
צילום: יעקב כהן



אדוארד
אלופים בחיסכון
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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

 &1190  &690
ב- 10& ב-

פתי בר 
האחים גטניו 
1.6 ק"ג

מעדני מוו
טרה

פסטה טעמן
500 גרם

חומוס צברמטרנה מהדרין
700 גרם

מיץ פרימור 
מגוון טעמים 
2 ליטר

קטשופ אסם טחינה אחווה שמפו/מרכך הוואי
700 מ"ל

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

אבקת כביסה 
אריאל
6 קילו

מארזי קרלו

סוכר

בשר בקר 
מחפוד
10,7,3

מוצרי 
השבוע

ארטיק מצופה 
שטראוס
פרווה

אינסנט ונילאינסנט פודינג וניל

שמנת מתוקה 
טרה/שטראוס
כל הסוגים

 &10 2 ב-

 &15 45& 2 ב- ב-

 &95 10& 3 ב- 3 ב-

טישו טאץ' 
חמישיה

 &13 2 ב- 1690& ב- 7& 
ב-

 &2290
3990& ב-

ב-

 &1290  &18 90

מלוואח/בורקס  
גבינה/תפו"א/
בצק עלים

ג'לי מיה

 &18 ב-

 &10 ב-

2

4

עופות מחפוד איגלו כרמית

 &20 3 ב-

גבינה תנובהגבינה טרה

מיני מו קצפת (מילקי)

גבינה בולגרית 
משק צוריאל

גבינת סקי/טרה
250 גר'

 &1390
ב-

 &1790
ב-  190& ב-

חלה מתוקה 
המיוחדת של 
עינת

קפה נמס 
עלית
200 גר'

שוקו 2 ליטר

רביעייה 
בירה 
מאלט 
1.5 ליטר

 &20 ב-

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

יין סלקטד 
כרמל
מזרחי
כל הסוגים

 &2490
ב-

נוזל כלים 
סוד

 &10 2ב-

שוקולד עלית 
במגוון טעמים

שוקולד מריר 
ורד הגליל

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

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

 &3990
1790& ב-

ב-

קורנפלקס 
תלמה
750 גר'

10 ב-

לק"גלק"ג

בקניית זוגבקניית זוג

אסםטרה750 גר'
1 קילו

מיה 850 גר'

מארז שמיניה

 &15 &35 2 ב-

חטיפי דגנים 
תלמה

3 ב-40& 

גלידות נסטלה
במבחר טעמים

2 ב-

כריות תלמה/
אייס גלידה

 &36

7 ב-

2 ב-

 &10

 &20  &15 2 ב-

 &95 15& 2 ב- 11& 2 ב- 5 ב-

 &8 90
ב-

 &8 90
ב-

שישיה

ב-30&  2

 &10 10& ב- 3 ב-

 &12 2 ב-

גבינה צהובה 
מגורדת
 500 גרם

חדש!!!

דגני בוקר אשבול

עוגיות גטניו 
שוקו צ'יפס

600 גרם 

10& 6 ב-100&  3ב-

 &890
ב-

בקנית זוג

בקנית זוג

 &1990
ב-

ב-ב-

ב-



 עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח.
ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי

חגיגת מוצרים 
לחג השבועות 

 מארז זוג
שוקו תנובה
2 יחי׳ X 1 ליטר

 שקית גבינה
לבנה 5%

1 ק״ג

מארז שלישייה שמנת 
מתוקה להקצפה 32%

3 יחי׳ X 250 מ״ל

פרוסות בולגרית
5% פיראוס

200 גרם

גבינת שמנת נפוליאון
עם פלפל חלפיניו 24%

225 גרם

קרם פרש 30% 
 מסדרת השף הלבן

200 גרם

דיאט יופלה 0%
בטעם אפרסק 

150 גרם

 מארז רביעייה
דיאט יופלה 0% 

 בטעמי תות ואפרסק
4 יחי׳ X 150 גרם

 

מארזים מיוחדים

חדש על המדף 

 משקאות פרילי
בטעמי תות ואפרסק

250 גרם

שמנת לבישול 10%
250 מ״ל

 

חדש בכשרות המהודרת

 

חג
מהדורת 



הכי טרי ! הכי איכותי!שיפצנו, התחדשנו, התרחבנו
פרי וירק בני ברק

רח‘ יצחק מאיר הכהן 2 | 03-6184035    050-5240895

מתנהאו פס גבינה חינם!אבטיח + משלוחמעל 160 &על כל קניה 

שבועות במאפה הצרפתי

סנדווצים וסלטים בהרכבה | טוסטים | אייס קפה | קפה הפוך | אספרסו

רח' הרב פוברסקי 5  (ליד ביה"ח "מעיני הישועה")
� מגוון עוגות יום הולדת חלבי/פרווה

חדש!!

� מגוון פטיפורים מיוחדים ליולדות, עוגות אישיות

בואו בהמוניכם!!!

חלות

  &30

  &10

2 ב-

8 ב-

לחמניות

עוגת ים הולדת
פרווה/חלבי

פסי שמרים
פרווה

פסי גבינה
שמרים/עלים

לחמניות 
חיטה מלאה

  &89

  &10

רק ב-

8 ב-

  &36

  &10

2 ב-

2 ב-

פסי מוס
פרווה

פסי מוס
חלבי

4 ב-10&  2 ב-70&   2 ב-50&  

לחם שום

  טל: 03-5787187 | 03-6765656



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 הם משקיעים
בבניינים...

 חדש במרום שיר 
המרכז לבריאות האישה

 אנחנו
משקיעים 

בך!





ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 המרכז לבריאות האישה מרום שיר
רח׳ הרב לנדא יעקב 4, טל: 03-6159600  

 שעות פעילות רצופות,
גם בשעות הערב המאוחרות!

 מרפאת פריון
בראשותו של פרופ' אלנבוגן אדריאן

 מרפאת אורוגניקולוגיה
בראשותו של ד״ר לוי גיל

 מרפאות להריון בסיכון גבוה
בראשותם של ד"ר חן בני וד"ר נייגר רן 

מערך רפואי חדש ומתקדם, 
עם מיטב המומחים

במיוחד בשבילך
מרכז חדש 

לבריאות האישה!

 א'-ה' 8:00-18:00 רצוף ו' 8:00-12:00
בקביעת תורים מראש לכל התחומים. 

 במקרים דחופים בלבד 
 ניתן להגיע ללא קביעת תור וללא תשלום 

 בימים א׳-ה׳ בין השעות 18:00-23:00 
במוצ"ש/חג: שעה אחרי צאת שבת ועד 23:00.

רופא נשים | אחות | אולטרסאונד



רח' הרב ש"ך 6 )צמוד לאיציקוביץ( | טל: 03-5799991

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

של זרים 
לשבועות

עוגות שמרים
/גבינה

במגוון טעמים

2 ב- 25&
עוגות גבינה 

שמנת פירורים

2 ב- 30&
כל האפיה 

החלבית

 &29.90 
מעל ק"ג

גלידות 

מיוחדות במשקל

במבחר טעמים/

קרמיסימו/ פנטזיה/ 

ומאגדות מגנום

מגוון של 
60 סלטים

פירות קפואים5 ב- 35&
תות/

פסיפלורה
פירות יער

פסי גבינה 

1 ב- 35&
2 ב- 60&

בלינצ'עס ממולאים במגוון טעמים: 

שמנת מקופלת/ ריבת חלב שמנת/ ועוד

2 ב- 12&

חגיגת 
שבועות ב-

מוקרמים/פסטות/

לזניות ומגוון 

מאכלים לשבת ולחג

קיגל 
אטריות

 &14
קיגל 

תפוחי אדמה

 &10

מבצעים כאלו לא מפספסים

בורקס

ורוגלעך
אפייה במקום

 &19
) בקניה מעל 1 קילו(



שהחינו!

משקאות בטעמי פירות קיץ של פריגת במיוחד לזמן הזה!

בכשרות הרב לנדא שליט"א

בטבע שלנו



בני ברק10        ב' בסיון תשע"ו 8/6/16 121//1 תש"ע ב " 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

4488 שיעורי גמרא, לסיוע לתלמידים שהתקשו בלימודיה, 
ניתנו בשנה האחרונה בשלושה עשר תלמודי תורה בבני ברק 
במסגרת פרויקט הגמרא "לגלות את המאור שבה", המשותף 
בני-ברק,  שבעיריית   360 ונוער  ילדים  ולמח'  אחיה  למכון 
ושהביאו להתקדמות מופלאה של המוני תלמידים, שהתקשו 

קודם לכן בקליטת לימודים אלו.
הגמרא  שלימוד  ידוע  הפרויקט,  הנהלת  ע"י  שהובהר  כפי 
במגזר  התלמידים  של  יומם  בסדר  עליונה  בחשיבות  מוצב 
החרדי, אך יחד עם זאת, מדובר בתחום מורכב ולא כל אחד 
מצב  נוצר  וכך  סיוע,  בלא  בו  להתקדם  מצליח  מהתלמידים 
שתלמידים רבים שרכשו בהצלחה את המיומנויות הנדרשות 
דרכם  בתחילת  מאוד  מתקשים  הנקרא,  ולהבנת  לקריאה 
המלים  ואוצר  המורכב  המבנה  בשל  וזאת  הגמרא,  בלימוד 
לא  אלו  תלמידים  שאם  המסקנה  מתחייבת  ומכאן  היחודי, 
לימוד  יקבלו את הסיוע הנדרש כבר בשלביו הראשונים של 

יש  זה  ולצורך  למסגרת,  מחוץ  עצמם  ימצאו  הם  הגמרא, 
את  להם  ולהעניק  מועד  בעוד  המתקשים  באיתור  בצורך  גם 

התגבור והסיוע הנדרשים והמתאימים.
כדי להתמודד עם הנושא המורכב נבנתה תכנית המחולקת 
כבר  המתקשים  התלמידים  ואיתור  אבחון  לשלושה שלבים: 
ראשוני  איתור  שאלון  באמצעות  הלימודים  שנת  בתחילת 
וסיוע  תגבור  מתן  השאלונים,  מתוך  המתקשים  ואבחון 
מכון  של  מורים  להכשרת  המרכז  בוגרי  ע"י  אלו  לתלמידים 
באופן  למידה  לקויי  לילדים  גמרא  בהוראת  שהתמחו  אחיה 
כשהצוות  תלמידים,  שלושה  שתמנה  בקבוצה  או  פרטני 
המלמדים  עם  ורצוף  הדוק  בקשר  עומד  לתלמידים  המסייע 
למפגשי  תכנית  היא  בתכנית  שלישי  וחלק  התתי"ם,  ומנהלי 
כדי  בכיתות,  למלמדים  לחודשיים,  אחת  והעשרה,  הכשרה 
לתת בידם את הכלים לזיהוי הקשיים בזמן הנכון ולסייע בידי 
הזקוקים לכך. במסגרת האיתורים, נבדק מקור הקשיים אצל 
הילד עצמו, או לעתים במישור המשפחתי ולצורך זה מופנים 

הילדים לטיפול בקהילה.

אחיה,  מכון  הנהלת  את  כולל  התכנית  של  הכללי  הצוות 
יועץ  גרליץ,  יוסף  הרב  העירייה  ומטעם  ומאבחנים,  מורים 
רה"ע לנוער ולרווחה; הרב יהונתן ספרא, מנהל אגף החינוך; 
ונוער 360; הרב ראובן  ילדים  הרב שמעון קשש, מנהל מח' 
ברייער,  יחיאל  הרב  ישובית;   360 מינהלת  חבר  קורלנסקי, 
ילד  מח'  מנהלת  אבגי,  שושנה  ועו"ס  מענה  ואחראי  קב"ס 

ונוער באגף העירוני לשירותים חברתיים.
הוקרה  מכתבי  מאות  העת  כל  מתקבלים  התכנית  להנהלת 
ותודה של הורים, וגם מכתבים מרגשים של מנהלי תלמודי-

תורה, שאחד מהם כותב "שאצלו בחיידר יש בנושא החזרה 
בגמרא שני חלקים: לפני התכנית עם הקשיים והבעיות ואחרי 
התכנית שסייעה לבנות לילד את החלק המחשבתי, וכך הוא 
הפך ללומד עצמאי, או כדברי מנהל אחר, "שהתכנית מחוללת 
העברתם  שנשקלה  וילדים  ועצמתי  מרגש  שינוי  בילדים 
הם  והנה  הלימודית,  לרמה  התאמה  חוסר  בגלל  מהת"ת 

מקבלים לשמחתנו אורה וציונים של 100".

מאת: עוזי ברק

"כל מי שעורך השוואה מקצועית ואובייקטיבית בין שנות 
פעילותה של הועדה הקרואה בניהול עיריית בני-ברק לפני 18 
שנה לבין השנים שלאחריה בהן פעלו נבחרי הציבור בעיריית 
מגלה, כי מינוי הועדה הקרואה לא שיפר את מצב העירייה, 
הקטינו  לאחריה  בעירייה  שבאו  הנבחרות  המועצות  ודווקא 
אמר  כך  תקציבי"-  לאיזון  והביאו  הגירעון  את  דראסטית 
אברהם טננבוים, מזכיר עיריית בני-ברק ודוברה בכינוס ארצי 
של איגוד המזכירים והמנכלי"ם בעיריות ובמועצות מקומיות 

ואזוריות מכל רחבי הארץ.
וניהול  "מנהיגות  הכותרת  תחת  שעמד  הארצי,  בכינוס 
במציאות מורכבת", הופיעו אישי ציבור ומקצוע רבים, ובהם 
ח"כ אורי אריאל, שר החקלאות; ח"כ מיקי לוי; מר תמיר בן 
הפיתוח;  מינהל  ומנהל  החינוך  משרד  למנכ"ל  משנה  משה, 
החקירות  אגף  ראש  סגלוביץ,  יואב  בדימוס(  )ניצב  עו"ד 
"מפעל  מנכ"ל  דיין,  עוזי  )מיל(  אלוף  לשעבר;  במשטרה 

הפיס" ועוד.
פרויקטים  בשלושה  שעסק  הכינוס,  של  הראשון  במושב 
פורצי דרך במערכת השלטון המקומי, סקר אברהם טננבוים, 
הדראסטי  השינוי  את  ודוברה  בני-ברק  עיריית  מזכיר 
אין  כי  והבהיר,  אורבני",  למרכז  קרואה  "מועדה  בעירייה 
רק  לא  נבעה  בעירייה  הקרואה  הועדה  על  שההחלטה  ספק 
משיקולים מקצועיים, אלא היו גם אינטרסים אחרים באותם 
כי ברור שלחברות בועדה הקרואה  ובנוסף לכך, אף  הימים, 
נשלחו אנשים מוכשרים ובעלי ידע רב בתחומים מגוונים, אך 

בד בבד, חברי הועדה, ברובם המוחלט, היו אנשים עסוקים 
בעבודות נוספות, ובהן חברות בדירקטוריונים רבים או עמידה 
בראש משרדים כלכליים פרטיים, כך שלא עמד לרשותם זמן 
איפוא,  וברור,  הקרואה,  הועדה  בנושאי  לעיסוק  משמעותי 
השקעה  מצריכה  כזו  בועדה  ומעמיקה  רחבה  פעילות  שכל 
של זמן רב ואף מעבר לכך, מה גם שאנשים שמגיעים לועדה 
צרכיה  את  ולא  וענייניה  העיר  את  מכירים  אינם  הקרואה 

שלא  הוכיחו  התוצאות  ואכן,  בעיותיה,  לפיתרון  והדרכים 
וזו היתה  איזון כספי בפעילות העירייה,  נוצר  זו בלבד שלא 
אחת המטרות שלשמה הוקמה הועדה הקרואה, אלא שהמצב 

הכספי היה בעייתי, ואף יותר מזה, עם סיום עבודת הועדה.
מר אברהם טננבוים הדגיש בדבריו, כי מינוי ועדה קרואה 
לא רק בעיריית בני-ברק, אלא גם ברשויות מקומיות אחרות 
מלמד, שהפיתרון הנכון, בעירייה נבחרת שאין לה כל יכולת 
היא  מצבה,  של  ומקצועית  עניינית  בדיקה  לאחר  תפקוד, 
העירייה  לראשות  יבחרו  וכך  חדשות,  בחירות  על  הכרזה 
מצבה  את  היטב  המכירים  עצמה,  מהעיר  אנשים  ולמועצתה 
את  או השארת  לפיתרון הבעיות,  ואת הדרכים  בה  פרט  וכל 
ראש העיר ומועצתה על כנם, ולצידם למנות חשב מלווה בעל 

סמכויות בחתימה על הוצאות כספיות.
בעיריית בני-ברק חל שינוי מהפכני לטובה המצבה הכספי 
והארגוני בפעילות שהחלה לפני שנים רבות ביזמתו של הרב 
העירייה  בראשי  והמשכו  דאז  העיר  ראש  אירנשטיין,  משה 
שלאחריו, עם מינוף מרשים בתקופת הרב חנוך זייברט, ראש 
ימים בנוי על  העיר, לפיתוח אזור צפון העיר, שהיה באותם 
מוסכים ומפעלים קטנים, ושהביאו לעירייה הכנסות כספיות 
קטנות בלבד, ולצידן בעיות שונות באזור, ולהפיכתו למרכז 
למגדלי משרדים ועסקים בני עשרות קומות, כאשר, כיום, כבר 
בנויים בו שמונה מגדלים, שניים נוספים נבנים והולכים, ובהם 
והשני בגודלו בארץ,  בן 60 קומות  מגדל "הכשרת הישוב", 
ומתוכננים להיבנות כבר בקרוב מגדלים נוספים. "רק דרך זו 
לטובה,  המבורך  הכלכלי  השינוי  את  לעירייה  בס"ד  הביאה 
לאיזונה הכספי ולהכנסות כספיות גדולות והולכות כל העת".

פרויקט הגמרא "לגלות את המאור שבה", המשותף למכון אחיה ולמח' ילדים ונוער 360 שבעיריית בני ברק סיועו 
באלפי שיעורים לתלמידים שמתקשים בלימודי הגמרא בתלמודי תורה

"מינוי הועדה הקרואה לא שיפר את מצב העירייה, דווקא המועצות הנבחרות שהיו בעירייה לאחריה הקטינו דראסטית 
את הגירעון והביאו לאיזון תקציבי"- כך אמר אברהם טננבוים, מזכיר עיריית ב"ב ודוברה בכינוס ארצי של איגוד 

המזכירים והמנכלי"ם  עוד ציין טננבוים: "הועדה הקרואה בעירייה נבעה לא רק משיקולים מקצועיים, אלא היו גם 
אינטרסים אחרים"

לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד

ההתפתחות: מוועדה קרואה למרכז אורבני

בניין עיריית בני ברק       )צילום אבישי טייכר, פיקיוויקי(



חדש גבינה לבנה בטעם נפלא
היחידה מ-100% רכיבים טבעיים

יותר בריא, יותר טעים.

גם בשבועות,
לילדים שלי

אני
בוחרת
טרה
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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

                       

הנעדר נמצא ללא רוח חיים
שמעון חזן תושב בני ברק בן 76 נמצא ללא 
שחיפשו  ושוטרים  מתנדבים  ע"י  חיים  רוח 

אותו. 
בשעה  שני  ביום  שעבר  בשבוע  נעדר  חזן 
בלילה  רביעי  ביום  ונמצא  בצהריים   17:00
מכל  מתנדבים  מאות  של  חיפושים  לאחר 

ארגוני ההצלה והחסד. 
פרטיו  כל  עם  מנשר  פרסמה  המשטרה 
בחיים,  כשהוא  אותו  לחפש  במטרה  ותמונתו 

אך הוא נמצא ללא רוח חיים.  
רביעי,  ביום  דיווח  התקבל  מסוים  בשלב 
יושב  מבוגר  אדם  שראתה  שדיווחה  מגברת 
כמה  לפני  המושבות'  ב'אם  הכביש  בציידי 
את  העבירה  המשטרה  כך,  בעקבות  שעות. 
ואז  ההצלה  מארגוני  למחפשים  המידע 
המתנדבים הלכו לאורך כל הכביש הלוך וחזור 
מספר פעמים, עד שמישהו דיווח שהוא רואה 
משהו מוזר בין השיחים. ואז הוזעק למקום ר' 
יחיאל מילר מארגון 'איחוד הצלה' ומצאו את 
הנעדר כשהוא ללא רוח חיים ובעקבות מצבו 

נאלצו לקבוע את מותו.
מחקירת המשטרה עולה כי הנעדר היה עם 
המטפל שלו בגינה ברחוב פרדו מתחת לביתו, 
בשלב מסוים הוא נעלם למטפל, ומאז נעלמו 
מפרדו  הלך  הנעדר  ההשערות,  לפי  עקבותיו. 
 - גהה  צומת  את  ומשם חצה  ה'  לכיוון שיכון 
ז'בוטינסקי לכיוון אם המושבות, שם הוא ככל 
הנראה מעד משולי הכביש והדרדר אל תעלה 

ושם מצא את מותו. 
מתנדבי זק"א ת"א טיפלו בגופתו שהועברה 

למכון לזיהוי מוחלט ואח"כ לקבורה.

נעצר חשוד בהונאה
השבוע ביום שני לפנות בוקר נעצר החשוד 
ברק, אשר חשוד  בני  תושב   25 בן  ש. מהצרי 

במספר רב של מעשי עוקץ מרמה והונאה.
במשך החודשיים האחרונים התקבלו מספר 
רב של תלונות על פיהן החשוד היה נוהג לבקש 
ולקבל "כהלוואה" אלפי שקלים מעוברי אורח 
עם  פתק  מעביר  ואף  רכבו  לתיקון  תמימים 

פרטיו למלווים על מנת ליצור רושם אמין. 
פרטיו,  את  המשטרה  פרסמה  כשבוע  לפני 
וידאו, וביקשה את עזרת  לצד תמונה וסרטוני 

הציבור בחיפושיה אחר החשוד מבני ברק.
המשפט  בבית  שופט  בפני  הובא  מהצרי 
בבית המשפט השלום בתל אביב שהאריך את 

מעצרו ב- 4 ימים.

קביעת מזוזות ב'בוני עולם'

גדולי ישראל קבעו השבוע מזוזות במשרדי 
ארגון 'בוני עולם'.

הגיעו  מזוזות  וקביעת  הבית  חנוכת  לכבוד 
גדולי ישראל, רופאים ואישי ציבור לכבד את 
יו"ר  קיבלו  הבאים  ואת  חגו,  ביום  הארגון 

הארגון ומיסדו הרב שלמה בוכנר מניו יורק.
של  החדשים  במשרדים  נקבעו  המזוזות 

הארגון.

ילד נפל מחלון וניצל
ילד כבן 6 נפל מחלון ביתו בקומה הראשונה 
ברחוב רש"י בבני ברק. מתנדבי איחוד הצלה 
רפואי  טיפול  לו  העניקו  ברק'  'בני  מסניף 

ראשוני. 
סיפר:  הצלה'  ב'איחוד  מתנדב  מנלה  בני 
בחצר  שיחים  על  נפל  הילד  הנס  "למרבה 
יחד  הנפילה.  עוצמת  את  שבלם  מה  הבניין 
של  האופנועים  מיחידת  נוספים  מתנדבים  עם 
לו טיפול רפואי ראשוני  איחוד הצלה הענקנו 
כשהוא בהכרה מלאה וסובל מחבלות ופציעות 

קלות בראשו". 
בארגון איחוד הצלה קוראים ללמוד ולהפיק 
אומנם  שהפעם  זה  מצער  ממקרה  לקחים 
או  סורגים  ולהתקין  קלה  בצורה  הסתיים 
מעין  אירועים  למנוע  בכדי  אחרים  אמצעים 
אלו. נקיטה בכללי הבטיחות והזהירות יכולה 

למנוע אסונות מיותרים.

יום הולדת מרגש
קבוצת אנשים טובים ערכו בהפתעה מסיבת 

יום הולדת לקבצנית מרח' רבי עקיבא.
הקבצנית  את  מכירים  העיר  מתושבי  הרבה 
טרפון  פינת  ר"ע  ברחוב  רבות  שעות  שיושבת 
שהינה  רפואיים  טיפולים  לצורך  כסף  ואוספת 

עוברת כשהיא אוספת שקל לשקל.
השבוע החליטו הצלם דוד זר וחבריו מנהלי 
ליד  ניצבת  שהקבצנית  מאנטש',   – 'ניו  חנות 
יום  מסיבת  לה  ולחגוג  אותה  להפתיע  חנותם, 
הולדת. הם אספו סכום כסף וקנו לה עוגת יום 
הולדת ומיני מתיקה וחגגו לה בהפתעה גמורה 

את היום המיוחד.
יושבת  יום כל היום היא  זר סיפר: "כל  דוד 
בגשם  שקל  ועוד  שקל  אוספת  עקיבא,  ברבי 
בשמש וכל זה לטיפולים רפואיים. חשבנו איך 
אפשר לשמח אישה כזאת, עד שנודע לנו שיש 
לה יומולדת. ואין לה מי שיחגוג איתה, אז תוך 
דקות אירגנו עוגת יומולדת, שתיה, בלונים וגם 
מעטפה קטנה - רק לעשות לה טוב. היה שווה 

לראות את הדמעות מהתרגשות".

קצרצרים 
  מזל טוב: לכ"ק האדמורי"ם מפרמישלאן 

ובוטושאן להולדת הנכדה בשעטומ"צ.
  מזל טוב: למנכ"ל בד"ץ 'יורה דעה' הרב 

אביחי גיאת הי"ו לרגל חתונת בתו.
 מזל טוב: לראש ארגון 'איחוד בני בתורה' 

הרב ידידיה ידעי הי"ו לרגל אירוסי בתו.
מנכ"ל  נוראני  יעקב  להרב  טוב:  מזל   

ארגון 'בית לחם יהודה' לרגל הולדת בתו. 
בעל  שטיסל  ישעיה  לאברהם  טוב:  מזל   

מסעדות 'שטיסל' לרגל אירוסי בתו.
להתפלל  נקרא  הציבור  שלימה:  רפואה   
הרב  החולה  על  מרובים  שמים  רחמי  ולעורר 
שלמה בן שושנה )שמעה( הי"ו שנמצא במצב 

קשה.
המיתולוגי  הבעלים  מלכה  חיים  בד"ה:   
של "כל בו חיים" בהרב שך בב"ב נפטר לאחר 

מחלה קשה כשהוא בן 66.

          ב' בסיון תשע"ו 8/6/16

צילום: יוסי רוזנבוים

 צילום: דוברות זק"א ת"א

קווים מנחים למותג מעוף

עלון

תכנית הליווי השיווקי

תכנית הגנת מט"ח

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

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

 מופעל ע"י חברת
מוקד אנוש בע"מ

מעוף
ההצלחה שלכם. העסק שלנו.

הסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים

שואפים להתחיל
באמת להרוויח?

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

זה העסק 
שלך.

משרד הכלכלה

מופעל ע"י
אשכול גלילי

חברה יהודית ערבית
לפיתוח כלכלי בע"מ

הזדרזו להבטיח מקומכםהקורסים נפתחים עכשיו! 

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

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

עלות  הקורס: 336 ₪

הקורסים מסובסדים ע״י הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים במשרד הכלכלה
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הגלידה המשפחתית 
האהובה בישראל 

הגלידה המשפחתית 
האהובה בישראל 

הגלידה המשפחתית 
האהובה בישראל 
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מאת: עוזי ברק

בהמשך לשיתוף הפעולה בין עיריית בני ברק 
קטנים  לעסקים  לסייע  ה'מעו"ף'  מערך  לבין 
ובינוניים ברחבי העיר, ערך הצוות המקצועי 
של מעו"ף בבני ברק בדיקה ומצא כי עסקים 
המתמחים  ובסביבה  ברק  בני  בעיר  רבים 
מוצרים  במכירת  או  איכותי,  שירות  במתן 
מעולים, אינם מצליחים לשגשג, מחוסר כלים 
בפרט  ומכירות,  שיווק  בתחום  מקצועיים 
כשמדובר בעסקים קטנים או בינוניים שבהם 
נותן השירות או היצרן מתפקד בכמה כובעים 
בו זמנית- כך הציג צוות מעו"ף בני-ברק את 
המצב העסקי השורר, כיום, בחלק מהעסקים, 
ביקורים  סבב  במסגרת  בעיר,  רבנים  בפני 
בפני  ה"מעו"ף"  שירותי  את  להציג  שנועד 
רבנים ודיינים שנתקלים רבות בעסקים, שלא 
גדולה,  ובאופטימיות  בסערה  נפתחים  אחת, 

אך סופם בכישלון ובעגמת נפש מרובה.
סניף  מנהל  לשם,  תומר  מר  של  בביקורם 
מנהל  וינטרוב,  יואל  רו"ח  ושל  בעיר  מעו"ף 
מאיר  יעקב  רבי  הגאון  אצל  במעו"ף  עסקים 
והרה"ג  יעקב"  "קהילות  בד"צ  ראש  שטרן, 
רבי יצחק בירך דסקל, חבר הבד"צ, ציינו נציגי 
שמעסיקים  עסקים,  גם  אחת,  לא  כי,  מעו"ף 
אינו  העסק  מכירות,  ועובדי  מכירות  מנהלי 
אין  מעטים  לא  במקרים  ולצערנו,  מתרומם, 
להובילם  העלול  הסיכון  את  חוזים  בעליהם 
לכישלון, ופעמים רבות הם לווים למשך שנים 

רבות, תחת הסדרי חוב לבנקים, או למשפחה 
הנכונים  הכלים  את  חסרים  והם  חברים,  או 

לקידום העסק. 
כי  מעו"ף,  נציגי  הוסיפו  זה,  לצורך 
את  לציבור  להנגיש  הוא  המעו"ף  ייעוד 
הסוכנות  בסבסוד  המוענקים,  השירותים 
הכלכלה,  במשרד  ובינוניים  קטנים  לעסקים 
לפתחם,  לעומדים  או  קיימים  עסקים  לבעלי 
עסקי,  תחום  בכל  וייעוץ  הכוונה  באמצעות 
קורסים  מתקיימים  וכמו"כ  שירותים,  מסחר, 
הבנת  השאר,  בין  הכוללים,  והדרכות, 
גישה  לאפשר  כדי  מגוונים  תקשורת  סגנונות 
שירותים  הצגת  הלקוח,  אל  אפקטיבית 

בפעמים  קנייה  שכן,  מרגשת  בדרך  ומוצרים 
טיפול  רגשית;  תוצר של החלטה  היא  רבות, 
השאלות  זיהוי  בהתנגדויות,  נחרץ  אך  עדין 
לרצות  לו  שתגרומנה  הפונטציאלי  ללקוח 
את המוצר או השירות, ומשפטי שכנוע לרגע 
הסוכנות  לרשות  העסקה.  סגירת  של  הקריטי 
הכלכלה  במשרד  ובינוניים  קטנים  לעסקים 
בתחומים  זמינים,  יועצים   1000 מ-  למעלה 

שונים, בכל רחבי הארץ.
את  הביע  שטרן  מאיר  יעקב  רבי  הגאון 
התפעלותו מפעילות מעו"ף בני-ברק והפליא 
בחשיבות מתן ייעוץ והדרכה ליזמים ולבעלי 
בדרך  התנהלותם  את  לאפשר  כדי  עסקים, 

קרובות,  לעיתים  נתקל,  הוא  שכן,  הנכונה, 
גררו  אלו  ועובדות  ונסגרו,  שנפתחו  בעסקים 

דיני תורה, סכסוכי ממון ובעיות אחרות.
הוא  כי  ציין  דסקל  בירך  יצחק  רבי  הרה"ג 
רבנים  של  גבוהה  באיכות  להרצאות  מודע 
הכוונה  הנותנים  מעו"ף,  במסגרת  ודיינים 
ולא אחת, מחוסר  הלכתית בהקמת העסקים, 
ולדוגמא,  כספי,  הפסד  נגרם  הלכתית  ידיעה 
חוזה שנכתב כחוק אינו מותאם לרוח ההלכה, 
וחוסר ידיעה זו יכולה לגרום ליזם הפסד של 
ממון רב, אם הצד השני יפר את החוזה, ולא 
תהיה בידי היזם האפשרות לאכוף את החוזה 

בדין תורה.
הקורסים  כי  נמסר,  הרבנים  אצל  בביקור 
בהפרדה,  וכמובן,  מעו"ף,  ע"י  המופעלים 
שקל,  במגדלי  מעו"ף  העסקים  במרכז 
קטנים  לעסקים  הסוכנות  ע"י  מסובסדים 
ע"י  מופעלים  הכלכלה,  במשרד  ובינוניים 
הינם חלק ממערך   ,BDO ידוע רו"ח  משרד 
בהתאם  והינם  עסקים,  ובעלי  ליזמים  הסיוע 
עסקים  לבעלי  לסייע  העירונית  למדיניות 
בעיר. הרבנים הגאונים הביעו בשיחתם תודה 
בעיר,  לעסקים  הסיוע  על  לעירייה  והוקרה 
באמצעות מעו"ף, ובפרט להרב חנוך זייברט, 
אייזנברג,  מנדל  מנחם  ולהרב  העיר  ראש 
חברתיים,  לשירותים  האגף  וראש  רה"ע  סגן 
העומדים לרווחת התושבים בכל עת ולמשרד 

רו"ח BDO, מפעיל שירותי המעו"ף בעיר.

יש לכם עסק קטן או בינוני שלא מצליח להתרומם או להתפתח? תפנו לצוות 'מעו"ף' שפועל בשיתוף פעולה עם עיריית 
בני ברק באמצעות הכוונה, קורסים, הדרכות וייעוץ בכל תחום עסקי או מסחרי

המעו"ף לעסקים קטנים ובינוניים 

ראשי מעו"ף מציגים פעילויות בפני הרבנים

עזוב, לא 
חשובה הדרך, 

חשובה התוצאה...
על איזו דרך

 אתה ממליץ?

רוצים להיות בקשר עם חברת החשמל? אתם יכולים לפנות אלינו בכל רגע שתצטרכו, 
 איך שמתאים לכם: במרכז שירות 103, באתר חברת החשמל וביישומון. 

אנחנו לשירותכם, בכל דרך שתבחרו!

יש לכם מגוון דרכים לשמור איתנו על קשר

אנחנו לשירותכם
בכל דרך שתבחרו



מוגש כמידע לחברי מכבי

ד"ר ג'ודי
בלטר - סרי

מומחית ברפואת ילדים ורופאה בכירה 
במחלקת ילדים, מעייני הישועה.

רחוב כהנמן 64 ו׳
מכבי ללא הפסקה 3555*

המצטרפת לצוות המומחים של מכבי בבני ברק.

כחלק מתנופת הבריאות, מכבי מקדמת בברכה
את רופאת הילדים הוותיקה והידועה

ד"ר ג'ודי
בלטר - סרי

ברוכה 
הבאה!

כל בני ברקי
שני חבר
 במכבי
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מאת: עוזי ברק

ביריד  השתתפו  ברק  בני  מתושבי  מאות 
תעסוקה 3 שהתקיים ביוזמת המרכז להכוון 
ביריד הוצעו  בני ברק,  עיריית  תעסוקתי של 
עשרות משרות ללא צורך בידע או בהכשרה 
להשתלב  המעוניין  הציבור  לכלל  מוקדמת 
יצור,  בלוגיסטיקה,  התעסוקה  במעגל 
תעשיה, מוקדי שירות ומכירות. לאור פניות 
החרדי  בציבור  תעסוקה  דורשי  של  רבות 
תעסוקה  ירידי  של  הגדולה  ההצלחה  ולאור 

קודמים, 
מעוף,  ביריד:  שהשתתפו  החברות  בין 
פלוס,  קידום  נתיב,  אפיקים,  מים,  שטראוס 
מדגם,  תפילין,  דאסקאל  טלאול,  מאוחדת, 
הורביץ,  א.ע.  מהנדסים,  עד  אור  טלדור, 
קונדיטוריה עיני, יוסי מעליות, AMG, ריבה 
לויאלטי, טללי ערד, תפקיד  ושות',  יחזקאל 

פלוס, אימג'סטור.
במהלך היריד קיימו נציגי החברות ראיונות 

אותם  שיובילו  למאות מהמשתתפים  עבודה 
בחברות  למשרות  הקרוב  בזמן  כבר  אי"ה 

הללו.
יצוין כי לראשונה הופעל גם חדר משרות 
חמות אשר הציע למשתתפים מקומות עבודה 
וכן  ביריד  משתתפות  אינם  אשר  בחברות 
המשרות  את  שהציגו  מעסיקים  בו  הופיעו 

שברשותם למשתתפים.
נהנו מסדנאות  כמו"כ רבים מהמשתתפים 
נמסרו  אשר  עצמי  ושיווק  קו"ח  לכתיבת 
כלים  קיבלו  בהן  ספקטור  אבי  המאמן  ע"י 
ויכולת  מקצועיים  חיים  קורות  לכתיבת 

להתמודד היטב בראיונות עבודה.
בסיפוק  מציינים  תעסוקתי  להכוון  במרכז 
גדולות  חברות  מצד  הרבה  ההיענות  את  רב 
החרדי  מהמגזר  עובדים  לקלוט  המעוניינות 
הרבה  ההיענות  ואת  מגוונים,  בתחומים 
מצד הציבור להשתתפות ביריד המיוחד. וכי 
עם  קשר  יצור  המרכז  הקרובים  בימים  כבר 

משתתפי היריד להמשך הליווי התעסוקתי.

הצלחה ליריד התעסוקה 
של העירייה

ביוזמת המרכז 
להכוון תעסוקתי 
של עיריית בני 
ברק: מאות 

השתתפו ביריד 
תעסוקה 3 של 

בני ברק
חלק ממשתתפי היריד 

נתפסו על חם
מיסיונרים תועדו עוברים על החוק כשהם מחלקים חומר הטפה 
לקטין במסגרת קמפיין מיסיונרי במודיעין ● בליווי נציג 'יד 
לאחים' ניגשה אמו של הילד להגיש תלונה בתחנת מודיעין

מאת: אלי שניידר

הקמפיין  את  שתיעד  מודיעין  תושב 
האחרונים  בשבועיים  שהתרחש  המיסיונרי 
האחרון  השבוע  בסוף  הביא  במודיעין, 
אותם  כנגד  במשטרה  תלונה  להגשת 

מיסיונרים.
הכול החל כשתושב בשם ד. עמד במקום 
מפני  התושבים  את  והזהיר  בעיר  מרכזי 
הרחוב  בקרן  שעמדה  מיסיונרית  קבוצה 

וחילקה חומר מיסיונרי לעוברים ושבים.  
מחלקים  המיסיונרים  כי  לפתע  הבחין  ד' 
נוצרי לילד צעיר חובש כיפה.  חומר הטפה 
הוא תיעד את המקרה ולאחר מכן ניגש לאמו 
והזהירה כי מדובר בחומר של כת מיסיונרית 
החומר  את  להוציא  מיהרה  אכן  וזו  נוצרית 

מידי בנה.  
כמה דקות לאחר מכן שיגר ד' את התמונה 
לאחים,  יד  של  במיסיון  למאבק  למחלקה 
הילד,  של  אמו  עם  קשר  ליצור  שמיהרה 
במשטרה,  תלונה  הגשת  על  המלצה  תוך 
שידול  של  פלילית  בעבירה  מדובר  שכן 
האם  הגיעה  למחרת  יום  דתו.  להמיר  קטין 
- רכז השטח של הארגון,  וולקן  בליווי בני 
התמונה  כשבידיה  מודיעין  לתחנת משטרת 
כנגד  מתועדת  תלונה  והגישה  המפלילה 

המיסיונרים. 
עו"ד משה מורגנשטרן מהצוות המשפטי 
של יד לאחים אמר השבוע כי חלוקת החומר 
"מדובר  ביותר.  חמורה  לקטין  המיסיונרי 
העונשין  לחוק  368א'  סעיף  על  בעבירה 

אליו,  ישירה  בפניה  קטין,  'המשדל  הקובע 
חודשים'.  ששה  מאסר   – דינו  דתו,  להמיר 
עם  הדין  את  למצות  למשטרה  קוראים  אנו 

מפרי החוק המיסיונרים". 
יד  כי  בדבריו  הדגיש  מורגנשטרן  עו"ד 
לאחים ימשיך לעקוב אחר טיפול  המשטרה 
בתיק זה ובמידה שהמשטרה תחליט כדרכה 
של  בעילה  התיק  את  לסגור  בקודש  שלא 
ליועץ  ערער  יוגש  לציבור",  עניין  "חוסר 
תישקל  הצורך  ובמידת  לממשלה  המשפטי 

אף פנייה לבית המשפט. 
ערנותו  את  לשבח  מציינים  לאחים  ביד 
להמשיך  הרחב  מהציבור  ומבקשים  ד.  של 
לפקוח עין ולדווח על כל פעילות מיסיונרית 
למוקד יד לאחים שמספרו 1800-620-640.

 אישור הגשת התלונה במשטרת מודיעין

תכל'ס
פרנסה!

הנדסאים במימון מלא  לגברים, בכפוף לאישור מה"ט  מלגות לזכאים/ זכאיות 

נשים - קורסי בוקר, גברים – קורסי ערב

0 7 3   7 9 3   5 8 0 0

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

משרד הכלכלה

תכל'ס, צלצלו עוד היום!

תחשבו תכל'ס. 
הירשמו עכשיו ללימודי מקצוע ממוקד ומפרנס

מתוך המבחר הגדול ביותר של 
לימודי מקצועות תכליתיים

בלי חוגים מיותרים ובלי למרוח את הזמן. 

הנדסאות 
אדריכלות

הנדסאות 
בנין

הנדסאות 
חשמל

הנדסאות 
תוכנה

הנדסאות 
עיצוב 

תעשייתי

טכנאי 
מחשבים

ניהול 
רשתות

הנה"ח
 1+2 

הנה"ח
3 

חשבות 
שכר

יעוץ מס

ייבוא יצוא 
וסחר 

בינלאומי

ניהול 
לוגיסטי 
ומחסן 

ממוחשב

מזכירות 
רפואית

ניהול 
מערכות 
משרד 

מטפלות
גיל הרך

עיצוב 
גרפי

גרפיקה 
ממוחשבת

עיצוב 
פנים

בודק 
תוכנה

פיתוח 
אפליקציות

073-7935800 לפרטים: 
בית שמש עילית  חיפה   מודיעין  ברק  אשדוד   בני  ירושלים  

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

המרכז החרדי להכשרה מקצועית



כף הרגל שלך

הסרת עור קשה באמצעות
הפצירה עם גבישי יהלום

סידרת תכשירים
לטיפול וריכוך

תוצאות מיידיות
מהשימוש הראשון!

תמיסת השריה
לניקוי והרגעה

את מוצרי שול ניתן להשיג ברשת סופר פארם, ניו פארם, שופרסל ובבתי המרקחת הפרטיים.

לרגליים שלך מגיע טיפול של 'שול' )Scholl( בסוף היום. 

 תוכלי בעצמך להסיר את העור הקשה באמצעות הפצירה החשמלית
או להשתמש בסדרת הקרמים המרככים שיטפלו בכף רגלך לאורך זמן. 

התחילי להשתמש בשול ותרגישי את ההבדל מיד!

הבריאות ברגליים שלך.
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מאת: חיים רייך
 

הוענק  בכנסת  השבוע  שנערך  בטקס 
המכון  של   2015 לשנת  הפרלמנטר"  "אות 
נחמיאס  איילת  לח"כ  לדמוקרטיה  הישראלי 
ורבין )המחנה הציוני( וליו"ר ועדת הכספים 
ח"כ משה גפני )יהדות התורה(. הטקס נערך 
אדלשטיין,  יואל  יולי  הכנסת  יו"ר  במעמד 
הישראלי  המכון  אנשי  כנסת,  חברי 

לדמוקרטיה ובני משפחה.
"כמדי  אדלשטיין:  יואל  יולי  הכנסת  יו"ר 
שנה אני שמח להשתתף בטקס הזה. לא מובן 
מאליו שגוף חוץ פרלמנטרי לוקח על עצמו 
מישהו  בוחר  ולא  מחקר  של  יסודית  עבודה 
לו את האות, אלא  ומעניק  שפרץ לתקשורת 
קריטריונים  באמצעות  בדיקה  שנעשית 
ברורים של עשייה פרלמנטרית. אני בהחלט 
שהפוליטיקה  בגלל  רק  ולא  כך  על  שמח 
והצורך  ואישית  כותרות  של  היא  היום 
שלא  למחוזות  אותנו  מביא  בעיתון  בידיעה 
היינו רוצים להגיע אליהם. אף פעם לא היה 
מקרה שמישהו נבחר והרמנו גבה, תמיד יש 

לבחירה יסוד סביר לבחירה וכך גם השנה.
גפני  משה  ח"כ  של  הרבה  "פעילותו 
כיו"ר ועדת הכספים, כמחוקק, כדובר רהוט 
במליאה שלא תמיד קל ליו"ר לעצור את שטף 
ותפקודו בכנסת  גדול מתפקידו  וחלק  דבריו 
הישראלית  בחברה  סטיגמות  שבירת  הוא 
רבים.  בפעילות שנוגעת בתחומים חברתיים 
ח"כ איילת נחמיאס ורבין אמנם חדשה יחסית 
אבל שומעים ורואים אותה בפעילות מגוונת 
להשתלבות  נהדרת  דוגמא  שזו  חושב  ואני 
במשכן בצורה ראויה ולא של כותרות זולות, 

אלא עבודה מכוונת ורצינית".
לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  נשיא  סגן 
שהוחלט  "הח"כים  קרמינצר:  מרדכי  פרופ' 
בעשייה  עוסקים  האות  את  להם  להעניק 
פרלמנטרית עקבית, מעמיקה, לעיתים אפורה 
את  שקובעת  כזו  אבל  לכותרות  זוכה  ולא 
איכות פעולתה של הכנסת. איכות זו מגלמת 
את הדמוקרטיה האמיתית הפועלת למען כלל 

האזרחיות והאזרחים".
בכנסת  שנים   27 "אחרי  גפני:  משה  ח"כ 
אני לא צריך, אבל אני שמח על המעמד הזה. 

סבור  אני  בכך.  מתגאה  ואני  חרדי  אדם  אני 
החרדי  לציבור  גם  טוב  לכולם  טוב  שכאשר 
אני  שבעתיים.  רע  לחרדים  לכולם  וכשרע 
לעצמנו,  קודם  'נדאג  שאמרנו  תקופות  זוכר 
מפלים מקפחים אותנו' עד שהגענו למסקנה 
ובקדנציה הזאת זה מועצם כשאנחנו דואגים 
דברים  על  מקבלים  כותרות  הציבור.  לכלל 

שלא שווים שום דבר".
גפני  ח"כ  של  לזכייתו  הוועדה  בנימוקי 
הוא  גפני  "משה  הפרס:  ועדת  חברי  ציינו 
האיכותית  שפעילותו  הכנסת  חברי  מוותיקי 
בולט  הוא  שנים.  במשך  ביטוי  לידי  באה 
במיוחד בפעילותו כיושב ראש ועדת הכספים 
הראשונה  השנה  במהלך  נמרץ.  וכמחוקק 
של הכנסת ה-20, פעל ח"כ גפני בלא לאות 
של  עיסוקה  בתחום  חקיקה  נושאי  לקידום 
ובפרט  עומד,  הוא  שבראשה  הכספים  ועדת 
והורים  נכים  כגון  חלשות  אוכלוסיות  למען 

לילדים החולים במחלות קשות".
ח"כ  של  לזכייתה  הוועדה  בנימוקי 
נחמיאס-ורבין נכתב: "איילת נחמיאס-ורבין 
פעילות  בזכות  במיוחד  בולטת  ח"כית  היא 
זירות  של  רחב  במגוון  וחרוצה  נמרצת 
פרלמנטריות. נחמיאס ורבין פועלת בנחישות 
מעמד  קידום  ובהן  חשובות  מטרות  לקידום 
האישה והשוויון המגדרי והשבחת התעשייה 
בישראל, והיא אף בולטת במאמציה להנגיש 
את הכנסת והממשלה לציבור ולסייע בטיפול 

בבעיות אישיות של אזרחים".
השופט  בראשות  היא  הפרס  ועדת 
בן  מנחם  פרופ'  אור,  תיאודור  )בדימוס( 
ששון, הרב יצחק לוי, פרופ' גבריאלה שליו 
לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  נס.  לאה  וד"ר 
ערך מחקר מקיף כדי לעמוד על הקריטריונים 
איכותית  פרלמנטרית  פעילות  המאפיינים 
במגוון רחב של פרמטרים: נוכחות בוועדות, 
המושב,  במהלך  שהושלמה  פרטית  חקיקה 
היום  לסדר  הצעות  שהוגשו,  שאילתות 
דקה  בני  ונאומים  נאומים  במליאה,  שנידונו 
שנישאו במליאה ועוד. בשלב השני התכנסה 
הוועדה לדון ברשימה נבחרת של מועמדים, 
ובחרה מתוכם את מקבלי האות בהסתמך על 
נתוני השלב הראשון ועל קריטריונים נוספים, 
הציבורית  וחשיבותה  השפעתה  דוגמת 

הרחבה של עבודתם הפרלמנטרית.

יו"ר הכנסת בטקס: "פעילותו הרבה של ח"כ משה 
גפני כיו"ר ועדת הכספים, כמחוקק, כדובר רהוט 

במליאה, וחלק גדול מתפקידו ותפקודו בכנסת - הוא 
שבירת סטיגמות בחברה הישראלית בפעילות שנוגעת 

בתחומים חברתיים רבים"

גפני קיבל את 
'אות הפרלמנטר'

גפני מקבל את 'אות הפרלמנטר'

המכינה תפתח אי"ה בחודש אלול מלגות לזכאים/ זכאיות 

נשים - קורסי בוקר, גברים – קורסי ערב

הנדסאים

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

0 7 3   7 9 3   5 8 0 0

משרד הכלכלה

תכל'ס, צלצלו עוד היום!

מקצוע יוקרתי
לאנשים שיכולים!

 מילגת לימודים
בשיטת הכל כלול! 

המילגה כוללת: מכינת לימוד מקיפה, שכר לימוד מלא, 
עלות בחינות, הנחיית פרוייקט ודמי הגנת פרוייקט.
* המילגה לגברים בכפוף לעמידה בקריטריונים של מה"ט. לנשים במחיר מסובסד

הנדסאות 
אדריכלות

הנדסאות 
בנין

הנדסאות 
חשמל

הנדסאות 
תוכנה

הנדסאות 
עיצוב 

תעשייתי

073-7935800 לפרטים: 
בית שמש עילית  חיפה   מודיעין  ברק  אשדוד   בני  ירושלים  

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

תכל'ס
הנדסאות!

המרכז החרדי להכשרה מקצועית



  לוקחת אתכם לחופה

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. תוקף המבצע מה 8.6.16 עד 8.7.16 או עד גמר המלאי.
מינימום 4 חבילות בכול סניף מכול סוג. המחיר אינו כולל הובלה. פינוי מוצר ישן דומה הינו ללא חיוב.

המחיר הקודם לפני המבצע ,משתנה מסניף לסניף ומוצג בסניף עצמו.

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

כל הבית 
הטכנולוגיה הכי מתקדמת

בכשרות הכי מהודרת.

סדרת מקררי 
היחידה עם מנגנון שבת מקורי מפס היצור, הכוללת 
מערכת אלקטרונית סגורה ועצמאית בחיווט נפרד, 

המאפשרת פתיחה וסגירה של המקרר ללא כל חשש, 
לפי כל הדעות.

סדרת תנורי  מהדרין דו תאי, 
משולב או בנוי.

בהשגחת הבד”ץ העדה החרדית המאפשרת לעבוד
בו זמנית בשני התאים ללא כל חשש למעבר אדים 

מתא אחד לתא שני.

,22100X :תנור בנוי דו תאי    מהדרין, דגם
,64120X :כיריים גז בקו, דגם | A :דירוג אנרגיה

4 להבות נירוסטה

3,290₪
מכונת כביסה דגם: 71031, 7 ק"ג, 1000 סל" ד,

,DV7110 :מייבש כביסה בקו דגם | A :דירוג אנרגיה
C :7 ק"ג, דירוג אנרגיה

2,590₪

מקרר   דגם: 162220W נפח כללי: 575 ליטר, תא קירור:  
417 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 136 ליטר נפח אחסון,
דירוג אנרגיה: B | תנור משולב דו תאי  מהדרין

דגם: 62110W, דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 71031,
A :7 ק"ג, 1000 סל"ד, דירוג אנרגיה

7,990₪
מקרר בקו מקפיא עליון דגם: 146101W, נפח כללי: 425 ליטר,

תא קירור: 333 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 90 ליטר נפח אחסון, 
 A :62121, דירוג אנרגיהW :תנור בקו משולב דגם | B :דירוג אנרגיה

A :מכונת כביסה דגם: 5600, 5 ק"ג, דירוג אנרגיה |

4,990₪
מקרר  מהדרין דגם: 156821W, נפח כללי: 520 ליטר

תא קירור: 383 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 122 ליטר נפח אחסון,
 ,62110W :תנור משולב דו תאי  מהדרין, דגם | B :דירוג אנרגיה

דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 6800, 6 ק"ג, 800 סל" ד,
A :דירוג אנרגיה

6,990₪

עכשיו בטרקלין חשמל כהלכה:
חבילות חתנים מיוחדות במחיר שישמח כל חתן וכל כלה!



בני ברק     ב' בסיון תשע"ו 8/6/16 1220

מאת: שי בן מאיר

למרות מימוש החוק הנורבגי והתפטרותו 
של סגן השר מאיר פרוש מהכנסת לטובת 
ח"כ יעקב אשר, המתיחות ביהדות התורה 
ח"כ  התורה  דגל  יו"ר  וכעת  נמשכת, 
הרוטציה  קיום  את  שוב  דורש  גפני,  משה 
אגודת  מאנשי  אחד  לפיה  בירושלים, 
ישראל יתפטר מהמועצה לטובת נציג דגל.

גפני שיגר השבוע מכתב 
ברק  בני  העיר  לראש 
ומזכ"ל אגודת ישראל חנוך 
זייברט בו נכתב: "בהמשך 
ההסכם  אודות  לפגישתנו 
לקראת  ביננו  שנחתם 
האחרונות  הבחירות 
אנו  ירושלים,  לעיריית 
דורשים לקיים את הבירור 
כנאמר בסעיף ח' להסכם 
שאתם  טענותיכם  כולל 
אינכם מחוייבים להעביר 
באי  או  התורה  לגדולי 

עליכם,  היא  כי החובה  טוענים  ואנו  כוחם 
הבירור  את  לקיים  דורשים  אנו  כן  ועל 
וכל  התאריך  עבר  והאם  מחויב  מי  כולל 

הוויכוחים אותם ניהלנו באותה ישיבה".
יתקיים  "מטעמינו  גפני:  מציע  כבוררים 
הרב  הגאונים  ירושלים  רבני  בפני  הדיון 
ברוך  והרב  אפרתי  יוסף  הרב  כהן,  דוד 

סולובייציק".
הוא מוסיף כי "הודעה דומה נמסרה אף 
בירושלים  אגו"י  ליו"ר 

הרב מאיר פרוש".
ישראל  באגודת  מנגד 
אמונים  בשלומי  ובעיקר 
בהסכם  כי  טוענים, 
בכך  הרוטציה  הותנתה 
רשימה  תהיה  שלא 
שתרוץ נגד יהדות התורה, 
תורה'  ש'בני  לאחר  אולם 
מנדט  וקיבלו  התמודדו 
של  מכחה  הורידו  ובכך 
דגל התורה, אין על אגודת 
ישראל לקיים את הרוטציה.

מאת: נח פריד

הכותל:  נשות  מצד  פרובוקציה  שוב 
נשות  הבריחו  בבוקר  )שלישי(  אתמול 
הכותל לתפילת ראש החודש שלהן, הנערכת 
מידי חודש ברחבת הכותל, ספר תורה מתחת 

לבגדי  אחת המתפללות.
הבוקר  בשעות  הבריחו  הכותל  נשות 
בזויה  בצורה  תורה  ספר  הנשים  לעזרת 

ושפלה, תחת בגדיה של אחת המתפללות.
בנוסף לביזוי הספר בצורה משפילה שכזו, 
ולהבדיל אלפי הבדלות, הפרה קבוצה זו גם 
זאת לא הפעם  צו בית המשפט בעניין.  את 
הראשונה, שקבוצה זו מפרה את ההחלטות 
המשפטיות לגבי הכותל, כך בחודש שעבר, 
קיום  נגד  המשפטי  היועץ  החלטת  למרות 
טקס "ברכת כוהנות" קיימה הקבוצה הנ"ל 

טקס שכזה.
הקדושים  והמקומות  המערבי  הכותל  רב 
הביע  שליט"א  רבינוביץ  שמואל  הרה"ג 
בזויה  בצורה  התורה  ספר  מהברחת  זעזוע 
הדורות  בכל  "יהודים  ואמר:  שכזו  ושפלה 
מסרו נפשם למיתה כדי לשמור על קדושתו 
נשות  עבור  אך  התורה,   ספר  של  וכבודו 
הכותל  זכויות הפרט 'כביכול' שלהן קדושות 
ישראל כאיש  בני  יותר. ביום שבו התאספו 
קבוצה  באה  סיני,  הר  תחת  אחד  בלב  אחד 

ושנאה.  פילוג  ומפיצה  זו  וצעקנית  בדלנית 
מפציר  אני  מזה.  גדול  ה'  חילול  לך  אין 
בשר לעניני דתות הרב דוד אזולאי לקבוע,  
אחת ולתמיד, נוהל ברור ומחייב להתנהגות 
מדי  שמתחולל  הביזיון  את  ולעצור  בכותל 

ראש חודש במקום הקדוש".
הכנסת  כי  לציין  "יש  הכותל המשיך,  רב 
בניגוד מפורש להחלטת  היתה  ספר התורה 
כחודשיים,  לפני  העליון  המשפט  בית 
ובהמשך להפרה בחודש שעבר של החלטת 
על  ומעידה  לממשלה,  המשפטי  היועץ 
שיהיה  סיכום  כל  להפר  זו  קבוצה  כוונת 
בקדושת  פגיעה  היא  מטרתן  בעתיד.  עמן 
הכותל, ברגשות המתפללים ובאחדות העם. 
אקבל  המערבי  הכותל  קדושת  על  כאחראי 

על עצמי בל"נ לצום על ביזוי ספר תורה".

למרות מימוש החוק הנורבגי המתיחות ביהדות התורה 
נמשכת  ח"כ משה גפני שיגר מכתב לחנוך זייברט 
בו דרש לקיים את הרוטציה בירושלים ושאיש אגודת 

ישראל יתפטר לטובת נציג דגל התורה  כבוררים הוא 
מציג את הגר"ד כהן, הגר"י אפרתי והגר"ב סולובייציק

נשות הכותל ממשיכות בלבזות את קודשי ישראל 
ואתמול הבריחו ספר תורה לעזרת הנשים תחת בגדי אחת 
המתפללות  רב הכותל: "כאחראי על קדושת הכותל 
המערבי אקבל על עצמי בל"נ לצום על ביזוי ספר תורה"

גפני דורש: לקיים 
הרוטציה בירושלים

נשות הכותל ביזו ספר 
תורה ברחבת הכותל

המכתב של גפני

הרב רבינוביץ )צילום: נתי שוחט, פלאש 90(

בוא נדבר
תכל’ס.

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

לפרטים והרשמה: 03-7382270

לפי סקר התאחדות הסטודנטים 2014-2015 תשע”ה, תשע”ו

בקמפוס החרדי אונו, מחכים לך 
המרצים הטובים בישראל!

 תואר במשפטים )עריכת דין( 

 תואר במנהל עסקים עם מגוון התמחויות:
    חשבונאות | מימון ושוק ההון | מערכות מידע

הרשמו עכשיו: 

קמפוס ירושלים:
 משפטים, מנהל עסקים עם מגוון התמחויות: 

מערכות מידע, מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום וניהול 
משאבי אנוש

קמפוס אור יהודה:
משפטים, מנהל עסקים עם מגוון התמחויות )חשבונאות, 

 מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום וניהול משאבי אנוש(, 
ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת, חינוך וחברה

מסלולי הלימוד בקמפוסים האקדמיים החרדיים:

המכינות מתחילות
26.06.2016 | כ’ בסיון תשע”ו



ֵמַח! בּועֹות שָׂ תוצרת הארץ מאחלת ַחג שָׁ

הזמנות 

לאירועים

₪8
לק“ג

₪6
לק“ג

₪20
לק“ג

₪10
לק“ג

₪20
לק“ג

₪10
לק“ג

₪14
לק“ג

₪4
ליח‘

₪19
לק“ג

₪45

₪64
לק“ג

₪49
לק“ג

₪49
לק“ג

₪24
לק“ג

₪1

₪39
לק“ג

₪24
לק“ג

₪68
לק“ג

₪24
לק“ג

₪45
לק“ג

₪58
לק“ג

₪68
לק“ג

₪36
לק“ג

₪35
לק“ג

₪30
לק“ג

₪20
לק“ג

₪20
לק“ג

90

מנצ‘ס

גרעינים שחור

קבוקים

פיסטוק

גרעינים לבן

שקד

בוטנים

קשיו

בוטנים מתוק

גרעיני אבטיח

צי‘הקינואהשעועית לבנהקוואקרחומוס ענקחומוס קטןגריסי פנינה

שמן קוקוססילאן טבעי ברד פופקורן ענק חמוציות

ממתקי
גומי

שוקולד 
אופנהיימר

פפריקה 
מתוקה

מבצעים חמים!

פיצוחים קלוים

קטניות

אגוזי ברזיל אגוזי מלך

רבי עקיבא 114 בני ברק
כל סוגי התבלינים, 
קטניות ופירות יבשים

054-5737779
1-599-55-44-55
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מאת: מנדי קליין
 

התכנסו  בוויליאמסבורג  סאטמר  חסידי 
לב  יטב  מוסדות  לטובת  לדינר  השבוע 
בני  ירושלים,  הקודש:  בארץ  דסאטמר 
באולמי  התקיים  האירוע  שמש.  ובית  ברק, 
קונטיננטל בשכונה, כשבראש ישב האדמו"ר 

מסאטמר שליט"א נשיא המוסדות.
עמד  זרעו"  מפי  תשכח  לא  "כי  הדינר 
בסימן הכרת הטוב לתושבי ארה"ק על השבת 
הדינר  לרגל  פקודי,  בשבת  במירון  שארגנו 
זכרונות  ובו  קדישא"  "קהלא  ספר  הופק 
 360 של  תרומה  ותמורת  המיוחדת  מהשבת 

דולר קיבלו את המזכרת.
לפני משא האדמו"ר שליט"א, נאם הרה"ג 
ר'  הקהל  ראש  של  לזכרו  צוויבל  מאיר  ר' 
יצחק רוזנבערג ז"ל שהיה בראשית במוסדות 
המוסדות.  את  ושיכלל  בנה  והוא  בארה"ק 
הראשון  בדינר  תשס"ו  שבשנת  הזכיר  הוא 
בעל  זצ"ל  מסאטמר  האדמו"ר  פטירת  אחרי 
אז  וביקש  ז"ל  יצחק  ר'  נאם  משה,  הברך 
הדינר,  בתחילת  תרמו  שכבר  הציבור  מכל 
להוסיף עוד תרומה מיוחדת לעזור לבנות את 
המוסדות בארה"ק. "ולכן", ביקש הפעם, "גם 
היום יוסיפו תרומות לזכר ראש הקהל". ואכן 
האדמו"ר  לפני  הציבור  עברו  ארוכה  שעה 
שליט"א והוסיפו תרומה על תרומתם במיוחד 

לע"נ של הראש הקהל ר' יצחק ז"ל.

LPH
בוחרים בשיא!

גם במיזוג אוויר

הכי שקטים שיש!
מזגני תדיראן קונים ב'שיא החשמל והמיזוג'

 במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!
אפשרות להתקנה איכותית ומקצועית ואחריות כפולה!

הן
 כ

לי
גי

מאיר  רבי  אשדוד:  )בחניה(      32 עוזיאל  בן  יונתן  רח'  אלעד:   
ביתר  רח' שפת אמת 32    ז'    בית שמש:  רובע  הנס 26  בעל 
פי’  יהודה הלוי 25  רח' המגיד ממעזריטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

שיא
החשמל
והמיזוג

נדיבי חסידות סאטמר הוסיפו 
על תרומתם לטובת המוסדות 

בארץ הקודש, לזכר ראש 
הקהל הרב יצחק רוזנברג 
שטבע למוות לפני שבועיים

פיגוע תופת בלב איסטנבול: 11 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיגוע סמוך לרובע ההיסטורי 
ולאזורים המתוירים של העיר, בשלב זה אף ארגון לא לקח אחריות על הפיגוע  משרד 

החוץ: "לא ידוע לנו כעת על ישראלים שנפגעו באירוע"

לזכר הנדיב

הרוגים ופצועים 
בפיגוע באיסטנבול

מאת: חיים בנשק
 

חונה  מכונית  בטורקיה:  מכה  שוב  הטרור 
איסטנבול  במרכז  )ג'(  אתמול  התפוצצה 
בסמוך לאוטובוס משטרתי. על פי הדיווחים 

11 בני אדם נהרגו ו-36 נפצעו.
זה קרה במחוז וזנצילר שבמרכז איסטנבול, 
כאשר בשעת בוקר התפוצץ רכב חונה בסמוך 
לאוטובוס בו נסעו עשרות שוטרים מקומיים. 
ע"פ הדיווחים מטורקיה, לפחות 11 בני אדם 

נהרגו ו-36 נפצעו, חלקם אזרחים.
נרשמו  באזור  בהן  בשעות  אירע  הפיגוע 
את  מסמנים  בטורקיה  גדולים.  תנועה  פקקי 
כגורמים  דאע"ש  את  או  הכורדית  המחתרת 
טרם  זה,  בשלב  האירוע,  מאחורי  העומדים 

מישהו מהם לקח אחריות על הפיגוע.
ההיסטורי  לרובע  סמוך  ארע  האירוע 
ומתוייר,  מסחרי  באזור  מדובר,  באיסטנבול. 
ואף  איסטנבול  לאוניברסיטת  גם  הסמוך 
החוץ  משרד  איסטנבול.  של  הגדול  לבזאר 
שנפגעו  ישראלים  על  ידוע  לא  כי  מסר, 

באירוע.

הפיגוע בטורקיה



במתחם אסם רח’ אהרונוביץ 22 בני ברק 
פתוח מ- 6:00 בבוקר | טל’: 054-6332227 

ניתן לבצע הזמנות של מאפים למוסדות/ישיבות במחירים מיוחדים לשבת!

10 לחמניות
רגיל/חיטה 

מלאה/המבורגר
ב-10&

לחם אחיד
מן הארץ
ב-5 &

5 בגטים
ב-10 &

מגוון
לחמים מלאים
2 ב-20 &

טוסטים
כולל 

תוספות
ב-18 &

מגוון 
קינוחים 
אישיים 

במחירים 
נוחים

מגוון 
פוקצות 

+לחם שום 
4 ב-10 &

4 בייגלה
ירושלמי/

רומני
ב-10 &

חדש!
בייגל

אמרקאי
במגוון
טעמים

עוגות מוס/ 
שמרים/

בחושות/קרפ 
לחמי צרפתי

בריאות/לחמי 
מחמצת במגוון 

טעמים

בייגלה
ירושלמי/

רומני
ב-10 &

קישים 
מיוחדים 

לחג
 השבועות

 
3 חלות
 גדולות

כל הסוגים
ב-20 & 

אייס חלבי  
שוקו 

ושתייה 
קרה

5
בייגל טוסט
ב-10 &

עוגות 
אפויות
ב-5 &

קפה
ב-5 &

עוגות
יום הולדת

חדש!
וופל בלגי

המאפיה המובילה באזור
 רק אצלינו ישר חם

מהתנור

חדש!  חדש!  חדש!

אייס קפה מתנה
בקניה מעל 20 ש”ח

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עתט.ל.ח עד גמר המלאי





זו
ה 

ע
וד

מ
ג 

צי
מ

ל

לרגל 
 השבועות

מגוון עוגות 

מיוחדות

מבצע!
כל סוגי

המאפים
ב-30&



אלפי זוגות רוקפורט במבחר דגמים חדשים
 חדש באקסוס!
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"גם אני כמוכם, באליטה, שונא את 
תנועת ש"ס ואת אריה דרעי. אבל אנחנו, 

כאליטה, צריכים לפנות גם למסעודה 
משדרות" - דבריו מעוררי הסערה של 

יו"ר הדירקטוריון החדש של חשדות 10 
רמי סדן, חוללה סערה וגררה גל של 

  תגובות וגינויים מכל הקשת הפוליטית
בש"ס איימו: "או שנתניהו ידאג שיפוטר, 
או שאנו חופשיים להצביע כראות עיננו"

ש"ס לראש הממשלה: "תפטר את רמי סדן או שאנחנו לא מחויבים לקואליציה"

מאת: אלי שניידר

ליו"ר  שנבחר  מי  סדן,  כשרמי 
הדירקטוריון של חברת החדשות ערוץ 10 
דיבר בישיבה סגורה עם בכירי הערוץ, הוא 
לבטח לא ישער כיצד דבריו יהפכו לסערה 
במשך  המרכזי  השיחה  ולנושא  גדולה 

מספר ימים.
בדיווח שהביא עיתון "הארץ", בישיבה 
לנוכחים:  סדן  אמר   10 בכירי חדשות  עם 
כמוכם,  אני  גם  האמת,  על  נודה  "בואו 
באליטה, שונא את תנועת ש"ס ואת הגנב 
אריה דרעי. אבל אנחנו, כאליטה, צריכים 
לפנות  הערוץ,  של  המעגלים  את  לפרוץ 

לקהל של ש"ס, למסעודה משדרות".
של  תגובתו  את  ביקש  העיתון  כשכתב 
כאשר  רק  להגיב.  סירב  הוא  לדברים  סדן 
פרצה סערה בעקבות פרסום הדברים, ניסה 

סדן לתקן את הנזק אך ללא הצלחה.
לכתב  אמר  בישיבה  הנוכחים  אחד 
ומביך,  "זה היה מקומם  כי  'הארץ'  עיתון 
התנשאות  אדנות,  של  ריח  מהדברים  נדף 
נגד דרעי אישית".  גם  וגזענות. הוא דיבר 
ועד  ויו"ר  הכלכלי  הכתב  חודורוב,  מתן 
שר  לסגן  התקשר  הערוץ  של  העובדים 
כל  בשם  והתנער  כהן  יצחק  ח"כ  האוצר 
עובדי חברת החדשות של הערוץ מדבריו 

של סדן.
לסדר  לעבור  מוכנים  היו  לא  בש"ס 
לראש  ופנו  סדן,  של  דבריו  על  היום 
גם  שמשמש  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
כשר התקשורת: "תפטר את  רמי סדן או 
שאנחנו לא מחויבים לקואליציה. הציבור 

המזרחי מפסיק לשתוק".
אמר:  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 

"בישראל 2016 יש גזענות. בישראל 2016 
יש   2016 בישראל  המזרחי.  לציבור  בזים 
ציבור  על  להתנשא  לעצמו  שמרשה  מי 

שלם שהוא חלק ממדינת ישראל".
התגובות מכל קצוות המערכת הפוליטית 
לא איחרו לבוא. ח"כ שלי יחימוביץ הגיבה 
ממתיק  עלוב  גזען  סדן  "רמי  בחריפות: 
אותה.  צריך  סוד. שונא את מסעודה אבל 
לוביסט, מאכער, זרוע השתקה של בלפור, 

אוי לאצבעות שאישרו את המינוי".
יחימוביץ אך סיפרה כי בעקבות העובדה 
בעצמה  היא  הדברים,  את  הכחיש  שסדן 
הדירקטוריון  מחברי  לשניים  התקשרה 

שאישרו שהדברים אכן נאמרו ע"י סדן.
למגנים:  הצטרף  לפיד  יאיר  ח"כ  גם 
"מגנה בחריפות את ההתבטאות הגזענית, 
המסיתה ורווית השנאה של סדן, אני קורא 
לו לחזור בו מדבריו ולהתנצל בפני מצביעי 

ש"ס, חברי הסיעה והעומד בראשה".
שר הבריאות יעקב ליצמן גינה אף הוא 
המיוחסים  הדברים  את  מגנה  "אני  ואמר: 
ש"ס  תנועת  אנשי  רבבות  נגד  סדן  לרמי 
והעומד בראשה, ידידי השר אריה מכלוף 
תופעה  היא  גנאי  כינויי  הדבקת  דרעי. 

מסוכנת ונדרש ממנו לחזור בו".
גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
אפשר  "אי  גינוי:  הודעת  הוא  אף  פירסם 
לא  הוא  באוויר.  הזה  הדבר  את  להשאיר 
בציבור  שכזה  חמור  דופי  להטיל  יכול 
ברבניו  בנציגיו,  ש"ס.,  מצביעי  של  שלם 

והציבור הרחב. עליו להתנצל מיידית".
סגן שר החינוך מאיר פרוש אמר: "אין 
מקום במדינת ישראל לכל גינוי של גזענות 
ושנאת שומרי מסורת, קל וחומר שמדובר 

מגופי  אחד  על  האחראי  תקשורת  באיש 
התקשורת הגדולים במדינה".

הציוני(  )המחנה  שי  נחמן  ח"כ  גם 
מסדן  וביקש  ש"ס,  לקריאת  הצטרף 
הוא   10 "ערוץ  מסר:  שי  ח"כ  שיתפטר. 
אמנם ערוץ פרטי אבל הוא משדר במרחב 
הציבורי, וחלות עליו אמות מידה ואתיקה 
הם  סדן  של  דבריו  ועיתונאיות.  ציבוריות 
אינו  הוא  נסבלים.  ובלתי  קבילים  בלתי 
מבין את תפקידו הציבורי שזה עתה החל 
ויחסוך  עכשיו  שיתפטר  לו  קורא  אני  בו. 

מאיתנו את הנזקים הצפויים מכהונתו".
ש"ס:  למצביעי  כתב  גואטה  יגאל  ח"כ 
המזרח.  עדות  בני  האהובים  ורעיי  "אחיי 
לכל אלו שחשבו שעידן ההסתה והגזענות 
שוב  מגלים  אנחנו  היום  מאחורינו,  כבר 
שהיא חיה נושמת ובועטת. לאור הדברים 
ב'הארץ'  שפורסמו  והנלוזים  המחפירים 
דברי בלע  אלו  סדן.  דבריו של מר  אודות 
ושנאה, התקפה גזענית בזויה כנגד מיליוני 
אזרחים במדינת ישראל, שכל חטאם הוא 
מוצאם המזרחי. הרב אריה דרעי, ותנועת 
כולם  כיום  באמת  כי  משל.  רק  זה  ש"ס 
מבינים שרק דרעי מייצג את הציבור הזה, 
קולם  את  שנתנו  מצביעים   200,000 מעל 
רק באותם  לתנועת ש"ס הפגיעה היא לא 
המצביעים אלא במיליוני בני עדות המזרח 

באשר הם".
הממשלה:  ראש  את  עקץ  אף  גואטה 
אדם  שאותו  הוא  שבדבר  המרכזי  "הכאב 
מקורבי  על  נמנה  הוא  לתפקיד  המועמד 
ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלא מזמן 
הממשלה  שראש   DNA בבדיקות  נחשף 
על  שמעיד  מה  ספרד,  ליהדות  נצר  הוא 

הממשלה  ובראש  שלם  בציבור  פגיעה 
המשתייך לאותה עדה. הגיע הזמן שאנחנו 
מנהלים  להיות  נתחיל  המזרח  עדות  בני 
ע"י  מנוהלים  ולא  מפתח  תפקידי  באותם 
וחבר  סדן  רמי  כדוגמת  אליטה  אותה 
זעקה  קול  להקים  מחויבים  כולנו  מרעיו. 
את  למנוע  הדבר  שבידו  מי  לכל  ומחאה 
זה, אסור  ולא רק לתפקיד  מינויו של סדן 
כיוון  מכל  מחלחלת  שההסתה  לשכוח 
ובכל  דרך  בכל  זאת  למנוע  ותפקידינו 
המזרח  עדות  בני  לכל  קורא  אני  מחיר. 
שמציפים אותי בטלפונים משעות הבוקר, 
לתת  ולהפסיק  ובעוז,  בגאון  ראש  להרים 
אותנו.  שמנהלות  לאליטות  קולכם  את 
ובראשם  הממונים  לכל  קורא  אני  מכאן 
נצר  התקשורת(  )שר  הממשלה  לראש 
דברי  את  לגנות  המעטירה,  ספרד  ליהדות 
לאלתר  פיטוריו  את  ולדרוש  ההסתה 

ולהחזיר עטרה ליושנה".
הליכוד  על  ביקורת  מתחו  גם  בש"ס 
מלגנות  נמנעו  ארוכות  שעות  שבמשך 
אחה"צ  בשעות  רק  סדן.  של  דבריו  את 
תגובה  הליכוד  הוציא  שלישי  יום  של 
שהדברים  יתבררו  "אם  פושרת:  רשמית 
בהתבטאויות  שמדובר  הרי  נאמרו,  אכן 
חמורות מאד וראש הממשלה דוחה אותם 

על הסף".
ההתנצלויות  את  קיבלו  לא  בש"ס 
וההכחשות ופנו להליך משפטי. עו"ד אורי 
המשפטי  ליועץ  דחוף  במכתב  פנה  קידר 
עיר  ראשי  וסגני  ח"כים  בשם  לממשלה 
מטעם ש"ס בדרישה לפסול את מינוי סדן. 
"אם המינוי לא יעוכב מיידית תוגש עתירה 

תוך 24 שעות", כתב עו"ד קידר במכתבו.

ההתבטאות 
והסערה

חולל 
סערה. 
רמי סדן 
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 חניה חינם
 בחניון רימונים 

לקונים מעל ₪50!

 ירושלים: סניף חדש!
 תחנה מרכזית, קומה 

ג' )מול הרציפים(

מריצה גדולה + כלים לחול
/דלי גדול + כלים לחול

כדור גומי צבעוני גדול

מבחר ענק של גרביים 
)גברים-נשים-ילדים(

כסא חוף משוכלל 
)מתקפל(

מבחר נעלי בית 
קיציות

תיק נסיעות מפואר וחזק 
במיוחד )אמבגז' שחור(

מגבת פנים איכותית 
גודל: 80/50 ס"מ

גלגל ים שחור 
)70/80 ס"מ טייר(

כדורגל/כדורסל

שעון איכותי ביותר 
)בנים/בנות( באריזת 
מתנה

מעמד  מעור 
לנייר ממו עם 
דבק )במגוון 
דגמים(

סט כלי מיטה 
יחיד )ציפית + 
סדין + ציפה 
לשמיכה( 
100%
כותנה

כדור ים צבעוני )40 ס"מ(

בגד גוף לתינוק + תיק 
תק

מטקות לים )מעץ 
מיוחד( + כדור

ארנק סיליקון מהודר 
גדול )לכסף קטן(

 מגבת גוף ענקית ואיכותית
גודל: 0.65/1.20

מזרון דק + כרית 
)מחצלת עבה( 
2.00/0.80 מ'

 0.5
ליטר

 1.5
ליטר

10 כוסות זכוכית 
שקופות )שופ-
לשתיה קרה(

סט 
טטריס 
+ מחשב 
+ שעון 
)באריזת 
מתנה(

מבחר ענק של מסגרות 
לתמונה )6-12 תמונות, 
עץ/ זכוכית(

כרית מעולה 
)מתנפחת( לשינה

בגד ים לגברים )יפה 
ואיכותי במגוון צבעים(

מידנית לשמירת קור

ארטיקון )להכנת 6 
ארטיקים(

סט בצק )בכדור 
בועה( + שבלונות

מסגרת תמונה 
יפהפיה 20/25 ס"מ

כרית נוי )כרית + 
כיסוי( איכותית ביותר

זוג ציפיות לכרית 
)מעולה, שני צבעים(

פותחים את הקיץ ב-

3 זוגות

ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד, המבצע עד גמר המלאי או עד תאריך ל' בסיון, מוגבל ל-3 יחידות ללקוח

₪5 ₪8 רק-
₪20 רק-

₪1 רק-
₪10 רק-

₪10

רק-
רק-₪15

₪5

רק-
₪5 רק-

₪30

רק-
₪5 רק-

₪10 רק-
₪10 רק-

₪15 רק-
₪3

רק-
₪5 רק-

₪20 רק-
₪3 רק-

₪5 רק-
₪20

רק-
₪10 רק-

₪10 רק-
₪50 רק-

₪10 רק-
₪5

רק-
₪5 רק-

₪12 רק-
₪6 רק-

₪10 ₪10 רק-
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ועדת הפנים שהתכנסה 
השבוע )שני( לדיון ב'חוק 
המקוואות' פוצצה לאחר 
זמן קצר עקב אי הסכמות 

בין החברים  לאחר 
דיונים ומגעים, הושגה 
הסכמה: החוק יאפשר 
למועצות הדתיות לסרב 
להתקשרות עם ארגונים 

רפורמים  ח"כ גפני זעם 
על נציגי משרד המשפטים 
שביקשו לתקצב מקוואות 

לרפורמים: "אתם לא 
מנהלים את המדינה"

ח"כים מהקואליציה התנגדו לחוק המקוואות: ישיבת הוועדה פוצצה

מאת: יעקב אסמלם

בראשות  הפנים  ועדת  של  ישיבתה 
לאחר  השבוע  פוצצה  אמסלם  דודי  ח"כ 
אותו  המקוואות  חוק  בנושא  טעון  דיון 
הגיש חבר הכנסת משה גפני. החוק הוגש 
גפני בעקבות  ידי  לפני מספר חודשים על 
לרפורמים  יש לאפשר  לפיה  בג"ץ  פסיקת 
ולקונסרבטיבים לגייר במקוואות ציבוריים 
כצפוי  עוררה  הפסיקה  שבע.  בבאר 
קבוצת  עם  יחד  גפני  החליט  ולכן  סערה 
את  שיתיר  החוק  את  להגיש  כנסת  חברי 
השימוש במקוואות אך ורק על פי ההלכה, 
התנועות  את  מהמשוואה  שיוציא  מה 

הרפורמיות. 
שמטרתם  גופים  עתירת  "בעקבות 
המקובלת  היהדות  יסודות  את  לקעקע 
נכתב בהצעת החוק.  במשך אלפי שנים", 
"פסק בית המשפט העליון כי יש לאפשר 
במקוואות  שימוש  לעשות  שונות  לכתות 
על  הנערכים  שונים  טקסים  לצורך  טהרה 
ידן. במדינת ישראל מאז ומעולם משמשים 
ומנהג,  הלכה  מסורת,  לצרכי  המקוואות 
ולשם כך ניתן מימון ציבורי לבניית ותכנון 

המקוואות".
בחוק  לקבוע  הוצע  האמור,  "לאור 
טהרה  במקוואות  השימוש  ייעוד  כי 
ממשלתיים,  גופים  שבאחריות  ציבוריים 
דתיות,  ומועצות  מקומיות  רשויות  כגון 
עוד  בלבד.  הלכתית  טבילה  לצורך  יהיה 
הוצע לקבוע כי הסמכות להגדיר את ייעוד 
בידי  השימושים שיותרו במקוואות תהיה 
מועצת הרבנות הראשית לישראל, בדומה 
המחוקק  קבע  שבהם  שונים  לשירותים 

רגולטור שמוסמך לתת אישורים".
השרים  בוועדת  עלתה  החוק  הצעת 
לקריאה  להגישה  והוסכם  חקיקה  לענייני 
שבסופו  דיונים  למרתון  ואז  טרומית 
בין  להסדר.  להגיע  בדבר  הנוגעים  קיוו 
הבית  מסיעות  כנסת  חברי  היו  המתנגדים 
לחקיקה  שרים  "בוועדת  ו'כולנו'.  היהודי 
ואז  טרומית  קריאה  עובר  שהחוק  סוכם 
'כולנו'",  ועם  היהודי  הבית  עם  יתואם 
פתח יו"ר הוועדה אמסלם את הדיון, "לכן 
להצבעה.  קשר  בלי  מתקיים  היום  הדיון 
יוסכם, לא אביא אותו  לא  הנוסח  עוד  כל 

להצבעה".
ח"כ שולי מועלם מהבית היהודי ביקשה 
לדעת את פרטי החוק טרם פתיחת הדיון. 
רק  דיון  שיהיה  אמר  גפני  משה  ח"כ  "גם 
החוק  על  חתומה  אני  מוסכם.  נוסח  על 
ח"כ  ועל  עלי  מוסכם  נוסח  שיהיה  בתנאי 
יו"ר  הדיון?"  נוסח  איזה  על  עזריה.  רחל 
חוק  "כל  השיב:  אמסלם  ח"כ  הוועדה, 
משנים. לכן אני רוצה להתחיל להקריא את 
מועלם  ח"כ  סעיף".  כל  על  ולדון  הנוסח 
רפאלי: "אבל לא ראינו נוסח מוסכם. אני 
מציעה לסגור עכשיו את הדיון כי אין נוסח 

מוסכם".
ח"כ רחל עזריה, שלחמה לא פעם לצד 
כי  הישיבה  במהלך  אמרה  הדת,  מתנגדי 
נשים  אלפי  במאות  לפגוע  הולך  החוק 
"זה  ההלכה.  פי  על  חודש  כל  שטובלות 
שטובלות  לנשים  תגיד  שהרבנות  אומר 
לפי המסורת של אימן, שזה לא חוקי. אני 
מציעה לסגור את הדיון כל עוד אין נוסח 
 48 הנוסח  את  קיבלנו  לא  למה  מוסכם. 

שעות לפני הדיון? זה הולך לפגוע בזכות 
זה פוגע בכבוד הנשים. אי  שלהן לטבול. 

אפשר לעשות דבר כזה".
הוועדה  יו"ר  ביקש  הקול,  הרמת  בשל 
עזריה  ח"כ  את  להוציא  אמסלם  ח"כ 
לתוכן".  להתייחס  מבלי  "וזאת  מהדיון 
במהלכה  הפסקה,  על  הודיע  מכן  לאחר 
על  להסכמות  להגיע  הכנסת  חברי  ניסו 

נוסח החוק.
בחרה  הציוני,  מהמחנה  פארן  יעל  ח"כ 
כנגד  חריפים  בציטוטים  לנקוט  כהרגלה 
מקדמי החוק, "יש מי שבעיני שר הדתות 
ביהדותם.  מכירים  לא  אתם  יהודים.  אינם 
חוסר  אתם.  זה  לשיסוי  גורם  מישהו  אם 
הוא  אנשים  להפלות  שאסור  ההפנמה 
איום ונורא. הכל טמון בכך שאתם רואים 
יהודים. אתם  את הלא אורתודוקסים כלא 
בגטו.  עצמכם  את  שסוגרים  אלה  בסוף 
תומכים  לנו  יהיו  לא  כאלה  חוקים  בגלל 
אזולאי  דוד  הדתות  הברית". שר  בארצות 
השיב: "הכותל פתוח והמקווה פתוח לכל 

מי שרוצה".
הוא  אם  "גם  שטרן:  אלעזר  ח"כ 
לי  בא  לא  לו:  להגיד  יכולים  אורתודוקסי 
רשות  נותנים  איך  גרות.  לצרכי  שתטבול 
בין  הבדלים  לעשות  סמכות  שהיא  לאיזו 

אדם לאדם?"
לפני  רק  שהושבע  גליק  יהודה  ח"כ 
צדק  יש  לדעתו  כי  בישיבה  אמר  כשבוע 
אם  הכנסת.  חברי  את  שיכבדו  בכך  אתי 
צריכים  הם  החוק,  להצעת  חדש  נוסח  יש 
לראות וללמוד אותו. "צר לי כשומר תורה 
'אנחנו  מחליטה  אחת  שקבוצה  ומצוות, 

מחריבים  והאחרים  היהדות  על  שומרים 
לא  למה  ההתנשאות?  מאיפה  אותה'. 
קואליציוניות.  נכון שיש הסכמות  לחבק? 
הנוסח  במיעוטו.  הרע  הוא  הזה  החוק 
ככאלה  דווקא  לכנסת.  בושה  היה  הקודם 
תהיו  הדתות,  כשר  דווקא  ששולטים, 

לארג'ים".
"עובדה  אזולאי:  דוד  הדתות,  שר 
ששינינו את נוסח החוק הזה". ח"כ יהודה 
מישהו  אם  דבר  שום  יקרה  "לא  גליק: 

יטבול והוא לא בדיוק חושב כמוך".
הוא  גם  שהשתתף  אייכלר  ישראל  ח"כ 
אינם  בארץ  יהודים  "מיליוני  אמר:  בדיון 
מעוניינים במלחמת דת בין האזרחים. הם 
אנשים  ישנם  וההלכה.  הדת  את  מכבדים 
בכל  דת  מלחמת  לחולל  שרוצים  מעטים 
ענין ומצאו את המקוואות כזירת מלחמה. 
לגרום  ועלול  פעולה  אתם  משתף  בג"ץ 

למלחמת אזרחים".
חדש  נוסח  על  הוסכם  דבר  של  בסופו 
לימים  תידחה  החוק  על  ושהצבעה  לחוק 
לא  החוק  החדש,  הנוסח  ע"פ  הקרובים. 
יחול על אנשים פרטיים, מי שרוצה לטבול 
באופן פרטי יכול, אך החוק יחול על גופים: 
החוק  נוסח  ע"פ  תוכל  הדתית  המועצה 
החדש שלא להתקשר עם גופים רפורמים 
או קונסרבטיביים. למרות ההסכמות, אמר 
והחוק  במידה  כי  המשפטים,  משרד  נציג 
לממשלה  המשפטי  היועץ  ימליץ  יעבור 
לרפורמים.  מיוחדות  מקוואות  להקים 
שקם  גפני  של  זעמו  את  עוררו  הדברים 
ויצא תוך שהוא צועק "זה לא עסק שלכם. 

אתם לא מנהלים את המדינה".

הושגה הסכמה על 
''חוק המקוואות"

גפני בישיבת ועדת הפנים השבוע                                                                               )צילום: הדס פרוש, פלאש 90(



הזמנות מיוחדות לכל האירועים
מחירים מיוחדים לקטרינג מוסדות

 סניף פתח תקווה
רח’ בר כוכבא 11   

03-9311280
פתוח רצוף 06:00-23:00

  סניף בני ברק
 רח’ ז’בוטינסקי 56

03-5795395 

פיתות
מכל הסוגים

חלות
מכל הסוגים 
בכל הגדלים

 פסי שמנת
בכל הטעמים

 עוגיות
מכל הסוגים

בורקס טורקי 
בכל הטעמים

 מבחר עוגות
  ליום הולדת ולכל אירוע

כולל הקדשות

הטעם אומר הכל

הטעם אומר הכל

שבועות שמח בקציר חיטים

 עוגות גבינה 
 מכל הסוגים

 בכל הטעמים
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לרגל  גווניו  לכל  הספרדי  בציבור  נרשמה  רבה  התרגשות 
חתונת בת זקוניו של הראשון לציון והרה"ר לישראל הגר"י יוסף 
באולמי  והדר  פאר  ברוב  השבוע  התקיימה  החתונה  שליט"א. 
רבנים,  התורה,  גדולי  בהשתתפות  בירושלים,  האומה  בנייני 
דיינים, ראשי ישיבות וגלריה מרשימה של אישי ציבור וקהל רב. 

שחרית   תפילת  לאחר  מיד  הראשל"צ   עלה  החתונה  בבוקר 
להזמינם  ע"ה,  אמו  וציון  זיע"א  הגדול  אביו  ציון  על  להתפלל 

לחתונת נכדתם כנהוג.
בסידור חופה וקידושין התכבד נשיא מועצת החכמים מרן חכם 
בקריאת  כהן.  והגר"י  שמעון  בן  הגר"נ  היו:  העדים  כהן,  שלום 

לאו,  הגר"ד  יוסף. בברכות: הרב הראשי  הגר"ד  כובד:  הכתובה 
הגר"ש בן שמעון, הגר"ע בר שלום, הגר"ד כהן, הגר"צ בוארון 

והגר"ח עטייה.
העליון  המשפט  בית  נשיאת  בנוכחותה  כיבדה  החופה  קודם 
הגיעה  היא  חרדי.  באירוע  לראשונה  שהופיעה  נאור  מרים  הגב׳ 

מלווה בשרת המשפטים איילת שקד. 
של  בשמחתו  לשמוח  הגיעו  העם  קצוות  מכל  רבים  אלפים 
ישיבות,  ראשי  התורה,  חכמי  מועצת  חברי  ביניהם  הראשל"צ 
ראשי כוללים, רבני ערים, דיינים ואישי ציבור רבים כדוגמת נשיא 
יו"ר הכנסת, שרים, ח"כים, ראשי עיר, קייסים מהעדה  המדינה, 
האתיופית, מנהיגי דת שונים, דתיים וחילוניים, עמך בית ישראל. 
השמחה פרצה גבולות ובקושי הצליחה להכיל את אולמי בנייני 

האומה רחבי הידיים.

רצף  כאשר  הלילה,  של  הקטנות  השעות  עד  נמשכה  השמחה 
הבאים לא פוסק, וכולם מתאמצים בדוחק רב ללחוץ את ידו של 
כוח  מפגן  זו  בחתונה  ראו  רבים  בשמחתו.  ולשמוח  הראשל"צ 
פטירת  לאחר  להתאחד  שהצליח  הספרדי  הציבור  של  ועוצמה 
יוסף  הגר"י  הראשל״צ  דרכו,  וממשיך  בנו  דמותו של  סביב  מרן 

שליט"א.
'שו"ת  הספרים  סדרת  מיוחד:  לשי  זכו  החתונה  משתתפי 
הכוללים  הספרים  השמחה.  לרגל  לאור  שיצאו  לציון'  הראשון 
מכתבי הלכה ופסיקה, שנכתבו על ידי מרן הראשון לציון הגאון 
הראשי,  הרב  כס  על  לכהן  עלה  מאז  שליט"א  יוסף  יצחק  רבי 
ארבעת  לפי  ומסודרים  מגוונים  אקטואליים  בנושאים  עוסקים 

חלקי השולחן ערוך.

  כל מי שנכח בחתונת בת זקוניו של הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א חש כי ההיסטוריה חוזרת
אלפים ובהם גדולי ישראל, ראשי ישיבות, רבני ערים, דיינים, שרים, חברי כנסת, בכירי מערכת 
המשפט, ראשי ערים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ואלפי אורחים השתתפו בחתונה שנמשכה עד 

השעות הקטנות של הלילה

החזיר עטרה ליושנה
אלפים השתתפו בחתונת בת זקוניו של הראשל"צ הגר"י יוסף

צילומים: יעקב כהן
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ישיבה  ובני  אברכים  של  רבות  מאות 
חזון  לישיבת  האחרונה  בשבת  הגיעו 
עובדיה, לשמחת שבת החתן שנערכה לבת 

הראשל״צ הגר"י יוסף.
שס  יו"ר  נשא  הצהריים  אחר  בשעות 
תורני  שיעור  בשבת,  שהשתתף  דרעי  השר 
בהלכות  עסק  השיעור  הישיבה.  לתלמידי 
תהיינה׳  ׳תמימות  בנושא  העומר  ספירת 
גדולה  קושיה  דרעי  השר  יישב  ובמהלכו 

שהקשה מרן הגר"ע יוסף בנושא. 
השיעור עורר ויכוח הלכתי לוהט בין השר 
דרעי לתלמידי הישיבה בריתחא דאורייתא. 
לאחר השיעור אמר השר דרעי: "מרן שמח 

בשמיים שישבתי את קושייתו". 
לאחר השיעור שיבח הראשל"צ את השר 
דרעי ואמר: "יש אנשים שקוראים לו 'אריה', 
אנחנו צריכים לקרוא לו 'הרב אריה'. תראו 
איך הוא מפלפל, איך הוא לומד, איך יישב 
קושיה של מרן. אבא תמיד הקפיד לקרוא לו 

הרב אריה".

מאת: אלי שניידר 

של  זקוניו  לבת  ברכות  השבע  שמחת 
השבוע  התקיימה  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
נטלו  בשמחה  בירושלים.  המלכים  במלון 
השלטון  בכירי  לצד  דגולים  רבנים  חלק 

ובראשם ראש הממשלה בנימין נתניהו. 
יוסף,  הגר"י  הראשל"צ  שנשא  בדברים 
ראש  של  פעולותיו  את  נס  על  העלה 
התורה.  עולם  חיזוק  בתחום  הממשלה 
"אנחנו רואים שיש כיום פריחה גדולה של 
ראש  לך,  הארץ.  רחבי  בכל  תורה  מוסדות 
נותן  אתה  כי  בזה  גדול  חלק  יש  הממשלה 

את הכוח והמשאבים לכך".
ראש  אשת  את  שיבח  אף  הראשל"צ 
נתניהו, על פעילותה  הממשלה, הגב׳ שרה 
ירשה  אותה  התנ"ך,  לימוד  הנחלת  למען 
מאביה הפרופ' בן ארצי ז"ל וברך אותה כי 
יצליחו.  לא  צעדיה  את  להצר  המנסים  כל 
ראש  נתניהו.  את  מאד  כיבד  האבא  "מרן 
הממשלה אמר לי פעם שהוא מצטער מאד 

שלא הביא את בנו למרן זיע"א". 
ראש הממשלה נתניהו ברך את המכובדים 
ואת הזוג הצעיר ואמר: "הרגעים האחרונים 
היו  יוסף  הגר"ע  מרן  של  בחדרו  שלי 
רגעים  אלו  בחיי.  המרגשים  מהאירועים 
שלא אשכח". עוד אמר נתניהו לראשל"צ: 
להגיע  הספיק  לא  שבני  מצטער  אני  "אכן, 
לאביך הק׳. בני כעת בצבא אבל בקרוב הוא 

יבוא להתברך אצלך הראשל"צ".
יו״ר שס השר אריה דרעי שיבח אף הוא 
"ישבנו  בנאומו:  ואמר  הממשלה  ראש  את 
הקמת  בעת  הממשלה  ראש  של  בביתו 
הממשלה וחשבנו איך להנציח את מורשת 
מרן זצ"ל. ראש הממשלה דפק על השולחן 
ישראל.  עם  לכל  שייך  עובדיה  הרב  ואמר: 
וכך  בי-ם  עוצמתי  גדול,  משהו  רוצה  אני 

יהיה בעז"ה".
מוקדם יותר הגיע הנשיא לשעבר שמעון 
העלה  ובנאומו  בשמחה,  להשתתף  פרס 
יוסף  הגר"ע  עם  זיכרונות מקשריו  הוא  אף 
רועה  היה  הוא  רבינו  משה  "כמו  ואמר: 
ישראל. הוא דיבר בשפת העם כי הרגיש את 
כאבו. חכמתו לא עזבה אותו לרגע. דמו של 
מרן הגר"ע זורם בדמו של הרב יצחק יוסף, 
דרכו של הרב יצחק יוסף היא המשך דרכו 

של אביו".
רבים,  רבנים  השתתפו  הברכות  בשבע 
לאו,  הגרי"מ  אביב  תל  של  רבה  ביניהם 
 , דרוקמן  חיים  הרב  לאו,  הגר"ד  הרה"ר 
הגר"א  רבינוביץ,  הגר"ש  שפירא,  הגר"י 

שטרן ועוד. 
כמו כן השתתפו השרים אביגדור ליברמן, 
נפתלי  לוין,  יריב  כץ,  ישראל  ליצמן,  יעקב 
ירושלים  עיריית  ראש  גמליאל,  גילה  בנט, 
ניר ברקת, הח"כים ישראל אייכלר, אליעזר 
מאיר  גואטה,  יגאל  צור,  בן  יואב  מוזס, 

פרוש, צביקה כהן, הרב חנניה צ'ולק ועוד.

השר דרעי מסר שיעור הלכתי בשבת חתן לבת הראשל״צ 
בישיבת חזון עובדיה ויישב קושיית מרן הגר״ע זצוק״ל

רה״מ 
להגר״י 
יוסף: 

״בקרוב 
אביא את 
בני שיבוא 
להתברך 
אצלך״

"מרן שמח בשמיים 
שיישבתי את קושייתו"

"מצטער שבני לא הספיק 
להתברך אצל אביך"

השר דרעי בשיעור תורה:

נתניהו לראשל"צ הגר"י יוסף

KNOW

אנחנו לא רוצים שתלמד אנגלית,
אנחנו רוצים שתדע אנגלית!

לפרטים נוספים ולהרשמה למחזור הלימודים הקרוב

0 7 7 - 3 3 0 0 5 7 0

חודש ניסיון ב- 100  בלבד!
*חודש ניסיון, ללא התחייבות להמשך

למהירי החלטה!
₪ 

כיתות מופרדות לנשים וגברים |  הלימודים מתאימים גם למבוגרים וגם לילדים

הליקס- אנגלית לחיים

יש הרבה שיטות ללימוד אנגלית, אבל רק ב'הליקס' אתם תדעו אנגלית, כמו שצריך. 'הליקס' 
הינה שיטת לימוד ייחודית שפותחה במיוחד כדי שתוכלו ללמוד ולדעת ביעילות וביסודיות את 
שפת האנגלית. בשיטת 'הליקס' תוכלו ללמוד לפי יכולותיכם האישיות ובקצב מותאם אישית, 

לדבר, לקרוא, לכתוב ובעיקר פשוט לדעת אנגלית. כי אנגלית, זה 'הליקס'!

קה
מטי

מת

ריה
סטו

ה

פיה
גר

גאו
 

דוק
דק

קה
יזי

פ

גלידה משפחתית 
 2ליטר רק-12ש"ח

טילון חלבי/סנקור גדול
4 יחי' רק-12ש"ח

המוצרים

שרות מיוחד לכמויות, מוסדות, חברות ולכל סוגי האירועים 
במחיר מיוחד. טל: 050-5579894

סניפים: רח' רבי עקיבא 57, רח' הירקון 39,
רח' ירושלים 74

בס"ד

מגוון סוגים, טעמים, קינוחים, חטיפים וממתקים במחירים הכי זולים

ארטיק קרח
20 יחי' רק-14ש"ח

ארטיק מגנום שטראוס
2 יחי' רק-15ש"ח

מבחר 
ארטיקים 
וגלידות 

ללא סוכר

�

שבועותחגיגת

אמינות  שירות  מקצועיות

מרפאת שיניים ד"ר גבריאל סיונוב

השתלות 
שיניים

בשיטות המתקדמות 
ביותר! ובמחיר 

המשתלם ביותר!

יישור שיניים
ברמה הגבוהה

ביותר!

הלבנת שיניים
בלייזר 

הטוב בעולם
תוך שעה בלבד!

בדיקה + יעוץ +
צילומי נשך +

צילום פנורמי וסיטי

ללא עלות

תנו חיוך
אתם בידים 

טובות
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שליט"א,  מטשערנוביל  האדמו"ר  כ"ק 
רוסיה,  בירת  במוסקבה  קצר  לביקור  ששהה 
רוסיה  של  הראשי  רבה  אצל  לביקור  הגיע 
הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א. האורח נכנס 
"מארינה  המרכזי  הכנסת  בית  בהיכל  לחזות 
מנייני  עת  באותה  התקיימו  שם  רושצ'ה", 
מגוונים,  תורה  שיעורי  לצד  רבים,  תפילה 
שבמוסקבה,  ישראל  עמך  של  בהשתתפותם 
ומשם נכנס לביקור בלשכתו של הרב הראשי.
תורה  בדברי  ארוכה  שעה  נמשך  המפגש 
צדיקים,  וסיפורי  ישראל  קורות  וחסידות, 
כ"ק  של  המשפחתי  בקשר  ובמיוחד 
עם  והשו"ע  התניא  בעל  הזקן  האדמו"ר 
נחום  עיניים" הרה"ק רבי  מחותנו ה"המאור 

מטשערנוביל זי"ע.
הגדולה  התפעלותו  את  הביע  האדמו"ר 
מליובאוויטש  הרבי  שלוחי  של  מהפעילות 
ובמדינות חבר העמים בכלל,  ברוסיה בפרט 
כאשר במוסקבה לבדה, פועלים היום למעלה 

משלושים בתי חב"ד בכל השכונות, ובמקביל 
חסד  מוסדות  לאזאר  הגר"ב  על-ידי  הוקמו 
בהם  והרמות,  הגילאים  לכל  חינוך  ומוסדות 
מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות, בתלמוד 

תורה, ישיבות, כוללים ועוד.
במהלך הפגישה שוררו הנאספים בדביקות 
את הניגון החסידי "אך לאלוקים דומי נפשי", 
המשתתפים,  בין  עבר  התרגשות  של  ורטט 
שהגיעו  רחוקה  ממדינה  רבנים  קבוצת  בהם 
אף הם לביקור במקום, על-מנת לקבל כלים 

נכונים בהנהגת קהילתם. 
הרב  העניק  הרושם,  רב  הביקור  סיום  עם 
הראשי לאורח הנכבד את הספר "דיעדושקא" 
השתמשו  בו  הכינוי  ברוסית(,  )'סבא' 
בהיחבא  משגרים  שהיו  במכתבים  החסידים 
היה  והוא  הקומוניסטי,  המשטר  תחת  לרבי 
באותן  הרבים  המכתבים  באמצעות  מדריכם 
חסידים  אלפי  בהם  ברוסיה,  קשות  שנים 
ש'זרעו בדמעה', ובזכותם זוכים כעת להגיע 

אל 'ברינה יקצורו'.

ברכה 
והצלחה

כ"ק האדמו"ר מטשערנוביל בביקור רב-רושם אצל 
רבה הראשי של רוסיה

האדמו"ר מטשערנוביל עם הגר"ב לאזאר

מאת: יאיר פלד

פגיעתו,  במועד   40 בן  נתניה,  תושב  ס' 
באזור  לקוח  בבית  עבודתו  במהלך  נפגע 
של  במפרסת  פרגולה  התקנת  בעת  המרכז, 

הלקוח ובהתאם להוראות מעבידו.
ממקום  לעבודה  חבריו  ע"י  הובהל  ס' 
התאונה לביה"ח לניאדו בנתניה, שם אובחן 
לניאדו  ובביה"ח  ימין,  רגל  בכף  שבר  לו 
הוחלט על קיבוע השבר בסד גבס ארוך עם 
ולצורך  ניתוח  ללא  ואשפוזו  דריכה,  איסור 
בבית  הכירורגית  במחלקה  בלבד  השגחה 

החולים.
בביה"ח,  מאשפוז  ס'  של  שחרורו  לאחר 
הוא הצטווה על מנוחה ולאחר שהורד הגבס, 
הוא החל בטיפולי פיזיותרפיה לשיפור טווחי 
התנועה בכף הרגל וכן היה במעקב אורטופד 
לניאדו  בביה"ח  אורטופדיה  חוץ  במרפאות 

ונטל תרופות לשיכוך כאבים.  
ברק,  מבני  מאור  אלי  עו"ד  באמצעות  ס' 
רשלנות  בתביעות  שמתמחה  כמי  המוכר 
עבודה,  ותאונות  דרכים  תאונות  רפואית, 
עתר למוסד לביטוח לאומי להכרה בתאונה 
לקביעת  בתביעה  וכן  עבודה",  כ"תאונת 

דרגת נכות רפואית קבועה לכל ימי חייו.
למומחה  מאור  עו"ד  ע"י  שהופנה  לאחר 
אורטופדית לחוות  לכירורגיה  ומוכר  מנוסה 
אחוזי  לו  שקבעה  פרטית,  רפואית  דעת 
נכות בשיעור של 30%, עמד ס' בפני ועדה 
לו  והוכרה  לאומי  לביטוח  במוסד  רפואית 
נכות בשיעור של 30% קבועה לכל ימי חייו, 
בסכום  חודשית  לקצבה  זכאי  הוא  שבגינה 

של אלפי ש"ח לחודש.
אלי  עו"ד  באמצעות  ס'  הגיש  במקביל 
השלום  המשפט  לבית  תביעה  גם  מאור 
חברת  נגד  המעביד  רשלנות  בגין  בפ"ת 
הביטוח כלל, מי שביטחה את המעביד של 

ולפיכך  לתביעה,  הרלבנטיים  במועדים  ס' 
פוליסה  ע"פ  נזקיו  בגין  בפיצויו  אחראית 
"חבות  מסוג  הביטוח  חברת  שהנפיקה 

מעבידים".
במסגרת כתב התביעה מציין ס' בין היתר 
הדרכה  כל  עבר  לא  הוא  לפגיעתו  קודם  כי 
לתקנות  בהתאם  בגובה  לעבודה  אימון  או 
עוד  שהותקנו  בגובה(,  )עבודה  הבטיחות 
אירעה  שבגינו  שהסולם  וכן   ,2007 בשנת 
ומכל  בטיחותי,  ולא  תקני  לא  היה  פציעתו, 
מקום לא עמד בתקן 1847 של מכון התקנים, 
תקינות  בדבר  החובות  בקיום  שעניינו 
לעבודה  המיועדים  סולמות,  של  ובטיחות 

בגובה.
כן נטען בכתב התביעה כי בהתאם להלכת 
בית המשפט העליון מקדמת דנא, יש לחייב 
של  בנעליו  שבאה  כמי  הביטוח  חברת  את 
מכח  וזאת  ס',  של  פיצויו  לעניין  המעביד 
חובה  בדבר  העליון  ביהמ"ש  של  הלכה 
בטוחים  עבודה  תנאי  ליצירת  מעביד  של 
חובתו  ולרבות  עובדיו  לכלל  ובטיחותיים 
ואתר  אתר  בכל  לתאונות  סיכונים  למניעת 
החובה  הפרת  ושנוכח  עובדיו,  מצויים  בו 
הברורה לכל בר בי רב, זכאי ס' לפיצוי מלא 
וגבוה על נזקיו הקשים בעבר ולעתיד עד תום 

תוחלת חייו, כמקובל.
לאחר הליכי מו"מ לפשרה של עו"ד מאור 
במסגרת  הוחלט  כלל,  הביטוח  חברת  עם 
וקיבל  ביהמ"ש  לתיק  שהוגש  פשרה  הסדר 
תוקף של פסק דין בביהמ"ש השלום בפ"ת, 
על פיצויו של ס' בסכום של 685,000 ש"ח, 
המוסד  תקבולי  של  דין  ע"פ  ניכוי  שלאחר 
לס'  וישולמו  ששולמו  לאומי,  לביטוח 
ע"פ  כולל  בסכום  עבודה  נפגעי  ממחלקת 
יוותר  ש"ח,   500,000 של  אקטואר  חוו"ד 
לו פיצוי נוסף מחברת הביטוח של 185,000 

ש"ח. 

נפל מסולם וקיבל פיצוי 
של 685,000 ש"ח 
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חגיגת שבועותחגיגת שבועות
ב-

שקד מסוכר / 

קשיו מסוכר בוטנים 
מסוכרים נחשי גומי בד"ץ 

העדה החרדית
100 גר' 100 גר'

100 גר'

790

חמוציות אגוזי מלך שזיף מגולען

100 גר' 100 גר' 100 גר'

וחנים 
ט

מקום 
ב

גוזים 
א

שקדים
ו

 400
400 גר'

גר' 8&

350
&290

&

& & &

גרעינים שחורים
קלויים

בוטנים
קלויים מבצע

מיוחד

מבחר חטיפים: 
 3 & ל100 גרם

380

490
&

540

אצלנו קונים בראש שקט!

כל החנות 

בלעדי אצלנו!

בקניה מעל 50& 200 גר' קבוקים/בוטנים-מתנה

פירות יבשים | תבליניםפיצוחים | קטניות | 
שומשום, קוקוס,

בוטנים, בננית

גרנולה

 400 גר'

2 חבילות
ב-20 &

מחירים מיוחדים 
לבתי כנסת 

ומוסדות

שעות פתיחה: א'-ה' 9:00-22:00 | ו': 8:00-16:00ז‘בוטינסקי  118 ב“ב  |  טל. 03-6497363
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&



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

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 ברק     ב' בסיון תשע"ו 8/6/16 1234

מאת: חנני בלייך

אלו  לפני  להופיע  לפעמים  זוכה  אני  השירה  "בזכות 
שצריכים רפואות וישועות, ולעתים אתה נתקל בכאלה אצילי-

רוח, שלמרות שקשה לתאר את כל הייסורים והכאבים שהם 
כזה  שדבר  בוודאי  באמונתם.  חזקים  נשארים  הם  עוברים, 
משפיע על האמונה והביטחון שלי. לעתים אפשר להתרשם לא 
אמונה  כוחות,  בו  שרואים  פשוט  מאיש  גם  אלא  מצדיק,  רק 

וביטחון".
את הדברים אומר אברהם פריד, גדול הזמר החסידי, לקראת 
ל"כל  מרתק  בראיון  השבוע  שיצא  משובח  אלבום  עוד  צאת 

ישראל". )הראיון המלא יתפרסם ביום שישי(.
חלק מאלה שכבר שמעו את האלבום החדש שלך, 'אוצר 

של יראת שמים', אומרים שחידשת קצת בסגנון.
"למה? זה ממש כמו כל דיסק רגיל שהוצאתי עד היום. יש 
חזנות,  קצת  שקטים,  שירים  שמחים,  שירים  החדש  באלבום 
ושירים באנגלית. יש שם כל מיני סגנונות של שירים, כשאני 

משתדל להגיע לכל אחד". 
כולל "ואנפהא", שיר מחסידות פרמישלאן...

לשירי  לאחרונה  לב  שם  שלי,  המנצח  סטופל,  יובל  "אכן. 
את  בזמנו  למצוא  זכינו  כך  האדמו"רים.  של  הקודש  חצרות 
יהלום,  עבורי  מצא  הוא  עכשיו  וגם  הרבית',  'כי  של  היהלום 
את השיר 'ואנפהא'. יובל בעצם עשה עיבוד לאותו שיר עבור 
אברמי רוט בדיסק של פרמישלאן, ואמר לי: 'תשמע אברמ'ל, 
יש בדיסק הזה שיר בשם 'ואנפהא' שאני חושב שיכול להיות 
להיט'. שמעתי, והתלהבתי מיד, בשמיעה הראשונה, וזה אכן 
הן חידוש, מילים מתפילת  גם המילים  מופיע בדיסק החדש. 
השיר  את  שישמעו  נקווה  שבת.  ליל  של  מערבית  'כגוונא' 

וישירו אותו בחתונות".
אתה אוהב לחדש בכל אלבומיך. מה החידושים, לדעתך, 

באלבום החדש?
"יש כאן כמה חידושים, לדעתי. כבר השיר הראשון באלבום, 
)'כי  ומיוחדות  חזקות  למילים  שיר  חידוש:  הוא  אני',  'איתך 
תעבור במים, איתך אני'(. לפני כמה חודשים קיבלתי אי-מייל 
גופו, עם המילים  מדניאל מזרחי, בחור מתוק שמשותק בכל 
האלה,  המילים  אל  אז  לב  שמתי  הנביא.  מישעיה  האלה 
לחן.  להן  להלביש  צריכים  כעת  לשיר,  מילים  אלו  ואמרתי: 
הלכתי לידידי, המלחין איצי וולדנר, וביחד יצא לנו שיר. על 
מילות הנביא הוספתי מילים משלי: באש ובמים - עם ישראל 
חי, מתחת השמים - עם ישראל חי, עם הבורא ועם התורה בלי 

שום מורא - עם ישראל חי לעולם".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

"אם זה שיר שלא שלי - 'מכניסי רחמים' של ר' חיים בנט. 
ואם זה שיר שלי, עכשיו אני הכי אוהב את 'הנני בידך'". 

על מה בקריירה שלך אתה מתחרט?
אירועים שהופעתי  או  על משהו ששרתי  לא מתחרט  "אני 
בהם. אבל אני כן מתחרט על כמה שירים ש'פספסתי', שהציעו 
לי ולא לקחתי, ואחרי זה התבררו כלהיטים או שירים טובים 

במיוחד. היו כמה כאלה לצערי".
מה הסוד המקצועי שלך?

סתם  של  כקריירה  לא  כשליחות,  השירה  על  מסתכל  "אני 
להיות זמר. ומכיוון שאני לוקח את זה ברצינות, אז אני מחפש 
מביא  או  יוצר  להרגיש שמה שאני  צריך  ואני  חזקים,  מסרים 
לעולם - הוא ראשית כל חומר טוב, כמובן, אבל גם שהמסרים 
והמילים שלו חזקים. אני מרגיש שהשליחות שלי היא לחזק 

וגם לשמח את עם ישראל".

הראיון המלא עם אברהם פריד יתפרסם ביום שישי ב-

מהו הסוד המקצועי של אברהם פריד, גדול הזמר החסידי שהשבוע 
הוציא לאור את אלבומו החדש, "אוצר של יראת שמים"

"בשירים שלי אני מחפש מסרים חזקים"

דיסק חדש. אברהם פריד )צילום: פלאש 90(

יבוא חליפות יוקרה
loft55

הירקון 55, ב"ב
)צמוד לאולמי הדודאים(

רוצים שתכירו אותנו !

ב- ₪900

חליפת מעצבים 100% צמר
ונעלי רוקפורט 

או מותג העל הספרדי
100% עור

KINGSTON



במקום- 300&במקום- 379&

במקום- 345&

במקום- 675&

במקום- 279&במקום- 590&

במקום- 1059&

יצחק נפחא 3 בני ברק | טל. 03-5788227
‹‹ שעות פתיחה: 

א'-ה': 9:00-23:00, רצוף
יום ו’: 8:30-14:00

שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב
יום ו' עד 13:00
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*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד

3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200

שרדי ■ מחלקת כלי בית אביזרים ומתנות ■ מחלקת ריהוט ואיחסון עצמי מפלסטיק
שמל ביתיים ■ מחלקת צעצועים ■ מחלקת ציוד מ

ח
מחלקת רכב ■ מחלקת טקסטיל ■ מחלקת אינסטלציה ואמבטיה ■ מחלקת כלי ניקוי וחומרי ניקוי ■ מחלקת מוצרי 

מאוורר עמוד
“מונסטאר”
גודל 16 אינץ
צידוד לימין ושמאל

מאוורר מגדל 
“בלוסטאר”
המקורי!!
בגוון אפור
100W

מכונת גילוח
“רמינגטון” 
חשמלית/נטענת
כולל ישור פאות
באישור מכון צומת

מכונת תספורת
“יוניברס” 
נטענת
כולל חלקים
אפשרות לחצי מספר

רק- 249&

רק- 299&

רק- 85&

רק- 235&

כסא מתקפל

כסא נוח דמוי רטן
5 מצבים

שרפרף  כיסא
גבוה מעוצב

נדנדה 3 מושבים
מתכת איכותית

מזרון מתנפח

סל כביסה פינתי
60 ליטר

ארונית 4 מגירות
דמוי תחרה

&4990

אחריות

לשנה
אחריות

לשנה
שנתיים 

אחריות
שנתיים 

אחריות

רהיטי איכות - תוצרת הארץחשמל

שולחן מתקפל
75*180 ס”מ

רק- 269&

רק- 999&

רק- 249&

רק- 19990&

רק- 3,590&

רק- 14990&

רק- 7990&

רק- 1190& רק- 2490&

רק- 449&

אופניי הילוכים
21 הילוכי שימנו
’20   ’24 
מעצור V איכותי

רולרבליידס 
גלגלי סיליקון
שילדת אלומיניום 

אופניBMX בסידן
כל המידות 
מ-  20’  12’

2K אופני הרים
21 הילוכים
איזיפייר שימנו
חישוקים כפולים

מעצורי דיסק 
אחוריים וקדמיים

קורקינט איכותי
2 גלגלים 
אלומיניום

קורקינט לילדים 
יציב במיוחד

אופניים חשמליות 
גלגלי מגנזיום 
V 36 סוללה

ארגז לאופניים 

פנימיות לאופניים 
הכי זול בעיר
’12   ’26

עם חומר 
נגד פנצרים

10 תשלומים

פנימית 
רגילה

&149 

&219 

&499 

מכשיר פנקייק

מחולק ל-6 איזורים 
משטח טפלון איכותי

מתאים להכנת בלינצ’סים 
ועוד... 

   &1990

מחלקת אופניים הגדולה 
והזולה ביותר בעיר! מבחר 
ענק של אופניים ואביזרים

הגיע מבחר ענק של ציוד ים 
מבית                      בריכות, מצופים, 
משקפת, גלגל ים, מזרונים ועוד..

-

- 

-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק- 130&

ארונות
דגם: 700
רוחב: 40 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן

שולחנות מחשב
דגם: 204
רוחב: 108 ס”מ
גובה: 82.5 ס”מ
עומק: 45 ס”מ

צבעים: 
שיטה

ארונות
דגם: 702
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן
שיטה

כוורת
דגם: 618
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 84.5 ס”מ
עומק: 29.5 ס”מ
צבעים: 
שיטה  וקרם

ארונות
דגם: 703
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן

ספריות
דגם: 610
רוחב: 60 ס”מ
גובה: 180 ס”מ
עומק: 24 ס”מ

צבעים: 
מייפל לבן
שיטה

ארונות
דגם: 707
רוחב: 160 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ
צבעים: 
פישתן
שיטה

ספריות
דגם: 611
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 180 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים: 
מייפל לבן
שיטה

רק- 220&רק- 300&

רק- 270& רק- 860&

רק- 520&
רק- 300&

רק- 200&רק- 430&

רק- 11990&

רק- 179&

רק- 7990&

רק- 5490&

זוגי-

יחיד-

חבילת אבזור מתנה! בשווי 200&

הגיעו משקפות שחיה אופטיות 
&6990 רק ב-

פתוח 
כל יום
בין השעות:

9:00-23:00

רצוף

הכי
זול

בעיר!

ב-מבצעי שבועות מבחר 
מתנות

לחג השבועות
לבית ולפנאיאופניים
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"המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים" 
נערך לקליטתם של אלפי מתפללים שיגיעו 
לקבר דוד המלך זי"ע במהלך חג השבועות 
לתפילה ואמירת תהילים לרגל יום  פטירתו 

של נעים זמירות ישראל.
בכוחות  לפריסה  נערכת  ישראל  משטרת 
הצירים  כל  את  לאבטח  מתוגברים 
השבת  במשך  העתיקה  העיר  אל  המובילים 
המלך  דוד  קבר  אל  ובכללם  השבועות  וחג 
שבהר ציון ומבקשת מהמתפללים להישמע 

להוראות השוטרים והמאבטחים.
לפני  שנחנכה  ציון  בהר  המשטרה  נקודת 
יוצבו  וסדרנים  האירוע,  את  תאבטח  שנה 

באתר להבטחת הסדר במקום.
"המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים" 
את  הפוקדים  לטובת  רבא"  "קידושא  יקיים 
האתר הק', ואלפי המתפללים יהנו משתיה, 
על  להקל  מנת  על  קל  וכיבוד  קוגל   עוגות, 
הצועדים מכל רחבי העיר לתפילה ולאמירת 

תהילים ביום סגולה זה.
הארצי  המרכז  מנכ"ל  שווינגר  יוסף  הרב 
לפיתוח מקומות קדושים אמר כי מאז שיפוץ 
האתר הק' גדל משמעותית מספר הפוקדים 
בשיתוף  האחרונים  ובשבועות  המקום,  את 
חדרי  בשיפוץ  גם  החלו  ירושלים  עיריית 
והועמדו  המקום,  פוקדי  לטובת  השירותים 

שירותים זמניים לטובת פוקדי האתר.

מאת: הילה פלאח

לשרוד  שהסיכוי  אומרת  הסטטיסטיקה 
ללא נזק מוחי דום לב המתרחש מחוץ לבית 
בלתי  נשמע  בלבד.   3% על  עומד  החולים 
אפשרי? לא אם תשאלו את מייקל שניפץ את 
לבביים  אירועים  וניצל משני  הסטטיסטיקה 
עת  האחרונות  השנתיים  במהלך  שחווה 

שעסק בפעילות ספורטיבית. 
מד"א  של  צוות  הוזנק  כשבועיים,  לפני 
על  דיווח  בעקבות  בירושלים  כושר  לחדר 
גבר כבן 56 שהתמוטט במהלך אימון. מציל 
הבריכה ומדריך בחדר הכושר יחד עם כונן 
שהגיע  ליפשיץ  נתנאל  אופנוע  על  מד"א 
החייאה  פעולות  לבצע  מיד  החלו  למקום 
שהיה  לדפיברילטור  מייקל  את  וחיברו 
במקום וצוות הניידת טיפול נמרץ של מד"א 
מאירוע  סובל  הוא  כי  אבחן  למקום  שהגיע 
החייאה  פעולות  אחרי  אותו  ופינה  לבבי 
בעיר  צדק  שערי  החולים  לבית  מתקדמות 
שם הוא הוכנס מיד לחדר הצנתורים להמשך 

טיפול. 
החייאה  של  רגיל  מקרה  עוד  פניו,  על 
מד"א  לפאראמדיק  אולם  חיים,  והצלת 
שפינה  מהצוות  חלק  שהיה  וינגרטן  ישראל 
התמונה  התגלתה  החולים  לבית  מייקל  את 
הגיעה  מייקל  של  אשתו  כאשר  המפתיעה 
בבית  בקבלה  "עמדנו  החולים.  לבית 
הנדרשים,  הטפסים  את  ומילאנו  החולים 
כאשר לפתע, הפאראמדיק משה בניטה אמר 
חולים  לבית  פעם  הזה  האדם  את  שפינו  לי 
"זה  ויינגרטן.  משחזר  התעלף",  הוא  כי 
היה נשמע לי מאוד מוכר ולפתע הגיעה גם 
אשתו של מייקל וסיפרה לי שלפני שנתיים 
בו פעולות החייאה  זה שביצעתי  אני  הייתי 

כשהתמוטט גם במהלך פעילות גופנית.

"זו  וינגרטן:  ישראל  מד"א  פאראמדיק 
הרגשה בשמים לראות את מייקל פה עומד 
לראות  מבחינתי  פעמיים.  ועוד  רגליו  על 
טלפון  משיחת  טוב  יותר  זה  פה  אותו 
מ"אראלה ממפעל הפיס". זה אומר שעשינו 
הצד  על  לעשות  צריכים  שאנחנו  מה  את 
מחייך  לידי  כאן  אותו  לראות  ביותר.  הטוב 
נותן בי כוחות אדירים להמשיך ולעשות את 

מה שאני עושה".
חייו  את  שקיבל  לאחר  שבועיים  כעת, 
לחזור  כבר  הספיק  ואף  בשנית,  בחזרה 
את  לפגוש  מייקל  התפנה  עבודתו,  למקום 
ויינגרטן ולהודות  פאראמדיק מד"א ישראל 

לו על הנס הכפול שקרה בשליחותם. 
אחת  נפש  המציל  שכל  "אומרים  מייקל: 
בישראל כאילו הציל עולם ומלואו, ישראל 
איך  יודע  לא  אני  פעמיים.  זאת  עשה  כבר 
ועוד  שלי  החיים  את  שהציל  לאדם  מודים 
פעמיים. בזכות אנשים כמו ישראל אני עומד 

כאן היום, מבחינתי זה נס". 

"המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים" נערך לקליטתם 
של אלפי מתפללים שיגיעו לקבר דוד המלך זי"ע

פאראמדיק מד"א ישראל ויינגרטן הציל פעמיים בשנתיים 
האחרונות את חייו של מייקל לאחר שלקה בדום לב

אלפים צפויים לבקר 
בקבר דוד בחג השבועות

האיש שניפץ את 
הסטטיסטיקה

מייקל ומצילו ישראל וינגרטן )צילום: דוברות מד"א( 

בחג השבועות
קבלנו מתנה...

כובע
מתנהמתנה

בקניית 
כובע לחג

קבלו
כובע

ליום חול
מתנה!
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1599-578-946טלפון רב קווי: 
52בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא   בפסאג'       

 ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי      ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר  
אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)

   בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במרכז המסחרי (מול בר-כל)   
08-6659000רכסים: רח' הכלנית  א' גבעה ב'   נתיבות: רמב”ם  פינת רח' ירושלים טל:  13 04-8268800 39

  

29סניף חדש!  ברח' שלמה המלך  



חלק מהדרין
בהשגחת הרה”ג

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

בקנייה מעל 400&
או בקפה קפה

     נמל תל אביב
&100או בלחם בשר בסר 3

ה
תנ

מ

* קופון אחד ללקוח * אין כפל מבצעים





בואו להתענג ממטעמי 
לחם בשר עם תפריט ייחודי 

לשבת ברמה אחרת...
לחמים, סלטים, דגים, בשרים, 

עופות ממולאים, תוספות 
חמות ועוד מגוון מנות 

מיוחדות שתמצאו רק אצלנו

יריד אוכל 
מוכן לשבת 

בלחם בשר

053-3800708

תפריט

ח 
שוב

ר ומ
שי

ע

עות
חג השבו

ל
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יהודי אירופה מידי הנאצים  'יום השחרור וההצלה' של 
שנקבע בכ"ו באייר מצוין השבוע בפעם השלישית בישראל.
בהנחיית גדולי התורה והחסידות שליט"א תחילת אירועי 
הכותל  ברחבת  והודאה  תפילה  בעצרת  החלו  ההצלה  יום 

המערבי בליל שישי כ"ו אייר .
התפילה  בעצרת  השתתפו  וטף  נשים  אנשים  אלפים 
והודיה ב'יום השחרור וההצלה' ולזכרם של קדושי השואה 
'אשר  לקב"ה  והודאה  תפילה  מתוך  המערבי  בכותל  הי"ד 

גאלנו מיד צר'.
פרקי  נאמרו  ולאחמ"כ  ערבית  בתפילת  החלה  העצרת 
תהילים ותפילת יזכור מפי החזן העולמי, הר"ר דוד וינבך, 
בהשתתפותם ובראשותם של גדולי התורה ראש ישיבת מיר 
הגר"ש  נרגשים.  דברים  שנשא  אזרחי,  יצחק  הרב  הגאון 
רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים. הרב בן ציון חיים 
זילבר ראש מוסדות 'תולדות ישורון' הרב שמואל וויס ראש 
כולל 'אבן ישראל' רבנן ותלמידיהון.  ואלפים שהגיעו מכל 

רחבי הארץ.
ברחבי  מוקדים  למספר  חי  בשידור  הועברה  העצרת 
תפילה  נשאו  שם  במוסקבה  הגדול  הכנסת  ולבית  אירופה 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  בראשות  רוסיה  מיהודי  מאות  יחדיו 

מטשרנוביל שליט"א ונשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה של 
מוסקבה, הגאון רבי פנחס גולדשמידט שליט"א לשם שלח 
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מכתב לכבוד המאורע ובו כתב 
"אני מברך את יהודי רוסיה לכבוד החג הגדול של כ"ו אייר 
שיכנס מעתה ללוח העברי,אני רואה בזה הכרת הטוב של 
נגד  נפשם במערכה  הרוסים שחרפו  לחיילים  היהודי  העם 
הנאצים בזמן מלחמת העולם השנייה, זו התשובה האמתית 
ידעו  ולמען  ההיסטוריה!,  ומשכתבי  השואה  למכחישי 
מה שעוללו  את  הזה  החג  את  שיציינו  היהודיים  הצעירים 

הנאצים בימי המלחמה, 
מספר  מתוכננים  ההצלה  יום  לציון  האירועים  במסגרת 

אירועים משמעותיים נוספים ברחבי הארץ.
את היוזמה לציון יום השחרור וההצלה מוביל ביד רמה 
הקונגרס  נשיא  סגן  זכרייב  )גבריאל(  גרמן  היהודי  הנגיד 
היהודי הרוסי אשר מקדיש רבות מזמנו ומרצו לציון וזיכרון 
יום השחרור וההצלה של יהודי אירופה מהשואה הנוראה 
גרמניה  את  האדום  והצבא  הברית  בעלות  הכניעו  בו  יום 
הנאצית ושחררו את יהודי אירופה ולזכרם של מאות אלפי 
זה חשוב  "יום   ; הי"ד  נפשם במלחמה  הקדושים שחירפו 
לכלל ישראל שאילולי נעצרה המלחמה ביום הזה, חלילה, 
היו מצליחים הנאצים ימ"ש לממש את תוכניותם להשמיד 

כל זכר מהעם היהודי רח"ל".

אלפים השתתפו בעצרת תפילה והודיה במסגרת 'יום השחרור וההצלה' ולזכרם של הקדושים הי"ד בכותל המערבי  לתפילה הצטרפו 
בשידור אלפי יהודים ברחבי אירופה ובישראל  נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שיגר איגרת מיוחדת למשתתפי העצרת במוסקבה

פוטין: "זו התשובה האמיתית למכחישי 
השואה ומשכתבי ההיסטוריה"

תפילה חובקת עולם לציון יום השחרור וההצלה של יהדות אירופה

בתפילה במוסקבה

התפילה בכותל                                    )צילום: אלי סגל(

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 אחראיות ומסורות, 
בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים.

 אפשרויות להשתלמות 
 ולקידום מקצועי.

  למעונות אמונה 
)עמידר( וברמת גן בתל אביב )נווה שרת(

דרושות: 

מטפלות

נווה שרת: 050-8211200 מיטל

עמידר: 03-5748183 ידידה
מעלה חיים
מרכז קהילתי לילד ולמשפחה
רח' עוזיאל 66, בני ברק

לקראת חופשת הקיץ 
המרכז הקהילתי מעלה חיים 

מרחיב את שירותיו גם לשעות הבוקר!

הזדרזו להרשם! 
מספר המקומות 

מוגבל

 מקצועיות  

 יחס אישי 

 בריאות והנאה באווירה חרדית

החלה ההרשמה לפעילויות בריכה מגוונות לכל הגילאים:

לפרטים:
ימים א'-ה' | בין השעות 14:30-8:30

052-8797775

 שחיית תינוקות - חוויה מיוחדת לך ולתינוקך

 שחיה טיפולית - קבוצות קטנות לגילאי +4 ביחס אישי וצמוד

 טיפולי הרפיה וספא פרטניים לנשים באווירה חמה ונעימה



+ מומחיות
___- מחיר
280

כשאנחנו דואגים לאלפי זוגות עיניים בחודש,
יש לנו יותר יכולת ויותר ניסיון מכל אחד אחר.

רשת משקפיים

לחברי מאוחדת שיא ומכבי זהב עד גיל 18 • עדשות cr 156 • אנטי רפלקס \ נגד שריטות • חוסם קרינת מחשב uv • עד מספר 6 / צילינדר 2

1599-555-280
בני ברק: ר‘ עקיבא 89  | ירושלים: כנפי נשרים 66, מלכי ישראל 8 | בית שמש: נהר הירדן 36 | ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | ברכפלד: יהודה הנשיא 16 | טבריה: יוחנן בן זכאי 6  | נתיבות: רח‘ ירושלים 62

בקניית משקפיים בדיקה חינם

אלפי
משקפיים

בחינם!
דגמים
בסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש בסניפים: בני ברק ובית שמש

מעל אלף

המבצע ממשיך!

יותר!יותר!
קל  לחשב: 
רשת  גדולה

נותנת  לך



מאת: חיים רייך

 20 מלאות  ולרגל  השבועות  חג  לקראת 
שנה להקמת זק"א תל אביב, התקבלו ראשי 
הגר"י  לציון  הראשון  אצל  אביב  תל  זק"א 
יוסף בלשכתו שבירושלים וזכו להדרכותיו 

וברכותיו הלבביות. 
הגאון  הארגון  רב  השתתפו  במשלחת 
ת"א  זק"א  ומפקדי  ראשי  רוז'ה,  יעקב  רבי 

ומתנדבים. 
פעילות  אודות  סקירה  שקיבל  לאחר 
הגר"י  לציון  הראשון  העלה  הארגון 
לעבודת  הנוגעות  הלכתיות  סוגיות  יוסף 
המתנדבים  את  מאד  עד  ושיבח  המתנדבים 
מתירים  ובכך  הנפטרים  בזיהוי  המסייעים 

עגונות.
הרב סיפר עד כמה השקיע אביו מרן זצ"ל 
ללמוד  למתנדבים  והמליץ  עגונות  בהתרת 
העוסקים  אומר"  ב"יביע  תשובותיו  את 

בנושא.
הגר"י יוסף הוסיף כי הוא סומך ידיו על 
הוא  ואף  רוז'ה  הרב  הגאון  של  פסיקותיו 
לאבלות  הקשורים  בנושאים  עמו  מתייעץ 

לשאול  למתנדבים  והורה  במת  והטיפול 
מהרב  הלכתיות  הנחיות  ולקבל  שאלות 

רוז'ה.
חוששים  אשר  יש  כי  ציין  הראשל"צ 
ללמוד את דיני אבלות על מנת שחלילה לא 
בנושא  ספר  כשכתב  הוא  ואף  בהם,  יפגע 
זצ"ל  מרן  אביו  עם  התייעץ  אבלות  הלכות 
כי  רע  כל  לו  יאונה  שלא  לו  הבטיח  וזה 
הלכות אלו הרי הם כמת מצווה. הראשל"צ  
אמר למתנדבים כי הוא מבטיח להם גם כן 
שלא יארע להם רע אם יעסקו בהלכות אלו.

לאחר מכן עברו המתנדבים באופן אישי 
כשהוא  מפיו  והתברכו  הראשל"צ  בפני 

מביע את הערכתו הרבה לפעילותם.

ראשי זק"א ת"א התברכו אצל הראשל"צ לקראת חג 
  השבועות ולרגל מלאת 20 שנה לפעילות הארגון
הגר"י יוסף הפציר במתנדבים ללמוד הלכות אבלות 

והבטיח כי לא יאונה להם כל רע מלימוד זה

הגר"י יוסף: "תלמדו 
הלכות אבלות"

מתנדבי זק"א ת"א אצל הגר"י יוסף
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מונה מנהל חדש 
למאוחדת בבני ברק
כמנהל מאוחדת בבני ברק מונה הרב אורי קמינסקי, לו ניסיון עשיר 
בשירות ללקוחות  הרב אורי קמינסקי: "בכוונתי לפעול על מנת 

שלקוחות מאוחדת בבני ברק יקבלו את השרות הטוב ביותר" 

מאת: חיים רייך

עם התרחבות שירותי הרפואה של מאוחדת 
בעיר בני ברק והצטרפותם של אלפי לקוחות 
במנהל  ברק  בבני  מאוחדת  התחדשה  חדשים 
הרפואה  שירותי  מערך  בראש  שיעמוד  חדש 

בעיר. 
עסק   לתפקיד  שמונה  קמינסקי  אורי  הרב 
ללקוחות  שרות  במתן  עשורים  כשני  במשך 
שוק".  "שפע  רשת  כמנכ"ל  אף  ושימש 
ניסיון  קמינסקי  הרב  צבר  תפקידו  במסגרת 
רב בשירות אישי ללקוחות, ושמו הולך לפניו 

בתחום הניהול והשירות האישי. 
עם מינויו לתפקיד אמר הרב אורי קמינסקי 
מאוחדת  למשפחת  להצטרף  לי  הוא  "לכבוד 
החרדי.   בציבור  והמובילה  הגדולה  שהינה   –
שרות  ונתינת  בניהול  עסקתי  שנה  כ-20 
בכוונתי  רבים.  להישגים  וזכיתי  ללקוחות 
לפעול על מנת שלקוחות מאוחדת בבני ברק 

יקבלו את השרות הטוב ביותר". 
ברק  בני  עדים תושבי  בשבועות האחרונים 
משמעותי  באופן  הרפואה  שרותי  להרחבת 
בכל מרפאות מאוחדת בבני ברק עם פתיחתו 
של  המרכז לבריאות האישה במרפאת מרום 
שיר בעיר אשר היווה בשורה גדולה ללקוחות 
מאוחדת בבני ברק  וכמו כן  בקרוב מאד גם  
ייפתח המכון להתפתחות הילד במרפאת מרום 

שיר.
 5 של  רחבה  פריסה  ברק  בבני  למאוחדת 
מרפאת  ירושלים,  רחוב  מרפאת  מרפאות, 
נזר  אבני  מרפאת  ויז'ניץ,  מרפאת  שיר,  מרום 
למשכנה  עוברת  אשר  הרצוג  קרית  ומרפאת 

החדש והמרווח.
מרכז  מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  הרב 
שרותי  של  ההרחבה  "בעקבות  במאוחדת: 
מאוחדת  בבני ברק ועם הגידול הרב בעקבות 
הצטרפות אלפי לקוחות, אני מברך את מינויו 
רב  נסיון  לו  אשר  קמינסקי   אורי  הרב  של  
כמנהל  לשמש  הלקוחות  שרות  בתחום  שנים 
הקופה  היא  מאוחדת  ברק,  בבני  מאוחדת 
הגדולה והמובילה בציבור החרדי, אנו נמשיך 
להרחיב את שרותינו בבני ברק תוך כדי מתן 

שרות ויחס אישי לכל לקוח". 

קטיירינג לחג השבועות עושים “בשפע מטעמים”

 סלמון
 נסיכה

 פילה פשוט
 קרפיון ממולא
גפילטע פיש

דגים
 מאפה כבד
 מאפה בשר

 מאפה ירקות
פסטלים

מאפים
 אורז / מספר סוגים

 תפו"א
 נודלס

 אפונה וגזר
 זיתים

 שעועית ירוקה ברוטב
 שעועית מוקפצת

 בורגול
ירקות מאודים

תוספות
 פרגיות על האש

 צלי כתף
 גולש

 כבד ברוטב
 לשון

 עופות בתנור
 חזה עוף ממולא

 קציצות עוף/ בשר
מוקפצים סיני

עיקריות

052-8838186
ר’ עקיבא 5, פ”ת

גישה לנכיםחניה במקום

23:00 - 17:00חמישי
14:00 - 8:00שישי

3 חלות 

ב- 10 ₪

שפע מטעמים
“הטעם שלכם השפע שלנו”
מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים 

ולכל סוגי האירועים

רק 30 ₪ לסועד
 כולל לחמניות!

 7 סוגי סלטים
 3 תוספות

 3 עיקריות לבחירתכם

בקניה 
מעל 100 ₪

סלט חינם!

ם!
עי

ירו

מבצע לכל סוגי הא

ת!
בי

 ה
בון

קינוח-גלידה על חש



 

סניף בית שמש רח‘ נחל שורק 21 ב‘ (ליד מרכז מסחרי רמה א‘)
פתוח: 10:30-14:30, 19:30-22:30, יום ו‘ 10:00-12:00 | 02-9921941

סניף ירושלים רח‘ תובל 1 מול גני גאולה פתוח רצוף: 10:30-22:30, יום ו‘ 10:30-12:30| 02-6500426
בני ברק רח‘ כהנמן 100 בבנין האחים חדד (מול קוקה קולה)

 

 | | | |  |  |  | |

איכותי, ציפוי פורמייקה פנים וחוץ, מבחר צבעים2 מיטות + ארגזים מסנדוויץ + שידה

עד 17.6.16קופון השבוע

רק 1,995&

  

בהצגת קופון זה

רק  2,090 & בהצגת קופון זה
איכותי, ציפוי פורמייקה פנים וחוץ, מבחר צבעים2  מיטות + ארגזים מסנדוויץ +  שידה

למאות 
חג שבועות המרוצים, לקוחותינו 
שמח!
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מאת: חיים רייך

תחבורה  כלי  אחר  המעקב  שירותי 
וחברות  המוניות  חברות  של  נחלתם  שהיו 
הסבה  אלו  בימים  עוברים  המשלוחים 

לשירות חדש ופורץ דרך בתחום הרפואה. 
הלאומי  ההצלה  ארגון  אדום,  דוד  מגן 
של מדינת ישראל, השיק בימים האחרונים 
את השירות המיוחד אשר יאפשר לכל אדם 
המזמין אמבולנס לעקוב אחר מיקומו מרגע 
אליו  למקום  להגעה  ועד  מהתחנה  היציאה 

נשלח להעניק סיוע רפואי. 
המהלך אשר נעשה כחלק שיפור השירות 
בארגון והגברת השקיפות הציבורית יופעל 

לטובת הציבור הרחב. 
החירום  במוקד  קריאה  שתתקבל  ברגע 
למכשיר  טקסט  הודעות  תשלח  מד"א,  של 
למוקד.  התקשר  אשר  האדם  של  הנייד 
הודעת הטקסט תכיל קישור למפה בה יוצג 
שנשלח  האמבולנס  מיקום  רציף  באופן 
 GPS-ה ממערכת  לאיכון  בהתאם  לאירוע 

עד להגעתו למזמין השירות. 
מנכ"ל מד"א אלי בין: "מדובר בעוד צעד 
במד"א  הציבור  אמון  לחיזוק  משמעותי 
ובמקביל מהווה פריצת דרך נוספת מבחינת 

שירותי רפואת החירום בארץ ובעולם. מד"א 
הטכנולוגיה  בחזית  להיות  שואף  תמיד 
ברמה  הן  חשוב  נדבך  עוד  וזהו  הרפואית 
והן ברמת שיפור השירות של  הטכנולוגית 
וגם  האזרחים  גם  כי  ספק  לי  אין  הארגון. 
פורץ  מהשירות  רבה  תועלת  יפיקו  מד"א 

הדרך". 

לא רק מוניות ושירותי משלוחים: שירות מהפכני של 
מד"א יאפשר לכל אדם המזמין אמבולנס מד"א לעקוב 
  מהמכשיר הנייד שלו אחר מיקומו של רכב ההצלה
השירות החדש והראשוני של מד"א מהווה פריצת דרך 

עולמית מבחינת שירותי החירום בארץ ובעולם

לראשונה בעולם – 
אמבולנס במעקב צמוד

הג'י.פי.אס של מד"א

מוקד רפואה דחופה עד 
השעה 22:30 בלילה

במרכז הרפואי החדש של 'מכבי שירותי בריאות'  חברי 
מכבי יוכלו לקבל שירות רפואי בשבת ובחג השבועות 

במרפאת השבת באזור ויז'ניץ
מאת: יעקב פלדמן

של  הרפואה  שירותי  הרחבת  במסגרת 
יכולים  ברק  בבני  בריאות'  שירותי  'מכבי 
לקבל  והסביבה  העיר  תושבי  מכבי  חברי 
שירותי רפואה דחופה בשעות הערב והלילה.
כבר לא צריך ללכת למיון על כל דבר קטן. 
הכולל:  דחופה  רפואה  מוקד  לשירותכם 
שירותי  ומכלול  מומחים  רופאים  מגוון 
רפואת  משפחה,  רפואת  דחופה:  רפואה 
מכון  מעבדה,  שירותי  טראומה,  ילדים, 
רנטגן, שירותי אחיות, ובנוסף, חדש בבניין: 

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

הבריאות.
בתוך כך, מכבי שירותי בריאות השלימה 
באזור  השבת  במרפאת  היערכותה  את 
יהודי,  שאינו  רופא  בידי  המתופעלת  ויזניץ 
שבת   – רצופים  יומיים  במהלך  תפעל  אשר 
פרשת נשא וחג השבועות שלאחריו. על מנת 

מכבי  לחברי  מיטבי  רפואי  שירות  להעניק 
שירותי בריאות – גם בשבת וחג.

בקרב  רבה  רצון  שביעות  קיימת  כי  יצוין 
השכונות  ותושבי  ויז'ניץ  אזור  תושבי 
הסמוכות אליה בבני ברק מפעילות מרפאת 
מרפאת  משנה,  למעלה  הפועלת  השבת 
הרופאים  בבית  פועלת  מכבי  של  השבת 
סמוך  ברק,  בבני   24 גלויות  קיבוץ  ברחוב 

לקרית ויז'ניץ בבני ברק.
רפואי  מצוות  המבקרים  נהנים  במרפאה 
מקצועי, מרופא משפחה ואח מוסמך שאינם 
השבת  מרפאת  בהתאם.  והתוצאות  יהודים. 
השבת  כניסת  לפני  משעה  החל  פועלת 
תשע  מהשעה  ולמחרת  חצות  ועד  החג  או 
בבוקר ועד חצות הלילה לאחר צאת השבת 
ללא  הינו  מכבי  לחברי  השרות  החג.  או 

תשלום כמובן.
הגב'  במכבי  המרכז  מחוז  ראש  לדברי 
דבורה חסיד: "מרפאת השבת באזור ויז'ניץ 
השירותים  בפריסת  חשובה  נקודה  היא 
בשבתות ובחגים גם באזור זה של העיר, לצד 
יכולים  במסגרתם  הפעולה  שיתוף  הסכמי 
חברי מכבי לקבל שירות במוקד 'עזר מציון' 
במזרח העיר ובמרכז 'טרם' שבחלק הצפוני 

של העיר".

הדרך להשתלב

ניהול וארגון
מערכות

בתפקידי

חדש!

של אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון

בשירותי אנוש
ולימודי

טכנולוגיה

במציאות הכלכלית-מקצועית בעולם בכלל ובישראל בפרט, 
ארגוני שירות מהווים מרכיב מרכזי במשק. הכלים הנרכשים 
של  צרכיו  עם  להתמודד  אחד  לכל  מאפשרים  זו,  בתוכנית 
שוק העבודה המודרני ולמנף את יכולותיו לפסגת ההצלחה!

תוכנית דו חוגית בלעדית במבחר!

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

החזר שכר לימוד לזכאים!

רק פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ
והערב בשנתיים בלבד!

המאפשר הכרה והתערבות בתהליכי
ארגון וניהול מרכזי תעסוקה שונים

 'ארגז כלים'
אקדמי ויישומי

הן
 כ

לי
גי
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מאת: אלי שניידר

בימים האחרונים נכנסו לישורת האחרונה 
שיתקיים   ,"7 תמך  "כנס  לקראת  ההכנות 
סיון  כ"א  בתאריך  שבועות,  כשלושה  בעוד 

27.6, במלון רמדה בירושלים.
ארגון "תמך" מסייע בכל נושאי התעסוקה 
וקורסים  כנסים  ועורך  החרדית,  לאישה 
עבור  שונות  יוזמות  ויוזם  חרדיות,  לנשים 
המשפחה  בפרנסת  המסייעות  הנשים  קהל 

החרדית.
של  פסגה  אירוע  הוא   "7 תמך  "כנס 
העסקים  נשות  להעצמת  הפועל  תמך  ארגון 
החרדיות. אל הכנס צפויות כמידי שנה להגיע 
אלפי נשים חרדיות שחברות ב"תמך" באופן 
מקצועיים  במפגשים  משתתפות  קבוע, 

ומקבלות ייעוץ עסקי אמין.
החרדית  שהאישה  לכך  מודעים  ב"תמך" 
בכלכלה  משמעותי  צמיחה  מנוע  היא 
היא  המקרים  שברוב  מכיוון  החרדית, 
ובארגון  המשפחה,  לפרנסת  האחראית 
דואגים לתת לה את כל הכלים על מנת לסייע 
לה לעמוד בפרנסת הבית בכבוד. בעבר נטו 
בעיקר  כשכירות,  לעבוד  החרדיות  הנשים 
האחרונות  בשנים  אבל  החינוך,  בתחום 
ישנה התרחבות לכיוונים חדשים ועצמאיים, 
במגוון  לעזור  כדי  שם  נמצא  ו"תמך" 

תחומים.
להיות  יכולה  החרדית  העסקים  אשת 
מהבית,  מיני-משרד  שמנהלת  גרפיקאית 
מוצרי  של  ביתית  מכירה  שמקיימת  אישה 
או  מוביל  חסד  ארגון  למנהלת  ועד  אפיה, 

בעלת רשת בגדי ילדים עם עשרות עובדים.
עבור הנשים האלה, חברות ארגון "תמך" 
שלושה  בעוד  רמדה,  במלון  הכנס  יתקיים 

שבועות.
שליט"א  פרידמן  יונה  הרב  ינאמו:  בכנס 
והרב ברטוויץ שליט"א; ר' אשר ספיר, מנהל 
בכיר בחברת אלטשולר-שחם ויו"ר החטיבה 
אמה  המסחר,  לשכות  באיגוד  הפיננסית 
בינלאומיים,  פרסים  נושאת  יזמית  בוטין 
יועצת אסטרטגית ומרצה ליזמות בבינתחומי 
מחברת  קורול  דינה  לוי,  יוסף  ר'  הרצליה, 
עודד  עו"ד  וכן  הורים,  להדרכת  ספרים 
לוינסון, מגיש התכנית הכלכלית בגלי צה"ל.
כרומו  חוברת  תחולק  הכנס  במהלך 
פעילותו  על  עיתונות'  'קו  בהפקת  מהודרת 
אפשרויות  מגוון  ועל  "תמך"  של  המגוונת 
החרדית.  לאישה  המיועדות  בארגון  העזרה 
בכל  שבוע  באותו  תחולק  אף  החוברת 

גיליונות רשת "קו עיתונות" ברחבי הארץ.
שוקדים  אלה  בימים  כי  נמסר  מ"תמך" 
הסידורים  על  הארגון  במשרדי  במרץ 
לקהל  מצפים  וכי  הכנס,  לקראת  האחרונים 

נשים גדול, כמידי שנה.
כי  אמר  הפנים,  שר  דרעי,  אריה  הרב 
עזרה  שמטרתן  יוזמות  במשרד  מקדם  "אני 
במגזר  עסקים  ובעלות  יוזמות  לנשים  וסיוע 
בפעילות  תמיכתו  את  והביע  החרדי", 

הברוכה של "תמך".
ח"כ הרב משה גפני, יו"ר ועדת הכספים, 
 - חרדיות  עסקים  בעלות  "הצלחת  כי  אמר 

זהו יעד עבורנו".

בימים אלו מתקיימות ההכנות האחרונות לקראת 
האירוע הענק "כנס תמך 7" של ארגון "תמך", עבור 
נשות העסקים והיזמות החרדיות  באירוע תחולק 

חוברת כרומו מהודרת על פעילותו הברוכה של "תמך" 
והאפשרויות השונות העומדות בפני האישה החרדית 

המפרנסת, בהפקת "קו עיתונות", שתצורף לכל עיתוני 
הרשת ברחבי הארץ

הכנות אחרונות 
ל"כנס תמך 7"

 te

mech  conference
ע"ש הניה מלכה לכנר ע"ה

לפגוש את
הרווחים שלך!
Stand to gain!

27.6.16 | כ"א סיוון תשע"ו
Ramada Hotel, Jerusalem מלון רמדה, ירושלים

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי
 ר

ת
עד

ל ו
ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

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

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם

לבית אבות בבני ברק

�תנאים מצוינים

איש תחזוקה
דרוש

050-4112580
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מאת: מנדי קליין

עיון  בימי  השתתפו  נשים  עשרות 
בין  פעולה  בשיתוף  שנערכו  מקצועיים 
בית   - המורה  "בית  להשתלמויות  המרכז 
ארגון  לבין  שצ'רנסקי  הרב  ע"ש  יעקב" 

'מסילה'. 
במסגרת שיתוף הפעולה הפורה בין "בית 
עשרות  זכו  "מסילה",  ארגון  לבין  המורה" 
נופש  בתנאי  מקצועיים  עיון  לימי  הנשים 

במלון הכפרי "ציפורי בכפר". 
לסלול  למטרה  לו  שם  'מסילה'  ארגון 
הדרך  את  ולעסקים  משפחות  לבעלי 
בכך  ולהציל  נבונה  כלכלית  להתנהלות 
חובות  מגלגול  עסקים  וכן  רבות  משפחות 

וקריסה כלכלית.
ראשי  שיזמו  נופש  בתנאי  העיון  ימי 
מסילה בשיתוף 'בית המורה בבני ברק', היוו 
עוד אחת מפעילויותיה הרבות של 'מסילה' 
להכוונה כלכלית וסיוע לכל המעוניין. בקרב 
מכל  נשים  למצוא  היה  ניתן  המשתתפות 
הארץ.  קצוות  ומכל  החרדית  הקשת  קצות 
צעירות לצד פנסיונריות, שהגיעו ליום העיון 
החוויתי, בתשלום סמלי, הודות להתגייסות 
וכן  המיזם  בראש  בעומדים  הארגונים  שני 
שבתוניות )נשים בשנת השבתון( שהשתתפו 
מקצועי  כלים  לארגז  וזכו  כלל,  עלות  ללא 

לצד מנוחה ומרגוע מעמל יומן.  
כלל המשתתפות נהנה מהרצאות מגוונות 
נבונה,  כלכלית  התנהלות  בתחום  ומרתקות 

מפיהם של טובי המרצים ותוכניות עשירות 
ומגוונות. 

המשתתפות  זכו  העיון  ימי  במהלך 
יצחק  הרב  הכלכלי  המנטור  של  להרצאתו 
וכן  האישי  סיפורו  את  שסיפר  פדידה, 
נתן  הרב  המרצה  של  המאלפת  מהרצאתו 
מובילת  תקשורת  על  ארוכות  שדיבר  רוזן 

שינוי. 
ברוב קשב האזינו המשתתפות להרצאתה 
דולר",  או  "מיליון  רוזנבוים  ש.  הגב'  של 
ובהמשך זכו הנשים להרצאות מרתקות של 
מאור  את  שאיבדה  ליכטנשטיין  ר.  הגב' 
בסיפורן  ששיתפו  קליין  ר.  והגב'  עיניה 
ריתקה  בולטון  ר.  הגב'  והמטלטל.  האישי 
וגרמה  העוצמתית  בהרצאתה  הנוכחות  את 
חיים   מסלול  לחשב  מהיושבות  אחת  לכל 
מחדש.  כמו גם הצוות המקצועי של מסילה 

הרב ישראל גוטמן והגב' א. הוכמן.
צ. מאיר, רכזת תכנית מסילה בבית המורה, 
של  העשרה  פעילויות  "במסגרת  אומרת: 
בית המורה, חברנו לימי עיון מקצועיים עם 
ארגון מסילה, שהנושא הנבחר היה "מסילות 

בלבבם"
ליוזמי  מודות  העיון  בימי  המשתתפות 
הקלעים  מאחורי  ולעומדים  התוכנית 
מנחם  לרב  טובה  מוקירות  הן  ולפניהם... 
הנושא  מינוף  על  שליט"א,  שצ'רנסקי 
ועל  המורות  השתלמות  בתחום  הכלכלי 
הוצאת המיזם המורכב של ימי העיון לפועל 

– מכל הבחינות.

מאת: יעקב פלדמן

שנחשפו  פגיעה  של  הרבים  המקרים 
לאחרונה בקרב ילדים, הביאו מוסדות חינוך 
'מוגנות'  לפרויקט  ולהצטרף  לבקש  רבים 

של ידידות טורונטו.
את  להעלות  במטרה  פועל  הפרויקט 
מודעות צוותי החינוך והתלמידים לחשיבות 
והימנעות  האישי  הביטחון  על  השמירה 

מפגיעה. 
בכ-30  כפיילוט  כיום  פועל  הפרויקט 
מוסדות חינוך חרדים, ולאור המשוב החיובי 
החינוך,  ואנשי  המוסדות  הנהלת  מצד  הרב 
כאשר  התרחבות,  במגמת  הפרויקט  מצוי 
מבקשים  נוספים  חינוך  מוסדות  עשרות 

להצטרף לפרויקט ה'מוגנות'. 
במסגרת הפרויקט, מנהלי מוסדות החינוך 
בכל  מוכשרים  ובנוסף,  הכשרה,  עוברים 
החינוכי  הצוות  מאנשי   2 לימודים   מוסד 
שמהווים 'נאמני מוגנות'. הנאמנים עוברים 
בצורה  להעביר  מנת  על  והדרכות  סדנאות 
תקנון  בונה  בי"ס  כל  הנושא.  את  הנכונה 

מוגנות אישית שמונע מקרים של פגיעה. 

מועברים  הוכשרו,  הצוות  שאנשי  לאחר 
למודעות  מעלים  ובכך  לתלמידים  התכנים 
פגיעה.  מפני  הזהירות  נושא  חשיבות  את 
בנוסף, מספק הפרויקט לאנשי החינוך מקור 
בבית  התכנית  בהטמעת  להתייעצות  זמין 

הספר.  
המעורבים  הספר  בתי  כי  לציין  יש 
ותשומת  זמן  משאבי  משקיעים  בפרויקט 
לב רבים הן של הנהלת ביתה ספר והן של 
הצוות החינוכי. בתי הספר שבחרו להשקיע 
בפרויקט 'מוגנות' מציינים כי: "אם בעזרת 
ילד אחד,  הפרויקט הצלחנו להציל  אפילו 

הכל היה שווה"
נחשפו  הפרויקט  פעילות  שבמשך  יצוין 
הטראומה  את  גילו  ילדים  בהם  מקרים 
פעלו  הפרויקט  ואנשי  שעברו,  והפגיעה 
גורמים  של  טיפולם  להמשך  להעביר 

מוסמכים את המקרים. 
הצוות המקצועי של תכנית מוגנות: "אנו 
המודעות  בהעלאת  רבה  חשיבות  רואים 
וצמצום  למיגור  לפעול  מנת  על  לנושא, 

התופעות, ובכך להקדים תרופה למכה". 

לסלול דרך לאיכות 
חיים חדשה

בימי עיון מקצועיים של 'בית המורה' וארגון "מסילה" 
השתתפו עשרות נשים ● במהלך ימי העיון זכו הנשים 

להרצאות מרתקות בתחומים הכלכליים מצד מומחי 'מסילה' 
לצד הרצאות מרתקות נוספות

להציל את הילדים
הדים רבים בקרב אנשי חינוך לפרויקט 'מוגנות' של 

ידידות טורונטו ● בתי הספר שבחרו להשקיע בפרויקט 
'מוגנות': "אם בעזרת הפרויקט הצלחנו להציל  אפילו 

ילד אחד, הכל היה שווה"

לסניף פתח תקווה
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד

סגן/ית מנהל סניף
מנהלי/ות מחלקה

מחסנאי/ית בודק/ת סחורה
בודק/ת קבלות

סדרנים/ות
קופאים/ות

itzik.b@rami-levy.co.il :קו"ח למייל
או לפקס: 03-7715175

טל לבירורים: 050-3636368

 

� נכונות לעבודה במשמרות כולל ימי שישי
� עבודה קבועה במקום יציב

� שכר ותנאים טובים



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!

מקומות אחרונים, תאריך פתיחה 13.6
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ֲאֻרָּכה ֵמֶאֶרץ ִמָּדּה

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

ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ַּגם ֵהם ְלֵבית ֲאבָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם 
)במדבר ד, כב(. 

התורה  קבלת  לפני  ספורים  ימים  אנו  נמצאים 
הקדושה, אמנם לא נלך למעמד הר סיני, אך מעמד הר 
סיני יבוא אלינו ולכל אחד ואחד תהיה הזכות לקבל ולשמוע 
יקבל  אחד  כל  הדברות,  ועשרת  הקדושה  התורה  דברי  את 
הארה והשפעה כפי הכלי שהכין לקבל התורה וכפי כוונתו 
והכנת ליבו, ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך )תהילים י, יז(, לרצות 
להרגיש את מעמד הר סיני, או אז יוכל להרגיש במעט את 
אותו  נפלאה שתלווה  הארה  ולקבל  הלפידים  ואת  הקולות 
ולקיים  במשך כל השנה כולה ללמוד את התורה הקדושה 

את המצוות בחשק שמחה ובהתלהבות. 
פרשת השבוע- פרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר 
ביותר  הארוך  הפרק  ואף  פסוקים,  קע"ו  בה  שיש  בתורה 
בתהילים )פרק קי"ט( יש בו קע"ו פסוקים, והמסכת הארוכה 
נרמז  וזה  דפים,  קע"ו  מכילה  בתרא(  )בבא  בש"ס  ביותר 
במילה נשא- האות נ' מרמז על פרשת נ'שא, האות ש' מרמז 
על מסכת בבא בתרא שמתחילה בפרק הש'ותפין, והאות א' 
מרמז על פרק קי"ט שבתהילים, שמתחיל באות א'- ַאְׁשֵרי 

ְתִמיֵמי ָדֶרְך. 
ובזוהר  במדרשים  יתירה  באריכות  נדרשת  פרשתנו 
הרי"ם  החידושי  בעל  הסביר  הדבר  ובטעם  הקדוש, 
)האדמו"ר הקדוש רבי יצחק מאיר מגור זיע"א בספר הזכות 
שלו( לפי שפרשה זו חלה בסמוך לחג השבועות שניתנה בו 
התורה  נתינת  יתברך  ה'  בטוב  שנה  בכל  ומתחדש  התורה, 
ביום זה, לפיכך גילו אז חכמנו התפשטות מופלגת בביאור 

דברי התורה וסודותיה.
לפי שאמנם פרשת  נוסף  בזה המפרשים טעם  נתנו  ועוד 
)קע"ו  הפסוקים  במנין  ביותר  הארוכה  הפרשה  היא  נשא 
ביותר  הקלה  היא  מאידך  אך  לעיל(,  וכאמור  פסוקים 
בפרשיות התורה מבחינת ההכנה לקריאתה בטעמים. ודבר 
זה בא ללמדנו, שאף על פי שהתורה היא "ֲאֻרָּכה ֵמֶאֶרץ ִמָּדּה 
מוכנים  אנו  אם  מקום  מכל  ט(,  יא,  )איוב  ָים"  ִמִּני  ּוְרָחָבה 
לקבלה במסירות נפש-אזי תהיה לנו סייעתא דשמיא ונוכל 
לפניו  רוח  נחת  בו  שיהיה  באופן  ולקיימה  בקלות,  לקבלה 
מרדכי  רבי  הצדיק  לגאון  כ"ח.  עמוד  מרדכי  )דברי  יתברך 

אליהו זצ"ל(.

ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ִּתְמֹּכר 
וכמו  ע"ב(  ה  )ברכות  אמת  נקראת  הקדושה  התורה 
משה  תורת  ִּתְמּכֹר,  ְוַאל  ְקֵנה  ֱאֶמת  כג(  כג,  )משלי  שנאמר 
ִּתֵּתן  ע"א(,  עד  בתרא  )בבא  אמת  ותורתו  אמת  אמת, משה 
ובכדי לזכות לתורה צריכים אנו  כ(,  ז,  )מיכה  ְלַיֲעקֹב  ֱאֶמת 
במשך  ישראל  בגדולי  מצינו  וכן  האמת.  במידת  לדבוק 
לנתיבתם  ואור  לרגלם  נר  היתה  האמת  שמידת  הדורות  כל 
תמיד )מושאל מתהילים קיט, קה(, וכפי שהגדיר זאת מופת 
הדור מרן החזו"א זצוק"ל )בספרו אמונה וביטחון פ"ג אות 
ושורש  נפשו  תכונת  החכם  אצל  היא  האמת  שתכונת  ל'( 

מציאותה, וכל אבקת שקר ממנו והלאה.  
יצליחו  האמת  מן  ישנו  שאם  חושבים  רבים  אנשים 
וירוויחו  חשובה  לעבודה  יתקבלו  ומסחרם,  בעסקיהם 
כסף רב, אך דבר זה אינו נכון. מנכ"ל של אחת מהחברות 

אלף  משישים  למעלה  המעסיקה  בארה"ב  לנפט  הגדולות 
בנושא  העוסק  ספרו  את  והציג  לעיתונות  התראיין  עובדים 
שהטעות  כותב  הוא  בו  בעבודה"  להתקבל  אפשר  "כיצד 
הם  נכשלים  שבעקבותיה  אדם  בני  אצל  ביותר  הגדולה 
לאנשים  מתחפשים  שהם  זה  לעבודה  להתקבל  בראיונות 
אחרים ולא מציגים את עצמם באמת, אלא מחפשים עצמם 
לסוג האדם שהחברה כביכול רוצה ובשל כך אינם מתקבלים 

לעבודה. היפך מחשבתם. 
בלי  פשוטה  בצורה  העבודה  לראיון  שמגיע  אדם  מנגד, 
זוכה  אמתית  בצורה  ותכונותיו  אופיו  את  ומציג  תחבולות 

שנהפך  עד  דרגה  אחר  דרגה  עולה  ואף  לעבודה,  להתקבל 
להיות בין העובדים החשובים והבכירים ביותר.

ולסיום נספר סיפור נפלא הממחיש עד כמה צריך האדם 
להשתדל כל העת להיות דבוק במידת האמת ולא לזוז ממנה 

ובכך תובטח הצלחתו. 
בזרע  להיפקד  זכה  לא  בגויים  ונישא  רם  גדול  מלך 
הרפואיים  והטיפולים  הבדיקות  כל  על  ואף  קיימא  של 
המתקדמים ביותר לא הצליח להוליד בן שימשיך את דרכו 

ויירש את כס מלכותו. 
מחונן  ילד  אחר  בחיפושים  והחל  בדעתו  נפל  לא  המלך 
המלכות  בכס  אחריו  לשבת  ולהכשירו  לאמצו  שיוכל 
נכנס המלך לבתי הספר ברחבי המדינה  ובהנהגת המדינה, 
זרעים  ובתוכו  עציץ  הצעירים  הילדים  לכל  לחלק  והורה 
במשך  בו  ולטפל  העציץ  את  להשקות  ילד  מכל  וביקש 
העציץ  את  ויבחן  המלך  יגיע  מכן  לאחר  ימים,  חודשיים 
יבחר  העציץ  שלו  אשר  והילד  ביותר,  והמשגשג  הפורח 
לחיות בארמון המלוכה ולהיות כיורש העצר וממשיך דרכו 

של המלך.
אחד מהילדים שקיבלו את העצים היה יתום, ומסכן, בתר 
עניא אזלא עניותא )ב"ק צב ע"א אחרי העני הולכת העניות(, 
על אף שהתאמץ להשקות ולטפל בעציץ, העציץ לא הוציא 
היתום  הילד  התבייש  ג(,  נו,  )ישעיה  ָיֵבׁש  ֵעץ  ֲאִני  ֵהן  פרי, 
בושה גדולה שהעציצים של כולם צמחו והוציאו פרי ואילו 

שלו לא צמח.
והנה, הגיע היום והמלך ביקר בבתי הספר כדי לבחור את 
יורש העצר-ממשיך שושלת המלכות,  כולם הראו למלך את 
העציצים היפים והמפותחים שלהם, אך המלך לא התפעל 
היתום מחזיק עציץ  בנער  ועיקר עד אשר הבחין  כלל  מכך 
שלא צמח ואור עיניו, התפעל המלך מאוד ובחר בו להיות 

כיורש העצר.
כל המדינה רעשה וגעשה מבחירת המלך, ַוֵּתהֹם ָּכל ָהִעיר 
)רות א, יט(, ֵהָּמה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו )תהילים מח, ו(, מדוע בחר 
ולא הצליח להצמיח את העציץ  המלך דוקא בילד שנכשל 
והסביר את מעשיו:  שקיבל, המלך הבחין בתמיהת ההמון 
הורתי  המדינה  צעירי  לכל  העציצים  את  חילקתי  "טרם 
למשרתי לבשל את הזרעים ורק אח"כ לזרוע אותם בעציץ, 
ורציתי לבדוק בכך  יכול להצמיח.  זרע מבושל לא  וכידוע, 
כל  ולא משקר.  הילד שדבק במידת האמת  מיהו  ולהיווכח 
קנו  צומח  לא  שהזרע  כשראו  והרוזנים  השרים  של  הבנים 
להם,  שהובא  המבושל  בזרע  והחליפום  חדשים  זרעים 
המלוכה,  לכס  ויזכו  המלך  את  ירשימו  הם  שכך  בחושבם 
כל אחד מהם ִמְתַנֵּׂשא ֵלאמֹר ֲאִני ֶאְמֹלְך )מושאל ממלכים א 
שהיה  היתום  מהילד  חוץ  שיקרו  כולם  ה'(,  פסוק  א',  פרק 
כנה ואמיתי ועל אף הבושה הגדולה הגיש את העציץ היבש 
כמות שהוא, ילד כזה שדבק במידת האמת ראוי לשבת על 
ַעִּמי  ָּכל  ִיַּׁשק  ִּפיָך  ְוַעל  ֵּביִתי  ַעל  ְהֶיה  ּתִֽ ַאָּתה  מלכותי",  כסא 

)בראשית מא, מ(. 
אם המלך של המדינה דבוק במידת האמת יכולה המדינה 
להצליח ולשגשג, אך בדרך של שקר והערמה אין הצלחה, 

לשקר אין רגליים. 
האמת,  במידת  ואדוקים  דבוקים  להיות  שנזכה  רצון  יהי 
ועל ידי כך נזכה לקנות את התורה הקדושה ולהיות רצויים 
וחג שבועות  יתברך תמיד, אמן, שבת שלום  וטובים לפניו 

שמח לכל בית ישראל. 

טרם חילקתי את העציצים 
לכל צעירי המדינה הורתי 

למשרתי לבשל את הזרעים 
ורק אח"כ לזרוע אותם 

בעציץ, וכידוע, זרע מבושל 
לא יכול להצמיח. ורציתי 
לבדוק בכך ולהיווכח מיהו 
הילד שדבק במידת האמת 
ולא משקר. כל הבנים של 
השרים והרוזנים כשראו 

שהזרע לא צומח קנו 
זרעים חדשים והחליפום 
בזרע המבושל שהובא 
להם, בחושבם שכך הם 
ירשימו את המלך ויזכו 

לכס המלוכה, כל אחד מהם 
ִמְתַנֵּׂשא ֵלאֹמר ֲאִני ֶאְמֹלְך 
)מושאל ממלכים א פרק 

א', פסוק ה'(, כולם שיקרו 
חוץ מהילד היתום שהיה 

כנה ואמיתי ועל אף הבושה 
הגדולה הגיש את העציץ 

היבש כמות שהוא, ילד כזה 
שדבק במידת האמת ראוי 

לשבת על כסא מלכותי
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רות  במדרש  רות".  "מגילת  את  אנו  קוראים  בחג השבועות 
נאמר: "אמר רבי זמירא, המגילה הזו אין בה לא טומאה 
ולא טהרה, לא היתר ולא איסור. ולמה נכתבה? ללמדך 
שכר של גומלי חסדים". הרבה טעמים והסברים נוספים 
נאמרו על ההקשר שבין מגילת רות לחג מתן תורה. בילקוט 
שמעוני נאמר שבא ללמדנו: שלא ניתנה תורה אלא על ידי יסורין 
בחג  נפטר  המלך  שדוד  לפי  פירש:  שור  התבואות  בעל  ועוני. 
השבועות והרי הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, 
המגילה  את  קוראים  אנו  כך  ומשום  בשבועות,  נולד  שהוא  כך 

המזכירה את יחוסו ולידתו של דוד המלך. ועוד...
הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל רבה של ירושלים הביא בשם 
הגאון הירושלמי רבי מרדכי ליב רובין זצ"ל הסבר נפלא: ראשית 
השבת...  ממחרת  לכם  "וספרתם  הפסוק:  לשון  על  שאל  הוא 
לא  מדוע  יום",  חמישים  תספרו  השביעית  השבת  ממחרת  עד 
לספור  מתחילים  שבו  בניסן  ט"ז  יום  את  בפירוש  התורה  נקטה 
את ספירת העומר, ובכך היה נמנע מחלוקת נוספת עם הצדוקים 
המפרשים פסוק זה שהכוונה ממחרת שבת-בראשית, דהיינו מיום 

א' שלאחר חג הפסח?
ומשיב: שהתורה באה ללמדנו את אמיתותה של התורה שבעל 
שבעל  בתורה  מאמינים  שאינם  צדוקים  של  מלבן  ולהוציא  פה, 

פה. שהרי עיקר מחלוקת של הצדוקים עם הפרושים היתה לענין 
קביעת מועדו של חג השבועות. חז"ל דרשו ש"ממחרת השבת" 
פירושו - למחרת יום טוב ראשון של פסח, וממילא חג השבועות 
טענו  הצדוקים  ואילו  הפסח.  מחג  יום  חמישים  כעבור  מתקיים 
התורה  סתמה  לפיכך  בראשית.  שבת  היא  השבת"  ש"מחרת 
בכוונה תחילה וכתבה "ממחרת השבת" אודות הזמן של  חג מתן 
להתפרש  יכולה  אינה  שבכתב  שהתורה  לנו  להורות  כדי  תורה, 
ולימודי  לדרשות  להזדקק  אנו  מוכרחים  פה.  שבעל  תורה  ללא 

חז"ל כדי להבין את התורה שבכתב כראוי וכנכון.
בחג  רות  מגילת  קוראים את  אנו  הוא מסביר מדוע  זה  פי  על 
בית  מלכות  שולשלת  יצאה  המואבייה  מרות  שכן  השבועות. 
הייתה  אסורה  מואבית"  ולא  "מואבי  חז"ל  דרשו  ואלמלא  דוד. 
רות לבוא בקהל. מהשמים  סובבו שדוד המלך יצא דווקא מרות, 
ללמדנו כמה חשובה התורה שבעל פה, עד שמלך ישראל ומלך 
המשיח יצאו דווקא מדרשה של חכמינו ז"ל בתורה שבעל פה, 

המתירה לרות לבוא בקהל.
שאלה  זצ"ל  אברמסקי  יחזקאל  רבי  הגאון  נשאל  אחת  פעם 
כלל  לחשוש  מה  לו  אין  כי  לשואל  רבנו  והשיב  ממונות,  בדיני 

ויכול הוא לעשות כאשר עם לבו ללא שום פקפוק. 
יודעים  שאינם  הבריות  יאמרו  מה  אבל  השואל:  אותו  שאל 

את עומק הדין, הם יהיו סבורים שאיני נוהג כשורה וילעיזו עלי 
אתה  זצ"ל:  אברמסקי  הרב  לו  כדין?....החזיר  שלא  שעשיתי 
שואל מה יאמרו הבריות? ומה אמרו הבריות שעה שהלכו אחר 
באותו  נשמתו  את  השיב  בועז  כידוע  הלא   !? בועז  של  מיטתו 
לילה בו נשא את רות לאישה. ללא ספק היו גם אז כאלו שאמרו: 
לא על חינם נפטר בועז בלילה של חתונתו, שהרי הוא עבר על 
פסוק מפורש "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'", ובגלל שלקח 
לו אשה מואבייה האסורה עליו מהתורה לפי הבנתם נסתלק מיד 
ל"ע... ולא ידעו כל אותם בעלי לשון כי ההלכה היא "מואבי ולא 

מואבית", ובועז שלקח מואבייה כדין עשה.
לא היה כאן ח"ו עונש מן השמים, אדרבה מן השמים זיכו את 
האחרון  בליל  שעוד  הטובים,  מעשיו  בשכר  גדולה  בזכות  בועז 
דוד  יצא  ומשניהם  לאשה,  רות  את  יקח  אדמות  עלי  לו  שנותר 

המלך עליו השלום שמזרעו יצא מלך המשיח. 
הלשון,  מבעלי  להתפעל  שאין  יודעים  אנו  דנא  מקדמא 
תורה  דין  מהו  שידעו  מבלי  פיהם  את  הפותחים  דיבה  מוציאי 
בתורה  פירושה  ומה  שבכתב  תורה  מהי  שמיים.  חשבונות  ומה 
שבעל פה המסורה לנו מדור לדור. עלינו לדעת כי גאולתינו על 
ידי משיח צדקנו שורשה בתורה שבעל פה ומשמשת הוכחה נגד 

בעלי לשון הרעים מוציאי הדיבה.

תורה שבכתב ותורה שבעל פה

כאיש אחד בלב אחד

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בבוקר בהיר, בשלהי שנות התש"ל, התבשר הציבור החרדי 
על לידתה של ישיבה חדשה. בימים ההם, לא היה זה 
מאשר  פחות  לא  התקיים  היסוד'  'מעמד  מצוי.  מחזה 
בדירתו של גדול הדור, מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל, רחוב 

ראב"ד 27, בני-ברק, בהשתתפות צוות הישיבה. 
ארוכה  תקופה  בתום  זה  היה  הנוכחים:  אחד  סיפר  לימים, 
מהמועמדים  אחד  לכל  באשר  וחקר  בירר  זצ"ל  מרן  במהלכה 
לתפקיד בישיבה, עד שנתן את ברכתו על פלוני כראש ישיבה, על 
אלמוני כמשגיח, ועל אחר כר"מ. ראש-הישיבה היה מעורב בכל 

צעד ושעל, כולל בהחלטה מי ינהל את משרדי הישיבה. 
שלימים  הישיבה,  של  לידתה  שעת   – המיוחל  היום  ובהגיע 
סביב  ישבנו   – בארץ  הבולטים  התורה  ממרכזי  כאחד  נודעה 
שולחנו של מרן ל'מעמד היסוד'. פני כל המסובים עטו חגיגיות, 

אך מבטו של מרן היה רציני ומהורהר. 
בפני  ונרגשים  קצרים  דברים  נשא  עת  עצומות  היו  עיניו 
קינדרלך  ַטֶייעֶרע  דשמיא.  לסיעתא  שנזכה  רצון  "יהי  הנוכחים: 
)בני היקרים(, להקים ישיבה זה לא פשוט. להחזיק אותה זה עוד 

יותר לא פשוט..."
ושאל:  עוז  הנוכחים  אחד  הרהיב  הנוקבים,  דבריו  בעקבות 
בישיבה?  הדגש  עיקר  את  לשים  צריך  מה  על  רבינו,  ילמדנו 
בענווה אופיינית, השיב הרב שך: 'איזהו חכם, הלומד מכל אדם', 
אדרבה, תאמרו אתם, ואחר-כך, אם יהיה צורך... אגיד גם אני. אם 

חוכמה אין כאן, זקנה יש כאן...
ביותר  "חשוב  לענות:  הראשון  היה  החדשה  הישיבה  ראש 
שלימוד הבחורים יהיה סביב השיעורים, ושהישיבה תתנהל על 
פי הכוונתו של ראש הישיבה... לא את כבודי אני דורש חלילה, 

ר אחד לדור..." אך כבר אמרו חז"ל ַדָבּ
המשגיח המיועד הדגיש את חשיבות הצביון המוסרי, השיחות, 
ו'בין  'סדר מוסר', ההשכמה לתפילות, עמידה בלוחות הזמנים, 

אדם לחברו' בין התלמידים. 
וכך המשיכו כל הנוכחים בהדרכה, איש-איש מהצוות הנבחר 

של הישיבה החדשה. גם למנהל המשרד היה מה לומר.
השתררה  דממה  ראש-הישיבה.  למרן  מבטם  את  הפנו  כולם 
יושב  ניתן היה לחתוך בסכין. הרב שך  בחדר הקטן. את המתח 
ואומר  פיו  את  פותח  עד שהוא  עצומות,  בעיניים  ארוכות  דקות 
בלחישה: "תשמעו טוב מה שאני רוצה לומר... חס ושלום, אל 
תראו בזה גאווה... כי 'אם חוכמה אין כאן, זקנה יש כאן'... כל 
מה שאמרתם – הראש-הישיבה, המשגיח, הרמי"ם – הכל אמת 

זה לא העיקר...  לאמיתה, כל דבר בפני עצמו חשוב מאד, אבל 
נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי ישיבה שמונהגת על-ידי תלמידי 
חכמים כמעלתכם, אשר לא תהיה בה שאיפה לשים דגש על כל 

אחת מהנקודות שהבהרתם בחוכמה..."
הכוונות  כל  "עם  בעיניו:  טהורות  דמעות  להזיל  החל  מרן 
בגלל  רק  שנכשלו  ישיבות  ראיתי  הארוכות  בשנותיי  הטובות, 
דבר אחד, שהצוות לא פעל 'כאיש אחד בלב אחד'... אם רוצים 
אתם ללמוד מניסיונו של זקן וממה ששימשתי את גדולי הדורות 
כל  מוסד:  והנהגת  ביסוד  ביותר  החשוב  העיקר  הנה  הקודמים, 
אחד מכם יקבל על עצמו קבלה פשוטה – כאשר כואב לו משהו 
שחברו עשה לו, פגע בו, לא נזהר בכבודו? שלא ישמור את זה 
יבין  שהלה  כדי  בו  שפגע  חושב  שהוא  מי  אל  יפנה  אלא  בלב 
שהדיבור שנאמר או המעשה שנעשה, גרמו לו לפגיעה, גם אם 
לא זו הייתה כוונתו. אם תעשו כך, בטוחני שתהיה לכם סיעתא 
כהנה  בידכם  יצליחו  קודם,  שהזכרתם  השאיפות  וכל  דשמיא 

וכהנה, ואידך זיל גמור..."
זו  "האם  מהם.  אחד  שאל  רבינו",  "ילמדנו  נדהמו.  הנוכחים 
החדש  ישיבה  לראש  למשל,  לגשת,  אפשר  למעשה'?  'הלכה 

ולומר לו באופן ישיר 'פגעת בי'?".
הוא  רשע".  הוא  כך,  עושה  שאינו  "מי  מרן,  לחש  "בוודאי", 
ניגש אל ארון הספרים, חזר עם ספר רמב"ם והקריא את לשונו 
לאיש  איש  "כשיחטא  ו(:  הלכה  ו,  )פרק  דעות  בהלכות  הזהב 
לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר ברשעים ולא דבר אבשלום את 
אלא  אמנון  את  כי שנא אבשלום  טוב  ועד  למרע  מאומה  אמנון 
מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת 
ובקש  ואם חזר  תוכיח את עמיתך  פלוני שנאמר הוכח  לי בדבר 
שנאמר  אכזרי  המוחל  יהא  ולא  למחול  צריך  לו  למחול  ממנו 

ויתפלל אברהם אל ה'".


מרן  של  היסודיים  הדברים  את  השמעתי  שנים,  כעשר  לפני 
כאשר  ידועה,  בישיבה  תורה  מרביץ  נכבד,  חכם  תלמיד  באוזני 
הוא  בה  הישיבה  בצוות  רעועים  יחסים  על  גורלו  מר  את  ביכה 
משמש. אחר כחודשיים, הוא פנה אלי מתוסכל עוד יותר: "אני 
לא ממליץ לך להמשיך להפיץ את הסיפור הזה... ניסיתי ונהגתי 
ממש כדברי מרן הרב שך... ציפיתי שהשלום ישרור בישיבתנו, 
אך ההיפך הגמור אירע: הואשמתי כ'מבעיר התבערה', כאחראי 

על אש המחלוקת שפרצה בישיבה".
בהעברת  והסתפקתי  בדברים  קצרתי  כאשר  שגיתי  אכן, 

כמו  פסיכולוגית:  אזהרה  להוסיף  עלי  היה  כלשונם.  הדברים 
בחוקי הפיזיקה, כך גם ביסודות הפסיכולוגיה – ככל שהאנרגיה 
עוצמתית יותר, כך גוברים הסיכונים לפיצוץ ותבערה, במקרה של 
שימוש לא חכם. כי אכן, ככל שעצת מרן נשמעת פשוטה – טמון 
בה כוח עוצמתי ביותר, ולפיכך יש להשתמש בה בתבונה יתירה 

וברגישות מרבית.
כאן עברתי להדרכה מפורטת: אם תפנה בפרהסיה לאדם מיד 
 – בך  שפגע  חשבת  שרק  לאדם  מכך,  וגרוע   – בך  שפגע  אחרי 
בפנים זעופות ובמילים קשות, אין ספק כי אלף חכמים לא יוכלו 
לשני  רגיעה  בשעת  להיעשות  חייבת  הפנייה  הנזק.  את  לתקן 
את  לברור  יש  האשמה.  הטחת  ללא  עיניים,  בארבע  הצדדים, 
המילים בשיקול-דעת, ובמידת הצורך בהתייעצות עם חבר נבון, 
בענווה, בפשטות,  כמות שהן,  את הטענות  על השולחן  ולהניח 

ללא פרשנות. 
הוראות  ל'מרשם'  זקוק  הטענות,  מופנות  אליו  האדם  גם 
התנהגות: לא ימהר להשיב, בוודאי לא קודם שישמע את דברי 
את  לטעון  הטוען  שסיים  לאחר  גם  תומם.  עד  ברגישות,  חברו 
יביע  אלא  שאירע,  מה  את  לפרשן  השומע  ימהר  לא  טענותיו, 
הזדהות: "אני לוקח את הדברים לתשומת ליבי / לא היתה כאן 
כוונה אישית / אני מעריך אותך מאד / הרשה לי ללבן את הדברים 
עם עצמי ולענות לך בצורה מסודרת". מומלץ להוסיף את משפט-

הזהב: "בינתיים אני מבקש מחילה"... 
א(:  טו,  )משלי  אדם  מכל  החכם  כמאמר  מובטחת,  ההצלחה 

"מענה רך ישיב חימה".
ריב,  יעילה בעיקר טרם התגלע  כי העצה  לו,  אומנם הבהרתי 
עולה בלהבות,  פנימה. אחרי שהיער  עדיין בלבבות  כאשר הכל 

כיבוי הגפרור המצית לא יועיל.


אין כל חדש תחת השמש. לפני 3328 שנה, מעמד הפתיחה של 
הישיבה הגדולה בהיסטוריה – קבלת התורה בהר סיני קבלת – 

עבר דרך 'כאיש אחד בלב אחד'. 
יהי רצון שנזכה להיכתב ולהיחתם לחיים מתוקים ב'יום הדין' 

על התורה הקדושה.
חג שמח!

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 
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