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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  
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03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

פרשת כי תשא
י-ם
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פ"ת

18:11
18:12
18:12

16:58
17:15
16:55

זמני כניסת ויציאת השבת

077-5100955

חחוופשששה ווואוווו!!
799₪

ד‘- ו‘ אדר ב‘  14.3-16.3

במלון המפואר
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*בקבוק קולה

 1.5 ליטר

*אין כפל מבצעים

מלוואח 
סלטים 
זיוות
פסטות

רק

כולל משלוח

להזמנות: 03-529-2-529

נה!
מת

ביום שני לפנות בוקר, איבדה היהדות החרדית את זקן האדמו"רים, אוד מוצל מאש, כ"ק מרן 
האדמו"ר מערלוי זצוק"ל, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל  מאז שקומם מעפר השואה 

האיומה את חצר הקודש ערלוי, עמד כ"ק האדמו"ר זצוק"ל בחזית ההנהגה של היהדות החרדית 
במשך למעלה משבעים שנה  קווים כואבים לדמותו הפלאית של ממשיך שושלת זקנו מרנא החתם 

סופר זיע"א שנסתלק השבוע למגינת ליבה של העולם היהודי בארץ ובתפוצות / עמ' 22-26

אבל גדול ליהודים

רבבות ליוו למנוחות את זקן האדמו"רים כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי זיע"א

פרסום ראשון: קבינט הדיור יאשר את תוכנית שר הפנים:

מתווה מחייב לבנייה 
לחרדים בערים מעורבות

הסכמי הגג של משרד האוצר עם ראשי הערים 
יחייבו תכנון של חמישה עשר אחוזים ממכרזי מחיר 

למשתכן לחרדים  ואיך טורפדה הקמת ועדת 
ראשי הישיבות למען הדיור? / בי"ס לפוליטיקה

חשיפה היסטורית: המסמך ההיסטורי של שר החינוך שזר 
שמעגן חוקית את עצמאות החינוך החרדי / בי"ס לפוליטיקה

בני ברק: החלה בניית 
הרכבת הקלה / עמ' 10
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אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
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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

נוזל כלים 
סוד

קורנפלקס 
שוגי/עוגי

מטרנה 
מהדרין

שקית קליק

גבינה 
תנובה 
850 גר'

סוכר קמח עוגיות תבואות בר
סוגת

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

קורנפלקס 
תלמה
750 גרם

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

בקניית זוג

נס קפה 
טסטר 
צ'ויס 

עופות 
מחפוד 

עופות טרי
שארית ישראל 

שוקולית עלית 
850 גרם

יין וינו 
כרמל 
מזרחי

 &20 5 ב-

 &1390
ב-

 &2990
ב-

 &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-

טחינה
אחוה/
עדן

נרות 
חימום

 &15 ב-

 &10 ב-

2

2 &1390
ב-

פילה 
מושט

 &590
ב-

עוגיות גטניו 
600 גרם

 &10 2 ב-

 &790
ב-

במבה אוסם 9+1

מארז 40 יחי' 
וופל
מצופה
בד"ץ
העה"ח

עוגיות גטניו  בשקית
350 גרם

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

שוקולד 
עלית

 &13

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

דנונה בר
שטראוס

3 ב-13& 

בורקס גבינה 
/ג'חנון/בצק 
עלים
/מלוואח

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

 &1290

5 ב-100&  5 ב-75& 

יין סלקטד 
כרמל
מזרחי
כל הסוגים

יין הרי 
יהודה

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
ב-

 &10 3 ב-

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

בקנית זוג

מוגבל לזוג

דאורדורנט 
אקס

 &3490
ב-

30& 3 ב- 2 ב-  &1490
ב-

שוקו
2 ליטר 
יטבתה

 &1390
ב-

 &13 2 ב-

רבע לשבע 
עלית

 &25 2 ב-

כריות תלמה

 &1690
ב-

מיץ ענבים 
אפרת
לבן/אדום
1 ליטר

4 ב-50& 

ב-69& 

2 ק"ג

 &95 ב- 2 &19 2 ב-

 &3990
לקילוב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

נייר טואלט 
שמורת טבע

ב-50&  2

 &100 ב- 7

40 גלילים



עמק גם בכשרות              באריזה עם פס הזהב

ארוחת עמק

לבריאות

עם עמק הארוחה מהנה, מזינה ובטעם נפלא

ויטמין B12סידןחלבון



לשירותכם

חדש!

מרפאות שיניים 
לילדים ומבוגרים 

מרכז לבריאות הילד 

מרכז להתפתחות הילד 

מרכז רפואי גני טל

10 מרפאות 
הפרוסות ברחבי העיר 

11 בתי מרקחת 
הפרוסים ברחבי העיר 

מכון פיזיותרפיה
מהגדולים בעיר

2 מרכזים 
לבריאות האשה 

רפואה יועצת רחבה

לקוחות יקרים,
כללית פרוסה לשירותכם ברחבי העיר 

עם מערך שירותי הבריאות הכי איכותי בבני ברק



לשירותכם

חדש!

מרפאות שיניים 
לילדים ומבוגרים 

מרכז לבריאות הילד 

מרכז להתפתחות הילד 

מרכז רפואי גני טל

10 מרפאות 
הפרוסות ברחבי העיר 

11 בתי מרקחת 
הפרוסים ברחבי העיר 

מכון פיזיותרפיה
מהגדולים בעיר

2 מרכזים 
לבריאות האשה 

רפואה יועצת רחבה

לקוחות יקרים,
כללית פרוסה לשירותכם ברחבי העיר 

עם מערך שירותי הבריאות הכי איכותי בבני ברק



בני ברק6        ט"ו באדר א' תשע"ו 24/2/16 121//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

כך עושים 'ואהבת לרעך כמוך'
עיריית בני ברק פועלת בועדת הנגישות לסייע לאוכלוסיות המיוחדות ולקדם את יישום תקנות 
החוק במישורים הפיזי והחברתי, ומטפלים גם בפניות פרטניות וגם ציבוריות, בכדי לשפר את 

איכות החיים לאוכלוסיות הללו
מאת: עוזי ברק 

והפעלה  ליצירה  מעניין  שילוב  פעילות 
רגילים  בגנים  המיוחד  מהחינוך  גנים  ילדי  של 
התבצעה  מירבית  להצלחה  וזכתה  בבני-ברק 
בתחום  נרחבות  מפעילויות  כחלק  באחרונה, 
קירוב בעלי מגבלות ושילובם בקרב כל הציבור 

באמצעות ועדת הנגישות העירונית.
בני  עיריית  פועלת  השנה  ימות  כל  במהלך 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  בחסותו  ברק, 
העיר לסייע לאוכלוסיות המיוחדות ולקדם את 
יישום תקנות החוק במישורים הפיזי והחברתי, 
כשחלק מהפעילויות עוסקות בהסברה ובקבלת 
ואחריות  לזולתו  כשווה  המגבלה  עם  האדם 
וחלק  החיים,  תחומי  בכל  בשילובו  הקהילה 
אחר בפעילויות הן במישור הפיזי, הכולל ביצוע 
מדרכות  ככבישים,  בתשתיות  נגישות  מערכות 
מבנים  תכנון  ושילוב  עירוניים  מוסדות  ומבני 
ציבוריים ופרטיים במסגרות הנגישות הנדרשות 

בחוק.
בתחומיה  הנגישות  יישום  קידום  לצורך 
השונים, פועלת בעירייה ועדת נגישות, בראשותו 
העירייה  הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל  הרב  של 

וביזמת גב' מלכה לב, מנהלת תחומי הנגישות 
בעירייה; אדריכלית רות מוזס, מנהלת המחלקה 
אורלנצ'יק,  ציפורה  גב'  עיר;  בניין  לתכניות 
מהמח'  שלף  חיה  ועו"ס  תחבורה  מח'  מנהלת 
של  חברתיים  לשירותים  באגף  הקהילתית 
העירייה, הפועלת במסגרות העירוניות השונות 
לקידום תקנות החוק ולפתיחת שירותים חדשים 
חלק  נוטלים  בועדה  המיוחדות.  לאוכלוסיות 
רלוונטיים.  תפקידים  ובעלי  אגפים  מנהלי  גם 
חברי ועדת הנגישות מטפלים בפניות פרטניות 
החיים  איכות  את  לשפר  כדי  וציבוריות, 

לאוכלוסיות אלו.
הנגישות  תחומי  לקידום  מהפעילות  כחלק 
בקרב כלל הציבור, יזמה השנה הועדה להתמקד 
במטרה  מגוונות,  במסגרות  חברתית  בהסברה 
שיש  האנשים  קבלת  את  ולהטמיע  להמשיך 
להם מגבלה כלשהיא, מסוג זה או אחר, בבחינת 

"ואהבת לרעך כמוך", מתוך כבוד ושוויוניות.
בו  הרחב  לציבור  סרטון  הושק  מכבר,  לא 
לנכים,  נעימות  בלתי  סיטואציות  מתוארות 
במצב בו בעל רכב חונה בחניית נכים, אך חרף 
את  מפנה  אינו  החונה  הנכה,  של  בקשותיו  כל 
בחציית  סיוע  המבקש  עיוור  הוצג  כך  חנייתו. 

כביש במעבר חצייה, אך כאשר מתחלף הרמזור, 
עזרתו  את  לנכה  מציע  אינו  ואיש  חוצים  כולם 
בחציית הכביש. אפיזודה בלתי אנושית אחרת, 
בעזרת  המהלך  ילד  כאשר  לציבור,  המוצגת 
קביים מגיע לתחנת אוטובוסים, איש אינו מעכב 
את נסיעתו ברכב עד להצטרפות הילד לנסיעה 
באוטובוס, והילד נשאר עומד מאוכזב במקומו. 
של  היא  אחרת  רגישות  חסרת  מצב  תמונת 
לקוי שמיעה הנכנס לחנות לקנות לעצמו מוצר 
אחדות  פעמים  עונה  המוכר  לאכילה,  כלשהוא 
לשאלתו על מחיר המוצר, אך אינו מדבר לכיוון 

הנכה, וכך אין הוא יכול להבין את תשובתו.
לכלל  הנגישות  תחומי  את  לקרב  כדי 
התרבות  מח'  מכבר,  לא  השיקה  העיר,  תושבי 
ובשיתוף  רוזן  יעקב  הרב  בהנהלת  העירונית, 
ועדת הנגישות, חוברת שהופצה בכל בתי האב 
בחוברות,  הנגישות.  בסימן  עומדת  והיא  בעיר 
שאלות  שולבו  הטריוויה,  שאלות  במסגרת 
וכשווה,  כחבר  המיוחד  הילד  קבלת  נושאי  על 
באה  החברתי  בתחום  ההסברה  כשחשיבות 
המגבלה,  עם  האדם  אל  הציבור  את  לקרב 
העיר  מתושבי  רבים  וניכור.  ריחוק  במקום 

השתתפו בחידון, ענו וגם זכו בפרסים שונים.
פעילות  נעשתה  גם  בעיר  שונים  בבתי-ספר 
ילדים  אירחו  רגילים  בתי-ספר  כאשר  מיוחדת, 
בעלי צרכים מיוחדים ובוצעה פעילות יצירתית 
צפו  גם  ויחדיו  מבתיה"ס,  לילדים  משותפת 
התקיים  גם  מיוחד  מופע  מרשימה.  הצגה 
מיוחדים,  צרכים  עם  לילדים  אימהות  לציבור 
עם  לילדים  אימהות  עצמן  שהן  כששחקניות, 
כוח  כאב,  התמודדות,  על  מדברות  מגבלה, 
בעלי  הינם  השחקנים  בו  יחודי,  סרט  ושמחה. 
מקצוע  אנשי  בפני  הוקרן  שכלית,  מוגבלות 
בעיר,  חסד  ארגוני  ולעסקני  בעירייה  בתחום 
המסגרת  מול  התמודדותם  מתוארת  כשבסרט 
המטפלת ומול ההורים. כל המשתתפים בערבים 
אלו יצאו עם פאן נוסף ודגשים חדשים בגישה 

ובהקניית הרגלים לאוכלוסייה זו.
בהתאם  מושם,  ה'תשע"ו,  שנת  זו,  בשנה 
מיוחד,  דגש  הנגישות,  ועדת  להחלטת 
השונים  באגפים  והעובדים  המנהלים  בקרב 
נגישות  על  לסוגיהן,  העירוניות  ובמחלקות 
הלכה  הנגיש,  השירות  והטמעת  השירות 
יחידות אלו.  למעשה, בפעילות היומיומית של 

העתירה של דיירי רחוב אפשטיין נדחתה 
בית המשפט דחה עתירה של תושבי רחוב אפשטיין בבני ברק נגד תושבי רחוב הבנים 

ברמת גן, שמיקמו עוגנים זמניים מתחת לבניין שלהם בעומק 18 מטר ללא היתר 

מאת: עוזי ברק 
שהגישו  עתירה  דחה  בת"א  המחוזי  המשפט  בית 
נגד  ברק,  בבני  ו-7   5 אפשטיין  ברחוב  בבניין  תושבים 
שבונה  'משהב'  חברת  של   38 תמ"א  פרויקט  בניית 
בסמוך אליהם בתחומה של העיר ר"ג ברח' הבנים 19, 
השופטת  היתר.  ללא  בתחומם  בנייה  כלל  כי  בטענה 
טענו  שהעותרים  לאחר  העתירה,  את  דחתה  צפת  צילה 
לעובדות לא נכונות ואף ניסו להטעות את בית המשפט, 

ומתחה ביקורת קשה על התנהלותם. 
בקירות  זמנית  תמיכה  לצורך  כי  עולה  הדין  מפסק 
בטון  עוגני  הוחדרו  בר"ג,  בפרויקט  שהוקם  המרתף 
מטרים   18 של  בעומק  העותרים  לבנייני  מתחת  זמניים 
ניתן  שלא  בטון  בעוגני  מדובר  הקרקע.  לפני  מתחת 
העותרים  לבנייני  מתחת  קבורים  בהיותם  להוציאם, 
שמתגוררים מעליהם. עוגנים אלה מכונים "זמניים", כי 
השימוש בהם הוא עד ליציאה לבנייה מעל פני הקרקע 
בעצמם  לבנות  אחד  יום  העותרים  ירצו  אם  לכן  בלבד. 
הקמת  לצורך  לעומק  חפירה  ולבצע  בעתיד  פרויקט 

מרתפים, לא תהייה כל מניעה להוציא את העוגנים.
חודשים לאחר החדרת העוגנים, הגישו העותרים לבית 
המקומית  הוועדה  נגד  עתירה  בת"א  המחוזי  המשפט 
לתכנון ובנייה בב"ב, בה ביקשו להורות לוועדה להוציא 
שהעוגנים  בטענה  בר"ג,  בפרויקט  בנייה  הפסקת  צו 
הוחדרו לשטחם של העותרים ללא היתר כדין. ביהמ"ש 

לתכנון  המקומית  הוועדה  את  כמשיבה  להוסיף  המליץ 
ובנייה ר"ג, שבתחומה מבוצע הפרויקט ואת חב' משהב.

השופטת צילה צפת, החליטה לדחות את העתירה על 
הסף, גם מפאת העובדה שהעוגנים הוחדרו כדין - וגם 
בשל התנהלות העותרים וציינה בפסק הדין כי העוגנים 
בתחום  המצויים  העותרים  לשטח  הוחדרו  הזמניים 
המוניציפלי של בני-ברק 9 חודשים לפני הגשת העתירה. 
"העותרים ידעו היטב כי במועד הגשת העתירה מדובר 
במעשה עשוי ובלתי הדיר", והוסיפה כי לא ברור מדוע 
חשבו העותרים שבסמכותה של הוועדה המקומית בב"ב 
בתחום  הנבנה  פרויקט  של  עבודה  הפסקת  על  להורות 

עיריית ר"ג, קל וחומר שנבנה ע"פ היתר.
נפרד  בהיתר  צורך  כל  אין  כי  קבעה  הערר,  ועדת 
בהגשת  צורך  שאין  סבורים  "אנו  זמניים.  לעוגנים 
בקשה נפרדת להיתר בנייה לעוגנים זמניים, והם ניתנים 
במסגרת ההיתר לבנות כלונסאות לצורך ביסוס הקרקע".

להם  קיימת  כי  סבורים  העותרים  "אם  הוסיפה  צפת 
להגיש  יכולים  הם  העוגנים,  החדרת  בשל  נזיקין  עילת 
תוך  זה  סרק  בהליך  לנקוט  ולא  משפט  לבית  תביעה 
ע"פ  בעיצומה  שנמצאת  הבנייה  את  לעכב  נפסד  ניסיון 

היתר בנייה".
משפט  בהוצאות  חוייבו  והעותרים  נדחתה  העתירה 

בסך 45 אלף שקל.

צילומים: עוזי ברק



"החלטנו לחסוך לרכב 
משפחתי, אבל מה כבר 
אפשר לעשות עם הכסף 

כשהריבית אפסית?"

הסקפטי
כדי לחתן ילדים בכבוד 
חייבים להתחיל לחסוך 
חשבתי להיצמד למדד 

אבל תמיד הבחירה שלי 
מסתברת כרווחית פחות

המתוסכל

הלחוץ
החלטנו לחסוך לרכב 
משפחתי. אז חשבתי 

להשקיע בשקלים ואני לא 
רגוע אם זו ההחלטה הנכונה

8860*חייגו עכשיו
סכום מינימאלי להפקדה: 50,000 ₪. סכום מקסימאלי להפקדה: 5,000,000 ₪. במועד הפירעון, הפיקדון יישא רווחים אשר יחושבו ברוטו, לפני ניכוי מס במקור, וזאת בשיעור הגבוה מבין המסלולים הבאים: שקלי – לא צמוד בריבית קבועה 
לבין שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, ללא תוספת ריבית. במקרה של משיכת כספים לפני תום תקופת הפיקדון ישולם סכום קרן ההפקדה כשהוא צמוד למדד, ללא תוספת ריבית, וההצמדה תהיה לעלייה ולירידה במדד, ללא הבטחת 

קרן ההפקדה הנומינאלית במקרה של ירידה במדד. מס ינוכה כחוק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם.

עם פיקדון קרמבולה אתם יכולים להיות רגועים

פיקדון קרמבולה
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, מציעים לכם את הפקדון היחיד
שבו לא משנה באיזה מסלול תבחרו, התוצאה תמיד תהיה הרווחית ביותר!

ובנוסף – מאפשר לכם למשוך את הכסף בכל יום שתרצו.

ללקוחות כל הבנקים

פיקדון קרמבולה
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, מציעים לכם את הפקדון היחיד
התוצאה תמיד תהיה הרווחית ביותר!

הפקדון היחיד שמאפשר להשקיע בשני מסלולים שונים,
ובוחר עבורכם בסוף התקופה את הרווחי מבין השניים.



בני ברק    ט"ו באדר א' תשע"ו 24/2/16 128

מאת: עוזי ברק 

בתאריך 1/3/16 ביום שלישי בשבוע הבא 
בני  עיריית  עובדי  לועד  בחירות  יתקיימו 
ברק. בחירות שנערכות בממוצע כל 4 שנים.
זכות  יש  עירייה  עובדי  מ-2200  למעלה 
'פל'  אולם  אל  יגיעו  העובדים  בחירה, 
שבקומת הכניסה של בניין העירייה ויצביעו 
בשני פתקים, האחד עבור היו"ר והשני עבור 

ועד העובדים.
כרגע  מתמודדים  הועד,  יו"ר  תפקיד  על 
גורי  שלמה  היו"ר  והם  עובדים.  ארבעה 
מהפיקוח, אופיר אוחיון מהגינון, אפי אלמוג 

מהביטחון ומאיר בחש מהתברואה.
העובדים,  הועד  חברי  תפקיד  על 
כשבפועל  מעומדים,   25 כרגע  מתמודדים 

יבחרו רק 12 חברים. 
מהקדנציה  הוועד  מחברי  חמישה 
במירוץ  מתמודדים  ולא  פרשו  האחרונה 
גולדשמיד,  חדווה  ולדר,  חיים  הם,  ואלו 

חיים וולמן, אהרון מכלוף וחיים פרוליך.
סיכויים  יש  גורי  שלמה  ר'  הנוכחי  ליו"ר 
ארבעה  שעבר  לאחר  שוב  להיבחר  גדולים 
ממערכת  יותר  קשות  בחירות  מערכות 
מ-20  למעלה  ומכהן  הנוכחית,  הבחירות 
שנה בתפקיד היו"ר, ועבד עם שבעה ראשי 
קרואה,  ועדה  בויאר,  ירחמיאל  והם  ערים, 
אשר,  יעקב  פרנקנטל,  ישכר  קרליץ,  מרדכי 

אברהם רובנשטיין וחנוך זייברט.  
בשיחה עם כתב 'קו עיתונות' אמר שלמה 

גורי "מערכת בחירות הנוכחית היא מעניינת 
יבחרו  שהטובים  מקווה  מאוד  אני  עבורי, 
לתפקיד  המתאימים  הועד,  חברי  לתפקיד 
לעזור  זה  שלהם  שבעורקים  אנשים  רק 
רק בשביל  מי שרוצה את התפקיד  לציבור, 
צריך  עבורו,  מתאים  לא  המקום  כבוד, 
הרבה סבלנות אורך רוח לטפל בבעיות של 

העובדים מהבוקר ועד הלילה".
עוד ציין "בקדנציה האחרונה של הועד היו 
הישגים גדולים, קודמו הרבה מאוד עובדים 
העובדים  השכר,  בהוספת  וגם  במעמד  גם 
קיבלו קורסים והטבות רבות וישנם הישגים 
כדאי  שלא  הקטנים  לעובדים  גם  גדולים 
אוזן  לנו  היה  יטורפדו.  שלא  בכדי  לפרטם, 
אפליות  ללא  העירייה,  עובדי  לכל  קשבת 
בין עובד בכיר או זוטר, עזרנו וניסינו לעזור 

לכולם".

מאת: יאיר קורן

חבושים  חשודים  שני  מזויין:  שוד 
חנות  אל  נכנסו  אופנועים,  של  בקסדות 
עקיבא  רבי  ברחוב  'אנאל'  התכשיטים 
בחנות  המוכרים  על  איימו  ברק,  בבני   22

באמצעות אקדח ושדדו תכשיטים רבים. 
בסמוך  שני,  ביום  השבוע  אירע  השוד 
אל  נכנסו  החשודים  שני   ,16:15 לשעה 
החנות ולאחר כמה דקות הם יצאו עם השלל 
לרדוף  ניסה  החנות  בעל  ונמלטו מהמקום. 
אחריהם אך הם על אופנוע שהיה בהמתנה 

בצד על המדרכה ונמלטו מהמקום.
וחוקרים  שוטרים  של  גדולים  כוחות 
דן' הגיעו אל המקום על  'מרחב  ממשטרת 

וגם  השודדים  אחר  להתחקות  לנסות  מנת 
לחקור את המקרה.

מחקירת האירוע עולה כי השודדים חיכו 
בטחון  והדלת  מהחנות,  תצא  שלקוחה 
תפתח ונכנסו. אחד מהם הצמיד את הרובה 
אל הרקה של המוכרת ורוקן רק את תכולת 
שלא  בכדי  ראווה  בחלון  נגע  ולא  הכספת 

לעורר מהומה. 
בבעל  גם  נתקלו  הם  השודדים  במנוסת 
וניסה  המקום  אל  הגיע  שפתאום  החנות 
לעכבם וגם עליו הם איימו באקדח ונמלטו 

מהמקום.
שוטרי משטרת 'מרחב דן' פתחו בסריקות 
עם  שנמלטו  השודדים  לאיתור  נרחבות 

השלל.

שוד בצהרי היום 
במרכז רחוב רבי 

עקיבא  שני שודדים 
חבושים בקסדות נכנסו 
אל חנות התכשיטים 
'אנאל' הצמידו אקדח 
לראש של המוכרת, 
רוקנו את הכספת 

  ונמלטו מהמקום
המשטרה חוקרת

  השבוע יבחרו עובדי עיריית בני ברק ועד עובדים חדש
יו"ר הועד ר' שלמה גורי מתמודד על הקדנציה החמישית 
 25 מעומדים מתמודדים על תפקיד חבר ועד, חמישה 

חברי ועד מהקדנציה האחרונה פרשו מהמירוץ

בחירות לועד העובדים

שוד באקדחים 
שלופים לאור יום

לאחר השוד

יו"ר הועד ר' שלמה גורי



חברת פרטנר תקשורת בע”מ, ח.צ 520044314

כבר אחרי סדר ב׳

נחתת?

כל ישראל 
מחוברים זה לזה
 בחיים של היום, כולנו מחוברים. מחוברים למשפחה,

מחוברים לקהילה, מחוברים אחד לשני.
 בארץ וגם בחו״ל, יש לך פרטנר שאפשר לסמוך עליו

שיעמוד בקצב החיים המחוברים שלך, יעניק לך את השירות 
 הטוב ביותר ויחבר אותך לכל מה שמעניין ומרגש אותך.

בכל זמן ובכל מקום יש פרטנר לחיים המחוברים.
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החלו העבודות לבניית הרכבת הקלה ב'קו האדום' שעל ציר רחוב ז'בוטינסקי והקמת שתי תחנות, האחת ברחוב אהרונוביץ 
והשנייה ברחוב בן גוריון בבני ברק  צומצמו נתיבי הנסיעה של רחוב ז'בוטינסקי  צפי לעומסי תנועה גדולים

החלה בניית הרכבת הקלה, סעו בדרכים חילופיות
מאת: עוזי ברק

ביצוע  תחילת  לקראת  הערכות  עבודות 
התת-קרקעיות  הקלה"  "הרכבת  תחנות 
העתידיות ברח' אהרונוביץ וברח' ב"ג בבני-
באי  הלילה,  בשעות  אלו  בימים  החלו  ברק 
יצומצם  ובמסגרתן  הכביש,  שבמרכז  תנועה 
לאי  בסמיכות  כיוון,  לכל  אחד  נסיעה  נתיב 

התנועה.
מסלול הרכבת שתופעל, בהתאם לתכניות, 
אביב  תל  במטרופולין  שנים,  כחמש  בעוד 
העיר  מדרום  ק"מ,   24 באורך  יהיה  דן,  וגוש 
שדרות  ביפו,  ירושלים  שדרות  דרך  ים,  בת 
עזריאלי,  מרכז  אזור  אביב,  תל  רוטשילד 
בי"ח  גהה,  צומת  ברק,  בני  ז'בוטינסקי  רח' 
בפתח  המרכזית  בתחנה  וסיומו  בילינסון 
עבודות  תתבצענה  לתכנית,  בהתאם  תקוה. 
העיר  בתחומי  הקלה"  "הרכבת  של  הפיתוח 
תוואי  לאורך  ז'בוטינסקי  ברח'  בני-ברק, 
הרכבת, המתוכנן מרחוב מודיעין )ב"ג(, דרך 
בתקופת  "גהה".  לצומת  עד  אהרונוביץ  רח' 
צפוי  בכללותו  הפרוייקט  עלות  העבודות 
לעמוד על 14,3 מליארד שקל. בעיר בני ברק 
ברח'  הקלה":  ל"רכבת  תחנות  שתי  תוקמנה 

אהרונוביץ וברח' ב"ג.
כידוע, מטרת הקמת הרכבת הקלה, שהינה 
דן  בגוש  ציבורית  תחבורה  של  חדש  מערך 
רשת  באמצעות  הערים  מרכזי  בין  וחיבור 
רכבות עירוניות קלות, באה לפתור את בעיית 
קשה  שנעשה  דן  גוש  ברחבי  התנועה  עומס 
כלי  של  פוסק  בלתי  מגידול  כתוצאה  ביותר, 

התנועה  צירי  עמידת  ואי  בכבישים  הרכב 
בעומס. לכך גם ישנן השלכות כזמן יקר ודלק 
רעש  של  החיים  באיכות  ופגיעה  מתבזבז 

וזיהום אוויר.
במסלול  השונות,  בערים  תנוע  הרכבת 
ברק,  כשבבני  ותחתי,  עילאי  נפרד,  תחבורה 
ממושך  מאבק  לאחר  וזאת  תחתי,  יהיה  הוא 
הראשונית  התכנית  כנגד  העירייה,  שניהלה 
לקו עילי בתחומי העיר. תדירות הרכבת תגיע, 
וכל  הקרקע  מעל  דקות   3 כל  השיא,  בשעות 
היום  בשעות  הקרקע.  לפני  וחצי מתחת  דקה 
דקות,   6-10 על  התדירות  תעמוד  האחרות, 

ובלילה כל 10-15 דקות.
מכונות  ע"י  יבנה  קרקעי  התת  התוואי 

התקדמות  בקצב  האדמה,  בבטן  מנהור, 
מתוכנן של 10-15 מטר ליממה. מכונות אלו 
יחפרו, ידפנו ויהדקו בו זמנית, כך שניתן יהיה 
בשיטה  החפירה.  לאחר  מייד  בתוכה  לעבוד 
תנועה  על  ולשמור  יהיה להמשיך  ניתן  גם  זו 

זורמת במפלס הרחוב מעל.
במסלול  לעבודות  מקדימות  עבודות 
במסגרות  בוצעו  בבני-ברק,  הקלה"  "הרכבת 
של  תשתיות  העתקת  ובהן  כה,  עד  שונות 
המתוכננים  באזורים  וחב' חשמל  "בזק"  חב' 
צדדיים  לרחובות  התת-קרקעיות  לתחנות 
הובטחה  וכך  הקרקע,  לפני  מתחת  והטמנתן 
ובטיחותית  איכותית  סדירה,  חשמל  אספקת 
הסביבתיות  ההשפעות  והקטנת  זמן  לאורך 

בוצעו  כמו"כ  העיליים.  החשמל  לקווי  שהיו 
ז'בוטינסקי,  ברח'  ובהם  חדשים,  ניקוז  קווי 
לכיוון חלק מרחובות קריית הרצוג וגם לכיוון 
ניקוז  קו  הונח  וכמו"כ  אהרונוביץ,  רחוב 
שבין  בקטע  ז'בוטינסקי,  ברח'  חדש  מאסף 
)סמטת  יצחק  לוי  רבי  לרחוב  החלוצים  רח' 
יסודי  לפיתרון  הביאו  אלו  ועבודות  אלקבץ(, 
מי  ירידות  במהלך  שיטפונות  של  בבעיות 
גשמים בחורף וברחובות אלו נסללו כבישים 

והוקמו מדרכות מחדש.
לסיכום העקרוני, שהושג בעקבות  בהתאם 
יעסוק  זייברט, ראש העיר,  חנוך  דרישת הרב 
בגמר  עיקריים:  מישורים  בשלושה  ההסכם 
תבצע  הקלה  הרכבת  של  החברה  עבודות 
החברה על-חשבונה פיתוח מלא של כבישים, 
ציר  אורך  לכל  רחובות;  תאורת  מדרכות, 
הקלה  הרכבת  של  התחנות  בין  ז'בוטינסקי, 
התת-קרקעיות,  המערכות  כל  תוחלפנה 
במימון של 50% של  וניקוז  ביוב  מים,  כולל 
ברק"  "מי  ותאגיד  העירייה  ו-50%  החברה 
הרכבת  תחנות  תחום  בתוך  התשתיות  וכל 
חב'  של  מלא  במימון  תבוצענה  הקלה 
עבודות  כל  תפוקחנה  העירייה  מצד  נ.ת.ע. 
הרכבת  במסלול  העירוניות  התשתיות  פיתוח 
אגף  באמצעות  ברק  בני  העיר  שבתחומי 
שבראשות  העירייה,  של  והפיתוח  התשתיות 
הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה והרב 

חנוך זיידמן, מנהל האגף.

העבודות בלילה על רחוב ז'בוטינסקי                                             צילום: עוזי ברק
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לקוחות לאומית בני ברק
תודה על הדירוג הגבוה שנתתם לנו 

לראשונה בישראל,
ציוני שביעות הרצון של הלקוחות מהסניפים בבני ברק נחשפים

שביעות רצון
כללית מהסניף

92.8

דירוג לקוחות לאומית – סניף הרצוג

שביעות רצון
מהרופאים

93.3

שביעות רצון
מהאחיות

87.9

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

98.9

דירוג לקוחות לאומית – סניף כהנמן

95.999.295.895.1

שביעות רצון
מהרופאים

שביעות רצון
מהאחיות

שביעות רצון
מבית המרקחת

שביעות רצון 
מנציגות

קשרי לקוחות

94.2
שביעות רצון

כללית מהסניף

מוקד שירות הלקוחות: 1-700-507-507
2/16 ,MIS הנתונים נאספו ע"י חברת*

לשירותכם 4 סניפים בעיר!
• יהודה הלוי • כהנמן • הרצוג • הר סיני

מצטרפים ללאומית 
עד ה' באדר ב' ) 15.3.16(
 ונהנים משירותי הבריאות 

הטובים ביותר בישראל

להצטרפות:
1-700-507-507
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מאת: יאיר פלד

האחרונה  בשנה  נולדו  תינוקות   2,834
פתח  במחוז  ב'כללית'  החברות  למשפחות 
בבני  נולדו  ומוצלחת  טובה  בשעה  תקווה. 
זכו  גן  ברמת  חדשים.  תינוקות   1,838 ברק 
ובאלעד  תינוקות   1,031 לעולם  להיוולד 
שנוספו  תינוקות  מ-573  השמחה  רבתה  גם 
למשפחת "כללית" בעיר. אם מחברים אותם 
יחד, מגיעים להרבה שמחה כשכל אחד הוא 

עולם ומלואו.
שהם  הוא  לכולם  אחד  משותף  מכנה 
כשמשפחותיהן  ובטוחות,  טובות  בידיים 
וכעת  כללית',  בריאות  ב'שירותי  חברות 
יקבלו ליווי ומענה לכל צורך מטיפות החלב 
ומרכזי בריאות הילד בבני-ברק, פתח-תקוה, 

אלעד ורמת-גן. 
מה שהביא אותנו לפנות לאחות קרן דבח, 
הילדשל  לבריאות  במרכז  הסיעוד  מנהלת 
'כללית', בלב העיר בני ברק, כדי להבין אלו 
והוריהם  הנולדים  הרכים  מקבלים  שירותים 

בימיהם הראשונים. 
יומיים- מהילודים  רבים  רואים  "אנחנו 
מגיעים  הם  כאשר  הלידה,  לאחר  שלושה 
מוכר  במושג  או  בילירובין  לבדיקות  אלינו 

יותר - בדיקת צהבת"
לכל  התפתחות  מעקבי  נבצע  "בהמשך 
לגן  סמוך  הילד,  לבריאות  במרכז  תינוק. 
ילדים, שרובם  רופאי  עובדים שבעה  ורשה, 
ד"ר  שונים.  בתחומים  התמחות  תתי  בעלי 
דוד  ד"ר  לזיהומים,  המומחה  חיימי  ישי 
בגיל  אכילה  להפרעות  המומחה  שטייר 
וחשוב  ספציפי  בתחום  ומדובר  הינקות 
מוהל  גם  הוא  ליסון  מיכאל  ד"ר  מאוד. 
מי- מאיר  ד"ר  כירורגיות,  פעולות  ומבצע 

זהב מומחה לריאות, יש לנו גם את ד"ר רחל 
בן-מאיר  דוד  ד"ר  האנדוקרינולוגית,  בלו 
כולם  חנה-שניידר–  ציפורה  ד"ר  האורולוג, 
"שניידר"  החולים  מבית  שם  ידועי  מומחים 
דרורי- לימור  ד"ר  המרכז,  מנהלת  וכמובן 

גדילה  בנושא  השירותים  מגוון  את  הרישנו. 
במרפאת  הילדים  מקבלים  הילד  והתפתחות 

בלומנטל בבני-ברק".
הרב מעוז פורת, מנהל קשרי קהילה מחוז 
דן-פ"ת: "אנו מקדמים בברכה ובשמחה את 
הולדתם  עם  אלינו  המצטרפים  התינוקות 
למשפחות החברות ב'כללית שירותי בריאות' 
יזכו לשירות  כללית,  כל חברי  כמו  וגם הם, 
מיטבי ולרפואה איכותית ואנו מאחלים להם 

בריאות טובה תמיד".

מאת: עוזי ברק

במרפאת  משמעותית  התרחבות  תנופת 
עם  ברק  בבני  ירושלים  ברחוב  מאוחדת 
ברפואת  שם  בעלי  מומחים  של  הצטרפותם 

הנשים. 
בין היתר הודיעה מאוחדת על הצטרפותו 
של ד"ר בני חן, מייסד מחלקת הנשים בבית 
במשך  שניהל  ומי  הישועה  מעייני  החולים 
שנים רבות את אגף הנשים והמיילדות בבית 
שיבא  החולים  בבית  בכיר  ורופא  החולים 
בתל השומר, יקבל מעתה את קהל הלקוחות 

במרפאת בני ברק ברחוב ירושלים 17. 
הראשי  הנשים  רופא  שמהווה  חן  ד"ר 
רבני  של  וברכתם  לאמונם  זוכה  במאוחדת 
אליו  להפנות  שמרבים  ישראל  וגדולי  העיר 

לטיפול את המקרים המסובכים ביותר. 
מאוחדת  במרפאת  פעילותו  במסגרת 
יטפל ד"ר חן במקרים של  ירושלים,  ברחוב 

רפואת נשים בסיכון גבוה. 
מירב  רז  ד"ר  כי  נודע  להצטרפותו  בנוסף 
מנהלת מחלקת יולדות בבי"ח מעיני הישועה 
הקבלה  שעות  את  הרחיבה  בכירה  ומנתחת 
גם  מעתה  ותקבל  בעיר  מאוחדת  במרפאות 
שיר  במרום  ירושלים,  ברח'  ב"ב  במרפאת 

ובאבני נזר.
בין יתר פעולותיה המקצועיות עוסקת ד"ר 
רפואיות הלכתיות בתחום  גם בבעיות  מירב 

הרפואה. 
לרופאי  מתווספים  החדשים  הרופאים 
חיים  דוד  ד"ר  במרפאה:  המקבלים  הנשים 
יפה  הלל  חולים  בבית  לידה  חדרי  מנהל 
בכירה  רופאה  לודה  ירמין  וד"ר  בחדרה, 

בתחום  ומומחית  השומר  תל  חולים  בבית 
אונקו-גניקולוגיה.

חדש  שירות  על  מאוחדת  הודיעו  בנוסף 
בדיקות  בעריכת  ירושלים  רחוב  במרפאת 
גנטיקה  אחות  ע"י  הלידה  לקראת  גנטיות 
וזאת בנוסף לשירות של בדיקות דור ישרים 

המתבצע במרפאה.
הרברט:  ש.  גב'  המרפאה  מנהלת  לדברי 
גבוהה  מזמינות  נהנות  ברק  בני  "נשות 
מקצועיות  על  הקפדה  תוך  נשים  ברפואת 

ויחס אישי".
במרפאה עמלים על השמירה על בריאותן 
קידום  על  דגש  שימת  תוך  העיר  נשות  של 
הרזיה  סדנאות  תפתחנה  בקרוב  בריאותם. 
במחירים  סוכרת  וסדנאות  ולנערות  לנשים 
מוזלים למבוטחות מאוחדת בעלות ביטוחים 
לכלל  פתוחות  הסדנאות  כאשר  משלימים, 

תושבות העיר חברות שאר הקופות.
סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת הרב משה 
כהן: "הצטרפותו של ד"ר בני חן למאוחדת 
הלקוחות,  עבור  משמעותי  חידוש  הינו 
של  ההתרחבות  מתנופת  חלק  שמהווה 
אלו  בימים  עמלים  אנו  ברק.  בבני  מאוחדת 
ברק  בני  במרפאות  נוספים  חידושים  על 

לתועלת הלקוחות". 

1838 תינוקות נולדו השנה בבני ברק ו-573 תינוקות 
נולדו באלעד

במסגרת ההתרחבות הודיעה מאוחדת על הצטרפותו של 
ד"ר בני חן, מומחה בעל שם בתחום רפואת הנשים, שיקבל 

את הלקוחות במרפאת מאוחדת ברח' ירושלים בב"ב

שמחה במשפחת ה'כללית'

מאוחדת הרחיבה את 
שירותי רפואת הנשים

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

שואפים להתחיל
באמת להרוויח?

עם קורס יוזמים עסק של מעוף בני ברק 
תלמדו להקים ולנהל עסק צעד אחר צעד

זה העסק 
שלך.

משרד הכלכלה

מופעל ע"י
אשכול גלילי

חברה יהודית ערבית
לפיתוח כלכלי בע"מ

הזדרזו להבטיח מקומכםהקורסים נפתחים עכשיו! 

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

קורס יוזמים עסק
• קורס נשים - בוקר וערב	
• קורס גברים - ערב	

עלות  הקורס: 336 ₪

הקורסים מסובסדים ע״י הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים במשרד הכלכלה



לשירותכם, ייעוץ רפואי טלפוני 24/7 בטל': 1-700-507-507 

המפגשים יתקיימו בבית איחוד הצלה 
רח' שלמה המלך 9, בני ברק, בשעה 19:00

ניתן לבחור באחד מהתאריכים הבאים:
נשים: י"ט באדר א' )28.2(, כ"ו באדר א' )6.3( ו-ג' באדר ב' )13.3(

גברים: ט"ו באדר א' )24.2(, כ"ב באדר א' )2.3(, כ"ט באדר א' )9.3( ו-ו' באדר ב' )16.3(

מגיל 17 בלבד!
פתוח לחברי כל קופות החולים ואין צורך בהרשמה

הנכם מוזמנים להדרכת עזרה ראשונה 
מבית איחוד הצלה ובשיתוף לאומית

מפגש חד פעמי ללא עלות בן 4 שעות ובו תקבלו כלים בנושאים:
 טיפול בחנק, החייאה, חום גבוה, פירכוסים, עצירת דימום וכו'

בלאומית שירותי בריאות 
חשוב לנו שתהיו מוכנים תמיד

להצטרפות:
1-700-507-507 
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חברי  דיינים,  ערים,  רבני  תורה,  גדולי 
שעבר  בשבוע  התכנסו  ציבור  ואישי  כנסת, 
של  מיוחד  לכנס  ירושלים  גני  מלון  באולם 
חברי  בנועם.  ארגון  הנהלת  חברי  עשרות 
ההנהלה מייצגים יחד למעלה מאלף רבנים 
על  בעירו  אחראי  הנהלה  חבר  כל  כאשר 
עשרות רבנים. וביחד שבעים חברי ההנהלה 
אילת  ועד  ממטולה  הארץ  כל  את  שמכסים 
ערוכים לקליטת פניות מהציבור בכל רחבי 
עם  יהודי  של  ממשק  נקודת  בכל  הארץ 

יהדות.
בחודשים  וטרחו  עמלו  הנהלה  חברי 
לארגון.  רבנים  ולצרף  לגייס  האחרונים 
הארגון נערך גם לקראת כנס גדול שיתקיים 
בעז"ה בבנייני האומה בחודשים הקרובים. 
תחילה התקיים פאנל אותו הנחה בטוב טעם 
השדרן בצלאל קהאן ובו הציגו הרבנים את 

פעילותם והדרך שבה הם עושים זאת.
בכינוס נשאו דברים הרשל"צ הגר"י יוסף, 
דרעי  יהודה  רבי  הגאון  באר שבע  רבה של 
יו"ר הארגון הגאון הרב זמיר כהן, הגאון   .
רבי אלחנן פרץ, הגאון רבי משה אבוחצירא, 
ומנכ"ל  דרעי  אריה  הפנים  ושר  ש"ס  יו"ר 

ומייסד הארגון הרב ישראל מאיר ריאני.
שהרחיב  כהן  הגר"ז  פתח  הכינוס  את 
בישראל  רב  של  הגדול  כוחו  על  בדברים 
ותפקידו הרם לתת מענה ולהאיר פנים לכל 
הארגון.  הקמת  מטרת  וזוהי  ויהודי  יהודי 

כשמו כן הוא. בנועם.
לאחמ"כ הציג מייסד ומנכ"ל הארגון את 
בנועם  ארגון  של  ופעילותו  הקמתו  מטרת 
המיזמים  ואת  ישראל  רבני  כל  את  המאגד 
רישום  מיזם  כגון  הבאים.  לחודשים 
לפעול  שיחל  אישית  בהתאמה  הנישואין 
מטעם  רב   - בקרוב  המרכז  וערי  בירושלים 
לרישום  במטרה  לבית  עד  שיגיע  הארגון 
הזוג לנישואין זאת בכדי לחזק את מעמדה 

של הרבנות הראשית.
בדבריו הביא מספר דוגמאות של אנשים 
בדברים  הארגון  מרבני  סיוע  שביקשו 

פשוטים ובסיסיים ונענו.
דרעי  אריה  הפנים  ושר  תנועת ש"ס  יו"ר 
שיבח את הקמת הארגון: "הייתי קונה בגד 
חיי,  חלום  היה  זה  שהחיינו,  ומברך  חדש 

מאוגדים  ונהיה  רב  קהילה  בכל  לנו  שיהיה 
בגדר אז נדברו יראי ה".

קיים  היה  הרעיון  כי  וציין  הוסיף  דרעי 
כבר מלפני כחמש עשרה שנה אך בסוף לא 
יצא לפועל, "זה הצורך הגדול ביותר בדור 
של  החדש  הצעיר  הדור  את  ראיתי  שלנו, 
כאן שליחים  כולם  גדול,  דבר  זהו  הרבנים, 
של הרשל"צ של בתי הדין לחזק את הציבור 

ולהביא את דבריהם".
כי  בסיום דבריו סיפר דרעי לרכזי בנועם 
היום זה יום הולדתו גם בתאריך העברי וגם 
ביותר  הגדולה  המתנה  "זה  וציין  בלועזי, 
הקדוש  הדבר  הקמת  לה,  לצפות  שיכלתי 
ניכנס תחת  אנחנו  לו,  ציפיתי  כך  הזה שכל 
לקרב  עצמו  על  יקבל  רב  וכל  הזה  הארגון 
נגיע  ובכך  נועם  בדרכי  יהודי  ועוד  עוד 

למטרה האמיתית לקדש שם שמיים".
הגר"י  הרשל"צ  נשא  המרכזי  המשא  את 
יוסף  אשר במשך דקות ארוכות נתן הדרכה 
בהנהגה הראויה והמתאימה לכל רב בישראל 
תוך כדי הבאת דוגמאות ומעשיות רב ממרן 
זצוק"ל: "יש ארבעה כרכים בשו"ע. אבל יש 
גם כרך חמישי שחובה על כל רב בישראל 
לדעת אותו והוא היאך להתנהג ולהאיר את 

הדרך לכל אחד ואחד."
"עוד בהיותי נער צעיר", סיפר הראשל"צ. 
הציבור,  עם  מרן  של  הנהגותיו  את  "ראינו 
אני לא זוכר שפעם הרים את קולו, הכל היה 

בעדינות. בנחת ובנועם."
הרבנים  את  הרשל"צ  עודד  בדבריו 
וקרא  שיקפידו על מסירת שיעורים בהלכה 
בציבור,  את הצימאון שיש  תנצלו  לרבנים: 
לא  בהלכה,  שיעורים  תתנו  שיותר  כמה 
להרבות בפירושים על פרשת שבוע, תמצאו 
משהו עם מוסר, אבל תתנו הרבה שיעורים 

בהלכה".
נתן הגר"י הדרכה לרבנים  במהלך דבריו 
תגידו  "אל  להכין,  בלי  שיעור  ימסרו  שלא 
שיעור בהלכה בלי להכין, מי לנו גדול ממרן 
שכל שיעור היה מכין, כל מוצאי שבת היה 
את  שידע  למרות  שלו  השיעור  את  מכין 
ממנו  גדול  לנו  שמי  מרן  ואם  התורה  כל 
ולסדר  להכין  צריך  אנחנו.  ק"ו  מכין  היה 
לציבור".  יתקבלו  שהדברים  השיעור  את 

אמר. 

"תעמדו לצד הרבנות 
הראשית לישראל 

במאבקיה מול המנסים 
לקעקע את חומותיה"
את הדברים אמר הראשל"צ הגר"י יוסף לרבני ארגון 

'בנועם' בכנס מיוחד שהתקיים במלון גני ירושלים

 רבני ארגון בנועם ברב שיח                                                )צילום: יעקב כהן( 

נצלו את זכאותכם לקבל את הטיפול הבטוח 
והמקצועי ביותר במחיר המשתלם ביותר.
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כל מוצרינו מלווים ע“י הדיאטנים המובילים בענף

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

2 ב-

&28&20 &18&10
2 ב- 2 ב- 3 ב-

&19 90

&10
&10

5 ב-

מעדניית

רשת המאפיות 
המובילה בישראל

חדש
רבי עקיבא 86 בני ברק

(בנין מכבי)

על איכות, טריות וכשרות לא מתפשרים !!! 
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החברותא של הבבא סאלי 

המאבק נגד בניית המקווה 
ב'עשרת' מגיע לכנסת 

בד"ה: ביום שני בערב הלך לעולמו בגיל 97 הצדיק 
רבי ניסים אמסלם זצ"ל, גיסו והחברותא 

של האדמו"ר הבבא סאלי זיע"א

  יו"ר הוועדה מהליכוד, דודי אמסלם מכנס את הוועדה
ביישוב עשרת שזה כמה שנים לא פעל מקווה טהרה, החלו 

לאחרונה בשיפוץ המבנה ע"י ארגון 'טהרת הבית', אך נתקלו 
בהתנגדויות מהמועצה אזורית גדרות לפתיחת המקווה

מאת: שמעון דן

ברוך דיין האמת: בשכונת הר נוף בירושלים 
הלך לעולמו השבוע הצדיק רבי ניסים אמסלם 
של  גיסו  היה  הרב  שנים.   97 בן  והוא  זצ"ל 

הבבא סאלי אח אשתו הרבנית מרים ע"ה.
במרוקו  שנים  במשך  למד  אמסלם  הרב 
בחברותא עם כ"ק סידנא בבא סאלי ובהמשך 

עם בנו ה'באבא מאיר' זצוק"ל.
שנים  חי  שם  באלג׳יריה,  נולד  זצ"ל  הרב 
רבות. עם השנים עבר הרב להתגורר בצרפת, 
שם שימש כרב קהילה בעיר ליאון וכן שימש 
לצור  רבים  אסירים  השיב  שם  הכלא,  כרב 

מחצבתם. 
לפני כעשרים שנה עלה לארץ הקודש וקבע 
את משכנו בשכונת הר נוף בירושלים בה הקים 
את בית הכנסת "אור יעקב וישראל" על שמם 

של גדולי רבני משפחת אבוחצירא. 
בקהילתו היו חברים עשרות אברכים שדבקו 
במהלך  ותושיה  עצה  ממנו  וקיבלו  בדרכיו 
היו  רבים  מלבדם,  האחרונים.  העשורים  שני 
פוקדים את ביתו כדי להיוועץ עימו ולהתברך 

מפיו כאשר ברכותיו היו עושים פירות.

זצ"ל  הרב  אושפז  האחרון  בחודש 
החולים.  מבית  שוחרר  ימים  כמה  ומלפני 
ובערב  ברע  חש  שוב  האחרונים  ביומיים  אך 
כשהוא  לבוראה  נשמתו  את  השיב  שני,  יום 
מביתו  אמש  יצאה  הלווייתו   .97 בגיל 
תנצב"ה. בירושלים.  נוף  הר   שבשכונת 

 הצדיק רבי ניסים אמסלם זצ"ל

מאת: אלי שניידר

בפגישה מיוחדת שקיים יו"ר ארגון 'טהרת 
הבית' הרה"ג ר' יחזקאל מוצפי שליט"א עם 
נדון  אמסלם,  דודי  ח"כ  הפנים  ועדת  יו"ר 
את  ששימש  'עשרת'  ביישוב  הטהרה  מקווה 
תושבי היישוב וכן את עוד רבים מהיישובים 
אל  פעם  מגיעים  שהיו  בסביבה  והקיבוצים 
המקווה ומאז סגירת המקווה נודדים כבר כמה 
שנים לערים מרוחקות בכדי לקיים את חובת 
שהמועצה  בכך  די  "לא  היהודית.  המצווה 
שנים  המקווה  בניית  את  הזניחה  המקומית 
כדרישת  ולבנות  לשפץ  בבואנו  כעת  אלא 
- המועצה  לציבור  הציבור – במקום ששייך 
המקווה  שיפוץ  את   מונעת  גדרות,  האזורית 

ללא כל סיבה" טוען יו"ר הארגון. 
לבקשת  שנעתר  הבית'  'טהרת  ארגון 

התושבים ב'עשרת' לממן את פתיחת המקווה 
מחדש, לשפץ ולהחזיר את המקום לפעילות 
ונתקל  הישוב  בני  כתקוות  מהר  שיותר  ככל 
להגיע  החליט  המועצה,  בסירוב  ושוב  שוב 
שדורשים  לתושבים  לעזור  בכדי  הכנסת  עד 
של  התערבותו  את  וביקש  ביישובם  מקווה 

יו"ר ועדת הפנים.
"מעריכים אנו את מאמציך בוועדה לשיפור 
ברשויות המקומיות",  האזרחים  תנאיהם של 
אמסלם  הוועדה  ליו"ר  הארגון  ראש  אמר 
והוסיף לו כי "בטוחים אנו כי גם כאן, תדאג 
האפשרות  יינתן  המסורת  שומרי  שלציבור 
חלילה  ולא  כהלכה,  חייו  אורח  את  לנהל 

שיוגבלו צעדיהם במרחב הציבורי".
כי  הודיע  אמסלם  דודי  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
הסיבות  מהן  ותשמע  הוועדה  תכונס  בקרוב 

שבגינם מעכבת המועצה את בניית המקווה.

ח"כ דוד אמסלם עם יו"ר טהרת הבית הרב יחזקאל מוצפי

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





בני ברק    ט"ו באדר א' תשע"ו 24/2/16 1218

גפני נגד ראש הממשלה: 
"לא נעבור על כך לסדר היום"
בעקבות פגישתו של ראש 

הממשלה בנימין נתניהו עם 
נציגי התנועות הרפורמיות, 
יו"ר דגל התורה ח"כ משה 
גפני תוקף: "אנחנו נזהרים 

בכבוד ראה"מ, אבל זה 
לא הדדי. נתניהו פוגע בנו 
במקומות הרגישים ביותר" 
 מקלב: "נתניהו קרוב 
לרפורמים אידיאולוגית"

מאת: שמעון דן

על רקע פגישת ראש הממשלה השבוע עם נציגי 
קהילות רפורמיות תקף חבר הכנסת משה גפני את 
התנהלות נתניהו ומבהיר כי בסיעת 'יהדות התורה' 

"לא יעברו על כך לסדר היום".
שותפים  שאנחנו  הממשלה  מראש  מצפה  "אני 
חשובים  שאצלו  בדברים  בכבודו,  ונזהרים  איתו 
ורגישים אנו לא פוגעים בו אולם אצלו אין הדדיות, 
בדברים הכי רגישים שלנו, הכי פוגעניים, הפגישה 
בליבה  סכין  שתוקעים  הרפורמים  עם  המתוקשרת 
של היהדות, אנשים שמטרתם הרס היהדות וגורמים 

להתבוללות", אמר גפני.
מעשיות.  השלכות  לכך  תהיינה  כי  מבהיר  גפני 
"אנחנו לא נוכל לעבור על כך לסדר היום, מבחינתנו 
יש להם כסף  'אם כל חטאת', אמנם  זה  הרפורמים 
הייתי  שונים,  לפוליטיקאים  לסייע  יכולים  והם  רב 
ארץ  ובדרך  בכבוד  שינהגו  אלה  מאותם  מצפה 
כלפי התורה הקדושה שהרפורמים והקונסרבטיבים 

מנסים לפגוע בה", אמר.
כי "היהדות הנאמנה תעמוד כחומה  גפני הוסיף 
ראש  של  כולל  אלו  הרסניות  מגמות  נגד  בצורה 
בקנה  עולה  זה  האם  היטב  נבחן  ואנחנו  הממשלה 
בהסכם  שמעוגן  קוו  הסטטוס  שמירת  עם  אחד 

הקואליציוני בינינו".
את  האשים  מקלב  אורי  ח"כ  לסיעה  עמיתו  גם 
נתניהו בקרבה אידיאולוגית לרפורמים. "חשובים לו 
יותר אותם גופים עתירי ממון והשפעה מאשר העם 

היהודי. כנראה שהוא קרוב אליהם אידיאולוגית".
בלשכת ראש הממשלה אמרו בתגובה כי "לאורך 
השנים שיתוף הפעולה של ראש הממשלה נתניהו עם 
החרדים היה הדוק וטוב והוא יימשך. נתניהו פוגש 
כל מנהיג יהודי שמסייע למדינת ישראל. הפגישות 
הללו לא יפגעו במערכת היחסים המיוחדת והטובה 

בין נתניהו לבין מנהיגי הציבור החרדי בישראל".

 יהיו השלכות. ח"כ גפני

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  ז'    בית שמש: רח' שפת אמת 32    רובע  בעל הנס 26 
יהודה הלוי 25 פי’  רח' המגיד ממעזריטש 94     בני ברק:  עילית: 
ירושלים: בית התאומים, כנפי נשרים 15 גבעת שאול  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

במחירים
הכי זולים!
וב-36 תשלומים!

 df מקרר
450

מקפיא
6 מגירות

5030
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

רק-רק-
החל מ: 1080 ₪סה"כ: 1800 6990₪ ₪

₪₪

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!

מבצע לשבוע בלבד!

ל-36 חודשים
₪ רק-

מקררי 3 דלתות של סמסונג

החל מ-
באחריות195



ומרדכי יצא מ-

ברכוש גדול... ובזיל הזול...

סט כלי רופא 7 
חלקים

פרחים מריחים6 כוסיות לחיים

זוג סלסלאות בד שקיות הלו קיטי
גדולות

גדול

גדול

בינוני

בינוני

מסכה כל הראש 
גומי (לטקס)

מבחר מסיכות 
פלסטיק

3-4 אפרוחים 
לאמבטיה (מצפצף) 

&600
רק

חבילת פיקות + תו 
תקן

&100
רק

שרביט/כתר

&100
רק

גיטרה חיות 

&600
רק

חב‘ שומים 
מתפוצצים (50 יחי‘ 

בחב‘)

&100
רק

כובע בד קנייטש 
מפואר

&600
רק

מגוון ענק של 
מעמדים מפרווה 

&600
רק

3 שמפניות

&100
רק

&1000
רק

כנפיים פרפר 
מפוארות (ועוד 

מבחר דגמים)

&1000
רק

תרבוש מפואר

&1000
רק

&1500
רק

סלסלאות פלסטיק 
מפוארות ראטן

&500
רק

&1000
רק

משחק 
קוביות 

עץ

&1000
רק

מגוון שעוני קיר 

&1000
רק

פאזל סול ענק

&1000
רק

3 קופסאות 
מפוארות (למשלוחי 

מנות+מכסה)      

&1000
רק

מגוון שעוני קיר 
מפוארים

&3000
רק

משחק 
מכוניות 

הפופולרי

&2500
רק

ספת תכשיטים 
מפוארת

&2000
רק

&200
רק

&1000
רק

&300
רק

&2000
רק

0.50אג‘
רק

אקדח פיקות קטן

&100
רק

מגוון ענק של זרים 

&500
רק

&400
רק

מגוון ענק 
של שמלות 

מפוארות 
7000&לילדות:

רק

 עכברונת
+ סרט

תחפושת סינית 
 מפוארת

לא כולל כובע

מרדכי היהודי: 
גלימה, חולצה, 
מכנס, מגף וכתר

 חסיד שחור
+כובע

 אדמו”ר לבן
  + כובע

 המלך
 אחשוורוש

גלימה, חולצה, 
מגף וכתר

 קברניט
)טייס(+ כובע

&4000
רק

 מלכת החמניות
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מלכת התות 

 דבורה קומפלט
מפוארת

 מלכת השבת

חיפושית
ארנב

פינגווין

נמר

פיל
אפרוח

 נסיך בייבי:
 גלימה, חולצה, 

מכנס וכתר

 קומנדו
 )חייל אמריקאי 

מפואר(

מרן הרב 
עובדיה יוסף + 

כובע

 קוזאק
+ כובע 

משמר המלכה 
)חייל אנגלי 

מפואר( +כובע 

 מלך הנסיכים
גלימה, חולצה, 

מכנס וכתר

 כהן גדול
מפואר 

כבאי

 צייד
+כובע

 גנרל 
+כובע

50
בלבד

₪

60
בלבד

₪

50
בלבד

₪ 45
בלבד

₪

45
בלבד

₪ 45
בלבד

₪
45
בלבד

₪
45
בלבד

₪

40
בלבד

₪

50
בלבד

₪

60
בלבד

₪

50
בלבד

₪

80
בלבד

₪

60
בלבד

₪ 70
בלבד

₪

50
בלבד

₪

50
בלבד

₪

40
בלבד

₪

50
בלבד

₪

50
בלבד

₪
60
בלבד

₪

מגוון ענק של 
תחפושות 

פרוות מפוארות 
לילדים:

מלכה מוזהבת מפוארת | מלכת השלג | נסיכה נוצצת | כלה/מלכה | ספרדיה | נסיכה )וורודה( מפוארת | מלכת הלבבות | הולנדית מפוארת + כובע וצמות

אריה



 סקירת מערכות  דולה  קורס הכנה ללידה  ניתוח קיסרי בשר״פ הדסה ועוד...עבור החזרים על בדיקות וטיפולים הקשורים לתקופת טרום הלידה והלידה: 8,000 

המשפחה גדלה?

*

עד 75% מההוצאה בפועל ועד 8,000 ₪. ניתן לממש עבור תקופת טרום לידה אחת או יותר. כפוף לתקנון כללית מושלם פלטינום, *

לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנים מסל טרום לידה מוגדל בשווי



 סקירת מערכות  דולה  קורס הכנה ללידה  ניתוח קיסרי בשר״פ הדסה ועוד...עבור החזרים על בדיקות וטיפולים הקשורים לתקופת טרום הלידה והלידה: 8,000 

המשפחה גדלה?

*

עד 75% מההוצאה בפועל ועד 8,000 ₪. ניתן לממש עבור תקופת טרום לידה אחת או יותר. כפוף לתקנון כללית מושלם פלטינום, *

לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנים מסל טרום לידה מוגדל בשווי
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מאת: גבריאל בלוך

שעה קלה לפני הזריחה של יום שני, שקעה שמשו של כ"ק 
מרן האדמו"ר מערלוי זצוק"ל, זקן האדמו"רים וחבר נשיאות 

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.
כ"ק  של  הסתלקותו  על  המרה  הבשורה  דבר  הישמע  עם 
החרדית  היהדות  התעטפה  מרומים,  לגנזי  זצוק"ל  האדמו"ר 
רועה  שהיה  צדיק  של  סילוקו  על  כבד  באבל  ובעולם  בארץ 

נאמן לקהל עדתו ואבן שואבת ליהודים מכל העולם.
בשנת  שבהונגריה  ערלוי  בעיר  נולד  זצוק"ל  מרן  רבינו 
תרפ"ג לאביו הגה"ק רבי משה סופר הי"ד בעל ה'יד סופר' בנו 
תשובה'  'התעוררות  בעל  הי"ד  סופר  שמעון  רבי  הגה"ק  של 
איש  משה  מרנא  של  ונכדו  סופר'  ה'כתב  מרן  של  בנו  שהיה 
האלוקים ה'חת"ם סופר' זיע"א. אמו של רבינו היתה הרבנית 
רבי  הגה"ק  בתו של  היתה  הי"ד אשר  טושנא  מרת  הצדקנית 
משה יוחנן שאנפעלד זצוק"ל שהיה מגדולי וחשובי תלמידיו 

של בעל ה'כתב סופר' וכיהן כאב בית דין דמיהאלי-פאלווא.
אביו  של  ברכיהם  על  והתגדל  התחנך  ילדותו  משחר  כבר 
הגדול וזקנו הקדוש והם בעיני הבדולח אשר להם ראו בו בילד 
הצעיר כלי מחזיק ברכה והרעיפו עליו טל תורה ושפע קדושה 
יניק כבן  מאוצרותיהם הגדושים. עוד בעת היות מרן זצוק"ל 
עשר שנים הורה זקנו הגדול לכבדו בעליית מפטיר באחד מג' 
היא  גדולה  מה  הגדול  הקהל  את  לימדה  זו  עובדה  הרגלים. 

והחכים  היניק  לנכדו  וההערכה שרוחש הסב הגדול  ההוקרה 
וכי עתיד מזהיר נשקף וצפוי לו בשמי היהדות.

הלכות  לקחו  שומעי  לתלמידיו  לימד  עת  הימים,  באחד 
נבחן אצל  כי הוא עצמו  שופר, שח להם תחת אחד השיחים 
זקנו הק' על סוגיה סבוכה ועמוקה זו, על כל פרטיה דקדוקיה 
הגיעו  לפני  לאיש  היותו  בטרם  עוד  שבה,  הרבות  והשיטות 
אביו  של  הכבירים  רוחם  מאוצרות  ינק  רבינו  מצוות.  לגיל 
כל  וקלט  כרוך אחריהם תדיר  היה  וזקנו הקדוש. הוא  הגדול 
ומהם  בזכרונו  נחקקה  שנהגו  הנהגה  כל  מפיהם.  היוצא  הגה 
ציווי  בנפשו  קיים  כן  כמו  חיים.  הליכות  לעצמו  וסיגל  קנה 
תורה  בחרותו  בימי  קנה  הוא  תורה'.  למקום  גולה  'הוי  חז"ל 
ויראה אצל רבים מגאוני הדור ושתה בצמא את דבריהם. למד 
בישיבות המפוארות אשר בנירעדהאזא ווערפעלעט, בפאקש 
עליו בהתמדה מופלאה שעוררה  אלו עברו  וביארמוט. שנים 
אשר  הגדולים  רבותיו  גם  רואיו.  כל  בקרב  ופליאה  השתאות 
התמדתו  נוכח  נדהמים  עמדו  בשנים  רבות  תורה  הרביצו 

הנוראה.
שקידה עילאית זו יחד עם כשרונותיו הנדירים הביאו אותו 
התקופה  מגאוני  ורבים  התורה  בעולם  להתפרסם  מהרה  עד 
שהשתעשעו עמו ועמדו על טיבו פרסמו ברבים את שמו של 
הבחור הצעיר כ'סיני' ו'עוקר הרים' גם יחד. תקוות רבות תלו 
וציפו  נכונה את כוחותיו  ידעו להעריך  ומוריו אשר  בו הוריו 

לראותו עולה על במתי התורה וההנהגה.

 בעבודות הכפייה במחנה

אירופה התעבו  ענני המלחמה השחורים שהתחשרו בשמי 
היבשת  את  במהירות  ומחשיכים  מקדירים  כשהם  והתרחבו 
אחר  בזה  ובלעה  זעם  בחמת  הסתערה  הנאצית  החיה  כולה. 
עם  יחד  וגובר.  הולך  רק  כשתאבונה  שכנותיה  כל  את  זה 
לדעת  הכל  נוכחו  מהרה  ועד  אכזריותם  גברה  הצלחותיהם 
כי הדלק שהניע את מכונת המלחמה העצומה היה דמם של 
מרעין  שאר  ועוד  והשמדה  ריכוז  מחנות  גטאות,  היהודים. 
על  עלו  שיטתי  ובאופן  אירופה  אדמת  על  ורבו  הלכו  בישין 
ישראל  בני  אחינו  מקרב  מיליונים  הגדול  שמו  קידוש  מוקד 

הי"ד.
על מאות  הונגריה  אל  גם  קרבו הרשעים הארורים  אט אט 
אלפי יהודיה שלא העלו על דעתם עד כמה איומה היא הסכנה 
הונגריה  את  הרשעים  כבשו  בה  בעת  כידוע,  ובאה.  הקרבה 
ומוחלט.  קיצו הקרב של שלטונם ברור  היה  והשתלטו עליה 
הצבא  וגייסות  מחד  שמות  בהם  עשו  והבריטים  האמריקאים 
כדי  בזאת  היה  לא  אולם  ממזרח  פה  בכל  בהם  נגסו  האדום 
 – הוא  נהפוך  בהם.  שבערה  הנוראה  הרצח  מתאוות  להניאם 
ככל שהרגישו את התבוסה קרבה הגבירו את קצב המשלוחים 

וההשמדה עוד ועוד.
באותו פרק היה מרן כבן עשרים והוא גויס לעבודות הכפיה 

ביום שני לפנות בוקר, 
איבדה היהדות החרדית 
את זקן האדמו"רים, אוד 
מוצל מאש, כ"ק מרן 

האדמו"ר מערלוי זצוק"ל, 
חבר מועצת גדולי התורה 

  של אגודת ישראל
מאז שקומם מעפר 

השואה האיומה את חצר 
הקודש ערלוי, עמד כ"ק 
האדמו"ר זצוק"ל בחזית 

ההנהגה של היהדות 
החרדית במשך למעלה 
משבעים שנה  קווים 
כואבים לדמותו הפלאית 
של ממשיך שושלת זקנו 
מרנא החתם סופר זיע"א 
שנסתלק השבוע למגינת 
ליבה של העולם היהודי 

בארץ ובתפוצות

שר וגדול 
נפל בישראל

תחת ממטרים כבדים ליוו רבבות בני אדם את זקן האדמו"רים כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי רבי יוחנן סופר זיע"א למנוחות

מסע ההלוויה
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במחנה הנודע לשמצה 'מונקאטאבור'. בעת שנפרד ממשפחתו 
תום  עם  יתרה.  באריכות  נרגשת  ברכה  הקדוש  זקנו  בירכו 
אחריו  קרא  החדר  מן  צאתו  בעת  והמייסרת,  הקשה  הפרידה 
בקול נרגש ואמר: "דער זכות פון חתם סופר אונד כתב סופר 
סופר  והכתב  סופר  )שהזכות של החתם  ביישטיין"  דיר  זאלל 

תגן עליך(.
ברכה מרטיטה זו שבקעה מקרב לבו הטהור של אותו צדיק 
נשגב לא שבה ריקם והיא שעמדה לו למרן והגנה בעדו באלף 
תלה  רבינו  קודרים.  ימים  באותם  שעבר  התלאות  בכל  המגן 
המוות  למחנה  משילוח  המופלאה  הצלתו  את  גם  זו  בברכה 
אושוויץ בירקנאו אליו נשלחו באכול האש זקנו הקדוש, אביו 
ובנין בני הקהילה הק' הי"ד  יחד עם רוב מנין  אמו ואחיותיו 

בעוד הוא ניצל בחסדי שמים.

 מתוך ההפיכה

מיד עם תום המלחמה האיומה פנה מרן להציל את פליטת 
ההרג הנורא. אין מילים שתוכלנה לתאר את גודל ועוצם ההרס 
אחד  חרב  שרידי  ובאו  התקבצו  אט  אט  בכל.  ששרר  הנורא 
בטרם  התגוררו  בהם  למקומות  ושבו  ושניים ממשפחה  מעיר 
החורבן. ממדי הזוועה התבררו עד מהרה ונוכח עיניהם נתגלו 

החורבן הגשמי והרוחני גם יחד.

אותה שעה היתה קשה מאין כמותה עבור שארית הפליטה. 
הכח  את  בנפשם  מצאו  לא  המלחמה  אימי  את  ששרדו  רבים 
והעוז לקום ולהתנער מעפרם וסכנת ניוון רוחני איימה עליהם. 
כאן התגלה רבינו במלוא כחו ויפעת רוחו. יחד עם אחיו הגאון 

רבי אברהם שמואל בנימין ואב"ד דעברצען הגאון רבי משה 
ובה החל  סופר'  'ישיבת חתם  רבינו מחדש את  שטערן הקים 

לחנך את צעירי הצאן.
שרידי  את  לשקם  כדי  עילאיים  מאמצים  וריכז  ארגן  רבינו 
הוא  המפוארת.  הונגריה  יהדות  הריסות  את  ולקומם  החורבן 
הוכתר על ידי שרידי ק"ק ערלוי לעלות על כס אבותיו ולשמש 
כרבם ואלופם. נגד עיניו עמדו תמיד דבריו הקדושים של זקנו 
ייבש  בצוואתו המפורסמת "שלא  זי"ע  סופר  מרן החתם  הק' 
המעין ולא יקצץ האילן" ובנחישות שאין דומה לה פעל ללא 
לאות כדי להגשים את משאת נפשו של זקנו הק' יהא המחיר 

אשר יהא.
בעיר  הרמה  הישיבה  פתיחת  כאמור  היה  הראשון  מפעלו 
המפלגה  כאשר  ימים  באותם  הדבר  היה  קל  לא  בודפסט. 
אכזרי  דיכוי  שלטון  בכיפה  משלו  ובריוניה  הקומוניסטית 
מהרה  ועד  איש  מפני  חת  לא  מרן  מיצרים.  ללא  בכל  ששלט 
צעירים  נערים  של  רבות  עשרות  סביבו  והתקבצו  נאספו 
שנשתיירו אחד מעיר ושניים ממשפחה. נערים אלו היו אמנם 
רעבים ללחם – פשוטו כמשמעו – אולם צמאונם לתורה היה 

חזק הרבה יותר ומשך אותם כבחבלי קסם אל מרן וישיבתו.
ונתעלו  עלו  אשר  הי"ד  הק'  הוריהם  מקום  את  מילא  מרן 
רחום  כאב  נפלאה.  במסירות  אליהם  והתמסר  המוקד  על 
את  עליו  נושא  שהוא  תוך  לתלמידיו  להם  היה  אוהבת  וכאם 
כל מחסורם בגשמיות ורוחניות. הוא החדיר בתלמידיו הרבים 
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ללא  להתקיים  יכולה  אינה  יהודי  של  נשמתו  כי  ההכרה  את 
לפני  בשיחותיו  וקיומה.  חיותה  תמצית  היא  שהיא  התורה 
התלמידים שנאמרו ברגשות קודש ובלהט יוקד היה מכנה את 
התורה בשם "חמצן הנשמה" )"זויער שטאפף"(. הוא החדיר 
בתלמידיו את הידיעה וההכרה החושית כי מבלעדי חמצן זה 

אין נשמת ישראל מסוגלת להתקיים ולו רגע אחד.
אותו  שיר  מתוך  מילים  באוזניהם  ומשמיע  שב  היה  תדיר 
תורה  "תורה  ילדותו:  בימי  עוד  מספריו  אחד  על  אביו  חקק 

מאוד אהבתי כי היא רפואה לנפשי".
ונכנסו  מסילות  להם  חצבו  הטהור  מלבו  שיצאו  הדברים 
הישר אל תוך לבותיהם הטהורים של תלמידיו וחלחלו בהם 
בלבבות  והנביטו  שורש  היכו  אשר  עד  תחיה,  כטל  אט  אט 
שהתה  הישיבה  עזה.  תורה  אהבת  והטהורים  המיוסרים 
מרן,  של  הולדתו  לעיר  גלתה  ואז  זמנים  שלושה  בבודפסט 
שם התרכזו סביבו שרידי החרב ובה מסר את נפשו ועשה כל 
מאמץ כדי לקומם את חורבות הקהילה המפוארת, ובמאמצים 
רבים כונן את חיי הדת ואת מוסדות הקהילה האורתודוקסית. 
והשלטון  רוחנית  מבחינה  מאוד  קשים  היו  הימים  כאמור, 
המדינה  אזרחי  על  חיתתו  את  הטיל  הכפרני  הקומוניסטי 

וביקש לעקור כל זיק של קדושה מקרב הארץ.
כשהוא  רבינו  דמותו של  התגלתה  קשים  ימים  באותם  גם 
הרשעים  מפני  חת  לא  הוא  העם.  מכל  ומעלה  גבוה משכמו 
ללא  הדת  קרן  והרמת  התורה  בהרבצת  והמשיך  ועוזריהם 
כשהם  הישיבה  כתלי  בין  ספונים  היו  תלמידיו  ופחד.  מורא 
שקועים בד' אמות של הלכה. אולם, לא לעצמם בלבד דאגו 
קבוצות  היו  ובשליחותו  לדרכו  נאמנים  רבינו.  של  תלמידיו 
קבוצות של בני הישיבה יוצאות מדי פעם לכפרים והעיירות 

סביב שם הפיחו רוח חיים בשרידי הפליטה.
בני הישיבה היו יוצאים בימי שבת וחג ומשלימים מנינים 
לתפילה במקומות בהם לא היו מנינים מסודרים וכן שימשו 
שימשו  כך  כאלו.  חסרו  בהם  מקומות  באותם  קודש'  כ'כלי 
בעלי  ציבור,  כשליחי  מרן  של  החביבים  מתלמידיו  רבים 
קריאה, בעלי תקיעה ושאר 'כלי קודש'. בכך שמר על הגחלת 
והכפירה.  הרשע  ממשלת  עול  תחת  תכבה  לבל  העמומה 

באותה עת כבר הוכר מרן,
למרות גילו הצעיר, כאחד מגדולי הרבנים והוא נקרא תדיר 
לשבת בהרכבי הדיינים אשר ישבו על המדוכה וניסו למצוא 
התגלגלו  אשר  והסבוכות  הרבות  ההלכתיות  לבעיות  מזור 
לפתחם דבר יום ביומו. השואה הארורה והשבר שגרמה יצרו 
מגוון רחב של שאלות קשות ומורכבות מאין כמותן ועמל רב 
הושקע על ידי הרבנים שנכנסו בעובי הקורה. שעות אין ספור 
ישב מרן ושקד על תקנתן של ישראל כשהוא עושה כל מאמץ 
לפתור כל ספק וקושי ולהקל בצערן של ישראל. לצד גאונותו 
מיוחדת  דשמיא  לסיעתא  זכה  העצומה  ובקיאותו  המופלאה 
קדושתו  בתורה,  המופלא  עמלו  דרכיו.  בכל  אותו  שהנחתה 
שמרו  הקדושים  אבותיו  זכות  וכמובן  והמרוממת  הנשגבה 

עליו והאירו את דרכו בכל אשר פנה.

 אל ארץ ישראל

הונגריה  אדמת  על  השהות  ונעשתה  הלכה  הימים  בחלוף 
ליותר ויותר מסוכנת. בקרב הכל התקבעה ההבנה כי בנסיבות 
הנוכחיות אין כל תקוה וקיום ליהדות החרדית בארץ זו. לאחר 
מחשבה רבה ותפילות רבות גמלה בלבו של מרן ההחלטה כי 
עליו לעזוב את הונגריה ולעלות לחונן את ארץ הקודש. ברור 
היה לו כי גם תלמידיו יצטרפו למסע הנדודים וכי האחריות 

לשלומם ולהצלחת מסעם מוטלת על כתפיו.
וצוררי  מרושעים  רשעים  שהיו  ההגירה  רשויות  פקידי 
והיציאה  היציאה,  מבקשי  על  רבים  קשיים  הערימו  ישראל 
בצורה רשמית ומוסדרת כלל לא באה בחשבון. הדרך לעזוב 
את גבולות המדינה היתה ליצור קשר עם גורמים מפוקפקים 
ולפעול על פי הוראותיהם. גורמים אלו עמדו בקשרים רצופים 
ואמיצים עם כנופיות מבריחים נועזות, אשר תמורת תשלום 
מתאים היו מבריחים את המבקש ומעבירים אותו אל מחוץ 

להונגריה.

ובעיקר  ומפרכות  קשות  היו  הברחה  של  אלו  פעולות 
מסוכנות. לו היו נציגי הממשל עולים על עקבותיו היה גורלו 
ימימה הוא לא שת לבו לזאת  ומר. אולם, כדרכו מימים  רע 
כתפיו.  על  שנטל  המשימה  למילוי  מרצו  כל  את  והקדיש 
זייפני ניירות, מבריחי גבולות ושאר אינשי דלא מעלי נשכרו 
ציפורני  מבין  האהובים  תלמידיו  את  למלט  כדי  בשליחותו 

הרשע ולהביאם אל ארץ חמדת אבות.
הוכתר  והמבצע  פרי  נשאו  ותפילותיו  מאמציו  ואכן, 
רבים  עוד  עמם  ויחד  תלמידיו-בניו  כשכל  גדולה  בהצלחה 
זכו להימלט ולעלות אל ארץ הקודש.  וטובים מקרב אחב"י 
משכך, נפנה מרן לדאוג לעצמו ולבני משפחתו גם כן. כשנה 
את  לחונן  הוא  גם  זכה  הגדול  הבריחה  תחילת מבצע  לאחר 
עפרה וביום שנכפל בו כי טוב, ד' אלול תש"י דרכו רגליו של 

מרן על אדמת ארץ הקודש.

 ייסוד הישיבה הקדושה

מעלין  'הכל  בעצמו  מרן  קיים  הקודש  לארץ  הגיעו  עם 
הוא  מלך.  של  פלטרין  בתוככי  משכנו  את  וקבע  לירושלים' 
רבים  ימים  באותם  התגוררו  בה  קטמון  בשכונת  התיישב 
מפליטי המלחמה וביניהם התבלטו דמויות ההוד של עובדי 

ה' מפליטי העיר העתיקה.
האדיר  התורה  מבצר  את  רבינו  ייסד  קצרה  תקופה  לאחר 
דישיבת 'אהל שמעון – ערלוי' שנקראה על שם זקנו הגדול 
ששימש  במבנה  שכנה  הישיבה  תשובה'.  'התעוררות  בעל 
שנים  מספר  ולאחר  בעיר  הסורית  הקונסוליה  כמושב  בעבר 

עברה למבנה שנבנה בסמוך.
אחריתה  אולם  מצער  אמנם  היתה  הישיבה  של  ראשיתה 
ורבים  למרחוק  יצא  רבינו  של  הטוב  שמעו  מאוד.  שגֹאה 
היו  הבאים  בין  כנפיו.  בצל  לחסות  ובאו  בו  דבקו  וטובים 
אשר  למכביר  חדשים  ותלמידים  ימימה  מימים  תלמידיו 
לאבן  והפכה  הישיבה  גדלה  מהרה  עד  שמעו.  את  שמעו 
שואבת אליה נמשכו רבים מבין הצורבים הצעירים אשר איוו 
העמוקים  שיעוריו  מרן.  של  מפיו  חיים  וארחות  דעת  לקנות 
וגם  התורה  בעולם  דבר  לשם  הפכו  התורה  מקצועות  בכל 
ויראתו הקודמת לחכמתו היו הבריות מסיחות  על תפילותיו 

בהתפעלות רבה. 
רבינו המשיך להתמסר לתלמידיו כאשר היתה באמנה אתו 
מאז וכאותו מלאך האומר לצמח גדל היה רבינו מגדל ומטפח 

כל אחד ואחד מתלמידיו הרבים.
מסירותו אליהם לא ידעה גבולות והפליאה כל עין רואה. 
לרום  השמימה'  מגיע  'וראשו  בבחינת  מרן  שהיה  הגם 
ארצה'.  מוצב  'סולם  בו  שנתקיים  הרי  והשגותיו  מדרגותיו 
יחיד ומיוחד היה בחכמת החינוך וידע כיצד לרדת לסוף דעתו 
של כל אחד ואחד מתלמידיו ולהלך כנגד רוחו של כל אחד 
שמאל  בהנהגת  לנקוט  מתי  היטב  ידע  הוא  מביניהם.  ואחד 
דוחה ומתי יש להראות לו ימין מקרבת. פעמים רבות אף קרא 
לתלמידים מצטיינים והעניק להם סכומי כסף נכבדים על מנת 
התורה  של  ערכה  את  הבחורים  יתר  ובעיני  בעיניהם  לייקר 

בדברות קודש, נראה בנו מ"מ כ"ק האדמו"ר שליט"א

בהופעתו הציבורית האחרונה, במעמד חנוכת הבית לביהמ"ד סקוירא בירושלים
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צלחות קטנות 
קשיחות 125 יח'

₪1190

כוסות לשתיה 
חמה 50 יח'

₪290

כוסות צבעוני
50 יח' 14 צבעים

₪490

ממחטות 
חמישיה 100 יח' 

צץ רץ
 
₪790

       

נייר שבת 
עשיריה 100 יח' 

צץ רץ
 
₪1090

       

כף/מזלג/סכין
50 יח' קשיח

קרם/שקוף      
 
₪390

 

מזלגות 100
יח' בלתי שביר 

 
₪290

שקיות אשפה 100 
יח' עם שרוך 65/52

נשלפות אחת אחת 

₪1490

אינגליש קצר/
ארוך 20 יח'

₪490

סבון אסותא

₪990
3 ב- 

כוסות 
קריסטל יהלום 50 

יח' בלתי שביר

₪590

ותצאו מסודריםלחגים   קנו אצלינו

כהנמן  159 אהרונוביץ (השומר)  14הרב לנדא  11 רח' ירושלים  14ר' עקיבא 116 
טלפון:  03-6778888 שעות פתיחה: 9:00-22:00

כוסות
לשתיה קרה 
100 יחידות

₪250

מתחייבים 
למחיר

הזול ביותר
בבני ברק!!!
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הקדושה.

 תלמידיו כבניו

את  האומן  כנשוא  נשא  אותם  מרן,  של  הרבים  תלמידיו 
לאור  ולהתהלך  קדשו  בצל  להסתופף  להמשיך  אבו  היונק, 
עצתו של אותו צדיק וכך הלכה והתפתחה חצר הקודש אשר 
שילחה פארות לכל עבר. בוגרי הישיבה התאגדו יחדיו והקימו 
להם בתי מדרש ובתי חינוך מפוארים, המתנהלים לאורו ועל 
פי דברו של רבם הגדול, על פיו יחנו ועל פיו יסעו וכל הדבר 
המדרש  בית  את  למנות  ניתן  ביניהם  אליו.  יביאון  הקשה 
הגדול על שם מרנא החת"ם סופר המתנוסס לתפארה בשכונת 
גבעת משה שבירושלים, את בית המדרש 'יד סופר' אשר בבני 
ברק ולצידו תלמוד התורה המפורסם 'כתב סופר' בו מתחנכים 
לתפארה המוני ילדי תשב"ר. כמו כן מתנוססים לתפארה בתי 
היראים  בריכוזי  ערלוי  חצר  של  מפוארים  ומוסדות  מדרש 
ברחבי ארץ הקודש באשדוד, ביתר, אלעד, חיפה, וכן בריכוזי 

היראים שבארצות הברית ואירופה.
מרן  בין  שהיה  והלבבי  האישי  הקשר  כי  לציין  ראוי 
לאורך  נשמר  הקדושה  בישיבתו  שהותם  בשנות  לתלמידיו 
וכל אחד ואחד  ולבו היו פתוחים בפניהם תדיר  ימים. דלתו 
מהם יכול היה להתקשר אליו או להתדפק על דלתו בכל שעה 
על  וקולעת  ברורה  לתשובה  זכה  שהתעורר  ספק  כל  ושעה. 
אתר ובעת הצורך ידעו כי מרן ישמח להאציל את ברכת קדשו 

אשר מעולם לא שבה ריקם.
ביום שני, שעה ארוכה לאחר סתימת הגולל ציבור תלמידים 
גדול נשאר לעמוד דומם ליד רגבי העפר של הקבר הטרי בו 
נטמן רבם ואלופם בצלו חסו שנים ארוכות כל כך, כממאנים 
נעל  חלוצי  ארצה  התיישבו  מכן  לאחר  מהמקום,  להיפרד 
וקיבלו עליהם אבלות במקצת היום כדין תלמיד לרבו מובהק.

רבינו הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנו בכורו מ"מ כ"ק 
יעקב,  רבי  הגה"צ  רבי משה שליט"א;  הרה"צ  אדמו"ר  מרן 
אברהם  רבי  הגה"צ  עילית;  בביתר  סופר'  'כתב  קהילת  רב 
שמואל בנימין, ראש ישיבת 'אהל שמעון – ערלוי'; הגה"צ 

רבי שמעון, רב בית המדרש 'תורת משה' בעיר צפת; הגה"צ 
זלמן,  רבי  הגה"צ  ברק;  בבני  ערלוי  קהילת  רב  עקיבא,  רבי 
רב קהילת ערלוי בבורו פארק; והגה"צ רבי אהרן, רב קהילת 

ערלוי באלעד.

מאת: מנדי קליין

כ"קה  של  רום  לשמי  הסתלקותו  עם 
ב'מוסדות  נזכרו  זצ"ל,  מערלוי  אדמו"ר 
שטפנשט' בסיפור הפלאי שליווה את באי 
ציון הרה"ק משטפנשט זיע"א לפני למעלה 
בל  בקשר  קשור  היה  ואשר  שנים,  מעשור 
מערלוי  האדמו"ר  כ"ק  עצתו של  עם  ינתק 

זצ"ל.
רב  שליט"א,  סלמון  יעקב  אברהם  הרב 
וחושף  סיפור  באותו  נזכר  שטפנשט,  קהל 
לראשונה את פרטי המעשה: הימים שלפני 
כחמש עשרה שנים בציון הרבי משטפנשט 
מאיתנו,  טובים  וגם  לרבים  זכורים  זיע"א 
מאותם אלו שהיו פוקדים את הציון הקדוש 
דבר  גבעתיים.  יצחק  נחלת  העלמין  בבית 
בית  עמך  רבבות  של  ההמונית  העלייה 
העלמין  בבית  המצוינת  לציון  ישראל 
גורמים  בעיני  חן  מצא  לא  בגבעתיים 
מסויימים, אשר קידשו מלחמה להצר צעדי 
התמידית  הגישה  את  ולמנוע  המתפללים 
האהל  של  הקמתו  את  למנוע  וכן  לתפילה 
והתאורה ברחבת הקבר הקדוש ובהפרעות 

שונות ומשונות.
"הגיעו דברים לידי כך שאף בית המשפט 
נקרא אל דגל המאבק, וסכנה גדולה ריחפה 
זה  לאחור  במבט  המקום.  מתפללי  על 
גבעתיים  עיריית  כאשר  הזוי,  כמעט  נראה 
עירוני'  עזר  'חוק  לחוקק  להצבעה  העלתה 
זה  היה  משל  התפילה,  שעות  את  המגביל 
בית עסק. כאשר התקרב מועד יום המשפט, 
במוסדות  נערכו  בגבעתיים,  בבית המשפט 

וגדולי  שונות,  הצעות  והועלו  שטפנשט 
מה  כדת  העניין  בסוד  הוכנסו  ישראל 

לעשות". 
רב  שליט"א  שפירא  אהרן  רבי  הגה"צ 
של  הקורה  לעובי  נכנס  כץ  פרדס  אב"ד 
המערכה ויחד עם הרב אברהם יעקב סלמון 
להתייעץ  ישראל  גדולי  בתי  את  פקדו 
בית  של  הדיון  מועד  לקראת  ולהתברך 
המרטיטות  הפגישות  אחת  המשפט. 
האדמו"ר  כ"ק  בבית  הייתה  והמרתקות 
מערלוי זצ"ל. "האדמו"ר ישב עם התפילין 
פתוחים  רבים  כשספרים  בחדרו,  דר"ת 
ולומד.  חברותא  עם  יושב  והוא  לפניו, 
ומיד  הטהור,  לשולחנו  והתקרבנו  נכנסנו 
הסכנה  באנו,  שלשמו  הנושא  את  הצגנו 

שתוגבל  והאפשרות  הציון  שלמות  של 
בציון  התפילה  ושעות  המתפללים  מספר 
נחרד,  זצ"ל  האדמו"ר  בגבעתיים,  הקדוש 
קבר  הצלת  של  ההרואי  המאבק  על  וסיפר 
נראה  היה  שם  גם  אשר  סופר,  החתם  מרן 
האדמו"ר  סיכוי.  וחסר  כאבוד  לעיתים 
הדגיש שחלק מהמערכה צריך להיות מכוון 
לאוזני השופטים ודעת הקהל מסביב, וחלק 
כתפילה  מכוון  להיות  צריך  מהמערכה 
שכשם  באומרו  וסיים  שמיא,  כלפי  וזעקה 
שזכינו לראות בניצחון ובהצלחת המערכה 
זיע"א,  סופר  החתם  בעל  מרנא  זקנו  בציון 
ברחמים  כאן,  במאבק  לראות  נזכה  כן 

ובניסים גלויים.
"הייתה תחושה מרגשת באוויר, הרגשה 

שכעת במעמד קדוש זה, בחדרו של רבינו 
זצ"ל נערך המשפט האמיתי, וגזר הדין יצא 
לטובה. כאשר הובא לפניו מכתב הפסק של 
בירושלים  החרדית  דהעדה  הבד"צ  דייני 
וחברי  ויס  הגרי"ט  הגאב"ד  בראשות 
ידועים  ואדמו"רים  רבנים  עם  יחד  הבד"צ 

נוספים, צירף הוא את חתימתו. 
"וכך הסתיימה הסאגה: ראשית, המשפט 
דבר  חולה,  השופט  התובע  לטענת  בוטל! 
משפט  בית  כותלי  בין  קרה  לא  שמעולם 
זה. ושנית, כל המפריעים והמזיקים נעלמו 
והתנדפו עם הרוח, בצורה מדהימה. כל מי 
והיתר  עונשו,  על  בא  למתפללים  שהתנגד 
הבינו את הרמז הברור, והסירו את כל ידיהם 
מהתנגדות לכל הנעשה בציון הקדוש. מאז 
ימות  כל  במשך  ישראל  בית  המוני  זוכים 
השבוע, ובמיוחד בשבוע ההילולא קדישא 
הקדוש,  הציון  בחלקת  ולהתפלל  לפקוד 
שתאווה  ככל  הנפש,  ומנוחת  שלוה  מתוך 
סיפורו:  את  מסיים  סלמון  הרב  נפשם". 
"לפני כמחצית השנה פקדתי את ביתו של 
לו  והזכרתי  זצ"ל,  מערלוי  האדמו"ר  כ"ק 
את דבר אות מאבק ועצתו הפלאית להוציא 
פסק הלכה, שכן יפסקו בבית דין של מעלה, 
למעלה  הארץ  שקטה  שמאז  לו  לספר  וכן 
נהנה  זצ"ל  האדמו"ר  בס"ד.  שנים  מעשור 
בקבר  ומתפללים  פוקדים  שאלפים  מאוד 
נוקב  במשפט  וסיים  מפריע,  ללא  הצדיק 
'הרבה התפללתי שהפסק יהיה עושה רושם 
לנס  ויהי  העליון',  ובעולם  הזה  בעולם 

ולפלא".

  מציקים ומפריעים שונים למתפללים על ציון הרבי משטפנשט זיע"א, תבעו את הנהלת המקום לבית המשפט
התביעה רצתה להגביל את שעות ההגעה למתחם ועוד דרישות נוספות  הרב אברהם סלמון רב קהל שטפנשט 

נכנס לאדמו"ר מערלוי זצ"ל שפסק גזר דין לטובה - וההמשך היה בלתי ייאמן

צדיק גוזר והקב"ה מקיים

בעת ההספדים בהיכל הישיבה

הרב אברהם סלמון עם האדמו"ר מערלוי זצ"ל
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המרכז לריהוט הבית

מחירים 
ומבצעים 
חותמת של מפתיעים!

 איכות
ואמינות!

ירושלים
רח' תובל 1 )מול גני גאולה(

טל. 02-6500426
ימים א'-ה' 10:30-22:30 יום ו' 10:30-12:00

בני ברק
רח' כהנמן 100 )מול קוקה-קולה( 

טל': 03-6744400
ימים א'-ה' 11:00-22:30 יום ו'  סגור

בית שמש
רח' נחל שורק 21 ב' )ליד מרכז מסחרי רמה א'( 

טל. 02-9921941
בוקר: 10:30-14:30 | ערב: 19:30-22:30 יום ו' 10:00-12:00

כל הסיבות להזמין:
 ג רהיטים איכותיים! ג גימורים מדהימים! 

ג שירות מעולה! ג מחירים זולים!

חשבתם לקנות,

רהיט לפסח?
עכשיו הזמן!

 הצטרפו 
 למאות 

 לקוחותינו 
המרוצים!
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כלקוחים  נראים  הכתובות  ואפילו  הנמען  המכתב,  הכותב, 
לנציג אגודת  פונה  מאירועי השבועות האחרונים. שר החינוך 
ישראל ומבהיר לו כי בכוונתו לקרוא את בכירי משרדו לסדר, 
ולהזהירם לבל יוסיפו להתערב בתכני החינוך בתלמודי-התורה.
הכל נראה כל כך מוכר, רק התאריך ושמות המעורבים זורקים 
מאחורי  על  ומעידים  המדינה  הקמת  לימי  לאחור,  הקורא  את 
הקלעים של ביסוס המעמד העצמאי של החינוך החרדי. שימו 
ההיסטוריה  לנסיבות  ועכשיו  תש"י,  ניסן  ח'  לתאריך:  לב 
נאמן  הציטוט  מדויק.  שחזור  במעין  אלו  בימים  שמועתקות 
למקור, מילה במילה. רבותי, ההיסטוריה חוזרת, גם ההיסטריה.
וידיד  ורב  שר  שליט"א,  לוין  הגרי"מ  הסעד  שר  "לכבוד 
נשיא  לימים   – שזר  זלמן  והתרבות  החינוך  שר  כותב  נעלה", 
ממהר  והנני  ניסן  ג'  מיום  מכתבך  את  קבלתי  "היום  המדינה, 
לענות לך ולהרגיעך, ואודה לך מאד אם תואיל להרגיע בשמי 
התורה  תלמוד  לעניין  כמוך  החרדים  הגדולים  הרבנים  את 

ביישוב הישן".
מה שהסעיר את רבני היישוב הישן, אז כהיום, הייתה חקיקת 
רגל  דריסת  ונתן  הזרמים  בין  הבדיל  שלא  חובה  חינוך  חוק 
פני  את  לקדם  כדי  החרדית.  החינוך  במערכת  החינוך  למשרד 
הרעה קבע שר החינוך )לא בנט. שזר!( סיור מיוחד במוסדות 
החינוך החרדים, על מנת לאשר את רשימת הת"תים שביקשו 
למשכב,  נפל  החינוך  ששר  אלא  חובה.  חינוך  מחוק  להיפטר 
הביקור התמהמה, מועד ביצוע החוק התקרב ושזר מיהר לשגר 

מכתב במסגרתו עוגנה עצמאות החינוך החרדי.
"בראותי כי יום בצוע החוק מתקרב וענין הביקור מתמהמה 
)באשמת שנינו( מסרתי את רשימת התתי"ם ההם, כפי שסימנת 
אתה, למנהל אגף החינוך, הד"ר בן יהודה, עם הוראה מפורשת: 
לפטור אותם מחובת חוק חנוך החובה גם לפני הביקור, אולם 
מחובת  באי-כוחנו,  את  או  עצמנו,  את  שנשחרר  רוצה  אינני 
הביקור בכל שעה אחרת, ואם נראה צורך בתיקונים פנימיים או 
חינוכיים או בשיפורים אחרים שנסכים עליהם שנינו, נדרוש את 
ביצועם. יודע אני כי דעתו של ד"ר בן יהודה כדעתי בעניין זה, 

ובטוח אני כי הוא ימלא את ההוראה בשלמותה".

מבריסק  הרב  היה  שזר,  של  בא-כוחו  ביקור  את  שמנע  מי 
בן  מטעמו,  האגף  מנהל  רק  ולא  שזר,  החינוך  שר  כי  שדרש 
שיזם  הראשון  היה  לא  מסתבר,  בנט  במוסדות.  יסייר  יהודה, 
הטעונה,  האווירה  את  להרגיע  כדי  החרדים  במוסדות  סיור 

וזהבי אינו המנהל הראשון שנזקק לליווי השר.
מטעם  ברורה  הבהרה  שזר  החינוך  שר  שוזר  המכתב  בסוף 
הממשלה כולה וגם מסר סמוי לעצבניים משני הצדדים: "הייתי 
מאוד רוצה כי תדע שלא רק אני, אלא כל חברי בממשלה חדורי 
הכרה כי את המדינה העברית חובה לבנות על יסודות סבלנות 
הדדית ושיתוף נאמן של כל כוחות האומה, ועם כל רצוננו העז 
לאחד את האומה איחוד מדיני ותרבותי אנו חרדים לכך שאיש 
לנו  וחלילה  המדינה  בתוך  נגאל  עצמו  את  ירגיש  דתי  עברי 
להעביר מישהו על מידותיו והנהגותיו המסורתיות. מובטחני, 
כי על אף כל הגילויים המרים של החודשים האחרונים הכרה 
זו תתברר גם לעצבניים ביותר אשר בקרב חברי ובקרב חבריך 

גם יחד". 
בכל  ומתמיד  מאז  כאן  היו  עצבנים,  בני  עצבנים  יהודים 
המגזרים. שזר מסיים את מכתבו בזימון לביקור חולים בחיפה, 
השר  סמלי, של  כמה  הולדתו,  ומקום  דאז,  השר  מגורי  מקום 
המכהן נפתלי בנט. גם הטקסטים של בנט בשבועות האחרונים 

נראים זהים, כמעט מילה במילה, לאלו של שזר. 
מול  בהגדלה,  המכתב,  את  ולתלות  למסגר  אלא  נותר  לא 
סורוצקין  הרב  הנכנס  העצמאי  החינוך  מנכ"ל  של  לשכתו 
ומנהל  המכהן  השר  בפני  העצמאי  החינוך  דלתות  את  שפתח 
הסיורים  גם  ונשארו.  פה  היו  עצבניים  רק  לא  החרדי.  המחוז 

המשותפים, נקבעו )ונדחו( בתלמודי התורה בימים מתוחים.
התורה  גדולי  מועצת  את  שמכנסים  האגודאים  של  לזכותם 
ניתן לומר שהם מסתמכים על תורת מלחמה ושלום שלימדונו 
רצוי  הברורות  וההבטחות  המכתבים  את  המייסדים:  האבות 
בתלמודי  לסיורים  המשרד  צמרת  את  שמזמינים  לפני  לקבל 

התורה ולא אחרי. 
בריאותו של בנט טובה וגם מדדי הכושר האישי מהגבוהים 
לרווחה.  השער  את  פתח  סורוצקין  בתחומו. 
הסיור הבא של השר במוסדות חרדים התקיים 
השבוע בערד בצוותא עם שר הבריאות יעקב 
לפני  רק  זו  באכסניה  ביקורת  ליצמן, שמתח 
שבועיים על הסיור המשותף ביבנה. סוגיית 
המחוז החרדי חשובה, אך לחסידות שליצמן 
מול  יותר  גדולות  צרות  בערד  ישנן  מייצג 

ראש העיר מטעם יש עתיד, בן חמו.
על  שומר  הוא  כי  מבהיר  אגב,  ליצמן 
עקביות. את הסיור בערד הוא קיים עם השר 
ומנכ"לית המשרד, ללא נוכחות מנהל המחוז 
נופתע  ולא  ברור  המסר  כך,  או  כך  החרדי. 
שר  של  מכיוונו  תנשב  הדרומית  הרוח  אם 
גדולי  מועצת  בפני  כשיעמוד  גם  הבריאות 
לדון  כדי  לבסוף  תכונס  אכן  )אם  התורה 
בכותל הרפורמי ובמחוז החרדי, ולא תבוטל 
יכול  ליצמן  המסתמנות(.  ההבנות  רקע  על 
להעיד אישית על התגייסות שר החינוך בנט 
לטובת החינוך החרדי, לא רק במילים אלא 
גם במעשים, בהקצאות, בתקנים ובכיתות. 

ידע  ז"ל  לוין  מאיר  איצ'ה  הרב  אם 
להסתדר עם שר מפא"יניק כמו זלמן שזר, 
לא  החרדים  שהנציגים  היגיון  שום  אין 

שמצהיר  מפד"לניק  חינוך  שר  עם  ולהסתדר  להידבר  יורשו 
מפורשות כי פניו להידברות ולא לכפייה, להיטיב ולא להרע.

לשלטון בחרתנו
שאנחנו  להבין  ולהתחיל  דיסקט  להחליף  צריכים  "אנחנו 
לא אופוזיציה אלא חלק מהשלטון", הבהיר יו"ר ש"ס לחברי 
התנועה מכל רחבי הארץ שהתגבשו בסופ"ש תנועתי ברמדה, 
"כשאתם באים לראשי הרשויות צריך לבוא בגו זקוף ולדרוש 

את מה שמגיע לציבור שלנו בלי להתבייש ובלי למצמץ".
בקדנציה  שהתרגלו  מקומיים  נציגים  של  עיניהם  מול 
דרעי  הזכיר  לתבוע,  ולא  להתחנן  לדרוש,  ולא  לבקש  שעברה 
הידיים,  ובתנועות  למשתתפים, בטון הדיבור, בהבעות הפנים 
את שר הפנים של שנות התשעים, טרום התיק הציבורי )ממנו 
יצא דרעי זכאי לא רק תורנית אלא גם משפטית, מה שמאפשר 

להעלות זיכרונות ללא חששות(.
דרעי  אמר  שנים",  שלוש  בעוד  לרשויות  בחירות  לנו  "יש 
 1,900( ותקילין  טבין  ושילמו  לרמדה  שהגיעו  לש"סניקים 
קשים(.  בזמנים  ישראל  בבירת  התיירות  לעידוד  שקלים 
ורשם  דרעי  המשיך  לדעת",  אין  לכנסת  הבחירות  יהיו  "מתי 
להוכיח  שלכם  הזמן  "זה  גורפת,  אזהרה  הערת  הנציגים  לכל 
להישאר  חייב  לא  זאת  לעשות  מסוגל  שלא  ומי  עצמכם  את 
בתפקיד". נותר רק לקוות שהעשייה המתחדשת בשטח תבוא 

מתישהו לידי ביטוי גם בסקרים.
נמיכות הקומה ושפלות הרוח באו לידי ביטוי בקדנציית לפיד-

פירון, ברשויות המקומיות אף יותר מאשר בכנסת ובממשלה. 
ראשי ערים שהורגלו במשך השנים לכך שלנציגים החרדים יש 
מה שנקרא 'אחות בבית המלך' - במסדרונות השלטון, הסתגלו 
מעגלי  מכל  חרדים  הדרת  של  החדשה  למציאות  רבה  בהנאה 

העשייה.
מי שנדפק פעם אחת לא מסוגל להיגמל מזה, אמר המשורר. 
דרעי הסביר כי שפלות הרוח בכל פנייה ופנייה לראשי ערים, 
לשרים ולפקידי ממשלה צריכה להיגמר. "מה שמגיע לנו, מגיע 
שעומדים  הפוליטיים  באמצעים  לנקוט  צריכים  אנחנו  בדין, 

לרשותנו כמפלגת שלטון".
מה שנכון ורלוונטי לנציגים ברשויות המקומיות מטעם ש"ס 
גב, תקף  וצריכים להרגיש שיש להם  ויהדות התורה שיכולים 
שמחזיקים  מי  והשרים.  הכנסת  בחברי  כשמדובר  שבעתיים 
הצרה-צרורה,  הממשלה  את  ביומו  יום  מדי  באצבעותיהם 
דוגמה אישית למאה אחוזי  אמורים לתת לפעילים המקומיים 

נחישות ואפס רפיסות.
במרבית  תלונות.  אין  השוטפות  להוצאות  שנוגע  מה  בכל 
התחומים עומד נתניהו בסיכומים, בעיקר הכספיים. אלא שבכל 
ביבי  חקיקה,  בשינויי  הכרוכות  תשתית  לעבודות  שקשור  מה 
כדרכו דורך במקום. בשבוע שעבר נחשף כאן, כי נתניהו מעכב 
את ביצוע הסיכומים בשלושה תחומים מרכזיים: פטור מליב"ה 
לחרדים  מתקנת  והעדפה  לאברכים  הכנסה  הבטחת  בת"תים, 

בשירות הציבורי. 
מכתב דחוף בעניין נשלח השבוע מטעם חברי יהדות התורה 
ובשוליו גם אמירה של לצאת ידי חובה נגד הכניעה לרפורמים. 
כביכול החברים החרדים לא היו שותפים בשתיקה להסכמות 
פתקים  להם  לדחוף  הפשרה  ליוזמי  ואפשרו  הרפורמי  הכותל 

באוזן ללא הפרעה. 
והראיה  ולחוץ,  השפה  מן  באיומים  שמדובר  מבין  נתניהו 
מנהיגי  של  המתוקשרת  ההזמנה  היא  לכך  ביותר  הטובה 
מסיבת  של  כסוג  שנתפס  במה  השבוע,  ללשכתו  הרפורמים 
ניצחון. עוד משנות ה-90 נחשב נתניהו כראשון שיודע לזהות 
אימתי מדובר באיומי סרק-סרק, ומתי מונח לפניו איום שיש בו 
ממש. את כותרות האוזן גדושות החרון ביתד נאמן, הוא משייך 

ובצדק לאופציה הראשונה.
במישור האידיאולוגי, הסוגיה נתונה להכרעת מועצות גדולי 
וחכמי התורה )זו של אגו"י אמורה לומר את דברה כפי שנחשף 
כאן לראשונה(. במישור הכלכלי-חברתי, כל המצוקות שתוארו 
כאן בשבועות האחרונים מתגמדות למול משבר הדיור, שהופך 

את חייהם של זוגות צעירים והוריהם, לבלתי נסבלים.

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

מזלמן ועד נפתלי

רוח דרומית. בנט, ליצמן ובן חמו בערד רצף חינוכי. מכתב שר החינוך שזר לשר הסעד לוין
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קבינט מעורב
הוא  ברשויות  קומה  נמיכות  על  מדבר  כשדרעי 
כנסת  בתי  ספר,  לבתי  לתקציבים  רק  מתכוון  לא 
שמרשים  הערים  לראשי  בעיקר  אלא  ומקוואות 
בערים  הדיור  ממכרזי  חרדים  להדיר  לעצמם 
נקבע  שלה  הרשום  שהפטנט  השיטה  מעורבות. 
בקריית גת ידועה. בונים לגובה, עם מפרט שמייקר 
בערים  גם  ושודרגה  אומצה  הנוסחה  הדירות.  את 
אחרות עם תוכניות מתאר ששמות דגש על חניונים 
תת קרקעיים במקום גני ילדים ותיאטראות במקום 

מקוואות.
מצוקת הדיור לא תיפתר אך הלחץ יפחת בהדרגה 
אם הציבור החרדי ישכיל להתיישב בהמוניו בערים 
במחירים  דירות  עדיין  למצוא  ניתן  בהן  מעורבות 
סבירים. סגן שר החינוך מאיר פרוש, נזכר השבוע 
כי בשנות השמונים היה זה האדמו"ר מערלוי זצ"ל 
ששבר את הטאבו והיה לאדמו"ר הראשון ששלח 
ביתר  את  ליישב  ברק  ובני  מירושלים  חסידיו  את 
שש  לפני  אלעד.  את  גם  התשעים  ובשנות  עילית, 
והתווה  לחיפה,  נוספת  קבוצה  שלח  הוא  שנים 
עשו  בגור  לקופסה.  מחוץ  חשיבה  של  הדרך  את 
בקריית  בחצור,  והתנחלו  שנים  עשרות  לפני  זאת 
גת, באשדוד וכמובן גם בערד – שעל ראש העיר 
דובר  כבר  מערים  שהוא  והמכשולים  בה  המכהן 
גם  מגיעה  טובה  מילה  הדברים.  בראשית  כאן 
וכיום  בנתניה  מושבה  את  צאנז שקבעה  לחסידות 

מתבייתת על טבריה.
הבעיה הגדולה היא שגם ערי פריפריה מעורבות 
הפכו מפתרון לבעיה באדיבות ראשי הערים תוקעי 
המקלות בגלגלים. אך מה לנו כי נלין על הערבובים 
של ראשי הערים המעורבות? הרושם שנוצר עד כה 
במערכת הפוליטית הוא שמצוקת הדיור הרלוונטית 
את  פחות  מעניינת  המצביעים,  לשכבת  כך  כל 
הנציגים בכנסת ובממשלה ונדחקת לשולי רשימת 

הדרישות. 
בסוג של שינוי כיוון, נשמעים בתקופה האחרונה 
ויו"ר  הפנים  שר  של  מלשכותיהם  רעננים  קולות 
ועדת הכספים. שני האישים הללו מחזיקים באזורים 
רגישים של השלטון המקומי ואם ייקחו את הנושא 

כפרויקט, עשוי להסתמן פה שינוי אמיתי. 
הנציגים  בפני  בנאומו  בפרטים  הכביר  לא  דרעי 
אך במבט כהרף עין על רשימת הפגישות בלשכתו 
דברים  במה  ללמוד  ניתן  האחרונים  בשבועות 
ראש  יצחקי  אביגדור  ויוצאים:  בנכנסים  אמורים. 
מטה הדיור מטעם שר האוצר, ארז חלפון שמייעץ 
ואפילו  שרון,  של  כיועצו  בשעתו  ושימש  לכחלון 
יותר  הפנים  במשרד  בנוח  שמרגיש  אשר  יעקב 
חילופי  )למרות  התורה  יהדות  סיעת  בחדר  מאשר 

הצעקות שנשמעו בשבוע שעבר במסדרונות(.

האמורה  האישים  לרשימת  המשותף  המכנה 
היא מעורבותם )הממסדית של השניים הראשונים 
והאישית-תנועתית של האחרון( בניסיונות הבלתי 
פוסקים לפתור את מצוקת הדיור. שר האוצר כחלון 
ובמקום  הדיסקט  את  האחרונים  בשבועות  החליף 
לדבר על הורדת מחירי הדיור הוא מציב יעד חדש: 
הוזלת דירות לזכאים, זוגות צעירים ומשפרי דיור, 

במסגרת מכרזי מחיר למשתכן ומחיר מטרה.
במכרזים  עצמה  את  שמוכיחה  הזאת  לנישה 
מערך  אחוזים  כעשרים-שלושים  של  הוזלות  עם 
ייכנסו.  לא  שהחרדים  סיבה  שום  אין  הדירות, 
אריאל  לשעבר  השר  שהוביל  התכנוני  ההליך 
ייעודי  בתכנון  תקדימית  הכיר  בחריש  אטיאס 
בחריש  האובדני  המהלך  שעל  למרות   - לחרדים 
שהובל ברשלנות פושעת )לא של השר לשעבר!( 

איש לא נתן עד כה את הדין )וגם לא ייתן(. 
ויהדות  ש"ס  של  הקואליציוניים  בהסכמים 
התורה מופיע סעיף מפורש אך עמום בנוגע לפתרון 
על  נותרה  ההבטחה  עתה  עד  אולם  הדיור  מצוקת 
מנת  על  צעדים  נעשו  האחרונים  בשבועות  הנייר. 
להצמיד להבטחה ערבות בנקאית בחתימת האוצר. 
נציגי  עם  ביחד  גיבש  הדיור  בקבינט  החבר  דרעי 
כחלון העומד בראש הקבינט, מתווה ליישום מעשי 
של בניה לחרדים באמצעות הקצאת חמישה עשר 
מעורבות  בערים  למשתכן  מחיר  ממכרזי  אחוזים 
במתווה:  המוצהר  היעד  לחרדים.  לפרויקטים 
6,500 דירות לתכנון ו-5,000 דירות לשיווק מגזרי 

לחרדים, בכל שנה.
התנגדות  האמיתי,  החסם  עם  להתמודד  כדי 
הסכמי  במסגרת  יעוגנו  ההבנות  הערים,  ראשי 
האוצר  מול  עליהם  חותמים  הערים  שראשי  הגג 
במקביל  גג.  לקורת  צעיר  זוג  כמו  להם  ומייחלים 
יוקמו ועדות גבולות להרחבת שטחי השיפוט של 
הערים החרדיות על מנת להכשיר קרקעות, לא רק 
בבית שמש – שהפכה לדגל המאבק של תושבים 
חברי  את  שהטריפו  ליכוד  חברי  בעיר,  חילוניים 

הכנסת והשרים.
ביום שני השבוע אמורה הייתה ההצעה לעלות 
וההצעה  הואיל  אך  הדיור,  בקבינט  להצבעה 
השר  וגם  דרוסאי,  בן  כמאכל  עתה  עד  בושלה 
לשעבר אטיאס טרם העביר את הגהותיו הסופיות, 
נדחתה הישיבה לשבוע הבא. דרעי מקווה להעביר 
את ההחלטה ומיד לאחר מכן להפעיל את השפעתו 
עבודתו משנות  ברוח  הערים  ראשי  על  פנים  כשר 
)ממרבית  בפסיקה  שהוכרה  והתשעים  השמונים 
יצא  הוא  שהוזכר,  כפי  הציבורי,  התיק  אישומי 

זכאי, בלי מרכאות(. 
את  יאמר  שבג"ץ  אחרי  יהיה  מה  ונראה  נחיה 
דברו בעתירת התנועה לאיכות השלטון נגד מינויו. 
דרעי ממתין ויחד איתו המועמדים לקבלת/חילופי 

תיקים בממשלה, כפי שניסח זאת השבוע בציניות 
הנגבי:  צחי  לשרות  המועמד  הח"כ  אופיינית 
המחסום  היא  דרעי  של  בעניינו  בג"ץ  "החלטת 

האחרון ביני לבין התירוץ הבא של ביבי".

עיר ללא אייפון

בערים  חרדית  התיישבות  של  המהלך  הובלת 
בקבינט  מתחילה  פריפריאליות,  מעורבות 
בישיבות  בהמשך  לעבור  חייבת  תהיה  אך  הדיור, 
ראשי  ידי  על  תקודם  לא  היוזמה  אם  ובסמינרים. 
בקרב  שתכשיר  קבלן'  'רוח  במעין  הישיבות 
הנשואים הטריים את השינוי התפיסתי, נישאר גם 

הפעם עם שידוך בלי חתונה.
של  התיאורטיות  ההחלטות  את  להפוך  בכדי 
ידיים  בשילוב  צורך  יש  למעשיות  הדיור  קבינט 
ובהתגייסות  מתמיד  פוליטי  בלחץ  מפלגתי,  דו 
קהילתית, לבנה אחר לבנה, חתונה בעקבות חתונה. 
שנכשלה  יוזמה  גובשה  כבר  מסתבר,  הזה  בעניין 

)נכון יותר לומר, הוכשלה(. תשמעו סיפור.
אור  ישיבת  ראש  גיבשו  הקדנציה  בראשית 
הגר"ד  חברון  ישיבת  וראש  רוזן  הגר"י  ישראל 
ישיבות  ראשי  פורום  להקמת  מרעננת  יוזמה  כהן 
מהמגזר הספרדי, הליטאי והחסידי לפתרון מצוקת 
הדיור. ראשי הישיבות שממששים את הדופק בקרב 
הצעירים מודעים לגודל המשבר ועוצמת השפעתו 
דירות  לרכוש  מצליחים  שלא  הישיבות  בוגרי  על 
מחדש,  מסלול  מחשבים  כך,  בעקבות  ולעיתים, 

מקודש לחול. 
ההיגיון שמאחורי הרעיון היה שאם עמדת ראשי 
הישיבות תישמע סביב שולחן עגול ותיקבע מטרה 
- במחיר וביעדים, ניתן יהיה להפנות את הבוגרים 
ששמע  דרעי  מתוכננים.  אטרקטיביים  ליעדים 
הציע  ליוזמה,  נענה  ההצעה  על  מראשי-הישיבות 
ספרדיות  ישיבות  ראשי  שלושה  שמותיהם  את 
כדי  התורה  ביהדות  לחבריו  ופנה  ש"ס,  מטעם 
מאבקי  באווירת  איתו.  ביחד  התוכנית  את  לקדם 
המציע  זהות  המפרגנים,  החברים  בין  הקרדיטים 
הייתה סיבה מספקת לכך שתיפח רוחה של היוזמה 

ברגע לידתה. 
כך נראים פניה המצולקות של היהדות החרדית. 
ועדות רבנים לענייני, לא מפסיקות להתכנס ולכנס, 
להחרים ולהזהיר, ורק במה שנוגע למצוקה הקשה 
סמינר,  ובוגרת  ישיבה  בוגר  לכל  מכל שרלוונטית 

אין מי שירים את הכפפה. 
במציאות המעוותת בה אנו חיים היה מי שהציע 
השבוע רעיון מהפכני, להכריז על הקמת עיר ללא 
אייפון, ולגרום תוך ימים ספורים לגיוס המוני של 

ועדות רבנים. 

29 

דרעי מקווה 
להעביר את 

ההחלטה 
בקבינט הדיור 

ולהניע תהליכים 
ברוח עבודתו 

משנות התשעים 
שהוכרה 

בפסיקה. זה 
יקרה אחרי 

שבג"ץ יאמר 
את דברו בקרוב, 

כפי שניסח 
זאת השבוע 

ח"כ צחי הנגבי: 
"החלטת בג"ץ 

בנוגע לדרעי היא 
המחסום האחרון 
ביני לבין התירוץ 

הבא של ביבי"

בנוגע למצוקה 
הקשה מכל 

שרלוונטית לכל 
בוגר ישיבה 

ובוגרת סמינר, 
אין מי שירים את 

הכפפה ויכנס 
ועדה. במציאות 

המעוותת בה 
אנו חיים היה מי 
שהציע השבוע 
רעיון מהפכני, 

להכריז על 
הקמת עיר ללא 
אייפון, ולגרום 

תוך ימים ספורים 
לגיוס המוני של 

ועדות רבנים

שבת מנוחה בלי הנחה. דרעי עם ח"כי ש"ס ברמדה                                                                                                        )צילום: יעקב כהן(
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מאת: מנדי כץ

לבקר  לכם  יצא  אם  חנות.  עוד  לא  זוהי 
בבני   62 ירושלים  ברחוב  "פורטו"  בחנות 
מכל  מטעמים  של  שלם  עולם  תגלו  ברק 
מוכן לשבת שעשוי  אוכל  והמינים,  הסוגים 

בטיב טעם וברמת ייצור איכותית.
מבניין  הרחק  לא  הממוקמת  'פורטו' 
מה  כל  את  בתוכה  מכילה  ברק  בני  עיריית 
של  מגוון   – שבת  לכבוד  צריכים  שאתם 
צ'ולנט,  מבושלים,  מאכלים  סלטים,   80
פיש,  געפילטע  מיוחד,  יאפצ'וק  קוגלים, 
הכי  גאלע  כבד,  פטה  ההערינג,  סוגי  כל 
ועוגיות מיוחדות  טעים בעיר, חלות, עוגות 
טריים,  פיצוחים  המאפיות,  מיטב  של 
עיתונים, שוקולדים מיוחדים של דה קרינה, 
ממתקים  מגוון  מיוחדים,  בלגים  שוקולדים 
ניתן  כן,  כמו  לשבת.  רבים  מוצרים  ועוד 

ועוגות  סוכר  ללא  עוגות  במקום  למצוא 
מקמח מלא.

כמו כן, מחלקה גדולה ומרווחת בה תוכלו 
קוניאק,  וויסקי,  היינות,  סוגי  כל  את  לקנות 

ליקרים ושאר משקאות האלכוהול.
נקייה, מרווחת ומעוצבת. הביקור  החנות 
מי  לכל  דופן  יוצאת  חוויה  הוא  במקום 
שמבקש לרכוש במקום אחד את כל מטעמי 

השבת.
פתוח  המקום  כעת  כי  נמסר  מ'פורטו' 
בימי חמישי ושישי וכן בערבי חגים, כאשר 
יהיה  לבקשת לקוחות רבים, בקרוב המקום 
יהיה  ניתן  בהם  השבוע  ימות  בכל  פתוח 

לקנות את כל מגוון המטעמים.
בעלי המקום מזמינים את תושבי בני ברק 
והסביבה לביקור התרשמות בכל יום חמישי 
מטעמים  של  שלם  עולם  ולגלות  ושישי 

מיוחדים שערבים לכל חיך.

טרגדיה: התמוטט 
ונפטר בפתח המטוס

טרגדיה קשה בנתב"ג: מג"ש בישיבה במנצ'סטר נפטר בעלייה 
  למטוס לאחר שהתמוטט מול עיניהם של בני משפחתו
בפעילות מאומצת של זק"א הושג ויתור לנתיחת הגופה 

מאת: אלי שניידר

משפחה חרדית שבאה ממנצ'סטר לביקור 
בחזרה  לטוס  והתכוונה  בארץ  שבוע  בן 
שהשאירה  קשה  בטרגדיה  נתקלה  לביתם 

אותם לעת עתה בישראל בנסיבות טרגיות.
שתיקח  לטיסה  בדרכם  המטוס  בשרוול 
אותם בחזרה לביתם, התמוטט אב המשפחה 
זצ"ל,  ליטקה  יהודה  משה  רבי  הרה"ג 
הנראה  ככל  לחייו,  החמישים  בשנות 

בעקבות אירוע לבבי.
חביב  מנדי  של  בפיקודו  זק"א  מתנדבי 
ביצעו באיש פעולות החייאה שלצערנו לא 

צלחו ורופא נאלץ לקבוע את מותו.
שמוליק סגל מפקד זק"א מודיעין עילית 
הקשה:  המקרה  על  סיפר  במקום  שהיה 
בטרמינל  התמוטטות  על  קריאה  "קיבלנו 
ראיתי  כשהגענו  למטוס,  עליה  בדרך   3
פעולות  כדי  ותוך  מודאגים  משפחה  בני 
בני  את  להרגיע  ניסינו  באב  ההחייאה 

המשפחה שהיו בפאניקה".
גופתו של המנוח טופלה ע"י מתנדבי זק"א 
שפינו אותה לאמבולנס זק"א, בצד המשפטי 
של העניין טיפלה המחלקה המשפטית של 

זק"א שאף השיגה ויתור נתיחה. 
בלונדון  נולד  זצ"ל  ליטקה  הרבי 

שבאנגליה, לאביו רבי יחזקאל זצ"ל שהיה 
בלונדון.  החרדית  הקהילה  ומחשובי  שו"ב 
בשמחת הברית נקרא על שם רבו של אביו, 
שניידר  יהודה  משה  רבי  הצדיק  הגאון 
בבחרותו  שניידערס.  ישיבת  ראש  זצ"ל, 
למד בישיבת גייטסהד אצל הרב הגאון רבי 
ללמוד  עבר  מכן  ולאחר  גורביץ,  אברהם 
התחבב  שם  ברק,  שבבני  פוניבז'  בישיבת 
במהרה על רבני וראשי הישיבה והיה לאחד 
ניכרה  בבחרותו  כבר  שבחבורה.  מהאריות 

השקעתו והתמדתו בלימוד התורה. 
מחשובי  היה  זצ"ל  יהודה  משה  רבי 
הוא  שבאנגליה.  במנצ'סטר  המחנכים 
תורה  בתלמוד  ח'  בכיתה  כמלמד  שימש 
לביקור  הגיע  שעבר  בשבוע  במנצ'סטר. 
קצר בארץ הקודש יחד עם רעייתו ושלושת 
ילדיו שיחיו, וביום שני בערב, כאשר ביקשו 
בשרוול  האב  התמוטט  המטוס,  אל  לעלות 
מכן  לאחר  קצר  וזמן  המטוס  אל  המוביל 
המשפחה  בני  בכיות  לקול  מותו  נקבע 
שבעקבות האסון נאלצו להישאר בישראל. 

משפחתו  בני  את  אחריו  הותיר  המנוח 
ועשרת  רעייתו שתחי', אחיו,  ואמו שתחי', 
ילדים  שלושה  ביניהם  שליט"א,  ילדיו 
להובילם  עדיין  זכה  שלא  ובת  יתומים 

לחופה.

לכבוד שבת קודש
עם מגוון 

של 80 סוגי 
סלטים טריים, 

כל סוגי 
המטעמים, 

החלות, העוגות 
ושאר הדברים 

הנצרכים 
לשבת 'פורטו' 
הוא המקום 

בשבילכם

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

הן
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לי
גי

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

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

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

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

נרשמים 
עכשיו 

ומרוויחים 
זמן יקר!

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

למעונינים במקצוע טיפולי:

עבודה סוציאלית
או סיעוד

המכינה המקוצרת לבני 30+
מזרזת את ההצלחה שלכם!



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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עשרות ערכות ברנשילד חולקו 
למתנדבי 'צוות הצלה' 

עשרות ערכות לטיפול בכוויות חולקו בימים האחרונים לצוותי הרפואה 
הדחופה בארגון  'צוות הצלה' הפועל בשת"פ עם מד"א

מאת: יאיר פלד

הצורך בהכנת ערכה שכזו עלה מהשטח, לאחר ריבוי 
מקרי חירום של כוויות אליהם הוזנקו הצוותים.

תחבושות  חירום  כונן  כל  של  ברשותו  היה  כה  עד 
של  הכוללת  מהערכה  כחלק  בכוויות  לטיפול  ותרסיס 
ציוד ההחייאה, דבר שהקשה על הנגישות לציוד הנדרש 

בעת חירום.
שנעזר  יקר  אדם  של  מבורכת  ביוזמה  החל  הכל 
בפעילות הכוננים ונחשף לעשייתם שלא על מנת לקבל 
לתרום  בבקשה  לארגון  פנה  הטוב  הכרת  וכאות  פרס, 
לטיפול  ייחודית  ערכה  בניית  לצורך  מכובד  סכום 

בכוויות אותה בכוונתו להעניק למתנדבים.
לאחר שבחנו בעלי התפקידים בארגון מגוון אופציות, 
הצרכים,  על  שעונה  וחזק  איכותי  מארז  על  החליטו 
של  גדולה  כמות  לרכישת  קצרה  הדרך  היתה  ומכאן 

ברנשילד והכנת ערכה מושלמת.
הצלה'  'צוות  מתנדבי  הוזנקו  האחרונה  בתקופה 
בהם  אירועים  למספר  מד"א,  ככונני  גם  המשמשים 
נפגעו ילדים ומבוגרים ממים חמים, שמן שנשפך מסיר 

רותח, פגיעות ממים של רדיאטור ועוד.
כאשר  שבועות,  מספר  לפני  היה  ביניהם  הבולט 
איטום  בעבודת  שעסקו  אדם  בני  לשני  הוזנקו  כוננים 
בבית  הירדן  נהר  ברח'  בשיפוץ  שנמצא  בבניין  בזפת 
ממיכל  ההזנה  צינור  התנתק  ברורה  לא  מסיבה  שמש. 
הגז בו השתמשו, דבר שגרם לפיצוץ ופציעתם של שני 
נמצאו  הצלה',  'צוות  כונני  של  הגעתם  עם  הפועלים. 
גופם  בפלג  משמעותיות  כוויות  עם  כשהם  השניים 

העליון כשהם גונחים וזועקים לעזרה. אודות לתחבושות 
הברנשילד שהונחו על שטחי הכוויות הנרחבים, הוקל 
כאבם משמעותית ובכך אף נמנע התפתחות של זיהום 

וצלקות.
"אני  הוסיף:  הצלה  צוות  יו"ר  רייכמן  אברהם  ר' 
מבקש להודות מעומק הלב לתורם הנכבד, עליו נאמר 
הברוכים  בפועליו  שיזכה  הכבוד"  מן  הבורח  "כל 
נוכל  האדיבה  בעזרתו  הבריות.  עם  להיטיב  להמשיך 
נפגעים  של  סבלם  להקלת  ולסייע  להמשיך  לסייע 
ולהיות ערוכים בצורה טובה יותר. עם זאת חובה לזכור 
שהטיפול בברנשילד אינו פוטר אבחנה וטיפול מקצועי 
ייעוץ  לקבלת  לפנות  חובה  הצורך  ובעת  מיון  בחדר 
רפואי מרופא מוסמך כמו"כ אני רוצה להודות למגן דוד 
אדום שפועלים אתנו בשת"פ מקצועי ובהתאם להנחיות 

הרפואיות שלהם אנו פועלים בשטח.

הסוף לתורים בחדרי המיון
מערכת מחשוב 
חדשנית לניהול 
תורים הותקנה 

בחדרי המיון במרכז 
הרפואי ברזילי 
 ד"ר חזי לוי 
מנכ"ל ברזילי: 

"מבקשים מהציבור 
לגלות הבנה בשלב 

הראשוני"

מאת: מנדי כץ

התחדש  ברזילי  הרפואי  המרכז 
חדשנית  ממוחשבת  במערכת 
המיון  בחדרי  התורים  לניהול 

השונים במלר"ד. 
הוכנסה  שעבר  מהשבוע  החל 
 )Q מערכת   ( מתוחכמת  מערכת 
בכניסה  התור  את  לנהל  שנועדה 
במלר"ד  השונים  המיון  לחדרי 
החולה  אחר  מעקב  ולנהל 
בתנועותיו בתחנות השונות במהלך 

הבדיקה והטיפול בו.
הינו  ברזילי  הרפואי  המרכז 
השלישי  הממשלתי  החולים  בית 
לשימוש  בו  הוכנסה  שהמערכת 
רבות  בהכנות  כרוך  היה  והדבר 
מיד  לתקן  בכדי  מטמיעים  ובליווי 

תקלות או לשפר מיד את המערכת 
מידי  מופקים  אשר  לקחים  לאור 

יום.
ברזילי  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
בית  "צוות  כי  מסביר  לוי  חזי  ד"ר 
את  להסביר  ושוקד  שקד  החולים 
נושא הקבלה ע"פ דחיפות לחולים 
שהדבר  מקווים  ואנו  הממתינים 

יתקבל בהבנה על ידי הציבור".
"אנו מברכים על הכנסת אמצעי 
זה למלר"ד על שלוחותיו ומבקשים 
וסבלנות,  הבנה  לגלות  מהציבור 
למרות שלעיתים ההמתנה לצערנו 

כבדה מנשוא".
עם זאת מציינים במרכז הרפואי 
לשפר  צפויה  המערכת  כי  ברזילי 
השירות  את  משמעותית  ולשדרג 

בחדרי המיון. 

 מערכת ניהול התורים בברזילי 

ערכות הברנשילד שחולקו למתנדבים

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

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

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

מעל אלף דגמים
לחברי מאוחדת שיא

עד גיל 18
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

.ח.
ט.ל

כולל מי שכבר מימש ב 2015

כולם זכאים2016שנה חדשה 

אתם קוראים נכון!ממשיך!המבצע

חברי מאוחדת שימו לב! 



הזמנות מיוחדות לכל האירועים
מחירים מיוחדים לקטרינג מוסדות

סניף פתח תקווה
רח‘ בר כוכבא 11   

03-9311280
פתוח רצוף 06:00-23:00

 סניף בני ברק
רח‘ זבוטינסקי 56

03-5795395 

פיתות
מכל הסוגים

חלות
מכל הסוגים 
בכל הגדלים

3
סוגי עוגות 

שמרים
בכל הטעמים 

&40
&25

2
לחמי מחמצת 2

פסים שמנת
בכל הטעמים

&60

עוגיות במבחר 
טעמים

ללא סוכר
גם מקמח מלא

עוגיות 
מכל 

הסוגים

בורקס 
טורקי בכל 

הטעמים

אוזני המן 

בכל הטעמים

(פרווה)

מבחר עוגות 
יומולדת

ולכל אירוע
כולל הקדשות

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

10
לחמניות
נקניקיה

&10

מבצעים חמים 
בקציר חיטים

הטעם אומר הכל

הטעם אומר הכל



בני ברק    ט"ו באדר א' תשע"ו 24/2/16 1234

מאת: מנדי כץ

נשיאת מוסדות מפעלות השמחה הרבנית 
י.נ.ר  סיירה במרכז הלימודים של  יפה דרעי 
חרדיות  נשים  מאות  לומדות  בו  בירושלים 
והטיפול  הייעוץ  בתחומי  מקצועות  מגוון 

המבוקשים בשוק התעסוקה.
ובהם  המרכז  ראשי  קיבלו  הרבנית  את 
הקורסים  ורכזת  עשור  מאיר  הרב  המנכ"ל 

הגב' טל נחום שהדריכו את סיורה במרכז.
במהלך ביקורה סיירה הרבנית יפה דרעי, 
הלימוד  בכיתות  ש"ס,  יו"ר  של  רעייתו 

ושוחחה עם התלמידות ואנשי הצוות.
מכיתות  התרשמותה  את  ציינה  הרבנית 
המקצועית  מהספרייה  המלאות,  הלימוד 
מהמקצועיות  התפעלותה  את  והביעה 

והאווירה במקום. 
היועצים  באגודת  הרבנית  סיירה  בנוסף 
שהוקמה  בישראל  במשפחה  והמטפלים 
שביעות  את  והביעה  י.נ.ר  מרכז  מתוך 
המעניק  במקום  הפעילות  מהיקף  רצונה 
ייעוץ  שירותי  ידי  על  לקהילה  סיוע  שירותי 
ארציות.  קליניקות  רשת  והפעלת  וטיפול 
רכזת האגודה הרחיבה אודות היקף פעילות 
וטיפול  ייעוץ  שירותי  גם  המעניקה  האגודה 

ללא תשלום למגזר החרדי. 
בתום הסיור הממושך קיימה הרבנית יפה 
המרכז  הנהלת  עם  מקצועית  ישיבה  דרעי 
מאיר  י.נ.ר  מרכז  מנכ"ל  סקר  במהלכה 

הלימודים  ואת  המרכז  פעילות  את  עשור 
והצניעות  ההלכה  גדרי  פי  על  המתקיימים 

ובהתאמה לאורח החיים החרדי.
להכשרה  המוביל  המרכז  הינו  י.נ.ר  מרכז 
במסגרתו  אשר  והטיפול  הייעוץ  בתחומי 
האוני'  של  ראשון  תואר  לימודי  גם  נלמדים 
תואר  לרכוש  המבקשים  רבים  הפתוחה. 
ראשון בתחומי הפסיכולוגיה, מדעי החברה 
י.נ.ר  במרכז  זאת  לעשות  בוחרים  והחינוך 
המציע מסלולים נפרדים לגברים ונשים ועל 
טהרת הקודש. במסגרת הלימודים המוצעים 
הלימודים  במיוחד  פופולאריים  במרכז 
הנחיית  משפחתי,  גישור  נישואין,  לייעוץ 
יישוב סכסוכים, אימון  הורים, טיפול נפשי, 
אישי וקבוצתי, דמיון מודרך, ייעוץ תעסוקתי 

ועוד.
סדנאות  מגוון  המרכז  מקיים  כן  כמו 
בתחומי:  מקצוע  לאנשי  המיועדות 
קלפים  אכילה,  הפרעות  פסיכודרמה, 

טיפוליים ועוד.
כבר  י.נ.ר  במרכז  הלומדים  מבין  מאות 
השתלבו בשוק העבודה בתחום אותו למדו, 
כאשר במקומות עבודה רבים ניתנת עדיפות 
לתלמידי מרכז י.נ.ר בשל המקצועיות הרבה. 
הלימודים  תכני  כי  מדגישים  י.נ.ר  במרכז 
אשר  רוחנית  וועדה  בפיקוח  הינם  עוברים 
וזאת  אותם,  ומאשרת  התכנים  על  עוברת 

מלבד ההפרדה בין גברים לנשים.

מאת: מנדי כץ

אלונקה חדשנית שצפויה לסייע בהורדת 
הוצגה  גבוהות  מקומות  ונפטרים  חולים 
בפני מתנדבי זק"א ת"א והוכנסה לשימוש. 

ציוד  יבואנית  רפואה,  שרותי  הדר  חב' 
מיוחדת  אלונקה  בישראל  השיקה  רפואי 
גבוהות  מקומות  ונפטרים  חולים  להורדת 
הוא  האלונקה  רעיון  מעלית.  בהם  שאין 
שהיא  באופן  המדרגות  גבי  על  החלקתה 
קשורה לבטיחות למעקה והגופה או החולה 

הדוקים היטב בחגורות בטיחות לאלונקה. 
כוללת     med sled האלונקה  ערכת 
מנשא גב קל משקל המכיל רצועות נשיאה 
הרצועות.  אורך  לכיוון  ואבזמים  מרופדות 
בשעת  מהירה  לפתיחה  ניתנים  האבזמים 

הצורך וחילוץ מהיר במעברים צרים.
היו  כבדה  גופה  של  במקרים  היום  עד 
נעזרים במנוף כיבוי אש או בצוות מתוגבר 
בגרמי  הורדה  של  בקשיים  מתמודד  שהיה 
לתת  אמורה  זו  אלונקה  צפופים.  מדרגות 

מענה למקרים אלו.
האלונקה הוצגה בפני רב זק"א ת"א הגאון 
בה  השימוש  את  שאישר  רוז'ה  יעקב  הרב 
במקרים של גופות כבדות משקל. ובאחרונה 
אף הוכנסה לשימוש באמבולנסים של זק"א 

תל אביב.
הדרכה  קיבלו  אביב  תל  זק"א  מתנדבי 
חברת  מנכ"ל  ציגלר,  דויד  ממר  מיוחדת 
הדר שרותי רפואה וממר נפתלי פרידנרייך, 
סופרווייזר חב' פרנו בישראל, היא החברה 
אופן  על  בארה"ב.  האלונקה  את  המייצרת 
הפעלת האלונקה בשטח במטרה לחלץ כל 

גופה במירב הכבוד הראוי.
חסיד:  צבי  הרב  ת"א  זק"א  מנכ"ל 
ת"א  זק"א  של  העיקריות  המטרות  "אחת 
האלונקה  הנפטר.  כבוד  על  השמירה  היא 
לשימוש  לאחרונה  שהוכנסה  החדשנית 
מלוא  את  להעניק  למתנדבינו  מאפשרת 
היה  קשה  היום  שעד  לנפטרים  גם  הכבוד 

לפנותם בדרך הרגילה". 

הרבנית יפה דרעי סיירה ממושכות במרכז י.נ.ר בירושלים 
והביעה את התפעלותה מההיקף הנרחב של הפעילות

במטרה להגביר את השמירה על כבוד הנפטרים: זק"א ת"א 
הצטיידה באלונקה חדשנית המאפשרת פינוי לא שגרתי

רעיית השר ביקרה בי.נ.ר.

האלונקה החדשנית
מתנדבי זק"א ת"א 

עם האלונקה החדשה

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'

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם

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



יצחק נפחא 3 בני ברק
טל. 03-5788227

שעות פתיחה 
א'-ה': 23:00  -  09:00, רצוף

יום ו‘: 13:45  -  08:30

3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200 שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

עד 20:00 בערב
יום ו' עד 13:00

   ‘SOL’ טוסטר אובן
45 ליטר
2000W

דלת כפולה
כולל מצב שבת

ניקוי עצמי
מצב טורבו

  ₪ 599.90
רק: 

במקום 799 ₪ 

(FC-500) מעבד מזון
   ‘SOL’

W350
כולל מבחר אביזרים

תכולה 1.6 ליטר 

רק: 295 ₪  
במקום 400 ₪ 

   ‘SOL’ פלטת בישול
דגם נירוסטה כפולה

2250W
8 דרגות חימום.

רק: 180 ₪  

במקום 250 ₪ 

   ‘SOL’ טוסטר אובן
30 ליטר

15000W
דלת כפולה

כולל מצב שבת
ניקוי עצמי
מצב טורבו

רק: 425 ₪  במקום 598 ₪ 

בלנדר –זכוכית  (1201) 
   ‘SOL’

1000W עוצמתי
12 דרגות הפעלה

תכולת הכוס 1.5 ליטר
טוחן קרח

רק: 280 ₪  
במקום 390 ₪ 

טוסטר לחיצה (1325) 
   ‘SOL’

ענק מתפרק לניקוי
פלטה ל 6- פרוסות

פלטות מתחלפות
1800W

רק: 299 ₪  
במקום 490 ₪ 

   ‘SOL’ כיריים בילד-אין
בתוך השיש דגם נירוסטה

4 מבערים בטיחותי
הצתה אלקטרונית לכל מבער

תוצרת איטליה

רק: 729 ₪  
במקום 1,000 ₪ 

מכשיר פנקייק (4128)  
   ‘SOL’

1000W 
מכשיר להכנת 6 בלינצסים

נורית ביקורת

רק: 249 ₪  
במקום 390 ₪ 

מנגל חשמלי (1318)  
   ‘SOL’

2000W 
מתפרק לניקוי

גוף מתכתי
תוצרת אירופה

רק: 170 ₪  במקום 250 ₪ 

בלנדר –יד (1302) 
   ‘SOL’
250W טורבו

2 זוגות של מקצפים
בגוון נירוסטה

רק: 160 ₪  
במקום 250 ₪ 

   ‘SOL’ פלטת בישול
דגם נירוסטה יחיד.

1500W 
8 דרגות חימום.

רק: 125 ₪  
במקום 179 ₪ 

מעבד מזון  מקצועי 
   ‘SOL’

2 ליטר
1000W 

 לחצן טורבו
הנעה ישירה עם סכין אלחלד

מבחר של אביזרים

רק: 470 ₪  
במקום 700 ₪ 
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מבצע
מכשירי חשמל יוקרתיים ואיכותיים מבית       
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ַהֶּׁשֶקל  ַמֲחִצית  ַהְּפֻקִדים  ַעל  ָהעֵֹבר  ָּכל  ִיְּתנּו  ֶזה 
ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל 

ְּתרּוָמה לה' )שמות ל, יג(.
ה' יתברך ציווה את בני ישראל להביא דווקא מחצית 
יסוד  וללמדנו  לנו  להורות  כדי  שלם,  שקל  ולא  השקל 
להגיע  יוכל  ולא  חצוי  הוא  חברו  ללא  שאדם  גדול 
לשלימות, רק ברגע שהוא יתן חצי וחברו יתן עוד חצי 

הם יצליחו יחד להגיע לשלימות. 
מתחברים  הם  כאשר  מתבטא  ישראל  עם  שלימות 
יחד, ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך )ויקרא יט, יח(, ומרבים ביניהם 
במחשבת  חפץ  הקב"ה  ורעות,  שלום  ואחווה  באהבה 
האדם שהוא רק חצי וחברו עוד חצי וביחד הם יצליחו 

להגיע לשלימות ולהתעלות. 
ישראל  לבני  הקב"ה  שציווה  להסביר  אפשר  ועוד 
שיתנו דווקא מחצית השקל ולא שקל שלם על פי הגמרא 
חייב  חציו  עצמו  יראה אדם  לעולם  ע"ב(  )מ  בקידושין 
עצמו  שהכריע  אשריו  אחת,  מצווה  עשה  זכאי,  וחציו 
שהרבה  באדם  אף  )וזהו  זכות.  לכף  העולם  כל  ואת 
וזאת  זכאי,  עצמו שחציו  לראות  צריך  הוא  גם  לפשוע, 
כדי שלא יתייאש ויחשוב שַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי )אסתר 
חייב,  זכאי חציו  יראה עצמו חציו  טז(. אלא לעולם  ד, 

וזהו דבר עצום מאוד(. 
את זה רצתה התורה שהאדם יזכור תמיד - שהוא רק 
בתורה  להרבות  איך  ויחפש  ידאג  הזמן  כל  ולכן  חצי, 

מצוות ומעשים טובים. 
יוסף זצוק"ל כותב באחד מספריו  מרן רבינו עובדיה 
אני  מה  הרב,  "כבוד  ושאלו:  לרב  יהודי  ניגש  שפעם 

נחשב אצל כבודו, צדיק או רשע?"
"בשבילי אתה חצי חייב וחצי זכאי" השיב הרב, "ואם 

תעשה עוד מצווה אחת אתה תהיה זכאי". 
הלך אותו אדם עשה מצווה ובא בחזרה לרבו ושאלו: 

"כבוד הרב, מה אני עכשיו נחשב אצל כבודו?"
חצי,  אתה  לעולם  חצי,  אתה  "עכשיו   : הרב  לו  אמר 
אל תחשוב שכיוון שעשית מצווה אחת אתה זכאי, אלא 
לעולם תראה את עצמך כחצי זכאי וחצי חייב ותרבה עוד 

בזכויות ומעשים טובים". 
את  ומרוממת  מצילה  בעצם  היא  הזאת  המחשבה 
לראות  ניווכח  "מחצית"  במילה  נתבונן  ואם  האדם, 
והאות  מ',  היא  שלה  המילה  של  הראשונה  שהאות 
ומה  "מת",  ושלום  חס  יוצא  וביחד  ת',  היא  האחרונה 
רוחנית  מיתה  של  למצב  להגיע  לא  כדי  לעשות  צריך 
וגשמית? להכניס את ה-"חצי" באמצע, שיחשוב האדם 
ויקבע בעצמו תמיד שהוא אינו שלם אלא רק חצי, עדיין 
לא הגיע לשלימות בעבודת ה' ויש לו עוד מעלות רבות 
לעלות ולהתעלות, אם יחשוב כך האדם ויכניס כל הזמן 
בליבו ודעתו את ה"החצי" הוא ינצל מה-"מת" ויהפכהו 

ל"מחצית" ויזכה לחיים טובים ומתוקנים.

רגישות והערכה לזולת
החתם  של  בנו  סופר,  בנימין  )רבי  סופר  הכתב  בזמן 
התקנות  לרגל  גדולה  סעודה  העיר  יהודי  ערכו  סופר( 
החדשות שהתקינו בעיר למניעת ההתבוללות וההשכלה.
לכל  ואראה  סופר  הכתב  קם  הסעודה  של  בעיצומה 
טהור  מכסף  העשוי  השקל  מחצית  מטבע  המשתתפים 
ומשקלו 9 גרם )3 דרהם(, שהוא קבלה מאבותיו ומאבות 

אבותיו עד בית המקדש השני.
שהתרגשו  המשתתפים  בין  ליד  מיד  הועבר  המטבע 
והתפעלו מאוד לראותו,  לבסוף ביקש הכתב סופר לקבל 
נמצא.  לא  ושבר, המטבע  שוד  אך  את המטבע,  בחזרה 
מיד הורה הכתב סופר לסגור את שערי האולם וציווה על 
כל המשתתפים לחפש את המטבע בכל עוז כיון שאם לא 
ימצאוהו תוך עשר דקות, יאלץ הכתב סופר ליתן פקודה 
את  ויחפשו  מהמשתתפים  כל  בין  שיעברו  לתלמידיו 

המטבע בבגדיהם. 
כולם התחילו בחיפושים, אך החיפושים היו לריק, ַוֲאִני 
ָאַמְרִּתי ְלִריק ָיַגְעִּתי, ְלתֹהּו ְוֶהֶבל ּכִֹחי ִכֵּליִתי )ישעיה מט, 
והפקודה לחפש בבגדי האנשים  נמצא,  ד(, המטבע לא 

הייתה קרובה.
לפתע ניגש יהודי זקן ונשוא פנים המכונה בשם מהר"י 
יעלה"  "יהודה  שו"ת  בעל  אסאד  יהודה  )רבי  אסאד 
תלמידו של החתם סופר(, והתחנן שלא ילבינו את פניהם 
בבגדיהם,  המטבע  בחיפוש  החשובים  המשתתפים  של 

אלא ימשיכו לחפש את המטבע עוד עשר דקות.
הכתב סופר נענה לבקשתו והמשיכו כולם בחיפושים 
ניגש שוב אותו  עוד עשר דקות, אך המטבע לא נמצא, 
בעוד  החיפוש  זמן  את  שיאריכו  נפשו  על  והתחנן  זקן 

עשר דקות.
בקשה זו כבר הייתה מוזרה והעלתה שאלות ותמיהות 
עוד  שימשיכו  לו  חשוב  כך  כל  מדוע  הציבור,  בקרב 
לבקשתו  אף  נענו  כבודו  מחמת  אולם  בחיפושים? 
השניה, והנה בשעה טובה ומוצלחת נמצא המטבע בפח 
האשפה, וזהו מחמת שאחד העובדים לא שם לב והרים 

את המטבע יחד עם מפת השולחן.
לאחר שנמצא המטבע וכל הרוחות שקטו, ניגש מהר"י 
על  בי  חושד  ודאי  "כבודו  ואמר:  סופר  הכתב  אל  אסד 
התנהגותי המוזרה, אך אומר לכבודו את האמת, הסיבה 
שלא  כדי  הייתה  החיפוש  זמן  את  שיאריכו  שביקשתי 

ישפך דמי לריק".
והמשיך להסביר "גם בחליפתי הייתה מטבע מחצית 
היה  השמחה  ולרגל  אבותי,  מאבות  שקיבלתיה  השקל 
ברצוני להראות את המטבע לכל המשתתפים, אך כיוון 
שכבר כבודו הוציא את המטבע, לא רציתי להוריד מערכו 
ולכן לא הראתי גם את המטבע שלי. בשעה שלא נמצא 
המטבע והגיע השלב של החיפוש בבגדי האנשים, ידעתי 
שלא יעזור כל מה שאספר ולאחר שימצאו את המטבע 

בכיסי יחשדו בי שאני גנבתי את המטבע".

כמה  עוד  שתחכו  כוחי  בכל  וביקשתי  התחננתי  לכן 
דקות, ותנסו עוד לחפש את המטבע, ובינתיים התפללתי 
מעומק ליבי לבורא עולם שיציל אותי מהבושה הגדולה 
הזו, בפעם הראשונה והשנייה הקב"ה לא נענה לתפילתי, 
אבל בפעם השלישית, ברוך ה', נענה ה' לתפילתי ונמצא 

המטבע. 
עמד הכתב סופר ואמר: עתה זכינו לחוש בעצמינו עד 
כמה נכונים דברי חז"ל  )אבות פ"ב מ"ד( "אל תדון את 
המטבע,  נמצא  שאלמלא  למקומו",  שתגיע  עד  חבריך 
זה שגנב את  היינו לחשוד במהר"י אסד שהוא  עלולים 

המטבע. 
ומכאן נלמד כמה זהירות צריך לא לפגוע בזולת ולא 
איך  תמיד  לראות  אנו  צריכים  אלא  לחינם,  בו  לחשוד 

אפשר לסייע ולהטיב עמו ולהיות רגישים כלפיו.
מסטאמר  יואל  רבי  הקדוש  האדמו"ר  נספר,  ולסיום 
את  הרב  שבירך  לפני  תורה,  לספר  לעלות  כובד  זצ"ל 
ביקש  התורה,  בספר  טעות  שיש  הבחין  התורה  ברכות 
הרב שיביאו לו מספר ספרי הלכה העוסקים בדיני טעויות 
בספר תורה וביקש לעיין בהם כדי לברר האם הכן טעות 
ספר  להביא  שכדאי  הרב  אמר  העיון  לאחר  מעכבת,  זו 

תורה אחרת כדי לצאת מן הספק. 
מקרוביו של הרב שראו את הטעות בספר תמהו לפשר 
הנהגתו של הרב, שהרי זוהי טעות של ממש שאין עליה 
בידינו  ופסוקה  פשוטה  והלכה  וחולקים  עוררים  כל 
שצריך להחליף במצב כזה ספר תורה, ומדוע אם כן הרב 
עשה כאילו יש בטעות זו שאלה הלכתית מסובכת וספק 

בדבר.
אחד מקרובי הרב לא יכול היה להתאפק ושאל: "כבוד 
הטעות  הרי  רבינו,  ילמדנו  שליט"א,  האדמו"ר  קדושת 
הדעות  לכל  הספר  את  פוסלת  תורה  בספר  שנמצאה 
הרבה  כך  בכל  לעיין  צריך  היה  הרב  ומדוע  והשיטות 

ספרים כדי להחליט מהי ההלכה?"
ראית את הסופר  "לא  לו הרב,  עליך", השיב  "פלאני 
אם  הכנסת?  בית  בפינת  שישב  תורה  הספר  את  שכתב 
ומוכרחים  פסול  תורה  שהספר  נחרצות  פוסק  הייתי 
להחליפו הוא היה מיד צונח לארץ ומתעלף מרוב בושה 
וכלימה, שהרי כולם יודעים שהוא זה שכתב את הספר 
תורה, וכדי שלא יבוש ויכלם חלילה וחס ביקשתי שיביאו 
לי ספרי הלכה שאעיין כביכול בשאלה זו ואפסוק שצריך 

להחליף את הספר רק מחמת הספק.."
כדי  טצדקי  כל  לעשות  "השתדלתי  ואמר:  הרב  סיים 
שאותו סופר לא יתבייש וירגישו כולם כאילו יש בסה"כ 
ספק בספר תורה ועל הצד היותר טוב מוציאים ספר תורה 

אחר.." 
כמה זהירות הייתה לגדולי ישראל במשך כל הדורות 
יזכנו שנלמד  ה'  יהודי,  ולגרום בושה לאף  שלא לפגוע 
ועזרתנו  אהבתנו  ונרבה  אורחתינו  ניישר  מדרכיהם, 
בישועה  לראות  בקרוב  בקרוב  נזכה  זה  ובזכות  לזולת, 

ַרֲחִמים, אמן. ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון בְּ השלימה, ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו בְּ

לא להפסיק את השלימות  

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

העמוד 
טעון 
גניזה



סלטים טריים, בשרים עסיסיים ואיכות של טעמים 

ושבעת וברכת

15%הנחה
שתייה חמה וקינוח 

על חשבון הבית 
בהצגת קופון זה בלבד

ושבעת וברכת
מזמין אותך לחווית טעמים
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חדש! 
מבחר מנות 
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בכשרות מהודרת 
של בד“ץ יורה דעה
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העמוד 
טעון 
גניזה

ימים  "כי ששת  יז'(:  )לא,  על הפסוק בפרשתינו 
עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי 
אמר  )טז'(:  ביצה  במסכת  נאמר  וינפש",  שבת 
רבי שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם 
ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, שנאמר: 
כך  משום  נפש.  אבדה  ווי   – ששבת  כיון  וינפש.  שבת 
אחרי  דעתנו  ליישב  כדי  שבת  במוצאי  בשמים  מריחין 

הסתלקות הנשמה יתירה שהייתה לנו בשבת.
לא  מדוע  שואל:  הוינן(  כי  ד"ה  לג:  )ביצה  תוספות 
מברכין על בשמים גם במוצאי יו"ט? ומשיב: כי ביו"ט 
לשאול  התוספות  בעל  ממשיך  א"כ  יתירה.  נשמה  אין 
מדוע כשחל יו"ט במוצאי שבת לא מברכין על הבשמים 
מסתלקת  שבת  של  היתירה  הנשמה  הרי  שבת,  במוצאי 
ואינה נשארת ליום טוב? ומשיב: כיון שיש לו מאכלים 
חשובים וטובים שאוכל ביום טוב מתיישבת דעתו בלא 

ריח הבשמים.
אחרת.  בדרך  התוס'  שאלת  על  משיב  אמת'  ה'שפת 
ביו"ט  ולכן  יתירה,  נשמה  ישנה  טוב  ביום  גם  לדעתו 
הנשמה  כי  הבשמים,  על  מברכין  אין  במוצ"ש  שחל 
ככל  ביו"ט  שחל  שבת  במוצאי  מסתלקת  אינה  יתירה 
מדוע  א"כ  טוב.  ליום  ממשיכה  היא  אלא  שבת,  מוצאי 
לא מברכין כל מוצאי יו"ט על הבשמים הרי יש בו נשמה 
שנשמה  ומשיב:  בשבת?  כמו  מסתלקת  והיא  יתירה 
יום  אינה מסתלקת במוצאי החג שהרי  יו"ט  יתירה של 
טוב ישראל קדשוהו לזמנים, שלא כשבת שהיא קבועה 
וקיימת- "מקדש השבת", וכיוון שקדושת יום טוב באה 
לה מכח עם ישראל אין היא מסתלקת אלא נשארת היא 

לעד.
בלשון  סתירה  יש  שלכאורה  שאל  זי"ע  התניא  בעל 
זבחי  נאמר:  שבתחילתו  יט(  )נא,  בתהילים  הפסוק 
חשובה  נשברה  שרוח  משמע  נשברה',  רוח  אלוקים 
לפני הקב"ה כמו זבח וקרבן והיא עבודה רצויה. ובסוף 
ונדכה  נשבר  'לב  נאמר:  וכך  להיפך,  משתמע  הפסוק 
אלקים לא תבזה' – דהיינו שזה לא מעלה גדולה שדוד 
יבזה זאת. כך שודאי אינו  המלך מבקש מהקב"ה שלא 

קרבן אישה לה'? רצוי לפני המקום?
וביאר, שבתחילת הפסוק מדובר שהאדם עצמו מכניע 

ושובר את לבו ורוחו – הכל בא מהתעוררות עצמית של 
האדם, ולכן זה כזבח וקרבן לפני הקב"ה. עליו הקב"ה 
צריך  הפסוק  סוף  את  אולם  דכא".  ואת  "אשכון  אומר 
לקרוא אותו כך: "לב נשבר ונדכה אלוקים" – מי שמידת 
הדין פגעה בו ח"ו ושברה את לבו על ידי יסורין מלמעלה. 
משהו  ע"י  נדכה  שנעשה  נפעל-  בלשון  "נדכה"  דהיינו 
חיצוני, והם יסורים שבאו אליו מן השמים. לגביו ברור 
ועליו  וזבח,  כקרבן  של  הראשונה  המעלה  את  לו  שאין 
מבקש דוד המלך: 'לא תבזה'. והיינו שמבקשים אנו כי 
מלמעלה,  יסורין  ידי  על  לאדם  באה  שההתעוררות  אף 
מכל מקום שהקב"ה לא יבזה את הלב נשבר, ותהיה לו 
עצמו,  מכח  "דכא"-  בין  ההבדל  זה  במרומים.  השפעה 

לבין נדכא- הבא מכח אחרים.
אם הקדושה והטהרה, שבירת הרוח והלב באה לאדם 
מעצמו, אזי היא נצחית ולא מסתלקת, עד שחשובה כמו 
זבח לקב"ה, משא"כ בדבר שמגיע מאתערותא דלעילא. 

אף שהוא חשוב אינו עושה רושם נצחי.
הבאה  נשבר,  בלב  תפילה  של  ערכה  לשער  יכול  מי 
מהתעוררות עצמית. הרה"ק רבי זאב קיצעס זצ"ל, שימש 
לפני  להכין  נוהג  והיה  הבעש"ט,  בהיכל  בעל-תוקע 
ראש השנה רשימה של הכוונות והיחודים אותן התכונן 
להתכוון בשעת התקיעות. את הרשימה הטמין במחזור 
התפילה שלו. אלא שבשנה אחת עת שיצא לרגע החוצה, 
ניגש הבעש"ט ושלף אותה בחשאי מן המחזור, ואיש לא 
ידע מכך. ויהי כשחזר הורה הבעש"ט לרבי זאב שיתחיל 
מיד בתקיעות. הוא חיפש את הכוונות ולא מצאן. נשבר 
כלי  בלא  למלחמה  כיוצא  הייתה  הרגשתו  בקרבו,  ליבו 
יחודים  ללא  בפשטות  תקע  בלית-ברירה  אך  מלחמה, 
וכוונות הארי ז"ל. אח"כ אמר לו רבו, שתקיעותיו היום 
עלו יפה יותר מתמיד. שכן הייחודים נמשלו למפתחות, 
פעמים שפותחין השערים ופעמים אינם פותחין, אבל לב 
נשבר כמוהו כגרזן חזק הבוקע את כל השערים הנעולים, 

ואין שום מחיצה שעומדת בפניו. 
מסיק  אחד,  יהודי  על  סיפר  זי"ע  מלכוביטש  הרר"נ 
הבעש"ט,  של  מדרשו  בבית  )"פעטשורניק"(  התנורים 
ונרדם.  יום-כיפור  בערב  לשכרה  אחת  פעם  ששתה 
של  התפילה  קולות  לאזניו  הגיעו  מאוחר  כשהקיץ 

נורא.  ונתקף בשברון-לב  הקדושים  ותלמידיו  הבעש"ט 
ימות  כל  השי"ת  את  עובדים  הם  הלא  לעצמו,  חשב 
מה  ואני  הדין,  ביום  עכשיו  לבם  צעק  זאת  בכל  השנה, 
אח"כ  תפילתי?  עם  כעת  אני  ואיפה  השנה  כל  מעשי 
ומרירות  בהכנעתו  הלה  כי  לתלמידיו,  הבעש"ט  גילה 
את  ופתח  המחיצות,  כל  את  לשבור  במקום  פעל  לבו 
השערים לתפילותיהם. ולא נתקררה דעתו של הבעש"ט, 
זוג  במתנה  התנורים  למסיק  העניק  עד שלרגל המאורע 

מלבושים חדש. 
זי"ע  מאלכסנדר  הרבי  של  משמו  מוסרים  דומה  ענין 
יהודי.  איש  של  אחת  אנחה  גדולה  כמה  אומר:  שהיה 
כשר  לבשר  אטליז  שמחזיק  פשוט,  איש  הקצב  הנה 
של  השני  בקצה  טריפה  לבשר  ואטליז  אחד,  בקצה 
העיר. עסוק וטרוד מתרוצץ הוא בערב שבת מחנות אחת 
לשניה, ובדרך הינו חולף על פני בית המדרש, רואה את 
כאובה  ואנחה  לקבלת שבת,  כבר  המקדימים מתכוננים 
אלא  זה  ברגע  נאנח  הקצב  לא  "אוי"-  מלבו:  נעקרת 

היהודי שבו, ומי יכול לשער חשיבותה של אנחה זו.
וכבר היה לעולמים, שנזדמנו לפונדק אחד הבעש"ט 
ואחד המגידים, אשר הוכיח את העם והילך אימים עליהם 
בעונשי גהינום ובדיבורים קשים כגידין, שבהם קיטרוג 
הבעש"ט  עיני  דמעו  הקדושים.  ישראל  על  ודליטוריא 
יהודי?!  באיש  סרה  לדבר  תהין  אתה  בנזיפה:  ושיתקו 
מתרוצץ  בעסקיו  המוטרד  מישראל  כשאדם  תדע,  הלא 
בשווקים וברחובות מבוקר עד ערב, וכמעט ששוכח שיש 
בורא לעולם, ובפנות היום כאשר נחרד פתאום ומזדעק 
"אוי לי שאאחר זמן מנחה!" וגונח מלבו בהתבוננו איך 
פינה  וממהר לאיזה  יום שלם בהבלי העולם,  עבר עליו 
בסימטא צדדית וקטנה וממלמל התפילה בחיפזון, מבלי 
לדעת ולהבין מה הוא אומר. אפילו הכי מזדעזעין מפניו 

שרפים ואופנים והאנחה שלו בוקעת רקיעים.
היא  מסתלקת,  אינה  האדם  מפנימיות  הבאה  זעקה 
גודלו.  כמה  עד  מושג  לנו  שאין  עמוק,  חותם  מטביעה 
הנשמה  מאיתנו,  באה  שקדושתו  טוב  ביום  כך  ומשום 

יתירה אינה מסתלקת לעולם.

שבת וינפש

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בעל התניא זי"ע שאל שלכאורה יש סתירה בלשון הפסוק בתהילים )נא, יט( שבתחילתו נאמר: זבחי 
אלוקים רוח נשברה', משמע שרוח נשברה חשובה לפני הקב"ה כמו זבח וקרבן והיא עבודה רצויה. 

ובסוף הפסוק משתמע להיפך, וכך נאמר: 'לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה' – דהיינו שזה לא מעלה 
גדולה שדוד המלך מבקש מהקב"ה שלא יבזה זאת. כך שודאי אינו קרבן אישה לה'? רצוי לפני המקום?

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר



לבית 5 - אירוע מנצח
יום רביעי, כ"ב באדר א' תשע"ו )2.3.2016( 

מרכז הקונגרסים, בנייני האומה ירושלים

הכנס 
השנתי
5

הבמה הכשרה לפסח

הבמה למשפחההבמה הקולינרית

הבמה לבריאות

חוויה משודרגת 
המטבח הפעיל

תחרות בישול מרתקת

הפקת ענק 

מופע סיום מיוחד

שחור ולבן
שמרטפייה 

לנוחות 
המבקרות

דוכנים 
מושקעים 

של המותגים 
המובילים 

במשק

על פי הנחיית הבטיחות של בנייני האומה אין אפשרות להכניס למתחם הכנס עגלות, מתחם עגלות ודוכן השאלת מנשאים ממתינים לבאות הכנס

תוכן ועניין לאורך כל היום
סדנאות, תצוגת מוצרים, טעימות, הרצאות, פעילויות מגוונות, מפגשים ומופעים

לבית 5 - האירוע המושקע של השנה לאשה החרדית 
חוזר עם שפע חידושים ומזמין אותך ליום שכולו הנאה

מטרופיקס טכנולגיה ירוקה 
מוקד מכירה רב קוי: 03-9529842

תומר 050-6432675 | ניסים 054-2600262

קולט 95% מאנרגיית 
השמש גם בימי החורף

יעילות מירבית לאורך שנים

עמיד בקיפאון עד 
מינוס 30 מעלות 

 200L, בגדלים
260L, 300L

קולט מבודד - דוד נירוסטה 
לא מחליד וללא אבנית

קולט מהזריחה עד השקיעה 
360 בחשיפה לאור

מטרופיקס
דוד שמש שומר שבת 

ובעל תקן ירוק 

כל סוגי השיפוציםהיחיד בישראל!

מאושר 
לשימוש 

בשבת ובמועדי 
ישראל

למהדרין 
ע"פ 

דוד שמש ההלכה
באישור 

צומת

אצלינו משלמים רק 
בסיום העבודה!

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

      אקוסטיות, תקרות גבס ובניית
      קירות גבס 

 הרחבה ובניית תוספות למבנים 
 איתור נזילות ע"י מכשור מיוחד

 ביצוע כל סוגי עבודות
     האינסטלציה

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

     בובנייט וכו'
 התמחות בכל סוגי הפרקטים
 עבודות איטום גגות ומרתפים

     בשיטה חדשה

קבלן 
רשום

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או למייל:

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

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 

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444



כמה קרוב, ככה זול

i n fo @ me si l a .or g ל: י מי  02- 5 0 0 0 475 : ן טלפו ילה  מס

טיפ 
!שווה

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

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

י”ב אדר א’ 21.2.16

עד יום שישי

י”ז אדר א’ 26.2.16
פתוח עד 14:00הקרוב החל מיום שישי 

יש לי מושג

במידה ובסיס הכנסות הבית 
הוא ההכנסות החודשיות, יש 

להפריש כל חודש סכום כסף 
עבור ההוצאות השנתיות. 

בעיקר בחודשים בהם 
ההוצאות השנתיות מעטות 

)אמצע החורף ותחילת הקיץ(.
במידה ולא הפרשנו ו”פתאום” 

הופיעו החגים ?! – ונזכור 
שחשבונית החגים אינה דומה 

כמו יתר החודשים הרגילים 
ולכן יש לחשב בזמנים 

שההוצאות הם מועטות גם 
את לדוג’ משלוחי המנות ויתר 

ההוצאות. 
רוצים להיות מנהלים בכלכלת 

הבית?
מסילה לכלכלה נבונה

02-5000475 

מושגים בכלכלת הבית   

התמודדות עם הוצאות   
חד שנתיות 

מחיר מועדון

שישיית פפסי
1.5 ליטר

ברקוד:327532

1990 מחיר מועדון

סלמון מעושן
100 גר’

מיקי/שחר

     ליח’10

מחיר מועדון

זוג שקדי מרק אסם
400 גר’2x יח’

לזוג

מחיר מועדון

מארז חטיפי בארכה
7 יח’ במארז

320 ב-

מחיר מועדון

ברנפלקס
500 גר’

סוגים שונים
תלמה

30 יח’ 
ארוז

 M 50ביצים
2 ב-

מחיר מועדון

שישיית סודה
סופר קרינק

1.5 ליטר

1090

100 גר’ 2x יח’
זוג קפה 

10לנדוור המקורי טורטיה

280-400 גר’
חסלט

2 ב-
1890

כרוב אדום/לבן/
חסה אייסברג/

לקט ים תיכוני/
קולסלאו

1590דג סול
לק”ג

תחתיות ארטישוק/
נודלס 200 גר’/

מקלוני אורז

200 גר’
סוגים שונים

עוגיות 
נוסטלגיה

4 ב-
1090 נקניקיות/

שניצל תירס

2 ק”ג
זוגלובק

3990
ליח’

נייר טואלט
טאצ’

32 גלילים
שניב

1990

מקמח רגיל/מלא
אלסקה

טורטיה

12 יח’

  10   
     ליח’

סוגים שונים
ללא מכסה

מעולה

20מארזי אלומיניום
3 ב-

ביסלי

20
   4 ב-

       200 גר’
סוגים שונים
אסם

ציפסי/במבה 
מתוקה

20
   10 ב-

30-50 גר’
אסם

במבה נוגט/אפרופו/
פופקו/דובונים

20
 6 ב-

40-80 גר’
אסם

במבה/ביסלי  
50-55 גר’ 
אסם

בייגלה/שטוחים
400 גר’
אסם

20
   3 ב-

ברקוד:109350516
10 יח’ 20x גר’
אסם

מארז
ביסלי נאצוס

20
 2 ב-

עשיריית במבה
10 יח’ 25x גר’
אסם

900 מ”ל-
1.25 ק”ג

לא כולל בייבי
מ.כביסה סוד/

א.כביסה 
890קומפקט סוד

13901690

20
  8 ב-

20
  2 ב-

 ברקוד:
13412423
13412430
14855526
14855533
14855540
14855557
14855564
פרפורמנס

טיטולי
100בייבי סיטר

4 ב-

 

טעמים שונים
125 גר’
תנובה

מעדן באדי

4 ב-
890

5 ב-
1090

שוקו 
בשקית
225 מ”ל
תנובה

שמיניה* 150 מ”ל
תנובה

מאגדת יוגורט
וניל/מעודן

1490
1990

גבינה צהובה 
עמק
400 גר’
תנובה
ברקוד:
57118

חלב בקרטון
3%
1.5 ליטר
תנובה
ברקוד:57477

ליח’ 790

שאית להפסיק את המבצע בכל עת.
שת נתיב החסד ר

שה בלבד * עד גמר המלאי * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * ר
ט.ל.ח. * התמונות להמח

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

עגבניה
שמינית

לק”ג
390

₪

תפו"א לבן
ארוז
שמינית

לק”ג
190

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי-רביעי  י"ד-ט”ו אדר א’ 24.2.2016 -23

₪

צנון
שמינית

290
לק”ג

₪

מלפפון
שמינית

390
לק”ג

₪

גזר ארוז
שמינית

390
לק”ג

4 ב-
10

אלסקה
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