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 &10 15& ב- ב-

איגלו בירה מולר

פילה אמנון
2 קילו

כוסות ח"פ סוכר

קליק

2 תבניות 
ביצים

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

קרם הגנה 
ד"ר פישר

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

קטשופ אסם

שוקולד 
מריר

 &55 ב-  &11 7& ב- ב-  &95 3 ב-

 &1290

 &2290

 &2590

ב-

בקלה צעיר

סבון הוואי
מוצק רביעיה

עופות 
מחפוד

קוטג' טרה

מחית סלט 
פירות
שישיה

בונבוןטחינה אחווה

 &3990
ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

גבינה צהובה 
360 גרם

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

מוצרי שפע בצק

גבינה צהובה נעם

סלטי מיקי
200 גרם

לק"גלק"ג

מארז שמיניה

לבן טרה

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'

 &1390

13& 3 ב-

גבינת תנובה
850 גר'

ערגליות 
אסם

750 גר'

 &890
ב-

טישו חמישיה
טאצ'/לייף

מקרונים/
פסטות
אסם

6 ב-100& 

 &25 6 ב-

4 ב-10& 

 &790
ב-

בקניית זוג

בורקס גבינה / תפו"א

מלאווח / ג'חנון 
/ בצק עלים

ב-10& 

 &1390

ב-

שישית  
ורד 
הגליל

 &890
ב-ב-

ב-

 &25 2 ב-

3 ב-10& 

 &10

 &1390
ב-

 &13 2 ב-

ב- ב-

נוזל כלים 
סוד

&2990

15ב-
משקה אנרגיה בלו

ב-10& 5

 &890
ב-

בקניית זוג

מחיר לקילו לא פרוס

2

 &69 ב-

2 ב-10& 

18& 2 ב-

 &2990
ב-

3 ב-10& 

9+1

במבה

 &1490
ב-

3 ב-10& 

5 ב-10& 

טבעול
2 קילו

זוגלובק
2 קילו

2990&ב-
ב-

שניצל תירס/נקניקיותשניצל תירס/נקניקיות

 &2990
ב-

מארז פיצה זוקלובק
שלישיה

 &15 ב- 2

5 ב-20& 

 &18 90
ב-

וופל עדין
200 גרם

ב-890& 



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב

עד

איך ליהנות 
 מסנדביץ' 
 טרי וטעים 
גם לאחר זמן?

יש לקלות מעט את הלחם 

במצנם, סמוך ככל הניתן 

להכנת הסנדביץ'. הקלייה 

תגרום ללחם להיות פריך יותר 

וגם תשביח את טעמו.
עטפו את הטוסט בניירהטוסט?על טריות וחום איך לשמור

 
סופג ולאחר מכן בנייר כסף.
 

מהפריכות.מהלחם לספוג לחות ולאבד החום והנייר הסופג ימנע נייר הכסף ישמור על 



יו˙ר לבן
יו˙ר ‡יכו˙י
יו˙ר ח‚י‚י

סורנטו.

חולˆו˙ ‡יכו˙ ברמה בינל‡ומי˙ מב„ "סורנטו" היו˜ר˙י
ıיו˙ר לבן, יו˙ר ‡יכו˙י, יו˙ר ח‚י‚י, ולל‡ ‚יהו

Sorrento Fa�ic
בד סורנטו

חפ˘ו ‡˙ ה˙וי˙ המ˜ורי˙!

ADORE ח„˘! מבי˙ 

ני˙ן לה˘י‚ בר˘˙ חנויו˙ ‡„ור בבני בר˜:

רחוב ˜‡לי˘ 4  |  ובסניף הח„˘: רחוב עזר‡ 11
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ירושלים
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SUMMER

1-599-500-455

קיץ     מרענן

רבי  רח’   - בני ברק   • ישראל 20  נשרים 22, מלכי  כנפי  ירמיהו 58,  ירושלים - 
עקיבא 123 • אשדוד - רובע ז’ מרכז מסחרי ישועת-חיים • מודיעין עילית - מרכז 
עילית, שד’ יחזקאל 2 • בית שמש - נחל ניצנים 8 • חדש! חיפה - ארלוזורוב 7

בכפוף לתקנון. בתוקף עד ר״ח אלול תשע״ו. מהפריטים המשתתפים במצבע. ט.ל.ח

חליפות
נוער

מכנס
כותנה

חולצות
Keoxx

שרוול קצר

 מכנסיים 
מעורב צמר

159 ₪

350 ₪

99 ₪

79 ₪



סניף בני ברק
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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

מכבר,  לא  אישרה,  ב"ב  עיריית  מועצת 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  הצעת  את 
מסלולים  לפיתוח  עקרוניים  הסכמים  לאשר 
כאשר  שונים,  ברחובות  ציבוריים  לתחבורה 
סופית,  יקבע,  ומיקומם  למסלולים  הפירוט 
בהמשך במו"מ בין מומחי תחבורה עירוניים, 
ולפיתוח  לתשתיות  העירוני  האגף  באמצעות 

לבין צוות מקצועי במשרד התחבורה.
כי  זייברט,  חנוך  ר'  הדגיש  הדיון,  בפתח 
ברצונו לדווח על סיכומים עקרוניים עם משרד 
חובה  אין  לחוק  שבהתאם  למרות  התחבורה, 
להביאם לאישור המועצה, אך הוא רואה חובה 

מוסרית להביא את הנושא לחברי המועצה.
במשך  שכבר  סוד  זה  אין  כי  ציין,  רה"ע 
התחבורה  משרד  עם  מו"מ  מתנהל  שנתיים 
בשנה  כאשר  בב"ב,  כבישים  להסדרת 
תחום  התחבורה  במשרד  נכנס  האחרונה 
"מהיר לעיר", ולא מכבר נפגשו נציגי המשרד 
ועדת הכלכלה של  וחברים בועדת משנה של 
ב"ב,  עיריות  ראשי  עם  בכך  שעסקה  הכנסת 
ר"ג וגבעתיים לקידום העניין, כאשר העיקרון 
לבצע  שלא  היה  ב"ב,  עיריית  ע"י  שהוצג 
מסלולים לתחבורה ציבורית שייאלצו לדחוק 

רכבים פרטיים לתוך השכונות הצפופות.
לקבוע  היה  נתקבלו  שכבר  ההסכמות  בין 
שעות  במשך  ציבורית  לתחבורה  ימני  נתיב 
אחדות ביום ברח' ב"ג, בצפון העיר, שיהווה 

גבעתיים  בערים  גם  העובר  זה  לרחוב  המשך 
ביטול  תוך  וזהו  קילומטרים,  וימשך  ור"ג 

כניסה לאזור התעשייה.
למעין  ייהפך  ורשא  שגן  גם  עסקה  ההצעה 
רכב  כשכלי  גדולה,  אחת  אוטובוס  תחנת 
מצידו  וייצאו  ורשא  גן  לתוך  ירדו  פרטיים 
השני, ובאמצעות רמזור ירדו ישר לרח' ר"ע. 
קוטלר  שברח'  כיום  המצב,  במקום  כמו"כ 
יורדים  עולים רכבים פרטיים למעלה, וחלקם 
ברח'   הפרטיים  הרכבים  כל  יירדו  למטה, 
קוטלר, ייצאו מרחוב הרב ש"ך בחזרה החוצה 
בקטע  להיות  יעבור  ש"ך  הרב  ר"ע,  לרח' 
מסלולים  לארבעה  ר"ע  רח'  עד  קוטלר  מרח' 
בקטע,  המצב  את  לשפר  כדי  ודו-סטריים. 

תתבצענה גם חניות ברח'.
היתה  בדיונים  שהועלתה  אחרת  בעיה 
התנגדות משרד התחבורה שרכב פרטי המגיע 
חזו"א,  לרח'  לפנות  יכול  אהרונוביץ  מכיוון 
זה הציע משרד התחבורה שכלי רכב  ולצורך 
ולכך  אלישע,  לרח'  ר"ע  רח'  מכיוון  יכנסו 
רח'  על  להעמיס  שלא  כדי  העירייה,  התנגדה 
זה. כדי לפתור בעיה זו, הוצעו שתי חלופות: 
לכיוון  כיוונו  את  ישנה  ראב"ד  שרח'  או 
לרח'  יכנסו  שהרכבים  במקום  ואז  ההפוך, 
לרח'  וממנו  ראב"ד,  לרח'  ייכנסו  הם  קוטלר, 
דסלר, או להפוך את כיוון התנועה ברח' רש"י, 

ומי שייצא מרח' הרב ש"ך ייצא ממול.
הקטע השלישי הנמצא הדיונים הוא הרחבה 
פרטיים  רכב  לכלי  יותר  נחמיה  רח'  ושיפוץ 

עד לכיוון קריית ויז'ניץ, ואילו הקטע שפונים 
מרח' חזו"א שמאלה לרח' עזרא ויסעו בו רק 
מאלה  חוץ  אליעזר,  דמשק  עד  אוטובוסים 

שמתגוררים במקום.
שמכיוון  התחבורה  משרד  להצעת  אשר 
כלי-רכב  כניסת  תותר  לא  שכונת רמת-אלחנן 
פרטיים לרח' אהרונוביץ, לכך הביעה העירייה 
התנגדות נמרצת כדי למנוע הפניית כלי-הרכב 
הללו לשכונות באזור, ובעקבות זאת נתקבלה 
הסכמת משרד התחבורה שמי שיוצא משכונת 
אהרונוביץ  מרחוב  שמגיע  ומי  רמת-אלחנן 
ואילו מי שנוסע  לנסוע בהמשך הרחוב,  יוכל 
ברחוב עזרא, כיוון שהוא כבר נמצא בו, ייצא 

מרחוב רבי ישמעאל או הרחובות שבסביבה.
לתשתיות  האגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב 
נתיב  על  הדגיש שההצעות מדברות  ולפיתוח 
אחד לתחבורה ציבורית ונתיב אחד לכלי רכב 
בדיונים  הנמצאים  הפרטים  כל  אך  פרטיים, 
שיש  במקומות  רק  לפעול  יוכלו  מקצועיים 
ואחד  לציבורי  אחד  מסלולים,  שני  בהם 
לפרטי, משני הכיוונים. משום כך, במסגרת זו, 
היתה ההצעה להעביר את כלי הרכב הפרטיים 
לרח' קוטלר, משם לצומת רח' רש"י שהכיוון 
יפעל  שבו  ברטנורא  לצומת  משם  ישתנה,  בו 
שנבדקות  הצעות  הן  אלו  כל  שוב  אך  רמזור, 
וממשרד  מהעירייה  מקצועיים  צוותים  ע"י 
כל  כי  התחבורה. בד בבד, העירייה מבהירה, 
ראשוני,  שלב  בגדר  הן  המועלות  ההצעות 
כל  את  להוציא  היא  המרכזית  כשהמגמה 

מסוף  להקים  מהעיר,  הציבורית  התחבורה 
מערכת  את  ולהפעיל  העיר  בשולי  מרכזי 

התחבורה הבינעירונית באמצעות שאטלים.
העירייה  הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל  הרב 
וראש האגף לתשתיות הדגיש בדבריו בישיבת 
התחבורה  משרד  של  התכנית  כי  המועצה, 
"מהיר לעיר" למתן עדיפות לתחבורה ציבורית 
רה"ע,  בגלל התנגדות  דן התעכבה  גוש  בערי 
שלא  כדי  שהוצעתה,  בצורה  לקבלה  שלא 
שיופנו  פרטיים  רכב  כלי  של  לעומס  לגרום 
ילדים  ברוכת  בעיר  וביחוד  צרים,  לרחובות 
המוצעות  בתכניות,  מדובר  להערכתו,  ב"ב. 

כעת, שתבאנה להקלה בתחבורה בעיר.
הרב גדליהו בן שמעון, חבר הנהלת העירייה 
שבוצע  השינוי  את  המועצה  בישיבת  שיבח 
של  ולפיתוח  לתשתיות  האגף  באמצעות 
העירייה הפיכת רח' השלושה מחד סטרי לדו 
ניכר, מצב התנועה  ובכך הוקל באורח  סטרי, 

ברחוב ובסביבה.
התייחס  העירייה  גזבר  אדלר,  אהרון  רו"ח 
המוצעות,  שבתכניות  הכספיים  להיבטים 
בעיריות  הממשלה  של  בפרויקט  כשמדובר 
מליון   110 כ-  של  כספית  בעלות  באזור, 
שקלים, בביצוע חב' "נתיבי איילון", והתכנון 
שיתקבלו  בתקציבים  העירייה.  בשיתוף  הוא 
לבצע  העירייה,  תוכל  התחבורה  ממשרד 
בנוסף  רבים,  כבישים  של  משמעותי  שדרוג 
במימונה,  באחרונה  ביצעה  שהעירייה  לאלו 

כולל מדרכות, כולל תאורה חדשה.

מאת: עוזי ברק

ב"נוער  לטיפול  ואיכותית  חדשנית  גישה 
פעולה  בשיתוף  ביטוי  לידי  באה  מתמודד" 
הדוק בין עיריית ב"ב ל"ערכים", ובמסגרת זו 
מתושבי  למאות  חשוב  חינוכי  כינוס  התקיים 

העיר, בשיתוף מחלקת הנוער של העירייה.
בכינוס  חלק  שנטלו  העיר  מתושבי  מאות 
ומהדרכה  מהכוונה  כחלק  החשוב,  החינוכי 
בהתאם  המתמודד,  הנוער  בתחום  נאותה 
מענה  ומתן  ישראל  וגדולי  רבותינו  להדרכת 
אלה.  בשאלות  המתלבטים  רבים  להורים 
במהלך הכנס קיבלו המשתתפים כלים מעשיים 
כיצד להתמודד עם אתגרים שונים שבני הנוער 
וסביבתם.  הוריהם  בפני  מציבים  המתמודדים 
"חשוב להעניק לנוער המתמודד כבוד והערכה 
נכונה, "אמר הרב ד"ר  ולהימנע מביקורת לא 
דניאל נשיא שפירט את כללי הביקורת היעילים 

ושיתף את הקהל מנסינו בתחום".
את  שיבח  ערכים,  מנכ"ל  וליס,  יוסף  הרב 
המוחלט  הגיבוי  ואת  ההדוק  הפעולה  שיתוף 
זוכה  נוער מתמודד",  עם  "מתמודדים  שיזמת 
בני  עיריית  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  מצד  לו 
רה"ע  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב  ברק, 
והרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה שאף 
והמהלך  היוזמה  את  ובירכו  בכינוס  הופיעו 
יהודית  החשוב לטובת התושבים. "כל נשמה 
היא עולם ומלואו. לפי הכוונת רבותינו, אנחנו 
ומתן הדרכה  קירוב הקרובים  פועלים בתחום 
להורים מתמודדים, כחלק מהפעילות הנמשכת 
והמתרחבת של תנועת "ערכים" בתחום קירוב 

רחוקים לחיי תורה ומצוות".
"אבן מאסו הבונים – אותה האבן שנראית 
לנו כמאוסה ובלתי רצויה ע"י מעשי הבנים – 
היא זאת שתהיה לראש פינה - תהפוך להיות 
האהובה והרצויה ביותר לקב"ה לעתיד לבוא" 

הגר"א  דברי  מתוך  זוהר,  אורי  הרב  זעק  כך 
מוילנ"א בכינוס ההכוונה והוסיף כי: "ההבנה 
זו  היא  מתמודדים  נערים  אותם  אל  והיחס 
שתסייע משמעותית להעלותם על דרך הישר, 
והוא הניסיון והאתגר המיוחד של הדור הזה". 
"ערכים"  עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
תסבסד עיריית בני ברק את עלות ההשתתפות 
בסמינר 'מתמודדים עם נוער מתמודד' שיערך 
אי"ה בי"ב באלול, סוף שבוע פרשת כי תצא, 
כי  יצויין  בנהריה.  קיי'  'בית  הארחה  בבית 

זכו  האחרונה,  בשנה  שנערכו  אלו,  סמינרים 
מצד  נלהבים  ולשבחים  נרחבת  להתעניינות 
המיועד  הסמינר  במהלך  בהם.  המשתתפים 
וקבוצות  סדנאות  הרצאות,  יתקיימו  להורים 
ומקצועיים  מעשיים  כלים  מתן  תוך  דיון 
להורים, למחנכים ולכל מי שמתעניין בתחום 
טובי  ישתתפו  בסמינר  המתמודד.  הנוער 
יוסף  הרב  בתחום:  הניסיון  ובעלי  המומחים 
הרב  זוהר,  אורי  הרב  ערכים,  מנכ"ל  וליס, 
שלום סרברניק, הרב דניאל נשיא, הרב צביאלי 

בן צור והרב דוד ברוורמן.
משא  כאילו  הרגשנו  הזו  השבת  "אחרי 
בהתרגשות  סיפר  כתפינו",  מעל  הורם  כבד 
משתתף בשבת החיזוק הקודמת. הבנתי שאני 
לא מתמודד לבד עם הניסיון הזה, שיש סיבה 
הם  הקשיים  הזה  בדור  דווקא  מדוע  רוחנית 
כה גדולים, ושיש תקווה להשיב את הילד אל 

הדרך באמצעות התנהלות נכונה". 

אושר הפעלת הנת"צ בעיר
חברי מועצת העיר אישרו לבקשת ראש העיר הפעלת נתיבי תחבורה ציבוריים ברחובות העיר  בתכנית: הפיכת גן ורשא 

לתחנה מרכזית והפיכת מקטעים מהרחובות רבי עקיבא וחזון איש לנתיבי תחבורה ציבורית  העלויות: 110 מיליוני 
שקלים יושקעו בפרויקט הנת"צ בעיריות באזור בביצוע חב' "נתיבי איילון"  כל הפרטים על הנת"צ בעיר

מתמודדים עם נוער מתמודד
שיתוף פעולה בין 'ערכים' לעירייה מביא לפריצת דרך בגישה כלפי נוער מתמודד   הרב אורי זוהר: "יש ניסיונות 

חינוכיים מיוחדים שהקב"ה הוריד בדור הזה"  הרב יוסף וליס: "קירוב קרובים היא משימה שגדול"י מצפים מאתנו 
לשנס בעבורה מותניים"  העירייה תסבסד ההשתתפות להורים בסמינר 'מתמודדים עם נוער מתמודד' שייערך בנהריה

ד"ר דניאל נשיא בהרצאה



עד-

איך משתתפים?
קונים 2 בקבוקי פיוז-טי, 

מתקשרים לטלמסר ומשחקים במשחק פיוז-טי, 
זכיתם? צאו לשעתיים של קניות, עם נהג צמוד.
כל מה שתספיקו לקנות בשעתיים יהיה שלכם!

פרטים בטלמסר:

03-3738000
כולל שישי שבת. סכום   כ"ז אב תשע"ו 18.08.2016-31.08.2016. לא   - י"ד אב תשע"ו  בין התאריכים  המבצע תקף 
שניתן למימוש עד 1,500 ₪ לכל חנות, המבצע בכפוף לתקנון. מידע על עיון בתקנון ניתן לקבל באמצעות הטלמסר.

זוכה48 שעותכל
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בביטוח לאומי חגגו 
לבני המצווה

סניף הביטוח הלאומי בבני ברק ואלעד חגג  לכ- 100 נערים ונערות 
יתומים בהגיעם לעול תורה ומצוות בימי פעילות נפרדים וגדושים בחוויות 
רוחניות ומהנות  בערב, התקיים אירוע בר מצווה חגיגי באולמי 'כתר 

הרימון' סביב שולחנות ערוכים בהשתתפות רבנים ואנשי ציבור

מאת: עוזי ברק

זו השנה ה-11 שסניף הביטוח הלאומי בבני 
ברק חוגג בימי בין הזמנים את אירועי בר ובת 
מהמגזר   יתומים  ולנערות  לנערים  המצווה 

החרדי בכל רחבי הארץ.
שלישי  ביום  התקיים  המצווה  הבר  אירוע 
ובני  הנערים  יתומים.  נערים  ל-54  שעבר 
הלאומי  הביטוח  לסניף  הוזמנו  משפחותיהם 
המוקדמות  הצהריים  בשעות  ברק  בבני 
וצוות  הסניף  מנהל  ידי  על  בברכה  והתקבלו 

מחלקת השיקום.
הנערים  יצאו  והתארגנות,  קל  כיבוד  לאחר 
לתפילה  לירושלים  מאורגנים  באוטובוסים 
במנהרות  וסיור  המערבי  בכותל  משותפת 

הכותל.
לביקור  ברק  לבני  הנערים  חזרו  מכן,  לאחר 
בהליך  חזו  שם  לישראל'  'אות  במפעל  מודרך 
בנושא  מרתקת  הרצאה  ושמעו  התפילין  ייצור 
התפילין שבסיומה קיבל כל נער ערכת תפילה 

ומראה מעוצבת.
לקראת הערב, התקיים אירוע בר מצווה חגיגי 

ערוכים  שולחנות  סביב  הרימון'  'כתר  באולמי 
כל טוב ובהשתתפות רבנים ואנשי ציבור. 

מר ברוך מרום, מנהל סניף הביטוח הלאומי 
נשא דברי תורה וברכה לנערים ולמשפחותיהם. 
תורה  עול  בקבלת  הזכות  את  ציין  בדבריו 

ומצוות וחשיבות קיום המצוות מתוך שמחה.
בסט  בן  ניסים  מר  השיקום,  מחלקת  מנהל 
מחלקת  פעילות  את  ותיאר  הנערים  את  בירך 

השיקום למען משפחות היתומים והאלמנים.
מכיוון שהשנה הגר"ח קנייבסקי שליט"א לא 
באופן  ולברכם  בביתו  הנערים  את  לקבל  יכול 
לברכה  הסניף  מנהל  דאג  שנה,  כמידי  אישי 
מצולמת של הרב שהוקרנה באירוע בר המצווה 
לנערים. כמו כן, הוקרנו ברכותיהם של הרה"ג 
דב  ברוך  והרה"ג  שליט"א  בעדני  שמעון  רבי 

פוברסקי שליט"א.
רגעים עוצמתיים ומרגשים היו כאשר הנערים 
רבי  הגאון  הרב  את   ובריקודים  בשירה  קיבלו 
שמעון בעדני שליט"א  והרב ישראל מאיר לאו 
האירוע  את  בנוכחותם  כיבדו  אשר  שליט"א 

ונשאו דברי תורה וברכה לנערים.
הגרש"א  חגיגית,  סעודה  התקיימה  בהמשך 

כניסה  בנושא  דברים  נשא  שליט"א  שטרן 
הנערים  חגגו  מכן  ולאחר  ומצוות  תורה  לעול 
תוך  אל  תזמורת  לצלילי  סוערים  בריקודים 

הלילה.
רבי  הגדול  הגאון  הרב  כובד  האירוע  בסיום 
מתנת  נער,  לכל  שי  בחלוקת  בעדני  שמעון 

הביטוח הלאומי- שעון יוקרתי.
הנערים ובני משפחתם הודו מקרב לב לעובדי 
מחלקת השיקום על יום הפעילות  ועל האירוע 

המושקע מבחינה רוחנית ומבחינה חווייתית.
לפני כחודש התקיים אירוע בת מצווה ל-48 
המערבי  בכותל  בביקור  כן  גם  שהחל  נערות 
בירושלים ובסיור באתר שרשרת הדורות. לאחר 
מכן התכנסו הנערות באולמי כתר הרימון, שם 
תליט"א  קולדצקי  הרבנית  פניהן  את  קיבלה 
שערכה סעודת אמנים והפרשת חלה ולאחריה 
דברי  ונשאה  הבנות  את  אישי  באופן  בירכה 

התחזקות.
המצווה  ובת  בר  אירועי  ייחודיות  בשל 
אלעד,  ברק-  בני  סניף  ידי  על  המאורגנים 
מחלקת השיקום מזמינה נערים ונערות מהמגזר 
החרדי מכל רחבי הארץ. השנה השתתפו נערים 

חצור  אשדוד,  רכסים,  מירושלים,  ונערות 
הגלילית, מודיעין עילית, ביתר ותפרח. 

אירועים  היו  המצווה  ובת  בר  ״אירועי 
אנו  שנה  בכל  ביותר.  ומרגשים  חווייתיים 
נרגשים מחדש ויוצאים מחוזקים ומלאי עוצמה 
מהמפגש עם המשפחות, מהאחדות בין הנערים 
פעילויות  ליזום  נמשיך  פניהם.  על  ומהאושר 
לקידום  ונפעל  המבוטחים  לרווחת  קהילתיות 
והאלמנות  היתומים  משפחות  זכויות  מיצוי 

בביטוח הלאומי" אומר מרום.
יצוין כי הביטוח הלאומי משלם גמלת שארים 
לחוק.  בהתאם  ואלמנות  יתומים  למשפחות 
גמלת שארים הינה הגמלה היחידה שמשולמת 
בה תוספת עבור כל ילד ולא רק עבור 2 הילדים 

הראשונים כביתר הגמלאות.
מלבד גמלת השארים, כל נער ונערה המגיעים 
ע"ס  מצווה  בר\בת  למענק  זכאית  מצוות  לגיל 
בחודש  אוטומטי  באופן  המשולם   ₪  5,838
תוספת  משולמת  ובנוסף,  מצוות  לגיל  הגיעם 
הלומדים  יתומים  עבור  חודשית  מחיה  דמי 
למבחן  ובכפוף   &  569 בסך  י"ב  ט'-  בכיתות 

הכנסות.

איפה שלא תנפשו הקיץ 
נאמן תמיד יהיה שם



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

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

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

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

א.ת מישור אדומים, החרובית 24

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

תתחדשו
פתחנו את סניף פתח תקווה א.ת. סגולה

לרגל הפתיחה עד 50% הנחה
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מאת: עוזי ברק

החשוב  הבחור  הזמנים:  בבין  טרגדיה 
אליהו מגורי כהן ז"ל תושב רחוב בלוי בבני 

ברק, טבע למוות בחוף שרתון בתל אביב.
8 בבוקר  ביום שישי האחרון סמוך לשעה 
במים  גופה שצפה  על  במד"א  דיווח  התקבל 
הנפרד  לחוף  הילטון  חוף  בין  התפר  בקו 

שרתון בתל אביב.
מתרחצים שהיו בים משו את הגבר מהמים 
בהענקת  החלו  ומד"א  הצלה  איחוד  וכונני 
לבית  מהמקום  פונה  והוא  רפואי  טיפול 

החולים איכילוב בת"א, שם נקבע מותו.
"כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 20 שוכב 
על החוף סמוך לקו המים כשאזרחים ומצילים 
מבצעים בו פעולות החייאה בסיסיות", סיפר 
מיד  "התחלנו  כהן.  רונן  מד"א  פרמדיק 
מתן  שכללו  מתקדמות  החייאה  בפעולות 
תרופות, שוקים חשמליים, עיסויים והנשמות 
לבית  החייאה  פעולת  תוך  אותו  ופינינו 

החולים כשמצבו אנוש".
שראו  לנו  סיפרו  במקום  שהיו  "אנשים 
אותו צף עם הפנים במים סמוך לחוף הנפרד 
והזעיקו את המצילים מהחוף  ואז משו אותו 

בסיסיות",  החייאה  בפעולות  שהחלו  הסמוך 
הוסיף הפראמדיק.

כלל  הבחור,  של  משפחתו  בני  בתחילה, 
שרתון  בחוף  גם  לטביעתו.  מודעים  היו  לא 
לא חשבו שמדובר בבחור ישיבה, שכן גופתו 
בני המשפחה שראו  הסמוך.  נמשתה מהחוף 
הצלה  לאיחוד  פנו  מלבוא  מתעכב  שהבחור 
צוות  איכילוב.  החולים  לבית  אותם  שהפנו 
עסק  ת"א  זק"א  של  המשפטית  המחלקה 
לקבורה  להביאה  מנת  על  הגופה,  בשחרור 

בהקדם. 
בשעה  השבת  כניסת  לפני  יצאה  הלווייתו 
פתח  חלקת  'ירקון'  העלמין  בבית   16.30

תקווה, בהשתתפות בני משפחתו.

 הבה"ח אליהו 
מגורי כהן ז"ל
  בחור ישיבה מבני ברק טבע בחוף שרתון בתל אביב

גופתו נסחפה לחוף סמוך ונמשתה מהמים על ידי מתרחצים 
 נטמן לפני כניסת שבת בבית העלמין 'ירקון'

זירת האסון. צילום: דוברות איחוד הצלה

מאת: עוזי ברק

נמצאה  לתינוק  אם  ע"ה,  בל  ריקי  הגב' 
כניסת  לפני  כמה שעות  ביום שישי האחרון 
בריכה  בתוך  חיים  רוח  ללא  כשהיא  השבת 

פרטית ברחוב המכבים בבני ברק.
מאולתרת  בבריכה  אותרה  ע"ה  בל 
איחוד  מתנדבי  ברק.  בבני  ביתה  במרפסת 
ראשונים  שהגיעו  ברק'  'בני  מסניף  הצלה 
לזירה דיווחו כי נקבע מותה בזירה. נסיבות 

ואופי האירוע בבדיקה. 
סיפר:  הצלה  איחוד  מתנדב  שכטר  מנחם 
הקיץ  עונת  לרגל  שהוקמה  בריכה  "מדובר 
ללא  כשהיא  נמצאה  והיא  ביתה  במרפסת 

הכרה וללא דופק ונשימה ובעקבות כך רופא 
קבע את מותה בזירה".

בני  כאשר  התגלתה  הגדולה  הטרגדיה 
משפחתה ניסו ליצור איתה קשר טלפוני ביום 
טלפונית  ענתה  שלא  ולאחר  האחרון  שישי 
הגיעו אל ביתה ומצאו אותה ללא רוח חיים 

כאשר תינוקה נמצא לידה בתוך עריסתו.  
פונתה  וגופתה  מהמקום  נלקח  התינוק 

מהמקום עד לקבורתה.
הלווייתה  סידורי  את  אירגן  זק"א  ארגון 
הצהריים  לפני  ראשון  ביום  מביתה  שיצאה 
המכבים  מרחוב  משפחתה  בני  בהשתתפות 

והיא נטמנה בבית העלמין בעיר צפת.

נמצאה ללא רוח חיים
טרגדיה: הגב' ריקי בל ע"ה, אם לתינוק נמצאה בתוך בריכה 

פרטית ללא רוח חיים בביתה ברחוב המכבים בבני ברק

מאת: עוזי ברק

רכבים  לפנות  ממשיך  העירוני  השיטור 
הטיל   , השנה  במהלך  העיר.  מרחבי  נטושים 
פינוי  מלאכת  את  זייברט  חנוך  ר'  העיר  ראש 
מר  בראשות  העירוני  השיטור  על  הרכבים 
מאיר  העירוני  השיטור  ומפקד  מלכא  שלומי 
סויסה ועם קבלת המשימה החלו פקחי שיטור 
גודל  על  מצב  תמונת  ולקבל  העיר  את  למפות 

התופעה. 
עומדים  רכב  כלי   500 מעל  כי  התברר 
טיפול  חוסר  של  כתוצאה  לפינוי  בקריטריונים 
את  להעביר  העיר  לראש  שגרם  דבר  בנושא, 

הטיפול לשיטור העירוני. 
העיר  לראש  שניתנה  ראשונית  בסקירה 

לעמוד  התחייבו  האגפים  מנהלי  ובנוכחות 
למיגורה  עד  התופעה  את  ולצמצם  במשימה 

כליל העיר. 
של  חודשים   6 כ-  לאחר  שנעשתה  בבדיקה 
 500 מעל  העיר  מרחבי  פונו  כי  התברר  עשייה 
תברואתיים,  מפגעים  היוו  שלרוב  רכב,  כלי 
בעיר  הושארו  הרכבים  וחלקם של  בטיחותיים 

בני ברק ע״י תושבי ערים שכנות. 
פינוי  את  לאכוף  ימשיך  העירוני  השיטור 
העיר  ראש  הנחיית  לפי  הנטושים  הרכבים 
והרחיב את העשייה, והחל לטפל גם בנגררות 

הפזורות ברחבי העיר.
יצויין כי הדבר מסייע רבות למצוקת החניה 

ומפנה מקום לחניה עבור נהגי העיר.

500 רכבים פונו 
מעל ומעבר: השיטור העירוני פינה למעלה מ-500 רכבים 
נטושים ברחבי העיר בני ברק  היעד הבא פינוי נגררות

למה ללכת עם עגלה...
כשאפשר ללכת עם...  

כשאת מנסה לשלב לתינוקך נוחות ובטיחות מבלי לוותר על מראה יוקרתי 
ועכשווי - זה הזמן לבחור באחד משמונת צבעי הרויאל סטייל המדהימים

!?ROYAL STYLE

להשיג בחנויות הנבחרות
הפצה ראשית: 0542636192

לפרטים נוספים | חפשו אותנו 

איכות, יוקרה, נוחות

כל היתרונות 
בעגלה אחת!

בהצלחה  עברה   Royal Stayle עגלת 
בדיקות קפדניות ע"מ שהבייבי שלך 
יוקרה  עגלת  זמן.  בכל  בטוח  יהיה 
יוקרה  לצד  ואיכות  טיב  המשלבת 
הקטנים  לפרטים  חשיבה  ונוחות. 
לפרקטית  אותה  שהופכת  ביותר 

ומושלמת עבורך.

1899
ש"ח

וכיסוי לגשם כיסוי רגליים, תיק אם בקניית עגלה:
מתנה!

ֈכי לבייבי ˘לך מ‚יע סטייל

סטייל ח„˘ „‚ם ח„˘

אדוםבורדוקפהמוקהסגולאפור כההאפור בהירירוק ליים

מבצע 1,899 & בלבד  במקום 2,500 
+סלקל שבמבצע מתנה

בונבונים תל אביב רח' אצל 50 | 03-6048705
בונבונים בני ברק רח' מימון 17 שעות פתיחה: שני וחמישי 19:00-22:00 

מוצ"ש: שעה לאחר צאת השבת עד 22:30 או בתאום בטל' 054-233-4860

*ניתן לשלם גם באשראי

לאימהות שמבינות תינוקות

להשיג בחנויות הנבחרות
הפצה ראשית: 0542636192

לפרטים נוספים | חפשו אותנו 

איכות, יוקרה, נוחות

כל היתרונות 
בעגלה אחת!

בהצלחה  עברה   Royal Stayle עגלת 
בדיקות קפדניות ע"מ שהבייבי שלך 
יוקרה  עגלת  זמן.  בכל  בטוח  יהיה 
יוקרה  לצד  ואיכות  טיב  המשלבת 
הקטנים  לפרטים  חשיבה  ונוחות. 
לפרקטית  אותה  שהופכת  ביותר 

ומושלמת עבורך.

1899
ש"ח

וכיסוי לגשם כיסוי רגליים, תיק אם בקניית עגלה:
מתנה!

ֈכי לבייבי ˘לך מ‚יע סטייל

סטייל ח„˘ „‚ם ח„˘

אדוםבורדוקפהמוקהסגולאפור כההאפור בהירירוק ליים

ניתן להשיג  בבונבונים את כל מוצרי האיכות לתינוקות במחירים תינוקיים

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 058-6714440

המדריכים שלך לחוויה באוויר

מבצע
מיוחד

לבין הזמנים
199 ש“ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים



03-7718030

מוזמנים!!!כולכם חשובים ואישי ציבורבהשתתפות רבנים 28/8/16 בשעה 16:00יום ראשון כ"ד באב סניף ב“ב החדש   לפתיחה הגדולה

שמחים להזמינכם
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רקטה נורתה על שדרות: 
צה"ל תקף מטרות ברצועה

הדרום מתחמם: רקטה 
התפוצצה בצהריי יום 
ראשון במרכז העיר 

שדרות  בתגובה תקף 
צה"ל במהלך כל הלילה 
עשרות מטרות טרור של 

חמאס ברצועת עזה

מאת: חיים בנשק

נשמעה  ראשון  יום  בצהריי  הופר:  השקט 
התרעת צבע אדום בשדרות ובישובי שער הנגב, 
מיד אחר כך דיווחו התושבים על שמיעת פיצוץ, 
נמצאה  באזור  המשטרה  שביצעה  ובסריקות 

רקטה שהתפוצצה במרכז שדרות. 
צה"ל הגיב בחריפות, ותקף שורת מטרות של 
ארגון החמאס בצפון רצועת עזה. בצד הפלסטיני 
דיווחו על גל תקיפות עוצמתי, שאף נשמע היטב 

בישובי עוטף עזה.
החמאס.  תשתיות  לעבר  הופנה  הירי  עיקר 
בצה"ל אמרו כי "ארגון הטרור חמאס הוא הריבון 
אירוע  לכל  באחריות  שיישא  והוא  עזה  ברצועת 
שלקח  שמי  למרות  זאת  ממנה",  המבוצע  טרור 
אחריות על ביצוע הירי לעבר שדרות, הוא ארגון 
סלפי ברצועת עזה המכונה "אחפאד א-סחאבה". 
ברשתות  שפורסמה  הארגון,  מטעם  בהודעה 
בתגובה  בוצע  השיגור  כי  נכתב  החברתיות, 

לעליית יהודים להר הבית.
כניסיון  צה"ל  של  התגובה  את  ראו  בחמאס 
הארגון  בין  חדשה  אזורית  משוואה  ליצור 
אבו  סמי  עזה,  ברצועת  חמאס  דובר  לישראל. 
זוהרי, מסר: "חמאס תולה את האחריות להסלמה 
משוואות  לכפות  תצליח  לא  היא  ישראל.  על 
את  תשבור  לא  ישראל  ההתנגדות.  מול  חדשות 

רצון עמנו ולא תכתיב תנאים להתנגדות".
בעוצמתה  חריפה  הייתה  התגובה  כאמור, 
והערכות הן כי אביגדור ליברמן, שנכנס לתפקיד 
שר הביטחון רק לפני כחודשיים, ביקש להראות 
לחמאס שיש בוס חדש באזור. לא עוד ירי לעבר 
אלא  לשדרות,  רקטות  ירי  בעקבות  ריק  מבנה 

תגובה משמעותית יותר.
בתחילה היה נראה שהתגובה של שר הביטחון 
של  הטלוויזיה  שידורי  מפרופורציות.  יוצאת 
פתוח',  'גל  למתכונת  עברו  ברצועה  החמאס 
מתכונת מלחמה. גם הזרוע הצבאית של החמאס 
דובר  רוצה.  שישראל  מה  זה  אם  בכזו,  אימה 
אמר  עבידה,  אבו  חמאס,  של  הצבאית  הזרוע 
אמש במהלך ההתקפות, "אם ישראל תכפה עלינו 

מלחמה, אנחנו מוכנים".
בכל  בלבד  אחד  פצוע  על  דיווחו  הפלסטינים 
שמדובר  נראה  הכל  שבסך  כך,  התקיפות.  גל 

בניפוח שריר מול הפלסטינים ולא מעבר.
כי  העריכו,  הפוליטית  במערכת  גורמים 
התגובה החריפה של שר הביטחון נועדה לציבור 
"ליברמן  הפלסטיני.  לצד  מאשר  יותר  הישראלי 
את  החריפה  התגובות  שמדיניות  להראות  רוצה 
התגרו  הרקטה  ירי  אחרי  אמש,  אמרו.  הטון", 
הביטחון,  את שר  יעקוץ  מי  הפוליטית  במערכת 
בתקופתו  התוקפניות  באמירותיו  שנודע 

באופוזיציה.
לב  בר  עמר  הכנסת  חבר  אמר  למשל,  כך 
לתפקודו  מבחן  שעת  "זוהי  הציוני(,  )המחנה 
תמה  החפיפה  תקופת  החדש,  הביטחון  שר  של 
יבחר  אם  גורל.  הרות  החלטות  לקבל  וצריך 
מימין  לגיטימציה  יקבל  הוא  בביטחון,  השר 
ומשמאל". שר החקלאות אורי אריאל עקץ, "אני 
ליברמן  אביגדור  הביטחון  ששר  ומקווה  מאמין 

ינחה לתקוף כפי שהבטיח בעבר".
שרירים,  בניפוח  רק  היה  שמדובר  לכך  עדות 
התקשורת  לכלי  בכיר  צבאי  גורם  של  דבריו 
בישראל, "ישראל אינה מעוניינת להביא להסלמה 
המשחק".  כללי  את  לשנות  רצון  כל  לה  ואין 
הגורם הבכיר הוסיף, כי ישראל תמשיך במדיניות 
השקט ששרר באזור בשנתיים האחרונות, והזכיר 
כי רק הבוקר נכנסות כאלף משאיות לרצועת עזה. (*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% 
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 up מצב חירום: מטוס
נחת לאחר שעות חרדה

מצב חירום הוכרז בנתב"ג לאחר שמטוס "אל על" 
שהמריא מישראל לקייב שב על עקבותיו, מאחר ועל 
מסלול ההמראה נמצאו חלקי צמיג  המטוס רוקן 
אל הים את מיכלי הדלק ולאחר כמה סבבי בדיקה 

מול חלונות מגדל הפיקוח, נחת בשלום

מאת: חיים רייך

בערב  חמישי  ביום  הוכרז  חירום  מצב 
מישראל  שהמריא  שמטוס  לאחר  בנתב"ג 
לאחר  עקבותיו,  על  שב  נוסעים   281 ועליו 

שעל המסלול נמצאו חלקי גלגל.
בדרכו   03:02 בשעה  המריא  המטוס 
מנתב"ג לקייב. מייד לאחר ההמראה היבחנו 
צוותי הקרקע של השדה בחלקי צמיג מטוס 
על המסלול. בעקבות כך נקרא המטוס לשוב 
המטוס  כעת  בשדה.  אונס  נחיתת  ולבצע 
את  לרוקן  בכדי  הים,  מעל  הקפות  מבצע 
מאגרי הדלק שלו, למנוע בעירה במקרה של 

התרסקות חלילה.
אש  וכיבוי  מד"א  של  גדולים   צוותים 
בטיסת  מדובר  הנחיתה.  מסלול  על  נערכו 
כראוי  התקפלו  לא  שגלגליה  לקייב,  "אפ" 
על  המתנה  ביצע  "המטוס  ההמראה.  אחרי 
לחזור  כדי  הדלק  כמות  את  להקטין  מנת 

לנחיתה", ציינו בחברה.
חירום  מצב  "הוכרז  נמסר:  מהמשטרה 
מרחב   – ישראל  משטרת  פריסת  השלמת   .2
נתב"ג בשדה, לרבות כוחות תגבור מחוזיים 

ומתנ"א".
לאחר כשעתיים מתוחות, בהן חג המטוס 
עיני פקחי הטיסה.  סביב מגדל הפיקוח מול 

נחתה הטיסה בשלום וללא פגע.
יובל קורן, הקברניט בטיסה שנחתה נחיתת 
צמיג,  התפוצצות  בעקבות  בנתב"ג  חירום 
שיחזר את מהלך האירועים: "אחרי ההמראה 
היה חיווי שגלגל אחד נשאר לא מקופל. היה 
לי ברור שחוזרים לנחיתה בבן גוריון. עדכנתי 
מהלב  לדבר  החלטתי  והצוות,  הנוסעים  את 
ונתתי את כל המידע שהיה בידי". קורן הוסיף 
לנוסעים  אמרתי  הנחיתה  לפני  שעה  "חצי 
שאנחנו מצפים לטוב ביותר. בנחיתה הייתה 

התרגשות גדולה".
דני עומר, מנהל חטיבת התפעול בנתב"ג, 
לחניה,  נגרר  "המטוס  האירוע:  את  סיכם 
במטוס  ייצאו  והם  לטרמינל  ירדו  הנוסעים 

חילופי. לא ברור עדיין מתי".
 מנכ"ל מד"א, אלי בין, אמר: "צוותי מד"א 
פועלים  אנו  זה.  מסוג  לאירוע  מתורגלים 
מלא  פעולה  ובשיתוף  לנהלים  בהתאם 
ישראל  משטרת  התעופה,  שדות  רשות  עם 
וצה"ל. גם אם מדובר בשעת לילה מאוחרת, 
אורן  חיים".  הצלת  למען  הכל  יעשו  אנשינו 
בלושטיין, משנה למנכ"ל מד"א, הוסיף: "כל 
תרחיש  לכל  מצוינת  בצורה  נערכו  הכוחות 
נחת  שיכל להתרחש כאן. לשמחתנו המטוס 

בשלום".

מאת: חיים רייך

מקהילת  ברסלב  חסידי  כ-60  ונשמרתם: 
'שובו בנים' הסתננו בשעות הלילה אל שכם 
בכדי להתפלל בקבר יוסף, זאת ללא תיאום 
נכנסו  החסידים  לחוק.  ובניגוד  הצבא  אם 
על  זוהו  אך  פלסטיני,  אוטובוס  עם  למקום 
לעברם  ויידו  אותם  שתקפו  הפלסטינים  ידי 
אבנים. שבעה נפצעו באורח קל ונער בן 17 

פונה לבית החולים שניידר. 
רחובות  בין  והתפזרו  נמלטו  החסידים 
בכדי  למקום  הוזנקו  צה"ל  וכוחות  שכם, 
החסידים  הועברו  החילוץ  לאחר  לחלצם. 
שוחררו  הם  אנשים.   32 שעצרה  למשטרה 
לאחר זמן קצר והוצא להם צו הרחקה ל-15 

יום מהאזור. 
בהליכים  פתחו  ש"י  מחוז  במשטרת 
נהג  נגד  וכן  הנסיעה,  מארגן  נגד  פליליים 
במשטרה  החסידים.  את  שהסיע  האוטובוס 
חיי  ואת  חייהם,  את  סיכנו  הם  כי  הדגישו 

החיילים שנאלצו להיכנס ולחלצם. 
ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, 

הגיב לכניסה: "קבר יוסף הוא משאת נפשם 
אליו.  נשואות  ישראל  עם  עיני  רבים,  של 
ואומר  קורא  אני  שם.  להתפלל  רוצים  רבים 
בצורה ברורה לכל מי שרוצה להתפלל בקבר 
יחידים  יוסף, לא להתגנב בלילה בהסתננות 
משום  המכונים  במדים  המחבלים  מול  אל 
זה  מה  ראינו  כבר  פלסטינים.  שוטרים  מה 
יכול לגרום אצל יוסף לבנת הי"ד. אני קורא 
ואומר בבירור שלא להסתכן שלא לצורך ולא 

לסכן את חיילינו".

באישון לילה: צה"ל חילץ 
מתפללים מקבר יוסף

כ-60 חסידים מקהילת 'שובו בנים' הסתננו באישון ליל 
לשכם והותקפו בידי פורעים פלסטינים שיידו עליהם 

אבנים  7 חסידים נפצעו קל ו-32 נעצרו ע"י המשטרה 
והוצא נגדם צו הרחקה 

החסידים ברחובות שכם

שעות פתיחה: 18:00-22:00 בערב | או בתאום מראש: 052-7138477 | 055-6691825
רחוב ירושלים 31 בני ברק

טרמפולינה יוקרתית
בשווי 300 &

*בקנית עגלה מעל 1,500 &





לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי וערבי חג 10:00 ועד 14:00

מחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס
מכנסיים אקסוס
מכנסיים כותנה

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית אדומה

חולצות אקסוס תוית חום/זהב
חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

400
120
130
150
130
130
100
90

295
90
100
115
95
95
75
65

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות
בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(

הגיע מלאי ענק של חולצות אקסוס מכל התויות המידות והגיזרות



לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי וערבי חג 10:00 ועד 14:00

מחיר מכירהמחיר רגיל

חולצות אקסוס תוית סגולה
חולצות צבעוניות

חולצות ילד / נוער קצרות
חגורות
עניבות
חפתים

נעליים רוקפורט
גרביים

85
80

2 ב- 80
29
35
35
349
6

120
120
150
60
60
60
500
9

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות
בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(

הגיע מלאי ענק של חולצות אקסוס מכל התויות המידות והגיזרות



בני ברק 22   כ' באב תשע"ו 24/8/16  12

נתניהו.  מראש-הממשלה  לקחת  אפשר  אי  אחד  דבר 
גם אחרי חמש וחצי שעות עם הפסקה קלה, כשהיושבים 
חיוני,  נראה  האיש  מצוקה,  סימני  מגלים  השולחן  סביב 
עם אנרגיות שלא מתכלות. תעצומות הנפש אף מתחזקות 
התקשורת  על  מדבר  כשהוא   – סיום  לקראת  והולכות 

העוינת ורעייתו שרה. אלא מה?
התברר  ולימים  גנדי  אמר  בא"  אני  לי  קוראים  "אם 
שהנסיבות היו חשודות, הן של הקוראים והן של הקרוא. 
קול  מוציא  מחושבת  ביומנו  דקה  שכל  ממשלה  כשראש 
קורא להגיע ללשכתו - גם אם מהיום למחר בעיצומו של 
הבידוק,  באוהל  כולם. ממתינים  - מתייצבים  הזמנים  בין 
עונדים את שרשרת הכניסה המאושרת, נכנסים לאקווריום 
בדבוקה אחת ומבטלים לו"ז מתוכנן של יום שלם שמתארך 
והולך. העיתונאים יכולים ללגלג במשך כל השנה על חברי 
הכנסת שמתייצבים כל אימת שהם נקראים והנה מסתבר, 

שברגע האמת, איש לא חסין. 
השורות הללו נכתבות מתוך מעון רה"מ, אחרי פגישה 
מה  החרדית.  העיתונות  נציגי  עם   - לסמינריון  שהפכה 
שנאמר לתקשורת הכללית, במסגרת הסבב הבלתי פוסק, 
נאמר גם לתקשורת החרדית. "אני מצפה לאוף דה רקורד 
רקורד  דה  לאוף  ולא  שנתיים  מעמד  שמחזיק  אמריקאי 
היום  את  נתניהו  פתח  שעתיים",  מעמד  ישראלי שמחזיק 
– שלא נגמר. מהמפגש הזה נתניהו ילמד ש'אוף דה רקורד 
זו  מילה  לפחות,  הזה  במדור  מכולם.  הגרוע  הוא  חרדי', 

מילה.
את סבב התקשורת עושה נתניהו במטרה ליצור דיאלוג 
לו.  שהודבקה  הקריקטוריסטית  הדמות  את  שינפץ  ישיר 
השיחה,  פתיחת  עם  הוכיח  הוא  שלו  האיור  כישורי  את 
עם  הישראלית  מהתקשורת  המשתקפת  דמותו  בשרטוט 
האף הארוך ואגלי הזעה שניגרים מהמצח. את הסטיגמה 
על  ישיבה  של  תמימות,  שעות  חמש  לנפץ.  בא  הוא  הזו 
הכיסא, שרטוט על הלוח, העברת מצגת, ניהול דו-שיח ער 
ואפילו קריאת קטע שירה – הוא הקדיש כדי להוכיח שיש 

לו משנה סדורה.  
צבאית-כלכלית- הצלעות,  שלוש  על  דיבר  נתניהו 
ונתונים,  מדינית, ובמשך שעות ארוכות, על סמך שקפים 
טוב.  רק  למדינה  עשו  המצטברות  כהונתו  הוכיח ששנות 
איתן.  בצוק  כולל  הנכונים,  הצעדים  ננקטו   – ביטחונית 
כלכלית - הסרת החסמים לאורך השנים הזניקה את מעמדה 
היה  לא  מעולם  מצבנו   - מדינית  ישראל.  של  הכלכלי 
הצביעו  שנים  עשרות  שבמשך  מדינות  כאשר  יותר,  טוב 
שוטפים.  מגעים  כיום  מקיימות  ישראל,  נגד  אוטומטית 
הציר עם המדינות הערביות השפויות הדוק מאי פעם, עד 
שנתניהו מביע תקווה שכמה מהמדינות האירופאיות ינהגו 
מהמדינות  חלק  כלפינו  שנוקטות  הגינות  באותה  כלפינו 

הערביות המתונות. 
שעמד  מי  של  לזכותו  הזה  הטוב  כל  את  זוקף  נתניהו 
בראשות הממשלה בעשרים השנים האחרונות – בתקופה 
מיוחסות  הן  הצלחות  "כשיש  ביותר.  הארוכה  המצטברת 
הובאה  הממשלה",  ראש  זהו  כישלונות  וכשיש  לשרים 
כאן לא פעם האמירה בשמו, שהושמעה גם במפגש הזה. 
הוא  הזה  הפנים-תקשורתי  שלמסע  אומר  בעצם  נתניהו 
יוצא כדי לתווך את המציאות כפי שהיא, ולא כפי שמנסים 
אותם   - העיתונאים  לציבור  גם   - לציבור  אותה  לתווך 

גורמים תקשורתיים שעוינים אותו מאז שנות התשעים. 
מציג  וביבי  האחרון,  בחודש  כאן  הובאה  הזו  המשנה 
על  נשאל  הוא  לו.  שני  שאין  כפרפורמר  ברהיטות  אותה 
הכל, ולא מתחרט על כלום. הוא מתייחס לברק )האמריקאי 
הלשעברים  לטענות  מבית,  היריבים  לחיסול  והישראלי(, 
בכירי הצבא ונטילת תיקי התקשורת והחוץ לידיו. גם על 
מתקנת,  העדפה  לשאול:  מה  חסר  לא  ומדינה  דת  יחסי 
הרפורמים, השבת, הקיצוץ בקצבאות כשר אוצר – שהוא 
אינו בוש אלא גאה בו, ושאר עניינים מגזריים. הצד השווה 
לעולם  נדלה  הבלתי  העצמי  הקרדיט  הוא  הנושאים  לכל 

קדנציית  גם  טעויות.  ונטול  עשייה  גדוש  פוליטי-מדיני, 
כורח  אלא  שלו  טעות  הייתה  לא  לפיד  עם  השותפות 
מציאות שנכפתה עליו. אין שום ביטוח לכך שבסיטואציה 
דומה ההיסטוריה לא תחזור על עצמה ולמפלגות החרדיות 
יותר מדי את החבל התקשורתי-ציבורי  מוצע לא למתוח 
ביחסי דת-ומדינה. או במילים אחרות: לא להרים ללפיד 

להנחתה.
הזה  התקשורתי  הבולמוס  מדוע  היא  הגדולה  השאלה 
הישראלית,  העיתונות  עם  פוסקים  בלתי  מפגשים  של   –
תקף אותו דווקא כעת. נתניהו מזלזל בנחרת בוז בטענות 
שהחקירה גרמה לכך. "לא יהיה כלום כי אין כלום", הוא 
אמר בכנסת וחזר על האמירה בתוספת הסברים ותזכורות 
את  להציג  הזמן  הגיע   – נתניהו  של  מבחינתו  מהעבר. 
העיתונאים.  עם  למגע  ולחתור  מתווכים  בלי  המרכולת 
חוסר הנגישות האישית עד כה שהוביל להשחרת דמותו, 

לא  שלעולם  האיש  מודה  שבו  היחיד  המשגה  אולי  הוא 
טועה. 

שנתניהו  הרי  אני",  זה  "המדינה  אמר  ה-14  לואי  אם 
יכול לומר זאת עם צידוק עובדתי. האיש קיבל את הקרדיט 
והרביעית  ברציפות  השלישית  הקדנציה  זו  מהבוחר 
הנכס  של  מצבו  פי  על  אותו  שיבחנו  ומבקש  במצטבר, 
הקרוי מדינת ישראל כיום, בהשוואה למועד בו קיבל אותו 
לידיו. נתניהו מבקש שימדדו אותו על פי מבחן התוצאה 
אפשר  מתחרים.  לה  שאין  ברמה  סדורה  משנה  ומציג 
לאהוב את האיש יותר או פחות, אבל אי אפשר לחלוק על 

יכולתו הפנומנלית לעמוד במבחן הצגת התוצאה.

רכבת השבת
 - בירושלים  במקום הכי רחוק מלשכת ראש הממשלה 
ברחוב המלאכה בתל אביב, יושב שר התחבורה והמודיעין 
תל  בדרך  המואצות  העבודות  רק  לא  אלו  כץ.  ישראל 
שמגדילות   - ובגשר  בכביש  במנהרה,   - ירושלים  אביב 
המרחק  בעיקר  זהו  הלשכות.  שתי  בין  הפיזי  המרחק  את 
השניים  בין  האישי  המשבר  רקע  על  שנוצר  הפוליטי 
בתגובת  שנקטעה  הליכוד  במזכירות  ההצבעה  בעקבות 
נגד כואבת של נתניהו. הייתה זו תגובה בלתי מידתית כמו 

התקיפה השבוע בעזה, ובשתי החזיתות, להבדיל כמובן, 
מסתמנת הבלגה. 

כזה  בליכוד,  החזק  כאיש  האחרונות  בשנים  נחשב  כץ 
הממשלה  בישיבות  נתניהו  של  לצידו  שבוע  מדי  שיושב 
נתניהו  של  מיוחדת  להזמנה  נזקק  לא  הוא  כוח.  מעמדת 
שנתניהו  לשרים  המיועד   – אליהו'  של  'כיסא  על  לשבת 
תוצאות  שבוע.  לאותו  נכון  הזמנית,  בהאדרתם  חפץ 
בלשון  טוב  עשו  לא  שעבר  בשבוע  רה"מ  מול  העימות 
המעטה, אבל האיש שגדל על ברכי שרון למד שאת הגלגל 
למנהרה  ירד  הוא  האש,  את  מיקד  כשנתניהו  עוזבים.  לא 

הממוגנת של הרכבת – והמשיך לחפור.
בלשכתו  כץ  את  פגשתי  רה"מ,  עם  הפגישה  לפני  יום 
תמונת  לצד  מימין,  הקיר  על  אביב.  בתל  הגינונים  נטולת 
ותמונת הנשיא עם הקדשה, תלויה תמונה מכתבה  רה"מ 
בלי  למזלו   – 'הבולדוזר'  הכיתוב  עם   2 בערוץ  ששודרה 
רוחשת  וכוורת  שחורה,  גולף  בחולצת  נוני.  של  חתימה 
של  תחושה  שעבר,  המשבר  אחרי  גם  משדר,  כץ  סביבו, 

עשייה בתוך ים של ברברת.
ולא  אחת  פעם  דיבר  כץ  רה"מ,  לבין  בינו  המשבר  על 
בשבועות  לראשונה.  מדבר  כץ  השבת,  משבר  על  יסף. 
האחרונים הוא מותקף בשל גל חילולי שבת שמתבצעים 
ראש  והקלה.  הכבדה   – הרכבת  של  התשתית  בעבודות 
מופתע  פני  העמיד  שמא,  או   - לגלות  הופתע  הממשלה 
חילולי  נגד  טענות  משמיעים  החרדים  העיתונאים  כי   –
והגן  השבת שמתקיימים במשרד התחבורה. ביבי הופתע 
על כץ בדרכו, כאשר בתום הפגישה התקשר לחברי הכנסת 

החרדים כדי להבהיר שהנושא בטיפולו.
שאינה  משחירה  כללית  תקשורת  על  מתלונן  נתניהו 
על  אבל  קוטר,  אינו  כץ  הוורודה.  המציאות  את  משקפת 
עצמו שהוא  על  המעיד  כיהודי מאמין  מדבר  הוא  השבת 
השבוע  ניתנה  לנתניהו  אם  ביומו.  יום  מדי  תפילין  מניח 
זכות דיבור נטולת הגבלה, אין סיבה שהדבר יימנע משר 
החרדי.  הציבור  לידיד  נחשב  השנים  שבמשך  התחבורה 
מתגנבת  התחבורתית,  משנתו  את  משמיע  כץ  כאשר 
בזירה  גם  אלא  בדרכים,  הדחפורים  רק  שלא  המחשבה 
כמה  עשו  החרדים,  הכנסת  מחברי  חלק  התקשורתית, 

סיבובים בשבועות האחרונים.
"אני שר תחבורה מעל שבע שנים שמצליח לשמור על 
אומר  במשרד",  לפני  שהיה  שר  מכל  יותר  הסטטוס-קוו, 
נגדי בקמפיין שדיבר על  יצאו  עלי לחצים,  "הופעלו  כץ, 
לתחבורה  שזקוקות  חלשות  אוכלוסיות  של  ציבורי  צורך 
בגלל  גם  זאת  עושה  אני  שלי.  על  עמדתי  אבל  בשבת 
המחויבות הפוליטית אבל גם בגלל האמונה עמוקה שלי 

בזהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".
התחושה היא שדווקא בממשלת הליכוד צצות יוזמות 
כנסת  שחברי  חוקים  כולל  הסטטוס-קוו,  את  שמסכנות 

מהליכוד מנסים להעביר.
"זהו מאבק רב שנים ובכל פעם צץ מישהו מהמפלגות 
הליכוד  משולי  כמה  עוד  וצצים  הדתיות-לאומיות 
לפני  הרי  בשבת.  ציבורית  תחבורה  לאפשר  שדורשים 
יודע מי  נגדי שאני  הקמת הממשלה, עשו קמפיין ממומן 

עומד מאחוריו". 
לפני שבוע היה זה ליצמן שהתלונן על קמפיין ממומן 
נגדו. אם גם נגדך ניהלו קמפיין, תן שמות. למה להשאיר 

את הקוראים במתח?
"לא אנקוב בשמות אבל לא חסרים גופים שהרפורמות 
הרי  הרכב,  ייבוא  מהפכת  את  קחו  בהם.  פגעו  שהובלתי 
היו פה השלכות בסכומים אדירים של כשלושים מיליארדי 
שקלים. כבר עברתי שלושה-ארבעה קמפיינים של גופים 
בתגובה:  אמרתי  אותי  כשתקפו  מתרגש.  לא  ואני  שונים 
הסטטוס- את  ישנה  הוא  אם  אותו  ותשאלו  להרצוג  לכו 

קוו במידה וירכיב ממשלה. הרי גם ברק, אלוני ולפיד לא 
שינו את החוק כשישבו בממשלה. עמדתי על דוכן הכנסת 
והקראתי מהחוק: שר התחבורה חייב לשקול שיקולים של 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

המדינה זה אני

פגוש את העיתונות. ראש הממשלה נתניהו
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מסורת ישראל בבואו לאשר או לא לאשר תחבורה 
בשבת".

שומר הברית

ישראל כץ אינו איש של אחד בפה ואחד בלב. 
הוא  החרדית,  לאוזן  כאן  משמיע  שהוא  מה  את 
הנוכחית  בקדנציה  הכללית.  בתקשורת  גם  אומר 
פומבית,  לעסוק  מעדיפים  החרדים  הכנסת  חברי 
דתיים.  בנושאים  ופחות  חברתיים  בעניינים  יותר 
על  להגן  כדי  הכנסת  דוכן  על  עלה  כץ  כאשר 
חברי  עזרת  את  וביקש  הסטטוס-קוו,  שמירת 
נתקל  הוא  מקדים,  בנאום  החרדים  הכנסת 
לו  שהציעו  מהם  כמה  של  מתחמקות  בתשובות 

לעלות ולשקף בנאומו גם את עמדתם. 
בלשכתו של כץ אף יודעים לספר על נציג חרדי 
תפקידו  במסגרת  לפעול  שנתבקש  בכיר  בתפקיד 
כדי להפסיק את חילולי השבת. המענה המתחמק 
שר  של  לפתחו  חזרה  הכדור  את  גלגל  שלו 
התחבורה. בלשכת שר התחבורה נוצרה התחושה 
שיש כאלו שנמנעים מלעשות את המלאכה בעצמם 
את  עבורם  שיעשה  שבת',  של  'חילוני  ומחפשים 

העבודה. מתחמקים ומתלוננים.
מגיע לך בהחלט שכר שיחה נאה על האמירות 
רואים  אנחנו  זאת  לצד  אבל  החד-משמעיות, 
הציבורית  התחבורה  תופעת  של  התרחבות 
בשבתות על ידי חברות פרטיות, חלק מזה בגיבוי 

הרשויות. זה קורה במשמרת שלך.
הסטטוס- על  ברורה  הגנה  יש  שלי  "במשמרת 
הסיעות  ראשי  את  כינסתי  ביוזמתי  אני  הרי  קוו. 
החרדיות עם גופי המקצוע, כדי למנוע כל תופעה 
הפגישה  של  ב'  לחלק  הסטטוס-קוו.  הפרת  של 
בעניין  הגדולות.  החברות  מנהלי  כל  את  זימנתי 
חוק  אכיפת  על  שממונה  שמי  להבין,  צריך  הזה 
אמרתי  וגם  העבודה,  שר  הוא  ומנוחה  עבודה 
בכנות לחברי החרדים, שאני מצפה בכלים שלהם 

במשרדים נוספים, להפעיל את השפעתם".
ומה עם התרחבות תופעת העבודות בקו הרכבת 
שלמשרד  תחושה  יש  בשבת?  הקלה  והרכבת 
על  גם  ביעדים  לעמוד  הדרך  אצה  התחבורה 

חשבון העבודה בשבת, כולל בשבת הקרובה.
"בוא נתחיל עם הסיפור של הרכבת הקלה. הרי 
אמרתי  מעשה  ולאחר  אלי,  שפנו  בשעתו  פורסם 
שבניגוד לפרסומים אף אחד לא פנה אלי וגם לא 
הבטחתי. גם בעניין העבודות ברכבת ישראל, אני 

בוודאי לא נתתי ולא אתן שום היתר. אני עושה כל 
מה שאפשר כדי לשמר את הסטטוס-קוו אבל שוב, 
צריך לזכור שהממונה על היתר עבודה בשבת לפי 
חוק שעות עבודה ומנוחה הוא שר העבודה. היה 
אבל  כץ,  ישראל  בשם  עבודה  שר  בעבר  אומנם 
ובפירוש  התפקיד  את  לקחת  יומרות  שום  אין  לי 

החלק הזה אינו באחריותי".
בתחום,  בולדוזר  דומיננטי,  תחבורה  אתה שר 
רוצה  היית  רק  אם  השפעה.  לך  שיש  ספק  אין 

העבודות בקו הרכבת לא היו מתבצעות.
עליו  שמגן  הראשון  ואני  סטטוס-קוו  "יש 
שהם  התחומים  בכל  נכון  זה  ההתקפות.  כל  נגד 
זאת  עם  יחד  הכלל.  מן  יוצא  ללא  אחריותי  תחת 
בשבת.  גם  מתנהלת  ישראל  שמדינת  לזכור  צריך 
אבל  בשבת,  נלחמו  לא  שהם  נאמר  החסידים  על 
מאפשרת  שהמדינה  קריטיים  תחומים  יש  אצלנו 
הבריאות  שר  לחברי  אמרתי  עבודה.  במסגרתם 
עבודה  נעשית  החולים  בבתי  הרי  ליצמן,  יעקב 
וגם לא במקרים של פיקוח נפש. האם אתה עוקב 
לא.  לי,  אמר  והוא  דבר,  כל  אחרי  פרטני  באופן 
הפעלת  דוגמת  אחריותי,  לתחום  שנוגע  מה  בכל 
משמעית  חד  שלי  ההנחיה  ציבורית,  תחבורה 
לעמוד  דואג  גם  אני  הסטטוס-קוו.  על  לשמור 

ציבורית מאחורי הדברים".
אבל  בעבר,  שהיה  מה  על  חולק  לא  איש 
בשבועות האחרונים יש תחושה שמשהו השתנה, 

ולא לטובה.
בכל  כשהיו  ונותרו  השתנו  לא  שלי  "העמדות 
לך  אתן  השבת.  בסוגיית  רק  ולא   – הנושאים 
דוגמה ממש מהתקופה האחרונה. כשדיברו לפני 
הליב"ה,  על  הממשלה  בישיבת  שבועות  מספר 
והערבים.  החרדים  את  נשימה  באותה  הזכירו 
בהסכמה,  להיעשות  צריך  שהכל  ידועה,  דעתי 
בחינוך  ראש  להקל  אוהב  שאינני  אמרתי  אבל 
התורני ששמר עלינו כעם בתקופות הקשות ביותר, 
ההיסטוריות  העוצמות,  את  לזכור  תמיד  וצריך 
ואת  מנחיל  הזה  שהחינוך  והאינטלקטואליות, 
לימוד  גם  מאפשר  הגמרא  שלימוד  העובדה 
וקליטה מהירים כאשר בוגרי החינוך החרדי באים 
אפילו  החרדים  זאת כשהשרים  אמרתי  להשתלב. 
לא היו בחדר, כי זו דעתי והשקפת עולמי. אוהבים 
לכו  פעם,  ואמרתי  לימודיים  פערים  על  לדבר 
תבדקו נתונים. הרי לעשרות אחוזים מהמתגייסים 
לצה"ל בחינוך הרגיל אין עברית בסיסית של קרוא 

וכתוב".
בוא נדבר על מספרים, ולא על מילים. הבעת 
אתה  האם  הקואליציה,  בהרחבת  תמיכה  בעבר 

והגדלת  לממשלה  העבודה  בצירוף  תומך  עדיין 
הקואליציה?

את  וגם הבעתי  "לפני הפגרה הקודמת חשבתי 
דעתי בפני ראש הממשלה, שאסור לנו לחזור אחרי 
הפגרה עם ממשלת 61. ממשלת 61 כבר אין ברגע 
להרחיב  צריך  האם  לקואליציה.  צורף  שליברמן 
יותר? אני לא בטוח אבל לא שולל בשני תנאים, 
שלא תהיה התניה של הרחקת הבית היהודי ושלא 
ישנו את עקרונות הליכוד. במגבלות הללו, אין לי 

התנגדות אם זה נחוץ".
פוסקים,  הבלתי  החיכוכים  את  רואים  אנחנו 
זה  שככה  תחושה  ויש  היהודי  הבית  מול  בעיקר 
הממשלה  להערכתך  זמן  כמה  להימשך.  יכול  לא 

תחזיק מעמד?
מי  יכול להימדד בשאלה  חיי הממשלה  "אורך 
ממרכיבי הקואליציה יכול ללכת לבחירות כשהוא 
היחידה  המפלגה  לא.  ומי  הממשלה  בתוך  נמצא 
כשהיא  לבחירות  לצאת  יכולה  לא  שלכאורה 

בממשלה היא כולנו – אבל ימים יגידו.
יחסית  יציב,  גורם  כמו  נראה  עוד  כחלון 
לאחרים. עם בנט היחסים עולים על שרטון כל 

שני וחמישי.
ולזהות  הפוליטית  לשותפות  מתייחס  "אני 
האינטרסים. זו ממשלה הומוגנית כי זו השותפות 
שבגין   '77 קואליציית  אותה  בעצם  זו  הנכונה. 
לאומי,  הדתי  והציבור  החרדים  עם  הקים, 
שהחזיקה מעמד והוכיחה את עצמה. הרב שך הגן 
שזו  בגלל  זאת  עשה  והוא   – מבחן  בשעת  עליה 
שותפות שיש לה בסיס. הרי קהל הבוחרים שלנו 
אנשים  הם  למשל,  כמוני  מהנציגים,  רבים  וגם 

שמחוברים למסורת באופן העמוק ביותר".
ראינו איך החיבור ארוך השנים עם החרדים, 

בא לידי ביטוי בקדנציה הקודמת...
הקודמת,  בקדנציה  לפיד  עם  שקרה  מה  "קרה 
וזה הרי לא סוד שהדבר נכפה עלינו ולא בא מתוך 
נחרצת  עמדה  הבעתי  הדרך  אורך  לכל  בחירה. 
חלק  לי  והיה  עם החרדים  חידוש השותפות  בעד 
והקמת  הבחירות  לקראת  הברית  בחידוש  גדול 
אני  וזאת  הזאת,  בממשלה  הנוכחית.  הממשלה 
מיישמים  אנחנו  נתניהו,  של  לזכותו  גם  אומר 
והחרדים  התחומים,  בכל  במלואן  ההבטחות  את 
מקבלים את מה שקיבלו בדין לפני ממשלת לפיד. 
מעריך  אני  ולכן  במבחנים  שעמדה  שותפות  זו 

שהממשלה הזאת תעמוד גם במבחנים הבאים".
ראש  גם  חותם  היה  כץ,  של  הזה  המשפט  על 

הממשלה.
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נתניהו נשאל על 
הכל, ולא מתחרט 

על כלום. גם 
קדנציית השותפות 
עם לפיד לא הייתה 

טעות שלו אלא 
כורח המציאות. 
אין שום ביטוח 

לכך שבסיטואציה 
דומה ההיסטוריה 

לא תחזור על 
עצמה ולמפלגות 
החרדיות מוצע 

לא להרים ללפיד 
להנחתה

"זו בעצם אותה 
קואליציית 77' 

שבגין הקים, עם 
החרדים והדתי-
לאומי", אומר 
השר ישראל 
כץ, "הרב שך 

הגן עליה בשעת 
מבחן – והוא עשה 
זאת בגלל שקהל 

הבוחרים שלנו וגם 
רבים מהנציגים, 
כמוני למשל, הם 

אנשים שמחוברים 
למסורת באופן 
העמוק ביותר"

מבטיח לא לסטות מהמסילה. שר התחבורה ישראל כץ
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התורה  בתלמודי  ח'  כיתות  מסיימי  כאלף 
"היו  והכוונה  הדרכה  כנסי  בסדרת  השתתפו 
לישיבות  כניסתם  לקראת  בב"ב,  נכונים" 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרן  של  בברכתם  הקטנות, 
שליט"א, ובעידודם של ראשי הישיבות ומנהלי 
הת"תים, בארגון פרוייקט "שערי ישיבה" שע"י 
המחלקה  פעילות  במסגרת  'מאירים',  ארגון 
לילדים ולנוער 360 בעיריית ב"ב שבהנהלת הרב 

שמעון קשש. 
סדרת הכנסים מיועדת לנוכח אתגר רוחני עצום 
לישיבה  כניסתם  עם  התלמידים  בפני  העומד 
ומקיפה,  מעמיקה  התייחסות  ודורש  קטנה 
במסגרת  היומיומית  ההתמודדות  הרי  לא  שכן, 
לייחס  עליהם  שחובה  החשיבות  כגודל  הת"ת 
בישיבה  בפניהם  הניצבות  הנעלות  למטרות 
שתועמק  וככל  עימן,  וההתמודדות  הקטנה 
ההכנה לקראת כניסתם להיכל הישיבה הקטנה, 
והכוונה  הרצון  ההנהגה,  הלימוד,  מבחינת  הן 
להשקיע כל שבהם על מנת לגדול ולפרוח בכרם 
בית ד', כך תהיה הצלחתם גדולה וכבירה בע"ה.
ת"ת  שע"י  באולם  שנערך  הראשון  הכנס 
הגאון  מרן  של  בראשותו  עמד  זיתים",  "שתילי 
הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, חבר מועצת 
כל  שעל  כך  על  עמד  שבדבריו  התורה,  חכמי 
דברי  את  היטב  לזכור  לישיבה,  שעולה  תלמיד 
חז"ל: "יגעת ומצאת תאמין", למרות שבתחילת 
הדרך בישיבה עלולים לצוץ קשיים, החכם עיניו 
להתייגע  המכשולים  על  להתגבר  ויודע  בראשו 
כדי שיוכל למצוא אח"כ את האור הגנוז בתורה. 
כי  הדגיש,  שליט"א  בעדני  שמעון  רבי  הגאון 
ממשיכים  ולא  א'  שיעור  מתחילים  בישיבה 
כיתה ט', כיון שזה דבר חדש לגמרי ואין  קשר 
למה שהיה עד עתה, ולכן ניתן לפתוח דף חדש, 

להתייגע בתורה ולגדול לבן עלייה.
רה"ע  סגן  דדון,  אליהו  הרב  השתתף  בכנס 
לכל  ולהודות  לחזק  שבא  החינוך  אגף  וראש 
חשובים  פרוייקטים  לקידום  בעירייה  הפועלים 
רבי  הרה"ג  מאלפים  דברים  נשא  כמו"כ  אלו. 
המעשיות  הנקודות  על  שליט"א  זכריהו  מיכאל 
את  לפתוח  וכיצד  הזמנים  בין  לימי  הנחוצות 

התקופה הראשונה בישיבה.

הת"תים  תלמידי  לכלל  נערך  שני  מרכזי  כנס 
החסידיים בעיר. את  המעמד הנחה בטוב טעם 
"מאירים",  ארגון  יו"ר  שטיין,  משה  יצחק  הרב 
במעבר  העולים  התלמידים  מוכנות  כי  שאמר 
בטוח  נעשה  לישיבות  מהת"תים  והגורלי  החד 
הישיבות  להיכלי  ייכנסו  בע"ה  והם  יותר 

בהצלחה רבה. 
בתחומי  רבות  כה  הפועל  זייברט,  חנוך  הרב 
החינוך, נשא דברי ברכה וביטא את התרגשותו 
לישיבות  העולים  הרבים  התלמידים  למראה 
בעיר, ושיבח את הפרוייקט של "שערי ישיבה" 
ועל עבודת הקודש הנעשית בעת תקופת המעבר 

לישיבות.
המנהל  שליט"א,  טויסיג  אהרן  רבי  הגה"צ 
בדבריו  העניק  אלכסנדר  ישיבת  של  הרוחני 
ניסיונו  מפרי  רב,  בקשב  שנשמעו  לתלמידים, 
רב השנים כיצד לצלוח את המעבר החד מהת"ת 

לישיבה, ומהי הדרך לגדול לבן עלייה בישיבה.
לשמוע  התלמידים  מאות  זכו  קודש  בהדרת 
בעולם  להצלחתם  מפורטים  הדרכה  דברי 
מסטריקוב  האדמו"ר  מרן  כ"ק  מפי  הישיבות 
הכרוכות  ההתמודדויות  את  שציין  שליט"א, 
במעבר בין המסגרות. בדבריו המעוררים ומלאי 
ההתרגשות הדגיש עד כמה היגיעה והעמלות הן 
הקובעות את ההצלחה ולאו דווקא הכישרונות. 
כמו כן הזכיר נקודות הנחוצות להצלחה בדורנו, 
כמו ההתרחקות מפגעי הזמן אשר רבים חללים 

הפילו.
פינק  יהושע  רבי  הגאון  נשא  מאלף  משא 
עמד  בדבריו  בעלזא.  בביה"ד  דיין  שליט"א, 
לצמוח  ומסייעת  העומדת  הנכבדות  תחושת  על 
ולגדול בדרך הישר והראוי. לאחריו נשא דברים 
מרתקים הרה"ג פנחס ברייער, מארגון 'מאירים' 
שהוא  תוך  לבוגר,  מילד  להפוך  כיצד  בנושא 

שוזר פנינים ונקודות נחוצות להצלחה.
נערך בברכתו של מרן שר  כנס מרכזי אחרון 
ובהשתתפות  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 
מרן הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, 

ראש ישיבת פוניבז'.
לקראת הכינוס נכנסו משלחת מחשובי מנהלי 
בעירייה,   360 התכנית  נציגי  עם  יחד  הת"תים, 
שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  למרן 
לקבל ברכה והכוונה לקראת הכנס החשוב. מרן 

ההדרכה  סוגיית  חשיבות  את  עודד  שליט"א 
עם  הצעירים  לבחורים  הנדרשת  המיוחדת 
כניסתם להיכלי הישיבות הקטנות, והורה לקיים 
חז"ל שלא  כדברי  באב,  ט"ו  בתאריך  הכנס  את 
באב.  עשר  כחמשה  לישראל  טובים  ימים  ניתנו 
לאור קריאתו נערכו הכנות רבות לקיים את הכנס 

בימי בין הזמנים, כהוראת מרן שליט"א.
הגאון  מרן  התקבל  ובהתרגשות  רב  בכבוד 
ראש  שליט"א,  אידלשטיין  גרשון  רבי  הגדול 
התורה,  גדולי  מועצת  וחבר  פוניבז'  ישיבת 
שהטריח את עצמו על מנת לחזק את התלמידים. 
במשאו הזכיר ראש הישיבה את החובה להיזהר 
וכן  בתורה,  להצלחה  סגולה  שזו  הרע,  מלשון 
לראות  ורעות,  ושלום  ואחווה  באהבה  להתחזק 
רק את המעלות, ולא לחשוב כלל על החסרונות 
אב  כיבוד  מצות  על  עורר  כן  לחברו.  שיש 
יסודות  כי  שליט"א,  מרן  הזכיר  לאחמ"כ  ואם. 
בדיבוק  חכמים,  בשימוש  הם  בתורה  ההצלחה 
חברים ובפלפול התלמידים, וזה נוגע לכל אחד 
וגם  מהרב  תורה  לקבל  חכמים  שימוש  ואחד: 
זה  לעזור  חברים  דיבוק  ההנהגה,  בכל  שימוש 
שחלש  למי  להסביר  התלמידים  ופלפול  לזה 
זוכה  ובזה  יפות,  פנים  בסבר  לו  ולעזור  ממנו 
להצלחה בתורה מידה כנגד מידה, כמו שאמרו 
שיהא  גם  חשוב  מכולם".   יותר  "מתלמידי 
שיחות  לשמוע  מוסר,  בספרי  חכמים"  "שימוש 
מוסר וללמוד בספרי מוסר המשפיעים ומושכים 
כל  את  לקיים  השפעה  מקבלים  ובזה  הלב,  את 
מרן  חתם  דבריו  את  המוסר.  בספרי  הכתוב 
התלמידים  לכל  רבה  הצלחה  בברכת  שליט"א 

והמחנכים מזכי הרבים.
רבי  הגאון  הדרכה  פרקי  נשא  הכנס  במהלך 
חיים שנקר שליט"א, ראש ישיבת "דרכי משה"  
בנושא 'כיצד לגדול לבן עלייה בישיבה', בדבריו 
לפתוח  תלמיד  לכל  שיש  ההזדמנות  את  ביטא 
התורה  במעלות  ולהתעלות  בישיבה  חדש  דף 

והיראה.
לאחר מכן התקיים סמפוזיון מרתק ומאלף על 
לישיבה  הת"ת  בין  במעבר  המעשיים  האתגרים 
פולק,  טוביה  רבי  הרה"ג  בהשתתפות  הקטנה, 
משגיח ישיבת "עטרת ישראל"; הרה"ג רבי דוד 
והרה"ג  יצחק"  "ברכת  ישיבת  משגיח  קוזניץ, 
"אורחות  ישיבת  מרבני  שרייבר,  יצחק  רבי 

תורה", שהנחה את הכנס כולו בטוב טעם.
במהלך הפאנל הועלו שאלות מעשיות הנוגעות 
לחיי היום יום בתקופה הראשונה בישיבה, כגון 
איך לפתוח את התקופה הראשונה בישיבה. איך 
יוצרים חשק ללימוד, דרכי ההצלחה בלימוד עם 
הרמי"ם  עם  טוב  קשר  יוצרים  כיצד  חברותות, 
ועוד נושאים מגוונים הנוגעים להצלחת התלמיד 

בפסיעותיו הראשונות בהיכל הישיבה.
פרוייקט "שערי ישיבה" שע"י ארגון מאירים, 
 ,360 ולנוער  לילדים  המחלקה  ע"י  הפועל 
החודשים  במהלך  בת"ת  ח'  כיתות  בקרב  פועל 
סדרות  התקיימו  התכנית  במסגרת  האחרונים, 
בת"ת,  ח'  כתות  לתלמידי  חוויתיים  מפגשים 
מפגשים  במהלך  הקדושות.  לישיבות  העולים 
אלו, קיבלו התלמידים ידע, כלים ויכולות לצלוח 
ולהפוך  לישיבה,  המעבר  תקופת  את  בהצלחה 
ומועילה.  מרוממת  לחוויה  זו  מתח  תקופת 
מתאימה  הדרכה  ההורים  ציבור  קיבלו  במקביל 
הבחור  של  ועלייתו  להצלחתו  הקשור  בכל 
בעולם הישיבה ודרכי החינוך בגיל ההתבגרות. 
ההורים  מקרב  נלהבות  לתגובות  זכתה  הסדנא 
בחינוך  להתמודדות  מקצועיים  כלים  שקיבלו 
הכניסה  לקראת  זה  משמעותי  בגיל  הילדים 

לישיבה וגיל הבגרות.
את  לשבח  ציינו  התורה  תלמודי  מנהלי 
הפרוייקט הנפלא המנוהל ע"י הרב יצחק משה 
שטיין, יו"ר ארגון מאירים, שתרם רבות במהלך 
בוגרת  באווירה  תלמידיהם  לעיצוב  השנה 
ומוכנות לעלייתם לישיבות, כן הודו להרב יוסף 
ורווחה;  חינוך  לענייני  העיר  ראש  יועץ  גרליץ, 
להרב  החינוך;  אגף  מנהל  ספרא,  יהונתן  להרב 
ראובן קורלנסקי, חבר וועדת היגוי של התכנית 
מנהל  קשש,  שמעון  להרב  ונוער;  לילדים   360
המחלקה לילדים ולנוער 360 בעירייה המתמסר 
להשבחת חינוך ילדי ישראל וכן לפרויקט ייחודי 
הפרוייקט  מפקח  ליכטמן,  יעקב  ולהרב  זה, 
מטעם התכנית 360, אשר פועלים כולם להצלחת 

הפרוייקט במהלך השנה כולה.

'היו נכונים': הכנה למסיימי כיתות ח'
מאות מתלמידי כיתות ח' עברו סדרת כנסי הדרכה והכוונה מפיהם של גדול"י לרגל עלייתם לישיבות קטנות   מרן הגאון 
הגדול רבי גרשון אידלשטיין: "יסודות ההצלחה בתורה הם בשימוש חכמים, בדיבוק חברים ובפלפול התלמידים"  מרן 

הגאון הגדול רבי שמעון בעדני: "על כל תלמיד שעולה לישיבה, לזכור היטב את דברי חז"ל "יגעת ומצאת תאמין" 

מרן הגר"ש בעדני שליט"א נושא דבריםמרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א במעמד "היו נכונים"
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ביום חמישי ליל ר"ח אב נערך כינוס לרבני 
ודייני בד"צ "שערי הוראה" בנשיאות הגרש"א 
ה"שביבי  ובעל  ב"ב  מערב  רב  שליט"א  שטרן 

אש". 
החוגים  מכל  הוראה  ומורי  קהילות  רבני 
והקהילות, באו מרחבי הארץ להשתתף ולשמוע 
הוראה  שערי  מגאב"ד  הלכה  זו  ה'  דבר  את 

שליט"א בענייני השעה.
הכנס עסק בענייני רפואה ע"פ כללי ההלכה 

ובדיני חולים. 
הגרש"א  הגאב"ד  נשא  המרכזי  המשא  את 
בדרכי  סדורה  משנה  ופרס  שהקדים  שליט"א 

ההוראה וכללי הפסק. 
אוריאל  הרב  פרופ'  דברים  נשא  כן  אחרי 
לוינגר הי"ו מנהל מחלקה פנימית, שהרחיב את 
הדיבור בסוגי המחלות למיניהם כגון חולי לב, 
סכרת, חולים נפשיים ועוד, וכיצד ניתן לאבחן 
ועוד,  צומות,  לענין  ההלכה  עפ"י  חולה  מיהו 
כשרבני הקהילות שומעים חוות דעת מקצועית 

ורפואית.
של  השיווק  מנהל  דברים  נשא  בהמשך 
ר'  החרדי,  במגזר  בריאות  שירותי  לאומית 
את  הרבנים  בפני  שציין  רוזנשטיין  אפרים 
ואת  ההוראה  בתי  עם  הקבוע  הפעולה  שיתוף 
של  השנה  ימות  כל  במהלך  הענפה  הפעילות 
השירותים  והרחבת  ההתפתחות  כולל  הקופה 
החדשים  הרופאים  האחרונה,  בשנה  ברק  בבני 
הבכירים מבתי החולים בילינסון ושיבא שנוספו 
בארבעת  הלקוחות  את  ומקבלים  למערכת 
ובמרכז הרפואי  המרכזים הרפואיים בבני ברק 

רפאל מדיקל סנטר. 
הנהלת  חברי  המכובדים  הוזמנו  בהמשך 
הקופה בראשות מנהל המחוז מר עודד שטמר 
הוקרה  תעודת  שליט"א  הגאב"ד  מאת  לקבל 
הגאב"ד  המיוחדת,  הפעילות  על  והערכה 
הקופה  שכלקוח  ציין  שליט"א  שטרן  הגרש"א 
הוא עד ליחס האישי והמקצועי והצוות הרפואי 
שפועל רבות ושומר על אווירת הצניעות כראוי 

בכל המרכזים הרפואיים במגזר החרדי.

מאות רבנים ומורי הוראה 
בכנס בד"צ "שערי הוראה"

תעודת הוקרה מיוחדת הוענקה להנהלת "לאומית שירותי 
בריאות" על שיתוף הפעולה עם בתי ההוראה בכל ימות השנה

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!

גלידה משפחתית 
 2ליטר רק-12ש"ח

טילון חלבי/סנקור גדול
4 יחי' רק-12ש"ח

המוצרים

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

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

בס"ד

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

ארטיק קרח
20 יחי' רק-14ש"ח

ארטיק מגנום שטראוס
2 יחי' רק-15ש"ח

מבחר 
ארטיקים 
וגלידות 

ללא סוכר

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

מאחלים: העובדים והנהלה

לידידנו, ברוך הכישרון ורב התבונה

הר"ר יעקב איזק
יועצם של שר הבריאות וראש העיר ירושלים

לרגל היכנס בנו

אפרים נ"י
לעול תורה ומצוות 

יה"ר שיגדל ויפרח לאילנא רברבא ולתפארת המשפחה

אחרי 3 שנים, ביטל ביהמ"ש את ההסדר של 'דגל 
התורה' וקבע כי נציג סיעת בני תורה ימונה לחבר 
  בוועדת ההנחות בארנונה של עיריית בני ברק

השופט סלים ג'ובראן כתב בפסק דינו, "יש חשיבות 
בשימור דעת המיעוט כפי שמופיע במקורות היהדות"

נציג 'בני תורה' 
ימונה לוועדת הארנונה

מאת: חיים רייך

סיעת  נציג  ימונה  בקרוב  שנים:   3 אחרי 
לאחר  הארנונה,  בוועדת  לחבר  תורה'  'בני 
שבית משפט העליון קבע כי מיניו של יעקב 

וירז'בינסקי לתפקיד אינו חוקי.
נשארה  הבחירות  מערכת  לאחר  כזכור, 
רק סיעת בני תורה מחוץ לקואליציה, כאשר 
חוק העזר העירוני קובע כי בוועדת ההנחות 
בארנונה ישב נציג אחד מטעם האופוזיציה, 
מה שאומר שנציג מטעם הסיעה היה אמור 
לא  מאוד  התורה  בדגל  בוועדה.   לשבת 
המפלגה  נציג  את  ושלחו  הרעיון  את  אהבו 
מה  האופוזיציה,  לספסלי  וירז'בינסקי  יעקב 

שאפשר להם למנות אותו לחבר בוועדה.
בסיעת בני תורה זעמו על התרגיל ועתרו 
המינוי,  את  לבטל  מנת  על  המשפט  לבית 
וכך לפתוח דלת לנציג מטעמם בוועדה. בית 
יש לבטל  כי  וקבע  קיבל את הערר  המשפט 

את מיניו של וירז'בינסקי ולמנות נציג מטעם 
הסיעה. בנוסף, חייב בית המשפט את יעקב 
אלף   20 בסך  משפט  בהוצאות  וירז'בינסקי 

ש"ח.
"דמוקרטיה איננה רק שלטון הרוב, אלא 
יותר מכך דמוקרטיה היא ההכרה של הרוב 
בזכויותיו של המיעוט, לכן אף אני סבור כי 
יש למנות לוועדת ההנחות בארנונה את נציג 
הסיעה הגדולה באופוזיציה סיעת בני תורה 
חלף סיעת היחיד של המשיב", כתב השופט 

סלים ג'ובראן בפסק הדין. 
בפני  קבע  אף  ערבי  הנוצרי  השופט 
לדבריו  מקור  יש  כי  החרדים,  המשיבים 
בשימור  חשיבות  "יש  היהדות:  במקורות 
ידי  על  נדחתה  שזו  אף  המיעוט  סיעת  דעת 
שונים  במקורות  שמופיע  כפי  כי  הרוב. 
היום  של  המיעוט  כי  נחוץ  הדבר  ביהדות 

עשוי להיות הרוב של מחר".



כ' באב תשע"ו 24/8/16 בני ברק 1226

 השר ליצמן: לא 
מתכוון לוותר
"מסקר שעשיתי לפני שבועיים עלה כי 90 

אחוז מעוניינים בביטוח סיעוד. אני לא מתכוון 
לוותר על ביטוח סיעוד ממלכתי", כך אמר שר 
הבריאות יעקב ליצמן בוועידת ישראל לרפואה 

של מרכז רפואי 'הדסה'  עוד הוסיף כי 
"יוניליוור לא הפרו נוהל ולכן לא ינקטו נגדה 

סנקציות, הנסיך ידעו והתעלמו"

מאת: הילה פלאח

"יוניליוור לא הייתה צריכה לדווח למשרד 
ענק,  מפעל  הם  חיידקים.  כשגילו  הבריאות 
והם היו צריכים למנוע מהמזון הנגוע לצאת 
אנו  ולכן  רשלנות,  הייתה  אבל  מהמפעל. 
ליצמן  אמר  יום",  יום  כעת  אותם  בודקים 
'כל  של  לרפואה  ישראל  בוועידת  בדבריו 
ידעו  העיר' והדסה. "לגבי טחינת הנסיך הם 
ועם  הבריאות.  למשרד  לדווח  חייבים  והיו 
זאת, הם לא גילו למפעלים שלקחו מהם את 
זה  דיווחו.  ולא  ידעו  הם  פעמיים  הטחינה. 
עוול, ולכן משרד הבריאות הפסיק את היצור 
ישראל  בוועידת  אמר  הדברים  את  שם". 
מרכזים  בחסות  שהתקיימה   ,2016 לרפואה 
הרפואיים הדסה, שערי צדק, בני ציון. הקרן 

לידידות, קופת חולים מאוחדת.
הרופאים  לשביתת  ליצמן  התייחס  עוד 
שביתה.  הייתה  מה  על  יודע  "לא  ואמר: 
יצאו  עליהם  מחו  שהרופאים  הדברים 
לי  ברורה  לא  ולכן  האחרונות  מהטיוטות 

הסיבה לשביתה. שובתים בשביל לשבות".
הבריאה  התזונה  לנושא  התייחס  ליצמן 
"התחלתי  ואמר:  להוביל  מנסה  שמשרדו 
שחושבים  יש  פוד.  הג'אנק  בנושא  קמפיין 
 – אבהיר  הסוף.  עד  ללכת  מתכוון  לא  שאני 
לצאת  אפשר  אי  הסוף.  עד  זה  עם  הולכים 
פוד  ג'אנק  אכילת  ולמנוע  רובה,  עם  לרחוב 
אבל צריך לעשות סדר באוכל, והדרך לעשות 
זאת היא בחינוך - להתחיל בבתי ספר. ביחד 
עם שר החינוך אנו פועלים לאסור על מכירת 

דברים מתוקים בתוך בית הספר". 
בין  אנחנו  "בבריאות  ליצמן:  אמר  עוד 
בארץ  החיים  תוחלת  בעולם.  הטובים 
מהגבוהות בעולם. שרי בריאות מכל העולם 
מעוניינים ללמוד מאתנו. אבל יש מה לשפר. 
צריך לטפל בחדרי מיון כדי שאנשים לא יחכו 
שוקל  שאני  הדברים  אחד  זמן.  הרבה  שם 
לעשות זה לחבר את כל בתי החולים במחשב 
למשרד הבריאות, ולראות און ליין איזה תור 

יש שם". 
ב-550  לעלות  הצלחנו  התרופות  סל  "את 
השב"ן.  דרך  שיהיה  רציתי  אני   .₪ מיליון 
שיוסיפו  החולים,  קופות  מנהלי  עם  דיברתי 
לשב"ן תרופות מצילות חיים כי זה הדבר הכי 
חשוב. לא משנה אם התרופה מאריכת חיים 

ביום או בחודש או בשנתיים". 
לפני  לגבי הסיעוד אמר: "מסקר שעשיתי 
שבועיים עלה כי 90 אחוז מעוניינים בביטוח 
סיעוד. אני לא מתכוון לוותר על ביטוח סיעוד 

ממלכתי". 

 שובתים לטובת המטופלים
לאוניד  ד"ר  הרפואית  ההסתדרות  יו"ר 
והתייחס  בועידה  הוא  גם  דיבר  אידלמן 
"מערכת  אמר:  הוא  הרופאים.  לשביתת 

אנו  במצוקה,  נמצאת  בישראל  הבריאות 
בתחתית הרשימה של oecd במספר המיטות 
לרפואה  הסטודנטים  במספר  החולים,  בבתי 
בשיא  גם  אנו  הפעילים.  הרופאים  ובמספר 
הגרוע ביותר בשיעור הרופאים מעל גיל 55".

המערכת דורשת השקעות רבות והשבתנו 
ראינו  כדי שהממשלה תקשיב.  את המערכת 
מגיעה  שהקרן  לוודא  צריך  אך  אור,  קרן 
במאבק  ממשיכים  אנחנו  הנכון.  למקום 
לטובת מערכת הבריאות ולטובת המטופלים. 
האינטרסים של הרופאים ושל המטופלים הם 
זהים. כולנו צריכים שלרופא יהיה זמן, שלא 

יהיה עייף, שיהיו לו אמצעים לטפל.
מידע  אבטחת  נושא  על  גם  דיבר  אידלמן 
רפואי. לדבריו קיימת כיום בעיה של מאגרי 
מידע פרוצים. אנשים שאינם מורשים נכנסים 
ניתוח.  שעברו  אנשים  של  תיקים  ובודקים 
הרפואי  המידע  בעל  יהיה  שהמטופל  צריך 
שלו, ושהוא יגיע עם דיסק און קי עם המידע 

שלו. 
"אני ממליץ שיהיה צ'יפ רפואי לכל אחד. 
הזה  המידע  הרופא,  את  עוזב  אני  כאשר 
את  לנצל  שרוצים  אחרים  לאנשים  זמין  לא 

המידע", אמר אידלמן. 
המרכז  מנכ"ל  רוטשטיין,  זאב  פרופ' 
הרפואי הדסה: התחזיות מדברות על כך שכל 
אזרח שני שיסבול מהשמנת יתר בשנת 2030. 

חשוב להתמקד במניעה, ולא רק בטיפולים.
השמנה,  זו  האנושות  של  הבעיות  אחת 
גבוהים  מאד  לאחוזים  מגיע  ושיעורן  סכרת, 
לפני  במניעה  לעסוק  יש  באוכלוסייה. 
הדסה  החולים.  לבתי  מגיעים  שהחולים 
קופות  עם  בשיתוף  סכרת  למניעת  פועלת 

החולים. 
יש לפעול לסיקור מוקדם של מחלות, גם 
לכך  מודעים  לא  שעוד  בריאים  אנשים  של 

שמחלה מקננת בהם.
מידע  היעדר  הקיימת  בטכנולוגיה  היום 
יתייצב  יתכן שאדם  לא  עבירה של ממש,  זו 
החולה  עליו.  מידע  שיהיה  בלא  רופא  בפני 
צריך להיות אחראי על המידע. אנחנו יוצאים 
נאפשר לכל  במבצע "הדסה שלי" במסגרתו 
על  אחראי  להיות  הדסה  ממטופלי  אחד 

המידע שלו. שהמידע יהיה שמור בכספת. 
הנשיא ראובן ריבלין נאם בכנס: "בשבוע 
מערכת  של  להשבתה  עדים  היינו  האחרון 
התחזקה  הפרטית  המערכת  הבריאות. 
לנקוט  ועלינו  הציבורית,  על חשבון  לעיתים 
כעת צעדים לחיזוק המערכת הציבורית. אסור 
שיהיה הבדל בין חולה לחולה, בין עני חולה 
רק  לא  צריך  בישראל  האזרח  חולה.  לעשיר 
צבא חזק, אלא הוא צריך גם מערכת בריאות 

טובה". 
הרווחה:  משרד  מנכ"ל  יבלון,  אליעזר 
"עוני היא תופעה רבת פנים, הנטייה הטבעית 
חסך  גם  יש  אבל  כלכלי  לחסך  רק  להתייחס 

הזדמנויות: חינוך, השכלה, דיור, בריאות".
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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



בני ברק     כ' באב תשע"ו 24/8/16

מאת: חיים רייך

רמת  במרכז  תקף  האוויר  חיל  בצפון:  גם 
נפילת  זיהוי  בעקבות  זאת  הסורי,  הגולן 
הגולן  רמת  במרכז  פתוח  בשטח  מרגמה 

בסמוך לגבול המערכת.
הנפילה זוהתה בשעות הערב, ללא נפגעים 
וללא נזק. לא הופעלה אזעקה ברמת הגולן, 
בנפילה  מדובר  כי  זיהתה  שהמערכת  משום 

בשטח פתוח.
משגר  האוויר  חיל  תקף  הנפילה  בעקבות 
מרגמה השייך לצבא סוריה. גורמים העריכו, 
כתוצאה  ירי  בזליגת  מדובר  הנראה  ככל  כי 
צה"ל  מדובר  בסוריה.  הפנימית  מהלחימה 
רואה במשטר הסורי האחראי  נמסר, "צה"ל 
ניסיון פגיעה  כל  יסבול  ולא  לנעשה בשטחו 
ובביטחון  ישראל  מדינת  של  בריבונותה 

תושביה".
שאמש  אחרי  מגיעה  בסוריה  התקיפה 
עזה,  רצועת  בצפון  יעדים  כ-50  צה"ל  תקף 
בעקבות ירי רקטה מבית חנון לשדרות, גם אז 

ללא נפגעים וללא נזק.
עיקר הירי הופנה לעבר תשתיות החמאס. 

הוא  חמאס  הטרור  "ארגון  כי  אמרו  בצה"ל 
באחריות  שיישא  והוא  עזה  ברצועת  הריבון 
זאת  ממנה",  המבוצע  טרור  אירוע  לכל 
הירי  ביצוע  על  אחריות  שלקח  שמי  למרות 
ברצועת  סלפי  ארגון  הוא  שדרות,  לעבר 
בהודעה  א-סחאבה".  "אחפאד  המכונה  עזה 
ברשתות  שפורסמה  הארגון,  מטעם 
בתגובה  בוצע  השיגור  כי  נכתב  החברתיות, 

לעליית יהודים להר הבית.

בתגובה לפצמ"ר: חיל 
האוויר תקף בסוריה

חיל האוויר תקף במרכז רמת הגולן הסורי, לאחר שזוהתה 
נפילת מרגמה סמוך לגבול  הערכה היא כי מדובר 

בזליגת ירי מהלחימה הפנימית בסוריה  מצה"ל נמסר, 
"צה"ל רואה במשטר הסורי האחראי לנעשה בשטחו"

מטוס F16 של חיה"א. )צילום אילוסטרציה: 
עופר זידון, פלאש 90(

מאת: ברוך ברגמן

שליט"א  יוסף  יצחק  רבי  הגאון  הראשל"צ 
על ה'בין הזמנים' של 
מרן פוסק הדור רבינו 
זצ"ל  יוסף  עובדיה 
לבני  חיזוק  וקריאת 

התורה.
כאשר  אלו  בימים 
יוצאים  התורה  בני 
בשדות  כח,  להחליף 
שיגר  הים,  ובחופי 
רבי  לציון  הראשון 
שליט"א  יוסף  יצחק 
איגרת חיזוק בה הוא 
הישיבות  לבני  קורא 
בוקר  בכל  לקבוע 
הזמנים  בין  מימי 
הגמרא,  ללימוד  זמן 
עיניהם  נגד  ולשים 
הגדולה  דמותו  את 
יוסף  הגר"ע  מרן  של 
ימיו  כל  אשר  זצ"ל 
של  מאהלה  מש  לא 
בין  ביום  בין  תורה, 
בחורף  בין  בלילה, 
היה  ולא  בקיץ,  בין 

אצלו מושג של בין הזמנים כלל. בשלהי האיגרת 
שהרחוב  היום  "ובפרט  הראשל"צ:  חותם 

רבה  זהירות  צריך  העומד,  על  מרובה  פרוץ 
וחובה  טובים,  לא  בחורים  עם  להתחבר  שלא 
שמחזיק  בחור  מכל  קשת  כמטחווי  להתרחק 
פלאפון לא כשר וכל 
זהו  כי  בזה,  כיוצא 

תחילת חורבן". 
נכתבה  זו  איגרת 
ביקור  לאחר 
אצל  הראשל"צ 
ישיבת  תלמידי 
"אור  המתמידים 
בראשות  התורה" 
סימן  חי  יוסף  הרב 
ראשי  ובהכוונת  טוב 
רבי  הגאון  הישיבות 
ראש  צדקה   משה 
יוסף"  "פורת  ישיבת 
ראש  כהן  והגר"ד 
"חברון",  ישיבת 
לילות  העושים 
את  ומנצלים  כימים, 
שישי  בימי  אף  הזמן 
התורה  לעסק  ושבת 
גדולה,  בהתמדה 
"צופיוף"  בבהמ"ד 
מרן  נהג  בו  מקום 
ושבת  שישי  בימי  להסתגר  זצ"ל  יוסף  הגר"ע 
ולהגות בתורה, כפי שמעיד הראשל"צ באיגרת 

זו. 

"יקבעו בכל בוקר 
זמן ללימוד גמרא"
איגרת ברכה, הדרכה והכוונה שוגרה לתלמידי ישיבת 

המתמידים "אור התורה" ברשות הרב יוסף חי סימן-טוב, 
מאת הראשל"צ הגר"י יוסף
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באשפר

שוקיים הודו

לבבות\כבד עוף
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כנפיים הודו
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הודו\עוף טחון
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שניצל עוף פרוס
קפוא

קפוא
קרטון עוף

טרי

המבורגר/קבב
פיקנטי/חריף

של פעם בחופש!

לק"ג

1990במקום 2490

בקניית 2 יחי'

1690במקום 1990

100% בשר

500 גר'

500 גר'

1490במקום 2190
3 ק"ג ב-

במקום

119 לק"ג138

2590במקום 3190

לק"ג

3290במקום 4290
לק"ג

1590במקום 2390
לק"ג

1990במקום 3690

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!
 03-6718300 טל:   17 המלך  שלמה  ברק:  בני 
 02-5812885/6 טל:   14 מוסיוף  ירושלים: 
בכניסה  שלו  דלק  תחנת  ליד  אתא:  קרית 
04-8436969 טל:  רכסים  מכיוון  אתא  לקרית 

VIP מארז
קפוא

מחולק לחזה או שניצל

6 עופות במארז
מארז 

מחולק לחזה או שניצל

6

לק"גלק"ג 22902390

לוגו

0 7 3 - 7 5 3 0 9 8 5 סניף רבי עקיבא 37 בני ברק | טל:
שעות פתיחה ימים א‘-ה‘ 10:00-21:00 רצוף | יום ו‘ 10:00-14:00  

המחיר המשתלם ביותר עדשות איכותיות דגמי יבוא בלעדיים

אופטיקה 109
רואים מצוין

מאיפה שתסתכל

* לרוכשים משקפיים בדיקת ראייה מקצועית בעלות סמלית של 35 שקלים בלבד במקום 150 שקלים.

שאית להפסיק את המבצע בכל עת
שת ר

ט.ל.ח | הר

שקלים בלבד

 109
שקלים בלבד

עדשות איכותיות 1.56

מסגרת
חצי/מלאה

עדשות איכותיות 1.56
+שירות ואחריות

מסגרת
מסגרתברגים

+ עדשות
מולטי פוקל

349
שקלים בלבד

החל מ:

109
שקלים בלבד

 2 קופסאות
עדשות מגע

שדרוג פנים משמעותי 
במרכז בריאות האישה

מלבד הרפואה המקצועית העניפה על ידי 
בכירים בעלי שם, הושם דגש במאוחדת על 
הענקת חווית שירות מרגיעה ואישית  בין 

היתר יוכלו הנשים להתרווח על גבי כורסאות 
תוך האזנה באוזניות מיוחדות לשיעורי תורה 
ונעימות חסידיות  סגן מנהל מחוז מרכז ר’ 
משה כהן: “מתוך רצון להעניק לנשים חווית 

שירות ונוחות מקסימלית שידרגנו משמעותית 
את מרכז בריאות האישה”

מאת: יאיר קורן

מרכז בריאות האישה במרפאת 'מרום שיר' 
בבני ברק עבר מתיחת פנים עמוקה, ומעתה 
כורסאות  גבי  על  להתרווח  הנשים  יכולות 
במהלך ההמתנה, להאזין באמצעות אוזניות 
לנעימות  או  תורה  לשיעורי  מיוחדות 
מלבד  תורניים.  ספרים  ומפינת  חסידיות, 
סביבתית  התאמה  על  רב  דגש  ניתן  זאת 
למגזר החרדי, תוך שילוב אלמנטים יהודיים 

רלוונטיים. 
לדברי סגן מנהל מחוז מרכז ר' משה כהן 
שירות  חווית  לנשים  להעניק  רצון  "מתוך 
משמעותית  שידרגנו  מקסימלית,  ונוחות 
השירות  ומלבד  האישה,  בריאות  מרכז  את 
מחוויית  הנשים  תהנינה  ביותר,  המקצועי 

שירות מרגיעה ונעימה". 
ממוקם  שנחנך  האישה  הבריאות  מרכז 
הטכנולוגיה  את  וכולל  ברק  בני  של  בליבה 
המתקדמת ביותר לצד מומחי רפואה בכירים 

ומובילים.
ההלכה  כללי  פי  על  מופעל  המרכז 
המומחים  מיטב  בידי  ומאויש  והצניעות,  
זמין  שירות  שמעניקים  נשים  לרפואת 

ומקצועי באמצעות מגוון רחב של רופאים.
רפואת  ממומחי  הנשים  ייהנו  היתר  בין 
נשים כללית, מרפאה לנשים בסיכון, מרפאת 
אורוגיניקולוגיה על ידי ד"ר גיל לוי, שירותי 
מדורסקי,  דנה  ד"ר  ידי  על  נשים  כירורגית 
טנא,  לאה  גב'  ידי  על  נשים  פיזיותרפית 

שירותי ייעוץ הזנה לתינוקות ועוד. 
במרכז  השירות  את  מעניקים  היתר  בין 
אנדריי  אלנבוגן  פרופ'  האישה,  בריאות 
יועץ פריון, ד"ר גיל לוי אורוגניקולוג, מנהל 
היחידה בבי"ח מעיני הישועה, ד"ר נייגר רן 
מומחה לסיכון גבוה, ומנהל היחידה במעייני 
גם  העובדת  מירה  הריס  הישועה.  ד"ר 
בבי"ח בלינסון, ד"ר רז מירב מנהלת מחלקה 
סניור  ליאון  ד"ר  הישועה,  מעיני  בבי"ח 
ורופאים בכירים מבי"ח מעיני הישועה: ד"ר 
גורן תמיר, ד"ר אהרון איילון, ד"ר גומלסקי 

מיכאל, ד"ר שפיר יאיר וד"ר צאל נחמיה.
נשים  לרפואת  נשים  מוקד  מופעל  בנוסף 
השעות  בין  א-ה  בימים  בימים  דחופה 
צאת  אחרי  משעה  ובמוצ"ש   18:00-23:00

שבת ועד 23:00.
רופא  אילן  ארי  ד"ר  מנהל  המוקד  את 
נשים  ממוקד  בתחום  עשיר  ניסיון  בעל 
מאוחדת מודיעין עילית ומבית חולים מעייני 
שירותי  יינתנו  משמרת  בכל  כאשר  הישועה 
הרפואה על ידי מומחה ברפואת נשים, אחות 

ומזכירה.
בכירים  נמנים  במוקד  הרופאים  צוות  על 
ובהם ד"ר נחמיה צאל, ד"ר מיכאל גומלסקי, 

ד"ר תמיר גורן, וד"ר יאיר שפיר.
מוסיפה  הרבט  ש.  הגב'  המרפאה  מנהלת 
חדשני  הינו  האישה  בריאות  "מרכז  כי 
ומתקדם ומציע את מגוון השירות המקצועי 
אוירה  לצד  שם,  ובעלי  בכירים  ע"י  בתחום 

רגועה ושירות אישי". 
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מוקדי מכירת כרטיסים ושאטלים מרחבי העיר יפורסמו בימים הקרובים 
077-222-3000 פרטים נוספים בטלמסר: 
חניונים סמוכים לרכבים פרטיים: חניון קרית הספורט הדרומי, חניון הרכבת, חניון הגן הטכנלוגי - בתשלום | המתחם נגיש לבעלי מוגבלויות. 

ניהול והפקה:

₪ 15 
 בלבד  

לכל הפעיליות + שאטל
תשלום מגיל 3 ומעלה 

לראשונה בציבור החרדי: אתר חוויות ענק לכל המשפחה

שני עד חמישי כ"ה-כ"ח אב 29.8-1.9 
16:00-21:00 | 10:00-15:00
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תערוכה בינלאומית 
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בחניון הגדול

מופע רב חושי מדהים 
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רילקס מתחם מנוחה
במתחם המדשאות

ארבעה מתחמי ענק
ב-4 ימים בארנה

בס"ד

עוד יזמות מוצלחת מבית אימג'
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החומרים הדרושים: 

והשבוע ניצור: 

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

קומיקס,  דמויות  לצייר  נלמד  צבעים,  במגוון  ולהשתמש  לצבוע  נלמד 

"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

 4 אטבי כביסה
 כוס חד פעמית
 צמר גפן
 נייר טואלט
 טוש שחור
 דבק
 עיניים זזות

דבק

ומספרים
נייר

דרגת קושי-קשה

צמר גפן 
של כבשה

טיפ-
במהלך העבודה נמנע מללכלך 

את צמר הגפן בדבק, ננקה את 
הידיים מדבק לאחר כל שלב, ידיים 
דביקות מפרקות את הצמר, הדבר 

מקשה על העבודה ופוגם בה.
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מאת: חיים בנשק

ייסגרו.  דן  בגוש  וסע'  'חנה  חניוני  שלושה 
תחילת  עם  שעברה,  בשנה  נפתחו  החניונים 
מתוך  דן,  בגוש  הקלה  הרכבת  על  העבודות 
תקווה שיסייעו להקלת העומס. סגירת החניונים 
בתכנון  התחבורה  משרד  כישלון  על  מוכיחה 

הראוי.
בת"א,  ברוך  תל  חניון   – שיסגרו  החניונים 
וסע'  'חנה  וחניון  בת"א  יהושע  גני  חניון 
בחניונים  תקווה.  בפתח  המושבה  באצטדיון 
מוזלים,  שאטלים  הנוסעים  לרשות  הועמדו 
שיצאו בכל 15 דקות מהחניון למוקדי התעסוקה 
סגירת  כי  מעריכים,  באוצר  בעיר.  והמסחר 
למשלם  ש"ח  מיליון  כ-45  תחסוך  החניונים 

המיסים הישראלי.
לאור הכישלון של פרויקט 'חנה וסע', ביקשו 
את  לסגור  שנה  חצי  לפני  כבר  האוצר  במשרד 
החניונים, אלא שבסוף הוחלט להמתין ולראות 
אחרי  יעלה,  השאטלים  לשירות  הביקוש  האם 
ברחוב  קרקעית  התת  התחנה  בניית  תחילת 

קרליבך בת"א.
בהודעה מטעם משרד האוצר נמסר: "משרדי 
שירות  את  לבטל  סיכמו  והתחבורה  האוצר 
לעלויות  שביחס  מאחר  האמור  השאטלים 
השירות הוא רחוק מאוד מלהשיג את מטרותיו. 

ניתן לנצל את התקציבים הרבים המופנים לנושא 
הציבורית  שתחבורה  אמיתי  שיפור  לטובת 

לאזרחי ישראל".
וסע  חנה  "חניוני  נמסר:  התחבורה  ממשרד 
בגוש  הקלה  הרכבת  עבודות  במסגרת  הוקמו 
הצפויים  תנועה  עומסי  על  התחזיות  לאור  דן, 
באזורי העבודות בגוש דן וכדי להקל על הנהגים 
שהתחזיות  מתברר  אביב.  תל  למרכז  להגיע 
בהרבה  פחותים  היו  התנועה  ועומסי  התבדו 
ממה שצפו. לכן השימוש בחניונים הלך ופחת 
באופן שלא הצדיק את המשך קיומם. התקציב 
יועבר  והשאטלים  החניונים  להפעלת  שהופנה 
תל  במטרופולין  הציבורית  התחבורה  לתגבור 
המבקשים  הנוסעים  על  להקל  במטרה  אביב, 
הנמצאים  ולאזורים  אביב  תל  למרכז  להגיע 
באזורי העבודות. שטחי החניה יוחזרו לייעודם 

המקורי".

מאת: ברוך ברגמן

שוק  אגף  שלב:  עולה  הפנסיונית  המסלקה 
השבוע  בסוף  הודיע  האוצר  במשרד  ההון 
החל  כי  הביטוח,  חברות  למנהלי  האחרון 
מסוף חודש נובמבר, יוכלו המעסיקים להעביר 
כספים עבור עובדיהם דרך המסלקה הפנסיונית. 
המרכזת  ממוחשבת  מערכת  היא  המסלקה, 
מהווה  והיא  בישראל,  החוסכים  נתוני  כל  את 
משותפות  מתקדמות  טכנולוגיות  תשתיות 
לגופים מוסדיים, ליועצים ולסוכנים פנסיוניים, 
העבודה  הליכי  את  להסדיר  היא  תפקידה 
ביניהם, למנוע טעויות בהפקדה, איבוד כספים 
על  למעסיק  אמת  בזמן  ולאשר  פנסיוניים 

פעולותיו.
כך למשל, מציגה המסלקה מידע מפורט על 
קופות  פנסיה,  קרנות  כגון:  פנסיונים,  מוצרים 
גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות ומוצרי 
ניתן  כן,  כמו  עבודה.  כושר  ואבדן  מוות  ריסק 
לשלוח למסלקה שני סוגי בקשת מידע: מידע 
מוצר  על  מידע  המוסדיים;  הגופים  מכל  כללי 
פנסיוני מסוים, כאשר יודעים את פרטי המוצר - 

מספר פוליסה או מספר חשבון.
להעביר  למעסיקים  האפשרות  פתיחת  עם 
עוברת  המסלקה,  דרך  עובדיהם  עבור  כספים 

רפורמת  של  והחשוב  השני  לנדבך  המסלקה 
המסלקה הפנסיונית שהכריז משרד האוצר לפני 
שש שנים. המהלך יאפשר למעסיקים לוותר על 

שירותי התיווך שמציעים סוכני הביטוח.
עבור  הכסף  סליקת  את  שמבצע  מי  כיום, 
ביטוח  סוכנויות  רוב,  פי  על  הם,  המעסיקים, 
מתחילת  החל  חיצוניים.  וסליקה  תפעול  וגופי 
שירותי  לקבל  המעסיקים  על  נאסר  השנה, 
סליקה בחינם, והוא נדרש לשלם עליהם. מטרת 
העניינים  ניגוד  פוטנציאל  הפחתת  הנוהל, 
פנסיונים.  הסדרים  למנהלי  המעסיקים  בין 
שירותי  למעסיקים  הציעו  סוכנים  התיקון,  עד 
ההסדר  מנהלי  גלגלו  בתמורה  בחינם,  סליקה 
היתר  בין  העובדים,  לחסכונות  העלויות  את 

באמצעות דמי ניהול גבוהים. 
בחינם  שקיבלו  שהמעסיקים  מצב,  נוצר  כך 
להגיע  העדיפו  והסליקה  התפעול  שירותי  את 
שכן  הגדולות,  הביטוח  חברות  מול  להסדרים 
וסליקה  תפעול  שירותי  להם  לספק  יכלו  אלו 
חברות  של  ביכולתם  היה  שלא  מה  חינמיים, 
השני  הנדבך  כניסת  עם  לספק.  יותר  קטנות 
נפתחת האפשרות  הפנסיונית,  בשלב המסלקה 
המסלקה,  דרך  כספים  לסלוק  המעסיקים  בפני 
סליקה  בפלטפורמות  המעסיקים  של  והתלות 

של חברות חיצוניות יורדת.

משרד התחבורה והאוצר הודיעו על סגירת שלושה חניוני חנה 
וסע בתל אביב ובפתח תקווה  סגירת החניונים צפויה לחסוך 
למשלם המסים הישראלי 45 מיליון שקלים  משרד האוצר: 
"היחס לעלויות השירות היה רחוק מאוד מלהשיג את מטרותיו"

המסלקה, שמרכזת את כל החסכונות לפנסיה, מאפשרת 
כיום רק קבלת מידע דרך המערכת הממוחשבת, עם פתיחת 
הנדבך השני בנובמבר, יוכלו המעסיקים להעביר כספים 
לעובדיהם דרך המסלקה ולחסוך את הצורך במתווכים

 שלושה חניוני 
'חנה וסע' ייסגרו

חברות הביטוח: הסוף 
למתווכים היקרים

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

מו"מ וייצוג בהליכי פשיטת רגל     

משרד עו"ד תומר ברזיק

מייל : tomer@barziklaw.com כתובת : דניאל פריש 3, תל אביב 
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חובות זה לא גזרה משמיים
חייב כסף? חייבים לך כסף?

מלוא הטנא ברכות נאמנות

הרב ידידיה ידעי שליט"א
יו"ר איחוד בני התורה

לידידנו היקר כביר המעש ורב הפעלים 

לתורה ולתעודה ולכל דבר שבקדושה 

נאמנם של גדולי ישראל

לרגל נישואי בתו תחי' 
עם הבה"ח יאיר גהלי הי"ו 

מבחירי ישיבת 'מאור התלמוד' 

שתתקיים ביום ראשון כ"ד באב

"בורא עולם בקנין השלם זה הבנין"

מאחלים:

הרב ידידיה ידעי שליט"א 
יו"ר איחוד בני התורה

לרגל נישואי ביתו תחי' במז"ט
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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

ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם
"וְָהיָה ִאם שָׁמַֹע תִּשְְׁמעוּ ֶאל ִמְצוַֹתי ֲאשֶׁר ָאנִֹכי ְמַצוֶּה 
בְָּכל  וְּלָעְבדוֹ  ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהיּוֹם  ֶאְתֶכם 

ְלַבְבֶכם וְּבָכל נְַפשְֶׁכם" )דברים יא, יג(. 
דרשו רבותינו )תענית ב ע"א( ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֵֹקיֶכם 
וְּלָעְבדוֹ בְָּכל ְלַבְבֶכם, איזו היא עבודה שהיא בלב - הוי אומר 
א(  ד,  )ברכות  בירושלמי  ז"ל  חכמינו  אמרו  וכן  תפלה,  זו 
עבודה זו תפלה, שכן נאמר בדניאל )ו, יז( "ֱאָלָהְך דִּי ַאנְתְּ 
פַָּלח ֵלּה בְִּתִדיָרא הוּא יְשֵׁיזְִבנְָּך", וכי יש פלחן בבבל, אלא על 

שם שהיה מתפלל. 
התפילה צריכה להיות בכוונה ומעומק הלב, דהיינו שישים 
אדם מחשבתו בתפילה ולא שיוציא מילים בשפתיו ומחשבתו 

תשוטט בכל רחבי העולם. 
הבעל שם טוב ע"ה היה רגיל לומר שהאדם נמצא היכן 
שמחשבתו נמצאת. יכול אדם לשבת בבית המדרש ולהתנדנד 
יהודה,  מחנה  בשוק  הוא  נמצא  בפועל  אך  הסטנדר  עם 
חוש  יש  לאשה  אגב  )ובדרך  שם  שמחשבתו  כיון  ברחוב, 
עמה,  ומשוחח  אשתו  עם  אדם  יושב  זאת,  להרגיש  מיוחד 
אך היא מרגישה שהוא לא נמצא כאן בכלל, ליבו בל עמו, 

מחשבתו משוטטת במקום אחר(. 
לחסידיו  לגשת  רגיל  שהיה  קדוש  אדמו"ר  על  מסופר 
לאחר שסיימו להתפלל ולומר להם: "שלום עליכם, ברוכים 
הבאים", הם לא היו מבינים את כוונת האדמו"ר, שהרי הם 
לא הלכו לשום מקום אלא נשארו כל הזמן בבית הכנסת, אך 
הרב היה משיב להם שאמנם גופם בבית הכנסת, אך מחשבתם 

מטיילת בכל רחבי העולם... 
שָׁלוֹם  "עֶֹשׂה  התפילה  בסוף  אומרים  לכן  מליצה,  ובדרך 
בְִּמרוָֹמיו, הוּא יֲַעֶשׂה שָׁלוֹם ָעֵלינוּ וְַעל כָּל יְִשָׂרֵאל...", דהיינו, 
שאומרים אמירת שלום לאחר נחיתת האדם מעולם החלומות 

שהיה בו במהלך התפילה..
ועל זה אמרו החכמים בדרך צחות שמה שהאדם לא מצליח 
לעשות במשך כל ימי חייו מצליח הוא לעשות בתפילה אחת, 
בדקות  זה  וכל  ולקנדה,  לארה"ב  ולצרפת,  להון-קונג  נוסע 
כוונה  ללא  תפילתו  את  מעביר  האדם  שמתפלל,  ספורות 
לב,  מבראשית  )מושאל  פָּנָיו  ַעל  ַהמִּנְָחה  וַתֲַּעבֹר  ומחשבה, 

כב(, בדיל ויעבור.. 
אדם לא יכול להתפלל כששפתותיו רק נעות, בְִּפיו וִּבשְָׂפָתיו 
הלב,  זה  העיקר  יג(,  כט,  )ישעיה  ִממֶּנִּי  ִרַחק  וְִלּבוֹ  כִּבְּדוּנִי 
רחמנא ליבא בעי )זוהר רע"מ ח"ג רפ"א ע"ב(, אין תפילתו 
של אדם נשמעת אא"כ משים את ליבו בכפו )תענית ח ע"א(, 
תמיד  מסכת  )של"ה,  נשמה  בלא  כגוף  כוונה  בלא  ותפילה 

עמוד התפילה ענין חנוכה רמט:(. 
ומחשבה  דעת  להסיח  שלא  להשתדל  היא  עבודתינו  לכן 
שבשמים  לאבינו  הלב  מעומק  להתפלל  אלא  מהתפילה, 
שישמע תפילתנו, דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי 

המלכים הקב"ה )ברכות כח ע"ב(.



נספר,  המחשבה  של  העצום  כוחה  מהו  להמחיש  כדי 
מווילנא  הגאון  תלמיד  זצ"ל,  מוואלזין  חיים  רבי  הגאון 
ואבי הישיבות )חי לפני יותר ממאתיים שנה(, כשהיה עומד 
ורק  אך  היה  ורובו  ראשו  היה מרגיש מאומה,  לא  בתפילה 
לפני מלך מלכי  ובהרגשה שעומד  בתפילה  בכוונת המילים 

מלכים הקב"ה. 

והנה יום אחד נאנס הרב ולא יכול היה ללכת לבית הכנסת 
ולהתפלל במניין, ולכן עמד והתפלל תפילת מנחה ביחידות 
התפילה  במחשבת  כולו  כל  בקודש שקע  וכרגילותו  בביתו, 
ולא הרגיש בנעשה סביבו. הפריץ של מחוז וולאזין היה רגיל 
להגיע מידי פעם בפעם לביתו של הגר"ח מוואלזין ולהתייעץ 
חכמתו  את  והכיר  שידע  לפי  המחוז,  הנהגת  בענייני  עמו 

המופלגת של הרב.
אולם בפעם הזו דפק הפריץ בדלת ביתו של הרב אך לא 
הייתה תגובה מנגד, וְֵאין קוֹל וְֵאין עֹנֶה וְֵאין ָקשֶׁב )מלכים א 

סביבו.  לנעשה  לב  שם  ולא  בתפילתו  שקוע  הרב  כט(,  יח, 
הביט הפריץ מהחלון וראה שהרב נמצא בבית, דפק בחוזקה 
ולאיים על הרב שהוא מסכן את  נענה החל לצעוק  וכשלא 
חייו בכך שאינו פותח את הדלת, אך הרב המשיך בתפילתו 

ולא שמע מאומה. 
הפריץ לא יכול היה לעצור את כעסו, וַיְִּקצֹף הפריץ ְמאֹד 
אקדחו  את  לקח  יב(,  א,  )מושאל מאסתר  בוֹ  בֲָּעָרה  וֲַחָמתוֹ 
את המטרה  אך החמיץ  הרב,  לכיוונו של  החלון  דרך  וירה 
והבין שמשמים עוצרים בעדו מלפגוע ברב, והחליט להמתין 

עד שהרב יסיים את תפילתו. 
לאחר שסיים הרב את תפילתו ופתח את דלת ביתו לפריץ, 
להמתין  הוא  צריך  מדוע  הדבר,  לפשר  ושאל  הפריץ  זעם 
הדפיקות  אף  ועל  הרב,  של  לביתו  מחוץ  השעה  כמחצית 

הרבות והצעקות הרב לא פתח את הדלת. 

אלוקי  ה'  לפני  בתפילה  עמדתי  הפריץ,  כבוד  לי  "ימחל 
ולא שמעתי מאומה מהנעשה סביבי", השיב הגר"ח וואלזין. 
בתפילה  היית שקוע  כך  כדי  "עד  ושאל:  הפריץ  התפלא 

שלא שמעת את כל הרעש וההמולה שעשיתי?".
ב  )תענית  נצטווינו  בתורתנו  והסביר,  הרב  השיב  "כן", 
ע"א( "ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֵֹקיֶכם וְּלָעְבדוֹ בְָּכל ְלַבְבֶכם", וביארנו 
רבותינו )תענית ב ע"א( שהעבודה שבלב שנצטווינו בה היא 
עבודת התפילה, בתפילה הלב עובד את ה' וצריך להיות כל 

כולו מלא בתפילה". 
עומד  כשאני  לך,  "דע  ואמר:  מוולאזין  חיים  רבי  סיים 
רק  אחרת,  מחשבה  שום  על  וחושב  שומע  איני  להתפלל 
שכותב  וכפי  יתברך",  עיני-ה'  נגד  עומדת  אחת  מחשבה 
הרמב"ם )פ"ד מהלכות תפילה הט"ז( שהכוונה  בתפילה היא 
שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו הוא עומד 

לפני השכינה. קיבל הפריץ את דברי הרב והניחו לנפשו. 



נסיים במשל נפלא מאוד, מלך גדול ציוה שיבנו לו תיבה 
יפה ומהודרת שתכיל בתוכה חמש מאות מטבעות זהב בדיוק, 

לא פחות ולא יותר. 
במכרז  זכה  אחד  ואומן  המדינה  ברחבי  הדבר  התפרסם 
כל  של  והעובי  הרוחב  האורך  את  מדד  במלאכה,  והחל 
מטבע, חישב את כל החשבונות ובנה את התיבה. לאחר מכן 
ניגש האומן לפני המלך והציג בפניו את התיבה, לקח המלך 
מטבעות זהב וציווה להכניסם אחת אחרי השניה לראות האם 
מטבעות  מאות  לתיבה חמש  להכניס  דבריו שאפשר  נכונים 

זהב בדיוק. 
והנה הכניסו עבדי המלך מטבע אחר מטבע, אך כשהגיעו 
על  התיבה  נתמלאה  ותשעים  תשעים  מאות  הארבע  למטבע 
כל גדותיה והמטבע החמש מאות נשאר בולט מחוץ לתיבה, 
וְּפנֵי האומן ָחפוּ )מושאל מאסתר  החווירו פניו של האומן, 
ז, ח(, וביקש לנסות בעצמו להכניס את המטבעות, אך לרוע 

מזלו גם הוא לא הצליח, המטבע החמש מאות לא נכנס.
הוציא האומן שוב את כל המטבעות ולפתע שם לב שעל 
אחת המטבעות היה דבוק גרגיר קטן של לכלוך שהוא מנע 
מהמטבע הנוסף להיכנס לתיבה, הסיר את הלכלוך והכניס את 

המטבע האחרון בתכילת הדיוק. 
זה המשל, והנמשל, אם באמת רוצים אנו שעבודת התפילה-

ומכוונת עלינו להשתדל שלא  עבודה שבלב תהיה מדוייקת 
ה'  רק  אלא  זרות,  מחשבות  של  אחר  גרגיר  שום  בה  יערב 
וֹ )שמות  יתברך נמצא במחשבה בזמן התפילה, בְִּלתִּי לה' ְלַבדּֽ
כב, יט(, ואו אז תפילתנו תהיה רצויה ומקובלת בשמים ואין 

דבר שימנע אותה מלהתקבל. 
האדם  נמצא  שכבר  ופעמים  גבוהות,  דרגות  אלו  אמנם 
באמצע תפילתו ולפתע שם לב שלא כיון בתפילה כלל, אך גם 
בזה אין לו להתייאש ולומר "וְַכֲאשֶׁר ָאַבְדתִּי ָאָבְדתִּי" )אסתר 
ד, טז(, התפילה הזו כבר הלכה לאיבוד, ַהגֶּשֶׁם ָחַלף ָהַלְך לוֹ 
)שיר השירים ב, יא(, אלא עליו לנסות לפחות לכוון בשאר 

הברכות שנותרו, לחטוף ולהציל מה שנשאר.
יהי רצון שנזכה להתפלל לפניו יתברך מעומק הלב, ונזכה 
כולנו בקרוב בקרוב לראות בגאולת ישראל השלימה, בביאת 
משיח צדקנו ובבניין בית קודשנו ותפארתנו, במהרה בימינו 

אמן.

"

"

אדם נמצא היכן שמחשבתו 
נמצאת. יכול אדם לשבת 

בבית המדרש ולהתנדנד עם 
הסטנדר אך בפועל נמצא הוא 
בשוק מחנה יהודה, ברחוב, 
כיון שמחשבתו שם )ובדרך 
אגב לאשה יש חוש מיוחד 

להרגיש זאת, יושב אדם עם 
אשתו ומשוחח עמה, אך היא 
מרגישה שהוא לא נמצא כאן 
בכלל, ליבו בל עמו, מחשבתו 

משוטטת במקום אחר(

והיה עקב תשמעון- קיום המצוות בשמחה



37    כ' באב תשע"ו 24/8/16  בני ברק

את  תשמעון  עקב  "והיה  בפסוק:  פותחת  פרשתינו 
ה'  ושמר  אותם  ועשיתם  ושמרתם  האלה  המצוות 
אלוקיך לך את הברית ואת החסד... ואהבת וברכך 
יב'- )ז',  חולי..."  כל  ממך  ה'  והסיר  והרבך.. 

טז'(.
המצוות  שכר  על  לשאול  הרבו  השונים  המפרשים 
שכר  הרי  הזה,  בעולם  אלו  בפסוקים  מבטיח  שהקב"ה 
מצווה בהאי עלמא ליכא- והקב"ה משלם שכר בעבור המצוות 
רק בעולם הבא, א"כ איך נאמר כאן שכר כה גדול בעולם הזה 
בעבור קיום מצוות? ועוד, הרי רש"י מפרש שמדובר כאן על 
מצוות "קלות", שאדם דש בעקביו, כך שק"ו בן בנו של ק"ו 
זוכים לשכר בעולם הזה על מצוות "חמורות", היתכן שיש שכר 

בעולם הזה על המצוות?
דהיינו  הדרך,  הוצאות  עבור  כאן  מדובר  כי  פירשו  אחדים 
שזה אינו שכר על המצוה אלא מתן האפשרות וכלים מאת בורא 
העולם לטפס בסולם המוצב ארצה אל ראשו שבשמיים לקיים 

את מצוות בוראינו.
ז'(  י"א  )ויקרא  חז"ל  דברי  פי  על  פירש  הק'  החיים  האור 
ו"היה" אלא שמחה. אמרה תורה שהמקיים את מצוות  שאין 
אנשים  כמצות  או  שד  שקפאו  כמי  ולא  שמחה  מתוך  התורה 
דבר  הזה,  בעולם  הוא לקבל שכר על השמחה  זכאי  מלומדה 
רצונו  כל  כי  קלות שבזה מראה  במצוות  יותר  שודאי מתבטא 

הוא לעשות את מצוותיו.

דברי האור החיים הק' צריכים הסבר, מדוע השמחה בקיום 
המצוות מזכה אותנו בשכר גם בעולם הזה, הרי השמחה הינה 
חובה כמו שנאמר "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה 
ובטוב לבב" )דברים כח', מז'(, ובאי קיום מצוות בשמחה ח"ו 
הינה  שזו  כך  תבוא".  "כי  שבפרשת  הקשה  בתוכחה  נענשים 
ששכר  חז"ל  דברי  את  להחיל  יש  עליה  וגם  מהמצווה  חלק 

מצווה בהאי עלמא ליכא?
שמעתי ווארט אדיר שכל כולו מוסר השכל אשר יכול להסביר 
גם  זוכים לשכר  והקושי להשיגה, שבגינה  על מהות השמחה 

בעולם הזה.
מעשה במלך שחלה ונטה למות. דרשו שריו בעצת רופאים 
מומחים אך הם לא מצאו מזור למחלתו, עד שבא רופא גדול 
אחד ואמר: המלך חולה במחלה מסוג מיוחד, והתרופה היחידה 
שתקימו ממיטת חוליו ותרפאהו היא אם ילבש חולצה של אדם 

שמח.
הממון  אנשי  לכל  המלוכה  ארמון  במצוות  השליחים  אצו 
לכל  הנודעים.  הרוח  אנשי  ולכל  הממלכה,  ברחבי  והאצולה 
ולא מצאו  והסוחרים הגדולים,  ולבנקאים  הסופרים החשובים 
איש אחד שמח. כל אחד מהם לחש בסוד: "אין מה לקחת ממני 
את החולצה אני לא אדם שמח". חזרו בפחי נפש. ושוב יצאו 
נחלו  כאן  ואף  והשחקנים,  והדרשנים  הבדחנים  לכל  דחופים 
שבקרבו,  האמת  את  לגלות  כשנדרש  ואחד,  אחד  כל  אכזבה. 
של  לחיים  זכיתי  לא  ישועה.  תצמח  לא  ממני  להודות:  נאלץ 

שמחה עד היום!
הודיע המלך לכל נתיניו שיחפשו איש שמח ויהי מה. כל אחד 
התבקש לבחון בין שכניו ומכריו אם יש בנמצא איש שמח. ויהי 
יושב ושר לעצמו.  היום ומבית אחד נשמעו קולות זמר ואיש 
נמצא  שהנה  בתחושה  המלך  אנשי  את  השכנים  הזעיקו  מיד 
איש אשר רוח שמחה בקרבו. נכנסה הפמליה כולה לביתו וגילו 
בית חף מכל ובולט בדלותו. הדלפון קידמם בשמחה והזמינם 
לשמוח עמו. ישבו הם ושחו לו את צו המלך ורצונם למצוא 
איש שמח, ושאלו: "האם אפשר לומר שאתה שמח?", "כן", 
לנו אליך: "הב  ענה השמח. "שמחה גמורה"? "כן". בקשה 
למלך את חולצתך לכמה שעות"! צחק השמח ואמר: "אין לי 

חולצה!"
חולצת  את  להשיג  הקושי  על  השכל  מוסר  מלא  זה  סיפור 
השמחה, אותו לבוש שאיתו ניתן לקיים מצוות במדרגה גבוהה 
אך נדיר כל כך להשיגו. השמחה איננה עוד מצווה, שעליהם 
משהו  היא  ליכא,  עלמא  בהאי  מצוה  שכר  חז"ל:  אמרו  כבר 
עמוק שמשנה את כל מהות האדם ומלבשתו לבוש אחר ודפוסי 
התנהגות שונים, ורק אחרי עבודה עצמית עצומה ניתן להשיגה.

על כן אמרה תורה כי מי שיקיים את התורה בשמחה המשנה 
את לבושו והתנהגותו יזכה לשכר גם בעולם הזה. כי זה מידה 
המלבוש  בעבור  התורה  את  לקיים  וכלים  לבוש  מידה    כנגד 

שיצר לו האדם בחייו בעולם 

והיה עקב תשמעון- קיום המצוות בשמחה
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

הרוחות.  סוערות  התלמוד-תורה,  מנהל  של  בחדרו 
ה'חופש  מחאתם:  את  מביעים  זועמים  הורים 
הגדול' בלתי נסבל, 'מכה שלא כתובה בתורה'. 
אחד ההורים מצטט את דברי  חז"ל "הבטלה 
מביאה לידי שעמום ולידי שגעון" )כתובות נ"ט 
וברש"י שם( ומוסיף בעוקצנות: השאלה מי ישתגע 

קודם, אנחנו או הילדים?
המנהל אינו מופתע. "זהו ריטואל קבוע החוזר על עצמו 
מדי קיץ", הוא עונה להורים. "אין לכם מושג כמה דיונים 
בנושא במרוצת השנים. לצד הורים המתלוננים על  קיימנו 
חופשה  על  המתלוננים  הורים  ישנם  מדי,  ארוכה  חופשה 

קצרה מדי". 
הורים  הם  מדי  ארוכה  חופשה  על  המתלוננים  "בוודאי 
ומיד  המנהל  פוסק  שלהם",  הראשון  הילד  וזהו  צעירים, 
גדולות,  ובעיקר אחיות  גדולים,  יש אחים  מסביר: "כאשר 
בתודעה  נחרט  הוא  אדרבה,  בעיה.  מהווה  לא  החופש 
הרגשית של הצעירים כימים היפים ביותר של ימי הילדות. 
רבות  תורמת  החופש  בתקופת  המשפחתית  האווירה 
ביותר  הטוב  הפתרון  היא  לעיתים  המנטלית.  להתפתחות 

ל'קשיים רגשיים' מסוגים שונים.  

להתאגד  הצעירים  להורים  מציע  אני  שלכם,  "במקרה 
ישולבו לימודים  וליצור מסגרת פרטית לימי החופשה, בה 

משלימים לצד טיולים ותעסוקה חווייתית". 



ובידו  ישראל מאיר, הורה שהתייצב באסיפת-ההורים  ר' 
ספר 'משנה תורה' של הרמב"ם, מבקש את רשות הדיבור: 
"מורי ורבותי, הנושא הוא לא תעסוקה... עצם המושג של 

'חופש' בתלמוד-תורה, הוא דבר טרף, פסול ומופרך!".  
הוא פותח את הספר ומקריא באומץ מילה במילה מדברי 
ומלמדן  "ויושב  ב(:  ב,  תורה  תלמוד  )הלכות  הרמב"ם 
ביום  ללמוד  לחנכן  כדי  הלילה,  מן  ומקצת  כולו  היום  כל 
ובלילה. ולא יבטלו התינוקות כלל, חוץ מערבי שבתות וימים 
טובים בסוף הימים, ובימים טובים... ואין מבטלים התינוקות 

ואפילו לבניין בית המקדש".
דברים כדורבנות!

את  לכפות  יכול  "איני  המנהל,  משיב  הכבוד",  כל  "עם 
העניין על כל התלמידים. אני מציע שתתארגנו יחד, ותיצרו 
מסגרת פרטית של המשך הלימודים. כבר הבעתי את דעתי", 
מסיים המנהל, "כי מסגרת לימודית-חווייתית, מתאימה יותר 

לימי החופש, אך כדאי  שתתייעצו עם גדולי תורה".  



רבינו הגרש"ז  העליתי את השאלה על שולחנו של מרן 
אויערבאך זצ"ל. הוא חקר ובירר את הנתונים לפרטי פרטים, 
הרהר וקבע נחרצות: "הבעיה איננה הלכתית, אלא חינוכית. 
החברים שלהם  לעצמך ששאר  תאר  גדולה.  סכנה  בזה  יש 
יצאו לחופשה, כ'תינוק הבורח מבית הספר' )שבת קט"ז(, 
אתה  כרגיל.  הלימודים  מסגרת  את  ימשיכו  הללו  והילדים 
בתפישתם  הרי  בהמשך?  להם  לעשות  עלול  זה  מה  מבין 
שלהם  ההורים  כביכול  מאד,  קשה  חוויה  זו  ה'ילדותית' 
קיפחו אותם, 'גזלו' מהם את החופש שהיה לשאר החברים. 
אפשר  "אי  זלמן,  שלמה  רבי  הסביר  כזו",  וגזילה'  'גניבה 
לשלם לא בתשלומי כפל ולא בתשלומי ארבעה וחמישה... 
אותו ילד שמרגיש כך, ינסה כל ימי חייו באופן אובססיבי 

לייצר לעצמו 'חופש', ולא רק בשלהי דקייטא".
כך או כך, אשרי חלקם של בעלי הדעת, אנשי תושייה, 
הזמנים'  בין  'ישיבות  ובנים',  'אבות  המסגרות  מייסדי 
הדעות  לכל  נפלא  מענה  המהווים  החינוכיות,  והקייטנות 

לסוגיה המורכבת.

לגזול את החופש
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



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 סניף בני ברק 

100 בבנין האחים חדד )מול קוקה קולה(  רחוב כהנמן 
פתוח: א'-ה' 11:00-22:30 רצוף, יום ו' - סגור, טלפון: 03-6744400

מזרניםארונות קירחדרי שינהחדרי ילדיםספותפינות אוכלמזנונים

 סניף ירושלים
1 מול גני גאולה  רח' תובל 

 סניף בית שמש
21 ב' רחוב נחל שורק 

ימי מכירות
מטורפים
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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

הגרלה 2 בדרך 
אך המבצעים כבר פה!
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רוצים לזכות בהגרלה השנייה של רכב 
קונים ב-300 ₪ ממגוון מוצרי החנות ומתוכם  29.90 ₪ 
מאחד מהמותגים המשתתפים במבצע, נכנסים להגרלה

הגדולה* בתאריך 15.9.16 ויכולים לזכות ברכב 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.

והזוכה בהגרלה 
הראשונה!

משפ’ ברכר מסניף ‘תורת חיים’ 

ויזניץ בני ברק.

רשת נתיב החסד 
ממשיכה את המבצע המטורף של הקיץ, 

ואתם נהנים ממבצעים שווים 
והזדמנות שנייה לזכות בהגרלה

סוגים שונים

שקיות קליק
5 ב-
20

המבצעים בתוקף

מיום ראשון

י”ז אב  21.8.16

עד יום שישי

כ”ב אב 26.8.16

500 גר’
סוגים שונים

אריזות

פסטה
5 ב-
10

כרמית/קליקים

790איגלו

שישיית שוקולד 
ורד הגליל

1690

1-920 ק”ג
אסם

1690לחמית

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

אסם
קרמוגית/עוגיות 

מיני/ערגליות/
פתי בר וניל500 גר’

3 ב-
20

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

בחומץ/במלח
בית השיטה

מלפפון 7-9
3 ב-

1190

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

1.5  ליטר

RC 1990שישיית

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

40 גלילים

נייר טואלט 
מולט

2990

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

3 ליטר
סנו

לכביסה לבנה/
צבעונית

2490אוקסיג’ן

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

חמישיית 
מגבוני תולי

10

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

500-600 גר’
זוגלובק

1390
ליח’

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

חטיפי תירס/
קריספי

140-160 גר’
3 ב-

1390 ממרח/סלט טונה אריזות 
נתחי טונה ‘מעולה’

טיטולי פרימיום

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

4 ב-
100

50 יח’
ראובן שמאי

8B כוסות קרטון
3 ב-
10

ראובן שמאי
חמישיית

שקיות אוכל 200 יח’ /
שקיות הקפאה 100 יח’

1090
לחמישי’ה

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

סוגים שונים
מיה

מאגדת 
תן צ’אפ

2 ב-
10

מחיר מועדון

וופל מצופה
40 יח’

עדין

10

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

1 ליטר
סוגים שונים

לא כולל ביבי

מחיר מועדון

מרכך כביסה בדין

1090 מחיר מועדון

עוגיות ברמן
600 גר’

סוגים שונים

ליח’ 790

מחיר מועדון

עוף שלם קפוא
גרוס/אשפר

לק”ג 1990

שישיית לחמניות

חמישיית פיתות

ברמן
2 ב-

1090

דגנית עין בר

3 ב-
1090

וופל מעולה/עדין
גליליות חלבי 

מעולה/רולעדין

510 ב-מחיר מועדון

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

100 גר’/
200 גר’

מחיר מועדון

לקקנים
50 יח’

כרמית

10
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

גלידות

ריאו
2990גלידת מיניס

1390
נסטלה/שטראוס

פנטזיה
שטראוס

שלגון קראנץ’/
טילון אקסטרים ענק

טילון קורנטו גדול  

3 ב-
20

נסטלה

שלגון לה פרוטה/
שלגון אבטיח

3 ב-
1090

ריאו
20 ב-ארטיק קרח

15
גם אני

משתתף
הרכבבהגרלת

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

מחיר מועדון

טריפ פלוס
סוגים שונים

1.5 ליטר

310 ב-

לק”ג
2990 ירכיים עוף גדול/

שוקיים ב’/גרונות הודו

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

משקאות חלב גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

תנובה
שוקו/בננה
קוד:6872
34198
250 מ”ל

20
5 ב-

גבינה צהובה
עמק גם אני

משתתף
400 גר’הרכבבהגרלת

תנובה

1790

גבינה גם אני
משתתף
850 גר’הרכבבהגרלת

תנובה

1390

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי י”ט-כ’ באב 23-24.8.2016
דלעת

לק”ג
290

₪

דלורית

לק”ג
290

₪

תפו”א לבן 
ארוז

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
290

₪

בצל

לק”ג
290

₪

אגס

לק”ג
590

₪

תפוח עץ 
זהוב

לק”ג
590

₪

תפוח עץ 
חרמון

לק”ג
590

₪

תפוח עץ 
סמיט

לק”ג
590

₪

סחורה 
מובחרת

מחיר מועדון
לק”ג/ליח’ 1090

כנפיים עוף קפואאשפר/
עוף טחון/הודו טחון שארית
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