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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

18:17
18:34
18:13

19:27
19:29
19:29

פרשת שופטים

מתדלקים 

ב- 200 ₪ 

או קונים ביילו 

ב- 70 ₪ 

קרובה אליך מתמיד 
מאפיית הצביפז איילון

מבצע חם מהתנור!

מתדלקים ב-  
ומקבלים חלה לשבת ב- 

(במקום ב- 12& )
* עד 5 חלות

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

+
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כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

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

גבינה צהובה  100% בהזמנת  2 מגשים
תוספת מתנה

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 
בשרים על האש

הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

חזה עוף

שווארמה

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

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

*בקנייה במקום בלבד

& 20
 בלבד

*מבצע חם
שניצל בבגט + ציפס

כולנו מנסים לחסוך בעלויות
ולהפחית את ההוצאות השוטפות..

נהיה שם בשבילך, בנאמנות!
LOYALTY

התחייבות!!!

חייגו עכשיו 073-7077555

שימו לב! מדובר בחיסכון של אלפי שקלים ללא מאמץ.

אנו מתחייבים להציע לכם
את ההצעה הזולה ביותר בביטוח המשכנתא!

אנו מתחייבים לבצע
את כל התהליך עבורכם, ללא כל מאמץ 

אנו מתחייבים להעניק לכם
5700*חווית שירות מעולה, מקצועיות ואמינות.

מחלת לב? א
פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
ט פוליו? א
טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?

אלרגיה לחלב?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

אל תשל�מגיע ל� כ
� רב מביטוח לאומי, מ
 הכנ
ה וחברות הביטוחבליווי רופאי� אנחנו משיגי� לכ� יותר

דמי פתיחת תיק
ללא צורך בגיהוץ 

דוחה כתמים
ניתן להשיג ברוחב 
2.10 / 2.40 / 2.80

לסיטונאים
בד לבן 

מיוחד לסוכה
דיאולן כותנה

054-8000659

שנת הלימודים 
נפתחה בצורה חלקה

בני ברק היא כנראה העיר החרדית היחידה ששנת 
הלימודים בה נפתחה בצורה חלקה ● ראש העיר 

הרב חנוך זייברט )אגודת ישראל(, מ"מ רה"ע ומזכיר 
מועצת גדולי התורה הרב אברהם רובינשטיין )דגל 
התורה(, וסגן ראש העיר הרב אליהו דדון )ש"ס( 
מתכנסים לראשונה לראיון משותף ל"קו עיתונות" 

ומגוללים את המהלכים שהובילו לפתיחה חלקה של 
הרב רובינשטיין, הרב זייברט והרב דדוןשנת הלימודים ● עמ' 26-28

חוקי העזר שמאפשרים פתיחת עסקים בשבת יאושרו
פרסום ראשון: בעקבות הסערה הציבורית שחולל משבר הרכבת מסרב נתניהו להחזיר את הסמכות לאישור 

ודחיית חוקי העזר העירוניים לידי שר הפנים ● במפלגות החילוניות מבהירים כי לא יתנגדו בממשלה 
לאישור חוק המרכולים של עיריית תל אביב ● המשמעות: תופעת החנויות הפתוחות בשבת תקבל גושפנקה 

משפטית / אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

בירה מולר

פילה אמנון
2 קילו

כוסות ח"פ 2 תבניות סוכר
ביצים

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

בירה שחורה 
מאלט
1.5 ליטר

קרם הגנה 
ד"ר פישר

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

קטשופ אסם

מיונז 
תלמה

 &55 ב-  &11 7& ב- ב-  &20 4 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

 גאמפ 
1.5 ליטר

פרסיל ג'ל
3 ליטר

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

מוצרי שפע בצק

חומוס צבר
850 גרם

1.6 קילו

שמפו/מרכך הוואי
700 מ"ל

פתי בר גטניו

עוגת שמרים 
אנטיקביץ'

יין סלקטד 
כרמל 
מזרחי 
כל הסוגים

כריות תלמה וניל

קמח

 &10 4 ב-

לחמית אוסם
1 ק"ג

 &790

25& 2 ב-

שוקולד מריר
שישית  ורד הגליל

שוקו 2 
ליטר
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

 &1690
ב-

ב-

משקה אנרגיה בלו

ב-10& 5

בקניית זוג

 &69 ב-

נוזל כלים 
סוד

2 ב-10& 

18& 2 ב-

 &2990
ב-

קפה רד מאג

 &2490
ב-

3 ב-10& 

850 גרם

ב-

 מיץ ענבים גבינת תנובה
תירוש אפרת
1 ליטר

 &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-

 &20 5 ב-

 &1390

מקרונים/
פסטות
אסם

3 ב-10& 

 &18 90
ב-

 ניר טואלט טאץ 
48 גלילים

 &30 ב-

תחליב רחצה/שמפו 
 דאב 

2 ב-25& 

 &1390
בקניית זוג

4 ב-50& 1690& ב-

בקניית זוג

 &890
ב-



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

בכל דרך שתתאים לך, העיקר שתפרגני לעצמך.

או

או

או

או

או

או

לקרוא כותרות 
בעיתון

ליהנות מספר
גם ביום ראשון

 קפה בקטנה
בדרך לעבודה

 לשבת על כוס
קפה עם חברה

פילאטיס 
בסטודיו בשכונה

 הליכה לילית
עם השכנה

להאזין בבית 
לשיעורי מרצים

לצאת בערב
לשיעור מעצים

להתחדש 
בספר מתכונים

סדנת אפייה 
של מקצוענים

לשמוע שירים 
כשאת מבשלת

לנגן על הכלי 
שאת אוהבת



שואב אבק

ללא שקית
1800W הספק

כיריים

מבער טורבו
SABAF ראשי
איטלקי 

טאבלט כשר 

סט סירים

7 אינץ‘
8GB  :זיכרון קשיח
חריץ הרחבת זיכרון

 TEFAL סט יוקרתי
מתאים לכל סוגי הכיריים
סט נירוסטה מלאה אלחלד

מיקסר

מיקסר מקצועי
קערת נירוסטה
נפח 4.5 ליטר

טוסטר אובן

45 ליטר
גריל מסתובב
אפית טורבו

מיקרוגל

23 ליטר
מראה, כסוף
כיתוב בעברית

קריוקי

.USB/SD כניסת

.LED תצוגת
כניסה לגיטרה

 דונולו 13 בני ברק
טל: 03-6164242
פקס:03-5785335

שדה חמד 1 ק“ס
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622

שנה חדשה
מבצע חדש

                                                                                                                                                                                                                                       קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ש“ח ומקבלים מוצר חשמלי שני בשקל אחד בלבד
                        

       



בס״ד

מוגש כמידע לחברי מכבי

יותר!
אצלנו המומחיות היא בבסיס,

לא צריך לשלם כדי לקבל

מוגש כמידע לחברי מכבי

חברי מכבי 
נהנים משירות רפואי

של כ- 3,000  
רופאים מומחים ומנתחים 

מובילים ברחבי הארץ
אליהם ניתן להגיע לקבלת 

ייעוץ וחוות דעת

קרדיולוגיה | אף אוזן גרון | אורתופדיה | עיניים 
כירורגיה | ריאות | נוירוכירורגיה | אורולוגיה ועוד...

בעלות של 27 ₪ בלבד*

* עלות רבעונית במסגרת הסל



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



מוגש כמידע לחברי מכבי

בס״ד

יותר
מי שמשקיע בך באמת

יודע מה חשוב לך

מרכז בריאות האישה
הגדול בעיר

 מוקד לרפואה דחופה נשים, 
   ללא קביעת תור וללא תשלום.

 רופאים מומחים יועצים במגוון תחומים 
   בהזמנת תור מראש.

   מרכז רפואי ר׳ עקיבא 86

31 מומחים 
 ברפואת נשים ברחבי העיר

גם

וגם







בני ברק10    ד' באלול תשע"ו 7/9/16   121//1 תש"ע ד באד" 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

ארון  ונשבה  המצוקים  את  אראלים  ניצחו 
האלוקים: שכונת 'פרדס כץ', העיר בני ברק ועם 
ישראל כולו איבדו בליל שישי האחרון, שריד 
חכם  הרב  הצדיק  הגאון  המקובל  דעה,  לדור 

אברהם חי זצוק"ל, כשהוא בן 97 בפטירתו.
ובקי  גאון  היה  זצוק"ל,  חי  אברהם  חכם 
עצום בש"ס ובמכמני התורה, נחבא אל הכלים, 
כץ'  'פרדס  שכונת  שעברה  השינויים  כאשר 
החילונית ורבים מבניה חזרו בתשובה, נזקפים 
בין  הסתובב  פניו,  ובמאור  בסבלנותו  לזכותו. 
נערי  את   וחיזק  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי 
הניצוץ  את  בהם  והדליק  כץ,  פרדס  ותושבי 
שבתוכם. מסריו ולקחיו היו עטופים בסיפורים 
את  והאהיב  השומעים,  את  להנעים  ומשלים 

התורה והמצוות על שומעי לקחו. 
את  אהב  בבחינת  לפרנסתו  עמל  חייו  כל 
המלאכה ושנא את הרבנות, בכל רגע פנוי לא 
פסק מללמוד, והיה משים לילות כימים בשקידה 
בתורה הקדושה, קירות ביתו היו מוקפים בספרי 
קודש רבים בכל חלקי התורה. תלמידו הגרי"א 
שטרן שליט"א סיפר "ישבתי עמו לשמוע ד"ת, 
עם סיום דרשה בשעת לילה מאוחרת הפציר בי 
ללוותו אל ביתו. הרב הדרשן ציטט גמ' ממס' 
עם  הגעתי  אחרת,  זכר  אברהם  וחכם  מגילה 
ונדהמתי  הפנימי  לחדר  נכנסנו  לביתו,  החכם 
מאוצר הספרים הענק, הש"ס היה מונח מאחורי 
ספה שביקש ממני להזיזה, שלפתי את המסכת 
והחכם ציטט את דף הגמ' מילה במילה, כאשר 
ראה שזכרונו עמו, נחה דעתו והורה לי להחזיר 
צריך  אינו  האם  שאלתיו  למקומה.  המס'  את 
המשניות,  את  אני  "לומד  ענה  ש"ס,  לפתוח 
את הגמ' צריך לזכור בע"פ". גאונותו הגדולה 

כולה באה  ידיעתו הרחבה בכל התורה  והיקף 
מן  בורח  היה  כמדבר,  עצמו  שהשים  מזה  לו 
בפני  ואפי'  אדם  כל  בפני  עצמו  וביטל  הכבוד 
קטנים. וכשחשש מיצר הכבוד בדרשותיו, היה 
שולף באמצע דרשתו עלונים שמחלקים לשבת 

ומקריא מהם ד"ת. 
מספרים  עצמו,  ומשפיל  ענווה  בעל  היה 
הקרובה  ממשפחתו  מישהו  לבקר  הלך  שפעם 
משפחה  בן  שהיה  הפותח  בדלת,  נקש  לליבו, 
"הירקן  בקול  הכריז  הכירו,  לא  שניה  מדרגה 
הגיע". וזאת משום שירקן שהניח לפני כן ארגז 
ירקות ליד הדלת והלך. וראה זאת חכם אברהם, 
הרים בעצמו את הארגז בטוב ליבו ובענוותנותו 
נכנס לבית והניח את הירקות במקומם במטבח.
לבעל  בית  שלום  בסידור  סיפר  אחת  פעם 
להחליף  לחנות  שנשלח  אברך  הכיר  כי  אחד, 
מחה  ולא  אשתו  ע"י  העגבניות  את  פעמים   3
בידה. שמעה זאת הרבנית ע"ה ואמרה לאותו 

אדם כי "אותה אישה זו אני". 
זצוק"ל  אברהם  חכם  היה  גדול  וסבלן  ותרן 

ולא  הקפיד,  לא  לעצמו  קשור  שהיה  מה  בכל 
"בטבעי  למקורביו,  היה  שח  טבעו,  זה  שהיה 
פעם  הזו  המידה  את  ושברתי  גדול  כעסן  הנני 

אחר פעם, עד שהשתנה אצלי הטבע".
חרד היה חכם אברהם ע"ה על מצוות התורה 
וכך סיפר שפעם אחת פרצה דליקה בביתו ביום 
של  "ריבונו  וצעק  נעמד  פקו"נ  כדי  עד  שבת 
עולם אברהם חי לא יחלל שבת" ושקעה האש.

חכם אברהם היה אהוב על גדולי וצדיקי הדור 
והיה ממתיק סוד עמם, ענקי עולם הרכינו ראש 
לקבל ממנו ברכה, קשור היה לעולמם המופלא 
הגרח"מ  בהסתרה.  שחיו  גאונים  אותם  של 
וחרד  קומתו  מלוא  בפניו  קם  היה  זצ"ל  מנדל 
היה  זצ"ל  מנדבורנה  האדמו"ר  כ"ק  לבואו. 
מפליג בשבחו תמיד והיה אומר לו "שומע אני 
בלילות תפילותיך ודמעותיך על גלות השכינה 
וצרות הכלל". פעם כשנכנס אל הגאון הצדיק 
הרב ליבוביץ זצ"ל הרים הרב את ידיו אל על 
והאדמו"ר  אברהם  שחכם  אני  מעיד  והכריז 
מערלוי זצ"ל שלמים בגופם שלמים בקדושתם 

מתולדות  האדמו"ר  כ"ק  מימיהם".  פגמו  ולא 
אהרן ירד מירושלים לבית מדרשו מספר פעמים 
בכדי להמתיק עמו סוד. הגאון הצדיק הרב דוד 
חיים שטרן שליט"א אמר עליו "דבריו נשמעים 

בכל מקום בשמים ובארץ". 
חכם אברהם זצוק"ל חי שנים רבות לבדו ולא 
האחרונות  בשנים  לעולם,  ילדים  להביא  זכה 
התגורר אצל שכנו ונאמן ביתו רבי שמעון דיין 
לבורא  הודה  ההספדים  שבמהלך  שליט"א, 
לגור  זכה  שבהם  המופלאות  שנים  על  עולם 

במחיצת איש האלוקים.
מתורתו  חלק  הודפס  האחרונות  בשנים 
ובית  הכנסת  בית  הקים  דור",  "מדור  בספרו 
עם מקווה  יחד  ותפילה  תורה  המדרש השוקק 

מאחורי ביתו. 
ואושפז  ונחלש  חלה  האחרונה  בתקופה 
הישועה'.  'מעיני  החולים  בית  קשה  במצב 
לפנות  ונפטר  חייו  על  נלחם  שבועיים  במשך 

בוקר ביום שישי.
השניים  ברחוב  מביתו  שיצאה  בהלווייתו 
עם  יחד  המונים  השתתפו  כץ'  'פרדס  בשכונת 
הגאונים הגדולים שליט"א, הרב שלום ארוש, 
הרב דב קוק, הרב דניאל זר, הרב הרצל חודר, 
הרב שבתאי לוי, הרב מנשה זליכה. הרב נתנאל 
שטרן  והרב  גלזר  הרב  רוסטאמי,  הרב  זכריה, 

שביכו מרה על פטירת הצדיק המקובל.
כאשר  חצות,  לאחר  בעש"ק  להיטמן  זכה 
החיים  אור  שכונת  של  רבה  סניור  בן  הגר"נ 
של  חוט  מוסדות  ראש  הרוש  והגר"ש  בב"ב 
חסד ובכירי אנשי ח"ק מתעסקים בטהרתו על 
פי הסוד ונטמן בבית העלמין בב"ב בין הגאונים 
הצדיקים הרב יהודה זאב ליבוביץ והרב אליהו 

ויינטרויב זיע"א.
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 135  - תורניים  ספרים  של  שיא  מספר 
לספרות  הפרס  לועדת  השנה  נשלחו  ספרים, 
המעלה  עובדה  בני-ברק,  עיריית  של  תורנית 
לספרות  הפרסים  מערכות  לפסגת  הפרס  את 

תורנית בארץ ובעולם.
מייסד  של  שמו  שעל  היוקרתיים  הפרסים 
יצחק  רבי  הראשון,  העירייה  וראש  העיר 
ספרים,  למחברי  מחולקים,  גרשטנקורן 
ייסודו  מאז  שנים,  כעשרות  זה  ברציפות 
ז"ל.  וינברג  שמואל  ר'  דאז,  העיר  ראש  ע"י 
בשלוש  שחוברו  לספרים  ניתנים  הפרסים 
השנים האחרונות לפני תאריך מתן הפרס ולא 
לועדת  שהוגש  הספר  על  קודם  פרס  קיבלו 
פעל  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  הפרס. 
להרחבת מסגרת הפרס לזוכים, מתוך ההכרה 

להן  המרובה  והחשיבות  הפרס  בייחודיות 
היא זוכה, כנאה וכיאה לבני-ברק, עיר התורה 

והחסידות.
ראשי  רבנים,  נמנים  הספרים  שולחי  בין 
ישיבות,  ותלמידי  אברכים  דיינים,  ישיבות, 
כשהספרים עוסקים במגוון נושאים כביאורים 
בש"ס,  ביאורים  וכתובים,  נביאים  בתורה, 
על  והלכות  דרשות  בהלכה,  ופסקים  שו"ת 

חגים ומועדים ומגוון רב בתחומים תורניים.
בין מקבלי הפרס, הנחשב, כאמור, למרכזי 
התורניים  החיבורים  בעולם  ביותר  ולמכובד 
היו גדולי תורה, ראשי ישיבות ורבנים ידועי-
של  רבה  זצ"ל,  קוליץ,  יצחק  רבי  ובהם  שם, 
זצ"ל,  ברוידא  זיסל  שמחה  רבי  ירושלים; 
רוזנטל  דוד  אברהם  רבי  חברון;  ישיבת  ראש 
בקשי- אליהו  רבי  בירושלים;  ראב"ד  זצ"ל, 

דורון, הרב הראשי והראשון-לציון; רבי יצחק 
אמת"  "שפת  ישיבת  מראשי  זצ"ל,  פלקסר 
אב"ד  זצ"ל,  רקובר  ברוך  רבי  שבירושלים; 
רבי  הראשי;  הרב  עמר,  שלמה  רבי  בחיפה; 
מרדכי מלכה, רב העיר אלעד; רבי משה שמעון 
יבלח"א,  ארלנגר  אברהם  ורבי  זצ"ל  דיסקין 
מראשי ישיבת "קול תורה" ירושלים; רבי דוד 
רבי  ישראל;   כנסת  חברון  ישיבת  ראש  כהן, 
החיים"  "אור  שכונת  רב  קליין,  שאול  משה 
רבי  הגאון  מרן  שבראשות  בבד"צ  ודיין 
שמואל הלוי ואזנר; רבי מרדכי שטרן, מראשי 
שמואל  רבי  בני-ברק;  לובלין  חכמי  ישיבת 
יעקב בורנשטיין, ראש-ישיבת "קריית-מלך"; 
"גאון- ישיבת  מראשי  זוכובסקי,  נתן  רבי 
יעקב"; רבי אברהם יצחק ליפקוביץ, מראשי 
ואלקין,  חיים  רבי  עליון;  מדרש  בית  ישיבת 

ישראל";  "עטרת  ישיבת  של  הרוחני  מנהלה 
"זכרון-  בד"צ  חבר  שטרן,  יעקב  מאיר  רבי 
ואזנר  הלוי  הגר"ש  מרן  שבראשות  מאיר" 
מנהלה  גלדווסר,  פנחס  יצחק  רבי  שליט"א; 
הגדולה;  ישראל"  "אור-  ישיבת  של  הרוחני 
של  הרוחני  מנהלה  דומב,  שרגא  יונתן  רבי 
פרצוביץ,  רפאל  רבי  מאיר";  "בית  ישיבת 
ראש  רוט,  אליעזר  רבי  מיר;  ישיבת  מראשי 
כולל "נתיבות משפט", בני ברק ועוד עשרות 
רבנים, דיינים, ראשי ישיבות וכוללי אברכים 

מכובדים וידועי-שם.
הגדולים:  הגאונים  הם  הפרס  ועדת  חברי 
רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז'; 
הדיינים  מחשובי  שפרן,  מנדל  מנחם  רבי 
ורבי  התורה"  "נועם  ישיבת  וראש  בדורנו 

שלמה בן-שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול.

הגה"צ חכם אברהם חי זצוק"ל
אבל כבד: בליל שישי הסתלק לעולמו המקובל הגה"צ רבי חכם אברהם חי מ'פרדס כץ' כשהוא בן 97 בפטירתו  הלווייתו 

יצאה מביתו בהשתתפות רבנים והמונים והוא נטמן בסמוך לידידו המקובל הגה"צ רבי יהודה זאב ליבוביץ זצוק"ל

ההלוויה

עם הספר: פרסים למחברי הספרים
ספרים רבים נשלחו לחברי ועדת הפרס לספרות תורנית של עיריית בני ברק לזכרו של ראש העיר הראשון רבי יצחק 

גרשטנקורן ז"ל  בין שולחי הספרים נמנים רבנים, ראשי ישיבות, דיינים ועוד

המקובל חכם אברהם חי זצוק"ל

רק
 ב
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₪ 25,000
שותים קפה עלית וזוכים!

יכולים להיות שלכם!

עכשיו
בכשרות

בד״צ העדה
החרדית

בכל יום 2 זוכים 
נוספים ב 1,000 ₪ 

איך משתתפים?
 קונים

2 מוצרי קפה 
עלית * ושומרים
את החשבונית

מתקשרים 
לטלמסר

 03-9411433 
ונכנסים להגרלה 

על 25,000 ₪

רוצים עוד? 
משתתפים

באתגר הטלפוני 
של קפה עלית

בכל יום
השניים שענו

הכי מהר ונכון 
זוכים ב-1,000 ₪

*המבצע יתקיים בין התאריכים א' - י״ט אלול )4-22.9.16(, בימים א׳-ה׳, יש לשמור את החשבונית כהוכחה במקרה של זכייה.
בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי שטראוס. המבצע חל על מוצרי קפה עלית המשתתפים במבצע. התמונות להמחשה בלבד ט.ל.ח.



בני ברק12 12

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

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

 
הוקם ת"ת כלל חסידי חדש 

ביום חמישי האחרון 27 תלמידים נרגשים 
ונלהבים, פתחו את שנת הלימודים הראשונה 
החדש  חסידי  הכלל  תורה  בתלמוד  שלהם, 
של  ובהכוונתו  בהדרכתו  ברק,  בבני  שנפתח 

כ"ק האדמו"ר מביטשקוב שליט"א.
הנרגשים  לתלמידים  חיכה  הת"ת  צוות 
יחד עם ההורים,  והוביל אותם פנימה  בשער 
אשר ערכו סיור מקיף בכיתה המרווחת ובחצר 

המשחקים העשירה.
דגלו  על  "חרטנו  נמסר:  הת"ת  מהנהלת 
להעניק חינוך חסידי, מקצועי, ברמה הגבוהה 
ביותר, הן במקצועות הקודש והן במקצועות 
החול, בשפה העברית, תוך הקפדה על צוות 
ההורים  של  היום  בזמני  והתחשבות  איכותי 
בדרך  יחונכו  שילדיהם  מעוניינים  אשר 
החסידות, עם רמת לימודים גבוהה, ברוחניות 
לשנת  הרישום  החל  אלו  בימים  ובגשמיות. 

הלימודים השנייה החל מגיל 3 ועד גיל 5".

התרומה של המתנדבים

ברק  בני  מסניף  הצלה  איחוד  מתנדבי 
שקלים   7000 נאספו  דקות   5 ותוך  נרתמו 

עבור אופניים חשמליות מצילות חיים.
אופניים  הושקו  שנערך  מרגש  בטקס 
חשמליים חדשות ליחידת האופניים, שתגיש 

סיוע רפואי מציל חיים לתושבי העיר.
הסיפור החל, כאשר האופניים החשמליים 
נותן  הוא  איתם  הסניף,  ממתנדבי  אחד  של 
חיים.  שבקו  בעיר,  החרום  לקריאות  מענה 
בתוהו,  עלו  להחיותם  שהניסיונות  לאחר 
איחוד  של  ברק  בני  סניף  מתנדבי  התגייסו 
אחד  כאיש  תרמו  דקות,  חמש  ותוך  הצלה 
בלב אחד את הסכום הנדרש לקניית אופניים 
בשנה  מענה  שנתן  המסור,  למתנדב  חדשים 
חרום  קריאות   1000 מ-  למעלה  האחרונה, 

בעיר בני ברק.
ביום  שהתקיים  ומרגש,  מרשים  בטקס 
בני  הצלה  איחוד  בבית  האחרון  חמישי 
בהשתתפות  המלך,  שלמה  שברחוב  ברק 
המתנדבים והנהלת הארגון, הוצגו האופניים 
בו  גדול  בארגז  מאובזרים  אשר  החדשים, 
יונח הציוד מציל החיים, בבטרייה איכותית 
חיוניים להצלת  ובאמצעים  רב  זמן  שתחזיק 
האופניים  יחידת  לדרך  יצאה  וכך,  חיים 

החשמליים של איחוד הצלה בני ברק.
אפי פלדמן, ראש סניף בני ברק והסביבה 
של איחוד הצלה: "בכל פעם מחדש, מרגש 
ב"ב,  הצלה  איחוד  משפחת  את  לראות 
מתגייסת למען הערך הנעלה של הצלת חיי 
זה  נשגב  חסד  מעשה  כי  בטוח,  אני  אדם. 
שעשו הכוננים, יתרום להצלת חיי התושבים 
בב"ב ובסביבתה. לאחר שראינו את יעילותם 
השם,  בעזרת  בקרוב  נכניס  האופניים,  של 
של  החיים  הצלת  למערך  נוספים  אופניים 
למענה  נביא  ובכך  ברק  בבני  הצלה  איחוד 
הרבות  החרום  לקריאות  ומקצועי  מהיר 

בעיר".

התעללות בבעלי חיים

נתגלו בע"ח כשהם  בחצר בנין בבני ברק 
במצב קשה לאחר שעל פי החשד הם עברו 

התעללות קשה.
במשטרה  דיווח  התקבל  השבוע  בתחילת 
בחצר  קשים  בתנאים  המוחזקים  בע"ח  על 

בנין בבני ברק.
ברק  בני  של  עירוני  השיטור  צוות 
חתולים  ברווזים,  מצא  למקום  הגיע  אשר 
קטנים  בכלובים  מוחזקים  ותרנגולים כשהם 
ומגירות קטנות. הבעלי חיים נלקחו מהמקום 

והועברו אל השירות הווטרינרי.
כי אחזקת  נמסר  ישראל  מדוברות משטרת 
עבירה  מהווה  הולמים  לא  בתנאים  בע"ח 
בכל  תשתמש  והיא  וענין  דבר  לכל  פלילית 
להיאבק  מנת  על  לרשותה  העומדים  הכלים 

בעבירה זו.

תינוק חולץ מביתו 

מתחנת  והצלה  כיבוי  כוחות  רשלנות: 
לבית  רביעי  ביום  פרצו  ברק  בני  כבאות 
כבן  תינוק  על  דיווח  בעקבות  העיר  במרכז 

שנתיים שנמצא לבדו במצוקה בביתו. 
אל  יצא  מויאל  אלמוג  של  בפיקודו  צוות 
המקום בעקבות חשש לחיי הפעוט, השכנים 
דיווחו שהילד בכה במשך כשעתיים ולאחר 
מאחר  לחייו  חששו  והם  הבכי  הפסיק  מכן 

ואין אף אחד בבית. 
חשש  והיה  ומאחר  למקום  הגיע  הצוות 
להיכנס  הוחלט  הדלת  מאחורי  נמצא  שהילד 
אל הדירה מהחלון, מפקד הצוות ירד בעזרת 
נכנס לדירה  חבל אל החלון בקומה שלישית 
הכניסה,  דלת  הילד שוכב מאחורי  את  ומצא 
לאחר שהזיז את הילד פרצו את דלת הכניסה 
ולטפל  להיכנס  למד"א  לאפשר  בכדי  לדירה 
ונשאר מספר שעות  בפעוט אשר היה תשוש 

לא מועט לבד בדירה.

קצרצרים
לרגל  שירה  קובי  לצלם  טוב:  מזל   

אירוסי בתו.
הגר"ש  של  ביתו  לנאמן  טוב:  מזל   
לרגל  לוי  יחיאל  הרב  שליט"א,  מחפוד 

אירוסי בנו.
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תעודה 
מטעם מה״ט

מקצוע מבוקש!
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בעסקים, בארגונים ציבוריים ובשוק הפרטי
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קביעת מזוזות בביה"ס לחינוך 
מיוחד "גשרים" 

חל גידול של 10% במספר הכיתות בבתי הספר של 'אהל שרה' – 37 כיתות עם 260 תלמידים  לראשונה בב"ב, 
כיתה א' שיקומית לילדים עם נכויות פיזיות בבי"ס החדש 'צעדים'  רה"ע ב"ב, הרב חנוך זייברט במעמד: 

"ילדי החינוך המיוחד זכאים לטוב והיפה ביותר, אתם השותפים שלנו למען הנשמות הקדושות" 

מאת: עוזי ברק 

"בני ברק מצטיינת בפתרונות הטובים ביותר 
שאנו נותנים לילדי החינוך המיוחד. נדאג שכל 
מוסדות החינוך בעיר ישכנו במבנים ראויים 
ומרווחים ובמיוחד לתלמידי החינוך המיוחד. אתם 
זכאים לטוב וליפה ביותר" – כך אמר רה"ע ב"ב, 
הרב חנוך זייברט בטקס מעמד קביעת המזוזות 
למבנה החדש של ביה"ס 'גשרים' לחינוך מיוחד 

שהתקיים ביום הראשון ללימודים. 
בטקס השתתפו; ח"כ ורה"ע לשעבר, הרב 
יעקב אשר. מ"מ רה"ע, הרב אברהם רובינשטיין. 
סגן רה"ע, הרב אליהו דדון. המשנה למנהל אגף 
החינוך, הרב יהודה לוי. ראשי אגפים ומנהלי 
מחלקות. מנכ"ל 'מי ברק', מר דוד צלניק. הנהלת 
'אהל שרה' בראשות; הרב אברהם גינזבורג והגב' 
מלכה וינברג. מנהלת מערך החינוך, הגב' קארין 
טרבלסי. האדריכל, יואב מסר. מנהלת ביה"ס, 

הסגל ונציגי ההורים.
הרב זייברט אמר כי "מוסדות החינוך המיוחד 
של 'אהל שרה' גדלו השנה ב 10% והם מונים 
37 כיתות עם 260 תלמידים תודות לשותפות 
האמיצה בינינו. אנחנו עדים לעבודה המצוינת, 
שאתם  השירות  ואיכות  המקצועי  למוניטין 
מעניקים לילדים המיוחדים. שותפות זו תעמיק 

ותואץ עד למציאת הפתרונות המושלמים לכל בתי 
הספר ולכל מפעליה הכבירים של 'אהל שרה'. 
היום אנחנו חונכים, לראשונה בעיר, גם כיתה א' 
שאנחנו פותחים יחד אתכם, גרעין לבית ספר חדש 
לילדים הלוקים בשיתוק מוחין, שעד כה  נאלצו 
להרחיק נדוד ולנסוע במשך שעה וחצי הלוך וחזור 
בכל יום  למסגרות מתאימות  מחוץ לעיר. אני 
מברך את כל העוסקים במלאכה מטעם העירייה 
ומטעם 'אהל שרה' ובראשם לגב' מלכה וינברג 
שעבדה ימים ולילות כדי להביא אותנו לרגעים 

נעלים אלה, ולהרב יהודה לוי, מנהל האגף לחינוך 
המיוחד, ולכל ראשי המחלקות העירוניות שנטלו 
חלק כדי להגיע ליום הגדול הזה; כשפותחים את 

הלב ניתן לתת מענה הולם לכולם".
הרב אברהם גינזבורג העלה את זכרם של 
הוריו מייסדי 'אהל שרה'; הרב שמואל גרשון 
זצ"ל והרבנית רבקה ע"ה שמסרו את נפשם למען 
החלשים, ובסייעתא דשמיא ובהשתדלותה של 
הגב' וינברג וראש העיריה וכל הצוות הנפלא 
קיבלנו את הזכות להיות לליבם ועיניהם של אותם 

נשמות קדושות".
הרב אברהם רובינשטיין, סגן רה"ע אמר כי 
"להצלחה הזו שאנו חוגגים היום חברו יחדיו 
בשיתוף פעולה מיוחד; הנחישות של 'אהל שרה', 
והרגישות המיוחדת לילדים המיוחדים של רה"ע 
הרב זייברט. זכות גדולה היא לברך אתכם. את 
ההורים והילדים ואת כל השותפים על העבודה 

הנפלאה".
הרב אליהו דדון, סגן רה"ע ומחזיק תיק החינוך, 
אמר כי בב"ב יש היום כ 70 אלף תלמידים, אבל 
את "מזמור שיר חנוכת הבית'" והפסוק שלפניו 
'אבן מאסו הבונים" אנו קוראים כאן בפתיחת 
בי"ס שרבות עמלו וטרחו הבונים כדי להיות 
ראש פינה למעשה נשגב זה של החינוך המיוחד.

הגב' ו. אם לאחת מבנות ביה"ס ביקשה לברך 

את המשתתפים. במילים נרגשות הביעה האם 
כשלצידה ביתה המיוחדת את רחשי לב המשפחה 
למעמד ולעבודתם המסורה של צוות ביה"ס; "אין 
לשער את גודל הגעגועים והאהבה לביה"ס; זו 
אחת המתנות הגדולות ביותר שניתנה לביתי. 
ביה"ס כ"כ מושקע בחומר וברוח ואני מבקשת 
בשם ההורים להודות לרה"ע, לגב' וינברג ולגב' 
שטיינמץ, מנהלת בית הספר ולכל הצוות על 

שליחות קודש זו".
גב' מלכה וינברג אמרה כי ראש העיר וצוות 
העיריה, מנהלי האגפים והמחלקות, השותפים 
שלנו, ראויים לכל ההערכה במהלך כל השנים. 
היא שיבחה את צוות בית הספר בראשות המנהלת, 
גב' יהודית שטיינמץ המביאים  את תלמידות 
לקידום מרבי בתחום הקוגניטיבי, בתפקוד עצמאי, 
ברכישת הרגלי התנהגות ובתפקוד אישי, שישפרו 
את יכולתם להשתלב בחברה. "מטרת העל של 
בתי הספר ושאר המרכזים של אהל שרה. לפתח 
להביאו  תלמיד במטרה  כל  כישוריו של  את 
וההסתגלותית  התפקודית  העצמאות  למירב 
בכל התחומים,  לתת גב למשפחות שמתמודדות 
עם אתגרים לא פשוטים בגידול ילד עם צרכים 
מיוחדים כדי שהמשפחה תוכל לפנות את עצמה 

לבני המשפחה ולשאר עיסוקיה". 

קביעת מזוזה

   שבת "מכניסי רחמים לקראת סליחות", בתוכנית מגוונת:
יום חמישי:

החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט )ניו יורק(
מארח את חזני ארץ ישראל בקטעים נבחרים מתוך תפילות "ימים נוראים" וסליחות:

צבי גרינהיים, שלמה סלצקי ויצחק מאיר בליווי תזמורת "סימפונט רעננה".
בניצוחו של המנהל המוזיקלי רפאל ביטון

יום שישי: תוכנית עשירה ומגוונת
שבת: תפילות השבת עם החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט ו"קולות מן השמים" ע"ש שושנה זילברשטיין

בניצוחו של המנהל המוזיקלי רפאל ביטון.

ין
דר

ה מ
ל  

ט א ל ג

י.מ. הלפגוט ניו יורק רפאל ביטון

ם"
מי

הש
מן 

"קולות 

צבי
גרינהיים

שלמה 
סלצקי

יצחק
מאיר

סימפונט רעננה
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"לקראת סליחות" שבת חזנות
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שירותי אחיות רפואת ילדים רפואת משפחה

בית מרקחתבדיקות מעבדה

מרכז חדיש ומעוצב הכולל שבע רופאות 
נשים ורופאי נשים בכל תחומי הרפואה,

וכן מכשור רפואי מהמתקדם בעולם
רפואת 

נשים

לשירותכם
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מאת: עוזי ברק

ההורים  של  במאבקם  תומכת  ב"ב  עיריית 
חנה"  "ותתפלל  בבית-הספר  והתלמידות 
לחריגה  חשש  על  נוה-אחיעזר  שבשכונת 
בקרינה מכביש גהה הסמוך, בעקבות העלאת 
אלו  כביש  בקטעי  דן"  גוש  "חוצה  קו  מתח 
ל-400  ווט  קילו  מ-161  החשמל  חב'  ע"י 
עתירה  העירייה  הגישה  זה  ולצורך  ווט,  קילו 
לביהמ"ש העליון, ומשום כך תמוהה ההפגנה 
של התלמידות בבית העירייה, כאשר העירייה 
נקטה צעד כה משמעותי נגד חב' החשמל- כך 
הגיב אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה 

על הפגנת תלמידות ביה"ס בבניין העירייה.
בני ברק פנתה לפני כשלושת רבעי  עיריית 
 )8401/15 )בג"צ  העליון  לביהמ"ש  שנה 
"קו  מתח  העלאת  לביטול  צו  למתן  בבקשה 
חברת  ע"י  גהה  שבכביש  דן"  גוש  חוצה 
החשמל, מ-161 קילו וולט ל-400 קילו וולט, 
בהמלצת  האוצר,  שר  ע"י  לחברה  שניתנה 
המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בלא סמכות 
ובלא זימון העירייה לשמיעת עמדתה בישיבת 

המועצה.
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  להנחיית  בהתאם 
לחב'  מטעמו  פנתה  שהעירייה  ולאחר  העיר, 
החשמל לחזור בה מהחלטתה להעלאת המתח 
הגבוה, זומנה ללשכת רה"ע ישיבה לדיון מקיף 
של כל הגורמים העירוניים שעוסקים בנושא, 
ובהם הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע; עו"ד 
יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה;  חנוך 
ישראל  ופיתוח;  תשתיות  אגף  מנהל  זיידמן, 
ומרדכי  באגף  העיר  חזות  מח'  מנהל  לייזר, 
לאיכות הסביבה,  ויסלובסקי, מנהל המחלקה 
המקצועיים  הנתונים  כל  שמיעת  ולאחר 
ליבוביץ,  יהודה  עו"ד  כי  סוכם  והמשפטיים 
ראב"ד,  עו"ד  ומשרד  העירייה  של  היועה"מ 
מגריזר ובנקל, מהמשרדים הידועים והגדולים 
לשינוי  העליון  לביהמ"ש  פנייה  יגישו  בארץ, 

פעילות חב' החשמל בעניין.
הובהר,  העתירה  במסגרת  שהוגש  בחומר 
כי לפני כתשע שנים הקימה חב' החשמל שני 
קווי מתח עליון - 161 קילו וולט, במקומם של 
שני קווי 161 קילו וולט קיימים, לאורך קטעים 
בכביש גהה, מתוך הסבר של החברה שבגלל 
היות קווים אלו בני עשרות שנים נפגע מצבם 
המכני וגם לנוכח תכניות פיתוח עתידיות של 
כביש "גהה", המחייבות את הסדרת התשתיות 

לאורכו.
הרשאה  למתן  התנגדה  ברק  בני  עיריית 
חשש  בשל  בתחומה,  המתוכנן  הקו  למעבר 
מקרינה בלתי מייננת שיש בה סכנה, ובעקבות 
עמדת  כנגד  ערר  החשמל  חב'  הגישה  זאת, 
סיכמה,  וזו  להרשאות,  ערר  לועדת  העירייה 
שבין  בתכנית  הקטע  כי  החלטה,  של  בתוקף 
העירייה  מחסני  לאזור  גבעת-שמואל  גשר 
תשתיות  מערת  תיבנה  אם  ויפורק  זמני  יהיה 
והקו יוכנס למנהרה, ואם חב' מקורות תעתיק 
צינור המוביל הארצי מאי התנועה לצידו  את 
החשמל  חב'  תעתיק  הכביש,  של  המערבי 
את קו המתח העליון למרכז הכביש, בתיאום 
הלאומית  החברה   – ישראל"  "נתיבי  חב'  עם 
בדרכים. כמו"כ סוכם שהמתח המירבי בקו לא 

יעלה על 161 קילו וולט.
החשמל  חב'  פנתה  ומחצה  כשנתיים  לפני 
במשרד  וקרינה  רעש  למניעת  האגף  לראש 
להיתר  בבקשה  הסביבה  להגנת  הממשלתי 
 161 במקום  המתח,  קו  של  זמנית  להפעלה 

שיש  מהנימוק  וולט,  קילו  ל-400  וולט  קילו 
המרוכזת  האנרגיה  של  להעברה  צורך  בכך 
הארץ  במרכז  הצריכה  לצרכי  הארץ  בדרום 
בלבד,  שבועיים  שחלפו  לאחר  ובצפונה. 
לה  ניתן  החשמל,  חב'  ע"י  הבקשה  מהגשת 
בתוקף  הסביבה,  להגנת  המשרד  ע"י  היתר 
להרחיק  שיש  בהיתר  ציון  תוך  ל-1,7,18,  עד 
תוואי רשת מתוכננת, ממבנים מאוכלסים, או 

מתוכננים, ככל שניתן במסגרת האילוצים.
העירייה  נציגי  בין  נוספת  בפגישה  כאשר 
העירייה  אנשי  חזרו  חב' החשמל,  נציגי  לבין 
נקטה  המבוקש,  לקו  להרשאה  התנגדותם  על 
בשימוש  משפטי"  ב"תרגיל  החשמל  חב' 
)ה( לחוק התכנון והבניה, כי אם  בסעיף 266 
קיים  וכי  חריגים,  במקרים  נוכח  האוצר  שר 
שלשם  לאומית  ודחיפות  חשיבות  בעל  מיזם 
זמניים  שימושים  או  עבודות  נדרשים  הקמתו 
קיומו  או  תכנית  באישור  צורך  יש  ולביצועם 
עם  בהתייעצות  השר,  רשאי  ההיתר,  של 
המועצה הארצית לתכנון ולבניה, למתן פטור 
הנדרשים  לשימוש  או  עבודה  לתכנית  מהיתר 
הוברר  הנושא  מבדיקת  ברם,  המיזם.  לביצוע 
תפעולי  בשינוי  אלא  במיזם,  מדובר  שאין 

מוצע.
נקודה חמורה נוספת, עולה מפניית העירייה 
לבג"צ, שבניגוד להוראות סעיף 266 )ה'( לחוק 
התכנון והבניה לא זומן ראש העיר, להשמיע 
גם  ומכך  הארצית,  למועצה  טענותיו  את 
הארצית  המועצה  של  שהחלטתה  חשש  ישנו 
העירייה  בפני  שנפרשה  מבלי  נתקבלה, 
ומבלי  העובדתית-תכנונית-משפטית  היריעה 
התשתית  את  כנדרש,  לגבש,  לה  שנתאפשר 
העובדתית הנדרשת לקבלת ההחלטה. מאידך 
החלטתה  את  קיבלה  הארצית  המועצה  גיסא, 
העירייה  עמדת  והשמעת  העיר  ראש  בהעדר 
הערר  ועדת  להחלטת  חזיתית  ובסתירה 
שהמתח  להסכמה,  תוקף  שנתנה  להרשאות 
וואלט.  קילו   161 על  יעלה  לא  בקו  המירבי 
של  ההיתר  שתוקף  גם  מתברר  לכך,  בנוסף 
שנים,  לארבע  ניתן  הסביבה  להגנת  המשרד 
ואילו הצו להעלאת המתח ניתן לחמש שנים, 
כך שגם מתברר חוסר הסבירות בהחלטה, מה 
התחייבות  אין  הארצית  במועצה  שבדיון  גם 
הקו  להטמנת  החשמל  חב'  מצד  כתובה 

במנהרת התשתיות המתוכננת במקום.
ביהמ"ש  ששופט  הוא  המשפטי  המצב 
העליון, סלים ג'ובראן לא נענה לבקשת נציגי 
ביצוע  לעיכוב  ביניים  צו  להוציא  העירייה 
בביהמ"ש  והדיון  החשמל,  חב'  עבודות 
גם  העירייה  כחודשיים.  לעוד  נקבע  העליון 
הסביבה,  להגנת  הממשלתי  למשרד  פנתה 
הטוען שאין יסוד לטענות על חריגה בקרינה, 

לבצע בדיקות קרינה בשיתוף עם העירייה.

סכנה: קרינה 
מסוכנת

הורים לתלמידות בי"ס 'ותתפלל חנה' בשכונת 'נוה 
אחיעזר' פתחו במאבק נגד חשש קרינה גבוהה ומסוכנת 
מכביש גהה, בעקבות העלאת מתח קו "חוצה גוש דן" 

ע"י חב' החשמל

ירושלים
בני ברק | אשדוד 

מודיעין עילית
חיפה | בית שמש

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute Of  Technology

טי
תנ
או

להרשמה:
073-280-0059

 בוקר אחד תקומו
הנדסאי אדריכלות!

 הירשמו לקורס הנדסאי אדריכלות 
 של ׳המרכז החרדי׳ ובוקר אחד תקומו 
הנדסאי אדריכלות מקצועים ומבוקשים!

מקצוע מבוקש!
הנדסאי אדריכלות עוסק בתכנון ועיצוב מבנים. 
 משתלב במוסדות ציבוריים, בוועדות לבינוי ערים

 במשרדי אדריכלות וכמתכנן עצמאי.

100% מימון 
שכר לימוד*

ההרשמה למגוון 
הקורסים בעיצומה

 הנדסאי אדריכלות רשאי לחתום 
על תוכנית אדריכלות עד 4 קומות.

*המלגה לגברים בכפוף 
לקריטריוני מה"ט. 
לנשים במחיר מסובסד.



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
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"מזל טוב"
יו"ר ועדת הכספים ביקר וסייר ב'מעיני הישועה' בבניין החדש המפואר לבריאות הנפש 
ולאחר מכן קבע מזוזה במחלקה החדשה - יולדות ג', לשם הגיע לביקור משפחתי לרגל 

הולדת נכדתו החדשה, ולשם סקירת הפאר והחשיבה שהושקעה במחלקה שהינה המפוארת 
בישראל אשר הושקע בה תכנון וחשיבה מיוחדת לנוחיות היולדות 

מאת: יאיר קורן

יו"ר ועדת הכספים של הכנסת ויו"ר 'דגל התורה' 
במרכז  מקצועי  סיור  קיים  גפני  משה  הרב  ח"כ 
אחר  מקרוב  לעמוד  כדי  הישועה,  מעיני  הרפואי 
בשנים  החולים  בית  של  המדהימה  ההתפתחות 
מייסד  רבה  בהערכה  קיבלו  פניו  את  האחרונות. 
המרכז הרפואי הד"ר משה רוטשילד והנהלת המרכז 

הרפואי בראשות המנכ"ל הרב שלמה רוטשילד.  
הסיור נפתח במרכז בריאות הנפש - הבניין הגדול 
והמפואר שנחנך באחרונה במעמד מרנן ורבנן גדולי 
מהמחלקות  התרשם  גפני  הרב  שליט"א.  ישראל 
המרפאות.  וקומת  המיון  קומת  לאשפוז,  השונות 
יום שכבר שוכנת במרכז  במחלקה לטיפול ואשפוז 
ד"ר  המחלקה  ממנהל  מפורט  הסבר  קיבל  החדש 
משה לוי. הרב גפני התרשם מהפעילות האינטנסיבית 
לפתיחת מחלקות האשפוז במהלך החודש הקרוב.  

לאחר מכן סייר בבניין המרכז הרפואי המיתולוגי 
רביד.  מוטי  פרופ'  הרפואי  המנהל  של  נוסף  בליווי 
אשר  יולדות  ומיון  לידה  חדרי  באגף  החל  הביקור 
והביקוש  היולדות  לרווחת  מחדש  ונבנו  שופצו 
נשים  אגף  פעילות  על  מיוחדת  סקירה  הגובר. 

ומיילדות קיבל ממנהל האגף פרופ' יוסי לסינג.     
סקירה מיוחדת קיבל האורח בסיור מקצועי במכון 
ובהיקף  קצרים  בחודשים  שהוקם  החדש    MRI
השקעות עתק, בסמוך למכון הדימות המתקדם של 
את  הציגו  המכון  ומהנדסי  רופאי  הרפואי.  המרכז 
פעילות המכשיר המתקדם בעולם שכבר פועל ועשוי 
השבועות  במהלך  הרחב  הציבור  לשירות  להיפתח 

הקרובים. 
התפעלות ניכרת הייתה מנת חלקו של יו"ר ועדת 
הגיע  לשם  ג',  יולדות  החדשה  במחלקה  הכספים 
לביקור משפחתי לרגל הולדת נכדתו החדשה, ולשם 
סקירת הפאר והחשיבה שהושקעה במחלקה שהינה 
המפוארת בישראל אשר הושקע בה תכנון וחשיבה 
מיוחדת לנוחיות היולדות. הרב גפני התכבד בקביעת 

מזוזה בחדר חדש ובירך בשם ומלכות. 
וישיבה  פנים  קבלת  מעמד  התקיים  הסיור  בתום 
מקצועית בהשתתפות מנהלי מחלקות בית החולים, 
רופאים ופרופסורים בכירים בעלי שם, רואי החשבון 
והניהול.  הכספים  אגפי  ומנהלי  החולים  בית  של 
בישיבה קיבל הרב גפני סקירה מקצועית מרו"ח הלל 
המחושבת  הכלכלית  ההתנהלות  אודות  שטיינברג 

של בית החולים. 
נשיא ומייסד המרכז הרפואי הד"ר משה רוטשילד 
העלה על נס את פעילותו רבת הפנים ורבת השנים 
בימים  עוד  הרפואי  המרכז  למען  גפני  הרב  של 
"הרב  ישים.   בלתי  כקוריוז  נדמה  היה  שהדבר 
החלום  מימי  הרפואי  המרכז  ידיד  הוא  גפני  משה 
נמרצות  פעל  השנים  בכל  החזון.  להתגשמות  ועד 
וביסוסו  הקמתו  למען  ישראל  גדולי  של  בשליחות 

של המוסד הרפואי", אמר.  
בסיום המעמד מסר הד"ר רוטשילד לאורח מזכרת 
ואות הוקרה מטעם המרכז הרפואי, תוך שהוא מציין 
'מעיני  מטופלי  מ-150,000  למעלה  של  בשמם  כי 
גפני  משה  להרב  מאחל  הוא  שנה,  בכל  הישועה' 

המשך הצלחה רבה בתפקידו הרם.   

ח"כ  משה גפני בקביעת מזוזה במחלקה החדשה

בסיור במחלקת היולדות

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 

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 

מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה

44
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1590 ₪

5 שנות אחריות מלאות 
מתנה!במבצע משתתף בתוספת 99 ₪

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

החל מ:החל מ:
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪₪ 6033
החל מ: 2190 ₪

מבחר
מזגנים

החל מ- 1.5
כ"ס ומעלה

מזגן
לחדר 
שינה

מתנה!במבצע משתתף 

החל מ: 1190 ₪



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 
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מאת: הילה פלאח

בניה  באתר  קומות   4 בן  קרקעי  תת  חניון 
קרס  אביב  בתל  החייל  ברמת  הנחושת  ברחוב 
ואבק  חול  מנוף,  עם  יחד  השבוע  שני  ביום 
שניות  ותוך  ענקית  כפטרייה  אל-על  היתמרו 
חור גדול נפער באדמה. אזרחים ששהו באיזור 
הרגישו את האדמה רועדת תחתם והיו בטוחים 
גרם  החזק  הרעש  אדמה.  ברעידת  מדובר  כי 
לבלבול וכולם יצאו אל הרחוב בכדי להבין מה 
כי החניון  גורמים בענף הבנייה מעריכים  קרה. 
)ניקוב(,  "פאנצ'ינג"  הנקראת  תופעה  עקב  קרס 
דרך  חודרת  הכבדה  הבטון  תקרת  משמעותה: 
אך  וקורסת,  יתר  עומס  בשל  התמיכה  עמודי 

עמודי התמיכה נשארים לעמוד. 
החניון  קריסת  מאסון  שלישי  הרוג  של  גופה 
שלישי  ביום  הצהריים  אחר  חולצה  אביב  בתל 
במקום.  החילוץ  צוותי  ידי  על  ההריסות  מבין 
לכודים  ישנם  עדיין  השורות  כתיבת  בשעת 
הזעיק  העורף  פיקוד  לאדמה.  מתחת  שנותרו 
לאתר צוותים ראשוניים מגדוד תבור, רם ויחידת 
החילוץ וההצלה. כעת, בפיקוד העורף עומדים 
הטיפול  לשיטת  בנוגע  גורליות  הכרעות  בפני 

בהריסות בחניון שקרס ברמת החייל. 
באופן  פועלים  וההצלה  החילוץ  צוותי 
כדי  מדויק  מודיעיני  מידע  בסיס  על  כירורגי 
פיקוד  רז,  יונתן  משנה  אלוף  לכודים.  לאתר 
קריסה  זו  כאן  רואים  שאנחנו  "מה  העורף: 

מוחלטת, אם החניון היה מלא, לא היינו מוצאים 
שלנו  "ההנחיות  הוסיף,  עוד  ניצולים",  הרבה 
תמיד ללכת לנקודות של החוזק של הבניין. גם 
הלכודים  טילים,  בנפילת  וגם  אדמה  ברעידות 

שהיו בקצוות, ניצלו".
מי שפחדו יותר מכולם היו הפועלים במקום, 
שטענו כי הזהירו לפני כמה ימים מפני האפשרות 
שהחניון יתמוטט. "הקומות התחתונות התמלאו 
מהם,  אחד  אמר  לירקון",  הקירבה  בשל  במים, 

"וגם בקירות היו נזילות".  
כי  העריכו  למקום,  שהגיעו  מהנדסים  גם 
כשל  שמישהו  "ייתכן  תכנוני.  בכשל  מדובר 
הקונסטרוקציה,  הבטון,  בחישובי  בתכנון, 
הברזלים או החוזק. יתכן גם שהביצוע לא עמד 
בדרישות ונעשה חיסכון בחומרים". המהנדסים 
והמסמכים,  הקלסרים  את  יאספו  והחוקרים 
ויעברו על החישובים ועל תוכניות הביצוע בכדי 

לקבל תשובות ברורות יותר.

הפקרות בענף הבנייה 
בישראל

הכנסת  של  העבודה  ועדת  שאספה  מנתונים 
עולה כי בין 2009 ל-2014 עלה שיעור ההרוגים 
מההרוגים   50% בכ--30%  עבודה  בתאונות 
בתאונות עבודה הם עובדים בענף הבניין. 70% 
מהפגיעות הקטלניות נובעות מנפילה מגובה או 

ממכה.
הביטוח הלאומי משלם מדי שנה 4.4 מיליארד 
הפגיעה  עבודה.  תאונות  בעקבות  שקלים 
בכ-10  מוערכת  במשק  העבודה  תאונות  של 
בין  נפתחים  שנה  בכל  בשנה.  שקלים  מיליארד 
10 ל-25 תיקים בעבירות רשלנות באתרי בנייה 
ובגין עבירת גרימת מוות ברשלנות באתר בנייה 
אישום  כתבי  מ-4  יותר  לא  מוגשים  ומתוכן 

בשנה.
מעסיק  הכלכלה  במשרד  הבטיחות  מינהל 
ליותר  להגיע  שאמורים  מפקחים,   18 כיום 
מ-13,000 אתרי בנייה ברחבי הארץ כשברשותם 

חמש מכוניות.
דניה  הבנייה  חברת  מנכ"ל  גינזבורג,  רונן 
הרבה  לביקורת  להגיב  כה  עד  סירב  סיבוס, 

קריסת  אסון  בעקבות  החברה  על  שנמתחה 
עם  בשיחה  אביב.  בתל  החייל  ברמת  החניון 
מתמקד  הוא  כי  גינזבורג  הבהיר   2 חדשות 
בלחלץ  להתעסק  צריך  "אני  החילוץ:  במאמצי 
ואני  אדבר  אני  לחלץ  כשיסיימו  הפצועים,  את 
גינזבורג  להגיד".  לי  שיש  מה  כל  את  אגיד 
החילוץ:  למאמצי  מסייעת  החברה  כי  הסביר 

"לא עצמנו עין".
הוא  לפיהם  הפרסומים  את  דחה  גיזנבורג 
על  מהנדס  במקום  אדריכל  בפרויקט  העסיק 
שזה  ברור  שטויות,  "זה  בעלויות:  לחסוך  מנת 
שטויות. הכתב שפרסם זאת לא הבין מה דובר 
זה שטויות במיץ עגבניות". לדברי המנכ"ל,   –
לכוחות  בלעזור  מתמקדים  שלנו  "המאמצים 

חילוץ לחלץ כמה שיותר מהר אנשים בחיים".

המחדל שגבה חיי אדם
חניון תת קרקעי בן 4 קומות ברחוב הנחושת ברמת החייל בתל אביב קרס ובור ענק נפער באדמה  עד סגירת הגיליון 
חולצו שלוש גופות מההריסות, 23 פצועים ברמות שונות פונו לבתי החולים ועדיין ישנם כמה נעדרים ולכודים  אי 

אפשר לדמיין את גודל האסון במידה וזה היה קורה לאחר הפעלתו של החניון

כוחות החילוץ השבוע באתר                                                       )צילומים: פלאש 90(

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

אלול בלבד!

בשני המתחמים 
יחד ניתן לארח 
עד 70 מקומות 

שינה (11 
חדרים זוגיים)

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

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

www.yavneel.net  058-3318093

הצטרפו לאחד מהמסלולים המקצועיים שלנו ובואו להצליח!ומה אתכם?

*מדגם מייצג מתוך מאות עסקים

 רק בפרוג - מערכת השמה בטכנולוגיה מתקדמת!

הבית של היוצרים

והופכים את היצירה שלהם - לפרנסה ולמשמעות! עוד ועוד בוגרים של פרוג מקימים עסקים הם כבר הצליחו!

חיים טויטו, בת ים
צילום

מנדי אייזן, ביתר
עיצוב גרפי, פרסום וקרייאטיב, מיוז

מינה ראטה, צפת
צילום

גרפיקה | ספרים | דפוס

רעות זנזורי, בני ברק
פרסום

אתי אהרונסון, רכסים
עריכת וידאו

מבינים עיצוב, מבינים אותך.

צוריאל גביזון, שעלבים
בניית אתרים, עיצוב, פרסום

פרסום, מיתוג ודיגיטל

שרית פדידה, בית שמש
עיצוב ובניית אתרים

גיל קוליוק, מודיעין עילית
 תלת מימד

ישראל ודבי דהן, טבריה
פרסום ובניית אתרים

שושי סירקיס, ירושלים
צילום מזון

ריקי רכניצר
הדמיות תלת מימד

ריקי רכניצר, אשדוד
תלת מימד

דוד דנברג, ביתר
 צילום

ציפי ורשואר
פנים עיצוב   | עסקי  חלל  מיתוג 

טל. 052.715.0001
zipizw@gmail.com .מייל

ציפי ורשואר, אשדוד
עיצוב פנים

שושי אלטמן, ב"ב
עריכת סרטים

גיטי וינברגר, חיפה
עיצוב פנים

אבי אשר, אלעד
תלת מימד

חדווה רוזנבלום, עפולה
צילום

איציק אפללו, נתיבות
עיצוב גרפי

נועה צביאלי, בני ברק
תלת מימד

פרסום  הפקות  שיווק  אסטרטגיה  יח"צ

תלת מימדשמחי רובינשטיין, י-ם פרסום, 

נפתלי קרמיזי, י-ם
עיצוב גרפי

  •     •   

עיצוב גרפי, פרסוםבועז שרון, קרית מלאכי

שמואל שרייבר, פתח תקוה
עימוד פראדי אנגלרד, בני ברק

עיצוב פנים

מאיר מימון, אילת
עימוד מקצועי

עיצוב גרפירפאל בן זיקרי, קרית יערים

מילכי אורטנר, בני ברק
 צילום

שירה נבטי, באר שבע
עיצוב גרפי

מירי נשיא, ירושלים
תלת מימד

עיצוב גרפיאליעזר אביחיל, מבוא חורון

תהילה עמר, בני ברק
עיצוב גרפי

ר. ברנדויין - בני ברק
עיצוב פנים

P h o t o g r a p h y  |  0 5 2 - 7 6 0 2 3 3 8

טובי כץ, אלעד
צילום מקצועי

בתיה גישייד, בני ברק
איור

אסתי צין, בית שמש
פרסום

בני קרליבך, ירושלים
עימוד

עריכה  | מקצועי  עימוד   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

www.prog-school.co.il | 072-2201433  בית פרוג
מלגות
לזכאים



לרופאים החדשיםברוכים הבאים

לשירותכם,
ייעוץ רפואי טלפוני 24/7
בטל: 1-700-507-507

ד"ר ניר דובדבני ד"ר שרון פרלמןד"ר רן נגר

פרופ' אריאל מני
מומחה להיריון בסיכון גבוה

מקבל במרכז בריאות האישה לאומית
 יהודה הלוי, בני ברק

ד"ר גיל טאובר
מומחה לרפואת עור מבי"ח בלינסון

מקבל במרכז רפואי לאומית יהודה הלוי

לשירותכם

לשירותכם 4 מרכזים רפואיים 
יהודה הלוי רח' יהודה הלוי 1, טל': 03-5778700

הר סיני רח' הר סיני 17, טל': 03-5745327
הרצוג רח' נויפלד 15, טל': 03-6198205
כהנמן רח' כהנמן 86, טל': 03-6717700

 מקדמים בברכה את המומחים במיילדות מבית החולים שיבא-תל השומר, המקבלים במרכז הרפואי יהודה הלוי

רפאל מדיקל סנטר רח' אהרונוביץ' 19 בני ברק, טל': 03-5605001, 053-9956151  

רופאים מומחים חדשים לשירותכם
 בלאומית בני ברק

פרופ' ישראל קרמר
מומחה לרפואת עיניים, סגן מנהל 
מחלקת עיניים בבית החולים בלינסון
מקבל במרכז רפאל מדיקל סנטר

ד"ר דן בניסטי
מומחה לרפואת משפחה מבי"ח איכילוב

מקבל במרכז רפאל מדיקל סנטר

ד"ר אלכסנדר חלבטובסקי
מומחה לנוירולוגיה מבי"ח בלינסון  
מקבל במרכז רפאל מדיקל סנטר

ד"ר גנאדי צבי קמינצקי
מומחה לגסטרואנטרולוגיה

מבית החולים בלינסון
 מקבל במרכז רפאל מדיקל סנטר
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לכל שבת יש מוצאי שבת. בערב שבת, עוד נשמעה מהצד 
החרדי הדרישה, שבאה לעולם ברפלקס פבלובי, לפטר את 
את  שהצילו  החרדים  אלו  היו  במוצ"ש,  התחבורה.  שר 
השר ישראל כץ, רגע לפני שהרכבת שלו יורדת מהפסים – 

ומועברת לעבודות תחזוקה עד לקדנציה הבאה. 
פרסום  בין  חלפו  שעות  וארבע  מעשרים  יותר  קצת 
שר  נגד  נתניהו  לשכת  של  התקדים  חסרת  ההודעה 
התחבורה ש"מחזיק את הנוסעים והחיילים כבני ערובה", 
הפעם   – צאת השבת  עם  שידור מהדורות החדשות  לבין 
ללא ראיון של כץ בתחנת השלום כשרחפן חברת הרכבת 

חג מעל, ליתר ביטחון תקשורתי.
בסביבה  שבוע  מדי  נתניהו  שוהה  מנוחה  בשבתות 
פיצוץ  אחרי  לחלל  זינוק  בסיס  של  בטמפרטורה  לוהטת, 
את  מעביר  המנהיג  שבו  קיסריה'  'זמן  זהו  השיגור.  טיל 
שלא  באווירה  המשפחה,  בני  השפעת  תחת  השבת  יום 
מייסדה  הפראנויה,  רדוף  השליט  ימי  את  מביישת  הייתה 
ההיסטורי של עיר הנמל קיסריה, המלך הורדוס.  בפגישתו 
על  עובר  שהוא  נתניהו  סיפר  החרדים  העיתונאים  עם 
הפרשה עם בנו אבנר מדי שבוע "אבל אני, בניגוד אליכם, 
קורא את זה מזווית ראייה אקטואלית", הוא אמר. בשבת 
האחרונה הרגיש נתניהו מן הסתם על הר עיבל, כשקללות 

ניתכות על ראשו מכל עבר.
במוצ"ש הבין שר התחבורה שהמהלך שמובילל נתניהו 
במוצאי  שהוכנה  המכתב  לטיוטת  לדרך.  יצא  לפיטוריו 
תאריך  צורף  ונגנזה,   - הליכוד  מזכירות  על  ההשתלטות 
ותמונות  התארכו,  התורים  נקפו,  שהשעות  ככל  עדכני. 
החיילים נמרחו בכותרות האתרים, נוצרה התחושה שבבית 

ראש הממשלה, הרכבת כבר יצאה מהתחנה.
של  נתק  אחרי  לחרדים,  דווקא  כץ  פנה  רגעים  באותם 
מספר ימים. אנשים שהיו עמו בקשר באותן שעות חרדה, 
שמעו גם תשובות, לא בהכרח מלאות, אך בעיקר שאלות. 
כץ לא הצליח להבין, איך תוך פחות משבועיים, הוא הפך 

מהשר הלא דתי המקורב ביותר לחרדים - לאויב המגזר.
כץ ביקש להעביר לשרים ולחברי הכנסת החרדים מסר 
ברור - בין השאר באמצעות כותב השורות, למען הגילוי 
הנאות. הוא לא מצא לנכון להיגרר בעיצומו של המשבר 
לחילופי האשמות למרות שהיה לו הרבה מה לומר בסוגיה 
שחברי  סוערים  רגעים  באותם  ביקש  רק  כץ  העובדתית. 
הכנסת החרדים יבהירו לראש-הממשלה כי אם יפוטר על 
יינזק לא פחות ממנו,  רקע משבר השבת, הציבור החרדי 
וגם המשבר לא ייפתר עם הפיטורים, אלא רק ילך ויחריף.

לא  דרעי  לומר.  מה  הרבה  היה  מנגד  החרדים  לחברים 
במוצ"ש  כץ  של  המיותרת  העיתונאים  ממסיבת  נרגע 
חלק  לא  פרוש  כוכבים.  שלושה  יצאו  כשבקושי  שעבר 
על ההגדרה העצמית של כץ כ"ידיד גדול למגזר החרדי", 
אבל שאל מדוע ולמה היה צריך לפרק את המסילות סמוך 
לכניסת השבת. טרוניות הושמעו, אבל בשורה התחתונה 

המסר הופנם. 
מאותו רגע ואילך, שני הצדדים, גזרו על עצמם שתיקה 
כדי להימנע מהסלמה נוספת שתפיל על הראש של כולם 
להקת  ככוכב  אחרון  'שואו'  שנתן  גפני  החניון.  גג  את 
הסימפוזיונים הנודדת, ישב מול בחורי ישיבות בבני ברק 
כץ  בבודדת.  ולא  בצרורות  בכץ מהמותן,  לירות  והמשיך 
נצר אש, וגם שאר החברים החרדים הקפידו שלא להיקלע 

לזירת הירי.
את נתניהו שכנעו שניים מבכירי הנציגים החרדים - שר 
וסגן שר, לא בהכרח מאותה מפלגה - "ככה שהוא יבין", 
כלשונו של אריק שרון המנוח, שכץ היטיב כל כך להכיר. 
אם היו מדברים על הקשר הישיר והעקיף עם כץ שנשמר 

נאטמות  היו  נתניהו  של  אוזניו  בעיצומו של המשבר,  גם 
ועיניו מפלבלות. במקום זה הם דיברו על החשש מהרדיפה 
הציבורי.  ומהצונאמי  האנטי-חרדי  מהסחף  התקשורתית, 
"זו תהיה טעות קשה לפטר את כץ על רקע משבר השבת", 
תוצאות  יהיו  מה  "תחשוב  המדברים,  אחד  לנתניהו  אמר 
מקודשים  ערכים  בהחלט  יש  שאחרי".  ביום  הסקרים 
לשמור  מקפידים  בבית  והיושבים  הממשלה  ראש  במעון 
על קלה כבחמורה. לא מדובר בשמירת שבתות וחגים אלא 

בהיצמדות לסקרים.

שניים שעשאוה
לשיחות של הפוליטיקאים החרדים עם ראש הממשלה 
הייתה משמעות, וגם לקו הביצורים שבנה כץ בתוך סיעת 
הסקרים  אלו  היו  בסוף  אבל  השפעה,  הייתה  הליכוד 
החיילים,  קולות  את  שמע  נתניהו  העבודה.  את  שעשו 
ונוהרים  צובאים על התחנות  ראה את תמונותיהם כשהם 
אחראי  בכץ  ראה  הוא  ברכבות.  במקום   – באוטובוסים 
ישיר אבל הבין היטב כי בסיטואציה שנוצרה בלתי אפשרי 

להגיש נקמה חמה. 
תוגש  עוד  שהנקמה  נתניהו  מבטיח  סגורות  בשיחות 
בטמפרטורה הנכונה והחשבון עם כץ עוד ייסגר בהזדמנות 
הקרובה. כמו בהודעה המיתולוגית של דובר צה"ל, ביבי 
מבטיח להגיב בזמן שימצא לנכון. כמו צה"ל, הוא עשוי 
להבליג לבסוף. בפוליטיקה כמו בחיים, להבטחות נקם יש 
חיי מדף קצרים והן תלויות באינספור משתנים. בל נשכח 
ארבעים  שתוך  רה"מ  של  בסביבתו  הבטיחו  שבמוצ"ש, 
ושמונה שעות, כץ לא יכהן כשר תחבורה, והנה, עוד שבת 

בפתח וכלום לא השתנה.
ניצח, מיותר גם לשאול  מיותר לשאול מי מהמעורבים 
מי הפסיד. בסיפור הזה אין מנצחים, רק מפסידים. הפסיד 
נתניהו שניזוק קשות בדעת הקהל ומצא עצמו השבוע עם 
של  הזכוכית  לתקרת  התואמים   – ציבורית  תמיכה  אחוזי 
המפלגות החרדיות. הפסיד ישראל כץ שקנה לעצמו אויב 
רב עוצמה שרק יחפש מעתה ואילך את העיתוי הפוליטי 

הנכון לזרוק אותו מתחת לגלגלים.
שר התחבורה הבין ברגע האמת שאם יפוטר, אולי יזנק 
לרגע בסקרי דעת הקהל, אך ימצא עצמו בחלוף שבועיים-
אומנם  הסקרים  וגדעון.  בוגי  כמו  הדרך,  בשול  שלושה 
חייכו אליו לשעה קלה אבל כץ מבין לנפש הליכודית ויודע 
אנטי-חרדי.  מגל  להיבנות  אי אפשר   – הלאומי  שבמחנה 
אחרי ההופעה הטלוויזיונית הזהירה של לפיד והימנעותו 
הזאת  שהמסקנה  לומר  אפשר  ההסתה,  גל  את  מללבות 

תקפה לפוליטיקה הישראלית כולה.
במשך  לבנות  שניסו  החרדים  הפוליטיקאים  הפסידו 
התקשורת  כלל-ישראלית.  חברתית  תדמית  ומחצה  שנה 
האוהדת שהמליכה את שר הבריאות החרדי והפכה אותו 
לסמל הממלכתיות, יכולה להפוך בן רגע לעוינת ולהדביק 
שמקצר  חרדי  מאכער  של  תדמית  לאומי'  'מאמי  לאותו 
אחוזים  משמונים  למעלה  כאשר  במסדרונות.  תורים 
מהציבור נגדנו, צריכות להידלק כל נורות האזהרה במפגש 

המסילה. על הזווית הזאת עוד ידובר בהמשך, ובהרחבה.
מהמעורבים  ואיש  היות  אשם,  מי  לשאול  גם  מיותר 
נגיע – אך  לא חף מאחריות. לחשבון הנפש המגזרי עוד 
במה שנוגע למעורבותם של אחרים, הרי שעל נתניהו וכץ 
ניתן להחיל את מסקנות הסוגיה התלמודית מהלכות שבת 
מלאכת  אם  כי  היא,  הלכה  שעשאוה".  ל"שניים  בנוגע 
האיסור יכולה להיעשות רק על-ידי שניים, שניהם חייבים, 

ולפיכך במקרה הזה, גם כץ וגם נתניהו אשמים. 
הפחות  לכל  לקבוע  אפשר  זכות  ללמד  רוצים  אם 
כץ  עם  כשישבתי  במזיד.  ולא  בשוגג  נעשתה  שהמלאכה 
העבודות  על  שהאחריות  הסביר  והאיש  שבועיים,  לפני 
נתונה לאישורו של שר העבודה, הוא לא שיער שזו תהיה 
העיתונאים  עם  היום  למחרת  ישב  כשנתניהו  התוצאה. 
ישראל  הרב  נאמן  יתד  מעורך  לראשונה  ושמע  החרדים 
לרגע  השתתק  הוא  המתוכנן  השבת  חילול  על  פרידמן 
כץ  ישראל  הרי  מובן.  לא  "זה  כך הפטיר בסרקזם:  ואחר 
מבין את חשיבות השבת". האירוע יצא משליטה. זו הייתה 
צד  שאף  מלחמתית  להתלקחות  שהובילה  מיסקלקולציה 
לא רצה בה מלכתחילה. במקרה הזה, אף אחד מהמעורבים 

לא יכול לומר שהוא היה 'הראשון שזיהה'.

מעשה רב

"ניהלנו מאבק על הערך הכי יקר לנו, בעיתוי הלא נכון 
ועל חילול השבת הלא נכון", מסכם את אירועי השבועיים 
החולפים ח"כ חרדי בכיר )מאוד(, שהיה מעורב במגעים. 
הרב הראשי לת"א הגרי"מ לאו עלה לשידור בקול ישראל 
עבודות  כי  בכאב  והסביר  שבת,  בערב  שבועיים,  לפני 
שבת.  הדוחה  נפש  פיקוח  אינן  השלום  ברכבת  תשתית 
במהדורת האקטואליה של קול ברמה שהריצה את קמפיין 
קולו של  את  לשמוע  – שמחו  ימים  חודש  במשך  השבת 
לישראל  הרב שסירב לעלות לשידור אצלם. הרב הראשי 
מסילות  לכבוש  היודע  לראש המדברים  לשעבר, שנחשב 
בסוגיית  מראיונות.  להימנע  נוהג  אינו  ללבבות  ולחדור 
קדושת השבת הוא נמנע משום מה מלדבר עד לרגע פרוץ 
המשבר, אולי בשל התחייבויות קודמות שהיו לו באותה 

שעה, לקיום ראיונות לזכר קדושי השואה.
מרבית  שבועיים,  לפני  עד  ועמו  סירב,  לאו  הגרי"מ 
חברי הכנסת החרדים – ובצדק רב. בצוק העיתים, מדינת 
ההלכה היחידה שמתפקדת ברדיוס הקרוב היא 'החליפות 
'פתווה'  בין  הבדלות  אלפי  אלף  )להבדיל  האיסלאמית' 
שמקדש מוות לתורת אלוקים המקדשת חיים(. לא בטוח 
אם  הלכה  מדינת  לקבל  שמחים  היו  החרדים  שהאזרחים 
העסקונה החרדית המסואבת הייתה מגיעה איתה בעסקת 
נפרד שיכול לפרנס מאמרים  נושא  זהו כבר  חבילה, אבל 

שלמים.
במשך שנות קיומה של המדינה, הציבור הדתי ובמיוחד 
החרדי למד לחיות בתחום האפור. לברור את מלחמותיו, 
לאומיים  משברים  שמחוללים  לפני  מאבקיו.  את  למקד 
הפרת  בגין  תקשורתיים  בליסטיים  טילים  ומשגרים 
השיקולים:  מכלול  את  בחשבון  לקחת  יש  הסטטוס-קוו, 
עוצמת ההפרה, תגובת דעת הקהל, ההשפעה על מאבקים 

אחרים, משמעת הפרת האיזון – לטובה ולרעה.
במקרה הזה, איש לא ישב וחשב האם לצאת למלחמה. 
דרדרה את הסלעים מראש ההר, חברי הכנסת  התקשורת 
בצפון   – חופשתו  ממקום  אחד  כל  אוטומטית,  הגיבו 
ובדרום, בארץ ובחו"ל. כץ שהרגיש כי נעשה לו אמבוש 
לפתחו  הכדור  את  גלגל  הנציגים,  עם  הוועידה  בשיחת 
של נתניהו. ביבי היה בטוח שכץ מפיק 'הפנינג שבת' עם 
יח"צ אובססיבי סטייל אירועי הקיץ בעיריית ירושלים, כדי 
לפגוע בשלמות הקואליציה. איש לא עצר להתבונן, לתכנן 

מסלול מחדש, לחשב רווח והפסד.
מלאכות  נופלות   – ההלכה  פי  על  נפש  פיקוח  בגדרי 
יושביו,  על  שקרס  בחניון  הגל'  את  'לפקח  כמו  חיוניות 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

שלום לשבת
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ולא להאיץ את הגלגל ולחסוך כמה דקות נסיעה. 
במדינת ישראל החילונית, הכללים אחרים. סעיף 
בראשית  שנחקק  ומנוחה  עבודה  שעות  לחוק   12
שנות החמישים קובע סטנדרטים שונים לחלוטין, 
עובד  העסקת  להתיר  העבודה,  לשר  ומאפשר 
העבודה  שהפסקת  משוכנע  הוא  "אם  בשבת, 
עלולה לפגוע בהגנת המדינה או בבטחון הגוף או 
בתהליך  בכלכלה,  רבה  פגיעה  לפגוע  או  הרכוש, 
עבודה או בסיפוק צרכים שהם, לדעת שר העבודה, 
הזאת  ההגדרה  ממנו".  לחלק  או  לציבור  חיוניים 
שישה  ברוחב  פעולה  מרחב  הממונה  לשר  נותנת 

מסלולים בנתיבי איילון.

שעת הסין

חשף  היהודי  מהבית  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
מיליון  כרבע  על  כשדיבר  מדהים  נתון  השבוע 
עובדים בשבת בעלי היתרים, בכל התחומים. כץ 
שמקפיד לא לרדת מהגלגל הפוליטי – לא המציא 
את הגלגל השבתי. השבוע גם נודע לחברי הכנסת, 
עובדים  לגבי  רק  רלוונטיים  הללו,  שההיתרים 
הרכבת  בקו  המואצות  החפירות  את  יהודים. 
חברה  בכלל  מבצעת  ת"א-ירושלים,  המהירה 
ומעסיקה  בשבוע,  ימים  שבעה  שעובדת  סינית 
גם  בהיתרים.  צורך  בלי  צ'יינה,  אין  מייד  פועלים 
בתל- הקלה  הרכבת  של  המתוכננות  החפירות 
לא  מסין,  זכיינית  חברה  ידי  על  שיבוצעו  אביב, 
עם  סינים  שניים  שנקרא,  מה  זה  להיתר.  יזדקקו 

צינור גדול. 
העבודה  בהיקפי  היה  המשמעותי  "השינוי 
שתוכננו ברכבת השלום ובעיקר בפומביות שניתנה 
טעה  כץ  אבל  מאחורינו  היה  כבר  זה  גם  להם. 
כשבמוצאי שבת לפני שבועיים, הוא רץ להתראיין 
ולספר שגם החרדים, כביכול, הסכימו לעבודות", 
ישבנו  לזה,  "מעבר  ומגלה,  החרדי  הבכיר  מסכם 
עם גב' מקובר שהיא אישה חרדית, ושמענו נתונים 
מדהימים. מתברר שעבודות התיקון מתבצעות כל 
השנים, יש אולי עלייה בשנתיים האחרונות בגלל 
העלייה בהיקף העבודות הארצי בתחום התחבורה, 
הוצג  כפי שזה  דרמטית  בקפיצה  מדובר  לא  אבל 

לנו וכפי שאנו הצגנו זאת לראש הממשלה".

בגרף העבודות בשבת שהציגה מקובר לא נראו 
קפיצות כלפי מעלה או ירידות תלולות כלפי מטה 
שנה.  מלפני  ספטמבר-אוקטובר  תקופת  למעט 
כשהמשתתפים ניסו לברר מה בדיוק אירע באותה 
תקופה, התברר כי לא מדובר בהפחתה יזומה של 
העבודות בחודש אלול התשע"ה, כאקט של חזרה 
דאז,  הכלכלה  שר  הוציא  מועד  באותו  בתשובה. 
שנחשפה  הנחייה  דרעי,  מכלוף  אריה  בשם  אחד 
כאן בשעתו, ולפיה בקשות לעבודות בשבת יידונו 
רק לאחר שייחתמו על ידי השר או מנכ"ל המשרד 

הרלוונטי. 
ולמנכ"לי  כשלשרים  עבד  דרעי  של  התרגיל 
התאפשר  לא  החרדים  מזעם  שחששו  המשרדים 
להסתתר מאחורי בקשות של פקידים זוטרים והם 
מי  בקשות.  ששיגרו  לפני  פעמיים  לחשוב  החלו 
שהוציאה את הערמונים מהאש עבור שאר משרדי 
לבג"ץ.  שעתרה  ישראל  רכבת  הייתה  הממשלה 
העתירה  התייתרה  המשרד,  את  עזב  כשדרעי 
על  לחתום  הורה  הכלכלה  כשר  ונתניהו  מאליה 

ההיתרים. ביבי היה אפוא, הראשון שחתם.
נתניהו רק  גילה  את היסטוריית עבודות השבת 
שלו  המסקנה  מעט.  שככה  שההיסטריה  אחרי 
הייתה שהוא הוטעה וניזון ממידע לא מדויק. ראש 
סבב  אחרי  באיחור  זאת  קלט  הורביץ  יואב  הסגל 
דיונים במסגרת הוועדה המשותפת שהקים רה"מ. 
ועדת  מזכיר  של  במחיצתו  שעות  שרף  הורביץ 
השבת הרב יצחק גולדקנופף שמונה כחבר רשמי, 
המוסר  הטפות  לשמע  מעמד  להחזיק  והתקשה 

האלוליות של הרב - כמשגיח לתלמידיו. 
כשמלשכת  התגברה  נתניהו  בלשכת  התבהלה 
היועמ"ש התריעו בפניהם מפני תובענות ייצוגיות 
הסביר  מנדלבליט  בדרכים.  שנתקעו  נוסעים  של 
ברמה  מוגשות  להיות  עלולות  הללו  שהתביעות 
בחוסר  שהורה  הממשלה,  ראש  נגד  האישית 
שניתן  הביניים  צו  העבודות.  את  לעצור  סמכות 
בבג"ץ בצהרי יום שלישי שהבהיר כי רה"מ אינו 
את  הגביר  הרכבת,  עבודות  את  להפסיק  מוסמך 

מידת הפאניקה וחידד את ההנחיה לנתק מגע.
ביום  היה האחרון שזיהה.  נתניהו  הזאת  בפעם 
שני הוא גלגל את האחריות ממנו והלאה לפתחו 
של שר העבודה חיים כץ, ועלה על טיסה להולנד. 
אלא שגם ביבי יודע כי מרגע שהוא עלה על הרציף 

רכבת  הכרטיסן,  של  הקסקט  כובע  את  וחבש 
טוס  שהרחיק  אחרי  גם  בעקבותיו.  תדהר  השבת 
לבירת המתירנות האירופאית,  דרור  כציפור  ונדד 
הוא נאלץ להתייחס משם, לפסיקת הבג"ץ בנוגע 
מישראל  שהגיעו  הסקרים  על  השבת.  לרכבת 
בערבו של יום, מיותר לדבר. אחרי ששמע שלפיד 
חולף על פניו, הוא התקשה להירדם למרות המיטה 

המפנקת והמלון המפואר.

שבת לעצמם

המפסידה הגדולה מהמאבק היא השבת עצמה. 
ההסבר של הח"כ החרדי הבכיר, מדבר בעד עצמו. 
"המאבק הזה", הוא אומר, "התנהל בעיתוי הלא 
צריך  לא  השבת  על  האמיתי  והקרב  היות  נכון, 
ריקות,  במסילות  תחזוקה  עבודות  נגד  להתנהל 
במרכולים,  ההמוניים  השבת  חילולי  נגד  אלא 

בקיוסקים ובקניונים הומי האדם".
החנויות והמתחמים שנפתחים בשבת כפטריות 
השבת  מכת  הם   – חומצי  גשם  אחרי  רעילות 
האמיתית. רבבות עובדים, רבים מהם מסורתיים, 
רובם מהשכבות החלשות, מאולצים לעבוד בשבת 
בלחץ המעסיקים. בעל כורחם הם נאלצים לעשות 
בזמן  להגיע  כדי  מהירה  וארוחה  זריז  קידוש 
העצמאים  בקניון.  או  במרכול  הקופה  לפתיחת 
זרם  איך  כלות  בעיניים  מתבוננים  השבת  שומרי 
הרשויות  לשבתות.  החולין  מימי  עובר  הקונים 
במקרה  עיניים  עוצמות  מהארנונה  שמתפרנסות 
התופעה מתרחבת  הגרוע.  במקרה  וקורצות  הרע, 

ומשבוע לשבוע, קדושת השבת מחוללת.
הייתה  אמורה  הממשלה  הנוכחי  ראשון  ביום 
לדון במסקנות ועדת גרונר שמונתה כדי לגבש את 
העירוניים,  העזר  חוקי  אישור  בעניין  המלצותיה 
הסערה  לת"א-יפו.  העירוני  העזר  חוק  ובראשם 
"החוזר  סער,  גדעון  של  בתקופתו  החלה  הזאת 
נתניהו  שכינהו  כפי  השבת",  שומר  בתשובה, 
רקע  על  להתגלגל  החל  כולו  התהליך  לאחרונה. 
פסיקת ביהמ"ש שחייבה את העירייה להפעיל את 
סמכותה בנחרצות ולסגור את המרכולים הפועלים 

בשבת ללא היתר, בניגוד לחוק. 
בעקבות הפסיקה, הוביל ראש העירייה חולדאי 
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את היסטוריית 
עבודות השבת 
גילה נתניהו רק 
אחרי ששככה 

ההיסטריה. ראש 
הסגל יואב הורביץ 

קלט את הטעות 
אחרי ששרף 

שעות במחיצתו 
של מזכיר ועדת 

השבת הרב 
יצחק גולדקנופף 
והתקשה להחזיק 

מעמד לשמע 
הטפות המוסר 
האלוליות של 

הרב - כמשגיח 
לתלמידיו. 

התבהלה בלשכת 
נתניהו התגברה 

כשמלשכת 
היועמ"ש התריעו 

בפניהם מפני 
תובענות ייצוגיות 

אישיות של נוסעים 
שנתקעו בדרכים 

ינחת מהולנד היישר להכנות לשבת. רה"מ נתניהו בביקורו בהולנד, השבוע
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במועצת העיר את הליך אישור חוק 
גורף  באקט  שהכשיר  החדש,  העזר 
ומרכולים.  חנויות  של  פתיחה  יחסית 
שר הפנים דאז גדעון סער שאישור חוקי העזר 
העירוניים היה בסמכותו, סירב לאשר את חוק 
בו,  הגורפים שנכללו  ההיתרים  כלל  על  העזר 
לפעילות  הנוגעים  הסעיפים  את  רק  ואישר 
נמל  אביב,  תל  בנמל  המסחריים  המתחמים 
יפו, מתחם התחנה בנווה צדק וחנויות הנוחות 

הצמודות לתחנות הדלק. 
הממוצע  התל-אביבי  של  מהפלייליסט 
'מי שטרח בערב שבת  הוסר כבר מזמן השיר 
כמו  מוצהר  תל-אביבי  גם  יאכל בשבת', אבל 
סער הופתע מהתגובות שספג ברחוב. הטיפוס 
התל-אביבי יפה הנפש, שדוגל בחיים קלילים 
הכותרות  לכל  אדיש  לחיות'  ותן  'חיה  של 
האידיאולוגיים  המאבקים  הסנסציוניות, 
הוא מגלה  בו  לרגע  והסערות הפוליטיות, עד 
מהמרכול  שלו,  הגבינה  את  הזיז  שמישהו 

השכונתי בשבת.
מאז ועד היום התחלפו השרים וגם הסמכויות 
הפנים  משר  שהועברו   – העזר  חוקי  לאישור 
מפסיקת  החשש  רקע  על  הממשלה.  למליאת 
ועדה  כונסה  כחרב מתהפכת,  הבג"ץ שמרחף 
כדי  גרונר  אלי  רה"מ  משרד  מנכ"ל  בראשות 
להביא את המלצתה למליאת הממשלה. כדרכן 
הידוע  המנהיג  בתקופת  ובמיוחד  ועדות,  של 
בהתלבטותו הנחרצת, בנימין נתניהו, החליטה 

הוועדה שלא להחליט.
שלוש  הוועדה  הציעה  להחליט  במקום 
באופן  העזר  חוק  את  לאשר  האחת,  חלופות. 

גורף. השנייה, לאשר אך לצמצם בשיעור של 
שיקבלו  החנויות  מספר  את  אחוזים  עשרות 
סער,  של  בעמדתו  לדבוק  השלישית,  היתר. 
לדחות את חוק העזר ולהותיר על כנם רק את 
ההיתרים בשלושת המתחמים ובסמוך לתחנות 

הדלק.
על  אופציות  הן  כמובן,  החלופות  שלוש 
בממשלה  לשבת  יכולים  לא  החרדים  הנייר. 
חנויות  של  גורפת  פתיחה  רשמית  שמאשרת 
מאות  כיום  פועלות  אומנם  בפועל  בשבת. 
חנויות בשבתות – הרבה יותר ממה שמבקשת 
הבג"ץ  פסיקת  אחרי  אבל  לאשר,  העירייה 
אי  חוקית,  כבלתי  הפעילות  את  שהגדירה 
חרדים  שנציגים  הדעת  על  להעלות  אפשר 
תעודת  לתופעה  שנותנת  בממשלה,  יישבו 

כשרות רשמית. 
מהצד השני, אחרי משבר הרכבת, הנציגים 
לספוג  לעצמם  לאפשר  יכולים  לא  החילונים 
וסגירתה  לחרדים  כניעה  על  נוספות  כותרות 
ליברמן  הפסקה.  ללא  העיר  של  בשבתות 
אומנם הוכיח השבוע שבכל מה שנוגע ליחסי 
דת ומדינה, הפתיל הארוך מחזיק מעמד, אבל 
לו  יאפשר  לא  רכבת  מסילת  באורך  פתיל  גם 
אביב.  תל  עיריית  של  העזר  חוק  נגד  להצביע 
שאל  כץ(,  ישראל  )ולא  הליכוד  משרי  אחד 
הם  האם  הזה,  הרקע  על  החרדים  את  השבוע 
בבחירות  לפיד  יאיר  את  להקפיץ  מתעקשים 
הבאות לשלושים מנדטים. אכן נראה לאחרונה, 
שמישהו אצלנו שכח איפה היינו לפני שנתיים.

אחריות בע"מ

יום  בעיתוני  הראשיות  הכותרות  רקע  על 
לנתניהו  חסר  שהיה  האחרון  הדבר  ראשון, 
נפיצה  שבתית  סוגיה  עוד  ביום  בו  להביא  זה 
ראשי  בישיבת  הממשלה.  במליאת  להכרעה 
הקואליציה שהתקיימה לאחר ישיבת הממשלה, 
נתניהו שב והעלה את הצעת הפשרה של יריב 
לוין ולפיה, הממשלה תבהיר כי לא עלה בידיה 
לו דרעי  "זו בדיחה", השיב  להגיע להחלטה. 
שהגיע מצויד בחוות דעת משפטית של היועץ 
לא  הממשלה  "אם  זמרת,  יהודה  המשרדי 
תדחה את חוק העזר, היא למעשה תאשר אותו. 
להפרה  יד  נותנים  שאנחנו  תהיה  המשמעות 
שיתחיל  ומה  הסטטוס-קוו,  של  משמעותית 

בתל אביב ייגרר לשאר הרשויות".
דרעי יודע על מה הוא מדבר. התופעה התל-
ימה  ופרצה  אחרות,  לרשויות  זלגה  אביבית 
וקדמה, צפונה ונגבה, ואף לערים שמאוכלסות 
אשדוד.  דוגמת  חרדים  תושבים  ברבבות 
התביעה  לאור  כפולה  דרעי  של  הדילמה 
התורה,  יהדות  מצד  תחילה  שהועלתה, 
להחזרת הסמכות לאישור חוקי העזר לידי שר 
דרעי השמיע לבסוף את הדרישה,  גם  הפנים. 
אך בקולו ניכרה נימה רפה של מי שעדיין לא 
החליט האם זה טוב או רע. יש מלאכות שטוב 
שר  אם  שבת.  של  חילוני  בידי  אותן  להותיר 
העבודה  היתרי  דחיית  על  אחראי  יהיה  חרדי 
יגיב  איך  לשער  נקל   – העזר  חוקי  פסילת  או 
הציבור, כיצד יפסוק הבג"ץ ואיך נהפוך כולנו 

לשק החבטות הלאומי. 
מומחיות  שפיתחו  חרדים  אשכנזים  יש 
כשמיליונים  אחרים.  על  אחריות  בהטלת 
מועברים מתחת לאף במרחב השליטה שלהם, 
ומוזרמים לבניית מקוואות לרפורמים, הם לא 
כשחילולי  שומעים.  ולא  רואים  לא  יודעים, 
אחריותם  שתחת  ובוועדות  במשרדים  שבת 
נפש  בין  ולברור  עפעף  להניד  בלי  מאושרים 
ולא באצטלה   - את עצמם  הם מכסים  לרפש, 
רבנית אלא בחלוק רופאים. רק כשמדובר בכץ, 
הרגליים  על  נעמדים  הם  השאר,  וכל  דרעי 
'האחריות  געוואלד.  וצועקים  האחוריות 

מחייבת' – את כולם, רק לא אותם.
אחרי  חמישי  ביום  לנחות  אמור  נתניהו 
לקראת  להכנות  היישר  להולנד,  קטנה  קפיצה 
השבת הקרובה. בלשכתו תולים תקוות ביועץ 
מנדלבליט שיעשה עבורם את העבודה ויאפשר 
סוגיית  על  בממשלה  ההצבעה  את  לדחות 
לפני שבועיים  עד  הבג"ץ.  למרות  המרכולים, 
קיוו כמה מהמעורבים כי את סוגיית המרכולים 
ניתן יהיה להציג מהזווית הסוציאלית – ולגייס 
יחימוביץ'  ח"כ  כמו  רחבה,  חברתית  קשת 
ברור  ולכולם  נגוזה  הזאת  התקווה  ושות'. 
פוליטיקאי  אף  האחרונות,  השבתות  שאחרי 

שפוי לא יעז להשמיע קול אוהד. 
הרכבת  במסילות  השבת  שמירת  שכר  אם 
השוממות ייצא בהפסדה של השבת בקניונים 
רב,  בצער  לומר  יהיה  אפשר   – ובמרכולים 
שמירת  של  לפרהסיה  להתראות  ולא  שלום 
שלום  אלא  שלום,  שבת  לא  בישראל.  השבת 
                                                        .לשבת

ליברמן אומנם הוכיח השבוע שבכל מה שנוגע ליחסי דת ומדינה, הפתיל הארוך מחזיק מעמד, אבל גם פתיל באורך 
מסילת רכבת לא יאפשר לו להצביע נגד חוקי העזר של עיריית תל אביב. אחד משרי הליכוד )ולא ישראל כץ(, שאל 

השבוע את החרדים, האם הם מתעקשים להקפיץ את לפיד בבחירות הבאות לשלושים מנדטים

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה



לשירותכם

לקוחות כללית מושלם 
בבני ברק

על חוות דעת
מרופא מומחה!

משלמים
הכי פחות

לקוחות כללית מושלם,
טובי המומחים שלנו זמינים עבורכם למתן ייעוץ רפואי

במחיר של *170 ₪ בלבד לייעוץ
* שר״פ הדסה בעלות של 250 ₪ | בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום 

כמה תשלמו על חוות דעת של מומחה?

7.8.16
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"הסוד שלנו: עבודת 
צוות משותפת"

בני ברק היא כנראה העיר החרדית היחידה ששנת הלימודים בה נפתחה בצורה חלקה ● למהלך 
שותפים שלושה גורמים העומדים בראשות העיר, ראש העיר הרב חנוך זייברט )אגודת ישראל(, 
מ"מ רה"ע ומזכיר מועצת גדולי התורה הרב אברהם רובינשטיין )דגל התורה(, וסגן ראש העיר 
הרב אליהו דדון )ש"ס( ● כעת, ימים ספורים אחרי פתיחת השנה הם מתכנסים לראשונה לראיון 
משותף ל"קו עיתונות" ומגוללים את המהלכים שהובילו לפתיחה חלקה של שנת הלימודים ● 

"שיתוף הפעולה בין שלושתנו הוא מודל מוצלח ללימוד לכל הערים", אומרים השלושה ● וגם: 
מהן הבשורות עבור מחפשי הדירות לקניה בעיר? והאם כבר יש דיבורים על הקדנציה הבאה?

בערים לא מעטות פתיחת שנת הלימודים היא שם נרדף דווקא 
לימים לא חגיגיים כל-כך. שביתות, הפגנות מול עיריות, עשרות 
רבים  חינוך  מוסדות  וסמינרים,  ספר  בבתי  מסודרות  שלא  בנות 

שלומדים בהם במבנים שאינם ראויים ועוד.
אבל דווקא בעיר עם מספר התלמידים החרדיים הגדול ביותר 
הלימודים  שנת   - ברק  בני   - ביותר  הצפוף  השטח  בעלת  והעיר 

נפתחה כראוי ובתנופה.
הרב  את  משותף  לראיון  כינסנו  הלימודים,  שנת  פתיחת  עם 
חנוך זייברט - ראש העיר בני ברק, הרב אברהם רובינשטיין - 
ממלא מקום ראש העיר מחזיק תיק תכנון ובנייה ומזכיר מועצת 
- סגן ראש  והרב אליהו דדון  'דגל התורה',  גדולי התורה של 
העיר מטעם ש"ס וראש אגף החינוך בעיר, וביקשנו לשמוע מהם 

איך בעצם עושים את זה נכון. מה הסוד.


בניגוד  הלימודים.  שנת  פתיחת  אחרי  רגע  נמצאים  אנחנו 
למקומות אחרים, בב"ב שנת הלימודים נפתחה כפי שצריך וללא 

בעיות מיוחדות. בזכות מה? מה קדם לזה?
הרב אברהם רובינשטיין: "היתה כאן נחישות, חריצות ומסירות 
ועבודה לשם שמים, עבודה של כל הצוות העירוני וחברי המועצה. 
הרב  החינוך  תיק  מחזיק  עם  יחד  המלאכה,  על  ניצח  העיר  ראש 
שלום  באחווה,  כצוות  עבדנו  יחד  כולנו  ואנוכי.  דדון  אליהו 
ורעות. אני חושב שהצלחת המודל שלנו, היא העבודה המשותפת 
עד  נחושים  היינו  עליו  שהחלטנו  דבר  בכל  מופלאה.  באחדות 
הסוף, ולא התפשרנו. התקלות שקורות במקומות אחרים, קורות 
לעיתים בגלל אינטרסים חלוקים בהנהגת העיר. בבני ברק עבדנו 
כאחים לצוות מטרה מגובש הרואה את השליחות עין בעין. בגלל 
זה היתה ס"ד מיוחדת השנה, והשנה שנת הלימודים נפתחה כמו 

שצריך".
העיר  ראש  את  לשבח  שצריך  חושב  "אני  דדון:  אליהו  הרב 
הביאו  השנה,  כל  במהלך  שהיו  ההכנה  ישיבות  הזה.  בעניין 
למעשה את הפתיחה הכל כך מוצלחת של שנת הלימודים. ה לא 
רק השנה אלא כבר כמה שנים טובות שאנחנו פותחים את שנת 
בעיות  ישנן  תמיד  שנה  בתחילת  כמובן,  תקלות.  בלי  הלימודים 
כאלה ואחרות, אבל אלו דברים שבשליטה. אנחנו פרוסים בשטח, 
וראש העיר מנווט את העניינים בצורה מדהימה. אין ספק ששיתוף 
הפעולה בין ראש העיר, מ"מ רה"ע הרב רובינשטיין ואנוכי, הוא 

מושלם וזה יסוד ההצלחה שלנו".
הרב רובינשטיין: "אפשר להעיר אותנו ב-3 לפנות בוקר באמצע 
השינה, ולבחון אותנו על כל השמות של כל הילדות ברחבי העיר, 
הכתובות שלהן, ולאיפה כל ילדה שייכת, גם בבתיה"ס היסודיים 

וגם בתיכוניים. בפרט עם כאלה שלא הלך בקלות".
זייברט: "אין ספק שנעשתה פה עבודת  ראש העיר הרב חנוך 
בהיערכות  מאוד  מוקדם  התחילה   ברק  בני  מאד.  מסודרת  צוות 
לשנת הלימודים החדשה, כשאנחנו יודעים שלפנינו כמה בעיות: 
והרובעים  מדהימה  בצורה  גדל  בעיר  הילדים  מספר  ראשית, 
שבעבר לא היה בהם כמעט גידול במספר הילדים, הפכו לרובעים 

צעירים עם הגידול הגדול ביותר, כמו במזרח העיר ועוד, והיינו 
מנחים  קווים  גיבשנו  המוקדמות  בישיבות  פתרונות.  חייבים 
ממרכז  'צביה'  אולפנת  של  ההעברה  למשל,  פעולה.  ועקרונות 
העיר, נתנה פתרון לבי"ס בית יעקב 'אהל תמר' הנושא את זכרה 
ע"ה,  שטיינמן  תמר  מרת  הישיבה  ראש  למרן  א"ח  הרבנית,  של 
בי"ס שכל שנה מכניס 4 כיתות חדשות ולא היה לו פתרון לשנת 
קרוואנים  להציב  נאלצנו  שעברה  בשנה  הנוכחית.  הלימודים 
במקום, והשנה הצלחנו  להקצות מבנה קבוע וראוי כמקום הקבע 
של בית הספר. שנית, בנושא המחסור בגנים - הקמנו שני מתחמי  
גנים חדשים בעיר, האחד בתוך מתחם ביה"ס משואות מוהליבר, 
וכן במתחם 'דובק', היכן ששכן בעבר ביה"ס 'אוהל תמר' הסבנו 
כמו:  הישגים  הגענו לשורה של  גם  כך  ילדים.  לגני  את המתחם 
הוספת קרוואנים לביה"ס בית יעקב מסורת ישראל, פתיחת מספר 
כיתות בביה"ס ב"י נווה מאיר כדי לפתוח באופן מיטבי את שנת 
יעקב' כלל-חסידי  'פנינת בית  הלימודים החדשה; כך גם ביה"ס 
באידיש, עבר למשכנו החדש והמרווח בבניין מכבי הישן ברחוב 
נוספים שהעירייה מפעילה בהשקעה  רבי עקיבא, ועוד מתחמים 
ראוי  לימודים  מקום  להעניק  בכדי  תחילה  ובמחשבה  עירונית 

ואיכותי לכל תלמיד ולספק פתרון לכלל מוסדות החינוך בעיר. 
גיבוש  בשלבי  המצויים  מקומות  מספר  לפנינו  נותרו  "עדיין 
אחרונים של פתרונות מיטביים עבורם. אני יכול לומר לך בסיפוק: 
בשדרות  חדשים  גנים  מספר  האחרון.  הרגע  עד  הכל  על  עבדנו 
הנציב יהיו מוכנים בשבוע הקרוב אי"ה. שם העירייה איננה אשמה 
במכלול המרכיבים של סוגיית גני הילדים ובכל זאת עמדנו יחד 
בנחישות על כך שיש למצוא פתרון לילדים בתוך השכונה, לנצל 
במקום  לומדים  הם  כרגע  ילדים.  לגני  שמיועדים  המגרשים  את 
קשים  שם  שהתנאים  אפילו  קצרה,  לתקופה  להשכרה  שקיבלנו 
ולא מתאימים לכתחילה לגני ילדים. השיקול היה אם לפתוח שם 
את השנה באיחור של שבועיים, כשאנחנו יודעים שהאברכים כבר 
זמני  פתרון  על  הכרענו  ולכן  יקשה,  וזה  עובדות  והנשים  בכולל 
שהוא אמנם לא אידיאלי כבחירה לכתחילה, והעיקר שהילדים לא 

יישארו בבית. תקוותי ועמלי שעד ט"ו אלול כבר נהיה אחרי".

  "צוות ההיגוי עשה שעות על גבי שעות"
אנחנו מנסים לגעת בנושא הנחשב לנפיץ בכל רשות עירונית: 
שחי  רהוט,  עיר  ראש  מולנו  מוצאים  אנחנו  בגנים.  השיבוצים 
גני  ליבו. "זה לא סוד שבעיר ישנם מספר  בכל  הזה  הנושא  את 
ילדים הסובלים מצפיפות יחסית. ישנם  הורים שמבקשים בקשות 
אישיות  ומסיבות  נכונות  מסיבות  והעברות  לשיבוצים  ספציפיות 
אלו,  לבקשות  להיענות  מחויבת  איננה  עירונית  רשות  שונות. 
בו,  לגעת  שש  לא  שאיש  ובפלונטר  אמיתי  ראש  בכאב  מדובר 
בפרט בעיר כמו בני ברק שנאלצת לנייד ילדים משכונה שהפכה 
לצעירה לשכונה וותיקה יותר. ועדיין, אני יכול לבשר לך שעשינו 
ולהיענות  ההורים  עם  להבנות  להגיע  המקסימום  את  בעירייה 

לבקשות בשימת לב אישית וברצון לסייע לכל תושב ככל הניתן
"99 אחוז מההורים ב"ה מרוצים, ותמיד יש אחוז אחד שפחות. 

אי אפשר היה לקבל את כל הבקשות. צוות מחלקת הגנים עשה 
שעות על גבי שעות ובחן כל בקשה של הורים אם אפשר למלא 
את  נשא  רובינשטיין  הרב  יסודיים,  ספר  בתי  בנושא  גם  אותה. 
צודקת.  תהיה  שהחלוקה  לראות  רבה  בתבונה  הזו  האחריות 
העומס רב מדי, ואם לא נמלא את כל בתי הספר לא יהיה מקום 
טבלת  את  מובילה  שעדיין  שנה   90 בת  בעיר  בעיר,  הבנות  לכל 
הערים הצעירות בישראל, נדרש תמרון רב ויצירתיות בין רחובות 
על  ולהקל  זה  במקום  בעיית השיבוץ  את  לפתור  כיצד  ושכונות, 
של  הגילאים  חתך  בגלל  קטן  הביקוש  בו  אחר  באזור  השיבוץ 
שטחי  עתודות,  לנו  אין  ברק  שבבני  לשכוח  אסור  האוכלוסייה. 
מתן  של  אתגר  מול  מתמודדים  ואנו  הוותיקות,  בשכונות  ציבור 
פתרון למאות בנות בשכונה שמעולם לא  הכילה תשתית נרחבת 
כל כך של מוסדות חינוך. בגלל זה היה צורך לראות אלו תלמידות 
אחר.  לאזור  יופנו  תלמידות  ואלו  ההוא,  לאזור  יופנו  זה  מרחוב 
הדורש  להרכבה  פסיפס קשה  ורבת אחריות,  עבודה מאומצת  זו 
מיומנות והבנה עירונית אדירה, ואני באמת מעריך את המסירות 
של הרב רובינשטיין בנושא. לפעמים זה קשה מאד, כי יכול להיות 
הספר  לבית  הופנו  הלכו  מסוים  מרחוב  תלמידות  אחת  ששנה 
ההוא, ולאחר כמה שנים אנו מחליטים בהתאם למציאות בשטח 
להפנות אותן דווקא למקום אחר, מה שיוצר מצב שחלק מהאחיות 
לומדות כאן וחלק שם. זה בהחלט לא קל ולא פשוט גם עבורנו, 
אך ברגע שהאחריות שמוטלת על כתפיך היא עירונית כוללת - איך 
מוצאים מקום לכלל ילדי העיר - אתה חייב לקבל החלטות ולנווט 
את מערכת החינוך בצורה יציבה ובהתאם לסל הכלים המצומצם 
העומד לרשותה של עיר רב-דורית ותוססת כמו בני ברק. בסופו 
לחלק  נראה  השנה  בתחילת  אם  שגם  חושב  באמת  אני  יום  של 
מההורים שהשיבוץ בבית ספר רחוק יותר קשה לבנות, אם תשאל 
אותם כעבור שבועיים אם הבת רוצה לעבור למקום אחר, אף בת 
לא תרצה. השיבוץ הנכון של התלמידות והמצוינות של בתי הספר 
מוכיחים את עצמם באופן מוחלט. אנחנו חוזרים לפעמים להורים 
שרצו לעבור מקום כדי לממש את הבקשה שלהם, והם אומרים: 

לא, זה בסדר...".
ישנן  אם  האוזן שלנו קשובה,  "בכל מקרה,  רובינשטיין:  הרב 
מצוקות. אין מקרה אחד שמגיע לפתחנו ואיננו נבחן באופן אישי. 
ראיית הכלל לעולם לא תהיה במקום ראיית הפרט. שעות על גבי 

שעות מוקדשות לנושא הזה".
הרב זייברט: "אני רוצה להוסיף, שאנחנו זוכים כבר כמה שנים 
שכשנפתחת שנת הלימודים בסמינרים, 99% מהבנות מסודרות. 
תלמידות  ישנם  תמיד  היבט.  בכל  תקדים  חסר  עירוני  הישג  זהו 
שונות,  מסיבות  פרטני  פתרון  להן  למצוא  עדיין  שצריך  בודדות 
אולם בבני ברק העירייה לא תשקוט עד שהנערה האחרונה תהיה 
להביא  גם  כמובן  צריכים  אנחנו  לה.  שמתאים  במקום  מסודרת 
בחשבון את השיקולים החינוכיים של הסמינרים, לראות שהבנות 
אכן תתאמנה לתקנונים של הסמינרים, ובמקביל אנחנו מחפשים 
רוצה  אני  וכאן  פתרון,  תמצא  בת  שכל  בכדי  חלופיים  פתרונות 
לשבח את הרב אליהו דדון, שפעל ביעילות ומסירות, ישב עם כלל 
שהשיבוץ  הבנות  בכדי  כימים,  לילות  ועשה  הסמינרים  מנהלות 

חנני בלייך
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שכל  ויעילה,  מכובדת  עניינית,  בצורה  ייעשה  בעיר  לסמינרים 
הבנות  גם  וכן,   - בעיר  הבנות  אלפי  אם  למקום.  תתאים  אחת 
תלמידה  כל  כמו  ומשובצות  מסודרות  בעיר  המזרח  מעדות 
לזקוף  אפשר   - בחסד  ולא  בזכות  עדה  ומכל  חוג  מכל  בעיר 
בידו  כמשימה  הנושא  את  שלקח  דדון  הרב  של  לזכותו  זה  את 
וכשליחות אישית ועירונית. השבוע עם פתיחת שנת הלימודים, 
אולי  מסודרת.  היתה  אחת שלא  בת  הייתה  לא  ידיעתנו  למיטב 
כמה שלא היו מרוצות ממה שסידרו להן, אבל לא הייתה אחת 

שלא שובצה". 
הודעה  הסמינרים שהוציא השבוע  "איגוד  רובינשטיין:  הרב 
ששנת הלימודים לא תיפתח בזמן, לא הזכיר את ב"ב ברשימת 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  להן  שהורה  מה  שציין.  הערים 
שנת  את  יפתחו  לא  הבעייתיים  המקומות  שבכל  שטיינמן 
ב"ב  את  כלל  לא  בסמינרים,  מסודרות  שכולן  עד  הלימודים 
רעש  ללא  הזו  השליחות  את  והשלימה  הזו  במשימה  שעמדה 
ולכל  תלמיד  לכל  ואחריות  שותפות  עם  אלא  כותרות,  וללא 

תלמידה בעיר ללא משוא פנים". 

  "הפעילות שלנו דוגמא לכולם"

הרב זייברט: "שלא תטעה. בני ברק היא העיר הכמעט יחידה 
גדול  כאשר חלק  הסמינרים,  הנהלות  עם  בתיאום  הכל  שעושה 
מזה מוביל הרב דדון, וחלק אחר הרב רובינשטיין ואנוכי, הכל 
היא  ההבנה  שדרך  חושבים  אנחנו  והסכמות.  בהבנות  נעשה 
כאן  בשולחן  הגורמים  כל  של  לשת"פ  תודות  הנכונה,  הדרך 
סביב לשולחן. אם מישהו רוצה לראות דוגמא איך צריך לעבוד 
בהבנות  לעבודה  לזה,  המודל  היא  ברק  בני  נכון,  ולפתור  נכון 
של  ארוכה  תקופה  אחרי  ישראל.  גדולי  רצון  לפי  ובהסכמות, 

עמל, זו תחושת סיפוק אדירה".
הרב דדון מחדד מזווית ראייתו: "אני חושב שצורת הפעילות 
שלנו מהווה דוגמא לכל הערים האחרות לא רק בהבנת הבעיה 
ראשית,  חינוכיים:  פתרונות  של  בבנייתם  בהשקעה  גם  אלא 
בעיר באופן עקבי. אם  אנחנו מחזקים את הסמינרים הספרדים 
שמונה  יש  היום  ספרדים,  סמינרים   2-3 היו  שנים  כמה  לפני 
סמינרים ספרדים בעיר, כשמנגד ישנם עוד 8 סמינרים כלליים. 
האחרונות  בשנים  בעיר.  הסמינרים  כלל  בין  יפה  שילוב  יש 
הסמינרים הספרדים התחזקו מאד בעיר, והשילוב הזה לספרדים 

כחטיבה אחת מהווה את הפיתרון".
כמי  העובדות  את  ומציג  הדברים  עם  מסכים  זייברט  הרב 
עושה  "העירייה  אישית:  כשליחות  הזו  באחריות  שנושא 
מאמצים גדולים לתת את הכלים המתאימים לסמינרים הכלליים 
אגף  הוספנו  מבנה,  שכרנו  גברא  לסמינר  הספרדים.  וגם 
לסמינר  ידיים,  רחב  בניין  עליו  לבנות  שמאפשר  מגרש  והקצנו 
סמוך  הול'  'גרנד  בבניין  מבנה  שוכרים  אנחנו  נגר  הרבנית  של 
מבניין  נהנה  תהילה  סמינר  וגם  לעיר,  בכניסה  החינוך  למבני 
הספרדים  שהסמינרים  חושבת  העיריה  ידיים.  ורחב  מפואר 

צריכים להצליח ולהתרחב, המצויינות וההצלחה שלהם שהפכה 
לעובדה מרשימה, הביאה חלק משמעותי מפאזל זה של פתרון 

שיבוץ כלל התלמידות".
הספר:  בבתי  השיבוץ  לנושא  חוזר  זייברט  הרב  העיר  ראש 
כולם  אחד  בדבר  אך  הנושא,  על  רבות  לשוחח  יכולים  "אנחנו 
העבודה  את  העבודה  את  עושה  רובינשטיין  שהרב  מסכימים, 
שיקולים  שום  בלי  פנים,  משוא  ללא  ובמסירות  ביושר  שלו 
אחרים, רק שיקולים חינוכיים ולא זרים, ולכן גם כשיש קשיים 
אנשים מבינים אותם, שהם באים מכורח המציאות. זה הסוד שלו 

וזהו סוד ההצלחה של העיר במלאכה הסבוכה הזו".
השלושה מבקשים לציין את ראש מטה ראש העיר הרב ישראל 
העירונית  המדיניות  את  ומלווה  העשייה  את  שמוביל  דרנגר 
מנהלי  כאשר  בעיר,  החינוך  מוסדות  לימין  איתנה  בעמידה 
זוכים לדלת פתוחה ולהבנה אמיתית של צרכי  מוסדות החינוך 
והרב  רה"ע  מ"מ  לשכת  מנהל  שקדי  נחמיה  הרב  וכן  החינוך, 
העיר,  ראש  מ"מ  בלשכת  ובנייה  תכנון  תחום  מרכז  אייזן  צבי 
בעבודת  ובפרט  הספר  לבתי  יומיומי  בסיוע  יחדיו  שפועלים 
המטה לקראת פתיחת שנת הלימודים, ולרב יעקב זכריהו מנהל 
לשכת סגן רה"ע הרב דדון, שפועל ללא לאות  מול כל הגורמים 

לטובת צרכי מערכת החינוך וציבור ההורים באופן אישי.
הוותיקות  הזכרנו את הציבור הצעיר שממלא את השכונות 
בעיר. מה הפתרון בנושא התשתיות, שלא בכל מקום מתאימות 

למאות ואלפי תלמידים?
משנה  מציג  כשהוא  אותנו  להפתיע  מפסיק  לא  זייברט  הרב 
סדורה וחשיבה עירונית סדורה וריאלית כמי שמוביל את הבירה 
באופן  בנושא  פועלים  "אנחנו  מעורערת:  הבלתי  החרדית 
אינטנסיבי ובונים בתי ספר חדשים לא להיום, אלא כבר לשנים 
הבאות. פתחנו עכשיו את בי"ס בית יעקב 'תפארת תמר' כבית 
אנו  נוסף.  בי"ס  יפתח  צפת  ברחוב  גם  כך  ומסודר,  קבוע  ספר 
כאשר  העיר  חלקי  בכל  ילדים  גני  של  שורה  לפתיחת  פועלים 
העיר  עשור  שלפני  דבר  חדשים,  ילדים  גני  פתחנו  השנה  כבר 
לא הכירה. בלית ברירה גם נשכור מבנים. אנחנו נחושים לשנות 
לך  לומר  יכול  אני  בעיר.  החינוך  למבני  הקשור  בכל  מציאות 
אישית בגילוי לב, שאני ושותפיי ממלא מקומי הרב רובינשטיין 
הם  היכן  משנה  ולא  בב"ב,  וילדה  ילד  שכל  נדאג  דדון  והרב 
לומדים - גנים, בתי ספר יסודי ותיכון  - ייהנו ממקום לימודים 
ממקום  ייהנו  תלמידה  וכל  תלמיד   כל  בעיר,  ותקני  מסודר 
לימודים איכותי ותואם. זה ה'אני מאמין שלנו' והשינוי הזה כבר 

מתחולל בשטח.
לי  תרשה  המבנים.  מצוקת  על  דיבר  העיר  "ראש  דדון:  הרב 
להפתיע אותך, כל תושב יודע שישנה מצוקה גדולה של מבנים 
כמה  התלמידות  את  לשבץ  משתדלים  אנחנו  בעיר.  ספר  לבתי 
ואני  אילוצים,  וישנם  מצוקה  ישנה  אבל  לבית,  קרוב  שיותר 
רוצה לציין שממלא מקום ראש העיר הרב רובינשטיין, גם כחבר 
הנהלת החינוך העצמאי, לקח גם את העניין הזה לידיים לדאוג 
לתקצוב ולאישור תקן למבנים נוספים, דבר שלא זכתה לו העיר 
זמן רב. הוא עושה את זה בכישרון רב. בני ברק של ערב ראש 

השנה תשע"ז מתוכננת, יצירתית ופורצת דרך גם במקומות בהם 
נראה במבט ראשון שאי אפשר".

חדשות  הקצאות  הוקצו  גם  ארוכות,  שנים  אחרי  השנה, 
למוסדות חינוך בבני ברק, צעד שללא כל ספק הוכיח מנהיגות 

עירונית ושיתוף פעולה מרשים.
הראשונה  בפעימה  להתחיל  זכינו  אכן  "השנה  זייברט:  הרב 
של ההקצאות ל-18 בתי ספר ומוסדות חינוך. חלקם כבר נמצא 
כבר  וחלקם  היתרים  בשלבי  כבר  חלקם  ופרוגרמות,  בתכנון 
בשאר  בינוי.  לקראת  ממש  או  הקרובים  בינוי  בשלבי  להיבנות 
לימוד  כיתות   144 על  מדובר  מוכנות.  תכניות  ישנם  המקומות 
חדשות שחולקו בהתאם לרמת הדחיפות לכלל מוסדות החינוך 
מהצרכים  מאד  מעט  זה  אמנם,  והחוגים!  הזרמים  מכל  בעיר 
שבס"ד  בשורה,  איש  אני  ואכן  בעיר,  החינוך  מערכת  של 
בימים הקרובים אנו נערכים יחד עם ממלא מקומי הרב אברהם 
נוספים,  חינוך  למוסדות  נוסף  הקצאות  סבב  לצאת  רובינשטיין 

מה שללא כל ספק יעניק פתרון לתקופה הקרובה.
ילדים,  לגני  כפתרון  מקדמים  אנו  אותם  הפתרונות  "אחד 
קשור לתכנית חיזוק מבנים תמ"א 38, אחרי שנים בהם בראייה 
עירונית לא דחפנו לקידומם של פרויקטים כאלה, אנחנו מתנים 
הקצאה   ,2  -  38 תמ"א  אישורי  לקבל  שרוצה  בניין  מכל  כיום 
בקומת הקרקע כמקום הפעלה לגן ילדים, ואנחנו מאמינים שזה 
ויקל  ילדים  גני  ל-40-50  ייתן פתרון בשנתיים-שלוש הקרובות 
באמת  זו  הולמים.  לא  במבנים  חלקם  כרגע  שנמצאים  גנים  על 

בשורה אמיתית".

 המופת של מרן הגר"ח

'צביה' שהעברתם אותה לטובת  הזכרתם קודם את אולפנת 
מבנה לבנות מהעיר, למרות לחצים אדירים. אני מניח שמדובר 

בצעד מורכב ולא פשוט מן הסתם...
מישהו  אם  לנושא,  להיכנס  רוצה  לא  "אני  זייברט:  הרב 
מבחוץ רצה להתערב בזה או לא. פעלנו בנחישות למצוא פתרון 
זאת  לתלמידות העיר שלנו שהסתובבו מבלי פתרון, לא עשינו 
בשמחה רבה אלא בצער רב. נאלצנו לממש את ההסכם הברור 
וקיבלת מבנה   לפנות את המקום  אולפנת צביה שהתחייבה  עם 
ללמוד  שהתחיל  לביה"ס  מיידי  פתרון  הביא  זה  בתמורה.  אחר 
חלונות,  ללא  כיתות  ראויים,  לא  במבנים  פעל  אז  שעד  שם, 
לומדות  והיום  וכו',  ברזל  קונסטרוקציות  בקומות,  קרוואנים 
לשיפוץ  קצת  זקוק  אמנם  המבנה  ומכובד.  יפה  בביה"ס  הבנות 
ונעשה אותו במשך השנה - אך עדיין, זה בניין שראוי ללמוד בו, 
עם חדרים מרווחים ותקניים. כבר כעת הושקעו בו למעלה מחצי 
מיליון ש"ח בהתאמתו לביה"ס החדש. יחד עם הרב רובינשטיין 
הובלתי את המהלך הזה באחריות ובשליחות. התמונה העירונית 
הכוללת מחייבת לעשות צעדים על מנת להביא לפתרון. זהו צעד 
שנעשה מכורח המציאות והעובדות הללו הכריעו בסופו של יום. 
ליוותה את שיפוץ המבנה באופן  רובינשטיין  הלשכה של הרב 

מודל לכל הערים. הרב רובינשטיין, הרב זייברט והרב דדון
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ובגלל הליווי שלה הצלחנו לסיים הכל בזמן. כשמפנים  מהיר, 
בניין הכל נראה עזוב וצריך לחדש אותו בחזרה, ועל כך תודה 
לצוות לשכת הרב רובינשטיין, הרב נחמיה שקדי מנהל לשכת 
בלשכת  ובנייה  תכנון  תחום  מרכז  אייזן  צבי  והרב  רה"ע  מ"מ 
היה  והבניין  צמוד  באופן  התהליך  את  שליוו  העיר,  ראש  מ"מ 

מוכן בתחילת שנת הלימודים".
ואני  הרב רובינשטיין מוסיף: "דיברתם על 'תפארת תמר', 
רוצה לציין, שלפני כמה שנים, כשאני התיישבתי על כסא ראש 
העיר, באתי לממש עם 'צביה' את החוזה שעשה איתם ראש 
העיר דאז הרב יעקב אשר שהמבנה יוסב לבית ספר אחר אם 
לא יהיו 50 אחוז תלמידות תושבות העיר, ופה אספר לך מופת 
אישי של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי: כאשר באתי לממש 
את ההסכם ולנקוט את הצעד שהיה נראה רק כ'תיאוריה' מן 
ממשרדי  השפעה  בעלי  שונים  גורמים  באו  ולחוץ,  השפה 
שינוי  מבצע  אני  כיצד  עיר,  כראש  אליי  רב  בכעס  הממשלה 
שכזה. מרן שליט"א הפתיע אותי אז ואמר לי שאמשיך, ואלו 
ואכן, אדם שהתנהג  בדבריהם ממש.  אין  שמבקשים להפריע 
בחוזקה נגד העיר בנושא זה - פינה במפתיע את מקומו לטובת 
תפקיד אחר... ואחרי זה עוד אדם שנגע לתחום סיים את תפקידו 
שם. זה היה מופת של ממש. אז החל התהליך שהסתיים כעת, 
אולם אין המלאכה נקראת אלא ע"ש גומרה, ומי שעשה זאת 
בנחישות היה ידידי ראש העיר הרב זייברט שעבר לחצים גם 
מכל קצוות הקשת הפוליטית. הרב זייברט התעקש  ואמר: לי 
יש תפקיד לדאוג לתלמידות המתגוררות בב"ב, להציל עשוק 
מיד עושקו, ובנחישות הגענו הלום ול'תפארת תמר' יש מבנה 

מרווח, לשמחת כולם".
הרב דדון: "בתי הספר האזוריים הללו אכן נותנים מענה לכלל 
הספר  בית  את  להקים  עירונית  יוזמה  הייתה  זו  בעיר.  המצוקה 
החינוך  באגף  ואני  ומערבה,  העיר  מרכז  תושבי  לטובת  הזה 

מתעדף את הנושא הזה באופן עקבי".
הרב זייברט מציין גם את ביה"ס 'מסורת ישראל' בקרית הרצוג, 
שזכה לשינוי ושדרוג: "בית הספר הית מתחם דחוס בקרוואנים 
רבים בכל שטחו. השנה, רק לפנות את הקראוונים בכדי להתחיל 
לתכנית  שם  הובלנו  ששקלים.  אלך   700 לעירייה  עלה  בבנייה 
ותוך חודש בעז"ה תתחיל  כיתות חדשות,  ל-24  בניה מסודרת 
אני  הזה.  לביה"ס  הראוי  הפתרון  את  ייתן  וזה  במקום,  הבניה 

מאמין שתוך שנה וחצי לא יראו שם קרוואן אחד במקום".
בבית  הקיימת  הפרובלמטיקה  את  מציין  רובינשטיין  הרב 
"צריך  כולה:  הרצוג  קריית  שכונת  את  המשרת  זה  אזורי  ספר 
למרות  בקשיים  התחילה  שם  הלימודים  שנת  שתחילת  לציין 
המאמצים האדירים שלנו.  בשל מבנה בית הספר והחצר, צריך 
מיוחדות. במהלך  מידות  מיוחדים עם  קרוואנים  להתאים לשם 
כאשר  הרצוג,  קריית  לילדי  קייטנה  במתחם  קיימנו  החופשה 
את  להביא  שאמורה  החברה  על  לחץ  העיר  ראש  במהלכה  גם 
ימים  מספר  של  איחור  חווים  אנו  ועדיין  המיוחדים,  המבנים 
למרות שעשינו הכל לפתוח את שנה"ל שם באופן מכובד וראוי. 
זו דוגמה לאחריות עירונית שלא נותנת מנוח בכל שעה, לראות 
וכל  ישיבה  כל  גן,  כל  ת"ת,  כל  ספר,  בית  כל  של  הצרכים  את 

סמינר כאילו הוא עולם מלא של ממש".
"אנחנו  ישראל':  'מסורת  סוגיית  את  מסכם  זייברט  הרב 
מסתכלים קדימה, ויש לנו תכניות מוכנות ל-24 כיתות במקום. 
חוזה הבינוי עומד  להיחתם, ואני מאמין שבימים הקרובים נחל 
הבאה  השנה  ובמהלך  חודש,  ל-14  הוא  איתם  ההסכם  בבניה. 

יכנסו למבנה הסופי שלהם".
בבעיה  אנו  כרגע  הרצוג,  לקרית  "בהמשך  רובינשטיין:  הרב 
העצמאי,  החינוך  הנהלת  אהרון.  שערי  בי"ס  בגלל  מסוימת 
וגם  פדגוגיות,  סיבות  בגלל  א'  כיתה  שם  לפתוח  לא  החליטה 
את  לשבץ  ברצונה  לא  נאלצה  והעירייה  הבנות,  מספר  בגלל 
הילדות בבתי ספר אחרים באזור. צריך לזכור שבסופו של יום, 
ניהולם של בתי הספר והחלטותיהם הפדגוגיות מצויות אך ורק 
בידי  שאינם  נתונים  אלו  וההנהלה,  העצמאי  החינוך  בסמכות 
הרשות העירונית המתמודדת עם מצבת בתי הספר ולא מנהלת 

אותם"...
כי לפעמים קשה לשכנע  ומציין  רגוע מהנושא,  זייברט  הרב 
שזה  מאמין  "אני  להם.  ששובצו  במקומות  ללמוד  ההורים  את 
ייפתר. אנחנו קשובים לפניות הפרטניות ובכל מקרה אנו נותנים 
מענה לגופו של פונה. נערכנו לזה וזה יושלם ויסודר גם ברמת 

הפרט".
הספר  בבית  הבינוי  תנופת  את  גם  מציין  רובינשטיין  הרב 
בתהליך  המצוי  אהרונוביץ  ברחוב  שנמצא  מאיר'  'נווה  ב"י  
יותר מפי שניים, בונים בו  התרחבות. "בית הספר הולך לגדול 
24 כיתות, והבניה תסתיים באזור חנוכה. בינתיים קיים שם קצת 
'והיה  בזה.  והעיריה מנסה לטפל  קושי בהקבצות של הכיתות, 
בגני  להשתמש  חשבנו  מאד'.  ישגה  ואחריתך  מצער,  ראשיתך 
להפסיד  נאלץ  העיר  ראש  האחרון  וברגע  היות  אבל  הילדים 
והיינו חייבים  ילדים לחינוך מיוחד במקום שתוכנן מראש,  גני 

להשתמש בגנים שנמצאים בביה"ס נווה מאיר".
אלו  ורק  תלמידים   60,000 על  "כשמדובר  דדון:  הרב 
אנו  ולעמל.  להשקעה  דרך  סימני  בודאי  אלו  ההתמודדויות, 
ממשיכים בו גם כעת עד לפתרון של אחרון המבנים אולם ללא 

ספק זהו אות כבוד לעיר ולהנהגתה".
הרב רובינשטיין: "אני רוצה לציין שידו של ראש העיר הייתה 
פתוחה בנושא בתי הספר. גם ברגע האחרון לפני פתיחת שנת 

הלימודים, כשהיינו צריכים לגרד כספים מכל מיני תב"רים, הוא 
לא קימץ ולא חשב פעמיים בנושא חשוב זה. בבי"ס ב"י 'מרכז' 
- מונתה מנהלת חדשה, ומנהל חדש רואה דברים מזווית ראייה 
שהבנות  העובדה  על  המנהלת  הצביעה  וכך  ומרעננת.  חדשה 
לומדות במבנה לא מסויד, וביקשה סיוע בזה. בהחלטה מיידית, 
לפתיחת  מיידי,  לסיוד  שקלים  אלפי  מאות  השקיע  העיר  ראש 

שנת לימודים מכבודת וראויה".

החינוך  משדה  שבא  העיר,  שראש  חושב  "אני  דדון:  הרב 
והקים מוסדות לתפארת באשדוד ומקומות נוספים, ליבו פתוח 
לנושא החינוך. מה שהוא משקיע בחינוך לאורך השנים, כמעט 
שקל  מיליון  שני  אישרנו  האחרון  בחודש  רק  ורע.  אח  לו  אין 

להחלפה של מזגנים, וזה אומר הרבה".
הרב רובינשטיין: "מדובר בחשיבה עירונית כוללת להציב את 
נושא החינוך במרכז העשייה. מוסדות לא מעטים כולל מוסדות 
פטור קיבלו שיפוץ וריהוט. אנו פועלים ומנסים לסייע לכל מוסד 
למערכת  כיאה  עירונית  ובאחריות  בשותפות  האפשר,  במידת 
החינוכית העירונית שהפכה מודל לחיקוי לעולם היהודי כולו, 

ולא בכדי".

  בשורות גם בתחום הדיור

 בתקופה האחרונה שמענו שהעירייה מוציאה לבנייה 1,000 
יח"ד חדשות. איך זה ישפיע על הצרכים? על המחירים?

הרב זייברט: "הרב רובינשטיין כיו"ר ועדת תכנון ובניה, הרב 
דדון כסגן ראש העיר ואנוכי, פועלים יחד גם בנושא הזה: תמ"א 
לתעסוקה  בעיקרה  להיות  אמורה  הייתה  כץ  פרדס  באזור   580
וחלקה למגורים, אנחנו החלטנו לוותר על התעסוקה במקום כי 
חשבנו שיותר מתאים לייעד את האזור למגורים. ברגע שיכנסו 
לשם 1,000 יח"ד לציבור החרדי כל האזור ישתנה לגמרי. בשלב 
הראשון העירייה הוציאה מכרז ראשון של שלושה מתחמים ורק 
למכרז  שניה  פעם  יצא  נוסף  מתחם  זוכה.  הוכרז  אחד  במתחם 
בימים אלה, וברגע שהתכנית תיכנס להפקדה נצא למכרזים על 
שאר המתחמים, וזה מלבד הדירות שבונים באזור שם קבוצות 
הכולל  המלב"ן  מתחם  אברנבאל,  ברחוב  יח"ד  כ-70  נוספות: 
250 יח"ד, וחוץ מחידוש מבנים, כך שמעל 1,500 יח"ד לציבור 
החרדי יעמדו בפרדס כץ. אין ספק שזו בשורה. מבחינת מחירים 
ברגע  אבל  השוק,  מחירי  אלו  בשורות,  אין  אמנם  ברק  בבני 
שיכנסו לסל 1,500 יח"ד זה יכול להשפיע אוטומטית על השוק. 
אני  מתחמים.  ועוד  הרכבת  במתחם  שייבנו  מהדירות  חוץ  וזה 

מדבר על מה שעל השולחן בצורה מעשית".
שאושרו  יח"ד   500 עוד  לכך  נוסיף  "אם  רובינשטיין:  הרב 
מתחם  גם  וכך  הבינוי,  שלב  לפני  כבר  ועומדים  פז'ו,  במתחם 
טחנת  מתחם  דובק,  מתחם  יח"ד,  ל-380  המתוכנן  שוק,  שפע 
הקמח שכבר נבנה, וברחוב חת"ם סופר עוד עשרות יח"ד, הרי 
שבני ברק הולכת להיות צעירה עוד יותר, עיר עם היקפי בנייה 
שלא קיימים כיום בכלל הערים עבור הציבור החרדי. זו בשורה 

שלא ראינו כבר שנים".
העירייה נכנסה בשנים האחרונות לאיזון כלכלי, ולאחרונה 
זייברט, כמי שאומרים שהאיזון חשוב  צוטטו מקורביך, הרב 

יותר מתקציב הניקיון. 
הרב זייברט: "ישנו תקציב של פיתוח העיר שמביא הכנסות 
לעירייה, חלק מזה הולך לניקיון העיר האחרים כמו לכלל צרכי 
העיר. זה לא סוד שעיריית ב"ב איננה רשות עשירה, והיא מובילה 
כל דבר במשורה. אנו משתדלים להשקיע בניקיון את המקסימום 
את  בחינוך  להשקיע  ומשתדלים  בניקיון,  להשקיע  שאפשר 
המקסימום שניתן להשקיע בחינוך. השנה דווקא הוספנו תקציב 
אחרות  עיריות  כמה  נבדוק  אם  אבל  לניקיון.  ומשמעותי  גדול 
משקיעות בחינוך מול ניקיון, נגלה שהן משקיעות בחינוך פחות 

מאיתנו באופן יחסי וזו הייתה כוונת הדברים. רשות עירונית כמו 
מרובים  מאמצים  עושים  אנו  זאת  כל  ועם  עשירה,  איננה  ב"ב 
להביא כמה שיותר יוזמות כדי להביא הכנסות נוספות, שחלקן 
האחרונה  בשורה  לניקיון.  וחלקן  לרווחה  חלקן  לחינוך,  יילכו 

מילת המפתח היא אחריות".
את  להסתיר  אפשר  אי  שיפוץ.  עוברות  בעיר  הגינות  גם 

'מתיחת הפנים' המרשימה שעוברות הגינות...

הרב זייברט מחייך וניכר שהנושא קרוב לליבו. "אכן, הגינות 
עוברות שיפור גדול מאד. השלמנו שני פארקים חדשים, פארק 
הוספנו   - רבות  גינות  שדרגנו  דרום,  גהה  ופארק  צפון  גהה 
גבעת  עיריית  ראש  עם  ישבתי  ועוד.  דשא  משטחי  הצללות, 
שמואל, והוא ציין לי שמספר האנשים שמבקרים בגינה אצלם 
ביום  אצלנו  אחת  בגינה  האנשים  למספר  זהה  השבוע,  בכל 
אחד... זה מצריך הרבה יותר עבודות ניקיון ושיפור המתקנים, 
שאפשר  הדברים  אחד  בהצלחה.  זאת  עושים  אנו  זאת  כל  ועם 
לבשר הוא, שפינת החי בב"ב עומדת בפני שדרוג וחידוש בהיקף 
גדול. לבני ברק מגיעה פינת חי יותר יפה וגדולה משהייתה לה 
עד היום. גם גן העיר עומד בפני שדרוג בקרוב, גן הזית שודרג, 

ונחפש עוד גינות לשדרג אותן".
של   רגילה  לא  תנופה  ישנה  מצטנע.  העיר  "ראש  דדון:  הרב 
שידרוג כל התשתיות, בגני הילדים, בכבישים וכו'. העיר משנה 
ופורחת. השת"פ המלא  יפה  ועדיין   90 פניה. היא כבר בת  את 
של השלישייה שיושבת פה בכל התחומים, מביא כל ההישגים. 
אנחנו עובדים בכל התחומים בהרמוניה, אחד עם השני, וזה סוד 

ההצלחה שלנו".
משמש  "אני  מלא:  בפה  הדברים  את  אומר  זייברט  הרב 
פה  יושב  בעיריה,  אגו"י  של  הבכיר  כנציג  וגם  העיר  כראש 
הרב רובינשטיין ממלא מקומי מטעם דגל התורה והרב דדון 
סגן רה"ע מטעם ש"ס, שלושה קודקודים של שלוש הסיעות. 
המטרה שלנו היא אחת: איך מקדמים את החינוך בעיר הזאת, 
את הרווחה, איך דואגים ומבטיחים שבני ברק תישאר חרדית 
וערכית כמו שצריך וכפי שהורונו גדולי הדור. גם על נראות 
לכל  שיזכו  הנוער  פעילות  על  וגם  חזק,  דגש  שמנו  העיר 
לילד  לסייע  אמיתית  שליחות  זו  להצליח.  בכדי  שצריך  מה 
לא  כאן  יהיו  שלא  ונפשית,  חינוכית  למצוקות  בפתרון  בעיר 
מפגעים לא גשמיים ולא רוחניים. לצורך זה השקענו מיליונים 
בטיחות  על  לשמור  שונים  אמצעים  ועוד  בגנים  במצלמות 
הילדים. מבחינתנו הנוער וכלל התושבים צריכים לקבל הטוב 

ביותר. זו המטרה".
שאחרי  אציין  רק  אני  הנראות,  "בנושא  רובינשטיין:  הרב 
כעת  בלילה,  ב-11  החנויות  את  סגרנו  הקודמת  שבקדנציה 
בלי   - להם  ורק  רגל  להולכי  יהיו  שהמדרכות  דאגה  העירייה 
ישנה  העיר.  של  ההיכר  סימן  בעבר  שהיו  במדרכות  הסחורות 
ברשות  ובנראות  התושבים  לרווחת  בעשיה  הזמן  כל  דינמיקה 

הרבים".
אנחנו אחרי כמעט שלוש שנים בקדנציה, ויש כאלה שכבר 

מדברים על הקדנציה הבאה. מה התכניות שלכם הלאה?
הרב זייברט: "מאחורינו כבר שלוש שנים של עשיה, ומכאן 
שאנחנו  יום  כל  בס"ד.  עשיה  של  שנתיים  לעוד  הולכים  אנו 
פונה  לכל  לעזור  איך  לשרת',  'לעמוד  היא  המחשבה  בעירייה 
זו  קדימה.  אותה  ולהוביל  העיר  את  לטפח  איך  תושב,  ולכל 

התכנית היחידה הלאה".
מבינים  הם  בהסכמה.  מחייכים  דדון  והרב  רובינשטיין  הרב 
היטב טיבה של שליחות עירונית מהי. מסע קצר בין שבילי העיר 
לימודים,  שנת  פתיחת  של  מפעימה  לשלווה  ש'נחתה'  ההומה 
מוכיח כאלף עדים: משהו טוב קורה בבני ברק. עיר שמונהגת 

בהרמוניה ומפתיעה ועוד איך. שנת לימודים, אמרנו?


ח"כ הרב גפני ומנכ"ל החינוך העצמאי הרב אליעזר סורוצקין יחד עם קברניטי העיר בפתיחת שנת הלימודים





לחם בשר מרינה הרצליה | 09-8866144, 055-6618154 

יורדי הים, פינת השונית | קניון ארנה, הרצליה פיתוח

התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לחם בשר מגיעים למרינה הרצליה



ברשת  שונים  פריטים   5 מינימום   .14.9.2016 עד  בתוקף   www.payngo.co.il המבצע:  לתקנון  בכפוף 
מוצגים  במבצע  המשתתפים  המוצרים  של  ההטבה  סכום  המקסימלית.  ההטבה  את  מקבלים  שעליהם 
ובאתר.  הרשת  בחנויות  חוזרת  בקניה  יתבצע  באתר  ו/או  בחנויות  לקונים  ההטבה  מימוש  ובאתר.  בסניפים 

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש ממחזרים ישןבחסות

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30
למציאת הסניף הקרוב אליכם כנסו לאתר www.payngo.co.il או הורידו את האפליקציה �מחסני חשמל�

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

כסף כסף כסף מתנה
עד ₪2,000

לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, 
על כל המוצרים

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)

בהם! חבר  אינו  אם  גם  עובדים  לועדי  מיוחדות  הצעות  לרבות  ההצעות,  כל  מבין  ביותר  הנמוכה  המחיר  מהצעת  נהנה  חשמל  במחסני  הרוכשים  ציבור 

מכונת כביסה  6 ק"ג
נפח 6 

ק"ג, 15 
תכניות, 

צג דיגיטלי גדול, טיימר 
השהייה עד 6 שעות, דרוג 

A אנרגטי צג דיגיטלי
דירוג 
אנרגטי
A

₪999

צג דיגיטלי גדול, טיימר 

₪200
מתנה

₪299
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק 

700W, חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון
₪150

מתנה

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
מכונת 

תספורת נטענת
סכיון איכותית לחיתוך 
מדויק במיוחד, מטען, 

מברשת ניקוי, שמן

₪119

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
₪30
מערכת גילוח בעלת מתנה

שלושה ראשי גילוח 
צפים וגמישים 

במיוחד,  מנגנון העובד בשיטת 
CloseCut, לגילוח קרוב ויעיל.

מכונת גילוח נטענת פיליפס  

₪249
, לגילוח קרוב ויעיל.

שנות אחריות
מלאות 2

כולל 
טרימר

מערכת גילוח בעלת 
שלושה ראשי גילוח 

מכונת גילוח נטענת פיליפס  
₪70
מתנה

קומקום נירוסטה 
כד 

חשמלי 
נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, גוף 
חימום נסתר, בסיס עגול 

מסתובב 360 מעלות, 
פילטר לסינון המים

₪89

₪20
מתנה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה אלקטרה

נפח 7 ק"ג

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

 No-
Frost

₪3,290 מחיר מוזל לכל החבילה

מהירות סחיטה עד 1,000 סל"ד, 
תוכנית לחסכוןה בזמן 20 דק', תוף 
נירוסטה במרקם פנינה, צג דיגיטלי,

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב של 
תוכניות כולל כביסה מהירה, 

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר
₪2,490 מחיר מוזל לכל החבילה

נפח 6 ק"ג

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה אלקטרהחבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

מהירות סחיטה עד 1,000 סל"ד, 
תוכנית לחסכוןה בזמן 20 דק', תוף 
נירוסטה במרקם פנינה, צג דיגיטלי,

מקרר מקפיא עליון 
שארפ 

נפח 473 ליטר, 
טכנולוגיית קירור ההיברידי,

בקרת טמפ' אלקטרונית - חיישנים 
המתאימים את טמפרטורת תא הקירור
 - Nano deodorizer  ,בדייקנות

מערכת סינון ריחות
B :דרוג אנרגיה

 beko דו תאי עם ארבעה מבערי גז
SABAF, 7 תוכניות אפיה עם טורבו 

אקטיבי, מהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה 
החרדית המאושר לשימוש בשבת

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

נפח 8 ק"ג

הלכתי

7 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

 SHARP מהדריןטכנולוגיית

דירוג 
אנרגטי
A

₪6,990 מחיר מוזל לכל החבילה

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
נפח 313 ליטר, 

 Multi Air Flow
 NO מערכת

FROST, מדפי זכוכית, מגירות 
לאחסון פירות וירקות,  תאורה פנימית

D דרוג אנרגטי

₪2,190  No-
Frost

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
₪500

מתנה

 Whirlpool מכונת כביסה
  ,A :דירוג אנרגטי

.A :טיב כביסה
18 תוכניות 

כביסה שונות המבוקרות לרמת 
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

האריגים
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

₪1,990

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

  ,₪500
מתנה

תנור דו תאי משולב סאוטר
תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

מלאה לבישול 
ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני 
התאים. 4  מבערי גז יצוקים ומערכת 

גז מתוצרת SABAF איטליה.

₪3,290

תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

₪500
מתנה

שעון שבת  
יונדאי

₪29
שעון שבת  

₪10
מתנה

סט מקלדת ועכבר אלחוטי
חופש מוחלט ללא חוטים, עכבר 

אופטי אלחוטי בעל 3 לחצנים, קלה 
להתקנה ולשימוש, מקשי מדיה 
ומקשים חמים, עיצוב קומפקטי

₪129

₪30 לחצנים, קלה 
מתנה

₪69

סוללת 
  GP גיבוי
 5200ma

₪20
מתנה

רחפן 
רחפן עם 3 דרגות מהירות: מהירות 

גבוהה, מהירות בינונית ומהירות 
נמוכה. לרחפן שלט ארגונומי 

שיכול לבצע סיבוב של 360 מעלות באוויר

₪99

₪20 דרגות מהירות: מהירות 
מתנה

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם 
טלפון 

אלחוטי 
דיגיטלי 

DECT, צג רחב ומואר, 
דיבורית מובנית, אפשרות 

חיבור עד 5 שלוחות 
אלחוטיות נוספות

טלפון 
אלחוטי 
דיגיטלי 
DECT

₪30
מתנה

₪119

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

99
₪20
מתנה

₪50
מתנה

ניפוי למהדרין בלחיצה כפתור. מסנן 
בקלות וביעילות את כל סוגי הקמח.  

איטום מוחלט בין הקמח שמנופה לזה 
שאינו מנופה. חוסך זמן 

ומאמץ ומקצר את תהליך 
הלישה. שתי מהיריות הפעלה 

וחסכון בחשמל

נפת קמח חשמלית

₪149

₪50
מתנה

בלנדר מקל בראון
בלנדר מקל בעל מנוע 
חזק מאוד 450 וואט, 

מושלם לערבוב, 
ערבול וחיתוך, מיכל ערבוב ומדידה 

בנפח של 0.5 ליטר, מהירות וסיבובי 
rpm12000 - מנוע עד

₪199

בלנדר מקל בעל מנוע 
 וואט, 

₪75
מתנה

מנוע חזק 
במיוחד, 

אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪199

₪75מנוע חזק 
מתנה

₪399

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם 

דיגיטלי 
900גרם 

חוברת מתכונים 
בעברית, אופה מגוון לחמים- 

לחם לבן, חיטה מלאה, 
ללא גלוטן , אפייה מהירה 

- בפחות משעת עבודה, 3 
גדלים של כיכרות לחם

חוברת מתכונים 

₪100
מתנה

15.6" ASUS מחשב נייד
₪150

מתנה

₪1,149

 1.35GHZ מעבד ליבה כפולה
4GB DDR3 זכרון פנימי

500GB דיסק קשיח בנפח
FREE DOS – ללא מערכת הפעלה

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
נפח 55 ליטר, מערכת הפשרה ידנית 

DE FROST, מדחס שקט וחסכוני, 
בקרת טמפרטורה ווסת מכני, מתאים 

F :לבית, משרד, בתי מלון, דרוג אנרגיה

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
₪200

מתנה

₪599

מערכת פיזור האוויר 
Multi Flow מדחס 

  ,No Frost  ,אינוורטר
B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

₪1,000
מתנה

ELECTRA מקפיאים 3-6-7 מגירות

₪2,490 ₪1,390 7 מגירות₪999 6 מגירות 3 מגירות

-No חסכוני
Frost

NO-FROST

טרמוסטט, מגירות אחסון עמוקות נשלפות להקפאה 
עמוקה, משטח קירור לכל מגירה בנפרד לקירור אחיד.

₪300
₪300מתנה

מתנה
NO-FROST

₪500
מתנה

מזגן עילי טורנדו
 ,22A CH Legend :דגם

BTU-H 18,824 :תפוקת קירור
A :3.79    דירוג אנרגטי -COP

₪ 2,880
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 דירוג 

אנרגטי
A

₪300
מתנה

מזגן עילי 2.5 כ�ס - טורנדו
 TORNADO -A30 (CH) 

BTU-H 25,537 :תפוקת קירור
B :3.75    דירוג אנרגטי -COP

₪ 3,950
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

₪200
מתנה

Cool AIR 10  מזגן עילי
BTU/h  9,300 תפוקת קירור

A 3.78 דירוג אנרגטי Cop

דירוג 
אנרגטי
A

₪ 1,290

₪200
מתנה

מזגן עילי 1 כ"ס –SAGA מבית טורנדו
SAGA-11A (TD)

BTU-H 9,246  - תפוקת קירור
 BTU-H 8,881  - תפוקת חימום

₪ 1,190

₪100
מתנה

BTU-H 8,881  881  881 תפוקת חימום -

1 190
דירוג 
אנרגטי
A

שיווק, שירות ואחריות

   Multi Air Flow
קירור נפרד לכל 

 ,Ice Maker ,מדף
קירור מוגבר בהקפאה, מדפי 

זכוכית, מווסתי לחות, 
A דרוג אנרגטי

  LG  מקרר מקפיא תחתון

₪6,590 10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

   

,
₪600

מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר סמסונג

₪449

23 ליטר, 800 וואט, פיקוד אלקטרוני, 
תצוגת  LED, צלחת זכוכית 

מסתובבת, ציפוי פנימי אמייל קרמי 
כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

סמסונג
₪100

מתנה

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי 
המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית לעמדת 
טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

האבק המקורי

המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

למניעת נפילה,

₪200
מתנה

מדיח כלים רחב אלקטרה

₪1,690

12 מערכות 
כלים, 

6 תוכניות 
הדחה, כולל תוכנית הדחה 

מהירה ב-30 דק', מנגנון הגנה 
AAA :מפני הצפה, דירוג

דירוג 
אנרגטי
A

₪400 מערכות 
מתנה

מכונת כביסה בקו

₪1,190

מהירות 
סחיטה 

משתנה 
מגוון תוכניות,  תוכנית 

"s" מהירה 30 ד',  טכנולוגית
פאנל 

הפעלה 
שנות אחריותבעברית

על המנוע 5

₪200
מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה
נפח ענק 74 
ליטר בגימור 

נירוסטה, דרוג 
אנרגטי A, מערכת תרמית 

חכמה ThermiC°Air להולכת 
האוויר, סקירה אלקטרונית של 

מצבי פעולת התנור.
מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3

₪1,990
תוצרת גרמניה דירוג 

אנרגטי
A

, מערכת תרמית 

₪300
מתנה

15 תוכניות, צג 
דיגיטלי, שקילה 

אוטומטית, 
תוכנית מהירה ב- 30 דקות, 

.A דירוג

מכונת כביסה אלקטרה 10 ק"ג

נפח 10 ק"ג

₪2,490 מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

 תוכניות, צג 
דיגיטלי, שקילה 

₪500
מתנה

חיישני 
בטיחות 

בכל 
מבער למניעת 

דליפות גז, מבערי גז בעלי 
ראשי גז יצוקים, מבערים 
חדישים 2 חלקים לניקוי 
קל ולהגנה בפני נזילות 

SAUTER כיריים גז 4 מבערים

₪999

מבער למניעת 

₪500
מתנה

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

 1000W locked הספק רב עוצמה של
motor, קערת נירוסטה 5 ליטר + 3 

מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,690
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 10 שנים 
אחריות בכפוף לתקנון היבואן ˆ הדרכה 
בבית הלקוח  ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים

₪200
מתנה

נפח 565 ליטר, 
טכנולוגיית קירור 

היברידית-שומרת 
על טריות המזון לאורך זמן, בקרת 

טמפרטורה אלקטרונית פנימית 
ננו-מסנן לנטרול ריחות בתא המקרר, 

B דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון שארפ

₪5,490 7 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

גימור זכוכית 
סילבר

על טריות המזון לאורך זמן, בקרת 

₪1,500
מתנה

תנור משולב מקצועי 90 ס"מ 

₪4,490
90 ס"מתנור מקצועי  

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

רוחב 90 ס"מ, 5 מבערי 
SABAF, כולל מבער 

טורבו WOK, תא אפיה 
ענק בנפח 107 ליטר,

 ס"מ 

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

₪1,000
מתנה

נפח 468 ליטר, 
 Multi Cooling

מערכת זרימת אוויר 
מעגלי, לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 

  Inventer מדחס
A דרוג אנרגטי

SBS  מקרר האייר 4 דלתות

₪5,490 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 7

מערכת זרימת אוויר 

₪1,000
מתנה

גימור זכוכית 
סילבר

מזגן נייד פמילי עוצמתי 10,000btu ללא התקנה!
תפוקת קירור 
 10,000btu

 BIO מערכת
פילטרים, 

מערכת יוניזטור להשבחת אוויר 
- להקלה בנשימה, טכנולוגיה 

מתקדמת של גז ירוק, פונקציית 
מצב שינה, 

₪2,390

 ללא התקנה!
₪300תפוקת קירור 

מתנה

 4
משטחי 

בישול,  9 
רמות חום,  לחצני מגע, 

 , countup טיימר
מנגנון נעילת ילדים

AEG 'כיריים אינדוקציה זכוכית טאצ

₪2,590 כיריים 
אינדוקציה

גרמניהתוצרת 

9
רמות חום,  לחצני מגע, 

₪300
מתנה

תנור בנוי סאוטר מולטיסיסטם
טורבו 

אקטיבי 
לאפיית 2 

תבניות במקביל. 
10 תוכניות הפעלה, 

דלת 3 שכבות זכוכית,
 A דירוג אנרגטי

₪1,950
דירוג אנרגטי 

דירוג 
אנרגטי
A

,

₪300
מתנה  4 מוקדי 

חימום, 
עוצמה 

גבוהה, לוח פיקוד 
(TOUCH), תצוגת דרגת 

החום, מנגנון הגנה, 

SAUTER 'כיריים קרמיות טאצ

₪1,390
TOUCH הפעלת

 מוקדי קרמיות
SAUTER

₪300
מתנה

מדיח כלים על השיש אלקטרה

בעל 
קיבולת 

גדולה במיוחד. כולל 
תכנית קצרה ב-30 דקות, 

טמפרטורות שונות להדחה 
כולל 70 מעלות לכלים 

מלוכלכלים במיוחד. 

₪1,190

₪300
מתנה

HP מדפסת אלחוטית משולבת

₪355

מדפסת HP6830 הזרקת דיו 
אלחוטית משולבת הכוללת פקס 

מבית HP, כוללת סורק ומכונת צילום 
המדפיסה, 3 שנים אחריות

HP

, כוללת סורק ומכונת צילום 
₪30
מתנה

DC45 שואב אבק אלחוטי

₪1,990

שואב אבק ציקלוני 
אלחוטי, מנוע דיגיטלי 

עוצמתי, לניקוי מלא 
מהרצפה ועד לתקרה

יבוא ב.נ.ז.כ. - יבואן רשמי
שנות אחריות 2 ערכת 

אביזרים 
בשווי ₪450 
מתנה

₪500אלחוטי, מנוע דיגיטלי 
מתנה

טכנולוגייה מהפכנית 
למעקב אחר קווי המתאר 

של הפנים, נעה ב-8 
Li- כיוונים שונים לגילוח חלק, סוללת

Ion המאפשרת 50 דק' של שימוש אלחוטי 
לאחר שעת טעינה, כולל קוצץ לפאות ושפם

מכונת גילוח נטענת פיליפס 

₪990 שנות אחריות 2

למעקב אחר קווי המתאר 

Li- כיוונים שונים לגילוח חלק, סוללת

₪400
מתנה

₪599

  SpeedCare מגהץ קיטור
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור 

Bar4 לגיהוץ מהיר, מיכל מים עם 
אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 

לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 
אבנית, ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 

₪150
מתנה

נפח 603 ליטר, 
 Multi Cooling
מערכת זרימת אוויר 

מעגלי,  לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 
 LED תאורת, Inventer מדחס

B פנימית, דרוג אנרגטי

מקרר SBS דלת ליד דלת 

₪4,690 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

מערכת זרימת אוויר 
,  לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 

₪600
מתנה

LG מקרר מקפיא עליון
 Inverter - מדחס

 Linear Compressor
שקט, חסכוני 

,Multi Air Flow ,באנרגיה
BIO SHIELD– ציפוי אנטי בקטריאלי

 ,LED נפח 381 ליטר, תאורת
A :דרוג אנרגיה

₪3,490
 ,LED תאורת

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

Linear Compressor
₪800

מתנה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - האייר, סימנס , סאוטר מקרר האייר

מקרר מקפיא עליון בנפח 545 ליטר,  
מערכת Multi Cooling- מערכת 
קירור כפולה לחסכון באנרגיה מנגנון 

מערכת הרחקת ריחות ושמירה על טריות 
המזון. לוח פיקוד דיגיטלי חכם, תאורת 

LED פנימית עוצמתית וחסכונית.

מכונת כביסה סימנס
 ,LED מהירות סחיטה עד 1000  סל"ד, תצוגת

 ecoPerfect ,שקילה אוטומטית, דלת רחבה
לחסכון חשמל ומים, תכנית מהירה- 15 דקות

A נפח 7 ק"גדירוג אנרגי

תנור דו-תאי הלכתי. שני תאים בהפרדה 
מלאה לבישול ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני התאים. 4  
 SABAF מבערי גז יצוקים ומערכת גז מתוצרת
איטליה. תבניות בצבע שונה בשני התאים כדי 

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,990 מחיר מוזל לכל החבילה

₪250
מתנה

₪₪400
מתנה

₪
₪700

מתנה

₪
₪800

מתנה

מוזלת של 99 ש"חשנות אחריות בתוספת  5
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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

כסף כסף כסף מתנה
עד ₪2,000

לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, 
על כל המוצרים

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)

בהם! חבר  אינו  אם  גם  עובדים  לועדי  מיוחדות  הצעות  לרבות  ההצעות,  כל  מבין  ביותר  הנמוכה  המחיר  מהצעת  נהנה  חשמל  במחסני  הרוכשים  ציבור 

מכונת כביסה  6 ק"ג
נפח 6 

ק"ג, 15 
תכניות, 

צג דיגיטלי גדול, טיימר 
השהייה עד 6 שעות, דרוג 

A אנרגטי צג דיגיטלי
דירוג 
אנרגטי
A

₪999

צג דיגיטלי גדול, טיימר 

₪200
מתנה

₪299
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק 

700W, חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון
₪150

מתנה

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
מכונת 

תספורת נטענת
סכיון איכותית לחיתוך 
מדויק במיוחד, מטען, 

מברשת ניקוי, שמן

₪119

מכונת תספורת נטענת פנסוניק
₪30
מערכת גילוח בעלת מתנה

שלושה ראשי גילוח 
צפים וגמישים 

במיוחד,  מנגנון העובד בשיטת 
CloseCut, לגילוח קרוב ויעיל.

מכונת גילוח נטענת פיליפס  

₪249
, לגילוח קרוב ויעיל.

שנות אחריות
מלאות 2

כולל 
טרימר

מערכת גילוח בעלת 
שלושה ראשי גילוח 

מכונת גילוח נטענת פיליפס  
₪70
מתנה

קומקום נירוסטה 
כד 

חשמלי 
נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, גוף 
חימום נסתר, בסיס עגול 

מסתובב 360 מעלות, 
פילטר לסינון המים

₪89

₪20
מתנה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה אלקטרה

נפח 7 ק"ג

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

 No-
Frost

₪3,290 מחיר מוזל לכל החבילה

מהירות סחיטה עד 1,000 סל"ד, 
תוכנית לחסכוןה בזמן 20 דק', תוף 
נירוסטה במרקם פנינה, צג דיגיטלי,

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב של 
תוכניות כולל כביסה מהירה, 

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר
₪2,490 מחיר מוזל לכל החבילה

נפח 6 ק"ג

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה אלקטרהחבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

מהירות סחיטה עד 1,000 סל"ד, 
תוכנית לחסכוןה בזמן 20 דק', תוף 
נירוסטה במרקם פנינה, צג דיגיטלי,

מקרר מקפיא עליון 
שארפ 

נפח 473 ליטר, 
טכנולוגיית קירור ההיברידי,

בקרת טמפ' אלקטרונית - חיישנים 
המתאימים את טמפרטורת תא הקירור
 - Nano deodorizer  ,בדייקנות

מערכת סינון ריחות
B :דרוג אנרגיה

 beko דו תאי עם ארבעה מבערי גז
SABAF, 7 תוכניות אפיה עם טורבו 

אקטיבי, מהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה 
החרדית המאושר לשימוש בשבת

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

נפח 8 ק"ג

הלכתי

7 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

 SHARP מהדריןטכנולוגיית

דירוג 
אנרגטי
A

₪6,990 מחיר מוזל לכל החבילה

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
נפח 313 ליטר, 

 Multi Air Flow
 NO מערכת

FROST, מדפי זכוכית, מגירות 
לאחסון פירות וירקות,  תאורה פנימית

D דרוג אנרגטי

₪2,190  No-
Frost

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
₪500

מתנה

 Whirlpool מכונת כביסה
  ,A :דירוג אנרגטי

.A :טיב כביסה
18 תוכניות 

כביסה שונות המבוקרות לרמת 
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

האריגים
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

₪1,990

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

  ,₪500
מתנה

תנור דו תאי משולב סאוטר
תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

מלאה לבישול 
ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני 
התאים. 4  מבערי גז יצוקים ומערכת 

גז מתוצרת SABAF איטליה.

₪3,290

תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

₪500
מתנה

שעון שבת  
יונדאי

₪29
שעון שבת  

₪10
מתנה

סט מקלדת ועכבר אלחוטי
חופש מוחלט ללא חוטים, עכבר 

אופטי אלחוטי בעל 3 לחצנים, קלה 
להתקנה ולשימוש, מקשי מדיה 
ומקשים חמים, עיצוב קומפקטי

₪129

₪30 לחצנים, קלה 
מתנה

₪69

סוללת 
  GP גיבוי
 5200ma

₪20
מתנה

רחפן 
רחפן עם 3 דרגות מהירות: מהירות 

גבוהה, מהירות בינונית ומהירות 
נמוכה. לרחפן שלט ארגונומי 

שיכול לבצע סיבוב של 360 מעלות באוויר

₪99

₪20 דרגות מהירות: מהירות 
מתנה

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם 
טלפון 

אלחוטי 
דיגיטלי 

DECT, צג רחב ומואר, 
דיבורית מובנית, אפשרות 

חיבור עד 5 שלוחות 
אלחוטיות נוספות

טלפון 
אלחוטי 
דיגיטלי 
DECT

₪30
מתנה

₪119

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

99
₪20
מתנה

₪50
מתנה

ניפוי למהדרין בלחיצה כפתור. מסנן 
בקלות וביעילות את כל סוגי הקמח.  

איטום מוחלט בין הקמח שמנופה לזה 
שאינו מנופה. חוסך זמן 

ומאמץ ומקצר את תהליך 
הלישה. שתי מהיריות הפעלה 

וחסכון בחשמל

נפת קמח חשמלית

₪149

₪50
מתנה

בלנדר מקל בראון
בלנדר מקל בעל מנוע 
חזק מאוד 450 וואט, 

מושלם לערבוב, 
ערבול וחיתוך, מיכל ערבוב ומדידה 

בנפח של 0.5 ליטר, מהירות וסיבובי 
rpm12000 - מנוע עד

₪199

בלנדר מקל בעל מנוע 
 וואט, 

₪75
מתנה

מנוע חזק 
במיוחד, 

אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪199

₪75מנוע חזק 
מתנה

₪399

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם 

דיגיטלי 
900גרם 

חוברת מתכונים 
בעברית, אופה מגוון לחמים- 

לחם לבן, חיטה מלאה, 
ללא גלוטן , אפייה מהירה 

- בפחות משעת עבודה, 3 
גדלים של כיכרות לחם

חוברת מתכונים 

₪100
מתנה

15.6" ASUS מחשב נייד
₪150

מתנה

₪1,149

 1.35GHZ מעבד ליבה כפולה
4GB DDR3 זכרון פנימי

500GB דיסק קשיח בנפח
FREE DOS – ללא מערכת הפעלה

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
נפח 55 ליטר, מערכת הפשרה ידנית 

DE FROST, מדחס שקט וחסכוני, 
בקרת טמפרטורה ווסת מכני, מתאים 

F :לבית, משרד, בתי מלון, דרוג אנרגיה

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
₪200

מתנה

₪599

מערכת פיזור האוויר 
Multi Flow מדחס 

  ,No Frost  ,אינוורטר
B מדפי זכוכית דרוג אנר�  Cool Pack

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

₪1,000
מתנה

ELECTRA מקפיאים 3-6-7 מגירות

₪2,490 ₪1,390 7 מגירות₪999 6 מגירות 3 מגירות

-No חסכוני
Frost

NO-FROST

טרמוסטט, מגירות אחסון עמוקות נשלפות להקפאה 
עמוקה, משטח קירור לכל מגירה בנפרד לקירור אחיד.

₪300
₪300מתנה

מתנה
NO-FROST

₪500
מתנה

מזגן עילי טורנדו
 ,22A CH Legend :דגם

BTU-H 18,824 :תפוקת קירור
A :3.79    דירוג אנרגטי -COP

₪ 2,880
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 דירוג 

אנרגטי
A

₪300
מתנה

מזגן עילי 2.5 כ�ס - טורנדו
 TORNADO -A30 (CH) 

BTU-H 25,537 :תפוקת קירור
B :3.75    דירוג אנרגטי -COP

₪ 3,950
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

₪200
מתנה

Cool AIR 10  מזגן עילי
BTU/h  9,300 תפוקת קירור

A 3.78 דירוג אנרגטי Cop

דירוג 
אנרגטי
A

₪ 1,290

₪200
מתנה

מזגן עילי 1 כ"ס –SAGA מבית טורנדו
SAGA-11A (TD)

BTU-H 9,246  - תפוקת קירור
 BTU-H 8,881  - תפוקת חימום

₪ 1,190

₪100
מתנה

BTU-H 8,881  881  881 תפוקת חימום -

1 190
דירוג 
אנרגטי
A

שיווק, שירות ואחריות

   Multi Air Flow
קירור נפרד לכל 

 ,Ice Maker ,מדף
קירור מוגבר בהקפאה, מדפי 

זכוכית, מווסתי לחות, 
A דרוג אנרגטי

  LG  מקרר מקפיא תחתון

₪6,590 10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

   

,
₪600

מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר סמסונג

₪449

23 ליטר, 800 וואט, פיקוד אלקטרוני, 
תצוגת  LED, צלחת זכוכית 

מסתובבת, ציפוי פנימי אמייל קרמי 
כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

סמסונג
₪100

מתנה

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי 
המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית לעמדת 
טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

האבק המקורי

המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

למניעת נפילה,

₪200
מתנה

מדיח כלים רחב אלקטרה

₪1,690

12 מערכות 
כלים, 

6 תוכניות 
הדחה, כולל תוכנית הדחה 

מהירה ב-30 דק', מנגנון הגנה 
AAA :מפני הצפה, דירוג

דירוג 
אנרגטי
A

₪400 מערכות 
מתנה

מכונת כביסה בקו

₪1,190

מהירות 
סחיטה 

משתנה 
מגוון תוכניות,  תוכנית 

"s" מהירה 30 ד',  טכנולוגית
פאנל 

הפעלה 
שנות אחריותבעברית

על המנוע 5

₪200
מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה
נפח ענק 74 
ליטר בגימור 

נירוסטה, דרוג 
אנרגטי A, מערכת תרמית 

חכמה ThermiC°Air להולכת 
האוויר, סקירה אלקטרונית של 

מצבי פעולת התנור.
מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3

₪1,990
תוצרת גרמניה דירוג 

אנרגטי
A

, מערכת תרמית 

₪300
מתנה

15 תוכניות, צג 
דיגיטלי, שקילה 

אוטומטית, 
תוכנית מהירה ב- 30 דקות, 

.A דירוג

מכונת כביסה אלקטרה 10 ק"ג

נפח 10 ק"ג

₪2,490 מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

 תוכניות, צג 
דיגיטלי, שקילה 

₪500
מתנה

חיישני 
בטיחות 

בכל 
מבער למניעת 

דליפות גז, מבערי גז בעלי 
ראשי גז יצוקים, מבערים 
חדישים 2 חלקים לניקוי 
קל ולהגנה בפני נזילות 

SAUTER כיריים גז 4 מבערים

₪999

מבער למניעת 

₪500
מתנה

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

 1000W locked הספק רב עוצמה של
motor, קערת נירוסטה 5 ליטר + 3 

מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,690
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 10 שנים 
אחריות בכפוף לתקנון היבואן ˆ הדרכה 
בבית הלקוח  ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים

₪200
מתנה

נפח 565 ליטר, 
טכנולוגיית קירור 

היברידית-שומרת 
על טריות המזון לאורך זמן, בקרת 

טמפרטורה אלקטרונית פנימית 
ננו-מסנן לנטרול ריחות בתא המקרר, 

B דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון שארפ

₪5,490 7 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

גימור זכוכית 
סילבר

על טריות המזון לאורך זמן, בקרת 

₪1,500
מתנה

תנור משולב מקצועי 90 ס"מ 

₪4,490
90 ס"מתנור מקצועי  

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

רוחב 90 ס"מ, 5 מבערי 
SABAF, כולל מבער 

טורבו WOK, תא אפיה 
ענק בנפח 107 ליטר,

 ס"מ 

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

₪1,000
מתנה

נפח 468 ליטר, 
 Multi Cooling

מערכת זרימת אוויר 
מעגלי, לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 

  Inventer מדחס
A דרוג אנרגטי

SBS  מקרר האייר 4 דלתות

₪5,490 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 7

מערכת זרימת אוויר 

₪1,000
מתנה

גימור זכוכית 
סילבר

מזגן נייד פמילי עוצמתי 10,000btu ללא התקנה!
תפוקת קירור 
 10,000btu

 BIO מערכת
פילטרים, 

מערכת יוניזטור להשבחת אוויר 
- להקלה בנשימה, טכנולוגיה 

מתקדמת של גז ירוק, פונקציית 
מצב שינה, 

₪2,390

 ללא התקנה!
₪300תפוקת קירור 

מתנה

 4
משטחי 

בישול,  9 
רמות חום,  לחצני מגע, 

 , countup טיימר
מנגנון נעילת ילדים

AEG 'כיריים אינדוקציה זכוכית טאצ

₪2,590 כיריים 
אינדוקציה

גרמניהתוצרת 

9
רמות חום,  לחצני מגע, 

₪300
מתנה

תנור בנוי סאוטר מולטיסיסטם
טורבו 

אקטיבי 
לאפיית 2 

תבניות במקביל. 
10 תוכניות הפעלה, 

דלת 3 שכבות זכוכית,
 A דירוג אנרגטי

₪1,950
דירוג אנרגטי 

דירוג 
אנרגטי
A

,

₪300
מתנה  4 מוקדי 

חימום, 
עוצמה 

גבוהה, לוח פיקוד 
(TOUCH), תצוגת דרגת 

החום, מנגנון הגנה, 

SAUTER 'כיריים קרמיות טאצ

₪1,390
TOUCH הפעלת

 מוקדי קרמיות
SAUTER

₪300
מתנה

מדיח כלים על השיש אלקטרה

בעל 
קיבולת 

גדולה במיוחד. כולל 
תכנית קצרה ב-30 דקות, 

טמפרטורות שונות להדחה 
כולל 70 מעלות לכלים 

מלוכלכלים במיוחד. 

₪1,190

₪300
מתנה

HP מדפסת אלחוטית משולבת

₪355

מדפסת HP6830 הזרקת דיו 
אלחוטית משולבת הכוללת פקס 

מבית HP, כוללת סורק ומכונת צילום 
המדפיסה, 3 שנים אחריות

HP

, כוללת סורק ומכונת צילום 
₪30
מתנה

DC45 שואב אבק אלחוטי

₪1,990

שואב אבק ציקלוני 
אלחוטי, מנוע דיגיטלי 

עוצמתי, לניקוי מלא 
מהרצפה ועד לתקרה

יבוא ב.נ.ז.כ. - יבואן רשמי
שנות אחריות 2 ערכת 

אביזרים 
בשווי ₪450 
מתנה

₪500אלחוטי, מנוע דיגיטלי 
מתנה

טכנולוגייה מהפכנית 
למעקב אחר קווי המתאר 

של הפנים, נעה ב-8 
Li- כיוונים שונים לגילוח חלק, סוללת

Ion המאפשרת 50 דק' של שימוש אלחוטי 
לאחר שעת טעינה, כולל קוצץ לפאות ושפם

מכונת גילוח נטענת פיליפס 

₪990 שנות אחריות 2

למעקב אחר קווי המתאר 

Li- כיוונים שונים לגילוח חלק, סוללת

₪400
מתנה

₪599

  SpeedCare מגהץ קיטור
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור 

Bar4 לגיהוץ מהיר, מיכל מים עם 
אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 

לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 
אבנית, ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 

₪150
מתנה

נפח 603 ליטר, 
 Multi Cooling
מערכת זרימת אוויר 

מעגלי,  לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 
 LED תאורת, Inventer מדחס

B פנימית, דרוג אנרגטי

מקרר SBS דלת ליד דלת 

₪4,690 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

מערכת זרימת אוויר 
,  לוח פיקוד דיגיטלי חכם, 

₪600
מתנה

LG מקרר מקפיא עליון
 Inverter - מדחס

 Linear Compressor
שקט, חסכוני 

,Multi Air Flow ,באנרגיה
BIO SHIELD– ציפוי אנטי בקטריאלי

 ,LED נפח 381 ליטר, תאורת
A :דרוג אנרגיה

₪3,490
 ,LED תאורת

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

Linear Compressor
₪800

מתנה

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - האייר, סימנס , סאוטר מקרר האייר

מקרר מקפיא עליון בנפח 545 ליטר,  
מערכת Multi Cooling- מערכת 
קירור כפולה לחסכון באנרגיה מנגנון 

מערכת הרחקת ריחות ושמירה על טריות 
המזון. לוח פיקוד דיגיטלי חכם, תאורת 

LED פנימית עוצמתית וחסכונית.

מכונת כביסה סימנס
 ,LED מהירות סחיטה עד 1000  סל"ד, תצוגת

 ecoPerfect ,שקילה אוטומטית, דלת רחבה
לחסכון חשמל ומים, תכנית מהירה- 15 דקות

A נפח 7 ק"גדירוג אנרגי

תנור דו-תאי הלכתי. שני תאים בהפרדה 
מלאה לבישול ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני התאים. 4  
 SABAF מבערי גז יצוקים ומערכת גז מתוצרת
איטליה. תבניות בצבע שונה בשני התאים כדי 

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,990 מחיר מוזל לכל החבילה

₪250
מתנה

₪₪400
מתנה

₪
₪700

מתנה

₪
₪800

מתנה

מוזלת של 99 ש"חשנות אחריות בתוספת  5
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מאת: יעקב פלדמן

תתעוררו!  מפרנס?  מקצוע  על  "חולמים 
של  המקצועיים  לקורסים  עכשיו  הירשמו 
תקומו  אחד  בוקר  ובעז"ה  החרדי׳  ׳המרכז 
אנשי מקצוע מבוקשים!". זה המסר מ'המרכז 
ההרשמה  כאשר  מקצועית'  להכשרה  החרדי 
הלימודים  לשנת  הקורסים  למגוון  בעיצומה 
לימודי  מגוון  תמצאו  החרדי  במרכז  הקרובה. 
מקצוע בתחומי הנדסאות, מינהל, חשבונאות, 
טובה  הכי  הדרך  מכאן  וטכנולוגיה.  מחשבים 

למקצוע ופרנסה.
הליך  בכל  לתלמידים  מסייע  החרדי  המרכז 
המקצועי  הייעוץ  משלב  החל  הלימודים, 
עזר  בשיעורי  סיוע  דרך  מקצוע,  בבחירת 
ותעסוקה  בהשמה  סיוע  ועד  למתקשים 
נערכות  זו  במסגרת  הלימודים.  תום  לקראת 
סדנאות לכתיבת קו"ח והכנה לראיונות עבודה 
והתלמידים מקבלים הצעות עבודה קונקרטיות 

במגוון מקצועות.
של  הלימוד  במסלולי  כי  לציין  חשוב 
בכפוף   - מלא  מימון  קיים  לגברים  הנדסאים 
שכר  כולל  המימון  מה"ט,  של  לקריטריונים 
והגנת  הנחיית  בחינות,  עלות  מלא,  לימוד 

במחיר  קורסים  קיימים  לנשים  גם  הפרויקט. 
מסובסד. 

החרדי  המרכז  מנכ"ל  הורן,  מרדכי  אברהם 
ההרשמה  לכבוד  אומר  מקצועית  להכשרה 
החרדי  במרכז  "אצלנו  ההנדסאות:  ללימודי 
של  חלום  מגשימים  לא  מקצועית  להכשרה 
קריירה, כבוד או תואר לשם תואר. בוקר אחד 
לתלמידים  ההבטחה  זו  מקצוע,  בעלי  תקומו 
ולתלמידות איתה יצאנו בימים אלו, ומשמעותה 
שמכאן יוצאים היישר לשוק העבודה. לומדים 
והוא  בבוקר  קם  שאדם  התחושה  לעבוד.  כדי 
לא יודע מאיפה יביא פרנסה הביתה ומה הכלים 
במרכז  מקצועי  קורס  אחרי  תיפסק  לו,  שיש 

החרדי. בוקר אחד תקומו בעלי מקצוע".
המרכז החרדי מקפיד בכל התנהלותו לקבל 
כאשר  הרבנים  של  והדרכתם  הכוונתם  את 
מותאמים  הלימודים  ותכניות  המסלולים  כל 
ניסיון של  עתיר  הינו  החרדי,  למגזר  בקפדנות 
בשוק  והשמה  בהכשרה  שנה  עשרים  מעל 
שלוחות  שש  באמצעות  ופועל  העבודה 
חיפה,  אשדוד,  ברק,  בני  בירושלים,  הקיימות 
החרדי  'המרכז  שמש.  ובית  עילית  מודיעין 
במקומות  ראשון  ממוקם  מקצועית'  להכשרה 
הלימוד במגזר החרדי לצורך תעסוקה ופרנסה.

הדרך הנכונה 
ללימודי מקצוע

ההרשמה בעיצומה למגוון הקורסים לשנת 
הלימודים הקרובה במרכז החרדי להכשרה מקצועית 
מגוון לימודי מקצוע בתחומי הנדסאות, מינהל, 

חשבונאות, מחשבים וטכנולוגיה

מאת: אהרן נצר

במרכז  שנפתח  מוסמך  חשמלאי  קורס 
'כיוון' לפני זמן לא רב, היה רק קדימון לסיפור 
התחיל  הכל  בעקבותיו.  שהגיע  ההצלחה 
כשבמרכז 'כיוון' חיפשו להציע לציבור הפונים 
משפחותם  את  לפרנס  יוכלו  שבו  נוסף  תחום 
תעסוקתי  פוטנציאל  בו  שיש  תחום  בכבוד, 
השוק",  את  "בדקנו  העבודה.  בשוק  וביקוש 
כי  "וגילינו  'כיוון',  ממרכז  ישראל  מספר 
דווקא.  מוסמכים  לחשמלאים  רב  ביקוש  קיים 
למעשה, קיימים בשוק חשמלאים ללא רישיון 
וודאי  שירות,  לספק  יכולים  ואינם  שכמעט 
הדרישה  ומאידך-  מסודרות.  לחברות  שלא 
בניה,  חברות  גבוהה:   - בתקן  לחשמלאים 
זקוקים  ועוד  פרטיים  אנשים  תחזוקה,  חברות 
ומתקשים  מוסמך  חשמלאי  לשירות  בהחלט 
משתפים  בכיוון  אנו  תמיד  וכמו  כזה.  למצוא 
השמה  סיכויי  בעלות  הכשרות  עם  פעולה 
בית  עם  קשר  ליצירת  שהביא  מה  גבוהים, 
להכשרה  האגף  של  מקצועית  להכשרה  הספר 
פעולה  ובשיתוף  הכלכלה,  במשרד  מקצועית 
מוסמך  חשמלאי  קורס  במרכז  פתחנו  מלא 
במכניקה  טובים  שנמצאו  ירושלמים  לגברים 

ומתחברים לתחום". 
הקורס  את  סיימו  משתתפים   15 כ-
לאיתור  והכוונה  ליווי  וקיבלו  בהצטיינות, 
משרה. במרכז טיפלו בהשמתו של כל תלמיד, 
עובדים בתחום החשמל במשרות  כולם  וכיום 

מצוינות. 
יונתן מוזס, ממצטייני הקורס, בחר להפתיע. 

הוא דילג על תהליך ההשמה בחברה המקובל 
עצמאי  עסק  אצבעותיו  בעשר  והקים  יותר, 
בתחום החשמל. ואם לא די בכך, צירף לצוות 
ובכך  הקורס  ממסיימי  שניים  המתפתח  העסק 
גם סייע להשמתם. ברגע של הפוגה מן העסק 
יונתן לשיחה קצרה  הצובר תאוצה, עצרנו את 
והוא ניאות לשתף בסיפור הקמת העסק שלו- 
סיפור הצלחתו האישית שהוא גם הצלחתו של 

מרכז 'כיוון'. 
'כיוון'  במרכז  מוסמך  חשמלאי  קורס  "את 
יונתן,   כך  שעברה",  בשנה  בספטמבר  סיימתי 
 .M.B.T חברת  של  ובעליה  כיוון  תלמיד 
אני  שנים  מספר  שכבר  לאחר  פניתי  "לקורס 
מחקרעל  עבודת  לאחר  בתחום,  מתעניין 
בשבת.  מהודרת  חשמל  לצריכת  פתרונות 
לרכוש  בכדי  'כיוון'  של  בקורס  השתלבתי 
כדי  הנדרש  והידע  המקצועיים  הכלים  כל  את 
למדתי  בקורס  בחרתי,  בו  התחום  את  לפתח 
טיבן  על  ובטיחותיות,  איכותיות  התקנות  על 
ועוד.  השונות,  המערכות  של  הרבים  וסוגיהן 
כל  את  לי  העניק  והמקיף  המקצועי  הקורס 
מסיום  השם,  וברוך  זקוק,  אני  שלהם  הכלים 

הקורס לפתיחת החברה היתה הדרך קצרה".
עם הרבה תמיכה וייעוץ מנציגי המרכז הקים 
בחברה  המתפתחת.   M.B.T חברת  את  יונתן 
עצמאי  חשמל  ייצור  בפתרונות  מתמקדים 
הלקוחות  לציבור  מענה  לספק  ע"מ  בשבת, 
החברה  צברה  משנה  פחות  בתוך  המחמירים 
לגלגל  וצפויה  הארץ,  ברחבי  לקוחות  עשרות 

בשנה הקרובה מיליון שקלים לפחות. 

הצלחה לקורס החשמלאים
קורס "חשמלאי מוסמך" שנפתח במרכז 'כיוון' 

לפני זמן לא רב, היה רק קדימון לסיפור ההצלחה 
שהגיע לאחר מכן

הלבשה אישית
יצאנו לדרך...

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

  פיגמות | חלוקים | מבחר מגוון לכלות | הלבשה 
אישית | 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

פתחנו בס"ד



ילד
של אבא,

אתה לא לבד!
אבא יודע בדיוק

מה אתה צריך
רק תבוא ותבקש...

אומן אומן ראש השנה
רבי נחמן - השליח שלך אצל אבינו שבשמים

בריאות    שלום בית    זיווג    פרי בטן    נחת מהילדים  
שמחה ושלוה    ברכה והצלחה    שפע פרנסה

שנה חדשה ומאושרת מתחילה אצל רבי נחמן באומן

חויה של פעם בשנה! הזדרזו להירשם!
מגוון מסלולים  ן  הנחות קבוצתיות  ן  הנחות לילדים

משהו נפלא קורה לך!

טיסות וחבילות
לכל יעד

קבוצות
מאורגנות

מסעות הילולא 
ומועדים

02-633-8444
     www.ntours.net 

לפרטים והרשמה:
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מי 
נע

טיסות
לכל העולם

נסיעות
פנים

לינה
ואירוח

שירות 
ומקצועיות

קברי צדיקים 
באירופה

קבוצות
מאורגנות

אלעד:
אבן גבירול 18

סניף דרום:
הרצל 24 אשקלון   

סניף מרכז:
חברון 27 בני ברק

סניף ראשי - ירושלים:
שומרי אמונים 12

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה

ראש כבש וריאה
עכשיו באשפר

הקדימו קניותכם לחג!

054-2038807 | 03-5718887 | ר׳ טרפון 8 בני ברק
שעות פתיחה: א-ד 09:00-20:00 יום ה׳ מ09:00-21:00 יום ו׳ מ08:00-14:30

 ניסיוןשנות25

 מספרה מקצועיתמספרת אפרים
מחירים מיוחדים והנחות 
לבחורי ישיבה ואברכים

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

מו"מ וייצוג בהליכי פשיטת רגל     

משרד עו"ד תומר ברזיק

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

חובות זה לא גזרה משמיים
חייב כסף? חייבים לך כסף?
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לכבודה של תורה
הכנסת ספר תורה לבית המדרש חזון יוסף ע"ש מרן 
הרב עובדיה יוסף זצ"ל בנשיאות ובהכוונת הגר"ש 

בעדני חבר מועצת חכמי התורה

מאת: חיים רייך

כו'  ביום שלישי  מיוחד שהתקיים  באירוע 
אב הוכנס ס"ת מהודר לבית המדרש ע"י הרב 
האותיות  בכתיבת  הוריו,  לע"נ  דדון  שמואל 
ברחוב  דוד  משולם  הרב  משפחת  בבית 
הרב  כהנמן  אליעזר  ר'  הרבנים  כובדו  מלצר 
משם  ועוד,  כהן  רפאל  הרב  זכריהו  נתנאל 
יצאה התהלוכה ברוב פאר והדר לכיוון רחוב 
ואנשים  שלימה  לשעה  שנסגר  איש  חזון 
ספר  את  לכבד  לזכות  הצטרפו  הגוונים  מכל 
התורה, מראה מיוחד היה כאשר אנשים שהיו 
האוטובוסים  את  ורוקנו   ירדו  באוטובוסים 

ע"מ לרקוד עם הספר תורה.
בסיום התהלוכה התקיים מעמד קבלת עול 
הוכנס  ובסיומו  מאוד  מרגש  שמים  מלכות 
ספר התורה להיכל בית המדרש אנשים ומאות 
אנשים רקדו בהיכל בית המדרש. לאחר מכן 
התקיימה סעודת מצוה וסיום מסכת כתובות.

את הערב פתח סגן ראש העיר הרב אליהו 
דדון שדיבר בשבח בית המדרש שהקים בזמן 
הגדול  שהציבור  לתפארת  מדרש  בית  מועט 
התורה  ומשיעורי  מהתפילות  נהנה  שמגיע 
המתקיימים בו. לאחר מכן כובד הרב מיכאל 
הפתיע  אשר  ת"א  קדישה  מחברה  פנחסי 
למבצע  המדרש  בית  למען  נכבדה  בתרומה 

ועתה כתבו לכם.
לבית  נכנס  הפנים  שר  דרעי  אריה  הרב 
המדרש לקול שירת ההמונים ביחד עם ח"כ 

הרב יגאל גואטה.
בסיום  פתח  דדון  שמואל  הרב  התורם 
ודיבר בשבח כתיבת ס"ת על  מסכת כתובות 
הפסוק ועתה כתבו לכם וציין שמיום שנחרב 
בית המקדש אין לקב"ה בעולמו אלא 4 אמות 
ופיזר  המקדש  בית  את  לקח  וה'  הלכה,  של 
הוקם  גרגיר  שנפל  מקום  ובכל  בעולם  אותו 
בית מקדש מעט, בדבריו ציין שבית המדרש 
הדבר  אבל  שנה   12 לפני  השטח  את  קיבל 
כחורבן  היא  צדיקים  שפטירת  וידוע  התעכב 
עובדיה  הרב  מרן  וכשנפטר  המקדש  בית 
בית  להקמת  ומכאן  המקום  על  הגרגיר  נפל 
המדרש הדרך הייתה סלולה עוד הוסיף ואמר 

לאחר שראה את השיעורים המיוחדים שמוסר 
החליט  המדרש  בית  רב  תודה  אליה  הרה"ג 
באופן מיידי לכאן אני מכניס את הספר תורה 
העדינות המיוחדת של רב הקהילה והמסירות 

לציבור זהו הזכות להורי היקרים.
את  והמשיך  לדבר  כובד  דרעי  אריה  הרב 
יהושע  על  לכם  כתבו  ועתה  בגמרא  המאמר 
שאמר לו המלאך עתה באתי ודורשת הגמרא 
תורה  ביטול  על  בא  שהוא  ג"ש  עתה  עתה 
ר'ר  העסקן  ע"י  שנפתח  המדרש  בית  וב"ה 
נתי נחום שהוא תמיד אוזן קשבת מתי שצריך 
ובירכו  שגרתיות.  לא  בשעות  לציבור  לדאוג 
לברכה  וזרעו  ומלוה  חונן  היום  כל  בפסוק 

ולכן זכה לחתן שהוא רב בית המדרש.
אליה  הרה"ג  נשא  המרכזית  הדרשה  את 
את  שריתק  המדרש,  בית  רב  שליט"א  תודה 
והסביר  הסבלנות  בעניין  תורה  בדברי  הקהל 
להיות  לא  מעלה  גם  יש  הסבלנות  שבמידת 
יוזם  ולכן  דבר-מצוה  בעניין  וזה  בסבלנות 
הקמת בית המדרש הוא הציון לחוסר סבלנות 
הבזק,  במהירות  זז  דבר  שכל  מצוה,  בדבר 
ובירך את הציבור והתורם לא להיות סבלניים 

בענייני המצוות.
נתנאל  הרב  בשבח  דיבר  אשר  יעקב  ח"כ 
נחום והמיוחדות שלו להזיז דברים שאחרים 

לא יכולים לעשות.
אמר  העיר,  ראש  סגן  שפירא  מנחם  הרב 
קומה  על  לחשוב  וכבר  מספיק  לא  שהמקום 

נוספת לפעילות קהילת חזון יוסף.
בסיום, נשא דברים הרה"ג הרב רפאל כהן 
משגיח בישיבת יקירי ירושלים שציין שתורם 
בכל  עימו  מתייעץ  דדון  שמואל  הרב  סה"ת 
ע"ש  המדרש  לבית  להכניס  יעץ  והוא  דבר 
מרן, שם יהיה נחת להוריו שיקראו בו במקום 
קדוש שבו יש לימוד תורה. עוד דיבר בעניין 

כיבוד הורים במיוחד לאחר פטירתם.
ישיבת  ראש  סבאג  אמנון  רבי  הרה"ג 
את  ובירך  הערב,  בסוף  הגיע  משה  תפארת 
להרבות  שיצליחו  יוסף  חזון  קהילת  חברי 
יגיע בעז"ה למסור  ואמר שהוא  כבוד שמים 

שיחה וסליחות בבית המדרש.   

של אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון

בשירותי אנוש
ולימודי

טכנולוגיה

המאפשר הכרה והתערבות בתהליכי
ארגון וניהול מרכזי תעסוקה שונים

 'ארגז כלים'
אקדמי ויישומי

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

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
www.mivcharהדרך! .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
www.mivcharקמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב
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הדרך להשתלב

ניהול וארגון
מערכות

בתפקידי

חדש!

החזר שכר 
לימוד לזכאים!

תוכנית מיוחדת לנשים
עובדות בשעות אחה"צ

תואר ראשון
בשנתיים בלבד!

פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ והערב

ההרשמה למכינה לגברים בעיצומה!



35 בני ברק     ד' באלול תשע"ו 7/9/16

“מרכזים המותאמים לקהילה החרדית”
הגרש"ד גרוס שליט"א לאחר סיור במרכזי מכבי בדרום: "התוודעתי 

למרכזים רפואיים המותאמים בהתאמה מושלמת לאורח חיי הקהילה החרדית

מאת: חיים רייך 

סיור  ערך  שליט"א  גרוס  הגרש”ד 
מכבי  של  הרפואיים  במרכזים  מקיף 
לעמוד  כדי  בדרום,  בריאות  שירותי 
וההשקעה  הרבה  הפעילות  על  מקרוב 
למען חברי מכבי באזור ועל ההשקעה 
הרבה שהנהלת מכבי השקיעה בהתאמת 

המרכזים לאורח חיי הקהילה. 
קשרי  מנהל  הובילו  הסיור  את 
הדרום  ובמחוז  באשדוד  הקהילה 
אחד  מנהל  וסגן  גרינבוים  משה  הרב 
אריה  הרב  בדרום  הרפואיים  המרכזים 
קליין, לנוכח התנופה המאסיבית בשנה 
מטה  של  משותפת  בפעילות  האחרונה 

מכבי, הנהלת המחוז והנהלת המרחב.
ההשקעה  הוצגו  שליט"א  הרב  בפני 
ביצעה  שמכבי  והשיפורים  העצומה 
הרפואיים  במרכזים  האחרונה  בתקופה 
מכבי  לחברים  להתאימם  מנת  על 
התפעל  שליט"א  הרב  החרדי.  מהמגזר 
מהנגשה  המקצועי  מהשירות  והתרשם 
והתאמת כלל השירותים לציבור החרדי. 
הוציא  אף  שליט"א  גרוס  הגרש"ד 
מכתב נדיר בכתב ידו ובחתימתו, בו הוא 
המושלמת  מההתאמה  התפעלות  מביע 
"'מכבי'  החרדית:  הקהילה  חיי  לאורח 
מילאו אחר כל מה שביקשתי, אני עומד 
באנ"ש,  מכבי  עסקני  אם  רציף  בקשר 
לציבור  מותאם  שירות  מקפידה  מכבי 

החרדי".
"הייתי  שליט"א:  הרב  כותב  עוד 
ראיתי   ... במקום  סיורים  במספר 
שדרישותי מהם התמלאו על הצד היותר 
בשיפורים  כעת  הוסיפו  הם  ועוד  טוב, 
העובדים  לצניעות  חדשים  וכללים 
שהעבירו  וראיתי  מהם,  שביקשתי  כפי 

הודעות לכל העובדים בנושא".
הדין  בית  רבני  עם  נפגשו  כמו"כ 
באשדוד, הרבנים הביעו הערכה עמוקה 
אשדוד,  בעיר  המובילה  מכבי  לקופ"ח 

במכתב  הערכתם  את  הביעו  הם  ואף 
עומדים  שראשיה  כך  על  מכבי  לראשי 
בקשר רצוף עם הרבנים ונשמעים לדעת 

רבני הבד"ץ שליט"א. 
ראש המחוז הגב'   קרן שכטר אזולאי 
של  תמיכתם  את  רב  בסיפוק  מציינת 
של  הערכתה  ואת  שליט"א  הרבנים 
הנהלת מכבי על הסיור שנערך במרכזים 
הרפואיים. "אנו שמחים כי אכן המרכזים 
בהתאמה  מותאמים  נמצאו  הרפואיים 
מושלמת לאורח חיים הקהילה החרדית 
מכבי  מכך.  רצון  שבעי  הרבנים  וכי 
קשובה לצרכי המגזר החרדי ומשקיעה 
משאבים רבים לצורך זה. מכבי עומדת 
ועם  שליט"א  הרבנים  עם  רצוף  בקשר 
מנת  על  החרדי  במגזר  הדעה  מובילי 
המגזר  לצרכי  הרפואה  את  להתאים 
החרדי ולרוח התרבות של חברי מכבי, 

בכל אחד מתחומי הבריאות השונים.
החרדית  האוכלוסייה  כי  ספק  "אין 
והיא  השנים  עם  בעקביות  גדלה  בארץ 
לעולם  הנוגע  בכל  ראוי  מענה  דורשת 
הרפואה, זאת הסיבה שמכבי מתפתחת 
בלי הפסק. תוצאות המעברים מוכיחות 
המגזר  בקרב  רבה  רצון  שביעות  על 
החרדי. במכבי מודעים כל העת לצרכים 
ובהתאם  החרדי  המגזר  של  המיוחדים 
רבים  משאבים  משקיעים  גם  לכך 
המותאמות  בריאות  קידום  בפעילויות 
לצרכי האוכלוסייה ולנגישות הרצויה".

ארבעה ימי 
חוויות והנאה
מחנה של ארבעה ימים נערך לבנות 

הלוקות בתסמונת דאון

מאת: חיים רייך

הוקם  "שלובות"  ארגון 
ע"י שלוש  לפני שלוש שנים 
סימי  ברוינר,  מאשי  בנות: 
וייסבלום,  והינדי  פישמן 
אחת  מטרה  לעצמן  שלקחו 
ההורים  על  להקל  ויחידה: 
בתסומנת  הלוקות  לבנות 

דאון. 
החליטה  שעבר  בשבוע 
הנהלת הארגון, שמנוהל ע"י 
איש החסד הרב חונה דייטש, 
עם  ימים  ל-4  מחנה  להרים 
תוכניות עמוסות שייתנו קצת 

אור לבנות. 
"נופש  נערך  ראשון  ביום 
מיני  ועוד  מתנפחים  פעיל", 
אטרקציות שונות.  ביום שני 
גן  וביקור  בובות  תיאטרון 
ביום שלישי  התנכ”י.  החיות 
וסיור  בנתניה  שיט  נערך 

בתנובה ובקוקה קולה. 
בלילה נערך קומזיץ לבנות 

ע"י מתנדבי "שלובות".
דייטש  חונה  שהרב  יצויין 
הזה  לפרוייקט  וגייס  רתם 
הרבה  מאוד,  קשה  עבודה 

מאד אנשים ובעלי עסקים. 
ארבעה ימי מחנה היו מנת 
הבנות  עשרות  של  חלקן 
הלוקות תסמונת דאון, שיצאו 
והביאו  החופש  בימי  לנופש 
לנוח  שיכלו  להוריהן  מרגוע 

מעט. 
חונה  הרב  החסד  איש 
את  והפיק  שיזם  מי  דייטש, 
של  תרומות  גייס  הפרויקט, 
לכל  שקל  אלף  ל-100  קרוב 

הפעילות. 
סיום  עם  רביעי  ביום 
ענק  אירוע  נערך  המחנה 
הזמר  גדולי  בהשתתפות  
החסידי, באולמי בית ישראל 
בירושלים. מעמד הסיום צוין 
עם להקת "דע בעסט" וזמרי 
זאנויל   - החסידית  המוזיקה 
שטיינמץ  שמילו  ויינברגר, 
קלצקין,  שרוליק  מלונדון, 
שמילו קליין ולהקת הקוזקים 

של יוני וויס.
עין  בו  בשיאו של האירוע 
לא נותרה יבשה, כאשר שרו 
לא  דמעות  "שערי  השיר  את 

ננעלו".

מכתב הגרש"ד גרוס

מדי יום חמישי

צ'ולנט בשרי ביתי 
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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

השוטר והשופט של עצמך 
ְׁשָעֶריָך  ְּבָכל  ְלָך  ִּתֶּתן  ְוׁשְֹטִרים  "ׁשְֹפִטים 
ֲאֶׁשר ה' אלוקיך נֵֹתן ְלָך ִלְׁשָבֶטיָך ְוָׁשְפטּו ֶאת 

ָהָעם ִמְׁשַּפט ֶצֶדק" )דברים טז, יח(.

לכאורה קשה, מה כוונת התורה באומרה "ִּתֶּתן ְלָך" 
בלשון יחיד, וכי האדם הפשוט הוא ממנה את השופטים 
בעם,  הגבוה  לדרג  אלא  אינו  זה  ציווי  והשוטרים? 
גדולי ישראל, שימנו את הדיינים והשופטים,  הרבנים 
כן מדוע  ואם  ויהודי,  יהודי  ואינו דבר שמוטל על כל 
התורה מצווה זאת בלשון יחיד, כאילו כל יחיד ויחיד 

מצֹוֵוה להעמיד שופטים ושוטרים? 

בפשטות הכוונה היא לכללות ישראל שידאגו למנות 
שופטים  ליתן  ויזהרו  האומה,  בכירי  ידי  על  שופטים 
שלא  כדי  ועיר  עיר  ובכל  ושער  שער  בכל  ושוטרים 
מבארים  המפרשים  אך  משפט,  בלא  אדם  בני  ישארו 
לעצמו  שישים  ויחיד  יחיד  לכל  גם  התורה  שכוונת 
שופטים ושוטרים לשפוט את עצמו, ישים בפניו גדרים 
ומהווה  התרעה  שגורם  שוטר  מבחינת  )שהם  וסייגים 
כסייג שלא לעבור על הדבר(, כדי שלא יכשל בעבירה. 

כל אדם מחוייב לחיות חיי משפט, לשפוט ולבדוק 
כל דבר ודבר האם ראוי שיעשהו או יחדל מלעשותו, 
פעמים רבות שעושה האדם דבר, אך לאחר התבוננות 
זה  זאת,  בדבר הוא מסיק מסקנה שהיה אסור לעשות 

לא מתאים לו ולאישיותו הרמה והנישאה. 

אפשר  דיבור  כל  לא  לאכול,  אפשר  מאכל  כל  לא 
לדבר, ולא כל דבר אפשר להעיר ולהוכיח את החבר, 
ולגרום  אש  להצית  שעלול  או  ישמע  לא  הדבר  אם 
מריבה מוטב שלא להעיר, כשם שמצוה על אדם לומר 
דבר הנשמע, כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו 
רמז  משלי  שמעוני  ובילקוט  ע"ב,  סה  )יבמות  נשמע 
מי"ג(,  פ"ג  )אבות  שתיקה  לחכמה  וסייג  תתקמ"ד(, 
הדיבור,  מן  יותר  רבה  שבשתיקה  שהתועלת  פעמים 
שפיטה  לאחר  רק  האדם  להגיע  יכול  אלו  לדברים 

עצמית, שישפוט בדעתו כל דבר ודבר אם לעשותו. 



דין  יש  ה'( אם  )תנחומא משפטים  רבותינו אומרים 
למטה,  עצמו  את  דן  אדם  אם  למעלה,  דין  אין  למטה 
עבירות  על  עצמו  את  וקונס  מייסר  עצמו,  את  שופט 
שעבר ועל מצוות שאיבד, לא ידונו אותו בשמים, כיון 
החיים  מריצת  האדם  את  לעצור  היסורים  מטרת  שכל 
בעצמו  זאת  וכשעושה  ויתקנם,  כדי שיתבונן במעשיו 
אין צורך לדונו. ורמזו זאת בפסוק הפותח את פרשתנו 
"ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן ְלָך"- אם האדם ישפוט וידון את 
בשמים,  ֶצֶדק"-  ִמְׁשַּפט  ָהָעם  ֶאת  "ְוָׁשְפטּו  אזי  עצמו, 
בבית דין של מעלה ישפטוהו לצדק, כיון שכבר שפט 
דין  אין  למטה  דין  יש  אם  העולם.  בזה  עצמו  את  ודן 

למעלה.

ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף

צריך  האדם  אמנם  נוסף מבארים המפרשים,  ביאור 
אך  עבירה,  עבר  אם  עצמו  את  ולדון  לקנוס  לשפוט, 
כשרואה את חבירו עושה את הדבר ישפוט אותו לצדק, 
החבר  את  העם,  את  ֶצֶדק"-  ִמְׁשַּפט  ָהָעם  ֶאת  "ְוָׁשְפטּו 

תשפוט לצדק. 

ֵלב  האדם,  יודע  עצמו  נגעי  שאת  לפי  בזה  והטעם 
יֹוֵדַע ָמַּרת ַנְפׁשֹו )משלי יד, י(, ולכן יכול לשפוט ולדון 

אינו  חבירו  של  וסיבותיו  דעותיו  את  אך  עצמו,  את 
יודע בשלימות, ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים וה' ִיְרֶאה ַלֵּלָבב 
לפי  לדונו לחובה,  יכול  אינו  ולכן  ז(,  טז,  א,  )שמואל 
אחרת  בכוונה  מעשה  אותו  את  שעשה  להיות  שיכול 

לגמרי ממחשבתך שלך. 

מספר  לפני  שקרה  אמיתי  מעשה  נספר  זה  ובעניין 

לדון  החובה  על  רבים  סיפורים  עוד  וכמוהו  שנים, 
בברית  נקשר  תורה  בן  אברך  לזכות.  ויהודי  יהודי  כל 
הנישואין עם אשה יראת שמים, בת למשפחה חשובה 
ומיוחסת, והנה לאחר כשבועיים ממועד החתונה פגש 
אבי הכלה את החתן הצעיר במכולת השכונתית ושאלו 
אם יכול להלוות לו מאה ש"ח, "בשמחה", ענה החתן 
ומיהר להוציא שטר של מאה ש"ח מכיסו ונתנו לחמיו 
חו"מ  בשו"ע  כמבואר  עדים,  או  שטר  כתיבת  )לאחר 
סימן ע' ס"א, ובשו"ת יבי"א ח"ז חלק חו"מ סימן ז'(, 
אך לאחר שהעביר לחמיו השטר מלמל בלחש "מעניין 

מתי יחזור השטר הזה אלי..". 

חמיו ששמע זאת הצטער בליבו מאוד, כיצד חתנו, 
אברך בן תורה שואל כך על חמיו אימתי יחזיר לו את 
לבית  הבת  הגיע  ימים  לאחר שלושה  והנה  ההלוואה. 
חתנו  עם  קרהו  אשר  כל  את  אביה  לה  וסיפר  הוריה, 

החדש, ושאלה לפשר הדבר. 

מיד פרצה הבת בצחוק גדול ואמרה לאביה: "אבא, 
על כל שטרותיו הוא כותב את שמו כדי לראות אימתי 
נקראים  מעות  שהרי  בחזרה,  אלו  שטרות  אליו  יחזרו 
סוף  רבה  )במדבר  לזה  וניתנים  מזה  שזזים  לפי  זוזים 
פרשת מטות-כב, ח(, גלגל הוא שחוזר בעולם )מושאל 
משבת קנא ע"ב(, וכל פעם שנותן שטר למישהו הוא 
כוונתו לפקפק  וחס, לא הייתה  זאת, אך חלילה  אומר 
בך שלא תחזיר את ההלוואה". נרגע האב ושמח שמחה 

גדולה. 
שחבירו  בחושבו  גדול  צער  מצטער  אדם  לפעמים 
את  יפעיל  אם  אך  כנגדו,  מסוים  דבר  עשה  או  אמר 
שכלו ויחפש לדון את חבירו לזכות פעמים רבות יווכח 

לראות שכוונת חבירו הייתה אחרת לגמרי. 


אני לדודי ודודי לי

עם  הקב"ה  עשה  חסד  אלול,  לחודש  בס"ד  נכנסנו 
בניו- עם ישראל שנתן לנו את החודש הקדוש שנקרא 
השנה  כל  של  למאזן  הכנה  בעצם  שהוא  אלול  חודש 
לפני  המאזן  את  להגיש  צריכים  השנה  בסוף  כולה, 
הקב"ה שעל פיו יחליט כמה ואיך יראה האדם במשך 

כל השנה כולה. 
לנו  נתן  אותנו  ומאהבתו  המרובים  מחסדיו  ולכן 
חודש  נקרא  והוא  להתבוננות,  ימים  חודש  יתברך  ה' 
ל'י,  ו'דודי  ל'דודי  א'ני  תיבות-  ראשי  שהוא  "אלול" 
כלומר, תתחיל להתבונן ב"אני לדודי"- תתן את עצמך 
לדודי )להקב"ה(, ואז ברגע שתתן את עצמך ל"דודי", 

הוא גם יתן לך ויעניק לך מרוב טובו. 
הקשת  גווני  מכל  יהודים  אלפי  בשנה  שנה  כמידי 
לאמירת  החיים"  "אור  בישיבת  הפתחים  על  צובאים 
הסליחות השנתית, יהודים מכל הסוגים מגיעים, דתיים 
וחילונים, קצינים ורופאים, נערים וזקנים, מכל שכבות 
העם, התורה מחברת את כולם, וזוהי אחת הדוגמאות 
הטובות ביותר לפריחתו של עולם התשובה והשבת עם 
ומזרזת  מקרבת  זו  ספק שהתעוררות  ואין  אלוקיו,  אל 
את הגאולה הקרובה, יהי רצון שנזכה לראותה בקרוב 

בקרוב, אמן. 

"

"

את נגעי עצמו יודע האדם, 
ֵלב יֹוֵדַע ָמַּרת ַנְפׁשֹו )משלי 
יד, י(, ולכן יכול לשפוט 
ולדון את עצמו, אך את 

דעותיו וסיבותיו של חבירו 
אינו יודע בשלימות, ִּכי 
ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים וה' 
ִיְרֶאה ַלֵּלָבב )שמואל א, 
טז, ז(, ולכן אינו יכול 

לדונו לחובה, לפי שיכול 
להיות שעשה את אותו 

מעשה בכוונה אחרת לגמרי 
ממחשבתך שלך

תכין לך הדרך



 

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

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

 

 | | | |  |  |  | |

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

עד 17.6.16קופון השבוע

רק 1,995&

  

בהצגת קופון זה
שידה איכותית + ציפוי פורמיקה פנים וחוץ. 2 מיטות + 2 ארגזים מסנדוויץ + 

מבחר צבעים.

ברוכים הבאים
למועדון 
הלקוחות 
המרוצים!

רק  1,950 & בקניית מזרונים.

מהאיכות | מהשירות | מהמחיר

קופון השבוע

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



בני ברק    ד' באלול תשע"ו 7/9/16  1238

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

בתקופת כהונתו של מנחם בגין כראש ממשלת ישראל, 
יציע האורחים במשכן הכנסת היה עמוס לעייפה באזרחים 
'מנויים'  גם  היו  המרתקים.  לנאומיו  להאזין  שביקשו 
תלמיד  מוישה,  בלט  בתוכם  אחד,  נאום  החסירו  שלא  קבועים, 
אחת הישיבות החשובות במרכז הארץ. הוריו ומוריו ניסו להניא 
החדש  בתחביבו  ראה  לא  הוא  הצלחה.  ללא  אך  ממנהגו,  אותו 

סתירה ל'שטייגען' שהוא עושה בבית-המדרש.  
אם כל נאום של בגין היה 'חגיגה לאוזניים', על אחת כמה וכמה 
חתימת  ערב  שנשא  חוצבי-הלהבות  הנאומים  אלה  היו  כאשר 
הסכם השלום עם מצרים. כל המקומות ביציע האורחים הוזמנו 
לרפואה.  פנוי  אחד  כיסא  נותר  לא  לכן.  קודם  ארוכים  שבועות 
והגיע  לירושלים  אוטובוס  על  עלה  הוא  התייאש,  לא  מוישה 
מביקוריו  הכיר  אותו  המשמר,  בקצין  הפציר  שם  הכנסת,  לשער 
הקודמים, שיניח לו להיכנס. "סמוך עלי, כשאהיה בפנים אמצא 
חבר-כנסת מידידיי ש'יזמין' אותי באופן רשמי". לאכזבתו, הפעם 
קציני המשמר הקשיחו עמדתם.  ביותר.  היו מחמירות  ההוראות 

מוישה נותר מבויש בשער החיצוני המרוחק. 
בינתיים נכנסו דרך השער אחדים מ'ידידיו' חברי הכנסת. הפעם 
סירבו לבקשתו. "יציע האורחים מלא עד אפס מקום, היה עליך 

להתכונן מראש", הסבירו לו. 
כצעד אחרון, פנה לאחד מחברי-הכנסת שפגש בשער: "אנא, 
תוכן  לורינץ".  הרב שלמה  הכספים,  ועדת  ליו"ר  זה  פתק  העבר 
ממתין  ישיבת...  תלמיד  מטה,  החתום  "אני  קצר:  היה  הפתק 
בשער החיצוני. אמנם אינך מכיר אותי, אך בכל זאת אני מפציר 
בך שתסדר לי אישור כניסה כדי לשמוע את נאומו של מר בגין". 

זאת  שמעתי  כי  אציין  הדברים,  בהשתלשלות  אמשיך  טרם 
לראשונה מפי בעל המעשה בימי השבעה על אבי-מורי זצ"ל.  

"עברו דקות אחדות", סיפר תלמיד הישיבה, "והנה יו"ר ועדת 
הכספים בכבודו ובעצמו יוצא לקראתי לשער החיצוני, לוחץ את 

ידי בחביבות כאילו היינו מכרים ותיקים. 'ידידי הצעיר', הוא פונה 
אליי, 'יציע האורחים מלא עד אפס מקום'. טרם הספקתי להחמיץ 
כניסה  כרטיס  לך  לסדר  'הצלחתי  לורינץ:  הרב  לי  מבשר  פנים, 
מיוחד ליציע האח"מים, כ'בן ישיבה' אתה באמת האישיות הכי 
חשובה כאן! עם סיום נאום ראש הממשלה, אתה מוזמן ללשכתי'. 
"וכך תיאר באוזנינו את המאורע, שנים ארוכות לאחר מכן: 'לא 
ידעתי את נפשי מרוב התרגשות. צפיתי בבגין נואם כאשר סביבי 
בחיי  הראשונה  הפעם  זו  ודיפלומטים.  מדינות  שגרירי  יושבים 

שחוויתי כבוד כזה, ממש כבני מלכים...
ועדת  יו"ר  של  להזמנתו  להיענות  שמחתי  הנאום,  תום  "עם 
הכספים. צעדתי מעדנות ללשכתו. הרגשתי שאני הולך מ'חיל אל 
לי  נתן  הוא  פוליטיקה.  בענייני  איתי  המנוח שוחח  אביכם  חיל'. 
הייתי אחד  בכובד ראש משל  לדבריי  נפלאה כשהקשיב  הרגשה 
הדיפלומטים הבכירים שישבו לצידי ביציע האח"מים דקות קודם 
לכן. משם עבר הרב לורינץ לשוחח איתי בדברי תורה על המסכת 
שלמדנו בישיבה ושיבח אותי מאד על דרגתי המיוחדת בידיעות 

ובהבנה. 
'הרשה  לורינץ,  אליי הרב  פנה  הנכבד',  ידידי  "'לפני שניפרד, 
נא לי לשאול אותך שאלה אישית: מדוע אינך מכבד את עצמך, 
מה עם ה'שמינית שבשמינית' שבגאווה האמורה להיות לתלמיד 
שנית,  חכם.  תלמיד  אינני  לו,  עניתי  ראשית,  הבנתי.  לא  חכם?' 

מדוע איני מכבד את עצמי? 
אכן  'אתה  לורינץ,  הרב  לי  הסביר  הצעיר',  גילך  ערך  "'לפי 
בבחינת תלמיד חכם אשר עדיו לגדולות. כולי פליאה: כיצד יתכן 
שתלמיד חכם כמוך יבזה עצמו לטרוח ממרחקים על מנת לשמוע 
נאום, מרתק ככל שיהיה, מפי יהודי שלא קרא ולא שנה, אף לא 
מגלה  גם  הוא  זכויות,  אמנם  לו  יש  משניות...  של  אחת  מסכת 

בקיאות בפסוקי התנ"ך, אבל מה הוא לעומתך?!".
"זו הייתה שיחת המוסר המשמעותית ביותר ששמעתי מעודי", 

סיכם האברך החשוב שישב מולנו בימי ה'שבעה'. "היא שינתה את 
כל חיי. מאז לא דרכו רגליי בכנסת, התמסרתי כליל לימודים. ב"ה 
זכיתי לעשות חיל בלימודיי, ולבנות בית גדול לתורה ולתעודה". 


מדוע קשה לאדם – כל אדם – לקבל תוכחה? 

כוח  הוא  היצורים,  בכל  הקיים  ביותר  הבסיסי  הכוח  ובכן, 
אנו  עלינו,  המאיימת  בהתקפה  חשים  אנו  כאשר  ההישרדות. 
מקשים-עורף באופן אוטומטי ומגייסים את כל הכוחות, הרוחניים 

והפיזיים, כדי להדוף את ההתקפה. 
מרן הסבא מסלבודקה זיע"א קובע כי אם ניטול מהאדם את כל 
כלומר,  ימות.  הוא  חייו.  נשמת  את  ניטול ממנו  כבודו-נכבדותו, 
בדרך-כלל  כבודו.  רמיסת  הוא  האדם  על  ביותר  החמור  האיום 
שהדברים  מי  של  'כבודו'  על  ממשי  כאיום  התוכחה  מצטיירת 
כל  מתגייסים  ואינסטינקטיבי  מיידי  באורח  כך,  כלפיו.  מופנים 

כוחות האדם כדי להדוף את האיום על ה'כבוד'.  
'תוכחה' אפקטיבית חייבת להיאמר תוך כדי שמירה אמיתית על 

כבודו של השומע. 


ספר משנה תורה עשיר בתוכחות שהשמיע משה רבנו ע"ה לצאן 
מרעיתו, אך בד בבד גדוש במסרים של כבוד לבניו של מקום. גם 
נאמרו ברמזים תוך שמירה על כבודם של  דברי התוכחה עצמם 

ישראל. וכפי שביאר רש"י בפסוק הפתיחה של ספר דברים. 
לא בכדי, פרשיות השבוע הנקראות בחודש אלול, הינם מתוך 
ספר דברים. עלינו להפנים את המסר, כי הדרך לתיקון המעשים – 
שלנו, כמו גם של ילדינו ותלמידינו – אינה עוברת בשום אופן דרך 
השפלת הנפש. אדרבה, ככל שהתוכחה תכבד יותר – היא תוביל 

למטרתה הנכספת.    

המדריך למוכיח
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

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
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

בתקופת כהונתו של מנחם בגין כראש ממשלת ישראל, 
יציע האורחים במשכן הכנסת היה עמוס לעייפה באזרחים 
'מנויים'  גם  היו  המרתקים.  לנאומיו  להאזין  שביקשו 
תלמיד  מוישה,  בלט  בתוכם  אחד,  נאום  החסירו  שלא  קבועים, 
אחת הישיבות החשובות במרכז הארץ. הוריו ומוריו ניסו להניא 
החדש  בתחביבו  ראה  לא  הוא  הצלחה.  ללא  אך  ממנהגו,  אותו 

סתירה ל'שטייגען' שהוא עושה בבית-המדרש.  
אם כל נאום של בגין היה 'חגיגה לאוזניים', על אחת כמה וכמה 
חתימת  ערב  שנשא  חוצבי-הלהבות  הנאומים  אלה  היו  כאשר 
הסכם השלום עם מצרים. כל המקומות ביציע האורחים הוזמנו 
לרפואה.  פנוי  אחד  כיסא  נותר  לא  לכן.  קודם  ארוכים  שבועות 
והגיע  לירושלים  אוטובוס  על  עלה  הוא  התייאש,  לא  מוישה 
מביקוריו  הכיר  אותו  המשמר,  בקצין  הפציר  שם  הכנסת,  לשער 
הקודמים, שיניח לו להיכנס. "סמוך עלי, כשאהיה בפנים אמצא 
חבר-כנסת מידידיי ש'יזמין' אותי באופן רשמי". לאכזבתו, הפעם 
קציני המשמר הקשיחו עמדתם.  ביותר.  היו מחמירות  ההוראות 

מוישה נותר מבויש בשער החיצוני המרוחק. 
בינתיים נכנסו דרך השער אחדים מ'ידידיו' חברי הכנסת. הפעם 
סירבו לבקשתו. "יציע האורחים מלא עד אפס מקום, היה עליך 

להתכונן מראש", הסבירו לו. 
כצעד אחרון, פנה לאחד מחברי-הכנסת שפגש בשער: "אנא, 
תוכן  לורינץ".  הרב שלמה  הכספים,  ועדת  ליו"ר  זה  פתק  העבר 
ממתין  ישיבת...  תלמיד  מטה,  החתום  "אני  קצר:  היה  הפתק 
בשער החיצוני. אמנם אינך מכיר אותי, אך בכל זאת אני מפציר 
בך שתסדר לי אישור כניסה כדי לשמוע את נאומו של מר בגין". 

זאת  שמעתי  כי  אציין  הדברים,  בהשתלשלות  אמשיך  טרם 
לראשונה מפי בעל המעשה בימי השבעה על אבי-מורי זצ"ל.  

"עברו דקות אחדות", סיפר תלמיד הישיבה, "והנה יו"ר ועדת 
הכספים בכבודו ובעצמו יוצא לקראתי לשער החיצוני, לוחץ את 

ידי בחביבות כאילו היינו מכרים ותיקים. 'ידידי הצעיר', הוא פונה 
אליי, 'יציע האורחים מלא עד אפס מקום'. טרם הספקתי להחמיץ 
כניסה  כרטיס  לך  לסדר  'הצלחתי  לורינץ:  הרב  לי  מבשר  פנים, 
מיוחד ליציע האח"מים, כ'בן ישיבה' אתה באמת האישיות הכי 
חשובה כאן! עם סיום נאום ראש הממשלה, אתה מוזמן ללשכתי'. 
"וכך תיאר באוזנינו את המאורע, שנים ארוכות לאחר מכן: 'לא 
ידעתי את נפשי מרוב התרגשות. צפיתי בבגין נואם כאשר סביבי 
בחיי  הראשונה  הפעם  זו  ודיפלומטים.  מדינות  שגרירי  יושבים 

שחוויתי כבוד כזה, ממש כבני מלכים...
ועדת  יו"ר  של  להזמנתו  להיענות  שמחתי  הנאום,  תום  "עם 
הכספים. צעדתי מעדנות ללשכתו. הרגשתי שאני הולך מ'חיל אל 
לי  נתן  הוא  פוליטיקה.  בענייני  איתי  המנוח שוחח  אביכם  חיל'. 
הייתי אחד  בכובד ראש משל  לדבריי  נפלאה כשהקשיב  הרגשה 
הדיפלומטים הבכירים שישבו לצידי ביציע האח"מים דקות קודם 
לכן. משם עבר הרב לורינץ לשוחח איתי בדברי תורה על המסכת 
שלמדנו בישיבה ושיבח אותי מאד על דרגתי המיוחדת בידיעות 

ובהבנה. 
'הרשה  לורינץ,  אליי הרב  פנה  הנכבד',  ידידי  "'לפני שניפרד, 
נא לי לשאול אותך שאלה אישית: מדוע אינך מכבד את עצמך, 
מה עם ה'שמינית שבשמינית' שבגאווה האמורה להיות לתלמיד 
שנית,  חכם.  תלמיד  אינני  לו,  עניתי  ראשית,  הבנתי.  לא  חכם?' 

מדוע איני מכבד את עצמי? 
אכן  'אתה  לורינץ,  הרב  לי  הסביר  הצעיר',  גילך  ערך  "'לפי 
בבחינת תלמיד חכם אשר עדיו לגדולות. כולי פליאה: כיצד יתכן 
שתלמיד חכם כמוך יבזה עצמו לטרוח ממרחקים על מנת לשמוע 
נאום, מרתק ככל שיהיה, מפי יהודי שלא קרא ולא שנה, אף לא 
מגלה  גם  הוא  זכויות,  אמנם  לו  יש  משניות...  של  אחת  מסכת 

בקיאות בפסוקי התנ"ך, אבל מה הוא לעומתך?!".
"זו הייתה שיחת המוסר המשמעותית ביותר ששמעתי מעודי", 

סיכם האברך החשוב שישב מולנו בימי ה'שבעה'. "היא שינתה את 
כל חיי. מאז לא דרכו רגליי בכנסת, התמסרתי כליל לימודים. ב"ה 
זכיתי לעשות חיל בלימודיי, ולבנות בית גדול לתורה ולתעודה". 


מדוע קשה לאדם – כל אדם – לקבל תוכחה? 

כוח  הוא  היצורים,  בכל  הקיים  ביותר  הבסיסי  הכוח  ובכן, 
אנו  עלינו,  המאיימת  בהתקפה  חשים  אנו  כאשר  ההישרדות. 
מקשים-עורף באופן אוטומטי ומגייסים את כל הכוחות, הרוחניים 

והפיזיים, כדי להדוף את ההתקפה. 
מרן הסבא מסלבודקה זיע"א קובע כי אם ניטול מהאדם את כל 
כלומר,  ימות.  הוא  חייו.  נשמת  את  ניטול ממנו  כבודו-נכבדותו, 
בדרך-כלל  כבודו.  רמיסת  הוא  האדם  על  ביותר  החמור  האיום 
שהדברים  מי  של  'כבודו'  על  ממשי  כאיום  התוכחה  מצטיירת 
כל  מתגייסים  ואינסטינקטיבי  מיידי  באורח  כך,  כלפיו.  מופנים 

כוחות האדם כדי להדוף את האיום על ה'כבוד'.  
'תוכחה' אפקטיבית חייבת להיאמר תוך כדי שמירה אמיתית על 

כבודו של השומע. 


ספר משנה תורה עשיר בתוכחות שהשמיע משה רבנו ע"ה לצאן 
מרעיתו, אך בד בבד גדוש במסרים של כבוד לבניו של מקום. גם 
נאמרו ברמזים תוך שמירה על כבודם של  דברי התוכחה עצמם 

ישראל. וכפי שביאר רש"י בפסוק הפתיחה של ספר דברים. 
לא בכדי, פרשיות השבוע הנקראות בחודש אלול, הינם מתוך 
ספר דברים. עלינו להפנים את המסר, כי הדרך לתיקון המעשים – 
שלנו, כמו גם של ילדינו ותלמידינו – אינה עוברת בשום אופן דרך 
השפלת הנפש. אדרבה, ככל שהתוכחה תכבד יותר – היא תוביל 

למטרתה הנכספת.    

המדריך למוכיח
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

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



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!

פיקוד העורף

"אין סומכין על הנס"!
מתכוננים ומשתתפים 

בתרגיל הארצי
יופעלו   20.9.2016 באלול,  י״ז  ג׳,  ביום 
אזורים  לפי  מדורג,  באופן  תרגול  אזעקות 
בבוקר.  11:15 עד  מ-11:05  הארץ,   ברחבי 

וב-19:05 בערב תופעל אזעקה נוספת.
איך מתרגלים? 

אם  מוכנים.  שאתם  ומוודאים  הקרוב  המוגן  למרחב  נכנסים  פשוט 
לבחור מרחב  וכיצד  יודעים מהו המרחב המוגן שלכם  אינכם  עדיין 

מתאים,  זה הזמן לעשות זאת!  

לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לפיקוד העורף בטלפון 104, 
חיוג חינם מכל טלפון. מענה אנושי 24 שעות ביממה. 
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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 משפחתם.

המבצעים כבר פה!

בדרך אליכם הגרלה 2

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

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

א’ אלול  4.9.16
עד יום שישי

ו’ אלול 9.9.16

דרושים/ות  
עובדים וקופאיות

לעבודה במשמרות
לפרטים:

0524872318

מחיר מועדון

400 גר’
עטרה

210 ב-

נקניקיות עוף

מחיר מועדון

1 ק”ג

890

מחיר מועדון

100%/80%
1 ק”ג

קמח רובינפלד

מחיר מועדון

1 ליטר
כולל פיקדון

מיץ ענבים ‘מעולה’/
יין עצמון

מחיר מועדון1090

1 ליטר

10

אג’קס

מחיר מועדון

110 גר’
שוקו

710 ב-

פתי בר ‘מעולה’

מחיר מועדון

פרווה
100/200 גר’

5 ב-

ליח’ליח’

10

גליליות עלמה/
וופל בלגי עלמה/מעולה

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

מחיר מועדון

1.95 ליטר
נוזל כביסה טייד

1990

מחיר מועדון

1 ליטר
שמן למאור ‘מעולה’

1390

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

שמיניית
מעדני מו

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

שוקו/וניל
טרה

1490
2 ב-

גבינת סקי
500 גר’
שטראוס

690

גבינה 
צהובה

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

דק דק
200 גר’
טרה

20
2 ב-

חלב 
בקרטון

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

1 ליטר
טרה

10
2 ב-

/JOY מעדן
אקטיביה

10
4 ב-

130/200 גר’
שטראוס

890

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

500 גר’
רגיל/מלא

890טחינה אחווה

500 גר’
תלמה

890מיונז

200-250 גר’
סוגים שונים

עוגיות ברמן
3 ב-

1090

סוגים שונים
שקיות 

שוקולד קליק
5 ב-
20 שישיית שוקולד 

ורד הגליל
1690

5/6 ק”ג
צבעוני/לבן

אבקת כביסה
אריאל

4990

250 גר’
שחר

10דבש 

1 ק”ג
כי טוב

1190אורז פרסי

בחזקת נקי 
מתולעים

לא כולל בייבי
900 מ”ל/1.25 ק”ג
אבקת כביסה/

מרכך סוד
990
ליח’

ויטה
3 ב-

1390
תירס/רסק עגבניות22%/

אפונה/אפונה וגזר/
חומוס/שעועית לבנה

שלישיית פיצה 
זוגלובק

2990

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

750 מ”ל
כולל פיקדון

יקבי כרמל

יין קונקורד
4 ב-

+מיץ ענבים 
תירוש 1 ליטר 

מתנה

7990

1 ק”ג
מעדני מיקי

סלט חומוס/
חצילים

890
700 גר’

4890מטרנה שלבים

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

800 גר’
פרוסטי

ליח’
890 תערובת ירקות/

שעועית צהובה/
שעועית ירוקה/

אפונה/אפונה וגזר
בשר שריר 8

X7 בשר איקס
עטרה

עטרה/מוצפי-בד”ץ בני ציון
3490
לק”ג

3490
לק”ג

300 מ”ל
סנו

 K301/K400
קוטל חרקים

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

890
ליח’

שלגון קראנץ
נסטלה

3 ב-
20

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

אבקת שוקו 
טעמן/’מעולה’

תפו”א לבן 
ארוז

לק”ג
290

₪

דלעת

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
290

₪

בצל

לק”ג
290

₪

תפוח עץ
סמיט/זהוב/
חרמון

לק”ג
590

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי ג’-ד’ באלול 6-7.9.2016

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

330 מ”ל
טעמים שונים

משקה אלוורה
4 ב-
10
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