
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי א' באדר א' תשע"ו   10/2/16 גיליון מס' 1040

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

כל סוגי השתלות שיניים!
תותבות ע”ג שתלים

השתלות עצם
טיפולים מורכבים שונים

מ.כ. שרותי בנייה ופיקוח
וגמ"ח שיפ  צים

אנחנו מבצעים 
את כל סוגי השיפוצים

050-4148053
בהנהלת מתי כהן:  קבלן חרדי תושב בני ברק  

ם!בעל נסיון והמלצות בשפע
ינ

ח
ץ 

עו
יי

03-6181230
ז'בוטינסקי 111 בני ברק

משלוח חינם

משולש 
אישי + 

פחית קוקה 
2 מגשים +קולה

בקבוק קוקה 
קולה

סלטים | זיווה | טוסטים | מלוואח | פסטות | אישיות
&10&69.90

להזמנות:

100% מבצע
גבינה 

עמק

02-6475555

''ותזמין פרנסתי''
 הקו שלך לפרנסה מכובדת 

ההולמת את כללי ההלכה
 בנוסף ניתן לקבל יעוץ חינם של זכויות העובד ע"י 

משרד רואה חשבון בימים א'-ד' בין השעות 11:00-13:00

כצבישליחויות
0527-17-17-08 | 054-669-576

מהיר
איזור המרכז והסביבה

זמינות מיידית

עד השעות המאוחרות

בס"ד

מחיר מיוחד ללקוחות קבועיםהכי מהיר בעיר

1800-100-018

הלבשת 
אמבטיה חדשה 
בשלוש שעות 
ללא שבירת 

קרמיקה 
ואריחים

מבצע

 & 1490
אחריות ל-5 

שנים!

חריש
4 חדרים

באמצע בניה
&880,000

052-6213000

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

פרסום ראשון: בעקבות משבר "המחוז החרדי" במשרד החינוך מסתמן:

מועצת גדולי התורה תכונס כדי 
להכריע בסוגיית המחוז החרדי

יעקב   שר הבריאות  ישראל מאשרים  באגודת 
הדעת  על  יעלה  "לא  עיתונות':  ל'קו  ליצמן 
החרדי  המחוז  החרמת  על  רשמית  שמודיעים 
נפגשים  החרדיות  הרשתות  מנהלי  ובפועל 
צריך  לכן  המחוז.  מנהל  עם  בסיור  ומשתתפים 
בלי  אבל  שלא,  או  שמחרימים  או  להחליט: 
משחקים"  בעקבות ההצעה להפחית את אחוז 
למנוע  כדי  "נתנגד  באגו"י:  מבהירים  החסימה 
ריצה עצמאית של דגל התורה" / בי"ס לפוליטיקה

מסרון פיוס: אחרי שתי יממות רוויות השמצות - חילופי מסרים בין לשכות 
גפני לדרעי הובילו לסיום הסכסוך המתוקשר / הסיפור המלא, בי"ס לפוליטיקה

03-6199454
os bsb ohelsara org. @ .

ֹלפֱקס: או

את שכנוע,אם יכוֹלת ובעֹלת רצינית
את משמעותאם עם עבוִדה חייבת
את עבוִדהאם עֹל מוותרת ֹלא

מובטחים והִדרכה הכשרה

- וֹלראיון 050-4144997ֹלפרטים

ֹלפֱקס: או

א˙ אם
˘כנוע, יכוֹל˙ ובעֹל˙ רˆיני˙

א˙ אם
מ˘מעו˙ עם עבוִדה חייב˙

א˙ אם
עבוִדה עֹל מוו˙ר˙ ֹלא

יִדיִדו˙י˙ ובאוירה טובים ˙נאים עם

מובטחים והִדרכה הכ˘רה
050-4144997 - וֹלראיון ֹלפרטים

ובגִדוֹל! ֹלהרוויח ו˙וכֹלי אֹלינו הˆטרפי בואי,

ורˆיני גִדוֹל בארגון בעבוִדה מעונינ˙ א˙ אם
בר˜ בני באזור עבוִדה מחפ˘˙ א˙ אם

ורציני גִדוֹל בארגון בעבוִדה מעונינת את אם

ברֱק בני באזור עבוִדה מחפשת את אם

ובגִדוֹל ֹלהרוויח ותוכֹלי אֹלינו הצטרפי בואי,

יִדיִדותית ובאוירה טובים תנאים עם

מתכנסים 
נגד פגעי 
הטכנולוגיה
כלל חצרות החסידים 

התאחדו בימים 
האחרונים במאבק 

נגד פגעי האינטרנט 
  והסמארטפונים
בקרית ויז'ניץ נערך 
השבוע כינוס ענק 

שבסיומו נקבעו תקנות 
לכלל החסידים  כ"ק 

האדמו"ר מבעלזא 
שליט"א נאם לנשות 
החסידות והבהיר על 
השמירה הנצרכת 

מהאינטרנט / עמ' 20

צילום: משה גולדשטיין

פרשת תרומה
י-ם
ב"ב
פ"ת

18:00
18:01
18:01

16:47
17:03
16:43

זמני כניסת ויציאת השבת



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
ב-  &2390

ב-  &1390
ב-

כריות תלמה

נשנושים 
בייגל בייגל

פתי בר 
האחים גטניו 
1.6 ק"ג

שוגי קורנפלקס
1 ק"ג

נוזל כלים 
סוד

שקית קליק

גבינה 
תנובה 
850 גר'

גבינה סימפוניה
שטראוס

סוכר עוגיות תבואות בר

בקניית 
10 ק"ג

קרטון פילה 
מושט

קמח 
סוגת

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

קוטג'
טרה

רביעייה 
בירה 
מאלט 
1.5 ליטר

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

קורנפלקס 
תלמה
750
גרם

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

בקניית זוג

שקדי מרק 
אוסם

גרונות הודו 
מחפוד

עופות 
מחפוד 

עופות טרי
שארית ישראל 

 &20 5 ב-  &19 2 ב-

 &1390
ב-

 &2990
לקילוב-

 &3390
לקילוב-

 &10 10& 4 ב- 55& 3 ב- ב-

 &11 ב-

 &13 2 ב-

 &13 30& 3 ב- 2 ב-

טישו 
חמישיה

 &18 2 ב-

 &7 ב-  &95 3 ב-

 &1690
1190& ב-

 &10 ב-

טחינה
אחוה/
עדן

נרות 
חימום

 &15 ב-

 &10 ב-

2

2

 &1390
ב-

 &13 2 ב-
ג'אמפ 
1.5 ליטר

 &590
ב-

עוגיות גטניו 
600 גרם

 &20 5 ב-

 &10 2 ב-

 &790
ב-

רבע לשבע 
עלית

במבה אוסם 9+1

מארז 40 יחי' 
וופל
מצופה
בד"ץ
העה"ח

עוגיות גטניו  בשקית
350 גרם

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

 &1290
1390& 3 ב-

שוקו 2 ליטר 
יוטבתה

 &3990
לקילוב-

 &20 ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

שוקולד 
עלית

 &13

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

 &19 2 ב-

דנונה בר
שטראוס

3 ב-13& 

בורקס גבינה 
/ג'חנון/בצק 
עלים
/מלוואח

 &20 2 ב-

5 ב-100& 

יין סלקטד 
כרמל
מזרחי
כל הסוגים

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
ב-

 &10 3 ב-

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

 &3490
ב-  &1990

ב-

פסטרמה + סלמי  
מארז

רובין 

20& 3 ב- 2 ב-45&  2 ב-

 &1490
ב-



אקטימל - לחיזוק ההגנה הטבעית של הגוף
משקה יוגורט המסייע לחיזוק ההגנה הטבעית

ובטעם נפלא שילדים אוהבים. כל בקבוק אקטימל מכיל
L.casei יותר מ -10 מיליארד חיידקים חיים מסוג

וכך הופכים אותו ליוגורט שונה מיוגורט רגיל.

דנונה. קודם כל בריאות אקטימל הינו מוצר מזון ואינו מהווה תרופה או תחליף לחיסון. אקטימל מסייע לחיזוק ההגנה הטבעית של הגוף. 
מומלץ לשלב עם תזונה מאוזנת ואורח חיים בריא.

כשצריך, גם לחזק לדאוג, לטפח ולדעת להיות אמא זה לחנך, 
במיוחד



מי ברק - מוקד שירות לקוחות, שיחת חינם: 1-800-071-200
מוקד 106

לשירותכם 24 שעות ביממה

תחשוב 
טיפה

 על כל 
טיפה

דווח על טיב המים מהבחינה  ולצרכני המים של העיר בני ברק  על פי חוק התאגידים הרינו מתכבדים להמציא לתושבי 
המיקרוביאלית והכימית לתאריכים  01/01/2015 י' טבת תשע"ה עד 31/12/2015 י"ט טבת תשע"ו.

דו”ח לשנת 2015 לתושבי העיר ולצרכנים 
על איכות המים המסופקים בבני ברק  

מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ

מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ

 בדיקות כימיות

מירבי מותר בתקןהיסוד או התרכובת
בארות - ממצאים

מינימוםמקסימום

חומרים אי אורגניים- מיליגרם/ ליטר )PPB(- )השפעה בריאותית(

מיקרומזהמים- קבוצת חומרי הדברה- מיקרוגרם/ליטר )PPB(-)השפעה בריאותית(

0.050.000.00אתילן די ברומיד

1.000.000.00לינדן

4.000.000.00אלאכלור

0.400.000.00הפטאכלור

1.000.000.00כלורדן

20.000.000.00מתוקסיכלור

0.000.00אין תקןאנדרין

2.000.000.00אטרזין

0.300.000.00ד.ב.כ.פ

100.0041.300.10טריהלומתנים

הדגימות נלקחו, על ידי דוגם מוסמך, מנקודות דיגום שונות ברשת 
אספקת המים בבני ברק, ובוצעו במעבדות משרד הבריאות.

בדיקות כימיות

מירבי מותר בתקןהיסוד או התרכובת
בארות - ממצאים

מינימוםמקסימום

חומרים אי אורגניים- מיליגרם/ ליטר )PPB(- )השפעה בריאותית(

AS - 10.003.10.00ארסן

Ba -1000.000.000.00בריום

Hg -1.000.000.00כספית

Cr -50.000.000.00כרום

Ni -20.000.000.00ניקל

Se -10.000.000.00סלניום

Pb -10.000.000.00עופרת

Cd -5.000.000.00קדמיום

Ag -100.000.000.00כסף

F -1.4-0.70.000.00פלואוריד

No3 -70.0022.000.00חנקות

חומרים- מיליגרם/ ליטר או מיקרוגרם/ ליטר, כמצויין

השפעה אורגנולפטית )טעם, ריח וכו'(

Cl -600.00132.00100.00כלורידים

מיקרומזהמים- חומרים אורגנים נדיפים VOC- מיקרוגרם/ליטר )PPB(-)השפעה בריאותית(

5.000.000.00בנזן

0.70.000.00בנזו )a( פירן

600.000.000.00דיכלורובנזן )1,2(

750.000.00דיכלורובנזן )1,4(

U.VMQL0.010.006

4.000.000.00דיכלורואתן 1,2

10.000.000.00דיכלורואתילן 1,1

50.000.000.00דיכלורואתילן 1,2

200.000.000.00טריכלורואתן 1,1,1

20.000.000.00טריכלורואתילן

10.000.000.00טטראכלוראתילן

80.000.000.00כלורופורם

4.000.000.00פחמן נטטראכלורי

100.000.000.00מונוכלורובנזן

900.000.000.00פורמאלדהיד

700.000.000.00טולואן

500.000.000.00כסילן

50.000.000.00סטירן

 בדיקות מיקרוביאליות

 
נקודת הדיגום

דגימות  
שבוצעו

ביצוע 
ב%

דגימות חריגותדגימות תקינות

ב%מספר ב%מספר

90190099.9%900100.0%00.0%רשת אספקה

94.4%84100.0%00.0%*8984בארות 

4444100.0%44100.0%00.0%בריכות ומאגרים

99.4%1028100.0%00.0%*10341028סה”כ

איכות מי השתייה שסופקו על ידי תאגיד מי-ברק
לצרכני בני ברק במהלך שנת 2015 – טובה וראויה

* *לא כולל באר ט' שאינה פעילה מספר חודשים.



ביריד תוכלו לשמוע אודות העסקת הנהגים בחברת "דן"
המאפשרת לכם:

• לימודים והכשרה על חשבון החברה
• עבודה קבועה ובטוחה בחברת התחבורה המובילה בישראל

• עבודה באזור בני ברק ובשעות נוחות וגמישות
• מיועד גם לבעלי רישיון נהיגה לאוטובוס

 תנאים סוציאליים משופרים:
משכורת קבועה, נסיעה חופשית משפחתית 

בקווי דן, קרן פנסיה, קרן השתלמות ועוד.

 בתאריך ה-17/02/16, יום רביעי )ח' אדר א'(,
בשעה 19:30 בערב.

במרכז הכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31 בני ברק.

חברת "דן" בשיתוף "עיריית בני ברק"
מזמינה אתכם

לערב היכרות והסברה 
למשרת נהגים במגזר החרדי

תנהגו להצלחה
 הצטרפו לחוג הנהגים החרדים

של חברת "דן"

בס"ד

03-6933160



בני ברק6        א' באדר א' תשע"ו 10/2/16 1210//10 ד באדר תש"ע" בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  אתי כץ, יעל בראון, 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 פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

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

שבת התאחדות והוקרה למתנדבי "איחוד הצלה"
השבת נערכה כהוקרה והערכה למתנדבים מסניף ב"ב על פעילותם למען תושבי העיר  אורח הכבוד בשבת, יו"ר 

ועדת הכספים הרב משה גפני: "נמשיך לפעול בכל הכוח על מנת שיתאפשר לאלפי כונני 'איחוד הצלה' ברחבי הארץ 
להמשיך להציל חיים בקלות וביעילות"

מאת: עוזי ברק

עשרות  עבור  נערכה  והוקרה,  התאחדות  גיבוש,  שבת 
מתנדבי "איחוד הצלה" מסניף בני ברק - גוש דן, שהתאחדו 
והערכה  התרוממות  שכולה  לשבת  ירושלים,  הקודש  בעיר 

לפועלם החשוב.
מאזור  וחובשים  פרמדיקים  רופאים  הארגון,  מתנדבי 
המרכז, נטלו חלק בשבת המרוממת שאורגנה עבורם, בסיועם 
בשבת  וידידים.  עסקים  בעלי  הארגון,  שותפי  של  הנדיב 
המרתקות,  וההרצאות  ומנהליו,  הארגון  רבני  גם  השתתפו 
טעם,  בטוב  שנערכו  והסעודות  התפילות  התורה,  שיעורי 
בעבודת  להמשיך  מרץ,  ומשנה  כוחות  למשתתפים  העניקו 

הקודש ביתר שאת.
במהלך השבת נשא דברי חיזוק  מגיד המישרים הרה"ח 
הרב מאיר שוורץ, שהעלה על נס והאריך בדברים נפלאים, 
ההלכה,  חובת  על  החתומים  הרבים  מזכי  של  זכותם  על 
אותו  של  בפרשה  הנלמדת  ירפא",  "ורפא  של  זו  ובראייה 

שבוע - פרשת משפטים, ניגשים להציל חיים.
אורח הכבוד בשבת זו, היה יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב 
משה גפני. הרב גפני הביע את התפעלותו הרבה מהשגשוג 
המרשים והתרחבות הפעילות של איחוד הצלה בכל הארץ, 
מאות  כמה  עם  הפעילות  את  החלו  הארגון  בהקמת  כאשר 
 3000 כ-  לארגון  והצטרפו  התרחבו  וכיום  בלבד  מתנדבים 
אירוע  לכל  רבה  במהירות  המגיעים  הארץ,  בכל  מתנדבים 

ובכך מצילים חיים רבים.
במעמד הנעילה של השבת המרוממת, שיתף הרב גפני את 
הנוכחים ברשמיו ממקרה רפואי לו היה עד במהלך השבת. 
"רק כאן ראיתי בעייני קריאת חירום שהתקבלה אמש מבניין 
ופרמדיקים  חובשים  במקום  היו  דקה  בתוך  כאשר  צמוד, 

של איחוד הצלה שהעניקו טיפול רפואי מסור ומקצועי. אני 
מבטיח לכם שנמשיך לפעול בכל הכוח על מנת שיתאפשר 
לאלפי כונני איחוד הצלה ברחבי הארץ להמשיך להציל חיים 

בקלות וביעילות".
יו"ר הארגון הרב זאב קשש נשא גם הוא דברים במעמד 
הנעילה, הוא הודה בראשית דבריו לראש הסניף הר"ר אפי 
שבת  ארגון  על  ומשפחתם  מרטין  יוני  הר"ר  וסגנו  פלדמן 
הנוכחים  את  שיתף  בדבריו  ערוך.   לעין  ומושקעת  נפלאה 
בליווי התמידי ובעשייתו הברוכה של חה"כ הרב גפני לימין 
איחוד הצלה בכל השלבים החל מהקמת הארגון ועד לרגעים 
את  ומוקירים  המכירים  רבים  ציבור  אישי  עם  יחד  אלו, 

פעילותו החשובה של הארגון.
ועדת הרבנים הארצית, אשר  גם לחברי  הרב קשש הודה 
משמשים בנוסף כרבני הסניף ב"ב ונותנים מענה לכל שאלה 
כ"גדול  בכלל  הארגון  פעילות  על  את  ומלווים  הלכתית, 

עומד על גביו" כאשר רק בזכות דעת התורה וההלכה זוכה 
'איחוד הצלה' להציל חיים ולקיים נפשות בהקפדה על קוצו 
לרב  הודה  כן  כמו  החיים.  וקדושת  בהלכות שבת  יו"ד  של 
נפתלי הלפרין ממתנדבי הסניף המשמש כרכז ההלכה הארצי 
הפועל ליישום הנחיות רבני הארגון בכל סניף במסירות בכל 

עת ובכל שעה.
לסיום גילה קשש, כי יחד עם כלל הנהלת הארגון שוקדת 
ההנהלה על שדרוג והרחבת מערכי ההצלה והסיוע להצלת 
החיים, בתמיכה וגיבוי לאלפי המתנדבים העוסקים במסירות 

ובמקצועיות במלאכת הקודש.
ראשי הסניף הודו לבעלי העסקים אשר תרמו ביד רחבה 
מעניקה  אשר  המיוחדת,  השבת  של  והצלחתה  לקיומה 
חיזוק והערכה רבה למסירותם האדירה של המתנדבים ובני 
פעילותם  להמשך  הכוח  את  להם  ומעניקה  משפחותיהם, 

הברוכה

)צילומים: אלי רוזנטל(

מאות איש השתתפו ביריד תעסוקתי
במרכז להכוון תעסוקתי של עיריית בני ברק מציינים בסיפוק רב: "400 איש השתתפו ביריד ההייטק הגדול של בני ברק"

מאת: עוזי ברק

400 איש השתתפו ביריד היי טק מיוחד שנערך על ידי המרכז 
להכוון תעסוקתי של עיריית בני ברק בשבוע האחרון. היריד 
מתקיים זו השנה השנייה וזוכה להצלחה מיוחדת ולהשתתפות 
של החברות המובילות בתחום ההייטק בישראל, אשר מזהים 
את ההזדמנות לאתר ביריד את כוח העבודה החרדי המצטיין 

באיכותו הגבוהה.
ניסיון  בעלי  או  תעודה  לבעלי  מלכתחילה  שיועד  ביריד 
במרכז  ונשים  לגברים  נפרדות  בשעות  ונערך  בהייטק  מעשי 
להכוון תעסוקתי של עיריית בני ברק ברחוב הירדן השתתפו 
החברות: IBM, צ'ק פוינט, מלם TEAM, נס טכנולוגיות, גב 
מערכות, מטריקס, יונילינק, ONE, רייצ'יפ, טסנט והיפוטק. 

אנשי  של  ההבנה  ואת  המקצועיות  את  ציינו  המשתתפים 
המרכז אשר מלווים רבים מהם בדרך למציאת פרנסה בכבוד. 

ערוצים  במגוון  פועלים  תעסוקתי  להכוון  שבמרכז  וכן 
איכותיות  להשמות  להגיע  בכדי  החרדי  לציבור  המותאמים 

במקומות עבודה מהגדולים והנחשבים במשק הישראלי מבלי 
לוותר על התאמה מלאה של מקום העבודה לעובד החרדי.

גם החברות שהשתתפו ביריד ציינו במשובים  את הארגון 
שכבר  ציינו  הם  היריד.  במהלך  פגשו  בה  האנושית  והאיכות 
עתה נראה כי יהיו תוצאות חיוביות ליריד בהשמות ובהמשך 
מעסיקים  קשרי  ולמנהל  המרכז  לבין  ביניהם  הרציף  הקשר 

במרכז הרב דוד שטרן שעמד מאחורי היריד.
סיפוק  חשים  "אנו  כי  מציין  שכטר  דוד  הרב  המרכז  מנהל 
מטרת  במרכז,  שנערך  מקצועי  יריד  עוד  של  הצלחה  עם  רב 
הירידים המקצועיים היא לתת מענה איכותי של משרות ברמה 
גבוהה המותאמות לאנשי מקצוע בכל תחום ותחום. אני מודה 
לחברות שכיבדו אותנו בנוכחותם על עצם השתתפותם ביריד 
לציבור  וכן  כולה.  השנה  במהלך  איתם  השוטף  הקשר  ועל 

הגדול שנענה והשתתף".

המשתתפים ביריד התעסוקה



חורף עם
הקטנצ'יק...
מה עושים?

כ"כ קר
בדרך למעון

מבין תחליפי החלב למהדרין בשלבים  2,3 וספיישל.לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

אמא, מטרנה מהדרין היא היחידה עם 
פרוביוטיקה )רכיב ה-BIO( המוכחת מחקרית 

לחיזוק ההגנה הטבעית ולהפחתת
מחלות חום ושילשולים בקרב תינוקות

מטרנה מהדרין
היחידה עם
BIO-רכיב ה
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מאת: עוזי ברק

לגיזום  חדש   טרקטור-מנוף  חנוכת  טקס 
בימים  התקיים  ברק  בני  העיר  ברחבי  עצים 
חנוך  הרב  בראשות  העירייה,  ברחבת  אלו 
זייברט, ראש העיר ובהשתתפות הרב מיכאל 
האגף  וראש  העירייה  הנהלת  חבר  קקון, 
מנהל  זיידמן  חנוך  הרב  ולפיתוח,  לתשתיות 
חזות  מח'  מנהל  לייזר  ישראל  הרב  האגף, 
ומנהלי  רה"ע  עוזר  צימט  יוסף  הרב  העיר, 

אגפים ומחלקות.
הטרקטור-מנוף מופעל ע"י המחלקה לחזות 
העיר שבאגף לתשתיות ולפיתוח ובאמצעותו 
ולאחר שנת השמיטה,  גיזום עצים,  מבצעים 
בה לא נגזמו עצים, אלא במקרי חירום בלבד 
של  גיזום  בוצע  הלכתיות,  להנחיות  בהתאם 
לכך,  בנוסף  העיר.  אזורי  בכל  עצים  אלפי 
מתבצעות עבודות גיזום של עשרות רבות של 
עצים בכל יום, בהתאם לצורך, וגם לפי פניות 

תושבים למוקד העירוני "106", כשבתקופת 
רבות  עבודות  מתבצעות  וסערות  גשמים 
נוספות, וישנה כוננות, במשך 24 שעות, של 

מחלקת חזות העיר.
טרקטור- המחלקה  ברשות  פעל  כה  עד 
מנוף ישן ועד לגובה 6 מטר. הטרקטור-מנוף 
החדש משוכלל הרבה יותר, ובאמצעותו ניתן 
להגיע עד לגובה 13 מטר, כך שהגיזום נעשה 
גדולים  יותר  הרבה  בגבהים  עצים  לענפי 
כחצי  הטרקטור-מנוף  רכישת  עלות  מהעבר. 

מליון שקלים. 

מאת: יאיר קורן

משמחת  בשורה  אוהלך:  מקום  הרחיבי 
בני  בעיר  הספרדים  התורה  בני  ציבור  בקרב 
ברק, נפתח הרישום אל התלמוד תורה החדש 
'עטרת התורה' בהתייעצות ובברכת עם גדולי 

ישראל. 
עדות  לבני  נפתח  החדש  תורה  התלמוד 
המזרח, לאחר שהתגבשה קבוצה גדולה של 
הורים ממשפחות חשובות בשיכון ג' והורגש 

הצורך הגדול שבכך. 
הקמת  "מטרת  כי  אומרים  הת"ת  מקימי 
הילדים  בחינוך  להשקיע  בכדי  היא  הת״ת 
הרכים ולהנחיל בהם שאיפות וכלים לגדלות 
בתורה עם דגש חזק על יראת שמיים טהורה 
לכל  אותם  שילוו  טובות  מידות  והקניית 
ואיכותית  גבוהה  לימודים  רמת  תוך  החיים 
עם השקעה  והמחנכים,  המלמדים  טובי  ע״י 
גדולה לכל ילד וילד בשילוב תנאים מצוינים 

לילדים. 
מונה  ג'  שיכון  שכונת  כיום  כי  יצוין 
הולכת  והשכונה  תורה  בני  משפחות  אלפי 
משפחות  מתווספות  יום  ובכל  ומתרחבת 
וכבר  התורה  ובני  האברכים  לקהילת  רבות 
הקודמים  מהתושבים  אחוז  תשעים  הוחלפו 
שקבעו  תורה  ובני  תורה  עמלי  במשפחות 

מקומם בקהילת האברכים.
תורה  תלמוד  הוקם  שלא  כעשור  לאחר 

לבני עדות המזרח בעיר ולאור הצורך הגדול 
לכלל  מענה  שייתן  זה  מסוג  תורה  בתלמוד 
תורה  הזמן להקים תלמוד  הגיע  בני התורה, 
התורה  בני  עבור  מיוחדת  לימודים  ברמת 
ובעצת גדולי הדור שליט״א הוחלט להרחיב 
ולמכינה  לגנים  תורה  לתלמוד  הרישום  את 

עבור כל בני התורה בעיר בני ברק.
את  ולצרף  לרשום  רבים  פנו  כך  בעקבות 
שהוא  ידיעה  מתוך  תורה  לתלמוד  ילדיהם 
הספרדי  התורה  לעולם  תגלית  להיות  הולך 

ההולך וגדל כל העת בעיר התורה בני ברק.
ילדיהם  את  לרשום  המעוניינים  הורים 
למזכירות  לפנות  מתבקשים  ולמכינה  לגן 
התלמוד התורה בטלפונים 077-2144990 או 
052-7670407 עד לתאריך י' אדר א' תשע"ו. 
רישום  את  להרחיב  האדיר  הרצון  למרות 
מספר המקומות, בשלב הזה מספר המקומות 

מוגבל.
בשלב זה הרישום הינו לגן ולמכינה עבור 
טבת  ו'  בין  שנולדו  שלוש  בגילאי  ילדים 
ארבע  וגילאי  תשע״ג  טבת  י"ח  עד  תשע״ב 
עבור הילדים שנולדו בין כ"ה טבת תשע״א 

עד ה' טבת תשע״ב
התלמוד תורה הינו המשך לפעלים הרבים 
בבני  ג'  שיכון  בשכונת  עשור  מזה  הנעשים 
התורה  ובני  האברכים  קהילת  ידי  על  ברק 
עדות  מבני  התורה  בני  ציבור  כלל  עבור 
מזרחי  משה  הרב  הגאון  בראשות  המזרח, 

שליט"א .

מאת: עוזי ברק

ב"ב ציינו שבוע שעבר 30 שנה להסתלקותו 
יעקב  רבי  הגה"ח  ברק  דבני  ואב"ד  רב  של 
רבתית  הודאה  סעודת  בשילוב  זצ"ל  לנדא 

לציון סיום שנת השמיטה וסיום הש"ס.
בראשות  מודיעין  באולמי  נערכה  הסעודה 
לנדא  הגרמי"ל  העיר  ואב"ד  רב  מ"מ  בנו 
רבנים,  אדמו״רים,  בהשתתפות  שליט"א. 
ופרנסי  ציבור  אישי  ישיבות,  ראשי  דיינים, 

העיר.
לנדא  הגרמי"ל  נשא  המרכזי  המשא  את 
את  וציין  ובאגדה  בהלכה  דברים  שנשא 

השמיטה והכשרות במהלך שנת השמיטה.

לאחר מכן דיבר על נושא פרצות הכשרות 
ברחבי  נפתחו  לאחרונה  כי  סיפר  הוא  בעיר. 
 - מהיר  מזון  לממכר  חנויות  כעשרים  העיר 
לאכול  וטף  נשים  לאנשים,  הגורמת  פירצה 
פיציריות שנפתחו  כי כמה  ציין  הוא  ברחוב. 

לאחרונה עשו זאת בניגוד לתקנות העיר.
הינם  לנדא  הרב  הדגיש  הללו,  החנויות 
מקום  מספיק  אין  שבו  מצומצם  בשטח 
לרכוש  לאנשים  שגורם  מה  לאכול,  לשבת 
בשוק,  אכילה  הנהיגו  ״הם  ברחוב.  ולאכול 
בידו  ברחוב  הולכים  וילדים  נשים  אנשים 
אחת כוס ובידו השנייה עוגה, והולכים בשוק 
כל  כי  אמרו  ״חז״ל  בכאב.  אמר  ואוכלים״, 
האוכל בשוק דומה לכלב, לצערנו זה המצב 

אליו הגענו בשנה האחרונה בעיר שלנו״. 

טרקטור - מנוף נרכש ע"י עיריית ב"ב בעלות של חצי מיליון 
שקל, שבאמצעותו יוכלו לגזום עצים עד לגובה של 13 מטר 

בימים אלו נפתח הרישום לת"ת 'עטרת התורה' שיפתח בשנה הבאה 
בהתייעצות ובברכת גדולי ישראל עבור הציבור הספרדי בשיכון ג'

הגרמי"ל לנדא: "האוכל בשוק דומה לכלב ולצערנו זה המצב בעיר"

שיפור ופיתוח חזות העיר

ת"ת חדש בשיכון ג'

פירצה בחומת הכשרות 

טקס גזירת הסרט לטרקטור-מנוף

8GB
500 20

200 

390

  
 

 Playfix

בעזה“י המכירה תתקיים
ביום ראשון הזה ג‘ בכסלו (15/11)

בין השעות 18:00-20:00,
ברח‘ בבא סאלי ליד בית הכנסת באר אברהם

הכל כבר בפנים: מצלמה | נגן MP3 | מקליט | אוזניות | נטען | חריץ הרחבה 
| רמקולים מובנים | מסך ענק | עד 8 שעות שימוש | אלבום תמונות | שעון 
ועוד...  | | ספר אלקטרוני  | שפה עברית  | תאריכון  (+שעון עצר) מחשבון 

1

ח
ל.

ט.

המכירה תתקיים ביום שני הקרוב ו‘ אדר
(15/2 למניינם) בין השעות 17:00-21:00

באולמי ויזניץ‘ רחוב טל חיים 3 ב“ב










 גזור ושמור

 גזור ושמור גזור ושמור

ערכה חשמלית לפתיחת גלגלים לרכב 229 ₪ בלבד



ב מנקה היטב ומסיר כתמים כבר בטמפרטורות החסכוניות של 30-40 מעלות
ב שומר היטב על בגדים לבנים וצבעוניים מפני דהייה

ב מנקה ביעילות ומתמוסס היטב גם בתכניות כביסה קצרות וחסכוניות

מתקדמים מאבקה לפרסיל ג'ל עם פי 2 חומר פעיל

פרסיל ג'ל, ג'ל הכביסה מספר 1 בישראל. המבצע יתקיים בין התאריכים כ"ו שבט - ט"ז אדר א' )5-25.2.16( בימים א'-ה'. התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון הנמצא במשרד הנקל סוד

אז למה אתם מתייבשים? תתחילו לכבס!

תתחדשו! קונים ומכבסים עם פרסיל ג'ל
ויכולים לזכות כל יום במייבש כביסה מתנה

מתקשרים לטלמסר
,03-9411000

עונים על 2 שאלות נכונה

ויכולים לזכות בכל 
יום במייבש כביסה 
 במתנה!

קונים אחד ממגוון
מוצרי פרסיל ג'ל

3 או 5 ליטר

בקניית פרסיל ג'ל 3 ליטר מהסוגים: רגיל, צבעוני, לבנדר, בייבי ובלאק.
ניתן להשיג בחנויות המובחרות. 

תוקף מימוש הקופון: כ"ב שבט - כ' אדר א' )1-29.2.16(. ט.ל.ח.
הנחה₪7

7 290100 920367

יי
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השוטרים בפעילות נגד שוהים בלתי חוקיים

"אין עונשין אלא אם כן מזהירים"
ראש עיריית ב"ב ומפקד משטרת מרחב-דן נפגשו וסיכמו על שיתוף פעולה בטיפול והחמרת הענישה בבעיות העסקת 
שבחי"ם ובפריצות לדירות מגורים.  הסיורים תוגברו והתושבים מתבקשים לדווח למוקד העירוני 106 ולמוקד 100

מאת: עוזי ברק 

עיריית בני ברק ומשטרת מרחב דן יוצאות 
נרחב  והתראה  הסברה  למסע  אלו  בימים 
בקרב תושבי העיר וציבור מעסיקים בטיפול 
מהתושבים,  רבים  המטרידות  בעיות  בשתי 
זייברט,  חנוך  הרב  בין  בפגישה  סוכם  כך 
מפקד  לביא,  שמעון  נצ"מ  לבין  העיר  ראש 

משטרת מרחב דן.
ישראל  הרב  גם  חלק  נטלו  בה  בפגישה, 
מנהל  מר שלמה מלכא  רה"ע,  רמ"ט  דרנגר 
מח' שיטור עירוני ופקד מאיר סויסה, המפקד 
החדש הנכנס של השיטור העירוני הובהר כי 
בבחינת המצב בשטח, מקבלת תלונות ציבור 
בשתי  מדובר  כי  הוברר,  תושבים  ומסקר 
בלתי  )שוהים  שבחי"ם  העסקת  והן  בעיות 

חוקיים( ופריצות בדירות מגורים.  
בניין  קבלני  שישנם  עלה  רבות  מבדיקות 
שבחי"ם  המעסיקים  שיפוצים  וקבלני 
זו  ולא  בלילות,  בעיר  אותם  מלינים  ואף 
פרטיות  דירות  בעלי  ישנם  אף  אלא  בלבד, 

המשכירים אותן לשוהים אלו.
כדי להתמודד עם בעיה זו, שוטרי המרחב 
רבים,  סיורים  מבצעים  העירוני  והשיטור 
בימים ובלילות, וגם בשבתות, ע"י שוטרים 
ובמסגרתם הם חושפים את  יהודים,  שאינם 
עליהם  ומטילים  חוקיים  הבלתי  השוהים 

השוהים,  מעסיקי  על  מוגדלים  קנסות 
ובדירות  בניה  שבשלבי  במבנים  מליניהם 

קיימות ומסיעי השוהים.
ונצ"מ  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
דן  מרחב  משטרת  מפקד  לביא,  שמעון 
כן  אם  אלא  עונשין  ואין  הואיל  כי  קבעו, 
מזהירים, הם קובעים ומודיעים חד משמעית 
שהסיורים יוגברו, הקנסות יוגדלו הן בצומת 
גהה, ברח' אהרונוביץ פינת רח' ז'בוטינסקי 
ובכלל האזורים וגם יבוצעו מעצרים למסיעי 

בעקבות  חוקיים.  הבלתי  ולמחזיקי השוהים 
זאת, נקרא הציבור לסייע לעירייה ולמשטרה 
והודעה  שבחי"ם,  על  עדכון  ע"י  ולעצמם 
טלפונית על כך למוקד משטרתי "100", או 

למוקד העירוני "106".
מועלית  התושבים  לציבור  הקורא  בקול 
לבתים  פריצות  של  אחרת  כאובה  בעיה  גם 
גדולים  כספיים  ונזקים  שונים  באזורים 
מהשארת  הנובעות  מהן,  כתוצאה  הנגרמים 
מפתחות בארונות חשמל, או מתחת לשטיחים 

גם  פורצים  כשבחקירת  לדירות,  בכניסות 
הוכח שלא אחת, הפורצים הם שוהים בלתי 
אחרי  עוקבים  בעיר,  המתגוררים  חוקיים, 
הדיירים שמטמינים את המפתחות בארונות 
הם  מכן  ולאחר  לשטיח  מתחת  או  חשמל, 

מבצעים את הפריצות לדירות אלו.
את  ולמנוע  הבעיה  עם  להתמודד  כדי 
להשאיר  לא  התושבים  נקראו  המשכה 
להקפיד  ודומיהם,  אלו  במקומות  מפתחות 
ולהתקין  סגורות  ודירות  נעולות  דלתות  על 
גם סורגים בהתאם. כמו"כ התבקש הציבור 
באזור  לחשודים  מרבית  ערנות  לגלות 
ולהודיע על כך מיידית למוקד המשטרתי או 

העירוני.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
בלשכת  בדיון  שעלו  מנתונים  כי  מסר, 
מרחב  משטרת  סיורי  שבעקבות  עלה  רה"ע 
ניכרת  ירידה  נרשמה  העירוני  והשיטור  דן 
אך  בעיר,  חוקיים  הבלתי  השוהים  במספר 
העירייה והמשטרה אינן מסתפקות בכך והן 
חוקיות  הבלתי  בשהיות  דרך,  בכל  נאבקות, 
צורך  יש  זו  למטרה  אך  לדירות,  ובפריצות 
הן  התושבים,  של  הדוק  פעולה  בשיתוף 
במניעת הכנסת שוהים בלתי חוקיים והלנתם 
פריצות  מפני  המגורים  בדירות  בזהירות  הן 
והן בעדכון המוקד המשטרתי או העירוני על 

חשודים ועל החזקת שבחי"ם.

וה
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מומחים לשירותכם בתחומי:

אורתופדיהגינקולוגיהילודהאורולוגיהכירורגיהגסטרולוגיה

רח' אהרונוביץ 19, בני-ברק. 
בשיתוף

קופות החולים:

לזימון תורים חייגו     03-560-500-1

קוסמטיקה רפואיתרפואת משפחהפודיאטריהאא"געיניים נוירולוגיה

רפואת משפחה
ד"ר גיליה מורב 

איכילוב

נוירולוגיה
דר אלכס חלבטובסקי

אסותא

רפואת משפחה
ד"ר ליאת נגרו

איכילוב

חדש

מומחים חדשים)קרוב לבית(לשירותכם.

חדשחדש
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אולם ההדרכה למחשבים במרכז להב"ה

31 ילדים מיוחדים 
קיבלו תעודות

במרכז להב"ה בשיתוף אגפי החינוך והשירותים 
החברתיים של עיריית ב"ב סיימו בהצלחה עשרות ילדים 
מיוחדים קורס יישומי המחשב  בשנה האחרונה 6,647 
משתלמים, מהם 1,439 מבוגרים ו-1,977 ילדים לקחו 

חלק בפעילויות של המרכז

מאת: עוזי ברק

טקס מרגש לחלוקת תעודות לסיום קורס 
מיוחד,  חינוך  ילדי   31 של  מחשב  יישומי 
במרכז  התקיים  חודשים,  שלושה  שנמשך 
להב"ה, המשותף לעיריית בני-ברק ולמשרד 
לכל  "מחשב  ועמותת  והטכנולוגיה  המדע 
בטכס  הממשלה.  ראש  שבמשרד  ילד" 
"מחשב  ועמותת  העירייה  נציגי  השתתפו 
בקרוב  והתלמידים.  ההורים  ילד",  לכל 
חדיש  מחשב  לביתם  התלמידים  יקבלו  גם 
ומשוכלל במימון העירייה ועמותת "מחשב 

לכל ילד". 
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה 
הביא את ברכתו של הרב חנוך זייברט, ראש 
העיר, שבשל מזג האוויר נבצר ממנו ברגע 
רמתן  את  והדגיש  לטכס,  להגיע  האחרון 
וההשתלמויות  הפעילויות   של  הגבוהה 
תודה  למכתבי  זוכות  שגם  להב"ה,  במרכז 
לכך  המודעים  הורים,  של  רבים  והוקרה 
אלו  מעין  פעילויות  של  הכספית  שעלותן 
לא  ומגיעה,  גבוהה  אחרים  במקומות 
עלות  שקלים,  לאלפי  ואף  למאות  אחת, 
המקשה על הורים רבים לשלוח את ילדיהם 
במרכז  זאת  ולעומת  אלו,  להשתלמויות 
באיכות  מתבצעות  אלו  פעילויות  "להבה" 
כספית מהמשתתפים  דרישה  ובלא  יחודית 

בהן.
האגף  מנהלת  מויאל,  ארלט  עו"ס 
העירוני לשירותים חברתיים שיבחה את כל 
"מחשב  עמותת  בפרוייקט  חלק  הנוטלים 
לכל ילד" המממנת את המחשבים, ופועלת 
תוך  העירייה,  עם  מלא  בשיתוף-פעולה 
רגישות והתחשבות בצרכי הציבור החרדי, 
את גב' לאה בן-שלום, מקדמת פרוייקטים 
של  חברתיים  לשירותים  באגף  קהילתיים 
למחשבים  הפרוייקט  ואחראית  העירייה 
מנהלת  חן,  ענבל  גב'  את  האגף,  מטעם 
מרכז להב"ה הנתרמת להצלחת הפרוייקט 
לנשים  והמועילים  היעילים  בקורסים 
המסורות  המדריכות  ואת  ולתלמידים 
בקורסים גב' נועה צ'ולק, גב' חיה צורן, גב' 
אתי אייזנשטיין, גב' מירה אריהוד וגב' דסי 

שוורץ.
לכל  "מחשב  מנהל  שליו,  שמעון  מר 
התרגשותו  את  הביע  המרכז  באזור  ילד" 
מהטכס והוסיף, כי העמותה חילקה עד כה 
60,000 מחשבים, ועוד היד נטויה להשקעת 
החיוני  הפרוייקט  למימון  רבים  משאבים 

ולמתן המחשב המשוכלל לילדים, שיסייע 
מחשבים  נרכשו  כשהשנה  אותם,  ויקדם 
המיוחד,  החינוך  ילדי  לצרכי  המותאמים 
שיתוף  על  לעירייה  תודתו  את  והביע 
הפעולה ההדוק, בתקווה להמשיך בכך גם 

בשנים הבאות.
להב"ה  מרכז  מנהלת  חן,  ענבל  גב' 
חלק  לקחת  שמח  המרכז  כי  הטעימה 
בפרוייקט רב חשיבות זה בפעם השלישית 
שרכשו  החשובים  הכלים  וכי  ברציפות, 
להתקדם  להם  יסייעו  בקורס  הילדים 
יעיל  באופן  ומגוונים,  רבים  בתחומים 

ומשוכלל.
אימהות התלמידים הודו, בלב נרגש, על 
שתרם  הגבוהה,  ורמתו  המקצועי  הקורס 
המאמצים  על  וכמו"כ  לילדיהם,  רבות 
בני-ברק,  עיריית  שמשקיעה  המרובים 
לילדיהם  לתת  ילד"  לכל  "מחשב  בשיתוף 
צרכיהם  על  העונה  מותאם,  מחשב 
כי בתה  סיפרה  המיוחדים. אחת האימהות 
ציפתה בכיליון עיניים, מידי שבוע, להגיע 
המקצועית  לרמה  מעבר  וכי  לשיעור, 
היה  ההדרכה  צוות  הקורס,  של  הגבוהה 

אדיב ומסור בצורה יוצאת דופן.
מרכז להב"ה פועל בשיתוף אגפי החינוך 
העירייה,  של  החברתיים  והשירותים 
מהרמה  מחשבים  קורסי  מתקיימים  ובו 
לרמה  ועד  ידע  לחסרי  ביותר  הבסיסית 
פאורפוינט,  אקסל,  וורד,  של  מתקדמת 
משתתפים  בפעילויות  ועוד.  פוטושופ 
חסידיים, תלמודי  ליטאיים,  חינוך  מוסדות 
וחוגי  ילדים  גני  חרדיים,  סמינרים  תורה, 
חלק  לקחו  המרכז  בפעילויות  העשרה. 
מהם  משתלמים,   6647 האחרונה  בשנה 
בקורסים,  ילדים   1977 ו-  מבוגרים   1439
ובנוסף לכך- 1439 מבוגרים ו- 1792 ילדים 

בתרגול מודרך.
מרכז להב"ה פועל בלא חיבור לאינטרנט 
לנערות,  לנשים,  קורסים  בו  ומתקיימים 
מגיעות  מהם  חינוך,  ולמוסדות  לגנים 
והפעילות  החינוכי,  הסגל  בליווי  קבוצות, 
הבנת  בקריאה,  ממוחשבת  העשרה  כוללת 
המרכז  מחשב.  יישומי  חשבון,  הנקרא, 
 10 השעה  עד  בבוקר   8 מהשעה  פועל 
ישנו  חן,  ענבל  למנהלת  ובנוסף  בלילה, 
בתי- בוגרות  מדריכות  הכולל  מיומן  צוות 

ספר ברשת בית-יעקב.

איש חינוך? יועץ? עוסק עם ציבור? מדריך? עוסק בשלום בית? 

חד פעמי בבני ברק!!! 

הקורס מיועד במיוחד בשבילך! 

קורס גרפולוגיה שימושי ליומיום עם אבי זוהר 

באפריל - כ“ב אדר ב‘ 
עוברים למשכננו החדש 

רבי עקיבא 47 ב“ב



ב-1,090 ₪ 

בלבד!

8 ק"ג

המנגנון הממוחשב כבר מובנה בתוך 
המקרר ולא נדרשת התקנה נפרדת. 

באישור המכון הטכנולוגי להלכה. 

מהדרין
למניעת חילול שבת

עם שארפ
מהדרין

כל הדלתות
פתוחות!

קונים
מקרר 

מהדרין, 4 דלתות
ומקבלים

מכונת כביסה
  

מכונת כביסה בצבע לבן בלבד דגם es7912sw. המבצע בתוקף עד י"ט אדר א' תשע"ו 28/02/16 ו/או עד גמר המלאי, 1000 יחידות במלאי. 



בני ברק    א' באדר א' תשע"ו 10/2/16 1214

מאת: עוזי ברק
 

לאברכים  השירות  מהפיכת  המשך  במסגרת 
הרב  העיר  ראש  סגן  וביוזמת  ברק  בני  ותושבי 
ראש  סגן  בלשכת  השבוע  נערך  דדון  אליהו 
העיר  רחבי  מכל  הכוללים  לרכזי  כינוס  העיר 
בנושא שדרוג וייעול השרות לאברכים בהנחות 
בארנונה, וכן בכל הנושאים המוניציפליים כגון 

בניה, חניה, תשתיות תחבורה ועוד.
במהלך הכינוס אשר השתתפו בו עשרות רכזי 
יסייעו  אשר  מוכנות  ערכות  קיבלו  הכוללים, 
וכל  בארנונה  ההנחה  בבקשת  התהליך  בזירוז 
נושא  כל  את  ירכז  שלו  בכולל  שאחראי  נציג 
ובראשונה  בראש  ימנע  אשר  דבר  הארנונה, 
לטרוח  יצטרכו  שלא  מהאברכים  תורה  ביטול 
וכן ימנע עוגמת נפש מיותרת  עד בנין העיריה, 
באם יחסרו טפסים מסוימים. הערכות המוכנות 
בכולל יאספו ע"י שליח ללשכה, והלשכה תטפל 
בהסדר ההנחה ותשלח חזרה לביתו של האברך 

את הטפסים עם שובר תשלום. 
על  דדון  מהרב  סקירה  שמעו  הכוללים  רכזי 
ומסייעת  פועלת  אשר  הציבור  לפניות  הלשכה 
ברחבי  המוניציפליים  הנושאים  בכל  לתושבים 
זמני  שוב  יתפרסמו  הקרובים  ובימים  העיר, 
אליהו  הרב  העיר  ראש  סגן  של  הקהל  קבלת 
הרב  הלשכה  ומנהל  העיר  מועצת  חברי  דדון, 
נשאו  כן  ובשכונות, כמו  זכריהו, בלשכה  יעקב 
בן  גדליהו  הרב  המועצה  חברי  בכינוס  דברים 
נתן  עו"ד  הרב  פרטוש,  אברהם  הרב  שמעון, 

בצלאל, והרב דרור בן אפרים.

מאת: יאיר קורן
 

הי"ו  דדון  אליהו  ר'  החינוך  אגף  וראש  העיר  ראש  סגן 
הגיע השבוע לביקור בביהמ"ד לתשב"ר "היכל המתמידים" 
הסתיר  לא  דדון  הרב  הרצוג.  בקריית   5 אביעד  שברחוב 
המלא  ביהמ"ד  של  המרנין  המראה  לנוכח  התפעלותו  את 
בתשב"ר בשעה כה מאוחרת של היממה. הוא נשא דברים 

בשבח המקום הייחודי לה זכתה העיר בני ברק והאזין בקשב 

רב לשירתם הנפלאה והמיוחדת של ילדי החמד. 

שבביקור  לאחראים  דדון  הרב  אמר  מהמקום  ביציאתו 

רבות  עשרות  עוד  לראות  מתכונן  הוא  במקום,  שלו  הבא 

של תלמידים נפלאים שירבו בלימוד התורה ויתעלו ביראת 

שמים. 

למען בני 
התורה 
ואברכי 
הכוללים

מתמידים ומתפתחים

סגן ראש העיר הרב אליהו 
דדון ערך בלשכתו כינוס לרכזי 

הכוללים מכל רחבי העיר 
בנושא שדרוג וייעול השרות 
לאברכים בהנחות בארנונה 
ובכל הנושאים המוניציפליים

סגן רה"ע ביקר ב'היכל המתמידים' שהולך ומתפתח בעוד עשרות תלמידים

הן
 כ

לי
גי

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

₪6804 

סה"כ

     מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה 6 ק”ג 

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה ₪5904 

סה"כ

סה"כ

₪164
ל-36 חודשים

מקרר
+ מכונת כביסה

+ תנור חד תאי ₪2988 

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
27

החל מ-

₪

כל המזגנים מכל המותגים האיכותיים
לפי נתוני חברת החשמל מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני והבטוח ביותר לחימום הבית בחורףאפשרות להתקנה יהודית איכותית עם אחריות כפולה!

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

קיבלתם מספר הצעות מחיר? בואו ל'שיא החשמל והמיזוג' וקבלו הצעת מחיר זולה עוד יותר! בהתחייבות!

מקררי
שארפ

ובלומברג

מקררי
סמסונג

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

מקרר 
ליחידות

דיור

 df מקרר
450

מקפיא
6 מגירות

275030
ל-36 חודשיםל-36 חודשיםל-36 חודשים

רק-רק-רק-
החל מ: 1080 ₪סה"כ: 1800 ₪סה"כ: 972 ₪

₪₪₪

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

כל מוצרי 
החימום

לחורף
מבחר 

רדיאטורים 
דלונגי
במחיר

משתלם!

החל מ- 972 ₪

60
ל-36 חודשים

החל מ-
החל מ-: 2160 ₪

₪

תנורים
דו תאיים

במגוון ענק

מדיחי
כלים

במגוון מיוחד

מכונת כביסה 
קריסטל

8 ק"ג

39
ל-36 חודשים

רק-
סה"כ: 1404 ₪

₪

מכונות
כביסה

במגוון ענק

30
החל מ: 1080 ₪ל-36 חודשים

₪
 החל

מ-
במחירים

הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

משנכנס אדר
מרבים בשיא...

שיא המחיר!  שיא המבחר!  שיא השירות!  שיא האיכות!



ממשיךממשיך

המרכז לריהוט הבית
שולחן מלכים

רחוב כהנמן 100 )מול קוקה-קולה( טלפון: 03-6744400
שעות פתיחה: ימים א'-ה' 11:00-22:30 רצוף, יום ו' סגור

'שולחן מלכים' מציע ללקוחותיו בכל ימות השנה מבחר רהיטים 
איכותיים במחירים משתלמים בהחלט. תצוגת ענק במקום.

הנהלת שולחן מלכים מודה לעשרות לקוחותיה שבחרו "שולחן מלכים"
 ומתנצלים על השעות בהם עומס יתר מנע מאיתנו לתת את היחס האישי והשירות המלא כמסורת "שולחן מלכים" 

הידועה. על כן לבקשת לקוחות רבים אנו מודיעים לכלל הציבור המעוניין ברהיטי איכות במחירים מוזלים, כי

בשבוע נוסף, עד יום חמישי ט' אדר א' )18/2/2016(

 יריד
 האיכות
הגדול
 יריד

 האיכות
הגדול







בני ברק 18   א' באדר א' תשע"ו 1210/2/16

בימים  ופעילים  אנרגטיים  במגזר,  בכירים  פוליטיקאים  שני 
בפנים  הכנסת  במסדרונות  שני  יום  בצהרי  התהלכו  כתיקונם, 
ולהישיר מבט.  ברעהו  איש  להיתקל  נזהרים שלא  מכורכמות, 
חיוכי  כך התרחבו  גבר,  הפנים  זעופי  שני  ככל שהדיכאון של 
הסיפוק של חבריהם למליאה, שהתבוננו במחזה בשמחה לאיד 
יום שני  פוליטית שגרתית. המנויים המאושרים שהגיעו לעוד 
סתמי עמוס בדיונים משמימים, זכו בכרטיסי בונוס להצגה הכי 

טובה במשכן לאומנויות הבמה. 
בשנות  שם  אי  החלה  לדרעי  גפני  בין  היחסים  מערכת 
לאחור  ובמבט  התורה,  ודגל  ש"ס  הקמת  בימי  השמונים, 
הראשון  מיומם  ראשון.  ממבט  גאווה  זו  שהייתה  לומר  ניתן 
בפוליטיקה סימלו שניהם את גווה הזקוף של היהדות החרדית. 
הם הפסיקו להתנצל כדוברי המגזר בשמו נבחרו, הרבה לפני 
שבנט טבע את המונח. כאצנים צעירים במרתון פוליטי שאין 

לו סוף, הם דרכו אחד לשני על הבהונות כבר אז. 
אחרי נתק של עשור ומחצה, גפני ודרעי שבו ונפגשו באותו 
בניין, כששיבה זרקה בשערם אך לא באופיים. תקע ושקע הם 
בכל  כמו  טבעיים  נראו  והניצוצות,  הגיצים  היו.  לא  פעם  אף 
גרמו  רק  קרים,  מים  לשפוך  ניסיונות  ופלוס.  פלוס  של  חיבור 

לקצר חשמלי מחודש.
לחיים  חזרתו  עם  לדרעי,  גפני  של  הפנים  מקבלת  החל  זה 
הפוליטיים. בפאנל שנערך בכפר הנופש כינר בערב הבחירות, 
התעלה גפני על המנחה אבא טורצקי והזכיר לצופים כי חברי-
לא  מעולם  ש"ס,  של  לאלו  בניגוד  התורה,  דגל  של  הכנסת 
ארוך  היעלבות  מסרון  שיגר  הפגוע  דרעי  בפלילים.  הורשעו 
חרטה.  והבעת  התנצלות  מסרון  לשגר  מיהר  בתגובה  וגפני 
יכול להסתיים אז, אבל הדלפת חילופי המסרונים על  זה היה 
ידי שני הצדדים לימדה שזו רק תחילתה - או נכון יותר לומר, 

חזרתה - של ידידות מופלאה.
כבר בראשית הדרך נדמה היה שהשניים לא מפספסים שום 
סיבה למריבה. הם התעמתו על רקע הדלפת ההצעה של דגל 
לש"ס להריץ מועמד משותף בביתר עילית; התקוטטו על קרדיט 
עיקור תוכנית לפיד-פירון לפגיעה ברשתות החינוך החרדיות; 
התגוששו בעקבות המכתב של דרעי לרבני רכסים כשתגובתו 
הפומבית של גפני הייתה גינויו של דרעי כמי ש"פעל בחוצפה 
רגעי  כמה  היו  טובה  מריבה  בכל  כמו  חתום".  הסכם  להפרת 
הפוגה לצורך מילוי מצברים. פה ושם גם נשלחו מסרוני פיוס, 

שהודלפו על ידי הצד הנפגע, ברגע שהתקבלו.
בקדנציה הקודמת זה נראה כקרע שאינו ניתן לאיחוי, מאחר 
שדרעי זיהה את גפני כבן ברית נסתר של אלי ישי. זה בא לידי 
המפלגתי,  בביטאון  שפורסמו  המשותפות  בתמונות  ביטוי 
באזכורים המחמיאים בלווי תואר 'הרב', באירוח מסביר הפנים 
ברחוב חזו"א ערב הקמת הרשימה החדשה ובאזכור המהפכה 
התנהלות  בכך  ראו  התורה  בדגל  הכלא.  בבתי  ש"ס  שעשתה 
שכל  משהו   – החתונות  כל  על  ריקוד  של  שגרתית  פוליטית 
על  דרעי שנלחם  פוליטיקאי מתחיל עושה מדי ערב. מבחינת 

חייו הפוליטיים שאותחלו מחדש, זה היה בלתי נסלח.
התוניסאי  האיום  של  והסרתו  האחרונות  הבחירות  תוצאות 
אמון.  יחסי  של  וממושכת  איטית  לבנייה  הביאו  היום,  מסדר 
במו"מ הקואליציוני היה תיאום, למרות שעל הקרדיטים ניטשו 
מאבקים. מאז ועד ערב שבת קודש פרשת משפטים התשע"ו, 
אותרו  ושם  פה  פעולה.  בשיתוף  לעבוד  הדדי  מאמץ  נעשה 
אפילו חילופי מחמאות, כשהמחאות ההדדיות הלכו והתמעטו. 
וגפני  חרדים  פקידים  לשילוב  מהלך  על  הכריז  כשדרעי 
לאשר  מיהר  דרעי   - החוק  הצעת  על  חתום  שהוא  הזכיר 
והצהיר: "במו"מ הקואליציוני התבססנו על המתווה של גפני". 

חברי  לכלל  פרגנו  והמודיע  המבשר  החסידיים  כשהביטאונים 
את  שניכסו  נאמן  ביתד  לכותרות  כהתרסה  החרדים,  הכנסת 
האגודאים:  לח"כים  ואמר  ידיים  משך  דרעי  לגפני,  ההישגים 
אמונים  הצהיר  כשגפני  שלו".  העיתון  זהו  ענייני,  לא  "זה 
בעקיפין  ושמע  הגז  מתווה  בפרשת  יחימוביץ  לאדמו"רית 
שזה פגע בשר הכלכלה דרעי, הוא הורה לצוות לשכתו: חדל 
הרבות  השיחות  על  כאן  נכתב  כחודש  לפני  ברשת.  פטפטת 
עזרת  ללא   - לסלולרי  מסלולרי  במישרין,  השניים  שמנהלים 

צוות הלשכות. 
האידיליה הזאת שהחזיקה מעמד תקופה לא קצרה, התפוגגה 
כלא הייתה בשבת האחרונה ונזקקה להנשמה ועיסוי של כונני 

איחוד הצלה.

גואטה בפפיון
מי שנואם בשבת, מאכיל כותרות במוצאי שבת. בשבת גיבוש 
שבמסגרתה  מגזרית  'שבתרבות'  של  סוג  הצלה,  איחוד  של 
בדרעי  גפני  הלם  להמונים,  בידור  מספק  התורן  הפוליטיקאי 
בבטן הרכה. בעקבות זלילת הקרדיטים האובססיבית של נתניהו 
דרעי  של  וזעמו  האחרונים  בשבועות  בהרחבה  כאן  שתוארה 
שסוקר גם כן, עקץ גפני כמו שרק הוא יודע. במשפט מושחז 
תיאר גפני לנוכחים כיצד הוא מעביר בוועדת הכספים מיליונים 
כמו  הקרדיט  על  ודרעי מתקוטטים  לישיבות, בשעה שנתניהו 

ילדים.
עשרים וארבע שעות אחרי שהדברים צוטטו ברבים, פרסם 
ברשת  להחריד  מנומס  פוסט  גואטה  יגאל  הנורווגי  הח"כ 
"הרודף  אותו  וכינה  גפני  הקורא  אל  פנה  הוא  החברתית. 
הגדול אחר הקרדיט... גם אם תרכוש נעלי ספורט של אדידס 
עם  דרעי  אריה  את  תשיג  לא  בחיים  הכוח  בכל  אחריו  ותרוץ 
כל התקשורת והיחצנים שלך". גואטה הזכיר כי "על פי דברי 
עשר  עוד  לפחות  כרגע  לך  יש  זצ"ל  שך  הרב  מרן  של  קודשו 
שנים של עשיה כדי להדביק 40 שנה שלא עשיתם מה שאריה 
דרעי עשה". הדברים נאמרו במקור בישיבת פוניבז' בהתייחס 
הפרטים  אבל  התורה,  דגל  של  ולא  ישראל  אגודת  של  למעש 

הקטנים לא ממש מעניינים. 
הפינאלה היה לא פחות יצירתי. "שאפו לאריה דרעי שקיים 
את החוק הנורווגי מה שעדיין אצלכם מתמהמה כנראה מהפחד 
למי ילך הקרדיט!". אז זהו, שלא דרעי קיים את החוק הנורווגי 
הצהרת  אלא  חשובות  היבשות  העובדות  לא  אבל  נהרי  אלא 
הכוונות. גואטה לא הסתפק במניפסט המעודן. בבוקר המחרת 
המסעדנות  מעולם  דימוי  לגפני  והעניק  לשידור  עלה  הוא 
והמאפים – שממנו בא: מלצר במסעדה שמגיש מנות לסועדים 

ולוקח קרדיט כאילו היה השף והבעלים.   
גואטה  לטובת  להתפטר  נהרי  על  שכפה  לפני  וחצי  חודש 
הסביר כאן דרעי מדוע הוא מצפה לבוא הגואל לכנסת ישראל. 
כשהזהירו אותו שיגאל גואטה יהפוך למירי רגב של סיעת ש"ס, 
דרעי הסביר שזה רק מדרבן אותו לבצע את המהלך, יען כי זה 
בדיוק מה שחסר לסיעה הספרדית המנומנמת. גבר-גבר עם פה 
גדול, נטול פחד ומורא, שלא יאפשר לח"כים כמו איתן כבל, 
להשתלח ביו"ר התנועה בפרשת הגז, ואחר כך לרוץ ולהתחבק 

עם ח"כי ש"ס במזנון כאילו לא נאמרו דברים מעולם. 
בינתיים, זמנית לפחות, איתן כבל מאריך אף, ומי שספגו את 
הארטילריה הם שניים מהאישים החזקים בממשל. בתוך פחות 
משבועיים מאז שנבחר השלים גואטה - או גוטה, כפי שכינה 
סבב   - מכוונת  יידישאית  בטעות  ליצמן,  יענק'ל  אותו השבוע 

מושלם של העלבת עובדי ציבור. אחרי שעלב בראש-הממשלה 
חומס הקרדיטים, הגיע תורו של יו"ר ועדת הכספים. 

ומעט  מתאימה  מילים  בחירת  מעודן,  יותר  קצת  סגנון  עם 
יותר קלאסה בתגובה, גואטה היה נראה אחרת לגמרי וטענותיו 
לגפני  להגיב  הזכות  מלוא  את  לגואטה  הייתה  נשמעות.  היו 
"ככה שהוא יבין" כפי שאמר פעם שרון, ולשם כך גם נבחר, 
גבוהות  היו  בראיון  האוקטבות  ככה.  לא  יגאל,  ככה  לא  אבל 
מדי וסגנון התגובה נמוך מדי. בפוליטיקה אין הזדמנות שניה 
לרושם ראשוני, ומי שמכיר את האיש יודע שהרושם הראשוני 

שהוא מעורר, מטעה. 
ח"כ יגאל גואטה פתח את הכהונה ברגל ימין. פרסום מספר 
תקשורתי  ללהיט  אותו  הפך  האתר  גלי  מעל  האישי  הסלולרי 
זמין לכל. בתוך שבועיים הפך גואטה מודל לחיקוי לשאר חברי 
הטלפון  מספרי  את  ופרסמו  בעקבותיו  השבוע  שהלכו  סיעתו 
)הניידים.  עוזריהם  ושל  בלבד(  )הנייחים  שלהם  האישיים 

המספרים והעוזרים(. שאפו לאושי מדינה על היוזמה. 
שמבקש  מי  לכל  נהדר  שירות  גואטה  עשה  שהשבוע  אלא 
להדביק לו תדמית בוטה וישירה. גם בבניין נטול מוסר והיגיון 
כמו הכנסת יש כללי משחק ובמסגרתם ח"כ בן יומו לא יכול 
את  שעושה  לשולחיו  ומסור  מוערך  ח"כ  עפר  עד  להשפיל 

תפקידו נאמנה זה העשור השלישי. 
גואטה צריך להודות לח"כי יהדות התורה שדרשו להשמיט 
מהצעת החוק של נתניהו את הסעיף שמאפשר להדיח ח"כ בגין 
התנהגות שאינה הולמת. הסעיף המקורי נחקק בבית הלורדים 
כאן,  מיושמות  היו  משם  האציליות  הנורמות  ואם  הבריטי, 
מנחה  לתה  גפני  את  להזמין  פפיון,  לענוב  נדרש  היה  גואטה 

ולנהל דוח-שיח מאופק על צחצוחי לשון ודקדוקי סגנון. 
המלכה  אינו  גפני  הלורדים,  בית  אינה  ישראל  שכנסת  רק 
אליזבת, ובש"ס לא מדברים אנגלית בריטית אוקספורדית )"גם 
לא ביהדות התורה", אומר גואטה ושולף כראיה את המחמאות 
כץ  בפרדס  לש"סניקים  האשכנזית(.  בסיעה  מחברים  שקיבל 
ובנתיבות, בקריית שמונה ובשדרות גואטה החזיר השבוע את 

הכבוד שנרמס. נקודה. 
גואטה אמר בקול את מה שרבים מחבריו )של גפני( חושבים. 
יכול  גפני  הכספים,  ועדת  כיו"ר  במשכן  גבוה  הכי  מהמקום 
להיזהר  הפחות  ולכל  לאחרים,  גם  לפרגן  לעצמו  להרשות 
בסגנון  הדברים  את  אומר  היה  גואטה  אם  בחברים.  מלפגוע 
מעצמו  וחוסך  פעמיים,  מרוויח  היה  הוא  מהוקצע,  יותר  קצת 

את הצורך למחול על כבודו למען כבוד יו"ר תנועתו.

אלף מציתים
גואטה  את  דרעי  זימן  שני  יום  של  הצהריים  אחר  בשעות 
לחדרו ואמר לו מעין מה שנאמר בעבר לרב אורי זוהר: הפוך 
גוטה, הפוך. דרעי לא אהב את הסגנון, אבל זו הייתה הערתו 
רק מחמאות. המסר שהועבר  בפיו  היו   - על המהות  היחידה. 
בצורה חדה וברורה היה לרוחו. כוח ההרתעה ששוקם הניח את 
דעתו. דרעי הזכיר את המטרה לשמה מינה את גואטה לכנסת 
וסימן וי עם הערת אזהרה. "אמרתי לו שאסור לקרוע את החבל 
עד הסוף וצריך לזכור שאנחנו חייבים להמשיך לעבוד הלאה, 
אבל להגיב היה צריך וטוב שהדבר נעשה. תארו לכם מה היה 
קורה אילו אני הייתי אומר דברים דומים על גפני? בעצם אין 
של  המשמעות  הרי  כזה.  דבר  אגיד  לא  לעולם  כי  לתאר,  מה 
המשפט הזה היא שרק אחד עושה וכל השאר עסוקים במשחקי 

כבוד. ככה מתנהגים?".

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

גוטה גוטה
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בחדרו,  ספון  המשכן,  שבפאתי  הוא  העניין 
"לקחו  פחותה:  לא  במידה  פגוע  נשמע  גפני 
אותה  והוציאו  ארוך  בנאום  מבודחת  אמירה 
להתייחס  וסירב  גפני  אמר  מפרופורציות", 
הדובר  טוקר,  לבית  )האחים  אישית  לגואטה 
והשדרן, עשו זאת במקומו(. "גואטה והסגנון בו 
זה  מאיפה  לי  ברור  בעיני.  העניין  לא  הם  בחר 
בא, וזה הרי הגיע מדרעי עצמו". גפני כמו צה"ל 
ובמקום  במועד  להגיב  נוהג  הטובים,  בימיו 
בנקיטת  להישבע  שמוכן  מי  יש  לנכון.  שימצא 
העברות  טפסי  בערימת  שהבחין  חשוד,  חפץ 
למגרסה  מחשידה  בצמידות  הפנים,  למשרד 

בוועדת הכספים.
באמצעות  נוהל  לדרעי  גפני  בין  הדו-שיח 
בעירות  מדליקי  כמו  )ואין  מקצועיים  כבאים 
תגובת  את  שמע  דרעי  לכבות(.  כיצד  היודעים 
את  דיוק  ליתר  או  הקלפים,  את  ופתח  גפני 
המסרונים. הוא סיפר כי תכף ומיד אחרי הנאום 
את  לפרסם  אפשר  האם  נשאל  גפני  בשבת, 
דרעי  בלשכת  אישר.  סתם  לא  ואישר.  הדברים 
טוענים כי מלשכת גפני פנו לעיתונאים והפצירו 
זאת  שמע  דרעי  הציטוטים.  את  לפרסם  בהם 
גפני  לשכת  צוות  מחברי  לאחד  ישירות  ופנה 
בניסיון להרגיע. "זו הרמה?", כתב דרעי, "אני 
לא  שזה  כנראה  אבל  הזמן  כל  לפרגן  משתדל 
הדדי. חבל". הכותרת המשיכה להתנוסס בשמו 
של גפני ללא הכחשה או הבהרה ודרעי המשיך 
לשתוק. בערבו של יום כשפגש את גפני בפורום 
ראשי המפלגות גם גפני שתק ולא אמר מילה: 
"ציפיתי שיתנצל", אומר דרעי, "שיגיד לפחות 
מהקשרם".  הוצאו  שהדברים  האישית  ברמה 

דרעי הבליג, גואטה הגיב.
באמצעות  לאוזן  מפה  הגרסאות  חילופי 
המתורגמנים הובילו את השניים למסקנה שמצית 
סדרתי בתחפושת של כבאי שפך שמן למדורה 
מאז מוצאי שבת. התוצאה הייתה מיידית. מפגש 
של השניים בירכתי המליאה, לחיצת יד, סיכום 
ומה שנראה מהצד  על המשך עבודה משותפת 
חשד  להסיר  כדי  במסרונים  משותפת  כצפייה 

)סכסכנים, היזהרו בהודעותיכם(. 
הרקע  מרעשי  להתעלם  יחליטו  השניים  אם 

ולבנות ממשקי עבודה, אלף מציתים לא יצליחו 
להבעיר אותם. ממריבות בין שני הפוליטיקאים 
משלום  העיתונאים.  נהנים  הללו,  המוכשרים 
לקוות  צריך  המצביעים.   - פעולה  ושיתוף 
את  והלאה  מכאן  לשרת  יבחרו  האישים  ששני 

האחרונים ולא את הראשונים.

ראש גדול

יענק'ל ליצמן שאינו זקוק לקרדיטים מרה"מ, 
דרעי, גפני, גואטה ושות' כדי להתברג בצמרת 
שמריבות  כמי  בחדרו  השבוע  ישב  הסקרים, 
מה  לו  שאין  לא  זה  לו.  נוגעות  אינן  החברים 
אצלו  שקורה  מה  על  מרובה(  )ובהנאה  לומר 
בסיעה, אבל למה לו להכניס ראש בריא למיטה 
חולה, הוא אמר וגרר תגובה מתבקשת על סערת 

ראשי היילודים באזור חיפה.
להקטין  יודע  שהוא  לומר  ניתן  ליצמן  על 
בסביבתו  דוגמה:  קבלו  גדול,  לצאת  כדי  ראש 
מועצת  את  לכנס  הכוונה  על  השבוע  דיברו 
בסוגיית  חירום  לדיון  אגודה  של  התורה  גדולי 
המחוז החרדי. "לא יעלה על הדעת", כך ליצמן, 
"שמודיעים רשמית על החרמה ובפועל מנכ"ל 
החינוך העצמאי נפגש ומשתתף בסיור עם מנהל 
קורה  דבר  שאותו  שומע  אני  והשר.  המחוז 
ברשת הגנים ולכן צריך להחליט: או שמחרימים 

או שלא, אבל בלי משחקים". 
אחרי  גם  הגיונית  ליצמן  של  הטענה 
החינוך  עם  העבר  חשבונות  את  שמשקללים 
הגנים  רשת  עם  ההווה  וחשבונות  העצמאי 
הנושא  כי  להבין  תנסו  אל  בערד,  )משהו 
טורים(.  שלושה  מצריך  לבדו  הזה  האזוטרי 
החינוך  למנכ"ל  בטענות  לבוא  אפשר  אי 
רשת  למנהל  לא  וגם  סורוצקין  הרב  העצמאי 
כפוף  אינו  )שממילא  ביטון  הרב  החינוך  מעיין 
למועצת  רק  אלא  הגדולים  מועצות  להנחיות 
משכורות  תשלום  על  שאחראי  למי  החכמים(. 
אין  בחודשו,  חודש  מדי  הוראה  עובדי  לאלפי 
המשרד  צמרת  עם  ברוגז'  'לשחק  פריבילגיה 
בקדנציה  דווקא  תקציבים,  בשלילת  ולהסתכן 

שליצמן  מה  בממשלה.  החרדים  יושבים  שבה 
ולעמוד  עניינית  להחליט  זה  ובצדק,  דורש, 
גב  על  משחקים  לשחק  ולא  הדברים,  מאחורי 
למנהלים  יאפשרו  עוד  הזה,  בקצב  הרבנים. 
לשוחח עם מפקחי המחוז החרדי רק באמצעות 
על  רשמית  מוצהר  שאינו  כשר,  הלא  הסלולרי 

ידי המחזיקים בו.
אם המועצת תכונס, כפי שמעריכים באגודת 
לעקוב  מעניין  יהיה  גבוהה,  בסבירות  ישראל 
בהזדמנויות  כמו  הפעם,  גם  האם  ולראות 
קודמות תוזכר מדינה סקנדינבית בשולי הכינוס. 
דגל התורה  נפגשו בלשכת  ביום חמישי שעבר 
נציגי  מול  קרליץ  מוטל'ה  בראשות  דגל  נציגי 
שלומי אמונים בראשות ח"כ פרוש. גפני ששהה 
באותה שעה במשרדי התנועה והכין כנראה את 
נאום הקרדיטים ל'שבתרבות' של איחוד הצלה, 
נותר ספון בחדרו הסמוך ואפילו לא היטה את 
לדלת  מעבר  מתרחש  מה  לשמוע  כדי  אוזנו 
שהזכיר  מי  היה  ישראל  באגודת  המפרידה. 
השבוע שיש לתנועה בעלת-בית בלתי מעורערת 
שדגל  "לפני  התורה:  גדולי  מועצת  ששמה 
בתמורה  לקבל  כדי  העצמאי  בחינוך  משלמים 
מוכר  מישהו  אם  שיבדקו  כדאי  הנורווגי,  את 
להם סחורה שאין לו, אחרת הם עלולים להיות 
מופתעים עם כינוס מועצת גדולי התורה", אמר 

מי שאמר. בלי שמות, בלי שמות.
כדי לקדם את פניה הזועפות של דגל התורה, 
שמבקשת  החוק  הצעת  על  וטו  השבוע  הוטל 
להוריד את אחוז החסימה. מטרת יוזמי ההצעה 
היא להביא לפירוק הרשימה הערבית המשותפת 
אחוז  העלאת  אחרי  כפויה  בשותפות  שנולדה 
שכמה  אלא  שעברה.  בקדנציה  החסימה 
לא  שיתנגדו.  הודיעו  כבר  החרדים  מהח"כים 
מדובר רק בדרעי שאחוז החסימה הגבוה אפשר 
לו להכריז במוצאי הבחירות על התוצאה 7-0. 
גם יענק'ל ליצמן מצהיר כאן לראשונה כי הוא 
מתנגד להורדת אחוז החסימה: "שמעתי שדגל 
תומכים כדי לפתוח אופציה לריצה נפרדת. אני 
לקווי  ובהתאם  סיבה,  מאותה  בדיוק  מתנגד, 
כדי  שיתנגד  באחד  די  הממשלה  של  היסוד 

להוריד את ההצעה מסדר היום".
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"זה הרי הגיע מדרעי 
עצמו" האשים גפני, 

ויש מי שמוכן להישבע 
בנקיטת חפץ חשוד, 

שהבחין בערימת 
טפסי העברות למשרד 

הפנים, בצמידות 
מחשידה למגרסה 

בוועדת הכספים. דרעי 
שמע את תגובת גפני 
ופתח את המסרונים: 

"זו הרמה?", כתב דרעי 
במוצ"ש, "אני משתדל 
לפרגן כל הזמן אבל 

כנראה שזה לא הדדי. 
חבל"

גפני ששהה באותה 
שעה במשרדי התנועה 

והכין כנראה את 
נאום הקרדיטים 

ל'שבתרבות', נותר 
ספון בחדרו ולא היטה 
את אוזנו כדי לשמוע 
מה מתרחש מעבר 

לדלת. באגו"י היה מי 
שהזכיר השבוע שיש 
לתנועה בעלת-בית: 

"לפני שדגל משלמים 
בחינוך העצמאי כדי 
לקבל בתמורה את 

הנורווגי, כדאי שיבדקו 
אם מישהו מוכר להם 

סחורה שאין לו"

מסרון של פיוס. גפני ודרעי עושים סולחה בירכתי המליאה
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דרכן להזיק 
ושמירתן עליך
כלל חצרות החסידים התאחדו בימים האחרונים במאבק 

נגד פגעי האינטרנט והסמארטפונים  בקרית ויז'ניץ נערך 
השבוע כינוס ענק שבסיומו נקבעו תקנות לכלל החסידים 
 כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א נאם לנשות החסידות 
והבהיר על השמירה הנצרכת מהאינטרנט  בקרעטשניף 

נקבעו שורה של תקנות והוקמה וועדה
מאת: פישל רוזנפלד

חירום"  ב"מאבק  מתאחד  התורה  עולם 
חיזוק  כנסי  הטכנולוגיה':  'פגעי  נגד 
בכל  האחרונים  בימים  נערכו  והתעוררות 
חצרות הקודש. הרבנים והאדמו"רים הכריזו 
על התקנות החדשות, ויצאו למלחמה ללא 
לרוחניות  ביותר  ההרסני  במזיק  פשרות 

שבדורנו.
ראשון  ביום  שהתקיים  חירום  בכינוס 
ובראשות  ויז'ניץ  חסידי  אלפי  בהשתתפות 
חולקו  שליט"א,  מויז'ניץ  האדמו"ר  מרן 
על  המתריעות  והדרכה  הסברה  חוברות 
בהחזקת  התלויות  החמורות  הסכנות 

'מכשיר טרף', וכן פורסמו תקנות חדשות.
כי  הכרזה  גם  כללו  המעשיות  התקנות 
)סמטארפון(,  חכם"  "מכשיר  לו  שיש  מי 
נאמר  בתקנות  החסידות.  ממוסדות  יסולק 

כי חלה חובה על כל חסיד וחסיד לעשות 
ונקי'  'קו  חסימת 
לקו הטלפון הביתי; 
 ' ן ו פ א ס ט א ו ו ' ה
שידור  )קבוצת 
בטלפון,  שיחות 
רק  יורשה  פ.ר.( 
אחראי  באישור 
צלילי  הפעלת  וללא 
כן,  כמו  התראה. 
איסור  חל  כי  הוכרז 
בסרטי  לצפות  חמור 

ווידיאו.
ברובו  הוקדש  הכנס 
בסמארטפונים  למאבק 
המסרים  ותוכנות 
'ווטסאפ' ו'טלגרם'. "מי 
לצורך  למכשיר  שזקוק 
לפנות  עליו  עבודה, 
והמכשיר  הוועדה  לנציג 
ידי  על  בחסימה  יאושר 
לצורך  ולא  דלתא  חברת 

דיבור כלל, ועל כן אין להוציאו ולהשתמש 
לא  וכן  מדרשות  בבתי  וכל שכן  ברבים  בו 
באופן  אף  וילדים  לבחורים  גישה  לאפשר 

אקראי", נאמר בתקנות.
עוד הודגש כי "אין להשתמש ולהתכתב 
עם תוכנת וואטסאפ והטלגרם כלל. במקרה 
בו המעביד מתכתב עם עובדיו על ידי תוכנה 

זו, יש לפנות לרבני הוועד של החסידות".
השבוע  הייתה  ויז'ניץ  חסידי  בקרב 
ונערכו  הכנס,  בעקבות  גדולה  התעוררות 

שינויים בהתאם לתקנות החדשות.
השבוע  התקיים  בעלזא  בחצר  במקביל, 
הכינוס  החסידות.  לנשות  'טהרינו'  כינוס 
מבעלזא  האדמו"ר  כ"ק  בהשתתפות  נערך 
בינעט  שלמה  ר'  הרה"ג  והמו"צ  שליט"א 
באולם  מחיצה  מאחורי  שנאמו  שליט"א, 
בירושלים.  במרכז החסידות  יהודה'  'נחלת 
דבריהם שודרו בכל ריכוזי החסידות ברחבי 
העולם, כשאלפי נשות החצר צופות במשאי 

הקודש על מסכי ענק.
בדבריו, עמד כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא 
בפגעי  והתמקד  הדור,  בעיות  על  שליט"א 

הטכנולוגיה. "אם שומעים ניגונים בדיסקים, 
בתוכן  בין  הקודש,  טהרת  על  שיהיו  צריך 
כששומעים  המנגן.  בבעל  ובין  הניגונים 
שהם  )מגושמים(  זמרים  מפרוסטע  שירים 
לא לרוחנו, זה משפיע על הגוף ועל הנפש, 

כמובן שזה מזיק גם ליראת שמים.
"צריך שהכל יהיה בכשרות, ולא ללמוד 
גברים  של  מעורבים  במקומות  לעבוד  או 
עם  ההולכים  אלו  עם  ואפילו  ונשים, 
כיפות קטנות. כן אסור להשתתף באסיפות 
שמתאספים גברים ונשים ביחד ולא בנפרד. 
צריך  לבד,  נשים  שעובדים  במקומות  גם 
לשמור ולדבר בלשון נקיה ולא לדבר בקול.
שמות  עם  ומכשירים  כלים  היום  "ישנם 
וכינויים שונים, בין אם זה נקרא מחשבים, 
נקרא  זה  בין אם  נקרא פלאפון,  זה  בין אם 
בין  נקרא אינטרנט,  זה  בין אם  סמארטפון, 
אם זה נקרא תמונות ובין אם זה נקרא סרט 
שום  בזה  אין  וידאו.  או 
נפקא מינה, הצד השווה 
להזיק  שדרכן  שבהן 

ושמירתן עליך!".
בירך  בסיום, 
"הקב"ה  האדמו"ר: 
יתברכו  שכולם  יעזור 
ושנים  ימים  באריכות 
טובות, בנים ובני בנים 
התורה  בדרך  הולכים 
גם  שיהיה  והיראה, 
בהרחבה  פרנסה 
ברכה  שפע  ובנקל, 
והצלחה וכל הנחת”.
הרה"ג  המו"צ 
בינעט  שלמה  ר' 
אמר  שליט"א 
"המנהג  כי  בכנס 
בבעלזא  שהרבי'ס 
דברי  מוסרים  היו 
לנשים  התעוררות 
בערב יום הכיפורים התבטל מכמה סיבות 
עתה  אך  הראשונות,  ההנהגה  שנות  לאחר 
בזמן שמחה של ערב ר"ח אדר, ודאי שהוא 
זמן טוב לעורר הלבבות. צריך שהכל יהיה 
המובנים,  בכל  ובצניעות  יתירה  בזהירות 
שלא  אמא  מאליו.  המובן  פשוט  דבר  וזה 
לשמור  יכולה  היא  איך  בצניעות  מתלבשת 
על הילדים שיתלבשו בצניעות, ואיך תזכה 
תחשבו  ואל  בביתה?  תשרה  שהשכינה 
שהילדים לא מבינים. הילדים רואים הכל".

החלו  קרעטשניף,  הקודש  בחצר  ואילו 
השבוע 'לסמן בתים' אשר פועלים כהוראת 
ועדה  הוקמה  החסידות  בחצר  החסידות. 
נאמן'  'בית  השם  את  הנושאת  חדשה 

ותפקידה לתת מענה בנושא לכל החסידים.
כי לוחות עץ מיוחדים  בין היתר הוחלט 
שיוענקו לחסידים ה'שומרים' יציגו: "לאות 
ולעדות כי בני משפחת... נאמנים להוראתם 
מפגעי  נקי  וביתם  ישראל  גדולי  של 

הטכנולוגיה והאינטרנט".
גם בחצרות מרכז חסידי ויז'ניץ, מודז'יץ, 
פועלים בשבועות האחרונים  וצאנז  דאראג 
 בנושא, וחלקם קיימו כנסים לקהל החסידים.

ויז'ניץ שנתלו השבוע בביהמ"ד כלל החצרות הצטרפו. תקנות חסידות

ספריות קודשכיסאות מעוצביםחדרי שינה

סלונים מעור איטלקיסלונים מעורארונות

פינות אוכל מערכות ישיבה חדרי ילדים

03-6202322ז’בוטינסקי 95 בני ברק
פתוח: א’-ה’ בוקר 11:00-14:00 אחה”צ 17:00-21:00  ו’ 10:30-12:30

מתנה
כולל ארגזי מצעים במבחר צבעים

מקבלים
זוג בסיסי מיטה

בקנית
זוג מזרנים
אמריקן סיסטם או  ניקולטי 

ה נ י ש ה ת  ו נ מ א י  ט ל ו ק נ י  נ ר ז מ

של- אמריקת סיסטםומיטות מתכווננותמיטות נוערעל כל דגמי המזרניםמבצעי ענק

החלו הזמנות לחג הפסח תשע“ו



חברת ’הדר הפודים‘
מברכת את ידידינו היקר באדם,
איש רב פעלים לתורה ולתפילה,

עוסק בצרכי ציבור באמונה מזה עשרות בשנים, 
דלתו פתוחה תדיר בפני כל,

שליחו הנאמן של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק“ל 
בעשייה ציבורית בעיר בני ברק מזה כ-20 שנה

מר יגאל גואטה שיחי‘
לרגל כניסתו לכהן פאר כחבר כנסת

מטעם תנועת ש“ס המעטירה

יה“ר שימלא השם משאלת ליבך, וימשיך בכוחך 
להיות לעזר ולאחיסמך לאחיך בית ישראל

בכל מקומות מושבותיהם, למען הכלל והפרט, 
לאורך ימים ושנים טובות, בבריות גופא

ונהורא מעליא מתוך נחת והרחבה

מאחל בכל לב:
אוחיון אבשלום (אברשה)

מנכ“ל

 03-6286000
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המכתב הנדיר של מרן הסטייפלער זצ"ל, לגר"מ שטרנבוך

המכתב הנדיר נמצא אחרי עשרות שנים
לאחר חיפושים רבים נמצא כתב ידו הנדיר של מרן הסטייפלר זצ"ל בנושא טהרת הייחוס לזקן הפוסקים הגר"מ 

שטרנבוך שליט"א  במכתב מצטרף מרן הסטייפלר זצ"ל למחאה כנגד הפרצה בעניין בטהרת הייחוס אשר נוהלה בזמנו 
ע"י הגר"מ שטרנבוך  בתוך דבריו כותב הסטייפלר זצ"ל בהתבטאות יוצאת דופן על הגר"מ: "איש טהור, גברא רבא 

כוותיה דמעלת כבוד תורתו שליט"א"

מאת: אלי שניידר

לאחר למעלה מחמישים שנה נמצא בשבוע שעבר המכתב 
הייחוס  טהרת  בעניין  זצוק"ל  הסטייפלר  מרן  שכתב  הנדיר 
יובל.  לפני  ובעולם  בארץ  היהדות  את  שהסעירה  בסוגיא 
המכתב שמוען לזקן הפוסקים הגר"מ שטרנבוך נמצא לפני 

שבוע בידי אחד האספנים הגדולים בארה"ב.
כבר תקופה ארוכה אשר חוקרים רבים מנסים להשיג את 
שבו  החריפות  בשל  בעיקר  לנדיר  שנחשב  המקורי  המכתב 
העולם  את  שהסעירה  לפרשה  זצ"ל  הסטייפלר  התייחס 
הגר"מ  הפוסקים  לזקן  ההתייחסות  ובשל  בשעתו,  היהודי 
שטרנבוך בהערכה נדירה, בו מודה הסטייפלר זצ"ל להקב"ה 
ששלח בדורנו איש טהור שעומד בפרצות הדור ללא מורא 

ופחד
המכתב נכתב לפני למעלה מחמישים שנה - בשנת תשכ"ב, 
כמענה למכתב ששלח אליו קודם לכן זקן הפוסקים הגר"מ 
שטרנבוך בעניין ציבורי שעמד על הפרק באותם הימים למען 
מהודו  לכת  היתר  נתינת  במניעת   - הייחוס  טהרת  שמירת 
המכונים בשם "בני ישראל" להינשא ליהודים, מחמת זהותם 

המוטלת בספק גויים.
לאחר  גדולה  סערה  בשעתו  עורר  המיוחד  המכתב 
המחאה  קולות  את  להשתיק  מאמץ  כל  עשו  שהרשויות 
הכריעו  זצ"ל  הסטייפלר  ובראשם  ישראל  גדולי  אך  בעניין, 

שמדובר בספק נכרים והם אסורים לבוא בקהל.
שורות של  בכמה  זצ"ל  הסטייפלר  מרן  פותח  מכתבו  את 
אף  על  אשר  שטרנבוך,  הגר"מ  הפוסקים  לזקן  כנה  הערכה 

היותו אז צעיר לימים, האריך הסטייפלר זצ"ל בשבחים רבים 
ומופלגים:

והיראה,  התורה  אוצר  הגדול,  הגאון  כבוד  מעלת  "לפאר 
אחר  שליט"א.  שטרנבוך  משה  רבי  הגאון  תורתו  שם  כבוד 

דרישת שלום כבוד גודל תורתו בכל הכבוד, הגיעני מכתבו 
על דבר השבט מהודו, אשר אי אפשר בשום אופן לדעת מה 
שבח  נותן  והנני  קהל.  פסולי  ספק  גויים  ספק  והמה  טיבם, 
דור  הלזה,  והירוד  בדורנו השבור  גם  להשי"ת אשר  ותהלה 
איש  בפרץ,  לעמוד  גואל  לנו  לא השבית  דיתמי,  יתמי  יתום 
שליט"א,  תורתו  כבוד  דמעלת  כוותיה  רבא  גברא  טהור, 

המקום ברוך הוא יהא בעזרו.
הנושא  של  ההלכתי  בפן  הסטייפלר  מאריך  במכתבו 
המצב  פי  שעל  ובוודאי  בוודאי  "הנה  וכותב  המדובר, 
שנתהווה בעוונתינו הרבים, שהספק נכרים ספק פסול הללו 
עלולים חס ושלום להתערב בבית ישראל, צריכים חכמי הדור 
שליט"א לתקן תקנה קבועה שכל הבא להתחתן מחוייב קודם 
כל לברר בירור גמור שאין המוצע ממשפחת ההודיים הללו, 
ולא משמץ תערובתם חס ושלום, ולחזק תקנה זו בכל אופני 
במהרה  צדק  גואל  בביאת  ומטהר  מצרף  ישב  כי  עד  חיזוק, 

בימינו אמן".
"הכ"ד המצפה לרחמי ה' יתברך להציל שארית פליטתינו 
יעקב   – אמן.  בימינו  במהרה  צדק  הגואל  ולביאת  משחת, 

ישראל קניבסקי".
היד  כתב  קיום המכתב,  על  ידוע  למרות שהיה  כי  יצויין, 
עצמו נעלם ברבות הימים, וכל המאמצים להשיגו עלו בתוהו. 
כי המכתב נמצא אצל אחד האספנים  נודע  רק לפני כשבוע 
הגדולים בארה"ב שמחזיק באוספו הגדול מאות כת"י נדירים 

של גדולי ישראל מהדור האחרון,
לידי החוקרים  הגיע  והמכתב  לסיומה,  אז הפרשייה באה 

שחיפשוהו זה זמן רב.

למוקד טלפוני בבני ברק 

דרושות מראיינות
בעלת תודעת שירות גבוהה ויכולת הקלדה מהירה

-לטווח ארוך-

נהנית לדבר בטלפון? 

בני ברק

הרשמה 
מראש 

חובה! כישורים נדרשים:
 משמרות בוקר/ערב   אפשרות לגמישות במשמרות

 מתאים לאמהות/סטודנטיות   מוקד חרדי

יום הכרות ייערך במרכז הכוון תעסוקתי 
ביום רביעי ח’ אדר א’, 17.2.16. בין השעות 10:00-12:00

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

 03-7707300/1

שכר של 30 ש״ח לשעה

בואי לעשות 
מזה כסף!

מסעדת הולי בייגל הינה מסעדה חלבית
 בכשרות המהודרת של חוג חתם סופר 

האמריקאי, ארוחות בוקר ועוד...סלטים, כריכים על טהרת הבייגל מגוון רחב של פסטות, דגים, 

אירועים:
 פרטיים /עסקיים

 עד 90 איש

קייטרינג: 
ניתן להזמין מגשי אירוח לכל 
סוגי האירועים | שבע ברכות | 

אירוסין | בריתות ועוד 

בכל ארוחה זוגית מעל 120 ₪
קינוח זוגי חינם או  2 כוסות יין  (קינוח אחד לשולחן/למביא שובר זה/ללא כפל מבצעים/ט.ל.ח/ השובר תקף עד י“ד באדר א‘)

רח‘ הסיבים 18 קרית מטלון
www.hbpt18.com| 03-6525030

חנייה חינם ללקוחות המסעדה



פתוח במוצאי שבת משעה אחרי צאת השבת

עיסקיות: ימים א’-ה’ בין השעות: 12:00-18:00 החל מ- 69 & *
ומוצ”שכולל שישי עד 70 איש אירועים ניתן לערוך חדש! 

* תקף בסניף ב.ס.ר בלבד
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מאת: יעקב פלדמן

בתחום  מרכז  להיות  הפכה  ברק  בני 
הרפואי  המרכז  פתיחת  לאחר  הבריאות 
הרפואי  המרכז   - בישראל  מסוגו  הראשון 
רבי  ברחוב  מכבי  של  והמתקדם  החדש 
התפתחות  במסגרת  ברק.  בבני  עקיבא 
השירותים עבר גם מרכז הפעילות של מתאם 
בינדר  יוסף  הרב  ברק  בבני  הקהילה  קשרי 
למרכז החדש כאשר חבר הנהלת מכבי הרב 
בפתח  המזוזה  את  קבע  שטיצברג  שמחה 

משרדו.
קשרי  כמתאם  משמש  בינדר  יוסף  הרב 
אייזנבך  חנה  הגב'  של  לצידה  הקהילה 
כהנמן  ברח'  הרפואי  במרכז  הפועלת 
ושמה  שנה  שלושים  מעל  כבר  במסירות 
למען  הכבירות  בפעולותיה  לפניה  הולך 
חוללה  המסורה  פעילותם  מכבי.  חברי 
מהפך בשירות לחבר, ויחד עם כלל מתאמי 
מנגישים  הארץ  רחבי  בכל  הקהילה  קשרי 
ביותר  והיעיל  המתקדם  השירות  את  הם 

לחברי מכבי בכל רחבי הארץ.
במחוז המרכז של מכבי שירותי בריאות 
למעלה  כאשר  מבוטחים,  מיליון  כחצי  יש 
בבני  רובם   – חרדים  הם  מהם  אחוז  מ-20 
נוספות,  בערים  וחלקם  ובאלעד  ברק 
נמצא  החרדי  למגזר  הרפואי  השירות 
המחוז,  בהנהלת  העדיפויות  סדר  בראש 
בהיבט  והן  הצוות  של  הקשב  בהיבט  הן 
שמקבלי  חשוב  "מאוד  המשאבים.  חלוקת 
השירות בבני ברק יהיו מרוצים בדיוק כמו 
"זה  במכבי.  אומרים  אביב",  בתל  החברים 
אתגר גדול, אבל במכבי נכונים לכך גם אם 
לב  תשומת  בהשקעת  כרוכות  ההתאמות 

ניהולית ומשאבים".
בני ברק של היום היא לא אותה בני ברק 
של לפני כמה חודשים. מאז שנחנך המרכז 
הרפואי החדש של מכבי במעלה רחוב רבי 
תחושה  בעיר  יש  ורשה,  לגן  סמוך  עקיבא, 
שתוכנן  מהודר  מבנה  זהו  חדשנות.  של 
המבוטחים  לצרכי  בהתאמה  שנים,  במשך 
החרדיים. אם המבנה עצמו והארכיטקטורה 
שתוכו  הוא  שהעיקר  הרי  מושקעים,  שלו 
חשוב  התוכן  אך  חשובה  המעטפת  כברו. 

שבעתיים.
מטפלים,  רופאים,  התווספו  למרכז 
אחים ואחיות אנשי מנהל ומשק ושירותים 
רפואיים נוספים. גם הציוד הרפואי במבנה 
חדש הוא חדיש ומתקדם, כך שבאמת ניתן 
של  בריאותם  למען  ביותר  הטוב  השירות 

החברים. 
"מוקד הלילה פתוח מהשעה 7:00 בערב 
ועד 22:30, כאשר השירות יימשך למעשה 
שירות.  יקבל  המטופלים  שאחרון  עד 
המוקד כולל רפואת מבוגרים, ילדים, רופא 
רנטגן  מעבדה,  שירותי  אחיות,  טראומה, 

ועוד", אומרים במכבי. 

 טיפול חלופי לביה"ח

יום  בכל  יום  אשפוז  מוקד  פועל  כמו"כ 
אחר   16:00 ועד  בבוקר   8:00 השעות  בין 
חליפי  טיפול  ניתן  יום  באישפוז  הצהרים. 
לזה הניתן בבתי חולים – כמו עירוי, טסטים 

אינדוקרינים ועוד. 
להיפתח  שאמור  ייחודי  שירות  עוד 
זה  בעבר  היה  שלא  החדש  הרפואי  במרכז 
ניתוח קטן  'חדר פעולות' שהוא מעין חדר 
נגעים  הסרת  חודרנית,  ציפורן  לניתוחי 

קטנים, הסרת שומות וכדומה. 
למרכז  שלמה  קומה  הקדישה  'מכבי' 
לבריאות האישה, אשר כולל מרפאת הריון 
וטיפול  יעוץ  מרכז  פריון,  מרפאת  בסיכון, 
אולטרסאונד  מכון  נשים,  ברפואת  יום 
שמע  מכון  גם  הוקם  וכדומה.  גניקולוגי, 
המכון  פעילות  הרחבת  לצד  חדשני, 

להתפתחות הילד. 
והתווספו  הורחבו  והסוכרת  הלב  מכוני 
מטפלים ומיטות טיפול, גם שעות הפעילות 
קשובים  במכבי  הוארכו.  המכונים  של 
נוספים.  רופאים  וצירפו  לביקוש  העת  כל 
הפיזיותרפיה  מכון  פעילות  את  הגדילו 
הורחבו  בארץ,  הגדולים  אחד  כעת  שהוא 
פתחו  הדימות,  מכון  של  הפעילות  שעות 
נפתחה  וכן  עודף משקל,  עם  לילדים  מרכז 

קבוצה לבני נוער בעודף משקל.
המרכז החדש פתוח גם בימי שישי וכולל 
משפחה  רופא  בו  ויהיו  משרד,  שירותי 
ואחות גם מוקד הנשים והמרכז להתפתחות 
הילד פועלים בימי שישי, כמו גם מכון הלב. 
של  פריסה  ברק  בני  למכבי  יש  "כיום 
שמונה בתי רופאים, ושני מרכזים רפואיים 
גדולים. בסך הכל 10 מרכזי שירות של מכבי 
אומרים  נטויה",  עוד  והיד  העיר  ברחבי 
רופאים במכלול  "למעלה מ-160  ב'מכבי'. 
של  במרכזים  חברים  מקבלים  התחומים 
שונות  פרטיות  קליניקות  לצד  'מכבי', 
ישנם  הרופאים  מתוך  בעיר.  שפועלות 
 31 ילדים,  רופאי   20 משפחה,  רופאי   30
רופאות,  הן   16 שמתוכם   – נשים  רופאי 
בנוסף  וכדומה.  עיניים  רופאי  אורתופדים, 
ברחוב  מרקחת,  בתי  שני  מפעילים  אנו 

השומר וברבי עקיבא. 
"מלבד הפריסה הזו, מתוך התפיסה שאנו 
העיר  בתוך  השירותים  כל  את  לרכז  רוצים 
בשבתות  שבת  מרפאת  כמובן  –מפעילים 
עם  לנו  שיש  הסכמים  באמצעות  ובחגים 
עזר מציון וטרם. מרפאת שבת באזור ויז'ניץ 
ועד חצות הלילה,  הפועלת מכניסת השבת 
ובבוקר השבת מהשעה 9 בבוקר ועד שעה 

אחרי צאת השבת".

חבר הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג קבע מזוזה 
בפתח משרדו של מתאם קשרי הקהילה בבני ברק הרב 

יוסף בינדר  למרכז החדש התווספו רופאים, מטפלים, 
אחים ואחיות, ושירותים רפואיים נוספים  גם הציוד 

הרפואי במבנה חדש - חדיש ומתקדם

אלפי מצטרפים חדשים ל'מכבי'
עם פתיחת המרכז החדש ברח' רבי עקיבא

הרב שטיצברג קובע מזוזה במשרדו של הרב בינדר

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 

הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 
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מעמד תפילה היסטורי 
בישיבת 'אחינו'

ברוב הוד וחרדת קודש התקיים מעמד התפילה ההיסטורי 
והנחת אבן הפינה  לישיבת 'אחינו' במודיעין עילית  המעמד 
התקיים בראשות רבנים וראשי ישיבות ובהשתתפות רבי דוד 
הופשטטר נשיא ישיבת 'אחינו'  בשיאו של המעמד סיימו 

תלמידי הישיבה מסכתות שנלמדו בין הסדרים  

מאת: חיים רייך

במודיעין  התקיים  ומרומם  מרגש  במעמד 
הפינה  אבן  הנחת  וטקס  התפילה  מעמד  עילית 
לישיבת אחינו בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות, 

בוגרי הישיבה אישי ציבור וקהל רב.
ישיבת אחינו נוסדה לפני תשע שנים בעקבות 
ובהכוונתם  'אחינו'  ארגון  של  הקירוב  ועידת 
ראש  מרן  ובראשם  הדור  גדולי  של  ובעידודם 
שהורה  שליט”א   שטיינמן  הגראי”ל  הישיבה 
שליט"א  הופשטטר  דוד  רבי  הישיבה  לנשיא 
מסגרת  הינה  הישיבה  הישיבה.  את  לפתוח 
העצמאי  החינוך  לבוגרי  המותאמת  ישיבתית 
עוטפת  ישיבתית  מסגרת  ליצור  ומטרתו  התורני 
ומסלול מיוחד לנערים החפצים להצליח ולהיות 

בני תורה.
התעורר  הישיבה,  ספסלי  התרבות  בעקבות 

הצורך להקים מבנה חדש לטובת הישיבה.
כולם  התאחדו  הגדול,  המעמד  פתיחת  עם 
את  הישיבה.  מרבני  עם,  ברוב  מנחה  לתפילת 
מילר  שלמה  רבי  הרה"ג  הנחה  הנרגש  המעמד 

שליט"א, המוסר שיחות בישיבה. 
המשתתפים  קהל  קיבל  רבה  בהתרגשות 
מישקובסקי  חזקיהו  רבי  הגאונים,  הרבנים  את 
רבי  תורה",  "ארחות  ישיבת  משגיח  שליט"א, 
אחוזת  דאתרא  מרא  שליט"א,  זיכרמן  ישראל 
שמעון  רבי  הגאון  עילית,  במודיעין  ברכפלד 
בבני  והסביבה  אוסם  מתחם  רב  שליט"א,  גלאי 
ברק, נשיא הישיבה רבי דוד הופשטטר שליט"א, 
אשר הגיע למעמד במיוחד מקנדה, ראש הישיבה 
וידיד  העיר  ראש  שליט"א,  הופשטטר  זאב  רבי 
יחדיו  נכנסו  אשר  גוטרמן,  יעקב  הרב  הישיבה 

לאולם והקהל קיבלם בשירה נרגשת.
עם הגעתם החל מעמד התפילה הגדול. לפני 
באמירת  שליט"א,  גלאי  הגר"ש  ניגש  העמוד 
על-ידי  שנקבע  מיוחד  סדר  לפי  תהילים  פרקי 

הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין שליט"א. 

במרכז המעמד יצאו הרבנים שליט"א, כאשר 
אליהם נלווה הגאון הגדול ר"ש בעדני שליט"א, 
ליצוק את אבן הפינה במתחם הישיבה. המעמד 
הוקרן על גבי מסך ענק באולם המתנ"ס העירוני. 
הישיבה,  במתחם  למעמד  הרבנים  יצאו  בטרם 
ביקש הרה"ג רבי שלמה מילר שליט"א, להביע 
לראש  הקדושה  הישיבה  של  תודתה  הכרת  את 

העיר הרב יעקב גוטרמן.
בסיומי  היו  במעמד  במיוחד  מרגשים  רגעים 
נלמדו  אשר  הישיבה,  תלמידי  על-ידי  מסכתות 
אך ורק בשעות בין הסדרים. לחלק מהתלמידים 
מעמד הסיום היה ציון דרך נרגש ביותר, בסיום 

מסכת לראשונה בחייהם.
הרבה  היו  לי  וגם  קשיים  לבחור  יש  "כאשר 
אחד  סיפר  בישיבה",  לומדי  בעת  כאלה  רגעים 
הבוגרים ,כיום מטובי הבחורים בישיבה הגדולה 
הישיבה  לראש  נכנסים  "היינו  התורה",  "רינת 
הרב מיכאל ברלין שליט"א, בוכים על הקשיים 
יחד איתנו. אני הגעתי לישיבה  והוא היה בוכה 
מורכבות,  היו  ההתמודדויות  ברכיה,  ממושב 
איתי  היו  הרבנים  קשה,  לי  היה  כאשר  אבל 
וירידות  עליות  ידעתי  בשמחה.  גם  וכך  בקושי, 
נתנו לי  ולא הרפו לא  והרבנים לעולם לא עזבו 
על  נבחנתי  כבר  ב"ה  והיום  לפרוש,  אפשרות 
הצוות  בזכות  זה  כל  בע"פ,  נשים-נזיקין  סדרים 

הנפלא".

הגר"ש בעדני יוצק את אבן הפינה לישיבה

 מנגישים את הידע המקצועי
יום עיון מקצועי נערך ב"בית פרוג" למאה צלמות חרדיות  הכינוס 

נערך כחלק מהפעילות להנגשת הידע המקצועי לציבור החרדי

מאת: אלי שניידר

עיון  ביום  השתתפו  חרדיות  צלמות  כמאה 
של  בהשתתפותם  פרוג  בית  שערך  מקצועי 
במהלך  בישראל.  הצילום  עולם  ובכירי  ראשי 
פרוג,  בית  ע"י  שהופק  המקצועי  העיון  יום 
מקצועיות  הרצאות  למגוון  הנשים  האזינו 
אותם העבירו אנשי מקצוע בכירים בתחום. בין 
היתר האזינו הנשים להרצאתו של הצלם יפתח 
דוקומנטרי  בישול,  סרטי  מגוון  שצילם  אלרן 

וסרטי תדמית. 
הפרוטרטים  צלם  של  להרצאתם  האזינו  כן 
הנודע קובי קלמנוביץ, הצלם אריאל רבינסקי 
האירועים  מצלמי  כאחד  לאחרונה  שנבחר 
המובילים בעולם, הצלמת אנדה יואל החברה 
באגודה הבינלאומית לצלמות ניוברן ומומחים 
צלמות  בין  פאנל  נערך  אף  בערב  נוספים. 
שיח  רב  שקיימו  פרוג  בית  ומומחי  מומחיות 
הנחה  הפאנל  את  המשתתפות.  עם  מרתק 

מנכ"ל פרוג חיים דיקמן.

מפעילות  כחלק  נערך  שהתקיים  העיון  יום 
המקצועי  הידע  והעמקת  להנגשת  פרוג  בית 
התאמה  תוך  החרדי,  במגזר  בתחום  לעוסקים 

מושלמת לצורכי בני הציבור החרדי. 
ללימודי  חרדית  מכללה  הינה  פרוג  בית 
התקשורת  בנושאי  ודתיים  לחרדים  מקצוע 
החזותית. בבית פרוג לומדים את כל מקצועות 
עיצוב  גרפי,  עיצוב  הויזואלי:  והמסר  העיצוב 
ובניית אתרים, צילום, פרסום, איור, אנימציה, 
הקורסים  ברק.  בבני  ממוקם  פרוג  בית  ועוד. 
וגברים  לנשים  ודתיים,  לחרדים  קורסים  הינם 
וקורסי  בוקר  קורסי  ישנם  נפרדות,  בכיתות 
ובנוחות  בקלות  לשלב  המאפשר  דבר  ערב, 

עבודה ולימודים יחדיו.
"אנו  דיקמן:  חיים  פרוג  בית  מנכ"ל 
הצילום  אנשי  בליווי  רבה  חשיבות  רואים 
להעשיר  מנת  על  לימודיהם,  לאחר  גם 
ולהעניק  בתחום  המתחדש  בידע  אותם 
שיוכלו  כדי  המקצועי  הידע  מירב  את  להם 
תוך  ביותר,  העדכנית  בצורה  בתחום  לעסוק 
חרדי". אדם  של  לצרכים  מושלמת   התאמה 

רואים שזה בטוח!

ללא תשלום:  לבדיקת התאמה 

03-5117122

 * הטיפול מיועד לגילאי 18-55, ואינו מתאים ל:
 נשים בהריון  סובלים מקטרקט  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: 

קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים באסותא

ללא שימוש בסכין  
ללא כאבים  

חזרה מיידית לשגרה  

הדור הבא 

בהסרת משקפיים: 

Z-LASIK
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מאת: אלי שניידר

בקייב  הטמפרטורה  כשבועיים  לפני 
אבל  לאפס,  מתחת  מעלות   25 ל-  צנחה 
ב'אנטבקה'- כפר הפליטים היהודים הסמוך, 

מציינים חורף ראשון 'חמים במיוחד'.
הכפור  פשוט,  לא  האוקראיני  "החורף 
והשלג כמעט משתקים, אבל עבורנו לעבור 
עם  משלנו  גג  קורת  תחת  הזה  החורף  את 
חלום  זה  לילדים  חם  ואוכל  מרכזי  חימום 
שהתגשם, אפילו נס. הכל בזכות הלב החם 
הראשי  ורבה  בקייב  היהודית  הקהילה  של 
ברוך  אסמן.  משה  הרב  אוקראינה  של 
בתנאים  החורף  את  לעבור  זוכים  אנו  השם 
הפליטים  משפחות  בני  אמרו  מעולים", 

היהודים במקום מגורם החדש.
כזכור, לפני כחצי שנה הקהילה היהודית 
באוקראינה, בהובלת הרב הראשי הרב משה 
'אנטבקה'  בשם  חדש  כפר  הקימה  אסמן, 
פליטים  אותם  עבור  לקייב,  סמוך  באזור 
תחילת  מאז  ביתם.  את  שאיבדו  יהודים 
לפני כשנתיים,  באוקראינה  העימות הצבאי 
מוערכת כמות הפליטים שבתיהם נהרסו או 
אדם,  בני  למיליון  בקרוב  לברוח,  שנאלצו 
שנותרו  יהודים,  הם  אלפים  כמה  מתוכם 
נכנסו  הראשונות  המשפחות  כל.  בחוסר 
לכפר לקראת חגי תשרי וזכו ליהנות מבתים 
חדשים, בית כנסת, בתי ספר ומרכז קהילתי. 
המבנים נבנו בעץ במטרה לשחזר את הכפר 

העתיק שפעל באזור.
מתחת  מעלות  וכמה   20 של  במינוס  גם 

עבודות  מקפיא,  אוקראיני  וכפור  לאפס 
לקייב  סמוך  יהודים  לפליטים  הכפר  פיתוח 
נמשכות ללא הפסקה ובמלוא הקצב. הערכה 
להיכנס  יוכלו  חודשים  מספר  בתוך  כי  היא 
יהודיות,  משפחות  מאות  כמה  עוד  לכפר 
בין  המלחמה  בעקבות  לפליטים,  שהפכו 

רוסיה לאוקראינה.
רפואי  שיקום  מרכז  בכפר   נחנך  השבוע 
והחלו בבניית מגדלי מגורים, שיאכלסו עוד 
משפחות רבות. בניין אחד נמצא כבר בבנייה 
בנייני  לשני  יסודות  כבר  והונחו  מתקדמת 
מגורים נוספים. עוד נפתחו לאחרונה במקום 
מרכז לצעירים ו'תלמוד תורה' לילדים. "גם 
הכפור האוקראיני לא יכול לקרר את החום 
העזרה  הסולידריות,  מסורת  ואת  היהודי 
עוד  הדגיש  שבצרה",  לאחים  וההתגייסות 
הרב אסמן והוסיף כי "עבודות פיתוח הכפר 
במלוא  נמשכות  שנה  כחצי  לפני  שנחנך 
לא  חורפי  אוויר  מזג  תנאי  למרות  הקצב 
לאכלס  נוכל  הקרוב  בזמן  ובע"ה  פשוטים 
במקום משפחות יהודיות שאיבדו את ביתם 

ורכושם בגלל המלחמה במדינה".

"חורף חם" לפליטים היהודים 
למרות הכפור האוקראיני- נמשכות במלוא הקצב עבודת 

פיתוח הכפר לפליטים היהודים סמוך לקייב

מראשות העיר 
לנשיאות ארה"ב?

ראש עיריית ניו יורק לשעבר מייקל בלומברג אישר כי הוא 
שוקל להתמודד לנשיאות ארצות הברית  בלומברג אמר 

כי הוא "בודק את כל האפשרויות"

מאת: שמעון דן
מועמדים   3 יהיו   2016 בבחירות  האם 
לנשיאות? על פי פרסומים השבוע תרחיש 
עיריית  ראש  לאחר  אפשרי,  בהחלט  כזה 
אישר  בלומברג  מייקל  לשעבר  יורק  ניו 
לראשונה כי הוא שוקל להתמודד לנשיאות 

ארצות הברית, בבחירות הקרובות.
מתח  טיימס"  "פייננשל  לעיתון  בריאיון 
במערכת  הדיון  רמת  על  ביקורת  בלומברג 
הבחירות הנוכחית ואמר כי הוא "בודק את 
והדיון  "השיח  לדבריו,  האפשרויות".  כל 
זה  ושערורייתיים.  בנאליים  מעציבים, 
לציבור  כי  הוסיף  הוא  לבוחרים".  עלבון 

האמריקני "מגיע יותר".
הוא  כי  אמר  לבלומברג  המקורב  גורם 
הנחה את עוזריו להכין תכנית עבור קמפיין 
בלומברג  כי  הוסיף  הוא  לבחירות.  עצמאי 
דולרים  מיליארד  לפחות  להשקיע  מוכן 

מכספו הפרטי עבור הקמפיין.
אם  להכריע  צפוי  ה-73  בן  בלומברג 
לאחר  מרץ  תחילת  עד  למרוץ  יצטרף 
המקדימות  הבחירות  תוצאות  שייוודעו 
האחרון  בדצמבר  הדמוקרטית.  במפלגה 
את  להעריך  כדי  פרטי  סקר  הזמין  הוא 

סיכוייו להביס את דונלד טראמפ ואת הילרי 
מהמפלגה  המובילים  המועמדים  קלינטון, 
הדמוקרטית.  ומהמפלגה  הרפובליקנית 
את  לטרוף  עשויה  למרוץ  הצטרפותו 
בקשיים  להיתקל  עלול  הוא  אך  הקלפים, 
שמתנהל  למרוץ  בקרוב  יצטרף  אם  רבים 

כשנה.
מועמד עצמאי מעולם לא ניצח בבחירות 
לפי  זאת,  עם  הברית.  ארצות  לנשיאות 
כי אם המפלגה  בלומברג מאמין  דיווחים, 
או  טראמפ  בדונלד  תבחר  הרפובליקנית 
והדמוקרטים  למרוץ,  כנציגה  קרוז  בטד 
ימנו את ברני סנדרס, יהיה לו סיכוי לנצח. 

ראש עיריית ניו יורק לשעבר, מייקל בלומברג

 הרב אסמן מפקח על
העבודות בכפור האוקראיני

בני ברק: ר' עקיבא 89,  בית שמש: נהר הירדן  36 , ביתר:  מרכז מסחרי חיים זקן , ברכפלד: יהודה הנשיא 16 , ירושלים: מלכי ישראל 8 , כנפי נשרים 66 , חדש! נתיבות: רח' ירושלים 62

בדיקות ראיה ע"י אופטמטריסט 
מוסמך, מעל 10 שנות רשיון

טל: 1599-555-280
89 עקיבא  ר'  רח'  ברק,  בני  בסניף  המבצע 

מעל אלף דגמים
לחברי מאוחדת שיא

עד גיל 18
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

.ח.
ט.ל

כולל מי שכבר מימש ב 2015

כולם זכאים2016שנה חדשה 

אתם קוראים נכון!ממשיך!המבצע

חברי מאוחדת שימו לב! 



סלטים טריים, בשרים עסיסיים ואיכות של טעמים 

ושבעת וברכת

15%הנחה 
+

שתייה חמה וקינוח 
על חשבון הבית 

בהצגת קופון זה בלבד

ושבעת וברכת
מזמין אותך 

לחווית טעמים
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ושבעת וברכת רח' אצ"ל 47, שכונת התקוה ת"א  03-6390677
טלפון להזמנות אירועים  קבוצות וימי הולדת: 052-6291291

שעות פתיחה: 10:00-2:00, מוצ“ש שעה לאחר צאת השבת עד 2:00

חדש! 
מבחר 

מנות דגים 
במגוון 
טעמים
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מאת: מנדי קליין

האחרונים  בימים  שהתקיים  במפגש 
מרפאות  יו"ר  מרגלית  יוסף  הרב  ביוזמת 
"רפאל מדיקל סנטר", התכנסו הרב ישראל 
רפואה,  )הלכה,  ה.ר.ב.  מוקד  יו"ר  טירנואר 
שאול  משה  הגאון  שבנשיאות  בינלאומי( 
קליין שליט"א ומומחי הרפואה של מרפאת 
ולעמוד  לדון  כדי  סנטר",  מדיקל  "רפאל 
ליבון  על  דגש  מתן  תוך  הקהילה  צרכי  על 
הרפואה  לעולם  ביחס  ההלכתיים  הנושאים 

המתקדמת.
המפגש  את  שיזם  מרגלית  יוסף  הרב 
אמר כי "אני מאמין בשירות רפואי מקצועי 

המותאם לאופיה של הקהילה".
לסגל  הצטרפו  החודש  כך,  ובתוך 
שני  סנטר"  מדיקל  "רפאל  של  המומחים 
מומחי אורתופדיה בכירים מהמרכז הרפואי 

איכילוב:
לכירורגיה  מומחה   - מנחם  אהרון  ד"ר 
סגן  מפרקים  להחלפת  ומומחה  אורתופדית 
מנהל חטיבה אורתופדית באיכילוב, והד"ר 

נדב שאשה - מומחה לכירורגיה אורתופדית 
ומומחה להחלפת מפרקים באיכילוב.

מכל  מטופלים  קהל  מקבלים  השניים 
משלים,  ביטוח  מבוטחי  חולים,  קופות 
סנטר"  מדיקל  "רפאל  המומחים  במרפאת 

ברחוב אהרונוביץ 19 בבני ברק.

מאת: חיים רייך

הצטיינות  לאות  זכו  ת"א  זק"א  מתנדבי 
מצד עיריית רמת גן לרגל פעילותם הנעשית 

בהתנדבות במשך כל ימות השנה. 
את אות "מגן ראש העיר" לשנים -2015
2016 העניק ראש עיריית רמת גן מר ישראל 
מתנדבים  קיבלו  בו  מכובד  בטקס  זינגר 
ההוקרה  אות  את  גן  רמת  מצוות  מצטיינים 

ובראשם המתנדב שניאור גול. 
הטקס נערך בהשתתפות ראש העיר רמת 

גן, מפקד מרחב דן וסגנו ואישי ציבור. 
במהלך האירוע נקרא אל הבמה יו"ר צוות 
רמת גן בזק"א ת"א שניאור זלמן גול שהגיע 
חיים  מ'  סנ"צ  ת"א  זק"א  במפקד  מלווה 

נוגלבלט ואחראי מתנדבים שמואל קלמן.

גן שיבח את הפעילות  רמת  עיריית  ראש 
ההתנדבותית הרבה של מתנדבי זק"א ת"א. 
בכל  לשעון  מסביב  פעיל  ר"ג  צוות 
האירועים בעיר ובנוסף מפעילה  יחידת זק"א 
תל אביב בעת חירום את התר"ח העירוני של 
הפארק  במשרדי  הממוקם  גן  רמת  עיריית 
הלאומי בר"ג. התר"ח משמש גם את עיריית 

בני ברק.
מפקד ת"א הרב חיים נוגלבלט: "חשיבות 
גן  רמת  עיריית  של  להוקרה  ישנה  רבה 
ימות  בכל  שפועלים  המסורים  למתנדבים 
השמירה  למען  ביממה  שעות   24 השנה 
החילוץ  ולפעילויות  הנפטרים  כבוד  על 
הציבור  מצד  הרבה  ההערכה  וההצלה. 
להמשך  רבים  כוחות  למתנדבים  מעניקה 

פעילות הקודש".

מפגש מיוחד התקיים השבוע ביוזמת "רפאל מדיקל 
  סנטר", לליבון סוגיות רפואיות שונות לאור ההלכה
שני מומחי אורתופדיה מביה"ח איכילוב הצטרפו לסגל 

המומחים של מרפאת "רפאל מדיקל סנטר", ויקבלו קהל 
מטופלים מכל קופות החולים, מבוטחי ביטוח משלים אות מגן ראש עיריית רמת גן הוענק בטקס מיוחד למתנדבי 

זק"א ת"א  בטקס השתתפו מלבד ראש העיר גם מפקד 
מרחב דן וסגנו, אישי ציבור וקהל המתנדבים  מפקד 

זק"א ת"א חיים נוגלבלט: "ההערכה הרבה מצד הציבור 
מעניקה למתנדבים כוחות רבים להמשך פעילות הקודש"

רפואת מומחים 
ברוח ההלכה

אות הוקרה למתנדבי זק"א ת"א
מתנדבי זק"א ת"א 
עם ראש העיר ר"ג

הרב ישראל טירנואר והרב יוסף מרגלית

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או למייל:
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ידע בעבודה בסביבה ממוחשבת
office ידע ונסיון בתוכנות

 5 ימים בשבוע
התחלת עבודה מיידית

סביבת עבודה נוחה
תנאים מצויינים למתאימה

מזכירת חברה
דרושה

yakov@kav-itonut.co.il

רקע בניהול משרד - 3 שנים לפחות

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו בבני ברק

Yakov@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

מנהל מכירות
דרוש



מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

לבני/ות

המכינה
רוצים להתמחות במקצוע טיפוליהמקוצרת

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

עבודה סוציאלית
או סיעוד?

בן/ת 30+, רוצה להגיע ללימודי תואר בדרך הקצרה ביותר?
הירשמ/י עכשיו למכינה ותוכל/י לקפוץ אל התואר בקלות... המכינה לגברים נפתחת ב-18.2.16

הן
 כ

לי
גי

מבחר - המכללה החרדית האקדמית בבני ברק, מזמינה אותך להצטרף למכינה 
התואר.  ללימודי  ומפתח  בסיס  מהווים  המכינה  לימודי  המקוצרת..  האקדמית 
הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות ונפרדות ע"י צוות מקצועי, בשעות הבוקר 

ו/או הערב וכוללים ליווי צמוד ושיעורי עזר מתקדמים, באווירה חרדית מלאה.

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

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

 הבטיחו
 את מקומכם

במכינה 
הבאה!



בני ברק    א' באדר א' תשע"ו 10/2/16 1230

ָּכל  ֵמֵאת  ְּתרּוָמה  ִלי  ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  "ַּדֵּבר 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבוֹ ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי" )שמות 

כה, ב(.
שאמר  בשעה  ח(  לג,  רבה  )שמות  במדרש  איתא 
לפניו  אמר  המשכן  עסקי  על  למשה  הוא  ברוך  הקדוש 
משה: ריבונו של עולם וכי יכולים הם ישראל לעשותו? 
יכול  מישראל  אחד  אפילו  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר 
לעשותו שנאמר )שמות כה, ב( ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו 

ִלּבוֹ. 
ישראל  מבני  לקחת  הקב"ה  שציווה  לאחר  נבאר, 
"מה  ואמר:  בליבו  רבינו  משה  תמה  למשכן,  תרומה 
ֵאי  לו?  נבנה  בית  איזה  להקב"ה,  ולהעניק  לתת  אפשר 
ְמנּוָחִתי )ישעיה סו,  ֶזה ָמקוֹם  ְוֵאי  ִלי  ִּתְבנּו  ֲאֶׁשר  ַבִית  ֶזה 
א(, איזה בית יכול להכיל כביכול את ה' יתברך שמלא 
יצטרך  כל הארץ כבודו?" לכן חשב משה רבינו שהוא 
לאסוף כסף וזהב לרוב כדי לבנות בית מפואר לה' יתברך. 
אך בא הקב"ה ואמר למשה: "איני מבקש ממכם אלא 
רק כמה קרשים ועורות עיזים, איני צריך דבר גדול, קטן 

שבכם יכול לעשותו". 
עמוקה  והבנה  ביאור  טעונים  הללו  המדרש  דברי 
והם יכולים לשמש לנו לנתיב ודרך לעבודת ה' יתברך. 
לו  שנביא  רוצה  הקב"ה  מה  בשביל  מובן,  לא  לכאורה 
תרומה, הרי לה' ָהָאֶרץ ּוְמלוָֹאּה ֵּתֵבל ְויְׁשֵבי ָבּה )תהילים 
כד, א(, הכל שייך לה' יתברך ולא שייך לתת לו דבר, ִלי 
ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם ה' )חגי ב, ח(, הקב"ה יכול להוריד 
מן השמים,  מוכן  ביותר  והמכובד  את המשכן המפואר 
המקדש  בית  את  הקב"ה  יוריד  לבוא  שלעתיד  כפי 
ברש"י  )כמבואר  השמים  מן  ומשוכלל  בנוי  השלישי 
מסכת סוכה מא ע"א ד"ה אי נמי, וע"ע ברמב"ם פי"א 
מהלכות מלכים ה"א(, ואם כן לשם מה ה' יתברך מצווה 

אותנו לתרום תרומה לבניית המשכן? 
הכסף  את  מחפש  לא  שהקב"ה  היא  התשובה  אלא 
זה יש לו בשפע  והזהב של עם ישראל כלל ועיקר, את 
כביכול  שהוא  דבר  לו  שניתן  מחפש  הקב"ה  אלא  רב, 
לא יכול לקחת בעצמו- את האהבה שלנו אליו, ִלַּבְבִּתִני 
הלב  את  לי  תנו  "בני,  ט(,  ד,  השירים  )שיר  ַכָּלה  ֲאחִֹתי 
שלכם" מבקש הקב"ה, ּוְלָעְבדוֹ ְּבָכל ְלַבְבֶכם )דברים יא, 

יג(, ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' אלוקיך ְּבָכל ְלָבְבָך )שם ו, ה(. 
ידי  והאהבה להקב"ה? על  ניתן לתת את הלב  וכיצד 
שהאדם נותן להקב"ה דבר שהוא אוהב ויקר לו. לכל בני 
האדם יש אהבה לכסף, כך ברא הקב"ה בטבע הבריאה, 
להשתמש  כדי  )וכמובן  כסף  להם  שיהיה  רוצים  כולם 
חלילה  ולא  וחסד,  צדקה  לעשיית  טובות,  למטרות  בו 
לוקחים  אנו  להקב"ה  אהבתנו  לבטאות  ובכדי  להיפך(, 
את הדבר שאנו אוהבים, את הכסף והזהב, ונותנים אותו 
ִיְּדֶבּנּו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָּכל  להקב"ה, בזה הקב"ה חפץ, "ֵמֵאת 
ִלּבוֹ"- תרומה שמבטאת אהבה התרגשות ושמחה כלפי 

ה' יתברך. 



מן  במשל  הדבר  את  נמשיל  היטב  זאת  להבין  כדי 
החיים, ישנם אנשים שדואגים להזכיר לנשותיהם ולומר 
הם  אך  אותן,  ומעריכים  אוהבים  שהם  יום  בכל  להם 
ולכן לאחר  זאת בשום דבר,  אף פעם לא ביטאו אהבה 
מתפרצות  שנשותיהם  מתפלאים  הם  קצרה  זמן  תקופת 

עליהם בטענה וזעם פנימי: "אתה לא אוהב אותי", ולא 
מצליח אדם זה להבין, "אני לא אוהב אותך? הרי בכל 

יום אני דואג לומר שאני אוהב ומעריך אותך". 
ביטאת  "במה  לבעלה:  ומשיבה  בחזרה  עונה  האשה 
את אהבך? מה עשית בשבילי? קנית לי בגד או תכשיט 
את  שתראה  רוצה  אני  דיבורים..  דיברת  רק  לא!  יפה? 

אהבך, תבטא אותה במעשים" 
על האדם לבטאות את אהבתו במעשים, כפי שמביאים 
רבותינו )יבמות סג ע"א( שרבי חייא כשהיה עובר בשוק 
או טבעת של  עגיל  כגון שרשרת  יפה  פריט  ומוצא שם 
נשים וכדו' היה קונה אותו, עוטפו בסודר ומביאו לאשתו 
בחנות  היום  זה  את  ראיתי  בעולם,  כמוך  "אין  במתנה, 
ואמרתי בלבי שאני חייב לקנות לך את זה, את חביבה לי 

יותר מכל הכסף והזהב שבעולם". 
וכבוד  באהבה  ושנים  ימים  לאורך  לחיות  זוכים  ככה 
ם" )שיר השירים ג,  הדדי, ּתוֹכוֹ ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנוֹת ְירּוָׁשָלִ
י(, וכך זוכים להשרות את השכינה בבית, איש ואשה זכו 

שכינה ביניהן )סוטה יז ע"א(. 
במה  יתברך,  לה'  באהבתנו  והנמשל  המשל,  זה 
ידם  נבטא את אהבתנו אליו? יש אנשים שמנשקים את 
את  אוהבים  שהם  ואומרים  השמים  כלפי  ומצביעים 
הקב"ה, זה טוב ונחמד, אך זו לא אהבה, אלו רק דיבורים 
באמת  הקב"ה  את  אדם שאוהב  כיס,  חסרון  בהם  שאין 
צריך לבטא את אהבתו אליו, בזה שנותן לה' יתברך חלק 
ואת  שאוהב  והזהב  הכסף  את  אוהב,  שהוא  מהדברים 

הרצונות והחשקים שחושק. 
ובית  המשכן  נבנה  ואחד  אחד  כל  של  הזאת  מאהבה 
כל  על  מסתכל  ולב  כליות  שחוקר  הקב"ה  המקדש. 
ְוֶאָחד  ַהַּמְרֶּבה  ֶאָחד  ואחד,  אחד  כל  של  ואהבה  אהבה 
)מנחות  ַלָּׁשָמִים  ַּדְעּתוֹ  ֶאת  ָאָדם  ֶׁשְּיַכֵּון  ּוִבְלַבד  ַהַּמְמִעיט, 
יג, יא(, ומאהבות האלה הקב"ה בונה משכן, זה המשכן 
ם )שיר  ְירּוָׁשָלִ ִמְּבנוֹת  ָרצּוף ַאֲהָבה  שהקב"ה רוצה, ּתוֹכוֹ 
אליו  אהבתנו  את  ומבטא  המסמל  משכן  י(,  ג,  השירים 

יתברך. 
השירים  )שיר  בחכמתו  המלך  שלמה  שאמר  וזהו 
ַהְּלָבנוֹן:  ֵמֲעֵצי  ְׁשֹלמֹה  ַהֶּמֶלְך  לוֹ  ָעָׂשה  "ַאִּפְריוֹן  ט-י(  ג, 
ּתוֹכוֹ  ַאְרָּגָמן  ֶמְרָּכבוֹ  ָזָהב  ְרִפיָדתוֹ  ֶכֶסף  ָעָׂשה  ַעּמּוָדיו 
בית  בנה  המלך  שלמה  ם",  ְירּוָׁשָלִ ִמְּבנוֹת  ַאֲהָבה  ָרצּוף 
מפואר לה' יתברך, ַעּמּוָדיו ָעָׂשה ֶכֶסף, ְרִפיָדתוֹ ָזָהב וכו', 
ַאֲהָבה  ָרצּוף  "ּתוֹכוֹ  הוא  העיקר  העיקר, אלא  לא  זה  אך 
ם" העיקר זה האהבה של ישראל לאביהם  ִמְּבנוֹת ְירּוָׁשָלִ
שבשמים, זה בית המקדש של הקב"ה, ּתוֹכוֹ ָרצּוף ַאֲהָבה..
ִמְקָּדׁש  ִלי  "ְוָעׂשּו  בפרשה  הפסוק  את  נבין  זה  ולפי 
ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתוָֹכם" )שמות כה, ח(, לכאורה הייתה התורה 
כתבה  ולמה  בתוכו",  "ושכנתי  לכתוב  צריכה  הקדושה 
בתוכם? אלא ללמדנו שלכל אחד יש חלק במשכן הזה, 
כל אחד באהבתו ובכוונת ליבו לה' יתברך הוא בונה את 

המקדש, ושכנתי בתוכם – בתוך כל אחד ואחד... 

ֶאָחד ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט
יכול  יתברך,  ה'  לפני  שקובע  הדבר  לא  זה  הכמות 
להיות אדם שייתן מעט והוא חביב מאוד לפני ה', כיוון 
שזה רק מה שיש לו, ומצד שני יכול להיות אדם שייתן 
הרבה, אך לעומת מה שיש לו זה שום דבר, נתינתו לא 

מאותו  חביב  פחות  הוא  ה'  ולפני  אהבתו,  את  משקפת 
אחד שנתן כמות קטנה מחוסר אמצעים. 

אחת  שפעם  מווילנא  הגאון  על  מסופר  זה  ובעניין 
שיתרום  כדי  לבו  על  ולדבר  גדול  לעשיר  ללכת  הוצרך 
נדיבה לאחת מהישיבות שנקלעה למצוקה כספית,  ביד 
הגר"א לא היה רגיל לעשות כדבר הזה, ולא היה מבטל 
רגע מלימודו, אך לא הייתה ברירה אחרת והוצרך לעשות 

זאת לצורך קיום אותה ישיבה. 
שמחה  העשיר  שמח  העשיר,  לבית  הגר"א  כשהגיע 
גדול,  בכבוד  ואירחו  לביתו  הגאון  של  בכניסתו  גדולה 
פתח  לישיבה,  התרומה  גבי  לשוחח  כשהתחילו  אך 
העשיר ואמר  "הרב חושב שיש לי הרבה כסף ונכסים, 
אך הרב צריך לדעת שכנגד כל הנכסים שיש לי אני שקוע 
בחובות, ואני לא יודע אם מותר לי לתת כסף של אחרים, 
הרי הכסף שיש לי זה כסף של אחרים שאני חייב להחזיר 

להם.. ".
מדברים  בעודם  טז(,  א,  )איוב  ָּבא  ְוֶזה  ְמַדֵּבר  ֶזה  עוֹד 
שעלותו  ומזהב  ממשי  מפואר  בגד  ועמו  שליח  נכנס 
הייתה יקרה מאוד, הגר"א שאל את העשיר כמה בגד זה 

עולה. העשיר ענה ונקב סכום כסף גדול מאוד.
השיב לו הגר"א ואמר: "מעניין, אם זה לצורכך, לצורך 
אך  האנשים,  של  בכסף  להשתמש  לך  מותר  לבושך- 

בשביל הקב"ה אתה לא יכול להשתמש באותו כסף?"
העשיר קנה את הבגד בגלל שהוא אוהב את עצמו, אך 
הוא לא השכיל ולא הייתה לו הזכות לתת חלק מאהבתו 
שייך  שהכסף  הצטדק  הוא  המצוות  בענייני  להקב"ה, 
לו,   שייך  הכל  הפרטיים  בענייניו  אך  אחרים,  לאנשים 

ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט.. )דברים לב, טו(.
הבעל שם טוב ע"ה היה רגיל לומר שאדם בא לעולם 

בשביל שלוש אהבות:
התורה  אהבת  ג.  ישראל.  אהבת  ב.  ה'.  אהבת  א. 

הקדושה.
לשם שלושת האהבות הללו נשלח האדם לזה העולם, 
כדי ליישמם ולקיימם, וזה מה שבאמת נשאר עם האדם 

לעולמי עד ולנצח נצחים.



השבוע זכינו להיכנס לחודש אדר המהודר, ומשנכנס 
אדר מרבים בשמחה )תענית כט, ע"א(, ודין זה הוא אף 
באדר א' וכפי שמורים לנו רבותינו )מגילה ו ע"ב( שאין 
ומתנות  קריאת מגילה,  בין אדר ראשון לאדר שני אלא 
לאביונים, אך שאר הדינים והסגולות המיוחדות קיימים 

אף בחודש אדר א'. 
הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, שנאמר )תהילים 
צג, ד( ַאִּדיר ַּבָּמרוֹם ה' )ביצה טו ע"ב(, כלומר יעשה מהן 
וכן  שם,  חננאל  )רבינו  במרום  ה'  לפני  חשובה  צדקה 
אי  בד"ה  שם  המהרש"א  לכך  שציין  כפי  בערוך  פירש 
טובים  ומעשים  לצדקות  מכספו  שיפריש  ידי  ועל  נמי(, 
יזכה שיתברכו נכסיו ויוסיפו לגדול ולהתברך עוד כהנה 

וכהנה. 
יהי רצון שה' יתברך ִיְפַּתח ִלֵּבנּו ְּבתוָֹרתוֹ, ְוָיִׂשים ְּבִלֵּבנּו 
ַאֲהָבתוֹ ְוִיְרָאתוֹ ַלֲעׂשוֹת ְרצוֹנוֹ ּוְלָעְבדוֹ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם )מתוך 
"ובא לציון"(, נזכה להיות תמיד מן הנותנים ביד נדיבה, 
בקרוב  בקרוב  ונזכה  ישראל  בעם  חסדים  ונרבה  נגביר 

לראות בנחמת ציון ברחמים, אמן. 

ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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



31  בני ברק    א' באדר א' תשע"ו 10/2/16

בבנין  העוסקת  תרומה  פרשת 
"ויקחו  במילים:  פותחת  המשכן 
לי תרומה מאת כל איש ידבנו ליבו 
הצבת  בטרם  עוד  תרומתי".  את  תקחו 
כבר  המשכן  הקמת  של  והמטרה  היעד 
מצטווים בני ישראל לתרום ולהביא מכספם 
הגלם  חומרי  שנמנו  לאחר  רק  ומרכושם. 
המטרה:  נאמרה  המשכן  להקמת  הנצרכים 
להקים  בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו 

משכן לה' להשראת שכינתו.
את  להפוך  היה  הראוי  מן  לכאורה, 
להסביר  יש  ראשית  והמסרים.  הפסוקים 
לעם ישראל את רצונו יתברך להקים משכן, 
ולהלהיב אותם על הרצון של הקב"ה לעשות 
שכינתו  להשרות  כדי  בתחתונים  דירה  לו 
בקרב עם ישראל. רק לאחר מכן למנות את 
להקמתו  הנדרשים  והאלמנטים  הצרכים 
תרומה?  להרים  ונפשם  ליבם  את  ולבקש 
פילנתרופיה.  או  עסק  בכל  נוהגים  כך  הרי 
ולאחר  ויעדים,  פרוגרמה  בונים  ראשית 
את  והציבור  בפני המשקיעים  מביאים  מכן 
הצורך במקורות מימון ותרומה. זהו שיטת 
שיווק מינימלית שגם זוטרים מבינים ואילו 

התורה כתבה להיפך, והשאלה מדוע?
ועוד, שמה של הפרשה: "תרומה",  זאת 
שהיא רק האמצעי להקמת המשכן. הרי היה 
שהוא  "משכן"  יהיה:  הפרשה  ששם  ראוי 

מהות הדברים?
עוד יש לעיין בפסוק המסכם את התרומה 
לאדני המשכן וכך נאמר: "ויהי מאת הככר 
הפרוכת  אדני  ואת  הקודש  אדני  את  לצקת 
כ"ז(.  )ל"ח,  הככר"  ִלְמַאת  אדנים  ְמַאת 
שִמְמַאת ככר הכסף שנדבו בני ישראל  עשו 
האמצעי  היה  שהכסף  דהיינו  האדנים.  את 
אך  המטרה.  שהם  האדנים  את  לעשות  כדי 
מלשון הפסוק נשמע שהאדנים היו האמצעי 
לכיכר, שהרי כך כתוב: "ְמַאת אדנים ִלְמַאת 
להפך:  להאמר  צריך  היה  הרי  הככר", 
הוא  - שהרי הככר  ככר למאת אדנים  מאת 
האמצעי והאדנים הם המטרה, כמו שמסיים 
נעשה  ככר  לאדן" שמכל  "ככר  שם הפסוק 
אמת"  ה"שפת  הקשה  זו  שאלה  אדן?  
הבניין  שכל  ונראה  ומשיב:  זצ"ל)תרמ"ו( 
בלבות  שנמצא  הנדבה  כפי  הוא  למעלה 
בני ישראל. ולפי שהיה מאת ככר, לכך היה 

המלאכה ְמַאת אדנים.
דבריו מבוארים בארוכה בספרי החסידות 
ומוסד  עסק  מכל  המשכן  ששונה  והמוסר, 
היעד  את  למנות  העולם  שסדר  בעוד  אחר. 
לפני הצרכים להקמתו, הרי שצרכי המשכן 
לפי  כי  ולמה?  ויעודו!  מהותו  כביכול  הם 
הפרוגרמה  נוצרה  כך  ישראל  בני  של  הלב 
ויעודו של המשכן. אם הלב רחב, מלא רצון 
ומקרין  ועצום  גדול  המשכן  אזי  ותשוקה, 
בני ישראל לא מחוברים  ואם חלילה  יותר. 
טעם,  בו  שאין  הרי  בליבותיהם,  אליו 

וקדושתו פוחתת עד לחורבנו חלילה.
בגיוס  פתח  רבנו  משה  כן  על  אשר 
ליבותיהם של ישראל, המתבטאים הן ברוח 
ניתן  מכן  לאחר  רק  הגשמית.  בתרומה  והן 
ושכנתי  מקדש  לי  ו"עשו  של  ליעד  להגיע 
בתוכם". אין מקום לבית המקדש ולהשראת 

נדרש:  שגם  כמו  לב.  נדיבות  בלי  השכינה 
אלא  נאמר,  לא  בתוכו  בתוכם",  "ושכנתי 
בתוכם - בתוך כל אחד ואחד. מהות המשכן 
אינה השראת שכינה על עצים ואבנים אלא 
מגיעה  וממנו  יהודי,  כל  של  הלב  בתוך 
השראת השכינה לבית המקדש. הלב נמדד 
השבוע  פרשת  כן  על  ובהקרבה.  במסירות 
נקראת "תרומה" כי זו המהות, ודרכה ניתן 

לזכות להשראת השכינה.
מסופר על ראש ישיבת אור ישראל בפתח 
תקוה, הגאון רבי יעקב ניימן זצוק"ל שהיה 
משרך את רגליו מדי יום ממרום גילו ומשרתו 
המכובדת, לבית הכנסת 'חובבי ציון' בפתח 
להחזקת  מטבעות  מעט  ומקושש  תקוה, 
בלאו  הרי  תמיהה.  עורר  מעשהו  הישיבה. 
הכי הסכומים שאסף היו מועטים, וודאי לא 
ניתן היה לכלכל איתם את הישיבה? ורבים 
הישיבה  ראש  כבוד  מדוע  ושאלו:  תהו 
מטריח עצמו בעבודה בזויה זו? הרי מכאן 
הישיבה  לפרנסת  לישיבה.  מזור  יגיע  לא 

צריך למצוא מקור אחר.
שבין  הגבול  במעבר  הרב:  להם  השיב 
על  רכוב  יהודי  התייצב  לאוסטריה  רוסיה 
על.  אל  מוגבהת  הכף  כאשר  טרקטור, 
המוכס הבין מיד כי הלה מגביה את הכף כדי 
להעלים מעיניו את תוכן הכף, ועל כן דרש 
ממנו להורידו. בתוך הכף אכן גילה סחורה 
מוברחת וחייב אותו לשלם תמורתה. שילם 
האיש את הקנס והגיע ביום למחרת, באותו 
האופן כשהכף מוגבהת. המוכס מבקש שוב 
וכמובן מגלה את הסחורה, ושוב  להנמיכה 

דורש ממנו לשלם. והאיש עושה כמצוותו.
תהה  הדבר,  ששנה  פעמים  מספר  לאחר 
אתה   הכי  בלאו  הרי  האיש:  בפני  המוכס 
מחויב  אתה  ואף  המכס,  את  משלם  בסוף 
פעם  כל  לך  מה  שיטתך.  את  גיליתי  בקנס. 
שלם  למטה,  הכף  את  תשאיר  כך?  לעשות 
את המכס מלכתחילה ולך לדרכך! אני מבין 
כי יש משהו בדרך זו, אנא תגלה לי את הסוד 
ואני מבטיח לך שלא אגלה זאת לשום אדם.  
למוכס:  והשיב  הטרקטור  על  הרוכב  צחק 

אני מתפרנס מהברחת  טרקטורים!
ניימן:  על אותו המשקל השיב אז הגר"י 
פרוטות אני מקושש? יהודים אני מקושש! 
 – הללו  בפרוטות  אחזיק  לא  הישיבה  את 
לקבל  אינה  מטרתי  אחזיק!  העיר  את  אבל 
תרומות, מטרתי היא שהם יתרמו, כדי שכל 
 – הוא  באשר   – תקוה'  'פתח  בעיר  יהודי 
יהיה שותף אישי בהחזקת התורה ויבין את 

ערך התורה וחשיבות הישיבה בעיר.
ליבותיהם  על  בנוי  המקדש  בית 
היה  לכך  והביטוי  ישראל,  של  ונשמותיהם 

בתרומה.
חתן  המשמח  כל  חז"ל  אמרו  בכדי,  לא 
וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. כי 
כמו הבית הלאומי כך הבית הפרטי. באם יש 
בו לב ושמחה עצומים כך גדל הבית ומקרין 

על יושביו וסביבתו. 
ואשר על כן צווינו לשמח חתן וכלה כדי 
למלאות את הבית בלב ובשמחה כדי שהיה 
בית קיבול להשראת השכינה ולשלום אהבה 

ואחווה בין יושביו.

מאת כל איש ידבנו ליבו

העמוד 
טעון 
גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ
  רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

יש לנו 
חדשות
בשבילך 
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בנים ומחנכי
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!



גשם גשם משמיים,
כל היום מבצע ושניים...

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

ככה זה כשיש סופר, גם קרוב וגם זול!

כמה קרוב, ככה זול
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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  |

סניף קוטלר 
פתוח 

במוצאי שבת

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

כ”ח בשבט 7.2.16
עד יום שישי

ג’ אדר א’ 12.2.16

לסניפי ב”ב
דרושות 

*קופאיות לעבודה 
במשמרות

*סדרנים לסניפים
לפרטים:

052-4872318

400 גר’
אסם

1590
ליח’

אבקת מרק 
בצל/פטריות

390 גר’
עלית

ברקוד:10116348
חטיפי

MIX 1990שוקולד

קוסקוס/
פתיתים

אסם
350-500 גר’

1790
4 ב-

15
5 ב-

40-80 גר’
אסם

פופקו/דובונים/
אפרופו/במבה/

ביסלי/
תפוצ’יפס

200 גר’
סוגים שונים

עלית

20
3 ב-

עוגיות
קוקילה

180 גר’
סוגים שונים

מן

10
3 ב-

אלסקה

1.5 ליטר
סוגים שונים

כולל מוגז

20נסטי
5 ב-

סוגים שונים
לא כולל בייבי

960 מ”ל
מרכך כביסה

100טיטולי פרימיוםבדין
3 ב-

תנובה
 ברקוד:14761254/
53998

שמיניית 
יוגורט
ביו/לבן

1290

תנובה
ברקוד:14761377

מעדן קרלו 
קצפת

61090 ב-

400 גר’
תנובה
ברקוד:
57118

גבינה צהובה 
עמק

1990

לבן טרה
125 מ”ל

14 ב-
10

3%
1.5 ליטר
תנובה
ברקוד:57477

חלב בקרטון 

790

500 מ”ל
כולל פיקדון

בירה מכבי/
20גולדסטאר

4 ב-

חת”ס
בלדי

דג מושט
3790

לק”ג

אלסקה

100%/80%
1 ק”ג

2290קמח רובינפלד
2 ב-

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

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

מחיר מועדון

חומוס אחלה
750 גר’

שטראוס

790 10מחיר מועדון

גבינה סקי 
סוגים שוניםסוגים שונים

מחיר מועדון 

משקאות חלב

1490 2 ב-

1 ליטר
סוגים שונים

תנובה

מחיר מועדון

שארית ישראל
שניצל עוף פרוס

מחיר מועדון

8B כוסות קרטון

1090 3 ב-

50 יח’

מחיר מועדון

עוף מחולק
שארית ישראל

לק”ג לק”ג

מחיר מועדון

גליליות חלבי/
וופל

100-200 גר’
מעולה

510 ב-

750 גר’
שטראוס

מחיר מועדון

אשפתון שחור
75/85

690 2390 3290

מיץ אננס
כולל פיקדון/

נודלס200 גר’

ערמונים/
מקלוני אורז/

תחתיות ארטישוק 10
5 ב-

תפו”א לבן  
ארוז
שמינית

לק”ג
290

₪

שרוול שום
חו”ל
2 חבילות ב-
990

₪

כרוב שלם
לבן
290שמינית
₪

צנונית ארוז
שמינית

לחבילה
290

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי ל’ שבט- א’ אדר א 9-10.2.2016
גזר ארוז
שמינית

לק”ג
390

₪
לק”ג

290
ליח’

1290
ליח’

הרב לנדאבהשגחתמחלקת ירקות בסניף תורת חיים-חדש!

ליח’
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