
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי כ"ב בחשון תשע"ז   23/11/16 גיליון מס' 1084

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

פרסם 
ותתפרסם
03-5796643

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:00
16:16
15:56

17:14
17:15
17:15

פרשת חיי שרה

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
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

*מבצע אדיר
שניצל בפיתה + ציפס

& 18
 בלבד

הכשרות המהודרת
הכי נעים בעיר

המקום 

להשלים מיידית את חקיקת 
העדפה מתקנת לחרדים

על רקע דרישת הבית היהודי להצבעה אוטומטית בחוק ההסדרה – דורש יו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני

 יו"ר ועדת הכספים גפני דורש מיו"ר ועדת החוקה ניסן 
סלומינסקי להפסיק לעכב את הליכי העברת חוק העדפה 
מתקנת לחרדים בוועדה בראשותו ולהגיש מיידית את 
הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית ● העברת חוק 
העדפה מתקנת נכללת בהסכמים הקואליציוניים ובלשכת 
ויוגש  יקודם  החוק  כי  לנו  הובטח  מבהירים:  גפני 
להצבעה בימים הקרובים ● המשמעות: חרדים יוכלו 
להתמודד במאות מכרזים ממשלתיים ולזכות להעדפה 

/ אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה

אאאאאאא

052-6550629
ד‘-ו‘ כסלו  6.12.16-4.12

חדרים אחרונים!!

 &799
רק 
ב-

חופשה 
וואווו

תוכניות מסביב לשעון לנשים!

דיבורים כמו חול

הסוף לסאגת 
גני הילדים 

גורם בכיר במשרד השיכון מאשים: "לא  בלעדי: 
קיבלנו מחברי הכנסת החרדים תוכניות עבודה ישימות 
הוא  אצלנו  שנוצר  והרושם  לחרדים  הדיור  בנושא 
שמרבית החברים עסוקים בדברים אחרים" ● "מה 
החרדים.  לגבי  בעיקר  נכון  עצמו,  על  העיד  שביבי 
ואם  גם משיגים,  הם  רוצים    באמת  את מה שהם 
רוצים" מספיק  לא  שהם  כנראה  משיגים,  אינם 

/ הסיפור המלא, בי"ס לפוליטיקה

יין
שט

לד
גו

ה 
ש

 מ
ם:

לו
צי

ראשוןפרסום 

רכב ואביזרי  חשמל  שייקה 
רח' חיד"א 27 ב"ב, מול עזרה למרפא. טל: 077-4044395

&666
  

&49&19 &399

קומפרסור

&99

ועוד מבצעי ענק ליומיים בלבד!

 באוטו שייקה!!!מבצע ענק ליום ההולדת

מ-מ-מ-

מ- מ-

 מולטימדיה 

מגביםמצבריםשמן

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

אפשרות 
להסעה מאלעד

04-6972590

שבת
לילה שני 

במבצע

כשרות 
למהדרין 
שהוגש כל השנה  המניעה  צו  לאחר 

הילדים  גני  הפעלת  כנגד 
והסערה  הנציב  בשדרות 
אמש  בעקבותיו,  שהתעוררה 
החליט בית המשפט לבטל את 

צו המניעה / עמ' 12



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

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

שקיות 
אשפה

 500
מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

נוזל כלים סוד

לחמית
1 ק"ג

לחם חיטה מלאה עינת

מארז קרלו

מחית סלט פירות
שישיה

טסטר צ'ויס שקדי מרק אסם

אינסטנט 
פודינג וניל

ג'לי 

בשרים מחפוד

טחינה קמח
אחווה

 &10 4 ב-

קטניות מיה

מס' 10 / 7 / 3

 6 קילו

ב-

ב- 2 ב-15& 

2 ב-10& 

 &18 90
ב-

2 ב-

2 ב-19& 

5 ב-20& 

קליק

מוצרי 
השבוע גבינת תנובה מיונז תלמה

850 גרם 500 גרם

שוקולד מריר

שישית  
ורד 
הגליל

 &2990
ב-

ב-

1 ק"ג
אוסם

1 ק"ג
אוסם

 &110 &15 1390& 2 ב-3 ב-

750 גרם
גבינת טרה

 &890
בקניית זוג

בקניית 
זוג

 &1790  &2590 &20

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

 &40 3 ב-

משקה 
אנרגיה בלו

מקרונים
אוסם
זוג

ב-

 &890
ב-

בקניית זוג

 &3990
ב-

 &3990
ב-

 &2990
ב-

 &990 &1890

RC
שישיה
בקניית 
זוג

ב-

חומוס צבר
850 גר'

בקניית 
זוג

בקניית 
זוג

פתיבר אוסם
1.750 קילו

אבקת כביסה 
אריאל 

בשר יישא ברכה
3.7.2.4

מוצרי שף הבצק
בורקס
/מלוואח
/בצק עלים
/ג'חנון

מנה חמה אוסם

נשנושים 
בייגל בייגל

בייגלה
בייגל בייגל

מטרנה שלבים
אריזת חיסכון
700 גרם

לקילו

בקניית זוג

חמישיה

3 ב-20& 

בקניית 
זוג

שניצל
תירס/ 
נקניקיות
זוגלובק
2 ק"ג

 &1890

שמן קנולה 
טעמן
ליטר

מארז פיצה זוגלובק
שלישיה

כל המידות

 &3790

מגבונים האגיס
מארז רביעיה

משחת שיניים
אורביטול
145 גר'

 &1690
ב-

 &50 6990& 2 ב-

סימילאק
אריזת חיסכון
מהדרין
900 גרם

 &8 90

10& 2 ב-

טיטולים האגיס

 &4990

טישו

 &11 2 ב-

 &390
ב-

 &10  &690
ב-

טבעות/נגיסי עוף
מחפוד

עוגות צוקטה
כשרות וסטהיים

 &15 2 ב-

 &20

חיטה,  בורגול, 
עדשים, פופקורן, 
חומוס ועוד

19& 5 ב- 2 ב-

 &10 5 ב-

 &40

3 ב-13& 

 &1890

 &1690

ב-

ב-

10& 2 ב-



מרבית הפיצות בישראל מכילות תחליפי גבינה. 
פיצה מעדנות מכילה 100% גבינה* אמיתית! 

ועכשיו, בכשרות מהודרת!

*

חדש! בכשרות                באריזה עם פס הזהב
 מכיל גבינת עמק, 

ראה ברשימת הרכיבים.
*ההתייחסות היא לרכיב הגבינה במוצר. ראה רשימת רכיבים מלאה.



על כל קניית בקבוק פנטן עם מדבקת הקמפיין 
תועבר תרומה לעמותת זיכרון מנחם

שערך יכול לחזק בנות חולות במחלה. 
הצטרפי לאלפי בנות ברחבי העולם שמגדלות שיער חזק כדי להעניק לבנות חולות במחלה פאה משיער טבעי 

בחינם; גם את יכולה לעזור באמצעות תרומת שיער של 30 ס”מ לפחות או בדרכים נוספות.

פנטן
למראה שיער מבריק 

ובריא תוך 10 ימים

*בשימוש שמפו, מרכך, מסיכה ולחות

סדרת הטבע
מסייעת בחיזוק

סיב השערה עד פי 30*

סדרת רך כמשי
עד 48 שעות 

של שיער רך כמשי*

רקע על הפרויקט
שחבישת  מעידות,  במחלה  לקו  אשר  רבות  וילדות  בנות 
פאה מסייעת להן להרגיש טוב יותר עם עצמן. המשימה 
במחלה,  חלו  אשר  וילדות  בבנות  לתמוך  היא  פנטן  של 
באמצעות יצירת פאות משיער טבעי, בחינם, עבור בנות 
במחלה.  הטיפולים  במהלך  שערן  את  שאיבדו  וילדות 
תחום  את  שמובילה  מנחם,  זכרון  עם עמותת  בשיתוף 
וילדות  לבנות  מציעים  אנו  בישראל,  השיער  תרומות 
הפרויקט.  למען  ה"קוקו"(  )את  מהשיער  חלק  לתרום 
בעזרתכן, נוכל לסייע לבנות ולילדות, הנאבקות במחלה 
מדי יום, להרגיש שהן חוזרות לעצמן בעזרת פאה משיער 

טבעי. 

איזה שיער מתאים?
הפאה  את  ליצור  צורך  יש  רגיל,  מראה  להן  לשוות  כדי 
ככל  הדומה  ובשיער  ראש  מידות  פי  על  בעבורן,  במיוחד 
הניתן לשיער המקורי. שיער במצב נורמאלי )שאינו פגום 

ביותר( מתאים לתרומה.

איפה מסתפרים?
בפרויקט.  חלק  שלוקחות  המספרות  לאחת  ללכת  אפשר 
בחינם.  לתרומה  המיועדת  צמתכן  את  יגזזו  אלו  ספריות 

הפעילות תתקיים בימים שני, שלישי ורביעי
בין התאריכים ה'-ז' כסליו תשע"ז )5-7.12.16(

לבירור על המספרה הקרובה לביתך: 02-6400800
 כמו כן ניתן לתרום בקניון איילון בתאריך ד׳ כסליו  תשע"ז 

)4.12.16( בין השעות 16:00-20:00
ובירושלים במרכז יום זכרון מנחם, בימים שני ושלישי 
ה'-ו' כסליו תשע"ז )5-6.12.16( בין השעות 16:00-21:00 

רחוב ליאו ויסמן 10 ירושלים

ואם אין לי שיער באורך 30 ס״מ?
לשיער שלך יש הרבה כוח! כי בכל רכישה של בקבוק פנטן, מותג 
השיער  מנחם.  זכרון  של  הפיאות  לפרוייקט  תרומה  יישא  פנטן 
החולים.  לבית  ילד  ולהסיע  אלטרנטיבי  טיפול  לממן  יכול  שלך 
הרפיה  לסדנת  או  פסיכולוגי  לטיפול  להפוך  יכול  שלך  השיער 
ושליטה בכאב. השיער שלך הוא תראפיה במוסיקה. השיער שלך 
הוא קבוצת תמיכה. השיער שלך יכול לחגוג לילד חולה יום הולדת.

 עמותת זכרון מנחם
 בשיתוף המותג פנטן

 יוצאים בקמפיין
לחיזוק נשים החולות במחלה



אנחנו מזמינים אתכם לטעום את 
חלב משק. החלב החדש שלנו.

כשנותנים אוכל טוב יותר לפרות, 
מקבלים חלב טוב יותר המכיל 

יותר אומגה 3 באופן טבעי 
ואפילו עושים טוב יותר לסביבה.

לא כל יום יוצא לנו לעשות חלב חדש.
טוב לפרה, טוב לסביבה, טוב לכולנו.

 חדש מתנובה
חלב ֶמֶשק



תעודות הוקרה לראשי השיטור העירוני

בני ברק6      כ"ב בחשון תשע"ז 23/11/16 121/3/1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאבק ברוכבי האופניים החשמליים
השיטור העירוני יחל לפעול באופן חד 
משמעי נגד רוכבי האופניים החשמליים 
  שמסכנים את הולכי הרגל במדרכות
בהנחיית רה"ע הרב חנוך זייברט יגוייסו 

שוטרים נוספים לשיטור העירוני המטפלים 
במגוון תחומים רבים

מאת: עוזי ברק

עיריית בני ברק, באמצעות השיטור העירוני, 
תפעל, באופן חד משמעי, כבר בימים הקרובים, 
בניגוד  חשמליים  אופניים  על  הרכיבה  כנגד 
בהולכי  שונות  לפגיעות  גרמה  ושכבר  לחוק, 
הרב  הודיע  כך  חמורות,  לתוצאות  ואף  רגל, 
חנוך זייברט, ראש העיר בישיבתה האחרונה של 
פעילותו  בסיקור  גם  שעסקה  העירייה,  מועצת 
רבים  בתחומים  העירוני  השיטור  של  הענפה 

ומגוונים.
יתכן  שלא  העיר,  ראש  ציין  דבריו,  בפתח 
מאופניים  יסתכן  מדרכה  על  שהולך  שאדם 
חשמליים, ולצערנו, כיום, ישנם רוכבי אופניים 
כבשלהם  ובמדרכות  בכבישים  שעושים  רבים 
נזקים קשים מאוד  להם  אנשים שנגרמו  וישנם 

במקומות שונים בארץ, ואף למקרי מוות ר"ל.
העירוני  השיטור  יקפיד  רה"ע,  שמסר  כפי 
ברמזורים  מעבר  על  במדרכות,  רכיבה  על 

רכיבה  על  קסדה,  בלא  רכיבה  על  אדום,  באור 
וכמו"כ  התנועה  חוקי  וכלל  מופרזת  במהירות 
יהיה פחות מגיל  לא  הקפדה שרוכב האופניים 

.16
הרב גדליהו בן שמעון, חבר הנהלת העירייה, 
מרוכב  אחרת  בעיר  בשעתו,  בעצמו,  שנפגע 
כנציגי  כי,  המועצה,  בישיבת  הדגיש  אופניים 
לרבנים,  לפנות  המועצה  חברי  על  ציבור, 
הורים  על  ובמעמדם  בדרשותיהם  שישפיעו 
שלא להיכנע לדרישות צעירים מתחת לגיל 16 
תלמוד  למנהלי  לפנות  וגם  אופניים,  לרכישת 
תורה ומוסדות חינוך, שיפעילו את השפעתם על 
חשמליים,  אופניים  ברשותם  שיש  התלמידים, 
וכחוק,  מרבית  בזהירות  עליהם  לרכב  להקפיד 
ובכך למנוע פגיעתם באחרים, ואף לא בעצמם 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  להצעת  בהתאם  הם. 
העיר, בנוסף לפעילות השיטור העירוני לאכיפת 
חשמליים,  אופניים  רכיבת  בנושא  החוק 
לזהירות,  לחינוך  "בטרם",  ארגון  יעסוק  גם 

שבראשות הרב אליהו דדון, סגן רה"ע בהפעלת 
פרויקט חינוכי נרחב, בשיתוף מוסדות החינוך 

בעיר, להדרכה ולהסברה בתחום זה.
נסקרה,  המועצה  ישיבת  של  השני  בחלקה 
השיטור  של  העניפה  הפעילות  נרחב,  באופן 
העירוני, בכל ימות השנה ובכל תקופת החגים 
הסדר  לשמירת  יומיומי  במאבק  הן  בפרט, 
הציבורי ואבטחה בשיפור מצב התנועה במאבק 

נמרץ נגד שבחי"ם ועוד.
לשיטור  המחלקה  מנהל  מלכא,  שלמה  מר 
עירוני ופקד מאיר סויסה, מפקד השיטור העירוני 
היחידה,  פעילות  על  ועובדות  נתונים  הציגו 
כשבין היתר, נרשמה באחרונה ירידה דראסטית 
בהיקף פריצות לבתים. בתקופת החגים שופר, 
לאין ערוך, מצב התנועה בכבישים, באמצעות 
אגף  ופקחים, בשיתוף  תוספת עשרות שוטרים 
וזאת בהכוונתם  העירייה,  ופיקוח של  תשתיות 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  ובהנחייתם 
והרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע, כאשר נצ"מ 

ישי אזולאי, מפקד משטרת מרחב דן מגיש סיוע 
מרבי להצלחת פעילות השיטור העירוני.

מסרו,  סויסה  מאיר  ופקד  מלכא  שלמה  מר 
גויים  שוטרים  עוד  יגוייסו  רה"ע  בהנחיית  כי 
לפעילות בלילות שבת ובשבתות עצמן לשמירת 
הסדר הציבורי ברחובות ונקיטת יד תקיפה כנגד 
העיר,  תושבי  אינם  כלל  מהם  שרבים  צעירים, 
במספר  אנדרלמוסיה  וליצור  להפריע  המנסים 

רחובות.
חנוך  הרב  העניקו  המועצה  ישיבת  בסיום 
רובינשטיין,  אברהם  והרב  העיר  ראש  זייברט, 
מלכא  שלמה  למר  הוקרה  תעודות  רה"ע  מ"מ 
המעולה  פעילותם  על   סויסה  מאיר  ולפקד 
והמאומצת כעומדים בראשות השיטור העירוני 
רבות  העושים  והפקחים  השוטרים  ולצוות 

לרווחת כלל תושבי העיר.

החונכות שנבחרו מכלל הסמינרים
160 תלמידות מצטיינות נבחרו לשמש כחונכות לתלמידות במסגרת התכנית הלאומית 360 לילדים ולנוער 

שבעיריית בני ברק  החונכות התכנסו לשמוע מגדולי הרבנים והמחנכים על תפקידם החדש 

מאת: עוזי ברק

ברק,  בני  העיר  מרחבי  מצויינות  סמינרים  תלמידות  כ-160 
שנבחרו בקפידה מקצועית, במסגרת פרויקט מנוף, להיות חונכות 
באולמי  התכנסו  העיר,  ברחבי  יסודיים  ספר  בבתי  לתלמידות 
המרפ"ד שברחוב שלמה המלך, כדי לשמוע מפי גדולי המחנכים 
ואישי ציבור על מהותו של התפקיד, חיוניותו והדרכים להתקדם 

במימושו על הצד המעולה ביותר.
פרויקט המנו"ף המבורך, המופעל זו השנה השביעית, במסגרת 
התכנית הלאומית 360 לילדים ולנוער שבעיריית בני ברק, מופעל 
ע"י חונכות סמינרים מוכשרות, המושיטות יד לקידום כישרונות, 
יכולות והישגים לימודיים מבורכים בחניכות מבתי ספר יסודיים 
זוכה  החונכות  של  המרשימה  הצלחתן  בפרויקט.  חלק  שנטלו 
שחשו  והורים  הוראה  צוותות  מורות,  של  מרבית  להערכה 

בממשות של הצלתן ושיקומן של תלמידות מתקשות.
שנת  על  עולמים  לבורא  תודה  של  בסימן  שעמד  הכנס, 
הלימודים שנפתחה במרכזי הלמידה של מנוף, נפתח בדבריו של 
הרב זאב וולף, מנהל סמינר וולף ויו"ר איגוד הסמינרים שעמד 
תפקידן  אחד  שמצד  החונכות,  של  והחובה  הזכות  על  בדבריו 
לקדם את התלמידות בהוראה מתקנת, ומצד שני אם הן נתקלות 
בקשיים נוספים עליהן לדווח על כך לממונים עליהן, ולא עליך 
המלאכה לגמור. התפקיד של החונכות, הוסיף, הוא ללמד ולקדם 

את התלמידות, ואת שכרן הן מקבלות על עמלן, ולא תמיד רואים 
מיידית את התוצאות, וזכותן הגדולה של החונכות שהן שותפות 

בבניית דור העתיד.
הרב חנוך זייברט, ראש העיר, אמר בפתח דבריו שהוא מעריך 
הספר  תלמידות מבתי  ומקדם  מנוף, שמסייע  פעילות  את  מאוד 
היסודיים מרחבי העיר, ולכן הוא הגיע להשתתף בכינוס. בדבריו 
עמד על מטרת החונכות במנוף, שהיא לעזור לאחרות, ובפועל זה 
עוזר לחונכות עצמן, שבזה שעושים חסד עם השני, זה בבחינת 
זה  וכן  ידה,  על  בא  זוכה שאין חטא  היא  ואז  הרבים  את  מזכה 
מחזיק את קיום העולם, כמו שנאמר "עולם חסד יבנה". על כל 
חונכת לדעת שיושבת מולה תלמידה, שהיא בעצם עולם מלא, 
ההצלחה שלה בהווה ובעתיד תעמוד לזכותה, ובירך ואיחל "איש 

את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".
ממנו  שנבצר  העיר,  ראש  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
ברכתו  את  שלח  קודמות,  התחייבויות  עקב  בכינוס,  להשתתף 
לכינוס, שתזכינה החונכות והחניכות ללמוד וללמד ולעשות את 

הדברים כמו שצריך, על הצד המעולה ביותר.
הסמינרים  איגוד  מזכ"ל  אוסטרליץ,  יצחק  הרב  הודה  לסיום, 
זייברט,  ומנהל מרכזי הלמידה מנוף, באופן מיוחד, להרב חנוך 
בכנס  שנה  מדי  ומשתתף  העמוס  מזמנו  שמפנה  העיר  ראש 
העיר,  תושבי  למען  שמקדיש  הרבים  המשאבים  ועל  הפתיחה 
חם  וליבו  כימים,  לילות  מקדיש,  שהוא  חינוך  לענייני  ובפרט 

לפרוייקט מנוף. כן הודה להנהלת התכנית הלאומית בעיריית בני 
ברק, שמלווים את הפרוייקט כל השנה במסירות, להרב יהונתן 
ולהרב שמעון קשש, מנהל המחלקה  אגף החינוך  ספרא, מנהל 
למען  רבות  המקדיש  ברק,  בני  בעיריית   360 ונוער  לילדים 

פרוייקט מנוף.
את חלקו השני של הכנס הנחתה הגב' א. מרגלית תחי', רכזת 
הסמינרים  למנהלי  הוקרה  בדברי  פתחה  היא  גור.  סניף  מנוף 
ולמנהלי תכנית מנוף שע"י איגוד הסמינרים, ובמיוחד להנהלת 
התוכנית הלאומית 360 בעיריית בני ברק על עשייתם והשקעתם 

הרבה להצלחת מרכזי הלמידה, בכל פרט ופרט.
כלים  הציגה  במנוף  חינוכית  יועצת  תחי',  בראון  פ.  הגב' 
והדגישה  ורגשיים,  לימודיים  קשיים  עם  להתמודדות  מעשיים 
כמה יכולת יש בכל אחת ואחת. דבריה לוו במצגת ערוכה בטוב 

טעם.
זילברמן תחי', אחראית המענה מטעם התוכנית 360  ג.  הגב' 
לחניכה,  לעזור  החונכת  תפקיד  חשיבות  את  בדבריה  הדגישה 
אך מה שבעל הבית עושה לעני העני עושה עם בעל הבית. היא 

סיימה את דבריה במצגת מיוחדת.
שונים  ומסמכים  הסברים  ובו  תלקיט,  לחונכות  חולק  לסיום 

עבור תיעוד הפעילות של כל הלמידה במהלך השנה.



שוב הגיע 
החורף...

בזמן האחרון 
הוא מכניס 

כל דבר לפה...

דייסות מטרנה מעניקות לתינוקך את רכיב הBIO , המוכח מחקרית
לחיזוק ההגנה הטבעית ולהפחתת מחלות חום ושלשולים בקרב תינוקות. 

חוסכים לך דאגות...
   BIO-דייסות מטרנה עם רכיב ה

עכשיו באריזות חיסכון!
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על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

שני תינוקות ניצלו

בב"ב  השבוע  ניצלו  ילדים  שני  ניסים:  נסי 
מחנק. מקרה אחד היה כאשר תינוק כבן שבעה 
שבלע  מבלון  בערב  ה'  ביום  נחנק  חודשים 
בביתו.  בלול  ששיחק  שעה  הכרתו,  את   ואיבד 

מתנדבי איחוד הצלה שהוזעקו אל בית המשפחה 
העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים וחילצו מקנה 
הוא  שבלע.  שלם  בלון  התינוק  של  הנשימה 
ויציב.  קשה  במצב  השומר  תל  לביה"ח   פונה 

בן  "תינוק  סיפר:  ארזי,  גיא  מד"א  פראמדיק 
רב  קושי  עם  הכרה  מחוסר  היה  חודשים   7
ששיחק  בזמן  נחנק  שהוא  לנו  סיפרו  בנשימה. 
חיים  מצילות  בפעולות  שבביתו. התחלנו  בלול 
בפעולות  והתחלנו  והנשמה  עיסויים  שכללו 
לחילוץ גוף הזר מקנה הנשימה של התינוק. בתוך 
מספר שניות שלפנו מקנה הנשימה בלון שלם לא 
החל  התינוק  מכן  לאחר  מיד  לשמחתנו  מנופח, 
להתאושש לנשום באופן עצמאי ולהגיב. התחלנו 
לביה"ח  רפואי  טיפול  המשך  תוך  מהיר  בפינוי 

כשמצבו של התינוק מוגדר קשה ויציב".  
במקרה נוסף אירע כאשר ילד כבן שנתיים וחצי 
נחנק במהלך אכילת בננה בעת שהותו בגן ילדים 
ברחוב ישעיהו בב"ב. פעילות מהירה של הגננת 
הצילה  הצלה  איחוד  של  ההנחיות  ע"פ  שפעלה 
את חייו. יחיאל אמיתי מתנדב איחוד הצלה מסר: 
"הגננת סיפרה לנו כי פעלה לפי ההוראות שקיבלה 
מאגף הרפואה של איחוד הצלה והצליחה לשחרר 
לו את הבננה מקנה הנשימה תוך כדי שהזעיקה 
למקום את מתנדבי איחוד הצלה. הגעתי למקום 
האופנוענים  מיחידת  נוספים  מתנדבים  עם  יחד 
של איחוד הצלה ואפשר לציין כי באורח נס מצבו 
טוב עקב הפעילות המהירה של הגננת שהצילה 

את חייו".

נתפס גנב רכב

חשוד  בוקר  לפנות  נעצר  שעבר  שבוע  בסוף 
בגניבת רכב תושב איו"ש בן 27 בעת גניבת רכב 
בשכונת קרית הרצוג בבני ברק ע"י מתנדבי ארגון 

השומרים והמשטרה.
על   100 במוקד  בוקר  לפנות  התקבל  המידע 

ניסיון לגניבת רכב בבני ברק.
באזרח  פגש  למקום,  הגיע  אשר  סיור  צוות 
אשר זיהה את החשוד וחבריו והחלו במרדף רגלי 
אחר החשודים. לאחר זמן קצר נתפס חשוד אחד 
27, תושב איו"ש כשברשותו תיק עם כלי פריצה 

ומחשב רכב להנעת רכבים.
החשוד נעצר לחקירה ונבדקת מידת מעורבותו 
במקרי גניבת רכבים נוספים מהאזור. מעצרו של 
החשוד הוארך היום בבית משפט השלום בת"א 

עד ה 23.11.16.

מעמד פתיחת 'ותלמודו בידו'

בישיבת "חוג חתם סופר" בבני ברק התקיימה 
האדמו"ר  מרן  בראשות  האחרון  שישי  בליל 
בידו"  "ותלמודו  ארגון  פתיחת  מעמד  שליט"א, 

לעידוד חזרת המסכתות הנלמדות בישיבה. 
את המעמד הנחה מנהלה הרוחני של הישיבה 
אשר  שליט"א  זינגר  יהושע  משה  ר'  הרה"ג 
דיבר בעניין מהותו של בן ישיבה וכמו"כ נשאו 
דברים ראש הישיבה הגאון ר' אפרים יהודה ווייס 
שליט"א והמשגיח ראשי הרה"ג ר' שמואל יעקב 
ברכר שליט"א, את מסע המרכזי נשא מרן אדמו"ר 
שליט"א אשר הרחיב על ניצול ימי הבחרות ועל 
יצאו  המעמד  בסיום  בשמחה.  התורה  לימוד 

בריקוד של שמחה לכבוד התורה ולומדיה.

מגמות חדשות בסמינר החסידי באידיש 

בסייעתא דשמיא נפתחו השנה מגוון רחב של 
הדבר  באידיש.  החסידי  בסמינר  חדשות  מגמות 
מביא אפשרות לפיתוח כישורים אינדיבידואליים 

של התלמידות לפי כישוריהן ויכולותיהן. 
היות ויש מהתלמידות המסיימות בין הכתלים 
מאוד  חשוב  בכלל,  לימודיהן  חוק  את  הללו 
מוכרת,  מקצועית  תעודה  עם  לצאת  שתוכלנה 
בהרחבת  תורה  של  בית  לפרנס  להן  שתאפשר 
הצורך  ההנהלה,  עיני  מול  עמד  כן  ועל  הדעת, 
בקורסים מוכרים שיהיו יעילים בעולם התעסוקה.
לחינוך  המגמה  נפתחת  בה  השנייה,  השנה  זו 
לתמ"ת  המוכרת  תעודה  שמאפשרת  הרך  לגיל 
המכון  ועוד.גם  משפחתונים  מעונות,  עבור 
זה  מקצועיים  תוצרים  מפיק  ועיצוב  לתפירה 
גרפיקה  המחשב,  להכרת  במגמות  ואילו  מכבר. 
ומולטימדיה זו כבר שנה חמישית בה משולבות 

התלמידות במערך בשיתוף עם עיריית ב"ב.  
נדבך  המוסיפות  מגמות,  שתי  נוספו  כעת 
דרישה  בעקבות  השונים.  למסלולים  משמעותי 
המסלול  נפתח  תלמידות  של  משמעותית 
את  הכוללת  רשמית  תעודה  עם  לחשבונאות 
של  שנתי  רב  מסלול  העסקי.  המנהל  מקצועות 
המוסיקלי  המסלול  נפתח  כן  כמו  שנים.  שלוש 
ובהכרה  המורה  בית   - מזמו"ר  עם  בשיתוף 

מטעמם, לליווי פלייבקים. 
הסמינר החסידי באידיש פועל זו שנה שמינית, 
מטורונטו   תליט"א  סופר  הרבנית  של  בהנהלתה 
רבי  הרה"ג  בראשות  רוחנית  ועדה  ובהכוונת 
ורב  מרדכי גלבר מו"צ בבית הדין "שבט הלוי" 

ביהמ"ד מונקאטש.

שיעור חיזוק מהרשל"צ

מפי  חיזוק  שיעור  התקיים  שעבר  בשבוע 
שליט"א  יוסף  יצחק  הרב  הראשל"צ  מרן 

במוסדות בית אל ברחוב מנחם בבני ברק.
חורף  זמן  בעקבות  נאמר  החיזוק  שיעור 

וגם לזיכרון מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.

הבלון שהוצא מהגרון
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כולם מלמדים אותך ייעוץ...

אנחנו,
עושים ממך

יועץ

בס"ד

זור חמישי של קורס "ייעוץ נישואין"
מח

 
 יוצא לדרך...

"לימודי תעודה" ברמה הגבוהה ביותר בארץ

הרב שמחה כהן שליט"א
 הרב ד"ר יעקב ארנברג )P.h.D( ראש המכון

הרב אבינועם יצהרי שליט"א - יועץ נישואין בכיר ומרצה בקורסי ייעוץ נישואין
הרב רון אל אהרון שליט"א - חבר ההנהלת איגוד הטוענים הרבניים בישראל
הרבנית רות בנימין שתחי' - יועצת נישואין ומרצה בקורסים בתחום הנישואין

ד"ר חנה קטן שתחי' - מומחית ברפואת נשים ופריון ומחברת סידרת ספרים בתחום
הגברת רות אביכזר שתחי' - יועצת נישואין, מרצה ומטפלת רב תחומית בתחומים רגישים

עם מיטב המרצים המובילים בתחום וביניהם:

בהמלצת 

ובהכוונת 

גדולי ישראל, 

ובראשם 

הרש"ל  

"יום פתוח" ושיעור נסיון בירושלים

נשים גברים
יום שני - ה' כסלו )5/12( יום רביעי - ז' כסלו )7/12(

"המחמאה הכי גדולה זה מאשתי שאמרה: "אם זה מה שמלמדים בקורס, 
אז כל קורס שארנברג יפתח, אתה הולך ללמוד אצלו.."

"השתתפתי בהרבה קורסים. כאן קיבלתי יידע ובטחון. בשעה וחצי למדתי 
יותר מאשר שנתיים במקום אחר."

"אני כבר מטפלת 30 שנה באחרים, זו הפעם ראשונה שאני מקבלת כלים 
לטובת חיי הנישואין הפרטיים שלי"

"בשיעור של ___ כל התלמידות התמוגגו, קיבלתי המון כח, יידע וביטחון 
עצמי אישי, כל הקורס היה שווה רק בשביל השיעור הזה."

)א.ג., בני ברק פסיכותרפיסט()ש.ק. בני ברק(

)ר.צ' בני ברק()ח.ג. ירושלים, מטפל רב תחומית(

תלמידים מספרים:

תמונות מספרות:

"שליחות" לפרנסה!ביחד נהפוך
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מאת: עוזי ברק 
 

'מעיני  בבית החולים  תורה חגרי שק:  תורה 
של  הבוקר  בשעות  נפטר  ברק  בבני  הישועה' 
שולמן  צבי  נתן  רפאל  רבי  הגאון  קודש  שבת 
זצ"ל, מראשי ישיבת סלבודקה ומגדולי תלמידי 

מרן החזון איש זי"ע.
בשעות  החולים  לבית  מביתו  פונה  הגרנ"צ 
בחדר  טיפול  כדי  תוך  אך  שבת,  של  הבוקר 

המיון השיב את נשמתו ליוצרה.
תר"צ  בשנת  נולד  זצ"ל  צבי  נתן  רבי  הגאון 
מרדכי  רבי  הגאון  לאביו  שבליטא  בקובנא 
זצ"ל, מתלמידיו המובהקים של הסבא  שולמן 
בתו  ע"ה,  מרים  הרבנית  ולאמו  מסלבודקה, 
ישיבת  ראש  שר,  אייזיק  יצחק  רבי  הגאון  של 

סלבודקה בליטא ומקים הישיבה בבני ברק.

ובהגיעו  סלבודקה  בישיבת  למד  בצעירותו 
הגאון  של  בתו  שתחי',  לרעייתו  נישא  לפרקו 
ישיבת  ראש  זצ"ל,  שלזינגר  מיכל  יחיאל  רבי 

'קול תורה'.
לאחר פטירת אביו מונה לכהן כראש ישיבה 
בסלבודקה, אך בהמשך עזב את הישיבה והותיר 
את התפקיד לגיסיו, הגאון רבי עמרם זקס זצ"ל 
ויבלחט"א הגאון רב משה הלל הירש שליט"א.

בהמשך עבר לצרפת שם שיקע עצמו בעמל 
האחרונות,  בשנים  היום.  שעות  במשך  התורה 
עקב מצבו הרפואי, חזר לארץ ישראל, לשהות 
ברע  חש  שבת  ביום  משפחתו.  לבני  בסמוך 
מתנדבי 'איחוד הצלה' מסניף בני ברק הוזעקו 
אל ביתו שברחוב קאליש בב"ב טיפלו בו והוא 
בית  אל  נמרץ  טיפול  בניידת  מהמקום  פונה 
התדרדר  מצבו  שם  הישועה',  'מעיני  החולים 

והחלו לבצע בו פעולות החייאה שכשלו.
ביום ראשון בבוקר אל היכל  מיטתו הובאה 
בתלמידים  שהתמלאה  סלבודקה,  ישיבת 
תורה  זצ"ל  הישיבה  מראש  שלמדו  ובוגרים 

בשנים עברו, עת כיהן בראשות הישיבה.
ראשון  יום  בצהרי  למחרת  יצאה  הלווייתו 
מגבעת ישיבת סלבודקה ברחוב הרב שר בבני 
ברק, בהשתתפות אלפים בראשות גדולי ישראל 

שהגיעו ללוותו בדרכו האחרונה.
בתחילה נאמרו פרקי תהילים בהיכל הישיבה 
ולאחריו  שליט"א  אדלשטיין  הגר"ש  ע"י 
דב  רבי  הגאון  מרן  הישיבה,  ראשי  הספידוהו 
רבי משה הלל  הגאון  גיסו מרן  לנדו שליט"א, 
רבי  הצדיק  הגאון  המשגיח  שליט"א,  הירש 
פוברסקי  הגרב"ד  מרן  שליט"א,  פולק  אברהם 
רמ"י  הגדול  הגאון  שליט"א,  פוניבז'  ר"י 

שלזינגר ר"י 'קול תורה' שליט"א, הגאון הגדול 
ר"י זילברשטיין שליט"א רבה של רמת אלחנן, 

ובניו.
גיסו ראש ישיבת 'סלבודקה' מרן הגאון רבי 
מידת  על  לו  ספד  שליט"א  הירש  הלל  משה 
האמת שהיתה בו, ואמר "זכה שבשכלו הבהיר 
שהיה בצורה מיוחדת, הגיע למידת האמת בכל 
לא  ימיו  כל  במהלך  בלימוד  גם  ולכן  מפעליו, 
תכלית האמת,  את  עד שהבין  ותג  תג  על  ויתר 
להודות  אותו  הביאה  זו  מידה  וענין.  דבר  בכל 
על האמת בכל עת, והודות לכך זכה שנקשרו בו 

באמת כמו שהראה לכל רואיו".
ההלוויה  מסע  יצא  ההספדים  מסע  לאחר 
מגבעת הישיבה לירושלים בדרכו האחרונה אל 

בית העלמין הר המנוחות.

אבל בגבעת ישיבת סלבודקה

 הגאון רבי נתן צבי שולמן זצ"ל
ראש ישיבת סלבודקה ומגדולי תלמידי מרן החזון איש זי"ע, הגאון רבי נתן צבי שולמן זצ"ל נלקח לבית עולמו 

כשהוא בן 86 ● הלווייתו יצאה מהיכל הישיבה בהשתתפות התלמידים הרבנים וראשי הישיבות

הרבנים בהספדיםקהל האלפים בהלוויהראש הישיבה הגרמ"ה הירש מספיד

בס“ד

נפתח לך חלון של

הזדמנויות

r0528926672@gmail.comיוסי: 052-6556436 | מאיר: 052-8926607 | 
ש. בק (מזרחי) ושות' רואי חשבון

פיקוח וליווי: ליווי משפטי:

מרכז הייטק - עפולה

השתתפות רכישת קרקע עם תבע מאושרת

לבנית מסחר ומשרדים

בלב אזור הייטק החדש שנבנה בעפולה,

על כביש 65 צמוד לתחנת רכבת העמק.

הרכישה מנוהלת ע“י קבוצת יגאל נכסים,

המתמחה למעלה מ-15 שנה בניהול,

שיווק ויזום פרויקטים.

בנאמנות משרד עו“ד אהרון שמעון שו‘ת

ובפיקוח פיננסי של משרד רו“ח

ש. בק (מזרחי) ושו“ת.

התשואה באזור כ-10% שנתי,

פי 3 מתשואה ממוצעת על דירות למגורים.

ההשקעה מיועדת לבעלי עוסק מורשה ו/או חברה.

און ליין נדל“ן בע“מ

| ניהול פרוייקטים ווק  | שי יזום 



זה ויז'ניץ
חלות
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המח'  פניית  לאחר  הסאגה:  סוף 
המשפטית של עיריית בני ברק לביהמ"ש 
בנוגע  ההחלטה  קבלת  את  לזרז  בת"א 
ילדים  גני  הפעלת  לאי  מניעה  לצו 
בשדרות הנציב, החליטה השופטת צילה 
ביטול  על  בתל-אביב  מביהמ"ש  צפת 
ע"י  ניתן  הזמני  המניעה  צו  המניעה.  צו 
שבועות  לפני  ורדי,  קובי  ד"ר  השופט 
מטעם  שהופיע  עו"ד  לבקשת  אחדים, 
השכנים של המקום, שטען כי אין רישיון 
הפעלה מטעם משרד החינוך, ומשום כך, 
ואכן, השופט  פתיחתם.  את  לאפשר  אין 

הוציא צו מניעה זמני.
הזמני  המניעה  צו  הוצאת  עם 
למשרד  העירייה  הגישה  מביהמ"ש, 
הנדרשים  האישורים  כל  את  החינוך 
ממשרד  כאישורים  רישיון  לקבלת 
מיועץ  הן  בטיחות,  אישור  הבריאות, 
של  בטיחות  מיועץ  והן  עירוני  בטיחות 
משרד החינוך ואישורי הפיקוח הפדגוגי, 
מיכל  גב'  חתמה  כשבועיים,  לפני  ואכן 
כהן, מנכלי"ת משרד החינוך, על אישורי 

רישיונות ההפעלה לשני הגנים.
יהודה  עו"ד  פנה  זאת,  בעקבות 

העירייה,  של  היועה"מ  ליבוביץ, 
תל-אביב  מחוז  פרקליטות  ובתמיכת 
לביהמ"ש  החינוך,  משרד  את  המייצגת 
האפשרית,  במהירות  החלטה,  לקבל 
ברישיונות  בהתחשב  המניעה,  צו  לגבי 
משרד  ע"י  לעירייה  שניתנו  ההפעלה 
היה  הרישיון  וחוסר  והואיל  החינוך, 
הפעלת  לאי  הזמני  המניעה  לצו  הנימוק 
מביהמ"ש  העירייה  מבקשת  הגנים, 
כבר  שהרישיונות  בעובדה  להתחשב 
נתקבלו, ובכך להביא לביטול צו המניעה 
ולאפשר לילדים, שנמצאים כעת במבנים 
הגנים  לשני  להיכנס  קבועים,  בלתי 

וללמוד בהם באורח סדיר ותקין.
אמש, יום שלישי, דנה השופטת צילה 
צפת בתגובת שני הצדדים, והיא ציינה כי 
בשעתו נעתר ביהמ"ש לצו המניעה הזמני 
רישיון.  בלא  הגן  הפעלת  של  מהטעם 
רישיון  משניתן  כי  הוסיפה,  השופטת 
הפעלה, בהתאם לחוק הפיקוח על בתי-

הספר ולנהלי משרד החינוך, והוצהר גם 
ע"י הרב יהונתן ספרא, מנהל אגף החינוך 
של העירייה, כי כל תנאי הרישיון בוצעו 
במלואם, אין מניעה לביטול צו המניעה, 
המניעה  וצו  מתקבלת  העירייה  בקשת 

בטל.

מאת: עוזי ברק 

אחרי תקופה ממושכת של סבל בל יתואר תושבי 
העיר יכולים לחזור לשגרה, לאחר שגנב סדרתי נתפס 

ע"י מתנדבי ארגון 'השומרים'.
השבוע ביום ראשון בשעה 12:15 בצהריים אחד 
אימה  את החשוד שהטיל  זיהה  ממתנדבי השומרים 
שפרץ  לאחר  אחרונים  בחודשיים  העיר  תושבי  על 
של  לדירות  ובפרט  העיר  ברחבי  דירות  למספר 

קשישים, אלמנות וכו'.
באחד המקרים החשוד פרץ גם לדירה של אלמנה, 
מתכשיטים  הדירה  את  ורוקן  בתה  חתונת  בליל 
ראש  של  דירה  אל  גם  פרץ  נוסף  ובמקרה  ומכסף. 

ישיבה מפורסם בעיר.
מתנדב של ארגון 'השומרים' זיהה אותו מסתובב 
בין בניינים בעיר והזעיק את עזרתם של המתנדבים 
ברגע  במעקב,  פתחו  המסורים  המתנדבים  בארגון. 
יציאות  של  בסגירה  החלו  בניין  בתוך  אותו  שזיהו 
הבניין, החשוד כשסיים את עבודתו, זיהה את מארב 
של המתנדבים שהיה ללא דרך להימלט, החל לתקוף 
המתנדבים  פלפל.  בגז  שימוש  תוך  המתנדבים  את 
לא איבדו את עשתונותיהם והצליחו לעכב אותו עד 
שהגיע צוות הבילוש של משטרת מרחב דן ועצרו את 

החשוד. 
במהלך השתלטות נפצע בידו אחד מראשי הארגון 
וכמה מהם נפגעו מהגז, מתנדבי איחוד הצלה מסניף 

ב"ב טיפלו בזירה במספר מתנדבי 'השומרים'.
בארגון 'השומרים' מציינים "שמאז פרסום מעצרו 
נוספים  סיפורים  של הנ"ל, ממשיכים להגיע אליהם 

על מקרי פריצה וגניבה של אותו גנב".
אמר  דן'  'מרחב  משטרת  דובר  כחלון  דרור 
הפשיעה  תופעות  כנגד  היזומה  הפעילות  "במסגרת 
בן 38, תושב העיר חולון החשוד  נעצר  דן,  במרחב 
במספר פריצות לבתים בב"ב, חלק מהפריצות תועדו 
של  ותמונתו  בבניין  שהיו  האבטחה  מצלמות  ע"י 
תושבים  מספר  העיר,  תושבי  בקרב  הופצה  החשוד 
ולמרות שהותקפו  זיהו את החשוד ברחוב הרב שך 
השוטרים  להגעת  עד  אותו  לעכב  הצליחו  ידו,  על 
מיוחסים  לחשוד  מקום.  בקרבת  בפעילות  היו  אשר 
כאמור עוד מספר מקרים ומעצרו הוארך בבית משפט 

השלום בת"א עד ל- 23.11".

סוף למאבק על הגנים
לאחר צו המניעה שהוגש כנגד הפעלת גני 
הילדים בשדרות הנציב והסערה שהתעוררה 

בעקבותיו, אמש החליט בית המשפט לבטל את 
צו המניעה  השופטת: משניתן רישיון הפעלה 

אין מניעה לביטול צו המניעה

נלכד גנב סידרתי
לאחר עבודה גדולה של מחקר ומעקב של מתנדבי ארגון 

'השומרים' אחר גנב סדרתי אלים, החשוד נלכד ונתפס והובא 
להארכת מעצר בפני בית המשפט  במהלך לכידתו עד 
להגעת השוטרים, נפצעו מספר מתנדבי ארגון 'השומרים'

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

www.mivchar .org. i l
03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

הדרך להצלחה
במכינות מבחר

מבחר - המכללה החרדית האקדמית בבני ברק, מזמינה אותך להצטרף למכינה האקדמית. לימודי 
המכינה מהווים בסיס ומפתח ללימודי התואר. הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות ונפרדות ע"י צוות 
מקצועי, בשעות הבוקר ו/או הערב וכוללים ליווי צמוד ושיעורי עזר מתקדמים, באווירה חרדית מלאה.

הן
 כ

לי
גי

ניתן עדיין להצטרף למכינה שהחלה בי"ט חשוון

זה הזמן שלך להשתתף בלימודי המכינה האקדמית
לגברים בכל הגילאים ולהתקדם לעבר ההצלחה הגדולה!

המכינה ללימודי עבודה סוציאלית    סיעוד 
שירותי אנוש ורב תחומי

גברים בני 30+
הצטרפו למכינה האקדמית
המקוצרת וחסכו זמן יקר!

הבלשים עם הגנב.         צילום: דוברות המשטרה



קניות
רבי עקיבאזה
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הורחב שת"פ בין 
בית החולים מעיני 
הישועה למאוחדת

במסגרת שיתוף הפעולה בין 
מאוחדת למעייני הישועה 
יוכלו לקוחות 'מאוחדת' 
לקבל שירותי בדיקות 
ופיענוח דימות, רנטגן 

ו-MRI במהירות ובזמינות 
 ר' משה כהן סגן מנהל 
מחוז מרכז ב'מאוחדת': 

"שת"פ זה מצטרף לתנופת 
ההתרחבות הגדולה של 

מאוחדת בבני ברק"
מאת: הילה פאלח

מאוחדת  בין  הפעולה  שיתוף  הרחבת  במסגרת 
יוכלו  ברק  בבני  הישועה  מעייני  החולים  לבית 
של  מהיר  פיענוח  לקבל  מאוחדת  לקוחות  מעתה 
בדיקות וצילומים כמו גם בדיקות במכוני הדימות, 

הרנטגן והאם אר איי. 
בעידן הרפואה הנוכחי נדרשים רבים מהמטופלים 
את  לאבחן  מנת  על  ורנטגן  דימות  בדיקות  לעבור 
נדרשת  רבות  לעיתים  ברם,  הרפואיות.  הבעיות 
ועל כן חתמה  המתנה ממושכת לביצוע הבדיקות, 
מאוחדת על שיתוף פעולה עם בית החולים מעייני 
הישועה בבני ברק, במסגרתו יוכלו לקוחותיה לקבל 

את השירות בזמינות גבוהה תוך פיענוח מהיר. 
"אנו  כי  אמרו  הישועה  מעייני  החולים  בבית 
מציינים לשבח את קופת חולים מאוחדת המקדמת 
הרפואה  את  ומנגישה  בקהילה  הבריאות  את 
הציבורית למבוטחיה". עוד הוסיפו כי "לצד שיתוף 
הפעולה לזירוז הליכי בדיקות MRI וכלל בדיקות 
נידונים  אשר  רבים  פעולה  שיתופי  ישנם  דימות, 
לרווחת  ביצוע  לכדי  בקרוב  ויפותחו  אלו  בימים 

המבוטחים".
לדברי סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת ר' משה 
שיתופי  לשרשרת  מצטרף  זה  פעולה  "שיתוף  כהן 
מאוחדת  של  הגדולה  ההתרחבות  ותנופת  פעולה 
בבני ברק, ואנו מצויים בימים אלו במגעים לקידום 

שיתופי פעולה רבים ונוספים למען לקוחותינו". 
זו  בתקופה  מצויה  ברק  בבני  מאוחדת  כי  יצוין 
הורחב  היתר  בין  כאשר  ענפה  התפתחות  בתנופת 
לאחרונה מרכז הבריאות לאשה במרפאת מרום שיר 
והופעל מוקד לרפואת נשים דחופה מידי ערב. בין 
היתר מעניקים את השירות במרכז בריאות האישה, 
פרופ' אלנבוגן אנדריי יועץ למצבים מיוחדים, ד"ר 
ד"ר  הישועה,  מעיני  בבי"ח  היחידה  מנהל  לוי  גיל 
נייגר רן מומחה לסיכון גבוה, ומנהל יחידה במעייני 
בבי"ח  גם  העובדת  מירה  הריס  ד"ר  הישועה.  
בלינסון, ד"ר רז מירב מנהלת מחלקה בבי"ח מעיני 
הישועה, ד"ר ליאון סניור ורופאים בכירים מבי"ח 
מעיני הישועה: ד"ר גורן תמיר, ד"ר אהרון איילון, 
צאל  וד"ר  יאיר  שפיר  ד"ר  מיכאל,  גומלסקי  ד"ר 

נחמיה.
בנוסף מופעל מוקד נשים לרפואת נשים דחופה 
 18:00-23:00 השעות  בין  א-ה  בימים  בימים 

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

נשים, אחות ומזכירה.

הן
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גי  ern שור חברת

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!

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

 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

שיא-מו לב:
אין כאלו מחירים!

מאות מוצרים במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים! לדוג':

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

לפי נתוני חברת החשמל: מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני ביותר לחימום הבית בחורף

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

מקרר
לדירות 
שכורות

מייבש
כביסה

8 ק"ג

מכונת
כביסה

7 ק"ג
1,000 סלד

תנור
דו תאי

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

35
ל-36 חודשים
₪ 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

החל מ: 1290 ₪ החל מ: 1190 ₪

החל מ: 1890 ₪

מקרר
df 450 ליטר

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

במחירים מיוחדים!

מייבש 
כביסה

תנור
בילד

אין

מכונת
כביסה

5 ק"ג

תנור 
משולב

רדיאטור
12 צלעות

מכונת
תספורת 

פנסוניק

מעבד
מזון
משולב
בלנדר

49
ל-36 חודשים
₪

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

24
ל-36 חודשים
₪

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

250110249

290

₪₪₪

₪

החל מ:החל מ:החל מ:

החל מ:

החל מ: 1790 ₪

החל מ: 790 ₪

החל מ: 790 ₪

החל מ: 890 ₪

החל מ: 990 ₪

במחירים
מיוחדים! 100₪ החל מ:

מגהץ אדים
טפאל

מיקסרים בוש

כיריים
קרמיות

24
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 890 ₪

כיריים
גז

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

3 שנות
אחריות
מלאות!

החל מ:

החל מ:

36
תשלומים

ראשי מאוחדת אצל הגרמ"ש קליין



זה איצקוביץ׳
מניין
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השבוע נפטר ר' בן ציון שנקר ז"ל, 
מגדולי בעלי המנגנים ומחיה המוזיקה 
החסידית בדור שאחרי השואה והוא 
בן 91 שנה בפטירתו  כיהן כבעל 
המנגן של חסידות מודז'יץ והקליט 
מאות שירים וניגונים, בהם מלחני 

אדמו"רי החצר לצד לחניו שלו

הניגון שנדם 

מאת: מנדי קליין

תחושת אבל פשטה בחצר הקודש מודז'יץ 
ההוד  מדמויות  אחד  השבוע  ממנה  בהילקח 
שהקרינו אל החצר פנימה וממנה לעולם כולו, 

הרב בן ציון שנקר ז"ל והוא בן 91.
במודז'יץ  המנגן'  'בעל  שהיה  ציון  בן  ר' 
החסידית,  במוזיקה  הבולטים  ומהיוצרים 
וביקש  שחר  עם  כשהתעורר  לבתו  התקשר 
חש  הוא  לדבריו,  לו,  לדאוג  שלא  ממנה 
בעייפות קלה ומבקש לשוב לנוח עוד כשעה, 

וכך השיב את נשמתו ליוצרה. 
במשך שנות דור, ר' בן ציון שר, הלחין ואף 
הוציא לאור עשרות תקליטים, קלטות ודיסקים 
האדמורי"ם   הלחינו  אותם  מודז'יץ  ניגוני  של 
לצד  ממודז'יץ,  אש'  וה'אמרי  שאול'  ה'אמרי 
מאות שירים אותם הלחין בעצמו. לחניו הפכו 
ושיריו  היהודית  במוזיקה  ברזל  צאן  לנכסי 

מובילים בכל המגזרים והחצרות.
ל'  קורח,  פרשת  קודש  בשבת  נולד  שנקר, 
סיון תרפ"ו  בשכונת איסט סייד במנהטן ולמד 
בישיבת תורה ודעת בברוקלין. אז בהיותו נער 
הגה"צ  שאול,  האמרי  בעל  לאדמו"ר  נתוודע 
רבי שאול ידידיה אלעזר טאוב ממודז'יץ זצ"ל, 
זמן קצר אחרי בואו מאירופה לארצות הברית 
לאחר מלחמת העולם השנייה, אז קשר עצמו 

לחצר הקודש מודז'יץ.
שלמה  ר'  את  הכיר  ודעת  תורה  בישיבת 
והפגיש  בשנתיים  ממנו  צעיר  שהיה  קרליבך 
מודז'יץ.  חסידות  של  הניגון  עולם  עם  אותו 
לימים התבטא קרליבך כי ניגוניו כולם הושפעו 

מניגוני בית ממודז'יץ.

למוזיקה  הקונסרבטוריון  בוגר  ציון,  בן  ר' 
מוזיקה  שהקליט  הראשון  היה  יורק,  בניו 
חסידית אותנטית באופן מקצועי. הלחין כ-600 
אלבומים  מעשרה  למעלה  והוציא  לחנים 
המופצים בעולם כולו. התגורר בפלטבוש בניו 
המקומי  בשטיבל  תפילה  כבעל  ושימש  יורק 

של מודז'יץ.
לפני כ12 שנים, העביר ר' בן ציון את האוסף 
הגדול של ניגוני מודז'יץ שהיה ברשותו שכלל 
לטובת  רבים  תווים  ודפי  הקלטות  מאות 
"המכון לתיעוד ושימור ניגוני מודז'יץ", אוסף 

זה היה מקור חשוב ומרכזי להקמת המכון.
יחד עם זאת, כמה שנים אחר כך, הספיק ר' 
עשרות  אותו  שליווה  מי  עם  להקליט  ציון  בן 
כמה  עוד  הי"ו,  בקנרוט  אברהם  ר'  שנים, 

עשרות ניגונים שטרם ראו אור.
לפני כ-9 שנים ביקר בישראל כשהגיע לערב 
בהשתתפות  לכבודו  שנערך  מיוחד  הצדעה 
בערב  ואורחים.  חזנים  ממודז'יץ,  האדמו"ר 
ארוכות.  שעות  במשך  מיצירותיו  רבות  נוגנו 
קרישבסקי  קדיש  יוסף  ר'  לידידו  נאות  גם  אז 
של  באולפנו  מתוקשר  קומזיץ  לערוך  )גיל( 
יוסי אייזנטל - שם במקום 'נולד' שיר חדש על 

הפסוק 'יוסף ה' עליכם'.
ניו  )שעון  הצהרים  בשעות  נערכה  הלוויתו 
יורק(, בבית הלוויות שומרי הדת בבורו פארק, 
זכרו,  ומוקירי  מידידיו  מאות  בהשתתפות 
הדגול.  למלחין  אחרון  כבוד  לחלוק  שבאו 
החזן איצ'ה מאיר הלפגוט עורר התרגשות עזה 
בביצוע  רחמים'  'קל מלא  תפילת  את  כשנשא 

מרטיט לב. 

מאת: יאיר קורן

בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון  במרכז 
האמון  המשך  את  רב  בסיפוק  מציינים  ברק 
אשר  המרכז  בפעילות  מביע  שהציבור  המלא 
כלים  מתן  תוך  העבודה  מחפשי  את  מלווה 
ומגוון שירותים המלווים את מחפש העבודה 
הולמת  פרנסה  למציאת  עד  הדרך  אורך  בכל 

במקומות עבודה המותאמים למגזר החרדי.
פנו  תשע"ו  שנת  במהלך  הנתונים  פי  על 
שכל  איש   3,855 תעסוקתי  להכוון  למרכז 
מהשירותים  יותר  או  אחד  קיבל  מהם  אחד 
בכתיבת  הדרכה  תעסוקתי,  "אבחון  הבאים: 
קו"ח והכנה לראיון עבודה, אימון אישי, סדנת 
שונים  קורסים  העבודה,  עולם  עם  היכרות 
והכשרות מקצועיות, שימוש במאגר הדרושים 
ישירה  השמה  הארץ,  מרכז  באזור  מהגדולים 
בהם  בירידים  השתתפות  מותאמת,  בעבודה 
ישיר,  באופן  מעסיקים  המשתתפים  פוגשים 

שסייעו  כלים  מגוון  ועוד  לימודים  מלגות 
להשתלב  למרכז  מהפונים  מ1,100  ללמעלה 

במעגל העבודה במהלך השנה האחרונה.
יצוין, כי כל פעילות המרכז כולה בהפרדה 
לאלו  מענה  ונותנת  לנשים  גברים  בין  מלאה 
שהתייעצו עם רבותיהם בטרם יציאתם לעולם 

התעסוקה.
ר' דוד שכטר מנהל המרכז להכוון תעסוקתי 
את  ושוב  שוב  לראות  שמח  "אני  כי  מציין 
האמון הרב לו אנו זוכים בקרב הציבור בעיר. 
ברמה  מקיימים  אנו  אותו  ההדוק  הקשר  ואת 
וההנהגה  הקהילות  ראשי  מול  יומיומית 
להתאים  למטרה  לעצמנו  שמנו  הרוחנית. 
לו ללא שום  פונה את המסלול המותאם  לכל 
פשרות וללא ויתור על קוצו של יוד, וכדוגמה 
לכך בשנה האחרונה הצלחנו בס"ד לתת מענה 
במגוון משרות שאינן מצריכות חיבור למחשב 
ואחת שפונה  אחד  לכל  לאפשר  ובכך  ולרשת 

אלינו לקבל את המענה הטוב ביותר".

אלפים פנו למרכז הכוון תעסוקתי
כ- 4,000 איש פנו למרכז להכוון תעסוקתי של עיריית 

בני ברק בשנת תשע"ו  למעלה 1,100 מהפונים 
  קיבלו כלים שסייעו להם להשתלב במעגל העבודה
"הצלחנו לתת מענה במגוון משרות שאינן מצריכות 

חיבור למחשב ולרשת"

הסיפורים והשירים, 
בשישי ב-

רטוטים שנשלחו לתיבת התחרות
חלק מהש

.
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ציירו על דף נייר את מסגרת המשקפיים שאתם חולמים עליה:
סגנון וצורה, וצבעו אותה כרצונכם

ar280yyy@gmail.com שלחו לתיבת המבצע
או הגישו אותה לאחד מסניפי רשת 280.
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את 3 המסגרות הנבחרות נייצר במיטב המפעלים,
המייצרים את מותגי הענק הבינלאומיים

אלפי
משקפיים
בחינם!

בסניפים: בני ברק ובית שמשבסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש

דגמים
מעל אלף

בחמישה
שקלים



זה בני ברק
תורה 

וחסידות



מיסודם של ג׳וינט ישראל-תבת וקרן משפחת רודרמן
תכנית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות

מגבלה!
הצלחה

ללא

בניית תוכנית
אישית

סדנאות
ופעילויות

פיתוח
כישורים

שיפור
מיומנויות

השמה ופיתוח
קריירה

מגוון שירותי
קהילה

תכנית ׳רמפה׳ לשילוב וקידום
תעסוקת אנשים עם מוגבלות*

המתקשים להשתלב בשוק העבודה, 
מזמינה אותך להצטרף לתכנית
להשתלב. להתפרנס. להצליח!

משתלבים.
מתפרנסים.

מצליחים.

רמפה בני ברק:
מרכז להכוון תעסוקתי

הירדן 31 ב״ב.

לפרטים והצטרפות
www.rampa.org.il | 077-8994220 

*לבעלי 20% נכות ומעלה.



חדש מסופטקר! סדרת מוצרים
במיוחד לעורו העדין של תינוקך

 מתאים לעור רגיש
 היפואלרגני

 נבדק דרמטולוגית

אמא,

ללא פארבנים

רק את יודעת
מה מרגיע לי את העור.
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עם כיפה שחורה הדוקה לשערו האפרפר-סגלגל עלה נתניהו 
בוועידת  מאשר  יותר  בבית  והרגיש  המודיע,  ועידת  לבימת 
ועידת כלכלה ועסקים של המודיע היו  יותר משבאי  הליכוד. 
צריכים לשמוע את נתניהו, נהנה נתניהו לשמוע את הנציגים 
החרדים המפרגנים. אלה ימים קשים עבור האיש, אולי הקשים 
ביותר מאז שב לשלטון ב-2009, ובכל השבועות האחרונים, 
הוא לא קיבל מאיש, חיבוק גברי חם ותומך, כמו זה שהעניקו 

לו השבוע החרדים.
וחברי  שרים  לקושש  מתקשה  הממשלה  ראש  בהם  בימים 
כנסת שיעלו לשידור ויגוננו על יו"ר מפלגתם – גילה נתניהו 
ולא בפעם הראשונה שהחרדים הם הנאמנים האחרונים. הוא 
ישב ושמע את ליצמן תוקף את התקשורת העוינת שרודפת את 
ראש-הממשלה בגין זוטות כמו בקבוקים למחזור. איפה ישנם 
עוד אנשים כנציגים החרדים. אפילו אופיר אקוניס, חדל מלספק 
דוד  הקואליציה  שליו"ר  ומספרים  אוטומטיים,  הגנה  שירותי 

ביטן שעשה זאת פה ושם, יש לאחרונה בטן מלאה. 
לשעה  נתניהו.  של  לצוללת  השבוע  הפכה  המודיע  ועידת 
הבית  פרקליט  הגרמניות,  הצוללות  סערת  נשכחה  קלה 
המשפחתי והמתווך גוזר הקופון. נעלמו להן כלא היו חקירות 
המשטרה ואפילו עננת עמונה התפוגגה. נתניהו נכנס למעטפת 
מתוקים של  מרגעים  ונהנה  מלחצים,  חסינה  אטומה,  פנימית 
חרדים  המוני  מולו  ראה  הוא  השחורה,  בצוללת  התנתקות. 
רגב. כשהציץ בפריסקופ  מוחאים כפיים, במקצבים של מירי 
ושאל "איפה פרוש", המשתתפים הגוראים געו בצחוק. איזה 

מלך הביבי הזה, שיודע לתמרן בין הסכסוכים. צחוקים איתו.
עם שוך מחיאות הכפיים, התלבטו גם בסיעה המרכזית וגם 
בשלומי אמונים, האם נתניהו דרך על מוקש )ימי( בטעות, או 
יותר מדי, עד לרמת הסטנד אפ  שמא הגיע לוועידה מתודרך 
והפאנצ'. רק מעטים מבין המשתתפים ידעו כי הסיבה הרשמית 
להיעדרותו של פרוש עקב שהות בחו"ל, היא רק תירוץ. עובדה 
היא שגם שאר חברי סיעת שלומי אמונים נעדרו מהוועידה עקב 
התחייבויות מאוחרות. בשלומי אמונים ידעו לספר כי ההנחיה 
הגורפת ניתנה, לאחר שפנייה מטעם המארגנים לראשי הערים 
רק  נעשתה  חסות,  ומתן  השתתפות  בבקשת  הסיעה  מטעם 
אחרי שהתוכנייה עם שמות המשתתפים, כבר הודפסה. גם סגן 
השר פרוש, לדבריהם, הוזמן מחמישי לראשון, בשעה ששהה 
באירוע  היחידות  הטעויות  שתי  מדהימה,  במקריות  באוויר. 

המתוקתק, נפלו בחלקה של שלומי אמונים.
בפרונט  אבל  לא חסרות,  פעם  אף  הקלעים  סצנות מאחורי 
העסקים  לא  שאותנו  רק  מרשימה.  בהחלט  הפקה  הייתה  זו 
מעניינים אלא הביזנס הפוליטי, ובמובן הזה, החגיגה בהמודיע 
בקדנציה  לנתניהו  החרדיות  הסיעות  ליחס של  בבואה  הייתה 
בכהונתו  נתניהו  עבור  התורה, מהוות  ויהדות  הנוכחית. ש"ס 
הרביעית עוגן של יציבות במים סוערים – אם להשתמש שוב 
בדימוי השחוק על רקע מאורעות היום והים. שלמה רוזנשטיין 
השר  ליצמן  של  היותו  את  הזכיר  לנאום,  נתניהו  את  שהזמין 
הפופולרי בישראל – ועל משקל אותה אמירה מפורסמת של 

נתניהו "תהיו כחלונים", עדכן את הז'רגון ל"תהיו ליצמנים".
על אותה אמירה כחלונית נתניהו הספיק להתחרט אינספור 
פעמים, אבל את האימרה "תהיו ליצמנים", הוא בהחלט היה 
החרדי,  השר  של  הגואה  הפופולריות  בגלל  לא  לאמץ.  שמח 
אלא בשל היותו של ליצמן הנאמן שבין שרי הממשלה. ללא 
שרי  ואיפה  החרדים  השרים  איפה  דרעי.  למעט   – מתחרים 
ליצמן- איפה  ארדן.  וגלעד  כץ  ישראל  כמו  הבכירים  הליכוד 

את  והסגילו,  האפירו  שהלבינו,  ושקד  בנט  ואיפה  דרעי-גפני 
אחרונת שערותיו השחורות. איפה הם ואיפה איווט, שגם אחרי 
הארכת הפתיל, מנהל סדר יום מדיני-בטחוני משלו ומאגף את 

נתניהו משמאל כדי להצטייר כמבוגר האחראי.
בעוד  לתוקפה  תיכנס  ליצמן  של  המוצרים  סימון  רפורמת 
שנה, אבל במרכול הפוליטי, ליצמן לא מהסס לסמן כבר היום 
מהם המוצרים המועדפים עליו. בלי לדבר מן השפה ולחוץ - 
כמו שנתניהו אמר שהוא לא יעשה, ועשה - אמר ליצמן לנתניהו 
שאינם  בנושאים  גם  בך  תומכים  אנחנו  בפרצוף:  האמת  את 
נוגעים לנו כמו תאגיד השידור הציבורי וענייני חוץ וביטחון, 
ואתה בתמורה מקיים את הבטחותיך בנושאים שחשובים לנו. 

בקדנציה הזאת, אמר ליצמן לנתניהו, הוכחת שמילה זו מילה. 
לסיסמת הבחירות הנושנה של איווט, הייתה השבוע עדנה, בלי 

להזכיר את זכויות היוצרים של הוגה הסיסמה.

כיפת ברזל
על פי התורה המדינית של הנשיא הנבחר טראמפ, על הענקת 
החרדים  ובמזומן.  לשלם  יש   – להגנה  שחורה  ברזל  כיפת 
מגוננים על נתניהו גם בימים קשים, ואת המבחן קבע ליצמן 

עצמו על בימת הוועידה: דאגה הדדית לאינטרסים החרדים.
נתניהו אומנם קיבל תעודת הוקרה במקום חנוכייה – מחשש 
הרי  המבחן,  זהו  אם  אך  המשטרה,  חוקרי  של  בישא  לעינא 
תחומי  לפי  ספר,  בית  בתעודת  כמו  להיקבע,  צריך  שהציון 
שלושה  יש  אם  החרדי.  לבוחר  שנוגעים  המרכזיים  העניין 
תחומים מרכזיים שמעניינים את הציבור החרדי, הרי הם - לפי 

הסדר הזה - עולם התורה, מצוקת הדיור וקשיי הפרנסה. 
ברובריקת 'תורה ויהדות', שקודמת תמיד לכל, נתניהו מקבל 
ציון עובר – ולא בגלל חוג התנ"ך שהוא מקיים בביתו, בצוותא 
בוועידת  נתניהו  של  הקודמת  ההשתתפות  אבנר.  בנו  עם 
טוב  'נתניהו  של  השיא  בתקופת   ,'96 בשנת  נרשמה  המודיע, 
נימת התרגשות, סיפר אז ביבי למשתתפים  ליהודים'. באותה 
המשתתפים  עולם.  אדון  ושר  מהגן  שחוזר  הבן-יקיר  על 
הזדקנו בעשרים שנה, גם אבנר ויאיר גדלו ובגרו, אבל סיפורי 
המעשיות על אדון עולם, חוג התנ"ך והסבא שמואל בן ארצי, 
נותרו כשהיו. רק את הבת החרדית, נתניהו משום מה, אף פעם 
של  הראש  כאב  נחסך  בהמודיע,  לחברים  לפחות  מזכיר.  לא 

אזכור שמות נשים.
ביבי  התורה,  לעולם  הסיוע  במבחן   – למעשים  מדיבורים 
עומד במילתו. תקציב הישיבות הוחזר למתכונתו, כולל תקצוב 
דוגמת  קריטריונים  השבוע  ממנו  שהוסרו  חו"ל,  תלמידי 
ביקור בבסיסי צה"ל – שנועדו מלכתחילה למנוע תקצוב של 

תלמידים חרדים. במקצוע הזה לפיכך, אין תלונות.
לספק  שיכולים  מקצועיים  מדדים  אין  התעסוקה,  בתחום 
כהונת  שתחת  בכך  השבוע  התגאה  אומנם  נתניהו  תשובה. 
תנאי  אולם  החרדי,  בציבור  התעסוקה  אחוזי  עלו  ממשלתו 
שניתנה  היחידה  המדידה  ההתחייבות  כשהיו.  נותרו   - הדחק 
מתקנת,  העדפה  חוק  העברת  הייתה  הקואליציוני  בהסכם 
ובחברות  ממשלה  במשרדי  לחרדים  הולם  ייצוג  שיחייב 

ממשלתיות, בהתאם לגודלם היחסי באוכלוסייה. 
כאשר  וערבים,  אתיופים  על  שמיושם  מודל  באותו  מדובר 
אפילו יאיר לפיד עשה תשובה ולא התנגד בקדנציה הנוכחית 
סתומה  הצנרת  זאת,  ובכל  ראשונה.  בקריאה  החוק  להעברת 
את  מציף  רק  החקיקה  הליך  השלמת  בלי  שעובר  יום  וכל 
מבורך  שינוי  ולשם   – לנמל  שנוגע  סיפור  תשמעו  התסכול. 
אינו קשור לצוללות של נתניהו. בשבוע שעבר הגיעה ללשכתו 
של גפני פנייה מאברך אשדודי חסידי שהצליח להשתחל לפני 
כסוור  היום  מועסק  והוא  אשדוד  נמל  ממכרזי  לאחד  שנים 
)השם והכתובת שמורים במערכת מטעמי צנעת הפרט, למרות 

שהמועסק אינו בוש בפרנסתו. כך נאה וכך יאה(.
"בינואר 2017 עומד להיפתח מכרז נוסף לנמל לסווארים", 
כותב הפונה החסידי האשדודי, "במכרז ישנה אפליה מתקנת 
מסמכי  בכל  כמופיע  ונשים'  צ'רקסיים  ערבים,  ל'אתיופים, 
את  אין  שלנו  שלציבור  נגרע  למה  בשאלתי  ונפשי  הנמל, 
האפליה המתקנת. העבודה במקום אינה דורשת שום תואר או 
להיות יוצא צבא )כך שאברך כולל שמוכרח לצאת לפרנס את 
ביתו מביא אישור על 12 שנות לימוד בחיידר ובישיבה קטנה 
בלבד, ויכול להתמודד למכרז(, והשכר למעלה מ-11,000 ₪ 
בפחות מ-8 שעות עבודה ביום. נבקשך לפעול לאפליה מתקנת 
קדושות  ישיבות  יוצאי  חרדים  שעוד  בכדי  אחרת  בדרך  או 
יוכלו  הכלכלה  ועל  המחיה  על  לצאת  שמוכרחים  וכוללים, 
יחסית  נקייה  בסביבה  ומכובדת,  יפה  בפרנסה  בנמל  לעבוד 
בסופרים  מדפים  כמסדרי  לעבוד  )במקום  יידשקייט  מבחינת 
וכד'(. ונקווה שלא יצטרכו עם ישראל זה לזה ולא לעם אחר, 

ויוכלו לשבת תמיד באוהלה של תורה".

נגע  חסידית,  הדדית  ערבות  שכולו  הזה,  הנפלא  המכתב 
השנים  רבת  שההיחשפות  לאיש  משהו  הזיז  גפני,  של  לליבו 
לפניותיהם של פציינטים ממורמרים, לימדה אותו – כמו רופא 
מומחה – לא להתרגש מכלום. בעיצומם של דיוני התקציב הוא 
שב ובדק מדוע מתעכבת הגשת החוק לקריאה שנייה ושלישית, 
שנשלטת  חוקה  בוועדת  באיטיות,  נגררים  הדיונים  כי  וגילה 
ניסן סלומינסקי. מי שמחפש  ידי איש הבית היהודי, ח"כ  על 
סיבה נוספת להתנפלות של גפני על חברי הבית היהודי שדרשו 
להעלות דווקא את חוק ההסדרה על אוטוסטרדה, יכול למצוא 

אותה בין השאר, במכתב של אותו סוור חסידי. 
את  תסיים  החוקה  ועדת  כי  השבוע  הבטיחו  גפני  בלשכת 
דיוניה בימים הקרובים ותגיש את הצעת החוק לקריאה שנייה 
ושלישית. אל נא תשאלו מה תלוי במה. חוק ההסדרה מסתבר, 
הוא טריגר וזרז לא רע לעשיית סדר – ולא עבור תושבי עמונה. 
במבחן התעסוקה אם כן, נמתין עוד כמה שבועות עד שנחלק 
רשמנו  למשימה,  שנרתם  גפני  של  הבטחתו  את  סופי.  ציון 

לפנינו, אך לעת עתה, ציון הביניים הוא 'טעון שיפור'.

בנים חורגים
אמצע  בבוחן  ההכרעה  לשלב  נעבור  ברשותכם,  כעת 
הקדנציה של נתניהו. המבחן השלישי והמרכזי מכולם, משפיע 
יותר מכל מדד אחר על איכות החיים של המצביע הישראלי, 
חילוני כחרדי. מדובר כמובן במצוקת הדיור שנהרות של דיו – 
במקום בטון, נשפכו עליה די והותר. במשבצת הזאת, נתניהו 
קולוסאלי  הוא  הזה  שהכישלון  נכון  אז  'נכשל'.  ציון  מקבל 
שאצל  היא  התחושה  זאת,  ובכל  המגזרים,  לכלל  ורלוונטי 

החרדים – אפילו לא מנסים. 
ח"כ יעקב אשר, היטיב להגדיר בראיון ל'קו עיתונות' לפני 
שבועיים, מה אנו דורשים מנתניהו. לא להיות "בן יקיר", אך 
גם לא "בנים חורגים". לא לקבל פתרונות קסם עבורנו, אך גם 
לא להיות מודרים מכלל המיזמים שהממשלה מריצה בשטח 
למשתכן.  מחיר  פרויקט  ובמרכזם,  האוכלוסייה,  כלל  עבור 
החרדים לא קיימים על מפת פתרונות הדיור, ובעיר היחידה, 
בית שמש, בה יש מצאי קרקעות לבנייה מיידית, הליכודניקים 

הם אלה שניסו לטרפד הוצאת מכרזים מותאמים לחרדים.
בלתי  מציאות  השבוע  תיאר  השיכון  במשרד  בכיר  גורם 
נסבלת שגובלת בהזנחה: "אין ניירות עמדה מסודרים, אין דעה 
אחידה. פוליטיקאי חרדי אחד מסביר לנו שחייבים להכליל את 
לנו  מסביר  אחר  פוליטיקאי  למשתכן.  מחיר  במכרזי  החרדים 
שאסור לאפשר זאת, כי להגרלות יסתננו גם חילונים ולכן יש 
לשחזר את אפשרות ההתמודדות של עמותות. אין לחץ אמיתי 
על ראש הממשלה, על שר האוצר ועל הגורם הבכיר בתחום, 
ראש מטה הדיור אביגדור יצחקי. יצא לי כבר לראות מאבקים 
חרדיים מוצלחים והקביעה הנחרצת שלי היא שבמקרה הזה, 

החרדים לא מפעילים מנופים". 
לדברי הגורם הבכיר, שמכיר את החרדים היטב - כמו קבלן 
דרומי המכיר את נפש לקוחותיו שנוהגים במרצדס ומתגוררים 
לא  לרוב, אלא שהם  יש  מנופי לחץ   - בדירת שלושה חדרים 
מופעלים: "אמרנו לחברי הכנסת החרדים, לכו ודברו עם ראשי 
ערים ותשיגו לנו הסכמות. לא חסרים מנופים ולא חסרים ראשי 
ערים שניתן לקיים איתם דיאלוג. בבאר יעקב אנחנו מוציאים 
ממתינים  גת,  בקריית  דיור.  יחידות  אלף  כעשרים  למכרז 
מאסיבית.  בנייה  הפשרת  שתאפשר  הפנים  משרד  להחלטת 
קרקעות,  להפשיר  ודורש  מגיע  פרוש  העירייה  ראש  באלעד, 
ומסתמך על הבטחות שניתנו בתקופת אהוד ברק ומוסמסו עד 
נכנס לאחרונה  גפני  דווקא בסוגיה הזאת  )בהערת אגב,  היום 
לעובי קורת הבניין, בדיוני התקציב מול מנכ"ל משרד הביטחון 
– א.ב.(. עד עכשיו לא קיבלנו מחברי הכנסת החרדים תשובות 
עם  לשוחח  ביחד,  לשטח  לרדת  רציניות  בקשות  לא  ואפילו 

ראשי הערים, להציע להם גזרים ולספק פתרונות. 
כתפיו  על  הנושא  את  לאחרונה  לקח  אומנם  אשר  "יעקב 
הרושם  אבל  השיכון,  למשרד  האוצר  משרד  בין  ומתרוצץ 
שנוצר אצלנו הוא שמרבית החברים עסוקים בדברים אחרים, 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

הצוללת של ביבי 
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ובהכללה אפשר לומר שעד היום לא הונחו 
וישימות  רציניות  עבודה  תוכניות  בפנינו 
העיד  שביבי  מה  הרי  החרדים.  מהגורמים 
את  החרדים.  לגבי  בעיקר  נכון  עצמו,  על 
משיגים,  גם  הם   – רוצים  באמת  שהם  מה 
ואם אינם משיגים, כנראה שהם לא מספיק 
הגורם  של  מאשים'  ה'אני  כאן  עד  רוצים", 

הבכיר במשרד השיכון.

תהיו בנטים
כישלון הדיור מהדהד כמו קריאת מואזין 
לפנות בוקר, כשמשווים את מצבנו למצבם 
של אחינו הסרוגים ביהודה ושומרון. במחיר 
עילית  במודיעין  חדרים  שלושה  דירת  של 
ובביתר עילית, ניתן לרכוש כיום קוטג' רחב 
ידיים בהתנחלויות הדתיות לאומיות. במחיר 
לקו  הנושקת  חרדית  בהתנחלות  מחסן  של 
לגב  נוף  עם  דירה  לקנות  אפשר  הירוק, 
ביצהר  לא  דתית-לאומית.  בהתנחלות  ההר 
ביישובים  אלא  זיתים,  מצית  ובמעלה 

המבוססים.
גם אם נתניהו יעשה סבב נוסף בוועידות 
המבשר ויתד, וידבר ללא הרף על מחויבותו, 
לא  הזאת  המציאות  והוקרתו,  אהבתו 
תשתנה. איילת שקד ונפתלי בנט לא נותנים 
לו יום של מנוחה, אבל במבחן התוצאה הם 
משיגים עבור הציבור שלהם פתרונות דיור, 
במחירים עליהם החרדים אפילו לא חולמים. 
מכל,  החשוב  הדיור  שבתחום  למד  נתניהו 
אז  יפות,  במילים  החרדים  את  לקנות  ניתן 

למה לשלם כשאפשר לדבר?
שעבר  בשבוע  גילה  גפני,  מוישה  ח"כ 
כשהיה  תעוזה,  של  מבורכת  מידה 
לפוליטיקאי השני בקואליציה, לצד ליברמן, 
שהעז לתקוף את חוק ההסדרה. גפני הותקף 
רק  לא   - התורה  ביהדות  חברים  ידי  על  גם 
דגל  הבית  מסיעת  גם  אלא  ישראל  מאגודת 
המייסרות  לאמירות  שהתייחסו   - התורה 
בפני  שמוטחת  מיותרת  תוכחה  כאל  שלו 
עלינו  לקומם  לנו  "למה  צערו.  בשעת  אדם 
לציפור  אצלו  שנחשב  בנושא  שלם  ציבור 
מפרגנים.  הלא  החברים  שאלו  הנפש", 
במבחן ההצבעה, גפני הרים לבסוף את ידו 
בעד חוק ההסדרה, ועשה זאת "בצער רב", 

רביץ  אברהם  הרב  בשעתו  שהתבטא  כפי 
ז"ל. העוינות באוויר – נותרה כשהייתה.

את  כשביטא  בחוכמה  נהג  לא  אולי  גפני 
להיות  שצריכה   – הזאת  בשעה  תחושותיו 
שעובדתית,  ספק  אין  אך  רחמים,  שעת 
הצדק עמו. אין ציבור שדבריו הנוקבים של 
החרדי.  הציבור  כמו  כלפיו  רלוונטיים  גפני 
העיקש  והסירוב  גבעה  בכל  ההיאחזות 
בנייה  של  בוש-שרון  במסמך  להיאחז 
ליישם  איווט מבקש  – אשר  בגושים בלבד 
מחדש, פגעה בראש ובראשונה באוכלוסייה 

החרדית.
למחויבות  נצמדת  הייתה  ישראל  אם 
לבנות בגושים בלבד, ניתן היה לבנות בביתר 
של  רבים  אלפים  עילית  ובמודיעין  עילית 
יחידות דיור. אבל החרדים לא גילו עניין, כי 
הרי ענייני חוץ וביטחון – כפי שאמר ליצמן 
שפע  היא  התוצאה  אותנו.  מעניינים  לא   –
הדתיים- ביישובים  בנייה  של  תקדים  חסר 

ההתיישבות,  לגושי  שמחוץ  לאומיים 
ביישובים  מוחלטת  בנייה  בצורת  לעומת 
החרדים שבתוך הגושים ובשכונות החרדיות 

בירושלים המזרחית. 
ליצמן אפוא, צדק בהגדרה וטעה באבחנה. 
ענייני חוץ וביטחון אולי לא נוגעים לנו, אבל 
כאן מדובר בענייני פנים, ועל כך יעידו פערי 
לסרוגים.  חרדים  בין  נתפסים  הבלתי  הדיור 
זו  מוכיחים  הדתיים-לאומיים  הנציגים 
שבהתנהלות  ברציפות,  השנייה  הקדנציה 
ומרובת  חנופה  נטולת  נתניהו,  מול  נכונה 
ללא  הקפאה,  תחת  גם  לבנות  ניתן  תעוזה, 
הפסקה. רק בשבוע האחרון ראינו, שכאשר 
שחברי  הבינו  הקואליציוניים  השותפים 
גם  הסוף,  עד  ללכת  נחושים  היהודי  הבית 
ראשונים.  מצמצו   – כחלון  וגם  נתניהו 
לחברי הכנסת החרדים, צריך להציע לפיכך 
בשתי  לסכמו  שניתן  אחר,  התנהגות  מודל 

מילים: תהיו בנטים.
ושקד,  בבנט  לקנא  מה  שאין  נכון  אז 
מהמעורבות  ללמוד  מה  בהחלט  יש  אך 
הציבורית הערה של קהל בוחריהם. בניגוד 
לבוחרים החרדים שהצביעו ליהדות התורה 
שציבור  הרי  אחד,  בלב  אחד  כאיש  ולש"ס 
בחציו.  היהודי  לבית  הצביע  המתיישבים 

החצי האחר זלג לליכוד.
מחויבות,  איזו  וראו  הביטו  זאת,  ובכל 

לכולם  ברור  כאשר  גם  מעורבות.  איזו 
שעמונה תפונה בעוד כחודש ימים ואיש לא 
ציבור  הקשים,  המראות  את  למנוע  יצליח 
ממשלה  ומתזז  מוותר,  לא  המתיישבים 
שלמה שרוקדת לצלילי החלילים שמיוצרים 
הדתיים- הבוחרים  איפה  ושומרון.  ביהודה 

לאומיים ואיפה הבוחרים החרדים.
נכון לשבוע הזה, מבינים גם בבית היהודי 
המודל  גם  אין.   – לעין  נראה  שפתרון 
בחסות  משפטי  טריבונל  של  הקפריסאי 
בינלאומית, שהוצע על ידי שרת המשפטים, 
הואיל  המתיישבים  בעיני  לבעייתי  נחשב 
והוא מחייב הכרה, כתנאי סף, בכך שמדובר 
היחיד  המרוויח  בינתיים,  כבוש.  בשטח 
הח"כ,  לא  גפני.  משה  הוא  מהסיטואציה 
אלא הרב, ממלא-מקום רב המשטרה. מינויו 
הרב  שנבחר,  הדתי-לאומי  הרב  של  בפועל 
לתום  עד  הנראה  ככל  ברכיהו, מתעכב  רמי 
ירוויח  לפחות,  אחד  וחרדי  עמונה,  משבר 

מהפינוי.
אין מה לשמוח לאיד לנוכח מצוקתם של 
מה  בהחלט  יש  אבל  בעמונה,  המתיישבים 
ללמוד ולהפנים. עלינו ללמוד מהמתיישבים, 
מנוח  נותנים  לא  החרדים,  אלינו,  שבניגוד 
מילים.  ולא  פתרונות  ודורשים  לנבחרים 
הכנסת,  ומחברי  מהשרים  ללמוד  צריך 
ואפס  נאמנות  אפס  נתניהו  כלפי  שמגלים 
מצליחים  גם  הדירה,  ובמבחן  סובלנות, 
מפינוי  שגם  עליהם  תסמכו  תוצאה.  לספק 
עמונה הם ייצאו עם בינוי נוסף בהיקפי ענק. 
'פינוי-בינוי',  למיזם  ההתיישבותית  הגרסה 

היא הרווחית מכולם.
מחדשים  החרדים  והשרים  הכנסת  חברי 
מנתניהו  התקיפות  הדרישות  את  לאחרונה 
עייפנו  אבל  הדיור,  במשבר  להתערב 
ממילים, שבענו מהבטחות. לא של נתניהו, 

אלא של חברי הכנסת והשרים שלנו. 
שמצוקת  ומפנים  מבין  היה  נתניהו  אם 
היו  החרדים  הנפש,  ציפור  היא  הדיור 
משולבים לפחות בניסויים שנערכים לפתרון 
בניגוד  הזאת,  הדרישה  את  הדיור.  מצוקת 
 – הישיבות  תקציב  את  להחזיר  לתביעה 
להפוך  יכולים  לא  המקטרגים  גדולי  גם 
יכול  מנותק  הכי  הישראלי  גם  לסחטנות. 
גג  קורת  מגיעה  החרדי  שלציבור  להבין 
וזכאות להשתתף בשוויוניות – בפרויקטים 

21 

כישלון הדיור מהדהד 
כמו קריאת מואזין 

לפנות בוקר, כשמשווים 
את מצבנו למצבם של 

אחינו הסרוגים ביהודה 
ושומרון. במחיר של 

דירת שלושה חדרים 
במודיעין עילית ובביתר 

עילית, ניתן לרכוש 
כיום קוטג' רחב ידיים 

בהתנחלות דתית-
לאומית. הנציגים 
הדתיים-לאומיים 

מוכיחים זו הקדנציה 
השנייה ברציפות, 

שבהתנהלות נכונה 
מול נתניהו, נטולת 

חנופה ומרובת תעוזה, 
ניתן לבנות גם תחת 

הקפאה. לחברי הכנסת 
החרדים, צריך להציע 

לפיכך מודל התנהגות 
אחר, שניתן לסכמו 
בשתי מילים: תהיו 

בנטים

הנאמנים האחרונים. נתניהו מחייך מאוזן לאוזן בוועידת המודיע )צילום: משה גולדשטיין(
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שמיושמים באוכלוסייה החילונית, כמו מחיר 
למשתכן. 

הדיור,  מצוקת  של  ביותר  הקריטי  בסעיף 
עומדת  לא  לנתניהו  תנאי  ללא  הנאמנות 
להפסיק  הזמן  הגיע  אולי  התוצאה.  במבחן 
לחלק לנתניהו תעודות הוקרה, וללמוד משר 
החינוך, איך ניתן להעביר גם את האיש החזק 

בישראל, סדרת חינוך.

הפרדת כוחות
שבה  הגברים,  טהרת  על  המודיע,  ועידת 
ההפרדה.  סערת  את  היום  סדר  על  והעלתה 
לפחות לבאי הוועידה, המשנה ליועמ"ש דינה 

זילבר לא הוציאה מכתב אזהרה. 
שסוקרה  בפרשה  המעניינת  ההתפתחות 
נרשמה  האחרון,  בחודש  בהרחבה  כאן 
בסופ"ש שעבר, על בימת הכנסת. ח"כ מוישה 
גפני, היה היחיד מבין החברים החרדים שלא 
החרדית  לתקשורת  בראיונות  רק  הסתפק 
תשובות  שקד  המשפטים  משרת  ודרש   –
רשמיות. היועמ"ש מנדלבליט שעסוק עד מעל 
לראש במשחקי צוללות וחקירות, טרם הגיח 
בינתיים,  לגפני.  להשיב  כדי  המים  פני  מעל 
בפומבי,  שקד,  המשפטים  שרת  זאת  עשתה 
של  לשאילתא  הכנסת  בימת  מעל  כשהשיבה 

יו"ר ועדת הכספים.
לכל  שניתנת  האופציה  את  מימש  גפני 
"מי  בשאלה,  המשפטים  לשרת  ופנה  ח"כ, 
הסמיך את דינה זילבר לקבל החלטות שצריך 

המחוקק לקבל".
"לפי דעתי", המשיך גפני ותקף גם מהזווית 
האדם  כבוד  בחוק  פגיעה  "זו  המשפטית, 
וחירותו. אנשים רוצים לחיות ככה בהפרדה". 
גפני הוסיף והתייחס לאירוע ההקפות השניות 
בירושלים – שהמשטרה עיכבה את התחלתו: 
והמשטרה  סאקר  בגן  שניות  הקפות  "היו 
הייתה  כי  שנים,  שמתנהל  האירוע  את  עצרה 
הפרדה. אני יודע בוודאות שסגרו את האירוע 
אותה  מסמיך  מי  זילבר.  של  ההחלטה  בגלל 
לדבר כזה קריטי? אנחנו רוצים את ההפרדה 

הזו. רק שלא תעצור אותי אם אעשה מסיבה 
לעצור  יבוא  השב"כ  בהפרדה.  בבית  אצלי 

אותי". 
למרות  אזכור  שווה  גפני,  של  הסרקזם 
שהוא חוזר על עצמו לאחרונה, אבל לא פחות 
המשפטים,  שרת  של  תשובתה  היא  חשובה 
מעבר למחיצה. שקד אומנם הכחישה, באותו 
קו של דוברות משרד המשפטים, כל קשר בין 
 – בירושלים  לאירוע  זילבר  של  הדעת  חוות 
ניפקה לסיום הצהרה חשובה: "אין שום  אך 
קשר בין החלטת המשטרה באירוע בגן סאקר 
מינה  ויינשטיין  היועמ"ש  זילבר.  להחלטת 
שלא  החליט  והוא  העניין  את  לבדוק  צוות 
במקרים  רק  ממלכתי,  באירוע  הפרדה  תהיה 

חריגים שרוב הציבור מעוניין בהפרדה".
התחתונה,  השורה  היא  שמעניינת  מה 
משרד  של  רשמית  כעמדה  שהובאה 
לממשלה  המשפטי  "ליועץ  המשפטים: 
לבטל  מקומית  לרשות  להורות  סמכות  אין 
למשרדים  אלא  הפרדה,  בהם  שיש  אירועים 
לחרוג  לא  לרשויות  מציעה  אני  ממשלתיים. 
דינה  המשפטי  ליועץ  למשנה  אין  מסמכותן. 
זילבר סמכות להורות על ביטול אירועים שיש 

בהם הפרדה".
אומנם  שקד  הטקס.  תם  לא  שבזאת  אלא 
להורות  סמכות  אין  ליועמ"ש  כי  קבעה 
בהפרדה  אירועים  לבטל  מקומיות  לרשויות 
למשרדים  "אלא  שהוסיפה,  הפסקה  אולם 
וכי  אזהרה.  הערת  בעצם  היא  ממשלתיים", 
על  שממומנים  באירועים  מעתה  יהיה  מה 
יאמרו  ומה  והתרבות?  החינוך  משרדי  ידי 
גבוהה  ואילך חברי המועצה להשכלה  מכאן 
החרדיות  המגמות  לסגירת  שהדרישות 

בהפרדה נערמות על שולחנם?
הפרדת הכוחות בין שקד לזילבר, חשובה, 
אך המלאכה של גפני עדיין לא הסתיימה. כל 
דמלכותא  דינא  כי  מפורשות  יובהר  לא  עוד 
הממשלה,  במשרדי  גם  )זילבר(  דינה  אינו 
בשלווה  להתכנס  החרדי  הציבור  יתקשה 
מאחורי הפרגוד ולנהוג על-פי אורחות חייו. 

הפרדת הכוחות בין שקד לזילבר, חשובה, אך 
המלאכה של גפני לא הסתיימה גם אחרי הודעת 

שרת המשפטים שקד. כל עוד לא יובהר מפורשות 
כי דינא דמלכותא אינו דינה )זילבר( גם במשרדי 

הממשלה, יתקשה הציבור החרדי להתכנס בשלווה 
מאחורי הפרגוד ולנהוג על-פי אורחות חייו

הנמל של גפני. יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני בסיור עבודה

בני ברק
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הסדנא תערך ביום שני בשעה 11:00

אתה כנראה 
בכיוון הלא הנכון

המרכז להכוון תעסוקתי מזמין אותך 
לסדנת 'ארגז הכלים לפרנסה בכבוד'

סדנא מקצועית, יעילה ומקיפה שתסייע לך 
למצוא את הדרך לפרנסה מכובדת בכבוד.

העצמה אישית

עולם התעסוקה
שיווק עצמי

מנסה להשיג עבודה ולא מצליח?
שולח קורות חיים ולא נענה?

מגיע לריאיון עבודה ולא יודע מה לומר?
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מגוון רחב של
מוצרי שיער,

קשתות וסיכות
₪ 1
מבחר ענק
של מוצרים

בום בום בלון 40

10 אופנוע
צובר תאוצה

7 שבשבת

5 שעון מעורר
3ספרות זוהרות שעון מעורר

במגוון צורות

עץ הקופים 30

22 תיק כלי מטבח

55 סירה + שלט

35 אוקי טוקי
טווח 100 מ'

20 20קשקשים גיטרה + חיישן
נגינה ע"י לייזר

35 רכבת חשמלית 35 תוכי מחקה
בכל השפות

80 בובה חנוכית
גדולה

30 בובה חנוכית
קטנה

100 פוגו גדול

50 חניון מכוניות

20 דמקה איכותית
12מעץ יו יו סיני 20 עדר חיות

גדולות

40 בובה + בגדים
להחלפה

50 50תוכי מנגן ושורק מכונית שלט
+חיישן

75 סודות הקסמים

75
קסמים
50

7 ג'יפ+ נגרר

4 ערכת מברגים
גדולה

6 וילון אמבטיה

4 2 רובה באולינג  רובה כדורים

2 חבל קפיצה

10 טרקטור  + כף 
לתינוקות

12 טרקטור
10+ כלי עבודה מטוס ממונע

מנגן

10 גלגל מעודד
הליכה לתינוקות

7 מגדל טבעות
לתינוקות

2 תיק פרווה

10 8הגה מנגן בועות סבון
מכני

3 בינגו
קליעה למטרה

2.5 ערכת כלי
עבודה

12 ג'יפ 4*4 גדול

6 כבאית

7 בקבוק קרח

3 כבאיתטרקטור

10 אוטו טלפון
לתינוקות

90 פוגו קטן

החל מ-10 ₪

החל מ- 2 ₪

השקלים

מגוון
ממתקים

מגוון רחב
של יצירות

איכות מעולה 
במחיר
מצחיק

איכות מעולה 
במחיר
מצחיק

2.5 סט 4 מברגים

₪

₪ ₪

₪ ₪

₪₪₪

₪ ₪ ₪ ₪

₪

₪
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₪
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ב-1& 
מבחר ענק 

של מוצרים 

ב-1&

מגוון ממתקים

מגוון רחב של יצירות

מגוון רחב של מוצרי 
שיער,קשתות וסיכות
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מנדי קליין

היוודע  עם  התורה  עולם  על  ירד  כבד  אבל 
רבי  הגאון  של  הסתלקותו  על  המרה  הבשורה 
ברוך,  אור  ישיבת  ראש  זצ"ל,  טולידנו  גבריאל 
ביום  בדור,  הספרדים  הישיבות  ראשי  ומגדולי 

חמישי האחרון, והוא בן 79 בפטירתו. 
הגאון רבי גבריאל נולד בעיר מקנס שבמרוקו 
ששימש  זצ"ל,  טולידנו  שלמה  רבי  לאביו 
כדרשן בעיר, ולאמו בתו של הגאון רבי רפאל 
ברוך טולידנו זצ"ל, רבה של העיר וראש אבות 

בתי הדין. 
חייקין  חיים  רבי  הגאון  אצל  למד  בצעירותו 
כך  ואחר  בצרפת,  בן  לה  אקס  בישיבית  זצ"ל, 
שם  פוניבז',  בישיבת  ללמוד  ונכנס  לארץ  עלה 
הישיבה  ראש  של  המובהקים  מתלמידיו  היה 

מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, שקירבו מאוד. 
כר"מ  שימש  הנישואין,  בברית  שבא  לאחר 
לצידו  קטמון,  בשכונת  יוסף,  פורת  בישיבת 
כהן.  שלום  חכם  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  של 

ומועצת  ש"ס  הקמת  עם  הראשונה  ובתקופה 
חכמי התורה שימש כחבר במועצת לזמן קצר. 

אחר כך הקים את ישיבת 'אור ברוך' בשכונת 
של  נשיאותו  תחת  הירושלמית,  וגן  בית 
הגראמ"מ שך, שהגיע לישיבה למסור שיעורים 

מדי פעם בפעם. 
במקביל, היה ממנהיגי ארגון "אמ"ת – ארגון 
של  בדרכו  שהלכו  ספרדים,  תורה"  מרביצי 

הגראמ"מ שך. 
בהם  תורנים.  ספרים  כמה  גם  חיבר  הגר"ג 
על  וביאורים  חידושים  גבר"  "מצעדי  סדרת 
הכולל  ישראל",  "גאל  הספר  ואת  הש"ס, 

חידושים על התורה. 
במסירות  המשיך  אך  חלה,  שנה  כ-15  לפני 
עד  שיעוריו,  את  ולמסור  לישיבה  להגיע  נפש 
נאלץ  והוא  מחלתו  גברה  שנים  כשלוש  שלפני 
רפאל  רבי  הגאון  כשבנו  לביתו,  מרותק  להיות 

ברוך ממשיך את דרכו בראשות הישיבה. 
במצבו  הדרדרות  חלה  האחרונים  בשבועות 
הרפואי, והוא אושפז בבית החולים שערי צדק 

יום  חשוון,  ט"ז  חמישי  שביום  עד  בירושלים, 
נשמתו  את  השיב  המובהק,  רבו  של  היארצייט 

ליוצרה. 
פטירתו:  על  אבל  הודעת  פרסמו  בש"ס 
התורה  חכמי  מועצת  ובראשה  ש״ס  "תנועת 
ונציגיה,  דרעי  אריה  התנועה  יו״ר  שליט״א, 
רבי  הגאון  של  הסתלקותו  את  מרה  מבכים 
גבריאל טולידנו זצ"ל, ראש ישיבת 'אור ברוך' 
בדורנו  הישיבות  ראשי  מגדולי  בירושלים, 
שימש  חתונתו  ולאחר  פוניבז'  בישיבת  התחנך 
יוסף" בשכונת קטמונים  "פורת  בישיבת  כר"מ 
יחד עם מרן נשיא מועצת החכמים הגר"ש כהן 
שליט"א. הקים בעוז ותעצומות את ישיבת 'אור 
ברוך' המעטירה בשכונת בית וגן. כיהן מלפנים 
ש"ס.  תנועת  של  התורה  חכמי  מועצת  כחבר 
תורה  ולהרביץ  הרבה  תלמידים  להעמיד  זכה 
לעדרים, בין תלמידיו בישיבה ובכולל האברכים 
יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי.תנועת ש"ס  נמנה 
אבלה יחד עם כל בית ישראל על האבדן הגדול 
לאחיו  כנים  תנחומים  ומשגרת  התורה,  לעולם 

הרבנים  ובניו  ולאחיו  שליט"א,  מיכאל  הרה"ג 
ושבר  שוד  עוד  נדע  ושלא  שליט״א,  הגאונים 

בגבולנו".
מהיכל  הערב  בשעות  יצא  הלווייתו  מסע 
ישיבת "אור ברוך", שם ספדו לו אחיו הרבנים 
כי  שאמר  אויערבך  הגר"ש  בהם  תורה,  וגדולי 
בתורה  ועסק  זיכוך  אחר  בזיכוך  הזדכך  המנוח 

מתוך ייסורים קשים. 
כיצד  סיפר  טולידנו  מיכאל  רבי  הגאון  אחיו 
מסר נפשו לקרב את העם שבשדות, בהם עולי 
ולהחזירם לדרך התורה. הוא הוסיף כי  מרוקו, 
מעלה  של  לישיבה  עולה  גבריאל  שרבי  כעת 
מקדמים את פניו זקנו הגדול ואביו, והוא אומר 

להם "עשיתי ככל אשר ציוויתנו". 
נעים  בן  יעקב  רבי  הגאון  לו  ספדו  כן  כמו 
ומשגיח הישיבה רבי אליעזר משה דונט. משם 
נטמן.  שם  המנוחות  להר  הלוויה  מסע  יצא 

ת.נ.צ.ב.ה. 

אבל בעולם 
התורה

ביום חמישי הסתלק לגנזי מרומים ראש ישיבת אור ברוך 
ומגדולי ראשי הישיבות הספרדים בדור הגאון רבי גבריאל 
טולידנו, לאחר שהזדכך בייסורים קשים ומרים והוא בן 79 

בפטירתו ● הלוויתו יצאה מהיכל הישיבה שם ספדו לו אחיו 
הגאון רבי גבריאל טולידנו זצ"ל הרבנים וגדולי תורה ● מתולדותיו 

העדויות 

והזכרונות 

בשישי ב-

בג"ץ נגד הרב 
שופטי בג"ץ שוב התערבו באמירות תורניות, והורו לעצור את מינוי של הרב הצבאי החדש עד שיבהיר תשובות 

הלכתיות שפרסם בעבר  בצעד חריג הראשל"צ הגר"י יוסף ביקש להצטרף כמשיב לעתירה: "מבקשים לסתום פיות 
הרבנים"  מלכיאלי: "איך זה היה נשמע אם הרה"ר היה מביע את דעתו בענייני הצוללת שנרכשו ע"י צה"ל?"

 מאת: שי בן מאיר

שוב  בג"ץ  שופטי  משה:  בתורת  יד  מרימים 
ודרשו  תורניות,  בפסיקות  השבוע  התערבו 
מרב בישראל לחזור בו ולהבהיר דברים שכתב 

במענה לשאלה. 
המדובר בעתירה שהגישו חברות הכנסת של 
מרצ נגד מינויו של הרב אייל קרים לרב הצבאי 
שהשיב  תורניות  תשובות  בעקבות  הראשי, 
סלים  נאור,  מרים  השופטים,  שונות.  בסוגיות 
וניל הנדל, מתחו ביקורת על הדברים,  ג'ובראן 
ואף הגדילו לעשות, כשטענו כי הדברים שאמר 
הרב קרים כלל לא כתובים בתורה, למרות שהוא 
צו  הוציאו  השופטים  מפורשים.  פסוקים  ציטט 
על תנאי שעצר את מינויו של קרים שהיה אמור 
את  להבהיר  לו  והורו  )רביעי(,  היום  להיות 

דבריו.  
גדולה,  סערה  עוררה  הבוטה  ההתערבות 
והראשל"צ הגר"י יוסף החליט בצעד חריג לבקש 
מבג"ץ להצטרף כמשיב לעתירה. בבקשתו כתב 
הגר"י כי "העותרים מבקשים בעתירתם לסתום 
את פיותיהם של רבני ישראל, בדרישתם למנוע 
ישראל  מרבנים באשר הם להמשיך את מסורת 
ישראל,  לעם  תורה  וללמד  שנים  אלפי  משך 
ודאי  להשתנות,  יכולה  איננה  ישראל  תורת 
שרבנים אינם רשאים בשום מצב לשנות אפילו 
אות מהתורה כפי שנמסרה לנו בהר סיני, בתורה 

שבכתב ובתורה שבעל פה". 
"תורת ישראל ממנה מתקיים עם ישראל אלפי 
המוסרית  התורה  היא  חיים,  תורת  היא  שנים, 
ביותר בעולם, היא איננה זקוקה להגנת המבקש 
תורת  של  מכוחה  רק  איש,  של  להגנתו  ולא 
ישראל אנו יושבים כאן בארצנו, מכוחה שרדנו 
אלפי שנים. מצופה מאותם עותרים להרפות את 
ידיהם ולהניח לנו רבני ישראל לקיים וללמד את 
קיומו  ובכך להמשיך את מסורת  ישראל,  תורת 
במלאכת  שעוסקים  מי  של  תקיפה  העם,  של 
עם  יושב  עליו  הענף  ככריתת  כמוה  זו,  קודש 

ישראל כולו.
מבקשים  "בעתירתם  בבקשה:  נכתב  עוד 
תורת  לפיו  מסוכן  תקדים  לקבוע  העותרים 
להיות  עלולים  תכניה  לביקורת,  ניתנת  ישראל 
נראה  שהוא  כפי  הזמן  לרוח  בהתאם  מצונזרים 
לציין  רוצה  ואינני  מעוניין  אינני  בעיניהם, 
באלו תקופות עמדה תורת ישראל למבחנה של 
וחמור  ישראל,  רבני  על  התקפה  זוהי  צנזורה, 
מכך על תורת ישראל, לכך לא יכול בית המשפט 

הנכבד לתת יד". 
החלטת  את  תקפו  הפוליטית  במערכת  גם 
בג"ץ. יו"ר ש"ס השר אריה דרעי אמר כי "מדובר 
בתקדים מסוכן". לדבריו, "אם הרב לא היה עונה 
הוא  לתפקידו.  חוטא  היה  תלמידיו,  לשאלות 
אמר להם מה אומרת תורת ישראל. מישהו יכול 

למחוק את מה שכתוב בתורה?", תהה דרעי.

אמר  הוא  התפלא,  אתמול  ג'ובראן  "השופט 
בה  שיש  ויודע  ישראל  תורת  את  מכיר  שהוא 
רק דברים טובים והוא לא מצא כזה דבר. אתה 
דעתו  על  להעלות  יכול  מישהו  אם  אותי  שואל 
באמת  להיות  צריך  הרי  לזה?  התכוון  שהרב 
דרעי  הוסיף  דברים",  כאלה  לחשוב  כדי  הזוי 
"יש  כי  הוסיף,  הפנים  שר  צה''ל.  לגלי  בראיון 
כאלו שמנסים לכפות דרך של מיעוט קטן על ידי 

העליון, את מה שלא הצליחו בבחירות". 
אמש  נאם  מלכיאלי  מיכאל  הכנסת  חבר 
במליאה והתייחס לסערה. "מאוד תמוה בעיניי", 
כיגון  הלכה  בענייני  "מדוע  מלכיאלי.  אמר 
של  תפקידה  מטעם  אשר  בצה"ל  נשים  שירות 

הרבנות הצבאית הוא לקבוע את הפסק בנושא, 
מתערב בג"ץ בעניינים לא לו". מלכיאלי הזכיר 
את הסערה הנוכחית בה התערב בג"ץ בפסיקה 
זה  איך  ולהלכה?  לבג"ץ  "מה  ותמה:  הלכתית 
היה נשמע אם הרב הראשי לישראל, היה מביע 
את דעתו בענייני הצוללת שנרכשו ע"י צה"ל?". 
בתוך כך, המדינה העבירה לבג"ץ את תגובתה 
לעתירה נגד המינוי, לפיה יש לדחות את העתירה 
שכן לא נפל פגם בהחלטת הרמטכ"ל למנות את 
הרב קרים לתפקיד וכי הוא "האדם הנכון בזמן 
הנכון" לתפקיד, נוכח יכולותיו, ידיעותיו ורקעו 

הצבאי. 

פלאש 90 	Pierre Terdjman :צילום 	
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מהפכת מחירי המשקפיים!

כל המסגרות בחנות
50-100 ש”ח

בס”ד

זוג עדשות דקות 
 1.56 + ציפויים עד 

מספר 4/2 -

קופסת עדשות 
 מגע חודשיות

6 עדשות

זוג עדשות 
מולטיפוקל דור 

חדש גרמני ליטוש 
אחורי + ציפויים 35&

&45רק -

רק -

390&

רק -

 הגיעה קולקציה חדשה של מסגרות 
כולל מסגרות פלסטיק שקוף עם מוטות מתכת דקים



בני ברק כ"ב בחשון תשע"ז 122623/11/16

נתניהו, העו"ד והצוללות
"פרשת הצוללות": על פי הדיווחים רה"מ נתניהו לחץ לקנות צוללות נוספות מגרמניה, בניגוד לעמדת מערכת הביטחון, 
כשבמקביל עורך דינו דוד שמרון משמש גם כפרקליטו של של הנציג הישראלי של המספנה הגרמנית ● באופוזיציה קראו 

לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה שמצידו הגיב: "תורידו הילוך, אתם יכולים להירגע. אני הולך להיות איתכם עוד הרבה זמן".

מאת: שי בן מאיר
צוללים: פרשה חדשה נקשרה והסתבכה בשבוע האחרון בשמו 
רכישת  עסקאות  סביב  הפעם  נתניהו,  בנימין  ראש הממשלה  של 

הצוללות החדשות מגרמניה. 
הפרשה החלה בחשיפה של העיתונאי רביב דרוקר, לפיה עורך 
דינו של נתניהו דוד שמרון ייצג גם את הנציג בישראל של המספנה 
הגרמנית מיקי גנור. עוד דווח כי נתניהו קידם את רכישת הצוללות 
בניגוד לדעת צה"ל וללא ידיעת שר הביטחון דאז משה בוגי יעלון. 
כלי  לקניית  בין-לאומי  מכרז  לבטל  לחץ  נתניהו  כי  דווח,  בנוסף 
שייט שיגנו על אסדות הגז, והמספנה הגרמנית זכתה במכרז. עוד 
יו"ר ארגון עובדי צה"ל  נטען בדיווח, כי שמרון וגנור נועדו עם 
במהלך,  לתמוך  אותם  לשכנע  במטרה  ההסתדרות,  יו"ר  ועם 
להפרטת תחזוקת כלי השייט והצוללות מחיל הים למספנה שגנור 

יקים בנמל חיפה.  
"רה"מ  ומסרו:  הדיווח  את  הכחישו  הממשלה  ראש  בלשכת 
נתניהו אינו מכיר את גנור ולא ידע על שום קשר בינו לבין עו"ד 
בעניין  נתניהו  רה"מ  עם  שוחח  לא  מעולם  שמרון  עו"ד  שמרון. 
כלשהו הקשור ללקוחותיו. הסיבה היחידה לעסקה עם הגרמנים 

היא שיקולים אסטרטגיים ושיקולים כלכליים"
מדינה  גורמי  מול  מעולם  שוחחתי  "לא  הגיב:  מצדו  שמרון 
כלשהם בנושא הפרטת מספנת חיל הים ולא טיפלתי מול גורמי 
אשר  ישראל.  מדינת  ע"י  שיט  כלי  רכש  בסוגיית  כלשהם  מדינה 
לפגישה עם יו"ר ההסתדרות, הרי נכון שסברנו שאם אכן תעבור 
תחזוקת חיל הים במסגרת הפרטת פעילות התחזוקה לגורם אזרחי, 
כי אז רצוי להגיע להידברות עם ההסתדרות. לא שוחחתי בעניינים 

אלה מעולם עם ראש הממשלה".
הדיווח הזה נתן את האות לפרוץ הסערה החדשה, כשבאופוזיציה 

קוראים לפתוח בחקירה נגד נתניהו. 
את  פרסה  בה  הודעה  פרסמה  לאומי  לביטחון  המועצה 
הביטחון  במערכת  כי  וטענה  לשיטתה,  העניינים  השתלשלות 
תקין  החלטות  קבלת  הליך  התקיים  וכי  נוספות  צוללות  ביקשו 

ומסודר. "רכש הצוללות נעשה בתיאום מלא עם משרד הביטחון 
בהליך תקין לחלוטין", נאמר בהודעה.

נפגש  הביטחון  משרד  של  מוסמך  נציג  המל"ל,  הודעת  לפי 
את  המפרט  מסמך  והעביר  כהן,  יוסי  דאז  המל"ל  ראש  עם 
בעתיד  להחליף  שאמורות  צוללות,  שלוש  לרכוש  צה"ל  דרישת 
לגרמניה  טסים  וכהן  נתניהו  מכן  לאחר  הקיימות.  הצוללות  את 

האפשרות  את  שמאשרת  מרקל  אנגלה  הקנצרלית  עם  ונפגשים 
הקבינט  את  מעדכן  ונתניהו  לארץ  חוזרים  הם  הצוללות,  לרכוש 

בנוכחות יעלון בהסכמת מרקל, כך לטענת המל"ל. 
יעלון,  לשעבר  הביטחון  שר  הוא  למדורה,  שמן  שהוסיף  מי 
התנגדתי  "אכן,  המל"ל:  תיאורי  את  הכחיש  בה  הודעה  שפרסם 
צוללות  בשלוש  הים  חיל  של  הצוללות  צי  להגדלת  נחרצות 
וכלכליים,  ארגוניים  מבצעיים,  מטעמים  עת,  באותה  נוספות. 
פרסומיו  הקרובות.  בשנים  לא  ואף  בכך,  צורך  לצה"ל  היה  לא 
מקיפה של  בדיקה  ומחייבים  מאוד,  בנושא מטרידים  דרוקר  של 
המתוארת  הדברים  השתלשלות  תיאור  הרלוונטיים.  הגורמים 
בהודעת המל"ל, הוא חסר ואינו משקף את המציאות כהווייתה".

יש  יו"ר  בנושא.  בחקירה  לפתוח  קראו  באופוזיציה  כאמור, 
יאיר לפיד אמר השבוע: "הנושא הזה צריך להיחקר.  עתיד ח"כ 
למה עו"ד שמרון לא אמר כלום לראש הממשלה? למה זה הוסתר 
הוא  כסף  כמה  והביטחון?  החוץ  ועדת  ומחברי  הקבינט  מחברי 
קיבל? על מה הוא קיבל את הכסף הזה? למה הם שכרו אותו? 
כדי  הממשלה  ראש  של  האישי  פרקליטו  את  שוכר  לא  אחד  אף 
לקדם את העסקה הביטחונית הכי גדולה בתולדות המדינה, אלא 
אם כן הוא משוכנע שייצא לו מזה משהו. שש שנים שמרון עובד 
מיקי  של  החברה  קיבלה  עמלה  איזו  מזה?  להם  יצא  מה  איתם. 
גנור? כשמדובר בצה"ל, בחייליו ובמפקדיו, לא יכול להיות שלא 

תהיה חקירה מקיפה עד שנדע את האמת, את כל האמת".
נתניהו מצידו שב והכחיש את הדיווחים וטען כי השיקול היחיד 
שהנחה אותו הוא ביטחונה של ישראל. "יש מי שמתעקש כל הזמן 
להשחיר את פניה של ישראל. יש פה מה שאני קורא - תעשיית 
"אין פלא שאותם  הדכדוך, כל הזמן להגיד כמה רע פה", אמר. 
הזמן  שכל  אלה  גם  הם  הדכדוך,  תעשיית  את  שמובילים  אנשים 
מפריחים לאוויר בלונים מלאי אוויר. באותה מהירות שהבלונים 
יכולים  אתם  הילוך,  תורידו  מתרוקנים.  הם  באוויר,  מתמלאים 

להירגע. אני הולך להיות איתכם עוד הרבה זמן".

צילום: לע"מ

מאת: שי בן מאיר

האסדרה  ועדת  הבריאות:  על  המלחמה 
)שני(  השבוע  הגישה  בישראל,  תזונה  לקידום 

את המלצותיה, לשר הבריאות יעקב ליצמן. 
 ,2016 אפריל  בחודש  מונתה  האסדרה  ועדה 
תזונתית  לאסדרה  המלצות  לגבש  במטרה 
לאוכלוסיית  בריאה  תזונתית  סביבה  לקידום 
מתחום  אישים  של  שורה  וכללה  ישראל, 
מנכ"ל  בראשות  המזון  ומתעשיית  הבריאות 

משרד הבריאות משה בר סימן טוב. 
בחזית  מזון  סימון  שהוגשו:  המסקנות  בין 
חיובי  סימון   - ושיפוטי  אינפורמטיבי  האריזה 
וסימון שלילי. הגבלת שיווק ופרסום מזון מזיק 
ולנוער.  לילדים  ושיווק  פרסום  על  דגש  עם 
החינוך  במערכות  תזונה  על  תזונתית  רגולציה 
השונות. קידום תזונה בריאה במפעלים גדולים 
המוזנים על ידי המדינה. עידוד יצרנים בינוניים 
וקטנים לייצר מזון בריא. מתן תמיכות ותמרוץ 
מענקי מחקר לעידוד ייצור מזון בריא באמצעות 
שונים.  ממשרדים  מדענים  בין  פעולה  שתוף 

במערכת  לאומית  הסברה  תזונתי.  חינוך  קידום 
החינוך ובמדיה וקידום הנגשה כלכלית של מזון 

בריא.
סימון  כוללת  המרכזית,  ההמלצה  כאמור 
שיכללו  מוצרים  שעל  כלומר  אדום",  "מזון 
מרכיבים לא בריאים יהיה סימון מיוחד שיתריע 
יערך  הזה  הסימון  הבריאותית.  סכנתם  מפני 
בשלושה שלבים, שהראשון שבהם יהיה בינואר 
בהוראת  שנה  בחצי  דחייה  אפשרות  עם   2018
והשלב   2019 ביולי  יחל  השני  השלב  השר, 

השלישי והסופי ב-2020. 
בשלב  שפורסמה,  הטבלה  לפי  למשל,  כך 
נתרן  מ"ג   800 בו  שיש  מוצק  מזון  הראשון 
ב-100 גרם מוצר, יסומן כ"מזון אדום", בשלב 
השני הסימון יהיה גם על מוצרים המכילים רק 
500 מ"ג נתרן, ובשלב השלישי מוצר המכיל רק 

400 מ"ג יקבל את הסימון המרשיע. 
בהגשת  אמר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
הוועדה  חברי  עבודת  על  מברך  "אני  הדו"ח: 
אנו  כי  להבהיר  מבקש  ואני  המזון,  לאסדרת 
לאזרחי  נכונה  בתזונה  שינוי  להוביל  נחושים 
מודעות  העלאת  הוא  הראשון  השלב  ישראל. 
בריא,  לא  במזון  הכרוכות  לסכנות  הציבור 

ובהמשך גם לעודד צריכת מזון ראוי ובריא.
"אני מברך את התעשיינים וכל גורמי המשק 
עליו הכרזנו  איתנו בתהליך הלאומי  ששותפים 
למניעת תחלואה ולהביא לשינוי הרגלי התזונה 

בקרב הציבור.
שישראל  כך  על  מצביעים  הסוכר  "נתוני 
מובילה בצריכת סוכר פר נפש. משרד הבריאות 
נחוש בדרכו למגר את התופעה, במטרה לשמור 

על בריאות הציבור ומניעת תחלואה. זה האתגר 
שיישום  בטוח  ואני  זו  בתקופה  שלנו  המרכזי 
כל  בשיתוף  במזון,  האסדרה  וועדת  המלצות 
הגורמים בתעשיית המזון, יביאו לשינוי המיוחל 

לטובת אזרחי ישראל".
טוב  סימן  בר  משה  הבריאות  משרד  מנכ"ל 
בה  חשובה  פתיחה  נקודת  זו  "היום  אמר: 
עצמה  על  לוקחת  הישראלית  הבריאות  מערכת 
אחריות נוספת. אורח חיים בריא ותזונה בריאה 
ומיעוט  תזונאים  לקומץ  כה  עד  שמור  היה 
לדבר.  משוגעים  כמה  ועוד  ואחיות,  רופאים 
ואנו הופכים את הנושא הזה היום לנחלת הכלל 
הזכות  בישראל.  הציבורי  בשיח  מרכזי  ולנושא 
לאורח חיים בריא היא של כולם, והחובה שלנו 
את  שמאפשרת  סביבה  לייצר  היא  כממשלה 

הבחירה הבריאה.
יעקב  הרב  הבריאות,  לשר  מודה  "אני 
הועדה  לחברי  והתעקש,  ודחף  שהוביל  ליצמן 
הבריאות  משרד  ולעובדי  למהלך  שהתגייסו 
ומסורה,  אינטנסיבית  בעבודה  לסוגיה  שנרתמו 

ומתוך תחושת שליחות עמוקה".

המלחמה על המזון הבריא 
ועדת האסדרה לקידום התזונה בישראל הגישה השבוע את 
המלצותיה לשר הבריאות יעקב ליצמן ● בין ההמלצות: 
סימון "מזון אדום" על מוצרים המכילים מרכיבים לא 
בריאים, הגבלת השיווק והפרסום של מזון מזיק ועידוד 
יצרנים לייצר מזון בריא וקידום חינוך תזונתי ● ליצמן: 

"משרד הבריאות נחוש בדרכו למגר את התופעה, במטרה 
לשמור על בריאות הציבור ומניעת תחלואה"

השר ליצמן ומנכ"ל משרדו משה בר סימן טוב בהגשת הדו"ח )צילום: אלכס קולומויסקי(

כך יסומן 'המזון האדום'



בני ברק

 מרכז הכוון תעסוקתי מזמין אתכם למפגש תעסוקה ופרנסה בו יוצעו משרות חמות
במגוון תחומים וכן ינתנו טיפים לחיפוש נכון וממוקד של עבודה.

משרות חמות בבני ברק

יש להשאיר הודעה ונציג יחזור אליך בהקדם

יום שלישי כ״ח בחשון )29.11.16( בשעה 19:00
רח׳ הירדן 31, בני ברק, קומה 4.

<< הכניסה חופשית - בהרשמה מראש בטל׳ 03-7707403 >>

המפגש הקרוב

יש פתרונות מתחת לפנס

תפסיק 
לחפש עבודה

המפגש מיועד לגברים בלבד
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מאת: חיים בנשק

ארצות  של  הנבחר  נשיאה  טראמפ,  דונלד 
הממשל  צמרת  את  לאייש  ממשיך  הברית, 
החדש שלו, והכריז השבוע על שלושה מינויים 
של  הכללי  התובע   ,CIA-ה ראש  בכירים: 
בנוסף,  לאומי.  לביטחון  והיועץ  הברית  ארצות 
המינויים  שני  על  להכריז  טראמפ  צפוי  בקרוב 
הבכירים ביותר בקבינט שלו שעדיין לא אוישו: 

שר ההגנה ומזכיר המדינה.
ג'ף  הסנאטור  נבחר  הכללי  התובע  לתפקיד 
סשנס. סשנס, בן ה-69 ובעבר התובע הכללי של 
טראמפ  של  ההגירה  במדיניות  דוגל  אריזונה, 
אזרחות  מתן  נגד  בחריפות  בעבר  והתבטא 
החומה  הקמת  ובעד  חוקיים  בלתי  למהגרים 

בגבול מקסיקו.
ובשנים  ישראל,  לתומך  נחשב  סשנס 
האחרונות הדגיש את הזכות של ישראל להתגונן 
הוא  בנוסף  בנוסף,  הרקטות של החמאס.  מפני 
מתנגד חריף של הסכם הגרעין עם איראן, אותו 

כינה "יצור חוסר יציבות במזרח התיכון ועלול 
להוביל למרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון".

הגנרל  נבחר  לאומי  לביטחון  היועץ  לתפקיד 
כמתפקד  רשום  פלין  פלין.  מייקל  בדימוס 
ליברליות  דעות  ובעל  הדמוקרטית  למפלגה 
במספר נושאים, אך במירוץ הבחירות לנשיאות 
של  לטענתו  ביטחון.  בנושאי  לטראמפ  ייעץ 
החריפים  המתנגדים  לאחד  שנחשב  פלין, 
למדיניות החוץ של אובמה, על ארה"ב להתקרב 
במהלך  פעולה.  בשיתוף  עמה  ולעבוד  לרוסיה 

הקיץ האחרון השווה בין האיסלאם לסרטן. 
בית  חבר  נבחר   CIA-ה ראש  לתפקיד 
בוגר   52 בן  פומפאו,  פומפאו.  מייק  הנבחרים, 
והאקדמיה  בהרווארד  למשפטים  הספר  בית 
שמרן  רפובליקאי  הוא  פוינט,  ווסט  הצבאית 
וחבר בקונגרס מאז 2011 ונחשב למתנגד חריף 
על  ההודעה  לפני  יומיים  איראן.  עם  להסכם 
מינויו, כתב בחשבון הטוויטר שלו: "אני מצפה 
לבטל את תוקף ההסכם הרה האסון שנעשה עם 

המדינה מממנת הטרור הגדולה בעולם". 

כאמור, התפקידים הבכירים של מזכיר ההגנה 
ומזכיר המדינה עדיין פנויים. המועמד המסתמן 
לתפקיד מזכיר ההגנה הוא הגנרל לשעבר ג'יימס 
השבוע  בסוף  טראמפ  עם  נפגש  הוא  מאטיס. 
לשאלת  הנבחר  הנשיא  אמר  הפגישה  ובסיום 
שהוא  זה  לומר  יכול  שאני  מה  "כל  כתבים: 

הדבר האמתי, הוא לגמרי הדבר האמתי".
אטיס, בן 66, שירת בצבא ארה"ב במשך 44 
בקב  הנחתים  חיל  כמפקד  בעיקר  וזכור  שנים, 
כן  כמו  ב-2004.  בעיראק  פאלוג'ה  על  הקשה 

כיהן כמפקד הפיקוד המרכזי של הצבא. 
בניגוד למועמדים אחרים לתפקידים בממשל 
ההתנחלויות,  במפעל  תמיכה  טראמפ, שהביעו 
גורמות  הן  כי  טען  ביקורת,  מתח  דווקא  אטיס 
המדינות.  שתי  בפתרון  ותמך  לאפרטהייד, 
"המצב הנוכחי בסכסוך הישראלי-פלסטיני לא 
יכול להימשך" יחד עם זאת אמר בעבר כי הוא 
היציבות  לחוסר  המרכזי  כגורם  באיראן  רואה 

במזרח התיכון. 
רומני,  מיט  עם  גם  נפגש  טראמפ  במקביל, 

לנשיאות  הרפובליקני  המועמד  שהיה  מי 
האחרונה  הבחירות  מערכת  ובמהלך  ב-2012, 
תקף בחריפות את טראמפ. רומני הוא המועמד 
המוביל לתפקיד מזכיר המדינה. לאחר הפגישה 
אמר טראמפ כי היא "היתה נהדרת. רומני הוסיף 
זירות בעולם.  כי הם שוחחו "לעומק על מגוון 
חלקנו זה עם זה את העמדות שלנו על הנושאים 
על  הערכה  מלא  "אני  רומני.  אמר  האלה", 
ההזדמנות לשוחח עם הנשיא הנבחר ואני מצפה 

לממשל החדש ולדברים שהוא יעשה".
בתוך כך, בממשלה בישראל נמשכים חילוקי 
השר  החדש.  האמריקני  לממשל  ביחס  הדעות 
בכירים  עם  נפגש  בארה"ב  השוהה  בנט  נפתלי 
לא  שהנשיא  מהם  וביקש  טראמפ  של  בצוותו 
אלא  המדינות.  שתי  פתרון  את  לאמץ  ימהר 
שראש הממשלה נתניהו לא אהב את הפגישה, 
הוראה  הפיץ  ברוורמן,  צחי  הממשלה  ומזכיר 
הנשיא  צוות  עם  כלל  קשר  ליצור  שלא  לשרים 

הנבחר. 

כל אנשי הנשיא
הנשיא הנבחר של ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך לאייש את 
צמרת הממשל החדש והשבוע הכריז על שלושה מינויים בכירים 

ונפגש עם מועמדים לתפקידי מזכיר המדינה ומזכיר ההגנה 
● במקביל, בעקבות פגישת השר בנט עם בכירים בצוותו של 

טראמפ, הפיץ מזכיר הממשלה הוראה לשרים לא ליצור קשר עם 
הממשל האמריקני 

רח‘ השומר 22 בני ברק | 
להזמנות: 03-7708770

סושי | אגרול | מוקפצים  
סלטים ועוד 
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 סושי אגרול מוקפצים סלטים 
הכל ב 26 שקלים

מגשים 

מיוחדים 

לאירועים

תפריט חדש

מדי יום חמישי

צ'ולנט בשרי ביתי 

מיוחד!

(חצי קילו 18& בלבד!)

עורכים שבת חתן?
שפע מטעמים
”הטעם שלכם השפע שלנו“

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

חגיגה של טעמים וסגנונות: 
בשרים, עופות, דגים, תוספות, סלטי הבית

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, 
ביהכנ"ס במקום

www.shefam.net | חניה במקום, רח' ר' עקיבא 5 פ"ת. גישה לנכים
להזמנות: 052-8838186שעות פתיחה: חמישי: 17:00-23:00 | שישי: 8:00-14:00

מינימום הזמנה 30 איש | 250
 ₪ לאדם לשבת מושלמת!

7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

מבצע ענק לאירועים!!!מבצע לכל סוגי האירועים!
מרק תימני הכולל:

עוף, תפו"א, ירקות, חילבה
סחוג, לחוח, פיתות

רק 20 & לסועד!

בקניה מעל 
&100

סלט חינם!

3 חלות

10& 30& לסועד! רק-

רק-

כולל לחמניות!



סוגי עוגות 
שמרים

בכל הטעמים 

לחמי מחמצת פסים שמנת
בכל הטעמים

עוגיות במבחר 
טעמים

ללא סוכר
גם מקמח מלא

עוגיות 
מכל 

הסוגים

בורקס 
טורקי בכל 

הטעמים

מבחר עוגות 
יומולדת

ולכל אירוע
כולל הקדשות

ללא חומר משמר | ללא 
סוכר | ללא שמן | ללא 
מרגרינה | ללא שמרים

לחמניות
נקניקיה

סניף פתח תקווה
רח‘ בר כוכבא 11   

03-9311280

פתוח רצוף 06:00-23:00

 סניף בני ברק
רח‘ זבוטינסקי 56
03-5795395 

פיתות
מכל הסוגים

חלות
מכל הסוגים 
בכל הגדלים

כשר למהדרין

הגיעו!!הסופגניות 
פרווהכל הטעמים 

מבצעים חמים 
בקציר חיטים
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של  שיחתן  "יפה  אומרים:  חז"ל 
בנים,  של  מתורתן  אבות  עבדי 
שהרי פרשתו של "אליעזר" שנים 
והשרץ  אמורה,  היא  דפין  ושלושה 
בשרו  את  מטמא  דמו  ואין  תורה  מגופי 
אלא מריבוי המקרא". )ילקוט חיי שרה קט(. 
פישרה של  את  להבין  איך אפשר  לכאורה, 
האריכות הגדולה )918 מילים!( שבשיחתו 
לשיחתן  חשיבות  יש  אם  גם  אליעזר?  של 
של עבדי אבות, הרי אין כאן כל פרופורציה 

לעומת מצוות ופרשיות חשובות בתורה?
בגמרא )תענית  ד ע"א( אמרו, שאליעזר 
עבד אברהם שאל שלא כהוגן, וזכה שהשיבו 
אומר  אשר  הנערה  אמר:  שהרי  כהוגן.  לו 
י"ד(,  כ"ד,  )בראשית  כדך  נא  הטי  אליה 
עיוורת  או  חיגרת  נערה  לבוא  היתה  יכולה 
לו  ונזדמנה  כהוגן  לו  השיבו  אך   ? ח"ו 
רבקה. ותמוה, איך לאיש כזה ששאל שלא 
כהוגן וסיכן את יצחק באשה שאינה ראויה 
לו, זוכה להקרא בפי חכמינו ז"ל: )בראשית 
י"ז  )משלי  ב( בשם "עבד משכיל"  ס,  רבה 
ב(, האם לזה יקרא "משכיל" כששואל שלא 

כהוגן?
י"ל שהרי אמרו חז"ל )בראשית רבה נ"ט, 
מאד  שהשתוקק  בת,  לאליעזר  שהייתה  ט( 
השיבו:  אבינו  ואברהם  ליצחק.  להשיאה 
ארור  ואין  ארורים,  ובניך  ארור  "אתה 
וודאי הוא נפגע מתשובה  מתדבק בברוך". 
אברהם  של  ביתו"  "זקן  נקרא:  הוא  הן  זו. 
ברוחניות!  לו",  בכל אשר  "המושל  אבינו. 
שליט  והיה  אברהם,  לשל  דומה  דיוקנו  זיו 
עד  ח(  נ"ט,  רבה  )בראשית  כמוהו  ביצרו 
דולה  שהיה  בגלל  לאליעזר  נקבע  ששמו 
ע"ב(,  כ"ח  )יומא  רבו  מתורת  ומשקה 
ובצורה כזו מזלזלת נדחה ע"י אברהם אדונו, 
היתכן? האם  אנשי חרן, עובדי  עבודה זרה, 
עדיפים עליו? אך למרות זאת הוא הושבע 

ע"י אברהם אבינו והלך בלי לפקפק.
יש  שאכן  ולמצוא  לברר  יכול  היה  הוא 
לבתואל בת, אבל היא בת שלוש ויצחק בן 
ארבעים, ולטעון שהגילאים אינם מתאימים. 
אבינו,  אברהם  לאדונו-  כנען  לארץ  לשוב 
אולם  בתו.  את  ישא  שיצחק  אותו  ולשכנע 
דעתו  כליל  ביטל  נאמן,  עבד  היה  הוא 
ורצונו,  עד כדי כך, שהציב מבחן שבו לא 
שיזמין  להקב"ה  והשאיר  כלל,  היה מעורב 
לא  ולהחלטתו  תקבע,  לא  שדעתו  ויביא. 

תהיה משקל. 
כמה  ללמדנו  כדי  ארוכה.  זו  פרשה 
שהוא  אדם  ורק  האישית,  הנגיעה  מסוכנת 
"עבד נאמן" מסוגל להתנער ממנה. זו היתה 
גדולתו של אליעזר ומשום כך זכה לפרשה 
הנהגתו  יפה  כי  וגדולה,  ארוכה  כך  כל 

ושיחתו ללמדנו בינה.
הספיד  זצ"ל  וסרמן  אלחנן  רבי  הגאון 
את מורו ורבו, רבם של ישראל החפץ חיים 
ענקים  דמות  להספיד  קשה  ואמר:  זצ"ל. 

כ"חפץ חיים". מה נאמר אפוא? אילו היינו 
ע"ה  רבינו  משה  את  להספיד  מתבקשים 
אדם הגדול בענקים, שבלידתו נתמלא הבית 
אורה. שעלה למרום והתעמת עם מלאכים. 
נביא  קם  ולא  גרונו,  מתוך  דיברה  שכינה 
כמוהו. שהוא סמל ודוגמה למי שזכה וזיכה 
את הרבים! לא היינו יודעים במה להתמקד 
הכתוב  אבל  להתחיל.  במה  מכך  יותר  ואף 
עצמו מספידו, ומתמקד בשתי מילים: וימת 
שם משה עבד ה'" )דברים לד. ה( הכל בכלל 

זה! ומדוע?
למסחריו  שנסע  עשיר  סוחר  על  מסופר 
לפתע  ושמשו.  עבדו  ואיתו  הים,  במדינת 
לעבדו:  אמר  למות.  שעמד  עד  האיש  חלה 
"עבד נאמן היית ובכל כוחך טרחת לשרתני. 
יודע אתה כי השארתי בביתי בן יחיד, ואיני 
רוצה להדירו כליל מן הירושה. על כן, הבא 
צוואה.  ואכתוב  ועדים,  וקולומוס  נייר  נא 
וכך כתב: הריני מותיר לך את כל רכושי! עם 
זאת תכתוב לבני על פטירתי, ותן לו לבחור 
דבר אחד מן הירושה. אחד ויחיד כרצונו". 
ואישרו  ששמעו  עדים  הביא  העבד,   שמח 

צוואה זו בחתימתם.
כל  על  השתלט  והעבד  נפטר,  הסוחר 
הוא  ושלשו.  והכפילו  בו  סחר  הרכוש, 
כמובן עמד בהתחייבות בצוואה והודיע לבן 
ותמה  הבן,  התאבל  וצוואתו.  אביו  מות  על 
איך יתכן שאביו הדירו מכל רכושו והותירו 
לו  שהסבירו   רבו,  אל  הוא  פנה  לעבדו? 
לים  לנסוע מעבר  והמריצו  אביו,  כוונת  את 

לפגוש את העבד. 
מגוריו  למקום  והגיע  נסע  הוא  היה.  כך 
של העבד והוא התקבל בכבוד על ידי העבד 
לבחור  והרשהו  יד  ברוחב  שארחו  העשיר, 
זאת  "אעשה  הבן:  לו  השיב  עיניו.  כראות 
רק בפני בית הדין". הלכו יחדיו לבית הדין, 
ואז אומר הבן: "מכל הירושה, הריני בוחר 
קנה  עבד  שקנה  מה  כך,  ובעקבות  בעבד", 

רבו ואני זוכה בירושה כולה!
נהג בחכמה  עיניו, שאביו  הרב האיר את 
היה מורה לעבד למסור את  אילו  מופלאה. 
בעבדים",  אמונה  "אין  הרי  לבנו,  הירושה 
כיון  ומפקיעו.  הרכוש  את  מבריח  והיה 
לא  בלבד,  אחד  דבר  לבנו  לתת  לו  שאמר 
חשד העבד ולא חשש. אדרבה שיתף פעולה 

עם הבן. ומשבחר בעבד, זכה בכל!
זה, אמר רבי אלחנן, בחינת "עבד השם". 
ומה  אריכתא,  וכידא  דבר,  משלו  לו  שאין 
כותב  וכשהרמב"ם  רבו.  קנה  עבד  שקנה 
שיכול כל אדם להיות כמשה, כונתו לבחינת 
עבד השם של משה. וכזה היה ה"חפץ חיים" 

זצ"ל!
זאת  שהוכיח  אליעזר  היה  כזה  עבד  סוג 
בהתנהגותו לאדונו גם מול נגיעה אישית כה 
עבדי  של  שיחתן  יפה  נאמר:  ועליו  גדולה. 
אבות מתורתן של בנים, כי הוא מלמד אותנו 

מהו: עבד ה'.

עבד משכיל – עבד ה'

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

15 בירושלים כ"ב בחשון תשע"ז 23/11/16

ליצמן: "שותף טבעי 
ליוזמת 'כנס המיוחד'"



תאחד  דרך  ופורצת  ראשונית  יוזמה 
החינוך  ארגוני  כלל  את  אחת  גג  קורת  תחת 
המיוחד במגזר החרדי לצד משרדי ממשלה, 
אגפי רשויות מקומיות, אנשי מקצוע וגופים 
רלוונטיים • שר הבריאות הוכנס בסוד העניין 

ומעניק גיבוי רחב למהלך 
של  המיוחד"  "כנס  מועד  שמתקרב  ככל 
כל  את  אחת  גג  קורת  תחת  יביא  ראשונה 
לחינוך  והרלוונטיים  העוסקים  הגורמים 
ומתבררים  הולכים  החרדי,  בציבור  המיוחד 
הממדים הנרחבים וההיבטים הקריטיים שיש 

שיזכו  זו,  לסוגיה 
תקדימי  באופן 
מקצועי,  למענה 

כוללני ומקיף.
נצטרך  אם  גם 
הערכה  לספק 
אין  לגמרי,  צנועה 
שהציבור  ספק 
בכל  מוביל  החרדי 
לחינוך  הקשור 
הארגונים  מיוחד. 
נחשבים  החרדיים 
בכל  דרך  פורצי 
הקשור לנוער בעלי 
לבעיות  מוגבלויות, 
למידה ולקשיים על 
ודווקא  רגשי.  רקע 
עולה  כך,  בשל 
לאחד  טבעי  צורך 
ולכנס את כל עושר 
המצטבר  הידע 
המתמשך  והניסיון 
אחת  לאכסניה 
לבמה  שתהפוך 
לליבון  מרכזית 
ולפתרון  הסוגיות 
כוללניות,  בעיות 

הארגונים,  אנשי  כל  של  פעילה  בהשתתפות 
אנשי המקצוע, משרדי הממשלה והרשויות.

מאחורי  ועומדים  הכפפה  את  שהרימו  מי 
היוזמה הם רשת 'קו עיתונות' וחברת ההפקות 
אלה  בימים  שנמצאים  מחשבה',  קו  'אימג' 

לקראת  אינטנסיביות  הכנות  של  בעיצומן 
"כנס המיוחד" שייערך בתקופה הקרובה.

ההכנות,  את  שמלווה  מקצועית  ועדה 
מקיימת ישיבות מרתוניות, בהם לוקחים חלק 
נציגי משרדי החינוך, אנשי מקצוע מהתחום, 
המקומיות  ברשויות  החינוך  אגפי  מנהלי 
מיוחד  לנער  הורים  אליי  "כשמגיעים  ועוד. 
מהמגזר שלנו, אני מוצא עצמי חסר מענה", 
העלה בישיבה האחרונה מנהל מחלקת חינוך 
נקודה  כהן  מיכאל  רחובות  בעיריית  חרדי 
כאובה של חוסר מענה מוחלט לצרכי החינוך 
המיוחד אחרי גיל הבית ספר, ובכל המקבילה 
וזהו  רשמי.  שאינו  המוכר  לחינוך  המיוחדת 
רק נושא אחד מתוך 
סוגיות  מכלול 
ב"כינוס  שיועלו 

המיוחד". 
נערכה  השבוע 
מיוחדת  פגישה 
שר  בלשכת 
יעקב  הבריאות 
ליצמן, בהשתתפות 
דירקטוריון  יו"ר 
חיים  עיתונות'  'קו 
כהן, ומנכ"ל 'אימג' 
מר  מחשבה'  קו 
ביסראור  ברונו 
מההכנות  כחלק 
המיוחד".  ל"כינוס 
הבריאות  שר 
התלהבות  הביע 
ואף  מהיוזמה, 
הוא  כי  הצהיר 
חלק  עצמו  רואה 
ממנה.  אינטגרלי 
רפורמת  "כמוביל 
אני  הנפש,  בריאות 
את  לעומק  מבין 
הנחיצות של שילוב 
וכינוס  הידיים 
בחינוך  העוסקים  הרלוונטיים  הגורמים  כל 
מיוחד במגזר, בכדי שנוכל להעניק לכל אחד 
את המענה והטיפול הטובים ביותר. אני רואה 
את המשרד שותף מלא במאמציכם ובגיבוש 

הכינוס המקצועי", דברי השר. 
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צילום: יונתן זינדל, פלאש 90



בני ברק

רצית ללמוד מקצוע? עכשיו תוכל, עם מלגות הניתנות במרכז להכוון תעסוקתי
המרכז להכוון תעסוקתי מעניק לכם שוברי לימודים למימון קורסים שתמיד רציתם ללמוד

ההכשרה על חשבוננו!

שמואל יעקובזון
חשב שכר

מדריכי   מדריכי שחיה  מגיני סייבר  יבוא וייצוא  ניהול מחסן ממוחשב
ניהול רשתות   QA בדיקות תוכנה    הידרותרפיה   דוברות   כושר 
ועוד...  אנימציה   אתרים  עיצוב   ופרסום  שיווק   שכר  חשבות  

<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>

בין הקורסים:



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

כמה קרוב, ככה זול
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לסניפי ב"ב 
לפרטים:לעבודה במשמרותעובדים וקופאיותדרושים/ות

052-681-7736

סניף קוטלר 
פתוח במוצ"ש

אסם

20
3 ב- ערגליות/עוגיות 

מיני/קרמוגית/
1090פתי בר וניל 500 גר'

3 ב-
במבה/ביסלי/

15במבה במילוי45 גר'
6 ב-

1090
3 ב-

80 גר'
סוגים שונים

עלית
סוכריות מאסט 

ללא סוכר
2 ב-
10

6 ק"ג
סנו

אבקת כביסה 
מקסימה

3990

1090
3 ב- 1 ק"ג

10חומוס צבר

1 ק"ג
890 שעועית מיה/

אורז פרסי סוגת

קרמבו

32 יח'
ריאו

1890

קפה קצב

200 גר'
עלית

1990

700 גר'

100מטרנה שלבים
2 ב-

1090
3 ב-

500 גר'
סוגים שונים

אסם

פסטה
3 ב-
10901090

3 ב-
סוגים שונים

לא כולל נודלס
אסם

מנה חמה
3 ב-
1090

1.5 ליטר

טריפ
3 ב-

1090

2 ק"ג
זוגלובק

3990
ליח'

שניצל תירס/
נקניקיות מן הצומח

2 ב-175 גר'
10 ביסקויט חצי מצופה

תירוש

בלדי
פילה 

סלמון נורווגי
6990
לק"ג

נייר טואלט 
מולט

40 יח'

2990

וופל מצופה

40 יח'
עדין

10
100/200 גר'

וופל/גליליותחלבי
'מעולה'

5 ב-
10

מרק נמס

26x2 גר'
סוגים שונים

אסם
3 ב-
1090

דייסת מטרנה
375 גר'

2790
2 ב-

מתז אוקסיג'ן
סנו

1390

1.25 ק"ג/
1 ליטר

לא כולל בייבי
אבקת כביסה 
קומפקט סוד/

מרכך כביסה סוד
990

ליח'

1090
3 ב-

1 ליטר
טרה

חלב בקרטון
3 ב-
1190

בלעדי לחברי מועדון!

מלפפון 7-9

בחומץ/
במלח

בית השיטה

1190
3 ב-

1 ק"ג
אסם

קמח תופח/
שמרים/פיצה

3 ב-
שמן למאור20

1190'מעולה' תה ויסוצקי
כחול

1x100 גר'

1190

נוזל כלים פיירי

1.350 ליטר
24%

1190

גבינה לבנה
500 גר'
תנובה

1490
2 ב-

גיל 
בטעמים
125 מ"ל
תנובה

8 ב-
890

שמיניית 
יופלה
לבן/וניל/מעודן
ברקוד:52946/
14759701
תנובה

1490

סלטי שמיר
300 גר'
סוגים שונים

4 ב-
20

מעדן דני
שוקו/
וניל/תות
שטראוס

6 ב-
1290

שמיניית  
יוגורט ביו/
יופלה טבעי
ברקוד:53998/
14761254
תנובה

1290

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי כ"א-כ"ב חשון 22-23.11.2016
בננה

לק”ג
₪290

חציל

לק”ג
290

₪

בטטה

לק”ג
₪290

מלפפון

לק”ג
290

₪

פלפל אדום

לק”ג
490

₪

אבוקדו

לק”ג
590

₪

כ"ד בחשון 25.11.16עד יום שישיי"ט בחשון 20.11.16מיום ראשוןהמבצעים בתוקף 

מריר/חלבי
עלית

חמישיית 
1690שוקולד

1 ליטר
שמן קנולה

20'מעולה'
3 ב-
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