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ליהנות מהטעם המוכר והאהוב 
בחוויה אישית וטעימה... בקטנה

קחו את זה אישית
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פסגת הפינוק
מהדורה חורפית ומפנקת לאוהבי שוקולד אמיתי

לא רק לילדים מגיע להתפנק
הסדרה הלבנה



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

אצלם מתפשרים...

ע״פ סקר גיאוקרטוגרפיה, יוני 2017

אצלנו 
מרוצים!

ביחס לשאר קופות החוליםבסקר שביעות רצוןמאוחדת בבני ברק מובילהאתם קבעתם. אתם מרוצים!

 מגוון שירותי
רפואה מקצועיים

שעות פעילות 
רצופות 8:00-20:00

זמינות תורים 
למגוון רופאים

פריסת מרפאות 
בנגישות גבוהה

 המרכז
לבריאות האישה

 שת״פ ייחודי
עם מעייני הישועה

מנהלי קשרי הקהילה
זמינים עבורכם

התאמה מלאה
לאורח החיים

לקוחות מאוחדת בבני ברק הכי מרוצים ויש להם את כל הסיבות!
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החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ג בטבת תשע"ח 10/1/18 בני ברק8

 הגר"מ מאיה חילק תעודות לבחורים
במעמד מרגש שנערך בבית מדרשו של הגאון רבי משה 
מאיה, חבר מועצת חכמי התורה, חולקו תעודות הצטיינות 
בראשותחתנו  בב"ב,  יעקב'  'ברכת  ישיבת  לתלמידי 
בכור  ועמדו  ושקדו  עמלו  אשר  כהן,  אלדד  רבי  הגאון 

מסכת  על  המבחן 
שקלא  קמא  בבא 
פרי  וראו  וטריא, 
בעמלם  ברכה 

בקניית המסכת.
המעמד  במהלך 
הגר"מ  נשא 
חיזוק  משא  מאיה 
לבני  והדרכה 

את  לדעת  צריך  ישיבה  בן  כי  אמר  במהלכו  הישיבה 
המושג ששמו 'בן תורה'. "רואים אנו דבר פלא", אמר 
הגר"מ מאיה, "רוב רובם של האברכים יש להם דירות 
משלהם, למרות שאם נתבונן מהיכן אדם שהוא בן תורה 
לזה תשובה  אין  לכך,  להגיע  יכול  לפרנסתו  עובד  ולא 
חוץ מלומר שזה 'נס', אין לזה הסבר אחר, זה נס ופלא, 
בישוב  ללמוד  יוכלו  שהאברכים  בכדי  עשה  שהקב"ה 

הדעת".
הנעורים  בימי  צעירים,  כשאתם  הזמנים  את  "תנצלו 
הזיכרון חזק יותר, ומעיד אני  בעצמי שבצעירותי הייתי 
בזיכרוני  הדף  עמד  שנה  ולאחר  גמרא  דף  ללמוד  יכול 
שמונים  כבן  אני  היום  אותו,  למדתי  אתמול  כאילו 
הוסיף  מבעבר",  יותר  ולשנן  לחזור  צורך  אני  ומרגיש 

הרב בענוותנותו.
לאחר מכן חילק הגר"מ לכל אחד מהתלמידים תעודה 
באופן אישי, ואיש כברכתו בירך אותם שינצלו כל אחד 
נתן  את כוחותיו ואת כישרונותיו לפי הכלים שהקב"ה 
דבוקים  ולהיות  ללימוד,  היטב  מחוברים  להיות  לו, 

ברבותיהם.

 עובר אורח תפס שני גנבים
המשטרה  במוקד  דיווח  התקבל  שעבר  רביעי  ביום 
מבחין  הוא  כי  דיווח  המודיע  לפורצים.  חשד  אודות 
ברחוב מצדה בשני חשודים המסתובבים עם שק גדול 
למקום  שהגיעו  משטרה  כוחות  חשד.  שמעורר  באופן 
איתרו את שני החשודים, בני 53 ו-55 תושבי בני ברק, 

שנמלטו מהמקום.
שנעצרו.  עד  אחריהם  רגלי  במרדף  החלו  השוטרים 
של  רבים  כיסויים  ובו  שק  אותר  שנערך  בחיפוש 
פלאפונים החשודים כגנובים. עוד אותר ארנק ובו אלפי 
ובתום  דן  בתחנת  לחקירה  הועברו  החשודים  שקלים. 

החקירה נכלאו.
משפט  בבית  מעצר  להארכת  הובאו  למחרת 
מגבילים, החקירה  בתנאים  ושוחררו  בת"א  שלום 
נמשכת. מדוברות המשטרה נמסר כי דיווח של אזרחים 
של  מהירה  ותגובה  ישראל  משטרת  של   100 למוקד 
השוטרים הם שהובילו למעצרם של החשודים. משטרת 
על  איום  שמהווה  מי  כל  נגד  לפעול  תמשיך  ישראל 

ביטחונם ורכושם של תושבי מדינת ישראל

 איחוד הצלה משדרג את המתנדבים
התחיל  ברק  בבני  הצלה  איחוד  של  המתנדב  בבית 
הקורס  מוסמכים.  מסייעי als לחובשים  קורס  השבוע 
מקנה ידע לחובש מן המניין בעבודתו מול צוות רפואי 

טיפול  בניידת  בכיר 
נמרץ.

הקורס  במסגרת 
החניכים  לומדים 
עבודת  עקרונות  על 
נט"ן,   ALS צוותי 
הייחודי  הציוד  על 

הכולל תרופות דרכי נתינתם ושאיבתם, חיבור מוניטור 
כגון החדרת  פרוצדורות שונות  וקריאתם,  ואק"ג  לבבי 

צינור תוך קני, ביצוע ניקוז חזה מאוויר ודם ועוד.
אזורי  ופרמדיק  ראשי  פראמדיק  סגן  אייזנמן  בנצי 
ב'איחוד הצלה' ומדריך בקורס מוסיף: "מטרת הקורס 
איכותית  בצורה  ולטפל  הטיפול בשטח  את  לקדם  היא 
בכל חולה ונפגע שאליו אנחנו מגיעים. בעזרת התכנים 
מרוויח  החולה  בו  מצב  יוצרים  אנו  בקורס  הנלמדים 
מטיפול רפואי מתקדם, החובש זוכה להעשרה מקצועית 
ומקצועי  רב  לסיוע  זוכה  הבכיר  והמטפל  מרתקת 

בעבודתו".

פרסום 

ראשון

מאת: עוזי ברק 

של  לפטירתו  ה'שלושים'  מלאות  לקראת 
באירועים  זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 
פשוטה  מצבה  הוקמה  רביעי,  ביום  שיצוינו 
מרן  של  המפורשת  בקשתו  לפי  שני,  ביום 

זצ"ל בצוואה.
מרן  כתב  ה'  בסעיף  בצוואתו  כזכור, 
אנשים  בין  החיים  בבית  "מקומי  הגראי"ל: 
פשוטים. לא לכתוב על המצבה שום תארים, 
רק 'פה נקבר רבי אהרן יהודה לייב בן רבי נח 

צבי שטיינמן'".
ו': "המצבה תהיה  עוד הוסיף מרן בסעיף 
הכי זולה ופשוטה, לא לבזבז כסף עבור קניית 
מקום בבית הקברות שעולה ביוקר, אבל אם 

רוצים לתת צדקה שיתנו בלי קניית מקום".
הצוואה  נעשתה  המפורשת  בקשתו  לאור 
המצבה  על  נוסף  ואף  שביקש,  כמו  בדיוק 

המשפט "הנוסח ע"פ צוואתו".
ושיש  'אבן  חברת  ותרמו  בנו  המצבה  את 
ובניו,  מרדכי  ויס  בהנהלת  בע"מ'  התאומים 

והמצבה נבנתה במפעל בקרית שאול בת"א.
ל'קו  מספר  ויס,  מרדכי  ר'  של  בנו  יעקב, 
עיתונות': "יש לנו זכות גדולה לתרום ולבנות 
את המצבה של ראש הישיבה, אבי ר' מרדכי 
של  תלמידו  היה  ספרים,  מספר  שחיבר  וייס 
הקטנה  פוניבז'  בישיבת  הישיבה  ראש  מרן 

הוא  לרבו  הטוב  כהכרת  ולכן  שנה.   52 לפני 
עשה בתרומה את המצבה לרב". 

עוד ציין, כי "מדובר במצבה שהיא פשוטה 
והיא  בצוואתו.  הרב  בקשת  לפי  וסטנדרטית 
לאחר  הארץ.  תוצרת  חברון  משיש  עשויה 

שבחרנו את השיש הכי איכותי וטוב שיש".
בניו  ושני  מרדכי  הרב  המפעל  בעל 
עשיית  על  עמלו  ומשה  יעקב  התאומים 

שעבר,  בשבוע  רביעי  מיום  המצבה 
שני  ביום  המלאכה,  שהסתיימה  ולאחר 
השבוע, הגיעו עם משאית, ציוד וכלי עבודה 

והקימו את המצבה במשך מספר שעות בבית 
העלמין פוניבז' בבני ברק.

עיתונות':  ל'קו  מציין  מרדכי  ר'  האבא 
למדו  הם  המצבה,  את  שבנו  שלי  "הבנים 
בישיבות והם אברכי כולל לשעבר וכיום בונים 
מצבות איתי, אני מציין זאת כי מי שבנה את 
הקבר של הרב, זה לא סתם אנשים בענף, אלא 
חשוב  דבר  שזה  שבת,  ושומרי  שמים  יראי 
מנהלים  הרבה  ישנם  קבר.  כשבונים  מאוד 
ובעלי עסקים בתחום של בוני המצבות שהם 
בפועל  שלהם  העובדים  אבל  שבת,  שומרי 
שומרי  ולא  חרדים  לא  הם  המפעל  בתוך 
שבת. וכבר כתבתי על זה בספרי 'מעינם של 
הספר  של  בחזית  מצבות'  מנהגי  על   - אבות 
'מנחם אבלים' שאומר  ציטוט מבעמח"ס  יש 
שאין מנוחה לנפש הנפטר אם ערל בונה את 
מצבות  לבנות  שיכולים  יהודים  יש  מצבתו, 
ומדוע לתת זאת לערלים?" הוא מביע תמיהה. 
לסיכום, הוא אומר: "לכן הזכות היא שלנו 
חרדים  שאנחנו  היא  גדולה  היותר  והזכות 
רק  ערבים,  וללא  גויים  ללא  מצבות  שבונים 
יהודים שומרי תורה ומצוות וחרדים שבונים 

את כל המצבה מתחילתה ועד סופה". 
מצבתו  את  רק  לא  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
של מרן בנו בני משפחת ויס, וכי גם מצבתה 
הוקמה  ע"ה  תמר שטיינמן  מרת  הרבנית  של 

על ידם.

מאת: עוזי ברק

בגינת  לראשונה  המסורתית  שלנו'  'מים  שאיבת  תיערך  השנה 
קובלסקי שבשכונת 'קרית הרצוג' בב"ב, שם ישנה באר מים השייכת 
לתאגיד 'מי ברק', ומשם ייקחו השנה בעלי המאפיות והרבנים לאפיית 

מצות, מים שאובים שאין להם שום מגע עם יד 
אדם או טיפול של חומרים נוספים )כמו כלור, 

פלואור, סינון ועוד(.
בימים אלו, עם תחילת עבודתם של מאפיות 
המצוות לעבוד לקראת חג הפסח השנה, הגיעו 
מהכתובת  שלנו  מים  לקחת  המאפיות  עובדי 
חדשה בגינת קובלסקי. כאשר בשנים עברו היו 
לוקחים מים שלנו מבארות אחרות בעיר, כמו 
במגדל המים בבאר המים שברחוב חזון איש 

או ברחוב אהרון דב בגינת יוסף.
אך  מים,  בארות  מ-8  פחות  לא  בה  ויש  במים,  משופעת  ברק  בני 
מתוכן  בשלושה  פעילות,  מים  בארות   4 ורק  פעילות  לא  רובן  כרגע 
'מים  מהן  לקחת  אפשר  אי  ולכן  חומרים  של  מיהול  המים  עוברים 

שלנו' אלא רק מבאר אחת בגינת קובלסקי.

עובדי מי ברק התקינו בשלב זה צינור עם 5 ברזים לשירות הקהל, 
פסח,  בערב  במיוחד  נוספים,  ברזים  יתווספו  הפסח  ימי  ולקראת 
'מים שלנו'  לקחת  ואדמו"רים מכל החצרות  רבנים  כשיגיעו עשרות 
כפי הנהוג, ואז עובדי מי ברק ימשכו צינורות עם ברזים נוספים לטובת 

הציבור הגדול.
בפחם  סינון  ישנו  הזאת,  בבאר  כי  יצוין 
פעיל שנעשה במכלים חיצוניים ומשם זורמים 
לגרום  ובכדי  מי השתייה אל התושבים, אבל 
עובדי  למהדרין,  כשרים  להיות  שלנו  למים 
המים  מהבאר  ישר  מים  קווי  משכו  ברק  מי 
המכלים.  אל  המים  של  כניסתם   ומלפני 

כי  אמר  צלניק  דוד  מר  המים  תאגיד  מנהל 
"השנה נאלצנו למצוא פתרון יצירתי לשאיבת 
את  למהול  הבריאות  משרד  של  הוראות  עכב  מהודרים,  שלנו  מים 
לנדא  הגרי"ל  העיר  רב  ע"י  ואושר  הוצג  הפתרון  הנוספים,  הבארות 
לאפיית  מהודרים  שלנו  מים  במצוות  הרבים  את  לזכות  זכינו  ובכך 

המצות".

המצבה

צילום: עוזי ברק 

ילדים על קבר מרן

בתחילת השבוע הוקמה מצבתו הפשוטה של מרן הגראי"ל 
שטיינמן זצ"ל, לפי בקשתו המפורשת בצוואה  כל הפרטים 
הקמת  את  שערכה  החברה  של  התרומה  ועל  המצבה  על 

המצבה קודם השלושים 

הצוואה והמצבה 

כתובת חדשה ל'מים שלנו'
בשונה משנים עברו, השנה תתבצע שאיבת 'מים שלנו' בבאר המים שבגינת קובלסקי בשכונת 
קרית הרצוג  מנכ"ל 'מי ברק' דודו צלניק: "השנה נאלצנו למצוא פתרון יצירתי לשאיבת 

מים שלנו מהודרים, עכב הוראות של משרד הבריאות למהול את הבארות"

צילום: יעקב כהן



הצטרפו עוד היום ללאומית:
אסף לוי - 050-6845040

אנו שמחים לבשר כי החל מ- יב' בחשון )1.11( כל לקוחות
לאומית שירותי בריאות, יכולים לבחור מנתח, מבין רופאי לאומית,

לניתוח בבתי חולים פרטיים, בפריסה ארצית, כולל אסותא,
ללא השתתפות עצמית!

ניתוחים שמכוסים במסגרת סל הבריאות.
הזכאות אינה מותנית בחברות בשירותי הבריאות הנוספים.

 הניתוחים מבוצעים בבתי החולים שבמסגרת ההסדר.

בלאומית
הבחירה בידיים שלכם
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מאת: עוזי ברק 

כיתות   19 ביותר של  נרחבת  פיתוח  תנופת 
בבני  האחרונה  בשנה  שנפתחו  לילדים  גן 
ברק, בעלות כספית של למעלה מ-20 מיליון 

הרב  מסר  כך  שקלים, 
העיר,  ראש  זייברט,  חנוך 
גן  חנוכת  טכס  במסגרת 
ילדים חדש ברחוב הגר"א.

המדובר בגן ילדים חדש 
שנבנה  מאוד,  ומרווח 
שהיה  גן  של  במקומו 
בקראון.  כה  עד  מצוי 
החדשה  הבניה  עלות 
עמדה על כמיליון שקלים, 
תנאים  במבנה  והוכנסו 
נוחים לילדים ולצוות הגן. 
זייברט, שקבע את המזוזה 
הדגיש  החדש  לגן  בכניסה 
רואה  שהוא  החשיבות  את 
ככל  לבנות,  עיניו  לנגד 
כיתות  ויותר  יותר  הניתן, 
ילדי העיר,  מרווחות למען 
כיתות  לשפץ  בבד,  ובד 

יותר  טובים  תנאים  בהן  להכניס  כדי  קיימות, 
ומשופרים יותר. ראש העיר גם שיבח בדבריו 
את אגף החינוך וצוותו המסור, העושה לילות 
ברק  בבני  החינוך  מערכות  לקידום  כימים 

ששמן יצא לתהילה.
נבנו  הגר"א,  ברחוב  החדש  לגן  בנוסף 
בשנה האחרונה חמש כתות גן חדשות ברחוב 
צייטלין בעלות כספית של 5.5 מיליון שקלים; 
מצליח  הרב  ברחוב  חדשות  כיתות  שש 
שבקריית הרצוג בסכום של 6 מיליון שקלים; 

נדבורנא  קריית  במתחם  חדש  כיתות  ארבע 
בעלות כספית של 4.2 מיליון שקלים ושלוש 
מנחם"  "פני  תלמוד-תורה  במסגרת  גן  כתות 

בסכום של למעלה מ-3.5 מיליון ₪.
חלק  נטלו  החדש  הילדים  גן  חנוכת  בטקס 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  גם 
אגף  וראש  העיר  ראש  מ"מ 
ההנדסה; הרב אליהו דדון, סגן 
ראש העיר וראש אגף החינוך; 
מנהל  ספרא,  יהונתן  הרב 
סגן  קשש,  שמעון  הרב  האגף; 
מנהל האגף ומנהל מח' תכנית 
סגן  דדון,  שמואל  הרב   ;360
סטל,  יוסף  הרב  האגף;  מנהל 
באגף;  ילדים  גני  מח'  מנהל 
סגן  כהן-צדק,  שמואל  אינג' 
ומהנדס  החינוך  אגף  מנהל 
מנהל  לביא,  אלעד  מר  האגף; 
חינוך  מוסדות  בטיחות  מח' 
זכריהו,  יעקב  הרב  באגף; 
דדון,  אליהו  הרב  לשכת  מנהל 
כהן,  מרגלית  הגב'  רה"ע;  סגן 
העירייה;  מטעם  גנ"י  מפקחת 
מפקחת  אילוז,  שולמית  הגב' 

מטעם משרד החינוך והורים רבים.
הרב  דברים  נשא  הגן  ילדי  הורי  בשם 
החגיגי  האירוע  את  שקישר  קצלנבוגן 
את  המסמל  החנוכה  חג  לאחר  שהתקיים 
לבין  ישראל  ילדי  חינוך  הנפש למען  מסירות 
המסירות הגדולה של ראש העיר, סגניו וצוות 
אגף החינוך לקידומם ולפיתוחם של מוסדות 
והדאגה  הקשובה  האוזן  ואת  בעירנו  החינוך 
לכל פרט באגף החינוך לרווחת תלמידות הגן 

וגנים אחרים.

מאת: עוזי ברק 

האגפים  של  מתוגבר  כוננות  צוות 
היטב  נערך  ברק  בני  עיריית  של  והמחלקות 
רבות  פעולות  מגוון  עם  העיר  ראש  בלשכת 
שהייתה  והסופה  הגשמים  לקראת  שבוצעו 

והסופה  השבוע, 
הסתכמה באירוע אחד 
שהסתיים ללא נפגעים 

ב"ה.
פנתה  העירייה 
לתושבי העיר בבקשה 
חצרות  את  לחסום 
למנוע  כדי  הבתים 
הפסולת  הגעת  את 
ולמנוע  למדרכות, 
קולטני  חסימת  את 
תעלות הניקוז שיגרמו 
וזאת למרות  להצפות, 

הניקוי היסודי של התעלות ברחבי העיר.
העיר  ראש  ביזמת  ההיערכות,  במסגרת 
 500,000 העירייה  השקיעה  זייברט,  חנוך 
הניקוז  תעלות  כל  לניקוי  חדשים  שקלים 
ו-3,200 קולטנים, באורך של 37 ק"מ ברחבי 
העיר, וזאת לעומת 1100 קולטנים שהיו לפני 
העיר.  של  השונים  באזוריה  רבות  לא  שנים 
בראשות  ולפיתוח,  לתשתיות  האגף  לרשות 

מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה ובהנהלת 
רחבי  בכל  סיור  צוותי  עמדו  זיידמן,  חנוך 
של  הגדול  המערך  את  לבדוק  שעברו  העיר, 
סחף  של  הצטברות  הייתה,  וכאשר  התיעול, 
פסולת בכניסות לתעלות התיעול זה נוקה ע"י 

עובדי הצוותים.
ההיערכות  בישיבת 
נמסר גם על עץ שעמד 
פרטית  בחצר  לקרוס 
ועל  נחמיה  ברחוב 
שצריכים  הצעדים 

להינקט בנושא.
כיבוי  מפקדת 
בהתאם  נערכה  אש 
לטיפול בנזקי הסופה. 
בבוקר  שישי  ביום 
הכבאים  הוקפצו 
בבני  דניאל  לרחוב 
ברק לטפל בטרמפולינה שעפה מבניין אל גג 
רעפים בבניין סמוך ושברה את הרעפים. צוות 
וללא  לגג  נזק  שהסתכם  במפגע  טיפל  כב״ה 

נפגעים בנס.
לקראת  נערכו  הצלה  איחוד  בארגון  גם 
הסופה והעמידו במוקד ברחוב שלמה המלך 
וטיפול  אמבולנס  עם  רפואה  צוותי  בב"ב, 

נמרץ לצורך פינוי של חולים ופצועים. 

שדרוג: מקרוואנים למבנים
19 כיתות גן חדשות נפתחו השנה בעיר, בעלות של 20 מיליון שקלים

משחקים ומדשאה בחצר הגן

 פנים גן הילדים 

לניקוי  שקל  מיליון  חצי  השקיעה  ברק  בני  עיריית 
את  תגבר  העירוני  והמוקד  הניקוז,  תעלות   3,200 של 
הצוותים  תוצאות הסופה: אירוע אחד שהסתיים בנס 
לאחר שטרמפולינה ענקית עפה ברוח ופגעה בדירה - 

ללא נפגעים

תוצאות הסופה: אירוע בודד

הטרמפולינה שעפה, צילום. יונתן ח

שומרים על העיניים שלך

עד מספרים 2/6 מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

מוצא את ה- 0
         בכל מקום?

₪

רק לחברי
מגוון גדול של משקפיים

בחינם!

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

מרכז רימון )רייסדור(, בן שטח 10, טל': 03-9063333
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מאת: עוזי ברק

של  הדרכים  תאונת  אסון  לאחר  שנה  חצי 
ז"ל,  בישיץ  אלקנה  עו"ד 
מרכז  מחוז  פרקליטות 
לבית  הגישה  )פלילי( 
מחוז  לתעבורה  המשפט 
נגד  אישום  כתב  מרכז 
סלימאן בן יוסף עותמאן, 
בגין  גוש,  אבו  תושב 
בנהיגה  מוות  גרימת 

רשלנית של בישיץ ז"ל.
האישום,  כתב  פי  על 
עורך  ידי  על  שהוגש 
ביום  שיינפלד,  רמי  הדין 
לשעה  סמוך   ,20/6/17
הנאשם  נהג   ,09:20

במשאית משא חורג בכביש 443 בקטע הכביש 
מכבים.  מחסום  לבין  מכבים  צומת  שבין 
איטית,  בנסיעה  למחסום  התקרב  הנאשם 
לבצע  מנת  על  זאת  בכביש,  הימני  השול  על 

התקרב  העת,  באותה  במחסום.  פרסה  פניית 
על  רוכב  כשהוא  ז"ל  בשיץ  אלקנה  למחסום 
קטנוע, בעודו נוסע בנתיב השמאלי מבין שני 
במהירות  הנתיבים, 
בשלב  גבוהה. 
הנאשם  סטה  זה, 
שמאלה  בחדות 
את  לבצע  במטרה 
באופן  הפנייה, 
באמצעות  שחסם 
את  המשא  משאית 
הנתיבים  שלושת 
נסיעת  נתיב  ובהם 
המנוח,  המנוח. 
בנאשם  שהבחין 
נתיב  את  חוסם 
דופן  עם  התנגש  חירום,  בלימת  בלם  נסיעתו 
משאית  של  שמאל  בדופן  הקטנוע  של  ימין 

המשא ונהרג במקום.
עוד עולה כי לנהג הנאשם ישנו רישום ארוך 

של למעלה מ-180 הרשעות תעבורתיות.

מאת: עוזי ברק

שיקיריהן  שמשפחות  חודשים  כמה  מזה 
מאושפזים בבית החולים 'שיבא' בתל השומר 
סובלים  הציבורית,  בתחבורה  ומשתמשים 
אל  ובחזור  בהלוך  הנסיעה  מדרכי  נורא  סבל 

לאחר  החולים,  בית 
ארגון  של  החסד  שקו 
ונסגר  קרס  עמדי  אתה 
של  והתורם  הואיל 
לממן  הפסיק  ההסעה 
של  הפעילות  את 
המיניבוסים של הארגון.

שארגון  שנים   5 מזה 
החסד פעל חינם לרווחת 
לפני  ועד  הציבור 
מאז,  חודשים,  ארבעה 
סובל  הנוסעים  ציבור 
מבעיות בדרכי הנסיעה, 
החליטו  שהשבוע  עד 
'שלוימלה  בחברת 
הסעות' להפעיל קו חסד 
ללא  מרים'  'דרכי  בשם 

הנסיעה  של  העלויות  את  לכסות  ורק  רווחים 
לטובת המבקרים בבית החולים תל השומר.

ל'קו  מספר  החברה  בעל  ברגר  שלמה 
לכמה  ניסיוני  הוא  כרגע  "הקו  עיתונות': 
שיכסה  נוסעים  קהל  יהיה  לא  באם  שבועות, 
את  להפסיק  נצטרך  הנסיעה,  עלויות  את 
השירות, אנחנו עושים את הנסיעה לא לביזנס, 
אלא כחסד נטו על מנת להקל על משפחות של 
תרומה  כל  השומר,  בתל  בביקוריהם  חולים 

תתקבל בכבוד, כרגע אין הרבה נוסעים מחוסר 
מיניבוסים.  שלושה  פועלים  וכרגע  מודעות, 
מיניבוסים  נוסיף  יגבר  הביקוש  באם 
נוספים והפעלתי את הקו 'דרכי מרים' לזכרה 

של אמי מרת יהודית לאה בת יצחק ע"ה".
התחנות של הקו של 'דרכי מרים' הן אותן 
החסד  ארגון  של  תחנות 
הקו  כרגע  עמדי'.  'אתה 
ביום.  פעמים   10 פועל 
משעה  בשעות  בעיקר 
 12:00 עד  בבוקר   9:00
ומשעה 16:00 ועד 21:00 
שעה  בכל  ברק  מבני 
השומר  ומתל  עגולה. 
חצויה.  שעה  כל  חזרה 
וחגים  שבתות  בערבי 
השומר  לתל  מב"ב  הלוך 
 11:00  –  9:00 בשעות 
וחזור כל שעה  ו14:00   –
שבתות  במוצאי  חצויה. 
וחגים הלוך מבני ברק בשעה 19:00 ו20:00 

וחזור כל שעה חצויה.
כרגע  חולים שנמצאים  בעלי משפחות של 
בקו  נוסעים  משפחתם  ובני  החולים  בבתי 
בחודשים  שסבלו  לאחר  היוזמה  על  מברכים 
 9 הוא  המחיר  כרגע  נורא.  סבל  האחרונים 
של  סבסוד  שום  ללא  אחד,  לכיוון  שקלים, 

גורם ממשלתי או חיצוני.

כתב אישום לנהג שהרג 
את בישיץ

לבית המשפט הוגשו כתב אישום ובקשת פסילת רישיונו 
בנהיגה  מוות  גרימת  בגין  הנאשם  של  ההליכים  תום  עד 

רשלנית של עו"ד אלקנה בישיץ ז"ל

ארגון החסד 'אתה עמדי' סגר לאחרונה את הקו מבני ברק 
לבית החולים 'תל השומר', אך השבוע נפתח קו חדש 
 מפעילי הקו מקווים שההכנסות  'דרכי מרים'  בשם 

יכסו את העלויות, אחרת גם הם יסגרו

קו החסד החדש

זירת האירוע לאחר התאונה

 המיניבוס של 'דרכי מרים'. צילום: עוזי ברק

בני ברק

יום הסברה וראיונות ייערך אי"ה
ביום שני כ״ח טבת 15.01 בשעה 9:40 בבוקר 

בהכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 בני ברק קומה 4

אנחנו
קולטים
אותך!

בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!

חובה ניסיון תעסוקתי של שנה ומעלה בהנהלת חשבונות וניסיון עם ספקים
שעות עבודה: 07:30-15:00 <  חברה ברעננה <  הסעות יומיות לעבודה 

ובחזרה <  חדר נפרד לנשים – קבוצה חרדית <   שכר בין 6500-8000 ₪
הזדמנות מיוחדת לחברה מבוססת ולטווח ארוך

דרושות עובדות 
למגוון תפקידים
 קבוצת בנות חרדיות וישיבה נפרדת לחלוטין < אפשרות למשרת אם  
שכר מעולה < נדרש כושר ביטוי בכתב ובעל פה <  יתרון גדול לידע 

בשפה זרה  <  קליטה מידית

למשרד עו״ד בתל אביב 

Back office  // נציגות טלפוניות
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ארי קלמן

חוק  את  הכנסת  מליאת  אישרה  דרמטי,  שימורים  ליל  בתום 
המרכולים בקריאה שניה ושלישית, בדיון שנדחה משבוע שעבר 

צפויים  בלתי  חיסורים  ובעקבות  הסכמות  אי  בשל 
בקואליציה, ולאחר שסוכם כי חנויות הנוחות יוחרגו 
יום  - עלה חוק המרכולים בשעות הערב של  מהחוק 
לאחר  ארוכות,  שעות  במהלך  הכנסת.  למליאת  שני 
שהסתיים הדיון, נערכו הצבעות על מאות הסתייגויות 
שהגישה האופוזיציה לחוק, כשהקואליציה מנצחת על 
חודו של קול – 58 תומכים בחוק לעומת 57 מתנגדים. 
ל'קו עיתונות' נודע כי ראש הממשלה בנימין נתניהו 
ההצבעות  בסיום  החרדים  הכנסת  חברי  עם  שוחח 
המפרכות, והתייחס ליוזמות חקיקה נוספות הנמצאות 
על הפרק: ״העברנו את החוק", אמר נתניהו", "עכשיו 

מספיק. זה רק מחזק את לפיד ומפלגות השמאל״.
מסדר  ההסתייגויות  ירדו  הדיון  שעות  כל  לאורך 
היום בזו אחר זו ברוב דחוק, כאשר את הערב מלווה 
ישראל  ח"כ  של  הצבעתו  בשלה  טכנית  תקלה  גם 
אייכלר לא נקלטה במחשבים והוא חושב בעל פה על 

ידי יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין.
במהלך הדיון התחוללה מהומה, כאשר במהלך ההצבעה על 
מהמחנה  שמולי  איציק  ח"כ  הגיש  אותה  מההסתייגויות,  אחת 
הציוני, ואשר קבעה כי גם חנויות לממכר מוצרים למטבח תוכלנה 
לפתוח את שעריהן בשבת - לא הצביעו שניים מחברי הקואליציה 

- סגן שר הביטחון אלי בן דהן מהבית היהודי ושר השיכון יואב 
גלנט מכולנו, ובכך אושרה הסתייגות. 

בלית ברירה, ולאחר שהנציגים החרדים סירבו לניסיונות השר 
יריב לוין לשכנע אותם לוותר על תיקון ההסתייגות, הוריד יו״ר 

הקואליציה ח"כ דוד אמסלם את ההסתייגות לדיון בוועדת הפנים 
- שם הסירו את הסעיף מהחוק. 

הכנסת  חברי  ניצלו  התכנסה,  הפנים  שוועדת  בזמן  במקביל, 
החרדים את הזמן לתפילת שחרית. 

חוק  על  הדיון  בתום  אמר  התורה  מיהדות  מקלב  אורי  ח"כ 
המרכולים: "נלחמנו על קדושת השבת, עמדנו על כך ששבת לא 
ניתנה לחלקים, ללא החוק הזה יהודים היו נאלצים לעבוד בשבת 
קודש, ילדים לא היו רואים את הוריהם לא ביום חול ולא בשבת, 
כל  בין  לחבר  שאמור  והדבר  היסוד  אבן  היא  השבת 
חלקי העם, כל המאמץ בחוק נעשה עבור כבוד השבת, 

עבור מניעת הרחבת רמיסת השבת במרחב הציבורי.
"על אף מסע ההכפשה וההשמצה שרובו ככולו לא 
פוליטיים  לצרכים  ניצול  אלא  החוק,  למהות  התייחס 
ואלקטוראליים, אנו לא עושים את החשבונות הללו, 
שאינם  רבים  היום  כבר  ישראל.  גדולי  לנו  הורו  כך 
עושים  במאבק,  מתעניינים  ומצוות  תורה  שומרים 

חשבון נפש במה אנו יהודים ומזדהים אתו".
הבוקר:  אמר  דרעי  אריה  ש"ס  ויו"ר  הפנים  שר 
הוא  חרדי',  'ניצחון  איננו  המרכולים  חוק  "אישור 
שמירה על הסטטוס קוו וניצחון הרוב הדומם במדינת 
המדינה  של  היהודי  צביונה  בהמשך  הרוצה  ישראל 

ומעוניין לנוח ביום המנוחה. כי היא מקור הברכה".
"אלה  ציין:  אמסלם  דוד  ח"כ  הקואליציה  יו"ר 
קואליציוניים,  בהסכמים  אליהם  מחויבים  שאנו  החוקים  מסוג 
ועדיין השבת חשובה לנו לא פחות מלאחרים. אין צורך להיכנס 
לפאניקה - אחרי שהחוק הזה יעבור יראו שהוא לא ישנה דבר, 

הכל יישאר כשהיה".

הח"כים החרדים בתפילת שחרית אחרי ההצבעה

נתניהו לחרדים: "עכשיו מספיק. זה מחזק 
את לפיד והשמאל"

⋅ האופוזיציה הצליחה  לאחר ליל הצבעות דרמטי ומתיש, אישרה מליאת הכנסת את חוק המרכולים בקריאה שניה ושלישית 
להפתיע ולנצח באחת ההסתייגויות, ובעקבות כך נדרש דיון בוועדת הפנים ⋅ מקלב: "לא עושים חשבונות אלקטוראליים" ⋅ 

דרעי: "לא ניצחון חרדי, שמירה על הסטטוס קוו" ⋅ אמסלם: "לא להיכנס לפאניקה. החוק לא ישנה דבר" 



המבצע מתקיים החל מכ"ב בכסלו 10.12.17 ועד ט"ו בשבט תשע"ח  31.1.18 החרוזים המוצלחים ביותר יזכו בפרסים. יש לשמור את הוכחת הקניה לזכייה. כפוף לתקנון. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

טובים בחרוזים?
רכשו 3 מוצרים של ופלים ועוגיות מן,

השלימו את המשפט הבא עם חרוז מקורי ומתוזמן
ותוכלו לזכות בפרסים שחבל על הזמן!

הקליטו את המשפט בתיבת הטלאול: 03-9411441
mivzaman@gmail.com :או שלחו למייל

"גדלתי על הופלים והעוגיות של "מן"
_______________________ מן"

פרס ראשון טיסה משפחתית בשמי הארץ 
3 זוכים בטיולים משפחתיים בטרקטורוני שטח

3 זוכים במנוי שנתי לשבועון מרווה לצמא 
2 זוכים בחוויה משפחתית בחדר בריחה

50 זוכים במארזים משפחתיים של מוצרי מן במתנה

יש
פרסים

חבל על 
הז     !

יש
פרסים

חבל על 
הז     !



המתנות החוויתיות שמחכות לכם בקופסת ההפתעה:

בואו לקבל את המתנה שלכם
מחכים לכם בסניפים :(

שעות פתיחה א-ה: 21:00 - 10:00 ימי שישי: 10:00-13:00 | 03-5293383

)צאצאינו לשעבר()כוכבים לשעבר(
 רבי עקיבא 95הרב יעקב לנדא 7הרב כהנמן 74

)סניף הדגל(

עולם של חוויות ומשחקים
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קינדרטויס
חוגגת שנה

ואתם מקבלים
מתנות

קינדרטויס
חוגגת שנה

ואתם מקבלים
מתנות

על כל קניה החל מ- 50 ₪ מקבלים מתנה אישית 

נות
לקבלת מת

2 ימי הפנינג חגיגיים 

שני ושלישי - כח', כט' בטבת

מימוש המתנה. בסניף כהנמן בלבד!

₪40 מתנה
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בעיריית בני ברק ערכו טקס פרידה למפקד מחוז תל אביב 
הפשיעה  צמצום  על  לשבחים  שזכה  אדרי,  צ'יקו  ניצב 

והשב"חים בעיר

⋅ האופוזיציה הצליחה  לאחר ליל הצבעות דרמטי ומתיש, אישרה מליאת הכנסת את חוק המרכולים בקריאה שניה ושלישית 
להפתיע ולנצח באחת ההסתייגויות, ובעקבות כך נדרש דיון בוועדת הפנים ⋅ מקלב: "לא עושים חשבונות אלקטוראליים" ⋅ 

דרעי: "לא ניצחון חרדי, שמירה על הסטטוס קוו" ⋅ אמסלם: "לא להיכנס לפאניקה. החוק לא ישנה דבר" 

עוזי ברק 

מעייני  החולים  בבית  כפולה  שמחה 
ביום  ילדה   45 בת  אם  ברק:  בבני  הישועה 
ראשון השבוע את בתה העשירית, כשבאותה 
אחרת  מיילדת  טיפלה  הסמוך  בחדר  העת 
שמעה  הבת  ה-25.  בת  יותר,  הגדולה  בבתה 
בהתרגשות את אותות השמחה מהחדר הסמוך 
ומאוד התרגשה לשמוע כי נולדה לה זה עתה 

אחות נוספת.
בנה  את  הבת  ילדה  מכן  לאחר  כשעתיים 
השלישי, ומיד מיהרו לספר לסבתא היולדת כי 

זכתה גם בנכד חדש.
בני  מלבד  הלידה,  תהליך  כל  במהלך 

דבר  נשמר  האחראית,  והאחות  המשפחה 
בדיסקרטיות  והבת  האם  של  המקביל  לידתם 

מוחלטת באגף. 
ד''ר איואנה אולתיאנו, מנהלת חדרי הלידה, 
משמחה  חלק  להיות  שמחים  "אנו  ציינה: 
כפולה כזו ולתת את השירות הטוב והמקצועי 
מתרגשים  אנו  הישועה.  במעיני  כאן  ביותר 
בית  להיות   2018 של  בתחילתה  גם  להמשיך 
החולים השלישי בגודלו בישראל בילודה עם 

שמירת פרטיות ראשונה במעלה".
פרופ' יוסי לסינג, מנהל אגף נשים ויולדות, 
הוסיף: "אנו מאחלים מזל טוב לאם ולבת לרגל 
ומוסרים  והבת-האחות,  הבן-הנכד  הולדת 

החלמה מהירה, נחת וגידול קל".

אלי כהן

ביום שלישי השבוע התקיים טקס פרידה 
אדרי  צ'יקו  ניצב  אביב  תל  מחוז  ממפקד 

הפורש לטובת המפקד החדש דוד ביתן.
ברק  בני  בעיריית  התקיים  הפרידה  טקס 
סגניו  זייברט,  חנוך  העיר  ראש  בהשתתפות 
מומי  דן  ממ"ר  דדון,  ואליהו  שפירא  מנחם 

בוריה, מנהלי אגפים ובכירי העירייה.
על  המחוז  מפקד  את  שיבח  העיר  ראש 
שיתוף הפעולה המלא שהיה למרחב דן עם 

עיריית בני ברק.
הלווית  על  פיקד  המחוז  מפקד  כי  יצוין 
זצ"ל,  הגראי"ל שטיינמן  הישיבה  ראש  מרן 
מנחם  וסגנו  זייברט  העיר  ראש  עם  בשיתוף 

שפירא.
המשתתפים  שיבחו  הישיבה  במהלך 
בשב"חים  והעירייה  המשטרה  מאבק  את 
לדירות  הפריצות  תופעת  צמצום  ואת  בעיר, 

בבני ברק בעשרות אחוזים גם בסופי שבוע 
בעיר  שנפתחו  המוקדים  את  וציינו  ובחגים, 
כמו  שפירא,  של  ביוזמתו  שבת  של  לגוי 
להגיע  יכולים  שם  ועוד,  מציון  עזר  בטרם, 
של  לגוי  לדווח  השבת  במהלך  התושבים 
הדברים  את  מעביר  והוא  חשודים  על  שבת 
לפקחים ושוטרים גויים כפי הוראת הרבנים.

האחרונה  העיר  מועצת  בישיבת  כי  יצוין 
בעיריית בני ברק, הסמיכה העירייה את פקחי 
השיטור העירוני לאכוף את רוכבי האופניים 
את  ומסכנים  במדרכה  הנוסעים  החשמליות 

התושבים.
במהלך פיקודו במחוז תל אביב שמר אדרי 
על קשר טוב עם הציבור החרדי, והיה מגיע 

לאירועים הקשורים למגזר החרדי.
מפקד המחוז הנכנס דוד ביתן כיהן כמפקד 
ושומר  כיפה  דתי החובש  והינו  דרום,  מחוז 
בין  העדין  והיחס  המרקם  את  ומכיר  מצוות 

הציבור החרדי למשטרה.

נפרדים ממפקד המחוז
פנסים

כיסויים למושבים

מטענים לפלאפונים

מגבים

מנורות

אמריקן גולד - קפלן
הסופרמרקט לאביזרי רכב

רח׳ יצחק נפחא 1 ב״ב ליד שפע טוב. טל׳: 03-5092200

מצברים


שמנים ותוספים
כיסויים להגה




ריחנים לרכב




מראות

מבצע ענק!
קנה מוצר בחנות

קבל את המוצר השני

הנחה!! 50%ב-
(הזול מביניהם, לא כולל מנורות ומצברים)
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שמחה כפולה במעייני הישועה: 
של  בהפרש  ילדו  ובתה  אם 
שעתיים ⋅ "שמחים להיות חלק 

משמחה כפולה כזו"

מזל טוב כפול



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

השבוע הזה

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

טחינה
במקום בקר טחון
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קרטון חזה עוף
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הקולקציה לרגל החלפת

  חליפות אקסוס

189
חליפות

  צמר 70%

299
  מעילי צמר

99 
  חליפות ילדים

199 
 סריגים 100%

 כותנה

2 ב- 100

 סריגים ילדים
מידות 2 - 10

39 
 חולצות עודפים

  דוגמא

19 

 חולצות פתוחות 

3 ב- 100
 מכנסיים כותנה

85

מעילי צמר 
מידות נוער

קולקציה 
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מידות 36-42
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₪

₪

₪

₪

מכנסים אקסוס

79 ₪

חפתים 

25₪

חגורות 

15₪

עניבות

 5 ₪ ₪

₪ ₪

₪

₪

₪

חיסול מלאי
 כללי
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"לא השבת מעניינת אותם אלא יום חול. הם רוצים להפיל 
למען  מחאה  של  תקשורתי  גל  דרך  זה  את  ועושים   – אותך 
חתום  הזאת,  המרתקת  הקונספירציה  תאוריית  על  השבת". 
בשיחה  הדברים  את  שהשמיע  התורה  יהדות  מח"כי  אחד 

שנערכה עם נתניהו לפני כמה שבועות.
לנתניהו  הבהיר  הסברה,  שעות  אלפי  שבעברו  הח"כ 
שמאחורי 'קמפיין השבת' שפרץ לפתע לחיינו ומנסה לקרוא 
אג'נדה  בעלי  אישים  עומדים  ומדינה,  דת  יחסי  על  תיגר 

בהפרדת החרדים מהימין – באמצעות משברים מלאכותיים.
בין אם יש ממש בתיאוריה ובין אם לאו, על עצם העניין של 
היעדר כל היגיון בגל החקיקה הדתית, ניתן להסכים בוודאות. 
מוטב היה לעולמנו הצר אלמלא באה עתירת בעלי המכולות 
כנסת  חברי  עבור  והפכה  ציבורית,  שנחבטה  השבת  לעולם. 
רק   – הבוחר  למקור  הברכה  ממקור  ערים,  וראשי  חילונים 
יצאה נפסדת. מרכולים לא ייסגרו, אבל הפערים בין חילונים 

לדתיים – רק הולכים ונפתחים.
אלא  הקואליציה,  חברי  החילונים,  הכנסת  חברי  רק  לא 
גם חברי הכנסת החרדים, מצאו עצמם תומכים בעל כורחם 
בחקיקה שהם היו מעדיפים שלא תבוא לעולם. באירוניה ניתן 
הקואליציה,  של  הסף  משומרי  פוליטיקאי,  יש  אם  כי  לומר, 

שעשוי היה להפיק רווחים מחוק 
נתניהו,  בנימין  זהו   - המרכולים 
חלה  הייתה  החקיקה  אם  וזאת 
מלפני  החל  רטרואקטיבית, 
עסקי  כל  את  ומקיפה  שנתיים, 

השבת בתל אביב של מטה. 
מראה  תמונת  שאין  דומה 
הנתק  להמחשת  יותר  משקפת 
החרדי  ההווי  שבין  והפער 
 – ראש-הממשלה  של  לעולמו 
מה  השבוע.  לנו  שנתגלתה  מזו 
השבת  לבין  שלנו  השבת  בין 
של ביבי, ניתן היה ללמוד היטב 
לאחרונה  הכותרות.  מפערי 
בימי  האינטרסים  שגם  נדמה 
החולין, מתפצלים. מחוק השבת 
ההיצמדות   – הגיוס  לחוק  ועד 
לנתניהו נראית כמו מתכון בטוח 

להפסד עתידי. 
ממשיכים  הנאמנים  נציגינו 
לדבוק בברית הישנה עם נתניהו, 
הכאפות'  ל'ילדי  שהפכו  למרות 

של העת הנוכחית, פוליטית וציבורית. כשהציבור ימאס ויקיא 
את האיש ומשפחתו, גם אנחנו, שנצמדנו עד תום, נראה כחלק 
לסיסמה  בפרפרזה  המורחבת.  נתניהו  ממשפחת  נפרד  בלתי 

הישנה מ-96' ניתן לקבוע כיום שנתניהו, רע לחרדים.

היתר מכירה
עיריית  ראש  שאל  המשפט",  לבית  בריצה  הרווחתם  "מה 
תל-אביב רון חולדאי את שר הפנים אריה מכלוף דרעי. "הרי 
פתיחתם  את  במפורש  שמתיר  חוק  לחוקק  לנו  גרמתם  רק 
בשבת. עיריית תל-אביב לא רצתה בזה, אבל מרגע שזה נכפה 

עליה בבית המשפט, לא היה לנו מנוס".
בהרבה,  קרירה  באווירה  שהתקיימה  הזאת,  השיחה  את 
ביניהם  קיימו  הנוכחי,  החורף  של  המהביל  הציבורי  מחומו 
דרעי  הכריע  בטרם  עוד  הפנים,  ושר  תל-אביב  עיריית  ראש 
האם להטיל וטו על חוק המרכולים. שאלתו של ראש עיריית 

תל אביב, יכולה להישאל כיום מפיהם של ראשי ערים רבים.
ניהל מול שר  את סבב השבת הראשון, רון חולדאי בכלל 
הפנים לשעבר גדעון סער, שהיה הראשון שהטיל וטו )חלקי( 
על חוק העזר העירוני שהיה לטעמו, גורף מדי. עיריית תל-

אביב חוקקה, בסבב שני, חוק עזר שהעניק גושפנקא רשמית 
היה  אמור  זאת,  בצד  אך  בשבת,  עסקים  לפתיחת  ראשונית 
וכל  בשבת,  הפתוחים  המרכולים  מספר  את  בפועל  לצמצם 

זאת באחריותה החוקית של עיריית תל אביב. 

הקלעים  מאחורי  מהלכים  לתאם  שניסה  העירייה  ראש 
ולא  להרוויח  מה  גם  לו  שיש  לדרעי  הסביר  הפנים,  שר  עם 
רק להפסיד – כתוצאה מהימנעות מהטלת וטו על חוק העזר 
העירוני. דרעי שהתלבט, לפחות למראית עין, קצת יותר מדי, 
מצא עצמו לבסוף כמי שמואשם בכך שהתמהמהותו הכשירה 

את החוק.
היתר  בשתיקה,  שהעניק  כמי  אותו  סימנו  שיריביו  מרגע 
מכירה בשבת, לדרעי לא הייתה ברירה, אלא להתייצב בראש 

המערכה. התוצאה – מדברת בעד עצמה.

מלאך רע
אם ההיפך היה קורה – וסיעת מלאך המוות הייתה פוקדת 
את ספסליה הנמוכים של האופוזיציה בימי שני, היו מסבירים 
לנו באותות ובמופתים שמדובר בגזירת שמים, איתות מגבוה. 

מלאך רע שעונה אמן, על כורחו.
כשהאותות  גם  בטעותו,  להודות  מפחד  לא  שמאמין  מי 
יריבו.  קדקוד  על  דווקא  ולא  ראשו,  על  ניתכים  והמופתים 
החקיקה  בעולם.  מקריות  אין  מכוונים.  הסתם  מן  האיתותים 
הרבה  גרמה  הדרך,  אוי  הדרך,  אבל  ברוכה,  למטרה  נועדה 

יותר נזק מתועלת. 
תסכול  בנימת  השבוע  הסביר  התורה  יהדות  מח"כי  אחד 
זה  ומפותל.  עקלקל  היה  מראשיתו,  שהמסלול  מוסווית,  לא 
התחיל בנאיביות של בעלי המכולות בתל-אביב ושל גורמים 
שעודדו את המאבק, שבאה לידי ביטוי בריצה שלהם 
לקבלת סעד מבית המשפט. עתירת הסוחרים שגררה 
פתיחת  חוקיות  לאי  בנוגע  התקדימית  הפסיקה  את 
החנויות, אילצה את עיריית תל-אביב לחוקק חוק עזר 
עירוני, ראשון מסוגו, שנוטרל במפתיע דווקא על ידי 

שר הפנים החילוני גדעון סער. 
בסמכות  שימוש  ועשה  שזיהה  הראשון  היה  סער 
הווטו שניתנה לשר הפנים. חוק העזר העירוני אושר 
על ידי סער בנוגע לפתיחת שני מתחמים, כמעט ללא 
מדד  בראש  האיש  את  שממקמים  הסקרים  הגבלה. 
את  לעשות  השכיל  שהאיש  מלמדים  הפופולריות 
הבחירה הנכונה. החילונים זוכרים לו את המתחמים 

שפתח. החרדים – את המרכולים שסגר.
סער גרף את כל הקופה של 'שכר השבת', והותיר 
בסרט  כמו  האוברדרפט.  עם  לבדו  להתמודד  לדרעי 
רע, רודפים חילולי השבת את יו"ר ש"ס מיום חזרתו 
נטש  דרעי,  מכלוף  כשאריה  הממשלה.  לשולחן 
בנחיתת חירום את משרד הכלכלה, הוא הסביר כאן 
השבוע  ופרצו  ששבו  הגז  נימוקי  שלל  בין  בשעתו, 
לחיינו, שמתן ההיתרים לעבודה בשבת היה למעלה 
השבת  השבת,  מן  הבורח  כל  כי  מתברר  מכוחותיו. 

רודפת אחריו.
באותם ימים נכתב כאן, כי את משרד הפנים הוא 
קודמו  שבתקופת  אחרי  עבודה,  ימי  שישה  בסיס  על  מקבל, 
עליו  לומר  ניתן  הפוליטית  שברמה   - שלום  סילבן  בתפקיד, 
שטבע  הביטוי  את  בינתיים(  עליו,  רק  דיוק,  ליתר  )או  כיום 
הסמכות  הועברה   - ז"ל"  "הנ"ל   - אליעזר  בן  פואד  בשעתו 

להטלת וטו על חוקי העזר משר הפנים למליאת הממשלה.
האשכנזים  החברים  איך  כלות,  בעיניים  אז  התבונן  דרעי 

בית ספר לפוליטיקה

נקמת השבת

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

דרעי בראיון ל'קו עיתונות'. צילום ארכיון
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כשהציבור ימאס ויקיא 
את האיש ומשפחתו, 
גם אנחנו, שנצמדנו 

עד תום, נראה כחלק 
בלתי נפרד ממשפחת 

נתניהו המורחבת. 
בפרפרזה לסיסמה 

הישנה מ-96' ניתן 
לקבוע כיום שנתניהו, 

רע לחרדים

אם סיעת מלאך המוות 
הייתה פוקדת את 

ספסלי האופוזיציה, היו 
מסבירים לנו באותות 

ובמופתים שמדובר 
בגזירת שמים. מי 

שמאמין לא מפחד 
להודות בטעותו - גם 

כשהאותות ניתכים על 
ראשו 

שייאלץ  שבת",  של  "ספרדי  בבחינת  לידיו,  הסמכויות  החזרת  את  כופים 
ששילם  ומי  הגורל  צחוק  עירוניים.  עזר  חוקי  על  סדרתי  וטו  עם  להתמודד 
ולפרוש  רבו,  הוראת  לקיים את  הוא השר האשכנזי, שנאלץ  בכיסאו  לבסוף 

מהממשלה, בעוד דרעי נותר בתפקידו.
)שהתמהמה(  הווטו  הטלת  לבין  למשרדו  הסמכות  החזרת  שבין  בשלב 
פורסמה כאן בשעתו דבר פגישתם של דרעי וראש עיריית תל אביב רון חולדאי 
– שאת הציטוטים ממנה קראתם לפני רגע. חולדאי הסביר אז כי דווקא הוא, 
כראש העיר העברית, יהא זה שייאלץ לסגור בפועל עשרות רבות של מרכולים 
שפתוחים בשבת. השיחה לא הסתיימה בטונים צורמים – נכתב כאן בשעתו 
ולא הוכחש על ידי מי מהצדדים. לשני הצדדים היו ברורים המהלכים. דרעי 

יטיל וטו, ואם בג"ץ יחליט לבטלו – יוכל הנציג החרדי לטעון לחפותו.
ערב חג הפסח, במה שנראה כמו ראיון מעולם אחר, של אדם אחר, ישב 
דרעי לשיחת עומק עם עורך קו עיתונות אבי גרינצייג והח"מ. כשנשאל על 
חקיקה:  על  והסברה  חינוך  להעדיף  יש  כי  בהוגנות,  – השיב  משבר השבת 
שבת,  ישמרו  שכולם  שואף  ודאי  אני  "לצערי  דרעי,  אז  לנו  אמר  "תראו", 
אבל גם אם אחוקק עשרה חוקים זה לא יקרה, זה עניין של חינוך והסברה, 
שאנחנו מתפללים לימות המשיח. צריך לזכור, יש בכל הארץ ובעיקר בצמתים 
ועשרות  שבת,  חילולי  יש  ששם  ביל"ו  ובצומת  בשפיים  מרכזים  הגדולים, 
את  יש  סגורה בשבת,  בגדול  הכול  בסך  אביב  תל  דווקא  קונים שם.  אלפים 
הבעיה של המרכולים שזה כביכול הפך לסטטוס קוו כבר 20-25 שנה, אין לנו 
עניין סתם לאכוף את זה. בגלל תביעה משפטית של הסוחרים הקטנים ובעלי 
המכולות, העירייה אולצה לחוקק חוק עזר כדי להכשיר את זה בדיעבד, גם 
אם החוק עזר הזה יתקבל כפי שהעירייה רוצה – היא תיאלץ לסגור כמחצית 

מהחנויות שפתוחות היום ולעשות תורנות ביניהן".
ועל זה אפשר לומר, במבט לאחור: תראו מי שמדבר.

כוח הבן
שאין  במלכוד  דרעי  עצמו  מצא  ובא,  הקרב  בשבט  ט"ו  ועד  האסיף  מחג 
ממנו השתחררות ויציאה. את חוק המרכולים הוא נאלץ להוביל אחרי שבג"ץ 
הקדים את הווטו שהטיל – ואישר את חוק העזר העירוני של עיריית תל-אביב. 
אחד מהטיעונים עליהם התבססה ההחלטה לאשר את חוק העזר העירוני, 
ששעות  וטען  זעם  דרעי  החלטה.  מלקבל  הפנים  שר  של  הימנעותו  הייתה 
ספורות קודם לכן האיץ ביועמ"ש לממשלה לאשר את נוסח הווטו שהטיל. 
בשעתו הועלתה כאן על ידו השאלה הרטורית, האם הועברו מסרים מלשכת 

מה  רם.  בגבעת  העליון  שופטי  מושב  למקום  אדין  צלאח  ברחוב  היועמ"ש 
כי  ספק  אין  אך  היום,  ועד  מאז  הוברר  באמת  לא  הקלעים  מאחורי  התרחש 
חלקו  את  למלא  האפשרות  את  מדרעי  הבג"ץ  שופטי  מנעו  לפסוק,  בלהטם 
להסתפק  יכול  היה  לא  דרעי  ואילך,  רגע  מאותו  מראש.  המתוכנן  במשחק 

במחאה של לצאת ידי חובה.
התורה,  מיהדות  חבריו  ידי  על  דרעי  אותגר  הדרך,  כל  ולאורך  במקביל 
כשאפילו הוויתור על חקיקה רטרואקטיבית שתחול על תל-אביב הוצג על ידם 
כהתקפלות ספרדית. כשהנושא עלה בפגישתם הדחופה של נתניהו והחרדים, 
באותה ישיבה בהולה שהתקיימה ביממה שאחר התפטרות ליצמן, דפק ביבי 

על השולחן ואמר: עד כאן.
אולם  ולהבא,  מכאן  החקיקה  את  להחיל  הסכימו  בחדר  שישבו  החרדים 
להחלת  התורה  דגל  ח"כי  של  דרישת  פורסמה  המחרת,  בבוקר  נאמן  ביתד 
גם על מרכולי תל-אביב. דרעי שמצא עצמו בעל כורחו, על משבצת  החוק 
נמצאו  היום,  ועד  מאז  זעם.   – בשבת  המכירה'  'היתר  את  שמוביל  הפשרן 

לזעמו, עוד סיבות אינספור.
ההסכמה לוותר בשבוע שעבר על חקיקת חוק המרכולים, ולאפשר במקביל 
את העברת שאר החוקים שהיו חשובים ליתר השותפים – התבררה בדיעבד 
ציבורית. ההחלטה ההיא,  פוליטית, אלא בעיקר  כנדיבות של מפסידים. לא 
התקשורתית  בחגיגה  והן  שנפגעה  ההרתעה  ביכולת  הן  כפול.  לנזק  גרמה 

שהתעצמה.
בישין הפכו לחדשות השבוע  ושאר מרעין  ירושלים  חוק  חוק ההמלצות, 
שעבר ופינו את מקומם לחדשות השבת. ח"כית אלמונית כשרן השכל אומנם 
מחפשים  שלא  כאלה  גם  אבל  השבת,  גב  על  להתפרסם  הדרך  את  מצאה 
כותרות אנטי-דתיות, אישים כאופיר אקוניס וליכודניקים תל-אביבים נוספים 
את  ובממשלה  בכנסת  השבוע  הדהדו  חרדים,  בשנאת  נחשדו  לא  שמעולם 

קולות הרחוב התל-אביבי. 
הקואליציה,  חוקי  של  השוצף  בנחל  לעבור  אמורה  שהייתה  החקיקה 
הפכה לאטרקציה תיירותית בפני עצמה, לערוץ שזרימתו ממשיכה, גם בתום 
גליק, עבור לתנחומים  יהודה  השיטפון. מההשתתפות המיוחדת באבלו של 
שרן  לדין של  הפנימית  בהעמדה  וכלה  אזולאי  לדוד  המוקדמים  הפוליטיים 

השכל – האש השבתית לא הפסיקה לבעור. 
לרגעים עצובים, נדמה היה השבוע שחברי הכנסת החרדים, שהבעירו את 
יאיר  ביותר של  ליח"צניו הטובים  יום השבת במשך שבוע שלם, הפכו  אש 
לפיד. לכמה מהם שלא משים מכיסאם, יש זכויות יוצרים בהאדרתו של לפיד 
האב, ואחרי מאורעות השבוע האחרון ניתן לומר שיפה הכוח שהעניקו לבן 

מהכוח שנתנו בשעתו לאב.

מנכס לנטל. נתניהו וחברי הכנסת החרדים
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בני ברק כ"ג בטבת תשע"ח 122810/1/18

יענקי קצבורג

אנשים  שני  ידי  על  נבחר  עיר  רב  "היום 
אין  לציבור  הפנים.  ושר  העיר  ראש   - בלבד 
'מי  לי  משקל. אחד מחברי הגוף הבוחר אמר 
יש  לציבור  כך.  כדי  עד  הציבור?'  את  סופר 
במקרה  הבוחר.  הגוף  מהחברי  רבע  רק  היום 
לא  העיר  וראש  הדור  גדולי  אחרי  הלכנו  שלי 
היה בעד, זכיתי בקולות מפני שהנציגים עצמם 
מכירים אותי ואת אבי זצ"ל והם בעצמם רצו 
לבחור בי. לא נבחרתי על ידי דיל ולא נאלצתי 
להבטיח שום מינוי או שום הבטחה לאף אדם. 
אני  אבל  לחלוטין  חלק  דף  עם  נבחרתי  אני 
בכל   - לרשום  יכול  אתה  משמעית,  חד  אומר 
עיר שאין דיל לא ייבחר רב", אומר הגר"א בר 
ל'קו  בראיון  ים,  בת  של  הנבחר  רבה  שלום, 

עיתונות'. 
ידי הרב כבר מלאות עבודה?

בנושא  בפניות  והוצפתי  ללשכה  "הגעתי 
המועצה  יו"ר  את  שאלתי  וכשרות.  מקוואות 
עיר.  רב  ללא  היום  עד  הסתדרתם  איך  הדתית 
לעשות  צריך  אבל  לטפל,  הרבה  כך  כל  יש 
בנחת,  להתחיל  מעדיף  אני  לאט.  לאט  הכל 
ואת  העירובין  את  הכשרות,  נושא  את  ללמוד 
את  ולצערנו  התורה  שיעורי  מפת  המקוואות, 

ללמוד  דתי  נושא  כל  השבת,  חילולי  מפת 
ידיי  כיום  כבר  מסודרות,  תכניות  ולהכין 
בלניות,  עם  קשות  שאלות  עבודה,  מלאות 
ובמחלקת  תקציבים,  להשיג  עירובין,  בעיות 
כשרות להכריע מה להכליל במהדרין ומה לא. 
של  סיפורים  לא,  ומי  מאשרים  מי  בנישואין, 
ובנוסף,  אליו.  מתחבר  שאני  נושא  כתובות, 
לאסוף את האברכים ולשדל אותם ללכת לומר 
הדתית  המועצה  עובדי  את  לאסוף  שיעורים, 
לשכנע אותם לתת שירות הכי טוב, אין שטח 

שהרבנות לא נוגעת בו".
מה הרב אומר על חוק המרכולים?

שמחפש  מי  יש  השני  שבצד  לזכור  "צריך 
על  להיבנות  שרוצה  מי  יש  למאבקים,  אותנו 
שעשינו  שמה  בחוש  זה  את  ראינו  הנושא. 
אנחנו  מאה.  והפסדנו  עשר  הרווחנו  ברעש 
העיר  ראש  עם  טובים  וביחסים  הפוך  עובדים 
ממרצ  העיר  מועצת  חברת  אפילו  לרבות 

שהגיעה לברך אותי". 
עומד  לא  ים  בבת  אחד  אף  "לשאלתך, 
לפתוח מרכולים ברוך השם, כי אנחנו מחבקים 
בקדוש  פוגע  לא  מצדו  והוא  העיר  ראש  את 
חנויות  שלושים  יש  כיום  ים  בבת  לנו.  והיקר 
ולא את  חזיר, אבל אלו משרתות את הרוסים 

היהודים".

ארי קלמן

מתפקידו  שפרש  אחרי  וחצי  חודש 
השבת  חילולי  על  במחאה  הבריאות,  כשר 
המתרחבים, ח״כ יעקב ליצמן ישוב היום )ד'( 

למשרד ויכהן כסגן שר עם סמכויות של שר. 
השבת  חילולי  בעקבות  שפרש  ליצמן 
למשרד  לשוב  היה  יכול  הרכבת,  בעבודות 
לאחר  כבר  שר  סמכויות  עם  שר  סגן  בתפקיד 
שנפתר המשבר, ובפרט אחרי סיום חקיקת חוק 
המרכולים, אלא שבשל עתירת יש עתיד לבג״ץ 
שחייבה אותו לכהן כשר בתפקיד מלא, תשלים 
היום הכנסת חקיקת הצעת חוק שתקבע כי סגן 
שר תחת שר שמכהן גם כראש ממשלה - יוכל 
במה  במשרד,  ניהוליות  בסמכויות  להחזיק 

שיעקוף את פסיקת בג"ץ. 
לאחר  המוקדמות,  הבוקר  בשעות  אמש, 
המרכולים  חוק  את  הכנסת  מליאת  שאישרה 
מסורת  חוק  את  שאישרה  אחרי  וכשבועיים 

והרווחה  העבודה  שר  את  שמחייב  ישראל 
היתר  לפני שיעניק  ישראל  לשקול את מסורת 
סגן  חוק  הצעת  תיקון  עבר  לשבת,  לעבודה 

השר בקריאה ראשונה. 
הבוקר תכין וועדת החוקה את הצעת החוק 
מכן  לאחר  היום,  עוד  הסופי  אישורה  לקראת 
הממשלה  שרי  בין  טלפוני  משאל  יתקיים 
בכדי לאשר את מינויו של ליצמן לתפקיד סגן 
בין  המקשר  השר  יעלה  מכן  לאחר  ומיד  שר, 
לוין, כדי להודיע על  יריב  והכנסת,  הממשלה 
ישוב  מחר  כבר  וכאמור,  הכנסת,  במליאת  כך 

ליצמן לתפקד כסגן שר.
ראש  היה  בתפקיד  כה  עד  שכיהן  מי 
מי  מעשי  באופן  אך  רשמי,  באופן  הממשלה 
האחרונים  וחצי  בחודש  המשרד  את  שניהל 
בהיעדרות ליצמן, היה עוזרו ואיש אמונו מוטי 
בבצ׳יק, ששימש בתקופה הזו כראש לשכת שר 

הבריאות בנימין נתניהו.

"מה שעושים 
ברעש – מפסידים"

ים,  בת  של  כרבה  לכהן  שנבחר  לאחר  חודש 
"מזלזלים  המדינה  את  מאשים  שלום  בר  הגר"א 
ברבנים, הליך הבחירות פגום, מסורבל ומושחת, 
הכל דילים" ⋅ מגלה: "יש שלושים חנויות חזיר 

בבת ים" ⋅ הראיון המלא בסוף השבוע

הראיון המלא בסוף השבוע ב-

מצברים תוצרת חוץ
מצלמת דרך קומפקטית מסוגים שונים

המובילים והזולים 
באביזרי רכב!!!

זוג נורות טורבו לד
גלון שמן 4 ליטר

 חצי סינטטי 40/10

ערכת בוסטר 
להנעת הרכב איכותית

קומפרסור מתכת 
מקצועי ענק

4 שטחי סיליקון 
שקוף/ שחור

מערכת אנדרואיד
 DD משוכללת 

ריפודים למושבים

%10 הנחה לאברכים, בני תורה
 ומתנדבים בארגוני החסד

גלון מים למגבים
 4 ליטר

מנורות, מראות ופנסים 
במחירים הזולים ביותר!!!

מגבים החל מ- 

199 ש"ח
 399 ש"ח

299 ש"ח 45 ש"ח

99 ש"ח

99 ש"ח

99 ש"ח

299 ש"ח

1,750 ש"ח 
כולל התקנה

9.90 ש"ח

19.90 ש"ח

החל מ-

רח' חיד"א 27 ב"ב 
טל: 077-4044395(מול עזרה למרפא)

 שימו לב  הכתובת החדשה:
 רח’ חיד”א 27 ב”ב
 )מול עזרה למרפא(

שייקה חשמל ואביזרי רכב

הכן 
 רכבך

 לחורף

אצל שייקה

₪44 ₪44

₪399 ₪199
 טל:

077-4044395 

 גלון שמן
4 ליטר חצי סינטטי

 כבלים
להנעת הרכב

ערכת חידוש 
פנסים לטסט

 קומפרסור ענק
 2 בוכנות

 מצברים
לרכב

 תוסף דלק
44k לטסט

מבצע

מבצע מבצע

מבצע

מבצע    חנוכה

₪69

נס

החל מ-

₪44

מבצע 44 נרות מבצע

 שימו לב  הכתובת החדשה:
 רח’ חיד”א 27 ב”ב
 )מול עזרה למרפא(

שייקה חשמל ואביזרי רכב

הכן 
 רכבך

 לחורף

אצל שייקה

₪44 ₪44

₪399 ₪199
 טל:

077-4044395 

 גלון שמן
4 ליטר חצי סינטטי

 כבלים
להנעת הרכב

ערכת חידוש 
פנסים לטסט

 קומפרסור ענק
 2 בוכנות

 מצברים
לרכב

 תוסף דלק
44k לטסט

מבצע

מבצע מבצע

מבצע

מבצע    חנוכה

₪69

נס

החל מ-

₪44

מבצע 44 נרות מבצע

בהליך בזק: ליצמן יחזור 
היום למשרד הבריאות

ח"כ  צפוי  מזורז  בהליך 
היום  לשוב  ליצמן  יעקב 
תחת  שר  כסגן  לכהן 
במשרד  הממשלה  ראש 
האישור    הבריאות 
הסופי - במשאל טלפוני



 �4.5 שעות של תוכ

מעונייני� לשמוע עוד?
צלצלו עכשיו: 0722-722-777

14/01/18
כ“ז בטבת

אול
 ”כליל מלכות“, רח' שלמה המל� 8,יו
 א‘
 בני ברק

ב�“ד

18:15

י�ודות ההצלחה 
�ערב עיו� יוצא דופ

מפי המרצה: אליהו שירי

בואו לחוות שינוי מהיר לטובה בעוצמות שלא הכרת�!

ערב עיו� ב� 3 שעות,
החושפות את הגישה אל הכוחות 

הבלתי נדלי
 שבתוכנו.
כולל תרגילי
 מעשיי
 לשינוי 


תמונת המציאות, הגישה לחיי
והזנקת רמות האושר וההישג.  

ה�דנה

לגברי
 ונשי

בהפרדה

(לא תתאפשר כני�ת
עגלות ותינוקות)


הכני�ה בתשלו

*

www.tatmuda.co.il :חפשו אותנו באתר
חפשו אותנו בפיי�בוק: אליהו שירי כח התודעה





אנגלית - מתחילים
 15 מפגשים )60 ש״ל(

+ סדנא מיוחדת לחסרי ידע

עלות למשתתף - 300 ₪
הפתיחה בקרוב

מס’ המקומות מוגבל - הקודם זוכה

בני ברק

קורסי בוקר וערב לבחירתכם:

15 מפגשים )60 ש״ל(

אנגלית - מתקדמים

לפרטים והרשמה:
03-770-7300/1

We have 
the best 
English
teachers*

יש לנו את המורים הטובים  *
ביותר לאנגלית!

מקומות
אחרונים!
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הילה פלח

חברי מאוחדת בבני ברק קיבלו בסיפוק רב 
במגוון  מומחים  רופאים  של  הצטרפותם  את 
מקצועות לצוות רופאי המרכז הרפואי בקרית 

הרצוג בבני ברק.
מ.  ד"ר  לאחרונה  הצטרפו  למרפאה 
ד"ר  נשים,  ברפואת  מומחית  גליצקי  דישי 
ל. סמואלוב מומחית ברפואת עור ילדים וד"ר 
כולם  באורתופדיה,  מומחה  פומנקו  מקסים 

מבי"ח איכילוב.
רפואת ילדים ניתנים ע"י ד"ר אפרת ווקסלר 
מומחית ברפואת ילדים וד"ר ארז שמש מומחה 
ד"ר  ע"י  משפחה  רפואת  ילדים.  ברפואת 
אמיל שני וד"ר עבד מפרע, מומחים ברפואת 
ומעבדה,  אחיות  שירותי  לצד  זאת  משפחה. 
בדיקות העמסות סוכר ללא תור ומתן דגימות 
דם ללא המתנה בתור. כן מתקיימים סדנאות 
הלקוחות  של  אישי  לווי  בריא,  חיים  לאורח 
בעלי מחלות כרוניות ושירותי רפואה מונעת. 

לאחרונה אף נחנך בית מרקחת חדש.
הרצוג  בקרית  נפתח  האחרונה  בשנה 
המרכז הרפואי החדש של מאוחדת בשכונה. 
את  וכולל  מ"ר   220 פני  על  מתפרש  המרכז 
מתן  לצד  ביותר  המתקדמת  הטכנולוגיה 
רפואה  ובהם  המקצועיים  הרפואה  שירותי 

ראשונית ורופאים במגוון מקצועות הרפואה. 
מיטב  הועמד  הרפואי  הצוות  אנשי  לטובת 

הציוד הטכנולוגי המתקדם.
במרפאת  החדשים  הרופאים  הצטרפות 
הרופאים  לרשימת  בנוסף  הינה  הרצוג  קרית 
בעגה  המוגדרים  ברק  בבני  המקבלים 
מחלקות  מנהלים  ואשר  "כוכבים"  הציבורית 
מאוחדת  לקוחות  הגדולים.  החולים  בבתי 
בבני ברק נהנים ממגוון רופאים בכירים ובעלי 
הרפואיים  משירותיהם  מעניקים  אשר  שם 

במרפאות מאוחדת בבני ברק.
מרכז  מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  הרב 
כיום  מצויה  "מאוחדת  כי  אומר  במאוחדת 
בתנופת התפתחות והתחדשות בבני ברק לאור 
מאוחדת  בכוונת  המבוטחים.  במספר  הגידול 
להמשיך ולשדרג עוד את שירותיה בבני ברק". 

הילה פלח

מנהל לאומית שירותי בריאות  סניף בני ברק, 
הרב פישי ויזל, זכה השבוע לתעודת הצטיינות 
מיוחדת המציבה אותו במקום הראשון במחוז 
בריאות, בעקבות  לאומית שירותי  המרכז של 
הישגים יוצאי דופן אליהם הגיע בשנת 2017. 
את התעודה, העניק לו מנהל המחוז מר עודד 

שטמר.
לאחר  ויזל  להרב  הגיעה  ההצטיינות  תעודת 
עם  הקופה,  מבחינת  מאוד  מוצלחת  שנה 
חדשים  מבוטחים  אלפי  של  הצטרפותם 
ללאומית שירותי בריאות בבני ברק, שהצטרפו 

למשפחת המבוטחים המרוצים בעיר.
כלל  בין  להצטיינות  המועמדים  בחינת 
קריטריונים,  שורת  כללה  במחוז,  הבכירים 
בהם כאמור הצטיין הרב פישי ויזל. בין השאר 
צוין ויזל, מנהל הקופה בעיר בני ברק שעושה 
האתגרים  כלל  עם  מזה  רמה  ביד  עבודתו  את 

המצוין  הלקוחות  שירות  על  לפניו,  העומדים 
שהעניק ללקוחות.

כמו כן נבדקו איכות ורמת הרפואה המקצועית 
הרפואי  במרכז  כאשר  למבוטחים,  המוענקת 
של לאומית בעיר, נהנו הלקוחות מהתפתחות 
כן  כמו  השנה.  כל  לאורך  ומקצועית  תמידית 
נבחן איכות השירות, כאשר הצוות המעניק את 
ויזל,  פישי  של  ניהולו  תחת  בעיר,  השירותים 
הצליח להשיג ציונים גבוהים מאוד תוך השגת 

שביעות רצון גבוהה מהמבוטחים.
פרט נוסף שנבדק הוא העמידה ביעדי התקציב 
ויזל  השנתיים, ובתעודת ההצטיינות צוין הר' 
לשבח על ניהול תקציבי נכון, שמסייע לניהול 

הכללי של לאומית בעיר בני ברק.
התעודה  קבלת  לאחר  אמר  ויזל  פישי  הרב 
לאורך  ארוכה,  פעילות  של  תוצאה  "זה  כי 
השנה  לאורך  פעילות  לנו  מתוכננת  שנים, 
הצוות  עם  יחד  התחומים  בכל  בהתפתחות 
בעיר,  בריאות  שירותי  לאומית  של  המנצח 
שרף  והגב'  וילמן  הגב  הנוספים  והמנהלים 
שמנהלים שאר המרכזים הרפואיים הנוספים 
הטוב  השירות  את  ומעניקים  ברק  בבני 
ורמת  ביותר,  הגבוהה  המקצועיות  ביותר, 
בעיקר  הוא  ההישג  ביותר.  הטובה  הרפואה 
החדשים  ולאלה  הרבים,  המבוטחים  של 

המצטרפים כל העת למשפחת לאומית".

בין הרופאים החדשים: רופאת נשים, רופאת עור ילדים ורופא אורתופד 
מבית החולים איכילוב  הרב משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת: 

"בכוונת מאוחדת להמשיך ולשדרג עוד את שירותיה בבני ברק"

רופאים מאיכילוב הצטרפו לצוות 
מאוחדת בקרית הרצוג

תעודת הצטיינות 
 למנהל לאומית בבני ברק

היה אז סוף שנת המס, יום רגיל ואפרורי. 
רופא העיניים קבע שיענקי זקוק למשקפיים, 
והמליץ להוריו לפנות לרשת 280, המשתלמת 
ביותר, בה ניתן להשיג משקפיים באיכות גבוהה 
ובחינם ממש. "פעם בשנה מגיע לך לק בל 

בחינם",  משקפיים 
חייך אז הרופא "אל 
תשכח לנצל את זה!".

יענקי פנה עם הוריו 
ל-280, רכש משקפיים 
איכותיות לפי טעמו, 
ומשקיבל אותם נהנה 
להרכיבם. אך לצערם 
של הוריו, כבר ביום 
הראשון הניחם על גדר 

ברחוב ואיבד אותם.

הרבה,  לשמחתם 
ה  ע ג ה ב ר  ר ב ת ה

החוזרת לרשת 280, כי הזכאות לחבר מאוחדת 
וכללית מתחדשת מידי שנה, כך ששנת 2017 
שהחלה ימים ספורים קודם לכן, מזכה אותם 

במשקפיים נוספים בחינם!

כעת, שנה לאחר המקרה הזה, ממתין יענקי 

לזכאות החדשה למשקפיים בחינם. אמנם, הוא 
מרוצה מהמשקפיים שיש לו, אבל איך אמר 
הרופא? פעם בשנה מגיע לך לקבל משקפיים 

בחינם, אל תשכח לנצל את זה!
גם אם מימשת כבר את הזכאות למשקפיים 
לא:  אם  וגם  בחינם, 
איתנו,  החדשה   2018
וכולם זכאים למשקפיים 
בחינם: כל חברי מאוחדת 
שיא וכללית פלטינום, עד 
18. חברי מאוחדת  גיל 
בירושלים,  בסניפים 
בבני ברק, בבית שמש, 
בביתר עילית, באשדוד 
ובנתיבות, וחברי כללית 
נשרים  כנפי  בסניף 

בירושלים.

יש לציין כי גם חברי 
שנה  בכל  בחינם  למשקפיים  זכאים  מכבי 
מהקנייה הקודמת. בסניפים: בני ברק, בית 

שמש וירושלים - נחום 10.

אל תתנו למשקפיים בחינם לחכות לכם מידי 
הרבה זמן. היכנסו וקחו, זו הזכאות שלכם!

שנה חדשה, 
זכאות חדשה, 

משקפיים חדשים

ברכות לראש משביר

לידידנו היקר והדגול, איש רב פעלים
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, המסור בכל נפשו לצרכי 

הציבור
שלוחא דרבנן ונאמן ביתם של גדולי ישראל

מייסד וראש קהילת "חזון יוסף"

הרב נתנאל נחום ומשפ' הי"ו

לרגל נישואי בנם, החתן המפואר

אביתר נ"י
יהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל, על אדני התורה 

והיראה
לתפארת המשפחות הכבודות, מתוך בריאות, אושר ועושר וכל 

טוב כל הימים
וירוו נחת ושמחה מכל יוצאי חלציהם 

מאחלים באהבה והערכה גדולה
משפחת קהילת "חזון יוסף"



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

שינפלד זה מה שעושה את החופשה! 
הפסח חוגגים 30 שנות פעילות במלון היוקרתי 'מליטון פורטו קאראס'. אנו ממשיכים לחדש ולהתחדש 

ומעניקים לכם את השקט הנפשי, היחס האישי והשירות המקצועי ברמה הגבוהה ביותר.

כל המצויינות בריזורט אחד

פסח 2018

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

ריזורט ענק עם מרינה, 
חופי ים, מגרשי גולף, 

טניס, רכיבה על סוסים, 
ספורט אתגרי ועוד

צוות מדריכי טיולים מקצועיים 
בראשות אריה שגב,

אבי לנקרי וגבי מור יוסף

שלושה 
סדרים 

מהודרים 
עם עורכי 

סדר 
רמי מעלה

שינפלד על המרינה ביוון

אוכל ברמה גבוהה ובכשרות מהודרת מצוות 
השפים של שינפלד

לקבלת החוברת 
המהודרת התקשרו 

03-6189999

צפו בקליפ של רשמים מהביקור במקום
www.shainfeld.com/clip76

החזן חיים אדלר, היוצר והזמר ישי 
לפידות עם המנצח אהרל'ה נחשוני 

ואמנים נוספים
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ִנְזָּכר  ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִקים ֶאל מֶֹׁשה ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה' )ו, ב(. "אֹור ַהַחִּיים" ַהָּקדֹוׁש ְמָבֵאר, ֶׁשְּבָפסּוק ֶזה 
ַּגם ֵׁשם ֱאֹלִקים ַהּמֹוֶרה ַעל ִּדין, ְוַגם ֵׁשם ֲהָוָי-ה ַהּמֹוֶרה ַעל ַרֲחִמים, ְּכֶנֶגד ַמה ֶּׁשֵהִכין ָלדּון ֶאת ַהִּמְצִרִּיים 
ָאַמר: 'ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִקים', ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהִּדין, ּוְכֶנֶגד ַמה ֶּׁשָרָצה ְלֵהיִטיב ְלִיְׂשָרֵאל ָאַמר: 'ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני 
ה''. ַּגם ְּבֶהְמֵׁשְך ַהְּכתּוִבים ּכֹוֵתב ָהרַב, ֶׁשֵּיׁש ִׁשּלּוב ֵּבין ַהִּיּסּוִרים ַהָּבִאים ִמּכָֹחּה ֶׁשל ִמַּדת ַהִּדין - "ַנֲאַקת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", ְלֵבין ֵׁשם ֲהָוָי"ה. "ֲאִני ה'", ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ַּגם ַהִּיּסּוִרים ִנָּתִנים ְּבִמָּדה ְקצּוָבה ּוְבַרֲחִמים ְּגדֹוִלים.

כְֶּמַלח ַהמְַּמתִּיק ֶאת ַהבָּשָׂר
ָאְמרּו ֲחַז"ל )ְּבָרכֹות ה ע"א(: "ֶנֱאַמר 'ְּבִרית' ַּבֶּמַלח, ְוֶנֱאַמר 'ְּבִרית' ַּבִּיּסּוִרים, ַמה ְּבִרית ָהָאמּור ַּבֶּמַלח 
ֲעוֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם". ַּגם  ָּכל  ְמָמְרִקים  ִיּסּוִרים  ַּבִּיּסּוִרים -  ְּבִרית ָהָאמּור  ַהָּבָׂשר, ַאף  ְמַמֶּתֶקת ֶאת  - ֶמַלח 
ְּכֶׁשַהָּקָּב"ה ֵמִביא ַעל ָאָדם ִיּסּוִרים ִמּכָֹחּה ֶׁשל ִמַּדת ַהִּדין, ְמעָֹרִבים ָּבֶהם ַרֲחִמים, ַוֲהֵריֶהם ְּכֶמַלח ַהַּמְמִּתיק 
ֶאת ַהָּבָׂשר. ּוְכמֹו ֶׁשֵּיׁש ָלִׂשים ֶמַלח ְּבִמָּדה ְמֻדֶּיֶקת, ֹלא ָּפחֹות ִמַּדי ְוֹלא יֹוֵתר ִמַּדי, ָּכְך ַּגם ְּבַיַחס ַלִּיּסּוִרים: 

ֵהם ִנָּתִנים ְּבִמָּדה ְמֻדֶּיֶקת, ְוַהָּקָּב"ה ֵאינֹו ַמֲעִמיד ָאָדם ְּבִנָּסיֹון, ֶׁשֵאין ְּבכֹחֹו ַלֲעמֹד ּבֹו. 
ְלִפיָכְך ַאל ִיּפֹל ָאָדם ְּברּוחֹו ְּכֶׁשרֹוֶאה ֶׁשִּיּסּוִרים ָּבִאים ָעָליו, ְוַאל ִיְתָיֵאׁש. ָעָליו ִלְזּכֹר ִּכי ַהָּקָּב"ה, ֶׁשֵהִביא 
ָעָליו ֶאת ַהִּיּסּוִרים, הּוא ֶזה ֶׁשַּגם ָנַתן לֹו ֶאת ַהּכֹחֹות ְלִהְתמֹוֵדד מּוָלם, ָעָליו ַלֲעמֹד ֵאיָתן ְּבִנְסיֹונֹוָתיו, ַוה' 
ִיְהֶיה ְּבֶעְזרֹו. ַּגם ִמַּדת ַהִּדין ִהיא ַרֲחִמים! ֲהֵריִהי ְּכֶמַלח ַהַּמְמִּתיק ֶאת ַהָּבָׂשר. ַהָּקָּב"ה עֹוֶׂשה ִעם ָהָאָדם ַרק 

טֹוב, ַּגם ִאם ִנְדֶמה לֹו ֶׁשֶּזה ַרע!

ַהיֶֶּלד שֶׁנּוַֹלד ְללֹא יָד
ְּבִעְנָין ֶזה ַנְזִּכיר ַמֲעֶׂשה נֹוָרא: ֶיֶלד ֶאָחד נֹוַלד, ֹלא ָעֵלינּו, ְלֹלא ָיד ָיִמין. ִמֶּטַבע ַהְּדָבִרים הּוא ָהָיה ִנימּוִסי 
ְמאֹד, ֹלא ִהְתקֹוֵטט ְוֹלא ָרב, ְּכִמְנָהָגם ֶׁשל ְיָלִדים, ְוָתִמיד ָהָיה נֹוֵהג ַלֲעמֹד ַּבַּצד ְוִלְׁשּתֹק. ַּגם ְּכֶׁשְּכָבר ִּדֵּבר 
- ָהָיה ִּדּבּורֹו ְּבַנַחת ּוְבִנימּוס. אּוָלם ָּתִמיד, ֵהִציָקה לֹו ְּבִלּבֹו ְּפִניָמה ַהַּטֲעָנה: 'ַמּדּוַע ְלָכל ַהְיָלִדים ֵיׁש ְׁשֵּתי 

ָיַדִים, ְוִאּלּו ִלי ֵיׁש ַרק ַאַחת? ַמּדּוַע ִנְגְזרּו ַּדְוָקא ָעַלי ִיּסּוִרים נֹוָרִאים ָּכֵאּלּו?'    
ְוָלֵאם ָהַרְחָמִנית ֹלא ָהָיה ַמה ַּלֲענֹות - ָּכל  ִמֵּדי ַּפַעם הּוא ָהָיה ּפֹוֶנה ְלִאּמֹו ִּבְׁשֵאָלה: "ֶמה ָחָטאִתי"? 
ַמה ֶּׁשּנֹוַתר ָלּה ַלֲעׂשֹות הּוא ְלִהָּכֵנס ַלִּמְטָּבח ְוִלְבּכֹות... ַהֶּיֶלד ָּגַדל ְוָהָיה ְלִאיׁש, ַעל ַאף ֱהיֹותֹו ַּתְלִמיד ָחָכם 
ֵּבית  ֶאת  ָעְזבּו  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ֶׁשָּכל  ְלַאַחר  ַהְּתִפָּלה,  ְּבִסּיּום  ֶאָחד,  יֹום  ָּתִמיד.  ְלָהִציק לֹו  ַהְּׁשֵאָלה  ִהְמִׁשיָכה 
ַהְּכֶנֶסת. נֹוַתר הּוא ָׁשם ְלַבּדֹו, הּוא ִנַּגׁש ֶאל ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ִהְכִניס ֶאת רֹאׁשֹו ֵּבין ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה, ְוֵהֵחל ִלְבּכֹות 

ְּבִכּיֹות נֹוָראֹות: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ֶמה ָעִׂשיִתי? ֶמה ָחָטאִתי? ַמּדּוַע ַּדְוָקא ָעַלי ָּגַזְרָּת ְלִהָּוֵלד ֲחַסר ָיד?"
ֵאיְנָך  "ְּכלּום  ֵאָליו:  ְמַדֵּבר  קֹול  ָׁשַמע  ַּבֲחלֹומֹו  ְוִנְרַּדם.  ִּכֵּסא  ַעל  ִהְתַיֵּׁשב  הּוא  ֻחְלָׁשה.  ִהְרִּגיׁש  ְלֶפַתע 
ִמְתַּבֵּיׁש ִלְׁשאֹל ְׁשֵאָלה זֹו? ֲהֹלא ָהְיָתה זֹו 'ַהְזָמָנה ְּפָרִטית' ֶׁשְּלָך, ּוְבַמֲאַמִּצים ְּגדֹוִלים - ְלַאַחר ֶׁשִּמְּתִחָּלה 
ֵסְרבּו ְלָכְך - ֶנְעְּתרּו ְלַבּסֹוף ַּבָּׁשַמִים ְלַבָּקָׁשְתָך!"  ְוַהּקֹול ֵהֵחל ְלַסֵּפר: "ֵאין זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהְּנָך ַחי 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְּכָבר ָהִייָת ָּכאן, ָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה', ְוָׁשַמְרָּת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ַאְך ָּדא ָעָקא, ִמָּדה ָרָעה ַאַחת 
ָהְיָתה ְּבָך: ָהִייָת ַּבַעל ְזרֹוַע. ָּכל ֵאיַמת ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָהָיה ַמְכִעיס אֹוְתָך, ָהִייָת ְמַמֵהר ִלְכעֹס ּוִמְׁשַּתֵּמׁש ִּבְזרֹוֲעָך 
ְלַעֵּין  ָיְׁשבּו  ָהֶעְליֹון,  ָלעֹוָלם  ְוִהַּגְעָּת  ּוְׁשנֹוֶתיָך  ָיֶמיָך  ְּכֶׁשָּמְלאּו  ד(.  נח,  )ְיַׁשְעָיהּו  ֶרַׁשע"  ְּבֶאְגרֹף  ְל"ַהּכֹות 
ְּבִדיְנָך: ֵמַחד ִּגיָסא ִהִּגיַע ְלָך ַּגן ֵעֶדן; ָׁשַמְרָּת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ִּדְקַּדְקָּת ְּבַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה, ַאְך ֵמִאיָדְך ִּגיָסא, 
ָּכל ַהֵּמִרים ָיד ַעל ֲחֵברֹו ְלַהּכֹותֹו, ֲאִפּלּו ֹלא ִהָּכהּו, ִנְקָרא ָרָׁשע! )ַסְנֶהְדִרין נח ע"ב(. ַקל ָוחֶֹמר ַאָּתה, ֶׁשֹּלא 

ַרק ֵהַרְמָּת ָיד, ֶאָּלא ַאף ִהִּכיָת ְּבפַֹעל, ֶׁשִאי ַאָּתה ָיכֹול ְלִהָּפֵטר ְּבֹלא ְּכלּום".
"ְלַבּסֹוף ָנְתנּו ְלָך ִלְבחֹר ְּבַאַחת ִמְּׁשֵּתי ָהֶאְפָׁשֻרּיֹות: אֹו ְלִהָּכֵנס ַאְרָּבִעים יֹום ַלֵּגיִהּנֹם, אֹו ַלֲחזֹר ָלעֹוָלם 

ְּבִגְלּגּול ּוְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ָּפַגְמָּת ְּבִמַּדת ַהַּכַעס ּוַבֲהָרַמת ָיַדִים. ְוַאָּתה, ֶׁשָחַׁשְׁשָּת ָלׁשּוב ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ִּכי ִמי 
יֹוֵדַע ְּבֵאיֶזה ִּגְלּגּול ָּתׁשּוב, ְוִאם ָאֵכן ְּתַתֵּקן ֶאת ַהְּפָגם ֶׁשָּפַגְמָּת, ָּבַחְרָּת ָּבֶאְפָׁשרּות ָהִראׁשֹוָנה. ָלְקחּו אֹוְתָך 
ַלֵּגיִהּנֹם, ּוְכֶׁשִהְתַחְלָּת ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהחֹם ַהּנֹוָרא ָהעֹוֶלה ִמָּׁשם - 'ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה' )ְּתִהִּלים קכו, ו(, ַהִחּלֹוָת 
ִלְתהֹות ַעל ְּבִחיָרְתָך. ְּכָכל ֶׁשִהְתָקַרְבָּת ַלֵּגיִהּנֹם, ְוַהחֹם ִהְתַּגֵּבר ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז, ַהִחּלֹוָת ְלִהְתַחֵּנן ַעל 

ַנְפְׁשָך, ּוִבַּקְׁשָּת ַלֲחזֹר ְּבָך, ּוְלַהְעִּדיף ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ַהְּׁשִנָּיה: ַלֲחזֹר ְּבִגְלּגּול ָלעֹוָלם ַהֶּזה".    
"ִמְּתִחָּלה ֵסְרבּו ְלַאְפֵׁשר ְלָך ַלֲחזֹר ְּבָך ֵמַהְחָלָטְתָך ָהִראׁשֹוָנה. ַאְך ְּכָכל ֶׁשָּגַבר ַהַּלַהט ַהּנֹוָרא, ְוַתֲחנּוֶניָך 
ָּגְברּו, ֶהְחִליטּו ְלַאְפֵׁשר ְלָך ְלִהְתָחֵרט ְוָלׁשּוב ְּבִגְלּגּול, ֹלא ִלְפֵני ֶׁשִהְתרּו ְּבָך ְוִהְזִהירּו אֹוְתָך ְּבאֶֹפן נֹוֵקב ִּכי 
ִיְהֶיה ָעֶליָך ְלִהְתַנֵהג ְּבִמְׁשֵנה ְזִהירּות ְלַבל ָּתִרים ָיד ַעל ֲחֵבֶריָך ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן, ְוִאם ָחִליָלה ִּתָּכֵׁשל - ָמָרה 
ִּתְהֶיה ַאֲחִריְתָך. אֹו ָאז, ְלִמְׁשַמע ָהַאְזָהָרה ַהֲחמּוָרה, ִּבַּקְׁשָּת ְּבמֹו ִּפיָך ָלׁשּוב ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִלי ָיד ָיִמין, ְּכֵדי 

ֶׁשֹּלא ִּתְצָטֵרְך ַלֲעמֹד ׁשּוב ִּבְפֵני ַהִּנָּסיֹון ַהֶּזה!"
"ַהַּמְלָאִכים ֵסְרבּו ְלַקֵּבל ֶאת ַּבָּקָׁשְתָך, ְוַטֲעָנָתם ְּבִפיֶהם: 'ְּבִלי ָיד ָיִמין - ֵאין הּוא עֹוֵמד ִּבְפֵני 'ִנָּסיֹון'! 
ַהִּתּקּון ֵאיֶנּנּו ִּתּקּון!' ִמֶּנֶגד, ָהיּו ַמְלָאִכים ֶׁשָּטֲענּו ִּכי סֹוף ָּכל סֹוף ָהִייָת ְּכָבר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָחִייָת ּבֹו ִׁשְבִעים 
ָׁשָנה ְוָׁשַמְרָּת ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְוֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֶאת ַּבָּקָׁשְתָך ָלׁשּוב ָלעֹוָלם ְּבִלי ָיד, ְּכֵדי ֶׁשַּתְצִליַח ַלֲעבֹר ֶאת 
ַהְּמִׂשיָמה ְּבָׁשלֹום". "ְּבסֹופֹו ֶׁשל ִּדּיּון ִהְתַקְּבָלה ַּבָּקָׁשְתָך! ִאְפְׁשרּו ְלָך ָלׁשּוב ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְּבִלי ָיד! ַמה ְּלָך, 
ֵאפֹוא, ִמְתלֹוֵנן ּוַמְקֶׁשה ֻקְׁשיֹות ַלָּקָּב"ה ַמּדּוַע ָּבָרא אֹוְתָך ְּבִלי ָיד?! ַוֲהֹלא ֶזהּו ֶחֶסד ה' ִאְּתָך! ַּבּצּוָרה ַהּזֹאת 
ַאָּתה עֹוֵבר ֶאת ַחֶּייָך ִמּתֹוְך ִׁשְפלּות ָהרּוַח ַוֲעִדינּות ַהֶּנֶפׁש, ְלֹלא ְּכָעִסים, ְלֹלא ְמִריבֹות, ְלֹלא ַהָּכאֹות, ְועֹוֵמד 

ֵהיֵטב ַּבְּמִׂשיָמה ֶׁשֻהְּטָלה ָעֶליָך".  

גָּלוּת ִמְצרַיִם - ָהַרֲחִמים שֶׁבַּדִּין
ַּגם ָּגלּות ִמְצַרִים ְוַהִּׁשְעּבּוד ֶׁשָהָיה ָּבּה - ָנְבעּו ֵמַחְסֵדי ה' ִאָּתנּו. ַּבֲחַז"ל )ְנָדִרים לב ע"א( ְמבָֹאר, ֶׁשָּגלּות 
זֹו ָּבָאה ְלַתֵּקן כביכול ֶאת ְּפַגם ַהְיִריָדה ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶׁשָּׁשַאל ֶאת ַהָּקָּב"ה )ְּבֵראִׁשית 
טו, ח(: "ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה". ְוָכְך אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא: "ִמְּפֵני ַמה ֶּנֱעַנׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְוִנְׁשַּתַעְּבדּו ָּבָניו 

ְלִמְצַרִים? ִמְּפֵני ֶׁשִהְפִריז ַעל ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר: 'ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה'".
ַהָּקָּב"ה ִּדְקֵּדק ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב )ְּתִהִּלים נ, ג(: "ּוְסִביָביו ִנְׂשֲעָרה ְמאֹד", ְוָדְרׁשּו ַעל 
ְּכֵדי  ַהַּׁשֲעָרה".  ְּכחּוט  ְסִביָביו  ִעם  ְמַדְקֵּדק  ָּברּוְך הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  "ְמַלֵּמד,  )ְיָבמֹות קכא ע"ב(:  ֲחַז"ל  ָּכְך 
ְלַחֵּזק ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהִחָּסרֹון ַהַּקל ָּבֱאמּוָנה ֶׁשִהְתַּגָּלה ֶאְצלֹו, ָּגַזר ַהָּקָּב"ה ַעל ָּבָניו ֶאת ָּגלּות ִמְצַרִים ְוָאַמר לֹו: 
"ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה". ָׁשם ִּתְתַחֵּזק ְּבִלָּבם 

ָהֱאמּוָנה, ְוַיִּגיעּו ְלַמְדֵרָגה ֶׁשל: "ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו" )ְׁשמֹות יד, לא(, ּוְבָכְך ֻיְׁשַלם ַהִּתּקּון.    
ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף, ִּכי ְּבַוַּדאי ַהָּקָּב"ה ֹלא ַמֲעִניׁש ָּבִנים ַּבֲעוֹון ֲאבֹוֵתיֶהם, ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב )ְּדָבִרים כד, טז(: 
"ּוָבִנים ֹלא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו", ְוַהָּקָּב"ה ֹלא ַיֲעִניׁש ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ִּבְגַלל ַאְבָרָהם 
ע"ב(:  כז  )ַסְנֶהְדִרין  ַהְּגָמָרא  ֶׁשְּמָבֶאֶרת  ְּכִפי  ֲאֵליֶהם,  ַּגם  ִחְלֵחל  ָּבֱאמּוָנה  ֶׁשַהִחָּסרֹון  ּוְבֶהְכֵרַח  ֲאִביֶהם. 
"ּוָבִנים ַּבֲעוֹון ָאבֹות ֹלא? ְוָהְכִתיב )ְׁשמֹות לד, ז(: 'ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים'? ָהָתם ְּכֶׁשאֹוֲחִזים ַמֲעֵׂשה 

ֲאבֹוֵתיֶהם ִּביֵדיֶהם".
ִנְמָצא, ֵאפֹוא, ֶׁשָּגלּות ִמְצַרִים ָהְיָתה ִּתּקּון ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו ֶׁשֶּנְחַלׁש ֶּבֱאמּוָנתֹו, ְוַעל ְיֵדי ַהִּׁשְעּבּוד ִהִּגיעּו 
ָלֱאמּוָנה ַהְּׁשֵלָמה, ְּכִפי ֶׁשֵהִעיד ֲעֵליֶהם ַהָּכתּוב )ְׁשמֹות ד, לא(: "ַוַּיֲאֵמן ָהָעם", ְוָכְך ֻהְׁשַלם ַהִּתּקּון. ַּדְוָקא 

ַהִּיּסּוִרים ְוַהִּׁשְעּבּוד ַהָּקֶׁשה - ֵהם ֶׁשֵהִביאּו ֶאת ַהִּתּקּון ַלֵחְטא ְוֶאת ַהְּגֻאָּלה.
)נלקט מהספר החדש "משכני אחריך"(.

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

נושא בעול

ָהַרֲחִמים ֶׁשְּבתֹוְך ַהִּדין

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בפרשת השבוע נמנים שלושת השבטים: ראובן, שמעון ולוי, ומספר הסברים מדוע רק הם 
נמנו. אך אנו נעמוד על לשון הכתוב: במניין שבט ראובן נאמר: "בני ראובן" וכך גם אצל 
שמעון נאמר: "בני שמעון", ואילו אצל בני לוי נאמר: "ואלה שמות בני לוי". שואל השל"ה 
הק': למה אצל שבט לוי נאמר: "ואלה שמות בני לוי" ואילו אצל ראובן ושמעון כתוב "בני" 

בלבד? 
מתרץ השל"ה: שמכיון ששבט לוי לא היו עובדים בפרך הם ביקשו להשתתף בצרת הציבור, ולכן 
קרא לוי לבניו שמות על שם הגלות: גרשון- על שם:שהיו ישראל גרים בארץ לא להם. קהת- על 
שקהו שיניהם מצער השעבוד והגלות. מררי- על שם: "וימררו את חייהם". ומשום כך נאמר: "ואלה 

שמות בני לוי". בכך הוא ביטא את האכפתיות והנשיאה בעול של אחיו.
מוסיף השל"ה הק' וכותב, שמכאן ילמד האדם להשתתף בצער הציבור, אע"פ שאין הצרה מגעת 
לו. ואף הקב"ה הבטיח: "אהיה אשר אהיה"- שיהיה עמנו בצער הגלות. וכל הרוצה לזכות לכתרה 
של תורה, צריך לשאת בעול עם חברו שהיא אחת ממ"ח קניני התורה. והדרך להשתתף בנשיאה בעול 

היא לתת כתף לאחרים ולשאת עימם את משא החיים. 
דוגמא לנשיאה בעול נוכל ללמוד מהסיפור הבא: באחת העיירות הסמוכות לעיירת וורקא, היה 
יהודי שרק לאחר כמה שנים מחתונתו נולד לו בן. יום אחד, הילד ל"ע חלה. האב לקח אותו לרופא 

שבדק את הילד ואמר לאב: ילדך חולה מאוד, אין בכוחי לעזור לך, קום קרא אל אלוקיך ויושיעך. 
כששמע היהודי את הבשורה, נסע לרבי מנדל מוורקא זי"ע, כשהוא נכנס לפני ולפנים החל למרר 
בבכי. הוא זעק: רבי! הושיעה נא את בני יחידי שאינו חש בטוב. למענו שפכתי כ"כ הרבה דמעות, 
אנא רבי העתר בעדי לאלוקים. הרבי שקע במחשבות עמוקות ולאחר כמה רגעים אמר: מה אוכל 
לעשות? שערי שמים נעולים ואיני יכול לעזור לך. היהודי יצא שבור מהרבי וחשב: אם הרבי לא יכול 

לעזור לי, אז מי כן?.
לא עברו כמה רגעים והוא שומע דפיקה על דלת ביתו, בפתח הוא רואה את הרבי הקדוש. הרבי 

ננעלו  לעורר רחמי שמים, אך הם  ניסיתי  ילדך החולה  על  ובכית  לפני  ואמר: כשבאת  לביתו  נכנס 
בפני. ולאחר שיצאת מביתי שבור, ישבתי וחשבתי נכון שאני לא יכול לעזור לך, אבל לבוא ולבכות 
איתך ולהשתתף בצערך אני כן יכול, ולכן באתי. הם ישבו והתפללו לפני בעל הרחמים, עד שנשמעה 
שוועתם במרומים ותפילתם התקבלה, והילד החל להזיע ולהבריא. זהו "נושא בעול"- לבכות יחד, 

וכשעושים זאת, אפשר גם להושיע לו...
כ"ק ה"צמח צדק" זי"ע מליובאוויטש, בסיום קבלת הקהל הזיע כולו, על אף שמזג האויר בחוץ 
היה קר. תמה על כך גבאו והביע את פליאתו לפני הרבי. נענה הרבי הצמח צדק ואמר לו כדברים 
הבאים: "כשמגיע אלי אדם, מתעטף אני בלבוש צרותיו של העומד מולי, ולכשמגיע האדם שלאחריו, 
איני יכול להשאר לבוש בבגדי צרותיו של הקודם, לפיכך פושט אני את בגדי הצרות של הראשון, 
ולובש את בגד המועקה של השני. במאמץ כזה, של פשיטה ולבישה מחדש שוב ושוב, ודאי שאזיע". 
יט,  )יתרו  העם"  אל  ההר  מן  משה  "וירד  שנאמר:  כפי  רבינו,  משה  נכדו  אצל  מצאנו  גם  זאת 
יד(,אומרים חז"ל: מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו ולא היה יורד לביתו אלא מן ההר אל העם. 
ונשאלת  העם.  אל  ישר  והלך  האישיים  ענייניו  כל  את  עת  באותה  עזב  הוא  שם(  ומכילתא,  )רש"י 
השאלה: וכי מה היו עסקיו של משה רבינו שלא פנה אליהם, שהוא זוכה בגינן להערכה גדולה? והלא 
כל עסקיו, מטבע הדברים, לא היו אלא תורה, יראה, צדקה וחסד. משיב ה'שם משמואל", כי עסקי 
משה אכן היו עשיית מצוות ותורה במעלה הגבוהה ביותר. אבל משה מסר את עצמו וויתר על עסקי 
עולם הבא שלו והלך מיד לבדוק למה זקוק כלל ישראל, וזו המשמעות הגדולה ביותר של מסירות 

נפש למען יהודים. לוותר על עולם הבא לטובת כלל ישראל.
מנהיג ישראל אמנם מבורך בהרבה מעלות. אך הבסיס הוא שה"אני" האישי שלו יחדל מלהתקיים 
לחלוטין. אדם שלא שוכח אף יהודי אחד. אדם שמוכן לישא בעול חברו על חשבון צרכיו הרוחניים 

והגשמיים. זהו היה לוי וזה היה נכדו משה רבינו. 



לפרטים והרשמה:

מרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( בני ברק
03-7707300/1

הכניסה
חינם!

יום שלישי כ"ט טבת )16.1.18(, בשעה 19:00

ההרצאה 
שתעמיד אותך 

על הרגליים

אל תפספס את ההרצאה הייחודית של המומחה הנודע

הר״ר ברוך פייגר
מנהל תחום הגדלת הכנסות בארגון ״מסילה״

בהרצאה יינתנו כלים מעשיים להגדלת ההכנסה

חייב להגדיל את ההכנסות שלך?

בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!



בני ברק כ"ג בטבת תשע"ח 123610/1/18

לאישה
מה חשוב לדעת לפני
שלוקחים הלוואה?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

משקה שוקולד עם עוגיות

טיפים
לעת  מעת  המינוס.  את  לסגור  כדי  או  חתונה  רכב,  לרכישת  אם  בין 
אנו נזקקים להלוואה ⋅ היום, יש לא מעט גופים שמציעים הלוואות- 
בנקאים, חברות כרטיסי האשראי, חברות מימון וגופים פרטיים ⋅ לפני 
שתתפתו לקחת הלוואה, אלה הדברים שחשוב שתדעו, שמעון דנינו, 
מנכ"ל Best Price, עושה סדר ומסביר ⋅ צריכים הלוואה? עצרו רגע!

 מחלקים את קוביות השוקולד ל-4 ספלים.
 יוצקים לסיר את השמנת עם החלב ועם ממרח הלוטוס ומביאים 

לרתיחה.
 מסירים מיד מהאש ומוסיפים את ליקר התפוזים. מערבבים היטב.

 יוצקים את תערובת החלב והשמנת לתוך כל ספל, ומערבבים עד 

שהשוקולד נמס.
 מוסיפים פנימה את פירורי העוגיות ומגישים עם כפית.

אופן ההכנה:מרכיבים:

טעימה

שימרו על 
בטיחותכם בחורף

מריר  שוקולד  גרם   100
איכותי,

1 מיכל שמנת מתוקה
כוס וחצי חלב

שבורות  אוראו  עוגיות   7
לחתיכות קטנות

כפית ממרח לוטוס 

הבילוי  יותר,  עוד  קר  נעשה  הערב  ובשעות  מוקדם  מחשיך  היום  כאשר  הקרים  הגשם  בימי  כי  ידוע 
מנת  על  חמים  ומשקאות  מנחם  באוכל  מלווה  לבית,  מחוץ  ומשפחתיים  חברתיים  במפגשים  המועדף 

להזין  את הגוף והנפש.  רשת קפה גרג מציעה מתכון חם וחורפי

כבר  הקרירות  הערב  ושעות  בפתח,  החורף 
מחפשים  רובנו  הבית.  של  חימום  מצריכות 
מהקור  לברוח  מנת  על  פשוטות  דרכים 
תנורים,  מזגנים,  עם  ולהתחמם  ומהרטיבות 
אמצעי  אבל,  חשמליים.  וסדינים  רדיאטורים 
חימום אלא טומנים בחובם סכנות רבות כאשר 
ירון  אחראית.  לא  בצורה  בהם  משתמשים 
מה  משנה  "לא  מוקד:   G1 מנכ"ל   הורוביץ- 
כמה  ישנם  עליכם,  המועדפת  החימום  שיטת 
עליהם  להקפיד  מומלץ  שמאוד  בטיחות  כללי 
הגורם  את  שמהווים  אלו  במכשירים  בשימוש 
בעונת  ביתיים  ובאסונות  בשריפות  המרכזי 

החורף".
על מנת לצמצם את הסכנות להלן מספר טיפים 

היכולים להציל חיים:
להציב  יש  בגז  או  חשמלי  חימום  מקור  כל   .1
כמו   – דליקים  מחומרים  משמעותי  במרחק 

שטיח, שמיכה ווילונות.

2. אין להשאיר בגדים לייבוש על מפזר חום או 
על תנור עם אש גלויה.

3. יש לנקוט משנה זהירות בקרבת ילדים ולהציב 
את מקור החימום הרחק מהישג ידם.

4. מומלץ להחזיק מטף כיבוי ביתי בבית היכול 
לתת מענה לדלקות קטנות ולמנוע דלקה גדולה 

יותר.

5. למשתמשים בסדין חשמלי, חל איסור לקפל 
את הסדין בעודו מחובר לחשמל.

למקרה  חירום,  תאורת  להחזיק  מומלץ   .6
שתתרחש הפסקת חשמל ממושכת. 

או  החשמלי  לדוד  טיימר  להתקין  מומלץ   .7
המתחבר  חכם  דוד  מתג  לרכוש  לחילופין 

באמצעות אפליקציה לטלפון.

כגורם  ידוע  חשמל  מכשירי  של  עומס   .8
במיוחד,  בחורף  ושריפות.  לקצרים  משמעותי 
חשמל  מכשירי  הרבה  להפעיל  נוטים  אנחנו 
מה  המערכת,  על  ומעמיסים  חשמל"  "זוללי 
ההמלצה  יתר.  להתחממות  לגרום  שעלול 
העיקרית היא לא להפעיל מספר מכשירי חשמל 
"זוללים" יחד, וודאי לא על אותו מפצל חשמל.

9 מומלץ מאוד להתקין לפחות גלאי עשן אחד 
בבית. גלאי העשן מעניק את האפשרות להתרחק 

ולהימלט מהמקום לפני שיהיה מאוחר מידי. 

שלמה,  בטיחות  מעטפת  להשיג  מנת  על   .10
רצוי מאוד לא להסתפק בגלאי עשן עצמאי אלא 
אסון  מונע  טיפול  המאפשרות  בפעולות  לנקוט 
באמצעות גלאי עשן אקטיבי המתריע גם במקרה 
לפלאפון  התראה  באמצעות  מהבית  היעדרות 

הנייד וגם למוקד הבקרה.

חטיבת המוקד של קבוצת G1 מספקת ללקוחותיה 
מהמתקדמים  חדישים,  טכנולוגיים  פתרונות 
אזעקה  מערכות  הביטחון:  בתעשיית  ביותר 
לגילוי פריצה, מערכות גילוי אש ומערכות כיבוי 
ומערכות  ואבדן  גניבה  למניעת  פתרונות   , אש 

בקרה מתקדמות. 

מטרות  יש  ההלוואה?  את  צריכים  אנחנו  למה  להבין  צריך  ראשית 
שהן סוג של מותרות, כמו חופשה או שיפוץ הבית. אך יש מטרות שהן 
בגדר הוצאה בלתי נמנעת כמו הוצאה בריאותית מפתיעה, סגירת חובות 
מיידית ועוד. מצבים אלה ומצבים רבים אחרים בחיים מעמידים אתכם 
באופן בלתי נמנע בפני הוצאה כספית. כל מקרה כזה דורש פנייה לקבלת 

הלוואה.
אחד החששות מהלוואה, הוא החשש מאי החזרתה. לרוב, אם לא תשלמו 
את ההלוואה במועד תחלו לקבל התראות, הנושא יעבור לטיפול משפטי, 
אם  ועיקול משכורת.  הארץ  מן  יציאה  עיכוב  עד  ואפילו  לפועל  הוצאה 
יש דירה בבעלותך יש חשש שהגוף המלווה ידרוש את מכירתו על מנת 
לסלק את החוב. בכל מקרה, אם תגיעו לתהליך כה ארוך, גם אם תשלמו 
וזה  בזמן  את הכסף  החזיר  לווה שלא  כתם של  עליכם  יוותר  החוב  את 

בעייתי לעתיד.

הלוואות מסוכנות
כאן  וקראתם על אנשים שלוו כספים מה"שוק האפור".  וודאי שמעתם 
המקום להסביר שכל גוף חוץ בנקאי שמלווה לכם כסף הוא שוק אפור, 
כך שהכוונה היא ל"הלוואות רחוב", הלוואות שאנו לא יודעים מי עומד 
מאחוריהן ואשר מגיעות לריביות אסטרונומיות ולכן מסוכן ללוות אותן. 
בהקשר הזה יש לציין חקיקה חדשה שעומלים עליה בכנסת שתגביל את 
הריבית לעד 15% שנתית. עד כמה זה מסוכן? קראו את העדות הבאה, 
שניתנה בעילום שם באחד מערוצי התקשורת: "אני כולי מעוקלת. אין לי 
כלום, יש לי שלושה עיכובי יציאה מהארץ". כך מתארת אם לשתי בנות 
הלוואות  של  המסוכן  לעולם  אותה  שהוביל  העגום  המצב  את  ים  מבת 
בשוק האפור, המנוהל על ידי ארגוני פשיעה. דבריה ממחישים ולו במעט 
את מה שיכול לעבור על אנשים רגילים לחלוטין שנקלעים לחוב כספי 
גדול, במציאות הישראלית הלא פשוטה. עבריינים מזהים את הטרף הקל 
ובכסות של עסק חוקי למתן הלוואות גובים ריבית אסטרונומית, מאיימים 
על החייבים, מאלצים לעבוד אצלם ואז להודות בעבירות ונושאים בעונש 
בעבור ארגוני הפשע. הבנתם? חשוב מאוד להבין ממי לוקחים הלוואות.

לסגירת  הלוואה  על  לדבר  חשוב  כזה,  למצב  להגיע  ולא  לנסות  כדי 
המינוס. הריבית על המינוס גבוהה יותר מכל ריבית על הלוואה שתוצע 
לכם. לכן, כדאי לקחת הלוואה כדי לסגור את המינוס. אך צריך להתנהל 
ביותר, שסכומה מאפשר  בחוכמה: לחפש הלוואה עם הריבית הנמוכה 

לסגור את המינוס ולשמור את חשבון הבנק מאוזן.

איך מחזירים?
אז בוא נדבר רגע על ההלוואה עצמה. ככלל - ככל שמספר ההחזרים גדול 
יותר על ההלוואה. לכן, העדיפו תמיד מספר החזרים  יותר, כך תשלמו 
שסכום  חשוב  ההחזר.  בסכום  התחשבות  תוך  אבל  האפשר,  ככל  קטן 
ההחזר יהיה סכום שתוכלו לעמוד בו לכל אורך תקופת ההלוואה. על מנת 
הוצאותיכם  גובה  מה  בדקו  להחזר,  האידיאלי שלכם  הסכום  מה  לדעת 
החודשיות מול הכנסותיכם ומתוך כך תוכלו לגזור את הסכום שתוכלו 

לגייס להחזר. זכרו להתחשב בכל ההוצאות השוטפות וגם בהוצאות חד 
פעמיות גבוהות שעלולות לצוץ. 

יש הלוואות המאפשרות להחזיר סכומי החזר משתנים מידי חודש. אם 
אתם יודעים על הוצאות גבוהות לא קבועות או אתם אמורים לקבל סכום 

כסף גדול בהמשך, כדאי לבדוק את האפשרות להלוואה מסוג זה.
האשראי  דירוג  וביניהם  גורמים  ממספר  נגזר  שתשלמו  הריבית  גובה 
שלכם. כלומר, עד כמה מסוכן להלוות לכם כסף. גם מספר החזרים גדול 
וסכום הלוואה גבוה יגדילו את הריבית, כיוון שהם משקפים סיכון גבוה 

יותר.
איך יודעים כמה ההלוואה "עלתה" לנו? זהו סכום ההלוואה + הריבית 
לכם  עלתה  כמה  לדעת  ותוכלו  ההחזרים  כל  סך  את  חברו  וההצמדה. 
ההלוואה והאם היא אכן משתלמת. אם לא, חפשו הלוואה בתנאים טובים 

יותר. לצורך כך ניתן להיעזר במחשבון הלוואה.

ממי לקחת הלוואה? 
נמוכה,  בריבית  כלל  בדרך  היא  בנקאית  הלוואה  אופציות.  לא מעט  יש 
מציעים  אמנם  מהבנקים  חלק  רב.  החזרים  מספר  ומאפשרת  יחסית, 
הלוואה מיידית וללא בטחונות, אך עדיין הלוואה בנקאית עשויה לקחת 
זמן, והרבה טפסים ובירוקרטיה, עד שהבנק יברר את מלוא רמת הסיכון 
לפנות  תוכלו  בנקאית,  חוץ  בהלוואה  מעוניינים  אתם  אם  שבהלוואה. 
היכולת  כאן  שלכם,  הפנסיוני  החיסכון  את  המנהלים  השקעות  בתי  אל 
ללוות וסכום ההלוואה מוגבלים לפי הסכום שחסכתם בחיסכון הפנסיוני, 
אבל הריביות נמוכות יחסית. קיימות הלוואות גם מחברות אשראי, בהן 

הריבית נוטה להיות גבוהה. 
מה  הוא  שלכם  בשיקולים  בשלל  יופיע  זה  שגם  חשוב  ביטחון,  ליתר 
הקנס או העונש על פיגור בתשלומים. העונש אינו רק קנס כספי, פיגור 
בתשלומים יכול לגרום לפגיעה בדירוג האשראי. פגיעה בדירוג אשראי 
אם  להם.  ומשכנתאות שתזדקקו  עתידיות  הלוואות  על  עלולה להשפיע 
וסכמו  למלווה  פנו  בתשלומים,  לעמוד  יכולים  ואינכם  הלוואה  לקחתם 

אתו על דרך לפריסת או דחיית תשלומים.
מנגד, רצוי לקחת הלוואות המאפשרות החזר מוקדם. סיום ההלוואה לפני 
לכם  רווח  זהו  והצמדה.  ריבית  הנושאים  פחות תשלומים  פירושו  הזמן 
והפסד לנותן ההלוואה. ולכן יש הלוואות הכוללות עמלת פרעון מוקדם, 
פרעון  עמלת  ללא  הלוואה  לבחור  עדיף  המלווה.  על  להגן  שמטרתה 

מוקדם, או עמלה נמוכה ככל האפשר.
לזהות  היודעת  פיתחה מערכת ממוחשבת   ,Best Price חברה חדשה, 
כבר בהתחלה את סיכויי הלווה לקבל הלוואה על סמך הנתונים שמילא. 
של  הסיכוי  ולכן,  בשוק  ההלוואות  ספקי  כל  עם  כמעט  עובדת  החברה 
גם אם מעולם  גבוה מאוד.  לווה לקבל הלוואה דרך Best Price הוא 
להציע  תוכל  המערכת  הלוואה,  לקבל  סורבתם  שלהפך  או  לוויתם  לא 
לא  היא  העיקרית  המסקנה  לכן,  לבחירתכם.   – אלטרנטיביים  פתרונות 
לאיתור  שוק  סקר  ערכו  לכם.  שמוצעת  הראשונה  ההלוואה  את  לקחת 
ההלוואה המתאימה באמצעות https://best-price.co.il/ ומצאו את 

ההלוואה הטובה ביותר עבורכם. 
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בעלי-חיים – בבהמות
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.קול תקיעת השופר."____ אסר ו____ שרי" )מועד קטן טז.(
4.חלל קעור בתחתית הספינה."בספינה וב____" )מכשירין 

ה ז(
7.אילו ידע בעל האבדה כי הדבר אבד ואינו יכול למצאו,בודאי 

היה מתיאש ממנו. אבל למעשה עדין לא התיאש כיוון שלא 
ידע כלל כי הדבר אבד לו. "____ שלא מדעת" )בבא מציעא 

כא: (
9.רמז לדבר,אחיזה כלשהי בדבר. "מה קרבנות יש להם ___ 

אף פאה יש לה ____" )נדרים ו: (
10.נאשם,מי שהגישו נגדו תביעה משפטית. "או שאמר להן 

ה___" )שבועות ד יב( )בלשון רבים(
12.בודאי ובודאי,לא כל שכן!"על ___ כמה וכמה" )ברכות 

סא: (
13.העלה ריח רע,הסריח. "ו__ היאר" )שמות ז יח(

15.כנוי רווח לדוד המלך שחיבר לפי המסורת,את ספר 
התהלים. __ זמירות ישראל. )שמ"ב כג א(

16.בייש את חברו. הלבין ____ חברו. )אבות ג יא(
17.מאותיות ה- א"ב.

19.כתב,תעודה. "וזה פרשגן ה____" )עזרא ז יא(

1.שנאה,קנאה,רוגז. "____ היתה בלבם" )חגיגה 
טו: (

2.מפרשיות השבוע.
3.נדיבות,יחס של רצון ואדיבות."משה נהג בה 

____   ____ ונתנה לישראל" )נדרים לח.(
5.דבר של ממש,דבר המחזיק מעמד.דבר של 

____ ) על פי גיטין ב ג(
6.פחות ערך,קל. "הנה אלפי ה____ 

במנשה")שופטים ו טו( )בהיפוך אותיות(
8.כנוי לאחת מקבוצות-הכוכבים."עשה ____ 

כסיל וכימה" )איוב ט ט( )בהיפוך אותיות(
11.יבום,נשואי יבמה. "שקדשה לשום ____" 

)יבמות נב: (
14.היכה,חבט,דפק. "על שם שהדלת ____ עליו"               

)רש"י שמות כא כה( )בלשון זכר(
16.מכשול,תקלה. "נתנו רשעים ____ לי" )תהלים 

קיט קי(
18.כך או להפך. "___ כנס ___ פטר" )כתובות 

יג ה(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

איל, ויחמור, עז, בהמה, ומריא, עתודים בקר, ועיר, פר גדי, וצבי, פרא, גמל, ותאו, פרה האתון, חמור, צאן, 
הפרד, כבש, ראם, ואקו, כשב, רחלים, ודישן, מקנה, שה, והצפיר, סוס, שור, וזמר, עגל, שעיר, וטלה, 

עדר, תיש 

יתדוהצפירשלתישאגא

תאטצשרכחסהגישגאנא

דלשברבלונמענדרפהג

האשישיסקלאריתדואנ

דגעדמשמאתהשמגזאשו

תושסנהסזענאאמשיאפ

ירשאמאנישרשרידקרא

אשההסנמאילרתוואאנ

תרבגאישרישרוישאשו

פיבאדיתגואשממנאנת

ישאושערסנמסרנחנשא

כיתגדוארפשחיקשיאה

שעירשתואתושאדבאוצ

1. שם משפחתו של ה"בבא סאלי"
2. האם "החכם צבי" היה אשכנזי או ספרדי

3. הרמ"ק הוא...                                                                                                                   
4.ר' אלימלך מליזנסק היה מגדולי ה...

5. "שיטה מקובת" הוא אוסף פירושים על ה...
6. כתב את "ספר הישר"

7. ר' אליעזר אזכרי חיבר את...
8. מי חיבר את "ספר חסידים"?

9. באיזה מקום כתב ר' יוסף קארו את ה"שולחן ערוך"?
10. כיצד נקרא ספרו של ר' יעקב ממרויש שבו שאלות - חלום?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
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 

לנו:כתבו 

1. אבוחצירא 2. אשכנזי 3. ר' משה קורדבירו 4. חסידות 5. תלמוד 6. רבנו יעקב תם 
7. "ספר חרדים" 8. ר' יהודה החסיד 9. בצפת 10. שו"ת מן שמים



 �4.5 שעות של תוכ

מעונייני� לשמוע עוד?
צלצלו עכשיו: 0722-722-777

14/01/18
כ“ז בטבת

אול
 ”כליל מלכות“, רח' שלמה המל� 8,יו
 א‘
 בני ברק

ב�“ד

18:15

י�ודות ההצלחה 
�ערב עיו� יוצא דופ

מפי המרצה: אליהו שירי

בואו לחוות שינוי מהיר לטובה בעוצמות שלא הכרת�!

ערב עיו� ב� 3 שעות,
החושפות את הגישה אל הכוחות 

הבלתי נדלי
 שבתוכנו.
כולל תרגילי
 מעשיי
 לשינוי 


תמונת המציאות, הגישה לחיי
והזנקת רמות האושר וההישג.  

ה�דנה

לגברי
 ונשי

בהפרדה

(לא תתאפשר כני�ת
עגלות ותינוקות)


הכני�ה בתשלו

*

www.tatmuda.co.il :חפשו אותנו באתר
חפשו אותנו בפיי�בוק: אליהו שירי כח התודעה



 .151 כהנמן  רח’   |  5789482-03 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  5791433-03  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
| רח’   6566551-03 .15 6099821-03| רח’ רשב’’ם  12 קריית הרצוג.  יגאל אלון  | רח’   .5704963-03 .15 נויפלד  | רח’    5796771-03 23 קריית הרצוג.  גניחובסקי  5448588-03| רח’ 
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  -08 9419465 )גפן לשעבר(   40 נתיבות המשפט  רח'  | חדש! קרית ספר:   9040905-04 א.ת כפר חסידים.  רכסים:   |  6899718-04 .9 מיכאל  חיפה:   |  8523639-08 .15 רח’ רשבי 

כ"א-כ"ה בטבת8-12.1.18

עד שישימבצעים בימי שני 

2990
המבצע בין התאריכים: 1-12.1.18 י"ד-כ"ה בטבת

קנה ממגוון מוצרי עלית חטיפים מלוחים

₪ב-
לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

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

קבל 
במתנה
משחק 
בייבלייד

אורז תאילנדי
1 ק"ג
סוגת

רוטב לפיצה/ לשקשוקה /
לפסטה/עגבניות מרוסקות

נוזל כלים פיירי
250 גר'
'מעולה'

675 מ"ל
רטבי אסם

290 מ"ל
סוגים שונים

590 10
3 ב-

20
3 ב-

10
3 ב- 10

ייו לבן שמיים
750 מ"ל

כולל פיקדון

11-1210
7 ב-

כ"ד-כ"ה בטבת

עוף שלם
הידורים

כנפיים עוף
הידורים

עוגיות קוקילה

1290

RC שישיית
6*1.5 ליטר

1990

180 גר'
סוגים שונים

מן

10
3 ב-

2190
לק"ג

1290
לק"ג ליח'

קרמבו 16 יח' ריאו/
גלידה חמה 15 יח' 

טחינה אחווה
500 גר'

690

דון.
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