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 וירא
ירושלים כ 16:16 .י17:28 .
ב"ב כ 16:33 .י17:29 .
פ"ת כ 16:12 .י17:29 .

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק ,מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי ט"ו בחשון תשע"ו   28/10/15גיליון מס' 1025

הוצאה והכנסה :נתניהו מתחמק מכיבוד ההסכמים הקואליציוניים

הבטחות בלי כיסוי
אחרי שימוש בכל הכלים שעמדו לרשותו הצליח ח"כ
גפני בצעד ראשון לקדם בוועדת שרים לחקיקה את
אישור הצעת חוק הבטחת הכנסה לאברכים  חשבון
הביניים של הבטחות נתניהו במו"מ הקואליציוני מלמד
שסעיף ההוצאות עולה על ההכנסות :הבטחת מע"מ
אפס לא כובדה ,התוספת לקצבאות נדחתה ,שינוי חוק
הגיוס מקודם בעצלתיים ,תלמידי חו"ל בישיבות עדיין
לא מתוקצבים והפער בין הישיבות החרדיות לציוניות
 נותר על כנו  ובינתיים בזירה החשובה מכל עבוררה"מ ,מתווה הגז ,הנסתר רב על הנגלה  אבי בלום
נכח במשרד הכלכלה בעת שהתקיימה במקום ישיבת
סיעת ש"ס וגילה שגם ח"כי התנועה יצאו בלי תשובות
ברורות מתדריך של שעתיים ומחצה  /בי"ס לפוליטיקה

ליברמן
לימינך

כשהפופולריות בסקרים גואה ליברמן מעלה את רף הדרישות ומותח ביקורת נוקבת
על נתניהו ובוגי יעלון  -לא רק בתחום המדיני  /בי"ס לפוליטיקה

להשכרה חנות

ב
במרכז רח' חזון איש בב"ב מעמיקום
)ללא תיווך( כ 130-מ"ר ,חזית ולה!
hazoneish42@gmail.com

למעון בכפר גנים ג' בפ"ת
דרושות:

* סייעת * מטפלת מצוינת לתינוקיה
משרה מלאה  -מהשעה7:30-16:30 :

שר הנגב והגליל דרעי מתארח אצל מאיר רובינשטיין בביתר עילית ,אתמול (שלישי)

052-7626309/10

פרסם03-5796643
ותתפרסם שלוחה 120

רמון שליחויות
בעל עסק מנהל  /עצמאי
שרות מהיר
צוות אמין ומקצועי
אחריות ללא פשרות
מחירים חסרי תקדים
העברת חומר מסווג
שירותים משפטיים
טאבו
תיקי
רוב
שליח שק
ה אליך

03-6056140
054-2587586

מה חיפשה השגרירות
הגרמנית בבני ברק?
נהול תיקים בשוק ההון
בצורה מקצועית
סיכון על חלק קטן מהקרן

לפרטים050-4195190 :

מחפש את ההשקעה הבאה?

צוות שגרירות גרמניה בישראל ,שערך ביקור בעיר
בני ברק במגמה להכיר מקרוב את הציבור החרדי,
ביקש לקיים ביקור ב"גנזך קידוש השם"  /עמ' 6

Pizza phone

תתעורר!

הטעם הנהדר הכשרות הכי טובה

בשרים על האש

השקעה בפולי קפה הניבה  164%תשואה
בשנת תשע"ה

אל תפספס את ההשקעה הבאה!
לפגישת היכרות חינם

073-2723984

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 חו"ד בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות
ערך ,לרבות רכישה ו/או מגירה של ניירות ערך וכי האמור בפרסום
זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים
של כל אדם.

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

הכשרות המהודרת

חדש

!
ב אגפיטהים

מבצעים מיוחדים
לסועדים במקום

במקום

באגט שווארמה
הודו  +שתיה +
צ'יפס

משלוחים לכל חלקי העיר
שלמה המלך )12מעל יש ב"ב(
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רח‘ המכבים )מנחם בגין(  ,37שוק פרדס כץ ,ב“בwww.edaardsons.co.il .

 ,03-5790460פקס03-6169933 :
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טחינה עדן
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שוקו
תנובה

קורנפלקס
תלמה
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חומוס אחלה

אינסטנט
פודינג וניל
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גבינה סקי

בשרים מחפוד
2,4,7,10

מארז
שלישיה
פיצה
זוגלובק

שקדי מרק אוסם
 400גרם

עופות
מחפוד

8 &18 2 &15 2

קוטג'
תנובה

 850גר'

טישו טאצ'
חמישיה

מוצ רי
ה שבוע

מחתנים? מתחתנים?

מזל טוב!
פותחים חשבון בלאומי ,מזמינים כרטיס אשראי
ונהנים מהטבות והנחות במגוון בתי עסק
ובנוסף נהנים מ:
הלוואות סיוע למחותנים ולזוגות הנישאים
הלוואה עד סכום של  ₪ 75,000להורי החתן₪ 75,000 ,
להורי הכלה ו ₪ 75,000 -לזוג בהחזר חודשי של עד
 60חודשים בתנאים אטרקטיביים
פטור מדמי כרטיס לשנה הראשונה
פטור מלא מעמלות עו"ש
פותחים חשבון בלאומי ונהנים מפטור מעמלות עו"ש
ל 3 -שנים

הלוואה במסגרת משכנתא בתנאים אטרקטיביים
הלוואה צמודת מדד עד סך של ,₪ 24,000
עד  60חודשים ללא ריבית
משכנתא מחתנים
לאומי למשכנתאות מאפשר לכם לקבל הלוואת
משכנתא בתנאים נוחים ובהחזר חודשי נמוך יחסית,
לצורך עזרה במימון החתונה ו/או מימון רכישת הדירה
של ילדכם
הלוואה משלימה למשכנתא
הלוואה לצרכי הוצאות נילוות לרכישת דירה עד סכום של
 ,₪ 100,000בתנאים מועדפים ופריסת תשלומים ארוכה.

לפרטים מלאים חייגו  *5522או היכנסו לאחד מסניפי לאומי

חדש!
מועדון הטבות ייחודי

העמדת ההלוואות וסכומן לרבות הגדלת סכום ההלוואה במשכנתא כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו .תנאי ההלוואות ,לרבות גובה הריבית ,מועדי הפירעון של הריבית
ושל הקרן ,ייקבעו ע"י הבנק ויפורטו בהסכם שיחתם עם הלקוחות < פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי הלוואה במסגרת משכנתא < מותנה בקיום הרשאה לחיוב חשבון
בלאומי של המשכנתא המזכה בהטבה הנ"ל ובתנאי ביצוע מלא ההלוואה כאמור עד לתאריך  31.12.2015פטור מעמלות < לקוחות זכאים יוכלו ליהנות מהחזר מלא של עמלות פקיד ועמלות
ערוץ ישיר בחשבון העו“ש למשך  3שנים ,בכפוף לעמידה בתנאי המבצע .פרטים מלאים אודות המבצעים בסניפי לאומי .כרטיס אשראי < בעלי חשבון המחזיקים בכרטיס אשראי המשויך
ל“מועדון טופקארד" ייהנו מהטבה של פטור מעמלת דמי כרטיס למשך תקופה של שנה מיום שיוך הכרטיס למועדון או עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון עפ"י קביעת הבנק,
לפי המוקדם מבין השניים .לאומי ולאומי קארד רשאים לשנות או להפסיק את התנאים ו/או המוצרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת .פרטים מלאים בסניפי לאומי

בקרוב :המרכז הרפואי החדש של מכבי יפתח שעריו
היערכות לקראת פתיחת המרכז הרפואי החדש של מכבי שירותי בריאות בבני ברק  ראש המחוז הגב' דבורה חסיד:
"האימפריה שהוקמה בלב בני ברק ,תיתן מענה מתאים לצרכי חברי מכבי בעיר"
מאת :עוזי ברק

מכבי שירותי בריאות במחוז המרכז פותחת בקרוב את שעריו
של המרכז הרפואי החדש והגדול בבני ברק ,בקרוב יהנו תושבי
בני ברק והאזור ממהפכה במערכת הבריאות וההיערכות לקראת
תפעולו של המרכז החדש למען כלל חברי מכבי בעיר בעיצומה.
במרחב בני ברק עסוקים במלא המרץ כדי להיערך לקראת
הכניסה לבניין החדש ,הגדול והמרווח ההולך ונשלם במרכז
בני ברק ברחוב רבי עקיבא שיעניק לכלל חברי מכבי בבני ברק
את מיטב השירותים הרפואיים הנדרשים .באירוע שהתקיים
לאחרונה בבני ברק בו השתתף גם ראש העיר הרב חנוך זייברט
ציין כי ככל תושבי העיר מצפה אף הוא בכיליון עיניים לפתיחת
המרכז החדש.
ראש המחוז הגב' דבורה חסיד מציינת כי "האימפריה שהוקמה
בלב בני ברק ,תיתן מענה מתאים לצרכי חברי מכבי בעיר ,כאשר
לראשונה לא יצטרכו תושבי בני ברק לצאת מתחומי העיר
לשם קבלת שירותי רפואה .מכבי שמה בראש סדר העדיפויות
את התאמת מגוון השירותים לכלל האוכלוסייה" .והוסיפה כי
"בני ברק היא מודל ארצי עבורנו ,ואני שמחה שאנו משקיעים
כל שביכולתנו על מנת לפתח ולקדם את השירותים הרפואיים
לכלל חברי מכבי בעיר – על מנת שיזכו לקבל את השירות הטוב
ביותר ,בנגישות המרבית ותוך התאמה מלאה לצרכיהם ולאורח
חייהם".
מנהל המרחב מר אלי עובדיה ,מציין כי המרכז החדש
המתפרס על פני  6,500מ"ר יכלול את הטכנולוגיה המתקדמת
ביותר עם השירותים הרפואיים הטובים ביותר .פתיחתו
תאפשר לחברי מכבי ליהנות מחוויית שירות מתקדמת עם
טובי הרופאים ,בבניין חדש ומרווח עם מכשור וטכנולוגיה הכי
מתקדמים .בין היתר יהיו במרכז הרפואי החדש מעבדה חדשה,
מכון שמיעה ייחודי מסוגו בכל האזור כולו ,מכון לריפוי בעיסוק
פיזיקלי למבוגרים ,יורחבו שירותי מכון הלב והסוכרת ועשרות
רבות של חדרי רופאים מומחים ,מרפאת שיניים של מכבי דנט
רחבה ונוחה ,בית מרקחת רחב ידיים ומאיר עיניים בכניסה

היערכות לפתיחת הבנין בבני ברק
לבניין ועוד.
ד"ר סיגל רינגל ,הרופאה המחוזית של מחוז המרכז ,אומרת
כי המדדים של מכבי בבני ברק מחמיאים ביותר .ד"ר רינגל
ציינה ,כי במכבי שמים דגש על הנגשת הרפואה ומקצועיות,
וזה מחייב אותנו לעמוד בחזית הטכנולוגיה הרפואית כאשר
לרשותנו עומדים המכשור הרפואי המקצועי והמתקדם
ביותר .כל הסקרים שנערכו מעידים על שביעות רצון גבוהה
מהשירותים המקצועיים של מכבי .רוב הנשאלים ציינו כי מכבי
היא הקופה הטובה עם רמת השירותים הגבוהה ביותר בעיני
חבריה ,כאשר היתרונות שבלטו הם :פריסה ומקצועיות רפואית
ויחס אישי לכל חבר .נתונים אלו מחייבים אותנו לפעול למען
החברים ולמען הקהילה .את כל השירותים הרפואיים שלנו אנו
משתדלים להנגיש ולהתאים בצורה המיטבית ביותר לאורח
חייהם של חברי מכבי.

יצוין ,כי מנהלת התפעול של מכבי במחוז המרכז הגב' רינת
מאיו ,מלווה את כל הפרויקט משלב התכנונים ולאורך כל הדרך,
תוך הכרה והבנה מלאה לצרכים המיוחדים של חברי מכבי
מהמגזר החרדי .הגב' מאיו מציינת כי הרעיון של המרכז החדש
הוא הנגשת כלל השירותים של מכבי לתוך בני ברק ובכך למנוע
את הצורך לצאת מתחומי העיר לצרכי רפואה ,תוך הבנה של
חשיבות העניין עבור תושבי בני ברק .הגב' מאיו שימשה בעבר
כמנהלת סניף מכבי השלום ומכירה וקשובה לצרכי חברי מכבי
תוך שימת דגש על התאמת השירותים לקהילה החרדית.
יצוין כי בכל תקופת הקמת המרכז הרפואי החדש ,נועצו
בהנהלת המרחב עם רבני העיר שליט"א ועם מתאמי קשרי
הקהילה בעיר ,הגב' חנה אייזנבך והרב יוסף בינדר ,מתוך רצון
להביא את השירותים לרמת ההתאמה המקסימלית לציבור
תושבי העיר.

מרן נשיא מועצת החכמים לחברי הנהלת העיר בני ברק:

"הילחמו על זכויות הספרדים בעיר"

כל חברי מועצת העיר בני ברק מטעם ש"ס עלו השבוע למעונו של נשיא
מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן שליט"א ברובע היהודי בירושלים בכדי
לקבל עצה וברכה
מאת :יאיר פלד

במסגרת הביקורים השבועיים של נציגי ש"ס מרחבי הארץ
בביתו של נשיא המועצת ,עלו השבוע חברי מועצת העיר בני ברק
למעונו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן שליט"א
ברובע היהודי בירושלים בכדי לקבל עצה וברכה .בין המשתתפים
היו סגן ראש העיר הרב אליהו דדון ,הרב גדליהו בן שמעון ,הרב
יגאל גואטה ,הרב אברהם פרטוש ,הרב נתן בצלאל ,הרב דרור בן
אפרים ,ומנהל לשכת ש"ס הרב יעקב זכריהו.
במהלך הביקור שטחו הנציגים בפני מרן ראש הישיבה את
הפעילות הענפה הנעשית בעיר התורה בשלל תחומים ,כמו בניית
תלמודי תורה ,סמינרים ובתי כנסת .כמו כן שיתפו הנציגים את
מרן ראש הישיבה בעובדה שבבני ברק אף בת לא נשארה בבית
ביום הראשון של תחילת שנת הלימודים.
הרב דדון הזכיר בדבריו כי ההצלחה הגדולה בעיר נזקפת
לנטילת עצה מן הזקנים ובפרט ממועצת החכמים ב"ב בראשות
הגר"ש בעדני שליט"א.

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

מרן נשיא מועצת החכמים שמח לשמוע על העשייה הברוכה
וברכם שימשיכו בפעילות הקודש להגדיל תורה ולהאדירה
בעיר התורה והוסיף' :חייבים להמשיך להילחם על הזכויות
של הספרדים שלנו בכל מקום ,בכדי שהציבור שלנו ילך בקומה
זקופה .כמחצית מתושבי בני ברק הם ספרדים ,זה מגיע להם
בזכות ולא בחסד' ,אמר להם מרן.
חברי המועצה הדגישו את האחדות השוררת בין כולם ואת
חלוקת העבודה בניהם כל אחד בתחומו ,כל אחד מחברי המועצה
הביא בפני מרן את כלל ההישגים בפעילותם למען כלל הציבור
בעיר ,כמו"כ העלו החברים על נס את האווירה הטובה השוררת
בין כלל הסיעות בעיר ובמיוחד עם ראש העיר הרב חנוך זייברט.
מרן ראש הישיבה האריך בחשיבות האחדות ומתן מענה לכל
פונה בכל תחום וגם כאשר לא יכולים לתת מענה או חלילה טועים
לא להתבייש לומר טעיתי או איני יודע.
מרן הגר"ש העלה בפני המשתתפים זכרונות מימי צעירותו,
עת התלווה ליהודי שביקש לדון בביה"ד הרבני בירושלים בעניני
אישות ,ובאו הם לפני הדיינים חכם סלמאן חוגי עבודי והרב יוסף

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

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

חברי הסיעה אצל מרן הגר"ש כהן
כהן (אביו של ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן) ,כאשר כאב ביה"ד
ישב הרב אברהם שפירא ראש ישיבת מרכז הרב והרה"ר לישראל
זצ"ל שפסק מה שפסק באותו עניין ולא הסכימו עמו שני הדיינים
הנוספים והדיון הסתיים בלא כלום .למחרת מספר מרן "הגיע אלי
במיוחד הרב אברהם שפירא ואמר לי שכעת היה אצל הגאון רבי
צבי פסח פראנק (רבה של ירושלים דאז) ואמר לו שהדין לא כמו
מה שהוא אמר אלא כפי שחשבו שני הדיינים האחרים ובא להגיד
לי אני טעיתי"!
והמשיך הגר"ש בהתפעלות תראו מה זה גדולה של יראת שמים,
מהי גדולה של דיין אמיתי ,שבא להגיד לי לא שצדק אלא שטעה,
תלמדו מזה איך צריכים להיות הליכותיהם של אנשי ציבור.
מרן בירכם שיזכו להמשיך ולקדש שם שמים ושלא תצא תקלה
תחת ידם.

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

124

בירושלים

באלעד

ברק
בניברק
בני

בפתח תקוה

ברחובות

בני ברק

בני ברק
והקריות
חיפה

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
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תשע"ו
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זה מבצע
כ ד לא היה!
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בכל יום זוכה חדש ב:
עגלת
)בוגבו(

משולבת דגם קמיליון

וגם
למהדרין
לחצי שנה במתנה!

שווי הפרס היומי לזוכה :כ 6,700-ש"ח!

ב 3 -פחיות סימילאק למהדרין מתנה

קונים  2אריזות סימילאק למהדרין
בקנייה אחת ושומרים את הוכחת הקנייה

כיצד משתתפים?

מתקשרים לטלמסר 03-6060604
עונים נכון ומהר על  3שאלות

*

ויכולים לזכות כל יום בעגלת בוגבו
וסימילאק למהדרין לחצי שנה במתנה

סימילאק למהדרין  -להיות בטוחה בגלל המדע
לתשומת לב  -חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק .המבצע מתקיים בין התאריכים  1.11 – 19.11.15י'ט בחשוון -ז' בכסלו.
לא כולל שישי שבת .יש לשמור את הוכחת הקנייה כתנאי לזכייה .בכפוף לתקנון .התמונה להמחשה בלבד.
*בהשוואה לפחית  700גרם ,מנת ארוחה שווה ל 120 -מ“ל .בשלבים  5 3 ,2ארוחות יותר באריזה.

)PR-IL-ABT-SIM-S 307(09/15

 50זוכים נוספים יזכו כל אחד

מה חיפשה
השגרירות כוללים לגילאי הזהב
הגרמנית בבני ברק?
צוות שגרירות גרמניה בישראל ,שערך ביקור בעיר בני ברק במגמה להכיר
מקרוב את הציבור החרדי ,ביקש לקיים ביקור ב"גנזך קידוש השם"
שבעיר ,כדי להתוודע לדרכי ההנצחה של קדושי השואה

לומדים בכוללים לגמלאים בעלי בתים
השתתפו בכינוס שהתקיים באולם
הישיבות של מועצת העירייה במסגרת
"חודש הזקן בעיר"

מאת :עוזי ברק

מאת :עוזי ברק

צוות שגרירות גרמניה בישראל ,שערך ביקור בעיר בני ברק
במגמה להכרה מקרוב של הציבור החרדי ,ביקש במפתיע,
במסגרת הביקור לכלול בסיור גם ביקור לימודי ב"גנזך קידוש
השם" שבעיר ,כדי להתוודע ולהכיר מקרוב בציבור החרדי
את דרכי ההנצחה והעלאת זכר ששת מליון הנרצחים הי"ד
בשואה האיומה בידי הנאצים והשלטון הגרמני באותן שנים.
הרב חנוך זייברט ,ראש העיר ,שנתבקש ע"י הנהלת הגנזך
להצטרף לביקור ,סקר בפני צוות השגרירות את היחודיות
של "גנזך קידוש השם" ,המהווה את ארכיון השואה החרדי
היחידי בעולם היהודי בכללותו והינו פנינה בכתרה של העיר
בני ברק ,המטרופולין של הציבור החרדי בעולם .ראש העיר
סיפר בהתרגשות לנוכחים את היותו בן לניצולי שואה ונכד
ליהודים שומרי תורה ומצוות שהתגוררו לפני מלחמת העולם
השניה בברלין שבגרמניה והסביר את החשיבות שהעיר רואה
בגנזך מוקד מרכזי לקשר שבין דור ההווה והעתיד לעבר
הכאוב ולמפואר שקדם לו .הרב חנוך זייברט ציין בדבריו ,כי
בגלל החשיבות והיחודיות שרואה העיר ב"גנזך קידוש השם"
הקצתה העירייה מתחם חדש ובשטח נרחב ,שבו יוקם מבנה
רחב-מימדים לגנזך ,כדי לאפשר את פיתוחו והרחבתו בקנה
מידה מרשים ,ובכך תתפתחנה האפשרויות להציג בו ,בתנאים
הולמים יותר את החורבן ומשמעותו ואת הבניין ושגשוגו.
הרב דוד סקולסקי ,מנכ"ל גנזך קידוש השם" עמד בדבריו
על המניעים בהקמת הגנזך ע"י הסופר החרדי הנודע ומגדולי
חוקרי השואה ,רבי משה פראגר ז"ל ,כמוקד הנצחה ומרכז
הדרכה חינוכי לדור הצעיר ,אשר לא ידע ולא הכיר את
מאורעות השואה ומוראותיה.
נציגי השגרירות הגרמנית גילו התעניינות רבה בחומר

עיריית בני ברק הינה הראשונה שהגיעה לסיכומים להסדרת
הסעות ,אוכל ופעילויות למאות לומדי כוללי בעלי בתים "גילאי
הזהב" באזורים שונים בעיר -כך נמסר בכינוס רב משתתפים של
לומדים מכוללים אלו שהתקיים באולם הישיבות של מועצת העירייה,
במסגרת חודש המבוגר ,מטעם האגף העירוני לשירותים חברתיים,
בעידודם ובסיועם של הרב חנוך זייברט ,ראש העיר והרב מנחם מנדל
אייזנברג ,סגן רה"ע וראש האגף לשירותים חברתיים של העירייה.
במסגרת חודש הזקן בעיר ,תתקיים שורה של פעילויות ואירועים,
הרצאות ומפגשים ,בשיתוף ג'וינט ישראל-אשל" ,עזר מציון" ,מט"ב,
מכבי שירותי בריאות ,שירותי בריאות כללית וחב' הביטוח מגדל,
כשבמסגרת זו מתקיימים אירועים מרכזיים – אירוע פתיחה לגברים,
אירוע שני לנשים ואירוע סיום אף הוא נפרד ,וזאת בסימן הערכה
וכבוד לוותיקי העיר.
בכינוס הפתיחה המרכזי לגברים נשא דברים הגאון הגדול רבי
שמואל אליעזר שטרן שליט"א ,רב מערב העיר ומגדולי מורי ההוראה
וההלכה ,שהביע את שמחתו לנוכח מאות מבוגרים ,שבניגוד לכאלו
המחפשים עיסוקים לעצמם לאחר שעות הפעילות במועדונים ,הרי
שהלומדים בכוללי בעלי הבתים נהנים מכל דקה מלימודיהם ומכך
הם מלאי שמחה ועונג רוחני לכל הימים ולכל שעות היממה .הגרש"א
שטרן שליט"א קרא לציבור הגמלאים הרחב לחפש את מקומו בכוללי
בעלי הבתים שבין כתלי בית המדרש ,ובכך יחושו כל העת את
התרוממות הרוח שהשפעתה מרובה ומרכזית על חיי היום-יום של
הלומדים.
הרב חנוך זייברט ,ראש העיר הדגיש שחודש זה הינו הלוז והתמצית
בפעילות הברוכה ורבת-החשיבות של האגף לשירותים חברתיים
של העירייה בכל ימות השנה והודיע על הרחבת המסגרות לציבור
הגמלאים ובתוספת נרחבת של פעילויות מבורכות ומגוונות.

ביקור המשלחת ב"גנזך קידוש השם"
הארכיוני הרב שבאגפי הגנזך ועיינו בסקרנות גדולה במסמכים
מגוונים ובעיתונים יהודיים בשפה הגרמנית מתקופת השואה,
צפו בצילומים בחיי היום -יום של ילד יהודי שיצא מגרמניה
ב"קינדער טרנספורט" ששולח מכתבים להוריו ולא זוכה לכל
מענה ,שמעו עדויות מוקלטות על קיום מצוות ,עזרה הדדית
ומסירות נפש תחת המגף הנאצי וגם קיבלו הסברים ומושגים
של שאלות הלכתיות בשואה ועצמת הנפש היהודית מול
העומדים לכלותה.
חברי משלחת השגרירות הביעו את תודתם על הביקור
המרתק בו ראו ,לראשונה ,את הנצחת זכר השואה בהיבט
של הציבור החרדי וציינו את משאלתם לבקר שוב ,ובביקור
ממושך יותר בגנזך ,וכמו"כ לאפשר גם לקבוצות מגרמניה
המגיעות לביקור בארץ לסייר בגנזך ולראות דרך מיוחדת
ומעניינת להנצחת זכר השואה ונספיה ,שבוודאי עד כה לא
הכירו בדומה לה.
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&

סביבון אורות גדול

&

סביבון ענק

סביבון גדול

מאיר

ומנגן בעברית

1.90

&

3.90

סניף רבי טרפון 6
סניף רבי עקיבא 27
סניף החלוצים 10
מרכז העיר ב"ב
מרכז העיר ב"ב
קרית הרצוג ב"ב
03- 5784405
03-5277192
03-6163318
שעות פתיחה :א'-ה' כולל יום ג'  21:00-10:00ו' 15:00-10:00

ממתקים
למהדרין

1

&

&

אצלינו השקל שלך שווה יותר!

חלומות

126

1

דף צהוב עם דפי נצנץ
 /יצירת יהלומים

&

מאיר

ט.ל.ח עד גמר המלאי התמונות להמחשה בלבד!

דף צביעה עם
צבעי מים
 /טושים

פאזל חנוכה גדול /
חוברת עבודה

יצירות עץ /
חנוכיה שני חלקים

סינר  /תיק
אל בד
 /כובע טבח

ומנגן בעברית

4.90

&

חלומות

מתוקים
שקל
ב
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קורסים!
לסדרת
בואי
דואגים לחיוך שלך
לקוחות כללית מושלם פלטינום בבני ברק
נהנים מטיפולי שיניים הטובים והמשתלמים ביותר
חינם!

טיפולי שיניים משמרים
מגיל  12עד גיל 18

 70%הנחה

טיפולי שיניים משמרים
מעל גיל 18

 50%-60%הנחה
יישור שיניים
אורתודנטיה

טיפולי שיניים
מורכבים (פרותטיקה)

מרפאת כללית סמייל ,רח׳ עלי הכהן  ,13טל׳ 03-5782520

לשירותכם:

 50%הנחה

שמיטה לחומרא
משגיח צמוד במקום

דינון
אקספרס

מבצע
מטורף!
לחודש בלבד!!

שווארמה הודו/עגל,
פרגית ,כבד ,מעורב ירו'
ועוד מבחר בשרים

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

על המקום
החדשות המקומיות של בני ברק

מתנדבי איחוד הצלה נערכו לטרור
סדרת השתלמויות וריענון טראומה למתנדבי
איחוד הצלה בני ברק והסביבה בעקבות גל
הטרור שפוקד אותנו בימים אלו .המתנדבים,
התכנסו בתחילת השבוע בחדרי ההדרכה של
בית איחוד הצלה בבני ברק למפגש ריענון
והדרכות מעשיות לטיפול מקצועי ומבצעי
באר"ן ובזירות פח"ע ,שהועבר ע"י ע"י מנהל
אגף הרפואה בארגון הפרמדיק אלון בסקר.
בהשתלמות תורגלו כל דרכי הטיפול
בדקירות ובטראומה כדוגמת הפציעות שהיו
בפיגועים האחרונים ,נהלי בטיחות ותורת
ההפעלה באירועי אר"ן (אירוע רב נפגעים).
במקביל ,עשרות מתנדבי איחוד הצלה מבני
ברק ועוד התקבצו בפארק הרצליה להשתלמות
בנושא הגנה עצמית שאורגנה והועברה ע"י
ארגון הווינג-צון ישראל .מתנדבי איחוד הצלה
החשופים בימים אלו יותר מתמיד לסכנות של
פגיעה ע"י מפגע בעת הגעתם ראשונים לזירות
אירוע ,קיבלו כלים בסיסיים פיזיים ונפשיים,
כיצד לשמור על בטיחותם וביטחונם האישי
ולהתמודד כנגד תקיפה בסכין או אלימות פיזית
אחרת ע"י צוות מאמנים מורחב.

בפיתה בלאפה

30
25
50 2 40 2
&

ב-

&

ב-

ישיבה
מסודרת
ומקום
ממוזג
המבצע
עד השעה
18:00

ז‘בוטינסקי 20
בני ברק

טלפון למשלוחים:

דינון
אקספרס

03-5586030

128

בני ברק

עוזי ברק uzibarak1@gmail.com

אין תפארת
שנת הלימודים נפתחה מזמן אך עדיין ישנו
מוסדות שמצב הלימודים לא חזרה לשגרה.
השבוע קבוצת הורים מבית הספר בית יעקב-
 'תפארת תמר' ברחוב בן פתחיה בבני ברקהתלוננו על מחסור במקום ובכיתות לתלמידות,
ועל זה שבבית הספר לומדות למעלה מ300-
תלמידות ללא שמירה ואבטחה מינימאלית
כלל .כמו כן הנהלת בית הספר לא מפעילה
במקום צהרונים והדבר פוגע בתלמידות
ובהורים העובדים דבר שממומן ע"י משרד
החינוך .ההורים שואלים מדוע לא נערכו
מראש? ולא מובן להם מדוע ישנו מוסד /
מבנה ענק ריק עם עשרות כיתות ברחוב הרב
הרצוג בב"ב שהיה בעבר מאוכלס בבנות וכיום
ריק ואפשר לאכלס בו תלמידות .לטענתם
"הכיתות שנמצאות ב'בית המורה' ללא כל גדר
או אבטחה מינימאלית ,כל אדם יכול להיכנס
למקום ,כולל הפועלים הערבים שעובדים
בשיפוץ בבניין הסמוך .והיוצאות מן הכיתה אל
רחוב סואן זה סכנה .עד לפני כשבוע למדו שם
 4כיתות .ולפני כשבוע הגיעו קרוואנים שפתרו
 3מתוך  4הכיתות ,איזה הווה אמינה היתה ש4 -
כיתות יכנסו ב 3 -קראוונים? ".
ועוד התלוננו ההורים כי "משרד החינוך
מעודד הורים עובדים לפרנס את משפחתם
בכבוד ומסבסד להם את הצהרונים כדי
שהילדים יחזרו הביתה ב 4 -אחרי ארוחה
חמה ,גם זה אין שם ובנות בכיתות א' עד ג'
נמצאות בבית ללא השגחה בין  1ל  4מסיבות
לא מובנות" .דובר העירייה ר' אברהם טננבוים
הגיב "העירייה הציעה וביקשה ממשרד החינוך
לפנות בי"ס ממ"ד ,שמאוכלס בחלקו הגדול ע"י
תלמידים שאינם תושבי העיר ולהעמידו לרשות
תלמידות "תפארת תמר" ,אך משרד בחינוך,
דחה את הבקשה ,והעירייה נאלצה לשכור
מתחם של חב' 'דובק' ,במעלה רח' בן פתחיה
ולהציב בו קרוואנים בעבור תלמידות בית-ספר
"תפארת תמר" .המחסור בכיתות נובע מכך שלא

ניתן היה להעביר ,באמצעות מנוף לשטח ,כיתה
א' רביעית של בית-הספר ,ולכן ,זמנית ,הכיתה
ממוקמת ב"בית המורה" ,ובתקופה זו מוקם
הקראוון במתחם ,עבודה שתימשך כחודש ימים.
הואיל והעבודות טרם הסתיימו ,אין משרד
החינוך מאשר רישיון לבית הספר ,בשלב זה ,ורק
לאחר גמר העבודות ,בעוד כחודש ,יינתן רישיון
לביה"ס ,ואזי תאושר האבטחה ע"י המשטרה,
וכאשר יינתן הרישיון בקרוב גם יאשר משרד
החינוך הפעלת צהרונים בבית-הספר .חבל
שהקובלים התעלמו מהשקעות של העירייה
בסכום כ 2-מיליון שקלים בשנה שעברה והשנה
בעבודות שיפוצים ובינוי בבית הספר.

החשוד שצילם נעצר
מתנדבי ארגון 'השומרים' לכדו ערבי שצילם
את העיר ועורר את חשדם של התושבים.
ביום רביעי בשעת ערב התקבלה קריאה
במוקד ״השומרים״ על ב.מ חשוד ברח׳ נחמיה
שמצלם את האיזור ,כשהבחין שהרגישו
בנוכחותו הסתתר בבניין סמוך .צוותים רבים
של מתנדבי 'השומרים' שהגיעו למקום זיהו את
החשוד ועיכבו אותו עד לבוא כוחות המשטרה.
החשוד נעצר ונלקח להמשך חקירה במשטרת
מרחב דן.

קשר לקהילה
חיזוק הקשר של המשטרה עם הקהילה:
למרות המצב הביטחוני עדיין ממשיכים במרחב
דן לטפח את הקשר בין המשטרה והקהילה .כך
היה ביום רביעי האחרון ,אז ארגן מפקד רובע
פרדס כץ  -רס"מ מרדכי קופלמן יום כיף לאנשי
ונשות גיל הזהב בפרדס כץ.
האורחים נהנו מהרצאה בנושא קדושת י-ם
ומההופעה של תזמורת מ"י.

קצרצרים
 בד"ה :טרגדיה בפוניבז' ,בליל שבת נפטרה
בתל השומר לאחר מחלה קשה הגב' קילא
רבקה שוורצמן ע"ה ,בתו של הגרח"ש ליבוביץ
ראש ישיבת 'פוניבז'' כשהיא בת  ,41הותירה
אחריה  13ילדים כשהקטן ביניהם בן חודשים
ספורים.
 מזל"ט :לכ"ק האדמו"ר משומרי אמונים
לרגל חתונת בתו.
 מזל"ט :לכ"ק האדמו"רים דארג  -מעליץ -
ראדושיץ לרגל חתונת נכדם.
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שנה
כל
מתחדשים
קורסים!
לסדרת
בואי
מתחדשים כל שנה
לקוחות כללית מושלם פלטינום בבני ברק
זכאים למשקפי ראייה או עדשות מגע חינם *
בכל שנה ,עד גיל  .18ברשת חנויות "כללית אופטיק".
בבני ברק ניתן להשיג את ההטבה:

אופטיקה טלמור ,רח׳ ר׳ עקיבא  ,43טל׳ 03-5702231
* שווי ההטבה עד  ,₪ 600בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום

לשירותכם:

מגעים להקמת ממשלת אחדות
על רקע המצב הביטחוני המתמשך ,מתקיימים מגעים
מאחורי הקלעים להרחבת הממשלה  הסיעות המועמדות
להצטרף :יש עתיד ,ישראל ביתנו והמחנה הציוני  כחלון
כבר הבהיר השבוע :לא אתנגד להעברת משרד האוצר
להרצוג בתמורה להרחבת הממשלה
מאת :גבריאל בלוך

מאחורי הקלעים ועל רקע המצב הבטחוני
המחמיר ,מתנהלים מאחורי הקלעים מגעים
להרחבת הממשלה.
אם עד לפני חודש ימים ,ראשי סיעות
האופוזיציה ,טרחו להבהיר באופן נחרץ
כי אין בכוונתם להצטרף לממשלת נתניהו,
בימים האחרונים ,ניתן לשמוע מהם זמירות
חדשות.
יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן,
שמאז הקמת הממשלה הרבה לתקוף את
נתניהו ואת הרכב הקואליציה ,כבר אמר
השבוע כי אם יחזור לממשלה יהיה זה רק
לתפקיד שר הביטחון .ליברמן ,נהנה מסקרים
מחמיאים ,כאשר הוא מקדים את נתניהו כמי
שמסוגל לטפל בטרור באופן היעיל ביותר.
גם במספר המנדטים ,ישראל ביתנו מקבלת
בסקרים הנוכחים קרוב ל 15-מנדטים .גם
ליברמן יודע ,שתפקיד שר הביטחון ישדרג
את מעמדו ,לקראת קרב עתידי על ראשות
הממשלה.
במחנה הציוני כבר שבועות ארוכים
שמאחורי הקלעים מדברים על כניסה

אפשרית לקואליציית נתניהו .חלק מחברי
הסיעה כדוגמת ח"כ שלי יחימוביץ ,מדברים
על כך גלויות גם בראיונות לתקשורת .עד
כה ,התבצר יו"ר המפלגה ח"כ יצחק הרצוג
בעמדתו וסירב להיכנס למו"מ .אלא שהמצב
הבטחוני המידרדר של החודש האחרון
שסופו אינו נראה באופק ,גרם לסדקים גם
בחומת ההתנגדות של הרצוג.
המועמד המסקרן ביותר הא ח"כ יאיר
לפיד ,יו"ר יש עתיד .בשבועות האחרונים הוא
כמעט ולא תקף את מדיניותה של הממשלה,
ואף נתן גיבוי לראש הממשלה במלחמתו
בטרור .במערכת הפוליטית העריכו השבוע,
כי לפיד מבין שזו שעת הכושר להצטרף
לממשלת אחדות יחד עם המחנה הציוני.
בכירים במפלגת העבודה טענו ביום שלישי
EEEEEמו"מ
השבוע ,כי להערכתם ,יאיר לפיד מנהל
על כניסה אפשרית לממשלהEG .
אם אכן תורחב הממשלה לממשלת
אחדות ,יאלץ ראש הממשלה בנימין נתניהו
לבצע שינויים משמעותיים בהרכב הממשלה
ובחלוקת התיקים .בהתחשב בעובדה שהרצוג
EEEEE
החוץ וליברמן
ממשרד
לא יתפשר על פחות
EG
לא יוותר על פחות ממשרד הביטחון ,ייאלץ

מחשבים  סלולר
 אביזרים  מעבדה
טונרים וראשי דיו למדפסות
ציוד היקפי למחשבים

מעבדת מחשבים מקצועית
מעבדת סלולר מקצועית

E

EE

E

גלאקסי
יאנג

545
בלבד


UUU


מאושר

159
בלבד

הגיע! מאושר
 ZTEהחדש!
תצוגה חיצונית
אחריות לשנה

UU


U
און קי  /מיקרו 8GB
19 &125
און קי  /מיקרו 29 16GB
און קי  /מיקרו 32GB
&65
און קי 64GB
&125
 SDלמצלמה 8GB
&29
E SD
למצלמה 16GB
&35
 SDלמצלמה 32GB
&69
E


מעבד U
i3 intel
זיכרון 4GB DDR3
דיסק קשיח 500GB
מערכת הפעלה windows 8.1
אחריות יבואן רשמי שנה
איסוף והחזרה מבית הלקוח!

479
בלבד

 i47החדש!

מבחר דיסקים קשיחים
חיצוניים של

&

&

10
12

399
בלבד

&

E

השני ב-

549
בלבד

ב -תיק
 29איכ
& בלב ותי
ד!

2199
בלבד

&

F&D A111
עוצמה W6,3
אחריות לשנה
כניסת  USBוSD -

50

%

זה הזמן שלך
לבחור ולהנות ממבצע חסר תקדים!

רזולוציה 1080*1920
חיבורים VGA+DM
 3שנות אחריות
רמקולים מובנים

179
בלבד
EG

מחשב נייד ”15.6

EG

כל ראשי הדיו
התואמים
בראדר HP

&

EEEEE

EEEEE

EEEEE

EG

רמקולים איכותיים מסך ”SENSE 20

500GB
ב&239-
1000GB
ב&339-
2000GB
ב&469-

399

&

&

EEEEE

EG

מעבד U
N3540 
i3 intel

זיכרון 4GB DDR3
דיסק קשיח 500GB
מערכת הפעלה windows 8.1
אחריות יבואן רשמי שנה
איסוף והחזרה מבית הלקוח!

EEEEE

EG

למזומן בלבד
ב -תיק
 29איכ
& בלב ותי
ד!

1849
בלבד

&

החל מ220 -

& לטבעת זהב מעוצבת
התמורה
הגבוהה
ביותר
לזהב ישן

מגוון ענק בתצוגה שלא הייתה כמותה | פריטים ייחודיים בעיצוב מקורי | דגמים נדירים בסגנון איטלקי
סטים בלעדיים | מבצעים מיוחדים | אפשרויות התאמה אישית

 24קארט |  24תשלומים |  24חודשי אחריות

E
U

מגוון סגנונות עיצוב ושיבוץ ממיטב המעצבים

EG
3G
מאושר
EG
EEEEE
EEEEE
החברות
תומך בכלEG
EG

מאושר חדש!
תומך כל החברות
אחריות לשנה

U
U

עכשיו מבצע ענק על קולקציית טבעות זהב מרהיבה

EEEEE

מאושר חדש!
תומך בכל החברות
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מחשב נייד ”15.6

אחד התומכים הגדולים להרחבת הממשלה
הוא יו"ר "כולנו" שר האוצר משה כחלון.
ביום שני השבוע הוא העביר תדרוך במשכן
הכנסת בו התייחס לשלל נושאים ובין היתר
גם להרחבת הממשלה ולסוגיות העומדות על
הפרק .במהלך התדרוך הפתיע כחלון כשאמר
כי יהיה מוכן לוותר על תיק האוצר אותו הוא
מחזיק לטובת יו"ר האופוזיציה ויו"ר 'המחנה
הציוני' יצחק הרצוג שבתמורה לכך – כך
מקווה כחלון – יצטרף לקואליציה.
"במצב הביטחוני הנוכחי" ,אמר כחלון.

*אין כפל מבצעים והנחות ,המחירים לזמן מוגבל

סמסונג E1200
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ראש הממשלה למצוא פתרונות יצירתיים
על מנת לרצות את כולם ולשמור על יציבות
ממשלתו.

"הצורך בהרחבת הממשלה מקבל משנה
תוקף .השסעים בעם הולכים וגדלים ואם
רוצים להרגיע את הרוחות צריך להרחיב את
הממשלה כמה שאפשר .לדבריו ,יש קושי
לתפקד בקואליציה צרה ,אנו רואים זאת
למשל בדירוג האשראי העולמי של ישראל.
כל חברות הדרוג מציינות את חוסר היציבות
הפוליטית כאן כגורם שמונע את עליית
ישראל בדרוג".
בהמשך התייחס כחלון לעתידו הפוליטי
וחשף כי ראש הממשלה נתניהו הציע לו
להיות חלק מגוש גדול לקראת הבחירות
הבאות" .ראש הממשלה דיבר איתי כמה
פעמים על האפשרות לעשות גוש אחד
גדול" ,סיפר כחלון והדגיש כי סירב להצעות,
"הקמתי את כולנו ואני רץ בכולנו לא כדי
לחזור לליכוד".
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ישבו בממשלה אחת? נתניהו וכחלון עם ח"כ יצחק הרצוג (צילום ארכיון :נתי שוחט ,פלאש )90
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היה שווה להמתין!

כשאלבר וביגליס משלבים כוחות
אתה מרוויח בגדול!
לרגל פתיחת סניף בני ברק החדש:

 3ימים של הנחות
והטבות ענק!
יבוא מקביל אלבר כל דגמי הרכבים  0 ,2015ק”מ
 100%מימון בהתאמה אישית טרייד אין אטרקטיבי

המחיר הזול ביותר
כוח הקנייה המנצח
של אלבר

אספקה מהירה  -שלם וסע!
מגוון ענק של מאות כלי רכב
במסירה מיידית

שלישי
ראשון -שלישי
ראשון-
חשוון
י”ט-כ”ט חשוון
י”ט-כ”א
()1-3.11
()1-3.11

מימון מהפכני
תנאי המימון הבנקאיים
הטובים בישראל

ביטחון מלא!
חברת הליסינג השנייה
בגודלה בישראל

www.biglease.co.il

להתאמת תוכנית ליסינג אישית חייגו:
אולם תצוגה ירושלים :רחוב ירמיהו 39
חדש! אולם תצוגה בני ברק :רחוב כהנמן 106

כל רכב ,בכל דרך שתבחר

סוכנות מורשית אלבר

"הנכנס להר הבית עלול
להיכשל באיסור כרת"
הרבנים הראשיים לישראל הגר"י יוסף והגר"ד לאו וכמאה רבנים מכהנים מחדשים את
איסור העלייה להר הבית עליו חתמו כל גדולי ישראל לאחר מלחמת ששת הימים
מאת :שבתאי פוגל

בשנת תשכ"ז רוב מנין ובנין של רבני
ישראל מכל החוגים והעדות פסקו על איסור
עלייה גורף להר הבית .על נוסח המכתב
שהתפרסם דאז חתמו הרב הראשי לישראל
הרב איסר יהודה אונטרמן ,הראשון לציון
הרב יצחק ניסים זצ"ל והגאון רבי יחזקאל
אברמסקי זצ"ל ,אליהם הצטרפו גדולי
הרבנים דאז מרן הגאון רבי עובדיה יוסף,
מרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבעך ,מרן
הגאון רבי יוסף שלום אלישיב ,הגאון רבי
צבי יהודה קוק ,הגאון רבי שאול ישראלי,
הגאון רבי בצלאל ז'ולטי ,וגדולי ישראל
נוספים שצרפו חתימתם לנוסח המכתב.
המכתב שנושא את הכותרת 'הודעה
ואזהרה' פונה אל בני ישראל בארץ
ובתפוצות" :אחר שזכינו בחסדי השי"ת
שהר הקודש והמקדש חמדת ישראל נמצא
ברשותנו ,ורבים מהמון בית ישראל נוהרים
לחזות עין בעין את מקום הקודש והמקדש,
ויש מהם שנכנסים בשטח הר הבית ,אשר
מדורי דורות אנו מוזהרים ונמנעים מלהיכנס

בכל שטח הר הבית כולו פן ניכשל ח"ו
באיסור חמור בפגיעה בטהרת המקום
הקדוש הזה.
"זאת ועוד ,ברבות הימים נעלם מאתנו
המקום המדויק של המקדש וכל הנכנס אל
שטח הר הבית עלול להיכנס מבלי יודעים אל
מקום המקדש וקודש הקודשים ,ואז ייכשל
באיסור חמור של כרת ח"ו.
"לפיכך אנו חוזרים ומזהירים על מה
שהזהרנו מכבר שבל יהין איש ואשה להיכנס
לכל שטח הר הבית ,בלי הבדל דרך איזה
שער שנכנסים בו ,ומלבד עצם הזהירות
מאיסור חמור זה של פגיעה בטהרת מקום
הקודש והמקדש ,יש גם מצווה רבה של
מורא המקדש ושמירתו".
"ובזכות זאת יזכנו הקב"ה לתשועתו
המהירה להחיש גאולתנו השלמה ונשמח
לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ולעבדו
בלבב שלם מהר בימינו אמן".
יצוין כי מאז פורסם מכתב זה דנה הרבנות
הראשית לדורותיה מספר פעמים באיסור
גורף זה ולא שינתה מאומה.
לאור כך שבתקופה האחרונה ישנם

הטוענים שהאיסור איננו בתוקף  -חידשו
הרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון
הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א והגאון
הרב דוד לאו שליט"א איסור זה וחתמו על
הצטרפות לפסק הדין .כאשר לשכת הראשון
לציון הגר"י יוסף שליט"א צרפה לחתימות
הרבנים הראשיים את הסכמתם וחתימתם
של כמאה רבנים המכהנים בפועל בערים
ובעיירות  -כדי לבטא את עוצמת האיסור.
רבנים אלו הצטרפו במשך השנה האחרונה
לאיסור זה ולשכת הראשון לציון עדין
ממשיכה להחתים רבנים נוספים.
הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א הביע
את דעתו ההלכתית בנדון ,החלטה בה תמך
בעבר אביו מרן הראשון לציון הגר"ע יוסף
זצ"ל שאף חתם על מסמך מקורי זה והשמיע
את דעתו הפומבית בנושא באופן נחרץ.
רב הכותל המערבי הרה"ג שמואל
רבינוביץ שליט"א הביע את תקוותו כי
לאחר השמעת דעה נחרצת זו והצטרפותם
של הרבנים המכהנים בעת הזו ,מהעדות
והחוגים כולם  -יובהר ברורות על התוקף
שישנו לאיסור העליה להר הבית.

הע"ה ,ירושלים ת"ו ,אלול תשכ"ז

הודעה ואזהרה

לכל אחינו בני ישראל בארץ ובחוץ לארץ הי"ו,

אחר שזכינו בחסדי השי"ת שהר הקדש והמקדש חמדת ישראל נמצא ברשותנו ,ורבים מהמון בית ישראל נוהרים לחזות עין
בעין את מקום הקדש והמקדש ,ויש מהם שנכנסים בשטח הר הבית אשר מדורי דורות אנו מוזרים ונמנעים מלהיכנס בכל שטח
הר הבית כולו פן ניכשל ח"ו באיסור חמור בפגיעה בטהרת המקום הקדוש הזה.

זאת ועוד ,ברבות הימים נעלם מאתנו המקום המדוייק של המקדש וכל הנכנס אל שטח הר בית
עלול להכנס מבלי יודעים אל מקום המקדש וקדש הקדשים ,ואז ייכשל באיסור חמור של כרת ח"ו.
לפיכך אנו חוזרים ומזהירים על מה שהזהרנו מכבר שכל יהין איש ואשה להכנס לכל שטח הר הבית ,בלי הבדל דרך איזה שער
שנכנסים בו ,ומלבד עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה בטהרת מקום הקדש והמקדש ,יש גם מצווה רבה של מורא
המקדש ושמירתו.
ובזכות זאת יזכנו הקב"ה לתשועתו המהירה להחיש גאולתנו השלמה ונשמח לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ולעבדו בלבב
שלם במהרה בימינו אמן.

איסר יהודא אונטרמן

יחזקאל אברמסקי

יצחק ניסים

יוסף שלו' אלישיב
שלמה זלמן אוירבך
יהושע מנחם ארנברג
אברהם אדלר
יצחק אריאלי
יצחק אבוחצירא
ח.י .הלוי אושפיזאי
ישראל אליזרע
יצחק סיני אדלר
יוסף בבליקי
ישראל בארי
אלעזר גולדשמיט
ישעיהו גולדשמיט
י.ז .דיסקין
עובדיה הדייא
ש.י .הלוי
חיים דוד הלוי

אלעזר י .וולדינברג
יעקב יצחק וביטפויגל
שמואל ברוך ורנר
אברהם ורנר
דב וולנר
מאיר ואעקנין
בצלאל זולטי
שלמה יוסף זוין
שלמה טנא
ב.פ .טבורש
שאול ישראלי
עובדיה יוסף
מרדכי יפה -שלזינגר
יעקב לנדא
משה לוין
משה לוי
יוסף משאש

צבי מרקוביץ
אפרים סוקולובר
סלמן חוני עבודי
רפאל עבו
יקותיאל עזריאלי
יהושע פיטוסי
יעקב פינק
יהושע קניאל
צבי יהודא קוק
שלמה קרליץ
שמחה הכהן קפלן
יצחק קליץ
אשר קרשטיין
פסח קוקיס
אריה לייב רביץ
יעקב רוזנטל
יוסף שרביט

בע"ה ,ירושלים ת"ו ,מר חשון תשע"ה
אנן שליחותייהו דקמאי עבדינן ,להצטרף לקריאה הנאמנה הנ"ל ,ולמזהיר ולנזהר ירבה שלומם כנהר .אמן.

גם אנו הח"מ מצטרפים להנ"ל
דוד אבוחצירא  -רב העיר יבנה
יחיאל אבוחצירא  -רב העיר רמלה
יעקב אבוחצירא  -רב מועצה אזורית גור
שלמה אבינר  -ראש ישיבת עטרת כהנים
מנחם אברהם  -רב העיר מגדל העמק
צוריאל אברהם  -רב העיר נס ציונה
מרדכי אברמובסקי  -רב העיר זכרון יעקב
יוסף אברקי  -רב העיר קרית ים
פנחס אדרי  -רב העיר גבעתיים
דוד אוחיון  -רב אלפי מנשה
עמרם אוחיון  -רב העיר אופקים
יוסף אוחנה  -רב העיר קרית מוצקין
נתן אורטנר  -רב העיר לוד
אליהו אילוז  -רב העיר אור עקיבא
אליעזר אלבז  -רב העיר גבעת שמואל
יוסף אלבז  -רב העיר ערד
יצחק אליפנט  -רב העיר דימונה
שמעון אלמליח  -רב העיר עתלית
שמעון אמיתי  -רב מושב זיתן
מרדכי שמואל אשכנזי  -רב כפר חב"ד
שמעון ביטון  -רב העיר בית שמש
שמעון ביטון  -רב העיר חדרה
יוסף חיים בלוי  -רב העיר אשקלון
עזריה בסיס  -רב העיר ראש העין
בנימין בר זוהר  -רב מטה יהודה
יוסף בר שלום  -רב העיר בת ים
דוד ברודמן  -רב סביון
יחיאל ברזילאי  -רב גני תקווה
גד גוזלן  -רב שדה צבי
יוחנן גור אריה  -רב העיר חולון
שלמה זלמן גרוסמן  -רב העיר אלעד
דוד דהן  -רב בית עזרא
שלום דיין  -רב העיר דימונה

חיים שלמה דיסקין  -רב העיר קרית אתא
מרדכי דיעי  -רב העיר חצור הגלילית
דוד מאיר דרוקמן  -רב העיר קרית מוצקין
יהודה דרעי  -רב העיר באר שבע
משה הבלין  -רב העיר קרית גת
משה הדאיה  -רב העיר אילת
מיכה הלוי  -רב העיר פתח תקוה
ישעיהו הרצל  -רב העיר נצרת עילית
יוסף יצחק וולטוב  -רב רמת ישי
דוד וולפא  -רב העיר ראשון לציון
מיכאל ועקנין  -רב העיר יוקנעם
יצחק ועקנין  -רב העיר מעלות
דוד ועקנין  -רב מנחמיה
דוד ורנר  -רב העיר חדרה
יעקב מאיר זוננפלד  -רב העיר רכסים
אפרים זלמנוביץ  -רב מזכרת בתיה
חיים חדד  -רב העיר לוד
דוד אריה חלמיש  -גבעת עדה
צבי ישראל טאו  -נשיא ישיבת הר המור
משה מרדכי טוביאס  -רב קדימה
שלמה טובים  -רב העיר יהוד
ברוך טולדנו  -רב טירת הכרמל
מנשה טיירי  -רב העיר פרדסיה
יצחק יחיאל יעקובוביץ  -רב העיר הרצליה
אברהם יעקובזון  -רב העיר באר יעקב
יוסף ישר  -רב העיר עכו
דוד כהן  -רב גן יבנה
ציון כהן  -רב העיר אור יהודה
אברהם כהן  -רב העיר אזור
פנחס כהן  -רב העיר נתיבות
יהושע כץ  -רב מעלה אדומים
נח לנדסברג  -רב מושב צפריה
יוסף יצחק לסרי  -רב העיר בית שאן

ישעיהו מייטלס  -רב העיר נהריה
אליהו מימון  -רב העיר קרית אתא
מרדכי מלכה  -רב העיר אלעד
מנשה מלכה  -רב מושב מלילות
אביגדור נבנצאל – רב העיר העתיקה
מרדכי נגארי  -רב מעלה אדומים
שמעון סויסה  -רב אזורי חוף הכרמל
דוד סתיו  -רב העיר שוהם
אברהם סגיס -רב מושב שדה
חיים עדני  -רב העיר אליכין
רצון ערוסי  -רב העיר קרית אונו
ברוך פכטר -רב העיר מטולה
סיני מאיר פרנקל  -רב העיר יבניאל
יצחק פרץ  -רב העיר רעננה
שלום צדוק  -רב העיר אריאל ובני עייש
שלמה צדוק  -רב העיר טלמון
דוד צדקה  -רב העיר פרדס חנה
ציון צוברי  -רב העיר גדרה
משמר צוברי  -רב העיר גן יבנה
יעקב ציקוטאי  -רב העיר מודיעין
דוד קדש  -רב מושב זמרת
שלמה קורח  -רב העיר בני ברק
אהרן בן ציון קורנפלד  -רב חמד
שמואל רבינוביץ  -רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
אברהם רוזנטל  -רב העיר אזור
יעקב מאיר רוזנצוויג  -רב אבן יהודה
עוזי שוויצה  -רב העיר כפר יונה
אריה שולמן  -רב קרית יערים
עמיאל שטרנבגר  -ראש ישיבת הר המור
יוסף שיינין  -רב העיר אשדוד
יוסף שרביט  -רב העיר אשקלון
יעקב תופיק  -רב העיר ביתר

מכתבם של גדולי ישראל והרבנים

צמיד כדורים <<
גולדפילד/כסף

&199 &125

<< עגילי גולדפילד

<< <<

&399 &249

הבשר הקפוא נחטף?

&170

40

בשר טרי ,הכי משתלם!

%

טריבקר
גולש

במקום

צמיד טניס <<
גולדפילד/כסף

&399 &249

9890

7390

לק"ג

כבד בקר 1490
90
טרי/קפוא

טריבקר
צוואר

במקום

104

8290

לק"ג

צוואר/חזה/צלעות
טרי
עם עצם
במקום

8590

5790

לק"ג

בקניית  3ק"ג

סטייק עין

עם עצם
במקום

139

טרי

109

לק"ג

לק"ג
במקום

29

ריאות בקר 1990
90
טרי/קפוא

צמיד תליונים
בת מצווה <<

לק"ג
במקום

39

&90 &65

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק :שלמה המלך  17טל03-6743146 :
ירושלים :מוסיוף 14טל02-5812885/6 :
קרית אתא :ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל04-8436969 :

12

בני ברק
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החורף כבר כאן ואיתו גם השפעת!
אנו במאוחדת מזמינים אתכם
להגיע ולהתחסן עוד היום נגד השפעת
וליהנות מחורף בריא ושקט

מתאים לי מאוחדת
בגלל הפעילות המיוחדת למניעת שפעת

לקוחות מאוחדת בבני ברק
מוזמנים להפנינג חיסוני שפעת

שיתקיים ביום שלישי ,כ"א בחשון ( ,)3.11בין השעות 16:30-19:00
במרפאת בני ברק רח' ירושלים 17

בתכנית:
חיסוני שפעת | פעילות מהנה וחווייתית בשיתוף 'ליטוף מרגיע'
פינת ליטוף בעלי חיים | פינת יצירה | פינת מוזיקה
שקית הפתעה לכל ילד מתחסן
ההפנינג מיועד לגילאי חצי שנה עד  6שנים

מרפאת מאוחדת ,רח' ירושלים 17
בני ברק ,טל03-615-2626 :
meuhedet.co.il

*3833

להיות בריא ולהישאר בריא

תורה מחזרת על
אכסניה שלה
מזל טוב ...סניף חדש בביתר עילית!
גילי כהן

כשאנחנו חוגגים
אתם מרוויחים!

גםהמחירים הכי זולים וגם  36תשלומים וגםמקבלים מתנות!
קונים מכונת כביסה

קונים מקרר

שארפ  /בלומברג  /סמסונג

מייבש כביסה

בוש  /קונסטרוקטה  /סימנס

במחיר הזול ביותר!

החל מ-

41

₪

החל מ₪ 1490 -

ומקבלים
קונים מייבש אלקטרולוקס  /זנוסי
 /בוש  /קונסטרוקטה  /בלומברג

קונים תנור דו תאי

קינג  /דלונגי  /סאוטר

במחיר הזול ביותר!

במחיר הזול ביותר!

ומקבלים

ומקבלים

סה"כ

25

₪

פרסיל ג'ל לשנה!

מגהץ מקצועי

ל 36-חודשים

סה"כ

סה"כ:

₪ 900

תנור משולב

33

₪

ל 36-חודשים

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

החל מ-

₪ 1190

כיריים בילד אין

נרוסטה

מזגן לחדר שינה

סה"כ

1090

מזגן לסלון

סה"כ

30
ל 36-חודשים

58

₪

12

ל 36-חודשים

₪

סה"כ

ל 36-חודשים

סה"כ:

₪ 450

ניתן לקבל התקנה יהודית
איכותית ואחריות כפולה!

מגהץ קיטור
טפאל

מוקד טלפוני ארצי03-5045000 :
14
12

בני ברק

₪ 790

כיריים זכוכית
במבחר ענק!

19

₪

ל 36-חודשים

החל מ-

₪ 690

בראון

₪

מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני והבטוח
ביותר לחימום הבית בחורף

אשדוד :רבי מאיר
אלעד :רח' יונתן בן עוזיאל ( 32בחניה)
ביתר
בית שמש :רח' שפת אמת 32
בעל הנס  26רובע ז'
עילית :רח' המגיד ממזרעיטש 94
בני ברק :יהודה הלוי  25פי’
רבי עקיבא
ירושלים :בית התאומים ,כנפי נשרים  15גבעת שאול

ל 36-חודשים

מעבד מזון

החל מ-

נתוני אמת מוכיחים:

22

₪

החל מ-

החל מ-

₪

סה"כ

ל 36-חודשים

₪ 1390

החל מ-

סה"כ

2090

38

₪

סה"כ:

תנור בילד אין

החל מ-

מגהץ קיטור

₪

קריסטל 8 .ק"ג

ל 36-חודשים

ומקבלים

שואב אבק!

מכונת כביסה

14

₪

ל 36-חודשים

סה"כ

החל מ-

₪ 489

12

₪

ל 36-חודשים

סה"כ:

₪ 449

והמיזוג
החשמל
שיא
זה שווה לי
המחירים הכי זולים ב 36-תשלומים

לאחר מאה שנה :נפתח
מחדש בית הכנסת בעיר
"קלוגה" שברוסיה,
לאחר שהשלטונות
החזירו לידי הקהילה
היהודית את מבנה
בית הכנסת ההיסטורי
שהולאם לפני מאה שנה
ע"י הקומוניסטים
מאת :מנדי כץ

לפני כשנתיים ,זכתה הקהילה
היהודית בעיר "קלוגה" שברוסיה,
לקבל בחזרה לרשותה את מבנה
בית הכנסת ההיסטורי במרכז העיר,
שהולאם על ידי הקומוניסטים בכוח
לפני כמאה שנה מיהודי העיר ,ומאז
נדם קול התפילה והתורה בין כותלי
בית מקדש מעט זה.
הקהילה היהודית חידשה כנשר את
נעוריה ,ובצעדים קטנים אך בטוחים,
התקדמה צעד אחר צעד ,בליקוט
הנשמות היהודיות בעיר וסביבתה,
תוך פעילות יהודית ענפה סביב חגי
ישראל.
אירוע הפתיחה וחנוכת הבית נערך
בהשתתפות רבה הראשי של רוסיה
הגר"ב לאזאר שקבע את המזוזה בפתח
הראשי של הבניין ,בהשתתפותם של
מאות מיהודי הקהילה ,נציגי הממשל
והמחוז ,רבה של העיר בריאנסק
ושליח חב"ד הרב מנחם מענדל זקלס,
אשר מלווה את הקהילה בהתפתחותה
וליווה את פרויקט שיפוץ בית
הכנסת ,וכן נציגי ארגונים רבים בהם
נציגי ״קונגרס יהודי רוסיה״ ונציגי
״הג'וינט״.
בדבריו ציין הרב הראשי ששנה
זו היא שנת 'הקהל' ומתאים הדבר
שמתכנסים יחד לחוג את השבת
וחנוכת בית מקדש המעט וללא ספק,
זה יום חגם של כל יהודי רוסיה באשר
הם.
בית הכנסת הישן נבנה ושוחזר
מחדש על-ידי "איגוד הקהילות
היהודיות ברוסיה" ,בעזרתה הנדיבה
של משפחת צ׳רנין לזכר אמם מרת נלי
בת יצחק ע"ה ,ובסיוע חברי הקהילה.
לקראת האירוע נפגש הרב הראשי
הגר"ב לאזאר עם מושל קלוגה
אנטולי ארטמונוב שקיבל סקירה
על פעילות הבניין שחודש וכולל
בתוכו כל שירותי הדת לאלפי יהודי
העיר ובו היכל תפילות מרכזי ,מרכז
חסד לנזקקים ,ספריה תורנית ,חדרי
שיעורים ,מקוה חדש שהשלמתו
תהיה בקרוב ועוד .בסיום המפגש
הבטיח המושל את המשך עזרתו למען
הקהילה היהודית כולה.
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סטייק אנטריקוט עסיסי
בדואט ירקות צרובים

חדש!
המסעדה היהודית

גורמה
מנות משובחות עשויות בקפידה ,אווירה נעימה ושירות מושלם

חוויה קולינרית בכשרות מהודרת
אוכל יהודי אותנטי
מסעדה אולם אירועים קייטרינג אוכל לשבת

בני ברק :רח' כינרת  ,4מול מגדלי בסר  | 03-5789999 ,3ירושלים :רח' ירמיהו ) 02-5388888 ,23מפגש האש(

הרב חיים רוטמן הי"ד

כוס תנחומים
בכאב רב משתתפים אנו בצער וביגון על פטירתו של האי גברא רבא יקירא
שגדל על ברכי דודו הגדול מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל והעתיק לקהילתו
הרמה ברמת-חן את משנתו הרוחנית והתורנית ,האהיב שם שמיים על כל
סובביו ומכריו ,השפיע מהודו על שומעי לקחו ,סבל ונתייסר בייסורים
גדולים קשים ומרים וקיבלם באהבה ובאמונה

הגאון רבי יעקב יוסף אויערבאך

זצ"ל

רבה של שכונת רמת חן
בן הגאון רבי אליעזר זצ"ל

משגרים אנו את תנחומנו למשפחתו הכבודה והדגולה
ולבתו מרת בינה פלדשטיין תחי'
מנכ"ל פרסום פידבק
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
צוות המשרד

נטפי תנחומים
המומים מזועזעים וכואבים את עלייתו השמימה
לאחר שנזדכך ביסורים קשים ומרים

הגאון רבי יעקב יוסף אויערבאך

זצ"ל

רבה של שכונת רמת חן

תנוחמינו הכנים למשפחה המורחבת ובפרט לביתו
הגב' בינה פלדשטיין שתחי'
מנכ"ל פרסום פידבק

בהמשך העשיה הברוכה לימין עולם התורה והיראה תנוחמו
ויהי"ר שלא תדעו עוד שוד ושבר בגבולכם

פרנסה
מכובדת
בצינורות
המקובלים!

מחיר
מסובסד

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) ,התקנת ברזים וסיפונים שונים ,דודי שמש ,טיפול בצנרת,
בטיחות ,תקנים ועוד.

מקומות אחרונים!

לפרטים והרשמה:
תושבי שיקום שכונות :היחידה להכשרה מקצועית
יוסי03-7707300/1/2 :
דוא״ל YOSEFY@BBM.ORG.IL :ופיתוח כח אדם03-577-6381 03-577-6135/7 :
בני ברק

16
12

מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
שיקום שכונות
בני ברק

בני ברק

מאת :שמעון דן

ברוך דיין האמת :כשנה אחרי הטבח
המזעזע בבית הכנסת של קהילת 'בני תורה'
בהר נוף – הרוג נוסף מהפיגוע המחריד;
הרב חיים יחיאל רוטמן הי"ד.
הרב רוטמן ז"ל שהיה מאושפז בבית
החולים בשנה האחרונה כשהוא מחוסר
הכרה ,נפטר במהלך השבת מפצעיו.
בפיגוע הנורא שאירע בשכונת הר נוף
הירושלמית לפני כשנה – י"ח בחשוון
תשע"ה 18 ,בנובמבר  – 2014פרצו בשעת
בוקר מוקדמת שני מחבלים לבית הכנסת
'בני תורה' ,עת התקיימה במקום תפילת
שחרית.
בפיגוע שתוכנן מראש ,פתחו המחבלים
באש לעבר המתפללים והוסיפו לתקוף
אותם באמצעות גרזנים .בפיגוע נרצחו
ארבעה מתפללים ,הרב משה טברסקי הי"ד,
הרב קלמן לוין הי"ד ,הרב אברהם שמואל
גולדברג הי"ד והרב אריה קופינסקי הי"ד.
בנוסף ,נרצח מאש המחבלים שוטר משטרת
ישראל ,רב -סמל מתקדם זידאן סייף.
כאמור ,במהלך השבת הצטרף למניין
הנרצחים הרב חיים יחיאל רוטמן הי"ד
שנפצע קשות בפיגוע בסיומו חוסלו שני
המחבלים על ידי שוטרים לאחר חילופי אש
שארכו דקות ארוכות.
המנוח הי"ד ,בן  ,55הקפיד למלא את
יומו בשיעורי תורה מלבד השעות בהן
עבד במשרד מבקר המדינה .בשעת הטבח
הנורא ,הוא נאבק עם המחבלים והציל בכך
מתפללים אחרים.
"הוא היה עובד ה' אמיתי ,יהודי שמח
מאד ,תמיד רץ לדבר מצווה" אומרים
שכניו.

(צילום :פלאש )90
מסע ההלוויה
הותיר אחריו עשרה ילדים – רק שלושה
מהם נשואים – כשהקטן בהם הוא בן ארבע
בלבד .לפני כעשור שיכל את בנו שהיה בן
 15כשהתדרדר עם אופניו אל תהום.

מסע ההלוויה

מסע הלוויה יצא מבית הכנסת 'בני תורה'
לקראת חצות ליל בליווי אלפים – אל הר
המנוחות בגבעת שאול ,שם נטמן.
המלווים קראו פרקי תהילים ורב הקהילה
רבי יצחק מרדכי הכהן רובין נשא דברי
הספד" :עברה כמעט שנה והלבבות שוב
רותחים ,שנה מהטבח אי אפשר לשכוח מה
שראו עינינו ואי אפשר לעבור לסדר היום.
שוב עלה המוות בחלוננו .כאילו אומרים
לנו מהשמים 'זכור ואל תשכח' .זכור את
אשר עשה לך ישמעאל .באו שני בני עוולה,
טבחו וירו ומספר האלמנות עלה ל 5-ו35-
יתומים".
בנו נפרד מלפני מיטתו" :כמעט שנה
שלא היה לנו אב אבל לא היינו יתומים.
כמעט שנה שהמוות מסתובב בחוץ ומשחק
בנו .עכשיו הוא ניצח .אבא ,עכשיו אתה
בשמיים .תתפלל עלינו שכל המצב הזה
ייגמר ושכולנו נוכל לעמוד על הרגליים
ולהמשיך את החיים".
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

הרוג שלישי מפיגוע
האוטובוס ב'ארמון הנציב"

ריצ׳ארד לייקין ,שנפצע אנושות בפיגוע ב'ארמון הנציב'
נפטר ביום שלישי בבוקר מפצעיו
מאת :שירה קורן

ימים ספורים לאחר הפיגוע הרצחני
בארמון הנציב בירושלים ,נפטר מר ריצ'ארד
לייקין ,אחד מהפצועים אנוש בפיגוע הקשה.
בכך עלה מספר ההרוגים ל .3-ההרוגים
הנוספים הם :חיים חביב בן ה 78-שאשתו
נפצעה באורח קשה באירוע ואלון גובברג
בן ה ,51-עולה חדש מרוסיה.
מבית החולים 'הדסה עין כרם' נמסר:
"מר ריצ׳ארד לייקין ,פצוע הפיגוע בארמון
הנציב ,בן  ,76נפטר הבוקר .ריצ׳ארד נורה
בראשו ונדקר בחזהו .עם פציעתו באורח
אנוש הובהל לחדר הניתוח בהדסה עין כרם
ומצבו יוצב .הוא טופל זמן ממושך ביחידה
לטיפול נמרץ ואף נותח מספר פעמים.
למרות מאמצי הצוות הרפואי נפטר מפצעיו.

(צילום :קובי גדעון ,לע"מ)

מרכז הכוון בשיתוף מכללת אין-ליין ,משיקים קורס מיוחד
לתושבי בני ברק של אינסטלציה ביתית ולמבנים מסחריים.
מקצוע מבוקש וריווחי שיעניק לך פרנסה מכובדת

במהלך השבת החזיר הרב חיים רוטמן הי"ד
את נשמתו הטהורה ליוצרה  הוא נפצע
קשות בפיגוע הנורא בשכונת הר נוף לפני
כשנה ומאז היה מאושפז בבית החולים כשהוא
מחוסר הכרה  הלווייתו יצאה במוצאי שבת
מבית הכנסת 'בני תורה' בדרכה להר המנוחות

זירת הפיגוע בארמון הנציב
הדסה משתתפת בצער המשפחה".
כזכור ,בפיגוע הקשה עלו  2מחבלים
לאוטובוס בשכונת ארמון הנציב .השניים
תקפו את הנוסעים ואחד מהם ירה לעבר
כמה מהם בעוד השני דוקר בפראות את
נוסעי האוטובוס .המחבלים הם בילאל אבו-
גאנם ובהא עליאן ,תושבי מזרח ירושלים.
ט"ו בחשון תשע"ו 28/10/15

בית
מרחב
הזהב
הבית לאישה

50
בת ה-

+

בית מרחב הזהב ממשיך לפתוח את שעוריו לנשים מגיל  50פלוס.
המקום פתוח בימים א’-ד’ בין השעות  16:30-20:30השיעור

בתשלו ים
אנגלית מסובס ם
למתקדמות ולמתקדמות יותר ד!!

התעמלות בונה עצם

ריקודי עם

 5שיעורים
עם מיטב המורות בוגרות
וינגייט והמגמה לגיל המבוגר.
בימים שני ,שלישי ,רביעי

למתחילות ,מתקדמות
ומתמידות ,בריקודים ישנים
עד החדישים ביותר.
ביום ראשון

קורס אינטנסיבי השם את
הדגש על השיחה והדיבור
ביום רביעי

מחשבים

צילום

ציור

איך תלמדי לצלם בצורה
כמעט מקצועית ,כולל שיעור
חוויתי בטבע.
ביום ראשון

חוג ציור חופשי בנושאים
מגוונים.
ביום ראשון

הקורס היחידי המתקיים גם
לגברים .הכרת המחשב ,מחשב
למתקדמים ,קורס OFFICE
מועבר על ידי מומחה בתחום
המתקדם בקצב של הקבוצה.

נלגנישכויתם ההרשמה
בעיצומה

קרמיקה

מקהלה

שימוש בטכניקות מעניינות
ליצירת כלים
ביום שני

שירה בצוותא בהנחיית
מנצחת מקהלות.
ביום רביעי

ומ יטיצולגייםם

הבית פתוח להקמת חוגים נוספים לפי הצעות שיועלו על ידי ציבור הנשים
האגודה למען הזקן רח' בעל התניא  34בני -ברק
לפרטים :אילה/שרה טל ,03-6186832 .פקס 03-5707720
ניתן להשאיר הודעה .מיילaguda.meida@gmail.com :

האגף לשירותים חברתיים

אשל  -האגודה לתכנון ולפיתוח
שירותים למען הזקן בישראל

בלום
אבי
פוליןבלום
לפוליטיקה -אבי
ספרלפוליטיקה
ביתספר
בית

רואים שקוף
אל הלשכה המפוארת מבין משרדי השרים ,שנבנתה
ועוצבה בתקופת השר שנודע בהתנזרותו ממנעמי השלטון,
אהוד אולמרט ,הגיעו בצהרי יום שני בזה אחר זה חברי
הכנסת של ש"ס  -לישיבת סיעה סגורה הרמטית לתקשורת.
ח"כי ש"ס השתדלו שלא להרבות בשיחה עם אנשי תקשורת,
מאז הופיע דרעי במוצ"ש באולפני ערוץ  2והודיע כי הוא
שוקל להתפטר ממשרד הכלכלה כדי לאפשר את אישור
מתווה הגז .מהישיבה הם קיוו לצאת עם דף מסרים ברור
שיאפשר להם לעלות סוף-סוף לשידור ולהסביר לאן מועדות
פניו של יו"ר ש"ס.
היועצים המתינו בחוץ דרוכים ,יושבים ליד קרטונים ריקים
ומתלבטים האם להתחיל לארוז את החפצים .מוקדם יותר
דווח להם כי לוח הסיורים של דרעי בוטל לאלתר ,מהיום
למחר .בלשכת ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין
שהפכה בשבועות האחרונים לחדר מלחמה – נתקבלה מאזור
כביש המנהרות 'התרעת ביטול ביקור' של שר הכלכלה שנועד
להתקיים למחרת ,ביום שלישי.
אחרי שעתיים וחצי של מלל שמחצית מהן הוקדשו לשאלה
'מי הדליף מה' ,התפזרו חברי סיעת ש"ס ,גוררים רגליים
ביציאה – כמו בכניסה" .נו ,קיבלתם תשובות?" ,שאלתי
את אחד הח"כים" .לא" ,הוא השיב" ,תשובות לא קיבלנו.
תירוצים שמענו" .כדי שהבלבול יהיה עקבי ,שעה קלה
אחרי סיום הישיבה עודכנה לשכתו של מאיר רובינשטיין
בביתר עילית כי הסיור למחרת היום ,הוחזר ללוח הזמנים.
בסיור עצמו הודיע דרעי שביתר עילית תצורף למשרד 'הנגב
והגליל' .עבור ראש עיריית ביתר עילית ,מירון תמיד הייתה
במרחק חמש דקות נסיעה.
סאגת מתווה הגז ,הוגדרה על-ידי דרעי זה מכבר כתאונה
מקרית ולא כפיגוע מתוכנן .בשבועות האחרונים הוא גלגל
בראשו את כל התרחישים האפשריים ,כולל אופציית קיצון
של התפטרות אישית מחברות בממשלה וגלגול הכדור לעברו
של נתניהו .זו הסיבה שדרעי נמנע ,למרות הכרזתו ,מלפנות
את מקומו בכנסת לחכ"ל מיכאלי מיד אחרי החגים ,במסגרת
החוק הנורווגי .הוא לא עשה זאת כאות הזדהות עם יעקב
אשר ,אלא על מנת להותיר בידיו את כל האופציות פתוחות,
כולל 'אופציות מעוף' – מהממשלה.
הכתובת הייתה על הקיר ,כולל זה שמולו אתם ניצבים.
בשבועות האחרונים נכתב כאן על תסכולו של דרעי במשרד
הכלכלה והאכזבה ממבנה המשרד שמרובה בפגישות ודיונים
וממועט בתקציבים לא צבועים .דובר על כך שהמקום היחיד
בו יכול דרעי להוציא החלטה אל הפועל מהיום למחר – הוא
בתחום מתן היתרי העבודה בשבת .הגיעו הדברים לידי כך
ששרים בכירים מהליכוד הפכו את שר הכלכלה לגוי של
שבת ,זה שבחתימתו יהפוך קודש לחול.
רק שבסופו של דבר כל הסיבות הללו לא מתכנסות להסבר
אחד שיניח את דעת הקהל .לך תשכנע את מסעודה משדרות
ואת אמנון מגבעתיים כאחד ,שמה שנראה כמו קומבינה
שקופה – הוא בכלל מהלך שנועד לטובת השקופים .אלי
ישי שראה את דרעי בערוץ  2וזיהה את נקודת התורפה
התקשורתית ,הגיח בערוץ המתחרה ,ירה מטווח אפס ושב
למנהרה.
בצאתו מאולפני 'פגוש את העיתונות' במוצ"ש ,דרעי העריך
שמתוכנן לו שבוע קשה ומיהר ללבוש שכפ"ץ תקשורתי.
במדינה בה כל יום טומן בחובו סנסציה חדשה ,הכותרות
הלא מפרגנות תחלופנה במהרה .הבעיה היא ,שאמון הציבור
 מתקלף כמו שכבות בצל .מתקלף וצורב .לדרעי אין אתהפריבילגיה לנקוט במהלכים שמזכירים את התרגילים
שנרקחו עם חיים רמון בחדרים אפופי עשן בשנות השמונים.
עוד שניים-שלושה תרגילים מהסוג הזה יגרמו לכך שפרצופו
של אביר המעש והמתריע הלאומי אלי ישי יחזור להופיע על
המרקעים בתדירות גבוהה ,ולא רק אחת לחצי שנה.

נקמה פושרת
מי שניצל את היעדרותם של ח"כי ש"ס מבניין הכנסת
בצהרי יום שני היה יו"ר ועדת הכספים ח"כ מוישה גפני .הוא
'פתח שולחן' במזנון והמשיך להלום בחבר ועדת הכספים
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18

בני ברק

מטעם הבית היהודי בצלאל סמוטריץ כאילו אין מחר" .הגיעה
שעת הנקמה" ,הוא הסביר לעיתונאים החרדים ,שלא מצאו
גורם אטרקטיבי אחר בבניין.
נקמה אומנם מגישים כשהיא קרה ,אך מי שתולה את נקמת
היו"ר רק בחשבון הפרטי שיש לו עם אורי אריאל (סוגיה
פיננסית השווה טור כלכלי בפני עצמו ,ועוד ידובר) ,עושה
לגפני הנחת סוף עונה .כי לא על הבצורת מהקדנציה הקודמת
צריך לדבר ,אלא על הסערה הפוקדת אותנו כאן ועכשיו,
ומנתקת אותנו מהזרם התקציבי ,בשבתנו בקואליציה עם
הבית היהודי תחת מטרייה אחת.
הפערים לרעת תלמידי הישיבות והאברכים החרדים
שהוצגו כאן בטבלת הנתונים שפורסמה בשבוע שעבר -
בעינם עומדים .גם תקצוב תלמידי חו"ל טרם הוסדר על ידי
שר החינוך .במשחק הפינג-פונג הזה ,הניסיון של סמוטריץ
להביא לוועדת הכספים הצעה שמכלילה את כל יישובי יהודה
ושומרון במפת העדיפות הלאומית ,היווה עבור גפני הרמה
להנחתה.
גפני עשה את מלחמתו בתחבולות .במקום להתקוטט
עם סמוטריץ וחבריו על ערך הנקודה של תלמיד הישיבה
החרדי ,הוא הפך את מפלגת הבית היהודי לאוייבת הפריפריה
החילונית .כשהפשרה תגיע ,הרי ממילא תיסגר חבילה של
הכל כלול.
אבל לא על טרפוד מהלכי הבית היהודי תהא תפארתו של
גפני בשבוע הזה .גפני הוא פוליטיקאי שמפיק הנאה מקטטה
פוליטית טובה גם בין חברים ,ויודע איך לתקוע מהלכים לא
רצויים גם כשמדובר בעמיתים .ההישג השבועי הגדול שנזקף
לזכותו הוא בפן החיובי :אישור חוק הבטחת הכנסה לאברכים
בוועדת שרים לחקיקה .הדרך לאישור בשלוש קריאות עוד
ארוכה אבל הצעד הראשון נעשה .כדי לעמוד במבחן השוויון
של בג"ץ הוכללו במסגרת החוק גם סטודנטים בעלי משפחות
(מי שמכיר חילונים שעומדים בקריטריון – שיקום).
חוק הבטחת הכנסת לאברכים הוגש בקדנציה הקודמת על-
ידי שלושת ח"כי דגל התורה ,ובמידה רבה ,גפני בהתנהלותו,
יקבע האם בישורת האחרונה יצביעו בעד החוק שלושה
ח"כים מטעם דגל התורה .בניגוד להפחתת תקופת המאסר
הנהוגה בדין הפלילי ,הרי שבדין התנועה הפוליטי ,שלומי
אמונים תוסיף לדגל התורה שליש (ח"כ נוסף ,שלישי במספר)
על התנהגות טובה.
הבטחת הכנסה לאברכים אומנם מעוגנת בהסכם
הקואליציוני ,אך כך גם מע"מ אפס על מוצרי יסוד שהתאפס
כלא היה ,התוספת לקצבאות הילדים שנחסכה והתאיידה,
ואפילו חוק הגיוס שקודם השבוע כמו צעד תימני :צעד
קדימה ,שני צעדים לאחור .כפי שמסתמן נכון לעכשיו,
כשהתקציב יאושר סופית בקריאה שנייה ושלישית ,חוק
הגיוס המתוקן יעבור רק בקריאה ראשונה .באקלים הבלתי
צפוי שנוצר בקואליציית ביבי הרביעית ,גם על הבטחה
חתומה שמתקיימת ,יש לברך לפיכך 'זוכר הברית'.

ליברמן לימינך
מעבר לקו הירוק ,בהתנחלות המבודדת נוקדים ,דרומית-
מזרחית לבית לחם ,יושב בשבועיים האחרונים אזרח מודאג-
מרוצה.
הן ההגדרה אזרח והן המושג מרוצה נכונים חלקית,
בהתאם לנסיבות .מי שהחזיק בידיים בטוחות בתיק החוץ
ובחר לשחרר את אחיזתו ולעבור לאופוזיציה המשמימה יכול
בהחלט ליהנות משלווה של אזרח נטול אחריות .מי שהתריע
מפני הססנות ביטחונית וחוסר מעש מדיני ,יכול לחוש כיום
מודאג ומרוצה כאחת .אזהרותיו מתממשות ומצבו בסקרים
משתפר ,ככל שהמצב הביטחוני מתדרדר.
סקרים שהתפרסמו בשבועיים האחרונים מיצבו את איווט
כאישיות המתאימה ביותר לטפל בגל הטרור הנוכחי .בסקרים
שהתפרסמו במוצ"ש האחרון כבר זכה איווט לתמיכה פי
שתיים מנתניהו בשאלת ההתאמה לטיפול בבעיות הביטחון.
בנט ,שלא לדבר על בוז'י הרצוג ,יאיר לפיד וגבי אשכנזי
משתרכים הרחק מאחור .שלושת האחרונים עם נתונים חד-
ספרתיים.

אז נכון שאחרי הבחירות האחרונות ,שומר נפשו ירחק
מדבר סקר ,אך בניגוד למערכת הבחירות האחרונה הרי
שהפעם דומה כי נתוני הסקרים משקפים את תחושות הבטן
לא רק במדינת תל אביב אלא בכל רחבי המדינה .אופוזיציה
כידוע ,לא נבנית מעשייה אלא מכשלי הממשלה.
סקרים מחמיאים בעיצומו של משבר ,אינם ערובה לתוצאה
טובה בקלפי בסופו .למלחמת לבנון השנייה – אולמרט יצא
עם שמונים אחוזי תמיכה וסיים עם שמונה .נתניהו עצמו
הוכיח בצוק איתן שגם ההפך ייתכן ,כשהביקורת שספג
במהלך המבצע ,לא הותירה את חותמה בקלפי .הבוחרים
הישראלים שישבו חמישים יום רצופים במקלטים ובמרחבים
המוגנים ,הכתירו אותו עם שלושים מנדטים לראש הממשלה
הבא .יותר מחצי מנדט לכל יום לחימה.
איווט שישב אז בקבינט מתח ביקורת קשה והזהיר כי
מה שהוא הגדיר וזיהה כרפיסות ישראלית ,תשליך עם
סיום הלחימה על החזית החיצונית והפנימית .הוא דיבר על
האיראנים והחיזבאללה שיושבים על הגדרות ,ועל ערביי
ישראל שלא צריכים לחצות אף גדר ,למעט מחסום ההרתעה
הפסיכולוגי שהלך ונשחק עד דק.
"זיהיתי את זה אז ,אמרתי שזה יקרה" ,אמר השבוע איווט,
"שילמתי מחיר אישי שאיש לא האמין שאשלם .נשארתי
באופוזיציה כי הבנתי שכך אי אפשר להמשיך ויום אחד
המדיניות הזאת תתפוצץ לנו בפנים .שנים אני מזהיר מהזנחת
החזית הפנימית של ערביי ישראל .שנים שאני דורש ליזום
ולא להיגרר" .בליברמנית זה נקרא 'אמרתי לך' ,בנתניהוהית
מכנים זאת 'הראשון שזיהה'.

שלום ,חבר
ליברמן הוא טיפוס של חשוד מיידי ,גם אחרי שזוכה
בכל הערכאות .ערב הקמת הממשלה ,חשדו בלשכת רה"מ
כי הישארותו בחוץ קשורה לפרשת ישראל ביתנו ותלו את
המהלך בחששו של איווט להיכנס פנימה – תרתי משמע.
השבוע פורסמו המלצות המשטרה .מסביבו נפלו אלף ,מימינו
רבבה ,אך אל איווט אישית – החוקרים לא ניגשו והמלצות
לכתב אישום לא הוגשו .כשח"כ מיקי רוזנטל כינה אותו
"ראש ארגון פשע" ,איווט יצא מכליו ,אבל הסיטואציה די
מזכירה את הקודקודים שנשארים נקיים ,כאשר כל מקורביהם
מתלכלכים.
ליברמן מרגיש כי בתחום הזה הגרוע מכל מאחוריו והוא
חופשי ומשוחרר להתקדם ליעד הבא .הן כשר חוץ והן
כאופוזיציונר ימני ,ליברמן האכיל את התקשורת באותן
דרישות :בנייה בגושים כולל בירושלים ,הכרעת החמאס,
הפסקת ההסתה ,יד קשה מול התנועה האיסלאמית וכל שאר
הרכיבים הידועים של הסלט הערבי ,שליברמן קוצץ דק-דק
כבר שנים.
בחדרים סגורים ליברמן מדבר גם על מה שקהל המצביעים
הימני לא אוהב לקבל לקינוח :הנזק הבלתי הפיך שנגרם
לישראל מול הממשל האמריקאי .אובמה הוא לא כוס
התה שלו .במקרה של איווט נכון יותר לומר :כוס הוודקה,
"אבל בוא לא נשכח" ,הוא אומר" ,שעדיין מדובר בבת
הברית החשובה ביותר שלנו ובנשיא שפתח עבור צה"ל את
המחסנים בצוק איתן .על ההתנהלות של נתניהו גם בעניין
הזה ,אנו משלמים כיום מחיר".
קצת קשה לקבל מוסר ממי שצעד בזירה הדיפלומטית
בצעדי דוב רוסי ,אבל צריך לזכור שמול האמריקאים –
איווט הפך לסוג של דב פנדה בקדנציה השנייה שלו כשר
חוץ .בקדנציה הראשונה שלו במשרד החוץ ,מול מקבילתו,
מזכירת המדינה דאז הילארי קלינטון ,הוא נחשב בוושינגטון
לאישיות בלתי רצויה .האמריקאים התייחסו לשר הביטחון
ברק כשר חוץ בפועל ולליברמן לא נותר אלא לדלג למדינות
ברית-המועצות לשעבר ולמדינות דרום אמריקה .איווט חווה
על בשרו מהי משמעותה של התעלמות אמריקאית ,והלקח
נלמד כשחזר למשרד החוץ אחרי זיכויו בבית-המשפט.
כמי שמכיר את הנפשות הפועלות כיום ,ואלו שצפויות
לפעול בעוד שנה ,הוא מעריך שקדנציית אובמה עוד תיחשב
לתור הזהב ביחסי הממשל וממשלת נתניהו .לנשיא המכהן
ט"ו בחשון תשע"ו 28/10/15

חמש דקות ממירון .שר הנגב והגליל דרעי מתארח אצל מאיר רובינשטיין בביתר עילית ,אתמול (שלישי)
הודבקה במכוון תווית של צורר ישראל.
בפוליטיקה האמריקאית זוהי אות קין ולכן
אובמה מחשב בהתאם את צעדיו מול היריב
הרפובליקני היחיד שקורא עליו תיגר,
הסנאטור מרחביה ,ביבי נתניהו.
או בקיצור ,אם ביבי יישאר בתפקידו,
הרי שגם בתחום הזה הרע מכל עוד לפנינו.
אם סקרי דעת הקהל בארה"ב אכן יתממשו
והילארי קלינטון תיהפך לנשיאה הבאה,
לא יהיו לה כל עכבות ביחס לנתניהו .את
הקלינטונים איש לא יוכל להאשים בשנאת
ישראל .רבים מידידיה הטובים של משפחת
קלינטון הם יהודים ,דוגמת המיליארדר
היהודי-ישראלי חיים סבן ,חתן בתם היחידה
הוא יהודי ,וקלינטון הבעל נחשב בשעתו
לאישיות הפוליטית הפופולארית בישראל.
אם ביבי יכהן כראש ממשלה מול הנשיאה
הבאה קלינטון ,הוא עוד יתגעגע לאובמה
ויבכה אחר לכתו :שלום ,חבר.

פריחת הדובדבן
אהוד ברק המשיל הזדמנויות פוליטיות
רגעיות ל'פריחת הדובדבן' שמתרחשת
ברגע ומסתיימת ברגע שלאחריו .ברק נחשב
לממשיל משלים נפלא ,ולמיישם נמשלים
נורא .ליברמן שחש בריח פריחת הדובדבן,
יודע שאת ההזדמנות הזאת צריך לנצל .כמו
בהחזקת מניות גז ,משקיע נבון ,יודע מתי
למנף.
נכון לעכשיו ,ביבי לא בא ובינתיים גם לא
מתקשר .מאז סובב איווט את הסכין בגבו ערב
הקמת הממשלה ,השניים שוחחו טלפונית רק
פעם אחת ונפגשו לפרוטוקול לפגישת עדכון
שערך נתניהו עם ראשי הסיעות בכנסת בשבוע
שעבר .גם השיחה הזאת ,לתחושת השניים,
הייתה שיחה אחת יותר מדי .אבל מסרים
עקיפים מועברים ,דרך צדדים שלישיים
מעוניינים ,וכאלו לא חסרים ,כולל שר חרדי
שיושב בממשלה ובקבינט ומכיר את שני
האישים עוד מקדנציית .'96
"ממשלת אין חשק" ,מכנה ליברמן את
ממשלת נתניהו הרביעית .על המשפט הזה לא
רק ליברמן האופוזיציונר יכול לחתום אלא גם
ראשי סיעות הקואליציה :דרעי ,בנט וכחלון,
וגם שרי הליכוד ,ארדן ואחרים .הנהנה הגדול
מכולם ,נהנה כמעט יחיד ,הוא שר הבריאות
יעקב ליצמן שרואה רק בריאות בעיניים ,וחש
מחוסן מהשפעת חבריו ומשפעות פוליטיות
של חוסר חשק.
בשיחות פנימיות ליברמן מותח ביקורת
קשה על שר הביטחון משה (בוגי) יעלון.
ט"ו בחשון תשע"ו 28/10/15

איווט בעל רקע מתחום האבטחה ,מזהה
אצל יעלון הביטחוניסט איפוק ללא שיעור,
מגננה ללא גבול .את היעדר היוזמה איווט
תולה ביעלון ,לא פחות ואולי אף יותר מאשר
בנתניהו.
ביקורת אישית על יעלון כמעט ולא נשמעת
בפומבי אבל נלחשת בהחלט לאחרונה ,גם
בתחום ההתנהלות האישית .שר בכיר בקבינט,
ודווקא אחד שמדבר על יעלון בהערכה כגורם
ממתן ,מותח ביקורת על מה שהוא מכנה
כ"עודף ריכוזיות על גבול הקטנוניות .כל
הצעה שלא מגיעה ממנו ,מטורפדת בשלב
הביצוע .כך לדוגמה ,ההחלטה שלא להחזיר
גופות התקבלה על בסיס הצעתו של השר
לביטחון פנים גלעד ארדן .בפועל ,משרד
הביטחון החזיר גופות מחבלים והשמיע
תירוצים .בהכירי את הנפשות הפועלות",
אומר השר" ,הסיבה האמיתית לטרפוד
ההחלטה היא שההצעה המקורית לא הייתה
של יעלון אלא של ארדן".
ליברמן מזהה אצל נתניהו חולשה .זו
הפעם הראשונה שראש הממשלה מתמודד
עם מציאות ביטחונית קשה כאשר אישיות
פוליטית ממחנה הימין ,מתמקמת לימינו
מחוץ לממשלה .נתניהו שיגר בשבועות
האחרונים שליחים עם עלה של זית לאיווט
לבדוק הקלו המים ,וזאת למרות שמספרית,
גם צירופו של איווט לממשלה לא ישחרר את
ביבי מישיבה משותפת בעל כורחו ב'תיבת
בנט'.
רק שאיווט מצידו סימן מטרה כמעט
בלתי אפשרית מבחינת נתניהו :קבלת תיק
הביטחון .ביבי הבין שאם ייענה לדרישה הוא
עלול להיכנס לסחרחורת גרועה מזו שבה
הוא נמצא במתווה הגז .מה יגיד בוגי יעלון
נטול הגייסות הפוליטיים זו הבעיה הקטנה.
מה יאמרו האמריקאים זו שאלה קצת יותר
מורכבת" .הם יהיו מרוצים כי מתווה הגז
יעבור וזה הדבר היחיד שעוד מעניין אותם
במזרח התיכון" ,השיבו בסביבתו של איווט
לפני שבוע ,כשהוסבר להם מטעמו של ביבי,
כי הבעיה הגדולה היא מה יגיד אובמה.
כשהאזהרה הזאת יוצאת מפי המחריב
הלאומי של יחסי ישראל-ארה"ב ,זה נשמע
עוד פחות אמין מהאשמת המופתי בתכנון
הפתרון הסופי.
הבעיה האמיתית של ביבי היא ציבורית.
אוי לו מייצרו ואוי לו מיוצרו .תיק הביטחון
אינו תיק האוצר ,ואם למרות כניסתו של
ליברמן הטרור ימשיך להשתולל ברחובות –
ביבי ישלם מחיר ציבורי לא פחות משותפו
המחודש .אם המצב ישתפר ,או אז ,ליברמן

יהפוך למלך ישראל ,במעין זעיר אנפין של
משה דיין שנכפה על לוי אשכול ערב מלחמת
ששת הימים .לדידו של ביבי ,ככל שהמצב
כיום קשה ,הוא עלול להיות גרוע פי כמה עם
כניסתו של איווט לממשלה.
זו הסיבה שלמרות הרצון ,השליחים,
המסרים והחיזורים ,הרי שנכון לעכשיו את
הדבר האמיתי  -תיק הביטחון  -ביבי לא
מסוגל לספק לאיווט .ובאשר למתווה הגז
התקוע ,הראש היצירתי של דרעי המציא לנו
פטנטים המתוארים בראש הדברים.
במישור הביטחוני ,ביבי ממשיך לשגר
האשמות כלפי הלשעברים ,כאילו לא הוא
זה שכיהן פה כראש הממשלה בשש השנים
האחרונות .הבוץ מוטח בשר הקודם לביטחון
פנים ,איציק אהרונוביץ' ,איש ישראל ביתנו,
ובקצב הזה עוד נגיע לאשמים האמיתיים –
שרי המשטרה השמאלנים .שלמה בן עמי,
השר לביטחון פנים באינתיפאדה השנייה,
ומי יודע ,אולי גם משה שחל ,שר המשטרה
ששינה את שם משרדו ל'משרד לביטחון
פנים' .המופתי חילק להם פחיות ציקלון בי,
רבין ופרס נתנו להם רובים ,שחל ובן עמי
סיפקו להם סכינים.

הבהרת יוסי דגן
בטור שהתפרסם בשבוע שעבר הובאה
השתלשלות האירועים שהובילה לביקור
הראשון-לציון הגאון הרב יצחק יוסף במתחם
קבר יוסף בשכם .בעקבות הפרסום פנה ראש
המועצה האזורית שומרון מר יוסי דגן וביקש
להבהיר כי הביקור נעשה ביוזמתו ולבקשתו
כראש המועצה האזורית וכי הוא זה שפנה
מתוקף תפקידו כראש המועצה האזורית
לאלוף פיקוד מרכז ולקצינים הבכירים ביו"ש,
בבקשה לערוך ביקור בקבר יוסף ,בעקבות
השתוללות ההמון הפלשתיני והנזק הרב שזה
חולל כדי לאמוד את הנזקים ולבחון כיצד
יתוקנו.
עוד ביקש מר דגן להבהיר כי על רקע זה
תואם ביקור של מטה המועצה האזורית
שומרון במתחם ,ובהתאם לכך הצטרפו
לביקור גם בכירי המועצה ,רב המועצה הרב
לבנון ,וכן ראש המינהל האזרחי וקצינים
בכירים נוספים .רק לאחר שהביקור כבר
נקבע ,פנה הרב הראשי הראשון-לציון הרב
יצחק יוסף וביקש להצטרף לביקור .המועצה
נענתה בשמחה לבקשה זו ואף מימנה עבורו
את ההסעה הממוגנת בה נסע למקום.

אמון הציבור  -מתקלף
כמו שכבות בצל,
מתקלף וצורב .לדרעי
אין את הפריבילגיה
לנקוט במהלכים
שמזכירים את
התרגילים שנרקחו
עם חיים רמון בחדרים
אפופי עשן בשנות
השמונים .עוד שניים-
שלושה תרגילים
מהסוג הזה יגרמו
לכך שפרצופו של
אביר המעש והמתריע
הלאומי אלי ישי יחזור
להופיע על המרקעים
בתדירות גבוהה ,ולא
רק אחת לחצי שנה

חוק הבטחת הכנסת
לאברכים הוגש
בקדנציה הקודמת
על-ידי שלושת ח"כי
דגל התורה .גפני
בהתנהלותו ,יקבע
האם בישורת האחרונה
יצביעו בעד החוק
שלושה ח"כים מטעם
דגל התורה .בניגוד
להפחתת תקופת
המאסר הנהוגה בדין
הפלילי ,הרי שבדין
התנועה הפוליטי,
שלומי אמונים תוסיף
לדגל התורה שליש
(ח"כ נוסף ,שלישי
במספר) על התנהגות
טובה
בני ברק
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ינון פלח

ליקוי מאורות
(החיים במדינה שבה הפסקת חשמל של שבוע היא החלק הקל של החדשות)

כשראיתי את עשרות אלפי הישראלים שהתנהלו השבוע
לאור נרות ,חשבתי שמדובר במחווה יוצאת דופן של אזרחי
ישראל ,במלאות עשרים שנה לרצח יצחק רבין .אחר כך
הבנתי ,שיש יותר אנשים בישראל שהדליקו נר ביארצייט
של רחל אמנו שחל יום קודם לכן.
במדינה שבה אין ביטחון וכל אזרח מדמיין כיצד
באמצעות מוט של מטריה הוא מנטרל את המחבל הבא
והופך לגיבור היום ,לא פלא שעשרות אלפי ישראלים ישבו
בימים האחרונים בחשכה .כי אם אין לכם ביטחון וממילא
אין פתרון באופק ,באמת הגיע הזמן לכיבוי אורות.
ככה זה כאשר מזיזים את שעון החורף בשבוע של ז'
בחשוון .אחר כך מתפלאים מדוע השמש שוקעת בחמש
וחברת החשמל זורחת כאשר השמש שוקעת .מי שביקש
להנות מעוד שעה של חושך בעקבות המעבר לשעון חורף,
קיבל במתנה עוד כמה שעות של חושך מוחלט .בלי חשמל,
בלי מעלית ,בלי תנור חימום ,בלי מענה טלפוני במוקד של
חברת החשמל.
אפילו את הביטחון איבדנו .כל אדם עם מעיל הופך
לחשוד מיידי .כל שני רכבים של בזק הופכים להתראה על
אירוע רב נפגעים ,וכל רכב פרטי שנוסע בנתיב תחבורה
ציבורית הופך למכונית תופת פוטנציאלית.
אתה צועד ברחוב ,מחפש את החשוד הבא ,בודק האם
כישורי הזיהוי שלך עומדים במבחן המציאות ,ואז עושה
את מה שכל ישראלי ממוצע עושה :מביט לעבר אדם
שלבוש באופן מוזר ומסמן לעוברים והשבים לתפוס
מרחק .בשלב מסויים" ,החשוד" מבין שחושדים בו .הוא
מנסה לסגל התנהגות רגילה ,דבר שרק מגביר את החשד.
באופן טבעי ,הוא הופך ללחוץ יותר ,ובאותן שניות אתה
מבין שאתה נמצא בעין הסערה ומדמיין כיצד בעוד כשעה,
כלי התקשורת עוטים עליך עם מיקרופונים ומצלמות כדי
שתקריא להם סיפור לפני השינה  -פרק מתוך רב המכר
"פתאום ראיתי מחבל".
וכדרכם של ישראלים ,בסיטואציה מן הסוג הזה ,התנועה
נעצרת; הולכי הרגל נמלטים ,ורק כמה גיבורים בעיני עצמם,
מעזים להתקרב אל ההלך שכבר הספיק לקבל מנה גדושה
של צילומים וסרטונים ,שיספיקו לו כדי למלא אלבום שלם
של "חיים שכאלה".
בניסיון להיות פרודוקטיבי ,אתה מתקשר למוקד העירוני
שישלחו סייר ביטחון ,אבל הם מסבירים לך שבדיוק נפער
בור בכביש הראשי והם עמלים על תיקונו .אתה מנסה
להזעיק את המשטרה כדי שתבדוק את החשוד ,אבל במוקד
 100אין מענה ,כי מישהו שכח לחבר להם את זרם החשמל
כבר שלושה ימים .אתה מתקשר לבני המשפחה הקרובים
כדי שיזעיקו חמישה אנשים שיעבירו לעוד חמישה אנשים
שיעבירו לעוד חמישה אנשים ,לקרוא פרק תהילים בשל
העובדה שקרוב משפחה מדרגה ראשונה נמצא בחרדה
מדרגה שלישית.
מסביבך ,אנשים מתחילים לשלוף חפצים חדים,
בקבוקי זכוכית ,מטריות ,או כל דבר שיכול למנוע ממחבל
פוטנציאלי לבצע את זממו .מישהו הגדיל לעשות והצטייד
במלחייה .מתנצל ,הוא אמר ,נגמר לי גז הפלפל .לפחות יש
לי משהו כדי לזרות לו מלח על הפצעים.
ואז אתה מגלה שכל ההתקהלות הייתה לשווא .אין חשד
ואין חשוד .מדובר בהולך רגל שרק ירד לחנות הירקות כדי
לקנות עגבניות .הוא לא שיער שהמחיר שלהן יהא כל כך
יקר.

אם אין לחם
ההיגיון הבסיסי אומר שכאשר אין כסף ,מגדילים את
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בני ברק

מתמודדים עם הפסקות החשמל .פלסטינים מדליקים את המזרח התיכון (צילום :פלאש )90

ההוצאות .זו תובנה כלכלית עתיקה שמקורה בתקופה
הכשדית (לכו תוכיחו שזה לא כך) שעומדת במבחן המציאות
כבר אלפי שנים .כל סוגי הממשלים  -מהדיקטטורות
הגדולות ,דרך השלטונות המלוכניים ,הפריצים ,המלכים,
הרוזנים ,ועד הממשלים הדמוקרטיים – כולם נוקטים
בגישה זהה :אין כסף? מגדילים את ההוצאות .בדיוק הפוך
מכפי שאתם מנהלים את משק הבית שלכם.
זו כנראה הייתה הנחת העבודה של מי שהחליט דווקא
השבוע להגדיל את שכר חברי הכנסת באלף שקלים החל
מינואר הקרוב .זו כנראה גם הייתה הסיבה שהכנסת אישרה
להגדיל את תקציב הכנסת ולממן עוזר שלישי לחברי
הכנסת ,כי כידוע חברי הכנסת לא עומדים בעומס ההודעות
לעיתונות והכנת השאילתות ,ואין מנוס מלהצמיד להם עוזר
שלישי בשכר .באמת לא הוגן ,בייחוד בשעה שאני בקושי
מסתדר עם עוזר אחד ,שלרוב זה אני עצמי.
ניסיתי לדון את חברי הכנסת לכף זכות ,אבל אז נזכרתי
שמישהו צריך לממן גם את הכף הזו ,ולכן החלטתי לוותר
על הזכות לדון אותם.
כנראה שהביטוי אם אין לחם תאכלו עוגות ,הוא משל
עגום על מצבה של המדינה שאומרת לאזרחיה – אם אין
ביטחון ואין חשמל ,תשבו בחושך .אפילו עוגות אי אפשר
לאפות לאור נרות.

נפש ,אבל אז נזכרתי שהבעיה היא עם חברת החשמל ולא
עם תאגיד המים העירוני .לפחות מים בברזים היה לנו.
אפילו ברחובות היו הרבה מים .נדמה לי שקוראים לזה
שלוליות ענק או אגמים קטנים ,או שטפון ,או כל דבר אחר
שגרם לעובדי חברת החשמל לא להגיע בזמן כדי לתקן
כבלי חשמל שנקרעו.
אגב ,למי ששוקל לתבוע את חברת החשמל ,בגין הימים
הארוכים בהם שהה לא חשמל ,כדאי שידע שני דברים:
ראשית ,מי שאינו מרוצה מהשירות של חברת החשמל,
מוזמן לעבור לחברה המתחרה .אהה ,בעצם אין חברה
מתחרה ,כי המונופול קובע שיש רק חברה אחת שראשית
לספק לכם זרם חשמל ,והיא יכולה לעשות ככל העולה על
רוחה ,גם אם זה לא עומד בקנה אחד עם העולה על רוחכם,
או עם הרוחות שמנשבות בעוצמה מחוץ למה שהיה פעם
מקום מגורכם.
שנית :בחברת החשמל עובדים אנשים מאמינים בני
מאמינים .הם יודעים שמאת ה' הייתה זאת .איך אני יודע?
תשמעו את ראשי החברה בראיונות לתקשורת :ניתוקי
החשמל זה כוח עליון ,לכן לא נפצה את הלקוחות.
עכשיו גם אתם מבינים מדוע מי שמאמין לא מפחד.
בחברת החשמל לא מפחדים ממכם .לא שתתבעו אותם ולא
שתעברו לחברה המתחרה.

אור לגויים

שאילתא

אני לא מבין גדול בחשמל .אני מבין בזה הרבה פחות
משקע ותקע כשהם ערניים .אני לא נוהג לקרוא את ההוראות
המצורפות על החשבון הדו-חודשי המגיע מחברת החשמל.
לרוב ,יש שם המלצות כיצד לחסוך בהוצאות החשמל .שזה
קטע ,כי זה בערך כמו שחברה המייצרת גלידות תכתוב ע"ג
האריזה המלצות כיצד לחסוך בקניית גלידה .מישהו נרדם
במחלקת השיווק של חברת החשמל.
מסתבר ,שלא רק במחלקת השיווק נרדמו שם .גם מחלקת
התיקונים לא גרמה להרבה נחת למאות אלפי ישראלים.
רציתי לומר שככה אי אפשר להמשיך והגיעו מים עד

רק לי "ירי תלול מסלול" נשמע כמו מתקן חדש בלונה
פארק?

שורת סיום
למעלה מ 40,000-משפחות כבר השתתפו במבצע של
חטיפי אסם ,ענו על שאלות טריוויה וזכו בפרסים .מצד שני,
למעלה מ 40.000-משפחות היו השבוע ללא חשמל .אני רק
מקווה שלא מדובר באותן משפחות.

ט"ו בחשון תשע"ו 28/10/15

BERTON
אופנת גברים מהיבואן לצרכן

מבצע לשבועיים בלבד!
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הגיעה קולקצייה חדשה ומרהיבה
רח’ רש”י ( 7פ .רח’ בעל שם טוב) בני ברק .טל03-5329641 :

בלי בושה :המיסיונרים מנצלים את חוק הגיוס :הנציגים החרדים
המצב הביטחוני כדי להטיף לנצרות נפגשו עם שרת המשפטים
המגעים לשינוי חוק הגיוס :לאחר הקמת הוועדה שדנה
בפרטי השינוי בחוק הגיוס ,נועדו השבוע ראשי הסיעות
החרדיות עם שרת המשפטים איילת שקד בכדי לשלול
התנגדויות משפטיות לחוק  ההערכה :החוק יעלה
להצבעה סמוך להגשת התקציב

מאת :מנדי כץ

המצב הביטחוני הרעוע ,החששות
והדאגות מנוצלים עד תום על ידי גורמים
מיסיונריים .עשרות טלפונים שהגיעו ליד
לאחים בימים האחרונים מצביעים על פעילות
רחבה באמצעות מיסיונרים שמסתובבים
ברחבי הערים ומשדלים אנשים לדבר עמם
על המצב ,תוך הסבת הדיון לאמונה באותו
האיש וחלוקת חומר מיסיונרי המתיימר
כביכול להוכיח כי הליכה בדרכיו תביא שקט
ובטחון.
באחת הפניות פנה ליד לאחים מ ,תושב בת
ים ,שסיפר כי ראה במו עיניו זוג מיסיונריות
שהתיישבו לצדה של אישה דתיה בטיילת של
העיר ולאחר שדרשו בשלומה ושמעו כי היא
חוששת בשל המצב הביטחוני ,אמרו לה כי
הכול מרומז בתנ"ך .משהתעניינה בטבעיות
לראות במה דברים אמורים ,הן שלפו מתיקן
את "הברית החדשה" וביקשו ממנה ללמוד
יחד כמה פרקים רלוונטיים מהספר.
"האישה לא הבינה שמדובר בברית

החדשה ורצתה להתחיל ללמוד אתן" מספר
מ' "התערבתי מיד והבהרתי לאותה גברת
שמדובר במיסיונרים נוצריים ששקר בפיהם
וכי אין מדובר בתנ"ך אלא בברית החדשה.
ביקשתי מהן בנעימות אך בתקיפות שיפסיקו
לשקר ליהודים ולנצל את המצב להטפה
מיסיונרית .הן נוכחו לדעת כי התרמית
הנקלית שלהן נתגלתה ועזבו בבושת פנים
את המקום".
כאמור ,תלונות נוספות וזהות הגיעו
בימים האחרונים ליד לאחים .בתגובה,
הוחלט מיידית אל מתקפת מנע הסברתית
שבמסגרתה יצאו פעילי הארגון לרחובות
הערים כדי להזהיר את הציבור מהתרמית
המיסיונרית.
ביד לאחים מבקשים מהציבור להיות
ערניים למקרים כאלו וליידע מיידית את
הארגון באמצעות מוקד החירום .במקביל
שבו ראשי יד לאחים וקראו שוב לנציגות
הדתית בכנסת לעשות הכל על מנת להעביר
את חוק המיסיון שישים קץ להשתוללות
המיסיונרית חסרת הרסן בארץ הקודש.

(צילום :יעקב כהן)

עשרות פניות למוקד החירום של יד לאחים על צוותים
של מיסיונרים בכל רחבי הארץ הקושרים שיחה עם
יהודים תמימים ,מדברים עמם על המצב ואגב כך
מציעים להם חומר מיסיונרי כדברי הרגעה ומזור למתח
הגדול בו שרויים רבים

מאת :יעקב אמסלם

על רקע הדיונים על תקציב המדינה ,ולאחר
ההבנות בהסכם הקואליציוני לפיהם שינוי
חוק הגיוס יבוצע במקביל לתקציב המדינה,
נפגשו השבוע יו"ר ש"ס השר אריה דרעי ,שר
הבריאות יעקב ליצמן ויו"ר ועדת הכספים
משה גפני עם שרת המשפטים איילת שקד,
כדי לדון בסוגיה.
בפגישה משתתף גם השר לשעבר מש"ס
אריאל אטיאס ,מי ששימש כנציג סיעת ש"ס
בוועדת שקד בכנסת הקודמת ,אז התקיימו
הדיונים על חוק הגיוס שהביא להתדרדרות
היחסים בין מדינת ישראל והציבור החרדי.
בחודשים האחרונים ,בהסכמת ראשי
הסיעות החרדיות ובתיאום עם משרד
הביטחון ,הוקמה ועדה עליה הוטל לגבש
הסדר חדש ולאחר הגשת המסקנות השינויים
יוכנסו לחוק .הוועדה קיימה מספר ישיבות
בשבועות האחרונים והיא עומדת כעת
בישורת האחרונה של הגשת המסקנות.
הפגישה בין הנציגים החרדיים לשרת

ידונו בפרטי החוק .ליצמן ,גפני ודרעי
המשפטים נועדה בכדי להסדיר את הסוגיה
מבחינה משפטית .כמו כן ,בכדי לפשט
התנגדויות מצד משרד המשפטים באשר
למספר סעיפים המוצעים בחוק החדש.
ההערכה כעת היא כי החוק יעלה להצבעה
במקביל לתקציב המדינה בכדי לשלול
אפשרות בה יצביעו חלק מחברי הקואליציה
כנגד החוק בטענות כאלו ואחרות .חשש
זה נובע מהעובדה כי הקואליציה בת 61
הח"כים לא תומכת כולה בשינוים ,אך
הסמיכות לתקציב המדינה תכריח את כולם
ליישר קו עם הנהלת הקואליציה.

גילי כהן

עם המכינות של מבחר,

פשוט וקל

לקפוץ אל
התואר!
לזכאים:
מסגרת
לימודים
חרדית
לאורך כל
הדרך!
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המכינה חינם!

מגוון מחזורים חדשים של
מכינות נפתחים בקרוב!
גברים

גברים

גברים

מכינה לתואר
בסיעוד  /עו"ס

מכינה ללימודי
הנדסה במיפוי
של הטכניון

מכינה לתואר
במדעי המחשב

הטכניון

גברים

נשים

נשים

מכינה לגילאי +30
מכינה מקוצרת
ללימודי עו"ס/סיעוד

מכינה לגילאי +30
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ביותר?
והמהירה
הקלה
בדרך
תואר
ללימודי
להגיע
רוצה
מבחר  -המכללה החרדית האקדמית בבני ברק ,מזמינה אותך להצטרף למכינה האקדמית.
לימודי המכינה מהווים בסיס ומפתח ללימודי התואר .הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות ונפרדות ע"י
צוות מקצועי ,בשעות הבוקר ו/או הערב וכוללים ליווי צמוד ושיעורי עזר מתקדמים ,באווירה חרדית מלאה.

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

03-5785030
www.mivchar.org.il

ט"ו בחשון תשע"ו 28/10/15

מחזקים את השבת
מיקי
את
מחזקים
לאחר החלטת הבעלים מיקי לסגור את שערי

שובר
ָ
ותפסיקו
לשבור ת’ראש!...

המקום בשבת  -נכנסים ל'קקאו  -קרית אונו'
מאת :חננאל אזואלוס

מעוניינים בהכשרה מקצועית ואין לכם מימון?
המרכז להכוון תעסוקתי מעניק לכם שוברי לימוד
למימון קורסים מקצועיים! עם שוברי הלימוד – אתם יכולים:
ללמוד בראש שקט מקצוע נדרש
ללמוד במגוון גדול של מכללות ומוסדות לימוד
לקבל מימון של עד  85%מגובה שכר הלימוד ,עד לתקרת המימון המקסימלית
לקבל בנוסף למימון הלימודים ,מענק השמה של ₪ 1500
בהשתלבות בעבודה בתחום ההכשרה ,תוך שנה מסיום הקורס
הקריטריונים לקבלת מענק לימודים הם:
 .1אורך הלימודים בקורס לא יעלה על שנה
 .2המועמד אינו עובד בעבודה מקצועית .או  -הקורס המבוקש מהווה קידום מקצועי בתחום בו הוא מועסק.
 .3המועמד אינו מרוויח שכר חודשי העולה על ₪ 5000
 .4בגמר הקורס ניתנת תעודה מוכרת מטעם משרד ממשלתי
 .5המועמד אינו מקבל הבטחת הכנסה
*כפוף לאישור מקצועי של מקדם תעסוקה מטעם ׳הכוון תעסוקתי׳

לגברים בלבד .מספר המענקים מוגבל – כל הקודם זוכה.
לפרטים וקביעת פגישה:מרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן  ,31בני ברק | 03-7707300/1/2/3
בני ברק

| chavab@bbm.org.il

בית קפה ומסעדה חלבית קקאו קרית אונו
ממוקמת בגבול הערים פתח תקווה וקרית
אונו ,ליד פארק רחב ידיים במיקום מרכזי
סמוך לעיר בני ברק.
קקאו סניף קרית אונו קנתה לה שם של
כבוד בתחום בתי הקפה ,והפכה לשם דבר
עם איכות ושירות ברמה אחת מעל כולם,
כפי שמעידים לקוחותיה .הסניף בקרית
אונו שהינו בכשרות המהודרת של
בד"ץ בית יוסף הפך לאבן שואבת
ללקוחות רבים מהמגזר הדתי
חרדי ,ונהנה מזרם בלתי פוסק
של סועדים היושבים במקום.
לאחרונה החליט הבעלים
מיקי בצעד אמיץ לשמור על
הצביון היהודי של המקום וכראוי
למקום שרבים מלקוחותיו הינם שומרי תורה
ומצוות ,הורה על סגירת שעריו בשבתות
ובמועדי ישראל דבר הדורש אומץ רב ,אך דא
עקא כי חלק מתושבי האזור שאינם שומרים
תורה ומצוות לא קיבלו זאת בהבנה ,והחליטו
להדיר רגליהם מהמקום ואף לקדש מלחמת
הבעלים ,ובחודשים האחרונים
חורמה נגד
לחומרה,
שמיטה
סובל מהחרמה של חלק מתושבי
המקוםגדולה
סוכה
במקוםדי בכך אף זוכה הבעלים למנה
ומהודרתואם לא
האזור.

יומית של גידופים ואיומים ברשת ,עם קריאה
מפורשת לחרם צרכנים של מחללי השבת .אך
בשיחה עימי אומר מיקי הבעלים כי הוא אינו
נרתע ,וכי הוא נשאר נאמן למסורת ישראל
והמקום יישאר סגור בשבת.
דווקא כעת כאשר שונאי הדת הרימו ראש,
חובה על ציבור שומרי ומוקירי השבת לבוא
ולחזק עושי מצווה להגיע למקום ולהעביר
מסר של הערכה להנהלת המקום שהחליטה
לקדש שם שמים וסגרה את שערי
המקום בשבת צעד שכאמור
עורר תגובות קשות מצד חלק
מתושבי האזור.
במקום תפריט חלבי עשיר
לבחירתכם מיטב מטעמי
המטבח האיטלקי וכן משקאות
חורף מיוחדים עם צוות מלצרים
גדול ואדיב .המקום פתוח בימים א-ה
עד השעה  23.00בימי שישי עד  13.30ובמוצאי
שבת חצי שעה לאחר יציאת השבת.
קקאו קרית אונו מציעה ארוחות עסקיות
משובחות מדי יום בין השעות 12.30-17.00
כמו כן במקום חדר אירועים פרטי בו ניתן
לערוך אירועים עד מאה איש לתיאום והזמנות
 03 5329933במקום משגיח צמוד חניה בשפע
דרך יצחק רבין  2קרית אונו.

ק ני ה ב ר יא ה
ענק

סובלים מעייפות?

חשק מוגבר למתוק?

חוסר מצב רוח?

לקחתי תרופות
הורדת כולסטרול
ל
אני בן ,35
כאבים בשרירים,
שגרמו לי
תקופה ארוכה סבלתי
יתי להחליף תרופות
מתשישות מתמדת ,בבדיקות ניס ללא הועיל ,הגעתי
דם הכל היה תקין,
אךריה מיואשת ,לשמחתי
ולרופאים לא היה מענה עבורי ,לאו
צא לי תחליף
רק לאחר אבחון אצל אוריה
אוריהאתמ כאבי השרירים
שמיגר
נמצא מקור העיפות
לגמרי!
והעייפות והתשישות
נעלמו!

מגיע לכם להרגיש טוב יותר!

ו
נכונה!

הטבע

אני בן ,35
תקופה ארוכה סבלתי
מתשישות מתמדת ,בבדיקות
דם הכל היה תקין,
ולרופאים לא היה מענה עבורי,
רק לאחר אבחון אצל אוריה
נמצא מקור העיפות
והעייפות והתשישות
נעלמו!

בואו לפגישת יעוץ אצל-

אוריה קוסטינר
אירדיולוג ונטורופת מוסמך

המתמחה ביעוץ תזונתי ותהליכי ריפוי טבעי.

פגישת יעוץ חינם!
לקביעת תורים050-4143100 :


הרב

שמאי שזירי
יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות

לרגל שמחת נישואי בנו

הבה"ח אברהם

נ"י


מאחלים:

הי"ו

חוסן נפשי זה בידיים שלנו

החלה בניית שלב א' של אזור
התעשייה החדש בעמנואל
 60דונמים מתוך  410כבר מצויים בבניה כשמפעלים
רבים מביעים התעניינות באזור התעשיה החדש
מאת :יאיר פלד

מקד

תקשורת

עודד מעש״ה הבנייה
פעולות
רצף
ישירות

ארועים

שאל
שאלות
פשוטות

עזרה ראשונה נפשית
לנפגעי חרדה
אתרי דחק בבתי חולים כלליים
משרד הבריאות פתח בשיתוף עם בית החולים שערי צדק בירושלים ועם בית
החולים סורוקה בבאר שבע אתרים לתמיכה נפשית לטיפול בנפגעי חרדה.
ניתן להגיע ללא תאום מראש בין השעות .08:00-20:00
כמו כן ,ניתן לתאם פגישה בבתי החולים של הדסה בירושלים במרכזים לאבחון
וטיפול מצוקה נפשית בילדים ובמבוגרים הנגרמים לאחר חשיפה לפיגועי איבה
ואירועי דחק אחרים.
טלפונים :ילדים  ;02-5844457מבוגרים 02-6776488

מוקדים טלפוניים
קופות החולים מפעילות קווי סיוע ומוקדי יעוץ טלפונים למתן תמיכה נפשית-
רגשית לטובת לקוחותיהן:
מאוחדת* 3833 :
לאומית* 507 :
מכבי* 3555 :
כללית* 2700 :

כללי הגשת עזרה ראשונה נפשית:
במשרד הבריאות גובשו  4כללים להגשת עזרה ראשונה נפשית והם נקראים
מעש"ה )ראשי תיבות של מקד ,עודד ,שאל ,הבנייה(.

מעש"ה:

מקד  -את האדם מולך.
בעת מצוקה מתעוררת תחושת בדידות .לכן ,צור מחויבות דרך האמירה:
"אתה לא לבד ,אני אתך!"

עודד  -פעולות יעילות ופשוטות.
חוסר אונים מגביר מצוקה .עודד את האדם לביצוע פעולות יעילות ופשוטות כמו:
ליצור קשר עם קרובי משפחתו ,לאסוף מספרי טלפונים

שאל  -שאלות פשוטות המאפשרות חשיבה ובחירה.
המנע משאלות על רגשות כיוון שהצפה רגשית מגבירה מצוקה .שאל שאלות
פשוטות אודות האירוע כגון :כמה זמן אתה כאן? להיכן אתה צריך להגיע?
תרצה להתחיל בנסיעה או קודם להתקשר למשפחתך? הגעת לבד?

הבנייה  -הבניית רצף האירועים
אדם במצוקה סובל מבלבול ,מתקשה לעיתים בדיבור ואינו זוכר מה קרה .תאר עבורו
את רצף האירועים שהתרחשו כדי ליצור אצלו סדר ולהפחית את הבלבול .הדגש
בפניו כי האירוע המאיים הסתיים והוא מאחוריו!
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בני ברק

העבודות לקראת הקמת אזור התעשייה
החדש בעמנואל נמצאות בעיצומן ועתה
כבר מתקיימות העבודות בכ 60-מתוך
 410הדונמים שהוקצו לאזור התעשייה.
באחרונה הושלם שלב הפיתוח בכ60-
הדונמים שאושרו על ידי משרד הכלכלה
וכ 350-דונם נוספים מצויים בהליכי הכנה
לאישורי תב"ע.
באזור התעשייה החדש הנבנה בעמנואל
יוקמו מפעלים ,מרכזי מסחר ותעשיה
שיספקו תעסוקה ופרנסה בכבוד לתושבי
עמנואל והסביבה ועם קבלת אישורי
התב"ע על הדונמים הנוספים יהפוך
אזור התעשיה בעמנואל לאזור התעשיה
והמסחר הגדול ביו"ש.
תנופת הבניה באזור התעשיה החדש
בעמנואל מצטרף למאות הדירות הנבנות
בעמנואל בימים אלו.
בימים אלו מצוי שלב א' בפרויקט הבניה
'נווה אור' בשלבים אחרונים לקראת
האכלוס הקרוב בחודשים הקרובים,
כאשר כבר עתה הושלמה בנייתו של אחד
מתוך שלושת הבניינים בפרויקט הנוכחי.
הדירות נבנות בפרויקט בניה איכותי
שיבטיח פתרון דיור במחיר אטרקטיבי
במיוחד ,המשלב את חיי הקהילה ואת
איכות החיים הגבוהה .מי שבונה את
הפרויקט היא חברת הבניה ש.א.ג (ולול)

בניה ופיתוח בע"מ שהינה חברת בעלת
וותק וניסיון רב שנים בבניה איכותית
וגבוהה לציבור החרדי ,בין היתר בשכונת
גוש  80בירושלים.
בפרויקט מועמדים למכירה דירות
משלושה חדרים ועד שישה ,דירות גן
ודירות בעלות מרפסות סוכה מרווחות
וגדולות במיוחד.
במסגרת הפרויקט מוצעות דירות
רחבות וחדרים גדולים הרבה יותר
מהמקובל ובאיכות גבוהה אף היא מן
המקובל ,כשלראשונה בעמנואל ייבנו
בבניינים מעליות.
המחירים אטרקטיביים במיוחד
ומתחילים ב 550-אלף ש"ח לדירת 3
חדרים המשתרעים על פני  86מ"ר.
בעמנואל שטחים ירוקים רבים
ומרווחים ,גינות נוי ומשחקים המעניקים
מענה למשפחות ברוכות הילדים.
תושבי עמנואל נהנים מאויר נקי וצלול
ומנוף עוצר נשימה .תחבורה ציבורית
סדירה מובילה את התושבים למרכז הארץ
ובהם תחבורה סדירה לבני ברק המרוחקת
מרחק כחצי שעת נסיעה.
הרב עזרא גרשי ראש מועצת עמנואל:
"השלמת בניית שלב א' באזור התעשיה
יאפשר את אכלוסו באזורי מסחר רבים
שכבר מביעים התעניינותם ויאפשר
פרנסה לתושבי עמנואל והסביבה".

המתנדבים
יעברו השתלמות
מיוחדת
להתמודדות עם
מצבי משבר

הרב צבי חסיד מנכ"ל זק"א ת"א" :ההשתלמות
המיוחדת תסייע למתנדבים להתמודד עם המראות
הקשים"  הרב מאיר עשור מנכ"ל מרכז י.נ.ר" :שמחנו
ליטול חלק ולסייע למתנדבים המסורים של זק"א ת"א
על מנת שיוכלו להתמודד עם האירועים הקשים שהם
חווים בדגש על גל הטרור הנוכחי"
מאת :יאיר פלד

מתנדבי זק"א ת"א אשר פועלים ללא
ליאות למען השמירה על כבוד הנפטר כמו
גם פעילויות חילוץ והצלה נתקלים מטבע
הדברים במראות קשים.
בעקבות גל הטרור הנוכחי הוחלט בארגון
זק"א ת"א לקיים שיתוף פעולה עם מרכז
י.נ.ר ולהעביר את המתנדבים השתלמות
מיוחדת להתמודדות אישית ומשפחתית
במצבי טראומה וחרדה.
ההשתלמות תועבר בידי מיטב אנשי
המקצוע של מרכז י.נ.ר שידריכו את
המתנדבים ויעניקו להם את הכלים

המקצועיים להתמודדות נכונה עם המצב.
הרב צבי חסיד מנכ"ל זק"א ת"א:
"המתנדבים וחווים מדי יום מקרים קשים
ביותר באירועים השונים אליהם הם נקראים,
לכן החלטנו על שיתוף הפעולה עם מרכז
י.נ.ר שיעבירו השתלמות מיוחדת למתנדבים
ואשר תעזור להם גם להתמודד בבית לאחר
שחוזרים מהזירות הקשות".
הרב מאיר עשור מנכ"ל מרכז י.נ.ר:
"שמחנו ליטול חלק ולסייע למתנדבים
המסורים של זק"א ת"א על מנת שיוכלו
להתמודד עם האירועים הקשים שהם חווים
בדגש על גל הטרור הנוכחי".
ט"ו בחשון תשע"ו 28/10/15

הכל כלול
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ימי נופש
במלון לאונרדו קלאב
נירוונה ים המלח

במזג האוויר הכי נעים בשנה!
מיום ראשון עד יום ראשון י'-י"ז כסלו תשע"ו )(22 - 29.11.2015

חבילת עונג שבת אמיתי

מסלול אמצע השבוע

2,3 4

לילה רביעי חינם!

פרשת וישלח י"ד-י"ז כסלו ()26-29.11

ליל שישי ייחודי עם הזמר
מרגש הלבבות ר' מוטי שטיינמץ הי"ו
וילד הפלא ארי רייך
ניהול מוזיקלי :ר' יענקי רובין

תפילות שבת עם:

• החזן הנודע ר' אהרן שלמה וייסמן
• החזן המפורסם ר' דוד ויינבך
• הפייטן הדגול רבי אליהו אוזן

ימים

מיום ראשון עד יום חמישי י'-י"ד כסלו תשע"ו
)(22 - 26.11.2015

מלווה מלכה מוזיקלי

עדי

בל

 2חופים נפרדים

בצמוד למלון

בריכת מים מתוקים ענקית
עם קירוי מיוחד

ספא מינרלי יוקרתי

הרב מיכאל לסרי
בהרצאה מרתקת

הרצאות מרתקות במהלך כל השבת עם
פה מפיק מרגליות הרב מאיר שוורץ

העשרות ייחודיות
ומודעות עצמית

הרב חיים הורביץ
הרצאה ייחודית על חינוך ילדים

גישה בריאותית ייחודית
ומעשית ע"י ד"ר שני

תפריט עשיר ,מגוון ובריא

מופע קסמים
ואילוזיות מדהים

סרטים מבוקרים
אל תוך הלילה

לפרטים ומידע נוסף על הנופש
וסוף השבוע המיוחד:

www.efectiveisrael.com

בפיקוח מלא וצמוד של
צוות משגיחים יר"ש בהשגחתם של
הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א
והרב שלמה לנדאו שליט"א

ז'בוטינסקי ( 155בית נח מנחמי) ,רמת גן

בעקבות הפסקת החשמל המתמשכת

עזה?
לעוטף
עברתם
קבלו  900ש"ח בחודש מאות קשישים בחרדה
מניתוק לחצני מצוקה
יוזמה חדשה של המשרד לפיתוח הנגב והגליל תקנה
למשפחות העוברות להתגורר ביישובי עוטף עזה ובשדרות,
סיוע בשכר הדירה בגובה של עד  900שקלים בחודש 
השר אריה דרעי" :מדובר בצעד נוסף להעצמת החוסן
החברתי-כלכלי ביישובי העוטף והנגב בכלל"
מאת :אלי שניידר

ביום שלישי השבוע יצאה לדרך היוזמה
החדשה של המשרד לפיתוח הנגב והגליל,
שצפויה לעודד הגירה חיובית ולמשוך משפחות
חדשות לנגב ,לצד עידוד הישארות בני המקום
באזור .במסגרת הפרויקט ,יזכו משפחות
העוברות להתגורר ביישובי עוטף עזה ושדרות
לסיוע בשכר דירה של עד  900שקלים בחודש
(ולא יותר מ 80%-מגובה שכה"ד).
צעד זה מצטרף ליוזמה קיימת של המשרד
לפיה מוענקים לסטודנטים ביישובי העוטף
ובשדרות עד  500שקלים בחודש לסיוע בשכר
הדירה ,כחלק מהתכנית לחיזוק החוסן האזרחי
בשדרות וביישוביי עוטף רצועת עזה ומענה
לצרכים מידיים עקב מבצע "צוק איתן",
במסגרת החלטת ממשלה .2017
כזכור ,אירועי 'צוק איתן' העלו קשיים
בקליטת משפחות חדשות שאף פגעו בתנופת
הבנייה ורכישת דירות חדשות ,במה שהוביל
את המשרד לפיתוח הנגב והגליל ליזום תכנית
כוללת לסיוע שעוגנה בהחלטת הממשלה,
כאמור .כעת עם סיוע המשרד למשפחות
בתשלומי שכר הדירה למשך שנה ,ייחשפו

בפני משפחות חדשות אפשרויות המחייה בנגב
במטרה לעודד צמיחה דמוגרפית של יישובי
עוטף עזה והאזור בכלל.
השר לפיתוח הנגב והגליל ,אריה דרעי אמר
עם התחלת התכנית" :תכנית הסיוע למשפחות
היא פרויקט שיעצים את תנופת הפיתוח ויסייע
להשיב את החוסן ליישובי עוטף עזה שסובלים
כבר שנים ממציאות ביטחונית לא פשוטה .זהו
צעד משמעותי נוסף להעלאת החוסן החברתי-
כלכלי ביישובי העוטף והנגב בכלל .התכנית
תסייע להעצים את הביקוש ליישובי העוטף
ויחד עם הסיוע הכלכלי שאנו מובילים ,תסייע
לתושבי יישובים אלה ,ותיקים וחדשים שיגיעו.
ההתיישבות ביישובי עוטף עזה היא התשובה
הטובה ביותר לטרור מעזה".
מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל סיגל
שאלתיאל-הלוי" :תכנית שכר דירה הינה חלק
ממערך שלם שמוביל המשרד לפתוח הנגב
והגליל לחיזוק הצמיחה הדמוגרפית והכלכלית
בנגב וביישובי העוטף ,שהחל עם יוזמת המשרד
לסיוע בשכר דירה לסטודנטים ולאחריה,
סיוע למשפחות .המשרד מחויב לתמיכה ככל
שיידרש על מנת להבטיח את ביטחונם הכלכלי-
חברתי של תושבי האזור".

צוותי מוקד המצוקה ביד שרה פתחו במבצע שיחות
הרגעה ותמיכה למאות מנויים באזור השרון
מאת :אלי שניידר

צוותי מוקד המצוקה ביד שרה פתחו
במבצע שיחות הרגעה ותמיכה למאות
מנויים ,קשישים ובודדים ,החוששים מניתוק
עקב קריסת מערכות חשמל בשל מזג
האוויר .קשישים רבים שסובלים מהפסקת
חשמל יותר מיממה עלולים להינתק בשעות
הקרובות ממוקד המצוקה אליו הם מחוברים.
המצבר שפועל בזמן הפסקת חשמל יעיל
רק למספר שעות והקשישים חוששים שלא
יוכלו לקבל עזרה בשעת חרום .מספר מנויים
התקשר למוקד בדאגה כי בעת מצוקה לא
יוכלו להזעיק עזרה.
שירין מלול ,מנהלת צוות המוקדנים
במוקד יד שרה ,מספרת" :אנחנו מקבלים
איתותים ממשדרים שמפסיקים לעבוד אחרי
יממה של הפסקת חשמל כשהמצבר מתרוקן.
קשישים פנו אלינו בהיסטריה וביקשו שנעזור
להם בהשבת החשמל לבתיהם .אנחנו
יודעים שהתקלה היא אזורית ושאין כל כך
מה לעשות ,אבל אנחנו מתקשרים לחברת
החשמל ומרגיעים את הלקוחות המודאגים".
בכל השעות הללו יזם צוות המוקד שיחות
עם מנויים באזור כדי לדרוש בשלומם ולראות
כיצד ניתן לעזור להם .בנוסף ,מתנדבים
עורכים ביקורי בית ומבקרים קשישים ללא

מוקד יד שרה
חשמל ועוקבים אחר מלאי בלוני החמצן
בסניפים המושאלים במקום מחוללי החמצן
החשמליים המושבתים עקב הפסקת חשמל.
"בשבועות האחרונים הקשישים נמצאים
בחרדה עקב המצב הביטחוני .זו קבוצת
אוכלוסייה מוחלשת ומאוד פגיעה .מספר
הפניות למוקד עלה ואנחנו מדריכים אותם
ומרגיעים אותם .במקרי הצורך אנחנו
מזעיקים בני משפחה ושכנים כדי לשהות
איתם" ,מוסיפה מלול.
למוקד יד שרה מחוברים עשרות אלפי בני
אדם מכל רחבי הארץ והוא המוקד היחיד
שאינו דורש תשלום חודשי מהמנויים או
תשלום נוסף מ"מנויים טורדניים" .המוקד
מאפשר גם הפגת הבדידות ע"י שיחה
ידידותית עם המוקדנים.

הכשרה
מקצועית

הכשרת יועצי נישואין ומשפחה
בואו לשלב מקצוע מבוקש
שיש בו פרנסה לצד
שליחות ותרומה לקהילה.
תכנית לימודים מקצועית
המעניקה ידע ,כלים
ומיומנויות להנחיה וייעוץ
זוגי ומשפחתי בשילוב
פרקטיקה ועבודה מעשית.

סגל מקצועי מהמובילים בתחום | מעל  15שנות הצלחה |  87%השמה

קורסים נוספים :מנחי הורים חינוכיים | אימון אישי| coaching -הדרכת חתנים וכלות | פסיכותרפיה |  | NLPדמיון מודרך

מקומות אחרונים לקבוצת נשים בבני ברקosnat.ynr@gmail.com | 03-7160130 :
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בני ברק

ynrcollege.org

ט"ו בחשון תשע"ו 28/10/15

עובדה:
אי אפשר להיות
מנהל חשבונות,
אם לא יודעים חשבון.

ושבעת וברכת
בטוב טעם ובאיכות משגעת
משנת

1969
בכשרות מהודרת
של בד“ץ יורה דעה

אי אפשר להתקבל לעבודה במשרדים וחברות
ללא שליטה בתוכנות מחשב בסיסיות.

קורס יישומי מחשב בוקר וערב לבחירתכם:

 20מפגשים ( 80שעות לימוד) פעמים בשבוע
בוקר | 12:30 – 9:30 :ערב22:00 – 19:00 :
עלות למשתתף ₪ 300 -
( 50%החזר – מותנה בהשתתפות מלאה ובמבחן)

הפתיחה בקרוב .מס’ המקומות מוגבל  -הקודם זוכה.
לפרטים והרשמה:
מרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן ( 31ז’בוטינסקי  )160בני ברק
YOSEFY@BBM.ORG.IL | 03-7707300/1/2

טעים לחזור לסלטים הטריים ,הבשרים העסיסיים,
לשרות האדיב ולמחירים העממיים
ושבעת וברכת רח' אצ"ל  ,47שכונת התקוה ת"א 03-6390677
טלפון להזמנות אירועים קבוצות וימי הולדת052-6291291 :
שעות פתיחה ,10:00-2:00 :מוצ“ש שעה לאחר צאת השבת עד 2:00

בני ברק

צילום ועריכת וידאו
שפע דוגמאות
והמלצות

 כל מגוון האירועים
 קליפים
 הרצאות
 סרטי תדמית

אלי
שדה 052-6710079

צילום וידאו אומנותי ומקצועי ,עריכה קלאסית ,מותאמת ללקוח

חדשות

הרב יוסף קהתי השפעת התקשורת הזוגית על חינוך הילדים
במוצאי שבת פרשת וירא י”ח חשון  31.10.15בשעה 20:00
באולם “שלום ורעות”
רח’ קהילות יעקב  ,63שכון ו’ ,בני ברק

הכניסה חופשית

מיועד לגברים בלבד
אין כניסה מתחת גיל 18

למספר

072-3999-900

ת
השרו נם
חי

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

במעמד סיום מיוחד של 'כולל ש"ס אידען':

מרן הגר"ח קנייבסקי פצח
בשירת 'אשריכם תלמידי חכמים'
"האברכים הללו ,יהיו הראשונים לקבל את פניו של משיח
צדקנו" ,הוסיף שר התורה והסביר מדוע בחר לערוך את
הסיום בביתו  האדמו"ר המקובל רבי דוד חי אבוחצירא
שליט"א מנהריה שלח ארגז יין לכבוד המאורע

סיום הש"ס במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי
מאת :חיים רייך

קייטרינג

קייטרינג שף וחוויה גסטרונומית
משובחת ויחודית.
אירוסין * חתונה * שבע ברכות
* ברית * בר מצוה
בהשגחת הרב לנדא שליט“א

טלפון להזמנות:
050-4657344
054-7956705
28
12

בני ברק

מאורע נדיר וייחודי נערך השבוע במעונו
של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי כאשר
לומדי הכולל המפורסם 'כולל ש"ס אידען',
סיימו את הש"ס בתוך שנה אחת.
השבוע ,זכו תלמידי המחזור השביעי
 תשע"ה  -לסיים את הש"ס כולו שנלמדבמסגרת זו .ואך טבעי היה שהמעמד ייערך
בביתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
שהמיזם הקדוש הזה ולומדיו ,קרובים אל
ליבו מאז הקמתו.
מי שהגיע במיוחד להשתתף במאורע
מארצות הברית ,הוא נשיא הכולל ,גאב"ד
ק"ק פוזנא ,הגאון רבי אברהם אייזען
שליט"א ,מי שלפני כמה שנים הגה את המיזם
המפואר הזה ,ומאז הוא עומד בנשיאות
הכולל המפואר 'ש"ס אידען' .גאב"ד פוזנא
שליט"א ברר קבוצה מזוקקת של אברכים
מופלגים בתורה .כאשר תנאי הסף לכניסה,
היה ידיעה מקיפה בכל התלמוד בבלי –
כשכל האברכים ,נבחנו עליו גמרא עם ביאור
רש"י ותוספות.
קצב הלימוד בכולל ,מזכיר ספרי הנהגות
של גאוני עולם .הספק של שמונה דפי גמרא
מדי יום  -כאשר בכל שבת נדרשים הלומדים
ללמוד עוד ארבעה דפים .בסוף כל חודש,
חייב כל אברך ואברך לעמוד בבחינה  -בעל
פה ובכתב  -על סכום של מאתיים עשרים
וחמישה ( )225דפי גמרא בידיעה ברורה.
רגעים לפני מעמד הסיום ,נכנסו רבני
הכולל אל חדרו של מרן שר התורה שליט"א,
יחד עם בניהם שבאו בבגדי שבת לחגוג את
שמחתם .אלא שמרן שליט"א הפתיע את
הנוכחים ,ושאל" :אפשר לבחון אתכם על
כל הש"ס?" .מכאן ואילך החל מעמד מרגש
של קידוש ה' עצום .כאשר שר התורה מציב
שאלות שמצריכות ידיעה מקיפה בכל הש"ס.
אך האברכים הוכיחו בקיאות מפליאה,
שהוציאה את מרן שליט"א מגדרו בשל
התפעלותו.
מבט של קורת רוח אפף את פני מרן
שליט"א שפונה אל נשיא הכולל ,גאב"ד
פוזנא שליט"א ,ואומר לו" :אלו תלמידי
חכמים וגאונים מובהקים" ,והודה לו על כך
שהוא מחזיק ומגדל את גדולי ישראל של
הדור הבא.
בעריכת הסיום התכבד ראש הכולל הגאון

רבי משה אייזיק סאמעט שליט"א ,ובאמירת
הקדיש הגדול התכבד הנשיא גאב"ד פוזנא
שליט"א .כאשר במעמד הפתיחה של התחלת
המחזור השמיני של לימוד הש"ס כובד
מרן שר התורה עצמו ,שקרא את המשנה
הראשונה במסכת ברכות.
לאחר מכן מזג מרן 'לחיים' מיין מיוחד
שהוציא לכבוד האירוע הנדיר והמיוחד
ומיד לאחר מכן פצח מרן שר התורה הגר"ח
בשירת" :אשריכם-אשריכם תלמידי חכמים
שדברי תורה חביבים עליכם ביותר".
לאחר שבירך מרן שליט"א את כל אחד
ואחד מהלומדים באופן אישי ,ביקש גאב"ד
פוזנא השב לקהילתו בפלטבוש ,להעביר
דברי חיזוק על המצב הקשה בארץ הקודש.
מרן השיב שאין מה לדאוג ,כי התורה מגנא
ומצלא בכל עידן ,והוסיף כי "משיח עומד
לבוא ,כמו שאמרו חז"ל במוצאי שביעית בן
דוד בא".
לקראת יציאת האברכים מביתו ,חזר מרן
שליט"א והביע את התפעלותו ,והתבטא
ביטוי נדיר כשאמר" :האברכים הללו ,לומדי
כולל ש"ס אידען ,יהיו מהראשונים שיזכו
לקבל את פניו של משיח צדקנו".
רק כדי לסבר את אוזנו של מי שעוד לא
הייתה לו הזדמנות לשמוע על הכולל המיוחד
הזה ,חשוב להזכיר שהוא זוכה להסכמה
ועידוד מכל גדולי ישראל ,מקצה לקצה.
כך לפני כחודשיים ,נערך במעון קודשו
של כ"ק האדמו"ר רבי דוד חי אבוחצירא
שליט"א מנהריה ,מעמד מיוחד שבו סיים
צעיר הלומדים בכולל (נער כבן י"ז שנים) על
מבצע אישי ,שבו סיים את כל הש"ס מחוץ
לסדרי הכולל בתוך ארבעה חודשים .במעמד
אמר אז האדמו"ר שליט"א" :העולם כולו
עומד על הכולל הזה והגאונים שלומדים בו.
בשום מקום בעולם לא לומדים את ההספק
העצום שלומדים פה .מי שמסייע לכולל,
מקרב את הגאולה .המשיח יבוא בזכות
התורה שאתם לומדים".
כך גם זכורה עדותו של כ"ק מרן האדמו"ר
מצאנז שליט"א שאמר במעמד סיום הש"ס
האחרון" :מיום בריאת העולם" ,אמר
האדמו"ר" ,עוד לא קם כולל שכזה שכל
האברכים שלומדים בו יודעים ש"ס בעל
פה" .אלא שלאברכי כולל 'ש"ס אידען' אין
פנאי ,הם כבר הולכים מחיל אל חיל ,וכבר
ניצבים בפני הבחינה של החודש הנוכחי.

ט"ו בחשון תשע"ו 28/10/15

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 ירוקה
כרוב לבן במיונז
תירס במיונז
ארבעס
פלפל חריף מטוגן
כרוב לבן בתחמיץ
בטטה מרוקאית

(המחירים ל 100-גר’)

תוספות
אורז לבן
אורז שמיר
אורז מג’דרה
אורז אדום
פתיתי אורז
תפו”א ננסי בעשבי תיבול
תפו”א אנה
תפו”א סירות
תפו”א קוביות
אפונה וגזר
בטטה בעשבי תיבול
גזר צימעס גמדי
נודלס מוקפץ עם ירקות
שעועית ירוקה ברוטב
זיתים מרוקאים
טנזיה
קוסקוס
מרק ירקות
אנטי פסטי ירקות
פסטה בולונז

₪ 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
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80

(המחירים ל 100-גר’)

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

יריד אוכל
מוכן

(המחירים
ל 100-גר’)

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

מבית מסעדת צנעני

עיקריות
החגים נגמרו ,מחירי
לשון בקר בפטריות ₪ 11.90
חומרי הגלם עלו ,ובצנעני צלי בקר בפטריות ₪ 10.90
מחירי המבצע נמשכים!!! רולדה הודו
₪ 8.90
מבצעי השבוע
קבבונים ברוטב
₪ 8.50
בקניה מעל  & 150גולש בשר
₪ 9.90
חמין עם בשר
₪ 5.90
תבנית קיגל
כרעיים עוף בצ’ילי ₪ 6.40
כרעיים עוף פיקנטי ₪ 6.40
 3סוגי סלטים
מוקפץ עוף עם ירקות ₪ 6.90
בקניה מעל  & 250סטייק פרגית במרינדה ₪ 10.90
סטייק פרגית ממולא בשר ₪ 8.40
אורז
 ₪לק”ג
כבד עוף בפטריות ובצל ₪ 8.90
קילו שניצלים
₪
קציצות בשר פיקנטי ₪ 6.90
לק”ג
או שניצלונים
קציצות עוף פיקנטי ₪ 6.90
פתוח מ 8:00-בבוקר עד  14:00בצהריים שניצלונים
₪ 7.60
ז'בוטינסקי  92ב"ב
שניצל עוף בשומשום ₪ 7.60
להזמנות03-5780459 :
שניצל עוף מטוגן
₪ 7.60
 054-6374469יעקב
חזה עוף על האש ₪ 7.60
חניה חינם בכניסה למסעדה
כנפיים בצ’ילי
₪ 4.90
(המחירים ל 100-גר’)
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או מאחורי המסעדה

מאן דאמר

העמוד טעון גניזה

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

גדולה הכנסת אורחים (שבת קכ"ו ע"ב)
אתי ֵחן ְּב ֵעינֶיָך
"אם נָא ָמ ָצ ִ
ִ
ַאל נָא ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְב ֶּדָך"
(בראשית יח ,ג) .אמרו חז"ל
(שבת קכו ע"ב) מכאן
שגדולה הכנסת אורחים
יותר מהקבלת פני שכינה.
הגאון מוילנא זצוק"ל
הסביר מאמר זה על פי הגמרא
במסכת יומא (נג ע"א) שהכהן
הגדול כשהוא יוצא מבית קדשי
הקדשים ,פניו כלפי הקודש ,ואינו מחזיר פניו לצאת .וכן
כהנים בעבודתם ולויים בדוכנן וישראל במעמדן ,כשהן
נפטרים לא היו מחזירים פניהם והולכים ,אלא מצדדים
פניהם והולכים .וכן תלמיד הנפטר מרבו ,לא יחזיר פניו
וילך ,אלא מצדד פניו והולך עד שמתכסה רבו מעיני רבו
(ע"ע בפי' הראב"ע שמות י ,ו).
והנה כשראה אברהם אבינו את שלשת האנשים
הנצבים עליו ,רץ לקראתם לקבל פניהם ,וביקש מהקב"ה
שימתין עד שיקבל פני האורחים ,כמו שנאמר "אם נא
מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך" (בראשית
יח ,ג) ,אולם כאשר עבר את פני ה' היה לו ללכת אחורנית
ופניו כלפי השכינה ,ולא כלפי האורחים ,אך בהיות שאין

משורת דרך ארץ לקבל אורחים באופן כזה ,שמחזיר גבו
אליהם ,לכן נאלץ להסב פניו כלפיהם לקבל בסבר פנים

סוד הצלחתו של אברהם
אבינו שכל מצווה היה עושה
אותה בשמחה ,בזריזות
ובדיקות ולא בעצלות
וכבידות ,מהרי ..וירוץ ..כמה
ריצות רץ אברהם אבינוֱ ,הוֵ י
ָרץ ְל ִמ ְצוָ ה
(אבות פ"ד מ"ב)
יפות ,וכמו שכתב וירץ "לקראתם" ,משמע פנים אל פנים,
והסב פניו מנגד פני השכינה ,וזהו שאמרו חז"ל "גדולה
הכנסת אורחים יותר מהקבל פניה שכינה" (שבת קכו

ע"ב) ,רוצה לומר מלהיות מקביל פניו נגד פני השכינה
(קול אליהו).

ֱהוֵ י ָרץ ְל ִמ ְצוָ ה
ֲרי ְׁשֹלׁש
ֹאמר ַמה ִ
ֱלה ֶאל ָׂשרָה ַוּי ֶ
ָהם ָהאֹה ָ
ַאבר ָ
ְמ ֵהר ְ
ַוי ַ
ָהם
ַאבר ָ
ֲׂשי עֻגֹות :וְ ֶאל ַה ָּב ָקר רָץ ְ
לּוׁשי ַוע ִ
ְס ִאים ֶק ַמח ס ֶֹלת ִ
(בראשית יח ,ו-ז).
מה קרה? למה כל כך ממהר אברהם?
אלא אברהם בא ללמדנו שאתה עושה מצווה תעשה
אותה בזריזות ובשמחה..
סוד הצלחתו של אברהם אבינו שכל מצווה היה עושה
אותה בשמחה ,בזריזות ובדיקות ולא בעצלות וכבידות,
מהרי ..וירוץ ..כמה ריצות רץ אברהם אבינוֱ ,הוֵי רָץ
ְל ִמ ְצוָה (אבות פ"ד מ"ב) ,צריך אדם לרוץ לדבר מצווה,
זריזים מקדימין למצוות (פסחים ד ע"א) ,וכמה שאדם
יזדרז כך ירוויח יותר.
שיננא חטוף ואכול חטוף ואישתי (עירובין נד ע"ב),
תחטוף תפילות ,תורה ,מעשים טובים ,צדקות ,מה
שלמדת תורה קנית ,חטוף ואכול ,אברהם אבינו ראה
שתכלית האדם זה לצבור מצוות וחסדים ולעשות רצון
הבורא יתברך ולכן דבק בכל כוחו במצווה הזאת.

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכנסת אורחים של אברהם אבינו
שלאחר
מספרים
חז"ל
שאברהם אבינו מל את עצמו,
והיה צורך ברפואתו  -הוציא
הקב"ה חמה מנרתיקה שלא
להטריחו באורחים .ולפי
שראהו מצטער שלא היו אורחים
באים ,הביא לאכסנייתו מלאכים
בדמות אנשים.
יש להבין מדוע בכלל הצטער אברהם? הרי חום היום
השאיר את עוברי הדרכים בבית ,כך שאין כלל אורחים
שצריכים להכניסם הביתה ,והם אינם צריכים כתוצאה מכך
הכנסת אורחים ,ועל מה יש להצטער? הרי מצוות הכנסת
אורחים היא חסד עם הזולת ,ואם הוא לא צריך אותו אז אין
מצוה .משל למה הדבר דומה? לאדם שהאכילה אסורה לו,
האם יש מצוה לדאוג לו לאוכל?
י"ל שאברהם אבינו הבין שקשר עם אלוקים איננו קשר
שנשאר רק בתחום האישי של המחשבה והרגש ,אלא שעליו
לבוא לידי ביטוי מעשי בפעולות חיוביות שנעשות למען
תיקון העולם ,ובכללם הדאגה והאחריות לזולת .ומשום כך
גם אם חמה הוצאה מנרתיקה ואין אנשים בפועל ברחובות,
הקשר עם בוראו חסר לו.
אברהם אבינו מלמד אותנו שבאמצעות פעולות מעשיות

“

שמגלות אחריות על מה שקורה מסביבנו ,אפשר להגיע לקשר
אמיתי עם אלוקים .לשיטתו ,הכנסת אורחים אינה רק פעולת
הטבה וחסד עם הזולת ,אלא יש בקיומה את הצורה המושלמת
של הקשר הנכון עם אלוקים ,ע"י תיקון עולם והטבתו .היא
מועילה למי שמכניס את האורחים לא פחות מלאורחים
הפוקדים את ביתו ,ואולי אף יותר ...ולא בכדי "גמילות
חסדים" משמשת כעמוד העולם.
משום כך מצטער אברהם שאין אורחים בסביבה ,כיון שרק
דרך מעשים של חסד הוא יכול להתקרב כראוי לבוראו .אם
אין אורחים בסביבה ,שעל ידם הוא יתקרב יותר לאלוקים ,אזי
אי אפשר להביא לידי ביטוי מעשי את אהבת ה' ,ומשום כך
הוא מצטער.
אנו מוצאים שבפרשת הבריאה התורה חוזרת ושונה על
הביטוי" :ויאמר אלוקים" ,גם במעשה בראשית וגם אצל נח.
וכידוע שם "אלוקים" רומז למידת הדין .לעומת זאת ,כאשר
התורה מתחילה לעסוק בסיפורו של אברהם אבינו" :ויאמר
ה' אל אברם" (בראשית יב' ,א') היא משתמשת באיזכור שם
ה' שהוא שם רחמים .יש בכך לרמוז שבזכות מעשה חסד
הקב"ה משפיע על עולמו הנהגת חסד ,וכדברי המדרש (רבה,
ס' ,ב') "שהחסד מתגלגל בעולם בשבילו" (בשביל אברהם
אבינו) .ועוד אמרו על הפסוק בתהילים (יח' ,כו') "עם חסיד
תתחסד – זה אברהם אבינו שנהג בחסידות והקב"ה התנהג

עמו בחסידות".
האר"י הק' תיקן לומר לפני התפילה :הריני מקבל עלי
מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוך" .וזאת ,כי החיבור
לבורא עולם באמצעות התפילה מקבל עוצמה גדולה כאשר
יש בו ביטוי מעשי לדאגה לזולת ואהבה אליו .והוא לא נשאר
רק בפה ובמחשבה.
רעיון זה מסביר לנו איך אברהם אבינו בשעה הגדולה של
התגלות האלוקית אשר בא לבקרו ביום שלישי למילתו ,מעז
לעזוב כביכול את הקב"ה ולרוץ לקראת האורחים .הוא אומר
לה' :אל נא תעבור מעל עבדך – שימתין לו עד שיתפנה ,כיון
שעליו מוטל עכשיו להכניס אורחים .כי אברהם אבינו מבין
שהכנסת האורחים המגיעים באמצע התגלות האלוקים אליו,
אינה הפסקה של החיבור עם האלוקים הנראה אליו באותה
שעה ,אלא יש בה העצמה של הקשר האלוקי והבאתו לידי
ביטוי מעשי ,באמצעות ההטבה לזולת .וזהו רצונו יתברך
וחלק עיקרי שבקבלת פני השכינה.
זוהי כוונת חז"ל שלמדו ממעשהו זה של אברהם .ש"גדולה
הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה"" .גדולה" היא ,מפני
שאין בה חיבור ערטילאי עם האלוקים ,כמו בקבלת פני שכינה
בלבד ,אלא יש בה העצמה של הקשר הרוחני עם האלוקים,
והפיכתו למשהו עמוק יותר ,גדול ושלם עם חותם עמוק –
עולם חסד יבנה.
הכותב הוא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

אברהם אבינו הבין שקשר עם אלוקים איננו קשר שנשאר רק בתחום האישי של המחשבה והרגש ,אלא שעליו
לבוא לידי ביטוי מעשי בפעולות חיוביות שנעשות למען תיקון העולם ,ובכללם הדאגה והאחריות לזולת.
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חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי
שידור חי של רדיו קול ברמה
בפי

של ועד

קוח צמוד

תר

ם
י

מאושר

יש לנו

חדשות

בנים ומח
נכ

בשבילך

הכל במספר אחד

ל

קראת הרפורמה ה
קרבה ,נצלו הזמנות אחרונה:

לוקחים אחריות על
בריאות המשפחה
במקרה של קטסטורופה רפואית חס וחלילה בתוך המשפחה,
ניתוח מורכב ,השתלה ,או הזדקקות לתרופות שאינן בסל
אין מי שיתן לך מענה במצב הזה.

מבצע מיוחד לשבוע בלבד!

מוקד הציבור

03-619-4444
בעלות שיחה רגילה

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

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

לרשת חנויות

למחלקת הזמנות
באינטרנט
דרושים/ות

נציגי/ות
שירות לקוחות
אחראי/ת משמרת
 עבודה במשמרות
 תודעת שירות גבוהה
 עבודה בסביבה ממוחשבת
 ניסיון בשירות לקוחות  -יתרון
 מתאים לסטודנטים/ות
המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

פרטים בטלפון055-6665999 :
קו"ח למיילtali.gamzo@rami-levy.co.il :

*לשנה הראשונה

חייגו073-7077555 :
לויאלטי .פתרונות ביטוח • דרך בן גוריון  8קומה  ,3רמת גן

אנחנו ברשת נתיב החסד דואגים לחסוך לכם
 גם זמן וגם כסף  -עם סניפים קרובים ומבצעים שוויםככה זה כשיש סופר ,גם קרוב וגם זול!
אסם
 900גר’-
 1.75ק”ג

דג מושט

90
37
לק”ג

 1ליטר
סוגים שונים

90ליח’8

ויטמינצ’יק

ערגליות/
קרם קרקר/
קרקר זהב/
קרקר שומשום
פתי בר וניל/לחמית

 1ליטר

קרטוניות
ספרינג

90ליח’17

 5ב-

20

אסם
 80-90גר’

 5ב-

20

פודינג/ג’לי

הוואי
 700מ”ל

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

90ליח’8

תבואות בר

990

עוגיות בדלי

 1ליטר/
 1.25ק”ג
לא כולל בייבי

מרכך כביסה/
אבקת כביסה
סוד

90ליח’8

 55גר’
עלית

 5ב-

10

דוריטוס

 32גלילים
שניב

1890

נייר טואלט
טאצ’

חברי מועדון ,תכינו כסף קטן
 400גר’
חטיפים
מן הטבע

שקדי מרק

 2ב-

10

מיה
 1ק”ג

שעועית לבנה

890

 40יח’
עדין

וופל מצופה

אסם/
עלית

10

רביעיית ביסלי/
מארז במבה שוש

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

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי
י”ד-ט”ו בחשון 27-28.10.15

בצל

נכרי/

390

בד”ץ י-ם-חו”ל

₪
לק”ג

נתיב החסד סניפים בני ברק :רח’ קוטלר  | 03-5791433 .18רח’ ר’ עקיבא  34פינת ירמיהו | 03-5789482 .רח’ כהנמן | 03-5448588 .151
רח’ גניחובסקי  23קרית הרצוג | 03-5796771 .רח’ נויפלד  | .03-5704963 .15רח’ יגאל אלון  12קרית הרצוג | 03-6099821 .רח’ רשב’’ם
 | 03-6566551 15רח’ הרב קוק  | 03-6324538 11רח’ הרב מלצר  | 03-5226858 24רח’ פרדו  | 03-5703078 .2רח’ חבקוק  25בני ברק
 | 03-9479944רח’ תורת חיים  | 03-5179802 .1רח’ קלישר  | 03-5755232 17אלעד :רח’ שמעיה  ’’19מרכז יוסף’’  | 03-7364441רח’
הריף  03-909366/7 .1אשדוד :הורקנוס  | 08-6430453 8הורקנוס  | 08-6430456 22הלל  | 08-6103663 8רח’ רשבי .08-8523639 15
חיפה :מיכאל  04-6899718 9רכסים :א.ת כפר חסידים  04-9040905רחובות :פרץ  08-6491854 8ברכפלד :רח’ רשב”י ( 35הכניסה
מהחניה)| 08-6493969 .

90ליח’6

מחלקת פירות וירקות
בכשרויות מהודרות
לשנת שמיטה

מלפפון
נכרי

3

90

₪
לק”ג

 1.5ליטר
ברקוד327532:

1990

שישיית פפסי

היום בזול....
דלעת

בטטה

3

7

נכרי

90

₪
לק”ג

נכרי

90

₪
לק”ג

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.

מבצעים בתוקף
ה מיום ראשון
 25י”ב בחשון
.1
0.15עד ום שישי
 .1י 30י”ז בחשון
0.15

חבל
לבזבז
כסף!

