
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"ח באלול תשע"ו     21/9/16 גיליון מס' 1076

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

17:58
18:15
17:55

19:08
19:10
19:10

פרשת כי תבוא

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

M
MADAME מדם

ר"ע 90 בני ברק

מדם
&

פריטים קודמים: 
גם לערב

אפליית כיתות הלימוד
כפי שנחשף בשבוע שעבר בקו עיתונות: במסגרת כינוס 
מיוחד של ראשי המפלגות החרדיות עם ראשי הערים 

יצאה לדרך תוכנית החומש להקצאת ובינוי כיתות 
למגזר החרדי ● סגן שר החינוך פרוש: מטרת הפגישה 

היא להציב את הדרישה במסגרת תוכנית החומש 
ממשרד החינוך וממשרד האוצר שהציבור החרדי יקבל 
את החלק המגיע לו ● שר החינוך נפתלי בנט: רואה 
עין בעין את מצוקת הכיתות במגזר החרדי / עמ' 38-39

סערת הסמינרים: מה מסתתר מאחורי אי קבלת בנות לסמינרים / עמ' 39

מעגלים 052-8473222

 של קישוטים 
ושרשראות תאורה 
לחנויות ולדוכנים

קישוטים לסוכות
מבחר גדול

אתרוגי ’קלבריה‘

מובחרים

054-8434285
בבני ברק

למתקן בטחוני
דרושים עובדים
לחדר אוכל לחג ר“ה

לינה במקום חובה
שכר גבוה למתאימים

להתקשר  עד 18:00
054-3228966

*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?


יעודי?

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

מוניות
דרך ארץ

ביממה...24 שעות 
ים לבב \ נתב"ג 160שח

 ים לפ"ת \ אלעד 180 שח
 ים לאשדוד \ ת"א 200 שח 

 ים לבית שמש \ מודיעין 160 שח 
 ים לנתניה 300 שח 

02-9990999
* יתכנו שינויים במחירים לפי תעריף, חבילות, 

מרחקים ושיקול הסדרן על בסיס מונית במקום. ט.ל.ח
הנהלה חדשה-רכבים 6 מקומות

 אפשרות 

למשלוחים

האגף העירוני לשעת חירום בעיריית ב"ב ערך כינוס מקיף לכלל מנהלי 
מוסדות החינוך בעיר, כחלק מהערכות עירונית לשעת חירום / עמ' 22

נערכים לשעת חירום

 ראשי המפלגות החרדיות וראשי הערים נפגשו עם שר החינוך
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גבינה לבנה
תנובה )500 גרם(

עוגיות / דובשניות
ברמן )200 גרם(

פסטה / פתיתים / אטריות
אסם )400-500 גרם(

שמיניית פפסי מקס
)8 יח׳ * 1.5 ל׳(

משקאות חלב
תנובה )1 ליטר(

גפילטעפיש
דלידג )570 גרם(

קמח / סולת
)1 ק״ג(

שישיית סודה
קינלי )6 יח׳ * 1.5 ליטר(

חלב כד
תנובה )2 ליטר(

עוגת דבש
אחווה )400 גרם(

אורז בסמטי
סוגת )1 ק״ג(

ג׳אמפ
 )1.5 ליטר(

מיונז
תלמה )500 גרם(

בצק עלים מרודד
מעדנות )1 ק״ג(

דבש דבורים טבעי
שדות )1 ק״ג(

יין אדום חצי יבש
סגל )750 מ״ל(

מרק עוף
קנור )1 ק״ג(

מגוון ירקות קפואים
סנפרוסט )עד 800 גרם(

טיטולים פרימיום

ליח׳₪6.90
רק

ליח׳₪7.90
רק

מוגבל ל-4 יח׳

ליח׳₪6.90
רק

נייר טואלט
שמורת טבע )48 גלילים(

ליח׳₪24.90
רק

בני ברק  כהנמן 106 )מול קוקה קולה( טל. 03-7504077
שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:30-23:00 ד׳-ה׳ 07:30-24:00 ו׳ 07:00-14:00 | שירות משלוחים | ניתן להשיג תווי קניה | חניון תת קרקעי חינם!

המחירים בתוקף החל מ-21.9.16 עד ה-2.10.16  בכפוף לתקנון הנמצא בסניף. הרשת יכולה לבטל ולהפסיק את המבצעים ללא הודעה מוקדמת. 
מלאי מינימום 100 יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. ט.ל.ח. אין מכירה 
סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח׳/ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד.

עגבניה / תפו״א לבן / בצל / גזר / כרוב לבן תפוחים ברשת

לק״ג₪3.90
רק

לק״ג₪2.90
רק

סטייק עוף
קפוא קהילות

ירכיים עוף
קפוא קהילות

מושט
טרי

דניס
טרי

לק״ג₪19.90
רק

לק״ג₪18.90
רק

לק״ג₪19.90
רק

לק״ג₪24.90
רק

לק״ג₪29.90
רק

לק״ג₪39.90
רק

לק״ג₪49.90
רק

עוף שלם
קפוא עטרה

שריר הזרוע מס׳ 8
קפוא עטרה

פילה סלמון
קפוא

לק״ג₪19.90
רק

עוף שלם
קפוא קהילות

רק₪12
יח׳ ליח׳2₪7.90

רק

ליח׳₪14.90
רק

ליח׳₪8.90
רק

רק₪20
יח׳ 5

רק₪80
יח׳ 3

רק₪10
יח׳ 5 רק₪16

יח׳ 2

ליח׳₪10.00
רק

רק₪8
יח׳ 2

רק₪20
יח׳ ליח׳6₪9.90

רק
ליח׳₪24.90

רק

רק₪27
יח׳ 3

ליח׳₪29.90
רק

רק₪9
יח׳ 3

מחלקת הפירות והירקות בכשרות בד״ץ העדה החרדית
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גבינה לבנה
תנובה )500 גרם(

עוגיות / דובשניות
ברמן )200 גרם(

פסטה / פתיתים / אטריות
אסם )400-500 גרם(

שמיניית פפסי מקס
)8 יח׳ * 1.5 ל׳(

משקאות חלב
תנובה )1 ליטר(

גפילטעפיש
דלידג )570 גרם(

קמח / סולת
)1 ק״ג(

שישיית סודה
קינלי )6 יח׳ * 1.5 ליטר(

חלב כד
תנובה )2 ליטר(

עוגת דבש
אחווה )400 גרם(

אורז בסמטי
סוגת )1 ק״ג(

ג׳אמפ
 )1.5 ליטר(

מיונז
תלמה )500 גרם(

בצק עלים מרודד
מעדנות )1 ק״ג(

דבש דבורים טבעי
שדות )1 ק״ג(

יין אדום חצי יבש
סגל )750 מ״ל(

מרק עוף
קנור )1 ק״ג(

מגוון ירקות קפואים
סנפרוסט )עד 800 גרם(

טיטולים פרימיום

ליח׳₪6.90
רק

ליח׳₪7.90
רק

מוגבל ל-4 יח׳

ליח׳₪6.90
רק

נייר טואלט
שמורת טבע )48 גלילים(

ליח׳₪24.90
רק

בני ברק  כהנמן 106 )מול קוקה קולה( טל. 03-7504077
שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:30-23:00 ד׳-ה׳ 07:30-24:00 ו׳ 07:00-14:00 | שירות משלוחים | ניתן להשיג תווי קניה | חניון תת קרקעי חינם!

המחירים בתוקף החל מ-21.9.16 עד ה-2.10.16  בכפוף לתקנון הנמצא בסניף. הרשת יכולה לבטל ולהפסיק את המבצעים ללא הודעה מוקדמת. 
מלאי מינימום 100 יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. ט.ל.ח. אין מכירה 
סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח׳/ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד.

עגבניה / תפו״א לבן / בצל / גזר / כרוב לבן תפוחים ברשת

לק״ג₪3.90
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סטייק עוף
קפוא קהילות
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קפוא קהילות
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טרי
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לק״ג₪24.90
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לק״ג₪29.90
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לק״ג₪49.90
רק

עוף שלם
קפוא עטרה

שריר הזרוע מס׳ 8
קפוא עטרה

פילה סלמון
קפוא

לק״ג₪19.90
רק

עוף שלם
קפוא קהילות

רק₪12
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רק₪20
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מחלקת הפירות והירקות בכשרות בד״ץ העדה החרדית



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

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

קטשופ אסם

שוקולד 
עלית

 &11 7& ב- ב-  &20 4 ב-

 &1290

טבעות/נגיסי עוף
מחפוד

סבון הוואי
מוצק רביעיה

שוקולית
בקניית זוג

טרה מו

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

24 חלקים
לשישה סועדים

12 בקבוקים
1 ליטר

שמפו/מרכך הוואי
700 מ"ל

סט צלחות

עוגת שמרים 
אנטיקביץ'

יין סלקטד 
כרמל 
מזרחי 
כל הסוגים

כריות תלמה וניל

קמח

 &10 4 ב-

לחמית אוסם
1 ק"ג

25& 2 ב-

שוקולד מריר
שישית  ורד הגליל

שוקו 2 
ליטר
יוטבתה/ 
טרה

750 גר'

ערגליות

6 ב-100& 

 &25 6 ב-

4 ב-10& 

 &1690  &890
ב-ב-

ב-

 &25 2 ב-

 &20

 &10

 &1690
ב-

ב-

קרטון מיץ ענבים 
תירוש אפרת

בקניית זוג

 &69 ב-

נוזל כלים 
סוד

2 ב-10& 

10& 2 ב-

9+1

קפה רד מאג

 &10 ב-

850 גרם

ב-

מארז שוקו יטבתה גבינת תנובה
שמיניה

 &2990
ב-

מארז פיצה זוקלובק
שלישיה

 &18 90
ב-

פרימור סחוט 
2 ליטר

ב-890& 

 &3990
לק"גב-

3,7,10

 &1790
ב-

מגוון בקניית זוג
טעמים

 &1390

3 ב-

3 ב-

 &10 7 ב-

 &1390

מקרונים/
פסטות
אסם

3 ב-10& 

 &18 90
ב-

נייר טואלט טאץ 
48 גלילים

 &30 ב-

תחליב רחצה/שמפו 
דאב 

2 ב-25& 

 &10
בקניית זוג

בקניית זוג

 &890
ב-

דבש

 &2490
ב-

15& 2 ב-

 &5990
ב-

 &18 90

שישיה
בקניית זוג

בקניית זוג

1 ק"ג בד"צ

גאמפ 
1.5 ליטר

 &10

5 ב-20& 

 &1490
ב-

k 300

 &125

 &13 2 ב-

5 ב-20& 

קליק

 &1390  &69



בס״ד

מוגש כמידע לחברי מכבי

מי שדואג לילדים שלך באמת
יותרנותן להם

לראשונה בבני ברק!
של מכבי עולם הילד

כל המומחים המובילים ברפואת ילדים
במתחם אחד שטרם היה כמוהו!

רפואת ילדים 

עיניים

אנדוקרינולוגיה

קלינאית תקשורת

תזונת תינוקות וילדים

אחות ילדים

נוירולוגיהאורתופדיה

גסטרואנטרולוגיהריאות

אורתופטיקה רפואה משלימה - מרפאת מכבי טבעי

מרכז רפואי כהנמן 64 ו׳, טל׳: 03-5771313

בקרוב!

בקרוב!

לשירותכם מנהלי קשרי קהילה:
גב׳ חנה אייזנבך 052-7640823 
הרב יוסף בינדר 050-4103220
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השמחה ממשיכה

 }1{ סדרת רויאל, א'/ס' 5 כרכים  920 ₪      }2{ סדרת מרגלית, א'/ס'/ע"מ 5 כרכים במקום 399 ₪ רק 285 ש"ח  | 2 כרכים 99 ₪
 }3{ סדרת אמנות, א'/ס' 5 כרכים 275 ₪  | 2 כרכים 115 ₪    }4{ סדרת ספיר, 5 כרכים א'/ס' 880 ₪     }5{ סדרת הדס, 5 כרכים א'/ס' 475 ₪

}6{ סדרת קלאסיקה, א'/ס'/ע"מ 5 כרכים 185 ₪ | 2 כרכים 88 ₪    }7{ סדרת רימון, א'/ס' 5 כרכים 175 ₪ | 2 כרכים 75 ₪    }8{ סדרת אתרוג, 5 כרכים א'/ס' 1190 ₪

בני ברק: רח' רבי עקיבא 118 
ירושלים: רחוב יהודה המכבי 5, טל. 02-5000599
www.simchonim.co.il > simchonim@simchonim.co.il

חדש!

להשיג בכל חנויות הספרים, יודאיקה ומתנות



אברהם ל. שכח
איך עובד כספומט

אזהרה
מחירי  חסד

משאירים את הארנק שלך מלא!

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אלעד  מודיעין עילית  טבריה  צפת  בארות יצחק
מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

פתוח במוצ"ש הקרוב

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.





שנה מתוקה נוטפת...



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 







 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



הריהוט לבית 
לשנה  החדשה

במחירים מתוקים
שולחן דגם רימון 160\100 
נפתח ל 360 שולחן ענק 

כולל 6 כיסאות
 5990 ש”ח 

במקום 8990 

סלון פינתי ראשים מתכוונינים 
כולל ריקלינר חשמלי  

 ב 6500 ש”ח
 במקום 9900 ש”ח 

 סלונים- חדרי שינה- חדרי ילדים- מיזרונים- ארונות- ספריות- 
מיזנונים- פינות אוכל- שולחנות- סלון- וויטרינות 

שולחן דגם רועי 
180\100 נפתח ל 280 

כולל 6 כיסאות
 ב 3990 ש”ח 

במקום 6900 ש”ח 

ספריית קודש-אלול 
240/240 סנדוויץ

ב 2790 ₪  
במקום 3990 ₪

מצאו אותנו בפיסבוק 
"רהיטים עדי עיצובים”

www.cbay.co.il
הירקון 78 בני ברק, חניה פרטית בשפע! 03-6166698

שעות פעילות: ימים א’-ה’: 10:00-21:00 יום ו’: 10:30-14:00

מחיר נאסר 
הריהוט לבית לפרסום

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

רואים שיש לך מכבי
אלפי משקפיים

בחינם!

רשת משקפיים

בסניפים: בני ברק ובית שמש

סניף חדש!

אופטיקה 280 ברח‘ נחום  10 בירושלים

62  |  6   | 36  | 10  ,66 |  89  

1599-555-280



סיבות†מצוינות
להתחיל†ללמוד†את

ßהדף†היומי†בהלכהß
ßמשנה†ברורהßב

±

≤

≥

°ßאורח†חייםß†כדי†לדעת†את†הלכות
Æßהמשנה†ברורהß†גם†השאיפה†שלך†תמיד†הית†לדעת†את†Æהרוצה†לחיות†כיהודי †≠†עליו†לדעת†את†המשנה†ברורה

 

כדי†להרבות†זכויות†ליום†הדין°
קבל†על†עצמך†קבלה†טובה†הטומנת†בחובה†גם†קביעת†עיתים†לתורה¨
Æוגם†קבלה†ללמוד†הלכות†מעשיות†שיהפכו†אותך†ליודע†ומקיים†הלכה

 

¨ßספר†הגיבוריםßכדי†ששמך†יוזכר†ב
°ßהחפץ†חייםß†על†ציונו†הקדוש†של

ßספר†הגיבוריםß†עם†שמות†הלומדים†והמצטרפים†יונח†על†הציון†הקß†ביומא†דהלולא¨
  Æכ¢ד†אלול¨†להזכר†לחיים†טובים†ולהכתב†בספרן†של†צדיקים

 

כוח†הרבים†של†לימוד†ותפילה†≠†שאין†חזק†ממנו
משלחת†הרבנים†של†ßדרשוß†תעלה†על†ציונו†של†ßהחפץ†חייםß†ביומא†דהלולא†כ¢ד†אלול¨†ובכוח†הרבים†של†רבבות†לומדי
ßהדף†היומי†בהלכהß†ויחד†עמם†רבבות†אלפי†ישראל†ותינוקות†של†בית†רבן†שילמדו†באותו†יום†את†תורתו†ויתפללו†לזכות
Æכלל†ישראל¨†יזעקו∫†¢רבי¨†את†תורתך†אנו†למדים¢¨†כמובא†בגמרא†ובספרים†הקדושים†שסגולה†זו†מסוגלת†לקבלת†התפילה

למסירת†שמות†ללומדים†ותיקים∫
dirshur@gmail.com† Æמייל†† † †∞∑∑≠¥∑∞¥μ≤±† Æפקס††† † †∞≤≠π¥±∞±∞±† Æטל
∞≤≠μ∂∞π∞∞∞†∫ולקבלת†לוח†לימוד† ßהדף†היומי†בהלכהß†להצטרפות†ללימוד
dirshudaf@gmail.com †∫®לקבלת†דפי†לימוד†ליום†ההילולא†©מתחילים†סימן†ק¢ס
∞μ¥≠∏¥∞≤∞±≤† ∫ ßבהלכה† †היומי †בßדף † †חדשים †שיעורים לפתיחת
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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,  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

מאת: עוזי ברק

ברק  מבני  המגיעים  התלמידים  אחוז 
ולסיור  סביבתי  לחינוך  במרכז  להדרכה 
חירייה,  שבאתר  הגדולים  המיחזור  במתקני 
שמגיעים  תלמידים  מקרב  מהגדולים  הינו 
משיתוף  כתוצאה  וזהו  דן,  גוש  מערי  למקום 
ואיגוד  ברק  בני  עיריית  של  הדוק  פעולה 
ערים דן לתברואה את הדברים השמיע עו"ד 
דורון ספיר, מ"מ ראש עיריית תל אביב ויו"ר 
שקיימו  מקצועיים  סיורים  של  ביום  האיגוד 
נציגי עיריית בני ברק, בראשותו של הרב חנוך 
במפעל  חירייה,  באתר  העיר,  ראש  זייברט, 
ברמלה  נשר  חב'  של  בארץ  הגדול  המלט 
חירייה  מאתר  ממוחזרים  חומרים  הקולט 
של  והמשוכלל  הענק  ובמפעל  מלט  לייצור 

חב' "המשביע" ברמלה לייצור מזון.
לרה"ע,  בנוסף  חלק,  נטלו  בהם  הסיורים,   
גם הרב מנחם שפירא והרב אליהו דדון, סגני 
ע"י  ואורגן  עירוניים  אגפים  ומנהלי  רה"ע 
הרב נתנאל נחום, מנהל אגף התברואה, החל 
במתקני איגוד ערים דן לתברואה, בו שותפות 
שש עיריות: תל אביב, חולון, בני ברק, רמת-
גן, בת-ים וגבעתיים, ובנוסף לכך נותן האיגוד 
שירות ל-30 עיריות ומועצות מקומיות נוספות 

באזור.

מסר  האיגוד  יו"ר  ספיר,  דורון  עו"ד 
בסקירתו, כי לאתר מגיעות , מידי יום, 1000 
ביתית  פסולת  של  טון   3200 עם  משאיות 
טון   1000 עם  משאיות  ו-400  גינות  וגיזום 
עולות  הפסח,  חג  ולקראת  בניין,  פסולת 
ב-52%,  לאתר  המגיעות  הפסולת  כמויות 
שבני ברק מהווה, כמובן, בתקופה שלפני החג 

לקוח  מרכזי בגידול  בכמויות.
עמוס  מר  גם  הציג  המשתתפים  בפני 
רובין, גזבר האיגוד את מתקני האתר, שהינם 
הפרדה   , מיון  ובהם  בעולם,  מהמשוכללים 
ומיחזור של פסולת, וכתוצאה מכך נוצרים גז 
שימוש  לדלקים,  נקי  ותחליף  חשמל  להפקת 
הנייר  והקרטון,  העץ  לתעשיות  בחלקים 
יבש  בעירה  חומר  וכמו"כ  והאלקטרוניקה, 

RDF, שמוגדר ע"י המשרד להגנת הסביבה 
, אמצעי ידידותי לייצור אנרגיה ירוקה, כאשר 
המפעל לכך, יתופעל ע"י חב' "נשר" למלט, 
ואת המימון לתשתיות שבו ישקיע איגוד ערים 

דן לתברואה.
ובמתקניו,  האיגוד  באתר  הסיור  גמר  עם   
דברים  ולשמיעת  לסיור  המשתתפים  יצאו 
בעולם,  מהגדולים  שהינם  המלט  במפעלי 
ביותר  נרחבת  מקצועית  סקירה  כלל  והביקור 
הייצור,  תהליכי  ועל  והמתקנים  המצבות  על 
מהכריה ועד האריזה, תוך הקפדה מירבית על 
חמי  מר  שמסר  בסקירה  הסביבתית.  האיכות 
על  נמסר  החברה  למנכ"ל  המשנה  גינזבורג, 
בשנה,  טון  מליון   5 מ-  בלמעלה  מלט  ייצור 

המהווה את המפעל מהגדולים בעולם.
התקיים  הסיורים  יום  של  האחרון  חלקו 
עזריאל  הר'  שבראשות  "המשביע",  במפעל 
טאובר ובהנהלת בנו ר' משה טאובר, המייצר 
לחב'  גלאט  מזון  של  יום,  מידי  ענק,  כמויות 
נוספות,  רבות  תעופה  ולחברות  על"  "אל 
לצבא,  הביטחון,  למשרד  רה"מ,  למשרד 

לשירותי בתי הסוהר ולגופים נוספים.
מהרמה  המשתתפים  התרשמו  בסיור 
האיכותית וההגיינית הגבוהה של ייצור המזון 
מגופים  מרובה  להערכה  שזוכה  במפעל, 
דוגמא  ומהווה  ממשלתיים,  וממשרדים 

מזון  בייצור  גדול,  בהיקף  במפעל  לביקור 
בשיא ההקפדה על הכשרות והניקיון ובניהול 

כה יעיל ומקצועי.
"המשביע"  חב'  יו"ר  טאובר,  עזריאל  הר' 
השמיע סקירה מקצועית על התנהלות המפעל 
האיכותית  העבודה  את  שיבח  זו,  ובמסגרת 
בעיריית בני ברק, לניהול עיר שהינה אימפריה 
בתחומים רבים ומגוונים, וכמובן, בנוסף להיות 
לחסידות,  לתורה,  עולמי  מטרופולין  העיר 
מסחרי  מרכז  כיום,  הינה,  וליצירה  לחסד 
וכלכלי ענק ומהבולטות  בין ערי ישראל. הוא 
גם מסר נתונים על הגידול המתמיד באחוזים 
גובהים של צריכת מזון גלאט וגם בקרב כאלו 
צריכת  מבקשים  אך  דתיים,  לא  המוגדרים 
מלבד  יחודיות,  מעלות  בו  שיש  גלאט,  מזון 
וגם  הכשרות המירבית, גם באיכותיות המזון 
יש קשר הדוק לפיקוח  בהגיינה, כשלכל אלו 

ההדוק על הכשרות המעולה.
את דברי הסיום השמיע הרב חנוך זייברט, 
והתרשמות  התרשמותו  את  שהביע  רה"ע 
גדול,  כה  בהיקף  מהמפעל  המשתתפים  כל 
וברמה  גבוהה  כשרות  של  באיכות  המנוהל 
כלכלית ומקצועית כה מרשימה, והיא מהווה 
אות כבוד לכלל הציבור. רה"ע גם שיבח את 
ר' נתנאל נחום, מנהל אגף התברואה, שאירגן 

את יום הסיורים בשלושת האתרים.

מאת: עוזי ברק

רבנים  ובראשות  רושם  ורב  מכובד  בטקס 
תל  זק"א  מתנדבי  מאות  ציינו  ציבור  ואישי 
והפרט  20 שנות התנדבות למען הכלל  אביב 

בחילוץ, הצלה ושמירה על כבוד הנפטרים. 
כינסה  המכביה  בכפר  שהתקיימה  הועידה 
לצד  וראשי המפלגות החרדיות,  רבנים  אליה 
ציבור  ואישי  הממשלה  ראש  של  ברכותיהם 
בכירים שביקשו להודות למתנדבי זק"א ת"א 

על פועלם הרב. 
רבינוביץ  מוטי  שהפיק  האירוע  במהלך 
והנחה הסופר ר' חיים ולדר, נשאו דברים שר 
הבריאות ר' יעקב ליצמן, שר הפנים והפריפריה 
ויו"ר ש"ס ר' אריה דרעי, השר לשירותי דת ר' 
דוד אזולאי, יו"ר ועדת הכספים ר' משה גפני, 
רה"ע ב"ב ר' חנוך זייברט, רה"ע ר"ג ישראל 

זינגר, ורב זק"א ת"א הרב יעקב רוז'ה. 
ת"א   של  רבה  נשא  המרכזי  המשא  את 
הגרי"מ לאו, שהפליא בדברים על הזכות שיש 
בידי המתנדבים בהיותם מפקירים עצמם למען 
השמירה על כבוד הנפטרים כמו גם פעילויות 

החילוץ וההצלה. 
בדברים שנשא שר הבריאות ר' יעקב ליצמן 

הוא שיבח את רבה של זק"א ת"א הרב יעקב 
רוז'ה ואת מנכ"ל הארגון ר' צבי חסיד. בדברים 
אמר השר הרב ליצמן בין היתר כי "אין צורך 
להציג את זק"א. היום כל אחד בישראל כבר 

יודע את החשיבות של עבודתכם". 
אריה  ר'  והפריפריה  הפנים  ושר  ש"ס  יו"ר 
יכריז  הפנים  משרד  כי  לנוכחים  גילה  דרעי 
בקרוב על הארגון כארגון חיוני לשעת חירום 
ת"א  זק"א  ארגון  לאיש  קבוע  תקן  ויעניק 
לחרום.  הערכות  לצורך  הפנים  משרד  כעובד 
"שמחתי לשמוע את אנשי המקצוע החילוניים 
על  סיפרו  הם  זק"א.   ארגון  את  משבחים 
התרגיל האחרון של תר"ח איך שבאתם עם זיק 

שבאותם  למרות  והקרבה  רצון  עם  בעיניים, 
ימים הייתם רתוקים לאסון ברמת החייל. זהו 

קידוש ה' עצום". אמר השר ר' דרעי. 
אף  נשא  אזולאי  דוד  ר'  דת  לשירותי  השר 
הוא דברי ברכה והודה למאות מתנדבי זק"א. 

יו"ר ועדת הכספים ר' משה גפני שיבח את 
על  בנושא השמירה  היותם חלוצים  על  זק"א 
כבוד הנפטרים, וציין כי הוא מכיר את הארגון 
מאגד  הוא  איך  לראות  לב  "משובב  מקרוב. 
דתיים  חרדים,  הקשת,  גווני  מכל  מתנדבים 
ביחידת  כמו  הארגון  יחידות  בתוך  וחילוניים 
הג'יפים". גפני קשר דברי הערכה לחב' נובל 
אנרג'י שפרסה חסותה על האירוע וכן לחברה 
קדישא ת"א המסייעת לפעילות הארגון וציין 

כי זו האנרגיה החשובה של עם ישראל.
כי  ציין בדבריו  זייברט  חנוך  ר'  ב"ב  רה"ע 
"זה ארגון שעובד בשקט ובצנעא ואף אחד לא 
יודע באילו היקפים. יצא לי להכיר מקרוב את 

הארגון ומדובר בפעילות חשובה". 
ראש  ששיגר  המצולמים  הברכה  בדברי 
הממשלה בנימין נתניהו הוא בירך את הארגון 
ומתנדביו ואמר בין היתר "בזכות המקצועיות 
שלכם, הרגישות והאנושיות שלכם, עם ישראל 
הקודש שאתם  עבודת  את  ומוקיר  מכיר  כולו 

לכוחות  בסיוע  מוביל  לגורם  הפכתם  עושים. 
החירום וההצלה. אתם עושים חסד של אמת 
פשוטו כמשמעו שלא על מנת לקבל פרס. אני 
יודע שתעשו עוד שנים רבות את מעשי החסד, 

אם כי אני מקווה שתצטרכו לעשות פחות".
לאירוע,  ברכותיהם  את  שיגרו  בנוסף 
יצחק  רבי  לישראל  והרה"ר  לציון  הראשון 
ארדן,  גלעד  ח"כ  פנים  לביטחון  השר  יוסף,  
אונו  קרית  רה"ע  חולדאי,  רון  ת"א  רה"ע 

ישראל גל ורה"ע גבעת שמואל יוסי ברודני. 
ת"א,  במחוז  ערים  רבני  השתתפו  באירוע 
הרבנות  נציגי  המשטרה,  של  בכירה  נציגות 
דתיות,  מועצות  ראשי  מד"א,  נציגי  הצבאית, 
חברי עיריות, חברי הנהלת ח"ק, חברי הנהלת 
לרפואה  המכון  ועובדי  הנהלת  איחוד,  ח"ק 
של  וקב"טים  הפנים  משרד  אנשי  משפטית, 
הרשויות המקומיות במחוז ת"א, ותיקי ארגון 
זק"א ת"א בינהם הרב משה לבקוביץ, ומנכ"ל 

זק"א ישראל יחזקאל שבקס.
תעודות הוקרה מהודרות נמסרו על ידי הרב 
והמנכ"ל  נוגלבלט  חיים  זק"א  מפקד  רוז'ה, 
תפקידים  בעלי  מתנדבים  לעשרים  חסיד  צבי 
כהוקרה לפעילותם לילות כימים, חורף כקיץ, 

ובכל ימות השנה. 

חינוך סביבתי לבכירי העירייה
בכירי העירייה ביקרו בשלושה מפעלים גדולים וקיבלו הדרכה על מיחזור באתר 'חירייה',  בחב' 'המשביע' ובחב' 'נשר'

מעמד ההערכה למתנדבים
רבנים, שרים ואישי ציבור השתתפו במעמד ההערכה למתנדבי זק"א ת"א לרגל 20 שנות פעילות  בין היתר השתתפו 

השרים יעקב ליצמן, אריה דרעי ודוד אזולאי ויו"ר ועדת הכספים משה גפני  ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר ברכה 
מצולמת "עם ישראל כולו מוקיר אתכם"

ראשי זק"א באירוע

הבכירים בסיור



מבין תחליפי החלב למהדרין בשלבים  2,3.לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

אני רוצה להתחיל 
לשלב גם בקבוק...

התנסות 
ראשונית

שילוב בהזנת 
התינוק

שימוש
מחוץ לבית

תחליף החלב של מטרנה, היחיד עם פרוביוטיקה.
במארז של 5 מנות המאפשרות לך:

מטרנה מהדרין
אמא, במיוחד בשבילך

חשוב לי לדעת
שהוא אוכל 
כמו שצריך

גם אצל סבתא...

חדש! ניתן להשיג בכל השלבים
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 על קביעת מזוזה 
 מרן שר 

התורה הגאון 
רבי חיים 
קנייבסקי 

שליט"א קבע 
מזוזה לחדרו 
ששופץ מחדש

מאת: עוזי  ברק

בקומה  שיפוצים  נערכו  האחרון  בשבוע 
העליונה ברחוב רשב"ם 23 המשמשת כחדר 
לימודו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, 
לפני מספר  נבנתה  כי הקומה העליונה  יצוין 
שנים לאחר שרבו הפונים וצרכי עמך מרובים 

ותדיר היו מפריעים למרן בעת לימודו.
מספרים שאף לרבנית ע"ה לא היה מפתח 
הייתה  לא  הנדיר  ליבה  בטוב  שהיא  מאחר 
מסוגלת להשיב את פני הפונים בעיתות צרה 
עבור  פעם  ברכה  לבקש  תדיר  נכנסת  והיתה 
הקומה  כשנבנתה  ולכן  זה  עבור  ופעם  זה 
מתוך  ברזל  שער  בפתח  הותקן  העליונה 

המדרגות הפנימיות ושער זה היה סגור במשך 
הזמן שמרן היה יושב ולומד אף בפני הרבנית 
וזאת ע"פ בקשתה בכדי שלא יהיה לה ניסיון 

להפריע לבעלה מרן שליט"א.
יצוין שבחודשים האחרונים מרן שליט"א 
ללמוד  נשאר  והיה  למעלה  לעלות  הפסיק 
זה לשפץ את המקום  ניצלו את  וע"כ  למטה 
בשיפוץ קל, כאשר השבוע עם סיום השיפוץ 
שבקומה  לחדרו  לעלות  שליט"א  מרן  שב 
העליונה ושם הוא גם עונה על אלפי המכתבים 
יהודים  מהמוני  ביומו  יום  מידי  המגיעים 
בארץ ובגולה, כאמור עם סיום השיפוץ קבע 

מרן שליט"א בימים האחרונים את המזוזה.

מובילים 
בדירוג

מאת: עוזי ברק

החברות  בדירוג  נכללות  בני-ברק  עיריית 
במסגרת   ,2016 לשנת  במשק  המובילות 
"דן  קבוצת  של   DUN'S  100 גלובס  דירוג 
הכלכלי  והעיתון  ישראל"  ברדסטריט  אנד 
לעירייה  אלו,  בימים  נמסר,  כך  "גלובס"- 
אנד  "דן  של  הדירוג  פרוייקט  הנהלת  מטעם 

ברדסטריט" ו"גלובס".
במכתב הנהלת החברה להרב חנוך זייברט, 
לגיבוש  פועלת  הקבוצה  כי  נכתב,  העיר  ראש 
ההזדמנויות  בתחום  לחברות  ערכי  סולם 
בני- עיריית  השתלבות  כך,  ומשום  העסקיות, 
ברק, בדירוג גלובס DUN'S 100 מעידה על 
השתייכות לגופים מובילים ומצליחים במשק, 
ומהווה חותם של איכות לה ולמנהליה. בנוסף 
לכך, חותם זה הוא הוכחה לאיתנות, מובילות 
המסייע  אסטרטגי  כלי  ומהווה  ומצויינות 
ההזדמנויות  ולהרחבת  כלכלית  לחשיפה 
מול  בדירוג  הכלולות  החברות  של  העסקיות 

לקוחות, ספקים ומשקיעים.
בעולם  בדירוג  למיקום  ההסבר  בדברי 
השיפורים  על  מבוסס  הוא  כי  נקבע,  הכלכלי 
העירייה,  של  כיום,  הכספי,  במצבה  הגדולים 
בגביית  הבולטים  השינויים  הכספי,  האיזון 
ארנונה ותהליכי השדרוג הכלכלי של העירייה, 
האשראי  דירוג  חברת  מטעם  דורגה  אף  והיא 
הנחשב   ,+ILAA בדירוג  מעלות,   S&P
הידועות  עיריות  של  לדירוגן  ודומה  לגבוה, 

במצבן הכספי האיתן.
כפי שהודגש בניתוח חברת דירוג האשראי 

התקציביים  לביצועים  הגורמים  מעלות, 
החזקים של העירייה הינם סיומם המוצלח של 
הגביה  בהעמקת  הן  פיננסית,  הבראה  תהליכי 
מגדלי  של  ארוכה  שורה  בהקמת  והן  בעיר 
במתחם  שנבנו  קומות  עשרות  בני  משרדים 
שנמצאים  ומגדלים  העיר  שבצפון   B.B.C-ה
בשלבי בניה או הקמה קרובה, וכל זאת לעומת 
זה  במקום  שהיו  קטנים  ומפעלים  מוסכים 

בעבר.
מגדלי  שישה  העיר  בצפון  הוקמו  כה  עד 
משרדים ועסקים- ב.ס.ר 2 - 34 קומות, ב.ס.ר 
)בשלבי  קומות   42  4- ב.ס.ר  קומות,   35  –  3
קומות,   21 אפריקה-ישראל-  קונקורד  סיום(, 
 40 )אלייד(-  צ'מפיון  קומות,   21  – ויטאואר 
 60  – הישוב  הכשרת  בניה:  ובשלבי  קומות, 
נוספים.  ומגדלים  בארץ  בגודלו  והשני  קומות 
במסגרת דברי ההסבר לדירוג  העירייה מצויין, 
המהיר  לאכלוסם  המרכזיות  הסיבות  אחת  כי 
של מגדלי המשרדים, בני עשרות הקומות כל 
נובעת  נוספים,  מגדלים  בניית  והמשך  אחד, 
מהיות המתחם במרכז הארץ ובקשר תחבורתי 
בניית  ותחילת  והצפון,  הדרום  אל  מעולה 
למתחם  בסמיכות  שתעבור  הקלה",  "הרכבת 

המגדלים.
יושמו,  שכבר  הבינוי  לתכניות  בנוסף 
תכנית  סדר-היום  על  נמצאת  הניכר,  בחלקן 
מתאר למתחם משרדים ומסחר ענק, משותפת 
באזור  ישראל,  מקרקעי  ולרשות  לעירייה 
הירקון,  נחל  בצפון-  גבולותיו:  שמתחם 
במערב - רחוב מבצע קדש, בדרום - דרך ששת 

הימים, במזרח - כביש גהה.

עיריית בני ברק בדירוג החברות 
המובילות במשק לשנת 2016 

חותם הדירוג החדש

מרן הגר"ח קובע את המזוזה
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מאת: עוזי ברק

בב"ב,  העירוני  השיטור  של  במבצע 
בלתי  סוסים  חוות  בוקר  לפנות  פונתה 
שבבעלות  בשטחים  שהוקמה  חוקית, 
העיר,  בצפון  ישראל  מקרקעי  מינהל 

באזור תחנת הרכבת.
הודעה  התקבלה  בבוקר  שני  ביום 
על  חוקית  לא  השתלטות  על  בעירייה 
השטח והקמת חוות סוסים בו. עם קבלת 
בהנחייתו  העירייה,  ע"י  הוצא  ההודעה, 
של הרב חנוך זייברט, ראש העיר,  צו פינוי 
מינהלי, ולצורך זה פעלו שוטרי השיטור 
של  בפיקודו  עירוניים  ופקחים  העירוני 
פקד מאיר סויסה, מפקד השיטור העירוני 
ושל מר שלמה מלכא, מנהל מח' השיטור 

העירוני.
כחלק מהפעילות של השיטור העירוני 
הסביבתיים   החיים  איכות  בתחומי 
והקפדה על חוקי העזר העירוניים וחוקים 
פינוי  ביצע  גם  העירוני  השיטור  ארציים, 
שפוזרו  נטושים  רכב  כלי  מאות  של 
ומהווים,  העיר,  של  שונים  באזורים 
הבטיחותי  במישור  הן  מפגעים   לרוב, 
לצורך  לחנייה.  הפרעה  במישור  והן 
התראות  המבצע,  במהלך  הודבקו,  זה 
רישום  הודעות  ונשלחו  הנדרשות  פינוי 
בעלי  הרכבים.  לפינוי  הרשומים  לבעלים 
הרכבים שלא נענו ולא ביצעו את פינויים, 
כלי הרכב ע"י קבלן חיצוני בליווי  נגררו 
השיטור, ובעלי הרכבים חוייבו בהוצאות 

גרירה ואחסנה.
של  היומיומית  השוטפת  הפעילות  
מניעת  גם  כוללת  העירוני  השיטור 
מגורים,  ולבתי  לבתי-עסק  התפרצויות 
השבחי"ם,  בנושא  אינטנסיבי  טיפול 
סיורים ברחובות העיר, אבטחה ציבורית, 
גיבוי לפקחים באכיפת חוקי תכנון ובניה 
חוקי  באכיפת  סיוע  עירוניים,  עזר  וחוקי 
מניעתי  טיפול  אירועים,  אבטחת  תנועה, 
מנוחה,  והפרת  רעש  למטרדי  ותגובתי 
לרווחת  פנויות  המדרכות  על  שמירה 
בגינות  מיוחדים  ומבצעים  התושבים 
ציבוריות, לצד הסיוע הקהילתי בתקופות 

החגים ובכינוסים גדולים.
כונסה  ובאים  הקרבים  החגים  לקראת 
הרב  בראשות  מקיפה,  הערכות  ישיבת 
בשמירה  שתעסוק  רה"ע,  זייברט,  חנוך 
בהתנהלות  ומעורבות  הציבור  שלום  על 
היתר,  ובין  בעיר,  והשוטפת  התקינה 
חוקי  על  עבירות  העירוני  יאכוף השיטור 
סחורה  הוצאת  מניעת  העירוניים,  העזר 

למדרכות, רכילות וכדומה. 

מאת: עוזי ברק 

מהפעילות  כחלק  בשגרה  ההערכות  חשיבות 
של  במרכזו  עמדה  חלילה,  חירום,  למצבי  הנדרשת 
שהתקיים  בב"ב,  החינוך  מוסדות  למנהלי  כינוס 
מטעם האגף העירוני לשירותי חירום, שבהנהלת מר 
החדשה  הלימודים  שנת  תחילת  עם  נוגלבלט,  חיים 

במערכות החינוך בעיר.
מתכנית  כחלק  העירייה,  של  החירום  שירותי  אגף 
העבודה והערכות לשגרה ולחירום, ערך כינוס מקיף 
לכלל מנהלי מוסדות החינוך בעיר, והוא כלל הרצאות 
כחלק  לשע"ח,  והערכות  בטיחות  ביטחון,  בנושאי 
בלתי נפרד לקראת תרגיל "עמידה איתנה", שבשיתוף 
פיקוד העורף. בכינוס נטלו חלק מנהלים ורכזי ביטחון 
את  בעיר.  החינוך  מוסדות  ספריים של  בית  ובטיחות 
אגף הביטחון  נוגלבלט, מנהל  חיים  הכינוס פתח מר 
הצפי  על  סקירה  שהשמיע  בעירייה  חירום  ושירותי 
ברכה  דברי  נשא  לאחריו  תשע"ו.  בשנת  המצב  ואת 
חינוכי  מנהל  שליט"א,  גומבו  אברהם  הרב  ותורה 
בת"ת קרלין סטולין, שדיבר על חובת המחנכים לעורר 
את התלמידים על החשיבות בביטחון ובטיחות, כחלק 
אינטגרלי מחובת היהודי על שמירת אורח חייו והגנה 

על הפיקדון היקר לנו מכל אלו ילדינו ותלמידינו.
רפ"ק הוד לוי, קצין אג"מ במשטרת מרחב דן שיבח 
את הכינוס המקצועי והמעולה ואת שיתוף הפעולה עם 
העירייה ומנהלי מוסדות החינוך בכל הקשור לשמירה 

על ביטחון התלמידים, הן במוסד והן בדרכם אליו.
סרן אורי רון, קצין אימון רשויות בפיקוד העורף נתן 
סקירה על הערכות לשעת חירום והצפוי בעת אירועי 
דגשים  תוך  איתנה",  "עמידה  לתרגיל  והכנה  חירום 
וההגעה  המוגן  המרחב  לבחירת  המוסד  אחריות  על 

המהירה ביותר, כדי להגן, באופן מירבי, על תלמידי 
המוסד.

החרדי  המחוז  של  הבטיחות  יועץ  יצחק,  רמי  מר 
במשרד החינוך נתן בדבריו דגשים על בטיחות במוסד 

החינוכי.
זייברט,  חנוך  הרב  האירוע  את  כיבד  היום  במהלך 
נושא  של  והחשיבות  הכינוס  על  שבירך  ב"ב,  ר"ע 
הביטחון והבטיחות, הן במוסד והן מחוץ למוסד וקרא 
לציבור המנהלים ללמוד מהכינוס וליישם את הדברים 

הדרושים במוסד החינוכי.
העירוני  השיטור  מח'  מנהל  מלכא,  שלמה  מר 
המוסדות  וחובת  בעיר  השב"חים  על  סקירה  השמיע 
וכן  במוסדות  אצלם  במועסקים  ובחינה  לבדיקה 

העונשים הצפויים על העסקת שב"חים.
לכינוס זה סייע אגף לוגיסטיקה ורכש של העירייה, 
והאמצעים  המקום  בארגון  רוט,  גדעון  מר  בהנהלת 

לטובת כינוס חשוב זה.
כינוס זה הינו אחד מתוך הכנסים שייערכו במהלך 
השנה, מתוך רצון להעלאת המודעות וחשיבות נושא 

הביטחון, הבטיחות ושעת  החרום.

פונתה חווה לא חוקית
השיטור העירוני פינה חוות סוסים לא חוקית 

מצפון העיר וביצע פעילות להחרמת רכבים נטושים 
מרחבי העיר

פינוי בע"ח מהחווה

כנס הערכות לשעת חירום
אגף העירוני לשעת חירום בעיריית ב"ב ערך כינוס מקיף לכלל 
מנהלי מוסדות החינוך בעיר, שכלל הרצאות בנושאי ביטחון, 

בטיחות והערכות לשעת חירום

 ראה"ע ב"ב נואם בכינוס
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חיזוק לקראת ר"ה
  הרב לסרי זעק בפני מאות נערים: "הכל נגזר מראש השנה 
ניתן עדיין לקרוע את גזר הדין, אם הייתי יודע שנה שעברה 
בערב ראש השנה כי נגזרה עלי ועל בני ביתי כזו גזירה, הרי 
ברור שהייתי פועל לקרוע את השמים לביטול גזירת הדין"

מאת: עוזי ברק

השנה,  לראש  להערכות  רוחני  יום 
למשמעותו, למהותו ולהשפעתו על כלל ימות 
לימוד  ממסגרות  נוער  בני  לכ-400  השנה, 
שונות העיר בני-ברק, ובמסגרתו אירוח יחודי 
ומצוות,  תורה  שומרי  שאינם  נערים   50 של 
התקיים מטעם מח' הנוער של העירייה, כשיום 
החיזוק והגיבוש החל בביקור הנערים בהיכלה 
המוני  עם  מקרוב  ומפגש  פוניבז'  ישיבת  של 
ובהתמדה  העיון  ביגיעה,  הרוכנים  תלמידים 

רבה ללימוד תורה.
היום החל בהתכנסות כלל הנערים במתנ"ס 
כאשר  ו',  שיכון   – אחיעזר  נווה  העירוני 
הנערים שמעו את שיחתו של המגיד מישרים  
שליט"א,  לסרי  מיכאל  רבי  הרה"ג  הידוע 

בדברי הכנה לקראת הימים הנוראים, 
את  לסרי  הרב  סיפר  השיחה  במהלך 
בערב  בנו  בפטירת  והמזעזע  הכאוב  הסיפור 
"הכל  לנערים  זעק  הרב  השנה.  השבועות  חג 
נגזר מראש השנה", אבל ניתן עדיין לקרוע את 
שעברה  בשנה  יודע  הייתי  אם  הרי  הדין.  גזר 
בערב ראש השנה כי נגזרה עלי ועל בני ביתי 
כזו גזירה, הרי ברור שהייתי פועל לקרוע את 
השמים לביטול גזירת הדין, לכן גם אתם קרעו 

עתה את השמיים ובכך תקרעו את גזר הדין.
בהתרגשות גדולה קיבלו מאות הנערים את 
רבי  הגאון  לציון  הראשון  הראשי  הרב  מרן 
תורנית  דרשה  שנשא  שליט"א,  יוסף  יצחק 
ממרן  סיפורים  תיבל  בה  ומרתקת,  ארוכה 
הגאון עובדיה יוסף זצוק"ל, והדגיש את הצורך 
בלימוד עם הבנה  עמוקה, לימוד דברים באופן 
בהיר ומובן. כמו"כ דיבר הרב על ימי התשובה 
מאות  ניגשו  הדרשה  בסיום  ובאים.  הקרבים 

הראשון-לציון,  ממרן  ברכה  לקבל  הנערים 
שורה  עצמם  על  קיבלו  בעיניהם  וכשדמעות 

של חיזוקים אישיים לקראת השנה החדשה. 
נוער,  מחלקת  חילקה  הדרשה  בסיום 
סליחות  ספר  אשורי  אלדד  הרב  של  בניהולו 
אישית  והקדשה  ברכה  ועליו  הנערים,  לכלל 
החלו  ומיד  שליט"א,  לציון  הראשון  ממרן 
באמירת סליחות בצוותא, כאשר לפני התיבה 

עובר החזן המפורסם מידד טסה.
כמו"כ השתתפו ובירכו ביום הרוחני הגאון 
השכונה  רב  שליט"א  וייס  ישעיהו  יצחק  רבי 
מרבני  שליט"א  מחפוד  אהרון  רבי  והגאון 
הרב  העיר;  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  האזור; 
אליהו  הרב  רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם 
חבר  קקון,  מיכאל  הרב  רה"ע;  סגן  דדון, 
הנהלת העירייה והרב יוסף גרליץ, יועץ ראש 

העיר.
אשורי  אלדד  הרב  הודה  האירוע  בסיום 
שהשתתפו  המסגרות,  ומנהלי  ראשי  לכלל 
ביום היחודי, ולכלל הנערים שחוו את החוויה 
את  נס  על  העלה  כמו"כ  היחודית.  הרוחנית 
חנוך  הרב  של  הרב  וסיועו  האוהדת  גישתו 
גרליץ,  יוסף  וכן של הרב  זייברט, ראש העיר 
החינוכיות  התכניות  לכלל  העיר  ראש  יועץ 
הנעשות לאורך כל ימות השנה ביזמת מחלקת 
נוער, וכן את תרומת ועבודת מחלקת נוער על 
כל עבודתה לאורך השנה, וביחוד להרב זכריה 
הירתמותם  על  מערבי,  אלחנן  והרב  שמע 

להצלחת היום.
המשתתפים  כלל  של  עילאית  בתחושה 
ההרגשה  כאשר  הסליחות,  מעמד  הסתיים 

הייתה כי ראש השנה כבר הגיע.

מנסים להציל את האצבע 

מאת: עוזי ברק

אצבעו של ילד כבן 6 נקטעה חלקית במטבח 
איחוד  מתנדבי  ברק.  בבני  חנקין  ברחוב  ביתו 
הצלה מסניף 'בני ברק' העניקו לו טיפול רפואי 
והוא פונה באמבולנס של מד"א לבית החולים 

'שניידר' בפתח תקווה.
המקרה התרחש ביום שישי, שעות ספורות 

לפני כניסת השבת.

ביחידת  מתנדב  מחבוביאן  יצחק 
סיפר:  הצלה'  'איחוד  של  האופנולנסים 
"מדובר בילד שאצבעו נקטעה חלקית במטבח 
ביתו לאחר שנחתך ממתקן חד מברזל שנועד 
רפואי  טיפול  לו  הענקתי  מגבות.  לתליית 
מיחידת  נוספים  מתנדבים  בסיוע  ראשוני 
האופנועים של איחוד הצלה ולאחר מכן הוא 
ינסו הרופאים להציל  לבית החולים שם  פונה 

את האצבע".

אצבע של ילד 
נקטעה במטבח שעות 
לפני כניסת שבת ● 
הילד פונה להמשך 
טיפול בבית חולים

הראשל"צ רבי יצחק יוסף בדרשה                  דברים נרגשים מהגר"מ לסרי קורס אנגלית בסיסית של 14 מפגשים 
למעוניינים קורס המשך מקצועי

מבחנים, ספרי לימוד מותאמים ופרסים 
לילדים שמסיימים את החוג בהצלחה

המחיר מסובסד למס' קבוצות מצומצם

מיועד לבנים בלבד

הקורס, המורים והתכנים מפוקחים ע"י אנשי חינוך

נפתחת קבוצה לילדים במחיר מסובסד
לילדי כיתות ב'-ז'

לשיעור
₪ 18רק

בס"ד

ידע
אנגלית!

והילד שלך

רק שעה ורבע, פעם
בשבוע בשעות אחה"צ 

טל: 02-563-83-87
e.025638387@gmail.com בין השעות 10:00-15:00 לפרטים 

והרשמה: 

חבר
מביא חבר

50
הנחה



דג ישראלי טרי, תמיד בראש!
הכי ישראלי- גדל בבריכות הגידול בארץ: קרפיון, בורי, אמנון )מושט(.

הכי טרי – כי הוא עשה את הדרך הקצרה ביותר מהבריכה לצלחת.
הכי מפוקח – כי הוא עבר פיקוח וטרינרי מוקפד ועל פי התקן.

הכי בריא - כי הוא שומר על ערכו התזונתי.
הכי טעים – פשוט כי הוא... טרי!

 "25 שנה אני מוכר דגים בבני ברק.
 אני יודע בדיוק מתי דג הוא טרי, איכותי וללא תוספות. 
זו גם הסיבה שבגללה בבית שלי אוכלים רק דגים 

ישראלים טריים. למה? כי אני יודע מהיכן הם מגיעים, 
שיש עליהם פיקוח כשרותי ווטרינרי, מה הם אכלו, ובעיקר... 
יודע איזה טעם, הבדל של שמים וארץ בינו לבין כל השאר.

אין תחרות לדג ישראלי טרי,
הכי טעים, הכי בריא, הכי בשבילי.

בשבילי רק 
דג ישראלי טרי!

אריה הלוי
הדגים של הלוי, בני-ברק
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מסע הרבנים השלישי 
לציונו של החפץ חיים

כלל ישראל יתאחד במעמד תפילה כביר ביומא דהלולא של החפץ חיים לפעול 
ישועות בכוח רבבות לומדי המשנה ברורה בדף היומי בהלכה  לומדי הדף היומי 
בהלכה והמקבלים על עצמם להצטרף יוכלו לשלוח שמותם לתפילה ויונחו בספר 

הגיבורים על ציונו הקדוש

מאת: מנדי קליין

עת חודש אלול פרס כנפיו עלינו, מתעוררים כלל 
בכל  ומתחזק  טובים,  ולמעשים  לתשובה  ישראל 
מתארגנים  וב'דרשו'  בדין.  לזכות  מנת  על  האפשר 
למסע הרבנים השלישי לציונו של מרנא הכהן הגדול 
מראדין – החפץ חיים זיע"א, ביומא דהילולא כ"ד 

אלול – חמישה ימים לפני פרוס יום הדין. 
מדובר במסע קודש מיוחד במינו ועוצמתו, שכולל 
את  גם  הדור,  צדיקי  של  התפילה  כח  מלבד  בתוכו 
כח ריבוי לימוד התורה, את הסגולה עתיקת היומין 
הצדיק  של  לקברו  לבא  מתנינן',  קא  דמר  'מתניתא 
ולומר לו בשליחות רבים, 'רבה את תורתך לומדים 
תפילתם  לקבל  במרומים  למענם  פעל  אנא  רבים, 

וצוק הגיון ליבם השבור והנשבר'. 
הפעם  זו  הנערך  'דרשו'  של  הקודש  מסע  זהו 
השלישית, מסע שכולו שליחות של רבבות לומדים 
אשר קבלו על עצמם את לימוד ההלכה בספר המשנה 
של  לקברו  מסע  חיים,  הליכות  דעת  למען  ברורה, 
הגזית  הגדול מאחיו, הלב הפועם של לשכת  הכהן 
לכלל  הוראה  משם  תורה  ממנו  האחרונים,  בדורות 
ביום  זיע"א,  חיים  החפץ  בעל  מרנא  ישראל,  עדות 
פטירתו כ"ד אלול, אשר שוכן קודש בעיירה ראדין 

ממנה הפיץ תורתו לעולם כולו.
דרשו  משלחת  בראשות  העומדים  הדור  צדיקי 
האדיר  התפילה  כח  מלבד  לראדין,  הקודש  למסע 
נצבים  יעמדו  הם  הרי  וצדקותם,  בגדולתם  החבוי 
חיים  החפץ  ה'  קודש  מרנא  של  הקודש  ציון  בפני 
'רבה  ויאמרו  ישראל  אלפי  רבבות  זיע"א בשליחות 
יהודים בכל  מתניתא דמר קא מתנינן' רבבות אלפי 
המשנה  ספר  בתורתך  והוגים  לומדים  תבל  רחבי 
ברורה, ורבים רבים קבלו על עצמם להתחיל בלימוד 
גדול  וההלכה  התורה  ריבוי  כח  היש   – וקבוע  יומי 

מזה?
של  כח  בתוכו  משלב  האדיר  התפילה  וכשכח 
התפילות  ישובו  לא  כי  מובטח   – ההלכה  ריבוי 
ריקם, ומשם יצאו ישועות רבות לכל ישראל ועיקר 

העיקרים יתרבה לימוד ההלכה בכלל ישראל!
הלכות  משוני  להיות  היום  עוד  עצמך  על  קבל 
'דרשו',  למשרדי  לתפילה  שמך  את  שלח  יום,  בכל 
ומלבד שהנך בן העולם הבא, גם תזכה ששמך יוזכר 
בכח  בראדין,  הקדוש  הציון  על  הצדיקים  בתפילת 
תפילה וריבוי לימוד ההלכה, שודאי לא תשוב ריקם!

ורק באמצעות פקס  מסירת השמות מתבצעת אך 
dirshur@ 077-4704521 מס' או באמצעות דוא"ל

כן המעוניינים להצטרף לנסיעה  gmail.com כמו 
03- בטלפון  "בעקבות"  לחברת  לפנות  יכולים 

9050555
רחבי  בכל  דרשו  סניפי  מתארגנים  אלו,  בימים 
תבל, על מנת לעודד ולצרף עוד ועוד רבים ללימוד 
היומי של הדף היומי בהלכה, להגות בשמנה ברורה 
הנדרשות  בהלכות  ברורה  ידיעה  קנין  לרכישת  עד 

לידיעת כל המבקש לחיות חייו כיהודי. 
רחבי  בכל  גם  יופצו  הרבתי  ההיערכות  במסגרת 
ביום  הנלמד  ברורה  המשנה  עם  לימוד  דפי  תבל 
ההילולא כ"ד אלול על פי סדר הדף היומי בהלכה 
וכמו כן הלימוד היומי בחפץ חיים על פי הסדר של 2 
ההלכות היומיות כתקנתו של הגר"י סגל זצ"ל. דפי 
הלימוד יופצו בכל קהילות ישראל וגם בבתי החינוך 
מיוחד  זמן  יום  באותו  יקדישו  אשר  ולבנות  לבנים 
לזכות העצומה לבוא  ישראל  כלל  כל  להתאחד עם 

ולומר – רבי את תורתך אנו למדים.  

הרבנים שליט"א במסע הקודם

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

בשווי ₪550

בשווי ₪550

אובן ענקטוסטר 
45 ליטר

בשווי ₪550

בשווי ₪550

בשווי ₪550

מקרר סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

105
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 3790 ₪

מתנה!במבצע משתתף 

לחג!באספקההמוצריםכל



חגיגת הטבות מדהימה לחגים

הטבה מקסימלית 625 ₪. תוקף המבצע עד 2.10.16 או/ו עד גמר המלאי. 
מלאי מינימלי: 1000 שוברים ע"ס ₪125. אין כפל מבצעים והנחות. תוקף 
מימוש ההטבה עד 30.12.2020. בכפוף לתקנון המבצע שמופיע בחנויות.

מיקסר

לדוגמא מתוך מאות מוצרים:

מקרר
נפח ברוטו 480 

לי’, NF, נפח 
תא הקפאה 

127 לי’, נפח תא 
 מזון 338 לי’, 

B  דירוג אנרגטי
באישור 

משמרת השבת

רק ב-רק ב- רק ב- רק ב-

1200 סל”ד, 
הנעה ישירה, 

A  דירוג אנרגטי

 מכונת 
כביסה 8 ק”ג

₪ 1,100₪ 2,100₪ 3,090₪ 2,590

 תנור 
משולב 
דו תאי

₪250 
הטבה

₪250 
הטבה

₪125 
הטבה

₪375 
הטבה

מהדרין, 
A :דירוג אנרגטי
לבן, תא אפייה 
עליון 35 ליטר, 

תא אפייה 
תחתון 44 ליטר

מנוע רב 
עוצמה, 7 

מהירויות + 
 פולס, 

 נפח קערה
6.7 ליטר + 

אביזרים

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219



לקראת החגים הבעל”ט , "  
 

   
  

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

מחיר מכירהמחיר רגיל

המכירה תתקיים עד ט”ו תשרי תשע”ו
בחנות אקסוס בבני ברק

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים( *חליפות וורונין: לא כולל שחור *חליפות ויטלי ברבריס: לא כולל שחור וכחול  

הגיע מלאי ענק של חולצות אקסוס מכל התויות המידות והגיזרות

חליפות וורונין/ויטלי ברבריס
חליפות אקסוס

מכנסיים וורונין/ויטלי ברבריס
מכנסיים אקסוס
מכנסיים כותנה

חולצות תוית כחולה
חולצות תוית אדומה

חולצות תוית חומה
חולצות תוית סגולה

1200
385
200
120
140
160
140
140
120

המכירה עד ערב סוכות

  550*
295
150
90
100
115
95
95
85



לקראת החגים הבעל”ט , "  
 

   
  

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

מחיר מכירהמחיר רגיל

המכירה תתקיים עד ט”ו תשרי תשע”ו
בחנות אקסוס בבני ברק

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים( *חליפות וורונין: לא כולל שחור *חליפות ויטלי ברבריס: לא כולל שחור וכחול  

הגיע מלאי ענק של חולצות אקסוס מכל התויות המידות והגיזרות

חולצות תוית אפורה
חולצות תוית שחורה
עניבות כותנה\מיקרו

עניבות משי מודפסות
חגורות עור פרה

חגורות עור
חפתים
גרביים

גרביים חמישיות

75
60
30
50
65
50
35
9
30

90
80
60
80
85
70
60
14
50

המכירה עד ערב סוכות



י"ח באלול תשע"ו 21/9/16 בני ברק 1230

מאת: בני יחזקאלי

מיוחד  פגרה  דיון  קיימה  הכנסת  מליאת 
ח"כים,  מ-25  למעלה  של  בקשתם  בעקבות 
עבודות  השבת  חילולי  סביב  המשבר  בנושא 
חברי  מרבית  הבקשה,  למרות  בשבת.  הרכבת 
הכנסת נעדרו מהדיון. בהם ח"כי ש"ס שבחרו 
ניסיון אופוזיציוני לנגח  להעדר בנימוק כי זה 

את הממשלה.
הצעות  ארבע  הגישו  האופוזיציה  חברי 
לסדר בנושאים הבאים: "ביזוי השבת ופגיעה 
הרכבת"  משבר  סביב  ובאזרחים  בחיילים 
חסון,  ויואל  גלאון  זהבה  הכנסת  חברי  של   –
"ההתנהלות הפוליטית של הממשלה והעומד 
בראשה הביאה לפגיעה קשה ברבבות חיילים 
ואזרחים" – של חברי הכנסת יעל גרמן ואילן 
הרחב  בציבור  פוגע  הממשלה  "ראש  גילאון, 
על  לשמור  וכדי  אישיים  כוח  מאבקי  בגלל 
וחיים  חנין  דב  הכנסת  חברי  של   – שלטונו" 
ילין, ו"התנהלות היסטרית, חוסר תכנון ובזבוז 
מיליונים בגלל שיקולים פוליטיים אישיים" – 

של חברי הכנסת אחמד טיבי ורויטל סויד.
הדיון:  בפתח  אמרה  גלאון  זהבה  ח"כ 
את  לעצור  ההוראה  את  נתן  מי  שואלת  "אני 
בנושא  עתירה  הגישה  מרצ  סיעת  העבודות? 
שאומר  מביש  במסמך  והפרקליטות  לבג"ץ 
הסתיימו,  העבודות  כי  רלבנטי  לא  שהדיון 
רלבנטי.  ולא  לתיאורטי  בדיון  מדובר  ובכלל 
תגובה  מן  נותנת  נוקבת  תגובה  לתת  במקום 
השתכנע  לא  המשפט  ובית  כזו  פתלתלה 
מהתשובה הזו. למה בתשובת הפרקליטות לא 

נאמר שהשר חיים כץ נתן את ההוראה?
"בגלל מריבות פוליטיות בין ראש הממשלה 
בסיעות  שהפעלתם  הלחץ  ובגלל  כץ  לשר 
ניצול הכוח  החרדיות על ראש הממשלה תוך 
הפוליטי שלכם, ראינו את ראש הממשלה נכנע 

סחיט ולחיץ כמו שהוא יודע".
ח"כ יעל גרמן: "זו התנהגות אופיינית לראש 
זה  ושהמדינה  קיסר  שהוא  שחושב  ממשלה 
על השבת  את המשבר  להלביש  הניסיון  הוא. 
הוא ניסיון ציני של ראש הממשלה שהשתמש 
בחרדים כשעיר לעזאזל כדי להסיח את הדעת 
פוליטית  והתנהלות  למשבר  האמיתי  מהמניע 
נקמנות  ציבורית,  אחריות  וחסרת  קטנונית 
מכוערת כלפי מי שלדעתו של ראש הממשלה 

ניסה לעשות לו פוטש, כשזו הפעם הראשונה 
שראש הממשלה חושב שמישהו מנסה לעשות 

לו פוטש".
כי  הממשלה  בשם  השיב  לוין  יריב  השר 
מנושאי  אכפת  היה  כאן  למישהו  באמת  "לו 
הרי  החיילים,  או  הישראלי  הציבור  הרכבת, 
יצא מצב שדווקא היום אנחנו נכנסים לתהליך 
מישהו  ימים.  לשמונה  הרכבת  השבתת  של 
רק  אתכם  מעניין  בכלל?  זה  על  דיבר  ממכם 
דבר אחד, לנסות לעשות רווח פוליטי ולזרוע 

פירוד. הכל דמגוגיה.
שמעתי  לא  מה  משום  לפיד?  ח"כ  "איפה 
כל האמירות שלו מהעבר?  בזמן האחרון את 
מישהו יודע לאן הוא נעלם ומה עמדותיו? או 
שהאג'נדה היא עניין שמחליפים לפי מה שטוב 

בסקרים.
"לגופו של עניין, אנחנו פועלים על פי שני 
עוד  ארוכות  שנים  לאורך  שנקבעו  עקרונות 
לפני שהליכוד עלה לשלטון– הראשון  הרבה 
אופייה  על  לשמור  מאמץ  כל  לעשות  הוא 
היהודי של מדינת ישראל, והשני הוא שבמקום 
שאין ברירה והדבר הכרחי, שם ניתנים היתרים 
בדרך  לפעול  נמשיך  אנחנו  בשבת.  ועובדים 

הזו".
"אין  כי  בדיון  אמר  אייכלר  ישראל  ח"כ 
לכלי  טענות  לי  יש  לאופוזיציה.  טענות  לי 
לאומית  פאניקה  ליצור  שהתגייסו  התקשורת 
סביב נושא השבת, כשאזרחי ישראלי עומדים 
במקום  הציבורית.  בתחבורה  שעות  יום  יום 
לבוא ולחזק את התחבורה הציבורית מדברים 
זה  על  וזעק  קם  לא  אחד  אף  השבת.  על 
שמשביתים את הרכבת לשמונה ימים. צבועים 
את  פעם  אף  מעלים  לא  שאתם  בתקשורת 
הבעיות בתחבורה הציבורית אבל כשזה הופך 

לנושא השבת כולם מתעסקים בזה".
לדעת  מבקש  "אני  הוסיף:  גפני  משה  ח"כ 
ביום ראשון הבא  גם  לצפון  נוסעת  האם מרצ 
רוצה  שאני  מה  ברכבת?  עבודות  כשיהיו 
לשאול זה איך זהבה גלאון, מה שהיא מבקשת 
עותר  הייתי  אני  אם  מקבלת?  היא  מבג"ץ 
לבג"ץ על דבר שלא קיים הוא היה זורק אותי 
מכל המדרגות, אבל לזהבה גלאון הוא מוציא 
לעתור  ארצה  שאני  הבאה  בפעם  מניעה.  צו 

לבג"ץ אני אעשה את זה דרך זהבה גלאון"...

הכנסת דנה במשבר הרכבת 

"מנסים לזרוע 
פירוד בעם"

הכנסת דנה בנושא המשבר סביב חילולי השבת ברכבת, 
זאת בעקבות בקשת האופוזיציה, שבחרה לתקוף 

את ראש הממשלה  אייכלר: "יש לי טענות לכלי 
התקשורת שהתגייסו ליצור פאניקה לאומית סביב נושא 

השבת"  בש"ס בחרו להעדר מהדיון

"אפנה לבג"צ דרך גלאון". גפני
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!
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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'
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





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



י"ח באלול תשע"ו 21/9/16 בני ברק 1234

מאת: יעקב אמסלם

לקראת הימים הנוראים יצאו לאחרונה חברי 
הם  בו  חריף  במכתב  התורה  חכמי  מועצת 
קוראים לכל נציגי הציבור והעוסקים במלאכה 
ל'קו  כשרים.  שאינם  פלאפונים  להחזיק  שלא 
עיתונות' נודע, כי בעקבות המכתב, כל שבעת 
את  החליפו  ש"ס,  תנועת  של  הכנסת  חברי 
בשבועות  חלקם  שלהם,  הפלאפון  מכשירי 

האחרונים. 
חכמי  מועצת  נשיא  חתום  עליו  במכתב 
התורה מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן, נכתב: 
לבל  בפרץ  ולעמוד  ואתר  אתר  בכל  "לעורר 
שאינם  מכשירים  מיני  כל  למחנינו  ייכנסו 
כשרים ע"פ הוראתם של רבותינו שליט"א אשר 

יש בהם קלקול גדול והרס וחורבן היהדות".
העסקנים  גם  כי  במכתבם  ציינו  הרבנים 
להם  אין  עבודה  לצורך  בזה  המשתמשים 
כי  להתריע  "באנו  כשר.  לא  מכשיר  להחזיק 
וכ"ש  אלו  מכשירים  להחזיק  היתר  שום  אין 
וק"ו למנהיגי קהילות ומלמדי תשב"ר ועסקני 
הציבור אשר הם שליחים של הציבור שוודאי 
להתרחק  וצריכים  זה  בעניין  רבה  חובתם 

וודאי הוא שכל מי שמחזיק  מפלאפונים אלו. 
עליו  למנותו  יכול  הציבור  אין  אלו  מכשירים 
לעסוק  ראוי  הוא  ואין  עניין  בכל  כשליחם 
ומלמד  קהילה  כמנהיג  ולשמש  ציבור  בצרכי 

תשב"ר".
הכנסת  חברי  עלו  לאחרונה  המכתב,  מלבד 
של ש"ס ונציגי ציבור למעונו של מרן הגר"ש 
שלא  פעמים  מספר  ממנו  זאת  ושמעו  כהן 
חיים  ש"ס  מנכ"ל  גם  אלו,  מכשירים  להחזיק 
הגר"ש  למעונו של  עלה בשבוע שעבר  ביטון 
שביקש ממנו לפעול שלא יהיה מכשירים אלו 
של  התורה  תלמודי  ומלמדי  הפעילים  בקרב 

הרשת. ביטון השיב כי אכן יפעל בעניין.
כי  עולה  עיתונות'  'קו  מבדיקת  כאמור, 
לאחרונה שבעת חברי הכנסת של ש"ס החליפו 
את מכשיריהם למכשירים חסומים וזאת לאחר 

הוראתם של מועצת חכמי התורה. 
עוד נודע כי נשיא המועצת הגר"ש כהן מינה 
צוות מיוחד שהם יהיו שליחיו בכל מקום כדי 
להקטין את ממדי התופעה. "זה הפיקוח הנפש 
אמר  שלי",  שליחים  אתם  בדורנו,  גדול  הכי 

הגר"ש לכמה ממקורביו לאחרונה. 

מאת: חיים בנשק

כוחות צה"ל סיכלו ביום שני האחרון ניסיון 
שבחברון.  סנינה  אבו  בשכונת  חייל  דקירת 
במהלך  החיילים  על  להתנפל  ניסה  המחבל 
נוטרל  המחבל  בשכונה.  שביצעו  סריקות 
והועבר  נעצר  בירי,  צורך  ללא  הכוח  ידי  על 

לחקירות כוחות הביטחון.
ניסיון הפיגוע הנוכחי הגיע לאחר רצף של 
אף  היה  האחרון  הפיגוע  כשניסיון  פיגועים, 
הוא בחברון. שני מחבלים ניסו לדקור לוחמי 
המחבלים  המכפלה.  למערת  סמוך  מג"ב 
נוטרלו בירי על ידי הכוח במקום, לוחם מג"ב 

נפצע קל בידו.
מוקדם יותר ביום שני בוצע פיגוע נוסף, אז 
מחבל תושב מזרח ירושלים ניסה לדקור שוטר 
ושוטרת סמוך לשער הפרחים בעיר העתיקה. 

שמאוחר  המחבל,  את  לנטרל  הספיק  השוטר 

ואילו  בינוני  נפגע  השוטר  מפצעיו.  מת  יותר 

השוטרת נפצעה קשה.

של  המהירה  "פעילותו  כי  הגיבו  במשטרה 

השוטר, שבוצעה בנחישות, תוך הפגנת אומץ 

לב, ודבקות במשימה – על אף פציעתו הקשה, 

פגיעה  ומנעה  המחבל  של  לנטרולו  הביאה 

באנשי כוחות ביטחון וחפים מפשע נוספים".

לגל  מצטרפים  הללו  הפיגועים  שלושת 

האחרון.  שישי  ביום  שהחל  הפיגועים 

כשהפיגוע שסימן את תחילת הגל ארע בשער 

לדקור  ניסה  ירדן  תושב  פלסטיני  שם  שכם, 

שוטרי מג"ב שהוצבו בשער, הללו ירו וניטרלו 

את המחבל.

המהפך הסלולרי של ח"כי ש"ס

קשר כשר בכנסת
חברי מועצת חכמי התורה 

יצאו לאחרונה במכתב 
חריף לעסקנים, נציגי 

הציבור ומלמדים בת"ת: 
"כל מי שמחזיק פלאפון 
לא כשר אין הציבור יכול 

למנותו עליו כשליחם 
בכל עניין" ● מבדיקת 
'קו עיתונות' עולה: 

שבעת הח"כים של ש"ס 
החליפו את המכשירים 
הסלולאריים שלהם 

"הפיקו"נ הכי גדול בדורנו". מכתב חברי המועצת

גל טרור מחודש
ארבעה ימים של טרור - סוכל פיגוע בחברון ● במהלך 

סריקות של כוח צה"ל בשכונת אבו סנינה שבחברון ניסה 
פלסטיני להתנפל על הכוח ולדקור את אחד החיילים, הכוח 

ניטרל את המחבל ללא צורך בירי והוא הועבר לחקירת 
כוחות הביטחון

ּבואי לעלמה!
כל מה שאת צריכה כדי להרגיש יפה

'עלמה' מזמינה אותך למגוון רחב של טיפולי יופי 
ואסתטיקה במקום אחד, עם מיטב הטכנולוגיות 
וצוות מומחיות מהשורה הראשונה, שידאגו ליופי 

שלך עד לפרטים הקטנים.

חדש!

פדיקור מניקור      עיצוב גבות      שעווה      טיפולי פנים    

שיזוף בהתזה      טיפולי לייזר  במכשיר המתקדם בעולם   

חבילות טיפוח משתלמות      סלון פאות      איפור מקצועי

ויופי לאסתטיקה  מכון 

לקביעת תור 03-5082820

רבי עקיבא  20  בני ברק

שעות פתיחה 9:30-21:30
פינוק 

מושלם 
בלב ב"ב

פתוח גם 
בשעות 
הלילה

טכנולוגיות 
מתקדמות 

ביותר

טיפול 
כולל תוך 
שעתיים





סניף בני ברק





י"ח באלול תשע"ו 21/9/16 בני ברק 1238

מאת: אלי שניידר

"אני חייב לטוס לדרום", אמר אריה דרעי לנוכחים. "כשאתה 
טס, תראה את המחסור בכיתות מלמעלה", השיב לו גפני ודרעי 
כתזכורת  נמוכה",  "טיסה  על  ודיבר  מבודחת  בנימה  החזיר 

לנסיעה במהירות מופרזת שבה נתפס נהגו של גפני.
של  המיוחדת  הישיבה  במהלך  המבודחים  הרגעים  היו  אלו 
ציבור  נציגי  שים  הערים.  ראשי  עם  החרדיות  המפלגות  ראשי 
איחר  כשגוטרמן  בכמויות.  הומור  ותקבל  אחד  בחדר  חרדים 
ליצמן  הבריאות  שר  לו  אמר  התוצאות,  מה  לשמוע  וביקש 

בדייקנות גוראית, דיברנו על זה כשלא היית.
צחוק לחוד ורצינות לחוד. אם מנטרלים לרגע את רעשי הרקע 
של הסמינרים, לא היתה תקופה טובה יותר של שיתופי פעולה 
בין ש"ס ליהדות התורה כמו בתקופה האחרונה. השבוע זה בא 
לקידום  עיתונות,  בקו  לראשונה  שנחשף  במפגש  ביטוי  לידי 

תוכנית החומש לבינוי מוסדות חינוך למגזר. 
אירח  וליצמן  הערים,  לראשי  גיבוי  העניק  דרעי  יזם,  פרוש 
שהביע  החינוך  שר  את  גם  לפגישה  כשהביא  והפתיע  בלשכתו 

מחויבות.
המפגש  הממשלה  ישיבת  לאחר  ראשון  ביום  התקיים  וכך, 
בהשתתפות  בירושלים,  ליצמן  יעקב  השר  בלשכת  המיוחד 
השרים דרעי, ליצמן, שר החינוך נפתלי בנט, יו"ר ועדת הכספים 
הערים  וראשי  כהן  יצחק  האוצר  שר  סגן  גפני,  משה  משה 
לימוד  כיתות  להקצאת  החומש  תכנית  מימוש  בנושא  החרדיות 

למגזר החרדי.
את תוכנית החומש הוביל כזכור סגן השר מאיר פרוש, יחד עם 
פורום ראשי הרשויות בראשותו של ראש עירית ביתר עילית הרב 

מאיר רובינשטיין.
עמל  שנה  חצי  מזה  כי  בדבריו  שסיפר  פרוש  פתח  הדיון  את 

ראשי  כל  עם  יחד  החומש  תוכנית  גיבוש  על  מקצועי  צוות 
של  חומש  תוכניות  כלל  שבדרך  "למרות  החרדיות.  הרשויות 
תוכנית  בלבד,  עתידי  בצפי  עוסקות  והאוצר  החינוך  משרדי 
בצפי  עוסקת  היותה  מלבד  בזאת,  המוצגת  הנוכחית,  החומש 
הקיים  הגדול  בחוסר  אף  עוסקת  היא  הקרובות,  השנים  לחמש 

כיום בכיתות לימוד במגזר החרדי". 
פרוש תיאר את הפריסה הרחבה של עבודת השטח שנעשתה 
ל-40  קרוב  כללה  החומש  "תוכנית  התוכנית:  גיבוש  בטרם 
להציב  היא  הנוכחית  הפגישה  מטרת  ומעורבות.  חרדיות  ערים 
את הדרישה במסגרת תוכנית החומש ממשרד החינוך וממשרד 

האוצר שהציבור החרדי יקבל את החלק המגיע לו".
מאיר  הרשויות  ראשי  פורום  וראש  ביתר  עיריית  ראש 
אפליית  אודות  שהכין  מסמך  הנאספים  לפני  הציג  רובינשטיין 
תקצוב,  נושא  ועד  מחינוך  נושאים,  בשלל  המקומיות  הרשויות 
לצד הצעה לקיים סקר כלכלי מקיף במגזר החרדי כפי שנעשה 

במגזר הערבי.
השווה את תנאינו לערבים, ונהיה מסודרים.

 כבוד למגזר

יו"ר ש"ס אריה דרעי, בכובעו כשר הפנים, שם את האצבע על 
הפליית הערים החרדיות וקרא למסד את פורום ראשי הרשויות 
ולתת לו שיניים. "צריך להבין שרק ברשויות של המגזר החרדי, 
מאות  משש  למעלה  יש  המעורבות,  הערים  על  מדבר  לא  ואני 
אלף תושבים, שהם במעמד הסוציו אקונומי הנמוך ביותר. לא 
ולמגזר החרדי  יכול להיות שתהיה תכנית חומש לכל המגזרים 

לא יהיה".
הקיימת  האפליה  לתקן  דרש  ליצמן  הבריאות  שר  המארח 

החרדי  לציבור  הלימוד  כיתות  "מצוקת  החרדי.  הציבור  לרעת 
בערי הארץ ידועה ולצערינו אף מחמירה. לראשונה יש הזדמנות 
לתקן את העוול הזה ואני משבח את שר החינוך בנט וסגנו הרב 
פרוש על ההתגייסות למען הנושא החשוב כל כך לילדי ישראל 
מה  איתנו,  הערים שמשתתפים  ראשי  לכל  מודה  אני  החרדיים. 
אנחנו  יחדיו.  המאבק  לצורך  המשותפים  הכוחות  את  שמבטא 
נפגש כאן שוב מיד אחרי החגים, בכדי לעקוב אחרי התקדמות 

התכנית מצד משרד החינוך".
יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב גפני אמר כי "נעשתה כאן עבודה 
יסודית של תכנית מקצועית. המגזר החרדי הופלה לרעה במשך 
שנים", גפני פנה לשר החינוך בנט ואמר: "אתה שר החינוך, אתה 
יכול לצמצם את הפער. אני אעזור ככל שאוכל בוועדת הכספים".

החינוך  שר  לעזור.  נכונות  עם  בא  שהוא  הבהיר  מצידו  בנט 
שהפתיע בעצם נוכחותו במפגש אמר כי "לכבוד הוא לי להשתתף 
עמכם כאן. אני רואה עין בעין את הצורך בשינוי המצב הקיים 
מול המחסור בכיתות לימוד בערים החרדיות. הצוות המקצועי 
ייצר תכנית חומש תוך כששה שבועות - על בסיס  של המשרד 

התכנית שהכינו כאן".
והן מטעם  רשימת המשתתפים הן מטעם הרשויות החרדיות 
בן  תמיר  הרצינות:  על  והעידה  מכובדת  הייתה  החינוך  משרד 
חנוך  ב״ב  רה״ע  החינוך,  במשרד  ופיתוח  בינוי  אחראי  משה 
עילית  ביתר  ר"ע  גוטרמן,  יעקב  עילית  מודיעין  רה״ע  זייברט, 
מאיר רובינשטיין, רה״ע בית שמש משה אבוטבול, רה״ע אלעד 
ישראל פרוש, ראש מועצת רכסים יצחק רייך, ראש מועצת קרית 
יערים אברהם רוזנטל, ראש מועצת עמנואל עזרא גרשי, מחזיק 
תיק חינוך בבית שמש שעיה ארנרייך, יהודה לוי סגן ראש אגף 

החינוך בב"ב, וגזבר עיריית ביתר עילית ישראל שוויבל.
כבוד למגזר יש. עכשיו ניתן להמתין ולראות האם גם תהיינה 

תוצאות. 

החינוך החרדי – המופלה ביותר 
ביחס של מספר תלמידים לכיתה
כפי שנחשף בשבוע שעבר בקו עיתונות: במסגרת כינוס מיוחד של ראשי המפלגות החרדיות עם ראשי הערים 
יצאה לדרך תוכנית החומש להקצאת ובינוי כיתות למגזר החרדי ● סגן שר החינוך פרוש: מטרת הפגישה היא 
להציב את הדרישה במסגרת תוכנית החומש ממשרד החינוך וממשרד האוצר שהציבור החרדי יקבל את החלק 

המגיע לו ● שר החינוך נפתלי בנט: רואה עין בעין את מצוקת הכיתות במגזר החרדי

ראשי המפלגות החרדיות וראשי הערים נפגשו עם שר החינוך:

"קשה לנו מאוד לקבל החלטות"

 פגישת ראשי המפלגות החרדיות וראשי הערים עם שר החינוך בנט
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במעמד רבנים, סגן השר מאיר פרוש ובכירי משרד החינוך, 
הושק פרויקט החונכים 'חנוך לנער' אתמול בצהריים בבני ברק. 
מדובר בפרויקט ארצי ראשוני, רחב היקף וארוך טווח, לסיוע 
לימודי ורגשי בקרב תלמידי הישיבות הקטנות בכל רחבי הארץ, 

אשר זקוקים לחונכים במסגרת הישיבתית.
הפרויקט 'חנוך לנער' צפוי להעסיק מאות חונכים שיתפרסו 
הזקוקים  בחורים  לאלפי  סיוע  ויעניקו  הקטנות,  הישיבות  בכל 
מוסד  כל  של  מתלמידיו  אחוזים,  עשרה  עד  של  בהיקף  לו, 

שיבחר להשתתף בפרויקט.
במהלך המשא ומתן הקואליציוני, פנו לסגן שר החינוך מאיר 
פרוש, גדולי וצדיקי הדור חברי מועצת גדולי התורה בבקשה 
מיוחדת, שיפעל לסייע לבחורים הזקוקים לסיוע לימודי ורגשי 
בהיכלי הישיבות לצעירים. "מדובר בדור העתיד של עם ישראל 
כי  והדגישו  בפנייתם  ישראל  גדולי  אמרו  לסיוע",  שזקוקים 

מדובר בהצלת נפשות לכל דבר ועניין.
יהדות  בין  הקואליציוני  ובהסכם  למערכה,  נרתם  פרוש 
עם  זה.  נושא  המתקצב  סעיף  נכנס  הליכוד,  לסיעת  התורה 
כניסתו לתפקיד כסגן שר החינוך, במצוותם של גדולי ישראל 
היגוי  וועדת  הוקמה  כך  הנושא המשרד. לשם  את  לקדם  החל 

חינוכית רבנית, המורכבת מטובי אנשי החינוך בציבור החרדי - 
על כל מגזריו וקהילותיו. על פי בקשת הרבנים הועמדו בראש 
הפרויקט הגאון רבי יהושע פינק רב דביהמ"ד בעלזא בבני ברק, 
הגאון רבי משה בלוי מראשי 'תושייה' והגאון רבי אשר בן נעים 
מראשי ישיבת 'ברכת אפרים'. המוכרים כאישי חינוך מובחרים 

ובמיוחד בתחום רגיש זה.
הרבנים ישבו במשך חודשים רבים עם אנשי משרד החינוך 
מתוך מטרה לגבש תכנית מתאימה ומיוחדת להיכלי הישיבות. 
ייחודית,  תכנית  על  הוחלט  ומעמיקים  נרחבים  דיונים  לאחר 
על  מיוחד שנבחר  צוות  ידי  על  נעשים  והליווי  התכנים  כשכל 

ידי הרבנים שליט"א.  
בראש הצוות המקצועי הועמד יוסף גרליץ, איש אמונם של 
גדולי ישראל הפועל בשליחותם, האחראי על המהפך שנעשה 
והרווחה  החינוך  בתחום  האחרונות  בשנים  ברק  בני  בעיר 
בתלמודי תורה והישיבות, ומי שהקים מספר תכניות חינוכיות 
ומשמש  לסיוע,  הזקוקים  נוער  בני  המסייעות להתמודדות של 

אף כיועץ ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט. 
חברי הצוות הם הרכזים הארציים: הרב שלמה ריין מראשי 
לנוער  והסיוע  ההשמה  תחום  כל  על  ואחראי  שומע'  'לב 
הזקוק לעזרה, הרב אברהם יוסף נוימן ממקימי אחת הישיבות 
המצליחות ביותר לנוער הזקוק לסיוע והרב ישראל מאיר דרהין, 

ר"מ בישיבה בבני ברק ומלווה פרויקטים חינוכיים שונים. 
החונכים  למאות  השכר  ותשלום  הפרויקט  תפעול  לצורך 
לשנת  שקלים  מיליון   12 של  תקציב  החינוך  משרד  הקצה 
וראשי  המוסדות  שמנהלי  נקבע  כמו"כ  תשע"ז.  הלימודים 
הישיבות הם שיחליטו מי התלמידים הזקוקים לחונך, בהתאם 
לקריטריונים שנקבעו על ידי ועדת ההיגוי של הרבנים והצוות 

המקצועי. 
עבור  הגדול  ההישג  את  סיכם  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 
היא  לסיוע  הזקוק  לנוער  "הדאגה  ואמר:  לכך  הזקוק  הנוער 
הבעיה המשמעותית ביותר בתחום החינוך בימינו, והגיע הזמן 
את  ותשקיע  פרטני  באופן  לכך  תתייחס  החרדית  שהנציגות 
שהטילו  ישראל  גדולי  בהוראת  בנושא.  הדרושה  האנרגיה  כל 
פעלתי  החינוך,  למשרד  בכניסתי  הכבדה  המשימה  את  עלי 
רבות כדי לזכות להגיע למקום הזה, ממנו נוכל לסייע ולהציל 
בנט  נפתלי  החינוך  לשר  גם  הודה  השר  סגן  רבות".  נפשות 
ולכל המעורבים בפרויקט על חלקם ובפרט לד"ר סער הראל, 
מנהל לילדים ונוער בסיכון, שנרתם לבקשת מנכ"לית המשרד 
ונטל עליו לבצע את המשימה המורכבת ולהוציאה מהכוח אל 

הפועל.

מאת: אלי שניידר

את כמויות הדמעות שנשפכות בבתי ישראל, בכל שנה מחדש, 
בתקופת הרישום לסמינרים, ולאחריה בתחילת שנת הלימודים - 
קשה לכמת ולאמוד. מה לא נכתב על התופעה הכואבת הזו? על 
הקושי הרב של ההורים, על מצוקתן הקשה של התלמידות, ועל 
השאלה התלויה תמיד בחלל האוויר – למה? למה לא קיבלו 
אותה? הרי היא ילדה כל כך מצוינת, מוכשרת ובעלת מידות, 

אז איך קרה שהיא בחוץ?
בשיחה  אומרת  הזו",  לשאלה  תשובה  לנו  יש  תמיד  "ולא 
ל'קו עיתונות' הגב' חנה, מחנכת מוכרת מאוד באחד הסמינרים 
הגדולים והידועים בירושלים, אשר משמשת מזה שנים בצוות 
ועדת הקבלה. "הציבור אינו מבין", היא טוענת, "אבל מנהלי 
הסמינרים באמת מצויים במצוקה קשה מאוד, כי כאשר מדובר 
בסמינרים הגדולים והנחשקים, יש בכל שנה מחדש מאות רבות 
של בנות שמבקשות להתקבל אליהם, מעבר לאלו שהתקבלו. 
רבות מתוכן הן בנות איכותיות וטובות, מבתים באמת מעולים, 
אבל מה אפשר לעשות שאין מקום לכולן? הסברתי פעם להורה 
שהגיע אליי: 'חשוב על כך שיש לי בית קטן ובחוץ משתוללת 
סופת שלגים. אני מכניסה לבית אלף אנשים, כדי להגן עליהם 
מפני הקור. כולם עומדים צפופים, צמודים זה לזה. ומה לעשות 
מובן  הרי  נוספים?  אנשים  אלפים  חמשת  עוד  נשארו  שבחוץ 
שאין לי מקום, גם אם אני מאוד רוצה להכניס אותם לביתי, ואני 

באמת רוצה".

 דיני נפשות

במהלך  פעם  מידי  הנושא.  על  חנה  הגב'  עם  לשוחח  קשה 
השיחה קולה נשבר, כי היא באמת מכירה במצוקה של הבנות, 
הקבלה  לוועדת  הצטרפה  שנים  מספר  "לפני  הוריהן.  של  וגם 
שלנו מחנכת של אחת מכיתות ח' בארץ", היא מספרת, "ובזמן 
את  עצמי  על  לוקחת  'אני  לי:  הודיעה  היא  הצטרפה,  שהיא 
לגרום  אצליח  אני  הבנות,  של  הדמעות  את  להפסיק  התפקיד 
רגע  באותו  חפצה'.  היא  שבו  לסמינר  תתקבל  אחת  שכל  לכך 

לקחתי דף ועט וחתמתי לה על כך שאם היא מצליחה לפתור את 
הבעיה בתוך חמש שנים אני משלמת לה מיליון דולר. ובאמת, 
כעבור שנתיים היא פרשה מהמרוץ... כי לצערי, אין לי באמת 

פתרון אופרטיבי".
עוד  פשוט  יפתחו  לא  המובילים  שהסמינרים  למה  אבל 

כיתות?
מנקודת  נצא  אם  "גם  משיבה,  היא  אפשרי",  בלתי  "זה 
הנחה שאפשר לפתוח בכל סמינר עשר כיתות מקבילות, ובכל 
תהיה  עדיין  האפשרי,  המקסימום  שזה  בנות   44 נכניס  כיתה 
שלסמינרים  בזמן  וזאת  בלבד,  בנות   440 לקבל  אפשרות  לנו 

המובילים נרשמות לפחות 700 בנות ומה נעשה עם היתר?" 
שכאן  מסתבר  היתר,  על  לדבר  עוברת  חנה  הגב'  וכאשר 

באמת טמונה הבעיה הגדולה. "מאוד כואב לי על כל אלו שלא 
מתקבלות, כי על פי החישוב שעשינו נשארות בהכרח 260 בנות 
בחוץ, מתוכן יש 130 שבאמת לא מתאימות מבחינה רוחנית או 
לימודית, אבל יש גם 130 בנות מצוינות ומעולות שפשוט אין 

להן מקום, ואיך נבחר בין כולן?" 
כאן, לדבריה, נמצאות הדמעות האמתיות – גם של ההורים 

וגם של הצוות, "כי קשה, קשה לנו מאוד לקבל החלטות".
ואיך באמת מתקבלות החלטות כאלו?

"אני יכולה להעיד מקרוב על כך שבכל הסמינרים הגדולים 
יש וועדות קבלה שבראשן יושבים תלמידי חכמים גדולים, כמו 
גם צוות של מחנכות ולפניהם מובאים כל הנתונים, עד הפרטים 
גלויים  היו  הוועדה  חברי  של  השמות  בעבר  ביותר.  הקטנים 
כי הם פשוט חוששים. על  היום פחות,  וידועים בציבור, אבל 
כל פנים, מדובר בתלמידי חכמים גדולים ממש. באחת הוועדות 
שבהן השתתפתי בשנה שעברה הגיע מהם ואמר לנו: במשך כל 

היום אני צמתי, כי רק כך אני יכול לגשת להחלטה". 
ויש לה גם מסר: "מאוד כואב לנו על כך שגופים חיצוניים 
מנסים להתערב בשיקולי הקבלה לסמינרים, וגם אסביר מדוע – 
לצורך ההמחשה, אם נבקר אצל הירקן - מי יהיה זה שימיין את 
נצטרך מיון  ביותר, אבל אם  העגבניות בחוץ? הפועל הפשוט 
של יהלומים, למי נפנה? בוודאי שלא נסמוך על הפועל הפשוט 
גם  כך  ערך.  יקרי  ביהלומים  היטב  שמבין  למי  רק  נפנה  אלא 
בנושא החינוך, רק מי שמלמד ומתעסק עם הניואנסים הדקים 
ביותר, הוא זה שיכול למיין בין יהלומים, ובשום אופן אסור לנו 

להעביר את התפקיד לפקיד חיצוני כזה או אחר".
יצויין כי השבוע פורסם מכתבם של גדולי ישראל ובראשם 
הגר"ח  ומרן שר התורה  הגראי"ל שטיינמן  הישיבה  ראש  מרן 

קנייבסקי, המחזק את מנהלי הסמינרים. 
במכתבם כותבים גדולי ישראל שליט"א: "באנו בזאת לגלות 
תלמידות  בקבלת  והחלטה  שהסמכות  דנא  מקדמת  דעתנו  את 
הינם של מנהלי הסמינרים בלבד ואין לשום גורם חיצוני כגון 
כל  רשות  גורם  כל  או  מועצות  ראשי  עיריות,  החינוך,  משרד 
שך  הגרא"מ  מרנן  של  דעתם  היה  וכך  בדבר  להתערב  שהוא 
הינו  חיצוני  גורם  של  שהתערבות  זצוק"ל  אלישיב  והגרי"ש 

חורבן החינוך". 

לראשונה: פרויקט חונכים לנערים חרדים במימון המדינה
משרד החינוך השיק את פרויקט המיוחד 'חנוך לנער' למוסדות חינוך חרדים ● פרויקט החונכים הייחודי קודם ביוזמת 

סגן שר החינוך מאיר פרוש ● הפרויקט מלווה על ידי אישי חינוך וראשי הישיבות, וזוכה לברכתם של גדולי ישראל

סערת הסמינרים

"קשה לנו מאוד לקבל החלטות"
דמעות רבות נשפכות על הבנות שלא התקבלו לסמינרים, ורבים מנסים לסייע להן, אך האם יש פתרון? ומיהם 
אלו שמחליטים את מי לקבל ואת מי לא? בשיחה עם אחת המחנכות הגדולות והידועות, היא מספרת על מה 

שמסתתר מאחורי, ויש לה גם מסר להורים

 בס"ד, כ"ח אב תשע"ו

 

באנו בזאת לגלות את דעתינו מקדמת 

דנא שהסמכות והחלטה בקבלת 

תלמידות הינם של מנהלי הסמינרים 

בלבד ואין לשום גורם חיצוני כגון משרד 

החינוך, עיריות, ראשי מועצות או כל 

גורם רשות כל שהוא להתערב בדבר וכך 

היה דעתם של מרנן הגרא"מ שך 

אלישיב זצוק"ל שהתערבות של  והגרי"ש

 גורם חיצוני הינו חורבן החינוך.
 

מכתב גדולי ישראל



י"ח באלול תשע"ו 21/9/16 בני ברק 1240

מאת: אלי שניידר

דבר  של  בסופו  השניים,  בין  המשברים  חרף 
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ייפגש היום )יום 
אובמה.  ברק  הברית,  ארצות  נשיא  עם  רביעי( 
של  הכללית  העצרת  בשולי  תתקיים  הפגישה 
האו"ם, ככל הנראה במלון בו ישהה אובמה. על 
פי הערכות, זוהי הפגישה האחרונה שתהיה בין 

השניים בזמן כהונתו של אובמה.
שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, שוחח בנושא 
כי  וסיפר  בישראל  התקשורת  כלי  עם  השבוע 
ועדיין  הביטחון,  בתקציב  מקצצים  "בארה"ב 
מיליארד  ארבעה  כמעט  מקבלת  ישראל  מדינת 
נראה  זה  צניעות.  קצת  צריכים  אנחנו  בשנה. 
ואנחנו  עתק  סכום  מקבלים  שאנחנו  מוזר  לי 

מתלבטים אם זה טוב או לא".
על פי הודעה שיצאה השבוע מלשכת נתניהו, 
על  אישי  באופן  לנשיא  יודה  הממשלה  ראש 
שעבר,  בשבוע  שנחתם  הביטחוני  הסיוע  הסכם 
"הסכם שמבטא את עומק היחסים האסטרטגים 
והברית בין ישראל לבין ארה"ב", נכתב בהודעה. 
עם  בפגישתו  לשוחח  מתכוון  נתניהו  בנוסף, 
הנשיא אובמה על האתגרים וההזדמנויות במזרח 

התיכון והדרך לקדם יחד שלום וביטחון.
רגעים  מעט  לא  גם  בוודאי  יהיו  בפגישה 
הבנייה  סביב  להניח  סביר  רובם  מתוחים. 
בהתנחלויות. בשבועות האחרונים ארצות הברית 
החריפה את הטון בכל מה שנוגע לבנייה מעבר 
לקו הירוק, כאשר דוברי מחלקת המדינה מכנים 
את הרחבת ההתנחלויות 'פרובוקציה', ומציינים 
סימני  מעלות  בשטחים  ישראל  של  שהפעולות 
של  העתידיות  התוכניות  לגבי  גדולים  שאלה 
ישנם  הזה  הרקע  על  ושומרון.  ביהודה  נתניהו 
האחרונים  בחודשים  ינסה  שאובמה  חששות 
לכהונתו להביא הצעת החלטה למועצת הביטחון 

נגד ההתנחלויות.
נתניהו המריא אתמול  ראש הממשלה בנימין 
אתמול  שנפתחה  האו"ם  לעצרת  )שלישי( 
הנשיא  עם  הפגישה  לקראת  הברית,  בארצות 

אובמה.
"אנחנו בתוך שבוע מדיני חשוב מאוד למדינת 
אני  הברית,  לארצות  עכשיו  יוצא  אני  ישראל. 
אפגש שם תחילה עם הנשיא אובמה ואני אודה 
לו על הסיוע הביטחוני הגדול והחשוב למדינת 
ישראל בעשור הקרוב", אמר נתניהו עם עלייתו 

למטוס. 
"לאחר מכן אני אשא דברים בעצרת האו"ם, 
האמת  את  ישראל,  של  דברה  את  אגיד שם  אני 
את  וגם  ישראל  של  הצדק  את  ישראל,  של 
"הגבורה  נתניהו.  הוסיף  ישראל",  של  הגבורה 
והשוטרות  השוטרים  של  שלנו,  החיילים  של 
שלנו, של האזרחים והאזרחיות שלנו, שנאבקים 

מאבק בלתי מתפשר בטרור האכזר".
מהקהילה  מצפה  הוא  כי  ואמר  סיכם  נתניהו 
במלחמה  אחידה  מידה  ל"אמת  הבינלאומית 
הבינלאומית  הקהילה  "כל  כדבריו.  בטרור", 
בנחישות  בטרור  להילחם  שצריך  היום  אומרת 
ובאופן בלתי מתפשר. ובכן, הם חייבים לתמוך 
בטרור,  מתפשר  והבלתי  הנחוש  במאבק  גם 
להילחם  כדי  נחוצה  הזאת  המוסרית  והבהירות 

בטרור וגם כדי לנצח אותו".

מסורת של ביקורים

בעצרת  יורק  בניו  נתניהו  של  השנתי  הביקור 
אצל  מסורת  של  עניין  הוא  האו"ם  של  הכללית 
וחלק  בעבר  ממשלה  ראשי  הממשלה.  ראש 
לעתים  ובוחרים  בחרו  כיום  העולם  ממנהיגי 
בניו  השבוע  שנפתח  הזה  האירוע  על  לוותר 
יורק, שבו מתקבצים מדי שנה כל ראשי המדינות 
יש  לבם.  על  אשר  את  לדבר  בארגון  החברות 
כמו  החוץ,  שר  את  לשלוח  שמעדיפים  כאלה 
השנה  שיגר  הוא  פוטין.  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
במקומו את שר החוץ שלו כדי לייצג את מדינתו 

על הבמה העולמית, אבל לא נתניהו.
ב-2009,  הממשלה  ראש  ללשכת  שחזר  מאז 
מלבד  שנה,  מדי  כמעט  יורק  לניו  הגיע  נתניהו 

דאז  החוץ  שר  את  במקומו  שלח  אז  ב-2010, 
אביגדור ליברמן. בשל החפיפה בין מועדי החגים 
בישראל לתאריכי כינוס העצרת, הוא נאלץ בדרך 
מאחר  והוא  יורק,  לניו  הגעתו  את  לדחות  כלל 
והמנהיגים  הברית  ארצות  נשיא  בעוד  כי  מעט, 
של  הראשונים  בימים  נואמים  בעולם  הבולטים 
כינוס העצרת וכבר עוזבים את העיר, נאומיו של 
נתניהו נערכים לקראת סופה של המליאה. אבל 
השנה הוא מגיע בדיוק בזמן להתחכך עם שועי 

עולם במסדרונות האו"ם.
זו, לנתניהו נקבעו פגישות מלבד  נכון לשעה 
האו"ם  מזכ"ל  עם  גם  אובמה,  ברק  הנשיא  עם 
טורנבול,  מלקולם  אוסטרליה  ממשלת  וראש 
ואירוע עם ראשי מדינות מאפריקה. בלשכת ראש 
הממשלה לא נידבו מידע על פגישות נוספות, אך 
ישנם לא מעט שמות ברשימת האנשים שנתניהו 
בשולי  במקרה,  שלא  או  במקרה  לפגוש,  עשוי 
העצרת. הלשכה הכחישה את הדיווח על פגישה 
ארדואן,  טייפ  רג'פ  טורקיה  נשיא  עם  מתוכננת 
במסדרון  להיתקל  ימהר  לא  גם  שנתניהו  ונראה 

בנשיא איראן חסן רוחאני.
אך בין אורחי העצרת נמצאים גם נשיא מצרים 
בריטניה  ממשלת  ראשת  א-סיסי,  פתח  אל  עבד 
צרפת  של  הממשלות  ראשי  מיי,  תרזה  החדשה 
נשיא  רנצי,  ומתאו  הולנד  פרנסואה  ואיטליה 
ארגנטינה מאוריציו מכרי ורבים אחרים שנתניהו 

ירצה לפגוש.
תהיה  המדינית  הכותרת  גולת  מקרה,  בכל 
פגישתם  זוהי  אובמה.  הנשיא  עם  הפגישה 
הראשונה של שני המנהיגים מאז נובמבר בשנה 
שעברה, וככל הנראה גם האחרונה כאמור לפני 
שאובמה עוזב את התפקיד. אחרי חתימת הסכם 
הסיוע הביטחוני בשבוע שעבר לשני המנהיגים 
יהיה קל לברך ולחייך מול המצלמות, אך בתוך 
אובמה  שבו  המלון  בבית  שתתקיים  הפגישה, 
שוהה, ירחפו הסוגיות הטעונות, שילוו את יחסי 
שני המנהיגים בחודשים שעוד נותרו להם ביחד.
)דאעש(  האסלאמית"  ש"המדינה  אף  על 
הנושא  את  דחקו  בסוריה  והמלחמה  באירופה 

עדיין  הסכסוך  העולמי,  היום  מסדר  הפלסטיני 
נתניהו  היום של  נכבד מסדר  עשוי לתפוס חלק 
בעצרת. ביום שאחרי הפגישה עם אובמה, צפוי 
הרשות  ויו"ר  כשנתניהו  מעניין  מילולי  דו-קרב 
הפלסטינית אבו מאזן יישאו דברים בהפרש של 

שעות.
של  פגישה  להתקיים  צפויה  העצרת  בשולי 
חברות הקוורטט – ארצות הברית, רוסיה, האו"ם 
והאיחוד האירופי – שפרסם לאחרונה דוח מקיף 
להניע  בניסיון  הישראלי-פלסטיני  הסכסוך  על 
למורת  בינתיים,  המדיני.  התהליך  את  מחדש 
רוחן של כל החברות, לא נרשמו למסמך הזה כל 
תוצאות. בנוסף לכך, המשלחת הצרפתית לאו"ם 
הצרפתית,  ביוזמה  לדיון  פגישה  לכנס  צפויה 
גם  האחרון  ביוני  בפריז  הוועידה  כינוס  שמאז 

היא לא צברה תאוצה.
נתניהו להצגת "האמת של  למסע השנתי של 
ישראל" כפי שהוא נוהג להצהיר בפתח ביקוריו, 
מתלווים לא מעט אישים. נתניהו הזמין את שר 
האוצר משה כחלון להצטרף לביקור, והוא צפוי 
ג'ק  האמריקני  עם מקבילו  רביעי  ביום  להיפגש 
לו. גם סגן השר במשרד ראש הממשלה, מייקל 
השרים  הממשלה.  ראש  לטיסת  הצטרף  אורן, 
צחי הנגבי ואופיר אקוניס וסגנית שר החוץ ציפי 
משרד  מנכ"ל  יורק.  בניו  שוהים  כבר  חוטובלי 
החוץ דורי גולד ושגריר ישראל בארצות הברית 
רון דרמר ילוו את נתניהו בביקור, שיובל על ידי 
שגריר ישראל באו"ם דני דנון והקונסול הכללי 

בניו יורק דני דיין.
את  שמנצל  א-סיסי,  מצרים  לנשיא  בניגוד 
ביקורו בארצות הברית גם למפגש עם המועמדים 
לנשיאות, נתניהו כנראה בחר להימנע מכל מראה 
להיפגש  כעת  צפוי  ולא  בקמפיין  התערבות  של 
עם הילרי קלינטון ודונלד טראמפ. אך בכל זאת 
פגישה  לתיאום  מגעים  נעשים  כי  נודע  השבוע 
לידיד  קומו, שנחשב  אנדרו  יורק,  ניו  עם מושל 
גדול של ישראל ואף ביקר בישראל בעיצומו של 

מבצע "צוק איתן" לפני כשנתיים.

היום יפגש נתניהו עם 
הנשיא היוצא אובמה

רה"מ בנימין נתניהו צפוי להודות בפגישה לנשיא ארה"ב ברק אובמה באופן אישי על הסכם הסיוע הביטחוני, במפגש 
שייתכן שיהיה האחרון בזמן נשיאותו  השגריר דנון: "למרות הקיצוץ בארה"ב ישראל עדיין מקבל 4 מיליארד בשנה" 
 נתניהו צפוי להיפגש גם עם שורת מנהיגים נוספים מרחבי העולם, שמגיעים גם הם לעצרת האו"ם השנתית בניו יורק

 אובמה ונתניהו
בפגישתם הקודמת



עזרא 11 ב“ב (צמוד לטרקלין חשמל) 03-6245210 חניה חינם!
כניסה לחניה 

משלמה המלך 2

אפשרות למשלוחים
ש. פתיחה:

א‘ ב‘ 9:00-21:00
יום ג‘ 9:00-15:00
ד‘ ה‘ 9:00-22:00
יום ו‘ 9:00-13:00
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סכום 
פאלאס לבן 
100 יח'

סכום קשיח 
לפיד 100 יח'

כוסות שתייה 
קרה פאלאס 
100 יח

כפפות 
לטקס עם 
אבקה 
100 יח'

תבנית 
אלומיניום 
ענקית

תבנית 
אלומיניום 
גדולה

טישו 
נשלף 
חמישייה

צלחות 
צבעוני 
גדול 25 יח'

נייר טואלט 
טאצ 40 
גלילים

כוסות 
צבעוניות 
50 יח'

תבנית 
אינגליש 
קייק 
אלומיניום 

תבניות 
מאפינס 
קרטון 
25 יח'
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במחירים ללא תחרות!!! מתחייבים למחיר הזול ביותר!!!
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1690

מכירה בסיטונאות וליחידים

בס“ד

בואו להמשיך לחסוך 
בגדול, רק אצלנו, 

במחסן

3

10
24903

10

דרושה 
קופאית 
לעבודה 

במשמרות 

פרטים בטלפון

3
נרות 
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ליפתניות 
ב-25 יח
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3&15 כוסות 

שתייה חמה 
ב-50 יח‘
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פרויקט חדשני בב"ב: "עולם הילד"

מחנה נופש לחניכות 'שתילים'

ראש מחוז מרכז במכבי שירותי בריאות בבני ברק הגב' דבורה 
חסיד ממשיכה להוביל את סדר היום הבריאותי בבני ברק 
ומשיקה את "עולם הילד", המרכז הגדול לרפואת הילדים 

חניכות פנימיית שתילים השתתפו במחנה נופש בצפון בחסות 
החברה להגנת הטבע ● במהלך ימי המחנה נהנו החניכות 

מפעילויות אתגריות בחיק הטבע ובסיומם שבו בכוחות רעננים 
להמשך לימודיהן

מאת: יעקב פלדמן

מנת חלקן  היו  חוויות אתגריות  יומיים של 
של חניכות פנימיית שתילים שהתארחו בבי"ס 
להגנת  החברה  בחסות  בצפון  חרמון,  שדה, 

הטבע. 
ביתית  מסגרת  מהווה  שתילים  פנימיית 
חמה ותומכת לילדות ונערות מהמגזר החרדי. 
נרחב  מענה  לחניכות  ניתן  הפנימיה  במסגרת 
נדבך  הינה  הפנימיה  הטיפולי.  בהיבט  גם 
ברשת מוסדות שתילים בראשותו של המנכ"ל 
ראובן  הרב  של  ובניהולו  רייסנר  ישראל  הרב 

גלסנר.
קבלת  מאז  שהחלו  הכנות  אינספור  לאחר 
את  לארח  הטבע  להגנת  החברה  של  הצעתה 
חרמון,  שדה,  ספר  בבית  והנערות  הילדות 

המצוי באזור השופע בנחלים ובשמורות טבע, 
יצאו התלמידות למחנה הנופש. 

את  לארח  שנרתמה  הטבע  להגנת  החברה 
החיבור  את  חשוב  כיעד  לה  שמה  החניכות, 
והנתינה גם לילדות ונערות השוהות בפנימייה 
כדי לחזק את החיבור החשוב לטבע וליהנות 

מפלאי הטבע בישראל. 
מהדרכה  החניכות  נהנו  המחנה  במהלך 
הטיול  את  שליוו  מדריכות  צוות  של  יסודית 
זוכות לשפע  מתחילתו ועד סופו כשהחניכות 
פעילויות ואתגרים בחיק הטבע, וממלאות את 
מאגרי הכוחות להמשך הלימודים. בסיום ימי 
המחנה שבו החניכות בכוחות רעננים כשהן לא 
והרשות  הפנימיה  למנהלי  מלהודות  פוסקות 
הזדמנות  להן  שהעניקו  על  הטבע,  להגנת 

לחוות את חווית הטבע בצורה חווייתית. 

מאת: חיים רייך

ברק  בני  במרחב  בריאות  שירותי  במכבי 
הקימו פרוייקט חדשני וייחודי – "עולם הילד". 
רפואה  שירותי  של  ענק  מגוון  החדש  במרכז 
ברפואת הילדים. וביום שני הקרוב יפתח בע"ה 
המרכז החדש באירוע מיוחד בהשתתפות רבנים 

ואישי ציבור.
'עולם הילד' - כשמו כן הוא. כהורים אנחנו 
במידה  אך  בריאים.  תמיד  יהיו  שילדינו  רוצים 
נרצה  תמיד  הפרק,  על  רפואיות  סוגיות  ויש 
גיל  ביותר.  הטוב  הרפואי  השירות  את  לקבל 
הילדות הינו תקופה קריטית בהתפתחות הילד, 
משפיעות  ולרע  לטוב  והשלכותיה  שחוויותיה 
חייו  בהמשך  הילד  של  והצלחתו  אושרו  על 
כבוגר. כל עכבה עלולה להשפיע לטווח הארוך, 
התמודדות  מאפשר  בילדים  מוקדם  טיפול 
ההתפתחות  שינויי  ועם  הקשיים  עם  יעילה 
את  הבינו  במכבי  יותר.  ויעילה  מהירה  בצורה 
כל  את  וריכזו  חדשני  פרוייקט  יזמו  הצורך, 
הילדים  עולם  אל  הקשורים  הרפואה  שירותי 
תחת קורת גג אחת. על מנת להקל על ההורים 

את ההתרוצצויות בין הרוםפאים והמומחים.
כי  מציין  ברגנר  איתן  ד"ר  הרפואי  המנהל 
הרפואי  במרכז  הנמצא  החדש  הילד"   "עולם 
מחשבה  מתוך  מתוכנן  כהנמן,  שברחוב 
ומנקודת הראות של הילד, בגובה העיניים. כל 
נינוחה,  נעימה,  באווירה  מבוצעים  הטיפולים 
פחדים.  ומפוגגת  מרגיעה  נפש,  משובבת 
במכבי קיבצו במרכז הרפואי את טובי הרופאים 
ילדים.  רפואת  של  הרחב  בתחום  והמטפלים 
בראש ובראשונה הגדילו באופן משמעותי את 

רופאי  שני  צורפו  הראשונית.  הילדים  רפואת 
חולים  מבתי  רחב  רקע  בעלי  מומחים  ילדים 
לילדים, כך שיש מענה רפואי 6 ימים בשבוע: 
ד"ר ג'ודי בלטר-סרי – מומחית ברפואת ילדים 
)בית חולים שניידר( וד"ר ינון רוטרמן – מומחה 

ברפואת ילדים )בית חולים מעייני הישועה(.
מעטפת  בנינו  הראשונית  לרפואה  "מסביב 
ומטפלים  יועצים   רופאים  של  רפואית 
הילד:  ברפואת  ומגוונים  שונים  בתחומים 
ילדים  ברפואת  מומחה   – שיינברג  אמיר  ד"ר 
ילדים  יחידת  מנהל  ילדים,  ריאות  וברפואת 
ד"ר  שיבא.  בביה"ח  שינה  לרפואת  במכון 
יורם רוזנבך – מומחה ברפואת ילדים ומומחה 
יחידת  מנהל  סגן  ילדים,  בגסטרואנטרולוגיית 
שניידר.  חולים  בבית  )בדימוס(  ילדים  גסטרו 
ילדים  ברפואת  מומחית    - אהרוני  שרון  ד"ר 

ומומחית בנוירולוגיית ילדים", ועוד ועוד.
ראש מחוז המרכז הגב' דבורה חסיד מציינת, 
משמעותי  באופן  שונה  הילדים  "עולם  כי 
הרפואיים,  הצרכים  כן  ועל  המבוגרים  מאתנו 
החברתיים, התזונתיים צריכים להיות מותאמים 
לכל ילד וילדה. בדיוק מסיבה זו הקימו במכבי 
חדשני,  פרוייקט  ברק  בבני  בריאות  שירותי 
מרכז ייחודי, "עולם הילד" שעונה על הצרכים 
הייחודיים של ילדינו, ונותן מענה בהתאם לרוח 
איכותית  שלמה,  בריאות  לתת  ולחזונה,  מכבי 
המחוז  ראש  מכבי.  חברי  לכל  ומקצועית 
מוסיפה כי בכך ממשיכה מכבי להוביל את סדר 

היום הבריאותי לכל הגילאים". 

הכניסה למחנה הנופש

הלבשה אישית

054-2343049רח' רבי עקיבא 85 בני ברק |
 החנות ממוקמת בפאסז' עם כניסה פנימית

  פיגמות | חלוקים | כותנות | מבחר נרחב של נדוניה 
לכלות | כל סוגי ההלבשה אישית | גרביונים ועוד |   

שירות אדיב, ומקצועי... יחס אישי וחם, 
באווירה נעימה וחדשנית

לרגל הפתיחה                     

על מגוון פריטי החנות
מבצעים

פתחנו בס"ד

גלידה משפחתית 
 2ליטר רק-12ש"ח

טילון חלבי/סנקור גדול
4 יחי' רק-12ש"ח

המוצרים

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

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

בס"ד

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

ארטיק קרח
20 יחי' רק-14ש"ח

ארטיק מגנום שטראוס
2 יחי' רק-15ש"ח

מבחר 
ארטיקים 
וגלידות 

ללא סוכר

קופון למסעדת צנעני

פתוח מ-11:00 בבוקר עד 24:00

* יש כפל מבצעים * למציג קופון זה בלבד 
* בתוקף עד יום חמישי כ“ח באב 1/9/16 בימי א‘ עד ה‘

ז'בוטינסקי 92 ב"ב 
להזמנות: 03-5780459

לאפה שווארמה + בקבוק פפסי מקס 39&
(במקום 49&)

(במקום 40&)
פיתה שווארמה + בקבוק פפסי מקס 29&

�

קופון
2מס‘

*בתוקף עד ד‘ תשרי תשע“ז 6.10.16
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של תצוגה מרהיבה

בשיטת שלם וקח
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קהל רב בהילולא ההיסטורית
קהל רב השתתף בהילולת בעל ה'חוקי חיים' משומרי אמונים 
בשילוב ציון 75 שנה לייסוד ישיבת שומרי אמונים ● האירוע 

ההיסטורי נערך בהשתתפות ראש ישיבת עטרת ישראל 
הגרב"מ אזרחי, ר"י מיר הגר"א פינקל, האדמו"רים מפינסק 
קרלין ופשיסחא, רבנים אישי ציבור וקהל רב ● את המשא 
המרכזי נשא ראש הישיבה הרה"צ רבי אהרן גלעדצהיילר

מאת: מנדי קליין

מעמד רווי הוד התקיים ביום חמישי ה' אלול, 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של  הרביעי  דהילולא  יומא 
הישיבה  בהיכל  זצוקללה"ה,  אמונים  משומרי 
שנוסדה ע"י בעל השומר אמונים זצוק"ל ובנו 
אמונים  שומרי  בקרית  זצוק"ל  ההילולא  בעל 

בירושלים.
עם  ההילולא  סעודת  את  שילב  המעמד 
העומדת  הק'  הישיבה  ליסוד  שנים   75 ציון 
החסידיות  הישיבות  של  המזרח  בכותל  כיום 
הוקרה  תעודות  חלוקת  ומעמד  בארה"ק, 
על  ונבחנו  המבחן  בכור  שעמדו  לתלמידים 
ובידיעה  בהצלחה  גמרא  דפי  ומאות  עשרות 

ברורה.
ובה  תערוכה  הוצגה  המעמד   תחילת  טרם 
במעמד  שנחשפו  נדירות  חלקם  רבות  תמונות 
שנות  וחמש  שבעים  את  וסקרו  לראשונה, 
נפעמים  עמדו  המשתתפים  כאשר  הישיבה, 
ישראל  גדולי  בהם  אלו,  תמונות  למראה 
הישיבה  מהיכל  תמונות  בישיבה,  בביקורם 
בביקוריו  זצ"ל  הרבי  כולם  ועל  עברו,  משנים 
חלוקת  ובמעמדי  הלימוד  סדרי  בעת  בישיבה 

פרסים.
את הערב הנחה בטוב טעם הרב נחמן גרוסמן 
זצ"ל  האדמו"ר  של  החזק  הקשר  את  שתיאר 
הגדול  הדגש  ועל  ישיבתו  עם  ההילולא  בעל 

שהשקיע בתלמידים ובידיעת התורה שלהם.
בהמשך הערב תיאר הרה"ח ר' מרדכי יצחק 
ימי הבראשית של  שפיצר מזקני החסידים את 
מצער  ראשיתך  והיה  בבחינת  הישיבה,  הקמת 
ועל הקשיים הגדולים שעמדו לפתחו של הרבי 
המרובה  ההשקעה  על  ומאידך  מחד,  זצ"ל 
שנתן את כל מאוויו וכוחותיו להצלחת תלמידי 
היו  כשרובם  ימים  באותם  בפרט  הישיבה, 
שרידי חרב ניצולי השואה האיומה שעלו ארצה 
להבין  השכיל  זצ"ל  והרבי  ומודע  קרוב  ללא 
אותם  שתקבל  ראויה  ישיבה  תוקם  לא  שבאם 
הרי  ברו"ג  התלמידים  את  ותלווה  כותליה  בין 
שהאופציה השנייה היא להגיע לאחד הקיבוצים 

שעשו שמות בנשמות ישראל באותם ימים.
שפיצר  ישראל  ר'  הרה"ח  עלה  לאחמ"כ 
כ-30  לפני  הישיבה  קורות  על  שסיפר  שיחי' 
רגעים  אזכור  תוך  בה,  שלמד  בעת  שנים 
מרטיטים מחיי הרבי זצ"ל ועל הקשר שלו עם 
הישיבה כשהוא שם על לבו כל פרט ופרט של 
שלהם  ההישגים  לגבי  ברוחניות  הן  הבחורים 
תוך שהוא דורש שאיפות ומטרות ובחינות של 

אלפי דפי גמרא בע"פ והן בשימת לב לכל פרט 
ופרט בפן הגשמי, כשהוא מציין שבעת שהקימו 
את בניני הישיבה הנוכחים סיפר לו הרבי זצ"ל 
מחמת  לעפעפיו  תנומה  לתת  היה  יכול  שלא 
לטובת  אויר  מיזוג  מערכת  שם  הוסדרה  וטרם 
התלמידים. וגם לרבות לאחר שסיימו את משנת 
בעינא  זצ"ל  הרבי  המשיך  בישיבה  תלמודם 
ואף  ותלמיד  תלמיד  כל  עם  הקשר  את  פקיחא 
לאחר שנישאו היה עומד בקשר איתם לשמור 
הן  העניינים  בכל  להם  ולסייע  החיים  דרך  את 
ברוחניות והן בגשמיות. לאחמ"כ התקיים סיום 

מסכת ע"י בנו הבה"ח כמר יעקב שפיצר.
ברוב קשה האזינו הנוכחים לדברי הגאון רבי 
ברוך מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת 
וקרא  האירוע  את  בנוכחותו  שכיבד  ישראל, 
לתלמידים להתחזק בלימוד התורה והביע את 
גומרה  בשמחת  להשתתף  הזכות  על  שמחתו 
לתלמידים שנבחנו  תעודות  וחלוקת  תורה  של 

עשרות ומאות דפי גמרא.
את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הרה"ג 
רבי אהרן גלדצהיילר שליט"א שהעלה זיכרונות 
והנהגות מימי חייו של זקנו בעל ההילולא זצ"ל 
ועל הקשר שלו עם תלמידי הישיבה והעלה על 
ועל  ותלמיד,  תלמיד  לכל  התמסרותו  את  נס 
מה  בבחינת  כיום  לנו  שיש  הגדולה  הזכות 
ועיקר תולדותיהם  זרעו בחיים אף הוא בחיים 
גם  ובוודאי  טובים  ומעשים  תורה  צדיקים  שם 
כיום עומד מלמעלה ומשפיע שפע רב לישיבה 
של  בדרכם  העומדים  הקשיים  כל  ולמרות 
פירות  אנו לראות  זוכים  תלמידי הישיבה ב"ה 
והן  הישיבה  בהתרחבות  בכלל  הן  מבורכים 
משקיעה  שהישיבה  ובחור  בחור  בכל  בפרט 

בחינוכם והגדלת הישגיהם.
שזרעו  לתלמידים  ההוקרה  תעודות  את 
רמ"י  חילקו  ברינה,  לקצור  ובאו  בדמעה 

הישיבה שליט"א.
מאוחרת  לילה  בשעת  הסתיים  האירוע 

ולוותה בשיר וזמר ע"י חברי מקהלת מלכות.
באירוע השתתפו כ"ק מרן אדמו"ר מפינסק 
מפשיסחא  אדמו"ר  כ"ק  שליט"א,  קרלין 
ראש  נוסבוים שליט"א,  הגר"נ  רה"י  שליט"א, 
פינקל  יהודה  אליעזר  ר'  הרה"ג  מיר  ישיבת 
ביה"ח  רב  שליט"א  רוז  אהרן  הרב  שליט"א, 
שליט"א,  הישיבה  ורבני  חכמי  חולים,  ביקור 

רבנים חשובים ואישי ציבור.

הילולת ה'חוקי חיים'

מחשבים נייחים
מחשבים ניידים

רמקולים מכל הסוגים
בלוטוס 

נגנים
דיסקים קשיחים | דיסק און קי ועוד...

יריד מכירות 
לסוף שנה

חיסול עד 
הפריט האחרון

כל הקודם זוכה

.

רחוב עוזיאל 14 ב"ב | 03-6779810
שעות פתיחה א-ה 10:00- 14:00 | 21:00-16:00

עסקיות החל מ- 64&

בימים א‘-ה‘ 
מ-12:00 עד 22:00

050-9551999

מבחר בשרים | דגים | תוספות | סלטים ועוד...משלוחים חינם!

אוכל מוכן מבית: 

בימי שישי וערבי חג

הכי טעים! הכי טרי!
הכי נוח! הכי משתלם!

כשר למהדרין



פרשת השבוע לילדים 
מאת מנוחה פוקס

סדרת פרשת השבוע שאי אפשר בלעדיה
בספרים מהודרים במיוחד מנוילנים וחזקים 

לקרוא שוב ושוב ולרצות עוד

הולכים על בטוח 

מתאמתאים לגני ילדים, לכיתות הגיל הרך, לילדי חינוך מיוחד ולבתים פרטיים

הולכים על בטוח - ספרי מנוחה פוקס
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טראמפ קורץ למוסלמים?
אחרי שורת ההתבטאויות של המועמד לנשיאות ארה"ב דונלד 
טראמפ נגד המוסלמים, אמר השבוע המועמד לנשיא מצרים 
א-סיסי כי הוא "רוחש כבוד למוסלמים שוחרי שלום" ● 
טראמפ והילארי קלינטון נפגשו שניהם בנפרד עם א-סיסי, 

שהגיע לניו יורק לרגל העצרת הכללית של האו"ם 

מאת: חיים בנשק

עצרת  יורק  בניו  נפתחה  )שלישי(  אתמול 
דונלד  ארה"ב,  לנשיאות  המועמדים  האו"ם: 
המעמד  את  ינצלו  קלינטון,  והילרי  טראמפ 
את  להציג  במטרה  העולם  מנהיגי  עם  ויפגשו 
החלו  כבר  השניים  שלהם.  החוץ  מדיניות 
מצרים,  נשיא  עם  נפגשו  שני  וביום  במפגשים 

עבד אל פתאח א-סיסי.
הייתה  הנשיא  עם  טראמפ  של  פגישתו 
המועמד  של  הצהרותיו  לאור  במיוחד  מעניינת, 
בעבר כי יש לאסור על כניסת מוסלמים למצרים.
עם  הפגישה  לפני  פרסמו  הרפובליקני  במטה 
א סיסי הצהרה שיועדה לאוזניו לפיה "המועמד 
שוחרי  למוסלמים  רב  כבוד  רוחש  הרפובליקני 
שלום". טראמפ הבטיח לא-סיסי שכאשר ייבחר 
של  נאמנה"  "חברה  תהיה  ארה"ב  לנשיאות, 
והדגיש בשיחה את העובדה ש"מצרים  מצרים, 
ואת  משותף  אויב  חולקות  הברית  וארצות 
הטרור  בהבסת  פעולה  שיתוף  של  החשיבות 

האסלאמי".
הסנאטור  יועצים,  שני  הצטרפו  לטראמפ 
צבא  בכיר  פלין,  ומייקל  סשנס  ג'ף  מאלבמה 

לענייני  המועמד  של  היועץ  וכיום  לשעבר 
הנשיא  אמר  השניים  בין  בשיחה  חוץ.  מדיניות 
המצרי שהעולם סובל ממשבר של אידיאולוגיה 
על  שוחחו  השניים  אם  ידוע  לא  קיצונית. 
לאיסור שהוא  בנוגע  טראמפ  של  התבטאויותיו 
לארצות  מוסלמים  כניסת  על  להטיל  מתכוון 

הברית.
כאמור, גם הילרי קלינטון נפגשה עם א-סיסי. 
על  המצרי  הנשיא  דיבר  קלינטון,  עם  בשיחה 
ל"חברה  קדימה,  מצרים  את  להוביל  רצונו 
את  שאוכפת  מודרנית  מדינה  חדשה,  אזרחית 

שלטון החוק ומכבדת זכויות אדם וחירויות".
ראש  עם  גם  נפגשה  הדמוקרטית  המועמדת 
אוקראינה,  נשיא  ועם  אבה  שינזו  יפן  ממשלת 

פטרו פורושנקו.
על  קלינטון  את  טראמפ  תקף  יותר  מוקדם 
"החולשה  כי  ואמר  המדינה,  כמזכירת  ימיה 
הנכונות  את  חיזקה  בתפקיד  שהיתה  בעת  שלה 
את  לתקוף  העולם  בכל  הטרוריסטים  של 
מקווים  הם  אדמתנו.  על  אפילו  הברית,  ארצות 
 – הנשיאה  תהיה  קלינטון  שהילרי  ומתפללים 
וברציחות  בברבריות  להמשיך  יוכלו  שהם  כדי 

שלהם".

של  בסקרים  התחזקותו  רקע  על  כך,  ובתוך 
הרפובליקנית  המפלגה  הכריזה  טראמפ,  דונלד 
מפקד  קיום  על  אי-פעם  לראשונה  בישראל 
אינם  היעד  קהל  בישראל.  תומכים  לרישום 
בישראל,  האמריקנים  הבוחרים  אלף   300 רק 
חלק  לקחת  המעוניינים  ישראל  אזרחי  כל  אלא 
בקמפיין ולתרום את חלקם להצלחתו של דונלד 

טראמפ בבחירות.
רב  מספר  בעקבות  לדרך  יצא  המפקד  הליך 
אמריקנים,  שאינם  ישראלים  מצד  בקשות  של 
אשר יצרו קשר עם מטות הבחירות של המפלגה 
ברחבי הארץ וביקשו להשתתף בקמפיין ולסייע 

ככל שניתן.
לאפשר  הוחלט  בישראל  המפלגה  בהנהלת 
המפלגה  לידידי  ולהפוך  להתפקד  להם 
את  לשלב  ובנוסף  בישראל,  הרפובליקנית 
התומכים שיירשמו באירועים פומביים, מפגשים 
עם אורחים מחו"ל, לאפשר להם העברת רעיונות 
לקמפיין בארץ ובחו"ל, ושיתופי פעולה נוספים.
הנרשמים, שיקבלו גם תעודה כידידי המפלגה, 
אך  שקלים,   33 בגובה  הרישום  דמי  את  ישלמו 
יכולים לתרום גם סכומים גבוהים יותר אם ירצו 

בכך.

בשלושת הימים הראשונים של הליך הראשון 
אמריקנים,  שאינם  ישראלים  אלפי  נרשמו  כבר 
והיעד הסופי הוא להגיע לעשרות אלפים נוספים 
כמה  ולהביא  בטראמפ  התמיכה  את  לחזק  כדי 
בבחירות  להשתתף  ישראלים-אמריקנים  שיותר 

ולסייע בכך לקשר בין ישראל לארה"ב.
צל,  מארק  עו"ד  בישראל,  המפלגה  יו"ר 
שאינם  ישראלים  של  אדירה  כמות  "יש  כי  ציין 
הזה. הם  אמריקנים שרוצים לקחת חלק בהליך 
אובמה  מורשת  את  תמשיך  שהילארי  חוששים 
התרומה  את  לתת  רוצים  והם  שנים,   4 לעוד 
שלהם למאמץ שנועד למנוע את זה – ולהכניס 

לבית הלבן ידיד אמיתי של ישראל".
כי  ציין  ארזי,  רוני  בקמפיין,  הדיגיטל  מנהל 
הנשיאותי  הבחירות  בקמפיין  תמלאת  "הרשת 
שהקמנו  ההתפקדות  אתר  ביותר.  מרכזי  תפקיד 
מאפשר לגולש הישראלי, לראשונה בהיסטוריה, 
ושינוי  כל סקר  דרוך אחר  לא להסתפק במעקב 
בקמפיין  רשמית  מעורב  להיות  גם  אלא  מגמה, 

הבחירות האמריקני".

מתקרב 
למוסלמים? 
טראמפ

"השתדלות"
בלחיצת כפתור

לא תאמינו, אבל מסתבר כי בפיקדונות ובחשבונות בנק רבים, 
מצויים מיליארדי שקלים נשכחים!

 הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, מאפשר לכם לבדוק
 ב"הר הכסף 2" ולגלות האם גם לכם יש כספים בחשבונות

בנק נשכחים.
מעוניינים לבדוק בקלות וללא כל עלות אם חלק מהכספים 

שייכים לכם או לקרובי משפחה שנפטרו?

ניתן לבדוק באתר המקוון "הר הכסף 2"
של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל,

ואולי תגלו אם גם הכסף שלכם נמצא שם.

כספים בחשבונות 
בנק נשכחים

www.kolhazman.co.il
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מאת: אלי שניידר

לשינוי  שיגרום  המכתב 
בתקופה  צרפת?  בהחלטת 
על  פינוי  סכנת  מרחפת  האחרונה 
באלג'יר,  היהודים  העלמין  בתי 
בתי  שימור  של  שנה   54 כשאחרי 
האפריקאית  במדינה  העלמין 
הודיעה  צרפת,  שלטונות  ידי  על 
מלשמר  תחדל  כי  צרפת  ממשלת 
את בתי העלמין במדינה. בעקבות 
בתי  למעמדם של  עולה חשש  כך 

העלמין היהודים במדינה.
ריכוז  לבצע  ביקשו  הצרפתים 
היהודים  העלמין  בתי  כל  של 
עליהם  שיוקל  כדי  אחד,  באזור 
חלק  העלמין.  בתי  את  לשמר 
מראשי הקהילה היהודית הסכימו 
הקברים  שרק  הוחלט  אחד  לכך, 
לאותו  יפונו  מצבות  יש  עליהם 

אזור. 
ראשי הקהילה החרדית בצרפת 
זעקה  קול  והקימו  כך  על  שמעו 

קברים  יש  אחת,  טענות.  מכמה 
ותהליך  שקעו  השנים  שבמשך 
ישנם  כן,  כמו  מסובך.  פינויים 
אלפי קברים שנותרו ללא מצבות. 
מדינות  כי  החשש  עולה  בנוסף, 
ילמדו מהנעשה באלג'יר ויפנו בתי 
עלמין יהודיים באזורים מסוימים.

ראש  מרן  שיגר  כך  בעקבות 
שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה 
צרפת  לנשיא  מכתב  שליט"א 
מבקש  הוא  בו  הולנד,  פרנסואה 

לבתי  לדאוג  הצרפתי  מהנשיא 
העלמין היהודים.

"אנו בני העם היהודי מאמינים 
הדורות  ובכל  הנפש  בהישארות 
חלילה  תופרע  לבל  הכל  עשו 
פתח  עפר",  שוכני  של  מנוחתם 

ראש הישיבה את מכתבו.
הריסת  על הפרק  "כעת שעומד 
הוא  אשר  באלג'יר,  העלמין  בתי 
מי  ביד  ואין  ביותר  חמור  דבר 
שיכול להתיר דבר זה ע"פ ההלכה 
לכבוד  אני  פונה  ע"כ  היהודית, 
השלטון  את  מנהיג  אשר  הנשיא 
גם  חסד,  של  בהנהגה  במדינתכם 
כלפי העם היהודי, והשפעתם רבה 
שבוודאי  אלג'יריה,  במדינת  גם 
מדינת צרפת תעשה כל השתדלות 
למנוע חילול והרס מקום קבורתם, 
בצרפת  הן  החיים,  בכבוד  ולפגוע 

והן באלג'יריה".
הפועלים  היהודים  הגורמים 
המכתב  כי  תקווה  מביעים  בנושא 

ישפיע על החלטת צרפת.

מאת: בני יחזקאלי

טקס  האומה  בבנייני  התקיים  השבוע 
תקין  למינהל  הפנים  שר  פרס  הענקת 
 102 כשהשנה  המקומיות,  לרשויות 
החרדיות  הערים  בהם  בפרס,  זכו  רשויות 

אלעד ומודיעין עילית.
דרעי:  אריה  הפנים  שר  אמר  בדבריו 
"אני מברך את 102 ראשי הרשויות אשר 
לאיזון  הגיעו  הקשה  עבודתם  בזכות 
ולשגשוגם,  ישוביהם  לפיתוח  תקציבי, 
והיא זו אשר הובילה אותם לקבלת הפרס. 
שאיפתי היא לראות פה עוד ועוד רשויות 

אשר יקבלו את הפרס".

המקומי  השלטון  כי  הוסיף  דרעי  השר 
לכך,  וההוכחה  בחיינו  המרכזי  הינו 
המאבקים הלא פשוטים בתקציב המדינה. 
ישיבת  בעת  הפוליטי  כוחי  את  "הפעלתי 
תקציב המדינה לשנתיים הקרובות והגענו 
להישגים גדולים למשרד הפנים ולרשויות 
מענקי  קיצוצים.  של  בתקופה  המקומיות 
מיליארד   3.1 של  לשיא  שעלו  האיזון 
מיום  שאיפתי  הפיתוח.  ותקציבי  שקלים, 
הצדק  למען  לפעול  היא  לתפקיד  כניסתי 
שאת.  ביתר  בזאת  ממשיך  ואני  החלוקתי 
של  להמראתם  ולגרום  לחלשים  לסייע 

הרשויות ולא רק להבראתם".

"מנהיג של חסד"
כך כתב מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן שליט"א על מנהיג צרפת 
 בעקבות החלטת צרפת להפסיק לשמר את כל בתי העלמין 
היהודים באלג'יר פנה הגראי"ל במכתב לנשיא הצרפתי הולנד 

 "אנו בני העם היהודי מאמינים בהישארות הנפש", כתב מרן 
הגראי"ל במכתבו להולנד, "ובכל הדורות עשו הכל לבל תופרע 

חלילה מנוחתם של שוכני עפר"

מכתב מרן הגראי"ל שטיינמן

"השלטון המקומי - 
המרכזי בחיינו"

בבנייני האומה התקיים השבוע טקס הענקת פרס שר 
הפנים למינהל תקין, לרשויות המקומיות  השנה 
102 רשויות זכו בפרס, בהן הערים החרדיות אלעד 
ומודיעין עילית  שר הפנים דרעי: "לפעול למען 

צדק חלוקתי"

גוטרמן מקבל את האות

לוגו

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

המחיר המשתלם ביותר עדשות איכותיות דגמי יבוא בלעדיים

אופטיקה 109
רואים מצוין

מאיפה שתסתכל

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

שאית להפסיק את המבצע בכל עת
שת ר

ט.ל.ח | הר

שקלים בלבד

 109
שקלים בלבד

עדשות איכותיות 1.56

מסגרת
חצי/מלאה

עדשות איכותיות 1.56
+שירות ואחריות

מסגרת
מסגרתברגים

+ עדשות
מולטי פוקל

349
שקלים בלבד

החל מ:

109
שקלים בלבד

 2 קופסאות
עדשות מגע

סכך
"קנים נזר הקודש"

למי שלא מתפשר באיכות ובהידור!!

יפה, איכותי ומהודר זה אצלינו!!!15 שנה של לקוחות מרוצים!!!

הפצה ראשית: אליהו הנביא 5 ב"ב
054-43-140-43

לבירור נקודת מכירה הקרובה לביתך - 054-852-43-43

 עבר חיטוי 
נגד תולעים 

ומזיקים!

היחיד 

שאינו מעלה 
עובש!

בסיטונאות וליחידים

מחצלת של קנים העשויה ומחוברת מקני סמאר טבעיים ולא מעובדים

למהדרין מן המהדרין
בהשגחת בד"ץ "יורה דעה" בפיקוח הגר"ש מחפוד שליט"א

בהשגחת בד"ץ ב"ב בנשיאות הגאון ש. י. ניסים קרליץ שליט"א



י"ח באלול תשע"ו 21/9/16 בני ברק 1248

מאת: יעקב פלדמן

בריאות  בתחום  מטפלים  מ-600  יותר 
פסיכולוגים,  פסיכיאטרים,  ובהם  הנפש 
בתחום  שונים  ומטפלים  פסיכותרפיסטים 
חם'  'בית  ארגון  של  השנתי  בכנס  השתתפו 
הנוגעים  ומחקרים  הרצאות  למגוון  והאזינו 

לתחום טיפולם. 
נערך  השלישית,  השנה  זו  שמתקיים  הכנס 
בקמפוס של הקריה האקדמית – אונו. כנס זה 
עבור  שואבת  לאבן  קיומו  שנות  במשך  הפך 
אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש. עוד נטלו 
בבריאות  העוסקים  השונים  הארגונים  חלק 
החשוב  הגדול,  לכנס  נחשב  והוא  הנפש, 

והמוביל ביותר בתחום בריאות הנפש.
המשתתפים  מאות  האזינו  הכנס  במהלך 
הראשונה,  מהשורה  הנפש  בריאות  למומחי 
נרחב  בידע  המשתתפים  את  מעשירים  אשר 
התקיים  השנתי  הכנס  האחרונים.  ובמחקרים 
חיים  מצילים  "כיצד  הכותרת  תחת  השנה 

כשאבדה תקווה".
את המעמד כיבד בהשתתפותו שר הבריאות 
האחרונה  בשנה  שחולל  ליצמן  יעקב  הרב 
היכנס  עם  הנפש  בריאות  בתחום  מהפכה 

הרפורמה שיזם בתחום, לתוקפה. 
ציין  הוא  ליצמן  הרב  השר  שנשא  בדברים 
לשבח את פעילות 'בית חם' להנגשת הטיפול 
הרפואי הנפשי. "בית חם מהווה הבורג המרכזי 
ציין  בישראל",  הנפש  בבריאות  הקשור  בכל 
מהפכה  חולל  מונק  אריה  "הרב  כי  והוסיף 
בשירותי בריאות הנפש במגזר החרדי והמגזר 

כולו חב לו תודה גדולה". 

בדברים שנשא הרב אריה מונק מנכ"ל 'בית 
חם', הוא הדגיש כי "הרפורמה בבריאות הנפש 
גדול מאוד בשנה  הייתה עבור בית חם אתגר 
האחרונה, אולם ללא ספק חולל הדבר מהפכה 
יעקב  הרב  שהשר  אילולי  בתחום.  ענקית 
ליצמן היה שר הבריאות, לא הייתה מתחוללת 

מהפכה שכזו".
כי  "לאחר 14 שנות  עוד הוסיף הרב מונק 
הגענו  הנפש  בריאות  שירותי  בפיתוח  עמל 
לכנס מקצועי זה, המהווה בבואה של השירות 
אלפי  לעשרות  מעניק  חם  שבית  המקצועי 

מטופלים בשנה".
פני  על  שהתפרש  הממושך  הכנס  לאחר 
מקצועיות,  הרצאות  של  ארוכות  שעות 
מיטב  של  אוגדן  המשתתפים  מאות  קיבלו 
הנפש,  בריאות  בתחום  המחקריים  החומרים 
העשרה  כשבידם  מתפזרים  כשהמשתתפים 
טיפולם.  בתחום  החידושים  במיטב  רחבה 
המשתתפים הודו להנהלת 'בית חם' על ארגון 
הטיפול  תחום  קידום  ועל  המקצועי  הכנס 
ובמגזר  בכלל  בישראל  הנפש  בריאות  בתחום 

החרדי בפרט. 

מאת: חיים רייך

התגייסו  הקהילה  למען  הפעילות  במסגרת 
'סיעור  ותקשורת  לעיצוב  בית הספר  תלמידות 
זק"א  למתנדבי  ההוקרה  אירוע  למען  מוחות' 
ושיגרו  התנדבות,  שנות   20 לרגל  אביב  תל 
את  הנושאות  מעוטרות  קריאטיביות  כרזות 

אופי הארגון. 
בתערוכה מיוחדת שהוצגה בכניסה למעמד 
התקיים השבוע  זק"א אשר  למתנדבי  ההוקרה 
"יוצרים  הכותרת  תחת  הוצגו  המכביה,  בכפר 
ותוכננו  שעוצבו  כרזות  כ-100   – חיים" 

קריאטיבית בידי תלמידות 'סיעור מוחות'. 
את הכרזות הקריאטיביות עיטרו תמונות של 
אירועים רבים בהם הוצגו מתנדבי זק"א, כאשר 
עצמם  וזיהו  סבבו המתנדבים  למעמד  בכניסה 
הרבים  המתנדבים  הקודש.  פעילות  במהלך 
סבבו בין כרזות התערוכה וצילמו את העבודות 
התחברו  שאליהן  בכרזות  ודנו  המקצועיות 

כשכל אחד מתחבר למסר וקריאטיב שונה. 
לתלמידות  נרגשות  הודו  הארגון  מתנדבי 
מוחות'  'סיעור  ותקשורת  לעיצוב  הספר  בית 
הכרזות  ביצירת  השקיעו  אותו  הרב  הזמן  על 
שהדגישו בצורה קריאטיבית את מסרי הארגון 
הקריאטיבית  היכולת  את  מפליאים  כשהם 
המקצועית של התלמידות שהצליחו לבטא את 

ערכי הארגון בצורה קריאטיבית וגרפית. 
ומינימליסטיות  חדות  היו  מהכרזות  חלק 
וחלקן נועזות מעט יותר, מצמררות ומפורטות.

אחת הכרזות שמשכה את תשומת הלב הייתה 
של תלמידת 'סיעור מוחות' אשר מוגבלת בניוד. 
תחת הסיסמא "לקדש את החיים" הופיע גביע 
של קידוש לצד ביפר – שהדגישה את המציאות 
ביתם  את  לנטוש  זק"א  אנשי  נדרשים  שבה 
הקודש.  פעילות  למען  שבת  סעודת  במהלך 
מנחה האירוע הרב חיים ולדר ציין לשבח את 
לגלות  והתרגשנו  "שמחנו  כי  ואמר  הפעילות 
מנת  על  הכישרון  את  מנצלות  שהתלמידות 

לתרום לקהילה ולא רק לפרנסה".
בתערוכה סיירו בין היתר שר הבריאות הרב 
יעקב ליצמן, שר הפנים הרב אריה דרעי, השר 
ציבור  ואישי  אזולאי  דוד  הרב  דת  לשירותי 

נוספים ששיבחו את היוזמה. 

600 מטפלים השתתפו בכנס השנתי
יותר מ-600 מטפלים בתחום בריאות הנפש השתתפו 

בכנס השנתי של ארגון 'בית חם'  אורח הכבוד היה שר 
הבריאות הרב יעקב ליצמן שהוביל את הרפורמה בבריאות 
הנפש  השר הודה להנהלת 'בית חם' ולרב אריה מונק 

על המהפך שעשה בבריאות הנפש בישראל ובמגזר 
החרדי בפרט

השר ליצמן בכנס

תערוכה למען הקהילה
כמאה כרזות קריאייטיביות מבית "סיעור מוחות" הוצגו 
באירוע ההוקרה לזק"א תל אביב  הכרזות שביטאו את 
עבודת הקודש של מתנדבי זק"א תל אביב תוכננו ועוצבו 
על ידי תלמידות 'סיעור מוחות' והוצגו בתערוכה בכניסה 

למעמד בכפר המכביה 

הכרזות באירוע

לפני שמכניסים 
מדביר הביתה 
בודקים!

בסיום 
ההדברה

המדביר מגיע 
הביתה

האם יש לו רישיון בתוקף מטעם 
המשרד להגנת הסביבה? 

בקשו את מספרו  

האם המדביר מגיע בעצמו   
או שולח עובד מטעמו

מומלץ לבקש את השם ומס’   
הטלפון של העובד

בתוקף?  רישיון  אין  למדביר 
הזמינו מדביר אחר!

באחריות המדביר:
לבדוק האם ניתן לפתור את   
הבעיה ללא שימוש בתכשיר 

הדברה

לזהות את סוגי המזיקים אותם   
יש להדביר

לתת הנחיות בטיחות:
האם יש לסגור חדרים וחלונות,    
האם ולכמה זמן יש לעזוב את 

הבית

האם יש הוראות מיוחדות כמו:    
ניקוי, אוורור, החלפת מצעים, 

שטיפת כלים

האם יש הנחיות מיוחדות לגבי    
תינוקות, ילדים, חיות מחמד 

בבית ובחצר

מבקשים מהמדביר העתק פנקס 
ביצוע( של פעולת  )יומן  רשום 

ההדברה שנעשתה, כולל:

שם התכשיר בו בוצע שימוש   

שם החומר הפעיל וריכוזו   

סוג המזיק  

שם מבצע ההדברה בפועל   
וחתימתו

 שואלים
את המדביר

למידע נוסף מוקד המשרד להגנת הסביבה: 6911 *

לידיעת הטסים לאומן
בחגי תשרי תשע״ז

נמל התעופה הבינלאומי בן גוריון

נוסעים נכבדים,
נמל התעופה בן גוריון נערך עם צוות מתוגבר ומיומן ליציאת אלפי המאמינים לאומן בימים 
יבוצעו  לטיסות  הדרכונים  וביקורת  הבטחוני,  הבידוק  הרישום,  הליכי  השנה.  ראש  שלפני 
בטרמינל 1 ובטרמינל 3. חשוב לבדוק מבעוד מועד מאיזה טרמינל יוצאת הטיסה, לפי חברת 
לשדה  להגיע  מתבקשים  הנכם  הטיסה  תהליך  על  להקל  מנת  על  הטיסה.  ומספר  התעופה 

התעופה 4 שעות לפני מועד ההמראה המתוכנן. החזרה לארץ הינה לטרמינל 3.

על מנת להבטיח רמת שירות גבוהה ושמירה על הסדר הציבורי
הנכם מתבקשים להישמע להוראות משטרת ישראל והסדרנים בטרמינל, ולהנחיות על גבי השילוט.

לנוסעים מומלץ לבצע צ'ק-אין לטיסה מהבית באתר חברת התעופה או באתר נמל התעופה בן גוריון.

הנהלת נתב"ג מאחלת טיסה נעימה ושנה טובה לכם ולכל בית ישראל!

לתשומת לבכם:
לפני •  כשעה  ייסגרו  לטיסה  הרישום  דלפקי 

מועד ההמראה המתוכנן.

חובה להגיע לטרמינל עם כרטיס טיסה ודרכון • 
אישי בר-תוקף.

 • 1 בטרמינל  דרכון  להאריך  או  להוציא  ניתן 
ובטרמינל 3 בנתב"ג.

של •  בעלות  שירות  הינו  חדש  דרכון  הוצאת 
1,120 ₪ לבוגר ו-560 ₪ לקטין, ועל פי היתר 

משרד הפנים.

עיכוב •  צו  לגבי  מקדימה  בדיקה  לבצע  ניתן 
יציאה מהארץ בטלפון מס' 3450*.

לשימוש הנוסעים הותקנו מעברים אוטומטיים • 
להצטייד  מומלץ  ביומטרי.  דרכון  למחזיקי 

בדרכון ביומטרי.

נוסע רשאי לשלוח מזוודה תקנית אחת •  כל 
לקחת  ניתן  ובנוסף  ק"ג   20 עד  במשקל 
במשקל  סטנדרטי  בגודל  יד  תיק  למטוס 

8 ק"ג. שלא יעלה על 
לא יאושרו לטיסה ארגזי קרטון או ״קלקר״ או • 

כבודה לא תקנית.
הטסת •  לגבי  הקבוצות  למארגני  לפנות  ניתן 

מסופי  דרך  כמטען  יותר  גדולים  משלוחים 
המטען בנתב"ג.

מתחת •  ילדים  לטיסה  להעלות  המבקש  הורה 
16, חייב לבדוק עם סוכני הנסיעות את  לגיל 

ההליך הנדרש.
בנמל התעופה בן גוריון עומדים לרשותכם בתי • 

כנסת, מסעדות כשרות ומגוון חנויות.
רק •  ולעשן  לאכול  מתבקש  הנוסעים  ציבור 

במקומות המיועדים למטרה זו.
שרותי •  ארוך,  לטווח  חנייה  הנוסעים  לרשות 

ללא  וחזרה,   1 לטרמינל   3 מטרמינל  הסעה 
תשלום.



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

דרושות ממלאות מקום
לסייעות לגננות

לגני-ילדים של עיריית בני-ברק

דרושות ממלאות מקום לסייעות לגננות,

על בסיס יומי/חודשי.

המעוניינות בהגשת הצעתן לתפקיד

מתבקשות להגיע לראיון אישי,

בימי שני, בין השעות 9 בבוקר - 1 בצהריים,

אצל גב' מ. כהן, מפקחת גני-ילדים, חדר מס' 2, 

אגף החינוך, רחוב ירושלים 58, בני-ברק.

מח‘ גני ילדים

 
  

האגף
לשירותים 
חברתיים

 בס“ד
אגף 

תשתיות 
ופיתוח

מח‘ חזות העיר

הודעה חשובה לתושבי העיר
כחלק ממהפכת בינוי ושדרוג גינות המשחקים בכל רחבי העיר בהשקעה תקציבית אדירה, 

יוחל בשבוע הקרוב שיפוץ מאסיבי של גני השעשועים דלהלן:
 

גן אביי ורבא- רח' אביי ורבא
גן מגדל המים- רח' חזון איש 62

 
הגינות יגודרו וייסגרו לכניסת מבקרים למשך תקופת השיפוץ.

אנו פונים לציבור ההורים: 
אנא! מנעו מילדיכם להיכנס לשטח העבודות ללא יוצא מן הכלל, 

המקום הינו 'שטח עבודה' לכל דבר ועניין והכניסה הינה מסוכנת ואסורה באופן מוחלט.

אנו עושים את המירב והמיטב בהשקעה תקציבית ותכנונית, 
על מנת לסיים את העבודות במהירות ולהעניק לתושבי העיר גינות חדשות ומשודרגות, 

מושקעות ובטוחות לכל הגילאים.
בברכה,

חנוך זייברט – ראש העיר

      חנוך זיידמן – מנהל אגף תשתיות ופיתוח             ישראל לייזר – מנהל מח' חזות העיר                

 

כנס חיזוק והתעוררות
לרגל הימים הנוראים
כנס חיזוק והתעוררות
לרגל הימים הנוראים

המרכז הארצי למען טהרת המשפחה מזמין את ציבור הנשים לכנס חיזוק ענק
היהודי והבית  המשפחה  בחיי  החשובים  בנושאים  הרצאות  המשפחה,  טהרת  בנושא 

ביום שני כ"ג אלול תשע"ו (26/09/16)
באודיטוריום משואות, רח' ירושלים 1 בני ברק

בתוכנית:פתיחת שערים: 19:00  |  תחילת הכינוס: 19:45  |  סיום משוער: 23:00 
הנחיה : הגב' דבורה נרקיס

יו"ר המרכז הארצי לטהרת המשפחה הרב חיים לוי שליט"א | דברי פתיחה

הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

הרבנית יטל נוישטט תחי'

הגב' צביה (גרמא) טיקוצ'ינסקי תחי' 

הרבנית לאה קולדצקי תליט"א

הגב' פנינה טולידאנו תחי'

כיבוד
קל

רכישת כרטיסים בכניסה לאירוע
החל מהשעה 18:45 

לתשומת לבכן, מס' המקומות מוגבל!
הכניסה לאירוע בהתאם לכמות הכיסאות באולם בלבד

אין להביא תינוקות ועגלות ⋅ הכניסה לנשים נשואות בלבד

דמי כניסה ₪15
לכיסוי ההוצאות

משתתפת  לכל  שי 
התורה  שר  ממרן 
קנייבסקי  חיים  רבנו 

שליט"א 

ראש העיר הרב חנוך זייברט | דברי ברכה
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כך תתכוננו בבטחה לחגים
מומחי 'טרם איכילוב' מציגים: כך מתכוננים 
בבטחה לימי החגים הבעל"ט  למי אסור 
להעניק תפוח בדבש, איך להכין בבטחה את 
הדגים לחג ואיך לבנות את הסוכה בבטחה?

מאת: יעקב פלדמן

החגים הבאים עלינו לטובה אמנם משמחים 
שאינו  באופן  שנעשות  הכנות  אבל  הנפש  את 
זהיר עלולות להיגמר חלילה בפציעה ובאסונות. 
מיון 'טרם איכילוב' יהיה פתוח גם בשבתות 
כשהצוות   ,24/7 במשך  השנה  כבכל  ובחגים 
המהיר  הטיפול  את  להעניק  ערוך  הרפואי 

והמקצועי כמיטב המסורת של מיוני 'טרם'. 
'טרם  מומחי  מגישים  החגים,  לקראת 
את  לעבור  שתוכלו  מנת  על  טיפים  איכילוב' 

החגים בבטחה. 
# איך להישמר מפני פציעה בהכנת הדגים?

דחופה  ברפואה  מומחה  זלוטניק,  דוד  ד"ר 
וברפואת משפחה ,טרם:

לקראת  נפוצה  פעילות  הינה  דגים  חיתוך 
בעיות  מציבה  זו  פעולה  אין  ובד"כ  החגים, 
נעשית  שהיא  עוד  כל  משמעתיות,  רפואיות 
בזהירות ראויה. לאדם עם אלרגיה ידועה לדג, 
המגע עם דג יכול להיות מסוכן, עקב התגובה 

הקשה שהדג מפיק בנוכחות רגישות כזו.
אין דרך לדעת מראש אם יש לאדם אלרגיה 
לדג. אך הסימנים לאלרגיה הם: גירוד, פריחה, 

נשימה.  או  בבליעה  קושי  בפנים,  נפיחות 
במקרה כזה יש להגיע לטרם או לטיפול רפואי, 
דג,  כשחותכים  להמתין!  אין   – דחוף  באופן 
עם  החיתוך  משטח  את  לרחוץ  ביותר  חשוב 

סבון ומים חמים על מנת למנוע זיהום.
כמו כן, יש לנקוט זהירות כשחותכים את הדג 
הקשורים  חיידקים  מפאת  בעצמות,  ונוגעים 
 aeromonas hydorphila למשל:  לדגים, 
וזני vibrio, היכולים לגרום צלוליטיס. במקרה 
בזהירות,  הפצע  את  לרחוץ  יש  שריטה,  של 
לסימני  לב  ולשים  אנטיביוטית,  משחה  לשים 

זיהום: אודם, כאב, חום, או מוגלה.
# תפוח בדבש – לא לתינוקות

בדבש  התפוח  את  לטבול  ישראל  מנהג 
בתי  בכל  נפוץ  כדבש  מתוקה  שנה  לאיחולי 
יכול המקרה  לב  אולם בהיעדר שימת  ישראל, 
להיזהר  יש  חלילה.  באסון  אף  להסתיים 
לאכילה  תפוח  ופעוטות  לתינוקות  מלהעניק 
מעל  ילדים  לחנק.  חלילה  לגרום  שיכול  מה 
לגיל 5 יוכלו ליהנות מהמנהג אך ורק בהשגחת 

מבוגרים. 
הסוכות  חג  לתקופת  אופייניות  פציעות  אלו 

ואיך נקדים שמירה לפציעה?

ברפואה  מומחה  ווימפהימר,  זאב  ד"ר 
דחופה, טרם: בחג הסוכות, והמצוות המתלוות 
ולטפל  לראות  'טרם'  במיוני  רגילים  אליו, 

בפציעות למיניהם שהן אופיינות לחג זה. 
להלן מספר המלצות לצורך מניעת פציעות:

• בזמן שאוספים ומארגנים לוחות מעץ, יש 
ללבוש כפפות על מנת למנוע דקירה משבבי עץ 
• לצערנו, ראינו מקרים שבהם ילדים נפצעו 

מקרשים שנפלו עליהם בזמן בניית הסוכה
בפטיש,  בשימוש  יתר  זהירות  לנקוט  יש   •
אם  במיוחד  בלוחות,  מסמרים  שתוקעים  בזמן 
ובכך  יום,  מידי  בפטיש  להשתמש  רגיל  אינך 
דם  שטפי  וגרימת  באצבעות  הכאה  למנוע 

מתחת לציפורניים.
על  אותו  לשים  כדי  כבד  סכך  כשמרימים   •
להרמת  נכונה  בשיטה  להשתמש  יש  הסוכה, 
כיפוף   - לגב   נזק  תגרום  שלא  בצורה  חפצים 

הרגליים במקום כיפוף הגב.
בהכנת  במסור  שמשתמשים  אנשים  יש   •
ללא  מונח  מסור  להשאיר  הקפידו שלא  סוכה. 

השגחה באזור שילדים נמצאים בו.
ולנקוט  הסוכה  בניית  בעת  להיזהר  יש   •
בשל  וזאת  לגובה  בטיפוס  בטיחות  אמצעי 

מקרים רבים בהם נפצעו אנשים מנפילה מגובה 
בעת מצוות בניית הסוכה. 

ישראל,  ארץ  של  באקלים   , הסוכות  בחג   •
אנו עדים לפציעות מעקיצות דבורה. יש לשקול 
לאנשים  לסוכה.  מחוץ  דבש  מלכודת  התקנת 
יתר  בזהירות  צורך  יש  לעקיצות  אלרגיה  עם  
על מנת למנוע עקיצות. ניתן לשוחח עם רופא 
 EPI Pen המשפחה לגבי אפשרות של נשיאת
 ,epinephrine תכשיר זה מכיל תרופה בשם .
שיכולה להתגבר על תגובה אלרגית קשה ובכך 
לשמור על חיי אדם עד להגעתו של צוות רפואי 

מקצועי. 
להימנע  יש  בסוכה,  נרות  מדליקים  אם   •

מהדלקה בקרבת קירות הסוכה או קישוטים.
• גם במצוות ארבעה מינים יש צורך בזהירות. 
למשל כשמנערים את הלולב, יש להקפיד שלא 
לעשות זאת בקירבה רבה לאדם אחר. ב'טרם' 
טיפלנו לא אחת במקרים של שריטות בעיניים 
ננקטה  כשלא  בעיניים  זרים  גופים  והחדרת 

זהירות ראויה.

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



לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031
 הטיפול מיועד לגילאי 55-18 ואינו מתאים ל:  נשים בהריון  סובלים מקטרקט

  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח אסותא

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 
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הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

אין כמו ארצנו הקדושה 
אלוקיך  ה'  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא  ִּכי  "ְוָהָיה 
)דברים  ָּבּה"  ְוָיַׁשְבָּת  ִויִרְׁשָּתּה  ַנֲחָלה  ְלָך  נֵֹתן 

כו, א(.
אמר  והיה(  )ד"ה  הקדוש  החיים  אור  כותב 
והיה לשון שמחה, להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת 
הארץ, על דרך אומרו ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה 

)תהילים קכו, ב(.
אין שמחה אלא בישיבת ארץ ישראל, גדולי ישראל 
ישראל  לארץ  להגיע  וציפו  קיוו  הדורות  כל  במשך 
הדר  כל  הארץ,  ישוב  של  הזו  היקרה  במצווה  ולזכות 
קי  )כתובות  אלוָק  לו  כמי שיש  דומה   - ישראל  בארץ 
ע"ב(, וכל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון )שם קיא 
ע"א(, אך לא תמיד אנו יודעים ומכירים במעלת ארצנו 
הקדושה וממהרים חלילה לצאת ממנה, לפי שאין בעל 
צריכים לשמוח  אנו  ע"א(,  לא  )נידה  בניסו  מכיר  הנס 
בארץ  להתגורר  לנו  שנתנה  הזכות  על  גדולה  שמחה 

ישראל. 
מגדולי  )היה  זצ"ל  הכהן  דוואק  שאול  חיים  רבי 
הגאון  עם  יחד  ולמד  שנה,  כשמונים  לפני  המקובלים 
אברהם  רבי  הגאון  ועם  זצ"ל  הלוי  ידיד  טוב  יום  רבי 
עדס זצ"ל- חבורת מקובלים קדושי עליון, וחיבר פירוש 
על ספר"אוצרות חיים" למהרח"ו וקרא לו בשם"איפה 
שלימה"(, לעת זקנתו חלה במאור עיניו והוצרך לעבור 

ניתוח על ידי רופא מומחה בצרפת.
את  יעבור  לא  שאם  ואמרו  לרב  זאת  כשהודיעו 
הרב:  ענה  עיניו,  מאור  את  לאבד  ח"ו  עלול  הניתוח 
ישראל  מארץ  לצאת  שלא  ובלבד  שיתעוור  לו  מוטב 
כמת  חשוב  שסומא  אף  על  העמים.  ארץ  לטומאת 
)נדרים סד ע"ב(, ולמרות שהפצירו בו רבות, הרב לא 
תקופה  ולאחר  ישראל  ארץ  מאדמת  לצאת  מוכן  היה 
שנות  עשרה  כחמש  במשך  בעיניו  סומא  נעשה  קצרה 
חייו האחרונות. אולם כל התורה והקבלה היו מונחים 
בכיסו ועל אף שהיה סגי נהור היה מתקן את הקוראים 

מתוך הספר שצריך לקרוא ולכוון כך ולא כך.
שדרי"ם  באים  שהיו  במרוקו  מילדותי  וזכורני 
מארץ ישראל כדי לגבות כספים עבור תלמידי חכמים 
רבות  ופעמים  תלמודם,  על  השוקדים  ישראל  בארץ 
אבי  שמר  לפי  הורי,  בבית  מתארחים  השדרי"ם  היו 
ישראל,  ארץ  את חכמי  ומעריך מאוד  אוהב  היה  ע"ה 
ומתאר לנו את מעלת ישיבת הארץ בהתרגשות, כשהיו 
מגיעים השדרי"ם הייתה שוררת בבית שמחה מיוחדת, 
כל  שכולנו  הקודש  מארץ  ישראל,  מארץ  אורח  'הגיע 
מבקשים  היינו  ואחיי  ואני  אליה',  להגיע  חושקים  כך 
בנעליהם  הדבוק  העפר  את  לגרד  מהשדרי"ם  רשות 
ושותים  התה,  בכוס  או  המרק  בצלחת  אותו  ושמים 
בשמחה מעפרה של ארץ ישראל. וכפי שכתב המשורר 
רבי יהודה הלוי בשבח ארץ ישראל באומרו"הלא את 
אבניך אחונן ואשקם, וטעם רגביך )בוץ קשה של אדמת 
יותר  לי  )יהיה מתוק  יערב"  לפי, מדבש  ישראל(  ארץ 

מדבש(, כך הרגשנו. 
אחד  בגיל  ישראל  ארץ  לאדמת  להגיע  וכשזכינו 
נישקנו  הקדושה,  האדמה  על  השתטחנו  מיד  עשרה, 
והתרגשות,  שמחה  של  ודמעות  בבכי  ופרצנו  אותה 
'זכינו להגיע לארץ הקודש, ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך ּדֵֹרׁש 
ֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַֽאֲחִרית  אָֹתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיָך ָּבּה מֵֽ

ה' )דברים יא, יב(.  ָׁשנָֽ


רנ"ד(  מצווה  תעשה,  )לא  המצוות  בספר  הרמב"ם 
מבאר את ציווי התורה ֹֽלא ַתְסִּגיר ֶעֶבד ֶאל ֲאדָֹניו )דברים 
מחו"ל  שברח  עבד  להשיב  שלא  הזהירנו  טז(,  כג, 
לארץ ישראל לאדוניו, לפני שאין להשיב בשום פנים 
בקבוץ  הנבחר,  טהור  במקום  מהסתופפות  העבד  את 
ישראל,  ארץ  מופלאים,  אלו   הרמב"ם  דברי  הנכבד. 
הוא המקום הטהור, הוא המקום הנבחר, הוא הקיבוץ 

הנכבד! 
כל  במשך  ישראל  ומאורי  גדולי  מדוע  מובן  ולכן 
הדורות חרפו נפשם לעלות לארץ ישראל, אור החיים 
כל  עם  יחד  הקודש  לארץ  לעלות  ליבו  נתן  הקדוש 
אף  על  שבמרוקו,  סאלי  בעיר  שלו  הקדושה  הקהילה 
וכן  בדרכם,  להם  שאירעו  וההרפתקאות  התלאות  כל 
מאיר  ישראל  ורבינו  מווילנא  הגאון  טוב,  שם  הבעל 
בארצנו,  כבוד  לשכון  השתוקקו  זצ"ל  מראדין  הכהן 
לפי שידעו והכירו את ערכה ומעלתה של ארץ ישראל. 
ואנו, שנמצאים כבר בארצנו הקדושה, כמה צריכים אנו 
לאחוז במצווה זו בכל כוחנו ולשמוח וליקר את הזכות 
שניתנה לנו, ִיְׂשַמח ַהר ִצּיֹון ָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה )תהילים 

מח, יב(.


שנו רבותינו )דברים רבה- ראה ד, ה("אמר הקדוש 
ברוך הוא לבני ישראל: בני, שמעו לי, שאין אדם שומע 
מצוות  על  לוותר  מוכן  אדם  לפעמים  ומפסיד".  לי 
שדואג  מחמת  לתורה,  עתים  קביעת  ועל  מסוימות 
צריך  אך  יכול להסתדר,  בליבו שלא  וחושב  לפרנסתו 
האדם להאמין ולדעת נאמנה שה' יתברך לא ישיב פניו 
ריקם, ויסובב שיקבל בדיוק את מה שמגיע לו, ְוַהּבֹוֵטַח 

בה' ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו )תהילים לב, י(.
בני ברק  ירא שמים מהעיר  יהודי  נספר,  זה  ובעניין 
שקנו  קבועים  קליינטים  לו  והיו  נסיעות  כסוכן  עבד 
ממנו כרטיסי טיסה לכל רחבי העולם. לאותו יהודי היה 
אחיין שהיה איש עסקים ומיליונר גדול, כל כמה ימים 
היה מזמין כרטיסים מדודו וטס ברחבי העולם לצורך 
היה  הנסיעות  סוכן  של  מפרנסתו  גדול  חלק  עסקיו. 

בזכות הנסיעות שהיה מארגן לאחיינו.
היה שיעור קבוע עם חבורת  הנסיעות  לסוכן  והנה, 
 ,15:00 שעה  עד   14:00 משעה  היומי  בדף  אנשים 
לא  הוא  יעבור,  ובל  כחוק  בעבורו  היה  הזה  השיעור 
חמש  שבעולם,  הון  בשום  עליו  לוותר  מוכן  היה 
דקות לפני השעה 14:00 היה סוגר את משרדו, תולה 

לשיעורו  לבית המדרש  והולך  צהריים"  שלט"הפסקת 
הקבוע. לפני כניסתו לשיעור היה מכבה את הפלאפון 

כדי שלא יטריד אותו שום אדם באמצע לימודו.
יום אחד התקשר האחיין בשעה 13:30 וביקש למצוא 
בדחיפות טיסה לניו יורק לאותו יום בערב, הלוך ושוב. 
משימה זו הייתה קשה במיוחד, כל הטיסות לניו יורק 
מצא  חיפושים  לאחר  אך  מקום,  אפס  עד  מלאות  היו 
סוכן הנסיעות טיסה בחברת"סוויס-אר", מיד התקשר 
הוא  אם  לשאול  מהמזכיר  וביקש  אחיינו  של  למשרד 
מעוניין לטוס באותה חברת נסיעות. המזכיר ענה שכעת 
הוא נמצא בפגישה חשובה ואינו יכול לדבר, ובינתיים 

הלך סוכן הנסיעות לבית המדרש לשיעורו הקבוע. 
את  הנסיעות  סוכן  הדליק  השיעור  שנגמר  לאחר 
הפלאפון ושמע את ההודעות שהשאיר לו אחיינו:"יוסי 
הטיסה  את  לי  שתזמין  לך  להגיד  רוצה  אני  לי,  תענה 
אתה  למה  בדחיפות.."."יוסי,  לנסוע  חייב  אני  הזאת.. 
עסקים!",  איתך  לעשות  אפשר  אי  לי?!  עונה  לא 
סוכן  יוסי-  אך  פעמים,  מספר  האחיין  אליו  צלצל  כך 

הנסיעות, לא ענה, הוא היה באמצע שיעור תורה.
אבדה  שפרנסתו  לחשוש  התחיל  הנסיעות  סוכן 
וחשב  יותר לעבוד עמו,  יסכים  לא  ממנו, אחיינו כבר 
ולהעביר  הקבוע  שיעורו  את  לבטל  צריך  הוא  שאולי 
אותו לשעות הערב, כדי שלא להפסיק באמצע העבודה 

ולאבד קליינטים כל כך חשובים. 
הכעוס  אחיינו  התקשר  שעות  כמה  לאחר  ובאמת, 
נפלאה  ביולוגית  ידידות  לנו  יש  דוד,  ואמר:"תשמע 
מאוד, אבל לא לעסקים. אין לי יותר עסק איתך, גמרנו. 
בעסקים  טוב  שמבין  אדם  בתור  לך  מציע  אני  אבל 
שתיזהר, תשמור על קליינטים שלך, תדע איך להתנהג 
אמרתי  איתי,  שהתנהגת  כמו  איתם  תתנהג  ולא  איתם 
את  לבטל  צריך  היית  דחופה,  נסיעה  צריך  שאני  לך 

הקביעות שלך ולהזמין לי את הטיסה".
והנה, לאחר כמה רגעים מקבל סוכן הנסיעות הודעה 
שמטוס של חברת"סוויס-אר" התרסק כולו ונפל בים! 
לאחר בירור הדברים גילה שזה היה אותו מטוס שאחיין 
שלו היה צריך להיות בתוכו, 229 נוסעי המטוס נהרגו 

במקום, נורא ואיום.
קרה?  מה  לו:"שמעת  ואמר  לאחיינו  הסוכן  צלצל 
הטיסה שדחקת אותי לקבוע לך וכל כך כעסת עלי על 
אני  נהרגו,  הנוסעים  כל  התרסקה.  זאת,  עשיתי  שלא 
מודה לה' שלא נסעת באותה טיסה, אבל תדע לך, זה 
לא בזכותי, אלא זה בזכות השיעור תורה הקבוע שלי, 

בזכות התורה שלמדתי הקב"ה הציל את חייך!".
לשיעור  דודו  עם  יחד  הצטרף  כבר  האחיין  למחרת 
וסיפר לכולם שבזכות השיעור הקבוע ניצלו חייו. כמה 
גדול ונעלה כוחו של קביעות עיתים לתורה הקדושה, 
הקדושה,"  התורה  מלימוד  האדם  מפסיד  לא  לעולם 

בני, שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד".

"
"

שמעת מה קרה? הטיסה שדחקת אותי לקבוע לך וכל כך כעסת עלי על שלא עשיתי זאת, 
התרסקה. כל הנוסעים נהרגו, אני מודה לה' שלא נסעת באותה טיסה אבל תדע לך, זה לא בזכותי, 

אלא זה בזכות השיעור תורה הקבוע שלי, בזכות התורה שלמדתי הקב"ה הציל את חייך!

אם אתה משמח את שלי
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בוידוי המעשר אומר המתוודה: "עשיתי ככל אשר ציויתני", 
מפרש רש"י: שמחתי ושימחתי אחרים. חשיבות השמחה 
במצווה גדולה היא לאין ערוך, עד שבהמשך הפרשה בה 
באות:  הן  כי  בהן  שנאמר  ל"ע  קללות  צ"ח  מונה  רבינו  משה 
"תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב" )דברים 
כ"ח, מ"ז(. אך מדוע יש בכלל מצוות המעשרות גם חיוב לשמח 
אחרים? האם כשאדם מקיים מצוות תפילין או כשהוא שומר שבת 

בשמחה, גם צריך לשמח באותה שעה אחרים?
עניינה של שמחת האחרים מצאנו במסכת תענית אודות "אנשי 
בידוחי", שאליהו הנביא זכור לטוב הצביע והעיד עליהם בפני רבי 
ברוקא חוזאה שהם מבני עולם הבא. לשאלתו של רבי ברוקא מה 
מעשיהם? השיבו: "אנשי בדוחי אנן. מבדיחי עציבן". פרש רש"י 
בלשונו הזהב: שמחים ומשמחים בני אדם. גם שמחים בעצמם וגם 

משמחים אחרים, ובעבור זה זכו להיות בני העולם הבא.
על  הקב"ה  אל  האדם  של  תודה  מבטאת  הביכורים  מצוות 
המתנה שקיבל. זה איננו דבר המובן מאליו, זהו חסד מהקב"ה – 
"מתנת חינם". הקב"ה מבקש כי במתנות הללו שהעניקו לך תדע 
גם לתת מהם לבנים אחרים שלו. אם קיבלת עושר תדע להעניק 
העני  את  תלווה  כסף  אם  כמו שנאמר:  לאחרים,  והלוואה  צדקה 
לחמים  ארבעים  יש  תודה  בקרבן  שלך.  לכסף  שותף  העני  עמך- 
אינך משמח  גם בביכורים. אם  וכך  יהנו מפרי הישגיך,  שגם הם 
אז  והאוצר.  היבול  את  לך  שמגיע  מאמין  שאתה  כנראה  אחרים, 
אין  כי  יודעים  וכולנו  לא,  או  לכך  ראוי  אתה  האם  לבדוק  צריך 

הדבר כן.
הקודש  מחצרות  באחת  ונערצת  מוכרת  דמות  על  מסופר 
שהיה  בכורו  בנו  את  שחיתן  יורק,  שבניו  החרדי  במטרופולין 
חשובי  אנשים  התקבצו  האולם  אל  בישיבה.  הבחורים  מחשובי 
ומכרים רבים כמו ידידי החתן והמשפחה. כולם היו נרגשים ביותר 
ושמחים בשמחתה של המשפחה. מתוך כל האנשים ידעו בודדים 

כי השמחה של אב החתן אינה מושלמת וכי משהו מעיק עליו.
יאגור  למען  קצרה  תנומה  חטף  כאשר  צהריים  בשעת  זה  היה 
כח לשמחה הקרבה ובאה, והנה בחלומו: כולם רוקדים בחתונה 
ומאושרים ביותר והנה אביו –סב החתן שזה לו כבר שנתיים ימים 
נכנס אל האולם, לבוש בבגדי חול, כאבל  שנסתלק לבית עולמו 

בין חתנים, מתקרב לכיוון מרכז האולם. כשניגש אליו יחד עם בנו 
החתן להזמינו לרקוד עימם הוא התעלם ממנו במבט זעוף.

עומד  טוב  לא  שמשהו  לו  היה  ברור  בבהלה  התעורר  כאשר 
להתרחש, ושיתף בזה את בני המשפחה הקרובים. אך כולם הניפו 

יד בביטול באומרם: חלומות שווא ידברון. 
אולם כעת, בעומדם תחת החופה  לקול הצלילים משתדל הוא 
להאמין כי אין זה אלא חלום. להבת הנר אותו החזיק הציתה את 
השטריימל שלראש החתן, שהחל לבעור ולפזר גיצי אש, צווחות 

החלו להישמע והשטריימל מיד הושלך לאחור. 
על  לשוב  החל  והסדר  הרוחות  נרגעו  ארוכות  דקות  אחרי 
עם  כשהחתן  התחיל  והטקס  במקומותיהם  כולם  עמדו  שוב  כנו. 
השטריימל חרוך לראשו. החל מרגע זה היה אב החתן רגוע יותר, 
ואכן, החתונה  כי מה שהיה אמור להתרחש התרחש.  כיון שחש 
התנהלה על מי מנוחות ובסופה סיכמו כולם את האירוע כמרשים 

ועליז ביותר.
שנה חלפה והנה עומד הוא שוב לפני נישואי בנו השני. בלילה 
שלפני החתונה שוב חוזר על עצמו החלום. האולם מלא מפה אל 
פה, והוא רוקד עם בנו החתן ולפתע אביו נכנס אל האולם בבגדי 
ומאוכזבות  עצובות  בעיניים  בו  ומביט  לרקוד  מסרב  ושוב  חול 
וכי  משהו  להתרחש  עומד  הלילה  כי  בבטחה  ידע   ושוב  משהו. 
והפחד  משובשת  היתה  התרגשותו  עליו.  מקפיד  האהוב  אביו 

מהבלתי נודע ליוה אותו בכל רגע.
אשר יגור בא לו. קבלת הפנים והחופה אמנם עברו בשקט, קהל 
גדול ישב וסעד בנחת לקול צלילים שקטים ואוטוטו יכנס החתן 
חשבו  אם  נדם.  הכל  ובאחת  באולם  האור  כבה  לפתע  לאולם... 
כולם שתוך דקות ספורות הכל יבוא על מקומו בשלום הרי שטעו, 
להיכנס  ממתין  והחתן  באפילה  כולם  תמימות שהו  שלוש שעות 
אל אולם מואר, משראו האורחים את המצב החלו אט אט לעזוב 
את האולם באיחולים לזוג הצעיר כי יהיה החושך היחיד בו יראו 

בחיי נישואיהם...
ביום חתונת בתו השלישית מבין ילדיו החליט לא להסתכן ולא 
לשכב לנוח, ישב בביתו ואמר פרקי תהילים שיחלוף היום בשלום 
השינה  שר  אולם  יעצמו,  לבל  עיניו  בשמורות  נלחם  שהוא  תוך 
חזק הוא ממנו ותרדמה קצרה נפלה עליו. אחרי זמן קצר התעורר 

בבעתה וידע כי החתונה הזו לא תהיה שונה מהחתונות שהיו לו 
בעבר. משהו יהיה בחתונה שהוא עדיין לא יודע.

לעצתו.  לשאול  הדור  מגדולי  לאחד  ופנה  מהבית  יצא  הוא 
"ברור שאביך דורש ממך דבר מה. נסה להיזכר על מה יכול להיות 
נוהג  שהיה  מיוחדת  הנהגה  הייתה  אולי  עליך?  הוא  שמקפיד 
כאשר היה משיא את ילדיו?" לפתע הבין הכל, "בודאי! כל ימיו 
נוהג כמו  ילדיו היה  נישואי  היה אבא סמל של עזר לזולת ובימי 
שנהג אביו גם כן, היה מארגן סעודת עניים מפוארת בלילה קודם 
החתונה  עם מיטב המאכלים.. הוא היה עומד ומשרת את המסכנים 
עד שנתן להם להרגיש מחשובי ועשירי הקהל, או אז היה סופק 

ידיים באושר ומתכונן לחתונה".
כעת מובן היה לו מדוע הופיע אביו כך בחלומו, הרי ידוע ש'אם 
אתם משמחים את שלי אני משמח את שלכם'. אך מה יעשה עתה, 
שמא  החתונה  לשמחת  כולם  מתארחים  ספורות  שעות  בעוד  הן 
איחר את המועד. "אולי תערוך את סעודת העניים בחתונה עצמה, 
תהיה זו כפרה על היעדרה של שמחת העניים בשמחות הראשונות 

שכבר היו..." הציע הרב.
נכבדים  אנשים  הזמין  לחתונה  מהרעיון,  התלהב  לא  בתחילה 
ואין הוא מעונין כי ישוו אלו האומליים וחסרי הבית אוירה שאינה 
נעימה לעין, אך הבין שאין ברירה ומשמים מצפים ממנו להמשיך 
את המסורת, מה גם שהמחיר עלול להיות כואב. ומשום כך מיד 
עוד  להוסיף  וביקש  השמחות  אולם  אל  פנה  רבו,  מחדר  בצאתו 
עשרות  להם  ישבו  הנוצצת  החתונה  בסעודת  ומנות.  שולחנות 
נכי רוח ועלובי נפש, אותם 'שאל' מבית תמחוי באזור וגרם להם 
זו  להרגיש כאילו נחלו גן עדן. כשהתהלך ביניהם ידע כי חתונה 
יען כי לא  וכל השמחות הבאות שיערוך יעברו בשלום ובשלווה 

תהיה השמחה שלו לבדו כי אם גם של עצובי רוח ושבורי לב.
ידו שניתנה לנו  הקב"ה מצפה מכולנו עת אנו שמחים במתנת 
תודה מלמדים  וקרבן  הביכורים  ומצוות  גם לשמח אחרים,  חינם 

אותנו על כך.
יה"ר שיקוים בנו: ומאוצר מתנת חינם חננו כדכתיו "וחנותי את 
אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם". ונדע לשמח עם מתנה זו גם 

אחרים.

אם אתה משמח את שלי
הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

לא  והוא  בשידוכים  "הוא  לבנו.  בקשר  אב  אלי  פונה 
בשידוכים".
לא הבנתי.

הצעות  עם  אלינו  פונים  שדכנים  השידוכים.  בגיל  "הוא 
הוא  וכשסוף-סוף  להיפגש.  מסרב  הוא  בדרך-כלל  אך  מצוינות, 
הפגישה  לאחר  מיד  ההצעה  את  'מוריד'  הוא  להיפגש,  מסכים 

הראשונה, כל פעם בתירוץ אחר". 
לפגישה  הגיע  הבחור  המיועד.  עם  קודם  לשוחח  ביקשתי 
ברצון. השיחה היתה נעימה. הוא דיבר על הכל, אך מילא פיו מים 
כששאלתי מדוע הוא חושש להתחתן. ניכר היה כי הוא מתאמץ 

להסתיר את שורש המועקה, וכך קשה היה לאבחן ממה סובל.
שיטה  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז  רבינו  מרן  מפי  לשמוע  זכיתי 
של  ליבו  סגור  לפתיחת  מפתח-קסם  זה,  מסוג  במקרים  יעילה 
שקונים  "אחרי  זלמן,  שלמה  ר'  כך  שיחה",  "במהלך  המתייעץ. 
את האמון של מתייעץ, תנסה להבין איזו פרשה מפרשיות השבוע 
מדברת אליו יותר מכל, או במילים אחרות – באיזו שבת משבתות 

השנה הוא הכי נסער או עצוב".
והופתעתי  שלו,  הפרשה  מה  הבחור  את  שאלתי  נהגתי.  כך 

מתגובתו: פרשת כי תבוא.
או שניים בפרשת  נסה להצביע על פסוק  אותו:  ניסיתי למקד 

כי תבוא.
הוא ביקש חומש דברים, והצביע על פסוקים נ"ג עד נ"ח בפרק 
הגדיר  ירמיהו  שהנביא  הקללות  את  עלינו,  לא  המתארים,  כ"ח, 

בחמש מילים: ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן. 

מיהר  הפצע",  את  בפניו  לפתוח  מעז  שאני  הראשון  "אתה 
בי  עובדא,  הווה  "בדידי  ואמר:  בבכי  פרץ  הוא  הבחור להבהיר. 
היה המעשה, אל תסתכל עלי כעל לא נורמלי. כשהייתי קטן, אמא 

שלי חתכה את אצבעותיי ובישלה אותן בסיר..." 
הבטתי באצבעותיו השלמות. הוא הבחין במבטי התמוה, והחל 
לספר: "זה היה בגיל 5. שיחקתי עם חברים בחצר. נפלתי וחטפתי 
חבטה עזה בראשי. הם גררו אותי הביתה כשהפנים שלי מלאות 
למות,  זה  מה  הבנתי  בדיוק  לא  מת...  שאני  בטוח  הייתי  דם... 
אבל סבא שלי, אביה של אמי, נהרג שבועיים קודם לכן בתאונת 
דרכים ושמעתי בימי ה'שבעה' תיאורים קשים על המראה של סבא 

כשהוציאו אותו מהמכונית...
"נכנסתי הביתה מדמם. רק אמא היתה בבית. היא עמדה במטבח 
ירקות למרק והשליכה לסיר רותח  ובאמצעות סכין חדה, חתכה 
ואמרה  לעברי  הביטה  ראשה,  את  הרימה  היא  האש.  על  שעמד 
בטון קר כקרח: 'לך לאמבטיה, שטוף את הפנים ואת הראש. אם 
צריך, תדביק גם פלסטר'. עמדתי במקומי, לא יכולתי לזוז מפחד, 
ואמא המשיכה לחתוך קישואים וגזרים ולהשליך לסיר. אני עומד 
שהיא  ומרגיש  בבכי  עליה  מביט  מת,  חצי  שאני  בטוח  מדמם, 

חותכת אותי ומשליכה לסיר...'
17 שנים חלפו, אני מזכיר לו. במבט לאחור, אתה מבין מה היה 

שם, במטבח?
"מבחינתי, זה מה שהיה!

"מאז אין לי קשר רגשי עם אמא. אני אפילו לא שונא אותה. אני 
פשוט אדיש כלפיה. אני חושש שכך ארגיש – או בעצם לא ארגיש 

– כלפי כל אישה שאתחתן איתה".


הבחור לא סבל מהזיות פסיכוטיות. ניכר היה כי הוא דובר אמת. 
מזעזע,  רגשי'  'ְדַחק  חווה  הוא  חמש,  בן  כשהיה  שעה,  באותה 
לו  היו  לא  ְּבֵׁשלּות.  לידי  בא  שלו  הפנימי  שה'אני'  לפני  הרבה 
כלים להתמודד. התגובה הנפשית – ובעיקר הנתק מהאמא, שבא 
פנימי  בעולם  להתכנס  לו  גרמו   - חווה  שהוא  המשבר  בעקבות 

סגור, מה שמנע את ההתפתחות הרגשית התקינה.  
בזמנינו רווחת ההסכמה אצל המומחים להעדיף טיפולים קצרי 
מועד. במקרה זה הם לא היו פותרים את הבעיה. הבחור הופנה 
לטיפול רגשי ארוך טווח. בהמשך התהליך הוא נזקק גם לטיפול 

תרופתי שעזר לו לצלוח את תקופת ההתפכחות.   
במבט לאחור, טוב עשה הבחור שלא נכנע ללחצים להתחתן. 
על  המושתת  לתפארת  בית  הקים  הוא  מכן,  לאחר  שנים  כמה 

יסודות איתנים.


החוויה המטלטלת שחווה הבחור בילדותו, לא צריכה להוביל 
של  מכה  או  נפילה  לכל  בדרמטיות  להגיב  למסקנה  ההורים  את 
המסקנה  הזאטוט.  של  הבהלה  את  יעצימו  בכך  אדרבה,  ילד. 
הילדים,  בהתנהגות  שינויים  אחר  עקבו  להורים:  המתבקשת 
וכאשר אתם מבחינים בשינוי קיצוני מתמשך בהתנהגותם, מומלץ 

לפנות לקבלת יעוץ הורי. ויפה שעה אחת קודם.

טיפול ב'פרשה'
הרה"ג יצחק לורינץ    רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 

הביא לדפוס: שלמה קוק, עורך רב-המכר 'חכמת הנפש היהודית' בדרכו של מרן הגרש"ז אויערבאך
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מאת: חיים רייך

בברכה  קיבלו  ברק  בבני  מאוחדת  לקוחות 
את הידיעה על הרחבת שירותי התפתחות הילד 
בקרוב  פתיחתה  עם  ברק  בבני  מאוחדת  של 
של השלוחה להתפתחות הילד במרפאת מרום 

שיר. 
שירותי  את  יעניקו  החדשה  בשלוחה 
ובהם  אחת  גג  קורת  תחת  הילד  התפתחות 
רופא התפתחותי. פרופ' שופר  ובדיקת  אבחון 
היחידה  המחלקה  מנהל  שהיה  אבינועם 
לנוירולוגיה של הילד והמתבגר במרכז שניידר 

לרפואת ילדים, הינו הרופא המאבחן במכון.
הפרא- טיפוליים  יינתנו  כמו"כ 
קלינאי  הילד:  התפתחות  של  רפואיים 
ריפוי  ובאידיש,  בעברית  תקשורת 
ועובדת  פסיכולוגית  פיזיותרפיה,  בעיסוק, 
פרטניים,  טיפולים  יינתנו  במכון  סוציאלית. 
התפתחותיות.                                                                                                                                       וסדנאות  הורים  הדרכות 

                                                             
בנוסף יינתן שירות מיוחד של מרפאת פגים 
הכוללת: רופא מומחה פגים, עובדת סוציאלית 

ופיזיותרפיסטית.
מאוחדת  ללקוחות  מענה  תיתן  השלוחה  
בבני ברק בצורה מקצועית, תוך מתן יחס אישי 

ושירות מיוחד ובזמינות תורים גבוהה. 
לאחרונה  הודיעה  זה  לשדרוג  בנוסף 
עזר  עמותת  עם  שנחתם  הסכם  על  מאוחדת 
נוספים  שירותים  וקבלת  הוספת  לצורך  מציון 

בתחום התפתחות הילד.
לקוחות מאוחדת יוכלו מעתה לקבל שרותי 
התפתחות הילד נוספים באמצעות עמותת עזר 
מציון ובהם  שרותי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק 

וקלינאי תקשורת.
הסכם זה מצטרף למכונים נוספים שבהסדר 
קול  גלי  מכון  אחיה,  מכון  ובהם  מאוחדת  עם 

והמרפאה לריפוי בעיסוק של הגב' חני זייגר.
סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת ר' משה כהן: 
שירותיה  להרחבת  העת  כל  פועלת  "מאוחדת 
לטובת המבוטחים. תחום התפתחות הילד הינו 
לבשר  שמחים  ואנו  הצומחים  התחומים  אחד 
על הצטרפותו של פרופ' אבינועם שופר שהינו 

מהבכירים בתחום הנוירולוגיה לילדים". 
לפעול  תמשיך  "מאוחדת  ואמר  הוסיף  כהן 
וכבר  הנוספים  בתחומים  שירותיה  להרחבת 
נוספים למען  נודיע על שיתופי פעולה  בקרוב 

לקוחות מאוחדת בבני ברק".

מאת: ברוך ברגמן

בחיפה,  מפתח  מרכז  של  ענפה  פעילות 
מעוררת גל תגובות חיוביות רב בקרב תושביה 
הסיוע  על  שמברכים  העיר  של  החרדים 
לאברכים המבקשים להשתלב בשוק התעסוקה 

ולסייע בפרנסת הבית. 
באחרונה פתח מרכז מפתח בשיתוף משרד 
הכלכלה מחזור ראשון של קורס נהיגת תחבורה 
ציבורית בחיפה. אם בדרך הרגילה הליך לימוד 
שבמרכז  הרי  ממושך,  הינו  לאוטובוס  נהיגה 
לתפקיד,  והמידי  הרב  לביקוש  ערים  מפתח 
ומכשירים תוך פרק זמן קצר את הנהגים לשמש 
הקורס  עלות  לכך,  במקביל  אוטובוס.  כנהגי 

הינה נוחה ומשתלמת לאור הסבסוד המוענק. 
במפתח  נערכים  הרב,  הביקוש  לאור 
המבוקש  למקצוע  נוסף  מחזור  לפתוח  חיפה 
והמתגמל וכן קורס ללימוד נהיגה על משאיות. 
מציין  חיפה  מפתח  מנהל  חריר  אריאל 
מפתח  של  מהתפיסה  חלק  הינו  זה  שקורס 
בתחומי  מגוונים  קורסים  לציבור  להעניק 

מקצוע מבוקשים ומתגמלים. 
בנוסף לכך, מקיים מרכז מפתח בחיפה שיתוף 
של  התעסוקה  ארגון  שפ"ע  ארגון  עם  פעולה 
קהילת סערט ויז'ניץ. במסגרת שיתוף הפעולה 
מתקיים קורס אנגלית לאברכי הקהילה, מתוך 

מטרה להכשיר את המעוניינים לשוק העבודה 
בקריה  מתקיים  הקורס  כי  העובדה  המתפתח. 
לציבור  מושלמת  התאמה  ותוך  בעיר  החרדית 
ללימודי  הנדרשים  לרבים  מאפשר  החרדי, 
ובתנאים  בסבסוד  מבוקשם  את  לקבל  אנגלית 

מותאמים לאורח חייהם. 
שירותים  מגוון  מעניקים  מפתח  מרכזי 
תהליך  את  להפוך  במטרה   החרדית,  לקהילה 
לאורך  וליעיל  לאפקטיבי  העבודה  מציאת 
הפונים  זוכים  הצוות,  אנשי  בהכוונת  זמן. 
לתהליך הכולל בחירת מקצוע, השלמת פערים 
לימודיים המקשים על שילוב בעולם העבודה 
ורכישת כלים לחיפוש עבודה ולהצגה עצמית 
בראיון עבודה. השירות כולל ליווי לאורך זמן, 
כדי להבטיח השמה מוצלחת והתמדה מיטבית 

בשוק העבודה.

בקרוב: שלוחה מיוחדת 
להתפתחות הילד

מאוחדת תחנוך שלוחה מיוחדת  להתפתחות הילד 
במרפאת מרום שיר בבני ברק  בין הרופאים הבכירים 

שיעניקו משירותיהם ללקוחות מאוחדת יהיה פרופ' 
אבינועם שופר מנהל המחלקה לשעבר של היחידה 
לנוירולוגיה של הילד והמתבגר בבית החולים שניידר

מרפאת 'מאוחדת' במרום שיר

משתלבים בתעסוקה 
ומסייעים בפרנסה

התעניינות רבה בקורסים המקצועיים של מרכז מפתח 
בחיפה: בין היתר מתקיים קורס להכשרת נהגי אוטובוסים 

ומשאיות אשר מהווה מקצוע מבוקש ומתגמל 

קורס במפתח

יש לנו 
חדשות
בשבילך 
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מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!



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

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

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!
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יותר

בס”ד

5.00& רק-



ול
ה ז

ככ
ב, 

רו
 ק

מה
כ

רא
ופ

ש
א ד

פר
שו

יע
מג

דון 
וע

המ
רי 

חב
ול

ד 
פל

נוי
ח’ 

ר
 03

-5
79

67
71

ג. 
צו

הר
ת 

ריי
ק

 2
3

קי 
בס

חו
גני

ח’ 
ר

 |0
3-

54
48

58
8

 .1
51

מן 
הנ

כ
ח’ 

ר
 |

 03
-5

78
94

82
הו. 

מי
יר

ת 
פינ

 3
4

א 
קיב

ע
ר’ 

ח’ 
ר

 |
 03

-5
79

14
33

 .1
8

לר 
וט

ק
ח’ 

ר
ק: 

בר
ני 

ב
ם 

פי
סני

ד 
חס

ה
יב 

נת
ח’ 

ר
 |

 03
-5

70
30

78
 .2

דו 
פר

ח’ 
ר

 |
 03

-5
22

68
58

 2
4 

צר
מל

ב 
הר

ח’ 
ר

 |
 03

-6
32

45
38

 11
ק 

קו
ב 

הר
ח’ 

ר
 |

 03
-6

56
65

51
 15

ם 
ב’’

רש
ח’ 

ר
 |

 03
-6

09
98

21
ג. 

צו
הר

ת 
ריי

ק
 12

ון 
אל

אל 
יג

ח’ 
ר

 |
 .0

3-
57

04
96

3 
.15

ח’ 
ר

ם: 
ת-י

ב
 |

 3
5

בי 
רש

ח 
ר

ד: 
פל

רכ
.ב

 03
-9

09
93

66
 1

ף 
הרי

ח’ 
ר

 |
 03

-7
36

44
41

ף’’ 
וס

 י
כז

מר
’’ 

.19
ה 

עי
שמ

ח’ 
ר

ד: 
לע

א
 03

-5
75

52
32

 .1
7

שר 
קלי

 |
 03

-5
17

98
02

 .1
ם 

חיי
ת 

תור
 |

 03
-9

47
99

44
 .2

5
ק 

קו
חב

.04
-9

04
09

05
ם 

די
סי

ח
פר 

כ
ת 

א.
ם: 

סי
רכ

 0
4-

68
99

71
8

 9
אל 

מיכ
ה: 

יפ
ח

 0
8-

85
23

63
9

 15
בי 

רש
ח’ 

ר
 |

 0
8-

61
03

66
3

 8
ל 

הל
 |0

8-
64

30
45

6
 2

2
ס 

קנו
הור

 |
 8

ס 
קנו

הור
ד: 

דו
ש

א
 |

 03
-6

56
63

36
 2

5
ם 

או
נב

יס
נ

ע...
בצ

 מ
כל

ה ו
וע

תר
ול 

ק ים
מונ

רי
פ 

רו
סי

רי
וצ

 מ
וון

מג
מי

פע
ד 

ח
אק

יל
ימ

ס
13

0
ב-

 2
ח’

3 י
0

M
ם 

צי
בי

ב-50
 2

טר
 לי

1/
”ל

 מ
65

0
דון

יק
 פ

לל
כו

ם 
בי

ענ
ץ 

מי
דם

/ק
ה’

ול
מע

‘
10

90
ח’

לי

”ל
 מ

75
0

מל
כר

בי 
יק

דון
יק

 פ
לל

כו

טד
לק

 ס
יין

ם 
בי

ענ
ץ 

מי
+

ש
רו

תי
ר 

יט
 ל

1
נה

ת
מ

ב-90
 4

טר
 לי

1
לבן

ם/
דו

א
מל

כר
בי 

יק
דון

יק
 פ

לל
כו

ם 
בי

ענ
ץ 

מי
ש

רו
תי

14
90

ח’
לי

10
0%

/8
0%

לא
 מ

מח
ק

לד
נפ

בי
רו

ב-20
 2

ל 
קר

מ
גר’

 12
5

”ל
 מ

33
0

קה
לס

א

רון
הש

ור 
צפ

ה/
יל

תה
ל 

אפ
פל

א/
פו”

 ת
קס

ור
ב

צק
/ב

וח
לו

מ
צק

 ב
נון

’ח
/ג

ים
על

 
ב-20

 2
ק”ג

 2
רס

תי
ל 

יצ
שנ

ק/
וב

גל
/זו

עול
טב

מן 
ת 

קיו
קני

נ
בק

גלו
 זו

מח
צו

ה

39
90

ח’
לי

קף
תו

 ב
ים

צע
מב

ה
שי

לי
ש

ם 
מיו

20
.9

.1
6 

ול
אל

 ב
”ז

י
שון

רא
ם 

 יו
עד

2.
10

.1
6 

ול
אל

 ב
”ט

כ

ב 
רח

מו
 ה

ם
עי

בצ
מ

 ה
לון

 ע
ת

 א
שו

חפ
ם

פי
ני

בס
ר ו

וא
הד

ת 
בו

תי
ב

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד * עד גמר המלאי * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

ים
יפ

חט
זי 

אר
מ

סם
/א

ית
על

ר’/
4 ג

0x
4/

ר’
2 ג

0x
ם5

וני
וב

 ד
רז

מא
 / ’

גר
 3

0x
ט5

נוג
וי 

יל
במ

ה 
מב

ב
/ ר’

5 ג
0x

3/
25

x5
פו

רו
אפ

/ ר’
2 ג

2x
10

ר’/
5 ג

5x
לי4

יס
ב

/ ר’
1 ג

5x
10

בה
במ

ר’/
5 ג

0x
ס4

יפ
צ

/ ר’
3 ג

0x
ס6

יד
 ק

פס
צ’י

פו
ת

ר’/
2 ג

0x
12

ש
שו

ה 
מב

ב
ר’

1 ג
5x

10
וס

יט
צ

16
90

ב-
 2

ק”ג
 1

ול
’ה

מג
ר 

תמ
19

90

טר
 לי

1
מן

טע

לה
קנו

מן 
ש

ב-20
 3

בן
 ל

מי
פע

ד 
ח

אי
שמ

ר.
10

90

ב-
 2

ת 
לו

דו
ת ג

חו
צל

ב-
 3

ת 
טנו

 ק
ות

לח
צ

ב-
 3

ם 
כו”

ס
ב-

 3
ת 

קיו
מר

ב-
 6

ת 
ניו

פת
ל

גר’
 75

0
רה

ט

נה
בי

ג
790

גר’
 25

0
חר

ש

ש
דב

890

טר
 לי

1.5
קס

 מ
לל

כו

פ/
 א

7/
סי

פפ
מפ

’א
/ג

דה
רינ

מ
ב-20

 5

ות
לא

טב
ת/

קיו
ש

ים
שונ

ם 
וגי

ס

ב-20
 5

ק/
לי

 ק
לד

קו
שו

ת 
או

בל
ט

רה
 פ

לד
קו

שו

פי
וצ

/מ
רה

עט

x7
ר 

ש
ב

29
90

ק”ג
ל

ה/
גינ

ת 
פונ

א
ר/

וגז
ה 

פונ
א

ם/
ירי

רג
ס ג

מו
חו

ב/
וט

בר
ת 

עי
עו

ש
ק/

תו
 מ

רס
תי

קל
ס 

תיר
גר’

 55
0-

58
0

ת 
קו

יר
רי 

מו
שי

ה’
ול

מע
‘

12
90

ב-
 3

ש
חד

 

שט
מו

דג 
29

90
ק”ג

ל

מן
טע

פי 
טו

א/
ול

ממ
קן 

לק
ת 

ריו
וכ

/ס
לא

מו
מ

ח’
2 י

1-
50

ות
חי

שפ
 מ

זא
זא

14
90

ח’
לי

לד
קו

שו
ת 

שיי
שי

ל/
גלי

 ה
רד

ר ו
מרי

לד
קו

שו
ת 

שיי
מי

ח
ית

על
יר 

מר
בי/

חל
17

90

ציון
ני 

 ב
”צ

בד
פי-

וצ
מ

רה
עט

8 
ס’

 מ
שר

ב

מה
דו

 מ
לה

פי
6 

ס’
מ

39
90

ק”ג
ל

34
90

ק”ג
ל

גר’
 20

0

סי
גא

 ב
לי

בס
ב-10

 4
ים

שונ
ם 

וגי
ס

ית
על

לד
קו

שו
ת 

עו
צב

א
ב-20

 4
טר

 לי
1.2

יף
קט

רי 
פ

ים
וח

תפ
יז 

רכ
ת

17
90

גר’
 13

0
ים

שונ
ם 

וגי
ס

ית
רמ

כ

גו
 א

פל
וו

ב-10
 2

גר’
 20

0
ים

שונ
ם 

וגי
ס

נה
טר

 מ
סת

דיי
10

טר
 לי

1.5
ים

שונ
ם 

מי
טע

גת
רי

/פ
טר

טוו
רו

/פ
ים

עמ
בט

ם 
מי

ה/
 ת

נג
רי

ספ
ג/

רינ
ספ

ב-20
 4

ח’
4 י

-3
0

ל/
רגי

ס/
פינ

מא
ק/

ענ
ל/

עגו
ני/

ינו
ב

ר/
סט

טו
ש/

גלי
אינ

מוך
/נ

וה
גב

ות
בני

 ת
רזי

מא
ה’

ול
מע

ם ‘
ניו

מי
לו

א
ב-20

 3

גר’
 10

0-
20

0
ה/

רוו
’פ

ה 
למ

‘ע
ם 

לי
רו

לבי
תח

ליו
לי

/ג
פל

וו
ה’

ול
מע

‘ 
ב-10

 5
סם

א

ב-20
 5

ה/
סט

/פ
ים

ית
פת

ס/
דל

 נו
לל

 כו
לא

מה
 ח

נה
מ

וס
סק

קו
ת/

ריו
אט

ים
שונ

ם 
וגי

ס
ות

שני
וב

 ד
לל

כו

מן
בר

ת 
גיו

עו
10

90
ב-

 3
גר’

 45
/6

0
סם

א

י/
סל

בי
ה/

מב
ב

גר’
 45

ט 
נוג

ה 
מב

ב
ב-15

 6
גר’

 40
0

סם
א

רק
 מ

קת
אב

צל
/ב

ות
טרי

/פ
וף

 ע
עם

בט
13

90

וב
קר

 ה
יף

סנ
ת ל

ש
לג

א 
, נ

שה
חד

ה 
שנ

ס ל
טי

כר
 ה

קף
תו

ש 
דו

חי
ל

ים
ש

מו
מי

 3
ל-

ל 
גב

מו
תי/

שנ
וי 

מנ
מי 

 ד
"ח

ש
 2

0

ה 
קנ

ק
וב

גל
זו

רי 
וצ

 מ
2

בל
וק

ה’
ול

מע
ס ‘

יר
  ת

ה 
תנ

מ
  

ה. 
ש

חד
 ה

נה
ש

ת ל
שו

חד
הת

ת ו
כו

בר
ע 

שפ
ם 

לי
אח

 מ
אנו

ע, ו
הגי

ה 
שנ

 ה
ש

רא
ול

ם ז
 וג

וב
קר

ם 
ר ג

ופ
 ס

ש
שי

ה כ
ה ז

ככ

ב-
 2

אי 
שמ

 ר.
יה

מינ
ש

ה/
שי

שי
ת 

פו
מ

ב-
 3

ה’ 
ול

מע
ני ’

עו
צב

ם 
כו”

ס
ב-

 3
ני 

עו
צב

ם 
לו

יה
ת 

סו
כו

ב-
 3

 8
ון 

רט
 ק

ות
וס

כ
ב-

 3
אי 

שמ
 ר.

ים
גט

מנ
ב-

 3
אי 

שמ
 ר.

ים
יונ

מפ

1010 ב-
 5

ב-
 2

10
90

20
-2

1.
9.

20
16

ל 
לו

בא
ח’ 

-י
יז’

עי 
בי

 ר
שי

לי
ש

מי 
בי

ת 
קו

יר
עי 

בצ
מ עת

דל

ק”ג
290ל

₪

גו
מנ

ק”ג
690ל

₪

רוז
 א

זר
ג

ק”ג
390ל

₪

ץ 
 ע

וח
תפ

וב
זה

ק”ג
490ל

₪

טה
בט

ק”ג
690ל

₪

ץ 
 ע

וח
תפ

יט
סמ

ק”ג
490ל

₪

ה 
ור

סח
ת

חר
וב

מ
”ל

 מ
15

0-
18

0
ים

שונ
ם 

וגי
ס

קס
מי

ר 
ול

מ

ב-
 3

12
90

”ל
 מ

12
5

רה
ט

בן  
ל ב-
 14 10

”ל
 מ

20
0

רה
ט

ת 
מנ

ש
צה

מו
ח

ב-
 4 690

ר’
2 ג

50
רה

ט

ה 
ינ

גב
ם

טע
ב 

טו

990

”ל
 מ

 2
67

וס
רא

שט

ה 
ונ

דנ
יה

ת
ש

ל

ב-
 3 10

”ל
 מ

15
0/

16
0

וס
רא

שט

רי 
 פ

נה
נו

ד
/ 3

%
/0

%
JO

Y
דן 

מע

ב-
 4 10

”ל
 מ

20
0

וס
רא

שט

יה
יב

קט
א

ב-
 4 10

טר
לי

 1
רה

ט

ב 
חל טון

קר
ב

ב-
 2 890

טר
לי

 1
ים

שונ
ם 

וגי
ס

תה
טב

י

ת 
או

ק
ש

מ
לב

ח ב-
 2

16
90

ר’
8 ג

50
בה

תנו

נה
בי

ג

13
90

ר’
1 ג

25
יל

/ונ
ות

ת
בה

תנו

בן 
ל

ם
מי

טע
ב

ב-
 8 890

בה
תנו

ת 
ניי

מי
ש

רי
 פ

לה
ופ

י

19
90


	Kvbb1p001new
	Kvbb1p002
	Kvbb1p003
	Kvbb1p004
	Kvbb1p005
	Kvbb1p006
	Kvbb1p007new
	Kvbb1p008
	Kvbb1p009
	Kvbb1p010
	Kvbb1p011
	Kvbb1p012
	Kvbb1p013
	Kvbb1p014
	Kvbb1p015
	Kvbb1p016
	Kvbb1p017
	Kvbb1p018
	Kvbb1p019
	Kvbb1p020
	Kvbb1p021
	Kvbb1p022
	Kvbb1p023newnew
	Kvbb1p024
	Kvbb1p025
	Kvbb1p026
	Kvbb1p027new
	Kvbb1p028
	Kvbb1p029
	Kvbb1p030
	Kvbb1p031
	Kvbb1p032newnew
	Kvbb1p033
	Kvbb1p034
	Kvbb1p035
	Kvbb1p036
	Kvbb1p037
	Kvbb1p038
	Kvbb1p039new
	Kvbb1p040
	Kvbb1p041
	Kvbb1p042new
	Kvbb1p043
	Kvbb1p044
	Kvbb1p045
	Kvbb1p046new
	Kvbb1p047new
	Kvbb1p048newnew
	Kvbb1p049
	Kvbb1p050
	Kvbb1p051
	Kvbb1p052
	Kvbb1p053
	Kvbb1p054
	Kvbb1p055
	Kvbb1p056

