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ט. מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים
שעות פתיחה: א'-ד': 7:00-22:00, ה': 7:00-23:00, ו': 6:00-15:30

 www.edaardsons.co.il .רח‘ המכבים (מנחם בגין) 37, שוק פרדס כץ, ב“ב
שירות משלוחים  03-5790460, פקס: 03-6169933

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג 500 מ"ל

RC

גבינה צהובה עמק

קמח

טחינה עדן
בד"ץ

4 ב-10& 

ב-

 &13

 &20 &10 ב-

 &95

ב-

 &20 &50

 &10

ב-

 &50 2 ב-

טיטולים

בקרטון 
1 ליטר

500 גר'

3 ב-

2 ב-

3 ב-

מיונז תלמה
 500 גר

L תבניות ביצים

 &1490
ורד הגליל
מאגדת שוקולד

3 ב-

2 ב-2 ב-2 ב-

3 ב-

2 ב-

קרם 
הגנה
ד"ר פישר

גבינת סקי
750 גרם

 &20 3 ב-

במגוון טעמים

לקילו

מוצרי 
השבוע חלב טרה חיתולי האגיס בורקס תפו"א

חלב תנובה"שף הבצק"

נייר 
טואלט
48 גלילים

בקניית זוג

גבינת טרה/סקי

 &10

 &18 &20 &30

 &14

 &10

משקה ג'אמפ

ב-

ב-ב-

 &25 22& ב-2  ב-2 

ב-

2 ב-55& 

 &13 3 ב-

פרסיל ג'ל 

שישיה
RC

 &40  2

20& ב-  5

12& ב-  2

שמן קנולה טעמן
בד"ץ עד"ח

3

42

מארז פיצה זוגלובק
שלישיה

ארטיק קראנץ 
נסטלה

פסטות ויליפוד בד"ץ

ב-

12 קילו

 &79
אבקת כביסה אריאל

 &10 ב- 7

 &32 ב- 2  &20 ב- 3  &1590

 &8 90

 &3790 &2390

 &2990

 &2990

 &2490

 &18 90

עוף שארית
טרי

פילה סלמון 
(אילתית)

עוף מחפוד
טרי

חומוס 
אחלה/צבר
700 גר'
בקניית זוג

משקה אנרגיה 
בלו

זוגלובק 
/ תירס / 
נקניקיות

2 ק"ג

 &2990

 &18 90

5 ב-10& 

קוטג' טרה

קפה נמס 
עלית

 &18 90

פתי בר גטניו
1.6 ק"ג

 &1690
ב-

מארז 
דנונה

מארז גמדים 
תות בננה

דג פילה

קילו
2 ב-

שמיניהטבעי

אמנון (מושט)

 &50

בירה מאלט 
1.5 ליטר

דגני בוקר
שוגי/ קוקומן חום לבן

קורנפלקס 
דבש

 &790
ב-  &4 90

ב-

מארז 5 יח' 
לה פרוטה
נסטלה

 &790

בקניית זוג

2.7 ליטר

400 גר

ב-

 &1490
ב-

שמפו / מרכך הוואי
750 מל'

שוקו תנובה/
יטבתה
1 ליטר

מארז שוקו 
יטבתה
8 יחידות

 &1790

גבינה זיתים / 
בצל תנובה

מארז מילקי 
16 יחידות

תרכיז אחווה
4 ליטר

בקניית זוג

אדוארד
אלופים בחיסכון

מבצעים מיוחדים 
רק לתשעת הימים!!!

נוזל כלים 
פיירי
1.350 ליטר

ב-

ב-

ב-

2 ליטר 
במיכל

מארז דני
שטראוס





 כלים חד פעמיים | מצרכי אפייה | מוצרי נייר | מוצרי ניילון ועד ועוד...

 מבחר עצום של מוצרים חד פעמיים לבית, לשבתות

לשמחות, ליום יום ולכל אירוע
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סניפים:
בני ברק:

תבנית מפינס 
קטן 50 יח'

רדיד אלומניום
 30 ס"מ 

FIT 200  אופל  
שקיות אשפה 

בגליל 75/85 25 יח' 

R29 תבנית קטנה
 22 יח' ב-

כפיות ח"פ 
100 יח'

R31 תבנית גדולה
 11 יח' ב-

&390

כף/ מזלג/ סכין 
קשיח 50 יח' 
שקוף/ קרם

&290

&1490

כף/ מזלג/ סכין 
100 יחידות
       4 ב-

&1000

כוסות קריסטל 
יהלום 50 יח'

&390

&490

&490

&200

נייר אפייה 50 יח' 
נשלף דף דף

&490

לפתניות 25 יח' 
10 חבילות ב-

&1000

צלחת מרק 
פאלאס 25 יח'

&290

&490

מיכל 2 ליטר + 
מכסה 3 יח'

&390

כוסות נייר 
50 יח'  220 מ"ל

&290

כוסות קר 
100 יח'

&200

צלחת קטנה 
פאלאס 50 יח'

&290

מפיות נייר 100 יח' 
משי טישו מבחר 

צבעים 

&290

מפיות 3 שכבות 
20 יח' 3 ב-

&1000

שקיות מזון 
שטוח 200 יח'

&200

&690

ממחטות טישו 
110 יח' חמישיה 

הכי זולים
 בעיר!!!

המבצע בתוקף 

עד ט באב

*אין מכירה 
בסיטונאות 

6778888-03

טל. 03-6778888

כהנמן 159 | השומר 14 | לנדא 11 |  רח’ ירושלים 14 | ר׳ עקיבא  116 |   אור החיים 20

 

שעות פתיחה  
22:00 - 9:00

קרית ספר:





רח׳ רבי עקיבא 76 בני ברק, טל׳ 03-6889942, פקס׳ 03-6889943

טכנו
שרוליק

בס"ד
ברזים, אינסטלציה, השקייה, כלי עבודה, חשמל, 
פירזול, ברגים, מנעולים, שכפול מפתחות, צבע,

מכשירי חשמל, עגלות משא, סולמות,
מתנות ועוד.

מבצעים
חמים!

 אפשרות להתקנת ברזים ועבודות תחזוקה ושיפוצים
שכפול מפתחות

 אפשרות למשלוח עד בית הלקוח בעלות סמלית
* ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 5 תשלומים ללא ריבית * כל המחירים כוללים מע׳׳מ * התמונות להמחשה בלבד.    ט.ל.ח

* שעות פתיחה: ימי חול  20:00 - 08.00, ימי שישי וערבי חג 08:00-13:00 * המבצעים בתוקף עד ה – 31.7.17  ח׳ באב תשע׳׳ז 

אסלה לבן / פרגמון

136.00 ש’’ח

129.00 ש’’ח

ברז איכותי ברבור 
ארוך

ברז קיר פייה
יצוקה נחש קצרה

ברז איכותי פרח 
קצר מסתובב

ברז איכותי פרח 
ארוך מסתובב

185.00 ש’’ח109.00 ש’’ח109.00 ש’’ח

130.00 ש’’ח

ברז קיר קצר

95.00 ש’’ח

ברז פייה קשת 
קצרה

ברז איכותי נשלף
 450 למטבח

175.00 ש’’ח170.00 ש’’ח

ברז איכותי
לאמבטיה כולל 
צינור מתלה ומזלף

ברז נשלף 900

350.00 ש’’ח

650W ג׳קסון

270.00 ש’’ח 

800W פטישון עוצמתי
26 מ׳׳מ

630.00 ש’’ח 

משחזת 1050Wסולם אלומיניום 4 שלבים

299.00 ש’’ח 

מברגה אימפקט 
+ 2 סוללות

600W מקדחה

269.00 ש’’ח 
599.00 ש’’ח
770.00 ש’’ח 199.00 ש’’ח 

מזלף לברז נשלף

29.00 ש’’ח 25.00 ש’’ח

מזלף הדס 7 
מצבים

עם חסכם

מייתז קומפלט 
+ צינור

27.00 ש’’ח

 12v
18v

 16W קטלן עוצמתי
כולל מפסק

109.00 ש’’ח

מאוורר תלוי ׳׳16

113.00 ש’’ח

מאוורר רצפה ׳׳16 כולל טיימר ורשת רוטורית 
חסכוני, שנתיים אחריות, 3 מהירויות

בקנייה של 400 ש׳׳ח ומעלה
70 ש׳׳ח במקום 150 ש׳׳ח

מוט מקלחת 3 מצבים

59.00 ש’’ח 

מוט פינוק מפואר עם 
ראש גשם 20 ס׳׳מ

250.00 ש’’ח 

עם תושבת 
ניידת 

להתקנה
 גם על חורים 

קיימים

19.00 ש’’ח

מוצרי פקסשרשורי לאסלה ׳׳4
מחירים מיוחדים לאינסטלטורים

מושב אסלה קל
לבן / פרגמון

23.00 ש’’ח

איזולירבנד איכותי

3.00 ש’’ח

ראש מקלחת 
כלנית קבוע

ראש מקלחת
5 מצבים

17.00 ש’’ח

29.00 ש’’ח

ראש מקלחת אורן
 עגול 220 מ׳׳מ

58.00 ש’’ח 

ברז כביסה מיני

14.00 ש’’ח 

רובה איכותי

8.00 ש’’ח 

69.00 ש’’ח

מנגנון כבל אוניברסלי צידי למונובלוק
3/8 + מתאם 

29.00 ש’’ח

ונטיל לסיפון אמריקאי כרום  איטלקי

ברז ניל אורגינל

17.00 ש’’ח

סל כביסה ראטןשולחן מתקפל 1.80 מטר
60 ליטר

44.00 ש’’ח 

169.00 ש’’ח 

ברז גן כדורי 1/2

16.00 ש’’ח

נקודת מים עגולה 
גדולה

סיפון שרשורי 11/4

12.00 ש’’ח19.00 ש’’ח

וילון בד איכותי
לאמבטיה כל המידות

29.00 ש’’ח 

מטאטא + מקל

10.00 ש’’ח 



   ולי הטעם ממש מעדן! עם הכי הרבה סידןאמא שמחה שזה

ציירו ציור מעניין עם הפרה מוו ותוכלו 
לזכות במסיבת שוקו ומעדנים

עם הפרה מוו אצלכם בבניין! 

גו:
חיי

ם 
טי

פר
ל

03
-3

73
88

22
 

עם הכי הרבה סידן ובטעם מוו•שלם!

מעדני       של טרה

*בהשוואה למתחרים המובילים

mivtza.moo@gmail.com :בכפוף לתקנון. לקבלת התקנון*



יריד הספרים בעולם החסידות הגדול מכולם

כולם נוהרים 
ליריד הספרים

בני ברק 
היום ומחר ימים רביעי וחמישי כ"ה-כ"ו בתמוז

אודיטוריום )רמת אלחנן(
בין השעות 23:00-19:00

מכל החסידויות ממתינים לכם בדוכניםעשרות מכונים והוצאות לאור 
בואו ותיהנו מהזדמנות 

של פעם בשנה!

ספרי 
אור 
החיים

ספרי 
עוז 
והדר

4 ספרים 
ב-100 ₪!

ועוד מבצעים והנחות
על מגוון ספרי רשת אור החיים

חדש! חדש!חדש! חדש!חדש! חדש!



  ולי הטוסט ממש טעים!מ-100% רכיבים טבעייםאמא שמחה שהגבינה 

לילדים שלי יומיום טרה

גבינה צהובה ׂנעם
הסדרה היחידה מ-100% רכיבים טבעיים

וללא חומרים משמרים



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

ומקבלים תווים מקבוצת גולף במתנה!רוכשים חבילת חתנים בטרקלין חשמל כהלכה

תוקף המבצע עד 21.7.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע מוצג בנק׳ המכירה עצמה. סכום התו הניתן במתנה משתנה 
ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר שמשתתף במבצע. תוקף מימוש התו עד 31.3.2022, בכפוף לתנאים המצויינים בתו. אין כפל מבצעים מלאי מינימלי למבצע 50 יח’ לסניף. בכפוף לתקנון  המבצע 
המופיע בחנויות. מגוון המוצרים והמחירים מוצגים בנקודת המכירה עצמה. *תוקף המבצע 9.8.17, כל משקפי השמש ומסגרות הראיה של המותגים המשתתפים במבצע שמחירם לצרכן במועד המימוש 
אינו עולה על 550 ש”ח )מחיר מחירון תקף ללא הנחות מבצעים( ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.17, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. מינימום פריטים 
.ERN במלאי 50 יח’ לסניף. אין כפל מבצעים או הנחות. כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף | המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה | בכפוף לאישור חברת

36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים* 

₪ 3,990
₪ 4,500

₪500
בתווים

מקרר מקפיא עליון
LRE 345-WGBD :דגם

• נפח כללי: 347 ליטר • נפח תא קירור 257 ליטר
 C  נפח תא הקפאה 68 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
WMB 50621 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור אפייה משולב טורבו 
 LFS- 6045 W :דגם

 A :מכסה עליון זכוכית • דירוג אנרגטי •

חבילת ארד

בהכשר הבד"ץ מקרר מקפיא עליון בקו   
DN156821 :דגם

קיבולת כללית: 519 ליטר נטו • תא קירור:  394 ליטר נפח 
B אחסון • תא הקפאה: 125 ליטר נפח אחסון • דירוג אנרגטי

מ.כביסה 8 ק״ג בקו
WCC-8604 :דגם
A דירוג אנרגטי •

בהכשר הבד"ץ תנור דו תאי   
נפח תא אפייה עליון 35 ליטר • נפח תא אפייה

תחתון 65 ליטר • דירוג אנרגטי: A • בהכשר הבד״צ

חבילת פלטינה

₪ 8,890
₪ 10,435

₪1,500
בתווים

מקרר מקפיא עליון אל ג׳י
GR-M6780S :דגם

• נפח כללי: 515 ליטר • נפח תא קירור: 381 ליטר • נפח תא 
הקפאה: 130 • דירוג אנרגטי A • שבת מהדרין

מכונת כביסה 7 ק״ג אל ג׳י
F8061QDP :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב דו תאי קינג
 K18-X :דגם

• 4 להבות • נפח תא אפייה עליון 23 ליטר
A נפח תא אפייה תחתון 44 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת יהלום
מקרר פרימיום שארפ

SL- 2249/55 :דגם
• נפח כללי 473 ליטר • נפח תא הקפאה 118 נטו

B  נפח תא קירור 388 ליטר נטו • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5.5 ק״ג בוש
WAB 16060 IL :דגם

A 800 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב הלכתי סאוטר
SAF-865 B :דגם

 A נפח תאפייה 65.5 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת זהב

₪ 6,990
₪ 8,320

₪750
בתווים

₪ 5,990
₪ 6,905

מקרר מקפיא עליון בקו   
RDNE 455KO1PT :דגם

 • נפח כללי : 409 ליטר • נפח אחסון תא מזון:  314 ליטר
B :נפח אחסון תא הקפאה : 94 ליטר  • דירוג אנרגיה •

מ.כביסה 7 ק״ג בקו
EV-7100 Y :דגם
A דירוג אנרגטי •

תנור משולב בקו
A נפח תא אפייה: 65 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת כסף

מקרר לזוגות צעירים
FJ-DF285W1 :דגם

• נפח כללי 226 ליטר )ברוטו( • נפח תא המזון 186 ליטר
C נפח תא הקפאה 40 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
WMB 50621 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב לנקו
LSF-5050WS :דגם

• נפח תא אפייה 45 ליטר
B  דירוג אנרגטי •

₪ 2,990
₪ 3,445

₪500
בתווים

חבילת בסיס

₪ 7,890
₪ 9,230

₪1,000
בתווים

₪750
בתווים

יש לנו מתנה בשבילכם!מתחתנים?

 ומקבלים משקפי שמש במתנה!*
המותגים המשתתפים במבצע:

מקולקציית 2017 ברשת אופטיקה הלפרין ממגוון מותגי הבית * ניתן להמרה למסגרת ראיה

קונים מזגן                                                                      במחיר מטורף

יבואנים
רשמיים

בלבד

ניתן לרכוש 
שוברי מתנה
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לפרטים נוספים:

*בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום

לקוחות כללית מושלם פלטינום



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ה בתמוז תשע"ז 19/7/17 בני ברק12 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, אבי רבינא, ישראל פריי, ארי 

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 התלמידים נבחנו אצל גאב"ד 'יורה דעה'

שע"י  באלעד  התורה"  "עמל  בישיבת  הכשרות  לומדי 
מוסדות "אוהל אשר" בראשות הגאון רבי שמעון רווח 
ערכו ביקור מרגש אצל גאב"ד "יורה דעה" הגאון רבי 

שלמה יוסף מחפוד.
לאחר שלמדו הלכות כשרות במשך כשנה בשעות הערב 
לקראת  נכנסו הבחורים השבוע  נגר,  הרה"ג שילה  עם 
סיום הזמן למעונו של הגר"ש מחפוד ע"מ לשאת ולתת 

בענייני ההלכה שנלמדו על ידם. 
ובמאור  יפות  פנים  בסבר  קיבלם  דעה'  'יורה  גאב"ד 
פנים והשיב על שאלותיהם, לאחר כחצי שעה של מו"מ 

הלכתי, ברכם שיזכו 
ולעלות  להמשיך 
ויראת  בתורה 
כשהוא  שמיים, 
בחשיבות  מפליג 
הלכות  לימוד 
השייכות  כשרות 

לכל אחד ואחד, ובהם תלוי טהרת שולחנם של ישראל.

 האדמו"ר מביאלא-בני ברק ישבות בכותל

ברק  בני  ביאלא  חסידי  בקרב  שוררת  רבה  תכונה 
בראשות  המערבי  הכותל  ליד  בשבת  שהותם  לקראת 
זצ"ל  האדמו"ר  שהנהיג  העתיקה  כמסורת  האדמו"ר, 
הקודש.  בעיר  המצרים  בין  משבתות  באחת  לשבות 
לסעוד  אוכל  אולמות  והוכשרו  הושכרו  זאת,  למטרה 
את השבת ע"י מוסדות פורת יוסף ומוסדות נתיב אריה. 
השולחנות  ועריכת  המערבי  בכותל  יתקיימו  התפילות 
תהיה במרפסת אל מול הכותל המערבי בעיר העתיקה 

ברחוב משגב לדך.

 פעוט נפצע מכוויות 

רותחים בביתו ברחוב  נכווה ממים  כבן שנתיים  פעוט 
גני גד בבני ברק. המקרה אירע ביום שני השבוע סמוך 
לשעה 15:15. מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה 
סניף בני ברק שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי 

ראשוני ומצבו מוגדר קל עד בינוני. 
באגף דוברות והסברה של איחוד הצלה קוראים )בפרט 
לקחים  להפיק  לאחרונה(  אלו  מעין  ריבוי מקרים  עקב 
יד של  ולא להשאיר מיחם או קומקום חשמלי בהישג 
כי כבל החשמל של  גם  לוודא  ופעוטות. חשוב  ילדים 
שאין  במיקום  יהיה  החשמלי  המיחם  או  הקומקום 

לילדים או פעוטות גישה אליו.

 כינוס בענייני השקעות לדיינים ורבנים 

בנשיאות  הוראה"  "שערי  בד"צ  ודייני  רבני  מאות 
השתתפו  הארץ  חלקי  מכל  שטרן  הגרש"א  הגאב"ד 
בבני  משואות  באולמי  אמש  שהתקיים  השנתי  בכינוס 
בענייני השקעות  היה  הכינוס  ברק. חלקו הראשון של 
הגרש"י  ברכה  דברי  נשא  בהמשך  הלכה.  כללי  ע"פ 
שטרן, בנו הגדול של הגאב"ד שעמד על כללי ההוראה 

במשנת אביו.
לרבנים  בישר  כץ  משה  חיים  הרב  המעמד  מנחה 
לפתוח  עומדים  הוראה  לבית  העשרים  שנת  שלקראת 
ובית  אלעד  באשדוד,  חדשים  סניפים  שלושה  בקרוב 
את המשא  הגאב"ד לשאת  את  הזמין  כך  ואחר  שמש, 
הלכה  פסקי  ארוכה  שעה  במשך  השמיע  שבו  המרכזי 

בעניינים שונים וכן דברי הדרכה ומוסר לרבנים.

 חבר מועצת העיר בירמץ

משה  העיר  מועצת  מחבר 
חמישי  ביום  ערך  מלאכי 
מצווה  בר  שמחת  האחרון 
לבנו, באולם בית מלכה בבני 
רב,  קהל  בהשתתפות  ברק, 
ובהם  ציבור,  ואישי  רבנים 

ראש העיר חנוך זייברט, שהגיעו לאחל מזל טוב לאב 
ולבן הנרגש.

 מאת: עוזי ברק

הסמוך  המודעות  בלוח 
כוסו  לדרמן  הכנסת  לבית 
מיוחד  בשלט  המודעות 

בשבת האחרונה.
בעקבות  נעשה  הדבר 
התורה  שר  מרן  הוראת 
שביקש  קנייבסקי,  הגר"ח 
לכסות  שידאגו  ביתו  מבני 
את לוח המודעות בעקבות 
האיסור של שטרי הדיוטות.
הם  כי  אמרו  הבית  בני 
תצא  מ'לדרמן'  כי  מקווים 
שאר  לכלל  גם  הבשורה 
בעיר  המודעות  לוחות 
החרדיות,  הערים  ולכלל 
החילוניות  ובערים 
המודעות  לוחות  שידאגו 
לבתי  בכניסה  שממוקמות 
הכנסת או לבנייני המגורים, 
ולמנוע  מכשול  להסיר  כדי 

חשש.

מכת פריצות לבתי 
כנסת בעיר בני ברק

פורצים מחללים את בתי הכנסת, גונבים 
חפצים יקרי ערך ופורצים לכספות 

נציג פיקוד העורף 
הגיע לביקור בויז'ניץ

תא"ל גולן ואך הגיע לסיור בחסידות ויז'ניץ יחד 
עם השר ליצמן, והשניים עקבו אחר בניית המיגון 

לבניין הענק של החסידות שנבנה בימים אלו
מאת: עוזי ברק 

ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות,  שר 
המדרש  בית  של  הבנייה  באתר  סייר 
ההולך  ויז'ניץ  חסידות  של  הגדול 
וממוקם בקרית ויז'ניץ בבני-ברק. אל 
בפיקוד  מיגון  רמ"ח  הצטרף  הסיור 
גולן ואך שבא לעקוב  העורף, תא"ל 
של  המיגוניים  הצרכים  אחר  מקרוב 

הבניין הענק. 
האתר,  בתוככי  הסיור  במהלך 
הנכבדים,  האורחים  בפני  הוצגו 

הענק  הבניין  של  העבודה  תכניות 
שמשתרע על פני קרוב ל20,000 מ"ר. 
ביהמ"ד  קומת  אל  עלו  האורחים 
הקהילה  מיו"ר  הסברים  וקיבלו 
היקף  על  ויזניצר  אייזיק  יצחק  הרב 
אשר  מ"ר,   3500 הגדול,  ביהמ"ד 
מקומות   10,000 להכיל  מיועדים 

ישיבה ועמידה.
מהיקף  התרשמו  והתא"ל  השר 
להנהלת  לב  מקרב  והודו  הפרויקט 
להתרשם  הזכות  על  הבניין  קרן  ועד 

ולראות מקרוב.

מאת: עוזי ברק

שהעיר  ימים  מספר  מזה 
מעליה  סובלת  ברק  בני 
והפריצות  הפשיעה  באחוזי 
בעיקר  הוא  הדגש  כאשר 
כנסת  לבתי  התפרצויות  על 
וישיבות תוך חילול הקודש 

ובזיון ספרי התורה.
בתי  כלל  כי  לציין,  יש 
על  חוללו  שנפרצו  הכנסת 
רב.  בזיון  תוך  הפורצים  ידי 
ניתן  שנפרצו  המקומות  בין 
המדרש  בתי  את  למצוא 
סקווער,  חסידויות  של 
וישיבת  סאטמר  גור, 
כשבמירב  לובלין,  חכמי 

הפעולה  דפוס  המקרים 
כשאותם  עצמו  על  חוזר 
את  לרוקן  משתדלים  גנבים 
מהכתרים  הקודש  ארונות 
את  שמשמשים  והפעמונים 
ספרי התורה תוך גרימת נזק 

רב למקום. 
בבית המדרש של חסידות 
אירעה  שם  גם   - זוטשקא 
 - האחרונים  בימים  פריצה 
נפרצה כספת ששכנה בתוך 
נגנבו  ממנה  הקודש  ארון 
תשמישי  של  רב  מספר 
ומוצרי  ערך  יקרי  קדושה 
השייכים  עתיקים  יודאיקה 

לחסידות.

 שטרי הדיוטות: הגר"ח 
הורה לכסות לוח המודעות

בהוראת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
  כוסה לוח המודעות בשבת קודש

תלמידי מרן: רצוי לכסות גם את כל שאר 
לוחות המודעות בערים החרדיות

שטרי הדיוטות
הרה"ג שמואל צברי, יו"ר מוסדות 'דרכי איש' ומחבר ספרי השיטות 

לאחר "מעשה רב" שהורה שר התורה מרן רבנו 
הגרח"ק לכסות את לוח המודעות שבקרבת ביתו על 
מנת שלא ייכשלו באיסור קריאת "שטרי הדיוטות", 
זה  איסור  לציבור  להבהיר  מהמערכת  נתבקשתי 

בלשון קצרה וברורה לרבים.
ועוד( שאסור לקרוא  )שבת קטז:  מבואר בגמרא 
בשבת ב"שטרי הדיוטות". ולדעת רש"י שם האיסור 
ולדעת  ועוד;  הרמב"ם  דעת  וכן  ימחוק,  שמא  הוא 
חפצך",  "ממצוא  משום  שהוא  הר"י  בשם  הראש 

וכ"כ האור זרוע, הלבוש ועוד.
ומה הם שטרי הדיוטות, גם בזה נחלקו הראשונים. 
הרא"ש כתב שהם שטרי חובות וחשבונות, וחכמים 
הוסיפו בזה גם איגרות של שאלת שלום וספרי חול 
משום דמיחלף בשטרי הדיוטות. עוד הביא הרא"ש 
בשם רבינו יונה שאף העיון בלא קריאה בפה גם כן 

אסור, וכן פסקו הרשב"א והר"ן והטור.
וכדברי הרא"ש הנ"ל פסק מרן בשו"ע )סימן ש"ז 
סי"ג( להלכה, וכתב: "שטרי הדיוטות דהיינו שטרי 
אסור  שלום  שאלת  של  ואגרות  וחשבונות  חובות 

לקרותם, ואפילו לעיין בהם בלא קריאה אסור".
ומבואר מהמשנה ברורה )שם ס"ק נ"ד( שאיסור 
ממונו,  צורך  שהוא  בדבר  רק  הינם  הדיוטות  שטרי 

אבל אם הוא צורך גופו יש לסמוך על המתירים.
למקום  ממקום  בדרך  להולך  ללמוד  ניתן  ומכאן 
שמותר לו לקרוא את השלטים של שמות הרחובות 
שידע  גופו  לצורך  נחשב  הדבר  כי  הבתים  ומספרי 
לצורך  צריך  אם  מותר  וכן  למקום,  ממקום  להגיע 
המזון  אריזות  שעל  הרכיבים  לקרוא  בריאותו 
הווי  זה  כל  כי  שמותר(,  למי  )והתרופות  והשתייה 
צורך גופו למרות שהינם דברי חולין, ויחד עם זאת 
בשפתיו  להוציא  בלא  בהרהור  זה  לקרוא  יקפיד 

)ועיין בפסק"ת סימן ש"ז סכ"א(. 
בלוחות  המתפרסמות  מודעות  לקרוא  מותר  וכן 
המודעות שבבית הכנסת על זמני תפילה ושיעורים 
אבל  וכדומה.  מאיסורא  לאפרושי  הודעות  ושאר 
של  מודעות  שכן  וכל  חולין  דברי  של  מודעות 
בשבת  בקריאה  אסורים  הם  מסחר  ודברי  פרסומות 
נכשלים  רבים  הרב  ולצערנו  הדיוטות,  שטרי  מדין 
זה  לאיסור  הצורך  די  מודעים  שאינם  מחמת  בכך, 
ולחילוק בין המותר לאסור עד שנדמה הדבר חלילה 
להיתר, וראים בחוש איך שרבים עומדים ברחובות 
עיר וקוראים במגוון המודעות המתפרסמות שחלקן 

אף פרסומות וענייני מסחר האסורים.

צילום: 
יהודה רחמים, 
'חדשות 24'



 אפשר
 לישון בשקט...

 חדש מטיטולים! 
הגנה כפולה מנזילות = 1 לילה שקט



בני ברק כ"ה בתמוז תשע"ז 121419/7/17

מאת: עוזי ברק 

יצאו  הגדול,  לחופש  היציאה  לפני  רגע 
ילדים  גני  למאות  ירוק  אור  עמותת  מתנדבי 
במספר יישובים, כולל בני ברק, במטרה להכין 
בטוחה. המתנדבים  לחופשה  ישראל  ילדי  את 
הסבירו לילדים כיצד לשמור על כללי הבטיחות 

בדרכים במהלך החופשה. 
תכנית  מתנדבי  הגיעו  הפעילות,  במסגרת 
"זה"ב בגן" של עמותת אור ירוק לגני הילדים 
בדרכים  הבטיחות  כללי  את  להם  ורעננו 
מכן,  לאחר  ומשחקים.  חידונים  באמצעות 
"הנוסע  תעודת  מהילדים  אחד  כל  קיבלו 
ולשמור  להקפיד  מתחייבים  הם  בה  הבטוח" 
בדרכים  לבטיחות  הנוגעים  כללים  מספר  על 
הילדים  התחייבו  בתעודה,  ברכב.  כנוסעים 
מושב  על  ולשבת  בטיחות  חגורת  לחגור 
בשקט  לשבת  נסיעה,  בכל  מתאים  בטיחות 
בזמן הנסיעה ולא להפריע לנהגים וכן להיכנס 

לרכב ולצאת ממנו רק מכיוון המדרכה. 
תכנית "זה"ב בגן" )זהירות בדרכים בגן( היא 
ילדים בגילאי הגן את  תכנית שמטרתה ללמד 
במסגרת  חיים.  כדרך  בדרכים  הבטיחות  כללי 
התכנית, המופעלת על ידי "אור ירוק" ותנועת 

משרד  בשיתוף  למתנ"סים,  החברה   - של"מ 
מדי  מגיעים  המקומיות,  והרשויות  החינוך 
שבוע כ-1,500 גמלאים מתנדבי העמותה לגני 
בנושאים  ילדים  אלף   50 כ-  ומדריכים  ילדים 

הקשורים לבטיחות בדרכים.
על פי נתוני עמותת אור ירוק המבוססים על 
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במהלך 
 18 נהרגו  )יוני-אוגוסט(  שעבר  הקיץ  חודשי 
ילדים ובני נוער )0-19( בתאונות דרכים, עליה 
של 20% במספר ההרוגים ביחס לחודשי הקיץ 
ובני  ילדים   15 נהרגו  שבמהלכו   2015 בשנת 

נוער.
ארז קיטה מנכ"ל עמותת אור ירוק: "משרד 
כבר  חייב  בדרכים  והבטיחות  התחבורה 
הילדים  בקרב  המודעות  את  להגביר  עכשיו 
בפניהם  מציב  שהכביש  לסכנות  הנוער  ובני 
בעיקר בנושאים כמו חציה נכונה של הכביש, 
קסדה  עם  בטוח  במקום  אופניים  על  רכיבה 
וחגירת חגורת בטיחות. גם למדינה יש אחריות 
שהילדים שלנו יעברו את הקיץ בשלום ויחזרו 

בריאים ושלמים לתחילת שנת הלימודים".

מאת: עוזי ברק

ושודרגו  שופצו  ברק  בבני  גינות  שמונה 
ייחודית,  ובאיכות  גבוהה  ברמה  באחרונה, 
מתוך מאמץ מיוחד לסיימן לקראת החופשה 
וזאת  החגים,  תקופת  ובהתקרב  השנתית 
חנוך  הרב  של  ולהנחייתו  ליזמתו  בהתאם 
זייברט, ראש העיר, כדי לאפשר לילדי העיר 
ליהנות. כמו"כ הותקנו בחלק מהגינות מתקני 
משחקים מיוחדים לנכים, עם תכנית להוסיף 

בגינות נוספות.
גדולות,  בחלקן  גינות,  בשמונה  המדובר 
ששופצו ושודרגו באזורים שונים של העיר, 
בסכום כולל של למעלה מ-7 מיליון שקלים, 
כשהמטרה היא לקבוע תכנית נוספת לביצוע, 
הגינות  של  ושדרוגן  שיפוצן  של  בשלבים, 
הניתן,  ככל  חדשות,  ולהוסיף  הקיימות 
בשטחים מתאימים. בביצוע העבודות עוסק 
הרב  שבהנהלת  ולפיתוח  לתשתיות  האגף 
חנוך זיידמן ומח' חזות העיר באגף שבהנהלת 

הרב ישראל לייזר, סגן מנהל האגף.
הושקעו  ש"ח  מיליון  וחצי  שלושה 
האדמו"ר  בשדרת  ושדרוג  שיפוץ  בפיתוח, 
בוצעו  שהעבודות  ארוכה  שדרה  מויז'ניץ, 

דשא  גינון,  כללו  הן  היתר  ובין  ארכה,  לכל 
ומתקני משחקים  תאורה, משטחים  סינטטי, 
על  לענות  כדי  וזאת  ומרווחים,  גדולים 

הצרכים הרבים בתחום זה בשדרה הגדולה.
ונרחבות ומתקנים  עבודות פיתוח גדולות 
חדשים בוצעו, בסכומים של למעלה מ-3.5 
מיליון שקלים בגינות ברחוב רבינא, בשדרות 
אביי ורבא ובגינת רחוב אבן שפרוט שבמרכז 
העיר; ברחוב אביעד, ברח' נויפלד ובשדרות 
ופיתוח  הרצוג,  שבקריית  סורוקה  שמעון 
בקנה מידה נרחב, שכלל גם מתקני משחקים 
הנביאה  חולדה  רחוב  בגינת  חדשניים, 

שבשיכון ג'.
שמונה הגינות שפותחו ושודרגו באחרונה, 
הן בנוסף לשורה ארוכה של גינות ששופצו, 
הורחבו והותקנו בהן מתקני משחקים, ובהן 
הגינה שברחוב ראב"ד, פארק גהה שבשכונת 
רבי משה  - אחיעזר, הפארק שבשדרות  נוה 
פארדו שבשכונת אור החיים, גן רחוב העלייה 
העירייה  בית  שמול  גור  עקיבא  גן  השניה, 

והגינה שברחוב האדמו"ר מראדזמין.

לקראת החופשה: 
מסע שיפוץ בגנים

7 מיליון שקלים הושקעו בשמונה גינות ברחבי 
העיר, ששופצו ושודרגו בזריזות בימים אלו בכדי 

שיהיה לילדים מקום משחק בימי החופש

ילדי ב"ב התחייבו: נשמור 
על הבטיחות בדרכים
מנכ"ל עמותת אור ירוק: "גם למדינה יש אחריות 

שהילדים שלנו יעברו את הקיץ בשלום ויחזרו בריאים 
ושלמים לתחילת שנת הלימודים"

 גינת רחוב אביעד, קריית הרצוג

ניחוח עוצמתי שעוטף
את הבגדים זה לא נס



בין המזמינים חופשה במונטנגרו עד סוף יוני, 
תערך הגרלה על שבוע אירוח בהילטון הואה הין עם שינפלד. )ללא טיסות(

שינפלד! זה כל ההבדל.

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

יש תאילנד ויש תאילנד עם שינפלד!
www.shainfeld.com/clip65 צפו בסרטון ותבינו את ההבדל

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

צפו בסרטון ותבינו את ההבדל www.shainfeld.com/clip60תאריכים:  יולי / אוגוסט / ספטמבר

היעד החם של החורף! 

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

ישראל פרנס
12.7 פרשת פינחס

ישראל נחמן  תורג'מן
21.8 פרשת שופטים

ישי לפידות 
17.7 פרשת מטות-מסעי

יששכר הלמן 
3.7 פרשת בלק

צמד רעים 
28.8 פרשת כי תצא

ישראל רנד 
16.8 פרשת ראה

אלי יפה 
2.8 פרשת ואתחנן

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

עקב הביקוש והצלחת הנופש הוספנו טיסות ישירות של ישראייר 
רק רבע שעה מהמלון ולילה נוסף חינם!!! לנרשמים עכשיו!!!

2/8 הוספנו טיסה במבצע - מקומות אחרונים
 9/8 מקומות אחרונים

16/8, 23/8, 30/8 הוספנו טיסה במבצע - הרשמה בעיצומה

האירוח
יחס אישי של מנהלי שינפלד ושירות 
מקצועי מחברה בעלת 30 שנה ניסיון

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד
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ה'חייל' של ה'בית ישראל': 
ר׳ שמואל גרנביץ׳ ז״ל

בגיל 85 נפטר בבני ברק הרה״ח שמואל גרנביץ׳ ז״ל, בן למשפחה ממייסדי העיר, ומי 
שסייע עשרות שנים בענייני רפואה וצבא לאלפי פונים  זכה לקרבה יתירה אצל מרן 

ה׳בית ישראל׳ זצ״ל, לו בישר גם על שחרור הכותל 

אלי כהן

עולמו  לבית  הסתלק  האחרונה  השבת  בבוקר 
הרה״ח ר׳ שמואל גרנביץ׳ ז״ל והוא בן 85 שנה. 

בני  העיר  ממייסדי  למשפחה  בן  הוא  המנוח 
בשנת  עקר  מנחם,  מרדכי  ר׳  הרה״ח  אביו  ברק. 
1924 מפולין במצוות רבו ה׳אמרי אמת׳ מגור והיה 
את  והקימו  שייסדו  הראשונות  המשפחות  מעשרת 

העיר בני ברק. 
בשנות נעוריו התגייס לשורות ארגון הלח״י ולחם 
התגייס  המדינה  הקמת  עם  הבריטי,  בשלטון  בעוז 
הצבאי  שירותו  במהלך  גם  שנה.   30 ושירת  לצה״ל 
לא שכח את כור מחצבתו והיה דבוק בעבותות אהבה 
לבית גור ולרבו מרן ה'בית ישראל' זצ"ל, שאף כינה 
אותו ׳החייל׳ והורה למשמשיו להכניסו לביתו בכל 

עת שהגיע לירושלים. 
שמואל  ר׳  היה  הכותל,  שחרור  עם   1967 בשנת 
הכותל  שחרור  על  לו  לבשר  לרבו  שמיהר  הראשון 
ואף הזמינו לקחת אותו בליווי צבאי לרחבת הכותל 

המשוחררת. 
במהלך שנות שירותו בצה״ל סייע רבות לעשרות 
עזרה  ובקשו  דלתו  על  שהתדפקו  אנשים  ומאות 
והשתדלות בנושא גיוס, בתפקידו האחרון היה בחיל 
רפואה בתל השומר והיו שכינו אותו ׳העסקן הרפואי 

הראשון במגזר החרדי׳.
את מקום תפילתו ותלמודו ב-30 שנותיו האחרונות 
קבע בבית החסידים של חסידי גור ברחוב אור החיים 
בבני ברק. במשך עשרות שנים היה הראשון שפתח 
השתתף  הבוקר,  באשמורת  החסידים  בית  דלת  את 
זכה  ואף  רבה  באדיקות  והתפילות  השיעורים  בכל 
פעיל  כמשתתף  פעמים   3 הש״ס  לימוד  את  לסיים 

ונמרץ בשיעורי הדף היומי. 
חבריו המבוגרים והצעירים בבית החסידים, חבריו 
אישיות  על  מספרים  ומכריו  שכניו  הצבאי,  לשירות 
אדם  ונכחד,  הולך  לדור  השייכת  במינה  מיוחדת 
היה  שלא  אדם  הוא,  באשר  אדם  לכל  פנים  שהאיר 
שלא  שבחר  אדם  בריה,  אף  עם  במחלוקת  מעורב 
להעליב מאף אחד ואדם שחרט על דגלו את היושר 

הפנימי ואהבת האדם באשר הוא. 
וביקש  מועד  מבעוד  שהשאיר  ארוכה  בצוואה 
עבדתי  ימי  "כל  כתב:  ההלוויה,  לפני  להקריא 
ביושר  עזרה,  ללא  כמעט  משפחתי  את  ופרנסתי 
אחרי  השארתי  לא  האנשים  לרוב  ובניגוד  ובאמונה 
והיושר  היא האמת  היחידה  ירושתי  רכוש לחלוקה, 
באחווה  מחזיקים  שילדיי  נהניתי  ימי  כל  האישי. 
בשלום  יחיו  ימיהם  שכל  רוצה  אני  כן  על  ורעות 

ואחווה אמיתיים וזאת תהיה הנאתי בעולם האמת".
הותיר אחריו דור ישרים מבורך: העיתונאי אהרון 
׳עושי חיל׳ המסייעת  גרנות, כיום מנהל את עמותת 
לחיילים חרדים בודדים, חברון גרנביץ׳ בעלי ׳הפינה 
קו  של  המיתולוגי  )הנהג  גרנביץ׳  חנוך  המתוקה׳, 
והביטחון  ההצלה  בארגוני  )חבר  גרנביץ׳  ברוך   ,)2
של היישוב עמנואל(  וגלעד גרנביץ׳ שרק לאחרונה 
פרש משרות ארוך במשטרה. בנותיו הן לאה שטרן 
גת,  בקרית  בריאות  שירותי  במכבי  בכירה  מזכירה 
מירי שפסל, מנהלת מעונות יום בחיפה והרבנית חוי 
פני  את  לפקוד  ציווה  בניו  את  וגן.  מבית  הרשטיין 

האדמו״ר מגור ולקבל את ברכתו פעמיים בשנה. 
ליוצרה,  נשמתו  את  השיב  בבוקר  בשבת  כאמור 
בחלקת  נטמן  והוא  שבת  במוצאי  נערכה  הלווייתו 
החסידים בבית העלמין ירקון בחלקה שרכש מבעוד 

מועד. ת.נ.צ.ב.ה. גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

הן
 כ

לי
גי

 er
n ת

בר
 ח

ור
ש

אי
 ב

ים
'ק

 צ
12

ד 
 ע

אי
שר

 א
כ.

 ב
ית

יב
 ר

לא
 ל

ים
ומ

של
 ת

36
ד 

 ע
י -

לא
המ

ר 
גמ

ד 
 ע

ים
צע

מב
 ה

ד -
לב

 ב
שה

מח
לה

ת 
ונו

תמ
 ה

ח.
ל.

ט.

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

7 שנות אחריות מלאה ללא 
TOP תוספת תשלום בדגמי

מזגני תדיראן אלפא מגוון מזגני טורנדו
5 שנות אחריות מלאה
ללא תוספת תשלום

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

גם המחירים הכי זולים, גם ב-36 תשלומים וגם אחריות חינם על מגוון מזגנים 
מזמינים עכשיו מזגן חדש ומפסיקים לסבול מהחום!

מקרר 2 דלתות

זה הזמן למקרר חדש ומסובסד!
חברת סמסונג, בלומברג ושארפ מסבסדים לכם את המחירים ואתם מרוויחים!!!

מקררי 
שארפ
1999

החל מ-

₪

מקררי
סמסונג
4 דלתות, 3 דלתות

במחירים הכי זולים!

מקררי
בלומברג

במחירים הכי זולים!
אפשרות לרכישה כולל 

התקן משמרת השבת

אפשרות לרכישה 
כולל התקן

משמרת השבת

סה"כ: 2290 ₪
₪ 64סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר איכותי
450 ליטר

החל מ- 1990 ₪

החל מ- 990 ₪
₪28
ל-36 חודשים

₪
החל 

56מ-
ל-36 חודשים

תנור דו תאי

תנור חד תאי

מכונת כביסה
7 ק"ג

החל מ- 990 ₪
₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקפיא
6 מגירות

מקרר איכותי
260 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

מרתון מבצעים על מגוון מוצרים וגם ב-36 תשלומים!

החל 
מ-





לד
נפ

וז
 ר

של
פי

 :
ום

יל
צ

בני ברק כ"ה בתמוז תשע"ז 121819/7/17

הראיון המלא 
יפורסם בסופ"ש ב-

מאת: ארי קלמן

"אני לא אכפת לי רק הגטו שאני חי בו, אני 
לא רק מסתכל רק על הקהילה שאני חי בה. 
לדאוג  ציבור  כשליח  שצריך  כך  על  חונכתי 
לכל עם ישראל. אני צריך לדאוג לכולם, וכן, 
גם לדאוג לחיילים החרדים, זה שהם חיילים 
הם לא הפסיקו להיות חרדים ואני דואג להם, 
צריך  אני  לאקדמיה  ללכת  רוצה  שחרדי  זה 
לאפשר לו את זה, וזה שהבחור ישיבה רוצה 
נאבק  אני  שלו  ישיבה  בן  מעמד  על  לשמור 
ואני אלחם שאף בן תורה, אף בחור ישיבה, 
הויכוח  ישיבה.  כבן  מעמדו  את  יאבד  לא 
הגדול הוא על הדרך, ההסתכלות שלנו היא 
שונה, ההסתכלות שלי בשונה מחברי הכנסת 
של  רובן  רוב  שלצערי  התורה,  יהדות  של 
נושקות לתוך עצמם", כך  ההחלטות שלהם 
מרגי  יעקב  ח"כ  החינוך,  ועדת  יו"ר  אומר 

בראיון ל'קו עיתונות'. 
האפליה  לסוגיית  בהרחבה  מתייחס  מרגי 
הוא  ביותר  הגדול  "השינוי  כי  ומציין 
החופש  בתחילת  זה  על  מדברים  שאנחנו 
הגדול, בשנים שעברו דיברנו עם התלמידות 
בתחילת שנת הלימודים. אני מאמין שבסוף 
השבוע הנוכחי יהיה מספר התלמידות שאינן 

מרוצות נושק לאפס. 
עם  האלה  המהלכים  התקיימו  "השנה 
החרדי,  המחוז  עם  המקומיות,  הרשויות 
הוגשו עררים לפני סוף שנת הלימודים. נכון, 
ממורמרות  בחורות  של  צעקה  תהיה  תמיד 
שלא קיבלו את מה שרצו, אבל יש להן מוסד 
חינוכי שמחכה להן". עם זאת, הוא מרמז כי 
ח"כי יהדות התורה שוללים את חוק רישום 

אזורי מטעמים לא ענייניים.
עתיד'  'יש  שהגישה  לחוק  בהתייחס 
אם  לאחור  "במבט  מפתיע:  הוא  בנושא 
ומשמעת  התנועה  הייתי משוחרר ממשמעת 
קואליציונית וודאי שהייתי תומך בחוק. אבל 
למה לתמוך בחוק של מאיר כהן? הייתי תומך 
בחוק שלי והייתי מגיש אותו... אבל כשאתה 
בקואליציה הכול חייב להיות בהסכמה. נכון 
שהאגו שלך לפעמים קצת דוחף אותך, אבל 
יושב  שאתה  להבין  צריך  שאתה  רגעים  יש 
בשותפות. לפעמים גם יהדות התורה בולעת 

צפרדעים בשבילנו ואנחנו בולעים צפרדעים 
של  דרכה  זו  לעשות,  מה  אין  בשבילם. 

קואליציה, לא הכול אתה מקבל".
אבי גבאי רומז כי מצביעי ש"ס תומכים 
שיש  חושב  אתה  לכיוונם.  פוזל  והוא  בו 

מצביעי ש"ס שיעברו אליו?
לו  שאמרו  ספרדים  חרדים  שני  "כנראה 
הוא  אז  אותך',  אוהבים  אנחנו  כוח  'יישר 
רואה  לא  אני  בו.  תומכים  ש"ס  שכל  חושב 
בחור חרדי ספרדי שתומך במפלגת העבודה 
לאור דעותיה בנושאי דת ומדינה. אין בחור 
ויתמוך  ישראל  בתורת  יד  שירים  חרדי 
ציבורית  בתחבורה  או  פסולים  בנישואים 

בשבת. אין סיכוי". 
אתם  אחד  מצד  הסקרים,  על  נדבר  בוא 
עובדים ואת זה כולם יודעים. מצד שני אתם 

רק יורדים בסקרים, איך זה?
צריך  זה.  על  להצביע  שאפשר  נתון  "אין 
שר  לך  יש  חברתית,  ממשלה  שזו  לזכור 
על  שמדבר  ממשלה  ראש  חברתי,  אוצר 
אתה  אז  חברתי  על  מדברים  וכולם  חברתי 
פחות בולט. אנחנו צריכים לחזור לדבר אל 
ש"ס  הרב  לצערי  הישראלית.  החברה  כלל 
ואז  חרדי  רק  ויותר  יותר  מדברת  לאחרונה 
לצערי,  שלך.  הקהלים  את  מצמצם  אתה 
אנחנו מיישרים קו עם יהדות התורה. ואם יש 

יהדות התורה אז בשביל מה צריך אותנו?"
אתה חושב שנראה אותך בכנסת הבאה? 

"תבדוק בדברי הימים של העיתונאים, הם 
חששו למקומי בשלוש הקדנציות האחרונות 
ואני גם חששתי להם שהם יאכלו את הכובע 

ואנחנו כאן"... 
חוזר  ישי  את  שנראה  סיכוי  יש  האם 

לש"ס?
מוכן  שיהיה  דרעי  אמר  לאחרונה  "רק 
לך  אגיד  אני  אבל  במפלגה,  ישי  את  לקבל 
שלום  שיהיה  הכול  עושה  אני  דעתי.  את 
בציבור הספרדי, יש כבר התקרבות בין נשיא 
המועצת שלנו חכם שלום לרב שלמה משה 
הרב  עם  שלום  גם  יהיה  ה'  ובעזרת  עמאר, 
כולם  דבר  של  שבסופו  מאמין  אני  מאזוז, 
יהיו תחת תנועה אחת. תנועת ש"ס ומועצת 

החכמים".

יו"ר ועדת החינוך חה"כ יעקב מרגי בראיון לוחמני  על 
חוק האפליה של יש עתיד: "הייתי תומך בו"  על יהדות 
ולפעמים  בשבילנו  צפרדעים  בולעים  "לפעמים  התורה: 
רואה בחור חרדי  גבאי: "לא   על אבי  אנחנו בשבילם" 
שיתמוך בו"  על הסקרים: "מיישרים קו עם יהדות התורה 
יהיו  כולם  "בסוף  ישי:  אלי  ועל    אותנו"  צריך  לא  ואז 

בתנועה אחת"

"לצערי ש"ס מדברת 
לאחרונה רק חרדי" בדין אינטנס פרשנס!

זו הטכנולוגיה החדשה של

- מומחים במרככי כביסה
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פיגוע רצחני בהר הבית

אבטחה מוגברת 
במזרח ירושלים. צילום: 
פישל רוזנפלד

אוריאל צייטלין

שבע  לשעה  סמוך  האחרון,  שישי  ביום 
בבוקר, אירע פיגוע בהר הבית, כאשר שלשה 
בירי  רצחו  אל-פאחם  אום  תושבי  מחבלים 
את שוטרי מג"ב האיל סתאוי, תושב מע'אר, 
של  בנו  חורפיש,  תושב  שנאן,  כמיל  ורס"ם 
חבר הכנסת לשעבר שכיב שנאן. שניהם בני 

העדה הדרוזית. 
אזרחי  ערבים  היו  המחבלים  שלושת 
ישראל: אחמד מוחמד ג'בארין בן 29, מוחמד 
חאמד עבד אללטיף ג'בארין בן 19, ומוחמד 
אחמד מפדל ג'בארין בן 19. המחבלים ביצעו 
את הפיגוע באמצעות שני תת-מקלעים מדגם 

קרלו ואקדח שהיו ברשותם. 
שנמצא  הסליחה,  בשער  התרחש  האירוע 
בכותל הצפוני של הר הבית, ליד רחוב שער 
בשעת  במקום  ששהו  סיור  שוטרי  האריות. 
ירי  ביצעו  למקום,  חשו  הרצחני,  הפיגוע 
נמלט  המחבלים  אחד  מחבלים.  שני  ונטרלו 
לתוך הר הבית ובתום מרדף חוסל גם הוא על 
ידי כוחות הביטחון בשטח ההר. בנוסף, אחד 
פני  העמיד  הראשוני  בירי  שנפצע  המחבלים 

מנוטרל, וכאשר חבלן משטרתי התקרב לבדוק 
השוטרים  אך  השוטר.  את  ותקף  קם  אותו, 

הגיבו במהירות וירו במחבל למוות.
הבית  הר  מתחם  נסגר  הפיגוע  בעקבות 
בקרב  לזעם  שהוביל  מה  ראשון,  ליום  עד 
במקום  הוצבו  במקביל,  ובירדן.  הפלשתינים 
לאלימות  שהובילו  ומצלמות  'מגנומטרים' 
האחרון,  השבוע  במהלך  ולעימותים  קשה 
להשתמש  הביטחון  כוחות  את  ואילצו 

באמצעים לפיזור הפגנות. 
להחלטת  "בהתאם  כי  נמסר  מהמשטרה 
הבוקר  משעות  החל  נפרסו  המדיני  הדרג 
מגנומטרים בשניים משערי הר הבית על מנת 
לנכנסים לשטח ההר,  בידוק בטחוני  לאפשר 
ובמטרה לאפשר קיום תפילת צהריים בשטח 
הר הבית. טרם הכנסת המתפללים להר הבית 
השבטים,  לשער  הווקף  מועצת  נציגי  הגיעו 
לא  שהם  וטענו  המחוז  פיקוד  עם  שוחחו 
רוצים להיכנס להר הבית דרך מעברי הבידוק. 
כ-200  הבית  הר  לשטח  נכנסו  במקביל 
לתפילת  נוספים  נכנסים  העת  וכל  מוסלמים 

הצהריים".

שני שוטרי מג"ב נרצחו בידי שלושה מחבלים בפיגוע ירי 
בהר הבית  שלושת המחבלים חוסלו  בעקבות הפיגוע, 

נסגר ההר ליומיים והוצבו מגנומטרים להגברת האבטחה

יעקב אמסלם

כי  ונראה  מסתבכת  הצוללות  פרשת 
התקצרה  אישום  כתבי  להגשת  הדרך  השבוע 
עד  הסכם  על  הדיווחים  עם  משמעותית, 
המעורבים  אחד  עם  להיחתם  שעומד  מדינה 

המשמעותיים בפרשה, מיקי גנור. 
ומי  בישראל  הגרמנית  המספנה  נציג  גנור, 
משרד  מול  הצוללות  עסקת  בתיווך  שחשוד 
הביטחון, עומד על פי הפרסומים, לחתום על 
במקביל,  הקרובים.  בימים  מדינה'  'עד  הסכם 
לפרוש  נתי שמחוני החליט  פרקליטו  כי  נודע 

מייצוגו. 
ספק  אין  בפרשה,  המעורבים  מבחינת 
שעתידה  דרמטית  בהתפתחות  מדובר  כי 
ואולי אף להביא  להשפיע על המשך הפרשה 
גם  זאת,  עם  נוספים.  לכיוונים  להסתעפותה 
ראש  של  מעורבותו  מידת  ברורה  לא  עתה 
הממשלה בנימין נתניהו בפרשה, ולפי גורמים 
במשטרה, לפי שעה לראש הממשלה אין קשר 

לחשדות המתרכזות בתחום עבירות הון. 
בראיון שהעניק נתניהו ביום חמישי האחרון 
את  מכיר  אינו  כי  הצהיר  הוא   ,20 לערוץ 
זאת,  עם  יחד  עמו.  נפגש  לא  וכי מעולם  גנור 
חשוב לציין כי גם שמו של בן דודו של ראש 

דוד  הדין  עורך  האישי  פרקליטו  הממשלה, 
גנור  את  שייצג  כמי  לפרשה  נקשר  שמרון, 
בעסקת הצוללות ובמהלך השבוע האחרון הוא 

נעצר ונחקר שעות ארוכות. 
שורת  האחרון  בשבוע  עצרו  במשטרה 
וחלקם  בית  למעצר  שוחררו  שחלקם  בכירים 
נמצאים עדיין במעצר. מעצרו של גנור הוארך 
שמרון  עו"ד  ואילו  ימים  בארבעה  שלשום 
לארה"ב  יצא  אף  השבוע  ובתחילת  שוחרר 
זאת  מראש,  שתוכננה  משפחתית  לחופשה 
למרות הדיווחים כי הוצא לו צו עיכוב יציאה 
מהארץ. פרקליטו של שמרון, עו"ד עמית חדד, 
טען כבר בשבוע שעבר כי שומרון אינו חשוד 
יתברר שהוא  וכי בקרוב  בעבירות שוחד  כלל 

נחקר בנושאים שוליים.
אמורה  שהייתה  פגישה  בוטלה  במקביל, 
משלבי  כחלק  הבא  בשבוע  להתקיים 
הצוללות'.  'עסקת  למימוש  בדרך  ההתקדמות 
על  לחתום  הצדדים  אמורים  היו  בפגישה 
הגרמנית  הספנות  חברת  בין  הבנות'  'מזכר 
אלא  הביטחון.  משרד  נציגי  לבין  'טיסנקרופ' 
את  משהה  היא  כי  גרמניה  הודיעה  שכעת 
תמשיך  לא  העסקה  וכי  המסמך  על  החתימה 

ותקודם בשלב זה.

תיק 3000: גנור בדרך 
להסכם 'עד מדינה'

פרקליטו התפטר, אך מיקי גנור נחוש לחתום על הסכם 'עד 
מדינה' בפרשת הצוללות  ההערכה: באם יחתום, ייחשפו 
לא  הממשלה  ראש  זה,  בשלב    בפרשה  נוספים  חשודים 
ויצא  שוחרר  שמרון  עו"ד  במקביל,    במעורבות  חשוד 

לחופשה - וגרמניה הודיעה על הקפאת עסקת הצוללות
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איש 
חינוך

שמחים לבשר כי 

הצלחנו להשיג מלגה 

מיוחדת ע"ס 18,000 

ש"ח לנרשמים 

למסלול זה 

)בנוסף למלגות 

לימודים של קמח, 

טלדור וכו'(.

בוא לעשות את זה כמו שצריך ולקבל את הכלים 
הכי מקצועיים עם תואר אקדמי .B.A בחינוך וחברה 

של הקמפוס החרדי אונו,
שיפתח בפניך עולם חדש של אפשרויות תעסוקה:

 עבודה עם נוער בסיכון
 הנחיית הורים, הנחיית קבוצות

 עבודה עם ילדים בעלי לקויות שונות וטיפול בנושרים ממערכת החינוך
 ריכוז קהילתי ותפקידי הדרכה שונים

 ניהול מוסדות תרבות וחינוך וניהול פרוייקטים חינוכיים וחברתיים

אם אתה בעל גישה טיפולית, רגישות לנפש האדם 
ומעוניין לעסוק בתחומים של עזרה וסיוע אמיתי לזולת, 

המכינות לגברים מתחילות!

לפרטים והרשמה: 072-259-2845
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המחירים בתוקף החל מ- 19.7.17 עד- 29.7.17, או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון הנמצא בסניף. מחירי היינות/שתיה כוללים פיקדון. ההנהלה רשאית לשנות/להגביל את המוצרים 
בכל עת. הרשת יכולה לבטל ולהפסיק את המבצעים ללא הודעה מוקדמת מלאי מינימום 100 יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט 
הקיים בכל סניף. ט.ל.ח. אין מכירה סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח׳/ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד.

בס״ד

קיץ!חגיגת
ב-

ר י ח מ ת  ו ח פ ת  ו י ר ט ר  ת ו י

*הזול מבניהם

במחלקות הניקיון והכביסה

כולל כפל מבצעים והנחות. תקף בימים א׳-ג׳ בלבד.

1+3 מתנה

עגבניה / בצל / תפו״א לבן

רק
לק״ג

90
רק₪1

לק״ג
90

₪2

תירססלק אדום / גזר

רק
לק״ג

90
₪4 יח׳

10 ₪רק 3

עגבניות שרי / ערמונים / 
סלק בוואקום 

דג סלמון טרי
)מוגבל ל-6 ק״ג(

רק
לק״ג

90
₪49

טרי

שוק הירקות והפירות של שוק העיר הטובים ביותר באיכות ובמחיר!

דג אמנון / קרפיון טרי
)מוגבל ל-? ק״ג(

רק
לק״ג

90
₪15

גבינה צהובה
עמק סמי )400 גרם(

גבינת נפוליאון
עמק סמי )400 גרם(

רק
לק״ג

90
₪7

נקניקיות / שניצל תירס 
טבעול )2 ק״ג(

יח׳
80 ₪רק 2

מגוון ירקות קפואים 
"סנפורסט"  

רק
ליח׳

90
₪9

סלטי מיקי
)עד 1 ק״ג(

רק 1+2מתנה 
ליח׳

90
₪24

פיצה מעדנות
שלישייה )3 יח׳ * 330 גרם(

מבצעים בלעדיים לחברי מועדון!          מבצעי המועדון מוגבלים ל-2 יח׳ / מימושים מכל מוצר

תפוצ׳יפס/דוריטוס/צ׳יטוס/שוש
עלית )50-80 גרם(

יח׳
20 ₪רק 7

ק״ג
₪27רק 2

טרי

דרושים
קופאים/יות
פרטים בטל׳

050-4144808

איגלו חטיפי הקפאה
כרמית )70 יח׳( 

רק
ליח׳

90
₪7

עוגיות
אחוה )400-500 גרם(

יח׳
15 ₪רק 2

ימים ה׳-ו׳ חלות מיוחדות 
אנג׳ל 

יח׳
₪12רק 2

מגוון משקאות חלב
תנובה )1 ליטר(

רק
ליח׳

90
₪7

שמיניית קרלו
תנובה

יח׳
₪18רק 2

מאגדת יופלה
תנובה

רק
ליח׳

90
₪12

אורז תאילנדי
סוגת )1 ק״ג(

רק
ליח׳

90
₪3

B&D מארז פריכיות אורז
 )310 גרם(

יח׳
20 ₪רק 2

שניצל/נקניקיות
זוגלובק )2 ק״ג(

רק
ליח׳

90
₪36

נייר טואלט
שמורת טבע )48 גלילים(

רק
ליח׳

90
₪24

אבקת כביסה 
פרסיל )8 ק״ג(

רק
ליח׳

90
₪39

טיטולים פרימיום  

יח׳₪100
4רק

רק
ליח׳

90
₪14

 צלחות חד פעמי
פאלאס )1 ק״ג(

שמפו / מרכך
פינוק

יח׳
₪25רק רק3

ליח׳
90

₪7

 אקונומיקה
קלין )4 ליטר(
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נימוסית  טלפון  לשיחת  שהמתין  אחרי  ימים  שלושה 
שר  הממשלה,  ראש  בקואליציה,  סיעות  ראשי  משלושה 
גבאי  אבי  הנבחר  העבודה  יו"ר  ביצע  הפנים,  ושר  האוצר 
למרות  הפנים.  שר  ללשכת  שליחים  ושיגר  משלו  צעד 
ששיחה ישירה בין השניים לא נערכה, הם סיכמו באמצעות 
קביעת  על  האישים,  שני  את  שירת  מקורבים, שאחד מהם 

פגישה טנטטיבית לתחילת שבוע זה.
את פרק הזמן שנותר עד לפגישה, ניצל גבאי כדי לטפטף 
באוזני כל עיתונאי מזדמן כי עיניו נשואות לא רק למצביעי 
יש עתיד אלא גם למצביעי ש"ס. לעיתונאים בחדשות ערוץ 
כאילו  סופהשבוע  במוספי  הגיגיו  את  שציטטו  ולאלו   2
מדובר במשיח רכוב על חמור לבן, הוא הסביר שדמות אמו 
המרוקאית מזכירה למצביעי ש"ס את האימא שלהם, וכי לא 
רק ביבי, לפיד וכחלון – אלא גם דרעי לחוץ מבחירתו וחרד 

לגורל מצביעיו, שהסקרים גם כך מגמדים בהתמדה.
דרעי שמע והשתומם. לפגישה הוא הסכים גם כך ללכת 
בצליעה, היות ובפוליטיקה לא שורפים גשרים, וזאת למרות 
המפגש,  על  שלו  הסיבוב  את   – שגבאי  לכך  מודע  שהיה 
לאחר  ומיד  תכף  למצביעיו  גבאי  יאמר   - הנה  יעשה. 
המפגש - למרות שאני משמיע אג'נדה אזרחית, גפני וליצמן 
לשיחת  נפגש  ודרעי  היבחרי  עם  אותי  לברך  מתקשרים 

תיאום.  
אלא שלגבאי אצה רצה הדרך לזרות לש"סניקים מלח על 
הפצעים רגע לפני הפגישה, שכמובן לא התקיימה - ובוטלה 
של  מפיו  דרעי  התבשר  ראשון,  ביום  גלויה.  רוח  במורת 
את  ומינה  לעשות  הגדיל  הנבחר  שהיו"ר  המקורבים  אחד 
עמיר פרץ למרכז הקשר עם החרדים. שזה שווה ערך לכך, 

שנתניהו ימנה את יריבו סער, לתפקיד זהה בליכוד.
בעבודה,  הנבחר  ליו"ר  מחמיאות  הלא  התובנות  את 
הקואליציה.  סיעות  ראשי  מחבריו,  כמה  עם  דרעי  חלק 
הגשרון  את  שורף  שגבאי  הייתה,  מהם  אחד  של  המסקנה 
 – "באיווט  עתידית.  לקואליציה  בדרך  לו  שנותר  האחרון 
שמינויו לשר הביטחון היווה את הטריגר הרשמי לפרישתו 
מהממשלה, גבאי בוודאי לא יכול לזהות פרטנר. כחלון – 
עם  קואליציה  להרכיב  יעדיף  בגבו,  תקועה  עדיין  שהסכין 
את  שורף  הוא  אריה,  מולך,  גם  ועכשיו,  סנואר.  מוחמד 

הקשר-גשר שטרם הוקם?"
בארבע  לשיחה  וכחלון  נתניהו  ישבו  האחרון  בסופ"ש 
בתום  התאגיד.  משבר  מאז  ממושך,  נתק  אחרי  עיניים 
שני  בלשכות  אבל   ,2019 תקציב  בניית  על  דובר  השיחה 
נערכה  לא  גלויה שכמוה  על שיחה  יודעים לספר  האישים 
מזה עידן ועידנים – ובמסגרתה הועלו על השולחן קמפיין 
ראש  של  העתידיים  ומהלכיו  כחלון,  של  משפחה'  'נטו 
הממשלה בצל החקירות. בשתי הלשכות הסיקו כי ככל שזה 
תלוי בשניים, בחירות לא ייערכו בקרוב. את פרחי השלום 
ולהזהיר   – גבאי  אבי  של  לכתובת  ישירות  לשלוח  ניתן 
שמינה  אחרי  בחנייה.  מרוורס  שיימנע  מראש  השליח  את 
האופוזיציה,  למרכז  רוזנטל  מיקי  ח"כ  מייקר  הטרבל  את 
כ"מרכז  השבוע  התנהלותו  לאור  גבאי,  את  להגדיר  ניתן 

הקואליציה" - מהאופוזיציה.
טוב.  רק  עשתה   – גבאי  של  בחירתו  הזאת,  לקואליציה 
כמה  שספג  היהודי,  לבית  החרדים  שבין  לציר  אפילו 
זעזועים לאחרונה, הייתה השבוע עדנה. הנכונות של בנט, 
וכותב  ריבלין  יעקב  הפרשן  ידי  על  לראשונה  שפורסמה 
השורות, לאפשר חידוש רישיון למוסדות החינוך החרדיים 
הגדולה  היא הבשורה  לשנה,  ולא אחת  שנים  אחת לחמש 

ביותר למנהלי המוסדות בקדנציה הנוכחית. 
קרוב  נספרו  פירון,  בקדנציית  השנה  של  הזאת  בתקופה 
לאלף מוסדות חינוך שלא קיבלו רישיונות, ערב פתיחת שנת 
הלימודים. בשנתיים האחרונות, המרוץ לרישיון מעסיק את 
לשכת השר וסגנו החרדי, יתר על המידה. רפורמת רישיון 
החומש, היא בשורה אמיתית לכל מי שהתרוצץ מדי שנה, 
חסר נשימה עם עשרות טפסים ביד, כדי להשיג את הרישיון 

המיוחל.
שר  סגן  אומר  למטה",  מחלחלת  בנט  של  המפקד  "רוח 

שנחשב  "במשרד  עיתונות'.  ל'קו  פרוש  מאיר  החינוך 
ללעומתי ביותר ממשרדי הממשלה, אנו רואים כיום שינוי 
גדול ביחס לציבור החרדי, ואת זה צריך לזקוף לזכות נפתלי 
בנט שאומר ועושה". אם אפילו יחסי שר סרוג וסגנו החרדי 
המתבקשת  המסקנה  ומלבלבים,  פורחים  החינוך  במשרד 
ימים  מעמד  להחזיק  עשויה  אכן  הזאת  שהקואליציה  היא 

רבים.
חבל שחילופי המחמאות הללו נעצרים רק בתוככי הבית. 
היעדר הפרגון ההדדי בין הנציגים החרדים – בלט השבוע, 
הקואליציה.  מרכיבי  ליתר  גבאי  הגיבושון שארגן  רקע  על 
נשים' שכונס בלשכת שר  'הדרת  בנושא  מהדיון המקצועי 
הפנים והפך – באקט של יציאה ממגננה להתקפה - לשיח 
ועדת  ויו"ר  ליצמן  השר  נעדרו  חרדים',  'הדרת  בנושא 
הפנים  במשרד  להגיע.  שביקשו  למרות  גפני,  הכספים 
פוליטית  נוכחות  ולפיכך  מקצועי  בדיון  שמדובר  הבהירו 
הזה  שהתירוץ  להניח  סביר  רצויה.  ואינה  מיותרת  מעובה, 
לא היה נשלף, אם הייתה נשמרת מידה קצת יותר הגונה של 

פרגון הדדי בין החברים בתקופה האחרונה.

חשדות מטעם 
מקרי.  שהכול  ולטעון  לשמיים  עיניים  לגלגל  אפשר  אי 
כשהמנכ"ל שמכהן כידו הארוכה של בעל השליטה בבזק, 
של  פנימיים  מסמכים  לרכישת  בחשד  בית  למעצר  נשלח 

חברה מתחרה, לא ייתכן שהאיש לא היה מודע לשיטה.
בזק היא אותה בזק, רק זהות המנכ"ל השתנתה. המנכ"ל 
שנחקר ונשלח למעצר בית בחשד לרכישת מסמכים פנימיים 
של חברה מתחרה, היה לא אחר מאשר אבי גבאי, מנכ"ל 

בזק דאז, והמפגין מול ביתו של מנדלבליט כיום. 
'וואלה'  באתר   2005 בשנת  שהתפרסמה  הידיעה  הנה 
בזק  ולפיו  למהות החשדות(  אופייני  )לא  נאות  גילוי  תחת 
בינלאומי היא בעלת השליטה באתר: "מנכ"ל בזק בינלאומי, 
אבי גבאי, ושתי סמנכ"ליות שיווק בחברה, נחקרו אתמול 
אביב.  תל  מחוז  משטרת  של  ההונאה  במפלג  באזהרה 
פנימיים של החברה  רכשו מסמכים  כי  השלושה חשודים, 
המתחרה, קווי זהב. במשטרה חושדים, כי חוקרים פרטיים 
של 'מודיעין אזרחי' הגיעו למסמכים באמצעות תוכנת 'סוס 
שלמור-אבנון-עמיחי,  הפרסום  במשרד  שהתקינו  טרויאני' 
נערכו  חיפושים  בינלאומי.  לבזק  למכירה  אותו  והציעו 
מעצר  ימי  לחמישה  שוחררו  השלושה  החברה.  במשרדי 
בית. בקול ישראל דווח, כי גבאי טען, כי לא היה לו מושג 
סתר".  האזנת  באמצעות  הושג  בחברה  שהתקבל  שהמידע 

ביבי מסתבר, לא היה ראשון שלא ידע, לא ראה ולא שמע.
מה  שמשום  הזה,  המדהים  הקטע  את  שקראתם  אחרי 
ולומר  להדגיש  צריך  הישראלית,  התקשורת  מעיני  נעלם 
שגבאי לבסוף שוחרר וגם כתב אישום לא הוגש. עכשיו, רק 
שערו בעצמכם איך הייתה נוהגת התקשורת במידע שכזה, 
ולא  היה באחד ממקורביו של ראש הממשלה,  אם מדובר 
ביו"ר הנבחר של מפלגת העבודה, שאותרג והפך לתקווה 

הלבנה.
כיצד  ראו  הדמיון.  כנפי  על  להפליג  צורך  אין  ובעצם, 
עו"ד  הבית,  ממעצר  אחר  במשוחרר  התקשורת  נוהגת 
שבוע,  בתוך  שוחרר  רק  שלא  נתניהו,  של  מקורבו  שמרון 
לפרשן  במקום  וברשות.  בסמכות  לארה"ב,  המריא  אלא 
ולהסביר כי השחרור המפתיע מעיד על פריכות הראיות נגד 
עורך  נגד  החשדות  של  הנמוכה  ועוצמתן  הממשלה  ראש 

דינו, מגיעים התקשורתנים מטעם למסקנה הפוכה. 
 – לכחלון  גבאי  בין  המעמיקה  שההיכרות  גם  מספרים 
גבו לשולחן הממשלה, עד שהחבר הטוב  שנשא אותו על 
והתעבתה בעת שכחלון  נוצרה  הפך את הכיסא על ראשו, 
כיהן כשר תקשורת וגבאי כמנכ"ל חברת התקשורת הגדולה 
בעיצומו  מרשימה  בקלילות  דילג  אליו  תפקיד  בישראל, 
של תהליך הפרטה, היישר מתפקידו הקודם כרפרנט באגף 
התקציבים באוצר ורכז צוות תקשורת. ועכשיו, שובו ותארו 
היה  אם  בנתניהו,  נוהגת התקשורת  הייתה  כיצד  לעצמכם, 
רוכש כשר בישראל, חבר קרוב שזגזג כך מהתחום הציבורי 

למולטי  והופך   – מהחלטותיו  במישרין  שמושפע  לעסקי, 
מיליונר עם סיום תפקידו.

עשן הסיגרים של ביבי, מצחין, והפרשיות שמתפרסמות 
הסמיך  שהעשן  אלא  סלידה.  מעוררות  לבקרים  חדשות 
שהתקשורת   – אחרים  בכירים  של  ראשיהם  מעל  שמרחף 
המגזרי,  בפן  בהרבה.  רע  מריח  לפוגג,  דואגת  במגמתיות 
רצוי לזכור ולהזכיר, שהמתקפה נגד נתניהו, לא מכוונת נגד 
שנה  למרות  מה שמסמל שלטונו.  כלפי  אלא  לבדו,  האיש 
יותר  מסמלים  נתניהו,  ימי  לפיד,  עם  שותפות  שנות  וחצי 
אויביו של שותפנו  ולכן,  עם החרדים,  את השותפות  מכל 

– אויבינו.

אל יתהלל חוגר
בהשכם בוקר יום שישי שעבר, קם בכיר במשרד הביטחון 
הנוהג לדפדף עם שחר בעיתוני היום – ולמקרא אחד מטורי 
סופהשבוע, נעשה לו חושך בעיניים. תחת הכותרת 'חכמת 
הגנרלים' הציג עיתונאי מעריב בן כספית על שלושה קטעים 
לבלימת  שהובילה  הצבאית  העבודה  תכנית  את  נרחבים, 

וריסון גל האלימות שהתפרץ בשטחים באוקטובר 2015.
מחדש  לדון  כדי  הקבינט  התכנס  הפרסום  לפני  יומיים 
במוקד  הצבא.  שאישר  קלקיליה  תכנית  את  )ולדחות( 
הנימוקים שהעלו הקצינים שצידדו במהלך, עמדה התוכנית 
ובגזרת  כללית,  הצלחה  שנחלה  האלימות  גל  לבלימת 
קלקיליה, הצלחה מזהירה. קציני צה"ל בראשות הרמטכ"ל 
אושר בתחילה  'וי' אחרי שכבר  ורשמו  את המהלך  שיזמו 
שהממשלה  האחרונים  בשבועות  חשו  הממשלה,  בישיבת 
נגררת אחרי קולות המתנחלים, שנותן הטון הבולט מתוכם 
רצף  עם  שהתנחל  שומרון  מועצת  ראש  דגן,  יוסי  הוא 

התיישבותי ברשימת מתפקדי הליכוד. 
מתוסכל  שהסתובב  הביטחון  מערכת  מראשי  אחד 
מסכם.  במשפט  ליבו  רחשי  את  הביע  מהתהליכים, 
"בממשלות עבר, ניהלנו ויכוחים מקצועיים עם ברי פלוגתא 
מקצועיים כמו מאיר דגן, ראש המוסד, שהשפיע על ראשי 
המשפיע  כיום  מאתנו.  יותר  ואולמרט  שרון  הממשלה 

הלאומי הוא יוסי דגן".  
השלטון,  להגה  הטנק  מצריח  צה"ל  בכירי  של  מעברם 
בחיים  מזהירים  קצינים  מדי  יותר  של  הסדרתי  והכישלון 
האזרחיים, לימד את המערכת שהתבונה לא תמיד נמצאת 
שטח  שבהגדלת  ההיגיון  על  המדים.  לובשי  של  בצד 
אפשר  סבא,  מכפר  דקות  חמש  קלקיליה,  של  השיפוט 
בהחלט להתווכח. לפני כשלושה עשורים, עשינו את הדרך 
ליישובי השומרון בשווקים הססגוניים של קלקיליה. כיום, 
המוגדלת- העיר  של  השיפוט  לשטח  להיכנס  שינסה  מי 

במקרה  אלונקה  על  משם  ייצא  עצמו,  בכוחות  מוקטנת 
לא  פיגועים  אם  הרע.  במקרה  אטום  שק  בתוך  או  הטוב, 
זה לא בהכרח בשל טוב ליבם  יוצאים מהעיר לאחרונה – 

של תושבי השכונה.
שנדחתה  קלקיליה  תכנית  התכנסנו.  כך  לשם  לא  אבל 
לא חדשות  היא  רביעי שעבר,  ביום  אושרה(  )אחרי שכבר 
הבכיר  את  שעניין  מה  השלשום.  אירועי  אלא  האתמול 
של  במילה,  מילה  כמעט  הפירוט,  היה  הביטחון,  במשרד 
שהוצגה  האחרונות  בשנתיים  הצה"לית  העבודה  תכנית 
לתתי  הפלסטינית  האוכלוסייה  חלוקת  הקבינט.  לשרי 
ברשתות  פיגועים  מתכנני  של  בפינצטה  זיהוי  קבוצות, 
שחשף  כספית  לבן  וגזרים.  מקלות  וחלוקת  החברתיות 
מעיין  יבש  אומנם  נתניהו,  פרשיות  מרבית  את  בטוריו 
אך  הממשלה,  ראש  בלשכת  המידע  אילן  ונקצץ  המקורות 

בצמרת צה"ל כנראה, הסיווג חוגג בלי הגבלה.
בשורות  עוברת  המדליף,  זהות  לבחינת  הקלה  הדרך 
ההצלחה  לנוכח  המחמאות  הקרדיט.  מקבלי  של  הספורות 
לעומד  שלא  ובוודאי  לממשלה  כמובן  ניתנו  לא  הגדולה 
בראשה, אלא למערכת הביטחון. מערכת היא מילה מכלילה 
הנושק  אגו  עם  ודם,  בשר  באנשים  כשמדובר  ומכובסת, 
תא"ל  את  שם  מצא  הקטנות  באותיות  מי שדקדק  לשמים. 
האחרונות,  בשנתיים  איו"ש  אוגדת  מפקד  כרמלי,  ליאור 

בית ספר לפוליטיקה

מרכז הקואליציה 
אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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את מתאם הפעולות בשטחים האלוף יואב )פולי( 
שר  ואת  איזנקוט  גדי  הרמטכ"ל  את  מרדכי, 
הביטחון. לא זה המכהן, תחילה, אלא השר הקודם 
שמבצבץ  האור  את  שגילה  יעלון,  )בוגי(  משה 
ולעניין  מפריסקופ הצוללת שנייה אחרי שפוטר, 
תפיסת  את  "שהבין  זה  היה  שבנדון  המחמאה 
בסך  המתלהם,  ליברמן  אותה".  ואישר  איזנקוט 
לתת  והמשיך  לתפקיד  כשנכנס  הזיק,  לא  הכול 

גיבוי מושלם, ליוזמה של קודמו וקציניו.
את  אבל  בקטנות,  דקדוק  כמו  נראה  אולי  זה 
כאילו  הזה, שנשפך  המלל  כל  הביטחוני,  הבכיר 
מהדעת.  הוציא  פשוט  הפיקודי,  מהלוע  היישר 
הקבינט של ממשלת ביבי בקדנציה הנוכחית ובזו 
ביותר מבחינת מידור  לה, הפך למחורר  שקדמה 
מידע. במהלך מבצע צוק איתן, הדיונים המסווגים 
היוו מצע לציוצי השרים ברשתות החברתיות. כל 
אתגר  הממשלה,  ראש  ובראשם  מהשרים  אחד 
לעריכת  תמומש  לא  שלעולם  בדרישה  רעהו  את 
עם  מכבר  לא  שערכתי  בראיון  פוליגרף.  בדיקת 
הגדיר  הוא  יעלון,  בוגי  לשעבר  הביטחון  שר 
ממשלות  בתולדות  ביותר  כמחורר  הקבינט  את 
התנהלות  מפני  שהתריע  הצבא  והנה,  ישראל. 
השרים החברים, נוהג )לכאורה, לכאורה(, באותה 

שיטה.
מרובת  התוכנית  פורסמה  מאז  שעתיים  חלפו 
צרות  שיש  ולבכירים,  לשר  והתברר  הקרדיטים, 
גדולות יותר. בשעה ששלושת המחבלים התפרצו 
הקרדיטים  רק  לא   – הבית  בהר  מג"ב  לעמדת 
ההתייהרות  כולה.  התוכנית  אלא  בעשן,  עלו 
אל  גדולה.  כמו פארסה אחת  נראתה  בהצלחתה, 
ונושא חוגר  יתהלל חוגר כמפתח לימדונו חז"ל, 

צבאי – על אחת כמה וכמה. 

משוגעים על ההר
הצהיר  יוסרו",  לא  הבית  בהר  "המגנומטרים 
שערי  הצבת  של  האקט  הקסומה.  מפריז  נתניהו 
הצהרתי.  לסעד  ביטחוני  מצורך  הפך  הבידוק, 
הוא  גם  מיהר  ארדן  גלעד  פנים  לביטחון  השר 
לסתור הדלפות של גורמים במשטרה כשהבהיר, 
הבידוק  כי  לעניים,  בידינו"  הבית  "הר  של  בסוג 

לא יבוטל.
השבוע  שנקטה  בצעדים  ראש  להקל  אין 
כי  ברור,  למידע  שנחשף  מי  לכל  אך  המשטרה, 
גל אלימות – מפחיתים בעבודה עקבית ופעילות 
שערים  הצבת  של  הקלה  בדרך  רק  ולא  מתישה, 
המילים  כל  שנאמרות  אחרי  שוטרים.  והעמדת 
הפשרות  חסר  למאבק  בנוגע  )והנכונות(  היפות 
אחורה,  לחזור  גם  כדאי  הפלסטינית,  באלימות 
ומבלי להאשים את הקורבן, אלא אך ורק כהפקת 

לקחים, להיזכר איך כל הסבב הזה התחיל. לפעמים 
די בהצגת העובדות כדי להוביל למסקנות.

להר  העלייה  שתופעת  בעת   ,2014 באוקטובר 
יצא  דתית,  ציונית  לאופנה  אט-אט  הפכה  הבית, 
הראשון לציון הגר"י יוסף במכתב חריף )שפורסם 
רדו  "משוגעים  הכותרת  תחת  בשעתו,  כאן 
מההר"(. "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, 
ואם הם כבני אדם אנו כחמורים ולא כחמורו של 
כל  על  לחלוק  יהין  אשר  זה  ומי  יאיר,  בן  פנחס 
גדולי הדורות הקודמים? לכן יש להזהיר שחלילה 
כפי  הזה,  הבית". המכתב  הר  לכל שטח  להיכנס 
לבקשת  השאר,  בין  נוסח  בשעתו,  כאן  שנחשף 
שהם  ממה  חרדה  שהביעו  ביטחוניים  גורמים 
ההסתה  למדורת  שנשפך  יהודי  כשמן  הגדירו, 

הפלסטינית.
כמעט שנה אחר כך, עם פרוץ מהומות אוקטובר 
לפוליטיקה,  )בי"ס  זה  במדור  הובא   ,2015
"רוקדים, יורים ובוכים"( המידע המדאיג שהוצג 
והצפופות  הדחופות  בישיבות  הקבינט  לשרי 
הביטחון  וגורמי  השב"כ  של  הניתוח  שנערכו. 
באבו-מאזן  מדובר  לא  כי   - כאן  נכתב   - העלה 
את  ומסיט  בשטחו  האש  מהתפשטות  שחרד 
בחמאס  לא  אפילו  ישראל.  לגבולות  הלהבות 
בועת  את  לפוצץ  ומנסה  בעזה  האש  את  שנוצר 
הם  גם  משדרים  ישראל,  ערביי  בגדה.  השקט 
אותות מצוקה. ובקיצור, לפי הניתוח של מערכת 
אין  שפרץ  האחרון  האלימות  לסבב  הביטחון, 

כתובת ברורה ואין יד מכוונת. 
ההסתה בנוגע לשינוי הסטטוס-קוו בהר הבית 
לפרוץ  המרכזית  הסיבה  והיא  בלבבות  חלחלה 
בלתה.  שאין  וכמעט  העילה,  זו  הנוכחי.  הגל 
ישראלים,  ערבים  חלקם  מפגעים,  משפחות  בני 
שנחקרו על ידי גורמי הביטחון, סיפרו כי ילדיהם 
אלא  הפלסטינים  מצוקת  עם  הזדהו  לא  מעולם 
מפני  אל-אקצה  הצלת  על  באובססיביות  דיברו 

השתלטות יהודית והקמת בית מקדש. 
משפט  אוטומטי  במענה  כמו  לבוא  צריך  כאן 
המשתוללת  ההסתה  הערבי,  הדמיון  על  המחץ 
והחייתיות הבלתי נתפסת. כל הסלט הערבי הזה 
ומעורר בחילה עזה, אך מתברר  אכן בלתי אכיל 
כי היה מי שתיבל אותו בהרבה פלפל שחור. לא 
כולנו  את  והעלו  להר  שעלו  בשרים  רק  מדובר 
לעולה, אלא גם בכרסום זוחל שהביא לקפיצה של 
יהודים להר – בכמעט פי שלושה. עולים  עולים 

ורוקדים. נדקרים ובוכים. 
האיסור הגורף שהוטל על ידי הרבנות הראשית 
רבנים  ידי  על  ננגס  ב-67'  ההר  כיבוש  עם 
עלייה  טרנד  היא  התוצאה  הדתית.  מהציונות 
בשנה  צעירים.  בקרב  בעיקר  והתפתח  שהלך 

מגמה  ניכרה  ב-2015  המהומות  לפרוץ  שקדמה 
חתונתם,  ערב  להר  עולים  צעירים  זוגות  חדשה: 
מצטלמים ומפיצים את התיעוד ברשתות. אז נכון 
ששינוי בסטטוס-קוו אין, אך כדי למנוע עימותים 
וחיכוכים, הופנה זרם העולים לשעות הבוקר בין 
השעות 8:00 ל-11:00. היהודים נכנסו, הערבים 

נותרו בחוץ. 
בפלג  סטטוס-קוו.  שינוי  בכך  ראו  הערבים 
הצפוני )לא הירושלמי!( של התנועה האסלאמית 
מיהרו להפיץ סיפורי בדים על החרבת המסגדים 
בית מקדש שלישי. הדמיון הפורה הציף  והקמת 

את הרשתות והמסגדים בגל מבחיל של הסתה. 
הדברים שהובאו כאן בשעתו צריכים להיאמר 
לספק  מנת  על  ולא  בשנית,  מוזכרים  ולהיות 
בימים שבהם  הארורים.  למפגעים  כלשהו  תירוץ 
דעה  להשמיע  חרדי  נציג  על  לאסור  מבקשים 
ירושלים, כדאי לחזור  ימנית בנוגע לחוק  שאינה 
העמדה  בין  לבינם.  בינינו  ההבדלים  את  ולשנן 

הציונית דתית, לתפיסה החרדית. 
היווה  לא  מעולם  באומות  ההתגרות  איסור 
של  בסוג  אנטישמיות,  לפרעות  כלשהי  הצדקה 
ככלי  ורק  אך  גלותית, אלא שימש  קומה  נמיכות 
זהירות. בכלי הזה,  ונקיטת משנה  להגנה עצמית 
גם  ולהחזיק  להמשיך  יש  החרדית,  התפיסה  לפי 
כיום, ביושבנו על אדמת הקודש, וילה בג'ונגל - 

שגם חדריה לא מטוהרים מחיות רעות. 
היה  שהוא  לציון  הראשון  על  לומר  אפשר 
באוקטובר  האחרון.  לא  אך  שזיהה,  הראשון 
פורסם  שפרץ,  האלימות  גל  של  בעיצומו   ,2015
לשגר  התורה  חכמי  מועצת  של  רצונה  על  כאן 
מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ובו דרישה 
לאסור על עליית מבקרים יהודים להר הבית, בשל 
האירועים הביטחוניים בירושלים ובגדה. ואולם, 
בסופו של דבר המכתב נגנז כאשר חבר ה'מועצת' 
הגר"מ מאיה הסביר כי "נתניהו ממילא לא ייענה 
כשם  ולפיכך,  פוליטיים,  אילוצים  עקב  לקריאה 
שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר 

דבר שאינו נשמע".
אי אפשר להתעלם מהעובדה שהאירוע בשישי 
האחרון התרחש, אחרי שח"כ יהודה גליק וחבריו 
הנושא  את  מחדש  העלו  להר,  העולים  למחנה 
לסדר היום הציבורי. ביום ראשון הנוכחי תוכננה 
פתיחת שערי ההר לפוליטיקאים – ולא רק ערבים. 
וצברה  שבה  להר,  היהודית  העלייה  אופנת  גם 
חברים  היותנו  חרף  האחרונה.  בתקופה  תאוצה 
ישראל,  בתולדות  הימנית  לקואליציה  נאמנים 
ולחזור על  זה – חובה לשוב  דווקא בגלל  ואולי 
הקריאה החרדית הנושנה: משוגעים, רדו מההר. 

עם מגנומטר, או בלי.
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בקדנציית פירון, 
נספרו כאלף 
מוסדות שלא 

קיבלו רישיונות, 
ערב פתיחת 

שנה"ל. הנכונות 
של בנט, לאפשר 

חידוש רישיון 
למוסדות החינוך 

החרדיים אחת 
לחמש שנים ולא 
אחת לשנה, היא 

הבשורה הגדולה 
ביותר למנהלי 

המוסדות החרדיים 
בקדנציה הנוכחית

אופנת העלייה 
היהודית להר, 

שבה וצברה 
תאוצה בתקופה 

האחרונה. 
חרף היותנו 

חברים נאמנים 
לקואליציה הימנית 

בתולדות ישראל, 
ואולי דווקא 

בגלל זה – חובה 
לשוב ולחזור על 

הקריאה החרדית 
הנושנה: משוגעים, 

רדו מההר. עם 
מגנומטר, או בלי

הקש על החמש. שר החינוך נפתלי בנט עם סגנו מאיר פרוש
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חברת המועצה: "לסלק 
את גנדלמן"

חדרה

חברי האופוזיציה במכתב עכו
לנתניהו: להדיח את ראש 
העיר ולמנות ועדה קרואה

חברי האופוזיציה בעיריית טבריה בראשות 
לראש  חריף  מכתב  שלחו  פיניאן  ציון 
ראש  את  להדיח  דורשים  הם  בו  הממשלה, 
לטענתם  זאת  מתפקידו.  דוד  בן  יוסי  העיר 

"בעקבות מצבה ההולך ומידרדר של העיר".
ששת חברי האופוזיציה דורשים במכתבם, 
כי "לאור התנהלותו הבעייתית של מי שמכהן 
כראש עיריית טבריה בשלוש שנים האחרונות, 
ראש  של  המיידית  השעייתו  את  דורשים  אנו 
קרואה  ועדה  של  והקמתה  מתפקידו  העיר 

לעיר טבריה".
במכתב שהופנה לראש הממשלה נכתב עוד 
נמצאת במצב כלכלי קשה,  כי "העיר טבריה 

את  עוזבים  העסקים  נסגרים,  רבים  עסקים 
מגיעות  מוחלשות  חלשות  אוכלוסיות  העיר, 
מיזמים  אין  רע,  בכי  התשתיות  מצב  לעיר, 
אין  בשיממונה,  עומדת  הטיילת  תיירותיים, 
התעשייה  התיירות  בתחום  צמיחה  מנועי 

והיזמות".
יכולת עבודה  לדבריהם, "ראש העיר מציג 
אין  כזה  עניינים  ובמצב  אפסית,  וביצוע 
תקומה, אין חזון ואין אופק לשינוי. לכן אנחנו 
מבקשים את התערבותך לטובת העיר העברית 
מתפקידו  העיר  ראש  את  להעביר  הראשונה, 
ומעמיקה  יסודית  לבדיקה  ועדה  ולהרכיב 
ולאפשר לתושבי העיר להתמודד עם החורבן 

והחידלון בו מצויה העיר כעת".
"העירייה  בתגובה:  נמסר  טבריה  מעיריית 
אל  פעולה  ובשיתוף  מלא  בתיאום  פועלת 
ליישומה  הקשור  בכל  הפנים   משרד  מול 
שהתווה  הדרך  אבני  ע"פ  הבראה  תכנית  של 
עניין המכתב של חברי האופוזיציה  המשרד. 
שבו משום מה מתעלמים מעשייתו של ראש 
העיר, תמוה ביותר לאור קריאתם ובקשתם של 
חלק מהם מראש העיר לשתף פעולה בתיאום 
משרדי  על  לחץ  להפעלת  הקשור  בכל  מולו 

הממשלה השונים לסייע לעיר".

לוד  רביבו ל'קו עיתונות': "גורמים 
רעים מתדלקים את השטח"

היו  לוד שאמורות  העיר  לרבנות  הבחירות 
הודיע  כך   – יידחו  תמוז,  בכ"ט  להתקיים 
השבוע בית המשפט העליון. על פי המסתמן, 
באם לא תהיה דחייה נוספת, הבחירות יידחו 
הודיעה  בבג"ץ  הדיון  קודם  ימים.  בעשרה 
דת  לשירותי  המשרד  "לידי  כי  הפרקליטות 
הגיע מידע מודיעיני שיש לו השלכה על הליך 

הבחירה לרב העיר לוד".
על  שהוגשה  עתירה  היא  לדחייה,  הסיבה 
מש"ס  העיר  מועצת  חבר  מימון,  אליהו  ידי 
השניים  טוענים  בעתירתם  גלויברמן.  ויעקב 
יאיר  העירייה  ראש  עבר  בו  נקי,  לא  להליך 
באחד  המידות.  בטוהר  פגיעה  על  רביבו 
הנימוקים המרכזיים בעתירה מותחים השניים 

ביקורת על פיטוריו של ממן מתפקיד סגן ראש 
העיר ומינויו של מאיר אסולין לסגנו, כל זאת 
רק בשל תמיכתו במועמד ראש העיר לרבנות.

לטובת  ש"ס  התערבות  היא  נוספת,  טענה 
מועמדותו של הרב יצחק מוזגורשווילי ומנגד 
לטובת המועמד  רביבו  העיר  ראש  התערבות 
בהיותו  עליו  קרבתו  בשל  ביטון  מאיר  הרב 
הרב  של  חי"  יוסף  "עוד  הכנסת  בבית  חבר 

ביטון - שם הוא מתפלל.
בש"ס התנערו והבהירו כי אינם מתערבים 
ל'קו  זאת,  למרות  לוד,  לרבנות  בבחירות 
נשיא מועצת חכמי התורה  כי  נודע  עיתונות' 
של ש"ס מרן הגאון רבי שלום כהן איחל ברכת 
מוזגורשווילי,  יצחק  הרב  למועמד  הצלחה 

בחג  משפחתו  מבני  אחד  אצל  ששהה  בעת 
הפסח.

ראש  הגיב  עיתונות'  'קו  לפניית  בתגובה 
שאני  הוא  חטאי  "כל  רביבו:  יאיר  העיר 
כזה  לעיר,  ראוי  רב  כבר  שייבחר  מעוניין 
שיכול להכיל את כלל האוכלוסיות הנהדרות 
ה'  חילול  את  למנוע  שיכול  כזה  פה.  שחיות 

שדבק במוסד הרבנות".
לדברי רביבו: "מולי ניצבים גורמים רעים, 
נגמרים, כשהם לא  מתוחזקים בכספים בלתי 
בוחלים בשום אמצעי. העיר הזו הייתה פעם 
בסרט הזה של פסילת מועמד. זו דרך פחדנית. 
מי שמאמין בכוחו שיתמודד על המגרש ולא 

בתחבולות זדוניות".

אחרי דחיית הבחירות לרבנות העיר בעשרה ימים בעקבות פסיקת בית 
המשפט, טוען ראש העיר כי "מולי ניצבים גורמים רעים, מתוחזקים בכספים 

בלתי נגמרים, כשהם לא בוחלים בשום אמצעי"

 מכתב חריף של חברי האופוזיציה מאשים את ראש העיר ב"התנהלות בעייתית" וטוען 
כי "העיר טבריה נמצאת במצב כלכלי קשה"

ריה
טב

אלעד

חבר ה'מועצת' הגיע 
להציל את הישיבה

יו"ר האופוזיציה לשעבר 
יפצה את רה"ע ב-180 אלף
השבוע  זוכה  לנקרי  שמעון  עכו  עיריית  ראש 
ב-180 אלף שקל בגין פרסומים משמיצים שכתב 
יוסי חדד בתקופת הבחירות.  נגדו חבר המועצה 
מלבד זאת, ישלם חדד ללנקרי 20,000 ₪ הוצאות 

עו"ד.
לנקרי,  של  תביעתו  את  קיבל  פרידמן  השופט 
ומנגד, דחה את התביעה שכנגד שהגיש חדד כנגד 
לנקרי בגין פרסומים שנעשו בסמוך למועד הגשת 
כתב התביעה. בית המשפט קבע כי לנקרי הצליח 
נגדו  ההשמצות  מאחורי  שעומד  מי  כי  להוכיח 

בתקופת הבחירות הוא יוסי חדד.
האופוזיציה  כיו"ר  תקופה  במשך  כיהן  חדד 
בעכו. יחסיו עם ראש העיר לנקרי הגיעו לא פעם 
לנקרי,  מול  אופוזיציה  כיו"ר  בכהונתו  לשפל. 
חדד  יוסי  לפיה  תלונה  לבדוק  העיר  ראש  הורה 
לא מתגורר בעיר. תקופה לאחר מכן התפטר חדד 

מהמועצה מרצונו.

בית שמש  המירוץ לרבנות מצטמצם: הרב 
שלזינגר הודיע על פרישה

הגאון רבי אליהו שלזינגר, רבה של שכונת 
'גילה' בירושלים, הודיע השבוע כי הוא פורש 
במידה  שמש.   בית  העיר  לרבנות  מהמירוץ 
המועמד  שלזינגר  הרב  היה  מתמודד,  והיה 
ספרדים  רבנים  כמה  מול  היחיד  האשכנזי 
שהכריזו על התמודדות. כעת, לאחר פרישתו, 
הרב  של  המרכזית  מועמדותו  בעינה  נותרה 
ינון רביב הנתמך על ידי 'מועצת חכמי התורה' 
וכמו גם מועמדות הרב אלחנן פרץ הנתמך על 

ידי קבוצת תושבים.
הוא  כי  למקורביו  הודיע  שלזינגר  הרב 
מהמירוץ.  ופורש  ישראל,  לגדולי  מציית 
רק  הייתה  מקורביו,  לדברי  כך  מועמדותו, 

מהרבנים  רחבה  לתמיכה  זוכה  והיה  למקרה 
הודיע  מלכתחילה  הוא  אך  הציבור,  ונציגי 
ל'קו עיתונות' כי לא יתמודד בזמן שהסיכויים 

לניצחון היו קלושים. 
הגוף  חברי  צפויים  אלול  י"ב  בתאריך 
לעיר.  חדש  רב  לבחור  שמש  בבית  הבוחר 
ובש"ס  התורה'  ב'דגל  כעת,  המסתמן  פי  על 
לתפקיד  המועמדים  באחד  בהסכמה  יתמכו 
לא  עוד  שב'דגל'  למרות  זאת  הספרדי,  הרב 
נאמרה המילה האחרונה. "לכתחילה היה מן 
הראוי להעמיד לבחירה שני רבנים - אשכנזי 
לצד ספרדי", אומרים ב'דגל התורה' ומייחלים 
על  פוליטי כלשהו  'פיצוי'  יקבלו  כי בהמשך 

הויתור בנושא זה.
הבחירות  בעת  שני,ם  כשלוש  לפני  כזכור, 
אליהו  הרב  התמודד  ירושלים,  לרבנות 
לא  כי  הודיע  בתחילה  התפקיד,  על  שלזינגר 
בהוראת  פרש  לבסוף  אך  מהמירוץ,  יפרוש 
לאחר  זאת  שטיינמן.  הגראי"ל  רה"י  מרן 
שבתנועת 'דגל התורה' תמכו במועמדותו של 
הוא  שאף  עד  לתפקיד,  לאו  חיים  משה  הרב 
הרב  העיר,  של  המכהן  לרבה  לבסוף  הפסיד 
אריה שטרן. כעת, נראה כי הרב שלזינגר לא 
לוקח סיכונים ובעקבות הסיכוי הקלוש, הוא 

פורש מהמירוץ כבר בשלב מוקדם יחסית.

 רבה של שכונת גילה בירושלים שהבהיר בעבר ל'קו עיתונות' כי יתמודד לרבנות 
העיר בית שמש אם יזכה לתמיכה רחבה, החליט השבוע לפרוש מההתמודדות לאחר 
שהתברר שהסיכוי לבחירתו קלוש  ב'דגל' עדיין מקווים לבחירת שני רבנים לעיר

חברת המועצה מ'יש עתיד' שירלי עודד קוראת 
עיריית  ראש  את  לסלק  עתיד'  'יש  מפלגת  ליו"ר 
המפלגה,  חברי  על  הנמנה  גנדלמן  צביקה  חדרה 
הזמן  "הגיע  אמרה:  עודד  המפלגה.  משורות 

לעשות סדר ולנקות את המפלגה ממושחתים".
מבקר  דו"ח  רקע  על  הגיעה  עודד  של  בקשתה 
פגמים  עם  מינויים  שורת  על  שהצביע  המדינה 
בעיריית חדרה. בדו"ח פורטו ארבעה מקרים של 

מינויים לא ראויים בסביבתו של גנלדמן.
בקואליציה  מועצה  חברת  הייתה  עצמה  עודד 
לאחר  עתיד',  'יש  במפלגת  וחברה  גנדלמן  של 
והקימה  לאופוזיציה  עתיד  מיש  פרשה  תקופה 

סיעה עצמאית בשם "שקיפות".
מעיריית חדרה נמסר בתגובה: "מדובר בניסיון 
מגוחך והזוי של חברת מועצה לפגוע בשמו הטוב 
חדרה  עיריית  גנלדמן.  צביקה  העיר  ראש  של 
מעריכה ומכבדת את עבודתו החשובה של מבקר 
בפתיחת  המבקר  ציין  בכדי  לא  וצוותו,  המדינה 
בדרגות  משמעותיים  הבדלים  קיימים  כי  הדו"ח 
ואף  השונות  בעיריות  שהועלו  הממצאים  חומרת 
במיוחד  חמורים  ליקויים  שנמצאו  רשויות  ציין 
שנמצאו  הליקויים  בהם,  נמצאת  לא  וחדרה 

בעירייה הם טכניים בלבד".

עובדי עיריית אלעד הופתעו לראות השבוע את 
חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני 
פוסע במסדרונות העירייה לעבר לשכת ראש העיר 
ישראל פרוש. פרטי הפגישה החסויה הגיעו לידי 
'שערי  ישיבת  הצלת  כשבמרכזה:  עיתונות',  'קו 

תבונה' מקשיים אליהם נקלעה.
רבי  הגאון  העיר,  רב  התלוו  בעדני  הגר"ש  אל 
תבונה'  'שערי  ישיבת  וראש  גרוסמן  זלמן  שלמה 
פרוש,  ישראל  העיר  ראש  חדד.  אהרן  רבי  הגאון 
כעת,  בעדני,  הגר"ש  עם  הטובים  בקשריו  ידוע 
'שערי  ישיבת  של  לעזרתה  בעדני  הרב  נחלץ 

תבונה' בראשה עומד מקורבו הרב אהרן חדד.
לדברי הנהלת הישיבה, הפגישה הייתה מצוינת, 
בסיומה סיכמו הצדדים את הדרכים בהם ניתן יהיה 
הישיבה  חילוץ  לטובת  להתערב  אלעד  לעיריית 
מהמשבר אליו היא נקלעה שלא מרצונה. מעיריית 

אלעד סירבו להגיב לידיעה.
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מזה כמה ימים דובר על קיום ישיבת מועצה 
מיוחדת שזימנה עיריית בת ים, ישיבה שעל סדר 
יומה מינוי ועדת בחינה לבחירת מנכ"ל ותקציבי 
פיתוח. על פי החוק נדרשת נוכחות של 13 חברי 
מועצה לפחות כדי לפתוח את ישיבת המועצה, 

אך בישיבה נכחו רק 11 חברים מתוך 25.
כיועצת  המשמשת  כהן-מוצן,  חנה  עו"ד 
משפטית של העירייה הורתה להמתין חצי שעה, 
להתחיל  ניתן  ההמתנה  לאחר  חוק  פי  שעל  כך 
את ישיבת המועצה גם בנוכחות שליש מחבריה.

שחברי  כך  על  מחו  הקואליציה  חברי 
לזלזול  וטענו  אליה  הגיעו  לא  האופוזיציה 
לישיבת  שמגיעים  בעובדים  והן  בתושבים  הן 
על  זעם  בכר  יוסי  העירייה  ראש  המועצה. 
חבר  חוק  פי  על  כי  והודיע  החברים  היעדרות 
מתפקידו.  יודח  ישיבות  שלוש  ייעדר  אשר 
זהו  הנוכחות  "חוסר  בישיבה:   בכר  אמר  עוד 
חברי  על  בהם.  שבחר  במי  בתושבים,  זלזול 

האופוזיציה לכבד את התושבים".

מרבית חברי המועצה 
נעדרו מהישיבה

ראש העין
 רב העיר נגד ראש העיר

בשבת,  ציבורית  תחבורה  הפעלת  תופעת 
להגיע  עלולה  הצער,  למרבה  וגוברת  ההולכת 
מועצת  חבר  רעננה.  לעיר  הקרובות  בשבתות 
הופעלו  שבעקבותיו  ממר"צ  אבן  שי  העיר 
מספר קווי תחבורה ציבורית בערי השרון פועל 

להוביל יוזמה דומה בעיר רעננה.
הקדים  פרץ,  יצחק  רבי  הגאון  העיר,  רב 
לראש  בקריאה  יצא  וכבר  למכה,  רפואה 
להפעלת  יד  לתת  לא  המועצה  ולחברי  העיר 
הרב  לדברי  העיר.  בתוך  בשבת  אוטובוסים 
פרץ: "לרוב רובם של התושבים יש רכב פרטי 
בו הם יכולים לנסוע גם בשבתות, אם כן, מדוע 
להתחשב  צורך  יש  מיותרות,  מהומות  לעורר 
ברגשות התושבים הדתיים ולמנוע את הפעלת 

האוטובוסים ברחבי העיר בשבת".
לקדם  ויוחלט  במידה  כי  איים,  פרץ  הרב 
רבני  כל  עם  למלחמה  יצא  הוא  הוזמה  את 
אבן  שי  המועצה  חבר  המועצה.  וחברי  העיר 
ימשיך  הוא  ולטענתו  לא התרשם מדברי הרב, 
עד להפעלת האוטובוסים  להוביל את המאבק 

בתוך העיר.

ונו
ת א

קרי

אופקים מלחמת דת: סגן ראש 
העיר קורא לפטר סגן חרדי

אשדוד

ולמועצה  לראשות  אשדוד  לעיר  הבחירות 
ב'יהדות  אך  משנה,  יותר  בעוד  רק  ייערכו 
ממערכת  הפצעים  את  מלקקים  עדיין  התורה' 
בין  בגלל העימות  הבחירות הקשה האחרונה, 
נציגי הכלל חסידי מול נציגי חסידות פיטסבורג 
בקרב על ייצוג הולם ברשימת 'יהדות התורה'. 
חרדי  פנים  קרע  הנמנע  מן  לא  כי  נראה  כעת, 

אשר יוביל לפיצול בין הקהילות בעיר.
אשדוד  בעיר  התורה  יהדות  קצר:  הסבר 
 - לכנסת  הארצית  הרשימה  כמו  מורכבת 
כמות  פי  על  שמורכבת  ישראל,  מאגודת 
המשפחות - חסידות גור שנציגה בעירייה הוא 
מרדכי ליברמן, מקום שני חסידות בעלזא אותה 
חסידות  השלישי  ובמקום  וובר  אפרים  מייצג 
העימותים  טסלר.  יעקב  מייצג  אותה  ויז'ניץ 
הגיעו על רקע השאלה מי יזכה במקום הרביעי. 

וותיקותה  מתוקף  טוענת  פיטסבורג  חסידות 
לעומתה,  הרביעי.  המקום  מגיע  לה  כי  בעיר 
כי הנציג צריך  נציגי החסידויות בעיר טוענים 

להיות מתוך "הכלל חסידי". 
שור  עזרא  הרביעי  המקום  על  יושב  כיום, 
נציג חסידות פיטסבורג, זאת למרות הפריימריז 
כנציג  טננהויז  יהושע  זכה  שנערכו בעיר בהם 
שהופעלו  לחצים  לאחר  חסידי".  ה"כלל 
הסיעה  בגיבוי  פיטסבורג  חסידות  ראשי  מצד 
הפריימריז  את  לבטל  הוחלט  )גור(  המרכזית 
ולשריין את המקום הרביעי עבור נציג חסידות 

פיטסבורג.
הכלל  נציגי  מכריזים   2018 בחירות  לקראת 
הם  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  מלחמה.  חסידי 
בעוד  השנייה,  הלחי  את  נגיש  "לא  אומרים: 
אנחנו מהווים נתח מכובד המכפיל את כמותית 

בבחירות  פיטסבורג".  חסידות  משפחות  את 
ידם  כאשר  חסידי  הכלל  נציגי  יצאו  הקודמות 
סלאנים,  ערלוי,  חסידויות  התחתונה.  על 
ביאלה, שומרי אמונים ועוד, נותרו ללא ייצוג. 
גורמים בכירים בקהילת ה"כלל חסידי" טוענים 
כי "עכשיו, כשהכלל חסידי לא בתמונה ונותר 
מטעם  לנציג  חזרה  מגיע  המקום  ייצוג,  ללא 

החסידויות  ללא פריימריז".
'דגל התורה' המחזיקה אף היא בכמה מאות 
'יהדות  ברשימת  ייצוג  דורשת  לא  משפחות 
הקטנה  הקהילה  היותה  מתוקף  זאת  התורה', 
זאת,  למרות  אך  החסידים.  לקהילות  ביחס 
המנהלת  ראשות  את  התורה'  'דגל  קיבלה 
הקהילתית ברובע ז' בעיר, תפקיד עם אחריות 

וכוח משמעותי.

הכלל חסידי מכריז מלחמה: דורשים 
מקום רביעי ללא פריימריז

אחרי שבפעם הקודמת בוטלו תוצאות הפריימריז והמקום הרביעי ניתן לנציג 
  חסידות פיטסבורג, דורשים ב'כלל חסידי' לקבל את המקום בסיבוב הקרוב

וגם: האם ב'דגל' מוותרים?

הציבור  עבור  נבנות  חדשות  שכונות  בעוד 
את  רואה  שלא  מי  יש  אופקים,  בעיר  החרדי 
ההתרחבות החרדית בעין יפה. סגן ראש העיר 
בקואליציה  מושבו  ממקום  קורא  סבגי  גדעון 
אחד  את  לפטר  דנינו  איציק  העירייה  לראש 
מ'דגל  דייטש  אברהם  החרדים,  סגניו  משני 

התורה' או שלמה עזרן מש"ס.
את  אופקים  בעיר  חגגו  כשבועיים  לפני 
במעמד  בעיר  החרדית  הקהילה  התרחבות 
עבור  גדולים  כנסת  בתי  לשני  הבית  חנוכת 
בשכונות  והאשכנזי  הספרדי  החרדי  הציבור 
השתתף  דנינו  איציק  העירייה  ראש  החדשות. 
במעמדים במשך שעות ארוכות והרעיף שבחים 

על הציבור החרדי.
לא  החרדי  לציבור  העיר  ראש  בין  האחווה 
גדעון  העיר  ראש  סגן  של  בעיניו  חן  מוצאת 

על  חריגה  במתקפה  השבוע  שיצא  סבגי, 
הפך  האחרונים  "בחודשים  החרדי:  הציבור 
להיות נושא השתלטות החרדים על כל תחומי 
פעם  ולא  שם,  ידם  תחום  ובכל  בעיר  העשייה 
תחומים  מספר  ואפרט  בכוח  נעשים  הדברים 
הבתים  בחצרות  חוקית  בלתי  בניה  האחד: 
ובמוסדות ציבור, רוכלות בתוך דירות בשכונות 
מכירה  היתרים.  וללא  אישורים  ללא  החרדיות 
תברים  של  נחטפים  מזון  מוצרי  ביגוד,  של 
וזריקת אבנים וביצים על אוטובוסים של חברת 

דן בדרום".
החרדי  הציבור  נגד  המכפישים  דבריו  את 
גגות  מעל  רמקולים  הצבת  נגד  באמירה  סיים 
הבניינים המכריזים על כניסת השבת. בעקבות 
שורת הדברים שפירט, ביקש סבגי מראש העיר 
לפטר את אחד מסגניו החרדים. "זה אסון לעיר 

מסלול  לחשב  העיר  לראש  קורא  אני  אופקים, 
מחדש". אמר.

הציבור  נגד  בקמפיין  השבוע  יצא  סבגי 
ביום  להצביע  כולם  לצאת  "חשוב  החרדי: 
הבחירות, ולהראות להם מי בעל הבית פה, לא 

יתכן כי 30% יכתיבו ל-70% את החיים".
שוחח  )ש"ס(  עזרן  שלמה  העיר  ראש  סגן 
החמורים:  לדברים  בתגובה  עיתונות'  'קו  עם 
על  לשמור  מצליחים  שאנחנו  ארוכות  "שנים 
האידיליה בין המגזרים באופקים. אני מתפלא 
זיקה  עם  אדם  הוא  סבגי,  של  הדברים  על 
למסורת, קרוב ליהדות". עזרן הביע תקווה כי 
מדובר באפיזודה חולפת ולא בקמפיין מתוזמן 

נגד הציבור החרדי.

סגן ראש העיר יוצא במתקפה פרועה נגד הציבור החרדי, מאשים אותו בהפרות 
חוק שונות וקורא לפטר אחד משני סגני ראש העיר החרדים  עזרן בתגובה: 

יש לקוות שמדובר באפיזודה חולפת ולא בקמפיין מתוזמן

שלח  בסיס,  עזרא  הרב  העין,  ראש  העיר  רב 
מכתב חריף לראש העירייה שלום בן משה בבקשה 
כי ימנע את הקמת מתחם הספורטק הצפוי לקום 
ד'  שבשיכון  ומנצורה  המרץ  הרחובות  בפינת 
בשכונה הוותיקה. אל הרב בסיס הצטרפו וחתמו 

בתחתית המכתב שבעה מרבני העיר.
לחילולי  להביא  צפוי  הענק  הספורט  מתחם 
כך  השכנים,  מנוחת  את  ויפריע  המוניים  שבת 
מנמק הרב בסיס את התנגדותו להקמת המתחם. 
לצד  רבים  חרדים  תושבים  חיים  ד'  בשיכון 
תושבים חילונים, מה שהביא את הרבנים להוציא 
את המכתב העיר, עד כה לא התקבלה תגובתו של 

ראש העיר למכתבו של הרב.
ושמענו  "בהיות  העיר:  רב  כותב  במכתבו 
מול  ד',  בשיכון  הנ"ל  תכנית  לאשר  שעומדים 
בית כנסת, דבר שיהיה חילולי שבת גדולים ורעש 
למנוחת  יפריע  השבת,  חילולי  מלבד  שגם  גדול 
ולא תהיה להם איכות חיים,  התושבים בשכונות 
העין,  בראש  המקומיים  הרבנים  התכנסנו  כן  על 
בשמנו ובשם ראשי בתי הכנסת ובשם התושבים. 
הננו מתנגדים ומבקשים בכל לשון של בקשה לא 
בעוכרינו  תהיה  אשר  הזאת  התוכנית  את  לאשר 

והתוצאה מי ישורנה".

ראש העיר בעד תח"צ בשבת. 
סגנו: לא יקרה

ישראל  העיר  ראש  אונו:  בקרית  סערה 
ולהפעיל  קוו  הסטטוס  את  לפרוץ  קורא  גל 
כתב:  בקריאתו  בשבת.  ציבורית  תחבורה 
הרבה  מקבל  אני  לתפקיד,  כניסתי  "מאז 
פניות מתושבים בעיר שלנו בנושא התחבורה 
הציבורית בשבת. בימים אלו, לכל הפונים יש 
הזדמנות אמיתית להשפיע כדי להשיג פתרון 
ציבורית  תחבורה  לאלפים  שיאפשר  ממשי 

בסופי שבוע".
המעוניינים  העיר  לתושבי  קרא  העיר  ראש 
ולהצביע  להשפיע  בשבת  ציבורית  בתחבורה 
תחבורה  הפעלת  עבור  יזם  הוא  אותו  בסקר 
'נוע  "אגודת  פרטית.  חברה  ידי  על  ציבורית 
שבוע  בסופי  אוטובוס  קווי  המפעילה  תנוע', 
בקו  ולבחור  לקישור  להיכנס  אתכם  מזמינה 

ההזדמנות".  זו   - מעוניינים  הנכם  באם   .55
כתב ראש העיר במכתב שעורר את זעמה של 

הנציגות הדתית בעיר.
גם התושבים החילונים לא אהבו כולם את 
קריאתו הפומבית של ראש העיר: "אתה הורס 
שבעים  כבר  בעיר  שקיים  קוו  הסטטוס  את 
פישלת  הפעם  אך  בך,  בחרתי  ישראל  שנה, 

בגדול". כתב לו אחד התושבים. 
ראש העיר הגיב: "כשאני חונך בתי כנסת, 
בית  את  מסדיר  המקווה,  את  לשקם  מנסה 
חב"ד זה לא שינוי של הסטטוס קוו?" בתגובה 
לדברים כתב לו תושב העיר: "בתי כנסת היו 
לפניך ומקוואות יהיו אחריך אבל אוטובוסים 

לעולם לא היו. זה שינוי סטטוס קוו".
סגן ראש העיר נפתלי כהן מהסיעה הדתית 

'קו  עם  בשיחה  נחרצות  הגיב  המאוחדת 
תחבורה  תופעל  לא   – "באחריות  עיתונות': 
נקיים  )חמישי(  מחר  בעיר,  בשבת  ציבורית 
ישיבת סיעה ונדון על הנושא בעקבות קריאתו 
וראש  במידה  כהן,  לדברי  העיר".  ראש  של 
ישקלו  קוו,  הסטטוס  את  להפר  יתעקש  העיר 
בסיעה הדתית את המשך צעדיהם בקואליציה.
ל'קו  מספר  נשרי  יוסי  לשעבר  העיר  ראש 
עיתונות' כי בתקופת כהונתו בחן את הנושא. 
כי  "חברות המפעילות מוניות שירות הסבירו 
בעיר עם רמה כלכלית גבוהה כזו אין כדאיות 
כזה  צעד  זאת,  לאור  בשבת.  תח"צ  בהפעלת 
שנועדה  פופוליסטית  אמירה  הכל  בסך  הוא 
לשדר לציבור החילוני בעיר כביכול יש מישהו 

שנלחם בשבילם". 

 ישראל גל יצא בקריאה לתושבים להצביע בסקר על הפעלת תחבורה ציבורית 
בשבת בעיר  סגן ראש העיר נפתלי כהן: אם הסטטוס קוו יופר   נשקול את 

צעדינו בקואליציה
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ארי קלמן

אמש  נפגש  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ויקטור  הונגריה  ממשלת  ראש  עם  )שלישי( 
אורבן כחלק מביקור שאותו הוא עורך במדינות 
הממשלה  ראש  ביקר  לכן  קודם  באירופה. 
בנוכחות  טקסים  בשורת  השתתף  שם  בפריז, 

נשיא צרפת עמנואל מקרון. 
נתניהו  הממשלה  ראש  עם  פגישתו  במהלך 
ראש  קיים  בבודפשט,  הפרלמנט  בבניין 
אמר  בה  עיתונאים  מסיבת  הונגריה  מממשלת 
החלטנו  השנייה  העולם  מלחמת  "בזמן  כי 
על  להגן  במקום  הנאצים,  עם  פעולה  לשתף 
לעולם".  שוב  יקרה  לא  זה  היהודית.  הקהילה 
הוא גם האשים ממשלות קודמות בארצו בכך 

שלא הגנו על יהודים. 
במסיבת  אמר  נתניהו  הממשלה  ראש 
ממשלת  מראש  ביקש  הוא  כי  העיתונאים 
הבטיח  "הוא  הקהילה.  בצרכי  לטפל  הונגריה 
היהודית",  הקהילה  על  תגן  הממשלה  כי  לי 

אמר ראש הממשלה.
לא  30 שנה במהלכן  לאחר  נערך  זה  ביקור 
למרות  ישראלי.  ממשלה  ראש  במקום  ביקר 
ההכנות האינטנסיביות, בשבועות טרם הביקור, 
על  להונגריה  ישראל  בין  מתיחות  התרחשה 
ג'ורג'  היהודי  ההון  איל  של  מעורבותו  רקע 
הנחשב  סורוס,  ההונגרית.  בפוליטיקה  סורוס 
לאחד מגדולי תומכי ארגוני השמאל, אף כאלו 
באינטרסים  מחזיק  ישראל,  כנגד  הפועלים 
יצאו  שבועות  מספר  ולפני  בהונגריה,  רבים 
שגרר  מה  חריף,  בקמפיין  פוליטיקאים  כנגדו 
וחזרה  שגינתה  ישראל  מצד  סותרת  התנהלות 

בה. 
לבקר  הממשלה  ראש  צפוי  )רביעי(,  הערב 
היהודית.  הקהילה  של  הגדול  הכנסת  בבית 
החולף  בשבוע  אכזבתם  את  הביעו  בקהילה 
הנוגע  בכל  ישראל  מדינת  של  התנהלותה  על 
לקמפיין כנגד סורוס. בקהילה קיוו כי הקמפיין 
כך  אכן  ובתחילה  אנטישמי  כקמפיין  יזוהה 
היה, עד שגורמים בסביבתו של ראש הממשלה 
בתורם  שמדובר  לכך  לבו  תשומת  את  הסבו 
נגד ישראל,  הגדול לעמותות שמאל הפועלות 

או אז ישראל משכה את הגינוי. 

ארי קלמן

משרד  תשע"ט,  הלימודים  משנת  החל 
רישיונות  למתן  חדש  מתווה  יפעיל  החינוך 
רשמי.  שאינו  במוכר  ילדים  וגני  ספר  לבתי 
על  לבעלויות  יעניק  המשרד  לזאת,  בהתאם 
במקום  שנים,   5 ל-  רישיונות  אלה  מוסדות 
המצב הקיים, בו רוב המוסדות נדרשים לחדש 
לשנת  כי  יצוין,  שנה.  מדי  הרישיונות  את 
העניק  המשרד  תשע"ח,  הקרובה,  הלימודים 

זה מכבר רישיונות במסגרת המתווה הישן.  
זו  החלטה  כי  אומרים  החינוך  במשרד 
הליכי  בכל  ומשמעותי  עמוק  שינוי  תיצור 
שהיא  בכך  הבעלויות  מול  הבירוקרטיה 
שנה  מדי  למלא  שלהם  הצורך  את  תצמצם 
אישורים  לקבל  כדי  ולהתרוצץ  רבים  טפסים 

המוגדרים לשנה אחת בלבד. 
לבעלות  ניתן  לא  בהם  במקרים  בעבר, 
המוסד  הלימודים,  שנת  פתיחת  לפני  רישיון 
המוסד  את  שהביא  מה  תוקצב,  לא  החינוכי 
ליטול הלוואות ענק כדי לשלם שכר למורים. 
אישור  קיבלו  לא  מוסדות  מהמקרים,  בחלק 
רישיון ובהתאם לזאת גם תקצוב וכסף רב ירד 

לטמיון.

המתווה החדש יעודד את הבעלויות על בתי 
במטרה  המבנים  תקינות  את  להבטיח  הספר 
המאפשר  הירוק  למסלול  להיכנס  שיוכלו 
להם לקבל רישיון ל- 5 שנים רצופות. לעניין 
שהם  יימצא  אם  גם  שכן   רבה,  חשיבות  זה 
התקצוב  רלוונטי,  אישור  להמציא  נדרשים 

שלהם לא ייפגע. 
במסגרת המהלך, בתי הספר יוכלו אף לקיים 
תהליכים ארוכי טווח בתחום הפדגוגי והפיננסי 
עובדי  של  בתעסוקתם  יציבות  להבטיח  וכן 
פתיחת  לקראת  שכן  הוראה,  ותומכי  הוראה 
זמן  מאבדים  מוסדות  מנהלי  הלימודים,  שנת 
וקבלת  טפסים  מילוי  אחר  בהתרוצצויות  רב 

חוות דעת מגורמי המקצוע. 
ל'קו  אומר  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 
משמעותית  להקל  עשויה  הבשורה  עיתונות' 
השר  את  מברך  "אני  המוסדות.  מנהלי  עם 
נהלי  את  להקל  התהליך  את  שהתניע  בנט 
מגיע  המשרד  רבים,  דיונים  ולאחר  הרישוי 
עם בשורה שתקל על מנהלי המוסדות", אמר 
על  לשקוד  נמשיך  הקרובה  "בתקופה  פרוש. 
הרחבת המתווה ולהחיל אותו על כל מוסדות 

המוכש"ר והפטור". 

ראש ממשלת הונגריה: 
"שיתפנו פעולה עם הנאצים, 

במקום להגן על היהודים"

מהפכת החומש: רישיונות 
ארוכי טווח למוסדות

בביקור שעורך ראש הממשלה נתניהו בימים אלו, הוא ביקש 
מראש הממשלה ההונגרי לדאוג לצרכי הקהילה היהודית - 

שהעבירה ביקורת על ממשלת ישראל בנוגע להתנהלותה בקמפיין 
נגד המיליארדר היהודי והאנטי-ישראלי ג'ורג' סורוס

מהפך במשרד החינוך ביחס לבתי הספר וגני הילדים בחינוך 
החרדי: הרישיונות יהיו תקפים ל- 5 שנים  המשמעות: 

הבירוקרטיה תקוצר, העומס יופחת, ביטחונם התעסוקתי של 
עובדי ההוראה יעלה ומנהלי המוסדות יתפנו לתכנן תהליכים 

לטובת המוסדות  פרוש: "הבשורה תקל על המנהלים"

צילום: חיים צח, לע"מ

רואה
חש2ון

לפרטים והרשמה: 072-259-2845
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הלימודים לקראת רשיון בראיית חשבון מעניקים פטור מ-13 בחינות 
של מועצת רואי החשבון.

התמחויות נוספות בלימודי התואר במנהל עסקים:

*המסלול קיים גם לנשים

מעוניינים לעסוק במקצוע בתחום הפיננסי?

 ראיית חשבון
 ביקורת

 יעוץ פנסיוני
 יעוץ השקעות

 חשבות שכר ועוד...

 בואו ללמוד לתואר .B.A במנהל עסקים
 עם התמחות בחשבונאות שיפתח בפניכם

עולם חדש של אפשרויות תעסוקה:

המכינות
לגברים
 מתחילות

 .B.A במנהל עסקים בהתמחות בשיווק ופרסום
 .B.A במנהל עסקים בהתמחות במשאבי אנוש

 .B.A במנהל עסקים בהתמחות במימון ושוק ההון 
 .B.A במנהל עסקים בהתמחות במערכות מידע
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קמפוס לוסטיגלפרטים: 03-6307109

ל' באב- טקס פתיחת שנת הלימודים

עזרה במציאת 
עבודה מתאימה

 שכר לימוד
מוזל ומלגות

הכרה בחוצים 
ופטור ממכינה

 אפשרות
למגורים ב"ב

₪

 הלימודים
מתחילים!

מסגרת ללימודי קודש והשקפה מפי טובי הרבנים 
והמחנכות בשילוב אחד מהמקצועות האקדמיים:

B.Sc  בהנדסת תוכנה
B.Sc   במדעי המחשב

 B.A  במנהל עסקים
   לבוגרות ו' סמינר אפשרות למסלול מרוכז

B.A  בחשבונאות ומערכות מידע
   מקנה פטור מ-10 בחינות מועצה

   הכנה לבחינות סופיות של מועצת רו"ח

מאת יבניאל שירם
לשמוע  אוהבים  אתם  גם 
זה  מוסיקה חסידית? אם 
באוזניות,  ברכב,  בבית, 
או  ובשמחות,  באירועים 
–הצלילים,  חיה  בהופעה 
עושים  והמילים  הלחנים 
הנשמה.  על  טוב  לכם 
שינפלד תיירות ממשיכה 
את  הקיץ  גם  להפתיע 
שורה  עם  לקוחותיה 

מרשימה של אמנים וכוכבי זמר, כמוה 
עוד לא הייתה באף חופשה אחרת. בין 
הלמן,  יששכר  את  תמצאו  ההופעות 
יפה,  אלי  לפידות,  ישי  פרנס,  ישראל 
רעים,  צמד  תורג’מן,  נחמן  ישראל 
ומוכר  חדש  ואמן  הגדול  פישר  דודו 
החזן   – המנצחת  לנבחרת  שהצטרף 

העולמי ישראל רנד בכבודו ובעצמו. 

אחד מחמשת 
 החזנים הטובים בעולם

החזנים  חמשת  של  רשימה  תעשו  אם 
בעולם  ביותר  והגדולים  המוכשרים 
החזן  בוודאי  יהיה  מהם  אחד  כיום, 
ישראל רנד. הוא הופיע במאות הופעות 
בארץ ובעולם בבתי האופרה ובאולמות 
מיטב  בליווי  הגדולים  הקונצרטים 
מלאות  שלו  ההופעות  וכל  התזמורות, 
להופעותיו  במקביל  מקום.  אפס  עד 
בהפקות  משתתף  רנד  העולמיות 
“יידישפיל”  תיאטרון  של  מוזיקאליות 
של  חייו  על  המצליח  המחזמר  ובהן 
הצגות  את  שעבר  קרליבך  שלמה  הרב 
בבית  המתפללים  ביניכם  אלו  המאה. 
הכנסת הגדול ברמת גן יודעים גם שרנד 
משמש שם בתור החזן הראשי. אבל יותר 
לשמוע  חשוב  רנד  ישראל  על  מלספר 
את קולו השמיימי. שיריו מלאים בכוונה 
ובחיבור לתפילה בשילוב האינטרפטציה 
היא  הסופית  והחוויה  שלו,  האישית 
עונג  במילים,  לתאר  ניתן  שלא  משהו 
היהודית.  לנשמה  עמוק  וחיבור  צרוף 
האמנים  לשורת  מצטרף  רנד  ישראל 
הגדולים שיופיעו במסגרת חופשת הקיץ 
במונטנגרו,  הילטון  במלון  שינפלד  של 
אמן  אלו.  בימים  ממש  המתקיימת 
דודו  אחר מאשר  לא  הוא  נוסף  מכובד 
העולם,  כל  את  כבשו  שלהיטיו  פישר, 
נשיאי  מול  ברודוויי,  במות  על  הופיע 
ארצות הברית ומלכי אירופה. בהופעתו 
המוכרים  להיטיו  מיטב  את  הוא משלב 
והתרגשות,  צחוק  מעוררי  סיפורים  עם 

וכמובן עם שירתו הווקאלית הנדירה. 
אמנים נוספים ומוכרים הם ישי לפידות 
נמצא  שלכם"  המנגינה  "ואני  שאלבומו 
רעים  צמד  בישראל.  בית  בכל  כמעט 
שונות  מתקופות  שירים  עם  המופיעים 
הקהל  עם  יחד  שונות,  ומחסידויות 
יששכר  גדול.  בקול  לשירה  המצטרף 
פרנס,  ישראל  בשווייץ,  מבאזל  הלמן 
מאסטרו אלי יפה וישראל נחמן תורג'מן. 

האורחים משבחים 
ומהללים 

האורחים  מספרים  מה 
להיות  זכו  שכבר 
בקבוצות הראשונות של 
מילים  רק  החופשה? 
מכל  שמגיעות  טובות 
של  ההופעות  הלב. 
האמנים כמובן מרוממות 
הקהל.  את  ומרגשות 
נקודת  עוד  הוא  שינפלד  של  האוכל 
שפים  של  ענק  צוות  בזכות  חוזקה 
במאכלים  המתמחים  בינלאומיים 
יהודיים בסגנון אשכנזי ומזרחי. בחדרי 
דגים,  בשרים,  עם  ברים  יש  האוכל 
קינוחים  תוספות,  סלטים,  מרקים, 
אירי  בר  פועל  במלון  ובנוסף  ועוגות, 
במהלך  חופשי  ושתייה  כיבוד  המגיש 
היום. חופשת הקיץ של שינפלד כוללת 
יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר  ארוחות 
רבא  קידושא  עם  פנסיון מלא  ובשבת 
מלון  כשר.  גלאט  כשהכשרות  מיוחד, 
 5 במונטנגרו  פודגוריצה  הילטון 
כוכבים, ממוקם בנקודה מרכזית בעיר, 
ויפים,  גדולים  פארקים  שלושה  בין 
וליד מדרחוב הקניות המפורסם. מול 
הליכה  ובמרחק  ירוק  פארק  המלון 
המשפחה.  לכל  הרפתקאות  פארק 
להסתובב  לצאת  יכולים  האורחים 
או  היפים,  מאתריה  ולהנות  בעיר 
צוות  עם  יומיים  לטיולים  להצטרף 
בין  המדריכים המעולים של שינפלד. 
הצפוני  באזור  לבקר  ניתן  האתרים 
ז’בליאק,  העיירה  הדורמיטור,  פארק 
בודווה,  של  הריביירה  טארה,  קניון 
ספא  עיירת  קוטור,  העתיקה  העיר 
צייטיניה,  הישנה  הבירה  הרצגנובי, 
גבול אלבניה, פארק  על  אגם שקאדר 
ליפה,  הנטיפים  ומערת  ביוגראדסקה 
החוף  ועיירת  דוברובניק  בקרואטיה 
ספורט  וחובבי  משפחות  קבטאט. 
אתגרי יהנו ממגוון אפשרויות וטיולים, 
טרקטורונים,  לב,  לאמיצי  אומגה 
הרפתקאות  פארקי  ג’יפים,  סוסים, 

שילדים מאד יאהבו, ועוד. 

 התמלאו הטיסות? הוספנו עוד!
של  הטיסות  שכל  מדווחים  בשינפלד 
מקום.  אפס  עד  התמלאו  יולי  חודש 
עם  במבצע  טיסה  הוספנו  ב-2/8 
מקומות אחרונים בלבד, 9/8 מקומות 
אחרונים, וגם בתאריכים 16/8, 23/8, 
30/8 הוספנו טיסה במבצע וההרשמה 

בעיצומה בימים אלו. 
דאגו  הנופש  והצלחת  הביקוש  עקב 
ישראייר  של  ישירות  טיסות  להוסיף 
נוסף  ולילה  מהמלון  שעה  רבע  רק 

חינם – לנרשמים עכשיו. 
ניתן  מקום  והזמנת  נוספים  לפרטים 
בטלפון   החברה  למשרדי  להתקשר 
03-6189999 או דרך אתר האינטרנט 

www.shainfeld.com

החזן ישראל רנד 
במונטנגרו

ההופעה של הקיץ
חדשות נהדרות לחובבי מוסיקת נשמה יהודית – 
שינפלד תיירות מארחת הקיץ בהילטון מונטנגרו 

את השמות החמים ביותר בעולם המוסיקה ואליהם 
מצטרף אמן נוסף גדול ומפתיע!



לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00





בני ברק כ"ה בתמוז תשע"ז 123019/7/17

האם לערוך פריימריז במפלגות החרדיות?

אינני יודע מי הם הגורמים התומכים 
מנקודת  יוצא  אני  אך  פריימריז,  בקיום 
יכנסו  והם  יהיה  וכך  במידה  כי  הנחה 
לתפקיד זה או אחר ותעלה על שולחנם 
משמעותית,  להכרעה  הדרושה  שאלה 
מן הסתם הם יפנו לגדולי ישראל. שהרי 
הדיון,  בכלל  מתחיל  לא  כך,  לא  אם 
הפועלות  מפלגות  מספיק  יש  שהרי 
מועצת  וללא  רבנית,  סמכות  ללא 
בקבלת  הבלעדית  הזכות  שלה  חכמים 

ההחלטות.
הרת  שאלה  ישנה  כאשר  כן,  אם 
כן  הם  רוחנית  לסמכות  הזקוקה  גורל 
כאשר  אך  ישראל,  גדולי  על  'סומכים' 
יהיה שלוחם  מי  קובעים  ישראל  גדולי 
מהותית  בעיה  זו  זאת?  מקבלים  אינם 
הסתירה  גבול  על  המעטה,  בלשון 

הפנימית.
שהוא  "ימין  המושג  תמצית  זהו 
שאנו  ימין",  שהוא  ושמאל  שמאל 
קשר  ללא  עליו  אמונים  חרדי  כציבור 

למצב הרוח או כל שיקול ואינטרס.
חדש  דיי  אני  אישית,  בנימה  אוסיף 
תחילה  הארצית,  הפוליטית  בזירה 
בכנסת,  גם  ולאחרונה  י-ם  בעיריית 
בדבר  הקונצנזוס  את  וכשראיתי 
של  לספק  ניתנת  הבלתי  חריצותם 

הערכה  את  וכמובן  החרדיים  הנציגים 
ונציגיו  הכללי  מהציבור  לקיר  מקיר 

במקומות אלו - נדהמתי! 
לא  נפש  שמוסרים  באנשים  מדובר 
רק למען הציבור שהצביע להם ולא רק 
להם  מחויבים  שהם  ובתנאים  בשעות 
זו עבודה מסביב לשעון מהכלל ועד   -

לפרט.
לא  מנצחת  שנוסחה  לימדו  אותי 

מחליפים.
דשמיא  סייעתא  שישנה  מסתבר 
שרואים  ישראל  גדולי  של  לשליחיהם 

טוב מאתנו, רחוק יותר ומדויק יותר.
יום על כף  לעצם העניין, בסופו של 
גורל,  הרי  נושאים  ניצבים  המאזניים 
של  היהודי  צביונה  עולם,  של  עתידו 
המדינה על שלל המורכבות ועוד שורה 
ארוכה של נושאים לא פשוטים. תהמרו 
זכויותינו  על  לא  אחרים,  דברים  על 
בגדולי  אמונתנו  על  ולא  הקיומיות 

ישראל. הניחו לנו.
של  בדבריו  כעת  נזכר  אני  לסיום, 
שתמיד  דרעי  אריה  הרב  ש"ס  יו"ר 
אומר לנו "אנחנו לא בוחרים, אנחנו רק 
הם  ורק  הם  ישראל  וגדולי   - מצביעים 

אלו שבוחרים שמחליטים".

מקובל לחשוב שהרעיון של פריימריז מנוגד 
יראי  לחלוטין לדרך האידיאולוגית של ציבור 
את  לקיים  וזוכה  רבותיו  מצוות  העושה  ה' 

הציווי - ועשית ככל אשר יורוך. 
ההשתלשלות  בפרטי  שבקי  למי  ואולם, 
העניינים של הפעמים הקודמות כאשר רעיונות 
הזו  שהשאלה  יודע  הפרק,  על  עלו  אלו  מעין 
ולבן,  שחור   - צדדים  שתי  רק  מכילה  איננה 
אלא היא שאלה גדולה ורחבה שראויה לדיון 
זזים  שאיננו  העובדה  לצד  מעמיקה.  וחשיבה 
הם  רבותינו,  לנו  שמורים  מכפי  ושמאל  ימין 
של  מודלים  ליצור  ראוי  כי  הורו  אף  עצמם 
השונות  הקהילות  וחיבור  הציבור  שיתוף 
במטרה להעלות ולתת ביטוי לצרכים ולקשיים 

האקטואליים העומדים בפני כל איש ואיש. 
אלישיב  הגרי"ש  ממרן  לשמוע  זכיתי  כך 
של  המקומי  בסניף  לבחירות  בנוגע  זצ"ל 
הרעיון  להעלאת  בנוגע  הורה  הוא  כך  "דגל", 
התורה  דגל  בוועידת  חברים  מפקד  לעריכת 
ראש  מרן  יבדלח"א  הורה  גם  וכך  בתשס"ו, 
הישיבה באותה הזדמנות. וכהנה רבות. די אם 
"איגוד  של  תאוצה  הצובר  המודל  את  נזכיר 
ורבנן העומדים  הקהילות" בברכתם של מרנן 
הפעילות  את  ומברכים  ומעודדים  ראשו  על 

הברוכה של גוף זה. 
על  פרנס  מעמידין  אין  יצחק  רבי  "אמר 

שנא'  בצבור,  נמלכים  כן  אם  אלא  הצבור 
אמר  בצלאל.  בשם  ה'  קרא  ראו  לה(  )שמות 
לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, הגון עליך 
לפניך  אם  עולם:  של  רבונו  לו  אמר  בצלאל? 
הגון, לפני לא כל שכן? אמר לו, אף על פי כן: 
לך אמור להם. הלך ואמר להם לישראל: הגון 
עליכם בצלאל? אמרו לו אם לפני הקדוש ברוך 

הוא ולפניך הוא הגון, לפנינו לא כל שכן?"
הדרישה  לקיום  המיטבי  המודל  מהו 

"להימלך בציבור"? 
ברי לכל שפריימריז זול ופתוח כפי שמקובל 
די  הצורך.  על  עונה  לא  החילוניות,  במפלגות 
במפלגות  שנערכים  הפריימריז  על  להביט 
של  יפה  קרנבל  זה  שאולי  להבין  בכדי  הללו 
הדרישה  על  עונה  לא  וודאי  זה  אבל  קונפטי, 

המהותית של "להימלך בציבור". 
למפקד  מסודרת  הצעה  העליתי  בזמנו 
וביטוי  משקל  שייתן  מנגנון  ובניית  חברים 
יוכלו  שנציגיהם  השונות  הקהילות  לכלל 
הצרכים  את  ולשטוח  פנימה  לקודש  להיכנס 
המודל  את  לעדכן  שצריך  יתכן  והמצוקות. 
ליצור  הוא  העיקרון  אך  שינויים,  בו  ולערוך 
או  כזו  בצורה  לציבור  ביטוי  שייתן  מודל 
אחרת. מודל כזה אינו עומד בסתירה להליכה  
לאורם של רבותינו, אלא הוא נותן כלים בידי 

שלוחי הציבור להיטיב ולייעל את עבודתם.

בעד: להימלך בציבור
יצחק פינדרוס

סגן ומ"מ רה"ע ירושלים

נגד: סתירה פנימית
ח"כ מיכאל מלכיאלי 

סיעת ש"ס צילום: אהרן ברוך ליבוביץ
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אבי רבינא

אכזבה בישראל: גורמים רשמיים בממשל 
בתנאי  עומדת  איראן  כי  הודיעו  טראמפ 
המעצמות  לבין  בינה  הגרעין שנחתם  הסכם 
ב-2015. יחד עם זאת, נאמר כי טהרן נותרה 

איום מסוכן ליציבות האזור.
לאחר  רק  פורסמה  טראמפ  של  הודעתו 
מערכת  ראשי  עליו  שהפעילו  כבד  לחץ 
הביטחון בארה"ב, שהזהירו כי אם יקיים את 
ההסכם,  את  ויבטל  שלו  הבחירות  הבטחת 
הדבר עשוי להוביל למשבר חמור בין ארה"ב 
להסתבכות  ואף  באירופה,  בריתה  לבעלות 

צבאית חדשה במזרח התיכון.
כי  פעם  לא  בעבר  אמר  טראמפ  הנשיא 
העסקה שנחתמה עם הרפובליקה האסלאמית 
בה"  לעמוד  שאסור  גרועה  "עסקה  היא 
גורמים  את המסמך".  לגזרים  "יקרע  ושהוא 
רשמיים בארצות הברית אמרו כי הם פועלים 
כדי להתמודד עם הפגמים בהסכם ולהעניש 
את טהראן על פעולות בעייתיות הנוגדות את 

ההסכם.

המדינה  האמריקאי, מחלקת  החוק  פי  על 
מחויבת לדווח לקונגרס מדי שלושה חודשים 
על מצב הסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015 
והעניק לאיראן הקלה משמעותית בסנקציות 
תקצץ  כי  הבטחה  תמורת  עליה  שהוטלו 

בתוכנית הגרעין שלה.
העיתון 'ניו יורק טיימס' דיווח כי טראמפ 
עד  הגרעין  הסכם  את  לבטל  מעוניין  היה 
לשבוע שעבר, אולם כאשר התברר לו שכל 
גם  כמו  הביטחוני,  בתחום  הבכירים  יועציו 
לכך,  מתנגדים  הברית,  ארצות  צבא  ראשי 
הוא החליט לאמץ את עמדת הדרג המקצועי 

בנושא.
זריף,  ג'וואד  מוחמד  האיראני,  החוץ  שר 
ליחסי  המועצה  מכון  בכנס של  הלילה  אמר 
"איתותים  קיבלה  טהראן  כי  יורק  בניו  חוץ 
סותרים" מהממשל האמריקני בנוגע להסכם, 
אותם".  לפרש  כיצד  יודעת  "אינה  היא  וכי 
הוא הוסיף כי עדיין לא שוחח עם שר החוץ 
האמריקני רקס טילרסון, "אבל זה לא אומר 

שלא יכולה להיות תקשורת".

אבי רבינא

מאוד,  חמים  ימים  אחרי  טובות:  בשורות 
צפויים ימים נוחים יותר במזג האוויר. היום 
החום  במידות  קלה  ירידה  תחול  )רביעי( 
כבד  חום  עומס  החום.  בעומס  מה  והקלת 
ישרור במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. 
בהרים צפוי עומס חום בינוני עד כבד ואילו 
חום  עומס  ישרור  ובערבה  המזרח  בעמקי 

כבד עד קיצוני.
משמעותית  הקלה  צפויה  )חמישי(  מחר 
בעומסי החום, כאשר מידות החום ירדו ב--3
יהיו ממוצעות לעונה.  והן  נוספות  2 מעלות 

גל החום יסתיים ליממה אחת. 
עליה  צפויה  שישי  ביום  כבר  זאת,  עם 
תנאי  והתפתחות  בטמפרטורות  משמעותית 
ניכר  שינוי  ללא  השרב  יימשך  ובשבת  שרב 

בטמפרטורות.
המתמשכים,  החום  גלי  בשל  בינתיים, 
קריסה  מפני  הזהירו  הירקות  מגדלי  בארגון 
המחירים  ירידת  בשל  חקלאים,  כלכלית של 

החדה. "חקלאי ישראל עוברים תקופה קשה 
מספר  זה  הארץ  את  הפוקדים  החום  בגלי 
שבועות והקיץ עוד בראשיתו", הזהיר מזכיר 
במכתב  יפרח  מאיר  הירקות,  מגדלי  ארגון 
לפעול  וביקש  אריאל  אורי  החקלאות,  לשר 
ופירות  "ירקות  לחקלאים.  דחוף  סיוע  למתן 
נשפכים לשוק במחירים ירודים שהם מתחת 
על  מרחפת  רגל  פשיטת  סכנת  להוצאות. 

חקלאים רבים".
בים:  טובה למתרחצים  כך, בשורה  בתוך 
המכון לחקר ימים ואגמים הודיע השבוע כי 
את  עזבה  נודדת  חוטית  מזן  המדוזות  נחיל 
כעת  פזורות  החופים  ולאורך  הארץ,  חופי 

מדוזות בודדות בלבד.
לפני כחודש נחיל גדול וצפוף של מדוזות 
פני  על  המשתרע  אשדוד,  חופי  מול  נצפה 
התיכון  הים  במי  ששהו  צוללים  רב.  שטח 
הנודדת,  החוטית  של  הענק  בנחיל  הבחינו 
מהחוף  כקילומטר  של  במרחק  המתחיל 

ואורכו מאות מטרים.

בניגוד להבטחה: טראמפ 
כיבד את הסכם הגרעין

החום יימשך, 
המדוזות עוזבות

בימים הקרובים תהיה הקלת 
מה בגל החום, אולם בסוף 
השבוע צפוי השרב לחזור 

 בשורה למתרחצים: נחיל 
המדוזות עוזב את חופי ישראל

למרות שבמסע הבחירות 
הצהיר כי "יקרע לגזרים 
את המסמך" שנחתם בין 
ארה"ב לאיראן, נשיא 

ארה"ב נאלץ לשמר את 
העסקה - בעקבות לחץ 
שהפעילו בכירי מערכת 

הביטחון האמריקאית

ָּכתּוב ֶׁשֵּיׁש ָּכאן
ֶמַתח ָּגבֹוַּה. ֶׁשַקע, ָלָּמה

ַאָּתה ָמתּוַח?

ַחְׁשַמל ֶזה ֹלא ִמְׂשָחק ְיָלִדים!

ַּגם ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ ָחׁשּוב ְלַהְקִּפיד ַעל ְּכָלֵלי ַהְּבִטיחּות ְּבַחְׁשַמל
בבית 

ל ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות אֹו  ּבָיַדִים ְרֻטּבֹות. ָאסּור ָלֶגֶשׁת ְלַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ
ל ְּפגּוִמים. ָאסּור ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ְּבַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ

ּוַבָיד  ַהֶשַׁקע  ִמְכֶסה  ַעל  ַאַחת  ָיד  ַמִּניִחים   - ִמֶשַׁקע  ֶּתַקע  מֹוִציִאים  ַּכֲאֶשׁר 
ַהְשִׁנָיה מֹוְשִׁכים ֶאת ַהֶּתַקע.

ַהְּיָלִדים    ּוַמְזִמיִנים  ַמְרִחיִקים    ֶאת   ָּפגּום,  אֹו  ָשׁבּור  ֶשַׁקע  ַּבַּבִית  ְמַגִּלים  ִאם 
ַחְשְׁמַּלאי ֻמְרֶשׁה ְּכֵדי ְלַתְקנֹו.

ַּכֲאֶשׁר ִמְשַׁתְמִשים בֶּכֶבל ַמֲאִריְך ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶשַׁהֶּכֶבל ָּפרּוׂש ְּבצּוָרה ְּבטּוָחה 
ְוֶשֵׁאינֹו ְמַהֶּוה ִמְכׁשֹול, ּוְבָכל ִמְקֶרה, ֻמְמָלץ ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ּבֹו ַרק ְלֶפֶרק ְזַמן ֻמְגָּבל.

ְמֻיָחִדים  ִמְכִסים  ַהְשָׁקִעים  ַעל  ְלַהְתִקין  ְּכַדאי  ַהְיָּלִדים  ְּבִטיחּות  ַעל  ְשִׁמיָרה  ְלֵשׁם 
ֶשֵׁאיָנם ְמַאְפְשִׁרים ְלַהִּגיַע ֶאל חֹוֵרי ַהֶשַׁקע.

ובחוץ
ל.  ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְשׁמַָ

ל ְוֹלא ְמַשֲׂחִקים ְּבִקְרָבָתם.  ָאסּור ִלְפֹּתַח ֲארֹונֹות ַחְשׁמַָ
ל ָּפרּוץ, ָשׁבּור אֹו ָּפתּוַח - ְמַדְּוִחים  ִאם ִנְתָקִלים ְּבָאֹרון ַחְשׁמַָ

ְלֵשׁירּות 103, ַמְשִּגיִחים ֶשִׁאיׁש ֹלא ִיְתָקֵרב
ל. ַלָּמקֹום ּוַמְמִּתיִנים ְלַאְנֵׁשי ֶחְבַרת ַהַחְשׁמַָ

ל  ל ָקרּוַע הּוא ַסָּכַנת ַחיים. ִאם ִנְתָקִלים ְּבחּוט ַחְשׁמַָ חּוט ַחְשׁמַָ
ָקרּוַע ָּבְרֹחוב אֹו ֶּבָחֵצר – ִמְתַקְשִׁרים 103 ְלֶחְבַרת

ל ּוַמְרִחיִקים ֶאת ָּכל ִמי    ֶׁשִּנְמָצא ַּבְסִביָבה. ַהַחְשׁמַָ
ַהְיָלִדים יֹוְצִאים ְלַשֵׂחק? ַוְדאּו ֶשֵׁהם ּבֹוֳחִרים ָמקֹום ְמֻרָחק

ל. ִמִּמְתְקֵני ַחְשׁמַָ
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הילה פלאח

אלי  של  בראשותו  כללית,  דירקטוריון 
אדמוני, קיבל את המלצת ועדת האיתור אשר 
בדימוס  השופט  חברים  היו  שבה  בראשותו, 
הד"ר  הדירקטוריון  וחברת  בר-אופיר  דוד 
למנכ"ל  ניר  בר  בנועז  ובחר  צימרין  חניתה 

כללית.
סמנכ"ל  בעבר  היה  אשר   )53( ניר  בר  נועז 
וראש חטיבת הכספים בכללית, חוזר לכללית 
במשק,  בכירים  ניהול  בתפקידי  שכיהן  לאחר 
ומנכ"ל  התיירות  משרד  מנכ"ל  ביניהם 
התאחדות המלונות בישראל, תפקיד אותו הוא 

ממלא בימים אלה.
יו"ר דירקטוריון כללית: "אני  אלי אדמוני, 
מברך את נועז עם קבלת המינוי וסמוך ובטוח 

ניסיונו  הכללית,  עם  העמוקה  היכרותו  כי 
ובעלת  המגוונת  ועשייתו  בכיר  בניהול  הרב 
להצלחתו  יביאו  האחרונות,  בשנים  ההישגים 
בתפקיד ולהצלחת הארגון כולו. אני שב ומודה 
תפקידו  את  אלה  בימים  המסיים  דפס,  לאלי 
רבים  להישגים  הכללית  הובלת  על  כמנכ"ל, 
המוביל  הבריאות  כארגון  אותה  מיצבו  אשר 

בישראל".  
האיתור  לוועדת  מודה  "אני  ניר:  בר  נועז 
ולדירקטוריון על האמון שניתן בי וגאה לחזור 
הבריאות  ארגון  שהוא  הכללית  למשפחת 
אנשי  עם  ביחד  בישראל.  והחשוב  המוביל 
בהצלחה  ולהתמודד  להוביל  נמשיך  הכללית 

עם האתגרים הרבים העומדים בפנינו". 

הילה פלאח

בבית  ותקשורת  פרסום  קורס  תלמידות 
הספר 'סיעור מוחות' הציגו פרויקט משמעותי 
בני  עיריית  ומקצועי עבור מחלקת החינוך של 

ברק. 
החוזקות  הסוגיות,  את  למדו  התלמידות 
ואתרו חולשות ובהן התמקדו בפיצוח ובהצגת 
היתרון  את  קריאייטיביים שמדגישים  פתרונות 
התמקדות  תוך  חרדית  חינוך  מחלקת  של 
לנוער  ובמחלקה  ספר  ובבתי  בגנים  בקייטנות 

מתמודד. 
את  התלמידות  הציגו  הפרויקט  במסגרת 
והגנים.  הספר  בתי  קייטנות  של  המורכבות 
בית  "עושים  היו  הנבחרים  הסלוגנים  אחד 
הוצגו  המתמודד  הנוער  ובנושא  לחופש"  ספר 
לנצח  לו  "תנו  כדוגמת  קריאטיביים  פתרונות 
בגבולות שלו". צוות ההוראה ובראשה הגב' ש. 
סגל ליוו את הבנות במהלך הפרויקט. עם תום 

חינוך  למחלקת  היצירות  מועברות  העבודות 
בעיריית בני ברק ויוצגו במחלקת החינוך.

הרב  בהשתתפות  באירוע  הוצג  הפרויקט 
יעקב  והרב  חינוך  מנהל מחלקת  ספרא  יהונתן 
הפרויקט  מקצועיות  את  הפליאו  אשר  זכריהו 

שלא היה מבייש משרד פרסום גדול.
הרב יהונתן ספרא מנהל מחלקת חינוך אמר 
מגיע.  אני  חוויה  לאיזו  תיארתי  לא  "כשבאתי, 
בצורה  רואים  שלא  עד  חווים  לא  לפעמים, 
מיוחד  מרשים,  מאד  הפרויקט  אמצעית.  בלתי 

ומרגש".
חוויה  היו  ההגשות  כי  ציינו  המשתתפים 
וחשיבה  רוח  עומק  הרבה  עם  אינטלקטואלית 
"סיעור  קריאייטיבי.  פיצוח  עם  אסטרטגית 
אמיתי  למקום  הפרויקטים  את  לוקח  מוחות 
סיפוק  לקהילה מה שנותן  תרומה  ולמקום של 

וסטאז' מוחשי לתלמידות".

רופאים בכירים הצטרפו 
למרפאות מאוחדת

מתל  בכיר  ילדים  רופא  החדשים:  הרופאים  בין 
השומר, רופאת משפחה המתמחה ברפואה דחופה 
משערי צדק, נפרולוגית ילדים מוולפסון ורופא אף 

אוזן גרון בכיר מאיכילוב

הילה פלאח

של  דחופה  לרפואה  המוקד  איכלוב'  ב'טרם 
חמור  מחסור  על  זמן  מזה  מתריעים  ברק  בני 
ההתראה  בעקבות  ברק.  בבני  דמים'  ב'לוקחי 
דמים'  'לוקחי  של  מיידי  מחסור  על  החמורה 
של  משותף  לקורס  המיידית  ההרשמה  נפתחה 
ברק  בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון  המרכז 

ומשרד הרווחה יחד עם 'טרם איכלוב'. 
מדובר במקצוע פשוט המאפשר פרנסה בכבוד 
לציבור  מיוחדת  בהתאמה  במשמרות  ועבודה 
בחרדי, ללא צורך של חיבור לרשת האינטרנט 
וכדומה. נוטלי דמים )פלבוטומיסטים( מסייעים 
לצוות הרפואי בביצוע פעולות של שאיבת דם 

ורידי. כאשר כיום מזהים גם בקופות החולים את 
הצורך של לוקחי דמים גברים ללקוחות גברים 
אפשרות  שישנה  כך  הנשים,  ללקוחות  ונשים 

לעבוד בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית.
סטאז'  בשילוב  לימוד  שעות   48 בן  הקורס 
במהלך  יתקיים  הקורס  מעשית.  והתנסות 
ה  ג'  א'  בימים  כ"א  שעות   8 של  מפגשים   6
להכוון  במרכז   16:30 עד   8:30 השעות  בין 
תעסוקתי של עיריית בני ברק ברחוב הירדן 31 

ומותנה בהרשמה מראש
אז אם גם אתם/ן מחפשים עבודה שהיא גם 
עבודה  בסביבת  מהירה  הכשרה  עם  שליחות 
חרדית הירשמו עוד היום לקורס 'לקיחת דמים' 

בטלפון: 03-7707300/1

תלמידות 'סיעור מוחות' הציגו 
פרויקט למחלקת החינוך בעירייה
הציגו  לקהילה  כתרומה  שנעשה  הפרויקט  במהלך 
יהונתן  הרב   * מעוררת השתאות  מקצועיות  התלמידות 
ספרא מנהל מחלקת החינוך בעיריית בני ברק: "מרשים, 

מיוחד ומרגש"

מרכז הכוון ו'טרם איכילוב' 
בקורס לוקחי דמים מזורז
הקורס נערך בעקבות התראה על מחסור חמור  מדובר 

במקצוע פשוט המאפשר פרנסה בכבוד

נועז בר ניר מונה 
למנכ"ל כללית

דירקטוריון כללית קיבל את המלצת ועדת האיתור 
ובחר בנועז בר ניר לתפקיד מנכ"ל הקופה

הילה פלאח

מאוחדת  של  המואצת  ההתפתחות 
רופאים  של  בשורה  גם  ניכרת  ברק  בבני 
ויעניקו  בעיר  למאוחדת  שהצטרפו  חדשים 

משירותיהם ללקוחות. 
 17 ירושלים  ברחוב  מאוחדת  למרפאת 
בבני ברק הצטרפה ד"ר מיכנובסקי ניגורה, 
מומחית לרפואת משפחה המתמחה ברפואה 

דחופה בבית החולים שערי צדק. 
יוכלו  בעיר  ויז'ניץ  מאוחדת  במרפאת 
הלקוחות לקבל את שירותי הרפואה גם על 
ידי ד"ר אורי פולק, רופא ילדים בכיר מתל 

השומר, מומחה ללב וטיפול נמרץ ילדים.

הרופאים  הצטרפו  שיר  מרום  למרפאת 
רופאה  ילדים  נפרולוגית  מיטל  קידר  ד"ר 
רופא  אורן  אל  קו  וד"ר  מוולפסון  בכירה 
אף אוזן גרון בכיר מבי"ח איכילוב מומחה 
לרופאים  תור  קביעת  ולילדים.  למבוגרים 
אפשרית ע"י מוקד זימון תורים של מאוחדת 

3833* או באתר מאוחדת.
כי  מציינת  מרחב  מנהלת  רוזנטל  מ.  גב' 
"בני ברק מצויה בלב העשיה של מאוחדת 
ואנו מציגים בה את מגוון שירותי הרפואה 
בכל  הרופאים  מיטב  בידי  המקצועית 
לרופאים  הזמינות  הרפואה.  מקצועות 
גבוהה, ולא לחינם אנו עדים לגל הצטרפות 

של לקוחות גם בבני ברק".
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■ שפות באינטרנט: html, css, JS ■ תכנות באינטרנט - צד שרת ולקוח ■ בניית אתרי וורדפרס 
 ■ PHP תכנות מונחה עצמים בשפת ■ PHP -ו Jquery - מתקדמים ■ אינטרנט מתקדם
Angular וספריות נוספות לפיתוח יישומי רשת עוצמתיים ■ SQL עבודה עם בסיסי נתונים

בואו לגלות מקצוע מרתק המאפשר להתפרנס ברווח!

עולם ההייטק והיזמות
כרטיס כניסה

שמור לביקורת
עד גמר הקורס

לימודים פעם אחת בשבוע

תחילת השיעור:     נשים 10:00    גברים 18:30 פתיחת דלתות: כחצי שעה לפני השיעורשורה בכיתה: 1 | כסא: 4 (מול המרצה)
0 1 0 0 0 111

0 1 0 0 0 111

חדש בבית פרוג 

קורס פיתוח
ותכנות מתקדם!

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-2201433 בית פרוג

מלגות
לזכאים

חדש! מוכרים לשנת שבתון!

ההרשמה לקבוצות נשים וגברים סניפי ב"ב וירושלים

לבית הספרחוזרים
בפחות ממחיר כוס קפה
ומקבלים אייס קפה מתנה!

אסטרא

רבי עקיבא 15 ב"ב | טלפקס: 03-5798805למשרד לתלמיד ולילד

החנות פתוחה כל יום בין השעות 10:00-21:00 יום ו' עד 13:30
היריד מתקיים מכ"ב תמוז- ט' באב

10%
הנחה

ים
צוע

 הצע
על כל מתחם

בקניה מרוכזת לגן
מתנה
אישית
לגננת

₪ 4.90₪ 4.90
רק ב-

0000000000000000₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
שלישיית

חודים
לעפרון

מכני

חבילת
מחקים

שטדלר/קמפוס
מוגבל ל-2 יחי' ללקוח

חמישיית
מחברות
קמפוס

מהדק +
סיכות קנגרו

דבק
סטיק
גדול

צבעי פסטל
אסטרא

עם עטיפת כסף
*בקניה
מעל

₪ 150

עטי פיילוט
0.4

החל מ- 4.90

עיפרון
פיילוט מכני

חבילת
מדגישים

עט מחיקה (טיפקס)
/נוזל מחיקה

חב' 12
עפרונות

ביק/קריון

עטיפות עפיפון
החל מ- 4.90

בואו לחנות לקנות את
כל הדרוש לביה"ס ולהנות!

ממגוון ענק איכותי של

ילקוטים
וקלמרים

מודן
קל גב
COOL

מ.
כ.

א.
 | 

ח.
ל.

ט.
 | 
בד
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ה 
ש
מח
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ה

בס"ד

שווים
כל מוצרי ניקי במחירים הכי 

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90
ק

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90
₪ 4.90

עשרות מוצרים

תיק ים
ניקי

053-3114755

אינדקס-
קלסר עם
ניילוניות

2 יחידות

ספריים, 20 עטיפות למחברות, מחברת ספירלה פוליו, מחדד פח גרמני, דפדפת פוליו עבה ועוד ועוד...
דפים, מ

 שמר
טליין,

 אר
.₪ 4.9

0 -
ם ב

צרי
 מו

ות
שר

 ע
וד
וע

טושים מחיק

₪ 4.90

טושים רחיצים
מחברות מובילות

₪ 4.90

למגיעים דרך פרסום זה

ועוד מותגים מובילים נוספים

מוגבל ל-2
יחידות ללקוח

על כל רכישה מעל 100 ₪,  מקבלים שובר לאייס קפה/וניל במאפיית "בראבו" הסמוכה

הזול ביותר

קניה מרוכזת
ב

לסל
התחייבות 

בני ברק 12101//1 "תשע וה בת"



אז  פוד'  'פיצה  על  שמעתם  לא  עוד  אם 
כנראה אתם לא מחובבי הפיצה בכלל, כמעט 
וכבר  ברק  בבני  נפתחה  היא  מאז  שנה  חצי 
והתמכר.  ממנה  טעם  שלא  בית  כמעט  אין 
ובניהולו  שאול  יעקב  בבעלות  פוד'  'פיצה 
גבוהה,  ברמה  מאכלים  מציעה  ארז  של 
הרב  מהדרין  בד"צ  של  המהודרת  בכשרות 
רובין ובאיכות בלתי מתפשרת. על הטעם אי 
אפשר להתווכח וזאת יוכיחו מאות הלקוחות 
מה  כל  את  ועזבו  התמכרו  שכבר  השבויים 
ניתן למצוא  פוד  בפיצה  כה.  עד  מוכר  שהיה 

פסטות,  גם  תוספות,  במגוון  פיצות  מלבד 
סלטים  זיוות,  ג'חנון,  מלווח,  טוסטים, 
שלנו",  "הגבינה  ודגים.  מוקרמים  בהרכבה, 
מציין ארז מנהל המקום, "היא גבינה אמיתית 
לא  אנחנו  צהובה,  וחצי  מוצרלה  חצי   –
חוסכים בחומרים והשירות שלנו מהיר ואדיב 
במיוחד". עוד מציין ארז, "אנחנו מקבלים רק 
פידבקים טובים ב"ה, אנשים ממש מתקשרים 

במיוחד בשביל לפרגן".

מהדרין לכל הדעות
בעיר  מהחלוצים  היו  פוד  פיצה  הנהלת 
שהקשיבו לדרישת תושבי העיר שחיפשו עד 

כה פיצה בכשרות מהודרת מאד המתאימה גם 
למחמירים ביותר. 'פיצה פוד' הצליחו להביא 
הגר"א  הכשרות המהודרת של  את  לראשונה 
ביותר  המהודרת  לפיצה  הפכו  ובכך  רובין 

בבני ברק.

חושבים קדימה
בפיצה פוד לא שוקטים על השמרים וכבר 
מתכננים להתרחב ולגדול, "בעוד כחצי שנה 
אפשר  שיהיה  מקום  שנפתח  מקווים  אנחנו 
לאכול  הילדים, לשבת  עם  גם  וליהנות  לבוא 
בצנעה ובנוחות", מספר ארז, "כמובן שגם את 
התוכנית  זו  הזמן,  עם  נרחיב  אנחנו  התפריט 

שלנו בעז"ה".


בפתח  גם  משלוחים  סניף  פתחנו  בהחלט, 
ערים  ועוד  לעוד  להתרחב  ומתכוונים  תקווה 
גבוהה,  ברמה  מפיצה  להנות  יוכלו  שכולם 
מילת  שזו  מצויין  ושירות  מהודרת  כשרות 

המפתח אצלינו.


"הטעם, השירות, הניקיון והאיכות"


"בהחלט – מגש שני בחצי מחיר"


מחייגים ל: 03-6281181

הפיצה שתושבי בני ברק התמכרו אליה
○○





כ"ה בתמוז תשע"ז 19/7/17 בני ברק 1234

מדבר סיני
אשר  אב,  לחודש  אנו  נכנסים 
עתיד להיות אב לכל החודשים, 
רעות,  רבות  בו  שנעשו  דמאחר 
יותר  טובות מרובות  בו  מוכרח שיהיו 
מכל חודשי השנה )בן איש חי שנה ראשונה 

פרשת דברים בהקדמה על פי דברי חז"ל(.
שנו רבותינו )נדרים פא ע"א( מאי דכתיב 
)ירמיה ט, יא(: ִמי ָהִאיׁש ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת זֹאת 
ָאְבָדה  ָמה  ַעל  ְוַיִּגָדּה  ֵאָליו  ה'  ִּפי  ִּדֶּבר  ַוֲאֶׁשר 
זה  דבר  עֵֹבר?  ִמְּבִלי  ַכִּמְדָּבר  ִנְּצָתה  ָהָאֶרץ 
נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד 
דכתיב  בעצמו,  הוא  ברוך  הקדוש  שפירשו 
ּתוָֹרִתי  ֶאת  ָעְזָבם  ַעל  ה'  ַוּיֹאֶמר  יב(:  )שם, 
ְוֹלא  ְבקוִֹלי  ָׁשְמעּו  ְוֹלא  ִלְפֵניֶהם  ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר 

ָהְלכּו ָבּה. 
ולעסוק בתורה,  זמן לשבת  יש  לכל אדם 
את  לנצל  נחושה  החלטה  לקבל  צריך  אך 
ַּתַחת  ֵחֶפץ  ְלָכל  ְוֵעת  ְזָמן  ַלּכֹל  הזה,  הזמן 
גם  האדם  יכול  א(,  ג,  )קהלת  ַהָּׁשָמִים 
זמן  יום  וגם לפנות בכל  להתעסק בפרנסתו 

קבוע ללימוד התורה.
בארה"ב  הגדולים  מהפרופסורים  אחד 
בנושא  צעירים  סטודנטים  בפני  מסר שיחה 
הורה  ההרצאה  במהלך  הזמן,  ניצול 
גדול  קנקן  השולחן  על  להניח  הפרופסור 
גדותיו באבנים  כל  על  ולמלאותו  מזכוכית, 
את  הפרופסור  שאל  מכן  לאחר  גדולות. 
התמלא  הקנקן  לדעתם  האם  התלמידים 
לגמרי, על פניו נראה שכן, לא ניתן להכניס 
עוד  בו  יש  למעשה  אך  נוספת,  אבן  בתוכו 

מקום רב.
הורה הפרופסור להביא כמות גדולה של 
חצץ דק, אבנים קטנות יותר, וציווה לשפוך 
אותם לתוך הקנקן, והפלא ופלא, כל החצץ 
אבן  אפילו  נשאר  ולא  הקנקן  לתוך  נכנס 

קטנה בחוץ. 
ושאלם  לתלמידים  הפרופסור  שוב  פנה 

בביטחון, "נו, עכשיו הקנקן מלא?"
ניתן  לא  התלמידים,  ענו  "בוודאי", 

להכניס בתוכו מאומה.
"טעות", השיב הפרופסור, "הקנקן עדיין 
שקית  להביא  הפרופסור  הורה  מלא",  לא 
של חול ולתנה בתוך הקנקן המלא באבנים 
כל החול  ופלא,  והפלא  והקטנות,  הגדולות 

נכנס לתוך הקנקן.
עכשיו  נו,  ושאל,  הפרופסור  המשיך 
בוודאי אתם חושבים שהקנקן מלא ולא ניתן 
הורה  אינו,  זה  אך  מאומה,  בתוכו  להכניס 
הפרופסור להביא צנצנת מים וציווה לשפוך 

לתוך הקנקן. 
סיים הפרופסור ואמר, דרך האדם לחשוב 
לעשות  היום  במהלך  וזמן  מקום  לו  שאין 
אך  דברים,  בעוד  ולהחכים  רבות  פעולות 
האמת היא שהזמן הוא גדול ורב, רק צריך 
לדעת איך למלאותו, תחילה צריך לשים את 
הדברים הגדולים והחשובים, לימוד התורה, 
ושאר  האדם,  ופרנסת  הבריאות  התפילות, 
הדברים החיוניים לבריאות גופו ונפשו של 
האדם, לאחר מכן אפשר למלאות את הזמן 

בדברים פחות חשובים. 

אפשר  גומי,  כמו  הוא  האדם  של  הזמן 
לשחק עמו ולמתוח אותו למרחקים גדולים, 
להם  היה  ּתוָֹרִתי,  ֶאת  ָעְזָבם  ַעל  ה'  ַוּיֹאֶמר 
הם  אך  ה',  בתורת  ולעסוק  ללמוד  רב  זמן 
והבינו שלימוד  השכילו  לא  זאת,  ניצלו  לא 
האומה  לקיום  הוא הבסיס  התורה הקדושה 
בכלל וכל העולם בפרט, ִאם ֹלא ְבִריִתי יוָֹמם 
)ירמיה  ָׂשְמִּתי  ֹלא  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֻחּקוֹת  ָוָלְיָלה 
הכוח  השמירה,  את  הנותנת  והיא  כה(,  לג, 
י(,  ח,  השירים  )שיר  חוָֹמה  ֲאִני  והעוצמה, 
מהאבנים  היא  ע"א(,  פז,  )פסחים  תורה  זו 
תחילה  לתנם  שיש  והחשובות  הגדולות 

בצנצנת הזמן. 
להבין  ישכיל  מאיתנו  ואחד  אחד  כל  אם 
יום, ראו  ויעסוק בתורה בקביעות בכל  זאת 
מעשיו  שאר  מתברכים  כיצד  הוא  יראה  

וענייניו. 


הסרת המחיצות 
ָרָעה  ָרִאינּו  ְׁשנוֹת  ִעִּניָתנּו  ִּכימוֹת  ַׂשְּמֵחנּו 
נפטר  אב  חודש  בראש  טו(,  צ,  )תהילים 
שלום  אוהב  השלום,  עמוד  הכהן,  אהרון 
ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום  ורודף 

לתורה )אבות פ"א מי"ב(.
על אהרון נאמר "ַוִּיְבּכּו ֶאת ַאֲהרֹן ְׁשֹלִׁשים 
יוֹם ּכֹל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל" )במדבר כ, כט( וביארו 
רבותינו )אבות דרבי נתן פרק י"ב ד"ה אוהב 
אהרון,  של  בפטירתו  בכו  שכולם  שלום( 
אנשים נשים וטף, וזאת מפני שהועיל לכלל 

עם ישראל בהשכנת השלום והאחווה. 
יש מחיצות שנוצרות בין בני אדם, הרבה 
מדמיון  הנובעות  מחיצות  אלו  פעמים 
שעשה  פלוני  את  "תראה  האדם,  שמדמיין 
תיזהר  וכך,  כך  לעשות  התכוון  הוא  כך, 
שלא  להיות  יכול  דאמת  ואליבא  ממנו", 
אדרבה  אלא  רעה  כוונה  שום  בליבו  הייתה 
אלו  מחיצות  במציאות  אולם  להועיל,  רצה 
היה  הכהן  ואהרון  האדם  בני  בין  מפרידות 

דואג להסירן בכל יום ויום. 
פטירתו  תאריך  את  התורה  הזכירה  ולכן 
ניתן  של אהרון, ללמדנו שמיד משנכנס אב 
לב לרדוף ולאהוב השלום, ולשמוח במעלות 
ובהצלחות חברנו. ועל ידי כך נזכה שתתרבה 
השמחה בחודש זה בגאולתנו ופדות נפשנו.

חומת  נפסקה  המקדש  בית  שחרב  מיום 
ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים )ברכות 
לב ע"ב(, העבודה המוטלת עלינו היא להסיר 
את המחיצות המפרידות והמבדילות בינינו, 
וכך  ורעות,  שלום  ואחווה  באהבה  להרבות 
הנוראה  המחיצה  תוסר  מידה  כנגד  במידה 
המפסיקה בינינו לבין בוראנו, ונזכה לראות 

בגאולה השלימה במהרה.
לתורתנו  להתחבר  שנזכה  רצון  יהי 
לעם  והרבצתה  בלימודה  ונרבה  הקדושה 
ורעות,  שלום  ואחווה  אהבה  מתוך  ישראל 
השלימה,  בגאולה  לראות  נזכה  כך  ובזכות 
בבניין בית קודשנו ותפארתנו בנוי לתלפיות, 
ַרֲחִמים  ְבּ ְלִצּיוֹן  ׁשּוְבָך  ְבּ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 

במהרה, אמן. 

על עוזבם את תורתי 

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מסעות  המ"ב  ברשימת 
נאמר:  בפרשתנו  שמופיעות 
"ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני" 
התורה  כשמתארת  טו'(.  לג',  )במדבר 
היא  במדבר,  ישראל  בני  מסעות  כל  את 
כמו:  שם  שאירעו  המאורעות  את  מזכירה 
מי מריבה, קברות התאווה ועוד. והנה דבר 
פלא הוא כשהתורה מזכירה את דבר בואם 
כלל את המאורע  מזכירה  לא  סיני,  למדבר 
ישראל.  לעם  שהיה  ביותר  המשמעותי 
יצאנו  שלשמו  המעמד  שדווקא  הייתכן 
עם  המסעות  בפרשת  נזכר  לא  ממצרים, 

בואם למדבר סיני?
)הגר"מ  רבים  במפרשים  מבואר 
פיינשטיין, הפני מנחם זצוק"ל ועוד( שאם 
סיני  הר  מעמד  את  מזכירה  הייתה  התורה 
מאורע  א"כ  ישראל,  בני  ממסעות  כחלק 
וזה  היסטורי.  אירוע  כעוד  נרשם  היה  זה 
התורה  שקבלת  לנו,  לומר  באה  התורה 
היא לא אירוע היסטורי אלא מעמד שממנו 
קיומנו  יסוד  זה  קיומנו.  את  שואבים  אנו 
זה  נשגב  ממעמד  להצמיח  והצלחתנו, 
היום  קרה  כאילו  ויום,   יום  בכל  המשך 

וקורה מחר וכן הלאה.
מחדשים  לא  אם  ה'.  מצוות  בכל  וכך 
ברוחנו התפעלות בכל יום הרי הכול נעשה 
ובלי  חיות  בלי  מלומדה  אנשים  כמצות 

התחדשות. 
מסאטמר  יואל  רבי  שהאדמו"ר  מסופר 
יורשה  אם  בדחן  ידי  על  פעם  נשאל  זצ"ל 
לשמח  כדי  הציבור  בפני  אותו  לחקות  לו 
חתן וכלה? האדמו"ר השיב בחיוב, והאיש 
עלה על הבמה והחל לחקות את תפילותיו 
ואת דרשותיו של הרבי זצ"ל. לפתע הבחין 
ירד  מיד  ובוכה.  יושב  שהאדמו"ר  הבדחן 
האם  ושאלו  האדמו"ר  לעבר  ורץ  מהבמה 
הרבי מקפיד עלי? חלילה השיב הרבי, לא 
זו סיבת בכייתי. שאלתי את עצמי כשראיתי 
התפילה  בעת  תנועותי  את  מחקה  אותך 
עצמי  את  מחקה  אני  גם  'אולי  ה'  ועבודת 
ואיני עובד את ה' באמת מתוך תחושת חיות 

והתחדשות פנימית', על זה בכיתי.
איזה  אינו  בפרשתנו  המסעות  סדר 
יש  התורה.  בקריאת  חולף  היסטורי  סיפור 
משמעות לכל שם מקום, כפי שמביא רש"י 

ומצאנו בחז"ל. 
על אחד מהמסעות נאמר: "ויסעו ממדבר 
שמות  שני  לכאורה  בדפקה",  ויחנו  סין 
אברהם  רבי  שהרה"ק  אלא  בדרך.  מקומות 
לאברהם',  'חסד  בספרו  מרדומסק,  יששכר 
של  תוכחתה  לאור  נפלא,  רעיון  כאן  מביא 
בת  ויום  יום  "בכל  ב'(  ו',  )אבות  המשנה 
ואומרת:  ומכרזת  חורב  מהר  יוצאת  קול 
'אוי להם לבריות מעלבונה של תורה'". עם 
ישראל קיבלו את המצוות, אבל אחרי שנסעו 
מ"מדבר סין" יחד עם המצוות שקיבלו שם 
מצוותיה.  לקיום  ההתלהבות  דעכה  במרה 
בת קול מיוחדת יצאה כדי 'לדפוק' על דלתי 

לבבם, לעוררם מחדש.
חיים:  החפץ  סיפר  הבא  המשל  את 
עמד  רחב,  לעץ  תחת  הדרך,  בעיקול 

הוא  ובלוי.  קרוע  בלבוש  האביון  רפאל 
במקום  שיעבור  העיירה  של  לגביר  המתין 
הרגעים  ארכו  לא  שחרית.  לתפילת  בדרכו 
ופסיעותיו של צבי נשמעות בנוחות. רפאל 
זינק אל הדרך, התנצל על שחוסם הוא את 
דרכו והחל לגמגם אי אלו מילות התנצלות 
על שנצרך הוא להטריח את הגביר שיחיה... 
הוא צריך הלוואה, בסכום 'גדול' במושגים 

שלו, חמישה זהובים שלמים.
צבי משך בכתפיו, "תבוא בבקשה בשעה 
את  לך  אלווה  שלי,  למשרד  עשרה  אחת 
לב". למחרת בשעות הבוקר  הסכום בחפץ 
המוקדמות חיכה שוב רפאל לגביר. כאשר 
הגיע צבי למקום, התנצל, גמגם, תוך שהוא 
מתחנן להלוואה של חמישה זהובים. ר' צבי 
אחת  בשעה  במשרדי  אתמול  היית  שאלו: 
עשרה כפי שביקשתיך?" רפאל נד לשלילה. 
לבכות?!"  מדוע  "אז  למשרד.  הגעתי  לא 
את  וקח  למשרד  היום  "בוא  צבי,  תהה 
הכסף". הוא המשיך כשהוא מפטיר מאחורי 

גבו: "באותה השעה!"
בבוקר היום השלישי כאשר זיהה צבי את 
צלליתו של רפאל בעיקול הדרך, הוא נדרך. 
גם אתמול לא הופיע האביון במשרד, אבל 
בבקרים הוא מופיע בשעה מוקדמת יחסית 
וחוסם את הדרך בבקשת הלוואה שהוא לא 
מגיע לקחתה. הוא ממש כעס כאשר רפאל 
פתח את פיו בבכי מעושה. בכמה משפטים 
הבהיר לו את שהוא חושב עליו ועל שכמותו 

ונפנף אותו כזבוב טרדן, לתמיד.
הגדול  הכהן  הסביר   – אנחנו  גם  כך 
לקב"ה  מתחננים  לקחו:  לשומעי  מראדין 
בברכות קריאת שמע "והאר עינינו בתורתך 
ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה 
וליראה". בברכות תפילת שמו"ע "השיבנו 
בשמחה.  מהנהן  הקב"ה  לתורתך".  אבינו 
'רק  לתת.  הוא  מוכן  במתנה  בהלוואה,  לא 
תבואו למשרד', תפתחו את הגמרא, תקיימו 
את המצוות הנקרות בדרככם, בהן ביקשתם 
מגיעים  לא  שאנחנו  אלא  ידבק.  שלבבכם 

למשרד לאסוף את הטוב...
רבים  דברים  ישנם  ומצוות  התורה  כמו 
לכך  גם  הרף,  ללא  מבקשים  ואחרים שאנו 
הקב"ה נענה בשמחה. הוא מורה לנו בתורה 
כיצד לאסוף את השפע )כגון: עשר בשביל 
פתוחות  שלנו  האצבעות  אך  שתתעשר(, 
העיירה  מגביר  בשונה  דרכן.  נוזל  והכל 
על  כועס  לא  העני, הקב"ה  על  וקצף  שרגז 
מחדש.  יום  כל  לבקש  נעמדים  שאנחנו  כך 
וכל יום מצפה לנו שנבוא לביתו ונקבל את 

השפע הרוחני והגשמי.
לנו  שנתן  אחרי   - סין"  ממדבר  "ויסעו 
הגיענו  טרם  )עוד  במרה  מצוות  הקב"ה 
למדבר סיני( אנו חונים "בדפקה" – דופקים 
עינינו  האר  ומבקשים  הקב"ה  של  בדלתו 
ויחד  במצוותיך  ליבינו  ודבק  בתורתך 
אנחנו  להיכנס,  במקום  אולם  לבבינו... 
טיסה  ומפסידים  הקול  בת  את  מאבדים 
עם  ונדבר  שנשוב  הזמן  הגיע  טיסה.  אחרי 
התורה, נבוא לבית ה' וניקח משם את השפע 

שמרעיף עלינו הקב"ה.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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ומצוות תורה ֹלעוֹל בננו הכנס

ני"וגִדֹליהו הֹלויה'
אי"ה תתֱקיים השמחה

מסעי מטות - זו בשבת

ג' שכון המרכזי הכנסת בבית

שֹליטא ווֹלך הגרש"מ בראשות
ברֱק בני 74 איש חזון רחוב

8:30 בשעה התפיֹלה התחֹלת

התפיֹלה ֹלאחר במֱקום רבא ֱקיִדושא

אישית זו הזמנה ראו נא הזמנות. נשֹלחו וֹלא הוִדפסו וֹלא מאחר

גרטנר ואסתר שמואֹל הֹלויאהרן

את מוזמנת להצטרף להצלחה 072-3937620
www.siurmochot.co.il ירושלים . בני ברק . צפון

גרפיקה ותקשורת . פרסום וקופירייטינג . עיצוב וארטדיירקשן 
 אפיון ועיצוב אתרים . פיתוח צד קידמי אתרים, אליקציות ומערכות
 מולטימדיה עריכה וצילום וידאו . צילום סטילס . איור דיגיטלי
אנימציה ותלת מימד . עיצוב ואדריכלות פנים . קורסי שדרוג

 רק בסיעור מוחות חדשנות ולמידה בינלאומית 
לווי מקצועי פרטני שיזניק אותך לקו המצויונות 

ולפרנסה ברווח

 מקצ עני ב
מרוויחים
הרבה יותר
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לאישה

קנייה נבונה בסופעונה

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סלט תפוח אדמה וטונה

הכתפיים  ועד  מהפנים  נמשים,  יש  מאתנו  מעט  ללא 
והידיים. עד היום, ניתן היה למנוע היווצרות של נמשים 
על ידי חשיפה מועטה יותר בשמש, אך זהו דבר בלתי 
נמנע, בעיקר כי אי אפשר בלי ללכת לים ולהשתזף תחת 
קרני השמש הלוהטות. כיום, בעזרת הטכנולוגיה, ניתן 
חשוב  עדיין  אך  הנמשים,  כמות  את  במעט  להפחית 
וכי  לגמרי  היווצרותן  את  מונע  לא  שהטיפול  לדעת 
להיחשף  ולהשתדל  הגנה  בקרם  להימרח  עדיף  תמיד 

כמה שפחות בשמש. 

מה הם הנמשים ואיך הם נוצרים?
 שאלנו את הלגה רקנטי מומחית בנושא וקיבלנו ממנה 
תשובה מפורטת ומענה למניעת התופעה, "נמשים הם 
כתמים בצבע חום צהבהב, לעיתים גם כתום, שמופיעים 
אצל  בעיקר  לנפוצים  נחשבים  הנמשים  העור.  על 
באופן  ממוקמים  והם  באוכלוסייה  הבהירים  האנשים 
נוצרים  הנמשים  והכתפיים.  הידיים  הפנים,  על  שכיח 
כתוצאה מהפצה חזקה של קרני השמש שחושפים את 
לייצר  לנו  עוזרת  שאומנם  סגולה,  על  לקרינה  עורנו 
ויטמין די, חומר אשר הכרחי לקיומנו, אך חשיפת יתר 
"נשרפים  אנו  שבו  למצב  אותנו  להביא  עלולה  אליה, 
קשים  לדברים  אותנו  חושפת  אף  ולעיתים  מהשמש" 

יותר, כגון מחלת הסרטן".

כיצד הגוף מתמודד עם החשיפה לשמש? 
בגופנו נמצא פיגמנט שנקרא מלנין, אשר מסוגל לספוג 
מהשמש  שמגיעה  סגולה  העל  הקרינה  כל  את  כמעט 
ולהמיר אותה לכדי כמויות מזעריות של חום. הנמשים 
שמופיעים בכל זאת, מופיעים באזורים שבהם יש ריכוז 
יתר של מלנין, שלא מצליח לספוג ולמזער את הקרינה. 
תורשתית,  היא  כלל  בדרך  נמשים  להופעת  הנטייה 
לכתמים  להפוך  הנמשים  עשויים  מבוגר  בגיל  כאשר 

חומים כהים אשר מכונים "כתמי זקנה".

אז כיצד ניתן למנוע תופעה זו? 
את  למזער  כדי  חדש  טיפול  מאפשרת  הטכנולוגיה 
מכשיר  באמצעות  נעשה  הטיפול  מגופנו.  הנמשים 
אשר פולט גלי אור לתוך הנמשים בעור. כתוצאה מכך, 
פנימי  קילוף  של  תהליך  ועוברים  הנמשים  מתחממים 

אשר עלול להימשך בין 6-7 ימים.

איך מתבצע תהליך הטיפול? 
הטיפול יכול להיות בודד, אך כדי שהטיפול יצליח ברמה 
טובה, מומלץ לערוך סדרה של 3-4 טיפולים. ההמלצות 
אך  שבועיים,  בכל  אחד  טיפול  על  מדברות  לטיפול 
בכל  אחת  פעם  אחד  בודד  טיפול  לפחות  היא  החובה 
חודשיים.  כמובן שהיום עדיין ההמלצה הטובה ביותר 
לטיפול בנמשים היא להיחשף כמה שפחות לשמש ואם 
כבר נחשפנו, מומלץ להימרח כמה שיותר בקרם הגנה 

spf 50 או במריחת קרם שעשיר בוויטמין סי. 

 Helga של  השלבים  שלושת  שיטת  מפתחת  היא  רקנטי  הלגה 
מדויקות,  ותוצאות  מטרות  על  המבוססת  שימור(  שינוי,  )טיפול, 
הלוואי  בתופעות  לטיפול  מעבר  הבעיה  בשורש  כולל  טיפול  ועל 

והסימפטומים. 

טיפים

אופן ההכנה:

אדמה  תפוח   1 מבוקר  באופן  מבשלים   .1
גדול, מוציאים אותו מהמים לפני שהוא רך 

מאד וחותכים לקוביות גדולות.
2. שמים בקערה כף שטוחה של מיונז  מלח, 
ומרוקנים  טרי  מלימון  מיץ  ומעט  פלפל, 

פנימה קופסת טונה ומעט עלי סלרי.
ליצור  לא  מנת  )על  בעדינות  מערבבים   .3

מחית( ומגישים.
4. ניתן לקשט עם עגניות שרי.

1 תפוח אדמה גדול
כף שטוחה של מיונז

מלח
עגבניות שרי

מיץ לימון טרי
עלי סלרי

1 קופסא טונה בשמן 
זית כתית מעולה 

יש חדש תחת הנמש לפני שאתן יוצאות לקניות של סוף עונה כדאי שתקראו את הכללים הבאים  מתי 
הסייל משתלם לנו והיכן נהיה חכמות בכדי לא ליפול בפח השיווקי?  שופינג חכם

טעימה
מצרכים:

הקרבים  סופהעונה  מבצעי 
את  להכין  מאיתנו  לרבות  גורמים 
הארנקים ולהתכונן לטירוף הקניות, 
שכן אף אחת לא רוצה לפספס את 
דיי  נשארו  עדיין  בו  הזמן  חלון 
זאת,  עם  בחנויות.  ומידות  פריטים 
האם  לחשוב  פעם  עצרנו  האם 
ההנחות אכן אמיתיות ומשתלמות? 
במחירי  קנייה  האם  ובכלל, 
באופן  אותנו  הופכת  סופעונה 
בכדי  נבונות?  לצרכניות  אוטומטי 
ונוספות,  אלו  שאלות  על  לענות 

הושבנו לשיחה מספר בעלי חנויות ומותגים ידועים וקיבלנו טיפים 
מעולים שייתכן ויחסכו לנו כספים רבים.

שני,  אלון  לדברי   - בסופעונה  גם  השוואה  לערוך  חשוב 
מבעלי רשת קמדן אנד שוז, "בעלי החנויות, המעצבים והרשתות 
עיננו.  את  לסנוור  שנועד  שיווקי  ככלי  ההנחה  באחוזי  משתמשים 
גם בתקופת מכירת סופהעונה, רצוי לסייר בין מספר חנויות, לסמן 
אלו  את  לרכוש  דבר  של  ובסופו  אוהבים  שאנו  פריטים  לעצמנו 

שלאחר השוואה מחיריהם הם המשתלמים ביותר".

לדברי יען נוה, מעצבת   - לבדוק האם ההנחה היא אמיתית 
והחנויות  "הרשתות  הלב,  מכל  עדיים  לתכשיטים  סטודיו  ובעלת 
לקיים  יצטרכו  שבסופה  העונה  בתחילת  כבר  בחשבון  לוקחות 
מכירת סוף עונה שתעמיק ותעמיק ככל שמתקדם הזמן בכדי לעמוד 
בתחרות מול מתחריהם. גם בסוף עונה לא מתכוונות אותן רשתות 
למכור במחירי הפסד. זוהי למעשה התקופה בה נמכרים הכי הרבה 
פריטים ולכן מתמחרות מראש את פריטיהם במחירים גבוהים על 
מנת להגיע במכירת סוף העונה למחיר אותן הם מעוניינות להרוויח. 
חשוב לבדוק לא רק את מספר אחוזי ההנחה, אלא לשים לב למחיר 
הסופי, האם הוא באמת משתלם או שהמחיר המקורי כביכול היה 

גבוה ומנופח?"

כץ  לימור  לדברי   - לנו  חסרים  שבאמת  בפריטים  לבחור 
מבעלי ירידי האופנה SHEEK ME "לקנות נכון גם בעונת מבצעים 
ההנחה  אחוזי  לעיתים  רבים.  פריטים  לקנות  בהכרח  לא  פירושה 
לנו להתפתות לרכוש פריטים  גורמים  הזולים  והמחירים  הגדולים 
שאיננו צריכים ולא היינו רוכשים אותם בתקופה אחרת של השנה 
רשימה  מראש  להכין  רצוי  חכם  לקנות  בכדי  שונה.  במחיר  או 
במחירים  ולחפשם  צריכים  אנו  אותם  לנו,  החסרים  הפריטים  של 
מוזלים. אי הכנת רשימה כזו עלולה לגרום לנו לבזבז בסופו של יום 

כסף רב יותר משהתכוונו או ביכולתנו להוציא".

ומבעלי  מעצב  יוסף,  בן  תומר  לדברי   - מגבילים  תנאים 
בשל  "לעיתים   ASAF & TOMER והאקססוריז  התכשיטים  מותג 
בהנחה  נמצאים  שכעת  מסוימים  שפריטים  והפחד  ההתלהבות 
בחנויות לא ישארו שם זמן רב, אנו מתפתים לרכוש אותם ולאחר 
מספר ימים, כשהפריטים כבר בבית מתחרטים ומבינים שאולי לא 
באמת היינו צריכים אותם ומעוניינים להחזיר. טרם הקנייה יש לשים 
לב לתנאים המגבילים כגון אפשרויות ההחזרה או ההחלפה, פרק 

החנות,  מאפשרת  אותו  הזמן 
כספנו  את  לקבל  ניתן  האם 
לבדוק  יש  הלאה.  וכן  חזרה 
אומנם  הוגן.  שירות  שמקבלים 
אך  הצרכן,  להגנת  החוק  קיים 
יותר  הוגנות  מסוימות  רשתות 

עם הצרכן מאחרות".

סוף עונה כאלמנט שיווקי 
מנהל  בלום,  דניאל  לדברי   -
מותג  של  בישראל  האופרציה 
 ,BLOOM היוקרה  תכשיטי 
שאכן  אומר  הדבר  ואין  שיווקי  אלמנט  היא  העונה  סוף  "מכירת 
הגדולות  הרשתות  של  מגמה  ישנה  למעשה  העונה.  לה  הסתיימה 
למשוך  כדי  המכירה  תחילת  מועד  את  שנה  כל  להקדים  בעיקר 
אליהן את הקונים בהתלהבות לפני שהאחרים מספיקים. מגמה זו 
הביאה למצב שמכירות סוף העונה מתקיימות כבר בתחילתה ולכן 
ולא  מוזלים  במחירים  לעונה  לנו  הרלבנטיים  פריטים  לרכוש  ניתן 

לחשוש שיצטרכו לשבת בארוננו עד לשנה הבאה".

גילי רעני, מבעלי  - לדברי  זמניים לשנה הבאה  פריטים על 
מכירת  של  מאוחרים  "בשלבים  מאיושה,  האופנה  חנויות  רשת 
לבחור  רצוי  לסופה,  מגיעה  כבר  באמת  כשהעונה  סופהעונה, 
בפריטים בייסיקים או כאלו שהם על זמניים על פני טרנדים חולפים. 
כך נהיה בטוחים שאלו ישמשו אותנו גם בשנה הבאה ללא חשש. 
כמו כן, רצוי לבחור בפריטים שניתן לשלב אותם עם סגנונות לבוש 

שונים, כאלו שמהווים פרטי בסיס ליצירתם של לוקים שונים".

מנהלת  עוז,  שאואט-  מורגן  לדברי   - השנה  כל  בזול  לרכוש 
השיווק והפרסום של רשת חנויות האופנה SELECT, "ישנן רשתות 
שהחליטו באופן מודע להיות זולים והוגנים עם הצרכן כל השנה. 
בתחילת  גבוה  במחיר  הפריטים  את  מתמחרות  אינן  אלו  רשתות 
מחיר  על  שומרות  אלא  בסופה,  דרסטית  אותו  ומורידות  העונה 
מהמקרים  גדול  בחלק  השנה.  כל  במשך  יחסי  באופן  וקבוע  הוגן 
קנייה ברשתות אלו גם בסוף העונה, על אף שלא מתנוססים עליהן 
יותר  תשתלם  ואפילו  זהה  תהיה  הנחה,   50%-70% של  שלטים 
לרוב  אלו  ולא אמיתיות. רשתות  גדולות  הנחות  מכאלו שמציעים 
על  ולא  ספציפיים  פריטים  על  לרוב  אך  מבצעים,  הן  גם  יציעו 
מחלקות שלמות. נוסף לאלו, קיימות כמובן גם רשתות לואו- קוסט 
שמציעות פריטים במחירים נמוכים כל השנה ומתחמי אאוטלטים 
שפזורים ברחבי הארץ, בהם הקנייה משתלמת במיוחד בכל ימות 

השנה".

לבדוק בחנויות האון ליין השונות - עוד מוסיפה שאואט- עוז 
המחירים,  ובדיקת  השוואת  עניין  על  שמקלה  נוספת  "אופציה  כי 
של  ליין  האון  חנויות  הן  והתורים  הבלאגן  עניין  את  לנו  חוסכת 
און  חנות  מחזיקה  עצמה  את  שמכבדת  רשת  כל  כיום  הרשתות. 
ליין פעילה וידידותית. חנויות מקוונות אלו מאפשרות קנייה מבלי 
לצאת מפתח הבית. מעבר להנחות הרגילות, לעיתים מתקיימות בהן 

אפילו הנחות מיוחדות- שווה לבדוק!"

ומהווה  ודיאטטית  מקורית  טעימה,  מנה  סטארקיסט  טונה  מציעה  הקיץ  לכבוד 
ארוחה קלילה במזג האוויר החם

באדיבות: טונה סטארקיסט
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עם הרבנית משטפנשט

מה
עצ

 

1599-555-280
62   | 36

 10 |  | 66 |  891

  
   

2 6 • uv • • cr 156 •
50% 18 18

10

רק ב-        קונים משקפיים בחינם!לא צריך להתאמץ לחפש תירוץ.

בחינם
הילדות יצאו לחופש,
אז קניתי משקפיים
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת כלי מטבח
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. רעדה, בהלה. "ו_____ בכל מתנים" )נחום ב יא(
6. שניתנה לו סמיכה להיות דיין או רב וכדומה.  "וכל 

ה____ יהרג" )סנהדרין יד.(
7. בעת ההיא, באותם הימים שעברו. "והכנעני ____ 

בארץ" )בראשית יב ו(
8. _____ הארג. הקנה שבו שובטים את הארג 

לקרב את החוטים זה לזה. "ויסע את ה____ הארג" 
)שופטים טז יד(

9. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין 
לשמאל : א' - 5,ב' - 200, ג' - 6

10. תיבה, קופסה. "תשימו ב____" )שמואל א ו ח(
11. קביעת גבול לדבר. "מצות ____" )שבת פז.(

14. החסר, נכה. "____ מעשר בהמה" )ראש השנה 
ז: (

15. הפרה,ביטול. "הקם בא לכלל ____" )נדרים י ז(
17. חשבון של אותיות לפי ערכיהן המספריים. "תורה 

ב____" )מכות כג:(

1. רחמים, חסד. "לא אתן לכם ____" )ירמיה טז יג(
2. כל אחת משתי העצמות שבחלק התחתון של הפנים. "והעין וה____" 

)נידה כג: (
3. חן, יופי. "בחורי _____כלם" )יחזקאל כג ו(

4. ______ עקר. כלל וכלל, לחלוטין, לגמרי. "אין שוחטין לגומא ____ 
עקר" )חולין ב ט( )בהיפוך אותיות(

5. רחבה הבולטת בקיר הבנין כלפי חוץ. "שתי ____ זו"  )שבת יא ב( 
)בכתיב מלא( )בלשון יחיד(

7. עשה אריג מחוטים, קלע חוטים שתי וערב למסכת אחת. "_____ בו 
את הבגד" )עבודה זרה ג ט(

9. מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. "ויחנו ב_____ _____" )במדבר לג לז(
10. לא. "_____ נא אחי תרעו" )בראשית יט ז(

12. אביו של מנחם מלך ישראל. )מלכים ב טו יד(
13. עצר, חסם, מנע. "אין העולם מתקיים אלא בשביל מי ש_____ את 

עצמו" )חולין פט.( )בלשון יחיד,עבר(
16. קיצור המילים : פרשה י.

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

ישסנהצנצנתמשתשאמא

סשנראעלידהשריחאנא

תאעשיחשארנמיחילשנ

שקנבימנוהואזיששצא

התגתיורשדינאליתיה

שהגרתפתדודהתתגרשא

סנימבתשאדתגקאבישר

נכחשכסנכסתמאשיחאצ

והניששויאנאתשמימע

תתושקסרגליאלחאישי

שריבשיתדבאנתפפילל

שרקישאנאנישסנסצאכ

תברשיירשישראנתהדכ

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

בפרור, הקערה, נבל, בקבק, וכירים, סיר, הגביע, ונאד, צלחית, הדוד, כד, 
צנצנת, החמת, כוס, המזלג, כיור, תנור, הספל, מחבת, כלי משקה הצלחת 

מרחשת, כלי עץ

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com
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קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם

מרכז הסיוע הארצי לחייבים 
 המעקלים בדרך לביתך  החובות שלא נגמרים  ההגבלות האין סופיות

משרדינו מייצג חייבים מזה 25 שנה במקצועיות, אמינות, ודיסקרטיות 
אנחנו הכתובת

 ליווי משפטי מקצועי ואישי, ע"י עו"ד אחיקם גריידי
עד מחיקת כל החובות וקבלת הפטר 

 ליצירת קשר:  דוא"ל: Ahikamgreidilawoffice@gmail.com  טל: 053-2416133 
כתובת: רח' תובל 22, ר"ג - מתחם הבורסה

בס"ד

ביטול עיקולים תוך 24 שעות  
הקפאת הליכים מיידית בהוצל"פ  

ביטול הגבלות שיקים 
פתיחת חשבון בנק

אישור יציאה מהארץ 
הסדר נושים 

החזר רישיון נהיגה 



כמה קרוב, ככה זול
נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03 רח’ נויפלד 15. 03-
5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03 | רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-
9479944 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 | ברכפלד: רח רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 
6430456-08| הלל 8. 6103663-08  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | חיפה: מיכאל 9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04  חדש!קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 )גפן לשעבר( 9419465 08- 
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4 ב-

קוד: 474373
טרה

שמנת חמוצה

790₪

קוד:761254
תנובה

מאגדת יוגורט

1290₪₪
2 ב-

₪

1 ליטר
טרה

חלב בקרטון

890
8 ב-

סוגים שונים
תנובה

גיל בטעמים

890

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב צערכ
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

₪990

שישיית שוקו
טרה

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

דרושים/ות 
קופאים/ות לעבודה 
במשמרות פרטים 

בטל: 052-681-7736

100 גר'
רסק עגבניות

10ב-10'מעולה'

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

ריצפז פרש
2 ליטר

1390

סוגים שונים
סנו

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

ירכיים עוף ב'/
שוקיים עוף ב'

קוד:3203352
3203369

גלאט עוף
3290

לק"ג

1 ליטר
סוגים שונים

לא כולל בייבי
סנו

1290 מרכך כביסה 
מקסימה

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

פילה סלומון נורווגי
בלדי

6990
לק"ג

קוד:1455241

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

טילון אקסטרים 
ענק/שלגון ג'ויה

3 ב-נסטלה
20

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

200  גר'
סוגים שונים

עוגיות ברמן
3 ב-
10

320 ב- בייגלה/דקים דקים/
רולים

300-400 גר'
בייגל בייגל

חטיפי דגנים 
TO GO

סוגים שונים
מארז שמינייה

1290
ליח'

זוגלובק
2 ב-
45 נקניקיות/שניצל מן הצומח/

קבב מן הצומח 1 ק"ג / שניצל תירס
750 גר'/שניצל תירס לייט 630 גר'

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

מארז חטיפי 
שוקולד מיקס

קוד:10116348
390 גר'

עלית
1990

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

סוגים שונים
עלית

5 ב-15

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

כיף כף/קרמלו/
טעמי/טורטית/

אגוזי/מסטיק מאסט

השתתפות בהגרלה עד 25.8.17 | הגרלת הרכב והפרסים הנוספים תערך בתאריך 29.8.17 ותפורסם בעיתונות וברדיו קול חי | ההגרלה בפיקוח עו"ד יוני דמרי 

ובהתאם לתקנון ההגרלה הנמצא לעיון במשרדי נתיב החסד | ההשתתפות אסורה על עובדי נתיב החסד ובני משפחתם | התמונות להמחשה בלבד        

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

כ"ב בתמוז 16.7.17
עד יום שישי

כ"ז בתמוז 21.7.17

1790

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

אין סוף הטבות  ומבצעים לחברי מועדון 
ולמצטרפים חדשים 

בלעדי לחברי מועדון!

אבקת כביסה 
אריאל

6 ק"ג
לקקן כדורגל/3990

תות
590

200 גר'
כרמית וופל אגו 130 גר'/

שוקולד ללא סוכר/
שוקולד פרווה 85 גר'

כרמית

2 ב-10
קליה/אוקסיג'ן 

3 ליטר
1990

1290טופי ברכותליח'

850 גר'
עלית

צע
מב

ף ב
 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

1090קוטג'

250 גר'
טרה

3 ב-

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

200 גר'
1790 קפה נמס עלית

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

790גבינה

750 גר'
טרה

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

גבינה צהובה

קוד:57118
400 גר'

תנובה
1790

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

מבצעי ירקות בימים שלישי ורביעי כ"ד-כ"ה בתמוז 18-19.7.17
תפו"א לבן

ארוז

לק”ג
290

₪

אבטיח
מובחר

לק”ג
₪190

גזר ארוז

לק”ג
290

₪

ענבים

לק”ג
790

₪

עגבניות
שרי

לק”ג
490

₪

שזיף

לק”ג
590

₪

ממרח שוקולד 
'מעולה'

400 גר'

890
2 ב-

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

1.5 ליטר
טעמים שונים

שוופס 
מים בטעמים 

4 ב-
1790

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

6*1.5 ליטר
שישיית סודה 

סוויץ
890

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

1 ליטר
בי אנד אייצ

טעמים שונים
תרכיז 

פריקידס
790
ליח'

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ

2 ממגוון רטבי 
מתנהקבל'מעולה' לבחירה 2

מוצרי
זוגלובק
*לא כולל פיצה אישית

לפיצה/לפסטה/קנה
לשקשוקה

צע
מב

ף ב

 גם פריט זה       משתת

ה! נ ת מ ב ב רכ
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