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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

משולש 
אישי + 

פחית קוקה 
קולה

2 מגשים +
בקבוק קוקה 

קולה

&10&6990

 100%
גבינה 

עמק מבצעמבצע סלטים  זיווה 
  טוסטים

מלוואח  פסטות 
 אישיות

משלוח חינם

''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

02-6475555 משרות בכל 
רחבי הארץ

שלוחה 120

פרסם 
ותתפרסם

03-5796643

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

פרשת תצוה
י-ם
ב"ב
פ"ת

18:05
18:07
18:07

16:53
17:09
16:49

זמני כניסת ויציאת השבת

אמינות  שירות  מקצועיות

השתלות שיניים
בשיטות המתקדמות ביותר! 

ובמחיר המשתלם ביותר!

הלבנת שיניים
בלייזר הטוב בעולם

תוך שעה בלבד!

יישור שיניים
ברמה הגבוהה

ביותר!

בדיקה+יעוץ+צילומי נשך
+צילום פנורמי וסיטי ללא עלות

שליחויות

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

איזור המרכז והסביבה

זמינות מיידית

עד השעות המאוחרות

הכי מהיר בעיר
מחיר מיוחד ללקוחות קבועים כצבי

מהיר בס"ד

טוסטים

 100%

גבינה 

תנובה

6060&

2 מגשים +
*בקבוק קולה

 1.5 ליטר

ברד
מפירות 
טבעיים

ברד
מפירות 
טבעיים

2 מגשים +חדש!
*בקבוק קולה

 1.5 ליטר

*אין כפל מבצעים

מלוואח 

סלטים 
זיוות

פסטות

רק

כולל משלוח

להזמנות: 03-529-2-529

ברגע אחד של היסח דעת, הפך קו 402, לזירת קטל מדממת ולטרגדיה בלתי נתפסת

כ"ק האדמו"ר מבוטושאן 
שליט"א, שכלתו מרת חנה 
פרנקל ע"ה נספתה בתאונה 

המחרידה בשיחה רווית 
אמונה וחיזוק / עמ' 14

"קיבלנו עלינו 
את הדין"

אוטובוס הדמים
יעקב מאיר חשין ז"ל היה בדרכו לפגישת שידוך, ישראל וינברג ז"ל היה בדרכו 

לחתונה של בן דודו בבני ברק, לוי יצחק אמדדי ז"ל רק ביקש להגיע לישיבה שכ"כ 
אהב,  מרדכי כהן ז"ל, רק בן 18.5, עשה את דרכו לישיבת עץ חיים באבוב בבני ברק, 

מרת חנה פרנקל ע"ה, רק ביקשה להגיע יחד עם בעלה לבית חמיה כדי לציין את יום 
הנישואין השני, הרבנית לאה מלמוד ע"ה הייתה בדרך לסידורים בבני ברק לקראת 

חתונת בנה  ברגע אחד, נגדעו חייהם של שישה מנוסעי קו  402 עמ' 14-22



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

1390& ב-
ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

פתי בר
האחים גטניו 1.6 ק"ג

שוגי קורנפלקס
1 ק"ג

נוזל כלים 
סוד

קורנפלקס 
עוגי
750 גרם

שקית קליק

גבינה 
תנובה 
850 גר'

גבינה סימפוניה
שטראוס

סוכר קמח עוגיות תבואות בר
סוגת

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

קוטג'
טרה

רביעייה 
בירה 
מאלט 
1.5 ליטר

2 ק"ג

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-

 &10 10& 4 ב- 55& 3 ב- ב-

 &11 ב-

 &13 2 ב-

 &13 45& 3 ב- 2 ב-

טישו 
חמישיה

 &18 2 ב-  &20 2 ב-

 &7 ב-  &95 3 ב-

 &1190

 &10 ב-69& 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

פילה מושטבמבה 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 
יטבתה

 &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

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-

מיץ ענבים 
אפרת
לבן/אדום
1 ליטר

20& 3 ב- 2 ב-30&  2 ב-

 &1490
ב-

 &1490
ב-

כריות תלמה

 &1690
ב-

4 ב-50& 



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



רבי עקיבא 86 
בני ברק
)בנין מכבי(

הפתיחה!!!

בס”ד



סניף נוסף: רחוב ז’בוטינסקי 12 בני- ברק. טלפון: 03-5782060

כל מוצרינו מלווים ע”י הדיאטנים המובילים בענף

מבצעים חמים לרגל הפתיחה
אייס קפה - סורבה 

כוס גדולה
רוגלעךקפה+ מאפה

מ-1 ק”ג ומעלה

מ-1 ק”ג ומעלה

טוסטים וסלטים 
בהרכבה אישית 

במקום

בורקס 
תפוחי אדמה 1 ק”ג

לחמי מחמצת
ללא שמרים

XXL חלות

10 לחמניות

לחם אחיד פרוס

לחמניות 
‘מזונות’

לחם חיטה 
מלאה

&5&5&19 90

רשת המאפיות המובילה בישראל
לא מתפשרים !!!על איכות, טריות וכשרות   

2 ב-

&28&20 &18&10
2 ב- 2 ב- 3 ב-

&19 90

&10
&10

5 ב-

מעדניית



בני ברק6        ח' באדר א' תשע"ו 17/2/16 121//1 ד באדר תש"ע" בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
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

מאת: יאיר קורן

שכלית,  מוגבלות  לבעלי  שירותים  לפיתוח  שלם  קרן 
הרווחה  ולמשרד  המקומי  השלטון  למרכז  המשותפת 
והשירותים החברתיים, הביעה באחרונה, באמצעות פרסומיה, 
בני  את הוקרתה למגוון פעולות ברוכות בתחומים אלו בעיר 
ולמעשי  ההדדי  לסיוע  ואות  דוגמא  להוות  יכולות  והן  ברק, 

החסד המהווים ביטוי יומיומי בחייה של כל משפחה בעיר.
זייברט,  חנוך  הרב  ע"י  בהוקרה  שנתקבלה  הקרן,  בהודעת 
ראש העיר והרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע וראש האגף 
העירוני לשירותים חברתיים, נמסר על מתן אות הוקרה מיוחד 
מבני  פרידמן  למשפחת  הקרן  הנהלת  מטעם  מסוגו,  וראשון 
ברק שזכתה לקבל אות על שכנות טובה ומיטיבה לאנשים עם 
באופן  המיוחד,  האדם  וקבלת  בקהילה  המתגוררים  מוגבלות 
המהווה דוגמא והשראה ליצירת אחווה, רעות ושילוב קהילתי. 
לדירת  בשכנות  הגרים  משפחתה,  ובני  פרידמן  מלכה  גב' 
מגורים בקהילה, המהווה חלק ממערך הדיור של עמותת "אהל 

שרה" בעיר, מהווים מודל ליצירת אחווה חברתית, בכך שהם 
מסייעים לדיירות הבית בכל הנדרש, הם עומדים לרשותן גם 
השכנים  כל  את  להעביר  הצליחה  והמשפחה  חירום  בעיתות 
הערכה  אחווה,  של  למקום  ומתלוננים  מתנגדים  של  ממקום 
ושיתופי פעולה. מר פרידמן גם הקצה מזמנו וממשאביו וליווה 
את העמותה בפעילויות ציבוריות שונות להסדרת שכנות טובה 
ושילוב מיטבי. בטכס הענקת האות למשפחה ייצגה את האגף 
מויאל,  ארלט  גב'  בני-ברק,  עיריית  של  חברתיים  לשירותים 

מנהלת האגף.
בפרסומי קרן שלם גם זוכה לתשבחות מרכז תעסוקה חדש 
בתוכו  הכולל  שרה",  "אוהל  של  שבע"  בת  "באר  ומכובד 
מע"ש, כישורית ומרכז יום טיפולי סיעודי. המרכז נבנה בליווי 
משרד הרווחה ומתוקצב ע"י הקרן לפיתוח שירותים בביטוח 
פילנטרופיות.  וקרנות  ברק  בני  עיריית  שלם,  קרן  הלאומי, 
במרכז החדש משולבות כ-150 נשים בפעילויות תעסוקתיות 
מגוונות, בייצור מוצרי אמנות ומתנות, תכניות שיקום, חברה, 

40 שנה בהענקת  כבר  עוסק  "אוהל שרה"  והעשרה.  מוסיקה 
רצף שירותים בתחומי החינוך והרווחה לאוכלוסיות מוגבלות, 
ילדים  מ-460  ללמעלה  המגוונים  במוסדותיו  מענה  וניתן 
ובוגרים. את העמותה ייסדה אשת החסד, גב' רבקה גינזבורג 

ז"ל.
"עזר  לאגודת  שלם"  "קרן  בפרסומי  ניתן  אחר  לשבח  ציון 
אינטראקטיבי  התפתחותי  פארק  לאחרונה  שפתחה  מציון", 
מיוחדים  צרכים  בעלי  ולילדים  בכלל,  לילדים  ברק  בבני 
בפרט. הפארק נבנה, תוך תכנון יצירתי, בקומה העליונה של 
זחילה,  טיפוס,  מתקני  בו  ושולבו  מציון",  "עזר  מרכז  מבנה 
גשרים, פעילות "מציאות מדומה" ומשחקים אינטראקטיביים 
ממסגרות  קבוצות  גם  מגיעות  לפארק  מגע.  מסכי  באמצעות 
גם  משמש  והוא  שונות,  שילוב  וממסגרות  המיוחד  החינוך 
יער  של  באווירה  בו  משחקים  כשהילדים  פרטנית,  לפעילות 
בלתי  חוויה  לילדים  מעניק  בו  והביקור  דמיון,  ומלא  קסום 

נשכחת.

מאת: עוזי ברק

ברק,  מבני  תושבים  שני  בקשת  דחה  העליון  ביהמ"ש 
להוציא צו ביניים כנגד העירייה והקק"ל שלא לאפשר הצבת 
שני מבנים יבילים לגני ילדים זמניים במגרש המשמש כגינה 

ברחוב הנצי"ב.
המקומית  הועדה  החלטת  הינה  המשפטית  לתביעה  הרקע 
התשע"ו  בטבת  ט'  שני,  מיום  העירייה,  של  ולבניה  לתכנון 
)"קראוונים"(,  יבילים  מבנים  שני  הצבת  לאשר   )21/12/15(
הנצי"ב,  ברחוב  כגינה  המשמש  במגרש  מ"ר,   94 של  בשטח 
כשמבנים אלו מיועדים לשמש גני-ילדים זמניים עד אשר יוקם 

מבנה קבע למוסד לימודי במקרקעין אחרים בבני-ברק.
בעקבות החלטת הועדה המקומית לתכנון ולבניה פנו שניים 
בתל-אביב  מינהליים  לעניינים  לביהמ"ש  הרחוב  מתושבי 
בעתירה נגד ההחלטה להצבת המבנים במגרש, ובצידה בקשה 
לצו ביניים, בטענה שהצבת המבנים אינה תואמת את הוראות 
תכנון בניין עיר החלה במקום, ולדבריהם היא תוביל לפגיעה 

בהסדרי התנועה ובאיכות חייהם.
דחתה  רונן,  רות  גב'  מינהליים  לעניינים  ביהמ"ש  שופטת 
ניתן  לא  זה,  בשלב  כי,  בהוסיפה  ביניים,  לצו  הבקשה  את 
לפיהן  לטענות  ואשר  העתירה,  סיכויי  לגבי  מסמרות  לקבוע 

הצבת המבנים במגרש מנוגדות להוראות תכנית בניין עיר הן 
מצריכות בירור יסודי יותר במסגרת העתירה עצמה. ביהמ"ש 
לעיכוב  בתורו  יוביל  המבנים  בהצבת  עיכוב  כי  הוסיף,  גם 
הבניה של בית הספר שמתוכנן לקום במקום שבו מצויים כיום 
גני-הילדים שהועברו למבנה וכמו"כ הצבת המבנים הזמניים 
אינה צעד בלתי הפיך, וניתן יהיה לפנותם מהמגרש אם תתקבל 
העתירה. בעקבות זאת דחה ביהמ"ש המחוזי את הבקשה לצו 

ביניים נגד הצבת המבנים.
פנו  העתירה,  את  לדחות  המחוזי  ביהמ"ש  החלטת  לאחר 
חנוך  הרב  בני-ברק;  עיריית  נגד  העליון  לביהמ"ש  התושבים 
וקק"ל,  ולבניה  זייברט, ראש העיר, הועדה המקומית לתכנון 
להוציא  שלא  המחוזי  ביהמ"ש  החלטת  את  לדחות  בבקשה 
צו ביניים, בכך שביהמ"ש לא התייחס לטענה על אי התאמת 
הבנייה במגרש לתכניות בניין עיר החלות עליו, אי מתן משקל 
ספק  מטילים  והמבקשים  מטעמם,  שצורפה  לחוו"ד  מספק 
בקביעה שהצבת המבנים היא עניין הפוך, שכן לצורך ביצוע 

צעד זה נדרשת עקירת עצים שבמגרש.
תשובת  התבקשה  אלו  טענות  עם  התמודדות  לצורך 
עו"ד  ע"י  שגובשה  המשיבים,  בתגובת  לבקשה.  המשיבים 
יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה ועו"ד אלי סומך, הודגש 

שהמגרש מיועד, בהתאם לתכנית, לבנייה ציבורית, טענה שגם 
העיר  מהנדס  אישר  גם  ובזמנו  אחרת,  טענו  לא  הצו  מבקשי 
לשעבר, בהיותו מהנדס העיר, מבנה בן ארבע קומות במגרש. 
כמו"כ דחיית הצבת המבנים הזמניים במגרש לא תאפשר בניה 
חינוך,  מוסדות  לקום  מתוכננים  שעליהם  סמוכים  במקרקעין 
וכך נגרם נזק גם לעירייה וגם לילדי האזור ולהוריהם. בנוסף 
לכך, בסמיכות מקום למגרש ישנן שתי גינות ציבוריות נוספות, 
החשש  פוחת  האזור  תושבי  לילדים  מיועדים  והגנים  והואיל 

לעומסי תנועה וחניה.
גב' דפנה ברק-ארז, שופטת ביהמ"ש העליון קבעה בהחלטה 
שדין הבקשה לצו ביניים להידחות, והשיקולים לרווחת ילדי 
האזור הינם המכריעים את הכף, ולעומת זאת, הטענה שהבניה 
במגרש אינה תואמת את הוראות תכנית בניין עיר, יש ללבנה 
את  להעביר  יהיה  שניתן  גם  מה  גופה,  העתירה  במסגרת 
מהחומר  וכמו"כ  בכך,  צורך  יהיה  אם  אחר,  למקום  המבנים 
הם  אלא  עצים,  לכריתת  יביאו  לא  המבנים  כי  עולה  שהוגש 
ביהמ"ש  בהחלטת  נכתב  מנגד,  העצים.  שבין  בשטח  יוצבו 
במקרקעין  חינוכי  מוסד  להקים  ממשי  צורך  עומד  העליון, 
הבניה  בביצוע  להתחיל  ניתן  לא  העירייה,  ולטענת  סמוכים, 

בטרם יועברו הבנים אל המגרש שברחוב הנצי"ב.

הנהלת 'קרן שלם' העניקה אות הוקרה מיוחד וראשון מסוגו, למשפחת פרידמן מבני ברק על שכנות טובה ומיטיבה 
לאנשים עם מוגבלות המתגוררים בתוך הקהילה

ניצחון לעיריית בני ברק: בבית המשפט העליון דחה את בקשתם של תושבים שהוציאו צו ביניים נגד העירייה, כשרצתה 
להציב זמנית שני קראוונים המיועדים לשימוש גני ילדים, במגרש המשמש כגינה ברחוב הנצי"ב בבני ברק 

הענקה בלתי מוגבלת 
לבעלי מוגבלות

הקרוואנים יוצבו בגינת הנצי"ב



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

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

ילד נפצע בכניסת שבת
בינוני  באורח  נפצע  רגל  הולך   7 כבן  ילד 
מפגיעת  בראשו  שנחבל  לאחר  שבת,  בכניסת 
רכב פרטי ברחוב הרב הירש בבני ברק. מתנדבי 
איחוד הצלה מסניף 'בני ברק' העניקו לו טיפול 

רפואי ראשוני. 
הצלה  באיחוד  מתנדב  הילדסהיים  יהודה 
מיחידת  נוספים  מתנדבים  עם  "יחד  סיפר: 
לזירה  הגענו  הצלה  איחוד  של  האופנועים 
סובל  כשהוא  ראשוני  רפואי  טיפול  לו  והענקנו 
כי  מסרו  אורח  עוברי  ובגפיו.  בראשו  מחבלות 
לפני  הראשונה  הצפירה  בזמן  מרכב  נפגע  הוא 
הוא  בזירה  ראשוני  טיפול  לאחר  השבת.  כניסת 
החולים. חשוב  לבית  נמרץ  טיפול  בניידת  פונה 
שבפרט  להם  ולהדגיש  הילדים  את  להזהיר 
הכבישים  על  לצעוד  לא  השבת  לכניסת  בסמוך 
רכב על הכבישים בפרט  כלי  עדיין  וישנם  היות 
שחלקם ממהרים להגיע לבתי הכנסת או לביתם 

לפני כניסת השבת".

סיום הש"ס ב'אורחות תורה'

הש"ס  סיום  מעמד  התקיים  בערב  שני  ביום 
השלושים  מלאת  לרגל  תורה'  'ארחות  בישיבת 
לפטירתו של הגאון רבי יוסף דיסקין זצ"ל אביו 

של רה"י הגרב"ד דיסקין שליט"א.
פוניבז'  ישיבת  ראש  מרן  השתתף  במעמד 
הגרי"ג אדלשטיין שליט"א  ונשא דברים במעמד 
על זכות הנפטר שבני הישיבה למדו ש"ס לע"נ. 

וכן דיבר שצריך להתחזק בלימוד המוסר.
רה"י  במעמד  דברים  נשאו  הסיום  לאחר 
מישקובסקי.  הגר"ח  והמשגיח  דיסקין  הגרב"ד 
ברוורמן,  הגרמ"א  מחותנו  השתתפו  ובמעמד 
רבי  הגאונים  הנפטר  ובני  הישיבה.  ורבני  ראשי 
נתיב הדעת, רבי אברהם מר"י אור  אליהו מר"י 
שמואל, ורבי שמעון מר"י שב שמעתא. וחתניו 
הגאונים רבי צבי ראם רב קהילת חניכי הישיבות 
ומאות  תורה.  שערי  מר"י  מלמד  והרב  רמב"ם, 

בני הישיבה הקד'.

עין רואה

'קוריץ  משרדי  וחנוכת  מזוזות  קביעת  טקס 
שעבר  שבוע  במהלך  נערך  אבטחה'  מערכות 

בבני ברק. 
את המזוזות למשרד ששופץ והורחב לאחרונה 

קבע כ"ק האדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א. 

הרבנית רות יעקבזון ע"ה
ברוך דיין האמת: בשבת בבוקר נפטרה בבית 
יעקבזון  רות  הרבנית  הישועה'  'מעיני  החולים 
יעקבזון  עמרם  מרדכי  רבי  הגאון  אשת  ע"ה, 
זצ"ל, המשגיח של ישיבת 'תפארת ציון' שנפטר 

לפני ככמה חודשים.
הרבנית הצדקנית נפטרה כשהיא בת 89 לאחר 
לצד  עמדה  שנותיה  כל  קשה.  ממחלה  שסבלה 
מחיי  לו  שיפריעו  נתנה  לא  כאשר  הרב  בעלה 
לחינוך  ילדיה  את  וגידלה  שמיים,  ויראת  תורה 

יהודי שורשי וטהור בדרך ישראל סבא. 
אולם  קשה,  במחלה  חלתה  האחרונה  בשנה 

להיות  שלא  הקפידה  והקושי  הכאב  למרות 
חלילה נטל על הסובבים ובני המשפחה. 

ויצאה  שבת  במוצאי  התקיימה  הלווייתה 
בהשתתפות  ברק  בני   15 דונולו  ברחוב  מביתה 
קהל רב בדרכה להר המנוחות בירושלים ונטמנה 

לצד בעלה המשגיח זצ"ל.

     חסימות לצורך הרכבת הקלה
רק  אך   – מתרחבות  הקלה  הרכבת  עבודות 
לאורך  הקלה  הרכבת  תוואי  על  הלילה.  בשעות 
שונים  במוקדים  הצירים  ייסגרו  ז'בוטינסקי  ציר 
בימים אלו בין השעות 21:00 עד 5:00 בבוקר. 
ובשעות הבוקר בכל יום הצירים ייפתחו לתנועה 
ז'בוטינסקי  רחוב  הוא  הראשון  המוקד  כרגיל. 
בגבול בין בני ברק ורמת גן, שם תבנה תחנת "בן 
גוריון". קטע הרחובות בין רבי עקיבא לקרניצי 

ייסגר לתנועה. 
"אהרונוביץ'"  תחנת  הקמת  לצורך  בנוסף, 
אחד  נתיב  ז'בוטינסקי  ברחוב  ייסגר  ברק  בבני 
לרחוב  החלוצים  רחוב  שבין  בקטע  לתנועה 

אבוחצירא. 

נלחמים בפגעי הטכנולוגיה

בבני  התקיים  הטכנולוגיה  פגעי  בעניין  כנס 
ברק בהשתתפות הגאון הרב פנחס קורח שליט"א 
במוצאי  נערך  הכנס  תימן.  יהדות  רבני  מראשי 
'התאחדות  המדרש  בבית  תרומה,  פר'  שבת 
אברכים', ע"י אברכים ובני הישיבות מק"ק תימן 

שבנשיאות הגאון רבי פנחס קורח שליט"א 
כמו כן נשאו דברים בכנס הרב א. א. אבוהב 

שליט"א והסופר קובי לוי הי"ו.
רבי  הגדול  הגאון  נשא  המרכזי  המשא  את 
ובסיום  רבה של הקהילה,  קורח שליט"א  פנחס 
בני  כל  של  הצטרפות  טופס  על  חתם  משאו 
הקהילה ללגיונו של מלך אגודת "חברים" שזהו 
שמונעים  לאגודה  הצטרפות  של  הצהרה  טופס 
מכן  לאחר  ומיד  הטכנולוגיה  מפגעי  עצמם  את 

נערכה החתמה המונית של כל בני הקהילה. 
כינוסים  שרשרת  מתוך  אחד  הינו  זה  כינוס 
בכל  הקהילה  בני  כל  בקרב  להיערך  שעומדים 

אתר ואתר על מנת לחזק את בדקי הבית .

נתפסו גונבי האופניים
הערב  בשעות  רביעי  ביום  ב"ב:  השומרים 
נעצרו חברי כנופיה אשר גנבו אופניים חשמליות 

ובטריות של אופניים.
נערים  על  מידע  הגיע  השומרים"  ל"מוקד 
צוות  חשמליות  אופנים  סביב  שמסתובבים 
שהגיע למקום עקב דקות ארוכות אחר החשודים 
שניסו  צעירים  ארבע  נעצרו  מרדף  ולאחר 
בכליהם  ובטריות.  חשמליות  אופניים  לגנוב 
מי  כל  אופניים.  של  ובטרייה  פריצה  כלי  נמצא 
או  אופניים  האחרונות  בשעות  ממנו  שנגנב 
 בטריות שיפנה למוקד השומרים 1700700963.

          ח' באדר א' תשע"ו 17/2/16

הגר"פ קורח שליט"א

קווים מנחים למותג מעוף

עלון

תכנית הליווי השיווקי

תכנית הגנת מט"ח

www.maof.gov.il  02-6668888 .טל. 02-6664444  פקס

רח' מסילות 5, קרית יובלים, ת"ד 3166, ירושלים 91036

 מופעל ע"י חברת
מוקד אנוש בע"מ

מעוף
ההצלחה שלכם. העסק שלנו.

הסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים

הרווח הגדול
נמצא בנדל״ן

בואו ללמוד איך לעשות אותו

זה יכול 
להיות
שלך

לפרטים והרשמה מעוף בני ברק:
 1-700-707-767 שלוחה 2

קורס יזמות נדל״ן 
• הכרות עם ענף הנדל״ן בארץ	
• שיווק נדל״ן	
• זיהוי נכסים מניבים	
• מדידת תשואות	
• משכנתאות	
• השבחת נכסים, מיסוי ועוד	

56 שעות אקדמאיות - קורס גברים |  נשים 
עלות: 336 ₪

קורס ניהול נדל״ן מתקדם
 קורס המשך המאפשר

בחינת נכסים בשטח וניהולם 
30 שעות אקדמאיות - קורס גברים 

עלות: 600 ₪

משרד הכלכלה

מופעל ע"י
אשכול גלילי

חברה יהודית ערבית
לפיתוח כלכלי בע"מ

הקורסים מסובסדים ע״י הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים במשרד הכלכלה



הרב משולם נהרי 
סגן שר הפנים הפריפריה 

הנגב והגליל
02-6700888

sgansar@moin.gov.il

050-7662266ראש המטהעו"ד אהוד מזרחי

052-2203041יועץ תקשורת ופניות ציבור יקותיאל משי

050-3741988יועצת כנסת וקשרי ממשלעו"ד ליטל הילמן

שר לשירותי דתהרב דוד אזולאי 
02-5311101

davida@dat.gov.il

 050-866-6118מנהלת לשכהעליזה אוזן

054-4555555ראש לשכהאבי אמסלם 

דוד עמר 
יועץ השר לענייני רבנים 

ורבנות 
050-7965614

054-2040502יועץ פוליטי ומבני דתמיכאל מלכיאלי 

052-4404443 דובר השר ופניות ציבורמאיר פנחס 

050-8877600ועדת שרים לענייני חקיקהעו"ד ארז מלול

יו"ר סיעת ש"סהרב יואב בן צור
02-6408338/9

ybentzur@knesset.gov.il

054-6903333יועץ חקיקהעו"ד אביעד אושרי

052-8133781עוזר פרלמנטרישלום קבסה

052-5666486עוזר פרלמנטרי פניות ציבוררוני בן חמו

02-6408412סגן יו"ר הכנסתהרב יצחק וקנין
yvaknin@knesset.gov.il

050-6233639מנהל לשכהניסים כהן

אברהם אוחיון
פניות ציבור התיישבות 

וחקלאות
050-3323271

054-4247766פניות ציבור ועדת הכספיםדוד כהן 

הרב אברהם מיכאלי
יו"ר סיעת שס ואגף הרווחה 

בהסתדרות

  03-6921283
avrahamm@ histadrut.org.il

    אישי - 050-3331526

052-8085902מזכיר הסיעה בכנסתאשר מדינה

055-6681700מנהל הסיעה בכנסתצבי יעקובזון

מנכ"ל אל המעייןהרב משה אילוז
 02-6536706

elh6533301@gmail.com 

054-4442266עוזר מנכ"לניסים כהן

סגן שר הפנים הפריפריה הנגב והגליל

המשרד לשירותי דת

סגן שר האוצרהרב יצחק כהן
02-5317727

sgansar@mof.gov.il

050-6207224יועץ ואחראי פניות ציבוראיציק לוי

אתי אברג
ראש לשכה ואחראית פניות 

ציבור
050-6205345

סגן שר האוצר
יו"ר סיעת ש"ס

סגן יו"ר הכנסת

סיעת ש"ס בהסתדרות

תנועת אל המעיין

סיעת ש"ס בכנסת

052-2454070ח"כהרב יגאל גואטה
goetta@knesset.gov.il

054-2388480עוזר פרלמנטריאבי שפיר

054-2064530חקיקה ופניות ציבורעו"ד שמעון גיגי 

050-2222942עוזר פרלמנטרי פניות ציבורנתנאל מור יוסף

ח"כ

הרב דוד בן שמעון
מזכיר נשיא מועצת חכמי 

התורה
050-412-5281

מועצת חכמי התורה

יו"ר ועדת החינוךהרב יעקב מרגי
02-6408028

ymargi@knesset.gov.il

אבי רוזן
דובר ואחראי תחום פניות 
ציבור בענייני צבא וחינוך

054-5676094

050-6240840מנהלת לשכהפנינה איפרגן

054-8485990 עוזר פרלמנטרי פניות ציבורנתנאל חיאק

יו"ר ועדת החינוך

בס"ד

מעיין החינוך התורני "בני יוסף"

מנכ"להרב חיים ביטון
  02-6587720/50
lishka@m-m.org.il

050-5642095ראש לשכהאיציק כהן

054-3030354עוזר אישייוסף סלטון

משרד הפנים, הפריפריה הנגב והגליל

שר הפנים , הפריפריה הנגב והגלילהרב אריה מכלוף דרעי
02-6701400

sar@moin.gov.il

050-6496621ראש מטהעו"ד משה ארבל

050-3121821מנהלת לשכהשפרה אסרף

072-3994555מנהלת לשכת הפריפריהטליה אברג'ל

054-8410105פניות ציבור פריפריה נגב גליל ורשויותינון אזולאי

050-4598442כנסת וקשרי ממשלנילי ברוש

054-6781664פניות ציבור רשות האוכלוסין וההגירהרובי שמש

052-3093093 פניות ציבור מגזר ערבי ודרוזימופיד עתמאן

050-6272013תקשורתברק סרי

054-6797626עוזר אישי לשריוני משריקי

תנועת ש"ס

מנכ"ל התנועההרב חיים ביטון
  02-3733200

mancal@shas.org.il

גזבר התנועהיהודה אוחנה
054-4961616

yehuda@shas.org.il

מנהל תשלומיםנתי אמסלם
054-5699078

nati@shas.org.il

1800-888-444

ם
ח

מנ
לי 

גי
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במלאכת  העוסקים  חונכים  למאות  קורס 
בבני-ברק,  לצעירים  בישיבות  החינוך 
שהוקם  "הקשיבה",  מרכז  ע"י  שהתקיים 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  ביזמתו 
יועץ  גרליץ,  יוסף  הרב  של  בהכוונתו  ופועל 
אלו,  בימים  הסתיים  ולרווחה,  לחינוך  רה"ע 
מעשיים  כלים  החונכים  בידי  לתת  במגמה 
החניכים  לקידום  מירביים  ולהישגים  לחינוך 

במסגרות אלו.
כשנתיים  לפני  הוקם  "הקשיבה"  מרכז 
במטרה להגיש סיוע לבני ישיבות, באמצעות 
בתחום,  מומחים  עם  ושיחות  התייעצויות 
וכמו"כ מקיים המרכז ימי עיון לראשי ישיבות 
לזיהוי  כלים  להקניית  רוחניים  ולמנהלים 
תלמידים  אצל  ומצוקה  קושי  של  סימנים 
אלו,  לבעיות  מתאימים  פתרונות  ולמצוא 
ובכך למנוע מהקושי לההפך לבעיה קבועה. 
המרכז מנוהל ע"י הרב עו"ס אריה פדר ואנשי 
חינוך חשובים ומוכשרים, בעלי הבנה בנפש 
הזולת  אהבת  של  בגישה  הפועלים  האדם, 
הרגיש  לתפקידם  ונפש  לב  בכל  ומסורים 
והאחראי, כאשר כל אחד מהצוות הינו בעל 

התמחות בסוג מסוים.
כימי  לסוגיהן  הקשיבה  מרכז  פעילויות 
חלק  הינם  והדרכות  השתלמויות  עיון, 

בנושא  בני-ברק  עירית  שמובילה  מהמהפכה 
ובעיקר  והישיבות,  הנוער  לבני  החינוך 
בית  בהיכל  הראשונים  צעדיהם  את  העושים 
ד' ומתמודדים, לעתים, עם אתגרים חינוכיים 
הוברר  אלו  במסגרות  התקופה.  וניסיונות 
שיהווה  תורני-חינוכי  במרכז  הדחוף  הצורך 
המענים  מכלול  את  וירכז  מיון"  "חדר  מעין 
הסוגיות  במגוון  הישיבות  לבני  הקיימים 
תלמידים  של  בעולם  הנמצאות  החינוכיות 

אלו.
כחלק  התקיים  חונכים  למאות  הקורס 
מרכז  ע"י  הנערכת  עניפה  מפעילות 
להכשרה  מיוחד  אגף  קיים  בו  "הקשיבה", 
ראשי  בשיתוף  הישיבות,  בקרב  ולהדרכה 
ישיבות, מכל החוגים והעדות בעיר. בשנתיים 
חודשיים  מפגשים  מתקיימים  גם  האחרונות 
לראשי הישיבות ולמנהלים רוחניים בישיבות, 
סדנאות ייחודיות למשגיחי ישיבות, ימי עיון 

עיון  ימי  בישיבות,  הרמי"ם  לצוות  והעשרה 
ההכשרה  מסגרת  גם  ובאחרונה  לתלמידים, 

המקיפה לחונכים.
במסגרת הקורס עסקו המשתתפים בדיונים 
מגוונים  חינוכיים  בנושאים  ובפתרונות 
החונך  להתמודדות  הנוגעות  ובשאלות 
בעבודת הקודש כגון דרכי למידה עם החניך, 
זיהוי של סגנון הלמידה המתאים, התקשורת 
הנכונה עם התלמיד, קיום שיחה משמעותית 
וכנה מלב אל לב, תמיכה רגשית ואוזן קשובה 

לנצרך לכך ותחומים ייחודיים נוספים.
המפגשים לחונכים הונחו ע"י אנשי חינוך 
ידועי שם, ובהם הרה"ג רבי יהושע פינק, רב 
גרליץ  אריה  רבי  הרה"ג  בעלז;  המדרש  בית 
שליט"א, ראש ישיבת מאה-שערים ירושלים; 
"תושיה";  מראשי  בלוי,  משה  רבי  הרה"ג 
רוחני  מנהל  טראובה,  מיכל  רבי  הרה"ג 
להוראת  ומומחה  ישראל"  "מאור  בישיבת 

מנהל  יאקאב,  יצחק  חיים  הרב  הלמידה; 
תלמוד-תורה בני אברהם אשדוד; הרב רפאל 
מנחם  והרב  החינוך  אנשי  מגדולי  גריינמן, 

דויטש, מדריך ומנחה פדגוגי.
תעודות  חלוקת  טכס  הקיים  הקורס  בסיום 
סגן  דדון,  אליהו  הרב  בהשתתפות  לחונכים, 
רה"ע וראש אגף החינוך, שבדבריו לחונכים 
ללמוד  כדי  מזמנם  שהקדישו  כך  על  עמד 
ולהעמיק בדרכים לגשת לחניכים ולהעמידם 
להמשך  תתרום  שלבטח  עובדה  אורה,  בקרן 

עלייתם ולהצלחתם של מאות התלמידים.
הקורס התקיים, בשיתוף פרויקט החונכים 
החונכים  "אחינו".  וארגון  "בצוותא"  הארצי 
הביעו תודתם, בסיום הקורס, למרכז הקשיבה, 
בהעידם שהקורס יצר אצלם מהפכה ממשית 
בה  רואים  כשהם  החינוכית,  בעבודתם 

תוצאות חיוביות והצלחות מעשיות.

מרכז 'הקשיבה' ערכו קורסים למאות חונכים מישיבות לצעירים בבני ברק  הרצאות, דיונים ופתרונות בנושאים חינוכיים 
מגוונים בהתמודדות החונך בעבודת הקודש והחינוך  המפגשים לחונכים הונחו ע"י רבנים ואנשי חינוך ידועי שם

חנוך לנער על פי דרכו

החונכים במפגשים של הקשיבה דדון, ראש אגף החינוך מביא את ברכת העירייה



רק בטרקלין חשמל כהלכה

עם מבצעים והנחות!משלמים פחות

תוקף המבצע עד 26.2.16 | כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף | המחיר הקודם והמחיר 
ERN לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה | בכפוף לאישור חברת

לחברי הסתדרות הטבה מיוחדת 
מורי אגודת ישראל 
דיסקונטולמחזיקי מפתח 

חדש!
36 תשלומים 

באשראי.
אפשרות לתשלום 

בצ’קים* 

מכונת 
תספורת 

₪ 99
₪ 149

בלנדר מוט

₪ 119
₪ 139

מיחם 
לשבת 

60 כוסות |
תוצרת ישראל |

לא טעון טבילה |
ברז אמריקאי

₪ 169
₪ 249

₪ 499
₪ 650

מערכת 
סטריאו 

ניידת
טייפ |
USB

טלפון
מתנה

1,490 ₪בשווי 59 ₪
₪ 2,090

מכונת כביסה
8 ק”ג

| A דירוג אנרגטי 
1000 סל”ד

₪ 1,290
₪ 1,430

מזגן עילי, 1 כ”ס
 | BTU-H 9,911 :תפוקת קירור

 | BTU-H 8,966 :תפוקת חימום
דירוג אנרגטי: A | COP בקירור: 4.05

בידורית
קריוקי ניידת

סוללה עד 5 שעות | מיקרופון 
אלחוטי ואופציה לעוד 2 חוטיים | 

חיבור לגיטרה | קישורית bt | חיבור 
usb וקורא כרטיסים

₪ 149
5 שנים 199 ₪

אחריות

חבילת חתנים
מכונת כביסה	 
מקרר 260 ליטר	 
תנור משולב 	 
4 להבות גז	 

חבילת חתנים
 תנור משולב קינג	 

דו תאי 4 להבות
מכונת כביסה בוש	 
מקרר גדול	 

חבילת חתנים
מ. כביסה 8 ק”ג	 
מקרר גדול	 
תנור משולב + טורבו	 

חבילת חתנים
מ. כביסה 7 ק”ג בקו	 
תנור דו תאי בד”ץ	 
מקרר שארפ פרימיום	 

מקרר 
מ.עליון

519 ליטר | כשר 
B דירוג אנרגטי

₪ 3,990
₪ 4,490

₪ 149
₪ 179

נפת קמח חשמלית
 שתי מהירויות הפעלה | 

 חלקים מתפרקים ונוחים 
 לניקוי ולשטיפה | 

 בסיס נצמד ויציב | 
8.5W הספק

מגוון תנורים 
דו תאיים

החל מ-

₪ 2,490

₪ 80X36
₪ 2,880   ₪ 3,750

₪ 110X36
₪ 3,960    ₪ 5,469

₪ 194X36
    ₪ 6,984   ₪ 8,690

₪ 166X36
     ₪ 5,976      ₪ 6,810

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
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
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חרדים,  נוער  ורכזי  פעילי  חמישים  כמאה 
מפגש'  ב'נקודת  האחרונה  בתקופה  שותפים 
שהקים ויזם הרב חיים וולמן, בה הם מתייעצים 
זה עם זה אודות שלל המקרים המתדפקים על 

דלתותיהם תוך כדי חסיון מלא.
נעזרו  בה  פעילות  של  וחצי  שנה  לאחר 
ע.נ.ף  את  להקים  הרעיון  עלה  והחכימו, 
של  רשמית  התאגדות  הנוער(  עבור  )פעילים 
עבור  ועסקנים  מקצוע,  אנשי  חינוך,  אנשי 

הנוער החרדי המתמודד.
דרישה  מהשטח  עלתה  ע.נ.ף  הקמת  לאחר 

לערוך גם ימי עיון לכלל חברי ע.נ.ף. 
הישיבה  בראש  העומד  פרנקל  אליהו  הרב 
של מרכז החינוך 'דרכי שלום' בגבעת יערים, 
עם  וחלק  האירוח  תפקיד  את  עצמו  על  לקח 
הפעילים שהתקבצו מניסיונו העשיר וסיפר על 
דרכי הפעולה והתמודדות עם הנוער ממקרים 

שבהם טיפל.
וולמן מיוזמי  אחריו נשא דברים הרב חיים 
המשתתפים  כרו  מכן  ולאחר  הפרויקט, 
אוזניהם לשמוע את הרצאתו של איש החינוך 
הרב חיים ולדר שגם נטל חלק בוועדה שיזמה 

את הפרויקט.

לקראת סיום נערך פאנל בראשות הרב אלי 
יעקבי והרב ישעיהו דרוק, בו העלו המשתתפים 
רעיונות לשיתוף פעולה ודרכי התייעלות עבור 

הנוער.
בסיום הכנס הוחלט על המשך שיתוף פעולה 
נוספים  ומפגשים  עיון  ימי  ביומו,  יום  דבר 
האפשרות  נתינת  כדי  תוך  קבועה.  בתדירות 
לאנשי חינוך נוספים להצטרף למיזם החשוב. 

מאת: עוזי ברק

נהג רכב נפצע קל - בינוני לאחר שנפל עם 
רכבו מגובה של שתי קומות אל תוך אתר בניה 
בבני  ז'בוטינסקי  פינת  החשמונאים  ברחוב 

ברק. 
המאוחרות  הערב  בשעות  חמישי  ביום 
התקבל דיווח על תאונת דרכים קשה, מתנדבי 
מד"א ואיחוד הצלה מסניף 'בני ברק' שהוזעקו 
רפואי  טיפול  הרכב  לנהג  העניקו  למקום 
טיפול  בניידת  פונה  הוא  מכן  ולאחר  ראשוני 

נמרץ לבית החולים 'שיבא' בתל השומר.
שהיה  הרכב  נהג  כי  עלה  האירוע  מבירור 
'נאות  באולמי  משפחתית  לשמחה  בדרכו 
על  הפרטי  רכבו  את  לחנות  רצה  ירושלים', 
גבי המדרכה, לחץ בטעות בחוזקה על דוושת 
איבד  ואז  המדרכה  על  להעלות  מנת  על  הגז 
שליטה פגע בגדר של אתר בניה ונפל אל תוך 
בור שבאתר בגובה של שתי קומות, כשהרכב 

התהפך על גגו.  

ביחידת  מתנדב  יוסקוביץ  יהודה  ר' 
האופנועים של 'איחוד הצלה' מסניף בני ברק 
הפוך  ברכב  נתקלתי  לזירה  "כשהגעתי  סיפר: 
הרכב  נהג  ובתוכו  בניה  אתר  בתוך  גגו,  על 
בהכרה. אזרחים שעברו בסמיכות למקום וראו 
את הרכב נופל מגובה לתוך אתר הבניה, חילצו 
נוספים  מתנדבים  עם  ויחד  מהרכב  הנהג  את 
מכן  לאחר  ראשוני.  רפואי  טיפול  לו  הענקנו 
הנהג פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים 
כשבאורח נס הוא בהכרה מלאה, כשהוא סובל 

מחבלות ופציעות קלות".

מאת: עוזי ברק

השיטור  למפקד  התמנה  סוויסה  מאיר  פקד 
העירוני בני ברק, והחליף את פקד מרק צפניה 

שקודם וחזר למשטרת 'מרחב דן'. 
פיקד על  ביבנה,  נשוי מתגורר  סוויסה  פקד 
יחידת הסיור של משטרת 'מרחב דן' ומכיר את 

העיר בני ברק היטב.
בין  חפיפה  התבצעה  האחרונים  בשבועיים 
מנהל  בליווי  והנכנס,  היוצא  הקצינים  שני 
בכדי  מלכא,  שלומי  מר  העירוני  השיטור 

לשנת  העבודה  תוכניות  על  מקרוב  לעמוד 
2016, שכוללות טיפול בצד המשטרתי וטיפול 

עפ״י נושאים בהם בחרה העירייה לטפל. 
מוכשר  לקצין  נחשב  סוויסה,  מאיר  פקד 
הצד  הינם  המבצעי  בצד  ויכולותיו  ומבטיח 
עם  שערך  היכרות  פגישות  סבב  לאחר  החזק, 
מנהל השיטור בעירייה, עם חנוך זייברט ראש  
העיר  וסגניו, הרב ישראל דרנגר ראש המטה, 
לדרכו  סוויסה  פקד  יצא  האגפים,  ומנהלי 

כמפקד השיטור העירוני בעיר.

'פורום המטפלים' ובו כמאה וחמישים פעילי נוער חרדי 
שהתכנסו השבוע ליום עיון ראשון מסוגו שבו נערכו 

התייעצויות ושיתוף בדרכי התמודדות עם הנוער המתמודד

נהג רכב שעשה תאונה נפל לתוך 
אתר בניה בגובה של שתי קומות 
והתהפך על גגו  הנהג ניצל בנס

פקד מאיר סויסה מיחידת הסיור של 
משטרת 'מרחב דן' מונה למפקד השיטור 

העירוני במקום פקד מרק צפניה

הכירו את ע.נ.ף: פעילים עבור הנוער

ונהפוך הוא

מפקד חדש לשיטור העירוני

מפקד בני ברק החדש

יוזם הפרוייקט הרב חיים וולמן נושא דברים

הרכב ההפוך

03-5708192 טלפון:   ,62 עקיבא  רבי  רחוב  ברק,  בני  סניף 
02-5003013 טלפון:  ירושלים,   ,43 ירמיהו  רחוב   1 סנטר  סניף 
קניון רמות שד' גולדה, ירושלים, טלפון: 074-7470711 סניף בוטיק 

להשיג בסלוני גלית איטליה ואצל הפאניות הנבחרות

GALIT ITALIA

ר ת ו י ב  ו ט ש  י ר  ת ו י ב ב  ו ט ל ם  ג

<<  חדש! גלית איטליה פרימיום  >>
פאות משיער ברזילאי משובח מבית גלית איטליה.

הביאי פאה ישנה וקבלי 1,000 ₪ מתנה
לרכישת פאת פרימיום יוקרתית חדשה

בואי להתחדש לקראת פסח

ברק בני  איטליה  גלית 



שולחן מלכים ממליץ ללקוחותיו לא להתפשר על טיב הרהיט
ולקדם את חג החירות עם רהיט טוב שגם משתלם בכיס!!!

ערב פסח 
כבר כאן...
ואתם מרוויחים!

מחפש רהיט איכותי? הגעת ליעד!
בשולחן מלכים תמיד תמצא רהיט איכותי וחזק מבית טוב!

תצוגת ענק במקום

 

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 

המרכז לריהוט הבית

רהיט איכותי |

בס"ד

מחפש רהיט איכותי? הגעת ליעד!
בשולחן מלכים תמיד תמצא רהיט איכותי וחזק מבית טוב!

תצוגת ענק במקום

 

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 

המרכז לריהוט הבית

רהיט איכותי |

בס"ד
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מאת: פישל רוזנפלד

שכלתו  שליט"א,  מבוטושאן  האדמו"ר  כ"ק 
האדמו"ר  כ"ק  של  בתו  ע"ה,  פרנקל  חנה  מרת 
מביאלה אוסטרובצה נספתה בתאונה המחרידה, 
מיוחדת  חיזוק  בשיחת  הדין.  את  עליו  מצדיק 
ורוויית אמונה ששמע מפיו הרב שייקה גרינשפן 
ראש רשת הכוללים 'נרו יאיר' ומתפרסמת ב"קו 
המהווים  הדברים,  את  מביאים  אנו  עיתונות", 
שיעור חיזוק באמונה וביטחון בהקב"ה, על אף 
האדמו"ר  כ"ק  נמצא  בהם  הקשים,  הכאב  רגעי 

שליט"א.
שמענו את הבן בהלוויה מקבל ע"ע את הדין. 

איך מקבלים כאלה כוחות?
נחת  ולעשות  לעבוד  רק  רצונו  שכל  "אברך 
מדובר  הרי  בכלל,  שאלה  לא  זה  להקב"ה  רוח 
רצון  את  לעשות  היא  מהותו  שכל  באברך  פה 
והיה  שאמר  מי  לקב"ה,  רוח  נחת  הקב"ה, 
העולם, זה בכלל לא שאלה. אנחנו הרי 'כחומר 
בנו  להשתמש  מחליט  הקב"ה  אם  היוצר',  ביד 
כדי ליישם את רצונו, הרי ברור שזהו רצונו, ואם 
הבן שלי חי כדי לעשות לו נחת רוח ורצונו, הרי 

אין כאן שאלה".
בחלוננו",  המוות  "עלה  של  היא  התחושה 
כך  האם  אחד.  לכל  לקרות  יכול  כזה  שאסון 
את  לראות  צריכים  אנו  מאמינים  כיהודים 

הדברים?
"צריכים לראות את זה שרוצים מאיתנו משהו, 
מאיתנו  דורשים  משמים  אבל  כואב  זה  אולי 
ומה  מותר  מה  להגיד  המוסמך  לא  אני  משהו. 
להתרחק  שצריכים  זה  שבטוח  מה  אבל  אסור, 
הכלים  האלקטרוניים,  הכלים  מכל  שיותר  כמה 
ואפילו  בהם  לנגוע  שאסור  וודאי  הטמאים 

לברוח מקרבתם.
יש  אבל  כשרים,  אפילו  שהם  טלפונים  "יש 
הדעת',  'היסח  של  הנוראה  המחלה  את  בזה 
זה עדיין לא פותר את בעיית  זה מסונן,  גם אם 
ההתמכרות והיסח הדעת, שזה יכול להשפיע על 

היצר ולהביא לתופעות קשות.
"זה הרי המחלה הנוראה של הדור, וזה בעצם 
המכשיר  שפשוט  הזה  הנהג  של  הבעיה  היה 
הסיח את דעתו. לפי מה שאומרים, שהנהג לא 
הבחין במשאית שעמד בצד הדרך, זאת אומרת 
שהיה לו היסח הדעת בנהיגה. זאת אומרת, שעל 
ידי זה שמתמכרים למכשיר, אפילו אם זה מסונן, 

ה'קליפה' של היסח הדעת במקומה עומדת.
על  גם  משתלטת  הדעת  היסח  של  "הקליפה 

אחרים, אפילו שאין להם מכשיר מתקדם. 
יתר מכן, ברגע שלכולם יש מכשיר כשר ויש 
רק קליפה אחת של היסח הדעת, אז הוא מתחיל 
יכול לקרות היסח הדעת ואפילו  ואז  להשתולל 

יותר גרוע מכך, כמו מה שקרה השבוע.
לקוחות  שירות  מוקדי  בעיקר  עבודות,  "יש 
בשמונה  לעבודה  מגיעים  שהעובדים  שממתי 
הכלים  כל  את  לשים  צריכים  הם  בבוקר 
בצהריים,  ארבע  עד  בצד,  האלקטרוניים 
מקום  שהיה  להיות  יכול  מהעבודה.  כשחוזרים 
כמו  הציבור,  שלום  על  שאמונים  אלה  שגם 
שאחת  אותם  יחייבו  שבכלל  אגד  נהגי  למשל 
הטלפון  את  להשאיר  היא  בעבודה  מהדרישות 

בצד, בכדי למנוע את הפגיעה בשלום הציבור.
שהורו  לי  אמרו  איתי,  בקשר  שהם  "אנשים 
להם שאם הם מוציאים את המכשיר בעבודה - 
מפטרים אותם, וזה בשירות לקוחות, שלא נדבר 
שלא  הציבור.  שלום  על  שאמונים  אנשים  על 
יגידו 'אני עכשיו מחזיק בהגה ולא במכשיר', כי 

כל זמן שזה לידך - זה מסוכן".

כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א, שכלתו מרת חנה פרנקל ע"ה, בתו של כ"ק האדמו"ר 
מביאלה אוסטרובצה נספתה בתאונה המחרידה, מצדיק עליו את הדין בשיחה רוויית חיזוק ואמונה

"אנחנו הרי 'כחומר ביד 
היוצר' - זה רצון הקב"ה"

השיחה המלאה תפורסם 
ביום שישי בכל ישראל

כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א

הן
 כ

לי
גי

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

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

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! 
וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות

מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

משנכנס אדר
מרבים בשיא...

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

מזגן 3 כ"סמזגן לסלון מזגן לחדר שינה

₪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

מקרר
+ מכונת כביסה

+ תנור חד תאי ₪2772 

סה"כ

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

מייבשי כביסה
מהמותגים המובילים 

במחירים שחבל לתלות!

סה"כ

₪164
ל-36 חודשים

₪
ל-36 חודשים
77

סה"כסה"כ

₪189
ל-36 חודשים ל-36 חודשים

27
החל מ-

₪

ל-36 חודשים
30

החל מ-

₪
ל-36 חודשים
56

החל מ-

₪
ל-36 חודשים
92

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!

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
60 ס"מ

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!

סה"כ  ₪3290סה"כ  ₪1990סה"כ  ₪1090

המהפכה בשיאה!
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ברגע אחד של היסח דעת, הפך קו 402, קו האוטובוס המזוהה ביותר עם הציבור החרדי, לזירת קטל מדממת ולטרגדיה בלתי נתפסת

מידת הרחמים עלינו התגלגלי
יעקב מאיר חשין ז"ל היה בדרכו לפגישת שידוך, ישראל וינברג ז"ל היה בדרכו לחתונה של בן דודו בבני ברק, לוי יצחק אמדדי ז"ל רק ביקש להגיע לישיבה שכ"כ אהב,  

מרדכי כהן ז"ל, רק בן 18.5, עשה את דרכו לישיבת עץ חיים באבוב בבני ברק, מרת חנה פרנקל ע"ה בתו של האדמו"ר מביאלה אוסטרובצה וכלתו של האדמו"ר מבוטושאן, 
רק ביקשה להגיע יחד עם בעלה לבית חמיה כדי לציין את יום הנישואין השני, הרבנית לאה מלמוד ע"ה הייתה בדרך לסידורים בבני ברק לקראת חתונת בנה  ברגע אחד, 

נגדעו חייהם של שישה מנוסעי קו 402, שהתנגש במשאית שעמדה בצד הדרך

מאת: אלי שניידר ומנדי קליין

זה היה ערב שחור ליהדות החרדית. 
בטרגדיה  הסתיים  רגיל,  ראשון  יום  עוד  כמו  שהחל  יום 
נוראית: שישה מבני היהדות החרדית, כולם תושבי ירושלים, 
נספו ו-15 נפצעו בתאונת דרכים מחרידה, כשהם נוסעים בקו 
'אגד'  של   402 קו  החרדי,  הציבור  עם  מזוהה  הכי  האוטובוס 

שמוביל מירושלים לבני ברק ולהיפך.
לטרון.  למחלף  בסמוך   ,1 בכביש  אירעה  הקשה  התאונה 
מחקירה ראשונית של התאונה הקטלנית עולה כי נהג משאית 
תקלה,  עקב  הדרך  בשול  לעצור  נאלץ  בנייה,  חומרי  ועליה 
ככל הנראה נזילת שמן. זמן קצר לאחר שעצר בשול, אוטובוס 
שהגיע מכיוון ירושלים סטה מנתיבו והתנגש במשאית בעוצמה 
זזו  כיסאות  מהאוטובוס.  חלק  "חתך"  וממש  הימני,  בצידו 
ממקומם, ושישה מהנוסעים, בעיקר אלה שישבו בחלק הימני 
של האוטובוס, נהרגו. חמישה כמעט במקום, ואחד נוסף לאחר 

שפונה לבית החולים.
נהג  מצד  דעת  להיסח  חשד  מסתמן  כה  עד  מהחקירה 
האוטובוס. שני הנהגים, נהג האוטובוס ונהג המשאית, נחקרו 
ולאחר מכן, הוחלט לעצור את נהג האוטובוס להמשך חקירה 
האוטובוס  נהג  הובא  בהמשך  ברשלנות.  מוות  גרימת  בגין 

להארכת מעצר בבית המשפט לתעבורה בגבעת שאול.
אבל את הנעשה, כבר לא ניתן יהיה להשיב: שישה הרוגים, 

שאף חקירה כבר לא תחזיר אותם לחיים.

 באמצע לימוד התורה

ההרוג הראשון ששמו הותר לפרסום הוא 
הבחור יעקב מאיר חשין )27(, המשתייך 

עם  התגורר  חשין  ברסלב.  לחסידות 
הוריו בשכונת רמות בירושלים ולמד 
בבחרותו בישיבת נדבורנה בבני ברק. 
חשין היה קשור לאדמו"ר זצ"ל אותו 

ללמוד  עבר  השנים  ובמהלך  העריץ, 

בכולל ברסלב בשכונת מאה שערים, בו שקד על תלמודו.
מידות  בעל  וכשרוני  מיוחד  בבחור  מדובר  כי  סיפרו  חבריו 
טובות ונאצלות שהיה אהוב על בני משפחתו וחבריו. בשעות 
הערב של יום ראשון, ביקש חשין לעשות את דרכו לבני ברק 
בקו 402 להשתתף בפגישת שידוכין, כשבמהלך הנסיעה היה 
שקוע בלימוד. "לפתע אירעה התאונה המחרידה בה קיפח את 

חייו", סיפרו מכריו.
ברסלב  חסידות  ספרי  אלפי  ולהפיץ  להדפיס  נהג  המנוח 
בשם  עלון  ביוזמתו  יצא  אף  ולאחרונה  החרדים,  בריכוזים 
שיק  מוהרא"ש  על  מיוחדים  סיפורים  המגיש  אש'  'שלהבת 
זצ"ל. בהילולת מוהרא"ש שהתקיימה לפני כשבועיים ביבנאל 
הדפיס המנוח אלפי ספרי 'אשר בנחל' אותם הפיץ במחיר הקרן 

לקהל שפקדו את הציון.
"מדובר  עיתונות':  ל'קו  סיפרו  ז"ל  מאיר  יעקב  של  מכריו 
ברצינות.  אצלו  היה  הכל  מאוד.  ורציני  שמיים  ירא  בבחור 
התפילות שלו היו מיוחדות. היו לו מידות טובות במיוחד והיה 

מתמיד ושקוע בלימוד".

 החתונה נהפכה לאבל

 )26( וינברג  ישראל  הוא  הקשה  בתאונה  השני  ההרוג 
נולד   ,)26( ישראל  סלאנים.  מחסידות 

הערשל  צבי  נפתלי  רבי  הרה"ח  לאביו 
בנו  סלאנים,  חסידי  מחשובי  וינברג, 
וינברג  זיידל  מרדכי  רבי  הרה"ח  של 
זצ"ל, מזקני החסידים, ולאמו שתחי' 

לבית משפחת ארלנגר.
בדרך  היה  ז"ל  וינברג  ישראל 

באותו  דודו שנערכה  לבן  הערב לשמחת החתונה 
באולמי ארמונות פרידמן בבני ברק.

לעזור  תמיד אהב  ז"ל  וינברג  ישראל  לדברי חבריו, הבחור 
תורה  ספג  גדל  בה  במשפחה  פניו.  על  חיוך  עם  והיה  לזולת 
יראת שמים ועבודת ה' צרופה. "וינברג היה אהוב על רבותיו 

וחבריו. היה לו קשר אישי עם הרבי שאהב אותו מאוד", סיפרו 
חבריו.

חבריו סיפרו כי הוא היה בחור שכולו לב. תמיד היה אוהב 
בשביל  הכל  עושה  היה  "הוא  רחב.  ובלב  פנים  במאור  לעזור 
הזולת בחפץ לב. ישראל היה בחור שכולו זהב", הם אומרים 
 - העבודה  היסוד  בעל  מרן  של  ונין  נכד  הינו  וינברג  בהלם. 

האדמו"ר הראשון לבית סלאנים.

 זכה במבחן ההלכה

הוא  הקשה  בתאונה  השלישי  ההרוג 
מחסידי   ,)17( אמדדי  יצחק  לוי  הבחור 
הגאון  של  בנו  הוא  יצחק  לוי  ברסלב. 
רבי הלל קלמן אמדדי, דיין ומורה צדק 

בבית ההוראה 'צדק ומשפט' ביבנאל.
'ברכת  בישיבת  בעבר  למד  המנוח 

לפני  ברק.  בבני  רשב"ם  ברחוב  התורה' 
ההלכה'  'אורות  מבצע  במסגרת  שנתיים 

הישיבות  לבחורי  ברכות  בהלכות  פומבי  מבחן  ביבנאל  נערך 
הקטנות ובו זכה הבחור לוי יצחק אמדדי, שאף קיבל את סט 

הספרים 'חזון עובדיה'.
"אנשים  הקשות.  התחושות  על  סיפרו  ביבניאל  תושבים 
על  בכלל  דיברו  ביישוב  כולם  עוד  קצר  זמן  לפני  עד  בהלם. 

דברים אחרים ופתאום זה נחת עלינו".
חברו לספסל הלימודים ביבנאל סיפר: "הוא היה בחור עדין 
וצנוע ואהוב על כולם, הוא הקפיד בכבודם של אחרים וכולם 
העריכו אותו בחזרה. כשהישיבה לא הייתה מסודרת הוא נהג 
להחזיר כל ספר למקום והיה דוגמה לבחור עובד ה' בתמימות".

יצחק  לוי  את  למנוחות  ליוו  ביבנאל  ברסלב  מחסידי  מאות 
חסידי  של  הקודש'  'היכל  המדרש  מבית  יצאה  ההלוויה  ז"ל. 
הונחה  שם  ההר,  במעלה  העלמין  בית  לעבר  ביבנאל  ברסלב 
מיטת הנפטר בסמוך לקברו הקדוש של מוהרא"ש זי"ע ולאחר 

מכן נערכה הקבורה לקול בכיותיהם של קהל המשתתפים.

אלי שניידר ומנדי קליין

הגר"ב פינקל מספיד בהלווית הרבנית לאה מלמוד ע"הזירת התאונהזירת התאונה
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אוטובוס הדמים

ברגע אחד של היסח דעת, הפך קו 402, קו האוטובוס המזוהה ביותר עם הציבור החרדי, לזירת קטל מדממת ולטרגדיה בלתי נתפסת

מידת הרחמים עלינו התגלגלי
יעקב מאיר חשין ז"ל היה בדרכו לפגישת שידוך, ישראל וינברג ז"ל היה בדרכו לחתונה של בן דודו בבני ברק, לוי יצחק אמדדי ז"ל רק ביקש להגיע לישיבה שכ"כ אהב,  

מרדכי כהן ז"ל, רק בן 18.5, עשה את דרכו לישיבת עץ חיים באבוב בבני ברק, מרת חנה פרנקל ע"ה בתו של האדמו"ר מביאלה אוסטרובצה וכלתו של האדמו"ר מבוטושאן, 
רק ביקשה להגיע יחד עם בעלה לבית חמיה כדי לציין את יום הנישואין השני, הרבנית לאה מלמוד ע"ה הייתה בדרך לסידורים בבני ברק לקראת חתונת בנה  ברגע אחד, 

נגדעו חייהם של שישה מנוסעי קו 402, שהתנגש במשאית שעמדה בצד הדרך

קהילת  רבני  ומחשובי  המנוח  של  אביו  אמדדי,  הלל  הרב 
ברסלב ביבנאל, ספד מעל הקבר הטרי: "לוי יצחק, היום בבוקר 
מצוין.  לי  אמרת  שלומך?  מה  אותך  שאלתי  איתך,  דיברתי 
מצוין?  מרגיש  שהוא  לי  אמר  הוא  למה  יודעים  אתם  רבותי, 
כי היום סידרו לו חברותא מיוחדת שילמד איתו בסדר ג'. הוא 
היה שבת בירושלים וחזר משם היום לישיבה בבני ברק, אבל 

הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יילך לישיבה של מעלה.
"אני רק מודה לבורא עולם שברוך ה' הוא היה אצל רבינו, 
והוא נפטר עם פיאות ועם זקן, הוא נפטר כבן תורה. הוא זכה 
שהוא  זה  על  התפלל  נסע,  שהוא  לפני  בכותל  היום  להיות 
יצליח בישיבה. לוי יצחק, תפעל בישיבה של מעלה עבור עם 

ישראל!".

 "הלב כואב לי"

בתו  ה-23,  בת  פרנקל  חנה  מרת  הינה  באסון  נוספת  הרוגה 
האדמו"ר  של  וכלתו  אוסטרובצה  מביאלה  האדמו"ר  של 

מבוטושאן.
המנוחה ע"ה נישאה לבעלה, שהיה מבחירי ישיבת מיר, לפני 
כשנתיים ועמדה לימינו שיוכל להמשיך לשקוד על אדני התורה 
והיראה. בני משפחתה סיפרו כי המנוחה התייתמה בצעירותה 
בכוחותיה המיוחדים כשסייעה לאביה  ניכרה  אז  וכבר  מאמה 

לגדל את בני המשפחה ולהתמיד בדרך חינוכם.
הגברת פרנקל ובעלה היו בדרכם לעיר בני ברק כאשר לפתע 
התנגש האוטובוס במשאית שעמדה לצד הדרך. מעוצמת המכה 

נהדפה המנוחה ונפטרה. 
חברותיה מספרות על אישה צנועה וחסודה שביקשה להקים 
כולם  לצער  אולם  החסידות,  בדרכי  בעלה  עם  יחד  ביתה  את 

נגדעו פתיל חייה.
לבית  והובהל  בתאונה  נפצע  בנסיעה,  לידה  שישב  בעלה, 
החולים 'קפלן' ברחובות. אחד מקרובי משפחתו ששהה לצדו 
בלילה הראשון, סיפר: "לא קל היה להיות שם, ליד יהודי פצוע 
שעובר תהליכים של בדיקות וכאבים, אבל למרות הכל, לרגע 

היד?  לך  'כואב  אותו  שאלתי  עצמו,  על  חשב  לא  הוא  אחד 
הרגל?', הוא היה כולו מלא במכות ובחבורות בכל חלקי גופו, 
הוא יצא בנס. אבל עם כל הכאבים, כששאלתי אותו 'מה כואב 
לך?' הוא כנראה הרגיש את מצבה של אשתו וענה לי: 'הלב 

כואב לי'.
רעייתו  של  מצבה  על  לו  שנודע  לפני  עוד  חוליו,  "ממיטת 
הוא אמר לי, 'יצאתי עם אשתי להורים לציין את יום הנישואים 
השני שלנו, ולבסוף אני מגיע לבית החולים קפלן', הוא אמר לי 
ושאל, 'האם אשתי בחיים? רק תגיד לי אם היא בחיים או לא'".
למחרת, גיבסו את ידו הפצועה בבית החולים, ושחררו אותו 

להלוויה קורעת הלב של רעייתו ע"ה.
בעלה הר"ר מרדכי פרנקל הי"ו בכה בהספדו בדמעות שליש 
היית  צרכיי.  לכל  סוף,  בלי  לי  דאגת  את  יקרה,  "חנה  ואמר: 
הרב'ה שלי, נתת לי עצות כמו שאף אחד לא היה יכול לתת. לא 

היה סוף לחוכמה שלך.
"דחפת אותי כל הזמן" הוסיף הבעל בדמעות, "העמדת אותי 
על הרגליים, אבל אם פגעו בך אף פעם לא פגעת חזרה. הייתה 
היית  הרע.  מלשון  נזהרת  גדולה.  וצניעות  נפש  מסירות  לך 
מושלמת, ותמיד אמרת שאסור להיות מושלם כי מי שמושלם 
מרדכי  הר"ר  ביקש  לסיום,  הזה".  בעולם  לעשות  מה  לו  אין 

מרעייתו המנוחה שתהיה מליצת יושר על בני המשפחה.

 תעודת הזהות סייעה בחיפושים 

עוד הרוג הוא אהרן מרדכי כהן )18.5( 
בבני  באבוב  חיים  עץ  ישיבת  תלמיד 

ברק.
כהן, שהתגורר יחד עם הוריו ברחוב 

בר אילן בירושלים, היה בדרכו לישיבה 
חיפשו  ארוכות  שעות  במשך  ברק.  בבני 

אותו בני משפחתו בבתי החולים אך לשווא.
בזירת  זק"א  מתנדבי  ידי  על  שנמצאה  שלו  הזהות  תעודת 
רק  התאונה.  בזמן  באוטובוס  היה  הוא  אכן  כי  לימדה  האסון 

במכון  גופתו  זוהתה  קדחתניים  מאמצים  לאחר  ליל  באישון 
המשפטי באבו כביר והודעה נמסרה לבני משפחתו.

מכריו מספרים על בחור נפלא בעל חן חסידי ויראת שמיים 
טהורה שכל שאיפתו היה לגדול בתורה ועבודת השם.

"מוטי ז"ל היה אישיות יוצאת דופן של בחור מתמיד ושקדן 
סיפרו  הבריות",  על  ואהוב  טובות  מידות  בעל  היותו  לצד 
נגדע הכל", אמרו  לפניו, אולם כעת  היה  "כל עתידו  השבוע. 

בכאב.
בעקבות פטירתו הטראגית בוטלה שמחת השבע ברכות לבנו 
של משפיע הישיבה הרה"צ רבי אשר ישעיה רוזנבוים, שהייתה 

אמורה להתקיים באותו ערב בישיבה. 

 התלמידות ביקשו מחילה

 60 בת  ע"ה,  מלמוד  לאה  הרבנית  היא  האחרונה  ההרוגה 
מרחוב עזרת תורה בירושלים.

האוטובוס,  של  האחורי  באזור  שישבה  מלמוד,  הרבנית 
החייאה  ניסיונות  ולאחר  התאונה  מעוצמת  אנושות  נפגעה 

ממושכים נאלצו כוחות ההצלה לקבוע את מותה.
גדול  חכם  תלמיד  נפתלי,  לבעלה  נישאה  ע"ה  מלמוד 
לגדל  לו  מסייעת  כשהיא  באמונה  לצידו  ועמדה  בירושלים 
את ילדיהם לחינוך של תורה. המנוחה שימשה כמורה לדינים 
והלכות בסמינר הרב מנדלסון בירושלים. בעוד חודש תוכננה 
שונות  להכנות  ברק  לבני  נסעה  והיא  בנם,  חתונת  להיערך 

לקראת החתונה.
לאה מלמוד ע"ה, היא בת של הגאון רבי יהושע גרוזינסקי 
ראש ישיבת ביאליסטוק ומתלמידי מרן רבי ברוך בער ליבוביץ 

בעל ה'ברכת שמואל' זצ"ל.
בעלה, הגאון רבי נפתלי, משמש כר"מ בישיבת 'אמרי נועם' 
לצעירים בירושלים,  ומחשובי תלמידי החכמים בשכונת עזרת 

תורה.
מאות רבות מתלמידותיה ליוו אותה בהלוויה הכואבת ביום 
שני למנוחת עולמים, ואף ביקשו ממנה מחילה, בטרם נקברה.

הלווית מרת חנה פרנקל ע"ההלווית הרבנית לאה מלמוד ע"ההגר"ב פינקל מספיד בהלווית הרבנית לאה מלמוד ע"ה

צילומי זירת התאונה ומסעי ההלוויות: אורי דיוויס ויוסי קלצקי - איחוד הצלה, דוברות מד"א, עזריאל שניצר - זק"א, יונתן זינדל - פלאש 90, יוסי גולדברג ויהודה רחמים  - חדשות 24
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השעה 03:48 לפנות בוקר, אני בדרכי למיטה לנסות לעצום עיניים 
לכמה שעות ואני מוצא את עצמי כותב בקבוצה המבצעית של זק"א: 
"אשרי מי שזכה להיות ממתנדבי 'זק"א חסד של אמת' באמת. שנשמע 

ונתבשר בשורות טובות, לילה \ בוקר טוב. 
האישה  כאשר  וגדוש,  מלא  עבודה  יום  מעוד  לביתי  חזרה  בדרך 
טוב  זמן   ,1 בכביש  נמצא  אני  שבועית,  לקנייה  לצאת  בבית  ממתינה 
המבצעי  במירס  המחשבה.  חוט  ניתק  לפתע  במחשבות.  סדר  לעשות 
על  ראשוני  דיווח  זק"א,  מוקד  קולו הדרמטי של המוקדן...  זק"א  של 
מספר  במקום  ראשוני  דיווח  לפי  למשאית,  אוטובוס  בין  קשה  תאונה 
בכביש  פרסה  עושה  אני  התלבטות,  ללא  אחד  ברגע  נפגעים.  של  רב 
הראשי ומעדכן בקשר שאני בדרכי לזירת התאונה, ומי בכלל חושב על 

התוכניות שהיו לי להמשך הערב.
תוך כדי נסיעה מגיע דיווח מעודכן שאכן מדובר בתאונה קשה מאד 

ושהוכרז אר"ן )אירוע רב נפגעים(.
ממרחק קצר אני מזהה אוטובוס עומד בנתיב הנגדי בשולי הכביש. 
אני עוצר בצד ורץ לתוך הזירה, עושה סקירה ראשונית ומבין שמדובר 
באירוע מחריד. מיד אני מעדכן את המוקד שיזרים כוחות הצלה וזק"א 
בהקדם האפשרי. בסמוך למשאית החונה אני רואה בחור צעיר שרוע על 
הכביש ללא דופק ונשימה. אני ועוד כמה נהגים שעצרו לעזור מתחילים 
בחילוץ  ומסייע  לאוטובוס  עובר  אני  דקות  כמה  לאחר  בהחייאה, 
הנפגעים שחלקם מחוסרי הכרה וחלקם ללא רוח חיים. אני עובר מגופה 

לגופה ומתפלל בליבי שהזוועה הזאת תגמר.
מגישים  מגיעים,  הצלה  ואיחוד  מד"א  זק"א,  של  מתנדבים  עשרות 
עזרה ראשונה ומסייעים בפינוי הפצועים. לאחר שכולם פונו, נשארים 

בזירה צוות גדול של זק"א כדי לעסוק במלאכת הקודש הקשה מכל.
בחרדת  מטפלים  המתנדבים  המוות.  של  השקט  את  יש  ברקע 
באיסוף  ומתחיל  לאוטובוס  עולה  נוסף  וצוות  ההרוגים  בגופות  קודש 
הממצאים. לאחר כשלוש שעות של עבודה קודש נשארים בזירה צוות 
בדרכי  הערב  תחילת  של  לנסיעה  חוזר  אני  מתנדבים.  של  מצומצם 
הביתה. שיחה רודפת שיחה כולם רוצים לקבל מידע על התאונה הקשה 
איך למה וכמה. הנסיעה עוברת מהר מידי ואני כבר מגיע הביתה. לא 
נכנס  אני  בראש.  המחשבות  את  ולסדר  עצמי  עם  קצת  להיות  מספיק 
למה  עלי  קופצים  הם  אבא  אבא  ערים.  עדיין  הקטנים  הילדים  הביתה 

אתה מגיע כל כך מאוחר. אני מלווה אותם לחדר הילדים.
מבוגר  גברי  קול  נשמע  הקו  על  מצלצל  שלי  הנייד   23:45 בשעה 
לישיבה.  הגיע  לא  שלי  'הבן  מודאג,  מאוד  שלו שהוא  בקול  שומעים 
בטוח  לא  אני  אבד.  איתו  והקשר  ברק  בני  לכיוון  מירושלים  יצא  הוא 
שהוא היה על האוטובוס אבל לישיבה הוא לא הגיע. התקשרנו לבתי 
החולים ולא ידוע להם על פצוע בשם זה'. השם מאוד מוכר לי, זכור 
לי שבזירת התאונה ראיתי כובע עם שם דומה.  אני מיד מעלה את יו"ר 
ומוסר לו את הנתונים. משי מיד  יהודה משי זהב על הקו השני  זק"א 
מפעיל את המתנדבים ומבקש מהם לצאת לבתי חולים לסרוק ולבדוק 
שוב האם הנעדר נמצא שם. עשרות מתנדבים מוזנקים לזירת התאונה, 
לשלול אפשרות שהפצוע עף לצד הכביש. משי מבקש משני מתנדבים 
המודאגים.  ההורים  של  הבית  לכיוון  להתקדם  רביבו  ונחמן  קניג  נתן 
זק"א המפקח  ועד רבני  יו"ר  רוז'ה  יעקב  אנו מעלים על הקו את הרב 
את  לו  נותנים  משפטית,  לרפואה  הלאומי  במכון  הזיהוי  מלאכת  על 
מירב הפרטים. הרב מעדכן אותנו שאכן יש הרוג מהתאונה שעדיין לא 
זוהה וכדי שיזהו אותו חייבים להמציא את תצלומי השיניים שלו. משי 
מבקש מההורים את פרטי רופא השיניים ושולח את המתנדבים יעקב 
פלץ ויוסף פורוש לאתר את רופא השיניים. השעה כבר 2 בלילה ואחרי 
מאמץ הצליחו לאתר את כתובתו של רופא השיניים. הרופא יורד איתם 
למרפאה ומעביר להם את צילומי השיניים. צוות נוסף של זק"א מוריד 
לנעדר.  סופי  זיהוי  לעשות  בכדי  משפטית  לרפואה  למכון  האבא  את 

בסביבות השעה 3:30 אכן זוהה סופית ההרוג השישי.
עין, אבל הקול של האבא המודאג  לעצום  מנסה  במיטה  אני שוכב 
והכאוב עדיין מהדהד באוזניי, ואני חושב לעצמי כמתנדב בזק"א כשני 
עשורים שהרבה יותר קשה ללוות הורים במצב הזה של חוסר וודאות 

מאשר לטפל בהרוגים בשטח. 
בתפילה לביאת גואל צדק ולזכות לתחיית המתים בקרוב ממש.

השקט 
של המוות

מוטי בוקצ'ין

מאת: אלי שניידר

של  שמו  לפרסום  הותר  התאונה  למחרת  בוקר 
שהיה  האוטובוס  נהג  ירושלים,  תושב  ביטון,  חיים 
מעורב בתאונה הקטלנית. לבקשת המשטרה, מעצרו 

של הנהג הוארך בשלושה ימים.
נחקר  וברשלנות  מוות  בגרימת  החשוד  הנהג 
התנועה,  אגף  במשרדי  ארוכות  שעות  במשך 

נציג  אמר  מעצרו  בהארכת  ובדיון 
את  הוציא  הנהג  כי  מהמשטרה 
לחקירת  המסייע  הטכוגרף,  דסקת 
במשטרה,  טוענים  בזאת,  תאונות. 

שיבש הנהג הליכי חקירה.
הבוקר  טען  המשטרה  נציג 
שהנהג  לומר  "ניתן  כי  בדיון 
לפני  הבחין במשאית שבריר שניה 

שמאלה  חזק  ההגה  את  הסיט  הזה  ובשלב  הפגיעה 
כך שהאוטובוס פגע עם הפינה הקדמית ימנית בפינה 
האחורית שמאלית של המשאית התקולה, וכמעט כל 
יושבי האוטובוס שישבו בצד ימין של הרכב נפצעו 

או נהרגו".
את  עצרה  המשטרה  כי  הדיון,  מפרטי  עולה  עוד 
וכי  התרחשה,  שהתאונה  אחרי  דקות   40 רק  הנהג 
מספרי  את  ובודקת  חוקרת  המשטרה  כך  בעקבות 
 40 אותן  במהלך  הנהג  התקשר  שאליהם  הטלפון 
הדקות. "חוץ מחקירה יש עוד מספר פעולות לבצע 
עם מספר גורמים בחברת אגד שכבר זומנו לחקירה. 
המשיב  של  לטלפון  תקשורת  מחקר  צו  הוצאנו 
הנהג  שאיתם  הטלפון  מספרי  כל  לקבל  ובכוונתנו 
שוחח מרגע התאונה ועד שהגענו אליו, 40 דקות", 

אמר נציג המשטרה.
לשאלה, 'האם נכון שמרגע קרות התאונה לפחות 
הנציג,  השיב  במעצר?',  היה  לא  המשיב  דקות   40
'נכון, הוא הסתובב בזירת התאונה. זה היה כמו זירת 

פיגוע'.
בא  שלו  "השיבוש  כי  נציג המשטרה  הוסיף  עוד 
טלפון  שיחות  רק  לא  נוספים,  בדברים  ביטוי  לידי 
לגשת  ביקשנו  התאונה  לזירת  כשהגענו  בוצעו. 
בשלב  באוטובוס.  להיות  שאמור  הטכוגרף  לדיסק 
זה התברר שהנהג פתח את מכשיר הטכוגרף, הוציא 
אותו ולפי דבריו החזיר למקום. זו פעולה שמהווה 

שיבוש הליכי חקירה".
לפתוח  הצלחנו  לא  התאונה  בזירת  "אנו  לדבריו 

לסייע  ממנו  ביקשנו  הנהג.  בעזרת  גם  המכשיר  את 
שהצליח  פעולה  הצליח,  לא  גם  והוא  לפתוח  לנו 
כל המכשיר עם הדיסקה  פירקנו את  קודם.  לעשות 
והמכשיר במעבדה כדי לפתוח את המכשיר ולוודא 

שהדיסקה שם כפי שטען המשיב".
בדיון עלה מקרה נוסף של תאונה שבה הנהג היה 
מעורב, "יש בעברו של המשיב תאונת דרכים מאוד 
דומה לתאונה הזו מה שארע בדצמבר 2013 שבגינה 
הורשע, תאונה עם אוטובוס קו 402 
מספר קילומטרים סמוך למקום זה 
עם משאית. בתאונה ההיא היו 18 

פצועים קל".
מסרה  הבוקר  לכן  קודם 
כה  עד  "מהחקירה  כי  המשטרה 
מסתמן חשד להיסח דעת מצד נהג 

האוטובוס".
מעורב  היה  כי  התברר  הראשונית  בחקירתו 
בעבר בתאונה עם משאית ונאסר עליו לנהוג בקווי 
אוטובוסים בין עירונים למשך תקופה ממושכת אך 
לאחרונה ביטלה חברת אגד את האיסור למרות עברו 

הבעייתי של הנהג.
דיוני  במסגרת  אמר  כץ  ישראל  התחבורה  שר 
נגרמה  הקשה  האוטובוס  תאונת  כי  הכנסת  ועדות 
כי  והדגיש  הנהג  של  הסחת-דעת  בשל  בבירור 
יש  כי  ציין  אך  טובה,  הציבורית  התחבורה  תשתית 
להאיץ החלטה להתקנת מערכת התרעה מצילת חיים 

באוטובוסים ומשאיות.
מטעם צוות החקירה המיוחד של בוחנים וחוקרים 
שהוקם לבחינת נסיבות האירוע, בהנחיית ראש אגף 
אנו  "לצערנו,  כי  נמסר  בארי,  ירון  ניצב  התנועה, 
נתקלים בתאונות קטלניות רבות בהן מעורב הגורם 
במהלך  נהג  של  אחראית  לא  התנהגות   - האנושי 
היסח  כל  אדם.  חיי  לאיבוד  מובילה  אשר  הנהיגה 
כל  או  בסלולאר  שימוש  כגון  נהיגה,  במהלך  דעת 

עיסוק אחר, מהווה סכנת חיים של ממש.
"כמו כן, על ציבור הנהגים להבין את המסוכנות 
שיש בעצירה בשול הדרך", מסרו במשטרה, "ככלל, 
ומתחים  עצירה  בנקודות  אלא  בשול  לעצור  אין 
מוסדרים. אם וכאשר נהג נתקל בתקלה ברכב, עליו 
הנסיעה,  מנתיב  מקסימלי  במרחק  בשול  לעצור 
לנקוט בסימני אזהרה, להתקשר למוקד 100 וניידת 
תגיד לסייע לו. על הנהג והנוסעים לעבור אל מעבר 

למעקה הבטיחות".

המשטרה האריכה את מעצרו של נהג האוטובוס, לאחר חקירה במשך 
שעות ארוכות  בחקירה התברר: לפני שנתיים היה הנהג מעורב בתאונת 

דרכים דומה בה נפצעו 18 מנוסעי האוטובוס שבו נהג

נהג האוטובוס נעצר לחקירה
השאלות הקשות: איך נתנו לנהג כזה לחזור לכביש?

אוטובוס הדמים

זירת התאונה הקשה. בקטן: המשאית בה התנגש האוטובוס



בתכנית:  

התכנסות וכיבוד קל  09:30

דברי פתיחה – ד“ר מנחם ברייר, סגן המנהל הרפואי  09:45
בנושא רפואה עפ“י ההלכה ודעתם של גדולי ישראל  

מודעות לבריאות האישה  10:00
גב‘ יוכי נדבצקי, מנחת סדנאות לבריאות האישה -     

עמותת אחת מתשע  
שלב א‘ – חלק חוויתי המשלב דיון ומידע  
שלב ב‘ – חלק מעשי – טכניקה לבדיקה  

סיפור אישי  11:30

ד“ר מירה ורטהיים, רופאה מומחית במכון דימות     12:45
(רדיולוגיה אבחנתית)  

סיום  13:00

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה

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

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

אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית

פורים קטן,
מבצעים גדולים!

ליחי'לק"ג
בקניית
3 ק"ג

הודו טחוןפילה מדומה
קפואקפוא

לק"ג

קפוא

1690

1390 במקום

במקוםבמקום

1790

59901990

קרטון עוף
קפוא

2090
לק"ג

במקום

2490

לק"ג

קפוא
חזה עוף

2790 במקום

לק"ג 3490

כנפיים עוף
קפוא

1290

4990

לק"ג
במקום

1690

המבורגר/קבב
פיקנטי/חריף

100% בשרמס' 6 | לא מעובד

בקניית 2 יחי'

בקניית 2 יחי'

500 גר'

500 גר'
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מאת: משה גלבשטיין

תאונה קשה,  על  דיברו  הקריאות שהתקבלו במוקד מד"א 
כבר בשלב הזה אתה עוזב הכל ויוצא לעבר הזירה. מיד אח"כ 
כבר  למקום,  דרכי  את  עושה  ואני  נפגעים,  רב  אירוע  מוכרז 
בדרך אני מבין שלא מדובר בעוד תאונת דרכים, הקריאות של 
אמרו  רבים  כוחות  למקום  לזרז  המירס  ברשת  שזעקו  חברי 
הכל. כשהגעתי למקום, אין זמן למחשבות, אתה נכנס ומנסה 
שכבר  לצוותים  לעזור  ניתן  האם  להציל,  ניתן  האם  להבין 
והמורכבות  מהקשות  מאד.  קשה  הייתה  הזירה  מטפלים. 
שראינו בשנים האחרונות. כל החלק הימני של האוטובוס היה 
קרוע לחלוטין, אבל בזמן אמת, אין זמן לחשוב. צריך לעשות 

הכל כדי לנסות ולהציל חיים. 
לא היו אלה מחזות אופייניים של תאונות דרכים. המראות 
הזכירו יותר פיגוע מאשר תאונה, אבל, כמה קשה שזה יישמע, 

הפכנו בעבודתנו להיות מורגלים לטפל גם בזירות קשות.
והעבודה שלנו הייתה רבה מאוד. 

מה  כבר  אין  שבעצם  ולהבין  הנפגעים  אחד  את  לקבל 

מאוד  קשה  שבמצב  בפצוע  ולטפל  משם  להמשיך  לעשות, 

והיה בין חיים למוות בידיים שלך, ובהמשך לקבל את הידיעה 

שהוא לא שרד בסופו של דבר את הפציעה האנושה.

מהזירה,  בחזרה  דרכי  את  עושה  כשאני  אח"כ,  שעה  רק 
המחשבות והתמונות מתחילות לחלוף בראש. רק אז אני מבין 
באמת, מה קרה כאן. מטבע הדברים, מאחר שחלק מהנפגעים 
הקרובה.  למשפחה  נודדות  המחשבות  צעירים,  אנשים  הינם 
האנשים  של  התחושות  על  לחשוב  מנשוא.  קשה  המחשבה 
נגדעו  שחייהם  אלו,  חלילה  או  השתנו,  חייהם  אחד  שברגע 

באיבם. 
זמן  הרבה  שאין  הוא  כך,  לזה  לקרוא  אפשר  אם  המזל, 
לחשוב. הקריאה למקרה הצלת החיים הבאה, כבר כאן, ואנחנו 
כדי  נוספת  לזירה  ממהרים  אדום  דוד  מגן  ומתנדבי  עובדי   -
שוב להעניק סיוע, לטפל בעוד חולה הזקוק לעזרה ובניסיון 

לתת חיים לנפגע נוסף.
היום בבוקר, בדרכי לעבודה, על אותו כביש 1 שרק אתמול 
נגדעו בו חיים עומד צוות אמבולנס ומקבל לידה, אתה נכנס 
בן  ובעצם מבין איך  נולד  ורואה את הילוד שזה עתה  לעזור 
שהגיחו  חיים  לעוד  הנורא  האסון  בין  מיטלטלים  אנו  רגע 

לעולם זה עתה.

"רק אחרי סיום הטיפול בזירה 
חוזרות התמונות הקשות"

מאת: מנדי קליין

הרוגי  על  אבל  מודעת  'אגד'  חברת  פרסמה  שלישי,  ביום 
התאונה בעיתונים החרדים, מודעה שלא סבלה מרגישות יתר. 

במודעה נכתב כי בחברת 'אגד' "אבלים, דואבים וכואבים על 
מותם של ששת נוסעי קו 402 בתאונה הטראגית".

"ששת הנוסעים", כונו ההרוגים במודעה. בחברה אפילו לא 
זה  טרחו לציין את שמותיהם של השישה, שנהג החברה הוא 

שהוביל אותם למעשה אל מותם.
קוראים רבים זעמו על אי פרסום השמות במודעת האבל.

המשפחות  לאחת  בן  השבוע  טען  'מתחמק'",  "הניסוח 
שמותיהם  את  לציין  צריכה  הייתה  "החברה  נהרגו.  שיקיריהן 

של הנוסעים שנהרגו בתאונה".
אבל  במודעות  "עסקינן  להסביר:  ניסו  בתגובה,  ב'אגד', 
וניחומין למשפחות השכולות ומקורביהן מקרב המגזר החרדי 
הקשה  הדרכים  בתאונת  מכל  להן  היקר  חיי  את  קיפדו  אשר 
והיא  וכנה  אמיתית  היא  בצער  ההשתתפות  הזו.  והמצערת 

מבטאת את תחושת כל עובדי ונהגי אגד בימים קשים אלה".
ומדוע המודעה פורסמה כך? רון רטנר, דובר חברת "אגד", 
הודעות  לפרסם  מקובל  "כך  לתקשורת:  בראיון  להסביר  ניסה 
המודעה  זה.  לקהל  נוגעת  שזו  ככל  החרדי,  במגזר  ניחומים 
מופנה לקהל יעד של אותם אלו שנספו על לא עוול בכפם בגין 
התאונה המחרידה הזו, ופורסמה ביומונים שהציבור הזה חשוף 

אליהם".
כי  הדגיש  רטנר 
ניחומים  מודעת  "זוהי 
 - לכך  מעבר  ולא 
בצער  השתתפות 
כחלק  המשפחות 
מתחייב,  רגשי  מאקט 
התייחסות  אינה  וזו 
לנסיבות  החברה 
מודעת  התאונה. 
מתבקשת  הניחומים 
המקרה,  מנסיבות 
פיוס  של  אקט  זה 
כל  בצער.  והשתתפות 
הנוספות  השמועות 
בעניין הן דברי בלע".

מאת: חיים רייך

לב.  קורעי  סיפורים  מעט  לא  היו  הפצועים,  בקרב  גם 
נוסעים שתכננו להגיע לשמחות בעיר בני ברק, וסיימו את 

הלילה בבתי החולים השונים.
דאגה רבה נרשמה בבית משפחת שפרלינג בירושלים. 

על  היו  וברכי  שרי  האחיות,  שתי 
האוטובוס בדרכן לבני ברק. יחלפו שעות 
ארוכות של מתח ודאגה, עד שהתברר כי 
שתי הבנות נפצעו בתאונה הקשה – שרי 
נפצעה באורח קשה וברכי נפצעה באורח 

קל. 
הגיעה  הקשה  התאונה  על  הידיעה 
שרי,  של  המאורס  חתנה  של  לאוזנו  גם 

להינשא  אמורים  היו  השניים  תורה.  קול  ישיבת  תלמיד 
הודיעה  הקשה,  הפציעה  בשל  אולם  כשבועיים,  בעוד 

המשפחה על דחיית מועד החתונה.
אביהן  של האחיות סיפר כי הכלה ואחותה היו בדרכם 
לעיר בני ברק לערוך קניות לחתונה. ברכי, אחות הכלה 

רגע  לאביה  להתקשר  הצליחה  קל  באורח  שנפצעה 
וברכה  תקועה  הייתה  שרה  של  "הרגל  התאונה.  אחרי 
ניסתה לחלץ אותה", סיפר האבא. "היא סיפרה שקפצה 
מהאוטובוס לאחר שלא הצליחה להוציא את שרה. מיד 
קראתי תהלים, והזעקתי את משפחתי ואת ילדיי הנשואים. 
ברכה סיפרה עוד ששרה פצועה וצועקת, 
על  ששכבו  אלה  את  שראתה  ואמרה 

הכביש", שחזר האב.
המשפחה מבקשת להמשיך ולהתפלל 
לרפואתה השלמה של חיה שרה בת דינה 

בתוך שאר חולי ישראל.
אסף  מנהל  סגנית  אנגל,  ענת  ד"ר 
הרופא, סיפרה: "שרה הגיעה במצב קשה 
המומחים  מיטב  ניתוח.  לחדר  והגיעה  הדרכים  מתאונת 
עושים את המרב לטפל בפציעותיה. מהאבא הבנו שהיא 
הייתה בתאונה עם אחותה הצעירה שנפצעה קל. בשלב 
נכנסת  היא  שאליו  הניתוח  לחייה.  סכנה  נשקפת  לא  זה 

ייערך כמה שעות ומחר נדע את מצבה".

ב'אגד' פרסמו מודעת אבל, אבל גם פרסומה 
הצליח להרגיז את קוראי העיתונים החרדיים

בבית החולים אסף הרופא, ממשיכים הרופאים לנסות לייצב את מצבה של שרה 
שפרלינג שנפצעה באורח קשה בתאונה  מועד החתונה שתוכנן לחודש אדר נדחה

חוסר רגישות הכלה נפצעה שבועיים 
לפני שמחת החתונה

אוטובוס הדמים

משה גלבשטיין מכפר חב"ד, פראמדיק מד"א ומתנדב הצלה כפר חב"ד משחזר את הרגעים המצמררים:

כוחות ההצלה בפינוי הפצועים

פונתה במצב קשה מאוד. זירת התאונה בכביש 1

המודעה
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רח' אהרונוביץ 19, בני-ברק. 

מוקד לזימון תורים       053-99-56-151
טל'- 03-560-500-1

נוירולוגיה מבוגרים
דר אלכס חלבטובסקי

בילינסון

רפואת משפחה
ד"ר ליאת נגרו

איכילוב

רופאים חדשים)קרוב לבית(לשירותכם.

מבוטחי מכבי נהנים ממיטב המומחים
ברפאל מדיקל סנטר

רפואת משפחה
ד"ר גיליה מורב 

איכילוב

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 

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
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ראש- מאחורי  נטרקו  במעשיהו  הברזל  ששערי  בשעה 
הממשלה לשעבר, הידק ראש האופוזיציה לשעבר את החגורות 
בדרך לעוד ישיבת ממשלה משותפת בבירה אירופאית. ניגודיות 
כה אכזרית שממחישה את הפסוק משפיל גאים ומגביה שפלים, 

יכולה רק הפוליטיקה הישראלית לספק. 
כראש  העולם,  גג  על  אולמרט  הרגיש  בדיוק  עשור  לפני 
ממשלה נבחר, מול יו"ר האופוזיציה נתניהו שדרדר את הליכוד 
מנדטים.  עשר  שנים  של  לשפל  שלטון  מפלגת  של  ממעמד 
שאינו  כמי  נתניהו  לעצירה,  ניתן  שאינו  כמי  נראה  אולמרט 
ניתן לשיקום. עשור חלף והמציאות עולה על כל דמיון. קדימה 
בתור  וממתין  כלוא במעשיהו  אולמרט  הייתה.  כלא  התפוגגה 
נתניהו  החיצון.  העולם  עם  קשר  ליצור  כדי  הכתום  לטלפון 
מכהן בפעם השלישית ברציפות כראש ממשלה, וסוגר במצטבר 

עשור כבעליו של הטלפון האדום.
בציבוריות הישראלית יש לאולמרט דימוי של הגרוע בראשי 
חברי  יש  המחוקקים  בבית  אבל  בישראל,  שכיהנו  הממשלה 
מסוגלים  לא  שהם   – בהערכה  האיש  את  שמזכירים  כנסת 
להביע כיום כלפי ראש הממשלה. אחד מחברי הכנסת החרדים 
תיאר השבוע, בניתוח פשטני וחלקי אך מאפיין, את הניגודיות 
באופיים של המושפל והמוגבה. "אולמרט כראש ממשלה היה 
איש של מילה, הבטחה אצלו הייתה הבטחה. נתניהו לעומתו, 
לא מייחס חשיבות למילה שניתנה בעבר. הוא לא ינקוף אצבע 

לפני שיהיה בטוח שייצא לו מזה משהו בעתיד". 
הפוליטיקאי החרדי נזכר בגעגוע לא מוסתר בחוק הישיבות 
בתקופת  בחמאה,  סכין  כמו  החוקים,  בספר  שננעץ  הקטנות 
מקרטע,  שאולמרט  ברור  היה  כשכבר  עבר  "החוק  אולמרט: 
זאת  ובכל  אחרת.  אופציה  הייתה  לא  שלב  באותו  ולחרדים 
אולמרט נלחם כדי שהחוק יעבור בדיוק כפי שהובטח. חבריו 
הזהירו אותו שזה לא יעבור את מבחן בג"ץ, ואמרו שהליכוד 
מעולם לא היה מעביר חוק כזה שמעניק פטור מוחלט ללימודי 

הליב"ה, אבל הוא עמד במילתו ואמר, הבטחתי ואקיים".
טל  חוק  את  העביר  אולמרט  חסרות.  לא  נוספות  דוגמאות 
כמובטח, לעומת נתניהו שמרח זמן וברגע האמת זימן ללשכתו 
את ראשי מאהל הפראיירים ותדלק את המחאה. גפני בטוח עד 
היום שנשיאת העליון דאז דורית ביניש, פסלה את החוק, על 
רקע האווירה הפוליטית שנוצרה, בין השאר באדיבות נתניהו. 

המפגינים שהו במאהל והוא הזיע עבורם בלשכה הממוזגת.
בקדנציית לפיד-פירון, דווקא חוק הישיבות הקטנות שמעניק 
פטור מלא מלימודי הליב"ה, הפך למבצר היחיד ששר החינוך 
היו  מפלים  וחוקים  מקיצוצים  שסבלו  מי  לפרוץ.  הצליח  לא 
כלקח  הפטור.  מוסדות  במסגרת  המעוגנים  התורה  תלמודי 
לעתיד, דרשו חברי הכנסת החרדים במשא-ומתן הקואליציוני 
הנוכחי לעגן את מעמד תלמודי התורה במסגרת חקיקה. הסעיף 
ידי  על  ונחתם  קיבל את הסכמת המשפטנים  התווסף להסכם, 
הצדדים, אך עד לרגע זה לא קודם – ואפילו תזכיר לא הוגש. 
"אולמרט קידם חוק הרבה יותר בעייתי בבליץ חקיקתי. נתניהו 
גורר רגליים בנושא מורכב פחות והתחושה היא שאם לא נאיים 

זה לא יקרה", אמרו השבוע ביהדות התורה.
יו"ר ועדת הכספים משה גפני, ישב השבוע בחדרו ודיבר על 
סיבה.  בלי  מעוכבת  והעברתם  בהסכם  חוקים שעוגנו  שלושה 
"חוק הליב"ה למוסדות הפטור, חוק העדפה מתקנת לחרדים, 

וחוק הבטחת הכנסה לאברכים". 
העדות  הוא  הציבורי  בשירות  לחרדים  מתקנת  העדפה  חוק 
ממשלה  החלטת  סיבה.  ללא  ומריחה  לסחבת  ביותר  הטובה 
שאושר  חוק  בהיעדר  אולם  לאחרונה,  עברה  אומנם  תומכת 
ידורג תמיד אחרי הערבי, האתיופי  – החרדי  קריאות  בשלוש 
ושאר המועדפים לטובה מכוח חוק, הגובר על החלטת ממשלה.
שעברה  בקדנציה  גפני  שהגיש  מתקנת  העדפה  חוק  הצעת 
והוכללה בקדנציה זו גם בהסכם הקואליציוני של ש"ס, אושרה 

ולא  מוזר  בהליך  ח"כים.   81 גדול של  ברוב  טרומית  בקריאה 
תתמוך  הקואליציה  כי  לחקיקה  השרים  ועדת  החליטה  מוכר 
קריאה  לקראת  אך  טרומית,  בקריאה  הפרטית  החוק  בהצעת 
ראשונה תידרש תמיכה מחודשת של ראש-הממשלה וסריה של 
שרים מעורבים. "מאז ועד היום", מתלונן גפני, "החוק מעוכב 
בלי סיבה בוועדת חוקה, וההתחייבות לא מקוימת, בדיוק כמו 

בהצעת חוק הליב"ה והצעת חוק הבטחת הכנסה". 
חוק הבטחת הכנסה לאברכים אומנם רגיש ציבורית אך ניתן 
להעברה מיידית. בוועדת הכספים שוריינו השבוע 121 מיליוני 
שקלים לקרנות סיוע לאברכים ולסטודנטים בשוויוניות גמורה 
אושרה  ההעברה  לסטודנטים(.  ו-41  לאברכים  מיליון   80(
רטרואקטיבית מתחילת השנה וכלקח מאירועי השבוע שעבר, 
נמנע יו"ר הוועדה מלנכס קרדיט לעצמו בלבד. על מנת שלא 
אז שאפו  עבורו,  זאת  זה המקום לעשות  טוב מבעליו,  למנוע 

מוישה, שאפו.
החוק  הצעת  טיוטת  לא.  עדיין   - חוק  יש.  כבר  תקציב 
שרים.  בוועדת  מקודמת  לא  הכנסה  להבטחת  הממשלתית 
לא  כלום  אבל  להעבירם  התחייב  שהליכוד  בחוקים  "מדובר 
קורה. אציע לחבריי לא לתמוך בהצעות חוק של הקואליציה עד 
שהחוקים שלנו יוקדמו או לחלופין להגיש הצעות חוק פרטיות 
של  בתמיכה  הקואליציה  חוקי  בעד  הצבעתנו  את  ולהתנות 
הקואליציה בהצעות החוק הפרטיות שנגיש", אמר גפני בצהרי 
ולהרגיש  עם  ללכת  לבסוף  הוחלט  הסיעה,  בישיבת  שני.  יום 
בלי. להוסיף ולתמוך בחקיקה הממשלתית, אך לדרוש במכתב 
על  איומים.  רק  יעזרו,  לא  מכתבים  החוקים.  קיום  את  נזעם 
התנהגות טובה של שותפיו, ראש הממשלה נתניהו, לא מנכה 

שליש בלבד, אלא את הסכום כולו.

נגיף הזיקה
בערב  טובה  התנהגות  בגין  נוכה  כבר  מכוחה  ששליש  מי 
הבחירות, זו סיעת דגל התורה. מהפגישה שהתקיימה בבני ברק 
בין דגל לשלומי אמונים עדיין לא נולדו הסכמות שיביאו לסיום 

הסאגה בחינוך העצמאי ומשבר הנורבגי שנשרך בעקבותיה. 
המחוז  על  המגומגם  החרם  קץ  את  שסימל  ביבנה  בסיור 
החרדי נשאל סגן שר החינוך, להיכן נעלם ממלא המקום הרב 

שוורץ.
"הוא בדרך", השיב פרוש, "הוא בדרך".

ניתן  ישראל  לאגודת  התורה  דגל  בין  שקורה  מה  על  ואכן, 
לומר 'איכא דרכא אחרינא'. תופעת המחוז החרדי והחיכוכים 
שמסוקרים כאן מדי שבוע הם סימפטום לנגיף הזיקה שהחברים 
נדבקו בו, אחד אחד. כשליצמן תוקף את הגמגום של החינוך 

העצמאי בסוגיית המחוז החרדי, הוא מתכוון לערער על עצם 
הפסקה  בלי  מדבר  כשגפני  נובוטל'.  'הנהלת  של  הלגיטימיות 
על פקידים במשרד החינוך שמתנהגים כאילו שי פירון עדיין חי 
וקיים )פוליטית(, הוא לא סתם מותח ביקורת אלא קורא תיגר. 
מתכוון  הוא  האוצר,  פקידי  לעבר  האצבע  את  מפנה  כשפרוש 
עניין לכאורה,  לגופו של  לוועדת הכספים. לכל אמירה  בכלל 

יש זיקה ברורה לאיזשהו מוקד בעירה.
בין גפני לפרוש התגלע לפני שבועיים עימות חריף שתוכנו 
לא דלף, עד עתה. חברים בסיעת יהדות התורה סיפרו השבוע 
ועדת  יו"ר  לפרוש.  גפני  בין  קשים  דברים  חילופי  על  בלחש, 
הכספים בשלו, מצליף פעם אחר פעם בפקידי משרד החינוך 
שממשיכים ליישם את מדיניות פירון. פרוש לא משיב בקולו, 
פיו  גם  הסיעה,  בישיבת  עצמה.  בעד  מדברת  גופו  שפת  אך 
דיבר. פרוש הצביע על מה שהוא הציג כשרשרת של מחדלים, 
להעבירה  דרש  שפרוש  הליב"ה,  חוק  הצעת  עיכוב  ובמרכזם 

בשעתו במסגרת חוק ההסדרים.  
ערוץ  תחקיר  בעקבות  החינוך  לשר  שאילתא  הגיש  כשגפני 
ירושלים,  במזרח  ערביים  חינוך  למוסדות  התנכלות  על   10
שפרוש  ציפה  גפני  השר.  בשם  להשיב  הדוכן  על  עלה  פרוש 
ישתף פעולה עם הנוסחה שהוא אימץ בוועדת הכספים: דבר 
גם  ליישם  דאג  ואת המסקנות המטיבות,  על מצוקת הערבים, 
כלפי החרדים. רק שלפרוש הייתה את התשובה שלו. במקום 
לדבר על מחדלי משרד החינוך, הוא הסביר כי הפקיד האחראי 
בכלל  הוא  תקציבית(,  )תקציבית,  המוות  את  לערבים  שעושה 
לדעת  צריך  מדינה  פקידי  עם  ברור:  היה  המסר  האוצר.  איש 
המשרד  מחדלי  על  מצביע  שאתה  לפני  אך  בחכמה,  להתנהל 
בו אני מכהן כסגן שר בלבד, בוא נדבר על ההצקות של פקידי 
האוצר, שאימתך כיו"ר ועדת כספים מוטלת עליהם הרבה יותר.

בגרונו,  שתקועות  הטענות  למרות  לשונו  את  נוצר  פרוש 
נכונות להתפרץ בכל רגע. אם הזרם יגבר והסכר ייפרץ, יישמעו 
ובראשם פרשת הכותל הרפורמי.  נוספים  בנושאים  גם  פנינים 
בשבוע שעבר הרב הראשי לישראל, הגר"ד לאו, השמיע קול 
ברור ונחרץ נגד ההסדר. בניגוד לרבנים ממלכתיים אחרים עם 
משקעי עבר שנתפסים אוטומטית כמי שנגועים ב'נגיף הזיקה' 
שהוזכר לעיל, הרי שלרב הראשי המכהן, אין שום אינטרס נסתר 
לפסול את ההסדר, ודעתו לפיכך צריכה להישמע בהתאם. מה 
חבל שהחברים בש"ס וביהדות התורה לא עשו זאת מלכתחילה.

פרוש  ישראל.  מאגודת  ח"כים  גם  שותפים  הרה"ר,  לעמדת 
ועוד כמה חברים ביהדות התורה מספרים כי לא שותפו בהליך 
קבלת ההחלטות. "אמרו לנו שהרב אלישיב, הרב עובדיה והרב 
וואזנר תמכו במהלך", סיפר השבוע ח"כ ביהדות התורה, "על 
אישור  המועצה הרפורמית שהוקמה, שמענו בתקשורת אחרי 
הממשלה". אחדים מחברי הכנסת )לא קשה לנחש מי(, הצביעו 
הרפורמית  המועצה  מינוי  בין  וברור  ישיר  קשר  על  השבוע 
בג"ץ  פסיקת  לבין  שקטה,  והסכמה  פומבית  בהתנגדות 
להטביל  לרפורמים  לאפשר  הדתיות  המועצות  את  שמחייבת 
במקוואות. "כבר ראינו בפסילת חוק טל שבג"ץ פוסק על בסיס 
האווירה הציבורית המתאימה", אומר ח"כ אגודאי בנאום 'אני 

מאשים' נטול זהות. 
הבעת ביקורת על אחרים לאחר מעשה, הייתה מאז ומתמיד 
המעש האהוב על נציגינו הנאמנים. "אין כל קשר בין הדברים", 
מגיב גפני לתאוריה שנכתבה, הודפסה והופצה בעיתון 'הפלס', 
"הרי הפסיקות הגרועות ביותר של בג"ץ ניתנו בכלל בתקופת 

מרן הרב שך ומרן הרב אלישיב".
תיבת  שאם  להמחיש  כדי  אלא  בא  לא  לעיל,  האמור  כל 
החינוך  ומשרד  החרדי  המחוז  סיפורי  תיפתח,  הפנדורה 
השתיקה  זכות  על  שומר  פרוש  בינתיים,  המתאבנים.  רק  יהיו 
ומסרב להיגרר לעימות חזיתי, מול חבריו בדגל שמנסים לחנך 
ומול פקידי משרד החינוך. את הלקח האישי שלו פרוש למד 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

בניכוי שליש

ביבנה הוסר החרם. סורוצקין וזהבי בסיור הפיוס ביבנה
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בפרשת  חינוך.  שר  כסגן  הקודמת  בקדנציה 
עמנואל הוא התעלם מתפקידו הממלכתי והקים 
ששב  מעשיהו,  כלא  ברחבת  מפלגתי  מאהל 
היו  כולם  השבוע לכותרות במחזוריות קבועה. 
ובעיקר מוזס עשו  ליצמן  גפני, מקלב,  תומכיו. 

שם שעות נוספות. 
הראשית  הכותרת  המאהל,  הקמת  למחרת 
ליקיר  באהבה  הוקדשה  אחרונות  בידיעות 
פרוש  לסגנו  שהניח  סער,  החינוך  שר  העיתון, 
בזעם  התקשר  סער  הממלכה.  חוקי  את  לרמוס 
בשעה שכמה עיתונאים וביניהם החתום מעלה 
והאזינו  ומוזס,  פרוש  לצידם של  ישבו במאהל 
לשברי השיחה. "אתה לא רק חבר כנסת מטעם 
סער  אמר  חינוך",  שר  סגן  אלא  התורה  יהדות 
לפרוש, "כשאתה מקים מאהל נגד החלטת בג"ץ 

בנושא חינוכי אתה פוגע בי".
המאהל  שאת  בדיפלומטיות  השיב  פרוש 
יושב  הוא  וכי  התורה,  יהדות  סיעת  הקימה 
איתך  מתנהל  "אני  חבריו.  עם  בצוותא  במקום 
שאתה  מה  הדדי.  יהיה  שזה  ומצפה  בהוגנות 
סער.  השיב  מחיר",  לזה  ויהיה  בי  פוגע  עושה 
מוזס שישב לצידו של פרוש במשך כל השיחה, 
מסויגת:  בלתי  תמיכה  והביע  מההצגה  נהנה 
"יפה ענית לו, כולנו איתך", אמר מוזס בחמימות 

האופיינית לו. אמר וקרץ בעינו.
למד  עמנואל,  פרשת  שלאחר  הסוכות  בחג 
מהודרת.  סיעתית  תמיכה  מהי  בשרו  על  פרוש 
ותקילין  טבין  לשלם  המשיך  שפרוש  בשעה 
ונותר מחוץ לסוכת המשרד  על פרשת עמנואל 
כאורח  סער  החינוך  שר  הוזמן  השר,  בהוראת 
הלקח  ויז'ניץ.  חסידות  של  ל'אושפיזא'  מרכזי 
נלמד ובסיבוב השני שלו במשרד החינוך, פרוש 
לא ממהר להשליך אתרוגים על השר והפקידים.

אנחות בתחבורה 

הנסיעה  ממוצעת,  חרדית  משפחה  עבור 
בתחבורה הציבורית אינה רק איכות חיים, אלא 
שטבע  במינוח  להשתמש  אם   – עצמם  החיים 
בשעתו ראש-הממשלה. לא צריך לנסוע מדי יום 

בתחבורה הציבורית. די לחלוף על פני התחנות 
בריכוזים החרדיים כדי להבין את גודל המחדל. 
בתחנות,  שנדחסים  בנוסעים  להבחין  מספיק 
שנפתחות,  האוטובוסים  דלתות  לעבר  בשעטה 
ונסגרות - רק כאשר לא נותר ס"מ פנוי לעמידה. 
התחום הזה, נוגע בעצב הרגיש של כולם. הוא 
)בלי  הסמינר  ולתלמידת  הישיבה  לבן  רלוונטי 
שמפזרת  ולאם  לכולל  שנוסע  לאברך  הפרדה(, 
באיחור  להגיע  כדי  לתחנה  וממהרת  ילדיה  את 
ובמוצאי  בערבי  מתעצם  זה  לעבודה.  סביר 
בהבדלה,  יוצאת  לא  היתירה  הנשמה  שבתות. 

אלא בשעת ההמתנה בתחנה.
אם תשאלו חרדי ממוצע מה טורד את שגרת 
משני  באחד  תדורג  הציבורית  התחבורה  יומו, 
ידורג  למוסדות  התקציב  הראשונים.  המקומות 
אי שם בתחתית הרשימה. מצוקת הדיור מהותית 
האיום  כהצבת  כמוה  פחות.  מורגשת  אך  יותר, 
שמפר  הסכינים  טרור  מול  הערטילאי  האיראני 

את שלוות הנפש, מדי יום ביומו. 
בנייר  נכלל  זה  מכל  מה  תשאלו,  ועכשיו 
מצוקת  האם  החרדית?  הנציגות  של  הלקמוס 
האזרח החרדי הקטן, באה לידי ביטוי בהסכמים 
וש"ס?  התורה  יהדות  של  הקואליציוניים 
התשובה כמובן היא, לא ולא – לשתי השאלות. 
)שמועברים  תקציבים  על  דיבורים  הרבה  יש 
על  )שנותר  קוו  וסטטוס  הכספים(  בוועדת 
הנייר(. כמה מילים על מצוקת הדיור בלי לפרוט 
זאת לדירות ובניינים, ואף לא מילה על מצוקת 

התחבורה הציבורית.
הפוליטיקאים  דואגים  בו  היחיד  המועד 
מעוררת  בפרטנות  החרדי,  ההיסעים  למערך 
השתאות, הוא יום הבחירות. אהה, בין לבין יש 
במירון.  אלא  בסדום  לא  צדיקים,  כמה  אומנם 
תופסים  בעומר  ל"ג  בערב  למירון  השאטלים 
קצת נפח תקשורתי, עד להדלקה בשנה הבאה. 

קואליציוני  סעיף  לעשות.  מה  שאין  לא  וזה 
במרכז,  הציבורית  התחבורה  את  שישים 
שכמעט  בטיחות  תקני  וישפר  תקציבים,  יקצה 
שכבות  בכל  בברכה  יתקבל   – קיימים  ולא 
של  השיניים  רפואת  רפורמת  האוכלוסייה. 
התזה.  לנכונות  מצוינת  דוגמה  היא  ליצמן 

מהיוזמה,  הנהנים  גדול  הוא  החרדי  הציבור 
באותה  מהרפורמה  שנהנה  החילוני  ההורה  אך 

מידה, לא פותח פה. 
מודל  לשמש  חייבת  ליצמן  של  הנוסחה 
עתק  בסכומי  כספים  להעביר  אפשר  פעילות. 
לשיפור איכות חיי התושב החרדי, מבלי להיתפס 
בשירותי  משתמש  החרדי  הציבור  כסחטנים. 
אחר,  ציבור  מכל  יותר  הציבורית  התחבורה 
הסטודנט  שגם  לכך  יביא  התנאים,  שיפור  אך 
החילוני בדרך לאוניברסיטה העברית, ומסעודה 

מבאר שבע בדרך לשוק, יברכו ולא יקללו.
לטובה.   – חריגים  יש  כיום  שגם  נכון  אז 
ברמה המקומית, ראש עיריית ביתר עילית מאיר 
בתחקיר  לצל"ש  לאחרונה  זכה  רובינשטיין, 
בישראל  היחיד  כפוליטיקאי  ונבחר   ,2 ערוץ 
ששם את הסדרת התחבורה הציבורית בעירו, על 
גם על ראש  לומר מילה טובה  צריך  יומו.  סדר 
עיריית אלעד ישראל פרוש שלוקח אחריות על 
הסדרת התחבורה בעירו. כביש גישה נוסף לעיר 
נסלל בימים אלו, ואחרי מאבק ממושך, החברה 
הציבורית  התחבורה  שירותי  את  שמספקת 
בביתר עילית, תספק בקרוב שירותים גם באלעד. 
גפני דאג בעבר  ברמה הארצית, ח"כ מוישה 
בתחבורה  סמינר  תלמידות  עבור  להנחות 
הציבורית ובימים אלו פועל מול האוצר ומשרד 
בחורי  על  גם  ההנחות  להחלת  התחבורה 
זה כבר אושר, באוטובוסים,  )ברכבת  הישיבות 
ייקח קצת זמן(. זר הפרחים הטרי, מגיע כמובן 
לדרעי שהפחית לפני שבועיים את מחירי התח"צ 

)כאשר ראש הממשלה דאג לעצמו ליח"צ(.
ועדיין יש מה לשפר והרבה. לא רק בסוגיית 
ההנחות, אלא גם במה שנוגע לאנחות. הדוחס, 
וההשפלות  הבטיחות  היעדר  תת-התנאים, 
בתחבורה  משתמש  כל  שחווה  היומיומיות 
הציבורית, אינם גזירת גורל. בימים של חשבון 
והפסד  רווח  גם  לחשב  מותר  ציבורי,  נפש 
פוליטי. ישראל כץ אומנם יתקע מקלות, וראש-
הפוליטיקאי  אך  הקרדיט,  על  יעוט  הממשלה 
שיגיע ראשון לתחנה ויעלה על הגלגל – ייזכר 
את  שתפס  כמי  והחרדית  הישראלית  בתודעה 

ההגה בזמן. לכו תשאלו את יענק'ל ליצמן.

25 

את התאוריה 
שנכתבה, הודפסה 

והופצה בעיתון 
'הפלס' גפני שולל: 

"הרי הפסיקות 
הגרועות ביותר 
של בג"ץ ניתנו 

בכלל בתקופת מרן 
הרב שך ומרן הרב 

אלישיב"

פרוש נותר מחוץ 
לסוכה, בעוד סער 

הוזמן כאורח מרכזי 
ל'אושפיזא' של 

חסידות ויז'ניץ. הלקח 
נלמד וכיום פרוש 

אינו ממהר להשליך 
אתרוגים על השר 

והפקידים

ממלכתיות תורנית נטולת משקעים. הרה"ר לישראל הגר"ד לאו בכותל
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עידן חדש בדואר ישראל
150 מנהלי מוסדות וארגונים השתתפו באירוע 

עסקי של דואר ישראל 

מאת: יאיר פלד

וארגונים  כמאה חמישים מנהלי מוסדות 
באירוע  האחרון  בשבוע  השתתפו  חרדיים 
ללקוחות  ישראל'  'דואר  שערכה  מיוחד 
עסקיים במרחב ירושלים. האירוע שהתקיים 
במהפכת  התמקד  ירושלים',  'גני  במלון 
האחרונים,  בחודשים  בדואר  השירות 
דני  המנכ"ל  של  למדיניותו  בהתאם 
לתפקיד  כניסתו  עם  שהכריז  גולדשטיין 
לפני כתשעה חודשים על עידן חדש בדואר 

ישראל.
דואר  של  ההבראה  תהליך  במסגרת 
עליה  הדרמטית  השירות  ומהפכת  ישראל 
ביישום  החברה  החלה  המנכ"ל,  הכריז 
משמעותית  לשפר  במטרה  הבראה  תכנית 
הפעילות  אופי  ואת  ללקוחות,  השירות  את 
שירותים  נוספו  זו,  במסגרת  החברה  של 
זו  בתקופה  גם  חדשות.  וטכנולוגיות 
שינויים  לבצע  ישראל  בדואר  ממשיכים 

נוספים.
הדואר  סניפי  פעילות  שעות  הורחבו 
 20:00 השעה  עד  אף  מסוימים  ובסניפים 
ההמתנה  זמן  משמעותית  צומצם  בערב, 
בכל  מהפכה  גם  ובוצעה  הדואר  בסניפי 
הקשור למיון וחלוקת דברי הדואר שהפכה 
למהירה ויעילה יותר ובקרוב יפתחו מרכזי 

חלוקה ברשתות המזון בריכוזים החרדיים.
שליחות  בעיני  הוא  הדואר  "שדרוג 
דני  ישראל,  דואר  מנכ"ל  אמר  ציבורית", 
באירוע.  שנכחו  למנהלים  גולדשטיין, 
נפתחו  נוספות  וערים  ברק  בני  "בירושלים, 

בנוסף  לחבילות  מסירה  נקודות  כ-190 
ביצענו  ישראל.  דואר  של  הסניפים  ל-750 
גם ייעול של חלוקת הדואר, ובקרוב נרחיב 
גם את פעילות בנק הדואר וניתן יהיה לקבל 

בו אשראי והלוואות ולהפקיד חסכונות".
לדברי גולדשטיין, "המטרה שלנו ב'דואר 
ישראל' היא לקחת שירות בסיסי ולהתחבר 
רק  לא  קשה  אתגר  זהו  המתקדם.  לעולם 
אני  אבל  כולו,  בעולם  גם  אלא  בישראל 
בעזרת  הדואר  את  לקחת  שאפשר  מאמין 
העובדים והטכנולוגיה ובפרק זמן לא ארוך 
תרבותי  שינוי  של  תהליך  אותו  להעביר 

וטכנולוגי".
דברים משמח  נשא  המנכ"ל  דברי  לאחר 
דיומא  בענייני  שוורץ  מאיר  הרב  הלבבות 

ופרשת השבוע 
החרדים  העסקיים  ללקוחות  האירוע  את 
ותל  ירושלים  מרחב  מנהל  ויזמו  קידמו 
שיווק  וסמנכ"ל  חיים  בן  עמוס  מר  אביב, 
שדה  בשמת  הגב'  עסקי  ופיתוח  ומכירות 
בדואר  השיווק  מנהל  סמנכ"ל  סגן  עם  יחד 
הינה  האירוע  מטרת  רוט.  מיכאל  ישראל 
'דואר  הנהלת  בין  הקשר  את  להעמיק 
ישראל' ללקוחות העסקיים החרדיים ולבסס 
החזרת  תוך  ביניהם,  הפעולה  שיתוף  את 

אמון הציבור בפעילות דואר ישראל.
"המגזר  כי  מדגישים  ישראל'  ב'דואר 
החרדי מהווה פלח שוק חשוב ואטרקטיבי 
בשדרוג  גבוהים  סכומים  משקיעים  ואנו 
התאמה  תוך  זו,  לאוכלוסייה  סניפים 
והשירותים". המוצרים  מגוון   של 

בכנס מנהל המוסדות

הרב ש"ך 6 (צמוד לאיצקוביץ) 
03-5799991 טלפון: 

מגוון ענק 
של אוכל מוכן 
לשבת:
דגים, תוספות, פסטלים,  
ממולאים, קרפלעך 
ועוד...

אלעס פאר שאבס 

בגטים

3 ב-10&

ארעבס

רק-5&
לסופ"ש בלבד

עוגת 
מאפינס

במגוון טעמים

רק-5&

קיגל
תפוח אדמה

רק-10&
לסופ"ש בלבד

לחמניות 
מזונות

10יח' ב-13&

בורקס ורוגלעך
אפייה במקום

&1990
רק 

מעל 1 ק"ג
סלטיםלסופ"ש בלבד

בטעם של סבא שליימלה

החל מ- 35&
60 סוגי סלטים

על על קניית 5 סלטים
מארז עוגיות דלהי מנג'ו

מתנה

חלות
ענקיות לשבת

3 ב-30&
לסופ"ש בלבד

סלט גדול בהרכבה אישית, 
רק 20 &כולל מגוון ירקות ואנטיפסטי ענק  

רק 20 &באגטוסט + אייס קפה 

 בואו לראות
המכינה עוגיות בארץאת המכונה היחידה 

במילוי קרם פטיסייר
מול עיניכם וללא 

מגע יד אדם

הפינה התימנית
 אפיה במקום לחוח, קובאנה חילבה

מגוון חלות מיוחדות
חמות מהתנור

3 ב-20 ₪

רק 3 &

לבעלי תתי“ם 
וחנויות הגיע משלוח 

ענק מארה“ב של 
הלבשה תחתונה 

מהמותגים:

054-8000935



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, מעל 10 שנות רישיון

מכבי שלי בכפוף לתקנון.

ר' עקיבא 89, ב"ב  10:00-21:00 רצוף

.ח.
ט.ל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או למייל:

ם
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גב
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ה 
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ה

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 
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99.8%  < 1,000

 

03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.

מצוין.  רווחים  צפי  לך  מניב  ובחו"ל,  נדל"ן מובילים בארץ  גורמי  עם  בסדנו  מומחי  של  פעולה  שיתוף 
משלבת 70% השקעה בנדל"ן ו-30% השקעה במיזמים עסקיים רבי פוטנציאל -  קרן 'נדל"ן פלוס' 
מודל הממקסם את בטחון ההשקעה ואת סיכויי הרווח, לצד גמישות במכירת השקעתך לפי צרכיך.

סכום ההשקעה: החל מ- 150,000 ₪  |  יחידות השקעה: 50  33

בוא להשקיע בנדל"ן 
עם קבוצת בסדנו

לפרטים:

03-7560-666
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בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.
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מחפש השקעה
 עם קרקע מוצקה?

בשל עומס הפניות, אנא האזינו למידע על ההשקעה טרם פנייתכם אלינו: 0722-162-162 
)ניתן להשאיר הודעה בסיום ההקלטה(
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ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ֶׁשֶמן  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת 
ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאוֹר ְלַהֲעֹלת ֵנר ָּתִמיד" )כז, כ(. 

במילים "ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה" התורה הקדושה רמזה 
יסוד גדול והוא שעל האדם תחילה לבדוק עצמו  לנו 
תבדוק  כל  קודם  "ְוַאָּתה"–  האחרים,  את  שבודק  לפני 
את עצמך, ורק אחר כך "תצווה"- את האחרים שגם הם 

יבדקו וישנו את עצמם. 
"הוֵֹכַח  התורה  מצוות  את  לפרש  אפשר  זו  דרך  ועל 
"הוֵֹכַח"–  כל  קודם  יז(,  יט,  )ויקרא  ֲעִמיֶתָך"  ֶאת  ּתוִֹכיַח 
את עצמך, ורק אח"כ "ּתוִֹכיַח"- את האחרים, והיינו מה 
עצמך  "ְקשוֹט  ע"ב(  קז  מציעא  )בבא  חכמינו  שאמרו 

ואח"כ ְקשוֹט אחרים".
חז"ל  בדברי  חדש  פירוש  לפרש  אפשר  דברינו  ולפי 
מן העושה",  יותר  "גדול המעשה  ע"א(  ט  )בבא בתרא 
לתרום  לאחרים  הגורם  שהאדם  היא  הכוונה  בפשטות 
ולעזור, שכרו גדול יותר מן התורם בעצמו, שהרי התורם 
עצמו עם כל נדיבות לבו יש גבול למה שיכול לתת, הוא 
יכול לתרום לכל היותר סכום שחמשה או עשרה אנשים 
הגורם  גבול,  אין  אחרים  לעשות  אך  לתרום,  יכולים 
אנשים  לב  על  לדבר  יכול  )"המעשה"(  לתרום  לאחרים 
העושה  מן  יותר  שיתרמו  שגרם  ונמצא  שיתרמו,  רבים 

עצמו. 
יותר"-  המעשה  "גדול  לפרש,  אפשר  הדרש  ובדרך 
גדול  יותר  הוא  האחרים  עם  שמדבר  האדם  אימתי 
ודבריו נשמעים, בזמן שהם באים "מן העושה"- מהאדם 
שבעצמו עשה את הדברים, שקודם כל הוכיח ושינה את 

עצמו, ורק אח"כ הולך ומוכיח ומשנה את האחרים. 
וזה מה שאמרו רבותינו )ברכות ו ע"ב( "כל אדם שיש 
בו יראת שמים דבריו נשמעים", שאין דומה אדם שעמל 
ותיקן את עצמו, עלה ונתעלה בתורה ויראה עד שהתחזק 
הלך  ורק אח"כ  יראת שמים בתכלית,  לרמה של  והגיע 
ועמל  עבד  לא  שעדיין  אדם  לבין  הציבור,  על  והשפיע 

מספיק על התורה ויראת שמים שבו.



ישראל  עם  תפארת  הדר  ראשנו  עטרת  ורבינו  מורנו 
יראת  מלא  היה  כולו  כל  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה  רבינו 
זיכוי  למען  נפש  ומסר  התורה,  את  חי  היה  הוא  שמים, 
הרבים ולמען קדושת וטהרת עם ישראל, ולכן אינו דומה 
שסיפר  סיפור  לבין  זצוק"ל,  מרן  אותו  שסיפר  סיפור 
אותו רב אחר אפילו שתוכן הסיפור היה דומה, מרן היה 
מחדיר את הדברים לליבם של השומעים ודבריו נשמעו 

מחמת היראת שמים שהייתה בו.
על  בחריפות  זצוק"ל  מרן  דיבר  משיעוריו  באחד 
נושא הטלוויזיה, ואמר שאדם שמחזיק טלוויזיה בביתו 
רע  ככלב  ושזה  לביתו,  אחרא  הסיטרא  את  מכניס  הוא 
בתוך ביתו של אדם, וכבר ַרִּבים ֲחָלִלים ִהִּפיָלה ַוֲעֻצִמים 
אסור השימוש  ישראל  וגדולי  כו(,  ז,  )משלי  ֲהֻרֶגיָה  ָּכל 

במכשיר זה )ומה נעשה היום בעוונות שבכל כיס נמצאת 
הטלוויזיה המשוכללת ביותר(. 

שהיה  מתלמידיו  אחד  הרב  אל  ניגש  השיעור  לאחר 
ְוַלֲעבָֹדתוֹ  ְלָפֳעלוֹ  ָאָדם  ֵיֵצא  היום,  למחייתו במשך  עובד 
ֲעֵדי ָעֶרב )תהילים קד, כג(, ולעת ערב היה מגיע בקביעות 
עצמו  על  קיבל  שהוא  בצער  ואמר  הרב,  של  לשיעוריו 
לכך  מוכנה  לא  אשתו  אך  הטלוויזיה,  את  לזרוק  ומוכן 

בשום פנים ואופן. 
אתכם",  לבקר  בא  שאני  לאשתך  ותגיד  לביתך  "לך 
אמר לו מרן, אותו יהודי היה המום ולא רצה להטריח את 

הרב, אך הרב התעקש ואמר שהוא מגיע. 
הלך התלמיד במהירות לביתו והתחילו לסדרו לקראת 
בואו של מרן הראשון לציון, אשתו לא האמינה שבאמת 
מרן  הדלת..  דפיקות  את  ששמעה  עד  לביתם,  יגיע  מרן 
האישה  ובינתיים  השולחן,  ליד  והתיישב  לבית  נכנס 
ברחה מהר לחדר המרפסת מחמת הפחד הבהלה ויראת 
עמה  לדבר  שיוכל  כדי  לה  שיקראו  ביקש  מרן  הכבוד, 

מספר מילים. 
חברותייך  "אשרייך,  מרן:  לה  אמר  הגיע,  כשהיא 
יכולות לקנאות בעולם הבא שלך, את שולחת את בעליך 
)יעוי'  הבא  לעולם  כנגדו  שכר  ומקבלת  תורה  ללמוד 
מקבל  את  בשיעור  נרדם  הוא  אם  וגם  ע"א(,  יז  בברכת 

שכר שלם של שעה שיעור ששלחת אותו".
ילדים  "אך דעי לך", המשיך מרן, "יש לכם ברוך ה' 
במפתח,  לנעול  אפשר  אי  הטלוויזיה  ואת  בבית  קטנים 
כיודע, אי אפשר למנוע מהילדים באופן מוחלט לצפות 
במכשיר זה והם עלולים להיחשף לתכנים לא טובים..".

מרן לא הספיק לסיים את דבריו, והאישה מיד הסכימה 
באותו  עוד  הטלוויזיה  את  לזרוק  מוכנה  שהיא  ואמרה 
הלילה, וביקשה את סליחתו של מרן על שהטריחה אותו 

לבוא לביתם. 
ועוד  נשמעים.  שדבריו  שמים  יראת  של  דוגמא  זוהי 
מסופר שלפני כמה עשרות שנים רצו לפתוח תלמוד תורה 
בהר חומה שבירושלים, אך היו חסרים שני תלמידים כדי 
היה  מגורם  באזור  תורה.  התלמוד  את  לפתוח  שיוכלו 
יהודי שומר תורה ומצוות שהיו לו שני בנים, אך הוא לא 

הסכים לשלחם ללמוד בתלמוד תורה.
ממנו  ביקשו  זצוק"ל  מרן  של  הקבוע  שיעורו  לאחר 
שינסה להשפיע על אותו יהודי שיכניס את בניו לתלמוד 
תורה, וכך יוכלו סוף סוף להכריז על פתיחתו של התלמוד 
תורה. מרן שאל אם יש מכונית לאחד ממשתתפי השיעור, 
ולאחר שהשיבו לו בחיוב, ביקש מרן שייקחו אותו מיד 

לביתו של אותו יהודי.
במקום  נכחה  הילדים  ֵאם  בית  לאותו  הגיע  כשמרן 
על  דיבר  מרן  לביתם,  הרב  של  מביאתו  בהלם  והייתה 
ליבה והסביר לה את הזכות הגדולה שיהיה לה ולבעליה 
האישה  הסכימה  מיד  בתורה.  ויעסקו  ישבו  בניהם  אם 
וציוותה את בעלה שירשום את שני ילדיה לתלמוד תורה 

החדש שנפתח.



כיום רגילים לכנות זאת בשם "דוגמא אישית", הדוגמא 
האישית של ההורים חשובה מאוד מאוד ונצרכת לחינוך 

הילדים. 
כשמגיע  ומיד  התורה,  דלתות  על  שוקד  האבא  אם 
לביתו שואל לשלום אשתו והילדים, מתעניין אם אפשר 
או  בתורה  להגות  לימודו  לחדר  ונכנס  מה  בדבר  לעזור 
שהולך לשמוע שיעור תורה, אז כשהוא בא ומוכיח את 
וימשיך ללמוד, הבן ישמע  בנו שימעט מביטול התורה 
לדבריו ויקבלם, כיוון שהוא ראה את אביו בעצמו נוהג 
יותר  ונישא  רם  ערכה  האבא  של  האישית  הדוגמא  כך, 
מאלף ספרי מוסר ולימוד, והילד, גם בהיותו צעיר לימים 
לקיום  יש  ערך  כמה  עד  מסקנות  ומסיק  הכל  את  קולט 

המצות וללימוד התורה.
וקורא  יושב  לביתו  וכשמגיע  מתבטל,  האבא  אם  אך 
עיתון, אז שכשיבוא להוכיח את בנו על ביטול תורה, הבן 
ּוִבְׂשָפָתיו  ְּבִפיו  עמו,  בל  ליבו  אך  בפיו  אביו  עם  יסכים 
הבן  יחשוב  יג(,  כט,  )ישעיה  ִמֶּמִּני  ִרַחק  ְוִלּבוֹ  ִּכְּבדּוִני 
בליבו ויאמר "אם זה באמת חשוב, למה אבא כן מתבטל, 

לו מותר ולי לא?"
וכן אם האבא דואג לכבוד אישתו ומדבר עמה בסבר 
מהבנים  כשאחד  אז  ונעימה,  ברורה  ובשפה  יפות  פנים 
ירים את קולו על אימו ואביו ייקח אותו לצד ויוכיחו "בני 
היקר, הרמת את קולך על אמא, ח"ו אתה עלול לעבור 
על "ָארּור ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמוֹ" )דברים כז, יז(, היזהר בזה 
מכאן ואילך", הבן ישמע לדברי אביו, כיוון שהוא עצמו 
רואה את אביו שעושה כן ומכבד את אימו ומדבר אליה 

בכבוד והערצה.
שמחמת  צדיקים  שהיו  הדורות  במשך  מצינו  ולכן 
ולימוד התורה לרבים לא היה להם כל כך  עול הציבור 
ילדיהם  ילדיהם ולחנכם, ובכל זאת גדלו  זמן לדבר עם 
את  שראו  לפי  וישרות  טובות  במידות  ולתפארת  לגאון 
סדר הנהגת אביהם בבית, כיצד התייחס והתנהג בכבוד 
ועיתותיו  זמניו  כל  ניצל  וכיצד  אמם  כלפי  והערצה 
ללימוד התורה הקדושה ולתיקון המידות, הילדים קיבלו 
האישית  הדוגמא  ראייתם,  מעצם  מאביהם  הנהגה  סדר 
לנהוג  כיצד  והדרך  האור  את  להם  הקרינה  אביהם  של 
)בראשית  לבנים  סימן  אבות  ביתם, מעשה  את  ולהנהיג 

רבה מ, ו(.  
ִיְהיּו עֵֹׂשיֶהם,  ְּכמוֶֹהם  וזהו שכתוב בתהילים )קטו, ח( 
הבנים  לעשות  ימשיכו  )"ְּכמוֶֹהם"(,  האבות  כמעשה 
בברכות  יום  בכל  אנו  שאומרים  וזהו  עֵֹׂשיֶהם"(,  )"ִיְהיּו 
כך  נתנהג  שאנו  ְוֶצֱאָצֵאינּו"-כפי  ֲאַנְחנּו,  "ְוִנְהֶיה  התורה 

יתנהגו גם בנינו וילמדו ממעשינו. 
אורחותינו  וליישר  מעשינו  לתקן  שנזכה  רצון  יהי 
בתורה  מאירים  ובנות  בנים  מבורך,  ישרים  לדור  ונזכה 
בנחמת  נראה  בקרוב  ובקרוב  טהורה,  שמים  וביראת 
ציון ברחמים, בביאת משיח צדקנו ובבניין בית קודשנו 

ותפארתנו במהרה בימינו, אמן.

דוגמא אישית

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

העמוד 
טעון 
גניזה

הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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מרחיבים את 
שיתוף הפעולה

השקעה עם פלוס: בסדנו 
משיקה את קרן 'נדל"ן פלוס' 

במפגש נציגי מאוחדת ועזר מציון סוכם על 
הרחבת שיתופי הפעולה בבני ברק

קרן ההשקעה החדשה יוצרת שילוב ייחודי בין השקעה בנדל"ן 
בשיתוף חברות מובילות בתחום, לבין השקעה במיזמי מסחר 

וטכנולוגיה שבהם צברה בסדנו הצלחות מוכחות. המודל המשולב 
צפוי להציע למשקיעים פלוס כפול: הביטחון של השקעה 
נדל"נית יחד עם סיכויי הרווח הגבוהים של עולם היזמות

מאת: יאיר פלד

מאוחדת  בין  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
לעמותת עזר מציון, נפגשו לאחרונה צוותי 
של  המחלקה  צוות  עם  ברק  בבני  מאוחדת 
של  לגברים  השיקומית  התעסוקה  מרכז 
עתידיים  פעולה  שיתופי  וסוכמו  מציון  עזר 

לתועלת הלקוחות. 
מנהלת  של  ביוזמתה  שנערך  במפגש 
שיפי  גב'   17 ירושלים  ברח'  ב"ב  מרפאת 
ד"ר  מאוחדת  מטעם  השתתפו  הרברט 
סטרלינג אריאלה רופאת משפחה במרפאת 
רוה   דדון  גילי  גב'   ,17 ירושלים   - ב"ב 
ברה"ן  תחום  אחראית  קלינית  פסיכולוגית 
מרחב התקוה במאוחדת וגב' יהודית שיבר 

עו"ס מרפאות מאוחדת ב"ב.
מירה  גב'  השתתפו:  מציון  עזר  מטעם 
וסומכות,  חונכות  מנהלת שירותי  מולדובן, 
תעסוקה  שירותי  מנהל  מילוא,  אלעד  מר 
וגב' יעל לקס סגנית מנהלת שירות סומכות 

חונכות.
במפגש הציגו נציגי מאוחדת את הרפורמה 
החדשה בבריאות הנפש, בהדגשה על יחידת 
בריאות הנפש של מאוחדת בב"ב במרפאת 
החרדי.  למגזר  התאמה  תוך  שיר  מרום 
פסיכאטרים  כולל  חינם  ניתנים  השירותים 
קליניים  פסיכולוגים  וילדים,  מבוגרים 

נוספת  יחידה  כמו"כ  פסיכותרפיה.  וטיפולי 
במרפאת גבעת שמואל הסמוכה לב"ב. כמו 
גם אפשרות לטיפול אצל מטפלים עצמאיים 
בכל  רחבה  בפרישה  עצמית  בהשתתפות 
של  חולים  בבתי  טיפול  וכן  המרכז.  אזור 
כספית  התחייבות  קבלת  עם  הנפש  בריאות 

ממאוחדת.
השירותים  את  הציגו  מציון  עזר  נציגי 
הניתנים בבניין החדש של עזר מציון ברח' 
ישמעאל 6 ובו המחלקה לתעסוקה שיקומית 
מיועדים  במחלקה  השירותים  לגברים. 
לגברים בגילאי 18 ומעלה בעלי נכות נפשית 

החיים בקהילה וזכאים לסל שיקום.
שביעות  את  הביעו  מציון  עזר  נציגי 
העו"ס  עם  הפורה  הפעולה  משיתוף  רצונם 
המעניקה,  שיבר  יהודית  גב'  מאוחדת  של 
מלא  שיקום  סל  גם  תפקידיה,  שאר  בין 
ללקוחות מאוחדת הזקוקים לכך. לאחר מכן 
ערכו נציגי מאוחדת סיור במרכז התעסוקה 
עזר מציון, שם חזו  השיקומית לגברים של 
בפעילות השיקומית הידועה של עזר מציון. 
ב"ב  מרפאת  מנהלת  הרברט  'שיפי.  גב 
מאוחדת  בין  הפעולה  "שיתוף  במאוחדת: 
לעזר מציון מתועל לטובת הלקוחות שזוכים 
המשך  על  סיכמנו  במפגש  מיטבי.  לשירות 

שיתופי הפעולה לתועלת הלקוחות". 

מאת: יחיאל חן

החרדית  והיזמות  ההשקעות  קבוצת 
בסדנו מציעה לציבור, כפי שדיווחנו בשבוע 
שעבר, הזדמנויות חדשות להשקעות בנדל"ן 
פלוס'  'נדל"ן  קרן  את  השבוע  וחושפת   -
 70% משלבת  החדשה  הקרן  הייחודית. 
במיזמי  השקעה   30% עם  בנדל"ן  השקעה 

הייטק ומסחר.
כבטוחות  נתפשות  נדל"ן  "השקעות 
יו"ר  גרוס  אליעזר  ר'  מסביר  ויציבות", 
טווח  ארוכות  לרוב  הן  זאת,  "עם  בסדנו. 
ונושאות רווחים בינוניים. לכן הוספנו רכיב 
פחות  סולידי  ענף   - במיזמים  השקעה  של 
יחסית.  ומהיר  גבוה  לרווח  סיכוי  בעל  אך 
כאשר  בהשקעה,  ותומך  משלים  השילוב 
יציבות  לה  מעניק  הנדל"ן,  הראשי,  הרכיב 

והמיזמים ממנפים את הרווחיות הצפויה".
הקרן החדשה תיישם את השיטות שנוקטת 
השקעותיה:  להבטחת  מכבר  זה  בסדנו 
רבים,  קשרים  לנו  יש  הנדל"ן,  "בתחום 
גבוהים  סכומים  משקיעים  שאנו  והעובדה 

מאפשרת לנו לדרוש ולקבל תנאים מצוינים. 
בסדנו  צוותי  ידי  על  נבחנות  ההצעות 
מומחי  גייסנו  שאליהם  ובארה"ב,  בישראל 

נדל"ן נוספים.
מוקד  הם  כידוע,  טכנולוגיים,  "מיזמים 
מקבלים  אנו  שלנו.  והמוניטין  העשייה 
מערכת  ויצרנו  לבחינה  מיזמים  בקביעות 
משומנת של אנשי מקצוע ויועצים, הבוחרים 
את המיזמים הכדאיים ביותר ומלווים אותם 
וגם  בנדל"ן  בעז"ה.  כלכלית  להצלחה 
בהייטק, משקיעה קבוצת משקיעים בקבוצת 
יציבות  כמקנה  שהוכח  מודל  פרויקטים, 

וביטחון להשקעה".
חידוש נוסף בקרן הוא האפשרות להצטרף 
מאוחר  מהכסף  חלק  להשקיע  אך  כעת 
הנדל"ן  מיזמי  להתקדמות  בהתאם  יותר, 
מי  כלפי  גם  גמישות  מגלה  הקרן  שייבחרו. 
חלקו  את  מהצפוי  מוקדם  למכור  שיבקש 
בהשקעה, וזאת מתוך התחשבות במשקיעים 
זוכה  שלו  להשקעות  הרב  הביקוש  ולאור 
בעיצומה. החדשה  לקרן  ההרשמה   בסדנו. 

בכדי להשתלב בשוק העבודה
ולמצוא פרנסה מכובדת, 

עליך לדעת בדיוק לאיזה תחום אתה מתאים.

בני ברק

המרכז להכוון תעסוקתי מזמין אותך לעבור אבחון 
תעסוקתי מקצועי מקיף ויסודי עם יועצים תעסוקתיים 

בכירים, להכוונה מדוייקת לנתיב הנכון לך!

לפרטים והרשמה:
sara.yosef@bbm.org.il :טל: 03-7707300/1 | דוא"ל

איך תבחר
מקצוע

אם לא תדע 
מה מתאים לך?

מגוןן אבחונים
תעסוקתיים

אבחונים 
במחיר מסובסד!

שיחות הכוונה עם 
יועצים תעסוקתיים

איסוף מידע, 
וניתוח מודיעין עסקי 

מרתקים אותך? 
אתה בנוי למידענות!

בני ברק

 אתגרי ניהול בעולם המידע • פילוסופיה של מודיעין ואיסוף מידע
 • תהליכי איסוף המידע • מקורות מידע • עיבוד מידע ותוצריו • הטמעת 

מידע בארגון • חוכמת ההמונים. 

תאריך פתיחת הקורס: י”ד אדר א’, 23.2.16
הקורס יתקיים בימי שלישי – בין השעות 18:00-21:00

YOSEFY@BBM.ORG.IL | 03-7707300/1/2 :לפרטים ומידע: יוסי

במשך 12 מפגשים

דרישות סף: 
התמצאות ביישומי מחשב, אופיס.

עלות הקורס: 1,000 ₪ 
מלגות למצטיינים: החזר של 50% למשלימים את כל משימות הקורס.
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רשת ‘נתיב החסד’ 
וארגון ‘מסילה’
במבצע חיסכון!

קונים ברשת נתיב החסד מעל 150 
ש”ח בין התאריכים 31.3.16 - 1.2.16

רושמים את הפרטים מאחורי 
הקבלה ומכניסים לתיבת ההגרלה

30 זוכים יזכו בסדנה בת 4 
מפגשים של הדרכת כלכלה נכונה

2 משפחות יזכו לליווי כלכלי 
צמוד במשך חצי שנה

חוסכים 
יותר מתמיד!
ככה זה כשיש סופר, גם קרוב וגם זול!

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  |

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

מחיר מועדון

פילה סלמון
שארית ישראל/

רובין

לק”ג4990

מחיר מועדון

עשיריית במבה107879798/חמישיית דובונים/
מארז אפרופו/עשיריית ביסלי107877824

3 ב-

אסם

22

מחיר מועדון

קנה 
2 ברנפלקס

קבל במתנה
קרטון חלב

2 ב-

500 גר’
סוגים שונים

תלמה
1 ליטר
תנובה

ברקוד:4131074/
4244

מחיר מועדון2990

משקה טריפ
1.5 ליטר

טעמים שונים

310 ב-

מחיר מועדון

כרעיים/ירכיים עוף
שארית ישראל

מחיר מועדוןלק”ג2890

תרכיז תפוחים
פרי קטיף
1.2 ליטר

1790

400-500 גר’
שיבולים

10אטריות/פתיתים
עוגיות מיני/3 ב-

שוקוציפס/
ערגליות/קרמוגית

225-300 גר’
אסם

20
3 ב-

ביסלי אסם

טעמים שונים
190-200 גר’

1090
2 ב-

 

6990סימילאק

100-390 גר’
אלסקה

מקלוני אורז/ 
ערמונים/מקרל/ 

10תחתיות ארטישוק
4 ב-

וניל/שוקו
תנובה

שמיניית
קרלו

1090

סלטי צבר
400-500 גר’
סוגים שונים
כולל סדרת רפי

2 ב-
1790

 לבן גיל 
בטעמים

9 ב-
990

125 גר’
תות/וניל
תנובה

חלב בקרטון

790

1.5 ליטר
תנובה
ברקוד:57477

250 גר’
תנובה

גבינה

3 ב-
1190

שלישיית פיצה
זוגלובק

2990
מלוואח/בצק עלים/

גחנון בצק/
פלאפל תהילה

ציפור השרון

10
סטייק סלמוןליח’

ארה”בבלדי

דג נסיכת הנילוס
ללא טיפת מים

2990
לק”ג

2990
לק”ג

עלית

חטיפי פסק זמן/
שוקולד ג’אקס

20
5 ב-

חטיפי שוקולד/
מסטיק מאסט/
חיוכים150 גר’
עלית

20
6 ב-

אצבעות 
שוקולד/
בפלות300 גר’
סוגים שונים
עלית

20
4 ב-

עלית

טבלאות
פסק זמן/
צנצנת
מסטיק מאסט

20
3 ב-

במוצאי שבתפתוח סניף קוטלר 

המבצעים בתוקף

מיום ראשון

ה’ אדר א’ 14.2.16

עד יום שישי

י’ אדר א’ 19.2.16

יש לי מושג
מושגים בכלכלת הבית

הכנסות/הוצאות חודשיות 
תקציב הבית מתחלק לשתי 

קטגוריות עיקריות: הראשונה: 
חודשי קבוע - ביאור: הכנסות 
/ הוצאות שחוזרות על עצמן 

חודש בחודשו )או רוב השנה(. 
ולכן חשוב לעלות על הכתב 
כדי לא לפספס שום הוצאה, 

כי סכום לסכום מצטבר בסוף, 
אצל רובנו התקציב החודשי 

דווקא די מאוזן. מה שלא 
לקחנו בחשבון – את הקטגוריה 

השניה - הוצאות חד שנתיות 
ועל כך בשבוע הבא!

רוצים להיות מנהלים בכלכלת 
הבית?

מסילה לכלכלה נבונה
02-5000475 

אלסקה
מיץ אננס

כולל פיקדון/
10נודלס 200 ג’

5 ב-

תפו”א לבן  
ארוז
שמינית

לק”ג
190

₪

גזר ארוז
שמינית

לק”ג
390

₪

כרוב לבן
שמינית

לק”ג
190

₪

שומר
שמינית

לק”ג
390

₪₪

עגבניה
שמינית

לק”ג
490

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי ז’-ח’ באדר א’ 16-17.2.2016

052-4872318לפרטים:*סדרנים לסניפיםבמשמרות*קופאיות לעבודה דרושות לסניפי ב”ב

חדש!
בסניף תורת חיים-

מחלקת ירקות 
בהשגחת
הרב לנדא
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