
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי   א' בחשון תשע"ז   2/11/16 גיליון מס' 1081

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

16:11
16:28
16:07

17:23
17:24
17:24

פרשת נח

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

*מבצע אדיר
שניצל בפיתה + ציפס

& 18
 בלבד

המאבק הרפורמי נגד 
אירועים בהפרדה

המוקש של המפלגות החרדיות במושב החורף שנפתח השבוע

פרסום ראשון: במוקד המאבק המשפטי נגד קיום אירועי תרבות ומסגרות אקדמיות 
נפרדות לגברים ולנשים חרדים, עומדת התנועה הרפורמית ● בעקבות חוות דעת 
רשמית ששלחה התנועה הרפורמית למל"ג ולמשנה ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר 

ושימוע מיוחד שהתקיים לאחר מכן, חוששים במסגרות האקדמיה החרדיות מקריסת 
המסלולים לחרדים / אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה

כך מוחזרו ההבטחות שפורסמו ולא 
מומשו בתחום הדיור והפכו להישגים 

חדשים / בי"ס לפוליטיקה

הסיפור המלא מאחורי התפטרותו של 
יו"ר ש"ס השר אריה דרעי מהכנסת / 

בי"ס לפוליטיקה

מתפטר אנידירת עראי

שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא

שייקה חשמל ואביזרי רכב
רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא טל: 077-4044395

רק אצל שייקה

הכן 
 רכבך
 לחורף

אצל שייקה

מצברים לרכבמגבים ₪399 ₪1990
מ- מ-

מבצע מבצע

גלון שמן 
תוסף דלק ₪49₪79K44חצי סינטטי 9090

מבצע
מבצע

כבלים 
חיישני רוורס₪49₪99בהנעה 90

מבצעמבצע

שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא

שייקה חשמל ואביזרי רכב
רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא טל: 077-4044395

רק אצל שייקה

הכן 
 רכבך
 לחורף

אצל שייקה

מצברים לרכבמגבים ₪399 ₪1990
מ- מ-

מבצע מבצע

גלון שמן 
תוסף דלק ₪49₪79K44חצי סינטטי 9090

מבצע
מבצע

כבלים 
חיישני רוורס₪49₪99בהנעה 90

מבצעמבצע

&7890

מצברים

&399 
החל מ-

תוסף דלק 
k44

&7990

גלון שמן
חצי סינטטי

&4990&259

מיני בוסטר
להנעת רכב

&149

החורף! לקראת מבצע   
רדיו
usb+

מגבים
החל מ-

&1990

בדיקת   
הכן רכבך 
לחורף - 
חינם!

 במרכז ר' עקיבא | 140 מ"ר
שכירות חודשית | דמי פינוי או מוניטין נדרשים 

טל. 03-5792055   0545-5555118

למסירה
חנות משגשגת לבגדי נשים

ב"ב מתרחבת 
אושרו המכרזים של 

החברה הכלכלית לבני ברק 
בשלושה מתחמים לבינוי 

203 יח"ד / עמ' 14
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מחזירים �������	���
עטרה ליושנה

מאמר מערכת

עמ' 34

לסניף בני ברק/פתח תקווה

לסניף פ"ת. נתי 054-2290591
לסניף ב"ב. בני 054-7428200

מוכרים/ות
דרושים



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

 500
מ"ל

RC

מרק טעם 
עוף ויטה
1 ק"ג

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

נוזל כלים סוד

לחמית
1 ק"ג

מארז קרלולבן תות / אפרסק

מחית סלט פירות
שישיה

טסטר צ'ויס שקדי מרק אסם
פלוס תוספת של 25 גרם

אינסטנט פודינג וניל

בשרים מחפוד

טחינה קמח
אחווה

 &10 4 ב-

לחם קל/מלא

שוקו 2 
ליטר
טרה

מס' 10 / 7 / 3

500 גרם

ב-

ב- 2 ב-15& 

2 ב-10& 

 &18 90
ב-

2 ב-

 &1390

 &18 90

2 ב-19& 2 ב-22& 

5 ב-20& 

קליק

מוצרי 
השבוע נייר טואלט טישו טאצ'

40 גלילים חמישיה

שוקולד מריר

שישית  
ורד 
הגליל

 &2990
ב-

 &890
ב-

1 ק"ג
אוסם

 &19 2ב-  &10 2ב-

 &50 2 ב-110&  1390& 3 ב-

850 גרם

750 גרם תנובה /
יוטבתה

גבינת תנובה

גבינת טרה

ב-

 &890
בקניית זוג בקניית זוג

 &1390  &1790

 &20

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

 &40 10& 3 ב- 5 ב-

משקה 
אנרגיה בלו

מקרונים
אוסם
זוג

ב-

 &890
ב-

בקניית זוג

 &3990
ב-

 &3990
ב-

 &990 &1890

RC
שישיה
בקניית 
זוג

עוגות
תבואות בר

ב-

חומוס צבר
850 גר'
בקניית 
זוג

פתיבר אוסם
1.750 קילו

מיונז תלמה

בייגלה 
בייגל בייגל

 &11 2 ב-

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

 &19 2 ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

נרות בשקית

 &95 3 ב-

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

מטרנה שלבים
אריזת חיסכון
700 גרם

לקילו

בקניית 
זוג

מארז רביעיה

3 ב-20& 

בקניית 
זוג

שניצל
תירס/ 
נקניקיות
זוגלובק
2 ק"ג

 &1890

שמן קנולה 
טעמן
ליטר

מארז פיצה זוגלובק
שלישיה

כל המידות

 &790

 &14 2 ב-

 &3790

מארז 
צ'יטוס/ 
שוש

 &1690

ב-

 &50 6990& 2 ב-

סימילאק
אריזת חיסכון
מהדרין
900 גרם

 &8 90

1190& ב-

10& 8 ב-

טיטולים האגיס

 &4990

 &1890

 &990
ב-

עוגת שמרים
אנטיקביץ

מגבונים האגיס



מוגש כמידע לחברי מכבי
גם ברפואת ילדים יש קופות חולים    ויש מכבי

טוב שיש צוות מומחים על הקו...

בזמן אמת, המומחים של מכבי דואגים לילדים שלכם

בס״ד

שיעול וקוצר נשימה?כוויה?גוף זר?

תפרחת?סטרידור?חום גבוה?

עין נפוחה?איבוד נוזלים?חומר רעיל?

 לראשונה בישראל  
מוקד ייעוץ טלפוני עם צוות מומחים של מכבי לילדים

המאפשר גישה לתיק הרפואי האישי של ילדכם

שעות פעילות המוקד: 
ימים א' - ה': 19:00 עד 7:00, יום ו': 13:00 עד חצי שעה לפני כניסת שבת

מוצ"ש: חצי שעה לאחר צאת השבת עד 7:00 בבוקר



בס״ד

למשפחה שלך מגיעיותר!

למשפחה שלך מגיע מכבי
כל הרופאים, כל המומחיות, כל השירותים,

כל מה שאתם צריכים כדי להיות בריאים יותר.

קבוצות נפרדות לבנים ולבנות

מגוון שירותי אבחון וטיפול,
תא שמע משוכלל ועוד

קרדיולוגיה מבוגרים וילדים,
ארגומטריה, אקו לב ועוד

כל המומחיות שהילד צריך במקום אחד
מרכז רפואי כהנמן 64 ו׳

עד 22:30 - סניף ר׳ עקיבא 86

מגוון שירותי טיפול, עירויים, מעבדה, 
צילומים ואבחונים, ייעוץ והדרכה.

אולטראסאונד, רפואת נשים, מעבדה.
בדיקת דימות, ללא קביעת תור! 

31 רופאי נשים מומחים ברחבי העיר

במגוון תחומים: ילדים, משפחה, טראומה, 
מעבדה, רנטגן, שירותי אחיות

מרכז ילדים עם עודף משקל

גם בבני ברק,

שירותי משרד

מרכז אישפוז יום

מרכז בריאות האשה למקרים דחופים

מוקד רפואה דחופה עד 22:30 בלילה

מכון שמיעה

מכון הלב

עולם הילד של מכבי

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

לשירותכם, מתאמי קשרי קהילה:  הרב יוסף בינדר 050-4103220                גב' ח. אייזנבך 052-7640823



בס״ד

למשפחה שלך מגיעיותר!
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בס"דבס"ד

חיסול
עודפים!

כל
הקודם
זוכה!

70%כל החנות עד
עד הפריט
האחרון!

הנחה

4
ריקליינרים

לרגל הפתיחה סניף חדש )בעלות חדשה( - סניף עודפים

בצבע חום אחרונים 10 

שלם
וקח!

מזרוני ספוג/גומי/אווירארון הזזה

פינות אוכל

& 1,499& 199

& 2,990

החל מ-רק

החל מ-

מיטות נוער / ספפה
& 1,499 רק

סלון ריקליינר 2 ו- 3
& 4,999 רק

סלון בד פינתי
& 2,499 רק

בס"דבס"ד

השבועמבצע 

וקח שלם

חדרי שינה 
& 3,499 רק

סניף בני ברק ז’בוטינסקי 100

 סניף ראשון לציון
סחרוב 8

 סניף רמת השרון
טרומפלדור 10

 סניף אור יהודה
יוני נתניהו 5

03-6165301

ספריה סנדוויץ’ 4 דלתות +ויטרינה 
& 2,599 רק

8,000 &במקום

בד
בל

ה 
ש

ח
מ

לה
ת 

נו
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ח |
ל.
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מוגש כמידע לחברי מכבי

זה הזמן לעבור למכבי
וליהנות משירותי בריאות מתקדמים

לכל המשפחה!

      החורף הזה
יותריהיה בריא

מתחסנים ומנצחים את השפעת!
ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

לקראת החורף מכבי מזמינה את תושבי בני ברק 
לחסן את כל המשפחה בשעות הנוחות לכם!

גם בבני ברק,

 מבצע מיוחד לחיסוני שפעת 
בשעות הערב

מתי?
מיום חמישי ב' בחשוון עד יום חמישי ט"ז בחשוון

בין השעות 19:00-21:00
איפה?

מרפאת אחיות, רבי עקיבא 86
השירות ללא תשלום

ניתן להתחסן גם בשעות הפעילות הרגילות 
ללא זימון תור מראש במרפאות האחיות

ברח׳ רבי עקיבא 86 / כהנמן 64 ו׳



האגודה למען הזקן  רח‘ בעל התניא 34 בני -ברק
לפרטים והרשמה:  אילה/שרה טל. 03-6186832,  03-5783092,  פקס: 03-5707720

aguda.meida@gmail.com :באין מענה יש להשאיר הודעה. מייל

האגודה למען הזקן בני ברק

ציור חופשי
בהדרכת מורה מקצועית

התשלום כולל את כל החומרים
יום רביעי 18.00-19.30
300 ש‘ח ל- 12 מפגשים

אנגלית שוטפת
 הקניית יסודות באופן שיטתי 

  אוצר מילים לשימוש יום יומי 
 דגש על שיחה חופשית 
 לימוד בקבוצות קטנות
  מורה בעלת נסיון רב

יום רביעי
שתי קבוצות

8 מפגשים של שעה וחצי – 250 ש‘ח

התעמלות בונה עצם
 תכנית אימון אישית לכל מתעמלת

 קבוצות קטנות
 מדריכות אקדמיות

 תחומי התעמלות מגוונים  
יום שני 17.00, 18.00, 19.00 

יום רביעי  17.00,18.00
 22 ש‘ח - לשיעור

קורס מחשבים 
למתחילים

הכרת המחשב, אינטרנט ודואר אלקטרוני
10 מפגשים בני שעתיים אקדמיות (90 דק‘)

400 ש“ח

קורס מחשבים 
למתקדמים

ניהול המידע במחשב (מסמכים, תמונות, תיקיות ועוד...)
דרישות: שליטה בדואר אלקטרוני 

10 מפגשים בני שעתיים אקדמיות (90 דק‘)
400 ש“ח

מקהלה
בהדרכת אפרת בן מנחם מוסיקולוגית 

ומומחית לפיתוח קול
ושירה נכונה

350 ש‘ח ל- 12 מפגשים
ערבי שירה

יום ראשון בין השעות 19.00-20.30

  

בית מרחב הזהב

הבית לאישה 
50+בת ה-

בית מרחב הזהב 
פותח שעריו לנשים מגיל 50+ 
המקום פתוח בימים א - ד בין השעות 20:30 - 16:30.

ההרשמה 
בעיצומה

 טיולים וערבי עיון

לגברים 

ולנשים 

בנפרד

לנשים 
לנשים בלבד

לנשים בלבד
בלבד

לנשים 
בלבד לנשים 

בלבד

לנשים 
בלבד לנשים 

בלבד

לגברים 

ולנשים 

בנפרד

יחידנית הדרכה 

יחידנית הדרכה 

לגברים 

ולנשים 

בנפרד

יחידנית הדרכה 

ניהול תקציב הבית
 במחשב

8 מפגשים בני שעתיים אקדמיות (90 דק‘)
400 ש“ח

מצגות על מסך מלא 
במגוון נושאים 

מחול ותנועה
 למתחילות, ממשיכות ומתקדמות

 תשומת לב אישית לכל אחת 
 מעוררהנאה

 מפעיל את כל האברים  
 שומר על שיווי משקל

יום ראשון  17.00 – 20.30
משעה עד 3 שעות – 25 ש‘ח



גם ברמת שלמה,

מכבי מתחדשת בשבילֿך!
מומחית חדשה בכירורגיה 
מצטרפת לצוות רופאי מכבי

מרפאת 'מדיקל רפאל סנטר',
רח' אהרונוביץ' 19, בני ברק.

ברוכה
הבאה!

יותר!
מי שדואג לך באמת,

נותן לך

מומחית בכירורגיה כללית
ובקיאה ברגישות
הציבור ובצרכיו.

 ד"ר יהודית בירנבוים

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן,  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

חלק מקהל המשתתפים במעמד

עוזי ברק

לספרות  בני-ברק  בפרס  זכו  תורניים  ספרים  מחברי   11
131 ספרים  ה'תשע"ז, מתוך מספר שיא של  תורנית לשנת 
שהוגשו השנה לועדת הפרס, והפרסים חולקו במעמד הפרס 
על שמו ולזכרו של רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל, מייסד העיר 

בני ברק וראש העירייה הראשון.
המעמד התקיים במרכז הפיס הקהילתי שברחוב ירושלים, 
והוא נערך במסגרת עצרת הזיכרון למייסד העיר, במלאת 55 
שנה לפטירתו. הפרס מחולק זו השנה ה-35. בטכס השתתפו 
ישיבות,  ראשי  רבנים,  הפרס,  מקבלי  הפרס,  ועדת  חברי 
דיינים, הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע; חברי המועצה 
וההנהלה, אישי ציבור, בני משפחת המייסד והמוני תושבים.
הפרס ניתן למחברים על ספרים שחוברו בשלוש השנים 
לועדת  הספר שהוגש  על  קודם  פרס  קיבלו  ולא  האחרונות 

הפרס. לזוכים הוענקו תעודות הוקרה ושי.
דב  ברוך  רבי  הגדולים:  הגאונים  הם  הפרס  ועדת  חברי 
פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז'; רבי מנחם מנדל הכהן שפרן, 
שלמה  רבי  התורה";  "נועם  ישיבת  וראש  הדיינים  מגדולי 
ועדת  כללה  בעבר  הגדול.  הרבני  ביה"ד  חבר  בן-שמעון, 
אב"ד  זצ"ל,  גולדשמידט  ישעיהו  רבי  הגאון  את  גם  הפרס 

בתל-אביב, עד לפטירתו.
מקבלי הפרס לשנה זו )לפי סדר ה-א"ב(: הגאון רבי נסים 
הרבניים  בתיה"ד  אבות  ראש  בני-ברק,  תושב  בן-שמעון, 
"משפטי  הספר  בעבור  רבות,  שנים  במשך  בתל-אביב 
דוד  רבי  הגאון  וחושן-משפט.  אבן-העזר  בענייני  הבשן" 
בכולל  האברכים  מחשובי  מודיעין-עילית,  תושב  בריזל, 
בית אולפנא דרבנו יוחנן, קרלין-סטולין, על הספר "משפט 
המזיק", דיני אדם המזיק. הגאון רבי דניאל גינזבורג, תושב 
בני-ברק, מראשי ישיבת "בית מאיר", בעבור הספר "חמדה 
יקרה", שיעורי עיון בספר דברים. הגאון רבי יעקב הוכברגר, 
משה"  "נחלת  בישיבת  שיעור  ומגיד  האברכים  מחשובי 
שבירושלים, על הספר "נתיב שמעתתא", ביאור בספר "שב 
מחשובי  טולידאנו,  יוסף  עובדיה  רבי  הגאון  שמעתתא". 
האברכים בכולל "מנחת אשר" וחבר בית-הדין "דרכי תורה" 
שבראשות הגאון המפורסם רבי אשר וייס מירושלים, בעבור 
רבי  הגאון  כהלכה.  חמץ  מכירת  המכירה",  "משפט  הספר 
יעקב לוי, תושב תל-אביב, מחשובי האברכים בכולל "אוהל 
צניעות,  הלכות  נעול",  "גן  הספר  על  שברמת-גן,  מרדכי" 
שלושה כרכים. הגאון רבי צבי הירש ליפקוביץ מבני-ברק, 
פוניבז',  בישיבת  ומשיב  פוניבז'  בכולל  מחשובי האברכים 

מדף  מציעא,  בבא  מסכת  על  צבי"  "ברכת  הספר  בעבור 
לרנר מבני- חיים הלוי  רבי אליהו  ק"ג. הגאון  מ"ד עד דף 
"הדרת  הספר  על  פוניבז',  בכולל  האברכים  מחשובי  ברק, 
הגאון  ומוספין.  תמידין  הלכות  רמב"ם  על  חיבור  קודש", 
האברכים  מחשובי  ירושלים,  תושב  קוסובסקי,  שאול  רבי 
בכולל "מנחת אשר", שבראשות הגאון המפורסם רבי אשר 
וייס שליט"א, בעבור הספר "חלת דבש", על חושן משפט, 
שני כרכים. הגאון רבי יעקב גד קליימן מבני ברק, מחשובי 
האברכים בישיבת רשב"י בני-ברק שבראשות הגאון הגדול 
בכולל  שיעורים  ומוסר  שליט"א  ברגמן  צבי  מאיר  רבי 
קדשים "שיח אחים", על הספר "מגד יעקב", חידושי תורה 
וביאורים על מסכת זבחים ומסכת מנחות. הגאון רבי אליעזר 
הספר  בעבור  המשפט,  נתיבות  כולל  ראש  מבני-ברק,  רוט 

"מנחת חיים", ביאורים והערות במסכת טהרות. 
הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת 
פוניבז' שהביא את דבר ועדת הפרס, הדגיש כי לועדה הוגשו 
למעלה מ-130 ספרים תורניים מעולים, עובדה המוכיחה את 
מרכזיותו של הפרס בעולם התורני. הוא הוסיף, כי רבי יצחק 
גרשטנקורן ז"ל היה לא רק בונה עיר ואם בישראל, אלא גם 
איש תורה ואמונה למופת, ואכן, זכה שלמרות שחלפו 55 
שנים מיום פטירתו, מארגנים מידי שנה עצרת זיכרון וטכס 
ולעילוי  לזכרו  תורנית  לספרות  מכובד  כה  פרס  לחלוקת 

נשמתו.
על  עמד  העיר,  ראש  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
זכה הפרס במשך שנות  לו  בעולם התורה  המעמד המרכזי 
כבני  וחסידות  תורה  של  בעיר  שניתן  לפרס  כראוי  קיומו, 
ברק. הוא הוסיף, כי רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל בנה את בני 
ברק, המטרופולין הגדול לתורה ולחסידות, בתמצית ליבו, 
בכל נימי נפשו ובעוז רוחו, ולא עשה אף מעשה משמעותי 
בעיר בלא להיוועץ בגדולי התורה והחסידות, ועל כן הבניין 

המפואר שהקים מוסיף כל העת לפרוח ולשגשג.
להשתתף  ממנו  שנבצר  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
יתומים  עשרות  של  במשלחת  השתתפותו  בשל  במעמד, 
יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  של  לציונו  הזיכרון  ליום  שיצאה 
מברדיטשוב זצוק"ל, שיגר ברכה לבבית לגאונים הגדולים 
חברי ועדת הפרס על טרחתם והקדשה מזמנם היקר לבדיקת 
והוסיף,  הפרס,  זוכי  ולגאונים  לועדה  ששוגרו  הספרים 
יצחק  לרבי  הזיכרון  עצרת  בין  יחודי  בשילוב  מדובר  כי 
תורה  של  עיר  לבניית  רבות  כה  שעמל  ז"ל,  גרשטנקורן 
וחסידות לבין מעמד פרס בני-ברק לספרים תורניים שהינו 

פרס מרכזי ויוקרתי בעולם התורני.

בשם מקבלי הפרס נשא דברים הגאון רבי נסים בן שמעון, 
בתל- הרבניים  בתיה"ד  אבות  כראש  רבות  שנים  שכיהן 

למחברי  מדרבן  כגורם  הפרס  חשיבות  על  שעמד  אביב, 
נעשים  הספרים  וכתיבת  החידושים  שעיקר  למרות  ספרים, 
מי  חובת  על  הדורות  גדולי  דבר  ואת  וללמד,  ללמוד  כדי 
חשיבות  על  ועמד  זו,  בדרך  לנהוג  ספרים  לחבר  שמסוגל 

הפרס לעידוד לומדי התורה, כנאה וכיאה לעיר כבני-ברק.
ישעיהו  הרב  נינו  הביא  העיר  מייסד  משפחת  דבר  את 
ארנרייך,חבר מועצת עיריית בית-שמש, שציין, כי סבו, מלבד 
היותו איש חזון ומעש מופלא, היה גם מחבר ספרים תורניים 
ידועים ואוהב תורה בכל נימי ליבו ונפשו, וכך השתדל גם 
כל  על  מקובל  היותו  ואת  ולנכדיו  לבניו  זו  אהבה  להוריש 

גדולי הדור כאיש של תורה ועשיה ואיש של אמת. 
מזכיר  טננבוים,  אברהם  של  בדבריו  נפתח  המעמד 
הגולה  ובתפוצות  בארצנו  היו  כי  שציין  ודוברה  העירייה 
אישים תורניים או ציבוריים, עתירי ידע ומעש, אך בחלוף 
זכרו  זאת  ולעומת  הזמן,  בשיני  נגוסו  וזכרם  שמם  השנים 
ושמו של רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל ידועים לא רק לתושבי 
והצעירים,  התשחורת  לבני  אף  אלא  תקופה,  מאותה  העיר 

בשל מסירותו ועוז-רוחו להקמת עיר התורה והחסידות .
בין מקבלי הפרס בשנות קיומו היו עשרות רבות של גדולי 
הרבנים, ראשי הישיבות והדיינים, ובהם הגאונים רבי יצחק 
אליהו  ורבי  עמאר  שלמה  רבי  ירושלים;  של  רבה  קוליץ, 
בקשי-דורון, הרבנים הראשיים; רבי יצחק פלקסר, מראשי 
ראב"ד  רוזנטל,  דוד  אברהם  רבי  "שפת-אמת";  ישיבת 
ישיבת  ראש  זצ"ל,  ברוידא  זיסל  שמחה  רבי  בירושלים; 
רבי  זצ"ל,  דיסקין  שמעון  ברוך  רבי  כנסת-ישראל;  חברון 
שמואל דויטש ורבי אברהם ארלנגר יבלח"א, ראשי ישיבת 
"קול-תורה"; רבי ברוך רקובר זצ"ל, אב"ד בחיפה; רבי דוד 
כהן, ראש ישיבת חברון; רבי מאיר יעקב שטרן ורבי משה 
שאול קליין, חברים בבית-דינו של מרן הגאון רבי שמואל 
ישיבת  ראש  בורנשטיין,  יעקב  שמואל  רבי  וואזנר;  הלוי 
"קריית-מלך"; רבי נתן צבי זוכובסקי, מראשי ישיבת "גאון 
יעקב"; רבי חיים ואלקין, מנהלה הרוחני של ישיבת "עטרת 
ישראל"; רבי רפאל פרצוביץ, מראשי ישיבת מיר; רבי יונתן 
ועוד  "בית-מאיר"  ישיבת  הרוחני של  מנהלה  דומב,  שרגא 

רבים אחרים.
בחלק האמנותי הופיעו החזן המפורסם רבי חיים אליעזר 
ר'  המחונן  הנגן  אדלר,  ישראל  ר'  הידוע  הזמר  הרשטיק; 

שימי סקלאר ותזמורת "נרננה" האיכותית.

טקס חלוקת פרס לספרות התשע"ז
במלאת 55 שנה לזכרו של מייסד העיר וראש העירייה הראשון, ר' יצחק גרשטנקורן ז"ל התקיים מעמד חלוקת 

פרס ב"ב לספרות תורנית לשנת ה'תשע"ז  בטקס השתתפו חברי ועדת הפרס, מקבלי הפרס, רבנים, ראשי ישיבות, 
דיינים, הרב אברהם רובינשטיין מ"מ רה"ע, חברי המועצה וההנהלה, אישי ציבור, בני משפחת המייסד והמוני 
תושבים  הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי אמר: "ר' יצחק גרשטנקורן ז"ל היה איש תורה ואמונה שזכה 

שלמרות שחלפו מפטירתו עשרות שנים, מארגנים מידי שנה חלוקת פרס מכובד לספרות תורנית לזכרו ולעילוי נשמתו

הגרב"ד פוברסקי, מברך בשם חברי הועדה מקבלי הפרס לספרות תורנית 
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מרכז רפואי עזרא חדש בלב בני ברק!

!
מרכז חדש ומרווח 

ציוד רפואי חדיש ומתקדם
רופאים מביה״ח בילינסון

מגוון רופאים בתחומי הרפואה:
אף אוזן גרון   

עור    
נוירולוגיה

כירורגיית נשים
עיניים

אורתופדיה
)מכון רנטגן צמוד(
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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

                       

הובא לביתו ללא רוח חיים

פעוט כבן שנתיים וחצי, שחזר ממעון לילדים 
מיוחדים, נמצא ברכב ההסעה כשהוא מחוסר 

הכרה. בהמשך נקבע מותו בבית החולים. 
שישי  וביום  רפואיות  מבעיות  סבל  פעוט 
בצהריים הוחזר בהסעה אל ביתו ואביו קיבלו 
סיבוך  בשל  הנראה  ככל  הכרה  ללא  כשהוא 

רפואי.
לבית  שהוזעקו  ומד"א  הצלה  איחוד  כונני 
פעולות  בו  ביצעו  בב"ב  יואל  ברחוב  הפעוט 
החייאה כשהוא ללא דופק וללא נשימה, והוא 
תל  החולים  לבית  מאוד  קשה  במצב  פונה 

השומר ושם נקבע מותו.
זמן איבד הכרתו ומצבו של הפעוט לא היה 
של  המשפטית  המחלקה  ובהתערבות  ברור, 
זק"א שוחררה גופת הפעוט לקבורה עוד בטרם 

שבת.

ספריית חב"ד נמכרה

יצחק  יוסף  האוסטרלי,  העסקים  איש 
על  והכריז  כבדים  לחובות  שנקלע  גוטניק, 
ברק  בבני  יוקרתי  נדל"ן  מכר  רגל,  פשיטת 
תמורת סכום שנראה כנמוך במיוחד. כך דווח 

ב'ביזנעס'.
גוטניק ביצע לפני כחודש  על פי הדיווח, 
בניין  את  מכר  במסגרתה  מזומן,  עסקת 
אמת  שפת  ברחוב  הממוקם  חב"ד  ספריית 
עמותה  שם  על  רשומה  שהיתה  ברק,  בבני 
בלבד.  דולר  אלף   440 תמורת   – בבעלותו 
למרות שמדובר בשתי דירות בגודל של 300 
זהירות  הערכות  לפי  ברק.  בני  במרכז  מטר, 
המחיר עבור דירות אלו הוא לא פחות מ-5.5 

מיליון שקל ואולי אף יותר.
רגל,  פשיטת  על  לאחרונה  הכריז  גוטניק, 
היה זקוק דחוף למזומנים והמכירה נעשתה 

בתוך ארבע שעות בלבד.
מניעה  צו  להוציא  ביקשו  בחב"ד  גורמים 
אלא  בעיר.  הדין  בבית  העסקה  ביצוע  כנגד 
משמעות,  כל  זה  לצו  אין  הערכות  פי  שעל 
בעיה,  ללא שום  מדובר בעסקה כשרה  שכן 

והקונה עשה את 'עסקת חייו'.

פיצוי מהעירייה 100.000 שקלים

בבני  מאורגן  לטיול  שבאה  הקריות  תושבת 
במדרכה  מצוי  היה  אשר  בבור  נתקלה  ברק 
בעמוד  הוטח  ראשה  מעדה,  מכך  וכתוצאה 
מניסיונה  וכתוצאה  לבור  בסמוך  היה  אשר 
בידה  קשות  נחבלה  הנפילה  את  לבלום 
גופה.  חלקי  ובכל  הדומיננטית   הימנית, 
שם  איכילוב  ביה"ח  למיון  הובהלה  הנפגעת 
כמי  אובחנה  וצילומים  בדיקות  סדרת  לאחר 
חבלה  סימני  ימין,  יד  בכף  משבר  שסובלת 

בפנים, נפיחות ורגישות בשורש כף יד ימין.
פוגל  לידור  עו"ד  ע"י  יוצגה  אשר  הנפגעת 
ברק  בני  עיריית  נגד  תביעה  הגישה,  אורן   –
ופוצתה בגין נזקיה בסך של כ-100,000 שקלים.
אשר  "נפגע  אורן:   – פוגל  לידור  עו"ד 
שידע  חשוב  בטיחותי,  ממפגע  כתוצאה  ניזוק 
זכויותיו, ולכן עליו לפנות לעו"ד אשר מתמחה 
כדי  נזקי הגוף. ככל שהדבר מתאפשר  בתחום 
ורצוי לצלם את המפגע סמוך למועד התאונה 
חשוב  לתקנו,  טורחת  המקומית  הרשות  ובאם 

לא פחות לצלם את המפגע לאחר התיקון 
האמור".

 עוזר זר שהתעלל קשיש ונעצר

בחשד  השבוע  נעצר   30 בן  זר  מטפל 

להתעללות בקשיש תושב העיר.
קשישים  זוג  של  כשילדיהם  החל  האירוע 
תושבי בני ברק החליטו להתקין מצלמות בבית 
ה  בשנות  קשישה  האם,  המבוגרים.  הוריהם 
כחודש  לפני  עד  במטפל  הסתייעה  לחייה   80
וכשהלכה לעולמה, המשיך המטפל לעבוד עם 

האב.
הילדים שהתקינו מצלמות בבית, הבחינו כי 
בצורה  ומתעלל  מוזר  באופן  מתנהג  המטפל 

חמורה באב המשפחה.
והמטפל  במשטרה  תלונה  הגישו  הילדים 
המטפל  ישע.  בחסר  להתעללות  בחשד  נעצר 
בבית  מעצרו  להארכת  הובא  מנפאל(  זר  )נתין 

משפט השלום בת"א ומעצרו הוארך.

נחנך מגדל ב.ס.ר. 4
 

בבני   4 ב.ס.ר.  בניין  נחנך  לגובה:  צומחים 
ברק. המגדל מכיל מעל 100,000 מטר מרובע 
בנוי של משרדים ומרכזי מסחר. מדובר, בבניין 

הגדול מסוגו בבני ברק ומהגדולים בארץ.
השכלול  ברמת  בעיקר  מתייחד  הבניין 
מקירות המסך  הקומות, החל  ב-40  שהושקעו 
העוטפים את הבניין שיובאו במיוחד מגרמניה 

ועד לרמת השכלול במעליות המהירות.
במעמד קביעת המזוזה השתתפו: הרב חנוך 
זייברט, ראש העיר בני ברק, שבירך את היזמים 
משפחת ברונר ומנהלם ר' שלום ברנדמן. ואת 
בראשות  בסר  קבוצת  של  המקצועי  המנהל 
נחשון קיוותי. כמו כן השתתפו ונשאו דברים: 
מהנדס העיר אורי קשטן, גזבר העירייה, רואה 
חשבון אריק אדלר, מנהל אגף התשתיית הרב 
וראש  העיר  חזות  אגף  מנהל  זיידמן,  חנוך 
מנהלת הבי בי סי הרב ישראל לייזר, ח"כ הרב 
מנחם  הרב  העיר  ראש  סגן  עוזר  אשר,  יעקב 
שפירא, ועוד אישים ומכובדים שכבר עוסקים 
בפרויקט הבא של העיר בני ברק בראשות מש' 
ברונר 500 יח"ד במתחם פיג׳ו לובינסקי ברחוב 

השומר.

מנהל חיידר סלונים ז"ל
 

השומר  בתל  'שיבא'  החולים  בבית  בד"ה: 
נפטר ביום שני הרב מרדכי ויכלדר ז"ל לאחר 

מחלה קשה.
כמנהל  שנים  עשרות  במשך  שימש  ויכלדר 
תלמוד תורה סלונים בבני ברק זאת לצד היותו 

איש חסד ועסקן דגול. 
של  מופת  דמות  על  מספרים  משפחתו  בני 
התורנית  בקיאותו  שלצד  ספר  ואיש  מחנך 
כששילב  תלמידים  של  רבים  דורות  העמיד 
פשרות  ללא  מאידך  אך  הליכות  נועם  בדמותו 

בחינוך הטהור. 
בנות  גיוס  בנושאי  הגדולות  בשנות המאבק 
וניתוחי מתים היה ידוע כעסקן ללא חת וללא 
מורא שפעל נגד מזימת השלטונות לפרוץ את 
גדולי  להערכתם של  כך  על  וזכה  הדת  חומות 

ישראל. 
חלק  להיות  הפך  הארגון  הקמת  בתקופת 
מעסקני ארגון זק"א כשבהמשך אף מונה לכהן 
הכרעות  על  ומזמינה  הארגון  מרבני  כאחד 
המחלקה המשפטית. במסגרת תפקידו זה סייע 
רבות בשמירה והגנה על כבודם של המתים תוך 

פעילות על פי כל כללי הלכה.

זר
ד 
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B.A כלכלה ניהול - התמחות בשמאות מקרקעין
B.Sc מדעי המחשב - מסלול מיוחד להנדסאיות

B.A מדעי ההתנהגות - לנשים בלבד
L.L.B  משפטים

 

מסלול
לימודי
ערב

מלגות
והסדרי
מימון

מרצים
בכירים

מהתעשייה

שילוב
לימודים
ותעסוקה

שילוב ל מסלול

את מאות התלמידים החדשים
שבחרו ללמוד

במכללה הגדולה והותיקה בישראל

הזדמנות אחרונה!
עדיין ניתן להצטרף
לחלק מהמגמות

מעל 45,000 בוגרים בתפקידי מפתח במשק

מָברך



אמרת רפואת נשים דחופה

אמרת כללית
מיון נשים במרכז העיר 

לקוחות כללית, לרשותכן מגוון שירותי רפואה דחופה 
במרפאת רבי עקיבא ללא צורך בקביעת תור

רחוב רבי עקיבא 83 )מול גן ורשא(

מיון נשים

שירותי אחיות

מעקב רופא

בדיקות מעבדה

מוניטור

שירותי משרד

אולטרה סאונד

לשירותכם
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מאת: עוזי ברק

בישיבתה  אישרה  בני-ברק  עיריית  מועצת 
זכויות  למכירת  הפומבי  המכרז  את  האחרונה 
מתחמים  בשלושה  לבני-ברק  הכלכלית  החברה 
בידי  תפוסים  שהיו  פרדס-כ"ץ,  בשכונת 
דיור  יחידות   203 תיבנינה  ועליהם  פולשים, 
על  עומד  העסקה  של  הכולל  כשהשיווי  חדשות, 

33,408,058 שקלים חדשים, לא כולל מ.ע.מ.
חנוך  הרב  הבהיר  העירייה  מועצת  בישיבת 
החברה  בראשות  גם  העומד  העיר,  ראש  זייברט, 
פועלת, באמצעות החברה  העירייה  כי  הכלכלית, 
האזור המצוי בשכונת  לשיקום  להביא  הכלכלית, 
בניין  )תכנית  תב"ע  במסגרת  הכלול  כ"ץ,  פרדס- 
עיר( בב/580. ראש העיר הוסיף, כי מדובר בשטח 
עסק  בתי  ע"י  בשלמותו,  כמעט  תפוס,  שהיה 
מלאכה,  ובתי  מסחר  בתעשייה,  שעסקו  פולשים 

וכמו"כ מספר מבני מגורים בבניה ישנה.
מקרקעי  רשות  של  קרקע  על  הוקמו  המבנים 
מאוד  מעט  ורק  אישור,  או  חוזה  בלא  ישראל, 

מהמחזיקים בקרקע היו דיירים מוגנים.
וגם  הפלישות  היו  מאז  הרב שחלף  הזמן  בשל 
לא  ישראל  מקרקעי  רשות  הפולשים,  הרכב  בשל 
הצליחה לפנותם מהמקרקעין במשך שנים רבות. 
בעקבות זאת, הגיעה החברה הכלכלית לבני-ברק 
ע"י  שלוו  ישראל,  מקרקעי  רשות  עם  להסכמות 
המקרקעין  הקצאת  על  מירון,  יצחק  עו"ד  משרד 
לחברה הכלכלית בפטור ממכרז, בהתאם להחלטת 

ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל ובאישור 
שר האוצר דאז, ד"ר יובל שטייניץ.

התקשרה  הפינויים  ביצוע  את  לאפשר  כדי 
החברה הכלכלית עם חברה לביצוע הפינוי ולקידום 
הפרויקט, ואכן החברה הכלכלית הצליחה, בדרך 

זו, בהליכי הפינוי עם רוב המחזיקים.
שניתן  וכדי  פינוי  הוצאות  תשלום  לצורך 
פני  לשיפור  בדרך  הזכויות  את  לממש  יהיה 
מכרזים,  מספר  הכלכלית  החברה  פרסמה  האזור, 
ובמסגרתם הציעה את זכויותיה בחלק ממקרקעין 
אלו. המכרז הפומבי הראשון בוצע לפני כשלושת 
בעלת  החברה,  זכתה  ובמסגרתו  שנה,  רבעי 
מכרז  יצא  מכבר  ולא  ביותר,  הגבוהה  ההצעה 
נוסף, שבמסגרתו הזוכה היא חברת "שחר העיר", 
בשיווי  ביותר,  הגבוהה  ההצעה  את  שהגישה 
כולל של 33,408,058 שקלים, כשבהתאם לאמדן 
יחידת  לכל  המינימום  מחיר  הכלכלית,  החברה 
הצעת  ואילו  שקלים,   460,000 על  עמד  דיור 
לכל  שקלים   576,001 על  עומדת  הזוכה  החברה 

יחידת דיור.
מועצת  לאישור  המכרז  הובא  זאת,  בעקבות 
חנוך  הרב  של  ההסברה  דברי  ולאחר  העירייה 
ליבוביץ,  יהודה  עו"ד  העיר;  ראש  זייברט, 
אושר  מירון  יצחק  ועו"ד  העירייה  של  היועה"מ 
המכרז, שיביא הן לתחילת הבינוי של 203 יחידות 
פולשים  בידי  תפוס  היה  שבעבר  במתחם  דיור 
ולחברה  לעירייה  גבוהות  כספיות  להכנסות  והן 

הכלכלית לבני-ברק.

מאת: עוזי ברק 

לגורמים  פנתה  בני-ברק  עיריית 
את  לאלתר  לפתור  וציבוריים  ממשלתיים 
במגזר  חינוך  מוסדות  של  האפליה  בעיית 
החרדי הטעונים רישיונות הפעלה וחידושם 
בחינוך  המוסדות  לעומת  שנה,  בכל 
זקוקים  שאינם  והממלכתי-דתי  הממלכתי 
לרישיונות הפעלה כלל, וכך הדברים באים 
על  רבים  קשיים  בהערמת  הן  ביטוי  לידי 
הפעלת מוסדות אלו והן במניעת תקציבים 

בעקבות זאת.
העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
בימים  הגיעו  הדברים  כי  הבהיר,  ודוברה 
זמני של  אלו, הלכה למעשה, בהוצאת צו 
ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב, כנגד העירייה 
האוסר עליה, זמנית עד לדיון, להפעיל שני 
כך  ובשל   ,3 הנצי"ב  בשדרות  גני-ילדים 

נאלצים 64 ילדי הגנים להישאר בבתים.
בועדה  כשנה,  זה  פועלים  הגנים  שכני 
ובבימ"ש  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
להשגת צווים כנגד מיקום הגנים. השכנים 
פעם  וכל  אחדות,   פעמים  צווים  קיבלו 
הפעם  בוטלו.  הם  ולבסוף  אחרת,  בטענה 
מניעה  צו  לקבלת  בבקשה  השכנים  פנו 
רישיון  חוסר  בשל  הגנים  להפעלת  זמני 

הפעלתם, והוצא צו זמני.
ליבוביץ,  יהודה  עו"ד  של  בתגובתו 

מדובר  כי  הובהר,  העירייה  של  היועה"מ 
ב"שטח חום" המאפשר בניית מבני ציבור 
עליו. אשר לקבלת הרישיון, בהתאם לנהלי 
הרישיון  לקבלת  ההליכים  החינוך,  משרד 
בטיחות,  אישור  קבלת  לאחר  נמשכים 
לגנים  אותם.  מונעת  אינה  הגנים  והפעלת 
מהנדס  של  בטיחות  אישור  ישנו  אלו 
וכמו"כ  חינוך,  למוסדות  מומחה  בטיחות, 
עומדים הגנים בכל הדרישות לצורך קבלת 

רישיון.
מנהל  ספרא,  יהונתן  הרב  של  במכתבו 
יצחק  מר  אל  העירייה  של  החינוך  אגף 
שאינו  מוכר  לחינוך  האגף  מנהל  זהבי, 
ספרא,  הרב  מדגיש  החינוך  במשרד  רשמי 
כי ביהמ"ש הוציא צו מניעה זמני להפעלת 
העירייה  בבד,  ובד  כשבוע,  למשך  הגנים, 
לגנים.  הרישיון  לקבלת  מאמץ  כל  עשתה 
כל  עם  יביל,  חדש  מבנה  נבנה  במקום 
פיקוח  כמו"כ  והבריאות.  הבטיחות  תנאי 
משרד החינוך הודיע, כי הוא יכול להוציא 
הגננות,  תפקוד  על  חיובי  פדגוגי  דו"ח 
בלא  בטיחות  אישורי  ישנם  לגנים  ובנוסף 
תנאי  כל  גם  ישנם  למבנה  התניות.  כל 

הסניטציה הנדרשים.
ספרא,  יהונתן  הרב  קרא  זאת,  בעקבות 
למשרד  העירייה  של  החינוך  אגף   מנהל 
בהישג  ושהוא  מיידי,  פתרון  לתת  החינוך 

ידו, עד להחלטת ביהמ"ש בנושא.

ב"ב מתרחבת 
אושרו המכרזים של החברה הכלכלית לבני ברק בשלושה 

מתחמים בשכונת 'פרדס כ"ץ', לבינוי 203 יחידות דיור במתחם 
שהיה תפוס בידי פולשים

אפליה במוסדות 
צו זמני מבית המשפט על איסור הפעלת הגנים 

בשדרות הנציב בבני ברק  העירייה פנתה לגורמים 
ממשלתיים לפתור לאלתר את הבעיה 

הדרך שלך לפרנסה
טובה, יציבה ועם שליחות

בס”ד

יעוץ ושיווק פנסיוני • ביטוח אלמנטרי • ניהול תיקי השקעותנפתח הרישום לקורסים בתחום הביטוח והפיננסים:

חייגו עכשיו: 03-978-6827
הצטרפו לעשרות שכבר מבטיחים את עתידם.

מרכז רימונים, רח’ אהרונוביץ 10, בני ברק
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 רק לקוחות מאוחדת בבני ברק
נהנים פי 3 מזמן-רופא!

אצלם 
מבטיחים יותר

רופאים על כל לקוח
יותר יחס

יותר זמן-רופא

זה הזמן להצטרף למאוחדת 
בבני ברק וליהנות מ-

פי 3
ברפואת משפחה, נשים וילדים

 אצלנו נותנים
יותר ויותר ויותר

 מכבי  מאוחדת

רפואת משפחה

13:21

5:32

רפואת נשים

3:29

1:54

רפואת ילדים

13:08

4:08

ממוצע

9:59

3:51

   מתוך אתרי האינטרנט של הקופות* שעות רופא ל-1,000 איש
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ושאבתם 
מים בששון
תאגיד המים 'מי ברק' מסכם את חגי תשרי: במשך 24 
יום בוצעו בהצלחה 16 מעברי חול ושבת לאספקת מים 
בעיר  בשכונת ויז'ניץ נרשם שיפור מהותי באספקת 
מים רציפה ללא תקלות  מנכ"ל "מי ברק" מר דוד 

צלניק: "התכנון הקפדני והמקצועי יחד עם מורי ההלכה 
שלנו, הנחישות והאמונה הביאו לתוצאה הרצויה"

מאת: עוזי ברק
   

השימוש במערכות המים והביוב בעיר בני 
ברק בימי חודש תשרי הוא מהזמנים הלחוצים 
לספק  כדי  והביוב  המים  מערכות  על  ביותר 
את הצרכים ללא תקלות בקרב כל חלקי העיר. 
חודש תשרי הינו החודש העמוס ביותר בעיר 
את  פוקדים  מבקרים  ורבבות  מאחר  ברק  בני 
חג  הכיפורים,  יום  השנה,  מראש  החל  העיר 
סוכות ושמחות בית השואבה, וכלה בהושענא 

רבא ושמחת תורה. 
השבוע,  בתחילת  חלו  השנה  החגים  רוב 
בין  מרווח מצומצם  הותירה  זו  עובדה  כאשר 
והמבקרים  העיר  תושבי  זאת,  עם  לחג.  שבת 
הרבים לא הרגישו כלל בקשיים כלשהם זאת 
ברק"  "מי  והביוב  המים  תאגיד  עובדי  בזכות 
שדאגו לאספקת מים סדירה ובין היתר ניתוק 
'מקורות'  מחברת  מים  מאספקת  כולה  העיר 
הינה  המים  ואספקת   - והחג   השבת  בימי 
המים  וממאגרי  העיר  שברחבי  מהבארות 
שברחוב חזו"א ובהר הבנים, תוך כדי הקפדה 
כאשר  הפרעה  ללא  והחג  השבת  הידורי  על 
המערכות עוברות לפעול על מצב שבת באופן 
עובדי  מצד  כלל  התערבות  וללא  אוטומטי 

התאגיד.
מהותי  שיפור  נרשם  ויז'ניץ  בשכונת 
באספקת מים רציפה ללא תקלות. בעבר סבל 
האזור מבעיות ותקלות בזרימת ולחץ מערכות 
האחרונה  בשנה  שבוצעו  עבודות  אך  המים, 
ביוזמת תאגיד 'מי ברק' הביאו לשיפור ושדרוג 
במיוחד  טובה  תוצאה  והביוב  המים  מערכות 
רבים  ותושבים  השנה  בשטח  היטב  שניכרה 
הערכתם  את  להביע  והתקשרו  תודה  הכירו 
 30 אחרי  לראשונה  שבוצע  המקיף  לטיפול 

שנה בשכונה ובסביבתה .
ברק" בערבי  "מי  בנוסף פעל תאגיד המים 
מכניות  הכנות  שכלל  מיוחד  במאמץ  החג 
ועבודה  העיר  בארות  בכל  ואלקטרוניות 
כדי  ברק'  ב'מי  הצוותים  כל  של  משותפת 

להגיע לתוצאה הנכספת - אספקת מים רציפה 
ואיכותית ללא תקלות.

דוד  ברק"  "מי  המים  תאגיד  מנכ"ל  לדברי 
מקצועי  אתגר  מהווים  תשרי  "חגי  צלניק: 
בני  לעיר  ובלעדי  וייחודי  ברק   מי  לתאגיד 
נרשמו  לא  החגים  תקופת  במהלך  ברק. 
למוקד  הפניות  וכל  בעיר  חריגים  אירועים 
זו  הצלחה  קצר.  זמן  תוך  טופלו  העירוני 
מוקדמת  הנדסית  היערכות  של  תוצר  הינה 
קידוחי  הפעלת  בדגש  הפעילות  תחומי  בכל 
צוותי  והיערכות  העצמאיים  והמאגרים  המים 

התפעול. 
לראש  עמוקה  הערכה  להביע  מבקש  "אני 
העירייה הרב חנוך זייברט שגיבה את מכלול 
ולכל  העירייה  אגפי  כל  עם  התאגיד  הערכות 
בעבודתם  רבות  שהשקיעו  התאגיד  עובדי 
עסוקים  היו  העיר  תושבי  כאשר  המסורה. 
בהכנות לחגים עובדי התאגיד, התרוצצו בכל 
רחבי העיר עד כחצי שעה לפני כניסת שבת וחג 
ונתנו מענה מיטבי לכל הבעיות שצצו. התכנון 
הקפדני והמקצועי יחד עם מורי ההלכה שלנו, 
לתוצאה  בעז"ה  הביאו  והאמונה  הנחישות 

הרצויה לטובת תושבי העיר והמבקרים בה".
ולהמשך  נערכים  המים  בתאגיד  כך,  בתוך 
הפעילות לשדרוג מערכות המים והביוב בעיר, 
על פי תכנית העבודה כפי שאושרה ע"י רשות 

המים.
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אצלם 
מבטיחים יותר

 שעות פעילות רצופות,
גם בשעות הערב המאוחרות!

 מרפאת פריון
בראשותו של פרופ' אלנבוגן אדריאן

 מרפאת אורוגניקולוגיה
בראשותו של ד״ר לוי גיל

 מרפאות להריון בסיכון גבוה
בראשותם של ד"ר חן בני וד"ר נייגר רן 

מערך רפואי חדש ומתקדם, 
עם מיטב המומחים

 א'-ה' 8:00-18:00 רצוף ו' 8:00-12:00
בקביעת תורים מראש לכל התחומים. 

 במקרים דחופים בלבד 
 ניתן להגיע ללא קביעת תור וללא תשלום 

 בימים א׳-ה׳ בין השעות 18:00-23:00 
במוצ"ש/חג: שעה אחרי צאת שבת ועד 23:00.

רופא נשים | אחות | אולטרסאונד

 המרכז לבריאות האישה מרום שיר
רח׳ הרב לנדא יעקב 4, 03-6159600  

 רק במאוחדת בבני ברק 
שירותי בריאות לנשים עד 23:00!

 אצלנו תקבלי
יותר ויותר ויותר
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הגאון רבי שמואל 
אהרן לידר זצ"ל

המונים השתתפו בהלוויית המשפיע החסידי הגאון הצדיק רבי שמואל אהרן לידר זצ"ל 
שנפטר בגיל  87 התפרסם בהתמדתו העצומה בתורה בנגלה ונסתר במשך שנים רבות 

וקדושתו ופרישותו היו לשם דבר

מאת: עוזי ברק

הישועה'  'מעיני  החולים  בבית  האמת:  דיין  ברוך 
רבי  הצדיק  הגאון  החסידי  המשפיע  נפטר  ברק  בבני 

שמואל אהרן לידר זצ"ל כשהוא בגיל 87. 
בתקופה האחרונה הרב אושפז בבית החולים לאחר 
הגיעו  והרבנים  האדמו"רים  גדולי  התדרדר,  שמצבו 
תפילות  ונערכו  בבית החולים  לבקרו במהלך אשפוזו 
את  השיב  והוא  התדרדר  מצבו  אך  לרפואתו  רבות 

נשמתו לבוראו.
התפרסם  זצ"ל,  לידר  אהרן  שמואל  רבי  הגה"צ 
ונסתר במשך שנים  בהתמדתו העצומה בתורה בנגלה 
תפילותיו  דבר.  לשם  היו  ופרישותו  וקדושתו  רבות 
אליו  מגיעים  היו  יהודים  עשרות  לב.  כל  ממיסות  היו 
מדי יום להתברך. למד והתפלל בית הכנסת צא"י רמת 
אהרן, בשנים האחרונות התפרסם כצדיק ומורה נתיבות 

ונודע בקדושתו ויראתו. 
והיה  החסידות  בתורת  המשפיעים  מחשובי  היה 
מוסר שיחות ושיעורים תמידין כסדרן, גם בלילות שבת 
היו מגיעים אנשים רבים להסתופף בצלו ולשמוע את 

תורתו. 
בבוקר   11 ב  שלישי  ביום  יצאה  הלווייתו  מסע 
אהרן.  ברמת  ביליץ  המדרש  בית  יד  על  ביתו  מרחבת 
בדרכו האחרונה אל בית החיים בבני ברק בהשתתפות 

רבנים אדמו"רים וקהל רב.

הלוויה                           צילום: אימג' הפקות

הגרש"א לידר זצ"ל

מאת: עוזי ברק

שעבר  שבוע  בסוף  נעצר   32 בן  המרכז  תושב 
שהוא  תוך  וקשישה  בניה  מפקח  שהונה  בחשד 

מתחזה לפקח מטעם הרשות המקומית בבני ברק.
בנין אשר  ליד  לפני מספר שבועות עבר החשוד 
רחבות  שיפוץ  עבודות  נערכו  שבו  הדירות  באחת 
את  חיפש  סביב,  הבניין  פסולת  את  ראה  וכאשר 
את  ו"קנס"  עירייה  כפקח  הזדהה  הבניה,  מפקח 

המפקח באלפי שקלים בשל פסולת הבניין.
לו תוך שהוא מאמין כי  המפקח המבוהל שילם 
מדובר בקנס חד פעמי. למחרת הגיע ה"פקח" שוב 
הפעם  סיבה.  אותה  בשל  הפקח  את  לקנוס  וביקש 
אחרות,  אפשרויות  חיפש  והפקח  המפקח  סירב 

חיפש ומצא. 
אשר  בבניין  המתגוררת  קשישה  היתה  זו  הפעם 
שילמה אלפי שקלים וזאת ע"פ החשד כ"קנס" אשר 

הושת עליה בגין פסולת הבניין.
לאחר שהדבר הובא לידי שוטרי משטרת 'מרחב 
הבניה,  למפקח  החשוד  בין  פגישה  נקבעה  דן', 

כאשר הבלשים ממתינים בקרבת מקום.
לאחר שהמפקח מסר את כספי "הקנס" לחשוד, 
להארכת  והובא  המשטרה  בלשי  ע"י  נעצר  הוא 

מעצרו בבית משפט השלום בת"א.

התחזה לפקח 
ועשק קשישה
תושב המרכז שהתחזה לפקח 

של עיריית בני ברק נעצר

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

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

תשלומים!36

הכן ביתך לחורף
עם שיא החשמל

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!

כל מוצרי החשמל והמיזוג

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

במחירי טרום חורף
וגם ב-36 תשלומים!

מכונת כביסה
בוש-קונסטרוקטה

בתוספת 99 ש"ח
5 שנות אחריות מלאה*

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

מקררי
שארפ

במחירים הכי זולים!

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1490 ₪החל מ: 990 ₪

מקררי
סמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

תנור
דו תאי

56
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1990 ₪

סה"כ: 6490 ₪סה"כ: 4690 ₪ סה"כ: 2990 ₪
180

ל-36 חודשיםל-36 חודשים
₪₪ סה"כסה"כ ₪ 83סה"כ

ל-36 חודשים

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

מקרר  450 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה

מקרר שארפ             
+ תנור סאוטר דו תאי

+ מכונת כביסה
     7 קילו

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

פרטים 
בסניפים

מייבשי כביסה
מהמותגים 

המובילים

במחירים 
שחבל 

לתלות!
במחירים הכי זולים!במחירים הכי זולים!

*ימים אחרונים
למבצע!

130

הן
 כ

לי
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



לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

בכי? גזים? 
מטרנה מהדרין ספיישל

עם הרכב ייחודי
קל לעיכול

אלפי אימהות מרוצות
ותינוקות רגועים

כבר נהנים מההרכב הייחודי
של מטרנה מהדרין ספיישל

לקטנצ'יק יש גזים
והוא לא מפסיק לבכות...





לנו זה אכפת לפרטים: 1-700-507-507

ככה זה כשלאומית היא חלק מהמשפחה

החורף הזה כל המשפחה מתחסנת בזמן.
גשו עוד היום למרכז הרפואי הקרוב לביתכם

והתחסנו נגד מחלת השפעת ללא עלות וללא קביעת תור 

לא מחכים לחורף
מתחסנים עכשיו נגד מחלת השפעת!

כל המשפחה

מתחסנת



בני ברק 22     א' בחשון תשע"ז 122/11/16

 - תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממה שהוא ככה 
אבל  בסערה  נפתח  התשע"ז  החורף  מושב  החגים.  אחרי 
הממשלה  בישיבת  נתניהו  מול  שיושבים  ולליצמן  לדרעי 
יעשו  הם  אחת.  דרישה  רק  יש  המפלגות  ראשי  ובפורום 
על  בהצבעה  הנושאים,  בכל  רעייתו,  כדבר  וגם  כמצוותו 
התאגיד, בעמונה ובכל מה שבא ליד. כל מה שהם מבקשים 

זהו דבר אחד קטן וכל כך מובן מאליו: בינוי לחרדים.
יו"ר ועדת הכספים גפני  תתארו לכם עולם פשוט שבו 
יושב מול כחלון ובפיו רק מילה אחת: בינוי. הוא מבטיח 
בלי  בוועדה,  שלישית  דירה  על  המס  חוק  את  להעביר 

לעשות קולות של חורבן בית שלישי, אך דורש בתמורה 
ליישם את מה שכחלון עצמו הבטיח בפגישתו עם ראשי 
הישיבות, כשאביגדור יצחקי הגיב לנוכחים שכינו את גפני 
רב עם  "כן, הוא  והדי מחמיא,  'רב' – במשפט הלעומתי 
כולם". אריב את ריבך בוועדה, יבטיח גפני לכחלון, ובלבד 
שתיישם את הבטחותיך ותנגיש את פרויקט מחיר למשתכן 
זו  מילה  במגזר,  אצלנו  הרי  חרדים.  צעירים  לזוגות  גם 
האחרון  ברגע  בורח  ולא  משלם,   – שמתחייב  מי  מילה. 
ונעלמים  במכרזים  שזוכים  חילונים,  רוכשים  מאות  כמו 

לקבלנים.
היות  דמיונית  מציאות  לתאר  צורך  אין  בעצם, 
ובסיטואציה הזאת כבר היינו. היה זה אטיאס שישב מול 
נתניהו, הביט לו בלבן של העיניים והתנה את העדפתו של 
ביבי על לבני בדרישה חד משמעית: קבלת תיק בינוי מלא-
בשלוש  ישי.  לאלי   - גם  הפנים  ותיק  מינהל,  כולל  מלא, 
פוליטיקאים  שכאשר  לדעת  נוכחנו  האחרונות  הקדנציות 
עומדים על שלהם ודורשים 'כלי עבודה' בתחום הדיור, הם 
גם מקבלים. כישלון רודף כישלון, אך מכנה משותף אחד 

יש לאטיאס, ולאחריו ללפיד ולכחלון: הם לפחות ניסו. 
הכיפורים  יום  בערב  ניסיון'.  'בעלי  של  חייהם  קשים 
שוחחו שני יהודים מזרחיים עם לב חם למסורת, שמכהנים 
משה  טובה.  חתימה  לזה  זה  לאחל  כדי  ישראל,  בכנסת 
על  המרוקאי  גואטה  ליגאל  סיפר  הטריפוליטאי  כחלון 
עושה  שהוא  נלאים  והבלתי  פוסקים  הבלתי  המאמצים 
כאב  נימת  ניכרה  ובקולו  הדירות,  מחירי  את  להוריד  כדי 
לנוכח התוצאה, בשוק הנדל"ן ובמרכול סקרי דעת הקהל. 
כמאמין  גואטה,  לו  אמר  דשמיא",  לסייעתא  "תתפלל 

למאמין.
מהי  דין,  בעל  כעדות  להעיד,  יכול  בהחלט  גואטה 

סייעתא דשמיא. האיש שעם כניסתו למשכן תויג כפרזנטור 
של נעלי אדידס וקוטלג כקוריוז, מתחיל את החורף הזה 
לשטח,  ומחובר  גבוהות  פלדיום  נעלי  שנועל  עמל  כאיש 
כמו חקלאי לאדמה ביום גשם. את שמחות בית השואבה 
והאירועים ההמוניים שהוא ארגן בפריפריה, עין לא ראתה 
גואטה  של  הרשמי  המינוי  שנה.  כעשרים  מזה  בש"ס 
כהענקת  כמוהו  המושב,  פתיחת  עם  התנועה,  למזכ"ל 
תעודת הצטיינות רשמית לח"כ הנורווגי של ש"ס, שדובר 

בו רבות, ולא תמיד נכבדות. 
של  במוחו  הבשיל  למזכ"ל  גואטה  את  למנות  הרעיון 

דרעי, באווירת דירת העראי של הסוכה, בעקבות שרשרת 
אחרי  גם  בה,  להתקשט  מפסיק  לא  שדרעי  חג  אירועי 
באותם  לבוידעם.  הוחזרו  והקישוטים  קופל  שהסכך 
החורף  את  לפתוח  בכוונותיו  בקול  דרעי  הרהר  רגעים 
בסערה ולהזרים דם חדש בעורקיה של התנועה הקדושה 
שהסתיידו בשני העשורים האחרונים. את המהלך הראשון 
כבר ראינו, עם התפטרותו של דרעי מהכנסת והכנסתו של 
מיכאל מלכיאלי, נציג מסור לשולחיו ונאמן לשולחו, אחד 
כזה שלעולם לא יותיר מאחור חבר בתחנה. ככל שזה תלוי 
נוספות,  חדשות  פנים  הנוכחית  בקדנציה  נראה  בדרעי, 
"והשיב  במלאכי:  האמור  הפסוק  בנו  יקוים  אפילו  ואולי 

לב אבות על בנים". 
עם כל הכבוד לזה שנכנס, הסיפור האמיתי נוגע לאיש 
שפרש. מאז ההכרזה ב-99' בגני אורנים, "אני לא פורש", 
עברו על דרעי לא מעט פרשות וגם פרישות. ערב הבחירות 
מרן  של  הקלטת  חשיפת  עם  התפטר  הוא  האחרונות 
הגר"ע יוסף זצ"ל בערוץ 2, ובקדנציה הנוכחית הוא פרש 
מתפקידו כשר הכלכלה. גם אז הייתה לפרישה מטרה, אך 
כזאת,  פרישה  ודמעות.  יזע  דם,  רווי  היה  עצמו  התהליך 

מאהבה, עדיין לא הייתה.
מהכפור,  שב  מאז  לראשונה  אולי  החגים,  בתקופת 
דרעי חזר להאמין במותג ש"ס. הוא ראה את המשתתפים 
הצעירים  המוני  התשעים.  בשנות  כמו  והרגיש  באירועים 
ישיבה  בחור  כמו  התחדשות,  תחושת  לו  גרמו  החרדים 
הסולטן.  בבריכת  שוואקי  של  חינם  בהופעת  שמתרענן 
השואבה  בית  ובשמחות  בעצרות  שהשתתפו  המסורתיים 
בעיניים.  הניצוץ  את  מחדש  לו  הדליקו  השדה,  בערי 
דרעי חזר להאמין בכך שניתן לשבור את תקרת הזכוכית 
ולאמץ מחדש את השטח המסורתי. ההתפטרות  החרדית 

שלו, באה לעולם לא רק כדי להזרים דם חדש בעורקים, 
אלא גם, ואפילו בעיקר, כדי להתמסר לשטח, בלי הגבלות 

של נוכחות בכנסת, קיזוזים ודיונים.
על  נעשה  לא  מהכנסת,  דרעי  של  ההתפטרות  מהלך 
משבצת החוק הנורווגי שנתפסה על-ידי משולם נהרי, אלא 
בהליך התפטרות שהוא אל-חזור בכנסת הנוכחית - כולל 
ויתור על חסינות. המהלך  בסוגיה ההצהרתית בעיקר של 
הזה מעיד על אדם שנטל תשעה קבין של אומץ, מול קב 
אחרי  פרוש,  בשעתו  נטל  אותו  התורה  יהדות  של  אחד 
דרעי  הנורווגי.  החוק  במסגרת  כשהתפטר  קשים,  לבטים 
ניתח את הסיטואציה הפוליטית והגיע למסקנה שהוא לא 
רואה באופק שום אופציה של ישיבה באופוזיציה כל עוד 
הכנסת הנוכחית מכהנת. כשנשאל האם משבר התאגיד לא 
עלול לחולל פיגוע פוליטי, מבע פניו הספיק כדי להבהיר 

לשואל, שהוא כבר שמע שאלות טובות יותר.
הממשלה  עוד  כל  למדי.  פשוט  דרעי  של  החשבון 
מכהנת הוא ישמש בוודאות כשר בכיר. גם אם הממשלה 
והבחירות  תפוזר  הרי  הכנסת   – ימיה  את  להוציא  תקדים 
כיו"ר  ישמש  שבמהלכם  חודשים,  שלושה  תוך  תיערכנה 
התנועה וכשר בממשלת מעבר. גם אם יקרה הבלתי ייאמן 
להתפטר,  ייאלץ  הוא  הקואליציוני,  הפיצוץ  ובמסגרת 
לבחירות  שגם  נשכח,  בל  קצרה.  מעבר  לתקופת  זה  יהא 
האחרונות הוא הגיע מהאופוזיציה, נטול שררת שר, כיו"ר 
מודאג ולא כח"כ מכהן, אחרי שהתפטר מהכנסת בעקבות 
פיגוע הקלטת. דרעי נפגע ושוקם. המפגע שהתפוצץ יחד 

עם המטען – נוטרל.

אשם תורם
שהגדיר  כפי   - ולבכי  לנהי  נעבור  ברשותכם,  ועכשיו, 
בחלופת  כמובן,  מדובר  המנוח.  שרון  אריק  בשעתו  זאת 
המכתבים והאיומים התקשורתיים לשקול)!( הצבעה נגד 
יונח על השולחן פתרון למצוקת הדיור  לא  התקציב, אם 
החרדית. כל הדיבורים הללו שווים במשקלם לאמירה של 
דרעי בראיון לגל"צ במהלך החג כי עקרונית, הוא מתכוון 

האיום  את  הציבורי.  השידור  תאגיד  סגירת  נגד  להצביע 
ההוא דרעי שיחרר עם הסתייגות, בעודו יושב תחת הסכך 
של  הערבה  הסיעה.  בתוך  הצפויים  במהלכים  ומהרהר 
ולא ריח, הזדמנה לו כלאחר  התאגיד, שאין בה לא טעם 
יד והוא חבט כדי להעביר מסר לנתניהו: אני כאן, ורלוונטי 
כיוון בכלל  נא' שלו מביבי, הוא  נושא. את ה'הושע  לכל 

ליעדים אחרים. 
יש איומים שמשוגרים מראש לחלל האוויר כדי להביא 
להישגים בתחומים אחרים, וזו בדיוק התחושה כשמדובר 
במשבר הדיור. כמעט בכל הנושאים שחברי הכנסת חפצו 
באמת ובתמים לקטוף הישגים עד כה בקדנציה הנוכחית, 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ההזדמנות האחרונה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי ט"ו באדר א' תשע"ו   24/2/16 גיליון מס' 1042

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

כל סוגי השתלות שיניים!
תותבות ע”ג שתלים

השתלות עצם
טיפולים מורכבים שונים

מ.כ. שרותי בנייה ופיקוח
וגמ"ח שיפ  צים

אנחנו מבצעים 
את כל סוגי השיפוצים

050-4148053
בהנהלת מתי כהן:  קבלן חרדי תושב בני ברק  

ם!בעל נסיון והמלצות בשפע
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שלוחה 120

פרשת כי תשא
י-ם
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פ"ת

18:11
18:12
18:12

16:58
17:15
16:55

זמני כניסת ויציאת השבת

077-5100955

חחוופשששה ווואוווו!!
799₪

ד‘- ו‘ אדר ב‘  14.3-16.3

במלון המפואר

בס“ד
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גבינה 

תנובה
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זיוות
פסטות
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כולל משלוח

להזמנות: 03-529-2-529
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ביום שני לפנות בוקר, איבדה היהדות החרדית את זקן האדמו"רים, אוד מוצל מאש, כ"ק מרן 
האדמו"ר מערלוי זצוק"ל, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל  מאז שקומם מעפר השואה 

האיומה את חצר הקודש ערלוי, עמד כ"ק האדמו"ר זצוק"ל בחזית ההנהגה של היהדות החרדית 
במשך למעלה משבעים שנה  קווים כואבים לדמותו הפלאית של ממשיך שושלת זקנו מרנא החתם 

סופר זיע"א שנסתלק השבוע למגינת ליבה של העולם היהודי בארץ ובתפוצות / עמ' 22-26

אבל גדול ליהודים

רבבות ליוו למנוחות את זקן האדמו"רים כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי זיע"א

פרסום ראשון: קבינט הדיור יאשר את תוכנית שר הפנים:

מתווה מחייב לבנייה 
לחרדים בערים מעורבות

הסכמי הגג של משרד האוצר עם ראשי הערים 
יחייבו תכנון של חמישה עשר אחוזים ממכרזי מחיר 

למשתכן לחרדים  ואיך טורפדה הקמת ועדת 
ראשי הישיבות למען הדיור? / בי"ס לפוליטיקה

חשיפה היסטורית: המסמך ההיסטורי של שר החינוך שזר 
שמעגן חוקית את עצמאות החינוך החרדי / בי"ס לפוליטיקה

בני ברק: החלה בניית 
הרכבת הקלה / עמ' 10
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בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי ט"ו באדר א' תשע"ו   24/2/16 גיליון מס' 1042

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

כל סוגי השתלות שיניים!
תותבות ע”ג שתלים

השתלות עצם
טיפולים מורכבים שונים

מ.כ. שרותי בנייה ופיקוח
וגמ"ח שיפ  צים

אנחנו מבצעים 
את כל סוגי השיפוצים

050-4148053
בהנהלת מתי כהן:  קבלן חרדי תושב בני ברק  

ם!בעל נסיון והמלצות בשפע
ינ

ח
ץ 

עו
יי

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

פרשת כי תשא
י-ם
ב"ב
פ"ת

18:11
18:12
18:12

16:58
17:15
16:55

זמני כניסת ויציאת השבת

077-5100955

חחוופשששה ווואוווו!!
799₪

ד‘- ו‘ אדר ב‘  14.3-16.3

במלון המפואר

בס“ד

טוסטים

 100%

גבינה 

תנובה

6060
&

2 מגשים +
*בקבוק קולה

 1.5 ליטר

ברד
מפירות 
טבעיים

ברד
מפירות 
טבעיים

2 מגשים +חדש!
*בקבוק קולה

 1.5 ליטר

*אין כפל מבצעים

מלוואח 
סלטים 
זיוות
פסטות

רק

כולל משלוח

להזמנות: 03-529-2-529

נה!
מת

ביום שני לפנות בוקר, איבדה היהדות החרדית את זקן האדמו"רים, אוד מוצל מאש, כ"ק מרן 
האדמו"ר מערלוי זצוק"ל, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל  מאז שקומם מעפר השואה 

האיומה את חצר הקודש ערלוי, עמד כ"ק האדמו"ר זצוק"ל בחזית ההנהגה של היהדות החרדית 
במשך למעלה משבעים שנה  קווים כואבים לדמותו הפלאית של ממשיך שושלת זקנו מרנא החתם 

סופר זיע"א שנסתלק השבוע למגינת ליבה של העולם היהודי בארץ ובתפוצות / עמ' 22-26

אבל גדול ליהודים

רבבות ליוו למנוחות את זקן האדמו"רים כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי זיע"א

פרסום ראשון: קבינט הדיור יאשר את תוכנית שר הפנים:

מתווה מחייב לבנייה 
לחרדים בערים מעורבות

הסכמי הגג של משרד האוצר עם ראשי הערים 
יחייבו תכנון של חמישה עשר אחוזים ממכרזי מחיר 

למשתכן לחרדים  ואיך טורפדה הקמת ועדת 
ראשי הישיבות למען הדיור? / בי"ס לפוליטיקה

חשיפה היסטורית: המסמך ההיסטורי של שר החינוך שזר 
שמעגן חוקית את עצמאות החינוך החרדי / בי"ס לפוליטיקה

בני ברק: החלה בניית 
הרכבת הקלה / עמ' 10
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פרישה מאהבה. יו"ר ש"ס דרעי מגיש את מכתב ההתפטרות ליו"ר הכנסת אדלשטיין

 בשורה ממוחזרת. חשיפת 'קו עיתונות' מה-24.2.16
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הצלחה  נחלו  הם 
להודות  וחייבים   –
מעט  בלא  שמדובר 
בתחום  תחומים. 
נשארנו  הדיור, 
התכתובות  עם 
את  שמזכירות 
אלי  של  ההתרעות 
האסון  ערב  ישי 
האשמים  בכרמל. 
הם כמובן הפקידים 
השרים  החילונים, 
ראשי  האטומים, 
העוינים.  הערים 
כולם, לבד מנציגינו 

הנבחרים.
גם  זהו, שלא.  אז 
לנו יש 'אשם תורם', 
בעגה  שמכונה  כפי 
או  מעשה  הנזיקית 
נפגע  של  מחדל 
ו"תרם"  שהתרשל 
לנזק.  בעצמו 

נכתבים  הדברים 
בפעם  ולא  כאן 
כתזכורת  הראשונה, 
לפני  שעברנו  למה 
בדיוק.  קדנציות  שתי 

היו לנו שרי שיכון ופנים, יו"ר ועדת כספים, שר 
כסגן,  כהן  איציק  )עם  שטייניץ  כמו  נוח  אוצר 
הפקידים  מחויב.  ממשלה  וראש  בילד-אין( 
דווקא התגייסו ואפילו עו"ד דינה זילבר, יקירת 
את  לתכנן  אטיאס  לשר  בשעתו  סייעה  המדור, 
מפולפלות  הטבות  עם  חריש  החרדית  העיר 
את  סיפק  אטיאס  ישימים.  לסעיפים  שהפכו 
הממלכתיים,  התכנון  גופי  ובסיוע  הסחורה 
תכנן עיר מיועדת לחרדים, נגישה לכביש 6 אך 
בסדר  בנייה  עתודות  עם  כפריפריה,  מתוקצבת 
גודל של ביתר עילית, מודיעין עילית ואלעד גם 

יחד. 
מי שגרמו ברשלנות פושעת לאובדן העיר היו 
עסקנים משלנו עם עיניים גדולות שהוזהרו, לפני 
קידוש  באותיות  השאר  בין  אחרי,  ולא  מעשה 
לבנה במדור הזה, מפני ההשלכות הצפויות של 
שניגשו  הקבוצות  בין  והאסור  הפסול  התיאום 
דברה  את  שאמרה  לפרקליטות  למכרזים. 
ברירה  הייתה  לא  בפרשה  שהכריע  ולביהמ"ש 
תפירת  של  העידון  וחוסר  הגסות  לנוכח  אחרת 
כשיש  שגם  יודעים  כולנו  והמציעים.  ההצעות 
להכריע  ממהרים  לא  הם  ברירה  הללו  לגופים 
לטובת החרדים. כאשר אין כל מוצא אחר לבד 

מפסילת ההצעות החרדיות, על אחת כמה וכמה.
סגן  של  החריפים  דבריו  כאן  הובאו  בשעתו 
מוטל'ה  לתהליך  שותפו  נגד  פרוש  מאיר  השר 
וגם  חריש  בעסקת  לשעבר.  )שותפו  קרליץ 
היה  פרוש,  לדברי  קרליץ,  העצמאי(,  בחינוך 

חרוץ.  כישלון  ונחל  המשפטי  הפן  על  אחראי 
ועדיין  להגיב,  סירב  קרליץ  לפחות,  תקשורתית 
מסרב. בהנחה שגם לו יש מה לומר, הוא בהחלט 

מוזמן.
מטיבה של אחריות מקצועית ועסקנית שהיא 
נושאת בחובה השלכות אישיות גם במצבי הפסד 
אצלנו,  אבל  ניצחון,  של  בסיטואציה  רק  ולא 
במיוחד אצלנו, הכישלון יתום. על הטעויות של 
הבוחרים.  משלמים  הציבור  ונבחרי  העסקנים 

העסקנים שגרמו לכך, רק מרוויחים.
קורת  לעובי  נכנס  מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק 
של  הכנסת  חברי  כל  את  אליו  כשקרא  הבניין, 
מדגל  ח"כים  גם  יותר  ומאוחר  ישראל  אגודת 
למושב  כמטרה  השולחן,  על  ושם  התורה 
לא  איש  הדיור.  במצוקת  הטיפול  את  החורף, 
דורש מהח"כים גם להצליח. על סייעתא דשמיא 
בפרט.  הדיור  ובתחום  בכלל  ביטוח  אין  לאיש 
במבחן הזה לצערנו, אחוז הנכשלים גבוה יותר 
אך  הדין,  עורכי  לשכת  של  האחרונה  מהבחינה 

לנסות לפחות חייבים, ראה ערך כחלון. 

מגדל יעקב

הנושא  את  ללמוד  ולדון,  להתכנס  מיותר 
חדשות  תוכניות  לגבש  הראשון,  מהפרק 
המחליטים  הצעת  שנים.  במשך  ולהתנצח 
הקצאת  רעיון  וגם  דק,  עד  נטחנה  בממשלה 
למשתכן  מחיר  ממכרזי  אחוזים  עשר  חמישה 
לחרדים, הוא סיפור ממוחזר שנחשף לראשונה 
)ב'קו עיתונות', אלא מה?(  לפני חודשים רבים 
עכשיו,  אז  הפסקה.  בלי  וקרודט  דוסקס  ומאז 
לחרדים,  דיור  מינהלת  הקמת  על  מדברים 
ובהכירנו את הנפשות הפועלות, תכף ומיד אחרי 
חלוקת  על  המאבקים  יתחילו  הרעיון,  מימוש 
ג'ובים לפי מפתח סיעתי. שישים-ארבעים ואולי 
אחוזי אשכנזים  כמה  מכהנים,  לפקידים  נורווגי 
המחצית  את  בזבזנו  בינתיים,  ספרדים.  וכמה 
הראשונה של הקדנציה, שהיא התקופה הפורייה 

ביותר. הזמן שנותר משחק לרעתנו.
היא  מינהלת?  להקים  להתעקש  למה  ובכלל, 
 ,8 בצו  לגייס  אפשר  החבר'ה  את  קיימת!  כבר 
מהיום למחר. אטיאס עדיין כאן ואפילו מתעסק 
בתחום. אין מומחה ממנו. גם קרליץ לא עזב את 
הענף. על יכולותיו אין חולק ואם ייקרא מחדש 
גם  יש  ולתקן.  לסייע  הסתם  מן  ישמח  לדגל, 
אישים שיכולים לתרום מחוץ לקופסה העסקנית 

לנושא  הקדישו  אשר 
של  ארוכים  חודשים 
מתווה  וגיבשו  תכנון 
 - עבודה  לתוכנית 
כהחלטת  שאומץ 
באישור  ממשלה 
לממשלה.  היועמ"ש 
לחבורה  נוסיף  אם 
ויזמים  מקצוע  אנשי 
במגזר,  ניסיון  בעלי 
מקצועי,  צוות  נקבל 
וממוקד  תכליתי 

מטרה.
זאת  בכל  אם 
על  גם  מתעקשים 
חסידית,  דמות 
מהמודיע  לרייניץ 
התחום  את  שמסקר 
ומגלה  שנים  במשך 
 – מרשימה  בקיאות 
כולל במוסף 'מדורים' 
יכולה  השבוע,  של 
לא  תרומה  להיות 
שמנחם  אחרי  רעה. 
את  ליווה  גשייד 
יעקב  השלום,  תהליך 
כשליח  ישמש  רייניץ 
לענייני  המערכת 
הדיור. ושרק יתנו לו לפתוח את הפה מול אורחי 

ועידת העסקים של המודיע, נתניהו וכחלון. 
אין ולא תהיה סיטואציה טובה מהשעה הזאת, 
כדי לשבת מול ביבי וכחלון, לדרוש ולקבל. לא 
מחר ולא מחרתיים, אלא שלשום, אתמול, ולכל 
המאוחר – היום! ערב העברת תקציב דו-שנתי 
הציבורי,  השידור  בתאגיד  ורפורמת-רגרסיה 
נשואות  הקואליציוניים  השותפים  כל  כשעיני 
לחרדים. דרישה אחת ויחידה תונח על השולחן. 
לתוספות  ולא  רע  שמצטיירים  לתקציבים  לא 
דירות,  לנו  הבו  כותרות של סחיטה.  שמקבלות 
יחסי  באופן  האוכלוסייה,  לכלל  שווים  בתנאים 

ופרופורציונאלי לגודלנו בארץ המובטחת.
יקרה,  לעיל  כאן  שנכתב  מה  שכל  הסיכוי 
בבוקר  מחר  יודיע  שאובמה  לסיכוי  ערך  שווה 
על תמיכה בטראמפ בעקבות פרסום האימיילים 
החדשים והבלתי מאובטחים ששיגרה קלינטון. 
לכן, בפעם הבאה שתקראו דיווחים על דיונים, 
ואיומים  אזהרות  מכתבים,  ותוכניות,  הצעות 
הגיעו  ולא  החרדית  בתקשורת  )"שנשארו 
ביטן  דוד  הקואליציה  יו"ר  שהעיד  כפי  אלינו" 
בתוכנית  מעלה,  ולחתום  ריבלין  ליעקב  בראיון 
"פילפוליטיקה"(, כדאי שתיזכרו בכל זה ותדעו 

שהכל דיבורים.
חייבים לסייג לסיום את כל מה שנכתב לעיל, 
חדש  שחקן  המקרקעין.  מתחום  אזהרה  בהערת 
זה שהעלה  הוא  יעקב אשר שמו.  עלה למגרש, 
את הנושא מחדש על ראש שמחתנו עם פתיחת 
הפה  את  פותח  כמוהו  רציני  וכשאיש  המושב, 
דעות  בלי  ולהקשיב,  להאזין  שווה  ומדבר, 
רב  וביצועי  תכנוני  ניסיון  יש  לאיש  קדומות. 
לו  יש  חלומות,  הגשמת  של  בקטע  וגם  שנים, 
קילומטראז' לא רע. די אם נביט בהצלחתו, נגד 
להתיישב  והמלגלגים,  הפרשנים  הסיכויים,  כל 
בקדנציה  הכנסת,  במליאת  הצבי  עור  כיסא  על 

הנוכחית.
לפני הכל, מדובר באיש מקצוע בתחום  אבל 
לעשות  שניסה  לאטיאס  רק  שני  המקרקעין, 
בעבר לבתינו, וכיום עושה לביתו. כשיעקב אשר 
של  תקציבה  איזון  חזון  את  שנים  לפני  השמיע 
בני ברק באמצעות הקמת מגדלי משרדים בפאתי 
העיר – החלום נשמע דמיוני ומופרך יותר מכל 
משאלה יזמית בתחום מצוקת הדיור. את מצוקת 
הארנונה, המגדלים פתרו. לו רק ניתן היה לבנות 

כמה מגדלים לזוגות צעירים חרדים.
עפרון  הוא  התורה  דגל  של  השלישי  הח"כ 
התורה.  יהדות  של  בקלמר  )ומחודד(  חדש 
בשבתו באופוזיציית לפיד בקדנציה הקודמת לא 
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הפרשנות 
של התנועה 

הרפורמית 
באה לידי ביטוי 

רעיוני ברור 
בחוות דעתה של 
המשנה ליועמ"ש 

דינה זילבר. אך 
ראו זה פלא, 

מהמקור החוקי 
הזה בדיוק, 

אפשר להגיע 
למסקנה הפוכה. 

כאן צריך לומר 
מילה טובה, 

למירי )כפיים!( 
רגב שמשתמשת 

דווקא בחוק 
לאיסור הפליה 

כדי לקדם 
אירועים 

ההולמים את 
אורחות המגזר, 

בהפרדה 
מלאה. גם 

לחוק הישראלי, 
מסתבר, 

יש פרשנות 
מסורתית 
ופרשנות 
רפורמית

ופרוטוקול  זילבר  נגד ההפרדה שנשלחה לעו"ד  רפורמית. חוות הדעת של התנועה הרפורמית  פרשנות 
השימוע לתוכנית החרדית במל"ג

ראש מועצת קרית יערים אברהם רוזנטל באירוע 
התרבות  משרד  בחסות  השואבה  בית  שמחת 

)צילום: שלמה גולדפרב(
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הייתה לו אפשרות להשפיע וגם לא בראשית הקדנציה הנוכחית 
אותה התחיל כחכ"ל )ח"כ לשעבר, ובמבט רטרוספקטיבי - גם 
לעתיד(, כשהוא צופה בהשבעת הח"כים מהמזנון, מחפש מטען 
לסלולרי כדי להתחבר, ומסתפק באכילת כריך נורווגי, כדי לתת 

קצת צבע לפרשנים ציניים, קטני אמונה. 
לך בכוחך זה, ר' יעקב, אך מניסיון העבר המר אין מה לבנות 
יותר מדי על סיוע של החברים, שעסוקים בנושאים אחרים. אם 
אותם  תפגוש  תצליח,  וגם  ייאמן  הבלתי  את  תעשה  זאת  בכל 

בוודאי בשלב חלוקת הקרדיטים.

המחיצה הרפורמית 
 – מנדלבליט  אביחי  היועמ"ש  של  התערבותו  על  שבונה  מי 
להישען  אחרת  דמות  לחפש  מוזמן  הבד השחורה,  כיפת  חובש 
משמעות  בהרחבה  כאן  סוקרה  שעבר  בשבוע  צרה.  בעת  עליה 
חוות הדעת של המשנה ליועמ"ש דינה זילבר שניתנה ערב יום 
הכיפורים והביאה לביטול העצרת בהפרדה בכיכר רבין. הציבור 
החרדי, הדתי והמסורתי, הצביע ברגליים, במובן החיובי, במאות 
אירועי חג נפרדים במהלך שמחות בית השואבה והקפות שניות 
העצרת  דווקא  האירוניה,  למרבה  הארץ.  ברחבי  שהתקיימו 
המעורבת לזכרו של ראש-הממשלה המנוח, שנערכה מדי שנה 

בכיכר, מקרטעת בשנה זו מחוסר עניין לציבור.
שהדבר  להם  הובטח  כי  הבהירו  בכירים  חרדים  כנסת  חברי 
יידון בלשכת היועמ"ש תכף לאחר החגים. טרם פרסום הדברים 
המשפטים,  משרד  לדוברות  פניתי  שעבר,  בשבוע  זו  באכסניה 
ומכלל השתיקה בנוגע לפריט המידע הזה – השתמעה הודאה. 
בתגובה נוספת, שהגיעה לאחר פרסום הטור, הבהיר מנהל אגף 
בכיר דוברות, הסברה ותקשורת במשרד המשפטים, עו"ד משה 
כהן, כי היועמ"ש מנדלבליט לא שוחח בנושא הדרת נשים עם 

חברי כנסת וכי לא אמור להתקיים דיון בנושא.
וסביר  בחו"ל  שעבר  בשבוע  שהה  מנדלבליט  היועמ"ש 
כפול  עצמי  מימון  להעביר  מוכנים  היו  רה"מ  שבלשכת  להניח 
של נסיעותיו כדי להיחשף לתוכן פגישותיו בניכר. בינתיים כאן 
עם  דיברו  כי  בגרסתם,  דבקו  החרדים  הכנסת  חברי  בישראל, 
דברים  ממנו  ושמעו  זילבר,  של  הדעת  חוות  בנושא  מנדלבליט 

ברורים. 
לא  כי  והבהירה  המשפטים  ממשרד  שיצאה  הרשמית  לגרסה 
יהיה דיון נוסף, יש משמעות הצהרתית ברורה. המסקנה העולה 
היועמ"ש  של  השחורה  הכיפה  על  לסמוך  אפשר  אי  כי  אפוא, 
לממשלה ולהשאיר את המיקרופונים כבויים – במהלך השיחה. 
חד- דרישה  עם  ליועמ"ש  לפנות  חייבים  האמיצים  ח"כינו 
משמעית להוצאת הבהרה ברורה ולפיה אין כל בעייתיות בקיום 

אירועים בהפרדה, כמיטב מסורת בית אבא.  
גדולות  ח"כינו  פעלו  היום,  ועד  שעבר  מסופ"ש  בינתיים, 
לזילבר  שלחו  התורה  בדגל  הודעות.  בשליחת  בעיקר  ונצורות, 
בש"ס  במליאה.  ותדהמה  הלם  נאומי  לצד  נזעמים  מכתבים 
הודיעו השבוע בסוג של אמירה מתריסה שבכוונתם לארגן אירוע 
לנשים בלבד  כינוס מתוכנן  'הדרת הגברים' במסגרת  על טהרת 
לא  אמירות  אלו  זצ"ל.  יוסף  הגר"ע  מרן  של  לזכרו  שיתקיים 
פשוטות כאשר מנגד עומדת הלשכה האימתנית ביותר במדינה, 

אך בדיבורים אין די. לעת הזאת, נדרשים מעשים.
וליפול  מחיינו  להיעלם  הולכת  לא  לצערנו,  ההפרדה,  סערת 
הופך  האתמול,  יום  לאירועי  רלוונטי  שהיה  מה  המחיצות.  בין 
החרדיות  )המסגרות  למח"ר  בנוגע  יותר  הרבה  למשמעותי 
מאות  המח"ר  במיזם  השקיעה  כבר  הממשלה  באקדמיה(. 
של  חומש  תוכנית  במסגרת  כפולה  השקעה  ומתכננת  מיליונים 
תשע"ז-תשפ"א.  לשנים  )המל"ג(  גבוהה  להשכלה  המועצה 

הלוואי על תקציב הישיבות.
מי שחפץ בשילוב חרדים במשק מבלי לפגוע באורחות חייהם 
– יכול למצוא מודל אחד מוצלח במיוחד. לא במסלולים החרדיים 
בצבא, אלא במסגרות החרדיות במוסדות האקדמיים. אפילו יאיר 
לפיד מצא עצמו בשעתו מפרגן בעל כורחו. המתנגדים שקוראים 
תיגר, הם בעיקר גורמים מתוכנו שחוששים מאובדן זהות חרדית, 
חרף כל המאמצים להתאים תכנים ולא לפגוע באורחות החיים. 

אמורה  בפיהם,  החרדים  שילוב  שרוממות  החילוניים  לגורמים 
להיות אפוא, מטרה ברורה: להעצים את המסגרות, לתעדף אותן 

בכל דרך, לחזק ולבנות.
הראשון,  הרגע  למן  ברור  היה  בתחום  שמעורב  מי  לכל 
המשנה  אם  המציאות.  מחויבת  לנשים,  גברים  בין  שההפרדה 
עיר  תל-אביב  של  היותה  את  דעתה  בחוות  הזכירה  ליועמ"ש 
בכיכר  העצרת  קיום  למניעת  כסיבה  ופלורליסטית  שוויונית 
רבין, הרי שבמקרה הזה ההיגיון הוא הפוך. בתוך עמנו אנו חיים 
במסגרות  להשתלם  )בהפרדה!(  שמגיע/ה  חרדי/ת  כל  וכמעט 
החרדיות – דורש/ת חציצה ברורה בין גברים לנשים במסגרות 
הלימודים כתנאי סף. בלעדיה, לא היו לנו היום אלפי סטודנטים 

וסטודנטיות חרדים שסיימו מסלולים לימודיים וקיבלו תארים.
למרבה האבסורד, במקום לנתץ את החומה שמונעת מבוגרי 
אקדמיה חרדים ללמוד תואר שני במסגרת המסלולים החרדיים, 
נשים  בין  ההפרדה  חומת  בניפוץ  היועמ"ש  בלשכת  עסוקים 
לגברים בכיתות הלימוד של התואר הראשון. לא קשה לנחש מהו 

ההיגיון ומהם הנימוקים. 
ומיהי האישיות האחראית העומדת בפרץ וקורעת את מחיצת 
הבד? גם בסוגיה הזאת, ניחשתם מן הסתם נכונה. מדובר במשנה 
 – סיפור  תשמעו  הזה,  בעניין  זילבר.  דינה  עו"ד  ליועמ"ש, 

בהמשכים, שלא ישאיר אתכם אדישים.
ב-17 ביולי 2016, נשלחה חוות דעת ארוכה ומנומקת למועצה 

של  כותרתו  זילבר.  דינה  לעו"ד  העתק  עם  גבוהה,  להשכלה 
להצעת  "הערות  הייתה:  העמודים   11 בן  המפורט,  המסמך 
הגבוהה  ההשכלה  הרחבת  בנושא  ות"ת   – מל"ג  של  המדיניות 
צוטטו  במסמך  הבא".  החומש  לקראת  החרדית  לאוכלוסייה 
פסקאות מדו"ח הצוות המשרדי בנושא הדרת נשים המוכר לנו 

היטב מחוות דעתה של הגב' זילבר בערב יום הכיפורים.
והתובנות  האסמכתאות  רצוף  המסמך,  של  התחתונה  השורה 
המשפטיות היא כי "הגיעה העת להפסיק את מתכונת פעילותם 
הנוכחית של המח"רים". על המשפט הזה היו חותמים גם בארגון 
האקדמיה  נזקי  נגד  נרחב  בקמפיין  השבוע  שיצא  אחרת',  'רוח 

לחרדים, בגיליון רב התפוצה של יתד נאמן ביום ג'. 
אלא שהנימוקים לדרישה, הם לב הסיפור. "לטעמנו", כותבת 
עו"ד אורלי ארז-לחובסקי החתומה על חוות הדעת, "אין הצדקה 
להמשך קיומם של המח"רים במתכונתם הנוכחית... יש לאפשר 
ולא  מגדרית,  בהפרדה  שיפעלו  מכינות  של  קיומן  עצם  את  רק 
לאפשר כלל הפרדה בלימודי התואר עצמם, ודאי לא בקמפוסים 

נפרדים". 
למרות שהניסוחים נראים כאילו נלקחו מאותה פקולטה, הרי 
ליועמ"ש,  המשנה  בלשכת  הוכנה  לא  האמורה,  הדעת  שחוות 
התנועה  של  ומדינה  לדת  הרפורמי  המרכז  מטעם  שוגרה  אלא 
בנוגע  ברוך מרזל  לנייר עמדה שישלח  דומה הדבר  הרפורמית. 
להעדפה מתקנת של האוכלוסייה הערבית. מרזל במשל הערבי 
מתקינים  החרדי,  בנמשל  לרפורמים  המדרגות.  מכל  נזרק  היה 

מדרגות נעות.

כפיים לרגב
עכשיו, הגענו לפאנצ'. שימו לב היטב לתאריכים: ב-17 ביולי 
2016 שוגרה חוות הדעת של הרפורמים למל"ג עם העתק לדינה 
זילבר. עשרה ימים אחר כך, ב-26 ביולי 2016, ניהלה המועצה 
ההשכלה  של  שנתית  הרב  לתוכנית  "שימוע  גבוהה  להשכלה 
הגבוהה לאוכלוסייה החרדית". השימוע הזה, תועד על-פני לא 
מופיעה  הנוכחים,  וברשימת  פרוטוקול,  עמודי  מ-195  פחות 
תפספס  כמוה,  אחת  לא  זילבר.  דינה  ליועמ"ש  המשנה  כמובן, 

את ההצגה.
הכיתות  צמצום  של  שהמסלול  מבין  בראשו  שעיניו  מי  כל 
הנפרדות יוביל בפועל להדרת חרדים מהאקדמיה, אך דפדוף בין 
עמודי הפרוטוקול, ועצירת ביניים כל אימת ששמה של הגב' זילבר 
מוזכר, מלמדים כי חלק הארי של הערותיה ושאלותיה, מתייחס 
לזילבר  ביקורתית.  מבט  מנקודת  הזאת,  ההכרחית  להפרדה 
וברורה, שתואמת  יש עמדה פלורליסטית עקרונית חדה  כידוע, 
לרוח העולה מחוות הדעת הרפורמית שנחתה  כמעט לחלוטין, 

כך  קיום השימוע. המשתתפים,  לפני  ימים ספורים  על שולחנה 
ניכר מהפרוטוקול, מבינים לאן נושבת הרוח מלשכת היועמ"ש 

ומתכווננים בהתאם.
רביניות לא מוכחות על תיאום  מיותר להשמיע קונספירציות 
אך  במגזר,  אהודה  הכי  הדמות  לא  אומנם  היא  זילבר  מוקדם. 
מדובר במשפטנית בעלת מוניטין שלא דבק בה רבב. כל זה לא 
נוגע כמובן למכנה המשותף הרחב שבא לידי ביטוי, שחור על 
גבי לבן, ומעיד על עומק זהות התפיסה הרעיונית והערכית של 
מדברים  והפרוטוקולים  המסמכים  הרפורמית.  והתנועה  זילבר 
יסוד שנלמדת באותו בית  בעד עצמם: מדובר בפרשנות לערכי 

מדרש פלורליסטי. טמפל, למען הדיוק. 
שזילבר  היסוד  ערכי  על  מבוססת  הרפורמית  הדעת  חוות 
מקדמת כסוג של דת חילונית שכולם מחויבים להתיישר לפיה. 
העניין הוא שבסופו של דבר עסקינן בפרשנות משפטית, שיכולה 
פחות  לא  משפטנים  לגמרי.  אחרת  ומנומקת  מנוסחת  להיות 
בכירים, שנדרשו לנושא, סתרו את מסכת הטיעונים המשפטיים 
לעילא.  ומקצועיים  ענייניים  פרשניים,  בנימוקים  זילבר,  של 
השבוע התברר, כדוגמה, כי דווקא על אותו 'חוק איסור הפליה' 
והגיעו  התרבות,  במשרד  גם  התבססו   - בו  נופפו  שהרפורמים 

למסקנה הפוכה.  
למל"ג  הרפורמית  התנועה  ששלחה  הדעת  לחוות   6 בסעיף 
ולדינה לזילבר, מוזכר "חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים 
תשס"א-2000  ציבוריים,  ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה 
על  או  ציבורי  למקום  כניסה  הגבלת  על  3)א(  בסעיף  האוסר 

הגבלת מתן שירות ציבורי )ובכלל זה שרותי חינוך(".
הפרשנות של התנועה הרפורמית באה לידי ביטוי רעיוני ברור 
בחוות דעתה של דינה זילבר. אך ראו זה פלא, מהמקור החוקי 
הזה בדיוק, אפשר להגיע למסקנה הפוכה. כאן צריך לומר לסיום 
מילה טובה, למירי )כפיים!( רגב שמשתמשת דווקא בחוק הזה 
כדי לקדם אירועים ההולמים את אורחות המגזר, בהפרדה מלאה. 
ופרשנות  מסורתית  פרשנות  יש  מסתבר,  הישראלי,  לחוק  גם 

רפורמית.
הלב  תשומת  את  הפנתה   – רב  ניסיון  עם  בכירה  משפטנית 
במשרד התרבות דווקא אל החוק האמור כדי להוכיח שניתן גם 
והמסורתי.  הדתי  החרדי,  למגזר  בהפרדה  אירועים  לקיים  ניתן 
סעיף 3)ד()3( לחוק מתיר מפורשות: "קיומן של מסגרות נפרדות 
הציבור  מן  מחלק  תמנע  הפרדה  אי  כאשר  לנשים,  או  לגברים 
למקום  הכניסה  את  הציבורי,  השירות  או  המוצר  הספקת  את 
הציבורי, או את מתן השירות במקום הציבורי, ובלבד שההפרדה 
היא מוצדקת, בהתחשב, בין השאר, באופיו של המוצר, השירות 
הציבורי או המקום הציבורי, במידת החיוניות שלו, בקיומה של 
חלופה סבירה לו, ובצורכי הציבור העלול להיפגע מן ההפרדה".

"אסמכתא חוקית ברורה מזו המאשרת קיום ומימון אירועים 
מסבירה  לבקש",  אפשר  אי  בכך  שחפץ  לציבור  בהפרדה 
לרוח  בהתאם  התרבות,  למשרד  שייעצה  הבכירה  המשפטנית 
המפקדת - תא"ל במיל. לא לחינם קיבלו אירועי תרבות שמימן 
המשרד את אישורו של הרב מוטק'ה בלוי, יו"ר משמרת הקודש 
והחינוך. רק בחג הסוכות האחרון, לאחר הפצת חוות הדעת של 
זילבר שניתנה בערב יום הכיפורים, מימן משרד התרבות מאות 
אירועי חג ברשויות החרדיות במסגרת התקנה התקציבית סל"ע 

– סל תרבות עירוני, שהשרה רגב הובילה. 
"משרד התרבות צריך להתאים עצמו למגזר החרדי ולא המגזר 
לפקפק  שניסו  מי  היו  כאשר  התרבות  שרת  הגיבה  למשרד", 
בכשרות המימון של האירועים הנפרדים לחרדים. במקרה הזה, 
בלי טיפת ציניות, אכן מגיעות למירי רגב מחיאות כפיים סוערות. 

אהבת ישראל
במשרד  בכירים  בילו  תפילה  בית  באיזה  לשאול  מיותר 
האני  עוד  כל  יחיה,  באמונתו  איש  הנוראים.  בימים  המשפטים 

מאמין שלו אינו זולג לנייר המכתבים הרשמי עם סמל המנורה.
לא מיותר להשיב מיהם הארגונים שעשו מאמצים לכנס תחת 
קורת הגג שלהם כמה שיותר ישראלים, בתקופת החגים. מדובר 
הצלחה  ללא  ניסו  שנים  שבמשך  הרפורמים  בארגונים  כמובן 
בין  האחרונה,  בשנה  והנה  הישראלי.  המיינסטרים  ללב  לחדור 
השוויונית- התפילה  ושיווק  ההפרדה  חגיגות  בחסות  השאר 

במשך  נכשלו  בו  במקום  מצליחים,  הם   - להמונים  משפחתית 
שנים.

חוט דיג, דק אך חזק, מחבר בין רחבת הכותל השוויונית, חוות 
נגד  התקשורתי  הקרב  החרדים,  בקמפוסים  ההפרדה  נגד  הדעת 
אירועים בהפרדה והקמת גנים ומוסדות חינוך בשכונות חילוניות 

נחשבות.
הצער  ולמרבה  הקהל  דעת  על  להיאבק  כדי  כאן  הרפורמים 
האחרונים,  בחגים  באהבה.  פייט,  שייתן  מי  אין  החרדי,  מהצד 
רבות,  מקומיות  רשויות  כאשר  משלט,  עוד  נכבש  איך  ראינו 
משפחתית  "ברוח  החגים  לתפילות  רשמיות  חסויות  העניקו 
ושוויונית". כל זה מעצים את הצורך הדחוף בעוד כמה דמויות 
הוד משלנו כמו הרב יצחק דוד גרוסמן ממגדל העמק, שמקרבות 
ולא מרחיקות, מאהיבות ולא משניאות, מחברות ולא מפרידות. 

תפילה רפורמית בחסות עירונית. כרזת הזמנה לתפילות שוויוניות בכפר סבא
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המסעדה היהודית
מתחם השבת של

שבת חלום!

רח' כינרת 4 בני ברק

רוצים לכבד את השבת במעדנים משובחים במחירים המשתלמים ביותר?
 אתם מוזמנים להגיע למתחם ב.ס.ר 3 בבני ברק בימי שישי

ולמצוא הכל במקום אחד - בקלות, בנוחות והכי חשוב - בטעם ללא תחרות  

מותג המאפה הידוע מירושלים 
יכניס אתכם לעונג שבת 

עם מגוון עצום של מאפים 
איכותיים, עוגות וכמובן חלות 

לשבת עם ניחוח מיוחד

המגוון הגדול ביותר של אוכל יהודי 
לשבת מחכה לכם ביריד יום שישי 
המשלב בשרים איכותיים, עופות 

ביתיים, דגים במגוון טעמים
וסלטים במבחר ענק!

סופר מרהיב במחירים משתלמים 
המציע לכם מעדניה עם מטעמי 

'חפץ חיים', פיצוחיה ענקית 
וטרייה, מחלקת חלבה

ועוד מגוון ענק של מוצרים

מיץ ענבים 
תירוש

כל מחלקת
הפיצוחים

מבית פיצוחי ירדן למהדרין

6 בקבוקים
קוקה קולה

סלטיםקילו רוגלך

הנחה50%
3+1

חינם!
₪990

ביצי תנובה
)24 בתבנית(

₪1790
₪3690

20%
הנחה
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רח' כינרת 4 בני ברק
הכתובת שלכם לכל מעדני השבת

30.10.2016 Google  כינרת 4  מפות

https://www.google.co.il/maps/place/%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%AA+4,+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%91%D7%A8%D7%A7%E2%80%AD/@32.0943127,34.8270645,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1... 1/2

100 מ' Google, Mapa GISrael נתוני מפות ©2016
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חינם

P
כינרת 4
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מאת: יעקב פלדמן

מאות אברכים ובני תורה השתתפו בליל שישי 
האחרון בעצרת מרכזית בבני ברק שפתחה את 
להסתלקותו  שנים  שלוש  לציון  העצרות  סדרת 

של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.    
"חזון  המדרש  בית  בהיכל  התקיימה  העצרת 
יוסף" בבני ברק שהוקם לפני חודשים ספורים 

על שמו של מרן  זצוק"ל.
נשיא  תורה,  וגדולי  רבנים  השתתפו  בעצרת 

הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר  המדרש  בית 
הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, חבר מועצת 
יוסף שליט"א,  דוד  רבי  הגדול  הגאון  החכמים 
ביהמ"ד  וראש  וכוללים  ישיבות  ראשי  וכן 

הרה"ג רבי אליה תודה שליט"א.
הגר"ש בעדני שליט"א, חיזק את המשתתפים 

ללכת בדרכו של מרן ולהיות עמלים בתורה. 
הגר"ד יוסף שליט"א, הביא בפני המשתתפים 
סיפורים מאלפים אודות מסירות נפשו של מרן 
לתורה ועל כך שכל חייו לחם בעוז ותעצומות 

להעמיד את הדת על תילה ולא להתפשר ולו על 
קוצו של יו"ד כנגד התורה.       

מציינים  המדרש  בית  של  ההיגוי  בצוות 
מיום הקמתו של  בסיפוק את התקופה שעברה 
פעילות  "ישנה  שנה.  כחצי  לפני  המדרש  בית 
ועד  החמה  מנץ  החל  לשעון  מסביב  מבורכת 
ישנם שלושה  שעות הלילה המאוחרות, כאשר 
שעור  שישי,  כולל  מתמידים,  חבורת  כוללים, 
בדף היומי הנמסר בבהירות ובטוב טעם ע"י רב 

הקהילה הרה"ג אליה תודה שליט"א". 

התקיימה  האחרון  השבוע  במהלך  כן,  כמו 

ישיבת בין הזמנים בהשתתפות עשרות בחורים 

וכן הוכנס ספר תורה להיכל בית המדרש. 

המדרש  בית  ספסלי  את  יחבשו  חורף  בזמן 

הוראה  בית  יפתח  וכן  אברכים  ושישים  מאה 

וכן  במקום  הקיימת  הפעילות  לכל  בנוסף 

שביעי  נר  מקץ  פרשת  טבת  ב'  שבת  במוצאי 

של חנוכה תיערך חלוקת מילגות לאברכים ובני 

ישיבות שכתבו חבורות לע"נ מרן זצוק"ל.

 העצרת בבית המדרש חזון יוסף 

מאות במעמד הפתיחה לסדרת העצרות 
לזיכרו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

מעמד הפתיחה המרכזי לסדרת עצרות לציון 3 שנים להסתלקותו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, התקיים בבני ברק בהיכל 
בית המדרש "חזון יוסף" שהוקם לפני חודשים ספורים ע"ש מרן זצוק"ל

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!

26

 סושי אגרול מוקפצים סלטים 
הכל ב 26 שקלים

רחוב השומר בני ברק להזמנות: 03-7708770

חדש חדש חדש
משלוחים 

חינם
26במקוםמהודרת סוכה 

סושי | אגרול | מוקפצים | סלטים 

רחוב השומר 22 בני ברק | להזמנות: 03-7708770

חדש חדש חדש

משלוחים 
חינם

מגשים 
לאירועים

ב-26&

  כל מוצר



במלאות 3 שנים 
לעלייתו בסערה 

השמימה, של מורנו 
ורבנו רבן של כל 

ישראל, מרן

הראשון לציון 
הגאון הגדול רבי 

עובדיה 
יוסף

זיע"א
יתקיים ערב נשים 

מיוחד ומרגש 
בהשתתפות הרבנית

שרה טולידנו 
תליט"א

בתו של מרן 
הראשל"צ זצ"ל

אם
שתספר את סיפורה האישי המרגש עד דמעותשחולצה עם ארבעת ילדיה מהשבייהודיה

במהלך
הערב

תופיע

החילוץ מטול כרםהחילוץ מטול כרם

הערב יתקיים אי”ה, ביום ראשון
ה' חשון ע"ז )6.11.16(, בשעה 20:30

באולם שע"י ת"ת "בית חנוך"
רח' גניחובסקי 20 א', בני ברק

בני ברק

הכניסה חופשית!
בלבד! נשואות  לנשים 

כיבוד קל תיעוד
עוצר

נשימה

לתיאום הרצאות: משה - 050-4170121 | לברורים 1800-620-640

בס"ד

תיעוד מיוחד מבית מרן
ביקור ניצולות וילדיהן שחולצו ע"י יד לאחים

ראשונהחשיפה 

ביום ראשון

הקרוב



סניף בני ברק
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עם פתיחת מושב החורף של הכנסת מציג ח"כ אורי מקלב יעדים חדשים:

"נעלה את הרף בנושא מצוקת הדיור"
על מצוקת 

הדיור: "אנחנו 
רוצים לראות 
לוחות זמנים. 
לראות עשייה 
בפועל עם זמני 

יעד" ● על 
התאגיד: "אנחנו 
מתרחקים מכל 

הדבר הזה 
משום התרחק 

מהמיאוס" ● על 
הצפוי במושב 
החורף: "אני 

מודאג מהנושא 
של ארגוני 

הנשים, לכולם 
יש חוט שמקשר 

בין כולם   
הרפורמים"

מאת: בני יחזקאלי

מושב החורף של הכנסת ה-20 יצא ביום שני השבוע לדרכו. 
בעקבות כך, תפסנו לשיחה צפופה את חבר הכנסת אורי מקלב

לקראת מושב החורף, אמורים להתנהל מאבקים דתיים כמו 
שראינו במושב הקיץ? 

חבר  מרגיע  הדתיים",  בעניינים  חם  חורף  שיהיה  נראה  "לא 
דברים  ישנם  כי  מיד  מוסיף  אך  דבריו,  בפתח  מקלב  הכנסת 
אחרים שיתכן ויערערו את הקואליציה: "יש את התקציב, שהוא 
התקציב המרכזי של כל הקדנציה הזו, תקציב לשנתיים. תקציב 
בטבעו טומן בחובו הפתעות, אתה אף פעם לא יכול לדעת איזו 
אג'נדה מסתתרת בפנים. נכון, הקואליציה היא לא של 61, אלא 
קצת רחבה יותר של 65, אבל עדיין כל אחד ינסה למשוך לכיוון 
לדעת  אפשר  שאי  עמונה,  של  ההסדרה  חוק  את  לנו  שלו."יש 
את  לשבור  ירצו  היהודי  שהבית  חושב  לא  אני  יוביל.  זה  לאן 

הקואליציה בשביל זה".
 כשזה יגיע להצבעה, מה תהיה העמדה שלכם?

"אנחנו נעמוד מאחורי החוק הזה. אנחנו מבינים את הצרה, 
לא  גם  ואני  זה  בשביל  הקואליציה  את  נשבור  לא  ואנחנו 
אבל  זה,  בשביל  הקואליציה  את  יפוצץ  היהודי  שהבית  חושב 

לעשות  להם  שווה  שיהיה  להיות  יכול  מסוימת  בקונסטלציה 
מחדד  אתה  שכאשר  לזכור,  צריך  למשבר.  ניסיון  או  משבר 
לא  שהשפיץ  אחרית  לקחת  יכול  לא  פעם  אף  אתה  עיפרון 
נשבר. ראינו מהלכים פוליטיים שהתחילו בקטן ולא על דברים 
מהותיים, ומה שקרה - שראש הממשלה מאס בסחיטה והחליט 
יש  לפזר את הכנסת. כמו לדוגמה בכנסת הקודמת. כך שהיום 
יותר לא צפוי מצפוי, יש תחזית לגשם, אך אין תחזית למה יהיה 

או לא במושב החורף הקרוב".
את  לערער  שעשויים  נוסף  דברים  קיימים  כי  מוסיף,  מקלב 
יציבות הקואליציה. "גם הבדיקה נגד ראש הממשלה, אי אפשר 
אי  בליכוד,  המעורער  היחסים  מצב  גם  יתפתח.  זה  לאן  לדעת 
אפשר לדעת לאן זה יוביל. אנשים ירצו לקדם כל מיני דברים, כך 
לדוגמה ישראל כץ, במידה וירגיש שראש הממשלה חלש ירצה 

לקדם את עצמו, לפני שגדעון סער יחזור לזירה הפוליטית".
"עלולות  מקלב,  מוסיף  הברית",  לארצות  הבחירות  "גם 
להשפיע על שלום הקואליציה. אי אפשר לדעת מי יבחר והאם 
אי  נושא התאגיד,  גם  ירצה לקדם בכוח שלום באזור.  הוא לא 

אפשר לדעת לאן זה לוקח אותנו".
מה העמדה שלכם בנושא התאגיד?

הרבה,  זה  על  לריב  יכולים  הם  בתאגיד,  מעורבות  לנו  "אין 

אנחנו  אחת  פעם  מהצד,  וצופים  הטריבונה  על  עומדים  אנחנו 
חבר  דברים".  על  נאבקים  כשאנחנו  נראים  אנחנו  איך  רואים 
שלא  זמן,  הרבה  ימשיך  שזה  "מאחל  הוא  כי  מוסיף,  הכנסת 
לנו".  לגבי התאגיד עצמו,  יתעסקו בדברים אחרים שחשובים 
מעורבים,  היינו  לא  שלו  ההקמה  בנושא  "גם  מקלב,  מסביר 
בוודאי לא באופן מהותי. אנחנו מתרחקים מכל הדבר הזה משום 

התרחק מהמיאוס".
הציעו לכם תחנת רדיו משלכם?

"אני מדבר בשם 'דגל התורה'", מדגיש חבר הכנסת, "מעולם 
אפילו  או  התורה',  'דגל  של  רדיו  תחנת  על  שמע  לא  אחד  אף 
תחנה בעלת קונוטציה למפלגה. אני לא מבקר אף אחד אחר, יש 
כאלה שרואים בזה דרך לקירוב, אבל הדבר הזה לא אצלנו. לא 
בזה.  לא מתעסקים  ואנחנו  אישור,  ולא  הוראות  זה  על  קיבלנו 
אנחנו רואים את החלקים הרעים בתרבות התקשורת, שהשחיתה 
כל דבר. אני יכול לתמוך בחוק השעיה בתמורה למשהו, אבל אני 
לא יתמוך בחוק תאגיד השידור תמורת דברים ערכיים. מבחינתי, 

זה חוק שאסור בהנאה ואנחנו לא ממסחרים בו".
חברי  עם  מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק  נפגש  שעבר  בשבוע 
'אגודת ישראל' ואח"כ עם ח"כ משה גפני, על נושא הדיור. 
בעקבות הפגישה אנחנו שומעים את חברי הכנסת מוזס ואייכלר 

"לא צפוי חורף חם". ח"כ מקלב                                                                                                             )צילומים: הדס פרוש, פלאש 90(
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מאת: ישראל פריי

הערים ראשון לציון וחולון אירחו השבוע 
ישראל  גדולי  בראשות  היסטוריים  מעמדים 
ובהשתתפות אלפים, שנערכו על ידי מוסדות 
סורוצקין.  הגרש"ב  של  שלמה'  'עטרת 
ספרי  שבעה  הכנסת  עמדו  האירועים  במרכז 
התורה,  כבוד  ומעמד  טעלז  לישיבת  תורה 
אלפי  המונה  התורה  לממלכת  הצדעה  לצד 

תלמידים בכל רחבי הארץ.
יום  של  מוקדמת  צהריים  אחר  בשעת 
לצד  אברכים  מאות  התכנסו  שעבר  רביעי 
שורות ילדים שנעמדו הכן לקראת התהלוכה 
האותיות  כתיבת  בסיום  שיצאה  הגדולה, 
בנוסף  לציון.  בראשון   15 לימון  ברחוב 
לספר התורה החדש שהוכנס להיכל הישיבה 
בראשון לציון, הוכנסו במעמד זה עוד ששה 
'עטרת  ישיבות  לשאר  שיועדו  תורה  ספרי 

שלמה' הפזורות ברחבי ישראל.
במראות  מורגלים  שאינם  העיר  תושבי 
כגון אלו, נסחפו אל מעגלי הריקודים ונדבקו 
בתים  בעלי  לצד  ואברכים  התורה,  בשמחת 
ברחובות  ארוכות  שעות  פיזזו  העם  ופשוטי 
חסידית  כשמוזיקה  התורה,  ספרי  עם  העיר 
רבת עצמה מלווה את השירה, את המראות, 

הריקודים והקולות.
בית  להיכל  התורה  ספר  נכנס  בו  הרגע 
במקום  נחנכה  בו  הרגע  גם  הוא  המדרש, 
היטב  הורגש  המכונן  והרגע  גדולה,  ישיבה 
המשתתפים  ובהמוני  הרוקדים  במעגלי 
כאשר  היה  השיא  רגע  האולם.  על  שצבאו 
הישיבה  ראש  מרן  נכנס  המדרש  בית  להיכל 
בידיו את ספר  הגראי"ל שטיינמן, שאף אחז 
התורה, ורקד אתו בהתרגשות, לקול תשואות 

ההמונים.
עם סיום האירוע, עמדו לרשות המשתתפים 
הטוטו  להיכל  אותם  שהובילו  אוטובוסים 
רשת  תלמידי  אלפי  התכנסו  שם  בחולון, 
קורת  של  ולשעה  מצווה  לסעודת  המוסדות 

רוח, דברי חיזוק, ופרקים מוזיקליים.
ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי 
נח  נלהבים בהם אמר: "בפרשת  נשא דברים 
מוצאים  ואיך  ד'.  בעיני  חן  מצא  ונח  למדנו, 
בו,  הטמון  הפוטנציאל  את  כשרואים  חן? 
והאיכות שבו שיכול לקיים העולם כולו, זהו 
היסוד של רבים צריכים לו". וכאן פנה לקהל 
הרב: "רבותי, עלינו לדעת כי רבי שלום בער 
להבין  אפשר  אי  אחרת  ד',  בעיני  חן  מצא 
הרע  עין  בלי  העצומה  דשמיא  הסיעתא  את 
שהוא זוכה לה. הבו גודל לנותן התורה, ברוך 
אלוקינו שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת 
"מורי  וסיים  בתוכנו.  נטע  עולם  וחיי  אמת 
ורבותי! מזל טוב, מזל טוב לכולנו, כה לחי". 
והקהל נעמד על רגליו ונענה לדברים בשירה 

סוחפת "אשרי העם שככה לו...".
נערך בראשות גדולי ישראל מרנן  המעמד 
וחברי  קנייבסקי,  הגר"ח  שטיינמן,  הגראי"ל 
מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' הגרב"מ 
פוברסקי,  הגרב"ד  שיינר,  הגר"י  אזרחי, 
הגרמ"ה הירש, והגר"ד כהן, וכן הגר"ד לנדא. 
הרבנים  בנוכחותם:  האירוע  את  פיארו  עוד 
ישיבות,  ראשי  עשרות  לישראל,  הראשיים 
ראשי כוללים, ר"מים, וראשי ישיבות 'עטרת 

שלמה'.
רבות  עדויות  העיבו  המושקע  האירוע  על 
המכובדים,  לבמת  בכניסה  לקוי  ארגון  על 
שגרמה לעיכוב ממושך בכניסת הרבנים, ליחס 
כלפיהם,  מהמאבטחים  חלק  של  כבוד  חסר 
עקבותיהם.  על  לשוב  נאלצו  כשחלקם 
והוטחה  נזרקה  הארגונית  לתקלה  האחריות 
כשהטענות  למשנהו,  אחד  מגוף  השבוע 
והתיאום  ההבנה  בחוסר  התמקדו  העיקריות 
לאופי  במקום  ואנשי האבטחה  הסדרנים  של 
בבקשת  פנינו  המתבקש.  ולסדר  האירוע, 
בהפקת  המעורבים  הגורמים  לכל  תגובה 
האירועים, אך מארגני האירוע כמו גם אנשי 
היכל הטוטו בחולון סירבו להתייחס לטענות.

מעמדים היסטוריים 
של כבוד התורה
כזה דבר טרם נראה: הכנסת שבעה ספרי תורה 

ותהלוכת ענק באירוע גרנדיוזי, בו השתתפו אלפי 
בחורי ישיבות ואברכים, וגולת הכותרת: השתתפותם 
של מרנן ורבנן גדולי ישראל  שני האירועים אירעו 
בערים ראשון לציון ובחולון במסגרת הכוללים "עטרת 

שלמה" בראשות הגרש"ב סורוצקין

 גדולי ישראל והקהל העצום במעמדים
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  בלעדי בפון פלוס! מסלולי הפיקוח ללא עלות חודשית
עקב הביקוש הרב, מכשירי סמסונג גלקסי מוזלים 

מותאמים לילדים/נוער בפיקוח ללא אינטרנט!

המכשיר 

נמכר לצרכי 

פרנסה 

בלבד!

מצומצמת)מפוקחים (כמות וגלקסי 7 גלקסי 6 סמסונג  חדש! 



רשת משקפיים

לחברי מאוחדת שיא ומכבי זהב עד גיל 18 • עדשות cr 156 • אנטי רפלקס \ נגד שריטות • חוסם קרינת מחשב uv • עד מספר 6 / צילינדר 2

1599-555-280
בני ברק: ר‘ עקיבא 89  | ירושלים: כנפי נשרים 66 | ירושלים: חדש! נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 | ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | טבריה: יוחנן בן זכאי 6  | נתיבות: רח‘ ירושלים 62

אלפי
משקפיים
בחינם!

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

דגמים
מעל אלף

בחמישה שקלים

את 3 המסגרות הנבחרות נייצר במיטב המפעלים, המייצרים את מותגי הענק הבינלאומיים

ומעצביהם יזכו במסגרת חינם על פי עיצובם!

בתחרות ראשונה מסוגה: 

1

2

5CM

5CM

9CM
15CM

3CM

ציירו על דף נייר את מסגרת המשקפיים שאתם חולמים עליה: סגנון וצורה, וצבעו אותה כרצונכם
שלחו לתיבת המבצע ar280yyy@gmail.com או הגישו אותה לאחד מסניפי רשת 280.

A&R

A&R בואו לעצב את המסגרת עם רשת 280 ומותג

עד יום שלישי כ"ח חשון | לפי תקנון התחרות. ט.ל.ח
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בימים האחרונים אנחנו עדים למהלכים שונים 
שמתרחשים בתנועת ש"ס, שכאן ב'קו עיתונות' 
דפים  מעל  פעמיים.  ולא  פעם  לא  אותם  עודדנו 
וההשקעה  הטיפול  על  ושוב  שוב  נכתב  אלה, 
שצריכים ראשי התנועה להשקיע, מתוך המאגר 
האמיתיים  ובחיילים  בנסיכים   - ש"ס  בוחרי  של 
הספרדיים,  התורה  בני  שהם  ישראל,  גדולי  של 
וכעת השבוע כולנו ראינו בפועל פירות ומהלכים 

שונים שבוצעו בשטח הזה.
ציינו כאן בזמנו, את הבעיות שקיימות לעתים 
אצל הציבור הזה, בני הישיבות הספרדיים, שהוא 
הספרדי,  הציבור  בתוך  שגדל  חדש  דור  בעצם 
שנה  כ-20  לפני  שהתחיל  מהמהפכה  כתוצאה 
שאחת  אז  כתבנו  דרעי.  אריה  ש"ס,  תנועת  יו"ר 
מהבעיות המרכזיות שנוצרו במשך הזמן הזה עם 
גוף בש"ס  או  בני התורה הללו, היא שאין אדם 

שיידע לנווט ולתקשר עם הציבור הגדול הזה. 
לראות  היה  אפשר  זה,  ציבור  של  כוחו  את 
למשל באירוע הקבלת פני רבו בבריכת הסולטן 
מעל  צבאו  הפתחים  על  כאשר  הסוכות,  בחג 
באירוע שכל  נוכחנו שמדובר  ואז  איש,   15,000
כולו בהשתתפות בני תורה, שהם בעצם הגרעין 
שבני  בגלל  לטפח,  חייבים  שאנחנו  האמיתי 

התורה האלה - הם העתיד.
את  היטב  ולטפח  "להשקות"  נדע  אנחנו  אם 
הציבור הזה, אזי הדור הבא שלהם כבר יהיו בני 

תורה שגם אבותיהם בני תורה. 
כלומר, כעת אנחנו נמצאים בשעת מבחן. את 

המבחן הראשון מולם כבר עברנו - להביא אותם 
נמצאים  אנחנו  כעת  ואילו  הקדושות.  לישיבות 
אותם  להביא  השני, שהוא  בעיצומו של המבחן 
להיות  הבא  הדור  את  לחנך  יוכלו  שהם  למצב 
כמוהם, בני תורה, והתקופה הזאת קריטית מאד 

להנהגת התנועה כלפי בני התורה.
כי במהלך  את הדברים האלה אנחנו כותבים, 
השבוע התבשרנו על שני מהלכים שיו"ר התנועה 
החכמים  מועצת  חברי  עם  מלא  בתיאום  ביצע, 

ובראשם מרן ראש הישיבה שליט"א, כשהחליט 
כמשמעו,  פשוטו  התורה  בני  נציג  את  למנות 
שלו  כשהתפקיד  ח"כ,  להיות  מלכיאלי,  מיכאל 
להשתעבד  וממש  ביצועית  תוכנית  לבנות  יהיה 
קשבת,  אוזן  עבורם  להיות  כדי  הזה,  לציבור 
ולכוון, וכשצריך גם להפעיל לחץ היכן  להדריך 
- כדי לטפל ולהבטיח את ההגעה ליעד,  שצריך 

שעליו דיברנו קודם.
שכלפי  הוא  הזה,  במהלך  שיש  נוסף  יתרון 

מאד  קרוב  נקרא  מלכיאלי  השונות  המערכות 
ציבורית  מבחינה  כיצד  וראינו  התנועה,  ליו"ר 
דרעי גיבה באופן אישי את המהלך הזה, דבר זה 
לבדו כבר מקרין לו יתרון גדול מול המערכות - 

הבירוקרטיות והאחרות - למיניהן.
אמורים  שהדברים  לציין  יש  נשימה,  ובאותה 
גואטה  יגאל  ח"כ  את  למנות  כלפי ההחלטה  גם 
גואטה  את  שלשלוח  ספק  אין  ש"ס.  כמזכ"ל 
ליד.  כפפה  כמו  עבורו  זה  השטח,  את  לחרוש 
לו קל במיוחד, אבל  ברור שזה לא הולך להיות 
יודע  אותו  שמכיר  ומי  האיש,  של  החמצן  זה 
כך  על  פעם,  לא  כאן  נכתבו  כבר  הדברים  זאת. 
הוא  וגם  להסתובב בשטח.  האיש שצריך  שהוא 
נהנה מאותו יתרון שציינו, של גיבוי מלא מיו"ר 

התנועה.
היה  השבוע,  שראינו  נוסף  מסר  ולסיום, 
השבוע בביתו של מרן ראש הישיבה חכם שלום 
ש"ס  סיעת  שכל  לראות  יפה  היה  שליט"א.  כהן 
התחילה את הפעילות של מושב החורף בכנסת, 
להתייעץ  כשבאו  הישיבה,  ראש  מרן  של  בביתו 
כעת.  לעמוד  צריך  הנושאים שעליהם  עמו מהם 
לאחר אמירות שונות לאחרונה בנושא הכפיפות 
של התנועה למועצת החכמים, את התשובה יכל 
לראות כל אחד מאיתנו ביום שני השבוע, בבית 

ראש הישיבה.
מבחינת הציבור, אין ספק שהמסר בפגישה הזו 

היה ברור: שוב פועלים להחזיר עטרה ליושנה.

מחזירים עטרה ליושנה
מאמר מערכת

 חברי הכנסת של ש"ס בבית נשיא המועצת מרן הגר"ש כהן )צילום: יעקב כהן(

ראול ולנברג 32 רמת החײל טלפון 03-5229038 

הקפה של בר

אירועים עד 120  כשר למהדרין
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הקפה של בר
כשר למהדרין

ראול ולנברג 32 רמת החײל
טלפון 03-5229038 

אירועים עד 120 איש
סוכה כשרה למהדרין 

מבצע לשבועיים מ-6.11.16 עד 20.11.16פתוח בחול המועד

פסטה ב- 30 ש“ח כולל כוס שתיה (אין כפל מבצעים)

למביא מודעה זו 

15% הנחה לתפריט הקיים (אין כפל מבצעים)



כנס למנהלי מלכ"רים בנושא:

מקורות מימון במגזר השלישי
יום עיון מעשי בנושא: תמיכות ממשלה, 
קרנות, גיוס תרומות ומיזמים משותפים

הכנס מיועד למנכ"לים ולמנהלי כספים של מלכ"רים.

כ' חשוון 
תשע"ז

יום שני
 21/11/16

במלון לאונרדו סיטי טאוור
)לשעבר שרתון סיטי טאוור(

רחוב זיסמן 14, רמת גן 

לו"ז הכנס:
התכנסות - כיבוד קל  >>  9:00

פתיחה – עו"ד יונתן שיף, שותף מנהל ברשף את שיף עורכי דין   >>  9:30

רו"ח רמי אלחנתי, שותף בקדמי-אלחנתי רואי חשבון - תמיכות ממשלה  >>  9:45

מר מייק פרשקר, מייסד וחבר ועד מנהל במכון מרחבים,   >>  11:15
                          יועץ בכיר לשיתופי פעולה אסטרטגיים בקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון - 

                       גיוס כספים מתורמים ומקרנות

הפסקה  >>  11:45

עו"ד יונתן שיף, שותף מנהל ברשף את שיף, עורכי דין -   >>  12:15
                       מיזמים משותפים עם משרדי ממשלה

גב' עופי זיסר, מנכ"לית קרן עזריאלי –   >>  13:00
                       הזמנה לשותפות? הפרספקטיבה של התורם

פאנל שאלות ותשובות  >>  13:30

סיום וארוחת צהריים  >>  14:15

 

ים
תי

וד
נק

עלות השתתפות בכנס 250 ש"ח

עורכי דין

מוזמנים להירשם << 
    kenes@kacpa.co.il  :בדוא"ל

או בטלפון: 02-5632225



רשות האוכלוסין
וההגירה

משרד הפנים

רשות האוכלוסין וההגירה משפרת
 את השירות לציבור

החל מיום שלישי, ל' בתשרי תשע"ז, 
1 בנובמבר 2016 

ובמהלך החודשים הקרובים, 
יתבצעו עבודות בינוי והרחבה 

בלשכת הרשות ברמת גן. 
בהתאם לכך, לא תתקיים 

קבלת קהל בלשכה זו.
בחודשים אלו ניתן יהיה לקבל 

שירותי מרשם ודרכונים בכל לשכות 
הרשות הפזורות ברחבי הארץ.

שימו לב:
 שירות בנושאי אשרות יינתן 

בתיאום מראש בלבד,
באמצעות זימון תור באתר האינטרנט 

או באמצעות נציג השירות 
במרכז מידע בטלפון 3450* או באמצעות

 פקס 02-6469581.
ניתן לבצע מגוון פעולות באתר הרשות

www.piba.gov.il
אנו מודעים לאי הנוחות הזמנית ומודים לכם על סבלנותכם

תושבי רמת גן,
גבעתיים והסביבה
לתשומת לבכם!

מרכז שירות ומידע ארצי 3450*
www.piba.gov.il
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מעילי צמר

חליפות צמר

חולצות
תואם ברוקס-ברדרס  
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מבצעים אלו 
בסניף עזרא בלבד

רח' קאליש 4 ב“ב, מול בית הכנסת הגדול טל : 03-5038773 
סניפנו החדש רחוב עזרא 11 בני-ברק טל‘ : 03-5559733  
        13:00-10:00 ו‘  22:00-10:30 רצוף,  ש. פתיחה: א‘-ה‘ 

חורף
חם

מבצע
לשבוע בלבד

אדור

החל מ-



בני ברק

המרכז להכוון תעסוקתי מזמין אותך

לסדנת אימון תעסוקתי
מקצועית מקיפה ויסודית,

שתסייע לך למצוא את הנתיב לפרנסה מכובדת.

אימון תעסוקתי,
כל הדרך עד לעבודה

העצמה אישית

עולם התעסוקה

הסדנא תערך בימי שני בין השעות 11:00-16:00

לפרטים והרשמה:
מרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( בני ברק | 03-7707300/1

שיווק עצמי
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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

נח לשמים ונח לבריות
"ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נַֹח, נַֹח.." )בראשית ו, ט(. 

הגאון הגדול רבי יהודה צדקה ע"ה רגיל 
אגדה(  )מדרש  רבותינו  דברי  את  לומר  היה 
שהתורה כופלת את המילה "נח" פעמיים, ללמדנו 
אף  על  לבריות.  ונח  שמים  נח  להיות  צריך  שהאדם 
שדורו של נח היה מלא בגזל, חמס, שנאה, עבודה זרה 
ובבראשית  שם,  )במדרש  דמים  ושפיכות  עריות  גילוי 
רבה לא, ו(, מ"מ הצליח נח להישרד ולא להיסחף אחר 
דורו, נח לא זז לרגע מה' יתברך אלא כל הזמן נשאר 
ו,  )בראשית  נַֹח  ִהְתַהֶּלְך  ָהֱאֹלקים  ֶאת  יתברך,  בו  דבוק 
ט(. ומ"מ התנהג נח עם בני דורו בנחת ובדרך ארץ ולא 

הקניטם על רשעותם. 
אם אדם צופה ומביט רק על ענייני שמים ולא חש 
רגישות והתעניינות בענייני בני האדם, זה פסול ואינו 
ְנִתיבֹוֶתיָה  ְוָכל  נַֹעם  ַדְרֵכי  ְּדָרֶכיָה  נכון, התורה הקדושה 
יז(, ומצווים אנו להיות גם נוחים עם  ג,  ָׁשלֹום )משלי 
ִּבְדָרָכיו  ְוָהַלְכָּת  בני האדם ולהיות בעלי מידות טובות, 
)דברים כח, ט(, מה הוא רחום אף אתה היה רחום, מה 
לכן  ע"ב(.   קלג  )שבת  חנון..  היה  אתה  אף  חנון  הוא 
לה  )ברכות  ארץ  דרך  מנהג  בהם  להנהיג  צריך  תמיד 
ע"ב(, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות 
הבריות  בין  שנמצא  שידע  דהיינו  ע"א(,  יז  )כתובות 

ויזהר בכבוד הזולת. 



ומ"מ ממשיכה התורה וכותבת "ֶאת ָהֱאֹלקים ִהְתַהֶּלְך 
הוא  אם  מיותר,  הוא  ולכאורה  ט(,  ו,  )בראשית  נַֹח" 
את  הוא  שמתהלך  ודאי  הרי  לבריות  ונח  לשמים  נח 

האלוקים ושומר מצוותיו. 
בעבודת  והנהגה  דרך  ללמדנו  התורה  באה  אלא, 
כשעושה  שגם  להיזהר  האדם  צריך  כלל  בדרך  ה', 
לבריות  גם  נח  שיהיה  באופן  זאת  יעשה  המצוות  את 
יפגע באחרים. אולם ישנם מצבים שהנח לשמים  ולא 
בעדו  מונעים  שהם  וכגון  לבריות  הנח  בתמורת  בה 
דברי  את  לקיים  האדם  צריך  בזה  המצוה,  מלעשות 
את  תחילה  ולקיים  נַֹח',  ִהְתַהֶּלְך  ָהֱאֹלקים  'ֶאת  הפסוק 
וקודם על  גובר  יתברך! לפי שהנח לשמים  ה'  מצוות 

הנח לבריות. 

דמות מופת 
"ַוָּיֶחל נַֹח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִּיַּטע ָּכֶרם" )בראשית ט, כ(. 
ונעשה  נתחלל  ג(:  לו,  רבה  )בראשית  רבותינו  דרשו 

חולין.
ונעשה  התחלל  שנח  יתכן  כיצד  מובן,  לא  לכאורה 
ָהָיה  ָּתִמים  ַצִּדיק  ִאיׁש  נַֹח  הרי  לנח?  קרה  מה  חולין, 
ִּכי  ט(,  ו,  )בראשית  נַֹח  ִהְתַהֶּלְך  ָהֱאֹלקים  ֶאת  ְּבדֹרָֹתיו, 
ְונַֹח  ז, א(,  ַהֶּזה )בראשית  ְלָפַני ַּבּדֹור  ַצִּדיק  ָרִאיִתי  אְֹתָך 
ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ה' )בראשית ו, ח(.   וכיצד ירד מדרגתו 

ונעשה חולין?
אלא, בזמן המבול נח היה בסביבה של אנשים רעים 
שלא הלכו בדרך התורה והמצוות, וגזלו וחמסו כאוות 
ומשפחתו  בניו  את  והרחיק  התרחק  נח  ולכן  נפשם, 
"אל תלכו לשם,  "תיזהרו!",   מהם בתכלית הריחוק: 
ואם אתם צריכים לצאת לאיזה מקום מיד תחזרו",  נח 
היה במתח רוחני כל הזמן כדי שלא להתקלקל ולהיות 

מושפע מהסביבה. 
אולם לאחר המבול, אמר נח: "שלום עלייך נפשי" 
זוטא  אליהו  דבי  ומתנא  תנחומא,  ממדרש  )מושאל 
פרשה א' ד"ה הצדיק אבד(, 'סוף סוף אפשר לנח קצת, 
אפשר  פה,  שלנו  המשפחה  רק  רעה,  סביבה  כבר  אין 
לשתות כוסית יין לחיים,  זה כבר יין תוצרת ביתית ואין 

בזה חשש יין נסך', 
והתוצאה לא איחרה להגיע, נח הוריד מעט מהמתח 
נַֹח  ַוָּיֶחל  ומיד-  משחורר  והרגיש  ובמצוות  בתורה 

)בראשית ט, כ(, נעשה חולין!
עם  תפארת  הדרת  ראשנו,  עטרת  ורבינו,  מורנו 
)שהשבוע-  זצוק"ל  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  ישראל, 
יום שישי, ג' מר חשוון, שלוש שנים להסתלקותו(, כל 
חייו היה במתח רוחני ולא פסק מזה לרגע: כל הזמן רץ 

ללמוד, רץ לזיכוי הרבים, רץ לעשיית חסדים! 
אף פעם הוא לא פסק מהמתח הרוחני ואמר "שלום 
לומר:  רגיל  היה  תמיד  להיפך,  אלא  נפשי",  עלייך 
עם  שאהיה  רוצה  אתם  ללמוד,  לי  תנו  אותי,  "תעזבו 

הארץ?"
על  הארץ?  עם  "איזה  ושואל,  משתומם  עומד  ואני 
מה רבינו מדבר? כל התורה בראש שלו, 40,000 ספר 

בראש הקטן הזה! והוא מפחד שיצא עם הארץ?!?"
אבל זו התשובה-מתח רוחני! לא להסיח את הדעת 

משמירת התורה והמצוות, ולו לרגע אחד!
יוסף שליט"א, ראש מוסדות  הגאון הגדול רבי דוד 
מרן  של  בנו  התורה,  חכמי  מועצת  וחבר  דעת'  'יחוה 
זצוק"ל, סיפר שדן בעבר בהלכה מאוד נדירה יחד עם 
החברותא, לאחר מכן ניגש ר' דוד למרן זצוק"ל ושאלו 

אם ראה התייחסות בפוסקים להלכה זו, מיד השיב לו 
מרן: 'בוודאי, תפתח בשו"ת כך וכך, בסימן כך וכך', 
והחל מרן לומר את הלשון המדוייקת הכתובה בספר. 

את  ראית  מתי  'אבא,  דוד:  ר'  שאלו  מכן  לאחר 
מרן,  השיב  שנה!',  שבעים  'לפני  הזאת?',  התשובה 
ומאז לא למד שוב את התשובה הזו! זה מרן זצוק"ל, 
כל התורה כולה בראשו ובכל זאת היה מתאונן ואומר: 
"תנו לי ללמוד, שלא אהיה עם הארץ", כיון שהוא לא 
הוריד מעצמו את המתח הרוחני ולא הפסיק מלעמול 

בתורה בכל רגע ורגע. 
על  ושואלו  זצוק"ל  למרן  ניגש  הייתי  רבות  פעמים 
את  כשולף  משיב  היה  מרן  ומיד  תמוה,  מדרש  הסבר 
התשובה מתחת לשרוול 'תעיין בהערת המהרז"ו )רבי 
זאב וויל( שם על המדרש שמיישב קושיה זו', ואני עומד 
בהוראת  ועסקו  נשמתו  כל  את  שנתן  אדם  משתומם, 
הלכה לרבים, שהוא יתעמק ויהיה בקי גם בהערת אחד 
המפרשים על המדרש?!? אך זהו, זה היה מרן זצוק"ל, 
כל התורה הייתה מקוטלגת בראשו, וזה הגיע לו לאחר 
עמל ויגיעה עצומה בכל ספר וספר וכל מדרש ומדרש 
ממדרשי חז"ל.  ובכל זאת הוא לא הפסיק את המתח 
הרוחני מלימוד התורה, שמירת המצוות ויראת שמים!



ליעקב  שקרה  מה  את  להסביר  אפשר  זה  דרך  על 
ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ֵלָאה  ַּבת  ִדיָנה  ַוֵּתֵצא  דינה,  בתו  עם  אבינו 
ְלַיֲעקֹב ִלְראֹות ִּבְבנֹות ָהָאֶרץ )בראשית לד, א(.  כשיעקב 
היה אצל לבן הארמי הוא נשמר מכל משמר ושמר על 
ילדיו ועל דינה בתו,  "איפה דינה? שלא תלך ותסובב 
בחוץ, שלא תתקרב לחברתו של לבן הארמי והסובבים 

אותו!"
אבינו  יעקב  קצת  הוריד  לבן,  את  שעזב  לאחר  אך 
)לפי דרגתו, שאין לנו השגה בה, והקב"ה מדקדק עם 
ַוֵּתֵצא  ומיד-  הרוחני.  מהמתח  השערה(  כחוט  חסידיו 
ְלַיֲעקֹב ִלְראֹות ִּבְבנֹות ָהָאֶרץ,  ָיְלָדה  ִדיָנה ַּבת ֵלָאה ֲאֶׁשר 

ַוַּיְרא אָֹתּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור... )בראשית לד, א-ב(. 

רואים  אנו  זצוק"ל  זה פלא, בכל התמונות של מרן 
התורה,  בלימוד  והן  בתפילה  הן  מעט,  מכופף  שהוא 
דבר  כזה  אין  נשען,  שהוא  בתמונות  אותו  רואים  לא 
מצוה  עוד  לחטוף  דרוך,  היה  הוא  הזמן  כל  להישען, 

ועוד לימוד תורה. 
להיות  תמיד  שנזכה  בעדינו,  תגן  שזכותו  רצון  יהי 
טהורה,  שמים  וביראת  במצוות  בתורה  רוחני  במתח 

ונזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו, אמן.

"
"
לאחר מכן שאלו ר' דוד: 'אבא, מתי ראית את התשובה הזאת?', 'לפני שבעים שנה!', השיב 

מרן, ומאז לא למד שוב את התשובה הזו! זה מרן זצוק"ל, כל התורה כולה בראשו ובכל זאת היה 
מתאונן ואומר: "תנו לי ללמוד, שלא אהיה עם הארץ", כיון שהוא לא הוריד מעצמו את המתח 

הרוחני ולא הפסיק מלעמול בתורה בכל רגע ורגע
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לזכאים

אל תחכו לחורף הבא!!!ההרשמה בעיצומה 

| רק בפרוג | מערכת השמה בטכנולוגיה מתקדמת!

תלת מימד

הדמיה: יפי וסר • בוגרת פרוג

הדמיית מבנים ומידול מוצרים	 
הנפשת דמויות, חפצים וסביבות	 

הדמיות ומודלים למשחקים ויישומים	 
ידע מקצועי רחב הניתן ליישום במגוון תחומים!

הבית של היוצרים

6 פרויקטים במהלך הקורס	 
סיורי חוץ מרתקים ושיעורי העשרה	 

עיצוב חללים פרטיים ומסחריים	 
כלים מעשיים ויכולות עיצוביות גבוהות במיוחד!

עיצוב 
ואדריכלות פנים

יסודות העיצוב והתקשורת החזותית	 
חבילת תוכנות מקיפה ומתקדמת	 

 	Muse בניית ממשקים בתוכנת
3 בחבילה אחת - הכלי המושלם למעצב!

| ותקשורת חזותיתעיצוב גרפי  
N

G

איור ממוחשב

איך תרצו ליצור בחורף הקרוב?

מטכניקות מסורתיות ועיפרון ועד איור דיגיטלי	 
מאיור בודד ועד פרויקט גדול ומורכב	 

עבודה בתחום העיתונות ספרות הילדים, הפרסום ועוד	 
לצייר לעצמך מקצוע!

                                  בבית פרוגקורס איור ממוחשב 

במוצאי שבת ד’ חשון 5.11.16 בשעה 20:00
באולם ישורון, רח’ בן יעקב 25, בני ברק 

מומחה להנחיית נישואין ומשפחה הרב אברהם יוסף קהתי הנישואין משימה

מיועד לגברים בלבדהכניסה חופשית
אין כניסה מתחת גיל 18



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

כמה קרוב, ככה זול

גם לאחר החגיםחגיגת מבצעים
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המבצעים בתוקף 
מיום רביעי 

כ"ד בתשרי 26.10.16
עד יום שישי

ג' בחשון 4.11.16

לסניפי ב"ב
לפרטים:לעבודה במשמרותעובדים וקופאיותדורושים/ות

0526817736

סניף קוטלר 
פתוח במוצ"ש

ממרח טונה/
סלט טונה

160 גר'
סטארקיסט

10
2 ב-

1 ק"ג
שוקו 

'מעולה'/טעמן
890

6 ק"ג
סנו

אבקת כביסה
מקסימה

3990

מחית 
תינוקות

פריטוב
1790

1090
4 ב-

פיטריות 'מעולה'

290 גר'

עוגיות ברמן

סוגים שונים

1090
3 ב-

400-500 גר'
סוגים שונים

ליח’עוגיות עבאדי
1290

דייסה

400 גר'
B&D

סוגים שונים
1390
ליח’ מטרנה 

שלבים

700 גר'
חלבי

4990

טיטולים 
100פרמיום

נייר טואלט4 ב-
מולט

40 גלילים
2990

מלפפון 7-9
בית השיטה

1290
3 ב-

חומוס אחלה
750 גר'

790

990  חמישיית 
טישו 'מעולה'

890

10תה ליפטון
קוד:851459

100 שקיקים

990 שניצל תירס/
נקניקיות

2 ק"ג
זוגלובק

3790
ליח’

מרכך כביסה

1 ליטר
בדין

סוגים שונים
1090

ליח’

זיתים 
חרוזית/טבעות

בית השיטה

20
3 ב-

78 גר'
עלית

ברקוד:663404
חמישיית 

מסטיק בזוקה
10

לחמישיה

350-500 גר'
שיבולים/

'מעולה'

1090
3 ב- קוסקוס/

פתיתים/אטריות

10
4 ב- מגבוניםמבית 'מעולה'/

כוסות לשתיה קרה
ברקוד: 526305

820 גר'
לפתן אפרסק

20'מעולה'
3 ב-

חדש!!

100 גר'
רסק עגבניות 
22%10 'מעולה'

8 ב-

חדש!!

1090
3 ב-

שימורי 'מעולה'
550-580 גר'

רסק עגבניות 22%/
תירס/אפונה/

אפונה וגזר/חומוס/
1290שעועית לבנה

3 ב-

דלעת

לק”ג
290

₪

סלק

לק”ג
290

₪

עגבניה

לק”ג
390

₪

חציל

לק”ג
390

₪

בננה

לק”ג
490

₪

בטטה

לק”ג
590

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי ל' תשרי-א' חשון 1-2.11.2016

מאגדת 
יופלה 
פרי

1990

תנובה

גבינה 
צפתית

1090

קוד:760516
240 גר'
תנובה

באדי

690

500 גר'
תנובה

משקאות 
חלב

890

סוגים 
שונים
1 ליטר
תנובה

מעדן דני
וניל/שוקו/
תות
שטראוס

6 ב-
1290

דנונה
פרי
3%
שטראוס

4 ב-
1190

מבצעי חלבי מיום שלישי ל' תשרי 1.11.16 עד יום שישי ג' חשון 4.11.16
דנונה במתיקות 
מעודנת
2%
שטראוס
ברקוד:
367297

4 ב-
10
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