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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:26
18:43
18:23

19:37
19:38
19:38

פרשת ראה

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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מראה כהן
מגוון עצום של שיחות,

שיעורים, כנסים, שידורים 
חיים, עידכונים, ועוד...

079-9304000 

מרבן של ישראל
מרן רבינו שלום כהן

נשיא מועצת חכמי התורה

 פרסם
ותתפרסם

03-5796643

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

הוועדה למען השבת
נתניהו וראשי המפלגות החרדיות החליטו על הקמת 'ועדת השבת'

להיכן העלמתם את גדולי ישראל? / מאמר מערכת ● עמ' 28

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק

2 מגשים  

 100%
גבינה 

עמק
הכי 
זולים!

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

69&

רק-

 הסדר עם מוסדות ובתי ספר

+משלוח 
חינם

+ קוקה
קולה 

משפחתיים

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

יריד אוכל מוכן לשבת 
בלחם בשר

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

חלק מהדרין
בהשגחת הרה“ג

שלמה קורח שליט“א
רב העיר ואב“ד 

בני ברק

0533-800-708

במחירים

מפתיעים

חילולי השבת בעבודות הרכבת בתל אביב הכניסו את 
המערכת הפוליטית למיני-סחרור בשבוע האחרון ● 

באיחור-מה התברר לנציגות החרדית כי עבודות הרכבת 
בתל אביב יתקיימו בעיצומה של שבת-קודש, והם ניסו 
למנוע אותן מבעוד מועד ואכן הצליחו לבטל  חלק 

מהעבודות, ועל השאר נענו כי מדובר ב"פיקוח נפש" 
● אתמול )שלישי( נפגשו ראשי המפלגות החרדיות עם 
ראש הממשלה והחליטו יחד על הקמת הוועדה בנושא 
שמירת השבת ● נתניהו: "שמירת השבת חשובה לי 
מאד. זהו יום המנוחה הלאומי ואני לא מוכן שיאמרו 

עליי שאני פוגע בשבת" / עמ' 26

 הרבנית 

מזוועהיל ע"ה
/ עמ' 16



 וכשהמחירים צונחים, אתם מקבלים את הטוב ביותר 
במחיר הזול ביותר.

נצלו את ההזדמנות והבטיחו את רכישתכם קודם החגים.

תמיד חלמת לרהט את הבית 
באיכות בלתי מתפשרת?

כעת, לרגל חופשת 'בין הזמנים', רשת רהיטי האיכות 'שולחן מלכים' יוצאת ב-

המרכז לריהוט הבית
שולחן מלכים

100 בבנין האחים חדד )מול קוקה קולה(  בני ברק רחוב כהנמן 
פתוח: א'-ה' 11:00-22:30 רצוף, יום ו' - סגור, טלפון: 03-6744400
ירושלים רח' תובל 1 מול גני גאולה בית שמש רחוב נחל שורק 21 ב'

ימי
מכירות
מטורפים

הימי מכירות יתקיימו בסניף בני ברק 
בתאריכים ראשון כ"ד אב - חמישי כ"ח אב  )28/8-1/9(

5
מזרניםארונות קירחדרי שינהחדרי ילדיםספותפינות אוכלמזנונים

 

 

 שימו לב! 
יומיים אחרונים 
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מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בירושלים,

לשירותכם המרכזים הרפואיים של מכבי ברחבי העיר:

מגיע לכם
יותר!

ירושלמים,

גלובס י"ט תמוז )6.7.15(

סקר ברוקדייל עבור משרד הבריאות 
קבע: שביעות הרצון הגבוהה ביותר  

מקופת חולים מכבי

96% מרוצים ממכבי!

רוממה - פנינת חמד:
רח’ שמגר 21

חדש! תלפיות - ארנונה:
דרך חברון 101

רמת שלמה:
רח’ גולדקנופף 12

הר נוף:
רח’ הרב חי טייב 48

רמות אלון:
שד’ גולדה מאיר 225

קרית יובל:
רח’ צ’ילה 6 

גני גאולה:
רח’ ירמיהו 46

שטראוס גאולה:
רח’ שטראוס 24

הר חומה: 
רח’ ליכטנשטיין 2 

רח’ הרב כדורי 4

גילה:
רח’ צביה ויצחק 5 

פסגת זאב: 
רח’ חיים תורן 45

קניון מלחה:
רח’ אגודת ספורט

ביתר 1
רוטר:

רח’ אגריפס 40

טלזסטון
מרפאת ד”ר בורץ: 

רח’ הרב בלוך 20
גבעת זאב:

רח’ המכבים 50
מבשרת ציון: 
שד׳ החושן 3

מעלה אדומים:
כיכר יהלום 891

 אגריפס 40  חיים תורן 45, פסגת זאב
 צ׳ילה 6, קרית יובל  בקרוב! דרך חברון 101, 

ארנונה  בקרוב! שד׳ החושן 3, מבשרת ציון
 כיכר יהלום 891, מעלה אדומים

 אגריפס 40 כולל מוקד עזרה ראשונה
 חיים תורן 45, פסגת זאב

 אגריפס 40  בקרוב! שמגר 21, רוממה
 בקרוב! דרך חברון 101, ארנונה

 שד׳ החושן 3, מבשרת ציון

עולם העין:  המלך ג’ורג’ 16
  פארן 9, רמת אשכול  דרך חברון 101
עינית:  רח’ שמגר 16, קניון רב שפע, רוממה
 ‘רואים שש-שש’, קניון מעלה אדומים



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
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ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

בירה מולר

פילה אמנון
2 קילו

כוסות ח"פ 2 תבניות סוכר
ביצים

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

קרם הגנה 
ד"ר פישר

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

קטשופ אסם

מיונז 
תלמה

 &55 ב-  &11 7& ב- ב-  &95 3 ב-

 &1290

 &1690
ב-

טבעות/נגיסי עוף
מחפוד

סבון הוואי
מוצק רביעיה

פנטסטיק 
4 ליטר

מארזי דנונה

מחית סלט 
פירות
שישיה

בשר בקר מחפודטחינה אחווה

גבינת סקי
500 גרם

גבינה צהובה תנובה 
400 גרם

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

מוצרי שפע בצק

סלטי אחלה
400/500 גרם

תחליב רחצה/שמפו 
דאב 

מארז שמיניה

שמפו/מרכך הוואי
700 מ"ל

מיני מו קצפת (מילקי)

 &15 2 ב-

עוגת שמרים 
אנטיקביץ'

יין סלקטד 
כרמל 
מזרחי 
כל הסוגים

כריות תלמה וניל

קמח

 &10 4 ב-

עוגיות חיוכים
עלית
900 גר'

 &790

25& 2 ב-

שוקולד מריר
שישית  ורד הגליל

שוקו 2 
ליטר
יוטבתה/
טרה

750 גר'

 &890
ב-

טישו חמישיה
טאצ'/לייף

6 ב-100& 

 &25 6 ב-

4 ב-10& 

 &790
ב-

בקניית זוג

בורקס גבינה / תפו"א

מלאווח / ג'חנון 
/ בצק עלים

 &1690

ב-

 &890
ב-ב-

ב-

 &25 2 ב-

 &20

 &1390
ב-

ב-

&10

משקה אנרגיה בלו

ב-10& 5

בקניית זוג

 &69 ב-

נוזל כלים 
סוד

2 ב-10& 

18& 2 ב-

 &2990
ב-

2 ב-25& 

קפה רד מאג

 &1790
ב-

3 ב-10& 

זוגלובק/850 גרם
טבעול
2 קילו

2990&ב-
ב-

שניצל תירס/נקניקיותגבינת תנובה

 &2990
ב-

מארז פיצה זוקלובק
שלישיה

 &15 2

5 ב-20& 

 &18 90
ב-

פרימור סחוט 
2 ליטר

קליק

ב-890& 

 &3990
לק"גב-

3,4,7,10

 &1790
ב-

בקניית זוג

 &1390

500 גרם 
בקניית זוג

3 ב-

 &15 2 ב-

 &1390

 &18 2 ב-

מקרונים/
פסטות
אסם

18& 3 ב-10&  90
ב-

ניר טואלט טאץ 
48 גלילים

 &30 ב-



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

חדש מעמק!
פתיתי גבינה צהובה

בכשרות ועדת מהדרין





לשירותכם

רח׳ עזרא 11

מרכז רפואי עזרא חדש בלב בני ברק!

!
מרכז חדש ומרווח 

ציוד רפואי חדיש ומתקדם
רופאים מביה״ח בילינסון

מגוון רופאים בתחומי הרפואה:
אף אוזן גרון   

עור    
נוירולוגיה

כירורגיית נשים
עיניים

אורתופדיה
)מכון רנטגן צמוד(



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

רואים שיש לך מכבי
אלפי משקפיים

בחינם!

רשת משקפיים

בסניפים: בני ברק ובית שמש

סניף חדש!

אופטיקה 280 ברח‘ נחום  10 בירושלים

62  |  6   | 36  | 10  ,66 |  89  

1599-555-280



אמרת רפואת נשים דחופה

אמרת כללית
מיון נשים במרכז העיר 

לקוחות כללית, לרשותכן מגוון שירותי רפואה דחופה 
במרפאת רבי עקיבא ללא צורך בקביעת תור

רחוב רבי עקיבא 83 )מול גן ורשא(

מיון נשים

שירותי אחיות

מעקב רופא

בדיקות מעבדה

מוניטור

שירותי משרד

אולטרה סאונד

לשירותכם



בני ברק10     כ"ז באב תשע"ו 31/8/16   121/3/1 תש"ע בא "כ בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: עוזי ברק
מיחידות  פלוגות  מפקדי  צבא,  קציני   65
עיון  ליום  מפקדיהם,  עם  הגיעו  שונות, 
והרצאות באולם הישיבות של מועצת עיריית 
היה  מצדם  הביקור  כשסיכום  בני-ברק, 
שהמציאות שונה מתיאורים ומגרסאות שמהם 

ניזונו שנים רבות.
המדובר בקצינים ממסגרות מבצעיות מזרוע 
לפיקוד  היבשה, שלומדים במסגרת המכללה 
זמן  ובאותו  ומטה(,  )פיקוד  פו"מ  של  טקטי 
ובמדעי  בכלכלה  ראשון  תואר  לומדים  גם 
המדינה, וכך הם ביקשו להיפגש בעיריית בני-
ברק עם המסגרת העירונית ועם מרצים ידועים 

במגזר החרדי.
בפני  שהשמיע  בדברים  החל  יום-העיון 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  המשתתפים 
שונים,  מהיבטים  בני-ברק  העיר  את  שהציג 
היותה  את  ובראשונה,  בראש  וכמובן, 
ומהווה  ולחסידות  לתורה  עולמי  מטרופולין 
את משכנם של גדולי תורה, אדמורי"ם, ראשי 

המשפיעות  הדמויות  את  שמהווים  ישיבות, 
בחיי היום-יום על תושביה ועל המוני הציבור 
החרדי בארץ ובעולם, את קול התורה הבוקע 
ועולה מישיבותיה, מכוללי אברכים וממוסדות 
תורה לרוב, שמושכים אליהם אלפי תלמידים 
ואת  הגולה  ומתפוצות  הארץ  רחבי  מכל 
העירוני  בתחום  העירייה  שעברה  המהפכות 

כאיזון כספי, לעומת מצב גרעוני קשה בעבר, 
קומות  עשרות  בני  המשרדים  מגדלי  מהפכת 
באיזון  מפתח  נקודת  שמהווים  העיר  בצפון 
ובמן  בקבלת-קהל  הליכים  ופישוט  הכלכלי 

שירותים לציבור.
ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
בני-ברק  כי  הדגיש  העיון,  יום  את  שפתח 
גדולה,  אחת  חינוכית  קריית  בעצם,  הינה, 
בהם  שאין  סמטה  אפי'  או  רחוב  כיום,  ואין, 
מוסד חינוכי, אם זה גן-ילדים, תלמוד-תורה, 
ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל ומגוון רחב 
הציג  גם  הדובר  לבנות.  חינוך  מוסדות  של 
בכ-  הענפה  הפעילות  את  המשתתפים  בפני 
הדדי  לסיוע  חסדים(  )גמילות  גמחי"ם   1200
ביותר של  נרחב היקף  בין התושבים, במגוון 
תחומים, וזאת מתוך רצון של התושב להיות 

למען התושב האחר.
החרדי,  העולם  על  מעמיקה  הרצאה 
והנושאים  השונות  הקהילות  התפתחותו, 
העומדים על סדר-יומה של היהדות החרדית 

גרליק, העורך הראשי של  השמיע הרב משה 
כשעתיים  במשך  ששוחח  "משפחה"  עיתון 
עם הקצינים האורחים על מגוון של תחומים 
שלא היו מוכרים להם בעבר והעמיד בפניהם 
כה  שעד  חבל  כי  בהדגישו  ומעשים,  עובדות 
שלא  ונתונים  תיאורים  שמע  המוחלט  רובם 

היה להם כל בסיס, וזו חשיבותו של המפגש.
יונה  מר  גם  השמיעו  נוספות  הרצאות 
חברה  ובעל  בכיר  מחשבים  איש  לוקסנבורג, 
עובדיו  צוות  את  שתיאר  ההייטק,  בעולם 
מהציבור החרדי שהינם דוגמא לרמה מעמיקה 

ואיכותית בעבודתם.
מהצבא  הביקור  מארגן  התקשר  למחרת 
לעירייה, בציינו כי בסיכום הביקור שהתקיים 
בפורום הקצינים, הודגש ע"י כל המשתתפים, 
כי חשוב היה להם המפגש עם עירייה חרדית 
ואישי ציבור חרדיים וחשוב יותר היה להיווכח 
בלתי מבוסס  מידע  דומה שמיעה של  שאינה 

למפגש ולשיחת פנים-אל-פנים.

מאת: עוזי ברק 

עיריית ב"ב השקיעה למעלה מ-31 מיליון 
מהערכות  כחלק  שיפוצים,  בעבודות  שקלים 
הלימודים  שנת  לפתיחת  ביותר  נרחבת 
החדשים בבי"ס ובגנ"י באזורים שונים בעיר. 

בוצע  כבר  המוחלט  שברובן  אלו,  עבודות 
הינן  זו,  בתקופה  מתבצע  הנוסף  וחלקן 
בתחילת  העירייה,  מועצת  לאישור  בהתאם 
זייברט,  חנוך  הרב  ביוזמת  הכספים,  שנת 
ושדרוג  פיתוח  עבודות  לביצוע  העיר,  ראש 
במוסדות חינוך, בסכום כולל של 31,575,815 
שינויים,  שיפוצים,  כוללות  והן  שקלים 
התאמות, בטיחות, מתקני מיזוג, מתקני חצר, 
התקנת מעליות, עבודות נגישות וציוד וריהוט 

לכיתות חדשות.
רבים  בתי"ס  נמצאים  החינוך  מוסדות  בין 
ובהם: תלמודי תורה 'איש מצליח', פני מנחם, 

רוז'ין,  יהושע,   אוהל אברהם, אור דוד, באר 
סמינר  רחל',  'עטרת  סמינר  ויז'ניץ,  סמינר 
כהנמן,  יעקב  בית  בי"ס  גברא,  סמינר  מאיר, 
תפארת תמר, בית יעקב מרכז, מסורת ישראל, 

ויז'ניץ, רמת אהרון, אוצר החיים ועוד.
האגף  בניית  סיום  לפני  עומדת  זו  בתקופה 
החדש בן 24 כיתות, בסכום של כ-21 מיליון 
שקלים, בבי"ס בית יעקב נוה מאיר שבמתחם 
אליצור; הסתיימו עבודות הבינוי באגף החדש, 
בן קומה וחצי, בעלות כספית של 2,900,000 
שקל בסמינר "עטרת רחל" במתחם אליצור; 
נסתיימו עבודות בישיבה קטנה בעלז בקריית 
הרצוג, בשיתוף משרד החינוך, בסכום של 6 
חדשים  בתי"ס  שני  והוקמו  שקלים  מיליון  
הוא  אחד  בניין  המיוחד:  החינוך  בתחום 
ברח' המכבים,  "אוהל שרה"  מוסדות  בעבור 
והבניין  שקלים,  מיליון   9 של  כספית  בעלות 
אנילביץ,  ברח'  חינוך",  "דרכי  לת"ת  השני 

 18 כולל  והוא  שקלים  מיליון   9 של  בסכום 
ספח.  וחדרי  כינוסים  אולם  לימוד,  כיתות 
לצורך זה נהרס המבנה הישן, ובמקומו הוקם 
גמר  בשלבי  נמצאים  כמו"כ  החדש.  המבנה 
גני-ילדים חדשים ברח' מימון בסמוך למרכז 
הפיס, שישה גנ"י ברח' מצליח, חמישה גנים 
ברח' צייטלין, שני גנ"י במתחם נדבורנא, שתי 
כיתות גן בת"ת זכרון מאיר ובינוי גנ"י חדשים 

במתחם הקישון שבצפון העיר.
עם תחילת שנת הלימודים החדשה, יחבשו 
 66,150 בבני-ברק  הלימודים  ספסלי  את 
יסודיים,  בתי"ס  גני-ילדים,  במגוון  תלמידים 
 63,951 לעומת  וסמינרים,  על-תיכוניים 
שיעור  וזהו  האחרונה,  הלימודים  בשנת 
בגוש  ביותר  הגדול  היחסי  התלמידים  גידול 
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם  דן. 
ב-466   16,410 ימנו  הילדים  גני  כי  מסר, 
מסגרות, בבתי-הספר היסודיים ילמדו 29,600 

תלמידים ב-92 בתי"ס; בתי-ספר על-יסודיים 
וישיבות קטנות ימנו 16,550 תלמידים ב- 88 
חסרי  בבתי"ס  יהיו  תלמידים   2000 מסגרות; 
 900 עירוניים;  או  ממשלתיים  לגופים  קשר 
 1100 גני-ילדים,  של  מיוחד  בחינוך  ילמדו 

בחינוך מיוחד בבתי"ס יסודיים.
הצוות  כל  את  שיבח  רה"ע  זייברט,  הרב 
ומאמצים  כוחות  והשקיע  ידו  שנתן  העירוני 
משותפים לביצוע המדיניות העירונית לקידום 
ולפיתוח מערכות החינוך, ובהם הרב אברהם 
דדון,  אליהו  הרב  רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין, 
יהונתן  הרב  החינוך;  אגף  וראש  רה"ע  סגן 
זיידמן, מנהל  ספרא, מנהל האגף; הרב חנוך 
אגף תשתיות ופיתוח; הרב יהודה לוי, המשנה 
לחינוך  המח'  ומנהל  החינוך  אגף  למנהל 
אגף  מנהל  סגן  דובלין,  רפאל  מר  מיוחד; 
גני- מח'  מנהל  כהן,  גבריאל  הרב  החינוך; 
ילדים ואינג' שמואל כהן-צדק, מהנדס האגף.

בני ברק עיר התורה והחסד
ר' חנוך זייברט רה"ע, הציג בפני 65 קציני צבא את העיר כמטרופולין עולמי לתורה המהווה משכנם של גדו"י 

  המשפיעים בחיי היום יום על הציבור החרדי כולו ואת המהפכות שעברה העירייה ממצב גרעוני קשה לאיזון כספי
ר' אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה, הציג למשתתפים את אלפי הגמחי"ם לסיוע הדדי בין התושבים

הקצינים באולם המועצת   צילום: עוזי ברק

שיפוצים נרחבים במוסדות חינוך
לקראת שנת הלימודים החדשה הושקעו למעלה מ-31 מיליון שקלים בשיפוצים ועבודות פיתוח במוסדות חינוך  ר' 

חנוך זייברט רה"ע שיבח את הצוות העירוני שנתן ידו והשקיע כוחות ומאמצים לקידום ולפיתוח מערכות החינוך

קומה וחצי 'עטרת רחל'אגף חדש בן 24 כיתות לימוד, במתחם אליצורמבנה חדש ל"אוהל שרה" ברח' המכבים



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il
לזימון תורים יש לפנות למוקד 3833*

 מאוחדת בבני ברק מקדמת בברכה את
רופאות הנשים החדשות המצטרפות לצוות המרפאות בבני ברק 

 ד”ר בר און שקמה – רופאת נשים בכירה במרפאת איכילוב
 מצטרפת למרפאת אבני נזר 

קבלת קהל: בימי ג’, בין השעות: 8:00-15:00

 ד”ר תמר צור - רופאה בכירה במרפאת איכילוב 
 מצטרפת לצוות מרפאת קריית הרצוג 

קבלת קהל: בימי ד’, בין השעות: 7:30-14:30

 הם משקיעים
בבניינים...

 אנחנו ממשיכים 
להשקיע בך!

 רופאות נשים חדשות
במרפאות מאוחדת בבני ברק
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על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

תושב בני ברק יוסגר לארה"ב
בתחילת  דחה  העליון  המשפט  בית 
על  ב"ב  תושב  א.כ  של  ערעורו  את  השבוע 
לארה"ב  להסגירו  המחוזי  ביהמ"ש  החלטת 
לצורך העמדתו לדין בביצוע שורות עבירות 
עם  צבאיים  בחלקים  סחר  ובהן  פדרליות 

מדינת אירן.
בקשת  לישראל  ארה"ב  הגישה  ב-2014 
הסגרה לא.כ יליד 1950, לביהמ"ש הפדראלי 
בעקבות כתב אישום שהוגש נגדו ונגד שלוש 
האישום,  כתב  ע"פ  אליו.  הקשורות  חברות 
הנאשם  ייצא   2004-2000 השנים  במהלך 
לישראל,  מארה"ב  צבאיים  חילוף  חלקי 
ארה"ב  תושבי   3 עם  שקשר  קשר  במסגרת 
מתאים  רישיון  ללא  כסוכניו,  ששימשו 

מהרשויות האמריקאיות.
על  ערעורו  את  דחה  העליון  ביהמ"ש 
זאת  לארה"ב.  להסגירו  המחוזי  החלטת 
שורת  ביצוע  בגין  לדין  העמדתו  לצורך 
חילוף  בחלקי  סחר  ובהן  פדרליות,  עבירות 

צבאיים עם איראן. 
את  הנחה  כהן  כי  עולה  האישום  מכתב 
כיצד  אותם  ותדרך  חלקים  לרכוש  סוכניו 
לישראל  החלקים  העברת  את  להסתיר 
בנוגע  כוזבות  הצהרות  מסירת  באמצעות 
מדובר  וטיבה.  הסחורה  של  הסופי  ליעד 
ארה"ב  מתוצרת  צבאיים  חילוף  בחלקי 
לממן  כדי  קרב,  ולמטוסי  לנגמ"ש  לטילים 
את רכישת הפריטים הצבאיים, הנאשם ככל 
ישראל,  הנראה העביר כספים לארה"ב דרך 

שוויץ, לוקסמבורג וסינגפור. 
2013- השנים  במהלך  כי  מואשם  בנוסף, 
תוצרת  צבאיים  חילוף  חלקי  ייצא   2012
מדובר  יוון.  דרך  לאיראן,  מישראל  ארה"ב 
אבסולוטי,  לחץ  וחיישן  תמסורת  בתיבת 
היו  ההעברות  קרב.  מטוסי  המשמשים 
האוצר  ממשרד  היתר  וללא  רישיונות  ללא 
וגם  איראן.  עם  סחר  המגבילות  האמריקאי 

עבירות של הלבנת הון.

איש החסד הרה"ח ר' דב בלוך ז"ל

טרגדיה: במהלך השבת נפטר באופן פתאומי 
בלוך  דב  רבי  הרה"ח  החסד  איש  לב  מדום 
 60 בן  כשהוא  ספינקא  חסידי  מחשובי  ז"ל, 

בפטירתו. 
התקבל   ,2:30 לשעה  סמוך  שבת,  בליל 
קהילות  ברח'  ברע  שחש  אדם  על  דיווח 
יעקב. כונני איחוד הצלה שהגיעו למקום עוד 
דקות אחדות  לאחר  אך  איתו  לדבר  הספיקו 

הוא איבד את הכרתו. 
החייאה,  פעולת  בביצוע  החלו  הכוננים 
טיפול  ניידת  צוות  מצטרף  אליהם  כאשר 
נמרץ. לאחר זמן מה כשלו הניסיונות ומותו 

של הרב דב בלוך ז"ל נקבע בביתו. 
ספינקא  חסידי  מחשובי  ז"ל,  בלוך  הרב 
מספינקא  האדמו"ר  של  ביתו  מנאמני  והיה 
עזר  ומעלה,  משכמו  חסד  איש  היה  זצ"ל. 
כסוחר  עבודתו  במסגרת  לנזקקים  רבות 

דולרים. 
נישואיו,  לאחר  ויז'ניץ  לחסידות  התקרב 
ברק.  בבני  ויז'ניץ  לקרית  סמוך  התגורר  עת 

איחוד  כחובש  משמש  יבלחט"א,  דוד  בנו 
הצלה. 

אביו, הרה"ח ירוחם ז"ל, נפטר בחג פסח 
רבי  הרה"ח  אחיו   ,100 בגיל  כשהוא  השנה 

יוסף יום-טוב ז"ל נפטר בחודש כסלו. 
מסע הלווייתו יצאה במוצ"ש מביתו ברח' 

קהילות יעקב לבית החיים סגולה בפ"ת.

רה"ע ביקר במצודת הישיבישערס 

עיריית צפת פתחה בימי בין הזמנים אוהל 
מיוחד במצודה העתיקה בצפת. האוהל יועד 

לבחורי הישיבות שנפשו בעיר. 
עיריית  ראש  הגיע  האחרון  חמישי  ביום 
בני ברק חנוך זייברט וראש עיריית צפת אילן 
ישראל במועצת  אגודת  נציג  עם  יחד  שוחט 
מהפעילות  להתרשם  גלבך  נחמן  העיר 

במצודה.
לבחורי  שהוגשה  הפעילות  את  ראו  שם 
הישיבות. בין היתר, כלי רכב מיוחד שהובא 
בחגירת  הצורך  את  לבחורים  הדגים  למקום 
חגורת בטיחות. ראשי הערים נצפו במצודה 
על  הם  גם  ולמדים  בכלי  משתעשעים 

החשיבות בחגורה.
זהירות  כללי  לימוד  של  הזה  "המיזם 
אמר  כפשוטו",  חיים  הצלת  הוא  בדרכים 

ראש עיריית בני ברק לסובבים.
נערים  עשרות  ניגשו  הביקור  במהלך 
המיוחד  באוהל  שבילו  ברק  בני  תושבי 

במבצר ושתפו את זייברט בחוויותיהם.

חבר המועצה נפצע
בן  גדליהו  ר'  ברק  בני  העיר  מועצת  חבר 
שמעון מסיעת ש"ס בבני ברק נפצע השבוע 
והוא מאושפז בבית החולים 'מעיני הישועה' 

בבני ברק.
הימנית  רגלו  את  ריסק  שמעון  בן  גדליהו 
נתניה.  בעיר  משפחתית  חופשה  במהלך 
לאחר שרכב על אופניים חשמליות ואיבד את 

השליטה עליהם, נפל ושבר את רגלו. 
גדליהו פונה מהמקום אל בית חולים, שם 
יש  התאונה,  מעוצמת  כי  בצילומים  התברר 
לסדרת  יזדקק  והוא  ברגל  שברים  מספר  לו 
ניתוחים ולאשפוז ארוך. וכרגע הוא מאושפז 

בבית החולים מעיני הישועה בבני ברק. 

קצרצרים
ידעי שליט"א  ידידיה   מזל טוב: להרב 
יו"ר 'איחוד בני התורה' לרגל חתונת בתו עם 
הבה"ח יאיר גהלי הי"ו מבחירי ישיבת 'מאור 

התלמוד'.
 שמחת בית צדיקים: השבוע התקיימה 
הישיבה  ראש  מרן  לנכד  החתונה  שמחת 
הגרי"ג אדלשטיין בן לחתנו הגראי"ש אדלר 
כולל  וראש  עוזר  רבינו חיים  ישיבת  מראשי 
החתן  צעירים(,  כנסת  )בית  שלמה  עטרת 
ישיבת  מבכירי  אדלר  מרדכי  רפאל  הבה"ח 
באולמי  התקיימה  החתונה  שמחת  פוניבז'. 

ארמונות חן ב"ב.
 בד"ה: מר שלומי מלכא מנהל השיטור 
ר'  אביו  פטירת  על  שבעה  יושב  העירוני 

אברהם ז"ל.

 כ"ז באב תשע"ו 31/8/16    

ניחוח שמתלבש עליך באלגנטיות

מבצע! קונים 3 יחידות
ממגוון הדאודורנטים של

ויכולים לזכות*
בחליפה לגבר מבית 

⋅ קונים 3 ממוצרי 
 ושומרים את 

החשבונית
⋅ מתקשרים לטלכלל

 03-6060602  
⋅ עונים נכונה 

ובמהירות על 3 
שאלות ויכולים 

לזכות בחליפה לגבר 

איך משתתפים? 

*מתקשרים לטלכלל, עונים נכונה ובמהירות על שאלות ידע ויכולים לזכות בפרס: 
בין  בתוקף  המבצע   | זוכים   20 סה"כ   - ביום  זוכים   2  | בגיר  מבית  לגבר  חליפה 
התאריכים: י"ז באב – כ"ח באב תשע"ו 21.8.16-1.9.16 בימים א'- ה' בלבד | ניתן 
להשתמש בגין קבלות קנייה מתאריך י"א באב תשע"ו  15.8.16 ואילך | יש לשמור 
| בכפוף לתקנון הנמצא  קנייה  וכהוכחת  לצורך השתתפות  את חשבונית הקנייה 
במשרדי יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ, גלבוע 3 קריית שדה התעופה.



אצלם תשלמו יותר

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

חשוב שתדעו:
 במכבי תשלמו יותר 

עבור חוות דעת שנייה*

אצלנו רק מה שצריך!

 גם בביטוחים המשלימים
משתלם יותר להיות לקוח מאוחדת

 *חוות דעת רפואית נוספת בישראל: ע״י רופא מנתח הקשור 
בהסכם עם הקופה בהתאם להוראות סעיף 5.1.2.1 לתקנון עדיף

 השתתפות עצמית מקסימלית 
עבור חוות דעת שנייה*:

₪500

₪250

יולי 2016

ולהישאר בריאלהיות בריא



בני ברק כ"ז באב תשע"ו 31/8/16 1214

מאת: עוזי ברק

סגל הפיקוד הבכיר של מרחב דן במשטרת ישראל 
'מעיני  הרפואי  במרכז  מקיף  מקצועי  סיור  קיימו 
מאגפי  בכירים  נציגים  השתתפו  בסיור  הישועה'. 
בראשות  והתנועה,  הבילוש  החקירות,  המבצעים, 
מפקד המרחב נצ"מ שי אזולאי. הסיור התקיים ביוזמת 
מנחם  ר'  העירוני  השיטור  תיק  ומחזיק  רה"ע  סגן 
בעת  הגופים  בין  התיאום  את  לייעל  במטרה  שפירא, 

חרום. 
האדמיניסטרטיבי  המנהל  הוביל  המשלחת  את 
משם  חולים  בית  בגג  נפתח  הסיור  יוסקוביץ.  יהושע 
צפו המשתתפים בהשתאות במיזמי הענק של "מעייני 
היידן  בנין   - שונים  בניה  בשלבי  הנמצאים  הישועה" 
המרכז  ובנין  חרום  לשעת  בי"ח  הכולל  לקרדיולוגיה 

לבריאות הנפש. 
להסבר  המשתתפים  האזינו  ילודים  במחלקת 
לובין,  דניאל  ד"ר  ופגים  ילודים  אגף  ממנהל  מרתק 
אודות הישגי המחלקה בתחומי הצלת חיים ובמיוחד 
בתחום מניעת זיהומים שבו זכתה המחלקה להישגים 
הישועה"  "מעיני  כי  לשמוע  הופתעו  הם  בינלאומים. 
הוא ביה"ח השלישי בגודלו בישראל במספר הלידות 
של  הרצון  שביעות  בתחום  הראשון  במקום  והמוביל 
המטופלים, בכל המחלקות. קב"ט מעיני הישועה מר 

אבטחת  נושאי  את  הנוכחים  בפני  סקר  אביטן  ליאור 
קרית המרכז הרפואי המתפרס על פני שטח ענק.

קבלת  למפגש  המשתתפים  התאספו  הסיור  בתום 
הרפואי,  המרכז  הנהלת  של  הישיבות  באולם  פנים 
שלמה  הרב  הרפואי  המרכז  מנכ"ל  בהשתתפות 
והמנהל הרפואי פרופ' מוטי רביד. השניים  רוטשילד 
בית  התפתחות  תרשימי  את  הקצינים  בפני  הציגו 
הישועה"  "מעיני  של  הייחודי  המאפיין  ואת  החולים 
תחומי  המפתח  קהילתי  ציבורי  חולים  בית  בהיותו 
שלמה  הרב  המנכ"ל  הקהילה.  צרכי  לפי  שירות 
שנפלה  המיוחדת  השליחות  את  הדגיש  רוטשילד 
בחלקו, להמשיך ולהעצים את החזון הגדול של אביו - 
נשיא ומייסד המרכז הרפואי הרב ד"ר משה רוטשילד. 
סגר"ע בני ברק הרב מנחם שפירא ציין לשבח את 
מנכ"ל בית החולים המוביל את ההתפתחות המרשימה 
כזה  חולים  בית  לראות  ד'  קידוש  "זה  רמה.  ביד 
שהתפתח בממדים עצומים תוך זמן קצר כל כך, כאשר 

הכל נעשה בהכוונת חברי ועד ההלכה", אמר. 
בדבריו  הודה  אזולאי  שי  משנה  ניצב  דן  ממ"ר 
להנהלת בית החולים על שיתוף הפעולה למען תושבי 
העיר והעניק תעודות הוקרה וצל"ש מטעם המשטרה 
למנכ"ל הרב שלמה רוטשילד ולמנהל הרפואי פרופ' 
מוטי רביד, בגין פעילותם המבורכת במהלך כל ימות 

השנה.

בעקבות החוסר בגנים
מאת: יאיר קורן

אלו  בימים  החלה  בני-ברק  עיריית 
בעבודות להצבת מבנים יבילים למטרות 
גני-ילדים בחלק מגינת שדרות הנצי"ב, 
באזור  אחרים  שטחים  של  חוסר  בשל 
שביהמ"ש  לאחר  וזאת  אלו,  למטרות 
המחוזי בתל-אביב לא קיבל את הבקשה 
של מספר תושבים בשכונה להוצאת צו 

מניעה כנגד העבודות.
המדובר בשני תושבים שפנו בשעתו 
לעתירה מינהלית כנגד העירייה למניעת 
הצבת מבנים יבילים לגני-ילדים בשטח 
שימש  והוא  ציבור,  לבנייני  שיעודו 
גינה באופן זמני, עד ליישום ייעודו של 
חוקי  היתר  הוצא  גם  בבד,  בד  השטח. 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  ע"י 

להצבת המבנים.
התושבים שפנו בעתירה ביקשו, כבר 
העירייה,  כנגד  זמני  מניעה  צו  בעבר, 
ובביהמ"ש  מחוזי  בבימ"ש  שנדחה 
לועדת  התושבים  פנו  במקביל  העליון. 
קיבלו  זאת,  בעקבות  מחוזית.  ערר 
התושבים צו מניעה זמני לימים אחדים, 
ובאותם ימים לא נקטה העירייה כל צעד 
בשטח. עתה, הם ביקשו שוב צו מניעה.

יונגר  אריאל  עו"ד  העירייה,  נציג 
בהצבת  אין  כי  בביהמ"ש  הדגיש 
גני-ילדים  למטרות  היבילים  המבנים 
סטיה מהתכניות התקפות, והיתר הבניה 

תכנית  את  תואם  והוא  כדין  הוצא  לכך 
בניין עיר. 

כי  בדבריו,  הוסיף  העירייה,  נציג 
לעשרות  המיועדים  בגני-ילדים  מדובר 
אין שטחים  ולעירייה  ילדים מהסביבה, 
הוא  זאת,  עם  יחד  זו.  למטרה  בסביבה 
בועדת  יוחלט  אם  כי  בביהמ"ש  הודיע 
היתר  את  לאשר  שלא  המחוזית  הערר 
הבניה ולא ניתן לבנות גן-ילדים בשטח, 
ברור שהעירייה תפנה את המבנה היביל.
שופטת  החליטה  הדיון  לאחר 
שיצר  יהודית  גב'  המחוזי,  בהימ"ש 
והיא  נמחקת  מניעה  לצו  הבקשה  כי 
מבקשי  על  הוצאות  תשלום  הטילה  גם 
הצו, בסכום של 10,000 שקלים, בכפוף 
לתוצאות הדיונים בתיק העיקרי בועדת 

הערר.
בחלק  פגיעה  על  לטענות  אשר 
אברהם  הבהיר  הציבורית,  מהגינה 
כי  ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים, 
לציין,  מהראוי  זו,  טענה  נכונה  אם  גם 
לעשרות  בגני-ילדים  לצורך  בנוסף  כי 
מכך שבאזור  גם  להתעלם  ילדים, שלא 
זה ישנן חמש גינות גדולות ומטופחות: 
ברחוב חולדה הנביאה שעוברת הרחבה 
ברח'  יעל,  ברחוב  זו,  בתקופה  גדולה 

בארי, בשדר' רמז וברח' גורדון.

סגל הפיקוד הבכיר של 
משטרת 'מרחב דן' סיירו 
במרכז הרפואי 'מעייני 

הישועה' ● מפקד המרחב 
העניק תעודות הוקרה למנכ"ל 
הרב שלמה רוטשילד ולמנהל 
הרפואי פרופ' מוטי רביד, בגין 

פעילותם המבורכת

עיריית בני ברק החלה להציב מבנים יבילים למטרת 
גני ילדים בגינת שדרות הנציב בב"ב למורת רוחם 

של הדיירים שפנו לבית משפט והפסידו

הפיקוד הבכיר ב'מעיני הישועה'

מפקדי המשטרה בסיור במעיני הישועה

בס"ד

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

054-8524866

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

054-8524866

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

054-8524866

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

054-8524866

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

054-8524866

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

054-8524866

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

054-8524866

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

054-8524866

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

054-8524866

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

054-8524866

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

 מה זה
הקסם הזה?

לכנס עוצמתי 
ומרתק!!!

מדמיון למציאות
הרב אברהם מרדכי סגל שליט"א

יועץ חינוכי ומרצה נודע

הגב' מ. סול - אליעוז
מאסטרית מובילה בתחום המודעות 

לאמונה וצמיחה אישית.
הסוד מאחורי הצלחת מרכז "קסם השינוי"

-סיפורים מהחיים-
נשים מספרות על עצמן, איך הן יצרו 

לעצמן חיים טובים ושמחים יותר.

הכנס יתקיים אי"ה

ביום רביעי ד' אלול 7.9.16
 התכנסות וכיבוד קל
בשעה 20:00

והחלטנו  מהקסם,  ליהנות  זכו  כבר  רבות  נשים 
לאפשר לכל אחת שרוצה שמחה ואושר בחייה

הזדמנות מיוחדת לבוא ולהצטרף אלינו,

בברכה
מירה סול - אליעוז

בס"ד

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

הכניסה 
בעלות 
25 ש"ח

054-8524866

בס"ד

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

בס"ד

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

בס"ד

כנס מיוחד לנשים

כניסה מותנית בהרשמה מראש
מספר המקומות מוגבל

הקדימי הרשמתך והתקשרי כעת:

בס"ד

באולם עטרת מרים | סורוצקין 9 | בני ברק



אריאל, נקי כמו חדש!

אריאל, נקי כמו חדש!

אריאל, נקי כמו חדש!

"אריאל"  בשנת הלימודים האחרונה הפעיל מותג הכביסה 
את מיזם "חולצה עוברת" ב-50 בתי ספר "בית יעקב" ברחבי 

הארץ.

חולצות  את  למסור  הוזמנו  התלמידות  המיזם  במסגרת 
התלבושת שכבר אינן מתאימות להן.

הכביסה  אבקת  באמצעות  כובסו  התלבושת  חולצות 
נקי כמו  ושומרת עליו  "אריאל", המחדשת את סיבי הבגד 

חדש, נארזו כחדשות ונמסרו לבנות אחרות.

לכבוד חברת אריאל!
רצינו להודות מכל הלב על היוזמה 

המבורכת של פרויקט "חולצה עוברת".
הפרויקט מחנך את הבנות לחסד 
ונתינה וחוסך לנו ברכישת חולצות 

בצורה מכובדת ומבורכת.
תודה רבה וישר כוח!

ש. לוין. אלעד

לכבוד חברת אריאל,

שלום וברכה!

פעילות חולצה עוברת

אשר התקיימה בבית ספרינו

הינה פעילות מבורכת,

בפעילות זו הקלתן מהעול הכלכלי

שנמצא על כתפי ההורים

בתקופת טרום שנה”ל הבאה.

בברכות מאליפות,

ש.כ מנהלת בית ספר ב”י בביתר 

לכבוד

הרכזת של פרויקט "חולצה עוברת" 

רצינו להביע בזאת את תודתינו 

והערכתינו על הפעילות המדהימה 

“חולצה עוברת” של חברת “אריאל”.

בזכות הפעילות זכינו שארבעת 

ילדותינו הלומדות בבית הספר זכו 

בחולצות מכובסות כמו חדשות 

לקראת שנת הלימודים הבאה.

יישר כח על פועלכם! י. שוורץ

"חולצה 
עוברת"

מותג הכביסה "אריאל" מודה
לכל המשתתפות בפעילות 

"חולצה עוברת"
ומאחל שנת לימודים פורייה ומוצלחת!
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בד"ה: הרבנית מרת לאה גולדמן ע"ה, אשת הרה"צ 
רבי דוד גולדמן - רב בית המדרש זוועהיל בבני 

ברק, הלכה לעולמה כשהיא בת  73 בהלווייתה 
השתתפו אדמו"רים רבים וקהל רב  נטמנה בהר 

הזיתים בירושלים בחלקת אדמו"רי בית זוועהיל

מיקרוגל
שארפ
דיגיטלי

מעבד 
מזון

+ בלנדר + 
מ. תבלינים 

900 וואט
או

או

או
מגהץ 
קיטור
מקצועי

טוסטר 
אובן

45 ליטר

בשווי ₪550
בשווי ₪550

בשווי ₪550

בשווי ₪550

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

שת
שתתפים במבצע בסניפי הר

שימת המוצרים המ
שור חברת ern | ר

שראי עד 12 צ'קים באי
שלומים ללא ריבית בכ. א

שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת
ט.ל.ח. התמונות להמח

רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

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

36
תשלומים!

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

מקררי
בלומברג
וסמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

מקרר
df 450 ליטר

50
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪ ל-36 חודשים
₪ רק:

מקרר
שארפ
4 דלתות

רק: 4990 ₪
138

מתנה!במבצע משתתף 

מבחר ענק 
של תנורים
דו תאיים!

58
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 2090 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

מתנה!במבצע משתתף 
מתנה!במבצע משתתף 

מתנה!במבצע משתתף 

החל מ:
ל-36 חודשים
₪ 55

מתנה!במבצע משתתף 

החל מ: 1990 ₪

מגוון
ענק של

מקפיאים

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

תנור
משולב

35
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1290 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

מבחר ענק 
של תנורים

בילד אין

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

ל-36 חודשים
₪ רק:

מכונת
כביסה

7 קילו
1000 סל"ד

רק: 1390 ₪
38

מתנה!במבצע משתתף 

מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה

44
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1590 ₪

5 שנות אחריות מלאות 
מתנה!במבצע משתתף בתוספת 99 ₪

מזגנים
החל מ- 1.5
כ"ס ומעלה

קונים מוצרי חשמל גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים

מתכוננים לחגים עם מגוון עצום של מוצרים המשתתפים במבצע! לדוגמא:

שיא המתנות
בשיא החשמל!

ובוחרים מתנה משתלמת בשווי מאות שקלים!

הן
 כ

לי
גי

 הרבנית מזוועהיל ע"ה

מאת: עוזי ברק

גולדמן  לאה  מרת  הרבנית  האמת:  דיין  ברוך 
בית  רב  גולדמן  דוד  רבי  הרה"צ  אשת  ע"ה, 
המדרש זוועהיל בני ברק, הלכה השבוע לעולמה, 

כשהיא בת 73.
הרבנית חלתה בשנים האחרונות, וביום ראשון 
והיא  הבריאותי  במצבה  חמורה  הדרדרות  חלה 

נפטרה.
יהושע  אברהם  רבי  של  ביתו  היא  הרבנית 
שם  לבעל  עד  המיוחס  זצ"ל,  אוורבוך  העשיל 
דוד  רבי  של  רעייתו  היא  כאמור,  הקדוש.  טוב 
גולדמן, רב בית המדרש זוועהיל בבני ברק ובנו 

של האדמו"ר רבי מרדכי מזוועהיל.
בדרך  ההולכים  ילדים   12 אחריה  הותירה 

התורה, ונכדים ונינים לרוב.
ברחוב  מביתה   15:00 בשעה  יצאה  הלווייתה 
רש"י 12 בבני ברק, ומשם המשיכה לבית המדרש 
זוועהיל ברחוב חגי ולאחר מכן יצאה לירושלים 
אדמור"י  בחלקת  נטמנה  שם  הזיתים  הר  אל 

זוועהיל.
מזוטשקא  האדמו"רים  כ"ק  נכחו  בהלוויה 
סטריקוב,  אמונים,  שומרי  לעלוב,  זוויעל, 
מחנובקא, בוהוש, דעעש, ראב"ד יבניאל, אב"ד 

מאקאווא אשדוד וקהל רב.

התרחבות ב'רפאל'
מומחים חדשים שנוספו ל'רפאל 

מדיקל סנטר' סיירו בעיר וקיבלו את 
ברכתו של מרן הגר"ח קנייבסקי 

מאת: עוזי ברק

בימים  נוספים  מומחים  רופאים  של  כניסה  לרגל 
האחרונים למרכז רפאל מדיקל סנטר, הרב יוסי מרגלית  
רפאל  מרכז  של  עיסקי  פיתוח  ואחראי  שיווק  מנהל 
מדיקל סנטר, יזם סיור של המומחים החדשים בעיר בני 

ברק.
בב"ב,  הרפואה  יועצי  מיטב  אם  נפגשו  המומחים 
הצוות  לבין  הקהילה  בין  הקשר  חשיבות  בעניין  ודנו 
הרפואי וכן על גודל חשיבות הסיוע והשיתוף פעולה 
בין הצוות הרפואי לקהילה. לאחר מכן התקבלו אצל 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א. מרן  קיבלם 
בסבר פנים יפות ובירך אותם שכל החולים יהיו בריאים 
ויעשו מלאכתם נאמנה ושלא תצא מכשול ותקלה תחת 

ידם ושיעשו את מלאכתם בהצלחה ובשליחות קודש.
רגל  יחידת כף  בסיור השתתפו ד"ר פלדברין מנהל 
אהרונוביץ  דוד  ד"ר  וולפסון,  חולים  בבית  וקרסול 
כירורג בכיר בבלינסון, וד"ר דן בניסטי רופא לרפואת 

משפחה מבית החולים איכילוב. 
חדשים  רופאים  נוספו  כי  ציין  מרגלית  יוסי  הרב 
מטופלי  ומעתה  למרפאה  לאומית  קופ"ח  מטעם 
רופא  של  רפואיים  שירותים  לקבל  יכולים  לאומית 
משפחה, נוירולוג רופא גסטרואנטרולוג ורופא עיניים 
במרפאה בנוסף למטופלי מכבי שמקבלים שירות כבר 
בתחום  התחומים  במגוון  סנטר  מדיקל  ברפאל  שנה 
הרפואה, השינויים האלה עולים בקנה אחד עם החזון 

של המרפאה לגבי איכות הרפואית ודאגה לקהילה.
לרפואה'  'חברים  החסד  בארגון  ביקרו  מכן  לאחר 
ומהתרופות  המרקחת  מבית  החסד  מעשיית  והתפעלו 

שניתנות חינם אין כסף. 
ד"ר פלדברין אמר בסיום הביקור "מדהים כמה חסד 
ניתן לעשות, לעיר התורה והחסד בני ברק אין אח ורע 

וזה מחייב את כולנו לסייע לקהילה החרדית".

המומחים  בפגישתם עם מרן הגר"ח קנייבסקי

כ"ק האדמו"ר סופד לרבנית ע"ה
ץ'

בי
קו

פר
ה 

וד
יה

 :
ום

יל
צ



במשפחה שלנו חוסכים כסף

בלי לחסוך בבריאות

רק בלאומית חוסכים עד 1,907 ₪ 
לשנה על ביטוחים משלימים 

ככה זה כשלאומית היא חלק מהמשפחה 

22₪ 50.54₪ 149.96₪ 112₪ 163.42

 2 + 24₪ 84.26₪ 194.38₪ 170.5₪ 243.2

4 + 29₪ 160.64₪ 233.29₪ 225₪ 309.49

לנו זה אכפת

* עלויות הביטוח המשלים כפי שפורסמו באתרי קופות החולים ב-30.06.16

לפרטים והצטרפות:
שירה: 050-8999091 



בני ברק כ"ז באב תשע"ו 31/8/16 1218

מאת: חיים רייך

בימים האחרונים הושק אמבולנס זק"א חדש לצוות 
ת"א 410.

בטקס שהתקיים ברחבת עיריית תל אביב השתתפו 
ראש העיר תל אביב מר רון חולדאי, יו"ר ארגון זק"א 
יהודה משי זהב, מנכ"ל זק"א דובי ויסנשטרן, מפקד 
זק"א גוש דן ורכז המחלקה המשפטית מיכאל גוטויין, 

תורמי האמבולנס הנכבדים ומתנדבי זק"א.
ראש העיר מר רון חולדאי, אמר: "קונצנזוס ענק יש 
לארגון זק"א בארץ ובעולם, הציבור במדינת ישראל 
נפעם כל פעם מחדש מתעצומות הנפש של מתנדבי 
לטובת  מכפיל  כוח  יהווה  החדש  האמבולנס  זק"א. 

תושבי תל אביב ועל כך תבורכו".
יו"ר זק"א יהודה משי זהב, אמר: "זה מרגש בכל 
למען  אמבולנס  השקת  במעמד  להיות  מחדש  פעם 
הכלל והפרט, אני מודה לתורמים הנכבדים ולעומדים 
חברת  ומנכ"ל  נשיא  רחמני  יצחק  לוי  מר  בראשם 
איילון, האחים יעקב, משה ודוד גולברי, גב' ליאורה 

עופר, ומר ניר דגן".

יו"ר הכנסת אדלשטיין 
לשר האוצר: "צמצם את 

חוק ההסדרים"
יו"ר הכנסת פנה לשר האוצר: "לא ניתן יהיה להניח את הצעת חוק ההסדרים המסתמנת על 
שולחן הכנסת" ● המכתב נכתב בעקבות חוות דעת של יועמ"ש הכנסת, בה התריע כי הצעת 

חוק ההסדרים במתכונת ובהיקף המסתמנים תהווה פגיעה חמורה בתקינות הליכי החקיקה

מאת: חיים בנשק

)יואל( אדלשטיין, פנה אתמול  יולי  יו"ר הכנסת, 
)שלישי( במכתב לשר האוצר, משה כחלון, בעקבות 
מכתב שהניח היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד איל 
כי  מתריע  הוא  ובו  אדלשטיין  של  שולחנו  על  ינון 
הצעת חוק ההסדרים במתכונת ובהיקף המסתמנים, 
הליכי  בתקינות  וממשית  חמורה  פגיעה  תהווה 

החקיקה עד כדי פגם היורד לשורש ההליך.
שהצעת  מסתמן  כי  לאדלשטיין  כתב  ינון  עו"ד 
החוק הינה הצעה רחבת היקף הכוללת עשרות תיקוני 
זיקה  נעדרי  מהם  רבים  תחומים,  במגוון  חקיקה, 
לתקציב המדינה )גם לגישת הממשלה(, ואף מספר 
רפורמות מורכבות ושנויות במחלוקת. "היקפה של 
ההצעה המסתמנת עומד בניגוד למדיניות שהותוותה 
על ידך ועל ידי יושבי ראש כנסת קודמים", כתב ינון 
והוסיף כי היא עומדת גם בניגוד לעקרונות שנמסרו 
בעבר מספר פעמים לנציגי הממשלה באשר להכללת 
מחד  שנועדו  עקרונות  ההסדרים,  בחוק  נושאים 
יחסית מהלכי  קצר  בזמן  להוביל  לאפשר לממשלה 
לאפשר  ומאידך  וצמיחה,  תקציב  תומכי  חקיקה 

לכנסת ולחבריה למלא באופן סביר את תפקידם.
"בנסיבות אלה", סיכם ינון את מכתבו ליו"ר, "אני 
במתכונת  ההסדרים  חוק  הצעת  כי  להתריע  מבקש 
ובהיקף המסתמנים, תהווה פגיעה חמורה וממשית 
בתקינות הליכי החקיקה עד כדי פגם היורד לשורש 
ההליך, ואני ממליץ בפניך שלא להניחה על שולחן 

הכנסת אלא אם תצומצם באופן משמעותי".
בכנסת,  גורמים  עם  השבוע  שהתקיימה  בפגישה 
אמר יו"ר הכנסת אדלשטיין: "עלינו להקפיד שחוק 
בנושאים  כנסת  עוקף  כמסלול  ישמש  לא  ההסדרים 
עלינו  ומוטלת  המדינה  לתקציב  זיקה  להם  שאין 
בקידום  הציבורי  האינטרס  בין  לאזן  האחריות 
הצמיחה  ועידוד  המחיה  יוקר  להורדת  רפורמות 
המאפשרים  תקינים  חקיקה  הליכי  של  קיומם  לבין 
דיון וליבון של הנושאים השונים, שחלקם מורכבים 

ושנויים במחלוקת".

אמבולנס חדש 
לארגון זק"א

בטקס מכובד הושק אמבולנס 
חדש לזק"א, שייתן מענה 

לכל ערי גוש דן, בהשתתפות 
התורמים ואישי ציבור

צילום: דוד זר

(*4535246) *6300

מכבידנט
אותה האיכות, 

במרפאה החדשה!

ממשיכים לעמוד לשירותכם גם בסניף:
מכבידנט - רחוב הרב כהנמן 64, בני-ברק

טל׳: 03-6147400

* כפוף לתקנון שב"ן ותקופת המתנה **בסגירת תכנית טיפול מעל 5,000 ₪ בלבד. בתוקף עד 30.9.16

חברי מכבי בבני ברק,6300* (4535246*)
מרפאת השיניים מכבידנט ר׳ עקיבא

מזמינה אתכם למשכנה החדש והמרווח
במרכז מכבי החדש, רח’ ר’ עקיבא 86, טל’: 073-2814800

לשירותכם צוות מקצועי ומיומן של רופאי שיניים ומומחים
מהשורה הראשונה, המציעים לכם

את כל טיפולי השיניים תחת קורת גג אחת.

(*4535246) *6300(*4535246) *6300(*4535246) *6300

על טיפולי יישור 
שיניים לחברי 

מכבי שלי'*

 50% 
הנחה

בדיקת
יישור שיניים
חינם** הנחה 

על טיפולי שיניים 
משקמים לחברי

מכבי שלי*

 50% 



צריכים תור מהיר לרופא?
פשוט תתקשרו!

בלאומית תורים קצרים במיוחד
ככה זה כשלאומית היא חלק מהמשפחה 

במשפחה שלנו

לא מחכים לתור לרופא

לנו זה אכפת

לפרטים והצטרפות:
שירה: 050-8999091 



הצטרפו היום 
לחבר המועדון החדש של פרסקו 

ותהנו מצבירת נקודות זכות על רכישת 
מבחר מוצרי עישון לגלגול, 

מוצרי עישון לנרגילות 
ומבחר היינות של פרסקו בחנויות נבחרות 

ובנוסף תהנו מהמחירים הטובים בשוק.

ממתקי גומי 
במשקל 2.90 ל-100 גר’

הצטרפו היום 
לחבר המועדון החדש של פרסקו 

ותהנו מצבירת נקודות זכות על רכישת 
מבחר מוצרי עישון לגלגול, 

מוצרי עישון לנרגילות 
ומבחר היינות של פרסקו בחנויות נבחרות 

מבחר היין גדל  והמחירים ירדו!

ובנוסף תהנו מהמחירים הטובים בשוק!
כרטיס הפינוקים של ’פרסקו‘

כרטיס הפינוקים של פרסקו!

ר’ עקיבא 142 ב”ב שעות פ. 6:30-24:00 רצוף    1-700-504-575   משלוחים חינם!

מבצע סגריה אלקטרונית 60 ש”ח

סגריות אלקטרוניות
ומוצרים נלווים



הצטרפו היום 
לחבר המועדון החדש של פרסקו 

ותהנו מצבירת נקודות זכות על רכישת 
מבחר מוצרי עישון לגלגול, 

מוצרי עישון לנרגילות 
ומבחר היינות של פרסקו בחנויות נבחרות 

ובנוסף תהנו מהמחירים הטובים בשוק.

ממתקי גומי 
במשקל 2.90 ל-100 גר’

הצטרפו היום 
לחבר המועדון החדש של פרסקו 

ותהנו מצבירת נקודות זכות על רכישת 
מבחר מוצרי עישון לגלגול, 

מוצרי עישון לנרגילות 
ומבחר היינות של פרסקו בחנויות נבחרות 

מבחר היין גדל  והמחירים ירדו!

ובנוסף תהנו מהמחירים הטובים בשוק!
כרטיס הפינוקים של ’פרסקו‘

כרטיס הפינוקים של פרסקו!

ר’ עקיבא 142 ב”ב שעות פ. 6:30-24:00 רצוף    1-700-504-575   משלוחים חינם!

מבצע סגריה אלקטרונית 60 ש”ח

סגריות אלקטרוניות
ומוצרים נלווים
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הבולדוזר של 
"העבודה"

בגיל 80 ואחרי מחלה קשה ומתמשכת נפטר השבוע בבית החולים איכילוב חבר הכנסת ושר הביטחון 
לשעבר בנימין )פואד( בן אליעזר ● הילד שעלה לבדו לישראל מעיראק ומונה לתפקיד שר הביטחון, 

היה לידיד הציבור החרדי ברבים מהצמתים, ואף רקם קשר מיוחד עם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ● 
"הוא הקדיש את מיטב שנותיו לעשייה ציבורית, ביטחונית וחברתית, והיה מחובר למסורת היהודית 
השורשית", נאמר בהודעת ש"ס לאחר פטירתו ● בן אליעזר היה מועמד לנשיאות המדינה בבחירות 

האחרונות לנשיאות, אך פרשיה שנחשפה גנזה את ההתמודדות והחלה את דעיכתו הפוליטית

הכנסת  חבר  )ראשון(  השבוע  נפטר  איכילוב  החולים  בבית 
 80 בן  כשהוא  אליעזר,  בן  פואד  בנימין  לשעבר  הביטחון  ושר 
קודם  לבית החולים שעות אחדות  הועבר  אליעזר  בן  בפטירתו. 
לכן מבית החולים אסף הרופא, בעקבות הידרדרות במצבו. יממה 
קודם לכן, הופצו שמועות על מותו, שהתבררו כמוטעות. ביום 
חמישי בשבוע שעבר, עבר פואד ניתוח דחוף שהוגדר הצלחה, 
אך במהלך השבת הופיעו אצלו בעיות לב שהלכו והסתבכו עם 

השעות עד לפטירתו ביום ראשון. 
בעל  היה  ''הבולדוזר'',  לכינוי  השנים  עם  שזכה  אליעזר,  בן 
היסטוריה רפואית ארוכה שהחלה לפני שנים רבות. לפני מספר 
שנים, בשנת 2011, חווה בו אליעזר מוות קליני ממנו חזר. לכלי 
התקשורת אמר לאחר הבראתו, כי "היו שסברו שאני לא אגמור 
בזכות  הימים  את  וגמרתי  הלילות  את  גמרתי  אבל  הלילה,  את 

הצוות הרפואי
הרבה  לי  "יש  לפואד.  ספדו  הפוליטית  הקשת  קצוות  מכל 
שספד  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  סיפר  מפואד",  זיכרונות 
לפעמים  שונות,  פוליטיות  במסגרות  אותו  להכיר  לי  "יצא  לו. 
הוא אמר  אז  לראות את מובארק,  נוסע  כבני פלוגתא. כשהייתי 
לי: 'תשמע, תיקח אותי איתך, אני יכול לעזור לך'. הוא בא איתי 
פעמים רבות לפגוש את מובארק, והוא אכן עזר וסייע. הוא היה 
בן נאמן למדינה. הוא ראה את סיפור חייו כסיפור התקומה של 
ישראל וקיבוץ הגלויות. זה לא מן השפה אל החוץ, כך הוא חשב. 

הוא דאג לעתיד המדינה, לביטחונה, לשגשוגה".
נמסר  ש"ס  מתנועת  מפואד.  נפרדו  החרדים  הכנסת  חברי  גם 
כי היא מביעה את צערה נוכח פטירתו. "הוא הקדיש את מיטב 
מחובר  והיה  וחברתית,  ביטחונית  ציבורית,  לעשייה  שנותיו 
למסורת היהודית השורשית. זכה להיות מקורב למרן הגר"ע יוסף 
זיע"א ולבקשתו אף סייע בבחירת בנו, הראשל"צ הגר"י יוסף לרב 
הראשי לישראל. יהי זכרו ברוך", נכתב בהודעה מטעם המפלגה.

ורב  יקר  באיש  "מדובר  אמר:  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 
פעלים, שפעל רבות לבטחון ובניין הארץ. הכרתיו מקרוב עשרות 
שנים ואת חפצו להיטיב ולסייע לכל גווני הציבוריות הישראלית. 
יהי זכרו ברוך". שר הביטחון, אביגדור ליברמן הוסיף כי תרומתו 
לכל  מעבר  אך  גדולה  הייתה  המדינה  לביטחון  אליעזר  בן  של 
מובן  במלוא  אדם  בן  היה  תמיד  "פואד  הרשמיים,  התארים 

המילה, עם חיוך תמידי וצ'פחות חבריות שהורגשו עוד זמן רב 
אחרי שניתנו". 

"רמת  כי  ואמר  ספד  פרץ  עמיר  הכנסת  חבר  הקרוב,  ידידו 
למצוא  שקשה  דבר  היא  לפואד  שהייתה  והאהבה  החברות 
בפוליטיקה. פואד שבר את תקרת הזכוכית שחסמה ציבור רחב. 
פואד היה נחשב ל'בולדוזר' בכל מה שעשה, אך בשיחות הקטנות 
הוא היה איש רגיש , ולפעמים אף הייתה בו חינניות שברירית. 
היום אני ורבים כואבים את לכתו מאתנו, נזכור לו את הדברים 

הטובים והחשובים שעשה עבור מדינת ישראל".

מעיראק לישראל
בנימין )פואד( בן אליעזר נולד בבצרה שבעיראק. שמו בלידתו, 

פואד, עוברת לבנימין לאחר שעלה לישראל בשנת 1950. הצטיין 
בשירותו הצבאי ופרש מהצבא בשנת 1981 בדרגת תת אלוף. עם 
פרישתו הצטרף למפלגת תנועת מסורת ישראל )תמ"י( של אהרן 

אבוחצירא, בנו של הבאבא חאקי ואחיינו של הבאבא סאלי. 
"יחד".  מפלגת  את  שהקים  ויצמן  לעזר  חבר   1984 בשנת 
בבחירות לכנסת שהתקיימו באותה שנה, קיבלה "יחד" שלושה 
לאחר  עשרה.  האחת  הכנסת  לחבר  הפך  אליעזר  ובן  מנדטים 
הבחירות התאחדה "יחד" עם מפלגת העבודה ובן אליעזר הפך 
עד  הכנסת,  כחבר  תפקידים  במגוון  שימש  זו.  במפלגה  לחבר 
לבחירות בשנת 1992. בבחירות אלו שימש כראש מטה ההסברה 
לראשות  רבין  יצחק  לעליית  הגורמים  בין  והיה  המפלגה,  של 
הבינוי  לשר  מונה  בבחירות  המפלגה  ניצחון  לאחר  הממשלה. 
והשיכון, תפקיד אותו מילא עד לשנת 1996, אז נבחר לראשות 

הממשלה בנימין נתניהו.
אהוד  של  בראשותו  לשלטון  העבודה  מפלגת  של  שובה  עם 
ושר  הממשלה  ראש  לסגן  ברק  אותו  מינה   ,1999 בשנת  ברק, 
התקשורת. שנה לאחר מכן מונה בן אליעזר לשר הבינוי והשיכון, 
קצרת  הייתה  ברק  של  ממשלתו  הקודמים.  תפקידיו  על  בנוסף 
לראשות  בחירות  עריכת  ועל  התפטרותו  על  הודיע  והוא  ימים, 
הממשלה בלבד, ב-6 בפברואר 2001. בבחירות אלו ניצח אריאל 
שרון. מגעים בין מפלגת העבודה, בראשותו הזמנית של שמעון 

פרס, והליכוד, הביאו להקמת ממשלת אחדות לאומית. 
במסגרת ממשלת האחדות, סוכם כי מפלגת העבודה תקבל שני 
תיקים מרכזיים. תיק החוץ, שהובטח לשמעון פרס באופן אישי, 
קבלת  על  המפלגה  במרכז  התמודד  אליעזר  בן  הביטחון.  ותיק 
תיק הביטחון מול חברי הכנסת מתן וילנאי ואפרים סנה, וניצח 
בפני  ממשלתו  את  שרון  הציג   ,2001 במרץ  ב-7  בהתמודדות. 

הכנסת, ומינה את בן אליעזר לשר הביטחון.
תקופתו כשר הביטחון הייתה תקופת "האינתיפאדה השנייה", 
ההסלמה  במהלכה.  שאירעו  הקשים  הפיגועים  בגין  הזכורה 
שבא  מגן  חומת  ובמבצע  פארק  במלון  בפיגוע  לשיאה  הגיעה 
כניסות  שכללו  צבאיות,  פעולות   .2002 באפריל  בעקבותיו 
ידי  על  נוהלו  "סיכול ממוקד"  וחיסולים המכונים   ,"A ל"שטח
ציבורית  והרמטכ"ל שאול מופז, תוך הסכמה  בן אליעזר  שרון, 

רחבה.

יעקב אמסלם

עם מרן הגר"ש כהן שליט"א
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הוביל את פרישת 'העבודה'
לקראת סוף שנת 2002, בעקבות הצעת תקציב המדינה לשנת 
2003, תקציב לו התנגדה מפלגת העבודה בנימוק שהוא מנוגד 
אליעזר  בן  הוביל  לבוחר,  והבטחותיה  המפלגה  לעקרונות 
המפלגה  בתוך  מצבו  מהקואליציה.  העבודה  מפלגת  לפרישת 
פנימה הלך והחמיר. בבחירות הפנימיות שהתקיימו לאחר מכן, 
התמודד בן אליעזר מול עמרם מצנע ומול חיים רמון, בחירות 

בהן הובס לטובת מצנע.
ההתנתקות,  תוכנית  אישור  בעקבות   ,2005 בינואר  ב-10 
מונה לשר  ובן-אליעזר  לקואליציה,  הצטרפה מפלגת העבודה 
חברי  עם שאר  יחד  מתפקידו  פרש  הוא  הלאומיות.  התשתיות 

סיעתו ב-23 בנובמבר 2005.
לראשות  ומועמדה  העבודה  מפלגת  לראשות  בבחירות 
הממשלה לקראת הבחירות לכנסת השבע עשרה, שנערכו ב-9 
ועמיר  פרס  שמעון  מול  אליעזר  בן  התמודד   ,2005 בנובמבר 
בבחירות  ניצח  פרץ  עמיר  מהקולות.  ל-15%  רק  וזכה  פרץ 
בראשות  ה-31  הממשלה  הקמת  עם  המפלגה.  בראשות  וזכה 
אהוד אולמרט ב-4 במאי 2006, מונה בן אליעזר בשנית לשר 

התשתיות.
בבחירות לכנסת ה-18 הוצב במקום השמיני ברשימת העבודה 
לכנסת ונבחר לעוד כהונה בכנסת. לאחר הקמת הממשלה ה-32 
בראשות בנימין נתניהו והצטרפות מפלגת העבודה לקואליציה 
זו, מונה בן אליעזר לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה. ב-17 
בינואר 2011 התפטר בן אליעזר מתפקידו כשר התמ"ת, לאחר 
העצמאות.  סיעת  והקמת  מהמפלגה  ברק  אהוד  של  פרישתו 
לקראת הבחירות לכנסת התשע עשרה הוצב בן אליעזר במקום 
החמישי ברשימת העבודה. בשל היותו זקן חברי הכנסת בכנסת 

זו, שימש בתפקיד יושב ראש הכנסת בפועל.
צרותיו החלו מיד לאחר שהצהיר בשנת 2013 על התמודדות 
שהותו  אורך  לכל  חשק  בו  תפקיד  המדינה,  נשיא  לתפקיד 
כח"כ  מתפקידו  פרש  אף  הוא  כך,  בשל  הציבורית.  במערכת 
'העבודה',  מפלגתו,  חבריו.  של  תמיכתם  את  לגייס  והחל 

נשיא  יהיה  אליעזר  בן  כי  היה  ונראה  בו,  תמיכה  על  הצהירה 
המדינה הבא, אלא שארבעה ימים לפני מועד הבחירות זימנה 

המשטרה את פואד לחקירה באזהרה וטרפה את הקלפים.
החשד נגד בן אליעזר היה שקיבל בניגוד לחוק כספים למימון 
רכישת ביתו ביפו מאיש העסקים אברהם נניקשווילי. בעקבות 
זאת הודיע בן אליעזר על פרישתו מהבחירות, ובהמשך הודיע 
הבריאותי.  במצבו  הרעה  בגין  הפוליטיים  מהחיים  פרישה  על 
יש הטוענים כי לולא התמודדותו על נשיאות המדינה, שעיכבה 

השתלה דחופה שהיה עליו לעבור, היה בן אליעזר בן החיים. 

"פוליטיקאי כוחני ודורסני"
מיני- ועוררו  בלטו  הפוליטית,  במערכת  התגובות  שלל  בין 

מהומה דבריו של חבר הכנסת לשעבר יוסי ביילין שהיה היחיד 
המר  ליריבו  נחשב  ביילין  ההספדים.  לשורת  להצטרף  שסירב 
של פואד בן אליעזר וניצל את מותו בכדי להשתלח החריפות 
כבר  ארוכות,  שנים  לידו  "הייתי  נתקררה.  טרם  שגופתו  במת 
ב-84 כשהיה במפלגתו של עזר ויצמן, כשהצטרפו לגוש שלנו 
בראשות המערך אז, אל מול גוש השישים של הימין אז", סיפר 

ביילין לערוץ הראשון.
להצטרף  מוכן  לא  אני  אך  אדם,  כשנפטר  עצוב  ערב  "זה 
כוחני  פוליטיקאי  היה  הוא  בעיניי  קדושים',  מות  ל'אחרי 
ודורסני. הוא היה פוליטיקאי שלא היה צריך להיות מועמד של 
הביטחון,  שר  לתפקיד  לא  ובוודאי  לנשיאות  העבודה  מפלגת 
למרות שלמעשה הוא לא היה שר הביטחון בפועל, אלא ראש 
מקווה  שאני  לעצמי  אומר  שאני  מה  שרון.  אריאל  הממשלה 
שהשנים האחרות, שהשנים של העלייה שלו, של השירות בצבא 

היו שנים ראויות יותר מהשנים שלו בפוליטיקה הישראלית".
המגיש, יעקב איילון שאל בהלם: "אתה בטוח במה שאתה 
אומר? הוא היה פוליטיקאי גדול, הוא הגיע לאן שהגיע, הוא 
עזר למפלגת העבודה". אך חבר הכנסת לשעבר מטעם העבודה 
המשיך להגיב בקו החריף: "הוא היה פוליטיקאי מהסוג הזה 
שאנשים אומרים 'אני לא רוצה פוליטיקה בגללו'. הוא היה יכול 
להיות חבר של כולם ולהסתדר עם כולם, הוא היה יכול למצוא 
את עצמו בכל פינה בפוליטיקה הישראלית בגלל שלא היה לו 

חוט שדרה אידאולוגי".
ביילין סיפר, "בתקופת היותי שר שמעתי את הניתוחים  שלו 
של  לנשיאות  מועמד  היה  שהוא  נחרדתי  ממש  אני  בקבינט. 
העבודה. הלכתי להרצוג ואמרתי לו: אתה יודע במה מדובר?".

בתוך  מרים  יריבים  כאמור  היו  ופואד  ביילין  כי  לציין  יש 
לתפקיד  אליעזר  בן  של  למינויו  בתגובה  כך  העבודה.  מפלגת 
יו"ר העבודה אמר יוסי ביילין,  "בן אליעזר הוא יו"ר ליגאלי, 
אך לא לגיטימי. ביילין כינה את שר הביטחון "עוקף שרון מימין 
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היא "בושה ותאונה".

שר ביטחון בתקופה הקשה. פואד בן אליעזר ז"ל

עם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל
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מאת: יעקב פלדמן

את  הנועל  המסורתי  החגיגי  "הבנאקט" 
בלתי  חלק  הוא  חב"ד,  של  השלוחים  כינוסי 
היה  נדמה  אך  כינוס,  כל  של  שיא  מרגעי  נפרד 
השלוחים  כינוס  של  ה'באנקעט'  כי  הפעם 
היה   – במוסקבה  שישי  ביום  שננעל  האירופאי 
שיא השיאים. ההתרגשות הייתה מנת חלקם של 

המשתתפים כולם.
חודש  ראש  'מארש  את  ניגנה  כשהתזמורת 
והאמונה'  ב'האדרת  רעדו,  הקירות  כסלו' 
ובניגון  רגליו  על  קם  כולו  האולם  הצרפתי 
הילדים 'גן ישראל הוא מחננו' גם המעטים שעוד 
נותרו אדישים כבר לא יכלו להתאפק והצטרפו 
ותיקים  צעירים,  עם  זקנים  הטהורה.  לשירה 
וחדשים, תומכים ואורחים – יחד עם 500 שלוחי 
חב"ד באירופה פיזזו באחדות נפלאה, שהורגשה 
ב'באנקעט'  ובמיוחד  הכינוס  שבוע  כל  במשך 

המסכם.
המפוארת  הבמה  אל  שהוזמנו  הנואמים 
גדות  שעל  'איירופיסקי'  הענק  האולם  במרכז 
נהר מוסקבה התקשו לסכם את השבוע העמוס 
פתיחת  מרגע  השלוחים  על  שעבר  וההיסטורי 
שכללו  עמוסים,  ימים  חמישה  במשך  הכינוס 

ביקור ב-3 מדינות.
אחרי דברי הפתיחה של המנחה הרב וישצקי 
משה  הרב  הכינוס  יו"ר  הוזמן  התהלים  ופרקי 
וגילה  הנאומים  מסכת  את  לפתוח  קוטלרסקי 
מלובביץ'  הרבי  של  המענה  את  לראשונה 
הובנו.  יותר  מאוחר  שנים  שרק  דברים  אליו, 
של  הקדושות  ברכותיו  את  תיאר  רב  ברגש 
אלפי  אצל  מתממשות  רואה  הוא  שאותן  הרבי 
קוטלרסקי  הרב  תבל.  קצווי  בכל  השלוחים 
סיים בתודות מרגשות לתומכים הגדולים למען 
לוי  ר'  ראהר,  משפחת  בהם  השלוחים,  פעילות 
לבייב, משפחת מירלשווילי ור' אברהם-ישראל 

שאולזון שתרם את המסע לאלמא-אטא, יחד עם 
שותפו ר' שמואל שטרן.

על  סיפר  שאולזון  ישראל  אברהם  ר'  הנגיד 
יצחק  לוי  רבי  של  הקדוש  לציון  שלו  הקשר 
בקזחסאטן, וסיפר מחיי המסירות נפש של ר' לוי 
יצחק. דבריו ריתקו את הקהל, שהקשיב בקשב 
רב לדברים היוצאים מן הלב, על הקשר הנפשי 
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שהוא עושה לזכרו ולכבודו של הגאון המקובל.

הגאון  לרוסיה  הראשי  והשליח  הראשי  הרב 
רבי בערל לאזאר, גולל את ה'הרגשים' האישיים 
עצמו.  והכינוס  לכינוס  ההכנות  בעקבות  שלו 
'וידעת מוסקבה' – ציטט הרב לאזאר ממאמרו 
של הרבי הרש"ב נ"ע והעלה סברה מרגשת על 
ועל  וליאדי  לליאנזא  לנסיעות  הרבי  הוראות 
הוראת הרבי שהגיעה לפני 25 שנה, דווקא ביום 

האחרון של הכינוס ההוא.
כאשר הוזמן נשיא איגוד הקהילות היהודיות 
קם  לנאום  לבייב  לוי  ר'  הנגיד  בחבר-העמים 
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עם  יחד  דווקא  לחגוג  בחר  שאותו  ה-60 

השלוחים.

מאת: ברוך ברגמן

ובמערכת  תשע"ז,  הלימודים  שנת  ערב 
את  בסיפוק  מסכמים  העצמאי  החינוך 
הלימודים  שנת  לפתיחת  הרבות  ההיערכויות 
במאות המוסדות שתחת הרשת ברחבי הארץ. 
"המערכת צמחה השנה בעוד אלפים רבים של 
אברהם  הרב  עיתונות'  ל'קו  מספר  תלמידות", 
'החינוך העצמאי' המחזיק  יו"ר  לייזרזון,  יוסף 

בתפקידו זו השנה ה-38. 
כמה  כי  בעובדה  נעוצה  ההתרחבות  סיבת 
מוסדות מחסידויות שונות סופחו השנה לרשת 
קיימים  חסידיים  סקטורים  "ארבעה  החינוך. 
ומפרט:  לייזרזון  הרב  אומר  השנה",  הצטרפו 
מוסדות חסידות בעלזא בירושלים, אשדוד ובני 
ברק, מוסדות חסידות סערט ויזניץ בחיפה, בית 
של  ספר  ובית  בויאן  חסידות  של  לבנות  ספר 

חסידות גור באידיש לבנות בבית שמש. 
מחזיקה  החינוך  רשת  ההתרחבות,  לאחר 
רחבי  בכל  ותלמידות  תלמידים  אלף  כמאה 
ישנם  ברשת,  המשכורות  מקבלי  מבין  הארץ. 
"המוסדות  הוראה.  עובדי  מ-8,000  פחות  לא 
אומר.  הוא  הפריפריות",  בכל  גם  מפוזרים 
חדשים  מבנים  ונבנים  נבנו  ההתרחבות,  מלבד 
למוסדות הרשת, כאשר חלק מן המוסדות נבנו 

לאחר מאבק מול הרשויות כבירושלים. 

אחת מגולות הכותרת היא קליטת התלמידים 
מעולי צרפת. "קלטנו למעלה מ-700 תלמידים 
החינוך  של  שונים  ספר  בבתי  צרפת  מעולי 
סאטמר  חסידות  של  הקרן  בעזרת  העצמאי 
התורה  גדולי  את  שכינס  מקאלוב  והאדמו"ר 
את  גייסו  והם  הברית  בארצות  והחסידות 
רבות  עליהם  ההוצאות  הדרושים.  הכספים 
מאחר והם זקוקים לעוד שעות שלא מוכרות על 

ידי הממשלה".
הרב  מסכם  תמיד",  שלנו  הרוחני  "המאבק 
להתערב  הניסיון  את  להדוף  "הוא  לייזרזון, 
בעצמאותו  לפגוע  נוכל  לא  הלימוד.  בתכני 
של החינוך העצמאי. נאבקים תמיד להדוף את 

ההתערבות של גורמי החינוך". 

עם תחילת שנת הלימודים מסכמים במערכת החינוך העצמאי את 
ההיערכויות הרבות לקראתה  יו"ר החינוך העצמאי הרב אברהם 
יוסך לייזרזון: "ארבעה סקטורים חסידיים קיימים הצטרפו השנה 
לחינוך העצמאי, בהם מוסדות חסידות בעלזא בירושלים, אשדוד 

ובני ברק, מוסדות חסידות סערט ויזניץ בחיפה ועוד"

"לא נפגע בעצמאות החינוך"

עצמאות החינוך בראש. הרב לייזרזון

    הבאנקעט המסכם

הכינוס נערך בהשתתפות 500 משלוחי חב"ד ב-40 מדינות 
מאירופה, בראשות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל 

לאזאר ויו"ר הכינוס הרה"ח ר' משה קוטלרסקי

כינוס היסטורי נערך ברוסיה

יו"ר החינוך העצמאי הרב לייזרזון

ומביעים תנחומים כנים לבני המשפחה החשובה ולחתנה 
ידידנו, נוטה שכמו לשאת בעול הציבור, איש האשכולות , מגדולי 

העושים למען הכלל והפרט

ברוך דיין האמת
ההנהלה ומערכת "קו עיתונות" משתתפים בצער על 

פטירתה של האישה הדגולה, צופיה הליכות ביתה ותורת 
חסד על לשונה, אצילת המידות ועתירת המעשים הטובים

מרת פעסיל קופמן ע"ה

בנחמת ציון וירושלים תנוחמו ויהיו מעשיה הטובים והברוכים למליץ 
יושר לכל בני המשפחה הדגולה לאוי"ט

הרב חנוך זייברט ראש עיריית בני ברק

ההנהלה והמערכת

לנרשמות בערב זה 2 סדנאות מעשיות מתנה !

הכניסה
חופשית!

מיועד
לנשים

"הורים ילדים וכסף"
כלכלת המשפחה

"מרשימות למעשים"
עם מיכל לשם

להגיע
לכל מטרה 
בחיים!

מסלול לחיים
החל הרישום ללימודי מאסטר NLPללמוד לחיות נכון

לפרטים: 072-282-0999

הסדנא המדוברת והמבוקשת
ששינתה מאות משפחות חוזרת

ערב מבוא לסדנת

מרצה בכיר - Master Trainer NLP, מנטור בכלכלת משפחה, יועץ ומאמן )קאוצ'ר(

בהנחיית הרב
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יום ב' ב' אלול 5/9 
אולם "אור יחזקאל" 

רח' רשב"י 21 
ברכפלד

ירושלים
יום ג' ג' אלול 6/9 

מרכז קהילתי רמות 
)צמוד למגדל המים(

בת-ים
יום ה' ה' אלול 8/9 

חשמונאים 40
קומה 1

לגברים ונשים 
בהפרדה

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

ניתן לבצע הזמנות של מאפים למוסדות/ישיבות במחירים מיוחדים!

10 לחמניות
רגיל/חיטה 

מלאה/המבורגר
ב-10&

לחם אחיד 
פרוס

מן הארץ
ב-5 &

מגוון
לחמים מלאים
2 ב-20 &

מגוון 
קינוחים 
אישיים 

במחירים 
נוחים

בייגלה
ירושלמי/

רומני
4 ב-10 &

עוגות מוס/ 
שמרים/

בחושות/קרפ 
צרפתי

לחמי 
בריאות/לחמי 
מחמצת במגוון 

טעמים

3 חלות
 גדולות

רגיל/ מתוק/מלא
ב-20 &

סופגניות

אייס חלבי  
שוקו 

ושתייה 
קרה

אוריריות 
כוסמת 
במארז

עוגות
יום הולדת

המאפיה המובילה באזור
 רק אצלינו ישר חם

מהתנור

ברד  מתנה
בקניה מעל 20 ש”ח

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עתט.ל.ח עד גמר המלאי בהצגת שובר זה
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חדש חדש
 סלטים בהרכבה

 חדש 
סמבוסק 
הבית + 

דברי מאפה 
מיוחדים

קפה 
 +מאפה 
ב- 5 & 
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מאת: שמעון ליברטי ובני יחזקאלי

סוף שבוע סוער עבר על המערכת הפוליטית והחרדית, בעקבות 
חילולי השבת בעבודות הרכבת בתל אביב בריש גלי. 

כי  כשהתברר  שבועות,  כמה  לפני  למעשה  החלה  הסערה 
קודש,  בשבת  יבוצעו  אביב  בתל  הקלה  הרכבת  מעבודות  חלק 
אלא שעד כה העבודות נדחו. ביום חמישי שעבר, בשעות אחר 
הצהרים, התברר כי המשטרה אישרה את קיום העבודות בשבת, 

ובמפלגות החרדיות נכנסו לתזזית. 
ליצמן  ויעקב  דרעי  אריה  השרים  החרדיות  המפלגות  ראשי 
וח"כ משה גפני מיהרו לשוחח בשיחת ועידה עם שר התחבורה 

ישראל כץ, בדרישה לעצור את העבודות ואת חילול השבת. 
אלא שהשר כץ הסביר לראשי המפלגות החרדיות כי חוות דעת 
עבודות  ביצוע  בנושא  ולהנחות  עליו להתערב  אוסרת  משפטית 

הרכבת בשבת.
בשיחה הבהיר להם השר כץ כי הדרך המעשית היחידה למנוע 
פנייה  או  העבודה,  שר  ע"י  ההיתרים  ביטול  היא  העבודות  את 
את  שתנחה  4/א  סעיף  לפי  ממשלה  החלטת  לקבלת  לראה"מ 

חברת הרכבת לבטל את העבודות.
לראש  בהול  מכתב  המפלגות  ראשי  שיגרו  הדברים  בעקבות 
הממשלה בו נכתב: "נודע לנו, כי בשבת הקרובה שבת מברכין 
יזומות  ופיתוח  תשתית  עבודות  להתקיים  עלולות  אלול,  חודש 
בכמה מקומות ברחבי הארץ. ובפרט בעיבורה של העיר תל-אביב 

יפו בדרך השלום. 
"עבודות אלו, באם יבוצעו בהנחיית ממשלת ישראל בראשותך 
תוך חילול שבת בפרהסיה יהוו תקדים חמור מאוד והפרה בוטה 
השבת  להפיכת  פקטו  דה  מוביל  זה  תהליך  קוו,  הסטטוס  של 
הקמת  מאז  קרה  שלא  דבר  למרמס,  ישראל  במדינת  הציבורית 

מדינת ישראל".
המנוח  הממשלה  ראש  של  דבריו  את  ציטטו  המפלגות  ראשי 
והוסיפו:  במדינה  השבת  בשמירת  הצורך  על  ז"ל,  בגין  מנחם 
באחריות  לשאת  יכולים  אנחנו  ואין  ומאחר  הדחיפות,  "נוכח 
ממשלה הרומסת את קדושת השבת בפרהסיה, נבקשך מכובדנו 
את  לדחות  מיידית  הנחיה  מתן  על  תורה  כי  הממשלה,  ראש 
ביצוע העבודות המתוכננות בשבת קדש עד לכינוס ישיבה עם כל 

הגורמים הנוגעים בדבר ובחינת משמעות המהלך והשלכותיו".
ועל  פתרון,  נתניהו  ראש הממשלה  הציע  בצהרים  ביום שישי 

הדרך עקץ את השר כץ, על הרקע היריבות ביניהם לאחרונה. 
בהודעה שפרסמה לשכתו ביום שישי נמסר: "לאחר שהסיעות 
ממשרד  אליהן  שהועברו  למסרים  בניגוד  כי  גילו  החרדיות 
ישראל,  רכבת  של  תשתית  עבודות  בשבת  מתבצעות  התחבורה 

הגיעה הקואליציה לסף משבר". 

הפתרון: הקמת ועדה

דחיית  לפיה  המשטרה  של  דעת  חוות  על  גם  הסתמך  נתניהו 
חלק מהעבודות לימי החול יכול לגרום לפיקוח נפש ולסיכון חיים 
ובמקומות  לפיה העבודות בתל אביב  על פשרה  ולפיכך החליט 
יתקיימו  נפש",  "פיקוח  בהם  יש  המשטרה  שלטענת  נוספים 
בשבת, ואילו שאר העבודות ידחו. בנוסף נמסר על הקמת ועדה 

שתבחן פתרון בנושא. 
בחר  מתריס,  במהלך  כץ  השר  התחילה.  רק  שהסערה  אלא 
העבודות,  במתחם  השבת  בצאת  מיד  עיתונאים  מסיבת  לקיים 
כשההודעות לתקשורת נשלחו כבר במהלך השבת, ובה חגג את 
קיום העבודות בשבת: "לא הסכמתי להורות על ביטול העבודות, 
שאושרו על ידי הגורמים המוסמכים, למרות כל הלחצים הכבדים 

שהופעלו מכיוונים שונים".
הוא הוסיף: "אני אדם מסורתי ובהחלט תומך בשמירת צביונה 
היהודי-דמוקרטי של מדינת ישראל ובקיום הסטטוס קוו, ומקפיד 
את  מחייב  זה  אבל  לאחריותי,  הנתונים  התחומים  בכל  כך  על 
חיים  לאפשר  כדי  לחוק  בהתאם  ולנהוג  להתפשר  הצדדים  כל 
משותפים. אני מצטער על עמדת ראשי המפלגות החרדיות, אני 
אוהב ומכבד אותם ואת הציבור ששלח אותם אבל לא היה מקום 
לדחות את העבודות לאמצע השבוע. אני שמח שבסופו של דבר 

גם הם השתכנעו והבינו שאין מנוס ותמכו בקיום העבודות".
גם בהנהלת רכבת ישראל התנהלו בצורה מחפירה, ותוך רמיסת 
קדושת השבת, הוציאו במהלך השבת הודעות יח"צ על העבודות 
בצירוף תמונות, ואף דאגו להביא רחפנים מיוחדים שיתעדו את 

כל העבודות. 
מי שמיהר לתקוף את כץ הוא חבר הכנסת גפני שתקף: "בניגוד 
הייתה  יכולה  העבודה  כץ,  ישראל  התחבורה  שר  של  לדבריו 
לעבודה  הסכמה  הייתה  לא  בשבת,  ולא  חול  ביום  להיעשות 
בשבת, כנראה שהשקר הוא חלק מהמקצוע של ישראל כץ, ראינו 
פוליטיות  סיבות  עבור  אותנו  ששיקר  האחרונים  בחודשיים  זאת 

שלו", אמר גפני.
מיד אחר כך הוציאו ראשי המפלגות הודעה משותפת בה דרשו 
ישראל  התחבורה  שר  של  התנהלותו  "נוכח  נתניהו,  עם  פגישה 

כץ".  
"ראשי הסיעות החרדיות מוחים בכאב על חילול השבת בעבודות 
הרכבת בתל אביב ללא צורך. בדבריהם הדגישו כי מדובר בהפרת 
ופגיעה בסטטוס  בידי שר התחבורה,  הסיכומים הקודמים שניתנו 
קוו.  יש להצטער על הפסטיבל התקשורתי הנרחב והמיותר סביב 
העבודות שכלל מסיבת עיתונאים והודעות לתקשורת, מה שהעצימו 

את חילול השבת שלא לצורך", נמסר מטעמם. 
ממקורבי  אחד  ידי  על  דיווח  הופץ  אף  השבת  מוצאי  במהלך 
כץ,  השר  פיטורי  את  ידרשו  החרדיות  במפלגות  לפיו  הח"כים, 

אלא שראשי המפלגות מיהרו להכחיש את הדיווחים הללו. 

חילול שבת המוני

אתמול )שלישי( בצהרים, נערכה הפגישה בין ראש הממשלה 
רבה  רוח  מורת  הביעו  בדבריהם  החרדיות.  המפלגות  וראשי 
לב  בתום  שלא  "שנעשתה  כץ  ישראל  התחבורה  שר  מהתנהלות 
במשך התקופה האחרונה", אמרו הנציגים החרדים. "בשיאה נגרם 
חילול שבת המוני בפרהסיה, תוך שימוש בהגדרה 'פיקוח נפש' 
שנעשו  שונים  וצילומים  תקשורת  הודעות  במקביל  כדין,  שלא 
שלא  מיותרות  והתבטאויות  מיותר  תקשורתי  מופע  וכן  בשבת 

הוסיפו כבוד לשבת קודשנו".
ראשי המפלגות דרשו גם את פיטורי מנכ"ל רכבת ישראל, אלא 

שאז גילו כי הוא ממילא עוזב את תפקידו בחודש הקרוב. 
נתניהו הודיע בפגישה כי אין כל כוונה לפגוע בשבת קודש וכי 
השבת  "שמירת  זה.  בעניין  לסיכומים  מחוייב  עצמו  רואה  הוא 
חשובה לי מאד. זהו יום המנוחה הלאומי ואני לא מוכן שיאמרו 

עליי שאני פוגע בשבת", אמר.
ראשי המפלגות דרשו  לוודא שהעבודות בשבת לא תתקיימנה 
במלואם.  יישמרו  בנושא  הגיעו  אליהם  הסיכומים  וכי  יותר 
בפגישה סוכם על הקמת הוועדה שתחליט בנושא שמירת השבת, 
התחבורה,  משרד  מנכ"ל  רה"מ,  משרד  מנכ"ל  חברים:  בה 
מנכ"ל משרד הכלכלה, נציגי ראשי המפלגות החרדיות, נציג שר 
החינוך ונציג הרבנות הראשית. הועדה תתכנס בקרוב ותודיע על 

החלטותיה ודרכי פעילותה בנושא.

"זו שאלה למחוקקים"

רבי  על רקע הסערה, העניק רבה הראשי של תל אביב הגאון 
ישראל מאיר לאו, ראיון מיוחד ל"קו עיתונות", בו קרא לנציגים 

החרדים והדתיים להגן על כבוד השבת. 
איך ניתן להילחם בחילולי השבת בתל אביב?

חובשי  מחוקקים   40 עד  ל-30  שאלה  זו  לרב,  שאלה  לא  "זו 
כיפות מכל הצבעים והסוגים, שבשביל זה בדיוק הם נמצאים בבית 
המחוקקים, חלקם גם בממשלת ישראל, כדי להגן על כבוד השבת". 
הרב לאו תהה: "כשמדברים על איסור מסחר בשבת, אומרים 
לך איך אפשר לאסור על דבר כזה כל כך פופולארי, כל כך נפוץ, 
והן  בערים  הן  קניות,  למרכזי  יוצאים  המונים  מקובל?  כך  כל 
שלמות  משפחות  וכולם  הפנוי  יום  שזה  מכיוון  לערים,  מחוץ 
בקיץ  הים  את  גם  לזה  תוסיף  האלו  הדיבורים  לפי  ואז,  נוסעות. 
המונים-המונים  כי  האלו,  הדיבורים  לפי  מתברר  הכדורגל,  ואת 

נוסעים בשבת.
רכבת  תחנת  של  אחר  משהו  או  פיתוח  לעבודות  "כשמגיעים 
הפנוי  היחיד  שהערב  מתברר  פתאום  אילון,  נתיבי  לאורך 
לסכן  בלי  לעבוד  אפשר  שבו  החופשי  הערב  שהוא  מתחבורה, 
חיים אדם, הוא דווקא ליל שבת. אז נוסעים בשבת או לא נוסעים 
בשבת,  נוסעים  כי   - דורשים  אתם  החנויות  את  לפתוח  בשבת? 
ואילו את העבודות ברכבת אתם דורשים לעשות דווקא בערב שבו 

אין נוסעים - בשבת. תחליטו!
"אי אפשר להחליט על פיקוח נפש בלי לבדוק את הנושא, האם 
יש פיקוח נפש או לא. אם כל ההבדל הוא מספר מכוניות שעוברות 
בנתיבי אילון אז כבר רק עניין של תוספת של שיטור או תוספת 
מודים  כבר  הרי  אתם  בעקרון  אבל  אחרת,  או  כזו  אבטחה  של 
שגם בליל שבת יש תחבורה, אז למה לא לעשות את העבודה הזו 
במוצאי שבת? הרי מדובר כבר לא רק על הלילה, מדובר על 26 
שעות כולל היום של למחרת, במקום לחלל את השבת - יעשו את 

זה ביום ראשון.
סוללים  גשרים,  עושים  העולם  בכל  הרי  לי,  יש  נוספת  "תלונה 
זה  יודעים מה  - ולהם אין שבת. הם לא  כבישים, בונים מחלפים 
'לא תעשה כל מלאכה ביום השביעי', אין להם, ובכל זאת עושים 
את כל הדברים האלה. סימן שגם במקומות ובימים שבהם התנועה 
בדרך כלל זורמת, כשיש צורך עוצרים אותה ומתקנים מה שצריך 
תיקון. אז למה לא לעצור ביום שני, שלישי? למה דווקא על הגב 

של השבת הקודש?". 
בדרך  לסדר  דברים שאפשר  אלו  כל  "קודם  ואמר:  סיכם  הוא 
של חקיקה ובדרך של הידברות, אם זה ראש הממשלה, אם זה שר 
הנושאים האלה  על  וכמובן שר העבודה שגם ממונה  התחבורה 

של תנאי עבודה, וכמובן שר הפנים שגם לו יש מה לומר".

עבודות הרכבת בתל אביב

חילולי השבת בעבודות הרכבת בתל אביב הכניסו את המערכת הפוליטית למיני-סחרור בשבוע האחרון  באיחור התברר 
לנציגות החרדית כי עבודות יתקיימו בשבת-קודש בתל אביב, והם ניסו למנוע אותן מבעוד מועד ואכן הצליחו לבטל חלק 

מהעבודות, ועל השאר נענו כי מדובר ב"פיקוח נפש"  אתמול )שלישי( נפגשו ראשי המפלגות החרדיות עם ראש הממשלה 
והחליטו יחד על הקמת הוועדה בנושא שמירת השבת

המלחמה על השבת
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ברון כובעים!

טלפון רב קווי:
1599-578-946

מבצע בין הזמנים
בקניית כובע לשבת,
קבל כובע ליום חול

מתנה!
משמעותית מאוד!!תנתן הנחהבכובע אחד בלבדלמעונינים

,

אין כפל מבצעים

סניפי בני ברק: רח' רש"י 6 | רח' ר' טרפון 2
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בין  העיקרי  ההבדל  מהו  להסביר  כשמנסים 
מגלים  חרדית,  שאינה  למפלגה  חרדית  מפלגה 
שיש הבדל מהותי מרכזי אחד: במפלגה שאינה 
מטעם  כנסת  חבר  להיות  שרוצה  מי  חרדית, 
המפלגה או אפילו לעמוד בראשה, צריך לעבוד 
קשה כדי שיוכל להיות חבר מרכז המפלגה או 
"לקנות" חברי מרכז קיימים. אחר כך עליו ללכת 
גם  ובמקביל  מפרכים,  פריימריז  במסגרת  לרוץ 
להריץ קמפיינים, ולהסביר עד כמה שהוא נבון, 
מוכשר, מבין ויודע, ולמה רק הוא זה שמסוגל 

לסדר את כל המצוקות והבעיות במדינה.
החרדיות  המפלגות  אצלנו  אליהם,  בניגוד 
בנויות אחרת לגמרי: יש גדולי ישראל שעומדים 
ומועצת  תורה  גדולי  מועצות  ויש  בראשן, 
של  דרכה  את  להורות  שאמורות  התורה  חכמי 
כשאנחנו  בבחירות,  גם  החרדיות.  המפלגות 
הפנים  הם  המועצת  חברי  להצביע,  הולכים 
ולקריאתם  של המפלגה, הם שעומדים בפרונט 
אנחנו נשמעים, כשהמסר המועבר הוא כזה: מי 
שמנהיגים את המפלגות החרדיות ואת נציגיהן, 
בסך  הם  והנציגים  ישראל,  גדולי  ורק  אך  אלה 
לא הם אלה  וחלילה  אריכתא שלהם,  ידא  הכל 
שמחליטים או קובעים באף נושא חשוב ומהותי. 
כי בשבוע  הזו,  דווקא בעת  נכתבים  הדברים 
האחרון עלה הנושא של חילולי השבת ברכבת 
הכותרות:  זעקו  השונים  ובעיתונים  ישראל, 
החרדים  "האם  הקואליציה";  להמשך  "סכנה 
ניתן  היה  מקום  ובכל  מהממשלה?",  יפרשו 

להתראיין  עולים  החרדים  הנציגים  את  לשמוע 
חילול השבת.  הנושא של  חמור  כמה  ולהסביר 
כאשר  לשמוע,  היה  מכל  המצמרר  אבל 
האם  רגע,  אותם:  שואלים  היו  המראיינים 
בצורה  איך  מהקואליציה?  לפרישה  עילה  זו 
אוטומטית הם ענו במילים הללו: אנחנו נשקול/

אחר/ניכנס  או  כזה  שר  של  פיטוריו  את  נדרוש 
"אנחנו  ועוד  לו/  ונבהיר  הממשלה  לראש 

ואנחנו", "אני ואני".
סיעה  יו"ר  של  אמירה  הייתה  יותר  כואבת 
ובו  מכתב  הממשלה  לראש  ששלח  חרדית, 
בקשה שיטפל בדחיפות בנושא חילולי השבת, 
וכשנשאל בראיון אותו יו"ר סיעה מה יהיה אם 
תהיה  האם  כמתוכנן,  יתקיימו  השבת  חילולי 
חבר  הוא  בה  הסיעה  של  מהקואליציה  פרישה 
עם  להתייעץ  צריכים  אנחנו  הייתה:  תשובתו   -

יו"ר התנועה.
איך זה ייתכן? איפה גדולי ישראל בתמונה? 
אותם אף אחד לא שואל? אליהם אף אחד לא 
נכנס להתייעץ? וגם אם כן, איך ניתן אפילו כלפי 
נשקול/נפרוש/ "אנחנו  של  מצג  להציג  חוץ 

נפטר", במקום לומר: "נשאל את גדולי ישראל, 
ומה שיורו לנו - נעשה"?

עצמנו  את  נבדל  שאנחנו  מתמיד  חשוב 
יותר  צריכים  היינו  הזו  בעת  דווקא  מאחרים. 
מהשבת,  לנו  שאכפת  כמה  עד  להדגיש  ויותר 
להביא  יכולים  שבאמת  שהיחידים  כמה  ועד 
את המדד מה מותר ומה אסור - אלו הם גדולי 

ישראל ולא אף  אחד אחר.
של  נושא  שעולה  פעם  שבכל  מצפים  היינו 
נושא  כשעולה  ובוודאי  מהקואליציה  משבר 
אותנו  שינחו  אלה  ישראל  גדולי  רק  השבת, 
וידריכו מה נקראת מחאה, מהו חילול ה' והאם 

מעשה זה או אחר מצדיק פרישה מהממשלה.
בה  אביב,  תל  בעיר  דווקא  לסיום:  ומילה 
המפלגות  כל  ידי  על  שמוסכם  ראשי  רב  יש 
ידי רוב  והצדדים, ואחד כזה שנתמך בזמנו על 
גדולי ישראל להיות הרב הראשי לישראל, איך 
להרים  לרגע  אפילו  חשב  לא  נציג  שאף  ייתכן 
ההחלטות?  בקבלת  אותו  ולשתף  טלפון  אליו 
הרי הפשוט ביותר, כשהנציגים קיבלו טלפונים 
בנושא,  להתראיין  התקשורת  כלי  מכל  השבוע 
היה לבוא ולומר להם: תפנו בבקשה לרבה של 

תל-אביב, הגרי"מ לאו שליט"א. 

להיכן העלמתם את גדולי ישראל?
מאמר מערכת

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



למביא מודעה זו בלבדהמבצעים עד יום שלישי י”ז אלול 20.9.16 בלבד!
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מאת: חיים רייך

שוה"ם  מכון  תלמידי  התעטרו  רושם  רב  במעמד 
יוסף  דוד  רבי   הגאון  בהשתתפות  ההוראה,  בנזר 
מוסדות  וראש  התורה  חכמי  מועצת  חבר  שליט"א 

"יחווה דעת".
במסגרת הכשרת מורי ההוראה במקצועות התורה 
בלימוד עיוני מעמיק ונרחב, מקיימים במכון שוה"ם 
פרקטית  והתמחות  שימוש  ע"י  לימודיות  מסגרות 

מעשית.
שימוש  קורס  התלמידים  סיימו  האחרון  בחודש 
השיעורים  היהודית.  במשפחה  החשובות  בהלכות 
אב"ד  שליט"א  פרץ  אלחנן  הרה"ג  ידי  על  נמסרו 
סימון  בן  אליהו  והרה"ג  ומשפט,  הלכה  שערי 
פני  על  שהתפרס  זה  בקורס  שוה"ם.  מו"צ  שליט"א 
חצי שנה השתתפו 32 אברכים חשובים שעמלו ויגעו 
בלימוד השו"ע ונו"כ, מלימוד הגמרא דרך הראשונים 

והאחרונים ועד לפוסקי דורנו.
התלמידים  התעטרו  בו  הלימוד,  סיום  בכינוס 
הלכה  "שערי  מהמכון  תעודות  וקיבלו  הוראה  בנזר 
הלימוד  תקופת  את  הרבנים   סיכמו  ומשפט", 
על  התלמידים  את  ושיבחו  רב  בסיפוק  המרוממת 
התמדתם ונחישותם ללמידה מעמיקה ופרקטית, תוך 

דיבוק חברים ותמיכה הדדית להצלחת כולם.
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, שיבח את התלמידים 

מופלאה  בתוכנית  לימודם  על  השיעור  מגידי  ואת 
להכשירם  בכדי  ונעלה  מקצועית  ובדרך  וממוקדת, 

כמורי הוראה לכלל הציבור.
הגר"ד הרחיב במושגים של דרכי ההוראה, והביא 
הגאון  מרן  אביו  דרך  את  התלמידים  בפני  באריכות 
הגדול רבי עובדיה יוסף זצוק"ל בדרך הלמידה בכדי 

להורות לציבור את הדרך אשר ילכו בה.
הלכה  "שערי  מכון  את  הרב  שיבח  דבריו  בסיום 
מאיר  הרב  המנכ"ל  בראשו  העומד  ואת  ומשפט", 
ובכללם  והרבנים,  השיעור  מגידי  את  עשור,  שמעון 
את מאות התלמידים אשר מדי שנה זוכים להתמקצע 
ערים,  כרבני   – הרבים  התורה  במקצועות  היטב 

דיינים, מורי הוראה , טוענים רבניים ועוד.

מאת: ברוך ברגמן

שהתקיימה  אתנחתא  ועידת  משתתפי 
באחרונה, העשירו בידע כיצד לגדל ילדים 
הרב  ידי  על  נמסרה  ואשר  בריאה  בנפש 

אריה מונק מנכ"ל בית חם. 
השנה  זו  שמתקיימת  אתנחתא  ועידת 
מאלף  למעלה  אליה  מקבצת  השניה, 
משתתפים לשלושה ימים של ועידת מלאי 
בוועידה  תורנית.  באווירה  והעשרה  תוכן 

נטלו חלק גם אישי ציבור וראשי ערים. 
במרכזו של אחד מימי הוועידה האזינו 
מרתקת  להרצאה  קשב  ברוב  המשתתפים 
מונק  אריה  הרב  בפניהם  העביר  אותה 
בבריאות  סמכא  הבר  חם,  בית  מנכ"ל 
הסוגיות  על  בפניהם  שהרחיב  הנפש, 
והעניק  הנפש,  בריאות  בנושאי  הרבות 

טיפים לגידול ילדים בנפש בריאה. 
הרצאה זו זכתה לקשב רב, בפרט לאור 
מצוי  הנפש  בריאות  שנושא  העובדה 
הרפורמה  לאור  היום,  סדרי  בראשי  כיום 
יעקב  הרב  הבריאות  שר  שביצע  המקיפה 
ליצמן בנושא, ואשר מיטיבה עם הציבור 

בישראל. 
מונק  הרב  השיב  הרצאה  של  בסיומה 
תוך  בנושא,  אליו  רבות שהופנו  לשאלות 

ומפורט  מלא  מידע  מקבלים  שהשואלים 
על היקפי הרפורמה בבריאות הנפש, ועל 

הפעילות הנעשית על ידי בית חם. 
שירותי  כלל  את  בתוכו  מאגד  חם  בית 
מרפאות  רשת  באמצעות  הנפש  בריאות 
בפריסה ארצית בהם ניתנים מגוון שירותי 
פסיכיאטרים,  ידי  על  הנפש  בריאות 
ומגוון  סוציאליים  עובדים  פסיכולוגים, 
המטופלים  מגוונות.  בשיטות  מטפלים 
ודיסקרטי  מקצועי  לטיפול  זוכים  כולם 
המותאם במיוחד אף לאורח החיים החרדי.

נזר ההוראה - 
לעשרות תלמידים
32 תלמידים התעטרו בנזר ההוראה באמצעות מכון שערי הלכה 

ומשפט  את המעמד כיבד בהשתתפותו חבר מועצת חכמי 
התורה הגאון רבי דוד יוסף שליט"א ורבני המכון ובהם המנכ"ל 

הרב מאיר שמעון עשור

הגר"ד יוסף במכון שערי הלכה ומשפט

לגדל ילדים בנפש בריאה
משתתפי ועידת 'אתנחתא' האזינו להרצאתו המרתקת 
של מנכ"ל בית חם הרב אריה מונק, בנושא בריאות 
הנפש  הוועידה היוקרתית בהשתתפות למעלה 

מאלף משתתפים מתקיימת זו השנה השניה  בסיום 
הרצאתו של הרב מונק, הוא השיב לשאלות הרבות 

שהופנו אליו בנושא הרפורמה בבריאות הנפש

הרב מונק בהרצאתו

 

 פרקי תהילים
 פרטלהצלחה ולישועה לכלל ול
 לכתיבה וחתימה טובה

ולשמירת הצאצאים  
 ברוחניות ובגשמיות

 

 יום כיפור קטן
 י"ג מידות

 ותקיעת שופר
 

 מי שברך
 לחולים, לזש"ק

 הגוניםוזיווגים 
 כל שם בפרטות

 

 
 שמות ל"מי שברך" מ ירת

 מוקד התפילות
   -        

 ת בתושח"ילרפואת הגה"צ רבי חזקיהו אלכ נדר  ענדר יצחק בן יהודי

 

 

 
 ותפילת רבים

 לולאער"ח ישי חמביום 
 

 בחלקת אוהל הציון הקדוש של

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  חדש  

 בצהרים בדיוק   :  מנין נו ף בשעה 
 

 )מוקדם(
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מאת: חיים רייך

לביקור  השבוע  הגיע  אייכלר,  ישראל  ח"כ 
את  קיבל  לבניין  בהגיעו  דגן.  בבית  אגד  במטה 
פניו יו"ר מזכירות אגד שערך עמו סיור בתערוכה 
העומדת בסימן "מחוברים למורשת – מחוייבים 
של  ההיסטוריה  את  בתמונות  המציגה  לעתיד", 
אגד מאז יסודה לפני 82 שנה ועד ימינו. תערוכת 
בית  מקומות  אחת  בכל  המוצגת  הצילומים 
קיומה.  שנות  בכל  אגד  תולדות  את  מציגה  אגד 
"ההיסטוריה של אגד משולבת בתולדות הישוב 
השונים  בגלגוליה  אגד  ישראל.  בארץ  היהודי 
- היא  שסיפקה שרותי תחבורה ציבורית לישוב 
חוליה מרכזית בהתפתחות המדינה. ההיסטוריה 
התחבורה  תולדות  למעשה  הינה  אגד  של 

הציבורית בישראל", אמר אבי פרידמן.
על  מקיפות  סקירות  שמע  הביקור  במהלך 
פעילות אגד ומכלול נושאים הקשורים בהפעלת 
שרותי התחבורה הציבורית מפיו של אבי פרידמן 
בתחום  בכירים  ומנהלים  אגד  מזכירות  יו"ר 

התנועה, פניות הציבור ועוד.  
אגד,  מזכירות  יו"ר  פתח  הסקירות  פרק  את 
שסקר את פעילות אגד לנוכח האתגרים העומדים 
בחיי  מכרעת  בצומת  כיון  ניצבת  "אגד  לפתחה. 
אגד  הציבורית  התחבורה  בתחום  הארגון. 
שרותי  בתחום  מאוד  גבוהות  ביכולות  מצטיינת 
ביכולת  האנושי,  המשאב  במיומנות  התחבורה, 
הלוגיסטית להפעיל מערך רחב היקף של תחבורה 

בניהול  חדישות  טכנולוגיות  ובהנהגת  ציבורית 
2,800 האוטובוסים העומדים לרשותה. ללא אגד 
כל  במדינה.  ציבורית  תחבורה  שרותי  יתכנו  לא 
ומבוססות  בנויות  הציבורית  התחבורה  תשתיות 
ארגונית  עוברת מהפכה  אגד  זאת  לצד  אגד.  על 
מקומה  את  לשמר  שתכליתה  מאוד  משמעותית 
התחבורה  בתחום  והמוביל  המרכזי  כגורם 
הציבורית". עוד ציין, כי אגד משקיעה משאבים 
רבים בתחום הבטיחות ומפעילה ניידות ונוסעים 

סמויים למעקב אחר חריגות בתחום הבטיחות.
הציבור  של  התחבורה  לצרכי  בהתייחסו 
הנוסעים  שציבור  פרידמן,  אבי  אמר  החרדי 
שרותי  בתחום  אחראית  להתייחסות  ראוי 
התחבורה הציבורית. "אגד עושה הכל כדי לספק 
בהתחשב  זה  בתחום  המיוחדים  הצרכים  את 

את  המפעילות  בחברות  הקיימות.  במגבלות 
התחבורה הציבורית חסרים כ-4,000 נהגים, דבר 

המשפיע על זמינות הנסיעות".
ח"כ הרב אייכלר המשמש כיו"ר וועדת הכנסת 
פניות  במערכת  רב  עניין  גילה  הציבור,  לפניות 
החודש  לראשונה  שהופעלה  החדישה  הציבור 
באגד. המערכת החדישה מאפשרת טיפול מהיר 
ויעיל בפניות הציבור ומחישה את ברור התלונות. 
אגד  של  הטיפול  דרכי  את  הציגה  אחרת  מצגת 
צויין, שהנוסעים  זה  ומציאות. בהקשר  באבדות 
תשמישי  באוטובוסים  לשכוח  מרבים  החרדים 
המערכת  ועוד.  לבוש  פרטי  מגבעות,  קדושה, 
הממוחשבת מאפשרת רישום מיידי של כל חפץ 
שנשכח תוך מאמץ לאתר את הבעלים אם מצויים 

פרטים מזהים כל שהם.

בדברי הסיכום חזר ח"כ הרב אייכלר והדגיש 
בשרותי  החרדי  הציבור  של  הרבה  תלותו  את 
התחבורה הציבורית. "המדינה משקיעה עשרות 
מיליונים בקווי לילה ריקים מנוסעים. גם בשעות 
היום, חברות התחבורה הציבורית מבצעות אלפי 
רק  ריקים.  חצאי  אוטובוס  בקווי  קילומטרים 
לאזורים החרדים אין מספיק אוטובוסים, אפילו 
ביום. לא אחת אני רואה מאות אנשים ממתינים 
התחבורה  סדרי  את  להתאים  יש  בתחנות. 
ציבורית  תחבורה  לחרדים.  גם  הציבורית 
מכספנו.  וגם  המיסים  משלמי  מכספי  מסובסדת 
המציאות בשטח זועקת ככתב אישום חמור, נגד 

כל האחראים למצוקת התחבורה".
פעילות  אחר  שעוקב  כמי  אייכלר,  הרב  ח"כ 
אגד שנים רבות, הביע את התרשמותו החיובית 
לשינויים  הארגון  של  וממחוייבותו  מפעילותו 
ולשיפורים. "אגד כבוגר אחראי וכוותיק בהפעלת 
לחברות  חיקוי  דגם  משמש  ציבורית  תחבורה 
בשנים  בפעילותן  שהחלו  הציבורית  התחבורה 
הרב  והנסיון  המוניטין  כי  ספק  אין  האחרונות. 
שנצבר באגד מעניק לארגון את היכולות להתאים 
הציבורית  התחבורה  משתמשי  לדרישות  עצמו 
כבד  משתמש  שהוא  החרדי,  הציבור  זה  ובכלל 
העלה  בדבריו  הציבורית".  התחבורה  בשרותי 
פניות  בעקבות  שהתקבלו  נושאים  של  שורה 

הציבור לוועדת הכנסת שבראשותו.  

"הציבור החרדי דורש התייחסות ראויה 
לצרכיו בשרותי התחבורה הציבורית"
כך אמר ח"כ ישראל אייכלר, בביקור שערך במטה אגד בבית דגן ● "תחבורה ציבורית זמינה ויעילה היא שרות יסודי 

שהממשלה חייבת לספק לכלל אזרחיה ברמה הגבוהה ביותר. אני חושש מאוד, שאם הציבור לא יחוש בשינוי לטובה בתחום 
זה ולא יזרימו מספיק אוטובוסים תהיה התקוממות צרכנית"

אייכלר בביקורו ב'אגד'

חתונות אירועים
פגישות עסקים

השכרה לפי שעה
הסעות אנשי 
עסקים ואורחי 

v.i.p משדה 
התעופה

שירות נהג חלופי

v.i.p

בכל מקום בארץ!

שרותי מונית

v.i.pנהג
מוטי 052-7156209

מסודר, מנומס ומנוסה
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מאת: מנדי קליין

למוסדות  בקבלה  האפלייה  האפליה:  מכת 
הנוכחית  הלימודים  בשנת  גם  נמשכת  החינוך 
שתיפתח בסוף השבוע, והפעם נראה כי מוקד 

האפליה נמצא בטלזסטון - קריית יערים.
נכון לעכשיו, יממה לפתיחת שנת הלימודים, 
שטרם  ותלמידות  תלמידים  כ-40  בעיר  ישנם 

התקבלו למוסדות החינוך העצמאי בעיר.
כבר  השנה.  החלה  לא  בטלזסטון  האפליה 
קבוצת אברכים,  וכמה שנים, החלו  כמה  לפני 
ברובם ממשפחות אשכנזיות שהגיעו להתגורר 
החינוך,  במוסדות  האחראים  להיות  במקום, 
של  רגליהם  את  דוחקים  מהם  חלק  כאשר 
ספרדיות  משפחות  חלקן  המייסדים,  משפחות 
חרדיות  במשפחות  שמדובר  למרות  ועובדות, 

למהדרין.
אותן  נהגו  לירושלים,  הקרבה  בשל 
משפחות לשלוח את ילדיהן ללמוד בירושלים, 
מלא  את  מכיסה  ממנת  המקומית  כשהמועצה 
שנת  שלקראת  אלא  ההסעות.  של  המחיר 
היא  כי  המועצה  החליטה  תשע"ז,  הלימודים 
ובשל  להסעות,  המלא  המימון  את  מפסיקה 
למוסדות  ולהתקבל  לשוב  ההורים  ניסו  כך 
עדיין  וילדות  ילדים   40 כאמור  אך  שבמקום, 
ללא מוסד. מדובר במשפחות ספרדיות או של 

הורים עובדים.
יו"ר  הוא  הבעיה  בפתרון  לעזור  שמנסה  מי 
ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי, שמאיים בקיום 

ישיבת ועדת החינוך במקום.
אם  תתפלאו  "אל  נמסר:  מלשכתו  בהודעה 
עיתונאים  מסיבת  בליווי  החינוך  ועדת  ישיבת 
במועצה  חמישי,  יום  בספטמבר,  ב-1  תתקיים 
המקומית טלזסטון, בעקבות הדרת 40 תלמידים 

ותלמידות ממוסדות החינוך העצמאי".
שעוקב  "מי  הלוחמנית:  בהודעה  נאמר  עוד 
אחרי התנהלותו של ח"כ מרגי והטמפרטורות 
אלעד  מחזה  שהשנה  מבין  בהן,  נמצא  שהוא 

ועמנואל עובר לטלזסטון".

ימים בודדים לפתיחת שנת הלימודים ובטלזסטון ישנם כ-40 
תלמידים ותלמידות ממשפחות ספרדיות או עובדות, שלא התקבלו 
למוסדות החינוך העצמאי  יו"ר ועדת החינוך ח"כ מרגי זועם, 

ומאיים בישיבת הועדה ומסיבת עיתונאים במקום

טלזסטון: 40 תלמידים 
לא התקבלו

מנסה להילחם באפליה. מרגי

מתנגד לעסקאות השבויים. ליברמן

מאת: שי בן מאיר

ושבו בנים? במשפחות החיילים שגופותיהם 
שר  על  השבוע  זעמו  חמאס,  בידי  מוחזקות 
לפי  שהתבטא,  ליברמן  אביגדור  הביטחון 

דיווחים שונים, כי הגופות לא יוחזרו.
על פי דיווח בחדשות ערוץ 10, אמר ליברמן: 
לישראל,  יחזרו  לא  החיילים  גופות  "להערכתי 
בעבר  התנגדתי  קורה.  זה  את  רואה  לא  אני 
בעתיד  לעשות  מתכוון  לא  ואני  שליט,  לעסקת 

עסקה עם חמאס".
החיילים,  משפחות  הביעו  לדברים,  בתגובה 
ואמרו  זעם  הי"ד,  שאול  ואורון  גולדין  הדר 
של  אמו  החיילים.  את  מפקיר  הביטחון  שר  כי 
הדר, לאה גולדין, אמרה לערוץ 10 כי הופתעה 
ישראל  מדינת  להגנת  יצא  "הדר  מהפרסום. 
במבצע צוק איתן, ונפל על הגנת מדינת ישראל, 
הזה  את הקשר  לשבור  יכול  לא  פוליטיקאי  אף 

בין עם ישראל לחיילי צה"ל".
צה"ל  חיילי  את  ששולח  "מי  הוסיפה:  היא 
לא  שהוא  להגיד  יכול  לא  ביטחון  כשר  לקרב 

יחזיר את החיילים משדה הקרב".
לוואלה!  אמר  גולדין  שמחה  ד"ר  אביו, 
צה"ל  חיילי  הפקיר  הביטחון  "שר   :NEWS
שנמצאים בידי אויב, זה מעולם לא קרה". האב 
המשיך וטען: "אתמול עברו אלף משאיות לעזה 
הזאת?  הצביעות  מה  אז  לחמאס,  שהולכות 
עושים עסקאות עם חמאס כל הזמן. חיילי צה"ל 

נמצאים בידי האויב ואותם צריך להחזיר. אז מה 
ממשלת ישראל עושה?".

האב הוסיף: "נפגשתי עם ליברמן לפני כמה 
מועילה,  ולא  טובה  לא  שיחה  הייתה  שבועות. 
אבל הוא לא אמר לי על כוונתו לוותר על הגופות, 
אני רוצה לשמוע את ראש הממשלה אומר שהוא 
הרים ידיים ונכנע לחמאס. המשמעות של אמירה 

כזאת קשה כלפי חיילים שנכנסים לקרב".
מנגד בלשכת ליברמן הכחישו את הדיווחים: 
הביטחון,  שר   ,10 בערוץ  לפרסום  "בניגוד 
בימים  או  היום  התייחס  לא  ליברמן,  אביגדור 
אורון  לנושא החזרת החיילים שאול  האחרונים 
והדר גולדין. השר ליברמן התנגד מאז ומתמיד 
היום.  עד  שנעשו  אלו  מסוג  שבויים  לעסקאות 
כזכור, השר ליברמן הצביע גם נגד עסקת שליט 
שהטרור  יחשוב  שמישהו  שאסור  סבור  והוא 

משתלם".

שר הביטחון ליברמן צוטט בערוץ 10 כי להערכתו גופות החיילים 
הדר גולדין ואורון שאול הי"ד לא יוחזרו  ההורים זועמים: 

"הפקיר חיילים שנמצאים בידי אויב"  בלשכת ליברמן הכחישו 
את הדיווח

ישראל מפקירה את 
גופות החיילים?
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1 19.8.2016   ˆ   ידיעות רמת גן

OUTLET
70% OUTLET

21.7.16
ביום חמישי הקרוב זה קורה!

א’-ה’ 21:00 - 10:00   | ו’ 15:00 - 10:00 | פתוח במוצ”ש | 03-9457778

 חינםחניה 
דגניה 3 פ”ת | מתחם החניון

 סלונים | מזנונים | פינות אוכל 
באים. מתרשמים. בוחרים 

ולוקחים הביתה!

מ”ר500

של תצוגת רהיטים מרהיבה

הפתיחה הגדולה!

הלבשה אישית
יצאנו לדרך...

 החנות ממוקמת בפאסז' עם כניסה פנימית | רח' רבי עקיבא 85 בני ברק

  פיגמות | חלוקים | מבחר מגוון לכלות | הלבשה 
תחתונה | גרביונים ועוד |  באיכות גבוהה ובמחירים 

הוגנים ואטרקטיבים...
 שירות אדיב, הוגן, ומקצועי... יחס אישי, חם, מסור 

באווירה נעימה וחדשנית!

לרגל הפתיחה                     על מגוון מותגי החברות:

 אצלנו תמצאו:

מבצעים

הפתיחה

 ב-א' אלול (4/9)

 יום ראשון
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מאת: שי בן מאיר

ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו קיים השבוע 
מסיבת עיתונאים, לרגל צעדה לזכר חללי צה"ל 
כי אין איום קיומי על ישראל,  הדרוזים, וקבע 

ומה שמאיים הוא רק הפילוג הפנימי.
"אין היום איום קיומי על ישראל. יכול להיות 
אינה  קיומי  באיום  רע. השאלה  או  טוב  הסכם 
מותנית בהסכם טוב או רע, אלא בעוצמתה של 
"לא  לאיראן.  בהתייחסו  פרדו  אמר  ישראל", 
הייתי  הסכם  לכל  לא  כזה.  חיצוני  איום  קיים 
מצפה ורוצה. אף אחד לא יכול לדעת אם איראן 
שבה  לנקודה  שלוש  שנתיים  עוד  תחזור  לא 
הייתה, אבל גם כשהייתה היכן שהייתה לא היה 
ישראל. מה שמאיים עליה הם  קיומי על  איום 

איומים פנימיים".
להדאיג  צריך  הפנימי  "האיום  המשיך:  הוא 
אותנו יותר מהאיום החיצוני, אם חברה מפולגת 
חוצה סף מסוים, אתה יכול להגיע לתופעות כמו 
המרחקים  הקיצוני.  במקרה  אזרחים  מלחמת 
מצטמצמים לצערי. אני חושש שאנחנו בכיוון 

הזה.
"בסיכומו של דבר רב המאחד על המפריד, 
כאלה  יש  ואחרות  כאלה  מסיבות  אבל 
לעוצמות  להביא  יכול  שהפילוג  שחושבים 
שאליהן המפלגים רוצים להגיע. בתוך החברה 
את  להדגיש  להם  שנוח  כאלה  יש  הישראלית 
המפריד ולא את המחבר. אני לא יכול לשים את 
האצבע על קבוצה או מנהיג. זה קיים בכל אחת 

מהעדות במדינה".
המדינה  לעתיד  אופטימי  הוא  אם  כשנשאל 
חייב  אתה  והנכדים  הילדים  "בשביל  השיב: 
כולנו.  את  שמחזיק  מה  זה  אופטימי.  להיות 
את  יש  אחד  לכל  וייחוד.  איחוד  זה  מדינה 
דברים  יש  אבל  שלו  הייחודיים  הדברים 
הייחוד  שאת  שרוצים  כאלה  יש  שמאחדים. 
נכשל.  ואז הוא   - יחילו על כל החברה  שלהם 

היה ניסיון כזה".
פרדו:  אמר  פלסטיני  הישראלי  הסכסוך  על 
"ראש הממשלה אמר שבין הים לירדן יהיו שתי 

מדינות והוא צודק".

ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, אמר כי "אין כרגע איום קיומי 
חיצוני על ישראל"  הוא הוסיף כי "האיום הפנימי צריך 

להדאיג אותנו יותר מהאיום החיצוני, אם חברה מפולגת חוצה 
סף מסוים, אתה יכול להגיע לתופעות כמו מלחמת אזרחים"

"אין איום קיומי על ישראל"
ראש המוסד לשעבר בהתבטאות:

מאת: חיים רייך

רק  לא  מזמן  כבר  היא  החסד'  'נתיב  רשת 
לקריות  הקרובה  בסביבה  הפרוסות  צרכניות 
שגם  הדואגת  הארץ,  רחבי  בכל  החרדיות, 
משפחות גדולות, ברוכות ילדים, יוכלו לעמוד 
להם  זקוקות  שהן  המוצרים  כל  ברכישת 
ובלא  ביותר  הזול  במחיר  ולקיומם,  למחייתם 

לוותר על דבר מרמתם וטיבם.
שעומד  אטיאס,  ושמואל  החסד'  'נתיב 
הכלכליים  הצמתים  כל  את  חצו  בראשה, 
הסואנים, והשיגו עבור רבבות לקוחותיהם, את 

מתחריהם בכל המדדים.
הם פרצו עבורם דרך ליעדים שהציבו לעצמם 
לרווחת הקהילה החרדית וצרכיה היום יומיים. 
הצרכנים  לטובת  הרבים,  ההישגים  למרות 
ובראשם הוזלת המוצרים, לא מפסיקים ב'נתיב 
יוזמות  עם  קדימה  ולפרוץ  להמשיך  החסד' 
שאינם  כאלה  גם  מהם  חדשים,  ורעיונות 
הציבור החרדי,  לרכישות של  ישירות  קשורים 
המסוגלות  על  ישירה  השפעה  להם  יש  אבל 

לקנות. 
כזה הוא המיזם המבורך של הקלה על העול 
הילדים  ברוכות  החרדיות  במשפחות  הכלכלי 
מהמשכורת  המירב  בהפקת  צמוד  וליווי 

והפרנסה, של ראשי המשפחות הללו.

הגרלה  התקיימה  שבועות,  מספר  לפני 
השנה  בחצי  שרכשו  הרבות  המשפחות  בין 
האחרונה מוצרים ביותר מ-150 שקלים בסניפי 
'נתיב החסד'. בסיומה, זכו 30 משפחות בארבע 
של  נכון  לתכנון  מקצועית  סדנא  של  מפגשים 
כלכלת הבית, הנערכת על ידי 'מסילה' המרכז 

את המומחים בתחום.
לליווי צמוד של  2 משפחות  גם  זכו  בנוסף, 

מומחי  'מסילה' לתקופה בת חצי שנה.
לא רק הזוכים נהנו מהייעוץ והליווי המועיל, 
לסניפי   שהגיעו  הרוכשים  רבבות  כל  גם  אלא 
הפרסום.  מודעות  בעקבות  החסד'  'נתיב  רשת 
בתוך  הופיעו  הקמפיין,  תקופת  כל  במשך 
מיוחדים  טיפים  החסד',  'נתיב  של  המודעות 
סקרנות  שעוררו  'מסילה',  ארגון  של  ועצות 
החיוניות  על  למודעות  והביאו  רב,  וענין 
שבניהול כלכלת בית נכונה ומתוכננת, בכל בית 

ובית.
והמפרה,  המרתקת  החשובה,  הסדנא  את 
של ארגון 'מסילה' לזוכי ההגרלה, העביר בעל 
זליקוביץ.  נתנאל  מר  הניסיון  ועתיר  המקצוע, 
משפחות   30 עוד  הצטרפו  הסדנא  בתום 
ניהול מחושב של כלכלת ביתם,  להצלחה של 
נתיב  קיים  האם  החסד".  בזכות..."נתיב  והכל 

חסד גדול מזה?

רשת 'נתיב החסד' העבירה 30 משפחות מלקוחותיה שזכו 
בהגרלה, סדנא לכלכלת בית נכונה ע"י ארגון 'מסילה'

המשפחות למדו ניהול כלכלי

אין איום. תמיר פרדו                                                                    צילום: לע"מ

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה 
ואוהבת לילדים. רצוי עם ניסיון.

עם תעודה

מטפלות

גננות

למעונות אמונה דרושות:

ברמת החייל )על גבול ב"ב(
וברמת עמידר, ר"ג

המשרה מלאה. סביבת עבודה נעימה. 
תנאים מעולים

רמת החייל: 050-8211200 מיטל

רמת גן: 03-5748183 ידידה

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

יישור שיניים 

ברמה הגבוהה ביותר

במחיר מיוחד!!!

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

מבצע מיוחד!!

הזדמנות אחרונה!!

הטבה בלעדית 
לבין הזמנים



בני ברק כ"ז באב תשע"ו 31/8/16 1234

מאת: יעקב פלדמן

בימים אלו, חודש הרחמים והסליחות שבפתח 
הקהילות  ריכוזי  בכל  אותותיו  את  נותן  כבר 
החרדיות. אבל בשנה זו יישמע לראשונה קולות 
של תשובה וחיזוק מתחילתו של חודש אלול, גם 
בריכוזים המרוחקים מהיהדות ואשר לא נעשה 
שם עד כה שום פעילות והתעוררות טרם ראש 
השנה. ההצלחה הגדולה בארגון המבצע האדיר 
ובקיבוצים,  במושבים  אלול  בחודש  קירוב  של 
התאפשר בחסדי ה' הודות לפעילות המבורכת 
של ארגון 'טהרת הבית' אשר הצליח לתת דריסת 
רגל גם במקומות אלו אשר מרוחקים מהיהדות 

אבל חפצו במקווה טהרה ביישובם. 
הנ"ל,  המקומות  כל  וסידור  מיפוי  לאחר 
מעל  הבית'  'טהרת  ארגון  ע"י  עתה  עד  נקבעו 
300 חוגי בית לחודש אלול אשר נועדו לחיזוק 
ויועברו  והסליחות  הרחמים  בימי  והתעוררות 
דבר  את  להביא  שיבואו  ורבניות  רבנים  ע"י 
המושבים  בית.  וחוגי  קטנים  בכינוסים  ה' 
ובקיבוצים אשר בהם יתקיים 'מבצע אלול' הם 
בכל אזורי הארץ, מהצפון המרוחק ועד בואכה 
אילת ובדרך גם בכל יישובי הפריפריה השונים.

בשבועות האחרונים השלימו בארגון 'טהרת 

הגדול  המבצע  לקראת  ההיערכות  את  הבית' 
אשר  מיוחדים  הדרכה  ודפי  חוברות  והוכנו 
הטהרה  אור  את  ויביאו  למשתתפים  יחולקו 
'טהרת  ארגון  ישראל.  בית  עמך  של  לבתים 
הבית' שפועל כבר שנים רבות לבניית והכשרת 
בשנה  הרחיב  הארץ,  רחבי  בכל  מקוואות 
האחרונה את פעילותו הענפה בהכשרת והדרכת 
בארגון  רחוקים.  בקירוב  העוסקים  פעילים 
מציינים כי התגובות הנלהבות העולות מארגוני 
הקירוב ומוסדות התשובה מוכיחים כי הרחבת 
הפעילות בנושא היא הצלחה של ממש בהצלת 
לציבור  רבות  משפחות  ובהצטרפות  נפשות 

שומרי תו"מ.
וייחודי  ראשון  כנס  התקיים  שעבר,  בחודש 
הקירוב  ארגוני  מכל  פעילות  למאות  שנערך 
וההדרכה והוא אשר עודד וזרז להוציא לפועל 
בכנס  והקיבוצים.  למושבים  אלול'  'מבצע  את 
את  שהעשירו  רבות  הרצאות  נמסרו  בו  הגדול 
כל המשתתפות והעניקו כלים ייחודים ומעשיים 
נחשפו  הקירוב,  בארגוני  התפקיד  בהצלחת 
המארגנים לצורך הנדרש בידע הלכתי והשקפתי 

גם לפעילי הקירוב. 

מאת: חיים רייך

בין  התמידי  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
מאוחדת לבין הרבנים ועסקני הרפואה, קיימו 
המרכז  ובכירי  ברק  בבני  מאוחדת  מנהלי 
בעיר,  שיר  מרום  במרפאת  האישה  לבריאות 
יו"ר  שלזינגר  משה  הרב  עם  מיוחד  מפגש 
למען  הרב  בפועלו  הידוע  חיים"  "פרי  ארגון 

זוגות חשוכי ילדים. 
מנהלת  הרברט  ש.  גב'  יזמה  המפגש  את 
פתיחת  רקע  על  ב"ב,  שיר  מרום  מרפאת 

היחידה לחשוכי בנים במרפאת מרום שיר.
האישה  בריאות  במרכז  שנערך  במפגש 
החדש במרפאת מרום שיר, השתתפו בין היתר 
הרב משה שלזינגר יו"ר ארגון פרי חיים, ד"ר 
פרופ'  המחוזי,  הנשים  רופא  פיינשטיין  יצחק 
לזוגות  בטיפולים  מומחה  אדריאן  אלנבוגן 
ואשר  ברק,  בבני  קהל  המקבל  ילדים  חשוכי 
הקים וניהל את היחידה בבי"ח הלל יפה, הרב 
אורי קמינסקי מנהל מרפאות בני ברק, הגב' ש. 
הרברט מנהלת המרפאה וגב' ב. סעידוב אחות 

אחראית. 
שלזינגר  לרב  העניק  פינשטיין  יצחק  ד"ר 

של  המקצועית  הפעילות  על  מקיפה  סקירה 
מאוחדת בתחום, ועל המרכז החדש לבריאות 
דיון  התפתח  אף  במקום  ברק.  בבני  האישה 

מקצועי בנושאי רפואה והלכה בתחום. 
שנה   25 העוסק  הארגון  יו"ר  שלזינגר  הרב 
והביע  לסקירה  רב  בקשב  האזין  בתחום, 
שביעות רצון רבה מהתפתחותה של מאוחדת 
המקבלים  הרופאים  בכירי  ועל  ברק,  בבני 
קהל במאוחדת, כאשר הוא מדגיש את שיתוף 

הפעולה של מאוחדת עם הרבנים. 
בסיומו של המפגש המיוחד סוכם על המשך 
עם  ומאוחדת  הרופאים  של  משותפת  עבודה 
הארגון והרבנים לטובת אותם זוגות הנמצאים 

במצוקה וממתינים להיוושע.
סגן מנהל מחוז מרכז הרב  משה כהן מציין כי 
"מאוחדת שמה דגש על האיכות והמקצועיות 
וכמובן  ההלכה,  לרוח  התאמה  תוך  הרפואית 
בתאום  עובדים  הרופאים  זה  רגיש  שבתחום 

מלא עם הרבנים לטובת המטופלים".
לדברי גב' ש. הרברט, "מרכז בריאות האישה 
מאוחדת  ללקוחות  מעניק  ברק  בבני  החדשני 
את השירות הטוב ביותר בתחום, תוך שהדבר 

נעשה בשיתוף פעולה רצוף עם הרבנים". 

עשרות אברכים יגיעו לקיבוצים
מבצע אלול: מעל 300 חוגי בית כבר נקבעו ע"י ארגון 

'טהרת הבית' שמפיק את כל המבצע וגייס עשרות רבנים 
ורבניות שייטלו בו חלק

"דגש על האיכות 
והמקצועיות הרפואית"
יו"ר ארגון 'פרי חיים' שיבח במפגשו עם מנהלי מאוחדת 

בבני ברק את התפתחות הקופה בעיר ● סגן מנהל מחוז מרכז 
הרב משה כהן מציין כי "מאוחדת שמה דגש על האיכות 

והמקצועיות הרפואית תוך התאמה לרוח ההלכה"

יו"ר 'פרי חיים' בפגישה עם מנהלי מאוחדת

www.kolhazman.co.il

חדרי שינה: 
מבחר חדרי שינה 
באיכות הכי טובה 

בשוק 
ובעיצובים הכי 

חדשים 
במחירים הכי טובים 

בארץ בהתחייבות!

מבצע ענק! זוג מזרנים 
מחברת קינג דיויד 80\190 
אורטופדיים רק 999 שח 
בלבד . מלאי לא מוגבל

מבצע ענק! זוג מזרנים 
מחברת אולימפיה 80\190 
אורטופדיים רק 899 שח 

בלבד. מלאי מוגבל.

מכירה ביתית. שעות פתיחה: 20:00 -22:00  בשעות אחרות בתיאום 
מראש 03-6202322 רחוב שפירא 16 שיכון ה' בני ברק

רהיטי יהלום

מבצע השבוע: 
ארון הזזה 
 240\160

סנדוויץ כולל 
פסי ניקל בעיצוב 

הארון כולל 
טריקה שקטה 

במבחר צבעים  
רק  2699 ש"ח

מבצע השבוע: 
דלתות   4 ארון 
מגירות   3 כולל 
סנדוויץ מלא כל 
במבחר  הארון 
צבעים +רגלי ניקל 
מבצע  במחיר 
 2250 במקום 
שח רק 1899 שח 
בלבד
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הילה פלאח

הפקות  אימג'  חברת  חודשים  שמונה  לפני 
רעיון  יזמה  ביסרואר  ברונו  מר  של  בניהולו 
החרדי  לציבור  מיוחדת  לאטרקציה  מהפכני 
בקיץ. במתחם ענק שמתקיים בארנה וסביבותיה 
כבר ביקרו למעלה מעשרים אלף אנשים ביומיים 
של  פיקוח  תחת  האירוע  ימי  כשכל  הראשונים, 
כוחות הביטחון, משטרת ישראל ומד"א. המיזם 
תערוכה  המשפחה,  לכל  ענק  פארק  לונה  כולל 
חזותית, מיוחדת ומושקעת המדמה טיסה בעולם 
לתערוכה  בכניסה  היהודיות,  הקהילות  בעקבות 
כל משתתף מקבל דרכון אמיתי ומטייל בתערוכה 
ונחשף לבעיות בעולם, אנטישמיות והתבוללות, 

חוויה מרתקת ביותר. 
'מעלין  בשם  מיוחד  מופע  יש  בנוסף, 
במגזר,  נראתה  שטרם  בהפקה  לירושלים', 
שחקנים,  זמרים,  פירוטכניקה,  המשלבת 
חוויה  ליצירת  ועוד,  מולטימדיה  לוליינים, 

מושלמת בנושא בית המקדש וירושלים. 
"המטרה היתה לתת חוויה ייחודית למשפחה 
ירושלים",  בנושא  מיוחדים  תכנים  עם  החרדית 
מסביר ברונו, "לאחר חודשי תכנון עלה הרעיון 
ייחודי  מיזם  לירושלים',  'עולים  בשם  הנקרא 
העיר  ראש  סגן  לפני  הוצע  הרעיון  ומיוחד. 
מהלך  שהוביל  דייטש  יוסי  הרב  ירושלים, 

משרד  כמו  נוספים  ממשלה  משרדי  עם  יחד 
משרד  ירושלים,  לענייני  המשרד  התפוצות, 
הגופים  כל  ירושלים.  עיריית  וכמובן,  התרבות 
חברו יחד להרים את המיזם ויצאו להפקה גדולה 

ומשמעותית שטרם נראה כמותה במגזר".
כל היוזמה הזו של אימג' כוללת הפקה בשיתוף 
הפקות'  'בנדה  כמו  בתחום  הפקות  חברות  עם 
ו'אפקט הפקות'. "האירוע הזה מסמל מפנה בכל 
עולם ההפקות התרבות והפנאי בעולם החרדי", 
מוסיף ברונו, "הוכחנו שאפשר לתת חוויה ברמה 

מאד גבוהה עם תכנים מותאמים למגזר"
שנה  כל  בעז"ה  להתקיים  אמור  הזה  "המיזם 
אימג'  בין  הזה מסמל תחילת שותפות  והאירוע 

לקו מחשבה", מסכם ברונו.

שיתוף פעולה פורה
תחום הפקת האירועים בציבור החרדי נחשב 
האירועים  ריבוי  עקב  למוביל,  רבות  שנים  מזה 
כנסים  גם  כמו  שונות  חסידויות  עורכות  אותם 
מגוון  היום  לסדר  עולים  בהם  מקצועיים 

במסגרת  כעת,  הציבור.  עם  המיטיבים  נושאים 
'אימג'-הפקות  חברת  בין  חדשני  פעולה  שיתוף 
אירועים' ל'קו מחשבה' שבבעלות 'קו עיתונות', 
יוצא לדרך מיזם שייתן מענה מקיף עבור מארגני 
אל  להוציא  שיבקשו  כנסים  ומפיקי  אירועים 

הפועל את תכניתם תחת קורת גג אחת. 
מהחברות  לאחת  נחשבת  הפקות  אימג' 
המובילות בתחום בציבור הדתי והחרדי. במהלך 
26 שנות פעילותה, הוציאה החברה את הפועל 
היום  סדר  את  שהובילו  וכנסים  אירועים  מאות 
המנהלים'  ו'פורום  ירושלים'  'כנס  כמו  בציבור 

אותם היא הפיקה. 
ומשתנה",  דינמי  מאוד  הוא  ההפקות  "שוק 
מסביר ברונו מ'אימג' הפקות'. "שיתוף הפעולה 
החדש עם 'קו מחשבה' עשוי להעניק ערך מוסף 
עבור לקוחות המעוניינים להוציא את הפועל את 
הפקת  הכוללת  אחת  גג  קורת  תחת  תכניותיהם 

האירוע ושיווקו". 
האינטרנט  התפתחות  למרות  "כיום, 
העיקרי  הצינור  הדיגיטליים,  והאמצעים 
העוסקים  הוא מפגשים  היום,  סדר  את  המכתיב 
"אין  הבכיר.  קובע  שונים",  חברתיים  בנושאים 
ספק שניהול האירועים בשילוב המדיה הרחבה 
אותה מציעה 'קו עיתונות', ייתן מענה ללקוחות 
להפיק  בכדי  רגליהם  לקושש  נאלצו  עתה  שעד 

אירועים דומים".

עולים לירושלים: ארבעה 
מתחמי ענק בארבעה ימים

20,000 איש כבר ביקרו במתחם ארנה באטרקציה המיוחדת בהפקתם של 'אימג' הפקות' ו'קו מחשבה' ● לאחר יומיים של 
פעילות הוכתר כהצלחה של אירוע ● פירוטכניקה, זמרים, שחקנים, לוליינים, מולטימדיה ועוד ● הפקה שטרם נראתה 

במגזר החרדי ● מנכ"ל אימג' הפקות: "הוכחנו שאפשר לתת חוויה ברמה מאד גבוהה עם תכנים מותאמים למגזר"

צילום: סוכנות צילום שמואל כהן
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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

השפעת היחיד על הכלל
וְּקָלָלה"  בְָּרָכה  ַהיּוֹם  ִלְפנֵיֶכם  נֵֹתן  ָאנִֹכי  "ְרֵאה 

)דברים יא, כו(.
יחיד-  בלשון  התורה  פותחת  בתחילה 
"ְרֵאה ָאנִֹכי", ואילו ממשיכה בלשון רבים "נֵֹתן 
ִלְפֵניֶכם", ובא ללמדנו בכך שפעולתו של היחיד פועלת 
ומשפיע על הכלל כולו. וכפי שאמרו רבותינו )קידושין 
מ ע"א-ע"ב( העולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר 
עצמו  את  שהכריע  אשריו   - אחת  מצוה  עשה  רובו, 
לו  אוי   - זכות, עבר עבירה אחת  ואת כל העולם לכף 

שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף חובה.
אלא  בלבד,  ועולמו  עצמו  על  משפיע  אינו  היחיד 
שלמה  שאמר  וזהו  ולמוטב,  לטוב  כולו,  העולם  על 
בחכמתו )קהלת ט, יח( ְוחוֶֹטא ֶאָחד יְַאבֵּד טוָֹבה ַהְרבֵּה, 
חוטא אחד יאבד טובה לכל העולם כולו, בשביל חטא 

יחידי שחטא זה איבד מכל העולם טובה הרבה. 
לכן פתחה התורה בלשון יחיד, לרמז- "ְרֵאה", אתה 
על  וקובע  משפיע  הנך  ִלְפנֵיֶכם",  נֵֹתן  "ָאנִֹכי  היחיד, 

העולם כולו. 
נפלא  במשל  יוחאי  בר  שמעון  רבי  זאת  והסביר 
לספינה שהייתה מהלכת בלב ים וכל אחד מהסוחרים 
התמקם בחדר שניתן לו בספינה, כפי התשלום ששילם, 
לקנות  כדי  דיו  כסף  היה  לא  הסוחרים  לאחד  כמובן. 
חדר  לקנות  נאלץ  ולכן  הספינה,  במרומי  מפואר  חדר 
פטיש  לקח  ההפלגה  ובמהלך  הספינה,  בתחתית  קטן 
להבחין  כדי  הספינה  בקרקעית  להכות  והחל  ואיזמל 

ולצפות בדגי הים. 
שמעו הסוחרים את דפיקות הפטיש הגדולות ומיהרו 
סוחר  אותו  את  ראו  ולהפתעתם  מקורו,  את  לגלות 
שמכה בפטיש ובאיזמל בקרקעית הספינה, מיד רעמו 
עליו ושאלו לפשר מעשיו, ולתומו השיב להם שעושה 
והוסיף  הים,  בדגי  לצפות  כדי  הספינה  בקרקעית  חור 
שעושה זאת בחדרו הפרטי אשר השכיר בכספו המלא 

ולכן אין להם לעצור בעדו. 
תעשה  "אם  הסוחרים,  השיבוהו  שבעולם"  "שוטה 
כיון  תטבע,  הספינה  כל  המים,  ויכנסו  בחדרך  חור 
שכולנו נמצאים באותה ספינה, והמים לא יבדילו בין 
ידיו  את  הסחורים  קשרו  אלמוני".  לחדר  פלוני  חדר 

ועצרו בעדו מלבצע את זממו. 
זה המשל, והנמשל, כל עם ישראל נמצאים בספינה 
הפרטי  ביתו  את  יש  ויחיד  יחיד  שלכל  אף  ועל  אחת, 
ומקום עבודתו, עליו לדעת שקשור הוא לכלל האומה 
ומשפיע על השפע הברכה והטובה שינתן לה במעשיו. 
ע"ב(,  כז  )סנהדרין  לזה  זה  ערבים  ישראל  כל  ולכן 
ואין לאדם לפטור עצמו במעשיו הטובים בלבד, אלא 
צריך להשתדל שגם השני יעשה מצוות וימנע מעשיית 

העבירות, כיון שכולנו נמצאים באותה ספינה.



ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל 
והקללה  הברכה  את  התורה  תולה  הפרשה  בהמשך 

ה'  ִמְצוֹת  ֶאל  תִּשְְׁמעוּ  ֲאשֶׁר  ַהבְָּרָכה  "ֶאת  בשמיעה, 
אלוקיכם... וְַהקְָּלָלה ִאם לֹא ִתשְְׁמעוּ" )שם, כז-כח(, אך 
תִּשְְׁמעוּ  חילוק יש ביניהם, שבברכות נאמר רק "ֲאשֶׁר 
הברכה  מובטח  אז  וכבר  אלוקיכם"  ה'  ִמְצוֹת  ֶאל 
והטובה, ואילו בקללה אין מספיק אי השמיעה בלבד, 
ֶאל  אלא גם עשיית מעשה, "וְַהקְָּלָלה ִאם לֹא ִתשְְׁמעוּ 
ְמַצוֶּה  ָאנִֹכי  וְַסְרתֶּם ִמן ַהדֶֶּרְך ֲאשֶׁר  ִמְצוֹת ה' ֱאלֵֹהיֶכם 
ַהיּוֹם", וכפי שאמרו רבותינו )קידושין מ ע"א(  ֶאְתֶכם 
ואילו  למעשה,  מצרפה  הקב"ה  טובה  שמחשבה 

מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. 
ֲאשֶׁר  ַהבְָּרָכה  "ֶאת  תורה,  דברי  לשמוע  שבא  אדם 
פועלת  כבר  התורה  בדברי  השמיעה  עצם  תִּשְְׁמעוּ"- 
את פעולתה, ומעניקה לאדם שפע ברכה וטובה. ולכן 
בדורנו  וליזום  לפעול  שעלינו  והמרכזי  הראשי  הדבר 
בית  המון  כל  אצל  התורה  דברי  את  להשמיע  הוא 
ישראל. אפילו אם בתחילה לא ייקימו, עצם השמיעה 

תשפיע טובה וברכה. במציאות העגומה בדורנו רבים 
דבר  וחצי  דבר  יודעים  אינם  ישראל  בית  מאחינו 
אחד  את  שאלו  שנים  כמה  לפני  הקדושה,  מתורתנו 
מאישי הציבור שאלה פשוטה שכל ילד שר אותה בליל 
פסח, כמה אבות יש לעם ישראל, אך גם את זאת לא 
ידע וענה שיש ארבעה אבות.. וְַעל ַאְרבָָּעה לֹא ֲאשִׁיֶבנּוּ 

)עמוס א, ד(. 
מנת  על  לתופרת  שתחי'  הרבנית  הלכה  אחת  ופעם 
שתתפור לה שמלה, ובדרך אגב ניסתה לקרבה ולדבר 
התופרת  השיבה  השבת.  שמירת  בעניין  ליבה  על 
ואמרה "אל תראי אותי ככה, אני דוקא אשה מסורתית, 
ומשתדלת לא לבשל הרבה בשבת, אלא רק בצמצום..". 
כדי למעט בשיעורים.. וזה נובע מחוסר שמיעה והאזנה 
לדברי התורה הקדושה, ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה 
ָׁשלֹום )משלי ג, יז(, אך זאת ירגיש האדם רק אם יעשה 
את הצעד לבא לשמוע ולטעום מטעמה הנפלא, ַטֲעמּו 
ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ֶאת  ט(.  לד,  )תהילים  ה'  טֹוב  ִּכי  ּוְראּו 
התורה  דברי  השמיעה,  בעצם  ימצא  הכל  ִּתְׁשְמעּו", 
שאדם שומע ומאזין מקדשים, מזככים, ומדביקים אותו 

לה' יתברך.



הרחמים  הקדושים-חודש  לימים  אנו  נכנסים 
ְודֹוִדי  ְלדֹוִדי  ֲאִני  ה'גיע,  א'לול  ר'אה  והסליחות, ראה- 
ִלי )שיר השירים ו, ג(, אני אצל המלך, אני עם המלך, 
והמלך נמצא איתי, אני לדודי, דודי לי, בחודש הקדוש 
הזה נכנסים לסוג של מלכות, ָּבִנים ַאֶּתם לה' אלוקיכם 

)דברים יד, א(, ישראל בני מלכים )שבת סז ע"א(.
אחרת,  הוא  ההנהגה  סדר  איתנו  נמצא  כשהמלך 
אותם  לא  והמעשים  דיבורים,  אותם  לא  הדיבורים 
מעשים, התפילות לא אותן תפילות ולימוד התורה אינו 
אותו לימוד תורה, איננו יכולים לבוא עם אותן הנהגות 
שהתנהגו קודם לכן, בחודש זה נכנסים אנו להיות בני 
בן מלך, להיזהר בכל  מלכים, עכשיו צריך לדבר כמו 
ולא  בהתמדה  ללמוד  מהפה,  שמוציאים  ומילה  מילה 
להפסיק באמצע הלימוד, ולהתפלל מעומק הלב, כיון 

שהמלך נמצא איתנו. 
בתחילת  שבים  ואינם  שממתינים  אדם  בני  ישנם 
זמן עד ראש השנה, "כשנכנס  אלול בטענה שיש עוד 
אך  נחזור..",  מאוזניים-משפט,  שמזלו  תשרי  לחודש 
אין זה נכון, צריכים לנצל את הימים הגדולים שניתנו 
זאת  רמזו  ורמז  מתחילתם,  כבר  אלול  בחודש  לנו 
עירובין  ע"א,  סא  )ברכות  רבותינו  במאמר  המפרשים 
לחזור  מוטב  אשה,  אחרי  ולא  ארי  אחרי  ע"ב(  יח 
ומעשים טובים אחרי חודש אב שמזלו מזל  בתשובה 
אריה, מלשוב בתשובה אחר חודש אלול שמזלו בתולה 
ארי"- "אחרי  בתשובה  לשוב  לאדם  לו  כדאי  )אשה(. 

לאחר חודש אב )ר"ת- א'לול ב'א(, "ולא אחרי אשה"- 
לאחר חודש אלול. 

עלינו  יכנס  והסליחות  הרחמים  שחודש  רצון  יהי 
לטובה ולברכה ונזכה לראות בישועה השלימה בקרוב, 

אמן.

"

"

זה המשל, והנמשל, כל עם 
ישראל נמצאים בספינה 
אחת, ועל אף שלכל יחיד 
ויחיד יש את ביתו הפרטי 

ומקום עבודתו, עליו לדעת 
שקשור הוא לכלל האומה 
ומשפיע על השפע הברכה 
והטובה שינתן לה במעשיו. 
ולכן כל ישראל ערבים זה 

לזה )סנהדרין כז ע"ב(, ואין 
לאדם לפטור עצמו במעשיו 
הטובים בלבד, אלא צריך 
להשתדל שגם השני יעשה 

מצוות וימנע מעשיית 
העבירות, כיון שכולנו 
נמצאים באותה ספינה

הכוח לראות אלוקות
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השפעת היחיד על הכלל
"ראה  ישראל:  לבני  רבנו  משה  אומר  פרשתנו  בפתח 
משה  להם  נתן  בדיוק  מה  היום".  לפניכם  נותן  אנוכי 
באותו יום? הלא לכאורה לא נתן להם באותו יום דבר. 
בהמשך הפסוק מדובר על הברכה והקללה, אבל זה קרה 
גריזים  בהר  לארץ,  הכניסה  לאחר  יותר,  הרבה  מאוחר  בזמן 
ובהר עיבל. אם כן, למה התכוון משה רבינו באומרו "נותן לפניכם 

היום"?
מוסבר בתורת החסידות שמשה רבנו רצה להעניק לבני ישראל 
לארץ.  להיכנס  רצה  גם  כך  משום  באלוקות.  הראייה  יכולת  את 
שכן אילו היה נכנס עם בני ישראל, היה מביא אותם לדרגת ראיה 
אמר:  ולכן  לארץ,  הכניסה  ממנו  נמנעה  בפועל  אולם  באלוקות. 

"ועתה ישראל שמע" – שמיעה בלבד ולא ראייה.
פירושה  'ראיה'  לראייה".  שמיעה  דומה  "אינה  אמרו:  חז"ל 
קיומו,  על  שיודעים  פירושה  'שמיעה'  עצמו.  הדבר  את  שרואים 
אותו. ההבדל הוא  רואים  אין  אותו, אבל  אותו, משיגים  מבינים 
שמקשים  ידי  על  הדבר  אמיתות  על  לערער  אפשר  שב'שמיעה' 
האמיתות  את  לערער  אפשר  אי  ב'ראיה'  אולם  קושיות,  עליו 

המוחלטת שלו, גם על ידי הקושיה הגדולה והחזקה ביותר.
הסיבה להבדל הזה היא שהבנה והשגה מגיעה למדרגה מסוימת 
בנפש האדם, אבל לא לעצם הנפש, ולכן עדיין נשאר מקום לערער 
את האמיתות והתוקף של ההשגה. לעומת זה, הראייה מגיעה עד 
יכולה הקושיה לחדור  נותר מקום שבו  וממילא לא  עצם הנפש, 

ולהטיל ספק.
המוחלטת  האמיתות  את  ישראל  לבני  לתת  רצה  רבנו  משה 
דבר  כמו  בליבם,  מוחלטת  תהיה  שהאלוקות  ביקש  הוא  הזאת. 
שרואים בעיניים, ששום דבר אינו יכול לערער זאת. אולם הכניסה 
לארץ נמנעה ממנו, ולכן קיבלו את בני ישראל את דרגת ה'שמיעה' 

בלבד ולא את ה'ראיה'.

ובכל זאת, כשם שהקב"ה הראה למשה רבנו את ארץ ישראל 
מרחוק, גם משה נתן לבני ישראל לפחות משהו מאותה 'ראיה'. 
כלומר, משה נתן כוח שעבודת ה' תהיה לא רק מצד הבנה והשגה, 
אלא תהיה ביהודי התאמתות שהיא מעין ה'ראייה'. זהו הפירוש 
נותן לפניכם היום". מה  הפנימי בדברי משה רבנו: "ראה אנוכי 
הדבר ש"אנוכי נותן לפניכם היום"? את ה'ראה' – משהו מאותה 
ערב  יהודי  לכל  רבנו  משה  שנתן  המתנה  זו  'ראייה'.  של  דרגה 

הסתלקותו מהעולם.
במסכת  חז"ל  ראיה.  סוגי  יש  הזו  מרחוק  בראיה  גם  אולם 
)פב,א( מספרים על המשא ומתן שניהל זמרי עם משה  סנהדרין 
רבינו לפני שהופיע פינחס, ובו שאל זמרי את משה האם מותרת לו 
המדיינית? אל מול שאלתו זו, נאלם משה רבינו "ונתעלמה ממנו 
ההלכה", ועם ישראל כולו געו בבכיה על שמהרבי הגדול נעלמה 
 – אלעזר"  בן  פינחס  "וירא   – התורה  זו מספרת  בנקודה  הלכה. 
מעשה  "ראה  עונים:  והם  ראה"?  "מה  להבין  מבקשים  וחז"ל 
זו של  בו". שאלה  פוגעים  קנאים  ארמית  הלכה, שהבועל  ונזכר 
חז"ל: "מה ראה פינחס" טעונה ביאור, הרי כל עם ישראל ראה את 
המעשה הנורא, וכפי שאמרה תורה שהמעשה היה "לעיני משה 
ולעיני כל עדת בני ישראל", ובודאי שפינחס גם הוא היה בתוך 
אלו שראו. צריך לומר ששאלת חז"ל אודות הנאמר "וירא פינחס" 
יותר  דווקא,  הינה, מדוע מדגישה התורה את ראייתו של פינחס 
במה  דהיינו  במעמד?  שנכחו  ישראל  עם  כל  שאר  של  מראייתם 

התייחדה ראייתו של פינחס יותר מראיות אחרות?
על כך משיבים לנו חז"ל: שפינחס "ראה מעשה ונזכר הלכה". 
אנו מבינים מכך ששונה הייתה ראייתו של פינחס מראיותיהם של 
שאר העם. כולם ראו- אך זו הייתה ראייה שטחית של המעשה, 
הייתה  שונה  ליבם.  את  זיעזעה  ולא  בהם  "נגעה"  שלא  ראייה 
ראייה  המעשה,  של  עמוקה  ראייה  שהייתה  פינחס,  של  הראייה 

ואף  שלמד,  בהלכה  להיזכר  פינחס  את  שהביאה  עד  מחייבת, 
להזכיר אותה למשה רבינו עצמו ששכח אותה לפתע. רק ראייה 
כזו שלא עוברים עליה לסדר היום, שמותירה חותם בלב הרואה, 
עד שמחייב אותו לפעול ולהשפיע,  היא הראייה הנכונה שמביאה 

בעקבותיה פעולות מעשיות של עשייה ובניין.
כך אנו גם מוצאים אצל משה רבנו, שנאמר עליו טרם יציאת 
הסנה  והנה  וירא  אש...  בלבת  אליו  ה'  מלאך  "וירא  מצרים 
ואראה  נא  אסורה  משה  ויאמר  אוכל,  איננו  והסנה  באש  בוער 
וירא ה' כי סר לראות  את המראה... הזה מדוע לא יבער הסנה? 
ויקרא אליו אלקים..." )שמות ג, ב-ד(. "א"ר יצחק, מהו "כי סר 
לראות"? אמר הקב"ה, סר וזעף הוא זה לראות בצערן של ישראל 
במצרים, לפיכך ראוי הוא להיות רועה עליהן, מיד – "ויקרא אליו 
אלקים מתוך הסנה". )מדרש רבה שם(. רק אחרי ש"וירא ה' כי סר 
לראות", שמשה רבינו אינו עובר על דברים לסדר היום, ומתבונן 
בעומק העניין, רק אז קורא אליו ה' וממנה אותו לשליח הגאולה.

מצבים רבים עוברים על פנינו בימי חיינו, ואנו רואים ונתקלים 
מדי פעם באירועים או מעשים מסביבנו שדורשים תיקון, אך אנו 

נותנים למצבים אלו לחלוף על פנינו בלי שנראה אותם לעומק. 
סביבנו,  שקורים  הדברים  מול  שלנו  הראייה  את  לחדד  עלינו 
לשמור על העיניים שיוכלו לראות.... ולא לתת לראיה לחלוף על 

פנינו.
רגועים  אותנו  ישאירו  לא  שהם  עד  דברים',  'לראות  נזכה  אם 
לפעול  נוכל  ואזי  ליבנו.  בתוך  צועק  ה'  שקול  נדע  ואדישים, 
התפקיד  את  שקיבל  פנחס  כמו  בדיוק  ה'.  את  ולקדש  ולהשפיע 
היום,  לסדר  עבר  לא  שפנחס  העובדה  בגלל  רק  רבנו,  ממשה 

והמאורעות חייבו אותו לפעול.
קיבלנו מתנה ממשה רבינו: "ראה"-לראות! עלינו לנצל אותה 

ככל שביכולתינו האנושית ואז הקשר האלוקי יחקק בנו לנצח. 

הכוח לראות אלוקות
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

מדי שבת, בתום תפילת הלילה, היה גבאי בית-הכנסת 
'תורת חסד' מאחל למתפללים שבת שלום – ומכריז: 
"אורחים שלא מסודרים עם מקום לסעודה – מוזמנים 
שורה  לארון-הקודש  מימין  נוצרה  כך  לכאן".  לגשת 
חברי  באו.  ומקרוב  מרחוק  אשר  אורחים  של  קבועה 
הקהילה, שביקשו לזכות במצות הכנסת אורחים, קידמו את פניהם 
והזמינו אותם לביתם, עד שלא נותר אורח אחד ללא מקום לסעוד 
בו את השבת. והיו המתפללים מקבלים את האורחים שלא הכירו 
מבעוד מועד, בסבר פנים יפות, כיאה לשם קהילתם: 'תורת חסד'.

כך  עושרו,  כמי שכרוב  הקהילה  חברי  בין  ידוע  היה  אביגדור 
גודל קמצנותו. מעולם לא הביע נכונות להזמין לביתו אורח. ברגע 
סיום התפילה, היה עושה כל מאמץ להיעלם מבית-הכנסת. ואולם 
באורחים  עמוס  היה  בית-הכנסת  הזמנים,  בין  בימי  אחת,  שבת 
רבים. הגבאי נתן באביגדור את מבטו, ולא נותרה לו ברירה אלא 
להציע את שולחן-השבת שלו עבור אחד האורחים. בצר לו בחר 
אכילתו  "בוודאי  וחולני.  כחוש  היה  שנראה  בימים,  בא  ביהודי 

תהיה מועטה", הרהר לעצמו. 
אביגדור בעל-הבית קידש ובצע, ופתח את הסעודה. בעוד הוא  
עצמו טעם דג טרי מהים התיכון, לכבוד שבת-קודש, הגיש לאורח 
הקודמת.  מהשבת  לפליטה  שנותרה  פיש'  'גפילטע  קציצת  שלו 
ביקש  בבטנו,  לחוש  האורח  החל  שבת',  ל'זמירות  הגיעו  כאשר 
לינתו.  את  קבע  בו  ההארחה'  ל'בית  ושב  המארחים  סליחת  את 
הצהריים",  לסעודת  ואגיע  יותר  טוב  ארגיש  שמחר  מקווה  "אני 

הפטיר והלך לדרכו. 
הגביר.  של  ביתו  דלת  על  דפיקות  נשמעו  שבת,  ליל  בחצות 
גבאי  את  לפגוש  והופתע  פרחוני  בחלוק  מחדר-השינה  ירד  הוא 
בית-הכנסת, הפעם בכובעו כמתנדב 'הצלה'. "מצבו הרפואי של 

בישר  החולים",  לבית  הובהל  הוא  מאד,  חמור   – שלך  האורח 
הגבאי. "בוודאי בוודאי, זה האורח שלי, זו המצוה שלי", מלמל 

אביגדור. "הסר דאגה מליבך, אני אדאג לו". 
הרופאים  כאשר  החולים.  לבית  אביגדור  מיהר  ועושה,  אומר 
ופיו  הקשיש  האורח  בידי  אביגדור  אחז  מצבו,  את  לייצב  עמלו 
של  ראשון  אור  הפציע  כאשר  לרפואתו.  תהילים  פסוקי  מלמל 
לא פרש  אך אביגדור  לגנזי מרומים,  נשמת האורח עלתה  שבת, 
לביתו, אלא נותר לשבת במסירות בסמוך למיטת הנפטר, באמירת 
פסוקי תהילים לשמירה. בני הקהילה שקיבלו את הבשורה, צעדו 
לבית החולים וביקשו להחליף את אביגדור במשמרתו, אך נתקלו 

בסירוב מוחלט. "זו המצווה שלי", אמר. 
עם צאת השבת, התבהרו הפרטים: מדובר במת מצוה, שהכל 
קרוביו. אביגדור דאג ומימן הלוויה מכובדת בהשתתפות כל בני 
הקהילה, ואחוזת קבר בחלקת החסידים. בהיעדר מכרים וידידים, 
אביגדור נרתם גם למצוה זו. הוא נשא הספד נרגש במהלכו הפליג 
יכול  "אני  אמר,  שזכיתי",  הקצרה  "מההיכרות  הנפטר.  במעלת 
להעיד שלמנוח היתה נשמה יהודית בוערת. אוי ווי", אמר בקול 

בוכים. "איזה זמירות שבת... ממש תענוג דקדושה".
לסיום פנה אביגדור לנפטר: "אני מבטיח לך, 'מת מצוה שלי', 
ועליה  קדיש  באמירת  חיי,  ימי  כל  הזיכרון שלך אשמור  יום  את 

לקבר".


מיודענו חזר לביתו בתום ההלוויה, לאחר 24 שעות ללא אוכל 
ביקש  הוא  אך  מלכה,  מלווה  סעודת  לו  הגישה  רעייתו  ושינה. 

לסגור את הדלת, ושקע בהרהורים.   
באוזניהם  והשמיע  ביתו,  בני  את  כינס  הרהורים,  שעת  כעבור 

את מסקנתו: "התבוננו נא אהוביי, אסור לזלזל בשום דבר, אפילו 
לא ב'גפילטע פיש'... לפנינו ההוכחה – הביטו וראו בכמה מצוות 
קודמת:  משבת  'גפילטע'  חתיכת  ידי  על  לזכות  אפשר  חשובות 

הכנסת אורחים! ביקור חולים! הלווית המת!".



יצר בתת-ההכרה של האדם  הנפשות,  כל  רופא  העולם,  בורא 
מנגנוני הגנה על הנפש, דוגמת 'הדחקה ו'הכחשה'.

במקרה של אביגדור, שלב ההדחקה נרשם כאשר שם לו למטרה 
ב'הצפה  לשקוע  במקום  זאת  האורח,  ברפואת  הניתן  ככל  לסייע 
יתכן  לא  ההכחשה:  הגיע שלב  בהמשך  מצפון'.  ו'יסורי  רגשית' 
שהאורח נפטר בגלל הדג שהגשתי לו. אדרבה, זמנו הגיע, אך הדג 
שלי הביא לכך שיסיים את חייו בכבוד ולא ינפח את נשמתו בשולי 

דרכים.    
בזמן מאורע קשה, פעילותם התת-הכרתית של מנגנונים אלו, 
קולט  היה  אביגדור  אילו  הנפש'.  'שפיות  עבור  למדי  קריטית 
שפיותו.  את  לאבד  היה  עלול  מעשיו,  חומרת  את  אמת  בזמן 
ואולם, כעבור תקופה, אחרי נחיתה לקרקע-המציאות, על האדם 
את  'מודע'  באופן  ולהפעיל  'תת-ההכרה',  מעל  עצמו  להגביה 
שיקול הדעת: לבחון את מעשיו, ולהפיק לקחים לעתיד. במקרים 
ה'מודעּות'  שלב  את  לעבור  כדי  במומחה  להיעזר  כדאי  חמורים 

בצורה בריאה ונכונה.  
שבת ראש חודש אלול מבשרת את בואם של ימי הרחמים, ימים 
המעשים.  ותיקון  הנפש  לחשבון  המסוגלים  וטהרה  קדושה  של 
החדשה  השנה  לקראת  כראוי  עצמנו  את  להכין  ונזכה  הלוואי 

הבאה עלינו לטובה.                         

מנגנון להגנת הנפש
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



החומרים הדרושים: 

מיטה לבית הבובות

ניצור: והשבוע
מקופסת גפרורים

יםרצוי
עם: 

דבק

ומספרים
נייר

סידרת הספרים המפורסמת שהפכה לרב מכר בהם נלמד לצייר בשיטת 
"דבורה"

נלמד לצבוע ולהשתמש במגוון צבעים, נלמד לצייר דמויות קומיקס, 

"רב מכר"
לומדים לצייר עם:

להשיג בחנויות "אור החיים" "יפה נוף" "סטימצקי" "צומת ספרים" 
ובחנויות הספרים מובחרות

devorab10@gmail.com 052-  052-4033344 או בטל

"דבק נייר ומספריים" 
יוצרים עם דבורה בנדיקט,

 ספר בו נלמד ליצור יצירות 
מקסימות מחומרים ממוחזרים 

פשוטים וזמינים שיש בבית
ניצור מגלילי נייר קופסאות קרטון 

קיסימי אוזניים ועוד 
בנוי ברמות קושי שונות ומתאים 

לגדולים וקטנים

חדש!

בני ברק    כ"ז אב תשע"ו 31/8/16 1238

 חתיכת קרטון
 דבק
 מספרים
 קופסת גפרורים גדולה
 עיפרון לסמרטוט
 חתיכה קטנה של בד
       או של סמרטוט         

נשתמש רק בחלק הפנימי של 1
קופסת הגפרורים

מקרטון ניצור את רגלי המיטה

נצפה את המיטה בחתיחת בד 3
ויש לנו סדין

נגלגל את הבדים וניצור 2 כריות5

נדביק אותם בכל צד לקופסת 2
הגפרורים

נחתוך מהבד צורת ריבוע 4

והינה לנו יופי של מיטה6

טיפ-
ראש יצירתי- מקופסת גפרורים תוכלו 

ליצור לא מעט רהיטים מניטורים 
ותוכלו לשדרג אותם אם תצבעו אותם

רק צריך לזכור לשמור אותם לפני שהם 
נזרקים לפח

דרגת קושי-קל



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 
רח’   |  03-6099821 הרצוג.  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |  .03-5704963  .15 נויפלד  רח’   03-5796771 הרצוג.  קריית   23 גניחובסקי  רח’   |
 רשב’’ם 15 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25.
.1 הריף  רח’   |  03-7364441 יוסף’’  ’’מרכז   .19 רח’ שמעיה  אלעד:   03-5755232 .17 קלישר   |  03-5179802 .1 חיים  תורת   |  03-9479944 
08-  8 הלל   |  08-6430456  22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד:   35 רשבי  רח  ברכפלד:   03-9099366
04-9040905 חסידים  כפר  א.ת  רכסים:   04-6899718  9 מיכאל  חיפה:   08-8523639  15 רשבי  רח’   |  6103663

כמה קרוב, ככה זול

קונים ב-300 ₪ ממגוון מוצרי החנות ומתוכם  29.90 ₪ מאחד מהמותגים המשתתפים 
במבצע, נכנסים להגרלה הגדולה* בתאריך 15.9.16 ויכולים לזכות ברכב מתנה 

והזוכה בהגרלה 
הראשונה!

משפ’ ברכר מסניף ‘תורת חיים’ 

ויזניץ בני ברק.

רוצים לזכות בהגרלה השנייה של רכב  מתנה? 

* עקבו אחרי הפרסומים בעיתונות וברדיו קול חי * ההגרלה בפיקוח עו”ד יוני דמרי  ורו”ח יעקב תנעמי  

   ובהתאם לתקנון ההגרלה הנמצא לעיון במשרדי נתיב החסד * ההשתתפות אסורה על עובדי נתיב החסד ובני משפחותיהם.

המבצעים כבר פה!

בדרך אליכם הגרלה 2

מחיר מועדון

800 גר’
זוגלובק

ליח’ 1790

גם אניפסטרמה/נקניקיות 
משתתף
הרכבבהגרלת

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

מחיר מועדון

קמח
1 ק”ג

הטחנות הגדולות

510 ב-
גלידה לה קרמריה

1290מחיר מועדון

1.44 ליטר
נסטלה

גם אני
משתתף
לא כולל מידה הרכבבהגרלת

1-2

מחיר מועדון

טיטולי האגיס

3990

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

מחיר מועדון

מטרנה מהדרין
חלבי

ללא שלבים
700 גר’

3990

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

מחיר מועדון

סירופ
1.2 ליטר

טעמים שונים
B&D

1590

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

מחיר מועדון

Q RC רביעיית
1.5 ליטר

10

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

1 ליטר
שמן קנולה 

‘מעולה’

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

3 ב-
20

290 מ”ל
סוגים
שונים

רטבי אסם

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

2 ב-
1490

חטיפי דגנים
TO GO 1290

750 גר’
טעמים שונים

כולל נוגט

1990כריות תלמה

66 גר’
עלית

מסטיק בזוקה 
בצנצנת

590

B&D

שלישיית 
פריכיות אורז

10

אסם

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

במבה נוגט45 גר’/
ביסלי60 גר’/אפרופו/

דובונים/פופקו/
במבה60 גר’

6 ב-
15

גרוס/נווה ציון/מחפוד

2990כרעיים/שוקיים
לק”ג

2 ליטר
סנו

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

ריצפז דוחה 
חרקים/פוליויקס

1790
48 גלילים

נייר טואלט 
סופט

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

3490

250 מ”ל
כולל פיקדון

משקה אנרגיה 
בלו

5 ב-
10

2 ק”ג 
זוגלובק

נקניקיות מן הצומח/
שניצל תירס

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

3990
ליח’

חטיפי העמק
מארז 

חטיף בגאסי

20 יח’
במארז

3 ב-
20

שישיית לחמניות

חמישיית פיתות

ברמן
2 ב-רגיל/מלא

1090

דגנית עין בר

3 ב-
1090

30 יח’
2 ב-
45 ביצים M ארוז

1.5 ליטר
טעמים שונים

תפוזינה
4 ב-

1790

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

כ”ד אב  28.8.16
עד יום שישי

כ”ט אב 2.9.16

דרושים/ות 
עובדים וקופאיות

לעבודה במשמרות
פרטים: 

052-487-2318

750 מ”ל
סוגים שונים
כולל פיקדון

+מיץ ענבים 
תירוש 1 ליטר 

מתנה

יינות סלקטד

4 ב-
8990

תנובה
125 מ”ל

פרילי

10
4 ב-

גם אני
משתתף
תנובההרכבבהגרלת

125 גר’

מעדן 
קרלו קצפת

690
4 ב-

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

תנובה

1790

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

מאגדת 
יופלה פרי

שמיניית
מעדני מו

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

טרה

גבינה גם אני
משתתף
850 גר’הרכבבהגרלת

תנובה

13901490
2 ב-

גלידות

שטראוס/נסטלה/ריאו

3 ב-
20

טילון אקסטרים/ 
שלגון מגנום/ 
טילון קורנטו/ 
שלגון קראנץ/

רול קראנץ

נסטלה

שלגון אבטיח/
1090לה פרוטה

3 ב-
גם אני

משתתף
הרכבבהגרלת

ריאו

שלגון מצופה 
פרווה

6 ב-
גם אני

משתתף
הרכבבהגרלת

1090

מחיר מועדון

400 גר’
עמק

קוד: 57118

גבינה צהובה

1690

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

מחיר מועדון

400 גר’
סוגים שונים

דגני בוקר
 ‘מעולה’

590

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

בשמן/במים/
בשמן קנולה

רביעיית טונה 
‘מעולה’

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

1790

לא כולל נודלס
אסם

פסטה/קוסקוס/
מנה חמה/אטריות/

פרורי לחם 200 גר’

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

5 ב-
20

תפו”א לבן 
ארוז

לק”ג
290

₪

בצל

לק”ג
290

₪

בננה

לק”ג
590

₪

תפוח עץ 
זהוב

לק”ג
590

₪

תפוח עץ 
חרמון

לק”ג
590

₪

תפוח עץ 
סמיט

לק”ג
590

₪

אגס

לק”ג
590

₪

שום
2 חבילות ב-

1090
₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי כ”ו-כ”ז באב 30-31.8.2016

דג מושט
3 ק”ג  ב-
100

330 מ”ל
טעמים שונים

משקה אלוורה
3 ב-
10
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