
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"א באלול תשע"ו     14.9.16 גיליון מס' 1075

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

18:07
18:25
18:04

19:18
19:20
19:19

פרשת כי תצא

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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שלוחה 120 03-5796643
פרסם ותתפרסם

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%

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

ללא צורך בגיהוץ 
דוחה כתמים

ניתן להשיג ברוחב 
2.10 / 2.40 / 2.80

לסיטונאים
בד לבן 

מיוחד לסוכה
דיאולן כותנה

054-8000659

לצהרון 
בפתח תקווה

טל' 054-8482626 

דרושה
גננת אחראית

*תנאים טובים 
למתאימה 

M
MADAME מדם

ר"ע 90 בני ברק

מדם
פריטים קודמים בקומת 

ההנחות גם לערב.

"שילמתי מחיר אישי על 
ההתייצבות לצידכם"

על רקע הצניחה בסקרים בעקבות משבר השבת – נתניהו לראשי המפלגות החרדיות:

נתניהו לחרדים: "שילמתי מחיר אישי על ההתייצבות 
לצדכם, אבל אנחנו נתגבר על זה כיוון שיש לנו הרבה 

זמן ביחד" ● כחלון בישיבת ראשי מפלגות הקואליציה: 
"הסקר של לפיד עשה לכולנו טוב היות והוא קבע 

מועד את הבחירות ב-2019" ● חשיפה: חילופי דברים 
דרמטיים בישיבת ראשי המפלגות החרדיות הובילו 

לפרסום מסר עצמאי יוצא דופן של יו"ר ש"ס דרעי: 
"החילונים יחליטו איזו שבת הם רוצים" ● שר הפנים 
דרעי ל'קו עיתונות': "החלטתי לצאת עם מה שיצאתי 
כדי להוריד את גובה הלהבות ברחוב ולתת לשר חיים 

כץ לעבוד בשקט ולצמצם עד כמה שניתן את העבודות" 
/ בי"ס לפוליטיקה

*5700

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?


כרת?

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

מאחז חומש: ראשי המפלגות החרדיות ייפגשו ביום ראשון עם ראשי הערים 
כדי לקדם את תוכנית החומש לבינוי מוסדות חינוך / בי"ס לפוליטיקה



בס״ד

מי שדואג לילדים שלך באמתיותר
נותן להם

מוגש כמידע לחברי מכבי

לראשונה בבני ברק!
עולם הילד של מכבי

כל המומחים המובילים ברפואת ילדים במתחם אחד שטרם היה כמוהו!
ד"ר אמיר שיינברג  

מומחה ברפואת ילדים 
 ובמחלות ריאה ילדים

ד"ר ינון רוטרמן  
מומחה ברפואת ילדים 

ד"ר יגאל ויסנביק 
מומחה ברפואת עיניים

ד"ר ג׳ודי בלטר-סרי לוי
מומחית ברפואת ילדים

ד"ר לב לפידוס 
מומחה באורתופדיית 

ילדים

ד"ר ערן מל
מומחה ברפואת ילדים 
ובאנדוקרינולוגיה ילדים 

ד"ר שרון אהרוני   
מומחית ברפואת ילדים 

ומומחית בנוירולוגיית ילדים

ד"ר יורם רוזנבך 
 מומחה ברפואת ילדים

ובגסטרואנטרולוגיה ילדים 

קלינאית תקשורת
 מומחית בטיפול בילדים

רפואה משלימה
 מכבי טבעי, מותאם 

לטיפול בילדים 

גב׳ ורדה לנדאו
מומחית בפזילה ומיקוד 

ראיה )אורטופטיקה(

בקרוב!בקרוב! אחות ילדים
יעוץ סיעודי מותאם 

לרפואת הילד 

גב׳ דינה לוי
מומחית בתזונת 
תינוקות וילדים

מרכז רפואי כהנמן 64 ו׳ טל׳: 03-5771313 
לשירותכם מנהלי קשרי קהילה: גב׳ חנה אייזנבך 052-7640823 | הרב יוסף בינדר 050-4103220

בקרוב!
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בקרוב!



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 RC

טחינה אחווה

בירה שחורה 
מאלט
1.5 ליטר

קרם הגנה 
ד"ר פישר

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

קטשופ אסם

מיונז 
תלמה

 &11 7& ב- ב-  &20 4 ב-

 &1290

טבעות/נגיסי עוף
מחפוד

סבון הוואי
מוצק רביעיה

עוגיות גטניו
סוגים שונים
600 גרם

מארזי דנונה

מחית סלט 
פירות
שישיה

בשר בקר מחפודבשר ראש עטרה

במבה
1.5 ליטר

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

עוגת דבש

חומוס צבר
850 גרם

1.6 קילו

שמפו/מרכך הוואי
700 מ"ל

חליות

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
יוטבתה/ 
טרה

750 גר'

 &890
ב-

טישו חמישיה
טאצ'/לייף

6 ב-100& 

 &25 6 ב-

4 ב-10& 

 &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& 

10& 2 ב-

 &2990
ב-

9+1

קפה רד מאג

 &10 ב-

850 גרם

ב-

מיץ ענבים גבינת תנובה
תירוש אפרת
1 ליטר

 &2990
ב-

מארז פיצה זוקלובק
שלישיה

5 ב-20& 

 &18 90
ב-

פרימור סחוט 
2 ליטר

קליק

ב-890& 

 &3990
לק"גב-

3,7,10

 &1790
ב-

בקניית זוג

 &1390

500 גרם 
בקניית זוג

3 ב-

 &10 7 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& 

 &10
בקניית זוג

4 ב-50& 

בקניית זוג

 &890
ב-

דבש

 &2490
ב-

15& 2 ב-

 &5990
ב-

 &18 90

שישיה
בקניית זוג

1 ק"ג בד"צ

10& 8 ב-

גאמפ 
1.5 ליטר

2 ב-13& 

5 ב-20& 



 אמא, את הבייביסיטר הזה את חייבת להכיר. 
נסי עכשיו את חיתולי בייביסיטר שניצחו את 

טיטולים פרימיום במבחן הספיגה הגדול!

*עפ"י בדיקת מעבדות DPL, דצמבר 2015
ניתן להשיג ברשתות השיווק המובילות ובניו פארם

מבחן איכות הספיגה* 

בייביסיטרטיטולים פרימיום



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
                        

       



 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אלעד  מודיעין עילית  טבריה  צפת  בארות יצחק

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

השכנים של נתן ג.
בטוחים שהוא 

זכה בפיס

מחירי  חסד
גורמים לך לקנות ברווח! 

אזהרה

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.



יריד אוכל מוכן
בלחם בשר

בימי שישי וערבי חג

ברח’ מצדה 9 בני ברק )מגדלי ב.ס.ר 3(

תפריט מיוחד, עשיר ויוקרתי לראש השנה!

הזמנות מתקבלות החל מהשבוע!!!
שימו לב! מרתון מכירות ערב ר”ה יתקיים בשישי, מוצ”ש וראשון בתאריכים  כ”ז, כ”ח, כ”ט אלול

טל: 0533800708

מאכלי עדות
אסאדו טרי
ממולאים

קדירות בישול ארוך
פרגיות
כבש

לחמעג’ון כבש
תוספות חמות
מבחר לחמים
מבחר סלטים
עוגות הבית
ועוד ועוד...

סוגי  תבשילים מעל 60 







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



שקל
נירוסטה 

כולל מבער 
טורבו ראשי 

 איטלקי

בס"ד

מקרוגל סט סירים שואב אבק כיריים איכותיות

ציקלון 
דגם 2320

מתאים
לאינדורקציה

כיתוב 
בעברית

כסוף
23ל'

מעבד מזון+ טוסטר לחיצה 
מעבד מזון דגם FP120 מגהץ קיטורטוסטר אובן ענק + כד זכוכית 1.8 ליטר

SS5577 מגהץ קיטור דגם

42 ליטר +

שקל

שקלשקל

שקל שקל

שקל

שקל

שקל

890

699

599

590

599

699

499

690

*כפוף לתקנון המבצע | לא כולל הובלה | המבצע לא כולל מזגנים | התמונות להמחשה בלבד

קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ₪
ומקבלים מבחר מתנות בשקל אחד בלבד



*3833  meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא

מרפאת קרית הרצוג
פתוחה לשירותכם!

רפואת משפחה
ד״ר שני אמיל מומחה ברפואת משפחה

רפואת ילדים
ד״ר וקסלר אפרת מומחית ברפואת ילדים

ד״ר שמש ארז מומחה ברפואת ילדים
 

רופאת נשים
ד״ר צור תמר רופאה בכירה מביה"ח איכילוב
לשירותכן, אולטרסאונד ומוניטור במרפאה

 
שירותי אחיות - בכל שעות פעילות המרפאה!

א'-ה' 8:00-13:00 | ו' 8:00-12:00 | א', ג', ה' 16:00-19:00

שירותי מעבדה – בכל ימות השבוע וללא קביעת תור!
א'-ה' 8:00-11:00

 
שעות פעילות המרפאה

א'-ה' 8:00-13:00 | ו' 8:00-12:00 | א', ג', ה' 16:00-19:00
 

שירותי משרד
א'-ה' 8:00-13:00 | ו' 8:00-12:00 | א', ג', ה' 8:00-12:00

מרפאת קרית הרצוג
רח' נורוק 20, טל: 03-6180688

 אצלם 
מחכים בתור...

 אצלנו 
זמינים עבורכם!
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן, לאה שרלין, בת שבע אילוז.

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

'מי ברק' מוביל בשדרוג מערכות המים  
תאגיד המים והביוב 'מי ברק' בשיתוף עם עיריית בני ברק מקדמים בימים אלה את השלמתם של  רצף 

פרויקטים משמעותי במטרה לשפר את מערכות המים והביוב באזורים רבים ברחבי העיר בני ברק
מאת: עוזי ברק

פנחס  הרב  בראשות  בתאגיד,  אגף התפעול 
קלצבסקי,  עמוס  מר  התאגיד  ומהנדס  צברי 
פעלו רבות בחודשים האחרונים לקידומם של 
הפרויקטים בשכונות ויז'ניץ, רמת אהרן, קרית 
 . BBC הרצוג, מערב וצפון העיר כולל מתחם
בקוטר  ישיר  מים  קו  הונח  ויז'ניץ,  בשכונת 
של 12 צול הישר ממגדל המים ברח' חזון איש 
שמעתה  האוכלוסין  ברוכת  השכונה  ללב  ועד 
ברח'  מיטבית.  מים  מאספקת  ליהנות  תוכל 
דבורה הנביאה, הונח קו חדש לסילוק הביוב, 
בקוטר של 12 צול וכן קו מים חדש שיספק מים 
קוי  הנחת  במסגרת  ולסביבה.  דבורה  לרחוב 

המים הוחלפו ושודרגו מדרכות הרחוב, קורצף 
ואף  התושבים  לרווחת  מחדש,  הכביש  ורובד 
רבינוב  ברח'  חדשה.  תאורה  מערכת  הותקנה 
חדש  מים  קו  הונח  אהרון,  רמת  שבשכונת 
שישרת את מתחם בי"ח מעייני הישועה החדש 
בשכונת  והביוב.  המים  מערכות  כל  וחודשו 
עובדי  חידשו  ברוט  ברחוב  הרצוג,  קרית 
  BBC -התאגיד את מערכות המים. במתחם ה
/ רח' מצדה והירקון התקיימה פעילות מורכבת 
להנחת תשתיות תיעול, מים וביוב. ברחוב חתם 
סופר פועלים בפרויקט משולב הכולל: קו מים 
מיוחד ממאגר המים בהר הבנים, למיהול המים 
החלפה  ובנוסף  דב  אהרון  שברח'  ז'  בבאר 

ושדרוג מערכות המים והביוב בתוואי זה.

ברק'  'מי  בתאגיד  התפעול  סמנכ"ל  לדברי 
הרב פנחס צברי: "הובלת קו מים מהר הבנים 
לבאר ז' הינו מהלך חשוב כיון שהעיר מתבססת 

בנוסף  וזאת  עצמית  הפקה  על  ויותר  יותר 
לשיפור לחץ המים בעיר וליכולת אספקת מים 
מציין  צברי  הרב  ח"ו"  חירום  בשעת  רציפה 
שהפרויקטים  לקראת סיום ויושלמו עד לחגי 

תשרי בעז"ה".
מסכם:  צלניק  דוד  מר  המים  תאגיד  מנכ"ל 
המים  בתחום  קדמה  ומוביל  יוזם  "התאגיד 
אתגרי  מול  אל  במרץ   פועלים  אנו  העת.  כל 
בתחום  בפנינו  הניצבים  המקצועיים  הפיתוח 
התשתיות, באופן שיטתי ומובנה, כחלק חיוני 
המתנהלים  בעיר,  הנרחבים  הפיתוח  ממהלכי 
הרב  העיר  ראש  של  בראשותו  רבה  בהצלחה 
התאגיד  פעילות  את  שמלווה  זייברט,  חנוך 

ברמה היום יומית".

מאת: יאיר קורן 

66,150 תלמידים החלו את שנת הלימודים 
החינוך  מערכות  של  פתיחתן  עם  ה'תשע"ז 
לכל סוגיהן בבני ברק במגוון המסגרות, החל 
ועל-יסודיים  יסודיים  בתי-ספר  מגני-ילדים, 
במאות  שנת-הלימודים  פתיחת  והסמינרים. 
המשך  בס"ד  הינה  ובתי-ספר  גני-ילדים 
במשך  והרבות,  המאומצות  ההכנה  לישיבות 
חודשים ארוכים, שהתקיימו בלשכתו של הרב 

חנוך זייברט, ראש העיר.
האגף  בניית  סיום  לפני  עומדת  זו  בתקופה 
החדש בן 24 כיתות, בסכום של כ-21 מיליון 
₪, בבית-ספר בית-יעקב נוה-מאיר שבמתחם 
אליצור ברחוב אהרונוביץ; הסתיימו עבודות 
בעלות  וחצי,  קומה  בן  החדש,  באגף  הבינוי 
"עטרת  בסמינר   ₪  2,900,000 של  כספית 
עבודות  נסתיימו  אליצור;  במתחם  רחל" 
בישיבה קטנה בעלז בקריית הרצוג, בשיתוף 
ש"ח  מיליון    6 של  בסכום  החינוך,  משרד 
החינוך  בתחום  חדשים  בתי"ס  שני  והוקמו 
מוסדות  בעבור  הוא  אחד  בניין  המיוחד: 
"אוהל שרה" ברחוב המכבים, בעלות כספית 
של 9 מיליון שקלים, והבניין השני לתלמוד-
בסכום  אנילביץ,  ברח'  חינוך",  "דרכי  תורה 
של 9 מיליון ₪ והוא כולל 18 כיתות לימוד, 
נהרס  זה  לצורך  ספח.  וחדרי  כינוסים  אולם 
המבנה הישן, ובמקומו הוקם המבנה החדש. 
 24 לבינוי  הסכם  להיחתם  עומד  אלו  בימים 
ישראל"  "מסורת  בבית-ספר  חדשות  כיתות 
בשכונת קריית-הרצוג, ולקראת הבניה הושקע 
סכום של 700,000 להכנת המקום למטרה זו. 
כמו"כ נמצאים בשלבי גמר גני-ילדים חדשים 
ברחוב הרב מימון בסמוך למרכז הפיס, שישה 
גנ"י ברחוב הרב מצליח, חמישה גנים ברחוב 

שתי  נדבורנא,  במתחם  גנ"י  שני  צייטלין, 
ובינוי  זכרון-מאיר  בתלמוד-תורה  גן  כיתות 

גנ"י חדשים במתחם הקישון שבצפון העיר.
עיריית בני-ברק השקיעה שיא של למעלה 
שיפוצים,  בעבודות  שקלים  מליון  מ-31 
לפתיחת שנת  ביותר  נרחבת  כחלק מהערכות 
ובגני-ילדים  בבתי-ספר  החדשים  הלימודים 
אלו,  עבודות  העיר.  של  שונים  באזורים 
הנוסף  וחלקן  בוצע  כבר  המוחלט  שברובן 
לאישור  בהתאם  הינן  זו,  בתקופה  מתבצע 
הכספים,  שנת  בתחילת  העירייה,  מועצת 
ביזמת הרב חנוך זייברט, ראש העיר, לביצוע 
חינוך,  במוסדות  ושדרוג  פיתוח  עבודות 
בסכום כולל של 31,575,815 ₪ והן כוללות 
שיפוצים, שינויים, התאמות, בטיחות, מתקני 
עבודות  מעליות,  התקנת  חצר,  מתקני  מיזוג, 
בין  חדשות.  לכיתות  וריהוט  וציוד  נגישות 
ובהם:  רבים  בתי"ס  נמצאים  מוסדות החינוך 
מנחם,  פני  מצליח",  "איש  תלמודי-תורה 
רוז'ין,  יהושע,  באר  דוד,  אור  אברהם,  אוהל 
סמינר  רחל",  "עטרת  סמינר  ויז'ניץ,  סמינר 
מאיר, סמינר גברא, בתי"ס בית-יעקב כהנמן, 
תפארת תמר, בית-יעקב מרכז, מסורת ישראל, 

ויז'ניץ, רמת-אהרון, אוצר החיים ועוד.
בפני  ציין  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
הקצאת  כי  החינוך,  באגף  הבכיר  הצוות 
ורכישת  שיפוצים  פיתוח,  לצרכי  המשאבים 
הלימודים  שנת  פתיחת  לפני  ניכר  זמן  ציוד 
הוכיחה כי יש לכך השפעה מכרעת על פתיחה 
מסודרת של שנת הלימודים החדשה במערכת 
להפניית  דגש  הושם  בבד,  ובד  החינוך, 
אחרים  ומגורמים  הפיס"  מ"מפעל  תקציבים, 
לכיוון החינוך. כדי להגיע להפניית משאבים 
נכונה, נקבעו קריטריונים לשיפוצים ולחלוקת 
ציוד וריהוט לבתי-ספר לפי מספרי תלמידים 

נושא  את  להסדיר  היה  ניתן  וכך  עדכניים, 
בלעדית  הנדרש  החינוך,  למוסדות  הרישוי 
אחרים,  למגזרים  בניגוד  החרדי,  מהמגזר 
למוסדות  ממשלתי  לתקצוב  תנאי  ומהווה 
ראש  סייר  הלימודים  שנת  פתיחת  עם  אלו. 
להתרשם  כדי  שונים,  חינוך  במוסדות  העיר 
מקרוב אחרי התפתחותם ושדרוגם, כשבסיור 
מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב  גם  השתתפו 
רה"ע והרב אליהו דדון, סגן רה"ע וראש אגף 

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

מהנדס האגף.
צוות  בישיבת  הודגש  לזכור"-  "מהראוי 
האגף "כי לא כל תכנית יכולה להיות מקובלת 
היו  ולצערנו,  מההורים,  ואחד  אחד  כל  על 
לכלי- שמיהרו  בודדים  הורים  של  מקרים, 
נבדק  תמיד  ולא  להשמיץ,  שששים  תקשורת 
תיכון  באולפנת  היה  כך  שהוא.  כמות  המצב 
במרכז  מימון  מרחוב  שהועברה  צביה, 
רוב  היות  בשל  קריית-הרצוג,  לשכונת  העיר 
זאת,  ולעומת  העיר,  תושבי  לא  תלמידיה 
יעקב  בית  בבית-ספר  קטנות  תלמידות  מאות 
ולחלקן  קשים  בתנאים  למדו  תמר"  "תפארת 
גם חסר מקום לימוד, ולצורך זה הועבר ביה"ס 

"תפארת תמר" למבנה של אולפנת צביה. היו 
גם טענות על סגירת כיתה א' בבית-ספר בית-

כל  אך  בקריית-הרצוג,  "שערי-אהרון"  יעקב 
הכיתה  שסגירת  מכך  התעלמו  המתלוננים 
שהוא  העצמאי,  החינוך  משרד  ע"י  בוצעה 
הגוף המחליט, בהתאם לנהלי משרד החינוך, 
העירייה.  ולא  בבי"ס  לימודים  הפעלת  לגבי 
שביכולתה,  ככל  העירייה,  עשתה  בבד,  בד 
אחרים  לבתי"ס  התלמידים  כל  את  ושיבצה 

הסביבה.
בפגישת הצוות העירוני גם נמסר על שורה 
כסדרת  חינוכיות  בפעילויות  חידושים  של 
סדנאות למנהלי תלמודי תורה להעשרת מידע 
לילדים  הארצית  והתכנית  העירייה  מטעם 
פרוייקטים  מכלול  גם  מופעל  כמו"כ  ולנוער. 
ובמעונות  חלב  בטיפות  מוקדם  באיתור  
של  פתוחה"  "דלת  מתקשים,  ילדים  של  יום 
בקשיים  לטיפול  הפסיכולוגי-חינוכי  השירות 
"חונכים"  פרוייקט  יותר,  מבוגרים  בגילאים 
"יד  ארגוני  באמצעות  לתלמידים  ו"בצוותא" 
ו"בצוותא", "חצר פעילה" בשיתוף  אליעזר" 
ארגון "עזר מציון" והנחיית הורים של המכון 

להכשרת מנחות הורים ועוד.
בקרוב תחל מח' התחבורה שבאגף תשתיות 
בבתי  חינוכי  בפרויקט  העירייה  של  ופיתוח 
"זהירות  שכותרתו  תורה  ובתלמודי  ספר 
אגף  בשיתוף  הסיפור",  כל  זה   – בדרכים 
זהירות  מודעות  להגברת  העירוני,  החינוך 
בטוחה  הגעה  האוטובוס,  בסביבות  בדרכים 
בגני  הצהריים  בשעות  ובטיחות  הספר  לבית 
הסברה  מערך  תכלול  הפעילות  המשחקים. 
וע"ג  חוצות  פרסום  ספר,  בבתי  והדרכה 
של  והרצאות  מודעות  הדבקת  אוטובוסים, 

גורמים מקצועיים.

שנת הלימודים תשע"ז נפתחה
עשרות אלפי תלמידים החלו ללמוד במסגרות חינוך בעיר בני ברק, לאחר עבודה מאומצת של לשכת ראש העיר יחד עם 
בכירי העירייה, ל- 12 מוסדות נבנו כיתות, מתחמים ואגפים שלמים עבור התלמידים בסכום של עשרות מילוני שקלים ו- 

17 מוסדות שופצו בסכום של 31 מיליון שקלים
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בכל יום
5 זוכים

רוצים להנציח רגעים משפחתיים קסומים, 
שישארו איתכם לאורך שנים?

ותוכלו לזכות בסט צילומים 
יוקרתי לכל המשפחה
  בשווי 1,000 ₪ 

קנו  למהדרין )פחית 900 גר'(

לפרטים והשתתפות חייגו 03-3738888

הפרס כולל צילום מקצועי ע"י אחת מהצלמות המשתתפות בפעילות בערים בני ברק, ירושלים, מודיעין עלית, אשדוד, חיפה, ביתר ובתיאום מראש + אלבום דיגיטלי מעוצב 
בכריכת book, גודל 20X15 + תמונה מוגדלת גודל 45X30 + דיסק תמונות. המבצע מתקיים בכפוף לתקנון בתאריכים  א' אלול תשע"ו עד כ"ו אלול תשע"ו )4-29.9.16( לא כולל 

שישי שבת.  התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח . לתשומת לב – חלב אם הוא המזון הטוב ביותר.

הצלמות  
מירהלה כהן                      דבורי פשדנובק            דבורי ליברמן                       ציבי רובין                            שרה טירהויז              שרי שטרן  המשתתפות:
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על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

בת 7 נכוותה ונפצעה 
בבני  בביתה  רותחים  ממים  נכוותה  ילדה 
ברק, מתנדבי איחוד הצלה מסניף 'בני ברק' 

העניקו לה טיפול רפואי ראשוני. 
המקרה התרחש ביום שישי האחרון סמוך 

לשעה 14:00, בעת ההכנות לשבת קודש.
האופנועים  ביחידת  מתנדב  ימפל  יוסי  ר' 
סיפר:  בסמוך  שגר  הצלה  איחוד  של 
 7 כבת  בילדה  נתקלתי  למקום  "כשהגעתי 
עקב  העליון  גופו  בפלג  מכוויות  שסובלת 
קומקום מים רותחים שנשפך עליה במטבח 
ביתה. הענקנו לה סיוע רפואי ראשוני ומצבה 

מוגדר בינוני". 
הילדה פונתה באמבולנס של מד"א לבית 

החולים איכילוב.
באגף דוברות והסברה של 'איחוד הצלה' 
מיחם  את  למקם  ומבוגרים  להורים  קוראים 
של  ידם  מהישג  הרחק  הקומקום  או  השבת 
ילדים וכמו כן לוודאות כי גם כבל החשמל 
המוביל למיחם או הקומקום אינו בהישג יד 
ונקיטה בכללי הבטיחות  זהירות  ילדים.  של 

והזהירות צפויה למנוע אסונות מיותרים.

ראש הישיבה שוחרר לביתו 
הישועה' השתחרר  'מעייני  מבית החולים 
הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א, 
שאושפז  לאחר  מלך",  "קרית  ישיבת  ראש 

בשבת בבוקר בשל אירוע לבבי שעבר.
ראשון  ביום  שוחרר  בורנשטיין  הגרש"י 
להמשך החלמה בביתו לאחר שאושפז ביום 
ערכו  שהרופאים  ובבדיקות  קודש,  שבת 

נמצא כי בחסדי שמים מצבו מצויין.
יצויין כי בשבת בבוקר עבר ראש הישיבה 
סיבת  הייתה  זו  בלב(  )פרפור  לבבי  אירוע 

אשפוזו בשל חשש להתקף.
נישאו  התורה  ובעולם  הישיבות  בהיכלי 
רבי  הגאון  של  לרפואתו  נרגשות  תפילות 

שמואל יעקב בן יהודית צביה.

מצוקת הכיתות נפתרה 
דגל התורה  לתנופת העשייה של  כהמשך 
בבני ברק בראשות ממלא מקום ראש העיר 
השבוע  הוצבו  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
כרם  הת"ת  בחצר  חדשות  קראוון  כיתות   2
הרב  בראשות  הרצוג  בקריית  ישראל  גפן 

שוורצבורד.
העירייה  ידי  על  הובאו  הקראוונים 
זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש  בהחלטת 
כ2  וישמשו  רובינשטיין  הרב  מ"מ  לבקשת 
כיתות לימוד חדשות לת"ת שסבל ממצוקת 

כיתות לימוד חריפה.

שר הדתות ביקר ב'רפואה וחיים'

שר הדתות הרב דוד אזולאי הגיע לביקור 
חיזוק במועדונית של 'רפואה וחיים'.

והתפעלותו  ליבו  רגשי  את  הביע  השר 
הרצופה  והעשייה  הפעילות  מהיקף 
כאשר  המיוחד,  החניך  למען  והמאתגרת 
ההשקעה  במנת  עיניו  במו  לראות  נוכח 
לקידום  והתומכת שאין לה תחליף  האישית 

ושילובם בחברה באהבה ובחום.
לאורח  תודתה  הנהלת האגודה מסרה את 
לימין  לעמוד  העז  רצונו  את  שביטא  הדגול 

האגודה ומפעליה למען המיוחד בישראל.

התפילין שאבדו לפני 7 שנים
לפני כשבועיים הגיע אדם עם זוג תפילין 
למכון פאר ברחוב חזון איש בבני ברק לאחר 
כשבע  לפני  ידו  על  נמצאו  האלו  שהתפילין 
שנים, ועכשיו כשהוא עמד לעבור דירה מצא 
את התפילין בביתו שזה עוד מונח אצלו עד 
עכשיו, מאז שהוא מצא אותם הוא שם אותם 

בצד ושכח מהם. 
הוא  כי  ציין  פאר  ממכון  יוד  ישראל  הרב 
תפילין  שמצאו  אנשים  עוד  שיש  בטוח 
בעלי  את  שיחפשו  בלי  בביתם  אותם  ושמו 
מישהו  מכירים  אתם  באם  וציין  התפילין, 
שמצא תפילין או שמצאתם אז אנא הביאו או 
שילחו את זה למכון ואנו נשתדל למצוא את 

בעלי התפילין". 
עוד סיפר שלפני כמה ימים הגיע אליו בעל 
כחמש  לפני  נאבדו  שלו  שהתפילין  תפילין 
עשרה שנים וזה שכב בתחנת משטרה ולפני 
לבית  זה  את  תרם  השוטרים  אחד  תקופה 
בדק  כנסת  בית  גבאי  מגוריו.  באזור  כנסת 
ומצא פרטים על זוג התפילין והתקשר לבעל 

ששמח  התפילין 
שלו  שהתפילין 

נמצאו. 
תמונת  כאן  מצורף 
והם  שנמצאו  תפילין 
פאר  במכון  מונחים 
שיכול  מי  ברק,  בבני 
במציאת  לעזור 
שייגש  בעליהם 

למכון.

קצרצרים 

גרטלר,  דן  ר'  לנגיד  טוב'  'מזל  ברכת   
לרגל הולדת הבן.

 ברכת 'מזל טוב' לסגן רה"ע וראש אגף 
הרווחה ר' מנדל איזנברג לרגל חתונת בתו. 

ברק  בני  של  לרבה  טוב'  'מזל  ברכת   
נכדו  חתונת  לרגל  שליט"א  לנדא  הגרמ"י 
רבנים,  אדמו"רים,  בהשתתפות  שנערכה 
ראשי ישיבות, דיינים, רבני ערים, רבני חב"ד, 
להשתתף  שהגיעו  גדול  וקהל  ציבור  אישי 
רבי  הגה"ח  לחתנו  בן  הנישואין  בשמחת 
יוסף יצחק בלינוב רב מרכז העיר ב"ב עם בת 

הגה"ח יחיאל מאיר הלפרין.

י"א באלול תשע"ו 14.9.16    

צילום: יהודה פרקוביץ



 אנו גאים להציג
 מיני בר המתאים לשימוש בשבת

 נגה שבת
 מתאים לשימוש בשבת במים הקרים והחמים!

בכשרות מהודרת 

*2161
חייגו כעת:

 התקנה עד ערב החג 
חג שמח!

*36 תשלומים, סה”כ 1764 ש”ח עלות הובלה והתקנה - 290 ש”ח 

כעת במבצע

לחודש*&49



י"א באלול תשע"ו 14.9.16 בני ברק 1218

מאת: עוזי ברק 

על  בני-ברק  לעיריית  ארצי  הוקרה  פרס 
שוחקים,  במקצועות  עובדים  למען  פעלה 
בסיוע ארגון "מעגלים", יוענק להרב זייברט, 
ראש העיר בועידה כלכלית שתתקיים בקרוב 
ובנק  "כלכליסט"  עיתון  מטעם  בירושלים, 
בדיונים  המשק  בכירי  בהשתתפות  לאומי, 

הבוערים שעל סדר-היום הציבורי בישראל.
שיטלו  רבת-משתתפים,  בועידה  המדובר 
בה חלק היועה"מ לממשלה, שר התחבורה, 
מפכ"ל  הבנקים,  על  המפקחת  הרווחה,  שר 
המשטרה ואנשים מרכזיים במשק ובכלכלה. 
בית  אקסלנס  בשיתוף  מתקיימת  הועידה 

השקעות, פארמה ישראל וקרן "מעגלים".
מושב  מושבים:  חמישה  תכלול  הועדה 
ההייטק  ענף  פני  על  והייטק  טכנולוגיה 
על  והשקעות  פיננסים  מושב  הישראלי; 
האפסית?";  הריבית  מפלונטר  יוצאים  "איך 
לצמצום  הדרכים  על  וחברה  תעסוקה  מושב 
פערים בחברה הישראלית; מושב בריאות על 
המזון  בענף  והרפורמה  הבריאות  סל  תקציב 
ומושב תשתיות על הדרכים למחיקת הפיגור 
האדיר שקיים בישראל בכל הקשור להשקעה 

בתשתיות.
במסגרת מושב תעסוקה וחברה נקבע פרס 
הדאגה  על  מעגלים"  "קרן  מטעם  הוקרה 
שוחקים  במקצועות  העוסקים  לעובדים 

והוצאתם להכשרות מטעם הקרן, ועיריית בני-
ברק נבחרה לקבל את הפרס הארצי עם עוד 
שלושה מעסיקים. הפרס ינתן בהשתתפות מר 
חיים כץ, שר הרווחה והשירותים החברתיים; 
מר אבי ניסנקורן, יו"ר ההסתדרות; מר שרגא 
ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים וגב' יפה 

ויגודסקי, יו"ר קרן "מעגלים".
בני- לעיריית  הפרס  ועדת  של  במכתבה 

לכם  להודיע  שמחים  "אנחנו  כי  נכתב  ברק 
מטעם  הוקרה  אות  לקבל  השנה  שנבחרתם 
לעובדיכם  שדאגתם  כך  על  מעגלים"  "קרן 
העוסקים במקצועות שוחקים והוצאתם אותם 
המכתב  ובהמשך  הקרן",  מטעם  להכשרות 
הקרן  "לראשונה  כי  הפרס,  ועדת  הוסיפה 
תעניק השנה אות הוקרה לארבעה מעסיקים, 
כולם  מעל  שבלטו  בני-ברק,  עיריית  ובהם 
לעובדים  המקצועיות  ההכשרות  בתחום 

במקצועות שוחקים".
הינם,  השוחקים  המקצועות  שנמסר,  כפי 
בעיקרם, מקצועות פיזיים לעובדים, כשמטרת 
ניב,  גלית  גב'  לדברי  הינה,  ההשתלמויות 
שעוסקת  בעירייה  ופיתוח  הדרכה  מנהלת 
שעבודתם  לעובדים  אלו,  בהשתלמויות 
להם  לגרום  ועלולה  פיזית  הינה  שבעיקרה, 
לקשיים, ומשום כך הוצעו להם השתלמויות 
תעסוקה  להיות  שיכולים  מגוונים,  בתחומים 

חלופית בהמשך הזמן.

מאת: עוזי ברק

ערב חג הסוכות התשס"ט קבוצת צלמים פוקדת 
את שוק ארבעת המינים בבני ברק במטרה לתעד את 

אווירת ערב החג בעיר התורה.
עמדת  יד  על  שהתמקמה  שאנן  ליזי  הצלמת 
המוצי"ם הצליחה לצלם את אחד המוצי"ם הבודק 

בעמקות אתרוג לאחד השואלים.
עובדי  בין  תחרות  התקיימה  שנים  כ-3  כעבור 
הצלמת  גם  עובדת  בה  "טלדור"  המחשבים  חברת 

ל' שאנן.

המעוניין  עובד  מכל  ביקשה  החברה  הנהלת 
להשתתף בתחרות לשלוח תמונה בצירוף רעיון או 

מסר המבטא את הקוד האתי של החברה.
הצלמת שאנן התמודדה גם כן בתחרות והחליטה 
לשלוח את אותה תמונה שצילמה 3 שנים קודם לכן 

בשוק ארבעת המינים בבני ברק.
תמונתה  זכתה  תמונות  של  רבות  מאות  מתוך 
במקום הראשון, תמונה בה נראה הגאון הרב אליהו 
דרעי זצ"ל בודק את האתרוג ולצד התמונה נכתבו 
המילים המשקפות באמת את אחד מקווי דמותו של 

הרב אליהו דרעי זצ"ל - "עד הפרט האחרון".

התמונה שזכתה בתחרות
מתוך מאות רבות של תמונות, זכתה בתחרות תמונתו של 

הגאון הרב אליהו דרעי זצ"ל כשהוא בודק אתרוג ולצדו נכתבו 
המילים המשקפות את קווי דמותו - "עד הפרט האחרון"

הרב דרעי זצ"ל בתמונה שזכתה

פרס הוקרה 
לעיריית ב"ב
עיריית בני-ברק נבחרה לקבל פרס הוקרה ארצי 

על הדאגה לעובדים העוסקים במקצועות שוחקים 
והוצאתם להכשרות מטעם "קרן מעגלים"

שיער הפנים מפריע לך? 
עשית חוט, שעווה, פינצטה, לייזר ושום דבר לא עזר?

כתובתינו: קניון איילון, אבא הלל 301, ר"ג )קומה ב׳(

מודעה זו היא עבור נשים המרגישות תסכול משיער פנים הניכר לעין

למרכזי  ייחודית  שיטה  היא                      

פותחה  אשר  מקסימוב,  יפה  של  האסתטיקה 
מתוך ניסיון רב שנים של טיפולי הסרת שיער. 
שיער  את  להסיר  ניתן  השיטה  באמצעות 
הפנים הטורדני עם התחייבות מלאה לתוצאה.

יתרונות השיטה על פני השיטות האחרות:

• ללא גילוח

• ללא כאב 

• תוצאות ניכרות מהטיפול הראשון

הטיפול לא עזר? כספך יוחזר!

אני מזמינה אותך לפגישת ייעוץ חינם הכוללת הדגמה, בה תוכלי לחוות ולראות בעצמך את השינוי

התקשרי עכשיו:  1700.50.70.10 )שלוחה 2( 



 פרופ' אייל שיף
 מנהל

אגף נשים

פרופ’ אייל סיון
מנהל מחלקה לרפואת האם 

 והעובר וסגן מנהל בכיר
של אגף נשים ויולדות

פרופ' ירון רבינוביץ
 ממלא-מקום

 מנהל 
אגף נשים 

מה שחשוב לך
כל

 המרכז לנשים ויולדות שיבא בתל השומר, 
מהיום גם בכשרות מהודרת ועל פי ההלכה

בכל הקשור לבריאותך ולבריאות התינוק שלך, את רוצה את הטוב ביותר.
המרכז לנשים ויולדות שיבא בתל השומר, מזמין אותך ליהנות מהרמה הרפואית 
והמקצועית מהגבוהות בארץ וכל זאת מבלי להתפשר על רפואה על פי ההלכה, 

שבת כהלכתה ואוכל גורמה משובח בכשרות בד"צ העדה החרדית.
המרכז הינו תחת הכוונתו ההלכתית של הג"ר צבי פורת שליט"א.

בשיבא את יכולה להיות בטוחה שאת בידיים הכי טובות שיש.

לקביעת סיור: 03-530-5200

מוקד מענה הלכתי: 03-530-7819 

 בכירי 
הרופאים

שמירת 
שבת 

כהלכתה

מנות גורמה 
 משודרגות 

בד"צ עדה חרדית

 יחס
אישי 

ומתחשב

 רפואה 
מתקדמת

ייעוץ ומענה 
הלכתי 

שוטף
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מאת: עוזי ברק

כוחות  הוזעקו  הצהרים  בשעות  ראשון  ביום 
ברחוב  משה  תולדות  לישיבת  גדולים  כיבוי 
בלוי בבני ברק, עקב שריפה שפרצה בהיכל בית 

המדרש 'תולדות משה'. 
למקום  נגרם  כבד  נזק  השריפה  בעקבות 
החשמל  מערכות  והעשן,  מהאש  כתוצאה 

והמזגנים נהרסו כליל.
מדוברות הכבאות נמסר כי " הודות לפעולתם 
המהירה של כבאים בפיקודו של רשף דוד אלבז 
ולמבנים  למבנה  רב  נזק  נמנע  ברק  בני  מתחנת 

סמוכים". 
במקום שוכן בית מדרש ישיבה וכולל ועלות 

השיפוץ מסתכם במאות אלפי שקלים.

מאת: עוזי ברק

"עיריית בני ברק והתכנית 360 לקידום הילד 
והנוער ירחיבו את מסגרת מועדוניות יום טוב, 
חיוביים  ולשינויים  רבה  להתקדמות  שהביאו 
המשתתפים  רבים  ילדים  אצל  משמעותיים 
במועדוניות אלו" כך הודיע הרב חנוך זייברט, 
ההנהלה  של  משותף  במפגש  העיר  ראש 
הנהלת  המועדון,  רכזי  העירייה,  של  הבכירה 

תכנית 360 והורים עם ילדיהם.
לעומדים  העירייה  של  להוקרה  כביטוי 
בהן,  החינוכי  ולצוות  המועדוניות  בראשות 
יחד עם ראש  סיורים במועדוניות  ליום  הגיעו 
העיר גם הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ ראש 
הרב  רה"ע;  סגן  שפירא,  מנחם  הרב  העיר; 
ולנוער  לילדים  מנהל המחלקה  שמעון קשש, 
העירוני  האגף  הנהלת   ;360 והתכנית  בסיכון 
לשירותים חברתיים והנהלת עמותת "יום טוב 

לקידום הילד".
עם  ומפגשים  סיורים  כללו  הביקורים 
הפעילויות הרבות והמגוונות של המועדוניות 
ובביקור  הקיץ,  לתקופת  הייחודית  והפעילות 
והילדים,  ההורים  עם  העירייה  אנשי  התכנסו 
ויחדיו נכחו במפגש פעילות מרהיבה ונרחבת, 
שהביאה אושר ושמחה לילדים. עם תום הסיור 
בהשתתפות  רחבה,  מקצועית  ישיבה  נערכה 
ופירוט  נתונים  והצגת  המקצועי  הצוות  כל 
מקיף של תכנית 360 שמיושמת בכל תקופות 
הילדים,  התקדמות  ומצב  במועדוניות,  השנה 

השינויים במהלך הפעילות הנמשכת כל העת 
ודרכי ההתקשרות עם הצוות החינוכי.   

התוכנית  של  מעקב  דו"חות  הוצגו  כמו"כ 
והצוות  המענה  אחראית  ע"י  שלובנו   ,360
היה  ניתן  בדו"חות  המועדונית.  את  המלווה 
לראות בבירור מס' ילדים ש'אתגרו' את הצוות 
רבה,  הצלחה  נחלו  ובס"ד  הרווחה,  ומחלקת 

בסיוע הצוות המקצועי במועדונית.
המועדוניות נותנות מענה בהעשרה כללית, 
אמניות,  כגון,  שונים,  חוגים  למידה.  קידום 
מגוון  וכן   ובישול,  אלקטרוניקה  נגרות, 
מוזיקה  התעמלות,  חיים,  בבעלי  תרפיות: 
מטפחת  המועדונית  כמו"כ  ופסיכודרמה.  
קשר עם הורי הילדים ע"י מפגשים משותפים 
מקבלים,  הילדים  הורים.  הנחיית  ומפגשי 

במקביל, ארוחות בריאות ומזינות.
בישיבה הוצג בפני הנוכחים היקף הפעילות 
לקבל  האפשרות  את  להרחיב  הדחוף  והצורך 
עוד ילדים שיזכו למענה לצרכיהם המיוחדים 

במועדוניות.
הרב  את  שיבחו  וסגנו  מ"מ  העיר,  ראש 
המנהלים  אלבוים,  חיה  והגב'  וינברגר  נפתלי 
והודו  קץ,  אין  במסירות  המועדונית  את 
הרב  שבהנהלת  ונוער,  לילדים   360 לתכנית 
חברתיים  לשירותים  ולאגף  קשש  שמעון 
בהנהלת הגב' ארלט מויאל ולכל חברי מינהלת 
המסורה  עבודתם  על  הרווחה  וצוות   360

והמקצועית לטובת ילדי העיר.

מאת: יאיר קורן

ארגון זק"א מפעיל גמ"ח ניחומים במיוחד 
להשאלת ציוד לבתי אבלים ב24 ערים בארץ. 
בגמ"ח ניתן לקבל בהשאלה ספר תורה, ארון 

קודש, כיסאות אבלים, ספרי קודש ועוד. 
מים  מתקני  לציוד  נוספו  האחרון  בשבוע 
תסייע  התרומה  ברק,  בבני  לסניף  קירור  עם 

רבות ליושבים שבעה בפרט בימים החמים של 
הקיץ. 

"אנו  אמר  הגמ"ח.  מנהל  וייספיש  שלמה 
כל הזמן מחדשים את הציוד של הגמ"ח בגלל 
מתקני  נתרמו  שעבר  בשבוע  הרב.  הביקוש 
לרפואת  הרציג  יהודה  המתנדב  ע"י  המים 
אביו ולע"נ הרבנית הצדקנית מרת ינטל לונגר 

ע"ה".

המועדוניות פועלות כחלק ממערך התוכניות העירוניות של 
התוכנית 360 לילדים ונוער ואגף הרווחה והביאה להתקדמות 

רבה ולשינויים חיוביים משמעותיים אצל ילדים רבים 
המשתתפים במועדוניות אלו

בישיבת תולדות משה ברחוב בלוי בבני ברק, פרצה שריפה גדולה 
בבית המדרש, נזק כבד נגרם למקום וחלקים שלמים נהרסו כליל 

צילום: יהודה פרקוביץ

היכל הישיבה עלה בלהבות

מתקני מים חדשים נתרמו לגמ"ח הניחומים של זק"א 

כל צמא 
לכו למים  

מתקני המים לרווחת בתי האבלים

מסגרת מועדוניות 
'יום טוב' תורחב

את מוזמנת להצטרף להצלחה . 052-7146050

סיעור מוחות
לעבוד באמת

בוגרת של סיעור מוחות מקבלת העדפה ראשונית במיון קורות חיים מצד המעסיקים 
ומוזמנת ראשונה לראיון עבודה. הדרך לעבודה רווחית ועצמאית עוברת בסיעור 
מוחות. הבוגרות של סיעור מוחות כובשות בסערה כל משרה פנויה בשוק העבודה.
הצטרפי למאות הבוגרות שמאישות משרות מכובדות ורווחיות במשרדים הנחשבים.

גרפיקה ותקשורת חזותית

01
עיצוב ותוכנות למקצוענים

02
פרסום וקופירייטינג

07
קורסי שדרוג

06
עיצוב ואדריכלות פנים

05

איור דיגיטלי ותלת מימד

03

מולטימדיה, עריכה וצילום 

04

09
אפיון ועיצוב אתרים

08
צילום סטילס

10
בנית אתרים



שלמה כהן הפך
לסיעודי לפני שנתיים

לנו זה אכפת
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מאת: חיים אוטמזגין

חריג  אירוע  יש   :11:26   5/9/2016 שני  יום 
ואני יוצא, אלו היו המילים שהופרחו בחלל הבית 

בטרם סגרתי את הדלת בדרכי אל הלא נודע.
יום עבודה מתוכנן, בעיצומו של  בבוקרו של 
ניסוח מכתב שנותר פתוח על צג המחשב במשך 
כמה ימים, הכול נקטע, בדרך אני מקבל דיווחים, 
מבין שלא מדובר בעוד אירוע שיסתיים תוך כמה 
יממות  להימשך  שעתידה  במשימה  אלא  שעות 

רבות.
11:48 - אני חונה בחניית בית החולים אסותא 
שברחוב הברזל, לובש את אפוד המחלץ השוכן 
בקסדה  אוחז  האחרת  בידי  ברכבי,  קבע  דרך 
וחוצה את המחסומים המנסים לבלום את כמות 
האנשים הממהרים להגיע לזירה, חלקם מחלצים 
סקרנים  האחר  חלקם  ביטחון,  כוחות  ואנשי 
וכאלו החפצים בכל ליבם לעזור. אני מביט אל 
שיחלצו  אנשים  מספיק  שיש  מבין  האתר,  פני 
המשמעות  את  ומפנים  הגלויים  הנפגעים  את 

שבחילוץ אלו שלכודים.
יש בו משהו באותו מבט, זה לא מבט של כאב 
ולהצטער  זמן לכאוב  זה לא מבט של צער. אין 

צריך להתחיל לעבוד מהר, נכון ובעיקר בטוח.
המבט של מחלץ ברגע הראשון, מכיל ערכים 
מנסה  אני  הדיוט-חילוץ,  של  ממבטו  שונים 
מי  המקום,  עובד  באתר  מהרבים  מי  לקלוט 
מנהל עבודה, כמה קומות היו, ממה הם בנויים, 
היכן היו עובדים, מהיכן משיגים שרטוטים של 
נתונים  ספור  אין  ועוד  עובדים  רשימת  המבנה, 
החילוץ  אנשי  עבודת  על  להשפיע  שעתידים 

באתר.
אני מוצא את עצמי לבוש בגדי שיגרה, חולצה 
ווסט  כתפי  על  אלגנט,  ונעלי  לבנה מכנס שחור 
החילוץ  ביחידת  כקצין  אותי  המשייך  צבאי 
וההצלה של פיקוד העורף )היחצ"א(, על ראשי 
קסדה של הכתומים, מתחיל לשוחח עם אנשים, 
ועט",  דף  לי  "תביא  המתנדבים  לאחד  צועק 
ועד שאלו מגיעים אני רושם פרטים על גב היד, 
החילוץ  למאמץ  כקריטיים  שיסתברו  פרטים 

הממושך.
לא עוברות דקות ועיניי מצטלבות עם מפקדי, 
מביט  הוא  מזרחי,  דודי  אל"מ  היחצ"א  מפקד 
בי ובמעשיי, "מודיעין אוכלוסיה?" הוא שואל, 
שכבר  המידע  את  עליו  להמטיר  מתחיל  ואני 
הצלחתי לצבור. "מעולה", הוא אומר לי, מרגע 

זה אני ממנה אותך לרכז את מודיעין האוכלוסיה 
ולהציגו בהערכת המצב.

צוותי  מקצועי.  בשיח  מתחלף  ההמולה  קול 
הכיבוי המיוחדים בפיקודו של "דקלו" מקבלים 
אף  מקבל  הסדירה  מהנפה  חילוץ  צוות  גיזרה, 
הוא גיזרה. עוד פצוע שחולץ מההרס עובר, ואני 
רץ לעברו ומתחיל לתשאל אותו היכן היה והאם 
וממשיך  הנתונים  את  רושם  עמו,  מישהו  היה 
- כמה פצועים פונו לבית החולים,  ללקט מידע 
האתר  ממנהל  עובדים  רשימת  מקבל  שמם,  מה 

בשלבים  חסר,  ומי  בחוץ  מי  לבדוק  ומתחיל 
אלו מצטרף למאמץ קצין האוכלוסייה היחידתי 
סא"ל רפי סדי שלוקח על עצמו תחקור ותשאול 
שרק  משימות  שלל  ועוד  חולים  בבתי  פצועים 

איש אוכלוסייה יודע עליהם.
12:15 מאתרים גוש בטון חשוף, מניחים עליו 
האתר  של  תכניות  פורסים  מזדמנת,  עץ  פלטת 
ומתחילים לסמן עליו נקודות ציון ולצידן שמות, 
השמות שמרגע זה כל המאמץ מכוון לאתרם אי 

שם עמוק תחת שכבות הבטון והעפר.
ונעלמה לה היכולת להתבונן  זה הלכה  מרגע 
בשעון, לזכור שעות ובשלב מאוחר אפילו לזכור 
באיזה יום אנחנו, מהרגע בו היחצ"א קיבלה על 
עצמה את המשימה של הובלת מאמצי החילוץ, 
כ"מפקד  הנוסף  כובעי  את  לחבוש  נדרשתי 
היחידות המיוחדות של זק"א", מאמץ אינטנסיבי 
כמחלצים  שהוסמכו  זק"א  מתנדבי  גיוס  של 
ולקחו חלק באימוני היחידה בשנה האחרונה. אני 
מתקשרים  מתנדבים  עשרות  כי  "מאמץ",  אומר 
שיחות  החילוץ,  למאמצי  להצטרף  ומבקשים 
הייתי  עליו  מידע  ולמסור  לקבל  נועדו  אחרות 
ידעו  לא  שכלל  מאלו  שיחות  סתם  ועוד  אחראי 

שאני נמצא בזירה.

47 שעות ללא שינה
"אבן קטנה שנפלה למרגלותיי הקפיצה אותי מהסלע עליו נרדמתי אחרי 47 שעות ללא שינה. היכולת לתפקד הולכת 

ונחלשת, חלק מהיכולת מקצועית הוא היכולת להבין מתי אתה מפסיק להיות יעיל ומפסיק לתת תפוקה נכונה ומדוייקת" 
 חיים אוטמזגין, קצין ביחידת החילוץ וההצלה של פיקוד העורף ומפקד היחידות המיוחדות של זק"א ביומן מרתק על 

משימת החילוץ שנמשכה שבוע ימים באתר קריסת החניון בשכונת רמת החייל

כותב השורות במהלך החילוץ

היומן המלא של השעות המסעירות יפורסם ביום שישי ב- 



להצטרפות: 1800-702-702

אבא שלו מטפל בו
מסביב לשעון

הביטוח הסיעודי לחברי הקופה ניתן באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה המלאים לרבות חריגיה וסייגיה.
ההצטרפות לביטוח בתשלום חודשי נוסף ובכפוף לחיתום רפואי ואישור המבטח. 

הצטרפו עוד היום לביטוח הסיעודי של לאומית באמצעות כלל ביטוח
אפשר להפוך לסיעודי בכל גיל

לנו זה אכפת
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גדעון סער: "אתמודד 
בבחירות הבאות"

בכלי התקשורת דווח אתמול )שלישי( כי שר החינוך לשעבר גדעון סער הודיע על 
חזרה לחיים הפוליטיים: "סוף פסק זמן להיגמר, אתמודד בבחירות הבאות"  סער 
  פרש מהחיים הפוליטיים לפני כשנתיים והודיע כי ברצונו לבלות זמן עם בנו הקטן

סער: מכחיש את הדיווח

מאת: אלי שניידר

של  פרסומים  לפי  לפוליטיקה?  חוזר  הוא  האם 
וחבר  החינוך  שר  )שלישי(  אתמול  תקשורת  כלי 
לראשונה אתמול  הכריז  סער  גדעון  הכנסת לשעבר 
פסק  "סוף  הפוליטית.  למערכת  לשוב  כוונתו  על 
לפי  אמר  הבאות",  בבחירות  אתמודד  להיגמר.  זמן 
הדיווחים אתמול גדעון סער במהלך ביקור בישיבת 

בני עקיבא "אורות יהודה" באפרת שבגוש עציון. 
על  נשאל  סער  כי  סיפרו  באירוע  שנכחו  גורמים 
מפלגת  במסגרת  יחזור  האם  התלמידים  אחד  ידי 
"יש עתיד" והשיב: "לא". בהמשך אישר שבכוונתו 

לעשות זאת במסגרת הליכוד. 
התקשורת  כלי  פניית  לאחר  עצמו,  שסער  אלא 
להודעת  הפנה  שאמר,  שנטען  לדברים  בנוגע  אליו 
יותר  מועצת אפרת המכחישה את הדברים. מאוחר 
הוציא הודעה בעצמו בה כתב כי "לא, לא הודעתי 
על התמודדות בבחירות הבאות. כשיהיה מה להודיע 
- אודיע". על אף זאת יש להדגיש כי לפי הדיווחים, 
מספר גורמים שנכחו במקום אישרו שהדברים אכן 

נאמרו. 
כזכור, לפני כשנתיים הפתיע סער, שהיה אז מספר 
2 בליכוד, והודיע כי הוא פורש מהחיים הפוליטיים 
בנו  בגידול  שותף  להיות  ברצונו  שלדבריו  מכיוון 
הקטן. זמן קצר לאחר מכן התפזרה הכנסת והמדינה 
על  השקיף  סער  כאשר  בחירות  למערכת  הלכה 

הנעשה מבחוץ. 
הפוליטי  המגרש  אל  סער  של  שחזרה  ספק  אין 
תטלטל את המערכת. השאלה היא האם יתמודד על 
מקום ברשימת הליכוד או שמא יקרא תגר על יושב 

ראש התנועה ויתמודד על ראשות התנועה. 
סער נחשב בעשור האחרון לאחד מבכירי מפלגת 
האחרונות  ההתמודדויות  בשתי  כאשר  השלטון, 
נתניהו  של  נצחונו  לאחר  ראשון.  סיים  בפריימריז 
החינוך  שר  לתפקיד  סער  מונה  ב-2009  בבחירות 
מינויו  לאחר  ב-2013.  לבחירות  עד  בתפקיד  וכיהן 
שר  תפקיד  את  סער  קיבל  החינוך  לשר  פירון  של 

הפנים וכיהן בו עד לפרישתו מהחיים הפולטים. 
המעטות  בהופעותיו  וכן  פרישתו  בהודעת  גם 
לאחר מכן הקפיד סער להדגיש כי למרות התפטרותו 
עזב  כי  היא  שההערכה  אף  ליכוד.  חבר  נותר  הוא 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  על  ביקורתו  בשל 
לצמרת  דרכו  בתפקיד  נתניהו  עוד  כל  כי  והערכתו 
ביקורת  למתוח  שלא  סער  הקפיד  חסומה,  תיוותר 
בקמפיין  השתתף  אף  הוא  הליכוד.  על  פומבית 
שעבר,  בשבוע  האחרונות.  הבחירות  לפני  המפלגה 
עם פתיחת שנת הלימודים, ביקר שר החינוך לשעבר 
גדעון סער בשומרון, שם פתחו את שנת הלימודים 

מעל 17,000 תלמידים.
סער קיבל יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון 
יוסי דגן את ילדי כתה א' בבית הספר רמון בשערי 

תקווה ובבית הספר ממ"ד יקיר ביקיר.
שלנו  הכוח  הם  "הילדים  כי  באירוע  אמר  דגן 
ישראל.  מדינת  ובכל  בשומרון  כאן  שלנו  והעתיד 
לא לעצור את הבניה בשומרון דבר שמונע מאיתנו 
למנוע  לא  קראוונים.  במקום  ספר  בתי  לכם  לבנות 
החלת חוקי מדינת ישראל ביו"ש דבר שמקשה על 

כל מרקם החיים ובוודאי גם על החינוך".
סער גם התייחס לבעיית הקפאת הבנייה השקטה 
ראויים  וגנים  ספר  בתי  בניית  על  והשפעתה  ביו"ש 
הממשלה,  ראש  את  לחזק  מכאן  רוצה  "אני  ואמר: 
נגד  שיש  הלחצים  כל  מול  שיעמדו  הממשלה  את 
בנייה בהתיישבות ביהודה ושומרון. אדרבה, לבנות 
שלנו  הארץ  זאת  וירושלים,  שומרון  ביהודה  יותר 
וחשוב מאוד לחזק אותה בבניין והלחצים יש לנו את 

הגיבוי של עם ישראל להדוף את אותם לחצים".

גדעון סער בביקורו בישיבה         )צילום: פלאש 90(

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
כולל התקן

משמרת השבת

במחירים מיוחדים! 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 

מקרר
df 450 ליטר

50
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

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 

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:

בשיא החשמל!
ובוחרים מתנה משתלמת בשווי מאות שקלים!

הן
 כ

לי
גי

החל מ:החל מ:
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪₪ 6030
החל מ: 2190 ₪

מבחר
מזגנים

החל מ- 1.5
כ"ס ומעלה

מזגן
לחדר 
שינה

מתנה!במבצע משתתף 

החל מ: 1090 ₪

שיא המתנות

מיקרוגל
שארפ
דיגיטלי

מעבד 
מזון

+ בלנדר + 
מ. תבלינים 

900 וואט

או

או

או

או

מגהץ 
קיטור
מקצועי כיריים 

איטלקיות

אובן ענקטוסטר 
45 ליטר

בשווי ₪550
בשווי ₪550

בשווי ₪550

בשווי ₪550

בשווי ₪550

מקרר סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

105
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 3790 ₪

מתנה!במבצע משתתף 



 .29.9.16 תשע”ו  באלול  כ”ו  ועד   16.8.16 באב  מי”ב  החל  מתקיים  המבצע  שנה.  למשך  נבחרות,  מזון  ברשתות  לחודש   ₪  1,000 בסך  קנייה  *תלושי 
חוק  לפי  מסחרית  לפרסומת  הגרלות  לעריכת  הכללי  ההיתר  להוראות  בהתאם  נערך  ההגרלות  מבצע  לזכייה.  הקניה  הוכחת  את  לשמור  יש 
תקק של  עותקים  גולדשמידט.  אילן  עו”ד   - ההגרלה  על  המפקח  בע”מ.   )2001( טוב  עוף  מוצרי  ההגרלה-  עורך   .1977 התשל”ז -העונשין, 
ט.ל.ח. לתקנון.  כפוף  מראש.  בתיאום  פ”ת,   97 ז’בוטינסקי  רח’  בע”מ,  אג’נדה  פרסום   - ההגרלה  לעורך  העוזר  במשרדי  להשיג  ניתן  המבצע  נון 

23 1
להגרלה משתלמת לטלאול:  03-9411404 2 ממגוון מוצרי הוד לבן

הכנסוהתקשרוקנו

ואולי תזכו בסל קניות משפחתי*

מבצע קניות לשנה של הוד לבן יוצא לדרך:

לשנה שלמה במתנה!

שתזכו 
לשנה שלמה



י"א באלול תשע"ו 14.9.16 בני ברק 1226

"גולת הכותרת: המרכז הרפואי 
המתקדם במרכז העיר"

הנהלת מכבי מחוז המרכז התכנסה לכינוס מיוחד וסיכמה שנה של פעילות מוצלחת ביותר, בהשתתפות ראש העיר הרב 
חנוך זייברט וחברי הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג והרב חיים פרוינד  ראש העיר הרב חנוך זייברט: "יש לי 

הערכה אישית כלפי הנהלת מכבי על הובלת שירותי הרפואה בעיר" 
מאת: יעקב פלדמן

בנוכחות  נערך  השנה  סיום  לרגל  מיוחד  כינוס 
אישי ציבור ומכובדים רבים. בטקס השתתפו ראש 
הרב  מכבי  הנהלת  חברי  זייברט,  חנוך  הרב  העיר 
מחוז  ראש  פרוינד,  חיים  והרב  שטיצברג  שמחה 
למגזר  השיווק  מנהל  חסיד,  דבורה  הגב'  המרכז 
החרדי הרב משה שלזינגר, מנהל המרחב מר אליהו 
העיר,  מועצת  חברי  מכבי,  מועצת  חברי  עובדיה, 

ועסקני רפואה רבים. 
כי  בדבריו  ציין  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש 
המרכז  פתיחת  את  כאן  חגגנו  השנה  "בתחילת 
הגדולה  העוצמה  את  לראות  והופתענו  הגדול, 
סוד  זה  "אין  כי  הוסיף  העיר  ראש  זה".  מרכז  של 
עם  ויחד  ברק,  בבני  הרפואה  את  מובילה  שמכבי 
זה היא יודעת להנגיש את כל השירותים בהתאמה 
לי  ויש  העיר,  תושבי  לטובת  העיר  לצביון  מלאה 
הנהלת  אל  הטוב  והכרת  אישית  הערכה  כך  על 
מקיימת  שמכבי  הרבים  הפעולה  שיתופי  מכבי. 
עם העירייה במגוון תחומים רבים, הם לא מובנים 
מאליהם ואני מעריך מאד את הנהלת מכבי על כך, 

ואני שמח להיות חבר בקופה זו".
במהלך נאומה סקרה ראש המחוז, הגב' דבורה 
החברים  לרווחת  מכבי  של  הפעילות  את  חסיד, 
בכלל ובמחוז המרכז בפרט, כאשר גולת הכותרת 
היא המרכז החדש שהוקם בלב בני ברק, ובו הושם 
באמצעות  החרדים  החברים  צרכי  על  רב  דגש 
הנגשת והתאמת השירותים לקהילה, יוזמות קידום 

הקהילה  קשרי  מתאמי  פעילות  בקהילה,  בריאות 
שיתוף  הסכמי  ובראשונה  ובראש  הציבור  למען 
העירייה  עם  האחרונות  בשנים  שנחתמו  הפעולה 
אשר  שונים,  וגופים  ארגונים  של  שורה  ועם 
ומתקדמים  זמינים  רפואיים  שירותים  מאפשרים 
חלקם  כאשר  לבית,  סמוך  מכבי  חברי  לרווחת 
מעניקים טיפול רפואי מידי זמין 24 שעות ביממה. 
בדבריה ציינה כי מתחילת השנה הוספו בבני ברק 
מתחומים  ומטפלים  חדשים  מומחים  רופאים   28
"אוזננו  וכי  הפיזיותרפיה  שירותי  הורחבו  שונים. 
במכבי  הקהילה.  לצרכי  קשבת  להיות  תמשיך 
בהצלחה  מובילים  אנחנו  הכל,  מעל  הוא  השירות 
המחוז  ראש  בעיר".  הרפואה  שירותי  את  רבה 
בישרה למשתתפים כי בקרוב תורחב רפואת הנשים 
וכי המרכז לבריאות האשה הממוקם במרכז החדש 

יפעל עד השעה 22:00 בלילה לרווחת תושבי העיר.
שטרחו  המשתתפים  לכל  הודתה  המחוז  ראש 
הנהלת מכבי הרב  לכינוס המיוחד, לחברי  והגיעו 
הקהילה  קשרי  למתאמי  פרוינד,  והרב  שטיצברג 
בבני ברק ר' יוסף בינדר והגב' חנה אייזנבך, למנהל 
על  שלזינגר,  משה  הרב  החרדי  למגזר  השיווק 

מסירותם למען החברים 24 שעות ביממה.
הרב  העיר  מועצת  וחבר  מכבי  הנהלת  חבר 
כי מכבי שירותי בריאות  ציין  שמחה שטיצברג 
בארץ  הבריאות  בתחום  היום  סדר  את  קובעת 
למרכז  המעבר  עם  ברק  בבני  ובפרט  כולו 
החדש. הרב שטיצברג הדגיש כי הנהלת המחוז 
בראשות ראש המחוז הגב' חסיד יחד עם מנהל 
ד"ר  הרפואי  ומנהל  עובדיה  אליהו  מר  המרחב 
תקופה  שבתוך  להוכיח  הצליחו  ברגנר  איתן 

עם  ענק,  בריאות  מרכז  להפעיל  ניתן  קצרה  כה 
מגוון ענק של שירותי רפואה ללא צורך לצאת 

מתחומי העיר.
כי  ציין  פרוינד  חיים  הרב  מכבי  הנהלת  חבר 
"ההישגים הרבים שמכבי השיגה בשנה האחרונה, 
ובטכנולוגיה  ברפואה המתקדמת  האישי,  בשירות 
למעלה  כאשר  בשטח  עצמם  את  שמוכיחים   –
שירותי  במכבי  חברים  העיר  מתושבי  ממחצית 
הגבוהה  המוטיבציה  בזכות  רק  הם   – בריאות 

והחיבור בין העובדים, החברים והקהילה".
את  שהנחה  עובדיה  אליהו  מר  המרחב  מנהל 
האירוע הודה להנהלת מחוז המרכז במכבי שרותי 
בריאות על אוזן קשבת ועל הגדלת השירותים בעיר 
תושבי  האוכלוסייה  צרכי  הכרת  מתוך  ברק  בני 

העיר. 

ראש העיר, וחברי הנהלת 'מכבי'

שימו לב!! את המחירים חסרי תקדים האלו תקבלו רק ברחוב יצחק נפחא 1
אין לנו סניף נוסף!!

אין לנו כתובת חדשה!! 
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אביזרי רכב קפלן - המקורי!!
רח' יצחק נפחא 1 ב"ב- ליד שפע טוב טל: 03-5092200

באותו מקום למעלה מ-20 שנה!

הסופרמרקט לאביזרי רכב

מבצע ענק!
שוברים את שובר המחירים!!

רדיו USB רק 140&!!גלון שמן מנוע החל מ 40&!!

מולטימדיה דאבל דין רק 850&!!תוסף דלק גרמני רק 65&!!

מטענים לפלאפונים - החל מ 30&!!בוסטר להנעת הרכב רק 270&!!



1-800-222-238
להצטרפות חייגו:

המודעה אינה באה לעודד שימוש באינטרנט, אלא לאלו שצריכים אותו לעבודתם ולפרנסתם. למצטרפים חדשים. 
בכפוף לתנאי התכנית. לא כולל תשתית. בתוקף עד: 30.09.16, אינטרנט רימון ישראל 2009, ח.פ 514256437

החטיבה החרדית מבית רימון
אתרוג

באלול הזה
יש לך את כל הסיבות לעבור לאתרוג

גם אינטרנט בהתאמה אישית עם טכנולוגיה 
חדשנית שמאפשרת לך לעבוד ולהישמר

 וגם קבלה טובה לשנה החדשה. 

חודש מתנה
למצטרפים חדשים!
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אם בישראל
תורת חסד על לשונה: במלאת השבעה 

לפטירתה של האישה הצדקנית מרת יענטל 
לונגר ע"ה שהשיבה נשמתה ליוצרה לאחר 

מחלה קשה וממושכת, משרטטים בני 
משפחתה קווים לדמותה ומעלים על נס את 

פועלה של אשת החסד שמסרה נפשה וממונה 
למען הבריות  חיים של חסד

מאת: הילה פלאח 

מתושבי  אלפים  ליוו  ומזועזעים  המומים 
העיר ב"ב, את האישה החשובה מרת יענטל 
לונגר ע"ה, אשת הרה"ח ר' מנחם צבי לונגר 
לאחר  ימיה  בדמי  שנפטרה  שיבלחט"א, 
קשים  בייסורים  האחרונה  בשנה  שהזדככה 
ומרים, באהבה ובדומיה. בשעות הבוקר של 
ופונתה לבית החולים  ג', הדרדר מצבה  יום 
הלילה,  חצות  ולקראת  הישועה  מעייני 

השיבה את נשמתה ליוצרה.
בי- תשט"ו  בשנת  נולדה  ע"ה  המנוחה 

ועשיית  ליבה  בטוב  נודעה  נעוריה  ם. משחר 
חסד. בבית הוריה שיח"ו ספגה את היסודות 
החסד  מעשה  לכל  היתד  את  לה  היווה  אשר 
בהסתר  שהכל  הוא  החינוך  כאשר  הגדולים, 
לבעלה  נישאה  לפרקה  בהגיעה  ובצנעה. 

הרה"ח ר' מנחם לונגר שיבלחט"א. 
לאחר הנישואין, התגוררה בשיכון סקווירא 
והמשיכה במעשה החסד, ואח"כ עלו להשתכן 

בארץ הקודש. 
אשת החסד של רמת אלחנן כונתה בפי כל. 
בצדקה  לעסוק  הקפידה  ממש  נפש  במסירות 
וחסד, אך תמיד בצנעה מבלי להשאיר עקבות, 
מתוך ידיעה שאין מלווין לו לאדם אלא מצוות 
ומעשים טובים. שום דבר לא היה חשוב יותר 
האחר.  למען  נפש  מסירות  מאשר  עבורה 
משפחות נזקקות ואנשים מעוטי יכולת, ידעו 
שניתן להגיע לצרכנייה השכונתית שבבעלות 
את  שצריך.  מה  ולקנות  לונגר  משפחת 
התשלום היא אף פעם לא דרשה. בכדי שלא 
לבייש את מי שאין לו, הייתה רושמת בפנקס 
ומיד בצאתם הייתה מוחקת את החוב שלהם. 
ממשיכים  אנשים  היו  ארוכות  שנים  במשך 
לקנות כמו כל אחד אחר, למרות שמעולם לא 

שילמו על הקנייה.
"ברכת  החסד  ארגון  את  הקימה  המנוחה 
בעצמה  היא  כאשר  ליולדת"  עזרה  רחל 
מבררת ודואגת לכל יולדת לאוכל בבית ולבית 
החלמה ליולדת, ואף לעזרה בבית כדי שהכל 

יהיה הכי טוב.
הזקוקה  משפחה  על  שומעת  כשהייתה 
לעזרה, על זוג שעומד להינשא ואין מי שיעזור, 
ולוקחת אותה לרכוש מוצרים התעקשה לקיים 
בחנות  רב.  בהידור  כלה  הכנסת  מצוות  את 
גב'  ידעו שכאשר  יאקאב חשמל  טרקלין  של 
לונגר מבקשת לשלוח מקרר או תנור לכתובת 
מסויימת, שולחים מבלי לשאול שאלות. מתן 

בסתר מבלי להשאיר עקבות.
על  העיר  מתושבי  אחת  סיפרה  גם  כך 
שסיפרה  לאחר  בביתה,  שנחתה  יבוש  מכונת 
לתומה כי אין לה איך לייבש את בגדי ילדיה 
הרכים. למחרת, כאשר הגיע שליח עם מייבש 
חלה  שלא  לבדוק  האישה  ביקשה  חדש, 
ההזמנה  כי  לגלות  והופתעה  בהזמנה,  טעות 

והתשלום בוצעו ע"י גברת לונגר.
מרחבי  אלפים  הגיעו  השבעה  ימי  במהלך 
גדולים  ובניהם רבנים  הארץ אשר באו לנחם 
ונפעמו  חוליה  בימי  המנוחה  את  ליוו  אשר 
מגדלותה ואמרו "אנחנו באנו לחזק אך יצאנו 

מחוזקים".

יהודי גלמוד שהגיע לנחם, סיפר כי המנוחה 
שבת  ערב  מדי  בביתם  מתייצבת  הייתה  ע"ה 
בכדי לסעוד את אשתו החולה, ובכך לאפשר 
כאשר  הכנסת.  בבית  לתפילה  ללכת  לבעלה 
אותה אישה התאשפזה, הגיעה לבית החולים 
החולה  עם  ישבה  ארוכים  לילות  ובמשך 

במסירות אין קץ.
ילד  זה.  מי  משנה  ולא  לחברו  אדם  בין 
המשפחה  בני  בפני  סיפר  לנחם,  שהגיע 
שהייתה מבקשת ממנו ללמוד משניות וכאות 
הערכה היה מגיע לחנות וזוכה בארטיק חינם.

ליום  וציפתה  חיכתה  השבוע  ימות  בכל 
שבת  של  מושג  כזה  אצלה  היה  לא  השבת, 
בכל  ומלאים  גדולים  סירים  תמיד  פשוטה. 
מי  כבר  יהיה  שבעז"ה  תמיד  אמרה  טוב, 

שיהנה מזה.
בימי השבעה ראו כמה מהנזקקים אוכלים 
יחד עם האבלים, הם מאותם אנשים שבחייה 
ידעו שאם רוצים אוכל ב-1:00 בלילה דופקים 
אצלה ומיד היא תכין. הייתה משפחה נזקקת 
יום  מבושל  אוכל  להם  הכינה  בעצמה  שהיא 
יום שבת ויו"ט במשך 10 שנים לאחר שהאמא 

של המשפחה נפטרה. 
זילברשטיין  יצחק  רבי  הגדול  הגאון 
החסד  מעשי  על  שידע  השכונה  רב  שליט"א 
"אם  הייתה  שהמנוחה  בשבעה  אמר  שלה 
מסירות  את  לפרסם  שיש  והדגיש  בישראל" 
נפשה. אחיה הרב מרדכי פורגס גבאו של הרב 

סיפר על מעשי חסד נסתרים שהיה עד להם.
חנוך לנער על פי דרכו, בשמחה ובטוב לבב 
חינכה את צאצאיה לאהבת תורה ויראת שמים. 
בהשתפכות  לתפילה  דוגמא  היוו  תפילותיה 
ספוגים  שלה  התהילים  וספר  הסידור  הנפש. 
קבועים  בזמנים  המתחטא.  כבן  של  בדמעות 
תהילים  לומר  הלכה  שנים  במשך  יום  יום 

בצבור נשים.
ששכבה  בזמן  כולם.  כנגד  תורה  ותלמוד 
על מיטת חוליה, אהבת התורה שלה לא ידעה 
מבעלה  ביקשה  האחרונים  בימיה  גם  גבול. 

שיבלחט"א שילך לשיעורו הקבוע.
בשנים האחרונות סבלה מהמחלה האיומה 
הדין  את  עליה  קיבלה  נפש  ובתעצמות  ל"ע 

בבחינת "יסורים מכפרים".
בדרך  חינוך  על  דגש  שמה  ע"ה  המנוחה 
דורות  אחריה  והותירה  והחסידות,  התורה 
ועשרות  ובנות  בנים  ומבורכים,  ישרים 
צאצאים הממשיכים את דרכה בצדקה וחסד. 

ת.נ.צ.ב.ה.

כ"ק האדמור מפיטסבורג בניחום אבלים

לפעמים 
המבצעים הכי

טובים נמצאים 
ממש קרוב...
מבצעים מיוחדים

בתאריכים נבחרים!

•  •

כליל מלכות לשעברהיכלי מלכות לשעבר

לפרטים: 03-6777100



מתחם המסעדה היהודית החדש, רח' כינרת 4
מול מגדלי בסר 3, להזמנות: 03-5789999

בני ברק

רח' ירמיהו 23 )מתחם "מפגש האש"(
להזמנות: 02-5388888

ירושלים

רח' העמל 50,
להזמנות: 03-5789988 

פתח תקווה

מזמינים מראש, לראש השנה!

גפילטע פיש מקורי פוגש חריימה אותנטי , בקר נימוח מלווה בפלפל
ממולא עסיסי, כל המנות, כל הטעמים , לכם נשאר רק לבחור.

שנה טובה ומבורכת בכל הטעמים שבעולם!

תפריט עשיר ומגוון לראש השנה
מבית המסעדה היהודית

הזמינו עכשיו !

כתובתנו
החדשה:

אוכל יהודי אותנטי

מסעדה  אולם אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת
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"שילמתי מחיר אישי על ההתייצבות לצדכם, אבל אנחנו 
נתגבר על זה כיוון שיש לנו הרבה זמן ביחד", הגיב נתניהו 
לסקרים הלא מחמיאים, בשיחת טלפון עם שר חרדי בקו 
הולנד-ישראל. שיחת הטלפון התקיימה ברביעי בערב, עם 
פרסום המשאלים שהכתירו את יאיר לפיד כראש ממשלת 
שגם  האפרכסת,  של  הירושלמי  מהצד  המאזין  הסקרים. 
כדרכו,  שנתניהו  התרשם  מהמספרים,  נחת  רווה  לא  הוא 

מתכוון להפיק מהלימון הזה לימונדה.
בישיבת ראשי הקואליציה ביום ראשון בבוקר ביבי כבר 
סימן את היעד. אם איווט דיבר על הארכת הפתיל לצרכים 
צינור  הארכת  על  מדבר  שנתניהו  הרי  קואליציוניים, 
אופציה  אין  הקואליציה,  מרכיבי  לכל  לתפיסתו,  החמצן. 
הפוליטיות.  יכולותיהם  למיצוי  יותר  טובה  קואליציונית 
כי  שהסביר  כחלון  האוצר  לשר  שמורה  הסיכום  זכות 
"הסקר של לפיד עשה לכולנו טוב היות והוא קבע מועד 

את הבחירות ב-2019". 
בנט, שעל  החינוך  כולל שר  בהסכמה,  הנהנו  הנוכחים 
מה  לו  מבין השותפים שיש  היחיד  הוא  הסקרים  מדד  פי 
הידיים  כיפופי  כל  בנט מבין שאחרי  להרוויח. אלא שגם 
תהיה  לא  מייצג  שהוא  לציבור  הקטנוניות,  והמריבות 
ממשלה טובה יותר מזו הנוכחית. את התובנה הזאת כנראה 
קלטו לאחרונה גם בידיעות אחרונות, וביום שלישי השבוע, 
הם תקפו את 'הבן יקיר' בכותרת ראשית: "סדר העדיפויות 
של בנט. הצהיר שלימודי היהדות חשובים יותר ממדעים". 
לא צריך בגרות של חמש יחידות במתמטיקה כדי לעשות 
את החשבון. הכותרות ב'נוניתון' כמו ב'ביביתון', נטולות 
המשתנה.  למציאות  בהתאם  תמיד  ומוכתבות  אינטרסים 

אכן, עיתונות במיטבה.
הזכיר  לא  ממש  נתניהו  השבועית,  הממשלה  בישיבת 
לא  סוף-השבוע.  במאמרי  שתוארה  המיוזעת  הדמות  את 
על רקע הסקרים הלא מחמיאים וגם לא על רקע החקירה 
ידי  על  כן(  גם  פניות  )נטולת  במקצועיות  שמתמסמסת 
נתניהו,  חקירת  על  חודשים  כאן  "מדברים  היועמ"ש. 
ובסוף מה שאנחנו מקבלים זה בסך הכל חקירות בנתניה", 
התבדח השבוע גורם בלשכתו. זה מה שנקרא, מתלוצץ עם 

סוקריו על חוקריו.
נתניהו משתדל לשדר ביטחון מול מרכיבי הקואליציה, 
להתחנן  ואפילו  לבקש  מוסיף  הוא  סגורות  בשיחות  אך 
לזכותו  לפיד.  לידי  ישחקו  שלא  החרדים  מהפוליטיקאים 
ייאמר שבמקרה הזה, והפעם בלי טיפת ציניות, הוא אכן 
היה הראשון שזיהה. במפגש עם אנשי התקשורת החרדית, 
ולהימנע  לפיד  לידי  לשחק  שלא  בנוכחים  הפציר  הוא 
מניהול מאבקי דת ברחוב החילוני. כבר נכתב כאן בשבוע 
רכבת השדים  מוקדם,  ותכנון  שעבר, שעם מעט מחשבה 
לא  מהרציף.  יוצאת  הייתה  לא  מלכתחילה  התקשורתית, 

בשבת, וגם לא בשישי ובמוצ"ש.

מדע והלכה
תפיסתית,  מפנה  כנקודת  הסתמן  שעבר  סוף-השבוע 
החרדיות  המפלגות  ראשי  בישיבת  החלה  כשהדרמה 
של  בבוקרו  הפנים.  שר  בלשכת  רביעי  ביום  שהתקיימה 
יום פורסם כאן בשמו של שר חרדי בכיר, פולמוס של 'אני 
מאשים' כלפי גורמים ביהדות התורה ששפכו שמן במקום 
מים למדורה. זהות הדובר הייתה ברורה ובמישור הפנימי, 

הראיון עצמו שימש כחומר בעירה.
מסוים  ובשלב  נוקב  ויכוח  התנהל  עצמה  בישיבה 
נתבקשו העוזרים שהיו מעורבים במגעים, לצאת מהחדר 
ולהותיר את חברי סיעת דג"ל )דרעי, גפני וליצמן( לבדם. 
את  לומר  המוסקטרים  לשלושת  התאפשר  הללו,  ברגעים 
לדברים  מהפרשנות שתינתן  לחשוש  בלי  ליבם,  על  אשר 
על ידי העוזר או היועץ, שהח"כ חייב להיראות בפניו תמיד 

כצוק איתן, בטון מזוין.

שלושה  לפני  לדרך  שיצאה  הזאת  ההרים  ברכבת 
את  שהזניקו  הראשונים  היו  התורה  דגל  ח"כי  שבועות, 
הקרונית לגובה. מיעוט רבים שניים, אבל הטענות במקרה 
הזה הושמעו דווקא לעברו של ח"כ אורי מקלב שהתריע 

מעל כל במה, כמו אלי ישי טרום אסון הכרמל. 
שמתייצב  המתמיד,  הח"כ  את  בכנסת  השבוע  פגשתי 
'זמן  בכלל  היא  ספטמבר  פגרת  ועבורו,  יום  מדי  בבניין 
אותו  שמאשימים  לאלו  משיב  הוא  כיצד  ושאלתי  אלול', 

ומצביעים עליו כמי שהוציא את הדברים מפרופורציה.
את  עליו  שיפילו  מוכן  לא  בתגובה,  המדע  ועדת  יו"ר 
האחריות על התלקחות החללית, ותולה את האשמה במי 
הוא  הפוכה",  המציאות  "הרי  השיגור.  טיל  את  שהרכיב 
במשך  שניהל  מוקדמות  תכתובות  כראיה  הציג  וגם  אמר 
שבועות ארוכים, "ניסיתי להרגיע, להציע חלופות. הפיצוץ 

קרה רק בגלל שלא שמעו לאזהרות המוקדמות. 
רוצים  לא  אנחנו  ברור.  שיהיה  עכשיו,  גם  אומר  "אני 
שאנחנו  מה  ציבורית.  מהומה  צריכים  ולא  חיילים  לעכב 
בשבת',  'עבודה  תהיה  לא  העבודה  שהנחת  זה  צריכים 
בחברת החשמל  'הנה,  לי,  אמרו  פתרונות.  והותר  די  ויש 
וביררתי ומתברר שבחברת החשמל  גם'. הלכתי  זה קורה 
מתקנת  העדפה  להנהיג  חוק  מכוח  חובתם  את  מיישמים 
לערבים באמצעות העסקה בשבת. שאלו אותי, איך הקימו 
מצאו  שם  וגם  וביררתי  הלכתי  בירושלים?  הגשרים  את 
פתרונות. אפילו בביצוע העבודות במנהרות הכרמל, מיכי 
אלפר בשעתו, חיבר בין הגורם שביצע את העבודות לבין 
כל  דגל,  כמו  בדגל  אלטרנטיבות".  ומצאו  מוריה  חברת 

הדרכים מובילות למיכי אלפר.
אחרי שהחברים מדגל נגעו בשחקים ורצו לחזור לקרקע 
המציאות, היה זה ליצמן שהזניק את רכבת ההרים לנקודה 
הגבוהה ביותר במסלול. כאיש הסיעה המרכזית שאחראית 
לשינוי השם "יהדות התורה והשבת", לליצמן לא הייתה 
שום ברירה או בחירה. כמקובל בנושאים מהסוג הזה, כל 

המרחיב בהסברים, לוקה בגופו.

מה האלטרנטיבה?
אחרי ההקדמה המתבקשת הזאת, נחזור לתיאור הדרמה 
שהתרחשה בישיבת ראשי הסיעות החרדיות. בחדר הייתה 
כי השר  'כלו כל הכצים', אחרי שבג"ץ פסק  תחושה של 
האחראי בלעדית הוא שר העבודה. העימות עם כץ הגדול, 
לא  הרצח,  ודיאטת  הניתוח  טרום  כץ  ישראל  שכונה  כפי 
עשו  ליצמן  בלשכת  מהצדדים.  אחד  לאף  טוב  עשה 
שיעורי בית והגיעו עם רעיון יצירתי במטרה למנוע סכסוך 
מתוקשר נוסף עם כץ הקטן, השר חיים כץ )לאור הנתונים 

הפיזיים שהשתנו אולי כדאי לעדכן את ההגדרות(. 
ההצעה של הליצמנים הייתה, כי פורום ראשי המפלגות 
כץ  חיים  מהשר  לדרוש  ליצמן  השר  את  יסמיך  החרדיות 
ההיתרים  בנושא  לידו  שתפעל  מייעצת,  ועדה  להקים 
בשבת, כאשר עד לגיבוש הוועדה וקביעת הנהלים יוקפאו 
שבת  במסכת  הקרובות.  השבתות  בארבע  העבודות  כל 
למדנו ש"אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים". 

הליצמנים ביקשו ליתר ביטחון, ארבע.
מי שהוציא את האוויר מהבלון, ולא בשחרור לחץ אלא 
סיכה, היה השר המארח דרעי. שר הפנים הזכיר  בנעיצת 
לנוכחים את ה'חטא הקדמון' – אותה פגישה אליה זומנו 
על ידי שר התחבורה, בנוכחות כל בכירי האגפים במשרד, 
במטרה מוצהרת ומוכרזת למנוע את הפרת הסטטוס-קוו. 
כץ  שישראל  פגישה  אותה  אחרי  ואמרתם  הלכתם  "הרי 
פורסם  אפילו  זה  בשבת,  עבודות  יותר  יהיו  הבטיח שלא 
באחד העיתונים. אני חייב לומר לכם שגם אני ישבתי שם 
לחברים  דרעי  אמר  לגמרי",  אחרת  הדברים  את  והבנתי 
של  ההתנהלות  את  אהבתי  לא  כמוכם  אני  "גם  והסביר, 
במוצ"ש,  עיתונאים  מסיבת  באותה  במיוחד  במשבר  כץ 

אבל צריך להודות שישראל כץ לא הבטיח לנו שלא יהיו 
עבודות באופן גורף. הוא לא הבטיח וגם לא יכול להבטיח 

דבר כזה". 
זאת  הוכיח  דרעי  עדים,  ומאה  ראיות  להביא  במקום 
מהודאת בעל דין: "כשהייתי שר כלכלה עם כל ההשתדלות 
והמלחמה למנוע ולצמצם עבודות בשבת, הצלחתי למנוע 
רק חלק מהעבודות. כשפעם אחת ניסיתי לעשות משחקים 
מה  עלי.  להגן  הסכימה  לא  והמדינה  לבג"ץ  נגדי  הלכו 
נראה לכם, שאחרי כל מה שעברנו חיים כץ יעצור הכל? 

זה לא יקרה וכולם פה יודעים את זה".
כנים  הכי  המונולוגים  אחד  את  דרעי  סיפק  הזה  בשלב 
שהייתה  מבין  "אני  האחרונה:  בתקופה  כאן  שנשמעו 
רצו  וכולם  התורה  גדולי  מועצת  ישיבת  להיות  אמורה 
להראות עד כמה הם נלחמים למען השבת, אבל צריך לומר 
את האמת. בכל הממשלות שבהן ישבנו היו עבודות בשבת 
בהיקפים דומים ובכל הממשלות שנשב גם יהיו עבודות. 
נתניהו מתנהג איתנו בקדנציה הנוכחית ביושר ובהגינות. 
להסתדר  למדנו  היהודי  מהבית  המיזרוחניקים  עם  אפילו 
והורדנו את מפלס השנאה. וכי מישהו מהיושבים כאן מוכן 
באמת לקום ולעזוב את הקואליציה? מישהו מוכן לחזור 
לתקופת לפיד? ואם נלך לבחירות מישהו מהיושבים כאן 
ראש  לנו  יהיה  וכי  יותר?  טובה  תוצאה  שתהיה  חושב 
ממשלה טוב יותר מנתניהו בקדנציה הנוכחית?". בלשונו 
החברים,  את  דרעי שאל  אוסלו,  הסכם  בתקופת  פרס  של 

בשתי מילים: מה האלטרנטיבה?

תשובה מיראה
הנוכחים בחדר חשו שהרלסים הוסרו, ובאותו רגע היה 
לא  "אני  לפסים.  הקרונות  את  להחזיר  שביקש  ליצמן  זה 
מתרגש מהתקשורת, לא כשהיא בעדי ולא כשהיא נגדי", 
הוא אמר ודיבר על מבחן התוצאה במושגים של 'תשובה 
בשבת  ניצחנו  התוצאה  שבמבחן  לזכור  "צריך  מיראה': 
רציניים  כי הבינו שאנחנו  ולא התקיימו עבודות,  שעברה 
העבודות  את  לצמצם  צריך  הסוף.  עד  ללכת  באיום שלנו 
עובדים  זאת  שבכל  במקומות  גם  שבמינימום.  למינימום 
בגלל צרכי בטיחות שהם פיקוח נפש לדאוג שיועסקו גויים 
ולא יהודים ולא לעשות זאת ברעש שיוצר חילול ה' וחילול 

שבת בפרהסיה".
"יענק'ל אני איתך", השיב דרעי, "אבל בשביל לצמצם 
האחרון  הדבר  הציבורי  הרעש  את  ולהשקיט  עבודות 
שאנחנו צריכים זו עוד הודעה מאיימת של ראשי המפלגות 
החרדיות. אני מציע שלא נוציא שום הודעה, ואתה תתקדם 

ישירות מול חיים כץ". 
השר  כי  טלפונית  החברים  עודכנו  בלילה  רביעי  ביום 
חיים כץ הביע נכונות לצמצם את העבודות למינימום, עד 
לשיעור מזערי של עבודה או שתיים, כאשר גם בעניין הזה 
תינתן תשובה סופית למחרת היום. העתיד נשמע מבטיח 
למשך לילה בודד. בחמישי בבוקר ניתנה התשובה של שר 
הכותרת  של  לאור  והוצאתה  השמש  זריחת  עם  העבודה, 

הראשית של ידיעות אחרונות. 
"בשבת יהיו עבודות ברכבת", צוטט חיים כץ כשתמונתו 
מתנוססת לראווה. בגוף הראיון השיח אומנם היה מתון-

ברורה  תשובה  "קיבלנו  וברור.  חד  היה  המסר  אך  מתון 
הבוקר בידיעות אחרונות", שלח דרעי לליצמן, באמצעות 
המכשיר )המפוקח כמובן(, של העוזר המעורב בכל, מוטי 

בבצ'יק.
כי  החרדים  לנציגים  הוברר  כץ  עם  נוספות  בשיחות 
הוא לא מתכוון להגיש את רשימת האתרים בהם יתקיימו 
רק  עבודות  יתקיימו  מבחינתו,  כי  מצהיר  אך  עבודות, 
במקרי בטיחות, ויושם דגש על ביצוען על ידי עובדים לא 
יהודים. השבת חלפה עברה לה, ושום מסיבת עיתונאים לא 

התקיימה בסופה, משני הצדדים.

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

מתלוצץ עם סוקריו
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שליצמן  בשעה  פעמיים.  תמיד  זה  שניים,  כשיש  זה  ככה 
את  והוגיע  במשרדו  דרעי  ישב  השבת,  ברכבת  התעדכן 
מוחו בפרשה נפיצה לא פחות של חנויות השבת בתל אביב. 
לנהוג  כיצד  דרעי  כאן בשבוע שעבר, התחבט  כפי שנחשף 
המדינה  תשובת  להגשת  המועד  המרכולים.  בג"ץ  בסוגיית 
לאישור  הסמכות  החזרת  שאלת  ריחפה  וברקע  ובא  הגיע 
חוקי העזר העירוניים – ממליאת הממשלה לידי שר הפנים. 
דרעי שהבין כי השעון מתקתק לקראת פיצוץ נוסף בישיבת 

הממשלה ביום ראשון, החליט לעשות מעשה. 
הזעם הציבורי הוביל את דרעי למסקנה שהעשייה הטובה 
ביותר במצב הנוכחי היא שב ואל תעשה. בצהרי יום רביעי 
בבוקרו  עיתונות  בקו  הרעיון שפורסם  את  לגלגל  החל  הוא 
בעתירת  המדינה  לתשובת  המועד  לדחיית  להביא  יום,  של 
בג"ץ בעלי המרכולים עד אחרי החגים. כדי להביא לתוצאה 
הרצויה צריך היה לגייס את הסכמת ראש העירייה חולדאי 
הם  הצדדים  שני  הזה  ובמקרה   – העותרים  הסכמת  ואת 

אגוזים לא קלים לפיצוח. 
אחרי שעות ארוכות של מגעים הושגה הסכמת הצדדים, 
ובעקבות כך היועמ"ש אביחי מנדלבליט נתן את האור הירוק 
מיהרו  היום  למחרת  המדינה.  מטעם  דחייה  בקשת  להגשת 
שופטי בג"ץ לקבל את הבקשה ונתנו למדינה פרק זמן נוסף 
שניתנו  בבג"ץ  הכרעות  שלוש  אחרי  חודשים.  ארבעה  של 
לטובתו בתוך פחות משנה - פסקי הדין בעתירות נגד מינויו 
והשבוע, קבלת בקשת  פנים,  מינויו לשר  ונגד  כלכלה  לשר 
אמרתו  על  לחתום  יכול  דרעי   - המרכולים  בבג"ץ  הדחייה 

המפורסמת של מנחם בגין המנוח: יש שופטים בירושלים.
דרעי שהבין לאן הרוח נושבת, ניסה להפחית את עוצמתה 
ומהירותה. ביום רביעי, הוא ניפק אמירה שכמותה לא נשמעה 
כאן מעולם על ידי נציג חרדי. "החילונים יחליטו איזו שבת 
הם רוצים, אנחנו לא חיים במדינת הלכה", אמר דרעי וחולל 
דרעי  של  האמירה  החרדים  הכנסת  מחברי  לכמה  מהומה. 
סיפקה סולם. זה לא הם שוויתרו, אלא הוא. בשיחות סגורות 
נשמעו החברים מיהדות התורה, כמו אותו משגיח בישיבה 
'זמן  אשכנזית שתולה את הרפיון בתפילת שחרית בתחילת 
אלול', בבחורים הספרדים שנותרים ערים עד אחר חצות, כדי 

לומר סליחות.
חבריך  בלשכתו.  דרעי  את  השבוע  שאלתי  הגזמת,  לא 
מיותרת  הייתה  שלך  שההצהרה  טוענים  התורה  מיהדות 

ומסמסה את המאבק.
"אבל  דרעי,  השיב  התגובות",  כל  את  בחשבון  "לקחתי 
לצאת  החלטתי  אחריות,  לקחת  שחייבים  למסקנה  הגעתי 
עם מה שיצאתי כדי להוריד את גובה הלהבות ברחוב ולתת 
לחיים כץ לעבוד בשקט ולצמצם עד כמה שניתן את העבודות. 

במבחן התוצאה, האמירות שלי הרגיעו את הסערה". 
פומבית, מדבר דרעי על המסר שהעביר כלפי חוץ, לרחוב 
חבריו  כלפי  ששיגר  המסר  דבר  של  לאמיתו  אך  החילוני, 
לפורום ראשי המפלגות, וגם לרחוב החרדי – היה לא פחות 
חשוב, בשבילו ובשבילנו. אין לנו ארץ אחרת, וגם לא מדינה 
רק  יהיה  הכלים,  את  נשבור  ואם  יש,  מה  זה  קואליציה.  או 

יותר גרוע.

חינוך מחדש
מי שחרד לגורל פורום ראשי המפלגות החרדיות על רקע 
המאורעות המתוארים לעיל, מוזמן לשתות כוס מים, לקבל 
ישיבת  לאחר  ראשון  יום  בצהרי  ולסור  ברגיעה,  השבת  את 
הממשלה ללשכת שר הבריאות בירושלים. ראשי המפלגות 
הערים  וראשי  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן  לצד  החרדיות, 
לבינוי  החומש  תוכנית  ביישום  לדון  כדי  הוזמנו  החרדיות, 
כניסתו  מאז  פרוש  השר  סגן  שהוביל  החרדי  למגזר  כיתות 

ללשכת סגן השר בקדנציה השנייה.
ברוטציה  פרוש,  של  הראשונה  הקדנציה  מחצית  את 
דהיום  בנט(  )את  והמחנך  דאז,  החינוך  שר  תחת  מוזס,  עם 
גדעון סער, יזכרו לו לעד על רקע פרשת עמנואל. בקדנציה 
חותם  להטביע  בחירתו,  עם  אומר,  גמר  פרוש  הנוכחית 
לדורות – בהתאם לסלוגן של יהדות התורה, ולא לעסוק רק 
לכנס  גרנדיוזי,  נשמע  הציב  היעד שהוא  בתחזוקה שוטפת. 
את  מהם  לקבל  החינוך,  אגפי  ומנהלי  הערים  ראשי  כל  את 
את  מסודרת שתסכם  חומש  תוכנית  ולבנות  הנתונים,  מלוא 
צרכי החינוך החרדי בתחום הבינוי, הן בערים החרדיות והן 

בערים המעורבות.
מדובר ביעד יומרני מבית ומחוץ. לבד מהמלאכה הקשה 
של קבלת גושפנקא רשמית ממשרד החינוך ונקיטת מהלכים 
אופרטיביים להשלמת החסרים, המשימה הראשונית הייתה 
בעיקר פנימית. יותר קל להוציא מידע מראשת עיריית נתניה 

תחת חקירה, מאשר לקבל נתונים פנימיים מיעקב גוטרמן על 
עיריית מודיעין  לגבי ראש  מה שמתרחש בעירו. מה שנכון 
עילית הריכוזי, נכון במידה כזו או אחרת, לגבי כל ראש עיר 

שגרתי שאוהב לשמור את הנתונים צמוד לחזה.
את  עצמו  על  ייטול  מי  לשאלה  נגעה  נוספת  התחבטות 
המשימה. לפרוש היה ברור שאם הצוות המקצועי של משרד 
עשור  בעוד  תוצג  החומש  תוכנית  במלאכה,  יתחיל  החינוך 
ותשקף חמישית מהצרכים הרלוונטיים למועד הצגתה. מצד 
שני, להיעזר בייעוץ חיצוני ועוד במימון המשרד זו מלאכה 

בלתי אפשרית בפני עצמה.
ראשי  פורום  לפרויקט  גויס  הפלונטר  את  לפתור  כדי 
הרשויות החרדיות בראשות ראש עיריית ביתר עילית מאיר 
של  החשבון  רואי  משרד  שירותי  את  ששכר  רובינשטיין, 
אביגיל שיקוביצקי, שמעסיק עשרות רואות חשבון חרדיות, 
והחריצות,  המקצועיות  בצד  אברכים.  נשות  ככולן  רובן 
הייתה זו כנראה הסיעתא דשמיא שנובעת מההרכב הייחודי 
של המשרד, שהצליחה להביא להכללת כל הצרכים החרדים 

בנייר עמדה אחד. 
לפני  שהתקיים  מיוחד  במפגש  הוצג  הביניים  תוצר 
הערים  ראשי  פרוש,  השר  סגן  בנוכחות  חודשים,  כשלושה 
החרדיות ומנהלי אגפי החינוך בערים המעורבות )גילוי נאות: 
קידר(.  אורי  עו"ד  לצד  בכובע המשפטי  השתתפתי במפגש 
'תוכנית החומש' בטור של הפרשן  רעיון  ועד לפרסום  מאז 

המוערך יעקב ריבלין לפני שבועיים, חלפו כשלושה חודשים 
בהם נשמר השקט, כאשר במפתיע, איש מהמעורבים לא רץ 

להדליף ולהתקוטט על קרדיטים.
הכיתתי,  הלוח  של  העליונים  ובשוליו  הגיר  קצה  על 
מהנתונים שעובדו ורוכזו למסמך מרוכז עולה מציאות בלתי 
החרדי,  במגזר  כיתות   6,706 חסרות  להיום  נכון  אפשרית. 
עוד  יידרשו   ,2021-2017 השנים  שבין  הוא  הצפי  כאשר 
כ-3,115 כיתות ובסה"כ 9,821 כיתות לימוד בחמש השנים 
בהתאם  כיתות  יאוחדו  אם  גם  כי  עולה  מהדו"ח  הקרובות. 
לממוצע התלמידים, החסרים במהלך חמש השנים הקרובות 
לימוד. בקצב הזה, מצוקת הדיור  כיתות  יגיעו עד ל-8,435 

תהיה רק הקדימון למצוקת הכיתות. 
בלי  אבל  מהפתרון,  אחוזים  חמישים  היא  הבעיה  הכרת 
האחוזים  לחמישים  מעשיים,  לפסים  התוכנית  את  להעביר 
הללו לא יהיה כל ערך. פרוש גלגל את הדו"ח הלאה והעביר 
אותו לתמיר בן משה, סמנכ"ל ומנהל מינהל ופיתוח במשרד, 
שנחשב למי שקשוב לצרכי המגזר. בן משה הציג בין השאר 
את הדו"ח לאנשי האוצר, שהבהירו כי בתקציב הקרוב משרד 
כיתות   17,000 של  תקדים  חסר  מספר  לקבל  אמור  החינוך 
לחרדים,  יגיע  מזה  שמשהו  כדי  הקרובות.  השנים  לחמש 
ניהוג אחד  חייבים כל חברי הכנסת החרדים להיכנס לקרון 

ולהציג דרישה זהה, והפעם בלי קונוטציות שליליות.
השלב הבא, בדרך להצגת דרישה קואליציונית מאוחדת, 
היה  שאמור  פרוש  מאיר  הקרוב.  ראשון  ביום  להגיע  אמור 
ויתר למען השלום. כך גם דרעי  לרכז את המפגש בלשכתו 

שהעניק גיבוי לפורום ראשי הערים כשר הפנים. 
במאמר המוסגר, שווה לשים לב לקשר המשתפר לאחרונה 
בין אריה דרעי לשלומי אמונים. במאבק השבת, דרעי ופרוש 
הקריאו את אותו דף מסרים, וגם מול ראשי הערים של שלומי 
אמונים, בביתר עילית ובאלעד, מתחממים לאחרונה היחסים. 
השבוע נקבעה במשרד הפנים רשימת הערים הזכאיות לפרס 
ניהול תקין, ומכל ראשי הערים החרדיות, ראש עיריית אלעד 
ישראל פרוש הוא היחיד שיקבל את התואר מידי שר הפנים, 
זו הפעם השנייה )הפעם הקודמת הייתה בתקופת שר הפנים 
גדעון סער(. ראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן, יקבל 
רק את פרס הניחומים על שיפור המערכת הכספית, אם כי על 
סמך תקדימי העבר סביר להניח שיצליח להשתחל לצילומים 
של שני הטקסים. אז נכון שהמדדים אובייקטיביים ונקבעים 
ניתן  לא  עדיין,  אך  במשרד,  המקצועיים  הגורמים  ידי  על 
לזלזל בכוחו של השר מול הפקידים האחראים, כפי שיכול 

להעיד ראש עיריית ירושלים ניר ברקת.  
פרוש, דרעי וגפני לצד ראשי הערים, אמורים להגיע ביום 
ראשון דווקא ללשכתו של ליצמן, כדי לנסח דרישה אחידה 
העמדה  נייר  את  ולהפוך  החרדיות  המפלגות  של  וברורה 
לנייר עבודה. מיותר לשאול מה הקשר בין בריאות לחינוך, 
לביבי,  רק  ולא  לכל,  וידוע  גלוי  הנוכחית  ובקדנציה  היות 
שהדרך המהירה ביותר ללשכת שר החינוך, עוברת בלשכת 

שר הבריאות.
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במקום להביא ראיות ומאה 
עדים, דרעי הוכיח זאת 

מהודאת בעל דין: "כשהייתי 
שר כלכלה, הצלחתי 

למנוע רק חלק מהעבודות. 
כשניסיתי לעשות משחקים 

הלכו נגדי לבג"ץ והמדינה לא 
הסכימה להגן עלי. מה נראה 
לכם, שחיים כץ יעצור הכל? 

זה לא יקרה וכולם פה יודעים 
את זה"

חומש תחילה. סגן שר החינוך פרוש וראשי הערים במפגש הצגת 'תוכנית הבינוי'
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מאת: יעקב פלדמן

לאור  צאתו  עם  ומחנכים  להורים  בשורה 
'ספר  חינוך,   – מרנן"  "סברי  החדש  הכרך  של 
החינוך  סוגיות  בכל  ומחנכים  להורים  הדרכה' 
גדולי  ממרנן  ונושאים,  שערים  לפי  בדורנו, 
התורה והחסידות זצוק"ל ויבלחט"א. הספר, בן 
760 העמודים, זכה לברכתם הנלהבת של מרנן 
כתוב  והוא  שליט"א,  והחסידות  התורה  גדולי 
בשפה קולחת ועשירה, בתמצות רב, בדגש על 

האופן המעשי בדרכי החינוך.
הספר החדש נערך כפי מתכונת הספר הראשון 
של רב המכר "סברי מרנן" בענייני תורה, תפילה 
ומידות, אשר נתקבל בחיבה רבה בעולם התורה 
אחדים  חודשים  תוך  ונדפס  ובתפוצות  בארץ 
הרב  על-ידי  נערך  הספר  מהדורות.  במספר 
יחיאל סבר שליט"א, מדברי הדרכתם של מרנן 
החינוך,  נושאי  בכל  והחסידות  התורה  גדולי 
והוא מחולק לשלושה חלקים מרכזיים: הלכות 
למתחנכים,  והלכות  מלמדים  הלכות  הורים, 
החל  נוספים.  ופרקים  לשערים  המסתעפים 
מהדרך לחנך את הילדים והתלמידים למתיקות 
לחנכם  הדרך  ועד  תורה,  לאהבת  התפילה, 

ולשומרם מניסיונות הדור האחרון. 
גם נושאים מורכבים המעסיקים את ההורים 
להדרכה  זוכים  ביומו,  יום  דבר  והמחנכים 

ילדים  של  ענישה  כגון:  מעשית,  והכוונה 
הדרך  מהי  להעניש,  מתי  בזמנינו,  ותלמידים 
ילד,  של  חוצפה  מול  להתנהל  כיצד  הראויה. 
והאם בכלל יש מידת חוצפה בקרב ילדים. בצד 
דברים  על  הדרכות  ישנן  החינוכית  ההדרכה 
שחובה להיזהר מהם, שלא לגרום לאסון חינוכי. 
נערים  של  חינוכם  בדרך  מתמקד  מיוחד  פרק 
להתמודד  והדרך  הבחור  של  קשייו  ובחורים, 

ולגבור על כך. 
המתחנך',  'אל  הספר,  של  השלישי  החלק 
עצמו,  המתחנך  אל  מעשית  בהדרכה  פונה 
ודרכי  בעצות  להסביר  ומיטיב  גיל שהוא,  בכל 
כיצד  תורה,  אהבת  לרכוש  ניתן  כיצד  הכוונה 
לעבוד על המידות וכיצד ניתן לנצח את היצר, 
כולל  זה  שער  בדורנו.  הקשים  הניסיונות  חרף 
פרקים נוספים, "מעשה רב" – עובדות נדירות 
ו"עולם  חיים,  דרך  המלמדות  ישראל  מגדולי 
הדין  יום  לקראת  הנדרשת  על החשיבה  הבא", 

הגדול והנורא.
מרנן גדולי התורה והחסידות שליט"א, אשר 
הדפוס,  למכבש  ירידתו  טרם  הספר  על  עברו 
הנרחב  מההיקף  העצומה  התפעלותם  הביעו 
וציינו את חשיבותו הרבה  נושאי החינוך,  בכל 
מחנך  ולכל  ואמא  אבא  לכל  בדורנו  בפרט 
יסודות  את  ולרכוש  הספר  על  לעבור  ומחנכת 
למלאכת  לגשת  כך  ומתוך  הנפלאים,  החינוך 

בבתי  והן  בבית  הן  האחריות,  רבת  החינוך 
החינוך, כאשר הדברים מוגשים במאור עיניים 
הקורא  את  המביאים  ומלוטש  בהיר  ובאופן 

להנאה רוחנית צרופה. 
כתב  שליט"א,  כהן  דוד  רבי  הגדול  הגאון 
יחיאל  ר'  הרב  עם  יחד  "ועברתי  בברכתו: 
דף,  על  דף  כולו  הספר  רוב  כמעט  שליט"א 
והרבה נתפעלתי מהרחבת הנושאים ומהיסודות 
ואין לתאר גודל התועלת  זה  הנפלאים שבספר 
כתב  שליט"א,  מצאנז  האדמו"ר  כ"ק  שבו". 
להתחזקות  זה  ספרו  יביא  "ובודאי  בדבריו: 
מרובה למבקשי ד' שיביאו זאת הברכה לביתם".
מרנן"  "סברי  לספרי  המיוחדות  בהסכמות 
כרך א וב', ניתן לראות את דבריהם המיוחדים 
שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של 
הגדול  הגאון  שליט"א,  אדלשטיין  הגר"ג  מרן 
ר"י שיינר שליט"א, הגאון הגדול רב"מ אזרחי 
ברגמן שליט"א,  רמ"צ  הגדול  הגאון  שליט"א, 
הגאון  שליט"א,  אדלשטיין  ר"י  הגדול  הגאון 
רב"ד  הגדול  הגאון  שליט"א,  יפה  ר"ד  הגדול 
פוברסקי שליט"א, הגאון הגדול ר"י זילברשטיין 
שליט"א, הגאון הגדול ר"ד כהן שליט"א, כ"ק 
טוביאס  ר"י  והגאון  שליט"א  מצאנז  האדמו"ר 

שליט"א.
הספר בהוצאת "צוף" בראשות ר' נתן פלדמן, 

בהפצת "קולמוס". 

"אין לתאר גודל התועלת שבו"
כך כתב הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א, בברכתו לספר "סברי מרנן - חינוך" - 'ספר הדרכה' להורים ומחנכים 
ממרנן ורבנן שליט"א  "עברתי כמעט רוב הספר כולו דף על דף, והרבה נתפעלתי מהרחבת הנושאים ומהיסודות 

הנפלאים שבספר זה"  כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א: "בודאי יביא ספרו זה להתחזקות מרובה למבקשי ד' שיביאו 
זאת הברכה לביתם"

מרן הגר"ג אדלשטיין מעיין בספר החדש
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החברות בקואליציה החרדית משפיעה? על רקע היוזמות 
השונות לחיזוק לימודי המתמטיקה בבתי הספר, הפתיע שר 
החינוך נפתלי בנט כשהבהיר כי "לימודי היהדות חשובים 

בעיניי יותר מלימודי המתמטיקה והמדעים" ● דבריו הותקפו 
בתקשורת החילונית

מאת: שמעון דן

שר החינוך נפתלי בנט נאם ביום שני באירוע 
לימודי  )תגבור  תל"י  החינוך  לקרן  הצדעה 
חשיבות  בדבר  מפתיע  באופן  והתבטא  יהדות( 
מתמטיקה  ללימודי  ביחס  היהדות  לימודי 

ומדעים.
שמא  או  ליצמן  עם  החברות  בהשפעת  אולי 
"לימודי  כי  בנט  אמר  פרוש,  סגנו  בהשפעת 
יותר  בעיניי  חשובים  בה  וההצטיינות  היהדות 

מלימודי המתמטיקה והמדעים".
שהתקיים  בכנס  שנשא  בדברים 
הבית  יו"ר  הסביר  קיסריה  באמפיתיאטרון 
זה  "לי  אלו.  בלימודים  החשיבות  את  היהודי 
קשה לומר, אבל גם כמעצמת הייטק, יצואני ידע 
וחידושים לעולם, עלינו להיות מעצמה רוחנית 
הבא  הפרק  זה  העולם.  לכל  רוחני  ידע  ולייצא 
של החזון שלנו. ככה נשוב להיות אור לגויים. כי 

מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".
דבריו של בנט מגיעים על אף שאחד הדגלים 
שהניף מאז שנכנס למשרדו הוא תגבור לימודי 
המתמטיקה. בתחילת השנה הקודמת הציג בנט 
את התכנית "לתת חמש" על רקע ירידה במספר 
הניגשים לחמש יחידות לימוד במתמטיקה. כבר 
בשנת הלימודים האחרונה נרשמה עלייה במספר 
החדשה.  הלאומית  לתכנית  שיוחסה  הניגשים, 

עם הצלחת התכנית ביקש בנט מבכירי המשרד 
הפיזיקה,  לימודי  לחיזוק  דומה  תכנית  לגבש 

שצפויה להיות מוגשת לו בקרוב.
לימוד  הוסיפה מגמות  "לתת חמש"  התכנית 
רבים  ספר  בבתי  מתמטיקה  יחידות  חמש  של 
כן,  כמו  בפריפריה.  ובעיקר  הארץ,  ברחבי 
התכנית שיתפה אנשי אקדמיה והייטק בהוראה 
לאוניברסיטאות  בקבלה  בונוסים  נתנה  ואף 

לנבחני חמש יחידות.
היהדות,  לימודי  תגבור  בעד  בנט  של  דבריו 
החילונית.  בתקשורת  קשות  התקפות  "חטפו" 
את  והפך  לעשות,  הגדיל  אף  "הארץ"  עיתון 
הציטוט "המקומם" של בנט, לכותרתו הראשית 
אתמול )שלישי(, כשהוא תוקף את רוח הדברים.

השליחים יצילו חיי אדם
בכירי מד"א הכשירו את שלוחי חב"ד ברוסיה להציל חיי 
אדם: מחלקת ההדרכה של מד"א העבירה קורס עזרה 

ראשונה לשלוחי חב"ד ברוסיה ובאוקראינה ● קבלת פנים 
למנכ"ל מד"א ובכירי הארגון נערכה בלשכת הרב הראשי 

הרב לאזאר 

מאת: חיים רייך

שלוחי חב"ד ברוסיה רכשו ידע בהצלת חיים 
ע"י צוות מגן דוד אדום שטס במיוחד לרוסיה. 
עקב המרחקים וזמני ההגעה הגדולים לצוותי 
החרום המקומיים, נלמדו תכנים במגוון רב של 

נושאים מצילי חיים, לבקשת השלוחים.
עם סיום הקורס המושקע במוסקבה, נערכה 
בלשכת רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל 
המנכ"ל  מד"א,  לבכירי  פנים  קבלת  לאזאר 
רמ"ג אלי בין, סמנכ"ל מבצעים גיל מושקוביץ 
ואיציק אסרף  הקורס, שגיא אברמוב  ומדריכי 

שהגיעו במיוחד לצורך הכשרת שלוחי חב"ד.
בהצלחה  הקורס  את  שסיימו  החניכים 
אוקראינה  בסיביר,  חב"ד  כשלוחי  משמשים 
ומוסקבה והם מצטרפים לצוות מתנדבים ותיק 
בראשות ר' שניאור הלפרין, המנהל את 'הצלה 

מוסקבה' במסירות ובהצלחה רבה.
שברוסיה  במוסקבה  שנערך  מיוחד  בטקס 
קוטלרסקי  מענדל  מנחם  ר'  בהשתתפות 
מהמרכז לענייני חינוך )חב"ד(, העניקו מנכ"ל 
מבצעים  וסמנכ"ל  בין  אלי   – מגן  רב  מד"א, 
מסיימי   12 ל  מושקוביץ  גיל   – מגן  במד"א, 
הקורס, בהם: ר' ברוך אייזמן, ר' אפרים בלוי, 
ר' לוי בן שחר,  ר' אברהם גבירץ, ר' אלימלך 
ר'  זקלס,  מענדל  ר'  זקלס,  זלמן  ר'  ויסברג, 
אברהם זקס, ר' יעקב ליפש, ר' שמואל קופרמן, 
ר' אלעזר קעניג ור' שניאור שניאורסון תעודות 

כן,  כמו  חובש.  ותיקי  ראשונה  עזרה  מגישי 
למתן  )דפיברילטור(  החייאה  מכשיר  הוענק 
להציל  שיוכלו  למתנדבים  חשמליים  שוקים 

חיים ברוסיה. 
אדום  דוד  "למגן  בין:  אלי  מד"א,  מנכ"ל 
בארץ  חב"ד  חסידות  עם  וטוב  חם  קשר 
ובעולם, אני רואה חשיבות עליונה להגיע אל 
בעבודת  העוסקים  לים  מעבר  חב"ד  שלוחי 
קודש גשמית ורוחנית במשך 24 שעות ביממה 
הידע  את  להרחיב  מנת  על  בעולם.  פינה  בכל 
ממש,  של  חיים  בהצלת  גם  אותם  ולהכשיר 
הדרכנו את קבוצת השולחים  החלוצה שעברה 
נמשיך  השם  ובעזרת  ההכשרה  את  בהצלחה 
על  נוספים  במקומות  הזה  החשוב  בפרויקט 
מנת לקיים את דברי חכמנו: "כל המציל נפש 

אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו".

הצהיר והותקף. בנט

בכירי מד"א עם שליחי חב"ד

"לימודי יהדות חשובים 
יותר ממתמטיקה"

שר החינוך בנט בהצהרה מפתיעה

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!



ללקוחותינו 

ולכל בית ישראל 

בברכת שנה טובה ומתוקה

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

לשמחות, ליום יום ולכל אירוע
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הנפילה של קלינטון
מועמדת הדמוקרטים לנשיאות ארה"ב הילארי קלינטון 

התמוטטה ביום ראשון במהלך הטקס לציון ה-11 
בספטמבר - ופתחה שורה ארוכה שמועות והשערות 
על מצבה הרפואי  "קלינטון סובלת מדלקת ריאות 
קלה", הבטיחה הרופאה האישית של קלינטון, אבל 
לא כל כלי התקשורת בארה"ב סומכים על הגירסה הזו

מאת: אלי שניידר

במירוץ  השוויון  שובר  שיהיה  מה  זה  האם 
המועמדת  קלינטון,  הילרי  ארה"ב?  לנשיאות 
ביום  התמוטטה  ארה"ב,  לנשיאות  הדמוקרטית 
ראשון האחרון, במהלך טקס הזיכרון ה-15 לציון 
אירועי ה-11 בספטמבר. קלינטון, שלפי דיווחי 
ראות,  מדלקת  האחרונים  בימים  סובלת  אנשיה 
חשה בחולשה במהלך הטקס ולפי דיווח ברשת 
ומאבטחיה  להתעלף,  החלה  אף  ניוז',  'פוקס 
כשתוך  רכבה,  לכיוון  במהירות  אותה  הוציאו 
כדי הפינוי כשלה המועמדת אל המדרכה, ברכיה 
התכופפו ומאבטחיה הם שהכניסו אותה לרכבה.

מטה  מבולבלים.  היו  הדיווחים  בתחילה, 
טען  לדיווחים,  תחילה  להגיב  שסירב  קלינטון 
ממכת  סבלה  המועמדת  כי  וחצי  שעה  כעבור 
חום בעקבות הטקס והיא פונתה לדירת רופאה 

ובהמשך לדירת ביתה, צ'לסי. 
רק יממה לאחר קריסתה של הילארי קלינטון, 
לפיה  הודעה  קלינטון  של  קמפיין  מטה  הוציא 
במהלך כל האירוע היא הייתה בהכרה. "הייתה 
הבהירו  הטקס",  את  שעזבה  לאחר  גם  בהכרה 
במטה הקמפיין והוסיפו כי היא תחזור לפעילות 

כבר השבוע.
בסוכנות הידיעות הצרפתית דווח בשם גורם 
המקורב למועמדת הדמוקרטית לנשיאות ארצות 
הברית הילרי קלינטון, כי בשבועות האחרונים, 
היו  בברוקלין  הקמפיין  במטה  עובדים  כמה 
בהנהלת  בכירים  גם  הגורם,  פי  על  חולים. 
הקמפיין, כלומר גורמים שהייתה עשויה להיות 
לא  הגורם  חלו.  לקלינטון,  ישירה  גישה  להם 

פירט בנוגע למצבם.
קלינטון  התראיינה  השבוע,  שלישי  ביום 
טלפונית לרשת ה- CNN. המועמדת התייחסה 
שישי  ביום  אצלה  שהתגלתה  הריאות  לדלקת 
האחרון. "אמרו לי שעלי לנוח מספר ימים, אבל 
אף  קלינטון  הזו".  הטובה  לעצה  הקשבתי  לא 
ריאות  הדלקת  הסתרת  על  לביקורת  התייחסה 
מהציבור. "לא חשפנו את האבחנה מוקדם יותר 
להיות  תהפוך  הריאות  שדלקת  חשבתי  לא  כי 
סטנדרטים  לי  "יש  לדבריה,  גדול".  כה  עניין 

גבוהים של שקיפות לגבי מצבי הבריאותי".
על השאלה מדוע בחרה להשתתף בטקס בזמן 
שאובחנה כחולה בדלקת ריאות ענתה קלינטון: 
זה  הפיגועים,  בתקופת  כסנאטורית  "כיהנתי 
עבורי. במהלך הטקס הרגשתי שחם  אישי  היה 
לרכב  שנכנסתי  ברגע  לעזוב.  צריכה  שאני  לי, 
אני  יותר.  טוב  הרגשתי  מים  ושתיתי  המקורר 
העצה  את  לוקחת  אני  וכעת  בסדר  מרגישה 
התעלמתי  שממנה  עצה  שלי,  הרופאה  של 
הריאות  עד שאחלים מדלקת  לנוח  ביום שישי, 

לחלוטין".
קלינטון אף חשפה כי סבלה ממקרים דומים 
של התייבשות בעבר. "רק פעמיים שאני יכולה 
יכולה  ואני  לזה  מודעת  "אני  לדבריה,  לציין". 
לסרטון  התייחסה  המועמדת  מזה".  להימנע 

שהופץ שם היא נראית ממש נופלת, והדגישה, 
אך  משקל,  שיווי  ואיבדתי  מסוחררת  "חשתי 

בהחלט לא איבדתי הכרה.
"כנראה שהייתי צריכה לקחת הפסקת מנוחה 
יותר  טוב  מרגישה  הייתי  יותר,  מוקדם  בשלב 
אם הייתי פשוט מבטלת את כל הלו"ז שהיה לי 
ביום שישי, אך כמו אנשים רבים, חשבתי שאוכל 
פשוט להמשיך למרות המחלה. כמובן שזה לא 
רק  אני  "כעת,  הוסיפה.  שרציתי",  כמו  הסתיים 
לעבודה  ולחזור  הזו  המחלה  עם  לסיים  רוצה 

במהירות האפשרית".
המועמדת אף תקפה את יריבה למירוץ דונלד 
טראמפ, "תשוו את מה שאתם יודעים עלי ומה 
שיודעים עליו, אני חושבת שזה הזמן שהוא יפעל 

באותה השקיפות בה אני פעלתי כל השנים".

 "מצב בריאותי כושל"

המועמדת  של  הבריאותי  מצבה  כזכור, 
הקמפיין,  במהלך  מעט  לא  עלה  הדמוקרטית 
הרפובליקני,  המועמד  של  מטהו  מצד  בעיקר 
סובלת  קלינטון  הטענה,  לפי  טראמפ.  דונלד 
ממצב בריאותי כושל ואינה ראויה להתמודד עם 

המצבים המנטליים והפיזיים הנדרשים מנשיא.
בשבוע שעבר עלה מצבה הבריאותי לכותרות 
המועמדת  לאומה  נאום  שבמהלך  אחרי  שוב, 
על  להתגבר  הצליחה  ולא  חריף  בשיעול  פרצה 

כך.
"דיאגנוזה"  סיפקו  אף  טראמפ  של  במטה 
מצוות  פירסון,  קתרינה  למשל,  כך  רפואית. 
לרשת  בריאיון  אמרה  טראמפ,  של  הדוברות 
 – מדיספזיה  סובלת  קלינטון  כי   ,MSNBC
הפרעה נוירולוגית הפוגעת ביכולת להבין שפה. 
כשהמרואיינים הסתייגו מאמירתה, טענה פירסון 
האחרון  בזמן  הציבוריות  הופעותיה  מיעוט   כי 

מעיד על כך.
הדמוקרטית  המועמדת  של  הבריאות  נושא 
אך  לנשיאות,  הבחירות  במהלך  אחת  לא  עלה 
עד כה הנושא לא עלה על סדר היום העיקרי של 
עם  כעת,  בשוליים.  בעיקר  והתנהל  התקשורת 
שידור התמונות של המועמדת מתפנה מהזירה, 
ושוב  שוב  יעלה  קלינטון  של  הבריאותי  מצבה 
את  להוכיח  תצטרך  והמועמדת  היום  סדר  על 
את  ירגיע  מפורט  שדו"ח  בטוח  ולא  בריאותה 

העיתונאים.
מי שהוביל כאמור את עליית מצבה הבריאותי 
לסדר היום, אך עד האירוע השבוע ללא הצלחה 
דונלד טראמפ. באחד  יריבה למירוץ  רבה, הוא 
מנאומיו לפני כחודש אמר טראמפ, שמבחינתו 
הפיזית  "הסיבולת  כשרים.  לנצח  האמצעים  כל 
את  בספק  מעמידה  קלינטון  של  והמנטלית 

יכולתה לשאת באחריות הכרוכה בנשיאות".
יטחן  קלינטון  הבריאותי של  כעת, כשמצבה 
עד דק, לא יסתפקו כלי התקשורת באותו דו"ח 

רפואי שהציגה אשתקד וידרשו דו"ח מפורט. 

המאבטחים ליד רכבה של קלינטון ברגע שקרסה

www.health.gov.il

 רפורמת "הסדר החזר" -
כל הפרטים לזכאויות בביטוח 

המשלים בקופת החולים
 יש לך ביטוח משלים?

 רוצה להתייעץ עם רופא מומחה?
 מהיום יש יותר רופאים מומחים

שעולים לנו פחות
בחודש יולי האחרון החלה לפעול רפורמת "הסדר-החזר". הרפורמה 

מתייחסת לזכאויות בביטוח המשלים בקופת החולים. להלן כל 

הפרטים החשובים למבוטחי קופות החולים. 

מה היה לפני הרפורמה? 

התייעצות עם רופא מומחה - ברוב קופות החולים, הרופאים לא 

ישירות  התקשרו עם קופת החולים. המטופלים שילמו מכספם 

לרופא וקיבלו החזר מוגבל בסכום. 

עם  הסדר  במסלול  היו  המנתחים  מהרופאים  חלק   – ניתוחים 

ניתוח  עצמית.  להשתתפות  כפוף  היה  והניתוח  החולים  קופות 

אצל מנתח אחר, חייב תשלום מלא לרופא המנתח, לבית החולים 

מוגבל מקופת  וקיבל החזר  זה המטופל שילם  ולאביזר. במקרה 

החולים בהתאם לביטוח המשלים.

מה שינתה הרפורמה? 

צמצום בירוקרטיה והפחתת עלויות

התייעצות עם רופא מומחה - קופות החולים חתמו על הסדרי 

ישלמו  והמטופלים  בארץ,  ביותר  הטובים  הרופאים  עם  יעוץ  

לציין,  חשוב  המקרים.  ברוב  יותר  נמוכה  עצמית  השתתפות  רק 

בהתאם  נשמרה,  החזר,  במסלול  גם  ייעוץ  לקבל  שהאפשרות 

לכללי הקופה.  

הרופאים  עם  הסדרים  על  חתמו  החולים  קופות   – ניתוחים 

הטובים ביותר בארץ, והמטופלים ישלמו רק השתתפות עצמית 

נמוכה יותר ברוב המקרים, אשר תכלול את כל רכיבי הניתוח )שכר 

מנתח, עלות אשפוז ואביזר מושתל(. 

על המטופלים לפנות לקופת החולים, שם יקבלו הדרכה מתאימה. 

חולה שנזקק לחוות דעת שנייה, או להתייעצות עם מומחה 

לו ביטוח משלים, מה  ויש  ניתוח או מכל סיבה אחרת  לפני 

עליו לעשות?

האם  לברר  שייכים,  אליה  החולים  לקופת  לפנות  המטופלים  על 

העצמיות  ההשתתפויות  גובה  לוודא  בהסדר,  נכלל  הרופא 

ולהתעדכן באופן מתן השרות.

והאתרים  הטלפוניים  במוקדים  מופיע  הנדרש  המידע  כל 

קופות  כל  בסניפי  וכן  החולים,  וקופות  הבריאות  של משרד 

החולים.
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לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז
במחיר מיוחד

טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

לא ממתינים בתור לפירוק העופות...לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז עופות במארז
במחיר מיוחד

טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

פותחים את תשע"ז
באשפר!

פותחים את תשע"ז
עם מבצעים חבל"ז...

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית

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

טרי/קפוא

טרי/קפוא

קפואטרי/קפואטרי/קפוא

קפוא

פקנטי/חריףקפוא

החלק הטוב של הצלעות
קפוא

פילה מושט

קרטון עוף

המבורגר/קבבשוקיים הודו

לב הצלעות

1990

25901790

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

במקום

במקוםבמקום

2390

319020902980 במקום

3490

3890 במקום

4790

בקניית 2 יחי'

בקניית 4 ק"ג

500 גר'

קרטון בשר 
קומפקטי

100% בשר 
כ-0% שומן

בשר ארגנטינאי משובח מזן אנגוס, 
מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחדמרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

100%
0%

מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

100%
כ-0%

מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

4290
לק"ג

במקום

4890

ראש כבש לשון וריאה
הכמות מצומצמת כל הקודם זוכה!
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

25252020500500

ראש כבש לשון וריאה
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

'אשפר' מאחלת לכל בית ישראל

חג שמח
חדש! ניתן להשיג ב'אשפר' עופות 'בני מלכים'
בכשרות גאב"ד חניכי הישיבות הגאון ר' מרדכי גרוס שליט"א

טרי/קפוא

1190
לק"ג

במקום

1690

קפוא
כנפיים עוף

בקניית 3 ק"ג

קפואקפוא



סניף בני ברק
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שכונת "רמת בת שבע"
בתחושת שליחות נורתה אבן הפינה לשכונת רמת בת שבע ע"ש 
של הרבנית בת שבע קנייבסקי ע"ה  בשכונה ייבנו עשרות 

יח"ד לחרדים  את המעמד כיבדו ח"כ הרב יעקב אשר שאף 
הכריז על הקמת סניף דגל התורה ביישוב וכן ראש המועצה 
דוידי פרל, סגנו מר משה סוויל, ונציגי חברת אריאל יזמות   

החברה הבונה את הפרויקט
מאת: יעקב פלדמן

ובתחושת  ציבור  ואישי  רבנים  במעמד 
שליחות הונחה אבן הפינה לשכונת רמת בית 
עשרות  ייבנו  בה  מיצד  החרדי  ביישוב  שבע 

יחידות דיור לבני המגזר החרדי.
רב הרושם שנערך השבוע השתתפו  בטקס 
ח"כ הרב יעקב אשר, ראש מועצת גוש עציון 
משה  מר  המועצה  ראש  סגן  פרל  דוידי  מר 
חב'  של  בעלים  לבקוביץ  טוביה  מר  סוויל 
אריאל יזמות הבונה את שכונת רמת בת שבע 
גם בהשתתפות  נערך  והנהלת הישוב המעמד 

עשרות תושבי היישוב והרוכשים. 
מזכיר  שהקריא  בעת  הטקס  הגיע  לשיאו 

הישוב הרב אלחנן פרומר את מגילת היסוד 
חבר הכנסת הרב יעקב אשר הדגיש בדברי 
הברכה שנשא את התפעלותו מתושבי היישוב 
והבטיח  במקום,  הנפלאה  החיים  ומאיכות 
לצד  יעמדו  התורה  דגל  של  הכנסת  שחברי 
הוא  שיידרש.  ככל  המתפתח  החרדי  היישוב 
גילה כי פנה לראש המועצה ע"מ ליצור שיתוף 
הכלים  כל  את  ליישוב  להעניק  כדי  פעולה 
הדרושים להתפתחותו המואצת. כן הכריז ח"כ 
תנועת  של  רשמי  סניף  פתיחת  על  אשר  הרב 

דגל התורה ביישוב מיצד.
כל  את  מיצד  בישוב  שיש  וכן אמר 
עבור  בישראל  ואם  לעיר  להפוך  האפשרויות 

ציבור בני תורה.
בנאומו  ציין  פרל  דוידי  מר  המועצה  ראש 
וכי  זו הנחת אבן הפינה הראשונה ביישוב  כי 
יהיו עוד שכונות נוספות תוך שהוא מבטיח את 

עזרתו בקידום הבנייה ככל שיידרש.
בסיום האירוע התקיימה פגישה בין הנהגת 
היישוב לח"כ הרב יעקב אשר במהלכה הציגו 

הנוכחים  את חזון ההתפתחות של היישוב.
נסיעה  שעת  כחצי  המרוחק  ביישוב 
דיור  יחידות  עשרות  עתה  נבנים  מירושלים 
יזמות  אריאל  חברת  בידי  איכותית  בבניה 
מאות  לבניית  עתידיות  תוכניות  וקיימות 

יחידות דיור נוספות.
בין מוסדות החינוך המפארים את היישוב, 
תלמוד תורה בנשיאות מרן הגראי"ל שטיינמן.

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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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

בס“ד

מנוי חדשי ביום שלישי
יז‘ אלול

מנוי חדשי ביום רביעי
יח‘ אלול

מנוי חדשי ביום חמישי
יט‘ אלול

מבחר עצום של דירות

למכירה/ השכרה 
ישירות אליכם

בפקס/ במייל/ בדואר
ללא דמי תיווך!

B
atya

0527689497

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

ע"י הרב אפרים כהנא
מפתח השיטה ומחבר סידרת ’בנין שלם'

 בנושא זוגיות וחינוך ילדים

ערב מבוא יתקיים בכ"ב אלול בשעה 20:30
הכניסה חופשית | כיבוד קל

באולם שמחת עולם רח' אהרונוביץ 18 ב"ב

 הקורס יפתח בעז"ה
בה' בחשוון תשע"ז, בימי ראשון בשעה 20:30

תעודת יועצת נישואין, ספר בנין שלם
בנושא זוגיות ודיסק און קי עם החומר הנלמד

ינתן למסיימות הקורס

יעוץ
אישי

בסיום כל
מפגש

 054-8410272לפרטים והרשמה חייגי עכשיו:

קורס
יעוץ 

נישואין 
לנשים
ולבוגרות בית יעקב

ממשפחות בני תורה

בשיטת בנין שלם

ח"כ אשר ביציקת אבן הפינה

בראשות אישי ציבור נחנכה



הפקה וניהול תוכן:
דוד מרגליות 'יעדים'

כרטיסים: רכישה מוקדמת במשרדי מחלקת התרבות עירית בני ברק או בכניסה לאולם חצי שעה לפני תחילת האירוע.

התכונן להגעה ליעד הארוע לגברים בלבד!

סודות
ה'ניגון היהודי'

תזמורת מורחבת בניצוחו של המעבד והמנצח הנודע

ר' משה מרדכי מונה רוזנבלום

סימפוזיון ורב שיח מרתק:

עיריית בני ברק מגישה:

פאנל ייחודי משולב בפרקי שירה וזמרה
הקודש מחצרות  ויוצרים  מעבדים  מנגנים,  בעלי  המלחינים,  טובי  עם 

,19:30 בשעה   )19.9.16 ( תשע"ו  אלול  ט"ז  שני   יום 
1 בני ברק אולם פיס משואות, רח' ירושלים 

2

מחלקת
תרבות

מקהלת
נרננה

החזן העולמי

ר' אהרן שלמה 
וייסמן

בעל המנגן

ר' ישראל 
אדלר 

בעל המנגן

ר' יעקב
דסקל

ילד הפלא

ארי
רייך

מחיר כניסה:

₪ 20 
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ביקוש שיא לפרויקט 
קבלות הקהל 

הצלחה רבה לקבלות הקהל עם רופאים מומחים, 
בשת"פ בין 'מאוחדת' לארגון 'תקווה לדורות'

מאת: חיים רייך

במסגרת מדיניות שיתוף הפעולה בין הארגון 
מאוחדת,  וקופ"ח  לדורות'  'תקווה  הרפואי 
עם  זוגות  עשרות  שעבר  רביעי  ביום  נפגשו 
פרופ' אדריאן שולמן, מומחה בינלאומי בתחום 
החולים  בבית  מחלקה  ומנהל  הגינקולוגיה 
מאיר בכפר סבא. פרופ' שולמן ידוע כמומחה 
בתחומו בנושא הגינקולוגיה וזו הפעם השנייה 
שהוא משתתף בפרויקט קבלות הקהל שמופעל 

ע"י 'תקווה לדורות' בשת"פ עם מאוחדת. 
זוגות  לאלפי  לסייע  עשירה  פעילות  לצד 
בישראל להגשים את חלומם, מגייס הארגון את 
בכירי הרופאים בישראל למען כאלה שזקוקים 
לחו"ד של רופא מומחה ומסיבות שונות נמנע 
היחודי  הפרויקט  במסגרת  זאת.  לעשות  מהם 
לזוגות  לביקוש חסר תקדים, מתאפשר  שזוכה 
הרופאים  מבכירי  ואישי  פרטני  ייעוץ  לקבל 
לכלל  מיועד  והוא  עלות,  ללא  ובעולם,  בארץ 

המבוטחים בכל קופות החולים. 
ארגון 'תקווה לדורות' פועל במשך כל ימות 
לזוגות  מושלמת  מעטפת  להעניק  כדי  השנה 
ובין היתר, מפעיל הארגון  המצפים לישועתם, 
יחד עם קופת חולים 'מאוחדת' שורת פרויקטים 
מגזין  והוצאת  קהל  קבלות  בהם  ייעודיים, 
יוקרתי שנותן מענה למכלול השאלות העולות, 
חיזוק  מאמרי  לצד  הלכה,  רפואה,  בתחומי 

וביטחון מגדולי המשפיעים וגם כאלה שעברו 
חלומם  להגשמת  בדרכם  הייסורים  מסע  את 

הגדול.
מרדכי  הרב  לדורות',  'תקווה  יו"ר 
על  מאוחדת  הנהלת  את  בירך  קרימלובסקי 
האוזן הקשובה והדלת הפתוחה שהם מעניקים 
שיקול  שום  וללא  הזוגות,  למען  פניה  לכל 
צדדי. מנכ"ל תקווה לדורות, הרב שאול שוורץ, 
במיוחד  ביקשו  לדורות',  'תקווה  והנהלת 
ר'  ירושלים,  במחוז  השיווק  למנהל  להודות 
הקהילות  לרווחת  הרב  פועלו  על  ברים  משה 
כמו  זה.  רגיש  בתחום  ובפרט  התחומים  בכל 
לציין  ביקשו  ובמאוחדת  הארגון  בהנהלת  כן, 
פרופ'  של  המרשימה  התגייסותו  את  לשבח 
אדריאן שולמן, שעל אף עיסוקיו הרבים וסדר 
יומו העמוס, נענה בחפץ לב לפנייתם של ראשי 
ציבור  עבור  מזמנו  והקדיש  לדורות'  'תקווה 

מבוטחי כל קופות החולים.
במאוחדת  השיווק  מנהל  ברים,  משה  הרב  
של  מפעילותה  "כחלק  ירושלים:  מחוז 
שיתוף  מקיימים  אנו  הקהילה,  למען  מאוחדת 
פעולה הדוק עם ארגון תקווה לדורות המסייע 
הקהל  קבלת  לישועה.  המצפים  לזוגות  רבות 
הייעוץ  את  לקבל  לרבים  סייעה  שהתקיימה 
בתחום,  הגדולים  המומחים  מאחד  המקצועי 
ולקיים  להמשיך  מתכוונים  ואנו  באום,  פרופ' 

שיתופי פעולה נוספים למען הציבור".

רחוב בן יעקב 25, בני ברק
בין השעות 9:00-14:00 והשעות 18:00-21:30

) ר " ע (  5 8 0 2 1 1 4 7 2

שלוחות 

בכל רחבי 

הארץ

הדרך שלך להצליח בהוראה!
תכניות לימוד תעודת מוסמך בכיר
חינוך רגיל  חינוך מיוחד  גיל הרך
בקורסים הייחודיים של אחיה תוכל לרכוש כלים לעבודת הקודש, 

להרחיב ולהעמיק את יכולת ההוראה ולהעניק לתלמידך את המיטב.

• החזר שכ"ל לזכאים • אפשרות לסבסוד גם ללא זכאות 
• התעודות מוכרות ע"י משרד החינוך

בס"ד

הצטרפו גם אתם להצלחה! 
073-2286400/ 9
בין השעות 9:00-14:00 והשעות 18:00-21:30

מקצועיות ללא פשרות לצד הקפדה על תוכן למהדרין

מניעת נשירה
הבנת נפש הילד המתבגר, פתרון 
קונפליקטים בין המורה לתלמיד

מענה רך לגיל הרך
 בהכוונת ר' דוד אונגר
 מיומנויות להקניית הקריאה,
זיהוי קשיים, משחק, יצירה ועוד

 הוראה בכתה הטרוגנית
כלים להתמודדות עם התלמיד 
השונה / המתקשה ועם כלל הכיתה

 קורס
ייחודי
שנתי

 עבודת ההוראה
 טומנת בחובה סיפוק
 עצום ושליחות גדולה.
בעיני ראיתי כי מלמדים 
 שהוכשרו ב'אחיה',
למדו והתמקצעו - 
הכיתה שלהם אינה 
אותה כיתה, הילדים 
הפכו להיות טובים יותר, 
השיעורים בנויים יותר 
וכל חינוך התשב"ר 
איכותי לאין שיעור.

 הרב יצחק רוט, מנהל ת"ת ויזניץ - אלעד
מחבר סדרת ספרי החינוך 'כאן בונים'

טלפון הדקה ה-90  03-6716776
להזמנות: 03-6716787

בני ברק

יתומים/ות פטורים מתשלום
על שכירת האולם

נותרו תאריכים אחרונים

בחודשים כסלו-טבת תשע”ז
במחירי הנחה מיוחדים של הדקה ה-90*

*בכפוף לתקנון

חדרי שינה: 
מבחר חדרי שינה 
באיכות הכי טובה 

בשוק 
ובעיצובים הכי 

חדשים 
במחירים הכי טובים 

בארץ בהתחייבות!

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

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

בלבד. מלאי מוגבל.

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

רהיטי יהלום

מבצע השבוע: 
ארון הזזה 
 240\160

סנדוויץ כולל 
פסי ניקל בעיצוב 

הארון כולל 
טריקה שקטה 

במבחר צבעים  
רק  1999 ש"ח

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



&2290

 2 מיטות + שידה + 
ארגזים סנדוויץ

חדר סילבר

שלחן+ 4 כסאות
צבעים

דובדבן/ טבעי
&490

+ 2 דלתות 
למטה

וונגה/ לבן

עמודון ספרים
סנדויץ'

&640

פינת אוכל

&2990

שולחן 
+ 6 כסאות עץ בוק.
גודל 180 ניפתח.
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ארון הזזה 
על רגליים

+ טריקה שקטה

&1490

 1.60/2.40

מבצע

מיטת קומותיים
3 מיטות + ארגז 

+ מעקה

& 2290

מיטה על - קל

& 1590 כורסת לובי בודד

& 290

ספה
 דו מושבית
 דמוי עור

& 690

בני ברק: רבי עקיבא 95 קומה ראשונה טלפון: 03-6181212
שעות פתיחה, פתוח רצוף : ימים א'-ה' 10:00-21:00 יום ו': 10:00-12:30

סלונים | ארונות קיר | חדרי שינה | פינות אוכל | מזנונים | ויטרינות | מיטות נוער |  מזרונים | ספריות קודש
(E.R.N התשלום בצ'קים  כפוף לאישור) ניתן לשלם בצ'קים ובכרטיסי אשראי עד 10 תשלומים
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3,190₪
מחיר מומלץ לצרכן

BKDM22100X | תנור בנוי דו תאי

2,490₪
מחיר מומלץ לצרכן

KCDM62110DW | תנור משולב דו תאי

4,790₪
מחיר מומלץ לצרכן 3,690₪

מחיר מומלץ לצרכן

DN156821W | מקרר מקפיא עליוןCN160231W | מקרר מקפיא תחתון

תנור משולב דו-תאי מדגם  KCDM 62110DW , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 44 
ל'. תנור בנוי דו-תאי מדגם  ODM 22100 X , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 65 ל'.

מקרר מקפיא עליון:  DN156821W , דירוג אנרגטי:  B , נפח כללי: 520 ל', נפח אחסון תא קירור: 383 ל', נפח אחסון תא 
הקפאה: 122 ל'. מקרר מקפיא תחתון:  CN 160231W  דירוג אנרגטי:  A , נפח כללי: 590 ל', נפח אחסון תא קירור: 394 ל', 
נפח אחסון תא הקפאה: 160 ל', צבע לבן. התמונות להמחשה בלבד. המחיר אינו כולל הובלה. פינוי המקרר הישן הינו 

ללא חיוב. ללקוחות שרכשו אצל משווק מורשה ברשימה המתעדכנת באתר ברימאג. ט.ל.ח.

בחג הזה
כל הבית                !

*4512www.brimag.co.il

השותף הרשמי
של

 היום יום

השותף הרשמי 
עם



בני ברק   י"א באלול תשע"ו 14.9.16  1246

לחבירו,  אדם  שבין  במצוות  בסופה  עוסקת  פרשתינו 
כשהמסר שלהם שאסור לחזק ולעשיר לנצל את החלש 
בשום תחום. לדוגמה: "לא תעשוק שכיר עני ואביון... 
ביומו תיתן שכרו" )דברים כד', יד'-טו'( מעביד מצליח, 
יכולת  חוסר  ניצול  תוך  בפועליו  ירדה  שלא  התורה  מצווה 
לצאת כנגדו. אדרבה, עליו להבין לנפשם, להעריך עמלם ולשלם 
להם תמורת עבודתם עוד באותו יום, כי עני הוא ואליו הוא נושא 

נפשו.
עוד צווינו בפרשה זו: "כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר 
יט'(.  )כד',  יהיה"  לאלמנה  ליתום  לגר  לקחתו  תשוב  לא  בשדה 
אם בורכת ושטחי אדמה החקלאיים שלך מניבים, אל תשוב על 
עקבותיך עבור אלומה בודדת שנשכחה, אלא תשאירה על מקומה 

כהפקר לעניים.
"לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת... 
יכול לעזור לעצמו.  ואינו  נתון במצוקה  יהודי  הקם תקים עמו". 
אתה פנוי וכוחך במותנך –לא תוכל לעצום עיניך ולהמשיך לצעוד 
זקוף גב. חובה עליך להקימו יחד עם כל צרורותיו. "לא יהיה לך 

בכיסך אבן ואבן" אל תנצל את היותך מוכר ותעשוק את הקונה.
יש להבין מדוע פרשת מחיית עמלק נסמכה דווקא לפרשה זו 

של הסיוע והדאגה לחלש ולמסכן?
של  סמל  היה  שעמלק  זצ"ל,  הירש  רפאל  שמשון  רבי  מפרש 
ניצול החלשים בכח הזרוע ולהכות בהם ללא רחם. הוא זה שמצא 
וניצל  אלוקים  ירא  ולא  ויגע  עייף  שהיה  בשעה  ישראל  עם  את 
זאת לויזנב בך כל הנחשלים אחריך. ציווי מחיית עמלק בא לומר 
לנו: שלא יבוא ח"ו זמן שכמו עמלק לא תכיר את החובה לחשוב 
ולדאוג לזקוק לנצרך, אלא תנצל את עליונותך כדי להזיק לבריות. 
באה התורה ומלמדת אותנו את החובה להגן על האנושיות ועל 

ערכי הצדק שלמדת מיפי אלוקיך, ובמיוחד בעת הצלחותיך.
ואת מה  זכר עמלק,  לזמן חדש בלבך את מחיית  מזמן  זכור! 
שנאמר לך על עתידו. ובכך לא תשכח את הגלגל בעולם והצורך 

לחשוב ולדאוג לחלש.
היה זה בערב היום הקדוש כשבכל בתי ישראל אוכלים כולם 
את הסעודה המפסקת – ורק בביתו של זעליג שררה עננת תוגה. 
להשיג  נואשים  בנסיונות  להתם  מהכא  התרוצץ  הבוקר  משעות 
דבר מאכל, אך לשווא. אחרי זמן מה החליט לנסות את מזלו בבית 

הכנסת אולי שם יתמזל מזלו ויוכל להביא אוכל לפיו ולביתו.
בית הכנסת קידם את פניו כשהוא ריק מאדם מלבד שמואל - 
גביר העיירה כשהוא ספון בתוך ספר קודש ומתכונן ליום הקדוש, 
מועד.  מבעוד  שהכין  ריחני  טבק  קופסת  הייתה  מונחת  כשלידו 
מיד עלתה תקוה בליבו, אולי יבקש משמואל להריח מהטבק ובזה 
ישיב מעט את נפשו מהרעב המכרסם בו, אולם התשובה שקיבל 
גרמה לזעליג להתחרט אלפי פעמים על שביקש: "בוש והיכלם! 
זה המחשבות שמטרידות אותך בזמן גדול וטהור זה? בזו הדרך 
המתפללים  אלו?"  בזוטות  לי  מפריע  ועוד  עצמך  מכין  אתה 
וההשפלה  שהתחוללה  בדרמה  הביטו  להתאסף  אט  אט  שהחלו 
התפרצו  יחד  והבושה  והתשישות  שהרעב  זעליג  נוראית.  היתה 
נעלם במהירות מבית הכנסת מרוב  בתוכו ושרפו אותו מבפנים, 

בושה ועגמת נפש.
לזעליג,  פנים  מאירה  ההצלחה  החלה  החדשה  השנה  במהלך 
עבר  תקופה  לאחר   יפים.  רווחים  הניבה  ניסה  שרק  עסקה  וכל 
מביתו העלוב לאחוזה מפוארת באזור יוקרתי. וכמובן שהשידוכים 
לבנותיו היו מהנכבדים שבעיירה. אולם למרות עושרו והונו הרב 
לא הסתנוור, זכר ימיו הקשים לא עזב אותו, וביד רחבה נתן לכל 
קבצן שהתדפק על דלתו. מנגד אצל שמואל התהפך הגלגל והגיע 

לשפל שלא הכיר כלל.
שבור לב הגיע שמואל אל הבעש"ט זיע"א ושפך את ליבו. "וכי 
לא שמת לב כי כאשר ירדת עלה זעליג הקבצן לגדולה? וכי אינך 
זוכר את אותו ערב יום הכיפורים? קטרוג גדול התעורר אז בשמים 
לזעליג".  רכושך  כל  את  להעביר  הוחלט  מעלה  של  דין  ובבית 
שמואל פרץ בבכי סוער סוער: "מה תהא תקנתי, רבי?" השיב לו 
הבעש"ט הק', "אפשר ואם תבקש אף אתה הימנו טבק והוא יסרב, 

יתהפך שוב הגלגל וישוב אליך ממונך".
בתו  נישואי  שמחת  ביום  לנצל  שמואל  החליט  הזדמנותו  את 
לא  שזעליג  כמובן  המעלות.  כליל  בחור  עם  זעליג  של  הבכירה 
שכח איש והזמין את נגידי הכרך ועד לעלובי הנפש. טקס החופה 
ואז  הכתובה  את  לקרוא  מסיים  העיירה  רב  נרגשים,  כולם  החל, 
הוא משמיע את קולו הצורמני: "האוכל להתכבד בקמצוץ טבק?" 
שמואל  לעבר  עיניו  את  מרים  הוא  שליטה,  בלא  משתולל  ליבו 
ורואה אותו. זעליג עוצר מתפילותיו, מוציא קופסת טבק ומגיש 

לו בחיוך חם...
זעליג עמד במבחן! שמואל קורס תחתיו. משהצליחו להשיב 
לספר  החליט  ואז  התרגשותו  סיבת  את  לברר  ביקשו  רוחו,  את 
לזעליג את וידויו האישי. זעליג מיד התעשת ובפעם השניה באותו 
ערב עמדו טוהר לבבו ואצילות נפשו במבחן: "מסכים אני לתת 
לא  לעולם  כי  תבטיחני  לי,  אחד  תנאי  אולם  ממוני,  מחצית  לך 

תסרב עוד ליהודי".
עמלק אינו שם לב לחלשים, הוא מנצל את מצבם ופוגע בהם. 
ולזכור  מאתנו  אותו  למחות  העת  כל  מחויבים  אנו  כך  ומשום 
כך  משום  הנצרך.  על  ולחשוב  ממנו  להיבדל  מצווה  תורתינו  כי 

נסמכה פרשת מחיית עמלק לפרשת "בין אדם לחבירו". 

לא תשכח
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 אחראיות ומסורות, 
בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים.

 אפשרויות להשתלמות 
 ולקידום מקצועי.

  למעונות אמונה 
ברמת גן ובאיזור תל אביב

דרושות: 

מטפלות

052-4239558 אביגיל  
Avigayilk@emunah.co.il



בני ברק טל': 03-6744400
רח' כהנמן 100

א-ה 11:00-22:30 יום ו' סגור

ירושלים
רח' תובל 1 )מול גני גאולה(

בית שמש
רח' נחל שורק 21
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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 
 |08-6430456  22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  03-6566336  25 ניסנבאום  רח’  בת-ים:   |  35 רשבי  רח  ברכפלד:   03-9099366
.04-9040905 חסידים  כפר  א.ת  רכסים:   04-6899718  9 מיכאל  חיפה:   08-8523639  15 רשבי  רח’   |  08-6103663  8 הלל 

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.

1 ק”ג
אסם

פודינג/ג’לי
1990

ליח’

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

המבצעים כבר פה!

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

מחיר מועדון

50 יח’
נענע/לימונית לואיזה

תה ירוק ויסוצקי

מחיר מועדון2990

X’100 יח
1 גר’

תה כחול ויסוצקי

1290

מחיר מועדון

400/500 גר’
סוגים שונים

עבאדי

עוגיות מזרחיות

10

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

מחיר מועדון

סיון
נייר חתוך

10 10 ב-

בדרך אליכם הגרלה 2
הזדמנות אחרונה להשתתף בהגרלה

הזדמנות אחרונה להשתתף בהגרלה

מחיר מועדון

500 גר’
טעמן

אבקת קקאו

1190

מחיר מועדוןמחיר מועדון

750 מ”ל
טרה

גבינה 

790

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

מחיר מועדון

1.44 ליטר
נסטלה

גלידה לה קרמריה

1290

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

ח’ אלול  11.9.16
עד יום שישי

י”ג אלול 16.9.16

מחיר מועדון

גלאט עוף
רולדה פולני/הונגרי

1790

400 גר’
תלמה

דליפקאן/
דליקשיו

1490

750 גר’
תלמה

1290קורנפלקס

110 גר’
פתי בר שוקו

‘מעולה’

B&B

דג דג/נשנושים/קרקר
שישיית דג דג/

ביגלה/דקים דקים

2 ב-
1590

‘מעולה’
קופסאות איחסון 
עגולות כל הגדלים/

סכו”ם צבעוני/
כוסות יהלום

500 מ”ל
נביעות

כולל פיקדון

שישיית 
מים מינרלים

890

750 מ”ל
ארזה

כולל פיקדון

יין כריזמה/
ארבל זני

1590
ליח’

500 מ”ל
מיה

790מיץ לימון

500 גר’
סוגים שונים

טעמן

פסטה  
5 ב-
10

בקר טחוןעטרה 1 ק”ג/
שוקיים הודובד”ץ

2790
טילוןלק”ג/ליח’

שלגון גלי גל

ריאו
5 ב-

1090

8 ב-
1090

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

נרונים 6 שעות

נרונים 4 שעות

2690

2190

1 ק”ג
מיה

שעועית/
אורז בסמטי

790
ליח’ ליח’

960 גר’
טונה בשמן 

קנולה ‘מעולה’

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

2590

עטרה

עוף שלם מס’ 2
1890

לק”ג

ברקאי

עוף שלם מס’ 3
2490

לק”ג

מחיר מועדוןמחיר מועדון

1 ליטר
טרה

חלב בקרטון

1190

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

3 ב-

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

משקאות 
חלב

1690
2 ב-

1 ליטר
סוגים 
שונים
יטבתה

דנונה 
לשתיה
-251
267 מ”ל
שטראוס

10
3 ב-

joy מעדן
160 מ”ל
שטראוס

10
4 ב-

אקטיביה
200 מ”ל
שטראוס

10
4 ב-

דנונה פרי
150 מ”ל
שטראוס

10
4 ב-

לבן
125 מ”ל
טרה

10
14 ב-

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

גבינה 
טוב טעם
250 גר’
טרה

990

גם אני
משתתף
הרכבבהגרלת

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי י’-יא’ באלול 13-14.9.2016
דלעת

לק”ג
290

₪

תפו”א לבן 
ארוז

לק”ג
290

₪

מנגו

לק”ג
690

₪

שום

₪

גזר ארוז

לק”ג
290

₪

תפוח עץ 
זהוב

לק”ג
490

₪

תפוח עץ 
חרמון

לק”ג
590

₪

תפוח עץ 
סמיט

לק”ג
490

₪

2 חבילות ב-

1090

דרושים/ות  
עובדים וקופאיות

לעבודה במשמרות
לפרטים:

0524872318

3 ב-
1090

7 ב-
10
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