
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"ג בכסלו תשע"ו   25/11/15 גיליון מס' 1029

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

פרשת וישלח
כ. 16:00 י. 17:14ירושלים

כ. 16:16 י. 17:15
כ. 15:56 י. 17:15              

ב"ב
פ"ת

בשרים על האש
הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

שרות מהיר
צוות אמין ומקצועי

אחריות ללא פשרות
מחירים חסרי תקדים

העברת חומר מסווג
שירותים משפטיים

תיקי טאבו
אליך השליח שקרוב

 בעל עסק מנהל / עצמאי

03-6056140  
054-2587586

אליך השליח שקרוב

רמון שליחויות

03-6093030

המבורגר
שווארמה הודו

שווארמה פרגית

מעורב ירושלמי
שניצל

חזה עוף

שיפוד פרגית
שיפוד כבד
שיפוד קבב

שלוחה 120חדש!
03-5796643
פרסם ותתפרסם

0722-30-3000
18 20,000

היתר עיסקא

03-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

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

גבינה צהובה  100%

54 ב"ב יזרעאל  עמק 
052-3401934 פגישת 

ייעוץ חינם: 
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שנות הצלחה אל תתנו 

לכאב 
לנהל את החיים!

ירון רחמין - מרפא מומחה
לכאב, לשיקום ולפזיותרפיה סינית

קמפוס אירוח לשבתות
לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

יו"ר ש"ס אריה דרעי בפגישת חירום בבית נשיא מועצת החכמים מרן הגר"ש כהן:

"הבחירה היא בין דרך סאטמאר לדרך החזון איש"
"הבחירה היא בין התנתקות בסגנון סאטמאר 
לבין המשך שיתוף פעולה למען עולם התורה 
עם מוסדות השלטון בדרך שהתווה מרן החזון 
איש זצ"ל בימי קום המדינה"  אחרי העברת 
התקציב מחדש נתניהו את מאמציו להרחבת 
הקואליציה ונתקל בהתנגדות חרדית לצירוף 
יש עתיד  ליצמן לנתניהו: "לא נהיה קרש 

הקפיצה של לפיד כדי שאחרי כניסתו לממשלה 
יחזור לחבוט בנו" / בי"ס לפוליטיקה

תמו גזירות לפיד: התיקון לחוק הגיוס אושר בכנסת / עמ' 12

שניים אוחזים בחינוך
בש"ס מאשימים: "כינוס החירום של הח"כים 

והמנהלים האשכנזים נועד להשפיע על זהות המועמד 
שייבחר במכרז למנהל המחוז החרדי במטרה להפסיק 

את מהפכת קבלת הבנות הספרדיות לסמינרים 
שהובילה ש"ס בירושלים" / בי"ס לפוליטיקה

תעלומה: בימים האחרונים 
הושחתו מספר שלטי הכוונה 

שהציבה עיריית ב"ב ליד בתיהם 
של גדולי ישראל זצוק"ל 
שהתגוררו בעיר / עמ' 8

המשחית האלמוני

מועצת העיר אישרה תקציב מיוחד / עמ' 6

עשרות מיליוני שקלים 
לשיפוץ ופיתוח העיר 

אושר 
מתווה 

הטבות המס
עמ' 16

)צילום: יעקב כהן(



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

שירות משלוחים

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים

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

עוגיות 
גטניו 
600 גרם

שקדי 
מרק 
אוסם
400 גרם

שוקולד פרה עלית 
טעמים שונים

 &2190
ב-

3 ב-13& 

גבינת סקי 
250 גרם

טחינה
אחוה

נייר טואלט טאצ' 
48 גלילים

 &10 18& ב- 50& ב- ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

בשרים מחפוד
2,4,7,10

קורנפלקס 
תלמה
750 גר'

נרונים 
בשקית 
50 יחי'

קטשופ 
אוסם

יין סלקטד 
כרמל
מזרחי
כל הסוגים

עוגות
תבואות בר
350 גרם, מבחר טעמים

דנונה בר

מבחר 
קטניות מיה 
גריסים/חומוס/
חיטה/פופקורן/ 
עדשים

גבינה 
תנובה 
850 גר'

קוטג' 
תנובה 

מארז 
קרלו

אקונומיקה סלטי צבר
ברבור
4 ק"ג

מרגרינה 
ויליפוד

סוכר שניצל תירס
/נקניקיות
זוגלובק
2 ק"ג
בד"ץ

בקניית 
10 ק"ג

קרטון פילה 
מושט

קמח

חומוס אחלה

חלב תנובה

750 גר'
חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

אבקת 
כביסה 
פסגה
6 קילו

טונה ויליפוד 
בד"ץ

פתיבר גטניו
1.6 ק"ג

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

חטיפי תירס 
זוגלובק

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

לחם קל/
מלא

322

בקניית זוג

בקניית זוג

בקניית זוג

שמן 
קנולה
ליטר

עופות 
מחפוד 

בירה 
מאלט

 &20 4 ב-

 &40 3 ב-

 &20 10& 2 ב- 6 ב-

 &12 3 ב-  &24 2 ב-

 &1390
14& ב- 3 ב-  &15 3 ב-

 &8 90
ב-

 &790
ב-

 &790
ב-

 &8 90
ב-  &18 13& 2 ב- 2 ב-  &20 3 ב-

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
4990& ב-

לקילוב-

 &3390
לקילוב-

 &13 3 ב-

 &40 10& ב- 10& 4 ב- 55& 3 ב- ב-

 &11 22& ב- 2 ב-

טישו 
טאצ' 
חמישיה

 &18 2 ב-

 &7 ב-  &95 3 ב-
גרבי 
ספורט/
אלגנט 
שלישיה

 &15  &10 30& 2 ב- ב-  &1590
ב-

 &1990
ב-

 &1290
3 ב-  &30 2 ב-

3 ב-11& 

6 ב-100& 

 2
חבילות

ריבה בטעמים 
שונים
820 גרם
בד"ץ העדה
החרדית

שמן זית  
למאור
1 ליטר

 &17 2 ב-

 &590
ב-

 &790
ב-



מסטיק בזוקה בטעמי בזוקה וענבים
מהיום בהשגחת הבד״ץ העדה החרדית י-ם!

פה אחד הוחלט:

מהיום מגדים!



10
כזהבכל בני ברק לא  תמצא  מניין!



10
כזהבכל בני ברק לא  תמצא  מניין!



בני ברק6        י"ג בכסלו תשע"ו 25/11/15 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  אתי כץ, יעל בראון,  אנה כהן, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
דיתי קויטנר, שוקי קנר, רונן להט

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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 הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאחעורך חדשות מקומיות: מנדי ריזל
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך, עוזי ברק, 
מנדי ריזל,  איתי גדסי, יאיר פלד, 

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 
אביחי חדאד, אורי ירושלמי 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: עוזי ברק

עוד ינובון בשיבה: עשרות אירועים לתושבים 
אלו  בימים  מתקיימים  ברק  בבני  מבוגרים 
העירייה  של  חברתיים  לשירותים  האגף  מטעם 
זקנים  "עטרת  הכותרת  תחת  שונים,  בתחומים 
בעידודם  אבותם",  בנים  ותפארת  בנים  בני 
ובסיועם של הרב חנוך זייברט, ראש העיר והרב 

מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע וראש האגף.
פתיחה  אירוע  היתר,  בין  כוללים,  האירועים 
בסימן  בתים  בעלי  כוללי  לומדי  לגברים  מרכזי 
לנשים,  מרכזי  פתיחה  אירוע  הבריאות,  קידום 
הרצאה בנושא שיפור הזיכרון, סדנת נוסטלגיה, 
הרבנית  בבית  ולנכדות  לסבתות  חלה  הפרשת 
בקריית ויז'ניץ, שיחה על בני ברק של פעם מפי 
מר נחמן פייגנבוים, מוותיקי העיר, הרצאה על 
"שמיעה בגיל המבוגר", הבראת חורף לגמלאי 
בני ברק במלון בים-המלח ואירוע סיום בסימן 
בשיתוף  מתבצעים  האירועים  אבות.  מורשת 
ג'וינט ישראל-אשל, מוקד אנוש, האגודה למען 
הזקן, עזר מציון, מט"ב, שירותי בריאות כללית, 
"מגדל"  ביטוח  חב'  מכבי,  בריאות  שירותי 

ו"בקול".
האירוע המרכזי לנשים הוקדש לקידום תחום 
הבריאות בגיל השלישי, ונטלו בו חלק למעלה 

מ-400 נשים מרחבי העיר.
הרב חנוך זייברט, ראש העיר הדגיש שחודש 
זה הינו הלוז והתמצית בפעילות הברוכה ורבת-

של  חברתיים  לשירותים  האגף  של  החשיבות 
הרחבת  על  והודיע  השנה  ימות  בכל  העירייה 
נרחבת  ובתוספת  הגמלאים  לציבור  המסגרות 

של פעילויות מבורכות ומגוונות.
וראש  רה"ע  סגן  אייזנברג,  מנדל  מנחם  הרב 
שמחת  את  הביע  חברתיים  לשירותים  האגף 
האגף על הפעילויות החדשניות והברוכות בקרב 
ציבור התושבים המבוגרים  וציין את הפעילות 
ועובדיו  האגף  של  פוסקת  והבלתי  המסורה  

בתחומים רבים ומגוונים. 
מנחם  והרב  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
מנדל אייזנברג, סגן רה"ע וראש האגף לשירותים 
ואת  האגף  צוות  עבודת  את  שיבחו  חברתיים 
ארלט  עו"ס  בהנהלת  והיעילות,  המסירות 
ציכטינגר,  רינה  עו"ס  האגף;  מנהלת  מויאל, 
מנהלת  שרביט,  יהודית  ועו"ס  המנהלת  סגנית 
הפעילויות  את  באגף.  וותיקים  תושבים  תחום 
מארגנות  בעיר  הקשיש  חודש  לקיום  העניפות 
זילברשטיין,  רותם  ועו"ס  אוזן  גילה  עו"ס 
"הגיל  בתחום  קהילתית  התערבויות  מקדמות 
השלישי" וגב' אסתר שובע, אחראית מועדונים 

חברתיים לגיל השלישי.
האירוע המרכזי לנשים נפתח בדברי ברכה של 
הרב חנניה צ'ולק, יו"ר אגודת "עזר מציון; עו"ס 
וותיקים  אזרחים  תחום  מנהלת  יהודית שרביט, 
גב'  העירייה;;  של  חברתיים  לשירותים  באגף 
מציון"  ב"עזר  הסיעוד  אגף  מנהלת  גלמן,  יונה 
לגיל  העצמה  מרכז  מנהלת  גברא,  איילת  וגב' 

השלישי ב"עזר מציון".

מאת: יאיר פלד

משמעותית  והתרחבות  התפתחות  תנופת 
מאוחדת  של  הרפואה  בשירותי  מורגשת 
בבני ברק עם הצטרפותם של מאות לקוחות 
חדשים שייהנו משירותי הרפואה המקצועית 

ומפרישת המרפאות ברחבי בני ברק. 
ללקוחות  הניתנים  הרפואה  שירותי 
שדרוג  באחרונה  עברו  ברק  בבני  מאוחדת 
משמעותי, בין היתר בהוספת מומחי רפואה 
בכירים ומובילים בתחומם כמו גם הסכמים 
מכונים  עם  שנחתמו  חדשים  והסדרים 

שיעניקו את שירותיהם ללקוחות. 
אבינועם  פרופ'  של  הצטרפותו  על  נודע 
שופר מנהל מחלקת נוירולוגיה ילדים בבית 
ביחידה  משירותיו  שיעניק  שניידר  החולים 

להתפתחות הילד של מאוחדת בבני ברק. 
במרפאת  הילד  להתפתחות  היחידה 
מאוחדת במרום שיר הינה מהמובילות בגוש 
דן וניתנים בה מגוון שירותי הרפואה בתחום 
ובהם שרותי קלינאי תקשורת ע"י הגב' שני 
עו"ס  ביידיש(,   טיפול  גם  )ניתן  וינשטוק 
קיעבץ  רונית  הגב'  באמצעות  התפתחותית  
ושירותי פסיכולוג התפתחותי ע"י מר אלעד 

גרין.
הורחבו  הנפש  בריאות  שירותי  גם 

הרפורמה  לאור  ברק  בבני  משמעותית 
הבריאות  שר  סגן  שהוביל  הנפש  בבריאות 
המקצוע  ולאנשי  ליצמן  יעקב  ח"כ 
ויטור  גב'  הצטרפו  בעיר  מאוחדת  של 
אורטל  האס  גב'  פסיכותרפיסטית,  רבקה 
רונית   ניידורף  וד"ר  קלינית  פסיכולוגית 

פסיכיאטרית.
 5 של  רחבה  פריסה  ברק  בבני  למאוחדת 
אבני  שיר,  מרום  ירושלים,  רחוב  מרפאות: 

נזר, ויז'ניץ  וקרית הרצוג.
מרכז  מחוז  מנהל  הוסמן  אלישע  מר 
העת  כל  שוקדת  "מאוחדת  במאוחדת: 
לקוחותיה.  למען  שירותים  להוספת 
חדשים  לקוחות  מאות  של  הצטרפותם 
למאוחדת בעיר מהווה אות וסימן לשביעות 
על  להודיע  שמחים  ואנו  הרבה,  הרצון 

הרחבת השירותים למען לקוחותינו". 
מרכז  מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  הרב 
תמידי  בקשר  מצויה  "מאוחדת  במאוחדת: 
את  ומתאימה  התורה  וגדולי  העיר  רבני  עם 
והמצוות  התורה  שומרי  לציבור  שירותיה 
ושירות.  איכות  על  להתפשר  מבלי  בעיר 
הלקוחות  במספר  המבורך  הגידול  אף  על 
דוגלת מאוחדת על שירות אישי ללקוחותיה 
גם  זאת  ולעשות  להמשיך  מתחייבים  ואנו 

בעתיד".

מאת: עוזי ברק

בישיבותיה  אישרה  ברק  בני  עיריית  מועצת 
בהתאם  ובינוי,  פיתוח  תקציבי  האחרונות 
העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  להצעתו 

בסכום של 66,229,634 שקלים.
תחומים  במגוון  הינם  הפיתוח  תקציבי 
כבינוי מוסדות חינוך, פיתוח תשתיות, עבודות 
בריאות,  רחובות,  מאור  מקוואות,  בטיחות, 
רווחה, תברואה, שירותי חירום, מחשוב ומיכון. 
ובהם  שונים,  ממקורות  הוא  התקציבים  מימון 
עירוני מהיטלי השבחה ומהיטלי בניה, משרדי 

הפנים, החינוך, התחבורה ו"מפעל הפיס".
הרב חנוך זייברט, ראש העיר הבהיר בישיבת 
מועצת  ובישיבת  העירונית  הכספים  ועדת 
לצרכים  בהמשך  נבנו  התכניות  כי  העירייה, 
העוסקות  עירוניות  יחידות  ע"י  שהועלו 
למשאבים  התייחסות  תוך  שאושרו,  בתחומים 
ראש  העדיפויות.  ולסדרי  הצפויים  הכספיים 
בניה  נמשכת  החינוך  בתחום  כי  הוסיף,  העיר 
"נוה  כבי"ס  חינוך,  מוסדות  של  מאסיבית 

שקלים,  מליון  מ-13  למעלה  של  בסך  מאיר", 
בי"ס יסודי מתחם יעל בשלב א' בסך 6,8 מליון 
שקלים, בי"ס "לאורו נלך" בסכום של למעלה 
מ-6 מליון שקלים, בי"ס חינוך מיוחד במתחם 
שקלים,  מליון   6,3 של  כספית  בעלות  הקישון 
בבנייתם  הוחל  כבר  שבחלקם  גני-ילדים, 

הרב  ברחוב  צייטלין,  ברחוב  בקרוב  ובחלקם 
לנדא,  הרב  ברחוב  הנצי"ב,  בשדרות  מצליח, 
שקלים,  מליון  מ-10  למעלה  של  כולל  בסכום 
בכ-2,5  במוסדות  ובטיחות  שיפוצים  עבודות 

מליון שקלים.
כבישים  יחודשו  התשתיות  פיתוח  בתחומי 

ובהן  שקלים,  מליון  מ-10  בלמעלה  ומדרכות 
 7 כבר  הכולל  העיר,  צפון  במתחם  תשתיות 
קומות  עשרות  בני  ועסקים  משרדים  מגדלי 
ופיתוח רחוב הושע, שדרות רבי טרפון, רחוב 
ורחובות  צירלסון  הרב  רחוב  החשמונאים, 
תוספת  ושדרות,  גינות  גם  מפותחות  נוספים. 
משחקים  מתקני  והתקנת  משחקים  מתקני 
לנכים בגינות ציבוריות. כמו"כ יושקעו מליוני 
הסדרים  ציבורית,  לתחבורה  בהנגשה  שקלים 

גיאומטריים והסדרי צמתים באזורים שונים.
במקוואות,  ושיפוצים  הפיתוח  עבודות 
שקלים  מליון  כ-8  של  בסכום  תתבצענה 
ויז'ניץ,  אחיעזר,  נוה  חפץ-חיים,  במקוואות  
קריית הרצוג, מרכז, מקווה חדש באזור מבנה 
בנייני  מוקמים  ובמקומו  שנהרס  הקמח  טחנת 
חדשות  חימום  מערכות  והתקנת  מגורים 
במקוואות, בהתאם לצרכים. כמו"כ תתבצענה 
לבריאות  בתחנות  ושיפוץ  פיתוח  עבודות  גם 
שכבר  נרחבות  לעבודות  בהמשך  המשפחה, 
העירונית  המחשוב  מערכת  תשודרג  בוצעו, 
לשירות הציבור ותותקן מערכת אבטחה חדשה 

בגינות ציבוריות.

עשרות אירועים והרצאות למען תושבי בני ברק המבוגרים 
בתחומים שונים ומגוונים מטעם האגף לשירותים חברתיים 

מאוחדת הרחיבה לאחרונה את שירותיה לצד הצטרפות של העירייה
בכירי רפואה מובילים

אושר תקציב בסכום של 66,229,634 שקלים על ידי ראש העיר וחברי המועצה עבור חינוך, פיתוח, תשתיות ובינוי

מאות לקוחות הצטרפו עיריית בני ברק למען הגיל השלישי
למאוחדת בבני ברק

עשרות מיליוני שקלים לשיפוץ ופיתוח העיר 

מתקנים חדשים לנכים בפארק גבעת הזית



התקשרו בזמן השידור
למספר 1800-800-293

ענו גם אתם על השאלות
שיושמעו בשידור 

ותוכלו לזכות בפרסים

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

ידברו עליו... נקי!
בכל יום חמישי בשעה 21:00

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים
להשתתף
מהבית?

רוצים
להשתתף
מהאולפן?

קיראו את הסוגייה וענו על השאלות,
השאירו את התשובות בטלפון מס':

 b@93fm.co.il :1800-800-293, או במייל
ותוכלו להשתתף בשעשועון 'בחברותא'

שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...

*בכפוף לתקנון המשחק

הלשוןבשמירת סוגייה 

אלעד: אני מתחיל לייבא מוצרי כתיבה מחו"ל
יהודה: לבד?

אלעד: לא יחד עם אדון כהן

יהודה יודע שכהן הפיל אנשים בעסקים. האם רשאי 
לספר לאלעד כאשר לא עשו קניין על העסקה?

חייב להזהירו על כך א

מותר לו אך אינו מחוייב ב

לא יספר לו כי זו רכילות, על אלעד לדאוג לכספו ג
     ולברר מעצמו על נאמנותו

האם רשאי לספר לאלעד כאשר עשו קנין 
ואלעד ודאי לא יצליח לצאת מהעסקה

אלא רק יחשוש?
מצוה לגלות א

מותר בדוחק ב

אסור לגלות ג
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על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

נס: בין שמים לארץ
על  דיווח  התקבל  בצהריים  ראשון  ביום 
תאונת דרכים עם לכודים כתוצאה מרכב שנכנס 

בחומה ברחוב מנחם – צפת בבני ברק.
שהגיעו  וידידים  הצלה  איחוד  מתנדבי 
למקום ראו את נהג הרכב לכוד בתוכו, ברגעים 
הראשונים היה חשש לחיי נהג הרכב שיתהפך 
עם רכבו אל התהום והמתנדבים סייעו בפעולות 

חילוצו.
שלמה ישראלוביץ מתנדב ב'ידידים' שהגיע 
וראיתי  למקום  ראשון  הגעתי  סיפר:  למקום 
רכב שנכנס בחומה והיה בין שמים לארץ, מיד 
חילוץ  כרכב  המשמש  לרכבי  רצועות  חיברתי 
וזאת כדי לייצב את הרכב שלא ייפול חלילה אל 
תהום של חצר של בניין, במקביל הגיעו למקום 
כיבוי אש ואיחוד הצלה ויחד חילצנו את הרכב 

בהצלחה ללא פגיעות בנפש ב"ה.

סניף בנק הפועלים נסגר  
בנק הפועלים סניף הלפיד – 676 ברחוב בן 

גוריון בבני ברק נסגר בימים אלו. 
לקוחות הסניף הועברו וחולקו בין 3 סניפים 
ופנחס  גן ורשה בב"ב, ביאליק בר"ג  עיקריים, 

רוזן בת"א.
הבנק  לקוחות  קיבלו  האחרונים  בימים 
בסניפי  מחדש  ארגון  תהליך  "במסגרת  הודעה 
את  משנה   676 הלפיד  סניפך  הפועלים,  בנק 
ייעודו ולכן חשבונך יועבר לסניף אחר. השיוך 
כ"ו  בתאריך  אוטומטי.  באופן  יתבצע  לסניף 

כסליו תשע"ו 8.12.15 הסניף ייסגר".

נפטר מנהל 'אור החיים'
בביתו  נפטר  בבוקר  בשבת  בד"ה: 
מנהל  זצ"ל,  ציטרון  נחמיה  הרב  בפתאומיות 

סמינר 'אור החיים' בבני ברק.
וכוחות  התמוטט  בטוב  שלא  חש  ציטרון 
ההצלה שהוזעקו לביתו ברחוב נחמיה 22 בבני 
ברק ניסו להחיותו אך מותו נקבע כשהוא בן 87 

בפטירתו.
בעלת  למשפחה  תרפ"ט  בשנת  נולד  המנוח 
אמצעים, בנערותו נכנס ללמוד בישיבת פוניבז' 
והיה מראשוני תלמידי הישיבה, שם דבק במורו 
הרב  המשגיח  ובמרן  פוברסקי  הגר"ד  ורבו 
דסלר, עלה ונתעלה כאשר ראשו ורובו עסוקים 

אך ורק בתורה ובחסד.
וזכה הרב  פונביז'  ישיבת  אביו היה מתורמי 
הישיבה  של  האוכל  בחדר  להתחתן  ציטרון 

לאחר שאביו תרם את המקום.
לאחר חתונתו זכה לקרבה גדולה אצל גדולי 
ושלחו  ציבור  בצרכי  אותו  עירבו  אשר  הדור 
עסקנים להתייעץ איתו בכל צעד, לימים נקרא 
לשמש כמנהל חינוכי בסמינר 'אור החיים' ושם 
מסר את נפשו למען הצלחת בנות עדות המזרח 
ועל ידו זכו להקים אלפי בתים של תורה ומידות 

טובות.
כמו אביו תרם גם הוא כספים רבים להחזקת 
גדולי  של  ספרים  להוצאות  תורם  והיה  תורה 
הדור והכל בעילום שם. בני משפחתו מציינים 

"הוא היה איש צדקה וחסד ברמ״ח אבריו".
בשיעורים  התורה  לימוד  סביב  נעו  ימיו  כל 
לשבת  רק  ורצה  ביקש  חייו  כל  ובחברותות, 

וללמוד.
ומאז  בטוב  חש  לא  הכיפורים  יום  צאת  עם 
וסייעו  אותו  סבבו  משפחתו  בני  גופו,  נחלש 

עד  והתפילות  הלימוד  סדרי  על  לשמור  בעדו 
שבשבת האחרונה השיב נשמתו ליוצרה כאשר 
ומתקשים  מיטתו  את  סובבים  משפחתו  בני 

לעכל את הבשורה.
לדרמן  הכנסת  בית  מתפללי  מוותיקי  היה 
הסמוך לביתו, שם במשך עשרות שנים קבע את 

מקום תפילתו.
הלווייתו יצאה במוצ"ש מביתו לבית החיים 

שומרי שבת 'זכרון מאיר' בב"ב.

העוקץ נלכד  
נעצר נער שעקץ חנויות בעיר על ידי כרטיסי 

אשראי גנובים.
על  דיווח  התקבל  'השומרים'  ארגון  למוקד 
כבן 17 שלאחרונה עושה קניות במספר חנויות 

בעיר עם כרטיסי אשראי גנובים.
בעל חנות שזיהה ביום שני בבוקר את החשוד 
עקיבא,  רבי  ברחובות  אחריו  לעקוב  החל 
ובמקביל  גוריון  בן   - ז'בוטינסקי  ישעיהו,  

הזעיק את מתנדבי הארגון.
דן'  'מרחב  משטרת  שוטרי  הוזעקו  למקום 
ובתחקור החשוד הוא סירב להזדהות, במהלך 
כרטיסי  ברשותו מספר  נמצאו  גופו  על  חיפוש 
ונלקח  לחקירה  עוכב  החשוד  גנובים.  אשראי 

אל מחלקת החקירות במשטרת רמת גן.

 
התפרץ לבית מרן ונעצר

הגראי"ל  מרן  של  לביתו  שהתפרץ  אדם 
צעקות  כדי  תוך  לברכה,  בבקשה  שטיינמן 
ומילמולים חסרי פשר, נהדף על ידי בני הבית 

ועוכב לתשאול על ידי השיטור העירוני.
הצהריים,  בשעות  שעבר  בשבוע  ג'  ביום 
בביתו  שהתקיימה  לנינו  ברית  שמחת  במהלך 
של מרן הגיע הצעיר וניסה להתפרץ לבית תוך 
הבית  אנשי  מהרב".  ברכה  רוצה  "אני  צעקות 
אפשרות  שאין  לו  להסביר  ניסו  הרב  ומקורבי 
אך  הקהל,  קבלת  בשעות  שלא  לרב  להיכנס 
ולדרוש  להתפרע  המשיך  הצעיר  הועיל,  ללא 
ניידת  להיכנס, מה שגרם לאנשי הבית להזמין 
אותו  ועיכבה  דקות  תוך  שהגיעה  משטרה 

לחקירה.
דן נמסר: "שוטרי השיטור  ממשטרת מרחב 
העירוני של בני ברק עצרו לפני זמן קצר אדם 
שטיינמן  לייב  אהרן  הרב  של  למעונו  שניכנס 
הבית  בני  ידי  על  הוזעקו  השוטרים  שליט"א. 
הרב  לבית  אישור  ללא  להיכנס  שניסה  לאחר 
הועבר  החשוד  ברכה.  מבקש  הוא  כי  בטענה 

להמשך חקירה במרחב דן".

קצרצרים 
ראש  שליט"א  פרץ  להגרש"י  מזל"ט:   

מוסדות 'בית אל' לרגל חתונת בנו.
 מזל"ט: להר"ר ידידיה ידעי יו"ר 'איחוד 
בני התורה' לרגל חתונת בנו הבה"ח מיכאל 
הר"ר  בת  עם  מלך'  'קרית  ישיבת  מבחירי 

יצחק אליהו יו"ר ארגון 'מאורות עדן'.
מראשי  גלבר  שבתי  להר"ר  מזל"ט:   

ארגון 'השומרים' לרגל חתונת בתו.
רעני  שלמה  ר'  לרואה חשבון  מזל"ט:   

לרגל שמחת הבר מצווה לבנו.
שליט"א  שפירא  הגרח"י  תנחומים:   
על  שבעה  יושב  תורה'  'שערי  ישיבת  ראש 
בתו המורה הגב' ברכה קאופמן ע"ה מאלעד.

של  העובדים  ועד  ליו"ר  תנחומים:   
פטירת  בעקבות  גורי  שלמה  ר'  ב"ב  עיריית 

אימו ע"ה.

          י"ג בכסלו תשע"ו 25/11/15

צילום: אליה טראבלסי
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מאת: יעקב אמסלם

שבין  בלילה  אישרה  הכנסת  מליאת 
של  ארוכות  שעות  בתום  לשלישי,  שני 
בקריאה  הגיוס  לחוק  התיקון  את  דיונים 
ח"כים   49 תמכו  בהצעה  ושלישית.  שנייה 
נעדרו  הערביים  הח"כים  התנגדו.  ו-36 
הגדול חרף  לפער  דבר שהביא  מהמליאה, 

היותה של הקואליציה צרה.
תקופת  תוארך  ההצעה,  פי  על 
ותכונה  שנים  ל-6  שנים  מ-3  ההסתגלות, 
"תקופת הסתגלות ראשונה". בנוסף, מוצע 
לקבוע "תקופת הסתגלות שנייה" שאורכה 
עוד  כל  זו,  תקופה  במהלך  שנים.   3 יהיה 
גיוס, תתאפשר דחיית  תהיה עמידה ביעדי 

השירות למי שגילו עולה על 21.
גיוס  ביעדי  עמידה  אי  של  במקרה 
רק   21 גיל  מעל  גיוס  דחיית  תתאפשר 
תוך  הביטחון,  שר  שיקבע  בהיקפים 
הממשלה  שקבעה  הגיוס  ליעדי  לב  שימת 
הביטחון  שר  של  בהמלצתם  בהתחשב 
כמו  האזרחי.  השירות  על  הממונה  והשר 
שיגבש  בין-משרדי  צוות  להקים  מוצע  כן 
ביעדי  עמידה  לקידום  שנתית  רב  תכנית 

הגיוס, שיגיש המלצותיו לשר הביטחון.
כי "על פי מדיניות הממשלה  נכתב  עוד 
שהתגבשה בעניין זה, נכון וראוי להמשיך 
בקרב  הגיוס  ביעדי  העמידה  את  ולקדם 

הצבאי  השירות  למערך  החרדי,  המגזר 
והשירות הלאומי- אזרחי, בדרך של שיתוף 
ממשיים  אמצעים  יצירת  תוך  פעולה, 

להשגת מטרה זו".
יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ צחי הנגבי 
הציג את ההצעה ואמר כי "תיקון מספר 19 
ועורר  החרדי  במגזר  עזה  התנגדות  עורר 
חששה  הממשלה  הכללית.  בחברה  שיח 
לכך  תוביל  החרדי  בציבור  שההתנגדות 
שבפועל לא נעמוד ביעדי הגיוס ולא נממש 
סבורה  הממשלה  לכן  החוק.  תכלית  את 
שאפשר להמשיך ולקדם את העמידה ביעדי 
ועל  הדיאלוג  כללי  שינוי  במסגרת  הגיוס 

יסוד שיתוף פעולה עם הציבור החרדי".
האופוזיציה  ח"כי  עלו  הדיון  במהלך 
ליברמן  אביגדור  ח"כ  החוק.  כנגד  למחות 
שוויוני  לא  בחוק  מדובר  כי  במליאה  אמר 

המפריד בין שתי קבוצות אוכלוסייה. 
יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק בוז'י הרצוג 
את  מוביל  היום  החוק  "לצערי,  אמר: 
יצר  הקודם  שהחוק  בעוד  אחורה.  המהלך 
מעצורים משמעותיים והתנגדנו לזה, החוק 
היום משדר פטור כללי. כל מי שאומר שלא 
לא  שזה  יודע  בשירות  החרדים  את  צריך 
ליצור  כלים שעלולים  הזה  בחוק  יש  נכון. 
השתלבותי.  ואנטי  חברתי  אנטי  מהלך 
לא  חברתיים,  בתהליכים  מאמינים  אנחנו 

בהדרה ולא בהתנשאות".

תמו גזירות לפיד: התיקון 
לחוק הגיוס אושר בכנסת
לאחר שעות ארוכות של דיונים, אושר התיקון לחוק הגיוס 
במליאת הכנסת ברוב של 49 ח"כים מול 36 מתנגדים 3 

הח"כים הערבים נעדרו מהמליאה  יו"ר האופוזיציה הרצוג: 
"אנחנו מאמינים בתהליכים חברתיים, לא בהדרה ובהתנשאות"

מאת: חיים רייך
 

במהלך דיון בהצעת אי האמון שהגישה 
סיעת 'יש עתיד' בשל חקיקת החוק המעגן 
ידי הממשלה,  בני הישיבות על  את מעמד 
פרוש  הרב  ח"כ  החינוך  שר  סגן  שיבח 
עמדתו  על  יעלון  משה  הביטחון  שר  את 
לומדי  עם  ההסדר  המשך  בעד  העיקשת 
תורה שהיה נהוג טרום הממשלה הקודמת.

"חכמינו אומרים: "יפה שיחתן של עבדי 
זה  את  למדנו  בנים".  של  מתורתן  אבות 
את  מלוא  לנו  אין  לאחרונה.  רש"י  בדברי 
חשובה  דהיינו  אלו,  חז"ל  בדברי  ההשגה 
אבותינו,  עבדי  עבדים,  של  השיחה  יותר 

מתורה של בני אבותינו.
"אולם על אותו משקל אני מבקש לומר, 
הכיפה,  בלי  הביטחון  שר  של  שיחתו  יפה 
הדחייה  מתן  הסדר  המשך  בעד  שמדבר 
של  המתפלפלת  מתורתו  הישיבות,  לבני 
חבר הכנסת אלעזר שטרן, חבוש הכיפונת, 
לבני  ההסדר  נגד  בשטנה  דווקא  שמדבר 
של  במחיר  גם  גיוסם  ובעד  הישיבות 

התנגשות וכפיה.
לדברי סגן השר, יש לשבח את התומכים 
"בכלל  וכפיה.  התנגשות  ללא  בהסדר 
צריך לדעת שכיום, בשיח הציבורי, כאשר 
מוסט  ומצוות  תורה  שומר  שאינו  הציבור 
מי  כל  הרי  ישיבות,  לבני  ההסדר  כנגד 
שבכל זאת דוגל בהמשך ההסדר עם לומדי 
שיחתם".  "יפה  עליו  לומר  אפשר  התורה, 
עמדתו  על  הביטחון  שר  את  לשבח  צריך 
הוא  לפיד,  בתקופת  גם  שתמיד,  העקבית, 
כנגד  לפיד  של  הכפייתי  למסע  התנגד 
הציבור החרדי ושיחתו היא דווקא בשבחם 

של לומדי התורה.
לגמד  הניסיון  זה  אותנו  שמטריד  "מה 
את  לצמצם  הביטחון,  שר  של  מעמדו  את 
סמכויותיו של שר הביטחון, בעוד שכל אלה 
שמנסים לפגוע בסמכותו של שר הביטחון 
לתת דחיית שירות ללומדי התורה, יודעים 
שעם התורה והציבור החרדי יפעל ויתעקש 
עד כלות הנפש, שכל הלומד תורה, כל מי 
שתורתו אומנותו יקבל את הדחייה משירות 

צבאי".

"צריך לשבח את שר הביטחון 
על עמדתו העקבית"

סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש בדיון במליאה הכנסת: 
"למסיתים כואב שהחוק מחזיר לשר הביטחון את הסמכות 

לדחיית בני ישיבות"

הרשם כעת ללימודים
לתואר מבוקש במשפטים )עריכת דין(

או לתואר במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות או במימון ושוק ההון

יועץ משפטי
למשרד ממשלתי

דרוש

וקבל קורס במתנה

03-7382270
לפרטים והרשמה:

המכינות מתחילות באדר א’ 
תשע”ו - פברואר 2016

גישור ותעודה לקראת מגשר מוסמך
או הכרת שוק ההון ודרכי השקעה לרווח

ההטבה לנרשמים עד ה’ שבט 15.1.16

הצטרפי עכשיו ללימודים לתואר מבוקש במשפטים, 
 מנהל עסקים, פרסום ותקשורת שיווקית
בקמפוס החרדי אונו ותחסכי שנה שלמה!

אשת יחסי ציבור
דרושה

הרשמי עכשיו ותרוויחי שנה!

הלימודים מתחילים 
באדר א' תשע"ו 

פברואר 2016

03-7382270
לפרטים והרשמה:



מחיר קנייה אצל היבואן הינו על בסיס מחירון היבואן. מחיר מכירה ב 2018 הינו השערה ע”פ השוק כיום. המחירים הינם לפני אגרת רישוי ותוספות. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

כל רכב, בכל דרך שתבחר

www.biglease.co.il

להתאמת תוכנית ליסינג אישית חייגו:

אולם תצוגה בני ברק: רחוב כהנמן 106
אולם תצוגה ירושלים: רחוב ירמיהו 39

חדש!

נקנה אצל היבואן:
ב: 128,800 ₪ 

נמכר ב:
₪ 80,000

נקנה ב- 
ב: 108,000 ₪ 

נמכר ב:
 ₪ 75,000

חסכת: 15,800 ₪

כעבור 3 שנים:

קיה פורטה
מנוע 1.6, אוטו׳, חדשה 2015, 0 ק”מ

רכב לדוגמא:

ברישום 0/1ברישום 0/0

המטרה שלך היא לקנות רכב חדש מהניילונים
בחיסכון של אלפי שקלים.

שורה תחתונה:
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המיסיונרים בלחץ: "נציגים של יד 
לאחים מגיעים לכל אסיפה שלנו"

מאת: מנדי כץ
 

לחברי  האחרון  בשבוע  שיצא  פנימי  מכתב 
הקהילה המיסיונרית "קהילת הדרך" מכרמיאל 
אגף  שפעילות  לכך  מוחשית  עדות  מספק 
ממיסיון  להצלה  המחלקה  של  ההסברה 

אפקטיבית ונותנת את אותותיה בשטח.
הקהילה  של  באתר  שמתפרסם  במכתב 
"בחודשים  כי  היתר  בין  נכתב  המיסיונרית 
האחרונים אנו עדים לעליה בתשומת הלב שאנו 
לאחים  יד  של  נציגים  לאחים.  מיד  מקבלים 
מקבלים  רבים  וחברים  אסיפה  בכל  מגיעים 

לביתם עלוני הסברה של יד לאחים".
בין  נעוצה  המיסיונרים  של  ללחץ  העילה 
היתר בגיליון 'מחפשים' החדש )מס' 4( היוצא 
לאור ע"י אגף ההסברה של יד לאחים ומיועד 
לחברי הקהילות המיסיונריות בארץ ולמי שבא 

במגע עמהם.
של  אישי  סיפור  כולל  החדש  הגיליון 
לצד  ליהדות  שחזר  מיסיונרית  קהילה  ראש 
הסברים תיאולוגיים המפריכים אחד לאחד את 
באלפי  הופץ  הגיליון  המיסיונריים.  הטיעונים 
החגים,  לאחר  מיד  המיסיונרים  בקרב  עותקים 
למעלה  לאחים  ליד  התקשרו  לעכשיו  ונכון 
כשהם  דתם,  את  שהמירו  יהודים  מחמישים 
מבקשים להיפגש עם נציגי הארגון, כדי לבחון 

מחדש את דרכם ואמונתם. 
מספרים  גם  במכתב  הצער,  למרבה 
בכת,  החברים  יהודים  ארבעה  על  המיסיונרים 
שהוטבלו זה עתה לנצרות לאחר שעברו "הכנה 

מתאימה ולימוד בנושא".
ראשי  את  שאחזה  לבהלה  נוסף  ביטוי 
והמנע  ההסברה  פעילות  נוכח  בארץ  המיסיון 
ניתן לראות בגיליון מס' 2 של  יד לאחים,  של 
"מוצאים" שהוצא לאור ע"י המכללה למקרא 
מנסה  המיסיונרי  הגיליון  מנתניה.  המיסיונרית 
לגיליון  מענה  לתת  הצלחה,  ללא  אורכו  לכל 
העובדה  אך  לאחים.  יד  של   4 מס'  'מחפשים' 
שימוש  ותוך  עילגת  בשפה  נכתב  שהוא 
זולה הופכת אותו  בטיעונים רדודים ודמגוגיה 

ללא רלוונטי. 
מעודדים  סיפוק  השבוע  הביעו  לאחים  ביד 
מההדים המרשימים המגיעים מכל רחבי הארץ 
המיסיונרים  נתונים  כעת  כי  בסיפוק  ומציינים 
מהמומרים  חלק  וכי  במתקפה  במקום  במגננה 
שנפגשו לאחרונה עם פעילי יד לאחים, הודיעו 
לאלתר על עזיבתם את הכת המיסיונרית ותחילת 
לימודי יהדות בדרכם לעם היהודי ולמורשתו. 
כי לאור התגובות החיוביות,  בארגון מוסיפים 
בימים הקרובים תצא לאור המהדורה הרביעית 

של 'מחפשים' בשפה הרוסית.

המיסיונרים מ'קהילת הדרך' בכרמיאל מציינים כי בחודשים האחרונים הם זוכים ל"עליה בתשומת הלב" שהם מקבלים 
מיד לאחים  הסיבה לבהלה המיסיונרית: גיליון 'מחפשים' מס' 4 של יד לאחים שממשיך ליצור סדקים נרחבים 

בשורות המיסיון  המכללה המיסיונרית בנתניה הוציאה שוב חוברת רדודה בשם 'מוצאים' כניסיון תגובה ל'מחפשים' 

שניה לפני שסופרים מלאי...

הן
 כ

לי
גי

חיסול מלאי מטורף על כל המוצרים!
גם המחירים הכי זולים, וגם ב-36 תשלומים!

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

החל מ-

החל מ-

ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

₪

₪

5

מיקרוגלים

מייבש כביסה

₪ 199
החל מ-

החל מ-

ל-36 
חודשים ₪83

החל מ-

החל מ-

ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

₪

₪

21

4721
תנור בילד אין

 מכונת כביסה 7 ק"ג
 בוש / סימונס

קונקרוסטה

החל מ-

החל מ-

ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

₪

₪

12

כיריים בילד אין

מכונת כביסה

₪ 449
החל מ- החל מ-

ל-36 
חודשים ₪12

מגהץ טפאל  מייבשי כביסה
אלקטרולוקס

מזגן
לחדר שינה

מזגן
לסלון

מזגן
3 כ"ס

מבחר מזגני 
תדיראן

במחיר הזול
ביותר...

₪ 449
החל מ-

₪ 790
החל מ-

₪ 1690
החל מ-

₪ 790
החל מ-

24₪ 890
החל מ- החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

₪₪₪

 תנור משולב
חד תאי

₪ 1090
החל מ-

30

305585

החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

תנור דו תאי

₪ 1890
החל מ-

52

החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקרר
סמסונג

80
החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקרר 
שארפ

152
החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקרר
DF450

47
החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקפיא
6 מגירות

₪ 1090
החל מ-

30
החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

 מקרר
שארפ

₪ 2590
החל מ-

72 ₪ 2890
החל מ-

רק-רק-רק-

ל-36 חודשיםל-36 חודשיםל-36 חודשים

סה"כ: 3090 ₪סה"כ: 1990 ₪סה"כ: 1090 ₪

במחירים
הכי זולים!

מיזוג אויר חסכוני
לקראת החורף!

 ניתן לקבל התקנה יהודית
איכותית ואחריות כפולה!

₪ 5490
החל מ-

₪ 1690
החל מ-

+ מגהץ
מקצועי במתנה!

₪ 2990
החל מ-

מבחר ענק של 
חבילות חתנים!



תמיד תצאו בזול.

נותנים
למחיר לדבר!

בשם ה' נעשה ונצליח!

מה שבטוח
וח!במוצאי שבת פ

סניפי  חסד 
 רח' כהנמן 10, מרכז רימונים

רח' עזרא 21
פתוחים במוצאי שבת 

מהשעה 19:30 ועד 24:00 
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מאת: שירה קורן

שוקל   , ליצמן  יעקב  הבריאות,  שר 
להכריז על שומן טראנס כמסכן חיים וגורם 
אונליין'  ל'מעריב  היום  אמר  כך  לתמותה, 
רואים  השר  בסביבת  לשר.  המקורב  מקור 
"יש  ו'דרמטי',  מכונן  ארוע  שכזה  במהלך 
ושינוי  בריאותיות  כלכליות,  השלכות  לכך 

באורחות החיים להם מורגל הציבור".
בריאות,  ועדת  בישיבת  הודיע  כבר  השר 
צוות  עם  יחד  בוחן  הוא  כי  ורווחה,  עבודה 
בו  'פיילוט'  לייצר  כיצד  במשרדו  מקצועי 
לאכול  תפסיק  שלמה  אוכלוסין  קבוצת 
ולבחון האם  מזונות הכוללים שומן טראנס 
על  טראנס  צריכת  הפסקת  של  השפעה  יש 

מצב בריאותם של האנשים הנבדקים.
טענה,  בדיון,  שנכחה  זנדברג  תמר  ח"כ 
מאכלים  על  לוותר  יסכימו  לא  שאנשים 
אנשים  על  "לאסור  טראנס.  שכוללים שומן 
יכול  הציבור  שאין  תקנה  זו  בורקס  לאכול 

לעמוד בה".
האחרון  בסיורו  כי  אמר  ליצמן  השר 
בהם  ספר  בבתי  ביקר  הברית,  בארצות 
בפיקוח  שהן  מארוחות  ניזונים  התלמידים 
מטעם  נערכות  אלה  ספר  "בבתי  ממשלתי. 
בודקים  היתר  בין  פתע.  ביקורות  המדינה 
את המקררים ואם מוצאים במקרר מרגרינה, 
בית הספר",  פוסלים את תקציב ההזנה של 

אמר השר.

מאת: יעקב אמסלם

מו"מ  ויכוחים,  של  שבועות  אחרי 
ראשי  מצד  גדולים  ולחצים  אינטנסיבי 
שרי  ועל  הכספים  ועדת  חברי  על  רשויות 
בסופו  הכספים  וועדת  אישרה  הממשלה, 
ליישובים  המס  הטבות  מפת  את  דבר  של 
יו"ר ועדת  בפריפריה עפ"י המתווה שקידם 

הכספים.
עם אישור המתווה צהלו ראשי הרשויות 
"עשית  גפני.  משה  ח"כ  היו"ר  את  וחיבקו 
מה שאף אחד לא עשה", אמר אחד מראשי 
הדיון  במהלך  הדיון.  בתום  לגפני  הרשויות 
אך  מתרחק,  המתווה  אישור  כי  היה  נראה 
גורמי  מול  גפני  של  אינטנסיבית  בפעילות 
עם  גם  להסדר  להגיע  הצליח  הממשלה, 
מקפחת  הוועדה  כי  שטענו  הרשויות  ראשי 

את עירם.
המתווה  "זה  גפני:  אמר  הדיון  בסיום 
האופטימלי אליו יכולנו להגיע, שבו כמעט 
בפנים,  נמצאים  הרלוונטיים  היישובים  כל 
באחוזי  מעט  שירדו  יישובים  יש  אם  אף 
ואנו  הפריפריה  את  יחזק  המתווה  ההטבה. 
חזקות  אוכלוסיות  לעודד  שיסייע  מקווים 
לפריפריה. עתה יקבלו תושבי הפריפריה את 

המגיע להם כדין".

לגפני  הודו  הוועדה  וחברי  רשויות  ראשי 
על קידום המתווה חרף כל הלחצים. סה"כ 
 182 לעומת  יישובים   403 במתווה  נכללים 

שקיבלו הטבות עד היום.
תגובות  גפני  קיבל  מפתיע,  באופן 
מהאופוזיציה.  ח"כים  מצד  גם  חיוביות 
לנשימה  אוויר  כמו  חיוני  המתווה  "אישור 
טוב  ולכן  הפריפריה,  לחיזוק  הקשור  בכל 
חבר  אמר  מאחורינו",  הזאת  שהסאגה 
הכנסת איציק שמולי. "יחד עם זאת, הכוונה 
של חברי כנסת בליכוד ובבית היהודי לכופף 
את הדמוקרטיה ולהתחיל לחלק במסלולים 
למידת  בהתאם  נוספות  הטבות  עוקפים 
משוחד  יותר  לא  היא  הפוליטית  הקרבה 

פוליטי וניאבק בה בכל הכוח".
הכין  כעשור  "לפני  מסר:  ילין  חיים  ח"כ 
במס  לאומית  לעדיפות  מפה  האוצר  משרד 
הכנסה, האמירה של הפקידות דיברה בזמנו 
אותה  להעביר  יצליח  פוליטי  קוסם  שרק 
יו"ר  הקוסם,  נמצא  בבוקר  היום  בכנסת. 
ועדת כספים ח"כ משפה גפני. בתחושת צדק 
חברתי ובחלוקה הוגנת, יישובים רבים יקבלו 
הטבות מס בצורה הדרגתית, מדודה, שקופה 
וממש לא פוליטית. ההחלטה נעשתה מתוך 
עדיפות  מתן  של  ברורים  מאד  קריטריונים 

לפריפריה וליישובים ליד הגבול".

השר ליצמן מבקש לערוך פיילוט באחת הערים כדי 
לחקור את ההשפעות הבריאותיות של שומן הטראנס 
 בסביבות השר אומרים: "זוהי הכרזה דרמטית עם 

השלכות רבות"

ראשי הערים צהלו: מתווה הטבות המס אושר בוועדת 
הכספים  גם האופוזיציה הודתה לחה"כ משה גפני: 
"אישור המתווה חיוני כמו אוויר לנשימה בכל הקשור 
לחיזוק הפריפריה, ולכן טוב שהסאגה הזאת מאחורינו" 
 ח"כ חיים ילין: "האמירה של הפקידות דיברה בזמנו 
שרק קוסם פוליטי יצליח להעביר אותה בכנסת. היום 

בבוקר נמצא הקוסם, יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני"

השר ליצמן בודק אפשרות 
למלחמה בשומן טראנס

"רק קוסם פוליטי היה יכול 
להעביר את המתווה הזה"

במקוםישיבה והגשה מקומות 

ים
שר

מסעדת שווארמה וב

ת
שנה של איכו

 4

4

ז‘בוטינסקי 12 ב“ב (פינת ר‘ עקיבא)טלפון להזמנות: 03-6128989’תן-ביס‘,   ’סיבוס‘,  ’קופונפון‘משלוחים דרך

משלוחים  שירות חדש:
23:00 - 12:00מהשעה 

מפגש

שמש



₪250,000 עכשיו במחיר השקה!

ALL NEW

THINK BIG

)המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי"(

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EEC/80/1268 *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התש"ע 2010

דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם 

דרגה 11.215משולב9.8בינעירוני13.1עירוניקרניבל בנזין 3.3 ל׳ אוט׳

עכשיו במחיר השקה!

₪218,900

www.kia.com

*9920
לפרטים ולנסיעת מבחן:

בהתאם למחירון 65/15. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

חדש בישראל! קיה קרניבל, הוואן הפופולארי המשפחתי הגיע. מתקדם יותר, מעוצב יותר, עם מנוע 
חזק ועוצמתי, 8 מקומות ישיבה נוחים ומרווחים, תא מטען גדול במיוחד, דלתות צד אחוריות חשמליות, 
מערכת בחירת מצבי נהיגה drive mode select, מזגן עם תצוגה דיגיטלית ליושבים מלפנים ומאחור, ועוד.

₪250,000 עכשיו במחיר השקה!

ALL NEW

THINK BIG

)המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי"(

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EEC/80/1268 *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התש"ע 2010

דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם 

דרגה 11.215משולב9.8בינעירוני13.1עירוניקרניבל בנזין 3.3 ל׳ אוט׳

עכשיו במחיר השקה!

₪218,900

www.kia.com

*9920
לפרטים ולנסיעת מבחן:

בהתאם למחירון 65/15. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

חדש בישראל! קיה קרניבל, הוואן הפופולארי המשפחתי הגיע. מתקדם יותר, מעוצב יותר, עם מנוע 
חזק ועוצמתי, 8 מקומות ישיבה נוחים ומרווחים, תא מטען גדול במיוחד, דלתות צד אחוריות חשמליות, 
מערכת בחירת מצבי נהיגה drive mode select, מזגן עם תצוגה דיגיטלית ליושבים מלפנים ומאחור, ועוד.

852

מרכז שירות ומכירה שחק קיה פתח-תקוה, רח‘ שנקר 18, קרית אריה. טלפון: 03-970-7600
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מאת: יאיר פלד

ביקור רב רושם ערך סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן 
יפעל  כי  הודיע  ובמסגרתו  'ברזילי'  הרפואי  במרכז 
מוביל  כמרכז  הרפואי  המרכז  של  ביסוסו  להמשך 

בישראל.  
אשקלון  העיר  תושב  הינו  כהן  האוצר  שר  סגן 
אולם  מקרוב,  הרפואי  המרכז  פעילות  את  ומכיר 
ביקש להתרשם אחר התפתחותו המואצת של המרכז 
הדרום.  מתושבי  אלפים  מאות  המשרת  הרפואי 
בישיבת עבודה שהתקיימה עם הנהלת בית החולים 
הציג מנכ"ל המרכז הרפואי, ד"ר חזי לוי, הציג בפני 
סגן השר את הישגי המרכז הרפואי בשנה החולפת, 
איכותי  לטיפול  החולים  בית  מחויבות  את  והדגיש 
רתימת  ובמיוחד  הקהילה  בקרב  רבה  ולמעורבות 

הנוער בקהילה.
התוכניות  את  השר  סגן  בפני  הציג  אף  לוי  ד"ר 
החדש  האשפוז  בניין  שבבניית  הזמנים  ולוחות 
הקיימות  ואת הרחבת התשתיות  אלו  בימים  המוקם 
אשקלון  באוכלוסיית  המשמעותי  הגידול  לאור 

וסביבתה.
החולים  בית  פעילות  את  שיבח  כהן  יצחק  הרב 
והמהפכה המתחוללת בה תחת שרביטו של ד"ר חזי 

לוי והבטיח להמשיך ולסייע לבית החולים. 
לארח  "שמחנו  ברזילי:  מנכ"ל  לוי,  חזי  ד"ר 
הרפואי,  המרכז  של  ותיק  וידיד  העיר  תושב  את 
בפניו  ולהציג  כהן  יצחק  הרב  ח"כ  האוצר  שר  סגן 
והתוכניות  הרפואי  המרכז  של  ההתפתחות  את 
לעמוד  ימשיך  השר  סגן  כי  בטוחים  אנו  העתידיות. 

לימיננו כהרגלו".

"אמשיך לעמוד לימין המרכז הרפואי"

"משרד האוצר מעכב 
הוזלה במחירי מוצרי 
היסוד שתחת פיקוח"

סגן שר האוצר איציק כהן בבית החולים ברזילי

כך אומר ח"כ אורי מקלב שהגיש בנושא 
שאילתה לשר האוצר משה כחלון  "על משרד 
האוצר לצמצם את רווחי הקמעונאים בהקדם 

לרווח הציבור", הוסיף 
מאת: חיים רייך

של  דו"ח  שלמרות  יתכן  "כיצד 
ספר  לפני  ועדת המחירים שפורסם 
חודשים ומורה לצמצם את המרווח 
השימוע  מזון,  במוצרי  הקמעונאי 
ושוב  שוב  נדחה  השיווק  לרשתות 
יישום  של  בפועל  לעיכוב  וגורם 
כך  היסוד".  מוצרי  מחירי  הוזלת 
)יהדות  מקלב  אורי  ח"כ  תוהה 
התורה(, במסגרת שאילתה שהגיש 
הוא  ובו  כחלון  משה  האוצר  לשר 
האוצר  משרד  מדוע  לדעת  דורש 
המזון  מוצרי  של  הוזלה  מעכב 

שבפיקוח.
ועדת המחירים פרסמה כבר לפני 
דו"ח  חודשים  מארבעה  למעלה 
בנושא, אך לנוכח התנגדות רשתות 
האוצר  משרד  כעת  בוחן  השיווק 
את טענותיהם. בשל כך נדחה שוב 
לרשתות,  השימוע  עיתוי  ושוב 
תכנית  לדרך  לצאת  צפויה  שאחריו 

הוזלת מחירי מוצרי היסוד.
ועדת  של  הדו"ח  "יישום 
לציבור  לחסוך  צפוי  המחירים 
מוצרי  הוצאות  על  מ-5%  למעלה 
היסוד, אך למרות המסרים החיובים 
וכינוס  הדרך  בתחילת  שנשמעו 
פעילות  שהבטיחה  המחירים  ועדת 
מהירה להוזלת מוצרי היסוד, יישום 
התוכנית עדיין מתעכב", אומר ח"כ 

מקלב.
השכבות  ובייחוד   – "הציבור 
שנים  כבר  משלם   – החלשות 
ארוכות פערי תיווך גבוהים לרשתות 
לרגולטורים  יש  ואם  השיווק, 
יש   – זאת  לצמצם  דרך  האחראים 
לרווחת  בהקדם,  זאת  לעשות 
הציבור, ולא לעכב את ההוזלה בשל 
הלחץ שמפעילות רשתות השתות", 
עצם  כי  ומציין  מקלב  ח"כ  מוסיף 
הגשת השאילה עשויה לזרז את שר 
האוצר להכריז על ההוזלה הצפויה 
שבפיקוח. היסוד  מוצרי   במחירי 

בביקור של סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן בבית החולים ברזילי, הציג בפניו 
מנכ"ל המרכז הרפואי ד"ר חזי לוי את הישגי המרכז  סגן השר שיבח את 
הנהלת המרכז על הפעילות והודיע כי ימשיך לעמוד לימין המרכז הרפואי

בראשות השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הרב אריה מכלוף דרעי
במעמד ראש הממשלה

מר בנימין נתניהו
ובנוכחות שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות 

ובכירים במשק,  במגזר הציבורי והשלישי
יום ג‘, י“ט בכסלו תשע“ו 1.12.2015

אודיטוריום עכו, בין השעות 8:30-16:00

בראשות השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

www.myreg.co.il/Galil2015 :להרשמה היכנסו לאתר



א’- ה’ - 10:00 עד 21:00.  ו’ - 10:00 עד 13:00.
רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים

חיסול עודפים
אלפי פריטים 
עשרה ימים 
מקום אחד

חליפות
עודפים

₪ 249
מעילים

צמר

₪ 399 

צעיפים

₪ 35

חולצות
כותנה

2 ב-100 ₪

חגורות
 

₪ 25

סריגים
כותנה

₪ 39

עניבות

₪ 10

גרביים

5 ב-30 ₪
חפתים

₪ 40
דרושים עובדים

עם מוכנות לעבודה נסיון 
קודם חובה

050-3343231



מוגש כמידע לחברי מכבי

בעוד
שבוע

הרפואה בבני ברק 
כבר לא תהיה

אותו דבר...

שירותי מעבדהמכון לריפוי בעיסוק למבוגריםמכון הלב שירותי אחיות מכון שמיעהמרכז לבריאות האישה

מכון אולטראסאונד ורנטגןמכון פיזיותרפיה מרכז לילדים עם עודף משקלמרכז להתפתחות הילד אשפוז יום
בקרוב!

מוקד חירום לילה
בקרוב!

כל בני ברקי
שני חבר
 במכבי

 מגוון רופאים מומחים ושירותי רפואה לכל המשפחה:

המרכז הרפואי החדש 
6,500 מ"ר של מגוון שירותי רפואה חדשניים ומתקדמים.

 מרכז ענק, בלעדי וראשון מסוגו, בלב בני ברק.

המרכז הרפואי החדש: רחוב ר' עקיבא 86, בני ברק
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הדיון בוועדת המשנה לעניין איו"ש בוועדת החוץ והביטחון

"האיחוד האירופי הוא החטיבה 
להתיישבות של הפלסטינים"

ועדת המשנה לעניין איו"ש בוועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ ואל"מ במיל' מוטי יוגב )הבית היהודי( ערכה דיון 
מעקב בנושא הטיפול בבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית בשטח  C ח"כ מוטי יוגב: "במבחן התוצאה מדינת ישראל 

לא מתמודדת עם הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית"
מאת: יאיר פלד

והביטחון  החוץ  בוועדת  איו"ש  לעניין  המשנה  ועדת 
)הבית היהודי( ערכה  יוגב  בראשות ח"כ ואל"מ במיל' מוטי 
דיון מעקב בנושא הטיפול בבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית 

.C בשטח
בשנים  הקצה  הארופאי  שהאיחוד  בוועדה  הוצג  בנוסף 
האחרונות בכל שנה מעל 100 מיליון אירו לקידום פרוייקטים 
 C בשטחי  מדינה  אדמות  על  לבדואים  חוקית  בלתי  לבנייה 
בניגוד לדין הבינ"ל ולהסכמי אוסלו בתופעה שניתן לכנותה 

"טרור הבנייה הבלתי חוקית". 
נתונים  הוועדה  לחברי  הציגו  ירושלים  עוטף  פורום  חברי 
גניבות  מדינה,  אדמות  על  הפלסטינית  ההשתלטות  אודות 

חשמל ומים, זיהום שמורות טבע ומי תהום. 
המדאיגה  העלייה  את  לנוכחים  הפורום  הציג  כן,  כמו 

במבנים הלא חוקיים הנבנים בשטח בסיוע האיחוד האירופי
אדומים  מעלה  "באזור  "רגבים":  עמותת  נציגי  לדברי 
בלבד ישנם כ-1000 מבנים בלתי חוקיים והמגמה רק הולכת 
ומתעצמת. מדובר בתהליך שמתחיל בפחונים ובהמשך במידה 
ולא הורסים את המבנה הוא הופך לקרווילות. הרעיון מבחינת 
הקיץ  במהלך  ולכן  השטח  על  להשתלט  הוא  הפלסטינים 
כלכלית  בהשקעה  מדובר  מאוישים.  לא  כלל  הללו  המבנים 
משמעותית שממומנת בעיקר על ידי גורמים באיחוד האירופי. 
כלכלית  כדאיות  שאין  למסקנה  יגיעו  גורמים  ואותם  במידה 

בהמשך העברת התקציבים מאחר ומדינת ישראל תממש את 
צווי ההריסה, הם יפסיקו להשקיע.

"הבעיה  כי  טען  הירדן  ביקעת  מועצת  ראש  אלחיאני,  דוד 
היא לא במחסור בצווי הריסה. נהפוך הוא. הבעיה היא שבתי 
המשפט לא מאפשרים לממש את צווי ההריסה הקיימים. יש 
קורה  ולא   2000 משנת  עוד  מבנים  על  הריסה  צווי  במועצה 
גם  כלום. חייבים להוציא את האחריות בנושא מבג"צ. אולי 
לבנות  ולהתחיל  מהפלסטינים  משהו  ללמוד  צריכים  אנחנו 

ללא אישור על אדמות מדינה".
"יש  כי:  בדיון  אמר  בנימין  מועצת  ראש  עוזר  שניר,  רוני 
ומשרד המשפטים  יד מתמשכת של משרד החוץ  אוזלת  כאן 
הפלסטינית  מהשתלטות  שמתעלם  הביטחון  משרד  ובראשם 

על אדמות מדינה. חייבים להבין שאם לא נעצור את הבנייה 
הלא חוקית לאורך כביש מספר 1, הטרור, האבנים הבקת"בים 
כביש   לסלול  נצטרך  שנים  כמה  בעוד  לשם.  גם  יגיעו  והירי 
עוקף שיעלה לירושלים בגלל הטרור שיצא מהכפרים באזור 

".E1
שניר הוסיף: "לא הגיוני שבג"צ יחליט בקלות כזאת להרוס 
בית כנסת בגבעת זאב, אבל מסגד ובית ספר של הרשות שנבנה 

ע"י האיחוד האירופי באופן לא חוקי, לא הורסים".
"במבחן  כי  ציין  היהודי(  )הבית  סמוטריץ  בצלאל  ח"כ 
נכשלים. למרות כל הכוונות הטובות של כל  התוצאה אנחנו 
מידי  ומעט  חוקית  בלתי  בנייה  מידי  יותר  יש  האכיפה  גורמי 
להתיישבות  החטיבה  להיות  הפך  האירופי  האיחוד  הריסות. 
למול  צריכה להתמקד  עיקר הפעילות שלנו  של הפלסטינים. 
החוץ  משרד  של  המעש  וחוסר  אחד  מצד  האירופי  האיחוד 
שחייב לפעול באופן יותר אגרסיבי.  לתחושתי בנושא הזה אין 
הכוונה של הדרג המדיני במטרה לחזק את המשילות בשטח 

כדי למנוע מצב שזה בכייה לדורות".
האכיפה  גורמי  בפועל  כי  אמר  יוגב  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
המבצעי  בפן  לא  בנושא,  דבר  עושים  ולא  כמעט  בישראל 
וגם לא המשפטי. האכיפה בשטח לא מתנהלת באופן שוויוני 
הרשות  ידי  על  מוכוונת  הבנייה  ככלל  ליהודים.  ערבים  בין 
הפלסטינית בעיקר בשטח האסטרטגי – E1 וממומנת על ידי 

האיחוד האירופי בניגוד להסכמי אוסלו.
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מבצע מחיר מיוחד!!
ד"ר אוריאל אבידן

השתלות שיניים בשיטות מתקדמות ביותר

אפשרות לשתלים ביום אחד

ישור שיניים וטיפולים משמרים

תעודת אחריות בכתב על כתרים ושתלים
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רחוב טבריה 30 בחניה
)car כניסה נוספת מרחוב בן גוריון 59 )מאחורי

אוטו בני ברק
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פתוח רצוף: 19:00 - 9:00
ימי שישי וערב חג: 13:30 - 9:00

& 14.90

& 9.90

& 14.90

& 119

בוסטר הנעה לרכב 
מניע משאית ורכבי דיזלהסוג האיכותי ביותר 

%10 הנחה
על כל סוגי 
המצברים 

על כל סוגי 
מנורות 
הלדים

על כל 
הרמקולים

 על כל 
סוגי 

הריפודים

מבצעים 
מטורפים
לשבוע בלבד!!
למביא מודעה זו!!
בתוקף עד 22.11.15 
עד 2 פריטים ללקוח

יבוא בלעדי!

₪ 289.90

4 מגיני רוח לרוב 
סוגי המכוניות 

)איכותי וחזק במיוחד(

מים ירוקים 
5 ליטר

מים כחולים 
גדול 4 ליטר

ספריי לתיקון 
פנצ'ר

חיישני 
רוורס

כיסויים 
לטלפון

כיסוי הגה 
עור אמיתי

מטענים 
לרכב ולבית

זוג מגבי סיליקון 
איכותי במיוחד

כולל התקנה כולל התקנה

הנחה

 usb מערכת
aux + usd כניסת

כל סוגי הריחנים
כולל קליפורניה

מקורי

& 14.90& 49.90

& 49.90

& 25

& 199 & 149

30 %
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הבדילו  ולא  מועצה  חבר  בו  שיושב  בית  לכל  הגיעו  הם 
בידיהם  המתוקן  הגיוס  חוק  כשנוסח  לספרדי.  אשכנזי  בין 
סבבו אנשי הפלג הירושלמי בבתי אדמו"רים וראשי ישיבות, 
כנסת  כשחברי  אדומים  קווים  נחצו  שלראשונה  מסבירים 
חרדים עומדים להרים את ידם בעד יעדי גיוס לבני ישיבות. כל 
ביקורת הוקלטה, תומללה ונשלחה בדואר צבאי בלתי מסווג 

למיילים של העיתונאים.
בבתי חברי המועצת הליטאים הצביעו הקנאים המקליטים 
החברים  בפני  והתגייסו,  שנשרו  קטנות  ישיבות  בוגרי  על 
החסידיים הם התריעו מפני תופעת האברכים החסידיים שראו 
המועצת  חברי  של  במעונותיהם  שולל,  והולכו  השח"ר  את 
הספרדים הם הזהירו כי הנפגעים הראשונים יהיו בני הישיבות 
את  שמלווה  משדרות  מסעודה  הפריפריה.  מערי  הספרדים 
הילד לתחנת האוטובוס, לא מבינה גם כך מה ההבדל בין הבן 
יקיר שלה שלובש כובע וחליפה ונוסע לישיבה לבין האחיין 
שעולה על מדים בדרכו לבסיס. העובדה שחברי כנסת חרדים 
חתמו על חוק עם התחייבות ליעדים, רק תגביר את הבלבול 

ותגדיל את אחוזי הנושרים הספרדים.
בבתי  שסבבו  מגייסים  לאותם  ביותר  הטובה  התשובה 
ערב  ניתנה  האחרון,  ברגע  החוק  את  לטרפד  כדי  הרבנים 
ההצבעה. בלילה שבין ראשון לשני, התקיימה שיחה סגורה 
בבית צנוע בעיר העתיקה. המשתתפים: נשיא מועצת החכמים 
מרן הגר"ש כהן, ראש ישיבת יקירי ירושלים הגר"י כהן, יו"ר 

ש"ס השר אריה דרעי וח"כ יואב בן צור. 
המתנגדים לחוק הגיוס שכיתתו רגליים וירדו לבתיהם של 
גדולי ישראל באזור המרכז, עשו גם את הדרך הקצרה משערי 
חסד לעיר העתיקה והשמיעו את טיעוניהם. 'חכם שלום' שמע 
וזימן את המשתתפים לביתו כדי לשמוע כיצד מתמודדים עם 

הטענות.
ויצא להגנת  ליבו  סגור  בתוך החדר הסגור פתח דרעי את 
בקריאה  החוק  על  ההצבעה  ערב  החרדים,  הכנסת  חברי 
היא  האמיתית  הבחירה  כי  הסביר  דרעי  ושלישית.  שנייה 
בתלם  הליכה  לבין  סאטמאר  נוסח  מהמדינה  התנתקות  בין 
שהתווה החזון איש בימי הקמת המדינה ושמירה על כל מה 
שהושג בעמל במשך למעלה משישים שנה. שיתוף הפעולה 
בן ששת העשורים עם מוסדות השלטון עמד מאז ומתמיד על 
וביסוס  פיתוח  השנייה,  נזקים.  מזעור  האחת,  רגליים:  שתי 

עולם התורה. 
גם  החרדית  הנציגות  צועדת  הללו  הרגליים  שתי  על 
תיקונים לחוק  היא הכנסת  הנוכחית. הרגל האחת,  בקדנציה 
הגיוס שנחקק והושלם בקדנציה שעברה. בקדנציה הנוכחית, 
למזער  במטרה  ושפצור  תיקון  מלאכת  הכל  בסך  נעשתה 
תקופת  תום  והארכת  הפליליות  הסנקציות  ביטול  נזקים: 

הביניים מ-2017 ל-2023. 
התורה  עולם  וביצור  פיתוח  של  השנייה  הרגל  שרירי  גם 
כוח  אימוני  מסדרת  כתוצאה  הקדנציה  מראשית  התחזקו 
החזרת  לפנינו:  התוצאות  החרדים.  הכנסת  חברי  שערכו 
תוספת  התורה,  עולם  תקציבי  הגדלת  חו"ל,  תלמידי  תקצוב 
כולל  ראש  כל  הכנסה לאברכים.  והחזרת הבטחת  לקצבאות 
מתחיל, שסבב על הפתחים בקדנציית ההרעבה של ממשלת 
ביבי-לפיד, יידע להסביר כי רבים היו חללי הרעב מחללי חרב 
קיום  שלמלחמת  הייתה  דרעי  של  התחתונה  השורה  הגיוס. 
התיקונים  רקע  על   - וכאן  אחרת,  ברירה  כשאין  רק  יוצאים 

שהוכללו ודחיית הקץ, בהחלט יש ברירה הרבה יותר טובה.

אשפוז בכפייה
ושלישית  שנייה  בקריאה  השבוע  עבר  הגיוס  שחוק  אחרי 
לא  שבג"ץ  בתקווה  וי,  לסמן  החרדים  הכנסת  חברי  יכולים 
עתירת  במסגרת  התיקון  את  ויפסול  מהחוק  צחוק  יעשה 
בכירי  של  הערכתם  כאן  הובאה  שעבר  בשבוע  עתיד.  יש 
ביעדים,  כי אם תימשך מגמת העמידה היחסית  הפרקליטות 
שופטי בג"ץ לא ימהרו לפסול את החוק ולשלוח אותו לסל 

המחזור אליו הושלכה החקיקה נגד המסתננים. 
התחושה במערכת הפוליטית היא שביבי ישלים את שנתו 
הקדנציה:  תחילת  של  הקשים  המבחנים  בשני  שעמד  אחרי 
אישור התקציב ותיקון חוק הגיוס. כעת נושא נתניהו עיניים 
להמשיך  אפשר  שאי  בהבנה  הקואליציוני  הבסיס  להרחבת 

ולחיות בקואליציה התלויה על חודו של קול. 
הרחיק  נתניהו  השבוע,  שהתקיים  הסיעות  ראשי  במפגש 
 2018-2017 לשנים  דו-שנתי  תקציב  על  לדבר  והחל  לכת 
כהונה.  שנות  ארבע  לו  ויעניק   2016 בשנת  כבר  שיאושר 
אחת  אף  להחליף  בכוונתו  אין  כי  נתניהו  הבהיר  הדרך  על 
מהשותפות. המשפט נאמר כבדרך אגב אך למשתתפים היה 
היטב.  מכוונת  אלא  אקראית  הייתה  לא  שהאמירה  ברור, 
גם  מהמותן,  שליפות  אין  ביבי,  כמו  קונטרול'  'פריק  אצל 
על  האנטישמי.  המופתי  עלילות  על  בצ'יזבטים  כשמדובר 
אחת כמה וכמה כשמדובר בסלע קיומו, שהוא כמובן המשך 
ישיבתו לבטח בבית המאובטח ברחוב בלפור. אפשר בהחלט 
להבין את האיש. קר ומסוכן שם מחוץ לבית ראש הממשלה. 
ירושלמית  צינה  בערבים  השבוע  שררה  הבירה  ברחובות 
מקפיאה, ובשווקי העיר נשלפו מספריים חדים שהפכו לסכין. 
ההצהרה של ביבי הורידה לכאורה מהשולחן את אופציית 
השותפות עם העבודה על חשבון הבית היהודי. הבנטים לא 
מתנצלים וגם לא מאמינים תמימים. הם יודעים היטב שנתניהו 
עשוי לשנות את טעמו תוך דקה אם יבשילו התנאים. בסביבתו 
של ביבי הבהירו השבוע שהוא רציני בכוונותיו שלא להתנתק 
מהבית היהודי ולא להתעמת עם ה"בייס" הימני, שהביא לו 

על מגש של כסף וז'יטונים את שלושים המנדטים. 
דרעי נצפה מסתודד בשבוע שעבר עם בוז'י הרצוג בשמחת 
ראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום' הגאון הרב בניהו שמואלי, 
לצד 'רב הסלבס', הרב מרדכי חסידים, מקרב-רחוקים ידוע. 
הרב  של  איכותי  אך  הקטן  חסידיו  קהל  בקרב  שמקובל  כפי 
חסידים, יש תמונות שחשיבותן היחידה היא פרסומן ברבים 
במדורי הרכילות. יושבי-ראש סיעות הקואליציה יצאו השבוע 
קלף  עוד  הכל  בסך  היא  הרצוג  של  שתמונתו  תחושה,  עם 
מיקוח  לצרכי  גרידא  רכילות  הממשלה.  ראש  של  בחפיסה 

פנים-קואליציוני ולא אופציה ממשית בת קיימא.
ממש  לא  מסתבר,  הן  גם  אך  אופציות  שתי  עם  נשארנו 
מציאותיות. אופציית לפיד נפסלה על הסף על ידי השר יעקב 
ליצמן  הציע  ההצעה  את  שהעלה  המפלגה  ליו"ר  ליצמן. 
שתחת  הנפש  לרפואת  החולים  מבתי  באחד  חינם  אשפוז 

אחריות משרדו. 
שמשרד  אחרי  מרומם  רוח  במצב  למפגש  הגיע  ליצמן 
מכשירי  רכישת  האחרון  בשבוע  סבסד  בהובלתו  הבריאות 
המפגש,  לפני  קלה  שעה  החולים.  לבתי  חדשים  אמ.אר.איי 

צורף  אליה  לחקיקה,  שרים  בוועדת  להפחית  ליצמן  הצליח 
עם השבעתו כשר בממשלה, את סך שעות הלימוד שנדרשו 
כלל  הראשוני  הסעיף  לאברכים.  הכנסה  הבטחת  בחוק 
דרישה מכבידה לנוכחות בכולל במשך ארבעים וחמש שעות 
שבועיות. לדרישתו של ליצמן, הופחת הרף והומר בנוכחות 

של ארבעים שעות בלבד. 
את הבדיחה על האשפוז הכפוי הוא שחרר בחצי חיוך, אך 
כשהנוכחים פרצו בצחוק, ליצמן העלה על פניו ארשת רצינית 
"מבחינתנו  סופנית.  מחלה  על  לפציינט  המודיע  רופא  של 
מערוץ  רץ  האיש  הרי  אדום.  קו  זהו  לממשלה  לפיד  צירוף 
מבין  הוא  גם  כי  החרדית,  לתקשורת  אפילו  ופונה  לערוץ 
נהיה  "לא  בחדרו,  ליצמן  הסביר  רלוונטי",  לבלתי  שהפך 
לממשלה  שישוב  כדי  לעניינים  אותו  שיחזיר  הקפיצה  קרש 

ומתפקידו המיניסטריאלי החדש יחזור לתקוף אותנו". 
אמורה  שבעצם   - האחרונה  האופציה  עם  כן  אם  נותרנו 
וחמשת  ליברמן  איווט  של  צירופו  ראשונה:  להיות  הייתה 
צירוף  שהוזכרו,  האופציות  שמכל  הבהיר  ביבי  הגמדים. 
היותר טבעית, אלא שלטבע  כברירה  לו  נראה  ביתנו  ישראל 

כידוע, חוקים משלו. 
בסביבת נתניהו היו בטוחים עד לפני שבוע שכאשר איווט 
אומר לא, הוא מתכוון ל'כן עם תיק הביטחון'. הביטחון הזה 
אומנם  איווט  ברחובות.  האישי  הביטחון  עם  ביחד  נעלם, 
העביר מסרים שהוא דורש את תיק הביטחון מלא-מלא, כמו 
הולכת  הממשלה  ראש  בסביבת  אך  בשעתו,  לוי  דוד  שאמר 
דרישה  במכוון  לנתניהו  מציג  שליברמן  התחושה  וגוברת 
ביטחון'  ל'מר  שחסר  מה  זה  "רק  לה.  לסרב  חייב  שיהיה 
החדש שמעולם לא ירה כדור, לקבל את המושכות ולא לספק 
שהשתתפו  מראשי-המפלגות  אחד  השבוע  אמר  פתרונות", 
שלטובת  מבין  "איווט  הממשלה,  ראש  עם  המוחות  בסיעור 
ביטחונו האישי, הדבר האחרון שהוא צריך זה להפוך לאחראי 

על הכאוס הביטחוני במדינה".

הפירונים שנשארו
הגיוס הוא מלחמת האתמול. הקרב החדש שנפתח השבוע 
השמן  פך  נמלקת,  הנפש  ציפור  הטהור.  החינוך  על  הוא 
בסוגיית  כמו  גוועלד.  אוי  רם,  בקול  נצעק  בואו  אז  מחולל, 
ותורת הנסתר, או אם תרצו:  הגיוס גם כאן יש תורת הנגלה 

תורת הקבלה. 
פעמיים  כשנפגשו  שיא  השבוע  שברו  ואגודה  דגל  חכ"י 
לישיבת  הגיעו  מדגל  רק שהחברים  לא  אחת.  גג  קורת  תחת 
הסיעה ביום שני, אלא שגם בלילה שלפני ישבו גפני, ליצמן 
פחות  לא  גוף   - ישראל  אגודת  מורי  הסתדרות  בבית  ופרוש 

אנכרוניסטי מההסתדרות הציונית. 
למרבה ההפתעה הם לא רק ישבו ביחד אלא נשמעו כאיש 
אחד. את הנסתרות יכול לזהות רק בוחן כליות ולב, אך לפחות 
על פי הטקסטים שהובאו בשלושת הביטאונים למחרת היום, 
הקול קול יעקב )ליצמן( היה גם קולם של מאיר )פרוש( ומשה 

)גפני(.
המגזר  של  החינוך  אנשי  כל  נכחו  הכנסת  חברי  לצד 
נציגי  התורה,  גדולי  מועצות  ומזכירי  ערים  ראשי  האשכנזי: 
ועדות  וחברי  התורה  ותלמודי  הסמינרים  הישיבות,  איגוד 
ודגל.  אגודה  של  התורה  גדולי  מועצות  שתי  מטעם  החינוך 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

סאטמאר פינת חזון-איש
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והיכן היו החברים הספרדים? אל נא תקדימו 
ורק  הנגלה,  בתורת  תחילה  נעמיק  לשאול. 

לאחר מכן נצלול לתורת הנסתר. 
הסגנון והשיח נדמו כלקוחים מחרדת יעקב 
הטרמינולוגיה  השבוע.  בפרשת  עשיו  מפני 
כבר  דורון  הפעולה.  לדרך  גם  רלוונטית 
עיזים שהחינוך החרדי  נשלח בדמות עשרות 
הכניס לכיתות הלימוד בהוראת מפקחי משרד 
עת  הגיעה  הזמן,  כל  נלחשת  תפילה  החינוך, 

המלחמה. 
מי  אך  לוחמנית,  הייתה  בחדר  האווירה 
יעקב  הבריאות  שר  היה  פרגון  עם  שהפתיע 
החינוך  שר  שסגן  לומר  חייב  "אני  ליצמן. 
מאיר פרוש עושה עבודה טובה מאוד במשרד 
החינוך", אמר ליצמן. כשנשאל על כך בחדרו 
"זה  היום השיב בחיוך רחב:  בכנסת למחרת 
דיברו בכינוס על משרד  עניין של פרגון.  לא 
של  שהנציג  לומר  לנכון  ומצאתי  החינוך 
אגודה במשרד עושה את עבודתו". בליצמנית, 

אי אפשר לצפות לפרגון גדול מזה.
פריחת היחסים בין ליצמן לפרוש בשבועות 
בה  התקופה  את  להזכיר  מתחילה  האחרונים 
מטעם  השיכון  שר  סגן  במשבצת  ישב  פרוש 
הראשונה  ביבי  בממשלת  המרכזית  הסיעה 
סיבה  של  במעגליות  כמובן  מדובר  ב-96'. 
אמונים  שלומי  בין  שהקרע  ככל   - ומסובב 
לדגל התורה מעמיק, כך נסגרים הפערים בין 
הסיעה המרכזית לשלומי אמונים. ליצמן יכול 
כיום לומר את הביטוי שהיה חביב על איווט 

בימיו הטובים: הכל גן עדן.
המחמאה  היה  לפרוש  ליצמן  של  הפרגון 
טענות  שכולו  בערב  שהושמעה  היחידה 
ומענות. בזה אחר זה קמו מנהלים וסיפרו על 
ההתערבות הבלתי פוסקת של משרד החינוך 
בתכנים, שעולה בחומרתה כיום על מה שחוו 

בקדנציית לפיד. 
כי  כחודש  לפני  זו  באכסניה  הצהיר  גפני 
"בנט גרוע מלפיד", אך מאז עברו הרבה מים 

קרירים בנהר הקואליציוני שהחרדים והדתיים 
לחרדים  סייע  בנט  ממימיו.  שותים  לאומיים 
לקדם את התיקון שמתקצב את תלמידי חו"ל 
המשפטים  שרת  לדרך,  ושותפתו  בישיבות, 
המשפטי  ההרכב  בראש  עמדה  שקד,  איילת 
והובילה את תיקון חוק הגיוס, על אפן וחמתן 

של בכירות משרדה. 
רק השבוע, עמד בנט בדיבורו והפחית את 
צורך  אין  הציוניות.  לישיבות  הנקודה  ערך 
לצאת בריקודים ובמחולות. מדובר בהפחתה 
שנוצרה  קואליציונית  מחויבות  מכוח  טכנית 
מבלי  הישיבות.  תקציבי  הגדלת  רקע  על 
להיכנס לפרטים משמימים, ניתן לסכם ולומר 
התקצוב  פערי  החודשי,  העו"ש  בחשבון  כי 
הציוניות  לישיבות  החרדיות  הישיבות  בין 

ייוותרו על כנם.
בעיקר  נוגעות  המנהלים  של  הטענות 
שלתחושת  והמפקחים,  הפקידים  לשלטון 
במלוא  ליישם  ממשיכים  החרדים,  המנהלים 
הפקידים  עתיד.  יש  מדיניות  את  הקיטור 
והמפקחים במשרד החינוך לא שמעו כנראה 
הקדמונים,  אבותינו  כמו  יצא  פירון,  ששי 
ממש  לא  גם  הם  בשדרות.  מרצון  לגלות 
חבש  לפיד  יאיר  ששותפו  מכך  מתרשמים 
את  נישק  בטלית,  התעטף  שחורה,  כיפה 
חלה  להפריש  רעייתו  את  הכותל, שלח  אבני 
התיקונים,  מסכת  ובתום  המפלגה  נשות  עם 
גם היכה על חטא )בראיון עשוי היטב לאתר 

בחדרי חרדים(.

חינוך מחדש
שורש כל הרע, על פי המנהלים, זהו המחוז 
החרדי שהוקם בתקופת פירון ומונו בו עשרות 
חיילים  כמו  במוסדות  שמפטרלים  מפקחים 
הקים  "כשפירון  בריסל.  ברחובות  בלגים 
היה  "היעד  המנהלים,  הסבירו  המשרד",  את 

בפועל  החרדי.  המגזר  מתוך  אנשים  למנות 
גורמים  כמעט כל המינויים הבכירים הם של 
מחוץ למגזר שמביאים למערכת את השקפת 

עולמם". זה מה שנקרא, חינוך מחדש.
"אתם יכולים לתאר לעצמכם מה היה קורה 
חרדים  מפקחים  בעקביות  ממנים  היו  אם 
דתי(  הממלכתי  )החינוך  החמ"ד  במוסדות 
להכניס  מנסים  היו  חרדים  מפקחים  ואותם 
הממלכתי  לחינוך  חרדיים  ותכנים  אווירה 
אנשי  "הרי  המנהלים,  אחד  שאל  דתי?", 
המגזר  ונציגי  לאומי  הדתי  בציבור  החינוך 
בכנסת היו נעמדים על הרגליים האחוריות. רק 
אצלנו אפשר למנות במכוון מפקחים ופקידים 
בכירים לא מהמגזר - כמו אחראית על קציני 
הנשירה,  בתופעת  שמטפלת  סדיר  ביקור 
ומנהלי אגפים בכירים דוגמת אגף חברה ונוער 
שמונו  הבכירים  כל  כמעט  החרדי.  במחוז 
במחוז הם חובשי כיפה סרוגה או נטולי כיפה. 
אין לנו דבר וחצי דבר נגד האנשים עצמם אבל 
כשהם מנסים להכניס תכנים וערכים ממערכת 
החינוך  מערכת  לתוך  הממלכתית  החינוך 

החרדית, חייבים לקום ולומר עד כאן".
מנגנוני  את  לנטרל  צריך  הזה  בעניין 
לפעול  שמתחילים  הטבעיים  ההתקפה 
חרדים  מנהלים  שומעים  שאנו  אימת  כל 
המציאות  על  כאן  נכתב  אחת  לא  מתלוננים. 
נוסעי  חיים חלק מהמנהלים,  המעוותת שבה 
את  שאוהבים  הג'יפונים  וחובבי  הוואנים 
החיים הטובים ונהנים לנקר עיניים, בה בשעה 
מפת  ניזונים  במוסדותיהם  התלמידים  שהורי 
השליליות  הכותרות  במשורה.  ומים  במלח 
בירושלים,  המשפט  מבית  השבוע  שהגיעו 
בלשון  המנהלים,  לציבור  טוב  עושות  לא 
זו  ובהזדמנות  כמובן,  אישי  לא  זה  המעטה. 
שיזכו  ולטובתנו,  לטובתם  לחשודים,  נאחל 

לברך בקרוב "ברוך מתיר אסורים".
אבל כמו שאומרים במחוזות אחרים, אסור 
רעש  הכלל.  דיבת  את  להוציא  לקומץ  לתת 
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גפני נשא השבוע 
בוועדת חוץ וביטחון 
את אחד הנאומים 
הטובים שנשמעו 

מפיו של נציג חרדי 
בשנים האחרונות. 

שווה להתאמץ 
ולהשיג את ההקלטה 

שהמצותתים/
מתמללים/עורכים  

מטעם הפלג הירושלמי 
יעדיפו להעלים 

מאוזניכם. מי שמאשים 
את גפני וחבריו בהנפת 
דגל לבן רעיוני, כדאי 

שיאזין וישמע איך 
נושאים בגאון את דגל 

התורה
חשיבות התמונה בעצם פרסומה. דרעי והרצוג עם 'רב הסלבס' חסידים, בשמחת בית ראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום' הגר"ב שמואלי )צילום: אהרון והב(

עמדת המנהלים 
בנוסח אשכנז הובאה 
בהרחבה בביטאונים. 
בנוסח עדות המזרח 

נשמעת הגרסה 
בנעימה ובטון שונים 
לחלוטין. "המנהלים 
האשכנזים מנסים 
להשפיע על זהות 
המועמד שייבחר 

במכרז למנהל המחוז 
החרדי כדי להפסיק 
את מהפכת קבלת 
הבנות הספרדיות 
לסמינרים שהוביל 

צביקה כהן בירושלים" 
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אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

מנועי הג'יפונים לא אמור לאטום את האוזניים מלשמוע טענות 
אמיתיות של אישים ראויים המקדישים את כל חייהם לחינוך 
הקלטה  כולל  בכנס,  שהובאו  המוחשיות  הדוגמאות  ילדינו. 
מקוממת של מנהל המחוז החרדי, אמורות להקפיץ כל חרדי 
שחינוך ילדיו יקר לו. גם מי שחפץ כי ילדיו ילמדו עוד כמה 
אחוזי ליב"ה, לא מעוניין שהיסודות החינוכיים ייפגעו על ידי 
גם  ולעיתים  אישית  אג'נדה  עם  מהבית  שבאים  זרים  גורמים 

אנטי-חרדית. 

הם מפחדים

יכול להיות  "איך  על שאלה אחת לא היה למנהלים מענה. 
גם  ליצמן.  אותם  שאל  לראשונה",  הדברים  על  שומע  שאני 
שם  "ישבתי  תמיהותיו:  את  הסתיר  לא  הוא  הפגישה  בתום 
לי  יספרו  ושלא  לקיומם,  מודע  הייתי  שלא  דברים  ושמעתי 
סיפורים - אני הרי שר בריאות ויודע לזהות איך אנשים נוהגים 

ברגעי מצוקה. אם היו בעיות הייתי שומע עליהם כבר מזמן".
רכבים  בתאוצת  משהו  שמבינים  למנהלים  הבהיר  ליצמן 
ותיבות הילוכים, כי אי אפשר לעבור תוך שנייה מאפס למאה. 
דרך המלך חייבת להתחיל בפגישה מקדימה של חברי הכנסת 
עם שר החינוך בנט. כמו במאבק על הגיוס גם בשדה החינוך, 
יש לצאת למערכה רק כשמדובר במלחמת אין ברירה. במקרה 
שלנו, תחושתם של כל חברי הכנסת החרדים, ולא רק של סגן 
ומוצתה  בוררה  טרם  אשר  ברירה  יש  שבהחלט  החינוך,  שר 
עד תומה. יש עם מי לדבר, ויש על מה לדבר. נותר רק לקוות 

שבסוף זה לא ייגמר ב'הכל דיבורים'.
גפני  הכספים.  ועדת  יו"ר  היה  הנוכחים  מכל  המיליטנטי 
נשא השבוע בוועדת חוץ וביטחון את אחד הנאומים הטובים 
שנשמעו מפיו של נציג חרדי בשנים האחרונות. שווה להתאמץ 
מטעם  שהמצותתים/מתמללים/עורכים  ההקלטה  את  ולהשיג 
את  מי שמאשים  מאוזניכם.  להעלים  יעדיפו  הירושלמי  הפלג 
גפני וחבריו בהנפת דגל לבן רעיוני, כדאי שיאזין וישמע איך 

נושאים בגאון את דגל התורה.
"אתם  מכולם.  הנחרץ  היה  הוא  המנהלים  מול  בשבתו  גם 
המנהלים אשמים", הבהיר גפני, "אתם אלו שנותנים למפקחים 
להיכנס למוסדות ולהתערב בתכנים. אם הייתם עומדים כחומה 
צעד  לוקחים  היו  הם  יהיה',  ולא  יקום  'לא  ואומרים  בצורה 
אותנו  שיזרקו  מצב  אין  כיום  בסיטואציה  הרי  לאחור.  אחד 
אם  להיכנס.  להם  ונותנים  מתגמשים  אתם  אבל  מהקואליציה 
נותנים  אנחנו  מאיתנו?  רוצים  אתם  מה  חזקים  מספיק  אינכם 
לכם גיבוי מוחלט אבל לפני הכל, אתם אלו שצריכים לעמוד 

על המשמר".
כפי שלימדו בבריסק כאשר הקושיות מצטברות, יש לחפש 
תשובה טובה אחת שתיישב את כל השאלות. ליצמן שאל את 
השאלה  גם  עלתה  ומאליה  כה",  עד  הייתם  "איפה  המנהלים 
הקושיות  לשתי  בישיבה.  נכחו  לא  הספרדים  הנציגים  מדוע 

"הרי  בש"ס.  בכיר  שהשמיע  נוספת  תמיהה  מתווספת  הללו 
סיעת  לישיבת  שבוע  לפני  הגיעו  והמוסדות  הסמינרים  מנהלי 
אם  ונורא.  איום  המצב  כמה  עד  להתלונן  כדי  התורה  יהדות 
לא  עיניהם מדוע הם  לנגד  חינוכיים בלבד עומדים  אידיאלים 

דפקו על דלת סיעת ש"ס הסמוכה?". 
עמדת המנהלים בנוסח אשכנז הובאה בהרחבה בביטאונים 
ובשורות דלעיל. בנוסח עדות המזרח נשמעת הגרסה בנעימה 
ובטון שונים לחלוטין. המסקנה של הש"סניקים היא שלאותם 
מנהלים אשכנזים יש סיבות טובות לצאת מהכלים. "לא במקרה 
כל הדיבורים על הפגיעה החינוכית מצד המחוז החרדי התחילו 
לכפות  הצליח  כהן  צביקה  ירושלים  עיריית  ראש  שסגן  אחרי 
אומר  בירושלים",  לסמינרים  הספרדיות  הבנות  כל  קבלת  את 
בכיר בש"ס ומוסיף, "בפרשת הסמינר הישן המאבק הגיע עד 
לבית המשפט וצביקה כהן ניצח בנוק-אאוט. הוא הצליח ליצור 
החד- הגיבוי  ללא  מתרחשת  הייתה  שלא  תקדימית  מציאות 
משמעי שנתן המחוז החרדי למהלך, ולכן, כמו שאומרים, הם 

מפחדים". 
בירושלים  לעבודה  האזורי  הדין  בית  אמר  שעבר  בשבוע 
החרדי.  המחוז  למנהל  המכרז  קידום  על  והורה  דברו  את 
כתוצאה מכך שוררת במחוז תחושה של ימי פומפיי האחרונים. 
של  גורלו  יוכרע  הקרובים  שבשבועות  מבינים  "המנהלים 
המכרז ויומנה מנהל מחוז חדש. אם ייבחר מנהל בעל עוצמה 
הקדמה  יהווה  בסמינרים,  השנה  שקרה  ומה  תיפסק  החגיגה 
למה שיקרה בשנה הבאה. לעומת זאת, אם ימונה מנהל חלש, 
ולסנן  לחזור  יוכלו  הם  במגזר,  מסוים  פלג  עם  מזוהה  שיהיה 

תלמידות בלי כל הגבלות". 
בש"ס מדברים על דיל מסתמן למינויו של בכיר חרדי מסיעה 
בחינוך  האחרונה  המינויים  בשרשרת  נקשר  ששמו  אגודאית 
משוכנעים  בש"ס  אך  מכחישים  וסובביו  המועמד  העצמאי. 
"המנהלים  הקלעים.  מאחורי  ונסגרים  הולכים  שהדילים 
זהות המועמד שייבחר במכרז  האשכנזים מנסים להשפיע על 
הבנות  קבלת  מהפכת  את  להפסיק  כדי  החרדי  המחוז  למנהל 
הספרדיות לסמינרים שהוביל צביקה כהן בירושלים. אם ימונה 
מנהל מחוז שיהיה מחויב לגורמים פוליטיים ולא לתלמידות, 
נוכל לקבור את התהליך החיובי שהחל השנה", אומר הגורם 

הבכיר בש"ס.

תורת הקבלה

מש"ס.  המזרח  עדות  בני  לגרסת  בהתאם  הנוסחה  כאן  עד 
עם  החירום  לכינוס  הגיעו  המוסדות  שמנהלי  הוא  העניין 
פוגע  אכן  המחוז  כי  המוכיחים  והקלטות  עובדות  נתונים, 
"שיהיה  הבכיר בש"ס,  אומר  כך  ועל  החינוכית.  ברוח  ערכית 
ברור. בכל מה שנוגע למאבקים החינוכיים הערכיים, המנהלים 
לפני  ליצמן,  שאמר  כמו  אבל  מלאים,  שותפים  בנו  ימצאו 
שיוצאים למלחמה צריך לשבת ולדבר עם השר הממונה. הרי 

בוקר  לקום  אפשר  אי  הגיוס,  בסוגיית  כמו  החינוך  בעניין  גם 
אחד ולהחליט שאנו נוטשים דרך של שישים שנה מימי החזון-

איש ועולים על 'מסלול סאטמאר' של התנגשות עם המדינה. 
לפני ששוברים את הכלים צריך למצות את המשחק במסגרת 

הכללים ולהבנתנו זה עדיין לא נעשה". 
המאבק  של  הנסתר  תורת  כי  וטוען  מוסיף  בש"ס  הבכיר 
ברור  לכולם  תמימים.  לא  "אנחנו  הקבלה:  מתחום  לקוחה 
שאם המחוז החרדי לא היה מגבה את הסמינרים בחודש אלול 
האחרון, המאבק לא היה מקבל כאלו כותרות. ל'תורת הקבלה' 
הזאת אנחנו לעולם לא נהיה שותפים. כשמדובר בבנות שנדחות 
ממערכות החינוך רק בשל מוצאן הספרדי, ש"ס הרשמית לא 
תשב יותר על הגדר אלא תרד למגרש ותגבה את משרד החינוך 
במהלכיו. זה קרה השנה בהובלת יו"ר ועדת חינוך ח"כ מרגי 
ובשיתוף  ולא הרפה,  דיונים בנושא הכאוב הזה  שקבע סדרת 
פעולה מלא עם נציג התנועה בעיריית ירושלים. אם לא יהיה 
סוף לתופעה, הגיבוי שלנו למהלכים של משרד החינוך יחזור 
על עצמו גם בשנה הבאה. נתייצב בראש החץ ולא יעזרו שום 

כותרות בעיתונים בסגנון של הלם ותדהמה".  
אינו  לקיר,  מקיר  גיבוי  לקבל  מי שמצפה  בטוח:  דבר אחד 
של  הכוח  ממחצית  ולהתעלם  בקיר  הראש  עם  ללכת  יכול 
היהדות החרדית בכנסת. אם מנהלי המוסדות חשים מופתעים 
למקרא הציטוטים האמורים, אולי כדאי שבפעם הבאה יחשבו 

פעמיים לפני שהם מדלגים על חדר הסיעה הספרדית. 
הספרדית  הרבנים  ועדת  וחברי  ש"ס  ראשי  כך,  או  כך 
היחידים  אינם  שהם  בעובדה  להתנחם  יכולים  חינוך  לענייני 
האשכנזית  הנציגות  בקרב  גם  החינוכי.  לכינוס  הוזמנו  שלא 
על  קמצא  ובר  קמצא  מעשה  בסגנון  ביקורת  השבוע  נמתחה 
הסמינרים  מאיגוד  בעוד  כך,  והמסוננים.  המוזמנים  רשימת 
הוזמנו שבעה נציגים וממוסדות הפטור חמישה, הרי שדווקא 
היו"ר  הוזמן  העצמאי,  החינוך  שבארגונים,  הגדול  מהמפעל 

הטרי אליעזר סורוצקין לבדו.
האם  השבוע  ששאלו  מי  היו  העצמאי  החינוך  במסדרונות 
הראוי  "מן  מלבדו'.  עוד  'אין  של  החדש  השליטה  מודל  זהו 
סורוצקין  עם  בבד  בד  שוורץ שנבחר  אברהם  גם  שיוזמן  היה 
שנים  רב  ותק  בעלי  בכירים  גורמים  אמרו  למנכ"ל",  כמשנה 
לזמן  חובה  שהייתה  איש  יש  אם  "אבל  הארגון,  במסדרונות 
הרב  הוותיק  יושב-הראש  זהו  העצמאי  החינוך  כנציג  לכינוס 
שנים  במשך  זועק  לבדו  לייזרזון  הרי  לייזרזון.  יוסף  אברהם 
נגד התערבות המחוז החרדי במערכת החינוך העצמאי. בחמש 
השנים האחרונות היו גורמים בתוך המחנה שהסבירו כי הוא 
מקלקל את השיח החיובי עם משרד החינוך. אז איך זה שדווקא 
עכשיו כשכולם מסכימים שלייזרזון צדק ויש התערבות ממשית 
מחוץ  במכוון  אותו  להשאיר  לנכון  שמצא  מי  מצא  בתכנים, 

לעניינים?". 
המחלוקת  דרכי  כל  החרדיים,  הציבוריים  בחיים  זה  ככה 

מובילות בסוף תמיד לחינוך העצמאי.

פרגון בליצמנית. פרוש וליצמן עם מנהלי המוסדות ונציגי ועדות הרבנים



לאחד מיושבי-הראש שהעלה את 
ההצעה לצירוף לפיד לממשלה 
הציע ליצמן אשפוז חינם באחד 
מבתי החולים לרפואת הנפש. 

כשראש-הממשלה וראשי 
המפלגות פרצו בצחוק, ליצמן 

העלה על פניו ארשת רצינית של 
רופא המודיע לפציינט על מחלה 
סופנית והבהיר: "מבחינתנו צירוף 

לפיד לממשלה זהו קו אדום"
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חרם פיפיות
)מה יקרה ביום שנחרים כל דבר מתוצרת אירופאית?(

הם כנראה שכחו שהטפטפות הן המצאה ישראלית. נראה אותם מסתדרים בלי צינור ההשקיה 
האוטומטי. נראה איך הם מצמיחים עשבים שוטים בלי העזרה שלנו. זה לא שאין אצלנו עשבים 

שוטים משלנו, אבל שם, באירופה, מדובר בערוגות שלמות, חלקם דוברי ערבית שוטפת

מרשות  המערבי  בעולם  שמדינות  הוגן  לא  באמת  זה 
הכלכלי  המצב  ככה  גם  ישראלית.  תוצרת  להחרים  לעצמן 
כאן לא במיטבו. העסקים כאן כורעים תחת הנטל ובקושי 

מצליחים לשלם משכורות לעובדים.
מה כל כך קשה להם להבין שאנחנו לא נמצאים בצד הרע 
של המשוואה בסכסוך הישראלי-פלסטיני? הם לא מבינים 
שאנחנו רק מתגוננים ושלא אנחנו שולחים ילדים בני 13 עם 
סכין בתיק לבית הספר. כלומר, גם ילדים ישראלים יוצאים 
עם אולר לבית הספר אבל לא בשביל לדקור יהודים. סליחה, 
כן בשביל לדקור יהודים, אבל לפחות לא על רקע לאומני. 
באולר  מצטיידים  ישראלים  ילדים  חברי.  רקע  על  יותר  זה 
רק כהגנה עצמית; כלומר, למקרה שהם יהיו חייבים להגן 
על עצמם כשהם רעבים בארוחת עשר ולילד שיושב לידם 
יהיה אוכל ממש טעים שמצדיק שליפת אולר בצירוף בקשה 
מסודרת להעברת קבלת האוכל מרשותו של החבר לרשותם. 
בקיצור, אתם מבינים לבד את ההבדל בין פרוטקשן לפיגוע 

טרור.
ועכשיו, בגלל כל זה, העולם החליט שהוא לא רוצה יותר 
להשתמש בתוצרת ישראלית. העולם ממש כועס על ישראל 
שלו.  המכולת  לרשימת  מחוץ  אותנו  להשאיר  ומחליט 
חיבוק  כי  ידיים.  בחיבוק  לשבת  אסור  לישראל  כתגובה, 
צריכים  הרי  ואנחנו  טיפוסית  פולנית  תנועה  מסמל  ידיים 
משתמשים  לא  הם  לאירופה.  שקשור  דבר  כל  להחרים 
שמקורן  פנים  בהבעות  נשתמש  לא  אנחנו  שלנו,  בתוצרת 

בגן וורשא המקורי.
בכיס.  מכה  לאירופאים  לתת  פנטסטיות  דרכים  ישנם 
כנראה שכחו שהטפטפות  הם  שירגישו, שיבינו, שיפנימו. 
צינור  בלי  מסתדרים  אותם  נראה  ישראלית.  המצאה  הן 
ההשקיה האוטומטי. נראה איך הם מצמיחים עשבים שוטים 
בלי העזרה שלנו. זה לא שאין אצלנו עשבים שוטים משלנו, 
אבל שם, באירופה, מדובר בערוגות שלמות, חלקם דוברי 

ערבית שוטפת.
בואו נחסום אותם בתוכנת ה'וויז' שכבשה את העולם. זו 
הרי המצאה ישראלית שבלעדיה הנהגים על הכביש מרגישים 
באודיטוריום  הרצאה  לשאת  שהוזמן  חרש-אילם  כמו 
העירוני. נראה את תושבי צרפת מנסים לברוח ממקום פיגוע 
אחד למקום פיגוע שני מבלי לדעת היכן "שוטר לפניך" או 
"חפץ חשוד ממתין בהמשך הדרך". נראה את תושבי בלגיה 
אותם  פגש  דאע"ש  שנציג  אחרי  ורגליים,  ידיים  מוצאים 
בסמטה פחות מוארת. נראה את תושבי לונדון מנסים לנהוג 

עם וויז בעברית כשהנהג יושב בצידו השני של הרכב.
גם הילדים, בבחינת אף הם לא היו באותו הנס, צריכים 
הקוביה  את  נוציא  בואו  החרם.  במלאכת  חלק  ליטול 
על  במקום  הרצפה  על  נשב  בואו  מהבית.  ההונגרית 
של  ילדים  חדרי  על  נוותר  בואו  האיטלקיות.  הכורסאות 
איקאה השבדית. לא יכול להיות ששרת החוץ של שבדיה 
תבין לליבם של הטרוריסטים בצרפת, אבל לא תבין לליבם 

של מאות אלפי ישראלים שנתקעו עם הוראות ההרכבה של 
איקאה.

השוקולדים  מכל  במטבח  הארונות  את  נרוקן  בואו 
המרוקאי,  הדג  הפרסי,  האורז  הבלגי,  הוופל  השוויצרים, 
מקום  תופס  סתם  הוא  אבל  ישראלי,  )הוא  הגמדי  והגזר 

בארון(.
האירו,  את  גם  מהארנק  נזרוק  בואו  מה,  יודעים  אתם 
בכלל,  האמריקאי.  הדולר  ואת  השוויצרים  הפרנקים  את 
שגורמים  העולם  לכל  האלו  הטיולים  כל  על  נוותר  בואו 
ה"הכל  עם  כבר  מספיק  זרים.  מטבעות  הרבה  לבזבז  לנו 
כלול" בטורקיה. מה רע בהכל כלול במחיר של פי עשרה 
בישראל? מה רע לשלם בשקלים במקום במטבע זר? מדוע 
שאנחנו  בזמן  זרים  במטבעות  להשתמש  מתעקשים  אנחנו 

נגד עובדים זרים?
השבוע שקלתי באופן אישי להצטרף לחרם הנגדי. לוותר 
לב  משים  מבלי  ככה  היא.  באשר  אירופית  תוצרת  כל  על 
הארונות  את  לפתוח  ניסיתי  טורקי.  קפה  לשתות  הפסקתי 
ויתרתי על מכוניות  הפיאט,  מבלי להיעזר במפתח שבדי. 
הרנו, הפולקסווגן, הפיג'ו ושאר הרכבים מתוצרת אירופה. 
מול  שניצב  האיטלקי  המטבח  את  לפרק  התחלתי  אפילו 
עיני כקורא תיגר. לא רוצה לשמוע יותר על מכונת הכביסה 
על  הקוריאני,  הסלולארי  על  היפני,  על המחשב  הגרמנית, 
המזרנים הגרמנים, על הנברשות שיוצרו אי שם בספרד. לא 
או על פיצה איטלקית.  עוגיות ספרדיות,  רוצה לשמוע על 
לא רוצה שום קשר עם אירופה. כפי שאתם מבינים, הבית 
התרוקן מתכולתו. מפה לשם, גיליתי שהדירה יחסית גדולה.
כלכלה  כאן  להקים  הזמן  הגיע  האירופי,  לחרם  כתגובה 

שמבוססת על תוצרת ישראל בלבד. נחזור לנהוג בסוסיתא. 
את  ממצרים.  אותו  לייבא  במקום  דלק  מחברת  דלק  נייבא 
רק  ספרים  נתרגם  ישראל.  בחופי  נדוג  הנורווגים  הדגים 
מעברית לעברית. נשמע שירים רק בשפות העבריות. לפיצה 
האיטלקית נקרא רק פיצה. ולנעליים הספרדיות נקרא פשוט 

נעליים, גם כי זה עלול ליצור אפליה בחלק מהישיבות.
להיות  צריכים  שלנו  הפוליטיקאים  גם  מה,  יודעם  אתם 
אותם  נכה  בואו  נגדנו?  האירופאים  חזק.  שדרה  עמוד  עם 
הנורבגי.  לחוק  יותר  מתייחסים  לא  מהיום,  בחקיקה. 
התורה  שיהדות  מאד  יפה  מוחלט.  באופן  אותו  מחרימים 

הייתה המפלגה הראשונה שהבינה זאת.
בתגובה  האירופאים  את  להחרים  בעד  עדיין  אתם  אם 
להחרמה של תוצרת ישראלית, אתם מוזמנים לעבור לגור 
על ספסל בשדרה הקרובה למקום המגורים שהיה לכם פעם.

  שאילתא 
רק  אני  בנגב.  ישובים  חמישה  הקמת  אישרה  הממשלה 
תוהה: מאיפה נביא כל כך הרבה בדואים ליישב את הערים 

הללו?

  שורת סיום  
פולארד: הבנתי שבשביל לעלות לישראל אצטרך למלא 
סיימתי  אני מקווה שבישראל הבינו שאני  הרבה מסמכים. 

עם הקטע של העברת מסמכים לישראל.

ינון פלח

בואו נחרים את כל הצבעים שמהם מורכבים דגלי מדינות אירופה. דגלי האיחוד האירופי
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שעות פתיחה : א‘ - ה‘ 20:30 - 10:00 , ו‘ 14:00 - 10:00
בני ברק  רח‘ ז'בוטינסקי 100,  טל: 03-6165301

חדר שינה
ארון הזזה 1.60 2 + מיטות + ארגז 
מצעים סנדוויץ מלא + 2 שידות 

+ קומודה מראה מגירות 

ספפה 
נפתחת ל-2 + א. מצעים

רק 

& 850

ספריה 
מעץ  סנדוויץ מלא + ויטרינה

סלון עור אמיתי
2+3  אספקה מידית

רק 

& 4,900

כורסא מעוצבת 
נפתחת במגוון צבעים 

 עד גמר המלאי 

רק 

& 900

שולחן 2 מ“ר מיפל 
+ 6 כיסאות 

על מזומן בלבד
עד גמר המלאי 

רק 

& 3,990

מחסלים מתצוגה 

רק 

& 2,690

הבטיחו את מקומכם במכינה הבאה!

רוצים להתמחות במקצוע טיפולי

הן
 כ

לי
גי

המכינה המקוצרת של מבחר
חוסכת לכם זמן יקר בדרך אל התואר!

מלגת קיום חודשית לזכאים!

עבודה סוציאלית
או סיעוד?

לבני/ות

המכינה
המקוצרת

מבחר - המכללה החרדית האקדמית בבני ברק, מזמינה אותך להצטרף למכינה האקדמית המקוצרת..
לימודי המכינה מהווים בסיס ומפתח ללימודי התואר. הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות ונפרדות ע"י 
צוות מקצועי, בשעות הבוקר ו/או הערב וכוללים ליווי צמוד ושיעורי עזר מתקדמים, באווירה חרדית מלאה.

בן/ת 30+, רוצה להגיע ללימודי תואר בדרך הקצרה ביותר?

www.mivchar .org. i l
03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
www.mivcharהדרך! .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6743146 
ירושלים: מוסיוף 14טל: 02-5812885/6 

קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

ים של מבצעים
סלומון שלםקרפיון מושט (אמנון)

פילה מושט בקלה צעירפילה טונה

טרי

קפואקפוא

קפוא

קפוא

טרי

3890
לק"ג 4 ק"ג ב-99

3690
לק"ג

2690
לק"ג

3490
לק"ג

כולל פריסה

כולל פריסה

1490
לק"ג

בקנית 3 ק"ג

גשם של דגים
גדול/ג'אמבו

אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית

מטרופיקס טכנולגיה ירוקה 
מוקד מכירה רב קוי: 03-9529842

תומר 050-6432675 | ניסים 054-2600262

קולט 95% מאנרגיית 
השמש גם בימי החורף

יעילות מירבית לאורך שנים

עמיד בקיפאון עד 
מינוס 30 מעלות 

 200L, בגדלים
260L, 300L

קולט מבודד - דוד נירוסטה 
לא מחליד וללא אבנית

קולט מהזריחה עד השקיעה 
360 בחשיפה לאור

מטרופיקס
דוד שמש שומר שבת 

ובעל תקן ירוק 

כל סוגי השיפוציםהיחיד בישראל!

מאושר 
לשימוש 

בשבת ובמועדי 
ישראל

למהדרין 
ע"פ 

דוד שמש ההלכה
באישור 

צומת

אצלינו משלמים רק 
בסיום העבודה!

 אומנות בבניה בגבס, מזנונים,
      קירות צפים וכו', תקרות

      אקוסטיות, תקרות גבס ובניית
      קירות גבס 

 הרחבה ובניית תוספות למבנים 
 איתור נזילות ע"י מכשור מיוחד

 ביצוע כל סוגי עבודות
     האינסטלציה

 התמחות בכל סוגי
     הריצוף: שיש, גרניט
     פורצלן , קרמיקות ,

     בובנייט וכו'
 התמחות בכל סוגי הפרקטים
 עבודות איטום גגות ומרתפים

     בשיטה חדשה

קבלן 
רשום
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ביקורו הקודם של האדמו"ר מסקווירא בישראל

התרגשות לקראת 
ביקורו של כ"ק האדמו"ר 

מסקווירא בישראל
ביום כ"ג טבת ינחת מטוסו של כ"ק מרן האדמו"ר 

שישהה בישראל עד י"א שבט בראש כ-1500 חסידים 
שיצטרפו לביקור מכל רחבי תבל  במהלך הביקור 
ישתתף כ"ק האדמו"ר בשרשרת מעמדים לחנוכת בתי 
המדרש בירושלים, ב"ב ובית שמש לצד הכתרת דייני 

החסידות במעמדים רווי הוד

מאת: חיים רייך

חסידי  נערכים  התרגשות  בתחושת 
לקראת  תבל  וברחבי  בארץ  סקווירא 
כ"ק מרן האדמו"ר  ביקורו ההיסטורי של 

מסקווירא שליט"א בישראל. 
21 שנה לאחר הביקור הממושך הקודם 
צפוי  מסקווירא,  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
למשך  בישראל  לבקר  האדמו"ר  מרן 
קהל  את  ולחזק  רצופים  שבועות  שלושה 

עדת חסידי סקווירא בישראל. 
את  אי"ה  יפתח  האדמו"ר  מרן  כ"ק 
י"א  עד  טבת  בכ"ג  הקודש  בארץ  ביקורו 
כ-1500  מצטרפים  האדמו"ר  אל  שבט. 
להיות  ביקשו  אשר  תבל  מרחבי  חסידים 
שיירשמו  ההיסטוריים  במעמדים  נוכחים 
באותיות של זהב בדברי הימים שבתולדות 

החסידות. 
גולת הכותרת של הביקור תהיה בחנוכת 
שלושת בנייני הענק של מוסדות סקווירא 
לצד  שמש  ובית  ברק  בני  בירושלים, 
הכתרת דיינים מומחים לקהילות סקווירא 

בישראל. 
כ"ק  ביקר  אמנם  כי  מציינים  בחסידות 
מרן האדמו"ר מסקווירא זה מספר פעמים 
קצרי  ביקורים  אלו  היו  אולם  בישראל, 
האחרון  הממושך  הביקור  כאשר  מועד, 

התרחש בטבת תשנ"ה. 
במעמד  להיות  צפוי  הביקור  של  שיאו 
חנוכת הבית של היכל ביהמ"ד החדש של 
נדבת  בירושלים  הטורים  ברחוב  סקווירא 
המרומם  הנדיב  ההיכל  פטרון  של   לבו 
מראשי  אסטרייכר  אביגדור  רבי  הרה"ח 
הקהילה בשיכון סקווירא. המעמד יתקיים 
בראשות מרנן ורבנן גדולי ומאורי ישראל 
מסקווירא  האדמו"ר  מרן  כ"ק  ובראשם 
שיאציל מהדרתו על קהל היושבים בארץ 

הקודש.
להתקיים  צפויים  הוד  רווי  מעמדים 
החדשים  הדיינים  שלושת  הכתרת  בעת 
אהרן  רבי  הגאון  סקווירא,  חסידות  של 
יצחק  רבי  הגאון  בירושלים,  גולדמינצר 
צבי איינהורן בבית שמש והגאון ר' יעקב 

אייזנברגר בבני ברק, אשר יוכתרו ויתעטרו 
דבר  להורות  הקהילה  כדומ"ץ  פאר  לכהן 
הלכה. שלושת הדיינים מפורסמים לגדולי 
היושבים  הוראה  ועמודי  מובהקים  תורה 
ממונות  בדיני  גם  בשנים  רבות  מדין  על 
תורתם  אור  יזרח  וכעת  כשרות,  וענייני 
לאורם  יאותו  ורבים  בארה"ק  גם  ויראתם 

אי"ה.
אוהל  יוקם  וארא  פרשת  שב"ק  לקראת 
מקור  בשכונת  מלכה  בית  בהיכל  ענק 
שליט"א  האדמו"ר  מרן  יערוך  שם  ברוך 
הידועים כמעיין  את השולחנות הטהורים 
ה' בהשתתפות  ויראת  בו שואבים עבודת 
העיר  ותושבי  סקווירא  מחסידי  אלפים 
ירושלים, כאשר התפילות יתקיימו בהיכל 
שייחנך  והמפואר  החדש  המדרש  בית 

בביקור זה. 
חסידי  אלפי  ישבתו  בא  פרשת  בשב"ק 
בראשות  וסגורה"  פרטית  "שבת  סקווירא 
קדישא  באתרא  שליט"א  האדמו"ר  מרן 
מירון סמוך ונראה לציון התנא האלוקי רבי 
יוחאי כאשר לצורך כך נשכרו  שמעון בר 
האכסניות  וחדרי  המבנים  מועד  מבעוד 
החסידים  אלפי  לטובת  מירון  ביישוב 

שישבתו במחיצתו של מרן האדמו"ר. 
מרן  יגיע  ההיסטורי  הביקור  במהלך 
וצקון  שיח  לשפוך  מסקווירא  האדמו"ר 
לחש בשריד בית מקדשנו ברחבת הכותל 
חברון  ישני  בתפילה  ויעורר  המערבי 
לגליל  מסע  גם  כמו  המכפלה,  במערכת 
הטמונים  הצדיקים  קברי  על  והשתטחות 

לאורך ערי הגליל. 
הביקור  שבועות  שלושת  לאורך 
יבקר מרן האדמו"ר בבתי גדולי  המרומם 
לעצה  חסידיו  קהל  את  יקבל  ישראל, 
קבלת  מעמדי  בסדרת  וישתתף  ולברכה 

פנים וחנוכת הבית בערי הארץ. 
המכינה  בוועדה  נערכים  אלו  בימים 
לאכסניות  לדאוג  הביקור  את  המארגנת 
עבור אלפי החסידים שישהו בישראל כמו 
גם לשאר ההכנות הנדרשות לצורך ארגון 

מעמדי הענק שיתקיימו בימי הביקור.

*סניף בני ברק fixפיתה

פיתה קבב
פיתה שניצל
פיתה נקניק

פיתה חזה עוף
פיתה המבורגר

&5פיתה פיקס

מנה צ‘יפס
צלחת צ‘ולנט
מרק עדשים

מרק ירקות
מרק שעועית

&5המיוחדים שלנו

לחמניה נקניק
לחמניה המבורגר

לחמניה שניצל
לחמניה קבב

&5ילדים פיקס

באגט מעורב
באגט חזה עוף

באגט שניצל
באגט קבב

באגט המבורגר
באגט נקניק

&15באגטים

שיפוד לבחירה פרגית/

כבד/שישליק/
מעורב/חזה עוף/

שניצל/קבב/
המבורגר + חומוס, 
סלט, צ‘יפס, לחם הבית, 

שתיה לבחירה

&30עסקיות

לאפה מעורב
לאפה חזה עוף

לאפה שניצל
לאפה קבב

לאפה שישליק
לאפה פרגיות

&20לאפה

באגט שישליק
באגט כבד

באגט פרגית

&20באגטים מיוחדים

פיתה חביתה/ירק
פיתה קציצת ירק

פיתה סביח
פיתה שקשוקה

&5צמחוני פיקס

סלט חזה עוף 
(מוגש על מצע עלי חסה, 

זיתים, מלפפון וגזר)

סלט בריאות
(מוגש על מצע עלי בייבי, 

עגבניה, מלפפון וגזר)

סלט סביח
(מוגש על חסה, מלפפון, 

חציל, ביצה וזעתר)

&10סלטי פיקס

*רשת

ז‘בוטינסקי 176 בני ברק

03-6163533

ישיבה במקום
מכבדים את כל 
כרטיסי האשראי

שעות פתיחה: א-ה 08:00-24:00
מוצ“ש: חצי שעה אחר צאת שבת עד חצות

שירות משלוחים (בקניה מעל 70 ₪)

מגוון ענק 
של שתיה 

קרה וחמה 

ב-5&
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מעונייני� לשמוע עוד?

חדש! - האזינו לטיפ היומי ועשרות הרצאות ללא עלות נו�פת, עכשיו בטלפו� 03-9038903

ערב עיו� יוצא דופ� ב� שלוש שעות החושפות את הגישה 
אל הכוחות הבלתי נדלי� שבתוכנו.

כולל תרגילי� מעשיי� לשינוי תמונת המציאות, הגישה 
לחיי� והזנקת רמות האושר וההישג.

ע� המאמ� הבכיר

אליהו שירי
אול� "כליל מלכות"בני ברק

שלמה המל� 8 לגברי� בלבד!

02.12
יו� רביעי
כ' כ�לו

18:15
         בערב
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מאת: חיים רייך 

'מכבי - שירותי בריאות' פותחת את שעריו של המרכז הרפואי 
והאזור  ברק  בני  תושבי  יהנו  ובקרוב  ברק  בבני  והגדול  החדש 
רבי  ברח'  שעבר  אורח  עובר  כל  הבריאות.  במערכת  ממהפכה 
 - גדול  רפואי  מרכז  לבניית  נחשף  האחרונות  בשנים  עקיבא 
בריאות' שיחל את  - שירותי  'מכבי  המרכז הרפואי החדש של 

פעילותו בעוד כעשרה ימים. 
וסיור  מפגש  החדש  בבניין  השבוע  נערך  הפתיחה  לקראת 
מיוחד לעיתונאים בכל אגפי הבניין בהנחייתו של דובר 'מכבי' 
מנכ"ל  ובהשתתפות  הדרי,  עידו  מר  הממשל  קשרי  ואחראי 
'מכבי' מר רן סער וחברי הנהלת 'מכבי' הרב שמחה שטיצברג 
והרב חיים פרוינד, גב' דבורה חסיד ראש מחוז המרכז, ד"ר סיגל 
רינגל הרופאה המחוזית של מחוז המרכז, גב' סיגל דדון ראש 
במחוז  התפעול  מנהלת  מאיו  רינת  הגב'  ושיווק,  שירות  אגף 
איתן  ד"ר  ברק,  בני  מרחב  מנהל  עובדיה  אליהו  מר  המרכז, 
ברגנר המנהל הרפואי במרחב בני ברק, , הגב' טוני כהן מנהלת 
השיווק הארצית, הגב' מיקי קטלן מנהלת השיווק מחוז המרכז, 
הרב משה שלזינגר מנהל השיווק למגזר החרדי ואחראי מתאמי 
קשרי הקהילה, נכבדים ואנשי תקשורת מהמגזר החרדי. במפגש 
בפתיחת  הגדולה  הבשורה  את  'מכבי'  ראשי  בישרו  המיוחד 

המרכז הרפואי החדש. 
מנכ"ל מכבי מר רן סער אמר: "אני שמח שניתנה לי הזכות 

לתכנן את הבניין כראש המחוז ולבשר על הכניסה כמנכ"ל".
מר סער סיפר בהתרגשות על סגירת המעגל מבחינתו כאשר 

העלה בזכרונותיו את אותן פגישות אל תוך הלילה יחד עם הרב 
המרכז  מחוז  כראש  שימש  הוא  כאשר  פרוינד  והרב  שטיצברג 
ויחד הגו את הרעיון להקמת מרכז זה, ועתה זוכה הוא לברך על 

המוגמר ולבשר למשתתפים על הכניסה הקרובה. 
מר סער הדגיש, כי המרכז החדש הראשון מסוגו שאין בדומה 
לו בכל רחבי הארץ, נותן ביטוי למדיניות  אותה הוא  מוביל וכי 

ומגיע  וגבעתיים,  כדין תושבי רמת השרון  בני ברק  דין תושבי 
לתושבי בני ברק את איכות הרפואה הגבוהה ביותר.

מנכ"ל מכבי הוסיף: "ב'מכבי' שמים דגש על הנגשת הרפואה 
הטכנולוגיה  בחזית  לעמוד  אותנו  מחייב  וזה  והמקצועיות, 
המקצועי  הרפואי  המכשור  עומדים  לרשותנו  כאשר  הרפואית 
והמתקדם ביותר. עוד הדגיש המנכ"ל כי הבשורה הגדולה הינה 
'מכבי' מבטאת  יינתנו במקום אחד.  שכל השירותים הרפואיים 
בכך את היותה  קשובה לצורכי העיר החרדית ודואגת שמבוטחיה 
יקבלו את כל השירותים בעיר ללא צורך לצאת ממנה לשם קבלת 
הרופאים,  כ-160  פזורים  ברק  בני  העיר  ברחבי  רפואי.  שירות 
יפתח  כחודש  בעוד  נוסף  ואחד  מרקחת  בתי   3 רופאים,  בתי   8
ימשיכו לפעול במקביל למרכז הרפואי  אלו  כל  בקרית הרצוג. 
החדש. חבר מכבי יכול לבחור ממי לקבל שרות רפואי וכמובן 
של  השירות  פריסת  ובעצם,  הישועה  מעייני  עם  הסכם  לנו  יש 

מכבי בבני ברק היא מדהימה ונוחה מאד לכל תושבי העיר. 
"הקמת הבניין הענק של 'מכבי' תביא בשורה של ממש לכלל 
תושבי העיר, אני משוכנע שמי שהתלבט עד עכשיו אם לעבור 

למכבי, יעשה זאת כי יבין מה יש לו כאן."
וסייע  ידו  את  שנתן  מי  לכל  נרגשות  הודה  'מכבי'  מנכ"ל 

להצלחה הגדולה.
ראש מחוז המרכז, גב' דבורה חסיד, פתחה בראשית דבריה 
שהיא נרגשת מאד שכראש המחוז היא זוכה להוביל את המהפך 
ההיסטורי בתחום הרפואה בבני ברק. מדובר במהפכה של ממש 
ל-86 אלף חברי 'מכבי' המתגוררים בעיר. 6,500 מ"ר הפרושים 
על פני ארבע קומות, הם לא רק בנין גדול ומפואר, אלא בעיקר 

את הדברים אמר מר רן סער מנכ"ל מכבי במפגש מיוחד עם אנשי תקשורת מהמגזר החרדי לרגל 
פתיחת המרכז הרפואי החדש ברחוב רבי עקיבא בבני ברק

"דין תושבי בני ברק כדין תושבי רמת השרון, לתושבי 
בני ברק מגיעה איכות רפואה ברמה הגבוהה ביותר"

המרכז הרפואי החדש של מכבי שרותי בריאות במרכז בני ברק

בן גוריון 38, רמת-גן (בית נח מנחמני)
050-6364443 050-3330866

סנדוויצים

סלטים

מיץ סחוט

מאפים

חטיפי בריאות

קפה

פוקאצ‘ות
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&5&5

&5&5&10

טילונים/קרח נסטלה

שתייה קרה

קפה גדול מחיר קטן
הסדרים עם 

משרדים 
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בכל כמות
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הרבה שירותי רפואה שנוספו לצד שירותי הרפואה המגוונים 
ביותר הפזורים ברחבי העיר, רופאים מצוינים, מגוון עצום של 
שירותים רפואיים וצוות מסור – זה מה שצפויים חברי 'מכבי' 
הרפואי  המרכז  כאשר  בקרוב,  ממש  לקבל  ברק  בני  תושבי 

החדש ייפתח לציבור.
מסבירה  בעיר",  החרדית  הקהילה  עם  חזק  קשר'  "ל'מכבי 
הרפואי.אנו  בשירות  ונגמר  מתחיל  לא  "הקשר  המחוז,  ראש 
מקיימים קשרי קהילה טובים מאוד עם עירית בני ברק, מוסדות 
ציבור, ארגוני חסד ועוד וכמובן פעלנו בהתייעצות עם רבנים 
מבחינה  הותאם  והמבנה  החרדית.  בקהילה  דעה  ומובילי 
באופן  למשל  לטפחות,  ועד  מהמסד  המגזר  לצורכי  תרבותית 
נעילת הדלתות או מתן השירות בבית המרקחת כך שלא ייווצר 

מצב של ייחוד, ועוד". 
לוי,  דדון  סיגל  גב'  ב'מכבי',  ושיווק  שירות  אגף  ראש 
משקיעה  ש'מכבי'  הרבה  ההשקעה  על  בדבריה  התייחסה 
בשיפור השירות: "אנחנו פועלים לשיפור מתמיד של חוויית 

המטופלים בכל הערוצים".
המעברים  נתוני  את  המשתתפים  בפני  הציגה  דדון  גב' 
האחרונים שהתפרסמו לאחרונה, בה 'מכבי' מובילה מול שאר 
קופות החולים במספר המצטרפים אליה, שעומד על 11,235 
חברים חדשים. גם בסקר 'ברוקדייל' שהתפרסם, זוכה 'מכבי' 
במקום הראשון, כאשר 96% מהחברים מציינים שהם מרוצים 
שקופה  פעם  אי  ביותר  הגבוה  הציון  זהו  מאד.  מרוצים  או 
כלשהי זכתה בו. "חשוב לציין", הדגישה גב' דדון, "כי נתונים 
וכי הם הושגו לאחר השקעה עצומה  אלו אינם הולכים ברגל 

בענף  גם  ב'מכבי',  אנשים  מאד  הרבה  של  מאומצת  ועבודה 
השיווק וגם בענף השירות. עשינו סקר ופנינו לתושבי בני ברק 
ושאלנו אותם מה חשוב להם שיהיה במרכז החדש ואז עשינו 
כל מה שנדרש כדי לענות על הצרכים האלה. כאן המקום לציין 
ברק,  בבני  הקהילה  קשרי  מתאמי  של  המסורה  עבודתם  את 
על  במסירות  שפועלים  אייזנבך,  חנה  וגב'  בינדר  יוסף  הרב 
מנת להקל על התושבים ולהעניק להם שירות מיטבי, ובראשם 
הקהילה  קשרי  מתאמי  ואחראי  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל 
הרב משה שלזינגר, הפועל במסירות יוצאת דופן בכל המחוזות 

של 'מכבי' ברחבי הארץ, ואכן התוצאות ניכרות בשטח". 
מנהל מרחב בני ברק, מר אליהו עובדיה, הביע את הערכתו 
את  בו  שנתנו  המחוז,  והנהלת  'מכבי'  הנהלת  כלפי  העמוקה 
כי  ציין,  אמונם להוביל את המעבר לבנין החדש. מר עובדיה 
הארגון הלוגיסטי של המעבר הינו מבצע מורכב וכי הוא נותן 
את תודתו לכל צוות מרחב בני ברק שעזרו וניהלו את המעבר 
בחודשים האחרונים ובראשם מנהלת סניף 'מכבי' ברח' כהנמן, 

גב' דיאנה בן דיין וסגנו עופר גיסינגר
הרב שמחה שטיצברג, חבר הנהלת 'מכבי' וחבר דריקטוריון 
'אסותא', הזכיר למשתתפים, כי לפני 7 שנים, בעת כהונתו של 
של  הרעיון  הועלה  המרכז,  מחוז  כראש  סער  רן  מר  המנכ"ל 
הקמת מרכז רפואי גדול וראשון מסוגו בלב בני ברק, וכאשר 
ברק,  בני  העיר  במרכז  רפואי  מרכז  לבניית  הזדמנות  נפתחה 
במקום בו עמד בניין ההסתדרות בלב ליבה של העיר בני ברק, 
הליכה,  להגיע במרחק  יכולים  ילדיה  עם  מקום שכל משפחה 
על  הסתכלו  לא  כאשר  ההזדמנות  על  סער  רן  הסתער  מיד 

העיר.  במרכז  המרכז  בניית  את  המצריכות  הגדולות  העלויות 
תודתם  את  חבים  ברק  בני  תושבי  כי  הדגיש,  שטיצברג  הרב 
'מכבי' על  ולכל הנהלת  למר רן סער העומד בראשות הקופה 
התאמות  גם  מצריך  שלעיתים  המגזר  צורכי  כלפי  רגישותם 

מתבקשות לספק ולהתאים את השירותים.
'עזר מציון'  ומנכ"ל  'מכבי'  פרוינד, חבר הנהלת  חיים  הרב 
מורכבות  את  למשתתפים  שהמחישו  דוגמאות  כמה  הביא 
לבין  הרפואה  וצרכי  הבריאות  מערכת  דרישות  שבין  החיבור 
'מכבי'  הנהלת  את  לשבח  ציין  פרוינד  הרב  ההלכה.  דרישות 
על כך שהיא קשובה באופן מוחלט בהתאמה מלאה לדרישות 
"הקמת  שבדבר.  הרבה  המורכבות  אף  על  והרבנים,  ההלכה 
מרכז גדול שיהיה בהתאמה מוחלטת ובעצה אחת עם הרבנים 

אינה מובנת מאליה וכולנו מלאי הערכה על כך".
המנהל הרפואי במרחב בני ברק ד"ר איתן ברגנר הציג בפני 
המשתתפים את מגוון שירותי הרפואה שיינתנו במרכז החדש 
שבין כתליו צפויים לפעול בין השאר, מכוני רנטגן, לב, שמע, 
סוכרת ומכון בריאטרי; אשפוז יום, מוקד חירום, מוקד נשים, 
ריפוי בעיסוק, מכון להתפתחות הילד, מרכז לילדים עם עודף 
משקל, מרכז 'מכבי דנט' לרפואת שיניים, בית מרקחת 'מכבי 
ועוד  ניתוחים קטנים  פארם', מעבדה משוכללת, חדר לביצוע 

ועוד.
הטכנולוגיה  עם  ומודרני  חדשני  יהיה  הרפואי  המרכז 
רוב  את  אחד  במקום  ירכז  הוא  מתקדמות,  הכי  והתפיסה 
השירותים שתושבי בני ברק צורכים וכל זה באכסניה הכי נאה 

והכי מודרנית.

הרב משה שלזינגר, הרב חיים פרוינד, מר רן סער, הרב שמחה שטיצברג, מר אליהו עובדיה מנכ"ל מכבי מר רן סער נושא דברים

טל: 1599-555-280

אתם קוראים נכון!חינם!כל החנות! 

חברי מכבי שימו לב! 

כל הדגמים
ללקוחות מכבי זהב

עד גיל 18.
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

העיניים שלך זה לא משחק!
אופטומטריסט מומחה, 10 שנות נסיון

מכבי שלי בכפוף לתקנון.

ר' עקיבא 89, ב"ב  10:00-21:00 רצוף

.ח.
ט.ל
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מאת: מנדי קליין

עשור  דניאל  הרב  קיימו  מיוחד  ביקור 
בשערי  יהודית  להסברה  המחלקה  ראש 
הלכה ומשפט ומנכ"ל י.נ.ר הרב מאיר עשור 
אצל ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי 

התורה של דגה"ת הגר"ד כהן. 
הרב  הקדיש  האחרונות  השנים  בעשרים 
עשור את זמנו לחקר דתות וכתות וחיבר בין 

היתר ספרים שעסקו בנושא.
לכתות  רבים  נסחפו  האחרונות  בשנים 
לאור  מורכבים.  למצבים  ונקלעו  שונות 
זאת הוחלט בבית ההוראה של שערי הלכה 
על  מיוחדת  תוכנית הכשרה  להקים  ומשפט 
להעניק  קהילה  ואנשי  רבנים  להכשיר  מנת 
וסיוע למגוון רב של אנשים הזקוקים  עזרה 
או  אמונים  למשברים  שנקלעו  לאחר  לסיוע 
זרות  ולדתות  להתבוללות  לכתות,  נסחפו 

)נצרות, איסלאם(.
והרב  דניאל  הרב  סקרו  המיוחד  במפגש 
מאיר עשור את פעילותם בנושא ההתבוללות 
ברכתו  את  וקיבלו  לכתות,  וההיסחפות 

הלבבית של ראש הישיבה. 
בתוכנית ההכשרה בנושאי הסברה יהודית 
לומדים אנשי ציבור וקהילה, רבנים, פעילים 
התודעה  בתחום  סיוע  המעניקות  בעמותות 
מעמיקים,  הלימוד  נושאי  ועוד.  היהודית 
מגוונים ומעשיים, כאשר את התוכנית מוביל 
ראש המרכז הרב דניאל עשור שמשמש מזה 
שנים רבות כיועץ ומרצה בכיר בארץ ובעולם 

בנושאים תיאולוגיים.
באחרונה סיימו בוגרי התוכנית את הקורס 
מטעם  מקצועית  והסמכה  לתעודות  וזכו 
ייעוץ  ומעניקים  ומשפט  הלכה  שערי  מרכז 
המרכז  מוקד  באמצעות  מקצועית  והכוונה 

להסברה יהודית.

מאת: מנדי קליין

פארק"  "קונגרס  והגדול  המפואר  באולם 
שעל גדות נהר מוסקבה, מול ה"בית הלבן", 
ייערך בע"ה בעוד שבוע ימים אחד האירועים 
היהודית  שמוסקבה  והמפוארים  הגדולים 
ידעה אי פעם: "חג הגאולה י"ט כסלו - שנת 

הקהל", בציון 25 שנה לנפילת מסך הברזל.
אלפי  להשתתף  צפויים  הגדול,  באירוע 
של  הראשי  רבה  בראשות  משתתפים, 
שליט"א;  לאזאר  בערל  רבי  הגאון  רוסיה 
'אסיר  בהם  וחשובים,  רבים  אורחים  וכן 
ציון' המפורסם מר נתן שרנסקי, יליד רוסיה 
רוסיה;  עולי  למען  הפעילים  ומחשובי 
שבארה"ב;  ג'רזי  מניו  זלצמן  בערל  הרב 
ופוליטי מר  פעיל חברתי  הסופר המפורסם, 
אלכסנדר גלמן, שיספר על פגישתו עם הרבי 

מליובאוויטש, ועוד.

האומנותי  החלק  על  הושם  מיוחד  דגש 
של האירוע. תזמורתו המורחבת של ר' רובי 
בנט, עם מקהלת 'שירה' מארה"ב, ינגנו את 
התניא  בעל  כ"ק  הוד  הגאולה  בעל  ניגוני 
והשו"ע נ"ע, וקליפים נדירים משנות פעילות 
יוקרנו לראשונה  המחתרת היהודית ברוסיה 

למשתתפים על מסכי ענק.
במסדרונות  ייערך  יהדות  ספרי  יריד 
עשרים  של  פעילותם  גם  תוצג  ובו  האולם, 
בכל  רבה  בהצלחה  הפועלים  חב"ד  בתי 

מוסקבה.
שנערך  נרחב  פרסום  מסע  קדם  לכינוס 
במשך כחודש ימים, ובמהלכו רכשו אלפים 
הוועד  מסיים  אלו,  בימים  כניסה.  כרטיסי 
בתקווה  הגדולה,  ההיערכות  את  המיוחד 
ותפילה להצלחה רבה ומופלגת ולקיום דבריו 
שישמח  "מי  הגאולה:  בעל  של  הקדושים 

בשמחתי, אוציאו מן המצר לרווחה".

מאת: יאיר פלד

ממייסדי  אינטרטור,  חיים  של  שמו 
ברמת  לאומית  הדתית  הקהילה  ומראשי 
האירוע  שמו.  על  רחוב  בקריאת  הונצח  גן, 
התקיים במעמד ראש העיר, רב העיר ואישי 

ציבור נוספים במלאות 26 שנה לפטירתו.
חבר  היה  אינטרטור  חיים 
של  טיפוס  אב  המזרחי,  הפועל 
עסקן ציבור העוסק בצרכי ציבור 
בהפועל  מסור  כחבר  באמונה. 
בייסודה  בנחישות  עסק  המזרחי 
הדתית  הקהילה  של  וביסוסה 
ה-60  בשנות  ברמת-גן.  לאומית 

היה ממקימי בית הכנסת 'דובב עוז', שהיווה 
נודע  הוא  גן.  ברמת  הדתי  לציבור  מוקד 
פתוחה  הייתה  בולט, שדלתו  כפעיל חברתי 
בתנועה  חבריו  לפניות  נעתר  לימים  לכל. 
העיר.  למועצת  המפד"ל  ברשימת  ונכלל 
כחבר הנהלת העיר פעל רבות לביסוס מעמדו 
גן ובין השאר היה  של הציבור הדתי ברמת 

כאיש  צעירות.  משפחות  לקליטת  אחראי 
ציבור ראה עצמו מחויב להוות גשר מאחד 
בין כל רבדי הציבור בעיר: דתיים וחילוניים, 
אשכנזים ובני עדות המזרח, ותיקים ועולים 
הליכותיו,  בנועם  התפרסם  כן  כמו  חדשים. 
הפנים  ובהארת  המפייסת  דרכו  מתינותו, 

שהקדים לכל אדם.
הרחוב  קריאת  בטקס 
גן  ברמת  השבוע  שהתקיים 
אסתר  גברת  רעייתו  השתתפו 
משפחתו  בני  אינטרטור, 
משה  בן  אביהו  המורחבת, 
ורבים ממוקירי  סגן ראש העיר 
יעקב  הרב  דברים  נשאו  זכרו. 
ישראל  מר  העיר  ראש  העיר,  רב   – אריאל 
אינטרטור,  מנחם  בנו  המשפחה  ונציג  זינגר 
את  המרגשת.  היוזמה  על  לעירייה  שהודה 
הטקס הנחה חיים גלרמן חבר מועצת העיר, 
על  הרחוב  לקריאת  היוזמים  מראשי  שהיה 
את  בהכירו  ז"ל  אינטרטור  חיים  של  שמו 

תרומתו הרבה לציבור.

הרבנים דניאל ומאיר עשור התברכו אצל גדולי ישראל 
על פעילותם נגד מכת ההתבוללות וההיסחפות לכתות

עיריית רמת גן קראה רחוב על שמו של חיים אינטרטור 
ז"ל, ממייסדי ומראשי הקהילה הדתית בעיר

בסימן 25 שנה לנפילת מסך הברזל: אלפי איש צפויים 
להשתתף באירוע המרכזי במוסקבה לרגל 'חג הגאולה'

נלחמים בהתבוללות

רמת גן לא שוכחת את פרנסי העיר

חצי יובל לנפילת מסך הברזל

הרב עשור במעונו של הגר"ד כהן

מבצעים חמים 
לחורף קר רק בטאבון והמנגל

גלאט כשר

ש. פתיחה: א‘ - ה‘: 11:00-23:00 שישי וערבי חג: 07:00 - 14:00
יוני נתניהו 29 קניון הגבעה גבעת שמואל

המבורגר + שתיה + ציפסעסקיות צהריים במסעדה 

אירועים בחדר פרטי 
עד 100 איש 

יריד אוכל מוכן בימי 
שישי 7:00-14:00 
מגוון רחב של דגים 

סלטים בשרים תוספות

מבצע טייקאוואי קבב /
כבד / חזה עוף / לבבות/
שניצל. + שתיה + ציפס

חדש!!! בטקאוואי 
ציפס ללא הגבלה

 רק ב-30& בלבד החל מ-55& לסועד

החל מ-100& למנה

*למזמינים מנה בשרית מהתפריטב-30 בלבד
 רק ב-10 לסועד

שירותי קייטרינג | הזמנות לאירועים
שבע ברכות | בר/ בת מצווה/ ימי הולדת

בכל ערב החל מהשעה 19:00 1+1 
על הבירות מהחבית

Happy hour

טלפון: 03-7162000, 050-9551999
חדש! משלוחים לכל חלקי העיר



הזמנות מיוחדות לכל האירועים
מחירים מיוחדים לקטרינג מוסדות

 סניף פתח תקווה
רח’ בר כוכבא 11   

03-9311280
פתוח רצוף 06:00-23:00

  סניף בני ברק
 רח’ זבוטינסקי 56

03-5795395 

פיתות
מכל הסוגים

חלות
מכל הסוגים 
בכל הגדלים

3
סוגי עוגות שמרים

בכל הטעמים 

&40

&25

2 לחמי מחמצת

2
פסים שמנת

בכל הטעמים 

&60
עוגיות במבחר 

טעמים
ללא סוכר

גם מקמח מלא

מבחר עוגות 
יומולדת

ולכל אירוע
כולל הקדשות

ללא חומר משמר | ללא סוכר |
ללא שמן | ללא מרגרינה | ללא שמרים

10
לחמניות
נקניקיה

&10

   מבצעים 
חמים לחנוכה
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אבינו  יעקב 
המפגש  לנוכח 
עשיו  אחיו  עם 
להורגו,  המבקש 
לדורון,  נערך 
ותפילה.  מלחמה 
היערכותו  במסגרת 
"וירא  נאמר:  למלחמה 

ב  ק ע אשר י העם  את  מאד...ויחץ 
יבוא עשיו  אומר: אם  וכך  איתו...לשני מחנות. 
הנשאר  המחנה  והיה  והכהו  האחד  המחנה  אל 

לפליטה")בראשית לב', ח'-ט'(.
פעם  משל:  מובא  י'(  )ע"ח,  רבה  במדרש 
זה  אמרו  והחיות.  הבהמות  על  האריה  כעס 
להם השועל- אמר  ויפייסנו?  אליו  ילך  מי  לזה 
פיקח שבחיות בחכמתו: 'בואו עמי, שאני יודע 
האריה'.  את  בהם  לפייס  משלים  מאות  שלוש 
בדרך עצר השועל אמר: 'שכחתי מאה משלים'. 
זמן  לאחר  במאתיים'.  לנו  'די  החיות:  אמרו 
נוספים,  מאה  ששכח  טען  ושוב  עצר  שוב  מה 
אמרו לו: 'גם מאה מספיקים לרצות את האריה' 
השועל:  להם  אמר  האריה  לפני  שבבואם  עד 
ואחד  אחד  כל  ומעתה  המשלים  כל  'שכחתי 
יפייס על נפשו'. כך אמר יעקב: יש בי כח לערוך 
תפילה, יש בי כח לערוך מלחמה. כיוון שהגיע 
ואחד  אחד  כל  אמר:  הילדים,  את  ויחץ  עשיו- 

זכותו תגן עליו. 
תמה האמרי אמת זי"ע, איזה חכמה יש כאן, 
הרי השועל רימה אותם? ופירש: שהשועל ראה 
עד  האריה  את  לרצות  במה  יודעים  אינם  שהם 
שנתקפו בייאוש חמור, עד שלא ראו שום תקווה 
לו  שיש  להם  אמר  וכאשר  המלך,  את  לפייס 
משלים לרצות- נתקרבו קצת אל המלך, והחלו 
להרגיע עצמם ולצבור כח נפשי. ואף שלא היה 
לו כלום, אבל הרצון והתקווה שעורר בהם, פעל 

שבסופו של דבר כל אחד יכל לרצות בעצמו.
גם יעקב אבינו הבין היטב שמולו עומד עשיו 
הוא  אך  להורגו.  ורוצה  איש  מאות  ארבע  עם 
תקווה.  לתת  אלא  ייאוש,  ח"ו  לשדר  לא  ביקש 
תפילה  לדורון,  בהיערכותו  עשה  הוא  זאת 
ומלחמה. וזה נתן כח לכל העם שעמו להתפלל 
ולהילחם. כל עוד היו מיואשים אי אפשר לפייס 
את המלך ואפילו לעמוד בפניו, רק לאחר שיש 
בהם תקווה מתעוררים כוחות נעלמים ומוצאים 

מהלכים חדשים כיצד לפייס את המלך. 
של  בחייו  הוא  כך  כי  הוסיף,  ישראל  הבית 
ניסיונות  קשים,  דברים  יש  לפעמים  אדם.  כל 
לזרועות  ליפול  חלילה  ועלולים  והסתרות, 
עליו  לכל  ראשית  כי  יודע  פיקח  אדם  הייאוש. 
כך  כי  תקווה,  בלבו  ולעורר  הייאוש  מן  לברוח 
יוכל להתגבר. לעולם אל יישאר לעמוד על מקום 
ולהתקדם,  לצעוד  צריך  ידיים,  ברפיון  אחד, 
המלך  את  לפייס  דרך  למצוא  יוכל  כבר  ואח"כ 
אבינו:"... יעקב  שאמר  וכפי  אליו.  ולהתקרב 
)אין  בריי  מן  אנא מובד סברי  לית  ושלום!  חס 
מעם  עזרי  אלא  מבוראי(,  תקוותי  מאבד  אני 

ה'...")בראשית רבה סח', ב'(.
בפרשת  בקידושא-רבא  שח  ישראל'  ה'בית 
'יסוד גדול ביודישקייט'.  ויחי )תשכ"ח(, ישנו: 
בברכותיו של יעקב אבינו ליהודה, נאמר: "כרע 
החסידים  היו  יקימנו".  מי  וכלביא  כארי  רבץ 
להיות  צריכים  רבץ"  "כרע  גם כאשר  מפרשים, 
אין  פעם-  נופלים  אם  אפילו  וכלביא".  "כארי 
נכשלים-  אם  פשוטים  אנשים  להתייאש. 
אבדה  גויים  נאמו  "כי  כליל,  מתייאשים 
תקוותם", אבל יהודי לא! אצל יהודי אין מקום 
כארי.  מחדש  ולהתחיל  להתחזק  צריך  לייאוש, 
בני ישראל עם-קרובו יודעים להתעלות ולאזור 
חיל בכל מצב, תמיד "לך ה' חיכינו, לך ה' קוינו, 

לך ה' נייחל..."
 . זי"ע  הקדושים  רבותינו  בשם  הוסיף,  וכך 

נאמר: "יעזוב רשע דרכו ואיש אוון מחשבותיו", 
בבוץ  הוא  טובע  הלא  לרשע?  לו  יש  דרך  וכי 
ומתבוסס בטיט? ופירשו: כי כך דרכו של היצר 
הרע, שבתחילה מסית את האדם לעבירה ולאחר 
הן  לו:  הוא אומר  ייאוש,  לידי  אותו  מכן מביא 
לא  תשובה  ואף  תקנה,  חסר  אתה,  גמור  רשע 
תועיל עבורך. כך  מרפה את היהודי מן התשובה. 
על כך קורא הנביא בדבר ה': "יעזוב רשע דרכו 
במחשבה  תשקע  אל  מחשבותיו"  און  ואיש 
כי  ולהתקרב,  לשוב  עוד  יכול  אינך  כי  ובדמיון 
אין ייאוש בעבודת ה', גם מי שקלקל וחטא יכול 

להתקרב ולשוב אל ה'.
הנודע  החסיד  סודו  לאיש  הוסיף  אף  )פעם 
דברים  ז"ל,  לורווער  )בורונשטיין(  שמואל  רבי 
)י'(  ברכות  בגמ'  האמור  ע"פ  בזה,  מרעידים 
המלך:  לחזקיהו  אומר  ישעיהו  הנביא  שכאשר 
'כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה בעולם הזה ולא 
תחיה לעולם הבא'. אמר לו חזקיהו 'בן אמוץ: 
כלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא: 
"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל 
ימנע עצמו מן הרחמים". והוא פלא, הלא הנביא 
לא מלבו אומר לו זאת, הוא הביא נבואה ברורה 
בדבר ה', "כה אמר ה' צו לביתך כי מת אתה ולא 
תחיה", ומה תשובה היא זו 'כך מקובלני מבית 
אבי אבא'? אלא, מכאן, שפעמים שאפילו נבואה 
בשם ה' נדחית מפני 'מקובלני מבית אבי אבא'. 
כתוב  בזוהר  'אכן  ואמר:  ישראל  הבית  הוסיף 
אבל  להם.  מועילה  תשובה  שאין  חטאים  שיש 
שמעתי  ובעצמי  אבא,  אבי  מבית  מקובלני  כך 
זאת מאבי ז"ל, בשם זקני החידושי הרי"ם ז"ל, 
שתשובה מועילה גם בזה', ומקובלני מבית אבי 

אבא גובר אף על דברי נבואה.(
הרבי מקוצק זי"ע, אמר על הכתוב: "כי לקח 
נמשלה  תעזובו".  אל  תורתי  לכם  נתתי  טוב 
סחורה".  מכל  תורה  ו"טוב  לסחורה,  התורה 
הרבי  השיב  המשל?  מן  ללמוד  יש  מה  ושאל 
מקוצק, הרי סוחר טוב, אף אם נופל פעם ונכשל 
במסחרו אינו מפסיק לסחור, רק ממשיך ומנסה 
שוב ושוב ולא מתייאש. יודע הסוחר, כי כך טבעו 
של המסחר, לפעמים נושא פירות ולפעמים לא. 
כך גם בתורה לעולם אסור להתייאש. תמיד צריך 
כרצונו,  מצליח  כשאינו  וגם  לסחור,  להמשיך 
צריך לשוב ולנסות פעם אחר פעם, אולי יצליח 
בפעם אחרת. 'לקח טוב'  הוא זה, לפיכך "תורתי 
אל תעזובו"- אל תעזבו את המקח שנתתי לכם. 

לעולם אל תתייאשו הימנה.
הקמת  אודות  ישראל  הבית  דיבר  אשר  לעת 
עבודתו  תמצית  את  בעצם  ביטא  אשר  המשכן, 
כל הימים להקים משכן לה' בבתי ישראל, אמר 
ברוח דברי דוד המלך ע"ה: "אם אבוא באוהל 
מקום...  אמצא  לעיני...עד  שנת  אתן  ביתי...אם 
משכנות לאביר יעקב", כל שבעת ימי המילואים 
היה משה מעמיד המשכן ומפרקו. ושאל מה היה 
צורך בכך לעשות זאת בכל יום? כלום לריק יגע 
להתפרק  שעתיד  משכן  להקים  ע"ה  רבנו  משה 

בו ביום? 
וכך השיב: אבי זצ"ל היה אומר כי הייתה זאת 
הכנה לשבעת משכנות שעתידים לקום בישראל. 
גבעון,  נוב,  שילה,  משכן  גלגל,  מועד,  אוהל 
משה  מוסיף:  ואני  שני.  ומקדש  ראשון  מקדש 
רבינו ביקש להכין ולפעול עבור כל הדורות וכל 
הנפשות, ולתת להם כח לעמוד מול כל גל של 
כאשר  גם  וקם",  צדיק  ייפול  שבע  "כי  קשיים. 
ונכשל  נופל  מכן  ולאחר  משכן,  מקים  יהודי 
להמשיך  עליו  יתפעל.  אל  'מפרקו',  וכביכול 
גם  כי  מפרקו,  ושוב  מקימו  שוב  אם  גם  הלאה 
אם 'שבע ייפול צדיק', מובטח לו שלבסוף יהיה 
רם,  ובקול  בלהט  קרא  דבריו,  ובסיימו  'וקם'. 
יש  ייאוש!  אל  פיקודיו:  באזני  דגול  כמצביא 

תקווה!

אל יאוש!
הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזהמאן דאמר

ח
ל.

ט.

אצלנו השתלים במחיר של גשרים!
בלי לוותר על איכות ומקצועיות
הכנס עוד היום לאבחון וייעוץ חינם

 ע"י מיטב הרופאים

מחיר מיוחד לבני תורה ואברכים

מתלבט 
שתל או גשר?

מרפאת שיניים

כי על איכות לא מוותרים!

חדש!
פריסה של עד 
60 תשלומים 

למתאימים

צילום פנורמי במקום!

מבצע! 
שיננית-50% 

הנחה
ע"י שיננית מוסמכת

סובלים מעייפות?
חשק מוגבר למתוק?

חוסר מצב רוח?

הא וב רי נ  וכה ני !הקנ

הטבע
ענק

הטבע
מגיע לכם להרגיש טוב יותר!מגיע לכם להרגיש טוב יותר!

המתמחה ביעוץ תזונתי ותהליכי ריפוי טבעי.

פגישת יעוץ חינם!
050-4143100לקביעת תורים: 050-4143100לקביעת תורים: 

בואו לפגישת יעוץ אצל-

אוריה קוסטינר 
אירדיולוג ונטורופת מוסמך

 , 35אני בן 
תקופה ארוכה סבלתי

 מתשישות מתמדת, בבדיקות
 דם הכל היה תקין, 

ולרופאים לא  היה מענה עבורי,
רק לאחר אבחון אצל אוריה

 נמצא מקור העיפות 
והעייפות והתשישות 

נעלמו!

 לגמרי!שמיגר את כאבי השריריםאוריה מצא לי תחליף לאוריה מיואשת, לשמחתי אך ללא הועיל,  הגעתי  ניסיתי להחליף תרופות שגרמו לי כאבים בשרירים,להורדת כולסטרוללקחתי תרופות 

 , 35אני בן 
תקופה ארוכה סבלתי

 מתשישות מתמדת, בבדיקות
 דם הכל היה תקין, 

ולרופאים לא  היה מענה עבורי,
רק לאחר אבחון אצל אוריה

 נמצא מקור העיפות 
והעייפות והתשישות 

נעלמו!



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

(המחירים ל-100 גר‘)

(המחירים ל-100 גר‘)

(המחירים 
ל-100 גר‘)

₪ 8.90
₪ 7.60
₪ 5.90
₪ 11.90
₪ 7.90
₪ 6.40
₪ 6.40
₪ 6.40

₪ 6.40
₪ 5.40
₪ 5.30
₪ 5.30
₪ 7.90
₪ 10.00
 ₪ 10.00
₪ 25.00

מנות ראשונות 
פילה מושט בעשבי תיבול
דג נסיכה ברוטב מזרחי

דג סול מצופה 
פילה סלמון 

גפילטע פיש 
מפרום ממולא בשר
מוסקה ממולא בשר

פלפל ממולא בשר
לזניה ממולא בשר

לזניה ממולא ירקות
סיגרים/פסטלים

קובה/אגרול
קרעפלאך בשר

קיגל אטריות (תבנית)
קיגל תפו“א (תבנית)

מרק בשר תימני (ליטר)

עיקריות 
לשון בקר בפטריות
צלי בקר בפטריות

רולדה הודו
קבבונים ברוטב פטריות

גולש בשר
חמין בשרי

כרעיים עוף בצ‘ילי מתוק
כרעיים עוף פיקנטי

מוקפץ עוף עם ירקות
סטייק פרגית במרינדה

סטייק פרגית ממולא בשר
כבד עוף בפטריות ובצל
קציצות בשר פיקנטי
קציצות עוף פיקנטי

שניצלונים
שניצל עוף בשומשום

שניצל עוף מטוגן
חזה עוף על האש

כנפיים בצ‘ילי

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

₪ 11.90
₪ 11.90
₪ 8.90
₪ 8.50
₪ 9.90
₪ 5.90
₪ 6.40
₪ 6.40
₪ 6.90
₪ 10.90
₪ 10.90
₪ 8.90
₪ 6.90
₪ 6.90
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 4.90

סלטים
חציל במיונז 
חציל מטוגן 
סלק אדום 

גזר מרוקאי 
גזר בתחמיץ 
סלט טורקי 

מטבוחה פיקנטי 
מלפפון בתחמיץ 

חילבה 
חומוס

סלט כבד קצוץ
סלט ביצים 

סחוג 
טחינה ירוקה 

כרוב לבן במיונז
תירס במיונז

ארבעס
פלפל חריף מטוגן
כרוב לבן בתחמיץ

בטטה מרוקאית

תוספות
אורז לבן

אורז שמיר
אורז מג‘דרה

אורז אדום
פתיתי אורז

תפו“א ננסי בעשבי תיבול
תפו“א אנה

תפו“א סירות
תפו“א קוביות

אפונה וגזר
בטטה בעשבי תיבול

גזר צימעס גמדי
נודלס מוקפץ עם ירקות
שעועית ירוקה ברוטב

זיתים מרוקאים
טנזיה

קוסקוס
מרק ירקות

אנטי פסטי ירקות
פסטה בולונז

(המחירים ל-100 גר‘)

פתוח מ-8:00 בבוקר עד 14:00

חניה חינם בכניסה למסעדה או מאחורי המסעדה

ז'בוטינסקי 92 ב"ב 
להזמנות: 03-5780459

054-6374469 יעקב

יריד אוכל מוכן
 מבית מסעדת צנענימידי יום שישי וערבי חג

עם כאלה מחירים חבל על הגז והחשמל 
קונים ונהנים ביריד האוכל

מחירי חומרי הגלם ממריאים, 
ובצנעני המחירים קבועים!!!

בס"ד

מבצע הכרת תודה ללקוחות
פעם בחודש זה קורה
בקניה מעל 200 &

שירות 
משלוחים

בקניה מעל 250 &
שניצלים או 

שניצלונים
3 סוגי סלטים

₪ 4.90
ל-100 גרם

₪ 10

₪ 1
₪ 1
₪ 1
₪ 1
₪ 1

מתקבלות הזמנות לשבת חתן בר מצווה וארועים

*יש כפל מבצעים

*יש כפל מבצעים

תפוחי אדמה

חלה

אורז

שעועית ירוקה
אפונה וגזר

(ל-100 גרם)

(ל-100 גרם)

(ל-100 גרם)

(ל-100 גרם)

(מוגבל 
ליחידה אחת)

250 גרם | 20 סוגים | לא כולל סלט ביצים וכבד
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

אהבת עצמו הוא דורש

מאן דאמר

"ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו" 
)בראשית לב, ח(. 

)ד"ה  רש"י  פירש 
ויירא שמא  ויצר(  ויירא 
יהרג, ויצר לו, אם יהרוג 
)ב"ר  אחרים  את  הוא 
וישלח  תנחומא  ז,  עו, 

ד'(.
ולכאורה לא מובן, מדוע 
יהרוג  שמא  ירא  אבינו  יעקב 

עשיו,  הרי הגמרא אומרת שהבא להורגך השכם את 
יעקב  ירא  מדוע  כן  ואם  ע"א(,  עב  )סנהדרין  להורגו 

שמא יהרוג את עשיו? 
ישנם שלושה ביאורים נפלאים בעניין זה:

שכל  העניין  ומפורסם  הדבר  ידוע  ראשון-  ביאור 
מקום שנאמר במשניות "אחרים אומרים" הכוונה לרבי 
מאיר בעל הנס )הוריות יג ע"ב(, לפי אלישע בן אבויה 
כל  לפיכך  ע"ב(,  יד  )חגיגה  "אחר"  בשם  נקרא  רבו 
השמועות שקיבל מאת רבו אלישע בן אבוי' - קבעום 
בשם "אחרים" )הליכות עולם דף ג', וזהו בנוסף לטעם 

המובא בגמרא שם(.
היה  מאיר  שרבי  ע"א(  נו  )גיטין  בחז"ל  מובא  עוד 
נירון קיסר רומי שהתגייר )ויש אומרים  מבני בניו של 
שהיה בנו ממש(, ולכן חשש יעקב שמא יהרוג את עשיו 
לצאת  שצריך  מאיר  "אחרים"-רבי  את  יהרוג  וממילא 

מעשיו דרך נירון קיסר! 
יעקב אבינו הצטער שמא "יהרוג את אחרים", היינו 
שמא יהרוג את עשיו ויגרום שלא יוולד רבי מאיר בעל 

הנס שנקרא בשם "אחרים". 



ָלָמה  בנה  ליעקב  אמרה  אמנו  רבקה   - שני  ביאור 
ודרשו  מה(,  כז,  )בראשית  ֶאָחד  יֹום  ְׁשֵניֶכם  ַּגם  ֶאְׁשַּכל 
שעתידין  רבקה  שהתנבאה  ע"א(  יג  )סוטה  רבותינו 

שניהם-יעקב ועשיו, למות באותו היום.
ואם כן, חשש יעקב אבינו שמא יהרוג את עשיו ואז 
יצטרך  הוא  וגם  רבקה  אמו  נבואת  להתקיים  עלולה 
למות מיד אחריו, לכן פחד יעקב שמא יהרוג את עשיו 

וגם הוא יצטרך למות כדי שתתקיים נבואת אמו. 
ובעניין זה מספר הגאון רבי יוסף משאש ע"ה בספרו 
רבי  נפלא על אחד מגאוני בבל,  סיפור  "נחלת אבות" 
באותה  היום",  "סדר  ספר  בעל  זיע"א,  מכיר  בן  משה 
דחוף  מברק  בבל  מלך  קיבל  בבל  הרב  חי  בה  תקופה 
מחכמי  חכם  למדינתו  לשלוח  מצווה  בו  צרפת  ממלך 

היהודים הבקיא בכל חכמתם, בהלכה ובאגדה.

לא  שבצרפת  נרבונה  שהעיר  משום  לכך  והטעם 
חקירה  ולאחר  רבות,  שנים  מזה  להתפתח  הצליחה 
ודרישה בדבר גילה המלך שאינה מתפתחת כיון שלא 
ולכן  והצח,  הבהיר  השכל  בעלי  יהודים  בה  גרים 
מחכמי  ומפורסם  גדול  חכם  לשם  להביא  מוכרחים 

היהודים כדי למשוך יהודים לבוא לגור באותה העיר. 
שלכל  ימינו  של  במציאות  הרואות  עיננו  )ובאמת 
ושגשג,  פרח  המקום  חכמים  תלמידי  שהגיעו  מקום 
וכדו',  שמונה  קרית  חיפה  שמש,  בית  באילת,  זה  אם 
ע"א(,  מב  )ברכות  ברכה  חכם  לתלמיד  שתיכף  כיון 
וכן שכונת רמות בירושלים, הביאו לשם כמה תלמידי 
יראי שמים  יהודים רבים  והם הובילו אחריהם  חכמים 
בן  לפה,  מפה  המלאות  רבות  חרדיות  שכונות  שבנו 

פורת יוסף, בן פורת עלי עין(. 
שהיה  מכיר  בן  משה  לרבי  לקרוא  בבל  מלך  שלח 
מזרע דוד המלך וציוה עליו לקחת עמו כמה תלמידים 

ולגלות לצרפת, לעיר נרבונה. 
קיים רבי משה בן מכיר את ציווי המלך והלך לעיר 
יפות,  פנים  בסבר  אותו  קיבלו  שם  שבצרפת,  נרבונה 
ִהֵּנה ַאְרִצי ְלָפֶניָך  ַּבּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ֵׁשב )בראשית כ, טו(, כל 
מה שהיה צריך נתן לו המלך, וציווה למשרתים לעשות 
נתן לו בתים גדולים  כל אשר יאמר הרב, ובנוסף לכך 

ומפוארים לו ולתלמידיו.
היה  ויום  יום  ובכל  נפש  אהבת  אהבו  צרפת  מלך 
ובודק אם חסר דבר מה  בן מכיר  רבי משה  מבקר את 
בביתו. תלמידי הרב היו המומים ומופתעים ממחזה זה 
ונותן מלך צרפת לרבי משה  ומהכבוד הגדול שמעניק 
יכול  שאינו  הרב  להם  אמר  כך  על  וכששאלוהו  רבם, 

לענות להם כעת, רק סמוך לפטירתו יגלה להם הסוד.
והנה, יום אחד חלה רבי משה בן מכיר את חוליו אשר 
ימות בו, ומלך צרפת שלח את צוות הרופאים המומחים 
שעה  ובכל  ממחלתו,  לרפאותו  כדי  במדינתו  ביותר 

ושעה התעניין ושאל בשלומו.
באותה העת ניגש רבי אברהם, תלמידו של רבי משה 
בן מכיר, ושאלו לפשר האהבה הרבה שמגלה המושל 

כלפיו.
הוא  אותי,  אוהב  שהוא  תחשוב  אל  הרב:  לו  אמר 

אוהב את עצמו! 
ואסביר לך, המלך הזה חוזה בכוכבים גדול, הוא ראה 
שמזלו דומה בדיוק למזל שלי, וביום שאפטר מן העולם 
גם הוא יצטרך להיפטר, ולכן הוא דואג לי ושולח צוות 
רופאים מומחים לרפאותי כיון שדואג וחושש על חייו, 

שמא אמות, ואז גם הוא יצטרך למות.
סיים הרב ואמר, ַאֲהָבה ֶׁשִהיא ְתלּוָיה ְבָדָבר, ָּבֵטל ָּדָבר, 
אמת  אהבת  זה  אין  מט"ז(,  פ"ה  )אבות  ַאֲהָבה  ְּבֵטָלה 

שאוהבני המלך, אלא אוהב הוא את עצמו.
ובאמת כדברי הרב כך היה, לאחר מספר ימים נפטר 

רבי משה בן מכיר זקן ושבע ימים, ובאותו יום מת מלך 
צרפת באופן פתאומי.  

וכך היה אצל יעקב אבינו, "ַוִּייָרא ַיֲעקֹב"- שמא יהרג, 
הוא  גם  ואז  אחיו,  עשיו  את  יהרוג  שמא  לֹו"-  "ַוֵּיֶצר 
אמו  נבואת  את  לקיים  כדי  העולם  מן  להיפטר  יצטרך 
שהתנבאה ָלָמה ֶאְׁשַּכל ַּגם ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד )בראשית כז, 

מה(.



ְוָאִביו  ִאּמֹו  ִאיׁש  מלשון  ַיֲעקֹב  ַוִּייָרא  שלישי-  ביאור 
ִּתיָראּו )ויקרא יט, ג(, מצוות כיבוד אב ואם, פחד יעקב 
להילחם נגד עשיו, כיון שבמשך 22 שנה לא הייתה בידו 
ואילו  אליו,  שתגן  ואם  אב  כיבוד  של  היקרה  המצווה 

עשיו אחיו התגורר ליד הוריו וכיבד את אביו ואמו.
חסר היה ליעקב את מצוות ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך 
את  תכריע  זו  מצווה  שמא  חשש  ולכן  יב(,  כ,  )שמות 
הכף ותגרום לעשיו שיוכל להתגבר עליו, שהרי שקולה 
וכמו  מקום,  של  כבודו  כנגד  ואב  אב  כיבוד  מצוות 
שנאמר ַּכֵּבד ֶאת ה' ֵמהֹוֶנָך )משלי ג, ט(, וכתיב ַּכֵּבד ֶאת 
ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך )שמות כ, יב(, ונאמר ֶאת ה' ֱאֹלקיָך ִּתיָרא 
ְואֹתֹו ַתֲעבֹד )דברים ו, יג(, וכתיב ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו  
)ויקרא יט, ג(, שקל הקב"ה את מורא ההורים כמוראו 

יתברך שמו.
ולכן פחד יעקב אבינו מאוד כיון שמצווה חשובה זו 

של כיבוד ומורא אב ואם חסרה לו. 



מתקרבים אנו לקראת הימים הקדושים והנפלאים של 
למרחבים,  ראיה  אנו שואבים  בהם  ימים  החנוכה,  ימי 
הימים הקדושים הללו מראים לנו את הדרך אשר נלך 
בה ואת המעשה אשר נעשה )שמות יח, כ(, ימים בהם 
בלימוד  עוז  וביתר  שאת  ביתר  להתחזק  אנו  צריכים 
והעוצמה,  את הכח  זו שנתנה  התורה הקדושה, שהיא 
את העוז והתושיה הפיזית והרוחנית לחשמונאים לנצח 
ַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך", ועל כן צריכים  את היוונים, "ֵזִדים בְּ
אנו לחזק עצמנו בעסק התורה, ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור 
)משלי ו, כג(, להתחזק בלימוד התורה הקדושה בפרט 

בימים אלו כדי שאור התורה הקדושה יאיר עלינו.
בגאולה  יתברך  אורו  עלינו  שיאיר  נזכה  זה  ובזכות 
"ָמעֹוז  ובהודיה  בהלל  בשמחה  לשיר  ונזכה  השלימה 
צּור ְיׁשּוָעִתי ְלָך ָנֶאה ְלַׁשֵּבַח. ִּתּכֹון ֵּבית ְּתִפָּלִתי ְוָׁשם ּתֹוָדה 

ְנַזֵּבַח!"
יהי רצון שנזכה לגאולה השלימה במהרה, אמן. 

העמוד טעון גניזה





אנחנו ברשת נתיב החסד דואגים לחסוך לכם
גם זמן וגם כסף, וגם זמן שהוא כסף... עם סניפים קרובים ומבצעים שווים

ככה זה כשיש סופר, גם קרוב וגם זול!

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

אלסקה
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8990טיטולי האגיס
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6 ק”ג
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40-60 גר’
אסם
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סוגים שונים
אסם
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1190
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לחמית/
1090קרקר זהב 74375  
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כמה קרוב, ככה זול

2 ב-
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890

1 ליטר
סוגים שונים

990ויטמינציק פילה סלומון
ליח’נורווגי

1790

1990

5990
לק”ג

3 ב-
10

נודלס 200 גר’/
מקלוני אורז/מיץ 

אננס/ערמונים

קוקומן/עוגי/
שוגי/פיצי/

ציפי/לבבות

סניפי חיפה 052-7053339סניפי ב”ב 052-4872318לפרטים:*סדרנים לסניפים*קופאיות לעבודה במשמרותלסניפי ב”ב וחיפה דרושות 

מחלקת פירות וירקות 
בכשרויות מהודרות 

היום בזול....לשנת שמיטה
בננה
שמינית

לק”ג
590

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי 
י”ב-י”ג בכסלו 24-25.11.15

פלפל/אדום
צהוב/כתום
נכרי

לק”ג
690

₪

גזר
נכרי

לק”ג
₪390

בצל
נכרי

לק”ג
₪390

במבה/ביסלי/
דובונים
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