בני ברק
מבית 'קו עיתונות' -רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש
חולון  -בת ים
רחובות
חדרה-נתניה
צפון
דרום
שרון

פרשת נח
ירושלים כ 17:30 .י18:41 .
ב"ב כ 17:47 .י18:43 .
פ"ת כ 17:27 .י18:42 .

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק ,מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי א' בחשון תשע"ו   14/10/15גיליון מס' 1023

בכירי מערכת הביטחון בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני:

"אין מענה
לטרור הסכינים"

פרסום ראשון :הערכות המצב שהושמעו השבוע בקבינט חיזקו
בקרב השרים את התחושה שלצה"ל אין מענה לטרור הסכינים
 בכיר במערכת הביטחון" :האינתיפאדה השנייה מוגרה אחרי
שצה"ל נכנס לגדה וחיסל את תשתיות הטרור .כיום ,כל ילד הופך
למחבל וכל סכין מטבח לתשתית"  נתניהו על הבית היהודי:
"אין בינינו ויכוח ביטחוני .נתתי להם הכל וברגעים הכי קשים
הם מנצלים את המצב הביטחוני כדי לקושש אחוזים בסקרים"
 המגעים הנואשים להחרבת הממשלה העלו את תג המחיר של
ליברמן :משרד הביטחון  /בית ספר לפוליטיקה

פיגוע רודף פיגוע

זירת הפיגוע ליד הרכבת הקלה

(צילומים :דוברות מד"א)

פיגוע דקירה בירושלים

גל הטרור מגיע לשיאים חדשים .בכל יום מתרחשים כמה
פיגועים בכל רחבי הארץ ,כאשר המוקד העיקרי הוא בירושלים
 ביום שלישי נהרגו שלושה בני אדם בשני פיגועים קשים
שאירעו בירושלים  כוחות הביטחון בפרישת שיא בכל רחבי
הארץ  סיקור נרחב מכל המוקדים בעמ' 10-24

נהול תיקים בשוק ההון
בצורה מקצועית

מסע בין זירות הפיגועים  /עמ' 22

סיכון על חלק קטן מהקרן

לפרטים050-4195190 :
בס"ד

חופשות מפנקות במלונות
 3ימים פנסיון מלא :כינר גליל
 16.11-18.11ד'-ו' בכסלו

777

17.1/16-20.1/16

999

&

 4ימים קראון פלאזה אילת

 3ימים צל הרים ים המלח
&777 14.2/16-16.2 /16
מופעי ענק ותכנית עשירה

052-6550629

&
הסעות
מכל
הארץ

tamar-travei.co.il

פרסם03-5796643

ותתפרסם שלוחה 120

תמר

בגדי ילדים

חיסול
כל הקולקציה
45 10
₪

₪

לה שכ רה בב "ב

מידות :
לדוגמא:
11,12,13 OHHA

050-7509476
058-3222876

ו‘ בחשון 19.10
כהנמן  | 85דירה 5
קומה  | 3בני ברק

)ר"ע  -השומר( פסאז חולצות אחרונות
054-245-6780
בקומה א'  2חד' מרכזי,
חזית ,מתאים למשרדים המכירה ביום שני

 *18%תשואה
על הכסף שלך!

Pizza phone

פיגוע דקירה בגן שמואל

הטעם הנהדר הכשרות הכי טובה

בשנת תשע"ה השקעה בדולר/יין
הביאה תשואה בגובה 18%

אל תפספס עוד שנה ,והצטרף
עוד היום למסחר החברתי

להדרכה חינם

073-272-3984
PRIME

BROKER

בית להשקעות חכמות

אזהרה  :זירת הסוחר מנוהלת ע"י שוקי הון  24בע"מ; הפעילות
בזירה דורשת מיומנות ,ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל
אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממש של אבדן מלוא כספי
ההשקעה בתוך זמן קצר .יובהר ויודגש כי האמור בפרסום זה אין
משום המלצה או חוו"ד בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות
ערך * .התשואה הינה תשואה שחשובה על השקעה תיאורטית
שנפתחה בתחילת שנה תשע"ה ונסגרה בסיומה.

משלוחים
חינם בב"ב

גבינה צהובה 100%

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני ׀ מלווח
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות

03-5746601/5

מעורב
שיפודים
שווארמה
סטייקים
המבורגר
חדש  -פלאפל

בשרים על האש
הכשרות המהודרת

ב חדש!

דרושיסם
עובדי פ

מבצעים
לסועדים מיוחדים
במקום

אגפיטהים

במקום

שניצל
בבגט

משלוחים לכל חלקי העיר
שלמה המלך )12מעל יש ב"ב(
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&

5746605

13 3

&

ב-

תה ליפטון
 100שקיות

אדוארד
אלופים בחיסכון
גבינה
תנובה

90

ב-

תנובה
/יטבתה

בשר מס' 8
מחפוד

58

ב-

ב-

90
לקילו

ב-

49

12

&

ב-

2

18

ב-

טבלאות
פסק זמן

ב-

&

ב-

עוגות
תבואות בר

גליליות

 350גרם ,מבחר טעמים

& 2

9

חלה מתוקה
המיוחדת
של עינת

20

&

ב-

ב-

&

ב-

ב-

 2קילו ב-

90

ב-

2

ב-

11

תפוגן
 1.8ק"ג
בד"ץ

33

לחם
פרוס

בייגל בייגל

&

75

&

&

2

אבקת
כביסה
אריאל

2

 5ק"ג
בקניית זוג

20

&

ב-

ב-

בירה
מאלט

4

20

3

&

ב-

40

&

חטיפי דגנים
תלמה/שוגי

ב-

40

&

עופות
מחפוד

90

ב-

סבון
הוואי
מוצק
רביעייה

21

&

ב-
סוכר

קמח

11

&

שישיית
בירה מולר

25 &10 3 &10 4
ב-

&

ב-

ב-

משקה טונה ויליפוד
לחם קל /מוצרי שף הבצק
בורקס אנרגיה בלו
מלא
/מלוואח
/בצק עלים
/ג'חנון

17 4 &10 4 &18 2 &22 2 &15 3
ב-

ב-

ב-

ב-

שירות משלוחים

90

ב-

מוצרי חלב
במחירים
מוזלים

&

ט.ל.ח

רח‘ המכבים )מנחם בגין(  ,37שוק פרדס כץ ,ב“בwww.edaardsons.co.il .

 ,03-5790460פקס03-6169933 :

ב-

20

&

גבינה סימפוניה
שטראוס

שניצל תירס
/נקניקיות

בייגלה

נשנושים
בייגל בייגל

2

20

ב-

22

&

מארז דני
שטראוס

&

פילה מושט

גריסים/חומוס/
חיטה/פופקורן/
עדשים

ב-

&

ב-

מבחר
קטניות מיה

&

10

&

ב-

מארז
קרלו

 500גרם

שמן
קנולה
ליטר

3

&

19

&

90

&

ב-

פתי בר עלית

30 2 &8

18 2 &10 2 &10 4
ב-

2

ב-

בקניית זוג

13 3 7 20 4 95 3
&

 1ליטר

 750גר'

 500גרם

90

שוקו
תנובה

קורנפלקס
תלמה

חלבה עדן

ב-

טיטולים
פרימיום
חוגלה

18

&

ב-

טחינה עדן

&

לקילו

90

 750גר'

90

&

ב-

שישיית
RC

חומוס אחלה

בקניית
זוג

6

3

14

&

בקניית זוג

&

 500גרם

ב-

ב-

בשרים מחפוד
2,4,7,10

שישייה
סודה
טמפו

90

90

קרמבו
פלדמן

8 &27

ב-
חלב תנובה

בקניית זוג

&

ב-

90

90

 500גר'

11 10 &13
&

24 2

לבן תות/
אפרסק

 850גר'

מארז שלישיה פיצה
זוגלובק

&

ב-
גבינה סקי

טישו טאצ'
חמישיה

מוצ רי
ה שבוע

יום רענן מתחיל
בתיאדנט.

סדרת מי פה למניעת עששת ולריענון הפה

מנקה ומסייע במניעת עששת ופלאק
מרענן את הנשימה לאורך זמן
מתאים במיוחד לשימוש בשבת וחג

בס”ד

זבוטינסקי 12
בני ברק

הפתיחה!!!

רחוב ז’בוטינסקי  12בני -ברק .טלפון03-5782060 :

רשת המאפיות המובילה בישראל
כשרות
טריות ו
על איכות ,שרים !!!
א מתפ
ל

מבצעים חמים לרגל הפתיחה
אייס קפה  -סורבה
כוס גדולה

קפה +מאפה

5

5

19

3

18

&

10

&

לחמי מחמצת
ללא שמרים

ב-

 8לחמניות
‘מזונות’

10

&

2

ב-

20

&

19

&

 10לחמניות

בורקס
תפוחי אדמה  1ק”ג

חלות XXL

90

&

&

90

רוגלעך  1ק”ג

&

לחם אחיד פרוס

2

ב-

10

&

לחם חיטה
מלאה

2

ב-

20

כל מוצרינו מלווים ע”י הדיאטנים המובילים בענף
בקרוב :סניף נוסף ברבי עקיבא  84בני -ברק (בניין מכבי החדש)

&

עיר של סופרים ותלמידי חכמים
בהשתתפות גדולי ישראל ,הרבנים זוכי הפרס ,ראש העיר הרב חנוך זייברט ,חברי מועצת והנהלת העיר,
התקיים בפעם ה 34-ברציפות ,המעמד השנתי לחלוקת פרס בני ברק לספרות תורנית

מעמד חלוקת פרס בני ברק לספרות תורנית
מאת :עוזי ברק

רבנים ,ראשי ישיבות ,דיינים; הרב
חנוך זייברט ,ראש העיר; הרב אברהם
רובינשטיין ,מ"מ רה"ע; סגני רה"ע ,חברי
המועצה וההנהלה; משפחת מייסד העיר בני
ברק; אישי ציבור ותושבים רבים השתתפו
במעמד חלוקת פרס בני-ברק לספרות תורנית
שע"ש מייסד העיר וראש העירייה הראשון,
רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל ,שהתקיים במרכז
הפיס הקהילתי שברחוב ירושלים .הטקס
נערך במסגרת עצרת הזיכרון למייסד,
במלאת חמישים וארבע שנים לפטירתו,
והוא מחולק זו השנה ה.34-
הפרס ניתן ל 12-מחברים ,מתוך 110
ספרים ,על ספרים שחוברו בשלוש השנים
האחרונות ולא קיבלו פרס קודם על הספר
שהוגש לועדת הפרס .לזוכים הוענקו
תעודות הוקרה ושי.
מקבלי הפרס לשנה זו (לפי סדר ה-א"ב):
הגאון רבי משה זאב איתן ,תושב בני ברק
ור"מ בישיבה הגדולה "נתיבות החכמה"-
וולפסון שבירושלים ,בעבור הספר "זהב
טהור" על מסכת מקוואות; הגאון רבי
אליהו ברכה ,מחשובי האברכים בבית
המדרש לדיינות "ברכת אברהם" ירושלים,
על הספר "משנת הגט" ,שני כרכים ,ביאור
ובירור הלכות גיטין; הגאון רבי שלמה
דבש ,מחשובי האברכים בכולל "בית
הלל" שבבני ברק ,בעבור הספר "קדשי
מזבח" ,ביאור סוגיות על מסכת זבחים;
הגאון רבי אברהם ישעיהו וולפא ,מגדולי

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228
בעיות הפצה?
טל',03-5796643 :
פקס'03-5796645 :

יו"ר ההנהלה :אריאל קוניק
סמנכ"ל :יעקב פרידמן
סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי :ינון פלח

תלמידי -החכמים שבירושלים  ,על הספר
"איש הלוי" ,שני כרכים בפרק חזקת הבתים
ובענייני שטרות וגיטי נשים; הגאון רבי
יהושע וינברגר ,ר"מ בישיבה הגדולה
"עטרת שלמה" שבשדה חמד ,בעבור הספר
"דעת וסתות" על מסכת נידה; הגאון רבי
שאול יוז'וק ,מחשובי האברכים בכולל
פוניבז' בני ברק ,על הספר "ויטע אשל"
על מסכת תמורה ,שלושה כרכים; הגאון
רבי אהרון מרדכי זווין ,מחשובי האברכים
בכולל "בית הלל" שבבני ברק ,בעבור
ספריו "לב לדעת" על מסכת סוכה ועל
מסכת זבחים; הגאון רבי יצחק מאיר יעבץ,
מחשובי האברכים בכולל פוניבז' בני ברק,
בעבור הספר "אור ליהודה" על מסכת
יבמות; הגאון רבי פנחס מנחם ליפשיץ,
מחשובי האברכים בכולל חושן משפט של
חסידי קרלין" ,בית אולפנא דרבנו יוחנן"
ירושלים ,על הספר "הצ'יק בהלכה" ודיני
אשראי ועסקי בנק ,שני כרכים; הגאון רבי
אלחנן מילר ,מחשובי האברכים בבני ברק,
בעבור הספר "שערי המועדים" ,חידושים,
מאמרים והלכות על מועדים ,שני חלקים;
הגאון רבי שלמה אליעזר פרסר ,ראש כולל
אברכים "בית אבא" בקריית ספר על הספר
"שלמי אליעזר" ,ביאורים וחידושים על
מסכת מקוואות; הגאון רבי ישראל מאיר
קצנלבוגן ,מחשובי האברכים בכולל "נחלת
איש" שע"י בית-המדרש טהרות בירושלים,
בעבור הספר "אור יקרות" ,חידושים
וביאורים בסוגיות מוקצה ,שני חלקים.
הגאון רבי ברוך דב פוברסקי ,ראש ישיבת

עורך חדשות מקומיות :מנדי ריזל
כתבים ומשתתפים:
אבי בלום ,חנני בלייך ,עוזי ברק,
מנדי ריזל ,איתי גדסי ,יאיר פלד,
חברון גרנביץ ,שרה פכטר,
יעקב אמסלם ,שמעון דן
צלמי מערכת:
עוזי ברק ,יוסי שחר ,פוטו ציון ,בועז בן ארי

פוניבז' שהביא את דבר ועדת הפרס ,הדגיש
כי לועדה הוגשו  110ספרים תורניים
מעולים ,עובדה המוכיחה את מרכזיותו של
הפרס בעולם התורני .הוא הוסיף ,כי רבי
יצחק גרשטנקורן ז"ל היה לא רק בונה עיר
ואם בישראל ,אלא גם איש תורה ואמונה
למופת ,ואכן ,זכה שלמרות שחלפו 54
שנים מיום פטירתו ,מארגנים מידי שנה
עצרת זיכרון וטכס לחלוקת פרס כה מכובד
לספרות תורנית לזכרו ולעילוי נשמתו.
ראש העיר הרב חנוך זייברט ,עמד על
המעמד המרכזי בעולם התורה לו זכה הפרס
במשך שנות קיומו ,כראוי לפרס שניתן בעיר
של תורה וחסידות כבני-ברק .הוא הוסיף,
כי רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל בנה את בני-
ברק ,המטרופולין הגדול לתורה ולחסידות,
בתמצית ליבו ,בכל נימי נפשו ובעוז רוחו,
ולא עשה אף מעשה משמעותי בעיר בלא
להיוועץ בגדולי התורה והחסידות ,ועל-
כן הבניין המפואר שהקים מוסיף כל העת
לפרוח ולשגשג.
מ"מ רה"ע הרב אברהם רובינשטיין
הדגיש בדבריו ,כי מדובר בשילוב יחודי
בין עצרת הזיכרון לרבי יצחק גרשטנקורן
ז"ל ,מייסד העיר לבין מעמד פרס בני ברק
לספרות תורנית שעל-שמו ,שכן לרבי יצחק
שעמל ויגע כה רבות לבניינה של העיר
בני ברק ישנן זכויות כה גדולות בבנייתם
של מוסדות התורה והחסידות המפוארים
והמפארים את שמה של העיר בכל פינות
העולם היהודי.
בשם מקבלי הפרס נשא דברים הרה"ג

צרכנות :הילה פלאח
מחלקת מכירות:
חזקי פרקש ,אסתי ליזרוביץ,
אביחי חדאד ,אורי ירושלמי
מנהל לוח מזל וברכה :יאיר קורנפלד

גרפיקה :אתי כץ ,יעל בראון ,אנה כהן,
דיתי קויטנר ,שוקי קנר ,רונן להט
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי

מו"ל :קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה :גרפופרינט בע"מ
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד2106 .
מזל

בני ברק
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בירושלים

באלעד

ברק
בניברק
בני

בפתח תקוה

ברחובות

בני ברק

בני ברק
והקריות
חיפה

רבי משה זאב איתן ,ר"מ בישיבה הגדולה
"נתיבות החכמה" -וולפסון ,שעמד על
חשיבות הפרס כגורם מדרבן למחברי
ספרים ,למרות שעיקר החידושים וכתיבת
הספרים נעשים כדי ללמוד וללמד ,ואת דבר
גדולי הדורות על חובת מי שמסוגל לחבר
ספרים לנהוג בדרך זו ,ועמד על חשיבות
הפרס לעידוד לומדי התורה ,כנאה וכיאה
לעיר כבני-ברק.
את דבר משפחת מייסד העיר הביא נינו
הרה"ג רבי יצחק יוד ,שציין ,כי סבו ,מלבד
היותו איש חזון ומעש מופלא ,היה גם מחבר
ספרים תורניים ידועים ואוהב תורה בכל
נימי ליבו ונפשו ,וכך השתדל גם להוריש
אהבה זו לבניו ולנכדיו ואת היותו מקובל
על כל גדולי הדור כאיש של תורה ועשיה
ואיש של אמת.
המעמד נפתח בדבריו של אברהם
טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה שציין
כי היו בארצנו ובתפוצות הגולה אישים
תורניים או ציבוריים ,עתירי ידע ומעש,
אך בחלוף השנים שמם וזכרם נגוסו בשיני
הזמן ,ולעומת זאת זכרו ושמו של רבי יצחק
גרשטנקורן ז"ל ידועים לא רק לתושבי העיר
מאותה תקופה ,אלא אף לבני התשחורת
והצעירים ,בשל מסירותו ועוז-רוחו להקמת
עיר התורה והחסידות .
בחלק האמנותי הופיעו החזן המפורסם
רבי חיים אליעזר הרשטיק ,הזמר הנודע
ר' ישראל אדלר ,בליווי האורגניסט הידוע
יעקב (יענקי) רובין.

וברכה

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון  19ב"ב ת.ד2106 .
טל ,03-5796643 :פקס03-5796645 :
Oﬃce@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס  11ירושלים
טל ,02-5385353 :פקס02-5385352 :
jerusalem@kav-itonut.co.il

14/10/15
תשע"ו
10//10
תש"ע
בחשוןבא
א' "

זכרון למרן

מורשת
מן מן
מורשת
המזרח
המזרח

המרכזית
העצרת המרכזית
העצרת

במלאות שנתיים להסתלקותו של אביהם ורבן של ישראל גאון הגאונים
לציוןגאון הגאונים
ישראל
התורהורבן של
שראביהם
הדור של
להסתלקותו
הראשון
שנתיים פוסק
במלאות מרן
מרן פוסק הדור שר התורה הראשון לציון

עובדיה יוסף

רבינו
רבינו

נתאסף כולנו ביום חמישי ב' בחשון

זיע״א
זיע״א

56בחשון
ג'ורג'ב'
חמישי
הכנסתכולנו
נתאסף
ירושלים
56
ביוםהמלך
הגדול רח'
בבית
ובראשםירושלים
ג'ורג' 56
גדולירח'
הגדול
הכנסת
56
המלךשליט"א
ומאורי הדור
מרנן ורבנן
בבית במעמד

ובראשם
גדולי ומאורי הדור שליט"א
מרנן
מרן ראשבמעמד
ורבנןהגדול
הכהן
הישיבה
מרן זצ״ל
ובמעמד בני
ורבנו
מורנו
שליט"א
רבינו ראש הישיבה הכהן הגדול
מרן
זצ״ל
מרן
ובמעמד
בניהגאון הגדול
הראשל״צ
ראש ישיבת פורת יוסף

שלום כהן

רבינו שלום כהן שליט"א
הגדוליוסף
הגאון פורת
ראש ישיבת

רבי

רבי

מורנו ורבנו
יוסף
רבי יצחק

הראשל״צ הגאון הגדולשליט"א

שמעון בעדני שליט״א
הגדולוחיים
הגאון תורה
ראש כולל

שמעון בעדני שליט״א
הגדול וחיים
הגאון תורה
ראש כולל

רבי משה מאיה שליט״א
אליהו
הגאון יד
רבה של
הגדול
משה
מאיהוזכרון
עטרת שלמה
רביכולל
וראש
משה
שליט״א

רבה של יד אליהו
עטרת הגדול
וראש כולל הגאון
שלמה וזכרון משה
רבי ראובן אלבז שליט״א
הגדולהחיים
ישיבת אור
ראש הגאון
אלבז בדורינו
ראובןהתשובה
גדול מחזירי
רבי
שליט״א

רבי יצחק יוסף

הרב הראשי לישראל

רבי

שליט"א

לישראל
הראשי
הגדול
הרבהגאון

אברהם יוסף שליט״א
העירהגדול
הגאון
חולון
רב

רבי אברהם יוסף שליט״א
הרה"ג
חולון
העיר
רבי רב
משה
יוסף שליט״א
הרה"גמאור ישראל
ראש בית המדרש

רבי משה יוסף שליט״א
המדרשמרן
ראש בית חתני
מאור ישראל

הרבנים הגאונים

שליט"א

חתני מרן

הרבנים הגאונים

מוקדי הסעות
מכל רחבי העיר
שליט"א

הגדול החיים
ישיבת אור
ראש הגאון
התשובה בדורינו
שליט״א
מחזירייוסף
גדול דוד
רבי
רבה של שכונת הר נוף
הגדול דעת
הגאון יחווה
ראש כולל
שליט״א
בעל 'הלכה ברורה'
רבה של שכונת הר נוף
יחווה דעת
ראש כולל
שליט״א
והגליל
הכלכלה ,הנגב
שר
ברורה'
'הלכה
בעל
דברי ברכה הרב צביקה כהן הי"ו סגן ראש העיר ירושלים

רבי דוד יוסף

פתיחת שערים
18:00
בשעה 18:00

להרשמה
הרבדרעי
הרב אריה
יעקב זכריהו03-5776117 :
משעה  9:00עד 16:00
שר הכלכלה ,הנגב והגליל הרב אריה דרעי שליט״א
קהילות בלבד:
לתיאום
חבושה
עוזיה צדוק איציק אשל משה
המתפללים 050-4161616
נחום
נתי
עליה לציון לאורך כל היום  -תאורה וכיבוד לרווחת
לבירורים והסעות ביום העצרת:
רחבי העיר
מוקדי הסעות מכל
050-4153301
0504499858
איציק מלכה 0504499858
ילד הפלא

הזמר

פתיחת שערים
18:00
18:00
בשעה
יועבר בשידור חי ברדיו קול חי וברדיו מורשת
האירוע
הציבור הקדוש מוזמן | עזרת נשים במקום

החזן העולמי

0533135051
0533135051
אליהו
סמלי
קרעיבתשלום
הנסיעה

יש לכם ידיעה ,תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

למעונות אמונה
בבר אילן ,באור יהודה וברמת עמידר-ר"ג
דרושות

גננות
ומטפלות
בר אילן:

 052-8728190 ,03-5354456ציפי
אור יהודה:
 052-4239511צילה
רמת עמידר-ר"ג:
 03-5748183ידידה

חיסול קיץ/חורף ענק!

על כל מחלקת הביגוד

מבצעים
לקוראי
קול העיר

חלוקי אלגנט

59 &39 50
150 &99 &99

%

חלוקי דמוי ג‘ינס

140

כותנות ה .קטיפה

260

&

חלוקי קטיפה

&

140

160

מעמד 'כבוד התורה'

צילום :בעריש פילמר
בחצר הקודש של חסידות סאדיגורה בב"ב
התקיים מעמד "כבוד התורה" ביום חמישי
שעבר ל 15 -אברכים ממסגרות הכוללים של
החסידות שנבחנו על  כל חלק יור"ד בשו"ע
בדרכם להתעלות להורות הוראה בישראל,
במעמד שנערך בראשות כ"ק מרן אדמו"ר
מסאדיגורה שליט"א הושמעו דברי קדשו של
האדמו"ר ונשאו דברים הרבנים הגאונים רבי
שמואל אליעזר שטרן רב מערב העיר ב"ב,
רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א ראש ישיבת
סאדיגורה רבי זעליג ברוורמן וראש הכולל
הרב משה ניסן גראס שליט"א שהפליאו את
ידיעותיהם של האברכים שעמדו אצלם בכור
המבחן  .לאחר חלוקת התעודות לאברכים
הנבחנים חולקו גם תעודות לעשרות בחורי
החסידות שנבחנו במהלך השנה החולפת על
מאות דפי גמ' ,מערכת המבחנים מאוגדת תחת
פעילות ענפה של ועד 'אהבת תורה' שהוקמה
ע"י האדמו"ר לפני כשנה.

חן וחסד

מטפחות ,גרביים

כותנות

החדשות המקומיות של בני ברק

עם סיומה של שנת תשע"ה נערכו באולמי
ארמונות חן סיכומים כמידי שנה והערכות
לקראת השנה החדשה .במהלך השנה החולפת
נערכו סך הכל  926חתונות באולמות "ארמונות
חן" בבני ברק ובירושלים מתוכן  132חתונות
של יתומים שקיבלו את האולם ללא עלות
ו 560-חתונות מסובסדות
הרב יוסף כהן ,יו"ר חסדי נעמי מגיב לנתונים
בשמחה ובסיפוק" :המספרים העולים מידי
שנה ,נותנים את ההוכחה הטובה ביותר עד
כמה היה זה דבר נצרך .ששת האולמות שלנו
מביאים שמחה לאלפי משפחות ומידי ערב
זוכים זוגות חדשים להינשא בכבוד ובהרחבה
מבלי להעיק על ההורים בנטל כלכלי .מעבר
לזה ,בזכות המנהג שהולך וצובר תאוצה,
במסגרתו אנשים המחתנים ,תורמים גם חלק
מסעודת החתונה לחתונת יתומים ,אנחנו
מצליחים להשיא יותר יתומים ויתומות ללא
עלות ואין לך דבר גדול מזה".

תאונה קטלנית

260

קולקציית חורף  2016חדשה על המדפים!
מבחר ענק
של חלוקים
 2חלקים

כותנות ה.
בדגמים
יפהייפים

חלוקי קטיפה,
פוטר ,במבחר ענק
דגמים מהממים

רח‘ נחמיה  28פ .עזרא בפסז‘ טל03-6165164 .

א‘-ה‘  ,10:30-14:00אחה“צ ,17:30-21:30 :ג‘ אחה“צ  -פתוח ,ו‘ 10:30-13:00

128

בני ברק

שוטרי התנועה סגרו לתנועה במשך כמה
שעות את כביש גהה לכיוון צפון למשך שעה
ארוכה והדבר יצר פקקי תנועה גדולים באזור.
חוקרי התנועה חוקרים את נסיבות התאונה.

חנוכת "היכל המתמידים"

דתיות ,מוסמכות ובעלות ידע וניסיון
בתחום הגיל הרך .משרה מלאה,
שכר הולם ותנאים סוציאליים.

חלוקים ,ביגוד ,כותנות ,כובעים,

על המקום

עוזי ברק uzibarak1@gmail.com

האופנוע בזירה
תאונה קטלנית התרחשה בכביש  4בקטע
שבין מחלף גהה לבני ברק ביום שני לפנות
בוקר .כתוצאה מהתאונה נהרג רוכב אופנוע
כבן  .25כוחות ההצלה שהוזעקו אל הזירה
בשעה  4:00לפנות בוקר קבעו את מותו במקום.

באירוע רב רושם ומרגש נערך מעמד קביעת
מזוזה וחנוכת בית מדרש לתשב"ר ,בשכונת
'קרית הרצוג' בב"ב.
ביהמ"ד "היכל "המתמידים" שנוסד ע"י
גבאי ומתפללי ביה"כ "משכן דוד" ע"מ שיוכלו
התלמידים הרבים הלומדים מתוך הרחבת
הדעת ,עם ספריית ספרים המתאימה ללימודם
ועם אפשרות להוסיף עוד תלמידים נפלאים
לשורת הלומדים במסגרת מיוחדת וייחודית זו.
באירוע השתתפו מאות מתושבי שכונת קרית
הרצוג ופרדס כץ ,וכיבדו את האירוע הגאון
הגדול הרב שמעון בעדני שליט"א והמשגיח
הרה"צ הרב חזקיהו מישקובסקי שליט"א
שנשאו דברים בשבח וחשיבות לימוד התורה
של תשב"ר .באירוע נכחו כל רבני שכונת
קרית הרצוג ,הגרא"ה שוורץ ,הגר"מ חזקיהו,
הגר"א דרעי ,הגר"ל גלזר הגר"ח זיאת ועוד
רבנים חשובים ,רבני קהילות ואישי ציבור.
למעמד הגיע ראש העירייה הרב חנוך זייברט
יחד עם מפקד 'מרחב דן' נצ"מ שמעון לביא
שריגש את כל הנוכחים כשהעלה את זכרוני
ילדותו במקום בו נבנה ביהמ"ד החדש .כמו"כ
נכחו במקום מנהלים ומפקחים ת"תים .בחלק
האומנותי היו מקהלת הילדים 'שיר הלל' בניצוחו
של המחנך הרב מאיר פנט שמחד שימחה ומאידך
ריגשה את ההמון בשירתם המיוחדת עם שירים
הקשורים לאירוע המיוחד ,ובפרט שירת "חזו חזו
בני חביבי."...
האירוע הופק גם בחסות עיריית בני ברק ע"י
מנהל מחלקת נוער הרב אלדד אשורי אשר נרתם
בכל פעם לעזור ולסייע לפעילות מבורכת זו ותורם
מזמנו להשתתף בכל פעילות הקשורה למקום.

קצרצרים
 מזל"ט :לכ"ק האדמו"ר מספינקא גני גד
שליט"א לרגל הולדת הבת ,שמחת הקידושא
רבא תתקיים בשבת הקרובה בבית מדרשו
בשיכון ה' בבני ברק.
 מזל"ט :לגאון הרב הלל הלוי שליט"א יו"ר
מוסדות 'שאר ישוב' בקרית הרצוג לרגל חתונת
בתו.
 מזל"ט :לחבר המועצה ר' שלמה
קוסטליץ ,לרגל הבר מצווה לבנו.
 מזל"ט :לגאון הרב אליהו סיאני ר"מ
בישיבת 'אורחות התלמוד' ב"ב לרגל חתונת
בתו עם בנו של הגאון הרב רפאל יפעי ר"מ
בישיבת 'באר יצחק' טלסטון בהשתתפות ראשי
ישיבות וגדולי ישראל.
 בד"ה נכדו של המוהל הרב יחיאל קארו
נפטר כשהוא בן  9שנים לאחר שסבל מהמחלה
הנוראה .הלווייתו התקיימה במוצ"ש בבית
העלמין ירקון.
 בד"ה :הרבנית מרת מרים דוידוביץ אשת
הרה"ג ר' מנחם מנדל שליט"א ר"כ 'אמרי אש'
בב"ב .הלווייתה יצאה מביתה ברחוב ישמח
משה  24שיכון סאטמר בני ברק לבית החיים
פונוביז'.
א' בחשון תשע"ו 14/10/15

בס"ד

CHANI

מילר

77100443

“חבר בקופת החולים זכאי לבחור נותן שירותים
עבור עצמו ועבור ילדו הרשום בה מבין
נותני השירותים של הקופה או מטעמה”
(מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי)

המרכז הרפואי מעיני הישועה
מוקד סיוע להשגת התחייבויות (טופס )17
הננו להודיע לציבור הרחב
על פתיחת מוקד סיוע להשגת התחייבות (טופס )17
למכלול הטיפולים הניתנים במרכז הרפואי מעיני הישועה.

ביקשתם טופס  17עבור שירות רפואי הניתן ב’מעיני הישועה’
ובקשתכם נדחתה?
פנו למוקד הסיוע ונשמח לעזור לכם לממש את זכויותיכם!

הזכות שלנו לסייע להתחייבות שלכם

03-5775473

פקס | 03-6153727 :אימיילtofes17@mhmc.co.il :

הקדוש הרב ישעיהו עקיבא
קלמן קרישבסקי הי"ד
גאון ותלמיד חכם ,איש אמונה שדקדק על קלה כחמורה  כשתיק התפילין בידיו נרצח הרב ישעיהו עקיבא קלמן
קרישבסקי הי"ד בידי ערבי תושב מזרח ירושלים  עשה למען טבוחים על יחודך
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מייבשי כביסה

מקדימים את החורף עם מיזוג חסכוני ומשתלם
גם במחירים הזולים ביותר וגם ב 36-תשלומים!

מהמותגים המובילים
במחירים שחבל לתלות!

ניתן לקבל התקנה יהודית איכותית ואחריות כפולה!
מזגן לחדר שינה

סה"כ

מזגן לסלון

1090

₪

סה"כ

30
ל 36-חודשים

סה"כ

2090

₪

סה"כ

58

₪

ל 36-חודשים

אספקה
מיידית!

₪

החל מ-

29

מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני והבטוח
ביותר לחימום הבית בחורף

ל 36-חודשים

בארץ!
חבילות חתנים במחירים הזולים
בחרו כל חבילה שתרצו וקבלו במחיר הזול ביותר וגם ב 36-תשלומים!
סה"כ

2990

₪

מקרר
 +מכונת כביסה
 +תנור חד תאי

סה"כ

5890

₪

 +מכונת כביסה

סה"כ

6790

₪

מקרר סמסונג
 +תנור קינג דו תאי
 +מכונת כביסה  6ק”ג

מקררי
שארפ

מקררי
סמסונג

במחירים
הכי זולים!

במחירים
הכי זולים!

תנורים
דו תאיים

מכונות
כביסה

במגוון ענק

סה"כ

83
ל 36-חודשים

סה"כ

164

₪

ל 36-חודשים

₪

ירושלים:

בני ברק:

אלעד:

כנפי נשרים  15בית רח’ יהודה הלוי  25רח' יונתן בן עוזיאל
( ,32בחניה)
התאומים ,גבעת שאול פינת רבי עקיבא

10
12

בני ברק

במגוון ענק

סה"כ

189
ל 36-חודשים

במחירים
הכי זולים!

₪

קיבלתם מספר הצעות מחיר? בואו ל'שיא החשמל והמיזוג'
וקבלו הצעת מחיר זולה עוד יותר! בהתחייבות!
נשמח לעמוד לשירותכם באחד מהסניפים הבאים:

₪

מוקד ארצי03-5045000 :
בית שמש:

רח' שפת אמת
 32בית שמש

אשדוד:

רח' רבי מאיר
בעל הנס  26רובע ז'

במחירים
הכי זולים!

גילי כהן

נתוני אמת מוכיחים:

מקרר שארפ  500לי
 +תנור דו תאי

מאת :מנדי קליין

ההרוג בפיגוע הדריסה בשכונת גאולה
בירושלים הוא רבי ישעיהו עקיבא
קרישבסקי הי"ד ,חסיד פינסק קרלין .מחבר
הספר 'פניני ישעיהו' ,בן  59בהירצחו –
השם ייקום דמו.
עמד בתחנת האוטובוס עם הרב יום טוב
בן ליפא ,המאושפז בבית החולים ,בנסיון
לעצור מונית ,בדרכם מתפילת שחרית.
המנוח בנו של רבי ראובן קרישבסקי
זצ"ל רבה של שכונת עץ חיים מבכירי
ישיבת 'כוכב מיעקב' טשעבין בירושלים.
נמנה על חצר הקודש פינסק קרלין,
והשפיע גם בחצר לעלוב-בראנוביץ.
הותיר אחריו בן אחד – שניאור זלמן
קרישבסקי.
למרות המצב הביטחוני ,אלפי הגיעו
להשתתף בהלווייתו של הקדוש רבי
ישעיהו קרישבסקי הי"ד שנרצח הבוקר
בפיגוע הדריסה שאירע ברחוב מלכי
ישראל בשכונת גאולה בירושלים .מרבית
המשתתפים הם חסידי 'פינסק קרלין' אשר
הנרצח נמנה מבין חסידיה.
מסע ההלוויה יצא מבית המדרש של
החסידות בשכונת בית ישראל בירושלים.
בתחילה לא השתתפו אנשים רבים ,אך עם
תחילת מסע הלוויה ,מנין המשתתפים עלה
וכעת עומד על כמה אלפים מבני החסידות
ומחוצה לה.
בין המספידים הבולטים בלוויה היה
המשפיע החסידי הרב אלימלך בידרמן
שספד בבכי שעה ארוכה לרב קרישבסקי.
כמו כן ,ראש עיריית ירושלים ניר ברקת
השתתף בלוויה עם מקורביו.

שיא
החשמל
והמיזוג

מסע ההלוויה

(צילום :מדברים תקשורת)
א' בחשון תשע"ו 14/10/15

טרור
ימים של

פיגוע רודף
פיגוע

קשה היה לעקוב אחר האירועים החבלניים הרבים
ששטפו את ישראל  אלי שניידר עושה סדר :זה מה
שאזרחי מדינת ישראל עברו כאן ,מיום ראשון האחרון
ועד לשעת סגירת הגיליון  מפיגוע ההתאבדות
שנמנע בחסדי שמים בירושלים ,ועד לפיגוע הקשה
ברחוב מלכי ישראל  ונפשי נבהלה מאד
מאת :אלי שניידר

קשה לערוך סיכום של אירועי השבוע,
ולו בגלל שטף האירועים החבלניים
ששטף השבוע את ישראל .פיגוע רדף
פיגוע ,דקירה רדפה דקירה ,בעוד ועוד
מקומות ,ערים ויישובים.
אבל בכל זאת  -בשורות הבאות ,סיכום
מקוצר של כל האירועים המשמעותיים
שעברנו כאן השבוע.

גם לבן שלכם

מגיעה נחלה

יום ראשון
06:50

מקומות אחרונים
לכתות ט‘ ,י‘

הורים יקרים
הבן שלכם לא מוצא את עצמו במסגרת רגילה? אתם
מוזמנים למצוא בשבילו נחלה ,נחלה בלי מיצרים.
במדרשת "נחלת יעקב" בראשות הרה"ג דוד רביץ
שליט"א הבן שלכם ימצא מסגרת ישיבתית חמה
ואוהבת ,עם צוות מסור ואכפתי ,תנאי מחיה מצוינים,
פנימיה מרווחת ,פעילות חברתית מגוונת ,ואפשרות
להמשיך ללימודי הנדסאות.
052-7123373
04-6734717
04-6734716

קורס סייבר – בשיתוף חברת
קורס הכשרת מדריכי כושר – בשיתוף מכון וינגייט

מערך
הסעות

פעילויות
ומחשבים

תנאי מחיה
מעולים

קורסים
חדשים!

צוות
מקצועי

0527-114-100
12

בני ברק

ניתן להשאיר
הודעה

שוטר תנועה מתחנת משטרת מעלה
אדומים ,עצר לבדיקה רכב חשוד .בתוך
זמן קצר התברר שמדובר במכונית תופת:
הנהגת הציתה בלון גז וגרמה לפיצוץ
ולשריפה .היא נפצעה קשה ,והשוטר נפצע
קל .השוטר ,כך התברר ,מנע אסון כבד
ביותר.
מחקירת האירוע התברר כי השוטר היה
בדרכו לגבעת זאב ,ונסע בכביש מספר 1
שבין מעלה אדומים לירושלים .באזור
מעלה אדומים הוא זיהה רכב שבו נהגה
אישה .היא נסעה בנתיב המיועד לתחבורה
ציבורית" .המשכתי לנסוע ,והיא נדבקה אל
הרכב שלי והתקרבה אלי" ,שיחזר השוטר
ממיטתו בביה"ח שערי צדק" ,הרגשתי
שמשהו לא בסדר .יצאתי מהרכב ,למזלי
עם שכפ"ץ ,ואמרתי לה' ,גברת ,את עוברת
עבירת תנועה' .היא לא הבינה מה קורה,
דיברה איתי בערבית ואז התחילה להגיד,
'אללה אכבר ,אללה אכבר'".
השוטר הבחין כי המכונית מעלה עשן,
וחשב שדבר מה ברכב נשרף .הוא בדיוק
התכוון לשלוף מטף כיבוי  -ואז נשמע
הפיצוץ" .הבנתי שהיא מחבלת" ,סיפר.
"כשהיא התפוצצה ,ביקשתי מהאנשים
באזור להתרחק .אני חושב שמנעתי פה
אסון כבד .בגלל זה אנחנו במשטרה,

מכונית התופת בכביש מס' 1
ונמשיך להגן על חיי האזרחים".
לפי ההערכות ,המחבלת ניסתה להגיע
עם רכבה לירושלים ושם לבצע פיגוע
תופת .זה ,בחסדי שמים ,נמנע לבסוף.

 ,18:30גן שמואל

בדיוק כשכבר היה נדמה שיום ראשון
יעבור בשקט יחסי ,הטרור היכה שוב -
בכביש  65הסמוך לחדרה .מחבל ,צעיר בן
 20פצע ארבעה במה שהחל כפיגוע דריסה
והפך לפיגוע דקירה ,ולאחר מכן נלכד על
ידי המשטרה.
הכל התרחש מעט אחרי השעה 18:30
ליד קיבוץ גן שמואל ,במרכז מסחרי עמוס
מבקרים .המחבל נסע במכוניתו ליד תחנת
אוטובוס וניסה לדרוס קונים .הוא עצר
את מכוניתו ואז החל לדקור את העוברים
והשבים .בסוף המסע הרצחני הוא הצליח
לפצוע חיילת בת  ,19המאושפזת במצב
קשה עם פגיעה רב-מערכתית כשהיא
מורדמת ומונשמת; וכן שלושה נוספים
במצב קל .כל הפצועים פונו לביה"ח הלל
יפה בחדרה ,ומחקירה ראשונית עולה
כי לדקירת בת ה 19-קדם כאמור ניסיון
דריסה.

יום שני
הכותרות בכל כלי התקשורת זעקו
באותו יום בגדול" ,היום הקשה של
ירושלים" ,לאחר ארבעה אירועים לא
המשך בעמוד 14
א' בחשון תשע"ו 14/10/15

טרור
ימים של

המשך מעמוד 12
פשוטים שאירעו באזורים שונים של העיר .אף אחד לא חלם
ביום הזה ,שיום למחרת ,יום שלישי ,יגיע היום הקשה באמת
של ירושלים.

09:00
האירוע הראשון שאירע ביום שני אירע כבר בבוקרו
של יום :דקות בודדות לפני השעה  9בבוקר ,צעיר בן 18
שעבר בסמוך לשער האריות בירושלים ,עורר את חשדם של
צוות מג"ב שעמד בסמוך .מפקד הצוות הורה לצעיר לעצור
לבדיקה ,ואז החשש שלו התאמת.
עם תחילת הבדיקה ,הצעיר שלף לפתע סכין מכסו

והסתער על הלוחמים שעמדו לידו .המחבל ניסה לדקור את
אחד מהלוחמים בצווארו ,אך אפוד המגן שעטה המג"בניק
חיפה עליו .הלוחם מיהר להדוף את הצעיר ושלף את נשקו.
ביחד עם מפקד הצוות ושוטר נוסף ,בוצע לעברו ירי מדויק,
והמחבל נהרג במקום.

14:30

האירוע הבא קרה בגבעת התחמושת ,לא רחוק מהמטה
הארצי של המשטרה .צעירה ערבייה הסתובבה באזור
כשילקוט על גבה ,ועוררה את חשדו של אחד מאנשי
הביטחון .זה התקרב לעברה וקרא לה לעצור ,אך היא
בתגובה פתחה בריצה .הלוחם החל לרוץ אחריה ,אבל לאחר
מרדף קצר היא עצרה ,שלפה סכין ודקרה אותו .הלוחם,
צעיר בן  ,21נפצע קל מדקירת הסכין ,אך הצליח להדוף את
המחבלת ,ירה בה ונטרל אותה.

15:30

זירת הפיגוע ברחוב אחוזה ברעננה (צילום דוברות מד"א)

שעה לאחר האירוע הקודם ,המשיך הרצף החבלני ,והפעם
בפסגת זאב .שני נערים ערביים ,בני דודים ,בני  15ו13-
בלבד ,הגיעו מבית חנינא אל שכונת פסגת זאב הסמוכה.
הם חיפשו אחר קורבן קל .הם נכנסו לאחת החנויות אך גילו
שהמוכר ערבי ,ואז יצאו החוצה ודקרו ברחוב הששה עשר
את יוסף בן שלום ,שנפצע באורח קשה.
לאחר מכן הם המשיכו לצעוד ופגשו ילד בן  13שהיה

זירת הפיגוע בארמון הנציב

(צילום דוברות זק"א)

רכוב על אופניו ,ודקרו גם אותו ,בחלק גופו העליון .הנער
נפצע באורח אנוש.
שני המחבלים הקטינים פרצו במנוסה מזירת האירוע ,אך
כוחות הביטחון ירו במבוגר מביניהם לאחר שזה ניסה לתקוף
אותם והוא נהרג ,והצעיר נפגע ממכונית חולפת ונוטרל
בהמשך על ידי אזרח חמוש במקל ,ונפצע באורח קשה.

20:00
האירוע שחתם את היום הקשה הזה בירושלים ,היה כמעט
להתגשמות תסריט האימים :מחבל עלה לקו אוטובוס מס'
 185בסמוך לגשר המיתרים ,בכניסה לעיר .הוא שלף סכין
והחל לדקור חייל בן  ,19וניסה לחטוף את נשקו .החייל,
המשך בעמוד 16

שים בסושי רול

׳בוטינסקי נפג

בן גוריון וז

בשעון
חורף
פתוח
ובמוצ״ש
עכשיו
בתפריט
חדש!
אסיאתית .חלבית .כשרה למהדרין

מסתבר שזה הסושי הכי טוב בארץ נקודה
בפינת הרחובות ז׳בוטינסקי  -בן גוריון ברמת גן ,תוכלו למצוא את סושי רול .מסעדה
אסיאתית חלבית כשרה למהדרין .בסושי רול האווירה מיוחדת ,המנות מעוצבות ומדויקות
והטעם ,איזה טעם! מביני דבר אומרים שזהו הסושי הטוב ביותר בארץ .שווה להגיע במיוחד!

שמיטה לחומרא

כתובתנו :בן גוריון ( 40פינת ז׳בוטינסקי) רמת גן .להזמנות ומשלוחים חייגו03-5700805 :
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טרור
ימים של

נבחרת
הקווים
המשו

החל מ0.15-פ.1ר8י1ם

קו

314

מאשדוד לקרית אונו
 4מאשדוד לקמפוס החרדי
והחילוני בקרית אונו

350

קו

מאשדוד לבני ברק

 4מאשדוד רובע ח’ לבני ברק-
אולמי מודיעין ישיר  4לוח זמנים מתוגבר

מעבר מפעיל "מאגד לאפיקים"

קו

349

מאשדוד לתל אביב

 4לתל אביב  -רמת החייל,
דרך בני ברק  4לוח זמנים מתוגבר

351

קו

מאשדוד לבני ברק

 4דרך ראשל”צ וצומת מסובים

מעבר מפעיל "מאגד לאפיקים"

המשך מעמוד 14

זירת הפיגוע ברחוב מלכי ישראל
שנפצע באורח קל עד בינוני ,ניסה להיאבק
במחבל ,תוך שהוא נעזר בשוטר ואזרחים
נוספים .בשלב מסוים הצליח המחבל
לאחוז בנשק ,ואז נורה על ידי השוטר,
ונהרג .צוות מד"א שהגיע למקום חבש
את פצעיו של החייל ,והעביר אותו לבית
החולים.

יום שלישי
 ,08:50רעננה

בפיגוע הראשון שאירע ברעננה ,אחד
מתוך שניים ,נפצע אדם אחד .מחבל ,תושב
מזרח ירושלים בן  22הגיע לתחנת אוטובוס
ברחוב אחוזה  ,98ודקר אדם שהמתין בה.
הנדקר ,בן  ,32נפצע קל מדקירות בפלג
גופו העליון וטופל ע"י חובשי מד"א.
המחבל במצב קל-בינוני ,מחוסר הכרה,
פונה אף הוא לקבלת טיפול.

 ,10:10ירושלים

באוטובוס אגד מס'  78ברחוב עולי
הגרדום בשכונת ארמון הנציב ,ביצעו שני
מחבלים פיגוע ירי ודקירה .כוח משטרה
ומג"ב שהגיע במהירות הבחין במחבלים
באוטובוס ,ביצע ירי מדוייק ונטרל אותם.
קו  78ברחוב עולי הגרדום.
שני המחבלים ,צעירים ממזרח ירושלים,
היו באוטובוס עם אקדח וסכין ופגעו
בנוסעים .כוח משטרה הגיע למקום
תוך זמן קצר ,זיהה את האוטובוס וניסה
לעלות עליו .המחבלים לא אפשרו עלייה
של השוטרים שנאלצו לירות בהם מבחוץ
וניטרלו אותם ,מחבל אחד נהרג ושני נפצע.

למפות המסלולים ולשעות פעילות הקווים ,היכנסו לאתרafikim-t.co.il :

כל העידכונים ,הקווים ,לוחות
הזמנים והתחנות באתר שלנו:
www.afikim-t.co.il
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שירות לקוחות*6686 :
ובפייסבוק

תיק התפילין של רבי ישעיהו עקיבא קרישבסקי הי"ד

(צילום דוברות זק"א)
באירוע נהרג רבי ישעיהו עקיבא
קרישבסקי הי"ד ,ואחד אחר ,שנפגע
אנושות ,נפטר בבית החולים שערי צדק
מפצעיו .חובשים ופאראמדיקים ,העניקו
במקום טיפול רפואי ופינו לבתי החולים
מספר פצועים ,אנוש וקשה ,כשהם סובלים
מפצעי דקירה וירי.

 ,10:20ירושלים

דקות לאחר האירוע בארמון הנציב,
מחבל ממזרח ירושלים ,עובד חברת "בזק"
הגיע עם רכב החברה לרחוב מלכי ישראל
בשכונת גאולה ,סטה מנתיבו ,עלה על
המדרכה וביצע פיגוע דריסה כאשר דרס
שלושה אזרחים שעמדו בסמוך לתחנת
אוטובוס .לאחר דריסתם יצא המחבל
מהרכב עם סכין קצבים והמשיך לתקוף
את הנפגעים .אחד הנפגעים ,הרב ישעיה
קרישבסקי ,חסיד פינסק קרלין ,מת במקום.
חברו ,הרב יום טוב ליפא נויהוז ,נפצע
באורח קשה והובהל מאוחר יותר לבית
החולים ,שם עבר ניתוח.
מאבטח אזרחי שהבחין במחבל ,ירה
לעברו ופצע אותו .שוטרי מג"ב שהיו
בסמוך הגיעו באופן מיידי ,הבחינו במחבל
כשידו מוסתרת ,ביצעו ירי מדויק לעברו
ונטרלו אותו.
בנוסף ,העניקו הצוותים טיפול רפואי
מציל חיים לשמונה נפגעים ,בהם נפגעים
במצב קשה ,בינוני ,קל ונפגעי חרדה.

 ,10:45רעננה

שוב רעננה ,לא רחוק מהזירה הקודמת:
בדקירה השנייה ,שאירעה על יד המחבל
ברחוב ירושלים פינת אחוזה ,נפצעה אישה
ופונתה במצב קשה .שניים נוספים נפצעו
קל .המחבל נלכד והתברר כי מדובר בעובד
קבלן של בית לוינשטיין .הוא אושפז בבית
החולים בלינסון במצב קשה.
במקביל ,נחסמו שעה קלה לאחר מכן
כביש מס'  1וכביש  ,443לאחר שהתקבל
דווח כי סייען למחבל שביצע את הפיגוע
הראשון ברעננה ,וזה שהוביל אותו למקום
הפיגוע ,נוסע בכביש זה .לאחר חיפוש
ממושך ,נמצא הסייען ונעצר ,והכבישים
נפתחו.
היום הרצחני הזה ,הסתכם בשלושה
הרוגים ,ובמספר גבוה של פצועים במצבים
שונים.

א' בחשון תשע"ו 14/10/15

בלום
אבי
פוליןבלום
לפוליטיקה -אבי
ספרלפוליטיקה
ביתספר
בית

קורבן עולה
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אינתיפאדת אריאל השנייה
אם מאורי אריאל ביבי סובל ,הרי שבנט לדידו ,הוא בלתי
נסבל .הנה מקצת שבחו של בנט שמושמע בסביבתו של ראש
הממשלה" :לאורי אריאל לפחות יש אידיאולוגיה משיחית.
אצל בנט זו פוליטיקה צינית .הרי בנט חושב על אורי אריאל
בערך את מה שביבי חושב עליו ,אבל שר החינוך רואה בכל
הסיטואציה הזאת מקפצה פוליטית שתחזיר לו את המנדטים
שאבדו בחודש שלפני הבחירות .במקום שיקרא לסדר את
אורי אריאל ,הוא מקים מאחז על הראש של נתניהו".

(צילום :יצחק כהן ,סגן שר האוצר)

החגים מאחורינו אך הימים הנוראים בעיצומם .מי יחיה ומי
ימות ,מי בחרב ,מי בחיה ומי בשניהם כאחד .תחושות הפחד
ואווירת החרדה ברחובות ירושלים חלחלו השבוע גם לבניין
המבוצר בבירה – עם פתיחת מושב החורף בבניין הכנסת.
לא הציוצים של הרצוג במליאה הרעידו את כותלי הבית,
אלא הסירנות שנשמעו ברקע מרחובות ירושלים .פיגוע רודף
פיגוע ,אסון גורר אסון .ביום פתיחת מושב החורף חיממה
את רחובות ירושלים שמש ירושלמית סתווית ,אך עננה של
קדרות אפפה את כל יושבי הבית ,למעט הח"כים הערבים.
כשנשיא המדינה ,ראש הממשלה ויו"ר האופוזיציה עלו על
הדוכן ,החברים במליאה לא נשאו עיניים אליהם אלא אל
מכשירי הטלפון :מתעדכנים באירועים ,חרדים מהדיווחים.
בפוליטיקה כמו בפוליטיקה ,גם כשהמפגעים משתוללים
ברחובות ,החברים עסוקים בתקיעת סכינים פוליטית ,כפי
שבא לידי ביטוי במשפט שהשמיע השבוע אחד ממנהיגי
המדינה באוזני שותפו הבכיר" :תאר לך איפה היינו אם היית
מקבל עוד שניים-שלושה מנדטים ואני הייתי מקבל עוד אחד-
שניים .הרי הכל היה נראה אחרת".
המשפט המצוטט לעיל ,נאמר בשיחה בין שני ראשי
מפלגות על רקע הטרור המשתולל ,לא רק ברחובות הערים
אלא גם סביב שולחן הממשלה .המכנה המשותף :בשני
המקומות יש מי שמפנה אצבע מאשימה לעבר הפרובוקטורים
מהבית היהודי.
האבסורד הגדול הוא ,ששיחת הקיטור המתוארת לא
התקיימה בין יו"ר האופוזיציה הרצוג ליו"ר יש עתיד יאיר
לפיד .מי שחתום על התלונה אינו אחר מאשר ראש-הממשלה
המכהן שזכה במספר המזל של שלושים מנדטים .בן השיח
שהאזין בקשב והנהן בהסכמה היה יו"ר ש"ס אריה דרעי,
שעשה את הבלתי ייאמן וחזר לשולחן הממשלה מהמקום
ממנו איש לא שב לפניו.
אווירת הנכאים אופפת גם את מי שנחשב למנצח הגדול של
הבחירות האחרונות .על פי עדות השרים שמצויים בקרבתו,
הביטחון העצמי של מר ביטחון ,נשחק בקצב הפיגועים
ברחובות.
פוליטית ,לא הרצוג האופוזיציונר ,אלא השותף המחנך
בנט ,הוא המפגע מספר אחת בעיני נתניהו" .נתתי להם הכל",
תיאר נתניהו השבוע את תחושותיו כלפי הבית היהודי" ,בנט
קיבל את החינוך ,שקד את המשפטים כולל ראשות ועדת
השרים לחקיקה .בנט קיבל אור ירוק תקציבי לכל המהלכים
שהוביל ,מסייעת נוספת בגנים ועד להקטנת מספר התלמידים
בכיתות .הנחתי לו ליהנות מהקרדיט ,ואחרי כל זה הוא
בא עכשיו ,ברגע הכי קשה ומנצל את המצב הביטחוני כדי
לקושש אחוזים בסקרים".
נתניהו רותח לנוכח הדימויים שיוצאים מבית המדרש של
בנט ומציגים אותו כראש-ממשלה רופס שכובל את ידי צה"ל
ומערכת הביטחון .בנט מציג את היוזמה להחמרת הענישה
ככפייה של מדיניותו על ראש הממשלה .נתניהו מוכיח
באותות ובמופתים שהיוזמות הללו ,באו בכלל מכיוונו .על
בנט זה לא עושה רושם .גם לא על הסכינאים ברחובות.
בישיבות הקבינט עמוסות המלל ,הוויכוח בין הניצים בא
לידי ביטוי בעיקר בשאלת המדיניות ,כאשר הדרישות של בנט
במהלך הדיונים מתמקדות בבנייה בשטחים ובמעצר מחודש
של משוחררי עסקת שליט .נתניהו מסרב בתוקף" .מהעמדה
הלא אחראית והבלתי מחייבת של בנט ,זה קל ומשתלם
לקרוא לעימות עם האמריקאים ולנקיטת צעדים שרק יתסיסו
את הזירה" ,מסכם אחד השרים שמזדהה עם עמדת ראש
הממשלה  -לא אטרקציה גדולה במיוחד בתקופה האחרונה.
לגודל המבוכה ,בזירה הביטחונית אין אלטרנטיבה
ממשית .חברי הקבינט ששמעו את ניתוח המצב יצאו מהחדר
בפנים מכורכמות מדאגה .כוחות הביטחון חסרי אונים לנוכח
מציאות שלא הכרנו בעבר .האינתיפאדה השנייה מוגרה אחרי
שצה"ל נכנס לגדה וחיסל את תשתיות הטרור .באינתיפאדה
השלישית ,כל ילד הופך למחבל נתעב וכל סכין מטבח
לתשתית טרור.

הפתרון שמוצג בדיונים ,כמו מרשם אקמול לחולה סרטן,
מתמקד בהצפת הרחובות בכוחות הביטחון ,כולל יחידות
צבא ,הקשחת מדיניות הריסת הבתים ,ויד קשה נגד מפגעים.
דווקא להצעת מערכת הביטחון להטיל סגר על יו"ש
וכתר על השכונות הערביות בירושלים ,הסתמנה בתחילה
התנגדות מתוך הממשלה ,הן משום שחלק גדול מהמפגעים
הם ערבים ישראלים והן לנוכח התנגדות השרים המזוהים
עם המתנחלים .מנקודת המבט שלהם ,סגירת יהודה ושומרון
ובוודאי ירושלים היא כניעה לטרור .כנראה שגם לזה ניכנע
לבסוף.
ככל שנחשפים למידע שמושמע מאחורי הקלעים מתבהרת
המסקנה כי אין לנו על מי להישען וגו'.

קול דמי אחיך .חידושי תורה ספוגים בדם מזירת הפיגוע
מה שעשה אריאל זה לקום ולשפוך פך שמן בחותם הוואקף
למדורת ההסתה .אז נכון שמדובר בפורעים צמאי דם שלא
מחפשים תירוצים ,ונכון גם שלהעמיס על כתפינו האשמה
עצמית זו התנהגות גלותית מרגיזה ,ובכל זאת ,אי אפשר
שלא להתפוצץ מחוסר האחריות ,היעדר הרגישות ואובדן
הממלכתיות .הרי הזהירו את אריאל מפני התוצאות ,הזכירו
לו את עליית אריאל הראשון וסופה העצוב ,אך הוא לא למד
שום לקח ואין לו שכל גם להצטער.
הראשונים שזיהו והוקיעו את מעשיו של אורי אריאל הם
דווקא הרבנים החרדים שמוכיחים ולא בפעם הראשונה
כי הממלכתיות והבגרות ,נמצאות ברגעי האמת בהנהגה
הרוחנית החרדית.
אחרי עוד ראיון הזוי של אורי אריאל ,הגיע בשבוע שעבר
חבר מועצת החכמים הגר"ש בעדני לאולפני קול ברמה .בצעד
חסר תקדים לאישיות רוחנית ברמתו הוא התראיין לתוכנית
פילפוליטיקה (בהגשת הפרשן יעקב ריבלין והחתום מעלה),
כדי להבהיר את חומרת איסור העלייה להר הבית ,והסביר
כי לא מדובר רק בסוגיה הלכתית גרידא ,אלא גם בהתגרות

מיותרת שמעמידה חיי יהודים בסכנה.
בקול צלול נימק חבר מועצת החכמים כי למרות שהפורעים
לא זקוקים לתירוצים ,העלייה להר הבית משחקת לידיהם
ומסכנת חיים" .ודאי שהדבר הזה (העלייה להר הבית) עורר
את כל הרעש" ,אמר הגר"ש בעדני ,וראוי שדבריו יושמעו
וייכתבו שוב ושוב (ושוב)" ,יכול להיות שיש עוד סיבות
אחרות ,אבל זה ודאי מה שעורר אותם .השתגעו מזה ,בעולם
עושים סיפור .אל תתגרו באומות ,אפילו שאנחנו שולטים פה
יש הלכה ,אל תתגרו באומות .לא יודע על סמך מה הם מרשים
לעצמם להתגרות כדי לגרום למאבק מזויין כמו שקורה
עכשיו ...אסור להם .בשביל פיקוח נפש מבטלים את המצוות.
למה להיכנס להר הבית?".
לקול ההיגיון המזוקק של הגר"ש בעדני ,נוספו דבריו
של נשיא מועצת החכמים הגר"ש כהן בישיבת סיעת ש"ס
שהתקיימה בביתו שברובע היהודי .שפיות ההנהגה הרוחנית
החרדית ,היא התשובה הראויה לפסקי הלכה שמתירים הקמת
מזבח והקרבת קורבנות.
עם פסקים ופוסקים הזויים כאלו גם אנחנו יכולים לאמץ
את הסיסמה :מדינת הלכה – הלכה המדינה .אחרית הימים
כבר כאן .את המזבחות מחליפות מצבות ,והקורבנות הם
קורבן עולה .להר.

קיר הברזל
לאיום הפיטורים שביבי שיגר כלפי בנט ושקד במהלך
ישיבת הממשלה ,הגיבו האח והאחות ,כמו צה"ל ,בעיתוי
ובמקום שמצאו לנכון .טורי סוף-השבוע של ידיעות אחרונות
נראו כמו דפי מידע של הבית היהודי .כשמדובר בתשובה
לנתניהו ,תגובה ציונית-צינית הולמת מזאת לא יכולה להיות.
ביבי תיאר השבוע בתסכול את קיר הברזל שניצב בפניו.
לא מדובר במדיניות קיר הברזל המפורסמת של ז'בוטינסקי
 שרחוקה מלהיות מיושמת בממשלת הליכוד ,אלא בקירהבלתי עביר קואליציונית .אופציית צירוף העבודה לא עומדת
על הפרק ,וזאת בעיקר בגלל עוצמתו האדירה של העומד
בראשה ,שמזכירה את חולשתו של ראש הרשות הפלסטינית.
מבחינתו של ראש הממשלה ,כל יום נוסף של תלות בבנט
ושקד ,זו אינתיפאדה יהודית שנייה (בקדנציה שעברה ,הוא
חווה את הראשונה) .הוצאת הבית היהודי אל מחוץ לגדר,
אינה אופציה בגלל החשש מתגובת ה'בייס' הימני המפורסם.
ביבי רץ למרחקים ארוכים ותסריט הבלהות מבחינתו הוא
הגעה לבחירות הבאות כשבנט ואיווט מימינו – באופוזיציה.
ביבי זקוק לבנט בממשלה ,אך היה נותן הכל כדי להשתחרר
מהתלות המוחלטת בשמונת המנדטים של הבית היהודי.
להמחשת גודל סלידתו מבנט ,יעיד המשפט הבא שביבי
אמר לאחד משותפיו" :אם לאיווט היו שבעה מנדטים ולא
שישה ,הייתי עושה הכל כדי להכניס אותו לממשלה למרות
הנזק הבינלאומי שהמהלך היה גורם".
כשנשאל מה ערכו של מנדט אחד נוסף ,ערך ביבי חישוב
שמזכיר את דקדוקי המנדט של חברי דגל התורה" :אם
לאיווט היו שבעה מנדטים ,בנט היה יודע שלפחות גוש חוסם
של שישים ,יש לי גם בלעדיו .במצב הנוכחי ,גם אם איווט
ייכנס ,בנט יישאר לשון המאזניים".
איווט כיום הוא התובע הראשי במשפטו הציבורי של
ביבי .לראשונה מאז הפתיע את המערכת הפוליטית כשנותר
באופוזיציה ,הוא גם מצליח לתרגם את המהלך לנקודות
בדעת הקהל כפי שהוכיח סקר ערוץ  2השבוע.
בסביבתו של איווט מדברים על תעריף חירום של קבלת
תיק הביטחון כמחיר מינימום של כניסה לממשלה .שלא כמו
במישור הביטחוני ,הרי שבזירה הפוליטית כשביבי אומר
"לעשות הכל" כדי לשמר את שלטונו ,הוא גם מתכוון לזה.
מבחינתו של ביבי ,זדונותיו של איווט היו הופכים לזכויות,
אם היה בכוחו להכריע את כף המאזניים ולהפחית מעוצמתו
א' בחשון תשע"ו 14/10/15

ממלכתיות חרדית .חברי סיעת ש"ס בבית נשיא מועצת החכמים ברובע היהודי
של בנט בממשלה .ללמדך עד כמה גדולה
האהבה והחיבה בתוך המחנה הלאומי
שמרכיב את הקואליציה הימנית ביותר מאז
ממשלת שמיר.

פגע וברח
בישיבת הממשלה הטיף דרעי לחברים
מוסר ,כמו משגיח בפתיחת הזמן" :צריך
להגיב מהראש ולא מהבטן" ,הוא אמר
לחברים" ,ננחה את כוחות הביטחון לעשות
את העבודה אבל אני שואל אתכם ,מה נרוויח
מהאמירות על נקמה ויד קשה? בואו נתאפק
ונשדר לציבור אחידות ומתינות .זה גם ירגיע
במשהו את הציבור בישראל וגם יאפשר
להנמיך להבות בצד השני".
בנט שהרגיש כי הדברים מכוונים אליו
תקע סיכה בבלון" :באמת חשוב שכולנו נביע
עמדה אחידה כמו שעשינו במתווה הגז",
הוא אמר – וחטף דקה אחרי תגובת שרשרת
מנתניהו כשהבהיר כי מה שקרה בצוק איתן
לא יחזור על עצמו .האט ער געזאגט.
השוני בין שני המקרים ,הוא כהבדל בין
פיגוע לתאונה .את מה שבנט מעולל לנתניהו
ניתן להגדיר כפיגוע מתוכנן .ההסתבכות של
דרעי עם מתווה הגז ,דומה יותר לתאונה" :לא
שמתי לי כמטרה להביך את ראש-הממשלה",
אומר דרעי" ,אמרתי שאקח אחריות כמו
יתר שרי הממשלה ולא אהיה זה שחתום על
המהלך".
כשדרעי נשאל האם הוא תופס צד בקרב
בין בנט לראש הממשלה ,הוא משיב בזהירות
של מי שכבר חטף בחצר האחורית בקבוק
תבערה" :זהו לא המאבק שלי אבל אני
בהחלט מבין על מה ביבי מדבר .הרי גם לנו
בנט עשה את זה לאחרונה".
דרעי הלך להלוויית אביו של בנט ,הגיע
לניחום האבלים ,ואפילו קבע ראיון משותף
לאחד מעיתוני חג הסוכות" :התחושה הייתה
שנוצר חיבור חדש ,אבל אז ,ממש בו ביום,
גיליתי שמאחורי גבנו הוא ניסה ביחד עם
איילת שקד לגנוב סוסים ולהפר סיכומים
בוועדה למינוי דיינים .המסקנה שלי להבא,
שלאנשים האלה אסור להפנות את הגב".
המסקנה של דרעי נכונה כלפי כל אחד
ואחד מהשותפים בממשלה .בנט יכול לומר
את אותן מילים על ביבי שבערב הבחירות
א' בחשון תשע"ו 14/10/15

כתש אותו בארטילריה כבדה והפר את כל
הסיכומים על הימנעות ממתקפה בתוך
הנגמ"ש.
בשבוע האחרון ביבי הסביר לסובביו שרגע
המשבר הנוכחי ,מהווה הוכחה נוספת לכך
שהשותפים הנאמנים ביותר הם החרדים.
"הם יכולים לריב על תקציבים והיה גם משבר
מיותר על מתווה הגז ,אבל ברגע האמת
כשאני במצוקה הם לא תוקעים סכין בגב כמו
לפיד בעבר ובנט כיום" .כאשר זאת האווירה
בלשכת ראש-הממשלה ניתן להבין מדוע
למרות עוללות מתווה הגז ,היחסים בין דרעי
לביבי משתפרים – ככל שהמצב ברחובות
הולך ונהיה רע.
על ביבי עצמו ניתן לומר :תראו מי שמדבר.
הציבור החרדי חש את הסכין תחובה בגבו
פעמיים בתקופת כהונתו .בפעימה הראשונה
כשר אוצר בממשלת שרון ובפעימה השנייה
כראש ממשלה בקדנציה שעברה.
דרעי עצמו לא צריך ללכת רחוק – כדי
להיזכר בתחושה .נתניהו שמבכה כיום
בדמעות תנין את אובדן המנדטים של ש"ס,
תפס בערב הבחירות צד ברור לטובת אלי
ישי .על גבו של הביביתון כמעט ונכנסו
לכנסת עוד כמה חברים ,שהעלייה להר הבית,
מוגדרת אצלם ברזומה כפעילות מתונה למען
הקהילה.
רק לאחרונה אירח נתניהו במעונו את
יו"ר ש"ס לשעבר ,ואחר כך אץ-רץ להסביר
שמדובר בביקור על רקע אישי ,וכי למרות
בקשת צלם הבית ,דחה בקשה לארח את כל
בני משפחת ישי המורחבת .אצל ביבי זה אף
פעם לא פיגוע מכוון ,אלא תמיד תאונה .פעם
לו ,פעם לנו ופעם למדינה .בקדנציה הנוכחית
זה עוד עלול להפוך לתאונת פגע וברח.

ספרא וסייפא
שנתיים אחרי שחצי מיליון חרדים יצאו
להפגין בירושלים נגד חוק הגיוס ,הופך כל
בן ישיבה למגויס בעל כורחו .ברית דמים
כפשוטה נכרתת בין בחורי ישיבות לחיילים,
בין מגבעות לכומתות ,בין חליפות למדים
– היעדים החדשים לפיגועים .המחבלים לא
מבדילים .עבורם הזהות היהודית-ישראלית
אחת היא :ספרא וסייפא.
את התמונה המצמררת של דברי תורה

ספוגים בדם שמצורפת בזאת ,צילם סגן שר
האוצר איציק כהן ,מחדר האשפוז של אחד
מדקורי ירושלים .לראות ולהזיל דמעות.
כמו בן-תורה שמאמץ לעצמו קבלה טובה,
מבטיח סגן שר האוצר לעצמו ולנו  -לקדם
את ביטוח האברכים ,יוזמת 'ביטוח החיים'
המפורסמת למשפחות אברכים שהלכו
לעולמם .לפני שתי קדנציות היוזמה שבקה
חיים .כהן מבטיח לעשות לה תחיית המתים.
"ראיתי את משפחת האברך שנדקר ,הייתי
לידו וליד הוריו ברגעים הקשים .בחסדי שמים
הוא יצא מכלל סכנה אבל חשבתי לעצמי
באותם רגעים ,מה יעשו משפחות לאברכים
שלדאבוננו לא יוצאים מבית החולים על
הרגליים .הרי על הסבל האדיר בהילקח מהם
אבי המשפחה מתווסף תמיד צער אדיר של
שבר כלכלי .אם יש ביכולתנו לכל הפחות
להוריד מכתפי המשפחות את הנטל הזה ,זוהי
חובה וגם זכות".
כבר ניסית ונכשלת ,אמרתי לכהן ,לא עדיף
לתת ליוזמה לנוח על משכבה בשלום?
"אין לי את הפריבילגיה להפסיק לנסות
והפעם גם אצליח" ,הוא השיב" ,אני יוצא
לדרך הזאת בגיבוי מלא של תנועת ש"ס
ובתמיכה מקיר לקיר".
הבעיה שלך אף פעם לא הייתה בש"ס אלא
ביהדות התורה ,אמרתי.
"בפעם הקודמת זה הפך שלא בצדק למעין
מאבק אישי ביני לבין יו"ר ועדת הכספים.
בקדנציה הזאת אוביל את המהלך בהסכמה.
תרשום לפניך ,אינני יודע כמה זמן תחזיק
הממשלה מעמד ,אבל לבחירות הבאות
אנחנו נגיע עם ביטוח אברכים בתוקף ,ומצדי
שהקרדיט יהיה גם של ש"ס וגם של יהדות
התורה".
ההבטחה נרשמה .לסגן שר האוצר מומלץ
לקפוץ לשיחת ייעוץ בלשכת שר הבריאות,
שגיבה את יוזמת ביטוח האברכים מהרגע
הראשון .ליצמן שהוביל את מהלך 'חסכון
קצבאות הילדים' חטף השבוע אש ידידותית
מחבריו ביהדות התורה ובש"ס ,וזה אחרי
שהם עצמם הצביעו בעד.
בפומבי ,החברים תוקפים את נערי האוצר,
אך כולם מבינים שדווקא לליצמן זה עולה
בבריאות .גפני הביע עמדה נחרצת (כאן,
בכותרת ראשית) נגד המהלך עובר לעשייתו.
מוזס לעומתו ,מסביר בדיעבד ,כי לא היה
מודע למשמעות המהלך .גם כאן ניתן למצוא

שנתיים אחרי שחצי
מיליון חרדים יצאו
להפגין בירושלים נגד
חוק הגיוס ,הופך כל
בן ישיבה למגויס בעל
כורחו .ברית דמים
כפשוטה נכרתת בין
בחורי ישיבות לחיילים,
מגבעות לכומתות,
חליפות למדים –
היעדים החדשים
לפיגועים .המחבלים
לא מבדילים .עבורם
הזהות היהודית-
ישראלית אחת היא:
ספרא וסייפא.

נתניהו שמבכה כיום
בדמעות תנין את
אובדן המנדטים של
ש"ס ,תפס בערב
הבחירות צד ברור
לטובת אלי ישי .על
גבו של הביביתון
כמעט ונכנסו לכנסת
עוד כמה חברים,
שהעלייה להר הבית,
מוגדרת אצלם
ברזומה כפעילות
מתונה למען
הקהילה
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מרפאת שיניים



מתלבט

שתל או גשר?
אצלנו השתלים במחיר של גשרים!
בלי לוותר על איכות ומקצועיות
הכנס עוד היום לאבחון וייעוץ חינם
ע"י מיטב הרופאים
כי על איכות לא מוותרים!
ט.ל.ח

מחיר מיוחד
לבני תורה ואברכים

בס"ד

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

תאגיד המים והביוב של בני ברק בע”מ

איכות המים המסופקים בבני ברק
דו"ח לתושבים וצרכני המים
על פי חוק התאגידים ,הרינו מתכבדים להמציא לתושבי ולצרכני המים של העיר
בני ברק דיווח על טיב המים מהבחינה המיקרוביאלית לתאריכים 1.7.2015
י"ד תמוז תשע"ה עד  30.9.2015י"ז תשרי תשע"ו.
בדיקות מיקרוביאליות
נקודת הדיגום

דגימות
מתוכננות

דגימות
שבוצעו

ביצוע ב%-

דגימות תקינות
מספר

ב%-

רשת אספקה

228

228

100.0%

228

100.0%

בארות

28

28

100.0%

28

100.0%

בריכות ומאגרים

12

12

100.0%

12

100.0%

סה”כ

268

268

100.0%

268

100.0%

תוצאות אלה מלמדות כי איכות מי השתייה שסופקו על ידי תאגיד 'מי-ברק'
לצרכני בני ברק במהלך תקופה זו ,מהבחינה המיקרוביאלית ,הינה טובה.
הדגימות נלקחו ,על ידי דוגם מוסמך ,מנקודות דיגום שונות ברשת אספקת
המים בבני ברק ,ובוצעו במעבדות משרד הבריאות.
פרטים נוספים על איכות מי השתייה המסופקים על ידי תאגיד המים
'מי-ברק' שיכללו :תוצאות בדיקות כימיות ,תכולת מיקרו מזהמים וכמויות
המים שנצרכו ,יתפרסמו כנדרש בדו"ח השנתי לאזרח ,בסוף השנה האזרחית.
תחשוב
טיפה
על כל
טיפה

מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ
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חיסורים עם אישורים .ח"כי אגודת ישראל בישיבת סיעת יהדות התורה

בתעודת סיום מושב הקיץ קיבלה סיעת יהדות
התורה ציוני תפקוד גבוהים ,אך דווקא בסעיף 'יחס
לחברים' הציון היה' :טעון שיפור' .נותר רק לקוות
שהצעד הנכון של פרוש ,יאפשר לחברים לפעול
בשיתוף פעולה .להם ולנו ,אין את הפריבילגיה
להתעסק במלחמות היהודים .לא בתקופת שלום,
ובימי פורענות על אחת כמה וכמה
את הסיבה האמיתית בין השורות של כותרות
עיתון המודיע ,שהפך את מוזס (לא נוני .מנחם
לייזר) ,לפרסונה נון גראטה.
בסופו של דבר ,אחרי כל התירוצים
והטענות ,השורה התחתונה היא שהחברים
התוקפים כיום – הצביעו בשעתו בעד מהלך
קצבאות החיסכון .דרעי לדוגמה ,מודה שהיה
מודע לדילמת החיסכון מול תשלום המזומן,
אך שואל איך אנחנו העיתונאים ,הנחנו לליצמן
להעביר את המהלך .עם כל הכבוד ,הרי שלהם
ולא לנו הייתה אפשרות להתנגד למהלך ,רק
שהם בחרו לתמוך ולתקוף.
ללמדך ,שלא רק מילה של בנט וביבי,
אלא כל הבטחה פוליטית באשר היא ,ערכה
כאתרוגים אחרי סוכות.

מאיר בקצה המנהרה
"לליצמן ולי יהיה מקום בכנסת הבאה .את
המהלך הזה אני עושה בשבילכם" ,אמר סגן
השר ח"כ (עדיין) מאיר פרוש לחבריו מוזס
ואייכלר בישיבת סיעת אגודת ישראל ,השבוע.
גם לישיבת סיעת יהדות התורה שפתחה את
מושב החורף לא הופיעו חברי סיעת דגל התורה
– וזאת למרות המגעים המתקדמים למימוש
החוק הנורווגי בסיעה .דווקא פרוש שעומד
לשלם את המחיר ,הרגיע את המשתתפים
שפקפקו בקול ,למה להם פוליטיקה פנימית
עכשיו ,ומה הטעם להתפטר כשאין הסכם ברור
וחתום.
לפרוש יש את השיקולים הסיעתיים שלו
אך בראש ובראשונה ,מדובר במעשה הנכון
עבור יהדות התורה .הליכה עם הראש בקיר
והימנעות מהתפטרות ,תגרום לכך שיהדות
התורה תילחם בבחירות הבאות ,לא על המנדט
השביעי ,אלא על הח"כ החמישי והשישי
– או כפי שפרוש ניסח :על המקומות של
אייכלר ומוזס .לגבי מוזס אישית כבר נשמעים
ההספדים הפוליטיים ,אך בסביבתו מאמינים כי
כמו בקדנציות קודמות ,ההודעות המוקדמות
על מותו (הפוליטי) הן סגולה לאריכות ימים.
לישיבת הסיעה שפתחה את מושב החורף

והתקיימה ביומו האחרון של בין הזמנים
הישיבתי ,חברי דגל התורה לא התייצבו .זכויות
הפנסיה של הפורשים הנורווגים אושרו ועוגנו
בוועדת הכספים בנוהל דחוף יותר מתקנות
לשעת חירום .מה שנותר כעת זה לסגור את
הפינות ולעגן את יתר ההבנות .כשהכל יושלם,
יעקב אשר יישבע אמונים למדינת ישראל ,ויחד
עמו גם יתר חברי דגל התורה יישבעו אמונים
לסיעה.
נכון לשעת כתיבת השורות באגודת
ישראל מבקשים לעגן את ההבנות ולהפוך
את ההתייצבות בישיבות הסיעה להתחייבות
כתובה .עומדת בעינה גם הדרישה לחובת
ציות להחלטות שיתקבלו בהרכב של ארבעה
אגודאים (כולל פרוש) מול שלושה דגלאים
(כולל אשר) .בתוקף תפקידו כסגן שר
החינוך ,פרוש עוד יחיל בסיעה את הנחיות
חוזרי המנכ"ל במערכת החינוך על חיסורים
ואיחורים.
אם דגל לא הייתה יוצאת למלחמה חסרת
סיכוי על הרכב הוועדה למינוי דיינים יעקב
אשר היה מושבע ,בלי החתמות והתחייבויות
כתובות ,כבר בסוף המושב הקודם ,אבל אי
אפשר שלא להיזכר ,איך במוצאי הבחירות איש
מלבדו לא נתן סיכוי להעברת החוק הנורווגי.
יעקב הסתובב במסדרונות ,בחש ,לחש והוכיח
לכולם מהי דבקות במטרה.
אשר הוא איש עשייה שהצליח להטביע את
חותמו בכנסת הקודמת ,ועשה זאת מהמקום
הכי נמוך בעולם באופוזיציית ממשלת לפיד-
בנט .חזרתו הצפויה למליאה היא בשורה טובה
לא רק לדגל התורה אלא ליהדות החרדית
כולה.
בתעודת סיום מושב הקיץ קיבלה סיעת
יהדות התורה ציוני תפקוד גבוהים ,אך דווקא
בסעיף 'יחס לחברים' הציון היה' :טעון
שיפור' .נותר רק לקוות שהצעד הנכון של
פרוש ,יאפשר לחברים לפעול מכאן ולהבא
בשיתוף פעולה .להם ולנו ,אין את הפריבילגיה
להתעסק במלחמות היהודים .לא בתקופת
שלום ,ובימי פורענות על אחת כמה וכמה.
א' בחשון תשע"ו 14/10/15

סלטים
חציל במיונז
חציל מטוגן
סלק אדום
גזר מרוקאי
גזר בתחמיץ
סלט טורקי
מטבוחה פיקנטי
מלפפון בתחמיץ
חילבה
חומוס
סלט כבד קצוץ
סלט ביצים
סחוג
טחינה
כרוב לבן במיונז

)המחירים ל 100-גר‘(

₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 8.90
₪ 5.90
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80

יריד אוכל
מוכן

)המחירים
ל 100-גר‘(

מנות ראשונות
₪ 8.90
פילה מושט
₪ 7.60
דג נסיכה פיקנטי
₪ 5.90
דג סול בטמפורה
₪ 11.90
פילה סלמון
מידי יום שישי וערבי חג
₪ 7.90
גפילטע פיש
מפרום ממולא בשר ₪ 6.40
מוסקה ממולא בשר ₪ 6.40
מרק בשר תימני )ליטר( ₪ 25.00
₪ 5.30
שירות סיגרים/פסטלים
₪ 5.30
משלוחים קובה/אגרול
₪ 7.90
קרעפלאך בשר
עם כאלה מחירים חבל על הגז והחשמל
₪ 4.50
קרעפלאך תפו“א
קונים ונהנים ביריד האוכל
קיגל אטריות )תבנית( ₪ 10.00
קיגל תפו“א )תבנית( ₪ 10.00

מבית מסעדת צנעני

עיקריות
מחירי
נגמרו,
החגים
לשון בקר
חומרי הגלם עלו ,ובצנעני
₪ 11.90
ברוטב פטריות
מחירי המבצע נמשכים!!!
₪ 9.90
גולש בשר
צלי בקר ברוטב פטריות ₪ 10.90
₪ 5.90
חמין עם בשר
כרעיים עוף בצ‘ילי ₪ 6.40
תבנית קיגל
כרעיים עוף פיקנטי ₪ 6.40
מוקפץ חזה עוף עם
 3סוגי סלטים
₪ 6.90
ירקות
סטייק פרגית
₪ 10.90
במרינדה
אורז
 ₪לק“ג
כבד עוף בפטריות ובצל ₪ 8.90
קציצות הודו פיקנטי ₪ 6.90
קילו שניצלים
₪
לק“ג
או שניצלונים
קציצות עוף פיקנטי ₪ 6.90
₪ 7.60
פתוח מ 8:00-בבוקר עד  15:00בצהריים שניצלונים
שניצל עוף בשומשום ₪ 7.60
ז'בוטינסקי  92ב"ב
₪ 7.60
שניצל עוף מטוגן
להזמנות03-5780459 :
חזה עוף על האש ₪ 7.60
חניה חינם בכניסה למסעדה
₪ 4.90
כנפיים בצ‘ילי
או מאחורי המסעדה
)המחירים ל 100-גר‘(

תוספות
אורז לבן
אורז צהוב
אורז עם גזר
תפו“א אנה
תפו“א סירות
תפו“א קוביות
ירקות
אפונה וגזר
בטטה בדבש
גזר צימעס גמדי
שעועית ירוקה ברוטב
זיתים מרוקאים
טנזיה
קוסקוס
פסטה בולונז
פתיתים
מרק ירקות
אנטי פסטי ירקות

)המחירים ל 100-גר‘(

₪ 3.30
₪ 3.30
₪ 3.30
₪ 3.30
₪ 3.30
₪ 3.30
₪ 3.90
₪ 3.30
₪ 3.90
₪ 3.30
₪ 3.30
₪ 4.50
₪ 5.90
₪ 3.30
₪ 3.30
₪ 3.30
₪ 3.30
₪ 4.50

מבצעי השבוע
בקניה מעל & 150

בקניה מעל & 250

7
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אסתטיקסנטר
מגוון טיפולי קוסמטיקה
לגברים ולנשים

הסרת שיער
הסרת שיער
סובלים מציפורן
מקצועית לנשים מקצועית לגברים
חודרנית?
חידוש עולמי במכשיר חדשני במכשיר חדשני
ומתקדם
באחריות מלאה
ומתקדם
IPL-THR
IPL-THR
ללא כאב
ללא כאב
וללא זריקות שעווה ,פדיקור,
באחריות!
טיפול פנים

מחוץ תשכל חרב

מסע דילוגים שערך כתב 'קו עיתונות' בימים הסוערים
שעוברים על ירושלים בירת ישראל ,בין זירת פיגוע אחת
לרעותה ובין בתי המדרשות ,היכלי הישיבות ומוסדות
החינוך ,מגלה כי תושביה החרדים -תרתי משמע של
העיר ,מתקשים להמשיך בשגרת החיים  במקביל,
התלווינו לצוות מד"א בזמן אמת ונפעמנו לנוכח
הפעילות בשטח תחת איום הטרור שלא פוסק לרגע

אהרונוביץ'  ,19מול מרכז רימונים ,בני-ברק
לגברים 054-3342002 :לנשים050-2030007 :

הזדמנות חד פעמית!
למכירה עסק מדהים במרכז בני ברק

במחיר הפסד!!!

נמכר בצער רב עקב מצב רפואי

053-3360611
לרשת חנויות

למרכז הלוגיסטי
החדש ברמת גן
דרושים/ות

נהגים/ות
עוזרי/ות נהג/ת
•

לנהגים/ות רישיון סוג ג'  -חובה
• נכונות לעבודה מאומצת
• שישה ימי עבודה בשבוע
• תנאי העסקה טובים

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

קו"ח למיילatitgab@rami-levy.co.il :
פקס03-7501503 :
טל' לבירורים055-6615170 :
22
12

בני ברק

צילום :דוברות מד"א
שבתאי פוגל

פיגוע רודף פיגוע .אירועי ירי ,דריסה
ודקירות ובין לבין ,גם ניסיון ככל הנראה
לחטיפת אוטובוס ,הפכו בימים האחרונים
לדבר שבשגרה.
במסגרת סיור שערכנו בימים שני ושלישי
השבוע בירושלים ,אנו נוכחים בשיתוק
שאחז בתושבי העיר .גל הפיגועים הגואה
ובעיקר בירושלים ,שכמו תמיד ,ניצבת
בראש טבלת מתקפות הטרור שפורצת
בארץ ,לאורך השנים ,השפיע עמוקות על
תושביה.
לפני שנתאר לכם ,מה חשים התושבים
ובעלי העסקים ,הנה תיאור מסכם לגל
הטרור של יום שלישי האחרון ,כאשר
שלושה אנשים ,בהם גם הקדוש הרה"ג רבי
ישעיה קרישבסקי הי"ד ,נרצחו בפיגועי ירי
ודריסה בירושלים.
הבוקר החל ,כאשר באוטובוס 'אגד' קו
 78ברחוב עולי הגרדום שבשכונת ארמון
הנציב ביצעו שני מחבלים פיגוע ירי
ודקירה .אחד מהם ניסה על פי עדויות ,
להשתלט על האוטובוס ולקחת את נוסעיו
כבני ערובה .חרדי תושב השכונה ,שהבחין
במהומה ,חסם את דרכו ובכך מנע ממנו
להתקדם .כוח משטרה ומג"ב שהגיע
במהירות ,הבחין במחבלים באוטובוס,
ביצע ירי מדויק ונטרל אותם .חובשים
ופרמדיקים של מד"א ,שהגיעו לזירת
הפיגוע בשכונת ארמון הנציב ,ביצעו
פעולות החייאה ובמשך דקות ארוכות
נאבקו על חייו של גבר כבן  ,60שבסופן
נאלצו לקבוע את מותו בשטח .בנוסף ,פונו
לבתי החולים בירושלים  18נפגעים ,ברמות
פציעה שונות.
דקות לאחר מכן ,מחבל ממזרח ירושלים,
שמשמש כעובד 'בזק' הגיע ברכב העבודה
לרחוב מלכי ישראל ,סטה מנתיבו ,עלה
על המדרכה ודרס שלושה אזרחים בסמוך
לתחנת אוטובוס .לאחר דריסתם יצא
מהרכב עם סכין קצבים גדולה והמשיך
לתקוף את הנפגעים .אחד הנפגעים ,רבי
ישעיה הי"ד נפטר במקום.
מאבטח אזרחי שהבחין במחבל ,ירה
לעברו ופצע אותו .שוטרי מג"ב שהיו
בסמוך הגיעו מידית ,הבחינו במחבל כשידו
מוסתרת ,ביצעו ירי מדויק לעברו ונטרלו
אותו .גם כאן ,הוענקו טיפולים רפואיים
מצילי חיים לשמונה נפגעים ,שפונו במצבי
פצעיה שונים ,לבתי החולים בבירה .אחד
מהם ,הוא רעהו של קרישבסקי ,יום טוב בן

ליבא נייהוז ,לרפואה שלמה.
בהמשך היום ,התברר כי מדובר במחדל
של ממש .שכן המחבל שהיה טכנאי בבזק,
הוא בן דודו של המחבל שעשה את הפיגוע
בבית הכנסת בהר נוף .בזמנו ,הוא התראיין
ל'ווינט' ואף תמך בפיגוע :בן אדם שמת
כ'שהיד' ,אמר ,זה דבר גדול' .זה שהמשיך
להעסיק אותו ,למרות גילוי התמיכה
המוצהר במעשה הטרור ,יצטרך לתת על
כך את הדין.
וזה רק בירושלים .לא כולל אירועי פח"ע
בערים אחרות.

יורדים לשטח
האירועים תופסים את ארגון מד"א
בכוננות גבוהה ביותר בכל הארץ .יום לפני
כן ,שגם היה רווי בפעילות פח"ע ,ביקשנו
במסגרת סיורנו ,להתלוות לצוותות מד"א
בשטח ,כדי לעמוד מקרוב אחר היקף
הפעילות של הארגון.
המתנדבים והחובשים ,לא מספיקים
לשוב לעמדת הזינוק וכבר מתקבלת
קריאה חדשה באמצעי הקשר' :לצאת
לכאן'' ,לצאת לשם' .אנו בהחלט נפעמים,
לאינטנסיביות ולמסירות ,שבה פועלים
החובשים ולא יכולים להיוותר אדיש לנוכח
העובדה ,כי למרות שהפיגועים הפכו
לשגרה רח"ל ,הם מטפלים בכל מקרה,
ברגישות רבה משל היה ראשון מסוגו מחד,
ומאידך ,במקצועיות מופתית ,שנרכשה
מאין ספור מקרים בשטח.
אנו עורכים סיור במוקד מד"א
ומתבוננים מקרוב ,במערך המתקדם,
שעליו חולשים נציגי מד"א .כל מי שיושב
במוקד ,הינו פרמדיק או חובש בשורות
הארגון .מה שמהווה תקדים בקרב ארגוני
החירום בישראל .הסיבה לכך פשוטה:
לא די במענה טלפוני ורישום הקריאה
לעזרה .הטיפול הרפואי מתחיל כבר מרגע
שהמטלפן מתקשר ומבקש סיוע .הנציג
או הנציגה ,מתחקרים את האיש ,מה מצב
החולה או הפצוע ,ובמידת הצורך כמובן
ובמידה שהלה כשיר ומסוגל לכך ,הוא
מקבל הנחיות כיצד לפעול ולהגיש עזרה
ראשונה ,עד להגעת האמבולנס וצוותו.
"באמצעות הוראות אלו ,כבר הספקנו
להציל חיים באלפי מקרים" ,אומר לנו
אנשי הצוות בעת הביקור.
הכתבה המלאה תתפרסם ביום שישי
בעיתון "כל ישראל".
א' בחשון תשע"ו 14/10/15
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עצרת זיכרון למרן רבנו
עובדיה יוסף זיע"א
בהשתתפות מאות אנשים התקיימה עצרת זיכרון ע"י
קהילת 'חזון יוסף' באולמי 'אור ברכה' בבני ברק
במלאות שנתיים להסתלקותו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

שולחן הכבוד בעצרת (צילום :דוד זר)
מאת :יאיר פלד

ביום שני בערב התקיימה עצרת התעוררות
וזכרון מרכזית בעיר בני ברק ע"י קהילת
'חזון יוסף' באולמי 'אור ברכה' בעיר העצרת
התקיימה במלאות שנתיים ימים לפטירתו של
מרן שר התורה רבנו עובדיה יוסף זיע"א.
כבר בתחילת הערב הצטופפו מאות
אברכים ובני ישיבות באולם אשר צר מלהכיל
את הבאים הרבים .בהתרגשות קיבלו
המשתתפים את מורנו ורבנו הגאון הגדול
רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי
התורה אשר נשא את המשא המרכזי ודיבר
על גודל חסרונו של מרן זיע"א בימים אלו
בפרט ועל הצורך להתחזק בלימוד התורה
ובגמילות חסדים בימים קשים אלו.
כמו כן השתתפו ונשאו דברים הגאון הגדול

רבי שלמה מחפוד שליט"א ראב"ד יורה דעה
ורב שכונות נווה אחיעזר ושיכון ו'  ,הגאון
רבי לוי פנחסי שליט"א ראש ישיבת אור
אברהם ,הגאון רבי נתנאל זכריהו שליט"א
רב ק"ק עדן ,הגאון רבי אבירן הלוי שליט"א
דיין בביה"ד ת"א ,הגאון רבי אליהו טהרני
שליט"א ראש ישיבת ברכי יוסף ,הגאון רבי
מנשה זליכה רב שכונת פרדס כץ ,ועוד רבני
קהילות חשובים.
את הערב הנחה בטוב טעם סגן ראש העיר
הרב אליהו דדון שסיפר על הקשר לאורך
כל השנים עם מרן זיע"א .בסיום העצרת
התקיימה אשכבה למרן וכן הוקרנה מצגת
מרגשת על חייו ופועלו של מרן זיע"א.
הציבור הגדול יצא מערב זה בתחושת חיזוק
לקראת תחילת זמן חורף בהיכלי הישיבות
והכוללים.

לילה שכולו תורה
גם השנה התקיים 'לילה שכולו תורה' במוצאי שבת ליל
הושענא רבה באולמי וגשל בבני ברק בהשתתפות גדולי
הרבנים והדרשנים
מאת :חיים רייך

זו השנה העשרים וארבע ברציפות ,גם
השנה התקיים 'לילה שכולו תורה' במוצאי
שבת ליל הושענא רבה 'ליל החיתום' באולמי
וגשל בבני ברק.
במשך  8שעות רצופות האזין הקהל
בדריכות לשיעורי התורה ,לדברי האגדה
והמוסר ולפסקי ההלכה בנושאים אקטואליים
שהועברו על ידי גדולי הרבנים ,פוסקי
ההלכה והדרשנים ,גם הפעם הועבר מהלך
כל הערב בשידור חי בתקשורת המגוונת
לעשרות מדינות בעולם.
את הערב פתח הגאון הגדול רבי יצחק
זילברשטיין שליט"א רבה של שכונת "רמת
אלחנן" וראש הכולל ל"רפואה והלכה" בבית
החולים "מעיני הישועה" ,הרב הביא וריתק
את הקהל בענייני השאלות ברפואה והלכה
העולות על שולחנו מידי יום
המשיך הגאון רבי משה שאול קליין
שליט"א מרא דאתרא דשכונת אור החיים
ב"ב שחידד את עצם קיומנו בפרוזדור בלבד
והתריע בפני השומעים כי את האנדגיות
והזמן יש להשקיע בחיי הנצח ולא בחיי
השעה.
הרב שלמה מאיר וולך הקדיש את נאומו
לנושא 'סוכת שלום' בחיזוק ותקווה כי תשרה
שכינה ושלום בקרב מחנינו.
הרב גואל אלקריף שליט"א דיבר על

מחזור נוסף יוצא לדרך!

של אוניברסיטת תל אביב

מעוניינים ללמוד תואר נחשב ובלעדי? אתם יכולים לסייע וגם להתפרנס בכבוד!

הירשמו עכשיו ללימודי תואר ראשון בהפרעות בתקשורת והבטיחו את פרנסתכם בעתיד הקרוב...
מכללת מבחר  -המכללה החרדית של בני ברק ,מציעה לך להצטרף למסלול
המבוקש והמאתגר ,תואר ראשון בהפרעות בתקשורת ,בשיתוף אוניברסיטת
תל אביב .התואר מקנה מיומנות תיאורטית ומעשית לטיפול במגוון רחב
להפרעות תקשורת ,שמיעה ,שפה ודיבור ומאפשר לך להתפרנס בכבוד.

מסגרת
לימודים
חרדית
לאורך כל
הדרך!
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תואר ראשון

גילי כהן

הזדמנות
שכדאי
להקשיב
לה!

הכוח הרב שיש לקיום מצוות ותפילות ועל
המסוגלות שיש לכול אדם לבקוע שערי
שמיים
הרה"ג ר' מנחם שטיין שליט"א הקדיש
את שיחתו למפגעי הטכנולוגיה והביא
דוגמאות רבות להרס והחורבן שהטכנולוגיה
המתקדמת זרעה בבתי ישראל.
הרה"ג ר' ברוך רוזנבלום שליט"א דיבר על
מידת הדין ומידת הרחמים .הרה"ג ר' מרדכי
נויגרשל שליט"א פתח צוהר בנושא 'סוד
השנה השמינית' ועל אירועים אקטואליים
בזמנינו הקשורים לימות המשיח וחבלי
משיח.
הרה"ג ר' יעקב שיש שליט"א הזכיר את
מוצאי שביעית בבחינת 'מוצאי שביעית בן
דוד בא' בדרשתו חוצבת הלהבות רומם את
הקהל והכינם לתפילת הנץ ביום חיתום הדין
את ליל חיתום הדין הנחה הד"ר הרב מנחם
חיים ברייר ,סגן מנהל רפואי במרכז הרפואי
"מעיני הישועה" הממונה מטעם רבני ועד
ההלכה על "רפואה והלכה" וקדושת החיים
בדבריו הביא בפני הקהל שרשרת של פסקי
הלכה שנחתמו השנה על ידי פוסקי הדור
בעניין קדושת החיים ולאופן הטיפול בחולים
צעירים ומבוגרים כאחד
הערב התקיים בחסותם של "אולמי וגשל"
ו"ספרייתי גיטלר" וארגון "יד בן ציון וחיה"
שהדר' הרב מנחם חיים ברייר עומד בראשו.

קמפוס ראשי :רח' יהושע בן נון  ,2ב"ב
קמפוס קונקורד :רח' בר-כוכבא  ,21ב"ב
בני ברק

03-5785030
w w w . m i v cha r.o rg.il

א' בחשון תשע"ו 14/10/15

הגה"צ רבי
יורם מיכאל
אברג'ל זצ"ל

צילום :יעקב כהן

מייסד מוסדות 'קול-רינה רב-פעלים' ומקים עולה של תורה ותשובה בנגב  המונים השתתפו במסע
הלווייתו שיצא מבית מדרשו לעבר בית העלמין בנתיבות
מאת :חיים רייך

אבל כבד ירד עם צאת השבת על עולם
התורה והתשובה בהגיע הידיעה המכאיבה
על הסתלקותו בליל שב"ק לאחר מחלה
קצרה של הגה"צ רבי יורם מיכאל אברג'ל
זצ"ל ,ראש מוסדות 'קול רינה רב פעלים',
וממקימי אהלי תורה ותשובה בנגב ובכל
רחבי הארץ ,והוא בן  58בפטירתו.
הסתלקותו במיטב שנותיו ובשיא
פריחתו גרמה לאבל וזעזוע כבד בקרב
אלפי תלמידיו ושומעי לקחו ,וביותר בקרב
למעלה מאלפיים אברכי עשרות הכוללים
שהקים ברחבי ארה"ק שראו בו רב ומורה
דרך והיו קשורים אליו בלב ונפש ,בהיותו
מנהיג את צאן מרעיתו ובני קהילותיו בחן
בחסד וברחמים.
בחודשים האחרונים חלה במחלה הקשה
ועבר סדרת טיפולים בבתי החולים .תלמידיו
הרבים בכל רחבי הארץ העתירו בתפילה.
בימים האחרונים חלה הידרדרות חמורה
במצבו ובהוראת גדולי התורה אף הוסיפו לו
את השם 'חי' אך כבר נגזרה הגזרה ,ובליל
שבת השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה
למגינת לב המוני בית ישראל שהעתירו
לרפואתו השלימה.
הגר"י זצ"ל נולד במושב ברוש ביום י"ז
סיון תשי"ז ,לאביו רבי חנניה אברג'ל ז"ל,
מחשובי המשפחות המיוחסות במרוקו
שעלו לישראל.
בילדותו למד בתלמוד תורה אזורי של
חב"ד ,כשבמושב ברוש ניכרת השפעה של
פעילות חב"דית ,לאחר מכן עבר ללמוד
ב'בית יהודה' שחרי"ת בכפר מימון .ומשם
עבר ללמוד בישיבת 'תפארת צבי' ,הישיבה
הקטנה של 'חברון' ,והכל ניבאו לו גדולות
ונצורות והועידו אותו לתפקידו הרם .בתום
תקופת לימודיו בעיה"ק ירושלים חזר לאזור
הדרום ,ובישיבה גדולה למד ב'ישיבת הנגב'
שבראשות הגאון רבי יששכר מאיר זצוק"ל
שחוללה נפלאות בדרום .נקשר בלב ונפש
לראש הישיבה הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל
והיה לתלמידו המובהק ,כשהוא קונה ממנו
מלא המידה דעת וחכמה ,ורבו מדריך אותו
בנתיבות התורה והיראה ומועידו לתפקידו
הרם כמקים עולה של תורה ותשובה בקרב
יהדות ספרד.
כבר בימיו בישיבה התגלו בו היכולות
המנהיגותיות והוא עסק בהפצת תורה.
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במקביל ללימודיו בישיבה הוא התקרב
לדרך חב"ד ,ובמשך שנים מסר שיעורים
קבועים מדי יום בספר התניא שבו הוא
עסק רבות ,והשיעורים יצאו לאור בסדרת
הספרים 'בצור ירום' המונה תשעה כרכים
כולם על בסיס שיעורי התניא.
לאחר נישואיו עם נו"ב הרבנית החשובה
תחי' שעמדה לימינו בכל מפעלותיו ,התגורר
בנתיבות וקבע את מקום לימודיו בכולל
אברכים 'בית ישראל' בעיר וכבר בהיותו
אברך צעיר החל בהפצת תורה ומוסר ,ועסק
בקירוב רחוקים להוציא יקר מזולל ולקרב
בנים תועים לאביהם שבשמים.
הגר"י זצ"ל היה מכתת את רגליו ממקום
למקום במסירת שיעורי תורה מלבד השיעור
שהיה נמסר מדי בוקר ,לאחר תפילת שחרית
במנין הנץ.
מלבד קרבתו להגאון רבי יששכר מאיר
זצ"ל זכה להתקרב גם לדמות אחרת
שהשפיעה רבות על חייו ,הרה"ק רבי ישראל
אבוחצירה זי"ע ה'בבא סאלי' .הגר"י זצ"ל
הגיע אל הבבא סאלי בשנת תש"מ ,כשהוא
עדיין אברך צעיר ,וזכה לקרבה מיוחדת
מהבבא סאלי ואף זכה לשמשו .כך זה נמשך
כ־ 4שנים עד להסתלקות הבבא סאלי זי"ע
בד' שבט תדש"מ.
היה קשור בלו"נ לגדולי ישראל זצ"ל
ויבלחט"א ,וקשר מיוחד היה לו עם כ"ק
אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע אותו שאל
רבות בענייניו הפרטיים .כמו כן היה קשור
בעבותות אהבה עם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל

מסע ההלוויה

ופעל עפ"י הצעותיו והכוונותיו.
למרות יניקתו ממעייניהם השופעים
של גדולי יהדות המזרח ובראשם מרן
הגר"ע יוסף זצוק"ל ,היה הגר"י זצ"ל קרוב
למשנתן של ברסלב וחב"ד .שיעורי התורה
הרבים שמסר מדי יום ביומו במקומות
שונים ומגוונים ברחבי הארץ ,היו לשם דבר
בבקיאות הנפלאה שניכרה בהן ,בבהירותן
המאירה ובעמקות אשר שמה יצא לתהילה.
בכל יום היו עולים למעונו שבנתיבות מאות
יהודים כדי ליהנות ממאור פניו ,להתייעץ
ולקבל את ברכתו ולשמוע את דעת תורתו
וחכמתו .פסגת פעילותו הרוחנית היא רשת
הכוללים הארצית שהקים.
הכל החל בנתיבות ,בכולל שנפתח בעיר
בשנת תשמ"ה ,ונקרא כולל 'קול רינה רב
פעלים' ,קול רינה על שם אמו ,הרבנית רינה
אברג'ל ע"ה .בתחילה שכן הכולל במקלט.
עד מהרה הגיעו פניות להקמת סניפים ,וכך
נפתחו עוד ועוד כוללים .לא אחת קיבל על
עצמו הרב אברג'ל על פי בקשת גדולי תורה
את העול של כוללים שעמדו בפני סכנת
סגירה ,עד שהגיעו למספר הנוכחי המדהים,
אם כי המרכז היה ונשאר בנתיבות.
במקביל הקים את רשת החינוך 'באר מים
חיים' ,שאף אותה יסד בעשר אצבעותיו,
ואשר כוללת מעונות יום ,גני ילדים ,תלמודי
התורה 'בניהו' בנתיבות ו'באר מים חיים'
בבאר שבע ,בית הספר לבנות 'יבוא ברינה',
תיכון לבנות 'שפתי רננות' וישיבה קטנה
'תפארת בחורים'.

(צילום :עזריאל משה)

חלק בלתי נפרד מהמוסדות הוא ארגון
החסד 'ברכת יוסף ופעולת צדיק' ,המחלק
מזון למשפחות נזקקות .כשלצד מוסדות
התורה הקים הגר"י זצ"ל פעילות חסד בקנה
מידה ארצי .בנתיבות הקים מרכז מזון גדול
שמיועד לעזרה לנזקקים ומדי שבוע נפתחים
היו השערים והיה מחלק חינם אין כסף
מצרכים למאות משפחות.
במשך כל השנים עסק ופעל ללא ליאות
להרביץ תורה ויראה בקרב אלפי תלמידיו
ומעריציו וחיזק המונים לעבודת השי"ת
אמונה ואהבת הבורא.
מאז היוודע דבר מחלתו ניסה הגר"י
להמשיך כרגיל ,למסור את שיעוריו הרבים
ולהעניק עצה וברכה לאלפי המשחרים
לפתחו ,תוך כדי שהוא נלחם על חייו
בכוחותיו המתמעטים והולכים .בח' באלול
אשתקד אושפז שוב בבית החולים לצורך
טיפולים מייסרים.
בחול המועד סוכות האחרון הגיעו
רבים להתברך מפיו והשמיע דברי חיזוק
קצרים לתלמידיו .בימים האחרונים הלך
מצבו והידרדר וביום שישי האחרון אושפז
במחלקת טיפול נמרץ כשבני משפחתו
ובחירי תלמידיו שהו ליד מיטתו ומאז
נחלש והלך עד להסתלקותו בליל שבת
קודש בשעה  1.00בלילה ,לקול בכיות בני
משפחתו ,מקורביו ותלמידיו אשר נותרו
כיתומים ללא אב.
הלוויתו ההמונית יצאה במוצאי שבת
מהיכל בית מדרשו 'קול רינה' ברחוב בן
איש חי  1בנתיבות .עם הגיע המיטה להיכל
הכולל הוסטה הפרוכת מעל ארון הקודש,
ומכל עבר נשמעו זעקות שבר על גודל
האבידה .במסע ההלוויה נטלו חלק גדולי
תורה ורבני העיר נתיבות שהשמיעו קול
נהי ומספד על סילוקו של האי גברא רבא
מגדולי מזכי הרבים אשר השלים שנותיו
במהרה במעשיו הכבירים לתורה ולתעודה
ולהשיב רבים מעוון.
בתום ההספדים ואמירת הקדיש על ידי
בניו החשובים המשיכה הלוויה בדרכה
לעבר בית העלמין בנתיבות ,שם נטמן
בשעות הלילה הקטנות כשתלמידיו הרבים
מתקשים להיפרד מרבם ומאורם אליו היו
קשורים בעבותות אהבה ,והעתירו כי ימשיך
להיות להם מליץ יושר טוב ויעתיר לישועת
הכלל והפרט וביותר לבני ארץ ישראל
הזקוקים בימים אלו לישועה גדולה.

א' בחשון תשע"ו 14/10/15

פסגות ,אסותא

אפשר
במהל

אפשרות לרווחים
במהלך הקורס!
צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך
יד ביד כל הדרך להצלחה
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בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך
ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה!

קוח צמוד

בפי

הכנסה נוספת מהבית!

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי הכנסה נוספת
שידור חי של רדיו קול ברמה בסיום הלימודים תוכל ל

ולייצר הכנסה חודשי

יש לנו

חדשות
בשבילך

הכל במספר אחד

מוקד הציבור

03-619-4444
בעלות שיחה רגילה
03-5117159

הסרת

יותר עדכונים! יותר
חשיפות! יותר שידורים
חיים! יותר דיווחים
מחצרות הרבנים!

קו הנייעס הגדול ביותר
במחיר שיחת נייח בלבד!
-5117122
לבדיקת התאמה ללא

כך תשיגו טופס 17
עוד שירות ציבורי קהילתי מבית המרכז הרפואי מעיני
הישועה :מוקד סיוע להשגת התחייבויות – 'טופס '17
יסייע לציבור במימוש זכויותיו הרפואיות

פרנסה
מכובדת
בצינורות
המקובלים!

מאת :יאיר פלד

מחיר
מסובסד

מרכז הכוון בשיתוף מכללת אין-ליין ,משיקים קורס מיוחד
לתושבי בני ברק של אינסטלציה ביתית ולמבנים מסחריים.
מקצוע מבוקש וריווחי שיעניק לך פרנסה מכובדת
משך הקורס:
 5חודשים ,בימי שני ,בין השעות18:30-21:30 :
מס’ מקומות מוגבל!
מטרת הקורס:
הקניית ידע מעמיק ומקצועי ב :מתקני תברואה ,טיפול במערכות מים
(פרטי/ציבורי) ,התקנית ברזים וסיפונים שונים ,דודי שמש ,טיפול בצנרת,
בטיחות ,תקנים ועוד.

לפרטים והרשמה:
יוסי03-7707300/1/2 :
דוא״לYOSEFY@BBM.ORG.IL :

מקומות אחרונים!

תושבי שיקום שכונות :היחידה להכשרה מקצועית
ופיתוח כח אדם03-577-6381 03-577-6135/7 :
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המרכז הרפואי מעיני הישועה הכריז על
הקמת מוקד סיוע ציבורי קהילתי ,להשגת
התחייבות – טופס  ,17לחברי כל קופות
החולים .תפקידו של המוקד לסייע בידי
הציבור לממש את זכויותיו הרפואיות
להן הוא זכאי מתוקף חוק ביטוח בריאות
ממלכתי.
המוקד יאויש בידי צוות מקצועי מנוסה,
הבקי בכל זכויות המטופלים ובהליכי
הבירוקרטיה השונים ,המוכרים לא פעם
למבקשים לעבור הליכים רפואיים בבתי
החולים השונים .למוקד ניתן יהיה לפנות
באמצעות טלפון ,פקס ודואר אלקטרוני,
כמו גם בהגעה פיזית למשרדי המוקד
שבמרכז הרפואי מעיני הישועה.
יצוין כי המרכז הרפואי מעיני הישועה
הינו מרכז רפואי ציבורי בעל הסכמים עם
כל קופות החולים הנותן שירות רפואי
לחברי כל קופות החולים מכל רחבי הארץ.
הטיפול ניתן בהצגת התחייבות  -טופס 17
וללא תשלום נוסף.
מנכ"ל המרכז הרפואי 'מעיני הישועה'
הרב שלמה רוטשילד אמר כי "השירות
נפתח לאחר שהתברר כי אנשים רבים
מאבדים את זכויותיהם בשל העדר מידע

על זכותם הרפואית לפי חוק ביטוח בריאות
ממלכתי .כבית חולים קהילתי אנו רואים
את עצמנו מחויבים לפתח כל העת שירותים
נוספים אשר ינגישו את הרפואה הציבורית
לכלל האוכלוסייה".
במוקד החדש מציינים את לשון חוק
ביטוח בריאות ממלכתי ,אשר מקנה
למטופלים את הזכות לבחור את המקום
המועדף עליהם או עבור ילדיהם לצורך
קבלת טיפול רפואי" .חבר בקופת החולים
זכאי לבחור נותן שירותים עבור עצמו ועבור
ילדו הרשום בה מבין נותני השירותים של
הקופה או מטעמה".
זכות זו עומדת לכל אזרח גם בעת הצורך
לפנות לחדר מיון על דעת עצמו .במידה
והמטופל אושפז התשלום עבור חדר מיון
יהיה על חשבון קופת החולים .במקרה ולא
אושפז ישנם מקרי פטור מתשלום .רשימת
מקרי הפטור מופיעה בפרסומי משרד
הבריאות ובמוקדי קופות החולים.
"חשוב לדעת כי גם אם ניתנה לכם
הפניה המיועדת לחדר מיון בבית חולים
אחר ניתן לפנות עם הפניה זו לחדר מיון
במרכז הרפואי 'מעיני הישועה' .כמו כן,
על פי חוק ,רשאי כל מטופל המפונה לבית
החולים ע"י מד"א ,לבחור את בית החולים
אליו יפונה.

היחידה החדשה
הישועה
מעייני
של
יחידה בריאטרית חדשה נפתחה במרכז הרפואי מעיני

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
שיקום שכונות
בני ברק

הישועה  המנתחים הבריאטריים הפרטיים של 'אסיא'
מנתחים באופן ציבורי במרכז הרפואי 'מעיני הישועה'
מאת :יאיר פלד

התמונה להמחשה בלבד

סדרת
מוצרי
אפיה

חדש ומעולה :סדרת מליות משובחות המשדרגות כל עוגה,
קינוח וסתם ממרח טעים!

ריבת חלב

מלית תפו”ע
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ממרח תמרים

מלית דובדבנים

בני ברק

מלית אוכמניות

להשי
המוגב בחנויות
חרות

שירות רפואי מקצועי חדש ב'מעיני
הישועה' :יחידה בריאטרית חדשה לטיפול
כירורגי בהשמנת יתר נפתחה במרכז
הרפואי מעיני הישועה .היחידה כוללת גם
מרפאה מייעצת ,וועדה בריאטרית ומרפאת
מעקב.
היחידה פועלת בשת"פ עם צוות הרופאים
הבריאטריים הבכירים של אסיא מדיקל
סנטר ,הפועלים באופן פרטי כמנתחים
הבכירים והטובים ביותר בישראל .אולם
כאמור ,במעיני הישועה ניתן השירות
כיחידה ציבורית לכל דבר .ללא כל תשלום
פרטי נוסף.
המנהל הרפואי פרופ' מוטי רביד" :ניתוח
בריאטרי הוא ניתוח בטכניקה לפרוסקופית
(זעיר פולשנית) לטיפול בהשמנת יתר
חולנית .במרפאה מתבצעת הערכה ,בחינת
התאמה והדרכה ע"י צוות מומחים רב
תחומי מיומן ומנוסה".
היחידה פועלת ע"י כירורגים מומחים
לטיפול בהשמנת יתר מהמובילים בישראל,
כולם מנתחים בכירים ומנהלי מחלקות
כירורגיות בבתי החולים המובילים
בישראל ,ובהם :ד"ר עמיר סולד ,ד"ר
פיוטר לנגר ,ד"ר אסנת רזיאל ,ד"ר הילה
חרמון ,ד"ר דוד גויטן ,ד"ר חסן קיס ועוד.
מנהלי היחידה במרכז הרפואי מעיני
הישועה אומרים כי "השמנת יתר קיצונית
נחשבת ברפואה ,בשנים האחרונות למחלה
לכל דבר וענין" .לדברי הרופאים" ,היא
נובעת מגורמים רבים ,בהם :גנטיקה,

סביבה ,חברה ,סיבות פסיכולוגיות,
תרבותיות ,הורמונליות וחוסר בפעילות
גופנית".
ארגון הבריאות העולמי (ה)WHO-
וחוקרים ברחבי העולם קבעו כי הטיפול
היעיל היחידי בהשמנת יתר קיצונית לטווח
הארוך הוא ניתוח כירורגי להרזיה (כמו
הצרת קיבה ,שרוול קיבה ומעקף קיבה).
אולם חשוב לקחת בחשבון ,שהניתוח עצמו
אינו מטפל בסיבה למחלה ,אלא בתוצאה,
על ידי כך שהוא מגביל את כמות המזון
שהמטופל אוכל ,מצמצם את תחושת הרעב
ומגביל את הספיגה (תלוי בסוג הניתוח).
על מנת לטפל בכל היבטי וצרכי ההרזיה יש
להשלים את המהלך הניתוחי במהלך תומך
ארוך טווח.
משרד הבריאות הישראלי קובע כי
המתאימים לניתוח הינם מטופלים עם ערך
 BMIמעל  ,40או מטופלים עם ערך BMI
מעל  35הסובלים מתחלואות הקשורות
בהשמנה כגון :סוכרת ,יתר לחץ דם ,עודף
שומנים בדם ,תשניק נשימה בשינה.
 BMIהינו מדד מסת הגוף ,הנותן
הערכה מהימנה באשר למימדי ההשמנה
וסיכויי התחלואה של האדם הנבדק .ככל
שה BMI-גבוה יותר ,כך הסיכויים לפתח
סיבוכים הקשורים להשמנה (יתר לחץ דם,
סוכרת מבוגרים וכדומה) גדולה יותר.
לוועדה הבריאטרית ניתן לקבוע תור
באופן ציבורי באמצעות מוקד זימון תורים
של המרכז הרפואי מעיני הישועה  24שעות
ביממה.
א' בחשון תשע"ו 14/10/15

לשירות הציבור:

לוח משרות חמות

לחברת משקאות ארצית

לחברה לסריקת מסמכים

לחברת ביטוח ארצית

אחראי שילוט ()8449

מכיני מסמכים ()8378
סורקים ()8377
קלדנים ()8379
אין צורך בניסיון מוקדם ,שעות אחה”צ (משמרת
קלה) ,סביבת עבודה נפרדת ,הנהלה חרדית

תומכים טלפוניים לעובדי החברה
או לסוכני ביטוח ()3087

דרושים

דרוש/ה

החזרי אגרת שילוט עבודה בבני ברק
ניסיון בתפקיד אדמיניסטרטיבי תפעולי
יכולת עבודה וניסיון מול ריבוי ממשקים

קורות חיים למייל
luach.hechven@gmail.com
(יש לציין מס’ משרה)

קורות חיים למייל
luach.hechven@gmail.com

דרושים

עבודה לטווח ארוך
אין צורך בניסיון מוקדם
הכשרה בשכר מלא
כניסה לעולם הביטוח

קורות חיים למייל
luach.hechven@gmail.com

(יש לציין מס’ משרה)

(יש לציין מס’ משרה)

לחברת ביטוחים

לחברת האוטובוסים ‘אפיקים’

לחנות תשמישי קדושה בפ”ת

משווקי ביטוח ()8447

נהגים לנהיגה בקווים עירוניים
ובינעירוניים ()7298

מנהל לחצי משרה ()7449

דרושים

דרושים

השכר הגבוה ביותר

מעל גיל  21רישיון נהיגה רגיל מעל לשנתיים
רישיון נהיגה ציבורי במסלול מהיר
השכר השעתי הגבוהה ביותר בשוק.
ערב הסברה יתקיים אי”ה ביום חמישי ב’ חשון
 15.10.15במרכז להכוון תעסוקתי רח’ הירדן 31
בני ברק קומה  4בשעה 19:00

קורות חיים למייל
luach.hechven@gmail.com

להרשמה בט”ל 03-7707300/1

למשרד עו”ד חרדי בבני ברק

לדפוס בבני ברק

(יש לציין מס’ משרה)

דרושים

פקידי גבייה ()8422

קורות חיים למייל
luach.hechven@gmail.com
(יש לציין מס’ משרה)

דרוש

אין צורך בניסיון מוקדם משרת אם סביבת
עבודה נפרדת הנהלה חרדית

קורות חיים למייל
luach.hechven@gmail.com

(יש לציין מס’ משרה)

(יש לציין מס’ משרה)

לחברת משקאות ארצית

דרושה

דרושה

מזכירה ()8487
נסיון במזכירות
ידע בתוכנות אופיס
עדיפות לבעלי ידע בחשבונאות/מכירות

ניסיון של שנה-שנתיים בהנהח”ש ספקים
תעודה סוג  2לפחות

קורות חיים למייל
luach.hechven@gmail.com

קורות חיים למייל
luach.hechven@gmail.com

מנהלת חשבונות למ”מ לחל”ד ()8477

(עבודה בבני ברק)

(יש לציין מס’ משרה)

(יש לציין מס’ משרה)

מעסיק יקר.

יש לך משרה אטרקטיבית שאתה מעוניין לפרסם במדור זה? (ללא תשלום)

פנה עוד היום במיילdst@bbm.org.il :

 1902משתתפי המרכז נקלטו
במקומות עבודה והם מפרנסים בכבוד
את משפחותיהם.

לידיעתך כרגע מוצעות במרכז הכוון
 675משרות זמינות .זה הזמן שלך
ליצור קשר03-7707300/1 :

שו”ת תעסוקה:

שליחת שאלות בנושאי תעסוקה
במיילdst@bbm.org.il :

מרכז הכוון תעסוקתי בני ברק – מי אנחנו?

מרכז הכוון תעסוקתי מתמחה במציאת פתרונות תעסוקה והכשרה לכלל הציבור החרדי .המרכז הינו בבעלות עיריית בני ברק ומרכז את
כל נושאי התעסוקה ,הכשרה ,יזמות תחת קורת גג אחת .בין השירותים המרכזיים של המרכז :הצעת משרות ,הכוונה וייעוץ לתעסוקה,
הכנת קורות חיים ,מחלקת אבחונים מקצועית ,קורסי בסיס (אנגלית ,מחשבים ומתמטיקה) ,הפנייה להכשרות ,מימון לימודים ,ועוד...
אלפי אנשים נהנים משירותי המרכז .רוב השירותים הניתנים במרכז הם ללא תשלום!

מרכז ׳הכוון תעסוקתי׳ רח׳ הירדן  ,31בני ברק (קומה  .)4צור קשר עוד היום לקביעת פגישה עם מקדם תעסוקה  /יועץ לימודים03-7707300/1 :
בני ברק

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

עֹולם ֶח ֶסד יִ ָּבנֶ ה
ָא ַמ ְר ִּתי ָ
ַוּי ֹאמֶ ר ה' לְ נ ֹחַ ּב ֹא אַ ּתָ ה וְכָ ל
ּבֵ יתְ ָך אֶ ל הַ ּתֵ בָ ה ּכִ י א ֹתְ ָך
רָאִ יתִ י צַ ּדִ יק לְ פָ נַי ּבַ ּדו ֹר הַ ּזֶה
(בראשית ז ,א).
במדרש שוחר טוב
(תהילים פרק ל"ז פסוק
א') מובא שכשפגש אברהם
אבינו את מלכי צדק-שם
בן נח ,שאלו בזכות מה הם
ניצלו בדור המבול ,אמר לו :בזכות
הצדקות והחסדים שהיינו עושים בתיבה עם הבהמות החיות
והעופות ,לא היינו ישנים אלא נותנים לפניהם מאכל ומשקה
כל היום וכל הלילה.
אותה שעה אמר אברהם אבינו :ומה אלו ,אילולי שעשו
צדקה עם בהמה וחיה ועוף לא היו יוצאים מן התיבה ,וכיון
שעשו צדקה יצאו  -ואני אם אעשה צדקה עם בני אדם שהם
בצלמו של הקדוש ברוך הוא ,על אחת כמה וכמה! מיד " ַוּיִּטַ ע
אֶ ׁשֶ ל ּבִ בְ אֵ ר ׁשָ בַ ע" (בראשית כא לג) :אש"ל ראשי תיבות:
א'כילה ש'תיה ל'ויה.
אברהם אבינו תפס את מידת החסד והפך להיות עמוד
החסד של העולם בזכות ההתבוננות בדבר שהציל את נח
ומשפחתו ממיתה יחד עם כל דור המבול ,אברהם אבינו יכול
היה לשבת בפינה שלו ולעסוק בתורת ה' כל היום ,לחקור את
כל אשר עשה הבורא יתברך בעולמו ולהגיע לאמונה השלימה
והאמיתית ,אך הוא לא עשה כן כיון שהבין שכל קיום העולם
זה בגלל חסדָ ,אמַ רְ ּתִ י עו ֹלָ ם חֶ סֶ ד יִּבָ נֶה (תהילים פט ,ג) ,ולכן
נטע אש"ל -אכילה שתיה לויה ,נתן לכל העוברים ושבים
לאכול ולשתות ואף ליווה אותם אח"כ כיון שהחסד הוא קיום
העולם.
בספר "לב שמחה" (לרבי שמחה בונים אלתר מגור ,חי
לפני כשלושה דורות וכיהן כאדמו"ר לחסידות גור אחרי
אחיו האדמו"ר הבית ישראל ,הכרתי אותו ,ולאח"כ התמנה
האח הקטן ה"פני מנחם" -רבי מנחם אלתר מגור ,ולבסוף
התמנה יבדל לחיים טובים וארוכים רבי יעקב אלתר מגור
בן ה"לב שמחה" המשמש כיום כאדמו"ר הנוכחי לחסידות
גור) ,מובא שאברך חסוך בנים ניגש לכבוד קדושת האדמו"ר
ושאל מה עליו לעשות כדי שיזכה לפרי בטן ,אמר לו הרב
שיעסוק הרבה בגמילות חסדים ובעזרת ה' יזכה לפרי בטן,
וראיה לדבר מפרשתנו שנאמר בה :נ ֹחַ אִ יׁש צַ ּדִ יק ּתָ ִמים הָ יָה
ּבְ דֹר ֹתָ יו (בראשית ו ,ט) ,ופירש רש"י (ד"ה אלה תולדות)

ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים.
המשיך האדמו"ר ואמר ששמע מהאדמו"ר הקדוש רבי
שמחה בונים מפשיסחא זיע"א שבשמים ישנם היכלות רבים,
וכמו שאנו מבקשים בתפילות הימים הנוראים שהקב"ה יפתח
לנו את השערים להיכלות אלו ,שערי ברכה ,שערי חן וחסד,
שערי פריה ורביה ,שערי גמילות חסדים וכדו' .וההיכל של
הפריה ורביה נמצא ליד היכל החסדים ,אם רואים שהשער של
הבנים סגור ,אין ילדים ,מה עושים? נכנסים דרך השער הסמוך
אליו שהוא שער גמילות החסדים ,וזהו שרמזה התורה "אלה
תולדות נח" -עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים ,אם
חס ושלום האדם עקר ורוצה תולדות ,יעסוק בחסדים ומעשים
טובים ויזכה לבנים ,על ידי החסדים והמעשים הטובים יזכה
להיפקד בבנים ולהביא תולדות לעולם ,עיקר התולדות של
הצדיקים על ידי המעשים הטובים.
המתבונן במתרחש בעולם רואה דבר פלאָ ,אמַ רְ ּתִ י עו ֹלָ ם
חֶ סֶ ד יִּבָ נֶה ׁשָ מַ יִם ּתָ כִ ן אֱמּונָתְ ָך בָ הֶ ם (תהילים פט ,ג) ,כמות
החסדים שיש בעם ישראל בדורנו אינו מובן ,אינני חושב
שמימות קום העולם היו קיימים כל כך חברות ועמותות של
חסד כמו שקיימים היום בעם ישראל.
פשוט לא יאומן -כמה חסד ,עמותות ליתומים ולאלמנות,
גמחי"ם בכל פינה ופינה על כל צעד ושעל ,אגודות מרפא ,עזר
לחולה ,עזר ליולדות ,אלפים של אגודות שקיימות בישראל,
דבר נפלא שלא היה מימות עולם ,וכנראה אלו אורות עליונים
שהוריד הקב"ה לפני ביאת גואל צדק לעשיית חסדים.
מספרים בשם הבעל שם טוב שאמר שכדאי לו לאדם לבוא
לעולם הזה ולחיות שמונים שנה כדי שיזכה לעשות ולו פעם
אחת לעשות טובה וחסד עם הבריות ואפילו עם יהודי אחד,
מדהים ,כדאי לחיות את כל חיי העולם הזה כדי לעשות פעם
אחת חסד עם יהודי!


השבוע מלאו שנתיים לפטירת מורנו ורבינו עטרת ראשנו
הדר תפארת עם ישראל ,הראשון לציון מרן רבינו עובדיה
יוסף זצוק"ל .אחד הדברים הגדולים שזכה בהם מורנו ורבינו
מלבד שקידתו העצומה בתורה והפצתה בכל העולם כולו,
והחסדים שהיה עושה לעשרות ולאלפים ,תמיד הוא היה
דואג למשפחות הנצרכות ,לאלמנות וליתומים שיעזרו ויתמכו
בהם ,ופעמים רבות היה תומך בהם מכספו האישי ,ומקיים

בזה את דברי רבותינו שהרוצה להינצל מחבלי משיח יעסוק
בתורה ובגמילות חסדים (סנהדרין צח ע"ב).
סיפר לי אדם שהיה מאחת המשפחות הללו ,אביו נפטר בגיל
צעיר והשאיר אחריו אלמנה ושבעה יתומים ,לאותה אלמנה
לא היה כסף לשלם את שכירות הדירה ולכן רצו הבעלים
להוציאה משם ,מרן אז ,לפני  47שנה ,היה מקבל משכורת
מבית דין ובה פרנס שלוש עשרה נפשות בביתו ,ובכל זאת
לקח הרב על עצמו בכל חודש לשלם את שכירות הדירה של
אותה אלמנה ,כל חודש היה שולח צ'ק בסך השכירות.
ועוד מסופר שפעם אחת ניגש אדם למרן זצוק"ל ואמר לו
שיש בשכונה משפחה ענייה שלא מצליחה להסתדר ,קרא מרן
לרב שלמה בניזרי שליט"א ושאלו אם מכיר את המשפחה,
אמר לו הרב שהוא מכיר אותם ובקו החסד שלהם הם עוזרים
להם ושולחים להם מוצרי מזון וכדו' ,אמר לו מרן" :אני רוצה
שכל חודש תזכיר לי לאחר שאני מקבל את המשכורת לתת
צ'ק של  1,000ש"ח למשפחה הזאת" ,וכך היה עושה מרן
מידי חודש בחודשוַ .ויְהִ י ּדָ וִד ע ֹׂשֶ ה ִמ ְׁשּפָ ט ּוצְ דָ קָ ה (שמואל ב
ח ,טו) ,כל הזמן דוד המלך היה עושה משפט ,כתפקידו כמלך,
אבל מאידך גיסא היה עושה גם חסדים .כך היה מרן ,ולכן זכה
לממדים גדולים מאוד.
וכמעשיו בחייו כך מעשיו אחרי מותו ,מורנו ורבינו ממשיך
לעשות חסדים עם כלל ישראל גם בהיותו בעולם העליון,
אישה אחת רצו להוציא אותה מהבית ,כיון שלא היה לה כסף
לשלם את שכר הדירה ,היא הלכה לציון של מרן והתפללה
שם מעומק הלב ,בא אליה מרן בחלום ואמר לה" :תלכי אצל
פלוני אלמוני ,תראי אותו מחר בברית עם הרב אלבז ,תגידי לו
שביקשתי שיטפל בבעיה שלך".
אותה אשה באה לברית ומצאה שם את אותו אדם ואמרה
לו" :אני לא יודעת כלום ,הרב אמר שתציל אותי ,רוצים לקחת
לי את הבית" ,אותו אדם סידר לה את כל העניין .מדהים
לראות איך מרן ממשיך לחיות איתנו.
העבודה שלנו בימים האלה בהם מידת הדין מתוחה ונתקפים
אנו מבית ומבחוץ להגביר חסדים עם הזולת ,להרבות באהבה
ואחווה שלום ורעות ,ועל ידי שנרבה באהבת חינם ונסיר
את המחיצות המפרידות ביננו נזכה לגאולה השלימה" ,וְ כָ ל
ּבָ ַניְִך לִ ּמּודֵ י ה' ְורַב ְׁשלו ֹם ּבָ ָניְִך" (ישעיה נד ,יג) ,במה נזכה
לגאולה? בכל בניך לימודי ה' ורב שלום ,כשכולנו נתאחד
ונרבה באהבה ואחווה שלום ורעות .יהי רצון שנזכה שהשנה
הזאת ,שנת תשע"ו ,תהיה שנת תשועה ,נזכה להיוושע בקרוב
בגאולת הפרט והכלל ,אמן ואמן.

עֹולם ֶח ֶסד יִ ָּבנֶ ה ָׁש ַמיִ ם
המתבונן במתרחש בעולם רואה דבר פלאָ ,א ַמ ְר ִּתי ָ
ָּת ִכן ֱאמּונָ ְתָך ָב ֶהם (תהילים פט ,ג) ,כמות החסדים שיש בעם ישראל בדורנו
אינו מובן ,אינני חושב שמימות קום העולם היו קיימים כל כך חברות
ועמותות של חסד כמו שקיימים היום בעם ישראל.
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העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

חזר וראהו ביישובו
במדרש תנחומא
בפרשתינו נאמר
הפסוק:
על
"אלה תולדות
"אלה
נח"
תולדות נח ...נח
איש צדיק ...את
האלוקים התהלך
נח .ג' פעמים בפסוק
למה? זה אחד משלשה שראו ג' עולמות :נח,
דניאל ואיוב .נח ראה עולם ביישובו ,וראהו
בחורבנו ,וחזר וראהו ביישובו .דניאל ראה
בנין בית ראשון ,וראהו חרב ,וראהו בנוי בבנין
שני .איוב ראה בנין ביתו וחורבו וחזר וראה
ביישובו" .דברי מדרש אלו מעוררים תמיהה.
וכי אלו היחידים שהאריכו ימים ושרדו תקופות
שונות ומשונות? וכי לאורך השנים מאז נח ועד
איוב לא היו כאלו שהאריכו ימים וראו חורבן
ובנין אישי או ציבורי?
מסופר על יהודי מבוגר שהקדיש את חייו
לשמש את תלמידיה של ישיבת פונביז' .באהבה
ובמסירות היה מקרצף את מרצפות הישיבה
מידי יום .ניצול שואה היה האיש ,רק הוא ניצל,
אשתו וילדיו נהרגו שם ,בעמק הבכא.
ערירי ובודד שבא בגפו ונותר בגפו .מכונס
בתוך עצמו ,לא דיבר על שארע "שם" ,כולם
הרגישו כי בנפשו פנימה ישנם סערות אדירות
של הרהורים נוגים ומחשבות מעיקות על
העולם שחרב ואיננו .מעת לעת הייתה מרה
שחורה מתפשטת בכל ישותו ,ליבו השבור לא
הכיל את הכאב הנורא .ומעת לעת יגון השתרג
על נפשו העדינה ואיים לחונקו נפש .או-אז
היה פונה לירושלים אל האדמו"ר מגור זצ"ל,
בעל ה"בית ישראל" ,שופך את לבו ואת נפשו.
כשהרבי מאזין לכל אשר לו ונוסך בו כוחות עד
יעבור זעם וחוזר חלילה.
היה זה בשמחת תורה .בעת שבחורי
הישיבה רקדו בעוז עם ספרי התורה ,ובתווך
ראש הישיבה הרב מפונוביז' זצ"ל ,מייסד
הישיבה .מן הצד עמד השמש הזקן ,מחה
כפיים בהתרגשות ,בעודו נפעם מן הריקודים,
משמחת התורה ומבחורי החמד שקיפצו
בעליזות לכבודה של תורה.
עוד החיוך נסוך על פניו ,חלפו לפתע מול
עיני רוחו דמויותיהם של ילדיו הקטנים.
פנים גדושי אושר של ילדים יהודים טהורים
וקדושים שנרצחו בטהרתם וקדושתם .כפיו
האטו את מחיאותיהם ,עד שפסקו לחלוטין.
שרירי פניו המחייכים רפו וגופו החל רוטט
למראה חזיון נורא הוד שעלה בהרהוריו .מה
היה אם לא היו ילדיו בבת עינו נרצחים על ידי
הנאצים ימ"ש? ודאי היו רוקדים כעת במרץ
ומפזזים לכבוד התורה .ניצוצות של אושר היו
בורקים מעיניהם והוא היה משתלב ביניהם,
כתף אל כתף ורוקד עמם בשמחה ובהתלהבות.
עתה אפר עצמותיהם הצעירות מפוזר אי שם
והם לא כאן.
שקית הדמעות שבעיניו ,כבר פתחה את
נרתיקה בעת שרגליו נשאוהו בכבדות אל

הרב מפונביז' וזעקה מרה וגדולה יצאה מפיו:
"רבי! הילדים!".
לא היה צורך ביותר מכך .הרב מפונביז'
בעצמו איבד את רעייתו ואת ילדיו בימי האופל,
ויבכו שניהם איש על צוואר רעהו ,על מה שהיה
ועל מה שיכול היה להיות.
מיד אחר כך נשא הרב מפונוביז' את ראשו
ואמר" :עליהם איננו צריכים לבכות .הם נרצחו
על קידוש ה' והתעלו לדרגות גבוהות ונשגבות,
בגן עדן מנוחתם ,אפופים אושר נצחי .הם
בחברת הצדיקים הקדושים והטהורים .אנחנו
צריכים לבכות עלינו ,שנותרנו כאן בעולם הזה,
על מנת שנצליח שהחיים שניתנו לנו במתנה
על ידי בורא עולם ,יהיו מנוצלים למטרתם
האמיתית .כדי שאכן נשמש יד ושם לכל אותם
קדושים ונמשיך את מורשתם .אם יום אחד
שקיבלנו לחיות כאן ,לא ננצל כיאות ,הרי אנו
מצטרפים להשמדה ולשריפה".
חיבק הרב מפונביז' את השמש הדווי ,והחלו
השניים לרקוד בצוותא .אט ,אט .עיניים דומעות
ורגליים רוקדות .הריקוד עלה והתפשט גם על
פניו של האיש הדווי ,עד ששבו פניו לחייך .יש
עוד הרבה מה לעשות בעולם הזה ,כל יום הוא
מתנה .אנו יכולים לבנות ולהיבנות ואסור לנו
להפסיק את הניגון .תלמידי ישיבה הצטרפו.
והריקודים התעצמו ואת המסר שהונצח בליבם
של הנוכחים ,העבירו הם לדורות הבאים .כל
יום הוא מתנה וצריך להשתמש בו כיאות .כל
שעה היא חובה לקבוע עוד יד ושם למעשיהם
של הקדושים.
זהו הרעיון שבדברי המדרש שהבאנו.
גדולתם של של אותם אנשים :נח ,דניאל ואיוב
לא היתה רק איזו הילת הישרדות חולפת,
שכמוה היתה לרבים בדורות עברו .יש כאן
מעין חזון תקומה ,כיצד ואיך נבנה ויבנה
העולם החדש? על יסודות העבר .ועל שליחות
ההווה.
לא ניתוק ,לא הלכי רוח חדשים בלתי
נודעים ,אלא דווקא על יסודות שרידי העבר,
דווקא על ידי אלו שראו את הישן ,וראו גם את
החורבן ,הם מבינים את השליחות ומטמיעים
בדור החדש את עולם הבנין .מתוך כך נבין
כי אין בנין ללא קשר רוחני לחורבות העבר,
ההישרדות מהחורבן מחייבת לחבר את העתיד
וההווה אל העבר .ולהמשיך את השרשרת.
הרועים הללו ראו ג' עולמות עם משמעויות
שונות .הם ראו עולם לפני חורבן ומלחמה ,ראו
עולם של חורבן ואסון ,וראו עולם נבנה .הם חוו
על בשרם את הכורת וזכו לבנות עולם מחדש,
ובזה לימדונו איך בונים עולם וממשיכים
בקיומו איך לא מתנתקת השרשרת.
כך נהג הרב מפונוביז' וגדולי עולם עמו,
ומסר זה העביר לאותו שריד מוצל מאש
והתלמידים הצעירים שהצטרפו למעגל.
דור ההווה תלוי בחיבור לצינור ההמשכיות
של דור העבר .לתוכו יש ליצוק תוכן רוחני
רב שיסודו הוא בדור קודם ,ועימו בונים עולם
חדש מפואר ומרשים.
הכותב הוא רב הכותל המערבי
והמקומות הקדושים

לאור הביקוש
נפתחים קורסים נוספים!

אנגלית מתי
שנוח לכם!
קורסי בוקר וערב לבחירתכם:

אנגלית  -מתחילים
 20מפגשים ( 80ש״ל)  +סדנא מיוחדת לחסרי ידע
אנגלית  -מתקדמים מקומות אחרונים!

 15מפגשים ( 60ש״ל)
עלות למשתתף  ₪ 500 -מותנה בהשתתפות מלאה ובמבחן
לשני הקורסים ברצף  -תינתן הנחה משמעותית לנרשמים מראש.

הפתיחה בקרוב מס’ המקומות מוגבל  -הקודם זוכה
לפרטים והרשמה :מרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן  ,31בני ברק
YOSEFY@BBM.ORG.IL | 03-7707300/1/2
בני ברק

קורס פיתוח
אפליקציות
לדפדפן

לבגברים
לבד!

פרטי הקורס:
לבעלי נטייה טכנית ללא רקע קודם!
תינתן עזרה בהשמה לבוגרים (התחייבות של )50%
לימודי ערב ,פעמיים בשבוע במשך  5.5חודשים.
מחיר מסובסד - ₪ 2000 :מלגה נוספת לזכאים עפ”י קריטריונים

יום פתוח יתקיים
במרכז הכוון תעסוקתי רח׳ הירדן  ,31בני ברק (קומה )4
יום ג’ ,ז’ חשון .20.10 ,בשעה19:00 :
לפרטים והרשמה :יוסי | 03-7707300/1/2 :דוא״לyosefy@Bbm.org :
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א' בחשון תשע"ו 14/10/15

בני ברק
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מבצעים בתוקף
ה מי ראשון
ום כ”ח בתשרי
11.10.15
עד ום שישי
.1י 16ג’ בחשוון
0.15

ברמן
 500גר’
ברקוד497457:

לחם דגנים

עוף טוב
 600גר’
ברקוד156729 :

נקניק סלמי+
פסטרמה כפרית

בחזקת נקי
מתולעים
 1ק”ג

890

99090
19

 500גר’
רגיל/מלא

אסם
 750גר’
 2יח’ X

 2ב-

20

טחינה אחווה
 125גר’
שמן סויה/
שמן סויה+
פלפל צ’ילי/
שמן סויה לימון
רוטב עגבניות/
רוטב עגבניות +צ’ילי

סרדינים אלסקה

זוג קטשופ

חדש!
בכשרות
הרב רובין

חלבי
 700גר’

 3ב-

1190

מטרנה
מהדרין

אלסקה

אורז כי טוב

 50יח’
כתר שווק

1290

תירס בוואקום/
נודלס  200גר’/
 3ב-
ערמונים /כולל פקדון1090
מיץ אננס

 2ב-

“מעולה”

1490

להבונים

כוסות קרטון /8B
סכום  100יח’

1890

אלסקה
 460גר’

חמאת בוטנים

פאלאס

 2ב-

10

מגבונים

 2ב-

90

890

 4ב-

10

פרווה
 400גר’

990

ממרח שוקולד
השחר

לא כולל
קמח מלא
 350-500גר’

קוסקוס/
אטריות סבתא

 3ב-

10

פתיתים “מעולה”90 /

סוגים שונים
 600גר’

חמישיית טישיו/
שישיית נייר חתוך
“מעולה”

רסק עגבניות

 400גר’
אסם

שקדי מרק

 500מ”ל
כולל פיקדון חוזר
והיטל מס

990

עוגיות ברמן

 100גר’
פרי מבורך

בירה גולדסטאר

90ליח’9

 4ק”ג

אבקת כביסה
אריאל

 6ב-

10

 2ב-

1790

 3ב-

1790

3990

בלעדי לחברי מועדון!
תה “מעולה”
 1גר’ X

 100יח’

מחיר מועדון

690

שישיית טונה
סטארקיסט

 6יח’ X
 140גר’
ברקוד:
7290013847379

מחיר מועדון

2990

חומץ תפוחים
 760מ”ל

מחיר מועדון

890

טופי בזוקה
 290גר’
עלית

מחיר מועדון

 20ש"ח דמי מנוי שנתי מוגבל ל 2-מימושים

טיטולים
פרימיום

עשיריית
במבה
אסם

590

מחיר מועדון

10

נתיב החסד סניפים בני ברק :רח’ קוטלר  | 03-5791433 .18רח’ ר’ עקיבא  34פינת ירמיהו | 03-5789482 .רח’ כהנמן  | 03-5448588 .151רח’
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| רח’ תורת חיים  | 03-5179802 .1רח’ קלישר  | 03-5755232 17אלעד :רח’ שמעיה  ’’19מרכז יוסף’’  | 03-7364441רח’ הריף 03-909366/7 .1
אשדוד :הורקנוס  | 08-6430453 8הורקנוס  | 08-6430456 22הלל  | 08-6103663 8רח’ רשבי  .08-8523639 15חיפה :מיכאל 04-6899718 9
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מחיר מועדון

2990
כמה קרוב ,ככה זול

ט.ל.ח * .התמונות להמחשה בלבד * עד גמר המלאי * מוגבל ל 3-יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

חגיגת מבצעים
גם לאחר החגים

