
www.esteticdent.co.il

השתלת שיניים איכותית 
במחיר מיוחד!

עם תעודת אחריות

ד"ר אוריאל אבידן

לבדיקה והתייעצות חינם

ניסיון רב בתחום

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ' בכסלו תשע"ו   2/12/15 גיליון מס' 1030

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

72
עמודים

פרשת וישב
כ. 15:59 י. 17:14ירושלים

כ. 16:15 י. 17:15
כ. 15:55 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

שלוחה 120

פרסם
ותתפרסם

03-5796643

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%

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

גיל נועם שירותי ניקיון 
מעוניינים לנקות חדרי 

מדרגות ומשרדים

במחירים 
נוחים

1-700-50-80-75

אנגלית בקו שלך!

0722-460-460
בפיקוח הרה”ג ר’ יואל דוד שפיגל שליט”א 

רב דקהל “נצח ישראל” בית שמש עכשיו!חייגו 

בסיום התקופה בעז”ה 
תוכלו לנהל שיחה 

יומיומית באנגלית באופן 
שוטף ובלי לגמגמם

03-6093030

חדש!

השבועפינוקי 

בפיתה/לאפה שיפוד קבב 
או באגט

&25

hazoneish42@gmail.com

להשכרה חנות
במרכז רח' חזון איש בב"ב 

(ללא תיווך) כ-130 מ"ר, חזית
במיקום 

מעולה!

מאגר תורמים ענק
(כ-1200 שמות)

איכותי ומעודכן להיום, 
מהארץ ומחו“ל.

לפרטיים, למוסדות ולעמותות
(משפחה, חובות, חתנים, 

רפואי וכדו‘)
052-717-0797

רח' רבי עקיבא 90 בני ברק

M
MADAME מדם

50%
מעילים וג'קטים

הנחה על
הלכות חנוכה ופורים

בעז"ה יצא לאור כרך נוסף 
מהספר "שינון הלכה" (חלק ז') 

שבו מסוכמים פסקי
"כף החיים"

050-4145199

פרסום ראשון: פרוטוקולים פנימיים של הנהלת המחוז החרדי נחשפים:

מטרת המחוז: מימוש מדיניות 
הממלכתי-חרדי של השר פירון

פרוטוקולים פנימיים של המחוז שנחשפים לראשונה מעידים 
כי הנהלת המחוז ממשיכה לקדם מאחורי הקלעים את מדיניות 
הממלכתי-חרדי של קדנציית יש עתיד למרות התנגדותם של 
גדולי ישראל מכל העדות והחוגים  במסמך שסווג כ"רגיש 
העברת  תשע"ו:  לשנת  המוצהרת  המטרה  הוגדרה  ביותר" 
במקביל,    הממלכתי-חרדי  לרשת  חרדיים  מוסדות  עשרות 
שיקדמו  תפקידים  בעלי  של  למינויים  המחוז  הנהלת  פעלה 
ביהדות  ח"כים    הממלכתי-חרדי  למסלול  מוסדות  העברת 
"גורמים  ומאשימים:  ש"ס  יו"ר  טענות  את  מחזקים  התורה 
הבנות  וטרפדו  אנוכיים  ממניעים  פעלו  הסמינרים  באיגוד 

שקטות עם שר החינוך" / בי"ס לפוליטיקה
מחאת גז 

לא טבעית 
אבי בלום השתתף בהפגנה נגד מתווה הגז 
וחזר עם מסקנות מרתקות / בי"ס לפוליטיקה

המאבק על עצמאות המחוז 
החרדי מגיע לשיא חדש / עמ' 36

תופעה: מירוץ אופנועים 
בשבת בצפון בני ברק

עמ' 8

ראשי ומנהלי החינוך הספרדי בוועידה                      )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 אצבעות 
טעמים שונים

 &2190
ב-

3 ב-13& 

מעדני חלב 
מו

טחינה
אחוה

טיטולי האגיס 
מידה 5

 &10 18& ב- 100& 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

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

גבינה 
תנובה 
850 גר'

גבינה 
טרה 
750 גר'

מארז מעדן 
טרה מו

כריות 
תלמה 
750 גר'

שמנת טרה
200 מ"ל

מרגרינה 
ויליפוד

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

בקניית 
10 ק"ג

קרטון פילה 
מושט

קמח

חומוס צבר

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

623

בקניית זוג

בקניית זוג

בקניית זוג

שמן 
קנולה
ליטר

עופות 
מחפוד 

בירה 
מאלט

 &20 4 ב-

 &40 3 ב-

 &17 10& 2 ב- 6 ב-

 &10 6 ב-  &45 2 ב-

 &1390
14& ב- 3 ב-  &18 2 ב-

 &8 90
790& ב-

ב-

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

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
3990& 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-

5 ב-20& 

6 ב-100& 

 2
חבילות

ריבה בטעמים 
שונים
820 גרם
בד"ץ העדה
החרדית

שמן  
למאור
1 ליטר

 &17 2 ב-

 &590
ב-

 &790
ב-

גבינה 
בולגרית
צוריאל

גבינה 
צפתית 
צוריאל

 &1290
8& ב- 90



בס"ד

וזו רק ההתחלה...

מכבי שירותי בריאות משקיעה בכם
במרכזים רפואיים מתקדמים

ורופאים מומחים במגוון תחומים
בכל רחבי העיר.

כששמים את הבריאות
שלכם במרכז,

לא פלא שכל בני ברקי שני
חבר במכבי!

8 מרכזים 
רפואיים 

ברחבי העיר

160 רופאים 
מומחים

זמינות גבוהה

מוגש כמידע לחברי מכבי



מוגש כמידע לחברי מכבי
המרכז הרפואי החדש:      רח' רבי עקיבא 86, בני ברק

כל בני ברקי
שני חבר
 במכבי

 מגוון רופאים מומחים      ושירותי רפואה לכל המשפחה:
בקרוב! 

אשפוז יום
בקרוב! 

מוקד חירום 
לילה

מכון
אולטרסאונד

ורנטגן

מרכז
להתפתחות

הילד

מרכז לילדים 
עם עודף 

משקל
מכון

לריפוי בעיסוק 
למבוגרים

אשפוז
יום

מכון
הלב

מכון
סוכרת

מכון
שמיעה

מרכז
לבריאות
האישה

המרכז הרפואי החדש, פתוח לשירותכם:
6,500 מ"ר של מגוון שירותי רפואה חדשניים 
ומתקדמים. מרכז ענק, בלעדי וראשון מסוגו,

בלב העיר בני ברק.

מהיום,
שירותי רפואה 

ברמה שלא הכרתם!



מוגש כמידע לחברי מכבי
המרכז הרפואי החדש:      רח' רבי עקיבא 86, בני ברק

כל בני ברקי
שני חבר
 במכבי

 מגוון רופאים מומחים      ושירותי רפואה לכל המשפחה:
בקרוב! 

אשפוז יום
בקרוב! 

מוקד חירום 
לילה

מכון
אולטרסאונד

ורנטגן

מרכז
להתפתחות

הילד

מרכז לילדים 
עם עודף 

משקל
מכון

לריפוי בעיסוק 
למבוגרים

אשפוז
יום

מכון
הלב

מכון
סוכרת

מכון
שמיעה

מרכז
לבריאות
האישה

המרכז הרפואי החדש, פתוח לשירותכם:
6,500 מ"ר של מגוון שירותי רפואה חדשניים 
ומתקדמים. מרכז ענק, בלעדי וראשון מסוגו,

בלב העיר בני ברק.

מהיום,
שירותי רפואה 

ברמה שלא הכרתם!





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 

יהודה: תראה איזו חליפה יפה קניתי
אלעד: איפה קנית אותה?
יהודה: ב"מרכז החליפות" 

אם אלעד לא יודע מי היה המוכר האם מותר 
לו לשבח את המקח באוזני יהודה?

מותר לו, כדי שיהיה מעורב עם הבריות א

הוא משקר ואסור לנהוג בשקר ב

מותר לשבח ואפי' בהגזמה כי כבר קנה ג

אלעד מבין בחליפות ויודע שהחליפה מזויפת.
האם מותר לומר ליהודה שהמוכר רימה אותו?

מותר רק אם ידוע שיהודה יקבל החזר כספי א

אסור, כי כבר קנה וגמר בדעתו ושילם ע"ז ב

תמיד מותר כדי שידע את האמת ג



בני ברק8        כ' בכסלו תשע"ו 2/12/15 121//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

בני  בעיריית  חברתיים  לשירותים  האגף 
יצאו  ילדים  לבטיחות  "בטרם"  וארגון  ברק 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  בעידודם  ביזמה, 
וראש ארגון  והרב אליהו דדון, סגן רה"ע  העיר 
"בטרם בעיר", להעלאת המודעות לבטיחות של 
ולצורך  ובא,  הקרב  החנוכה  חג  לקראת  ילדים 
הילדים,  על  בשמירה  אימהות  של  בהתארגנות 
כשהדגש ברעיון הוא שבטיחות הילד ובריאותו 

הינן בשלב חשוב יותר מרמת הניקיון.
וארגון  העירייה  פונים  החנוכה  ימי  לקראת 
"אנו  הכותרת  תחת  ההורים,  לציבור  "בטרם" 
זהירות   בכללי  לנהוג  זוהרים",   הנרות  נזהרים- 
דליק,  שאינו  מחומר  עשויה  שהחנוכיה  ולבדוק 
והרחק  יציב  בולט,  במקום  החנוכיה  את  להניח 
וילון  כמו  דליק  ומחומר  ילדים  של  ידם  מהישג 
והצבה על שולחן בלא מפה ועל תחתית חסינת 
אש, להקפיד על רווח בין החנוכיות, לאחוז ביד 
מהישג  גפרורים  להרחיק  ההדלקה,  בעת  הילד 
מטפחת  ושולי  שיער  לאסוף  ילדים,  של  ידם 
אדם  להישארות  ולדאוג  לנרות  כשמתקרבים 
על  גם  דולקת.  זמן שהחנוכיה  כל  בחדר  מבוגר 
לזהירות,  דרכים  ישנן  והלביבות  הסופגניות 
ובהן טיגון על האש האחוריות בכיריים, הפניית 
מסביבות  ילדים  הרחקת  פנימה,  המחבת  ידיות 
במיקרוגל  שחוממו  סופגניות  וחציית  הטיגון 
מחשש לריבה נוזלת ורותחת. מאחר ובעבר היו 
ההורים  נקראים  ומתפרקים,  קטנים  סביבונים 
להרחיקם מפעוטות, וכמו"כ סביבונים המכילים 
סוכריות קטנות, כדי שכל אלו לא יגיעו אל פיהם, 

רגע  של  "חשיבה  הוא  אלו  כל  לגבי  כשהכלל 
תמנע כל פגע".

של  בסביבתם  הנדרשת  הזהירות  במסגרת 
סביבה  להבטיח  ההורים  נקראים  פעוטות, 
בטוחה עבורם, שכן הם אוהבים לבדוק וללמוד 
בוחלים  הם  ואין  הפה  דרך  סביבם  העולם  את 
בשום דבר. כמו"כ אם ישנם אחים גדולים יותר, 
ולהניח  המשחקים  אזורי  בין  הפרדה  לבצע  יש 
גבוהים  במדפים  הגדולים  הילדים  משחקי  את 
חלקים  ולפנות  השטח  את  יום-יום  ולסרוק 
קטנים שעלול להיות בהם סיכון לקטנים. מיטת 
ממנה  ולהרחיק  ריקה  להיות  צריכה  התינוק 
כריות ושמיכות מיותרות, שקיות ניילון, שרוכים, 
חרוזים על גרביים ומחזיקי מוצצים מהווים סכנה 

לתינוק.
האגף  נציגי  של  משותף  מפגש  בעקבות 
ונציגי  ברק  בבני  חברתיים  לשירותים  העירוני 
ארגון 'בטרם' לבין נציגות מהקהילה – אימהות 
לילדים קטנים, שבו עלתה בצורה ברורה בעיית 
השמירה וההשגחה על הילדים, עלה הרעיון כי 
לא  שינוי.  נדרש   הילדים  של  בטיחותם  למען 
ילדים קטנים  על  ישמרו   11-6 בגילי  ילדים  עוד 
מעתה  הבית.  בניקיון  יעזרו   12  – ה  ובני  מהם, 
ואילך - הילדים בני 11-6 יעזרו לאם בניקיונות 
ישמרו  ומעלה  ה-12  בני  הילדים  ואילו  הבית, 
דורשת  ילדים  על  שמירה  הקטנים.  הילדים  על 
לילדים  שאין  ואחריות,  בגרות  מסוגלות, 
שאין  צעירות  למשפחות   .12 מגיל  הצעירים 
תורנויות,  לארגן  מוצע  גדולים,  ילדים  עדיין 
ילדי  על  שומרת  תורנית  משפחה  יום  כשבכל 
שאר המשפחות, כך שבכל יום הילדים נמצאים 

תחת השגחה של בוגר אחראי.

מאת: עוזי ברק

זייברט, ראש  מאבק נמרץ שניהל הרב חנוך 
אופנועים  מירוץ  ארגון  כנגד  ברק  בני  עיריית 
שבצפון  הלח"י  רח'  באזור  האחרונה  בשבת 
הארגונים  מאמצי  כל  ולמרות  פרי,  נשא  העיר 

להפעילו הוא לא יצא אל הפועל.
אופנוענים  עשרות  של  בקבוצה  המדובר 
שארגנו מירוץ אופנועים בשבת לפי שבועיים, 
שבבעלות  במתחם  המוני,  שבת  חילול  תוך 
בלא  הלח"י,  ברח'  ישראל,  מקרקעי  מינהל 
קבלת אישור המינהל לשימוש בשטח ובהעלמה 

מכוונת של מידע מהעירייה.
מראשי  זלץ,  חיים  הרב  של  בסיור  ברם, 
הגאון  של  ונציגו  העירונית  השבת  משמרת 
רב  שליט"א,  לנדא  לייב  יהודה  משה  רבי 
חילול  של  המחפירה  העובדה  נתגלתה  העיר 
להרב  השבת  לאחר  פנה  והוא  ההמוני,  השבת 
מיידית,  שהחליט  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך 
מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב  עם  בשיתוף 
שכן  נוסף,  מירוץ  למניעת  הכל  לעשות  רה"ע, 

גם אם מדובר בקצה הצפוני המרוחק של העיר, 
על  יעלה  לא  שבת  לחלל  מהמתכוונים  איש 
באזור,  רגליים  סיורים  מתקיימים  שלא  דעתו 
הממוקמים  בשטחים  שבת  חילולי  למנוע  כדי 

בתחומה המוניציפאלי של העיר.
דרנגר,  ישראל  למקום  יצא  זאת,  בעקבות 
רמ"ט רה"ע, שמצא את המכשירים והמשטחים 

בשבת  נוסף  אופנועים  למירוץ  שהוכנו 
שמעון  נצ"מ  עם  ובשיתוף-פעולה  האחרונה, 
כל  ננקטו  דן,  מרחב  משטרת  מפקד  לביא, 
ובמשך  המירוץ,  למניעת  החוקיים  הצעדים 
מנהל  נחום,  נתנאל  מר  טיפל  גם  השבוע  ימות 
אגף התברואה של העירייה בסילוק המכשירים 

מהמקום, כדי למנוע אפשרות למירוץ נוסף.

מנהל  מלכא,  שלמה  מר  זימן  שבת  לקראת 
יהודים  שאינם  שוטרים  העירוני  השיטור  מח' 
שוטרי  בסיוע  פיזית  ומנעו  לאזור  שיצאו 
מרחב דן, כל ניסיון לארגון מחודש של מירוץ 
למינהל  העירייה  פנתה  בבד,  ובד  האופנועים, 
לא  מצידו,  שהמינהל,  כדי  ישראל,  מקרקעי 

יאפשר כניסה בלתי חוקית לשטח שבבעלותו.

מאת: יאיר קורן

ערכות עזרה ראשונה משוכללות ומצויידות 
בציוד רפואי מגוון וחדשני הותקנו בימים אלו 
בכל המקוואות העירוניים בבני ברק, במימון 

העירייה וארגון "הצלה", סניף גוש דן.
נתקבלה  הערכות  התקנת  על  ההחלטה 
למכה"  תרופה  "להקדים  המדיניות  במסגרת 
צוותים  להגעת  עד  הצורך,  שבשעת  ולדאוג 
מתאים  ציוד  במקוואות  יהיה  רפואיים, 
העובדים  הוכשרו  גם  זו  ובמסגרת  ומשוכלל, 

במקוואות השונים.
עבודה,  ישיבת  התקיימה  קצר  זמן  לפני 
ביזמתו של הרב  בנושאים שונים במקוואות, 
עזרא אברהם גרין, חבר מועצת העירייה וראש 

ישראל  הרב  ובהשתתפות  המקוואות  מח' 
סגל,  מנדל  מנחם  והרב  רה"ע  רמ"ט  דרנגר, 
מנהל מח' המקוואות. בישיבה זו העלה הרב 
גרין את נחיצות התקנת ערכות עזרה ראשונה 
העירוניים,  המקוואות  בכל  משוכללות 
כאלו  ערכות  התקנת  על  הוחלט  זו  ובישיבה 
במקוואות השונים, במימון העירייה ו"הצלה 
למעשה,  הלכה  בוצעה,  וההתקנה  דן",  גוש 

בהקדם. 
המועצה  חבר  גרין,  אברהם  עזרא  הרב 
הביע תודה והוקרה להרב חנוך זייברט, ראש 
על  רה"ע  רמ"ט  דרנגר,  ישראל  ולהרב  העיר 
הכספית  העלות  מימון  את  לאשר  החלטתם 
מנכ"ל  שלומוביץ,  אשר  ולהרב  זו  למטרה 

"הצלה גוש דן" על סיועו בעניין.

העירייה וארגון 'בטרם' בפניה להורים תחת הכותרת "אנו נזהרים - 
הנרות זוהרים", לנהוג בכללי זהירות לבטיחות הילדים מנרות חנוכה

  עיריית בני ברק ועסקני השבת נאבקים במגרש פיראטי למירוץ אופנועים בשבת באיזור התעשייה הצפוני של בני ברק
עובדי אגף התברואה של העירייה סילוקו מהמקום את כל מאות הצמיגים בשיתוף פעולה עם משטרת מרחב דן

הותקנו עשרות ערכות עזרה ראשונה משוכללות בכניסות 
לכל המקוואות העירוניים השונים והעובדים הוכשרו 

ותורגלו למקרי חירום והצלה

"ואין לנו רשות להשתמש בהם"

המאבק הנמרץ נגד המירוץ

מקדימים תרופה למכה

סיור במקוואות לאחר התקנת הערכות

פינוי הצמיגים בערב שבת ע"י אגף התברואה



 מגוון מבצעים נוספים
בנקודות המכירה הנבחרות

שלישיית קצפת צמחית
250 מ"ל×3 יח'

מארז מיני קרלו 
100 גר'×16 יח'

מארז זוג שוקו תנובה
1 ליטר×2 יח'

מארז זוג צפתית 5%
מסדרת המעדנייה של פיראוס | 240 גר'×2 יח'

מארז זוג באדי 
500 גר'×2 יח'

 חרמון 16%
מסדרת המעדנייה של פיראוס | 420 גר'

קרם צמחי לבישול
250 מ"ל

וחסכונית!באריזה חדשה

חדש על המדףובישול פרווההסמכת מרקים, רטבים מתאים לרטבי פסטה, 

מארז זוג שוקו 
תנובה

1 ליטר×2 יח'

 החל מי"ח בכסלו תשע"ו )30.11.15(. עד גמר המלאי.
בחנויות הנבחרות בלבד *ההנחות או המבצעים הסופיים 

יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי
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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

                       

שני ילדים נפצעו בתאונות
זהירות ילדים בכביש: באמצע שבוע שעבר 
נפצעו שני ילדים באורח בינוני בתאונות דרכים 

שאירעו בעיר בני ברק.
התאונה  שונים,  ברחובות  אירעו  התאונות 
הראשונה שילד נפגע מרכב אירעה סמוך לשעה 
14:05 ברחוב הירדן בבני ברק. מתנדבי איחוד 
הצלה מסניף 'בני ברק' העניקו לו טיפול רפואי 

ראשוני ומצבו הוגדר בינוני עד קשה.
של  האופנועים  ביחידת  מתנדב  ורדיגר  חזי 
שנחבל  בילד  "מדובר  סיפר:  הצלה  איחוד 
מתנדבים  עם  יחד  פרטי.  רכב  מפגיעת  בראשו 
נוספים הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני ולאחר 
מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים 
כשהוא בהכרה מעורפלת. נהג הרכב לא נפגע. 

נסיבות התאונה בבדיקה של משטרת ישראל".
איחוד  מתנדבי  שוב  הוזעקו  כשעה  לאחר 
הצלה אל תאונת דרכים נוספת של שילד נחבל 
יעקב  הרב  ברחוב  אופנוע  מפגיעת  בראשו 
לנדאו בבני ברק. מתנדבי איחוד הצלה מסניף 

'בני ברק' העניקו לו טיפול רפואי ראשוני.
סיפר:  הצלה  איחוד  מתנדב  אולמן  אהרל'ה 
מפגיעת  בראשו  שנחבל   4 כבן  בילד  "מדובר 
מיחידת  נוספים  מתנדבים  עם  יחד  אופנוע. 
האופנועים של איחוד הצלה הענקנו לו טיפול 
בניידת  פונה  הוא  מכן  ולאחר  ראשוני  רפואי 
טיפול נמרץ לבית החולים במצב בינוני. יצויין 
ילד  מעורבות  עם  נוספת  בתאונה  מדובר  כי 
הולך רגל שאירעה בתוך פחות משעה בעיר בני 

ברק".

שבת ללא חשמל
תושבים  נותרו  בתים  בעשרות  גדול:  סיוט 
דונולו,  ברחובות  בשבת,  חשמל  ללא  רבים 
תיקון  אי  בשל  זאת  והסביבה,  בלוי  קוטלר, 

תקלה במערכת מרכזית של חברת חשמל.
בעקבות  נוצרה  החשמל  במערכת  התקלה 
נהגת  עם  פרטי  רכב  של  עצמית  דרכים  תאונת 
והתנגשה  בלוי  ברחוב  שליטה  שאיבדה 
שישי  יום  בצהריי  מרכזית  חשמל  במערכת 

שעות בודדות לפני כניסת השבת.
ותיקנו  למקום  הגיעו  חשמל  חברת  עובדי 
את התקלה באופן חלקי ולא הספיקו להמשיך 

ולתקן את שאר הבעיות.
לדיון  השכונה  לרבני  פנו  השכונה  תושבי 
לחברת  שאסור  פסקו  הרבנים  בנושא,  הלכתי 
בשבת.  התקלה  את  לתקן  להמשיך  חשמל 
חשמל  ללא  נותרו  רבים  תושבים  כך  בעקבות 
צאת  שלאחר  שעות  לכמה  עד  בביתם  בשבת 
למקום  חזרו  החשמל  חברת  כשעובדי  השבת 
ותיקנו את הנזק שנגרם לארון החשמל המרכזי 

בעקבות התאונה.
שבת  עלינו  "עברה  סיפר  בלוי  רחוב  תושב 
קשה עם חשכה גדולה וללא חשמל כלל, בנוסף 
במקררים  שהיו  מהמאכלים  גדול  חלק  לכך 

התקלקלו".

הפגנה נגד הסלולר 
לממכר  חנות  נגד  מחאות  נערכה  השבוע 
ברחוב  מפוקחים  שאינם  סלולריים  טלפונים 

האדמו"ר  כ"ק  בהשתתפות  בב"ב  איש  חזון 
מסטריקוב.

עוברים  מאזרחים  למנוע  נועדה  המחאה 
מהחנות  מוצרים  ולרכוש  להיכנס  ושבים 
למכור  להמשיך  החנות  בעל  את  ולהרתיע 

מכשירים לא כשרים.
בשעות הערב יצא כ"ק האדמו"ר מסטריקוב 
עם כמה מאנשיו מבית מדרשו שנמצא בסמוך 

על מנת להפגין ולבכות במקום.
פלאפונים  מכשירי  לממכר  חנויות  בעלי 
טוענים כי מדובר ביוזמת 'ועדת הרבנים לענייני 
להחזיק  סלולר  חנויות  בעלי  לחייב  תקשורת' 

'תעודת כשרות'.
כך, בסוף שבוע שעבר הוגשה תלונה  בתוך 
במשטרת 'מרחב דן' ע"י בעל חנות שאוים באם 
לו  ישרפו  כשרים  לא  מכשירים  למכור  ימשיך 

את חנותו.
במשטרת 'מרחב דן' החלו לחקור את מסכת 

האיומים שעוברים בעלי חנויות בנושא.
 

יו"ר מוסדות תל"ל זצ"ל
הרב  בד"ה: 
זצ"ל  חשין  יעקב 
מוסדות  ראש 
התנועה   - תל"ל 
לבבות  לקירוב 
בתשובה  ומחזיר 
לבית  נסתלק  ידוע 
עולמו ביום רביעי 

בבוקר.
הרב חשין זצ"ל 
בן  כשהוא  נפטר 
בנו  והוא  שנה   70

מחבר  זצ"ל  חשין  חיים  משה  הרב  הגאון  של 
למד  בילדותו  ישראל.  לילדי  ה'מסורת'  ספר 
בכישרונותיו  ובלט  חיים'  'עץ  תורה  בתלמוד 
חכמי  בישיבת  למד  מכן  לאחר  המיוחדים. 
מרן  יתירה של  לקרבה  וזכה  ברק  בבני  לובלין 
החשיב  אותו  זצ"ל  וואזנר  הגר"ש  הדור  פוסק 
קרעטשניף  חסיד  היה  המנוח  המובהק.  לרבו 
היה  כן  כמו  החסידות.  לאדמו"רי  ומקורב 

מקורב לרבני ירושלים.
יהודים  בקירוב  רבות  עסק  השנים  במהלך 
בשנים  מעוון.  השיב  ורבים  הישר  לדרך 
האחרונות ידע חולי ומכאוב אולם על אף הכל 
בהרבצת  והמשיך  הכבירים  במפעליו  המשיך 

תורה ברבים.
הוחמר  ומצבו  נחלש  הוא  האחרונים  בימים 
והוא נפטר בבית החולים תל השומר. הלווייתו 
בני  בהשתתפות  אלישע  ברחוב  מביתו  יצאה 

משפחתו וקהל רב.

קצרצרים 
נסתלק  האחרון  חמישי  ביום  בד"ה:   
אהרון  משה  הרב  הגאון  עולמו  לבית 
רבות  שנים  שימש  אשר  זצ"ל  גודלבסקי 
כרב קהילת 'כתר יהודה' וכראש ישיבת 'נזר 

יהושוע' לצעירים מתחזקים ב'פרדס כץ'.
 מזל"ט: לרבה של העיר ב"ב הגרמי"ל 
לנדא שליט"א לרגל שמחת נישואי נכדתו בת 
לחתנו הגרי"י בלינוב רב מרכז העיר ואב"ד 
השתתפו  בשמחה  המרכזי.  ההוראה  בית 
ישיבות  ראשי  דיינים,  רבנים,  אדמו"רים, 

ורבני חב"ד.
 מזל"ט: לכ"ק האדמו"ר מאשלג לרגל 
אליהו  הרב  לחתנו  בן  לנכדו  מצווה  הבר 

קוריץ.
 מזל"ט: לישראל רייסנר מנכ"ל שתילים 
זוסמן מבכירי  לרגל אירוסי בתו עם הבה"ח 

ישיבת עטרת ישראל

          כ' בכסלו תשע"ו 2/12/15

הרכב שפגע בארון חשמל

הגר"י חשין זצ"ל



העיר      כל 
בשוק!

רשת סופרמרקטים שוק העיר מגיעה לבני ברק

הפתיחה החגיגית ביום שני, כ״ה בכסלו 7/12

רחוב כהנמן 106, בני ברק
רשת שומרת שבת 
חניה חינם

פתיחת 
דלתות 
ב 11:00

בס״ד
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מאת: עוזי ברק

הפועל  הגדול  הרפואי  הארכיון  קריאת  טקס 
שמה  על  ב"ב  האישה  לבריאות  המידע  במרכז 
התקיים  ע"ה  לזרוביץ  יהודית  גב'  המתנדבת  של 
בתחומי  מומחים  ידועים,  רופאים  בהשתתפות 
וידידות  במרכז  מתנדבים  המשפחה,  בני  הסיעוד, 

המנוחה הדגולה.
בו  וקיימת   ,18 יואל  ברחוב  פועל  המידע  מרכז 
במגוון  ספרים,  של  חינם  והשאלה  עיון  ספריית 
ופועלת  מנוסה,  מתנדבת  הנחיית  רפואיים  נושאים 

בכל יום רביעי בין השעות -17 19.
פעילויותיו  במכלול  המופעל  המידע  מרכז 
שושנה  רו"ח  ע"י  בהתנדבות  ומנוהל  בהתנדבות 
קו  מפעיל  וגם  ב"ב,  עיריית  מבקרת  גולדפינגר, 
טלפוני חינם, בתחומי בריאות,  במתן מענה מיידי 
לקבלת מידע על מחלות, הרגלי בריאות, פתרונות 

רפואיים ומניעת מצבי מחלה ובדיסקרטיות. 
בהם  מלון  בבתי  בריאות  ימי  גם  מקיים  המרכז 
ובקרוב  בכירים,  רופאים  ע"י  הרצאות  מועברות 
בריאות  בנושאים  עציון'   'ניר  במלון  סדנאות 
טיפים  בריא,  בישול  בריאה,  תזונה  המשפחה, 
קריאת  על  ועוד.ההחלטה  בריאות  בהתעמלות 
ארכיון המרכז ע"ש גב' יהודית לזרוביץ ע"ה נבעה 
שנים  במשך  ונאמנה  מסורה   מתנדבת  מהיותה 
חומרים,  באיסוף  רבות  שעות  במשך  ועבודתה 
בתחומי  וספרים  עדכניים  מאמרים  פרסומים, 
המידע.דברי  הארכיון  למעשה  הוקם  וכך  בריאות, 
גולדפינגר,  שושנה  רו"ח  השמיעה  בטכס  פתיחה 
כי  שהדגישה,  המרכז  ומנהלת  העירייה  מבקרת 
המתנדבות  כל  ע"י  הורגש  ע"ה  המנוחה  אבדן 

ברק  בני  לנשות  רפואי  מידע  מרכז  הצורך בהקמת 
ועזרה  תמיכה  ולתקשורת,  למדיה  חשופות  שאינן 

המנוחה כל העת, ובתבונתה בנתה את הארכיון.
גב' שרה פינקלשטיין, רכזת "הקו הפתוח" במרכז 
עמדה בדבריה על תרומתה של גב' יהודית לזרוביץ 
חומרים  כשאפסה  המרכז,  ארכיון  לבניית  ע"ה 

במסירות מרובה.
פרופ' אורי אלקיים, מנהלת המכבן הראומטולוגי 
את  המרתקת  בהרצאתה  סקרה  איכילוב  בבי"ח 
המחלות האוטואימוניות לופיוס, זאבת, פסוריאזיס 
את  ציינה  בדבריה  אלו.  במחלות  הטיפול  ודרכי 
הידע הרב שגב' יהודית לזרוביץ ע"ה דיברה אודות 
מחלתה ואת מסוגלותה לשבת שעות רבות בספריות 

ולהוציא מהן חומרים.
מר אייל חלד, פסיכולוג שיקומי ונוירופסיכולוג, 
'שיבא'  השיקומי  במרכז  אשפוז   מחלקת  אחראי 
הסיעודי  לחולה  הסיוע  חשיבות  על  בדבריו  עמד 
ומשפחתו כגורם המשפיע על תהליך שיקום החולה.

נציגי המשפחה שרטטו קווים לדמותה והדגישו את 
לזולת  לסיוע  רגישותה  ואת  שלה  החיים  שמחת 
להבין את הלא נודע, כאשר הייתה דמות בעלת ידע 

רב למשפחתה ולכלל הפונים בנושאים רפואיים.
ד"ר לודמילה זיידנברג, מנהלת בבית רבקה וד"ר 
שולמית חוולס, רופאה, עמדו בדבריהן על חשיבות 
זהו  אחת  שלא  מורכבים,  לחולים  התמיכה  נתינת 
ביתם האחרון והם זקוקים לעזרה במשך 24 שעות 
את  להם  להחזיר  הפעולות  חשובות  ולכן  ביממה, 

החיוך ותחושת הביטחון.
המנוחה  בפעילויות  ראו  בטקס  המשתתפות 
דוגמא ודרך ללכת בעקבות פעילותה ההתנדבותית 

ומעשיה לזולת.

הזוכה הינה 
עובדת 'מיוחדת'

עשרה מבין מאות עובדי סגל 'מעייני הישועה' זכו לתואר 
עובדים מצטיינים. ביניהם בלטה ג. עובדת 'מיוחדת' 

ממרכז תעסוקה המופעל ע"י ארגון 'אהל שרה'
מאת: יאיר קורן 

הישועה'  'מעייני  הרפואי  במרכז 
בבני ברק נערך באחרונה טקס הענקת 
מצטיינים.  לעובדים  ופרסים  תעודות 
המצטיינים  העובדים  עשרת  בין 
תעודה  לקבל  לבמה  שעלו  ביותר 
מהנהלת המרכז הרפואי, הייתה גם ג. 
עובדת ממרכז מע"ש 'לב רבקה' ע"ש 
ע"ה,  גינצבורג  רבקה  גב'  המייסדת 
שעבר באחרונה לבניין החדש והמרווח  
"באר בת שבע" ע"ש הרבנית בת שבע 
קנייבסקי ע"ה, בבני ברק, המופעל על-

ידי ארגון 'אהל שרה'.
מענה  לתת  נועדו  מע"ש  מרכזי 
המיוחדים  האנשים  לאוכלוסיית 
ומטרתו לשלב אותם בחברה. העובדת 
שזכתה בתואר מצטיינת, עובדת שבע 
שנים ב'מעייני הישועה' ונבחרה על ידי 

עמיתותיה לעבודה כעובדת מצטיינת.
תעודות  הוענקו  בו  הטקס  במהלך 
המצטיינים,  העובדים  לעשרת 
בפני  דברים  לשאת  העובדת  נקראה 
להיות  נבחרה  היא  המשתתפים. 
העובדים  מבין  הראשונה  הנואמת 
בפני  שנשאה  בדברים  המצטיינים. 
המשתתפים בטקס אמרה ג. בהתרגשות 

כי עבודתה במקום מאפשרת לה  רבה 
לחוש "שווה בין שווים". 

כאשר  בקהל  יבשה  נותרה  לא  עין 
לה  שניתנה  ההזדמנות  על  הודתה 
להשתלב בחברה והסבירה כי הזדמנות 
בבוקר"  לקום  "סיבה  לה  נותנת  זו 

ו"להיות כמו כולם".
מלכה  הגב'  שרה'  'אהל  מנכ"ל 
לעבודתה  מעבר  כי  אמרה  וינברג 
הצליחה  ובאחריות,  ברצינות  הנעשית 
ולזכות  בחברה  להתערות  העובדת 
עובדים  מאות  מבין  הנכסף  בתואר 
ביתר  "נמשיך  הרפואי.  המרכז  בסגל 
העבודה  את  ולעבות  לפתח  שאת 
הנתמכת המעניקה לאנשים המיוחדים 
האדם  כאחד  להיות  היכולת  את 
ולאפשר להם השתלבות מוצלחת ככל 

שניתן בחברה".
לפני  שהוקם  שרה'  'אהל  ארגון 
מספר  מפעיל  עשורים,  ארבעה 
ספר  בתי  נתמכת,  תעסוקה  מרכזי 
האנשים  לאוכלוסיית  קהילתי  ודיור 
שונות.  תפקוד  ברמות  המיוחדים 
לחניכים  מאפשרת  הארגון  פעילות 
רגועים  חיים  לנהל  ולמשפחותיהם, 

ועצמאיים ולהשתלב בחברה.

ארכיון ע"ש המתנדבת
בטקס חגיגי בהשתתפות רופאים ומומחים בתחומי הסיעוד 
ומתנדבים במרכז המידע לבריאות האישה נקרא המכון ע"ש 

המתנדבת הגב' יהודית לזרוביץ ע"ה

סניף מרכזי
03-579-6801 

2015חנוכה SALE

* בתוקף עד היום האחרון של חנוכה

+ עיצוב   
   מתנה!

פאות פול 
ולונג פוני

& עד-



8860*חייגו עכשיו

לקוחות חדשים המעבירים משכורת נטו בגובה 12,000 ש"ח  ליחיד או 17,000 ש"ח לזוג.
מתן כל סוג אשראי או כרטיס אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. פרט לכרטיס פלטינום של אמריקן אקספרס.

שירות "עוברים בשמחה" של מזרחי טפחות

עוד סיבה טובה
להיות שמח בבנק שלך.

כשהעבודה שלי 
לא משאירה לי זמן 

מיותר, טוב שמישהו 
מטפל במקומי 

במעבר לבנק החדש.

מנהלים סדר יום עמוס? אין לכם דקה מיותרת? החשבון הזה נועד בשבילכם.

חשבון מזל וברכה

• כרטיס אשראי זהב או פלטינום ללא דמי ניהול ל-3 שנים
• שירות צ'ק אפ פיננסי • הלוואות בתנאים אטרקטיביים.

תנאים והטבות ייחודיות 
למצטרפים לחשבון:

עוברים בשמחה /

מסביב לשעון  /
בנקאי אישי  /

יחידה ייעודית המסייעת לכם להעביר את חשבון הבנק
שלכם מבנק אחר אלינו ללא מאמץ.

בנקאי הזמין עבורך בכל שעות היום והלילה.

זמין לשירותך במגוון ערוצי התקשרות.
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מרדף וירי ברחובות העיר 
מרדף משולב בירי ברחובות ב"ב הסתיים בשוטר ופקח פצועים 
ורכב יוקרה שנמלט  לאחר כמה שעות כשנודע לנהג שנמלט 
שמדובר בשוטרים, הוא ניגש לתחנת המשטרה והציג את עצמו 

בפניהם וטען שלא עשה כלום חוץ מעבירת תנועה

מאת: עוזי ברק

שבוע  בסוף  התרחשה  ממש  של  דרמה 
השיטור  של  מרדף  נערך  כאשר  שעבר 
משולב  ברק  בני  העיר  ברחובות  העירוני 
הסתיים  המרדף  חשוד.  רכב  לעבר  בירי 

בתאונה ובפציעתם של השוטר והפקח.
בשעות  חמישי  ביום  התרחש  המרדף 
ר"ע באזור רחוב  והוא החל מרחוב  הערב 
ירושלים, כאשר רכב מרצדס יוקרתי ביצע 
ברכב  שהיו  ופקח  ושוטר  תנועה  עבירת 
סמוי )רכב שכור ללא שום סממן משטרתי( 
החלו לנסוע אחריו ולהבהב לנהג עם אורות 
רכבם במטרה שיעצור את רכבו, אך הנהג 
שלא הבין מי מהבהב לו ונוסע צמוד אליו 
ופנה  מאחורה, החל להגביר את המהירות 
המשיכו  השוטרים  קוטלר,  רחוב  לעבר 
בנסיעתם אחריו והוא הגביר את המהירות 
בשטח הצפוף עם רכבים ואוכלוסיית העיר.
חשד  עורר  החשוד  הנהג  מסויים  בשלב 
מוגבר והשוטר והפקח שהיו ברכב החליטו 
בכל  החשוד  הרכב  לעצירת  יגרמו  שהם 
מצב, הם הגבירו יתר את המהירות ובצומת 
קוטלר פינת דונולו השוטר שנהג ברכב דרך 
שפנה  החשוד  הרכב  לעבר  וירה  נשקו  את 
מהנהיגה  כתוצאה  דונולו.  לרח'  שמאלה 

המהירה ובשילוב ביצוע הירי, השוטר איבד 
בשלושה  והתנגש  רכבו  על  השליטה  את 
רכבים שחנו במקום ונבלם והרכב היוקרתי 

נמלט.
מעוצמת התאונה השוטר והפקח נפצעו 

והוזקקו לטיפול רפואי. 
ביחידת  מתנדב  מחבוביאן  דוד  יצחק 
ברק  בני  הצלה  איחוד  של  האופנועים 
סיפר: "שמעתי תיריות, חשבתי שזה פיגוע. 
יחד  קל.  בפצוע  נתקלתי  לזירה  כשהגעתי 
האופנועים  מיחידת  נוספים  מתנדבים  עם 
רפואי  טיפול  הענקנו  הצלה  איחוד  של 
ראשוני ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול 
נמרץ לבית החולים. כמו כן הענקנו טיפול 
האירוע  אופי  עקב  חרדה  נפגעי  למספר 

והאנדרלמוסיה שנוצרה במקום".
שנמלט,  והרכב  המרדף  בעקבות 
המשטרה החלה לחפש אחר הרכב היוקרתי 
מפקדי  הגיעו  ובמקביל  מהמקום,  שנמלט 
והחלו  והירי  התאונה  זירת  אל  המשטרה 

לחקור את התאונה והירי.
הרכב  בעל  כששמע  שעות,  כמה  לאחר 
היוקרתי שמי שרדף אחריו ועוד ירה לעבר 
רכבו הם שוטר ופקח ברכב סמוי, הוא ניגש 
אל תחנת המשטרה והציג את עצמו בפניהם 
וטען שלא עשה כלום חוץ מעבירת תנועה. 

כך הצלתי את ביתי מחנק

מאת: עוזי ברק

מיזם "משפחה בטוחה" המשותף ל'איחוד 
הצלה' ו'נורופן לילדים' תופס תאוצה. מאות 
מאז  נערכו  להורים  ראשונה  עזרה  קורסי 
ביום  אך  בארץ.  רבות  בערים  המיזם  הושק 
ראשון השבוע, בקורס שנערך בבני ברק היו 
שלא  למחזה  המשתתפות  האמהות  עדות 
הותיר אף עין יבשה. תושבת העיר המתגוררת 
על  לאמהות  לספר  הגיעה  ויז'ניץ  בקרית 
שנחנקה  בתה  את  להציל  הצליחה  בו  מקרה 
חיים  מצילות  פשוטות  פעולות  מספר  בזכות 
בטוחה'.  'משפחה  קורס  במסגרת  שלמדה 
שהבחינה  והאם  בעריסתה  נחנקה  הילדה 
היא  בקורס.  שלמדה  את  ליישם  מיהרה  בכך 
ביצעה בבת החייאה עד להגעת כוחות רפואה 
השבוע  ראשון  ביום  למקום.  מקצועיים 
'משפחה  של  הלימוד  בכיתת  האם  עמדה 
בטוחה' והקריאה מכתב שכתבה על האירוע. 
"בלעדיכם לא יכולתי היום לכתוב את המכתב 
הזה שספוג בדמעותיי", אמרה. "אני מתפללת 
למובילי  כשפנתה  הוסיפה  להצלחתכם", 
פרויקט 'משפחה בטוחה', "ושתמשיך ללוות 

אתכם סיעתא דשמיא".

ב'איחוד  ברק  בני  סניף  ראש  פלדמן,  אפי 
בטוחה'  'משפחה  "פרויקט  כי  אומר  הצלה' 
לילדים'  'נורופן  בשיתוף  הצלה'  'איחוד  של 
הוא מיזם בעל חשיבות לאומית שמציל חיים. 
כפי שאנו רואים, הגשת עזרה ראשונה מהירה 
של  חייהם  את  להציל  יכולה  המשפחה  מצד 
אנו  כבד.  אסון  ולמנוע  והילדים  הפעוטות 
בקורס  ההורים  מאמינים שהכלים שמקבלים 
עם  מיטבי  באופן  להתמודד  אותם  מכינים 
או  בבית  להתרחש  שעלולים  חירום  אירועי 
ברחוב". בחברת רקיט בנקיזר )RB( ישראל 
כי  אומרים  לילדים'  'נורופן  את  המשווקת 
בטיחות  נושא  את  לקדם  למטרה  "שמנו 
לטיפול  כמומחים  ילדים.  של  חייהם  והצלת 
החלטנו  בילדים,  חום  והורדת  בכאבים 
בכדי  להורים  וידע  כלים  בהענקת  להתמקד 
שכיחים  חירום  מצבי  עם  להתמודד  שיוכלו 

בקרב ילדים ולהציל חיים".
בטוחה:  משפחה  לקורסי  להרשמה  טלפון 
052-7616777 הקורסים מתקיימים בקביעות 
ירושלים, בני ברק, בית שמש, ביתר  בערים: 
נוספים  ובמקומות  עילית  ומודיעין  עילית 
בתיאום  ומעלה  איש   25 של  לקבוצות 
החרדי. למגזר  מותאם  הקורס   מראש. 

במהלך קורס 'משפחה בטוחה' של 'איחוד הצלה' ו'נורופן' 
תושבת ב"ב סיפרה למשתתפות כיצד הצליחה להציל את בתה 

מחנק. בזכות פעולות פשוטות שלמדה במסגרת הקורס

הרכב המשטרתי הסמוי לאחר התאונה.                                        צילום: עוזי ברק
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שי3קורס תסרוקות ב-50% הנחה
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לנרשמות לקורס ספרות פאנות יסודי

עי4
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לנרשמות לקורס תסרוקות יסודי
הנחה ושדרוג ערכה במוצרים בשווי 400 ₪

שי5
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נר

 

לנרשמת לקורס משולב )תספורות, תסרוקות,פן(
קורס כימיה ב-50% הנחה
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לנרשמות לקורס בניית פאה
קורס פן ב-50% הנחה

עי7
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ש
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 נ
לנרשמות לקורס יסודי ארוך מטעם התמ"ת

הנחה ע"ס 2,000 ₪

יני8
מ

ש
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 נ

לנרשמות לקורס תסרוקות יסוד
הנחה ע"ס 600 ₪ והשתלמות תסרוקות מתנה

לנרשמות לקורס יסודי הכולל ספרות- פאנות- תסרוקות- פן- תיקוני פאות 
שון1קורס כימיה מתנה

רא
ר 

 נ

לנרשמות לקורס איפור מקצועי
שני2מתנה ערכת איפור מפוארת בשווי 5,500 ₪

ר 
 נ

לפרטים, מידע והרשמה:
03-5708192 ,62 ר' עקיבא   | סניף ב"ב - גלית: 2514702- 054 

 ט.ל.ח | מימוש ההטבה בחנוכה תשע"ו בלבד | מותנה בתשלום מראש

ימים
יופי של מבצעים

פעם בשנה



יותר בריא, יותר טעים.

טבעי  שתיהנו בחנוכה
מפיצה בריאה וטעימה.

חדש!
 ללא חומרים משמרים ללא צבעי מאכל מלאכותיים ללא רכיבים מלאכותיים

רכיבים טבעייםהיחידה מ-100%גם גבינה צהובה מגורדת מסדרת נעם
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מאת: הילה פאלח

הקרובים  בחודשים  תחנך  חדשה  מרפאה 
בבני  הרצוג  קריית  בשכונת  מאוחדת  ע"י 

ברק. 
בקרוב  שייחנך  החדש  הרפואי  המרכז 
את  ויכלול  מ"ר   220 פני  על  יתפרש 
מתן  לצד  ביותר  המתקדמת  הטכנולוגיה 
רפואה  ובהם  המקצועיים  הרפואה  שירותי 
ראשונית ורופאים במגוון מקצועות הרפואה. 
מיטב  יועמד  הרפואי  הצוות  אנשי  לטובת 

הציוד הטכנולוגי המתקדם. 
שירותי  יינתנו  שתיחנך  החדשה  במרפאה 
רפואת נשים, אורתופדיה, רפואת עור, שרותי 
ראשונית  רפואה  רחב  , חדר אחיות  מעבדה 

מקצועית עם טובי המומחים של מאוחדת.
שירות זה יצטרף לשירותים הניתנים כיום 
ילדים  רפואת  ובהם  הרצוג  קריית  לתושבי 
שרותי  גם  כמו  משפחה  ברפואת  ומומחים 

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

נזר, ויז'ניץ וקרית הרצוג.
מאוחדת  במרפאות  הקיימים  השרותים 
וילדים,  משפחה  רפואת  שרותי  ברק:  בבני 
רפואת  עיניים,  רפואת  גרון,  אוזן  אף 
כלי  כירורג  כירורגיה,  מורחבת,  נשים 
לורידים(  )מומחית  פלבולוגית  ורופא  דם 
אורתופדיה  נוירולוגיה,  גסטרואנטרולוגיה, 
למבוגרים וילדים, אורתופד מומחה לכף יד, 
אלרגיה,  דיאטנים,  המטולגיה,  אורולוגיה, 
אנדוקרינולוג ילדים, נפרולוגיה , ונפרולוגיה 
למבוגרים  ריאה  למחלות  מומחה  ילדים, 
ומבוגרים  לילדים  תקשורת  קלינאי  וילדים, 
להתפתחות  יחידה  יידיש(,  דוברת  )לילדים 
פסיכיאטר   – הנפש  לבריאות  יחידה  הילד, 
מבוגרים וילדים, פסיכולוג מבוגרים וילדים, 
שרותי מעבדה ללא תור ומזכירות עד השעה 

עד  מרקחת  בית  שרותי  ברציפות,   20:00
השעה 20:00 בערב רצוף. שתי בתי מרקחת 
ובמרפאת  ירושלים  רחוב  במרפאות  גדולים 
במרפאות  אולטראסאונד  מכון  נזר,  אבני 
אולטראסאונד  שיר,  ומרום  ירושלים  רחוב 
ירך לתינוקות, חדרי אחיות שפתוחים  פרקי 
ברציפות ללא צורך בקביעת תור עד השעה  
ישרים  דור  בדיקת  ביצוע  בערב,   20:00
גנטיות  בדיקות  ירושלים,  רחוב  במרפאת 
ובדיקת פטרת ציפורניים במרפאת אבני נזר. 
7:00- השעות  בין  נרחבים  מעבדה  שירותי 

11:30 ללא צורך בקביעת תור.
הנפש  בריאות  שרותי  ניתנים  כן  כמו 
פסיכיאטריה,  פסיכולוגיה,  :שרותי  נרחבים 

פסיכותרפיה ועוד.
וכחלק  נזנח  לא  הסדנאות  תחום  גם 
מפעילויות קידום הבריאות מפעילה מאוחדת 
ובהם:  בריאות  סדנאות  מגוון  ברק  בבני 
הרזייה וסכרת לצד סדנאות מיוחדות לילדים 

לתינוקות,  שינה  בהפרעת  טיפול  ובהם: 
עיסוי תינוקות, החייאת תינוקות.

מרכז  מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  הרב 
במאוחדת אומר כי המרפאה החדשה  תיבנה 
הקופה  של  והאסטרטגיה  מההשקעה  כחלק 
"מאוחדת  ללקוחות.  השרות  את  להנגיש 
משקיעה משאבים גדולים לפתיחת המרפאה 
מצויה  "מאוחדת  כי  והוסיף  ציין  החדשה 
בבני  והתחדשות  התפתחות  בתנופת  כיום 
המבוטחים.  במספר  הגידול  לאור  ברק 
את  עוד  ולשדרג  להמשיך  מאוחדת  בכוונת 

שירותיה בבני ברק". 
מאוחדת  מרפאות  מנהל  כהן  אלון  מר 
תעניק  "מאוחדת  הרצוג:  וקרית  נזר  אבני 
ללקוחותיה את השרות הטוב ביותר, בתנאים 
לפתוח  החלטנו  זו  במסגרת  ביותר.  הנוחים 
הקריה  לתושבי  ומתקדמת  חדשה  מרפאה 
שיקבלו את שירותי הרפואה הטובים ביותר 

בקרבה לביתם". 

'מאוחדת' תחנוך מרפאה חדשה 
מתקדמת בקריית הרצוג בבני ברק
  במרפאה החדשה ינתנו מגוון שירותי הרפואה המקצועית לצד שירותי רפואה ראשונית, מעבדה ואחיות
סגן מנהל מחוז מרכז: "מאוחדת מצויה כיום בתנופת התפתחות והתחדשות בבני ברק לאור הגידול במספר 

המבוטחים  בכוונת 'מאוחדת' להמשיך ולשדרג עוד את שירותיה בבני ברק

בורגרים בני ברק במבצע טעים ומשתלם:

התוספות לבחירה מלבד: 
הום פרייז | קריספי - בצל פריך
צ'יפס בטטה - בתוספת 3 ₪

*בכפוף לתקנון

מארז שמינייה
+ 2 תוספות חינם

126
₪

בורגרים בני ברק | 03-5538389
כהנמן 104, בני ברק

*בכפוף לתקנון

הן
 כ

לי
גי

הטכניון
 מגיע

לבני ברק!

לימודי הנדסה מהווים את הבסיס למערכות מודרניות לניהול ולפיתוח תשתיות הבינוי, 
ושליטה  מודיעין  מערכות  לפיתוח  גם  כמו  והאנרגיה,  הטלקומוניקציה  התחבורה, 
הממשלתיות,  ברשויות  תוכנה,  בחברות  להשתלב  תוכל  הלימודים  בסיום  מדויקות. 

בבזק, בחברת החשמל, במקורות, במנהל מקרקעי ישראל, במערכת הביטחון ועוד.

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

הטכניון

בהנדסה
של הטכניון חיפה

תואר ראשון

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

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

 מכינה חינם לזכאים!
לפרטים: 03-5785030

בלעדי! מלגת קיום 
מיוחדת לזכאים

הרשמו עכשיו - מחזור נוסף יוצא לדרך!

 מכינת הנדסה נפתחת!
יום ראשון ח' טבת 20.12



רגע מתוק של עלית

כשאמא נותנת לנו הפתעה קטנה, אנחנו יודעים שהולך להיות כיף גדול...
אצבעות שוקולד פרה במגוון טעמים 

עם מלא מלא הפתעות בפנים, שתמיד כיף לקבל! 

הפתעה קטנה

כיף גדול!
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סמכויות ביה"ד לעבודה 
הועברו מנתניהו לאזולאי

מתווה הטבות המס אושר 
סופית במליאת הכנסת

לאחר דיונים אינסופיים, אושר השבוע מתווה הטבות המס 
אותו הוביל יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני  באורח נדיר, 

באופוזיציה הביעו את תמיכתם בגפני לכל אורך הדיונים
מאת: יעקב אמסלם

שנייה  בקריאה  אישרה  הכנסת  מליאת 
ושלישית את הצעת חוק הטבות במס ליישובי 
סבב  בתום  הלילה  אושר  המתווה  הפריפריה. 
דיונים ארוך שהתקיים בוועדת הכספים. על פי 
המתווה, יישוב המעוניין לזכות בהטבה, צריך 
למנות פחות מ- 75 אלף תושבים. 57 ח"כים 

תמכו בהצעה ללא מתנגדים.
הזכאים  היישובים  גיאוגרפית,  מבחינה 
מקו  צפונה  שנמצאים  אלו  הם  המס  להטבות 
ומזרחה   610 רוחב:  מקו  דרומה   ,750 רוחב: 
יישובי הנגב המערבי  מקו אורך 250. בנוסף, 
כמו-כן,  יפורט בהמשך.  לגביהם  עזה,  ועוטף 
היא  שכן  המס,  הטבות  במפת  איננה  אילת 
נהנית שהטבת מס מכוח חוק אזור סחר חופשי.
עפ"י  ייקבע  יישוב,  לכל  הזכאות  שיעור 
הפרמטרים  כל  שקלול  ע"י  שייעשה  ניקוד 
היישוב  של  הכולל  הניקוד  בהטבה.  המזכים 
סה"כ.   100 מתוך  נקודות   25 לפחות  יהיה 
הטבת  את  לקבל  יוכלו  שתושביו  על-מנת 
עד  יישוב  מוגדר   – לגבול  סמוך  המס. יישוב 
7 ק"מ מגבולות ירדן, סוריה, מצרים ועזה ו- 
אווירי( יישוב  בקו  )הכל  לבנון  מגבול  ק"מ   9
עירוני בנגב – בהתאם למפת המחוזות והנפות.
 – עימות צפון  לגבול  יישוב צמוד  כן,  כמו 
מגבול  ק"מ   2 עד  קרי  גדר,  צמודי  יישובים 
סוריה או לבנון. פרמטר זה, מגדיל את שיעור 
נקבע  ועל-כן  משמעותית  בצורה  הזכאות 
על  עולה  אינו  שהיישוב  ככל  יתקיים  שהוא 
מדרג סוציו-אקונומי 6. מדד הפריפריאליות – 
בהתאם לפרסומי הלמ"ס לגבי כל יישוב )עפ"י 
סוציו-אקונומי –  המרחק ממרכז הארץ( מדד 

גם זה בהתאם לפרסומי הלמ"ס.
שהוביל  גפני  משה  ח"כ  כספים  ועדת  יו"ר 

את המאבק בנושא אמר במליאה: "אני מודה, 
יש דברים שאין ברירה ואנחנו לא עושים את 
הדבר המושלם ביותר, אנחנו עושים את הדבר 
לא  וגם  הכנסת  את  מכבד  שגם  ביותר,  הנכון 
וזו  המשפט  בית  לידי  ההחלטה  את  מעביר 

הוכחה שהכנסת יכולה לקבל החלטה".
את  הביעו  באופוזיציה  נדיר,  באורח 
בוועדת  הדיונים  אורך  לכל  בגפני  תמיכתם 
במליאה:  אמר  מרגלית  אראל  ח"כ  הכספים. 
"הטבות המס הן נהדרות כדי לתת לנו התחלה, 
להשתנות  חייבת  הממשלתית  ההשקעה  אבל 
כדי  להזדמנות  מחכים  האלה  המקומות  כי 

להתרומם וליצור".
סגן שר השיכון ז'קי לוי שכיהן בעבר כראש 
זו  מס,  הטבת  לא  "זו  אמר:  שאן  בית  עיריית 
הישובים.  על  הממשלה  של  לאומית  אחריות 
היו עלינו איומים מצד ראשי רשויות, ואמרתי 
כאלה  יהיו  תמיד  קריטריונים  שכשקובעים 
בשורה  יש  היום  השם  ברוך  בחוץ.  שיישארו 
קריטריונים  שיש  ראשונה  פעם  ישראל,  לעם 
זה  בן חורג.  אין  כולם שווים.  היום  להטבות. 

חוק שמוסיף כבוד לבית ועושה צדק".

ח"כ משה גפני    )צילום: דוברות הכנסת(

מאת :יעקב אמסלם

בערב  שני  ביום  אישרה  הכנסת  מליאת 
את בקשת הממשלה להעביר את הסמכויות 
משר  לעבודה,  הדין  בבית  שופטים  למינוי 
הכלכלה לשר הדתות דוד אזולאי. החלטה זו 
תעמוד בתוקף כל עוד בנימין נתניהו ממלא 

את תפקיד שר הכלכלה.
ההעברה נעשתה לאחר שהוברר כי נתניהו 
יכול להחזיק בסמכויות בשל התביעה  אינו 
המונחת לפתחו של בית הדין לעבודה אותה 
הממשלה  ראש  מעון  מעובדי  אחד  הגיש 
לשעבר. התביעה יצרה ניגוד עניינים ולפיכך 
למנות  בסמכות  להחזיק  יכול  אינו  נתניהו 

שופטים.
ניסה  הממשלה  בישיבת  ראשון  ביום 
אך  הסמכויות  העברת  את  למנוע  נתניהו 
על  כי  הבהירו  אלקין  זאב  בניהם  השרים 
על  וכן  לעבודה  הדין  בבית  התביעה  רקע 
אותו  התיקים  עודף  על  בבג"ץ  הדיון  רקע 
על  יוותר  כי  מוטב  הממשלה,  ראש  מחזיק 
הסמכויות. לאחר דיון קצר אישר נתניהו את 

ההעברה.
ההחלטה  את  תקפה  מיכאלי  מירב  ח"כ 
כמה  לספור  אפשר  "אי  במליאה:  ואמרה 

פעמים מאז כינונה של הכנסת הזו, העברנו 
סמכויות בממשלה משר לשר. כבר אי אפשר 
פלא שהממשלה  לא  במה.  מי מטפל  לדעת 

כל כך לא מתפקדת".
לא  הזו  "הממשלה  חנין,  דב  ח"כ  לדברי 
מחמיצה שום הזדמנות לעשות משהו עקום. 
במינוי  להשתתף  יכול  לא  שנתניהו  ברור 
לו  כאשר  לעבודה  הדין  בבית  שופטים 
ולרעייתו יש תיק פתוח שם. כל כך מסובך, 
הממשלה  ראש  בכלל  מדוע  ועגום.  מיותר 
מתחילות  מכאן  הכלכלה?  שר  להיות  צריך 

הבעיות".
בהצבעה שמית תמכו 37 והתנגדו 35.

שר הדתות דוד אזולאי )צילום: יעקב כהן(

סמכויותיו של ראש הממשלה ושר הכלכלה בנימין נתניהו 
למינוי שופטים בביה"ד לעבודה הועברו לשר אזולאי



לא להאמין
כמה היא יכולה

ל   פוג
סנו סושי מגבות הפלא עם מרכזי הספיגה החדשניים פרי פיתוח בלעדי של 
סנו, חזקה יותר, עבה יותר וסופגת הרבה יותר. סנו סושי מתייחדת גם בהרכב 
איכותי של �100 תאית נקיה המאפשר מגע עם מזון ללא חשש.
סנו סושי מגבות הפלא- מיוצר ללא חשש חילול שבת וגניזה כמו 

כל מוצרי הנייר של סנו.

סופגות יותר �  חזקות יותר �  עבות יותר

מה הבעיה קחו

מגבות הפלא 

מגבות הפלא 
סופגות מה שאחרים לא
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על רקע המתיחות בין רוסיה לטורקיה 
נועדו  האזור,  את  להבעיר  המאיימת 
וראש  פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
בשולי  נתניהו  בנימין  ישראל  ממשלת 
בפריז.  שנערכה השבוע  האקלים  ועידת 

בוועידה השתתפו ראשי 150 מדינות.
השניים  שוחחו  הפגישה  במהלך 
בין  המתבקש  הפעולה  שיתוף  על 
וישראל  רוסיה  של  הביטחון  כוחות 
רוסיה  מצד  דאעש  על  ההפצצות  בשל 
עקב  תוגברו  האחרונים  שבשבועות 
נהרגו  בו  הרוסי  המטוס  של  הפלתו 
נוסעים. פוטין הביע את  למעלה מ-200 
שלדבריו  הפעולה  משיתוף  רוחו  קורת 
וטרגדיות"  נחוצות  לא  "תקריות  מונע 
ברמזו על הפלת המטוס על ידי טורקיה 

בשבוע שעבר. 
"זו  הפגישה:  בפתח  אמר  נתניהו 
הפגישה  אחרי  שלנו  השנייה  הפגישה 
משוחחים  גם  ואנחנו  במוסקבה, 
הימים  "אירועי  לדבריו,  בטלפון". 
האחרונים מדגישים את חשיבות שיתוף 
הפעולה הזה, שהוא חשוב ומוצלח. כולנו 
המיליטנטי  האסלאם  נגד  משותף  בקרב 
וזוהי  הברבריות,  מייצר,  שהוא  והטרור 

עוד נקודת שיתוף פעולה".
שנוכל  מקווה  "אני  הוסיף:  נתניהו 
אסטרטגיים,  בעניינים  בעין  עין  לראות 
באוויר  פעולה  שיתוף  לייצר  ובכוחנו 
ועל הקרקע, כדי לא לייצר בעיות שאנו 
ששני  מהזהירות  מרוצה  אני  חווים. 
וכך  הזה,  בתיאום  מפגינים  הצבאות 
ליחסים  אינדיקציה  זוהי  יימשך.  זה 

הפתוחים בין המדינות".
ויו"ר  נתניהו  נצפו  לפגישה  קודם 
לוחצים  מאזן  אבו  הפלסטינית  הרשות 
במהלכם  שנים   5 לאחר  זאת  ידיהם  את 
לא נפגשו השניים. כמו כן, שוחח נתניהו 
דקות  במשך  הברית  ארצות  נשיא  עם 

ארוכות.

נשיא רוסיה, ולדימיר 
פוטין נפגש עם ראש 

הממשלה בנימין נתניהו 
 "בכוחנו לייצר 

שיתוף פעולה באוויר 
ועל הקרקע, מרוצה 

מהזהירות ששני הצבאות 
מפגינים בתיאום הזה, 
וכך זה יימשך. זוהי 
אינדיקציה ליחסים 

הפתוחים בין המדינות", 
אמר נתניהו לפוטין

ראש הממשלה 
לנשיא רוסיה: "שיתוף 

הפעולה חשוב"
)נתניהו ופוטין )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

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-

ל-36 
חודשים ₪ 83

החל מ-

ל-36 
חודשים ₪ 41

 מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה

 + 2 פרסיל ג'ל
מתנה!

החל מ-

ל-36 
חודשים ₪

מכונת כביסה

 מבחר מייבשי כביסה
 אלקטרולוקס / בוש / קונסטרוקטה

זנוסי / א.א.ג / בלומברג / סימנס / מילה

מזגן
לחדר שינה

מזגן
לסלון

מזגן
3 כ"ס

ל-36 
חודשים ₪21

החל מ-

ל-36 
חודשים ₪12

כיריים בילד אין

₪ 449
החל מ- החל מ-

ל-36 
חודשים ₪12

מגהץ טפאל

₪ 449
החל מ-

₪ 790
החל מ-

החל מ-

ל-36 
חודשים ₪21

תנור בילד אין

₪ 790
החל מ-

₪ 1490
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 ₪

מיזוג אויר חסכוני
לקראת החורף!
 ניתן לקבל התקנה יהודית
איכותית ואחריות כפולה!

₪ 5490
החל מ-

₪ 1690
החל מ-

מבחר ענק של 
2990 ₪חבילות חתנים!

החל מ-

החל מ-
במחירים 

הזולים 
ביותר!

מוצרי 
חורף

במבחר 
ענק



החיסכון הראשון של הילד שלך
מתחיל בדמי החנוכה

לאומי איתך.

מינימום הפקדה חודשית 100 ₪
לתקופה של שש שנים עם נקודת יציאה כל שנה

הפיקדון בריבית משתנה, על בסיס ריבית הפריים בניכוי מרווח הולך וקטן ככל שמתמידים בתקופת החיסכון    פרסום זה אינו מהווה ייעוץ בהשקעות, וכן אינו מהווה 
הצעה לפתיחת הפיקדון; תנאי הפיקדון יהיו כפי שייקבע בהסכם בין הצדדים; לאומי רשאי לשנות או לבטל את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת; פרטים בסניפי 

לאומי.

פיקדון
קפה ומאפה

גם הפקדה בסכומים קטנים
 נקודות יציאה

פיקדונות

חנוכה שמח מלאומי!
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בסמוך  חייל  למוות  שדקר  המחבל  הורי 
לתחנת רכבת 'ההגנה' בתל אביב לפני כשנה, 
עתרו לבג"ץ: 'פתאום החליטו להרוס לנו את 
הבית'. בג"ץ הורה למדינה: הזמן שחלף מאז 
הפיגוע, יש בו כדי למנוע ביצוע צו ההריסה.
"עתירה  העליון:  המשפט  בית  לשון  וזה 
לדירה  ביחס  שניתן  הריסה  צו  על  נסבה  זו 
במחנה הפליטים "עסכר החדש" בשכם, בה 
דקר  אשר  חאשיה   אבו  אלדין  נור  התגורר 
למוות את החייל אלמוג שילוני ע"ה בפיגוע 
אביב  בתל  "ההגנה"  רכבת  לתחנת  סמוך 
אבו  נגד  הוגש  כך  בגין   ;10.11.2014 ביום 
של  עבירה  לו  המייחס  אישום  כתב  חאשיה 
רצח בכוונה תחילה. ביום 8.10.2015, כאחד 
המפקד  עשה  הפיגוע,  לאחר  חודשים  עשר 
שימוש  המערבית  הגדה  לאזור  הצבאי 

בסמכותו והורה על הריסת הדירה".

חאשיה  אבו  של  הוריו  הם  העותרים 
מילדיהם,  חמישה  עם  בדירה  המתגוררים 
שימוש  מעשיית  להימנע  ביקשו  אשר 
המשפט  בית  הדירה.  ומהריסת  בסמכותו 
העליון נדרש בין היתר גם לשאלה של שיהוי 
הפיגוע  מועד  בין  חודשים   11 של  שיהוי   -
לבין המועד בו הודיעה המדינה לעותרים על 

כוונתה להרוס את הבית.  
הוחלט פה אחד, כי יש בזמן שחלף מביצוע 
ההחרמה  צו  להוצאת  ועד  הטרור  פיגוע 
חודשים,  כ-11  המשיב,  על-ידי  וההריסה 
כדי להביא לכך שאין לבצע את הצו שהוצא 
כלשונו. אשר לנפקות האופרטיבית, הוחלט 
ומ'  זילברטל  צ'  השופטים  של  דעות  ברוב 
המשנה  של  החולקת  דעתו  וכנגד  מזוז, 
לנשיאה השופט א' רובינשטיין, לבטל את צו 
המשיב.  על-ידי  וההריסה שהוצא  ההחרמה 
שיקבע  מוחלט  בצו  צידדה  המיעוט  דעת 

הריסה חלקית.

מאת: יעקב אמסלם

בערב  שני  ביום  אישרה  הכנסת  מליאת 
מי  לפיה  חוק-יסוד  הצעת  ראשונה  בקריאה 
שכיהן כיו"ר הכנסת ונבחר לכנסת שלאחריה, 
ימשיך לכהן כיו"ר הכנסת עד לבחירת היו"ר 
הקבוע. רק אם יו"ר הכנסת היוצאת לא שב 
ונבחר, יכהן ותיק חברי הכנסת כיו"ר הכנסת 

בפועל, כקבוע היום.
כי  הדיון  במהלך  אמר  הכנסת  ועדת  יו"ר 
זה לא חוק אישי ואין שום כוונה לפגוע באף 
לדבריו,  כאן.  שיושב  הכנסת  מחברי  אחד 
הח"כ  יהיה  שזה  התיקון  בעבר  "כשבוצע 
שזה  טען  לא  אחד  אף  הזקן,  ולא  הוותיק 
היה שינוי אישי. אין שום היגיון שאם היו"ר 
ליום,  אותו  להחליף  שוב,  נבחר  המכהן 

יומיים או ארבע שעות".
חזן  אורן  הכנסת  חבר  בחר  במפתיע, 
להצביע כנגד האינטרס הקואליציוני והתנגד 
להצעה. "למען גחמה אישית ופרטית, למען 
רק  כולנו  את  מטריחים  נושא,  ולא  כיסא 
"אני  והוסיף:  חזן  ג'וב", טען  בשביל לסדר 
איננו  נגדו.  אצביע  ואני  הזה  לחוק  מתנגד 
שני  ומצד  הכנסת  כבוד  על  לדבר  יכולים 
שנים  שעמלים  אנשים  ישנם  ג'ובים.  לארגן 
על גבי שנים ואת מעט הכבוד שאפשר לתת 

להם בבית הזה, אסור לקחת מהם".
של  הכנסת  חברי  עלו  מכן  לאחר 
הצעת  את  ותקפו  זה  אחר  בזה  האופוזיציה 

החוק. לדברי, ח"כ מירב מיכאלי, "הממשלה 
פה  טובה.  חלקה  כל  רומסת  גסה  ברגל  הזו 
מדובר באחד המפגנים הממלכתיים, היפים, 
ומעוררי הכבוד של הכנסת. מעולם לא הייתה 
לא  זה  אם  אז  זמני,  יו"ר  אף  עם  בעיה  אף 
שבור אל תתקן את זה. זה מריח ריח פרסונלי 
קשה ולא נעים. מאוד ברור שהממשלה הזו 
לא רוצה לראות את חבר הכנסת הוותיק או 
היו"ר  כיסא  על  יושב  אחריו,  שבא  זה  את 

אפילו לארבע שעות".
בניסיון  מדובר  כי  רמז  לוי  מיקי  ח"כ 
להרחיק את עמיר פרץ מכס הראשות הזמנית, 
מאחר והוא כיום זקן הח"כים. "כשח"כ פרץ 
הכנסת  של  כינונה  עם  היו"ר  כיסא  על  ישב 
שהוא  לחשושים  "היו  לוי,  אמר  הנוכחית", 
רוצה להיות היו"ר בטקס הדלקת המשואות, 
על  ישב  ויושרו,  הגינותו  ברוב  פרץ  וח"כ 
התפקיד  את  והעביר  בלבד  שעתיים  הכיסא 
ליו"ר למרות שלא היה מחויב לכך. אז למה? 

בשביל מה אתם רוצים לעשות את זה?".
רוזנטל  מיקי  ח"כ  היה  הדוברים  אחרון 
שמו  על  שרשום  נקמני  חוק  "זה  כי  שאמר 
של ח"כ עמיר פרץ, כי הנאום שלו בישיבת 
הפתיחה היה טוב מידי. כל היתר זה תירוצים 

עלובים".
להצעה  התנגדו  ו-33  תמכו  ח"כים   34
שתועבר לוועדת הכנסת להמשך טיפול. ח"כ 

אורן חזן הצביע כאמור נגד.

בצל גל הטרור החליטה הממשלה להרוס בתי מחבלים 
ובתוכם גם את בית המחבל נור אלדין אבו חאשיה שדקר 
למוות לפני כשנה את החייל אלמוג שילוני הי"ד למוות 

 בית המשפט העליון קבע: התמהמהתם

חבר הכנסת אורן חזן הצביע ביום שני בערב כנגד 
הקואליציה בהצעת החוק אשר תמנע בעתיד מוותיק 
הח"כים לשמש כיו"ר הכנסת טרם כינונה של ממשלה

בג"ץ למדינה: התמהמהתם? 
לא תהרסו את בית המחבל

עושה דין לעצמו *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

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

מאחלת לכל לקוחותיה 
חנוכה שמח!

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

מערך משלוחים חדש!
שירות מהיר, אדיב ואמין!

מגוון ענק 
של שתיה 

קרה וחמה 

ב-5&



כיף להיות ילד

הקומיקס שיעשה לכם חנוכה שמח!

סקרנים לקרוא את ההמשך? 
קנו ממגוון חטיפי הילדים המלוחים של עלית*

וקבלו חוברת קומיקס מהודרת במתנה. 

אפוי • ללא צבעי מאכל מלאכותיים • ללא תוספת חומרים משמרים
*בקניה ברשתות המובחרות מעל 20 ₪ ממגוון חטיפי צ'יטוס, שוש ותפוצ'יפס קידס של עלית.

* עד גמר המלאי. בין התאריכים כ' - כ"ב / כ"ז-כ"ח כסלו )9-11/2-4.12(.
לפרטים חייגו: 1-800-777-777

ָרֵאל. ֵחיֶדר אֹור ִיׂשְ ה ד' ּבְ ּתָ ּכִ

ֶמן ַזִית  ׁשֶ ַעם ֲאִני ַמְדִליק ּבְ ַהּפַ
ים! י ַמְסּכִ ּלִ א ׁשֶ י. ַאּבָ ֲאִמּתִ

ֱאֶמת? ּבֶ

ם  ְמּתֶ ידּו, לֹא ׂשַ ּגִ ּתַ
הּו ָחֵסר? ּשֶׁ ּמַ ֵלב ׁשֶ

ה ֵיׁש, ּכֹוסֹות ֵיׁש,  ִתּיָ ׁשְ
ִצ'יטֹוִסים ֵיׁש... ָמה ָחֵסר?

ִנּיֹות! ָרה, ָחמּוד? ֻסְפּגָ ַמה ָקּ
ה? ְלּתָ ַמּכָ ִקּבַ

ה! ִנּיֹות?ּתֹוָדה ַרּבָ ְפּגָ ִנּיֹות!!! ָמה? ֵאיֹפה ַהּסֻ ְפּגָ ַהּסֻ
יעּו??? ֵהן לֹא ִהּגִ

ה! ֵאיזֹו ְמִסּבָ
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הרב ישעיהו הבר

מינויים חדשים 
בבית הדין הגדול
הראשל"צ ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרה"ג יצחק יוסף 

והשר לשירותי דת דוד אזולאי הכריזו על מבצע חיסול 
התיקים בבית הדין הרבני הגדול  בשל עומס תיקים 

שהצטברו במהלך השנים, הוארכה כהונתם של דיינים שפג 
תוקף מינויים ומונו ומנוי דיינים זמנים נוספים לבית הדין

מאת: יעקב אמסלם

הגר"י  הגדול  הדין  בית  ונשיא  הראשל"צ 
אזולאי  דוד  דת  לשירותי  השר  עם  יחד  יוסף 
חתמו השבוע על הארכת כהונתם של הדיינים 
פג  שתוקפם  הגדול  הדין  לבית  הזמניים 
השבוע. כמו כן חתמו בנוסף על מינויים של 
לכהונת  זר  יצחק  והרב  היישריק  אליהו  הרב 

דיינים זמניים לבית הדין הגדול.
ימנה  וההארכות  החדשים  המינויים  לאחר 
כעת בית הדין הגדול תשעה דיינים שתפקידם 

יהיה לחסל את העומס בבית הדין.
בשנים האחרונות הצטבר עומס רב על בית 
מ-7  למעלה  כי  העובדה  לאור  הגדול  הדין 
שנים לא מונו דיינים לבית הדין מה שהותיר 
פעילותו  את  איפשר  ולא  חסר  בהרכב  אותו 
מקווים  הדיינים  שמונו  לאחר  כעת  התקינה, 
בלשכת נשיא בית הדין הגדול ובלשכת השר 

לשירותי דת כי ניתן יהיה להתגבר על העומס 
ההמתנה  זמני  את  משמעותית  ולקצר  הרב 

הארוכים לערעורים ולדיונים בבית הדין.
הזמניים  הדיינים  עם  אישיות  בשיחות 
בית  נשיא  הודיע  מינויים  בטרם  החדשים 
הדין הגדול כי הוא לא מוכן לראות מצב בו 
מתעכבים דיונים והחלטות, ״יש לכם את כל 
הכלים על מנת לתת את השירות למתדיינים, 
סיבה  שום  ואין  הדיינים  מצבת  את  תגברנו 

שהציבור לא יקבל את המגיע לו״ 
ואמר,  הוסיף  אף  הגדול  הדין  בית  נשיא 
ישנים  תיקים  על  גם  אמורים  הדברים  כי 
על  רק  ולא  הדין  בבית  להכרעה  הממתינים 
פניות חדשות, כאשר המטרה היא לחלק את 
בין  להכרעה,  הממתינים  התיקים  מאות  כל 
הדיינים שמונו ולא להשאיר אפילו תיק אחד 

ללא מענה.

"אנו רואים נכונות של 
הציבור לתרום כליה"

קידוש השם: הרב ישעיהו הבר יו"ר "מתנת חיים" נאם 
את נאום הכבוד בכנס למושתלי כליה בבית החולים 

"שניידר": 'אנו עדים לשמחתנו למהפך תודעתי בנושא 
תרומות כליה בישראל'

מאת: אלי שניידר

בבית  ה-500  הכליה  השתלת  לציון  בכנס 
שר  דברים  נשאו  לילדים,  שניידר  החולים 
מנהל  פרס  פרופסור  ליצמן,  יעקב  הבריאות 
בית החולים, ד"ר תמר אשכנזי מנהלת המרכז 
יו"ר  הבר  ישעיהו  והרב  להשתלות,  הלאומי 
עשרות  מאחורי  עומד  אשר  חיים"  "מתנת 
ומאות  ילדים  אצל  כליה  השתלות  של  רבות 
בשנים  למבוגרים  שנתרמו  כליה  השתלות 

האחרונות.  
בכינוס השתתפו מאות ילדים וכן מבוגרים 
מאד  רבים  בילדותם,  השתלות  עברו  אשר 
חיים'.  מ'מתנת  והכוונה  סיוע  שקיבלו 
בכינוס אמר הרב ישעיהו הבר כי "אנו עדים 
הציבור  בקרב  תודעתי  למהפך  לשמחתנו 
לשמחתנו  בישראל,  כליה  תרומות  בנושא 
מאות רבות של תרומות כליה בוצעו בשנים 
קטן  היה  בו ההיקף  לעבר  בניגוד  האחרונות 
של  מאד  רבה  נכונות  רואים  אנו  בהרבה. 
ולהציל  אחר  לאדם  כליה  לתרום  הציבור 
את חייו, ולשמחתנו אנו רואים כיצד אנשים 
חוזרים להיות בריאים ושמחים ב"ה, הקמפיין 
בבית  מקומו  "ילד  הכותרת  תחת  שפרסמנו 
רבות  פניות  הניב  בדיאליזה"  לא   - הספר 

שאכן החזיר ב"ה ילדים רבים לתלמודם".
שר הבריאות יעקב ליצמן שיבח את פועלם 
של אנשי בית החולים, וכל העוסקים במלאכה 

של עולם השתלות הכליה בישראל, ואמר כי 
המבורכת  הפעילות  את  לחזק  יפעל  משרדו 
שנעשית בערבות הדדית למען חולי הכליה. 

"מרגש היה לראות ילדים שחזרו לתפקוד 
ככל  חייהם  את  ממשיכים  והם  ב"ה,  מלא 
להם  תרמו  טובים  שאנשים  בגלל  הילדים 
ארוכה,  עוד  הדרך  חייהם,  את  והצילו  כליה 
תגבר  המודעות  שבעז"ה  מאמין  אני  אך 
ותרומות הכליה יתרבו לטובת חולי הדיאליזה 
הממתינים בסבל עצום ברשימות ההמתנה",  

סיכם הרב הבר.

בס"ד

 

המנתחים הבריאטריים הפרטיים  
לשירותכם 

במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’
 

השמנת יתר קיצונית נחשבת בשנים האחרונות למחלה לכל דבר וענין ובמרכז הרפואי 
הרפואה  במסגרת  בקהילה,  ביותר  הטוב  השירות  להנגשת  התגייסו  הישועה’  ‘מעיני 
בריאטרית  וועדה  מייעצת,  מרפאה  גם  כוללת  היחידה  נוסף.  תשלום  וללא  הציבורית 

ומרפאת מעקב. 

לבקשת הציבור הוספנו ימי ניתוחים וזמינות גבוהה לוועדה 
לבדיקת הצורך והזכאות לניתוח. 

לוועדה הבריאטרית ניתן לקבוע תור 
במוקד זימון תורים: 03-5771188 

המרכז הרפואי מעיני הישועה 
היחידה לניתוחים בריאטריים 

ניתוח בריאטרי הוא ניתוח בטכניקה 
לפרוסקופית )זעיר פולשנית( לטיפול 

בהשמנת יתר חולנית. במרפאה מתבצעת 
הערכה, בחינת התאמה והדרכה ע”י צוות 

מומחים רב תחומי מיומן ומנוסה.
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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

במחיר מיוחד!
ע"י שיננית מוסמכת

יישור שיניים ע"י 
אורתודונטית מומחית מחו"ל 



שלומי זכה בפיס

חשיפה

״השנה אתחיל ללמוד מחשבים 
במכללה נחשבת, אני נרגש לקראת 

ההתחלה החדשה וההזדמנות 
שניתנה לי בזכות מפעל הפיס״ 

שלומי לוי, בן 22, בני ברק

11,700 סטודנטים זכו למלגות לימודים

מפעל הפיס השקיע בשנת 2015 
כ-1.5 מיליארד ש״ח בקהילה. 

גם השנה נמשיך בע"ה להעניק דברים טובים ולתרום לקהילה בפרויקטים 
בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה, איכות הסביבה והבריאות.
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אלפי המשתתפים באירוע

מוסקבה: אלפי משתתפים בחגיגה 
המרכזית לכבוד חג הגאולה

האירוע המפואר נערך באולם הענק "קונגרס פארק" 
שעל גדות נהר מוסקבה, מול ה"בית הלבן" של ממשלת 

רוסיה, לצד שולחנות ערוכים וסעודה מפוארת

מאת: מנדי קליין

הברזל  מסך  לנפילת  שנה   25 בסימן 
השתתפו כאלפיים מיהודי מוסקבה, בחגיגה 
הגדולה והמרכזית שנערכה במוסקבה, לכבוד 
"חג הגאולה – י"ט בכסלו", יום גאולתו של 
הוד כ"ק רבינו הזקן נ"ע בעל התניא והשו"ע 

ומייסד חסידות חב"ד.
הענק  באולם  נערך  המפואר  האירוע 
מוסקבה,  נהר  גדות  שעל  פארק"  "קונגרס 
לצד  רוסיה,  מול ה"בית הלבן" של ממשלת 
לכבוד  מפוארת  וסעודה  ערוכים  שולחנות 

החג.
של  הראשי  רבה  פיאר  המזרח  שולחן  את 
שליט"א,  לאזאר  בערל  רבי  הגאון  רוסיה 
על  נרחב  בביאור  המרכזי  הנאום  את  שנשא 
נפשנו"  וחיות  ב"אור  ועבודתנו  משמעות 
באשר  יהודי  כל  של  בפנימיותו  שנמצאים 

הוא.
היהודי  המוזיאון  יו"ר  הנחה  החגיגה  את 
מאה"ק  האורח  את  שהזמין  גורין,  ברוך  ר' 
כ'  מזמור  לומר עם הקהל  ברגמן  יעקב  הרב 
ארץ  ויושבי  ישראל  כלל  לישועת  בתהלים, 
ר' דוד אמינוב כובד במזמור  הקודש והנגיד 
ולהמשך  רוסיה  יהודי  של  לזכותם  קי"ד, 

הצלחת הפעילות בכל הקהילות.
צבי  מר  ברוסיה  החדש  ישראל  שגריר 
שנה  כ-30  שבחלוף  בהתרגשות  סיפר  חפץ 
השגרירות  לפתיחת  במוסקבה  ביקר  מאז 
הישראלית, לא חלם על גודלה והתפתחותה 
ברוסיה  היהודיות  הקהילות  של  המדהימה 
של  רבה  של  בראשותו  בפרט,  ובמוסקבה 

רוסיה הגר"ב לאזאר.
זלצמן  בערל  הרב  היה  הכבוד  אורח 
יליד  שבארה"ב,  ג'רזי  בניו  חב"ד  משלוחי 
בארה"ב  היום  הבולטים  ומהפעילים  רוסיה 
זלצמן  למען העולים מרוסיה לארה"ב. הרב 
סיפר את סיפור חייו ועל מסירות הנפש של 
שרק  המשפחה,  לילד  טהור  לחינוך  הוריו 
בזכות כך, זכו להקים דורות ישרים מבורכים, 
ברבנות  משמשים  מהם  רבים  כאשר 

ובשליחות קודש בכל העולם כולו.
לנפילת מסך הברזל הוזמן  לציון 25 שנה 
מר  הסוכנות  ויו"ר  המפורסם  ציון'  'אסיר 
יליד רוסיה ומחשובי הפעילים  נתן שרנסקי, 
רוסיה, שסיפר בערגה על הימים  למען עולי 
הרבי  לתמיכת  זכו  ומשפחתו  הוא  בהם 
ישוחרר  שהוא  ההבטחה  ועל  מליובאוויטש 
מהכלא, דבר שקרה לפתע בנס תקופה קצרה 

אחר כך.
הסופר המפורסם, פעיל חברתי ופוליטי מר 
אלכסנדר גלמן, שיספר על פגישתו עם הרבי 
מליובאוויטש ועל העידוד, התמיכה והעצות 

שקיבל לספרים שכתב למען היהדות.
איגוד  נשיא  סיים  הנאומים  מסכת  את 
אלכסדר  הרב  ברוסיה  היהודיות  הקהילות 
לייב ברדה, שדיבר על 'שנת הקהל' ופעילות 

הקהל בכל קהילה, משפחה ומוסד.
הניגון  את  ניגנה  מנחם"  "חדר  מקהלת 
תזמורתו  לבין  ובין  בשלום"  "פדה  החג  של 
עם  מאה"ק,  בנט  רובי  ר'  של  המורחבת 
מקהלת 'שירה' מארה"ב עם הסולן ר' אהרן 
ניגוני בעל הגאולה וסחפו  ניגנו את  סאמעט 
ושמחה  גדולה  הגדול להתרגשות  את הקהל 
ארוכות.  שעות  במשך  שנמשכה  עצומה 
היהודית  המחתרת  פעילות  משנות  מראות 
על  למשתתפים  לראשונה  הוקרנו  ברוסיה 
מסכי ענק, בהם סיפורו גם הצדיק מלנינגרד 
הרב יצחק קוגן והשליח בברזיל הרב וויטמן, 
שפעלה  החסידית  המחתרתית  הפעילות  על 

באותם ימים קשים.
"עניינה  קונטרס  חולק  המשתתפים  לקהל 
לרוסית  כולו  שתורגם  החסידות"  תורת  של 

והודפס באופן נוח ומיוחד.
האירוע  לקראת  נערך  האולם  בלובי 
ותשמישי  וחסידות  תורה  של  ספרים  'יריד 
קדושה' ורבים ניצלו ההזדמנות לרכוש עבור 
במחירים מוזלים ספרים רבים ופעילותם של 
רבה  בהצלחה  הפועלים  חב"ד  בתי  עשרים 
הרחב  הציבור  בפני  הוצגה  מוסקבה  בכל 

הרה"ג ברל לאזאר נואם

)צילומים: שניאור שיף(
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במגאפונים נשמעות קריאות נגד שטייניץ ובסיום ההפגנה 
מתבקש קהל האלפים להתקשר ולהטריד את השר האנרגטי 
שמספר הטלפון שלו פורסם ברבים. אם היה מדובר בהפגנה 
פותחת  הייתה  כבר  המשטרה  אביב,  בתל  ולא  ברק  בבני 
'קו  יוזמי  את  תשאלו  לכו  המעורבים.  את  ועוצרת  בחקירה 

ההטרדות' של הפלס. 
זהו מוצ"ש שלישי ברצף שכיכר הבימה בתל-אביב הומה 
הקיץ  במחאת  שראינו  אלו  את  מזכירים  הפרצופים  אדם. 
מודל 2011. נערי ככרות עם קוקו וזקן לצד צעירים חולמים 
שמבקשים להתגורר בעיר היקרה בישראל ומהיקרות בעולם, 

תוך שהם מתפרנסים מחלטורה של כתיבת תסריטים. 
תחתון"  עולם  שלטון,  "הון,  הקריאות:  גם  זהות,  הפנים 
שחוזרות על עצמן בקצב. המחאה חוזרת והמוחים ממחזרים. 
נתניהו  כשהייתה.  נותרה  והשלטון  ההון  נציגי  זהות  אפילו 
היה ונותר ראש הממשלה. שטייניץ עדיין כאן, על תקן אותה 
של  דברו  כעושה  שימש  הוא  ב-2011  אדרת.  בשינוי  גברת 
מטרה  אותה  את  משרת  הוא  ב-2015  האוצר.  במשרד  ביבי 
ממשרד האנרגיה והתשתיות. המפגינים שצועקים בגרון ניחר 
"המתווה לא יעבור" מלומדי ניסיון מהמאבק ההוא. הם כבר 
הבינו שככל שיצווחו חזק יותר כך השיירה תמשיך לנוע מהר 

יותר.
הייתי באותו רחוב לפני ארבע שנים – והנוף היה זהה למעט 
ב-2011,  שפיר  הסתיו  מחאת  בין  הגדול  ההבדל  המספרים. 
במקום  המשתתפים.  במסת  ניכר  ב-2015  הסתיו  למחאת 
אלפים.  פה  נראים  הרחובות,  את  אז  ששטף  הרבבות  קהל 
לחייהם,  המוקדמות  והשלושים  העשרים  בשנות  המפגינים, 
צועקים בעמידה. לצידם יושבים בכיכר תל-אביבים בורגנים, 
שבעים ומטופחים, שמתרווחים בבתי הקפה הפזורים בכיכר, 

ונהנים מהצגה חינם ברחבת תיאטרון הבימה. 
במגאפונים נשמע שמו של שטייניץ אך על הכרזות מסומן 
כשידיהם  לכיכר  מגיעים  מרצ  צעירי  דרעי.  של  פרצופו 
את  "עוצרים  לכיתוב  מעל  מחאה.  כרזות  בעשרות  עמוסות 
שודדי אוצרות הטבע", נראית במרכז דמותו של דרעי שתום 
עין, לימינו נתניהו ולשמאלו תשובה – באותה פוזה פיראטית. 
מי שלא השתכנע עד כה מטיעוניו של דרעי, מוזמן לשמוע את 
הקולות בכיכר במוצ"ש הקרוב ולהבין ששר הכלכלה לשעבר 

עשה את הדבר הנכון.

שלטי המחאה הירוקים של מרצ עם דמותו של דרעי במרכז 
שלטים  ממלאים  מקומם  כשאת  הרצפה,  על  זרוקים  נותרים 
תוצרת בית – נטולי דמותו של יו"ר ש"ס. החבר'ה של מרצ, 
צעירים תל-אביבים תמימים, עומדים בצד מאוכזבים. בחור 
מרצ  תוצרת  בכרזות  לאחוז  מפגינים  לשכנע  שמנסה  ג'ינג'י 
המפגינים  מרבית  לו  משיבים  תודה",  "לא,  בסירוב.  נתקל 
במשיכת כתף, וכדרכם של תל-אביבים ש'תנועת הסירוב' היא 

חלק מאופיים, לא טורחים להכביר מילים ולהסביר. 
לידי  שדוחף  וכמעט  מתעקש  השלטים  עם  כשהג'ינג'י 
מיני-דרמה.  מתחוללת  בכפייה,  השלטים  את  עוברי-האורח 
"אתם באים לפה עם אג'נדה פוליטית", זועם אחד המפגינים, 
הגבר  הוא  מדרעי?  לכם  יש  "מה  מזרחית,  חזות  בעל  צעיר 
היחיד שקם והתפטר. הייתם צריכים לצעוק בעדו ולא נגדו".

החבר'ה ממרצ מתנצלים קלות. "אנחנו רצים עם השלטים 
שר  היה  שדרעי  מהתקופה  עוד  שבועות,  כמה  האלה 
הכלכלה", מסביר אחד מהם במבוכה ופוכר אצבעותיו, נואש. 
השלטים נותרים בערימות מפוזרות ללא השגחה, זרוקים על 
רצפת הכיכר כאבן שאין לה הופכין. המחאה ממחזרת – כבר 

אמרנו?
לשוב  מתכוונים  שהם  מבהירים  הללו  הצעירים  החבר'ה 
תזרים  מצוקת  אם  שלאחריו.  ובזה  הבא  במוצ"ש  גם  לכיכר 
יוחלפו  המחאה  בשלטי  הדמויות  גם  תיפתר,  המזומנים 

ויעודכנו. 
לקרוא:  המשולהב  ההמון  מתחיל  ההפגנה,  סיום  לקראת 
שבוע  לכיכר  שמגיעים  האנרכיסטים  לדין".  הגז  "פושעי 
דרעי  של  באוזניו  להישאר.  כדי  כאן  נמצאים  שבוע,  אחר 
עוד מהדהדת קריאה זהה משנות ה-90' של קבוצת מפגינים 
אובססיבית מקצה אחר של המפה הפוליטית שהכלילה אותו 
ברשימת "פושעי אוסלו לדין". דרעי סבור עד היום שהקריאה 
הנושנה ההיא עושה לו עוול היסטורי ואפשר בהחלט להבין 
מדוע בסיבוב הנוכחי הוא החליט לחתוך ויהא המחיר אשר 

יהא.
הג'ינג'י  לצעיר  מוותר  לא  המזרחית  החזות  בעל  המפגין 
את  ברבים  מפגין  שהוא  אחרי  רק  הכיכר  את  ועוזב  ממרצ 
וגם לא מרצ. אם  המחאה האישית שלו: "לא הצבעתי ש"ס 
זהבה גלאון הייתה שרת כלכלה ומתפטרת מתפקידה הייתם 
כי  שרים לה בכיכר שירי הלל, אבל הגזענות מתפרצת מכם 

לשר שהתפטר ולא קיבל תיק אחר קוראים אריה דרעי". את 
במוצ"ש  אולי  שכח.  הוא  אפילו  מכלוף,  אריה  המלא,  השם 

הבא.

פירומנים משלנו
תום  עם  בשלווה  לישב  החרדים  הפוליטיקאים  ביקשו 
החרדי.  המחוז  של  רוגזו  עליהם  קפץ  הגיוס,  תיקוני  חקיקת 
שלא  מי  אין.  המפאקחים'  'גזייראס  אאוט.  הגיוס'  'גזייראס 
יודע לבטא את צמד המילים בטון ובאינטונציה הנכונים, בל 

ינסה אפילו להבין את גודל הסכנה. 
שמתרחשת  לדרמה  הצצה  כאן  הובאה  שעבר  בשבוע 
בנושא  גם  החרדי.  המחוז  על  המאבק  של  הקלעים  מאחורי 
פירון,  בתקופת  כמו  בדיוק  ונשמעת  ממוחזרת  המחאה  הזה 
אך בלי איחוד הכוחות הפנים-חרדי שראינו באותה תקופה, 

בשעת צרה. 
לפני שבוע דומה היה כי אנו הולכים ונסחפים למאבק בין 
שלוחי  ידי  על  הושמע  אשכנז  נוסח  החרדיות.  הסיעות  שתי 
והמנהלים  הכנסת  חברי  בכינוס  המנהלים  מקרב  הציבור 
האשכנזים. לגרסתם המאבק הוא על ציפור הנפש המפרפרת 
ומינוי  חינוכיים  בתכנים  המחוז  מפקחי  התערבות  לנוכח 
גורמים אנטי-חרדיים לתפקידי מפתח במחוז. מובילי המאבק 
תיארו איך הנהלת המחוז ממשיכה להוביל את עקרונות פירון 
כמה  להעביר  מטעם,  החרדים  מפקחים  באמצעות  ומנסה 
)החרדי-ציבורי(,  החרד"צ  למסגרת  חרדים  מוסדות  שיותר 

נגדה יצאו גדולי ישראל בחריפות.
נוסח עדות המזרח הושמע כאן לראשונה בשבוע שעבר על 
ידי הגורם הבכיר בש"ס, שגרס כי את המאבק מובילים מנהלי 
הסמינרים שחרדים מהתערבות משרד החינוך בהליכי הקבלה. 
בש"ס ראו במנהל המחוז היוצא מאיר שמעוני בן ברית ולא 
אויב. יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי יצא בפומבי להגנתו, 
והיוזמה  הגוועלד  קריאות  מאחורי  כי  הסבירו  והש"סניקים 
משת"פ  חרדי,  מחוז  מנהל  לבחירת  מזימה  עומדת  להדחתו 

אשכנזי, שימסמס את כל הישגי ש"ס בסוגיית הסמינרים.
השנה  במהלך  הגוועלד  זועקי  שתקו  מדוע  שאלו  בש"ס 
האחרונה והזכירו את הווארט הידוע של הגר"ח שמואלביץ' 
איוב  על  שנגזרו  מידה,  כנגד  מידה  היסורים,  אודות  זצ"ל 

ששתק בגזירות פרעה: "כשכואב צועקים".
של  ולידתו  שהורתו  הייתה  הש"סניקים  של  המסקנה 
המאבק בחטא ובחוסר תום לב מובהק. "מנהלי הסמינרים לא 
נגד התערבות המפקחים בתכנים, כי לא כאב להם אז  צעקו 
אלא רק עכשיו, אחרי שמאיר שמעוני נלחם בתופעת האפליה 

וכפה עליהם לקבל בנות ספרדיות".
 - הגיוס"  "גזיירת  כמו   - שמעוני  של  מעמדו  על  המאבק 
הוא מלחמת האתמול. הקרב כעת הוא על דמות מנהל המחוז 
של  מבחינתם  כי  היה  נדמה  שעבר  לשבוע  נכון  שייבחר. 
הש"סניקים רק שתי אופציות באות בחשבון. או שייבחר פקיד 
ירא מאימת העסקנים והמנהלים המושלים  גלוי ראש שאינו 
בכיפה, או שייבחר מועמד חרדי, בן עדות המזרח שאינו שולח 
את בנותיו למוסדות חינוך אשכנזיים. בין שתי האלטרנטיבות, 

דווקא אחר מועמד מהסוג השני, צריך לחפש בנרות.

סמינר לסכסכנות
מצווה",  עושה  "הדלקה  כי  הלכה  נקבעה  שכבר  אף  על 
כמו  והולכת  מוסיפה  במגזר,  העימותים  ששלהבת  ולמרות 
בימי החנוכה, הונמך השבוע גובה הלהבות בין ש"ס ליהדות 
עליהם  'עשה  שלישי  שצד  טוענים  הסיעות  בשתי  התורה. 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

המחאה ממחזרת 

כרזות ללא ביקוש. שלטי המחאה מושלכים ברחבת כיכר הבימה                                                        )צילום: אבי בלום(
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מאחורי  מהסכסוך.  להיבנות  במטרה  סיבוב' 
החודש  במהלך  נוהלו  מסתבר,  הקלעים, 
מיני-מהפכה  לביצוע  האחרון מגעים שקטים 
במחוז ומינוי מנהל חדש בהסכמה בין יהדות 
התורה לש"ס, בתיאום עם השר הממונה בנט. 
הייתה סלולה: המכרז  הדרך למהפך שקט 
הקריטריונים  פירון,  השר  בתקופת  פורסם 
נתפרו בתקופת ממשלת יש עתיד, ובית הדין 
כי  שקבע  הוא  בירושלים  לעבודה  האזורי 

המכרז חוקי ועומד בכללי המינהל התקין.
גבם  ומאחורי  מוקדם  תיאום  בלי  רק שאז, 
וביהדות  בש"ס  הפוליטיים  הגורמים  של 
התורה, החליט מי שהחליט באיגוד הסמינרים 
את  ציבורי  כיעד  ולסמן  להתקפה  לעלות 

המחוז החרדי.
באיגוד  גורמים  נגד  הזאת,  ההאשמה 
הסמינרים, שצוטטה כאן בשבוע שעבר מפיו 
השבוע  קיבלה  בש"ס,  הבכיר  הגורם  של 
ביהדות  כנסת  חברי  של  מפיהם  אימות 
השבוע  אמרו  הופתענו",  אנחנו  "גם  התורה. 
ח"כים ביהדות התורה )ומיעוט רבים שניים(, 
להפוך  ההחלטה  העניין.  בסוד  היינו  "לא 
המחוז  נגד  פומבית  למערכה  המאבק  את 
החרדי, הייתה טעות שטרפדה את כל ההבנות 

השקטות שהושגו". 
אחרי  רגיעה  השבוע  הסתמנה  בש"ס 
שהתברר לקודקודים בתנועה )אין רלוונטיות 
הכנסת  חברי  כי  לעיל(  האמורים  לסוגריים 
ולא  המחאה  לכינוס  נגררו  התורה  מיהדות 
שעבר  בשבוע  שעלה  מרגי  ויזמו.  הובילו 
והסביר  פרופיל  השבוע  הנמיך  בריקדות,  על 
שוועדת החינוך בראשותו לא תתערב כל עוד 
המכרז ימשיך להתנהל באופן תקין. המנהלים 
הספרדים נקראו לכינוס חירום בלשכת מנכ"ל 
ביטון,  חיים  התורני  החינוך  מעיין  רשת 
הגר"ש  החכמים  מועצת  חברי  בהשתתפות 
בעדני, הגר"מ מאיה, הגר"י כהן מחותנו של 
דרעי,  השר  התנועה  ויו"ר  המועצת,  נשיא 
להתערבות  הנוגע  בכל  כי  להבהיר  מנת  על 

בתכנים, אין הבדלי נוסחאות בין העדות. 

והחינוך  הנורווגי  החוק  בפרשת  כמו 
שם  היא  המוחלטת  האקראיות  העצמאי, 
המשחק. ההתקדמות והנסיגה בשני התחומים 
חברי  לטענת  במקרה.  ותמיד  תמיד,  חופפות 
לעניין  גם  יפים  הדברים  החרדים  הכנסת 
בסמינרים  האפליה  החרדי,  המחוז  מנהל 
וההתערבות בתכנים. גם כאן חוסר הקשר בין 
שלושת התחומים - ממש שלישיית מה קשור 

- נשמר באדיקות, על ידי גורמים בעלי עניין.
השבוע  הביא  כל-כך,  הבולט  הקשר  חוסר 
ביהדות  ח"כים  של  תקדים  חסרת  למתקפה 
הסמינרים.  באיגוד  גורמים  נגד  התורה 
אותם  את  מאשימים  האשכנזים  הח"כים 
מנהל מחוז  מינוי  מכוון של  גורמים בטרפוד 
מדיניות,  שינוי  של  שקטה  והובלה  בהסכמה 
גושפנקא  ייתן  ממונה  מנהל  שאותו  מחשש 
שנכפו  המהפכניים  הקבלה  להסדרי  רשמית 

על הסמינרים בשנת הלימודים הנוכחית. 
"היציאה למאבק פומבי נעשתה משיקולים 
אומרים  החרדי",  לחינוך  נזק  וגרמה  זרים 

מינוי  "במקום  התורה,  ביהדות  הח"כים 
בין  מיותר  עימות  קיבלנו  בהסכמה,  שקט 
אנטי-חרדיות  וכותרות  התורה,  ליהדות  ש"ס 
הללו  כשהטענות  הכללית".  בתקשורת 
החרדיות  הסיעות  שתי  מכיוון  נשמעות 
הסמינרים  איגוד  שמורא  ח"כים  של  ומפיהם 
ריחף מעל ראשם במשך שנים, עצם האמירה, 

היא כתב אישום כשלעצמו.
מי שחש פגוע יותר מכולם ובצדק, זהו שר 
'הארץ'  עיתון  את  שפתח  בנט  נפתלי  החינוך 
נכנע  "בנט  הכותרת:  למקרא  חשכו  ועיניו 
שניסה  מנהל  יחליף  החרדיות;  למפלגות 

למנוע שחיתות ואפליה". 
"בנט בא לקראתנו בכל המישורים", אומרים 
חברי כנסת חרדים משני הצדדים, "והתמורה 
שהוא קיבל השבוע היו כותרות בעיתונות על 
והדחת  החרדים  לדרישת  החינוך  שר  כניעת 
מנהל המחוז שנלחם בשחיתות ובאפליה. זה 
פורסם  החדש  המכרז  כי  עובדתית  נכון  לא 
בתקופת פירון והגושפנקא ניתנה על ידי בית 
צריך  הפעם  הטענות  את  אך  לעבודה,  הדין 
לגורמים בתוך הבית שיצאו למאבק  להפנות 

פומבי מיותר ולא לתקשורת החילונית". 
אפשר להבין את התסכול של בנט. בשבוע 
לפוליטיקה,  כניסתו  מיום  שלו  ביותר  הקשה 
שר  עצמו  מצא  בגבו,  תקוע  עדיין  כשהמגל 
על  שליליות  כותרות  בשל  מוטרד  החינוך 

כניעתו לחרדים בפרשת מנהל המחוז. 

הפירונים שנותרו
גורם  אומר  הפרשה",  בכל  שמכעיס  "מה 
"שכבר  החינוך,  במשרד  ומוסמך  בכיר  חרדי 
הייתה הבנה והסכמה על כך שיש צורך חיוני 
קרה  זה  החרדי.  במחוז  מהותי  שינוי  לבצע 
שגורמים  בנט,  לשר  והוכחנו  שגילינו  אחרי 
בכירים במחוז ממשיכים להוביל באופן רשמי 

את מדיניות השר לשעבר שי פירון". 
מסמך פנימי של משרד החינוך שנחשף כאן 
לראשונה מוכיח את הטיעונים הללו שחור על 
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במגאפונים נשמע שמו 
של שטייניץ אך על 

הכרזות סומן פרצופו 
של יו"ר ש"ס. צעירי 
מרצ הגיעו לכיכר 

עם כרזות שבמרכזן 
דמותו של דרעי שתום 
עין. "אנחנו רצים עם 
השלטים האלה עוד 
מהתקופה שדרעי 
היה שר הכלכלה", 
הסביר אחד מהם 

במבוכה וספג נזיפה. 
מי שלא השתכנע עד 
כה בטיעוניו של דרעי, 

מוזמן לשמוע את 
הקולות בכיכר ולהבין 

ששר הכלכלה לשעבר 
עשה את הדבר הנכון

רק שערו בנפשכם 
מה היה קורה 

בסיטואציה דומה אם 
אחרי קדנציית שמאל 
בשלטון היו מוכרזות 

בחירות ומתחולל 
מהפך. אורי אריאל 
היה נבחר כמחליפו 

של שר ממרצ במשרד 
החקלאות, ומגלה 
בנייר עבודה רשמי 

שהמדיניות המוצהרת 
של משרדו היא 

הקפאת ההתיישבות, 
בהתאם להוראות השר 
לשעבר. סביר להניח 
שעל מנסח המסמך 

הייתה מיושמת מדיניות 
הטיפול בחתולי-רחוב

כשכואב צועקים. כינוס חכמי התורה, יו"ר ש"ס ומנהלי המוסדות הספרדים במשרדי מעיין החינוך התורני                                   )צילום: יעקב כהן(

שילם בראשו. מאיר שמעוני
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אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

גבי לבן, עם טביעת אצבעות, חותמת ופתילים. המסמך הוא 
"סיכום  וכותרתו:   ,2015 באוגוסט  מה-20  רשמי  פרוטוקול 

ישיבת ועדת פטור ממכרז" למשרת היועץ החרדי למחוז.
המטרות  כי  עולה  וממנו  עצמו  בעד  מדבר  הפרוטוקול 
למסמך   2 בסעיף  כשהיו.  נותרו   - פירון  מתקופת  והיעדים 
שמוגדר במקור "רגיש ביותר" מובהר במדויק במה מדובר: 
"בשנים האחרונות המשרד פועל להרחבת מחוז חדש שנפתח 
עבור המגזר החרדי במסגרת החינוך הרשמי. פעילות זו הינה 
רגישה ביותר ודורשת הבנה מעמיקה של האוכלוסייה אליה 
ספר  בתי   54 כה  עד  עברו  התוכנית  במסגרת  מכוונת.  היא 
ומטרת  רשמי  כחינוך  החרדי  המחוז  תחת  לפעול  חרדיים 
המחוז היא להתרחב בעוד 50 בתי ספר במהלך שנת תשע"ו. 
תהליך המעבר מלווה בזעזועים רבים עבור הקהילה החרדית 

בכלל ובתי הספר הללו בפרט".
כמובן  מתייחסת  במגזר'  רבים  'זעזועים  המילים  מכבסת 
והחוגים  העדות  מכל  ישראל  גדולי  של  הנחרצת  להתנגדות 
מהלך  )החרד"צ(,  הממלכתי-חרדי  למסלול  להצטרפות 

שסומן כחוד החנית של מאבקי קדנציית פירון. 
והנה מסתבר, שגם אחרי שהשר הלך כדרך כל פוליטיקאי 
שנלחם בחרדים )מצומת של רפול ועד שינוי של טומי לפיד(, 
כל  במחוז,  הבכירה  הפקידות  בעיני  השתנתה.  לא  האג'נדה 
השממה  והפרחת  פירון  מורשת  להנחלת  כשרות  הדרכים 
בחינוך החרדי-ציבורי, כולל פטור ממכרז לתפקידים בכירים.

חשבון בבקשה
מה  שגם  בכך  ביטוי  לידי  בא  יותר  עוד  הגדול  האבסורד 
שסומן בתקופת פירון כאג'נדה אישית של השר הפך דווקא 
אסטרטגית  ל"תוכנית  כמובן(  )הפוליטית  הסתלקותו  לאחר 
של המחוז". כך, ב-8 באוגוסט 2013, בראשית כהונת פירון 
ועדת  ליו"ר  שהופנה  במכתב  החרדי  המחוז  מנהל  הסביר 
חריגים במשרד החינוך את נחיצות יועץ לענייני המגזר, "בשל 
כוונת השר לבצע רפורמה יסודית במערכת החינוך החרדית, 

לרבות: הקמה של מערכת חינוך ממלכתית חרדית".
לכתו  עם  הפכה  השר"  "כוונת  אחרי,  שנתיים  והנה, 
שנשלח  נושא  באותו  רשמי  במכתב  המשרד".  ל"מדיניות 
ב-16 במרץ 2015 לוועדה לבחירת יועצים וגם הוא מתפרסם 
פה לראשונה, מסביר מנהל המחוז שמעוני את נחיצותו של 

יועץ מיוחד לצורך "קידום התוכנית האסטרטגית של המחוז". 
לא של השר שנעלם, אלא של המשרד שחי וקיים.

"אחד  וקראו:  הביטו  שורו,  האסטרטגית?  התוכנית  מהי 
הציבורי  המסלול  הקמת  הינו  האסטרטגית  התוכנית  מיעדי 
הופכים  מהמגזר  הספר  בתי  בו  )ממלכתי-חרדי(,  חרדי 
המגזר  בקרב  רבה  והתנגדות  זעזוע  היוצר  מהלך  לרשמיים, 
ומצריך ייעוץ וסיוע של אדם הבקיא בדינמיקה ובשפת העולם 
הצטרפו  כה  עד  שיצליח.  מנת  על  הרבים,  גווניו  על  החרדי 
הוא  היעד  תשע"ו,  שנה"ל  לקראת  זה,  למסלול  מוסדות   54
בייעוץ  רבות  סייע  גולד  מר  מוסדות.  כ-50  עוד  של  צירוף 
שנתן למחוז לקידום והצלחת המהלך המורכב והעדין והמחוז 
נדרש מאוד להמשך סיועו במתן שירותי ייעוץ למחוז לצורך 

המשך התהליך לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו".
העניין.  לב  אינו  הוארכה  שכהונתו  גולד  אשר  היועץ 
מדובר באיש מקצוע מהשורה הראשונה שעושה את עבודתו 
נאמנה לשביעות רצון מעסיקיו, וכל גוף מקצועי היה מתברך 
היועצים  שכר  של  התחתון  ברף  היא  עלותו,  בשירותיו. 
במשרדי הממשלה. גם מתנגדיו של גולד )וקנאים בתוכנו לא 
חסרים, בכל התחומים( אינם חולקים על יכולותיו. בתקופת 
כהונתו של השר פירון, שימש גולד במקביל כיועצו של ח"כ 
הן  השיכון.  במשרד  מימיו  עוד  ליווה  אותו  אטיאס  אריאל 
בש"ס של אותם ימים והן במשרד החינוך )של אותם ימים גם 
כן( זקפו לזכותו את ניהול המגעים שהובילו לשימור מעמדה 

של רשת מעיין החינוך התורני. 
צריך לומר יותר ממילה טובה גם על מנהל המחוז שמעוני, 
הספרדיות  הבנות  למצוקת  אוזנו  את  היטה  האישי  שבפן 
רשמית  שנבחרו  פוליטיקאים  מהרבה  יותר  ומשפחותיהן, 

כמייצגי ציבור.
עמדת המצדדים בשמעוני הובאה כאן בהרחבה לפני שבוע 
אבל במקרה שלפנינו חייבים להתייחס גם לנתונים היבשים 
האקדחים  להתעלם.  ניתן  לא  ומהם  מציגים  שהמנהלים 
הרשמיים  הטקסטים  הם  תותחים!(  )אקדחים?  המעשנים 
הבחירה,  הליך  כדי  תוך  חדרים  בחדרי  ונכתבו  שנאמרו 
ומתפרסמים כאן לראשונה. המסמכים הללו מוכיחים בבירור 
במחוז,  מונהגת  שעדיין  פירון  מדיניות  נגד  הטענות  כי 

מבוססות ומנומקות.
שמרבית  לכך  בנוגע  השבוע  שהושמעה  ההגנה  טענת 
ללא  הופכת  חרדים,  אישים  הם  השטח  בדרג  המפקחים 
זו  רלוונטית למקרא הטקסט הרשמי. אליבא דמנהלי המחוז 

דרך  ה"חרדי-ממלכתי"  מהפכת  את  לחולל  המטרה:  בדיוק 
סוכני שינוי חרדים שמכירים את המגזר ולא נתפסים כאיום.

העברת  היעד:  את  פירון  סימן  בתפקיד  הראשון  ביומו 
המוכר  ממסלול  חרדיים  מוסדות  ומאות  החינוך  רשתות 
ביעדים  לעמוד  כדי  הממלכתי-חרדי.  למסלול  רשמי  שאינו 
הוביל פירון סדרת קיצוצים דרסטית, בבתי הספר ובתלמודי 
התורה. חלק מהקיצוצים טורפדו בקרב מאסף מרשים שניהלו 
ביטוי  לידי  באה  הפיתוי  אומנת  אך  החרדים  חברי-הכנסת 
פירון באמצעות הרעה בלתי פוסקת של  במשך כל קדנציית 
הספר  בבתי  רשמיים:  הלא  החרדיים  במוסדות  הקיום  תנאי 
פירון  הפטור.  ובמוסדות  ברשתות  התורה,  בתלמודי  לבנות, 
תכנן לקצץ בבשר החי עד שמנהלי המוסדות יאמרו די ויבקשו 

אשרת מעבר ל'ממלכתי-חרדי'. 
לעשות  חייבים  היו  החרדי  המחוז  הראשון שבכירי  הדבר 
החרדים,  בשותפות  ממשלה  והקמת  עתיד  יש  תבוסת  לאחר 
ההיפך  בפועל,  השתנתה.  שהמדיניות  ולהבין  דף  להפוך  זה 
קרה. ועכשיו, רק שערו בנפשכם מה היה מתרחש בסיטואציה 
מוכרזות  היו  בשלטון  שמאל  קדנציית  אחרי  אם  דומה 
כמחליפו  נבחר  היה  אריאל  אורי  מהפך.  ומתחולל  בחירות 
של שר ממרצ במשרד החקלאות, ומגלה בנייר עבודה רשמי 
שהמדיניות המוצהרת של משרדו היא הקפאת ההתיישבות, 
מנסח  שעל  להניח  סביר  לשעבר.  השר  להוראות  בהתאם 

המסמך, הייתה מיושמת מדיניות הטיפול בחתולי-רחוב.
הבין  והוא  לבן  גבי  על  שחור  הוכחות  לבנט  "הצגנו 
שהפקידים הבכירים במחוז, ממשיכים להוביל את המדיניות 
של קודמו", מסכם חבר-כנסת ביהדות התורה עם אוריינטציה 
שיתחיל  מדיניות  שינוי  על  ברורה  הסכמה  "הייתה  חינוכית, 
היה אמור  בבחירת מנהל מחוז חדש. המכרז למנהל המחוז 
להיסגר תוך שבועיים, בהסכמה שקטה בלי כותרות מתסיסות 
ומיותרות נגד השר שנכנע לחרדים. מדובר רק בראשיתו של 
תהליך שינוי מדיניות שמחייב שקט תקשורתי ושיתוף פעולה 
עם השר. חבל מאוד שאותם גורמים באיגוד הסמינרים שלא 
ענק  כותרות  עם  יצאו  עיניהם,  לנגד  ראו את טובת המערכת 
אנוכיים  משיקולים  פעלו  הללו  הגורמים  במהלך.  וחיבלו 
והחשבון  ידועה  זהותם  החרדי.  החינוך  לכלל  נזק  וגרמו 

הציבורי עוד יוגש כשתבוא השעה".
מזכ"ל איגוד הסמינרים הרב יצחק אוסטרליץ סירב להגיב 

לטענות.
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תביעה בסך 2.5 מיליון 
ש"ח בגין נפילה מסולם
ס' תושב השרון תובע באמצעות עו"ד אלי מאור בימים 
אלה את חברת הביטוח "כלל" בעקבות נפילתו מסולם 

במהלך עבודתו כמתקין קונסטרוקציות אלומיניום
מאת: יאיר פלד

פגיעתו,  במועד   40 בן  השרון,  תושב  ס' 
בבית  עבודתו  במהלך  נפגע  השרון,  תושב 
פרגולה  התקנת  בעת  המרכז,  באזור  לקוח 
להוראות  ובהתאם  הלקוח  של  במפרסת 

מעבידו.
במהלך הירידה מהפרגולה הגבוהה לכיוון 
את  לייצב  הצליח  כשלא  ס'  החליק  הסולם, 
רגלו על הסולם בבטחה ונפל מגובה רב, של 

למעלה משנים וחצי מטרים.
ממקום  לעבודה  חבריו  ע"י  הובהל  ס' 
אובחן  שם  בנתניה,  לניאדו  לביה"ח  התאונה 
לו שבר מרוסק תוך מפרקי בכף רגל ימין, עם 
תזוזה של השבר, ובביה"ח לניאדו הוחלט על 
קיבוע השבר בסד גבס ארוך עם איסור דריכה, 
ואשפוזו לצורך השגחה במחלקה הכירורגית 

בבית החולים.
בביה"ח,  מאשפוז  ס'  של  שחרורו  לאחר 
הוא הצטווה על מנוחה ולאחר שהורד הגבס, 
הוא החל בטיפולי פיזיותרפיה לשיפור טווחי 
התנועה בכף הרגל וכן היה במעקב אורטופד 
לניאדו  בביה"ח  אורטופדיה  חוץ  במרפאות 

ונטל תרופות לשיכוך כאבים.  
ברק,  מבני  מאור  אלי  עו"ד  באמצעות  ס' 
רשלנות  בתביעות  שמתמחה  כמי  המוכר 
עבודה,  ותאונות  דרכים  תאונות  רפואית, 
בתאונה  להכרה  לאומי  לביטוח  למוסד  עתר 

ת  נ ו א ת " בתביעה כ וכן  עבודה", 
דרגת נכות רפואית לקביעת 

קבועה לכל ימי 
חייו.

ר  ח א ל
ע"י  שהופנה 
מאור  עו"ד 
ה  ח מ ו מ ל
ומוכר  מנוסה 
ה  י ג ר ו ר י כ ל
ת  י ד פ ו ט ר ו א
דעת  לחוות 
ת  י א ו פ ר
פרטית, 

שקבעה לו אחוזי נכות בשיעור של 30%, עמד 
ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי  ס' בפני 
והוכרה לו נכות בשיעור של 30% קבועה לכל 
חודשית  לקצבה  זכאי  הוא  שבגינה  חייו,  ימי 

בסכום של אלפי ש"ח לחודש.
אלי  עו"ד  באמצעות  ס'  הגיש  אלה  בימים 
 2.5 של  בסכום  מנומק  תביעה  כתב  מאור 
בפתח  השלום  המשפט  לבית  ש"ח,  מיליון 
שביטחה  מי  כלל,  הביטוח  חברת  נגד  תקווה 
הרלבנטיים  במועדים  ס'  של  המעביד  את 
נזקיו  בגין  בפיצויו  אחראית  ולפיכך  לתביעה 
מסוג  הביטוח  חברת  שהנפיקה  פוליסה  ע"פ 

"חבות מעבידים".
היתר  בין  ס'  מציין  התביעה  כתב  במסגרת 
הדרכה  כל  עבר  לא  הוא  לפגיעתו  קודם  כי 
לתקנות  בהתאם  בגובה  לעבודה  אימון  או 
עוד  שהותקנו  בגובה(,  )עבודה  הבטיחות 
אירעה  שבגינו  שהסולם  וכן   ,2007 בשנת 
ומכל  בטיחותי,  ולא  תקני  לא  היה  פציעתו, 
מקום לא עמד בתקן 1847 של מכון התקנים, 
שעניינו בקיום החובות בדבר תקינות ובטיחות 

של סולמות, המיועדים לעבודה בגובה.
כן נטען בכתב התביעה כי בהתאם להלכת 
לחייב  יש  דנא,  מקדמת  העליון  המשפט  בית 
של  בנעליו  שבאה  כמי  הביטוח  חברת  את 
המעביד לעניין פיצויו של ס', וזאת מכח הלכה 
מעביד  של  חובה  בדבר  העליון  ביהמ"ש  של 
ובטיחותיים  בטוחים  עבודה  תנאי  ליצירת 
לכלל עובדיו ולרבות חובתו למניעת סיכונים 
עובדיו,  מצויים  בו  ואתר  אתר  בכל  לתאונות 
ושנוכח הפרת החובה הברורה לכל בר בי רב, 
הקשים  נזקיו  על  וגבוה  מלא  לפיצוי  ס'  זכאי 

בעבר ולעתיד עד תום תוחלת חייו, כמקובל.
לאחר שניסיונות להליכי פשרה בדרכי נועם 
הביטוח  חברת  מול  ס'  של  דינו  עורך  מטעם 
בימים  כאמור  הוגשה  פרי,  נשאו  לא  "כלל", 
אלה ע"י ס' באמצעות עו"ד אלי מאור, תביעה 
מנומקת לביהמ"ש השלום בפ"ת על סכום של 
המשפט,  בית  סמכות  גבול  ש"ח,  מיליון   2.5

וזאת נגד חברת הביטוח "כלל". 
"כלל"  הביטוח  חברת  מטעם  ההגנה  כתב 

בתביעה זו, טרם הוגש לתיק בית המשפט.

הכנסת  התקיימה  כסלו  י"ד  חמישי  ביום 
הרידב"ז  שם  על  המדרש  לבית  תורה  ספר 
הרב  לע"נ  נתרם  הספר  צפת.  הקודש  בעיר 
בית  כי  יצויין  זצ"ל.  מייטס  צבי  שלמה 
הכנסת הרידב"ז משמש את הקהילה התורנית 
כיום  המונה  צפת,  הקודש  בעיר  המתפתחת 
העיר  רבני  נכחו  באירוע  משפחות.  מאות 
וראשי המוסדות וכן ציבור מכל קצוות העיר.

יאיר פלד

ותנו כבוד לתורה

 עו"ד
אלי מאור
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מאת: יעקב אמסלם

מכתב  הוציא  החינוך  משרד  דבר.  נפל  שעבר  בשבוע 
לעובדים בו התבשרו כי נפתח המכרז לתפקיד מנהל המחוז 
כעשרה  בעוד  תסתיים  המועמדויות  הגשת  במשרד.  החרדי 

ימים ולאחר מכן יחל הליך בחירתו של מנהל המחוז.
במשרד  הרגישים  בין  הוא  החרדי  המחוז  מנהל  תפקיד 
למגזר  הנוגע  בכל  רחבות  סמכויות  מוקנות  בידיו  החינוך. 
אינו  לקבוע אם לשלול תקציבים ממוסד אשר  ובידו  החרדי 
הולך בתלם. כל העת ממתינים מנהלי המוסדות לכל מעידה 
מצד המחוז החרדי בכדי לקבול על התנהלותו ולגרום בדרך 

זו או אחרת להחלשתו כפי שקורה בימים אלו.
לתפקיד  שמעוני  מאיר  המחוז  מנהל  מונה  כשנתיים  לפני 
כל  כאשר  בתפקיד  החזיק  עתה  ועד  מקום  כממלא  הרגיש 
בציבור  המוסדות  מנהלי  לבין  בינו  חיכוכים  נרשמים  העת 
החרדי, בעיקר מנהלי הסמינרים נגדם ניהל מלחמת חורמה על 
אפליית הבנות הספרדיות. הפרשיה הזכורה ביותר ממאבקיו 
היא אפליית הסמינרים באלעד, שם ניצב לצד הורי התלמידות 
החינוך  שר  החליט  כחודש  מוצאם. לפני  רקע  על  שהופלו 
נפתלי בנט למנות מנהל חדש לתפקיד והוגש מכרז חדש אשר 

עליו מתמודדים בימים אלה מספר מועמדים. 
דא עקא, מאחורי המכרז מסתתר מאבק איתנים בין מנהלי 
המוסדות הליטאים לגורמי החינוך הספרדים. נקודת המוצא 
זו  היא  הסמינרים,  באפליית  שמעוני  של  מלחמתו  כי  היא 
והנציגים  פרוש  החינוך  שר  סגן  ידי  על  להדחתו  שהביאה 
החרדים, שלטענת גורמים בסביבת שמעוני, הם אלו העומדים 
העוסקים  ספרדים  גורמים  מחדש.  המכרז  פתיחת  מאחורי 
ימונה  אם  כי  חוששים  הספרדיות,  הבנות  אפליית  בסוגיית 
לתפקיד מנהל המחוז אדם חרדי המחוייב למפלגה הליטאית, 
הרי שמאבק הורי התלמידות עקר מלכתחילה. משרד החינוך 

לא יעמוד לצידם.
מלשכתו של פרוש נמסר בתגובה: "סגן שר החינוך פרוש 
לא מתערב במכרזים של משרד החינוך. ההחלטה על המכרז 
בעקבות  התקבלה   - ותנאיו  החרדי  המחוז  ניהול  לתפקיד 

החלטתו של בית דין לעבודה".

 הכרזת מלחמה

המלחמה  על  לא  הוא  המאבק  כי  טוענים  התורה  ביהדות 
באפליית הבנות, אלא על התערבות בתכני הלימוד במוסדות 
לענייני  הרבנים  ועדת  חברי  התכנסו  שעבר  בשבוע  החינוך. 
חינוך שע"י מועצות גדולי התורה בחדר סיעת יהדות התורה 
בכנסת וקבלו על התנהלות משרד החינוך. בתום דיון החליטו 
חברי הוועדה להורות למנהלי המוסדות שלא לשתף פעולה 

עם משרד החינוך.
בהחלטתם נכתב: "לאור המגמה בשנים האחרונות לפגוע 
המפקחים  עם  פעולה  לשתף  אין  החרדי,  החינוך  בעצמאות 
מטעם  מפקחים  עם  ורק  אך  אלא  החינוך,  משרד  מטעם 

המסגרת החרדית שהמוסד שייך אליה".
כנגד  המרכזית  הטענה  זו  התורה,  ביהדות  גורמים  לדברי 
הרוחניים  בתכנים  התערבות  כאמור  שהיא  החינוך,  משרד 
הספרדיות.  הבנות  באפליית  למאבק  התנגדות  דווקא  ולאו 
ל'קו עיתונות' נודע, כי כחלק מהמאבק כנגד משרד החינוך, 
כלל  ישתתפו  בו  כינוס  להיערך  צפוי  הקרובים  בשבועות 
מנהלי המוסדות ובו תובא דעתם של גדולי הדור על המחוז 

החרדי ועל ההתנהלות מול משרד החינוך.

 רבני ש"ס: המלחמה באפליה מוצדקת

עד ליום שני האחרון, לא הוצגה לכאורה דעתה של חברי 
מועצת חכמי התורה ושל תנועת ש"ס, זאת מאחר שהאחרונה 
חלוקה בסוגיית המלחמה כנגד משרד החינוך מאחר והמחוז 
הספרדיות  הבנות  של  מלחמתן  את  שנלחם  זה  היה  החרדי 
ומנהל  שבמידה  מכך  נובע  חששם  מוצאן.  רקע  על  שהופלו 
המחוז יוחלף למנהל אשר יהיה מחוייב ליהדות התורה, הרי 

המהפכה שנוצרה בשנה האחרונה תרד לטמיון. 
ביום שני השבוע התקיים כינוס בנושא ביוזמת חבר מועצת 
החכמים הגר"ש בעדני. בכינוס שנערך בירושלים, השתתפו 
גדולי  גם  כמו  מאיה  והגר"מ  בעדני  הגר"ש  המועצת  חברי 
ירושלים'  'יקירי  ישיבת  כראש  הספרדיות  הישיבות  ראשי 
ניסן  עזרא  'רינת התורה' הרב  ישיבת  וראש  כהן  יהודה  הרב 
ועוד. מלבד הרבנים השתתפו בדיון יו"ר ש"ס אריה דרעי, שר 
ש"ס  מטעם  ערים  ראשי  סגני  מספר  וכן  אזולאי  דוד  הדתות 

אשר עוסקים בנושא, כל אחד בעירו. 
הנציגים הציגו בנחרצות את משנתם בפני הרבנים: המחוז 
אם  נושאים.  בשלל  בעבורנו  נאבק  החינוך  במשרד  החרדי 
נאבד את השליטה בו על ידי מינויו של נציג מפלגה מסוימת, 
כל ההישגים ירדו לטמיון. במהלך הישיבה הוצג היבט נוסף 
והוא התערבות בתכני הלימוד על ידי משרד החינוך. בטענה 
הזו הובעה הסכמה על ידי כל המשתתפים כי אין לאפשר מצב 

בו המחוז החרדי יקבע את נהלי הלימוד במוסדות.
דרעי הציג בתחילת הדיון את סוגיית האגף החרדי במשרד 
החינוך העומדת על הפרק. דרעי הדגיש בפתח דבריו כי נושא 
עצמאות החינוך החרדי הוא לא דבר הפתוח לערעור. "לא ניתן 
לאף גורם חיצוני להכניס את ידו לתכני הלימוד במוסדותינו, 
ובנושא הזה יש תמימות דעים בין כל חלקי היהדות החרדית. 
הספרדי  לציבור  לדאוג  היא  שלנו  החובה  זאת,  עם  יחד 
שבמקרים רבים סובל מבעיות חמורות. עלינו לדאוג שתימצא 

הדרך למנוע אפליה על רקע עדתי".

גורם בכיר בש"ס המעורב בסוגייה, אמר ל'קו עיתונות' כי 
דרעי לא עודכן במהלך להדחתו של שמעוני על ידי הנציגים 
לדבריו,  התקשורת.  כלי  דרך  כך  על  ושמע  התורה  ביהדות 
"עצם זה שלא עדכנו, זה מראה עד כמה הם חוששים שש"ס 

תתנגד מאחר ומדובר במאבק נטו כנגד המלחמה באפליה". 

 כהן: "שלא ינסו אותנו"

סגן ראש העיר בירושלים צביקה כהן היה ממובילי המאבק 
בשיתוף  כהן,  הלימודים.  שנת  בתחילת  הסמינרים  באפליית 
פעולה עם משרד החינוך, איים בהשבתת תקציבים למוסדות 
התלמידות  את  וקיבלו  נכנעו  שלבסוף  בירושלים  המפלים 

הספרדיות לאחר מאבק עיקש וארוך. 
בשיחה ל'קו עיתונות' אומר צביקה כהן כי בכל מה שקשור 
למחוז החרדי, "אם אכן ישנה התערבות בתכנים מצד משרד 
החינוך, אין ספק שהרבנים יורו לעצור את זה. ואנחנו נגבה את 
מאבקם במשרד החינוך אם אלו יתערבו בפך השמן הטהור".

את  להפיג  יכול  לא  אחד  "אף  כי  מדגיש  כהן  זאת,  עם 
בקבלת  בסמינרים  המהפכה  שמא  הטמונים,  החששות 
הזה  בתהליך  שיש  נגלה  אם  תיעצר.  הספרדיות  התלמידות 
ניסיון לעצור את המהפכה הזו, נעשה כל שביכולתנו לעצור 
זאת." לדבריו, ביום רביעי יש פגישה בבין דרעי ליצמן וגפני 
להסדר  שיגיעו  מקווה  "אני  בהרחבה,  זה  בנושא  יעסקו  שם 

בזהות מנהל המחוז."
לדברי מספר גורמים בש"ס, הטענה על התערבות בתכנית 
היא רק טריגר למאבק כנגד המחוז שכופה על הסמינרים את 
קבלתן של התלמידות הספרדיות. על כך אומר צביקה כהן כי 
על פניו זה לא נראה כך, "אבל שלא ינסו אותנו. כולנו דרוכים 
על המטרה למנוע כל מהלך שיפגע בבנות ישראל. אנחנו נדע 
מאוד מהר אם חבוי בזה מה שהזכרת )טענת הגורמים - י.א.(, 

שלא ינסו לעשות דבר שיצטערו עליו".

המאבק על המחוז החרדי
מאבק הרבנים במחוז החרדי במשרד החינוך: ועדת הרבנים הליטאית לענייני חינוך הכריזה מלחמה כנגד המחוז 
והורתה שלא לשתף עמם פעולה כלל  הסיבה: התערבות המחוז בתכנים ובקבלת תלמידות  מנגד, בש"ס לא 
הביעו התנגדות נחרצת: נגד התערבות המחוז בתכנים ובעד המאבק נגד אפליית התלמידות הספרדיות  סגן ראש 

העיר י-ם צביקה כהן ל'קו עיתונות': "אנו מגבים את המאבק על התערבות בתכנים, אך אם נגלה כי עוצרים על ידי זה 
את המהפכה בקבלת בנות ספרדיות, נילחם בזה - שלא ינסו אותנו"

ראשי ומנהלי החינוך הספרדי בוועידה                                                                          )צילום: יעקב כהן(
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כללית היא ארגון הבריאות הגדול והמתקדם בישראל. היא 
מעניקה שירותים רפואיים ליותר מ־4.2 מיליון לקוחות, שהם 

רוב תושבי מדינת ישראל. 
'כללית'  עומדת  שנה,  מ-100  יותר  לפני  שהוקמה,  מאז 
בחוד החנית של מערכת הבריאות בישראל, זאת בזכות איכות 
העלאת  החדשנות,  בתחום  הובלה  הרפואיים,  השירותים 
נפלאים  ואנשים  בריאים  הרגלים  של  לחשיבותם  המודעות 
שלא שעושים את עבודתם נאמנה ורואים בה שליחות קודש. 

כארגון בריאות רב תחומי פועלת 'כללית' בכל עת להרחיב 
במרפאות,  ללקוחותיה.  מעניקה  שהיא  הכלים  מאגר  את 
במענה טלפוני ובכל דרך אפשרית - כללית מספקת ללקוחות 

שירותי בריאות נוחים, ייחודיים וזמינים.
עם זאת, למרות היותה הקופה הגדולה במדינה, כל לקוח הוא 
אחד ומיוחד, כל מטופל זוכה ליחס אישי. מנהלי המרפאות, 
רופאי המשפחה, רופאי הילדים וכמובן מנהלי קשרי הלקוחות 
לטובת  הכל  עושים  בארץ,  החרדים  הריכוזים  בכל  הפרוסים 
סביב  היא  הלקוחות  קשרי  מנהלי  של  הזמינות  המטופלים. 

היממה, כל ימות השבוע ואין זו סיסמה כי אם מציאות. 
כארגון בריאות מוביל פועלת כללית למניעת חולי ולקידום 
סדנאות,  כמו  דרכים  במגוון  זאת  ומעודדת  בריא  חיים  אורח 
לילדים  פעילויות  נפרדים,  במועדים  ולגברים  לנשים  ערבים 

וכדומה.
המגוון הרחב של השירותים בפריסה הארצית הרחבה ביותר 
כולל: כ-1,400 מרפאות, מאות מכונים ומעבדות, כ-420 בתי 
מרקחת, כ-11 אלף רופאים, כ-10,500 אחיות, 14 בתי חולים 

שמקיימים קשר מקצועי רציף עם מיטב המומחים בקהילה.
כללית  הארץ.  רחבי  בכל  פרוסים  כללית  של  החולים  בתי 
ולבטיחות עבור בתי החולים  הוא קבלת תו הסמכה לאיכות 
והם בתי החולים הציבוריים הראשונים בארץ שקיבלו  שלה 
את תו האיכות האמריקאי של JCI המעיד על איכות הטיפול 

ועל בטיחותו.
בכללית צוות מיומן ומקצועי שכולל אלפי רופאים, אחיות, 
רוקחים, עובדים פרא-רפואיים ועובדי מנהל. כמו כן, מנהלי 
קשרי לקוחות שעומדים הכן לשירותכם כל שעות היממה כדי 
אליהם  לפנות  יכול  מהלקוחות  אחד  וכל  שניתן  במה  לסייע 

בכל נושא הקשור לבריאותו. 
כללית מציעה ללקוחותיה מערך ייחודי של מרכזים ייעודיים 
 - יועצת  רפואה  ומרכזי  המשפחה  לרפואת  מרפאות  ובהם   -

שבהם ניתנים כל שירותי הבריאות תחת קורת גג אחת על ידי 
רופאים מומחים, אחיות וצוותים רב-מקצועיים: כ-40 מרכזים 
לבריאות הילד, כ-40 מרכזים לבריאות האישה, 54 מרפאות 
לרפואה משלימה – כללית רפואה משלימה מציעה מגוון רחב 
מלא  רפואי  בפיקוח  הגילאים  לכל  שמתאימים  טיפולים  של 
ובהקפדה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר המקובלים בעולם.

כללית סמייל מפעילה יותר מ-90 מרפאות שיניים בפריסה 
תחת  הגילאים  לכל  טיפולים  של  מגוון  מרפאות  ארצית. 
גג אחת: טיפולים משמרים, טיפולי חניכיים, טיפולים  קורת 
יישור  ולסת,  פה  כירורגיית  מורכבים,  טיפולים  משקמים, 

שיניים ואסתטיקת הפה.
12 מרפאות של כללית אסתטיקה – כללית אסתטיקה רשת 
שמציעה מגוון של ניתוחים ושל טיפולים אסתטיים. הניתוחים 
מתבצעים על ידי מיטב הרופאים באמצעות טכניקות חדשניות. 
הטיפולים נעשים במעקב ובפיקוח של כללית, וישנה הקפדה 

רבה על רמת מקצועיות גבוהה ועל יחס אישי.
והמתקדם  הגדול  הרפואי-דיאגנוסטי  הגוף   - מור  מכוני 
רפואיים  שירותים  במתן  מתמקדת  פעילותו  בארץ.  מסוגו 
בתחומי האבחון והטיפול, בבדיקות סקר תקופתיות וברפואה 

תעסוקתית.

 קשר עם הקהילה

כללית מקיימת קשר הדוק עם הקהילה ואף מפעילה מנהלי 
מרפאות  הארץ.  רחבי  בכל  חרדיים  בריכוזים  קהילה  קשרי 
לבריאות  ומרפאות  האישה  לבריאות  מרפאות  כולל  רבות, 
לאזור  והקרבה  הנראות  מבחינת  קהילה  מותאמות  הן  הילד, 
הלקוחות  קשרי  למנהלי  לפנות  מוזמנים  הלקוחות  המגורים. 
באזורים  האפשרי.  בהקדם  יטופל  והוא  בריאותי  נושא  בכל 
הלקוחות  לציבור  מגוונות  פעילויות  מתקיימות  בארץ  רבים 
מהמגזר החרדים – ערבי נשים בהם מועבר תוכן חיוני לקידום 
ערבים  בפרט,  האישה  ובריאות  בכלל  המשפחה  בריאות 
ייעודיים לגברים כדוגמת ערב לסופרי סת"ם או סדנא לחולי 

לב, כנסים בנושאי רפואה והלכה ועוד. 
רב  המעסיק  היחיד  הבריאות  ארגון  היא  כללית  כי  יצוין, 
בכל  הלקוחות  של  הדת  צרכי  לסיפוק  רבה  דאגה  בו  וקימת 

ימות השנה ובמיוחד לקראת חגי ישראל.
רב הכללית, הרב מנחם רוזנברג וסגנו הרב מנחם לפקיבקר 
לקראת חודש תשרי במגוון דרכים, כאשר בכל בתי החולים 

נחגגו חגי ישראל על כל מנהגים כדת וכדין. לפני יום כיפור 
הפעילה 'כללית' בערים החרדיות ברחבי הארץ מוקדים אליהם 
התנקזו אליו שאלות רבות ומעניינות בנושאי הצום, שעוררו 
ובסיומם  והרופאים,  הרבנים  אצל  ורפואיים  הלכתיים  דיונים 
מים  שקיות  חולקו  כן,  כמו  מנומקת.  הלכתית  תשובה  ניתנה 
לשיעורים בייצור מיוחד לאלו הזקוקים לכך לאחר שאלת רב, 
כמו גם דפי הנחיה למזון מוצק בשיעורים )כמויות הנחשבות 
לשיעור(.לקראת סוכות, חילקה 'כללית' ערכת ברכות לקישוט 

סוכה עם המותג הידוע 'חמודי'.

 לקוחות מרוצים ונאמנים

התוצאה של ההשקעה הרבה אינה מאחרת לבוא ומסתבר 
כי לקוחות 'כללית' מרוצים מאוד מהקופה בה הם מבוטחים. 
סקר גדול שביצע מכון ברוקדייל מציג כי לקוחות 'כללית' –

מרוצים מאוד משירותי הקופה בה הם חברים. 
כאשר כלל המבוטחים בחברי כל הקופות התבקשו להביע 
המבוטחים  מכלל   39% דירגו  מהקופה  רצונם  שביעות  את 
ב'כללית' את מידת שביעות רצונם כ"מרוצה מאוד" )עם דגש 
על מאוד(, כאשר התבקשו המבוטחים הפעילים, כלומר: אלה 
שימוש  ועושים  לעיתים  רפואיים  לשירותים  נזקקים  שאכן 
בהיצע השירותים של הקופות לדרג את מידת שביעות רצונם 
הם  כי  'כללית'  מחברי   42% ציינו  חברים  הם  בה  מהקופה 
כללית את מידת  כך השיגה  מרוצים מאוד משירותי הקופה. 
שביעות הרצון הגבוהה ביותר כאשר מתייחסים לציון "מרוצה 

מאוד" )ולא "מרוצה" בלבד(.
בנוסף, יש חשיבות לעובדה ששביעות הרצון נבחנת בקרב 
חברי  כלל  מבין  הבריאות,  בשירותי  בפועל  המשתמשים 

הקופה ובנקודה זו הגיעה 'כללית' למקום הראשון!
הבריאות  ביטוח  לחוק  קבילות  נציבות  דו"ח  ועוד,  זאת 
הממלכתי מציג כי נגד 'כללית' הוגשו מספר התלונות הנמוך 
ביותר מבין הקופות. ומכאן מתברר כי מבין כל קופות החולים, 

לקוחות 'כללית' מרוצים ביותר משירותי הקופה.
בשיעור  כמעט  רציפה  ירידה  קימת  האחרונות  בשנים 
זוקפת  זה  ובדו"ח  'כללית'  לקוחות  מבין  לנפש  התלונות 
לכל  בהשוואה  ביותר  הנמוך  התלונות  מספר  את  'כללית' 
כמעט  על  ועומד  משמעותי  הוא  הפער  החולים.  קופות 
שבה  החולים  לקופות  בהשוואה  התלונות  במספר  כמחצית 

שיעור התלונות הגבה ביותר.

רוב תושבי מדינת 
ישראל חברים ב'כללית'

בכללית מציגים: שירות איכותי ומקצועי, מאות בתי מרקחת ומכונים רפואיים, מעל לאלף מרפאות, אלפי רופאים ואחיות ומעל 
לארבעה מיליון לקוחות מרוצים  כל זה בנוסף לדו"ח קבילות הציבור הקובע כי כללית עם מספר התלונות הנמוך ביותר

בקאנטרי רמת-גן החדש
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להוריד אייקונים
להגדיל לוגו

רמת גן להוסיף קו אמצעי
סטריפ אדום להגדיל

  ול*



יקי-קוסמטיקה רפואית 

ריפוי צלקות בטכנולוגיה מתקדמת

חשמונאים 30 רמת גן. טל:03-6733921

טיפולי עור, פנים ואקנה
ע"י קוסמטיקאי רפואי בכיר מוסמך 

אוניברסיטת בר אילן בעל ניסיון ותק ומוניטין

לגברים, 
אברכים, בחורי 

ישיבה וחתנים
למשודכים וחתניםהנחות מיוחדות 



לקראת ימי החנוכה

זמני פתיחה א‘-ה‘: 21:00 - 10:00, ו‘: 13:00 - 10:00 | עד יום ב‘ נר שמיני

המכירה תתקיים
בחנות אקסוס בבני ברק

במכירה ימכרו המוצרים כדלהלן:

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז‘ (מעל ברון כובעים)

הצלחנו בס“ד לארגן מכירה מסובסדת לבני התורה

, "  
 

   
  

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות אקסוס קולקציה קודמת

חליפות אקסוס 50% צמר
מכנסיים אקסוס פרימיום

מכנסיים אקסוס צמר
חולצות אקסוס תוית שחורה

חולצות אקסוס תוית זהב (דוגמא)
חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית אדומה

חולצות אקסוס תוית זהב
חולצות אקסוס תוית כחולה

עניבות
חגורות
חפתים

חמישיית גרביים
סריגים

מעילים צמר
גופיות

450
400
600
150
200

120

120
120
150
80
60
70

90
600

395
250
510
110
150

70

90
100
110
10
35
40

49
390

2 ב-120

3 ב-45

מחיר מכירהמחיר רגיל

2 ב-150

39
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מיוני  רשת  בין  פעולה  בשיתוף 
התקיים  לילד  חיים  לארגון  'טרם' 
השבוע קורס עזרה ראשונה לציבור 
הריאה,  חולי מחלות  לילדים  הורים 
במהלכו הוכשרו המשתתפים להגיש 

עזרה ראשונה בעת אירוע חירום. 
ההורים  למדו  הקורס  במהלך 
את  הריאה  מחלות  חולי  לילדים 
הוצאת  והעיסויים,  ההחייאה  כללי 
גוף זר ועוד. את הקורס העביר בנצי 
ארגון  מטעם  בכיר  פרמדיק  אייזנמן 
בכיר  ופרמדיק  הארצי  הפרמדיקים 

ברשת 'טרם'.
רחבי  מכל  חולים  לילדים  הורים 
הארץ בחרו להשתתף בקורס העזרה 
חשיבות  את  בהבינם  הראשונה 
על  הראשונה  העזרה  כללי  ידיעת 
מנת להתנהל נכונה בעת קרות אירוע 

חירום רפואי.
מיון  מנהלת  גבריאלי  רווית  גב' 
'טרם איכילוב': "אנו רואים חשיבות 
רבה בהקניית כללי העזרה הראשונה 
שבכל  מנת  על  ההורים  לציבור 
אירוע חירום רפואי יוכלו המוסמכים 
עד  המתאים  הטיפול  את  להעניק 

לבוא אנשי ההצלה ומד"א". 
הרב ראובן סקלר יו"ר חיים לילד 
אמר לציבור ההורים "התורה מצווה 
אותנו "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" 
וזה אחד הכללים החשובים בתורה. 
ויום  דוחה שבת  נפש  ידוע שפיקוח 
כיפור, ולכן ההחלטה לבוא וללמוד 
איך להציל נפשות היא חשובה מאין 

כמותה".
לרשת  להודות  ביקש  סקלר  הרב 
'טרם' ולמנהלת מיון 'טרם איכילוב' 

הגב' גבריאלי על שיתוף הפעולה.

"רואה בכם חוד החנית 
של הרפואה הדחופה"

השבוע התקיים כנס ראשון מסוגו מטעם ארגון הפרמדיקים 
הישראלים במטרה לקדם את המקצוע  במהלך הכנס הובעה 

שביעות רצון ממהפכת עוזרי הרופא במיוני 'טרם'
מאת: יאיר פלד

השבוע  התכנסו  הארץ  מרחבי  פרמדיקים  מאות 
לכנס הראשון של ארגון הפרמדיקים הישראלי. 

כמותו  מאין  חיוני  הינו  הפרמדיק  מקצוע  כידוע, 
בניגוד  בישראל,  כאשר  הדחופה,  הרפואה  בתחום 
אינו  עדיין  המקצוע  המערביות,  העולם  למדינות 

מוכר ומתוגמל דיו.
כנס הפרמדיקים הראשון התקיים בבית יד לבנים 
הבריאות  מערכת  ראשי  של  בהשתתפותם  באשדוד 
הרפואה  חיל  בכירי  הבריאות,  משרד  בכירי  ובהם 
דודו  ד״ר  תא״ל  ראשי  רפואה  קצין  של  בראשותו 
לאוניד  ד״ר  בישראל  הרופאים  הסתדרות  יו״ר  דגן, 
אידלמן, ח״כ נאווה בוקר, מנהלי בתי חולים, מנכ"ל 
בכירי  אפלבאום,  נתן  מר  'טרם'  מיון  רשת  ומנהלי 
איחוד הצלה, וכן נציגים מארגוני שחל, ביקור רופא, 

נטלי ועוד.
אדירה  תמיכה  הנוכחים  הביעו  הכינוס  במהלך 
ארגון  הקמת  חשיבות  את  מדגישים  כשהם  בארגון 
סיועם  את  ומבטיחים  הישראליים  הפרמדיקים 
הפרמדיקים  למען  הארגון  עם  הפעולה  ושיתוף 

במדינת ישראל. 

במהלך הכנס הועברו הרצאות מקצועיות הנוגעות 
לתחום רפואת החירום, מדדי איכות משרד הבריאות, 
וכן שילוב פראמדיקים במהפכת עוזרי הרופא חדרי 

המיון של 'טרם'. 
ראשי ארגון הפרמדיקים הישראלים הדגישו בפני 
למען  בנחישות  לפעל  הארגון  בכוונת  כי  הנוכחים 

קידום מקצוע הפרמדיק. 
מכתב  שיגר  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
בין  וכתב  היוזמה  על  בירך  בו  הכנס  לרגל  ברכה 
היתר "משרד הבריאות בראשותי רואה בפרמדיקים 
הטרום אשפוזית  הדחופה  הרפואה  החנית של  חוד 
לסייע  שביכולתו  ככל  ויעשה  ישראל  במדינת 

למקצוע חשוב זה". 

ההורים הוכשרו 
להגיש עזרה ראשונה
הורים לילדים חולים הוכשרו להגיש עזרה ראשונה 
בקורס שהתקיים ב'טרם איכילוב' בשיתוף 'חיים לילד'

שר הבריאות לפרמדיקים הישראלים:

מרכז הזול רהיטים

הנחות ענק 
לרגל הפתיחה

התחדשנו

כתובתינו החדשה

03-6181212
שעות פתיחה א'-ה': 10:00-22:00 | יום ו': 10:00-12:30

שעות פתיחה א'-ה': 10:00-22:00 | יום ו': 10:00-12:30

ניתן לשלם בצ'קים* ובכרטיסי אשראי עד 10 תשלומים 
E.R.N התשלומים בצ'קים כפוף לאישור*

סניף בני ברק: רבי עקיבא 95 קומה ראשונה. טלפון: 03-6181212

סלונים | ארונות קיר | חדרי שינה 

| פינות אוכל | מזנונים | ויטרינות | 

מיטות נוער | מזרונים | ספריות קודש
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ממחטות טישומגבונים 72 יח’

כוס מעוטרת
במגוון צבעים
 50 יח

כוס יהלום
50 יח'

תבניות ענק

כוסות לשתיה חמה
50 יח’

כוסות לשתיה קרה
100 יח’

מפיות מעוטרות
20 יח’

25 צלחות קטנותכפיות 100 יח’
במגוון צבעים

S 50 יח' מאפינס

שקלים ימים
ב

תבדקו 
אותנו 
במחיר!

כהנמן 159       לנדא 11       השומר 14       רבי עקיבא 116       ירושלים 14   

* המבצעים בתוקף כל ימי החנוכה

הרשת המובילה את שוק החד פעמי 25 שנה
אין מכירה בסיטונאות עד גמר המלאי ט.ל.ח
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המרכז  עם  בשיתוף  "ושמחת"  עמותת 
הרפואי ברזילי החל היום במיזם התנדבותי 
חמה  ושתיה  עוגיות  כריכים,  חלוקת  של 
המאושפזים  משפחותיהם  ובני  למלווים 

במחלקות בית החולים.
הנדיבה  בעזרתם  התאפשר  המיזם 
"אורן  מאפית  בעלי  של  ליבם  וברוחב 
מהונם  שתרמו  נוספים  ואנשים  משי" 
את  לרפואתם  או  יקיריהם  נשמת  לעילוי 
המפעילה  לרר  משפחת  יזמה  המיזם 
רבות  שעושה  "ושמחת"  עמותת  את 
משפחותיהם. ובני  החולים   למען 

אוכלוסייה  משרת  ברזילי  הרפואי  המרכז 
תושבי  ובהם:  נפש  מיליון  חצי  בת 
מלאכי,  קריית  גת,  קריית  אשדוד, 
אשקלון,  אופקים,  נתיבות,  שדרות, 
את  המרכז  באזור.  וקיבוצים  מושבים 
כ-110,000  פוקדים  ברזילי  הרפואי 
ל-400,000  קרוב  בשנה.  מטופלים 
ובבית  חוץ  במרפאות  מטופלים  איש 
בשנה. תינוקות  כ-4500  נולדים   החולים 

משפחת לרר מפעילה את עמותת "ושמחת" 
הרפואי. למרכז  הסמוך  הפרטי   בביתה 

מידי סוף שבוע מארחת המשפחה בביתה 
את משפחות המאושפזים השומרים שבת 

ואין ביכולתם לחזור לביתם.

"אני מקנא בזכות שלכם להפיץ 
את הבשורה הזו לעולם התורה"
 את הדברים אמר זקן ראשי הישיבות הגאון רבי יצחק 

שיינר למשלחת 'עוז והדר' שהציגו בפניו את המיזם של 
'אוצר גאוני ספרד'

מאת: חיים רייך

משלחת  שעשו  הנרגשים  הרגעים  את 
והדר'  עוז   – התורה  'ממלכת  ועורכי  רבני 
ישיבת  ראש  של  הצנוע  הספרים  בחדר 
הגאון  התורה,  גדולי  מועצת  וחבר  קמיניץ 
יזכרו  הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א, הם 
של  מוחשיים  רגעים  אלו  היו  שנים.  עוד 
קורת  של  שעה  לתורה,  וכבוד  תורה  אהבת 
מתקשים  הוותיקים  הבית  בני  שאפילו  רוח 

למצוא דומה לה.
מעוררת  בעובדה  נעוצה  לביקור  הסיבה 
ההשתאות שבימים אלו זוכה ממלכת התורה 
להציג את אחד ממיזמיה המפוארים ביותר 
– פרויקט האדירים של 'אוצר גאוני ספרד'. 
כמה  הנה  העניינים,  בסוד  מצוי  שלא  למי 
מילים על יצירת הפאר שמסעירה את עולם 
שהלמדנות  שנים  עשרות  אחרי  הישיבות: 
מוגדרת  מרשימה  מתפרנסת  הישיבתית 
מוכרים  כבר  אחרונים, שדבריהם  ספרי  של 

וידועים, מניע 'עוז והדר' מהלך חדש.
של  חיבורים  ממאתיים  ביותר  מדובר 
בקרב  ברעדה  הוזכר  ששמם  עולם,  גדולי 
חיבוריהם  שרוב  אלא  ופולין,  ליטא  גאוני 
הדפוס  קשיי  בשל  לאירופה  להגיע  זכו  לא 
של  החידושים  שמעט  מעניין  ויקרותו. 
אותם גאונים שכן צלחו את ריחוק המקום, 
התקבלו בגילה על ידי הגאונים. כזהו למשל 
החיבור 'הון עשיר' של רבי עמנואל חי ריקי 
בעל "משנת חכמים" שמוזכר רבות בספרי 
נדירים  חיבורים  עוד  וכהנה  האחרונים, 

ויקרים.
לפי  מויינו  הללו,  החיבורים  מאתיים  כל 
סדר הגפ"ת, נערכו מחדש והוכנסו אל 'אוצר 
היקף  את  לקלוט  למי שרוצה  ספרד'.  גאוני 
העבודה והעמל, תספיק אולי העובדה שעל 
שלושה  הודפסו  לבדה  בתרא  בבא  מסכת 
כרכים עבי כרס. את הכרכים שכבר הופיעו 
שיעורי  העשירו  לימוד,  סדרי  ושינו  בדפוס 
ביקש  וותיקים,  לומדים  ואיתגרו  יומי  דף 
רבי  הצדיק  הגאון   – התורה  ממלכת  נשיא 

יהושע לייפער שליט"א אב"ד קהילת "באר 
ישיבת  ראש  אל  לשלוח   – באנסי  משה" 
של  לברכתו  ולזכות  במנחה  לכבדו  קמניץ, 

אחד מוותיקי ראשי הישיבות בדור.
בראש חברי המשלחת עמד ריש מתיבתא 
"עוז והדר" הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ 
שליט"א, אשר הגיע במיוחד יחד עם העורך 
סאמט  יוסף  רבי  הגאון  הש"ס  של  הראשי 
קדם  ממכון  רבנים חשובים  ועמם  שליט"א 
המהדיר את אוצרות גאוני ספרד לדורותיהם. 
פניו  על  ששרתה  הנהרה  את  לתאר  קשה 
ערימת  למראה  קמניץ,  ישיבת  ראש  של 
הספרים ואין סוף החידושים. "קשה להאמין 
הישיבה  ראש  אמר  מדובר",  היקף  באיזה 
שלכם  מהזכות  נפעם  "אני  בהתרגשות, 
התורה".  לעולם  הזו  הבשורה  את  להפיץ 
החידושים  בכרך  עיון  של  רגעים  אחרי 
הישיבה  ראש  אמר  בתרא,  בבא  למסכת 
כך  כל  רואה  שאני  "אחרי  ובחיוך  בענווה 
מחויבות  חש  אני  חדשים,  דברים  הרבה 
מחייב.  זה  מחדש...  ללמוד  להתחיל 
מדה  מארץ  ארוכה  שהתורה  כשרואים 

ורחבה מני ים".  
שיברך  הישיבה  מראש  הרבנים  לבקשת 
את המיזם ואת העוסקים בו, שיזכו להתחיל 
שאמורים  הכרכים  מאה  כל  את  ולסיים 
הישיבה  ראש  השיב  הש"ס,  את  להקיף 
תורה,  של  אדיר  מפעל  "כזה  בהתרגשות: 
וברכת  צריך את ברכתי. ברכת התורה  אינו 
כל אותם גאוני עולם מלווה אתכם, שתזכו 
להפיץ את התורה בכל קצווי תבל ולהרבות 

דעה את ה'".

"ושמחת" - מיזם התנדבותי 
חדש במרכז הרפואי ברזילי
 בני משפחות של למעלה מחצי מיליון מטופלים בשנה 
יזכו מידי יום לכריכים, שתיה חמה ועוגיות, במהלך 

שהותם בחדר המיון, במחלקות ומרפאות החוץ

מבצע
חנוכה
מכירה חד פעמית

טל: 03-6185424
רבי עקיבא 48 בני ברק

 בימי חג החנוכה 
ב-פאות מוטי בהנהלת ברכה   

 פאות החל מ - 3,990 
פאות קסטאם משיער משי משובח.

אל תפספסו!!!
המלאי מוגבל כל הקודמת זוכה.

המכירה בתאריכים:
מה-6 ועד ה-18 לדצמבר



אופנה לגבר מזמינה אתכם לאחד מסניפי  מנטור 
ממבצעים  להנות  כדי  ברק  ובני  בירושלים  הרשת 

מיוחדים ומשתלמים בימי החנוכה בלבד.

בין  | תקף  | לפריטים המשתתפים במבצע  ט.ל.ח. 
כפל  אין   | תשע"ו  טבת  ו'   - כסלו  י"ט  התאריכים: 

מבצעים או הנחות.

מנטור. גברים מתלבשים אופנה.

02-5671580  | גאולה   7 ישראל  מלכי   : ירושלים 
03-6138885  | א  קומה   89 עקיבא  רבי   : בני-ברק 

ג'קטים צמר
רק ב-

₪299

כל
העניבות

רק ב-

רק ב-₪40

₪

כל
החפתים

50

חגורות
עור

רק ב-

₪50

מעילי
קשמיר

רק ב-

₪490

בקניית מעיל, 
סריג או צעיף מתנה !



בני ברק    כ' בכסלו תשע"ו 2/12/15 1244

הגרב"צ קוק מעניק את ספרו למרן הגר"ח קנייבסקי

"אין עניין להיקבר 
סמוך לצדיק"

האם ראוי לחשוש מ'עין הרע'? כמה זמן לאחר בוא 
המשיח תתקיים תחיית המתים? ומה מקור איסור קבורה 
בקומות?  למעלה מ-1000 תשובות חדשות של מרן 

פוסק-הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל מופיעות בספר 'ציוני 
הלכה' של תלמידו המובהק הגרב"צ הכהן קוק

מאת: אלי שניידר

מרן  של  פסקי-הלכה  מ-1000  למעלה 
אבלות  בהלכות  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש 
חדש,  יסוד  בספר  נחשפים  כהנים  וטהרת 
ביאורים  בתוספת  אבלות',   – הלכה  'ציוני 
והערות שכתב תלמידו המובהק, הגאון רבי 
בן ציון הכהן קוק, ראש 'בית הוראה הכללי' 

בירושלים.
התייחסותו  מובאת  הראשון  בפרק 
לעצם  זצ"ל  הדור  פוסק  של  האופיינית 
כי  החוששים  שיש  אבלות,  הלכות  לימוד 
'סימנא מילתא'. "תלמדו את  הדבר מהווה 
התורה",  חלקי  כל  כמו  בעיון,  היטב,  זה 
לחשוש.  מה  לכם  "אין  הגרי"ש.  השיב 
אדרבה, הלומד הלכות אלה – שהן מונחות 
כמו 'מת מצוה' – יקבל שכר כפול כנגד כל 

אלה שחוששים ללמוד".
היה  וכך  המחבר:  הגאון  כותב  בהמשך 
כמו  שאלות  על  להשיב  זצ"ל  רבינו  רגיל 
מכך?  לחשוש  לך  למה  וכיו"ב:  הרע  עין 
חז"ל:  כדברי  יזיק.  לא   – תחשוש  לא  אם 
קפיד  דלא  ומאן  ליה,  קפדינן  דקפיד  'מאן 
בנפשו,  רבינו  קיים  וכך  ליה'.  קפדינן  לא 
חייו  שנות  בכל  הזיקוהו  ולא  חשש  לא 

הארוכות".
מקדיש  החדש,  לספר  ההקדמה  בדברי 
בפרסום  הנדרשת  ליראה  דברים  הגרב"צ 
פסקי מרן זצ"ל: כשנשאל רבינו איך יתכן כי 
שניים שמעו מפיו את אותן מילים ולמרות 
זאת כל אחד אומר בשמו פסק אחר, השיב: 
"כל אחד שומע מה שהוא רוצה לשמוע". 
בין  ולב,  כליות  חודרי  נוקבים,  הדברים 
כשהמסקנה  ובין  להקל  היא  כשהמסקנה 

היא להחמיר. 
תורת  "יראתי מאד לפרסם בכתובים את 
את  מכך  ויותר  השיעורים,  את  הן  רבינו, 
שבאחת  עד  למעשה.  הלכה  ההוראות 
פנו  פנימה,  בקודש  רבינו  אצל  הפעמים 
בני ביתי בנוכחותי ושאלוהו על כך. השיב 
שמפרסמים  מה  בכל  עניין  אין  'לי  רבינו: 
מפרסמים,  כבר  ואחרים  היות  אך  בשמי, 
עדיף לי שאתה תכתוב את הדברים. כמובן 

שתבדוק ותברר את העניינים'".
התייחסות  מובאת  הלכה'  'ציוני  בספר 
אנשים  לתופעה:  זצ"ל  מרן  של  מעניינת 
קבר  חלקת  עבור  רב  הון  לשלם  מוכנים 
סמוך לקברי צדיקים וגאונים. האם זה יכול 

לעזור, בבחינת 'טוב לצדיק וטוב לשכנו'?
הגרי"ש.  השיב  עניין",  שום  בזה  "אין 
אבל  למשפחה,  כבוד  של  עניין  רק  "זה 
כלפי המת עצמו, אדרבה!", והחווה רבינו 
בידו כמשווה בין שניים, כלומר, שעלולים 
להשוות 'למעלה' בין הצדיק לשאינו צדיק. 
'ציוני הלכה' מציין בספר כי נשאל  בעל 
בענייני  לעמול  העניין  מה  פעמים,  כמה 
בימינו  שבמהרה  אנו  מצפים  הלא  אבלות, 
ולא  המתים,  תחית  תהיה  משיח,  יבוא 
שקושיא  "מלבד  אלו.  הלכות  עוד  ינהגו 
זו מעיקרא ליתא שהרי אף אם לא תהיינה 
נוהגות הלכות אבלות, ימשיכו לעסוק בהן, 
בנוסף  לעולם,  בטלה  אינה  תורה  שהרי 
לזה, תמכתי יתדותי בדברי רבינו כי תחיית 
ביאת  לאחר  שנים  רק  תתקיים  המתים 

המשיח. 
קודש  שבת  במוצאי  שהיה:  "מעשה 
בהיותי בקודש פנימה, נכנסה הרבנית אשת 
עבורו  שנקבע  אדם  על  ושאלה  ע"ה  רבינו 
ניתוח הכרחי ליום היארצייט של אביו, אך 

רוצה לדחותו כדי שיוכל לומר 'קדיש'.
החליטו  שהרופאים  כיון  פסק:  הגרי"ש 
ואת  מחר,  יעשהו  נוסף,  ניתוח  שצריך 

היארצייט ישמור בשנה הבאה...
תוך כדי שהיא יוצאת מן החדר, הפטירה 
הרבנית ואמרה: ובשנה הבאה יבוא משיח! 
לבוא  לה  כקורא  באצבעו  רבינו  סימן 
אמר  מי  רגע,  רגע,  "רגע,  ואמר:  בחזרה 
שכשיבוא המשיח לא יהיה יותר יארצייט? 
ושנים  יבוא משיח,  הרמב"ם אומר שקודם 

רבות אחר כך תהיה תחיית המתים..." 
בנושאי  פרקים  ל-41  מחולק  הספר 
שבעה,  קבורה,  כהנים,  טהרת  אבלות, 
בין  בו,  נדונים  ועוד.  יארצייט  שלושים, 
כגון  בוערים  הלכתיים  נושאים  היתר, 
ועוד,  בקומות  קבורה  המוות,  רגע  קביעת 
בדייקנות  בו  מובאת  הגרי"ש  דעת  כאשר 
זכה  הספר  אגב,  המחבר.  של  כדרכו  רבה, 
זצ"ל  הגרי"ש  מרן  של  הסכמה  למכתב 

מהימים הראשונים בהם עמל על הספר.
הגרב"צ הכהן קוק הגיע השבוע להעניק 
ורבנן גדולי התורה. כולם  את ספרו למרנן 
ובירכוהו  ובחביבות,  בכבוד  קיבלוהו 
עוד  הקודש  במלאכת  להמשיך  שיזכה 
שנים רבות – להורות הלכה ולחבר ספרים 

לתועלת הכלל.

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

₪ 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

הלקוחות לוחצים ואנחנו 
ממשיכים במבצעים

בס"ד

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



שולחן מלכים - לחיים ארוכים יותר לרהיט

 

המרכז לריהוט הבית
שולחן מלכים

קולה(  קוקה  )מול  חדד  האחים  בבנין   100 כהנמן  רח'  ברק  בני  חדש!  סניף 
03-6744400 טלפון:   10:30-12:30 ו'  יום  רצוף,   11:00-22:30 א'-ה'  פתיחה:  שעות 
ב'  21 שורק  נחל  רח'  שמש  בית  סניף    | גאולה   גני  מול   1 תובל  רח'  ירושלים  סניף 

בס"ד

למי שמחפש

בוודאי שמעתם לאחרונה שנפתח סניף חדש של רהיטי "שולחן מלכים" בבני ברק.

אנו מתארים לעצמינו שהרמתם גבה ושאלתם את עצמכם: "בשביל מי זה חסר? יש מספיק חנויות 
רהיטים בבני ברק?!"

על זה רצינו לומר לכם כמה מילים קצרות על היסטוריית שוק הריהוט בבני ברק.

עד לפני זמן לא רב, היו באים מכל קצוות הארץ לקנות הכל בבני ברק. החל בביגוד – מוצרי חשמל 
וכדומה, וכלה – כמובן – בריהוט לבית או לצאצא שנישא.

הארצי  "המרכז  להיות  ברק  בני  את  והוביל  בענף,  עצומה  )כמבוקש...( תחרות  יצר  הצריכה  עומס 
לריהוט הזול" - - - .

לכאורה, מה רע?

אלא שהביקוש לסחורה זולה אילץ את הסוחרים להפחית משמעותית את טיב המוצר.

ישנם שאף שינו לרעה פרטים קטנים שללקוח אין אפשרות לשים לב אליהם, ולעיתים דווקא על ידי 
הספק או הנגר שהולחצו לספק סחורה בזול.

וכאן נכנסת לתמונה רשת הריהוט האיכותית "שולחן מלכים".

משפחות רבות וטובות מחפשות בנרות כבר שנים לא מועטות איזשהו מקום איכותי שבו יוכלו לרכוש 
רהיט ללא פיקפוק. ש'סנדוויץ אדום' זה 'סנדוויץ אדום', ש'עץ מלא' זה 'עץ מלא', שהכסא האיטלקי 

ממש הגיע מאיטליה, ושהצביעה לא מתיישנת ולא מתקלפת בתוך שנים מועטות.

כיום, "שולחן מלכים" בעל המוניטין המפורסם של למעלה מעשור בירושלים ובבית שמש, תקע יתד 
כאן, בבני ברק, ומוכן בכל שעות היום לשרת את כל מי שיודע להעריך איכות, ומעוניין לרכוש רהיט 

איכותי באמת, במינימום המחיר שניתן למצוא רהיט אמיתי ואיכותי.

פתחנו עבורכם תצוגה ענקית ומכובדת שבה תוכלו להתרשם במו עיניכם מהאיכות הגבוהה, וכמובן 
– משירות לבבי וסבלני.

בברכה ובתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו

הנהלת 'שולחן מלכים'

איכות
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מאת: עוזי ברק

רבים  ומחנכים  הורים  האחרונות  בשנים  כי  סוד  זה  אין 
מתמודדים עם אתגרים חינוכיים הקשורים בגיל ההתבגרות 
ובבני נוער המתקשים להצליח במסגרות הסטנדרטיות. הצורך 
במתן כלים מעשיים בסוגיות אלה הביא את תנועת "ערכים" 
עם  "התמודדות  הכותרת  תחת  מיוחדת  חינוך  שבת  לקיים 

נוער מתמודד". 
את  להם  יש  תמיד  שלא  שאלות  ניצבות  ההורים  בפני 
הכלים המקצועיים להשיב עליהם: כיצד להתייחס לשינויים 
התורנית  הגישה  מהי  המתבגר?  הנער  של  ההתנהגותיים 
שהורו רבותינו לטיפול בבני נוער מתמודדים, כיצד עוזרים 
והחשוב  גיל הנעורים,  לצעיר המתמודד לצלוח את משברי 

מכל - איך מנווטים אותו בחזרה אל מסלול ההצלחה.  
וסימפוזיונים  סדנאות  הרצאות,  נערכו  השבת  במהלך 
בהשתתפות בכירי המרצים של ארגון "ערכים" בעלי ניסיון 
והתמחות בתחום החינוך, הפסיכולוגיה ותורת הנפש, בהם 
הרב ד"ר דניאל נשיא, הרב ד"ר שלום סרברניק והרב צביאלי 

בן צור. 
תקופת  עם  'התמודדות  היו:  שנידונו,  הנושאים  בין 
ודרכים  המתמודד  הנער  של  הקשיים  'הבנת  האיתותים', 
רוחני-  'ביצור  האפקטיבי',  השיח  'אמנות  אליו',  להגיע 
נפשי של הבית בזמני התמודדות', דרכים ליצירת קשר נכון 

במערכת הביתית' ועוד.
ליוזמה המבורכת הצטרפה מחלקת הנוער של עיריית בני 
ברק בניהולו של הרב אלדד אשורי תחת חסותו ועידודו של 
ראש העיר, הרב חנוך זייברט ויועצו הרב יוסף גרליץ. כחלק 
עיריית  מטעם  כסדנא  המתקיימת  הורית'  'העצמה  מתוכנית 

שיזמה  המיוחדת  החינוך  בשבת  ההורים  השתלבו  ב"ב, 
תנועת 'ערכים'.

כשמונים זוגות נטלו חלק באירוע שהתקיים בכפר הנופש 
בית קיי בנהריה, בהם רבנים, ר"מים, יועצים חינוכיים, אנשי 
זו  שבת  של  וחשיבותה  נחיצותה  מידת  על  הורים.  חינוך, 

יעידו התגובות הנרגשות של המשתתפים.
 "זו הפעם הראשונה שאני שומע הרצאות על נושא שאני 
לפני  אותי  שאלו  הם  כאילו  הרגשתי  יום,  יום  אותו  חווה 
המשתתפים.  אחד  אמר  שלי..."  הקשיים  הם  מה  ההרצאה 
בבוקר  ממחר  מקבלים  שלי  הילדים  חוויות!  מלאת  "אני 
אחת  אמרה  אחר!"  בית  גם  שבע"ה  ומקווה  אחרת!  אמא 
המשתתפות. משתתף אחר אמר: "קיבלתי כלים חשובים בלי 

סוף וחשק גדול להשתפר ולהשקיע בחינוך של הילדים"... 
נוער  עם  המתמודדים  להורים  שיש  הקושי  "מלבד 
מתמודד," מסביר הרב אלדד אשורי, "יש קושי כפול ומכופל 
כזה  לצעיר  לגשת  יש  איך  הידיעה  וחוסר  המבוכה  בגלל 
בקיום  רב  צורך  שקיים  ידענו  אותו.  ולבנות  לקדם  במטרה 

התהודה  עוצמת  את  שערנו  לא  אבל  זה  בתחום  הדרכה 
שהאירוע יקבל". 

במהלך השבת הושם דגש מיוחד על מתן טיפים מעשיים 
איך לתרגם את הרעיונות והגישות שהוצגו לתוכנית עבודה 
שהבינו  לאחר  הקלה  תחושת  על  סיפרו  הורים  ממשית. 
לשליטה  ניתנים  מתמודדים  הם  איתם  הקשיים  שמרבית 
כיצד להתנהל  קיימת הדרכה מקצועית מסודרת  וכי  וניווט, 
השתכנעתי  ששמעתי  הדברים  "בעקבות  נכונה.  בצורה 
שלי  היחסים  ניהול  צורת  בכל  דרמטי  בשינוי  צורך  שקיים 
עם המשפחה והילדים. בראש ובראשונה קיבלנו אני ורעייתי 
הדרכה מעשית איך להפוך את שולחן השבת לחוויה רוחנית 

ומשפחתית". 
מתוכננות  הפעילות  בהמשך  כי  אומרים  ב"ערכים" 
הרצאות וסדנאות-המשך שיתקיימו בערים החרדיות בנושא 
שבת  בקרוב  תיערך  כן  כמו  מתמודד.  נוער  עם  התמודדות 
ועל  מניעתי  טיפול  על  יהיה  הדגש  כשהפעם  נוספת  חינוך 

זיהוי קשיים בשלב המונע היווצרות בעיות חמורות יותר.  

מיזם חדש מבית "ערכים": 
'מתמודדים עם נוער 

מתמודד' בשיתוף מחלקת 
הנוער של עיריית ב"ב קירוב קרובים

שירות משלוחים
050-4112558

נס חנוכה 
הלבנת טליתות חינם

חנוכה
שמח

סניף ראשי בני ברק, טל': 03-5746433
בן יעקב 21 (מתחת לאולמי 'קונטיננטל')

סניף אלעד, טל': 03-9363259
מ. מסחרי נחלת יצחק (קומת מותגים)

שעות פתיחה: א' -ה' 9:00-20:00, יום ו' וערבי חג: 9:00-13:00

נס 
חנוכה 

נס 
חנוכה 

בוא ללמוד סימנים שונים שנחקרו ונבדקו מדעית המלמדים על 
התכונות הקיימות אצל העומד למולך לפי תווי פניו.

הסימנים משולבים עם סימנים מחכמת הקבלה ועם השיטות 
השונות בתחום.

הקורס מתקיים בעשרה שיעורים בשעות 
הערב ומועבר בצורה מרתקת ומעניינת 
זוהר אבי  החרדי  הגרפולוג  ידי  על 

בסיום הקורס תוכל על ידי הסתכלות בפנים בלבד, לדעת תכונות 
רבות ומגוונות בך ובאחרים, ומתוך כך לייעץ, לעזור ולהתמודד 
עם בעיות רבות. )בין היתר נלמד איך לדבר עם השני לפי פניו, 

איזה תחום או מקצוע מתאים, ודברים רבים נוספים(. 

 רוצה
 להכיר אנשים
 על פי הסתכלות
בתווי פניהם?

 מעוניין לרכוש
 כלי עזר מעולה 
 על מנת לעזור

לעצמך,  למשפחה, 
לתלמידים וכו'?

 לפרטים והרשמה
052-7127947 יהודה

חכמת הפנים
קורס 

052-7127947
054-8417804

חד פעמי 
בבני ברק!!!



03-6202322 

 
 

 

היריד יתקיים בימים מוצ״ש ראשון שני שלישי

5.12-8.12.15 (כולל)כ“ג-כ“ו כסלו

ברחוב ז'בוטינקי 95 בני ברק
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MRI הדמיה של מכון

"ניכר כי האחריות הגדולה 
על כתפכם נעשית במסירות"
לרגל הרחבת הפעילות במושבים ובקיבוצים, הגיעו רבני 
ארגון 'טהרת הבית' לביקור מיוחד במעון קדשו של כ"ק 

מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א
מאת: חיים רייך

החורף  את  התחיל  הבית'  'טהרת  ארגון 
ברחבי  חדשים  מקוואות  עשרות  בבניית 
של  גרידא  בבנייה  רק  האמור  אין  הארץ. 
מקוואות אלא בתקיעת יתד של טהרה במקום 
בו אין הרשויות נותנות סיוע וסבסוד לארגונים 
את  בונות  זה  בכסף  אשר  אחרים  ועמותות 
מקווה הטהרה. מדובר במקוואות טהרה אשר 
עליהם לא קיים כל מכרז ממשלתי ואין כל גוף 
ציבורי רשמי אשר נוטל אחריות על הפעלתו, 
הפועל  הבית'  'טהרת  לארגון  אודות  עתה 
ובתרומות  שליט"א  ישראל  גדולי  בשליחות 
את  להרחיב  שכם  הנותן  ה'  יראי  מציבור 
גבולות הקדושה והטהרה בארץ ישראל, נבנו 

המקוואות.
רבני  ובאו  עלו  הפעילות,  הרחבת  לרגל 
הקודש  הפעילות  כל  את  המלווים  הארגון 
מריש עד גמירא אל מעון קדשו של כ"ק מרן 
להיוועץ  בכדי  שליט"א  מבעלזא  אדמו"ר 
וההשקפתיים  הלכתיים  הנושאים  בכל  ולדון 
הכרוכים בפעילות הארגון. שעה ארוכה ישבו 
סביב שולחנו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, 
יו"ר הארגון הרה"ג ר' יחזקאל מוצפי, הרה"ג 
 - הדת  מחזיקי  קהל  דומ"ץ  זיכרמן  אהרן  ר' 
נווה  שכונת  רב  זילברמן  יצחק  הרב  בעלזא, 
המקוואות  מפקח  וכן  הארגון  ומרבני  יעקב 

הרב שמואל רוזנטל.
'טהרת  ארגון  מנהלי  סקרו  הביקור  בפתח 
הבית' את הפעילות הרבה הנעשית מזה שנים 
ישראל.  ארץ  קצוות  בכל  מקוואות  להקמת 

הנוכחים ציינו כי מאחורי כל החלטה ופעולה 
וועדת  רבני  של  אישית  אחריות  עומדת 
הפיקוח, אשר מדריכים את הפעילות שתיעשה 
בהידור רב ובדקדוק ההלכה. בוועדה מכהנים 
בה פאר רבנים ומורי הוראה מופלגים שגדולי 
הדור ובראשם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א 

סמכו עליהם את ידם. 
סיפרו  המקוואות",  לבניית  "במקביל 
"מנהל  שליט"א,  האדמו"ר  לכ"ק  הנוכחים 
ומשולב  רחב  קמפיין  הבית'  'טהרת  ארגון 
ישראל".  בארץ  והקדושה  הטהרה  לשמירת 
התרשמותו  את  הביע  שליט"א  האדמו"ר 
והתפעלותו מפעילות הקירוב החשובה בעניין 
הסברה  במסע  לצאת  דוחק  שהוא  כדי  תוך 
תורה  שומרי  שאינם  ישראל  בית  אחינו  אצל 

ומצוות. 
שליט"א  האדמו"ר  בירך  הביקור  תום  עם 
ל"טהרת  כי  ואמר  המשתתפים  כל  את  בחום 
לעם  נאמנים  שלוחים  להיות  הזכות  הבית 
ישראל. "מבקש אני מכם שתמשיכו לזכות את 
הקדושה  גבולות  בהרחבת  ישראל  בית  עמך 

והטהרה בארץ ישראל".

במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא

מאת: עוזי ברק

החלו עבודות פיתוח אינטנסיביות להרחבת 
הישועה  מעיני  הרפואי  במרכז  הדימות  מכון 
והקמת מכון MRI )אם.אר.אי.( המוקמת בסיוע 
המדיניות  התוויית  פי  על  הבריאות,  משרד 

החדשה של שר הבריאות הרב יעקב ליצמן.
שר  הכריז  לתפקיד  כניסתו  עם  כזכור, 
בתי  כל  את  לחייב  החלטתו  על  הבריאות 
החולים המפעילים חדר מיון להעמיד לרשות 
המטופלים ביצוע בדיקות MRI באופן שוטף. 

בעת ביקורו של הרב ליצמן במרכז הרפואי 
משרד  כי  השר  סגן  הכריז  הישועה,  מעיני 
רכישת  מעלות  כמחצית  יממן  הבריאות 
המכשיר שעלותו מסתכמת בכ-6 מיליון ש"ח 

מלבד עלות הפיתוח.
הישועה  במעיני  החלו  ההכרזה  לאור 
 MRI מכון  להקמת  מהירות  הכנה  בעבודות 
של  סבלם  את  מאוד  עד  להקל  עשוי  אשר 
להמתין  לעיתים  נדרשים  אשר  המטופלים 
חולים  לבתי  ולהיגרר  לבדיקה  שנה  כחצי 
לבדיקה  לזכות  כדי  הארץ  ברחבי  מרוחקים 

בשעת לילה מאוחרת. 
רפואי  רקע  עם  באנשים  מדובר  לעיתים 
וההמתנה  ממהירה  למחלה  חשש  או  בעייתי 
לביצוע הבדיקה מהווה קושי ועינוי בל יתואר, 
כאשר הם תלויים ועומדים בין תקווה לייאוש, 
עד לפענוח הבדיקה וכידוע אין שמחה כהתרת 

הספקות. 
הרב  הישועה  מעיני  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
על  הבריאות  לשר  הודיע  רוטשילד  שלמה 
תורחב  בקרוב  כאשר  החלטתו  וביצוע  קידום 
)דימות(  אבחנתית  לרדיולוגיה  המחלקה 
במכון נוסף – MRI שיהיה צמוד למכון רנטגן, 

סיטי וממוגרפיה. 
בהבראת  מהפכה  מחולל  הבריאות  "שר 
דין  עינוי  ימנע  המכון  הבריאות.  מערכת 
והזמינות  השירות  את  וישפר  חולים  לאלפי 
של הרפואה הציבורית שאותה שם הרב ליצמן 
הדבר  כי  ספק  אין  העדיפויות.  סדר  בראש 
הטוב ביותר שקרה למערכת הבריאות במדינת 
לתפקיד  ליצמן  הרב  של  מינויו  היתה  ישראל 
אשר  ומהפכני,  ביצועי  שר  הבריאות,  שר 

לדבריו והחלטותיו ישנה משמעות מעשית". 

מנכ"ל המרכז הרפואי הרב שלמה רוטשילד: "שר 
הבריאות הרב ליצמן מחולל מהפכה ביעילות מערכת 

הבריאות. המכון ימנע עינוי דין לאלפי חולים"

החלו עבודות הפיתוח להקמת 
מכון MRI במעייני הישועה

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

סנדוויצים

סלטים

מיץ סחוט

מאפים

חטיפי בריאות

קפה

פוקאצ‘ות

&5&5&5

&5&5

&5&5&10

טילונים/קרח נסטלה

שתייה קרה

קפה גדול מחיר קטן
הסדרים עם 

משרדים 
להזמנות 
בכל כמות

&20



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

סופגניות 
מיוחדות בכל 

הטעמים
(פרווה)

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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"סברי מרנן"–הדרכות עצות 
והכוונה מגדולי ישראל

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א: "ויש בו 
תועלת גדולה וברכה ללומדי ואוהבי תורה ומוסר" 

 הספר בעריכת הרב יחיאל סבר זכה להסכמותיהם 
המיוחדות של גדולי הדור, אשר כתבו כי ה"ספר מלא 
וגדוש ביסודות התורה והיהדות ויש בו חיזוק גדול 

לקבל את ההשקפה הברורה והבהירה"
מאת: חיים רייך

עולם התורה התבשר בחיבור נפלא, ספר 
סבר,  יחיאל  הרב  בעריכת  מרנן",  "סברי 
פנינים,  תורה,  דעת  של  נדירה  אסופה  ובו 
ממרנן  והכוונה  עצות  מרתקות,  עובדות 
גדולי ישראל שליט"א, כפי ששמע המחבר 

שליט"א  ורבנן  ממרנן 
בשמם  שהובאו  ומדברים 

על-ידו במהלך השנים.
אשר  החדש  הספר 
זכה  הוצאתו  עם  מיד 
בהיכלי  רבה  לתהודה 
בתמצות  מביא  התורה, 
לכל  שווה  ובשפה  רב 
מאמרותיהם  נפש 
ושיגם  שיחם  הנפלאות, 
ישראל  גדולי  של 
מסודרים  שליט"א, 
ונושאים,  שערים  לפי 
שער  תפילה,  שער  כגון 
לכמה  המסתעף  תורה 
תורה,  לימוד  חלקים, 
התורה,  כבוד  תורה,  חיי 
עצתם   - ומצלא  מגנא 
להתמודדות  רבותינו  של 
השונות,  הגזירות  נוכח 
שער מידות, שער אמונה 
ובו  שער  וכן  וביטחון, 
ישראל  גדולי  דברי 
ישראל  לבת  בהדרכתם 

והבית היהודי. 
יסולא  בלתי  אוצר  מהווה  החדש  הספר 
שליט"א,  ורבנן  מרנן  של  מדבריהם  מפז 
מועצגה"ת  חברי  ישראל  גדולי  שאף  וכפי 
ברכתם  במכתבי  מגדרם  יצאו  שליט"א, 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  למחבר. 
תועלת  בו  "ויש  בדבריו,  כתב  שליט"א, 
גדולה וברכה ללומדי ואוהבי תורה ומוסר". 

הוסיף  שליט"א,  אדלשטיין  הגר"ג  מרן 
ר"י  הגדול  הגאון  הרבים.  זיכוי  בעניין 
שיינר שליט"א, הגדיר את החיבור החשוב 
אזרחי  רב"מ  הגדול  הגאון  קודש.  כעבודת 
בדרכו  ימשיך  "כי  בדבריו,  כתב  שליט"א, 
בשושנים  ללקט  הנועם,  וגדושת  חן  מלאת 
זצוקלל"ה  ישראל  גדולי  של  מאמרותיהם 
ושליט"א, למשוך ליבן של ישראל לאביהם 
ר"י  הגדול  הגאון  שבשמים". 
כתב  שליט"א,  אדלשטיין 
כתפוחי  "והם  במכתבו: 
כסף,  במשכיות  זהב 
צעירי  נפשות  להרוות 
הגדול  הגאון  ישראל". 
כתב  שליט"א,  יפה  ר"ד 
המובאים  הדברים  על 
יכולים  "אשר  בספר, 
ולהביא  טובה  להשפיע 
חיזוק רב לעליה בעבודת 
השלמות".  ולהשגת  ד' 
רב"ד  הגדול  הגאון 
כתב  שליט"א,  פוברסקי 
רבה  "תועלת  בדבריו: 
הצמאים  תורה  לבני  היא 
ולחיזוק  ודעת  לחכמה 
הגדול  הגאון  הדת". 
כתב  שליט"א,  כהן  ר"ד 
כי ה"ספר מלא  במכתבו, 
התורה  ביסודות  וגדוש 
והיהדות המאירים באור נגוהות 
הרבה מהיסודות של הבית היהודי וצורת 
ונכתבים  תורה  ובן  ישיבה  בן  של  ההנהגה 
הנפש,  לכל  השווה  ובהירה  ברורה  בשפה 
ההשקפה  את  לקבל  גדול  חיזוק  בו  ויש 

הברורה והבהירה של חכמי התורה".
הספר החדש מהווה אוצר בלום מדבריהם 
לחיי  הנוגע  בכל  שליט"א,  ורבנן  מרנן  של 
נתן  הרב  ע"י  הו"ל  השעה.  ובענייני  תורה 

פלדמן, מנהל הוצאת הספרים "צוף".

מאת: יאיר פלד

חברת 'אלקטרה' המייבאת מותגי חשמל 
איכותיים, שואפת תמיד להיות  עם  הפנים 
ערכה  האחרון  בשבוע  החרדית.  לקהילה 
החברה יריד ענק ומשתלם במיוחד, בשיתוף 
לעובדי  במיוחד  חשמל'  מוצרי  'אבי  עם 
וגימלאי עיריית בני ברק חבריהם וקרוביהם. 
המשתתפים  הוזמנו  היריד  ימי  במהלך 
מוצרי  חשמל,  מכשירי  מגוון  לרכוש 
חשמל  מכשירי  גם  כמו  תצוגות  עודפים, 

מגוון  בין  תקדים.  חסרי  במחירים  חדשים 
סאוטר,  ביריד:  שנמכרו  'אלקטרה'  מותגי 
ועוד  ביסל  ליבהר,  פיליפס,  ווירלפול, 

מותגים מובילים. 
קטגוריות  מכל  מוצרים  נמכרו  במכירה 
כביסה,  מכונות  מקפיאים,  החשמל: 
מזון,  מעבדי  כיריים,  תנורים,  מדיחים, 
ועוד,  קומקומים,  גילוח,  מכונות  מיקסרים, 
הכל בהזדמנות חד פעמית, עד גמר המלאי. 
בנוסף, 100 הרוכשים הראשונים זכו במתנה 

שווה במיוחד.

עשרות מבקרים ביריד המכירות של 'אלקטרה' לעובדי 
עיריית בני ברק וקרוביהם

היריד של עובדי העירייה

ועוד: | חדרי שינה |  ארונות ספרים  |  ויטרינות  |  מבצע חתנים במחירים חסרי תקדים

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

להזמנות: 03-6161817 | ניתן לבצע משלוחים

רח‘ רבי עקיבא 20, 
בני ברק 

2 ק“ג

& 110
3 ק“ג

& 100

1 ק“ג

& 3990

1 ק“ג

& 2490

דניס 
טרי

בורי ג‘מבו
קרפיוןטרי

סלמון נורבגי 
קפוא - דג שלם

ב‘ 
 ,‘

א
ם 

מי
בי

ד
לב

ב

מושט טרי 
(ענק) 

4 ק“ג

& 100 כולל ניקיון ופילוט

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם
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מאת: יאיר קורן

לקראת חג החנוכה, בעלי מסעדת 'נגיסה' 
יוצאים  ברק  בבני   13 גוריון  בן  ברחוב 
ראשונה  מנה  המסעדה,  ללקוחות  במבצע 

חינם.
מזמינים  המקום  בעלי  המבצע  לרגל 
מלכה  מלווה  למסיבת  הרחב  הציבור  את 
החל  וישב  פרשת  הקרובה  שבת  במוצאי 
והשדרן  ואמנים  זמרים  עם   21:00 מהשעה 
עמירן בן לולו שיעביר את תוכניתו הקבועה 
מלכה  והמלווה  מהמסעדה  שבת  במוצאי 

.FM 98.2 ישודר ברדיו קול ברמה בתדר
הסושי  לאוהבי  תפריט  'נגיסה'  במסעדת 
והמוקפצים, לתפריט הוכנסו מנות ספיישל 
אהבת  ולאור  האסייתי  מהעולם  אסיאתיות 

הקהל הפכו למנות דגל של רשת נגיסה.
בתפריט של נגיסה מצפה למזמינים מבחר 
מחומרי  העשויות  סושי  מנות  של  גדול 
בהרכבה   - רולים  ביותר.  האיכותיים  הגלם 
שונים  צמחוניים  רולים  וישנם  עצמית 
בטטה,  אבוקדו,  גזר,  ממלפפון,  המוכנים 
אספרגוס,  ירוק,  בצל  בטמפורה,  בטטה 
כן  כמו  לבחירה.  וקנפיו  שיטאקי  פטריות 
סקין,  סלמון  סלמון,  כמו:  דגים  עם  רולים 
דניס  דניס, סלמון בטמפורה,  טונה אדומה, 
בטמפורה, טונה משומרת עם ספייסי מיונז, 
)וכן  אדומה  טונה  ספייסי  סלמון,  ספייסי 

הדגים  כל  מבושלים(  או  מעושנים  דגים 
התפריט  ביותר.  הגבוהה  באיכות  טריים 
סלטים,  אסייאתיות,  מנות  מגוון  עוד  מציע 

מרקים, מוקפצים, בשרים, קינוחים ועוד.
ועד  בבוקר   10:30 משעה  פתוח  המקום 
 70 עד  במקום  לשבת  ניתן  רצוף,   23:30
מראש  בתיאום  מקומות  להזמין  ניתן  איש, 
וניתן לעשות אירועים פרטיים ועסקיים, כמו 
כן ישנו שירות משלוחים בטלפון שמספרו: 

077-7000333 שלוחה 2
רחבי  בכל  סניפים  ישנם  סושי  לנגיסה 
נגיסה   בעלי  הרב,  הביקוש  בעקבות  הארץ. 
הציבור  עבור  בב"ב  הסניף  את  הכשירו 
הכשרות  תחת  עובד  והמקום  החרדי 

המהודרת של בד"ץ 'בית יוסף' – מהדרין. 
ללקוחות  מוצעות  הצהריים  בשעות 
אוירה  תוך  ומשתלמות  עסקיות  ארוחות 
מקבלת  הערב  ובשעות  ורגועה.  נעימה 
תפריט  עם  ונינוחה  נעימה  אוירה  המסעדה 

אסיאתי ויפני ססגוני.

מאת: יאיר קורן

רשת  ברק.  בני  לתושבי  בשורה 
העיר',  'שוק  הצומחת  הסופרמרקטים 
בבעלות איש העסקים הדתי עמיקם בן צבי, 
ירון בן  ובנו  מבאי ביתם של גדולי ישראל, 

צבי, מגיעה לעיר. 
'שוק העיר' היא רשת המרכולים הצומחת 
זמן  בישראל בשנה האחרונה, כאשר בפרק 

של פחות משנה פתחה 
חנויות   11 הרשת 
ברחבי הארץ בקונספט 
קנייה  חוויית  של 
במתחמים  איכותית, 

גדולים ובמחירים שוברי שוק. בין המקומות 
סניפים  נמצאים  הרשת,  פועלת  שבהם 
קרית  רחובות,  חולון,  אשדוד,  כמו  בערים 
גת, ועוד. הסניף החדש של הרשת, שייפתח 
בבני ברק מצטרף לסניף ירושלים, הממוקם 
בקניון רמות ומשווק מוצרים בעלי כשרויות 

מהודרות. 
הידיעה על פתיחת הסניף החדש בבני ברק 

הרשת  החרדי.  ברחוב  גלים  מעוררת  כבר 
נמוך,  מחיר  ללקוח  הנותנת  ככזו  ידועה 
פשרות,  ללא  ואיכות  מהודרות  כשרויות 
וכניסתה לפעילות בבני ברק  כבר מטלטלת 
את העסקים בתחום. הסניף החדש והמרווח 
ימוקם ברחוב כהנמן 106, מול מפעל קוקה 
קולה, וישרת את כלל תושבי בני ברק, ואת 

תושבי השכונות הסמוכות בפרט.
כי  אמר  בן-צבי,  ירון  הרשת,  מנכ"ל 
מיועד  ברק  בני  סניף 
של  דגל  סניף  להיות 
הרשת, שיביא לתושבי 
חוויית  את  העיר 
האיכותית  הקנייה 
המזון  רשת  היא  העיר  "שוק  והזולה. 
נותנת  כיום היא  הצעירה בישראל, אך כבר 
ללקוחותיה ידועה ככזו שאינה מתפשרת על 
טריות  על  שמירה  תוך  ללקוח,  נמוך  מחיר 
המוצרים ואיכות השירות. נביא לתושבי בני 
ונאפשר  ביותר,  הטריים  המוצרים  את  ברק 
ואיכותית  טובה  קניות  עגלת  לרכוש  להם 

במחירים הכי נוחים".

מבצע ענק: מנה ראשונה חינם במסעדת 'נגיסה אסיין 
קיטשן' האסייתית ברחוב בן גוריון 13 בב"ב

הרשת ידועה ככזו הנותנת ללקוח מחיר נמוך, כשרויות 
מהודרות ואיכות ללא פשרות

חוגגים חנוכה 
ב'נגיסה אסיין קיטשן'

רשת שוק העיר פותחת 
סניף ראשון בבני-ברק

העיר      כל בני ברק נכנסת לשוק:
בשוק!

רשת סופרמרקטים שוק העיר מגיעה לבני ברק

הפתיחה החגיגית ביום שני, כ״ה בכסלו 7/12

רחוב כהנמן 106, בני ברק
רשת שומרת שבת 
חניה חינם

פתיחת 
דלתות 
ב 11:00

בס״ד

אהרונוביץ' 19, מול מרכז רימונים, בני-ברק
לגברים: 054-3342002   לנשים: 050-2030007

 

אסתטיק
מגוון טיפולי קוסמטיקה

לגברים ולנשים

סנטר
סובלים מציפורן חודרנית?

חידוש עולמי באחריות מלאה 
ללא כאב וללא זריקות

הסרת שיער מקצועית לנשים/
גברים-בהפרדה. במכשיר חדשני 

מתקדם ללא כאב באחריות
טיפולי פנים, שעווה, פדיקור ועוד.

25
שנות 
נסיון

כדאי וחשוב לגלות אחריות ולהיות מוכנים ליתר בטחון. 

למקרה הצורך, הכינו בבית את הציוד הבא:
■ פנס או תאורת חירום 

■ טלפון סלולארי 
■ מלאי סוללות לכל המכשירים

■ בגדים חמים ושמיכות
■ מזון יבש ושתייה 

■ מכשירי תקשורת 

מחוץ לבית:
■ דאגו לנקות מרזבים                                                                                                          

■ לגזום עצים הסמוכים לבית.

עכשיו, כשאתם יודעים איך,  זו האחריות שלכם להיערך!

שיהיה לכולנו חורף חם ובטוח

למזג אוויר סוער חשוב להיערך
לכן, חשוב שתדעו איך

פרטים נוספים במרכזי המידע של
 110 110

104

פיקוד העורף  104 ומשטרת ישראל 
oref.org.il

משטרת ישראלהמשרד לביטחון הפניםפיקוד העורף
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ְיָוִנים ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי

מאן דאמר

ְמגּוֵרי  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעקֹב  ַוֵּיֶׁשב 
ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען )בראשית 
רש"י  פירש  א(-  לז, 
המדרש  פי  על  הקדוש 
נכנסו  הזה  הפשתני   )
פשתן,  טעונים  גמליו 
ָאָנה  ָּתַמּה,  הזה  הפחמי 
הזה,  הפשתן  כל  יכנס 
'ניצוץ  פקח אחד משיב לו 
שלך  ממפוח  יוצא  אחד 

ששורף את כולו'.
ָּתַמּה  יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה,  כך 
ואמר מי יכבוש את כולם, איך עם ישראל יוכל להתקיים 
מול המרצחים צמאי הדם הללו? כבשה קטנה העומדת 

בן שבעים זאבים )אסתר רבה י, יא(.
השיב לו הקב"ה ואמר: מה כתיב למטה ֵאֶּלה ּתְֹלדוֹת 
ַיֲעקֹב יוֵֹסף )בראשית לז, ב(, וכתיב )עובדיה א, יח( ְוָהָיה 
ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יוֵֹסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש - ניצוץ 
אחד יוצא מיוסף שמכלה את כולם, ְוָדְלקּו ָבֶהם ַוֲאָכלּום 

)שם(.
ניצוץ אחד של קדושה כשהוא באמת ואמונה - שורף 

את כל האלופים של עשיו!
לפני  ואיתנו  תוקפו  במלא  התגלה  הזה  הניצוץ 
כאלפיים שנה בשעה שעמד העם היהודי מול האמפריה 
היוונית האדירה ששלטה כמעט על כל פני תבל ובכללה 
את  בה  והחדירה  ישראל  ארץ  ועל  התיכון  מזרח  על 
תרבותה. היוונים כבשו את ליבם של צעירי הצאן מעם 

ישראל ופיתו אותם בשירה מדע ותרבות יוונית. 
הזרוע  בכח  ישראל  על  בתחילה  באו  לא  היוונים 
ובגדר של מלחמה, אלא ב"פה רך", "אנו מוכנים לחיות 
אתכם בשלום, לא נהרוג אתכם בצורה אכזרית, אך זאת 
בתנאי שאנו נכתיב לכם את דרך החיים, אנחנו נחליט 
ולפתוח  להסתחר  תמשיכו  כרגיל  "תחיו  תחיו!",  איך 
חנויות, אך תפתחו אותם גם בשבת, בשביל מה לסגור 
את החנויות? אתם רוצים יום מנוחה? תעשו זאת ביום 
דווקא  יהיה  המנוחה  שיום  חייב  לא  ראשון,  או  שישי 

ביום השבת!" כך טענו היוונים.
זו המלחמה הקשה ביותר שעמד בפניה העם היהודי, 
ועליה התפלל יעקב אבינו לפני הקב"ה ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד 
אלי  אחי-שבא  מיד  יב(,  לב,  )בראשית  ֵעָׂשו  ִמַּיד  ָאִחי 

בגדר של אהבה ואחווה.
וחיבה  אהבה  של  בדרך  בעקיפין  שנעשית  מלחמה 
היא קשה הרבה יותר ממלחמת קרב פנים אל פנים, בא 

מתאמצים לצאת נגד האויב ולהילחם בו. 
העם היהודי במשך כל הדורות ידע לעמוד ולהתגונן 
ובחנית,  בחרב  לקראתו  שבא  האויב  נגד  איתן  כצוק 
קידוש  ולמות על  צורך מסרו עצמם להישרף  וכשהיה 

ה' ובלבד שלא ימירו חלילה וחס את דתם. 
מסעי  בזמן  להורג  המוצא  יהודי  שואלים  כשהיו 

הצלב: "למה אתה יוצא להיהרג?" 

הקדושה  את השבת  "לפי ששמרתי  עונה:  היה  הוא 
ולא רציתי לחללה!!" 

אותם רשעים ארורים היו מציעים ליהודים לחלל את 
השבת ובתמורה לכך יוותרו להם.

"לא!!  ואופן,  פנים  לא הסכימו בשום  היהודים  אך 
אני אמות יהודי!" 

את  למסור  מוכנים  היו  הדורות  כל  במשך  היהודים 
משמחה  שם  ולקפוץ  אש,  למשרפות  להיכנס  נשמתם, 
כדי שלא לחלל את השבת הקדושה ולא לעבור על שום 

מצווה ממצוות התורה. 
כשהיו שואלים יהודי: "מדוע פסקו לבקוע את מוחך 

בגרזן?" 
היה עונה: "לפי שהנחתי תפילין!".

"נו, אז אל תניח" היו שואלים.
"בשום פנים ואופן, אולי אתה רוצה שאשאר גם בלי 
ראש? זה אותו דבר בשבילי! מה ההבדל אם לא הניח 

תפילין או שאהיה בלי ראש?", היה עונה. 
הבא  האויב  את  והכירו  ישראל  שידעו  בזמן  זה  כל 
נגדם במטרה להשמיד להרוג ולאבד, אך כשבאו היוונים 
והפגינו אהבה ואחווה ורצו כביכול לחיות ביחד, רוב 
והלך אחריהם. למעלה  היהודי התפתה  רובו של העם 
היה  וזה  למתייוונים!  נהפכו  יהודים  אחוז  מתשעים 
ְּכָחם ּתוָֹרָתְך ּוְלַהֲעִביָרם  בעצם כל תכלית של היוונים ְלַשׁ
לא  ישראל  שעם  הניסים(-  על  )מנוסח  ְרצוָֹנְך"  י  ֵמֻחֵקּ
ישראל, אך  יהודי אלא ככל הגויים בית  יחיה כמו עם 
לאחר שרכשו את ליבם התחילו להטיל עליהם גזירות 

קשות ונוראות-
תפילין  שיניח  מי  באש.  ישרף  מי שישמור שבת  כל 
ידקר  בתורה  שיעסוק  מי  כל  בגרזן,  ראשו  את  יבקעו 

בחרב, ועוד ועוד גזירות קשות ונוראות. 
לצערנו הרב לפני שנים לא מועטות חווינו זאת שוב 
על בשרנו, אנו מכירים היטב את התנהגותם של הנאצים 
הארורים, הכל היה אצלם בסדר מופתי בנימוס ובדרך 
יד  הסתתרה  זה  מאחורי  אך  "טנקשי","בנקשי",  ארץ, 
חיים  אנשים  שריפת  המוני,  עם  רצח  בדם,  מגואלת 

והפיכתם לאפר. 
יוון  זו מלכות  ב(,  א,  )בראשית  ְתהוֹם  ְּפֵני  ַעל  ְוחֶֹׁשְך 
הרשעה שהחשיכה עיניהם וליבם של ישראל מאביהם 
מסכתא   - יתרו  ישמעאל  דרבי  )מכילתא  שבשמים 
לך  לך  פרשת  תורה  שמעוני  ילקוט  ט,  פרשה  דבחדש 
ָהַאף  ִמְּפֵני  ָיגְֹרִּתי  ִּכי  אבינו,  יעקב  פחד  מזה  עו(,  רמז 
ְוַהֵחָמה )דברים ט, יט( של היוונים הרשעים שיבואו על 
ישראל בדרך של אהבה ואחווה במטרה לאבד מהם את 

כל הרוחניות שהייתה בהם.
אחד  ניצוץ  ליעקב,  הקב"ה  אמר  דאגה",  "אל  אבל, 
כל  את  עשיו-  בית  כל  את  ושורף  ממך  יוצא  אש  של 
שאחיזתו  יבינו  וכולם  יום  יבוא  הזרות,  התרבויות 
ועמידתו של האדם היהודי זהו אך ורק בתורתו הקדושה, 
בשמירת השבת בהנחת התפילין ובקיום המצוות, ניצוץ 
אחד של אש התורה הקדושה ילך ויבעיר את הכל, ְוָהָיה 

ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יוֵֹסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש )עובדיה 
א, יח(. 

ַקְנַקִּנים  זהו הניצוץ שנשאר מבית חשמונאי, ּוִמּנוַֹתר 
טיפת שמן קטנה שממנה  נשארה  ַלּׁשוַֹׁשִּנים.  ֵנס  ַנֲעֶׂשה 
יהודים  קבוצת  שנשארו  בזכות  וזאת  גדול,  נס  נעשה 
היוונית  האימפריה  בפני  ראשם  את  הרכינו  שלא 
שרדו  הם  והלכו.  איתנים  עמדו  אלא  הזרה,  ותרבותם 
ואנחנו ממשיכים את דרכם, ממשיכים את רוח המכבים 

הקדושים. 



ִהיא  ָצָרה  ֵעת  של  בזמן  אנו  נמצאים  אהובי,  אחי, 
נשפך,  ישראל  דם  ז(,  ל,  )ירמיה  ִיָּוֵׁשַע  ּוִמֶּמָּנה  ְלַיֲעקֹב 
אנשים הולכים לתומם ופוגעים בהם באקדחים סכינים 

וגרזנים ופיגועי דריסה.  
אך אל לנו ליפול ברוחנו חלילה כיון שאנו בוטחים 
ְיִמיֶנָך  ַיד  ַעל  ִצְלָך  ה'  ׁשְֹמֶרָך  ה'  עליון,  בקל  ובטוחים 
ְלִהָּלֵחם  ִעָּמֶכם  ַההֵֹלְך  ֱאֹלקיֶכם  ה'  ִּכי  ה(,  )תהלים קכא, 

ָלֶכם ִעם אְֹיֵביֶכם ְלהוִֹׁשיַע ֶאְתֶכם )דברים כ, ד(.
וזעקה  תפילה  להרבות  ולהתאמץ  להשתדל  עלינו 
שהם  מקום  בכל  ישראל  כלל  להצלת  תהילים  ואמירת 
צאתם  ישמור  שה'  ישראל  ושוטרי  חיילי  ולהצלחת 
החשובה  התרומה  ולשלום,  טובים  לחיים  ובואם 
ביותר שיכול לתרום כל יהודי ויהודיה בעת הזאת היא 
לקחת  עולם,  בורא  לפני  ובתחנונים  בתפילה  להרבות 
ולומר כמה מזמורי תהילים מעומק הלב  ספר תהילים 
להצלחת ושמירת כלל ישראל, העם היהודי תמיד עמד 
והתבסס על הרוחניות שבו, על לימוד התורה ושמירת 
ְּברּוִחי ָאַמר ה'  ִּכי ִאם  ְבכַֹח  ְוֹלא  ְבַחִיל  מצוותיה, כי ֹלא 
תורה  זו  י(,  ח,  השירים  )שיר  חוָֹמה  ֲאִני  ו(,  ד,  )זכריה 
מצלא  ואצולי  מגנא  אגוני  התורה  ע"א(,  פז  )פסחים 
בכל  ישראל  כלל  את  ומצלת  מגינה  ע"א(,  כא  )סוטה 
העם  של  הבצורה  החומה  היא  התורה  שהם,  מקום 
הקדושה,  התורה  בלימוד  יותר  שנרבה  וככל  היהודי, 
נרבה  כך  מצוותיה,  ובקיום  תורה  שיעורי  בשמיעת 

בהגנה ושמירה על כלל ישראל.
ישראל  שמרבים  שבשעה  מובא  הקדוש  בזוהר 
אלקי  ושפע  חסדים  יורדים  השני,  עם  אחד  בחסדים 
מלמעלה השומר ומגן על כלל ישראל. בזמן כזה צריכים 
אנו להראות איך להרבות באהבה ואחווה שלום ורעות 
ולהיות כולנו מאוחדים באחדות שלימה ואמיתית, אין 
זה הזמן לחילוקי דעות והאשמות, צריכים לשכוח את 
לעזור,  עצמנו,  מעל  להתעלות  איך  ולראות  החילוקים 
לתמוך ולגמול חסד אחד עם השני, ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַיְעזֹרּו 

ּוְלָאִחיו יֹאַמר ֲחָזק )ישעיה מא, ו(.
ישראל,  באהבת  בתפילה,  בתורה,  כולנו  נתחזק 
בחסד ועזרה לזולת, ונזכה שה' יתברך ישמור את כלל 
ישראל ויאיר עלינו אורו יתברך בגאולה השלימה בחסד 

וברחמים, בקרוב בקרוב, אמן. 

העמוד טעון גניזה



לסניף פתח תקווה
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

סדרנים/ות
מנהלי/ות מחלקה

מחסנאים/ות
עובדי/ות ניקיון

itzik.b@rami-levy.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-7715175

טל לבירורים: 050-3636368

 

� נכונות לעבודה במשמרות כולל ימי שישי
� עבודה קבועה במקום יציב

� שכר ותנאים טובים

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

למחלקת הזמנות
באינטרנט

דרושים/ות

� עבודה במשמרות
� תודעת שירות גבוהה

� עבודה בסביבה ממוחשבת
� ניסיון בשירות לקוחות - יתרון

� מתאים לסטודנטים/ות

 נציגי/ות 
שירות לקוחות

אחראי/ת משמרת

פרטים בטלפון: 055-6665999 
tali.gamzo@rami-levy.co.il :קו"ח למייל

לרשת חנויות

 

למרכז הלוגיסטי
החדש בבני ברק 

דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

 

נהגים/ות
עוזרי/ות נהג/ת

yaara.b@rami-levy.co.il :קו"ח למייל 
פקס: 076-8888649

טל' לבירורים: 02-6331103

 • לנהגים/ות רישיון סוג ג' - חובה
• שישה ימי עבודה בשבוע

 • תנאי העסקה טובים

לסניפי רמי לוי
באזור המרכז

דרושים/ות

לרשת חנויות

 

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

• עבודה קבועה במקום יציב
• נכונות לעבודה במשמרות 

כולל ימי שישי
• תנאי העסקה הולמים

סדרנים/ות
קופאים/ות

jobs@rami-levy.co.il :קו"ח למייל 
או לפקס: 076-8888649



בני ברק    כ' בכסלו תשע"ו 2/12/15 1254

פרשתנו מספרת על האהבה 

ליוסף  יעקב  של  המיוחדת 

יוסף  את  אהב  "וישראל   –

הכתוב  ומנמק  בניו",  מכל 

הוא  זקונים  בן  "כי  זאת: 

לו". לא ניתן לפרש זאת לפי 

 – המוז'יניק  היה  שהוא  פשוטו 

הבן הקטן, שהרי בנימין היה קטן יותר. 

ועל כן מפרש רש"י על פי התרגום: "בר חכים הוא לה" 

זו  כך שסיבה  ועבר.   כל מה שלמד משם  לו  – שמסר 

היתה אחד מהדברים שגרמו לקנאתם של האחים ביוסף.

חששם של השבטים נבע מכך, שכמו שאצל אברהם 

יצחק  אצל  וכן  לישמעאל.  ולא  ליצחק,  התורה  עברה 

עברה התורה אל יעקב כשהיא מדלגת על עשיו, כך גם 

ורק  עליהם,  ותדלג  יוסף  דרך  רק  תעבור  התורה   – פה 

באמצעותו יעבור לפיד האש לדורות, ולא על ידי כולם. 

נתמכים בזה שיעקב אבינו לא מלמד אותם את  כשהם 

התורה שלמד בישיבת שם ועבר. משום כך קינאו ביוסף.

קנאה זו של השבטים מעוררת תמיהה. הרי בני יעקב 

אבל  ועבר,  שם  תורת  לא  אולי  מאביהם,  תורה  למדו 

ויצחק  אברהם  וזקנם  סבם  של  תורתם   - אבות  תורת 

יהודה  ברור שלמדו. א"כ מדוע קינאו ביוסף? הרי את 

שלח להורות לפניו גושנה – להקים ישיבה. ובאם נבחר 

ודאי שהיה תלמיד חכם,  ישיבה  בראש  כשליח לשמש 

יש  וכי  וכמו שלמד הוא מיעקב כך למדו גם האחרים. 

ועבר  שם  ותורת  הם,  שלמדו  אבות  תורת  תורות,  שתי 

שלמד יוסף, ומשום כך התעוררה בהם קנאה?

ויצחק  אברהם  האבות  של  שתורתן  לבאר,  שמעתי 

היו לה שתי מטרות. האחת, לשמור ולעשות ולקיים את 

קיימו  שהאבות  בחז"ל  שמובא  כמו  תורתך,   דברי  כל 

את התורה כולה. השנייה, לפרסם שם השם בעולם כדי 

להרבות כבוד שמים.

תורת שם ועבר הייתה שונה. שם ועבר חיו בתקופות 

היתה  הארץ  שאז  המבול,  דור  בתקופת  חי  שם  קשות. 

מלאת חמס ושחיתות, ואילו עבר חי בדור הפלגה- דור 

להתגונן  כדי  לכן,  יתברך.  בהשם  ומרידה  כפירה  של 

חדשות  דרכים  ועבר  שם  פיתחו  הסביבה,  מהשפעת 

בעבודת השם, המגוננות עליהם מפני השפעת הסביבה. 

משום כך, יעקב, כאשר נצטווה ללכת לחרן, הלך ראשית 

עשרה  ארבע  שם  תורה  ללמוד  כדי  ועבר,  שם  לישיבת 

מפני  להתגונן  איך  מהם,  ללמוד  מטרה  מתוך  שנים 

השפעת הסביבה.

סמיכה  לקבל  כדי  להבחן  שהלך  אברך  על  מסופר 

ארבעת  על  אותו  בחן  הזקן  הרב  ברבנות.  ולשמש 

רבה.  בקיאות  גילה  אכן  והאברך  הערוך  שולחן  חלקי 

בחלק  גם  בקיא  "אתה  הרב:  אותו  שאל  המבחן  בתום 

האברך  שאל   ? החמישי"  החלק  זה  "מה  החמישי"? 

בבת  הרב  לו  השיב  כזה.  חלק  על  שמע  לא  שמעודו 

בני  עם  להתנהג  איך  לדעת  זה  "החלק החמישי  צחוק: 

אדם". ואכן, לאחר שלימדו הרב  את ה"חלק החמישי" 

נתן לו הרב תעודת סמיכה.

לאחר כמה שנים, נפגשו שוב הרב הזקן והרב הצעיר. 

גם בחלק  אני בקי כבר  "היום,  לזקן:  אמר הרב הצעיר 

השישי". עכשיו הגיע תורו של הרב הזקן לשאול: "מה 

"החלק  עליו?".  שמעתי  לא  מעודי  השישי,  החלק  זה 

איך  לדעת  "זה  בחיוך,  הצעיר  הרב  הסביר  השישי", 

להתנהג גם עם פראי אדם".

יעקב אבינו שצפה שיוסף עתיד להיות בארץ נכריה, 

העביר לו את תורת שם ועבר – החלק השישי של שולחן 

ערוך, המלמד איך להתנהג בסביבה עוינת, באווירה של 

השבטים  שאר  לעומת  אדם.  פראי  של  בחברה  כפירה, 

שישבו בנחת במקומם, שלא היו צריכים לכל זה, ועבורם 

הספיק תורת האבות.

בני יעקב לא ידעו זאת, הם לא צפו ברוח קודשם את 

מכירת  של  המרות  והתוצאות  יוסף,  חלומות  מימוש 

שם  בתורת  שיתופם  באי  מקופחים  חשו  כן  ועל  יוסף. 

יוסף  רק  שלמעשה  למרות  יוסף.  אחיהם  לעומת  ועבר 

היה זקוק ללומדה ולא הם. 

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל היה בסיביר וסבל 

שם מאד. הוא לא היה יכול לקיים שם מצוות, וכך אמר: 

אני",  "מודה  ואומר  עיני  את  פותח  שהייתי  יום  בכל 

אמרתי לעצמי: על מה ? הרי אין בידי כלום, לא גמרא 

למילים:  כשהגעתי  מצוות.  ולא  תורה  לא  תפילין,  ולא 

"רבה אמונתך", שמחתי כמוצא שלל רב, כי זו המצווה 

היחידה שיש לי, ואותה קיימתי בהידור ובמסירות, ועל 

כן אמרתי בשמחה רבה, מודה אני לפניך.

על  שאומר  חכמה  המשך  דברי  על  הצביע  לימים 

הפסוק: "ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה ויאמר 

יעקב יעקב...  אנוכי ארד מצרימה ואנוכי אעלך גם עלה". 

שהנה מצינו שנבואותיו של יעקב היו בלילה. ראשיתם 

בחלום של הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, 

ועכשיו במראות הלילה. כדי ללמדנו שהקב"ה נמצא עם 

האדם גם ביום וגם בלילה, גם בזמנים מאירים וטובים 

וגם בזמנים חשוכים וקשים. וזאת למד יעקב אבינו בבית 

ליוסף,  זו  תורה  מלמד  כשהוא  ועבר,  שם  של  מדרשם 

שגם הוא היה צריך להתמודד עם זמנים חשוכים וקשים. 

בימים אלו, שומה עלינו לשים לב למקומנו וסביבתנו, 

ולהתגונן  להתנהג  כיצד  ועבר  שם  תורת  ללמוד  ועלינו 

ההם,  בימים  אם  ק"ו,  שהרי  הסביבה.  השפעת  מפני 

שמלאה הארץ חמס, וקם דור שלם של מרידה בקב"ה 

ח"ו, הבין יעקב אבינו שחייבים להתגונן מפני הסביבה, 

הרי שבימינו – ימים של פלאי הטכנולוגיה המשפיעים 

הרעה,  מפגיעתם  להימלט  שקשה  באופן  הסביבה  על 

לעולמה  שייך  עצמו  שרואה  ואחד,  אחד  כל  על  חובה 

וכפגיעה  כמזיק  שמוגדר  מה  מכל  להתרחק  תורה,  של 

באיכות הסביבה הרוחנית.

בן זקונים הוא לו

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל היה בסיביר וסבל שם מאד. הוא לא היה יכול לקיים 
שם מצוות, וכך אמר: בכל יום שהייתי פותח את עיני ואומר "מודה אני", אמרתי 
לעצמי: על מה ? הרי אין בידי כלום, לא גמרא ולא תפילין, לא תורה ולא מצוות. 

כשהגעתי למילים: "רבה אמונתך", שמחתי כמוצא שלל רב, כי זו המצווה היחידה שיש 
לי, ואותה קיימתי בהידור ובמסירות, ועל כן אמרתי בשמחה רבה, מודה אני לפניך

מאן דאמר
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