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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

מתי שיפוצים

050-414-80-53

קבלן חרדי תושב ב"ב
מבצע את כל עבודות השיפוצים והבניה

עבודה ברמה גבוהה מאד!
שפע המלצות! מחירים נוחים!

&12,000
+מהנדס צמוד

שיפוץ מקלט

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:02
19:20
18:59

20:16
20:19
20:18

פרשת מטות

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 

דיים
בי

 טובות

אמינות  שירות  מקצועיות

03-5746601/5

משלוחים 
חינם בב"ב 
וגבעת שמואל

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ לחם שום ׀  מגוון פסטות 

גבינה צהובה  100%

בשרים על האש
הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

חזה עוף

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר              

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

& 20
 בלבד

*מבצע חם
שניצל בבגט+ ציפס

*בקנייה במקום בלבד

מתדלקים 

ב- 200 ₪ 

או קונים ביילו 

ב- 70 ₪ 

קרובה אליך מתמיד 
מאפיית הצביפז איילון

מבצע חם מהתנור!

מתדלקים ב-  
ומקבלים חלה לשבת ב- 

)במקום ב- 12& (
* עד 5 חלות

* למימוש בסניף "מאפיית הצבי" ברח'
 הירקון 8 ב"ב בלבד!

+
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כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

אנחנו הכתובת!!!
054-6697093

דרוש שותף

058-7451054

למסעדה ידועה 
ומצליחה

בעלת מוניטין רב
בכשרות מהודרת

 בלבד לזוג ללילה 
ע“ב חצי פנסיון & 890

נופש בין הזמנים למהדרין
י“ז באב - כ“ג באב (21.8-27.8)

מלון עדן טבריה נוף לכנרת
חוף נפרד, שייט, חמי טבריה, הופעות הכל כלול

בס“ד

054-8301177

בתוכנית: נטילת הלוואות מהבנקים בסך של כשני מיליארד 
שקלים ובניית אלפיים מאתיים כיתות בתוך חמש שנים, מחציתן 
לחרדים ● סגן ראש העירייה ומחזיק תיק חינוך חרדי צביקה 
כהן: "מדובר בתוכנית שתביא פתרון אמיתי למצוקת הכיתות 

לחרדים בירושלים, מה שלא נעשה מעולם, גם לא תחת שלטון 
החרדי" ● יו"ר דגל התורה משה גפני מבהיר:  "אם לא יובטחו 

זכויות הציבור הליטאי בירושלים, לא נלך יותר ברשימות 
משותפות עם אגודת ישראל" / בי"ס לפוליטיקה

פרסום ראשון: על רקע סערת המחסור בכיתות בירושלים - 
ראש עיריית ירושלים וסגנו צביקה כהן מציגים:

תוכנית חומש לבניית אלף 
כיתות לימוד לחרדים

 "לא ייתכן לשנות את מעמד מוסדות הפטור" 
סגן שר החינוך מאיר 
פרוש תקף: "ל'יש 

עתיד' יש 11 חברי כנסת. 
בדקתי היום, אין אחד 

מהם שהוא חבר בוועדת 
החינוך של הכנסת. היכן 

הדאגה שלכם? חשוב לכם 
החינוך, תבואו לוועדות 

הכנסת. תפעלו, תשפיעו" 
/ עמ' 26



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

 &1390
ב-

שקית קליק בירה מולר

קוסקוס אסם

מטרנה מהדרין
כל השלבים

דגני בוקר 
אשבול

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

קורנפלקס 
תלמה
750
גרם

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

איגלו

גבינה
צהובה שישית שוקולד מריר

 &55 ב-

 &11 13& ב- 3 ב-  &10 30& 4 ב- 2 ב-

כוסות ח"פ

 &20 5 ב-

 &7 ב-  &95 3 ב-

 &1290

 &2290
ב-

מחית סלט פירות
שישיה

ג'ל פרסיל
3 ליטר

עופות 
מחפוד

מעדני מו שוקו/וניל

קוטג' טרה

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

שוקולד עלית

 &3990
ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

שמפו/מרכך הוואי
700 מ"ל

משקה אנרגיה בלו

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

טחינה אחווה

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
ב-

נוזל כלים 
סוד

 &10 ב- 2

 &2990
ב-

קרם הגנה 
ד"ר פישר

לק"גלק"ג

מארז שמיניה

גבינה לבנה
טרה
250 גר'

עוגיות חיוכים
עלית
900 גר'

מיני מו קצפת (מילקי) נס קפה עלית

103

אבקת כביסה 
אריאל
7 קילו

 &15 2 ב-

 &2490
ב-

פתיתים אסם

יין סלקטד 
כרמל 
מזרחי 
כל הסוגים

ורד הגליל במגוון טעמים טרה

כריות תלמה וניל

ב-10& ב-10& 

קמח

 &10 4 ב-

בקניית זוג

פתיבר אסם
500 גר'

 &1590
ב-

גלידות נסטלה
במבחר טעמים
צידנית תרמית - מתנה!

 &35 2 ב-

13& 3 ב-

 &15 2 ב-

גבינת תנובה
850 גר'

ערגליות 
אסם

750 גר'

בקניית זוג

 &890
ב-

טישו חמישיה
טאצ'/לייף

ב-10& 5

מקרונים/
פסטות
אסם

עמק
400 גר'

6 ב-100& 

 &25 6 ב-

2 ב-95& 

 &790
ב-

בקניית זוג

3 ב-10& 

ב-10& 

 &1890

 &12 3 ב-

 &890
ב-

20& 3 ב-

13& ב- 3 ב-

 &4990
ב-

 &25 2 ב-

2 ב-15&   &1890
ב-

3 ב-10& 

10& 3 ב-

 &1390
ב-

 &13 2 ב-



י

חתכנו במחירשדרגנו את הטעם

יוגורט דנונה פרי
במרקם עשיר ומפנק,
עכשיו במחיר מוזל!



טל: 03-6778888
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כהנמן 159 | השומר 14 | לנדא 11 | שעות פתיחה: 9:00-22:00 רצוף.
ירושלים 14 | ר’ עקיבא 116 | שעות פתיחה: 10:00-22:00 רצוף.

סניפים:

ב- 10& ב- 10&4 4

ב- 10& 20 ב- 10& 4

ב- 10& ב- 10&4 3 ב- 10&10 ב- 10& ב- 10&5 2

ב- 10& 2 ב- 10& ב- 10& 5 ב- 10& 3 ב- 10& 2

ב- 10& ב- 10&12ב- 10&3 40

ב- 10& 3 10ב- 10&

צלחות קטנות
 50 יח' איכותיות במיוחד

צלחות מרק
25 יח'

תבנית גדולה
R31

סכו"ם
100 יח' בלתי שביר

רדיד אלומיניום
ביתי קצר 7.5 מטר בד"ץ

כוסות נייר
50 יח' 220 מ"ל

שקיות מזון
100 יח'

כוסות 
100 יח' איכותיות

מאפינס
50 יח'

נייר אפיה בד"ץ
50 דף נשלף אחד אחד

נייר שבת
100 יח' צץ רץ עשיריה

מגבונים
72 יח' נשלף אחד אחד

מפיות 3 שכבות
20 יח' מגוון ענק

אשפתון 85*75
25 יח' איכותי

סכו"ם קשיח 
קרם/שקוף 50 יח' 

תבנית ענקית
R99

תבנית אינגליש
ארוך 

צלחות גדולות
25 יח' בנדע בשלל צבעים

המבצעים בתוקף:
מיום א' כ"ה בתמוז

עד תשעה באב
אין מכירה 
בסיטונאות!

כ"ה בתמוז
תשעה באב

ליפתניות
25 יח'

 כלים חד פעמיים | חומרי ניקוי | מוצרי נייר | מוצרי ניילון ועוד...
 מבחר עצום של מוצרים חד פעמיים לבית, לשבתות,

לשמחות, ליום יום ולכל אירוע

 כלים חד פעמיים | מצרכי אפייה | מוצרי נייר | מוצרי ניילון ועד ועוד...

 מבחר עצום של מוצרים חד פעמיים לבית, לשבתות

לשמחות, ליום יום ולכל אירוע

ב-מבצע



בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.

מחלקת דגים טריים
יותר זול, יותר טרי, יותר טעים!

יש חסד סניף השומר רח׳ כהנמן 10, מרכז רימונים בני ברק

המחלקה בכשרות

כזה שירות 
לא דגים
כל יום!



בני ברק6         כ"א בתמוז תשע"ו 27/7/16 121//1 תש"ע בא "כ בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, אנה ניסמן, 
מיכל יפרח, קארן כהן, אתי שניידר

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:
ניסים חסון

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, 

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

תלמידות  למאות  והוקרה  הערכה  טקס 
סמינרים בבני ברק, מתנדבות לסיוע בתחומים 
"פיס משואות",  הכינוס  רבים, התקיים במרכז 
מטעם אגפי השירותים החברתיים והחינוך של 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  בהשתתפות  העירייה, 
רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר; 
סמינרים  מנהלות  ומחלקות,  אגפים  מנהלות 

ורכזות מסגרות ההתנדבות בסמינרים.
מופעלות  וההתנדבות  החסד  מסגרות 
סמינר  ובהם  סמינרים,  של  ארוכה  בשורה 
צרכים  בעלי  ילדים  בקרב  לפעילות  גור- 
יחידת  למשפחות,  סיוע  קשישים,  מיוחדים, 
ליולדות  משחקיות  העירונית,  ההתנדבות 
למוגבלויות  והמחלקה  במצוקה  ולאימהות 
באגף לשירותים חברתיים של העירייה. סמינר 
שצ'רנסקי - פעילויות אצל קשישים, בתי-אבות, 
לילדים, משחקיות  עזר  יתומים, שיעורי  ילדים 
בעלי  ילדים  במצוקה,  אימהות  ליולדות, 

והמחלקה  ההתנדבות  ויחידת  מיוחדים  צרכים 
למוגבלויות. סמינר כהנא- קליטת עליה, יצירה, 
מיוחדים,  צרכים  בעלי  ילדים  ומשחק,  סיפור 
יחידת  במצוקה,  ואימהות  ליולדות  משחקיות 
התנדבות והמחלקה למוגבלויות. סמינר גברא- 
קליטת עליה, "משפחה משחקת" תכנית 360, 
יחידת  במצוקה,  ואימהות  ליולדות  משחקיות 
ההתנדבות העירונית, מרש"ל- מרכז רב שירותי 
וסיוע למשפחות. סמינר מאיר- קליטת  לעיוור 
לוסטיג-  סמינר  ומשחק.  סיפור  יצירה,  עליה, 

"משפחה משחקת" תכנית 360.
הדגיש  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
תלמידות  מאות  של  ההתנדבות  כי  בדבריו, 
עיר  לעירנו,  תפארת  מהווה  בעיר  הסמינרים 
התורה והחסידות, כשהתלמידות, למרות שעות 
מוצאות  הן  בבית,  והשיעורים  הרבות  הלימוד 
מתוך  והתנדבות,  מסירות  של  שעות  לעצמן 

שמחה, כדי לסייע לזולת בכל מידת האפשר.
ציין  רה"ע  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
בברכתו את התוצאות המרשימות של הלימודים 

בסמינרים, שלא זו בלבד שהתלמידות רוכשות 
ידע רב בתחומים מגוונים, הן גם מוכיחות את 
הבנות  על  הלימודים  של  הנהדרות  ההשפעות 
והעזרה,  החסד  חשיבות  את  לפועל  להוציא 

שהיום יסוד מרכזי בעם ישראל.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
הכה-נרחבים  ההתנדבות  מפעלי  כי  הטעים, 
תעודת  מהווים  הסמינרים  תלמידות  של 
מכבר,  לא  כי,  והזכיר  התורתי  לציבור  כבוד 
הישראלית  האגודה  מטעם  מחקר,  פורסם 
להתנדבות, לפיו בציבור החרדי, יחסית לגודלו 
פי  הינם  ההתנדבות  שיעורי  באוכלוסייה, 
שניים משבאוכלוסייה הכללית, והמדובר, לפי 

המחקר, במיליוני שעות של התנדבות.
העירוני  האגף  מנהלת  מויאל,  ארלט  עו"ס 
מערכות  את  סקרה  חברתיים  לשירותים 
ביותר  העת  כל  והולכות  הגדלות  ההתנדבות 
וזו  מסגרות,  וביותר  תלמידות  ביותר  שעות, 
כה  תוצאות  על  ולמחנכות  למנהלות  ברכה 

מרשימות.

האגף  מנהלת  סגנית  ציכטינגר,  רינה  עו"ס 
הדגישה, כי ערב ההוקרה אינו מיועד לתלמידות, 
השמחות להתנדב שלא על מנת לקבל  כל פרס 
או תעודת הערכה, אך מפעלי ההתנדבות הינם 
הוקרה לעיר ולתושביה, ושיבחה גם את הסיוע 
המיוחד לתחומים אלו של אגף החינוך העירוני, 
הנוער  מח'  ושל  ספרא  יהונתן  הרב  בהנהלת 

באגף שבהנהלת הרב אלדד אשורי.
במהלך הערב, שכלל תכנית חברתית מרתקת, 
ולרכזות  לסמינרים  הוקרה  תעודות  גם  חולקו 
שצ'רנסקי;  סמינר  פרידמן-  אסתר  גב'  החסד: 
פריידי  וגב'  אלתר  אסתר  גב'  מצנר,  גולדי  גב' 
 - ברקוביץ  זהבה  גב'  גור;  סמינר   - פרידמן 
רוחמה  וגב'  שפירא  ציפורה  גב'  מאיר;  סמינר 
גולדשטיין - סמינר כהנא; גב' הני אילני- סמינר 
את  לוסטיג.  סמינר  שיינפלד-  גילי  וגב'  גברא 
ההתנדבות  יחידת  ארגנה  המרשים  הערב 

העירונית והרכזת, גב' רות אייזן.

יצאה נשמתו מתוך קדושה וטהרה 
האברך החשוב הר"ר בן ציון גבורין ז"ל מחשובי כולל 'נחלת משה' נמצא לפנות בוקר ללא רוח חיים במקווה 

ברחוב גורדון בבני ברק  הותיר אחריו אלמנה ושלושה יתומים קטנים

מאת: עוזי ברק 

בן  הר"ר  החשוב  האברך  האמת:  דיין  ברוך 
ילדים  לשלושה  ואב   28 בן  ז"ל,  גבורין  ציון 
קטנים ומחשובי אברכי כולל 'נחלת משה' בבני 
ברק נמצא ללא רוח חיים במקווה ברחוב גורדון 

6 בבני ברק.
ביום  השבוע  התרחשה,  הקשה  הטרגדיה 
התקבל  בוקר  לפנות   5:00 לשעה  סמוך  שני 
דיווח למוקד 1221 של איחוד הצלה על אדם 
שהוצא מתוך הבריכה של המקווה כשהוא ללא 
הכרה ולא מגיב, המוקדן שענה לטלפון הדריך 
את  לכיוון  הוציא  ובמקביל  טלפונית  החייאה 

מתנדבי 'איחוד הצלה' שהגיעו למקום והמשיכו 
יחד  ותרופות  מכשירים  עם  מתקדמת  החייאה 
מד"א.  של  נמרץ  טיפול  ניידת  של  צוות   עם 
שעלו  רבים  ניסיונות  של  ארוכה  שעה  לאחר 

בתוהו ולמרבה הצער נקבע מותו במקום.
אברכים שהיו במקווה סיפרו כי "האברך הר"ר 
בן ציון ז"ל היה מגיע מידי יום למקווה וטובל 
כשלא  טבל  הוא  הפעם  הנץ.  תפילת  לפני  בו 
למקווה  שנכנס  האברכים  ואחד  אנשים  היו 
והבין  תזוזה,  ללא  המקווה  בתוך  אותו  ראה 
 שקרה איתו משהו והזעיק את כוחות ההצלה". 
לאחר קביעת מותו, צוות מתנדבים של איחוד 
ולספר  להודיע  הלכו  שוטרים  עם  יחד  הצלה 

לאשתו ובני משפחתו על הטרגדיה הקשה.
מתנדבי זק"א סידרו את סידורי הקבורה ופינו 

מהמקווה את גופתו של האברך.
הר"ר בן ציון ז"ל, נולד בבני ברק לאביו הרב 
מיכאל גוברין מחשובי האברכים בשכונת קרית 
תורה  בתלמוד   למד  בילדותו  בב"ב,  הרצוג 
בקרית  הרצוג, לאחר מכן למד ישיבה  קטנה 
ישיבת  למד  ובצעירותו  רוקח  בגבעת  'בכרך' 
הגראי"ל  מרן  של  בהנהגתו  תורה'  'אורחות 
"כבר  כי  מספרים  חבריו  שליט"א.  שטיינמן 
את  ולשמוע  אצלו  להסתופף  זכה  בצעירותו 
שיעורי התורה אותם היה מוסר, לאחר נישואיו 
המשיך הרב גוברין לעסוק בתורה בדבקות ואף 

זכה לסיים את הש"ס בקדושה ובטהרה". היה 
בראשותו  משה'  'נחלת  כולל  אברכי  מחשובי 
של הגאון רבי דב דסקין שליט"א וממלא מקום 

ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין.
הותיר אחריו אישה ושלשה ילדים, כשהגדול 
ביניהם רק בן 7 ולומד בכיתה א' בתלמוד תורה 

'אור זורח' בבני ברק.
בשעה  יצאה  ציון  בן  הר"ר  של  הלווייתו 
ברחוב  משה'  'נחלת  מכולל  בבוקר   10:30
מלצר בבני ברק בהשתתפות אברכי הכולל ובני 
המומים מפטירתו הפתאומית,  משפחתו שהיו 
'ירקונים'  העלמין  בית  אל  האחרונה  בדרכו 

שבפתח תקווה.

הר"ר בן ציון גבורין ז"לאברכי הכולל בהלוויהזירת הטרגדיה, צילום: עוזי ברק

טקס הוקרה והערכה למתנדבות של ב"ב 
אגף השירותים חברתיים בעיריית בני ברק ערך טקס לאלפי תלמידות סמינרים שמתנדבות ועורכות פעילות 

התנדבותיות  הפעילות ההתנדבויות נערכו בקרב ילדים בעלי צרכים מיוחדים, קשישים, סיוע למשפחות, יחידת 
ההתנדבות העירונית, משחקיות ליולדות ולאימהות במצוקה והמחלקה למוגבלויות באגף לשירותים חברתיים



יותר בריא, יותר טעים.

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

לילדים שלי

כי לילדים שלי מגיע יותר



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

החדשות המקומיות של    בני ברק

gmail.comluzibarak1 עוזי ברק

                       

           כ"א בתמוז תשע"ו 27/7/16

גרפיטי על בית ראה"ע לשעבר
אלמונים ריססו גרפיטי על דלת ביתו של 
בני  עיריית  ראש  לשעבר  קרליץ  מרדכי  ר' 
בחקירת  פתחה  דן'  'מרחב  משטרת  ברק. 

האירוע.
בספריי  רוסס  בוקר  לפנות  שישי  ביום 
שחור בכניסה לביתו שברחוב רשב"ם בבני 
ברק. את הריסוס גילו בבוקר מתפללי ותיקין 

המגיעים מידי יום להתפלל במעונו.
למקום הוזעקו חברת ניקיון יחד עם חוקרי 
תביעות  תיעדו  המשטרה  של  פלילי  הזיהוי 
המצלמות  את  גם  ובדקו  חקרו  אצבעות, 

ודברים נוספים בזירה.

יעקב ובלהה רנד ע"ה
שבר בתוך שבר: בתוך שבוע נפטרו שני 

בני הזוג ממשפחת רנד.
פרופ'  לעולמו  הלך  שעבר,  שבוע  בסוף 
יעקב פנחס רנד ז"ל, חתן פרס ישראל לחקר 
ברק,  בבני  חברון  ברחוב  שהתגורר  החינוך 
בתוך השבעה נפטרה גם אישתו מרת בלהה 

רנד ע"ה.
נולד   ,90 בגיל  שנפטר  רנד  פרופסור 
מחסידי  לייב  אריה  ר'  לאביו  ברומניה 
רוז'ין ובצעירותו הוגלה למחנה ריכוז בימי 
השואה, בדרכו  לארץ ישראל נתפס על ידי 
הבריטים, נשלח למחנות המעצר בקפריסין 
ורק אז הגיע לארץ. הוא נישא לרעייתו בלה.
וחינוך  בפסיכולוגיה  לתואר  למד  רנד 
בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  מיוחד 
לדוקטורט  ישיר  במסלול  למד  כך  אחר 

בתחום הפסיכולוגיה בסורבון בפריז. 
בנושאי  ספרים  מעשרה  למעלה  פרסם 
כשבעים  פרסם  כן  וחינוך.  פסיכולוגיה 
בספרים  ופרקים  מחקר  דוחות  מאמרים, 
שונים. השתתף השתתפות פעילה בעשרות 

כנסים בינלאומיים ולאומיים. 
לחקר  ישראל  פרס  קיבל  חייו  במהלך 
למען  חיים  מפעל  עבור  לימן  ופרס  החינוך 

ילדים מפגרים. 
נשמתו  את  השיב  האחרון  חמישי  ביום 
לבוראו והלווייתו יצאה מביתו ברחוב חברון 

1 אל בית העלמין סגולה בפתח תקווה.
ביום שני השבוע, במהלך השבעה, אישתו 
ופונתה  בביתה  התמוטטה  רנד  בלה  הגב' 
לביה"ח מעיני הישועה, שם התדרדר מצבה 
בבית  בעלה  לצד  ונטמנה  נפטרה  והיא 

העלמין 'סגולה'.
בנם  את  אחריהם  הותירו  ע"ה  רנד  הזוג 
בנות,  ארבע  רנד  )שולי(  יוסף  שלום  הזמר 

ונכדים רבים. 

הצדקת אסתר חזן ע"ה
בד"ה: ביום שישי בבוקר נפטרה האישה 
ע"ה  חזן  אסתר  מרת  והצדקת  החשובה 
 65 בת  כשהיא  ברק,  בבני  מינץ  מרחוב 

בפטירתה. 
באמצע  הוזעקו  כן  לפני  ימים  שלושה 

לאחר  הצלה  איחוד  מתנדבי  הלילה 
וביצעו  הכרתה  את  ואיבדה  שהתמוטטה 
ע"י  פונתה  היא  מוצלחת,  החייאה  עליה 
ניידת טיפול נמרץ לבית החולים תל השומר 
והיא  התדרדר  מצבה  הכרה,  ללא  כשהיא 

השיבה את נשמתה לבוראה ביום שישי.
חזן נולדה במרוקו, הייתה אישה צדקנית 
ויראת  לתורה  ילדיה  את  גידלה  חייה  שכל 
הייתה  מחסורם,  לכל  ודאגה  צרופה  שמים 
ורק  שאך  במיוחד  לישיבה  אליהם  נוסעת 
יישבו וילמדו. ועסקה במסירות בחינוך ילדי 
ישראל. במידותיה הנאצלות לצד תפילותיה 
הזכות שהיו לשם דבר. מעשי החסד שעשתה 
היו בהסתר ובהצנע לכת. בעלה הרב ניסים 
חיים'  'תורת  בכולל  חזן מחשובי האברכים 

של הגאון רבי שמעון בעדני בבני ברק. 
הלווייתה יצאה בהשתתפות קהל רב ביום 
שישי בצהריים מבית מדרשו של מרן הגאון 
בבני  עקיבא  רבי  ברחוב  בעדני  שמעון  רבי 

ברק לבית העלמין בצפת שם נטמנה.

סיור ראשי החינוך העצמאי בקייטנות
סיירה בקייטנות  הנהלת החינוך העצמאי 
העירוניות של העיר בני ברק, שרשמו השנה 

שיא במספר המשתתפות.
החינוך  רשת  מנכ"ל  השתתפו  בסיור 
העצמאי הרב אליעזר סורוצקין, יו"ר החינוך 
ראש  מ"מ  לייזרזון,  אברהם  הרב  העצמאי 
סגרה"ע   רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר 
החינוך  אגף  ומנהל  שפירא  מנחם  הרב 

בעיריית בני ברק הרב יהונתן ספרא.
תוצאה  היא  בקייטנות  השיא  השתתפות 
התורה  בעיר  הקייטנות  ההוזלה במחיר  של 
הקייטנות  מחיר  השנה  כאשר  והחסידות, 

בגני הילדים הוא 75 שקלים בלבד.
מימון  תקציב  העירייה,  הודעת  לפי 
לפיתוח  מהמשרד  שיתקבל  הקייטנות 

השר  הכריז  עליו  והפריפריה,  הגליל  הנגב, 
אריה דרעי, יועד למימון ארוחת הבוקר של 

התלמידים בקייטנות.

קצרצרים
יואל  ר'  והצייר  לאמן  טוב:  מזל   

וקסברגר לרגל הולדת בתו.
 מזל טוב: לדובר חסידות בעלז ר' שייע 

וינברג לרגל אירוסי בתו.
הרה"ח  צאנז:  בחסידות  אבל  בד"ה:   
אברהם זלמן יונגרייז ז"ל נפטר כשהוא בגיל 
65 באופן פתאומי היה מחשובי חסידי צאנז, 
בעבר היה מראשי מוסדות צאנז בב"ב, ואף 
החסידות  של  והמשרד  את  המוסדות  ניהל 

בעיר.
ביום  סלונים:  בחסידות  אבל  בד"ה:   
צום י"ז בתמוז נפטר בפתאומיות הרב שלום 
ברק  בני  סלונים  חסידי  ז"ל מחשובי  גבירר 

ומחותן לכ"ק האדמו"ר שליט"א. 
במשך  חינוך  איש  היה  ז"ל  גבירר  הרב 
התמוטט  מוסדות,  במספר  שנים  עשרות 

וקיבל דום לב כשהוא בן 78.

צילום: ישראל כהן

בני ברק8

רח' אבני נזר 3 בני-ברק טל: 03-5797490, פקס: 03-5799220

צרכנית

אחיעזר
לקנות בראש שקט

’יריד הלימודים‘ חוגג בר מצוה ואתם מרוויחים

כל מכשירי הכתיבה 
ומוצרי בית הספר

במחירים הזולים ביותר!

חוגגים

13

לפני 
בית הספר

עוברים

ביריד
אחיעזר

היריד יתקיים באולם הממוזג 
שע"י צרכניית גור, רח' אבני נזר 3

בימים שני ושלישי, כ"ו-כ"ז תמוז
פתוח רצוף: 10:00 בבוקר עד 22:00 בלילה

הכניסה לנשים ונערות בלבד



סניף ירושלים:
סניף מודיעין:
סניף רשל"צ:
סניף רחובות:
מחסן לוגסטי:

9877
W W W. O Z- C E R A M I C A . C O . I L

א.ת. תלפיות, האומן 40
שדרות המלאכות 1, ישפרו סנטר

רח' מזל אליעזר 5 )ליד קניון הזהב(
א.ת רחובות, משה יתום 28

א.ת מישור אדומים, החרובית 24

26 ס  גאלי ן  ו צי בן  רחוב   : ה ו ק ת ח  ת פ ף  י נ ס

תתחדשו
פתחנו את סניף פתח תקווה א.ת. סגולה

לרגל הפתיחה עד 50% הנחה



בני ברק      כ"א בתמוז תשע"ו 27/7/16 1210

שכונת מגורים חדשה תוקם סמוך לפארק הירקון
פתרון למצוקת הדיור והצפיפות: הרב חנוך זייברט, ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה יחד עם הרב אברהם 

רובינשטיין, מ"מ רה"ע ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבניה, מקדמים תוכנית מתאר חדשה של 1900 יחידות דיור בצפון העיר 
 השכונה תכלול גם מבנים לבתי כנסת, מוסדות חינוך וציבור לפי אופי תושבי השכונה 

מאת: עוזי ברק

ישראל  מקרקעי  ורשות  ברק  בני  עיריית 
פועלות יחדיו בימים אלו לקידום שכונת מגורים 
חדשה ל-1900 יחידות דיור, בצפון העיר, וזאת 
בני-ברק  של  החדשה  המתאר  מתכנית  כחלק 
העירייה  ע"י  שהוכנה  דיור,  יחידות  ל-10,000 
המחוזית  הועדה  ע"י  כחודש  לפני  והופקדה 

לתכנון ולבניה.
החדשה  השכונה  לקידום  לתכנית  בהתאם 
ישראל,  מקרקעי  רשות  בשטחי  הנמצאת 
מועדפים  מתחמים  לקידום  הועדה  במסגרת 
לדיור, היא כוללת בניית שכונה של 1900 דירות 
לוותיקים ולזוגות צעירים, כשהבניינים יהיו בני 
בממוצע,  ממ"ר   100 בנות  בדירות  קומות  שש 
ובתכנון לסוכה עם יחידות דיור בקומת הקרקע 

ובקומת הגג.
לבתי-כנסת,  מבנים  גם  תכלול  השכונה 
השכונה,  תושבי  באופי  וציבור,  חינוך  מוסדות 
הירקון,  לפארק  המבנים  לסמיכות  ובנוסף 
שבילים  ומערכות  רחבות  מדרכות  תוקמנה 
השכונה.  לאורך  עצים  ונטיעת  להולכי-רגל 
לשיפור הקשר התחבורתי בין השכונה החדשה 
לבין העיר, יופעלו קווי אוטובוסים וקווי "רכבת 
קלה" מתוכננת לאזור, ובנוסף לכך גשר לכלי-

רכב ולקו "הרכבת הקלה", בהמשך רח' הרלינג, 
מעברים  וכמו"כ  הרכבת,  מסילת  מעל  שיחלוף 
אזורי  לבין  השכונה  בין  שיקשרו  להולכי-רגל 

העיר.
תכניות הבינוי של השכונה החדשה מבוססות 
הרב  ע"י  שקודמה   572 עיר  בניין  תכנית  על 
חנוך זייברט, ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית 

מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  והרב  ולבניה  לתכנון 
ולבניה,  לתכנון  המשנה  ועדת  ויו"ר  רה"ע 
מהנדס  קשטן,  ישראל  אדריכל  עם  ובתיאום 
העירייה. תכנון השכונה מבוסס גם על עקרונות 
ישראל,  מקרקעי  מינהל  רשות  ע"י  שקודמו 
אינג'  בהנהלת  המתכננת,  החברה  באמצעות 

אורי הורביץ ואדריכל פרופ' אלי פירשט.
 1900 לבניית  בנוסף  כלולים  זו  במסגרת 
פארק  לכיוון  רגל  להולכי  מעברים  גם  הדירות, 
היער  בין  שיקשר  הרלינג  גשר  הקמת  הירקון, 
קביעת  הירקון,  ולפארק  החדשה  לשכונה 
הדיירים  לשימוש  פתוחים  ציבוריים  שטחים 
ותושבי הסביבה, המשך פיתוח שטחי תעסוקה 
שהורחבו מאוד בשנים האחרונות בצפון העיר, 
הדיור  מצוקת  פתרון  הוא  הכללי  שהכיוון  כך 
והצפיפות, שיפור תנאי הדיור והמגורים ופיתוח 

הקשר בין השכונה לבין העיר.
"עיריית  המחוז:  מתכננת  טסלר  גילי  לדברי 
בני ברק נחשבת לעיר הצפופה בישראל מגבלת 
הבנייה בשל צביונה המיוחד מחד והעדר קרקע 
להמשך פיתוח הביא  את רשות מקרקעי ישראל 
ולהוביל  התכנית  את  העירייה  עם  ביחד  ליזום 
הפתרונות  לאומית.  בעדיפות  כתכנית  אותה 
להגיע  חדשה  לאוכלוסייה  יאפשרו  שייווצרו 
לעיר ולאוכלוסייה הקיימת לשפר דיור במתחם 
הציבור  בשטחי  להשתמש  כן,  כמו   , החדש 
המיוחדים שיוקצו במקום. כל זאת, בצד המשך 
מאוד  מתרחבים  אשר  תעסוקה  שטחי  פיתוח 
כלכלי  לעיגון  ותורמים  בעיר  בשנים האחרונות 

חיובי בהתפתחותה".

אחד הרחובות המתוכננים בשכונה החדשההתכנית ל-1900 יחידות דיור הדמיית השכונה החדשה

להודיע שיש לי בבית 
שקע שבור

תקע, לאן אתה 
מתקשר?

חשמל זה לא משחק ילדים!

  אסור לגשת למכשירי חשמל ברגליים יחפות או בידיים רטובות.

  אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים.

  כאשר מוציאים תקע משקע - מניחים יד אחת על מכסה 
    השקע וביד השנייה מושכים את התקע.

  אם מגלים בבית שקע שבור או פגום - מזהירים את הילדים 
    שלא להתקרב אליו ומזמינים חשמלאי מורשה כדי לתקנו.

  כאשר עובדים עם כבל מאריך יש להקפיד שהכבל פרוש  
    בצורה בטוחה ושאינו מהווה מכשול. ובכל מקרה, מומלץ

    להשתמש בו רק לפרק זמן מוגבל.

  לשם שמירה על בטיחות הילדים כדאי להתקין על השקעים 
    מכסים מיוחדים שאינם מאפשרים להגיע אל חורי השקע.

בבית שלנו מקפידים על כללי הבטיחות בחשמל



 לא מתפשרים 
ההגנה הטובה ביותר,

סינון איכותי בפיקוח רבנים

 לא מתפשרים 
על מהירות בעבודה

בגלישה עד 100 מגה

 לא מתפשרים 
 על טכנולוגיה מתקדמת -  

הספק היחיד בישראל המחובר 
עם 3 כבלים תת ימיים

 מהיום כבר
לא מתפשרים
 אינטרנט אתרוג הינו הפתרון היחידי הנותן מענה מקצועי

לציבור החרדי בטכנולוגיית הסינון המובילה בישראל.

1-800-222-238
להצטרפות חייגו:

החטיבה החרדית מבית רימון
אתרוג
ולפרנסתם. למצטרפים חדשים.  המודעה אינה באה לעודד שימוש באינטרנט, אלא לאלו שצריכים אותו לעבודתם 

בכפוף לתנאי התכנית. לא כולל תשתית. בתוקף עד: 19.08.16, אינטרנט רימון 2009, ח.פ 514256437

חודש מתנה!עכשיו במבצע למצטרפים חדשים
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מאת: חיים רייך

מדובר  קורה,  שזה  פעם  בכל 
התינוקות  נתפסת.  בלתי  בטרגדיה 
ברכבים  הנשכחים  והפעוטות 
לתנור  עד מהרה  הסגורים, שהופכים 
מייסר,  כואב,  למוות  וגורמים  לוהט 
מיותר לחלוטין.  אין איש חולק על כך 
שמדובר בטראומה נוראה למשפחה, 
האולטימטיבי  הפתרון  את  אבל 
כדי  עשו  לא  מה  מצאו.  לא  עדיין 
השקיעו  הבא:  האסון  את  למנוע 
בהסברה, העלו את המודעות, הוציאו 
את  המדגימים  מצמררים  סרטונים 
הציעו  אפילו  האיטי,  הבישול  אפקט 
הסלולרי  התיק,  את  לשים  לאנשים 
או אפילו הנעל במושב האחורי, כדי 
שנמצא  מי  את  חלילה  יפספסו  שלא 
שם. אבל המציאות הנוראה, המספרת 
פעוט  עוד  על  שבוע  מידי  כמעט 
שנשכח וקיפח את חייו, ושינה לנצח 
משפחתו,  ובני  הוריו  של  חייהם  את 

חזקה אולי הרבה יותר.
שאת  הללו,  הנוראים  האסונות 
ובקלות  למנוע  ניתן  המכריע  רובם 
רשת  ראשי   את  הותירו  לא  רבה, 
המעונות 'אורחות חינוך', המפעילים 

מעונות באלעד, בביתר )מעונות שירת 
הצור(, בגוש עציון )בשבילי החינוך( 
נפש.  שווי  אלקנה(  )שירת  ובאלקנה 
המחשבה המחרידה שאולי עוד תינוק 
חלילה ימצא את מותו בקיץ הישראלי 
והם  מנוח,  להם  נתנה  לא  הלוהט 
ייגעו את מוחם במטרה למצוא מענה 
יאפשר  ולא  עצמו,  את  שיוכיח  טוב, 
להורים, גם אם יהיו העסוקים ביותר, 

לשכוח ברכב את היקר להם מכל. 
מהרה  עד  תאמין.  ומצאת  יגעת 
הומצא הפטנט-צמד חגורות בצבעים 
להגה  שנקשרות  וכחול,  אדום 
בפעולה  מדובר  הרכב.   ולמפתח 
הסקוצ'ים  הידוק  למדי:  פשוטה 

ההגה,  גלגל  מאחורי  ההגה,  לתיבת 
למפתח   האדומה  הרצועה  וחיבור  
חיבור  הנסיעה,  בסיום  הרכב. 
יזכירו  והכחולה,  האדומה  הרצועות, 
יש  הרכב  את  שנועלים  שלפני  לנהג 
הפשוטה  הפעולה  את  לבצע  צורך 
לבדוק  ביותר-  אבל החשובה  ביותר, 
שם  נשאר  לא  חלילה  אם  מאחורה 
לוותר  שיוכלו  מכדי  מדי  יקר  משהו 

עליו.
שאירעו  האסונות  לאור  ואכן, 
ובחודשים  בכלל  האחרונות  בשנים 
האחרונים בפרט, יצאו מנהלי הרשת 
לאלפי  וחילקו  מיוחדת,  ביוזמה 
ברשת  הלומדים  לפעוטות  ההורים 
הערכה  את  חינוך'  'ארחות  המעונות 
בתוספת  הרצועות,  את  המכילה 
לרכב.  אותה  לחבר  כיצד  הסבר  דף 
תודה  חסכו  לא  הנרגשים  ההורים 
והלל למנכ"ל רשת המעונות 'ארחות 
חינוך' הרב משה שטיין על מסירותו 
הרבה לילדים, ועל היוזמה המקורית.

הגיבו  המעונות  רשת  בהנהלת 
הברוכה,  היוזמה  על  רב  בסיפוק 
יעשו  אכן  שההורים  מקווים  כשהם 
הילדים  לתועלת  קבוע,  שימוש  בה 

המתוקים.

מאת: שי וייספיש

מכת השכחה: שוב פעוט, הפעם 
נשכח  בלבד,  שבועות  שלושה  כבן 
בחסדי  אולם  באשדוד,  סגור  ברכב 
שמים האירוע הסתיים בשלום, על 
אף החום הכבד ששרר אתמול, יום 

שלישי.
שבועות,  השלושה  בן  הפעוט 
נשכח ברכב סגור ברחוב הרב הגר 
בתוך  הנס  שלמרבה  אלא  בעיר, 
בו  הבחינו  אורח  עוברי  דקות  כמה 
כוחות  ואת  המשטרה  את  והזעיקו 

ההצלה.
לזירה,  הגיעו  ההצלה  כוחות 
חילצו את הפעוט והעניקו לו טיפול 
מעורפלת  בהכרה  כשהוא  רפואי, 
ועם סימני מכת חום. לאחר הטיפול 

מוגדר  ומצבו  התאושש  הפעוט 
החולים  לבית  הועבר  הפעוט  קל. 

למעקב.
נסיבות  את  בוחנת  המשטרה 

האירוע.

בן שלושה שבועות נשכח 
ברכב בצהרי היום

שוב זה קורה: תינוק כבן שלושה שבועות 
בלבד נשכח ברכב סגור באשדוד ● עוברי 

אורח הבחינו בו והזעיקו את כוחות ההצלה 

כך מונעים את האסון הבא
חשבתם שכל הדרכים למניעת שכחת פעוטות ברכב סגור ולוהט מוצו? 
כנראה לא ראיתם עדיין את ערכת רצועות החיים שקיבלו הורים לילדי 

רשת מעונות 'אורחות חינוך'

קליק מציל חיים 

1. הדקו את הסקוצ'ים לתיבת ההגה )מאחורי גלגל ההגה(.

2. חברו את הרצועה האדומה למפתח של הרכב.

 3. בסיום הנסיעה, חיבור הרצועות )האדומה והכחולה( יזכירו לכם כי עליכם 

    לעשות עוד פעולה קטנה, פעולה שתבטיח שלא תהיה טעות חלילה.

 כתבה נרחבת על מכת שכחת תינוקות ברכבים תתפרסם ביום שישי ב- 

נגמר בנס 

הפטנט החדש להצלת תינוקות

אמבולנס בזירה שבה נשכח הפעוט

להודיע שיש לי בבית 
שקע שבור

תקע, לאן אתה 
מתקשר?

חשמל זה לא משחק ילדים!

  אסור לגשת למכשירי חשמל ברגליים יחפות או בידיים רטובות.

  אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים.

  כאשר מוציאים תקע משקע - מניחים יד אחת על מכסה 
    השקע וביד השנייה מושכים את התקע.

  אם מגלים בבית שקע שבור או פגום - מזהירים את הילדים 
    שלא להתקרב אליו ומזמינים חשמלאי מורשה כדי לתקנו.

  כאשר עובדים עם כבל מאריך יש להקפיד שהכבל פרוש  
    בצורה בטוחה ושאינו מהווה מכשול. ובכל מקרה, מומלץ

    להשתמש בו רק לפרק זמן מוגבל.

  לשם שמירה על בטיחות הילדים כדאי להתקין על השקעים 
    מכסים מיוחדים שאינם מאפשרים להגיע אל חורי השקע.

בבית שלנו מקפידים על כללי הבטיחות בחשמל
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המאבק להצלת קברי 
יהודים באלג'יריה

סגן נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה של צרפת, הרב חיים 
קורסייה בסיכום עם משרד החוץ בצרפת: "צרפת תקבל כל 
הנחיה הלכתית שאקבל מביה"ד שבנשיאות גאב"ד אירופה 

הגר"ח ארנטרוי בנוגע לקברי היהודים באלג'יריה"
מאת: חיים רייך

בבהירות,  לנו  הודיע  הצרפתי  החוץ  "משרד 
לבקשתי, כי הם יקבלו כל הנחיה הלכתית שאקבל 
אירופה'  רבני  'ועידת  של  ד'אירופה  מביה"ד 
שבנשיאות גאב"ד אירופה הגאון רבי חנוך הכהן 
ארנטרוי בנוגע לקברי היהודים באלג'ריה" – כך 
של  ורבה  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא  סגן  אמר 
צרפת, הרב חיים קורסיה בתום דיון ארוך שקיים 

עם בכירי משרד החוץ הצרפתי. 
עוזר  השתתפו;  כשעתיים  שארך  בדיון 
של  ורבה  אירופה'  רבני  'ועידת  מנכ"ל  הרב, 
נשיא  לוין.  משה  הרב  הצרפתית,  הז'נדרמריה 
ובכירי  מרגי  יואל  מר  הצרפתי,  הקונסיסטואר 
הקהילה היהודית. יועץ שר החוץ לענייני דתות, 
מר ז'ון כריסטופר פוסל. יועץ קבינט השר לענייני 
כריסטופארי  דמיין  התיכון,  והמזרח  אפריקה 
צרפת המתגוררים מחוץ  אזרחי  לענייני  ומנכ"ל 

למדינה, הגב' לורנס אגנאור. ובכירים נוספים.
הרב משה לוין אמר כי  הדיון היה ענייני מאוד 
ושלטונות צרפת ייחסו לעניין חשיבות מיוחדת. 
אמרו  החוץ  משרד  בכירי  כי  הוסיף  לוין  הרב 
בפגישה כי המכרז שהוציאו לפינוי בתי העלמין 
ובו ההגבלה לחצי שנה לא תקף לגבי בתי העלמין 
וקברי היהודים. הסברנו להם את החשיבות שיש 
ליהודים לקברי המת וקדושתם והם הבהירו חד 

משמעית כי יינתן לנו כל הזמן הנדרש כדי למצוא 
כי משרד  הוסיף  עוד  את הפתרונות ההלכתיים. 
החוץ ביקש להבהיר כי הדרישה לפנות את בתי 
העלמין מאלג'ריה אינה של שלטונות צרפת אלא 
של השלטונות באלג'ריה המבקשים להפוך את 

השטחים הללו לנדל"ן כבישים וכו'.
כזכור, לפני זמן רב הודיעו שלטונות אלג'יריה 
יהודים  עלמין  בתי  כשבעים  לפנות  בכוונתם  כי 
מאדמת  הצרפתים  שבאחזקת  קשה  במצב 
אלג'יריה. 59 מתוכם בתי עלמין יהודיים בעיירות 
 11 ועוד  יהודים  כעשרה  לעיתים  ובהם  קטנות 
יהודים.  גם  טמונים  שבהם  כלליים  עלמין  בתי 
ממשלת צרפת ביקשה לטפל בנושא והשלטונות 
את  לפנות  יש  ולפיו  למשפחות  הודעה  פרסמו 
הקברים בתוך חצי שנה. ההודעה עוררה זעם רב 
כדי  נזעקו  רבים  וארגונים  העולם  יהדות  בקרב 
לעורר את דעת הקהל העולמית לבל יגעו בקברי 

היהודים הטמונים בבתי עלמין אלה.
בשפה  החרדי  המגזין  עורך  קאהן  נתן  הרב 
למען  הלוחמים  מראשי  'קונטרס'.  הצרפתית 
מתי ישראל בצרפת הביע את התנגדותו הנמרצת 
שערורייה.  "זו  מקברם;  ישראל  מתי  להוצאת 
אז  כספית  בעיה  זו  ואם  קברים  באלפי  מדובר 
אנשים  שיוציאו  אבל  העולם  יהדות  את  נגייס 

מהקבר זה בלתי אפשרי".

 גאב"ד אירופה הגר"ח ארנטרוי, הגר"פ גולדשמידט, הרב קורסיה והרב לוין עם ראש ממשלת צרפת
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"על עורכי הדין בדיני משפחה לסייע 
לביה"ד לסיים תיקים בפשרה"

 את הדברים אמר הרב הראשי לישראל בכנס של מחוז צפון 
בלשכת עורכי הדין בהשתתפות עשרות רבות של עורכי דין 

העוסקים בדיני משפחה
מאת: מנדי כץ

הרב הראשי לישראל, הרה"ג דוד לאו השתתף 
השבוע בכנס של מחוז צפון בלשכת עורכי הדין 
בהשתתפות עשרות רבות של עורכי דין העוסקים 
פרקליט  השתתף  גם  בכנס  משפחה.  בדיני 

המדינה, שי ניצן. 
הרב הראשי עסק בהרחבה בדבריו על פעילות 
הרכבי בית הדין הגדול לערעורים וביקש מעורכי 
הדין שבמקרה של אפשרות לסיים תיק באמצעות 
פשרה בין הצדדים, מוטל על עורכי הדין לעזור 
לביה"ד לפשר ולגשר בין הצדדים ולא להפריע, 
כיוון שהפשרה לעולם תאפשר לצדדים להמשיך 
ילדיהם  למען  ביותר  הטובה  בצורה  להתנהל 

המשותפים.
לאחרונה  שאירעו  מקרים  תיאר  הראשי  הרב 
והדבר  הפשרה  לקבלת  הפריעו  דין  עורכי  בהם 
להם  הביא  ולא  ללקוחותיהם  סייע  בהכרח  לא 
ללקוחותיכם,  "תעזרו  יותר.  טובה  התוצאה  את 

באמת" - סיים הרב הראשי.
הדין  מעורכי  אחד  קם  דבריו,  את  כשסיים 
שהתקיים  שבדיון  וציין  בכנס   שהשתתפו 
הוא  כחודש,  לפני  הראשי  הרב  של  בהרכבו 
התנגד באופן אישי לפשרה שהציע ביה"ד, אבל 
שהפשרה  לקוחו  את  לשכנע  הצליח  הדין  בית 
הוגנת והלקוח בחר לקבל את ההצעה ובמחשבה 
לאחור, ציין עוה"ד, הוא מודה שבית הדין צדק. 

"תקשיבו לרב", סיים.

הרב הראשי הגר"ד לאו בכנס לשכת עורכי הדין: 

פילוחים :
ישוב, כתובת, מגזר, מגדר וגיל

מצב סוציו-אקונומי )עשירונים(

תחום עיסוק - שכירים ועסקים

תפקידים בארגונים ו "בעל הבית"

נמאס לכם לשרוף זמן וכסף
על דאטא זבל ?

טיוב והעשרת מאגרים

בדיקת זמינות מספרים

דיוור במייל, סמס ופקס

צרו קשר עוד היום: 052-7481811

מאגרי לקוחות פרטיים ועסקיים

זה הזמן לדאטא
חדשה ואיכותית!

גלים תיירות ונופש גאה להציג: 
החופשה היוקרתית למשפחות 

במלון המפואר קיסר פרמייר טבריה

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

   www.galimt.co.ilמייל:
מרכז הזמנות: 02-5811213 

galimt88@gmail.com 

3 מסלולים לבחירה: 
מסלול 1:  י"ז - כ"א באב    21-25/8/16   ימים א'-ה'

מסלול 2:  כ"א - כ"ד באב    25-28/8/16   ימים ה' - א'
מסלול 3:  כ"ד - כ"ח באב    28/8-1/9/16   ימים א'- ה'

החופשה היוקרתית למשפחות
במלון הספא המפואר לאונרדו פלאזה ים המלח

בתאריכים: י"ז-כ"א באב   21-25/8/16

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�



עזרא 11 ב”ב )צמוד לטרקלין חשמל( 03-6245210 חניה חינם!
כניסה לחניה 

משלמה המלך 2

אפשרות למשלוחים
ש. פתיחה:

א’ ב’ 9:00-21:00
יום ג’ 9:00-15:00
ד’ ה’ 9:00-22:00
יום ו’ 9:00-13:00
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מגש אובלי 
גדול 25 יח

נייר טואלט 
טאצ 40 
גלילים

נייר אפייה 
50 דפים

 צלחות 
 קטנות 
 פאלאס 
50 יח

כוסות 
 יהלום 
25 יח

כפפות 
לטקס 
100 יח

מגבונים 
פאלאס

כוסות 
שתייה 
חמה 50 יח

נרות שבת 
50 יח 

סכום לבן 
פאלאס 
100 יח

כוסות 
שתייה קרה 
100 יח

כוסות 
פאלאס 
100
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במחירים ללא תחרות!!! מתחייבים למחיר הזול ביותר!!!
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מכירה בסיטונאות וליחידים

בס”ד

בואו להמשיך לחסוך 
בגדול, רק אצלנו, 

במחסן

4 211903

10
6903

2

 דרושה 

קופאית 
לעבודה 

במשמרות 

פרטים בטלפון

3
צלחת 
גדולה 
צבעונית

310& 310&

ליפתניות 
ב-25 יח

10
3& 890 טישו 

נשלף 
ב-חמישייה

2490



בני ברק      כ"א בתמוז תשע"ו 27/7/16 1216

המאבק להצלת קברי 
יהודים באלג'יריה

סגן נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה של צרפת, הרב חיים 
קורסייה בסיכום עם משרד החוץ בצרפת: "צרפת תקבל כל 
הנחיה הלכתית שאקבל מביה"ד שבנשיאות גאב"ד אירופה 

הגר"ח ארנטרוי בנוגע לקברי היהודים באלג'יריה"
מאת: חיים רייך

בבהירות,  לנו  הודיע  הצרפתי  החוץ  "משרד 
לבקשתי, כי הם יקבלו כל הנחיה הלכתית שאקבל 
אירופה'  רבני  'ועידת  של  ד'אירופה  מביה"ד 
שבנשיאות גאב"ד אירופה הגאון רבי חנוך הכהן 
ארנטרוי בנוגע לקברי היהודים באלג'ריה" – כך 
של  ורבה  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא  סגן  אמר 
צרפת, הרב חיים קורסיה בתום דיון ארוך שקיים 

עם בכירי משרד החוץ הצרפתי. 
עוזר  השתתפו;  כשעתיים  שארך  בדיון 
של  ורבה  אירופה'  רבני  'ועידת  מנכ"ל  הרב, 
נשיא  לוין.  משה  הרב  הצרפתית,  הז'נדרמריה 
ובכירי  מרגי  יואל  מר  הצרפתי,  הקונסיסטואר 
הקהילה היהודית. יועץ שר החוץ לענייני דתות, 
מר ז'ון כריסטופר פוסל. יועץ קבינט השר לענייני 
כריסטופארי  דמיין  התיכון,  והמזרח  אפריקה 
צרפת המתגוררים מחוץ  אזרחי  לענייני  ומנכ"ל 

למדינה, הגב' לורנס אגנאור. ובכירים נוספים.
הרב משה לוין אמר כי  הדיון היה ענייני מאוד 
ושלטונות צרפת ייחסו לעניין חשיבות מיוחדת. 
אמרו  החוץ  משרד  בכירי  כי  הוסיף  לוין  הרב 
בפגישה כי המכרז שהוציאו לפינוי בתי העלמין 
ובו ההגבלה לחצי שנה לא תקף לגבי בתי העלמין 
וקברי היהודים. הסברנו להם את החשיבות שיש 
ליהודים לקברי המת וקדושתם והם הבהירו חד 

משמעית כי יינתן לנו כל הזמן הנדרש כדי למצוא 
כי משרד  הוסיף  עוד  את הפתרונות ההלכתיים. 
החוץ ביקש להבהיר כי הדרישה לפנות את בתי 
העלמין מאלג'ריה אינה של שלטונות צרפת אלא 
של השלטונות באלג'ריה המבקשים להפוך את 

השטחים הללו לנדל"ן כבישים וכו'.
כזכור, לפני זמן רב הודיעו שלטונות אלג'יריה 
יהודים  עלמין  בתי  כשבעים  לפנות  בכוונתם  כי 
מאדמת  הצרפתים  שבאחזקת  קשה  במצב 
אלג'יריה. 59 מתוכם בתי עלמין יהודיים בעיירות 
 11 ועוד  יהודים  כעשרה  לעיתים  ובהם  קטנות 
יהודים.  גם  טמונים  שבהם  כלליים  עלמין  בתי 
ממשלת צרפת ביקשה לטפל בנושא והשלטונות 
את  לפנות  יש  ולפיו  למשפחות  הודעה  פרסמו 
הקברים בתוך חצי שנה. ההודעה עוררה זעם רב 
כדי  נזעקו  רבים  וארגונים  העולם  יהדות  בקרב 
לעורר את דעת הקהל העולמית לבל יגעו בקברי 

היהודים הטמונים בבתי עלמין אלה.
בשפה  החרדי  המגזין  עורך  קאהן  נתן  הרב 
למען  הלוחמים  מראשי  'קונטרס'.  הצרפתית 
מתי ישראל בצרפת הביע את התנגדותו הנמרצת 
שערורייה.  "זו  מקברם;  ישראל  מתי  להוצאת 
אז  כספית  בעיה  זו  ואם  קברים  באלפי  מדובר 
אנשים  שיוציאו  אבל  העולם  יהדות  את  נגייס 

מהקבר זה בלתי אפשרי".

 גאב"ד אירופה הגר"ח ארנטרוי, הגר"פ גולדשמידט, הרב קורסיה והרב לוין עם ראש ממשלת צרפת
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"על עורכי הדין בדיני משפחה לסייע 
לביה"ד לסיים תיקים בפשרה"

 את הדברים אמר הרב הראשי לישראל בכנס של מחוז צפון 
בלשכת עורכי הדין בהשתתפות עשרות רבות של עורכי דין 

העוסקים בדיני משפחה
מאת: מנדי כץ

הרב הראשי לישראל, הרה"ג דוד לאו השתתף 
השבוע בכנס של מחוז צפון בלשכת עורכי הדין 
בהשתתפות עשרות רבות של עורכי דין העוסקים 
פרקליט  השתתף  גם  בכנס  משפחה.  בדיני 

המדינה, שי ניצן. 
הרב הראשי עסק בהרחבה בדבריו על פעילות 
הרכבי בית הדין הגדול לערעורים וביקש מעורכי 
הדין שבמקרה של אפשרות לסיים תיק באמצעות 
פשרה בין הצדדים, מוטל על עורכי הדין לעזור 
לביה"ד לפשר ולגשר בין הצדדים ולא להפריע, 
כיוון שהפשרה לעולם תאפשר לצדדים להמשיך 
ילדיהם  למען  ביותר  הטובה  בצורה  להתנהל 

המשותפים.
לאחרונה  שאירעו  מקרים  תיאר  הראשי  הרב 
והדבר  הפשרה  לקבלת  הפריעו  דין  עורכי  בהם 
להם  הביא  ולא  ללקוחותיהם  סייע  בהכרח  לא 
ללקוחותיכם,  "תעזרו  יותר.  טובה  התוצאה  את 

באמת" - סיים הרב הראשי.
הדין  מעורכי  אחד  קם  דבריו,  את  כשסיים 
שהתקיים  שבדיון  וציין  בכנס   שהשתתפו 
הוא  כחודש,  לפני  הראשי  הרב  של  בהרכבו 
התנגד באופן אישי לפשרה שהציע ביה"ד, אבל 
שהפשרה  לקוחו  את  לשכנע  הצליח  הדין  בית 
הוגנת והלקוח בחר לקבל את ההצעה ובמחשבה 
לאחור, ציין עוה"ד, הוא מודה שבית הדין צדק. 

"תקשיבו לרב", סיים.

הרב הראשי הגר"ד לאו בכנס לשכת עורכי הדין: 

האט באקס במבצע 1+1
קנה אחד וקבל

את השני במתנה
כובעים | חליפות | נעליים

ירמיהו 68 ירושלים
02 - 5715715

פתוח רצוף: 21:00 - 10:00

רבי עקיבא 57 בני ברק
03 - 6092014
פתוח רצוף: 21:00 - 10:00



ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד, המבצע עד גמר המלאי או עד תאריך 30/8/16, מוגבל ל3 יחידות ללקוח.

₪10רק-
1/2 ליטר      1.5  ליטר

רק-

₪5
רק-

₪8
מטקות לים איכותיות
)צבעוני/צבע עץ +
 כדור(

בגד ים לגברים 
איכותי

)במגוון צבעים 
ומידות(.

נחום תקום 
90 ס"מ

מגבת פנים איכותית
)50/80 ס"מ(

דובי ענק 
ואיכותי.

רכבת+קרונות, נוסעת 
על מסילות, )בטריה(.

סוס נדנדה מעץ 
)עושה קולות(.

מגדל כוסות 
באריזת מתנה

רכב מכבי אש על 
שלט, גדולה וחזקה.

שחמט/ דמקה 
מפואר.

כדור גומי צבעוני 
גדול.

6-9 כדורי ספוג 
)באריזת מתנה(.

בובה ענקית+ריהוט 
בקופ' מפוארת.

אורגן + רמקול 
)חשמלי(.

מבחר משאיות/
טרקטורים ענק 
)פלסטיק

סט כלי רופא מפואר 
באריזת מתנה.

משאית מוביל 2 
מכוניות, ברזל.

אוטובוס גדול 
פריקשן.

סט הרכבה 
בקופ', מפואר.

מרכז רימונים, אהרונוביץ 12, 
)צמוד ליש חסד, מול מכבי אש(

פתוח רצוף:
א’ - ה’ 10:00-21:30

יום ו’ 9:00-13:30

₪10₪20₪35₪80

₪5 ₪15

₪15 ₪30

₪3

רק-

רשת המציאות 
של ישראל

שופ שופ

עםפותחים את שנת הלימודים 
ציידנית גדולה 
ואיכותית וצבעונית 
)שומר קור וחום(

רק-
₪10

גלשן לים, 
קלקר מעולה.

90 ס"מ

₪25
רק- רק-

50 ס"מ

₪10

₪10 ₪100

מריצה גדולה/דלי+ 
כלי חול

מצופים )שרוולית(
צבעונית לילדים

רק-

רק-

רק-
רק-

רק-רק-

רק-

רק- רק- רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק- רק-

רק-
רק-רק-רק-

רק-

ב-

ב-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

כובע ים לנשים
)שחור(

משקפי ים איכותיים

מסגרת תמונה 
יפיפייה
)25/20 ס"מ(.

מבחר ענק של 
מסגרות תמונה

)5-10 תמונות 
במסגרת(.

כרית לשינה או 
כרית נוי + כיסוי, איכותי 
ביותר.

10 כוסות זכוכית שופ 
לשתיה קרה 

גלגל ים טייר שחור
.)60-70/80(

₪10₪10

₪15

₪10

₪30₪15

₪20₪14

₪5

₪10

₪10₪10

₪30

₪5

₪20

₪20 ₪10

₪10₪10₪10₪10 ₪15

₪20

₪2

₪5

₪5₪5

 ₪ 6.5

₪5

מיידנית לשמירת
 קור וחום לבקבוקים.

מבחר נעלי בית קיץ.

ילדים/נשים/גברים.
כסא חוף איכותי 
 למבוגרים )מתקפל(

כסא במאים
לחוף+ אריזת איחסון
לילדים

מגבת חוף ענקית 
ואיכותית
)1.20/65 מ'(

סט מצעים קיץ 
סאטן,
אל קמט.

זוג צפיות לכריות 
)2 צבעים(

4 מפות אל בדשטיח שאגי מעולה
)בגדלים ובצבעים 
שונים(.

3 חב' מפיונים 
במגוון צבעים.

10 מחברות 
צבעוניות 40 דף.

תיק גן פרוותי 
וצבעוני.

תיק גן איכותי ביותר 
)חזק במיוחד( 

ילקוט אורטופדי תיק גן מותגים 
)כיתות א' וב'(.

תיק זרוק איכותי 
)לכיתות גבוהות(.

מבחר קופסאות 
חזקות במיוחד.

3 מחברות ספירלה 
 A4 גדול
שורה/חשבון.

5 מחברות ספירל קטן 
A5  שורה/חשבון.

10 דפדפות גדולות 
שורה/חשבון.

10 דפדפות קטן 
שורה/חשבון.

תיק גן צבעוני.

סט כלי הגשה)3
חלקים, 
פלסטיק קשיח(

רק-

₪10

רק-

₪4 ₪10

רק-

₪6₪5

רק-
רק-

₪30
קטן       גדול 
3 יחי'     3 יחי'

 ₪ 8        ₪ 6

₪20
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זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

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

תנורמגהצי טפאל
דו תאי

מקררי
בלומברג
וסמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

56
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 429649 ₪₪

החל מ:החל מ:

מילוי רציף

החל מ: 1990 ₪

החל מ-1190 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

36
תשלומים!

כל המזגנים מכל המותגים:

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

כל מוצרי החשמל במחירים חמיםםם וגם ב-36 תשלומים!

מעדיפים להפסיק לסבול מהחום? קונים היום מזגן ב'שיא החשמל והמיזוג'
ונהנים ממיזוג אוויר איכותי במחירים הכי זולים וב-36 תשלומים!

או שיא החשמל?

מכונת כביסה
בוש-קונסטרוקטה

בתוספת 99 ש"ח
5 שנות אחריות מלאה

42
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1490 ₪ ל-36 חודשים
₪ רק:

מקרר
שארפ

4 דלתות

רק: 4990 ₪
138

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
 בית שמש: רח' שפת אמת 32  ירושלים: בית התאומים, רח' כנפי נשרים 15 
גבעת שאול  בני ברק: רח' יהודה הלוי 25 פינת רבי עקיבא  מודיעין עילית: 
94 ממעזריטש  המגיד  רח'  עילית:  ביתר  ספר   קרית   21 הנשיא  יהודה  רח' 

שיא החם

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

סה"כ: 2990 ₪
₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

שנים אחריות מלאה!שנים אחריות מלאה!

שנים אחריות מלאה!שנים אחריות מלאה!

 53
 5 5

מזגני תדיראן 
אלפא

מזגני טורנדומזגני בלומברג

מזגני סמסונג

מאבק חוצה יבשות
  לראשונה: יד לאחים הכשיר קבוצת מרצות ממדינות שונות למאבק בהתבוללות
בסיום קורס מיוחד שערך יד לאחים בסמינר 'מכון בינ"ה' הופקה חוברת מיוחדת 
בשפה האנגלית שתופץ בקרב סטודנטים יהודים בחו"ל  ובתוך כך, הפיק יד 
לאחים מהדורה נוספת של אלפי גיליונות "מתחתנים בעם" שנועדו לחשוף את 

הציבור הישראלי לעומק הבעיה שבהתבוללות

מאת: אלי שניידר

את  לאחים  יד  ארגון  סיים  האחרון  בחודש 
לשגרירות  שיהפכו  תלמידות   20 הכשרתן של 
זאת  ההתבוללות.  בנושא  בחו"ל  ושליחות 
לפני כמה  במסגרת מחלקה מיוחדת שהוקמה 
יהודים  בין  בנישואין  המטפלת  בארגון,  שנים 
לצדה  פועלת  המחלקה  שונים.  לאומים  לבני 
המטפלת  מטמיעה'  מהצלה  ה'מחלקה  של 

בבנות ישראל שנמצאות בכפרים ערביים. 
שונות  ממדינות  בנות  בעשרים  מדובר 
התורני  בסמינר  ללמוד  כדי  לארץ  שהגיעו 
כל  לאורך  בצפריה.  השוכן  בינ"ה"  "מכון 
השנה האחרונה עברו התלמידות קורס מיוחד 
המרכז   – רובינסון  זאב  יואב  הרב  בהנחיית 
שבסיומו  המחלקה,  את  לאחים  יד  מטעם 
הוכשרו למסור הרצאות ולנהל דיונים בנושא. 

לימוד  את  כללו  השנה  לאורך  הלימודים 
התורה  יחס  זה  ובכלל  צדדיו,  מכל  הנושא 
שבעל  בתורה  לכך  היחס  שכאלו,  לנישואין 
פה, מה אומרים מחקרים על נישואים בין בני 
בדיונים  לנושא  מתייחסים  איך  שונים,  עמים 
ילדים  שחווים  הקשיים  על  וגם  פסיכולוגיים, 

מנישואין שכאלו.
של  סדרה  הבנות  כתבו  השנה,  בסיום 
בנקודה  נגע  מהם  אחד  בנושא, שכל  מאמרים 
המאמרים  אלו.  שבנישואין  בבעיה  שונה 
 thoughtsבשם באנגלית  לחוברת  קובצו 
נישואי  על  )מחשבות    on intermarriage
לאחים  יד  בהשתתפות  שהופקה  תערובת( 
יהודים  לסטודנטים  מחולקת  להיות  ואמורה 

בחו"ל.
בשנה  כי  השבוע  אמר  רובינסון  הרב 
להצלה  המחלקה  בידי  עלה  האחרונה 
של  נישואין  למנוע  לאחים  ביד  מהתבוללות 
היה  ברובם  לדבריו,  מעורבים.  זוגות  עשרות 
מדובר בסטודנטים ישראלים שלמדו באירופה 
והכירו שם גויות מקומיות. לדבריו "הפרויקט 
בנות  עם  הבאה  בשנה  גם  שימשיך  החדש 
שמגיעות מחו"ל, יגרום לכמה שיותר שגרירים 
המאבק  דבר  את  שיביאו  היהודי  העם  של 
משתתפות  מגיעות  מהן  למדינות  בהתבוללות 
ארה"ב,  בצרפת,  מדובר  היתר  בין  הקורס. 
בריטניה,  רוסיה,  קנדה,  ארגנטינה,  ברזיל, 

איטליה, גרמניה, ואוסטרליה ".
ובתוך כך, השבוע הפיק יד לאחים מהדורה 
גיליון  של  בעברית  חוברות  אלפי  של  נוספת 
הציבור  את  לחשוף  שנועדו  בעם"  "מתחתנים 
הישראלי לעומק הבעיה שבהתבוללות, ולמנוע 
מציינים  לאחים  ביד  מעורבים.  נישואין  בכך 
בסיפוק כי המהדורה הראשונה נחטפה על ידי 
מהם  מרבים  מנעה  ספק  וללא  רבים  צעירים 
שעל  התבוללות  לנישואי  כניסה  מלכתחילה 

ידם בנים רבים אובדים לעם היהודי. 

שער חוברת ההסברה



מרכז הת"תים
מחירבמקוםמוצר

חליפה יוקרתית 
רגולר

&400
&270

חליפה יוקרתית 
סלים פיט

&450
&300

חליפה צמר
 70% צמר

&500
&400

חליפה צמר
100% צמר

&800
&520

מכנסים 
רגולר פיט

2 ב:120&
&150

מכנסיים
 סלים פיט

&130
&80

חולצות מקס לורן
 כחול

&80
&70

חולצות מקס לורן
 שחור החדש

&120
&90

חולצות מקס לורן 
אל-קמט

&100
&85

עניבות
 דגמים חדשים מגוון עצום

2 ב:60&
 &50

חגורות עור 
דגמים חדשים מגוון עצום

&70
&40

חפתים 
דגמים חדשים מגוון עצום

&100
&30

ירושלים | בני ברק: ר' עקיבא 80 פינת  ירושלים: מלכי ישראל 41 קומה א' טל': 02-6501071  סניפים- 
טל': 03-5523340 | נתיבות: ירושלים 15 טל': 08-9248023 | חדש! חיפה: הרצל 76 טל': 077-5352627

10
ל-

חיסול
מלאי

לרגל 
הקולקצייה 

החדשה

ימים בלבד

ישיבות גדולות, ישיבות 
קטנות, כוללים

המכירה פתוחה לכולם!



סניף בני ברק
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בדגל  השבוע  התאבלו  שנה  אלפיים  מלפני  המצור  על  לא 
התורה. מי שיושב בשבועות האחרונים לשיחת מזנון עם יו"ר 
וחנקני  עכשווי  ירושלים  על  שהמצור  מרגיש  הכספים,  ועדת 
מאי פעם. יונה יהב על משבצת אנטיוכוס בחיפה וניר ברקת על 

תקן טיטוס בירושלים. יש לי יום יום צום.
כשגפני מדבר וסביבתו מזדעזעת ת"ק על ת"ק פרסה, צריך 
לחפש - בהתאם למאמר חז"ל - את הטלפיים שננעצו בחומה. 
מלוא הטנא זעם שנשפך על אגודת ישראל בוועידת דגל התורה 
נבע  הנורווגי,  החוק  למימוש  לבסוף  הוביל  גפני,  ולדברי 
מתסיסה בשטח. אז הייתה זו העסקונה הצעירה של דגל התורה 
שהעלתה טענות בנוגע לניהול המו"מ הכושל מול אגודה ערב 
הבחירות. בירושלים מדובר בזעם שמפעפע בכל אב ואם לבת 
בשכונה מעורבת שמכתתת רגליים ומתניידת בדרכים מדי בוקר 

וצהריים.
בשעה  ריקים  חצי  מבנים  עומדים  יובל,  קריית  בשכונת 
שמאות תלמידות עושות את דרכן מדי בוקר לשכונת בית וגן. 
ברמות, מנוידות הבנות כמו קרוואנים מהקצה ההטרוגני לקצה 
ההומוגני של השכונה. כך קורה גם בגבעת מרדכי, בנווה יעקב, 
בגילה ואיפה לא. מלשכת ראש העיר יוצא מדי בוקר קול הקורא 

לבנות, לנדוד-לנדוד, משכונות מעורבות לשכונות החרדיות.
בכל שכונה בה מתגוררים אלו לצד אלו, חרדים לצד חילונים, 
ניתנת להורים החרדים תחושה של פולשים. עד כדי כך גדולה 
הנציגות המסוכסכת  מובילה  המצוקה, שבשבועות האחרונים 
עם  תיאום  וללא  צדדית  חד  לפתיחה  יוזמה  בעירייה  דגל  של 
העירייה, של מוסדות חדשים בשכונות המעורבות. בהתחשב 
יבנו על  יחסי האנוש בתוך הסיעה, לא כדאי שההורים  ברמת 

הפתרון כתוכנית עבודה לשנת הלימודים הקרובה.
בדגל התורה מרגישים כחיילים נצורים על החומה. חבריהם 
מעניינים  מאגודה  "את החברים  לברי-פלוגתא.  הפכו  לפלוגה 
הציבור  החרדיות.  בשכונות  שממוקמים  החסידיים  המוסדות 
לדגל התורה,  ברובו  ומשויך  הענק שגר בשכונות המעורבות, 
נותר בודד במערכה", אומר גורם בכיר בדגל התורה. התחושה 
הקשה הזאת, גורמת לראשי דגל התורה לעשות חושבים. לא 
כאן ועכשיו, אלא להבא, שהרי תמיד קל יותר לדחות את מועדי 

התשלומים לתקופה שאחרי החגים. 
את האזהרה שלו, גפני שיגר השבוע בשיחת מזנון. "אם לא 
יובטחו זכויות הציבור הליטאי בירושלים", הבהיר יו"ר ועדת 
הכספים ח"כ משה גפני, "לא נלך יותר ברשימות משותפות עם 
אגודת ישראל. לא ייתכן שיסגרו עסקאות עם חוג אחד ויפקירו 

ציבור שלם שגר בשכונות המעורבות".

אל החומש

בקומה  היטב  נשמעים  הכנסת,  במזנון  גפני  של  הקולות 
ברקת  שעושה  מה  את  לאהוב  אפשר  ספרא.  בכיכר  השישית 
לירושלים ואפשר גם לשנוא. להתעלם אי אפשר. האיש מעורב 
בכל תהליך, מזהה כל אבן ירושלמית, והיכרותו המעמיקה עם 
כל פרצלציה, ידועה ומוכרת לכל מי שנפגש עמו לשיחה קצרה. 
הסיפורים והאגדות שנרקמו סביב הצוות האסטרטגי החרדי 
שליווה את ברקת בשתי מערכות הבחירות האחרונות ידועים. 
התורה  דגל  של  מדרשה  מבית  הקשה  הביקורת  גם  ידועה 
שבחודשים  היא  עובדה  אבל  הפעולה.  משתפי  תופעת  על 
האחרונים, ראש העירייה וצוותו עסוקים בעיקר במגננה. בשבוע 
בהיעדרותו  ולהתמקד  השיח  את  להסיט  ניסיון  נעשה  שעבר 

המופגנת של ברקת מהמצעד בבירה. הכותרת החזיקה מעמד 
נציגי דגל לתקוף בכל הכוח.  שעה-שעתיים, שלאחריהן חזרו 
קדימה, צעד - הם אמרו לראש העיר, ובלבד שתספק לילדינו 
לעולם,  ירדו  טרוניות  של  קבין  עשרה  וללמוד.  לשבת  מקום 

ותשעה מהם נטלו נציגי דגל התורה בירושלים.
זכות  כל  שמאחורי  מבין  הפועלות  הנפשות  את  שמכיר  מי 
עבודה.  תוכנית  מסתתרת  המידה  על  יתר  שנשמרת  שתיקה 
עיריית  ראש  של  מפיו  לראשונה  כאן  נחשפת  הזאת,  התוכנית 
ירושלים ניר ברקת, וסגנו צביקה כהן, מחזיק תיק חינוך חרדי 
בירושלים. לסיפור השכונות המעורבות עוד נחזור, ובעניין הזה 
צביקה כהן מזדהה עם מרבית טענותיהם של אנשי דגל התורה. 
והיעד  הואיל  העבודה  תוכנית  על  נדבר  בואו  כן,  לפני  אבל 
לחרדים  הכיתות  מצוקת  פתרון  גרנדיוזי:  מציבים  שהשניים 

בבירה, בתוך חמש שנים. 
למעלה מאלף כיתות חסרות במגזר החרדי בירושלים, אומר 
ברקת, גם במגזר הערבי יש מצוקה דומה, אבל שם בג"ץ חייב 
חומש.  תוכנית  לגבש  והעירונית  הממשלתית  המערכת  את 
שלטה  החרדית  כשהנציגות  גם  קרה  לא  זה  החרדי  במגזר 
להשלמת  תוכנית  מציגה  העירייה  לראשונה,  כעת  בעירייה. 
פערים ובניית למעלה מאלפיים כיתות בתוך חמש שנים, מתוכן 

כאלף כיתות לתלמידים חרדים.
משרד החינוך, מסביר ברקת, מקצה בכל שנה לירושלים סדר 
גודל של שמונים כיתות. לכולם ברור שאין בכך די והמספר הזה 
נבלע בבור של צרכים שאין לו תחתית. למרות העובדה שחלק 
ירושלים מתבגרות, מערכת החינוך פורחת. אפרופו  משכונות 
עלייה וירידה, מסתבר שבגני הילדים החרדים יש גידול מרשים 
יותר מאשר בכיתות א'. התגלית שמסבירה את התופעה, טמונה 
בבחורי הישיבות מארה"ב שעושים עלייה. פעם הם רצו מרתון 
ומיר,  בריסק  בישיבות  לימוד  שנים:  חמש-שש  בן  במסלול 
חוזרים  הם  כיום  לילדים.  ומוסדות  בכולל,  לימודים  חתונה, 
לארה"ב לכל המאוחר כשהזאטוט מסיים גן חובה. לא מרתון, 

אלא מקצה מאה מטרים.
חסרות לנו כיתות בכל המגזרים, אבל בראש עומדת המצוקה 
של המגזר החרדי, אומרים ברקת וכהן, פנינו למשרד החינוך 
וביקשנו להקדים את הקצאת הכיתות של שנת 2017 ל-2016, 
ונקבל השנה הרשאות לבניית 120  ייתכן  כך שבסיכום הסופי 

כיתות, אבל גם בכך לא היה די.
ברקת מסביר שבשטח אומנם נבנות מאות כיתות, אך מדובר 
פרוגרמות  יש  ממומשות.  כעת  שרק  נושנות  בהתחייבויות 
מאושרות לכ-400 כיתות, הוא אומר, לכ-300 מהן יש הרשאות 
של  גודל  בסדר  ומדובר  אדיר  החסר  ועדיין  לבנייה,  מיידיות 
800-700 כיתות שאין עבורן מענה. אלו הכמויות שחסרות כיום 

לחינוך החרדי, וזה עוד לפני שדיברנו על צפי לגידול עתידי. 
שני  השולחן  על  ברקת  שם  הזה  הפער  את  לצמצם  כדי 
מיליארדי שקלים במזומן. ראש העיר וסגנו מציבים יעד ברור 
שנים,  חמש  בתוך  לימוד  כיתות  ומאתיים  כאלפיים  לבניית 
מחצית מהן לחרדים. את מודל המימון משווה ברקת למשכנתא 
אומר  לבנקים,  הלכתי  צעיר.  זוג  כל  שנוטל  מגורים,  דירת  על 
שקלים  מיליארד  של  להלוואה  אישור  קיבלתי  העירייה,  ראש 
אמור  הזה  הסכום  נוסף.  למיליארד  אישור  עומד  הפרק  ועל 
לכסות בנייה של למעלה מאלפיים כיתות, ואת התשלום, כמו 

במשכנתא, נפרוס על פני שנים. 
הדוגמה טובה רק שבמקרה של ברקת, הזוג שגר כיום בדירה 
תשלומי  נטל  בעוד  מהקרדיט,  ויתבשם  יבנה  וכהן(  )ברקת 
המשכנתא ירבוץ על כתפי הדיירים הבאים – שהרי ברקת לא 

מתכוון להמשיך ולהתגורר בכיכר ספרא במשך שנים.
זה לא מדויק, משיב ברקת. ראשית, משרד החינוך כבר הביע 

הסכמה לאשר בעתיד הרשאות רטרואקטיבית, על כיתות שנבנו 
במסגרת הפרויקט, ומעבר לכך, העירייה ממילא משלמת כיום 
כמאה מיליוני שקלים בשנה עבור שכירת כיתות וגני ילדים. כל 

כיתה שתיבנה, תחסוך מדמי השכירות.  
נמצא  כבר  וכהן,  ברקת  מספרים  הזה,  החדשני  הפרויקט 
בהליכי הרשאה. ההלוואות אושרו, דיון מקצועי במשרד הפנים 
כבר נקבע – למרות שבסוף התהליך שר הפנים יאמר את דברו, 
מנהלת  הוקמה  מוריה,  בחברת  לומר.  מה  יש  תמיד  ולדרעי 
מיוחדת לבינוי כיתות על מנת שניתן יהיה לצאת למספר מכרזים 
במקביל, ולעמוד בעומסי הבינוי. העירייה, אומרים ברקת וכהן, 
נמצאת כיום בתהליך בנייה של כ-300 כיתות. היעד שלנו הוא 
להכפיל את הבינוי השנתי, ובסיום התהליך להביא לכך שלכל 
ואלף  ולוואי  קבע.  במבנה  גג  קורת  תהיה  חרדי  ירושלמי  ילד 
הכיתות יפלו מן השמים כשהן בנויות באש, עם בית המקדש 

השלישי. אמן סלה.

מעורב ירושלמי

כמו  נשמעת  שהיא  ברקת,  של  החומש  תוכנית  עם  הבעיה 
מיזם אדריכלי של מכון המקדש לבניין הבית השלישי. כולנו 
אנו  בינתיים  אך   – לגאולה  מצפים  כולנו  שייבנה,  מאמינים 
בתחושת  חיים  ומתאבלים.  מתענים  נמוך,  כיסא  על  יושבים 

גלות, מאמינים בגאולה.
כל תוכנית העבודה המרשימה שמציג ברקת, לא פותרת את 
הבעיה העכשווית של אם צעירה משכונת קריית יובל הנאלצת 
לשלוח את בתה הקטנה כל בוקר באוטובוסים לשכונת בית וגן, 
בשעה שצעדים ספורים מהבית עומד על תילו בית ספר חילוני 
תשובה  לברקת  שאין  דומה  הזאת,  השאלה  על  למחצה.  ריק 

מספיק טובה.
אוהב את מה  לא  אני  וגם  דגל  אנשי  עם טענות  אני מסכים 
שקורה בשכונות המעורבות, אומר צביקה כהן, אבל גם בתחום 
הזה אפשר להצביע על הישגים, אם כי חלקיים. הנה, בקטמון 
שהיא שכונה מעורבת השקענו כסף בבינוי, וכעת גם תקצבנו 
בשלושה מיליון שקלים שיפוץ למבנה בו ימוקם תלמוד תורה 

של מעיין החינוך. 
באפליה  המלחמה  חשובה  פחות  לא  צביקה,  אומר  עבורי, 
ואכן,  לספרדים,  ייחודיים  מוסדות  בהקמת  רק  נשיג  זה  ואת 
פתחנו השנה בשכונות החרדיות גני ילדים עירוניים לספרדים, 
הכל במימון עירוני. בשורה התחתונה אי אפשר להתעלם מכך 
שבהובלת ניר ברקת ובשיתוף פעולה מלא, גיבשנו פה תוכנית 
שתביא פתרון אמיתי למצוקת הכיתות ממנה סובלים התלמידים 
החרדים בירושלים, מה שלא נעשה מעולם, גם לא תחת שלטון 
אבל  בו  תומך  ואני  צודק  המעורבות  בשכונות  המאבק  חרדי. 
שבוחן  מי  כל  הרי  האמבט.  מי  עם  התינוק  את  לשפוך  אסור 
את ספרי התקציב לחינוך חרדי בירושלים, מבין שאין אח ורע 
לתקצוב בכאלו היקפים, לא בערים חילוניות וגם לא ברשויות 

חרדיות. 
כסגן ראש עיריית טבריה וראש עיריית אלעד לשעבר, צביקה 
מדבר מניסיון, ובאלעד הבלתי אפשרית - ניסיון מר. אלא שעם 
כל הכבוד )ויש כבוד( לסגן ראש העירייה, על השאלות הקשות 
של  התשובות  ובעצמו.  בכבודו  הקודקוד  להשיב  צריך  האלו 

ברקת, נתונות בזאת לבקרת הציבור. 
הלימודים  שנת  לקראת  ברקת.  אומר  במספרים,  נדבר  בוא 
יעקב,  בנווה  ולבנות  לבנים  נפרדים  ספר  בתי  נחנוך  הקרובה 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

 גלות וגאולה
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שם מסתיימת בנייה שאני כראש עיר התחלתי, 
לאחר שההרשאה התקציבית לא נוצלה במשך 
את  יעשה  אחד  שכל  שנה.  מ-17  למעלה 
החשבון, מי ישב בלשכת ראש העיר ובאגפים 
הרלוונטיים באותן שנים. גם ברמות אף תלמיד 
לא ייצא מהשכונה. נכון שיש ניוד בתוך רמות, 
בגלל  כורח  מתוך  היתר  בין  קורה  זה  אבל 
וגן,  דלילות עתידית בבית הספר הקיים. בבית 
ובנייה,  תכנון  בוועדת  חרדים  נציגים  אלו  היו 
ולא בתקופתי, שאישרו ליזמים בנייה בהיקפים 
במבני  חסרים  על  הדעת  את  לתת  בלי  אדירים 
ציבור. גם כאן פעלתי והשגתי עשרות הרשאות 
במתחם  שיוקם  ספר  בית  כולל  כיתות,  לבניית 
בשלב  יובל.  קריית  ילדי  את  גם  וישרת  בויאר 
ועד  של  המבנה  את  תשכור  העירייה  הביניים 
שיוכל  כדי  בנכס  ותשקיע  וגן,  בבית  הישיבות 

לשמש כמוסד חינוכי זמני.
לימונדה אבל  ברקת מנסה לעשות מהלימון 
על כל תירוץ שהוא משמיע, צצות שתי קושיות 
רבות  שקושיות  למדנו  כבר  ובבריסק  נוספות 
שלפנינו,  במקרה  אחד.  בתירוץ  מיישבים   -
עצמה.  השאלה  היא  ברקת,  של  התשובה 
בקריית יובל עומדות כיתות ריקות, והתלמידות 
גם  כך  החרדיות מגולגלות אל מחוץ לשכונה. 
ברמות ובשאר השכונות המעורבות. קונספציית 
הגטו החרדי, היא התירוץ היחיד שמיישב את 

כל השאלות הקשות.
ברקת רואה את המציאות מזווית שונה. אני 
בוודאות מלאה, הוא מסביר, שאין  לומר  יכול 
ניתן במכוון  ריק בשכונה מעורבת שלא  מבנה 
בהן  שכונות  שיש  נכון  להכעיס.  כדי  לחרדים 
להכניס  אבל  מלאה,  תפוסה  בלי  ספר  בתי  יש 

אגף חרדי לתוך בית ספר חילוני מעורב ולגרום 
לתסיסה בשכונה ולחיכוך בין התלמידים, בעיני 
זו לא שיטה. אני מעדיף להתמקד בבינוי ולספק 
דור.  שנות  במשך  לחרדים  פה  נתנו  שלא  מה 
שנים  עשרות  ברוממה,  בנו  לא  שנים  עשרות 
בשכונות  גם  וגן.  בית  של  בצרכים  נגעו  לא 
יהיו  הילדים  שגני  דואגים  אנחנו  המעורבות 
היסודי  בגיל  מוסדות  ולגבי  השכונה,  בתוך 
חכמה  בצורה  מקום  בכל  מתמודדים  אנו   –

ובראייה ארוכת טווח. 
בין  המלחמה  את  להפוך  שלא  מציע  ברקת 
מאבק  בעיניו,  הכל.  לחזות  לחילונים  חרדים 
תוכנית  אלא  עבודה  תוכנית  אינו  זה  מעין 
מלחמה - מלחמת אחים. ההמחשה של ברקת 
לא משרתת את המטרה. כשחרדי ממוצע שומע 
פוליטיקאי חילוני שמכנה אותו 'אחי' הוא נזכר 
לפיד- בממשלת  האחים  בברית  בערגה,  ולא 
פירון הזכורה לרע, מה שמעביר אותנו במסלול 

ישיר לנושא הבא.

ביטאון רדיופוני

"אני מקבל מדי בוקר את כל ארבעת העיתונים 
זמן  לכם  יש  איך  הפלס.  את  אפילו  החרדים, 
לקרוא כל כך הרבה", שאל נשיא המדינה רובי 
השניים  מוזס.  לייזר  מנחם  ח"כ  את  ריבלין 
בת  נישואי  בשמחת  האחרון,  בחמישי  נפגשו, 
הרב יצחק רביץ, סגן ראש עיריית ביתר עילית 
הנשיא.  בלשכת  הסגל  ראשת  רבקה,  ורעייתו 
ריבלין מצא לו את מי לשאול. ח"כ מוזס הוא 
להם  שאין  התורה  יהדות  בסיעת  מהבודדים 

כשבכיסו  שבוע  כבר  מסתובב  האיש  עיתון. 
עם  'המודיע',  מעיתון  ושמורה,  גזורה  כותרת 
פרגון נדיר על מיזם הרכבת למירון. למוזס אין 
מה להתלונן יותר מדי לנוכח העובדה שליו"ר 

ש"ס דרעי, אפילו את זה אין.
את  לקרוא  מספיק  לא  אומנם  ריבלין 
הביטאונים החרדים, מה שמסביר את העובדה 
הלם  שנתקף  כמי  נראה  לא  פעם  אף  שהוא 
של  הבוקר  יומן  במהדורת  אבל  ותדהמה. 
בישראל  למואזנת  הנחשבת  ישראל,  קול 
שהפך  הבא,  הטי-ג'י-איי  לסקר  עד  )לפחות 
כותרות  מסיני(  לתורה  החרדית  בברנז'ה 
באדיקות  מוקראות  החרדים  העיתונים  ארבעת 
החרדים  שהעיתונאים  לפני  עוד  בוקר.  מדי 
התקשורת  אני',  'מודה  ואומרים  מתעוררים 
על  בבקרים  וחוגגת  תודה  אומרת  החילונית 
אפליה  אין  הזה  בעניין  הביטאונים.  כותרות 
אחד  כל  כותרת  כאשר  חרדים,  העדפת  אלא 
מארבעת היומונים החרדים, מוצגת כשווה בין 
תנו  רק  אחרונות.  ידיעות  כותרת  לצד  שווים 
למו"לים יחס כזה מהמפרסמים, והם מסודרים.
שכבר  גולן,  אריה  והמוערך  הוותיק  המגיש 
הטעים  החדש,  ב'תאגיד'  להתאזרח  הספיק 
לשונו,  על  הריש  את  גלגל  בקולו,  השבוע 
על  הכותרות  את  כשהקריא  רגע  מכל  ונהנה 
הממסדיים,  בעיתונים  הליב"ה.  גזירת  ביטול 
העול  פריקת  את  חגגו  והמודיע,  המבשר  יתד, 
קינות  ורק מהפלס, צוטטו  יש עתיד.  של חוקי 
בכותרות אדומות על העברת הסמכות להנחלת 
כאן  היה  כך  החינוך.  שר  לידי  הליב"ה  תכני 
מאז ומעולם, עוד מימי שר החינוך זלמן שז"ר, 
רשימת  קביעת  בעניין  ההיסטורי  שמכתבו 
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ברקת מנסה לעשות 
מהלימון לימונדה 
אבל על כל תירוץ 

שהוא משמיע, צצות 
שתי קושיות נוספות 
ובבריסק כבר למדנו 

שקושיות רבות 
מיישבים בתירוץ 

אחד. בקריית יובל 
עומדות כיתות ריקות, 
והתלמידות החרדיות 
מגולגלות אל מחוץ 

לשכונה. כך גם ברמות 
ובשאר השכונות 

המעורבות. קונספציית 
הגטו החרדי, היא 

התירוץ היחיד שמיישב 
את כל השאלות 

הקשות

שרשרת המזון ידועה. שאלו חלום ירושלים. ראש עיריית ירושלים ניר ברקת וסגנו צביקה כהן
הפלס מחויב לצאת 

בכותרות נגד 'גזיירת 
החינוך' על רקע הקמת 

המוסדות על טהרת 
הפלג ובסייעתא 

דלשכת ראש עיריית 
ירושלים. ליתד 

ובעקבותיו לביטאונים 
האחרים אין ברירה 
אלא לתקוף בחזרה 
ולהבהיר שהגזירה, 
היא בכלל תוכנית 

הצלה. כאשר הדו-שיח 
הזה נשפך בלי פילטר, 
היישר ליומן הבוקר של 
קול ישראל, אך טבעי 
שלפיד יגיב במהדורת 

הצהריים
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מעניינות  מי  את  אבל  בעבר.  כאן  פורסם  הפטור  מוסדות 
העובדות? דברו אלינו בכותרות.

נגד  ידועה. הפלס מחויב לצאת בכותרות  שרשרת המזון 
'גזיירת החינוך' על רקע הקמת תלמודי התורה לבנים ובתי 
הספר לבנות על טהרת הפלג ובסייעתא דלשכת ראש עיריית 
אין  האחרים  לביטאונים  ובעקבותיו  נאמן  ליתד  ירושלים. 
בכלל  היא  שהגזירה,  ולהבהיר  בחזרה  לתקוף  אלא  ברירה 
בכותרות  שמתנהל  הזה  הדו-שיח  כאשר  הצלה.  תוכנית 
קול  הבוקר של  ליומן  היישר  פילטר,  בלי  נשפך  הראשיות, 

ישראל, אך טבעי שלפיד יגיב במהדורת הצהריים.
פינה אישית  גולן בסוג של  יומן הבוקר, פותח אריה  את 
בהשפעת  שני,  יום  בבוקר  היומית.  לסנסציה  המוקדשת 
כמו  שוליות  חדשות  נזנחו  החרדים,  ביומונים  הכותרות 
לטובת  בחברון  היורה  החייל  ועדות  בגרמניה  הפיגועים 
מליב"ה  הפטור  חוק  אישור  היום:  של  המרכזי  המאורע 

בוועדת השרים לחקיקה.
גולן תיאר בסרקזם את החוק שמבטיח מאה אחוזי מימון 
תמורת מאה אחוזי תלמוד ואפס אחוזי ליבה. התיאור שלו 
היה נאמן לכותרות ביטאוני הבוקר, מהן ניתן היה להתרשם 

כי לא היו ימים טובים לחרדים כצום י"ח בתמוז התשע"ו.
יודע  שעבר  בשבוע  כאן  שנכתב  מה  את  שקרא  מי 
פירון  לשעבר  השר  כרחוק  מהכותרות,  רחוקה  שהמציאות 
לא  ואפילו  מלא  לא  המימון  כיום.  החינוך  שר  מלשכת 
מהבסיס  נגזרים  התקצוב  אחוזי  וחמישה  חמישים  חציוני: 
של  תקצוב  אחוזי  לכשלושים  בפועל  ומגיעים  התקציבי 
ילד בת"ת חרדי לעומת ילד בן גילו בחינוך הממלכתי; לא 
מדובר במהפכה אלא בשימור המצב הנהוג מקום המדינה: 
על מודל הפטור והתקצוב החלקי חתם לראשונה כאמור, שר 
החינוך זלמן שז"ר בשנות החמישים; לא מדובר בחוק הנוגע 
לכלל הילדים החרדים אלא לעשירית מילדי החינוך החרדי, 

כארבעים אלף ילדי הת"תים, מתוך למעלה מארבע מאות.
מה  אין  בהגזמה,  זאת  ועושים  לחבר'ה  לספר  כשרצים 
ביטול  על  הדרמטית  בכותרת  וקנאה.  שנאה  על  להתלונן 
גזירות יש עתיד נכלל גם סעיף האפליה שפירון הוסיף בשעתו 
הודיע שיעצור את  ועדת החינוך מרגי  יו"ר  לחוק הליב"ה. 
החוק בגופו והתגובה לא איחרה לבוא. בערוץ 2 - כן ערוץ 
2, כמאמר הנשיא לשעבר והמשוקם בהווה משה קצב - יצאו 
עם כותרת על ביטול סעיף האפליה. גם כאן מדובר בכותרת 
שאינה מחוברת למציאות. הרישיון לבתי הספר נגזר מכוח 

כללי הפיקוח המקובלים החלים על כל בתי הספר, והחקיקה 
הפרובוקטיבית של פירון מהקדנציה שעברה, אינה מוסיפה 

ואינה גורעת.
זכויות התלמיד מעגן מפורשות את איסור  סעיף 5 לחוק 
השאר  בין  הרחקתו,  או  קבלתו  תלמיד,  ברישום  האפליה 
מטעמים עדתיים, וקובע עונש של עד שנת מאסר לעובר על 
הוראת החוק. היישום בפועל הוא עניין כאוב בפני עצמו, אך 
השפעה  כל  פירון,  של  החקיקה  לביטול  אין  העניין,  לעצם 
לגבי מעמד איסור האפליה בחקיקה. אלא שגם בסוגיה הזאת, 
העיתונות החופשית התבלבלה מהכותרות. אכן, נראתה כאן 

אפליה השבוע. אפליית חרדים בתקשורת הכללית.

 עם הגולן

אך  הקל,  המפלט  זהו  העוינת  התקשורת  את  להאשים 
ולשאר  גולן  לאריה  בטענות  לבוא  מה  אין  הזה  במקרה 
שלשני  מה  את  שמעו  אלו  החילונית.  בתקשורת  הכתבים 
הצדדים היה נוח להשמיע. הח"כים החרדים צריכים להציג 
קבלות למצביעים, ועל קבלות פוליטיות פיקטיביות מעולם 
עתיד,  יש  לח"כי  המיסים.  ברשות  לחקירה  ח"כ  זומן  לא 
הכותרות על חיסול חוקי לפיד-פירון באו בטיימינג הנכון, 
כמו מידע על רכישות של ענבל אור, שמועבר למפרק איתן 
ארז רגע לפני הדיון בבית המשפט, כשעדת עיתונאים רעבים 

לכותרות ממתינה במסדרונות.
כמו  וענייניים  רהוטים  ח"כים  שיש  טוב  כאלה,  ברגעים 
ישראל,  קול  של  הבוקר  ביומן  לשידור  שעלה  אשר  יעקב 
אחרי הפתיח הארסי של גולן והקראת כותרות הביטאונים, 
ובישראלית שוטפת, העמיד את המגיש על טעותו. הוא מנה 
בפניו בתקציר את מה שנכתב כאן לעיל ושאל איך עיתונאי 
בעובדות.  אלא  בפרשנות  לא  ומטעה,  טועה  כך  כל  ותיק 
כשנשאל האם למד ליב"ה השיב יעקב אשר בשלילה והמשיך 
לתאר איך הדבר לא מנע ממנו לכהן כראש עיריית בני ברק. 
נגזר גורלו של גולן  'בני ברק' בראיון,  מרגע שהוזכר השם 
להאזין למהפכת המגדלים שהתחוללה בעיר החרדית, ולא 
כורחו  בעל  נאלץ  שהמראיין  עד  המרואיין  של  דעתו  נחה 

לענות אמן.
זאת  ועשה  מוקדמת  בוקר  בשעת  דברו  את  אמר  אשר 
לא  בנאום  ליל,  חצות  אחרי  היום,  את  שסגר  מי  ברהיטות. 

דוכן  על  שעמד  פרוש  מאיר  השר  סגן  היה  משובח  פחות 
הדברים  את  ושם  החוק  על  ההצבעה  לפני  רגע  הכנסת 
שלו,  הבית  שעיתון  לציין  יש  בהגינות  בפרופורציה. 
השגוי  מהמינוח  בחוכמה  שהתעלם  היחיד  היה  'המבשר', 
בהתאם  הכותרת  את  וניסח  מליב"ה"  "פטור  והמתסיס 

למציאות: הסדרת מעמד מוסדות הפטור. 
הקולות  בליל  בתוך  נבלע  ואשר  פרוש  של  השפוי  הקול 
שנשמעו בתקשורת בין שבע בבוקר בקול ישראל לאחת אחר 
חצות במשכן הכנסת. אפשר לקבוע בוודאות שבשבוע הזה 
העם עם הגולן - אריה גולן. כל ישראלי ממוצע שמתעניין 
כניעת  על  שבישרו  הכותרות  לנוכח  התקומם  בחדשות 
למוסדות  אחוזים  מאה  של  ותקצוב  לחרדים  הממשלה 

שמנחילים אפס אחוזי ליב"ה.
קל להתגולל על יאיר לפיד שניצל את הסיטואציה, אבל 
איך אפשר לבוא בטענות למי שמחזיר כדור בחבטה אחרי 
ורזה שמציק  צנום  לילד  הדבר  דומה  להנחתה.  לו  שהרימו 
ואחר  בחולצתו,  מושך  פניו,  מול  מנופף  השכונתי,  לבריון 
כך עוד מתלונן על כך שחטף בתגובה אגרוף לפנים. הדימוי 
של  המביך  ההאבקות  בסרטון  כשנזכרים  משהו  לא  אומנם 
במקרה  אבל  המזרן,  על  הנזרק  לפיד  המהולל  המתאגרף 
שלנו זו האמת לאמיתה. ברגע שהחרדים יצאו בכותרות על 
חיסול חוקי לפיד, אך טבעי היה שהאיש לא ישתוק ויחזיר 

בספין תקשורתי משלו. 
למקהלה של לפיד הצטרפו גם כאלו שמעולם לא השמיעו 
אקוניס,  אופיר  המדע  שר  אפילו  חרדית.  אנטי  אמירה 
עתיד,  יש  חוקי  נגד  ברור  קול  השמיע  הקודמת  שבקדנציה 
והותקף  להצבעה,  השבוע  כשעלה  בחוק  לתמוך  סירב 
למחרת היום בביטאונים. אקוניס לא יקבל את 'פרס אופיר' 
על הצבעתו השבוע אבל אם נאשים גם אותו באנטי חרדיות, 

לא נישאר עם שותף טבעי אחד לרפואה. 
בעד  "אני  הוכשל.  אלא  נכשל  לא  שאקוניס  היא  האמת 
עצמאות חינוכית לחרדים אבל לא יקרה כלום אם יהיו קצת 
רגע  החרדים  לחבריו  השבוע  אמר  הוא  ליב"ה",  לימודי 
אחרי ההצבעה. אז זהו אופיר, שזה בדיוק מה שיש בחקיקה 
המציאות  את  מסבירים  היו  החרדים  החברים  אם  החדשה. 
מנמיכים  פונטים,  מקטינים  פרופיל,  מורידים  כהווייתה, 
דציבלים, ולא חושבים על הבוננזה התקשורתית כחזות הכל, 
היינו יוצאים מהשבוע הזה בלי קרדיט לח"כינו המהוללים, 

אך גם בלי כותרות מיותרות, מזיקות ומחללות. 

 קריאה לא מהנה. נשיא המדינה ריבלין בחתונת רביץ                                                                                                                       )צילום: שלומי כהן(

"איך יש לכם זמן לקרוא כל כך הרבה", שאל נשיא המדינה רובי ריבלין את ח"כ מנחם לייזר מוזס. ריבלין 
מצא לו את מי לשאול. ח"כ מוזס הוא מהבודדים בסיעת יהדות התורה שאין להם עיתון. האיש מסתובב 

כבר שבוע כשבכיסו כותרת גזורה ושמורה, מעיתון 'המודיע', עם פרגון נדיר על מיזם הרכבת למירון
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מאת: חיים רייך
 

סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש הציג במליאת הכנסת מטעם 
משרד החינוך את הצעת החוק המאפשרת את המשך תקצוב 

מוסדות הפטור. 
של  עצמאותו  נחיצות  את  באריכות  הסביר  נאומו  בפתח 
החינוך החרדי. "הסיבה שאנו נזקקים לחקיקה בעניין תקצוב 
עמדת  סער,  גדעון  החינוך  שר  בתקופת  עוד  הפטור,  מוסדות 
הסתפק  המשרד  שיורית.  בסמכות  שמדובר  הייתה  המשרד 
בתצהיר על הפיקוח וההתנהלות. המשרד התחייב להוסיף עוד 

מפקחים. 
משרד  את  קיבלה  עתיד'  'יש  בחירות,  התקיימו  במקביל 
החינוך והשר הרים את הכפפה שנותנת סמכות לשר בחקיקה. 
היו תנאים, מבחנים, השאיפה הייתה להשוותם – בהדרגה – 

למוסד חינוך רשמי.
במעמד  הכיר  החינוך  משרד  המדינה,  מקום  שנה,   65 מזה 
הכירו  הם  והתחלפו.  כיהנו  באו,  שרים  הפטור.  מוסדות 
במוסדות פטור. ואז באה 'יש עתיד' והציעה הצעת חוק, שגם 
כיום משרד החינוך טוען שהתנאים ש'יש עתיד' דרשה במסגרת 

הצעת החוק התגלו כקשיים.
יתר  מול  עתיד  יש  ומקילים,  מחמירים  של  שאלה  לא  זו 
ו-18  ואחראית,  המפלגות. אלו 65 שנים של מדיניות שקולה 
גרמו  שהתנאים  מכריז,  והמשרד  לכפות.  ניסיון  של  חודשים 
צריך  ניסיון.  חסרי  הם  עתיד'  ש'יש  היא,  המסקנה  לקשיים. 

לתקן את מה שהם עשו.
מדינה  למושג  חדש  פירוש  נתנו  הם  עשו.  עתיד  יש  ומה 
יהודית ודמוקרטית. מה היה לפני קום המדינה, מי היה פה לפני 
על  חלם  שהרצל  לפני  והשלישית,  השניה  הראשונה,  העליה 
תוכנית של מדינה. חיו פה יהודים חרדים, שבהנחיית הרבנים, 

קיבלו על עצמם, נדרים וסייגים גם ובעיקר בנושאי חינוך.
כאשר היישוב היהודי היה קטן יותר אותם יהודים התרכזו 
בעיקר בירושלים. לאחר שהוכרזה המדינה, במסגרת חוק חינוך 
חובה שנחקק בימים ההם, כפי שקבעו בחוק מעמד לארבעת 
הזרמים, דרשה אגודת ישראל בשם גדולי ישראל לקבוע מעמד 
מיוחד לאותם מוסדות שקיבלו את ההגדרה 'מוסדות פטור'.

 היהודים שהסכימו לשלוח את ילדיהם למוסדות פטור, ידעו 
מראש שהם לא ייהנו מהתנאים והכספים  שיכול לקבל כל ילד 
אחר הלומד באחד מהזרמים. זה היה מאבק עיקש שניהל אותו 
הרב יצחק מאיר לוין בהנחיותיו הברורות של הרב מבריסק.

קודם לכן, פעל גם הרב מבריסק שהמשלחת מטעם אגודת 
את  שכללה  המדינה,  הכרזת  לפני  באו"ם  שהופיעה  ישראל 
ואף  דרשו  פרוש,  משה  הרב  וסבי  גודמן  רוזנהיים,  הרבנים 
השיגו החלטה של האו"ם  וזו לשונה: "המדינה תבטיח חינוך 
לערבים וליהודים, בכבוד, לפי השפה והמסורת של כל אחד. 
הזכות של כל קהילה, או כל קבוצה מסוימת בתוך כל קהילה, 
להחזיק מוסדות משלהם לחינוך החברים שלהם בשפה שלהם 

שהמדינה  כללי  אופי  בעלות  חינוכיות  דרישות  מילוי  תוך   –
יכולה לבקש – לא ייסתרו או ייפגעו".

גוריון ביקש להופיע באו"ם כמייצג כל היהודים  בן  כאשר 
הארגונים  כל  של  הסכמה  להביא  נדרש  הוא  ישראל,  בארץ 
הפוליטיים, הציבורים, ולכן הוא התחייב בפני אגודת ישראל 
שידועים  הנושאים  ארבעת  על  החרדית,  היהדות  אז  שייצגה 
במסמך הסטטוס קוו, ובמסמך זה בן גוריון מתחייב שכל הורה 

יוכל לחנך את ילדיו לפי מצפונו ולפי אורח חייו.
להפר  לשנות,  התעוזה  את  עתיד'  ל'יש  להם  יש  מאין  איך, 
החרדים  את  אהב  גוריון  בן  המדינה.  מקימי  של  התחייבויות 
יותר מאשר יאיר לפיד, אבל מעל לכל, בן גוריון הבין שהוא לא 

יוכל לכפות על אותם חרדים לשנות מהמסורת.
בתכני  שינויים  יהודים  על  לכפות  חשבו  עתיד  יש  איך 
יהודית  'מדינה  של  להגדרה  שלהם  הפירוש  זה  הלימודים? 

ודמוקרטית'?
לי,  ועוד באיזה דרך: דרך של שקרים. יש עתיד- כך נמסר 
הפיצו סרטון, ובו נאמר בין היתר: " ממשלת ישראל החליטה 
אזרחים  למיליון  שקרוב  אומר  זה  הליבה,  לימודי  את  לבטל 
יצליחו לפרנס את  לא  אנגלית,  ולא  ילמדו, לא מתמטיקה  לא 
עצמם ויחיו חיי עוני, יודעים מי יצטרך לפרנס אותם? יודעים 

מי יסחוב אותם על הכתפיים כל החיים?
ולא  לא מתמטיקה  ילמדו  לא  אזרחים  מיליון  גס.  זהו שקר 
אנגלית, כל המחוז החרדי, כולו, אין בו יותר מאשר 420 אלף 

תלמידים, מתוך זה כ-50 אלף תלמידי מוסדות הפטור. אז היכן 
עוני,  חיי  ויחיו  עצמם  את  לפרנס  יצליחו  שלא  המיליון  הם 
צריכים  אנחנו  שקרנים.  של  חבורה  איזו  זה?  מחוק  כתוצאה 
על  אותנו  שתסחבו  צריכים  אנחנו  אותנו?  תפרנסו  שאתם 

הכתפיים כל החיים?
אומר זאת שוב: אני למדתי במוסד פטור, אבי ז"ל היה 35 
שנים חבר כנסת וגם הוא למד במוסד פטור, גם סבי ז"ל כיהן 
במשך 19 שנים כסגר"ע י-ם. לא הם, ולא כל הקהילה החרדית 
לא ביקשה ולא תבקש את העזרה שלכם. הם הסתדרו בלעדיכם 
ואין להם  ח"ו במה להתבייש בדרך החינוכית המיוחדת שלה.
השנאה  את  להגדיל  מאשר  חוץ  נגדנו,  להסית  מאשר  חוץ 

כלפינו, לא הרגשנו שאתם קיימים.
ל'יש עתיד' יש 11 חברי כנסת. בדקתי היום, אין אחד מהם 
הדאגה  היכן  הכנסת.  של  החינוך  בוועדת  כנסת  חבר  שהוא 
תפעלו,  הכנסת.  לוועדות  תבואו  החינוך,  לכם  חשוב  שלכם? 

תשפיעו.
מקיימת  הכנסת  מליאת  כאשר  מדוע  החינוך?  לכם  חשוב 
במזרח  בחלקם,  הספר,  בבתי  ההסתה  לימודי  על  דיונים 
חכי"ם,  רק  שמעתי  מדוע  ישראל,  מדינת  נגד  ירושלים, 
מהליכוד, מישראל ביתנו? למה לא התייצבתם כאן, כי זה לא 

עושה כותרות, כי זה לא נגד החרדים?
זהו אינו חוק על ביטול לימודי ליב"ה. זהו חוק המסמיך את 
השר לתקצב את מוסדות הפטור. כבר עם קום המדינה הודיעו 
אותם מוסדות פטור שהם לומדים במוסד תפילה, תנ"ך, תלמוד 
באידיש, עברית, חשבון, דקדוק, ניקוד בשפת הוראה עברית. 

חלקם הקפידו לציין שלומדים הכל בשפת האידיש.
וכמה  במוסד  שיש  התלמידים  מספר  על  דיווחו  גם  הם 
מורים מלמדים את התלמידים במוסד. היה גם דיווח כללי על 
קיבלו  הכשרה  ואיזו  הבנים,  את  שלימדו  אלה  של  ההכשרה 
ולאלה  גובה שכר הלימוד,  המורות לבנות. היה גם דיווח על 
מההורים שלא היה להם, אף את ילדיהם קיבלו ללימוד במוסד, 
והדיווח גם כלל את מספר שעות הלימוד בכלל ולימודי החול 

בפרט.
אני מספר לכם את כל זה כדי לומר שתמיד למדו במוסדות 
הפטור לימודי חול. הם לא חיכו לשום חוק של המדינה שאמר 
להם מה ללמוד. הם במפורש הסכימו לסבול במובן הגשמי, כי 

העיקר מה שהם חיפשו היה עצמאות החינוך.
כך נהגה איתם מדינת ישראל 65 שנה, והיום הכנסת מבקשת 
בין  לקשור  המבקשות  עתיד,  יש  של  ההתניות  את  למחוק 
התקצוב ללימודים. היום אנו מצביעים על חוק שנותן סמכות 

לשר החינוך לתקצב מוסדות פטור.

סגן שר החינוך הרב פרוש בעת הצגת החוק המאפשר המשך תקצוב מוסדות הפטור:

 "לא ייתכן לשנות את מעמד מוסדות הפטור" 
סגן שר החינוך מאיר פרוש תקף: "ל'יש עתיד' יש 11 חברי כנסת. בדקתי היום, אין אחד מהם שהוא חבר בוועדת 

החינוך של הכנסת. היכן הדאגה שלכם? חשוב לכם החינוך, תבואו לוועדות הכנסת. תפעלו, תשפיעו"

(צילום:פלאש 90)סגן שר החינוך מאיר פרוש נואם

בואו להתענג ממטעמי לחם בשר עם 
תפריט ייחודי לשבת ברמה אחרת...

יריד אוכל מוכן לשבת 
בלחם בשר

לחמים, סלטים, דגים, בשרים, עופות ממולאים, תוספות חמות 
ועוד מגוון מנות מיוחדות שתמצאו רק אצלנו

חלק מהדרין
בהשגחת הרה“ג

שלמה קורח שליט“א
רב העיר ואב“ד 

בני ברק

0533-800-708



מתקבלות 
הזמנות לארועים 
משפחתיים/שבע 
ברכות/שבתות 
חתן/ החל מר"ח 

אלול בלבד!

בשני המתחמים 
יחד ניתן לארח 
עד 70 מקומות 

שינה (11 
חדרים זוגיים)

אפשרות להזמין מתחם חלקי | חדר אוכל מתאים לעד 55 
מקומות | פינת קפה, מטבחון באיבזור מלא בכל יחידה, 

מצעים, מגבות | לקבוצות ניתן להזמין קייטרינג לכל סעודות 
השבת במחיר של 87 ש"ח לאדם

www.yavneel.net  058-3318093

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 058-6714440

המדריכים שלך לחוויה באוויר

מבצע
מיוחד

לבין הזמנים
199 ש“ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים

mtravel.co.il mtravel.co.ilטל: 077-4407788 מרגליות, אתכם בכל נופש שתבחרו!

החופשה המושלמת!
נופש בין הזמנים עם מרגליות

י"א - כ"ח באב )15-31.8.16( מלון 'באלי' טבריה

לנפוש מול הכינרת...

בהשתתפות: הרב אבנר קוואס
והחזנים משה רויכר ואבי בן ישראל

סופ"ש בין הזמנים פר' ואתחנן 

קומזיץ ליל שישי - תזמורת המנגנים
בניצוחו של מוישי רוט

ממלכת 
הילדים

מועדון פעיל עם מדריכות 
מנוסות במשך שעות היום! 
מתחם מתנפחים, טרמפולינות וג'ימבורי

חדש ממונגוליה:
מופע אקרובטיקה בלעדי

קרקס החיות
מופע מרהיב ביותר

חדש!חדש!

בס"ד

שחקנים: עופר הלוי, אביתר לזר, עמי וינברג, שי זביב, עופר פיפר / איתי בליבר 
במאי: עמי וינברג  מוסיקה: עידן יצחייק  תפאורה: בנו מיכאל  תלבושות: בנו מיכאל

חבר וחצי
הצגה חדשה עם חמישה
שחקנים בכיכובם של: 

עופר הלוי ואביתר לזר

הרב מאיר שוורץ  |  הרב אבנר קוואס | הרב בנימין דרוק

הרב יצחק אלחנן פדידה | הגרפולוג יוסף חגי

ישי לפידות והקינדרלך 
בליווי תזמורתו של המאסטרו גרשון פרישטט

הר  צלע  על  טבריה,  העיר  במרומי  ממוקם  באלי  מלון 
המשקיף על הנוף המדהים של הכנרת והרי הגולן. במלון 
תהנו  מסוויטות, חדרי משפחה וחדרים מפוארים, בריכה 
סאונה  פנימית,  ג'קוזי  בריכת  אולימפית,  חצי  חיצונית 
רטובה ויבשה, חדר כושר, לובי מהודר וחדר אוכל מרווח.

מגוון הרצאות מפי: 

הן
 כ

לי
גי

מופע מרכזי עם
חיים ישראל 

ותזמורתו
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מדובר  קורה,  שזה  פעם  בכל 
התינוקות  נתפסת.  בלתי  בטרגדיה 
ברכבים  הנשכחים  והפעוטות 
לתנור  עד מהרה  הסגורים, שהופכים 
מייסר,  כואב,  למוות  וגורמים  לוהט 
מיותר לחלוטין.  אין איש חולק על כך 
שמדובר בטראומה נוראה למשפחה, 
האולטימטיבי  הפתרון  את  אבל 
כדי  עשו  לא  מה  מצאו.  לא  עדיין 
השקיעו  הבא:  האסון  את  למנוע 
בהסברה, העלו את המודעות, הוציאו 
את  המדגימים  מצמררים  סרטונים 
הציעו  אפילו  האיטי,  הבישול  אפקט 
הסלולרי  התיק,  את  לשים  לאנשים 
או אפילו הנעל במושב האחורי, כדי 
שנמצא  מי  את  חלילה  יפספסו  שלא 
שם. אבל המציאות הנוראה, המספרת 
פעוט  עוד  על  שבוע  מידי  כמעט 
שנשכח וקיפח את חייו, ושינה לנצח 
משפחתו,  ובני  הוריו  של  חייהם  את 

חזקה אולי הרבה יותר.
שאת  הללו,  הנוראים  האסונות 
ובקלות  למנוע  ניתן  המכריע  רובם 
רשת  ראשי   את  הותירו  לא  רבה, 
המעונות 'אורחות חינוך', המפעילים 

מעונות באלעד, בביתר )מעונות שירת 
הצור(, בגוש עציון )בשבילי החינוך( 
נפש.  שווי  אלקנה(  )שירת  ובאלקנה 
המחשבה המחרידה שאולי עוד תינוק 
חלילה ימצא את מותו בקיץ הישראלי 
והם  מנוח,  להם  נתנה  לא  הלוהט 
ייגעו את מוחם במטרה למצוא מענה 
יאפשר  ולא  עצמו,  את  שיוכיח  טוב, 
להורים, גם אם יהיו העסוקים ביותר, 

לשכוח ברכב את היקר להם מכל. 
מהרה  עד  תאמין.  ומצאת  יגעת 
הומצא הפטנט-צמד חגורות בצבעים 
להגה  שנקשרות  וכחול,  אדום 
בפעולה  מדובר  הרכב.   ולמפתח 
הסקוצ'ים  הידוק  למדי:  פשוטה 

ההגה,  גלגל  מאחורי  ההגה,  לתיבת 
למפתח   האדומה  הרצועה  וחיבור  
חיבור  הנסיעה,  בסיום  הרכב. 
יזכירו  והכחולה,  האדומה  הרצועות, 
יש  הרכב  את  שנועלים  שלפני  לנהג 
הפשוטה  הפעולה  את  לבצע  צורך 
לבדוק  ביותר-  אבל החשובה  ביותר, 
שם  נשאר  לא  חלילה  אם  מאחורה 
לוותר  שיוכלו  מכדי  מדי  יקר  משהו 

עליו.
שאירעו  האסונות  לאור  ואכן, 
ובחודשים  בכלל  האחרונות  בשנים 
האחרונים בפרט, יצאו מנהלי הרשת 
לאלפי  וחילקו  מיוחדת,  ביוזמה 
ברשת  הלומדים  לפעוטות  ההורים 
הערכה  את  חינוך'  'ארחות  המעונות 
בתוספת  הרצועות,  את  המכילה 
לרכב.  אותה  לחבר  כיצד  הסבר  דף 
תודה  חסכו  לא  הנרגשים  ההורים 
והלל למנכ"ל רשת המעונות 'ארחות 
חינוך' הרב משה שטיין על מסירותו 
הרבה לילדים, ועל היוזמה המקורית.

הגיבו  המעונות  רשת  בהנהלת 
הברוכה,  היוזמה  על  רב  בסיפוק 
יעשו  אכן  שההורים  מקווים  כשהם 
הילדים  לתועלת  קבוע,  שימוש  בה 

המתוקים.

מאת: שי וייספיש

מכת השכחה: שוב פעוט, הפעם 
נשכח  בלבד,  שבועות  שלושה  כבן 
בחסדי  אולם  באשדוד,  סגור  ברכב 
שמים האירוע הסתיים בשלום, על 
אף החום הכבד ששרר אתמול, יום 

שלישי.
שבועות,  השלושה  בן  הפעוט 
נשכח ברכב סגור ברחוב הרב הגר 
בתוך  הנס  שלמרבה  אלא  בעיר, 
בו  הבחינו  אורח  עוברי  דקות  כמה 
כוחות  ואת  המשטרה  את  והזעיקו 

ההצלה.
לזירה,  הגיעו  ההצלה  כוחות 
חילצו את הפעוט והעניקו לו טיפול 
מעורפלת  בהכרה  כשהוא  רפואי, 
ועם סימני מכת חום. לאחר הטיפול 

מוגדר  ומצבו  התאושש  הפעוט 
החולים  לבית  הועבר  הפעוט  קל. 

למעקב.
נסיבות  את  בוחנת  המשטרה 

האירוע.

בן שלושה שבועות נשכח 
ברכב בצהרי היום

שוב זה קורה: תינוק כבן שלושה שבועות 
בלבד נשכח ברכב סגור באשדוד ● עוברי 

אורח הבחינו בו והזעיקו את כוחות ההצלה 

כך מונעים את האסון הבא
חשבתם שכל הדרכים למניעת שכחת פעוטות ברכב סגור ולוהט מוצו? 
כנראה לא ראיתם עדיין את ערכת רצועות החיים שקיבלו הורים לילדי 

רשת מעונות 'אורחות חינוך'

קליק מציל חיים 

1. הדקו את הסקוצ'ים לתיבת ההגה )מאחורי גלגל ההגה(.

2. חברו את הרצועה האדומה למפתח של הרכב.

 3. בסיום הנסיעה, חיבור הרצועות )האדומה והכחולה( יזכירו לכם כי עליכם 

    לעשות עוד פעולה קטנה, פעולה שתבטיח שלא תהיה טעות חלילה.

 כתבה נרחבת על מכת שכחת תינוקות ברכבים תתפרסם ביום שישי ב- 

נגמר בנס 

הפטנט החדש להצלת תינוקות

אמבולנס בזירה שבה נשכח הפעוט

03-9050505 www.tourplus.co.il

חגיגת  קיץ
 "בין הזמנים"

במלון יערים, מעלה החמישה
י"ב-כ"א אב תשע"ו 16-25/8/2016

שבת שירה וחזנות עם 
גדול החזנים העולמיים 

יצחק מאיר הלפגוט
בלווי מקהלה 

במוצש"ק תכנית מלווה מלכה 
של מנחם טוקר בשידור חי 

אירוח ע"ב חצי פנסיון.
לילדים - ארוחת צהריים קלה.

מבצע
למקדימים 
להירשם

רדית 
הח

ה 
עד

מוצרים בד"ץ ה
כל ה

בהידור
הכשרות
של הרב 
בורשטיין 

החופשה המשתלמת ביותר למשפחות ● מסורת של הצלחה! כל המלון חודש ושופץ
 מלון באווירה כפרית עם גנים, טובל בירק בלב הרי ירושלים עם אוויר צלול,                          משקיף לנוף עוצר נשימה.

ספא ובריכה
ברחצה נפרדת

הצגות לילדים,
תיאטרון בובות וקוסמים

הזמר
 יוסף חיים שוואקי

מנחם טוקר
מארח את מוטי רוטמן

קייטנת "קטנטנים" לילדים 
עם פעילויות כל היום

תכניות ופעילות
לכל המשפחה הפנינג מתנפחים

הזמר
 מאיר גרין

הרצאות תורניות
03-9050505עם הרב שלום כהן www.tourplus.co.il

16-25/8/2016
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אפשר גם אחרת!
קשה? מסובך? ארוך? בעייתי? כואב?

050-4119209 בין השעות 11:00-13:00 ו- 20:00-23:00 להרשמה:

הערב מיועד לאמהות ולאמהות שבדרך

בעז"ה ביום שני כ"ו בתמוז בשעה 20:00 בבני ברק
ערבים נוספים בירושלים ובית שמש

לערב היכרות מרתק
על שיטת מרילוס

את מוזמנת

המסייעת ללידות קלות, בריאות ומהירות יותר
ומונעת סיבוכים במהלך ההריון והלידה.

ההשתתפות חינם, ההרשמה מראש חובה

The Swiss Way Of Birth

מספר המקומות

מוגבל

מספר המקומות מוגבל

ש י ש ק ל ץ  ו ע י י ה ת  ו ר י ש

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 6 0 5 0 ∆ w w w . b t l . g o v . i l

בתוכנית:
התכנסות, כיבוד קל, עמדות מידע וייעוץ אישי  9:30-9:00

דברי ברכה – מר ברוך מרום, מנהל הסניף  9:45-9:30
הצגת פעילות שירות הייעוץ לקשיש  

הרצאה בנושא ניהול כלכלת המשפחה לאחר פרישה –  11:15-9:45
מר צחי קלנר, יועץ כלכלי  

הפסקה וכיבוד  11:30-11:15
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה:  12:45-11:30

קצבת זקנה והשלמת הכנסה  
משוב וסיכום    13:00-12:45

שירות הייעוץ לקשיש בסניף בני ברק מזמין
בנושא מידע  ליום  חדשים  גמלאים 
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה

יום המידע יתקיים אי״ה ביום שני, כ״ו תמוז, 1 באוגוסט 2016, 
בין השעות 13:00-9:00, בסניף הביטוח הלאומי, 

רחוב אהרונוביץ 12, בני- ברק (מרכז רימונים מול מכבי אש)

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בטל‘ 03-6152963
(ניתן להשאיר הודעה קולית)

נשמח לראותכם!

יום מידע לפורשים
בבני ברק

בס״ד

125x180 569955 חיה



בני ברק      כ"א בתמוז תשע"ו 27/7/16 1230

מאת: מנדי קליין

החל מאתמול – יום שלישי אור לכ"א תמוז 
יחול יומא דהילולא ה-83 של כ"ק מרן אדמו"ר 
משטפנשט זיע"א רבי אברהם מתתיהו בן כ"ק 
רבי מנחם נחום זצוק"ל נכד ראש גולת ישראל 
היום,  זיע"א.  מרוז'ין  הסב"ק  האדמו"ר  כ"ק 
בבית  קדשו  לציון  ההמונית  העלייה  תתקיים 
בית  בחלקת  גבעתיים,   יצחק  נחלת  העלמין 
שטפנשט מקום שנודע כמסוגל לפעול ישועות 

ונפלאות.
העליה ההמונית החלה כבר מרדת החשכה, 
כשכל הלילה פקדו את הציון הקדוש המוני בית 
ולהצלחה  לישועה  בתפילה  שהעתירו  ישראל 
ידוע  שהיה  וקדוש  נשגב  צדיק  האי  בזכות 

כפועל ישועות מופלא.
הילולא  סעודת  התקיימה  ההילולא  ליל 
זקני  ידי  על  הנערכת  המסורתית  קדישא 
בהיכל  ההילולא  זכר  את  המשמרים  החסידים 
בהשתתפות  ברק,  בבני  שטפנשט  הכנסת  בית 
מסאדיגורה  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ובראשות 
שליט"א,  מקאלשין  האדמו"ר  שליט"א, 
בידרמן  אלימלך  רבי  הגה"צ  הנודע  המשפיע 
צנווירט  אביש  רבי  המקובל  הרה"צ  שליט"א, 
שליט"א מירושלים, הגר"מ ובר דומ"צ בעלזא 
בב"ב, הגר"י טוביאס שליט"א רב אב"ד שכון 
סדיגורא,  ישיבת  ראש  צלר  הגר"י  בב"ב,  ו' 
משפיעים, חסידים ואנשי מעשה, אורח הכבוד 
משב"ק הרה"ק מרימניץ זצ"ל ה"ה הרה"ח רבי 
משה הערש בערקוביץ שליט"א שהגיע במיוחד 
ממאנסי בארה"ב, אשר יש לו במסורה סיפורי 
קודש ועובדין קדישין מכלי ראשון וכן ניגונים 
משטפנשט  הרה"ק  בחצר  ששוררו  עתיקים 
שליט"א  סלמון  יעקב  אברהם  והרה"ג  זיע"א 
רב קהל שטפנשט אשר גם יקריא את הקוויטל 

המסורתי הנהוג לקרואו ביום ההילולא. 
מכל חלקי הארץ מתארגנות הסעות מסודרות 
בכל שעות היממה: בבני ברק פועל קו מיוחד 
מגן  בתחנות  חסד'  'נתיבות  אגודת  ידי  על   –
העלמין.  לבית  ומשם  המים  מגדל  לכיון  ורשא 
ביהמ"ד  ליד  הנביא  שמואל  ברח'  מירושלים 
סדיגורה, תחנת האבן, ומחברת הופמן, מאשדוד 
דרך תחנות קו 350, מבית שמש דרך תחנות קו 
199, מחיפה על ידי הרב משה טירר דרך משרדי 
והקניון.  צאנז  ק.  דרך  מנתניה  ישראל,  אגודת 
ממסוף  השרון,  הוד  רעננה  סבא  כפר  מלוד 
ארלוזרוב לכיון בית העלמין ועוד. במוצאי יום 
בשעת  המונית  רבים  תפילת  תיערך  ההילולא 
עדס  יעקב  הרב  המקובל  בראשות  הליל  חצות 
יומא  האי  בזכות  ישראל  עם  לישועת  שליט"א 

דהילולא קדישא.
להגיע  הציבור  מתבקש  המשטרה  לבקשת 

שטפנשט  מוסדות  ע"י  המאורגנת  בתחבורה 
למתחם  רכב  כלי  כניסת  תותר  ולא  בלבד 
לבית  בסמוך  זכרון.  אבני  ורחוב  העלמין  בית 
החיים הוכשרו שטחי חניה עבור האוטובוסים 
דיין  משה  השלום  דרך  ברחובות  הרכב  וכלי 
בכבישים  הוצבו  הכוונה  שלטי  יצחק,  ונחלת 

המובילים.
פעולה  בשיתוף  מחננו  לטוהר  הועד  עסקני 
גדרי  לשמירת  נרתמו  שטפנשט'  'מוסדות  עם 
הפך  האחרונות  שבשנים  במקום  הצניעות 
לדבר  המעתירים  יהודים  לרבבות  עלייה  מוקד 
יוצבו  השנה  גם  שנה  כמידי  ורחמים.  ישועה 
גדרות הפרדה לאורך הכביש המוביל מתחנות 
האוטובוסים ברחוב עליית הנוער לכיוון רחוב 
אבני זכרון )הרחוב של בית העלמין(, העסקנים 
ממליצים לגברים להגיע לבית העלמין האזרחי 
למקום  היישר  ומשם  הצבאי  העלמין  בית  דרך 

חלקת הציון, ובכך לחזק את גדרי הצניעות.
אתר הציון הקדוש הוכשר לקליטת ההמונים, 
על  וישיבה  המדרש  בית  שנחנך  לאחר  והשנה 
במתחם  שטפנשט  מוסדות  ידי  על  ממש  קברו 
 1 רמב"ם  ברחוב  בגבעתיים  הקודש  ציון 
גבעתיים, יהיה היכל הישיבה וחדרי בית מדרש 
לתורה ולתפילה ממוזג עם ספרי קודש פתוח כל 
שעות היממה לרווחת המוני העולים המבקשים 
הוקם  כן  ההילולא,  בעל  של  מתורתו  ללמוד 
הכניסה  מול  ממוזגים  אורחים  הכנסת  אהל 
לבית העלמין לרווחת רבבות הפוקדים את אתר 
הציון בחום ובשרב הכבד של חודש תמוז. כמו 
כן הותקנו ברזי שתיה קרה, להרוות את צמאונם 
של העולים הרבים, ולחלוקת ח"י רוטל משקה. 
זאת על ידי המתנדבים בעם בראשות איש החסד 
'מוסדות  ויזמת  ובשיתוף  רובין,  שלמה  הרב 

שטפנשט' בראשות הרב אברהם יעקב סלמון.
של  המרטיטה  צואתו  נחשפה  לאחרונה 
צאן  עדת  מקהל  ביקש  בה  ההילולא  בעל  מרן 
הגה"ח  שטפנשט  העיר  רב  באמצעות  מרעיתו 
ימשיך  כי  מובא  בה  זצ"ל  ברייאר  יוסף  רבי 
להעתיר בעד כל המסייעים להמשיך את "בתי 
התורה בתי התפילה בתי החסד דשטפנשט" מני 
הצוואה  קיום  להמשך  רבות  פעולות  נעשו  אז 
צירלזון  למהרי"ל  השו"ת  בספר  נדפסה  שאף 
רומניה  מדינת  של  ורבה  הרוחני  מנהיגה  זצ"ל 
שטפנשט  התורה  שמוסדות  כך  ובסרביה, 
מהווים קיום הצוואה הקדושה. וביום ההילולא 
יעמדו אברכים מטעם מוסדות שטפנשט לזכות 
אותה  לקיום  שותפים  להיות  המעוניינים  את 
ועל  עלינו  תגן  שזכותו  רצון  ויהי  פלא.  צוואת 

כל ישראל אמן

רבבות צפויים לעלות 
על ציון הצדיק 

משטפנשט זיע"א

מתפללים על ציון הצדיק בגבעתיים 

הערב - אור לכ"א תמוז תתקיים הילולת מרן הרה"ק 
אדמו"ר הצדיק משטפנשט זיע"א

 רכש מדיה
 פיתוח קריירת שיווק ותקשורת שיווקית בארגונים 

 ניהול מותג 
 דוברות ויחסי ציבור

 עבודה במגוון חברות העוסקות בתקשורת ובאסטרטגיה

 מנהלת / מפתחת מערכי הדרכה
 רכזת גיוס כח אדם

 מנהלת מרכז הערכה
 יועצת קריירה

 מנהלת משאבי אנוש

אמנות השיווק, הפרסום, הדוברות והתקשורת
מאפשרת השתלבות במקצועות הבאים:

הבנה מערכתית בניהול וגיוס כח אדם והסמכות מקצועיות
מאפשרת השתלבות במקצועות הבאים:

תואר ראשון .B.A במנהל עסקים 
עם 2 התמחויות שיפתחו בפנייך 

אפשרויות תעסוקה מגוונות

ההתמחות בפרסום

התמחות במשאבי אנוש

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

בואי 
להרויח 
פעמיים

לפרטים והרשמה: 072-370-4319

ושיווק



מנהל יקר,
דאגנו לכל פתרונות 

השתיה בשבילך!
התקדם למגוון פתרונות השתיה 

של אקווה פיל למוסדות עוד היום!

משרד מכירות ואולם תצוגה: נחום 12, ב"ב 
מעבדת תיקונים  במקום. לייעוץ התקשרו: 058-3200766

סניפים: חנות מגוון-נתיבות המשפט 64 מודיעין עילית, 
חנויות טכנו מיקס - בר כוכבא  5 חיפה, פאת  השולחן  8 י-ם.

החברה רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת וללא הודעה מראש. ט.ל.ח

אקווה פיל מציעה מגוון רחב של מתקני מים למוסדות: 
בתי כנסת, ישיבות, כוללים ובתי ספר.

03-7744000
הנהלה חרדית

אפשרות 
לפיקוד שבת

סודה מיץ

מים חמים מים קרים

התקשרו עוד היום לתיאום פגישה!

     afl@afl.co.il

פילוחים :
ישוב, כתובת, מגזר, מגדר וגיל

מצב סוציו-אקונומי )עשירונים(

תחום עיסוק - שכירים ועסקים

תפקידים בארגונים ו "בעל הבית"

נמאס לכם לשרוף זמן וכסף
על דאטא זבל ?

טיוב והעשרת מאגרים

בדיקת זמינות מספרים

דיוור במייל, סמס ופקס

צרו קשר עוד היום: 052-7481811

מאגרי לקוחות פרטיים ועסקיים

זה הזמן לדאטא
חדשה ואיכותית!
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שר הדתות בביקור במטה בנימין

השר לשירותי דת דוד אזולאי סייר במטה בנימין 
ושילה הקדומה כאורח המועצה המקומית מטה בנימין

ראש מועצת עמנואל הרב עזרא גרשי ביקר ביום 
הפעילות והודה לשותפים על היום המהנה  הפעילות 
ביישוב בהמשך להתפתחות הבניה המבורכת בפרויקט 

'נוה אור'

"ניכר כי עושים פה 
מלאכת קודש בכל התחומים"

ילדי הקייטנות של 
עמנואל התאחדו ליום 

פעילות משותף 

מאת: אלי שניידר

דת  לשירותי  השר  קיים  רושם  רב  סיור 
דוד אזולאי במועצה המקומית מטה בנימין 
כאורח של המועצה המקומית מטה בנימין. 
סייר  המקומית  במועצה  ביקורו  במהלך 
יעקב,  כוכב  אדם,  בישובים  אזולאי  השר 
בעפרה  פסגות,  יקב  של  המבקרים  במרכז 

ובעמונה.
סיורו בעמונה התפלל השר את  במהלך 
התפילה המיוחדת שחוברה להצלת עמונה 
עם  להתיישבות  מצדיע  הוא  כי  והדגיש 

פועלם. 
עבודה   השר  לישיבת  הגיע  מכן  לאחר 
לאחד  שנחשב  ,אתר  הקדומה  בשילה 
המטיילים  ציבור  בקרב  הפופולאריים 
המועצה  בראש  מלווה  כשהוא  החרדי, 
ומנהלי  רואה  אבי  בנימין  מטה  המקומית 

האתר.
מלבד המימד ההיסטורי קיימים בשילה 
הקדומה מגוון אטרקציות חווייתיות כאשר 
המבקרים יכולים לצפות בחיזיון אור קולי 
במגדל הרואה כאשר החיזיון מוקרן על גבי 
זכוכיות על רקע הנוף הבראשיתי, כן קיים 
באתר רחוב המלאכות הקדומות במסגרתן 

ברבות  ולחזות  בסדנאות  להשתתף  ניתן 
אריגה  בית  כמו  בעבר  שנהגו  מהמלאכות 
לטווית צמר, כדרות – יצירת כדים, יצירת 

חלילים ועוד. 
עבודה  התכנסו  לישיבת  המשתתפים 
מקצועית, במהלכה אמר השר לשירותי דת 
בכל  קודש  מלאכת  פה  שעושים  ״ניכר  כי 
מטה  המקומית  המועצה  ראש  התחומים״ 
הודה לשר לשירותי  רואה  אבי  בנימין מר 
דת על ביקורו וציין כי "היישובים במועצה 
ובפרט  פיתוח,  בתנופת  מצויים  המקומית 
במשפחות  שמתאכלס  ציון  תל  היישוב 
מיוחד  נופך  שמוסיפות  נוספות  חרדיות 

ליישובי המועצה". 

מאת: יאיר פלד

ילדי עמנואל שהשתתפו בקייטנות הקיץ 
בגני הילדים בעמנואל, זכו לחוויה מיוחדת 
בפעילות יום שיא משותף לכל קייטנות גני 
הילדים בישוב, ואשר התקיים לקראת סיום 

פעילות הקייטנות.
סובסדו  המועצה  של  נמרצת  בפעילות 
משרד  ע"י  הילדים  לגני  הקייטנות  השנה 
ראש  ביקש  כך,  בעקבות  הפריפריה. 
לכל  לארגן  גרשי  עזרא  הרב  המועצה 
לכלל  ומשותפת  מיוחדת  פעילות  הילדים 
בישוב.  הקיימים  הגנים מכל החוגים  ילדי 
והילדים  "נעשה את הכול בכדי שההורים 
ירגישו את השינוי המבורך בהקמת משרד 

הפריפריה" אמר ראש המועצה.
בבוקר הפעילות הועמד אוטובוס בישוב 
הבריכה.  למתחם  הילדים  כל  את  שאסף 
בכניסת הילדים למתחם הבריכה, שקושטה 

הפעילות  החלה  האירוע,  לכבוד  בדגלים 
אקסטרים  פעילות  ברכבת,  נסיעה  שכללה 
מגלשה  ואופניים,  המים  על  גליל  של 
נרגשים  קיפצו  הילדים  ועוד.  מתנפחת 

ממתקן למתקן, מחוויה לחוויה.
בעיר,  בניה  תנופת  ישנה  לזה  בנוסף 
הראשון  הבניין  אוכלס  לאחרונה  רק 
בבנית  החלו  וכעת  אור׳  ׳נוה  בפרויקט 
המתחם  של  הנוספים  הבניינים  ארבעת 
דירות,   150 במתחם  יהיו  סה״כ  הנוכחי, 
את  להכשיר  מתחילים  במקביל  כאשר 
עוד  לבנות  יהיה  ניתן  שבו  הנוסף  השטח 
היא  הפרויקט  את  שבונה  דירות. מי   400
ופיתוח  בניה  )ולול(  ש.א.ג  הבניה  חברת 
וניסיון  וותק  בעלת  חברת  שהינה  בע"מ 
לציבור  וגבוהה  איכותית  בבניה  שנים  רב 
במיוחד  אטרקטיביים  החרדי. המחירים 
 3 לדירת  ש"ח  אלף  ב-550  ומתחילים 

חדרים המשתרעים על פני 86 מ"ר.

הרב ש"ך 6 (צמוד לאיצקוביץ) 

03-5799991 טלפון: 

₪20
₪20

₪30
מעל 1 ק"ג₪19

₪14
₪10
₪10

5

10
ב-

סוגי סלטים
ב-

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

טל': 03-5799991

סלטים של 
סבא שלוימלה

מעל 60 סוגים 

בורקס ורוגלעך
אפייה במקום

קיגל איטריות 

קיגל תפו"א
ללא גלוטן/ללא קמח

בילקעס/ 
בילקעס 

חיטה מלאה 

שניצל | נקניקיותמוקפץ עוף | המבורגרבאגט/פיתה
כולל צ'יפס וחמוציםאפיה וטיגון במקום 

קבב 
הבית

פתוח במוצ"ש

 מבצעים כאלו
לא מפספסים
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מאת: חיים רייך

מכבי שירותי בריאות מציבה בראש מעייניה 
תודעת שירות גבוהה לחבר, במסגרת הדרכים 
מספר  מידי  מתקיים  השירות  ושיפור  לייעול 
שנים סבב מינויים בהנהלות מכבי ברחבי הארץ 
רן סער. בסבב המינויים  מר  מנכ"ל מכבי  ע"י 
האחרון שנערך לפני כחודש מונו מספר ראשי 
הגב'  מונתה  השרון  במחוז  חדשים:  מחוזות 
סיגל דדון לוי, במחוז הצפון מונתה ד"ר גלית 
קאופמן, ובמחוז הדרום מונתה הגב' קרן שכטר 
אזולאי. ראשי מחוזות אלו מגיעים עם רקורד 
תפקידים  במגוון  ופעילות  עשייה  של  עשיר 

במכבי. 
שטיצברג  שמחה  הרב  מכבי  הנהלת  חברי 
המינויים  על  מברכים  פרוינד,  חיים  והרב 
בעשייתם  שיצליחו  ובטוחים  החדשים 
המבורכת למען כלל חברי מכבי ובקרב המגזר 

החרדי. 
כחבר  גם  המכהן   – שטיצברג  שמחה  הרב 
עיריית  מועצת  וכחבר  'אסותא'  דירקטוריון 
גם  המשמש   – פרוינד  חיים  והרב  ברק,  בני 
משמשים  מציון',  'עזר  החסד  ארגון  כמנכ"ל 
כנציגי הציבור החרדי בהנהלת מכבי. במסגרת 
החרדי,  במגזר  מכבי  חברי  למען  פעילותם 
עורכים הם סיורים מקיפים במרכזים הרפואיים 
החרדיים  בריכוזים  בריאות  שירותי  מכבי  של 
נפגשים  הסיורים  במסגרת  הארץ.  רחבי  בכל 
ומנהלי  המחוזות  ראשי  עם  ההנהלה  חברי 
סניפים, כדי לעמוד מקרוב על תנופת הפיתוח 
המגזר,  לצרכי  והתאמתם  השירותים  והרחבת 
החרדי  מהמגזר  רבים  חברים  ובמכבי  היות 
דגש  שמה  מכבי  הנהלת  הארץ.  רחבי  מכל 
ומקפידה לפעול רבות לטובת חבריה מן המגזר 
הצרכים  את  ולהתאים  ואתר  אתר  בכל  החרדי 
והשירותים גם למגזר הזה. דבר זה מתבטא הן 
בבחירת נציגים חרדיים להנהלתה והן בהבאת 
מתאמי קשרי קהילה הפועלים לטובת הקהילות 

ברחבי הארץ.
צמחו  החדשים  המחוזות  ראשי  כי  יצויין 
בארגון.  רבים  תפקידים  ומילאו  מכבי  מתוך 
את  עברה  לוי  דדון  הגב'  השרון  מחוז  ראש 
היא  השאר  בין  במכבי,  הניהולי  המסלול  כל 

ניהלה את חברת "מכבי יזמות וניהול" וכיהנה 
ראש  מכבי.  במטה  ושיווק  שירות  אגף  כראש 
מחוז הצפון ד"ר קאופמן צמחה אף היא מתוך 
מכבי ומילאה תפקידי ניהול שונים ומקצועיים 
אגף  את  ניהלה  האחרון  בתפקידה  במכבי, 
הדרום  מחוז  ראש  רפואיים.  ומוקדים  הסיעוד 
תפקידי  מילאה  היא  אף  אזולאי  שכטר  הגב' 
ומנהלת  תיפעול  מנהלת  כמו  בכירים  ניהול 
בתפקידיהן  במכבי.  האסטרטגיה  תחום 
החרדית  האוכלוסייה  לצרכי  התוודעו  השונים 
ולחשיבות  הארץ  ברחבי  השונים  ביישובים 
התאמת השירות הרפואי לאורח החיים החרדי 
ראשי המחוזות החדשים  לקהילה.  ולהנגשתם 
דבורה  הגב'  המרכז  מחוז  לראש  מצטרפים 
חסיד ולראש מחוז ירושלים והשפלה מר גידי 
לשץ שהצליחו להצעיד קדימה את מחוזותיהם 
ולהביא  ואיכות,  שירות  של  גבוהות  לרמות 

לצמיחה משמעותית במכבי.
שטיצברג  שמחה  הרב  מכבי  הנהלת  חברי 
והרב חיים פרוינד מציינים כי במכבי שואפים 
וחותרים לשיפור השירות לחבר, ומכך נובעים 
המינויים החדשים על מנת לרענן את השורות 
לרווחת החברים. עוד הוסיפו כי מדובר בראשי 
מחוזות היודעים את תפקידם וכי הם קשובים 
כפי  במחוזותיהם  החרדית  האוכלסייה  לצרכי 
חברי  כי  יצויין  הקודמים.  בתפקידיהן  שנהגו 
מול  עבודה  בפגישות  החלו  כבר  ההנהלה 
מנת  על  השונים  במחוזות  החדשות  ההנהלות 
והנגשת השירותים  לעקוב מקרוב על התאמה 
רחבי  בכל  החרדיים  בריכוזים  החברים  לכלל 
הארץ. תוך התחשבות באורח החיים ובשיתוף 
ההוראה  ומורי  העיר  רבני  עם  הדוק  פעולה 

שליט"א.
אלו  בימים  כי  ההנהלה,  חברי  ציינו  עוד 
הסתיים המעבר החמישי מתוך ששת המעברים 
חדשים  חברים  אלפי  כאשר   ,2016 שנת  של 
הצטרפו למכבי גם במעבר זה. מתחילת השנה 
חדשים.  חברים   40,000 מעל  למכבי  הצטרפו 
רב  אמון  על  הכל  מעל  מוכיחים  אלו  נתונים 
שהציבור רוחש למכבי, דבר זה גם מחייב את 
וחבר  חבר  כל  עם  הקשר  את  להעמיק  מכבי 
המקצועי  הטוב,  השירות  את  לו  ולהעניק 

והמתקדם ביותר.

ראשי המחוזות 
החדשים של 'מכבי'

חברי הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג והרב חיים 
פרוינד מקדמים בברכה את ראשי המחוזות החדשים 

 המעבר החמישי מתוך ששה מעברים של שנת 2016 
הסתיים ואלפי חברים חדשים הצטרפו למכבי גם במעבר 
זה   מתחילת השנה הצטרפו למכבי מעל 40,000 חברים

חברי הנהלת מכבי מקדמים בברכה את ראשי המחוזות החדשים

חופש הגדול
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הציבורמוקד 

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

מאושר

בעלות שיחה רגילה

מוקד הציבור:
03-619-4444

פנוי 
ביומן!

נותרו תאריכים 

אחרונים לקבוצות 

מבית 'נופש בטבע' 

בקיץ 2016 

moshek@nofeshbateva.com ⋅ nofeshbateva.com
להזמנות: 04-8267776
סעודות שבת וקייטרינג | לוגיסטיקה והסעות | סידורי לינה 

 לנופשונים 
מ-40 עד 300 איש;

קמפוס אירוח פסטורלי 
הצופה אל הגלבוע. האירוח 
הקבוצתי כולל ארגון מלא 
משלב הנסיעה למקום ועד 

האירוח הלוגיסטי בכללו, חדרי 
לינה וקייטרינג בהתאם לדרישות. 

מרווח הזמן שנותר מוגבל, 
הזדרזו לשמוע על החבילה בהנחה 

משמעותית.
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מאת: יאיר פלד

לעיצוב  המרכז  מוחות'  'סיעור  הספר  בית  תלמידות 
מהשורה  מחשבים  מכיתות  נהנות  ברק  בבני  ותקשורת 
שנרתמה  ספרא  קרן  של  לתרומתה  הודות  הראשונה 

למען התלמידות החרדיות.
החדש  המבנה  רושם  רב  במעמד  נחנך  באחרונה  רק 
של 'סיעור מוחות' בבניין גרנד הול בבני ברק, והתברר 

כי כיתות המחשבים הינן החדשניות ביותר בישראל.
'סיעור  והתקשורת  העיצוב  למקצועות  הספר  בית 
בכותל המזרח  עומד  מ. שרביט  הגב'  מוחות' בראשות 
"סיעור  תלמידות  כאשר  החזותית  התקשורת  עולם  של 
המקצועית  ההכשרה  בענף  ביותר  מבוקשות  מוחות" 

ובכל תחומי התקשורת החזותית והניו־מדיה.
על  מבוססת  הספר  בבית  הנהוגה  הלימוד  שיטת 
הלימודים  תכנית  בתחום,  הוראה  שנות  מ-20  למעלה 
הוראה  מומחי  עם  בהתייעצות  גובשה  הספר  בבית 
הארץ.  ברחבי  וממכללות  מאוניברסיטאות  ממה"ט, 
אקדמאית"  "סמי  במתכונת  מתבצעים  הלימודים 

ומותאמים לדרישות ההלכה ולהווי החיים החרדי.
מעבדת  הושקה  הספר  בית  של  החדש  במשכנו 
מחשבים משוכללות שמותאמות למדיה החדשה כאשר 

ביותר  המתקדמות  המחשבים  כיתות  פועלות  במקום 
מבין המכללות בישראל.

ביותר  החדשים  מהמעבדים  מורכבים  המחשבים 
פנימי  זיכרון  של  ענקית  וכמות  שישי(  )דור  בשוק 
ערוצים,  מרובות  תוכנות  להפעלת  בשפע  המספיקה 
תלת  סביבה  בתנאים  עבודה  וכרטיסי מסך המאפשרים 
מוצקים  הארדיסקים  כונני  וכן  חלקה,  בצורה  מימדית 
בהפעלת  מהירה  תגובה  מהירות  המאפשרת   )SSD(

ושימוש בתוכנות ובמחשב.
הציוד  ושאר  המסכים  גם  החזקים,  מהמחשבים  חוץ 
מסכים  הושקעו  ובכיתה  ביותר,  הגבוהה  מהרמה 
ליהנות  תוכלנה  שהתלמידות  מנת  על  מקצועיים 
ברמת  מקצועית  מבחינה  לדייק  ובעיקר  מהעבודה 
ואיכות הצבעים ולקבל רפרנס )השוואה( בין מה שעל 

המסך לבין החומר שיודפס.
וידאו  לימודי  כמובן  כוללים  הזו  מהרמה  מחשבים 
לקידום  גם  ועשויים  ביותר  הגבוהה  ברמה  ואנימציה 

פרוייקטים כבדים וארוכים ביותר.
קרן  נציג  טורנהיים  יאיר  מר  שנשא  הברכה  בדברי 
ספרא בארץ הוא ציין כי מקום כמו סיעור מוחות מהווה 

השתדלות ומקום בטוח להביא הביתה פרנסה בכבוד.

מאת: אלי שניידר

נשים  בקרב  נרשמת  רבה  התעניינות 
ונערות לקראת שבוע הבריאות של 'בית 
יתקיימו  במסגרתו  יעקב'  בית   – המורה 
בנושא  תחומיים  רב  מקצועיים  עיון  ימי 
שבוע  ובקהילה.  בבית  בכיתה,  בריאות 
 – כ"ה  התאריכים  בין  יתקיים  הבריאות 

כ"ח בתמוז. 
יועברו  הבריאות  שבוע  במהלך 
הרצאות מקצועיות מפי רבנים ומומחים 
יועברו  היתר  בין  השונים.  בתחומים 
מקצועיים  פאנלים  ויתקיימו  הרצאות 
משקל,  ועודף  בריאטרי  ניתוח  בנושא, 
כשרות  הנפש,  על  המזון  השפעת 
התרופות, מהפכת המזון הבריא, הספורט 

כמשפיע על הבריאות ועוד.
מקיים  יעקב"  בית  המורה-  "בית 
הבריאות  קידום  בתחום  פעולה  שיתופי 
עם גופים גדולים: מכבי, מעייני הישועה, 
הדסה - מרכז לב האישה, עיריית בני ברק 

ומרכז מידע לבריאות האישה.
של  בברכתו  יפתח  הבריאות  שבוע 
שיסקור  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
למניעת  הבריאות  משרד  פעילות  את 
ראש  ברכתו  את  ישא  כן  כמו  תחלואה. 

העיר בני ברק הרב חנוך זייברט. 
מנהל  שצ'רנסקי,  מנחם  הרב  לדברי 
מיועד  הבריאות  "שבוע  המורה":  "בית 
לא רק למורות ולגננות ולעוסקות בתחומי 
הבריאות, אלא לכל מי שהבריאות שלה 

רוצה  והיא  לה  חשובים  משפחתה  ושל 
תזונה,  בנושאי  ידיעותיה  את  להעשיר 
הרגלי בריאות, ידע רפואי הלכתי ועוד". 
ימי העיון בשבוע הבריאות מצטרפים 
לכלל פעילויות הקיץ בבית המורה אשר 
כולל תמהיל תכניות מגוון ביותר, ובהם 
ובראשונה  בראש  הדעת.  תחומי  כל  את 
קורסי יהדות, כשבמרכזם עיונים בנושא 
הגלות והציפיה לגאולה. הסדרות "אחכה 
ובאש עתיד  ו"באש הצתה  יום"  לו בכל 
ע''פ  הנושאים  את  מלבנות  לבנותה". 
דברי הנביאים, חז''ל ומחשבת היהדות, 
עולם   עם  בתולדות  גלות  פרקי  ומביאים 
לצד  אירופה.  יהדות  חורבן  ובמרכזם 
זאת מתקיימים קורסים בנושאי אמנויות, 
מקצועיות  סדרות  מולטימדיה,  קורסי 
בחינוך מיוחד ובהוראה מתקנת, קורסים 

למנהלות ועוד.
של  וההשתלמות  ההכשרה  במרכז 
מורות  אלפי  לומדות  המורה  בית 
הראשי  בסניף   1,800 מעל  מהן  וגננות, 
משתלמות   1,400 כ  ועוד  ברק,  בבני 
יתר  בין  הארץ.  ברחבי  בשלוחות 
ההשתלמויות במקצועות: תנ"ך, יהדות, 
עברית,  בריאותית,  תנועה  גננות,  חינוך, 
לימודי  היסטוריה,  מתמטיקה,  אנגלית, 
חינוך  תפקידים,  בעלות  מדעים,  א"י, 
מיוחד ועוד כאשר הלימודים ניתנים עד 
 B.A.  –  1 דרגה  בכיר,  מוסמך  לדרגת 

אקוויוולנטי.

 חדרי המחשבים בסיעור מוחות 

כיתת המחשבים 
המתקדמת בישראל 

הכיתה נחנכה בבית הספר 
לעיצוב ותקשורת 'סיעור 

מוחות' ● את המזוזה קבע 
מר יאיר טורנהיים נציג קרן 
ספרא בישראל, אשר נרתמה 

לסייע לתלמידות החרדיות

מאות נשים ונערות צפויות ליטול חלק בימי העיון 
במסגרת שבוע הבריאות של בית המורה בית יעקב 
● שר הבריאות הרב יעקב ליצמן וראש העיר ב"ב 

הרב חנוך זייברט ישאו את ברכתם 

שבוע הבריאות של בית יעקב



סניף בני ברק רח' כהנמן 100 )מול קוקה-קולה( 
 טל': 03-6744400 | ימים א'-ה' 11:00-22:30 יום ו' סגור   
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

מאז שהיא זוכרת את עצמה, סיוטים מילאו את חייה. כל דבר הפחיד 
אותה: זרים, רופאים, בעלי חיים, נסיעה בכביש בינעירוני, ומה לא. 
לייעוץ  לפנות  אתכם  שדחף  הגמל'  גב  את  ששבר  'הקש  מהו 
מקצועי דווקא עכשיו? שאלה היועצת את ההורים. הם ידעו היטב 
עבורה  רכשה  הבת-מצוה,  חגיגות  לרגל  הנקודה:  את  לשים  מה  על 
של  צפירותיו  ומוכן.  ארוז  היה  הכל  במתנה.  טיסה  כרטיס  לונדון'  'סבתא 
נהג המונית, שהוזמן לטובת הנסיעה לשדה-התעופה אך נאלץ להמתין דקות 
ארוכות, נשמעו היטב, אך הילדה לא מוכנה לצאת מהבית: "אני לא עולה על 
אווירון"... לא עזרו כל טיעוני-ההיגיון, הילדה נשארה בארץ, והסבתא בלונדון 

עדיין מחכה לה. 
'פוביה' ספציפית היא תופעה מצויה. יש מפחדים מבעלי חיים, יש חוששים 
קיימות  מטוס.  על  לעלות  מסוגלים  לא  רבים  סגורים,  למקומות  להיכנס 
שיטות טיפול יעילות ל'פוביה' ספציפית, אך פחד כללי מעורר חשד להפרעה 
פתולוגית. הנערה נשלחה למומחה פסיכיאטרי שהמליץ על טיפול תרופתי, אך 

שלא במפתיע, הפוביה שלה כללה גם פחד מנטילת טבליות תרופה.
"היא זקוקה לטיפול תרופתי בכפיה", קבע הפסיכיאטר. "אין מנוס מאשפוז 

כפוי". 
מרן רבינו הגרש"ז אויערבאך זצ"ל התנגד לאשפוז כפוי בגיל צעיר, הבהרתי 
להורים, אלא אם כן במדובר בסכנת פגיעה ממשית למטופל או לסובביו. גם 
ביותר,  בנסיבות מחמירות  רק  כפוי  כשמדובר במבוגר, התיר הגרש"ז אשפוז 

וכאן זה לא הסיפור.  
ההורים הופנו ליועץ מקצועי, השולט היטב ב'חכמת הנפש היהודית'. היועץ 
התעניין באורחות חייה של המטופלת. בין היתר הוא שמע מההורים כי היא בת 
יחידה לצד שני אחים קטנים, וכי מאז לידתה קיבלה הכל, ללא גבול ומידה. 
"מכות? ביקורת מילולית?", נשאלו ההורים, ומיד השיבו: מעולם לא הוכחנו 
אותה אפילו ברמז, משום שלא היה בכך צורך. היא כלילת המעלות. האווירה 
אצלנו עולה על שאר המשפחות. ביתנו משול ל'קן' יונים. כולנו כאחד, ההורים 

והילדים, מתנהלים ביחסי חברות נעימה והדדית. 
   



שני חיובים הטילה התורה על הילדים בכל הנוגע ליחסי הורים-ילדים: 
'כבוד' ו'מורא'. כידוע מדברי חז"ל, באופן תקין, יראת ילדים מאביהם הינה 
טבעית. ובכן הורים יקרים, פנה אליהם היועץ, הפנימו נא את המסר: לצד 

האהבה הגדולה אשר הורים מרעיפים על צאצאיהם, האווירה הנכונה בבית 
חייבת להכיל גם יחס 'מורא'. התפקיד מוטל לא רק על הילד, אלא גם על 
ההורה, שכן אוירה זו נבנית על-ידי שני הצדדים. ילד הגדל בלא 'סמכות 

הורית', הוא נכה! 
להשלמת האבחנה, ביקש היועץ להיעזר בתרגיל. הוא קרא לנערה שהמתינה 
בצחוק:  פרצה  היא  אבא?  בליווי  כלב  ללטף  תעזי  האם  ושאל:  לחדר,  מחוץ 
"אבא פחדן יותר ממני..." האב הכחיש בתוקף. "אז מהיכן היא המציאה זאת", 
לאב:  הסביר  ההמום  והיועץ  החדר,  את  עזבה  כשהיא  רטורית,  היועץ  שאל 
מתרחשת  הילדים  של  ההתפתחות  לידתה.  מיום  לה  משדר  שאתה  הדמות  זו 
אבא.  של  הכתף  על  בעיקר  ההורים,  על  'נשענים'  הילדים  כאשר  בהדרגה, 
אהבתכם  מתוך  חיובית  בכוונה  אומנם   – כלפיה  שלכם  הרופסת  בהתנהלות 
כהורים – מנעתם ממנה בשוגג את היקר והחשוב מכל. נקווה כי כאשר תלמדו 
את הדרך המאוזנת של 'סמכות הורית', תזכו לתקן, ועוד תרוו ממנה רב נחת.      

  


בתו.  נדרי  את  להפר  יכול  האב  כי  אותנו  מלמדת  מטות,  השבוע,  פרשת 
מיודענו האב הנזכר לא היה מבין תפישה שכזו: הבת מקבלת על עצמה קבלה 
כתבה  אביה'  בית  'בנעוריה  יקר,  אבא  כן,  לפרטיותה?!  אפלוש  ואני  אישית, 
התורה, וביארו המפרשים: 'בית' מלשון 'רשות' – בנעוריה היא ברשות אביה, 
לטובתה! אולם תנאי יסודי התנתה התורה: 'ושמע אביה את נדרה'. תחילה על 
האב לשמוע את בתו בקשב רב ובכבוד, וכך יוכל לבצע את תפקידו נאמנה כאב 

וכמורה-דרך.    

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

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

מאת: חיים רייך

המשמשים  מד"א  כונני  מ-200  למעלה 
ובני  הארץ  ברחבי  'הצלה'  ארגון  כמתנדבי 
ציפורי'  'פלאז'ה  בלון  שבתו  משפחותיהם 
שנערכה  התאחדות  שבת  במסגרת  בצפון 

מטעם מד"א ו'הצלה'.
לאור המטלות השוחקות עד מאד של כונני 
מד"א ומתנדבי ההצלה, החליטו ראשי מד"א 
והצלה לקיים שבת גיבוש למתנדבים העושים 

לילות כימים למען הצלת חיי אדם. 
ביום שישי זכו המתנדבים ובני משפחותיהם 
לביקור מיוחד של מנכ"ל מד"א רמ"ג אלי בין 
במד"א  מבצעים  אגף  בראש  מלווה  שהגיע 
מגן גיל מוסקוביץ. מנכ"ל מד"א ומנהל אגף 
המבצעים שבחו את המתנדבים על פעילותם 
אדם  חיי  הצילה  ואשר  במסירות  הנעשית 
רבים. מנכ"ל מד"א העלה על נס את פעילותו 
שמיטיב  שטרן  הגרש"א  הארגון  רב  של 
להורות הלכה למתנדבים בשילוב בין רפואה 

להלכה.  
אורח הכבוד בשבת היה יו"ר ועדת הכספים 
ח"כ הרב משה גפני שנשא דברים ושיבח את 
מתנדבי ארגון הצלה על פעילותם הענפה בכל 
על  שמירה  תוך  אדם  חיי  בהצלת  הארץ  ערי 

כללי ההלכה. 
הודה  שלומוביץ  אשר  הרב  הצלה  מנכ"ל 
לחברי  ההתאחדות  שבת  על  מד"א  למנכל 
על  כהערכה  משפחותיהם  ובני  הארגון 
למען  בשנה  ימים   365 ומסירותם  פעילותם 

הצלת חיים. "שבתות התאחדות אלו מעניקים 
כוחות למתנדבים להמשיך בפעילותם". 

במהלך השבת נשאו דברים בפני המתנדבים 
דן במד"א  מנהל מרחב  סגן  מועלם  אילן  מר 
מרחב  כוננים  אחראי  מוסקוביץ  מושיקו  ומר 

דן.
הארגון  רב  נשא  המרכזי  המשא  את 
דברי  שנשא  הארגון,  רב  שטרן  הגרש"א 
חיזוק והתעוררות במהלך הסעודה השלישית 
ובני  נס את המתנדבים  על  תוך שהוא מעלה 
ימות  כל  לאורך  פעילותם  על  משפחותיהם 

השנה. 
הייתה זו הזדמנות למתנדבים לשבות בצל 
יחדיו  ולהתגבש  וחבריהם  משפחתם  בני 
לקראת המשך התנדבותם בסיוע להצלת חיי 

אדם, מעשה אותו הם עושים יום יום. 
נרגשות  המתנדבים  הודו  השבת  צאת  עם 
אשר  הרב  ובראשם  'הצלה'  להנהלת 
שלומוביץ וראשי מד"א על השבת המיוחדת.

כונני מד"א ו'הצלה' 
בשבת התאחדות בצפון
כונני מד"א והצלה שעושים לילות כימים למען הצלת 

חיי אדם התאחדו לשבת במלון פלאז'ה ציפורי 

המתנדבים במוצאי שבת הגיבוש

בואו ללמוד להיות יועצים 
טיפוליים לילדים ונוער 

בעזרת בעלי חיים 

לפרטים ולהרשמה:

*3070

מכון מגיד ללימודי המשך, תעודה ופיתוח מקצועי
ם י ל ש ו ר י ב ת  י ר ב ע ה ה  ט י ס ר ב י נ ו א ה ל  ש ה  ד ו ס י מ

 יי עוץ טיפולי בעזרת בעלי חיים לילדים ונוער מבוסס על מפגשים ישירים של ילדים או מתבגרים 
עם בעלי חיים. המפגש המשולש ביחד עם היועץ הטיפולי בעזרת בעלי חיים, מסייע להתגבר על 
מחסומים רגשיים, לפתח ולהעצים יכולות תקשורתיות ומוטוריות. הטיפול מתאים   למגוון מצבים 
ועוד.  עיכוב התפתחותי  פיזיות,  מוגבלויות  וריכוז,  רגשיות, הפרעות קשב  ביניהן: הפרעות  ובעיות 

מטרת התכנית להקנות כלים טיפוליים וידע תיאורטי    
ומעשי, המסייעים בהבנה של תהליכים טיפוליים 

תנאי קבלה 12 שנות לימוד (נשים חוצים/בגרויות,    
גברים לימודים בישיבה גבוהה)

תכנית לימודים נוחה - יום בשבוע אחה"צ  

קבוצות נפרדות לגברים ולנשים  

לדרישות  מלאה  בהתאמה  הלימוד  תכני   
הציבור החרדי

ביה"ס להתערבויות טיפוליות בעזרת 
בעלי חיים בניהולו של ד״ר יוני יהודה

מכון מגיד שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים ט.ל.ח

פתיחת הלימודים ז' בחשוון תשע"ז (8.11.16)
ההרשמה ביעיצומה. מספר מקומות מוגבל

התכנית מיועדת למגזר החרדי 

מכון מגיד מבית האוני' העברית

תכנית הלימודים  תתקיים בהר הצופים בירושלים

נשים בין השעות 16:00-18:00
גברים בין השעות 18:00-20:00

יום פתוח / ייעוץ
יתקיים ב- ה' באב 9.8.16 

שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא

שייקה חשמל ואביזרי רכב
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< ועוד מבצעים רבים כימיקלים לניקוי הרכב, טיפולי 10,000 > 

במחירים מיוחדים לפסח

אנחנו פשוט שוברים מחירים!

גז + ואקום + שמן

גלון שמן חצי סינטטי 
10w40

חישני רוורס

k44 תוסף דלק

&99

&45&199

&69

אצלנו ב-

אצלנו ב-

אצלנו ב-

אצלנו ב-

אצלנו ב-

אצלנו ב-

אצלנו ב- &299

בוסטר
להנעת הרכב

מולטי מדיה 
דאבל דין

&899

&149
usb+רדיו
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אצלנו לא מחלקים עצי ריח בשווי 2 שקל מתנה!

מחירים מיוחדים לקיץ

מבצע  קיץ

גז מזגנים לרכב

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

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 058-6714440

המדריכים שלך לחוויה באוויר

מבצע
מיוחד

לבין הזמנים
199 ש“ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים

עד 100% מימון!

0527660360 | 0543141368

קורסים לגילאי 14-18
(תעודה מוכרת)

לפרטים והרשמה:

טכנאי תקשורת סלולארית
טכנאי קירור ומיזוג אוויר

(IP מערכות) טכנאי מצלמות אבטחה
טכנאי מערכות מיגון והתראה

טכנאי PC ומחשבים ניידים

טכנאי ציוד רפואי
טכנאי שירות למוצרי חשמל ביתיים

טכנאי שירות גז
מיזוג אוויר לרכב

חשמל ומערכות מיגון ושמע לרכב



כל האוצרות
ביריד אחד

כל הספרים
מאות ספרים, כולל ספרים שלא נמכרים בחנויות לאורך השנה

השקות ייחודיות
עשרות ספרים חדשים היו"ל לקראת היריד

מיטב המכונים
הוצאות לאור איכותיות מעשרות חסידויות

מסע מרתק
גליון היריד מוקדש למסע בעקבות דמויות חסידיות לאורך השנים

מבצעי ענק
ספרים במחירים שלא יחזרו

אולמות ענק
ירושלים

כ"ו-כ"ז בתמוז 
באולם בית ישראל רח' עזרת תורה 18

בני ברק
כ"ח-כ"ט בתמוז 

באודיטוריום רח' רבינוב )רמת אלחנן(

בין השעות 19:00 עד 23:00



בני ברק     כ"א בתמוז תשע"ו 27/7/16 1238

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

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

לא יחל דברו
"ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶזה 
ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה': ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר לה' אֹו ִהָּׁשַבע 
ְׁשֻבָעה ֶלְאסֹר ִאָּסר ַעל ַנְפׁשֹו ֹלא ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל 

ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה" )במדבר ל, ב-ג(. 
ָראֵׁשי  "ֶאל  אומרו  כוונת  להבין  צריך 
ַהַּמּטֹות", שהרי פרשת נדרים שייכת לכלל 
מדוע  כן  ואם  המטות,  לראשי  רק  ולא  ישראל 
תלתה זאת בדיבור משה רבינו לראשי המטות? לכאורה 
היה צריך לומר כדרך רגילותו בשאר פרשיות התורה-
"וידבר משה אל בני ישראל לאמר, זה הדבר אשר צוה 

ה'". 
צריך  שיותר  צחות  בדרך  זאת  להסביר  רגילים  אלא 
הבחירות.  המטות"-מטות  "ראשי  את  ולהזהיר  לשמור 
לפני הבחירות, ראשי המטות מכריזים בקול גדול "אנו 
ונשבעים  נודרים  כך",  לכם  ונעשה  כך,  לכם  נעשה 
מחלקים  לה',  ֶנֶדר  ִיּדֹר  ִּכי  ִאיׁש  דבריהם,  את  שיקיימו 
בדבר  רחוב  במודעות  הקירות  את  וממלאים  פליירים 
את  שיורידו  מבטיחים  אלו  שלהם,  הבחירות  מצע 
ַהִמְחָיה  ַעל  המחיה,  יוקר  את  ויוזילו  המוצרים  מחירי 
ְוַעל ַהַּכְלָּכָלה, ואלו טוענים שיפשירו קרקעות ויאפשרו 
לבנות וכו', ועוד כהנה וכהנה הבטחות רבות, אך לאחר 
)בראשית  ַהָּׂשָבע  ָּכל  ְוִנְׁשַּכח  הכל,  נשכח  הבחירות 
ושוכחים  אחרים,  והסכמים  חישובים  כבר  יש  ל(,  מא, 
וזהו  לכן.  קודם  ונשבעו  שנדרו  והשבועות  מהנדרים 
ממש בגדר שלפני הבחירות הקירות מדברות אל האדם 
)באמצעות המודעות והפרסומים( ואילו אחרי הבחירות 

האדם מדבר אל הקירות. 
לכן ציוה ה' שידבר משה תחילה אל ראשי המטות, 
ויצוום לשמור על מוצא שפתיהם, מֹוָצא ְׂשָפֶתיָך ִּתְׁשמֹר 
ֲאֶׁשר ָנַדְרָּת )דברים כג, כד(, ֹלא ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל  ְוָעִׂשיָת ּכַֽ
כדוגמא  יהוו  ובכך  ב(,  ל,  )במדבר  ה  ֲעׂשֶֽ יַֽ ִמִּפיו  ַהֹּיֵצא 
)פרפראות  יעשו  וכן  יראו  ממנו  העם,  לשאר  ומופת 

לתורה בשם החתם סופר(. 



הנודר  של  החמור  בעוון  מאוד  האריכו  ז"ל  רבותינו 
ואינו מקיים )יעוי' בשבת לב ע"ב(, בפרט שנודר בעת 
הצרה  וכשעוברת  וכדו'  מסוים  למוסד  לתרום  צרה 
המלך  שלמה  אמר  זה  ועל  משלם,  ולא  האדם  מתקרר 
ְוַאל  ְּבָׂשֶרָך  ֶאת  ַלֲחִטיא  ִּפיָך  ֶאת  ִּתֵּתן  ַאל  ה(  ה,  )קהלת 
ּתֹאַמר ִלְפֵני ַהַּמְלָאְך ִּכי ְׁשָגָגה ִהיא ָלָּמה ִיְקצֹף ָהֱאֹלִקים ַעל 
קֹוֶלָך ְוִחֵּבל ֶאת ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך. טֹוב ֲאֶׁשר ֹלא ִתּדֹר ִמֶּׁשִּתּדֹור 
ְוֹלא ְתַׁשֵּלם )קהלת ה, ד(, מי בקש ממך לנדור? ִמי ִבֵּקׁש 
זֹאת ִמֶּיְדֶכם )ישעיה א, יב(, מוטב היה שלא היית נודר 

מאשר נדרת ואינך מקיים נדרך.
קשי  אדם  נפלא:  זאת במשל  מסביר  מדובנא  המגיד 
פרנסה  מקור  חיפש  לפרוטה  פרוטה  לו  היה  שלא  יום 
כדי שיוכל להשביע את נפשו. יום אחד עבר ליד תחנת 
שמיד  כמובן  כשוטר.  לעבוד  וביקש  נכנס,  המשטרה, 
דחו אותו על הסף, "יש מספיק שוטרים, ולמה שניקח 
אותך?", אך הוסיפו ואמרו שכעת יש מחסור בסוהרים 

שישמרו על האסירים בבית הכלא, והם מוכנים לקבלו 
לא  בתנאים  הנמצאים  האסירים  על  שישמור  כסוהר 

תנאים.  
הסכים אותו אדם, נכנס לבית הסוהר וראה שם אנשים 
בתוך צינוק )חדר צר מאוד וחשוך( אסורים בכבלי ברזל 
אוכל  מעט  להם  זורקים  שם,  לחיות  יכולים  ובקושי 
לשם בשעות קבועות ומתייחסים אליהם כשפל האדם. 
בחדר  יושב  האסירים  אחד  את  וראה  בדרכו  המשיך 
ומנורה,  שולחן  מסודרים,  ושירותים  מיטה  עם  מרווח 
"מה  ושאל  בליבו  תמה  רחבה,  ביד  מסודות  וארוחות 

האסירים  בין  זה  אסיר  הופלה  מדוע  בגוברין,  זה  גבר 
לטובה, שהוא נמצא בחדר מסודר ומפואר ואילו שאר 

האסירים נמצאים בחדר מוזנח וחשוך?" 
אסירים  "אותם  לו,  היא פשוטה", השיבו  "התשובה 
גנבו  ששדדו  פושעים  אדם  בני  אלו  בצינוק  שנמצאים 
המרה  בצורה  עונשם  את  לקבל  עליהם  ולכן  ורצחו, 

והקשה ביותר, אך האסיר שיושב בחדר ה"מפואר" הינו 
את  להגדיל  וכדי  מסחר  בית  לו  היה  וישר,  נאמן  אדם 
ֶּכֶסף  ִיְׂשַּבע  ֹלא  ֶּכֶסף  אֵֹהב  הלוואות,  מספר  לקח  רווחיו 
וירדו  הלכו  ונכסיו  מזלו  התמזל  לא  אך  ט(,  ה,  )קהלת 
עד שהוכרח למכור את בית מסחרו בזול, וכתוצאה מכך 
צבר נושים רבים, ְוַהּנֶֹׁשה ָּבא ָלַקַחת )מלאכים ב ד, א( עד 
הרשויות  ובינתיים  רגל.  כפושט  לבסוף  עליו  שהכריזו 
החליטו ליתנו כמה ימים במשמר בית הסוהר עד שבית 
והמלווים,  הנושים  עם  חובותיו  את  יסדיר  המשפט 
האסירים  עם  יחד  בצינוק  שישב  הצדק  מן  אין  לכן 

והפושעים". 
הסוהר החדש לא הבין פשיטת רגל מהי, ואמר בליבו: 
"בשביל מה אשאר לעבוד פה עם הסוהרים והאסירים? 
אלך ואהנה מהחיים ואכריז על פשיטת רגל!", לקח את 
מעט כספו שהיה לו, קנה בגדים נאים וניגש לבית המלון 
היוקרתי ביותר בעיר, השכיר חדר מפואר ובמשך שבוע 

ימים אכל ושתה מכל מעדני עולם ונח להנאתו. 
לאחר שבוע ניגש אליו בעל בית המלון וחייבו לשלם 
סכום כסף גדול. אותו אדם הצטדק וטען שאין לו במה 
לשלם, היות והוא ב"פשיטת רגל". מיד לקחו בעל בית 
וחייבו במאה  המלון לשופט, השופט גער באותו אדם 
מלקות, התרעם אותו אדם ושאל: "אדוני השופט, אינני 
מבין, מדוע בעל בית המסחר שהכריז על פשיטת רגל 
על  הכרזתי  שגם  אני,  ואילו  ומפואר,  נאה  חדר  קיבל 

פשיטת רגל, חייבתם לקבל מלקות?" 
דומה  הנידון  "אין  השופט,  ענהו  שכמוך",  "שוטה 
ונאמן,  ישר  טוב,  אדם  הינו  המסחר  בית  בעל  לראיה, 
אלא  והקניה,  המכירה  וביושר,  בצדק  נעשו  דבריו  כל 
שלרוע מזלו ניקלע לחובות כבדים ולכן הכרזנו בעבורו 
על פשיטת רגל, אך אתה, הרי מראש ידעת שאין בידך 
פרוטה לפרוטה, ומפני מה זללת וסבאת על חשבון בעל 
בית המלון? היו לא תהיה! אדם שאין לו במה לשלם 
בבית  מפואר  חדר  ומשכיר  תחילה  בכוונה  הולך  לא 
מלון יוקרתי על מנת שיכריז אח"כ שאין לו במה לשלם 

ופושט הוא את הרגל!" 
זה המשל, והנמשל מובן, פעמים שאדם מועד ועושה 
עבירה בשוגג, תקפו יצרו ועבר את העבירה באונס, אין 
ג  )סוטה  שטות  רוח  בו  נכנס  אא"כ  עבירה  עובר  אדם 
את  יקבל  הוא  אמנם  בטובתו,  ושלא  כרחו  בעל  ע"א(, 
עונשו, אך יתחשבו בו בשמים שאינו עשה זאת ברצון 

ובכוונה תחילה. 
לא  שהתורה  אף  על  תחילה  בכוונה  שנודר  אדם  אך 
יוכל לעמוד בנדר, הרי  חייבה אותו בכך, ביודעו שלא 
שמכניס את עצמו בידיים למצב של עבירה, ומרגיז עליו 
את יצר הרע, ולכן עונשו גדול, לפי שלא היה לו לנדור 
מתחילה, טֹוב ֲאֶׁשר ֹלא ִתּדֹר ִמֶּׁשִּתּדֹור ְוֹלא ְתַׁשֵּלם )קהלת 
ה, ד(, כאותו אדם שהלך לבית המלון ביודעו שלא תהיה 

לו אפשרות לשלם אלא יכריז על "פשיטת רגל".
שבועות  מענייני  ולהישמר  להיזהר  שנזכה  רצון  יהי 
תמיד,  יתברך  לפניו  וטובים  רצויים  ונהיה  ונדרים, 
ובקרוב בקרוב נראה בנחמת ציון, בבניין בית המקדש 

ובביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. 

שוטה שכמוך", ענהו השופט, 
"אין הנידון דומה לראיה, 

בעל בית המסחר הינו אדם 
טוב, ישר ונאמן, כל דבריו 

נעשו בצדק וביושר, המכירה 
והקניה, אלא שלרוע מזלו 
ניקלע לחובות כבדים ולכן 
הכרזנו בעבורו על פשיטת 
רגל, אך אתה, הרי מראש 
ידעת שאין בידך פרוטה 
לפרוטה, ומפני מה זללת 

וסבאת על חשבון בעל בית 
המלון? היו לא תהיה! אדם 

שאין לו במה לשלם לא הולך 
בכוונה תחילה ומשכיר חדר 
מפואר בבית מלון יוקרתי על 
מנת שיכריז אח"כ שאין לו 

במה לשלם

"

"
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ואת  קנת  את  "...וילכד  נאמר:  פרשתנו  בסיום 
בנותיה  ויקרא לה נבח בשמו" )ל"ב, מ"ב(. 
רש"י מביא על המילה: ויקרא לה- אינו 
מפיק ה"א. וראיתי ביסודו של רבי משה 
הדרשן לפי שלא נתקיים לה שם זה, לפיכך 
הוא רפה, שמשמעות מדרשו כמו לא )רש"י(. יש 
להבין מדוע התורה כותבת שהעיר נקראה ע"ש נבח, 
אם שם זה לא התקיים, הרי אין טעם לציין אותו אם רק 

תקופה מסוימת נקראה העיר על שם נבח?
שבנוהג  זצ"ל,  הירש  רפאל  שמשון  רבי  מבאר 
הערים  שמות  את  קוראים  ומנהיגים  מלכים  שבעולם, 
הגדולות של מדינתם על שמם, כדי להאדיר את עצמם 
חקוק  ישאר  ששמם  וכדי  עמם,  בני  בעיני  ותהילתם 
לנצח. באה אפוא התורה ללמדנו, כי אין לזה שום ערך 
לא  אבל  שמו-  על  עיר  שקרא  אדם  לנו  הנה  ותכלית. 
היחיד שמותיר האדם  הדבר  מכך מאומה! שכן  נותר 
אחריו אלו מעשיו הטובים ממנו נהנו בני עמיו ומהם 
יוסיפו להנות גם לאחר מותו. וכמו שאמרו חז"ל )רש"י 
צדיקים-  של  תולדותיהם  "שעיקר  ט'(:  ו',  בראשית 
פ"ה  שקלים  )ירושלמי  אמרו  וכן  טובים",  מעשים 
ה"ה(: "אין עושים נפשות ]מצבות[ לצדיקים, דבריהן 

הן זכרונן".
בעצמו  רש"י  הוא  לכך  הבולטות  הדוגמאות  אחת 
שהרי מקום קבורתו לא נודע, ואין שום נפש או מצבה 
לזכרו, אולם מאומה לא נגרע לו מכך. בזכרון האומה 
הוגים  ופרושיו  תורתו  ואת  וקיים,  חי  עודנו  רש"י 

ולומדים רבבות אלפי ישראל דבר יום ביומו.
"דמיונות",  הם  ניצחון  שערי  ערים,  של  שמות 
המציאות  הם  מעשים  קצרה.  תקופה  תוך  הנעלמים 

הנחקקים לנצח.
היכן  רבו  את  התלמידים  אחד  שאל  שפעם  מסופר 
מת רש"י? נענה הרב ואמר לו: במסכת מכות דף י"ט 
הסביר  פניו,  על  ולמראה התמיהה שפשטה  ב'.  עמוד 
את כוונתו: במסכת הזו נקטע פרושו של רש"י באמצע, 
נשמתו  ויצאה  טהור  גופו  "רבנו  תלמידו:  כתב  ושם 

בטהרה, ולא פירש יותר". לדידנו כאן מת רש"י. 
"בין  ימי  של  בעיצומן  נמצאים  אנו  אלו  בימים 
כחוטב  שעבד  יהודי  "מושקה"  על  מסופר  המצרים". 
קשה  לו  הייתה  המלאכה  הפריץ.  של  באחוזתו  עצים 
והשכר הזעום הספיק אך בקושי לפרנסת ביתו, אך לא 
הייתה לו ברירה והוא המשיך לעבוד מבוקר עד ערב 

ולקוות לטוב.
לגרזן  מתחת  גדולה  עץ  חתיכת  ניתזה  אחד,  יום 
לפתע  נשמע  בקרקע  פגעה  וכשהיא  עבודה,  כדי  תוך 
עבודתו  את  מיד  עצר  מושק'ה  מצלצל.  מתכתי  קול 

העצים  בין  חיפש  הוא  הצליל.  מקור  את  לחפש  ופנה 
והשיחים ועד מהרה גילה לתדהמתו תיבת מתכת ישנה 
נעתקה  מושק'ה  של  נשימתו  זהב.  במטבעות  מלאה 
ימי  איך שתמו  עיניו  מול  רואה  הוא  התרגשות.  מרוב 
העוני, מהיום יהיה לו כסף בלי הגבלה! ילדיו לא יהיו 
מהשכנות  כסף  ללוות  תצטרך  לא  ואשתו  רעבים  עוד 
מושק'ה  הבין  באשתו  נזכר  כאשר  אך  שבת.  לצרכי 
יהיה חייב לספר לה מהיכן הגיעו  שהוא בבעיה. הוא 
את  לנצור  תוכל  לא  תמיד,  כמו  והיא  הזהב,  מטבעות 
המציאה,  על  הכפר  כל  ישמע  ימים  כמה  תוך  לשונה. 
וכל  שהיער  בטענה  לעצמו  האוצר  את  יתבע  והפריץ 

אשר בו שייכים לו. מה עושים?
לשוק  הלך  הוא  פתרון.  שמצא  עד  מושק'ה  חשב 
וקנה כיכר לחם, דג מלוח וקנקן מים. לאחר מכן חזר 
אל היער והניח את כיכר הלחם על אחד הענפים, את 
הדג החביא בין ענפי שיח עבות, ואת קנקן המים מתחת 
לאבן גדולה. בסמוך הטמין מושק'ה את תיבת האוצר, 
פנה  למחרת  אחדים.    זהב  מטבעות  לתוכה  והחזיר 
מושק'ה לאשתו ואמר: 'את זוכרת שרצית פעם לראות 
כיצד אני עובד? ובכן בואי נצא יחד ליער ותוכלי לראות 
ההזדמנות  על  האישה  עצים'. שמחה  חוטב  אני  כיצד 
לה  הראה  מושק'ה  היער.  אל  השניים  הלכו  קל  וחיש 
כיצד הוא מפליא לחטוב עצים וכך בילו בני הזוג כמה 

שעות.
אני  'גם  צהרים.  בשעת  מושק'ה  הכריז  רעב',  'אני 
רעבה ובבית אין אוכל', אמרה האישה, 'במקום לבשל 
ביליתי ביער כל הבוקר'. 'פעם זקן אחד אמר לי שיש 
העצים',  על  גדל  אוכל  שבה  פלאית  חלקה  הזו  ביער 
ונוכל  נחפש את החלקה  'בואי  אמר מושק'ה לאשתו, 

להשביע את רעבוננו'.
את  היטב  ובחנו  היער  במשעולי  הזוג  בני  פסעו 
בהתרגשות  והצביעה  האישה  עצרה  לפתע  העצים. 
על  שם  גדל  לחם  מושק'ה.  'ראה,  העצים.  אחד  על 
הענף'. טיפס מושק'ה על העץ ו'קטף' את כיכר הלחם. 
נאכל עם הלחם?' שאל. האישה הביטה לכל  'אך מה 
אחד  ענפי  בין  מונח  מלוח  בדג  הבחינה  ולפתע  עבר 
השיחים. 'הנה יש לנו דג מלוח' צעקה בשמחה. 'ומה 
גם  האישה  מצאה  מהרה  ועד  מושק'ה,  שאל  נשתה?' 
חלקת  זו  'אכן,  לאבן.  מתחת  ש'צמח'  המים  קנקן  את 
לחפש  והמשיכה  לבעלה  האישה  אמרה  פלאית',  יער 
הבחינה  היא  לפתע  נוספות.  מציאות  למצוא  בתקווה 
בתיבת אוצרות של ממש, ובתוכה כמה מטבעות זהב! 
אושרה של האישה לא ידע גבולות. ימים ספורים חלפו 
והשמועה על התעשרותו של מושק'ה פשטה בעיירה. 
את  והזמין  הפריץ  של  משרתו  הגיע  שעות  כמה  תוך 

מושק'ה לפגישה דחופה עם אדונו.
'מה חדש  'שלום מושק'ה', חייך הפריץ חיוך רחב, 
'ואיך  ה', הכל כרגיל', השיב מושק'ה.  'ברוך  אצלך?' 
עוד?  ומה  מושק'ה.   אמר  תלונות',  'אין  הפרנסה?' 
שהתעשרת  'שמעתי  הפריץ,  התפרץ  ואז  בסדר.  הכל 
פתאום! שמצאת תיבה מלאה מטבעות זהב! איך אתה 
'מי אמר דבר  'אני?' התפלא מושק'ה,  לי?'  לא מספר 
כזה?' 'אשתך סיפרה זאת לאשתי,' אמר הפריץ בכעס. 
'דע לך שכל מה שנמצא ביער שייך לי, ואם לא תביא לי 

את תיבת המטבעות אשליך אותך לכלא'. 
מושק'ה העלה על פניו הבעה עגומה. 'אדוני הפריץ', 
אמר,  'אשתי מעט חולה ולפעמים היא מדמיינת דברים 
שלא היו ולא נבראו...' . אני מציע שאשתי פשוט תגיע 

בעצמה כדי שהפריץ יוכל להתרשם ממנה בעצמו. 
האשה הוזמנה מיד לביתו של הפריץ, והפריץ החל 
לתחקר אותה. האשה המפוחדת החלה לספר 'יום אחד 
הלכתי עם בעלי ליער, היינו רעבים ולפתע ראינו כיכר 
לחם צומחת על אחד העצים. לאחר מכן מצאנו שיח 
שבקע  מקנקן  שתינו  כך  אחר  מלוחים,  דגים  שמגדל 
מטבעות...'  עם  תיבה  מצאנו  ולבסוף  ישנה,  מאבן 
באכזבה  למושק'ה  הפריץ  אמר  הבנתי',  'הבנתי,   .
גלויה, 'לך מפה אתה עם אשתך המשוגעת, ועזוב אותי 

במנוחה'. 
ובלתי  דמיוני  נשמע  משהו  של  תיאור  לפעמים 
מציאותי, אבל מי שמצוי בסוד העניינים יודע שהדברים 
של  שאשתו  משוכנע  היה  למשל,  הפריץ,  נכונים. 
מושק'ה מטורפת והוזה, אך מושק'ה ידע היטב שהיא 

מספרת בדיוק, אבל בדיוק, מה שאירע.
המעשים  דמיון,  רק  הם  והתיאורים  העיר  של  השם 

הם המציאות.
בימים אלו מתחילים ימי 'בין המצרים' שבהם חרבה 
ירושלים. חז'"ל מספרים כי שנים לפני החורבן, כאשר 
בית המקדש עדיין היה בתפארתו, הזהיר ירמיהו הנביא 
את היהודים כי אם לא יחזרו בתשובה המקדש ייחרב 
היה  ונראה  אז  לו  האמין  לא  איש  לגלות.  ייצא  והעם 
שהוא מדבר מדמיונו, אך כמובן שהוא צדק בכל מילה 

והחורבן אכן הגיע. 
המשיח  לביאת  השלמה,  לגאולה  מצפים  אנו  היום 
לזה  להתחבר  לפעמים  קשה  המקדש.  בית  ולבניין 
והדברים נשמעים דמיוניים, אבל אנו יודעים ומאמינים 
גם  כך  במלואן,  התקיימו  החורבן  שנבואות  שכשם 

נבואות הנחמה והגאולה יתקיימו במהרה בימינו.
אם נשים את הדמיון בצד ונעסוק במהות אזי מעשינו 
יחקקו עד עולם. אך אם חלילה נבקש רק לדמיין, אזי 

נישאר עם החורבן ולא נגיע לבנין. 

הדמיון והמהות

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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