הדירה מכפי שחשבתם, ואם 
שבועיים  מסודרת.  לא  בצורה  תארזו  בזמן  לחוצים  תהיו 

שלושה לפני יבטיחו אריזה שפויה והחלטות נכונות.

האריזה  תהליך  את  חלקו    - בנפרד  חודש  כל  אורזים   •
או  חדר  לכל  שונים  בצבעים  ארגזים  למצוא  ונסו  לחדרים, 

סימונים ברורים אחרים.

עוברים בקיץ,  - אם אתם  ארזו מה שנמצא בשימוש   •
את  אורזים  אתם  אם  החורף,  בגדי  את  כל  קודם  ארזו 
אתכם  שמשמשים  הכלים  את  ראשית  ארזו  המטבח, 

לעיתים רחוקות יותר.

מה  ולפרט  לכתוב  תתעצלו  אל    - הארגזים  על  רשמו   •
התכולה של כל ארגז, זה יעזור לכם גם בפריקה וגם בזמן 

שנותר עד המעבר, מה שמוביל אותנו אל הטיפ הבא.

אלא אם כן מדובר בארגזים  אל תסגרו את הארגזים –   •
של ציוד מהבוידעם שאין לכם שום שימוש בו, אל תסגרו את 
הארגזים עד הרגע האחרון, על מנת שתוכלו להוציא מהם 

חפצים שתצטרכו פתאום.
צוות המומחים המקצועי והמיומן של קיפיט keepit ישמח 
להעניק לכם ייעוץ ושירות בנושא של אחסון תכולת הדירה 
https://keepit. שלכם וכל תכולה נוספת, באתר קיפאיט

/co.il

עוברים דירה? 
איך תארזו נכון? 

הרגלים – מי מפחד מהם?
השנה, בזכות חודש אדר ב', אנחנו זוכים לחודש לימודים מלא, לפני חגי תשרי • דנית דברה 

- מנכ"לית עמותת שניר, מזמינה אתכם לקחת את החודש המבורך הזה בשתי ידיים, כדי לעבוד 
עם הילדים על שגרת החיים החדשה-ישנה, כך שיהיה בה כל מה שחשוב להם ולנו

"



39 בני ברק י"א אלול תשע"ט 11/9/19

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 כלי נגינה במקרא

מאונך

1. מוסר כליות,רגש של חרטה על מעשה רע שנעשה. "לפוקה ול___   ____" )שמ"א 
כה לא(

7. שדה לזריעת תבואה,אדמת פלחה. "ויתן להם כרמים ו____ ביום" )ירמיה לט י( )בלשון 
יחיד(

8. אוצר,דבר שנאגר ונשמר.  "צדיק ___" )משלי טו ו(
9. מיכסה,כיסוי. "ובלע בהר הזה פני ה_____   ה____ על כל" )ישעיה כה ז( )בלשון רבים(

11. קיצור המילים : תפילת נעילה.
12. מפרשיות השבוע.

13. אומלל,מר נפש. "תנו שכר ל____" )משלי לא ו(
15. מכוער,מאוס,הפך מן "יפה". "אי אפשי באשה ____" )נזיר ד ה( )בלשון זכר(

16. כויה,צרבת בעור הבשר. "____ תחת יפי" )ישעיה ג כד(
17. כנוי לרשע בן צדיק או לבן הנופל מהוריו בכשרונותיו או במידותיו. "חומץ בן ____" )בבא 

מציעא פג: ( )בהיפוך אותיות(
18. אחד מסוגי הזהב,זהב מובחר. "איכה יועם זהב ישנא ה___ הטוב" )איכה ד א(

1. החלק התחתון הרך שבאוזן. "אין רוצעין אלא ב____" )בכורות לז: (
2. איש כמוני,אדם מסוגי. "____    ____ שלמדתי כל התורה כולה" )מנחות צט: (

3. שרביט,מטה השליט. "___ מישר ___ מלכותך")תהילים מה ז(
4. מלחמה,קרב. "אז ____ שערים" )שופטים ה ח(

5. טנא. "_____ המצות" )ויקרא ח ב( )בהיפוך אותיות(
6. מיוחס,אציל. "אשריך ארץ שמלכך ___  ___" )קהלת י יז(

10. פלג,נחל. "ועל ____ ישלח שרשיו" )ירמיה יז ח(
14. קיצור המילים : יתעלה וישתבח ויתפאר.)בהיפוך אותיות(

15. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" )שמות טז טו(
16. חמס,מרמה,עושק. "ומרמות ו____ תחת לשונו"            )תהילים י ז( )בהיפוך 

אותיות(

מאוזן

גתית, עוגב, חליל, עלמות, חצוצרה, צלצלים, כנור, קרן, מנים, שופר, מנענעים שלישים, מצלתים, שמינית, 
משרוקיתא, תף, 

תגאעדגשסנגנאשסנתא
תנבליאראמאממכתאגת

תדנמשנאאריתיאנתאנ

התגוסורתקשתרעתוסא
רינתתשיאישמלדנורנ

צדתדתפנגתקניצגעתא

ותגתתדישרדוגנמאנג

ציתדגתאנשתצראישאמ

חישריתדתגלסנשנתגא

אןתחסנבגצתשונמגדת

תדלתשגתלארפדינאית

גיתדואיגתרניתדתגא

לדגעגמישילשתרגתדת



קמח מנופה זה 'מעולה' 
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נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו | רח’ כהנמן 151 | רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג  | רח’ נויפלד 
15  | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | תורת חיים  1 | 
קלישר  17 | אלעד:  רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’ | רח’ הריף 1 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22 | הלל 8 |  רח’ רשבי 15 | ברכפלד: רח' רשבי 
35 |  קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 | חיפה: מיכאל 9 | בת ים: ניסנבאום 25 | בית שמש: מרים הנביאה 16 | ירושלים: פנים מאירות 10

דרושים/ות
קופאים/ות 
וסדרנים/ות

למשרה מלאה/חלקית 
פרטים בטל':
050-8841090

או 050-2053024

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

חמישישי בנתיב החסד זה

לפתן אפרסק 820 גר'/שריר/פילה מדומה
לפתן אננס 825 גר'

פודינג/ג'לי שקיות אוכל XLשלוקים 'מעולה'
מוצפי
'מעולה'בלדי

1 ק"ג
אסם

קוד: 8194837 יח'
ניקול

טאצ'
זוג רדיד 

אלומיניום ארוך
מעולה

שני-שישי
9-13.9.19 ט'-י"ג באלול

מיץ ענבים 1 ליטר 'מעולה'/מיניס
יין מוריה 750 מ"ל ללא לייט

שישיית נייר מגבתדג פילה סלומון
בלדי

לק"ג

490 3290

סוגים שונים
כולל פיקדוןריאו

5990 2490890 10

2 ב-
10 1990

חמישי-שישי
12-13.9.19 י"ב-י"ג באלול

2 ב-
1790

3 ב-
890

לק"ג

לק"ג

ליח'

ליח'
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