
  13/1/16 גיליון מס' 1036 בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי ג' בשבט תשע"ו 

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

מחירים
תחרותיים!

) ֹלביטוח סוכנות פתרונות בע”מ2009הירשוביץ (

מבטחים רכב
בהירשוביץ!

פרשת בא
כ. 16:22 י. 17:36ירושלים

כ. 16:38 י. 17:38
כ. 16:17 י. 17:37              

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

03-5796643פרסם ותתפרסם

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

03-6093030

חדש!

השבועפינוקי 

בפיתה/לאפה שיפוד קבב 
או באגט

&25
דרושים שליחים 053-316-1276

כל סוגי השתלות שיניים!
תותבות ע”ג שתלים

השתלות עצם
טיפולים מורכבים שונים

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000

03-5700557
רבי טרפון 10 בני ברק 

www.esteticdent.co.il

לבדיקה
 ויעוץ 
חינם

השתלת שיניים 
איכותית 

במחיר מיוחד!
עם תעודת אחריות

ניסיון רב בתחום
ד"ר אוריאל אבידן

שר הבריאות יעקב ליצמן שנבחר השבוע כשר הכי פופולארי בראיון ל"קו עיתונות"

"חיסוני השפעת 
יינתנו בכל בתיה"ס"
"למדתי שהציבור מעריך שני דברים: יחס אישי לפרט ועקביות בעבודה"  "אני לא 
רץ לתקשורת כדי להביע דעה לא על אובמה, לא על איראן וגם לא על ועדת הכספים 
ומשרד החינוך, אבל לומר שאינני מעורב זהו הבל"  ההסדר שגיבשתי, של קצבאות 
חיסכון לכל ילד, הוא הישג גדול עם משמעות לטווח ארוך ואני חייב לציין שהוא 

נעשה בתיאום על כל החברים מיהדות התורה ומש"ס" / בית ספר לפוליטיקה

ליברמן: "גפני החליט להפוך אותי ללוחם נגד החרדים. זו 
הייתה הצגה שבוימה מראש"  גפני: "מי שעם החרדים 

אני איתו, מי שתוקף אותנו, אני נגדו" / בי"ס לפוליטיקה

עימות גפני-ליברמן

המלחמה בשוהים הסודנים 
הבלתי חוקיים נושאת פרי

במסגרת הפעילות ביוזמת ראש העיר 
כנגד שהייה בלתי חוקית של סודנים 

בשכונת 'פרדס כץ', פונה מבנה בו שהו 
סודנים ברחוב ביאליק 14 ובמקומו 

יוקם בית מגורים חדש / עמ' 14



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

שוקולד 
מריר
ורד הגליל 
שישיה

 &2190
2390& ב-

ב-  &4990
ב-

סלמון נורבגי
השגחת הרב  לנדא

נשנושים 
בייגל בייגל

קטשופ 
אוסם

יין סלקטד 
כרמל
מזרחי
כל הסוגים

שקית קליק

גבינה 
תנובה 
850 גר'

מארז 6 
שקיות 
שוקו 
טרה

וופל אגו כרמית 

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

בקניית 
10 ק"ג

קרטון פילה 
מושט

קמח 
סוגת

חומוס אחלה
750 גר'

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

טונה ויליפוד 
בד"ץ

קוטג'
טרה

רביעייה 
בירה 
מאלט 
1.5 ליטר

קליק 
כרמית  
(מיקס)

עוגיות 
כרמית  
מיני קוקיס
600 גר'

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

חטיפי תירס 
זוגלובק

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

בקניית זוג

בקניית זוג

שמן 
קנולה
טעמן
ליטר

גרונות הודו 
מחפוד

בלוק 
גבינה 
צהובה 
נועם

עופות 
מחפוד 

עופות טרי
שארית ישראל 

 &20 5 ב-  &20 3 ב-

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
1490& ב-

ב-

 &1390
ב-

 &2990
לקילוב-

 &3390
לקילוב-

 &40 10& ב- 10& 4 ב- 55& 3 ב- ב-

 &11 ב-

 &13 2 ב-

 &13 3 ב-

טישו 
חמישיה

 &18 2 ב-

 &7 ב-  &95 3 ב-

 &40 3 ב-  &1290
1190& 1990& ב-

 &10 2 ב-

6 ב-100& 

טחינה
אחוה

נרות 
חימום

 &18 ב- 2

 &1390
ב-

 &10 ב- 

 &30 2 ב-
ג'אמפ 
1.5 ליטר

 &790
ב-

 &590
ב-

עוגיות גטניו 
600 גרם

 &20 5 ב-

 &790
ב-

דלי פקאן/
ברנפלקס

שוקולד 
עלית

מארז 40 יחי' 
וופל
מצופה
בד"ץ
העה"ח

מסטיק מאסט 
חמישיה

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

1290& 2 ב-
1390& 3 ב-

לחם קל

בימי 
חמישי 
ושישי 
בלבד

 &20 3 ב-

 &3990
14& לקילוב- 2 ב-

 &20 ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

 &19 2 ב-  &13 3 ב-

 &15 2 ב-  &35 לקילוב-

בורקס גבינה 
/ג'חנון/בצק 
עלים
/מלוואח

 &20 2 ב-



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

יהודה: אתה לא מאמין זכיתי בהגרלה בהרבה כסף!
אלעד: וואו!

יהודה: אבל תעשה לי טובה אל תגלה לאף אחד! 

אלעד רוצה לפנות ליועץ השקעות כי לא רוצה 
שיהודה יאבד את כספו. האם מותר לו?

מצווה לספר כדי להציל את ממונו א

אסור מדאורייתא משום הולך רכיל ומגלה סוד ב

מידה טובה לא לגלות ג

הלשוןבשמירת סוגייה 

האם שייך פה העניין באפי תלתא
לגבי סיפור סוד?

לא שייך כלל אפי תלתא זה רק על דברי גנאי א

שייך גם בזה וגם בזה ב

מחלוקת ג





2990

₪
לחבילה

רק ב-



₪190
ל- 100 גר‘

₪190
ל- 100 גר‘

₪190
ל- 100 גר‘

₪190
ל- 100 גר‘

₪190
ל- 100 גר‘

₪190
ל- 100 גר‘

חמוציות

אננס בטעמים

צימוק כהה

ערמונים

בוטן אמריקאי

קבוקים

לגבאי בתי כנסת,
חברות תהילים,
אבות ובנים ועוד

במבחר
דגמים
וגדלים

מבחר ענק
של מוצרים

בשקל

מבחר ממתקים
לעונג שבת,

לשמחת הילדים
ולימי הולדת

בלוני הליוםמבצעים מיוחדים

כל המוצרים בהשגחת בד“ץ העדה החרדית

ענק!ט“ו בשבט יריד

טלפון לסיטונאות:052-2454070

חלומות
מתוקים
בשקל אצלינו השקל שלך שווה יותר!

סניף החלוצים 10 קרית הרצוג ב"ב
חלומות 03-6163318

מתוקים
ממתקים 
למהדרין

משחק הקשיות
המקורי! 400 חלקים

מבחר משחקי קופסא מנקלה

4990ש“ח
10ש“ח 25ש“ח

להיט!

מגוון גדול של צעצועים ומשחקי ילדים במחירים מצחיקים...

ש. פתיחה: א'-ה' כולל יום ג' 10:00-21:00 ו' 10:00-15:00

סניף רבי טרפון 6 מרכז העיר ב"ב 
03- 5784405  

רבי עקיבא 27 מרכז העיר ב“ב טל: 03-5277192



חשבון ירוק1
חשבון לפעילות בנקאית בערוצים 

הישירים בלבד המעניק 
פטורים ממגוון עמלות*

חשבון בפלוס
הריבית על המינוס מתקזזת עם הריבית על 

3הפלוס ופתאום יש לכם יותר כסף בעו"ש ***

חשבון להשקעות2
חשבון מיוחד להשקעות המעניק 

פטור מעמלות ומגוון כלים 
לסיוע בפעילות בשוק ההון **

פאגי שותפים 
לחלומות צעירים

בפאגי שותפים לחזון הכלכלי שלך כבר מתחילת הדרך, 
ושמחים להשיק את תכנית פאגי צעיר המציעה מגוון הטבות לבחירתך

פאגי שותפים לדרך חיים
* עבור לקוחות חדשים, מותנה בפתיחת חשבון. פטור מעמלת ערוץ ישיר ועמלת מינימום חודשית בעו“ש. החזר עמלות בגובה 20% על העמלות שישולמו בגין פעילות בניירות 
ערך ומט“ח. ההחזר ינתן בסוף כל שנה קלנדרית עבור התקופה בה השתייך הלקוח להסדר. **מותנה בחתימה על הסכם יעוץ ***חשבון פרטי העומד בתנאי הזכאות שנקבעו. 

הסבר מפורט לגבי התנאים המלאים ניתן למצוא באתר פאגי, בפאגי CALL ובסניפים.
אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירות. השירות כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק ולפי העניין גם באתר . 

www.pagi.co.il הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות המוצע או להפסיק להציעו בכל עת.

*3360
פרטים נוספים והצטרפות

pagi.co.il



30 מוצרים רק ב - 3 שקלים 

המבצע בתוקף עד 22/01 כולל. התמונות להמחשה בלבד. המכירה במארזים שלמים בלבד. מוגבל ל-3 יח׳ ללקוח. עד גמר המלאי. 

רק ₪3

מיכל 
1 ליטר + 

מכסה

3 יח׳

רק ₪3

קופסאות 
סמארט
500 מ״ל

2 יח׳

רק ₪3

גביעי חצי 
ק"ג + מכסה

8 יח' בחב׳

רק ₪3

צנצנות 
תבלינים

2 יח׳

רק ₪3

נייר אפייה
10 יח׳

2 חב׳

רק ₪3

צלחות
גדולות

50 יח׳ בחב׳

רק ₪3

סכו״ם
לבן

80 יח׳

רק ₪3

קערית
קסרול

2 חב׳

רק ₪3

20 יח׳

0194 | 1081*

צלחות
גדולות

צבעונית

רק ₪3

כוסות
נייר

30 יח׳

רק ₪3

מגש
זהב

3 יח׳

רק ₪3

מגש
גלים

שקוף

8943* רק ₪3

מפיות

 100 יח׳

רק ₪3

מפיות
מקושטות

25 יח׳

רק ₪3

קערת
פרח

קריסטל

רק ₪3

נייר
טישו

2015*

2 חב'

רק ₪3

מפות
ניילון

8 יח׳

רק ₪3

שקיות
מזון

100 יח' בחב׳

8324* רק ₪3

נרות
מחממים

20 יח' בחב׳

רק ₪3

שקיות 
אשפה 

75/85LD
10 יח׳

רק ₪3

מטליות
שיש
3 יח׳

2 חב׳

רק ₪3

מגבונים 
לחים

2 חב'

רק ₪3

מברשת 
שיער

רק ₪3

גומיות
צבעוניות

רק ₪3

ספוג
הפלא

רק ₪3

ניילון
נצמד

0194 | 1081* רק ₪3

תבניות
אלומיניום

גדולות )105(

6 יח׳

רק ₪3

תבניות
אינגלישקייק

10 יח׳

רק ₪3

רדיד
אלומיניום

רק ₪3

תבניות
אלומיניום 

)58(

10 יח׳

ובנוסף 5 מוצרים רק ב-5 שקלים

רק ₪5

תבניות
אלומיניום

ענקיות
)210(
5 יח׳

רק ₪5

קערות
צבעוניות

רק ₪5

כלי
 ששת

רק ₪5

צלחת
קטנה )7״(

25 יח׳

2 חב׳

רק ₪5

תבניות נייר
מאפינס

50 יח׳

99007*

לשבוע אחד בלבד ה׳ בשבט - י״ב שבט תשע״ו

בס״ד

פתוח במוצ"ש

1⋅700⋅502⋅401 | WWW.PEAMIT.CO.IL 22:00 שעות פתיחה א'-ה' 09:30-21:00, יום ו' 08:30-13:00, מוצ״ש 45 דקות מצאת השבת ועד

בני ברק
רבי עקיבא 74

פתח תקווה
רח' פינטו 20

פ. סנטר סגולה

נתניה
גיבורי ישראל 24

אזה“ת פולג

מודיעין
מתחם

ישפרו סנטר

ראשון לציון
לישנסקי 9
חונים קונים

תל אביב
יגאל אלון 110

חיפה
המסילה 22 

תל חנן

בית שמש
אזה"ת הר טוב א' 

סגור במוצ"ש

ירושלים
בית הדפוס 7
גבעת שאוֿל

ירושלים
הסדנא 11
תלפיות

חולון
המלאכה 18

אשדוד 
מתחם

סטאר סנטר

באר שבע
גרנד קניון

באר שבע
B7 מתחם

"BIG" טבריה
פוריה

"BIG" קריות
צ. קריית אתא



בני ברק10        ג' בשבט תשע"ו 13/1/16 121/3/1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  אתי כץ, 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,
מירי שבתאי, יעקב פריימן

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

אסון בזלאטשוב: אשת 
האדמו"ר נפטרה בפתאומיות

הרבנית הצדקנית מרת בתיה מניה מיכלוביץ ע"ה, 
אשת יבלחט"א האדמו"ר מזלאטשוב, ובתו של 
האדמו"ר מקאליב, נפטרה בפתע פתאום כשהיא 

בת 50 בפטירתה
מאת: עוזי ברק

ליוו  ברק  בני  מתושבי  מאות 
את  האחרון  חמישי  ביום  למנוחות 
מניה  בתיה  מרת  הצדקנית  הרבנית 
יבלחט"א  אשת  ע"ה,  מיכלוביץ 
של  ובתו  מזלאטשוב,  האדמו"ר 
בפתע  שנפטרה  מקאליב.  האדמו"ר 

פתאום כשהיא בת 50 בפטירתה. 
חייה  כל  עמדה  הצדקנית  הרבנית 
האדמו"ר   - ה גדול  בעלה  לימין 
על  לשקוד  יוכל  למען  מזלאטשוב 
והרבתה  חיל  אשת  הייתה  תלמודו. 
צקון  שפכה  וחסד,  צדקה  במצוות 
יום  בכל  הזכות  בתפילותיה  לחשה 
הייתה מסיימת את כל ספר התהילים 
מספר פעמים, הרבתה פעלים להחיות 

לגדל  נפשה  הקריבה  נדכאים,  לב 
ביתה על דרך התורה.  

מביתה  שיצא  ההלווייתה  במסע 
ברק,  בבני   17 קוטלר  הרב  ברחוב 
דרך בית המדרש זלאטשוב רחוב הרב 
תושבים  מאות  השתתפו  בעיר,  שך 
וראש  ורבנים  אדמו"רים  בראשות 
היא  ובערב  זייברט,  חנוך  הרב  העיר 
ותיקים  שיכון  החיים  בבית  נטמנה 

בנתניה. 
הגיעו  השבעה  ימי  במהלך 
ביניהם  לנחם  רבים  אדמו"רים 
דאראג,  מויז'ניץ,  האדמו"רים  כ"ק 
אישי  וכן  ביאלא,  מכנובקא-בעלזא, 
ציבור רבים שהעלו על נס את גדלותה 
ומעשי החסד הרבים שהרבתה לעשות 

בהצנע לכת.

"מחזירים עטרה ליושנה": השבוע נחנך 
בעיר בית הוראה ובית דין לציבור הספרדי
נשיא מועצת חכמי התורה חנך את הבי"ד ובירך את הדיינים: "שלא תצא תקלה תחת ידם ושיזכו לדון דין אמת לאמיתה של תורה" 

 הגר"ד יוסף: "בית ההוראה הזה הוא ה'נחשון' בחיזוק קו ההלכה הספרדי בעיר התורה על פי דרכו של מו"ר אבי זצוק"ל"

מאת: עוזי ברק

בית  שונים,  טקסים  בב"ב  נחנכו  השבוע 
הוראה ובית דין צדק לטובת הציבור הספרדי. 
ברחוב  במוצ"ש  הוקם  חדש  הוראה  בית 
ברורה  ההלכה  בעל  בנשיאות  בב"ב  הירדן 

וחבר מועצת החכמים הגר"ד יוסף.
בראשות  ההוראה  בית  של  היסוד  בכנס 
הרב אליהו שושן השתתפו שורה של רבנים 
ספרדים במטרה לחזק את קו ההלכה הספרדי 

על פי דרכו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.
של  דרכו  ומורה  נשיא  השתתפו  בכנס 
יוסף, הגר"נ בן שמעון  בית ההוראה הגר"ד 
ראב"ד ת"א, הגר"ח רבי ר"י עטרת חכמים, 
ת"א,  אב"ד  מלכא  הגר"ש  רצאבי,  הגר"י 
הגר"פ רבין רב העדה הבוכרית ואב"ד ת"א, 
יו"ר  כהן  הגר"ז  ה,  שיכון  רב  חממי  הגר"י 

הידברות, הגר"מ פינטו ר"י פאר משה .
על  רבות  וסיפר  דברים  נשא  יוסף  הגר"ד 
ובהנחלתה  ההלכה  בפסיקת  אביו  של  דרכו 
לדאוג  צריך  בב"ב  "דווקא  הרחב.  לציבור 

לזה שגם הספרדים יקבלו את המגיע להם על 
שלהם.  ההלכות  ופסקי  אבותיהם  מנהגי  פי 
ה'נחשון'  יהיה  הזה  ההוראה  בית  בעז"ה 

להקמת בתי הוראה נוספים בעיר התורה".
בית ההוראה הספרדי יפעל בב"ב עם שורה 
של רבנים ומוצי"ם אשר יתנו מענה לשאלות 

הלכתיות של תושבי העיר שיבואו למקום.
ישיבו  הרבנים  כי  אומרים  ההוראה  בבית 
לשאלות כחלק מקו ההלכה הספרדי בנשיאות 

בעל ההלכה ברורה הגר"ד יוסף שנותן מענה 
הלכתי בטלפון למעלה מאלף פניות מידי יום 

באמצעות כמאה רבנים ספרדים.
צדק  דין  בית  ונחנך  נוסד  נוסף  במעמד 
מרכזי, בראשות הגאון רבי נסים בן שמעון. 
בהשתתפות נשיא מועצת חכמי התורה חכם 
שלום כהן, הגאון רבי שלמה בן שמעון אב"ד 
בבית הדין הרבני הגדול והגאון רבי מסעוד 

בן שמעון.

המעמד התקיים בבית הדין השוכן במסגרת 
מיסודו  אהרן'  'נזר  לדיינות  המדרש  בית 
זצוק"ל  שמעון  בן  מנצור  רבי  הגה"ק  של 

שהשבוע ימלאו ח"י שנים להסתלקותו.
כהן  הגר"ש  החכמים  מועצת  נשיא 
ועמד  המרכזי  המשא  את  נשא  שליט"א 
בית  הקמת  בדבר  הגדול  הצורך  על  בדבריו 
דנים  אין  שכיום  משום  בעיר  המרכזי  הדין 
בבתי הדין הממלכתיים דיני ממונות כלל, גם 
לא כאשר שני הצדדים מסכימים לכך, ומשום 
הקמת  היראים  לקהל  מאוד  הדבר  נחוץ  כך 
בית דין צדק מרכזי אשר ישרת את כלל ציבור 
היראים החפצים לדרוש את דבר ה' זו הלכה 

כפי דעת תורה.
 לסיום בירך את הדיינים שלא תצא תקלה
דין  לדון  ושיזכו  ידם  תחת 
תורה.  של  לאמיתה   אמת 
בכתובת  הרחב  הקהל  לרשות  יעמוד  ביה"ד 
רחוב אלישע 23 פינת ר"ע 143 בימים ג-ה בין 
 03/6743535 ט"ל    18:00-20:00 השעות- 

פקס 03/6748811

מאת: עוזי ברק

מעוניינים  אשר  החסידי,  במגזר  ההורים  הם  רבים 
שהלימודים  אך  החסידות  בדרך  יחונכו  שילדיהם 
בעיה  התעוררה  לאחרונה,  העברית.  בשפה  יתקיימו 
נוספת אצל הציבור החסידי ה"מודרני", שאינו מצליח 
החסידים  החינוך  במוסדות  ללמוד  ילדיו  את  להכניס 

הרגילים.
תלמוד  אלו  בימים  מוקם  שנוצר,  החוסר  בעקבות 
תורה כלל חסידי, במרכז העיר בני ברק, בהכוונתו של 
התורה  תלמוד  שליט"א.  מביטשקוב  האדמו"ר  כ"ק 
חסידי  חינוך  להעניק  דגלו  על  חרט  החדש,  החסידי 
מקצועי, ברמה הגבוהה ביותר, הן במקצועות הקודש 
התאמת  תוך  העברית,  בשפה  החול,  במקצועות  והן 

זמני הלימודים לשעות העבודה של ההורים.
מייסדי תלמוד התורה מספרים ל'קו העיר', כי הורים 
אשר מעוניינים במסגרת שתשים דגש על חינוך הילדים 
ומחפשים מקום טוב לחינוך חסידי מבלי להתפשר על 
איכות הלימודים – מקומם בתלמוד תורה הכלל חסידי 

החדש בבני ברק.
בימים אלו החל הרישום לשנת הלימודים הראשונה. 
לטלפון  להתקשר  ניתן  רישום  טופס  ולקבלת  לפרטים 

שמספרו: 053-3111648 או בפקס: 072-3388210.

 לראשונה כלל 
חסידי ללא יידיש 

תלמוד תורה כלל חסידי חדש 
מוקם בבני ברק בהכוונתו של כ"ק 

האדמו"ר מביטשקוב שליט"א

האדמו"ר בהלוויית הרבנית 

בחנוכת בית דין צדק   )צילום: יעקב כהן(בחנוכת בית ההוראה  )צילום: קובי שירה(

האדמו"ר מויזניץ בניחום אבלים 



היריד יתקיים ב 'אולמי סלונים' רחוב דונולו 3 ב"ב

ביריד מוצרי החשמל של צורף
תנור קינג 

דו תאי
שחור/לבן

1990

2100

3700

68003990

1400

עודפים
עודפים

עודפים
עודפים

אריזה פגומה

אריזה פגומה
אריזה פגומה

 4900

 3500

1100

1990

 1390

990

1490

 3200

990

3590

 1200

 99 199

מקרר שארפ
4 דלתות 
615 ליטר

יבואן ראלקו

מקרר שארפ
דגם 2266

מהדרין
לבן/בז

נירוסטה
530 ליטר נטו

 

מיבש כביסה
אלקטרולוקס

7 קילו

 

מכונת כביסה
6 קילו

800 סל"ד
אחריות ניופאן

 

מקרר בקו ענק
570 ליטר

לבן

מקרר סמסונג
הפוך

דגם 67
נירוסטה

סמליין

 

מכונת כביסה
האייר
9 קילו

1400 סל"ד
צג 

שירות ניופאן

מיקסר קנווד
"שף"

800 וואט

מכונת כביסה
שארפ

8 קילו

מקרר היסנס
500 ליטר

נירוסטה/לבן

מהדרין 

מכונות כביסה
סמסונג
סמליין

3 שנים אחריות 

תנור אפיה
סאוטר/סול

דו תאי 
בנוי

 

תנור סאוטר 
דו תאי 

שחור/לבן
נירוסטה
דגם 680

עודפים
עודפים

מגהץ אדים
גרונדינג

2600 וואט 
תחתית קרמית

מגהץ קיטור
טאפל

שנתיים אחריות
מילוי רציף

ניופאן

תנור בנוי
שירות ניופאן

זכוכיות מתפרקות
טורבו

איכותי

 

תנור דלונגי
דו תאי

1356
שחור/לבן

 2400
החל מ החל מ

החל מ

אריזה פגומה

א' ב' ג' בשבט ימים שני שלישי ורביעי 
בין השעות:    10:00-14:00    17:00-22:30

תנור סאוטר
בנוי 

דיגיטלי
טורבו

נירוסטה

רדיאטור
11 צלעות
2500 וואט 

מקרר בלומברג
570 ליטר

מקפיא תחתון
מהדרין

AEG ביריד יוצגו מוצרים מהמגוון החדש של

ועוד עשרות מוצרים במחירים מפתיעים

 750  599

מגהץ קיטור
פיליפס

שנתיים אחריות
מילוי רציף

טוסטר אובן
מייסטר 

 42 ליטר 
 טורבו

 349 579

מכונות כביסה
       

במחירים
 מפתיעים 

 בוש
סימנס

קונסטרוקטה

מייבש כביסה
נורמנדה

7 קילו

חישנים 

תוצרת אנגליה



בני ברק    ג' בשבט תשע"ו 13/1/16 1212

מאת: עוזי ברק

ארנקים  עשרות  בגניבת  שחשודה  גב' 
נעצרה הערב לחקירה.

בשבועות  הגיעו  השומרים'  ל'מוקד 
האחרונות מספר פניות, על גברת שמסתובבת 

בעיר ומקייסת ארנקים.
זיהתה  הנפגעות  אחת  הצהריים  בשעות 
את הגברת ופנתה מיד אל 'מוקד השומרים' 
שלא  החשודה  אחר  עוקבת  שהיא  כדי  תוך 

תחמוק ממנה.
תיחקרו  למקום  שחשו  הארגון  מתנדבי 
את הגברת שהודתה במיוחס לה ונעצרה ע"י 

שוטרי השיטור העירוני בראשות מר שלומי 
במשטרת  לחקירה  נלקחה  הגברת  מלכא. 

מרחב דן.
מהשיטור העירוני נמסר כי מדובר חשודה 
ז'בוטינסקי  בר"ח  שנעצרה  ים,  בת  תושבת 
 3 נתפסו  בחפציה,  בבדיקה  ברק,  בבני   16
הוברר  בבדיקתה  שקלים.  ואלפי  ארנקים 
בעשרות  לחקירה  ודרושה  מוכרת  הנ״ל  כי 
תיקים גם בעקבות תלונות של מספר חברות 

אשראי.
שחש  ממי  מבקשים  השומרים  מארגון 
לפנות  נא  ונעקץ  גברת  מאותה  נפגע  עצמו 
נושא  את  להשלים  בשביל  הארגון  למוקד 

החקירה בטלפון שמספרו- 1700700963

מאת: יאיר קורן

מקררים,  תנורים,  של  גרוטאות  טון   38
שבעה  באמצעות  פונו  וברזלים  רהיטים 
פועלים,  ו-20  דחס  משאיות  שתי  מנופים, 
ברחוב  בתים  בחצרות  שעות,  שבע  בתוך 
נרחב,  במבצע  ברק,  בבני   10  –  8 חנקין 
זייברט,  חנוך  הרב  של  להנחייתו  בהתאם 
ראש העיר ובביצוע אגפי ההנדסה והתברואה 

בעירייה ומשטרת מרחב דן.
שקבוצה  הבתים,  שני  בחצרות  המדובר 
למחסנים  להפכן  החליטה  צעירים  של 
בניגוד  שונים,  מסוגים  ולפסולת  לגרוטאות 
שראו  הדיירים,  של  לדעתם  ובניגוד  לחוק 

בכך מפגע תברואתי קשה.
המפגעים  למבצעי  ההתראות  שכל  לאחר 
זו בלבד, הם המשיכו כל  ולא  יפה,  לא עלו 
נוספות,  ופסולת  גרוטאות  בהכנסת  העת 
זייברט,  חנוך  הרב  לידיעת  הנושא  הועבר 

צו  על  לחוק,  בהתאם  שחתם,  העיר  ראש 
לניקיון מרחב פרטי בבניין מגורים, ונקבעה 

פעולה משותפת לעירייה ולמשטרה.
אגף  נציגי  נפגשו  הפעולה,  לקידום 
נתנאל  מר  בהנהלת  העירייה,  של  התברואה 
האגף  מנהל  ההנדסה,  אגף  ונציגי  נחום 
משטרת  נציגי  ובשיתוף  האזורי  והמפקח 
המרחב – מפקד השיטור העירוני פקד צפניה 
הגיעו  זאת  ובעקבות  סויסה,  ופקד  מארק 

למקום עשרות עובדים וכלי עבודה רבים.
שעות,  כשבע  במשך  שנמשך,  במבצע 
בוצעו, גם הריסות של מחסנים בלתי חוקיים 
כשהביצוע  מאוד,  גדול  בהיקף  ופינויים 
במבצע  העוסקים  הגורמים  ונחישות 
למבצעי  חד-משמעי  מסר  להעברת  היא 
פעולה  שכל  חוקיות,  הבלתי  הפעילויות 
חוקיים  אמצעים  בנקיטת  תיתקל  זה  מסוג 
וחד-משמעיים, שיוכיחו למבצעים שתינקט 

נגדם יד תקיפה לאורך כל הדרך.

מאת: עוזי ברק

אחרי עשרות שנות פעילות, נסגרה בימים 
הרב  שברחוב  ברק'  בני  'מוניות  תחנת  אלו 

שך בבני ברק מול בית הכנסת 'איצקוביץ'.
בני  של  הראשונה  מוניות  בתחנת  מדובר 
ברק שנפתחה לפני עשרות שנים ובשבועות 
עסקים.  לאיש  נמכרה  היא  האחרונים 
המקום  את  רכש  כי  אומרות  השמועות 
במטרה  באזור  חנויות  לו  שיש  עסקים  איש 
מקום  את  גם  ולספח  פעילותו  את  להרחיב 

התחנה לעסקיו.
החלון  סגורה,  התחנה  לחודש  מהראשון 
הטלפון  מספרי  נעולים,  המקום  של  והדלת 
של מוניות ב"ב נמכרו לתחנת מוניות אחרת 
הטלפון.  דרך  שירות  מקבלים  והתושבים 
 – שיינקין  למוניות  עברו  התחנה  נהגי  ורוב 
מעיני הישועה, שלהם יש תחנה במקום אחר, 
ומידי פעם חונה במקום נהג אחד או שניים 
מול איצקוביץ בשביל לאסוף לקוחות. כאשר 
במקום ישנם 9 חניות ריקות מוגדרות אך ורק 

ובצבעים  בשלטים  ומסומנת  בלבד  למוניות 
מיוחדים. עכשיו התושבים דורשים מעיריית 
בני ברק שתצבע את כל החניות של המוניות 
בצבע כחול לבן לטובת תושבי המקום ושאר 
התושבים המגיעים להתפלל מידי יום בבית 

הכנסת 'איצקוביץ'.
העירייה  בכירי  גם  כי  נודע  העיר  לקול 
הציבורית  התחבורה  את  להוציא  מעוניינים 

ממרכז העיר ודבר זה מסייע להם בנושא.

החשודה תושבת בת ים, נעצרה בר״ח ז'בוטינסקי, הנ״ל מוכרת ודרושה 
לחקירה בעשרות תיקים בעקבות תלונות של מספר חברות אשראי. מארגון 

השומרים מבקשים ממי שחש עצמו נפגע נא לפנות למוקד הארגון

עשרות טונות 
של גרוטאות 
ופסולת בלתי 
חוקיות פונו 

מחצרות 
הבתים ברחוב 

חנקין

הכייסת נתפסה עם השלל

הגרוטאות פונו

התושבים מברכים על כך ודורשים שהעירייה תצבע את החניות בכחול לבן 
לשימושם ושימוש שאר תושבי העיר המגיעים להתפלל ב'איצקוביץ' 

תחנת 'מוניות בני ברק' נסגרה

ביצוע ההריסות והפינויים של גרוטאות ופסולת

התחנה הסגורה



פתוח במוצאי שבת משעה אחרי צאת השבת

עיסקיות: ימים א’-ה’ בין השעות: 12:00-18:00 החל מ- 69 &
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המלחמה בשוהים הסודנים 
הבלתי חוקיים נושאת פרי
במסגרת הפעילות ביוזמת ראש העיר כנגד שהייה 
בלתי חוקית של סודנים בשכונת 'פרדס כץ', פונה 
מבנה בו שהו סודנים ברחוב ביאליק 14 ובמקומו 

יוקם בית מגורים חדש ומסודר
מאת: עוזי ברק

של  משמעי  והחד  פוסק  הבלתי  המאבק 
פרדס  בשכונת  הימצאותם  נגד  ב"ב  עיריית 
כ"ץ של שוהים סודאניים בלתי חוקיים נושא 
פרי, ובין הפעולות המרכזיות היתה הריסתו 
שבו  בשכונה,   14 ביאליק  ברח'  מבנה  של 

התגוררו עשרות שוהים שלא כחוק.
שוהים  לשכונה  הגיעו  אחדות  שנים  לפני 
רבים מאזור התחנה המרכזית בת"א והובהר, 
נקודת  פתיחת  היתה  לכך  הסיבות  אחת  כי 
שהיתה  המרכזית  התחנה  באזור  משטרה 
אלו.  שוהים  של  הימצאותם  למקום  סמוכה 
בכירים  לגורמים  העירייה  פנתה  בשעתו, 
בשהייתם  לטיפול  פנים  לביטחון  במשרד 
גורמים  עם  בפגישות  אך  חוקית,  הבלתי 
למדיניות הממשלתית  כי בהתאם  נטען  אלו 
שוהים  לפנות  למשטרה  חוקית  בעיה  ישנה 
של  במקרים  רק  אלא  פליטים,  שהינם  אלו, 

מעורבותם במעשים פליליים.
בעיה אחרת התעוררה כאשר הוברר שהיו 
דירותיהם  את  דירות בשכונה שפיצלו  בעלי 
רבים  לשוהים  והשכרתן  יותר  לקטנות 
שכר  קיבלו  המשכירים  וכך  קטנות,  בדירות 
גבוה  שוכר,  מכל  דולר   100-200 של  דירה 

בהרבה מאשר בדירה רגילה.
זייברט,  חנוך  הרב  כינס  זאת  בעקבות 
אברהם  הרב  בהשתתפות  פגישה  ראה"ע 
דדון,  אליהו  הרב  רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין, 
חבר  שטיצברג,  שמחה  הרב  רה"ע;  סגן 
רמ"ט  דרנגר,  ישראל  הרב  העירייה;  הנהלת 
רה"ע; הרב גדליהו בן שמעון, חבר הנהלת 
העירייה; הרב ישראל הפטקה, חבר מועצת 
רה"ע;  עוזר  צימט,  יוסף  והרב  העירייה 
ההנדסה,  באגפי  הניהולי  הצוות  ובשילוב 
והשיטור  התברואה  ההכנסות,   המשפטית, 
העירוני, לנקיטת כל הכלים המשפטיים כנגד 
הפעילויות הבלתי חוקיות, שהביאו עימן את 

הסודאנים השוהים הבלתי חוקיים לשכונה.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
מסר כי, בשלב ראשון, הוכנו עשרות תיקים 
כחוק  שלא  דירות  מפצלי  כנגד  משפטיים 
והוגברו  חוקיים  בלתי  לשוהים  המושכרות 
חשודים  ומעצר  העירוני  השיטור  סיורי 
בכניסה בלתי חוקית. כך הוברר שבבניין אחד 
פוצלו שש יחידות דיור בקומת קרקע וארבע 
נפרדות  ליחידות  ראשונה  בקומה  יחידות 
בפעילות  אלו.  שוהים  בעבור  למגורים, 

גבוהים  כספיים  קנסות  הוטלו  בביהמ"ש, 
בדירות  בניה  חריגות  ועל  הדיור  מפצלי  על 
בתי  כנגד  סגירה  צווי  הוצאו  וכמו"כ  אלו, 
קפה בלתי חוקיים, חדרי משחקים רעשניים 

ועסקים פיראטיים חסרי רישיון.
חנוך  הרב  פניית  היתה  נוספת  פעילות 
ת"א  מחוז  משטרת  לצמרת  ראה"ע  זייברט, 
נקודת  פתיחת  חשיבות  בדבר  דן,  ומרחב 
פעילות  לאחר  ואכן,  בשכונה,  משטרה 
נקודה  לפתוח  המשטרה  ניאותה  ממושכת, 
במרכז שכונת פרדס כ"ץ, על שטח שהוקצה 
הפעולות  וכל  זו,  למטרה  העירייה  ע"י 
הדירות,  בפיצול  עיקש  כמאבק  שננקטו 
חוקיים  בלתי  פיראטיים  עסקים  סגירת 
השכונה  במרכז  המשטרה  נקודת  ופתיחת 
בלתי  שוהים  של  המונית  להרחקה  הביאו 
כנגדם  מתנהל  כי  בקביעות  שחשו  חוקיים 

מאבק חסר פשרות.
בין הפעולות שהתבצעו בימים אלו היתה 
נקיטת הליכים משפטיים בלתי פוסקים, כנגד 
 ,14 ביאליק  ברח'  בניה  חריגות  עם  מבנה 
חוקיים  בלתי  שוהים  עשרות  התגוררו  שבו 
המבנה  בעלי  את  דבר,  של  בסופו  שהביאו, 
אותו  ולמכור  המבנה  את  להרוס  להחלטה 
ואת המגרש, בשטח של מאות מטרים, לשני 
קבלנים, כדי לבנות עליו, בית מגורים חדש 

ומסודר.
כי  הודיע,  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
בכוונת העירייה להמשיך במדיניות החלטית 
וחד משמעית בנושא שהיה בלתי חוקית של 
סודנאים והיא תנקוט בכל הדרכים והאמצעים 
מפצלי  כנגד  לרשותה  העומדים  החוקיים 
צווי  כחוק,  שלא  לסודאנים  והשכרה  דירות 
סגירה כנגד עסקים בלתי חוקיים המופעלים 
על ידם ועוד. הועדה העירונית העוסקת בכך 
במצב  להתעדכנות  קרובות,  לעתים  תתכנס, 

ולגיבוש צעדים.

המבנה בו שהו הסודנים במקומו יוקם בית מגורים

מאת: עוזי ברק

הרבה  נפטרו  האחרונה  שבתקופה  לאחר 
בבוקר  שני  ביום  החרדי.  במגזר  צעירים 
בת  ע"ה,  זריהן  טליה  התינוקת  גם  נפטרה 

שנה וחצי משכונת פרדס כץ בב"ב. 
לידתה סבלה הפעוטה ממום בליבה  מאז 
ובטיפולים  חולים  בבתי  רבות  והייתה 
רפואיים. בשבועות האחרונים מצבה הידרדר 

ורבים העתירו בתפילה לרפואתה. 

לה  שגרם  בחיידק  נדבקה  כשבוע  לפני 
בתל  שיבא  בבי"ח  ואושפזה  במוח  בצקת 
השומר. בהוראת הרבנים אף הוסיפו לה את 
השם "חיה", אך נגזרה הגזרה והיא השיבה 

את נשמתה ליוצרה. 
הרב  של  בתו  היא  ע"ה  טליה  הילדה 

אברהם זריהן ושל רעייתו מרת רינה. 
בבית  היום  בצהרי  התקיימה  הלווייתה 

העלמין ירקון, בהשתתפות בני משפחתה. 

התינוקת טליה זריהן ע"ה נפטרה, לאחר שנדבקה בחיידק שגרם 
לה בצקת במוח, טופלה במשך כמה ימים בבית החולים ונפטרה

אסון רודף אסון

ההשקה

מרכז העסקים 
החדש של בני ברק
ז׳בוטינסקי 168 בני ברק, מגדלי שקל, קומה 9

 לפרטים נוספים: 
1-700-707-767 שלוחה 314

משרדים להשכרה על בסיס חודשי החל 
מ-850 ₪ לחודש, כולל ארנונה וחשמל

משרד הכלכלה

מופעל ע"י
אשכול גלילי

חברה יהודית ערבית
לפיתוח כלכלי בע"מ משרד הכלכלה

מופעל ע"י
אשכול גלילי

חברה יהודית ערבית
לפיתוח כלכלי בע"מ

מרכז עסקים חדש המעניק 
פלטפורמה מלאה לפיתוח 

וקידום העסק שלך

ליווי ויעוץ 
עסקי פרטני עם 

מומחי מעוף

נטוורקינג 
עסקי ושיתופי 

פעולה

משרדים ועמדות 
להשכרה על בסיס 

שעתי וחודשי

מגוון קורסים 
והדרכות 
ייעודיות

מזכירות,
 חדרי ישיבות 

ופינות קפה



הפסח שכולם חיכו לו! 
MELIA-ב שינפלד 

בפסח זה קורה... המלון היוקרתי שתמיד חלמנו להגיע אליו!
MELIA GRAND HERMITAGE מלון דגל של רשת MELIA מהמובילות בעולם 

עם 350 מלונות ב-40 מדינות. המלון יושב על קו החוף בחולות הזהב הקסומים ליד ורנה ויש בו הכל: 
שטחים ציבוריים רחבים | בריכות חיצוניות ובריכה פנימית | ספא בריאות מפנק | בית כנסת מפואר | מכון 

כושר | לובי מלכותי | חדרי אוכל ענקיים מעוצבים לחג | טרקלין אירי עם שתייה וכיבוד חופשי | מיני קלאב לילדים

חג מושלם!
9 ימים מלאים כולל פנסיון 
מלא עם 3 ארוחות ביום 

גלאט כשר לא שרוי'ה של 
טובי השפים זוכי פרסים, 

וליל סדר מפואר
כיד המלך.

 03-618-9999 www.shainfeld.com
חכם מזמין מוקדם ומרוויח! 

מלא טיולים!
בורגס ונסבאר, השמורה הארכיאולוגית 
"קליאקרה" והגן הבוטני, מופע דולפינים 

ולונה פארק לילדים, מסע לכפרים 
האותנטיים של בולגריה, טיול ג'יפים )חצי 

יום(, קונסטנצה על גבול רומניה, ציון 
הפלא יועץ הידוע בסגולתו.

להנות ולהיות שקטים בחו"ל!
שינפלד תיירות עם 28 שנות ניסיון 

ואלפי לקוחות מרוצים ונאמנים. לאחר 
התרחבותנו הקיץ בהילטון דרזדן 

ובהילטון דאבל-טרי ברטיסלבה, אנו 
ממשיכים לשפר ולהשתפר ומעניקים 

את השירות הטוב ביותר.



בני ברק    ג' בשבט תשע"ו 13/1/16 1216

לראשונה בבני ברק: מוקד רפואה דחופה עד 22:30 
בלילה, במרכז הרפואי החדש של 'מכבי שירותי בריאות'

שביעות רצון 
ממי השתייה

הישג לתאגיד המים 'מי ברק': שביעות רצון תושבי בני 
ברק מאיכות מי ברז במקום הראשון בישראל

מאת: עוזי ברק

המרכזית  הלשכה  של  החברתי  בסקר 
בנושא   2014 לשנת  )למ"ס(  לסטטיסטיקה 
מרתקים  נתונים  עולים  במים  וחסכון  שימוש 

ביחס לעיר ב"ב.
העיר ב"ב  נמצאת במקום הראשון בשביעות 
רצון של התושבים מאיכות מי השתייה בביתם 
ב"ב  מתושבי   )67%( שלישים  שני   .67% עם 
לעומת 42% ברחובות ובת -ים. בת"א, בחיפה 

וב"ש, 52% מרוצים ממי השתייה בביתם. 
היא  ביותר  הנמוכה  העירונית  המים  צריכת 
כאשר  גדולות  לערים  בהשוואה  וי-ם  בב"ב 
הממוצע בב"ב וי-ם עומדת על 55 קוב לשנה 

לעומת 94 קוב לשנה בת"א. 
וי-ם נחשבות  גם בצריכת המים לנפש ב"ב 
לנמוכות ביותר שם נמדד שימוש כ – 40 קוב 
וממוצע  בת"א  קוב   62 לעומת  לשנה,  לנפש 

ארצי של 49 קוב לנפש.

עוד עולה מהסקר ששליש מהישראלים בני 
20 ומעלה שותים מים מהברז,  44 אחוז שותים 
מים מסוננים ו 23 אחוז שותים מים מבקבוקים 
או ממכלים וסך הכל כ 59 אחוז מהישראלים 

מרוצים ממי השתייה שלהם.
חוסכים  שהישראלים  מהסקר  עולה  עוד 
או  שיניים  לצחצוח  הברז  במי  שימוש  ובעת 

סיבון כלים 83 אחוז נוהגים לסגור את הברז.
ראש העיר הרב חנוך זייברט, קיבל בסיפוק 
רצון  שביעות  על  הסקר  תוצאות  את  רב 
התושבים  והביע את הערכתו העמוקה למנהלי 

ועובדי תאגיד המים "מי ברק"
צלניק:  דוד  ברק'  'מי  המים  תאגיד  מנכ"ל 
"ב"ה, לפנינו תוצאה מרשימה ומכובדת לעיר 
יומיומית מאומצת  ב"ב. זה שכרה של עבודה 
הכוללת  התאגיד  עובדי  כל  של  ומקצועית 
וללא פשרות,  דיגום מי שתייה מתקדם  מערך 
גבוהה,  ברמה  מים  ומתקני  מערכות  אחזקת 

ומתן מענה בזמן אמת . 

מאת: יאיר קורן

של  הרפואה  שירותי  הרחבת  במסגרת 
'מכבי שירותי בריאות' בבני ברק עם פתיחת 
רבי  ברחוב  והמרווח  הגדול  הרפואי  המרכז 
העיר  תושבי  לחבריה  מכבי  מבשרת  עקיבא, 
שירותי  לקבל  יהיה  ניתן  מהיום  כי  והסביבה 

רפואה דחופה בשעות הערב והלילה.
דבר  כל  על  למיון  ללכת  צריך  לא  מהיום, 
קטן. לשירותכם מוקד רפואה דחופה הכולל: 
מגוון רופאים מומחים ומכלול שירותי רפואה 
ילדים,  רפואת  משפחה,  רפואת  דחופה: 
רנטגן,  מכון  מעבדה,  שירותי  טראומה, 
מוקד  בבניין:  חדש  ובנוסף,  אחיות,  שירותי 

אשפוז יום!
פעיל  מכבי  של  הדחופה  הרפואה  מוקד 
 ,19:00-22:30 השעות:  בין  א'-ה',  בימים 
ב"ב.   86 ר"ע  רח'  החדש:  הרפואי  במרכז 
כרטיס  בהעברת  מכבי  לחברי  ניתן  השירות 
 – רופא  הפניית  של  במקרה  בלבד,  מכבי 
משרד  לתקנון  כפוף  תשלום  ללא  השירות 

הבריאות.
של  הרחב  למגוון  מצטרף  החדש  השירות 
שירותי הרפואה הפועלים במרכז החדש, בין 
השאר, מכוני רנטגן, לב, שמע, סוכרת ומכון 
מוקד  חירום,  מוקד  יום,  אשפוז  בריאטרי; 
נשים, ריפוי בעיסוק, מכון להתפתחות הילד, 
'מכבי  מרכז  משקל,  עודף  עם  לילדים  מרכז 
'מכבי  מרקחת  בית  שיניים,  לרפואת  דנט' 
לביצוע  חדר  משוכללת,  מעבדה  פארם', 

ניתוחים קטנים ועוד ועוד.
עם  ומודרני  חדשני  הינו  הרפואי  המרכז 
הוא  מתקדמות,  הכי  והתפיסה  הטכנולוגיה 

מרכז במקום אחד את רוב השירותים שתושבי 
נאה  הכי  באכסניה  זה  וכל  צורכים  ברק  בני 

והכי מודרנית.
בהשלמת  שלב  עוד  הינו  החדש  השירות 
בב"ב.  הרפואה  בתחום  ההיסטורי  המהפך 
חברי  אלף  ל-86  ממש  של  במהפכה  מדובר 
מ"ר   6,500 בעיר.  המתגוררים  'מכבי' 
המאכלסות  קומות  ארבע  פני  על  הפרושים 
בעיקר שירותי רפואה מקצועיים שנוספו לצד 
הפזורים  ביותר  המגוונים  הרפואה  שירותי 
עצום  מגוון  מצוינים,  רופאים  העיר,  ברחבי 
מה  זה   – מסור  וצוות  רפואיים  שירותים  של 
במרכז  מקבלים  ב"ב  תושבי  'מכבי'  שחברי 

הרפואי החדש.
בב"ב,  הקהילה  עם  חזק  קשר'  ל'מכבי 
הרפואי.  בשירות  ונגמר  מתחיל  לא  הקשר 
מכבי מקיימת קשרי קהילה טובים מאוד עם 
ועוד  חסד  ארגוני  ציבור,  מוסדות  העירייה, 
וכמובן פועלים בהתייעצות עם רבנים ומובילי 
הותאם  והמבנה  החרדית.  בקהילה  דעה 
מבחינה תרבותית לצורכי המגזר מהמסד ועד 
החברים  ציבור  את  מזמינה  מכבי  לטפחות. 
לבוא ליהנות משירותים איכותיים ומקצועיים 

ברמה אחרת.

מרחיבים את הפעילות

אתה לא 
באמת
רוצה

לפספס
את השנה 

הזו...

לפרטים והרשמה:  03-7382270

 הרשם עכשיו למכינות ותוכל להשתלב בלימודים
לתואר אקדמי במשפטים )עריכת דין( או במנהל עסקים 

)מערכות מידע, מימון ושוק ההון, ייעוץ פנסיוני(
כבר במחזור הקרוב!

אם אתה מעוניין ללמוד לתואר יוקרתי בשנה הקרובה, 
עליך להשתלב במכינות הקדם אקדמיות שנפתחות כעת!

המכינות לגברים מתחילות

14.2.16
ה’ אדר א’ תשע"ו



שימו לב 
למיקומים 

החדשים

חדש!
36 תשלומים 

באשראי.
אפשרות לתשלום 

בצ’קים* 

ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

תוקף המבצע עד 22.01.16 או/ו עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 10 יח’ 
לסניף. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה.

מתנה לבית בשווי 200 ₪
מתנה לבית בשווי 300 ₪

במכירה ענקית אחתשני מותגים גדולים 
רק ב

מייבש כביסה 
7 ק”ג

תוף נירוסטה | פתח רחב 
במיוחד | 2200 וואט | 

8 תוכניות לרבות כביסה עדינה 
ותוכניות לרענון הכביסה | דירוג 

C אנרגטי

כיריים 4 
להבות גז 

להבת טורבו

תנור בנוי
דגם: 5417

נפח תא אפייה 74 ליטר
A דירוג אנרגטי

תנור משולב 
דו תאי
כשר למהדרין

באישור המכון להלכה

מכונת כביסה 
7 ק”ג

Aׁ 1200 סל”ד | דירוג אנרגטי

רק ב-   1,390 ₪

רק ב-   549 ₪

רק ב-  1,990 ₪

רק ב-   2,690 ₪ רק ב-   2,290 ₪

מתנה לבית בשווי 300 ₪

לדוגמא ממגוון המוצרים:

מתנה לבית בשווי 50 ₪
מתנה לבית בשווי 200 ₪



בני ברק    ג' בשבט תשע"ו 13/1/16 1218

צרפת: מוסלמי תקף 
חרדי עם מצ'טה

חרדי תושב מרסיי שהיה בדרכו 
לבית הספר ׳סורס׳ שם הוא 

מלמד, נדקר ע"י מוסלמי ברובע 
התשיעי  הנדקר נפצע באורח 

קל והוא סובל מחתכים בידיו

מאת: יעקב אמסלם

בנימין אמסלם, חרדי תושב מרסיי שהיה בדרכו 
ע"י  נדקר  כמורה  משמש  שם  ׳סורס׳  הספר  לבית 
אמסלם  שבצרפת.  במרסיי  ה-9  ברובע  מוסלמי 
נפצע במצב קל והוא סובל מחתכים בידיים. הדוקר 
בריא בנפשו  אינו  הוא  כי  ועולה חשד  נעצר   16 בן 
באירוע  מדובר  כי  חושדת  היהודית  הקהילה  אך 

אנטישמי.
רבה הראשי של צרפת, הרב חיים קורסייה, צפוי 
שסיים  לאחר  הדקור  עם  הקרובות  בדקות  לשוחח 

פגישה עם בני הערובה שהיו בחנות היפר כשר.
הדוקר  של  כוונתו  כי  הדקור  סיפר  יותר  מאוחר 
הייתה להורגו: "הוא רצה לשחוט אותי, נאבקתי בו 

והצלחתי להבריח אותו".

הדקור בפיגוע בצרפת 
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מי צייר את 
היטלר על קירות 
בית כנסת בת"א?
חוקרי מחוז תל אביב של משטרת 
ישראל פתחו בחקירה  "בתכלס, 
היטלר היה יהודי" נכתב לצד צלב 

קרס שצויר בתוך מגן דוד
מאת: מנדי כץ

ביום שלישי בבוקר התגלו כתובת גרפיטי שרוססו 
על מספר מבנים לאורך רחוב אהרון שלוש בתל אביב.

על קירות אחד המבנים ברחוב המשמש כבית כנסת 
יהודי"  היה  ו"היטלר  "היילייק"   הכתובת  נכתבה 
ובסמוך להן מופיע ציור פניו של הצורר הנאצי אדולף 

היטלר.
שוטרי מחוז תל אביב של משטרת ישראל שהגיעו 

למקום פתחו בחקירת האירוע.

חרדי תושב מרסיי שהיה בדרכו 
לבית הספר ׳סורס׳ שם הוא מלמד, 
  נדקר ע"י מוסלמי ברובע התשיעי
הנדקר נפצע באורח קל והוא סובל 

מחתכים בידיו

הן
 כ

לי
גי

איך אפשר לקנות מזגן
ולצאת עם עודף בכיס?

לפי נתוני חברת החשמל מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני והבטוח ביותר לחימום הבית בחורף

מזגן לסלון
₪1990 

סה"כ

סה"כ

₪56
ל-36 חודשים

מזגן 3 כ"ס
₪3290 

סה"כ

סה"כ

₪92
ל-36 חודשים

מזגן לחדר שינה
₪1090 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
30

סה"כ

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 ממעזריטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

₪6790 

סה"כ

     מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה 6 ק”ג 

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה ₪5890 

סה"כ

סה"כ

₪164
ל-36 חודשים

מקרר
+ מכונת כביסה

+ תנור חד תאי ₪2990 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
83

סה"כסה"כ

₪189
ל-36 חודשים

חבילות חתנים במחירים הזולים בארץ!
בחרו כל חבילה שתרצו וקבלו במחיר הזול ביותר וגם ב-36 תשלומים!

מייבשי כביסה
מהמותגים המובילים 

במחירים שחבל לתלות!

ל-36 חודשים
29

החל מ-

₪

מקררי
שארפ

ובלומברג

מקררי
סמסונג

מכונות
כביסה

במגוון ענק

תנורים
דו תאיים

במגוון ענק

טובי המתקינים של 'שיא החשמל והמיזוג' עומדים לשירותכם, עם עבודה יהודית ומקצועית ועמידה בלתי מתפשרת על איכות ההתקנה!

כל מוצרי החימום
במבחר ענק!

משלמים ממנו את
מחיר המזגן לחודש

ונשארים עם עודף בכיס!

רוכשים מזגן
במחירים הכי זולים 
וגם ב-36 תשלומים

מרוויחים את 
הפער בחיסכון 

בחשבון החשמל*

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!



בס"ד

מכבי שמה 
את הבריאות שלכם

 במרכז
ובכל רחבי העיר

מוגש כמידע לחברי מכבי

קיבוץ גלויות 24מומחה בקרדיולוגיהאסמןאריקד”ר

רבי עקיבא 86מומחה בקרדיולוגיה ילדיםכץאוריאלד”ר

רבי עקיבא 86מומחה בקרדיולוגיה אורבךאילןד”ר

רבי עקיבא 86 מומחית בקרדיולוגיה ילדיםראוכראלונה ד”ר

רבי עקיבא 86 מומחית בקרדיולוגיהאמיתי אוהמריםד"ר

צבי הרלינג 5מומחה בקרדיולוגיהמנחמידורוןד"ר

קרדיולוגיה

חזון איש 56מומחה באורתופדיהאופנהייםאוריד"ר

רבי עקיבא 86מומחה באורתופדיהשם טוברועיד"ר

קיבוץ גלויות 24מומחה באורתופדיהשר לוריאנירד”ר

רבי עקיבא 86מומחה באורתופדיהז"קרםד"ר

צבי הרלינג 5מומחה באורתופדיהקוזניצובאיגור ד"ר

הבעל שם טוב 7 מומחה באורתופדיהגרובראריהד"ר

נתן הנביא 1מומחה באורתופדיהשורלואיסד"ר

אהרונוביץ 19מומחה באורתופדיהגרוסאורןד"ר

הרב שך 60מומחה באורתופדיהרוזןבנימיןד”ר

ז'בוטינסקי 168 מומחה באורתופדיית ילדיםשגבאיתןד"ר

אורתופדיה

167 רופאים 
מומחים

8 מרכזים 
רפואיים 

ברחבי העיר
המרכז הרפואי

החדש
רבי עקיבא 86

מכבי שירותי בריאות שמחה להעמיד לשירותכם מגוון רחב ביותר 
של רופאים מומחים במבחר תחומים לכל המשפחה, ברחבי העיר בני ברק : כהנמן 64 ו'מומחית באנדוקרינולוגיהאושר-אפינגדיןאסתרד”ר

רבי עקיבא 86מומחית באנדוקרינולוגיהתורג'מןקרןפרופ’

רבי עקיבא 86מומחית באנדוקרינולוגיהמרקוס-פרלמןיוניתד”ר

כהנמן 64 ו'מומחה אנדוקרינולוגית ילדיםמלערןד"ר

רבי עקיבא 86מומחית אנדוקרינולוגית ילדיםברילגרטהד"ר

צבי הרלינג 5מומחית אנדוקרינולוגית ילדיםגרף בר-אלחנהד”ר

אנדוקרינולוגיה

הרב שך 60מומחית ברפואת עוראקרמןלהביתד"ר

הרב שך 60מומחה ברפואת עור טלרועיד"ר

חזון איש 56מומחה ברפואת עורגולדיצחקד"ר

צבי הרלינג 5מומחית ברפואת עוראורןאלדרד"ר

קיבוץ גלויות 24מומחה ברפואת עורלביאירוןד"ר

רבי עקיבא 86מומחית ברפואת עורצ'צ'יקרפאלהד”ר

חזון איש 56מומחית ברפואת עוררומר-טמירעינתד"ר

רפואת עור

כהנמן 64 ו'מומחה ברפואה פנימיתאוברלנדרשלוםד"ר

סוכרת

רבי עקיבא 86מומחית בנוירולוגיהטיקוצקיאדלד”ר

הרב שך 60מומחה בנוירולוגיהשניידריוסףד”ר

כהנמן 64 ו'מומחית בנוירולוגיה ילדיםשרוןאהרוניד”ר

חזון איש 19מומחית בנוירולוגיהבווהאירנהד"ר

נוירולוגיה
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רבי עקיבא 86מומחה בגריאטריהצ’ליקרוןד”ר

חזון איש 56מומחה בנפרולוגיהשולפיליפד”ר

הרב שך 60מומחית בהמטולוגיהגוריוןרוניתד”ר

נתן הנביא 1מומחה בהמטולוגיהקנלראברהםד”ר

רבי עקיבא 86נוירואופטלמולוגיה מומחית ברפואת עינייםנפתלייבאלבירהד”ר

כהנמן 95מומחה באימונולוגיה/אלרגולוגיההרטמשולםד”ר

חזון איש 56מומחה בראומטולוגיהרויטמןמיגלד”ר

תחומי רפואה נוספים

כהנמן 64 ו'מומחה במחלות ריאה ילדיםשיינברגאמירד”ר

הרב שך 18 מומחה במחלות ריאהוולנראריהד”ר

רפואת ריאות ודרכי נשימה

רבי עקיבא 86מומחה בגסטרואנטרולוגיהמושקוביץמנחםד”ר

אהרונוביץ 19מומחה בגסטרואנטרולוגיהקמנצקיצביד”ר

כהנמן 64 ו'מומחה בגסטרו' ילדיםרוזנבךיורםד”ר

גסטרואנטרולוגיה
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רבי עקיבא 93מומחה ברפואת משפחהבורשטייןאריהד"ר

יונה הנביא 12מומחה ברפואת משפחהבלייאריהד"ר

חזון איש 56מומחית ברפואה פנימיתבר דייןיוספהד"ר

חזון איש 56מומחה ברפואה פנימיתבר דייןירוןפרופ'

 צבי הרלינג 5מומחה ברפואת משפחהגבאימנשהד"ר

 בן זכאי 12מומחה ברפואה פנימיתגרוסמןחגיד"ר

 בן זכאי 12מומחה ברפואה פנימיתגרוסמןאלוןד"ר

רבי עקיבא 86מומחית ברפואת משפחהלוי-כהןטליד"ר

 בן זכאי 12מומחה ברפואה פנימיתפנחסאברהםד"ר

רבי עקיבא 86מומחה ברפואת משפחהדקלמשהד"ר

הרב שך 18מומחה ברפואה פנימיתהופמןמיכאלד"ר

חזון איש 19מומחה ברפואה פנימיתהורוביץמשהד"ר

חזון איש 19מומחה ברפואה פנימיתוינקלרינושד"ר

רב אשי 13מומחה ברפואת משפחההשכליהודהד"ר

הרב שך 18מומחה ברפואה פנימיתוולנראריהד"ר

כהנמן 64 ו'מומחית ברפואת משפחהויליאןמיכלד”ר

רבי עקיבא 32מומחה ברפואה פנימיתוייסמרדכיפרופ'

 צבי הרלינג 5מומחית ברפואה פנימיתכמוסדיקלהד"ר

 צבי הרלינג 5מומחה ברפואה פנימיתמורדלאמנוןד"ר

אהרונוביץ 47 כניסה מרבי מאירמומחה ברפואה פנימיתסטרוחייםד"ר

ירושלים 57מומחה ברפואה פנימיתסטרוגורפאלד"ר

ירושלים 57מומחה ברפואה פנימיתקמרייהודהד"ר

רבי עקיבא 86מומחית ברפואה פנימיתקוזיקסוניהד"ר

נתן הנביא 1מומחה ברפואה פנימיתליבסטררונןד"ר

רבי עקיבא 86מומחה ברפואת משפחהסינישרוןד"ר

אשל אברהם 8מומחה ברפואה פנימיתשלרברוךד"ר

רבי עקיבא 86מומחית ברפואת משפחהאבישרניצןד”ר

קיבוץ גלויות 24מומחה ברפואה פנימיתאסמןאריקד”ר

הרב שך 60מומחית ברפואה פנימיתאריאלעפרהד”ר

הרב שך 60מומחה ברפואת משפחהברקוביץחגיד”ר

כהנמן 64 ו'מומחית ברפואה פנימיתצפדיהמליד”ר

משפחה, פנימית וכללית

רבי עקיבא 86מומחה באף אוזן גרוןגריןישראלד"ר

הרב שך 60מומחה באף אוזן גרוןהודרועיד”ר

 ז'בוטינסקי 168מומחה באף אוזן גרוןפרידמןפטרד”ר

בן דוד 18מומחה באף אוזן גרוןטלמורדודד"ר

אהרונוביץ 19מומחה באף אוזן גרוןצילקרזאבד”ר

צבי הרלינג 5מומחית באף אוזן גרוןשגיאליהיד"ר

האדמור מבעלזא 6מומחה באף אוזן גרוןרדושקוביץגדעוןד”ר

אף אוזן גרון

כהנמן 64 ו'מומחית בנשים- גניקולוגיהמריליואלהד"ר

חזון איש 56מומחית בנשים- גניקולוגיהרובינספאולה לאהד"ר

נתן הנביא 1מומחה בנשים- גניקולוגיהישראלאדוארדוד"ר

כהנמן 64 ו'מומחית בנשים- גניקולוגיהקלימוביץלריסהד"ר

צבי הרלינג 5מומחית בנשים- גניקולוגיה + US קריידן חרץקרינהד"ר

נתן הנביא 1מומחית בנשים- גניקולוגיהברקשריתד"ר

חזון איש 19מומחה בנשים- גניקולוגיהקייםצביד"ר

ז'בוטינסקי 160מומחית בנשים- גניקולוגיהסטרשנוימרינהד"ר

הרב שך 39מומחה בנשים- גניקולוגיהמילאטינרדודד"ר

ז'בוטינסקי 160 מומחית בנשים- גניקולוגיהקרולאנה ד"ר

צבי הרלינג 5מומחה בנשים- גניקולוגיהרויבורטמשהד"ר

קוטלר 16מומחה בנשים- גניקולוגיהאבירםרמיד"ר

ירושלים 57מומחה בנשים- גניקולוגיהאנגלהרדיואל ד"ר

הבעל שם טוב 7 מומחה בנשים- גניקולוגיהארזיזהרד"ר

רבי עקיבא 52מומחית בנשים- גניקולוגיהבר נתןנעמיד"ר

חזון איש 56מומחית בנשים- גניקולוגיהברקאייעלד"ר

אהרונוביץ 19מומחה בנשים- גניקולוגיהגורדבירד"ר

רבי עקיבא 86מומחה הריון בסיכון + אולטראסאונד גניקולוגיבלוססקירוןד"ר

רבי עקיבא 86מומחית בצוואר הרחםירמיןלודמילהד"ר

רבי עקיבא 86מומחה הריון בסיכוןמסלוביץשרוןד"ר

רבי עקיבא 86מומחית הריון בסיכוןספיראמאיהד"ר

רבי עקיבא 86מומחית הריון בסיכוןסקורניקאביטלד"ר

רבי עקיבא 86מומחית הריון בסיכוןגריסרוסורינהפרופ’

רבי עקיבא 86מומחית בפריוןממןאתי ד"ר

כהנמן 64 ו’מומחה בפריוןמנשהיחזקאלד”ר

רבי עקיבא 86מומחה אולטראסאונד גניקולוגינלינגררוניד"ר

רבי עקיבא 86מומחה אולטראסאונד גניקולוגיזאבידןד"ר

רבי עקיבא 86מומחה אולטראסאונד גניקולוגיששרדודד”ר

רבי עקיבא 86מומחית אולטראסאונד גניקולוגיחדיאפרתד”ר

רבי עקיבא 86מומחה אולטראסאונד גניקולוגיריקובריגאלד"ר

רבי עקיבא 86מומחית באורוגניקולוגיהגייסטרותד”ר

רפואת נשים

רבי עקיבא 86מומחית ברפואת עינייםנפתלייבאלבירה ד”ר

רבי עקיבא 54מומחה ברפואת עינייםמלכיןמשהד”ר

צבי הרלינג 5מומחית ברפואת עינייםאוסטשינסקימיכלד"ר

הרב שך 60מומחית ברפואת עינייםליכטרהניהד"ר

קיבוץ גלויות 24מומחה ברפואת עינייםאביזמרחגיד"ר

רבי עקיבא 86מומחה ברפואת עינייםאפלאתיאלד"ר

כהנמן 64 ו'מומחה ברפואת עיניים ילדיםויסנביקיגאלד"ר

משה פרדו 7מומחה ברפואת עינייםדיסטניקצביד"ר

רבי עקיבא 93מומחה ברפואת עינייםארליךמוניד"ר

אהרונוביץ 19 | חזון איש 19מומחה ברפואת עינייםאדלרשמחהד"ר

עיניים

רבי עקיבא 86מומחה ברפואת ילדיםאליהבאפריםד"ר

כהנמן 64 ו'מומחה ברפואת ילדיםשמשארזד"ר

הרב ‘ 60מומחה ברפואת ילדיםברנטרוןד"ר

קהילות יעקב 74מומחית ברפואת ילדיםבודנרדליהד"ר

צבי הרלינג 5מומחית ברפואת ילדיםגרף בר-אלחנהד"ר

חזון איש 19 מומחה ברפואת ילדים + קשב וריכוזדוידזוןשמואלד"ר

צפניה 9מומחה ברפואת ילדיםהלראליהוד"ר

כהנמן 95 | הרב פוברסקי 17 בי”ח מעיני הישועהמומחה ברפואת ילדיםהרטמשולםד"ר

נחמיה 16מומחה ברפואת ילדיםיורגנסוןאוריד"ר

קיבוץ גלויות 24מומחה ברפואת ילדים ופגיםלוביןדניאלד"ר

אהבת שלום 4מומחה ברפואת ילדיםלנדסמןמוטיד"ר

ז'בוטינסקי 168 מומחה ברפואת ילדים + קשב וריכוזמוקמאלמנשהד"ר

קהילות יעקב 74 פינת ר' לנדרס 14מומחה ברפואת ילדיםסומךאלי פרופ'

צבי הרלינג 5 מומחית ברפואת ילדיםפישקינהמרהד"ר

רש"י 21מומחה ברפואת ילדיםפלוצ'ניקאשרד"ר

חזון איש 56מומחה ברפואת ילדים + קשב וריכוזקרןאבישיד"ר

קיבוץ גלויות 24מומחה ברפואת ילדיםעומרניבד"ר

הרב שך 60מומחית ברפואת ילדיםשדליסקרתמרד"ר

חזון איש 19 מומחה ברפואת ילדיםשוחטיצחקד"ר

עזרא 66  | רבי עקיבא 2מומחה ברפואת ילדיםשרםמשהד"ר

ילדים

כנרת 5מומחה בכירורגיה ילדיםביליקרוןד"ר

נתן הנביא 1מומחה בכירורגיה כלליתקשוקג'פריפרופ'

צבי הרלינג 5מומחה בכירורגיה ילדיםבעזובארטורד"ר

צבי הרלינג 5מומחה בכירורגיה כלליתוייטאיאןד"ר

חזון איש 56מומחית בכירורגיה כלליתברקרונית ד"ר

ז'בוטינסקי 113 מומחית בכירורגיה כלליתדייןליליד"ר

ז'בוטינסקי 168 מומחה בכירורגית כלי דםיעקובוביץדימטריד"ר

כהנמן 64 ו'מומחית בכירורגיה כלליתוינשטייןדפנהד"ר

רבי עקיבא 86 מומחה בכירורגיה כללית ופרוקטולוגיהונטוררומוריסד"ר

הרב שך 39מומחה בכירורגיה כלליתארנוביץ'דודד"ר

הרב שך 39מומחה בכירורגיה כלליתשינדלאשרד”ר

חזון איש 19 מומחה בכירורגיה כלליתרוזיןדןד"ר

ז'בוטינסקי 168 מומחה בכירורגית כלי דםרייניץמנחםד”ר

כירורגיה

הרב שך 60מומחה באורולוגיהבריאבי ד"ר

צבי הרלינג 5מומחה באורולוגיהזינגרדבד"ר

אהרונוביץ 19מומחה באורולוגיהסביוןמיכאלד”ר

ז'בוטינסקי 12מומחית באורולוגיהיחיאלי כהןרויתד"ר

חזון איש 56מומחה באורולוגיהרוברונןד"ר

אורולוגיה

אפשטיין פנחס 6מומחית בפסיכיאטריהאברמוביץפנינהד"ר

ירושלים 57מומחה בפסיכיאטריהבן טובראובןד"ר

ז'בוטינסקי 12מומחה בפסיכיאטריהיצחקיטוביהד"ר

ז'בוטינסקי 12מומחה בפסיכיאטריהלנדאליאונידד”ר

פסיכיאטריה
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רבי עקיבא 93מומחה ברפואת משפחהבורשטייןאריהד"ר

יונה הנביא 12מומחה ברפואת משפחהבלייאריהד"ר

חזון איש 56מומחית ברפואה פנימיתבר דייןיוספהד"ר

חזון איש 56מומחה ברפואה פנימיתבר דייןירוןפרופ'

 צבי הרלינג 5מומחה ברפואת משפחהגבאימנשהד"ר

 בן זכאי 12מומחה ברפואה פנימיתגרוסמןחגיד"ר

 בן זכאי 12מומחה ברפואה פנימיתגרוסמןאלוןד"ר

רבי עקיבא 86מומחית ברפואת משפחהלוי-כהןטליד"ר

 בן זכאי 12מומחה ברפואה פנימיתפנחסאברהםד"ר

רבי עקיבא 86מומחה ברפואת משפחהדקלמשהד"ר

הרב שך 18מומחה ברפואה פנימיתהופמןמיכאלד"ר

חזון איש 19מומחה ברפואה פנימיתהורוביץמשהד"ר

חזון איש 19מומחה ברפואה פנימיתוינקלרינושד"ר

רב אשי 13מומחה ברפואת משפחההשכליהודהד"ר

הרב שך 18מומחה ברפואה פנימיתוולנראריהד"ר

כהנמן 64 ו'מומחית ברפואת משפחהויליאןמיכלד”ר

רבי עקיבא 32מומחה ברפואה פנימיתוייסמרדכיפרופ'

 צבי הרלינג 5מומחית ברפואה פנימיתכמוסדיקלהד"ר

 צבי הרלינג 5מומחה ברפואה פנימיתמורדלאמנוןד"ר

אהרונוביץ 47 כניסה מרבי מאירמומחה ברפואה פנימיתסטרוחייםד"ר

ירושלים 57מומחה ברפואה פנימיתסטרוגורפאלד"ר

ירושלים 57מומחה ברפואה פנימיתקמרייהודהד"ר

רבי עקיבא 86מומחית ברפואה פנימיתקוזיקסוניהד"ר

נתן הנביא 1מומחה ברפואה פנימיתליבסטררונןד"ר

רבי עקיבא 86מומחה ברפואת משפחהסינישרוןד"ר

אשל אברהם 8מומחה ברפואה פנימיתשלרברוךד"ר

רבי עקיבא 86מומחית ברפואת משפחהאבישרניצןד”ר

קיבוץ גלויות 24מומחה ברפואה פנימיתאסמןאריקד”ר

הרב שך 60מומחית ברפואה פנימיתאריאלעפרהד”ר

הרב שך 60מומחה ברפואת משפחהברקוביץחגיד”ר

כהנמן 64 ו'מומחית ברפואה פנימיתצפדיהמליד”ר

משפחה, פנימית וכללית

רבי עקיבא 86מומחה באף אוזן גרוןגריןישראלד"ר

הרב שך 60מומחה באף אוזן גרוןהודרועיד”ר

 ז'בוטינסקי 168מומחה באף אוזן גרוןפרידמןפטרד”ר

בן דוד 18מומחה באף אוזן גרוןטלמורדודד"ר

אהרונוביץ 19מומחה באף אוזן גרוןצילקרזאבד”ר

צבי הרלינג 5מומחית באף אוזן גרוןשגיאליהיד"ר

האדמור מבעלזא 6מומחה באף אוזן גרוןרדושקוביץגדעוןד”ר

אף אוזן גרון

כהנמן 64 ו'מומחית בנשים- גניקולוגיהמריליואלהד"ר

חזון איש 56מומחית בנשים- גניקולוגיהרובינספאולה לאהד"ר

נתן הנביא 1מומחה בנשים- גניקולוגיהישראלאדוארדוד"ר

כהנמן 64 ו'מומחית בנשים- גניקולוגיהקלימוביץלריסהד"ר

צבי הרלינג 5מומחית בנשים- גניקולוגיה + US קריידן חרץקרינהד"ר

נתן הנביא 1מומחית בנשים- גניקולוגיהברקשריתד"ר

חזון איש 19מומחה בנשים- גניקולוגיהקייםצביד"ר

ז'בוטינסקי 160מומחית בנשים- גניקולוגיהסטרשנוימרינהד"ר

הרב שך 39מומחה בנשים- גניקולוגיהמילאטינרדודד"ר

ז'בוטינסקי 160 מומחית בנשים- גניקולוגיהקרולאנה ד"ר

צבי הרלינג 5מומחה בנשים- גניקולוגיהרויבורטמשהד"ר

קוטלר 16מומחה בנשים- גניקולוגיהאבירםרמיד"ר

ירושלים 57מומחה בנשים- גניקולוגיהאנגלהרדיואל ד"ר

הבעל שם טוב 7 מומחה בנשים- גניקולוגיהארזיזהרד"ר

רבי עקיבא 52מומחית בנשים- גניקולוגיהבר נתןנעמיד"ר

חזון איש 56מומחית בנשים- גניקולוגיהברקאייעלד"ר

אהרונוביץ 19מומחה בנשים- גניקולוגיהגורדבירד"ר

רבי עקיבא 86מומחה הריון בסיכון + אולטראסאונד גניקולוגיבלוססקירוןד"ר

רבי עקיבא 86מומחית בצוואר הרחםירמיןלודמילהד"ר

רבי עקיבא 86מומחה הריון בסיכוןמסלוביץשרוןד"ר

רבי עקיבא 86מומחית הריון בסיכוןספיראמאיהד"ר

רבי עקיבא 86מומחית הריון בסיכוןסקורניקאביטלד"ר

רבי עקיבא 86מומחית הריון בסיכוןגריסרוסורינהפרופ’

רבי עקיבא 86מומחית בפריוןממןאתי ד"ר

כהנמן 64 ו’מומחה בפריוןמנשהיחזקאלד”ר

רבי עקיבא 86מומחה אולטראסאונד גניקולוגינלינגררוניד"ר

רבי עקיבא 86מומחה אולטראסאונד גניקולוגיזאבידןד"ר

רבי עקיבא 86מומחה אולטראסאונד גניקולוגיששרדודד”ר

רבי עקיבא 86מומחית אולטראסאונד גניקולוגיחדיאפרתד”ר

רבי עקיבא 86מומחה אולטראסאונד גניקולוגיריקובריגאלד"ר

רבי עקיבא 86מומחית באורוגניקולוגיהגייסטרותד”ר

רפואת נשים

רבי עקיבא 86מומחית ברפואת עינייםנפתלייבאלבירה ד”ר

רבי עקיבא 54מומחה ברפואת עינייםמלכיןמשהד”ר

צבי הרלינג 5מומחית ברפואת עינייםאוסטשינסקימיכלד"ר

הרב שך 60מומחית ברפואת עינייםליכטרהניהד"ר

קיבוץ גלויות 24מומחה ברפואת עינייםאביזמרחגיד"ר

רבי עקיבא 86מומחה ברפואת עינייםאפלאתיאלד"ר

כהנמן 64 ו'מומחה ברפואת עיניים ילדיםויסנביקיגאלד"ר

משה פרדו 7מומחה ברפואת עינייםדיסטניקצביד"ר

רבי עקיבא 93מומחה ברפואת עינייםארליךמוניד"ר

אהרונוביץ 19 | חזון איש 19מומחה ברפואת עינייםאדלרשמחהד"ר

עיניים

רבי עקיבא 86מומחה ברפואת ילדיםאליהבאפריםד"ר

כהנמן 64 ו'מומחה ברפואת ילדיםשמשארזד"ר

הרב ‘ 60מומחה ברפואת ילדיםברנטרוןד"ר

קהילות יעקב 74מומחית ברפואת ילדיםבודנרדליהד"ר

צבי הרלינג 5מומחית ברפואת ילדיםגרף בר-אלחנהד"ר

חזון איש 19 מומחה ברפואת ילדים + קשב וריכוזדוידזוןשמואלד"ר

צפניה 9מומחה ברפואת ילדיםהלראליהוד"ר

כהנמן 95 | הרב פוברסקי 17 בי”ח מעיני הישועהמומחה ברפואת ילדיםהרטמשולםד"ר

נחמיה 16מומחה ברפואת ילדיםיורגנסוןאוריד"ר

קיבוץ גלויות 24מומחה ברפואת ילדים ופגיםלוביןדניאלד"ר

אהבת שלום 4מומחה ברפואת ילדיםלנדסמןמוטיד"ר

ז'בוטינסקי 168 מומחה ברפואת ילדים + קשב וריכוזמוקמאלמנשהד"ר

קהילות יעקב 74 פינת ר' לנדרס 14מומחה ברפואת ילדיםסומךאלי פרופ'

צבי הרלינג 5 מומחית ברפואת ילדיםפישקינהמרהד"ר

רש"י 21מומחה ברפואת ילדיםפלוצ'ניקאשרד"ר

חזון איש 56מומחה ברפואת ילדים + קשב וריכוזקרןאבישיד"ר

קיבוץ גלויות 24מומחה ברפואת ילדיםעומרניבד"ר

הרב שך 60מומחית ברפואת ילדיםשדליסקרתמרד"ר

חזון איש 19 מומחה ברפואת ילדיםשוחטיצחקד"ר

עזרא 66  | רבי עקיבא 2מומחה ברפואת ילדיםשרםמשהד"ר

ילדים

כנרת 5מומחה בכירורגיה ילדיםביליקרוןד"ר

נתן הנביא 1מומחה בכירורגיה כלליתקשוקג'פריפרופ'

צבי הרלינג 5מומחה בכירורגיה ילדיםבעזובארטורד"ר

צבי הרלינג 5מומחה בכירורגיה כלליתוייטאיאןד"ר

חזון איש 56מומחית בכירורגיה כלליתברקרונית ד"ר

ז'בוטינסקי 113 מומחית בכירורגיה כלליתדייןליליד"ר

ז'בוטינסקי 168 מומחה בכירורגית כלי דםיעקובוביץדימטריד"ר

כהנמן 64 ו'מומחית בכירורגיה כלליתוינשטייןדפנהד"ר

רבי עקיבא 86 מומחה בכירורגיה כללית ופרוקטולוגיהונטוררומוריסד"ר

הרב שך 39מומחה בכירורגיה כלליתארנוביץ'דודד"ר

הרב שך 39מומחה בכירורגיה כלליתשינדלאשרד”ר

חזון איש 19 מומחה בכירורגיה כלליתרוזיןדןד"ר

ז'בוטינסקי 168 מומחה בכירורגית כלי דםרייניץמנחםד”ר

כירורגיה

הרב שך 60מומחה באורולוגיהבריאבי ד"ר

צבי הרלינג 5מומחה באורולוגיהזינגרדבד"ר

אהרונוביץ 19מומחה באורולוגיהסביוןמיכאלד”ר

ז'בוטינסקי 12מומחית באורולוגיהיחיאלי כהןרויתד"ר

חזון איש 56מומחה באורולוגיהרוברונןד"ר

אורולוגיה

אפשטיין פנחס 6מומחית בפסיכיאטריהאברמוביץפנינהד"ר

ירושלים 57מומחה בפסיכיאטריהבן טובראובןד"ר

ז'בוטינסקי 12מומחה בפסיכיאטריהיצחקיטוביהד"ר

ז'בוטינסקי 12מומחה בפסיכיאטריהלנדאליאונידד”ר

פסיכיאטריה



בס"ד

מכבי שמה 
את הבריאות שלכם

 במרכז
ובכל רחבי העיר

מוגש כמידע לחברי מכבי

קיבוץ גלויות 24מומחה בקרדיולוגיהאסמןאריקד”ר

רבי עקיבא 86מומחה בקרדיולוגיה ילדיםכץאוריאלד”ר

רבי עקיבא 86מומחה בקרדיולוגיה אורבךאילןד”ר

רבי עקיבא 86 מומחית בקרדיולוגיה ילדיםראוכראלונה ד”ר

רבי עקיבא 86 מומחית בקרדיולוגיהאמיתי אוהמריםד"ר

צבי הרלינג 5מומחה בקרדיולוגיהמנחמידורוןד"ר

קרדיולוגיה

חזון איש 56מומחה באורתופדיהאופנהייםאוריד"ר

רבי עקיבא 86מומחה באורתופדיהשם טוברועיד"ר

קיבוץ גלויות 24מומחה באורתופדיהשר לוריאנירד”ר

רבי עקיבא 86מומחה באורתופדיהז"קרםד"ר

צבי הרלינג 5מומחה באורתופדיהקוזניצובאיגור ד"ר

הבעל שם טוב 7 מומחה באורתופדיהגרובראריהד"ר

נתן הנביא 1מומחה באורתופדיהשורלואיסד"ר

אהרונוביץ 19מומחה באורתופדיהגרוסאורןד"ר

הרב שך 60מומחה באורתופדיהרוזןבנימיןד”ר

ז'בוטינסקי 168 מומחה באורתופדיית ילדיםשגבאיתןד"ר

אורתופדיה

167 רופאים 
מומחים

8 מרכזים 
רפואיים 

ברחבי העיר
המרכז הרפואי

החדש
רבי עקיבא 86

מכבי שירותי בריאות שמחה להעמיד לשירותכם מגוון רחב ביותר 
של רופאים מומחים במבחר תחומים לכל המשפחה, ברחבי העיר בני ברק : כהנמן 64 ו'מומחית באנדוקרינולוגיהאושר-אפינגדיןאסתרד”ר

רבי עקיבא 86מומחית באנדוקרינולוגיהתורג'מןקרןפרופ’

רבי עקיבא 86מומחית באנדוקרינולוגיהמרקוס-פרלמןיוניתד”ר

כהנמן 64 ו'מומחה אנדוקרינולוגית ילדיםמלערןד"ר

רבי עקיבא 86מומחית אנדוקרינולוגית ילדיםברילגרטהד"ר

צבי הרלינג 5מומחית אנדוקרינולוגית ילדיםגרף בר-אלחנהד”ר

אנדוקרינולוגיה

הרב שך 60מומחית ברפואת עוראקרמןלהביתד"ר

הרב שך 60מומחה ברפואת עור טלרועיד"ר

חזון איש 56מומחה ברפואת עורגולדיצחקד"ר

צבי הרלינג 5מומחית ברפואת עוראורןאלדרד"ר

קיבוץ גלויות 24מומחה ברפואת עורלביאירוןד"ר

רבי עקיבא 86מומחית ברפואת עורצ'צ'יקרפאלהד”ר

חזון איש 56מומחית ברפואת עוררומר-טמירעינתד"ר

רפואת עור

כהנמן 64 ו'מומחה ברפואה פנימיתאוברלנדרשלוםד"ר

סוכרת

רבי עקיבא 86מומחית בנוירולוגיהטיקוצקיאדלד”ר

הרב שך 60מומחה בנוירולוגיהשניידריוסףד”ר

כהנמן 64 ו'מומחית בנוירולוגיה ילדיםשרוןאהרוניד”ר

חזון איש 19מומחית בנוירולוגיהבווהאירנהד"ר

נוירולוגיה

לזימון תורים לרופאים המומחים של מכבי בבני ברק חייגו 3555*

רבי עקיבא 86מומחה בגריאטריהצ’ליקרוןד”ר

חזון איש 56מומחה בנפרולוגיהשולפיליפד”ר

הרב שך 60מומחית בהמטולוגיהגוריוןרוניתד”ר

נתן הנביא 1מומחה בהמטולוגיהקנלראברהםד”ר

רבי עקיבא 86נוירואופטלמולוגיה מומחית ברפואת עינייםנפתלייבאלבירהד”ר

כהנמן 95מומחה באימונולוגיה/אלרגולוגיההרטמשולםד”ר

חזון איש 56מומחה בראומטולוגיהרויטמןמיגלד”ר

תחומי רפואה נוספים

כהנמן 64 ו'מומחה במחלות ריאה ילדיםשיינברגאמירד”ר

הרב שך 18 מומחה במחלות ריאהוולנראריהד”ר

רפואת ריאות ודרכי נשימה

רבי עקיבא 86מומחה בגסטרואנטרולוגיהמושקוביץמנחםד”ר

אהרונוביץ 19מומחה בגסטרואנטרולוגיהקמנצקיצביד”ר

כהנמן 64 ו'מומחה בגסטרו' ילדיםרוזנבךיורםד”ר

גסטרואנטרולוגיה
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הבשורה לילדי הציבור החרדי
מהפכת הטיפול האמריקאית בבעיות הקשב והריכוז הגיעה לציבור 

החרדי: מרכז 'אלפא בריין סנטר' מציע טיפול בבעיות הקשב 
וריכוז  )ADHD( באמצעות נויורפידבק אשר הוכח כיעיל

מאת: מנדי כץ

בישראל  הילדים  מבין  אחוזים  כ-10 
 .ADHD וריכוז  קשב  מבעיית  סובלים 
בסימפטומים  לטפל  רבים  התרגלו  אם 
במקרים  גורמים  אשר  כדורים  באמצעות 
רבים גם לתופעות לוואי, הרי שלאחרונה 
הגיעה הבשורה הבינלאומית גם לישראל, 

ומאפשרת טיפול יעיל בשורשי הבעיה. 
נויורופידבק  המכונה  בטיפול  המדובר 
והתרופות  המזון  מנהל  ידי  על  שמאושר 
איגוד  בידי  ומומלץ   )FDA( האמריקני 
כי  קבע  אשר  בארה"ב  הילדים  רופאי 
כן,  על  הריטלין.  תרופת  כמו  יעיל   הוא 
בנוירופידבק  טיפול  על  ממליץ  הארגון 
שמתחילים  לפני  ראשונה  בעדיפות 
בתרופות. נוירופידבק אינו טיפול פולשני 
ואינו כואב. הטיפול מתבצע ללא קרינה. 
הצמדת  באמצעות  מתבצע  הטיפול 
ל  בדומה  הראש  לקרקפת  אלקטרודות 

בדיקת לב אק"ג.  
בשונה מטיפולים אחרים שמתמודדים 
הקשב,  הפרעת  של  הסימפטומים  עם 
לכן,  הבעיה.  בשורשי  מטפל  נוירופידבק 
לתוצאות  מביא  בנוירופידבק  הטיפול 
למשל,  בשונה,  זמן  לאורך  שממשיכות 
פגה  שהשפעתו  התרופתי  מהטיפול 

כשמפסיקים לקחת את התרופה.

הניורופידבק  שחולל  המהפכה  לאחר 
בארה"ב וברחבי העולם, הגיעה הבשורה 
'אלפא  במרכז  כאשר  החרדי  למגזר  גם 
הטיפול  ניתן  ברק  בבני  סנטר'  בריין 
לצרכי  מושלמת  התאמה  תוך  המקצועי 

הציבור החרדי. 
את מרכז 'אלפא בריין סנטר' מנהל ד"ר 
מיכאל בונצל אשר נחשב לאחד הרופאים 
הפסיכיאטריים הבכירים בישראל. בונצל 
האוניברסיטאי  החולים  בבית  שהתמחה 
הברית,  בארצות  הופקינס  ג'ון  היוקרתי 
הפסיכיאטרי  המערך  בראש  היום  עומד 
בבית החולים 'מעייני הישועה' ובמקביל 
מנהל את מרפאת המומחים 'אלפא בריין 
גם  זו  ייחודית  עמדה  ברק.  בבני  סנטר' 
הופכת אותו לאחד מברי הסמכא בתחום 

במגזר החרדי אותו הוא מכיר ומוקיר. 
לדברי מנהל המרכז 'אלפא בריין סנטר' 
ד"ר מיכאל בונצל: "יש סימנים שהטיפול 
)הפרעות   ADHD ב-  יעיל  מענה  נותן 
קיבל  שנוירופידבק,  כך  כדי  עד  קשב(, 
ציון על ידי איגוד רופאי הילדים בארצות 
הברית כיעיל ברמה של ריטלין ועם אפס 
תופעות לוואי. הניסיון בשיטה בקליניקה 
וריכוז,  קשב  בהפרעות  בטיפול  שלנו, 
מאוד חיובי. בהחלט יתכן שאנחנו נכנסים 
הפרעות  עם  בהתמודדות  חדש  לעידן 

קשב וריכוז".

חולה סכרת פוצה בגין 
אובדן כושר עבודה

מאת: אלי שניידר

בחברות  הרפואיות  הזכויות  למימוש  הדרך 
הביטוח וקרנות הפנסיה, בעת קרות מקרה רפואי, 
רבות,  פעמים  ובירוקרטיה.  מכשולים  רצופה 
אחד,  מצד  כאשר  סתום,  מבוי  אל  מגיעה  הדרך 
וגדול, שמבטח אותנו למקרה של  עומד גוף חזק 
נכות ואובדן כושר עבודה, מצד שני, עומד האדם 
ומבקש  עבודה  כושר  לאובדן  שנקלע  הבודד 
כי  נוכח לגלות  אז הוא  זכויותיו, אבל  לממש את 
מימוש הזכויות בשבילו הוא כמעט בלתי אפשרי. 
כך קרה למ. חולה בסוכרת שהצטרף אל חברת 
בקו  כשהיה  עוד  עשורים,  שלושה  לפני  הביטוח 
הבריאות, מ. פיתח בגיל צעיר יחסית סוכרת אולם 

המשיך לעבוד כל עוד מצבו הרפואי אפשר זאת. 
עם התדרדרות מחלתו שהשפיעה על  אשפוזים 
ממושכים ופגיעה סוכרתית באברי מטרה, מ. נאלץ 

לסיים את עבודתו בחינוך. 
אל  פנה  מ.  עבודתו,  הפסקת  הליכי  סיום  עם 
שלו,  הביטוח  חברת  ואל  לאומי  לביטוח  המוסד 

כשהוא מבקש לממש את זכויותיו. 
במוסד לביטוח לאומי הכירו בנכותו ואישרו לו 
נכות חלקית, אולם בחברת הביטוח  לקבל קצבת 
כושר  ולאובדן  נכות  לפנסיית  תביעותיו  את  דחו 
להשתלב  יכול  שלטענתם,  העובדה  בשל  עבודה, 
איבד  ולא  הרפואי  מצבו  את  שתואמת  בתעסוקה 

מיכולתו לתפקד בשיעור הנדרש.
מ. שנותר משולל זכויות והכנסה ריאלית, פנה 
לקבל סיוע משפטי באמצעות עורכי דין בתביעותיו 

אך ללא הואיל. גם לאחר שקיבל במשך שנה וחצי 
את הסיוע המשפטי,  נותר עם קצבת נכות חלקית 

ומינימלית, שאותה השיג באופן עצמאי. 
את  לממש  ניסה  בהן  וחצי,  שנתיים  אחרי 
זכויותיו ללא הואיל, מ. פנה אל החברה המרכזית 
על  להילחם  לו  שתסייע  וביקש  זכויות  למימוש 

זכויותיו.
את המקרה  הרופאים של החברה, שבחן  צוות 
ההחלטות  את  לידיו  וקיבל  מ.  של  הרפואי 
הוא  כי במצבו,  הגיע למסקנה  בעניינו,  הקודמות 
שמתאימות  בעבודות  לתפקד  מיכולתו  איבד 
כמו  וליכולותיו,  שלו  התעסוקתית  להיסטוריה 
כן, הגיע למסקנה, כי במצבו יתכן בהחלט שיהיה 
כפי  חלקית  ולא  מלאה  נכות  קצבת  לקבל  זכאי 

שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי.
עם השלמת בניית התיק הרפואי של מ. ולאחר 
דעת  וחוות  תעסוקתית  דעת  חוות  קיבל  שהוא 
הוגש  החברה,  מרופאי  למצבו  מסכמת  רפואית 
ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי, לאשר 
בקשות  הוגשו  כן,  כמו  חלקית,  נכות  קצבת  למ. 
כושר  אובדן  ולביטוח  הפנסיה  לקרן  חוזרות 

עבודה.
רפואיות  ועדות  מתמשכת,  סאגה  של  בסיומה 
בעזרת  למסמכים,  סופית  אין  ודרישה  חוזרות 
החברה המרכזית למימוש זכויות, מ. השיג מיצוי 
ובחברת  לאומי  לביטוח  במוסד  מלא  זכויות 

הביטוח שלו. 
מ. יקבל מעתה קצבת נכות מלאה, פיצוי חודשי 

על אובדן כושר עבודה ופנסיית נכות חודשית.

בהתערבות החברה המרכזית למימוש זכויות: חולה סוכרת 
הצליח לקבל פנסיית נכות ופיצוי על אובדן כושר עבודה

חניה חינם בכניסה למסעדה או מאחורי המסעדה

פתוח מ-7:30 עד 14:00 ז'בוטינסקי 92 בני ברק
להזמנות: 03-5780459, 054-6374469 יעקב

מתקבלות הזמנות לשבת חתן בר מצווה וארועים

יריד אוכל מוכן
 מבית מסעדת צנענימידי יום שישי וערבי חג

שפע של טעמים חדשים 
ומגוון מאכלי עדות

מבחר של כ-25 סוגי סלטים ביתיים 
ומגוון תוספות, בשרים וממולאים 
שישאיר לכם טעם לחזור אלינו!

בס"ד
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נוצצת.  אך  קפואה  האזרחית,  השנה  ראש  בתקופת  מנהטן 
המדפים  על  המחירים  גם  ברחובות  מעלות  עשר  במינוס 
אוהבים  ישראלים,  ציבור  נציגי  ויורדים.  קופאים  בחנויות 
הקור  הגדול.  בתפוח  לשליחות  החגים"  ב"תקופת  להמריא 
עושים  לא  מה  בקניות.  מחממים  הנפש  ואת  לעצמות,  חודר 

בשביל-מדינה.
הנכונה,  בתקופה  יורק  בניו  ששהה  ליצמן  הבריאות  שר 
העדיף להניח את הראש על כרית ביתית. "אני אוהב להרגיש 
לשהות  העדפתי  פארק,  בבורו  מתגוררת  אחותי  בבית. 
העוזרים שהו במלון,  הוא אמר השבוע.  ולא במלון",  אצלה 
לכביש  מעבר  ברכב  המתין  המאבטח  בדירה,  לן  המיניסטר 

בהתאם להנחיות שירות הביטחון. 
והחל  - התעורר כדרכו לפנות בוקר  מַיֶעֶפת  - חסין  ליצמן 
לצאת  אותו  שידלו  כשהעוזרים  עבודה.  יום  של  שגרה  לנהל 
אחרי  אך  התרצה,  ליצמן  ברודווי,  ברחוב  ב'מייסיס'  לגיחה 
כמה צעדים ביקש לחשב מסלול מחדש בתירוץ שאינו תקף 
לפגישות  נאחר  לקניות  נלך  "אם  בחו"ל:  אח"מים  בביקורי 
הבאות, אז תלכו אתם כשתספיקו. לי בין כך אין מה לקנות. 

את הכל אני מוצא בצרכניית גור".
שנאלצים  פוליטיקאים  של  בצערם  להשתתף  סיבה  אין 
אפשר  שאי  כפי  בדיוק  לים.  מעבר  לפעם  מפעם  לשהות 
להזדהות עם סבלו של איש ציבור חרדי שמתאר עד כמה קשה 
עליו השליחות הציבורית אותה נאלץ לקבל בהוראת רבותיו. 
ליצמן נהנה מכל דקה. הפוליטיקאי היחיד שדובר אנגלית שפת 
בכובעו  בארה"ב  ממלכתי  לביקור  בחייו  לראשונה  הגיע  אם 

כמיניסטר ישראלי - ואצל ליצמן הכובע אינו רק מטאפורה. 
ליצמן המריא ליומיים שטופי שמש במיאמי כדי להשתתף 
בשבת הקונוונשן השנתית של אגו"י בפלורידה. "רק שיהיה 
הבהיר  הוא  המקום",  את  לייזרזון  לרב  תפסתי  לא  ברור. 
השבוע בחיוך, "הקונוונשן שאברהם יוסף לייזרזון משתתף בו 

מדי שנה מתקיים בניו יורק. אני הייתי בפלורידה". 
השמש חייכה אליו כששב לארץ הקודש. בערב שבת הוא 
שגרתית  בלתי  פנים  קבלת  לו  חיכתה  שבת  ובמוצאי  נחת, 

בערוץ 2. בסקר של הערוץ, במהדורה הנצפית במדינה, נבחר 
ליצמן לשר הפופולרי בישראל. דוקטור לשם כבוד של הציבור 

החרדי.
פגשתי אותו השבוע בכנסת כדי לנסות ולהבין מהו הסוד. 
כיצד מצליח יהודי עבדקן בעל מבטא יידישאי, מראה חסידי, 
תקשורתי  ספר  בית  לעשות  מתוחכם,  פוילישער  של  ותדמית 
ליצמן  יכול  עצות  אלו  תרצו:  אם  או  הפוליטיקאים.  לחבריו 

לתת לחברים – שלא ממש מפרגנים.
כל  בלי  'היי',  שר הבריאות הסתובב השבוע בתחושה של 
קשר ישיר לקנאביס )קשר עקיף דווקא יש(. ליצמן הוא איש 
עבודה שאין שני לו, אבל מלאכת השיווק היא משימה קשה 
למד את השיטה  להודות שהאיש  חייבים  וכאן,  בפני עצמה, 

ושכלל אותה לדרגת אומנות.
ליצמן כיהן כשר בריאות בקדנציה הארוכה בעשור האחרון. 
לדבר,  המשיך  הוא  לאופוזיציה  חבריו  עם  ביחד  כשנזרק  גם 
להתראיין ולעסוק בענייני משרדו לשעבר. כך זוהה ליצמן כ'מר 
בריאות' גם בשנה וחצי בהן כיהנה במשרד השרה גרמן מ'יש 
עתיד' – שלא הייתה העיפרון הכי מחודד בקלמר, או כשפת 
המקום, המחט הכי דקה. בעיניים ציבוריות ליצמן נתפס כשר 
להתרעננות.  קלה  עם הפסקה  מזה שש שנים  בפועל  בריאות 
בממשלה שבה שרים מתחלפים מקדנציה לקדנציה ותוך כדי, 

זו בשורה רעננה בפני עצמה. 
פוליטית  השגה  ברי  יעדים  להציב  השכיל  הבריאות  שר 
וקליטים תקשורתית: רפואת שיניים חינם לילדים, אמ.אר.איי 
 - זמין  רפואי  קנאביס  מכולם,  הטרנדי  וההישג  לכולם,  נגיש 
לסב החולה ולנכד התל-אביבי שירכוש בבית המרקחת וייטול 

מעשר. 

תהיו ליצמנים

הראשון  במקום  שזכה  לפניו,  היחיד  החרדי  הפוליטיקאי 
בסקרי דעת הקהל, היה שר התקשורת אטיאס ב-2007-2008. 

ציבורית-חברתית:  ופופולרי  קליט  ביעד  התמקד  אטיאס 
המספרים.  ניוד  אופציית  ושחרור  הקישוריות  מחירי  הורדת 
אין. הוא  כיום  פריבילגיה שלליצמן  הייתה  לאטיאס בשעתו, 
לא כיהן רשמית כיו"ר מפלגה למרות שבחש והשפיע מאחורי 

הקלעים בכל המהלכים.
לליצמן.  אמרתי  מחייבת,  והאחריות  מפלגה  ראש  אתה 
את  שהזנחת  סגורות  בשיחות  טוענים  המפרגנים  חבריך 
באמ.אר.איי  מתמקד  אתה  לחרדים.  שנוגעים  הנושאים  כל 
ובקנאביס רפואי, אבל את תקציב הישיבות, המחוז החרדי וכל 

השאר הנך מותיר לאחרים.
"זה נכון שאני לא מחפש כותרות בתחומים אחרים", השיב 
ליצמן, "אני לא רץ לתקשורת כדי להביע דעה לא על אובמה, 
לא על איראן וגם לא על ועדת הכספים ומשרד החינוך, אבל 
גם  מעורב  ואני  מעורב  הייתי  הבל.  זהו  מעורב  לומר שאינני 
הרטרואקטיבית,  בתוספת  הישיבות,  בתקציב  בכל:  כיום 

בתוספת לקצבאות".
כי נשמעו טענות על  טוב שהזכרת את הקצבאות, אמרתי, 
כך שוויתרת על התוספת הרטרואקטיבית שהובטחה ליהדות 
התורה ולש"ס בהסכמים כדי לקבל עוד מיליארד שקל למשרד 
עבור  לבוחריך,  שהובטח  מה  על  ויתרת  למעשה,  הבריאות. 

תקציבים למשרדך. 
ממיליארד  יותר  הרבה  הבאתי  כי  אותך,  אתקן  כל  "קודם 
למשרד הבריאות", הבהיר ליצמן, "לגבי גוף הטענה, שמעתי 
את הדברים ואלו דברי הבל. ההסדר שגיבשתי, של קצבאות 
ארוך  לטווח  עם משמעות  גדול  הישג  הוא  ילד,  לכל  חיסכון 
מיהדות  החברים  עם  בתיאום  נעשה  שהוא  לציין  חייב  ואני 
במו"מ  הבאתי  הבריאות  למשרד  הכסף  את  ומש"ס.  התורה 

קשוח מול האוצר ושילמתי מחיר".
מחיר על חשבון המצביעים החרדים, הערתי.

את  הבאתי  איך  לך  "אספר  ליצמן,  השיב  לא",  "ממש 
התקציב. הייתה לי עמדה עקרונית נגד צמצום שירותי הרפואה 
הפרטיים )שר"פ( בבתי החולים ובסופו של דבר, כדי להגדיל 
את תקציב המשרד הסכמתי לחלק מדרישות האוצר וכתוצאה 
הגבלות  נכללו  אומנם  השר"פ.  על  הגבלות  הוכללו  מכך 
מוכן  שהייתי  ממה  יותר  אבל  דרש,  שהאוצר  ממה  פחותות 

מלכתחילה".
אתה מדבר על עבודה קשה אך גם אתה לא חף מגימיקים 
זולים, אמרתי, ביקורי הפתע שלך בבתי החולים הם הרי גימיק 

אחד גדול. 
ביקורי  עושה  "כשאני  ליצמן,  השיב  נכון",  לא  ממש  "זה 
פרטים.  ולוקח  שומע  לחולים,  ניגש  אני  חולים,  בבתי  פתע 
בשבועות הקרובים נתחיל במיזם שיחבר את רשימות ההמתנה 
משרד  בהנהלת  בקרה  לחדר  החולים  בבתי  האלקטרוניות 
בין  הזמנים  פער  של  סטטיסטיקה  על  מעקב  ננהל  הבריאות. 
הגעה לבית החולים לבין כניסה לטיפול. הרעיון הזה לדוגמה, 
לחולים  להניח  אפשר  שאי  ומההבנה  הפתע  מביקורי  נולד 

להמתין שעות במסדרונות ולהידבק בינתיים במחלות".
איך אתה מסביר את זה שמהמחדלים אתה יוצא כמו טפלון, 
שאלתי, הנה, החיסונים נגד שפעת אזלו מהמדפים, אבל אתה 

עדיין השר הכי פופולרי.
"החיסונים לא אזלו בגלל מחדל אבל לא אכנס להאשמות 
כי זו דוגמה טובה להתמודדות עם משברים. כינסתי את צמרת 
דבר  מעניין  אותי  אשמים,  מחפש  לא  אני  אמרתי,  המשרד. 
אחד ויחיד, איך מפיקים לקחים? הסבירו לי שהילדים הם אלו 
שמדביקים את ההורים. אמרתי, אם כך, החל מהשנה הבאה 

נחסן את הילדים במסגרת בתי הספר". 
בתקשורת  אמרתי,  אותך,  הללו  חילוניים  פוליטיקאים 

פירגנו. מחבריך החרדים שמעת מילה טובה? 
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וכל הכבוד לשר

ניפגש בסקר הבא. דרעי בביקור פתע בלשכת מרשם האוכלוסין בירושלים
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בראשו  גירד  שהשיב,  לפני  השתהה  ליצמן 
כמבקש להיזכר: "אני חושב שאייכלר פרגן".

'תהיו  הליכוד,  לשרי  בשעתו  אמר  נתניהו 
כחלונים'. מה היית מייעץ לחבריך, ובפרט לשר 
מתקשורת  נהנה  שלא  דרעי  החדש-ישן  הפנים 

אוהדת כמוך, שאלתי.
"דרעי לא צריך את העצות שלי", אמר ליצמן, 
שני  מעריך  שהציבור  זה  שלמדתי  מה  "אבל 
בעבודה.  ועקביות  לפרט  אישי  יחס  דברים: 
אחרי  חינם.  שיניים  טיפולי  הרי  הבטחתי 
כל  עם  מהיעד  אותי  להסיט  ניסו  שהבטחתי, 
מיני הצעות מפתות אבל אמרתי, מילה זו מילה. 
ימומש.  ולא ארפה עד שהוא  הלכתי על מהלך 
את כל ההצעות הנוספות, אשמע אחרי שאשיג 

את המטרה שהצבתי".
בין השורות  אך  בקולו  זאת  יאמר  לא  ליצמן 
מתכוון  הוא  הזיות(  בלי  כפשוטו.  )כפשוטו, 
מוצרי  על  אפס  למע"מ  דרעי  של  להבטחה 
היסוד, שהפכה למע"מ אפס בתחבורה ולבסוף 
להציב  צריך  "פוליטיקאי  בתעריפים.  להוזלה 
רפואי  כייעוץ  אומר,  הוא  בו",  ולדבוק  יעד 

לחבר.
הכיסאות  בין  נופל  השבוע  עצמו  מצא  דרעי 
בתחנת האוטובוס, ללא אפשרות לעשות יח"צ 
בתחום  לא  "זה  התח"צ.  בתעריפי  להוזלה 
השבוע  הסביר  הוא  משרדי",  של  האחריות 
ההוזלה  את  מיחצן  אינו  מדוע  כשנשאל 
את  משמעותית  ותפחית  שמו  על  שרשומה 

תעריפי התחבורה הציבורית.
עד לכניסתו ביום שלישי לתפקיד שר הפנים, 
מצא עצמו דרעי בקדנציה הנוכחית בסיטואציה 
היועץ  של  ממעמדו  הגמור  ההיפוך  שהיא 
ליצמן: נע ממשרד למשרד, עם תחנת ביניים לא 
נקלע בעל כורחו לזגזגת הגז. בכניסתו  ברורה, 
למשרד הפנים דרעי מציב שני יעדים ברי השגה: 
בחדרו,  השבוע  לי  אמר  הוא  שלי",  "היעדים 
"הם הנגשת לשכות האוכלוסין – קיצור התורים 
וייעול השירות, וביצוע צדק חלוקתי בין רשויות 
חזקות לחלשות בעיקר על ידי חלוקה מחדש של 
רק  נותר  ארנונה תעשייתית".  שטחים המניבים 
ראשי  לשכנע  יאפשר  החלוקתי  שהצדק  לקוות 
לומר  שנהג  כפי  יבינו",  שהם  "ככה   - רשויות 
- להפסיק להדיר חרדים מתוכניות בנייה  שרון 

בתחומיהם.
מצוי  דרעי  לפוליטיקה,  שב  מאז  לראשונה 
בהצבת  להתמקד  לו  שמאפשרת  בפוזיציה 
סקרי  ליצמן  עבור  השגה.  ברי  עקביים,  יעדים 

לא  אך  להריח  אפשר  כבושם,  הם  הפופולריות 
לאכול. התומכים בסקר שמפרגנים לשר האהוד 
בתור לרכישת הקנאביס, לא יתרגמו זאת בקלפי 
יש  לעומתו,  לדרעי  התורה.  ביהדות  לתמיכה 
אך  בעבר  שהיה  מזה  קטן  גולמי,  פוטנציאל 

עדיין קיים, לתרגם אהדה להצבעה. 
יומו הראשון במשרד פתח דרעי בביקור  את 
"באתי",  והאוכלוסין.  ההגירה  במשרדי  פתע 
הוא אמר, "כדי לעמוד מקרוב על רמת השירות 
לא  ליצמן  יענק'ל  בתורים".  ההמתנה  וזמן 
ללשכות  נקפוץ  אז  יותר.  טוב  זאת  מנסח  היה 

האוכלוסין לחדש דרכון וניפגש בסקר הבא.

גרסת ליברמן
בסגנון  ימים שהם מתקוטטים  מזה שבועיים 
שלא מאפיין את שניהם. השניים כינו אחד את 
השני ליצן, כאילו מדובר באורן חזן ולא בשניים 
הטיחו  בישראל,  המנוסים  מהפוליטיקאים 
פעולה  שיתפו  לא  כביכול  עלבונות  בזה  זה 

במערכות משותפות. 
בליברמן  כמובן  מדובר  זיהיתם,  טרם  אם 
דוכן  על  איווט  עלה  שבועיים  לפני  וגפני. 
הכנסת כדי להגיש את הצעת תיקון חוק הרבנות 
וחזר על  )גיור באמצעות רבני ערים(,  הראשית 
מדינה  בעד  לאחרונה:  משמיע  שהוא  המנטרה 
יהודית. נגד מדינה חרדית. לגפני קפץ המוישה 
והוא התפרץ כלפיו בחריפות. איווט הגיב, "תנו 
לליצן לעשות פה הצגה", וגפני השיב: "הליצן 

עומד על הבמה".
חמישי  בליל  והסגנון.  הטון  הוחרפו  מאז, 
שעבר שהו שניהם, לא בו-זמנית, באולמי כתר 
בשמחת  השתתפו  השניים  ברק.  בבני  הרימון 
יועצו  אבוחצירא,  אבי  של  לבנו  מצווה  הבר 
החרדי המוכשר של איווט שמגלה נאמנות לבוס 
בלי  כידוע,  ליברמן  אצל  קשות.  בתקופות  גם 

נאמנות אין חברות.
התיישב  דרעי,  את  במקום  שפגש  ליברמן 
עשוי  אנטריקוט  סטייק  על  חברית  לשיחה 
של  הקולינריים  בסטנדרטים  שעמד  כהלכה, 
השניים. כששניהם עזבו הגיע גפני. פגשתי את 
בני  לרחובות  לרדת  לו  והצעתי  באירוע  איווט 
אמרתי,  לך,  מחכה  לא  ברק  שבני  תגלה  ברק. 
החרדים  נגד  שלך  והנאומים  גפני  עם  העימות 

הפכו אותך לאישיות פחות אהודה מלפיד. 
לבקשתו,  השיב.  הוא  עוול",  לי  "עושים 

המשכנו את השיחה השבוע בחדרו בכנסת, בעת 
שבמליאה הועלתה להצבעה העברת תיק הפנים 
ביתנו  ישראל  סיעת  חברי  דרעי.  אריה  לידי 
הצביעו נגד, אך איווט וחבר סיעה נוסף נעדרו 
וחברות  אופוזיציה  זו  "אופוזיציה  מהמליאה: 
זו חברות", הוא השיב לדרעי )באמצעות משה 
סוף-סוף  הגיע  "דרעי  לגשש(.  שנשלח  ליאון 
"משרד  איווט,  מפרגן  לו",  שמתאים  למשרד 
צריך  אריה  למידותיו.  תפור  היה  לא  הכלכלה 

משרד שיש לו מגע עם השטח".
גפני,  עם  ולא  דרעי  עם  דווקא  נפתח  בוא 
איווט  לא  זהו  דרעי,  אריה  אומר  אמרתי. 
מעשרים  למעלה  מכיר  שאני  ליברמן  שהכרתי. 

שנה לא תוקף באובססיביות את החרדים. 
השיב  להדגיש",  לי  שחשוב  מה  בדיוק  "זה 
איווט, "שאין לי שום בעיה עם הציבור החרדי. 
לא עם המפלגות החרדיות, לא עם חברי הכנסת 
החרדים שאני איתם בקשר יומיומי. יש לי בעיה 
אישית עם משה גפני שהפך את ועדת הכספים 

לסניף של הרשימה הערבית המאוחדת".
בקדנציה  איווט  של  הגדול  שהדמון  מסתבר 
כל  "גילינו  טיבי.  אלא  ביבי,  לא  הוא  הנוכחית 
מיני דילים ועסקאות שגפני עושה מול הערבים, 
הוא  העברה  בכל  טיבי.  אחמד  מול  בעיקר 
ישראל  עוכר  אותו  את  טיבי,  אחמד  את  מכניס 
אותי  שמרגיז  מה  זה  ערפאת.  של  יועצו  שהיה 
שואה  לניצולי  העברה  שיש  פעם  בכל  אצלו. 
או לעיירות פיתוח תמיד יש גם העברה לאחמד 
כולנו  דרעי שבו  ביום השבע-ברכות של  טיבי. 
טיבי  אחמד  שביקש  העברה  עצרתי  השתתפנו 
בירכתי  אותי  פגש  גפני  הכספים.  בוועדת 
המליאה בכנסת. הוא אמר: 'זאת בקשה אישית 
שלי. אני מאוד מבקש ממך לא להפריע להעברת 
התקציב הזה'. אמרתי לו: אני לאחמד טיבי לא 
בלילה  רביעי  ביום  אחד.  גרוש  אפילו  מעביר 
של  ברכות  מהשבע  ביציאה  אותו  כשפגשתי 
נוקב,  במבט  עלי  הסתכל  הוא  נכנס  והוא  דרעי 

הבנתי שהוא מכין מתקפה נגדי".
אתה מתמקד בגפני, אבל גפני אמר בקול את 
מה שכל חברי הכנסת החרדים חושבים, אמרתי. 
יצאה  שאנטי-חרדיות  הבין  לפיד  יאיר  אפילו 
פעם  לתקוף,  לא מפסיק  אתה  ואילו  מהאופנה, 

אחר פעם. 
את  אומר  "אני  איווט,  השיב  נכון",  לא  "זה 
בממשלה  כשישבתי  גם  שאמרתי  דברים  אותם 
שהיה  מה  בגלל  אותי  תקף  גפני  החרדים.  עם 
חוק  בהצעת  כביכול  שימוש  ועשה  טיבי  עם 
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ליצמן לא יאמר זאת 
בקולו אך בין השורות 

)כפשוטו, כפשוטו. 
בלי הזיות( הוא מתכוון 
להבטחת מע"מ אפס 

על מוצרי היסוד, 
שהפכה למע"מ אפס 

בתחבורה ולבסוף 
להוזלה בתעריפים. 

"פוליטיקאי צריך 
להציב יעד ולדבוק 

בו", הוא אומר, כייעוץ 
רפואי לחבר

הציבור החרדי מרגיש 
כיום שאתה האויב 
הגדול. יאיר לפיד 

נרגע, חרדי נבחר כשר 
הפופולרי בישראל, 
ודווקא אתה מדביק 
על גבנו מטרה. "זה 

רושם מוטעה", השיב 
ליברמן, "גפני החליט 
להפוך אותי ללוחם 

נגד החרדים. זו הייתה 
הצגה שבוימה מראש"

ממלכתי-חרדי. ליצמן מתארח אצל שגריר ישראל באו"ם דני דנון

<<<
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נאמתי  רבני הערים שהגשנו.  לגיור באמצעות 
במליאה ובאותה שעה אף חבר כנסת חרדי לא 
נכח באולם. אני בניגוד ללפיד תמיד הבהרתי 
יהודי  אני  מהמדינה.  דת  הפרדת  נגד  שאנחנו 
לי  הייתה  לא  מעולם  'דוסית',  אשתי  מאמין, 
בעיה עם החרדים, אני זה שניהלתי את המגעים 
להכנסתם לקואליציית ביבי הראשונה ואני זה 
שהתנגדתי בתחילת הקדנציה הקודמת להדרת 

החרדים".
העמדות  בין  להפריד  אפשר  אי  אבל 
אמרתי.  האישיות,  להשלכות  הפוליטיות 
האויב  שאתה  כיום  מרגיש  החרדי  הציבור 
הגדול. יאיר לפיד נרגע, פוליטיקאי חרדי נבחר 
כשר הפופולרי בישראל, והרושם הוא שדווקא 

אתה החלטת להדביק על גבנו מטרה. 
"זה רושם מוטעה ולא נכון", השיב ליברמן, 
את  לנו  יש  חרדי.  אהיה  ולא  חרדי  הייתי  "לא 
העולים  אוכלוסיית  את  יש  שלנו,  העמדות 
הובלנו  הזאת  הרפורמה  את  לנו.  שמצביעה 
בממשלה הכי יציבה שבה ישבו החרדים. דודו 
והגיע לסיכום.  ז"ל ישב עם הרב עמאר  רותם 
אישורו.  את  וקיבלו  עובדיה  לרב  נכנסו  הם 
אמרתי אז לדודו, שיחתמו על כל דף במסמך, 
בלחץ  בה  חזרה  ש"ס  בסוף  משכנתא.  כמו 
מירושלים  הקיצוניים  הליטאיים  החרדים 
כך  אחר  לעירייה.  בבחירות  להכיר  שלמדתי 
הכוכבית  קמפיין  עם  לבחירות  רצה  גם  ש"ס 
גיור המיותר שלא הביא מצביעים, אבל אני אף 
פעם לא הפכתי זאת למלחמה אישית בין שני 
במשך  אמרתי  כיום  אומר  שאני  מה  ציבורים. 
כל השנים ולמרות זאת שמרנו תמיד על קשרים 
טובים. גפני החליט מסיבות אישיות להפוך את 
מוכן  בא  הוא  החרדים.  נגד  שלי  למלחמה  זה 
הצגה  הייתה  זו  ברורה.  כוונה  עם  למליאה 

שבוימה מראש".
גפני,  לריב עם  והתחלת  ליצמן  השלמת עם 
שאלתי. להזכירך, גפני הוא זה שתמך במועמד 

שלך משה ליאון לעיריית ירושלים.
"את המגעים ניהלתי מול יעקב אשר", השיב 

איווט בחיוך ממזרי.
התחלת לסכסך, אמרתי.

"לא התחלתי, אני רק מגיב, ולשחק טניס אני 
היה המועמד  לא  "ליאון  איווט,  יודע", השיב 
שלי בלבד אלא מועמד משותף, וכן, שיתפתי 
אותו  את  הרצנו  בירושלים.  גפני  עם  פעולה 
של  התרומה  את  מעריך  בהחלט  ואני  מועמד 
רב.  ניסיון  עם  מוכשר  ציבור  איש  שהוא  גפני 
שיתוף  פוסל  לא  ואני  בעבר  פעולה  שיתפנו 

ההתחשבנות  שאת  מה?  אלא  עתידי.  פעולה 
מוכן  לא  אני  הכספים  בוועדת  טיבי  עם  שלו 
המלחמה  את  להפוך  בחרתי  לא  לסבול. 
הגבתי.  תקף,  שהוא  ברגע  אבל  לאישית, 

פראייר אני לא".
השאלה  בסוף  אבל  בגפני,  מתמקד  אתה 
החרדים  נגד  קמפיין  לנהל  תמשיך  האם  היא 
האם  או-או,  של  בשאלה  לבחירות.  הדרך  כל 
או  בחרדים  תתמקד  הבאות  הבחירות  לקראת 

בביטחון, שאלתי.
משמעית  "חד  להסס:  בלי  השיב  איווט 

בביטחון".

מרים להנחתה
גפני שומע את הקולות ובוחר שלא להגביה 
האישי,  הרטוריקה  בסולם  הלהבות.  את 
בבחינת:  ושקולה,  מדודה  שלו  התגובה 
הצהרותיך )מכאן ולהבא( ירחקוך או יקרבוך. 
"הרי לכולם ברור", אומר גפני, "שהסיפור עם 
טיבי בוועדת הכספים הוא לא העניין. בוועדה 
עצמו  הוא  היטב.  זאת  יודע  ואיווט  ענייני  אני 
בא וביקש שאדאג להטבות מס לקצרין ולצפת 
שבהן מכהנים ראשי ערים מטעמו. דאגתי להן 
והוא עמד בוועדה ושיבח. תקפתי אותו בגלל 
סיבה אחת ויחידה: אני עובד עבור החרדים כמו 
רובוט. אין אצלי שירקעס ושיקולים אחרים. מי 
שעם החרדים אני איתו, מי שתוקף אותנו, אני 

נגדו. איווט תקף ואני איני מהשותקים.
"אני מודע לניסיון של ליברמן להפריד בין 
הבעת עמדותיו הלעומתיות נגד הציבור החרדי 
לבין קשר אישי עם חברי הכנסת החרדים. הוא 
אמר לי בעבר, 'זה טוב לכם. אני לוקח קולות 
מלפיד'. השבתי לו: אם התוצאה היא שעובר 
חוק גיוס עם סנקציות פליליות, כבר  עדיף לנו 
לי  שאין  באמת  לפיד.  ליאיר  ילכו  שהקולות 
כלום נגדו, הלכתי איתו בירושלים, אני הבאתי 
במליאה  עמד  איווט  אבל  לא.  והוא  קולות 
ותקף. אמרתי, עד כאן. אני מקווה גם בשבילו 
יהפוך את החרדים  ולא  בזה  יתמיד  שהוא לא 
וטעות  אלקטורלית  טעות  תהיה  זו  למטרה. 
משתלם,  לא  שזה  הבין  לפיד  אפילו  אישית. 
ועם ליברמן לעומת לפיד, היו לנו החרדים ולי 

אישית במשך שנים יחסים טובים".
שחקן  שהוא  עצמו  על  מעיד  ליברמן  אם 
העניינית  בתגובתו  שגפני  הרי  רע,  לא  טניס 
והמינורית, מרים לו להנחתה – במובן החיובי 

של המונח. ניפגש במשחקון הבא.

<<<

בסולם הרטוריקה האישי, תגובתו של גפני לדברי 
איווט מדודה ושקולה: "אני עובד עבור הציבור החרדי 

כמו רובוט. אין אצלי שירקעס ושיקולים אחרים. מי 
שעם החרדים אני איתו, מי שתוקף אותנו, אני נגדו. 

איווט תקף ואני איני מהשותקים"

שמח בבני ברק. דרעי, ליברמן ואלקין בבר המצווה של אבוחצירא

אקספרסדינון

אקספרסדינון
03-5586030

שמיטה לחומרא 
משגיח צמוד במקום

ז‘בוטינסקי 20 ב"ב
טלפון למשלוחים:

 שווארמה הודו
 מעורב ירושלמי

 פרגית  קבב
 שניצל  חזה עוף 

 כבד עוף

 פיתה  לאפה  בגאט
דיל מיוחד 

לחברות
משלוח 

&10

במחיר לכל כיס

ישיבה במקום 
נקי וממוזג

**** חדרים אחרונים לשבת הקרובה במחירים אטרקטיביים !!!!

2 לילות אמצ"ש לינה וא. בוקר
₪ 1200

  לבירורים והזמנות: 04-6999972

מלון בוטיק אחוזת עטרה
בלב העיר צפת 



 אם איכות הרהיטים לא במקום הראשון אצלכם

אנחנו לא הכתובת

 

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

אל שולחן מלכים מגיעים לקוחות שאיכות הרהיטים נמצאת אצלם בעדיפות ראשונה, לקוחות 
שמבינים שמוצר איכותי ועמיד לאורך שנים, יותר חשוב מחיסכון של כמה מאות שקלים.

מזרניםארונות קירחדרי שינהחדרי ילדיםספותפינות אוכלמזנונים
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בית עלמין יהודי באירופה

משפצים ומגדרים את בתי 
העלמין במזרח אירופה

מאת: מנדי קליין

שמחה גדולה והתרגשות רבה בקרב היהדות 
החרדית, יוצאי גולת אירופה, אשר כבוד שוכני 
חשוב  רבים,  ורבנים  אדמו"רים  ובראשם  עפר 
הטובה  הבשורה  על  ערוך,  לאין  בעיניהם 
בניית  למען  ומיוחדת  חדשה  קופה  בהווסדות 

וחידוש בתי החיים בכל רחבי אירופה.
לשפץ  לתקן,  את  עצמו  על  לקח  הארגון 
ולבנות גדרי בתי החיים, כך יעברו הם בעשרות 
שהיתה  מקום  בכל  ומדינות  ערים  ארצות, 
האחרונות.  השנים  במאות  יהודית  קהילה 
מימון מיוחד יוקצה למען מטרה נעלה זו, למען 

כבוד המתים המחולל רבות בשנים.
כבר רבות בשנים אשר מיליוני דולרים כבר 
מקום  ואכן  זו,  נעלה  מטרה  בשביל  שולמו 
רחבי  בכל  רבות  בערים  רבים,  של  מנוחתם 
ונמצאים  ולתפארת,  לשם  שופצו  כבר  היבשת 
אך  רח"ל,  חילול  מכל  שמור  במעמד  כיום 
צריך  שעוד  הים  מן  טיפה  הם  הפעילויות  כל 

להעשות למען כבוד שוכני עפר.
ציוני  אשר  היא,  ביותר  המצערת  העובדה 
נמצאים  הדורות  ממרוצת  רבים  ישראל  גדולי 
הגיעה  לא  ועדיין  היות  ובזויים,  מחוללים 

ההזדמנות הנכונה לבנייתם החדשה.
מלחמת  ימי  מאז  ישראל,  בית  כל  לדאבון 
העולם השניה, בה חיללו הנאצים ימ"ש בכוונה 
שפלים  הם  עומדים  החיים,  בתי  את  תחילה 
ובזויים, ללא כל גדר אשר תקיף אותם, וכאשר 
קדושת  את  מעריכים  אינם  האזור  תושבי  אף 

המקום, ולדאבון כל לב, מבזים את המקומות 
פוצה  בלא  החרדית,  היהדות  לכלל  הקדושים 

פה ומצפצף, ובאין מפריע בידם.
כעת, עם ייסוד הקופה המיוחדת אשר תפעל 
לחידוש ושיפוץ בתי החיים בכל רחבי אירופה, 
במקום  אבותינו  כבוד  יעלה  אשר  הזמן  יגיע 
בתחיית  בימינו  בקרוב  יקומו  עדי  מנוחתם, 

המתים ברחמים גדולים.
בשימור  לו  רב  ידיו  אשר  הדגול  העסקן 
מאיר  ישראל  ר'  הרה"ח  באזור,  החיים  בתי 
לביקור  יצא  צדיקים,  אהלי  אגודת  יו"ר  גבאי 
מבתי  באחד  שם  ומצא  אוקראינה,  בעיירות 
על  הגדר  את  העמידו  אשר  עובדים  החיים 
תילה, יצא לבירור מקיף אודות הארגון, וגילה 
בתי  משלושים  יותר  וגידרו  שיפצו  הם  כי 
חיים בחודשים האחרונים מאז הוקם הארגון, 
והכל בהשגחתו ובליווי הלכתי של הגאון רבי 
אליקים שלזינגר שליט"א ראש ישיבת הרמה, 
ע"פ  ביותר,  הגדול  בכבוד  הכל  יהיה  למען 

הידור ההלכה הגדול ביותר.
בקרב  לפרסם  צריכים  כזו  טובה  "בשורה 
הקהל, אשר משימים עיניהם וליבם לדבר גדול 
זה, בשמירת כבודם של שוכני עפר", אמר הרב 

גבאי.
ואכן המימון המכובד, יחסוך מיליוני שקלים 
בארצות  הטמונים  של  וצאצאים  לתלמידים 
הגולה, אשר עד עצם יום זה השקיעו רבות על 
שמירת מקום מנוחת האבות, וכעת יוכלו לקבל 
את המימון הנדרש מן הקופה המיוחדת, ולכבד 

ביתר שאת את מקום מנוחת אבותינו ורבותינו

מאת: אלי שניידר

הנפש,  אל  פרויקט  של  השנתי  העיון  יום 
אל  "הדרך  הכותרת  תחת  השבוע  התקיים 
מגוון  התקיימו  העיון  יום  במהלך  הנפש". 
הרצאות וסדנאות, על ידי פסיכולוגים ואנשי 
והטיפול  החינוך  בתחום  בכירים  מקצוע 
מנהלים,  מאות  השתתפו  בכנס  הרגשי. 
המשתתפים  במוסדות  קשר  ואנשי  מחנכים 

בפעילות פרויקט אל הנפש.
משה  הרב  של  בנאומו  נפתח  העיון  יום 
הדגיש  בו  טורונטו,  ידידות  מנכ"ל  שפירא 
מייחסת העמותה  אותה  את החשיבות הרבה 
למדידה ומעקב אחר התקדמות תהליכים, על 
כתוצאה  המקסימלי  האפקט  את  לייצר  מנת 
את  שפירא  הרב  הביע  כן,  כמו  מההשקעה. 
בשנה  הפרויקט  מהתרחבות  רצונו  שביעות 
נוספים  תורה  תלמודי  בעשרות  האחרונה 
להמשיך  העמותה  הנהלת  בכוונת  כי  והודיע 

במגמת הגידול של הפרויקט.
ומממנת  הקימה  אותו  הנפש  אל  פרויקט 
הנהלת ידידות טורונטו, מופעל על ידי אנשי 

ובראשם  הראשונה  מהשורה  ומקצוע  חינוך 
פינדרוס.  מרדכי  הרב  הוותיק  החינוך  איש 
הורים  אלפי  מקבלים  הפרויקט  במסגרת 
סבסוד משמעותי בעלות טיפולים פסיכולוגים 
השפעת  אחר  מעקב  מתבצע  וכן  ותרפיות 

הטיפול על התלמיד. 
תורה  תלמודי  במאות  מופעל  הפרויקט 
ובתי ספר ברחבי הארץ ומתייחד בכך שהצוות 
בהליך  ומעורב  מוביל  מוסד  בכל  החינוכי 
לטיפול,  בצורך  הזיהוי  משלב  החל  הטיפול, 
ועד אישור על  דרך המעקב במהלך התהליך 

חזרה למסלול וסיום הטיפול.

חלק מהמשתתפים בכנס אל הנפש

מאות מחנכים ומנהלי מוסדות חינוך השתתפו בכנס השנתי 
של פרויקט אל הנפש שע"י ידידות טורונטו  מנכ"ל 

ידידות טורונטו הרב משה שפירא בנאום הפתיחה: "צירפנו 
השנה עשרות תלמודי תורה לפעילות הפרויקט"

"מגמת הגידול תמשך לעשרות 
מוסדות ברחבי הארץ"

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

תיקון חלונות חשמל | ידיות לדלתות | נעילה מרכזית  
מכירת מצברים | שמנים | מגבים | וילונות | מגיני שמש  

כיסויי הגה | השכרת רכבים - החל מ- 100 ש"ח ליום
אצלינו תרגישו את ההבדל באיכות המוצרים אנו מוכרים ומתקינים מוצרים 

מקוריים ואיכותיים בלבד!! בהתקנה מקצועית ע"י מומחים ולא ע"י חאפרים!!!

אביזרי רכב קפלן - המקורי!!
רח' יצחק נפחא 1 ב"ב- ליד שפע טוב טל: 03-5092200

באותו מקום למעלה מ-20 שנה!

הסופרמרקט לאביזרי רכב

)לא כולל מצברים ושמנים(

החימום ברכב מוציא אויר קר?

אצלינו ניתן לתקן! 
ניתן להשיג אצלנו

ולכל רכב אמריקאי בהזמנה מיוחדת 

פנסים, מראות וברקסים לטויוטה סיינה

)הזול מביניהם( 

קנה מוצר בחנות 
קבל את המוצר השני

מבצע ענק!

ב-50% הנחה!!! 
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השבוע נערך המעמד ההיסטורי לחנוכת ביהמ"ד החדש של סקווירא בירושלים  במעמד 
שבראשותו של כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא השתתפו גדולי הדור ובהם מרנן האדמו"רים 
מגור, בעלזא, ויז'ניץ והגר"ש כהן  בשבת הקרובה ישבות האדמו"ר בראש אלפי חסידיו 

במירון כאשר לצורך כך נשכרו כל המבנים והחדרים ביישוב

אלפים השתתפו במעמדים 
הגדולים בסקווירא

מאת: חיים רייך

ראשון  ביום  נחוגה  והתעלות  שמחה  קודש,  ברגשות 
השבוע בעיר הקודש ירושלים המעמד הקדוש של 'השמחה 
ארץ  'מסע  ההיסטורי  המסע  של  שיאו  שהינו  המשולשת' 
שליט"א,  מסקווירא  האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הקודש' 
במעמד  בירושלים  היה  ששיאו  שבועות  כשלש  בן  מסע 
שהאצילו  שליט"א  הדור  ומאורי  גדולי  ובהשתתפות  פאר 
מברכתם על המעמד הקודש והמפואר, והגיעו במיוחד בכדי 
להוקיר ולברך את מפעלותיו בקודש של כ"ק מרן האדמו"ר 

מסקווירא שליט"א.
הידיעה על מסעו של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א לארץ 
בכל  רבה  חודשים ההתעניינות  מזה מספר  ישראל מעוררת 
שדרות היהדות הנאמנה. על כולנה עלתה שבת קודש 'שבת 
סקווירא' שהייתה בירושלים, שלמרות מזג האוויר החורפי 
השבת  מאירועי  אחד  בכל  השתתפו  רבים  אלפים  הכבד 
ענק  באוהל  שהתקיימו  בטישים  ובפרט  האדמו"ר  בראשות 

שהוקם במתחם שנלר. 

א'  ביום  שנערך  המעמד  והתעלה  עלה  אלו  כל  על  אך 
בירושלים, שהוא שיאו של מסע הקודש של האדמו"ר בארץ 
של  הבית  חנוכת  בקודש:  משולש  מעמד  זה  היה  ישראל, 
היכל ביהמ"ד החדש של סקווירא ברחוב הטורים בירושלים 
נדבת הנגיד רבי אביגדור אסטרייכר שיחי' מראשי ק"ק שיכון 
סקווירא, חנוכת בנין ישיבת 'תולדות יעקב יוסף - סקווירא' 
גולדמינצר  אהרן  רבי  הגאון  הדיין  והכתרת  תובל,  ברחוב 

שליט"א לכהן כמו"צ קהילת קודש סקווירא בירושלים.
האדמו"רים  ורבנן  מרנן  המעמד  על  האצילו  פאר  ברוב 
מגור, מבעלזא, מערלוי, מבאיאן, מרן הגאון רבי שלום כהן 
שליט"א נשיא מועצת חכמי התורה וראש ישיבת פורת יוסף, 
הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת 'עטרת 
ישראל', שבאו במיוחד לרומם קרנה של תורה ולכבודו של 

כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא שליט"א ועדת קודשו.
יד ימינו ונאמן ביתו של כ"ק מרן  הרב שלום בער פישל 
בדברי  המעמד  את  פתח  שליט"א,  מסקווירא  האדמו"ר 

התעוררות רבה.
בעוז ובגאון נישאו נאומיהם של נשיא מועצת חכמי הצורה 

הגר"ש כהן שליט"א והגאון רבי נפתלי פרנקל שליט"א חבר 
יוחנן  רבי  הגה"צ  סקווירא  ראב"ד  החרדית,  העדה  הבד"ץ 
וואזנר שליט"א, והדיין החדש של הקהילה הגאון רבי אהרן 

גולדמינצר שליט"א.
בטבריה  הצדיקים  לקברי  הקודש  מסע  הגיע  אלו  בימים 
ובגליל, כאשר כעת נרשמות ההכנות לקראת  שב"ק פרשת 
בא בו ישבתו אלפי חסידי סקווירא ב"שבת פרטית וסגורה" 
בראשות מרן האדמו"ר שליט"א באתרא קדישא מירון סמוך 
כאשר  יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  לציון  ונראה 
האכסניות  וחדרי  המבנים  מועד  מבעוד  נשכרו  כך  לצורך 
ביישוב מירון לטובת אלפי החסידים שישבתו במחיצתו של 

מרן האדמו"ר.
נוספים  מעמדים  שרשרת  להתקיים  צפויים  הבא  בשבוע 
אדמו"רי  בהשתתפות  באשדוד  פנים  קבלת  מעמד  ובהם 

ורבנים ואלפים מתושבי העיר. 
למסע הקודש הצטרפו כ-1800 חסידים מרחבי תבל אשר 
שיירשמו  ההיסטוריים  במעמדים  נוכחים  להיות  ביקשו 

באותיות של זהב בדברי הימים שבתולדות החסידות.

במעמד חנוכת הבית עם מרנן האדמורי"ם מבעלזא, ויזניץ ומחנובקא-בעלזא                                                                                        )צילומים: משה גולדשטיין(

בביקור אצל מרן הגר"ח קנייבסקיבביקור אצל מרן הגראי"ל שטיינמןחלק מהקהל במעמד חנוכת הבית



ההזדמנות שלכם לרכישת מקצוע מעניין ומאתגר עם פרנסה בשפע
הרשמו עכשיו ללימודי תואר ראשון בהדנסה והבטיחו את פרנסתכם בעתיד הקרוב...

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

הן
 כ

לי
גי

בהנדסה
של הטכניון חיפה

תואר ראשון

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

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

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

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

לזכאים -
המכינה חינם!

הטכניון
 מגיע

לבני ברק!

הטכניון

בלעדי!
מלגת קיום 

 מיוחדת
לזכאים

המסלול נפתח!
ניתן להצטרף עכשיו ולהרוויח...

ביום ראשון ז’ שבט 17.1.16 בשעה 20:00
בבית הכנסת הרי”ף רח’ הרב זוננפלד 11, רמת אלחנן, בני ברק

מיועד לנשים בלבדהכניסה חופשית
אין כניסה מתחת גיל 18

מומחה להנחיית נישואין ומשפחה הרב אברהם יוסף קהתי
השפעת התקשורת הזוגית על חינוך הילדים

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 

למכירה 
 חנות תכשיטים ושעונים 

יוקרתית ומצליחה 
בבני ברק 
רווחים נאים! 

לפרטים: 050-9755999 

חנות
ומצליחה 



בני ברק    ג' בשבט תשע"ו 13/1/16 1232

מאת: יאיר פלד

הביטוח המשלים של מאוחדת הוא 
המשתלם ביותר למבוטחים, כך עולה 
מדו"ח מקצועי שפרסם השבוע משרד 

הבריאות. 
מפרטי הדו"ח עולה כי 74% מציבור 
הלקוחות בכל קופות החולים מבוטח 
והביטוח  משלים,  בריאות  בביטוח 
למבוטחים  ביותר  המשתלם  שהיה 

היה דווקא זה של מאוחדת. 
של  שקל  כל  על  הדו"ח,  פי  על 
מאוחדת  מבוטחי  ששילמו  פרמיה 
 94 שעברה  בשנה  קיבלו  הם  עדיף, 
במימון  בממוצע  בחזרה  אגורות 
כמו  שונות  רפואיות  פרוצדורות 
בחירת מנתח פרטי, חוות דעת שנייה, 

רפואת שיניים ועוד. 
בהחזרים  בגודלו  השני  המרכיב 
בסל  שאינם  וחיסונים  תרופות  הוא 
בתחום  נטו  ההוצאות  סך  הבריאות. 
זה ב–2014 היה כ–438 מיליון שקל. 
לשיעור  מראה  תמונת  הוא  זה  סעיף 
ניתוחים,  על  הקופות  של  ההוצאות 

גם בתחום זה התברר כי מאוחדת היא 
זה  בסעיף  ההוצאות  כאשר  המובילה 
על המבוטח עמד על 86 שקל לעומת 
בקרב  משמעותית  נמוכים  סכומים 

הקופות האחרות. 
למחקר  מצטרפים  הדו"ח  נתוני 
שקבע  גיאורקטוגרפיה  מכון  שערך 
כי מאוחדת מובילה ברוב הפרמטרים 
כמו  האחרים  הבריאות  שירותי  מול 
הצוות  ניסיון  הרופאים,  מקצועיות 

והאחריות, שירותיות הצוות, ועוד. 
ראש אגף שירות ושיווק  במאוחדת 
רון שולוויס אמר בתגובה לממצאים: 
הבריאות  משרד  שפרסם  "הנתונים 
מאוחדת  שלקוחות  מה  את  מוכיחים 
יודעים כבר מזמן. מאוחדת משקיעה 
ללקוחותיה  להציע  כבירים  מאמצים 
את מגוון שירותי הרפואה המקצועית 
ואנו  ביותר,  והיעילה  המשתלמת 
שמחים כי גם במחקרים אובייקטיביים 
כי  שמוכיחים  הנתונים  נחשפים 
לקוחות מאוחדת נהנים גם מהביטוח 

המשלים המשתלם ביותר".  

הוגדלה הנסיעה של 
"תפארת רפאל" לאיזמיר 

לאור התבטאויותיו הפייסניות של נשיא טורקיה ארדואן בדבר 
הצורך ליישר ההדורים עם ישראל, הוחלט על הגדלת מספר 
הנוסעים להשתטח על ציונו של הגר"ח פלאג'י זיע"א באיזמיר

מאת: יאיר פלד

טורקיה  נשיא  של  דופן  יוצאת  התבטאות  לאור 
רג'פ טאיפ ארדואן, על הצורך בנירמול היחסים מול 
מישראל  המתפללים  קבוצת  מאוד  הוגדלה  ישראל, 
שתצא להשתטח על ציונו של הגאון רבי חיים פלאג'י 

זיע"א. 
בראש הקבוצה שתעלה לציונו של הגר"ח פלאג'י 
שלמה  הרב  רפאל"  "תפארת  ק"ק  של  רבה  יעמוד 
זביחי שליט"א יוזם ובעל הרעיון לנסיעה לציונו של 

הצדיק הגאון רבנו חיים פלאג'י זצוק"ל.
רבה של ק"ק "תפארת רפאל" הרב שלמה זביחי, 
המסורתית  לעליה  ההכנות  את  לסיים  לטורקיה  יצא 
מחוץ  ויפגש  באיזמיר,  פלאג'י  חיים  רבי  לקבר 
שיסייעו  שהבטיחו  מקומיים  קבוצת  עם  לטורקיה  

בידו.
לאור פניתו ובקשתו של הרב זביחי, ראשי הקהילה 
היהודית בטורקיה ובראשם רבה הראשי של איזמיר 
הרב ברטי ברופא, הבטיחו את השתתפותם בהילולא 

על קברו של הגר"ח פלאג'י זצ"ל. 
משלחת הרבנים מ"תפארת רפאל" בראשות הגאון 
פז"  "עטרת  שו"ת  בעל  שליט"א  זביחי  פנחס  הרב 
תצא ביום שני ט"ו בשבט באשמורת הבוקר, תחילה 
ליד  הקבור  זיע"א  כץ  נפתלי  הרב  הקדוש  לציונו 
הבוספורוס באיסטנבול, ויערכו שם תפילות ובקשות. 
נוספת  בטיסה  הרבנים  משלחת  תמשיך  מכן  לאחר 
בשבט  י"ז  רביעי  וביום  שבטורקיה  איזמיר  לעיר 

תערוך את התפילות והתיקונים על קברו של המקובל 
הצדיק רבי חיים פלאג'י זיע"א כפי הנהוג בכל שנה. 

הרב שלמה זביחי מספר, שבכל שנה הם שומעים 
להשתטח  מהעולים  רפאל"  "תפארת  במוסדות 
ולהתפלל על קבר הגר"ח פלאג'י מעשיות על ישועות 
בבחינת  ה'  מלאך  הצדיק  כח  את  ראו  הם  מידיות, 
צדיקים במיתתן יותר מבחייהם.  כמו כן אלו שהוזכר 
ישועה  ראו  הצדיק  קבר  על  בעדם  והתפללו  שמם 

מידית.
הרב  הביקוש  לאור  מספר,  זביחי  שלמה  הרב 
למסירת שמות לתפילה ולישועה על קברו של הצדיק 
בעל הישועות אשר חיבר למעלה מ-72 ספרים בכל 
רפאל"  "תפארת  במוסדות  פתחו  התורה,  מכמני 
למסירת   1-800-260-260 שמספרו   ישועות  מוקד 
שמות לתלמידי חכמים שיעלו ביום הפטירה ויתפללו 

בפרוטרוט על ציונו הגר"ח פלאג'י.

 דו"ח משרד הבריאות קובע: 

הביטוח המשלים של 
מאוחדת הוא המשתלם ביותר
ראש אגף שירות ושיווק במאוחדת רון שולוויס: 

"אנו שמחים כי גם במחקרים אובייקטיביים 
נחשפים הנתונים שמוכיחים כי לקוחות מאוחדת 

נהנים מהביטוח המשלים המשתלם ביותר"

הרב זביחי על קבר הגר"ח פלאג'י



הגעת
ליעד!

מרכז הכוון תעסוקתי בני ברק מזמין אותך לכנס התרשמות 
לסדנת העצמה בתעסוקה

לגברים
בלבד

לפרטים נוספים:
מרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( בני ברק

EP@BBM.ORG.IL  | 03-7707300/1

פרטים נוספים והרשמה ביום ג', ט' בשבט )19/01( בשעה 19:30
השתתפות בכנס- חינם, הרשמה מראש- חובה!
עלות הסדנה 400 ש"ח. )תשלום בצ'ק או באשראי(.

הסדנה תתקיים בימי חמישי בין השעות 19:00-22:00 
החל מתאריך י"ח בשבט 28.1.2016 למשך 4 מפגשים.

בני ברק

הקורס הזה הוא סיפור ההצלחה... שלך

עם יצחק לייב ברנדווין הי”ו

למרכז הלוגיסטי החדש בבני ברק 
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

 

tali.gamzo@rami-levy.co.il :קו"ח למייל 
פקס: 03-5701503

טל' לבירורים: 055-6635264 

• עבודה קבועה במקום יציב
• תנאי העסקה הולמים

נציגי/ות שירות לקוחות
אחראי/ת מחלקת חלב

מלקטים/ות
סדרנים/ות
קופאים/ות

עוזר/ת נהג/ת
נהג/ת - בעל/ת רישיון ג'

בני ברק    כ"ה בטבת תשע"ו 6/1/16 1226

נשיא המדינה, הרה"ר לישראל ומנכ"ל ידידות טורונטו באירוע ההוקרה

70 שנה לאנציקלופדיה התלמודית
בטקס בו ציינו 70 שנה לפעילות האנציקלופדיה התלמודית שהתקיים בבית הנשיא, 

השתתפו הרבנים הראשיים לישראל שהודו לידידות טורונטו על החיבור שמאפשר את 
המשך היצירה ביתר שאת

מאת: אלי שניידר

הנשיא  בבית  שהתקיים  רושם  רב  בטקס 
ציינו  לישראל,  הראשיים  הרבנים  ובמעמד 
האנציקלופדיה התלמודית וידידות טורונטו 70 
שנה למפעל האנציקלופדיה התלמודית כאשר 
ברקע תנופת פיתוח והתרחבות הודות לחיבור 
האנציקלופדיה  לבין  טורונטו  ידידות  בין 

התלמודית.
טורונטו  ידידות  של  מעורבותה  במסגרת 
יחד  העמותה  של  המקצועי  הצוות  אנשי  בנו 
עבודה  תכנית  האנציקלופדיה  הנהלת  עם 
השלמת   - הוא  המרכזי  שיעדה  היקף  רחבת 
כתיבת כל ערכי האנציקלופדיה בעשר השנים 
הקרובות. במסגרת תכנית זו הוקם בית המדרש 
להוראת כתיבה תורנית ע"ש דב פרידברג, על 
מערכת  עבור  חדשים  כותבים  להכשיר  מנת 

האנציקלופדיה.
במהלך המעמד בירך הרב הראשי לישראל 
כי  ואמר  הפעולה  שיתוף  על  לאו  הגר"ד 
טורונטו  וידידות  התלמודית  "האנציקלופדיה 
ישראל.  כלל  כל  בקרב  תורה  בהפצת  זוכים 
הכתיבה  של  הקצב  טורונטו  ידידות  ובזכות 

הוגבר כדי שבקרוב המלאכה כולה תושלם".
על  הוא  אף  שיבח  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
תועלת  "יש  ואמר   הפעילות  הרחבת  תנופת 
ישראל,  בעם  הרמות  לכל  באנציקלופדיה 
חכמים  לתלמידי  ואפילו  ולמבוגרים  לצעירים 
אי  העולם  בכל  הרבו  תורה  "כמה  ורבנים. 
מאד,  גדולה  הרבים  זכות  זה  לתאר,  אפשר 

בזכות ידידות טורונטו נזכה לברך על המוגמר 
בקרוב". 

משה  לרב  הודו   האנציקלופדיה  ראשי 
שיתוף  על  טורונטו  ידידות  מנכ"ל  שפירא 
הפעולה חסר התקדים במפעל האנציקלופדיה. 
התומכים  מגדולי  הוא  שפירא  משה  "הרב 
היינו  לא  בזכותם  באנציקלופדיה  והשותפים 
התחולל  שלהם  המעורבות  ובעקבות  קיימים 
ובקצב  העבודה  בצורת  מאד  משמעותי  שינוי 

הכתיבה". 
הרב משה שפירא ציין בנאומו את החשיבות 

הרבה ואת היקפי התמיכה של הקרן והעמותה 
ידיעת  להפצת  הפועלים  ועמותות  בארגונים 
העוסקים  ארגונים  וכן  המצוות  התורה 
בהעמקת הזהות היהודית בקרב יהודים בארץ 
כי  שפירא  הרב  הסביר  כן  כמו  כולו,  ובעולם 
האנציקלופדיה התלמודית מרחיבה את  מאגר 
התורה  לומדי  לרשות  העומד  התורני  המידע 
ומאפשרת למעיינים בה היקף וסדר שמסייעים 
למען  לפעול  "נמשיך  תורה  והרבצת  ללימוד 
מפעלים תורניים ולומדי התורה בארץ ישראל 

ובעולם כולו" אמר מנכ"ל ידידות טורונטו. 

מאת: יאיר פלד

במסגרת פרויקט משותף של מחלקת בריאות 
להכשרה  היחידה  עם  מציון"  ב"עזר  הנפש 
בימים  מתגבשת  ברק,  בני  בעיריית  מקצועית 
והכוון  אישי  אימון  לסדנת  נשים  קבוצת  אלו 
גיל  עד  לנשים  מיועדת  הקבוצה  תעסוקתי. 
הסובל  משפחה  בן  שלהן  וחמש  חמישים 

ממחלת נפש.
הקבוצה  חברות  תוכלנה  המפגשים  במהלך 
לגלות כוחות חבויים, להחיות חלומות נשכחים 
ולפתח מיומנויות נדרשות. המטרה הסופית היא 
לצאת  והעבודה,  התעסוקה  במעגל  להשתלב 

ללימודים מקצועיים או לשפר עבודה קיימת.
פרויקט 'להדליק את האורות' כולל חמישה-

עשר מפגשים. כל מפגש מורכב מהרצאה וסדנת 
וכן  מנוסה,  תעסוקתית  מנחה  בהנחיית  תרגול 
בהנחיית  לתמיכה  ליווי  בקבוצת  השתתפות 
בסיום  בתחום.  מומחית  סוציאלית  עובדת 
התהליך תעבורנה המשתתפות אבחוני תעסוקה 
את  ו/או  המקצוע  את  לבחור  שתוכלנה  כדי 

מקום הלימודים או העבודה המתאימים להן.

סדנת אימון אישי והכוון 
תעסוקתי לנשים שלהן 

בן משפחה המתמודד עם 
מצוקת נפש

להדליק 
את 

האורות

טל: 1599-555-280

אתם קוראים נכון!חינם!כל החנות! 

חברי מכבי שימו לב! 

כל הדגמים
ללקוחות מכבי זהב

עד גיל 18.
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

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

מכבי שלי בכפוף לתקנון.

ר' עקיבא 89, ב"ב  10:00-21:00 רצוף

.ח.
ט.ל
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מאת: חיים רייך
 

חושף  אלה  בימים  שנערך  תחקיר 
שערורייה של ממש בעלות ביטוח תלמידים 
שקלים!  ל-75  שקלים  מ-34  הארץ  בכל 
אף  מהרשויות  חלק  כי  מתברר  בנוסף, 
גובות "עמלה" מההורים בגין ההתעסקות 
כי  מעידים  התחקיר  ממצאי  בביטוח. 
מאחר  ההורים,  של  חמור  בניצול  מדובר 
ובעיר מודיעין עילית הפחיתה העירייה את 
עלות הביטוח ל-33 שקלים לתלמיד וללא 

כל עמלה מצד העירייה.
את  שחשף  החם"  "הקו  תחקיר 
משלמים  אתם  כמה  דיווח:  השערורייה, 
על ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, לכל 
אחד מילדיכם? חלק גדול מציבור ההורים 
האחר  חלקם  להשיב.  יידעו  לא  אפילו 
עבור  לשלם  וממשיכים  שיניים  חורקים 
ואינו  שכמעט  המפוקפק  החובה  ביטוח 
מעניק כלום, שנכפה עליהם בעל כורחם. 
בשנת  ושילמו  נתבעו  הורים,  אלפי  מאות 
תלמידים  ביטוח  דמי  תשע"ו  הלימודים 

בסכומים מופקעים. 
אישיות  תאונות  ביטוח  תעריפי 
האחרונות  בשנתיים  הוקפצו  לתלמידים 
המירבי  הסכום  כאשר   - מכפול  ביותר 
הועלה  שקלים,   34 על  בתשע"ד  שעמד 
ל- 75 שקלים לקראת תשע"ו. מחיר השוק 
- בלי  הריאלי של ביטוח תאונות אישיות 
החינוך  משרד  של  טובות  ובלי  סיבסוד 
פחות  על  עומד   - המקומי  השלטון  או 
ביטוח  של  המירבי  מהמחיר  ממחצית 
שאושר  הציבורית,  במסגרת  התלמידים 

בוועדת החינוך של הכנסת.
בהמשך  אחרת.  גם  מסתבר,  אפשר, 
ממודיעין  פ'  שרה  לנו  כותבת  לתחקיר, 
התחקירים  שני  את  "קראתי  עילית: 
ישראל  מדינת  מדוע  מאוד  וכעסתי 
קופה'  'לעשות  צריכים  הביטוח  וחברות 
על חשבונינו האזרחים הפשוטים. אנחנו, 
כהורים  עילית,  במודיעין  אמהות  קבוצת 
ובס"ד  לשתוק,  מוכנים  שלא  מעורבים 
בעזרת פניות של הורים ובצורה מכובדת, 
של  משמעותית  להפחתה  להביא  הצלחנו 
גביית כספים בבית הספר, התכוונו לפעול 
מאוד  הופתענו  אולם   - הזה  בנושא  גם 
קיבלו הודעה מבית הספר  הילדות  כאשר 
לביטוח  בלבד  ש"ח   33 של  סכום  לשלם 

תלמידים!"
שמשלמים  אחרים,  ביישובים  הורים 
יותר ללא הצדקה, מוזמנים לפנות לרשות 

המקומית ולדרוש את תיקון השערורייה.
שלהם  הפעילות  כי  שמדווחת  פ', 
ולא  שונים  בתחומים  להצלחות  הביאה 
רק כספיים, ממליצה לציבור ההורים בכל 
להתייאש  ולא  מעורבות  "לגלות  מקום: 

מראש במחשבה שממילא אין מה לעשות, 
להרים  ואסור  לעשות  מה  יש  תמיד  כי 

ידיים!"
יכול  איך  וחושף:  התחקיר  ממשיך 
 75 שגובות  בישראל  ערים  שיש  להיות, 
שקלים לביטוח תאונות אישיות לתלמיד, 
 50 רק  וגובות  טובה'  'עושות  אחרות 
 33 גובים  עילית  ובמודיעין   - שקלים 

שקלים? זה מסובסד? ממש לא.
הגזברות  מחלקת  עובדת  צין,  מרים 
ואחראית  עילית  מודיעין  בעיריית 
אחראית  תפקידה  שבתוקף  התקשרויות, 
מסתתר  מה  מסבירה  המכרזים,  על 
בשונה  מאוד,  "פשוט  הסיפור:  מאחורי 
העיר  ראש  הנחיית  לפי  הרשויות,  משאר 
עצמאי.  למכרז  יצאנו  גוטרמן,  יעקב  הרב 
השלטון  מרכז  של  המכרז  עם  הלכנו  לא 
המקומי, אלא הוצאנו מכרז בעצמנו - והיה 
תחרות  פה  שנפתחה  איך  לראות  מדהים 
את  להביא  מצליח  מי  ביטוח  סוכני  בין 
ההצעה הטובה ביותר. קיבלנו מחיר יותר 
יש  קודמת!  לשנה  בהשוואה  אפילו  זול 
במודיעין עלית 40 אלף תלמידים, וחברות 
הביטוח בהחלט מרוויחות גם מפרמיה של 

33 ש"ח לתלמיד".
אתם הבנתם את זה? וועדת החינוך של 
פרמיית  את  להקפיץ  השתכנעה  הכנסת 
)ובסך   50% ב-  תשע"ו  לקראת  הביטוח 
בגלל  מכפול(,  ביותר  תשע"ד  מאז  הכל 
שהתעריפים  התבכיינו  הביטוח  שחברות 
במכרז  אבל  להם.  משתלם  לא  וזה  עלו 
מי  ויש  אמיתית  תחרות  כשיש  עצמאי, 
כמה  לו  ואיכפת  הדברים  את  שמנווט 

ישלמו ההורים, המחיר פתאום צונח...
לדברי צין, תחום המכרזים כיום מתקדם 
המודעות  המקומיות,  ברשויות  מאוד 
מאוד.  עולה  במכרזים  לצאת  לאפשרות 
גוטרמן  הרב  העיר  ראש  של  "המדיניות 
היא לעשות את המקסימום בכל המכרזים, 
לרשות  ביותר  הזול  למחיר  להגיע  כדי 
ולאזרח. יש ים של מכרזים בכל התחומים, 
אנחנו עובדים קשה על זה, והתוצאה היא 
והעזרה  הציבורית  הקופה  של  החיסכון 
שקיבלנו  ההנחיה  בנוסף,  לתושבים. 
מראש העיר ברורה: מה שאנחנו משלמים 

- זה מה שנגבה מההורים!"
לתגלית  מתוודעים  אנו  כך,  אגב 
שבניגוד  מתברר  נוספת:  מקוממת 
שדואגות  רשויות  יש  עילית  למודיעין 
לכסות את שכר הטרחה שלהן. חלק מדמי 
ביטוח התלמידים שאתם משלמים, מורכב 
מפרישה  המקומית  שהרשות  עמלה  מ... 
לעצמה בגין הטרחה בהתעסקות בביטוח. 
אלא  נותר  לא  מה שנקרא, שיא החוצפה. 
תשלום  את  יבטלו  מתי  ולהקשות:  לחזור 

החובה הכל כך מיותר הזה?

שערורייה: ביטוח 
תלמידים בכל הארץ עלה 
מ-34 ל-75 ש"ח לתלמיד
חלק מדמי הביטוח שאתם משלמים מורכב מ ...עמלה 
שהרשות המקומית מפרישה לעצמה  מלבד מודיעין 
עילית שם הפחיתה העירייה את תשלום הביטוח ל-33 

ש"ח לתלמיד וללא כל עמלה  כל הפרטים על 
המסתתר מאחורי השערורייה

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו 
ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת 
לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי 
מכירות

דרושים
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למכירה: השו"ע שהודפס 
בחיי המחבר מרן הבית יוסף
לראשונה, מורשת מכירות פומביות מעמידה למכירה ספרים נדירים כדוגמת שו"ת הרא"ש עם חתימת הצנזורה, מהדורות ראשונות 
של ספרי הרמח"ל והגר"ח פלאג'י, המהדורה הראשונה של הספר "עץ פרי" שחיבר מרן רבי ישראל מסלנטר זיע"א ועוד  כמו כן 
מוצגים למכירה אסופה של מכתבים נדירים ומקוריים בכתי"ק של גאוני עולם זצוק"ל ובהם מכתביהם של מרנן החפץ חיים, החזון 
איש, רבי אלחנן בונם וסרמן הי"ד, רבי יצחק בלזר זצ"ל; רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנה זצ"ל; רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל; 
הגרי"ז הלוי סולוביצ'יק זצ"ל; רבני ירושלים הגאונים רבי שמואל סלנט ורבי אליהו דוד רבינוביץ; מכתב נדיר של הגר"א דסלר, 

מכתב בדברי תורה בכת"י קדשו וחתימתו של בעל ה'אביר יעקב' רבי יעקב אבוחצירא זיע"א ומכתבים נוספים

מאת: גבריאל בלוך

בשורה מרנינה לחובבי היודאיקה והאספנות: 
לקראת  מספקת  פומביות,  מכירות  מורשת 
עצום  ליבול  נדירה  הצצה  השמינית  המכירה 
של ספרים ופרטי יודאיקה נדירים מכל תפוצות 
מיהדות  האחרונות,  השנים  במאות  ישראל 
סידורים,  לספרים,  ועד  המזרח  יהדות  אירופה, 
שהודפסו  ועוד  פסח  של  הגדות  מחזורים, 

במדינות רחוקות כדוגמת הודו, סין ועוד.
נוסד  "מורשת"  הפומביות  המכירות  בית 
ורטה.  וניסים  העצני  אסף  ע"י  תשע"ד  בשנת 
של:  פומביות  מכירות  מקיים  המכירות  בית 
תורה,  ספרי  יד,  כתבי  קודש,  ספרי  יודאיקה, 
גביעים  חנוכיות,  כסף,  כלי  הגדות,  מגילות, 
לקידוש, כתרים, רימונים וטסים לספר תורה וכן 

כל חפץ אחר הקשור ליהדות ולבית היהודי.
בית המכירות שם לו למטרה להציע למכירה 
סטנדרט  על  שמירה  תוך  הסוגים  מכל  פריטים 
גבוה של אמינות וסדר, ולהקפיד על יחס הוגן 

הן כלפי המוכרים והן כלפי הקונים.
להערכה  מקבל  "מורשת"  המכירות  בית 
שלמים  ואוספים  בודדים  פריטים  ולמכירה 
וכן מטפל בעיזבונות, הערכתם  בכל התחומים 

והבאתם למכירה.
שבע  התקיימו  וחצי  כשנה  לפני  נוסד  מאז 
פריטי  מאות  נמכרו  שבהן  פומביות  מכירות 
אספנות ויודאיקה נדירים, כאשר מאות אספנים 
נרשמו  העולם,  רחבי  מכל  יודאיקה  וחובבי 
מראש ומגיעים לתצוגה המוקדמת בכדי לראות 
מקרוב את הפריטים הנדירים המוצעים למכירה.
מאז נוסדה, קנתה "מורשת מכירות פומביות" 
בהבאת  היודאיקה,  סוחרי  בקרב  ותהילה  שם 
במקומות  למצוא  ניתן  שלא  נדירים  פריטים 
לאתר  רבים  מאמצים  עושה  מורשת  אחרים. 
פריטי יודאיקה נדירים ומיוחדים בארץ ובעולם 
הספריות  הגדולים,  היודאיקה  אספני  לטובת 
הנחשבים.  והמוזיאונים  בעולם  המובילות 
שם  בעלי  מומחים  מורשת  מעסיקה  כן,  כמו 
מהארץ ומהעולם, על מנת לוודא שכל הפריטים 

המוצגים למכירה נבדקו ונמצאו אותנטיים.
הפומבית  המכירה  תתקיים  הבא  בשבוע 
פומביות"  מכירות  "מורשת  של  השמינית 
לקראת  שיאים.  שוברת  לקראתה  וההתרגשות 
הפריטים  אוסף  את  לבחון  יצאנו  המכירה 

התורה,  שוחרי  של  ליבם  את  שירנינו  הנדירים 
העמלים על תורת רבותינו בדורות הקודמים.

מיוחדים  פריטים  גילינו  הנוכחית  במכירה 
חלקים  ד'  ערוך"  "שלחן  ספר  ובהם  ונדירים 
למרן רבי יוסף קארו זיע"א, בדפוס זואן גריפו 
ויניציאה שכ"ז. זוהי המהדורה השניה שהדפיס 

מרן השולחן ערוך בחייו.
מכתב בדברי תורה בכתב יד קדשו וחתימתו 
ה'אביר  בניסים  המלומד  האלוקים'  'איש  של 
שיום  זיע"א,  אבוחצירא  יעקב  רבי  יעקב' 

ההילולא שלו חל השבוע.
כמו כן, כתב יד שאלות ותשובות מאת הגאון 
כתובים  עמודים   12  – זצ"ל  קלוגר  שלמה  ר' 
מכתובים  המגיד  ספר  קדשו;  יד  כתב  בעצם 
שפירא  משה  הרב  בדפוס  ומשלי"  "תהלים 

מסלאוויטא תק"פ.
ובהם  ומרתקים  נדירים  מכתבים  גם  מצאנו 
מרן  של  קודשו  יד  בחתימת  היסטורי  מכתב 
בשפה  בלנק  על  בלועזית  זצוק"ל  חיים  החפץ 
אל  שנשלח  ומעניין  היסטורי  מכתב  הרוסית; 
העולם  מלחמת  בתקופת  איש'  ה'חזון  מרן 
השניה, עם 10 שמות לברכה בכתב יד קדשו של 
מרן  של  בחתימתו  מכתב  זצוק"ל;  איש  החזון 
הגאון רבי אלחנן בונם וסרמן הי"ד על בלנק של 
הישיבה אהל תורה בברנוביץ; מכתב התקשרות 

של  וחותמת  בחתימה  הכללי",  ועד  "בית  של 
הגאון רבי יצחק בלזר זצ"ל; דף בכתב יד קודשו 
זצוק"ל;  מקובנה  ספקטור  אלחנן  יצחק  ר'  של 
ה"ברכת  של  וחתימתו  קודשו  יד  בכתב  מכתב 
מכתב  זצוק"ל;  ליבוביץ  בר  ברוך  ר'  שמואל" 
בחתימת ידו של ה'בריסק'רב' הגאון הרב יצחק 
המלצה  מכתב  זצוק"ל;  סולוביצ'יק  הלוי  זאב 
ירושלים  רבני  של  קדשם  יד  בחתימת  חתום 
דוד  אליהו  ורבי  סלנט  שמואל  רבי  הגאונים 
רבינוביץ "האדר"ת" זצוק"ל; מכתב נדיר בכתב 
ידו וחתימתו של הרב אליהו אליעזר דסלר בעל 
ה"מכתב מאליהו" זצ"ל; מכתב בכתב יד קדשו 
מפשוורסק  הקדוש  האדמו"ר  של  ובחתימתו 
הרב יצחק גווירצמן זצ"ל; מכתב בחתימתו של 
האדמו"ר  בנו  של  וכן  סאלי"  "בבא  האדמו"ר 
זיע"א, עם  רבי מאיר אבוחצירא  ה'בבא מאיר' 

חתימות דייני ארפוד.
כמו כן ניתן למצוא במכירה הנוכחית ספרים 
חסידות  ספרי  והש',  הר'  בשנות  שהודפסו 
וזיטאמיר,  סלאוויטא  מדפוסי  ספרים  חשובים, 
ירושלים,  דפוסי  ב"ק,  ישראל  מדפוס  ספרים 
ספרים בלאדינו, ספרים מדפוסי המזרח, דפוסים 

נדירים ועוד.
כששוטטנו בין הפריטים הנדירים מצאנו את 
במיוחד.  נדירה  במהדורה  חי,  איש  הבן  ספר 
מדובר בספר "בן איש חי" הלכות שנה ראשונה 

בדפוס  תרע"ב  בשנת  בבגדד  שהודפס  ושניה, 
הספר  שניה.  מהדורה  בכור,  שלמה  יהושע 
במקור נדפס לראשונה בירושלים בשנת תרנ"ח, 
כל הספרים שנדפסו במהדורה  כלו  ועד מהרה 
זו. המהדורה המוצגת למכירה פומבית הודפסה 
ידי  על  המחבר,  הרב  פטירת  לאחר  שנים  כ-3 
המחבר  הרב  בן  ברשות  דוד  מרדכי  עזרא  הר' 

רבינו יעקב זיע"א. 
הגר"א  ממרן  נדירים  ספרים  שני  גם  מצאנו 
הגר"א,  סידור  ומשפחתו:  זיע"א  מווילנא 
וליקוטי  רב  מעשה  שכולל  ובנסתר,  בנגלה 
בירושלים  הודפס  זה  סידור  מהגר"א.  דינים 
ספר  גם  למכירה  נמצא  כן,  כמו  תרנ"ה.  בשנת 
בן  אברהם  הרב  מהגאון  פירוש  עם  התהלים, 
מרן  מפירושי  מביא  הוא  בו  מווילנא,  הגר"א 
הודפס  הזה  התהילים  ספר  ז"ל.  הגר"א  אביו 

בוורשא בשנת תרמ"ז.
המועמד  במיוחד  וחשוב  נדיר  יסוד  ספר 
למכירה הוא הספר "עץ פרי" מהדורה ראשונה, 
זיע"א.  סלנטר  ישראל  רבי  הגאון  מרן  שחיבר 
מרן  שחיבר  המוסר"  "אגרת  גם  מופיע  בספר 
הגרי"ס וכן הספר "עץ פרי" )שער נפרד( מאת 
זיע"א  מקובנא  אלחנן  יצחק  רבי  הגאון  מרן 

שהודפס בשנת תרמ"א.
ספר נדיר נוסף הוא שאלות ותשובות לרבינו 
בשנת  בויניציאה  שהודפס  )הרא"ש(,  אשר 
חתימת  עם  מיוחדת,  מהדורה  זוהי  שס"ז. 
'מראה  בעל  אוחנא  רפאל  הרב  הגאון המקובל 
הילדים'. מהדורה זו היא המתוקנת ביותר אשר 
תיקן והגיה מרן הבית יוסף מתוך כתב היד עם 
יוסף  הבית  מרן  אצל  שהיו  חדשות  תשובות 
ידו  חתימת  בדף השער  לראשונה.  כאן  ונדפסו 
)רא"ה  אוחנה  רפאל  רבי  המקובל  הגאון  של 
זו  מהדורה  הנודעים.  טבריה  מחכמי  אנוכי(, 
היא עותק מצונזר – מאחר ובין התשובות ישנן 
עכו"ם  נוכרי,  גוי,  במילים,  הצנזורה  מחיקות 
חתימת  מופיעה  אחרון  בדף  כאשר  וכדו', 

הצנזורה בכתב יד. 
כי  לכתבנו  נמסר  פומביות  מכירות  ממורשת 
הפומבית  במכירה  להשתתף  שמעוניינים  אלו 
למכירה  להגיע  או  מראש  להירשם  יכולים 
שבט  ח'  שני  ביום  אי"ה  שתתקיים  הפומבית 
בבית   16:00 בשעה   )18.1.2016( תשע"ו 

מורשת רח' שמואל מיקוניס 3 תל אביב".

מכתב בכת"י של מרן הגר"א וסרמןמכתב בכת"י של מרן הגרי"א ספקטור

מכתב בכת"י של מרן האביר יעקב אבוחציראמכתב בכת"י של מרן הגר"ב בער

מהדורת השו"ע שהודפסה בחיי המחברמכתב בכת"י של מרן הרב מבריסק
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מאן דאמר

ישראל מאמינים בני מאמינים 
ְּבָאְזֵני  ְּתַסֵּפר  "ּוְלַמַען 
ֲאֶׁשר  ֵאת  ִּבְנָך  ּוֶבן  ִבְנָך 
ְּבִמְצַרִים  ִהְתַעַּלְלִּתי 
ֲאֶׁשר  אֹתַֹתי  ְוֶאת 
ִויַדְעֶּתם  ָבם  ַׂשְמִּתי 
י,  )שמות  ה'  ֲאִני  ִּכי 

א-ב(. 
את  הכה  יתברך  ה' 
מצרים בעשר מכות שונות 
כך  לשם  והשתמש  ומשונות 
בחיות  ברוח  באש,  במים,  ומשרתיו-  שמשיו  סוגי  בכל 
ה'  אמונת  את  ולהשריש  לחסן  לחזק,  כדי  ובבהמות, 
יתברך  ולהראותם שלבורא  ישראל  בליבם של  הצרופה 
ָמָׁשָלה  ַּבּכֹל  ּוַמְלכּותוֹ  בטבע,  מוחלטת  שליטה  יש 
ללמדך  אלקים,  בגימטריא  "הטבע"  יט(,  קג,  )תהילים 
שהטבע בידו יתברך ַכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיוֵֹצר )מושאל מירמיה 
יח, ו(, והּוא ּבוֵֹרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים, ְוהּוא ְלַבּדו ָעָׂשה 
ְועוֶֹׂשה ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים )מתוך י"ג עיקרי האמונה(. 
ה' יתברך לא השאיר שום פתח לאדם לחשוב שאולי 
חלילה וחס יש עוד כוחות אחרים בעולם שפועלים, לא, 
ִּבְלִּתי לה' ְלַבּדוֹ )שמות כב, יט(, ַּבֲעבּור ֵּתַדע ִּכי ֵאין ָּכמִֹני 
הקובע  הוא  יתברך  הבורא  רק  יד(,  ט,  )שם  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
המצוי והמשגיח, והוא הכח המניע והמפעיל של העולם. 

בתחילה כשירדו אבותינו למצרים כולם היו מאמינים 
והמנהגים  המצוות  התורה  את  שומרים  מאמינים,  בני 
שהונהגו בבית ישראל סבא והונחלו להם על ידי השבטים 
הקדושים, אף אחד לא סטה מן הקו, כולם הלכו בדרך 

המלך-דרך התורה והמצוות.
אך ברבות השנים, ַוָּיָמת יוֵֹסף ְוָכל ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדוֹר ַההּוא 
והמצרים  נפטרו  הקדושים  השבטים  ו-ז(,  א,  )שמות 
ַּבֲעבָֹדה  ַחֵּייֶהם  ֶאת  ַוְיָמְררּו  קשות,  ישראל  את  העבידו 
ָקָׁשה ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה )שמות א, יד(, 
הכוכבים  צאת  לאחר  ועד  השחר  מעלות  אותם  העבידו 
ולא נתנו להם לראות אור יום בביתם, ובכך הרחיקו אותם 
ְוַיֲעׂשּו  ָהֲאָנִׁשים  ַעל  ָהֲעבָֹדה  ִּתְכַּבד  והמצוות,  התורה  מן 
ָבּה ְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר )שמות ה, ט(- שלא יוכלו ולא 
יהיה להם זמן לדבר דברי תורה, ואם כבר היו מקבלים 
עוז ומדברים את דברי התורה הקדושה, היו מוכים מיד 
מכות נוראיות על ידי שוטרי מצרים, וכך לאט לאט שכחו 
עם ישראל את מנהגי האבות התורה והאמונה הצרופה 
א,  )שמות  אָֹתם  ָהָאֶרץ  ַוִּתָּמֵלא  בליבם,  נטועה  שהייתה 
ז(, התמלאו בתי תאטראות ובתי קרקסיאות של מצרים 

ביהודים )מדרש תנחומא שמות סימן ו'(. 
הכה  ולכן  מאמונתם,  לרדת  לישראל  גרמו  המצרים 
האמונה  את  החזיר  ובכך  ועצומה  רבה  מכה  ה'  בהם 

הצרופה הנטועה בלב כל יהודי ויהודי.



התורה  לפיתוח  ליזום מעשים  רוצים  לפעמים כשאנו 
ליבות  וקירוב  ישראל  בעם  הטובים  והמעשים  המצוות 
ישראל לאביהם שבשמים, עולות מחשבות שדבר זה לא 

יועיל, הכל הלך ונאבד, חבל על הזמן, אין מה לדבר.
אך זה לא נכון, ישראל מאמינים בני מאמינים, עלינו 
מקודש  עזרנו  ישלח  יתברך  וה'  שביכולתנו  כל  לעשות 
יתכן במציאות שיתקיימו,  דברים שלא  לנו שגם  ויראה 
טמונה  הצרופה  כי האמונה  דבר מתקיימים,  בסופו של 
בליבות ישראל, ועלינו רק לעורר אותה! ישראל מאמינים 
בני מאמינים )שבת צז ע"א(, ַוַּיֲאֵמן ָהָעם ַוִּיְׁשְמעּו ִּכי ָפַקד 

ה' ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל )שמות ד, לא(, כל ישראל האמינו! 
זאת אומרת שגם כשרואים שלכאורה אין בהם אמונה 
לייסד  חייבים  טעות,  יאמינו-זו  לא  הם  הזמן,  על  וחבל 
שמקבלים,  אדם  בני  הם  ישראל  שעם  היטב  בעצמנו 
הם  כעת  אם  וגם  בליבם!  טמונה  הצרופה  והאמונה 
שמדברים  לאחר  מ"מ  ומצוות,  תורה  משמירת  רחוקים 
של  שלהבת  להיות  ונהפכים  מתלהבים  הם  מעט  איתם 

קדושה וטהרה!
ַוַּיֲאֵמן ָהָעם, ישראל מאמינים בני מאמינים!

משהו גדול 
עומד לקרוא!
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וולך ע"ה שהיה ירא שמים בתכלית,  הצדיק רבי משה 
בהמבורג  הגדולות  באוניברסיטאות  רפואה  למד 
וכדו',  שקיבל  מירושות  גדול  עושר  והתעשר  שבגרמניה 

החליט לעלות לארץ ולעזור ליהודי ארץ ישראל.
כשעלה לארץ והתגורר בירושלים נוכח לדעת שהיה שם 
)בעיר  לדך"  "משגב  בשם  קטן  אחד  חולים  בית  בסה"כ 
העתיקה(, ולכן החליט להקים את בית חולים "שערי צדק" 
ולהעמיד שם רופאים ואחיות שיוכלו לעזור ולטפל ביהודי 

ארץ ישראל. 
קודם לכן, לפני 110-120 שנים כל מי שגר בירושלים 
ולא היה אדם אחד שחלילה וחס  וצדיק,  ירא שמים  היה 
החלוצים  תקופת  התחילה  העת  באותה  אך  שבת,  מחלל 
להתגורר  והתחילו  בירושלים  דירות  ששכרו  והחלוציות 

שם. 
והפנו  ללדת  צריכה  הייתה  מהחלוציות  אחת  לימים 
אותה התושבים לבית חולים "שערי צדק", ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי 

ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אוֶֹדה י-ה )תהילים קיח, יט(. 
כמה  ושאלה  פנים  במאור  אותה  קיבל  וולך  דוקטור 
נתן לה סידור  וכדו',  שאלות, באיזה חודש היא להריונה 

תפילה ואמר לה שתתפלל כמה תפילות קודם הלידה. 
בדברים  מאמינה  לא  "אני  ואמרה:  החלוצית  התרעמה 

האלה!"
"אבל את יהודיה לא?" שאל הרב.

"ודאי שאני יהודיה, אני יהודיה יותר מכל היהודיות!"
"טוב", השיב הרב, "במה את כן מאמינה?"

"אני מאמינה בטבע!" ענתה.
"וכשאת צריכה עזר וסיוע למי את פונה?" שאל הרב.

"אני מבקשת מהטבע שיעזור לי".
"בסדר גמור", השיב הרב, "תיכנסי לחדר הלידה".

ניגש הרב לאחיות וציווה עליהם להשאיר אותה בחדר 
ולא להיכנס לעזור לה. 

לצעוק  והתחילה  לידה  צירי  האשה  את  תקפו  בינתיים 
"ָאי, ָאי, הטבע תעזור לי!" 

האחיות מיד רצו ללכת ולעזור לה, אך רבי משה וולך 
עצר אותן ולא נתן להן ללכת. 

"הטבע, תעזור לי!!!", צעקה האשה.
שוב קמו האחיות ורצו ללכת לטפל בה, אך רבי משה 
וולך עצר אותן ואמר להן שהוא יתן להן את האות אימתי 

ללכת ולטפל בה.
צירי הלידה גברו וגברו ופתאום צעקה האשה "אלוקים, 

תעזור לי!!"
מיד הורה דוקטור וולך לאחיות לרוץ ולטפל בה ואמר 
כאבים  היה  לא  זה  לכן  קודם  אמת,  שזה  ודאי  "עכשיו 
באמת, אם היא צועקת "הטבע תעזור לי", עדיין לא הגיע 
שעת השיא, אבל כשיגיע השעה היא תצעק "אלוקים", אין 

מה לעשות, ישראל מאמינים בני מאמינים".
ישראל מאמינים בני מאמינים!

יכול  האדם להגיד לך אני מאמין בטבע ולא מאמין בכל 
האמונות הללו, אבל בתוך תוכו הוא מאמין. 

לכל  הגעתי  רבות,  שנים  של  מניסיון  נלמד  זה  ודבר 
אותם  שאלתי  אחד,  אחד  איתם  וישבתי  האלה  האנשים 
כל מיני שאלות וחפרתי עמוק עמוק בליבם, ובסוף גילתי 

שאין יהודי שאין בו את השורש באמונה.
לאחר כמה דקות הוא כבר שוכח שבתחילת השיחה הוא 

אמר שאינו מאמין, ולפעמים במהלך השיחה אנו נוכחים 
לדעת שהוא המאמין הגדול ביותר, הוא אומר שהוא כופר 

בהכל, אך מאמין גדול הוא!
כך זה כל יהודי, יש רק אבק שמכסה, תרבויות הגויים, 
זה  לה(,  קו,  )תהילים  ַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְלְמדּו  ַבּגוִֹים  ַוִּיְתָעְרבּו 
כיסה על האמונה הצרופה בבורא העולמים, אבל בתוך כל 

יהודי יש את האמונה, בסוף הוא מגיע אליה.



יודלביץ  שבתאי  רבי  המופלג  מהדרשן  בעבר  שמעתי 
זצ"ל שסיפר שפעם אחת היה יהודי כופר ברוסיה, שהלך 
לשדה ולקח עמו ספר תורה של אחד מהסבים שלו, והיה 

קורע אותו לעיני כולם כדי להראות שאינו מאמין.
לפתע עבר שם טרקטור ובלא שימת לב דרך לו על הרגל.

לי!  תעזור  אלוקים,  "ָאי,  גדול  בקול  כופר  אותו  צעק 
שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!"

ביד אחת הוא קורע את הספר תורה להראות שבכלל לא 
מאמין, אך ביד השניה הוא מניף ידו ואומר שמע ישראל 
ה' אלוקינו ה' אחד. כשמגיע הדבר לעצמות, אפילו אנשים 

הכופרים ביותר נעשים המאמינים הגדולים ביותר!
ַמִים ַרִּבים ֹלא יּוְכלּו ְלַכּבוֹת ֶאת ָהַאֲהָבה )שיר השירים ח, 
ז(, את אותו ניצוץ קדוש הטמון בכל יהודי ויהודי, עלינו 
רק להדליקו ואז נראה שכל כולו נעשה שלהבת של קדושה 
וטהרה, ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִתְכֶבה )ויקרא ו, ו(, 
שבשמים  לאביהם  ישראל  ליבות  לקרב  שנזכה  רצון  יהי 

ובזכות זה נזכה לראות בגאולה השלימה במהרה, אמן.

משהו גדול 
עומד לקרוא!
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מאן דאמר

רגע לפני שהוא חוזר לתלמודו, ניסיתי לסנגר על בני המשפחה ואמרתי: הם 
רוצים להיות כלים. בבא מאיר הרים את עיניו הטובות מן הספר בו שקד 

ואמר: בשביל ברכה צריך לעשות פעולה של מסירות נפש. רק עם מסירות 
נפש אפשר להכיל ברכה.

עמדנו באימה ויראה לפניו כשלפתע הוא שואל את אבי המשפחה: החנויות 
ייסגרו בשבת? פני המשפחה חפו.  הורידו עיניהם בבושה ואמרו: אנחנו 

מקבלים על עצמנו לסגור את החנויות לשבת ומבקשים ברכה.

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

בפרשתנו אנו קוראים על הציווי של דם 

"ולקחתם  מצרים:  יציאת  בליל  הפסח 

בסף  אשר  בדם  וטבלתם  אזוב  אגודת 

והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות 

מן הדם אשר בסף". לטבול בדם של פסח 

ולשים אותו על המשקוף ושתי המזוזות".

חז"ל במדרש דורשים את הכתוב: "ואעבור עלייך ואראך 

מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי"  - 'בדמייך' – זה 

דם פסח ודם המילה. כי בני ישראל היו באותה שעה בבחינה 

אלא  בך  "ואין  ממצוות,  ריקים   – ועריה"  ערום  "ואת  של 

שתי מצוות, אחת דם פסח ואחת דם מילה", שבזכותן נגאלו 

ממצרים.

מה הקשר של דם מילה לפסח? מספרים חז"ל )שמות רבה 

"וכיוון  עצמם,  את  מלו  שלא  רבים  יהודים  היו  כי  ה'(,  יט, 

שעשה משה את הפסח...נתכנסו כל ישראל אצל משה, אמרו 

לו: בבקשה ממך האכילנו מפסחך, מפני שעלה באפם הריח. 

אמר להם: אם אין אתם נימולים אין אתם אוכלים, כי כתוב כל 

ערל לא יאכל בו. מיד נתנו עצמן ומלו, ונתערב דם הפסח בדם 

המילה והקב"ה אומר ונוטל כל אחד ואחד ומנשקו ומברכו. 

שנאמר: ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך".

המילה  ודם  הפסח  דם  על  לומר  ניתן  איך  להבין,  ויש 

"מתבוססת בדמייך" שעם ישראל שרויים בשלולית דם. וכי דם 

פסח ששמים על המשקוף ושתי המזוזות זה דם שמתבוססים 

בו, וכי דם מילה הוא דם שמתבוססים בו. אם יש 'מתבוססת 

בדמייך' זה על פרעה שרחץ את גופו כל יום בדם של תינוקות 

יהודיים וכדו' אך ודאי לא דם פסח ודם מילה?

י"ל ש'מתבוססת' הוא מלשון בסיס – יסוד, דם הפסח ודם 

חז"ל מספרים  ומדוע?  לגאולה,  והבסיס  היסוד  נהיה  המילה 

לנו כי לקיחת שה לקרבן הפסח היה בו מסירות נפש, כי הוא 

היה האליל של המצריים, עד שאנו מציינים את הנס שהמצריים 

לא פגעו בבני ישראל בגין זה ב"שבת הגדול", שנקרא כך ע"ש 

הנס הגדול הזה. וגם דם מילה, שמלים ילד בן שמונה ימים יש 

בו מסירות נפש, והבסיס לגאולה הוא הקרבה ומסירות נפש 

הוא  כזה   בסיס  חיי.  בדמייך  לך  ואומר  זה:  ובזכות  לקב"ה. 

הכלי לגאולה ולישועה.

סאלי  הבבא  על  שליט"א  גרוסמן  מהגר"י  פעם  שמעתי 

יום  חל  אלו  שבימים  זצוק"ל  אבוחצירא  ישראל  רבי  הרה"ק 

פה  על  ושינן  שישב  עת  אצלו  ביקר  שפעם  שלו,  ההילולא 

דפים שלמים מתוך הזוהר. גופו חלוש היה אבל נפשו היתה 

וברה לעבודת קונה. בהגיע עת התפילה כמו מנתר היה  זכה 

מחוליו, מפטיר בחביבות: 'ייסורים של אהבה' וקם להתפלל.

המתפללים  ורחימו  בדחילו  ניגשים  היו  התפילה  לאחר 

וזוכים לברכת קדשו. באותו יום היו אלו בני משפחה מצרפת 

שצרה גדולה אירעה להם ובאו לחלות פני בבא סאלי ולבקשו 

להם את  העניק  לא  כהרגלו  סאלי שלא  בבא  בעדם.  להעתיר 

ידו לברכה, והיה כמתחמק. חזיונות רבים ראיתי אצל הצדיק, 

אבל כזאת עוד לא ראיתי. כמה שניסו בני המשפחה להתברך, 

השים עצמו כאינו שומע, אינו רואה ואינו מבין.

ואז, לאחר ניסיונות נוספים גילה בבא סאלי את אזנם ואמר: 

אני לא יכול לעזור לכם, צריך כלי לברכה. לא יכול לברך. לא 

יכול. בני המשפחה עמדו מכונסים בצרתם, אך כנראה שבבא 

סאלי ראה ברוח קדשו כי אלו אינם ראויים לברכה.

לנסוע  להם  והצעתי  צרתם  את  בראותי  עליהם  ריחמתי 

לבנו של רבינו, הרה"ק רבי מאיר זצוק"ל באשדוד. ביקשוני 

עליון  קדוש  שהיה  מאיר  בבא  עשיתי.  וכך  עמם  להתלוות 

התגורר בבית פשוט של ה'סוכנות'. נקשנו בדלת הבית ונכנסנו. 

הקדושים.  בספרים  והגה  צב-אות  ה'  כמלאך  ישב  מאיר  רבי 

כעין ענן של קדושה סכך עליו. יראתי להפריעו מלימודו.  כך 

עמדנו דקות ארוכות מתבוננים בו כשהוא אינו מבחין בכלל 

בסובבים אותו.

והפרעתיו  ניגשתי  הכבוד  ביראת  ממושך,  זמן  לאחר  רק 

בעבודת הקודש כשאני מספר לו דברים כהווייתן.

קודשים.  קודש  כולו  כל  שרעפים.  שקוע  ישב  מאיר  בבא 

פחד ויראת אלוקים סבבוהו. הוא הביט בבני המשפחה ואחר 

אמר: צודק אבא, צודק. דמעות זלגו מבני המשפחה בראותם 

כי כלתה עליהם הרעה, ובבא מאיר ממשיך: צריך כלי לברכה. 

אי אפשר שהברכה תחול בלי שהנפש תהיה ראויה וכלי קיבול 

לקבל את הברכה.

בני  על  לסנגר  ניסיתי  לתלמודו,  חוזר  שהוא  לפני  רגע 

המשפחה ואמרתי: הם רוצים להיות כלים. בבא מאיר הרים 

את עיניו הטובות מן הספר בו שקד ואמר: בשביל ברכה צריך 

לעשות פעולה של מסירות נפש. רק עם מסירות נפש אפשר 

להכיל ברכה.

אבי  את  שואל  הוא  כשלפתע  לפניו  ויראה  באימה  עמדנו 

המשפחה: החנויות ייסגרו בשבת? פני המשפחה חפו.  הורידו 

לסגור את  על עצמנו  אנחנו מקבלים  ואמרו:  עיניהם בבושה 

החנויות לשבת ומבקשים ברכה.

אם תעשו נגד הטבע תזכו לברכה וישועה, בירך סידנא בבא 

מאיר זצוק"ל, ואנחת רווחה נשמעה בחדר. הם נושעו.

מקור  שהיא  השבת  ועכו"כ  נפש  מסירות  של  בסיס  כשיש 

הברכה, יש כלי לקבל ולהחזיק ברכה וגאולה.

מתבוססת בדמייך



25% הנחה על כל התפריט או

*מימוש אחד לשולחן.
קפה/תה חינם לבחירתכם

שבוע של קופונים בשווי מאות שקלים! 
)ז'-י"ד שבט  17-24.1( 

כתובת הקניון: 
דרך יצחק רבין 53. גבעתיים.

שעות פתיחה: א'-ה'- -9:30
22:00, יום ו'- 9:00-15:00, מוצ"ש- 

כשעה אחרי צאת השבת עד 
23:00

הקופונים תקפים בקניון עזריאלי גבעתיים בלבד. בין התאריכים 17-24.1.2016 בהצגת השובר בחנויות 
המשתתפות המבצע. בכפוף לתקנון. אין כפל מבצעים, הנחות והטבות מועדון. ט.ל.ח.

כפליים!מרוויחים בקניון גבעתיים

כל המותגים המובילים תחת קורת גג אחת 
ומגוון מבצעים משתלמים במיוחד!

K I D S & BABY

בא   י. 
  ניתי.

הרוו   תי.

תחבורה ציבורית - לפרטים מודיעין דן 3456*

כפליים!מרוויחים בקניון גבעתיים

כל המותגים המובילים תחת קורת גג אחת 
ומגוון מבצעים משתלמים במיוחד!

K I D S & BABY

בא   י. 
  ניתי.

הרוו   תי.
✃

✃

50% הנחה
על חצאיות נשים

וחולצות מכופתרות גברים
3 חליפות פוטר ב–₪100

מידות 3-10
*אין כפל מבצעים והנחות *על הדגמים שבמבצע.

 *אסתי לאודר לא כולל רנוטריב. 
*לנקום לא כולל לה אקסטרה.

*אין כפל מבצעים והנחות.

 *מהדגמים המשתתפים במבצע, 
ללא כפל מבצעים והנחות.

מגוון חצאיות ומכנסיים 
ב–₪49.90

 במקום ₪59.90-149.90
*אין כפל מבצעים. 

*על הדגמים המשתתפים במבצע.

*בין התאריכים 17-24/1 או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון. מותנה במסירת קופון. התשלום במזומן או בכרטיסי אשראי.

*הזול מביניהם.

1+2 מתנה
קונים 2 מוצרים ומקבלים את השלישי בחינם

קניון גבעתיים. המבצע הגדול חוזר! 

ק  יתי.
ח   כתי.

 הרוו   תי.

*אין כפל מבצעים. מהדגמים 
המשתתפים במבצע.

מכופתרות ב–₪129.90 

מגוון חצאיות ב–₪99.90
 במקום ₪129.90-239.90

*אין כפל מבצעים. 

 קונים ב–₪250 
ומקבלים ₪50 הנחה
במחלקת הקוסמטיקה

 DOUBLE WEAR מייקאפ 
של אסתי לאודר ב–₪159 

במקום 267 ₪ מחיר מלא

40% הנחה
על קולקציה מחוייטת

BY

golfco.co.il

בקנייה מעל 500 ₪
עניבת משי מתנה

50% הנחה
על כל השמלות והחצאיות 

מקולקציית חורף 2016
*ההנחה מהמחיר המקורי, אין כפל הנחות ומבצעים, 

בכפוף לתקנון, ט.ל.ח

כל הנעליים

40% הנחה

בושם מתנה
)בשווי ₪199.90( בקניה מעל ₪500 

מתנה אישית בכל קנייה

₪10 הנחה 
בקניית מכנס אריג בנים,

כולל כפל מבצעים!

₪150 הנחה
על מבחר דגמים

*תקף לדגמים המשתתפים במבצע בלבד, תקף 
ברכישת דגמי טבע נאות בלבד, אין כפל מבצעים והנחות.

₪100 מתנה
ברכישת נעלי נשים/גברים

*אין כפל מבצעים, בתוקף 17-24.1 בלבד.

סט מלא יחיד 90/200 מהדגמים: 
גלית, מנואלה, דולצ'ה 

ב–₪139.90

שמיכת פוך מדגם "לפלנד":
יחיד - ₪179.90
מצעי ילדים עד

60% הנחה

K I D S & BABY

1+1 מתנה
על חליפות פוטר לילדים

*הזול מביניהם, לדגמים המשתתפים במבצע.

*אין כפל מבצעים. לדגמים המשתתפים במבצע.   
בכפוף לתקנון.

דגמי חורף רק ב-
₪79.90-99.90

רין!
כשר למהד
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נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | רח’ 
גניחובסקי 23 קרית הרצוג. 03-5796771 | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קרית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 -03

6566551 | רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25 בני ברק 03-9479944 
| רח’ תורת חיים 1. 03-5179802 | רח’ קלישר 17 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19’’ מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-909366/7 
אשדוד: הורקנוס 8 08-6430453 | הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639. חיפה: מיכאל 9 04-6899718 

רכסים: א.ת כפר חסידים 04-9040905   ברכפלד: רח’ רשב”י 35 )הכניסה מהחניה(. 08-6493969  |

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-2 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

התחזית לחורף:
לסניפי ב”ב דרושים/ות זול מהרגיל לעונה

*קופאיות לעבודה במשמרות

*עובדים לשעות הערב

לפרטים: 052-4872318

סניף קוטלר 
פתוח 

במוצאי שבת

בלעדי לחברי מועדון!

מחיר מועדון

1 קג’
מיה

אורז בסמטי

מחיר מועדון

200 גר’
טסטר צויס

2990

890 מחיר מועדון

200 גר’
וופל ‘מעולה’

610 ב- 890 מחיר מועדון

עוגיות ברמן

מחיר מועדון

סוגים שונים
אלסקה

קונפיטורה

890

מחיר מועדון

גליליות’מעולה’
100 גר’

חלבי

510 ב-

שמן קנולה

1 ליטר
אריזות

500 גר’
מיה

חיטה/גריסים

טיטולי פרימיום

טבלאות
שוקולד פרה

סוגים שונים
עלית עלית

רבע לשבע/
עד חצות

1.5 ליטר

נייר טואלט
טאצ’

32 יח’
שניב

1990

ללא תולעים
לא כולל

כשרות הרב לנדא

קורנפלקס

500 גר’
תלמה

שלישיית קפה 10
שחור

X3
85 גר’
עלית

1790

נקניקיות/
שניצל תירס

2 ק”ג
זוגלובק

3990
בלדי

1590דג סול
ליח’לק”ג

סימילאק
900 גר’

6990 100
3 ב- פפסי/מרינדה/

7 אפרגיל/דיאט/
20פפסי מקס

5 ב-

1790
4 ב-

20
2 ב-

10
420 ב-

3 ב-

לא כולל
מאגדות

מגוון מעדני
מולר

3+1

750 גר'
טרה

גבינה 

990

1 ליטר
טרה

חלב בקרטון

-130
150 גר’
שטראוס

מעדן joyטבעי/מעודן/דנונה לבן/

10
4 ב-

שוקולד/וניל
שטראוס

מאגדת
מיני מילקי

1790
2 ב-

400-500 גר'
סוגים שונים

סלטי 'אחלה'

2210
2 ב-2 ב-

הזול 
מבינהם

600 גר’
סוגים שונים

מחיר מועדון

כפיות ‘מעולה’/
קופסאות אחסון1/4 ליטר

310 ב-

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

כ”ט בטבת 10.1.16
עד יום שישי

ה’ בשבט 15.1.16

תפו”א לבן
שמינית ארוז

לק”ג
350

₪

גזר ארוז
חו”ל

לק”ג
490

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי ב’-ג’ בשבט 12-13.1.2016
בננה
שמינית

לק”ג
490

₪

10
3 ב- פטרוזיליה/בצל ירוק/

כוסברה/שמיר/
חסה/נענע/סלרי

לסניפי ב”ב
בלבד
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