
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ח בתמוז תשע"ו   3/8/16 גיליון מס' 1068

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

18:56
19:14
18:53

20:10
20:12
20:12

פרשת מסעי

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%

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

פרסם ותתפרסם
שלוחה 120

הכשרות המהודרת

לתשעת הימים

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

תפריט מיוחד

� מבחר טוסטים
� פלאפל � ציפס � סלטים

(מעל יש ב"ב)
 03-5746605שלמה המלך 12

משלוחים חינם לכל חלקי העיר בהזמנה מעל 50 & 

� לכיתות גן 3-5 � צוות 
איכותי � יום לימודים ארוך 

� מיקום מעולה
להרשמה: 052-7626649

נותרו מקומות
לשנת הלימודים הבעל"ט

ת“ת כלל חסידי 
בני ברק

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק

2 מגשים  

 100%
גבינה 

עמק
הכי 
זולים!

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

60&

רק-

 הסדר עם מוסדות ובתי ספר

+משלוח 
חינם

+ קוקה
קולה 

משפחתיים

בתגובה להודעת הליכוד - "בנט ושקד הם יקירי 
השמאל", הגיבו בבית היהודי בחריפות: "נתניהו 
שוב יורה בתוך הנגמ"ש" ● בליכוד לא נשארו 

חייבים ותקפו בחריפות את בנט ושקד ● אבי בלום 
מתאר את המסלול שהוביל לפיצוץ בין נתניהו 

לבנט ויצא לבדוק מי באמת אשם בהדרת החרדים 
מהתקשורת וממשרדי הממשלה / עמ' 29 ובית 

ספר לפוליטיקה

סערה קואליציונית וחילופי מהלומות תקשורתיות בין נתניהו ובנט

 קואליציה מפולגת

הח"כים נרתמים לפתור את 
בעיית התחבורה הציבורית
במהלך פגישה רבת משתתפים במסגרת ועדת 
משנה לתחבורה ציבורית של הכנסת סוכם על 
גיבוש תוכנית מטעם משרד התחבורה ועיריית 

ב"ב למציאת פתרונות לבעיות התחבורה 
הציבורית בעיר / עמ' 8

בני ברק
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חיים כהן במכתב אישי ליו"ר ש"ס השר אריה דרעי / עמ' 24

03-5796643



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

 &2990
ב-  &1390

2490& ב-
ב-

איגלו בירה מולר

פילה אמנון
2 קילו

כוסות ח"פ

מטרנה מהדרין
כל השלבים

2 תבניות 
ביצים

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

קרם הגנה 
ד"ר פישר

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

קטשופ אסם

גבינה
צהובה שניצל תירס/נקניקיות

 &55 ב-  &11 ב-

טחינה אחווה

 &7 ב-  &95 3 ב-

 &1290  &18 90

 &2290

 &2590

ב-

בקלה צעיר

סבון הוואי
מוצק רביעיה

עופות 
מחפוד

שישית שוקולד מריר

קוטג' טרה

מחית סלט 
פירות
שישיה

מארז פיצה זוקלובק

 &3990
ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

מארזי דנונה
טבעי

גבינה צהובה 
360 גרם

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

דג סול

רבע לשבע

בלוק גבינה צהובה

סלטי מיקי
200 גרם

לק"גלק"ג

מארז שמיניה

גבינה לבנה
טרה/סקי
250 גר'

לבן טרה מיני מו קצפת (מילקי)

אבקת כביסה 
אריאל
7 קילו

 &15 2 ב-

פתיתים אסם

יין סלקטד 
כרמל 
מזרחי 
כל הסוגים

זוגלובק שלישיה ורד הגליל

כריות תלמה וניל

קמח

 &10 4 ב-

עוגיות חיוכים
עלית
900 גר'

 &1590
ב-

13& 3 ב-

גבינת תנובה
850 גר'

ערגליות 
אסם

750 גר'

 &890
ב-

טישו חמישיה
טאצ'/לייף

מקרונים/
פסטות
אסם

עמק
400 גר'

6 ב-100& 

 &25 6 ב-

4 ב-10& 

 &790
ב-

בקניית זוג

3 ב-10& 

ב-10& 

 &1390 &1590  &890
ב-ב-ב-

 &4990
ב-

 &25 2 ב-

3 ב-10& 

10& 3 ב-

 &1390
ב-

 &13 2 ב-

ב- ב- ב-

נוזל כלים 
סוד

10& 15ב-20& 2 ב-

משקה אנרגיה בלו

ב-10& 5

 &890
ב-

בקניית זוג

לקילו בקנית בלוק

 &15 2 ב- 2 ב-95& 

2 קילו

 &69 ב-

2 ב-10& 

17& 2 ב-

 &2990
ב-

3 ב-10& 

ב-10& 

9+1
במבה

 &1490
ב-



250 גר'×2 יח'

מארז זוג 
חרמון

1 ליטר×2 יח'

מארז זוג 
שוקו תנובה

250 גר'×3 יח'

מארז שלישיית 
קוטג׳ תנובה

100 גר׳×16 יח'

 מארז
מיני קרלו

150 גר'×4 יח׳

 מארז רביעיית
מעדן תנובה 0%

500 גר'×2 יח׳

 מארז
זוג באדי

חדש! בכשרות מהודרת
פתיתי עמק 500 גר׳

 עד גמר המלאי  בחנויות הנבחרות בלבד
ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה

על ידי הקמעונאי  ט.ל.ח





לתת לטוסט טעם של גלילפתאום כל כך קליל 

תוספת של בולגרית גלילית תשדרג את 
הארוחה שלך ברגע - לטעימה הרבה יותר!



 דירת יוקרה 4 חד' בערד 
במחיר של חניה בתל אביב

ערד- ההשקעה הטובה ביותר בישראל 

ערד היא הדבר הבא. הביקושים מטורפים, המחירים
רק עולים והתשואה דמיונית. צלצלו עכשיו והבטיחו 

לעצמכם עסקה של פעם בחיים. לבחירתכם: 

4,5 חדרים ופנטהאוזים מפוארים דירות 

073-7598955
*6380

פריסת תשלומים נוחהליווי בנקאי ואפשרות למשכנתא5 חד' 850,000 4₪ חד' 750,000 ₪



גם אתם רוצים להתרגש?
הצטרפו למנוי פיס ואולי נתקשר גם אליכם!

כל שבוע הגרלה
עד1,500,000של פרסים בשווי

₪

6551 *הצטרפו בטל׳
עדיין אין לכם מנוי?

ובנקודות המכירה

"את
    רצינית?״

כך הגיבה אסתר מיכאלוביץ מאשקלון
כשהתקשרנו לבשר לה שזכתה ב-250,000 ₪

*המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה
בכפוף לילקוט הפרסומים ולתיקוניו המתפרסמים מעת לעת.



בני ברק8         כ"ח בתמוז תשע"ו 3/8/16 121/3/1 תש"ע ב "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, 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

מפגש ח"כים ונציגים בנושא בעיית התח"צ
במהלך פגישה רבת משתתפים במסגרת ועדת משנה לתחבורה ציבורית של הכנסת בראשות ח"כ דב חנין סוכם לגבש 
תוכנית ע"י צוותים מטעם משרד התחבורה ועיריית ב"ב למציאת פתרונות לבעיות התחבורה הציבורית בעיר ● בשלב 
ראשון יימצא פתרון לבעיית קווי התחבורה הבינעירוניים המרכזיים ● ר' חנוך זייברט ראה"ע: "חייבים לעשות יציאה 

נוספת מהעיר ברחוב אברהם בן דוד, ובכך להקל על עומס התנועה בצומת "קוקה קולה" ובדרכים המובילות אליו"

מאת: עוזי ברק

צוות מקצועי של עיריית בני ברק ומשרד התחבורה יגבש 
ובשלב  בעיר,  הציבורית  התחבורה  בעיות  לפתרון  תכנית 
כך  המרכזיים  הבינעירוניים  התחבורה  קווי  לגבי  ראשון 
הישיבות  באולם  שהתכנס  משתתפים,  רב  במפגש  סוכם 
משנה  ועדת  במסגרת  חנין  דב  ח"כ  בראשות  העירייה,  של 
זייברט,  חנוך  הרב  ובראשות  הכנסת  של  ציבורית  לתחבורה 

ראש העיר מטעם העירייה.
בדיון שעסק במצב עומסי התחבורה הציבורית בבני-ברק 
כיום,  השורר,  למצב  פיתרונות  של  מהיר  בקידום  והצורך 
לפניות  הועדה  יו"ר  אייכלר,  ישראל  הרב  ח"כ  גם  השתתפו 
אברהם  הרב  אשר;  יעקב  הרב  ח"כ  הכנסת;  של  הציבור 
רובינשטיין, מ"מ רה"ע; הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע; הרב 
לתשתיות  האגף  וראש  העירייה  הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל 
ולפיתוח; ח"כ תמר זנדברג; צוות בכיר של משרד התחבורה 
הדיון  ציבורית.  תחבורה  בתחומי  העוסקות  עמותות  ונציגי 
לתחבורה  המשנה  ועדת  לסיור  בהמשך  התקיים  ברק  בבני 

ציבורית של הכנסת גם בעיריות רמת גן וגבעתיים. 
כל  עם  כי  בישיבה,  הדגיש  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
לתחבורה  הולמים  פתרונות  למצוא  העירייה  של  הרצון 
קווי   164 שמופעלים  יתכן  לא  ואליה,  לעיר  להגיע  ציבורית 
תחבורה, מבלי לשתף את העירייה ומבלי לתאם עימה כלל, 
הבינעירונית  התחבורה  כל  הוצאת  הוא  העירוני  כשהפתרון 

של  שאטלים  והפעלת  אחת  מרכזית  לתחנה  העיר  מרחובות 
אוטובוסים גדולים ורחבים, כפי שבימי חג הפורים מופעלת 
המציפים  האוטובוסים  המוני  לנוכח  בהצלחה,  דומה  שיטה 
יציאה  חיוניות פתיחת  על  חזר ראש העיר  את העיר. כמו"כ 
נוספת מהעיר ברחוב אברהם בן דוד, ובכך להקל על עומס 

התנועה בצומת "קוקה קולה" ובדרכים המובילות אליו.
המונה  ברק,  בני  העיר  כי  הטעים  אשר  יעקב  הרב  ח"כ 
למעלה מ- 194,000 תושבים, הינה מוקד מרכזי לאוכלוסייה 
ויש בה גם אזור מסחרי ומשרדי  החרדית מכל רחבי הארץ, 
המושך מבקרים רבים, וכל אלו מביאים לעיר עתירת תחבורה 
העוסק,  כמשרד  התחבורה,  משרד  על  כך  ומשום  ציבורית, 
להתעלם  שלא  חובה  הציבורית,  בתחבורה  גם  היתר,  בין 
הנחוצים  תקציבים  להעמיד  וגם  המוצעים  מהפתרונות 

לקידומם. 

ח"כ הרב ישראל אייכלר, יו"ר הועדה לפניות הציבור הזכיר, 
תושבים  של  רבות  פניות  מקבל  הוא  תפקידו,  במסגרת  כי 
מהעיר ומחוצה לה הקוראים לקידום פתרונות למצב השורר 
בתחבורה הציבורית, ומשום כך הוא קרא למשרד התחבורה 
למציאת שטחי  העירייה  ע"י  המוצעים  הפתרונות  את  לקדם 

תחנות מוצא לאוטובוסים ולפתיחת יציאה נוספת מהעיר.
האגף  וראש  העירייה  הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל  הרב 
מצב שמשרד  יתכן  לא  כי  בישיבה,  טען  ולפיתוח  לתשתיות 
עם  תיאום  לכל  להגיע  בלא  קוים,  פתיחת  מאשר  התחבורה 
תחנות  מיקום  על  ולא  הקווים  מסלולי  לגבי  לא  העירייה 
נושאי  את  חיים  העירייה  שאנשי  ברור  כאשר  האוטובוסים, 
הפתרונות  את  אחר  גורם  מכל  יותר  ומכירים  יום-יום  העיר 

המתאימים למצב התחבורתי.
נבון, ראש תחום תכנון תחבורה ציבורית במשרד  מר גבי 
והבינעירונית  העירונית  התחבורה  מצב  את  סקר  התחבורה 
בבני ברק ומסר כי מתבצעות, מידי יום, כ- 6200 נסיעות של 
מצפת  הארץ,  רחבי  לכל  קווים   162 באמצעות  אוטובוסים, 
רבות במרכז הארץ.  ולערים  לדימונה שבדרום  ועד  שבצפון 

כמו"כ מתבצעות בעיר אלפי נסיעות פנימיות.
מקצועי  צוות  מינוי  על  סוכם  הדיון  של  האחרון  בחלקו 
הצעות  לגיבוש  התחבורה  משרד  ושל  העירייה  של  בכיר 
לקידום הפתרונות למצב התחבורתי, ועל הצוות להגיש את 
עד  ציבורית  לתחבורה  המשנה  לועדת  המלצותיו-מסקנותיו 

לתחילת מושב החורף של הכנסת.

ועדת משנה לתחבורה ציבורית של הכנסת בעירייה

אלפי שקלים מגיע למאות ניצולי שואה שטרם ניצלו את זכויותיהם, כך הוברר במסגרת יום עיון שנערך ע"י המוסד 
לביטוח לאומי, שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח, המשותף לעירייה ולמשרד הרווחה ועמותת "אביב לניצולי שואה"

מאת: עוזי ברק

זכויותיהם,  את  ניצלו  טרם  ברק  בבי  שואה  ניצולי  מאות 
והמדובר במאות אלפי שקלים המגיעים להם עפ"י חוק כך הוברר 
העיר,  תושבי  שואה,  ניצולי   200 בו השתתפו  עיון  יום  במסגרת 
שהתקיים מטעם האגף לשירותים חברתיים של עיריית בני ברק, 
המשותף  לאזרח,  ייעוץ  שירות   - שי"ל  לאומי,  לביטוח  המוסד 

לעירייה ולמשרד הרווחה ועמותת "אביב לניצולי שואה".
לעירייה,  משותף  מיזם  בעקבות  הוחלט  העיון  יום  ארגון  על 
השואה  ניצולי  לציבור  ישראל  ג'וינט   - ולאש"ל  אביב  לעמותת 
זכויותיהם בגופים  בייעוץ מקצועי, בלא תשלום, למיצוי מכלול 

השונים.
עו"ד  העיון  ביום  השמיעה  הניצולים  זכויות  בנושא  הרצאה 
אביבה סילברמן, מנכ"לית עמותת אביב לניצולי השואה, שעדכנה 
את ציבור הנוכחים בזכויות השונות ובהטבות החדשות בתחום, 
הזמינה  סילברמן  עו"ד  הקהל.  של  מפורטות  לשאלות  והשיבה 
תשלום,  בלא  מקצועי,  סיוע  לקבל  העיר,  תושבי  הניצולים,  את 
המשותף  המיזם  שהינו  ברק,  בבני  הזכות"  "נקודת  במסגרת 
כחלק  ישראל.  ג'וינט  ולאשל-  אביב  לעמותת  לשי"ל,  לעירייה, 
מיום העיון גם הופעלה במקום עמדת סיוע מקצועי ממומחי שי"ל 

ומעו"ד סילברמן, מנכ"לית עמותת "אביב".
במרכז  שנה,  כחצי  זה  ברק  בבני  פועל  הזכות"  "נקודת  מיזם 
למברגר,  אסתר  גב'  בהנהלת  שואה,  לניצולי  העירוני  המידע 
שיסדה את מרכז הסיוע לפני שנים רבות במסגרת העירייה, וכיום 
היא מפעילה בהתנדבות את המרכז, בנוסף להתנדבותה בעמותת 
יועץ  הסמוכה.  רמת-גן  בעיר  גם  לסיוע  השואה  לניצולי  אביב 
המיזם הוא מר דניאל רום, המלווה את הניצולים לאורך התהליך 
כולו ועד למיצוי ולמימוש כלל הזכויות וההטבות להן הם זכאים 

בהתאם לחוק.

המשתפים  הגורמים  לכל  ברכה  דברי  השמיעו  העיון  ביום 
מנהל  מרום,  ברוך  מר  שואה,  לניצולי  לסיוע  בהתנדבות  פעולה 
סניף ביטוח לאומי בני ברק )הכולל גם את העיר אלעד( ומר יחיאל 
ועקנין , מנהל סניפי שי"ל בבני ברק. הם שיבחו גם את העירייה, 
מנדל  מנחם  הרב  ואת  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  בראשות 
אייזנברג, סגן רה"ע וראש האגף לשירותים חברתיים, על הסיוע 
ולמיזם  העיר  ברחבי  שי"ל  סניפי  בשלושת  לפעילויות  הקבוע 

החדש של "נקודת זכות" לסיוע לניצולי שואה. 
יוצאי שואה הפונים לעדכון  נועד להרחבת מסגרת  יום העיון 
ולמיצוי קבלת הזכויות, כשעד כה כבר נסתייעו ב"נקודת זכות" 
ניצולת  של  בפניה  התגלה  ולדוגמא,  שואה,  ניצולי  עשרות 

מלוא  את  מקבלת  היא  שאין  רום,  דניאל  מר  ליועץ  השואה 
שבשל  מרום  מר  אותה  עדכן  ובבירור  לה,  המגיעות  הזכויות 
מצבה הבריאותי היא זכאית לקבל הגדלה של אחוזי הנכות שלה 
מגרמניה  סוציאלית  רנטה  לקבלת  בקשה  להגיש  לה  והמליץ 
לשארים, כאלמנת ניצול שואה שעבד בגיטו. בעקבות זאת, הוא 
גם הגיש עבורה את הבקשות לממשלת גרמניה, ובנוסף גם הגיש 
בקשות לרשות לזכויות ניצולי השואה להכרה בהחמרה במצבה 
לקבלת  הבקשה  את  אישרה  גרמניה  ממשלת  ואכן,  הבריאותי. 
יורו,   2,000 בסך  חד-פעמי  מענק  לה  העבירה  סוציאלית,  רנטה 
לכך,  בנוסף  יורו.   250 של  קבועה  חודשית  רנטה  לפונה  וקבעה 
גם הרשות לזכויות ניצולי השואה אישרה את הבקשות שהוגשו 
בעבור ניצולת השואה והעלתה את אחוזי הנכות שלה, וקצבתה 
החודשית גדלה בכ-600 ₪, כך שיחד עם הרנטה החודשית בסך 
שיפור  לפונה  בתוספת משמעותית המאפשרת  מדובר  יורו,   250

ניכר במצבה הכלכלי.
שואה  לניצולי  מוצע  הזכות"  "נקודת  פרויקט  את  לקדם  כדי 
לפנות למרכז המידע העירוני לניצולים בבית הקשיש, רחוב אחיה 
השילוני, קומה א', ולצורך זה מתקיימת קבלת קהל בימי שלישי, 
בין השעות 9 בבוקר – 12 בצהריים ע"י גב' אסתר למברגר, ובימי 
רביעי בין השעות 3:30 בצהריים – 7 בערב קבלת-קהל ע"י מר 
דניאל רום כשאת הפגישות יש לתאם מראש בטל': 03-5776413.
ייעוץ  שירות  שי"ל-  סניף  במסגרת  מופעלים  לכך,  בנוסף 
לאזרח, רחוב דוד המלך 10, בני ברק, מרכז סיוע לזכויות ניצולי 
וכתיבת  ומפולנית  מגרמנית  תרגום  ייעוץ,  שירותי  השואה, 
מכתבים בשפות שונות. הסניף פועל בימי שלישי, בין השעות 9 
בבוקר- 12 בצהריים, וניתן גם לקבל מענה טלפוני באותן שעות, 

בטל': 03-5776391.

 ייעוץ חינם לניצולי שואה מטעם שי"ל

ניצול שואה תושב ב"ב ביום עיון



גבינה לבנה 
בטעם נפלא
הסדרה היחידה

מ-100% רכיבים טבעיים

גבינה צהובה
מגורדת נֹעם

מ-100% רכיבים טבעיים
וללא חומרים משמרים

מאגדת מעדני מיני 
הטעם האהוב

עכשיו במאגדת מיני

גבינה צהובה ֹנעם
מ-100% רכיבים טבעיים
וללא חומרים משמרים

שוקו 
ללא תוספת סוכר 

וטעם מווּשלם

גבינת קרם שמנת 
וגבינת קרם שמנת

עם זיתים
ללא חומרים משמרים

יותר בריא, יותר טעים.
* ההנחות או המבצעים ייקבעו ע"י הקמעונאי

מגוון מבצעים ייחודים לתשעת הימים בנקודות המכירה

לילדים שלי יומיום טרהגם בתשעת הימים
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מעוף לאנשי הנדל"ן
מעו"ף בני ברק פתחו קורס מתקדם וייחודי לניהול 
נדל"ן בכיר ומתקדם, בשיתוף פעולה עם עיריית בני 

ברק, לפי צרכי האוכלוסייה
מאת: עוזי ברק

בכיר  נדל"ן  לניהול  ובלעדי  חדשני  קורס 
מעו"ף  ע"י  הקרובה  בתקופה  יפתח  ומתקדם, 
בני-ברק, הפועל בשיתוף עם העירייה, להענקת 
שירותים מקצועיים, קורסים והדרכות בתחומים 
בהתאם  עסקים,  ובעלי  ליזמים  ומגוונים  רבים 

לצרכי האוכלוסייה.
לאנשי  והדרכות  שירותים  מתן  במסגרת 
צרכים  מיפוי  בני-ברק  במעו"ף  נערך  עסקים, 
שתחום  עלה  וממנו  ולמשתתפים,  לפונים 
בהרבה.  החרדי  במגזר  נפוץ  בנדל"ן  היזמות 
תשואות  מניב  וגם  אחרים,  משבמגזרים  יותר 

מרשימות.
בשנתיים האחרונות, נפתחו במסגרת מעו"ף 
שורה של קורסים ביזמות נדל"ן למגמת יזמות 
וליווי  ייעוץ  שירותי  ניתנו  עסקים,  ובעלי 
והגשה להלוואות בערבות מדינה  עסקי פרטני 

ומקרנות נוספות.
ברק,  בני  במעו"ף  הוחלט  זאת,  בעקבות 
הנדל"ן,  בתחום  וייחודי  מתקדם  קורס  לפתוח 
וינתנו בו כלים מקצועיים לאלו שכבר עוסקים 
הידע  את  להעשיר  ומבקשים  הנדל"ן  בתחום 

העסקי בתחום.
של  העסקים  במרכז  אי"ה  שיפתח  הקורס, 
לימודים  גם  יכלול  שקל,  שבמגדלי  מעו"ף 
בשטח  הקורס  יתבצע  ובחלקו  תיאורטיים, 
עצמו, כדי להכיר מקרוב ולהקנות למשתתפים 

כלים פרקטיים בעולם התוכן הנדלנ"י.
בעלי  מרצים  ימסרו  בקורס  הלימודים  את 

ניסיון רב ומעשי בתחום, ובין הנושאים שילמדו 
העסקיים,  הערכים  וזיהוי  החזון  פיתוח  בו: 
אפיון שירותים ומוצרים בעסקי נדל"ן ולקוחות 
שיכלול  בענף  עסקאות  מימון  פוטנציאליים, 
ליווי בנקאי למיזמים קטנים, בינוניים וגדולים, 
שותפויות כמקור מימון ופעילות, ענף הנדל"ן 
מיסוי  היבטי  התפתחות,  כיווני  ובחו"ל  בארץ 
שיווק  ואסטרטגיות  פיננסיים  כלים  ומשפט, 
רק  לא  הקורס  היות  של  זו  גישה  וניהול. 
תיאורטי, אלא גם פרקטי והענקת כלים מעשיים 
מעו"ף  של  לחזון  בהתאם  הינה  נדל"ן  לאנשי 

ועיריית בני-ברק.
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה ציין 
כי בשנה האחרונה נעזרו במעוף בני ברק מאות 
יזמים ובעלי עסקים במגוון רחב של תחומים, 
ומבדיקה סטטיסטית התברר, שעסקים שהוקמו 
ברובם,  'מעוף',  של  והדרכה  יעוץ  ידי  על 
עסקים  לעומת  פרי,  בס"ד  ועשו  הצליחו  עלו, 
הוסיף,  הוא  מעוף.  של  הכוונה  בלא  שנפתחו 
קטנים  לעסקים  הסוכנות  רואה  לחינם  לא  כי, 
של  בפיתוח  במעלה  ראשון  צורך  ובינוניים 
מערך מעוף בכל הארץ, כאשר בבני ברק קיים 
בני  ייעודי למגזר החרדי.  פעילות מעוף  סניף 
ברק  בני  עירית  של  לחזון  בהתאם  הינה  ברק 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  רב  ובסיוע 
רה"ע,  סגן  אייזנברג,  מנדל  מנחם  הרב  ושל 
לסייע לפיתוח ולשגשוג עסקים בעיר בני ברק, 
כאשר דגש הסיוע אינו רק על הקמת עסק, אלא 
שתורמים  קיימים  עסקים  ולהעצמת  לסיוע  גם 

רבות לשגשוג העיר בני ברק ורווחת תושביה.

מאות חוגים 
לאלפי ילדים
קייטנות מסוג חדשני "ניצנים" - הכוללת 291 חוגים 
בתחומים רבים ומגוונים לאלפי ילדי העיר, שפועלים 
בתקופת החופשה השנתית, וזאת בהתאם להנחיית ר' 

חנוך זייברט ראה"ע

מאת: עוזי ברק

אלו,  בימים  מפעילה  בני-ברק  עיריית 
ל-13,000  העירוניות  הקייטנות  סיום  לאחר 
מילדי העיר, שפעלו במשך שלושה שבועות, 
קייטנות מסוג חדשני "ניצנים" הכוללת 291 
לאלפים  ומגוונים  רבים  בתחומים  חוגים 
החופשה  בתקופת  שפועלים  העיר,  מילדי 
חנוך  הרב  להנחיית  בהתאם  וזאת  השנתית, 
ראש  דדון,  אליהו  והרב  העיר  ראש  זייברט, 
תוכן  גדושי  חוגים  להפעלת  החינוך  אגף 
הפעלתן  תום  לאחר  גם  לתלמידים  ועניין 
הרשמית של הקייטנות העירוניות וכהערכות 

לשנת הלימודים החדשה.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
משתתפי  מספר  עלה  זו  בשנה  כי  מסר 
העירוניות מ-8000 בשנה שעברה  הקייטנות 
כשהסיבה  העיר,  מילדי   13,000 של  לשיא 
ממחיר  נבע  המרשים  לגידול  העיקרית 
בבד,  ובד  בארץ,  זול  הכי  שהיה  הקייטנות 
עמדו לרשות משתתפי הקייטנות מגוון גדול 
ובנוסף  רבות,  ופעילויות  תכניות  של  ביותר 

בקייטנות  מזינה  בוקר  ארוחת  סופקה  לכך 
המשרד  בסיוע  הילדים,  גני  של  העירוניות 

לפריפריה, הנגב והגליל.
מופעלים  "ניצנים",  חוגי   291 במסגרת 
עירוניים,  סמינרים  תלמידות  ע"י  החוגים 
כאומנות,  מגוונים  בתחומים  זולה  בעלות 
מהמטבח,  סודות  וצביעה,  ציור  תכשיטנות, 
אנגלית  התעמלות,  מחול,  גרפולוגיה, 
חווייתית, מוסיקה, קליגרפיה, תפירה, כתיבה 
יוצרת, צילום, מחשב, הכנה ללימודים ועוד. 
בבית  החופש,  בתקופת  מתקיימים  החוגים 

מדריכת החוג, בהתאם למספר הנרשמים.
בין מאות החוגים ישנן פעילויות יחודיות 
וחדשניות כצמידים מקוריים, עיצובי בלונים, 
וקריקטורות,  קומיקס  סיפורי  דמויות,  ציור 
וטעמים,  בצורות  ולחמניות  חלות  אפיית 
נגינה  באנגלית,  דרמחול  אלבומים,  עיצוב 
כריות  תפירת  שירים,  של  שמיעה  עפ"י 
גילוף  ממוחשבים,  חידונים  הסדר,  לליל 
חשבון  מרתקת,  סיפור  שעת  וירקות,  פירות 
בחוויה והכנות בכל המקצועות לפתיחת שנת 

הלימודים.

הרב ישראל מאיר דוידוביץ’ 058-7677200  
הרב אברהם 050-7333664

 הזדרזו והתקשרו! 
ההרשמה לשנה“ל בעיצומה!
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הפתרון שלכם 

מתחיל כאן!

 עלית לישב“ג אבל לא מצליח 
להמשיך לעלות?...

הורים, הבן לא מצליח בישיבה? 

בחור, מתקשה לצמוח?

בואו להכיר מסגרת לימודים 
איכותית המשלבת שקידה בתורה 

עם לימודים טכנולוגיים ברמה 
גבוהה, מלווה ע“י מחנכים מנוסים 

ויראי שמיים.

קמפוס ענק וחדשני עם שטחים ירוקים 
נרחבים | תכנית לימודים ברמה גבוהה 

רוחנית וגשמית | לימוד מקצועות 
טכנולוגיים איכותיים ברמה גבוהה 

 חוגים | העשרות | חדר כושר 
 רכיבה על סוסים | יחס אישי ופרטני 

לכל בחור ובחור

הקבלה ללימודים 
 מותנית בעמידה במבחני קבלה! 
מיועד לבחורים מגיל 17 ומעלה



מוגש כמידע לחברי מכבי

בס״ד

יותר
מי שדואג לכם באמת, 

הבאהברוכהנותן לכם

לזימון תורים חייגו: 3555*

ד"ר מרינה סטרשנוי
רופאת נשים מומחית במיילדות וגניקולוגיה

מבית החולים 'שיבא' ובית החולים 'קפלן',
המצטרפת לצוות רפואת הנשים ולקבלת קהל 

במרכז רפואי שבקריית הרצוג.

מכבי מקדמת בברכה את 

ימי פעילות:
יום ד׳ 08:00-13:30 | יום ה׳ 08:00-14:00

מרכז רפואי: רח׳ צבי הרלינג 5, 
קרית הרצוג, בני ברק

לשירותכם מנהלי קשרי קהילה: 
הגב' חנה אייזנבך, 052-7640823 
הרב יוסף בינדר,  050-4103220  



בני ברק     כ"ח בתמוז תשע"ו 3/8/16 1212

מאת: עוזי ברק

לתרומה  הביאה  ומעניינת,  מקורית  יוזמה 
חיי  להצלת  לפעילות  ומשמעותית,  חשובה 
רושם  רב  בטקס  ברק  בבני  הושק  השבוע  אדם. 
להצלת  בציוד  מאובזר  אופנוע   - "אופנולנס" 
את  וישמש  הצלה"  "איחוד  לארגון  חיים, 
המתנדבים הפועלים בכל עת ובכל שעה להצלת 

חיי אדם.
פישר",  "ד"ר  תשלובת   הגתה  היוזמה  את 
באמצעות מיזם מעניין שגיבש וליכד את כל סוכני 
המכירות של החברה. הסוכנים ביקשו מלקוחות 
הסיטונאיים והקמעונאיים, במה להצגת המבצע 
הקניה  מסכום   5% תעביר  פישר  ד"ר  חברת  בו 
שיתוף  הצלה.  איחוד  עבור  לתרומה  בחנות 
בנקודות  והחשיפה  הקמעונאיים  של  הפעולה 
נאסף  ימים  חודש  שתוך  לכך  הביא  המכירה 

הסכום הדרוש לרכישת האופנולנס.
ראשי  את  גם  הפתיעה  המיזם,  של  הצלחתו 
להיענות  זכה  המיזם  בעצמם.  פישר  ד"ר  חברת 
מאז  חלף  בלבד  קצר  וזמן  ומהירה,  מרשימה 
הושק המבצע עד להשגת הסכום, כאשר בפועל, 
כל לקוח שרכש אחד ממוצרי "ד"ר פישר" סייע 

למעשה להצלת חיי אדם.
האופנולנס הושק במעמד מרגש, בהשתתפות 
פישר"  "ד"ר  תעשיות  תשלובת  ומייסד  נשיא 
הדירקטוריון  יו"ר  בנותיו  פישר,  אלי  ד"ר   -
בר-און,  סיגל  והגב'  הראל  נורית  ד"ר  במשותף 
צוות הסוכנים של החברה שהוביל את המבצע, 
העיר  ראש  מ"מ  הצלה",  "איחוד  ומנהלי  ראשי 

בני ברק ומזכיר מועצת גדולי התורה הרב אברהם 
רובינשטיין, מחזיק תיק הבריאות בעיריית ב"ב 
ובנייה  תכון  תחום  מרכז  אברמוביץ,  פרץ  הרב 
בלשכת ממלא מקום רה"ע הרב צבי אייזן והרב 
נחמיה שקדי מנהל הלשכה, רבנים ואישי ציבור 

נוספים.
מר  הצלה"  "איחוד  נשיא  פתח  המעמד  את 
אלי ביר, שהודה מקרב ליבו לנשיא ד"ר פישר, 
על ההירתמות המקורית והמבורכת למען הצלת 
חיים. "אנו אסירי תודה לחברת ד"ר פישר, אשר 
יצאה במיזם יוצא הדופן הזה, ובעצם גרמה לכך 
שעשרות אם לא מאות אנשים, סוכנים ולקוחות, 
נטלו חלק פעיל במהלך הזה שיביא בס"ד להצלת 

חיי אדם".
רחב  חברתי  במעגל  כאן  "מדובר  לדבריו, 
תחת  אנשים  של  גדולה  קבוצה  כאשר  ומאחד, 
חסות תשלובת ד"ר פישר, שותפה למעגל רחב 

הראשונה  הפעם  זו  אין  חיים.  הצלת  של  מאוד 
שתשלובת ד"ר פישר עומדת לימיננו, ואנו גאים 

ומברכים על הידידות הברוכה". 
מ"מ ראה"ע הרב אברהם רובינשטיין הרחיב 
תשלובת  של  האדירה  תרומתה  על  בדבריו 
תעשיות ד"ר פישר לעיר לאורך השנים ולהצלת 
הצלה  איחוד  של  המיוחדת  עשייתה  את  חיים, 
במסירות  מקום  בכל  חיים  הצלת  למען  ללחום 
נפש מתוך אחדות וקירוב, ועל החיבור המיוחד 
בן רפואה להצלת חיים היוצאת מבני ברק לארץ 

כולה.
אברמוביץ,  פרץ  הרב  הבריאות  תיק  מחזיק 
רפואת  את  המובילים  הצלה  איחוד  את  שיבח 
להערכה,  ראויה  ובעשייה  ביצירתיות  החירום 
זו  תרומה  על  ועובדיה  פישר  ד"ר  תשלובת  את 

שתביא מענה נוסף לחולי ישראל.
פישר"  ד"ר  "תעשיות  תשלובת  ומייסד  נשיא 

כי  ואמר  התרגשותו  את  הביע  פישר,  אלי  ד"ר 
"כבוד הוא לנו, וגאווה גדולה, לעמוד כאן היום 
שוב, בפרויקט נוסף אותו אנו זוכים ליזום ובו אנו 
ואמיצה,  אמיתית  בשותפות  חלק,  ליטול  זוכים 
החיים  קדושת  למען  בישראל,  החברה  למען 
והצלת חיי אדם. ערכי חברת ד"ר פישר הפועלת 
פעילותם  את  הולמים  המשפחה,  בריאות  למען 
המסורה של אלפי מתנדבי איחוד הצלה ברחבי 
הארץ, המקדישים כל דקה מזמנם הפרטי למען 
התנדבות  ורוח  חברתית  אחריות  מתוך  אחרים, 
גאים  כן  ועל  ולדוגמה,  למופת  לנו  היא  נדירה, 

אנו מאוד להיות חלק מהדבר הגדול הזה".
רב- חברות  קבוצת  היא  פישר  ד"ר  תשלובת 
בתחומה.  בישראל  המובילה  והקבוצה  לאומית 
תכשירי  בפיתוח  פעילות  התשלובת  מעבדות 
התבססות  תוך  ובעיניים,  בעור  וטיפול  הגנה 
ורפואיים  פרמצבטיים  וידע  טכנולוגיה  על 
פישר  ד"ר  בתשלובת  בעולם.  מהמתקדמים 
את  לפתח  שנה,   50 מ-  למעלה  כבר  דואגים, 
בני  כל  לבריאות  ביותר  המתקדמים  התכשירים 

המשפחה, מכף רגל ועד ראש.
שיתופי  מספר  התקיימו  האחרונות,  בשנים 
איחוד  לארגון  פישר  ד"ר  תשלובת  בין  פעולה 
הצלה, הארגון ההתנדבותי להצלת חיים, המוכר 
חירום  לרפואת  כארגון  הבריאות  משרד  ע"י 
ארצית.  בפריסה   2006 משנת  ופועל  בישראל, 
ל-3000  סייעו  המבורכים,  הפעולה  שיתופי 
אחים,  פרמדיקים,  חובשים,  הארגון  מתנדבי  
בכל  חיים  ולהציל  להמשיך  ורופאים,  אחיות 

ימות השנה, בכל שעה משעות היממה.

"אנו גאים להיות חלק מהדבר הגדול הזה"
סוכני המכירות של ד"ר פישר גייסו את הלקוחות ובכוחות משותפים רכשו את האופנוע שישמש להצלת חיים  מ"מ 
ראה"ע הרב אברהם רובינשטיין ציין בדבריו על תרומתה האדירה של תשלובת תעשיות ד"ר פישר לעיר לאורך השנים 

ולהצלת חיים, את עשייתה המיוחדת של איחוד הצלה ללחום למען הצלת חיים בכל מקום במסירות נפש

השקת האופנוע שנתרם

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ

הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעין 
החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ )להלן: "החברה"(, מזמינה בזה להציע הצעות לרכישת הנכס/ים המתואר/ים בטבלה שלהלן. 

מחירי המינימום הנדרשים להגשת הצעות ביחס לרכישת הנכסים המתואר/ים להלן, וכן סכום הפיקדון הנדרש כתנאי להשתתפות במכרז, מפורטים כדלהלן:

חלקה או חלק גושכתובת הנכס הנמכרעיר/מיקוםמס' מכרז
שטח החלקה/הדירה במ"ר מהות הזכותמחלקה

תיאור הנכס הנמכרכמפורט בפנקס הזכויות 
מחיר מינימום לנכס  

בשקלים חדשים
)1(

גובה פיקדון  
בשקלים חדשים )5(

600,00060,000חלקה בשלמות1,000בעלות1102019רחוב הערמונים, קריית אתאקריית אתאש-10/16
חלק מהחלקה המהווה 1/2 17,532בעלות1668722דרום עפולהעפולהש-11/16

חלקים במושעא
1,315,000131,500

10% מסכום ההצעהמחיר מינימום פנימיחלקה בשלמות2,004בעלות1164827לב המפרץחיפהש-12/16

חלק מהחלקה המהווה 1/2 1,059בעלות10789103דרך פלימן משהחיפהש-13/16
חלקים במושעא

10% מסכום ההצעהמחיר מינימום פנימי

חלק מהחלקה המהווה 36/65 2,105בעלות1165828צ'ק פוסטחיפהש-14/16
חלקים במושעא

10% מסכום ההצעהמחיר מינימום פנימי

10% מסכום ההצעהמחיר מינימום פנימיחלקה בשלמות2,056בעלות1166180רחוב החרמש – צ'ק פוסטחיפהש-15/16
10% מסכום ההצעהמחיר מינימום פנימיחלקה בשלמות2,035בעלות1166182רחוב החרמש – צ'ק פוסטחיפהש-16/16
 רחוב רבי עקיבא 145בני ברקש-17/16

פינת רחוב אלישע 16
חלק מהדירה המהווה 8/9 69בעלות6192800/19

חלקים במושעא
1,175,000117,500

10% מסכום ההצעהמחיר מינימום פנימיחלקה בשלמות525בעלות6632220צפון תל אביבתל אביבש-18/16
מחירי המינימום דלעיל אינם כוללים מע"מ, שיחול על הרוכש בנוסף לתמורה שתשולם לחברה, במקום שבו חל חיוב בתשלום מע"מ.  )1(

על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הנכס לרבות שטחו המדויק, מצבו הפיזי, משפטי, תכנוני ואפשרויות הניצול של הנכס ואת כל המגבלות והתנאים האחרים החלים על הנכס לרבות בנושאי רישוי, תכנון ובניה, היטלים, אגרות וכיו"ב.   )2( 
*ביקור בנכס נשוא מכרז ש-17/16 שברחוב רבי עקיבא 145 פינת רחוב אלישע - גוש 6192 חלקה 800 תת חלקה 19 יתאפשר ביום שני 12.09.2016 בשעה 13:00 בלבד. מועד זה הינו המועד היחיד בו ניתן לבקר בנכס זה.

המכרז כפוף לתקנון המכרז.  )3(
את תקנון המכרז ניתן לקבל, יחד עם שאר מסמכי המכרז, באחת מהדרכים הבאות:

במשרדי חברת "נכסי אריאל פרויקטים"- בכתובת: מגדלי ב.ס.ר 2, בדרך בן גוריון 1, קומה 30, בבני- ברק בימים א'-ה', בשעות 09:00 - 16:00.  ■

/http://www.hashava.org.il/michrazim להורידם מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו  ■

במשרד עו"ד הורוביץ, אבן, אוזן ושות', בכתובת: מגדלי ב.ס.ר 1, בדרך בן גוריון 2, קומה 11 ברמת גן, בתיאום מראש בטלפון 03-7553855.   ■

על המציע להגיש את הצעתו לרכישת הנכס )להלן: "ההצעה"( באופן הבא:  )4(
את ההצעה יש להגיש על גבי טופס הצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז המפורטים בתקנון המכרז, כאשר כל המסמכים חתומים ע"י המציע.  ■

על המציע לשלשל את הצעתו, במעטפה סגורה שאין עליה כל סימני זיהוי של המציע, שעליה מופיע מספר המכרז בלבד )בהתאם לנכס הרלוונטי(,לתיבת המכרזים המצויה במשרדי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בלבד  ■ 

)"תיבת המכרזים"(. 
כתובת תיבת המכרזים: רחוב הסיבים 18, קומה ב', פתח- תקווה.

ניתן להגיש את ההצעה בשעות ובימי העבודה וזאת עד ליום 19.09.2016 בשעה 12:00 )להלן: "מועד סגירת המכרז"(.  ■

המציע יצרף להצעתו את הפיקדון בהמחאה בנקאית, כמפורט בתקנון המכרז, בסכומים הנקובים בעמודת "גובה הפיקדון" בטבלה דלעיל, בהתאמה למכרז ולנכס הרלוונטי.   )5(
הצעות שתוגשנה ללא פיקדון, או שתוגשנה לאחר מועד סגירת המכרז או שתוגשנה לא בהתאם לתנאי המכרז, תיפסלנה. 

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. כמו כן לא ישולמו דמי תיווך.  )6(
על המציע להתעדכן מעת לעת באתר החברה לגבי שינויים ועדכונים במסמכי המכרז. ככל ותפרסם החברה מסמך הבהרות למכרז, יהפוך מסמך זה לחלק ממסמכי המכרז המחייבים.  )7(

החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ
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העיתונות הכלכלית 
מפרגנת לראש העיר

העיתון הכלכלי 'גלובס' סקר השבוע את המהפכה 
הכלכלית שמוביל רה"ע הרב זייברט: "עם אזור תעסוקה 
מבוקש, תכנית גרנדיוזית, תקציב מאוזן וקופת ארנונה 
תופחת, הרב חנוך זייברט ראש עיריית ב"ב, משאיר 

מאחור את ימי העוני והועדה הקרואה, הוא מציע את 
הדרך שלו לפתרון משבר הדיור, ויכול ללמד כמה ראשי 

ערים חילוניות שיעור בתורת הפיתוח האורבני"

מאת: יאיר קורן 

מעולם לא היו כותרות כה אוהדות לראש 
עירייה חרדי, כפי שעשה זאת השבוע העיתון 
הכלכלי הידוע "גלובס" להרב חנוך זייברט, 
עמודים  בת  בכתבה  ברק,  בני  עיריית  ראש 
בתמוז  כ"ו  שני,  ביום  שפורסמה  אחדים, 
מאת  "גלובס",  בעיתון   )1,8,16( ה'תשע"ו 
הכותרת  תחת  צור,  שלומית  העיתונאית 
"עירו ותורתו", מופיעה כותרת משנה גדולה 
מבוקש,  תעסוקה  אזור  "עם  אלו:  במלים 
תכנית גרנדיוזית, תקציב מאוזן וקופת ארנונה 
בני  עיריית  ראש  זייברט  חנוך  הרב  תופחת, 
והועדה  העוני  ימי  את  מאחור  משאיר  ברק, 
לפיתרון  הוא מציע את הדרך שלו  הקרואה, 
ערים  ראשי  כמה  ללמד  ויכול  הדיור,  משבר 

חילוניות שיעור בתורת הפיתוח האורבני".
העיר  של  הפיתוח  לתכנית  בהתייחסות 
מפרסם העיתון, כי על רקע המצוקה בשטחים 
חדשה  מתאר  תכנית  העירייה  יזמה  בעיר, 
אליקים,  צדוק  האדריכל  ערך  שאותה  לעיר, 
תוספת  ומטרתה  כחודש,  לפני  והופקדה 
10,000 דירות לבני ברק ואמורה לאפשר לעיר 

 2 3 0 , 0 0 0 .2035 שנת  עד  נפש 
שהוגשה  בתכנית 
המחוזית  לועדה 
חנוך  הרב  ע"י 
ראש  זייברט, 
יו"ר  העיר, 
המקומית  הועדה 
ולבניה  לתכנון 
אברהם  והרב 
רובינשטיין, 
רה"ע  מ"מ 
ועדת  ויו"ר 
ה  נ ש מ ה
ן  ו נ כ ת ל

ולבניה, בשיתוף מקצועי של אדריכל ישראל 
תמומש  הדיור  תוספת  העיר,  מהנדס  קשטן, 
על  לאחרונה  שהופקדה  תכנית  באמצעות 
וכוללת  ישראל  מקרקעי  רשות  של  קרקע 
בצפון  חדשות  דיור  יחידות   1,900 הקמת 
העיר, בסמוך לפארק הירקון ו-1500 יחידות 
הרב  ברחוב  פיג'ו  במתחם  חדשות  דיור 

כהנמן.
אשר לתדמית הכלכלית של העירייה נכתב 
בכתבה, כי טעות היא לחשוב היום שבני ברק 
ללפני  התאימה  זו  ותדמית  עניה,  עיר  הינה 
שבע שנים, כשהעירייה עמדה על סף קריסה 
כלכלית ולגירעון מצטבר של 275 מליון ₪, 

שהינם 40% מהתקציב השנתי.
תכנית  לאחר  העיתון,  מוסיף  זאת,  לעומת 
כיום,  הגביה  אחוז  עומד  העירייה  שעברה 
מליון  ל-95  ירד  הגירעון  ל-90%,  מ-70% 
שיעור  השנתי,  מהתקציב   1% שהינם   ₪
השוטף,  בתקציב  הממשלתית  ההשתתפות 
בלבד,   17% הוא  ורווחה,  חינוך  בקיזוז 
ואלמלא מלוות בעבר היתה עיריית בני ברק 

נחשבת לעיר עצמאית.
אחד הגורמים לשיפור הכספי של העירייה 
המסחר  במגדלי  הארנונה  בנתוני  נמצא 
והעסקים במתחם BBC בצפון העיר, כאשר, 
צפוי  אלו  במבנים  ההכנסות  היקף  כיום, 
אחדות  שנים  ובעוד   ,₪ מליון  ל-25  להגיע 
הוא יעבור את 80 מיליון בשקלים. כיום, כל 
יזם שבונה מגדל אחד באזור מקים עוד, וכך 
 ,3,  2 ב.ס.ר  מגדל  את  הקימה  ב.ס.ר  חב'  גם 
וזאת  נוסף,  לב.ס.ר  מגרש  מחפשת  והיא   4
המושבות"  "אם  מחלף  להקמת  בהמשך 
ששיפר משמעותית את מצב התחבורה, וכיום 
עסקים  גופי  השונים  במגדלים  ממוקמים 
זאת  וכל  ועוד,  דש  מיטב  כבל"ל,  גדולים 
שטחי  מ"ר  מיליון   1,5 לעוד  לתכנית  בנוסף 

תעסוקה נוספים.

www.esteticdent.co.il
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ד"ר אוריאל אבידן

זקוקים להשתלת שיניים איכותית

במחירים אטרקטיביים?

מבצע מיוחד!!
לרגל החגים

השתלות שיניים בשיטות מתקדמות ביותר

ישור שיניים וטיפולים משמרים

תעודת אחריות בכתב על כתרים ושתלים

תשלומים 
נוחים

אפשרות 
לשתלים 
ביום אחד

לבדיקה והתייעצות חינם

כתרים
בסריקה 
ממוחשבת

פנורמי חינם
בסגירת 
תוכנית

משרדנו מייצג זוכים וחייבים מול לשכות ההוצאות 
לפועל השונות, איחוד תיקים, סגירות תיקים וניהול 

מו"מ וייצוג בהליכי פשיטת רגל     

משרד עו"ד תומר ברזיק

מייל : tomer@barziklaw.com כתובת : דניאל פריש 3, תל אביב 
החרש 16, נס ציונה  טלפון : 03-6078888 | 08-9300408

חובות זה לא גזרה משמיים
חייב כסף? חייבים לך כסף?



אתה לא רואה
בעיניים?
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מאת: חיים רייך

מובילה  שמאוחדת  הגדול  המהפך  רקע  על 
שמאות  ולאחר  האחרונה,  בשנה  ברק  בבני 
ברק  בבני  לשורותיה  הצטרפו  חדשים  לקוחות 
קיים מנכ"ל מאוחדת מר  בחודשים האחרונים, 
מאוחדת  במרפאות  מקיף  סיור  וורמברנד  זאב 
מהלכי  התקדמות  אחר  מקרוב  ועקב  ברק  בבני 

ההתפתחות בעיר. 
הגדולה  החולים  קופת  כיום  שהיא  מאוחדת 
בריכוזים  ובהם  החרדי  בציבור  והמובילה 
שמש,  בית  בירושלים,  הארץ,  ברחבי  החרדים 
אשדוד,  אלעד,  עילית,  מודיעין  עילית,  ביתר 
שירותיה  את  ופורסת  מרחיבה  ועוד,  גת  קריית 

המקצועיים לתושבי בני ברק. 
המחוז  מנהל  הצטרפו  המנכ"ל  של  לביקורו 
החרדי  המגזר  ומנהל  סגנו  הוסמן,  אלישע  מר 
במחוז הרב משה כהן, ראש אגף שיווק ושירות 
של  המחוזי  הרופא  שולויס,  רון  מר  במאוחדת 
מאוחדת דר' דרור וסרמן , מנהלת המרחב הגב' 
הגב'  המחוזית  השיווק  מנהלת  גולדברג,  קרן 
מרפאות  מנהל  קמינסקי  אורי  שניר,הרב  שרון 

קשרי  מנהל  קליין  אריה  הרב  בב"ב,   מאוחדת 
קהילה בבני ברק ומוותיקי מאוחדת, הגב' שיפי 

הרברט מנהלת מרפאת מרום שיר ועוד.
מאוחדת  במרפאת  המנכ"ל  סייר  תחילה 
ברח' נורוק בקרית הרצוג שם עקב מקרוב אחר 
שירותי  והוספת  המרפאה  והכפלת  התרחבות 
רפואה רבים, כשרק לאחרונה התווספו במקום 
ומשפחה  ילדים  ברפואת  בכירים  רופאים  מס' 
וברפואת נשים. מנהל המרפאה אלון כהן העניק 
ההולכת  בשכונה  הצמיחה  על  מקיפה  סקירה 

וגדילה מידי יום ביומו. 
משם המשיכה הפמליה למרפאת מרום שיר, 
בבני  מאוחדת  של  המרכזית  המרפאה  שהיא 
סייר במתחם החדש בתוך מרום  ברק. המנכ"ל 
שיר, שם הולך ומוקם בימים אלו המרכז החדש 
וצפוי  ממדים  רחב  במקום  הילד,  להתפתחות 

להיפתח בתוך מס' שבועות. 
לבריאות  המרכז  באגף  המנכ"ל  סייר  כמו"כ 
אלו,  בימים  ונבנה  ההולך  חדש  אגף  האישה, 
עור  קורמות  אשר  התוכניות  הוצגו  שם  כשגם 
נשים  מוקד  מופעל  בנוסף  אלו.  בימים  וגידים 
השעות  בין  א-ה  בימים  דחופה  נשים  לרפואת 

18:00-23:00 ובמוצ"ש משעה אחרי צאת שבת 
ועד 23:00.

יחד עם מנהל  משם המשיך מנכ"ל מאוחדת 
ומנהל  כהן  משה  ר'  הוסמן,  אלישע  המחוז 
מיוחד  לביקור  קמינסקי  אורי  ר'  ב"ב  מרפאות 
קליין  שאול  משה  רבי  הגאון  של  במעונו 
ד"ר  הרב  גם  הצטרף  לביקור  כאשר  שליט"א, 

ברייר מבית החולים מעייני הישועה.
מנכ"ל מאוחדת סקר בפני הגרמ"ש קליין על 
ועל  ברק,  בבני  מאוחדת  של  הרחבה  פעילותה 
מה  את  התורה  לעיר  כמודל  מביאה  שהיא  כך 
שהביאה מאוחדת לציבור החרדי בכל הריכוזים 

החרדים ברחבי הארץ.
כיום  שהיא  מאוחדת  כי  סיפר  וורמברנד 
מבחינה מספרית הקופה הגדולה ביותר בציבור 
החרדי, היא גם הקופה המתאימה ביותר לציבור 
הבכיר,  צוותה  שאנשי  היחידה  והינה  החרדי, 
ותפקידים  דרגות  ובעלי  בכירים  מנהלים  כולל 
פועלים  מאוחדת  "אנשי  חרדים.  הינם  בכירים 
הרבנים  הכוונת  פי  על  בישראל  ואם  עיר  בכל 
המקצועיים  הרפואה  שירותי  כל  את  ונותנים 

והאיכותיים", אמר.  

מנהל המחוז מר אלישע הוסמן הוסיף במהלך 
למאוחדת  שהצטרפו  הרופאים  כל  כי  הפגישה 
הרופאים  גם  כמו  האחרונים  בחודשים 
מאוחדת,  במרפאות  משירותיהם  שמעניקים 
ההלכה,  וכללי  הרבנים  הנחיות  פי  על  פועלים 
ועניין  דבר  בכל  עצמה  מתאימה  מאוחדת  וכי 

לקהילה החרדית. 
החשובים  בנושאים  דיון  התפתח  במקום 
מוקדי  נושאי  כמו   – החרדי  לציבור  והנצרכים 
הילד  התפתחות  ונושא  הנשים  ומוקדי  השבת 
וקלינאית  וריכוז  קשב  הפרעות  של  ובעיות 

תקשורת לילדים. 
לאחר דיון פורה ארוך ומעמיק התרשם הגאון 
של  הענפה  מהפעילות  שליט"א  קליין  הרב 
מאוחדת בבני ברק ואמר כי שמה של מאוחדת 
האיכות  בשל  הארץ  רחבי  בכל  למרחוק  יוצא 

הרפואית ופעילותה לטובת הציבור החרדי.
התברכה  וממושכת  ארוכה  ישיבה  לאחר 

המשלחת מפי הרב תוך איחולי הצלחה. 

מנכ"ל מאוחדת ערך סיור מקיף בבני ברק
במהלך ביקורו סייר 

המנכ"ל במרפאות השונות, 
שוחח עם אנשי הצוות 
ובהם הרופאים הבכירים 

שהצטרפו לאחרונה 
למאוחדת בעיר ● את 
הביקור חתם המנכ"ל 

וצוותו אצל הגרמ"ש קליין 
ביקור מנכ"ל במרפאת מרום שיר בבני ברקבביקור אצל הגרמ"ש קליין

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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סובל מחוסר יציבות?
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סיבוב שני: פרוש תקף את 
'יש עתיד' במליאה

 סגן שר החינוך נשא נאום מסכם לחוק הליבה ותקף בחריפות את אמירותיהם של ח"כי 
'יש עתיד' על כך שלא לומדים דברים נצרכים במוסדות הפטור  קודם לכן, הסביר על 

המחויבות העמוקה של יהדות התורה לרב מבריסק ולמשפחתו ותלמידיו

מאת: אלי שניידר

הקטנות  בשעות  לשלישי,  שני  שבין  בלילה 
ונשנות  חוזרות  מתקפות  ולאחר  הלילה  של 
עתיד',  'יש  ח"כי  ובעיקר של  האופוזיציה  של 
נאום מסכם  פרוש  מאיר  החינוך  סגן שר  נשא 
במליאת הכנסת, לקראת העברתו בקריאה שניה 
ושלישית של חוק הליבה המתוקן, שמבטל את 
הבג"ץ  חרב  את  ומסיר  לפיד  גזירות  אחרונת 

שאיימה על תקציביהם של מוסדות הפטור.
כאן במסגרת  ואני  ישראל  אגודת  איש  "אני 
נאומו  את  פרוש  פתח  התורה",  יהדות  של 
יותר  "לפני  פיקנטיים,  היסטוריים  פרטים  עם 
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את חוק הליבה, היום כאשר נאשר את החוק, 
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מאות, שלושת אלפים שנה. לומדים חשבון".

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!

כיריים
במבחר

ענק!

תנור
דו תאי

מקררי
בלומברג
וסמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

56
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1990 ₪

החל מ-1190 ₪

החל 
מ-

החל מ-2090 ₪ רק-1990 ₪החל מ-2988 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
רק-מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪55
מזגן נייד טורנדו

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
7 קילו

33
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1190 ₪ ל-36 חודשים
₪ רק:

מקרר
שארפ

4 דלתות

רק: 4990 ₪
138

₪ 490החל מ:

 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 
סה"כ: 2990 ₪המחיר הזול ביותר!

₪ 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

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

500
גר׳

יופלה בטעמים
100-200 גר׳

מארז במבה שוש עשירייה
10*20 גר׳

YOLO בטעמים תנובה
123 גר׳

ספגטי אסם מס׳ 8
500 גר׳

שלישית טונה ויליגר
3*160 גר׳

חטיף צ׳יק צ׳אק
75 גר׳

ויטמינצ׳יק
1 ל׳

פיצה משפחתית טעם טוב
מהדרין 3*500 גר׳

עוגיות חיוכים עלית
150 גר׳

מגוון מוצרי טבעול
עד 1 ק״ג

גבינה לבנה תנובה
500 גר׳

אורז יסמין קלאסי
1 ק״ג

גלידה אריזונה
2 ל׳

ארטיק קרח אריזונה

גבינה צהובה עמק סמי
400 גר׳

מגוון חטיפי אסם
עד 80 גר׳

מגוון סנפרוסט 600-800 גר׳ 
לא כולל שעועית עדינה, פול, במיה וארטישוק

ג׳אמפ בטעמים
1.5 ל׳

₪2490

₪20
יח׳6

ב-

₪20
מאר׳3

ב-

₪10
יח׳4

ב-

₪20
יח׳6

ב-

₪24
מאר׳2

ב-

₪12
יח׳2

ב-

₪12
יח׳2

ב-

₪1690

₪30
יח׳10

ב-

₪10
יח׳4

ב-

₪60
יח׳3

ב-

₪20
יח׳2

ב-

₪15
יח׳2

ב-

סודה בטעמים טמפו
1.5 ל׳

₪10
יח׳5

ב-

₪690

₪10
יח׳10

ב-

₪10
יח׳20

ב-

₪20
יח׳5

ב-

שישיית מים נביעות
1.5 ל׳

₪790

שישיית קוקה קולה
2 ל׳

₪2990

2ל׳

שוקולד מריר צ׳וקטה
100 גר׳

₪10
יח׳4

ב-

שמפו/מרכך/תחליב רחצה
כיף 750 מל׳

ג׳ל כביסה פרסיל
3 ל׳

₪25
יח׳3

ב-
₪2490

אבקת כביסה פרסיל
8 ק״ג

₪3990

חינם!חניהקיץ בריא!

בני ברק: כהנמן 106 )מול קוקה קולה(, טל. 03-7504077,
שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:30-23:00 ד׳-ה׳ 07:30-24:00 ו׳ 07:00-14:00

המחירים בתוקף עד 13.8.16,  או עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון הנמצא בסניף.  הרשת יכולה לבטל ולהפסיק את המבצעים ללא הודעה מוקדמת. 
מלאי מינימום 100 יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. ט.ל.ח. אין מכירה 

סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח’ / ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד. 
בני ברק: כהנמן 106 )מול קוקה קולה(, טל. 03-7504077, שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:30-23:00 ד׳-ה׳ 07:30-24:00 ו׳ 07:00-14:00

משלוחים עד בית הלקוח
כפר סבא מזרח | כפר סבא הירוקה | בני ברק | חולון | גבעת זאב | רמות )ירושלים( | רחובות | לב אשדוד | קרית גת  | אשקלון צפוני | אשקלון מכללה

מגוון פלפלים

אגס / מנגו

לק״ג₪590עגבניה / גזר / בצל / תפו”א לבן

לק״ג₪790 לק״ג₪290

הירקות והפירות בהשגחת בד״צ העדה החרדית

נסיכת הנילוס
קפוא

לק״ג₪2490

סלמון סטרלינג
קפוא

דניס טרי
מוגבל ל-6 ק״ג בקניה מעל ₪150

קרפיון טרי
מוגבל ל-6 ק״ג בקניה מעל ₪150

מושט טרי
מוגבל ל-6 ק״ג בקניה מעל ₪150

לק״ג₪4990

לק״ג₪3490

לק״ג₪1990

לק״ג₪1990

בקלה צעיר
קפוא

לק״ג₪10

טריטריטרי
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בני ברק 22   כ"ח בתמוז תשע"ו 123/8/16

שועט  הממשלה  ישיבות  לחדר  השבוע.  ראשון,  יום  בוקר 
נתניהו באיחור שגרתי כשלצידו נראה לראשונה, צועד ומתנשף 
האיש  ברץ.  רן  הביטוי,  גסות  אביר  הקצב,  את  להדביק  כדי 
אחרי  ונדחה  עוכב  מוסמס,  ההסברה  מערך  לראש  שמינויו 
 - הנשיאים  שלושת  נגד  הטעם  סרות  התבטאויותיו  חשיפת 
הישראלי  הנשיא  לחיים  ויבדלו  זצ"ל  החכמים  מועצת  נשיא 
והאמריקאי - נכנס לבסוף ללשכת רה"מ בדלת האחורית, כיועץ 

בכיר שמינויו אינו טעון אישור בממשלה. 
לישיבת הממשלה נכנס ברץ השבוע מהדלת הקדמית, צמוד-
מאלף  יותר  ששווה  אחת  תמונה  הייתה  "זו  לנתניהו.  צמוד 
שהביא  אחד  "אותו  הממשלה,  משרי  אחד  תיאר  פוסטים", 
הזוי  תקשורתי  יום  סדר  כולנו  על  כפה  הברץ,  את  לנתניהו 
ואובססיבי". כשהשר אמר אחד, הוא התכוון לאחת והיחידה. 

שרה אמנו, הגברת הראשונה. 
של  שנים  שלוש  אחרי  ב-99'  ברק  ידי  על  הודח  כשנתניהו 
מדיה  עם  לחזור  נשבע  הוא  תקדים,  חסרת  תקשורתית  הסתה 
להבטחותיו  בניגוד  לעצמו,  מבטיח  שהוא  דברים  משלו. 
האחרונות  הקדנציות  בשלוש  לקיים.  גם  נוהג  ביבי  לאחרים, 
והרצופות של האיש, התקשורת היא משוש חייו, בה הוא הוגה 
גולש  נדמה היה שזה  לילה, אבל השבוע  ולילה, בעיקר  יומם 

כבר לאלף לילה ולילה.
ישיבת הממשלה השבועית דמתה לתיאורים אפופי הערפל 
שמות  החמישים.  משנות  העורכים  ועידת  של  הסיגרים  ועשן 
כאשר  האוויר,  לחלל  נזרקו  ומגישים  פרשנים  עיתונאים,  של 
לכל אחד מהם הוצמד תג מחיר וצמיד זיהוי. לחברים היה ברור 
שלאירוע הזה יש סיבה ומסובב/ת. כשדוד ביטן הוביל בראשית 
השבוע יוזמת חקיקה לביטול תאגיד השידור הציבורי, החברים 
זיהו את הקצף על פני המים של וילת נתניהו בקיסריה מסופ"ש 
ולא  פרטי  כח"כ  זאת  עושה  שהוא  הצהיר  כשביטן  האחרון. 
כיו"ר הקואליציה, השרים שאלו בציניות האם זה מה שהורה 

לו לומר היועץ המקצועי ברץ.
הבא בתור היה זאב אלקין שיצא מסבב התיקים של נתניהו 
תחת  תיקים  שני  ובמצטבר,  בידו,  הסביבה  איכות  כשתאוות 
יושב סביב שולחן הממשלה,  שליטתו. כאדם פרטי שבמקרה 
ובלי קשר לגמול המוקדם של נתניהו, הפריח אלקין בלון נוסף 
כשהודיע על הובלת יוזמת חקיקה שתחייב את השקת שידורי 
לבין  בינם  גיחכו  ולא ממודיעין. החברים  מירושלים,  התאגיד 

עצמם ושאלו מה קדם למה. 
אחרונה חביבה הייתה שרת התרבות והספורט, מירי כפיים 
היחידה שצורפה למסע  והשרה  יקירת משפחת המלוכה  רגב, 
לה  אין  ספורט  כשרת  מדליה  לאפריקה.  הנתניהוהים  של 
הלפ"מ  פרסומי  על  האחריות   - הכסף  גביע  את  אבל  באוסף, 
)לשכת הפרסום הממשלתית( - היא קיבלה השבוע, כמו עובד 

שמתוגמל בבונוס שמן על העבר עם ציפייה לעתיד. 
"לכולם היה ברור שיש פה מקהלה מתוזמנת", הסביר לאחר 
לפני  שניהל  מעניינת  שיחה  על  שסיפר  השרים  אחד  מעשה 
המבוהל,  הבכיר  הממשלה.  ראש  בלשכת  בכיר  עם  הישיבה 
על סף איבוד עשתונות, תיאר בעיניים כלות לא פחות משבע 
בתאגיד  לבכיר  היהודי  בבית  בכיר  בין  שהתקיימו  פגישות 
מיקי  את  לתאגיד  ממנים  לא  למה  גיששנו  "כשאנחנו  החדש. 
"הדליפו  רה"מ,  הגורם מלשכת  ישראל", אמר  קול  איש  מירו 
את זה לתקשורת ויצרו טרראם גדול. עכשיו מתברר לנו בדיעבד 

שמאחורי הגב עשו לנו כיפה אדומה סרוגה".
התחושה שמשדר נתניהו כלפי התאגיד היא של גולם הקם 
השקת  שעיכוב  הממשלה  בישיבת  הסביר  "כשבנט  יוצרו.  על 
שידורי התאגיד ייצור בלבול אצל הטאלנטים שגויסו כמו יאיר 
נתניהו רשפו", תיאר השבוע  שרקי הדתי-לאומי, העיניים של 
שר חרדי. המסקנה שלו הייתה שכאשר נתניהו מדבר על גיוס 

שמאלנים לתאגיד, הוא מתכוון בכלל לדתיים לאומיים.  

נוטף דיו
ודיו.  דם  נוטף  לליכוד,  היהודי  הבית  בין  הכותרות,  מרחץ 
והתדהמה  כותרות ההלם  גם  כאן השבוע,  לעומת מה שנראה 
מזג  של  שגרתיות  תחזיות  כמו  נראות  החרדית,  בעיתונות 
האוויר. הקרב לא החל וגם לא יסתיים על רקע שידורי התאגיד. 
ושקד  בנט  של  כהונתם  מתקופת  העבר  משקעי  רק  לא  אלו 

בלשכת נתניהו, שהופכים את החיים תחת קורת גג אחת לבלתי 
אפשריים. שני הג'נטלמנים הללו, ששומרים על אנגלית נקייה 
ומלכלכים בעברית, חושבים בעיקר על העתיד, אם תרצו: קץ 

הימין. 
מי  עם  להתמודדות  שנוגע  מה  בכל  כי  הוכיח  כבר  נתניהו 
של  האופי  בתכונות  ניחן  הוא  שלטונו,  נצחיות  על  שמאיים 
נוספות  שעות  עובדת  הפראנויה  אזריה.  אלאור  היורה  החייל 
מטען  מתג  על  ללחיצה  מתורגמת  פוליטית  גסיסה  עווית  וכל 
לא  הוא  הממשלה,  שולחן  סביב  מולו  יושב  כשבנט  קטלני. 
בנט  קואליציונית.  שותפה  ויו"ר  חינוך  שר  עיניו  לנגד  רואה 
בעיניו, הוא מטען חי עם פתיל השהייה קצר. הוראות הפתיחה 
באש הפוליטיות שביבי אימץ לעצמו, מאלצות אותו לירות כדי 
ערב  גבו.  על  מטרה  סימן  שנתניהו  בטוח  מצידו  בנט  להרוג. 
הבחירות האחרונות, הוא חיסל בתוך יממה מחצית מכוחה של 
להשלים  הוא מתכוון  הבאות  הבחירות  לקראת  היהודי.  הבית 

את המלאכה. 
בכיר בלשכת ראש הממשלה שאל השבוע את אחד מהשותפים 
החרדים, האם הוא שם לב לכך שהתקשורת החילונית העוינת 
מאתרגת את בנט על רקע העברת חוק הפטור מליב"ה ותוקפת 
רק  מדובר  "לא  הממשלה.  ראש  ואת  החרדים  את  בעיקר 
היו  ושקד  בנט  "הרי  צרותיו,  את  ותינה  הבכיר  המשיך  בזה", 
צריכים להיות אויבי האומה, בגלל הדאגה האובססיבית שלהם 
למתנחלים. בתחום הכלכלי - רק השבוע אישרנו בממשלה עוד 
מאה וחמישים מיליון של הטבות מס להתנחלויות בלחץ של 
צעד  לעשות  נותנים  לא  הם   - המדיני  בתחום  היהודי;  הבית 
אחד בונה אמון; בתחום המקצועי - רפורמות שונות ומשונות 
הרפורמה  כולל  תקציבים,  שמשחררות  החינוך  במשרד 
האחרונה של קיצוץ בשעת תקן, מנותבות בעיקר למתנחלים. 

מעולם לא ניתן הרבה כל כך למעטים כל כך".
השותף  באוזני  לנתח  הבכיר  המשיך  כתיקונם",  "בימים 
החרד, "המקהלה השמאלנית של ידיעות אחרונות, הארץ, ערוץ 
ומה  רחם.  ללא  היהודי  הבית  את  תוקפת  הייתה   ,10 וערוץ   2
קורה בפועל? נתניהו מותקף, לאחרונה גם החרדים, אבל בנט 
ושקד הם יקירי האומה. כל בוקר הם נמרחים בכותרת מחמיאה 
בידיעות אחרונות, והכותרות האלו סוללות להם את הדרך ללב 
הקונצנזוס. כבר הרבה זמן לא נראו פה שרי חינוך ומשפטים כל 
כך פופולריים". המשפט האחרון רלוונטי בהחלט גם כלפי שר 
הבריאות, אלא שליצמן העוסק מבוקר עד ליל בענייני משרדו 

הוא האנטיתזה למודל המיניסטריאלי של הבית היהודי.
המסקנה של הבכיר בלשכת ראש הממשלה היא שבנט ושקד 
קונים שקט תקשורתי ברפש שהם משליכים על ראש הממשלה, 
רפש".  הוא  "שקט  הבית"רי  להמנון  מעוות  פירוש  במעין 
אצלם  תזהה  התקשורת  עוד  כל  תקשורתי,  בשכפ"ץ  יזכו  הם 
בכל  כמו  הממשלה.  ראש  על  הנגמ"ש  מתוך  לירי  פוטנציאל 
תאוריית קונספירציה מושלמת, מוצגת גם ראיה ניצחת בדמותו 
יומי  בסיס  על  מפרגנות  כותרות  שקיבל  ליברמן,  איווט  של 
שביבי  מרגע  נתניהו.  על  שאיים  מיליטנטי  ימני  כאופוזיציונר 

הכניס אותו תחת כנפי ממשלתו, הורם הנזר והוסרה העטרה. 
שכושר  הוכיח  כבר  ונתניהו  ספיגה  מגבלת  יש  לסחבה  גם 
הנפש  בציפור  שפוגעים  ברגע  ונגמר  מוגבל  שלו  הספיגה 
בדרישה  ללפיד  החבירה  שלו.  והביטחונית  התקשורתית 
ובעיקר  איתן,  בצוק  המנהרות  לכשל  חקירה  ועדת  להקמת 
הגיבוי התקשורתי שמקבל בנט והתייצבותו לימין אויבי נתניהו 

משמאל - הם קו אדום. 
לחיסול  החוק  עם  שעברה  בקדנציה  הקו  את  חצה  כשלפיד 
ישראל היום וליצמן אשפז את המערכת הפוליטית עם הסיפור 
והלך  הכלים  את  שבר  ביבי  לפיד,  של  הפוטש  הצעת  על 
לבחירות. נתניהו מודל 2016 מצוי בתקופה רגישה של חקירה 

ולפיכך אופציית פירוק הממשלה היא האחרונה ברשימה. 
את האופציה המועדפת של צירוף העבודה על חשבון הבית 
היהודי, נתניהו היה מאמץ בחום, רק שהפעם זהו לא ביבי שאינו 
ביבי  הקודם,  השידוכים  בסבב  יכול.  שלא  הרצוג  אלא  רוצה, 
העדיף את הרצוג בחוץ ובנט בפנים, אבל מאז ועד היום משהו 
קרה. לא נתניהו השתנה, אלא המציאות - כלשון הזהב של שר 
בסבב  מופז(.  בוגי.  )לא  הנשכח  והרמטכ"ל  לשעבר  הביטחון 
כניסת  נתניהו ראה בדמיונו את המדרון החלקלק של  הקודם, 
הרצוג, יציאת בנט וחבירתו של בנט לאיווט – כדי להקים גוש 
האיום  לגיהנום.  חייו  את  שיהפוך  משמעותי  אופוזיציוני  ימני 
הזה הוסר מרגע שאיווט חצה את הקווים חזרה, ובסיטואציה 

הוא  עצמאית  הטרנד של הקמת מפלגה  הפוליטית העכשווית 
ישרוד  לא  שהמיזם  מבינים  כבר  ב'כולנו'  האתמול.  אופנת 
במתכונתו, יוגי יעלון מתחבר בינתיים בעיקר לעצמו - בשיעורי 
היוגה. אם הדבר היה תלוי בנתניהו לבדו, הרצוג לא היה מחליף 

את בנט מחר, אלא אתמול. 
רק שהפעם, כשביבי רוצה, זהו יו"ר העבודה שלא מסוגל לעת 
עתה לספק את הסחורה. הרצוג אומנם קיבל השבוע בוועידה 
אור ירוק לשנה נוספת בראשות המפלגה, ובלשכת רה"מ רואים 
בכך גושפנקא לשנה תמימה של דיבורים על כניסה לממשלה. 
 - הרצוג  המבוזבז  המוכתר  את  לראות  קשה  נשימה,  ובאותה 
שספג בליל של קריאות בוז'י-בוז'י ושריקות בוז - מצעיד את 
ח"כי העבודה לממשלה בתקופה הקרובה. אולי אחרי הפגרה. 

מי שמבינים את נפיצות הסיטואציה טוב מכולם הם מנהיגי 
המתיישבים שהחליבה - אומנותם. לא לחינם הם שלחו השבוע 
ח"כים מהבית היהודי להעביר מסרים מרגיעים ללשכת רה"מ 
את  יש  החרדים  לח"כים  אם  מפלגתם.  יו"ר  של  גבו  מאחורי 
יבנה, חכמיה וקצבאותיה, הרי שלח"כים הסרוגים יש את כרם 
המועברים  ותקציביה  בהתנחלויות  המפוזרים  בוגריה  ביבנה, 
כיבוש  על  בנט  של  החלומות  הנוכחית.  בממשלה  בנדיבות 
כיבוש  על  הדמיונות  כמו  בעיניהם  הזויים  הממשלה,  ראשות 

מחדש של גוש קטיף. 

עידית דמזיק
דברי  את  השבוע  הזכירה  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
המנוח אורי אורבך 'הטובים לתקשורת', בתגובה לדברי דרעי 
ומהתקשורת  מהתאגיד  החרדים  הדרת  על  הממשלה  בישיבת 
בראיון  בצדק  דרעי  שהשיב  כפי  שלנו,  הטובים  הישראלית. 
בהתאם  אך  תלמודם,  על  לשקוד  ימשיכו  בגל"צ,  ברקאי  לרזי 
ניתן  וזיבורית  עידית  של  הסובייקטיבית  התלמודית  להגדרה 
לומר שבמקרה הזה 'עידית דמזיק כזיבורית דניזק'. גם לחרדים 
שאוחזים בעט ובמיקרופון ואינם נמנים על חובשי ספסלי בית 

המדרש, יש בהחלט מה לתרום בשיח הישראלי.
שלא  פטרונית  באמירה  להשתלב,  לחרדים  הציעה  שקד 
הולמת את התנהלותה, העניינית וההוגנת בדרך כלל. תירוצים 
מהשמאל  התקשורת  אנשי  שנים  במשך  השמיעו  הזה  בסגנון 
ששלטו במדיה והדירו אחרים, כלפי עיתונאים מהציבור הדתי 
לאומי. לכו תשתלבו, אמרו להם, וחסמו את השערים. תשתלבו, 

ואם רק תנסו לממש זאת - תחטפו.
היה  במקהלה,  שהשתתף  הממשלה  שולחן  סביב  שר  לכל 
הבטחות  עם  פרוע  לא  חשבון  לדרעי  גם  משלו.  מיוחד  ניגון 
שמכל  להיות  יכול  ובתאגיד.  מורשת  ברדיו  חרדים  למינוי 
הברדק הזה, ירוויח לבסוף איש הרדיו ברוך הכישורים והניסיון 
עוקפים, הצעה  פיראטיים  דוד חכם שקיבל השבוע, בערוצים 
משודרגת לתפקיד בכיר ברדיו מורשת, כמגיש וסמנכ"ל. הצעת 
עסקה  מקצועיים  גורמים  מטעם  שנשלחה  נוספת  אש  הפסקת 
ההצעה  החדש.  התאגיד  במסגרת  אותנטי  חרדי  רדיו  בהקמת 
נפלאה כשלעצמה, אבל רק זה מה שחסר לקול חי ולקול ברמה, 

לקבל עוד מתחרה בסקר טי ג'י איי. 
הנציגים הדתיים לאומיים בכנסת ובתקשורת, חטפו השבוע 
שאין  היא  האמת  צדק.  של  מועטה  במידה  החזיתות,  בכל 
הסרוגים  אחינו  על  ולהתגולל  להתנפל  ביקורת,  למתוח  מה 
בתקשורת ובמערכות השלטון. הם לא יעשו עבורנו את העבודה 
כפי שאנחנו לא נעשה עבורם. מה שכן צריך ואפשר לעשות זה 

ללמוד מהם. ללמוד וליישם.
נרמס  לאומי  הדתי  הציבור  והתשעים  השמונים  בשנות 
והושפל, לא פחות מהחרדי. המדיה התקשורתית נשלטה על ידי 
תקשורת ליברלית שמאלנית. קול אחיד וצורם נשמע בלשכות 

המשפטיות של משרדי הממשלה ובכל מוסדות השלטון.
הפרדוקס שלהם היה גדול משלנו. הם חשו בשר מבשרה של 
סיכן  ליחידות מובחרות,  הנוער הסרוג התנדב  המדינה. מיטב 
הוצגו  הסרוגים  העוינת  בתקשורת  אבל  תרומה,  הרים  חיים, 

תדיר כשודדי המדינה. שניים בסחטנות, רק לחרדים.
הדתי  הציבור  חולל  מים,  שחקו  אבנים  של  ארוך  בתהליך 
אורי  העיתונאי  היה  בתקשורת  החלוץ  אמיתי.  מהפך  לאומי 
אורבך ז"ל, סרוג מהדור הישן, שאומנם לא נודע, וזאת בלשון 
המעטה, באהבתו הגדולה לחרדים, אך בכל מה שנוגע לעמידה 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

כיפה אדומה סרוגה
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אמיתי.  פייטר  היה  גדל,  עליהם  העקרונות  על 
דעתו  את  מביע  אלא  מתנחמד  שלא  נחמד  איש 
הדלת  את  פתח  הוא  התשעים  בשנות  מורא.  ללא 
לשיירה ארוכה שבאה בעקבותיו, ומאז ועד עתה, 

נמשכת שיירה. מן המאה שעברה. 
להם  שאפשר  הסרוגים  של  האיטי  המהפך 
קרה  לא  המרכזיים  הצמתים  כל  על  להשתלט 
ביום אחד אלא בתהליך שנמשך שנים. ניתן לומר 
ההתנתקות,  מימי  לקחים  הפקת  זאת  שהייתה 
כשבאותם ימים אומללים הציבור הדתי לאומי חש 
רגשיות  במכפלות  לפיד,  בממשלת  החרדים  כמו 

עליהן לא לומדים במוסדות הפטור.
דלתיים  ומאחורי  שבט  מועצת  שישבה  לא  זה 
של  הדינמיקה  אלה  היו  תוכניות.  גיבשה  סגורות 
עלובי החיים שהוגלו מארצם וערנות יוצאת דופן 
שפותחה ברגעים קשים, ששמו את הציבור הדתי 
לאומי על המפה והפכו אותו מבן חורג שמסתפק 

בשאריות לבכור הנוטל פי שניים.
לסגור  מכרז,  לכל  לגשת  איך  למדו  הסרוגים 
משרדי  שלעיתים  עד  קצוות,  ולסרוג  פינות 
הממשלה הרלוונטיים נראים למי שמזדמן אליהם 
כמו כיפה סרוגה אחת גדולה. תרמה לכך לא מעט 
ממוקמים  הממשלה  משרדי  שמרבית  העובדה 
האחרון  בעשור  שהתרוקנה  ישראל  בבירת 
שהתמודד  חילוני  כל  על  חילוניים.  מאקדמאים 

במכרז ממשלתי, קפצו עשרה סרוגים.
שחזר  דרעי  הפנים  שר  מהפכניות.   - התוצאות 
למשרד ממשלתי אחרי היעדרות של כשני עשורים 
נדהם מעוצמת השינוי ותיאר זאת כאן עם כניסתו 
מתקנת',  'קדנציה  לפוליטיקה:  )בי"ס  לתפקיד 
10.6.2015(. "הייתי מנכ"ל צעיר של משרד הפנים 
ר'  יחיד חובש כיפה שחורה,  והיה אז פקיד בכיר 
שכנא רותם, אביו של דודו ז"ל. ראיתי אז מה רב 
ערכו של פקיד אחד. היום אנחנו במצב שגם את זה 
אין לנו. כשאתה נכנס למשרדים אתה רואה ים של 

כיפות סרוגות ואפס כיפות שחורות".

ממשלתי חרדי
שלמד  מה  את  שזיהו  הראשונים  היו  הסרוגים 
לשלטון  משמעות  אין  האחרון.  בחודש  ארדואן 
מיניסטריאלי שלא מחולל מפנה בשטח. את מפת 
שבאים  השרים  קובעים  לא  הלאומית  העדיפות 
הפקידים  אלא  רצויים,  לא  אורחים  כמו  והולכים 
והיועצים המשפטיים שיושבים במשרדים עשרות 
של  מים  פלגי  על  שתול  עץ  כמו  נטועים  שנים, 

תקציבים.
לדרוש  מאזניים,  לשון  שמשמש  שר  יכול 

אך  משרדו,  לתקציב  מיליונים  מאות  ולהשיג 
הוא  הקריטריונים  את  שקובע  מי  האמת  ברגע 
המשפטית,  המחלקה  בגיבוי  הרלוונטי  הפקיד 
ובשני התפקידים, מרבית הסיכויים שיישבו דתיים 
לאומיים. למציאות הזאת ניתן ביטוי בשטח בימי 
שזכורים  הדתית  הציונות  של  הפוליטי  השפל 
הקים  ב-2009  החרדית.  הנציגות  הזוהר של  כימי 
ההגאים.  ליד  החרדים  ישבו  בה  ממשלה  נתניהו 
גפני בראשות ועדת הכספים, ישי במשרד הפנים, 
במשרד  מרגי  מלא-מלא,  השיכון  במשרד  אטיאס 
הדתי  הציבור  הבריאות.  במשרד  וליצמן  הדתות 
איך  לרווחה,  קרועות  בעיניים  הביט  לאומי 
נותרת  אריאל  ואורי  כצל'ה  של  הלאומי  האיחוד 
באופוזיציה בעוד המפד"ל מדולדלת האברים על 
שלושת ח"כיה מסתפקת בתפקיד המנותק של תיק 

המדע והחלל.
והנה, למרות הנחיתות הברורה, הציונות הדתית 
מניבים  נדל"ן  נכסי  עם  קדנציה  מאותה  יצאה 
החרדים  לעומת  שנים,  במשך  בידיה  שנותרו 
שהסתפקו במיטלטלין משומשים ובצרור נקוב של 
הדתיים-לאומיים  התורניים  הגרעינים  מזומנים. 
ביהודה  הבנייה  היום.  עד  פורחים  אז,  שנשתלו 
ושומרון הוקפאה לחודשים ספורים והופשרה כמו 

הקרחונים באלסקה אחרי פליטת גזי החממה. 
קדנציה  מאותה  יצאנו  זאת  לעומת  אנחנו 
כלעומת שבאנו. שלוש שנים של תקציבים, נבלעו 
בתוך קדנציה רעה של שנה וחצי "ולא נודע כי באו 
נטוע,  עץ  שום  בלי  המקרא.  כלשון  קרבנה",  אל 
בית בנוי, או מהלך עשוי כדבעי שלא ניתן לשינוי, 
מתוך  משפטי  יועץ  או  פקיד  אף  בלי  ובעיקר, 
שנים,  לאורך  החרדי  לאינטרס  שידאג  המשרדים 

גם בימים קשים.
שנראתה  כפי  המציאות,  מילים.  להכביר  חבל 
החוק  עצמה.  בעד  מדברת  האחרון,  בשבוע 
לשדר  יחל  שהתאגיד  מפורשות  לקבוע  יכול 
מירושלים, אבל אז יבוא המשנה הסרוג ליועמ"ש 
בפרשנות  ממודיעין,  הזמני  השידור  את  ויאשר 
בה  לחממה  קשר  כל  ונטולת  מקצועית  תכליתית 
הכיפה  הדתית.  הציונות  מנהיגי  ולעמדות  גדל 
בלשכות המשפטיות סרוגה וצבעונית, וגם כשהיא 
שחורה )ובוערת על ראש היועמ"ש(, היא כיפת בד 

ניטרלית עם אוריינטציה דתית לאומית.
קל להאשים את האפליה הממסדית-ממשלתית 
שמסנן  לממסד  הרבה(  )ואין  הכבוד  כל  עם  אבל 
מועמדים חרדים, צריך לשאול גם בתחום הזה מה 
עשו הנציגים החרדים. החלטה רשמית על העדפה 
מתקנת לחרדים במשרדי הממשלה אומנם עברה, 
את  מעדיפים  שהנציגים  תחושה  יש  לעיתים  אך 
הותרת המצב על כנו. כך הרי, כולם זקוקים להם 
צינורות  דרך  תקציבים  לקבל  חלילה  יכולים  ולא 

רשמיים, בלי להתחנן ללשכת השר או לחלות את 
פניו של יו"ר הוועדה.

עיריית  ראש  מוביל  האחרונים  בשבועות 
ראשי  פורום  בשם  רובינשטיין  מאיר  עילית  ביתר 
הצעת מחליטים  להעברת  יוזמה  החרדיות  הערים 
בממשלה על סיוע לערים החרדיות, בהתבסס על 
מודל תוכנית הסיוע ליישובים הערבים. רובינשטיין 
מעריך את הסיוע בפועל לערבים בכמיליארד וחצי 
במזומן ושואל מדוע מה שמגיע לילד הערבי, לא 

מגיע לחרדי. 
"מה שמגיע לכם, מגיע בדין. יש לכם במצטבר 
ככולם  רובם  600 אלף תושבים בערים החרדיות, 
תגבשו  ביותר.  הנמוך  אקונומי  הסוציו  במדרג 
לפני  עוד  אותה  להעביר  נדרוש  ואנחנו  הצעה 
הערים.  ראשי  עם  במפגש  דרעי  הציע  התקציב", 
עם פקידות רגישה במסדרונות, ההצעה כבר הייתה 
כתובה ומנוסחת, מאושרת על ידי היועץ המשפטי 
ולפירעון  להגשה  מוכנה  הרלוונטי,  המשרד  של 
כמו צ'ק מזומן. הסיכוי שזה יקרה במצב הנוכחי, 
שווה   - משפטי  גיבוי  והיעדר  עוינת  פקידות  עם 

לסיכוי שיאיר שרקי יתמנה לדובר רה"מ.
שמוליק ליטוב, יועצו של גפני בשתי הקדנציות 
בוועדת הכספים שמונה במכרז כדין לתפקיד בכיר 
טובה  דוגמה  הוא  דרעי,  של  הפריפריה  במשרד 
האיש  השלטון.  במסדרונות  לנו  שחסר  מה  לכל 
פורסם השבוע בנסיבות לא מחמיאות כאשר חטא 
עדתו האשכנזית הוזכר ברבים, לו ולשר הממונה-

אומר  הוא",  עדה  מאיזו  אותי  מעניין  "לא  ממנה. 
כמה  להכניס  הוא  שלי  "היעד  בתגובה,  דרעי 
שיותר שמוליק ליטובים, שמחויבים למגזר התורני 
הבכירות  בעמדות  מקצועי  כמינוי  באו,  שממנו 
ליטובים  עשרות  כמה  עוד  הממשלה.  במשרדי 
בצמתים הנכונים, והציבור החרדי יפסיק להרגיש 
ולתרגילים  לנדבות  בן חורג שזקוק  כל הזמן כמו 

פוליטיים כדי לקבל פירורים".
אחרי שהעביר קריטריונים מקצועיים לקייטנות 
על  אלו  בימים  ליטוב  עמל  החרדיות,  בערים  קיץ 
פרסום קולות קוראים במסגרת משרד הפריפריה, 
שקלים.  מיליוני  כ-300  של  בעלות  לפרויקטים 
לתקציבים  שנוגע  מה  שבכל  שמוליק  על  תסמכו 
קודש  יהיה  העשירי  שלו,  השבט  תחת  שעוברים 
סחיטות  בלי  ושטיקים,  טריקים  בלי  לחרדים. 
וקריטריונים  הדוק  פיקוח  תחת  אלא  ואיומים, 
שבכל  זה  איך  היא  הגדולה  השאלה  ממלכתיים. 
רק  הוברג  הקואליציה,  משמני  על  הישיבה  שנות 
הדתית  מהציונות  כמותו.  מאה  ולא  אחד  ליטוב 
למדנו שאפשר לגבש קריטריונים ולהעביר תקציב 
בכל משרד ממשלתי וגוף ציבורי במסלול מקצועי, 

ממשלתי-דתי. הגיע הזמן גם לממשלתי-חרדי.

23 

הצעת הפסקת אש 
שנשלחה מטעם 

גורמים מקצועיים 
בתאגיד, בערוץ 

פיראטי לא רשמי, 
עסקה בהקמת 

רדיו חרדי אותנטי 
במסגרת התאגיד. 

ההצעה נפלאה 
כשלעצמה, אבל רק 
זה מה שחסר לקול 

חי ולקול ברמה, 
לקבל עוד מתחרה 

בסקר טי ג'י איי

הצעת מחליטים בלי פקידים מבצעים. שר הפנים דרעי במפגש עם ראשי הערים החרדיות

הסרוגים היו 
הראשונים שזיהו 

את מה שלמד 
ארדואן בחודש 

האחרון. את מפת 
העדיפות הלאומית 

לא קובעים 
השרים שבאים 
והולכים, אלא 

הפקידים והיועצים 
המשפטיים 

שיושבים במשרדים 
עשרות שנים, 

נטועים כמו עץ 
שתול על פלגי מים 

של תקציבים



הגמרא במסכת הוריות מספרת על שני התנאים הגדולים 
רבי אלעזר חיסמא ורבי יוחנן בן גודגדא, שחכמתם הייתה 
כל כך נוראה, עד שהיו יודעים לשער כמה טיפות יש בים, 
רצה  גמליאל  ורבן  מרודים,  עניים  היו  הם  זאת  ולמרות 

להושיבם בראש, לעשותם שרים בישראל.
מרוב  כי  באו,  לא  הם  אך  להם,  לקרוא  שלח  הוא 
ענוותנותם לא רצו לקבל עליהם שררה. חזר ושלח לקרוא 
להם, ובאו. "אמר להם: כמדומין אתם ששררה אני נותן 

לכם? עבדות אני נותן לכם!". 



אריה, מי כמוני יודע, מהעשרים שנה שאנחנו ביחד, עד 
בעצם  היא   - ששררה  נכון,  כל-כך  הוא  הזה  הדבר  כמה 
שלך  מההתלבטות  חלק  הייתה  הזאת  ההבנה  עבדות. 
שזה  היטב  ידעת  לא.  או  הציבוריים  לחיים  לחזור  האם 
נטל שיונח על כתפיך, וזה אחד מהדברים שהקשה עליך 
לחזור. מי כמוך ידע עד כמה נכונים דברי הגמרא הזאת, 

ולקראת מה אתה הולך כשתחזור לחיים הציבוריים.
הכוונה  שררה",  ולא  לכם  נותן  אני  "עבדות  כשנאמר 
היא שכשנציג ציבור נבחר, הוא נבחר - פשוטו כמשמעו - 

לשרת אותנו )כלומר אלה שבחרו בך(, ולא הפוך. 
"כל  בעיתון  שבועי  טור  כתבתי  האחרונות  בשנתיים 
ישראל" מבית 'קו עיתונות', ולא פעם ולא פעמיים יצא לי 
להעביר ביקורת על נציג כזה או אחר, והשתדלתי להיות 
תמיד ענייני. אבל בדבר כזה בו נתקלתי לאחרונה, מעולם 
- כמות  עליך  ביקורת  נתקלתי: כשהעברתי לאחרונה  לא 
הרפש והתגובות הארסיות שהטיחו בי אינשי דלא מעלי 

מסביבתך, היו בלתי נתפסות שפשוט לא האמנתי. 
שאתה  ספק  לי  אין  ברור,  שיהיה  להבהיר:  רוצה  ואני 
אפילו לא מודע לזה, אבל חלק מהאנשים שסובבים אותך 
הם אנשים פוחזים, שפועלים על דעת עצמם בשיטתיות, כך 
שכל מישהו שמנסה להעביר עליך ביקורת הכי קטנה, ולא 
משנה אם זה אני, או רב או דיין ולהבדיל שדרנים ואתרים 
בכל  משתמשים  מיד  הם   - פשוטים  אנשים  ואפילו  שונים 
מיד  יוצאים  אנשיך  התותחים.  כל  את  ומפעילים  השיטות 
רוצה  לא  אפילו  מתוזמנת, בשיטות שאני  בצורה  למתקפה 
גובלות ב"מסירה". הם לא  - שלעתים   להעלות על הכתב 

בוחלים בכלום.
ולגבי מה שאנשיך מפרסמים לאחרונה שכביכול דרשתי 
ממך תפקיד ציבורי כלשהו ולא קיבלתי - אתה הרי יודע את 
האמת, שבמשך עשרים שנה מי שביקש ממני דברים שונים 
היית אתה, ולא להיפך. וכשאתה ואני יודעים את האמת, אני 

לא מוטרד.
לא  אני בטוח במאה אחוז שידך  אני מדגיש,  אבל, שוב 
האלה  האנשים  מדוע  השאלה:  נשאלת  ועדיין  הזה.  במעל 

שסובבים אותך פועלים בשיטה הזאת?
בו  אין  ריק,  "והבור  שכתוב  כמו  אחת:  היא  התשובה 
מים" וחז"ל אומרים: "אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש 
בו"; אם אין יראת שמים ואין תורה, זה מה שיש. ואסביר: 

האנשים האלה שסביבך, לצערי הרב, יודעים שאם הם יעלו 
הראשון שאתה  הדבר  כמו שהן,  הבעיות  את  לפניך  ויציגו 
תעשה - לפי איך שאני מכיר אותך - הוא שמיד תנחה את 
המערכת לטפל בבעיות האלה באופן מיידי. אבל מה לעשות, 
את  לפתור  מסוגלים  לא  סביבך  שנמצאים  האלה  הפוחזים 
הבעיות האמיתיות, ואז יתברר עד כמה שהם כישלון אחד 
אז  השום.  כקליפת  אפילו  שווים  לא  הם  כמה  ועד  גדול 
במקום זה, מה הם עושים? הם דואגים להשתיק, להתפרע 

ולחסל כל מילת ביקורת, ואת התוצאה - רואים בשטח. 
איך יכול להיות שלאדם כמוך, שמה שעובר לו בעורקים 
הוא הרצון לעזור, ובמיוחד לבני-התורה, הכל מתפורר בין 
האצבעות? והתשובה פשוטה: "והבור ריק אין בו מים, אבל 

נחשים ועקרבים - יש בו".
בני- לציבור  שיש  הקשות  מהבעיות  אחת  דוגמא:  הנה 

עולם  ונסביר:  הנשירה.  בעיית  היא  הספרדיים,  התורה 
הישיבות היום מחולק כך שכמעט 50 אחוז ממנו הן ישיבות 

ספרדיות. 
נכנס  תלמוד-תורה,  או  גן  בגיל  מהפריפריה  ילד  כל 
אוטומטית לאחת מרשתות החינוך החרדיות שפעילות בכל 
הציבור  מגיע  בעצם  ומשם  הגדולות,  והערים  הפריפריה 

הגדול של בני הישיבות הספרדיים. 
נמוך,  מאד  כלכלי  ממעמד  מגיעים  רובם  האלה  הילדים 

ולכן ההורים שלהם שולחים אותם לרשתות האלה, כי לכל 
זוג הורים יש שלושה-ארבעה ילדים ויותר, והעול הכספי 
האלה,  לרשתות  הילדים  את  לשלוח  להם  נח  ולכן  גדול, 
יורד  וגם  חרדים  ייצאו  שהם  גם  מרוויחים  הם  כשבכך 
מעליהם העלות הכספית. אבל עדיין, הבית שלהם לא נהפך 

להיות בית חרדי לכל דבר. 
לישיבה קטנה,  ולזמן הכניסה  ח'  לכיתה  אז כשמגיעים 
עוד אין בעיה. המורה או המלמד של כיתה ח' דואג להכניס 
לישיבות  מגיעים  כשהם  אבל  לישיבות-קטנות.  אותם 
הקטנות ולאחר מכן לישיבות הגדולות, אז כבר נוצרת בעיה 
האלה  מהבחורים  לרבים  קורה  מהם:  מבוטל  לא  לאחוז 
שנוצרה להם בעיה כלשהי עם המשגיח, המגיד-שיעור או 
עצמו  את  מוצא  הזה  הבחור   - רגע  באותו  הישיבה.  ראש 
בחוץ. וכעת נשאלת השאלה: מי ירים עבורו טלפון וידבר 
הרי  כלל  בדרך  למשגיח?  יתקשר  מי  הישיבה?  ראש  עם 
מדובר בדבר פשוט, וב-5 או 10 דקות שיחה אפשר לפתור 
את הבעיה. אבל מה לעשות, שהאבא לא מכיר את השפה 
הראש-ישיבה,  מול  דיאלוג  לנהל  יודע  ולא  המשגיח,  של 
והבחור נשאר תקוע, נשאר ברחוב )מה שגורם לחילול ה' 

גדול(, הולך לצבא או שיורד לגמרי מהדרך.
בני-התורה  בציבור  הנשירה  שכמות  המצב  נוצר  וכך 
הייתה  הזו  הבעיה  אם  לכאורה,  אדירה.  היא  הספרדיים 
זה  הישן,  דרעי  אריה  את  הכרתי  שאני  בתקופה  קיימת 
מושיב  היה  הוא  במקום  מיד:  מיישם  היה  שהוא  הפתרון 
את  שמוצא  בחור  וכל  מוקד,  שיתפעלו  אברכים   10-15
למוקד,  מיד  מצלצל  היה  לזו,  דומה  או  כזו  בבעיה  עצמו 
והאברכים האלה שכן מכירים את השיטה ואת השפה, כי 
מאה  לא  אולי  פותרים  היו  הישיבות,  מעולם  מגיעים  הם 
אחוז מהבעיות אבל 50-60 אחוז בהחלט כן, וכבר פעלנו 

בכך הצלה עצומה.
זו אחת מהבעיות שקיימות בציבור שלנו. אבל אין לי ספק 
שאתה לא מודע לה, כי אם היית מודע לה - ודאי שהית פותר 

את הבעיה הזו.
מה  אז  ככה,  אם  נשאל:  אלא  בבעיה,  רק  נישאר  ולא 
הפתרון? הפתרון שלי הוא כזה: תרחיק את האנשים האלה 
יראי-שמים,  אנשים  בסביבתך  שים  מסביבך,  שנמצאים 
שמכירים  כאלה  הציבור,  את  ומכבדים  לציבור  שמחוברים 
במעמדם וביסוד שכל תפקידם הוא לשרת את הציבור ולא 
לפתרון  הדרך  בלתה,  ואין  זו,  הציבור.  את  לדכא  הפוך, 

הבעיה הזו ורבות אחרות.
ולסיום, ודאי תשאל: אם החבורה הזו שאני מדבר עליה 
שאני  זה  איך  אז  ואיומות,  נלוזות  שיטות  בכאלה  פועלת 
היא  והתשובה  מהם?  פוחד  לא  השורות,  כותב  עצמי, 
פשוטה: היום, כ"ח בתמוז, חל היארצייט של מורי ורבי מרן 
הולך  ראיתי  אותו  אצלו  והיסוד  זצוק"ל,  אלישיב  הגרי"ש 
את  "מלהגיד  אחד:  משפט  היה  השנים  בכל  השני  כחוט 

האמת - לא מפסידים". 
זכותו - תגן עלינו.

החותם בכאב רב, 
חיים כהן

מכתב לאריה דרעי

חיים כהן

 איך יכול להיות שלאדם כמוך, שמה שעובר לו בעורקים הוא הרצון לעזור, 
 ובמיוחד לבני-התורה, הכל מתפורר בין האצבעות? והתשובה פשוטה: "והבור ריק אין בו מים, 

אבל נחשים ועקרבים - יש בו"
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כמה פעמים הייתם צריכים להגיע 
למיון  בבהילות  הילדים  אחד  עם 
בעקבות חתך עמוק או פריקת כתף? 
בכדי  לצילום  המתנתם  שעות  כמה 
נקע  זהו  שאולי  או  נשברה  רגלכם  אם  לקבוע 
אז  מאוחרת  לילה  בשעת  קרה  זה  ואם  בלבד? 
בוודאי הכפלתם את זמן ההמתנה, שלא לדבר 
על מוצאי שבתות שאז מתנקזים אל חדרי המיון 
ה'לא ממש' דחופים שחיכו איתם  כל המקרים 
סחבת  בהחלט  זו  לומר,  מה  אין  השבת.  כל 

מעייפת ומתישה ולא ממש נעימה. 
וזה קרה בוודאי גם לכם.  לי  זה קרה  בעבר, 
מקום  קיים,  שבאמת  מצאתי  כי  בעבר?  ולמה 
כזה שיכול לתת לי מענה לכל כך הרבה מקרים 

רפואיים ובהרבה הרבה פחות זמן. 
מי שמתגורר בעיר בני ברק, בוודאי מכיר את 
ממש  שנמצא  דחופה'  לרפואה  איכילוב  'טרם 
על כביש ז'בוטינסקי סמוך לרחוב השומר, אבל 
יודע מה קורה שם  ייתכן, שכמוני, לא בהכרח 
והופתעתי  לבדוק  ללכת  החלטתי  אז  בפנים. 
לגלות מערכת גדולה ומשומנת היטב עם מיטב 
טיפול,  וחדרי  אדיב  צוות  המומחים,  הרופאים 

צילום, בדיקות ומה לא. 
נפגשתי עם סגן המנהל במקום, ד"ר גבריאל 
עד  לי  והוכיח  לפניי  פולאק שפרש את משנתו 

טובה  יעילה,  איכילוב'  'טרם  מערכת  כמה 
ומהירה. 

לרפואה  ארצית  מרכזים  רשת  היא  "טרם" 
בכל  מטופלים  מ-700,000  יותר  עם  דחופה. 
ערים,  במרכזי  רחבה  מרפאות  פריסת  שנה, 
רפואיים  מקרים  במגוון  לטיפול  ייחודי  מודל 
של  מהפך  שהובילה  לשעון,  מסביב  וזמינות 
ממש בשירותי הרפואה הדחופה ברחבי הארץ 
המיון  בחדרי  הביקורים  מספר  הפחתת  ע"י 
שמוריד  ארצי, מה  בממוצע   40% כ  בעד 
רפואה  שירות  ומעניק  מביה"ח  העומס  את 
ישראל. מדינת  לתושבי  ומהיר  מיידי   דחופה 

בתחום  השנים  לאורך  הרבה  ההתמקצעות 
הרפואה הדחופה בקהילה לצד הניסיון הרב של 
צוות המרפאות, מאפשרים שילוב אולטימטיבי 
זמני  עם  תורים,  ללא  כמעט  מהיר  מענה  בין 
גוף  לכל  בהשוואה  ביותר  נמוכים  המתנה 
כולו  המתנהל  רפואי  הליך  ובין  אחר  רפואי 
בדיקות  דרך  מהאבחון,  אחת,  גג  קורת  תחת 
עצמו. לטיפול  ועד  הצורך  במקרה   המעבדה 

מתוך  המטופלים  את  משרתים  "אנו 
תחושת שליחות של "ולא תעמוד על דם רעך" 
"ואהבת לרעך כמוך" ו"רפא ירפא" ומקפידים 

על כיבוד המסורת של כל העמים", מציין ד"ר 
בצרכיהם  התחשבות  "לרבות  ומוסיף,  פולאק 

הדתיים של המטופלים. הצוות של טרם מורכב 
שונה  ואתני  דתי  תרבותי,  מרקע  מאנשים 

הפריסה הנרחבת בכל רחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום של 
'טרם' הביאה למהפכה ברפואה הדחופה   אל מיוני 'טרם' 

מגיעים חברי קופות החולים הנזקקים לטיפולים דחופים 
שמבקשים לקבל טיפול מקצועי ואיכותי וללא זמני המתנה 

ארוכים   בכל הסניפים ניתנים שירותים מגוונים בידי בכירי 
אנשי המקצוע הרפואיים כאשר במיון מעטפת רחבה של שירותי 

מעבדה, רנטגן והדמיה, לצד טיפולים מגוונים הניתנים בידי 
רופאים בכירים  על פי נתוני 'טרם' חוסכים רוב רובם של 

המטופלים את ההגעה לחדרי המיון הסואנים ובכך משלימים את 
הטיפול המקצועי בתוך כשעה  רק בריאות

מהפכת הרפואה 
הדחופה בישראל

מאת: הילה פלאח 



צילום: יוסי רוזנבוים

ד"ר גבריאל פולאק במעבדה
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של  לערכים  ובמסירות  שלהם  הצוות  בעבודת  מופת  המהווים 
כבוד הדדי והתחשבות".

כאן הכל התחיל

הרב ד"ר דוד אפלבאום ז"ל, מנהל חדר המיון בביה"ח שערי 
צדק ואחראי על ניידות טיפול נמרץ בירושלים, ראה את העומס 
הגדול בחדרי המיון בעיר והגה רעיון מבריק: הקמת חלופה לחדרי 
 המיון עבור מקרים שאינם מסכני חיים ו/או אינם מצריכים אשפוז.

  
בשנת 1989 פתח ד"ר אפלבאום עם עמיתיו ד"ר יוסף ג'מאל, ד"ר 
מיכאל באום ושותפים נוספים את מרפאת טרם בשכונת רוממה 
ונשים  אנשים  ואלפי  במהירות  התפשטה  הבשורה  בירושלים. 
בכל הגילאים החלו לפנות לקבלת טיפול במרפאה. טרם העניקה 
מענה לבעיות רפואיות מגוונות - פציעות וחבלות, כאבים שונים, 

מחלות כרוניות, קורבנות פיגועים ועוד.
באזורים  נוספות  מרפאות  ופתחה  טרם  התרחבה  השנים  עם 
אדומים,  מעלה  בהם  האזור,  וביישובי  בירושלים  חדשים 
מודיעין, בית שמש ועוד. במקביל הקימה גם מרפאות לרפואה 
ראשונית ולרפואת משפחה בירושלים, והחלה לקבע את מעמדה 
סגורות. החולים  קופות  שבהם  במועדים  שונות  לפניות   כמוקד 

  
ב- 9 בספטמבר 2003 פקד אסון נורא את משפחת טרם. המייסד 
האהוב נרצח יחד עם בתו נאוה בפיגוע תופת בלב ירושלים, בעת 
אפלבאום,  ד"ר  בתו.  של  חתונתה  לפני  יום  קפה  בבית  שישבו 
קורבן  נפל  נפגעים,  רב  באירוע  בטיפול  נודע  מומחה  שהיה 

לאירוע כזה. למרות הכאב העצום המשיכו המייסדים השותפים 
וחברי ההנהלה הבכירה לפתח את רשת המרפאות, תוך מסירות 
מרפאות  אפלבאום.  ד"ר  של  הרפואית  למורשת  ונאמנות  רבה 
הקיימות  המרפאות  לה,  ומחוצה  בירושלים  פתחו  נוספות 
השירותים  ומגוון  הורחבו  הפעילות  זמני  חדש,  למתקן  הועברו 
רפואיות  פניות   1,000,000 למעל  טיפול  מעניקים  וכיום  גדל 
עומדים  הארצית  'טרם'  של  הרפואית  המערכת  בשנה. בראש 
רופאים בכירים מהשורה הראשונה במערכת הבריאות בישראל  
דר' זאב ווימפהיימר ודר' דוד זלוטניק מומחים לרפואה דחופה 

"

"

"כדי  פולאק:  ד"ר 
זמני  את  לקצר 
למינימום,  ההמתנה 
פיתחנו מערכת זרימה 
אחר  למעקב  ייחודית 
הטיפול.  התקדמות 
מהמטופלים  כ-90% 
בטרם  המבקרים 
)מיון  טריאז'  עוברים 
ראשוני( תוך 15 דקות 
ו-70%  מהגעתם 
משוחררים לביתם תוך 

60 דקות מהגעתם"
רופאי טרם בקורס גבס
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בכיר  רופא  סאוחט  אלכסנדר  דר'  צדק.  משערי 
כיום  מנהל  מאיכילוב  דחופה  לרפואה  ומומחה 
את המערך הרפואי בסניף בבני ברק, וכן בשאר 
מהשורה  בכירים  רופאים  עומדים  הסניפים 
נתן  מר  המנכ"ל  מנצח  הכל  כשעל  הראשונה, 

אפלבאום שממשיך את מורשת אביו ז"ל. 

טיפול און-ליין

אסטרטגי  פיתוח  פולאק סמנכ"ל  גבי  ד"ר 
ולסיור  ארוכה  לשיחה  עמי  נפגש  מנהל,  וסגן 
עם  ביחד  ברק  בבני  איכילוב'  'טרם  במתחם 
ברומר,  ונורית  הסניף  מנהלת  גבריאלי,  רוית 
הצטרף  פולאק  ד"ר  סיעודי.  צוות  על  אחראית 
ביה"ס  בוגר  הוא   .2013 שנת  בסוף  ל"טרם" 
והדסה,  העברית  האוניברסיטה  של  לרפואה 
הדסה  )בי"ח  אבחנתית  ברדיולוגיה  מומחה 
מערכות  במנהל  שני  תואר  בעל  עין-כרם(, 
בריאות )אוניברסיטת בן גוריון(, ובוגר המכללה 
רב  ניסיון  בעל  הוא  )צה"ל(.  לאומי  לביטחון 
שנים בהקמה ובתפעול שירותי טלרפואה בכלל 
חולים,  ובבתי  בקהילה  בפרט,  וטלרדיולוגיה 
פולאק  ד"ר  ובחו"ל.  בישראל  הלאומית  ברמה 
מרצה בתחום מנהל מערכות בריאות, במכללה 

האקדמית לישראל.
הרפואה  שירותי  תחום  את  המוביל  "כגוף 
טרם  "מקפידה  פולאק,  ד"ר  מציין  הדחופה", 

השנים  לאורך  הטכנולוגית.  בחזית  להישאר 
מחשוב  ומערכת  מתקדמים  פתרונות  פיתחנו 
רופאים  עם  שוטף  קשר  המאפשרת  חדשנית 
וגישה  מרחוק  ייעוץ  מתן  החולים,  וקופות 
מאובטחת למידע הרפואי של המטופלים בכפוף 
מערכות  בתוך  קפדנית.  הרשאות  למערכת 
תומכות  מערכות  משולבות  טרם  של  המידע 
לרופאים  המאפשרות  מתקדמות  החלטה 
מהם  לקבל  ואף  מומחים  ברופאים  להיוועץ 
הנחיות והערות לטיפול און - ליין ובכך לשפר 
רצונם  לשביעות  הניתן  הרפואי  הטיפול  את 
לקצר  כדי  ורופאיהם.  מטופלינו  של  ובריאותם 
רצון  לשביעות  למינימום,  ההמתנה  זמני  את 
ייחודית  זרימה  מערכת  פיתחנו  הלקוחות, 
כ-90%  הטיפול.  התקדמות  אחר  למעקב 
טריאז'  עוברים  בטרם  המבקרים  מהמטופלים 
ו-70%  מהגעתם  דקות   15 תוך  ראשוני(  )מיון 
מהגעתם!  דקות   60 תוך  לביתם  משוחררים 
 שזהו הישג אדיר בכל קנה מידה של חדר מיון".

 
 כמה עובדים נמצאים ב"טרם איכילוב" בני 

ברק?
עובדים שנמצאים  כ-90  הזה  בסניף  לנו  "יש 
כאן במשמרות – 24/7, סה"כ בכל הסניפים יש 
לנו כ- 800 עובדי צוות שכולם מומחים כל אחד 
בתחומו. אנחנו לא מקבלים לכאן כל אחד. רק 
מי שעבר התאמה והכשרה אצלנו ונבדק שאכן 

הוא מתאים למערכת".
בינלאומיים", מציינת  הן  "הסטנדרטים שלנו 
רוית גבריאלי, "אנחנו גוף פרטי שעובר בדיקות 

קפדניות של משרד הבריאות וכל קופות החולים 
עוזר  וזה  מאחר  פעולה  איתנו  משתפות  בארץ 

להם ובכלל למערכת הבריאות בארץ". 
ליצמן  "השר  בסיפוק,  מוסיף  פולאק  ד"ר 
שותף ומסייע לכל פתיחה של סניף 'טרם', הוא 
כשמדובר  גם  בנוכחותו  אותנו  ומכבד  מגיע 

בסניף שנפתח בפריפריה".

קשר הדוק

החולים  קופות  כל  עם  הסכמים  לטרם 
נוחה  בעלות  טיפול  וקבלת  ביקור  המאפשרים 
לידי  בא  הרופאים  עם  ההדוק  הקשר  במיוחד. 
שמפעילה  הגדולה  הרפואה  בקהילת  גם  ביטוי 
ישירה  נהנה מגישה  טרם, שבה כל רופא עמית 
מטופליו,  של  בדיקות  ותוצאות  רפואי  למידע 

בתקני  ועמידה  רפואית  סודיות  על  שמירה  תוך 
המחשוב  מערכת  מחמירים.  מידע  אבטחת 
כל  אודות  הנתונים  כל  את  מרכזת  המתקדמת 

מטופל בצורה נוחה ומאובטחת.
מדוע שקופות החולים לא יתנו את השירות 

הזה?
רפואה  בנתינת  לרוב  מתרכזות  "הקופות 
הרפואה  נושא  כל  את  שחידש  מי  ראשונית, 
מערכת  כאן  יש  'טרם'.  זה  בקהילה  הדחופה 
הובילה  למעשה  ו'טרם'  עצמה  בפני  ומומחיות 
משאבים'  הרבה  התחוםשצורך  את  ומובילה 
ושיתוף פעולה של הקופות יחד עם 'טרם' נותן 

את המענה הטוב ביותר ביעילות המרבית". 
 מה זה אומר הכל במקום אחד?

יש  אחד,  במקום  הכל  כמשמעו.  "פשוטו 
כאן יכולות וציוד רלוונטי לאבחון וטיפול בכל 

הבעיות הדחופות".
מה הסניף הנוכחי מכיל?

מרפאה  מומחים,  חדר  כאן:  לנו  יש  "במבנה 
חדר  גבס,  חדר  החייאה,  חדרי   2 אורתופדית, 
תפירות, חדר השהייה, 2 מעבדות, חדרי טיפול, 
סאונד  אולטרא  מעבדה,  שרותי  רנטגן,  חדר 

וקבלה. 
בצוות יש: רופא בכיר לרפואה דחופה, רופא 
ואחראי  סיעודי  צוות  אחיות,  פרמדיק,  כללי, 

משמרת
רק במוצאי שבת האחרון נכנסו אלינו לסניף 
שעברו  איש   72 אחת,  בשעה  בלבד,  ברק  בני 
את הקבלה הראשונית. זה המון, וזה יוצר לחץ 
שכאלה  עמוסים  לזמנים  ערוכים  אנחנו  אבל 
אנחנו  וחגים.  במוצאי שבתות  כלל  בדרך  שהם 
מגבירים את הצוות הרפואי ומוסיפים עוד ידיים 
של  ארוכה  שהיה  לצמצם  מנת  על  למערכת 

מטופלים במקום".
 למה הסניף הזה נקרא 'טרם איכילוב'?

מראש  נבנה  ברק,  בני  של  הזה,  "הסניף 
בית  עם  שת"פ  של  רצון  ועם  עולם  תפיסת  עם 
אותו,  כשבנינו  אביב.  בתל  איכילוב  החולים 
ישבנו עם רופאים מומחים, עם מנהל המיון של 
הם  האורטופדית.  החטיבה  מנהל  ועם  איכילוב 

אמתו את השיטה שאנחנו עובדים בה, והרעיון 
וכרגע אנחנו עובדים איתם על  היה ליצור רצף 

בקהילה.  שירותים  קידום  של  נוספים  מודלים 
בנוסף, יש רופאים בכירים משותפים שעובדים 

בביה"ח איכילוב ואצלנו בטרם".
 מה מייחד את הסניף הזה של בני ברק?

"הסניף מותאם לקהילה עד לרמת הפרט הקטן 
ואם  במקום,  נכרי  רופא  לנו  יש  בשבת,  ביותר. 
אין במקרה שמגיע אלינו פיקוח נפש אז לא יהיה 
העיר  ורבני  דתי  הניהולי  הצוות  שבת.  חילול 
ההלכה". פי  על  פועל  והכל  הסניף  את   מנחים 

מטעם   2012 בשנת  בירושלים  שבוצע  מחקר 
משרד הבריאות, מראה באופן ברור את השפעתה 
של טרם על מספר הביקורים בחדרי המיון בבתי 
הרחבה  הפריסה  ת  בזכו  בירושלים,  החולים 
טרם  השיגה  היום  ועד  מאז  טרם.  מרפאות  של 
וממשיכה  נוספים  באזורים  גם  דומות  תוצאות 
אזור  בכל  המיון  חדרי  על  העומס  את  להפחית 

שבו היא פועלת.
טרם",  מרפאת  נפתחה  שבו  מקום  "בכל 
ירידה  רואים  "אנחנו  גבריאלי,  רוית  מציינת 
בפניות למיון, ובעקבות כך הפחתנו את העומס 

האדיר שבו שרויים חדרי המיון ובתי החולים. 
ד"ר  אומר   ,"2012 נתוני  את  כאן  לי  "יש 
פולאק ופותח בפניי מצגת עם הנתונים: "הורדנו 
את מספר הפניות לחדרי המיון ב- 40%-35%. 
השירות יותר מהיר: 97% עוברים תוך רבע שעה 
לטיפול, 65% מסיימים טיפול תוך שעה, 80% 

יוצאים תוך שעתיים".

ישמח חתני

יש לא מעט מקרים מעניינים שמגיעים אל 'טרם 
עברו  חתנים  "המון  הלילה,  בשעות  איכילוב' 
כאן", מחייכת ברומר ומספרת, "אני ממש זוכרת 
כל מקרה שהגיע לכאן, כל צוות המרפאה יודע 
את  ששבר  לאחר  שבורה,  רגל  עם  חתן  שהגיע 
להרים  החליטו  שהחברים  או  בחופה  הכוס 
בהרבה  הריקודים.  בשעת  מידי  גבוה  אותו 
לא  שהחתן  יודעת  לא  בכלל  הכלה  מקרים 
בחליפת  עדיין  לכאן  אותו  מביאים  באולם. 
חתן, הוא מקבל שירות מהיר וחוזר לאולם עם 
גבס וממשיך לשמוח בחתונתו. זה קורה הרבה 
כאן  ואנחנו  בסביבה  או  ברק  בבני  בחתונות 
שאפשר  מהר  הכי  הזה  השירות  את  לתת  כדי 
הטרי  הזוג  של  השמחה  תתקלקל  שלא  בכדי 

והמאושר"

'טרם'  בסניף  מזמן  לא  ממש  שקרה  מקרה 
'טרם'  למיון  הופנה   16 כבן  נער  שמש,  בבית 
החולים  בקופת  הילדים  רופא  ע"י  שמש  בבית 
כל  וללא  ימים  מספר  גבוה  מחום  שסבל  לאחר 
זאב  שיפור. אנשי הצוות הרפואי בראשות ד"ר 
ווימפהיימר ועוזרת הרופא גב' רבקה ברמן ערכו 
עקב  אך  תקינות  שיצאו  מקיפות  בדיקות  מספר 
ובהיסטוריה  בתשאול  המשיכו  הקליני  המצב 

מדוקדקת. בתשאול התברר כי שבוע קודם לכן
לאור  שמש.  בית  באזור  במערות  הנער  טייל 
המידע שעלה בתשאול עלה החשד בקרב אנשי 
הצוות הרפואי כי הנער לוקה בקדחת המערות. 
מחלת קדחת המערות נגרמת ע"י חיידקים מסוג 
בורילה המועברים לגוף האדם באמצעות עקיצה 
המחלה  לרוב  במערות.  ששוהים  קרציות  של 
הביקור  לאחר  ימים  כמה  רק  מתחילים  והחום 
הצוות  אנשי  העניקו  עלות החשד  עם  במערות. 
טיפול  והתחיל  אנטיביוטית  תרופה  הרפואי 
בנוזלים, לאחר שעתיים פיתח הנער תגובה חזקה 
 - ג'אריש-הרקסהיימר  כתגובת  שידועה  מאוד 
תגובה מערכתית של צמרמורות דרמטיות, חום 
שעות  המתרחשת  לב  ודפיקות  נשימה  קשיי 
נגרמת  התגובה  טיפול.  תחילת  לאחר  ספורות 
עקב פעילות האנטיביוטיקה שממיתה חיידקים 
בטוב  הנער  חש  הטיפול  המשך  בתום  אלו. 
ושוחרר לביתו. על פי נתוני משרד הבריאות רק 
8 חולים בשנה מאובחנים במחלה זו, בעיקר בני 

נוער המטיילים במערות.

חדר החייאה

פינת המתנה לילדים

מעבדת הבדיקות

חדר טיפול
חדר רנטגן

חדר השהייה

חסכון של קרוב למאה אלף ימי  
אשפוז

אבחנה נדירה של קדחת המערות
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קרבות צמרת
בתגובה להודעת הליכוד   "בנט ושקד הם יקירי השמאל", 

הגיבו בבית היהודי בחריפות: "נתניהו שוב יורה בתוך 
הנגמ"ש. רגע לפני הבחירות הוא תמיד מתחנף לציבור 

הימני והדתי ודקה אחרי הבחירות הוא זורק אותם ובז להם" 
● בליכוד לא נשארו חייבים ותקפו בחריפות את בנט ושקד

סערה קואליציונית בעקבות מלחמת נתניהו-בנט

מאת: בני יחזקאל

ובנט  נתניהו  חריף:  קואליציוני  משבר 
המפלגות  שתי  את  וגררו  השבוע  התעמתו 
כותרות  למלחמת  היהודי  והבית  הליכוד   –

רוויית השמצות.
אחרי שבתחילת השבוע האשימו בליכוד 
הגיבו  השמאל",  "יקירי   – ושקד  בנט  את 
"נתניהו  ואמרו:  בחריפות  היהודי  בבית 
ילדי  ימי  נגמרו  הנגמ"ש,  בתוך  יורה  שוב 

הכאפות".
בתגובה  הוציאה  היהודי  הבית  מפלגת 
הודעה חריפה, בה נאמר: "נתניהו שוב יורה 
בתוך הנגמ"ש, כמו שירה בנגמ"ש כשהצביע 
כמו  קטיף,  גוש  והריסת  ההתנתקות  בעד 
שירה בנגמ"ש כששחרר הכי הרבה מחבלים 
בתולדות המדינה, כשהקפיא בניה, כשנכנע 
פלסטין  הקמת  על  כשהכריז  וכמו  לחמאס 
של  כיפות  סופר  הוא  וכאשר  אילן,  בבר 

כתבים דתיים בתקשורת".
"ביבי  וטענו:  המשיכו  היהודי  בבית 
להכניס  בכדי  בנט,  עם  הריבים  את  מתזמן 
שהוא  מגוחך,  הכי  לממשלה.  הרצוג  את 
בוז'י,  את  לתוכו  להכניס  כדי  בנגמ"ש  יורה 
יונה". במפלגה הדתית  שפיר, מיכאלי ויוסי 
הוא  הבחירות  לפני  "רגע  ואמרו:  המשיכו 
תמיד מתחנף לציבור הימני והדתי - היכנסו 
הבחירות  אחרי  ודקה   - לאלונקה  מתחת 
ילדי  ימי  נגמרו  להם.  ובז  אותם  זורק  הוא 

הכאפות".
כאמור, הודעת הבית היהודי מגיעה אחרי 
ושקד  "בנט  טענו:  שבה  הליכוד  הודעת 
ידיעות  )מו"ל  מוזס  ונוני  השמאל  יקירי  הם 
הבלתי  במאמצים  שתומכים  אחרונות(, 
נלאים שלהם לפגוע בראש הממשלה נתניהו 

ובשלטון הליכוד".
אחרי התגובה התוקפנית של הבית היהודי 
אומרים  הנגמ"ש,  בתוך  יורה  נתניהו  כי 
הוא  כי  בפאניקה  "בנט  בתגובה:  בליכוד 
הימין  בקולות  שנבחר  מי  האמת.  את  יודע 
משמר את מורשתו של דרוויש בבתי הספר 
של ילדי ישראל ונאבק בכל דרך לשמר את 
ההגמוניה של השמאל בתקשורת. בנט כבר 
מזמן לא בתוך הנגמ"ש. יחד עם האח לפיד 
הוא כל הזמן חופר מנהרות מתחת לשלטון 

הליכוד".
שהתגייס  "מי  לתקוף:  הוסיפו  בליכוד 
לסגור  מוזס  נוני  של  האינטרסים  לטובת 
כותרת  בעוד  לזכות  כדי  היום"  "ישראל  את 
לתקשורת  דואג  אינו  ב"ידיעות",  מחמיאה 

חופשית".

סוער  דיון  המתוחים,  ליחסים  הרקע 
התאגיד.  דחיית  על  הממשלה  בישיבת 
בתגובה לדבריה של שרת התרבות מירי רגב, 
שולטים  לא  אנחנו  אם  התאגיד  שווה  "מה 
את  רוצים  לא  "אם  החינוך:  שר  אמר  בו?" 
זה,  התאגיד אז תגידו – איבדנו שליטה על 
וחצי  לשנה  הדחייה  אבל  רוצים.  לא  אנחנו 
וגם  מימין  גם  עיתונאים  להפחיד  נועדה 
משמאל להצטרף. יש פה רצון להטיל סימן 
שאלה כדי להקשות ולייצר תקופה שהתאגיד 

יהיה בתלות מוחלטת בדרג הפוליטי".
בחריפות  הגיב  אקוניס  אופיר  המדע  שר 
לדבריו של בנט: "אבל אין שם ליכודניקים, 
לבית  מזרחיים.  שם  אין  פריפריה,  שם  אין 
לשם  מכניסים  אתם  אכפת,  לא  היהודי 

מפד"לניקים". 
שרת המשפטים השיבה תוך שהיא דופקת 
השקרים  עם  כבר  "תפסיקו  השולחן:  על 
לקטר.  ותפסיקו  לשלוט  תלמדו  שלכם! 
חבורת בכיינים. יש לכם עיתון משלכם, מה 

אתם מקטרים?".
עליות  ידעו  לנתניהו  בנט  בין  היחסים 
ומורדות, המשבר האחרון היה סביב כניסתו 
מינוי  בנט  דרש  אז  ליברמן,  אביגדור  של 
איים  בנט  הקבינט.  לחברי  צבאי  מזכיר 
שילך עם הדרישה הזו עד הסוף, אך התקפל 
נותר  כעת  המל"ל.  ראש  במינוי  והסתפק 

להמתין ולראות לאן יתפתחו הדברים.

 כחלון מוסיף אש

יצא  כחלון,  משה  האוצר  שר  כך,  ובתוך 
אמר:  לגל"צ  ובראיון  הניצים  הצדדים  נגד 
לחופש.  הזו  הממשלה  את  להוציא  "צריך 
לפני  לחופש,  מאוד  דחוף  אותם  להוציא 

אשפוז. את כל הממשלה".
בראיון ל"כל הזמן" ניסה השר אורי אריאל 
להרגיע את האווירה ואמר: "זה יסתיים בזה 
לפגרה  יוצאים  רביעי  ביום  יומיים  שעוד 

וכולם ירגעו".
יחד עם זאת הוא תוקף את הליכוד: "אני 
על  מדבר  שהליכוד  הביטויים  על  מצטער 
הוא  כאילו  היהודי,  הבית  ועל  בנט  השר 
שמאל, הרי זה הזוי לחלוטין. מי שמדבר על 
ועל  הקפאה  על  שאחראים  אלה  זה  שמאל 

דברים אחרים. בא נעשה שיח מכבד.
זה  בחירות,  על  שמדברים  כאלה  יש 

מוקדם? 
מבין  לא  בחירות,  שחוזה  מי  "שטויות. 
בקואליציה ואופוזיציה. יוצאים לפגרה. אין 

בפגרה כנסת ואין בחירות ואין כלום".

 ראש בראש. נתניהו ובנט )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90( 

 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
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המדינה  נשיא  בבית  שהתקיים  חגיגי  בטקס 
הראשיים  הרבנים  בהשתתפות  ריבלין  ראובן 
שרת  לאו,  והגר"ד  יוסף  הגר"י  לישראל 
יובל  האנרגיה  שר  שקד,  איילת  המשפטים 
שטייניץ, שר הפנים אריה דרעי ושר הדתות דוד 
אזולאי מונו תשעת הדיינים החדשים לבית הדין 

הרבני הגדול.
הם  הגדול  הרבני  הדין  לבית  שמונו  הדיינים 
הרב יצחק אלמליח, הרב רפאל אליהו הישריק, 
הרב יעקב זמיר, הרב אהרן כץ, הרב ציון לוז-
אילוז, הרב מימון נהרי, הרב מיכאל עמוס והרב 
אליעזר  הרב  הצטרף  אליהם  שינדלר,  אברהם 
בבית  נפרד  בטקס  כחודש  לפני  שמונה  איגרא 

הנשיא.
מנכ"ל בתי הדין הרבניים הרב שמעון יעקבי 
תשעה  של  "מינויים  כי  ואמר  הטקס  את  הנחה 
דיינים מנוסים גדולים בתורה יאפשר לבית הדין 
הגדול למלא את תפקידו ביעילות". יחד עם זאת 
בדבר  הנוגעים  הגורמים  לכל  יעקובי  הרב  פנה 

הדיינים  שהשאירו  החלל  את  למלא  יפעלו  כי 
לאלתר  ולמנות  האזוריים  הדין  בבית  הנבחרים 
הדין  בתי  מערכת  שגם  כדי  במקומם  דיינים 
מלא  שירות  ותתן  ראויה  בצורה  תפעל  האזורי 

כפי שמגיע לציבור בעלי הדין בישראל".
את  בירך  ריבלין  רובי  ראובן  המדינה  נשיא 
זה  חגיגי  "מעמד  ואמר  הנבחרים  הדיינים 
מתקיים בעיצומם של שלושת השבועות, שבין 
י"ז בתמוז, לבין תשעה באב. משום כך תחושת 
רם  לתפקיד  כניסתכם  של  הגדולה  החגיגיות 
בין  ימי  של  האבלות  בכובד  מהולה  זה,  ונישא 

המצרים". 
"בשעה שתשבו על כס הדין, אל תהססו לערב 
נדיב  קורטוב  והמדודה,  השקולה  הדין  במידת 
ממידת הרחמים", אמר הנשיא. "זכרו נא, עבור 
בעלי הדין, דיני אישות ודיני גיטין, דיני נפשות 
של ממש המה. אל נא תקלו ראש בשליחותכם, 
תורה בלבד,  בדין  בירושלים  בה  תדונו  נא  ואל 
אלא מזגו בה גם מן החסד ולפנים משורת הדין".

נשיא בית הדין הרבני הראשון לציון הרה"ג 
להציל  לכוון,  כולנו  "שנזכה  איחל  יוסף  יצחק 

הדין.  בית  בשערי  הבאים  של  מצוקות  ולפתור 
ועדת  לחברי  העשוקים.  זעקת  את  לשמוע  יש 
זכות  אך  כבדה  אחריות  הייתה  לדיינים  המינוי 
תלמידי  והגונים,  ראויים  דיינים  נבחרו  גדולה, 
הרב  מרן  אבי  של  בתקופתו  עצומים.  חכמים 
עובדיה יוסף זצ"ל ישבו בבית הדין גדולי עולם 
היום  מחזירים  ואנו  זצ"ל,  אלישיב  הרב  כמו 
ישמעו  הוועדה  שחברי  ראוי  ליושנה.  עטרה 
הגדול  הדין  בית  ונציגי  הראשיים  הרבנים  את 
שממנים  לפני  בדעתם  מאוד  ויתחשבו  בוועדה 
דיינים. הם מכירים היטב את רמתם ויכולותיהם 

של המועמדים. 
הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו הוסיף: 
"אנחנו מרגישים שלמים מאד שכל אלו שנבחרו, 
וכל אלו שהיום כבוד נשיא המדינה, מינה אותם 
לתפקידם, כולם אכן הוכיחו לאורך כל שנותיהם 
השמיים  יראת  את  חכמים,  תלמידי  היותם  את 
שלהם, יראה שקודמת לחכמה; אכפתיות ורצון 
לא משנה השעה, היום, המצב ונכונות מתמדת 
לקום  לעזור. הדיינים הללו כפי שהזכיר עמיתי 
הראשון לציון,  צעירים ומבוגרים, גם מבוגרים 

שמביאים את הידע והניסיון שלהם לבית הדין 
כל  יהיו  ורעננות,  כוח  שמוסיפים  צעירים  וגם 

אלו בבית הדין".
הוועדה  בראש  העומד  שטייניץ,  יובל  השר 
בצורת  של  שנים  "תשע  סיפר:  דיינים  למינוי 
דיינים.  מונו  לא  בהן  שנים  תשע  להן,  חלפו 
המשימה שעמדה בפנינו הייתה מורכבת וקשה, 
והצלחנו למנות דיינים חדשים ראויים. אני מודה 
ידיעתם  מחוכמתם,  שתרמו  הוועדה,  לחברי 
רוצה  אני  להתפשר.  יכולתם  וגם  והיכרותם 
להודות לנשים חברות הוועדה, אשר לראשונה 
מנו ארבע, שתרמו לבחירה בצורה בלתי רגילה. 
וכולי  והזרמים,  הלחצים  בין  לאזן  הצלחנו 
רבנים  למינוי  היחיד  הקריטריון  כי  תקווה, 
בעתיד יהיה האיכות בלבד. לאחרונה היינו עדים 
בעם  ופוגעות  המפלגות  קשות,  להתבטאויות 
ישראל. אנחנו עם אחד, וזו הרוח אותה גם בית 
הדין הגדול צריך להוביל. כולנו נבראנו בצלם, 
הדרך  את  בחוכמתכם  תמצאו  כי  בטוח,  ואני 
להראות שוויוניות בין גברים לנשים ושלכולנו 

זכויות שוות".

יושבים בדין
בטקס חגיגי שהתקיים בבית הנשיא בהשתתפות 
הרבנים הראשיים לישראל, שרת המשפטים, שר 

האנרגיה, שר הפנים ושר הדתות מונו תשעת הדיינים 
החדשים לבית הדין הרבני הגדול

הדיינים החדשים עם נשיא המדינה, הרבנים הראשיים והשר שטייניץ        )צילום: יעקב כהן(

בטקס חגיגי בבית הנשיא הושבעו תשעת הדיינים החדשים שנבחרו לביה"ד הגדול

מתקדמים
לאקדמי!
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מיועד למורים/ות בעלי/ות תעודת מורה בכיר/ה, או תואר אקווילנטי

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!
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לתואר  התקדמו  האקדמיזציה  ללימודי  המחזורים  בוגרי  ומורות  מורים  מאות 
נפרדת  חרדית  במסגרת  מלימודים  ותיהנו  הנוסף  למחזור  הצטרפו  ראשון! 
להגיע  בכדי  הכלים  כל  את  לכם  הנותנת  מעורבות(,  במסגרות  )ולא  לחלוטין 

לתואר בזמן קצר. בסיס להמשך לימודים לתואר שני במבחר.

מורים / מורות / גננות

ימים 
נפרדים 
לגברים 
ולנשים

המסלול המואץ

שכ"ל אטרקטיבי!

לתואר ראשון
B.EDאקדמי

B.ED גם אתם רוצים לטפס שלב במקצוע שלכם? הצטרפו למסלול המואץ לתואר ראשון אקדמי
ותוכלו להתקדם לתואר שני בזמן קצר, להשתלב בתחומי עשייה מגוונים ולשדרג את תנאי השכר שלכם!
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שנה ניסיון

לך את איכות החופשה ואת קיומה
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 מבטיחים ומקיימי מקומות אחרונים ב- 

₪1000 הנחה

ברטיסלבה שנה שנייה בעיר הקסומה על נהר 
הדנובה במלון מפואר צמוד לקניון סנטראל

למי שרוצה את הטוב ביותר. שינפלד!
המלונות הכי מפוארים. המיקומים הכי מוצלחים לטיולים. האוכל ברמה הגבוהה ביותר.

סופיה עיר הבירה הגבוהה באירופה במלון יוקרתי 
בתוך פארק ענק צמוד למדרחוב ויטושה המפורסם 

הילטון ברטיסלבה
 DOUBLE TREE

BRATISLAVA

4 מדינות בחופשה אחת
sofiaהילטון סופיה

הבלקן עם שינפלד

ברטיסלבה
סלובקיה

 הונגריה:
בודפשט וברך הדנובה

ציון
 החת"ם סופר 

 אוסטריה:
וינה )רק שעה נסיעה(

 צ'כיה:
מערת הנטיפים

 סלובקיה:
טירת דווין ופישטני

סופיה
בולגריה

ספרבה בניה 
ושירוקה לקה

שבעת 
האגמים

יומיים מלאים 
מקדוניה וסלוניקי

הגשרים 
המופלאים פלובדיב

הכל כמעט מלא! 
נותרו מקומות אחרונים 

בתאריכים נבחרים באוגוסט
בהילטון ברטיסלבה

ובהילטון סופיה

ללקוחותינו שהקדימו להרשם 
ולראשונים שכבר זכו לחוות 

את שינפלד תיירות הקיץ

 תודה
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של  הבריאותי  הקיץ  מחנה  יציאת  לקראת 
הארגון  ראשי  נכנסו  לדרכו,  לילד'  'חיים 
במעונו  להתברך  סקלר  ראובן  הרב  ובראשם 

של גאב"ד העדה החרדית הגרי"ט וייס. 
בפני  סקלר  הרב  סקר  ממושך  זמן  במשך 
הגאב"ד את פעילות הארגון המלווה לאורך כל 
ימות השנה את חולי מחלות הריאה, על מלונית 
"רגעים קסומים" בים המלח המאפשרת מרגוע 
והצניעות  ההלכה  על  להתפשר  בלא  רפואי 
סמלי  במחיר  הניתנת  בישראל  היחידה  והיא 
לחולי סיסטיק פיברוזיס  ולמחלות עור שונות. 
שהמבנה  מכך  התפעל  וייס  הרב  הגאב"ד 
ואף  ימות השנה כולל בחגים  מאוכלס במשך 

נערך במקום ליל סדר כהלכתו. 
הגאב"ד ציין כי היוזמה חשובה מאחר שכך 
משפחותיהם  ובני  לחולים  האפשרות  ניתנת 
לשהות שהות ארוכה בים המלח ללא מפגעים 
הקיץ  במחנה  הגאב"ד  התעניין  כן  רוחניים.  
הבריאותי שהינה פסגת הפעילות של הארגון. 

גם בקיץ הקרוב, כמו במשך למעלה מעשור, 
ובהם  איש   100 ל  קרוב  של  קבוצה  יוצאת 
עשרות חולי cf למחנה הקיץ הרפואי בשוויץ 
בחסות 'חיים לילד'. אל החולים יצטרפו אנשי 
צוות רפואי מומחים למחלת סיסטיק פיברוזיס, 
כעשרה טון של מוצרים שונים, וביניהם ציוד 
רפואי וציוד פרא רפואי המלווים את החולים, 

כמו גם צוות מטבח בניהולו של שף בעל שם. 
לטיסה  הארגון מצטרפים  מדריכים מטעם  גם 
על מנת לסעוד אותם ולהעניק להם רגעים של 

אושר בעולמם הכאוב. 
אוויר הפסגות שבהרים בשוויץ ידוע בעולם 
כולו כמיטיב עד מאד עם החולים ומקל עליהם 
את הנשימה. המצרך החיוני כל כך לכל אדם 
קלות  ביתר   CF לחולי  בשוויץ  מושג  ואדם, 

מאשר בכל מקום אחר בארץ.
החולים  ממשיכים  הרפואי  הקיץ  במחנה 
הרפואיים,  הצוותים  ידי  על  מטופלים  להיות 
ומגוונות.  עשירות  מתוכניות  נהנים  ובמקביל 
רגלית  להליכה  יום   מידי  יוצאים  החולים 
כפיזיותרפיה  להם  משמשת  והיא  מרובה 

נשימתית.
הרב ראובן סקלר סיפר לגאב"ד על המקרים 
הרבים בהם נפקדו זוגות חשוכי ילדים  לאחר 
ציין  הגאב"ד  המחנה.  של  לקיומו  שסייעו 
בהקשר זה כי "בוודאי מתקיים כאן כל המציל 
מלא"  עולם  קיים  כאילו  מישראל  אחת  נפש 
ראויה  הפעילות  כי  בציינו  מברכותיו  והעניק 
לכל שבח, ובסיום אף ליווה את הרב סקלר עד 

פתח ביתו. 
בנוסף, ארגון חיים לילד מפעיל מלונית בים 
המלח 365 יום בשנה. המלונית מיועדת לחולי 
הולמים  נופש  בתנאי  מנוחה  ומציעה  עור 
מפגעים  ללא  ומצוות  תורה  שומרי  לציבור 

רוחניים.

"פעילותכם ראויה לכל שבח"
לקראת יציאת מחנה הנופש הבריאותי לשוויץ התברך 
יו"ר חיים לילד הרב ראובן סקלר אצל גאב"ד העדה 

החרדית ששיבח עד מאד את פעילות הארגון 

בזכות תינוקות של בית רבן
 משתתפי מחנות הקיץ של "גן ישראל" במוסקבה, 

התאחדו ללימוד ותפילה משותפת

מאת: אלי שניידר
 

 - 'קעמפים'  מספרים  פועלים  אלו,  בימים 
ברוסיה,  החינוך  בתי  לתלמידי  קיץ  מחנות 
ביוזמת  שונים,  וגילאים  רמות  לפי  המחולקים 
רבה הראשי של רוסיה הגר"ב לאזאר שליט"א, 
למען חינוכם הטהור של ילדי ישראל במוסקבה 

בפרט וברוסיה בכלל.
של  מסור  צוות  עומד  הקיץ  מחנות  בראש 
הקדושות  הישיבות  בוגרי  ומדריכים,  מנהלים 
החינוך  בקריות  מופעלים  והם  במוסקבה, 

השונות של מוסדות חינוך חב"ד במוסקבה.
מעמד  נערך  העם",  את  "הקהל  שנת  לרגל 
ישראל'  'גן  מחנות  של  עוצמתי  אחדות 

של  משותפת  ותפילה  בלימוד  במוסקבה, 
משתתפי מחנות הקיץ.

לקריית "גן ישראל - איסטרה" הגיעה מחנה 
'צעירי השלוחים' ל'יום הקהל', שהדגיש וביטא 
של  כרצונו  ישראל,  ילדי  כל  בין  האחדות  את 
ישראל"  "גן  מייסד  זי"ע  מליובאוויטש  הרבי 

בכל קצווי תבל.
משותף,  ב'מסדר'  כנהוג  נפתח  המעמד 
הפסוקים,  עשר  שנים  את  חזרו  כשהילדים 
ושירי  חסידיים  ובשירים  בתפילות  המשיכו 

ערגה לזירוז הגאולה וביאת המשיח.
הנהלת מחנות הקיץ ביקשה להודות לר' יוסף 
מסירותם  על  עלקין,  ולר' משה  ליפסקר  יצחק 

למען הצלחת מחנות 'גן ישראל' במוסקבה.

גאב"ד העדה החרדית ליו"ר 'חיים לילד': 

 ילדי מחנות הקיץ )צילום: נתן לזובניקוב(

מאת יניאל שירם
 

הקיץ בעיצומו, החום כבד, ורבבות ישראלים 
ולטיולים מאורגנים  נופש  נוהרים לאתרי 
שונות  נופש  חברות  בקרב  בדקנו  בחו"ל. 
ולקוחות שכבר שבו מחופשת הקיץ שלהם 
מהי החופשה המוצלחת ביותר על פי מספר 
קריטריונים חשובים: רמת המלון, רמת האוכל, 
איכות הטיולים, והרמה הכללית של החופשה. 
התוצאה הינה חד משמעית: שינפלד תיירות 
הגיעה גם הקיץ למקום הראשון מבין כל 

החופשות האחרות. 

המלונות הטובים ביותר של הקיץ

מאות נופשים שומרי כשרות בוחרים גם 
הקיץ לטוס עם שינפלד תיירות לחו"ל, ואחת 
הסיבות לכך היא שני בתי המלון המעולים 
בהם מתארחים הקיץ: הילטון סופיה והילטון 
ברטיסלבה. שני המלונות מעוצבים בשיא 
היוקרה האופיינית לרשת הילטון שלא חוסכת 
הנופשים  נהנים  בחדרים  דבר.  מאורחיה 
ממיטות גדולות ונוחות וחדרים מאובזרים 
ויפים, שכיף להתרווח בהם אחרי יום מלא 
בטיולים מהנים, וכיף לקום בהם בבוקר לעוד 
יום מלא הרפתקאות. עוד פרט שראוי לציין 
לשבח הוא המיקום המרכזי של המלונות: 
מהילטון ברטיסלבה אפשר לצאת לטייל 
– אוסטריה, צ'כיה,  בארבע מדינות שונות 
הונגריה וסלובקיה. מהילטון סופיה אפשר 
לצאת לטייל בבולגריה, מקדוניה וסלוניקי 
ביוון. השילוב של יוקרה, נוחות, ומיקום מצויין 
– הופכים אותם למלונות הטובים ביותר של 

הקיץ. 

ביותר  הטעים  הכשר  האוכל 
ה  ש פ ו ח ב ש  ק ב ל ר  ש פ א ש

כמו בשנים קודמות בהן אורחי שינפלד ששבו 
מחו"ל לא הפסיקו להלל  ולשבח את האוכל 
בחופשות של שינפלד, גם הקיץ יעלו חלקם 
ככל הנראה קצת במשקל. ככה זה, כשהכל 
טעים ויש מגוון כל כך גדול של מאכלים 
יהודיים כשרים, שאת כולם מכינים שפים 

ברמה בינלאומית זוכי פרסים. גם בהילטון 
סופיה וגם בהילטון ברטיסלבה ערוכים בחדרי 
האוכל בארים ענקיים של בשרים, עופות, דגים, 
סלטים, תוספות, קינוחים מדהימים, ובמהלך 
היום טרקלין אירי פתוח שמגיש שתייה וכיבוד 
חופשי. כל רגע בחופשה הוא רגע של שובע, 
ובכל ארוחה אפשר לטעום משהו אחר, טעים 
יותר מקודמו. שתי החופשות כוללות ארוחות 
בוקר וערב כשרות למהדרין ובשבת פנסיון 

מלא. מה אפשר עוד לבקש יותר מזה?
במשרדי חברת שינפלד תיירות הוסיפו 
כח אדם שיענו לכמות ההזמנות הזורמות 
בטלפון ודרך אתר האינטרנט. השנה אפילו 
החרדי  הציבור  קהל  עברו  מבשנים  יותר 
והדתי ושומרי הכשרות כבר לא מתפשרים 
על איכות החופשה שלהם. בסופו של דבר 
הרוב מבין שהנאה וסיפוק הם דברים שערכם 
לא נמדד בכסף, ושאין מחיר לאושר אמיתי. 
עם 29 שנות ניסיון בחופשות כשרות בחו"ל 
פרט  בכל  להשקיע  בשינפלד  מקפידים 
בחופשה – בחירת המלון והמיקום שלו, בחירת 
יום, אטרקציות  הטיולים המומלצים לכל 
השפים  צוות  ולילדים,  מהנות למשפחות 
והקונדיטורים, ועוד הפתעות שהאורחים לא 
מצפים להן – הכל ארוז יחד בחבילה מושלמת 
לקיץ שאין לה אף תחליף. נכון להרגע כמעט 
כל הקבוצות מלאות ונותרו מקומות אחרונים 
במספר קבוצות מצומצמות – לכן ההמלצה 
היא להתקשר כבר עכשיו ולהירשם להילטון 
סופיה או הילטון ברטיסלבה. רק לישראלים 
המעוניינים לצאת לחופשה המוצלחת ביותר, 

כמובן. 

גם הקיץ
 בוחרים בחופשה 
המוצלחת ביותר

האוכל הכשר הטעים ביותר 
שאפשר לבקש בחופשה 
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 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.

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 אחראיות ומסורות, 
בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים.
אפשרויות להשתלמות ולקידום 

 מקצועי. 
שעות עבודה גמישות.

מטפלות

 למעון אמונה 
בנווה שרת )על גבול ב"ב( 
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 050-8211200 מיטל
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בקניית משקפיים בדיקה חינם

אלפי משקפיים
בחינם!

דגמים
בסניפים: בני ברק ובית שמשבסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש

מעל אלף
המבצע ממשיך!

לראות מולטיפוקל עם המומחים של 280.
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בלעדי! מקפיא בלבד 500 ליטר
 או מקרר בלבד 500 ליטר

ייחודי: מקרר ומקפיא
 1100 ליטר בעיצוב מרהיב

התקן שבת מהדרין



בני ברק     כ"ח בתמוז תשע"ו 3/8/16 1236

מאת: חיים רייך

בן  איציק  מר  הנכנס  דן  מרחב  מד"א  מנהל 
בשיתוף  הפועל  'הצלה'  ארגון  וראשי  אהרון 
כדי  ביקורים  שרשרת  קיימו  מד"א  עם  פעולה 

להתברך אצל גדולי ישראל בבני ברק. 
הגיע  לתפקיד  כניסתו  אחרי  ספורים  שבועות 
יחד  בן אהרון  דן מר איציק  מנהל מד"א מרחב 
בראשות  הצלה  ארגון  הנהלת  של  משלחת  עם 
יו"ר הארגון הרב אשר שלומוביץ, להתברך אצל 

רבני ואדמו"רי העיר. 
אצל  והתברכה  המשלחת  ביקרה  היתר  בין 
יהודה  המרא דאתרא רב העיר הגאון רבי משה 
לייב לנדא שליט"א וכן אצל חבר מועצת גדולי 

התורה כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א. 
במהלך הביקורים הדגישו חברי המשלחת את 
מד"א  הנהלת  בין  שיש  ההדוק  הפעולה  שיתוף 
לבין ארגוני ההצלה הפרוסים בכל רחבי הארץ, 
המקצועי  הליווי  כל  את  מעניק  מד"א  כאשר 
בכל  קובעים  ההצלה  ארגוני  ורבני  רפואי 

הנושאים ההלכתיים.
רבה של בני ברק הגאון רבי משה יהודה לייב 
לנדא שיבח את שיתוף הפעולה ההדוק בין מד"א 
לארגוני ההצלה ואמר כי למד"א יש זכות גדולה 

בעקבות שיתוף הפעולה עם ארגון 'הצלה'. 

"הצלה שומרים על בני ברק" אמר. הרב לנדא 
הזכיר את הקמת הארגון על ידי מרנן ורבנן גדולי 
ישראל מכל החוגים והעדות בבני ברק לפני 30 
שנה ועל כך שזכו להציל אלפי אנשים ויש להם 

זכויות רבות. 
הרחיב  שלומוביץ  אשר  הרב  הארגון  יו"ר 
במהלך המפגש כי כיום תחת ארגון הצלה בלבד 
יש כ- 800 מתנדבים שפרוסים ברחבי הארץ וכי 
רק לאחרונה נפתחו סניפי הצלה נוספים בדרום 
שיתוף  על  שלומוביץ  הרב  הרחיב  עוד  ובצפון. 
שאר  עם  יחד  להצלה  שיש  ההדוק  הפעולה 
ארגוני ההצלה החרדים ביניהם עם צוות הצלה, 
שמש,  בית  הצלה  אלעד,  הצלה  פ"ת,  הצלה 
הצלה מודיעין עילית, הצלה כפר חב"ד, הצלה 
צפון, הצלה דרום, הצלה יבניאל, הצלה רחובות, 

הצלה ביתר, הצלה מירון ועוד. 
במהלך הביקור אצל כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ 
הנושאים  על  מרתק  הלכתי  דיון  התפתח 
מד"א  מנהל  וחגים.  שבתות  סביב  המורכבים 
מרחב דן הנכנס איציק בן אהרון הדגיש כי בכל 
הנושאים הללו מקבל מד"א את הנחיות הרבנים 
הצלה  ארגון  רב  דעת  פי  על  ורק  אך  ופועלים 

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן. 
גם בפגישה זו הרחיבו ראשי ארגון הצלה על 
כך שמבחינה מקצועית הם מקבלים ממד"א את 

מקצועי  ציוד  הכוללת  המקצועית  המעטפת  כל 
לכל  מלא  פעולה  ושיתוף  הדרכות  קורסים 
הדבר הקשור בהצלת חיים. בנוסף הזכירו ראשי 
שארגן  המיוחדת  ההתאחדות  שבת  את  הצלה 
מאות  בהשתתפות  שעבר  בשבוע  מד"א  עבורם 
שכולה  שבת   - משפחותיהם  ובני  המתנדבים 
מוסר  ושיחות  תורה  שיעורי  נמסרו  בה  רוחניות 
מידי  שמתמודדים  המתנדבים  למאות  וחיזוק 
כאלו.  לשבתות  וזקוקים  קשים  במקרים  ביום 
בשבת נכחו מלבד רב הארגון הגאון רבי שמואל 
יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב  אליעזר שטרן גם 
משה גפני. לפני שבת הגיע לברך את המתנדבים 

מנכל מד"א רמ"ג אלי בין. 
כזכור רק בשנה האחרונה חנכו במד"א תחנה 

חדשה בעיר בני ברק, הודות לפעילותו של ראש 
עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט. בטקס מיוחד 
שהתקיים חנך את התחנה החדשה שר הבריאות 

הרב יעקב ליצמן. 
רבני  ורבנן  מרנן  אצל  הביקורים  במהלך 
ואדמו"רי בני ברק הזכירו נציגי מד"א והצלה את 
שיתוף הפעולה המתקיים בימים אלו בין מד"א 
לומדים  מאות  שבו  ברק  בני  לעיריית  והצלה 
קורסים מצילי חיים במהלך חופשת בין הזמנים 
ובהכוונת  תורה  דעת  פי  על  מתנהל  כשהכול 
ופיקוח משמרת הקודש והחינוך. הרבנים בירכו 
אהרון  בן  איציק  מר  הנכנס  מד"א  מנהל  את 

שיזכה להמשיך ולפעול למען הצלת חיי אדם.

מנהל מרחב דן במד"א וראשי 
'הצלה' התברכו אצל גדולי ישראל

בין היתר ביקרו מנהל מרחב דן הנכנס מר איציק בן אהרן וראשי 'הצלה' אצל רב העיר ב"ב הגרמי"ל 
לנדא וחבר מועצת גדולי התורה כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ

בביקור אצל הגרמי"ל לנדאבביקור אצל כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ

משרד הבריאות קורא לציבור 
להשתתף בתהליך היוועצות בנושא 

תזונה בריאה
הבריאות  על  משמעותית  השפעה  בעל  הינו  אוכלים  שאנו  המזון 
ועל איכות החיים. אכילת מזון בריא יכולה לסייע לנו להימנע ממחלות 

ולהרגיש טוב יותר.

בהתאם למדיניות שר הבריאות, הוקמה הוועדה לאסדרה של תזונה בריאה 
במשרד הבריאות, במטרה לגבש מדיניות בתחום רגולציה מקדמת תזונה 

בריאה בישראל. 

על מנת להגיע להחלטות טובות שיסייעו לכולנו לשמור על צריכה בריאה 
יותר של מזון.

אנחנו מבקשים להיוועץ עימך ! 
מה יעזור לך ולמשפחתך לבחור לאכול מזון בריא יותר ופחות מעובד? 	 
יוכל לסייע לך בכך ומה צריכה תעשיית המזון 	  איך משרד הבריאות 

לעשות לדעתך?

מה יסייע לך לבחור מזונות בריאים יותר במעמד הרכישה?	 

אנחנו מזמינים אותך לייעץ לנו באמצעות:
impact.health.gov.il :אתר ההיוועצות

תא קולי בטלפון: 052-9997999
health@haveyoursay.net :מייל
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ניקור היא מלאכה מיוחדת במינה ברמת 
אותה  לקלוט  הקושי  וברמת  המיומנות 
הסרת  הוא  ניקור  ניקור?  זה  מה  בעצם 
החלב וגיד הנשה, והוא קיים רק בבהמה. 
/צורת  מורכב  מהלך  היא  החלב  הוצאת 
הביצוע ע"י דקירות וחיתוך הסכין קליפה 

/גירור/וניקור.

לאינם  נמכר  אחורי  בשר  כלל  בדרך   
יהודים כי הניקור הוא דבר מורכב ולא 
כדאי להיכנס אליו רק מי שבקי על בוריו 

בתורת הניקור.

 אחרי השחיטה והבדיקה מתבצע הניקור 
הוא  הניקור  והצלייה  המליחה  לפני  אך 
בשלשה מישורים האחד כלי דם, השני חלב, 
והשלישי גיד הנשה }עצב הרשת{, יש לציין 
שגם בחלק הקדמי יש חלב שחייב לנקרו.

טובים  במנקרים  אדיר  חוסר  ישנו   
ומומחים אולי 20 /30 בכל הארץ ישנו גם 
חוסר במדריכי תורת הניקור לצד זה שיש 

חוסר בספרים מסודרים.

ציבור  השנים  במשך  כלל  בדרך   
האשכנזים היה מוותר על החלק האחורי 

ואילו הספרדים היו יותר מתעסקים בו.

 בעבר היו מייבאים רק חלק קדמי והשאר 
נמכר לגויים למעשה 60% מהפרה זה החלק 
האחורי והיא השופרא דשופרא של הפרה. 
היום בארץ יש את "המרבק" "דאבח בדיר 
אל אסד" באקה אל גרבייה" ואדום אדום" 
שבבית שאן  שבמקום מבצעים ניקור עם 

הכשר הרבנות.

במהלך  שילמדו  כללים  הרבה  ישנם   
ההכשרה לאור מצוקת הידע בנושא קמו 
הרבנים  בנשיאות  תורני  הכשרה  מרכז 
שלמה בן שמעון   הרב משה נחשוני הרב 
מנדל חשין והרב שווימר שליט"א לתת 

מענה לציבור הצמאים לסודות הניקור.

 במשך מספר חודשים ביכולתך להפוך 
לאיש חיל נדיר בידיעותיו התורניות מתוך 
תורה  בני  ציבור  האכלת  של  שליחות 

בכשרות ובבשר המהודר והמנוקר כהלכתו 
להתפרנס  וגם  דור  מדוד  המסורה  לפי 
סך משכורת של  תורני  במקצוע  בכבוד 
10 אלף שח חודש בחודשו מבלי להחשיב 

שחיטות פרטיות.

 אומרים לנו ראשי הבדצי"ם שאם אדם 
ילמד ויתמסר בתחום הוא יקנה את עולמו 
בשנים הבאות הדרישה עולה וגוברת מיום 
ליום גם בקרב ציבור היוצאים ביד רמ"א. 

נושאי הלימוד

לימוד שיטת הניקור הירושלמי הבלעדית

כללית  ומבוא  ופתיחה  החלקים  הכרת 
לניקור

לניקור  העמדתם  וכן  סכינים  השחזת 
ולפירוק

סדר הפירוק לפרטיו

סדר הפירוק חלק ב

סדר הפירוק חלק ג

שני פולין גדול קטן וכן גיד הנשה

שייטל קילוף וכן אצבע השייטל וכן יתד 

וכן גיד העקרב

לימוד אצבע  וכן  המשך שייטל קילוף 
השייטל וכן יתד וכן גיד העקרב

ארבע  וכן  קילוף  הכף  את  מכסה  כף 
גידים גיד ה-ש' ה-ת' הקרן צבי והדויימיו

המשך כף מכסה הכף קילוף וכן ארבע 
גידים גיד ה-ש' ה-ת' הקרן צבי והדויימיו

צ'יך קילוף וכן גיד הועמד וגיד המ’

המשך צ'יך קילוף + גיד הועמד וגיד המ’

סינטה קילוף וכן חמש גידים וכן פילה 
קילוף

וכן  גידים  חמש  קילוף  סינטה  המשך 
פילה קילוף

וייס קילוף וכן שני גידים, מוזה ועכבר 
וכן גיד רוכבת וגיד שוכבת

המשך וייס קילוף וכן שני גידים, מוזה 
ועכבר וכן גיד רוכבת וגיד שוכבת

פלדה שופר כשר קילוף שופר טרף ש' 
ברייטל וגידים

המשך פלדה שופר כשר קילוף שופר 
טרף ש' ברייטל וגידים

קצ'קה )אווזית – ערוסה( קילוף וכן גיד 
ה-נ' וגיד ה-כ’

המשך קצ'קה )אווזית – ערוסה( קילוף 
וכן גיד ה-נ' וגיד ה-כ’

זנב,  טחול,  כבד,  הכולל:  פנים  חלקי 
כליות,אשכים , לשון, מוח, ראשי הצלעות, 

ראשי הצלעות,כרס ומעיים

המשך חלקי פנים חלק ב 'הכולל: כבד, 
מוח,  לשון,  זנב,  כליות,  אשכים,  טחול, 

ראשי הצלעות, כרס ומעיים

המשך חלקי פנים הכולל: כבד, טחול, 
ראשי  מוח,  לשון,  זנב,  כליות,  אשכים, 

הצלעות, כרס ומעיים

כבר לא צריך לצאת מהכולל
10,000 ₪כדי להשתכר                  בחודש

לפרטים נוספים 072-220-3125



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

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ְיֵדי ָנִׁשים ַרֲחָמִנּיֹות
נכנסים אנו לחודש אב, ונקרא שמו כך לפי שעתיד 
להיות אב לכל החודשים, לגודל הטובות שעתידים 
להיות בו )בן איש חי שנה ראשונה-פרשת דברים 

בהקדמה(.
יום  את  התורה  מציינת  מסעי,  פרשת  השבוע,  בפרשת 
ֶאל  ַהּכֵֹהן  ַֽאֲהרֹן  ַוַּיַעל  אב,  חודש  הכהן-בראש  אהרון  פטירת 
י ִיְׂשָרֵאל  ַאְרָּבִעים ְלֵצאת ְּבנֵֽ הֹר ָהָהר ַעל ִּפי ה' ַוָּיָמת ָׁשם ִּבְׁשַנת הָֽ
ֲחִמיִׁשי ְּבֶאָחד ַלֽחֶֹדׁש )במדבר לג, לח(,  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבחֶֹדׁש הַֽ
במידתו  לדבוק  עלינו  אב  משנכנס  שמיד  בזה  לנו  והורתה 
של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות 
השלום  אחר  לרדוף  מי"ב(,  פ"א  )אבות  לתורה  ומקרבן 
והאחווה, ולשמוח במעלת ובהצלחת חברנו. ועל ידי כך נזכה 

שיתרבה השמחה בחודש זה בגאולתנו ופדות נפשנו.
המתבונן במתרחש בעולם רואה דבר פלא, ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם 
כמות  ג(,  פט,  )תהילים  ָבֶהם  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה  ֶחֶסד 
חושב  ואיני  מובן,  אינו  בדורנו  ישראל  בעם  שיש  החסדים 
שמימות קום העולם היו קיימים כל כך הרבה חברות ועמותות 

של חסד כמו שקיימים כיום בעם ישראל.
פשוט לא יאומן- כמה חסד, עמותות ליתומים ולאלמנות, 
ושעל, אגודות מרפא,  ופינה על כל צעד  פינה  גמחי"ם בכל 
עזר לחולה, עזר ליולדת, אלפים אלפים של אגודות שקיימות 
בעם ישראל, דבר נפלא שלא היה מימות עולם, וככל הנראה 
צדק  גואל  ביאת  לפני  הקב"ה  שהוריד  עליונים  אורות  אלו 

לעשיית חסדים. 
ובא  )מנוסח  ֵדין  ִמן  ֵדין  ּוְמַקְּבִלין  ומעניק לשני,  נותן  אחד 
האדם  נברא  שלשמה  התכלית  את  מקיימים  ובכך  לציון(, 
רק  אלא  נברא,  לעצמו  לא  שהאדם  בכלל,  והעולם  בפרט 
להועיל לאחרים בכל אשר ימצא בכוחו לעשות )נפש החיים 
יתברך  שה'  בכך  גורמים  מידה  כנגד  ובמידה  בהקדמה(,  

ישפיע על עמו ישראל חסד ורחמים ויגאלם גאולת עולם.



וכפי  חסדים,  והגבירו  הרבו  ממצרים  אבותינו  בצאת  גם 
שדרשו רבותינו )מכילתא בשלח, ג( דבר גדול עשו ישראל, 
שלא אמרו למשה היאך אנו יוצאים למדבר ואין בידינו מחיה 
והלכו אחרי משה, אמר הקב"ה: כדאית  לדרך אלא האמינו 
ועליהם  הים  את  להם  שאקרע  בי  שהאמינו  האמונה  היא 
ם  ְירּוָׁשלִַ ְבָאְזֵני  ְוָקָראָת  "ָהֹלְך  ב(  ב,  )ירמיה  בקבלה  מפורש 
ֵלאמֹר ּכֹה ָאַמר ה' ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך ֶלְכֵּתְך 

ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה".

לפני שהגלה הקב"ה  הייתה  ירמיה  הנבואה שניבא הנביא 
תדאגו,  אל  "בני,  הקב"ה:  להם  אמר  לבבל,  ישראל  בני  את 
לא אשכח את החסדים שעשיתם עמדי במצרים, ולכן אחזיר 

אתכם בחזרה מהגלות".
להתאחד  ישראל  כל  על  משה  ציווה  בכורות  מכת  לאחר 
ולשאול  להתבונן  ישראל  עם  התחילו  ממצרים,  מיד  ולצאת 
האחד את חבירו "לאן אנו הולכים? הרי לפנינו מדבר, אין שם 

לא אוכל ולא מים לשתיה, איך נסתדר?"
לך  אתן  אחת,  פיתה  לי  יש  תדאג,  "אל  ואמר:  החבר  ענה 
חצי, אפילו אם אצטרך למות אתחלק איתך. יש לי גם בקבוק 
שתייה, אתן לך חצי מכמות המים שלי, אתה אחי ונשמתי, אין 

לך מה לדאוג".
דבר זה חיזק את ישראל לצאת ממצרים בזריזות כיון שכל 
אחד אמר בליבו "אם יש לי כאלה אחים טובים מעמי שמוכנים 
אלא  במצרים  פה  אשאר  לא  אני  למעני,  חייהם  את  להקריב 
אלך איתם באש ובמים!", זה מה שהוציא את ישראל ממצרים 
"ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך, ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך, ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר", כל אחד 
לצאת  העם  את  וחיסן  חיזק,  איחד,  וזה  לחבירו  והעניק  נתן 
החסד  לעם  להיות  ולהפוך  ממצרים  שלימה  באחדות  יחדיו 

הגדול בעולם.



ע"ב(,  כח  )יומא  מאבותינו  ישיבה  פסקה  לא  מעולם 
והנתינה  החסד  פסק  לא  שמעולם  לומר  אפשר  דרכנו  ולפי 
ירושלים  כשהייתה  המקדש  בית  חורבן  בזמן  גם  מאבותינו. 
נתונה במצור ובמצוק והרעב היה גדול, בני ישראל עשו חסד 
האחד עם השני, וכפי שמתואר במגילת איכה )ד, ב(, ְיֵדי ָנִׁשים 

ַרֲחָמִנּיֹות ִּבְּׁשלּו ַיְלֵדיֶהן ָהיּו ְלָברֹות ָלמֹו ְּבֶׁשֶבר ַּבת ַעִּמי. 
שואלים המפרשים, כיצד אפשר לקרוא על נשים שמבשלות 
הן,  ואוכלות אותם שהם רחמניות, הלא אכזריות  בניהם  את 
אילו היו באמת רחמניות הן היו מוסרות נפשן למות בעבור 
בניהם ולא להורגם ולאכול את בשרם, וא"כ כיצד נאמר "ְיֵדי 
ַיְלֵדיֶהן", לכאורה היה צריך לומר "ְיֵדי  ָנִׁשים ַרֲחָמִנּיֹות ִּבְּׁשלּו 

ָנִׁשים אכזריות ִּבְּׁשלּו ַיְלֵדיֶהן". 
אלא מבארים רבותינו במדרש )איכה רבה ד, יג( שפסוק זה 
נאמר על אשה מנשות ירושלים בזמן המצור שהייתה יוצאת 
ללקט בכל יום זירעונים כדי להאכיל את בניה. יום אחד היא 
לא מצאה זירעונים ולא היה לה במה להאכיל את בניה וכן גם 
ַרְגָלּה  ְלַכף  ָמנֹוַח  ַהּיֹוָנה  ָמְצָאה  ְוֹלא  מצאה,  לא  המחרת  ביום 
)בראשית ח, ט(, היה זה כבר היום השלישי שבנה הקטן לא 

לי  תתני  לא  "אמא, אם  ואמר  בבכי  אל אמו  הבן  ניגש  אכל, 
לאכול אתמוטט, איני מסוגל לסבול יותר". 

ענתה לו אמו בעוד עיניה זולגות דמעות: "אל תדאג בני, 
אני  חמה,  פיתה  תקבל  וכשתחזור  תורה  לתלמוד  היום  תלך 
תדאג  אל  מאכל,  זירעוני  עבורך  למצוא  ואטרח  לחפש  אלך 

בני". 
שמע הילד בקול אמו והלך לתלמוד תורה, ובינתיים ליקטה 
עד  ושעורה  חיטה  זירעוני  גדול  ובעמל  רב  בקושי  האמא 
קטנה  פיתה  אפתה  ומהם  חופניים,  מלא  לאסוף  שהצליחה 

עבור בנה הקטן כאשר הבטיחה.  
הלוויה  ולאחר  בנה של השכנה,  נפטר  היום  באותו  והנה   
את  ומנחמים  שמברים  הבראה,  סעודת  של  מצוה  ישנה 
של  ממאכלים  דווקא  להיות  צריכה  זו  וסעודה  האבלים, 
אחרים )כמבואר בשו"ע יו"ד סימן שע"ח ס"א(, ולכן שאלו 

את השכנה אם יש לה דבר מאכל להברות את המשפחה.
הפיתה שהכינה  את  בזריזות  והביאה  ענתה בשמחה  "כן" 
בעבור בנה, ואמרה בליבה: "מצווה הבא לידך אל תחמיצנה 
)מכילתא בא פרשה ט סימן ס"ג(, הקב"ה גדול, יבוא יום ויגאל 
לנו מה לדאוג". לאחר מכן הגיע הבן מהתלמוד  אין  אותנו, 

תורה ושאל "אמא האם יש משהו לאכול? אני חלש.."
אספתי  הבוקר  "כל  האם,  אמרה  לי",  תאמין  יקירי,  "בני 
זירעונים טחנתי אותם ואפיתי מהם פיתה קטנה, אך השכנה 
מסכנה, נפטר בנה, והיה צריך ליתן לה סעודת הבראה". שמע 
זאת הבן ומרוב הצער והמחשבה שימשיך להיות ברעב נפל 

על הארץ ומת.
ָהיּו  ַיְלֵדיֶהן,  ִּבְּׁשלּו  ַרֲחָמִנּיֹות  ָנִׁשים  "ְיֵדי  הנביא  שאמר  זהו 
ְלָברֹות ָלמֹו", אותה אשה בישלה והרגה את בנה בכך שנתנה 
ָהיּו  שכנתה,  את  להברות  כדי  בעבורו  שהכינה  האוכל  את 

ְלָברֹות ָלמֹו- היו נותנות את האוכל שלהם לסעודות הבראה.
בזכות הרחמנות החסד והרחמים שהייתה לישראל נגאלנו 
הממשמשת  העתידה  בגאולה  גם  נגאל  כך  ובזכות  ממצרים, 
והעזרה  התמיכה  העידוד  והרחמים,  החסד  בזכות  ובאה, 
)ישעיה  ִּתּכֹוָנִני  ִּבְצָדָקה  השני,  עם  האחד  ישראל  בני  שיעשו 

נד, יד(. 
בעולם  חסדים  להגביר  שנזכה  ויחזקנו  יעזרנו  יתברך  ה' 
ולהרבות את האהבה ואחווה שלום ורעות, שזהו כל תכלית 
ִיָּבֶנה )תהילים פט, ג( ובזכות  הבריאה, ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד 
בית  ובניין  צדקנו  משיח  להתגלות  בקרוב  בקרוב  נזכה  כך 

קודשנו ותפארתנו, אמן.
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המפרשים  ט(.  )לג,  אילימה"  ויבואו  ממרה  ויסעו   
ומתרחק  -בורח   נוסע  אדם  שכאשר  זאת  פירשו 
"אילימה"- מגיע  הוא  והעצבות  השחורה  מהמרה 
ה'  בעבודת  שמתחזק  דהיינו  וחוזק,  אלים  מלשון 
לזה  שיש  אמר  זי"ע  מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק  יתברך. 
ראיה מהתורה שנאמר ”ועתה אל תיעצבו ואל ייחר בעיניכם", 

שמי שמתעצב מגיע לכעס חס ושלום.
וחשב  גדולה,  בעצבות  שהיה  אחד,  מלך  בן  על  מספרים 
החכמים  אחד  עם  להתייעץ  הלך  בנפשו.  יד  לשלוח  חלילה 
חולצה  להשיג  עצה:  השיאו  והוא  הממלכה,  של  הגדולים 
זו  של אדם שאין לו דאגות ושמח בחלקו, וכשילבש חולצה 
עשירים,  נסיכים,  לחפש  והתחיל  המלך  בן  הלך  מיד  יתרפא. 

רוזנים, אך לא מצא מי ששמח בחלקו. למי אין דאגות?
ובדרכו פגש  ציד,  יצא בחברת עבדיו כדי לצוד  פעם אחת 
איזה רועה צאן יושב תחת העץ ומנגן בחלילו, ונראה כאילו 
לשמו  אותו  ושאל  הנסיך  אליו  פנה  הזה.  עולם  מבני  אינו 
בוקר  בכל  יוצא  שהוא  צאן  רועה  אותו  לו  ענה  ולמעשיו? 
לרעות את צאנו, ויושב לנוח, ולנגן מעט, וכך מבלה הוא את 
לו מאומה. הביט בו הנסיך  ולא חסר  יומו בששון ובשמחה, 

וראה אותו לבוש בלויי סחבות וגופייה דלה עליו.
שאל בן המלך את רועה הצאן: "האם אתה שמח בחלקך?" 
ענה לו הרועה: "כן". המשיך בן המלך לחקרו: "האם אין לך 
דאגות?" ענה לו הרועה, "אין". עוד הקשה: "האם היית מוכן 
הנסיך  הרהר  "לא".  לו:  ענה  נסיך?"  ולחיות  איתי  להתחלף 
דואג.  ואינו  בחלקו,  אדם ששמח  סוף מצא  סוף  בלבו שהנה 

אחת  חולצה  ממנו  מבקש  שהוא  לו  ואמר  הנסיך  אליו  פנה 
תמורת תשלום. ענה לו אותו רועה צאן בפשטות ובתמימות: 
"אילו הייתה לי חולצה הייתי כמוך מלא דאגות". כדי לצאת 
ממרה ומדאגות, יש לנסוע על פי ה', להתעלות מחומריות, רק 

באמונה ובעזרתו יתברך ניתן לצאת מהדאגות ולנוח בשלוה.
מסופר על החוזה מלובלין זי"ע שכאשר היה ישן על מיטה 
שמישהו ישן פעם עליה בעבר, לא היה מסוגל להירדם והיה 

צועק זה דוקר! זה דוקר!
פעם נסע לאחת העיירות, כיוון שידעו החסידים את הקושי 
במיוחד  לו  עשו  עליה  ישן  שמשהו  מיטה  על  להירדם  שלו 
מיטה חדשה. שכרו אפוא נגר ירא שמים שהכין מיטה במיוחד 
עבורו. אך כאשר נשכב החוזה על המיטה הוא שוב צעק: זה 
דוקר, זה דוקר. התפלאו החסידים, הרי זו מיטה חדשה. ומה 
יכולה להיות הבעיה? לבסוף התברר שהנגר עשה את המיטה 
עשיית  בשעת  עצב  היה  שמים  ירא  ובהיותו  הימים  בתשעת 

המיטה, ועצבות זו דקרה את החוזה.
מסיפור זה רואים שאין לערב בצער על חורבן בית המקדש 
עצבות  ואמונה.  תקוה  עם  יחד  ולבכות  להצטער  יש  עצבות. 
שנכנס  יהודי  על  מסופר  מתייאשים.  לא  ויהודים  ייאוש  היא 
באומרו  ומדוכא  מדוכדך  השואה  בתקופת  זצ"ל  איש  לחזון 
דם  כאשר  כזה  במצב  להיות בשמחה  אפשר  איך  איש  לחזון 

ישראל נשפך כמים בראש כל חוצות?
חזון  איכה-  מגילת  את  אמר  ירמיהו  הרי  החזו"א:  השיב 
בנבואה.  התוכחה  את  אמר  ישעיה  וכן  בנבואה.  החורבן- 
ולכאורה הרי אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה, ואיך היה 

אין  שבאמת  ומכאן  בשמחה?  החורבן  חזון  את  לומר  שייך 
סתירה, ויש להבדיל בין צער לעצבות.

מחכמי  אחד  ע"י  נשאל  הנביא  שירמיהו  מובא  זה  כעין 
האומות מדוע הוא בוכה על העבר בגין עצים ואבנים שנחרבו? 
השיב ירמיהו: איני יכול לענות לך על זה כי לעולם לא תבין. 

על  בכיה  היתה  לא  ירמיהו  של  הבכיה  צדיקים,  ומסבירים 
העבר, אלא הייתה בכיה על העתיד, בכיה של תקוה וציפיה. 
ייאוש.  יהא, מבין רק שיש בכיה של  יהא חכם אשר  גוי,  אך 
אצלו בכיה זה אבדון וחידלון, הוא לא מבין מה זה בכיה של 

תקוה. זאת רק יהודי יכול להבין.
ו(  ב,  )שמות  הפסוק  את  זצ"ל  מסלונים  הרמ"ח  ביאר  וכך 
"ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה, ותחמול עליו ותאמר 
מילדי העבריים זה". כיצד ידעה בתיה שהוא מילדי העבריים? 
של  בכיה  אלא  ייאוש,  של  בכיה  זו  הייתה  שלא  הבכיה!  מן 

תקוה. וזו הייתה הבכיה של ירמיהו.
ה'נתיבות שלום' סיפר: בתשעה באב בעצומם של המאורעות 
הקשים בטבריה כאשר דם ישראל היה הפקר ורבים נפלו בחרב 
הישמעאלים, ישבו חסידים באפילה ובפחד ואמרו את מגילת 
בחשאי  המגילה  את  קרא  מסלונימא  זי"ע  מאטיל  רבי  איכה. 
ובאיפוק, ודמעה לא זלגה מעיניו, אך כאשר הוא הגיע לפסוק 
)איכה ג, כ"ב( "חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו"- הוא 
פרץ בבכי. אלו דמעות המתבקשות מכל אחד מאיתנו. לא בכי 

סתם על עבר אלא בכי של עתיד- המבטא את התקוה.

ויסעו ממרה
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

מאז שהיא זוכרת את עצמה, סיוטים מילאו את חייה. 
חיים,  בעלי  רופאים,  זרים,  אותה:  הפחיד  דבר  כל 

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

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

מנטילת טבליות תרופה.
הפסיכיאטר.  קבע  בכפיה",  תרופתי  לטיפול  זקוקה  "היא 

"אין מנוס מאשפוז כפוי". 
כפוי  לאשפוז  התנגד  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז  רבינו  מרן 

בסכנת  במדובר  כן  אם  אלא  להורים,  הבהרתי  צעיר,  בגיל 
במבוגר,  כשמדובר  גם  לסובביו.  או  למטופל  ממשית  פגיעה 
התיר הגרש"ז אשפוז כפוי רק בנסיבות מחמירות ביותר, וכאן 

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

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

ועוד תרוו ממנה רב נחת.        


פרשת השבוע, מטות, מלמדת אותנו כי האב יכול להפר את 
נדרי בתו. מיודענו האב הנזכר לא היה מבין תפישה שכזו: הבת 
לפרטיותה?!  אפלוש  ואני  אישית,  קבלה  עצמה  על  מקבלת 
וביארו  התורה,  כתבה  אביה'  בית  'בנעוריה  יקר,  אבא  כן, 
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.    

סמכות הורית
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
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