
 גיליון מס' 1057   18/5/16 י' באייר תשע"ו  בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי 

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
פרשת בהר

ב"ב
י-ם

פ"ת

20:16
20:13
20:16

	19:15
	18:57
18:54

זמני כניסת ויציאת השבת

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק
&30
מבצעמבצע

משלוח חינם
מגש פיצה 

משפחתי

 100%
גבינה 

עמק

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

* מינימום 
הזמנה 40 &

 הסדר 
עם 

מוסדות 
ובתי 
ספר

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

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

ארוחת בורגר + 
צ'יפס חם + 

לימונדה טבעית

ז'בוטינסקי 7 , ב"ב (ליד תחנת דלק - דור אלון)

ב- 25& בלבד!
הכי טעים שיש...

תוצרת בית

לא מעובד

ח. משמרים
ללא  בס"ד

XL מנה

מבצע ענק!

ד!!799₪
בלב

חופשה וואו! לנשים
במלון המפואר

בס“ד

077-5100355
כ“א-כ“ג אייר  29-31.5.16

קו משלוחים יומי קבוע בין 
הערים: ב"ב, ק"ס וי-ם

עצה טובה קמ"ל: 
שימרו את המס' ברשימת 
0504-15-16-15אנשי הקשר  לשעת הצורך

מחיר 
מיוחד 

ללקוחות 
קבועים



צריך משלוח מי-ם לב"ב?

בלעדי: יו"ר ש"ס אריה דרעי לקו עיתונות:

סנקציות, אכיפה ועידוד גיוס

"ש"ס לא תוותר 
בשביל ממשלת 

אחדות על אף תיק"
טרם  הממשלה  שראש  ההצהרה 
שמע: "לא נוותר לא על הפנים, לא 
על הנגב והגליל, לא על הפריפריה 
ולא על הדתות" / בי"ס לפוליטיקה

טרגדיה: 
הפעוט דוד 

קלאר ז"ל
טרגדיה: הילד דוד 

קלאר ז"ל, בן השלוש, 
שרק בערב פסח עשה 
חלאקה, נפטר בערב 
שבת והובא למנוחות 

בהלוויה כואבת במוצאי 
השבת / עמ' 16

לשכת הגיוס )צילום אילוסטרציה: יונתן זינדל, פלאש 90(

ניהול תיקים במטח
מגוון רחב של נכסים ומגוון מסלולים

לפרטים 4195190-050

צוות אנליסטים מקצועי  שקיפות מלאה 
משיכת רווחים המהירה בישראל עד 2 ימי עסקים

פרסום ראשון: הדו"ח של הצוות הבין-משרדי ליישום חוק הגיוס ממליץ:

  סערה  מעוררות  הגיוס  חוק  ליישום  הביטחון  משרד  מנכ"ל  בראשות  הבין-משרדי  הצוות  המלצות 
חרדיות  הסדר  ישיבות  הקמת  קטנות;  ישיבות  כולל  גיוס  מעודדות  לישיבות  תקצוב  העדפת  בהמלצות: 
משרתים  הכללת  המקומיות;  הרשויות  באמצעות  גם  בקהילה  הגיוס  מערך  את  שתתגבר  מיוחדת  ונציבות 
בין  נתונים  בישיבות; הצלבת  הביקורות  יום במסגרת הכוללים לאברכים; החמרה חסרת תקדים של  לחצי 
אינטרנטיים;  ומעקבים  פרטיים  חוקרים  שכירת  גיוס;  לדחויי  ממוקדות  וביקורות  הממשלה  משרדי  כל 
 חברי הכנסת החרדים  הקמת נציבות מיוחדת שתאכוף קבלת כל ילדי חיילים חרדים למוסדות החרדים 
לאישור  הדו"ח  את  להביא  החובה  למרות  לרה"מ:  הבהירו  הביטחון  משרד  בכירי  עם  השבוע  שייפגשו 
בלום אבי  לפוליטיקה,  בי"ס   / ויסודי  מהותי  שינוי  ללא  הגשתו  את  נאפשר  לא  יום,   40 תוך  הממשלה 



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

 &890
ב-  &890

ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

פתי בר 
האחים גטניו 
1.6 ק"ג

שקית קליק

מעדני מו
טרה

סוכר גליליות עוגיות תבואות בר

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

קוטג'
טרה

מארזי קרלו

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

קורנפלקס 
תלמה
750
גרם

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

בקניית זוג

100 גר'

שמפו/מרכך הוואי
700 מ"ל

קטשופ 
אוסם

טחינה אחוה

 &20 5 ב-

 &12 10& 5 ב- 55& 3 ב- ב-

 &11 ב-

 &13 2 ב-

 &13 30& 3 ב- 2 ב-

טישו טאץ' 
חמישיה

 &18 2 ב-

 &7 ב-  &95 3 ב-

 &18 90
1290& ב-

מרשמלו

נרות 
חימום

 &10 ב- 4

 &2290
ב-

ג'אמפ 
1.5 ליטר

 &590
ב-

עוגיות גטניו 
600 גרם

 &20 5 ב-

 &10 2 ב-

עופות 
מחפוד

חומוס צבר / אחלה

גבינה 
תנובה 
850 גר'

 &1390
ב-

 &1890
ב-

ב-30& 

עוגיות גטניו  בשקית
350 גרם

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

1390& 3 ב-

איגלו כרמית

 &3990
ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

רביעייה 
בירה 
מאלט 
1.5 ליטר

 &20 ב-

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

 &19 2 ב-

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

5 ב-100& 

יין סלקטד 
כרמל
מזרחי
כל הסוגים

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
ב-

נוזל כלים 
סוד

 &10 2ב-

2

שישית סודה 
טמפו

RC שישית

קורנפלקס 
תלמה

 &10 3 ב-

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

 &3990
ב-  &2990

ב-

קרם הגנה 
ד"ר פישר

3 ב-

לק"גלק"ג

ב-15&  בקניית זוג2

700 גר'

מארז שמיניה

שמנת 
מתוקה 
טרה

 &10 2 ב-

 &20 &35 2 ב-

מיני מו קצפת (מילקי) חטיפי דגנים 
תלמה

3 ב-40& 

גלידות נסטלה
במבחר טעמים

ב-15&  2

2 ב-

כריות תלמה

7 ב-45&  10& 2 ב-  &20  &18 2 ב-

 &8 90
ב-

בקניית זוג

בקניית זוג

750 גר'

 &1290
ב-



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

בכל יום יש סיבה 
לפרגן לעצמך 
 משהו שעושה 

לך טוב!



חלק מהדרין
בהשגחת הרה“ג

שלמה קורח שליט“א
רב העיר ואב“ד בני ברק

קופון יריד מטעמים

ה*לחם בשר
ח

20%הנ

* למביא קופון זה בלבד







הסניף הקרוב לביתך:
רח׳ חזון איש 2

בני ברק

האשראי  מתן  הלקוח.  לנתוני  בהתאם  משתנה  בריבית  ההלוואה 
והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, בכפוף לחתימה על 

מסמכי הבנק ולעמידה בדרישות הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד Jbank.co.il

בנק ירושלים 
מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה

מבלי לעבור בנק 



בני ברק

הקו המהיר 
לפרנסה 
מכובדת!

 שכר שעתי של 39 ₪ )הגבוהה ביותר בתחום(
 מסלול מקוצר במיוחד לקבלת רישיון )ייחודי לחברת אפיקים(

)D אפשרות למימון מלא לקבלת רישיון לרכב ציבורי )אוטובוס דרגה 
 אווירה ביתית

 אתה קובע היכן לעבוד
דרישות:

 )B ( אדיבות ויחסי אנוש מעולים  מעל גיל 21  רישיון רכב רגיל 
מעל שנתיים וותק  התחייבות החל משנה בחברה

 לחברת אפיקים 

דרושים נהגי אוטובוס
 למגוון קווים ומסלולים

לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 

ערב הסברה יתקיים אי”ה ביום שני 23.5.16 )ט”ו אייר תשע”ו( בשעה 19:00 
במרכז הכוון תעסוקתי רח’ הירדן 31 בני ברק )קומה ד’( 

בהשתתפות נציגי החברה. 



יותר בריא, יותר טעים.

לילדים שלי

הסדרה  היחידה  מ-100% רכיבים טבעיים
וללא חומרים משמרים



בני ברק לפרטים והרשמה: 03-7707300/1/2

תמיד אהבת לפרק-להרכיב מכשירים?

הקורס כולל:  6 חודשי לימוד  250 שעות 
  טכנאי PC ושירות ) )HELPDESK טכנאי מובייל 

 אנגלית טכנית הנדרשת למבחני ההסמכה

עלות הקורס: 900 ₪ )במקום 8,500(

הקורס ייפתח אי״ה החל מ-יום ב׳ ח׳ אייר )16.5.16(

מיוחד בשבילך!

קורס 
לגברים 

בלבד

קורס טכנאים משולב
למחשב ולסלולאר נפתח!



בס״ד

מהפכת מחירי 
המשקפיים של ישראל

מולטיפוקל כולל ציפויים עדשות מגע חודשיות

לקופסא

מסגרת כולל עדשות עד 6/2
100 50

עד-מ-

ש״ח ש״ח

ש״ח39045 ש״ח

אהרונוביץ׳ 10 מרכז רימונים, בני ברק, טל׳: 03-6518811

הפתיחה: יום ג׳ 17.5.16

חדש!

על כל 
החנות!

על כל 
החנות!

מסגרת כולל עדשות עד 6/2



בני ברק10        י' באייר תשע"ו 18/5/16 121//1 ר תש"עבא " 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, מיכל יפרח

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, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: עוזי ברק

ומשגיחים  רמי"ם  רוחניים,  מנהלים  ישיבות,  ראשי  מאות 
בישיבות לצעירים בבני-ברק ומחוצה לה התכנסו בתקופת "בין 
מטעם  שהתקיימה  כוח",  "יחליפו  לועידת  האחרונה  הזמנים" 
מרכז "הקשיבה" של העירייה, במרכז הכנסים ציפורי שבקיבוץ 
חפץ חיים, במטרה לדון יחדיו לעומקן בסוגיות חינוכיות של זמן 
הלימודים בישיבות ולמתן דגש על כלים מעשיים להתמודדויות 

המצויות בתקופות אלו.
של  והייחודיות  הגבוהה  רמתן  על  קודם  ניסיון  על-סמך 
של  תקדים  חסר  ביקוש  נוצר  'הקשיבה'  מטעם  אלו  התכנסויות 
כך  ומשום  עיון,  ביום  להשתתפות  לצעירים  בישיבות  צוותות 
התקיימה הועידה האיכותית בקבוצות, בהשתתפותם של כ-300 
שנועדו  לצעירים,  בישיבות  ומשגיחים  רמי"ם  ישיבות,  ראשי 
נושא  כאשר  החינוך,  בתחומי  לחיזוק  ולהדרכה  להכשרה  ובאו 
"נתיבות החינוך בשנה הראשונה בישיבה" עמד במרכז הדיונים 
לשנה  ספציפיות  חינוכיות  ודילמות  נושאים  מגוון  בהם  ועלו 

הראשונה בישיבה.
מרכז "הקשיבה" הוקם לפני כשנתיים, ביזמתו של הר' חנוך 
זייברט, ראש העיר, במטרה להגיש סיוע לבני ישיבות, באמצעות 
התייעצויות ושיחות עם מומחים בתחום, וכמו"כ מקיים המרכז 
ימי עיון לראשי ישיבות ולמנהלים רוחניים להקניית כלים לזיהוי 
פתרונות  ולמצוא  תלמידים  אצל  ומצוקה  קושי  של  סימנים 
לבעיה  להיהפך  מהקושי  למנוע  ובכך  אלו,  לבעיות  מתאימים 
קבועה. המרכז מנוהל ע"י הרב אברהם פדר ואנשי חינוך חשובים 
ומוכשרים, בעלי הבנה בנפש האדם, הפועלים בגישה של אהבת 
הזולת ומסורים בכל לב ונפש לתפקידם הרגיש והאחראי, כאשר 
כל אחד מהצוות הינו בעל התמחות בסוג מסוים. פעילויות מרכז 
חלק  הינם  והדרכות  השתלמויות  עיון,  כימי  לסוגיהן  הקשיבה 
הנוער  לבני  החינוך  בנושא  ב"ב  עיריית  שמובילה  מהמהפכה 
והישיבות, ובעיקר העושים את צעדיהם הראשונים בהיכל בית 
ד' ומתמודדים, לעתים, עם אתגרים חינוכיים וניסיונות התקופה. 
את  הנוכחים  בפני  פרס  'הקשיבה'  מנהל  פדר,  אברהם  הרב 
משנתה החינוכית של 'הקשיבה' וסקר בפני מאות מרביצי התורה 
דידקטיים,  אבחונים  כמו  במרכז,  הקיימים  המענים  מכלול  את 
מפגשים  של  וסדרות  בגמרא  אבחונים  ורגשיים,  פסיכולוגים 
חינוכיים לכל בעיה או קושי העומדים בפני בן העלייה בישיבה. 
הוא הזכיר את דברי חז"ל עה"פ "והיה כי יאמרו אליכם בניכם 
וישתחוו",  העם  ..."ויקוד  לכם",  הזאת  העבודה  מה  לאמור 
כמובא ברש"י שהשתחוו על בשורת הבנים, לכאורה, הרי מדובר 

נשמתו  שורש  ילד  שכל  בא  לרמז  אלא  הבשורה,  ומהי  ברשע 
שלו,  בדרכו  המיוחד  הנתיב  את  למצוא  וצריך  בתוה"ק,  נמצא 

כשהוא מכריז שזוהי משנתה של 'הקשיבה'.
את המושב הראשון בנושא "האתגר החינוכי והלימודי בשנה 
גרינברגר,  הגר"ש  נלהבים  בדברים  פתח  בישיבה"  הראשונה 
משב"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ור"מ בישיבת 'ישועות 
משה', תוך שהוא משתף את הציבור מניסיונו הרב בדרכי הוראת 
פאנל  התקיים  מכן  לאחר  מיד  ונעימה.  ברורה  בשפה  הלימוד 
מאלף בנושא, בהשתתפותם של המחנכים הנודעים הגר"י וינר, 
מנהל רוחני של ישיבת "עמלה של תורה", הגר"מ טראובה, מנהל 
רוחני בישיבת 'מאור ישראל', ובהנחייתו של הגר"מ פולק, מנהל 

רוחני של ישיבת מחנובקה בעלזא.
הוועידה  בראש  ועומד  המקיים  רה"ע,  זייברט,  חנוך  הר' 
הייחודית הזכיר ברגש את שמחתו הרבה לראות את כלל החוגים 
יושבים יחד מסביב לשולחן אחד באחדות גמורה, דבר שלבטח 
יביא סייעתא דשמייא בעבודת הקודש בהמשך הזמן בישיבות. 
ושיבח את הפעילות הברוכה שבתחום החינוך בעיר הנעשית על 
מערכי  ועל  ורווחה  נוער  לעניני  רה"ע  יועץ  גרליץ,  יוסף  ר'  ידי 
וכלי  מחשבה  כלי  רבים,  כלים  המעניקים  המקצועית  ההכשרה 

מעשה  במשך כל תקופת ההכשרה.
תלמיד  עם  נכונה  "תקשורת  בנושא  עסק  השני  המושב 
בתחילת דרכו בישיבה" בו נשא דברים מרתקים ר' ניתאי מלמד 
הרגשית  החוויה  את  אמן  ביד  שביאר  בכיר.  פסיכותרפיסט   -
ותובנות  נקודות  וחידד  התלמידים  בקרב  הנצרבת  העמוקה 

חשובות בנושא חשוב זה. 
ובן  לבוגר  ילד  להפוך  'כיצד  בנושא  עסק  השלישי  המושב 
ראש  גרליץ,  הגר"א  השמיע  מאלפים  פתיחה  כשדברי  ישיבה', 
על החובה שבהעמדת  בדבריו  י-ם, שעמד  ישיבת מאה שערים 
הישיבה  להצלחת  כדרך  שינוים  בלא  בישיבה  קבועים  סדרים 
והצלחה בחינוך לדרכי העלייה ביראת שמים, תוך שהוא מרחיב 
זה. בהמשך המושב  חיוני  בנושא  בנושאים הגורליים העומדים 
נמסרה הרצאה מרתקת מהמחנך הגר"פ ברייער, תוך שהוא שוזר 
הצוות  אנשי  בפני  העומדות  בדרכים  מעשיות  תובנות  בדבריו 

לטפח ולגדל את הבחורים - מילדים למתבגרים.
במקביל נערכה במשך היום, באולם סמוך במרכז הכנסים 'חפץ 
בב"ב,  לצעירים  הישיבות  צוותות  לכלל  נוספת,  ועידה  חיים', 
בהשתתפות מאות ראשי ישיבות, משגיחים ורמי"ם, כשגם כאן 
מקצועיות  והרצאות  פוריים  דיונים  ופאנלים,  מושבים  התקיימו 

ממיטב אישי החינוך בעלי הניסיון מהשורה הראשונה.
לפני קיום הוועידה התכנסו צוותי ההיגוי, בהם נמנים חשובי 
ראשי הישיבות לצעירים שליט"א, בביתו של הגאון הגדול רבי 

משה הלל הירש שליט"א, ראש ישיבת סלבודקא, המלווה מקרוב 
בהם  התכנים  אודות  מפורטת  הדרכה  וקיבלו  'הקשיבה',  את 
יעסוק יום העיון, תוך שהוא נותן את ברכתו להצלחת יום העיון 

המיוחד.
בנושא  עסק  הועידה,  של  השניה  בקבוצה  הראשון,  המושב 
"הקניית אהבת תורה לתלמידים". דברי פתיחה השמיע הגרא"ב 
נאים, מנהל רוחני בישיבת "ברכת אפרים", כשאת המשא המרכזי 
במושב זה השמיע הגר"י אייכנשטיין, ראש ישיבת "יד אהרן". 
שהרחיב בדבריו על הצורך בהתאמת דרכי הלימוד 'על פי דרכו' 

של כל תלמיד ודרכים למציאת מסילות של מתיקות התורה.
נשא  בו  נכונה'  ומשמעת  'סמכות  בנושא  עסק  השני  המושב 
מצגת  בליווי  שתיאר  יאקאב  צבי  חיים  הרב  המחנך  דברים 
ממחישה את הדרכים והעצות השונות. במהלך המושב השלישי 
התקיים פאנל מורחב בנושא "דרכי התמודדות עם אתגרי החינוך 
בדורנו" בהשתתפות הגר"מ בלוי מראשי תושיה; הגר"ש שטרן, 
לפקוביץ,  והגר"צ  שניידר  הגרמ"י  חיים;  אורחות  ישיבת  ראש 
ראש ישיבה לצעירים. במהלך המושב הודו המשתתפים במיוחד 
הפעילות  לפיתוח  ועונה  עת  בכל  סיועו  על  לפקוביץ  להגר"צ 
קורנפלד,  אברהם  להר'  הקשיבה;  במרכז  המתקיימת  הברוכה 
ולנוער  לילדים  המחלקה  מנהל  קשש,  שמעון  ולהר'  מהקשיבה 
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רה"ע  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  ור'  רה"ע  זייברט,  חנוך  ר' 
דברי  נושאים  שהם  תוך  הועידה,  של  זה  בחלק  הם  אף  הופיעו 
חיילים  המגבירים  הקודש,  במלאכת  העוסקים  לכלל  ברכה 
ומעניקים משנה כח לצוותות הישיבות, דבר שמביא ברכה לעיר 
שעומדת בראש הפעילות החשובה לחיזוק כלי הקודש העוסקים 
יוסף  להרב  נשזרו  מיוחדות  תודות  העתיד.  דור  בניית  במלאכת 
גרליץ, יועץ ראש העיר לענייני חינוך הפועל בלא ליאות במהלך 
השנה כולה ואחראי למהפכת החינוך בעיר; להרב אברהם פדר, 
לבחורי  הניתנים  המענים  בראש  העומד  הקשיבה,  מרכז  מנהל 
יצחק משה שטיין,  ולהרב  ובנפש חפצה  פנים  הישיבות במאור 
מנהל ארגון 'מאירים' המלווה את הפעילות רבת ההישגים ואת 

ביצוע הוועידה.
הרב",  "רחמי  הנפלא  הספר  לציבור  חולק  הוועידה  בסיום 
מתורתו של מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצוק"ל, שחובר ע"י 
הרה"ח רבי יעקב פרץ לוי. הספר התקבל בתשואות חן ובקורת 

רוח מרובה.
בסיפוק  ציינו  והרמי"ם  המשגיחים  הישיבות,  ראשי  ציבור 
בגמר הוועידה המוצלחת, כי הפיקו מיום העיון תועלת חינוכית 
ורעננים  מחודשים  בכוחות  הקיץ  לזמן  שבים  והם  מירבית 

בעבודת הקודש.

מאות מרביצי תורה בישיבות לצעירים 
השתתפו בוועידת 'יחליפו כח' 

כ-300 ראשי ישיבות, רמי"ם ומשגיחים בישיבות לצעירים נועדו ובאו להכשרה ולהדרכה לחיזוק בתחומי החינוך 
ב'מרכז הכנסים - ציפורי' שבקיבוץ 'חפץ חיים'  במרכז הדיונים ועלו בהם מגוון נושאים ודילמות חינוכיות 

ספציפיות לשנה הראשונה בישיבה  הועידה נערכה ע"י מרכז 'הקשיבה' של עיריית בני ברק

משתתפי הפאנל החינוכי ראש העיר נואם בפאנל החינוכי



"נסה מחר"

"מוקד שלום"

"לא זמין"

"לא נמצא"

"יחזור אליך"

לדבר עם הבנקאי האישי שלך?

8860*חייגו עכשיו
לקוחות חדשים המעבירים משכורת נטו בגובה 12,000 ₪ ליחיד או 17,000 ₪ לזוג. מתן כל סוג אשראי או כרטיס אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. פרט לכרטיס פלטינום של אמריקן אקספרס.

עבור למזרחי טפחות
ותהנה משירות 'בנקאי אישי' וממגוון יתרונות נוספים

בנקאי אישי /
נגישות לבנקאי /
מסביב לשעון /

שירות מבנקאי אישי ואנושי

זמינות במגוון ערוצי התקשרות

זמינות 24 שעות ביממה

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

תנאים והטבות ייחודיות 
למצטרפים לחשבון:

עבור למזרחי טפחות וקבל:  חשבון מזל וברכה

רוצים לקחת את הבנק לניסיון? עכשיו אפשר
ההצעה לתקופה מוגבלת
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על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

הגרמ"י ויספיש זצ"ל
ויספיש  יצחק  מרדכי  רבי  הגאון  בד"ה: 
נפטר  שבע  באר  העיר  מרבני  זצ"ל,  )לבנון( 

בבני ברק במוצאי שבת כשהוא בן 86.
הרב ויספיש זצ"ל חש בשבועות האחרונים 
ותופעות  גבוה  מחום  סבל  ואף  בטוב  שלא 
שבת  שבמוצאי  עד  התדרדר  מצבו  שונות, 

השיב את נשמתו לבוראו.
תר"צ,  באדר  בישראל  נולד  וייספיש  הרב 
אצל  יעקב'  'באר  בישיבת  למד  בצעירותו 
והיה  זצ"ל,  שפירא  שמואל  משה  רבי  הגאון 
של  שנים  לאחר  גדול.  חכם  לתלמיד  נחשב 
דבורה  רחל  הרבנית  עם  נישא  תורה  הרבצת 
בתו של הגר"א לשינסקי זצ"ל רב ישיבת 'באר 
שבע'. בהוראת רבותיו עבר לגור בעיר הדרום 
היהדות  העצמת  למען  פעל  שם  שבע,  באר 
מפואר,  כנסת  בית  וכן  תורה  תלמוד  והקים 
יהודים לאביהם  וקירוב  וכן במסירת שיעורים 
שבשמים, כאשר במשך שנים רבות שימש גם 
העולים  את  קירב  הנישואין,  מחלקת  כראש 
והכניס מהם אלפים בבריתו  מברית המועצות 

של אברהם אבינו".
קשה  במחלה  חלה  משנה,  יותר  קצת  לפני 
והחליט לעבור להתגורר בבית בתו בבני ברק. 
בני  לב  למגינת  נפטר  שבת  במוצאי  וכאמור 

משפחתו.
בשעה  ראשון  ביום  יצא  הלווייתו  מסע 
10:00 בבוקר מבית חתנו הרב שלזינגר ברחוב 
רמב"ם 30 בבני ברק, בהשתתפות קהל רב ובני 
העלמין  בית  אל  האחרונה  בדרכו  משפחתו 

נציבי פוניבז'.

תקרת הלשכה קרסה
ברק  בני  עיריית  ראש  סגן  בלשכת  גדול  נס 
כולה  הדקורטיבית  התקרה  שפירא.  מנחם  ר' 
היו  לא  בנס  למקום,  קרה  גדול  נזק  קרסה, 

אנשים בלשכה ולא היו נפגעים ב"ה.
בשעות  השבוע  שני  ביום  קרסה,  התקרה 
דקות  "כמה  סיפרו  הלשכה  עובדי  הצהריים. 
עבודה,  בפגישת  בלשכה  ישבנו  לכן,  קודם 
לכך  ייחסנו  לא  אך  מוזרים  רעשים  שמענו 
את  וסגרנו  מהמשרד  כשיצאנו  אבל  חשיבות, 
הדלת זה פתאום קרה, התקרה קרסה כשכחלק 
השולחן  על  נחתו  מתחתיה  שהיו  מהצינורות 

וגרמו נזק רב, זה ממש נס שלא היינו שם".
התאורה והמזגנים קרסו יחד עם כל התקרה. 
שקלים,  אלפי  עשרות  של  כבד,  בנזק  מדובר 
בימים הקרובים יחל שיפוץ כללי בלשכה, על 
מנת שעובדי הלשכה יחזרו בהקדם לעבודתם 

לטובת תושבי בני ברק.

הוכרז מבצע חבורות 
קרן  הוקמה  אלו  בימים  בידו:  תלמודו 
לכתיבת חידושי תורה לבחורי הישיבות בעיר 
בני ברק בנשיאותם של ראש הישיבה הגראי"ל 
קנייבסקי  הגר"ח  התורה  ושר  שטיינמן 
זילברברג  בונם  מרדכי  רבי  הגאון  ובראשות 

רבו של שיכון ה'.

התקיימה  הקרן  של  הקמתה  על  ההכרזה 
בביתו של ר' נתנאל כהן יו"ר ישיבת המתמידים 
"בית אליהו" והשתתפו בה הגאון רבי מרדכי 
ר'  פריד,  אריאל  ר'  שליט"א,  זילברברג  בונים 

שלמה בנזימן, ור' שמעון קשש.
זילברברג  הרב  הפליג  הישיבה  בפתח 
ופירושו  חבר"  לך  "וקנה  בעניין  שליט"א 
את  לו  ויתן  לבחור  מחובר  יהיה  שהקנה 
יגיע  ידי כך  "ועל  המוטיבציה לכתוב כל דבר 

לחידושים אמיתיים בעסק התורה הקדושה".
בישיבה נדונו המטרות ואופן הפעלת הקרן 
וסוכם שתעסוק בשלב  תורה  חידושי  לכתיבת 
עבור  ומיועדת  בישיבה  הנלמדות  בסוגיות  זה 
ובחורים  ג'  בשיעור  קטנות  מישיבות  בחורים 

מישיבות גדולות.
בין הכותבים יערך בקיץ הגרלה על מילגות 

נכבדות.

נחנך קיר מורשת
השבוע חנכה תחנה אזורית בני ברק את "קיר 
לפרויקט  ראשונה  סנונית  התחנתי",  המורשת 
נאמן  בסיוע  וגידים  עור  קרם  אשר  מיוחד 
אדומי  טל  רס״ל  ב"ב  כבאות  תחנת  מורשת 
בכבאות  והיסטורייה  למורשת  הוועדה  ויו"ר 
רשף ליאור טהרני. פרויקט שיוקם בהמשך בכל 

אחת מתחנות הכיבוי הראשיות במדינה. 
המיוחד  לפרויקט  החומרים  איסוף  עבודת 
בארכיונים  ביקור  וכללה  פשוטה  לא  היתה 
וסיוע גמלאים ומתנדבים. על הקיר ניתן להבחין 
ההתפתחות  בדבר  וכתבות  תמונות  באמצעות 
בתחנת בני ברק החל משנות ה-40 של המאה 

הקודמת ועד לעשור השני בשנות ה- 2000.
ליום  קיר המורשת בסמיכות  נחנך  בכדי  לא 
הזיכרון, שכן יש איזכור ללוחמי האש מתחנת 

בני ברק שנפלו בעת פעילות מבצעית.

קצרצרים 
בגין  תושבים  תלונות  בעקבות  החרמה:   
על  גניחובסקי  בר״ח  פלאפל  דוכן  הצבת 
המדרכה, יצא צוות שיטור מסר התראה לפינוי, 
מאחר והדוכן לא פונה, ביצע השיטור החרמת 

הדוכן.
 ברכת 'מזל טוב' חמה לראש עיריית בני 
ברק ר' חנוך זייברט לרגל הולדת נכדו בן לבנו 

נתן.
הסט  ניסים  ר'  לעו"ד  טוב'  'מזל  ברכת   
שליט"א  גנסיא  דניאל  הרב  הגאון  של  חתנו 
מרבני שכונת קרית הרצוג לרגל הולדת הבן - 

הנכד.
 ברכת 'מזל טוב' למנהל האמנים והיח"צ 

אביאל יאיר נחום לרגל אירוסיו.

          י' באייר תשע"ו 18/5/16
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054-3314300

בן חמו, אמרי חיים 47  052-7116958
נסימי, בן יוסף 10 052-7116645

כהן, גניחובסקי 32 052-7197024  
אדוארד, קהילות יעקב 44, 050-3309993

אלתר, הרב קוק 21 03-6183977
בלייר, גני גד 4 03-5791887

הקר, יצחק מאיר הכהן 2 052-6324440

למוגבלי תנועה ניתן להזמין איסוף מהבית לרכישות מעל 50 ש"ח:
יחיאל מילר, סוקולוב 36, 0527128600

יוני בשארי, משולם ראט 11/ב  054-8459288

יעקב בורר, דניאל 18 052-7164039
054-3450145 מישאלי, ירמיהו 8 

נוימן, קושניר 16 054-8454699
פנחס, אבן גבירול 6 052-5976565

רפאלי, חברון 21 050-4277708
שטינהרטר, נועם אלימלך 3/ב 054-8528460
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התקדמות בדירוג הכלכלי של עיריית בני ברק
בדירוג שנתי של חב' "דן אנד ברדסטריט"  על 

חברות וגופים מובילים בישראל בתחומי ניהול עסקי, 
תפעול וביצועים במגוון תחומים בעיריות, העיר בני 
ברק בת למעלה מ-190,000 תושבים הינה המובילה 

במספר תושביה בין 28 העיריות שבמגזר שבין 50,000 
ל-200,000 תושבים ● ההכנסות של התקציב הרגיל 
גדלו בעירייה מ- 946,300,000 שקל בשנה שלפני 

האחרונה ל-1,081,800 שקל בשנה האחרונה

מאת: עוזי ברק
של  הכללי  בדירוג  התקדמה  ברק  בני  קידום: עיריית  יש 
הרשויות המקומיות, ומקומה בערים הבינוניות עלה מהמקום 
ה-17 למקום ה-15, וזאת בשל שורה של שיפורים בפרמטרים 
כלכליים שונים- כך נקבע בדירוג שפורסם, לא מכבר, ע"י חב' 
"דן אנד ברדסטריט", המהווה מקור מרכזי ואמין למידע עסקי 

וכלכלי.
זה עשרות  חב' "דן אנד ברדסטריט" מפרסמת מידי שנה, 
בישראל  מובילים  וגופים  חברות  של  שנתי  דירוג  שנים, 
תחומים  במגוון  וביצועים  תפעול  עסקי,  ניהול  בתחומי 
נדל"ן,  בניה  מסחר,  בנקים,  תעשייתיות,  חברות  בעיריות, 

הייטק, תקשורת, שירותים עסקיים ועוד.
סקירה  מתפרסמת  בעיריות  הנתונים  ניתוח  במסגרת 
בעיריות בשלוש קבוצות: מעל 200,000 תושבים, בין 50,000 
בת  ברק  בני  והעיר  ל-50,000,  ומתחת  תושבים  ל-200,000 
 28 בין  תושביה  במספר  המובילה  הינה  מ-190,000  למעלה 

העיריות שבמגזר שבין 50,000 ל-200,000 תושבים.
דירוג העיריות בטבלות עוסק בשישה  לניתוח  הפרמטרים 
הגירעון  שיעור  שונים,  במישורים  הרשות  הכנסות  תחומים- 
לגובה  בהתאם  הארנונה,  של  הגבייה  יחס  הרגיל,  בתקציב 
מספר  אוקונמי,  סוציו  דירוג  תושב,  כל  של  החוקי  החיוב 
לסך  הממשלתיים  המעקים  ויחס  לעסקים  ביחס  התושבים 

התקציב הרגיל.
הנתונים העוסקים בעיר בני ברק מציגים כי ההכנסות של 
בשנה   ₪  946,300,000 מ-  בעירייה  גדלו  הרגיל  התקציב 
שיעור  האחרונה;  בשנה   ₪ ל-1,081,800  האחרונה  שלפני 
בשנה  ברק  בבני  עומד  הרגיל  בתקציב  גירעון  או  עודף 
האחרונה על -0,1% לעומת -0,2% בשנה שלפניה, יחס גביה 
בשנה  ל-0,88  האחרונה  שלפני  בשנה  מ-0,86  עלה  ארנונה 
 180,452 על   '13 בשנת  שעמד  התושבים  ומספר  האחרונה 
עלה בתחילת שנת 15' ל185,935, כאשר בשנה הנוכחית כבר 

מדובר על מספר תושבים מעל 190,000 כן-ירבו.

עיתון  בשיתוף  ברדסטריט"  אנד  "דן  חב'  שפרסמה  בספר 
הסביר  בארץ  והכלכלי  העסקי  המשק  נתוני  על  "גלובס" 
מי  כל  כי  העורכים,  לבקשת  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
כיום רואה בה מהפך  שבוחן את מצבה הכספי של העירייה 
בגביית  בולטים  שינויים  של  שורה  שעברה  לאחר  דראסטי, 
תהליך  של  המוצלח  ובסיומו  הגביה  בהעמקת  ארנונה, 
נמצאת  שהיא  בלבד  זו  לא  כיום,  ואכן,  הפיננסית,  ההבראה 
באיזון כספי, בלא גירעונות, אלא היא אף דורגה מטעם חברת 
האשראיS&P מעלות בדירוג ILAA+, הנחשב לגבוה ודומה 
לדירוגן של עיריות הידועות במצבן הכספי האיתן. ראש העיר 
הוסיף, כמובן, גם את מהפכת מגדלי המשרדים בצפון העיר, 
ואוכלסו  נבנו  כבר  קומות  עשרות  בני  מגדלים  שישה  כאשר 
במשרדים גדולים וידועים, וכעת נמצאים, בשלבי בניה, שני 
המתוכנן  היישוב"  "הכשרת  ובהם  נוספים,  גדולים  מגדלים 

למגדל השני בגובהו בארץ, ועוד שניים בתכנון מתקדם.

העיר בני ברק.                                                    )הדמיה: צחי וזאנה אדריכלים(

מרכז הארטיק והגלידה

טילונים

קרח

קסטותגביעי גלידה/

משפחתיות

מצופים

השתגענו לגמרי עם המחירים שלנו...

פתוח בימים: א'-ה', בין השעות: 11:30-21:30, רח' רש"י 29, בני ברק
יום ו': 9:00-15:00
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התרחבנו!! מכונות ברד ופופקורן טרי במקום!מתקבלות הזמנות לל"ג בעומר. הקדימו להזמין! (פרטים בחנות)

מאגדת 10 יח' ביסלי / פופסים / במבה  
35 גר'
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350 גר'
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80 גר'
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מאת: עוזי ברק

בטקס חגיגי ורב רושם שנערך ביום שלישי 
דן'  'מרחב  משטרת  בחצר  שעבר  בשבוע 
שברח' ז'בוטינסקי בר"ג נכנס לתפקידו ניצב 
משנה שי אזולאי, שהחליף את שמעון לביא, 
לדרגת  והועלה  שרון  מרחב  למפקד  שמונה 

תת ניצב. 
משה  ניצב  המחוז  מפקד  נכחו  בטקס 
)צ'יקו( אדרי וממלא מקום המפכ"ל היוצא, 
ניצב בדימוס בנצי סאו. ראשי ערים, ביניהם 
ראש  זינגר,  ישראל  גן  רמת  עיריית  ראש 
מנחם  סגנו  זייברט,  חנוך  ברק  בני  עיריית 

שפירא ועוד.
בטקס:  אמר  לביא  תנ"צ  היוצא  המפקד 
הייתה  זו  שנים.   3 לפני  דן  למרחב  "הגעתי 
העברת  היא  פיקוד  החלפת  שלי.  המשמרת 
מקל המסמלת שינוי. אני מעביר את הפיקוד 
לניצב משנה שי אזולאי. בהיכרי אותך, שי, 

אני בטוח בהצלחתך".
"אני  אמר:  אזולאי  נצ"מ  הנכנס  המפקד 
לפקד  כניסתי  עם  מוטיבציה  וחדור  נרגש 
גודל  את  מבין  אני  המפואר.  דן  מרחב  על 
המשימה שהוטלה עלי. אני רואה בזה אתגר 
תחושת  מתוך  למלאכה  ניגש  ואני  אישי 

שליחות גדולה". 
בטקס  אמר  אדרי  ניצב  המחוז  מפקד 

"מרחב דן מצמיח לכל אורך שנותיו מפקדים 
הבכירה  לקצונה  עתודה  המהווים  מעולים 
מהווה  המרחב  מפכ"לים.  כולל  במשטרה, 

נדבך חשוב במחוז ת"א ועוד".
במסגרת הטקס הוענקו גם דרגות למצטייני 
המרחב. השיטור העירוני של בני ברק קיבלו 
תעודת הצטיינות שהוא מוביל בכל המרחב 

ומהווה סמל ודוגמא בכל הארץ. 
חנוך זייברט ראש העיר: "אני שמח שב"ב 
זה,  בתחום  גם  ומובילה  מצטיינת  עיר  היא 
ולשמור על ביטחונם של  נמשיך לשרת  אנו 
תפיסת  כמו  הציבורי  הסדר  ועל  התושבים 

שבחי"ם ומניעת פריצות לדירות".
תיק  ומחזיק  רה"ע  סגן  שפירא  מנחם 
השיתוף  את  לשבח  ציין  העירוני  השיטור 

פעולה של השיטור העירוני ושל העירייה.

מאת: יאיר פלד

קלאר  דוד  הפעוט  ברק:  בבני  טרגדיה 
חלאקה,  עשה  כחודש  לפני  שרק  ז"ל, 
נפטר ביום שישי האחרון למגינת לב הוריו 
החולים  לבית  שפונה  לאחר  ומשפחתו, 

"שניידר" בפ"ת.
למנוחות  הובא  לב  קורע  הלוויה  במסע 
בן  ז"ל  קלאר  דוד  הפעוט  שבת  במוצאי 
התורה'  'זיו  תורה  תלמוד  חניך  השלוש, 
בבני ברק, שנפטר בכניסת שבת האחרונה, 
לאחר שבימים האחרונים היה שרוי במצב 
של  לרפואתו  נישאו  רבות  תפילות  קשה. 
הגזירה  נגזרה  אך   – אסתר  ברכה  בן  דוד 

והוא השיב את נשמתו ליוצרה.
לאביו  שנים  שלוש  לפני  נולד  ז"ל  דוד 
ברוך קלאר, מחסידי  האברך הרה"ח משה 
כולל  אברכי  ומחשובי  ברק  בבני  אשלג 
שטפנשט. מסע הלוויה קורע לב יצא מבית 
הוריו רחוב חזון איש 4 פינת רחוב בעל שם 

טוב בבני ברק.
האדמו"ר  כ"ק  השמיע  מספד  דברי 
מאשלג שליט"א מרח' חזון איש שאמר כי 
למרות שעתה איננו מבינים את עומק הדין 
אולם לעתיד לבוא כל דרכי ה' והכל יבינו 

גם את ההנהגה הנסתרת.
הגר"י שוורץ הספיד ואמר שמו של הילד 

זה  וכעת  המלך,  דוד  על  מרמז   – 'דוד'  זה 
מלווה  סעודת  אוכלים  בו  שבת  מוצאי 
מלכה, ולדאבון לב כעת מלווים אותו כמו 

סעודת מלוה מלכה.
סיפר  הומינר,  הרב  הילד,  של  דודו 
בהספדו שבשבת הגדול בערב פסח היו כל 
שזכה  ז"ל,  דוד  עם  במירון  המשפחה  בני 
לעשות פאות לפני פסח וכך הוא הגיע לפני 

כסא הכבוד בצורה של ילד יהודי.
לאחר אמירת הקדיש על ידי הסבא הרב 
בבית  לילה  בשעת  הילד  נטמן  הומינר, 

העלמין ירקון בתל אביב.

ניצב משנה שי אזולאי מפקדה החדש של משטרת 'מרחב 
דן' נכנס לתפקידו במקומו של תת ניצב שמעון לביא 

שמונה למפקד מרחב שרון

טרגדיה: הילד דוד קלאר ז"ל, בן השלוש, שרק בערב 
פסח עשה חלאקה, נפטר בערב שבת והובא למנוחות 

בהלוויה כואבת במוצאי השבת

חילופי מפקדים ב'מרחב דן'

טרגדיה: הפעוט 
דוד קלאר ז"ל

חלאקה לפני שבועיים, דוד קלאר ז"ל 

בטקס                       )צילום: דוד זר(

מטעמי שלמה
הרב שך 3 ב"ב טל':03-6185871

באגט/פיתה
מוקפץ עוף | המבורגר

שניצל | נקניקיות

₪20
במקום וטיגון  אפיה 
וחמוצים צ'יפס  כולל 

מבצע מטורף:

קיגל תפו"א
ללא גלוטן/
ללא קמח

רק10&

2 קופסאות
ארבעס

רק10&

בורקס ורוגלעך
אפייה במקום

&1990

רק
מעל 1 ק"ג

חלות מיוחדות
חם חם מהתנור

3 ב-20&

קיגל איטריות
מקמח שנטחן
לאחר פסח 

רק14&

משלוחים על כל מוצרי החנות
טל': 03-5799991

אייס קפה   3 &
רק

סלטים
מעל 60 סוגים

בטעם של סבא שליימלה

5  קופסאות ב-

&30

פתוח במוצ"ש

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

מפספסיםכאילו לאמבצעים
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מאת: מנדי קליין

התגברות  עם  הציוני:  במחנה  הסערה 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  בין  המגעים 
הקמת  על  הרצוג,  יצחק  האופוזיציה  ויו"ר 
קולות  גם  מתגברים  אחדות,  ממשלת 
המתנגדים להצטרפות מתוך המחנה הציוני.

מלהתבטא  נמנעה  בה  תקופה  לאחר 
יחימוביץ',  שלי  ח"כ  בנושא,  בפומבי 
ואת  הרצוג  את  ג'(  )יום  אתמול  תקפה 
כוונתו להצטרף לממשלה. "לא אמכור את 
יחימוביץ'  הצהירה  תיק",  עבור  עקרונותיי 
מדובר  כי  פרז  לאסתי  בראיון  והוסיפה 
להסכים  אוכל  שלא  ומבזה  מביש  ב"מהלך 

לו".
בלשכת הרצוג לא נותרו חייבים ותקפו את 
עדיף  האיומים  "את  לדבריהם:  יחימוביץ', 
מאיומים  יירתע  לא  הרצוג  בבית.  להשאיר 

והתקפות של בעלי אינטרסים פוליטיים".
בלשכה הוסיפו כי כרגע ישנם פערים בין 
הצדדים במו"מ ולא ברור אם המהלך ייתכן 
בכלל, אך הבהירו כי הרצוג ממשיך לשקול 

את הדברים.
אתמול בבוקר נחשפה בגל"צ הקלטה של 
הרצוג בכנס תמיכה בו שנערך אמש.  הרצוג 
מתנגד  הציבור  לפיהם  לסקרים  התייחס 
מסקרים  נרתע  לא  "אני  ואמר:  לאחדות 
אופנה.  של  רגע  שהם  ואחרים  כאלה 
שרוב  רואים  לעומק  אותם  כשבודקים 
נותן  והוא  מדובר,  במה  יודע  לא  הציבור 
שאני  מהגוש  רובם  למהלך,  תמיכה   30%

מוביל אותו ביחס לגוש הימני".
הוא הדגיש: "אם לא תהיה שותפות אמת 
– אין, לא יהיה. הפערים הם מספיק גדולים, 
ככה שאם לא תהיה שותפות אמת אמצה את 
את  ואומר  הציבור  בעיניי  אסתכל  המהלך, 
האמ  – ואני בטוח שאשכנע אותו לכאן או 

לכאן".
את  למכור  מתכוון  לא  "אני  הוסיף,  הוא 
מהפלגה שלי, לא מתכוון לפרק את המחנה 
חתרניים  קולות  מני  כל  שומע  אני  הציוני. 
זה  יודעים  שהם  מה  שכל  ואחרים  כאלה 
את  מכירים  לא  כשהם  ביקורת  למתוח 
שלם  מנדט  לי  שיש  חשוב  אני  העובדות. 
האם  ולראות  האופציה  את  לברר  לנסות 
אני  המדינה,  של  הכיוון  את  לשנות  אפשר 
הסכם  כבר  היה  זוחל  הייתי  אם  זוחל.  לא 
עקרונות.  על  עומד   – זוחל  לא  ממזמן. 
את  לערער  ביבי  של  לספינולוגים  נותן  לא 
הרצינות שבה אני מתייחס לרגע הזה, האם 

יש בו הזדמנות או אין הזדמנות".
למפלגה  חבריו  את  תקף  גם  הרצוג  
מכל  גם  מבקש,  אחד  דבר  רק  "אני  ואמר: 
כל  את  להם  שאין  שיבינו  המתלהמים, 
באיך  רק  עוסקים  שהם  בידיים,  העובדות 
מלכתחילה  רק  חלקם  אותי,  להפיל  אפשר 
וחלקם רק בזמן האחרון. חלקם מעולם לא 
נתנו לי צ'אנס ומעולם לא תמכו בי, אך זה 

לא ירתיע אותי לעשות בדיקת אמת".

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מאיר  רבי  אשדוד:  )בחניה(      32 עוזיאל  בן  יונתן  רח'  אלעד:   
ביתר  רח' שפת אמת 32    ז'    בית שמש:  רובע  הנס 26  בעל 
פי’  יהודה הלוי 25  רח' המגיד ממעזריטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    
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רק תחילת הקיץ, וכבר שרב כבד...
במקום שתסבלו במשך כל העונה,

אתם יכולים להזמין מהיום מיזוג אוויר לבית
בלי להרגיש בכלל את ההוצאה הכספית!

אתם כבר נמסים

36
תשלומים!

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

אפשרות להתקנה איכותית במיוחד ולאחריות כפולה!

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

5 שנות
אחריות
בתוספת

!₪ 99

מחום?

כל המזגנים ממיטב מותגי העל במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

גוברת הסערה ב'מחנה 
הציוני' סביב שאלת 
ההצטרפות לממשלת 

נתניהו  ח"כ 
יחימוביץ' הצטרפה 

לתוקפים והצהירה שלא 
תתמוך בכניסה לממשלה 
בטענה שמדובר במהלך 
"מביש ומבזה"  לשכת 
הרצוג: "עדיף להשאיר 

את האיומים בבית"

מלחמת עולם 
במפלגת 
נחוש להיכנס לממשלה. נתניהו והרצוג )צילום: לע"מ(העבודה
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לצאת  לא  ואפילו  להתלהט,  כדי  לאילת  להדרים  צריך  לא 
הדו"ח   למקרא  להתחמם.  כדי  הקופחת  השמש  תחת  לרחוב 
המלא בשורות הבאות, יישרף לכם הפיוז גם אם תשבו בחדר 

ממוזג. 
מדובר בדו"ח של הצוות הבין-משרדי לקידום עמידה ביעדי 
הגיוס, שהוקם על-פי החלטת הממשלה, בהתאם לסעיף 26טו 
משרד  מנכ"ל  עומד  הצוות  בראש  המתוקן.  הגיוס  לחוק   2
מדברת  בו  החברים  הבכירים  ורשימת  הראל,  דן  הביטחון, 
על  הממונה  כהן,  מיכל  החינוך  משרד  מנכ"לית  עצמה:  בעד 
התקציבים באוצר אמיר לוי, מנכ"ל משרד הכלכלה עמית לנג, 
לשירות  הרשות  מנכ"ל  טופילנסקי,  חגי  האלוף  אכ"א  ראש 
הלאומית  המועצה  ראש  ג'רבי,  שלום  שר  אזרחי  הלאומי 

לכלכלה אבי שמחון והמשנה ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר. 
פרטי הפרטים של הדו"ח שהוגש לבג"ץ בערב החג, חלפו 
בימים  לגלות  נדהמו  החרדים  הכנסת  חברי  לרדאר.  מתחת 
את  להביא  מבקשים  הממשלה  ראש  בלשכת  כי  האחרונים 
החובה  במסגרת  וכלשונו,  ככתבו  הממשלה,  לאישור  הדו"ח 
הנובעת מחוק הגיוס לאשר את הדו"ח בממשלה תוך ארבעים 
הגיוס  חוק  בהעברת  עשו  שהם  הארוכה  הדרך  אחרי  יום. 
נהג מונית  המתוקן, מרגישים כעת חברי הכנסת החרדים כמו 
אותו  ולקח  בכחש  אותו  הוליך  שהנוסע  הדרך  בסוף  המגלה 

לסיבוב כשארנקו מרוקן.
מטרת הקמת הצוות הבין-משרדי, נקבעה בסעיף  26טו2. )א( 
לחוק הגיוס. על רקע הבג"ץ שהוגש נגד החוק, המנדט שניתן 
לצוות - כמעט בלתי מוגבל. "הצוות", כך נכתב )וכל הציטוטים 
רב-שנתית  תכנית  "יגבש  עצמו(,  מהדו"ח  הם  ואילך  מכאן 
את  שיקדמו  אמצעים  הכוללת  הראשונה  ההסתגלות  לתקופת 
השאר,  בין  הצוות,  רשאי  כך  לשם  הגיוס.  ביעדי  העמידה 
קיימות  בתכניות  שימוש  על  ולהמליץ  חקיקה  תיקוני  להציע 
תכניות  לרבות  הממשלה,  משרדי  של  האחריות  בתחומי  שהן 
המעוגנות בהחלטות הממשלה, בהוראות תקנות כספים ומשק 
)תכ"מ( של החשב הכללי במשרד האוצר ובמבחני תמיכות". 

זה מה שנקרא, צ'ק פתוח.
יגיש  "הצוות  מפורשות:  נקבע  המלצות  להגשת  מועד  גם 
מיום  ימים   120 מתום  יאוחר  לא  הביטחון,  לשר  התכנית,  את 
תחילתו של תיקון מס' 21; שר הביטחון יגבש הצעת החלטה, 
כאמור  לו  שהוגשה  לתכנית  בהתאם  הממונה,  השר  בהסכמת 
ויביאה לאישור הממשלה לא יאוחר מ-40 ימים מיום שהוגשה 
לו התכנית". מועדי האישור בממשלה קשיחים, וכך גם עיגון 
מעורבות הצוות לכל אורך הדרך: "הצוות יערוך מעקב מתמיד 
ההסתגלות  תקופת  במהלך  הממשלה,  החלטות  יישום  אחר 
לשר  ידווח  הצוות  השנייה.  ההסתגלות  ותקופת  הראשונה 
הביטחון ולשר הממונה, אחת לשנה, על ביצוע הוראות סעיף 

זה ובכלל זה על אמצעי המעקב שננקטו".
חדות,  נקודות  כמה  ואילך  מכאן  למסגרת,  בנוגע  כאן  עד 
הבין-משרדי  הצוות  הצוות.  ממסקנות  ממש,  של  שפיצים 
ממליץ על נקיטת צעדים ממשיים לעידוד הגיוס לצה"ל, החל 
משינוי מבחני התמיכות לכוללים ולישיבות, קטנות כגדולות, 
עבור להקמת ישיבות הסדר לחרדים והקצאת משאבים לעידוד 
ישיבות  בחורי  אחר  וחיפוש  בבילוש  וכלה  במגזר,  הגיוס 

מתחזים, באמצעות חוקרים, הצלבת נתונים ומעקב אינטרנטי.
לפניכם.  הם  הרי  הסעיפים  בהקדמות?  להרבות  מדוע  אך 
קראו, וראו. הסעיף הראשון הוא, "מבחני התמיכות בישיבות 

ובכוללים". על פי המוצע בדו"ח: "ישונו מבחני התמיכה של 
משרד החינוך במוסדות לימוד תורניים באופן שתינתן הטבה 
למוסד תורני עבור גיוסו של כל תלמיד שלמד במוסד לפחות 
לשירות  או  לצה"ל  לגיוסו  שקדמה  השנה  במהלך  שנה  חצי 
של  גיוסו  מיום  שנה  למשך  תינתן  התמיכה  אזרחי.  הלאומי 
נקודת   100%-150% של  )בערך  לצה"ל  התגייס  אם  התלמיד, 
אזרחי  הלאומי  לשירות  התנדב  אם  שנה  חצי  ולמשך  זיכוי(, 

)בערך של 75% נקודה(".
חדשות,  מוסכמות  ולקבוע  בראשית  סדרי  לשנות  במטרה 
יוכלו  האזרחי,  לשירות  שיגויסו  תלמידים  כי  הדו"ח  קובע 
להוסיף ולהיכלל במצבת תלמידי הכוללים והישיבות: "התלמיד 
בתנאי  עמידה  לצורך  התורני  במוסד  כתלמיד  יחשב  המגויס 
הסף למתן תמיכה למוסד, החל משנת התקציב שלאחר הגיוס, 
למשך שנה, ככל שהתגייס לצה"ל ולמשך חצי שנה אם התנדב 
בשירות  משרתים  בלבד(.  )בטחוני  אזרחי  הלאומי  לשירות 
לאומי-אזרחי 20 שעות שבועיות או 30 שעות שבועיות יוכלו 
ייתמך בגינם  יום ומוסד הלימוד  להמשיך וללמוד בכולל חצי 

בגובה של 50% נקודת זיכוי ו- 35% נקודת זיכוי בהתאמה".
נקבע כיעד, לא רק בישיבות הגדולות  שינוי מודל התקציב 
במלואו:  הסעיף  להלן  הקטנות.  בישיבות  גם  אלא  ובכוללים, 
"העלאת התקצוב של מוסדות חינוך )ישיבות קטנות( המגייסים 
תלמידים בגיל צעיר: הצוות מציע לבחון האפשרות לשנות את 
האופן בו מתוקצבים מוסדות חינוך חרדיים )ישיבות קטנות(, 
ניכר  חלק  בחר  מהם  למוסדות  הטבה  מתן  שיתאפשר  כך 
האם  לבחון  הצוות  ממליץ  זה  בכלל  להתגייס.  מהתלמידים 
אמר  מישהו  זו".  המלצה  שיאפשרו  חקיקה  תיקוני  נדרשים 

'מכינות צבאיות'?
נוסף שהדו"ח מתמקד בו הוא "פיקוח ואכיפה". אם  תחום 
הכוללים  ותלמידי  הישיבות  בחורי  שחוו  בהצקות  לנו  די  לא 
עד היום - מעתה ואילך הם יוגברו ויתוגברו משמעותית )ראה 
"יוקם  הכנסה.  מס  בחקירות  מהנהוג  יותר  וייאכפו  טבלה(, 
ובתלמידיהן  בישיבות  הכרה  מערך  הביטחון  במשרד  ויתוקנן 
ואכיפה כלפיהם. מערך האכיפה יבצע ביקורות פיזיות בישיבות 
ובכוללים בהם לומדים דחויי שירות, תוך הרחבת היקף ותדירות 
הביקורות לכ-3 ביקורות שנתיות במוסד לימוד. כמו כן, ייעשה 
פרטניים,  שירות  דחויי  לגבי  ואחר  אינטרנטי  במידע  שימוש 
שאינם מקיימים את הוראות החוק, לשם הבאתם לגיוס. המערך 

ייתן מענה לצרכי משרד הביטחון, צה"ל ומשרד החינוך".
התייצבות  סרבני  אחרי  רק  לא  תבלוש  אחרי'  'עקוב  תוכנת 
שהתייצבו  הבחורים  אחרי  גם  אלא  ישיבות,  בני  במדור 
באמצעות  המוסדות,  אחר  עיתי  מעקב  "יתנהל  בלשכות: 
וביטול  עדכון  תהליכי  ויתבצעו  יזומים,  ודיווחים  ביקורות 
הכרה במידת הצורך. המערך ייתמך במערכת ממוחשבת בעלת 
)בטל"א,  נוספות  ורשויות  החינוך  משרד  לצה"ל,  ממשקים 
ביקורת גבולות וכד'( כדי לאפשר מעבר מידע בין כלל הגופים 
לטיוב עבודת הפיקוח". ורק לצוות שישב על המדוכה אף אחד 

לא אמר: עצור, גבול לפניך. 

בעזות מצ"ח
יוכלו  כשרים  הלא  הסלולרי  מכשירי  נגד  הכינוסים  מארגני 
לנופף מעתה ואילך בשוט חדש, היות ועל פי מסקנות הדו"ח, 

הדו"ח  החברתיות.  לרשתות  גם  יגיע  הבחורים  אחרי  המעקב 
לשירות  מעמדים  על  פרטני  ומעקב  בקרה  "ביצוע  על  מורה 
באמצעות:  הדיחוי  בתנאי  עומדים  שאינם  חשד  שיש  ביטחון 
משרדי  הפעלת  רשומים;  הם  בה  בישיבה  חוזרים  ביקורים 
ניטור אינטרנטי )כגון רשתות  חקירות למעקב פרטני ומוסדי; 
חברתיות(". המשמעות היא, שכל תלמיד ישיבה ש'נפל ברשת' 
והעלה פוסט/תגובה/ציוץ שנותר לנצח ברשת כאות קין – יהיה 
חשוף מעתה ואילך לחקירת מצ"ח, גם אם ישוב בתשובה ויכה 

'על חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח'.
כל  אחרי  לבלוש  יאפשר  שיוקם  המערך  הדו"ח,  לשון  לפי 
בחור, בכל המאגרים הרלוונטיים –  ללא צורך בסיבה או נימוק. 
'חוק המישוש הצה"לי' הזה, ייושם באמצעות, "הצלבות בסיס 
תלמידים   – הכלכלה  משרד  נוספים:  מאגרים  מול  הנתונים 
ביטוח  מקצועיות;  בהכשרות  ונמצאים  בישיבה  הרשומים 
לאומי – אל מול גמלאות – עבודה; ביקורת גבולות – יציאה 

מהארץ; משרד החינוך - אגף מוסדות תורניים".
אם יישום הסעיפים הראשונים עלול להציק לכל בחור ישיבה 
ואברך כולל שייעדר על רקע חופשת מחלה, ניחום אבלים, או 
ומטרתו  למדי  הגיוני  הבא  שהסעיף  הרי  בשמחה,  השתתפות 
לשים יד על מתחזים: "צוות מקצועי בראשות משרד הכלכלה 
דיווח  יגבשו מנגנון  ובשיתוף משרד החינוך ומשרד הביטחון 
לגבי תלמידים הלומדים במסגרות של הכשרה תעסוקתית על 
חשבון שעות הלימוד בישיבה, כפי שמתיר החוק, בכדי לאפשר 

אכיפה מיטבית גם בהקשר זה".
כלים  "יצירת  הם:  הדו"ח  מתמקד  בהם  נוספים  תחומים 
הלאומי  לשירות  הצטרפות  "עידוד  בתעסוקה";  לשילוב 
אזרחי" – באמצעות העלאת דמי השירות, הוספת מסלול ומתן 
תמיכה למשרתים שמוסיפים ללמוד בכולל; "תשלום למעונות 
עבור ילדי משרתים"; "סיוע למתגייסים בתחום הדיור". הסעיף 
העדפת  רקע  על  תקשורתית  סערה  ויצר  הודלף  כבר  האחרון 
משרתים חרדים, אבל אותנו מעניינים סעיפים אחרים שנבלעו 
בכותרות התקשורת החילונית על העדפת חרדים. קחו נשימה, 

ועברו לסעיף הבא.
על רקע שתיקת חברי הכנסת החרדים, קובע הצוות כי תינקט 
למתגייסים  ההתנכלות  שמעודד  מי  נגד  קשה  יד  של  מדיניות 
החרדים. תחת הכותרת "טיפול בהסתה והתנכלות כנגד חרדים 
מתגייסים וכנגד מגייסים", נקבע: "יש להפעיל מדיניות אכיפה 
עוברי עבירות הסתה  ומרתיעה כלפי  יעילה, מהירה  מחמירה, 
והתנכלות לחרדים מתגייסים או לגורמים מהצבא או מהשירות 
על המשך  כך, ממליץ הצוות  הלאומי-אזרחי המגייסים. לשם 
פרקליטות  מנציגי  המורכב  קבוע  משנה  צוות  של  פעילותו 
יפעלו  והמשטרה, אשר  הצבאית  הפרקליטות  אכ"א,  המדינה, 
ויביאו  נאות בין המתלוננים לגופי החקירה והתביעה  לקישור 

להאצת הטיפול בתלונות עד הבאת האשמים לדין".
למוסדות  גם  יורחב  חרדים  חיילים  נגד  בהסתה  הטיפול 
ועדת קבלה שתבקש לדחות,  כל  על  יאיים  ולמעשה,  החינוך, 
חרדי  ילד  אובייקטיבית,  מוצדקות  ולעיתים  שונות  מסיבות 
שאביו לובש מדים. "טיפול בבתי ספר המדירים ומפלים ילדי 
החטיבה  בצה"ל,  חרדים  שילוב  מדור  ומגייסים:  מתגייסים 
הביטחון  במשרד  ותורניים  ייחודים  מסלולים  גיוס,  לעידוד 
הלאומי  לשירות  ברשות  החרדי  המגזר  על  הפיקוח  ויחידת 
אזרחי יעבירו לנושא תפקיד שימונה לכך באגף החרדי במשרד 
ילדי מתגייסים ממערכת החינוך,  החינוך תלונות בדבר הדרת 
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תלונות  בהן.  הטיפול  תהליך  את  לייעל  במטרה 
מעין אלו, ככל שיועברו למשרד החינוך, יטופלו 
מדיניות  להפעיל  כוונה  תוך  עליונה,  בעדיפות 
התלונות  התופעה.  למיגור  מחמירה  אכיפה 
במשרד  החרדי  המחוז  ראש  ידי  על  יטופלו 
ברזל'  'כיפת  למעשה,  נקבעת  כאן  החינוך". 
לילדי חיילים הלומדים במוסדות החרדיים, ללא 
כבוד  תנו  החינוכית-תורנית.  לרמתם  קשר  כל 

ללובש המדים.

חרדים להסדר
ממסקנות  והותר  די  שקראתם  חשבתם  אם 
עיקרי  ההתחלה.  רק  זוהי  חכו-חכו,  הצוות, 
הדגשים בתוכנית ומרבית המשאבים הכלכליים, 
חדשים,  מתגייסים  של  בפועל  לאיתור  מופנים 
'הסדר' חרדיות.  ישיבות  כולל באמצעות הקמת 
ומסלולים  הכנה  "תכניות  הכותרת  תחת  כך, 
באופן  "יורחבו  הצוות:  ממליץ  גיוס",  לעידוד 
קהילתיות   – חינוכיות  תכניות  משמעותי 
זה  ובכלל  הגיוס  עידוד  לשם  המשך  ומסלולי 
'גדנ"ע חרדים', מרכזי  תכניות 'אחריי באמונה', 
שנתית  חצי  צבאית  קדם  מסגרת  אזוריים,  מידע 
פנימייתית, ישיבות 'דרך חיים' ומסלולי 'הסדר' 
לחרדים ותמיכה בכיתות הטכנולוגיות החרדיות 
משרד  החינוך.  משרד  ידי  על  המופעלות 
עם  בתיאום  חברתי  הבטחוני  הביטחון/האגף 
והאמצעים  המשאבים  את  יקצה  החינוך  משרד 

להקמת והרחבת מסלולים אלה".
אגפי  באמצעות  גם  תתבצע  הזאת  הפעילות 
על  מורה  הדו"ח  המקומיות.  ברשויות  הנוער 
חרדי  נוער  קידום  ביחידות  הפעילות  "הסדרת 
משרד  הארץ:  ברחבי  המקומיות  ברשויות 
עם  בשיתוף  חברתי  הבטחוני  הביטחון/האגף 
הרשויות המקומיות הרלוונטיות, יפעיל במסגרת 

והכנה  לעידוד  תכנית  הנוער  קידום  יחידות 
לקראת השירות הצבאי/אזרחי".

באמצעות,  תגויס,  החרדית  התקשורת  גם 
תגובש  לצורך,  בהתאם  תקשורתית:  "תכנית 
ותופעל תכנית תקשורת ופרסום מתאימה ותכנית 
קהל  למול  הסברתית  להתמודדות  אסטרטגית 
אותנו  ושירות".  גיוס  בהקשרי  הספציפי  היעד 

ב'קו עיתונות', טרם גייסו וגם לא יגייסו.
וההנחיות  הסעיפים  ליישום  להביא  כדי 
קשר  מערך  "הקמת  על  הצוות  ממליץ  החדשות 
לקהילה החרדית: האגף הבטחוני חברתי במשרד 
יקים מערך קשר לאוכלוסייה החרדית  הביטחון 
בפריסה  בשטח  שיפעלו  רכזים  ידי  על  שיופעל 
והקהילה  הרשויות  מול  כתובת  שיהוו  ארצית, 
באזור  החרדי  הציבור  בתוך  ויקדמו  החרדית 
תכנית הכנה ייחודית ומותאמת, יצירת קשר עם 
וכן  באזור,  חרדים  ציבור  ונציגי  רבנים  ישיבות, 
המיועד   – בפרט  וטיפול  פניות  מוקד  הפעלת 
תיאום הליך  תוך  נוער מתעניינים  לבני  להורים, 
הרישום והגיוס בין המעוניינים ולשכות הגיוס". 
חרדים  "מנהלת  גם  תוקם  הקשר  מערך  בצד 
על  האמון  מרכזי  גורם  תהווה  אשר  בצה"ל, 
שילוב חרדים בשירות הצבאי בתחומים הבאים: 
בשירות,  והשמה  שיבוץ  מיון,  גיוס,  תהליכי 
פיקוד על חיילי נצח יהודה בשנת המשימה וכן 
תהווה כתובת לקהילה החרדית אל מול הצבא".

על מנת שלא לאפשר להטביע את ההמלצות 
במצולות, מתחת לפני הים האדום, קובע הצוות 
דרכי  את  וכן  התקצוב  גורמי  בין  החלוקה  את 
מוקדש  מיוחד  פרק  הדו"ח.  ליישום  העבודה 
המשנה",  וצוותי  הצוות  עבודת  ל"המשך 
הוראות  "נוכח  מדויקות:  הנחיות  בו  ונכללות 
סעיף 26טו2 )ה( לחוק, וכן לאור אופיין המורכב 
מצד  התגייסות  המצריכות  הצוות  המלצות  של 
מספר גופים ממשלתיים לשם השלמתן, בכוונת 

בהתאם  חודשים,  שישה  מדי  להתכנס  הצוות 
ביעדי  עמידה  על  לממשלה  הדיווח  למועדי 
הגיוס כקבוע בחוק - לביצוע מעקב אחר יישום 
לשם  שישנם.  ככל  בחסמים,  וטיפול  ההמלצות 
כך, ראשי צוותי המשנה יגישו לצוות, באמצעות 
מנכ"ל משרד הביטחון, דו"ח בדבר ההתקדמות 
ביישום ההמלצות, כל אחד בתחומו, לא יאוחר 
מ-14 ימים טרם התכנסות הצוות. כמו כן, ראשי 
הצוותים ידווחו למנכ"ל משרד הביטחון על כל 

חסם משמעותי בהליכי היישום של ההמלצות".
את   שקיבלו  החרדים  הכנסת  מחברי  כמה 
ונתבקשו להעביר את הערותיהם, קיבלו  הדו"ח 
פיק ברכיים ומיהרו לקבוע פגישות דחופות עם 
פרוש  הביטחון.  במשרד  האחראים  הגורמים 
הנגמ"ש  בתוך  האחרונים  בשבועות  שירו  וגפני 
החרדי, שמו לשעה קלה את היריבות הסיעתית 
והאישית בצד, וקבעו פגישות דחופות וחשאיות 
– לא עם יוסי דייטש בירושלים, אלא עם צמרת 
באזור  בצה"ל,  אדם  כוח  ואגף  הביטחון  משרד 
בטרם  הדו"ח  רעת  את  להעביר  המרכז, במטרה 

יובא לאישור הממשלה.
נותר רק לקוות שכמו בסיבובים הקודמים, גם 
בפעם הזאת השניים יעשו את העבודה, ויתגייסו 
לשירות המילואים הכי לא מתגמל שיש בישראל, 

כשהם מורעלים וממוקדי מטרה. 

אף שעל
המפגש הראשון בין יו"ר ועדת הכספים לבין 
שפורסמה  הראשית  )בכותרת  הכתיר  שהוא  מי 
הפוליטי  כ"אויב  עיתונות'(  ב'קו  שבועיים  לפני 
בישיבת  התרחש  הידיעה,  בה"א  הציבור",  של 
קודקודי הקואליציה הרעועה, למחרת הפרסום. 
את  קרא  בבוקר,  קם  בנט,  נפתלי  החינוך  שר 
בכלל  והוא  לאויב,  אותו  שהפכה  הכותרת 
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פרוש וגפני שירו 
בשבועות האחרונים 

בתוך הנגמ"ש החרדי, 
קבעו השבוע פגישות 
חשאיות – לא עם יוסי 

דייטש, אלא עם צמרת 
משרד הביטחון, כדי 

להעביר את רעת דו"ח 
הגיוס החדש. נותר 

רק לקוות שגם בפעם 
הזאת השניים יעשו 

את העבודה, ויתגייסו 
לשירות המילואים 

הכי לא מתגמל שיש 
בישראל, כשהם 

מורעלים וממוקדי 
מטרה
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)בקדנציה הזאת לפחות( לא ידע שהוא כזה. כשבנט פגש את 
גפני, בחברתם של נתניהו ודרעי, הוא הופתע להיווכח כי יו"ר 

ועדת הכספים משדר עסקים כרגיל, ופיו – נופת צופים. 
הרי  מנדלסון,  משה  המשכיל  של  לאמירתו  בפרפרזה 
'היה  היא:  החרדית  הפוליטית  במערכת  השלטת  שהנורמה 
אדם בביתך ואויב בצאתך'. תקוף את ליצמן במהדורת הערב, 
מהירה.  תקציבים  בהעברת  לדון  כדי  בבוקר  עמו  והיפגש 
התכתש עם פרוש מעל דפי העיתון, וצא ביחד איתו למפגש 
הדו"ח  מסקנות  את  לבטל  מנת  על  אכ"א,  מפקדי  עם  מסווג 

לקידום עמידה ביעדי הגיוס.
כורחו,  בעל  החרדית,  הסערה  בעין  עצמו  שמוצא  בנט 
נגדו ומאמץ את מאמר חז"ל  מקפיד שלא להיגרר למתקפות 
זה  איפוק  מתעלם".  פעמים שאתה   – "והתעלמת  הפסוק  על 
כוח אך גם להבלגה יש גבול. באיזשהו שלב, לדברי הנוכחים, 
שר החינוך לא התאפק. כשגפני פטפט על דא ועל הא כאילו 
של  המשתאות  עיניו  מול  גפני,  אל  בנט  פנה  קרה,  לא  כלום 

ראש הממשלה ושאל: "אני אויב, משה, אני אויב?".
הגיב,  דרעי  מתכוון,  הוא  למה  בנט  את  שאל  כשגפני 
והסביר:  להיתמם  הוסיף  גפני  בעיתון".  קראנו  באמת.  "נו, 
שלשני  הבינו  הנוכחים  אויב".  לא  יריב,  שאתה  "התכוונתי 
עד  מאחוריהם,  ההתבטאויות  את  לשים  אינטרס  יש  הצדדים 
יתד נאמן למחרת היום. כדי להבהיר את רצינות  שפתחו את 
ייצא  התורה  דגל  של  הרשמי  שהביטאון  גפני  דאג  כוונותיו, 
עיתונות':  ב'קו  תחילה  שפורסמה  מתסיסה  כותרת  אותה  עם 
הבית  עם  ממשלה  על  הציוני  המחנה  עם  ממשלה  "עדיפה 

היהודי".   
הדלת עוד לא נטרקה על ממשלת אחדות עם שרידי העבודה, 
אך כפי שזה נראה, ממשלה בלי הבית היהודי לא תהיה. נתניהו 
יכול להרשות לעצמו להישען על תמיכת מפלגת שמאל,  לא 
ייכנס לבסוף זה  כשבנט ואיווט מחכים לו בפינה. אם הרצוג 
גרועה.  יותר  הרבה  עבורו,  שהאלטרנטיבה  בגלל  רק  יהיה 
שהרי, אם מושב הקיץ ייפתח כשהוא מכהן כיו"ר אופוזיציה, 
לא תהיה לו, כפי שמכונה בעגה הבג"צית, 'זכות עמידה' על 

דוכן הנואמים.
לוין  יריב  בהובלת  אחדות  ממשלת  להקמת  המגעים  על 
מטעם נתניהו, נכתב כאן לראשונה עוד בטרם נפתחה החקירה 
הלכו  רק  נתניהו  התנאים שהציע  היום,  ועד  מאז  הרצוג.  נגד 
תירוץ  להרצוג  להעניק  שיכולים  הסעיפים  בשלושת  והורעו. 
לגיטימי לחבירה – נתניהו לא מוכן ו/או לא יכול לספק את 
הסחורה. אם תיק המשפטים היה מועבר לעבודה, הרצוג היה 
יכול להציג עצמו כאביר שלטון החוק, אבל כאן, נכון למועד 
לא  וגם  היהודי(  הבית  )בגלל  יכול  לא  ביבי  כתיבת השורות, 

רוצה )מסיבות ברורות שכדי לגלותן אין צורך לערוך חקירות(. 
לידי  מועבר  היה  אילו  והספורט,  התרבות  תיק  את  גם 
'מלחמת  רקע  על  כהישג,  להציג  יכול  היה  הרצוג  העבודה, 
עם  שמתקוטט  ביבי  כאן,  גם  רגב.  מירי  שמובילה  התרבות' 
סגן הרמטכ"ל, לא מעז להתעמת עם מירי רגב, דוברת צה"ל 
לשעבר. את 'תיק תקשורת' הס מלהזכיר ועל משא ומתן מדיני 
והקפאת הבנייה מיותר להוסיף לבנה. אם הרצוג ייכנס לבסוף 
ולא יצליח להניח יד על אחד התיקים האמורים, הוא לא יוכתר 

כמנהל מו"מ, אלא כבעל מום.
להוציא  מוכן  שלא  נתניהו  כאשר  השאריות,  עם  נותרנו 
מתחת ידו שום תיק משמעותי, למעט תיק החוץ, מתנדב בשם 
על  לוותר.  תצטרך  מהשותפות  אחת  כל  כי  ומצהיר  שותפיו, 
הוויתורים של הבית היהודי והליכוד כבר דובר ובאשר לסיעות 
החרדיות, מיהדות התורה המאוחדת עד לזרא ממילא אין מה 
לקחת וגם בש"ס לא מוכנים לוותר. קבלו בפרסום ראשון, את 

מה שראש-הממשלה טרם שמע.
לא  תיק.  אף  על  אחדות  ממשלת  בשביל  תוותר  לא  "ש"ס 
על  ולא  הפריפריה  על  לא  והגליל,  הנגב  על  לא  הפנים,  על 
מסביר  וגם  לראשונה  דרעי  אריה  יו"ר ש"ס  מצהיר  הדתות", 
שחשובים  התיקים  על  לוותר  מוכן  לא  נתניהו  "הרי  מדוע: 
והמשפטים  כשהחינוך  תיקים,  שלושה  יש  היהודי  לבית  לו. 
המשמעותיים יישארו בידיה בכל מקרה. אין שום סיבה שש"ס 
תוותר על תיקים חברתיים שהיא מחזיקה בידיה כיום, ביחס 

לא פרופורציונאלי למה שקיבלו השותפות האחרות". 
מצהיר:  כשהוא  פרצה  רק  ומותיר  הסכר  את  סותם  דרעי 
"לכל היותר אסכים להעביר את האחריות על פרויקט תעלת 
הימים". תעלת הימים לבדה, ומעבר לכך אף שעל לא יוחזר, 
ישראל, כולל  ואפילו לא האחריות הכבירה על הסדרת חופי 
אלו שממשיכים לגבות תשלום מהמתרחצים, בניגוד להוראות 

משרד הפנים.

תשובה מיראה
לג'ובים  עיניים  שלוטשים  העבודה  של  מהפונקציונרים 
ביהדות  לבוא  המבוששת  לאחדות  נשוב  האחדות,  בממשלת 
התורה. את תגובת כל המעורבים בתוך הסיעה – מפרוש ועד 
גפני, ליצמן ועד אייכלר – שמענו בקולם, די והותר, במהלך 
השבועיים האחרונים. רק קולו של בנט ששורבב למריבה, לא 
נשמע, ולא משום שהיה עסוק בטקסי יום העצמאות ומשחק 

הכיסאות )עם נתניהו ורעייתו( בחידון התנ"ך. 
מראשית הקדנציה הנוכחית בנט הציב לפניו מטרה לבנות 

יחסים טובים עם החרדים. לבנות ולא לשקם, שכן יחסים כאלו 
מכר  דרך  ניסה,  עוד  בנט  הקודמת  בקדנציה  היו.  לא  מעולם 
לחבור  השפעה,  רב  ניו-יורקי  חרדי  נגיד  לים,  מעבר  משותף 
לש"ס וליהדות התורה. כשהסיעות החרדיות התמהמהו, מתוך 
לברית  חבר  בנט  הממשלה,  ראש  של  במאווייו  התחשבות 

זוגיות עם יאיר לפיד והסוף ידוע. הפי-אנד לא היה שם.
את  לשים  ואמיתי  כן  רצון  עם  בא  בנט  הנוכחית  בקדנציה 
הקדנציה הקודמת מאחוריו. הוא לא מתחשבן ושואל מה קדם 
למה, ולא עוסק בשאלת הביצה והתרנגולת. "מבחינתי תקראו 
מהחברים  לאחד  בחיוך  פעם  אמר  הוא  תשובה",  בעל  לי 
החרדים. רק שבפוליטיקה אין 'תשובה מאהבה', אלא אך ורק 

'תשובה מיראה' כחלק ממאזן אימה. 
החשבון הפוליטי של בנט פשוט למדי. נתניהו ששתה את 
ובשעות שלפני הבחירות,  בימים  בנט בקשית,  המנדטים של 
מתייצב לימינו של בנט בכל סוגיה ולא מסתיר את רצונו לגמד 
עד כמה שניתן את הבית היהודי. לא המנהרות )מפניהן דווקא 
דאע"ש  לא  המבקר(,  דו"ח  בטיוטת  כפי שנחשף  הזהיר  בנט 
על הגדרות ובטח שלא האיום האיראני שהפך לבלתי רלוונטי, 
נתניהו  הנוכחית  בקדנציה  ביבי.  של  מעיניו  שינה  מדירים 
ממוקד מטרה לכבוש גבעה אחר גבעה, מאחז אחר מאחז. זו 
הסיבה לכך שבמו"מ הקואליציוני מול הרצוג, נתניהו לא מוכן 
לשמוע על הוצאת הבית היהודי מהממשלה. גפני כן, ביבי לא. 
גם החיבוק הזה לא נובע מאהבה אלא מיראה. ביבי לא יפקיר 
לדחוק  כדי  רגלו,  שלאל  כל  ויעשה  הימנית,  המשבצת  את 

ממנה את הבית היהודי.
בסיטואציה הזאת, בנט זקוק לחרדים, כפי שהם זקוקים לו 
מראשית  הפך  בנט  עתיד,  פני  צופת  בראייה  יותר.  אף  ואולי 
לו.  שקדמו  החינוך  שרי  מכל  יותר  לויאלי,  לשר  הקדנציה 
בשיחות סגורות הוא מציג לראווה שלוש רפורמות שהועברו 
פירון:  מתקופת  המדף  על  מאובקות  מונחות  והיו  בתקופתו, 
הצפיפות  והקטנת  הילדים  בגני  שניה  סייעת  הקיץ,  קייטנות 
תחת  מהרפורמות.  הודרו  החרדים  המקורי,  בתכנון  בכיתות. 
שרביטו של בנט ובניגוד למתוכנן, הוכללו המוסדות החרדים 
שנועדה  )ברפורמה  הכלל  מן  יוצא  ללא  הרפורמות  בשלוש 
לפתור את בעיית הצפיפות נכללו רק הרשתות, אחרי שהוברר 
כי התופעה כמעט ואינה קיימת במוסדות המוכש"ר והפטור(.

היומן של בנט ושל שלוחו כמותו, ראש המטה טל גן צבי, 
עמוס בפגישות עם חרדים. לא רק עם הנציגים בכנסת, אלא 
)בעיקר( עם מנהלי המוסדות בשטח. כשבלו"ז של לשכת בנט 
שמדובר  הסיכויים  מרבית  ולוין,  ליברמן  השמות  מופיעים 

במנהלי סמינרים ומוסדות, ולא בחבריו לכנסת ישראל. 
על כל טענה מטענותיו של גפני שהובאו כאן לפני שבועיים 

"ש"ס לא תוותר בשביל 
ממשלת אחדות על אף 
תיק", מבהיר יו"ר ש"ס 

אריה דרעי, "לכל היותר 
אסכים להעביר את 

האחריות על פרויקט 
תעלת הימים". תעלת 
הימים לבדה, ומעבר 

לכך אף שעל, ואפילו לא 
האחריות הכבירה על 
חופי ישראל, כולל אלו 

שממשיכים לגבות תשלום 
מהמתרחצים בניגוד 

להוראות משרד הפנים
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יש לבנט הסבר. הבטחת הכנסה, מעוכבת 
במשרד  שנקבעו  קריטריונים  בגלל 
המשפטים )כפי שהרחיב סגן שר האוצר, 
בשבוע  עיתונות'  ל'קו  שהעניק  בראיון 
התקנות  על  לחתום  יכול  בנט  שעבר(. 
כאן ועכשיו, אך המשמעות, לאור הנחיות 
אלפי  הדרת  תהיה  המשפטים,  משרד 
משפחות אברכים שקיבלו תמיכה בשנים 
עברו ולפיכך ייפסלו מלהיתמך כעת. הוא 
הדין לגבי תקציבי תמרוץ וטיפוח, תגבור 
לימודי יהדות ושאר ירקות. בנט לא צריך 
)איציק  ש"ס  נציגי  שאר  מילים.  להכביר 
וליצמן(,  )פרוש  התורה  ויהדות  כהן( 
הבהירו כי את הטענות יש להפנות למנסח 
ההסכם הקואליציוני. כאילו הם עצמם לא 

היו באותו מעמד.
המדינה  מזכיר  של  אמרתו  משקל  על 
האמריקאי הנרי קיסינג'ר ולפיה, לישראל 
פנים,  מדיניות  רק  אלא  חוץ  מדיניות  אין 
נגדו  גפני  בנט מאמין שהמתקפה של  גם 
נובעת ממניעים פנים מפלגתיים. אם ילך 
לסיור עם ליצמן, יתקוף אותו גפני וחוזר 
השבוע,  שגם  לכך  הסיבה  זו  חלילה. 
כשנאלמו תרועות הפסטיבלים, הוא נמנע 
מלהגיב למתקפות ונותן להן לחלוף מעל 
ראשו מבלי משים, כמו מטס חיל האוויר 
הדליל, ביום העצמאות האחרון. אם כמה 
הגישה,  את  יאמצו  שלנו  מהפוליטיקאים 

כולנו ננשום לרווחה.

אורח לרגע 
שהיטיב  גלעד  אברי  העיתונאי  את 
שמותירים  והלכלוך  ההזנחה  את  לתאר 
להפנות  כדאי  החרדים,  הילדים  אחריהם 
לאלעד. כמו בדיחות על השוויגער, שרק 
- כך גם  ולא לבעל, מותר לספר  לאישה, 
תחלואי המגזר. מה שאסור למגיש חילוני 
לומר כמביט מהצד בגלל הניחוח המזלזל 
וסטיגמות  אפלות  קריקטורות  שמזכיר 
לבין  בינינו  לומר  לנו  מותר  נוראיות, 
שמסתובב  מי  כל  בונה.  כביקורת  עצמנו, 
שיש  יודע  חרדיות,  ובשכונות  בערים 
דברים בגו. הרבה מעלות לחינוך החרדי. 

שמירה על סדר וניקיון, לא נכללת בהן.
כשידידי הפרשן הפוליטי יעקב ריבלין 
מגיע  שהוא  השבוע  בראשית  לי  אמר 
שסיור  לעצמי  חשבתי  באלעד,  לסיור 
ארבעים  של  נסבל  בלתי  בחום  משותף, 
והופתעתי  דבר,  יחדש  לא  בצל,  מעלות 
לטובה. עטוף בשתי שכבות - ווסט חסידי 
שמעליו חליפה ארוכה - פרוש ג'וניור לא 
לאתר  מאתר  מתרוצץ  כשהוא  לרגע  נח 
ומצביע על המנופים, הבאגרים, המשאיות 

והטרקטורים. 
ניכרות  מאלעד,  הצעיר  העיר  בראש 
דורסניים,  ערים  ראשי  שמזכירות  תכונות 
אנשי עבודה, כמו חולדאי בתל אביב ויונה 
)ולא בגלל מה שיהב מעולל  יהב בחיפה 
ישראל  התורה(.  לדגל  האדומה  בעיר 
פרוש נוהג להגדיר עצמו בהפרזה כ"שרת 
של העירייה". כשהוא מגיע לאתר בנייה, 

אכן קשה להבדיל בין פועל למפעיל.
תנופת בנייה של מוסדות ציבור מורגשת 
אך  הקפאה,  של  שנים  אחרי  פינה  בכל 
גולת הכותרת היא הניקיון. בימי ההקמה 
של צוריאל קריספל הגינות והפארקים היו 
סמלה של העיר, ובימי עוניה, אותם גינות 

ופארקים מוזנחים, העידו על בלותה. 
דוגמה  אלעד  הייתה  בדיוק  שנה  לפני 
החרדית.  בפוליטיקה  הרע  לכל  וסמל 
החזיתות  בכל  הפוכה:  דוגמה  היא  כיום 
היסטוריית  בעלת  בעיר  ורק  ושבר,  שוד 
פוסקים,  הבלתי  והתככים  המאבקים 
עוד  לפרוש  נותרו  יחסי.  שקט  שורר 
שנתיים וחצי בתפקיד ובלי כל קשר למה 
שיקרה בבחירות הבאות, מעשיו בתקופה 

שנותרה, ינציחו את תדמיתו הציבורית.
עיסוק  של  קלים  לא  לידה  חבלי  אחרי 
מיותר בפוליטיקה פנימית, דומה שמשהו 
נבנים  טוב מתחיל. מעגלי תנועה חדשים 
נסלל  גישה  כביש  סביבתית,  השקעה  עם 
הירוקה,  לסביבה  מחשבה  הקדשת  עם 
ופיתוח  הגינות  לשיקום  מוקצים  כספים 
המגורים.  בבנייני  הפנימיות  החצרות 
רק  ולא  לבלוב,  של  תחושה  יש  באוויר 
שמעתי  השבוע  בהמשך  כמטאפורה. 
ממנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה ישראל 
דומה:  התרשמות  בעיר  שביקר  דנציגר 
"ביקרתי בהרבה ערים ואני יודע להבדיל 
סביבתי  פיתוח  על  ריקים  דיבורים  בין 

לרצון אמיתי ויוזמה". 
העיר  לראש  שמורה  התחתונה  השורה 
עשרות  משקיעים  "אנחנו  פרוש:  ישראל 
העיר,  חזות  ובשיפור  בניקיון  מיליונים 
להשקיע  צריך  ובראשונה  בראש  אבל 
אנחנו  שאם  אמונה  חדור  אני  בחינוך. 
בעירייה נשקיע בניקיון, ניתן יהיה לפעול 
במקביל גם מול ההורים וילדיהם, ולחנך 

לתרבות של סדר וניקיון". 
חובת ההוכחה על פרוש ג'וניור ולפניו 
אבל  קלה,  לא  עבודה  של  וחצי  שנתיים 
שהייתם  האחרון  המשפט  שזהו  תודו 
מצפים לשמוע מראש עיר חסידי שמזוהה 
אוטומטית-סטיגמטית, עם הקצאות לבתי 
אברי  רק  שלא  כנראה  ולמקוואות.  כנסת 
גלעד אלא כל אחד מאיתנו, צריך ללמוד 
אורח  לפעמים  הכללות.  לעשות  לא  איך 

לרגע, רואה יותר מתושב קבע.

לפרוש ג'וניור יש תכונות שמזכירות ראשי 
ערים דורסניים, אנשי עבודה, כמו חולדאי 

בתל אביב ויהב בחיפה )ולא בגלל מה 
שיהב מעולל בעיר האדומה לדגל התורה(. 

לפני שנה הייתה אלעד דוגמה לכל הרע 
בפוליטיקה החרדית. כיום היא דוגמה הפוכה: 

בכל החזיתות שוד ושבר, ורק בעיר בעלת 
היסטוריית המאבקים, שורר שקט יחסי

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

ליווי צמוד ושיעורי עזר מתקדמים, באווירה חרדית מלאה. מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
www.mivcharהדרך! .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
www.mivcharקמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב
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מכינת "אביב"
לגילאי 30+

למעונינים במקצוע טיפולי:

עבודה 
סוציאלית
או סיעוד

מחזור נוסף של המכינה לגברים
נפתח בימים אלו!

נרשמים עכשיו ומרוויחים זמן יקר!

מזרזת את
ההצלחה שלכם!

לבני 30+
המכינה המקוצרת



סלטים טריים, בשרים עסיסיים ואיכות של טעמים 

ושבעת וברכת

15%הנחה
שתייה חמה וקינוח 

על חשבון הבית 
בהצגת קופון זה בלבד

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

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

חדש! 
מבחר מנות 

דגים במגוון 
טעמים

+

בכשרות מהודרת 
של בד“ץ יורה דעה
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"מאות נפגעים" באסון תעופה בנתב"ג
במד"א מסכמים את תרגיל החירום התעופתי: 178 נפגעים מדומים טופלו ע"י מאות צוותי מד"א בתרגיל 'מגלן' בנתב"ג

מאת: יאיר פלד

אתמול, יום שלישי, נערך בשדה התעופה בן גוריון, תרגיל 
שעל  מטוס   התרסקות  שמדמה  "מגלן"  התעופתי  החירום 
סיפונו 178 נוסעים ואנשי צוות. מטרת התרגיל הייתה לבחון 
המשתתפים,  הגורמים  כל  של  חירום  בנהלי  הפעילות  את 
הנפגעים,  של  מהיר  ופינוי  טיפול  בשטח,  פריסה  הכוללת 

השתלטות על האירוע ועוד. 
עשרות  בהם  מד"א,  של  רבים  כוחות  השתתפו  בתרגיל 
אמבולנסים, אופנועי מד"א וניידות טיפול נמרץ, ג'יפיבולנסים, 
רכבי החפ"ק של מד"א ומאות פאראמדיקים, חובשים ומגישי 
עזרה ראשונה. בנוסף לקחו חלק בתרגיל משטרת ישראל, רשות 

שדות התעופה, כיבוי אש, פיקוד העורף ומשרד התחבורה. 
מד"א  של  הגדולים  הכוחות  התרגיל,  פעילות  פתיחת  עם 
הוזנקו לנתב"ג ע"י המוקד הארצי של הארגון שצפה בתרגיל 
של  באמבולנסים  מהמצלמות  חיים  ווידאו  שידורי  באמצעות 
מד"א המשדרות באופן ישיר מהנעשה בשטח למוקד הארצי. 
שנפרש  אדום  דוד  מגן  של  המתקדם  החפ"ק  רכב  במקביל 
חולים  לבית  הנפגעים  של  הפינויים  על  מקרוב  פיקד  בשטח 

תרגילי שהוקם בסמוך לזירת האירוע.
של  חדשים  טכנולוגיים  פיתוחים  נחשפו  עצמו  בשטח  גם 
מד"א כאשר השליטה והניהול של האירוע התבצעו באמצעות 
אפליקציית סמארטפונים ייחודית ומתקדמת שפותחה במיוחד 
החדישה  האפליקציה  תעופתי.  אסון  אירוע  ניהול  עבור 
דבר  מד"א,  של  והבקרה  השליטה  מערכות  עם  מסונכרנת 
המאפשר לקבל תמונת מצב מדויקת בכל רגע נתון ובכך להכין 
את בתי החולים לקלוט את הנפגעים הצפויים להיות מפונים 
אליהם. האפליקציה גם מאפשרת למפקד כוחות מד"א בשטח 

ולנהל באופן  וההצלה באירוע  לשלוט בכוחות רכבי החירום 
מהיר ומקצועי את האמבולנסים וניידות הטיפול הנמרץ הרבות 
בשטח כך שהאירוע יקבל את מלוא תשומת הלב הנדרשת ללא 

פגיעה באירועי השגרה. 
במהלך התרגיל, פרשו כוחות מד"א גם את משאית החפ"ק 
לגובה  הנישאות  במצלמות  המצוידת  הארגון  של  הייחודית 
של כ-19 מ' וחולשות על שטח רחב ביותר, המספקת לכוחות 
מד"א יכולות תקשורת וניהול אירוע מהגבוהות בעולם ובכך 

מסייעת בהצלת חייהם של רבים. 

מנכ"ל מד"א אלי בין: "מדובר בתרגיל מורכב וחשוב שבא 
לתרגל את כוחות מד"א לתרחיש אסון תעופתי בנמל התעופה. 
אין ספק שהתרגול הזה נתן לצוותים שלנו כלים אמתיים לבצע 
הלכה למעשה פעילות יוצאת מן הכלל של הצלת חיים. שיתוף 
הפעולה בין מד"א, כוחות המשטרה, כיבוי אש, רשות שדות 
התעופה וצה"ל הוא מרכיב קריטי להצלחה של פעילות הצלת 
החיים. אנחנו עובדים על שיתוף פעולה זה שנים רבות, וראינו 
זאת בתרגיל. אני מלא הערכה ומודה למפקדי ולצוותי מד"א 

על הביצוע המושלם".

 )צוותי מד"א בתרגיל האסון התעופתי 'מגלן' בנתב"ג )צילום: דוברות מד"א

בקניית 
מזרון ד“ר גב

חדר שינה
2 מיטות + ארגזי 
מצעים מסנדביץ‘ 
+ שידה, 2 מזרונים 

אורתופדיים, ארון 4 
דלתות סנדביץ‘ 

שולחן + 6 כסאות עץ 
מלא בוק, ארון ספרים 

6 דלתות סנדביץ‘
 כולל דלתות זכוכית 

סנדביץ‘, 
דלתות 

2.40*2.40

כורסת 
מנוחה

מבצע 
חדש

מבצע 
מתצוגה

&2,990 &2,100

&1,250

03-6433316 כהנמן 72 בני ברק
03-6433315א‘-ה‘ 10:00-22:00 רצוף, יום ו‘ 9:30-13:30

&6,900

&1,990

& 490

ארון ספרים

ארון
 4 דלתות

עמודון ספרים שתי מיטות ושידה חדר שינה וארון

שולחן עץ בוק 
 +6 כסאות 
 200 * 100
+80 הגדלה 

עץ מלא - 
מייפל

סלון פינתי

&1,990

ספה על-קל
מזרונים אורתופדיים

&1,590 החל מ-החל מ- החל מ-

פינת אוכל

בסיס מרופדמתנה
&9,999

חתן כלהחבילת



בעקבות ההצלחה הגדולה:
קורס שרברבות 2 נפתח!

 הדרישה לשרברבים מקצועיים הולכת וגדלה, במגזר הפרטי ובתעשייה
בעל  מקצוע  גם  לך  יעניק  לימוד  שעות   80 בן  מדופלם  שרברב  קורס 

הכנסה גבוהה מאוד וגם תעסוקה מובטחת ומיידית בסיום הקורס.

בני ברק
לפרטים והרשמה: 03-7707300/1/2

לגברים בלבד!
פרנסה נקיה ללא צורך במחשב!

בוגרי הקורס הקודם כבר עוסקים 
בתחום ונקלטו בחברות ורשויות!

ימי שני החל מ-כ”ב אייר )30.5.2016(
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מאת: חיים רייך

יום  את  הפך  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן 
העצמאות ליום שלומדים בו תורה יותר מכל 
רבה  בהתרגשות  לנו  מספר  כך  השנה.  ימות 
ק"ק  של  רבה  שליט"א  זביחי  שלמה  הרב 
העצמאות(  )יום  זה  ביום  רפאל".  "תפארת 
וכן  הקדושות  הישיבות  בכל  הלימודים 
ונוספים  כרגיל  תורה  ובתלמודי  בכוללים 

אליהם ביום זה רבבות רבבות לומדי תורה. 
השתתפו  הארץ  קצווי  מכל  רבים  המונים 
ביום  נערך  אשר  תורה"  שכולו  ב"יום 
מוסדות  ארגון  ע"י  אביב  בתל  העצמאות 

בנשיאות  רפאל"  "תפארת  והחסד  התורה 
יוסף  הגר"י  לישראל  הרה"ר  הראש"ל  מרן 
שליט"א, ליום זה הוזמנו  רבני ערים וראשי 
דרשות  מסרו  אשר  הארץ  קצווי  מכל  ישבות 
ובעניינה  שונים  בנושאים  תורניים  ושיעורים 

דיומא.
נפתח בשיעור הלכתי מקיף בהלכות  היום 
יום-טוב ע"י הרב שלמה זביחי רבה של ק"ק 
בלתי  ברצף  מכן  ולאחר  רפאל"  "תפארת 
פוסק הופיעו רבני ערים טובי המרצים וגדולי 

מחזירים בתשובה.
ההמונים  לציבור  ציפתה  מרגשת  הפתעה 
כאשר הוקרן על מסכי ענק וידיאו נדיר ממרן 

פאר הדור והדרו הראש"ל הגאון הגדול רבי 
עובדיה יוסף זצ"ל אשר ברך את הקהל "אשר 
בזמן  התורה  כוח  בהגברת  הזמן  את  ניצלו 
אשר  מרובה,  ביטולה  היצר  בעצת  אשר  כזה 
שמו ליבם להקדיש עיתותיהם להגברת לימוד 

התורה דווקא ביום זה" . 
הראש"ל  מרן  של  בכניסתו  הגיע  השיא 
אשר  שליט"א.  יוסף  הגר"י  לישראל  הרה"ר 
מסר שיעור מקיף בהלכה ובסיום דבריו נעמדו 

הקהל על רגליהם לקבל את ברכת קדשו.
שערי  נפתחו  בו  לילה  חצות  שעת  לאחר 
עצום  בקול  שכטר  אריה  והרב  הקודש  היכל 
מלכות  עול  פסוקי  קרא  למרחקים  שהדהד 

תקיעות שופר  בליווי  הציבור  עם  יחד  שמים 
התעלות  יום  עוד  של  סיום  על  שמודיע  כמו 

רוחנית.
1 אחר חצות  האירוע הסתיים לאחר שעה 
המקום  המאוחרת  השעה  אף  על  לציין  ויש 
המה בציבור משתתפים שהיה קשה לו לסיים 

יום כזה מלא בקדושה. 
אישית  ברכה  אגרת  קבלו  המשתתפים 
זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  ישראל  מאור  מרן  של 
מדהים.  בעיצוב  וברכה  לשמירה  מזכרת  וכן 
המארגנים הקפידו שבמהלך כל היום והלילה 
יעמוד לרשות הלומדים כיבוד עשיר וכריכים 

ושתיה חמה וקרה מגוונת. 

מאת: יאיר פלד

מן  למעלה  משתתפים,  של  רבות  מאות 
המצופה השתתפו ביום חמישי ד' באייר ב'יום 
קלאס'  ציפורי  'ויז'ניץ  במלון  תורה'  שכולו 

בבני ברק.
לעילוי  הרביעית  השנה  זה  נערך  הכינוס 
נשמת הרב חיים ב"ר אליעזר צפורי ז"ל, מרת 
יהושע  והר"ר  ע"ה  יהושע  ר'  בת  שרה  חוה 

ב"ר חיים זצ"ל.
דשמיא  בסיעתא  הרבה  ההצלחה  בעקבות 
השנה  גם  עברו,  בשנים  תורה'  שכולו  מ'יום 
נערך ה'יום שכולו תורה' באולמות המפוארים 
של 'ויזניץ צפורי קלאס' בבני ברק, כשהציבור 
איש משתתף  בלמעלה מאלף  המוערך  הענק 
תודתו  את  ומביע  היום  שעות  כל  במשך 
צפורי  אליעזר  הרב  המלון  לבעל  והערכתו 

הי"ו וצוות עובדי המלון והמארגנים.
נשמתם  לעילוי  נערך  תורה'  שכולו  ה'יום 
צפורי  אליעזר  ב"ר  חיים  הרב  של  הטהורה 
ז"ל, מרת חוה שרה בת ר' יהושע ע"ה, והר"ר 
יהושע ב"ר חיים זצ"ל, הוריו ואחיו של הרב 

אליעזר צפורי הי"ו.
בשנה  תורה'  שכולו  ה'יום  סיום  עם  מיד 
והערכות  סיכום  ישיבות  נערכו  כבר  שעברה 
זו  בשנה  לאירוע  קלאס  צפורי  ויזניץ  במלון 
מיידית  בהתארגנות  והן  לקחים  בהפקת  הן 
להגדיל את מקומות הישיבה בעזרת הגברים 
חודשים  מספר  מזה  ואכן  הנשים.  ובעזרת 
המרכזי  האירוע  על  שוקדת  המלון  שהנהלת 
ביום ד' באייר אשר כידוע הינו 'יומא דפגרא' 
וזוכים אנו לראות מידי שנה בשנה את הציבור 
לדברי  ולהאזין  לשמוע  המסתופף  הענק 
התורה והחיזוק הנשמעים במלון מפי רבנים 
נבואת הנביא עמוס   ידועי שם, כפי  ודרשנים 

"כי אם לשמוע את דברי ה'".
הכנות  נערכו  האחרונים  בשבועות 
כל  בין  מלא  פעולה  שיתוף  תוך  קדחתניות 

הצוותים והעובדים לארגון האירוע תוך שימת 
דגש על כל פרט קטן כגדול לרווחת הציבור. 

אולמות  התמלאו  הבוקר  משעות  כבר 
של  רבות  במאות  קלאס'  צפורי  'ויז'ניץ 
קצוות  מכל  הגיעו  זה  ביום  אשר  משתתפים 
הארץ ע"מ להתחזק בלימוד התורה ולשמוע 
שיעורים ודרשות במגוון נושאים מפי רבנים 

ודרשנים שעוררו וחיזקו את הציבור.
הציבור הענק שהגיע להרצאות ולשיעורים 
המארגנים,  את  הפתיע  הארץ  רחבי  מכל 
אך  נוסף,  אולם  נפתח  כבר  שמתחילה  ואף 
כי המקום צר מהכיל   משנוכחו בעלי האולם 
לובי  את  המלון  עובדי  פינו  הציבור,  את 
ומסכי  נוספים  מושבים  גייסו  ומיד  המלון 
צפיה ענקיים וציוד הגברה אף ללובי המלון, 
בדרשות  ולחזות  לשמוע  זכה  הציבור  ואכן 
לציבור  גם  היום.  כל  במשך  ובשיעורים 
הוקרנו  ובו  נוסף  מיוחד  אולם  נפתח  הנשים 

ע"ג מסכים במשך כל היום דרשות הרבנים.
ההשקעה  אף  ועל  הציבור  בקשת  עקב 
הכספית האדירה ליום זה, הפתיע בעל המלון 
אלפי  והדפיס  הי"ו  ציפורי  אליעזר  הרב 
מהדרשות  מפואר  ובמארז  בעיצוב  דיסקים 
מהשנה  תורה'  שכולו  ב'יום  החיזוק  ודברי 

המשתתפים  לציבור  חולקו  ואשר  שעברה, 
כעת במשך ה'יום שכולו תורה'.

תורה  שיעורי  דברי  נשאו  הבוקר  בשעות 
רוזנבלום,  ברוך  רבי  הרה"ג  חיזוק  ודברי 
ישראל  רבי  הרה"ג  אקר,  אהרן  רבי  הרה"ג 
דברי  שורץ.  מאיר  רבי  הרה"ג  שושן,  מאיר 
זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש  ברכה השמיעו 
וסגנו הרב מנחם מנדל אייזנברג, שאף כיבדו 
את השתתפותם באירוע ונכחו במקום זמן רב 
מההצלחה  התפעלותם  את  מביעים  כשהם 
הכבירה ומהסיעתא דשמיא המיוחדת שזוכה 
הרב אליעזר צפורי הי"ו בארגון ומימון אירוע 
נשא  הבוקר  מושב  בסיום  זה.  וגדול  חשוב 

דברים הגאון רבי מרדכי גנוט.
לאחר תפילת מנחה נערכה במקום ארוחת 
טובה  ובעין  המלך  כיד  מפוארת  צהריים 
ציבור  כל  לרווחת  המלון  בעלי  באדיבות 

המשתתפים.
מושב אחה"צ החל בשיעורים ושיחות של 
הרה"ג רבי מנחם שטיין, הרה"ג רבי צביאלי 
רבי  הגאון  פנגר,  יצחק  רבי  הרה"ג  צור,  בן 
בנימין בירנבוים, הרה"ג רבי מרדכי נויגרשל 

והרה"ג רבי מיכאל לסרי.
להודות  ביקשו  החשוב  האירוע  מארגני 

אשר  ועובדיו  הלשון'  'קול  מערכת  להנהלת 
וממרצם  מזמנם  השקיעו  רבה  במסירות 
דבר  חי,  בשידור  האירוע  את  להעביר  ע"מ 
רבים שהאזינו  לעוד הרבה משתתפים  שגרם 

מבתיהם בקשב רב לדרשות הנפלאות.
שכולו  ב'יום  המשתתפים  ציבור  כי  יצוין 
תורה' מורכב מכל גווני הקשת ומכל הגילאים 
כסאות  על  כאלו  ואף  מבוגרים  יהודים  ואף 
גלגלים ל"ע שהגיעו מכל רחבי הארץ מחיפה 

בצפון ועד באר שבע שבדרום. 
על  מרוממת  בהרגשה  יצא  הגדול  הציבור 
היום המיוחד והדרשות הנפלאות והמיוחדות 
קלאס,  צפורי  ויזניץ  המלונות  לבעל  והודה 
וציפורי בכפר - חפץ חיים הרב אליעזר צפורי 
עוד  הנפלא שיזכר  היום  על  ולכל המארגנים 

זמן רב.
מצטרף  השתא  התורה  לימוד  יום  כידוע 
כשרשרת בפעולות הרוחניות של המלון, אשר 
מתקיימים בו 2 כוללים חשובים ובהם עשרות 
עצומה  בהתמדה  בתורה  עמלים  אברכים 
במשך כל ימות השנה, וכן שיעורי הדף היומי 
הניתנים ע"י מגידי שיעורים ידועי שם, אשר 
נותנים צביון רוחני עילאי למלון ויזניץ צפורי 

קלאס.

מאות השתתפו ביום שכולו תורה 
שהתקיים במוסדות "תפארת רפאל" 

בתל אביב

ציבור ענק למעלה מן המצופה השתתף ביום חמישי ד' באייר ב'יום שכולו תורה' במלון 'ויזניץ ציפורי קלאס' בבני ברק

תורה ללא 
הפסקה 

למעלה מאלף משתתפים ביום שכולו תורה 
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תנובה מציגה: מהדורה 
נוסטלגית של עיריית בני ברק

יותר בריא – יותר קריא

מאת: הילה פלאח

פעילות  של  שנה   90 מציינת  תנובה  חברת 
ועשייה )תרפ"ו – תשע"ו( משיקה את מוצרי 
הדגל שלה באריזות שיעוצבו בסגנון נוסטלגי 
החלב  מוצרי  של  פרסום  בכרזות  ויעוטרו 
החדשות  האריזות  הקודמים.  מהעשורים 
באייר  מ-ז'  החל  מיוחדת,  במהדורה  יוצעו 
)15/5( ועד לחג השבועות. המהדורה תכלול 
גבינות  קוטג',  חלב,  ביניהם:  מוצרים,   40 כ 
המוצרים  וגיל.  אשל  חמוצה  שמנת  לבנות, 
מיוצרים  בהן  הכשרות  מגוון  בכל  ישווקו 

מוצרי תנובה. 
אייל מליס, מנכ"ל קבוצת תנובה: "בימים 
אלו תנובה מציינת 90 שנה של עשיה ענפה, 
בהן מילאה תפקיד חשוב בפיתוח החקלאות, 
להיות  והפכה  הישראלי  והמשק  התעשייה 
תולדות  של  הדרך  בציוני  נפרד  בלתי  חלק 
מוצרי  היום,  ועד  מאז   . ותושביה  המדינה 

תנובה נמצאים כדרך קבע בכל בית בישראל 
לשיתוף  לו  שני  שאין  סמל  להיות  והפכו 
ובהם  המשק  עובדי  כל  עם  פורה  פעולה 
ואלפי  כשרות  מערכות  רפתנים,  חקלאים, 
עובדים אשר בעבודה מאתגרת סייעו בידינו, 
לייצר מוצרי חלב טריים, איכותיים, חדשניים 
אחריות  תחושת  מתוך  לפעול  נמשיך  ויחד 

ומחויבות מתמדת לצרכנים ולקהילה."
החלב:  חטיבת  מנכ"לית  שון,  גרוס  ענת 
בחברה  נטועים  ששורשיה  "כחברה 
ה-90  חגיגות  את  לציין  בחרנו  הישראלית, 
שנה של תנובה במהדורה נוסטלגית שלוקחת 
שנה   90 במשך  העבר.  אל  למסע  הצרכן  את 
מאות  הישראלי  לצרכן  ויצרה  פיתחה  תנובה 
ומהווים  שלנו  הטעם  את  שמגדירים  מוצרים 
כולנו.  של  יום  היום  מחיי  נפרד  בלתי  חלק 
סמל  הן  הנוסטלגיות  באריזות  המוצרים 
לזיכרונות ילדות, לימי הקמת המדינה, לציוני 

דרך בתולדות המדינה והעם". 

אייל מליס, מנכ"ל תנובה: "במשך 90 שנותיה, תנובה היא 
חלק בלתי נפרד מההוויה והחברה הישראלית ומוצריה 

נצרכים בכל בית בישראל. תנובה תמשיך לפעול באחריות 
ומחויבות מתמדת לצרכניה ולקהילה אותה היא משרתת"

אלפי משתתפים זכו בספרים מתנה במסגרת המבצע 
'יותר בריא - יותר קריא' כחלק ממבצע של מחלבות 

'טרה' ו'יפה נוף-פלדהיים'

מאת: הילה פלאח

המיוחד   הפעולה  לשיתוף  נרחבת  היענות 
נוף-פלדהיים:  יפה  ורשת  טרה  מחלבת  של 
'יותר בריא, יותר קריא'. ההשתתפות הפעילה 
ותגובות  הציפיות,  כל  על  עולה  במבצע 
הראשונים  בימים  ביותר.  נלהבות  הצרכנים 
לנקודות  משתתפים  אלפי  הגיעו  למבצע 
מוצרי  ממגוון  קנו  הארץ,  ברחבי  המכירה 
ספר  לקבלת  שובר  וקיבלו  טרה  של  החלב 

מתנה ברשת יפה נוף-פלדהיים. 
ההשתתפות במבצע זמינה וקלה לכל הורה. 
נכנסים לנקודות המכירה המשתתפות במבצע, 
רוכשים ממגוון מוצרי החלב של טרה בכפוף 
המכירה,  בנקודות  הנמצאים  המבצע  לפרטי 
ומקבלים זיכוי לקבלת ספר מתנה מתוך מגוון 
למימוש  הניתן  במבצע  המשתתפים  הספרים 

בסניפי רשת יפה נוף-פלדהיים. 
מהמהלך  חלק  הינו  הייחודי  המבצע 
להורים  לאפשר   – טרה  מחלבת  שמובילה 
מוצרי  עם  יותר  ליהנות  המשפחה  לבני  לתת 
יותר. עם השקת  ובריאים  יותר  חלב טעימים 
מבצע "יותר בריא – יותר קריא" מחלבת טרה 
גם  יותר  לילדיהם  להעניק  להורים  מאפשרת 

בתחומי הקריאה והידע. 
חרדי  מגזר  שיווק  מנהל  פדר,  ציון  בן  ר' 
למבצע  הגבוהה  "ההיענות  טרה:  במחלבת 
האטרקטיבי מעידה על כך ששיתוף הפעולה 
נוף- יפה  הייחודי של מחלבת טרה עם רשת 

עם  מעמיקה  היכרות  מתוך  נוצר  פלדהיים 
צורת החיים, ההרגלים והצרכים של המשפחה 

החרדית. 
אנחנו שמחים להעניק לצרכנים יותר: יותר 
בריאות, יותר טעם ועכשיו גם יותר אפשרות 
והכל  אופקים,  ולהרחיב  ליהנות  לקרוא, 
ניתן  שבמסגרתה  לבית  חלב  מוצרי  בקניית 
להרחיב את מבחר הספרים בבית ללא תוספת 

תשלום".
הרשתות המשתתפות בפעילות: סניפי רשת 
מעיין 2000, רשת שפע ברכת השם בירושלים, 
שמש,  בית  אלעד,  עילית,  וביתר  ברק  בני 
מודיעין עילית ותל ציון, סניפי חסד לאלפים 
בירושלים  ובגדול   זול  ברשת  עילית,  בביתר 

ובכל סניפי נתיב החסד ברחבי הארץ.
אייר  כ"ג  לתאריך  עד  תתקיים  הפעילות 

תשע"ו ) 31.5.16 למניינם(. 
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!
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עם כניסתו לתפקידו החדש כמנהל מרחב 
דן במד"א, קיים איציק בן אהרון וסגנו ליאור 
הגרש"א  של  במעונו  מיוחד  ביקור  אלהרר 

שטרן רב ארגון 'הצלה' והתברכו מפיו. 
הנכנס  דן  מנהל מרחב  ניצלו  הביקור  את 
וסגנו להכרות עם חברי הנהלת הארגון ועם 

רב הארגון. 
ואיחולי  בברכה  קידם  שטרן  הגרש"א 
וסגנו,  הנכנס  המרחב  מנהל  את  הצלחה 
הקשר  על  לשמור  להמשיך  מהם  וביקש 
אפשרות  מתן  תוך  'הצלה'  ארגון  עם  החם 
ע"פ  ולהתנהל  להמשיך  "הצלה"  למתנדבי 

הוראות ההלכה, שהן נר לרגלי הארגון. 
פתח  אהרון  בן  איציק  מר  המרחב  מנהל 
בכך שהוא זוכר ומכיר את ערכם של מתנדבי 
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מאת: יאיר פלד
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 "המענה הרפואי שאתם 
מעניקים – חשוב ומציל נפשות"

 ברכה והצלחה
לרגל כניסתו לשמש כמנהל מרחב דן במד"א התברך 
מר איציק בן אהרן  אצל רב 'הצלה' הגרש"א שטרן

 הרב שזירי
 במעונו של מרן

הגר"ש כהן

 

 

 

נסיעות למירון ל"ג בעומר תשע"ו,

 

רח‘ שיינקין פינת שד' רוטשילד 
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב - 20:30

הרשמה: ב"מרכז שמיים" בטל' 072-2146146 בתשלום בלבד
רח' שיינקין פינת שד' רוטשילד

הרשמה: יקיר לענס "בית שורשים" בטל'  03-5603243
בתשלום בלבד

• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב - 21:00

שד' רוטשילד פינת רח' בלפור 
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 22:00

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב-  13:30 
הרשמה:  ליפא יו"ט שטראוס בטל' 050-4130028 בתשלום בלבד

רח' דבורה הנביאה 85, נווה שרת
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
• יום רביעי י"ז באייר תשע"ו 25.5.16 ב- 22:30

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב-  14:00
הרשמה: משפ' זיגלבוים בטל' 03-6499941 רחוב דף היומי 11

בתשלום בלבד
קריית שלום, האופה מבגדד, רח' משה דיין פינת

דרך בר לב, בית גיל הזהב
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 20:30
• יום רביעי י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 23:45

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב- 09:00
הרשמה: הרב עובדיה חלבי בטל' 058-3275025

שד' חן 32
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 15:00

הרשמה: אצל הרב וולף בטל' 03-5272865 בתשלום בלבד
שד' בן גוריון 71

• יום חמישי, י"ח באייר תשע"ו, 26.5.16 ב- 10:00
הרשמה: ר' עזרא בראוטמן בטל' 054-8451505 בתשלום בלבד

רח' יהושע בן נון 9
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00

הרשמה: ר' עדי אלפנט  בטל' 077-3013204 בתשלום בלבד
רח' עמק ברכה 48

• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
הרשמה: ר' אשר גליס בט' 03-6090635 בתשלום בלבד

רח' אלנבי פינת רח' ברנר
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 17:00

הרשמה: בבית חב"ד חנה 03-5250202 מ- 16:00
לנשים ולנערות. בתשלום מראש

במעמד הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר, תל–אביב-יפו

הרשמה עד יום  שלישי, ט"ז באייר תשע"ו, 24.5.16
לתושבי תל–אביב - יפו בלבד, הרשמה ותשלום מראש בסך 30 ₪

להילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
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הרשמה: ר' עדי אלפנט  בטל' 077-3013204 בתשלום בלבד
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במעמד הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר, תל–אביב-יפו

הרשמה עד יום  שלישי, ט"ז באייר תשע"ו, 24.5.16
לתושבי תל–אביב - יפו בלבד, הרשמה ותשלום מראש בסך 30 ₪
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הרשמה:  ליפא יו"ט שטראוס בטל' 050-4130028 בתשלום בלבד

רח' דבורה הנביאה 85, נווה שרת
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
• יום רביעי י"ז באייר תשע"ו 25.5.16 ב- 22:30

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב-  14:00
הרשמה: משפ' זיגלבוים בטל' 03-6499941 רחוב דף היומי 11

בתשלום בלבד
קריית שלום, האופה מבגדד, רח' משה דיין פינת

דרך בר לב, בית גיל הזהב
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 20:30
• יום רביעי י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 23:45

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב- 09:00
הרשמה: הרב עובדיה חלבי בטל' 058-3275025

שד' חן 32
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 15:00

הרשמה: אצל הרב וולף בטל' 03-5272865 בתשלום בלבד
שד' בן גוריון 71

• יום חמישי, י"ח באייר תשע"ו, 26.5.16 ב- 10:00
הרשמה: ר' עזרא בראוטמן בטל' 054-8451505 בתשלום בלבד

רח' יהושע בן נון 9
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00

הרשמה: ר' עדי אלפנט  בטל' 077-3013204 בתשלום בלבד
רח' עמק ברכה 48

• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
הרשמה: ר' אשר גליס בט' 03-6090635 בתשלום בלבד

רח' אלנבי פינת רח' ברנר
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 17:00

הרשמה: בבית חב"ד חנה 03-5250202 מ- 16:00
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הרשמה: אצל הרב וולף בטל' 03-5272865 בתשלום בלבד
שד' בן גוריון 71

• יום חמישי, י"ח באייר תשע"ו, 26.5.16 ב- 10:00
הרשמה: ר' עזרא בראוטמן בטל' 054-8451505 בתשלום בלבד

רח' יהושע בן נון 9
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00

הרשמה: ר' עדי אלפנט  בטל' 077-3013204 בתשלום בלבד
רח' עמק ברכה 48

• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
הרשמה: ר' אשר גליס בט' 03-6090635 בתשלום בלבד

רח' אלנבי פינת רח' ברנר
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 17:00

הרשמה: בבית חב"ד חנה 03-5250202 מ- 16:00
לנשים ולנערות. בתשלום מראש

במעמד הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר, תל–אביב-יפו

הרשמה עד יום  שלישי, ט"ז באייר תשע"ו, 24.5.16
לתושבי תל–אביב - יפו בלבד, הרשמה ותשלום מראש בסך 30 ₪

להילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

 

 

 

נסיעות למירון ל"ג בעומר תשע"ו,

 

רח‘ שיינקין פינת שד' רוטשילד 
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב - 20:30

הרשמה: ב"מרכז שמיים" בטל' 072-2146146 בתשלום בלבד
רח' שיינקין פינת שד' רוטשילד

הרשמה: יקיר לענס "בית שורשים" בטל'  03-5603243
בתשלום בלבד

• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב - 21:00

שד' רוטשילד פינת רח' בלפור 
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 22:00

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב-  13:30 
הרשמה:  ליפא יו"ט שטראוס בטל' 050-4130028 בתשלום בלבד

רח' דבורה הנביאה 85, נווה שרת
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
• יום רביעי י"ז באייר תשע"ו 25.5.16 ב- 22:30

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב-  14:00
הרשמה: משפ' זיגלבוים בטל' 03-6499941 רחוב דף היומי 11

בתשלום בלבד
קריית שלום, האופה מבגדד, רח' משה דיין פינת

דרך בר לב, בית גיל הזהב
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 20:30
• יום רביעי י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 23:45

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב- 09:00
הרשמה: הרב עובדיה חלבי בטל' 058-3275025

שד' חן 32
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 15:00

הרשמה: אצל הרב וולף בטל' 03-5272865 בתשלום בלבד
שד' בן גוריון 71

• יום חמישי, י"ח באייר תשע"ו, 26.5.16 ב- 10:00
הרשמה: ר' עזרא בראוטמן בטל' 054-8451505 בתשלום בלבד

רח' יהושע בן נון 9
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00

הרשמה: ר' עדי אלפנט  בטל' 077-3013204 בתשלום בלבד
רח' עמק ברכה 48

• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
הרשמה: ר' אשר גליס בט' 03-6090635 בתשלום בלבד

רח' אלנבי פינת רח' ברנר
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 17:00

הרשמה: בבית חב"ד חנה 03-5250202 מ- 16:00
לנשים ולנערות. בתשלום מראש

במעמד הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר, תל–אביב-יפו

הרשמה עד יום  שלישי, ט"ז באייר תשע"ו, 24.5.16
לתושבי תל–אביב - יפו בלבד, הרשמה ותשלום מראש בסך 30 ₪

להילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

 

 

 

נסיעות למירון ל"ג בעומר תשע"ו,

 

רח‘ שיינקין פינת שד' רוטשילד 
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב - 20:30

הרשמה: ב"מרכז שמיים" בטל' 072-2146146 בתשלום בלבד
רח' שיינקין פינת שד' רוטשילד

הרשמה: יקיר לענס "בית שורשים" בטל'  03-5603243
בתשלום בלבד

• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב - 21:00

שד' רוטשילד פינת רח' בלפור 
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 22:00

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב-  13:30 
הרשמה:  ליפא יו"ט שטראוס בטל' 050-4130028 בתשלום בלבד

רח' דבורה הנביאה 85, נווה שרת
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
• יום רביעי י"ז באייר תשע"ו 25.5.16 ב- 22:30

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב-  14:00
הרשמה: משפ' זיגלבוים בטל' 03-6499941 רחוב דף היומי 11

בתשלום בלבד
קריית שלום, האופה מבגדד, רח' משה דיין פינת

דרך בר לב, בית גיל הזהב
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 20:30
• יום רביעי י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 23:45

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב- 09:00
הרשמה: הרב עובדיה חלבי בטל' 058-3275025

שד' חן 32
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 15:00

הרשמה: אצל הרב וולף בטל' 03-5272865 בתשלום בלבד
שד' בן גוריון 71

• יום חמישי, י"ח באייר תשע"ו, 26.5.16 ב- 10:00
הרשמה: ר' עזרא בראוטמן בטל' 054-8451505 בתשלום בלבד

רח' יהושע בן נון 9
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00

הרשמה: ר' עדי אלפנט  בטל' 077-3013204 בתשלום בלבד
רח' עמק ברכה 48

• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
הרשמה: ר' אשר גליס בט' 03-6090635 בתשלום בלבד

רח' אלנבי פינת רח' ברנר
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 17:00

הרשמה: בבית חב"ד חנה 03-5250202 מ- 16:00
לנשים ולנערות. בתשלום מראש

במעמד הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר, תל–אביב-יפו

הרשמה עד יום  שלישי, ט"ז באייר תשע"ו, 24.5.16
לתושבי תל–אביב - יפו בלבד, הרשמה ותשלום מראש בסך 30 ₪

להילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

 

 

 

נסיעות למירון ל"ג בעומר תשע"ו,

 

רח‘ שיינקין פינת שד' רוטשילד 
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב - 20:30

הרשמה: ב"מרכז שמיים" בטל' 072-2146146 בתשלום בלבד
רח' שיינקין פינת שד' רוטשילד

הרשמה: יקיר לענס "בית שורשים" בטל'  03-5603243
בתשלום בלבד

• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב - 21:00

שד' רוטשילד פינת רח' בלפור 
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 22:00

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב-  13:30 
הרשמה:  ליפא יו"ט שטראוס בטל' 050-4130028 בתשלום בלבד

רח' דבורה הנביאה 85, נווה שרת
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
• יום רביעי י"ז באייר תשע"ו 25.5.16 ב- 22:30

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב-  14:00
הרשמה: משפ' זיגלבוים בטל' 03-6499941 רחוב דף היומי 11

בתשלום בלבד
קריית שלום, האופה מבגדד, רח' משה דיין פינת

דרך בר לב, בית גיל הזהב
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 20:30
• יום רביעי י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 23:45

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב- 09:00
הרשמה: הרב עובדיה חלבי בטל' 058-3275025

שד' חן 32
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 15:00

הרשמה: אצל הרב וולף בטל' 03-5272865 בתשלום בלבד
שד' בן גוריון 71

• יום חמישי, י"ח באייר תשע"ו, 26.5.16 ב- 10:00
הרשמה: ר' עזרא בראוטמן בטל' 054-8451505 בתשלום בלבד

רח' יהושע בן נון 9
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00

הרשמה: ר' עדי אלפנט  בטל' 077-3013204 בתשלום בלבד
רח' עמק ברכה 48

• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
הרשמה: ר' אשר גליס בט' 03-6090635 בתשלום בלבד

רח' אלנבי פינת רח' ברנר
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 17:00

הרשמה: בבית חב"ד חנה 03-5250202 מ- 16:00
לנשים ולנערות. בתשלום מראש

במעמד הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר, תל–אביב-יפו

הרשמה עד יום  שלישי, ט"ז באייר תשע"ו, 24.5.16
לתושבי תל–אביב - יפו בלבד, הרשמה ותשלום מראש בסך 30 ₪

 להילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
 

 

נסיעות למירון ל"ג בעומר תשע"ו,

 

רח‘ שיינקין פינת שד' רוטשילד 
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב - 20:30

הרשמה: ב"מרכז שמיים" בטל' 072-2146146 בתשלום בלבד
רח' שיינקין פינת שד' רוטשילד

הרשמה: יקיר לענס "בית שורשים" בטל'  03-5603243
בתשלום בלבד

• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב - 21:00

שד' רוטשילד פינת רח' בלפור 
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 22:00

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב-  13:30 
הרשמה:  ליפא יו"ט שטראוס בטל' 050-4130028 בתשלום בלבד

רח' דבורה הנביאה 85, נווה שרת
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
• יום רביעי י"ז באייר תשע"ו 25.5.16 ב- 22:30

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב-  14:00
הרשמה: משפ' זיגלבוים בטל' 03-6499941 רחוב דף היומי 11

בתשלום בלבד
קריית שלום, האופה מבגדד, רח' משה דיין פינת

דרך בר לב, בית גיל הזהב
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 20:30
• יום רביעי י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 23:45

• יום חמישי, י"ח  באייר תשע"ו, 26.5.16 ב- 09:00
הרשמה: הרב עובדיה חלבי בטל' 058-3275025

שד' חן 32
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 15:00

הרשמה: אצל הרב וולף בטל' 03-5272865 בתשלום בלבד
שד' בן גוריון 71

• יום חמישי, י"ח באייר תשע"ו, 26.5.16 ב- 10:00
הרשמה: ר' עזרא בראוטמן בטל' 054-8451505 בתשלום בלבד

רח' יהושע בן נון 9
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00

הרשמה: ר' עדי אלפנט  בטל' 077-3013204 בתשלום בלבד
רח' עמק ברכה 48

• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 16:00
הרשמה: ר' אשר גליס בט' 03-6090635 בתשלום בלבד

רח' אלנבי פינת רח' ברנר
• יום רביעי, י"ז באייר תשע"ו, 25.5.16 ב- 17:00

הרשמה: בבית חב"ד חנה 03-5250202 מ- 16:00
לנשים ולנערות. בתשלום מראש

במעמד הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר, תל–אביב-יפו

הרשמה עד יום  שלישי, ט"ז באייר תשע"ו, 24.5.16
לתושבי תל–אביב - יפו בלבד, הרשמה ותשלום מראש בסך 30 ₪

להילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
תיכון כלל חסידי - "הליכות רחל" בני ברק

בשבח ובהודיה לה' יתברך
הננו לבשר כי חפץ ה' בידינו הצליח

וזכינו להקים תיכון כלל חסידי בעיר בני ברק,
אשר יחנך את הבנות ברוח התורה והחסידות המסורה  

כיתות לימוד באידיש ובעברית

לתשומת לב! בשל עיכובים בירוקרטיים נותר זמן קצר לרישום. 
ההרשמה מסתיימת ביום י"ח באייר !

בנשיאות
הגאון ר' חיים משה שכטר שליט"א

054-85-39-608 לפרטים והרשמה טל:

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם



בני ברק     י' באייר תשע"ו 18/5/16 1234

מאת: עוזי ברק

להצלת  היא  חיונית  הזריזות 
גם  משתלמת  כעת  והזריזות  חיים, 
המכירה  פרויקט  במסגרת  לכם: 
הצלה",  "איחוד  שע"י  הסינית 
למכירה  להצטרף  הממהרים  יזכו 
נוספת  בהגרלה  להשתתף 

מיוחדת: הגרלת הזריזות.
למצוות,  המקדימין  הזריזין 
במפעל  חלק  ליטול  שיקדימו 
הצלת החיים וירכשו כרטיסי 
הסינית  למכירה  השתתפות 
עד ליום ראשון הקרוב י"ד 
בנוסף  ישתתפו  באייר, 
גם  הרגילה,  למכירה 
נושאת  ענק  בהגרלת 
ערך,  יקרי  פרסים 
קאסטם  פאת  ביניהם 
יוקרתית בשווי של 8,000 
טעון  אשראי  כרטיס  ש"ח, 

ועוד  זהב,  טבעת  הרים,  אופני  ש"ח,  ב-2,000 
פרסים מיוחדים ומשתלמים.

הגרלת  כי  מסבירים,  הצלה"  "איחוד  בהנהלת 
הזריזות היא חלק בלתי נפרד מהקונספט המלווה 
למען  היקף  רחב  פרויקט  כולו,  הפרויקט  את 
ע"י מתנדבי  חיי אדם  פעילות הקודש של הצלת 
יצא  הפרויקט  הארץ.  רחבי  בכל  הצלה"  "איחוד 
לדרך לאור קריאת גדולי ישראל שליט"א בנושא 
ממטרותיו  אחת  כאשר  כך,  כל  וחיוני  חשוב 
העיקריות של פרויקט המכירה הסינית, היא יישום 
'יעד 120', במסגרתו מגיעים כונני איחוד הצלה, 
הקריאה  למקום  וחובשים  פראמדיקים  רופאים 
בתוך פחות מ-120 שניות, זמן קצר ביותר שמביא 

להצלת חיים רבים.
המבצע הארצי של המכירה הסינית ע"י ארגון 
"איחוד הצלה", כבר צובר תאוצה בכל הריכוזים 
המגזים  חלוקת  לאחר  הארץ.  ברחבי  החרדים 
הייחודי והמפואר של המכירה, מכריזים ב"איחוד 
הצלה" על פרויקט "החידון היומי", שייצא לדרך 
בכ"ג  למכירה,  ההרשמה  לסגירת  עד  ויימשך 
אייר. החידון המהנה נערך ללא עלות, ובו עונים 

המשתתפים על חידות ומשתתפים בהגרלה יומית. 
למספר  חיוג  ע"י  מתבצעת  בחידון  ההשתתפות 
המיועד המופיע במגזין המכירה שחולק בתיבות 
הדואר, ועונים על שאלות שתשובותיהן מופיעות 
בין דפי המגזין. את התשובות הנכונות, יש להשיב 

בתוך 120 שניות.
"מדובר  כי  מציינים  הצלה"  "איחוד  בהנהלת 
ביעד כביר שעלותו עשרות מילוני שקלים בשנה. 
ההשקעה היא עצומה, אך למרות זאת אנו נחושים 
להמשיך ביעד זה למען הצלת חיי אדם. הזריזות 
והמהירות היא חיונית להצלת חיים ואותה חרטנו 
בפרויקט  משלבים  שאנו  הסיבה  זאת  דגלנו.  על 
המוטיבים  את  הסינית,  המכירה  של  הייחודי 
הגרלת  כמו  והמהירות,  הזריזות  את  המסמלים 
שניות.   120 של  במבנה  הנערך  והחידון  הזריזות 
כך  נחשפים  המבורך  בפרויקט  המשתתפים 
למשימה  כך  ונרתמים  ומימדיו,  הזמן  למשמעות 

העליונה של הצלת חיים במהירות ובכל מקום".
מוקד המכירה הסינית פועל ברציפות עד ליום 
בטלפון  תשע"ו  אייר  בכ"ג  שתיערך  ההגרלה 

שמספרו: 077-362-1221.

מאת: אלי שניידר

השתתפו  הוראה  ומורי  רבנים  מאות 
בוועידת רפואה-הלכה של מאוחדת בשיתוף 

מכון יד הרמ"ה.
הרבנים הפוסקים ומורי ההוראה ייצגו את 
בירושלים  והשכונות  מגוון הקהילות הרבות 
העידה  חולים.  בתי  רבני  השתתפו  כמו"כ 
בעולם  שם  לעצמה   קנתה  כבר   השנתית  
עניינים  לבירורי  מרכזית  כבמה  התורני 
לרב- ומוקדשת  והלכה  ברפואה  אקטואליים 
בעלי  מומחים,  רופאים  של  שורה  עם  שיח 
צדק  שערי  החולים  ובתי  ממאוחדת  מוניטין 

והדסה.
שנה  מידי  מתקיימת   הועידה  כאמור  
לרפואה  הרמ"ה  יד  ומכון  מאוחדת  ביוזמת 
רב  דייטש,  הגר"מ  של  בנשיאותו  והלכה 
הגר"מ  של  לזכרו  שלמה  רמת  שכונת 
הלברשטאם זצ"ל, חבר בד"צ העדה החרדית 
שערי  הרפואי  במרכז  ההלכה  ועדת  וחבר 
וממכווני  ההוראה  מעמודי  היה  אשר  צדק 
כאשר  ההלכה,  לאור  הרפואה  של  דרכה 
)תשס''ו  להסתלקותו  עשור  במלאות  השנה 
זצ"ל  הלברשטם  רמ"ה  מרן  של   –תשע''ו(  
הוקדש מושב זיכרון מיוחד לזכרו ובו הביעו 
החרדית  העדה  ראב''ד   מרן   לזכרו  דברים 
הגאון ר''מ שטרנבוך והאדמו''ר מטשאקווא 

הרה"צ נפתלי הלברשטאם יו"ר ועד הכשרות 
העדה החרדית אחיו של הגר''מ הלברשטאם. 
הפוסקים  הרבנים  הציגו  המפגש  במסגרת 
לרופאים המומחים שורה של שאלות בתחום 
מקצועי  מענה  נותנים  הם  כאשר  עיסוקם 
ער  דיון  והתפתח  שהוצגו  לשאלות  ועדכני 
טובי  בנוכחות  יסודי  לברור  עניין   ומלא 

הפוסקים והפרופסורים.
מנהל  ברים,  משה  הרב  הכינוס  את  פתח 
השיווק של מאוחדת במחוז ירושלים. בדבריו 
הודה למכון יד הרמ"ה בראשותו של הגאון 
'מאוחדת'  לימין  שעומד  דייטש,  מתתיהו  ר' 

בעצה ותושיה במשך כל ימות השנה.
במסע המרכזי  שנשא הגאון רבי מתתיהו 
רופאים  בין  הישיר  הקשר  כי  ציין  דייטש 
מטרת  מאוד.  וחיוני  חשוב  הלכה  לפוסקי 
הכינוס, הבהיר, איננה פסיקת הלכה, שכן כל 
מקרה צריך לידון לגופו. הכינוס נועד להעשיר 
את הידע בחידושי הרפואה – מחד, ומאידך 
לגישת  הרופאים  של  המודעות  את  לעורר 
ההלכה בסוגיות היסוד בתחום הרפואי בו הם 
ומקרה  מקרה  כל  לפרטי  הירידה  מתמחים. 
חיונית, שכן שינוי קל בנתונים יכול להשפיע 

בצורה משמעותית על הכרעת ההלכה. 
והוקרה   הערכה  הביע  דייטש   הגר"מ 
למאוחדת, על היוזמה הברוכה לקיום הכינוס. 
יחזקאל קיפניס  הוא אף הודה במיוחד להר' 

מנהל תחום קהילות במאוחדת מחוז ירושלים 
על הארגון המוצלח של האירוע. 

בכירי  עם  ההלכתי   הדיון  של  הפרק  את 
הנחה  והלכה,  רפואה  בנושא  המומחים 
פרוייקטים  מנהל  מורל   דוד  ד''ר  מקצועית 
בין  כאשר  מאוחדת,  מנכ''ל  ויועץ  ארצי 
פיקוח  של  מקרים  היו  שהועלו  הנושאים 
מהותיים  נושאים  ועוד  בשבת  רפואה  נפש, 
העומדים על הפרק באופן קבוע אצל פוסקי 
מול  אמצעי  בלתי  באופן  ולובנו  ההלכה 
הרופאים המומחים המובילים בתחומם מחד 

ומול הרבנים מורי ההוראה מאידך. 
בין הרופאים שהשתתפו בפאנל פרופ' נרי 
מאוחדת  נשים  רפואת  מערך  מנהל  לאופר 
נשים  רפואת  מערך  מנהל   / ירושלים  מחוז 
בעבר,  הנשים  רופאי  איגוד  ויו''ר  הדסה 
 / ילדים  לרפואת  מומחה  אמיתי  יונה  פרופ' 
טוקסיקולוגיה, פרופ' שמחה יגל  מנהל אגף 
נשים בבי''ח הדסה ומומחה לUS מיילדותי 
מנהל  ליברגל  )אירי(  מאיר  פרופ'  מאוחדת, 
מח' כירורגיה אורטופדית בבי"ח הדסה, ד''ר 
מתי ארליכמן מנהל מיון ילדים בבי'ח שע''צ 
, פרופ' יגאל שושן מנהל מח' נוירוכירורגיה 
מחוזי  רופא  וייס  יובל  וד''ר  הדסה  בבי'ח  

מאוחדת מחוז ירושלים.
יצויין כי מאוחדת יוזמת את הכנס המרכזי 
אחת לשנה מזה שנים רבות בנוסף למפגשים 

שמארגנת  ורופאים   רבנים  בין  נוספים 
מאוחדת בערים השונות, מפגשים אשר כבר  
הניבו הידוק קשר מבורך  ושיתוף פעולה בין 

ציבור הרבנים וקהיליית הרופאים". 
מאוחדת  מנהל  שאול,  טל  מר  לדברי 
מאות  משלוש  "למעלה  ירושלים.  מחוז 
בקהילה  רפואי  שירות  ונקודות  מרפאות 
לקבל  הקופה  מבוטחי  של  לרשותם  עומדות 
אחיות   200 רופאים,  מ-700  למעלה  שירות. 
נוספים במקצועות  עובדים  רבות של  ומאות 
שיניים  רופאי  של  כסאות  עשרות  הבריאות. 
מכוני   16 מרקחת,  בתי   100 ושינניות, 
ענק  מכון  רנטגן,  מכוני  עשרה  פיזיותרפיה, 
להתפתחות הילד ועוד עשרות נקודות שירות 
בכל רבי העיר. הייחודיות של מאוחדת באה 
הרופאים  של  ומומחיותם  באיכותם  לביטוי  
בתי  רופאי  "מיטב  השירות.  נותני  ושאר 
מאוחדת  ללקוחות  שרות  נותנים  החולים 
של  המעולה  האיכות  את  להנגיש  במטרה 
רופאים אלו לקהל המבוטחים שלנו. מאוחדת 
הציבורים  של  השונים  לצרכים  מאוד   ערה 
ונותנת  החרדי  הציבור  זה  ובכלל  השונים, 

מענה מירבי לצרכים אלה". 
של  מוחלט  רוב  המבטחת  "למאוחדת 
זו  ברוכה  יוזמה  החרדיים,  ירושלים  תושבי 
הינה מתבקשת מאליה" אומר ד"ר יובל וייס 

הרופא המחוזי של מאוחדת בירושלים.

למזדרזים בלבד: "הגרלת הזריזות" בין כל משתתפי המכירה הסינית שע"י "איחוד הצלה"  בונוס ייחודי ועוד פרסים 
מיוחדים ומשתלמים למצטרפים עד יום ראשון הקרוב, י"ד אייר

מאות רבנים ומורי הוראה השתתפו בוועידת רפואה-הלכה של מאוחדת בשיתוף מכון יד הרמ"ה  גדולי המומחים 
במגוון מקצועות הרפואה ממאוחדת ובתי החולים הדסה ושערי צדק נשאו דברים בפני המשתתפים

הזריזות משתלמת ומצילה חיים

בין רפואה 
מאות הרבנים בכנס של 'מאוחדת' ומכון 'יד הרמה' להלכה
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

אנשי מכירות שטח  
 לעיתון בני ברק  לעיתון אלעד לעיתון פ“ת  לעיתון בית שמש
 לעיתון ירושלים  ניסיון במכירות חובה!  יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

מנהל/ת מכירות ושת“פים למכירת שטחי פרסום 
באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי

 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 
הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה

 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים
 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למיילyakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה“צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה יכול יותר מכולם ולא העזת לבד...

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

זאת ההזדמנות שלך!!!
 רשת קו עיתונות מרחיבה את סניפיה 

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

yakov@kav-itonut.co.il :לפרטים: 03-5796643  |  קו“ח למייל

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!



בני ברק    י' באייר תשע"ו 18/5/16 1236

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

מה עניין שמיטה להר סיני 

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

ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵלאמֹר:  ִסיַני  ְּבַהר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדֵּבר 
ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני 
נֵֹתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת לה' )ויקרא כה, א-ב(. 
פרשתנו עוסקת במצוות השמיטה שבעבר הייתה קשה 
מאוד לקיום, אך היום ברוך ה' יש שפע רב ויותר קל לקיימה, 
ַוְיִהי ִּבְרַּכת ה' ְּבָכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לוֹ ַּבַּבִית ּוַבָּׂשֶדה )בראשית לט, ה(, 
יש פירות וירקות משובחים בשפע רב, עגבניות, מלפפונים, 
חו"ל  פירות  טעם  אין  )אמנם  טובה  באיכות  וכדו'  בצלים 
כטעם פירות ארץ ישראל, אך ביחס לפירות חו"ל מייבאים 
לארץ ישראל פירות באיכות טובה(, ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת 
מייבאים  ט(,  ח,  )דברים  ָּבּה  ּכֹל  ֶתְחַסר  ֹלא  ֶלֶחם  ָּבּה  ּתֹאַכל 
מחו"ל  ומטוסים  בספינות  וירקות  פירות  של  רבות  כמויות 

ונהנים מהם בשנת השמיטה. 
לפני  כך,  הייתה  לא  המציאות  רחוק  כך  כל  הלא  בעבר 
בשנת  בצלים  להשיג  ניתן  היה  ולא  כמעט  שנה  חמישים 
של  אחת  חנות  הייתה  טבריה  מולדתי  בעיר  השמיטה, 
וכדי להצליח לקנות שם היה צריך לקום  שמיטה-מהדרין, 
כיון שכבר בשעה  ולחכות לפתיחת החנות,  מוקדם בבוקר 

שש בבוקר כל הפירות והירקות היו נחטפים ונמכרים.
בישיבה בה למדתי בצעירותי, "תפארת ישראל"-בחיפה, 
היו ארגזים מלאים בצלים של שנת השמיטה, ושאלתי את 
זצ"ל  רובמן  דוב  מאיר  רבי  הגדול  הגאון  הישיבה  ראש 
ע"ה  שאמי  כדי  לביתי  בצלים  מעט  לקחת  יכול  אני  אם 
ובשבת  לי  תוכל להכין תבשילים כפי שרגילה, הרב אישר 
הראשונה שחזרתי לביתי הבאתי לאמי "מתנה גדולה"-שני 
קילו בצלים! אמי ע"ה ָׂשמחה ִׂשְמָחה גדולה כאילו הבאתי 
לה יהלומים, סוף סוף היא תוכל לבשל כרגיל עם בצל כפי 

שרגילה בשאר השנים. 
זה היה המצב אז, ועשרות שנים קודם לכן כשכולם היו 
יותר  קשה  היה  והפרדסים  השדות  מיובלי  ורק  אך  ניזונים 
גבורה  כך  לשם  ונדרש  השמיטה  שנת  את  לשמור  ויותר 
מצוות  את  לקיים  שהזוכה  רבותינו  אמרו  ולכן  רב,  ועוצם 
השמיטה כהלכתה הרי הוא דומה למלאך, כמבואר במדרש 
)ויקרא רבה פרשה א', וכן הוא בילקוט שמעוני תהילים רמז 
תת"ס( על הפסוק )תהילים קג, כ( ָּבְרכּו ה' ַמְלָאָכיו ִּגּבֵֹרי כַֹח 
אומר: אלו  נפחא  יצחק  רבי  ְּדָברוֹ,  ְּבקוֹל  ִלְׁשמַֹע  ְדָברוֹ  עֵֹׂשי 
ליום  מצווה  עושה  אדם  שבעולם,  בנוהג  שביעית.  שומרי 
אחד, לשבוע אחד, לחודש אחד. שמא לכל ימות השנה?! 
וזה רואה שדהו שוממה, כרמו שומם- ושותק. יש לך גיבור 
חיל גדול מזה?! ועוד, למה נקרא שמם "ִּגּבֵֹרי כַֹח"? שרואה 
פתוחים,  והגדרות  מופקרים,  ואילנותיו  מופקרת,  שדהו 
לך  היש  מדבר!  ואינו  יצרו  את  וכובש  נאכלים,  ופירותיו 

גיבור גדול מזה? )תנחומא תהילים קג, כ(.



רש"י בתחילת הפרשה מביא את קושיית רבותינו )תורת 
כהנים כה, א( מה עניין שמיטה אצל הר סיני, מדוע דווקא 
מה  מפני  ִסיַני",  "ְּבַהר  התורה  הזכירה  השמיטה  במצוות 
מצורע  תזריע  בפרשת  או  השבת  במצוות  זאת  הזכירה  לא 
דווקא במצוות  זאת  או בשאר המצוות אלא בחרה להזכיר 

השמיטה? רבותינו מתרצים שהתורה רצתה ללמדנו שכשם 
כל  כך  מסיני,  ודקדוקיה  כלליה  נאמרו  שמיטה  שהלכות 

המצוות כולם נאמרו כליהן ודקדוקיהן מסיני.
ואפשר לתרץ באופן נוסף, ישנו עוד מקום אחד בו התבטאו 
רבותינו שהיה מבחינת ִּגּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברוֹ, והוא בזמן קבלת 
במסכת  וכמבואר  ונשמע,  נעשה  ישראל  שהקדימו  התורה 
שהקדימו  בשעה  אלעזר  רבי  אמר  ע"א(:  פח  )דף  שבת 
גילה  מי  להן:  ואמרה  קול  בת  יצתה  לנשמע  נעשה  ישראל 
ה'  ָּבְרכּו  בו, דכתיב  זה שמלאכי השרת משתמשין  רז  לבני 
ַמְלָאָכיו ִּגּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברוֹ ִלְׁשמַֹע ְּבקוֹל ְּדָברוֹ )תהילים קג, 
ורק אח"כ לשמוע בקול  )נעשה(,  דברו  עושי  כל  קודם  כ(, 
דברו )נשמע(. וצריכים אנו להבין מהי ההקבלה בין מצוות 

השמיטה לקבלת התורה.
מצוות  את  שלשמור  לעיל  שהסברנו  מה  לפי  אמנם 
השמיטה צריך גבורה גדולה ומסירות נפש הדברים יובנו על 
הזן  שהוא  עולמים  בצור  חזקה  אמונה  לו  שאין  אדם  נכון, 
והמפרנס לכל לא יצליח לשמור את השמיטה, במשך שנה 
ובמה  יחיה  איך  יעבוד בה?  ולא  יעזוב את הקרקע  שלימה 
יתפרנס? כדי לשמור את המצווה היקרה הזו צריך מסירות 

נפש ורצון עז לקיים את ציווי ה', ִּגּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברוֹ! 
וכן הוא הדבר בלימוד התורה הקדושה, כדי לגדול בתורה 
ולגדלה בעם ישראל )שזה תכלית לימוד התורה, ָאָדם ְלָעָמל 
יּוָּלד, לעמ"ל ראשי תיבות- ל'למוד ע'ל מ'נת ל'למד. יעוי' 
בתורה  מאירים  ובנות  בנים  ולגדל  ע"ב(,  צט  בסנהדרין 
קודם  ונשמע,  נעשה  מבחינת  חזקה  אמונה  צריך  ומצוות 
מה  שאלות  ולשאול  לחשוב  בלי  ותלמד,  תעשה-תשב  כל 
לקנות  וכיצד אצליח  יבוא הכסף  יהיה עם הפרנסה, מהיכן 
דירה, לא, אלא קודם כל "נעשה"-תשב ותלמד, ורק אח"כ 
המליצו  וכבר  העניינים.  יסתדרו  כיצד  "נשמע"-תראה 
כל  קודם  א-א'מונה,  היהודי,  של  ה"א-ב"  שזה  המפרשים 
תבוא  ב-ב'רכה,  אז-  ואו  בבוראו,  באמונה  האדם  יתחזק 
הברכה והשפע. אם יש אמונה וביטחון מלאים בה' יתברך 

ממילא תבוא גם הברכה והישועה. 
וא"כ המחנה המשותף למצוות השמיטה הוא "הר סיני" 
דהיינו קבלת ולימוד התורה שבשתי מצוות אלו נדרש האדם 

להתחזק באמונה וביטחון ולעשותם במסירות נפש.
השמיטה,  מצוות  טעם  את  היטב  להבין  נוכל  זה  ולפי 
יש להקב"ה בזה  שלכאורה היה מקום לשאול, מה תועלת 
שיעזוב החקלאי את שדהו שנה שלימה ולא יעבוד בה, ִאם 
להקב"ה  נותנים  אנו  מה  ז(,  לה,  )איוב  לוֹ  ִּתֶּתן  ַמה  ָצַדְקָּת 
בזה שאנו עוזבים את עבודתנו בשדות ומקיימים את מצוות 

השמיטה?
אלא התשובה היא שבשמירת מצוות השמיטה אנו שולחים 
כביכול את האמונה שלנו להקב"ה ומשליכים עליו את כל 
כג(,  נה,  )תהילים  ְיַכְלְּכֶלָך  ְוהּוא  ְיָהְבָך  ה'  ַעל  ַהְׁשֵלְך  יהבנו, 
מה שהקב"ה  וזה  בו,  ונדבקים  להקב"ה  את השכל  זורקים 
מעט  נעשה  יתברך.  עליו  ונסמוך  השכל  את  שנזרוק  רוצה, 
השתדלות והוא כבר ישלח את כל הברכה והשפע )ובמקום 
אחר הארכנו בביאור מידת ההשתדלות המוטלת על האדם. 

ואכמ"ל(. 



בלימוד  וביטחון  באמונה  להתחזק  האדם  צריך  במיוחד 
התורה וקיום המצוות דווקא בעודו צעיר, ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת 
ְּבִמְצוָֹתיו ָחֵפץ ְמאֹד )תהילים קיב, א(, אשרי מי שעושה  ה' 
ִּביֵמי  ּבוְֹרֶאיָך  ֶאת  ּוְזכֹר  ע"א(,  יט  )ע"ז  איש  בעודו  תשובה 
ְּבחּורֶֹתיָך )קהלת יב, א(, להתחזק בזה דווקא כשהוא צעיר 
וכוחו במותניו ולקבל עליו עול תורה בלב שלם בלי לשאול 
יוכל  אז  ואו  "נשמע",  אח"כ  ורק  "נעשה"  בחינת  שאלות, 
קשה  כבר  זה  מזקין  כשהאדם  אך  גדולים.  לדברים  לזכות 
מאוד, ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה )משלי כב, ו(, אין כבר את 
הכח לשקוד בתורה יומם ולילה, ַוָּתָקם ְּבעוֹד ַלְיָלה ַוִּתֵּתן ֶטֶרף 
ְלֵביָתּה )משלי לא, טו(, לקום בשתיים-שלוש בלילה וללמוד 
שינה  לנדנד  או  שחרית,  תפילת  עד  בהתמדה  שעות  ארבע 

וללמוד עד שעת לילה מאוחרת.
ֶבן  ֲחִניָנא  ַרִּבי  מ"ד(:  )פ"ג  אבות  במסכת  יש  לכך  רמז 
ְוַהְמַפֶּנה  ְיִחיִדי  ַּבֶּדֶרְך  ְוַהְמַהֵּלְך  ַּבַּלְיָלה  ַהֵּנעוֹר  אוֵֹמר,  ֲחִכיַנאי 
לומד  היה  חנינא  רבי  ְּבַנְפׁשוֹ.  ִמְתַחֵּיב  ֶזה  ֲהֵרי  ְלַבָּטָלה,  ִלּבוֹ 
תורה יחד עם רבי שמעון בר יוחאי, לאחר שרשב"י התחתן 
המשתה  ימי  שבעת  סיום  עד  לו  שימתין  חנינא  מר'  ביקש 
ויחזרו יחד ללמוד בישיבה, אך רבי חנינא לא הסכים, הוא 
רצה לחזור וללמוד תורה בישיבה מיד, חבל על הזמן, והוי 
שנה  עשרה  שתיים  למד  יד(,  ד,  )אבות  תורה  למקום  גולה 
תורה ברצף, והפך להיות תנא גדול וקדוש )כתובות סב ע"ב, 
ומספרת הגמרא שמרוב שקיעותו בתורה והישארותו בבית 
ובכח תורתו  יודע את הדרך חזרה לביתו,  המדרש לא היה 

החיה את אשתו שנפטרה מהפתעתה לראותו(.
זה  הרי  וכו'  בלילה  שהנעור  חנינא  רבי  אומר  במשנתנו 
מתחייב בנפשו, וצריך להבין מדוע הדין כך. רבינו שמואל 
די אוזידא בעל ה"מדרש שמואל" על פרקי אבות מסביר את 
המשנה הזו באופן נפלא: בחיי האדם ישנם שלושה תקופות, 
הצהריים-  תקופת  והנערות.  הילדות  ימי  הבוקר-  תקופת 
שכוחו  חמישים  עד  עשרים  )גיל  מתחתן  שאדם  לאחר 
כשהאדם  ומעלה  חמישים  גיל  הערב-  ותקופת  במותניו(. 

מתחיל להזקין ותש כוחו.
ובא רבי חנינא ואומר "הנעור בלילה" אם האדם מתעורר 
מזדקן  כבר  כשהוא  בלילה,  רק  טובים  ומעשים  בתשובה 
זה  גם טוב, אך  זה  זה מתחייב בנפשו,  ויוצא לפנסיה, הרי 
ֶאת ה', בעודו איש- ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ואין זה מבחינת  חסר, 

מעלות  להשיג  מאוד  לו  שקשה  כיון  במותניו,  וכוחו  צעיר 
התורה והיראה כאשר כוחות גופו כלים והולכים.

ועל זה אמר שלמה המלך ַּבּבֶֹקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעָך )קהלת יא, 
ו(, בעודך צעיר, בימי הנעורים זרע את זרעך- תקיים מצוות 
תזכה  ואז  והתמדה,  בשקידה  תורה  למד  טובים,  ומעשים 
בלימוד  תמשיך  הזקנה  בימי  גם  ָיֶדָך,  ַּתַּנח  ַאל  ְוָלֶעֶרב  ש- 
קנב  )שבת  ז"ל  וכמאמרם  המצוות,  וקיום  הקדושה  התורה 
ע"א( תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין חכמה נתוספת בהם, 

ונהנים מהם עצה ותושיה )אבות פ"ו מ"א(. 
יהי רצון שנזכה להאמין ולבטוח בה' אלוקינו בלב שלם 
ונזכה לראות בקרוב בקרוב בביאת משיח צדקנו ובבניין בית 

קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן. 
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העמוד 
טעון 
גניזה

שני איסורים אודות הונאה נאמרו בפרשתנו. הראשון: 
"וכי תמכרו ממכר לעמיתך...אל תונו איש את אחיו" 
פסוק  נאמר  מכן  לאחר  פסוקים  שלשה  יד',(.  )כה', 
שני: "ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך... ". )כה', 

יז'(
חכמינו  פירוש  פי  על  הפסוקים,  כפילות  את  מסביר  רש"י 
ז"ל שהראשון שבהם מדבר על הונאת ממון, והשני על הונאת 
שאינה  עצה  ישיאנו  ולא  חברו,  את  איש  יקניט  שלא  דברים, 
הוגנת לו. והשאלה הנשאלת מהיכן לקחו חכמינו ז"ל שהשני 

נאמר על הונאת דברים?
רש"י משיב על כך על פי המשך הכתוב "ויראת מאלוקיך" 
נתכוונתי  יודע אם  מי  על תחילתו. שאם תאמר  מוכיח  שהוא 
לרעה, לכך נאמר: "ויראת מאלוקיך" – היודע מחשבות הוא 
שהמחשבה  מי  אלא  מכיר  שאין  ללב  המסור  דבר  כל  יודע 
בליבו... זה ניתן לומר רק בהונאת דברים ובעצה שאינה הוגנת 
ששם לא ניכרת כוונתו של האדם, לעומת הונאת ממון הנראית 

לעין. 
ללמוד  ניתן  לא  מאלוקיך"  "ויראת  מהמילים:  לכאורה, 
בציווי  הכתובים  בהמשך  שהרי  דברים,  הונאת  על  שמדובר 
על איסור ריבית נאמר: "ויראת מאלוקיך". )כ"ה, ל"ו(. ושם 
מפרש רש"י: לפי שדעתו של אדם נמשכת אחר הריבית וקשה 
לפרוש הימנו, ומורה לעצמו היתר בשביל מעותיו שהיו בטלות 
אצלו הוצרך לומר ויראת מאלוקיך, או התולה מעותיו בנכרי 
זה דבר המסור ללבו של  לישראל בריבית הרי  כדי להלוותם 
ויראת מאלוקיך. כך שניתן  אדם ומחשבתו לכך הוצרך לומר 
כך  אם  ומהיכן  ממון  הונאת  על  גם  מאלוקיך"  "ויראת  לומר 

למדנו שהפסוק השני מדבר על הונאת דברים? 
איש  תונו  "אל  נאמר:  ממון  בהונאת  מדוע  להבין,  יש  עוד 
את  איש  תונו  "ולא  נאמר:  דברים  בהונאת  ואילו  אחיו"  את 

עמיתו"? 
מסופר על החסיד הנדיב זאב-וולף, מהעיר סאנוק שבגליציה, 
שקפצה עליו מחלה קשה ומצבו הידרדר מיום ליום. רופאים 
נתנו  הם  למיטתו,  הוזעקו  ומוורשה,  מקראקוב  מפורסמים, 
לו את מיטב התרופות, אולם הכול היה ללא הועיל. תפילות 
מצבו  אך  רקיעים,  בקעו  ידו   ממתת  הנהנים  ושל  משפחתו 

החמיר והידרדר.
באותם ימים הפציע בשמי החסידות אורו של רבי צבי-הירש 
הסתופף  כאשר  זאב-וולף,  של  בחרותו  בימי  זי"ע.  מרימנוב 
צבי- רבי  היה  זי"ע  מרימנוב  מנחם-מענדל  הרבי  של  בצילו 
הירש משרתו של הרבי, כל מעשיו היו תמיד בהצנע לכת ולא 
צבי- רבי  הלך  רבו  הסתלקות  לאחר  גדלותו.  על  עמדו  רבים 
מחסידיו.  אחד  ונעשה  זי"ע  מרופשיץ  נפתלי  רבי  אל  הירש 
כבר  עתה  נסתלק.  נפתלי  רבי  וגם  עברו,  שנים  שתים-עשרה 
חסיד  של  מעטה  מאחורי  להסתתר  צבי-הירש  רבי  התקשה 

פשוט, והוא נעתר והחל להנהיג עדה בישראל.
והעניק  יהודים  קיבל  בעיירות,  לסובב  נהג  צבי-הירש  רבי 
להם עצה וברכה. דרך מיוחדת הייתה לו: כאשר התייצב לפניו 
יהודי, היה הוא קובע את הסכום שעל האיש לתת. והנה נודע 
כי רבי צבי-הירש עובר בעיר סאנוק. כמובן שבני משפחתו של 

זאב-וולף החולה מיהרו אל אכסנייתו לבקש את ברכתו.
הקשיב הצדיק לדבריהם ואמר: "עליכם לתת לצדקה שנים-

עשר אדומים זהב". בני משפחתו של זאב-וולף הוכו בתדהמה, 
כל-כך?  גדול  סכום  דורש  הצדיק  מדוע  עצום.  סכום  היה  זה 
הם העזו להעלות את תמיהתם לפני הצדיק. והוא השיב להם: 
כבר  הלוא  ושאל  עמיתו',  את  איש  תונו  'ולא  בתורה  "נאמר 
נאמר קודם לכן 'אל תונו איש את אחיו'? אלא יש לפרש זאת 
כך: התורה רומזת גם ל'אמיתו' )ע' מתחלפת בא'(. משמעות 
עושה,  שהאדם  הטובים  המעשים  שלו,  ה'אמת'  שגם  הדבר, 
מעשים  עושה  האדם  פעמים  מהונאה.  נקיים  להיות  צריכים 
לשם  שאינן  וכוונות  אישיות  פניות  מלאים  הם  אך  טובים, 
הונאה.  ללא  תהיה  שלו  שה'אמת'  להשגיח  עליו  לכן  שמים, 
נקבתי בסכום הזה" המשיך הצדיק, "אם תואילו  "לא לחינם 

לנדב את הסכום שביקשתי, אוכל לעזור לאביכם".
בני ביתו של זאב-וולף התקשו להבין את הקשר בין הפירוש 
עמדו  מיד  בדברי הצדיק.  אך האמינו  לבין התרומה,  החסידי 
להשלים  הבטיחו  היתרה  ואת  מהסכום,  שליש  לידו  ומסרו 
בקרוב. "האם אתה מזהה אותי?" פנה רבי צבי-הירש אל זאב-
וולף, כאשר עמד ליד מיטתו. זאב-וולף היה חלוש מאוד ולא 
מהחדר  לצאת  מהנוכחים  הצדיק  ביקש  לענות.  מסוגל  היה 
אש  הצדיק  העלה  שיצאו  לאחר  החולה.  עם  לבד  ולהשאירו 
במקטרתו ודקות ארוכות ישב בעיניים עצומות ופניו להבים, 

עד שהחדר התמלא בעשן המקטרת.
העשן  התפזר  אט-אט  החדר,  חלון  את  ופתח  קם  הצדיק 
ושאל  החולה  מיטת  אל  שב  עתה  פנימה.  נכנס  צלול  ואוויר 
שוב: "זאב-וולף, האם אתה מכיר אותי?". שפתיו של החולה 
החלו לנוע והוא ענה בלחש: "כן, ודאי, שלום עליכם רבי צבי-
זאב  של  ראשון  אות-חיים  היה  זה  רבנו".  של  הירש, משרתו 

וולף שהיה רב-משמעות.
כאשר פתח רבי צבי-הירש את הדלת נדהמו הרופאים לראות 
אושר.  של  דמעות  הזילו  משפחתו  בני  לטובה.  השינוי  את 
ממנו  נפרד  ברפואה שלמה,  החולה  את  בירך  צבי-הירש  רבי 
והמשיך בדרכו לעיר לינסק. את השבת עשה הצדיק בלינסק, 
ומיד בצאת השבת מיהר לשוב לביתו. בעוברו ליד העיר סאנוק 
לראותו  שמח  הוא  זאב-וולף.  של  ביתו  אל  ופנה  אליה  נכנס 
מאוד  התרגש  זאב-וולף  משענתו,  על  הולך  וכבר  מתאושש 
שולחן  לכבודו  לערוך  ביתו  לבני  הורה  הוא  הצדיק.  למראה 
שישבו  בשעה  לתת.  שהתחייבו  הסכום  יתרת  את  לו  ולמסור 
"שתי  ושאל:  הכושר,  שעת  את  לנצל  החליט  השולחן  אל 
שאלות לי. האחת, כאשר חליתי התפללתי וביקשתי מהקב"ה 
לא  מדוע  שעשיתי,  והחסד  הצדקה  מעשי  בזכות  שאתרפא 
הרבי  ביקש  מדוע  השנייה,  שאלתי  אלה?  זכויותיי  לי  עמדו 

סכום של שנים-עשר אדומים זהב דווקא?".
נענה רבי צבי הירש: "תשובה אחת לשתי השאלות. אמרתי 
לבני ביתך פירוש לפסוק 'ולא תונו איש את עמיתו', ועתה אפרש 
את דברי. ייתכן שעשית הרבה צדקה וחסד בגופך ובממונך, אך 
להגדיל את  כדי  אישיות,  פניות  נעשו  הדברים לשם  לעיתים 
האלה  הטובים  והמעשים  המצוות  בכוח  היה  לא  "לכן  שמך. 
להמליץ טוב עליך. ביקשתי בעבורך שנים-עשר אדומים זהב, 
כנגד שנים-עשר חודשי השנה, כדי להסיר מעליך קטרוג זה. 
ומעתה, כל הצדקות והחסדים שעשית במשך השנה נוקו מכל 

שמץ של פנייה ואזי הועילה תפילתך וקמת מחולייך".
הנדיב הודה כי אכן פעמים רבות נדב לצדקה מתוך חישובי 

כדאיות גשמית או רוחנית. רבי צבי-הירש עזב את סאנוק וחזר 
לרימנוב, אך דבריו הנוקבים היו נר לרגליו של זאב-וולף. הוא 
הוסיף לעסוק בצדקה וחסד, אך נזהר שלא להונות את עצמו 

ושכל מעשיו אכן יהיו לשם שמים. 
כלפי הקב"ה  גם  היא  כלפי  החבר  רק  אינה  דברים  הונאת 
כביכול. אדם צריך לעשות הכל בכדי שמעשיו יהיו "לשמה" 
ומשום כך נאמר בפסוק של הונאת דברים "עמיתו" ולא אחיו 
כי הכוונה גם "לאמיתו" – מלכו של עולם ששמו אמת, שיש 
לקיים את מצוותיו באמת. אמנם גם על הונאת ממון ניתן לומר 
"ויראת מאלוקיך", אך בהונאת דברים יש לה משמעות גדולה 

יותר.



זי"ע.  יוחאי  בר  שמעון  רבי  להילולת  בסמוך  אנו  עומדים 
ובמדרש ויקרא רבה )פרק ל"ד( מסופר על האחיינים של רבי 
באחת  והצילם.  צדקה  לתת  מהם  שביקש  יוחאי  בר  שמעון 
השנים פנה רבי שמעון אל בני אחותו ואמר להם: "כדאי לכם 
לעסוק בצדקה ובחסד, ולפרנס את העניים. הפרישו סכומי כסף 
ממה שאתם מרוויחים, תרשמו את הסכומים בפנקס, ובסיומה 
של שנה אני אשלים לכם את הסכום שנתתם". שמעו האחיינים 

ועשו כדברי דודם הקדוש.
בני  על  רומי  מלכות  אצל  הלשנה  הגיעה  והנה  זמן,  חלף 
אחותו של רבי שמעון – שהם סוחרים בבגדי משי בלי רישיון. 
ביתם  אל  שהגיע  השליח  אמר  קנס!"  לשלם  חייבים  "אתם 
מטעם השלטונות. "יש לכם שתי אפשרויות: או להכין בעבור 
המלך בגד עשוי משי יקר- ערך או לשלם שש מאות דינרים". 
הבשורה נפלה עליהם כרעם ביום בהיר. שתי האפשרויות היו 
קשות ולא אפשריות מבחינתם. ובינתיים, עד שיחליטו, לקח 
אזניו של  אל  הגיעה  לבית האסורים. השמועה  אותם השליח 
אליהם  נכנס  שלו.  האחיינים  אל  מיד  ונסע  קם  והוא  רשב"י, 

ושאל: "מהו סכום הכסף שהוצאתם השנה לצדקה?".
ובו הרשימות. רבי שמעון עיין  הם מסרו לידיו את הפנקס 
וארבעה  תשעים  מאות  חמש  לצדקה  הוציאו  שהם  וראה 
דינרים. חסרו ששה דינרים לסכום שחויבו לתת כעת! "תנו לי 
שישה דינרים" – ביקש רבי שמעון. נטל רבי שמעון את ששת 
הדינרים ופנה לשליח המלכותי, והשליח שחרר את האחיינים 

מבית האסורים.
את  המשוחררים  שאלו  אתנו?"  שיתרחש  מה  ידעת  "האם 
רציתי  השנה.  ראש  בליל  כך  על  חלמתי  "כן,  שמעון.  רבי 
שתתנו את הסכום לצדקה, ואז תהיו פטורים מלתת סכום זה 
לידי הרומאים הרשעים, חסרים היו ששה דינרים, ולכן לקחו 
זכיתם  ומיד  הסכום,  את  השלמתם  עתה  הסוהר.  לבית  אתכם 
על  מיד  לנו  ספרת  לא  "ומדוע  רשב"י.  הבהיר  להשתחרר"- 
שמעון:  רבי  להם  הסביר  האחיינים.  שאלו  שלך?"  החלום 
"מאחר שנתתם הסכום בלי לדעת את אשר יקרה לכם, הענקתם 
מן  להינצל  לכם  עמדה  המצווה  זכות  אזי  מצוה,  לשם  אותו 
הגזרה שרחפה עליכם". למדנו גם כאן איזה ערך יש למצוות 

הצדקה שניתנת "לאמיתו".
שמקיימה  בשעה  הצדקה  מצוות  גדולה  כמה  עד  למדנו 

כאמיתה, עם האמת שבה ללא פניות ומחשבות צדדיות.  

קרבן הגוי

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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העמוד טעון גניזה

נפרדים בכאב 
בנם  חסרי-אונים.  עמדו  ההורים 
הבכור בן העשרים סובל מחוסר-
אצל  לבקר  לא  ומתעקש  שפיות 
מטפל מקצועי בתחום בריאות הנפש. 
המצב  חומרת  על  מלמדת  לטיפול  סרבנות 
לשקול  אם  כי  ברירה  נותרה  לא  הנפשי. 
חולים  בבית  בכפייה  אשפוז  ראש  בכובד 
זו  אפשרות  שללו  ההורים  פסיכיאטרי. 
ישוב  בתקווה שהבן  יאמרו",  "מה  בבחינת 
אחיו  ולעתיד  לעתידו  דאגה  ומתוך  לאיתנו 

ואחיותיו המועמדים לשידוכים... 
לשתף  האב  החליט  אחר,  מוצא  באין 
את בנו בכנות בכוונותיו. "אני רוצה לנסוע 
למצבים  המיועד  חולים  לבית  איתך  יחד 
נפשיים", אמר. במפתיע, הבן הביע מיד את 
"מחר".  אחת:  מילה  הוסיף  רק  הסכמתו. 
הוא ביקש מהאב סכום כסף "כדי להתכונן". 
בגדים  עמוסות:  בידיים  לבית  חזר  בערב 
מהודרים ותיק עור חדש. גם תספורת חדשה 

הייתה לו. 
לבוש  הבן  התייצב  שחר,  עם  למחרת, 
החדש.  התיק  ובידו  החדשים  בבגדים 
הוא  בעיר.  אשר  הנכבדים  כאחד  מראהו 
דילג בשמחה אל המונית שהמתינה מתחת 
לבית. האב המתוח לא האמין למראה עיניו 
ולמשמע אוזניו: הבן ישב ברכב ופיזם בקול 
ערב את זמירות השבת האהובות עליו. האב 
ניסה להתעלם מההתנהגות ההזויה והתמקד 
מסכים  בני-יקירי  חיוביות:  במחשבות 
לחולי  חולים  בבית  בעצמו  לטפל  לנסוע 

נפש! פלאי פלאים!
למשרד  זרוע  שלובי  נכנסים  השניים 
זו,  תנוחה  על  מקפיד  האב  החולים.  קבלת 
המקום  למראה  האמת  ברגע  שמא  מחשש 
להפתעתו  אך  לדרכו,  וימלט  הילד  יתחרט 
הוא מרגיש כי הבן, מיוזמתו, אוחז בחוזקה 
מילותיו  את  האב  בורר  טרם  האב.  בזרוע 
החולים,  קבלת  על  הממונה  הפקיד  בפני 
הבאתי  אדוני,  "שלום  פיו:  את  הבן  פוצה 
את אבא לאשפוז... המצב בלתי נסבל... הוא 
שובר כלים, מכה את כל הסובבים... מוטב 
לא להמשיך בתיאור המצב הבלתי נסבל..."

לא  "לא!  בתגובה:  מגמגם  הנבוך  האב 
נכון! אני הבאתי אותך לאשפוז. אתה הוא 
שמשתולל בבית, שובר כלים ואינו יודע מה 

נעשה איתו". 
אותם  המסרים  על  חוזר  בשלו,  הבן  אך 
בניסיון  בבית,  באוזניו  מדקלם  אביו  היה 
אין  אך  נעים,  "לא  במצבו.  לטפל  לשכנעו 
ברירה. כנס לטיפול מסודר. בסופו של דבר, 
תרגיש טוב יותר. יאזנו אותך, ירפאו אותך, 
בכל מקרה אינך יכול להישאר בבית בצורה 

זו".
האב רוקע ברגליו בחמת-זעם: "דוד, מה 
וכי  לטיפול?  זקוק  אני  ממתי  עליך?  עובר 

התהפכו היוצרות?".

לא  מעולם  המונולוג.  את  קוטע  הפקיד 
נתקל בסיטואציה שכזו. פסיכיאטר מקצועי 
קנקנם  על  לתהות  מנסה  למשרד,  שהוזעק 
של האב והבן – שניהם יחד וכל אחד לחוד 
– ואף הוא מתקשה להכריע מי המאשפז ומי 

המאושפז.
פרופסור  החולים,  בית  שמנהל  לאחר 
בעל מוניטין, הכריע לאשפז את הבן – תהו 
הכרעתו?  את  קיבל  מה  סמך  "על  הכל: 
ברזי  כאן  מדובר  לא  הפרופסור:  השיב 
תובנה  גם  כאן  אין  הפסיכיאטריה... 
של  מכוחה  להכרעה  הגעתי  פסיכולוגית... 
שמסוגל  ילד  בסיסית:  מאד  אנושית  תובנה 
לצהול ולשמוח בשעה שהוא מבקש לאשפז 
את אביו – לא נורמלי... לעומתו, האב היה 
וזהו  הדרמה,  כל  לאורך  ועצוב  נבוך  נראה 

מצב תקין". 


שיתף  זצ"ל,  לורינץ  שלמה  הרב  אבי, 
בסיפור זה את רבינו מרן הגרש"ז אויערבאך 
שהיתה  הידועה  המחלוקת  בשיא  זצ"ל 
מרן  רשכבה"ג  של  הנהגתו  בתקופת 
הגראמ"מ שך זצ"ל. הוסיף אבא: "אם מרן 
הצעד  את  לעשות  שצריך  החליט  שך  הרב 
הנכונה.  הדרך  זו  כי  ספק  אין   – הכואב 
מעלה  רמי  אנשים  בין  המבדלת  האבחנה 
ממחלוקת,  ל"ע  הנהנים  קטנים  לשועלים 
טמונה בכך שגם אם הדבר נחוץ, אדם שפוי 
לא צוהל ושמח מסיטואציה כזו, גם אם היא 

מחויבת המציאות".
כעבור שנים אחדות, כאשר אבא ז"ל עלה 
מרן  בשליחות   – הצליח  כי  לרבינו  לבשר 
הרב שך זצ"ל – לאחד את המחנות, גם על 
חשבון ויתור מופלג, התבטא רבינו: "רק מי 
שנפשו הציבורית בריאה והוא חש את הכאב 
נמנע  בלתי  הוא  אם  גם   – שבפירוד  הגדול 
– יכול לזכות לַאֵחד את המחנות בשליחות 
עליכם  שהטיל  כפי  שכזו,  ונדירה  ייחודית 

הרב שך". 


כאשר  זו  בדוגמה  להשתמש  מרבה  אני 
בתוך  קרעים  באיחוי  לסייע  מתבקש  אני 
אחד  לסכסוך.  שנקלעו  וקהילות  משפחות 
הוא  בתהליך  קריטיים  היותר  השלבים 
להביא אותם למצב של שפיות נפש, שישובו 
להרגיש את הכאב הרב בפירוד לעומת היופי 
מכאן  ואחווה.  באהבה  הטמונים  והנעימות 
ויתורים  תוך  מחודש  לאיחוד  הדרך  סלולה 

הדדיים בדרך של נתינת כבוד איש לרעהו. 
עקיבא,  לרבי  לו  היו  תלמידים  אלף   24
וכולם מתו בין פסח לעצרת, לפי שלא נהגו 

כבוד זה בזה.

הביא לדפוס: שלמה קוק - עורך רב-המכר 
'חכמת הנפש היהודית' בדרכו של מרן 
הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

הרה"ג יצחק לורינץ
רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

פתוח',  שלך  'העתיד  הכותרת  תחת 
'בסדנו'  החרדית  ההשקעות  קבוצת  ערכה 
למשקיעים  ניסן.  כ"ה  שלישי  ביום  פתוח  יום 
 50,000 מעל  בסך  בהשקעות  ולמתעניינים 
רחב-הידיים  הקבוצה  למתחם  שהגיעו   ,₪
בירושלים, נכון מחזה מרהיב: עשרות דוכנים 
וחדרים בהם הוצגו מיזמים חדשניים, הרצאות 
אישי  ייעוץ  עמדות  מרתקות,  מולטימדיה 
בנושא השקעות, ומפגש בין ציבור יר"ש מגוון 
מכל רחבי הארץ לבין מפתחי מוצרים ומומחי 

יזמות והשקעות מובילים במשק.
ופרויקטים  באירוע הוצגו כ-20 מיזמים 
בתחומי הביו-טכנולוגיה, הרפואה, הבטיחות, 
ונבחרו  בקפדנות  שנבדקו  ועוד,  התקשורת 
כאפיקים  ויועציה  בסדנו  מומחי  בידי 
אופציונליים להשקעה כדאית. היזמים, חלקם 
שם  ובעלי  מתקדמים  תארים  נושאי  הגדול 
האפליקציות  המוצרים,  את  הציגו  בתחומם, 
והמכשירים שיצרו. ביניהם טכנולוגיה לגילוי 
חומרי נפץ שפותחה ב'טכניון', סריקה לגילוי 
מנהל  מפתחיה  שבין  העור  סרטן  של  מוקדם 
בין  לתקשורת  פלטפורמה  ב'הדסה',  מחלקה 
בגני  פועלת  שכבר  חינוך  למוסדות  הורים 

ילדים, ועוד.
את השקעת הנדל"ן החדשה של בסדנו, 

יו"ר  גרוס  אליעזר  ר'  הציג  פלוס',  'נדל"ן 
הקבוצה, שתיאר את יתרונות ההשקעה בנדל"ן 
המקצועי  הצוות  של  ההדוק  הפיקוח  ואת 
ערכה.  למיקסום  השקעה,  כל  אחר  בקבוצה 
בשיאו של הערב ערך היו"ר סיום ש"ס משניות 
ברוב עם בבית הכנסת שבמתחם. זאת במעמד 
להשקעות  מהוועד  קרליבך  ש.ז.  הרה"ג 
המפקחת  החרדית,  העדה  בבד"ץ  ולפיננסים 
על כל פעילות בסדנו, שכיבד את היום הפתוח 
בדבר  מחכימה  הרצאה  והעביר  בנוכחותו 

חשיבותה של השקעה כשרה. 
מאות הנרשמים באי היום הפתוח סיירו 
עם  שו"ת  ניהלו  במצגות,  צפו  הדוכנים,  בין 
ורואי-חשבון,  עורכי-דין  יועצים,  יזמים, 
ההשקעות,  ממגוון  רבה  התרשמות  והביעו 
וממקצועיות  המושקעים  המיזמים  מרמת 
לבאים בשאלות  סייעו  הקבוצה  נציגי  הצוות. 
ובלבטים לגבי בחירת השקעה, ורבים הצטרפו 
כבר במהלך הערב למגוון מסלולי ההשקעות 
הבאים  לכל  מודים  בבסדנו  בסדנו.  של 
ומקווים לערוך כנס נוסף בעוד מספר חודשים, 
בעלות  השקעות  להכיר  החפצים  אלה  למען 
לפרטים  בתבונה.  ולהשקיע  גבוה  פוטנציאל 

נוספים: 073-22-111-74.

חושבים קדימה: מאות 
מתעניינים בהשקעות ביום 

הפתוח של קבוצת בסדנו
בכנס שערכה קבוצת ההשקעות והיזמות הגדולה במגזר, קיבלו 

משקיעים ומתעניינים הצצה למיזמי נדל”ן, סטארט-אפ וטכנולוגיה 
שבהם משקיעה בסדנו, האזינו להרצאות והתוודעו מקרוב 

לפיתוחים חדשניים ולהצעות אטרקטיביות בתחום. היה משתלם



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

תצוגת ענק במקום

 

המרכז לריהוט הבית
שולחן מלכים

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

המרכז לריהוט הבית

רהיט איכותי |

בס"ד
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בשולחן מלכים תמיד תמצא רהיט איכותי וחזק מבית טוב!

תצוגת ענק במקום

 

המרכז לריהוט הבית
שולחן מלכים

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

המרכז לריהוט הבית

רהיט איכותי |

בס"ד

לכל המרהטים באיכות, שימו לב
ימים אלו שאחרי פסח, הינם ימים עמוסים פחות 

 בהם כל לקוח מקבל
מקסימום תשומת לב

עכשיו 
זה הזמן

בדיוק בטעם שלךלרהט את הבית 



כמה קרוב, ככה 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 קריית 
הרצוג. 03-5796771 רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית 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. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 אלעד: רח’ 
שמעיה 19. ’’מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 ברכפלד: רח רשבי 35 אשדוד: הורקנוס 8 08-9409664 | הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 

08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639 חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר רכסים 04-9040905.

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
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ספרתם כבר?
)כמה מבצעים...(

ספרתם כבר?
)כמה מבצעים...(

מחיר מועדון

ממרח שוקולד פרה
500 גר'

עלית

מחיר מועדון790

סוכריות מאסט
ללא סוכר

טעמים שונים
עלית

2   ב-10

מחיר מועדון

כוסות קרטון 
'מעולה'

8 אונז

3   ב-10

מחיר מועדון

חמישיית טישו 
'מעולה'

790

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

ז' אייר 15.5.16
עד יום שישי

י"ב אייר 20.5.16

מחיר מועדון

עוף שלם

לק”ג2290
מחיר מועדון

חזה עוף קפוא

 לק”ג2990

סבון כלים
פיירי לימון

מחיר מועדון

720 מ"ל
ברקוד:

5413149798854

790

1 ק"ג
ברקוד:1041161

מיה

גריסים/חיטה/10שעועית לבנה
בורגול/גרישה

500 גר'
מיה

3 ב-
10

32 יח’
ריאו

2790גלידת מיניס

שלוקים 'מעולה'
8 יח'

3 ב-
890

סימילאק
900 גר’

5990

ג'אמפ/פפסי

1.5 ליטר
כולל מוגז

5 ב-לא כולל מקס
20

גלידת טריו

1.8 ליטר
ריאו

1190

קורנפלקס

750 גר'
תלמה

1490

יוצר לאחר 
הפסח

920 גר’-
1 ק”ג
אסם

1890לחמית

נאל”פ

פירורי לחם 
'מעולה'

200 גר'
4 ב-רגיל/מוזהב

10

נאל”פ

שלגון קראנץ
נסטלה

3 ב-
1590 תרכיז תפוחים

1.2 ליטר
פרי קטיף

פילה סלמון1890
נרווגי-לנדא

5990
לק”ג

350-500 גר'
לא כולל קמח מלא

קוסקוס ‘מעולה’/
פתיתים/איטריות

שיבולים

נאל”פ

3 ב-
1190

אלסקה
3 ב-
10

מקלוני אורז/
עלי גפן ממולאים/

סרדינים125 גר’/נודלס400 גר’

בייגלה/שטוחים/
שטוחלה/גריסיני

175-400 גר’
אסם/

2 ב-מאיר את בייגל
1490 וופל

'מעולה'/’עלמה’

200 גר'
4 ב-
10

שמיניית
דנונה ביו

1390

שטראוס
ברקוד:
/5839078
6664990

1 ליטר
חלב  טרה

10
2 ב-

סוגים שונים
טרה

מולר מיקס

1190
3 ב-

שטראוס

שמיניית
מיני מילקי

20
2 ב-

2 ליטר

שוקו טרה/
יטבתה

1390

טרה

גבינה 
טוב טעם

990 ספר ילדים
מתנה ברשת 

יפה נוף

קבל

    ב-                
ממוצרי טרה

קנה
2490

עגבניות שרי

לק”ג
490

₪

נקטרינה

לק”ג
690

₪

סלק

לק”ג
290

₪

עגבניה

לק”ג
390

₪

בצל

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
290

₪

תפו”א לבן 
ארוז 

לק”ג
290

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי ט'-י' באייר 17-18.5.2016
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