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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

כי תבוא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:03
18:20
18:00

19:13
19:15
19:15

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

03-5796643 ותתפרסםפרסם
להשכרה למוסדות

600 מ"ר 
במרכז ב"ב
חצר גדולה

054-8432726

מדם

ר' עקיבא 90 בני ברק

48 שעות

החל מ- 200 & בלבד
כל השמלות לחג 

ע"פ תוצאות האמת בקלפיות המדגם: המפלגות החרדיות התחזקו: שס גדלה ל-9 מנדטים, יהדות התורה שמרה על כוחה עם 8 
מנדטים • הליכוד וכחול לבן קיבלו ככל הנראה 32 מנדטים • ישראל ביתנו הייתה ותישאר לשון המאזניים • נתוני תוצאות הביניים 
מצביעים: לאף אחד מהמועמדים אין רוב של 61 ממליצים • ההערכה: הנשיא ריבלין יכנס את נתניהו וגנץ ויכפה עליהם ממשלת 

אחדות | עמ' 22-24

יחד משנים 
את העולם!

2128*עמוד 
פרטים בעמוד 4

כותל המזרח ואם הישיבות
להעצמת

נרתמים

אישור הגעה
ופרטי הסעות מכל
office4@ypy.org.ilחלקי הארץ במוקד

מוקד

ועידת הבוגרים ההיסטורית
יום ראשון הקרוב, כ"ב אלול )22.9.2019( 

מתחם האירועים פביליון א.ת. תלפיות ירושלים,
 בשעה 19:30

במעמד אלפי בני הישיבה לדורותיה
ובראשות מרנן ורבנן 
ראשי הישיבה שליט"א

כותל המזרח ואם הישיבות
להעצמת

נרתמים

אישור הגעה
ופרטי הסעות מכל
office4@ypy.org.ilחלקי הארץ במוקד

מוקד

ועידת הבוגרים ההיסטורית
יום ראשון הקרוב, כ"ב אלול )22.9.2019( 

מתחם האירועים פביליון א.ת. תלפיות ירושלים,
 בשעה 19:30

במעמד אלפי בני הישיבה לדורותיה
ובראשות מרנן ורבנן 
ראשי הישיבה שליט"א

פרטים בעמוד 25
ועידת הבוגרים ההיסטורית!

נתוני המדגמים בשילוב תוצאות האמת נכון לשעה 04:00 לפנות בוקר:

אין הכרעה פוליטית – ההערכה: 
ישראל בדרך לממשלת אחדות

נתניהו נושא דברים בגני התערוכה לפנות בוקר | צילום מסך: חדשות 12יו"ר ש"ס נושא נאום עם היוודע תוצאות המדגמים | צילום: יעקב כהן

המרכז הארצי לסוכות 
לסיטונאים ויחידים

•דפנות/כל סוגי הסכך/סוכות מתקפלות
•בדים לסוכה•כל האביזרים לסוכה

•איכותי ביותר•משלוחים לכל הארץ!
יצחק: 054-7715124נתנאל: 054-9044777

דרושים משווקים

 sukkot-hadarim.co.il :ניתן לצפות באתר



אוניו יורק   לונדון?
עימות מרתק בנושא השקעות נדל“ן בחו“ל

מציגה:

ישי ברסלויער
מנכ''ל SIDRE, זרוע הנדל''ן
של קבוצת בסדנו בארה''ב

”המעצמה הכלכלית הגדולה
בעולם, ההזדמנויות לעולם

“!USA - לא נגמרות

ניו יורק
אלי פרוש
מנכ“ל פרוש
השקעות נדל“ן
”הפאונד הנמוך, התשואה
הגבוהה והנגישות
הקרובה - אנגליה“

לונדון

רביעי | י״ח אלול (18/9) | 19:30-21:30
להרשמה: 1800-801-802מתחם work up, בר כוכבא 23, בני ברק
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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



בעשרות 
השנים האחרונות 
העולם השתנה!

• המוני צעירים התקרבו 
והפכו למחברי ספרים!

• מאות בוגרים הפכו 
למרביצי תורה, 
ומורי הוראה! 

• אלפי שבים - 
נטועים בעולמה 
של תורה!

יחד ניתן את התשובה, ונעניק כוח ל'נתיבות עולם'. 
חוד החנית בעולם התשובה.

ר ו צ ע נ א  ל

העברה בנקאית:
מס' חשבון: 409124222

 בנק:  פאג''י 52  | סניף: 188
שם המוטב: נתיבות עולם

כ"ג-כ"ד אלול 23-24/9

2128

40 שנות מהפיכה!

פרי עמלם של בוגרי 'נתיבות עולם'.חלק מהספרים שנוספו אל ארון הספרים היהודי – 



טעם שמעלה בי חיוך!

המעדן האהוב, עכשיו בעיצוב חדש!

חדש
קרלו שונילמאגדת





סטחדש עלינו...

1, מרכז עסקים שורק,  )דרום(. איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה  איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת נתניה 
באר   ,24 הירדן  איקאה באר שבע:  קריית אתא.   ,52 חיפה  דרך  קריית אתא:  איקאה  כביש פלמחים. 
 ,10:00-24:00 10:00-21:00, ה'  האא )35832*( שעות פתיחה: א'-ד'  י שבע. שירות לקוחות 
WWW.IKEA.CO.IL ו' 9:00-15:00, מוצ"ש: כשעה לאחר צאת השבת עד 23:00. | בירור מלאי באתר 

מסעדה חלבית / בשרית וסוכה כשרה למהדרין | משחקיה והפעלות לילדים

מגוון סטים לשולחן החג מחכים לכם באיקאה

₪145
FARGRIK

סט צלחות / 18 חלקים.  
ירוק בהיר/ טורקיז

טורקיז כהה.

₪125
DINERA

סט צלחות / 18 חלקים.  
אפור- כחול/בז׳.



י"ח אלול תשע"ט 18/9/19 בני ברק8

 מאת: עוזי ברק
 

עשרות ילדים ונערים התקבצו מכל רחבי העיר 
לטקס הפתיחה החגיגי של המחזור החדש של 
לקראת  שנפתח  חיים"  וכישורי  "מוזיקה  קורס 
שבשכונת  הקהילתי  במרכז  הבעל"ט  השנה 
פרדס כץ, לצורך מיון והיערכות לקראת פתיחת 

מקהלת הילדים החדשה של בני ברק.
הקהילתי  המרכז  מנהלת  פתחה  הערב  את 
אברהם,  אבי  להרב  שהודתה  אמיתי-טופר  גב' 
המבורכת  היוזמה  על  קומ"ה,  מרכז  מנהל 
הייחודי  המענה  שבהבאת  הפעולה  ושיתוף 
את  ברכה  וכן  המתפתחת  הקהילה  לתועלת 
הילדים שישכילו לנצל ולהפיק את מירב ההנאה 
והתועלת מהקורס המושקע: "במרכז הקהילתי 
ונוער  לילדים  והפעלות  חוגים  מספר  קיימים 
נגרות,  חוגי  כמו:  החרדי,  לציבור  המותאמים 
לציבור  מענה  שנותנים  ועוד  לחימה  אומנויות 
שבאיזור, ללא ספק 'מוזיקה וכישורי חיים' הוא 
שלו  משום  ביותר,  והמבוקש  הנחשק  הקורס 

ערך מוסף גם לנפש ולנשמה".

אברהם,  אבי  הרב  הציג  הערב  בהמשך 
ב"ב  בעיריית  נוער  מח'  מטעם  רגשי  מטפל 
ומנהל מרכז קומ"ה לקידום והעצמה, את יעדי 
הופעות  למקהלה,  אימון  הכוללים:  הקורס, 
והפקת אלבום שירים בתהליך שבו יהיו הילדים 
למדיה  להוצאתם  ועד  היצירה  שותפים, משלב 
נוספות  וחווייתיות  ייחודיות  סדנאות  וכן 

שישולבו במהלך הקורס.
ומניעת  בטיפול  לרוב  שעוסק  קומ"ה  "מרכז 
הקהילה  רבני  ובהכוונת  בברכה  מקדם  נשירה 
קורס שכולו על טהרת הקודש, המותאם לילדי 
כאלטרנטיבה  טובים,  ובני  איכותיים  ת"ת 

חיובית ומעצימה לשעות אחה"צ.
והאתגר  לצד ההעשרה המוזיקאלית, ההנאה 
שבהוצאת השירים וההופעה יזכו ילדי המקהלה 
וכן  בע"ה,  נפש  ותעצומות  כוחות  להקניית 
לחיזוק  החיים,  להתמודדויות  מעשיים  לכלים 
וליצירת הבעה רגשית, שתקדם  הדימוי העצמי 

אותם גם במישור האישי.
לגלות  יכולה  המוזיקאלי  במסע  תחנה  כל 
מעגלי  ועל  עצמם  על  הילדים  את  וללמד 

הסביבה, לטעת בהם דימוי עצמי-חיובי וחוויית 
כל  ומקצועית  נכונה  והכוונה  ובליווי  הצלחה, 
מפגש יכול להפוך לשיעור לחיים" הסביר הרב 
יוסף  ר'  והמחנך  המוזיקאי  את  והציג  אברהם 
המוזיקאלי  החלק  את  בפועל  שינהל  רייכקינד 
שילוו  למסע  השותפים  שאר  את  וכן  שבקורס 
את הנערים במהלך הקורס והעבודה באולפנים.

בקבוצות  הילדים  מילאו  הערב  בהמשך 
שאלוני מיון השלכתיים וכן צפו במצגת ייחודית 
קונבנציונאליים  לא  כלים  באמצעות  נגינה  על 
ולמדו על השימוש בחשיבה מחוץ לקופסא כדי 

לייצר מוזיקה בעולם.

מאת: עוזי ברק

יו"ר קק"ל, דניאל עטר, ביקר השבוע במטה 
"עזרה למרפא" בבני ברק יחד עם נציגי קק"ל, 
של  המבורכת  מפעילותה  עמוקות  והתרשם 
העמותה בראשות הרב פירר שידוע כמי שפועל 
רבים  של  ורווחתם  בריאותם  למען  לאות  ללא 

במדינת ישראל.
פירר  הרב  מפי  עטר  שמע  הביקור,  במהלך 
וצוותו על הפעילות הרבה והמגוונת של "עזרה 
עם  ואנשים  רבים  לחולים  המסייעת  למרפא", 
ומכל  הגילאים  בכל  הארץ  ברחבי  מוגבלויות 

המגזרים, אשר זקוקים לסיוע.
"התרגשתי  קק"ל:  יו"ר  הביקור מסר  בסיום 
עמוקות  והתרשמתי  פירר  הרב  את  לפגוש 
בראשו,  עומד  שהרב  למרפא"  'עזרה  מארגון 
וילדים  מבוגרים  אנשים,  לאלפי  מסייע  אשר 
ברחבי הארץ. ראיתי כיצד הרצון לעשות חסד 
עטר  נפשות.  מציל  הם,  באשר  אדם  בני  עם 
הוסיף כי קק"ל תבחן מתן תמיכה וסיוע ל'עזרה 

ומרפא' בכלים העומדים לרשותה. 
אגודת "עזרה למרפא" היא עמותה העוסקת 
רפואי,  בייעוץ  ולמוגבלים,  לחולים  בסיוע 
לחו"ל  חולים  בהטסת  רפואי,  ציוד  בהשאלת 
מעון  למרפא  עזרה  מפעילה  כן  כמו  ועוד. 
והתפתחותית.  שכלית  מוגבלות  בעלי  לאנשים 
העמותה הוקמה ומנוהלת על ידי הרב אלימלך 
פירר, שבעקבות פעילותו בה זכה בפרס ישראל.

מאת: עוזי ברק

פועלם הרב של מתנדבי ארגון זק"א ת"א זכה 
ח"כ  דת  לשירותי  השר  המיוחדת של  להוקרתו 

הרב יצחק ועקנין.
העניק  בלשכתו  שהתקיים  מיוחד  במפגש 
השר לשירותי דת ח"כ הרב יצחק ועקנין, תעודת 
על  אביב,  תל  זק"א  לארגון  והערכה  הוקרה 
קדושי  קבורת  מבצע  על  בדגש  בכלל,  פועלם 

בריסק בבלרוס.
יוזכר כי במהלך עבודות פיתוח שנעשו בעיר 
בניית  לצורך  בלרוס  שבמדינת  )בריסק(  ברסט 
שבו  אחים  קבר  נתגלה  דירות.  בנייני  מתחם 
יהודים  מאלף  למעלה  של  שרידיהם  הצטברו 
בתקופת  הנאצים  ע"י  שנרצחו  העיר  תושבי 

השואה.
השלדים  את  ואספו  מיפו  בלרוס  צבא  חיילי 
העירייה  עם  ובתיאום  האדמה  מן  והעצמות 

יצאה משלחת מתנדבי זק"א תל אביב בראשותו 
של המנכ"ל הרב צבי חסיד לבצע את הקבורה 
ידי  על  שהוקצה  חליפי  קברות  בבית  מחדש  
השלטונות בתוך ארונות שהוכנו על ידי עיריית 

ברסט.
לביצוע  יעודי  ציוד  עם  יצא  זק"א  צוות 
המשימה בהתחשב במזג האוויר הסוער במדינת 
יתבצע  הנראה  שככל  הקבורה  ובאופן  בלרוס 

לתוך בור אחד גדול ממדים.
כלל  על  סקירה  השר  קיבל  במפגש 
הפעילות  על  ושיבח  הארגון  פעילות 
הענפה הנעשית בענווה ובצנעא כמתבקש 

בשם  להודות  ביקש  השר  המשימה.  מאופי 
פועלם  על  הארגון  למתנדבי  ישראל  ממשלת 
המיוחד  המבצע  ועל  בכלל  ישראל  עם  למען 
קדושי  של  כבודם  למען  ניכר  באדמת  שבוצע 

השואה הי"ד.
מטעם זק"א ת"א קיבלו את התעודה רב הארגון 

הגאון  לישראל  הראשית  הרבנות  מועצת  וחבר 
נוגלבלט,  חיים  זק"א  מפקד  רוז'ה,  יעקב  הרב 
מנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד, הקמב"צ יחיאל 
המשימה  את  שביצע  המתנדבים  וצוות  גולדמן 

הקדושה בראשותו של המתנדב ערן קוזחי.
נימוקי  נכתבו  השר  חתום  עליה  בתעודה 
בטיפול  "על מבצע  מעורר השראה,  הענקתה: 

וקבורה של קדושי בריסק שנטבחו על קידוש ה' 
בימי השואה האיומה הי"ד ונמצאו בקבר אחים 
"בהתייצבותכם  כותב השר:  עוד  בניה".  באתר 
לב  באומץ  ובחריצות,  במסירות  למשימה, 
שם  קידשתם  למופת,  ראויה  התנדבות  וברוח 

שמים בישראל ובעיני אומות העולם".

 מאת: עוזי ברק

 100 במוקד  דיווח  התקבל  ה-11.9  בתאריך 
של משטרת ישראל אודות שוד שבוצע ברחוב 

רד"ק בבני ברק.
מזון  חילק  שהמתלונן  בעת  החשד,  ע"פ 
לנזקקים, הגיח החשוד, תקף אותו ושדד ממנו 

תיק עם אלפי שקלים.

100, הוזעקו  מיד עם קבלת האירוע במוקד 
ממצאים  אספו  לזירה  ישראל  משטרת  שוטרי 
היום  באותו  עוד  שהובילה  בחקירה  ופתחו 
הכסף  ולמעצרו.  החשוד  של  זהותו  לאיתור 

הושב למתלונן.
גבעת  העיר  תושב   ,52 בן  בחשוד  מדובר 
שמואל. הוא הובא לחקירה בתחנת המשטרה. 
בבקשה  לדיון  והובא  נעצר  החקירה  בתום 

להאריך את מעצרו בבימ"ש השלום בת"א.
"משטרת  נמסר:  ישראל  משטרת  מדוברות 
הגלוי  במישור  דרכים  במגוון  פועלת  ישראל 
שודדים  אותם  את  לאתר  במטרה  והסמוי 
לדין  להביאם  התושבים,  בביטחון  הפוגעים 
של  הביטחון  תחושת  את  להגביר  ובמטרה 
האזרחים ולמנוע את הנזקים הכלכליים שאותם 

עבריינים יוצרים".

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

קק"ל יתמכו שדד באמצע הרחוב ונתפס ע"י המשטרה
בעזרא 
למרפא

שירות לציבור: קורס "מוזיקה וכישורי חיים"

"קידשתם שם שמים בישראל ובעיני אומות העולם"

 שוטרי משטרת ישראל עצרו חשוד בחשד שביצע שוד של אלפי שקלים ברחוב רד"ק בעיר • הכסף הושב למתלונן

יו"ר קק"ל בביקור ב"עזרה למרפא" 
בבני ברק: נבחן תמיכה בפעילות 
המבורכת של הרב פירר ו'עזרה 

למרפא'

מקהלה בקהילה - פתיחת מחזור חדש של קורס "מוזיקה וכישורי חיים" לילדים במרכז הקהילתי בבני ברק.

השר לשירותי דת קיבל את משלחת זק"א ת"א בלשכתו והעניק להם תעודת הוקרה על פועלם במבצע קבורת קדושי בריסק בבלרוס

צילומים: זק"א ת"א

עטר בפגישתו עם הרב פירר 



אשפר אומרת תודה

החלוקה תתקיים בחנויות אשפר
בני ברק: שלמה המלך 17 | ירושלים: מוסיוף 14 | צפון: כניסה לקרית אתא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני התורה בחרו שוב לציית לדעת תורה ולקריאתו 
הנרגשת של מורינו ורבינו, עמוד הענווה, 

הכהן הגדול, מרן ראש הישיבה

ומסבסדת בס"ד עד ערב חג הסוכות הבעל"ט
או עד גמר מלאי

ליט"‡ חכם שלום כהן̆ 

קרטון עוף

ק. שוקייםק. ירכיים

קפוא

קפואקפוא

לק"ג

לק"גלק"ג

18
2727

90

9090

רצון יראיו יעשה

העומד על המשמר בראש בד"ץ "נוה ציון"

בשיתוף:

מוגבל ל-2 קרטונים מכל מוצר





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

לבוקר יבש ועוד כמה דקות בשבילכם

תודה על בוקר יבש



י"ח אלול תשע"ט 121218/9/19 בני ברק

ניידת אכיפה חדשה בעיר

"כבר שבועיים עברו מאלול
אנו קרבים ליום הדין" 

מאת: עוזי ברק
 

־מכונה חדשה הושקה ברכב של הפיקוח העי
הפקחים  מלכא.  שלומי  מר  של  בראשותו  רוני 
כאשר  במצלמות,  מרושת  רכב  בתוך  נמצאים 
־בכל חלון ברכב מותקנות מצלמות. כאשר הפק
חים מבחינים בנהגים העוברים על החוק, הרכב 

מצולם והנהג מקבל את הדו"ח לביתו. 
רכב  על  נמצאות  והמצלמות  המכשור  כרגע 

לבן  בצבע  חשמלי  פריוס  טויוטה  מסוג  פרטי 
לכל  רגיל  כרכב  ונראה  מיתוג  שום  עליו  שאין 

דבר.
שני  בו  לשבת  חייבים  הדו"חות  מתן  בזמן 
פקחים, בעוד האחד נוהג, ושני מטפל במחשב 

ובדו"חות.
את הפקחים תתחילו לראות פחות, השוני כאן 
שהנהג לא יודע מתי מפתיעים אותו במתן דו"ח, 
כרגע עיקר העבודה של הרכב החדיש יהיה על 

הצירים המרכזיים בעיר.

מאת: עוזי ברק
 

בערב שבת המונים נהרו בסמוך לאכסניה בה 
בבית  עמאר,  הגרש"מ  לציון  הראשון  התארח 
חתנו הרה"ג רבי שלמה טובול בכדי לקבל את 

פניו ולזכות בברכתו.
חיזוק  דברי  לציון  הראשון  נשא  שבת  בליל 
בבית הכנסת המרכזי בעיר גבעת שמואל כאשר 
בסיום התפילה מאות מהתושבים ליווו את הרב 
לשטוח  זאת  וניצלו  התארח  בה  לאכסנייה  עד 

בפניו שאלות בהלכה ובהשקפה.
בליל שבת לאחר הסעודה נשא הראשון לציון 
דברי התעוררות בבית כנסת הרי"ף בהשתתפות 

מאות אברכים.
ביום שבת נשא הראשון לציון  שיחת חיזוק 
בבית המדרש הגדול "חזון יוסף" בעיר בני ברק 
כאשר מאות אברכים ובני תורה מילאו את בית 
המדרש והאזינו בשקיקה לדברי הראשון לציון.
־רבה של בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמ
עון כיתת את רגליו מרחק הליכה של כמחצית 
השעה בכדי לקבל את פניו של הראשון לציון. 

"זכות היא לעיר בני ברק לקראת יום הדין שמרן 
שליט"א בא לחזק אותנו", אמר המרא דאתרא.
הר ימי  על  החיזוק  ודברי  הדרשה  ־בתחילת 
כבר שבו "רבותיי  בבכי:  הראש"ל  פרץ  ־חמים 
עיים עברו מחודש אלול, אנו קרבים ליום הדין 
הקדושים  מהימים  רגע  כל  לנצל  צריך  הנורא, 
השנה  כל  על  משפיעים  האלה  הימים  האלה, 

כולה".
יצויין כי במהלך השבת נטלו חלק רבני העיר 
לציון  להתברך מהראשון  הציבור שבאו  ואישי 

שליט"א.
הפייטנים  גדול  הנעים  השבת  את  כמו"כ 
־יחיאל נהרי ובמוצאי שבת נערכה עצרת התעו

ררות על כבודה של השבת בעיר רמת גן.
לקבל  הציבור  את  עורר  בדבריו  הראש"ל 
קבלות של חיזוק לכבודה של השבת ואף מתח 
נציגי הציבור המנסים לגדול  ביקורת על אותם 
"אלה  שבקדושה:  דבר  וכל  השבת  רמיסת  ע"י 
־שחושבים שע"י המלחמות שלהם יגדלו הם טו
עם  למי שמתעסק  לו  אוי  יפלו.  הם  בסוף  עים, 

השבת".

מצלמות הותקנו על רכב לשחרור פקקי תנועה בעיר ונהגים יקבלו דוחות ישירות אל ביתם

שבת מרוממת עברה על תושבי בני ברק בביקורו של הראשון לציון הגרש"מ עמאר רבה 
של ירושלים בעיר למסע של חיזוק לקראת הימים הנוראים ⋅ אלפי בני תורה נהרו במהלך 

השבת לדרשותיו

ניידת האכיפה החדשה

הגרש"מ עמאר בהבדלה במוצ"ש

5690
agadirkosher.co.il

מצדה 7, מגדלי ב.ס.ר 4, בני ברק

SPECIAL
בלאק אנגוס 250 גר'

חזנות לומדים בבירת החזנות

צוות מורי האקדמיה לפיתוח קול:
אגנס מסיני | אנה סקבינסקי | דנה גלזר | ד"ר יוסף ארידן | נח בריגר

פתיחת שנת הלימודים: חשוון תש"פ נובמבר 2019

צוות המורים:

מנחם בריסטובסקי | ישראל רנד | יוסי שוורץ | יחזקאל קלאנג | אברמי רוט

להרשמה ותיאום: 
מנהל בית הספר לחזנות | 050-7219916 - יצחק ראשי

נפתחת ההרשמה
תש"פ הלימודים  לשנת 
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בניהולו של מאסטרו אלי יפה

בית הספר המרכזי 

לחזנות
בפתח תקוה

השנה תפתח
כיתת בוגרים

עם תוכנית לימודים

עשירה ומגוונת

רמי גרינברג
ראש העיר

גילה בן נאים
ראש האגף לתרבות יהודית

פלטיאל איזנטל
הממונה על המועצה הדתית



פלטינום הקפה הבא שלך

50 מ�מ

תתקדמו 
לשנה 

טובה יותר

על אווירת החג עם קפה פלטינום עשיר, 
איכותי וארומטי עשוי 100% קפה ערביקה מברזיל



חג שמח
עם אדור
חג שמחחג שמח
עם אדורעם אדור

חדש!
אשדוד

רבי ינאי 7 
08-8660357

ירושלים
ירמיהו 60

02-6642527

בני ברק
קאליש 4 

03-5038773

בני ברק
עזרא 11 

03-5559733

בית שמש
נחל הקישון 48
02-9996367
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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.



בני ברק י"ח אלול תשע"ט 121618/9/19

תורת השם משיבת נפש
בתחילת השבוע התקיים בעיר אירוע מרגש ויוצא דופן, בבית המדרש "מעלות" המיועד לאברכים ובחורים המתמודדים עם התמודדויות 

נפשיות, כהכנה לימים הנוראים

מאת: עוזי ברק

בתחילת השבוע התקיים בעיר אירוע מרגש 
המיועד  "מעלות"  המדרש  בבית  דופן,  ויוצא 
מחלות  עם  המתמודדים  ובחורים  לאברכים 

נפש, כהכנה לימים הנוראים.

בסניף  הלומדים  האברכים  עשרות  אל 
תלמידים  ממאה  למעלה  הצטרפו  ברק  בבני 

מהסניפים בירושלים, ברחובות, ובאשדוד.
שליט"א  רובין  צבי  הרב  פתח  היום  את 
נס  על  שהעלה  ברק  בבני  המדרש  בית  ראש 
למרות  התלמידים  של  העצומה  ההתמדה  את 

מתמודדים  שהם  והקשיים  ההתמודדויות 
טומן  התורה  שלימוד  ההוכחה  ושהם  איתם. 
קושי  כל  עם  להתמודד  היכולת  את  בחובו 

שהאדם נתקל בו.
אודי  המנהלים:  לצוות  הודה  רובין  הרב 
כלל  את  הכוללת  ארצית  רשת  מנהל  מרילי 

אופני השיקום, הרב בנימין בודנהיימר מנהל רשת 
הסניף  מנהל  יצחקי  ואריאל  הארצי,  המדרש  בתי 

בבני ברק.
המרכז  באזור  השיקום  גופי  לכלל  הודה  בנוסף 
שמפנים מתמודדים רבים לבית המדרש "מעלות", 
האפקטיבי  שהשיקום  לראות  נוכחו  שהם  לאחר 

ביותר טמון בלימוד התורה הקדושה.
"קו  כתב  עם  אישית  בשיחה  יותר  מאוחר 
אברכים  על  וסיפר  רובין  הרב  הרחיב  עיתונות" 
ונשנים  חוזרים  אשפוזים  חוו  שנים  שבמשך 
במחלקות פסיכיאטריות, ומאז שהם הצטרפו לבית 
היום,  שעות  רוב  במשך  בתורה  ועוסקים  המדרש 
ויש  חלקם  אצל  ניכרת  בצורה  פחתו  האשפוזים 

תלמידים שלא נצרכים יותר לאשפוזים.
בית  של  הייחודיות  בזכות  מתאפשר  זה  מצב 
המדרש "מעלות" שמשלב רבנים ומגידי שיעורים 
מקצועי  צוות  עם  בשילוב  גבוהה,  תורנית  ברמה 

רחב הכולל עו"סים ומדריכים. 
קשב  ברוב  המשתתפים  האזינו  מכן  לאחר 
להרצאתו המאלפת מאת הרב יצחק פנגר שליט"א 
דף  לפתוח  ניתן  כיצד  מעשיים  כלים  נתן  הוא  בה 
חדש בראש השנה, כשהוא מדגיש שלו היה ראש 
השנה מיועד להכאה על חטא ולבקשת סליחה על 
בסוף השנה.  אותו  לקבוע  ראוי  הרי שהיה  העבר, 
ניתן  השנה  בתחילת  נקבע  השנה  שראש  ומכך 
ללמוד שעיקרו של היום הוא על מנת להתחיל את 

השנה מתוך התחדשות ללא משקעים מהעבר.
הרב  של  פניו  את  הקהל  קבלו  כבוד  ביראת 
הרב  שליט"א.  לאו  דוד  הרה"ג  לישראל  הראשי 
במעלה  והאריך  המשתתפים,  את  חיזק  הראשי 
המיוחדת שיש אצל הקדוש ברוך הוא למתמודדים 
ולמתאמצים. בדבריו הזכיר הרב את הפסוק "קרוב 
ה' לנשברי לב" וסיפר על ההתרגשות שהוא מרגיש 
בגבורה  הקשיים  עם  שמתמודדים  יהודים  לראות 

ובאומץ, ועמלים בתורה מתוך ייסורים.
ובני  התלמידים  את  בירך  הרב  דבריו  בסיום 

משפחותיהם בשנה טובה ומתוקה.
שליט"א  גלזר  ליאור  הרה"ג  דיבר  לאחריו 
מקרבתו  נהנים  ברק  בבני  "מעלות"  שתלמידי 
במשך כל השנה, הרב עודד את המשתתפים וביאר 
היא  אלו  בימים  ממנו  הנדרשת  העבודה  שעיקר 
אחדות של עם ישראל כולו מתוך שמחה המובילה 
לראש  לבוא  היא  העליונה  כשהשאיפה  לשלמות, 
השנה כשכל העם מאוחד ומלוכד ומקבל על עצמו 

את שלטון השם יתברך מתוך שמחה ושלימות.
את  בודנהיימר  בנימין  הרב  הביא  היום  בסיום 
השיעורים,  מגידי  לרבנים  והודה  ההנהלה,  דבר 
על  אנשי המערך המקצועי  ולכל  לצוות ההנהלה, 
המאמץ היום יומי שהם משקיעים ביצירת 'מעטפת 
בטוחה' שמאפשרת לתלמידים לעסוק בתורה ללא 

הפרעות וקשיים.
התעלות  המשתתפים  כל  הרגישו  הכנס  בסיום 
נוצרים  כשהם  הארץ  ברחבי  והתפזרו  מיוחדת, 
במשך  שקבלו  והחיזוקים  התורה  דברי  את  בלבם 

היום.

 הרה"ר הגר"ד לאו נושא דברים 

מקפיאים בחגיגה!

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.

הגיע הזמן למקפיא איכותי ולא יקר!
לשיא החשמל והמיזוג המגוון הגדול ביותר של מקפיאים

מכל המותגים, כל הגדלים ובמחירים הזולים ביותר!

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

עקיבא  רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני   | שאול  גבעת   15 נשרים  כנפי  ירושלים: 
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:  מודיעין 

עד 36 תשלומים

ועוד מגוון ענק של מוצרי חשמל המשתתפים במבצע לדוגמא:

מקפיא
6 מגרות 

₪ 1,090
החל מ-

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

מכני

₪ 1,880
החל מ-

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

מקפיא
אלקטרולוקס

מקפיא
ענק

נו-פורסט | 7 מגרות

₪ 1,990
החל מ-

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

מקפיא
ענק

די פורסט | מכני
7 מגרות

₪ 1,790
החל מ-

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

מוצר שני בשקל אחד בלבד ומקבלים

מכונת כביסה 
בוש 7 ק״ג

₪ 1,790

תוף נירוסטה
לכביסה עדינה
חסכוני ביותר!
A דרוג אנרגטי

משתתףרק
במבצע

מוצר שני
בשקל!

מקרר מכני 
מאושר לשבת

DF ,450 ליטר
חסכוני ושקט במיוחד

B :דירוג אנרגטי

₪ 1,690
רק

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

רק

₪ 2,990
רק

דגם 46
התקן שבת מובנה

נפח 476 ליטר
A :דירוג אנרגטי

מקרר סמסונג

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

תנורי דלונגי
מגוון גדול של תנורי 

דלונגי דו תאי
ניתן להפעיל את שני 

התאים במקביל

במחיר
הזול ביותר

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

הזדרזו!
כל המוצרים באספקה לחג

₪ 1
890

מיקרוגל + אפייה
 LVMAC925 דגם

+ גריל
+ בישול

₪ 1
599

₪ 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
1,290

שואב אבק
אלחוטי נטען

₪ 1
690

כיריים
נירוסטה
כולל מבער 

טורבו

מטחנת בשר
מולינקס



שנה

18-29.9 | י״ח-כ״ט באלול

מתנות לחג ב-20 ₪
במגוון חנויות ורשתות בעופר הקניון הגדול פ״ת

חמותך לא צריכה 

לדעת כמה זה עלה

₪קט...

ועוד מבחר גדול של מתנות בחנויות נבחרות

  סולתם
 תבנית 6 שקעים קרבון סטיל

₪20 במקום ₪60

  נעמן
 תבנית קפיץ 26 ס"מ

₪20 במקום ₪109.90

 דלתא
 תיק רחצה

₪20 במקום ₪69.90

 ורדינון
 מארז 5 מגבות 30x30 ס״מ 

₪20 במקום ₪79.90

  נעמן
 זוג תבניות זכוכית

₪20 במקום ₪79.90

  ללין
קרם גוף בשפופרת 200 מ"ל 

 במגוון ניחוחות )לא כולל ניחוח ילדות(         
₪20 במקום ₪69.90

IL MAKIAGE   
 עפרונות גליטר

₪20 במקום ₪89

I OPTIC 
 משקפי שמש לנשים וגברים 

₪20  במקום 250-549 ₪



י"ח אלול תשע"ט 181818/9/19 בני ברק

נפגע בתאונת דרכים קלה 
ופוצה ב- 240,000 ₪ 

יום המזוזות הארצי 
בקיבוצים ומושבים

מאת: עוזי ברק

ברק  מבני  חרדי  א'  תשע"ו,  שנת  במהלך 
תלמיד תלמוד תורה בבני ברק, נסע עם משפחתו 

ברכבם הפרטי בעיר, ורכב צד ג' 
מאחוריהם שלא הפסיק לעצור, 

פגע בפגוש האחורי שלהם.
קשה,  חבלה  נגרמה  לא  לא' 
וכמו גם לרכב שתוקן בו הפגוש 
יחסית,  נוכח מצבו הקל  בלבד. 
מיון  לחדר  פונה  לא  גם  א' 
בבית חולים, אולם מספר ימים 
א'  החל  הדרכים,  תאונת  לאחר 
ורגישויות,  להתלונן על פחדים 
יותר  תלותי  נעשה  ובעיקר 

בהוריו.
יש לציין שלאחר התאונה א' 
רגילה,  לימודים  למסגרת  חזר 
והוא לא נדרש לטיפול תרופתי 

כלשהו.
מבני  מאור  אלי  לעו"ד  פנו  א'  של  הוריו 
נגד  שהוגש  תביעתו  כתב  שבמסגרת  ברק, 
מאור  עו"ד  טען  הראל,  א',  הביטוח של  חברת 
פיזיים  נזקים  נגרמו  לא  שלא'  שהגם  היתר  בין 
נזקים  בגין  א'  את  לפצות  שיש  הרי  ממש,  של 
בהוצאות  לצורך  אפשרות  בגין  וכן  רגשיים 
כלולות  כולן  שלא  בעתיד,  ופדגוגיות  רפואיות 

ב"סל הבריאות", לרבות הוראה מתקנה, קידום 
שפתי ע"י קלינאית תקשורת, טיפולים רגשיים, 

זאותרפיה )טיפולים באמצעות חיות( ועוד.  
פשרה  הצעות  מסמכים,  חליפת  לאחר 
הצדדים,  כח  באי  בין  נזק  וחישובי 
מומחה  ע"י  נבדק  שא'  ומבלי 
או  הביטוח  חברת  מטעם  רפואי 
באי  הצליחו  המשפט,  בית  מטעם 
פשרה,  להסדר  להגיע  הצדדים  כח 
במסגרתו הסכימה לשלם המבטחת 
לא' באמצעות הוריו ואפוטרופוסיו 
מ-  פחות  לא  של  סכום  הטבעיים, 

240,000 ש"ח!
הפשרה  הסדר  הוגש  לאחרונה, 
בהרצליה,  השלום  המשפט  לבית 
ובחינתו,  בו  מדוקדק  עיון  ולאחר 
שגב,  השופטת  כב'  ע"י  נקבע 
שסכום הפשרה הינו לטובת הקטין 
שגב  השופטת  כב'  נתנה  וכן  א',  
תוקף של פסק דין להסדר הפשרה, המחייב לכל 

דבר ועניין.
בסכום  מדובר  העניין,  שבנסיבות  לציין  יש 
פיצוי שנחשב לגבוה ביותר, במיוחד בהתחשב 
הקלה  הפגיעה  )עוצמת  התאונה  בקינמטיקת 
נכות  אחוזי  נקבעו  לא  שלא'  ובכך  ברכב(, 

רפואית קבועה או זמנית...

מאת: מנדי קליין

מאות  ישתתפו  השנה,  ראש  לפני  שבוע 
מרמת  הארץ  רחבי  מכל  ומושבים  קיבוצים 
ב'יום המזוזה הארצי'  לדרום הארץ  ועד  הגולן 
הייחודית  הפעילות  השחר.  איילת  ארגון  של 
שתתקיים כחלק מפעילות ארגון 'איילת השחר' 
למסורת  הישראלי  הציבור  לחשיפת  שפועל 
לתושבי  תאפשר  בעם,  הקרע  ולצמצום  ישראל 
הקיבוצים והמושבים המרוחקים מחיי המסורת 
והדת, לחוות את מצוות המזוזה בצורה ישירה 

וללא תיווך של גורמים זרים.
מ-200  למעלה  יתפרסו  הפעילות  במסגרת 
והמושבים  הקיבוצים  בכל  סת"ם  סופרי 
מוקדי  בהם  ויפתחו  בפעילות,  המשתתפים 
יתאפשר  שבהם  פעילות  עמדות  עם  מידע 
להכיר  ביתו,  מזוזות  את  לבדוק  המעוניין  לכל 
סופר  ממלאכת  להתרשם  מקרוב,  המזוזה  את 
הסת"ם ואף להזמין מזוזות חדשות עם התקנה 

עד הבית.
את פעילות יום המזוזה הארצי, יזמו באיילת 
השחר כדי לאפשר לתושבי הקיבוצים והמושבים 
להיערך לשנה החדשה בהוספת חיבור ליהדות 
וכן ליצור חיבורים נוספים לקראת תפילות ראש 
השנה ויום כיפור. מבדיקת פעילי 'איילת השחר' 
הישראלי  בציבור  לקונצנזוס  בניגוד  כי  עולה 
ברבים  בישראל,  בית  בכל  המזוזה  נוכחות  על 
בפעילות  המשתתפים  והמושבים  מהקיבוצים 

בתים ומבנים רבים ללא מזוזה בפתחים.

הגיאוגרפי  הפיזור  עם  להתמודד  כדי 
מושבים  גם  בהם  הפעילות,  נקודות  של  הרחב 
נחל  שלום,  כרם  כמו  ספר  באזורי  וקיבוצים 
עוז, בארי בעוטף עזה, או זרעית ונטועה בגבול 
בארגון  אלה  בימים  מגייסים  ישראל-לבנון, 
איילת השחר עשרות סופרי סת"ם שיאיישו את 

מוקדי הפעילות בכל רחבי הארץ.
לדברי הרב שלמה רענן מנכ"ל איילת השחר: 
הפעילות  את  מכירים  והמושבים  "הקיבוצים 
שלנו לכל אורך השנה, אם בפעילות החברותות 
או במיזמים אחרים, רובם הגדול מעוניינים לחזק 
את הקשר עם היהדות והמורשת של עם ישראל. 
פעילות 'יום המזוזה הארצי' נועדה לחשוף את 
כסגולה  שידועה  המזוזה  מצוות  עם  התושבים 
לשמירה על דיירי הבית והנמצאים בתוכו. כעת, 
לקראת ראש השנה, אנו קוראים לסופרי סת"ם 
קירוב  בפעילות  חלק  לקחת  הרחב  מהציבור 

הרחוקים ולהוסיף זכות ליום הדין".

א', חרדי תושב בני ברק, בן 7 שנים, תלמיד ת"ת, זכה בתביעתו באמצעות עו"ד אלי מאור 
מבני ברק נגד המבטחת בסכום של 240,000 ₪ בגין תאונת דרכים קלה

שבוע לפני ראש השנה, ישתתפו מאות קיבוצים ומושבים מכל רחבי הארץ מרמת הגולן 
ועד לדרום הארץ ב'יום המזוזה הארצי' של ארגון איילת השחר

 עו"ד אלי מאור 

 הרב שלמה רענן בקביעת מזוזה

שוק ארבעת המינים 
העירוני המרכזי

0527125732
רח' ירושלים 1

ההידורים במקום אחדגם השנה כבכל שנה 

השוק יתקיים 
ממוצאי 

יום כיפור 
עד ערב חג 

סוכות

וכן ארבעת המינים מכל סוגי הזנים ההידורים 
והכשרויות סוכות וסכך ומוצרים לסוכה

אולם מואר וממוזג במרכז בני-ברק

סחורה הכי איכותית 
והמהודרת בעיר

אתרוגים, לולבים והדסים 
המהודרים ביותר וברמה הגבוהה ביותר

במרכז פיס קהילתי שע"י עיריית בני-ברק

במקום יהיה נוכח 
הגאון רבי עמרם פריד שליט"א

במקום ניתן יהיה להשיג:
הדסי 
באב"ד

לולבי 
הזורעים

אתרוגים 
תימנים 
נווה ציון

אתרוגים 
מרוקאים 

אתרוגי 
חיבת ציון

מהודרי



TABAC GENTLE MEN'S
מארז לגבר המכיל:
 א.ד.ט 90 מ"ל + א.ד.ט 40 מ"ל

SILVER SCENT INTENSE
מארז לגבר המכיל:
א.ד.ט 200 מ"ל + דאודורנט ספריי
200 מ"ל

מארז לגבר המכיל: 
א.ד.ט לגבר 100 מ"ל + 
דאודורנט ספריי 150 מ"ל

מארז המכיל: א.ד.פ 50 מ"ל + 
תחליב גוף 100 מ"ל

1MILLION 
מארז לגבר המכיל: א.ד.ט 100 מ"ל + 
דאודורנט ספריי 150 מ"ל

212VIP 

מארז המכיל: א.ד.פ 50 מ"ל +
 תחליב גוף 200 מ"ל

מארז המכיל: 4 בשמים
א.ד.פ 50 מ"ל

MARINA DIAMOND
מארז המכיל: א.ד.פ 100 מ"ל + 
 קרם גוף 50 מ"ל 

Thierry mugler ALIEN
מארז המכיל: א.ד.פ 60 מ"ל + 
תחליב גוף 100 מ"ל

₪149₪199

₪99 ₪169 ₪219

₪349349

129 229 249

550

NOA
מארז המכיל: א.ד.ט 30 מ"ל +
  קרם גוף 50 מ"ל

BRIGHT CRYSTAL
מארז המכיל: א.ד.ט 50 מ"ל +  
קרם גוף 100 מ"ל 

₪99 ₪189 219

light blue
מארז המכיל: א.ד.ט 100מ"ל + 
 א.ד.ט 10 מ"ל + קרם גוף 100 מ"ל 

₪269 349 289₪249

₪219 289

Thierry mugler ANGEL

₪349 550

99
₪

החל מ-

סופר - פארם מכון מור
שעות פתיחה: א'-ה': 23:00-8:00, יום ו': 15:00-8:00, מוצ"ש: שעה מצאת שבת - 23:00 

מכבדים את כל קופות החולים

 ז’בוטינסקי 7, טל: 077-8882550

ניחוח
של חג
באוויר

בתוקף עד ד׳ תשרי ה- 03.10.19

מינימום 6 יחידות במלאי  או עד גמר המלאי
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ביקוש גובר בקרב בעלי הפרעות נשימה 
בשינה למכשיר 'סיפאפ שבת' 

קו פתוח לשאלות
 בענייני יום הכיפורים

מאת: מנדי קליין

'סיפאפ שבת', הנותן מענה לבעלי הפ ־מכשיר 
למבוטחים  יסובסד  בשינה,  נשימה  דום  רעות 
־שומרי שבת של כללית. לאור הביקוש הרב למ

כשיר שהפך לבשורה משמעותית עבור שומרי 
־השבת הסובלים מבעיות נשימה בשינה, החלי

טה הנהלת כללית על סבסוד המכשירים לטובת 
מסוגו,  מהפכני  במכשיר  מדובר  המבוטחים. 
שפותח על ידי חברת "לעמי 2000", באמצעותו 

ניתן להשיג שינה טובה ואיכותית יותר. 
'סיפאפ שבת' נושא אישור של 'משמרת השבת' 
המתיר לעשות בו שימוש גם בשבתות ובחגים 
ללא חשש חילול שבת. העסקנים שהובילו את 
הסכם הסבסוד ציינו כי כעת, בערב ראש השנה 
שחל על פני יומיים, הביקוש גובר במידה רבה 
־ו'סיפאפ שבת' הוא הפתרון היחיד לשינה איכו

שבת  "סיפאפ  לילות.  שתי  במשך  ורצופה  תית 

מקדשי  לציבור  האולטימטיבי  הפתרון  הוא 
שביעי הסובלים מהפרעות דום נשימה בשינה", 

אומרים בחברה. 
דרך  חסימת  היא  בשינה'  נשימה  'דום  הפרעת 
־מעבר האוויר בגוף במהלך השינה, שגוררת יקי

צה קצרה לצורך חידוש הנשימה ופתיחת מעברי 
האוויר. הסובלים מבעיה זו חשים עייפות במשך 
היום, שעשויה לפגוע ברמת הערנות והתפקוד. 

הסיפאפ  מכשיר  הוא  לתופעה,  הנפוץ  הפתרון 
בעזרת  קל  בלחץ  אוויר  המזרים  ממפוח  שבנוי 
־מסכה לאף, ומאפשר שינה רציפה וטובה. מכ
־שירי הסיפאפ שנמכרים כיום, מתקדמים ומשו
־כללים ופועלים בדיוק מושלם לפי צורך המשת
מש בסיועם של חיישנים דיגיטליים מתקדמים.

המכשיר,  את  שבדקו  שליט''א,  הדור  גדולי 
ואכן  לשבת.  חילופי  פתרון  למצוא  שיש  קבעו 
חברת לעמי 2000 נכנסה לעובי הקורה ופיתחה 
אחרי עמל רב מכשיר מתקדם מאוד שקיבל את 
־הכשרות המהודרת של 'משמרת השבת'. המכ

שיר עובד בימות החול באופן דומה למכשירים 
בניגוד  אך  בשוק,  הנמצאים  ביותר  החדישים 
שבת  למצב  להעבירו  ניתן  המכשירים  לכלל 

וזאת מבלי לפגוע כלל בפעילותו התקינה.
־כאמור, לקראת שני ימי ראש השנה הבאים עלי

בקריאה  החרדי  המגזר  מנהלי  יצאו  לטובה,  נו 
להיערך  אלה  מבעיות  הסובלת  לאוכלוסייה 
לשבת,  כשר  סיפאפ  במכשיר  ולהצטייד  מראש 
כדי שיוכלו לנוח ולאגור כוחות בשני לילי החג 

לקראת התפילות ויתר מצוות החג. 

מאת: יחיאל חן

־כמידי שנה נערכים במכבי שירותי בריאות לק
־ראת קיומו של "קו פתוח" לשאלות הציבור בע

הנוגעות למעשה  ובסוגיות  והלכה  רפואה  נייני 
לראשונה,  הכיפורים, כאשר השנה  יום  לקראת 
בבית  מיוחדת  במתכונת  פתוח"  "קו  יתקיים 
ויפעל  מכבי  מקבוצת  אשדוד  אסותא  החולים 
בשיתוף פעולה מלא של מכבי שירותי בריאות 
־ואיחוד הצלה כאשר אל שולחן אחד יתכנסו רב
ורו יחד עם מומחי  ומורי הוראה שליט"א  ־נים 

ויענו  הצלה  ואיחוד  בריאות  שירותי  מכבי  פאי 
לשאלות הפונים. 

עלון הלכתי רפואי מיוחד יופק בעברית, אנגלית 
וצרפתית, ויופץ בעשרות אלפי עותקים במרכזי 
מכבי ובבתי חולים אסותא ובריכוזים החרדיים. 
עם השלמת ההכנות לקראת קיום ה'קו הפתוח', 

"אנו  הצלה  ובאיחוד  מכבי  בהנהלת  מדגישים 
שמחים ליזום פעילות חשובה, ממנה נהנה כלל 
רפואה  בנושא  הקופות  כל  חברי  וכל  הציבור 
את  מוכיח  לקהילה  מכבי  של  הקשר  והלכה. 
שירות  להביא  הצליחה  מכבי  שנה.  מידי  עצמו 
בשי והלכה,  מקצועית  רפואה  המאגד  ־ייחודי 

תוף עם ארגון 'איחוד הצלה' וועד הרבנים של 
הארגון".

מר רן סער מנכ"ל מכבי: "בית החולים אסותא 
־שנפתח לפני שנתיים משרת את כל תושבי הד

הברוכה  היוזמה  על  מברך  אני  והסביבה.  רום 
שמכבי מובילה מזה שנים רבות למען בריאותם 

של חברי הקופה וכלל הציבור".
־קרן שכטר ראש מחוז הדרום: "אני רואה חשי

בות רבה שהמוקד הועבר לבית החולים אסותא 
אין  והמוביל במחוז שלנו,  בית החולים הגדול 
לי ספק שגם השנה ולאור הרחבת הקו הפתוח, 
הרבנים  של  הייחודי  מהשירות  ייהנו  אלפים 

והצוות הרפואי".
החרדי  למגזר  השיווק  מנהל  שלזינגר  משה  ר' 
האחרו בשנים  הביקוש  לאור  כי  מציין  ־במכבי 
־נות, העברנו השנה את הקו הפתוח לבית החו

במקום  מענה  לתת  כדי  באשדוד  אסותא  לים 
בית  של  מקצועי  הרב  הצוות  עם  ומרווח  גדול 
החולים אסותא והצוות הרוקחים המקצועי של 
מיוחדת.  דרך  פריצת  על  מדובר  פארם,  מכבי 

מענה זה ניתן כעוד שירות לאלפי הפונים.

המכשיר המהפכני, שפותח במיוחד לשומרי שבת וחג על ידי חברת "לעמי 2000" ומאושר 
נותנת  שהיא  מהמענה  כחלק  כללית  קופ"ח  ידי  על  יסובסד  השבת",  "משמרת  ע"י 
⋅ בעלי החברה: "סיפאפ שבת, המספק שינה איכותית ורציפה, הוא הפתרון  למבוטחיה 

האולטימטיבי עבור שני ימי ראש השנה"

לאור הביקוש הרב בשנים הקודמות, לקראת צום יום הכיפורים יתקיים הקו הפתוח במתכונת 
מיוחדת בבית החולים אסותא אשדוד מקבוצת מכבי ⋅ הקו הפתוח יערך על ידי מכבי שירותי 
בריאות בשיתוף איחוד הצלה ⋅ עלון הלכתי רפואי מיוחד יופק בעברית, אנגלית וצרפתית, 

ויופץ בעשרות אלפי עותקים במרכזי מכבי ובבתי חולים אסותא ובריכוזים החרדיים

לקראת ראש השנה: 

מכשיר הסיפאפ שבת

הקו הפתוח שנערך באשדוד
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חולצות
דיוויד פארקר

גיהוץ קל
70% כותנה

+ עניבה
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"עברנו  הניצחון:  בכנס  אמר  מקלב  אורי  ח"כ 
פי  על  ואף  להיפסק  מערכת של השמצות שצריכה 
במקומות  בעיקר  כוחנו  את  והגדלנו  הצלחנו  כן 
שהרבו בהסתה שם רואים את התשובה האמיתית. 
הכל  נעשה  סכנה  מכלל  יצאנו  לא  עדיין  אנחנו 
את  לחנך  שנצליח  התורה  ללימוד  לדאוג  להמשיך 
לנו  יש  האהדה  כמה  ראינו  בדרכנו.  שלנו  הילדים 
בציבור המסורתי ואנחנו מחויבים להם נעשה הכל 
לחיות  להמשיך  יוכל  ה'  לדבר  החרד  שהציבור 

בדרכו בארץ הזו".

פיצול טכני ב'ימינה'

במפלגת 'ימינה', לא המתינו לתוצאות הסופיות, 
בהליך  החלו  המדגמים,  פרסום  לאחר  קלה  ושעה 
ובעיקר  ומזימות,  תככים  שחושף  פנימי,  היפרדות 

חיפוש אשמים לתוצאה העגומה בקלפי.
על פי בקשה שהוגשה, הסיעה תתפצל לשתיים: 
של  החדש  והימין  היהודי,  הלאומי-הבית  האיחוד 
בנט ושקד. המלך הותנע בעיקר על ידי בנט, למורת 

רוחה של שקד.
בכחול לבן נזהרו עם נאומי ניצחון אבל רביעיית 
ההנהגה עלתה לנאום בעיקר כדי להודות לפעילים. 
החברה  לתיקון  המסע  מתחיל  הזה  "מהערב 
נתניהו  כי  וציין  לפעילים  גנץ  הבטיח  הישראלית", 

נכשל במשימתו וכחול לבן עמדה במשימה.

נתוני המדגמים בשילוב תוצאות האמת נכון לשעה 03:00 לפנות בוקר, נדמה כי המערכת הפוליטית נקלעה למבוי סתום

מוקדם להספיד את נתניהו על סמך מדגמי הערוצים 
ועדיין,  המערכות.  בכל  כמעט   – בעבר  לגביו  שטעו 
בזהירות המתבקשת ואם לא יתרחשו שינויים דרמטיים 
במהלך ספירת האמת, ניתן להצביע על האיש כמפסיד 
המסתמן:  הציון  ב׳.  מועד   2019 בחירות  של  הגדול 

נכשל.
האיש שגרונו ניחר מרוב שידורי לייב ושערות ראשו 
לעצמו  הציב  השווקים,  בסיורי  עבר  לכל  התבדרו 
עליו שתי מטרות: האחת,  הנוכחית שנכפתה  במערכה 
61 ממליצים,  ולגבש סביבו  לצלוח את אחוז החסינות 
המשפטית.  חסינותו  בעד  ידם  את  להרים  יסכימו  שגם 
אותנו  שהביא  בליברמן  לנקום  הייתה  השנייה  המטרה 
אם  החסימה.  לאחוז  מתחת  אותו  ולהוריד  הלום  עד 
היעדים  שבשני  הרי  דרמטית,  טועים  לא  המדגמים 
נרשם כישלון חרוץ כשהתוצאה שהושגה – הפוכה. אם 
האמת  לתוצאות  יהפכו  המתוקנים  המדגמים  תוצאות 
ניתן יהיה לסכם ולומר שביבי פונה על אלונקה ממעון 
ראש-הממשלה על ידי הבוחר. גם אם יצליח לעשות את 
ייאמן ולשרוד את סבב ההמלצות אצל הנשיא,  הבלתי 
הרי שהיועמ"ש מנדלבליט עוד ישליך אותו מבלפור עם 
ההמלצה  במבחן  השוחד.  בעבירת  אישום  כתב  הגשת 
נותר אפוא להמתין ולראות, האם המלצת הנשיא תקדים 

את המלצת היועמ״ש.
המרוויחים  שני  הבינוניות,  המפלגות  של  במגרש 
טובים,  הכי  החברים  מכבר  לא  עד  שהיו  הלילה  של 
עברי  בשני  הנוכחית  הבחירות  במערכת  עצמם  מצאו 
יחד  שניהם  שאת  דרעי,  ואריה  ליברמן  איווט  המתרס. 
וכל אחד לחוד הפרשנים כבר מיהרו להספיד והסוקרים 
מיקמו אותם מתחת לאחוז החסימה במערכת הבחירות 
רבבות  והנהירו  מחדש  עצמם  את  המציאו  הקודמת, 
הבחירות  למערכת  עד  לקלפיות.  חדשים  מצביעים 
הקודמת הם ידעו להתכתש במערכת הבחירות ולהסתגר 
הליל  בחדר אחד עם פרסום התוצאות. לפחות בחצות 
לחדר  ייכנס  מהשניים  אחד  רק  הזאת,  שבפעם  נראה 
החבר  של  לעברו  הכף  את  מטים  המדגמים  הממשלה. 

המולדבי על פני המרוקאי.
הולכים  הלבן  הלילה  של  המתוקנים  המדגמים 
רק  נותר  החרדים  למצביעים  האופק.  את  ומשחירים 
לקוות, שחרף התוצאות העגומות של הגוש, המתמטיקה 
הפוליטית תגבר על רוח ההסתה, והגדלת הכוח החרדי, 
הן של ש״ס והן של יהדות התורה שהוכיחה גם היא את 
שלה, תגרום לכך ששלטי ההסתה באיילון על ממשלה 

חילונית – לא יהפכו למצע הממשלה החדשה.

תחילת הסוף
עו"ד אבי בלום
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האוטובוסים החשמליים 
הגיעו לתחבורה הציבורית

מאת: משה אברהמי

חדשים  חשמליים  אוטובוסים  עשרה 
אגד  של  האוטובוסים  לצי  השבוע  הצטרפו 
להגנת  המשרד  ירושלים.  ברחבי  הפועל 
ירושלים,  עיריית  התחבורה,  משרד  הסביבה, 
אגד וצוות תכנית אב לתחבורה השיקו השבוע 
את עשרת האוטובוסים החשמליים הראשונים, 
הראשונים  האוטובוסים  בירושלים.  שיפעלו 
מרכזית  מתחנה   15 בקו  הנוסעים  את  ישרתו 
ירושלים ומסתיים בשכונת תלפיות. הפרויקט 
הסביבה  להגנת  המשרד  ידי  על  מתוקצב 
החלטת  במסגרת  שקל,  מיליון   4 של  בהיקף 

ממשלה ייעודית שיזם המשרד. 
לנסוע  שיתחילו  החשמליים,  האוטובוסים 
של  מקיף  ממהלך  חלק  הם  העיר,  ברחבי 
שמטרתו  הסביבה,  והגנת  התחבורה  משרדי 
המצמצמים  יותר,  ירוקים  לאוטובוסים  מעבר 
את  ומשפרים  הסביבתיים  והרעש  הזיהום  את 
השירות לנוסע. עשרת האוטובוסים הראשונים 
הראשונה  הסנונית  הם  לירושלים  שמגיעים 
נוספים  קווים  של  מעבר  במסגרת  בבירה 

לאוטובוסים חשמליים. 
בדבריו  התייחס  אגד,  יו"ר  פרידמן,  אבי 
לשמירה על איכות הסביבה והצהיר כי שמירה 
זה  נקייה,  תחבורה  באמצעות  הסביבה  על 
"זהו  הביטחון.  אחרי  בחשיבותו  השני  הדבר 
אחד האתגרים הגדולים והמשמעותיים ביותר 
אגד  חברת  כולה.   האנושות  בפני  שעומדים 
מהווה כיום את ראש החץ בכל הנוגע להכנסתה 
ולהטמעתה של הטכנולוגיה הייחודית הזו. עם 
 35 מפעילה  אגד  בירושלים  הפרויקט  השקת 
במקביל  זאת  בישראל,  חשמליים  אוטובוסים 
ידינו  על  המופעלים  האוטובוסים  למאות 
והולנד.   בפולין  זיהומים  מופחתת  בהנעה 
הכנסתם לשירות של האוטובוסים החשמליים 
תוך  אגד אל  היא צעד משמעותי  הלוקח את 

העידן החדש של שימוש בתחליפי אנרגיה".
שמתאים  "הפסוק  כי  עוד  אמר  אגד  יו"ר 
בשערייך  רגלינו  היו  'עומדות  הוא  מכל  יותר 
ירושלים'. אגד מאז ימי בראשית שלה לוקחת 
אחת.  לעיר  ירושלים  של  בחיבור  מרכזי  חלק 
עיר שחוברה לה יחדיו. האוטובוסים שלנו עלו 
במסירות נפש תחת השלטון הבריטי לירושלים 
הדרך  את  שפרץ  מי  של  בנו  להיות  גאה  ואני 
לירושלים. אני גאה להיות בנו ולהוביל למען 
מהפכת  את  כולה  והאוכלוסייה  הנוסעים 
הודה  אגד  יו"ר  החשמליים".  האוטובוסים 
אלקין  זאב  הסביבה  להגנת  השר  את  ושיבח 
ועובדי  סמוטריץ  בצלאל  התחבורה  שר  ואת 
והביאו  הפרוייקט  את  שקידמו  משרדיהם 

להשלמתו.  
ציין  ירושלים  עיריית  ראש  ליאון  משה 
ירושלים  תושבי  עבור  אגד  של  התרומה  את 
"האוטובוסים  פעילותה.  על  לחברה  והודה 
לרחובות  יותר  צלול  אוויר  יזרימו  החדשים 

אני  ויותר.  יותר  למתויירים  שהופכים  העיר 
הנפלא  השירות  על  לאגד  תודה  לומר  רוצה 
הבאה  השנה  ירושלים.  תושבי  למען  שלכם 
היא שנת תש"פ – תהא שנת פיתוח. אין ספק 
האוטובוסים  בזה.  מרכזי  חלק  יש  שלאגד 
משמעותי  נדבך  עוד  מהווים  החשמליים 
והפעם  ציבורית,  לתחבורה  העדפה  ביצירת 
למשתמשי  לנוסעים,   – לכולם  היא  התרומה 

הדרך ולסביבה".
תחבורה  בכיר  אגף  מנהלת  אבירם,  נ. 
ציבורית, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית: 
של  דבר  אינו  חשמליים  אוטובוסים  "שילוב 
והם  מיוחדת  הכשרה  עברו  הנהגים  בכך,  מה 
באוטובוסים  לנהוג  שיוכלו  היחידים  יהיו 
לאוטובוסים  ייעודי  חניון  הוקם  החשמליים. 
טעינה.  עמדות  הכולל   ,4/9 חניון  חשמליים, 
תרומתם של האוטובוסים החשמליים למערך 
את  הופך  ולסביבה  לנוסעים  בעיר,  התחבורה 
ההשקעה למשתלמת במיוחד.  השקת החניון 
להפיכת  מהליך  חלק  הינה  והאוטובוסים 

התחבורה העירונית מונעת בחשמל".
זהר זולר – מנכ"ל צוות תכנית אב לתחבורה 
של  בשיאו  היום  נמצאת  "ירושלים  אמר: 
מהלך משנה מציאות בסופו ירושלים, תושביה 
יותר  ונקייה  בריאה  מסביבה  ייהנו  ומבקריה 
ובטוחה.   אמינה  יעילה,  ציבורית  ומתחבורה 
במערך  החשמליים  האוטובוסים  של  שילובם 
התחבורה הציבורית בעיר  בה מתפתחת רשת 
קווי רכבת קלה, מהווה בשורה של ממש ואני 
יביאו בעקבותיהם  כי עשרת החלוצים  מקווה 

אוטובוסים חשמליים רבים".
בשנים  נחשבים  חשמליים  אוטובוסים 
בתחום  מועדפת  לאלטרנטיבה  האחרונות 
האוטובוסים  בעולם.  הציבורית  התחבורה 
משמעותיים  אתגרים  למספר  מענה  מספקים 
בתחום: הם חוסכים בשימוש בדלק, הם אינם 
מזהמים והם שקטים. הפיתוחים הטכנולוגיים 
לבצע  החשמליים  לאוטובוסים  מאפשרים 
נסיעות ארוכות יותר בין טעינה לטעינה וסביר 
גם  אותם  נראה  הקרובות  בשנים  כי  להניח 
המהותיים  היתרונות  עירוניים.  הבין  בקווים 
מתמצים  אינם  החשמליים  האוטובוסים  של 
ובשמירה  ירוקה  באנרגיה  בשימוש  רק 
האוטובוסים  לנוסעים.  השירות  רמת  על 
סוגיות  לשתי  מענה  מספקים  החשמליים 
בכל  הסביבה,  איכות  בתחום  משמעותיות 
האוטובוסים  עירוניים:  לאוטובוסים  הנוגע 
החשמליים אינם פולטים זיהום אוויר במישרין 
גזי  פליטות  ממחצית  לפחות  וגורמים  כלל, 

החממה לעומת אוטובוסי דיזל.  
האוטובוסים החשמליים שהצטרפו לצי אגד 
חברת  של   K9C-13a מדגם  הם  בירושלים 
הוקם  שעבורם   ,BYD  – הבינלאומית  הענק 
אגד  בחניון  טעינה  עמדות  עם  ייעודי  חניון 
4/9 בסמוך למחלף רמות בעיר. האוטובוסים 

ישרתו את נוסעי קו 15 בעיר.  

10 אוטובוסים חשמליים של אגד מופעלים במערך התחבורה הציבורית  בירושלים ⋅ יו"ר 
אגד, אבי פרידמן: שמירה על הסביבה באמצעות תחבורה נקייה  הדבר השני בחשיבותו 
יהיו  בבירה   15 קו  נוסעי   ⋅ הסביבה  להגנת  המשרד  במימון  הרכישה   ⋅ הביטחון  אחרי 

הראשונים  ליהנות מאוטובוסים ירוקים ושקטים

פתחנו
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נענים לזעקה:
יחד משנים את העולם! 

מאת: מנדי קליין

העולם'  את  'משנים  הנרחבת  המערכה 
נפתחה  עולם'  'נתיבות  ישיבת  לטובת 
ציבור  ואישי  ישיבות  ראשי  במעמד 
יוסף  רבי  הגאון  השיבה  ראש  ובנוכחות 
בסימן  שנערך  באירוע  שליט''א,  ברוק 
אותה  התשובה  למהפכת  שנה  ארבעים 

חוללה הישיבה.
המערכה מלווה בברכתו החמה של מרן 
שליט"א,  קנייבסקי  הגר''ח  התורה  שר 
מרן  המגבית.  פתיחת  נערכה  במעונו  אשר 
כשעל  בחום,  במגבית  תמך  התורה  שר 
הוצגו  עת  התרגשות,  אותות  ניכרו  פניו 
בפניו חלק קטן מן הספרים שחוברות בידי 
בוגרי 'נתיבות עולם'. מרן שר התורה הביע 
הישיבה  תלמידי  כלפי  והערכה  התפעלות 
למרביצי  הפכו  נפשם,  ועוצם  שבגבורתם 
ראשי  עלו  כן  כמו  ספרים.  ומחברי  תורה 
הישיבה לקבל את ברכת מרן רה"י הגרי''ג 
והאציל  בחום  שנענה  שליט"א  אדלשטיין 

מברכות קדשו על התורמים.
אליה  בוועידה  המערכה  פתיחת  במעמד 

התכנסו מאות בוגרים מכל רחבי הארץ, בין 
בנוכחותם  שכיבדו  הציבור  ואישי  הרבנים 
גלאי  הגר''ש  הגה''צ  נכחו  המעמד  את 
ראש  רובינשטיין  אברהם  והרב  שליט''א, 
העיר ומידידי ותומכי נתיבות עולם, מקדמת 

דנא.
בקשב ובדריכות נשמעו דבריו של הגאון 
מראשי  שליט''א  דיאמנט  נחום  רבי  הגדול 
הישיבה, שעמד על הצורך הקריטי בתמיכה 
והעומד  הישיבה  כלפי  הטוב  והכרת 
של  הרוחני  הגידול  ערש  שהיו  בראשה 
השבים בתשובה. הוא הוסיף כי ניתן לומר 
הולדתם  כבית  שהיא  עולם''  ''נתיבות  על 
את  וסיים  עולם'  'נתיבות  בני  של  הרוחני 
פועם  שלב  מי  לכל  נרגשת  בקריאה  דבריו 
ולקחת  התורה  זעקת  את  לשמוע  בקרבו, 
נתינת  באמצעות  התשובה,  בתנופת  חלק 

כוח ל'נתיבות עולם'.
במיצג אומנתי מרגש, נחשפו הבוגרים אל 
שתיארו  בוגרים  מספר  של  האישי  סיפורם 
את עוצמת השפעת הישיבה על עולמם, כמו 
גם המהפך אות חוו בדרך העולה בית קל. 
כאשר  לשיאה  הגיעה  הבוגרים  התרגשות 

אל בימת הנואמים עלה ראש הישיבה הגאון 
התייחס  בדבריו  שליט''א.  ברוק  יוסף  הרב 
מצוקתה  על  ובדאגה,  בכאב  הישיבה  ראש 
לסכנה  גם  כמו  הישיבה,  של  החריפה 
התשובה  תנועת  על  המרחפת  החמורה 
ומי  התשובה,  תנועת  ישיבות  אם  כאשר 
שרבים ממחוללי מהפיכת התשובה בארגוני 
הקירוב השונים יצאו מבין שורותיה, תיאלץ 

לצמצם חלילה את פעילותה.
הדברים עוררו הדים, והביאו להשתתפות 
על  נטלו  אשר  בוגרים  מאות  של  גורפת 
עצמם גיוס של סכומים גבוהים למען עתיד 
מאחורי  משליכים  כשהם  עולם',  'נתיבות 
ובמסירות  זרים,  ושיקולים  חששות  גוום 
נפש מרגשת נרתמים לעזרת הישיבה בה בנו 

את בניינם הרוחני.
נרגשת  בקריאה  הסתיימה  הוועידה 
ביעד  לעמוד  כדי  הכול  לעשות  ודחופה, 
הגיוס האישי אותו נטלו על עצמם הבוגרים 
בהתרגשות ובשמחה של מצווה, כשעם תום 
הכינוס התפזרו הבוגרים בתחושת רוממות 
הקירוב,  פעילות  הרחבת  למען  ושליחות 

והצלת עולם התשובה לדורות.

הדים נרחבים לפתיחת המערכה למען התורה הקדושה, שהושקה בוועידת הבוגרים של ישיבת 'נתיבות עולם' • בברכת מרן שר התורה  הגר"ח 
קנייבסקי ובברכת מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין ואישי ציבור הושקה המערכה לקראת ימי ההכרעה הגורליים בכ''ב וכ''ג אלול

בוועידת הבוגרים של 'נתיבות עולם'

הבחירה של עולם הישיבות!
להשיג בחנויות המובחרות

אם מגיל 3 אתה לובש אלגנט 
אז ודאי אתה מבין!

חליפות.חולצות.מכנסיים





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
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כנס בוגרים היסטורי 
לאם הישיבות "פורת יוסף"

מאת: יחיאל חן

יתנקזו  והנהגה  עוצמה  תורה,  שנות  מאה 
ומרגש,  היסטורי  למעמד  הקרוב  ראשון  ביום 
בו יתכנסו אלפי בני ובוני אם הישיבות "פורת 
הישיבה  ראשי  ורבנן  מרנן  במעמד  יוסף" 
רא ביום  יתקיים  הייחודי  האירוע  ־שליט"א. 

שון כ"ב אלול בשעה 19:30, מתחם היוקרתי 
"פביליון" באזור התעשייה תלפיות בירושלים, 
ויכלול מיצגים נדירים וייחודיים שיעלו על נס 
את עוצמת הנחלת התורה של אימפריית "פורת 

יוסף".
לטעת  שזכו  אלפים  כאמור  יכלול  האירוע 
שהע הגדול  בבית  ביתם  ולהשתית  ־אוהלם 

יהדות  גדולי  כל  ובראשם  לתהילה,  רבים  מיד 
יוצא מן הכלל.  ספרד בדורות האחרונים ללא 
מאז הקמתה בהוראת מרן הבן איש חי זיע"א, 
עלו וצמחו בשעריה המוני בני תורה, לומדיה 
ועמליה, והיא ניצבת ועודנה פועמת כתשתית 
־התורנית ללא עוררין של בני יהדות ספרד ועו

לם הישיבות בכללותו.
הישיבה  מתקיימת  וגדושות  ארוכות  שנים 
ובה  הפסקה,  ללא  ותורה  רוח  של  כמעצמה 
התורה  עולם  של  ובוניו  בניו  מיטב  התגדלו 
ולצידה  עליה  עברו  לא  כאילו  ישראל.  בארץ 
רוחות הזמן של מאה היסטורית, בין קירותיה 
־עדיין עולים ומתגדלים עדרים עדרים של גדו

לי עולם, ומרוחה הכבירה עולים ופורחים ענפי 
המכהנים  הרוח  ענקי  המעטירה.  ספרד  יהדות 
־בראשה לאורך השנים והמצוינות הטבועה בנ

שמתה, מעמידים את פורת יוסף במקום שאין 
לו אח ורע: כותל המזרח ואם הישיבות בארץ 
התורה  אוהבי  כל  לב  ומשוש  גאוות  ישראל, 

ולומדיה.
לגיונות מלך אלו, שנחצבו והוטבעו בחותם 
זרועו כל  על  בישיבה  המרומם  ־ההשתייכות 
יתכ ובקטמון,  בגאולה  העתיקה,  בעיר  ־תיה- 

רבני  בהשתתפות  מרגש  לערב  לראשונה  נסו 
הישיבה ובראשם הכהן הגדול מרן חכם שלום 
צדקה  משה  רבי  הגדול  והגאון  שליט"א  כהן 
־שליט"א, המנווטים את ספינת הדגל בדור הנו

כחי ובה כל יומם ועמלם.
בקרב  אלו  בימים  שוררת  רבה  התרגשות 
כל מעגלי הישיבה המעטירה, לקראת האירוע 
ובדיבוק  אחים  בשבת  יחד  יתאספו  בו  הגדול 
חברים, ויחזרו ויתחברו לרגעים הפועמים בהם 
לעד: שנות הגדילה, הבנייה, העיצוב והחוויה 
בצל רבותינו הגדולים. תכנים ייחודים ומיצגים 
הישיבות,  אם  של  סיפורה  את  יביאו  מרגשים 
ומפעל  רבותיה  תורת  והעצמת  כינון  לקראת 
בהכ לדורותיה,  הישיבה  בני  כשאיפת  ־חייהם 

ישראל  שעיני  הגדול  לבית  עולמים  טובת  רת 
נשואות אליו.

הושלמו  כי  נמסר  המכינה  הועדה  מטעם 
לקליטת  הנרחבות  ההיערכויות  אלו  בימים 
שהזמנות  בעוד  היוקרתי,  באירוע  האלפים 
שכתו הבוגרים  בתי  לכל  יצאו  אישיות  ־כבוד 

בתם מעודכנת בידי העושים במלאכה. הועדה 
מבקשת להדגיש כי לנוכח שנות קיומה הרבות 
אדירים  מאמצים  הושקעו  יוסף",  "פורת  של 
בכדי להגיע לכל אחד ואחד מהמוני הבוגרים, 
פרטים,  וחוסרי  הרשימות  היקפי  נוכח  אולם 
הם פונים בכל לשון של בקשה לכל אחד ואחד 
פרטיו  את  לעדכן  לדורותיה,  הישיבה  מבני 
office4@  במוקד 4520* או בכתובת המייל

ypy.org.il, ולוודא את הגעת הזמנת הכבוד 
האישית.

בערב ההוקרה הייחודי שיעלה על נס מאה שנות תורה והנהגה הבוקעים מכותל המזרח 
ומאירים את העולם התורני, יתאספו אלפי בני הישיבה לדורותיה במתחם האירועים 

"פביליון" בבירה

תלמידי ישיבת פורת יוסף

ביום ראשון הקרוב:

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

הציבור מתבקש לקרוא 
2 פרקי תהלים 

לרפואת האיש היקר!

"המתפלל על חברו נענה תחילה"

הי"ו רפאל שמעון בן רזלי

פתרונות כלכלייםבעל עסק? 

חולם להקים עסק וזקוק למימון? 
גם לך מגיע!!!

משכנתאות ומימון לכל מטרה 
בתנאים מצויינים לבעלי נכסים 
גם למסורבי בנק ופש"ר
פתרונות מימון לעסקים קיימים ולעסקים בהקמה
ללא צורך בערבים או בטחונות!

 בתנאים הטובים והמשתלמים ביותר 

כתובתנו: מגדלי בסר 4 רחוב מצדה 7 בני ברק  
טלפון: 0559201491 פקס: 0773183680

פגישת ייעוץ 
חינם 

משרד 
חרדי

בה
ש

מח
קו 

 >

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





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
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שנת הלימודים תש"פ: גידול 
מרשים במספר התלמידים 

ברשת 'ארחות חינוך'

נמשכת ההיערכות לקראת 
הגעת הרבבות לאומן

מאת: אבי ויס

היערכות  של  חודשים  לאחר 
מקיפה, פתחה רשת 'ארחות חינוך' את 
צמיחה  בסימן  תש"פ  הלימודים  שנת 
ל-100  קרוב  משמעותית;  והתרחבות 
למוסדות  התווספו  חדשים  תלמידים 
נחנכו מבנים חדשים,  הרשת באלעד, 
מושקעות  המשך  מסגרות  ונפתחו 
לרווחת בוגרי מוסדות 'ארחות חינוך' 

ו'פרח' לחינוך מיוחד.
הרשת,  תלמידי  לכל  להעניק  כדי 
הסביבה  את  כאחד,  וותיקים  חדשים 
שקדה  ביותר,  הטובה  הלימודית 
של  קפדני  גיוס  על  חינוך'  'ארחות 
ופתחה  מקצועיים,  הוראה  צוותי 
במוסדות  נוספות  לימוד  כיתות 
בית  הרשת  פתחה  בביתר,  השונים. 
ספר 'גבעולים' לילד מש"ה )מוגבלות 
שכלתית-התפתחותית( ואוטיזים. בית 
נפתח כמענה לעשרות תלמידי  הספר 
בעיר,  מיוחד  לחינוך  'פרח'  רשת  גני 
וטיפולית  חינוכית  למסגרת  הזקוקים 
למסגרת  יזכו  הם  כעת,  מיוחדת. 
משמעותית  בקרבה  להם,  המתאימה 
מדי  בנסיעות  להיטלטל  צורך  ובלי 

בוקר.
הלימוד,  מקומות  להרחבת  בנוסף 

האחרונים  בחודשים  הרשת  דאגה 
להכשרת הצוותים השונים ולהעמקת 
ביותר.  והעדכני  המקצועי  הידע 
עשרות  באמצעות  התקיימו  אלה 
השתלמויות וסדנאות בתחומים שונים 
ניתן  ברחבי הארץ. בין ההשתלמויות 
למנות יום עיון בנושא האוטיזם לצוות 
השתלמות  באלעד,  הפרא-רפואי 
למטפלות  תקשורת  לקלינאיות 
השתלמות  'פרח',  רשת  מעונות 
'ספינה  בנושא  לפיזיותרפיסטיות 
להביא  העלול  מולד  )מום  ביפידה' 
למנהלות  הרצאה  שונים(  לליקויים 
הדרכה  הזיכרון,  פיתוח  בנושא 
כל  ועוד.  אוטיזים,  ילדי  עם  לתקשור 
אלה נמסרו ע"י טובי המומחים בארץ, 
מעשית  והדרכה  עיוני  חומר  בליווי 

במידת הצורך.
'ארחות  מנכ"ל  שטיין,  משה  הרב 
שנת  את  לפתוח  שמח  "אני  חינוך': 
תלמידנו  עם  החדשה  הלימודים 
רשת  כאחד.  והוותיקים  החדשים 
הרגיל,  לחינוך  חינוך'  'ארחות 
מיוחד  לחינוך  'פרח'  ומסגרות 
לכל  להעניק  השנה  גם  תמשכנה 
המעטפת  את  תלמידינו  מאלפי  אחד 
ביותר,  הטובה  החינוכית-לימודית 
עם צוות מקצועי ומסור, ציוד מתקדם 

ובעיקר – נשמה ולב".

מאת: נחמן כהן

מתפללים  רבבות  הגעת  לקראת  ההיערכות  נמשכת 
באיחוד  באומן.  זיע"א  מברסלב  נחמן  רבי  של  לציונו 
הצלה סניף אומן שפועלים בהתנדבות בכל ימות השנה 
הפעילות.  את  יתגברו  הצורך  בעת  רפואי  מענה  למתן 
בימים האחרונים קיימו המתנדבים תרגיל פינוי וחילוץ 

נפגעים במתחם הקלויז' המרכזי שבסמוך לציון.
ישראל סטאריק ראש צוות איחוד הצלה באומן סיפר: 
נחמן  רבי  לציון  הרבבות  הגעת  לקראת  נערך  "התרגיל 
ראש  לרגל  שבאוקראינה  אומן  בעיר  זצוק"ל  מברסלב 
תפילת  כדי  תוך  שפרצה  שריפה  דימה  התרגיל  השנה. 
איחוד  של  החובשים  רבבות.  בהשתתפות  השנה  ראש 
וחילוץ  פינוי  תרגלו  הכיבוי  וצוותי  אומן  סניף  הצלה 

מהיר של נפגעים מדומים".
בחברת הנסיעות 'אומן אקספרס' הפעילה באוקראינה 
בבעלות יהודית במהלך כל ימות השנה השלימו אף הם 

את ההיערכות לתגבור מערך הנסיעות משדות התעופה 
ובאוטובוסים  ונוחים,  מהירים  ברכבים  באוקראינה 
ולקברי  לאומן  נסיעה  שמאפשרים  וממוזגים  חדישים 

הצדיקים באוקראינה תוך ישוב הדעת ונסיעה בטוחה.
אקספרס  אומן  הנסיעות  חברת  מנכ"ל  טובול  רפאל 
נחמן  רבי  של  לציונו  הרבבות  הגעת  "בתקופת  סיפר: 
מברסלב זצוק"ל חברת הנסיעות אומן אקספרס מתגברת 
לעיר  באוקראינה  התעופה  משדות  הנסיעות  מערך  את 

אומן".
אהרון בן ארוש קמב"צ מבצע האבטחה מטעם איחוד 
הצלה באומן ראש השנה מסר: מוקד החירום הבינלאומי 
שעות   24 מקרים  לקבלת  יתוגבר  הצלה  איחוד  של 
הצלה  איחוד  כונני  את  מיידית  להזניק  בכדי  ביממה. 
לאומן מישראל.  איחוד הצלה שמגיעים  ומתנדבי  אומן 
המוקד פעיל גם בשבת ובחג ע"פ ההלכה במספר מקומי 

באוקראינה 063-800-1221

קרוב ל-100 תלמידים חדשים התווספו למוסדות הרשת באלעד, נחנכו 
מבנים חדשים, ונפתחו מסגרות המשך מושקעות לרווחת בוגרי מוסדות 

'ארחות חינוך' ו'פרח' לחינוך מיוחד

באיחוד הצלה סניף אומן שפועלים בהתנדבות בכל ימות השנה למתן מענה רפואי בעת הצורך יתגברו את 
הפעילות • תרגיל פינוי וחילוץ נפגעים נערך במתחם הקלויז' המרכזי שבסמוך לציון רבי נחמן מברסלב 

זצוק"ל בעיר אומן שבאוקראינה

 תרגיל החילוץ באומן  )צילום: דוברות איחוד הצלה אומן(
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לקח טוב
נתתי לכם

כי

מהות הפחד
כאן  כתבנו  שכבר  כפי  והעלם  מופע 
מדידה  פיסיולוגית  הן  תופעה  הינו 
האטום  הגרעין  את  שסובב  באלקטרון 
מצבים  שני  שמתארת  פסיכולוגית  והן 
לסביבתו  וערני  מודע  האחד  באדם 
והשני חולמני ועובר לממד אחר מנותק.
תופעות  על  שעומדים  שאחרי  מובן 
אדם  כל  חווה  שאותן  אלו  טבעיות 
כעת  בשינה  ולא  “ערני”  במצב  כמובן 
אחת  פחד.  והוא  רובד  לעוד  נעמיק 
האדם  בפי  והשגורות  הנפוצות  המילים 
לעברנו  שמוקרן  מידע  המון  המערבי, 
מתח  ספרי  ועד  ילדות  במשחקי  אחל 
לא  מי  פחד.  של  מסרים  בתוכו  כולל 
חווה מעשה קונדס של ילדים שאורבים 
והמסכן  בגבו  צועקים  ופתאום  לחבר 
קול  נשמע  שני  ומצד  חיוורון  עד  נבהל 
צחוק צעקני, גם שפתאום אנחנו נופלים 
ומקבלים מכה חזקה רגע מסוים נבהלנו 
כל  את  לתאר  רוצים  היינו  אם  נורא, 
מסיימים  הינו  שלא  ודאי  הפחד  מקרי 
כמה  לעמוד  רצוננו  עיקר  אך  לעולם 

שניתן במאמר זה על מהות הפחד.
כנראה שאם נעקוב אחר מהלך הרגשות 
בכך  מבחינים  היינו  פחד,  ברגעי  שלנו 
ידוע. בעצם  נעלמנו לממד לא  שבעצם 
התודעה  שבו  מנטלי  מצב  הוא  הפחד 
עובר  שהוא  בעת  מהגוף  יוצאת  שלנו 
היא  אליו  המקום  ולכן  נעים  לא  אירוע 

משתחררת גם כן אינו נעים במיוחד.
אירועי פחד משאירים בדרך כלל בגופו 
של האדם כמו גם בנפשו, צלקת שאינה 
נראית לעין אך היא קיימת וצריך לעבוד 
שהיא  משום  ממציאותנו  לסלקה  עליה 
עוצרת את זרימות האור והחיות בגופנו 

כמו בנפשנו.
צריך  שאדם  הלכה  נקבעה  לחינם  לא 
הזה,  במקום  נס  לי  ברכת שעשה  לברך 
ניצל  שבו  מקום  ליד  שוב  שעובר  שעה 
מסכנת חיים, אך עם זאת נשאר בו רושם 

הפחד אותו אנו חפצים לסלק.
לסלק  ביותר  היעילות  הדרכים  אחת 
ע”י  היא  אדם,  מכל  פחד  של  רישום 
ליכולתו  שמעבר  ביותר  חיובית  חוויה 

של האדם להשיגה.
להסיר  הרפואות  אחת  אמריקה,  בדרום 
מנפשו של הנתון תחת רושם הפחד היא 
שקצת  מי  לכל  הידועה  בנג’י  קפיצת 
זו  קפיצה  אתגריים.  בפארקים  מטייל 
עשרות  של  עצום  מגובה  שמתבצעת 

לחלוטין  בטוחה  בעצם  היא  מטרים, 
שום  ואין  היטב  קשור  שהאדם  משום 
זאת עליו להתגבר על  סכנה, אולם עם 
האדם  בני  לרוב,  לתהום.  לקפוץ  הפחד 
ממאה  נופל  הם  ואז  לדחיפה  זקוקים 
במים  נוגעים  וכמעט  מטר  וחמישים 
זו  דחיפה  תחתיהם.  שזורמים  הקרים 
בנג’י  בקפיצת  הרפואי  הצד  לוקחת את 
מחסום  את  ולעבור  להתעלות  והוא 

הפחד.
מדרג הפחד האנושי הינו רחב ביותר יש 
שמפחדים מנמלה או חרק ויש שאפילו 
שאגת אריה אמיתי לא תפחיד אותם. אם 
כן מה גורם לשוני הזה? אחת התשובות 
היא:  הנפש  מתורת  שעולה  העמוקות 
והעלם. מי שאינו מסוגל להעלם  מופע 
אינו  נעימה,  לא  חוויה  ובעת  קט  ברגע 
מצליח לעבור למדמה שלו והרושם של 
הפחד נחרט בגופו ובנפשו לאורך שנים.
שלו  למדמה  לעבור  ואוהב  שרגיל  מי 
כלשון  יוסף  בני  או  האינדיגו  כילדי 
הפחד  רגעי  את  עובר  הקדוש  האר”י 
בקלות יותר וכמעט ולא נשאר לא רושם 

ממנו.
כיצד  המזלג  קצה  על  שראינו  אחרי 
והעלם  המופע  לתופעת  קשור  הפחד 
כעת גם נוכל להבין מדוע ישנם אנשים 
שאוהבים  כאלה  ואפילו  יותר  אמיצים 
וזקוקים לחוויות מרגשות שגורמות להם 

לצאת למימד המדמה.
כעת  אך  מסוכנת  זו  שקיצוניות  כמובן 
ילד  ישנו  אם  אחד  מצד  ולכן  מובנת 
אם  וסכנה  פחד  אוהב  שאינו  מבוגר  או 
נכון  ולא  ביותר  לו  נזיק  אותו  נכריח 
ואילו  לכוחותיו.  למעבר  אותו  לדחוף 
ילד או נער שזקוק לריגושים וסכנות כמו 
לקפה  ואחרים  לסוכר  זקוקים  שאנשים 
יש לגדר ולבטח חוויות אלו אך עם זאת 
לאפשר אותן אחרת חלילה אותם אנשים 

יסכנו את עצמם ואת הסובבים אותם.
הינו  ופחד  פחד  של  תולדה  הינו  אומץ 

תולדה של העלם.

בברכה סתרי חיים
07-33-38-38-48

מדרג הפחד האנושי הינו רחב ביותר יש שמפחדים מנמלה 
או חרק ויש שאפילו שאגת אריה אמיתי לא תפחיד אותם. 

אם כן מה גורם לשוני הזה? אחת התשובות העמוקות 
שעולה מתורת הנפש היא: מופע והעלם
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הפותחת  הביכורים  פרשת 
לבטא  באה  פרשתנו  את 
שאמר  למי  הטוב  הכרת  את 
וההישגים.  ההצלחה  על  העולם  והיה 
אמנם בפועל ניתן לקיימה רק בשבעת 
המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, 
בכל  בה  מחויבים  אנו  ברעיון  אולם 

הישג והצלחה בחיינו.
למעלה  מניפים  הביכורים  את 
ומזכירים עמם את חסדי  הקב"ה מאז 
לבן הארמי עד לכניסה לארץ ישראל, 
כשבסיומה של הפרשה מצווה התורה: 
ה'  לך  נתן  אשר  הטוב  בכל  "ושמחת 
אלוקיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר 

בקרבך".
יש לתמוה על כך, הרי בדרך כלל 
שוררת  וההצלחה  טוב  כשלאדם 
אין  מאליה,  פורצת  השמחה  בביתו, 
מה  לשם  א"כ  לשמוח!  לצוותו  צורך 
הטוב"?  בכל  "ושמחת  התורה  מצווה 
ציווי השמחה מתאים רק לשעה קשה 
ח"ו ולא לשעה טובה  כל כך כמו שעת 
השבועות  חג  בין  הביכורים  הקרבת 
לקב"ה  מודה  אדם  האסיף, שבה  לחג 
על הישגיו והצלחותיו ורואה את הכוס 

המלאה?
שכוונת  מפרש  הק'  החיים  האור 
הכתוב על התורה. "ירמוז במאמר בכל 
ואין  ז"ל:  כאומרם  התורה,  אל  הטוב 
היו  ש"אם  ומוסיף:  תורה".  אלא  טוב 
ועריבות  במתיקות  מרגישין  אדם  בני 
טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים  
אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלא עולם 
כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת 
שהכוונה  כך  שבעולם".  הטובות  כל 
שמחת  עם  לשמוח  עליו  זו  שבשעה 
התורה, ולא רק על הישגיו הגשמיים. 
היא  הביכורים  הקרבת  בעת  השמחה 
ה'  מעם  חלק  להיות  שזכה  זה  על 

שניתנה להם התורה הק'.
במדרש  נאמרו  כבר  אלו  דברים 
י"א(  אות  ראה  )פרשת  תנחומא: 
אלא  טוב  אין   - הטוב  בכל  "ושמחת 
לקח  כי  ב'(  ד'  )משלי  שנאמר  תורה, 
תעזובו.  אל  תורתי  לכם  נתתי  טוב 
לפיכך משה מזהיר את ישראל  עשר 
היוצא  זרעך  תבואת  כל  את  תעשר 
אומר  זה  ומדרש  שנה".  שנה  השדה 
התורה  שמחת  בין  הקשר  מה  דרשני 
שבעקבותיו?  המעשרות  חיוב  לבין 
הטוב  בכל  לשמוח  שהציווי  י"ל  
איננו שמחה גרידא בעשירות ובשפע, 
איכותית  יותר,  עמוקה  שמחה  אלא 
את  שנתן  במי  השמחה  ומשמעותית. 

הטוב ובחיבור שיש בין הרוח לגשם.
שאיננה  גשמית  להטבה  ערך  אין 
ולמשמעות  הדברים  למהות  מחוברת 
אנשים  מכירים  כולנו  הרוחנית. 
שהשפע הגשמי מסובב אותם, אך אין 
להם שמחה ושלוות הנפש. רק כאשר 
זוכה  בצוותא  מחוברים  והגשם  הרוח 
דווקא  כן  על  ורוגע.  לשלווה  האדם 
האדם  מצווה  הגשמית  השמחה  בעת 
לשמוח במהותם של הדברים, בתורה 
וברוחניות, כי אז יש משמעות לשפע 
אין  הביכורים  בשעת  אכן  הגשמי. 
אך  גשמית,  שמחה  על  בציווי  צורך 
הרוחנית  המשמעות  על  בא  הציווי 
שיש לטובה הגשמית. זהו כבר עמוק 

יותר, ועל כך צווינו.

על הפסוק בהמשך פרשתנו: "ובאו 
והשיגוך"  האלה  הברכות  כל  עליך 
)כח, ב(. שאלו רבים מהו "והשיגוך", 
דרש  איתך?  הם  אז  עליך  באו  אם 
גלינסקי  יעקב  רבי  המגיד  כך  על 
בנוהג  מיוחדת.  ברכה  זו  ואמר:  זצ"ל 

 - ושפע  לברכה  זוכה  אדם  שבעולם 
מסתכלים  ואז  ומכונית,  דירה  מחליף 
בעינית שבדלת ולפתע לא מזהים את 
האורחים ואומרים באינטרקום שבעל 
הבית איננו, אך כמובן שזו לא הדרך. 
תשתנה!  שלא  "והשיגוך"-  אלא, 
באותו  שתשאר  בעבר.  כמו  שתתנהג 

מקום, שלא תשנה מהנהגותיך.
עלו  קהילה  פרנסי  שפעם  מספרים 
עם  שנדברו  לו  הודיעו  הם  הרב.  אל 
יכנס  שהרב  הכובעים,  חנות  בעל 
מהודרת,  מגבעת  לעצמו  ויבחר 
עד  הרב  מהקהילה.  הוקרה  תשורת 
עתה חבש מגבעת ישנה מאד שהוריו 
תואר  לא  לחופתו.  לו  קנו  המנוחים 
לראותו  מתביישים  הם  לה,  הדר  ולא 
קניית  לממן  החליטו  כך  ומשום  בה, 

מגבעת חדשה.
מחממת  היוזמה  שאמנם  הרב  ענה 
את ליבו והוא מוקיר אותה מאד, אולם 
מבקש  הוא  התקבל.  כאילו  הוא  הרי 
להמשיך ולחבוש את מגבעתו. אך הם 
בשלהם: אם הרב בגדר "שונא מתנות 
יחיה", ישלם לקהילה סכום סמלי של 

עשרה שקלים...
אני  יודע  ואמר:  הרב  חייך 
מוכן  ואני  זוועה  נראית  שהמגבעת 
מגבעת  של  המלא  מחירה  את  לשלם 
חדשה, וגם יש באפשרותי. אבל בסופו 
של דבר היא תעלה לי מליון שקלים 

ומליון היא איננה שווה...
מדבר?   הרב  כבוד  מה  על  מליון? 
ארכוש  אני  הרב:  אמר  לכם,  אסביר 
בה  ואראה  ומהודרת  נאה  מגבעת 
נלעג ומשונה. חליפה כה ישנה נושנה 
ומגבעת כה הדורה, ממש נזם באף. אין 
ברירה, איני רוצה להראות נלעג ואפנה 
לקנות גם חליפה. ומה, מתחתיה יצוצו 
הנעליים המרופטות והעקומות. נקנה 
חסר  זה  רק  נו,  חדשות.  נעליים  גם 
והרבנית  ביפיו  לי שאני אראה כמלך 
משנה  הן  הישנה.  בשמלתה  תשתרך 
לאיש  קודמת  שהאשה  היא  מפורשת 

לכסות, )הוריות יג.(. 
הרב  עומדים  לכם,  תארו  ועכשיו, 
על  וישבו  בלבושם,  הדורים  והרבנית 
ויסבו  והצולעים  המרופטים  הכסאות 
קונים  בעיה,  אין  הרעוע?  לשולחן 
ואם  חדש.  ושולחן  נוחים  כסאות 
אינם תואמים לארון הספרים המורכב 
מהודר,  ספרים  ארון  קונים  מארגזים, 
הניגוד  צורם  ואז  זכוכית.  דלתות  עם 
לריהוט  השחוקים  הרצפה  אריחי  בין 
הנאה, ולשם כך יש להסוותו בשטיח 
עד  לי  עלה  זה  כמה  לקיר.  מקיר 

עכשיו?
בחשבון,  בקיאים  שהיו  הפרנסים 
לא  אלפים,  עשרות  כמה  השיבו: 
חושבים  אנו  הוסיפו:  ועוד  נורא. 
שכדאי להחליף את הסלון, זהו כבוד 
התורה. הם כבר ראו בעיני רוחם את 
וכעת,  הרב:  הוסיף  המהודר.  הסלון 
כשיש  למטבח.  והכנסו  איתי  בואו 
סלון כזה אפשר להשאירו כך? וראש 
כדאי  לא  האמת,  השיב:  מיד  הקהל 
דירה.  להחליף  כבר  כדאי  להשקיע, 
לי  הרשו  הרב.  אמר  התכוונתי  לכך 
להשאר עם הכובע הישן...כי זה יעלה 

לי מיליון ₪ ויותר.
בזה פירש את הכתוב: "ובאו עליך 
אותו  שנשאר  והשיגוך".  הברכות  כל 
כל  למרות  אישיות,  אותה  "רב", 
הפיתויים. כך שהציווי "ושמחת בכל 
הטוב" שתהיה זו שמחה אמיתית שלא 
נצחית,  רוחנית שהיא  נשתנה, שמחה 
ואזי נהיה עשירים בחלקנו ולא רעבים 

ללא תקנה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ושמחת בכל הטובחובת השמחה בימי הרחמים
וְָהיָה ִּכי תָבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ )כו, א( 

אלול - חודש של רחמים ושמחה
פרשת כי תבוא היא הפרשה היחידה בתורה 

שפותחת ב"והיה".  
הוא, שהוא מקור  ברוך  הוי"ה  רומז לשם   - "והיה" 
הרחמים. וכך דרשו חז"ל )ראש השנה יז ע"ב( על "ה' 
ה'" שבי"ג מידות של רחמים: "ה' ה' - אני הוא קודם 
ויעשה  האדם  לאחר שיחטא  הוא  ואני  האדם,  שיחטא 

תשובה".
הפסוק רומז על חודש אלול, חודש הרחמים. "והיה 
חודש  ימי  לשלושים  רמז  שלושים,  בגימטריא  'כי'" 
אלול, שהם ימי הכנה ליום הדין; "תבוא אל הארץ" - 

אל ראש השנה, יום הדין. 
כשהיו  ברחמים.  משופע  חודש  הוא  אלול  חודש 
התאריך  את  רושמים  היו  זה,  בחודש  אגרות  כותבים 
בחודש  שנולד  ילד  הרחמים.  חודש   - האיגרת  בראש 
אלול, היו מוסיפים לו את השם 'רחמים' - דוד רחמים, 
חודש  אלול,  בחודש  שנולד  לזכור  רחמים,  משה 

הרחמים.
"והיה" הוא לשון שמחה )במדבר רבה יג, ה(, כי בד 
בבד עם מורא הדין, יש בנו שמחה עצומה על שניתן 
לנו חודש של רחמים גדולים לחזור בו בתשובה שלמה 

ולהתכונן כראוי ליום הדין.
צריך  אלול,  בימי  רק  להתעורר  מספיק  לא  אבל 
תיבות  ראשי  'תמוז'  כן.  שלפני  בחודשים  להתעורר 
'אב' - ראשי תיבות  ובאים',  'זמני תשובה ממשמשים 
'אלול בא'. ואכן, ראש חודש אלול מתחיל תמיד בל' 

אב, לרמוז לנו שגם לחודש אב יש חלק באלול.
שמעתי רמז נאה מדודי רבי יוסף עדס זצ"ל: על פי 
הקבלה, חודשים תמוז ואב הם בבחינת עיניים, ועל זה 
נאמר באיכה )א, טז( על חורבן הבית "עיני עיני יורדה 

מים" - שתי עיניים: שבעה עשר בתמוז ותשעה באב.
אמר איוב )לא, א(: "ברית כרתי לעיני ומה אתבונן 
על בתולה". "ברית כרתי לעיני" - אני מתעורר לחזור 
בתשובה כבר בחודשים תמוז ואב, שהם בחינת עיניים, 
"ומה אתבונן על בתולה" - ואינני מחכה לחודש אלול 

שמזלו בתולה.
יחזור  ומי שלא חזר בתשובה בחודש תמוז, לפחות 
בחודש אב ולא ימתין עד אלול. ורמז לכך: "אחרי ארי 
ולא אחרי אשה" )ברכות סא ע"א(, היינו, יש להתעורר 
ַאְריֵה  'ָעָלה  ארי,  ]שמזלו  אב  בחודש  כבר  לתשובה 
אלול  חודש  עד  להמתין  ולא  ז([  ד,  )ירמיהו  ִמֻּסְּבכֹו' 

]שמזלו אשה בתולה[.
ומי שלא חזר בחודש אב, יש לו חודש שלם - חודש 
אלול - לעשות בו תשובה ולהגיע ליום הדין זך ונקי 

מחטאים ועוונות.
אוי לו למי שמחכה לרגע האחרון

אולם יש כאלה שהם נרפים ואינם ממהרים לעשות 
אחרי   - בתולה"  "אחרי   - נזכרים?  הם  ומתי  תשובה, 
הדין  יום   - מאזניים  מזל  מגיע  כשכבר  אלול,  חודש 

הגדול והנורא שבחודש תשרי. 
המגיד מדובנא זצ"ל אמר על כך משל נפלא: 

מלך אחד רצה שיכינו לו כתר מלכות מרהיב ביופיו, 
אחד  על  המשימה  את  הטילו  כמותו.  היה  שטרם 
האומנים הגדולים. האומן נענה ברצון, ביודעו כי יזכה 
ביקש  הכתר,  הכנת  לצורך  המלך.  מאוצר  רב  לשכר 
בכתר  לשבצן  חן  אבני  וחמישים  זהב  קילוגרם  האומן 
החדש. משרתי המלך הביאו לו את מבוקשו, הוא החל 

במלאכה ונצטווה לסיימה בתוך חודש ימים.
מן  מעט  אמכור  אם  כלום  יקרה  לא  לעצמו:  חשב 
אבזבז  תמורתם  שאקבל  הכסף  ואת  החן,  ואבני  הזהב 

על תענוגות החיים.
החן.  מאבני  וחלק  הזהב  מן  מעט  למכור  החל  הוא 
ראה כי טוב והתפתה למכור עוד זהב ועוד אבני חן... 

שליח  המלך  אליו  שלח  המועד  תום  לפני  שבוע 
את  להשלים  עליו  שבוע  בעוד  כי  לו  להזכיר  מיוחד 

המלאכה ולהביא את כתר המלכות אל המלך. 
בטפשותי  יהיה?  "מה  גדולה:  חרדה  נתקף  האיש 
בזבזתי את כל הכסף שקיבלתי תמורת הזהב ואבני החן, 

ומן הכסף ואבני החן כמעט שלא נשאר מאומה".
הוא  חן  ואבני  זהב  במקום  רעיון.  במוחו  עלה  ואז 
חרט בכתר צורות נאות וציורים מעשה אומן, מרהיבים 

ביופיים.
והגיש  המלך  ארמון  אל  האומן  בא  המועד,  בהגיע 
את כתר המלכות החדש. הביט המלך בכתר המרהיב 
מיועציו  אחד  המלך  אל  ניגש  לפתע  מיופיו.  והתפעל 
החן  ואבני  הזהב  כל  היכן  המלך,  "אדוני  לו:  ואמר 

שקיבל האומן? מדוע הכתר ריק מהם?"
פני האומן חפו, הוא ידע כי כלתה אליו הרעה מאת 

המלך.
הנמשל: האדם נדרש לעבוד את בוראו במשך כל 

כדי  תורה,  של  כדת  מעשיו  בכל  ולנהוג  השנה  ימות 
שבבוא העת, כשיגיע יום הדין, הוא יהיה מוכן כראוי 
זכאי בדינו. אולם במשך כל השנה האדם עצל  וייצא 
מעשיו.   ומקלקל  כראוי  ה'  את  עובד  אינו  ונרפה, 
מגיע חודש אלול, הוא ממשיך בתרדמתו. ואז, בימים 
האחרונים של חודש אלול, זמן קצר לפני ראש השנה, 
הוא נתקף חרדה גדולה: 'עוד מעט אני עומד להישפט 
מה  תשובה.  עשיתי  לא  ועדיין  מעלה  של  דין  בבית 

יהיה?'
ראש  עד  לו  שנותר  הקצר  בזמן  מתעשת.  הוא  ואז 
ובאמירת סליחות, בריבוי  השנה הוא מרבה בתפילות 

צדקות ומעשים טובים.
כשמגיע ראש השנה הוא מגיש למלכו של עולם כתר 
מלכות מרהיב ביופיו, פרי מעשיו בימים האחרונים של 
שבא  עד  גדולה.  שמחה  כך  על  שמח  הקב"ה  השנה. 
המלאך המשטין ומבקש להביא לדין את כל עוונותיו 

של אותו אדם במשך כל ימות השנה.
ואנו מה נענה ליום הדין? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו 

מיום התוכחה!
כל התאמצות מצטרפת לחשבון

שכל  לדעת  עלינו  ליאוש.  ליפול  אסור  אולם 
התאמצות שלנו נרשמת בשמים ומקבלים על כך שכר 

רב ועצום.
הרש"ש, רבי שלום שרעבי זצ"ל, היה מוסר מדי יום 
בירושלים.  היהודי  ברובע  בתים  לבעלי  תורה  שיעור 
מעיין  דרך  לעבור  צריכים  היו  לשיעור  להגיע  כדי 
השילוח. ההליכה הייתה קשה, במיוחד בימות החורף 

הקרים והמושלגים.
הקבועים  השיעור  ממשתתפי  אחד  הימים,  באחד 
עשה את דרכו לשיעור. מזג האוויר היה סוער, הדרך 
היתה קשה ומלאה חתחתים, ובלבו גמלה ההחלטה שזו 
עוד  ישתתף  לא  ואילך  מכאן  האחרונה,  הפעם  תהיה 

בשיעור. 
לו  והציע  לשלום  ברכו  הרש"ש  לשיעור,  כשנכנס 
לשבת לידו. הוא התיישב ליד הרב, הרב הניח עליו את 

ידו והוא נרדם.
בחלומו הוא רואה את עצמו נפטר מן העולם והוא 
עולה לעולם העליון ועומד לדין בבית דין של מעלה. 
המלאכים הקטגורים מביאים לבית הדין קרונות עמוסים 
הסנגורים  המלאכים  מנגד,  שלו.  ועבירות  בחטאים 
מביאים שק קטן עם הזכויות שלו - קצת תפילות, מעט 
מצוות... הוא נתקף בבעתה, הבין שכלתה אליו הרעה 

ואחת דינו להיענש בגיהנום. 
דין של  ואומר לפני בית  לפתע מגיע מלאך בריצה 
מעלה שימתינו בדין עד שיביאו את כל הקרונות של 
קרונות  ובאו  הגיעו  ממתין,  הדין  בית  בעוד  הזכויות. 

עמוסים בבוץ ובשלג. 
שאלו את המלאך: "מה זה?" 

אמר להם: "זה הבוץ והשלג שאותו יהודי התבוסס 
הוא  הרש"ש.  אצל  היומי  לשיעור  שהלך  בעת  בהם 
התמיד לבוא במסירות נפש לשיעור תורה, ועל כך הוא 

ראוי לשכר".
בית דין של מעלה קיבל את דבריו. על כף הזכויות 
הניחו את כל הקרונות של המצוות והמעשים הטובים 
יחד עם כל הבוץ והשלג שנערם בדרכו לשיעור, והם 
כמעט הכריעו את הכף של כל קרונות העבירות. היה 

חסר עוד קצת שלג ובוץ...
שלא  נפשו  על  והתחנן  רחמים  וביקש  האיש  צעק 
יכניסו אותו לגיהנם, ומיד לאחר מכן התעורר משנתו 

בבהלה. 
מחר  תגיע  אתה  "נו,  לו:  ואמר  הרש"ש  חייך 

לשיעור?"... 
וזו הנחמה הגדולה שלנו. כל התאמצות שלנו לדבר 
מצוה יש לה ערך עצום בשמים והיא מצטרפת לחשבון 

הזכויות שלנו בבית דין של מעלה. 
"באנו באש ומים ותוציאנו לרוויה" )תהלים סו, יב(. 
 - "ברגש"  טו(,  נה,  )שם  נהלך ברגש"  "בבית אלוקים 

ראשי תיבות: ברד, רוח, גשם, שלג.
כשמתאמצים לבוא לבית הכנסת ולבית המדרש ולא 
מצוה  לדבר  כשמתאמצים  האוויר;  במזג  מתחשבים 
ומתגברים על כל הקשיים והניסיונות - הדבר נזקף לנו 

ִלזְכּות ביום הדין ומאפשר לנו לצאת זכאים בדין.
)מתוך משכני אחריך דברים ח"ב(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה
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מכרזים חיצוניים
דרושים: עובדים/ות סוציאליים/יות

במכרזים אלו תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות

1. עו"ס משפחה – מכרז חיצוני מס' 190712
מתח דרגות: יא-ט היקף משרה:עד 100%  - בהתאם לצרכי המערכת

תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית
רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית
כפיפות: למנהל/ת המחלקה האזורית/ ומוגבלויות

2. עו"ס משפחה מ"מ- מכרז חיצוני חיצוני מס' 190713
מתח דרגות : יא - ט

היקף משרה:עד 75% - בהתאם לצרכי המערכת
תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית

הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
רישום מקצועי: רישום בפנקס העו"ס

דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית
כפיפות: למנהל/ת  המחלקה האזורית/מוגבלויות

3. עו"ס קהילתי- מכרז חיצוני מס' 190714
מתח דרגות : י- ח היקף משרה: 75% 

תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית
בוגר/ת מסלול קהילתי - יתרון

רישום מקצועי:  הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית

נכונות לעבודה בשעות הערב והלילה
כפיפות: למנהל/ת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית

4. עו"ס קשישים- מכרז חיצוני מס' 190715
מתח דרגות: י- ח היקף משרה:עד 70% - בהתאם לצרכי המערכת

תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית
רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית
כפיפות: למנהלת המחלקה האזורית

5. עו"ס מיצוי זכויות וקהילה – מכרז מס' 190716
מתח דרגות: עו"ס יא - ט היקף משרה: 50% 

תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית
רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית
כשרים ויכולות: יחסי אנוש מעולים

כפיפות: למנהלת מרכז עוצמה

6. עו"ס מועדונית – רצוי קהילתית מכרז מס' 190717
מתח דרגות: עו"ס יא - ט היקף משרה: 25% 

תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון בעבודה סוציאלית
רישום מקצועי:  הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

דרישות נוספות: עבודה בשעות אחה"צ
כשרים ויכולות: יחסי אנוש מעולים

כפיפות: למנהלת המחלקה לילד ונוער

7. עו"ס נוער וצעירים- מכרז מס' 190718
מתח דרגות: עו"ס יא-ט + 20% תוספת נוער

היקף משרה: 75%  השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית 
רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

כשרים ויכולות: יחסי אנוש מעולים
ניסיון עבודה עם נערים – יתרון

עבודה בשעות גמישות
כפיפות: למנהל/ת המחלקת לנוער וצעירים

8. עו"ס בתוכניות יתד- מכרז מס' 190719   
מתח דרגות: עו"ס יא – ט + 20% תוספת נוער

היקף משרה: 75%
תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית 

רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
כשרים ויכולות: יחסי אנוש מעולים

עבודה בשעות גמישות
כפיפות: למנהל המחלקה לנוער וצעירים

9. עו"ס "תאום הורי" – תקציב פעולה מכרז מס' 190720
מתח דרגות: יא - ט  היקף משרה: 30%

תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעו"ס
רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

דרישות ניסיון: ניסיון בעבודה עם משפחות - יתרון
דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית

שעות עבודה גמישות

כפיפות: למנהלת מרכז שט"י

10. עו"ס אלימות מכרז מס' 190721
מתח דרגות: י - ח  היקף משרה: 25%
תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעו"ס

רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
דרישות ניסיון: ניסיון בעבודה בתחום אלימות או ילדים  - יתרון

דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית
עבודה  גם בשעות אחה"צ/ערב

כפיפות: למנהלת מרכז שט"י

11. עו"ס סדרי דין מכרז מס' 190722
מתח דרגות: יא – ט (לבעל/ת מינוי לפק"ס לסדרי דין: ט-ז + תוס' 

כוננות) היקף משרה: 100%-50% 
תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בע"ס

רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
דרישות נוספות: עדיפות לבעלי/ות מינוי

מוכנות לצאת לקורס; הכרות טובה עם האוכלוסייה החרדית
כפיפות: מנהלת שט"י

12. עו"ס משפחה "נושמים לרווחה" מכרז מס 190723
מתח דרגות : יא – ט  היקף משרה: 80% 

תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעו"ס
רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס

דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית
עבודה  גם בשעות אחה"צ/ערב
כפיפות: למנהלת מרכז עוצמה

13. עו"ס טיפול בהתמכרויות מכרז מס' 190724
מתח דרגות: י – ח  היקף משרה: 100%
תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעו"ס

רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
דרישות נוספות: עבודה  גם בשעות אחה"צ/ערב

כפיפות: למנהלת יחידת התמכרויות

14. עו"ס נערות – מרכז עדי מכרז מס' 190725
מתח דרגות: יא – ט תוספת 20% נוער

היקף משרה: 75% 
תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעו"ס

רישום מקצועי: הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
דרישות ניסיון: ניסיון בעבודה עם נערות   - יתרון

דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית; עבודה  גם בשעות 
אחה"צ/ערב

כפיפות: למנהל המחלקה לנוער וצעירים

15. עו"ס קשישים (בני משפחה) מכרז מס' 190726
מתח דרגות: י – ח היקף משרה: 100%
תנאי סף: השכלה: תואר ראשון בעו"ס

רישום מקצועי:  הקליטה לתפקיד מותנית ברישום בפנקס העו"ס
דרישות נוספות: הכרות עם האוכלוסייה החרדית; עבודה  גם בשעות 

אחה"צ/ערב
כפיפות: לרכזת תחום זקנה 

16. רכז/ת משפחתונים מ"מ – תקציב פעולה מכרז מס' 190727
מתח דרגות: דרוג המח"ר 38-39, דרוג עו"ס ט-ז היקף משרה: 100%-75%
במקצועות  הרוח  ו/או  החברה  במדעי  בוגר/ת  השכלה:  סף:  תנאי 
הבאים: חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה או עו"ס. לעו"ס חובת רישום 
בפקס העו"ס. או בוגר/ת תכנית שוורץ לגיל הרך בעל/ת תואר ראשון 

במדעי החברה ו/או הרוח .  עדיפות לעובד/ת סוציאלית
כפיפות: למנהלת מחלקת משפחתונים

17. מנהל/ת מרכז עדי (מרכז רב תחומי לנערות) – תקציב פעולה מכרז 
מס' 190413

מתח דרגות: בהתאם לתעודות (עו"ס ח – ו) היקף משרה: 25% 
תנאי סף: השכלה: בוגר/ת תואר ראשון באחד ממקצועות הטיפול או 

יעוץ חינוכי, עבודה סוציאלית.
לעו"ס –רישום בפנקס העו"ס

דרישות ניסיון: 3 שנות ניסיון לפחות בעבודה עם נערות בסיכון
עם  הכרות  גמישות;  בשעות  לעבודה  נכונות  נוספות:  דרישות 

האוכלוסייה החרדית
רב  צוות  עם  בעבודה  מיומנות  וניהול;  ארגון  יכולת  ויכולות:  כשרים 

מקצועי; יחסי אנוש מצוינים
כפיפות: למנהלת מחלקת נוער וצעירים

הארכה

 
  

 

הנחיות לקראת החגים
כדי להיערך מבעוד מועד לחגים מתבקש הציבור

להוציא את כל הגרוטאות והגזם מהחצרות
ולהודיע על כך למוקד העירוני "106",

את הגזם והגרוטאות יש להניח בחצר במקום נגיש למנוף,
עפ"י ההנחיות המופיעות במוקד העירוני. 

לא יאוחר מיום ראשון, כ"ב באלול ה'תשע"ט (22,9,19),
בשעה 12 בצהריים בלבד.

המוקד העירוני "106" עומד לרשותכם 24 שעות ביממה,
על כל תקלה או מפגע.

בברכת שנה טובה,
ההנהלה

אגף
תברואה
ופיקוח

פרלה חריטן מגישה

ערב התעוררות והכנה לקראת הימים הנוראים

ציפי 
ניהוז

שירי 
נשיא ת

פו
ת

ת
ש

ה
מופע מוזיקליב
מרגש ואותנטי

המוקדש לשירי אלול 
של כל הזמנים

האירוע במימון המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 

הרב ישראל 
גולדווסר

בליווי הרכב נגניות בניצוחה של מיכל צאהן

מחיר כרטיסיום שלישי // כ"ד באלול // 24.9 
₪  20

מרכז פיס משואות
ירושלים 1, ב"ב

פתיחת דלתות: 20:30
תחילת מופע: 21:00

מכירת כרטיסים ביום האירוע. פתיחת קופות : 19:45 .כניסה לאולם החל מהשעה 20:30. לא תתאפשר כניסת ילדים ועגלות.

מחלקת
תרבות

"כשהיכל הנגינה פוגש 
בהיכל התשובה"

הסדנא תתקיים אי"ה בימי שלישי, בשעה 19:00 – 21:00
מפגש ראשון ביום שלישי,  ל' בתשרי  ה'תש"פ ( 29/10/19)

בבניין האגף לשירותים חברתיים, רחוב כהנמן 107 , בני-ברק.

מרכז שקד
לבני משפחה מטפלים בזקן

המרכז פועל בימים: א', ד', ה' 15:00-8:30, יום ג' 13:00-8:30, 20:00-15:00
 shakedbb10@gmail.com :טל': 03-5776149 | מייל

 

 

אנו מזמינים אותך לסדנא ייחודית של:

גב' עליזה חושן
פסיכולוגית חברתית 

בנושא

"תנאים של חיבה"
הסדנא תעסוק בקשר של ילדים מבוגרים עם הוריהם,

במטרה ללמוד להתבונן אחרת

ביחסים המורכבים בין ילדים מבוגרים להוריהם המבוגרים, וליצור שינוי.

סדנה בת 12 מפגשים, עלות של 150 ₪ למשתתפת.
הרישום מראש חובה

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה לטיפול
באזרח הותיק



בני ברק י"ח אלול תשע"ט 123818/9/19

מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

שלב  גם  התינוק  בהתפתות  שלב  ככל 
להיות  יכול  ראשונות,  טעימות  של  זה 
ומלא חששות.  לנו כהורים  מעט מפחיד 
להתפתחות  יועצת  לביא,  משלי  ביקשנו 
לתת   NUBY המותג  מבית  תינוקות 
לקחת  לנו  שיעזרו  חשובים  טיפים  לנו 
עם  יחד  הראשון  הקולינארי  הצעד  את 

התינוק.

הגיל שנכון להתחיל

הראשונה  השנה  בחצי  התינוק  תזונת 
תמ"ל  או  אם  חלב  להיות  צריכה  לחייו 
הבריאות  משרד  המלצות  פי  על  בלבד. 
ניתן לחשוף תינוקות למזון מוצק במרקם 
רך החל מגיל 4 חודשים. כשתינוק מגיע 
מזון,  לתוספי  זקוק  גופו  חודשים   6 לגיל 
לצורך  נוספים  ומינרליים  וויטמינים 
בשלב  הופכים  התינוקות  התפתחותו. 
למרכיבי  וזקוקים  תנועתיים  ליותר  זה 
במאמץ  "לעמוד"  מנת  על  נוספים  מזון 
להתפתחותם  הדרושה  ובאנרגיה 
אינם  כבר  ותמ"ל  הנקה  שכן  התקנית, 

מספקים את כל הדרוש לגופו של התינוק בגיל 6 חודשים. כמו כל 
להיות  צריך  מוצקים  לתזונת  המעבר  גם  התינוק  של  בחייו  שלב 
הדרגתי. תחילה כטעימות ולא ארוחה שלמה משום שנרצה  לחשוף 
וגם  למזון  אלרגיות  לבדוק  אחרים,  למרקמים  שלנו  התינוק  את 

לאפשר למערכת העיכול הסתגלות למרקם והרכבי מזון חדשים.

איך נדע שהתינוק שלנו מוכן לטעימות?

• גיל התינוק – כשהתינוק שלנו לפחות בן 4 חודשים, 
• התינוק שלנו מראה רצון לאכול כשאנחנו אוכלים ואף שולח ידיים 

לכיוון האוכל שלנו.
• מתקיים קשר עין – יד – התינוק מצליח לאחוז בחפצים ולהכניס 

את ידיו וחפצים לפיו
• ראשו של התינוק יציב והוא מסוגל לזקוף אותו – על מנת שהמזון 

יוכל לרדת למטה לכיוון הקיבה
התינוק מסוגל לשבת עם תמיכה שלנו. 

• התינוק מסוגל להעביר מזון בפה מצד לצד.
התינוק  לתגובות  לב  שימו  שונה!  הוא  תינוק  כל   – לזכור  חשוב   •
תכריחו.  אל  התנגדות  מראה  התינוק  אם  הטעימות  במהלך  שלכם 
דעת  שיקול  הפעילו  מוצק.  ממזון  רתיעה  ליצור  רוצים  לא  אנחנו 

והמשיכו לפי הקצב של התינוק שלכם.

מה נותנים בטעימות?

כפיות   2-4 של  כמות   )!( טעימות  רק  הן  טעימות  כי  לזכור  יש 
מספיקות בכדי להכיר לתינוק את טעמו ומרקמו של המזון וגם כדי 
לשלול אלרגיה למזון ספציפי. ניתן את המזון במרקם מחיתי דייסתי, 
למרקמים  גם  לעבור  ורצוי  אפשר  למרקם  מתרגל  שהתינוק  אחרי 
בפירות  להתחיל  רצוי  הבריאות  משרד  המלצות  לפי  יותר.  גסים 
בשר,  כגון  בברזל  עשירים  מזונות  רבים,  ויטמינים  המכילים  וירקות 

הודו, דגים, קטניות וכדומה. ביצים ניתן לשלב מגיל 6 חודשים כשהן 
מבושלות היטב וגם מוצרי חלב שאינם חלב ניגר רצוי לתת בכמויות 

קטנות. 
כמו כן, כיום המלצות משרד הבריאות הן לתת לתינוק גם מהאוכל 
אותו  ולשלב  נוספים  טעמים  לו  להכיר  מנת  על  המשפחתי  הביתי 

בארוחות המשפחתיות. 

מאדים? מבשלים? אופים? הכל הולך!

התינוק  את  לחשוף  רק  הוא  הטעימות  שלב  של  שמטרתו  כיוון 
אוכל  העיכול  למערכת  ולהכיר  אלרגיות  לבדוק  נוספים,  למרקמים 
הוא  יותר  החשוב  העניין  ההכנה.  לצורת  גדולה  חשיבות  אין  מוצק, 
נקלף  וירקות  פירות  גושים.  וללא  חלק  מחית  מרקם  על  הקפדה 
ואילו  לאדות(  גם  )אפשר  שהם  כפי  לטחון  ניתן  פירות  מקליפתם. 
ירקות עדיף לאדות או לבשל עד שהופכים רכים. ניתן לטחון בבלנדר, 

מעבד מזון, בלנדר מוט  או ידנית. 

מה לגבי מלח? תבלינים? אבקת מרק?

של  לאוכל  ותבלינים  מלח  כלל  להוסיף  לא  הייתה  ההמלצה  בעבר 
התינוק כדי לא "להרוס" את טעמו הטבעי. עם זאת, במידה ונרצה 
להימנע  נוכל  לא  המשפחתי  הביתי  מהאוכל  התינוק  את  להאכיל 
מתבלינים ומלח. ההמלצה על הימנעות משימוש במלח או באבקת 
מרק נובעת מכך שרוב המזון בארץ עובר הכשרה בתהליך המשולב 
בין  שילוב  נתרן.  הם  אף  מכילים  בישראל  הברז  מי  בנוסף,  במלח. 
או  לבישול  במלח  נתרן  של  תוספת  עם  ההכשרה  תהליך  המים, 
נתרן.  של  גדולה  כמות  יכיל  שהמזון  לכך  לגרום  עלול  מרק  אבקת 
מחקרים מצאו שלרמת נתרן גבוהה עלולה להיות השפעה על עליית 

לחץ הדם של תינוקות.

איך מגישים את 

הטעימות?

זמן החשיפה לטעימות הוא חשוב מאוד. 
נבחר זמן בו התינוק שלנו רגוע ולא עייף 
או רעב, בין הארוחות ולפחות שעה אחרי 
הזדמנות  גם  הוא  זה  שלב  הארוחה. 
מעולה לחיזוק מוטורי של התינוק שלנו. 
טעימות  מוצץ  או  יד  כפית,  של  הכנסה 
התנסות  מהווה  מזון  כשעליהם  לפה 
בנוסף,  חשובה.  ותחושתית  מוטורית 
הוא  לכלוך  עם  תינוק  של  התמודדות 
וחשיפה  להתנסות  מעולה  הזדמנות 
אל  ותחושות.  למרקמים  התינוקות  של 
תכניסו את הכפית לפיו של התינוק ותנו 
לו לעשות זאת בעצמו! שימו את הכפית 
עם המחית מול פיו של התינוק ואפשרו 
לו לעשות פעולה יזומה של פתיחת הפה 
והנעת הצוואר לכיוון הכפית. כשהתינוק 
מיקום  גם  בעצמו  הפעולה  את  עושה 
בלוטות  משתנה.  הלשון  פני  על  האוכל 
מסביבה  הלשון,  בקצה  נמצאות  הטעם 

וקרוב ללוע. 

כאמור,  עבורכם.  ואחת  לתינוק  אחת    - כפיות  ב-2  השתמשו 
העמסת מחית על הכפית והובלתה לפה היא תרגול מעולה של קשר 
חשוב  צעד  זהו  בנוסף  שלכם.  התינוק  של  גסה  ומוטוריקה  יד  עין 
לעצמאותה וחיזוק הערך העצמי של התינוק – פעולה ששכרה בה 

כי התינוק מרגיש את התמורה שיש בפעולה באופן מידי.
קערת  את  הניחו   – האוכל  את  ולחוש  להתנסות  לתינוק  תנו 
האוכל מול התינוק והניחו לו לטבול את הידיים ולהכניסם לפה. זוהי 

התנסות מדהימה במרקמים ותחושות וגם תרגול קשר עין יד. 
אפשר  מעולה!   – כפית  במקום  האצבע  את  מעדיף  התינוק 

להשתמש באצבע שלכם וגם בשלו - כל תינוק והקצב שלו. 
את  יניע  התינוק   – התינוק  של  הפה  סביב  מהמחית  חלק  מרחו 
כדי  גם  חשוב  היא  הלשון  הנעת  האוכל,  את  ללקק  במטרה  הלשון 
להעביר את האוכל בתוך הפה. בנוסף, תרגול של הנעת הלשון יעזור 
גסים  מרקמים  של  יותר  מורכבת  ולאכילה  לדיבור  בהמשך  לתינוק 

יותר.
יכול לשמש ככלי עזר משלים לטעימות  / נגיסון –  מוצץ טעימות 
כדי לחשוף את התינוק לטעמים נוספים ואוכל במרקם קשיח תוך 
נוקשה.  ממזון  חנק  מסכנת  שלכם  התינוק  בטיחות  על  שמירה 
בנוסף המוצץ עשוי לעזור לתינוקות חלשים מוטורית לקשר עין – יד 

– פה ושיפור יכולת האחיזה.

*שימו לב – אין לחשוף תינוקות לדבש וחלב ניגר לפני גיל שנה.

טיפים חשובים לשלב הטעימות 
הראשונות בקרב תינוקות

האנשים הקטנים שבחיינו גדלים הרבה יותר מהר ממה שהיינו רוצים ומגלים אט אט כל דבר בפעם הראשונה. בשלב שבו חלב האם ותחליפי 
החלב השונים כבר אינם מספיקים בכדי לספק את האנרגיה הדרושה להתפתחותם, מגיע הזמן להכיר להם מאכלים שונים בשלב הידוע כטעימות 

ראשונות • שלי לביא - יועצת להתפתחות תינוקות למותג NUBY בטיפים חשובים

"

"

כפיות בטיחותיות לחום של המותג  Nuby | צילום: יח"צ

ערכת טעימות ראשונות מבית המותג  Nuby | צילום: יח"צ חו"ל
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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 דברים הקשורים למים

מאונך

1. אחד ממיני המנורות או הפנסים שהשתמשו בהם בימי התלמוד למאור בנרות או בפתילות 
של שמן. "__ שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו" )שבת כג.(

7. קצה,תחום. "מפתח בית אלישיב ועד__")נחמיה ג כא(
8. אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. )דברים ח ח(

9. בשעה שהשמש מחממת ביותר, שעת הצהריים.  "כ___  היום" )בראשית יח א( )בהיפוך 
אותיות(

10. רשום את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל: א' – 400, ב' – 1, ג' – 8, ד' – 70 
11. נכון, נכונה, בצדק.  "____  בנות צלפחד דברת" )במדבר כז ז(

12. קיצור המילים: חזק ואמץ.
13. עשו דבר- מה שנית, חזרו על דבר. "קראו את ההלל אם גמרו ___  ואם ___ 

שלשו")פסחים ה ז(
14. מי שבא להעיד במשפט מסוים, אינו יכול להיות דיין בו ולחרוץ דינו של הנאשם. "ואין  

___  נעשה דיין" )ראש השנה כו.( 
15. שאלה, קושיה. "איני יודע ליישב סדר ___  הללו לפי שיטת הש"ס")רש"י כתובות סו:(

)בלשון יחיד(
16. תועבה,זוהמה. "סחי ו___ תשימנו בקרב")איכה ג מה(

1. עושר, שפע, ריבוי.  "וגליתי להם  ___  שלום ואמת" )ירמיה לג ו(
2. יחד, בכוחות מאוחדים. "לעבדו __   __" )צפניה ג ט(

3. )כלל הלכי( כל מה שאדם עושה בשם שולחו נחשב כאילו עשה זאת השולח גופו. 
"ש__ של אדם כמותו")ברכות ה ה(

4. חובת הבריות לדאוג לזקוקים לעזרה מבין הנמצאים בקרבתם בטרם ידאגו לעניים 
רחוקים מהם. "___  עירך קודמין" )בבא מציעא עא.( )בהיפוך אותיות(

5. קיצור המילים: תומכי תורה.
6. מעטים האנשים שזכו בחייהם לתורה ולעושר גם יחד.    "לא כל אדם זוכה לשתי  

___" )ברכות ה:(
9. )מימרת חכמים( אתה מביא למקום דבר שהוא מצוי שם בשפע? כלומר, אין אתה 

מחדש ולא כלום! "תבן אתה __ לעפריים")מנחות פה.(
13. התענינו בדבר, עסקו.  "ואל  ___  בדברי שקר" )שמות ה ט( )בלשון רבים,עבר(

14. לפי הסדר, ראשון – ראשון ואחרון – אחרון. "הסדיר שמונה עשרה ברכות...____  
הסדר" )מגילה יז:(

15. מפרשיות השבוע.

מאוזן

יאור,  ימים, השקת, תהום, מוצא המים,  לחוף  נחל,  אי,  נהר, כברכת מים,  יבלי מים, אובל,  אגם, מקוה, 
אפיקי מים, עינת מים, ים, באר מים, פלגי מים, מעין, גלת מים, מצולה, חוף הים 

אנאארהנינשאגהוקמא
תיאישאישספאימשיאג

שישנסנמאישמיאמאגל

ישינשישקשאישאויאת
שעאיהשיאנמימיהיממ

מסנפנמישישישיתשיי

יאושישאמאמישריבממ

מחשמיאישתאנתגלאינ

תישליפשנהאמאישאגא

כשחשושיאלישמאובלא

רנסחשעיאושיאורמפד

בתלשתקשהצמסניתדגא

כמימהאצומימראבתאא
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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

 חמישישי בנתיב החסד זה

שני-שישי
16-20.9.19 ט"ז-כ' באלול

שלישיית קפה שחור 
3*85 גר'

עלית

1690

קורנפלקס דבש/שוקולד
500 גר'
'מעולה'

10
ליח'

ספגטי 8
קוד: 60880

אסם

2 ב-
790

פטריות
400 גר'
'מעולה'

3 ב-
10

שלישיית פודינג וניל
3*80 גר'

אסם

10

מיונז
1 ק"ג
תלמה

1490

שישיית בירה
קרלסברג/טובורג

כולל פיקדון
6*330 מ"ל

למארז
2990

מיץ ענבים תירוש אדום
כולל פיקדון

1 ליטר

1490

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, 
נא לגשת לסניף הקרוב

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

* * *

* * *

חמישי-שישי
19-20.9.19 י"ט-כ' באלול

שקדי מרק
400 גר'
'מעולה'

2 ב-
1290

ופלים מצופים
שוקולד/אגוזים

40 יח'
'מעולה'

1190
למארז

דג מושט
בלדי

2490
לק"ג

פריגת/נביעות+
סוגים שונים

1.5 ליטר

4 ב-
20

גפילטע פיש
קוד: 749182/168

7 יח'
'מעולה'

10
ליח'

נרונים 'מעולה'
4 שעות 

1490 1490

עוגות בחושות
400-450 גר'

אחוה

790

יש לך טעם 'מעולה'
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