
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי ח' בחשון תשע"ז   9/11/16 גיליון מס' 1082

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

16:06
16:23
16:02

17:19
17:20
17:20

פרשת לך לך

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

נתניהו מגנה את 
הפרובוקציות בכותל

לראשונה מאז פרוץ משבר הכותל המערבי

 שאגת אריה: הנאום החד 
והספונטני של השר אריה דרעי 

מעל דוכן הכנסת כנגד הרפורמים ● 
לראשונה מאז פרוץ משבר הכותל 
  גינוי חריף של ראש הממשלה 
לפרובוקציות ברחבת הכותל ● 
הרפורמים ונשות הכותל נחלו 
כישלון הסברתי אחרי שאישים 

חילוניים התייצבו לראשונה לימין 
העמדה החרדית  / עמ' 19

באולמי נאות ירושלים בב“ב

ברח‘ כסלו

במחיר אטרקטיבי

052-7698994
03-5792737

התפנה תאריך

הקודם 
זוכה!!!

8.12.16 

שוברים את השוק!!
רק השבוע!

פרטים 
בעמ' 26 הקודם זוכה!!

דרעי במליאה             )צילום: הדס פרוש, פלאש 90)נתניהו                              )צילום: דוברות הכנסת)

דרושה מזכירה
לארגון ארצי, למשרדינו בבני ברק

noabarkat30@gmail.com :קו"ח לפקס: 03-6169716 או לאימייל

.OFFICEידע מלא בכל יישומי ה > 
 < נסיון בעבודת הנהלת חשבונות - יתרון,

< ידע נרחב באקסל ואקסס - יתרון.
< העבודה בשעות אחרי צהרים - ערב 18:00 - 22:30

< 30 ש"ח לשעה + תנאים מלאים

דרישות התפקיד: תכונות אופי:

 < מזכירה אחראית
 < דייקנית
 < יצוגית
< חרוצה

< לעבודה קבועה

אמריקה בחרה
עדכונים   ● כך הצביע הקול החרדי / עמ' 20 
שוטפים באתר 'כל הזמן', טורים ופרשנויות    

ביום ו' בעיתון



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

אבקת כביסה 
פסגה
1.25 ק"ג

 500
מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

נוזל כלים סוד

לחמית
1 ק"ג

מארז קרלוגבינה נפוליאון

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

3%  1.5% 

ב-

ב- 2 ב-15& 

2 ב-10& 

 &18 90
ב-

2 ב-

 &1390

2 ב-19& 2 ב-22& 

5 ב-20& 

קליק

מוצרי 
השבוע נייר טואלט טישו טאצ'

48 גלילים חמישיה

שוקולד מריר

שישית  
ורד 
הגליל

 &2990
ב-

 &890
ב-

1 ק"ג
אוסם

1390& 3 ב-110& 

850 גרם

750 גרם תנובה
בטעמים שונים

גבינת תנובה

גבינת טרה

ב-

 &890
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-

 &2990
ב-

 &990 &1890

RC
שישיה
בקניית 
זוג

בקניית 
זוג

ב-

חומוס צבר
850 גר'

בקניית 
זוג

בקניית 
זוג

פתיבר אוסם
1.750 קילו

מארזי דנונה
שמיניה 

בשר יישא ברכה
3.7.2.4

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

 &19 2 ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

בייגלה
בייגל בייגל

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

 &3790

קרמבו ריאו
16 יח'

משחת שיניים
אורביטול
145 גר'

 &1690
ב-

 &50 6990& 2 ב-

סימילאק
אריזת חיסכון
מהדרין
900 גרם

 &8 90

20& 2 ב-

טיטולים האגיס

 &4990

 &1890

מגבונים האגיס

 &11 2 ב-

 &1590
2 ב-  &390

ב-

 &50 2 ב-

 &1190
ב-

690& ב-

שוקו תנובה
1 ליטר

2 ב-20& 

שלישית מברשות 
שיניים קולגייט

 &790
ב-



ולהישאר בריאלהיות בריא  *3833  meuhedet.co.il

 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 נתוני אתרי האינטרנט של מאוחדת ומכבי* שעות רופא ל-1,000 איש



סניף נוסף: רח’ אהרונוביץ 22 בני ברק )במתחם אסם(
פתוח מ- 6:00 בבוקר | טל’: 054-6332227 

ניתן לבצע הזמנות של מאפים למוסדות/ישיבות במחירים מיוחדים!

10 לחמניות
רגיל/חיטה 

מלאה/המבורגר
ב-10&

חלות 
צימוקים

מגוון
לחמים מלאים
2 ב-20 &

מגוון 
קינוחים 
אישיים 

במחירים 
נוחים

בייגלה
ירושלמי/

רומני
4 ב-10 &

עוגות מוס/ 
שמרים/

בחושות/קרפ 
צרפתי

לחמי 
בריאות/לחמי 
מחמצת במגוון 

טעמים

3 חלות
 בני ברק

רגיל/ מתוק/מלא
ב-20 &

סופגניות
אייס חלבי  

שוקו 
ושתייה 

קרה

אוריריות 
כוסמת 
במארז

עוגות
יום הולדת

המאפיה המובילה באזור
 רק אצלינו ישר חם

מהתנור

₪ 17

סניף חדש 

ומרווח

 חדש 
סמבוסק 
הבית + 

דברי מאפה 
מיוחדים

קפה 
 +מאפה 
ב- 5 & 
בלבד !! 

מארזי 
קינוחים 
אישיים 
במבצע

דרושים 
עובדים 
חרוצים

 מגוון 
לחמים 

בצל/שום

סנדויצ’ים 
מיוחדים

סלטים 
בהרכבה 

לחמים אחיד 
 /בצל/ 

 אגוזים/ 
ב-5 שח 

5 חצי 
בגט

ב-10 &

לחמי 
מחמצת 
מיוחדים

חליות 
4 ב10 

ש״ח

 דונאטס 
ב- 4 ש״ח 

פיתות 
אפויות 
במקום

חדש! 
 בגט 

פיצוחים

מלוואח

 עוגות דבש
ב-10 &

 חדש!
פיצות 
אישיות

 כהנמן 92  טל: 1700-703-012

אייס קפה מתנה
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת* בסניף כהנמן  92 בלבד. ט.ל.ח עד גמר המלאיבקניה מעל 20 ש”ח

לחם אחיד 
פרוס

מן הארץ
ב-5 &



ולהישאר בריאלהיות בריא  *3833  meuhedet.co.il

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



בני ברק6      ח' בחשון תשע"ז 9/11/16 121//1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: עוזי ברק

ירידת  בזמן  ברק  בני  העיר  רחובות  מצב 
הגשמים השתפר לאין ערוך, בעקבות עבודות, 
בהיקף נרחב ביותר, לשיפור מערכות התיעול 
של  ולפיתוח  לתשתיות  האגף  ע"י  שבוצעו 
חנוך  הרב  של  תקציבי  באישור  העירייה, 
זייברט, ראש העיר, במליוני שקלים באזורים 
שונים בבני-ברק - כך נמסר בנתונים שהוגשו 
ע"י האגף לתשתיות ולפיתוח והמוקד העירוני 
להרב חנוך זייברט, ראש העיר ולהרב מיכאל 

קקון, חבר הנהלת העירייה וראש האגף.
ע"י  הושקעו  גדולים  כספיים  משאבים 
העירייה ובוצעו ע"י האגף לתשתיות ולפיתוח 
זיידמן  חנוך  הרב  שבהנהלת  העירייה  של 

ובשיתוף אינג' אלכס בליאצקי, מהנדס האגף 
ומנהל מח' התחזוקה בו, וכך רחובות שבעבר 
והיו  הגשמים  ירידת  בתקופת  מוצפים  היו 
כיום,  פתוחים,  בהם,  לעבור  גדולים  קשיים 
ירושלים- הרחובות  צומת  ובהם  לרווחה, 
היו  החורף  שבעונת  העיר,  במרכז  הגר"א 
גם  וכך  שבו,  והחנויות  הדירות  מוצפות 
נגרמו נזקים כספיים ניכרים, בעיקר, לעסקים. 
בצומת זה הושקע סכום כספי של 1,1 מליון 
שקלים חדשים, הוקמה מערכת תעול חדשה 
במקום  הגשמים  מי  זרימת  וכעת  ויעילה, 

תקינה ומהירה.
קווי ניקוז ותעול הוקמו גם בפינת רחוב רבן 
שהיוותה  גרשטנקורן,  בן-זכאי-שדרות  יוחנן 

והושקעו  החורף,  בתקופת  להצפות  מוקד 
בו כ- 500,000 ₪ לקו תעול חדש ולפיתרון 

הבעיה.
מליוני שקלים הושקעו בתקופה האחרונה 
יצחק  לוי  רבי  ברחוב  הושע,  ברחוב  גם 
מאיר-רוזנהיים  רבי  ברחוב  ה',  שבשיכון 
השלושה,  ברחוב  רמת-אהרון,  שבשכונת 
השניים-אוסישקין-ביאליק  רחובות  באזור 
הנביאה  דבורה  ברחוב  פרדס-כ"ץ,  בשכונת 
גם  יוחל  בקרוב  נוספים.  רחוב  ובקטעי 
צירלסון בשיכון  בעבודות תעול ברחוב הרב 
ה', כחלק מעבודות סלילת הכביש, המדרכות 

ותאורה ברחוב.
עונת  לפני  מתבצעות,  אלו,  לכל  בנוסף   

ברחובות  ותחזוקה  ניקוי  עבודות  הגשמים, 
של  כספית  בעלות  לצורך,  בהתאם  רבים, 
כ-500,000 שקלים, ובשיתוף המוקד העירוני, 
צוות  פועל  בורובסקי,  שלמה  מר  שבהנהלת 
מקצועי בכל תקופת החורף לתחזוקה קבועה 

ולניקוי תעלות, בהתאם לצורך.

מאת: עוזי ברק

בני-ברק  עיריית  שע"י  "הקשיבה"  מרכז 
החמישית,  כח"  "יחליפו  ועידת  את  קיים 
שכבר הפכה למסורת, למאות ראשי הישיבות, 
מנהלים רוחניים, משגיחים ורמי"ם בישיבות 
למרכז  ובאו  שהתאספו  חסידיים  לצעירים 
לקבל  כדי  חיים,  חפץ  בכפר  ציפורי  הכנסים 

הכשרה, הדרכה וחיזוק בעבודת הקודש.
של  התקדים  וחסר  המרשים  הביקוש 
בבני-ברק  לצעירים  בישיבות  הצוותות  כלל 
מפתיע,  העיון,  ביום  להשתתף  לה  ומחוצה 
"הקשיבה",  ראשי  את  מחדש,  פעם  בכל 
ומוכיח כי ההדרכה הניתנת במהלך הוועידה 
בה  המשתתפים  על  ייחודי  חותם  מותירה 

למשך כל ימות השנה.
לצעירים  הישיבות  לצוותות  הוועידה 
לנושא  כולה  הפעם  הוקדשה  החסידיים 
יום  במשך  וההשפעה",  ההוראה  "אומנות 
העיון עלו לסדר היום מגוון נושאים ודילמות 

חינוכיות הנוגעים לנושא ייחודי זה.
את פני הבאים לוועידה קיבלו צוות מרכז 
"הקשיבה", בראשות הרב אברהם פדר, מנהל 

מרכז "הקשיבה".
יצחק  הרב  המנחה  פתח  הוועידה  את 
ימות  כל  במשך  המלווה  שטיין,  משה 
השנה, במסירות וברוב כשרון, את הפעילות 
המבורכת הנעשית באגף ההכשרה של מרכז 

"הקשיבה".

הרב אברהם פדר, מנהל מרכז "הקשיבה" 
פתח בציטוט הפסוק "לעיני כל ישראל", ועמד 
על כך, שכל יהודי שעמד במעמד הר סיני יש 
לו חלק בתורת ישראל. לצערנו, כך אמר, ישנם 
אנשים שהתנתקו מהתורה, אך עלינו לעשות 
להתנתק  המחוברים  מהפירות  למנוע  הכל 
מ"עץ החיים". הרב פדר פרס בפני הנוכחים 
את משנתה החינוכית של "הקשיבה". בדבריו 
עמד על הקשיים עימם מתמודדים הבחורים 
בישיבות, וסקר בפני מאות מרביצי התורה את 
מכלול המענים הקיימים במרכז כגון טיפולים 
רגשיים, מגוון אבחונים בתחום הפסיכולוגי/
מתקנת  הוראה  בגמרא,  אבחונים  דידקטי, 
או  בעיה  לכל  קשובה  אוזן  והעיקר,  בגמרא, 

קושי העומדים בפני בן העלייה בישיבה. 
של  "דמותו  בנושא  הראשון  המושב  את 
משפיע ומגיד שיעור" פתח בדברים נלהבים 
שליט"א,  רובינשטיין  אביגדור  רבי  הרה"ג 
ברק,  בבני  ישראל"  "מאור  ישיבת  ראש 
הרב  מניסיונו  הציבור  את  משתף  שהוא  תוך 
לדעת  תורה  מרביץ  לכל  קרא  הוא  בתחום. 
את  בידו  יש  זה  חשוב  לתפקיד  נבחר  שאם 
הכוחות והיכולת לעמוד ולהצליח בזה, וככל 
ויותר  יותר  נוכל  כך  בזה,  בעצמנו  שנאמין 

להצליח בעבודת הקודש.
מיד לאחר מכן מסר הרצאה מאלפת בנושא 
מנחם  הרב  צרידות'  בעיות  עם  'התמודדות 
וותיק  ניסיון  ובעל  מומחה  הי"ו,  גלינסקי 
בתחום, שהעניק בדבריו עצות וכלים יעילים 

כצידה לדרך החינוכית.
המנחה העביר את ברכת ההוקרה של כלל 
חנוך  להרב  התורה  ומרביצי  הישיבות  ראשי 
הועידה  בראש  העומד  העיר,  ראש  זייברט, 
כשהפעם,  החמישית,  הפעם  זו  הייחודית, 
באופן  להופיע,  ממנו  נבצר  כתמיד,  שלא 

אישי, לוועידה.
ניתן  "כיצד  בנושא  עסק  השני  המושב 
דברים  נשא  בו  ללמד"  רק  ולא  להשפיע 
שליט"א,  סרברניק  שלום  הרב  מרתקים 
מבכירי המרצים ב'ערכים'. הוא היטיב לבאר 
באמנות את עקרונות ההשפעה העמוקה ע"י 
בקרב  הנצרבת  העמוקה  הרגשית  החוויה 
חשובות  ותובנות  נקודות  וחידד  התלמידים 

בנושא חשוב זה.
גם בארוחת הערב, כשציבור המחנכים ישב 
המחנכים,  מראה  כפשוטו  כוח  והחליף  יחד 
שנראו מתייעצים זה עם זה ומעניקים משנה 
כוח איש לרעהו במשנת החינוך, היה משובב 

נפש והוסיף רבות למשתתפים.  
"שיעור  בנושא  עסק  השלישי  המושב 
מרתק", בו דיבר המרצה הנודע, הרב שמחה 
יחיד  עם  "תקשורת  הספר  מחבר  הי"ו,  כהן 
וקהל". הרב כהן היטיב להדגים את הכללים 
הנחוצים להפיכת השיעור למרתק וכיצד ניתן 
ליצור תקשורת נכונה בשעת השיעור, כשקהל 
הקודש מקבל תובנות רבות וחשובות בנושא 

נחוץ זה.
מנהל  פדר,  אברהם  להרב  נשזרו  תודות 

המענים  בראש  העומד  "הקשיבה",  מרכז 
הניתנים לבחורי הישיבות במאור פנים ובנפש 
העיר  ראש  יועץ  גרליץ,  יוסף  להרב  חפצה; 
בנושא  בעיר  רבות  הפועל  חינוך,  לענייני 
מנהל  שטיין,  משה  יצחק  להרב  החינוך; 
ארגון 'מאירים' המלווה את הפעילות וביצוע 
שמעון  ולהרב  במיוחד  המוצלחת  הוועידה 
לילדים  העירונית  המחלקה  מנהל  קשש, 

ולנוער 360. 
המשגיחים  הישיבות,  ראשי  ציבור 
הוועידה  בגמר  בסיפוק  ציינו  והרמי"ם 
מלוא  את  העיון  מיום  הפיקו  כי  המוצלחת, 
התועלת  והינם חוזרים לזמן החורף בכוחות 
כשהם  הקודש,  בעבודת  ורעננים  מחודשים 
כבר ממתינים בכיליון עיניים לוועידה הבאה 

עלינו לטובה.

מערכת התיעול שופרה
משאבים כספיים גדולים הושקעו ע"י העירייה ובוצעו ע"י האגף לתשתיות ופיתוח של עיריית בני ברק וכך רחובות 

שבעבר היו מוצפים בתקופת ירידת הגשמים והיו בהם קשיים גדולים לעבור בהם וגרמו לנזקים כספיים ניכרים לחנויות 
ודירות, כיום הם פתוחים לרווחה

קו תיעול חדש ברח' ירושלים-הגר"א

ועידת 'יחליפו כח' החמישית
מאות ראשי ישיבות, רמי"ם, מנהלים רוחניים ומשגיחים בישיבות לצעירים חסידיים השתתפו ביום עיון והעשרה 
"יחליפו כוח", שהתקיים מטעם מרכז "הקשיבה" של עיריית בני-ברק, במרכז הכנסים ציפורי שבקיבוץ חפץ-חיים

הגר"א רובינשטיין ראש ישיבת מאור ישראל



בס״ד

מוגש כמידע לחברי מכבי

מי שדואג לילדים שלך באמת
יותרנותן להם

לראשונה בבני ברק!
עולם הילד של מכבי

כל המומחים המובילים ברפואת ילדים
במתחם אחד שטרם היה כמוהו!

רפואת ילדים 

עיניים

אנדוקרינולוגיה

קלינאית תקשורת

תזונת תינוקות וילדים

אחות ילדים

נוירולוגיהאורתופדיה

גסטרואנטרולוגיהריאות

אורתופטיקה רפואה משלימה - מרפאת מכבי טבעי

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

בקרוב!

בקרוב!בקרוב!

לשירותכם מנהלי קשרי קהילה:
הרב יוסף בינדר 050-4103220
גב׳ ח. אייזנבך 052-7640823 



בני ברק   ח' בחשון תשע"ז 9/11/16 128

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

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

נפל  מגובה ונהרג

זיסקינד  אלכסנדר  הישיבה  בחור  טרגדיה: 
סולומונס ז"ל, שנפל בעת פירוק הסוכה, נפטר 

לפני זמן קצר מפצעיו.
כשבועיים,  לפני  התרחש  הקשה  האירוע 
דפנות  את  העלה  סולומונס  הסוכות.  חג  לאחר 
תקרת  על  עמד  התגורר,  בו  הבניין  לגג  הסוכה 
נפל אל חדר המדרגות  והוא  זכוכית שהתנפצה 

מגובה של כ-3 קומות.
כוחות ההצלה פינו אותו לבית החולים שיבא 
בתל השומר, כשמצבו מוגדר קשה מאוד, ומאז 
מעתירים  התורה  כשבהיכלי  חייו,  על  נאבק 

בתפילות לרפואתו השלמה.
מחשובי  היה  בפטירתו,   18 בן  אלכנסדר, 
הרב  של  בנו  הדעת,   נתיב  בישיבת  הבחורים 
רבי  הגאון  של  ונכדו  סולומונס,  אליעזר  אליהו 

מנחם צבי ברלין, ראש ישיבת רבינו חיים עוזר.
הלווייתו יצאה בשעה 13.30 מבית הוריו רחוב 

השלה 6 בני ברק אל הר המנוחות בירושלים.

האברך מנחם אליהו מקלב ז"ל

בתל  החולים שיבא  בבית  בפוניבז':  טרגדיה 
הרב  החשוב,  האברך  שני  ביום  נפטר  השומר 

מנחם אליהו מקלב ז"ל והוא בן 25. 
מקלב, נפטר לאחר שסבל בשנים האחרונות 
מהמחלה הקשה, בה לקה תקופה קצרה לאחר 

חתונתו.
המנוח ז"ל נולד לאביו נפתלי בשנת תשנ"א. 
לצעירים  תורה  קול  בישיבת  למד  בצעירותו 
בישיבת  מכן  ולאחר  וגן,  בית  מגוריו,  בשכונת 
פוניבז' שם הפך לאחד מבכירי התלמידים ודבק 

ברבותיו.
אריה  רבי  הגאון  לנכדת  נשא  לפרקו  בהגיע 
לאחר  ישראל.  אור  ישיבת  מראשי  ישראלי, 
אך  פוניבז',  בישיבת  ללמוד  המשיך  חתונתו 
לאחר תקופה קצרה לקה במחלת הסרטן. רבותיו 
הורו להוסיף לו את השם חיים, אך לאחר שנים 

של סבל וייסורים הלך לבית עולמו.
כי  הערב,  סיפרו  הלימודים  לספסל  חבריו 
פניו  והאיר  חיוך  עם  היה  תמיד  הכל,  "למרות 
לכל אדם. זו אבדה גדולה". המנוח הותיר אחריו 
את רעייתו ובן אחד, שעדיין לא הגיע לגיל שלש.

ברק,  בבני  פוניבז'  מישיבת  יצאה  הלוויתו 
לבית החיים סגולה בפ"ת.

מזכה הרבים ז"ל

דרהין  שלמה  רבי  האמת:  הרה"ג  דיין  ברוך 
זצ"ל תושב בני ברק, שהיה גדול מזכה הרבים 

ורב השכונות המזרחיות בכפר סבא.
הרב דרהין זצ"ל הזדכך בייסורים קשים ומרים 
בן 48  ונפטר כשהוא  ובדומיה  וקיבלם באהבה 
בלבד. במהלך השנים האחרונות הוא קירב רבים 
בכפר  הקירוב  מהדמויות  היה  ולמצוות  לתורה 

סבא, הרביץ תורה וזיכה את הרבים.
רבים  רב,  קהל  בהשתתפות  יצאה  הלווייתו 
מבית  הצהריים  בשעות  שני  ביום  ציבור  ואישי 
כנסת על שם הצדיקים, ברחוב שאול המלך כפר 
סבא. ומשם עברה דרך ביתו ברח' חזון איש 22 

בני ברק אל בית ההלוויות שמגר בירושלים והוא 
נטמן בהר המנוחות בירושלים.

הילולת האדמו"רים מלוקווע וולברוז' 

שמואל  רבי  הרה"ג  בראשות  הכולל  אברכי 
הכהן טורנהיים שליט"א בצפון בני ברק, נבחנו 
להוראה ומרן שר התורה הגר"ח שליט"א בירך.

הזיכרון  במעמד  השתתפו  ההוראה  גדולי 
לאדמורי"ם בעל עבודת יששכר מוולברוז' ובנו 
הוראה  תעודות  וחלוקת  מלוקווע  העם  הדברי 

לאברכי הכוללים.
בבית  שעבר  בשבוע  שהתקיים  המעמד 
המדרש בבני ברק שבראשות הגאון רבי שמואל 
הכהן טורנהיים שליט"א, ובהשתתפות הפוסקים 
שפרן  הכהן  מנדל  מנחם  רבי  ההוראה  וגדולי 
שליט"א, רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א, רבי 
צבי  אברהם  ורבי  שליט"א  שטרן  מאיר  יעקב 

הכהן שליט"א.
את  לקבל  כולם  יחד  הגיעו  האירוע  לאחר 
קניבסקי  חיים  ר'  מרן  התורה  שר  של  ברכתו 

שליט"א.

אבל כפול בויז'ניץ 

ברוך דיין האמת: בבני ברק נפטרו בזה אחר 
זה ביום ראשון, שני מתפללי בית הכנסת ויז'ניץ 

ברחוב רבי טרפון.
בתחילה נפטר הרה"ח הנגיד רבי יהודה אפשן 
קשה  מחלה  לאחר  ויז'ניץ  חסידי  מחשובי  ז"ל 
הדרדר  מצבו  השנה  ראש  ומאז  בגופו  שקוננה 
 64 בן  כשהוא  בבוקר  ראשון  ביום  נפטר  והוא 

בפטירתו.
אפשן ז"ל עסק בעסקי היהלומים והיה מבעלי 
מפעל יהלומים בעיירה יאקוטה שבסיביר והיה 

מתומכי חסידות ויז'ניץ.
בצהריים  ראשון  ביום  התקיימה  הלווייתו 

בהשתתפות קהל רב.
לעסקי  וגם  הכנסת  בבית  לספסל  חברו 
מהלווייתו  חזר  רונס,  יעקב  הרב  היהלומים, 
אל  נמרץ  בטיפול  והובהל  בביתו  התמוטט 
בית החולים, שם מצבו הדרדר והוא השיב את 

נשמתו לבוראו כשהוא בן 72 בפטירתו.
המנוח ז"ל כיהן במשך שנים רבות כגבאי בית 
הכנסת במסירות רבה כשהוא דואג לכל הפרטים 

הגדולים והקטנים.
היום  במהלך  עובדים  היו  ז"ל  הנפטרים   שני 
ובערב לומדים ביחד בשיעור הדף היומי ונפטרו 

בזה אחר זה.

קצרצרים
ביקר  מלך  קרית  ר"י  בורנשטיין  הגרש"י   
הגרב"ד  מרן  פוניבז'  ישיבת  ראש  של  במעונו 
פוברסקי לרגל הוצאת ספרו החדש 'זאת ליעקב' 

על מסכת יבמות.

הרב דרהין זצ"ל

צילום: יעקב נחומי
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 עשרות שרטוטים של מסגרות משקפיים
הוגשו לתחרות של אופטיקה 280

השיק   A&R –  280 אופטיקה  של  הבית  מותג 
בימים אלה תחרות יחידה מסוגה. במהלכה, הוזמנו 
המשתתפים לשרטט דוגמת משקפיים על פי דמיונם, 
כאשר 3 המסגרות היפות והמעניינות ביותר ייוצרו 

– ומעצביהן יזכו במסגרת על פי עיצובם 
– חינם!

כבר  הגיעו  מסגרות  שרטוטי  עשרות  
התחרות,  של  לקיומה  הראשונים  בימים 
ביניהם שרטוטים המאפילים על עיצובים 
בינלאומיים, עיצובים חדשניים ומקוריים 

לצד שמרניים ומכובדים.
המפעלים,  בטובי  מותג A&R מיוצר 

את  בינלאומיים  מותגים  גם  מייצרים  בהם 
המסגרות הייחודיות שלהם. עם זאת, מחיר מסגרת 
ממותג איכות זה מתאים לכל כיס. כך תוכלו למצוא 
כאשר  שונים,  מחירים  בטווחי  מסגרות   280 ברשת 
גם היקרים בהם, ששאבו את עיצובם ממותגי ענק, 

ממותג  זהה  משקף  ממחיר  בלבד  כשישית  עולים 
אחר.

גבוהה  איכות  ללקוחותיה  רשת A&R מבטיחה 
למשל,  זו,  תחרות  מתמדת.  וחדשנות  במיוחד 
מאפשרת למותג הבית של רשת 280 ליצור 
של  לחלומותיהם  המתאימות  דוגמאות 

לקוחותיה, ולהגשים להם אותם.
עוד נציין כי רשת 280 עובדת בשיתוף 
במסגרתו  החולים,  קופות  עם  פעולה 
משקפיים  לרכוש  מאוחדת  חברי  יוכלו 
ברק,  בני  בסניפים  בלבד  שקלים  ב-5 
ירושלים, ביתר עילית ובית שמש, וחברי 
מכבי – אלפי מסגרות בחינם בסניפים בני 

ברק ובית שמש.
של  המסגרות  לתחרות  שרטוטים  לשלוח  ניתן 
כ"ח  שלישי  ליום  ומותג A&R עד   280 אופטיקה 

חשוון. הזדרזו!

שבוע ראשון לתחרות: 

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם



יותר!
כבר מהרגע הראשון

נותנים לך

בדיקות דם לצהבת ורופא צמוד 
עד 22:00 בלילה!

מרכז אשפוז יום
המרכז הרפואי מכבי

ר' עקיבא 86, בני ברק

לשירותכם, מתאמי קשרי קהילה:
הרב יוסף בינדר: 050-4103220

גב' ח. אייזנבך: 052-7640823

*מותנה ברישום מוקדם של היילוד בקופת החולים ובהפניית רופא מכבי

לרך הנולד יש צהבת?
רק במכבי:

מוגש כמידע לחברי מכבי



ח' בחשון תשע"ז 9/11/16 בני ברק 1210

מאת: יאיר קורן

ירוק, ברחובות האדומים  נתוני אור  פי  על 
בישראל נהרגים בממוצע כ- 39 בני אדם מדי 

שנה.
שמואל אבואב מנכ"ל עמותת "אור ירוק", 
בני  עיריית  לראשי  מכתב  לאחרונה  שלח 
ברק, בכדי להסב את תשומת ליבם לרחובות 

האדומים שבעירו. 
נהרגים  שנה  מדי  כי  אבואב,  ציין  במכתב 
במדינת ישראל 135 ישראלים בתאונות דרכים 
 163 ב-  נהרגים   39 מתוכם  העירוני,  בתחום 
רחובות החוזרים על עצמם בניתוח רב שנתי. 
הרחובות  הם  אבואב  כותב  אלו,  רחובות 
"תאונות  אבואב  לפי  האדומים.  המסוכנים, 
חוזרות באזור קבוע מעידות על כשל המביא 
לאובדן בחיי אדם ולנפגעים בנפש וברכוש". 

ציין  אותם  ברק,  בבני  האדומים  הרחובות 
ז'בוטינסקי  ברחוב  במכתבו:  אבואב  שמואל 
ונפצעו   3 נהרגו   2015 ל-   2011 השנים  בין 
164 וברחוב חזון איש נהרג אדם אחד ונפצעו 

97 בני אדם. 
"לשם  כי  אבואב  מציין  המכתב,  בהמשך 
נדרשת  אלו  ברחובות  הבטיחות  שיפור 
התשתית,  שיפור  הכוללת  מערכתית  פעילות 

הגברת האכיפה והרחבת הסברה לציבור".
לסייע  העיר  מראשי  אבואב  לסיום, מבקש 

לנכון  מוצא  "אני  אלו:  ברחובות  בטיפול 
ברק  בני  עיריית  כי  בבקשה  אליכם  לפנות 
בהסרת  אלו  לרחובות  בטיפול  עדיפות  תיתן 
שיטתי  בטיפול  והן  בדרכים  בטיחות  מפגעי 

של בטיחות הרחובות".
הגיב:  טננבוים  אברהם  ר'  העירייה  דובר 
"כל מי שמעיר הערות ומציע הצעות להורדת 
הברכה,  עליו  תבוא  דרכים,  תאונות  מספרי 
הנושא,  לעצם  ירוק".  "אור  עמותת  כולל 
במספר  העבר,  לעומת  ירידה,  ישנה  בפועל 
במכתב  שהוזכרו  הרחובות  בשני  תאונות 
העמותה. יחד עם זאת, ישנה פעילות מתמדת 
למעשה,  ז'בוטינסקי  ברח'  המצב.  לשיפור 
מאז הוחל בעבודות הרכבת הקלה, כל נושא 
בכביש  בדרכים  הבטיחות  במצב  הטיפול 
שמח'  וכמובן,  נת"ע,  חב'  בפעילות  מותנה 
רציף  בקשר  עומדת  העירייה  של  התחבורה 
חזו"א  רח'  לגבי  המצב.  לשיפור  החברה  עם 
ברח'  הבטיחות  מצב  לשיפור  פעולות  בוצעו 
בצומת  חדש  רמזור  הותקן  מכבר  לא  ואכן, 
ירידה  ישנה  וכבר  חזו"א,  נחמיה  הרחובות 
במספר תאונות. בנוסף לכך, בקרוב, בהתאם 
להנחיית הרב חנוך זייברט, ראש העיר תותקן 
 - חזו"א  הרחובות  בצומת  רמזורים  מערכת 
ברטנורא, ומתוכנן רמזור גם בצומת הרחובות 

חזו"א -דסלר.

עליה בסתימות בביוב
תאגיד 'מי ברק' מתריעים ומסבירים את הנזקים הרבים 
שגורמים המגבונים למערכות סילוק הביוב הביתית, 

העירונית והארצית  מנכ"ל התאגיד מר דוד צלניק: "גם 
המגבונים ה"מתכלים" מצטברים וגורמים סתימה. ומבקש 

לגלות אחריות למען שיפור איכות חיים והסביבה"
מאת: עוזי ברק

כמות פריצות הביוב בב"ב כתוצאה מהשלכת 
מגבונים לחים גדל משמעותית בשנה האחרונה, 
כך מעדכנים בתאגיד המים והביוב 'מי ברק'. עוד 
מדגישים בתאגיד כי למרות מספר פריצות הביוב 
שגדל, הודות לטכנולוגיה ולפעילות המקצועית 
 – התאגיד  של  התפעול  צוותי  של  המהירה 
מקומית  לתקלה  גרמו  הביוב  פריצות  מרבית 
בכלל  לכשל  התפתחה  ולא  במהירות  שתוקנה 

מערכת הביוב העירונית.
מחקרי  נסקרו  כי  מסבירים  ברק'  'מי  בתאגיד 
כי מגבוני הבד העשויים  ומסתבר  בנושא  עומק 
במערכת,  מתפרקים  אינם  סינטטיים  סיבים 

הם  מגבונים  עומס  קיים  וכאשר 
 – לסתימה  וגורמים  מצטברים 
בין אם מדובר בקו הביוב הביתי 
הפרוסים  הביוב  מקווי  או באחד 
גורמת  הסתימה,  העיר.  ברחבי 
לעוגמת  וגורמת  לתאגיד  רב  נזק 
המתגוררים  לתושבים  רבה  נפש 

בסמוך לפריצת הביוב.
לנזקים  גורמים   - המגבונים 
הביוב  סילוק  במערכות  ובלאי 
חיי  את   מקצרים  המקומיות, 

ובמתקנים,  השאיבה  בתחנות  המכאני  הציוד 
שגורמת  מליאה  להשבתה  להביא  ועלולים 
למערכות  ומשם  הכבישים  אל  שפכים  לגלישת 
החוף  אקוויפר  לזיהום  עד  הגשמים  ניקוז 

והנחלים.
בשנים  שנערכו  ההסברה  מסעות  למרות 
של  החמורות  להשלכות  בנוגע  האחרונות 
המגבונים  הביוב,  למערכת  מגבונים  השלכת 
עדיין מהווים כשליש מהפסולות המגיעה למכוני 
טיהור השפכים. רק כדי לסבר את האוזן, הצריכה 
מיליארד  כ-3.1  של  היא  בישראל  השנתית 
אחוזים  של  כמות  ומספיקה   – בשנה  מגבונים 
ולסתימות  רבים  לקשיים  לגרום  כדי  בודדים 

בכלל מערכות הביוב.
הם   - באסלה  נשטפים  המגבונים  כאשר  "גם 
ממשיכים לצנרת, תוך שהם נמתחים ומסתבכים 
זה בזה וגורמים לסתימות. גם מגבונים שמוגדרים 
על ידי היצרנים כ'מתכלים' ומתפרקים בתחילת 
דבר  של  בסופו  הביוב,  מערכת 
עד למכוני הטיהור הם מצטברים 
שוב", מסבירים בתאגיד. הפתרון 

פשוט – לזרוק לפח האשפה.
תאגיד  מנכ"ל  צלניק,  דוד  מר 
מכירים  "כולנו  ברק':  'מי  המים 
ששטה  הספינה  על  הסיפור  את 
חור  קדח  הנוסעים  ואחד  בים 
מה  אותו  ושאלו  כשבאו  בתאו. 
הוא עושה, הלא יטביע את כולם 
– השיב כי הוא רק קודח בתאו. 
והנמשל במקרה הזה, ברור מאוד. מערכת סילוק 
הביוב חשובה וחיונית לכל תושב ולכל משפחה 
ויש לנהוג באחריות אישית למען הכלל ולשיפור 

איכות החיים בעיר התורה והחסד".

זהירות: רחובות אדומים
ארבעה אנשים נהרגו בין השנים 2011 ל-2015 ברחובות 

האדומים  מנכ"ל עמותת 'אור ירוק' במכתב לעיריית בני 
ברק: טפלו ברחובות האדומים בעירכם  דובר העירייה: 

שני רמזורים נוספים יוקנו בקרוב ברחוב חזו"א

בס"ד

אינטליגנציה רגשית כדרך חיים

המכון



לשירותכם

אמרת רפואת ילדים

אמרת כללית
מרכז לבריאות הילד מבוקר ועד ערב
לקוחות כללית נהנים מרפואת ילדים בזמינות גבוהה 
במגוון מרפאות כללית ובמרכז בריאות הילד הגדול בעיר

 רח' רבי עקיבא 83 )מול גן ורשא(

טיפול ייחודי
ללא כאב

מגוון רחב של רופאים מומחים 
בתחומי רפואה לילדים

שירותי אחיות
ובדיקות מעבדה

רופאי ילדים מומחים 
מהשורה הראשונה

רופאים מומחים 
מביה"ח שניידר



ח' בחשון תשע"ז 9/11/16 בני ברק 1212

מאת: עוזי ברק

החלטת  את  קיבלו  ברק  בני  עיריית  בכירי 
א'  ועד האסיפה של אגודת שכונת הפועלים 
בבני ברק )שכונת הווילות( המאפשרת לפצל 
כך  בעקבות  דיור,  יחידות  לחמש  הבית  את 

צפי לעליית מחירי הבתים בשכונה. 
ביולי   10 ביום  שנערכה  הכללית  באסיפה 
יחידות   5 ל-  הבתים  פיצולי  בעניין   ,2016
שכונת  באגודת   - בטאבו  ורישום  דירות 
הפועלים א' בני ברק - הוחלט לאשר פיצולי 
הבתים ברוב גדול של 28 איש מול 6 מתנגדים.
לבתים  יתאפשרו  הבתים  של  הפיצולים 
ברחובות אנילביץ', גרשטנקורן וויינברג בבני 

ברק.
ע"י  פרוטוקול  נחתם  האסיפה  בסיום 
יו"ר  וע"י  הבלין  שלמה  ר'  האסיפה  מזכיר 
והוא   - שינפלד  יצחק  ר'  עו"ד  האסיפה 
עו"ד  ממשרד  אנושי  רות  עוה"ד  ע"י  אושר 
אנושי, ונשלח לאישור סופי ברשם האגודות 
השיתופיות ולעיריית בני ברק, אשר בירכו על 

ההחלטה.
האזור  תושבי  ניסו  רבות,  שנים  מזה 
הכלל,  לטובת  האישור  הליך  את  להוביל 
ממון,  בעלי  אינטרסנטים  של  התנגדותם  אך 

של  המבורכת  בהתרחבותה  צרה  עינם  אשר 
עיר התורה והחסידות, מנעה את כינוסה של 

האסיפה.
גם  היו  בתחילה  כי  סיפרו  המהלך  יוזמי 
האגודה  בכירי  שהיו  מיעוט  של  התנגדויות 
אבל לאחר פעילות הסברתית בנושא ופירוט 
רבים  תושבים  כמו  השתכנעו  הם  ההשלכות 
התושבים  שאר  עם  יחד  דעתם  את  וקיבלו 

בסיפוק רב.
נושא  את  יקל  הדבר  זו,  החלטה  בעקבות 
מצוקת הדיור הקיימת בבני ברק בכלל ובאזור 

זה בפרט. 
ההיתר לפיצולי ותוספות דיור האמורה הם 
בהתאם להיתרי בניה מטעם העיריה, אשר בה 
ברוב  המשמחת  ההחלטה  כאמור,  נתקבלה, 

גדול.
בעירנו,  הנהוגה  המגמה  אף  על  כי  יצוין, 
שלא לאפשר בניינים גבוהים, הודיעו גורמים 
שבידם  כל  יעשו  הם  כי  בעירייה,  בכירים 
להקל על מבקשי ההיתרים ברחובות אנילביץ 
לתועלתם  הנ"ל,  ההחלטה  ברוח  וינברג,   -

ולרווחתם של תושבי העיר.
אומרים  בעיר  בנדל"ן  המתעסקים  גורמים 
כי החלטה זאת מעלה את ערך הבתים בשכונה 

ותגרום לעליית המחירים בשכונה.

מאת: יאיר קורן

עומדים  עצמכם  את  מצאתם  פעמים  כמה 
דרושים  בסיווג  המודעות  לוח  מול  שוב 
ומחפשים ושוב חפשים? אם אתם עושים את 
הצעדים הראשונים שלכם אל עולם התעסוקה 
שוב  עצמכם  את  מוצאים  אתם  אם  ובוודאי 
ושוב נכשלים בו, אתם מוזמנים לסדנא ייחודית 
למצות  לכם  שיאפשר  כלים  ארגז  תקבלו  בה 
בו  ולהשתלב  התעסוקה  בעולם  עצמכם  את 

בהצלחה.
במהלך הסדנא תלמדו על היכרות עם עולם 
העצמה  בו,  להשתלב  והדרכים  התעסוקה 

מיקוד  הפרואקטיבית,  הגישה  ורכישת  אישית 
ויכולות,  לכישורים  בהתאם  ראשוני  תעסוקתי 
מצד  עובדים  והשמת  גיוס  תהליך  הצגת 
המעסיק, כללים וקווים מנחים לכתיבה וניסוח 
עבודה  לראיון  בהכנה  כללים  חיים,  קורות 
ולמידת הדרכים האפקטיביות לחיפוש עבודה.

עם  התייעצו  אשר  לגברים  מיועדת  הסדנא 
התעסוקה  לעולם  היציאה  בטרם  רבותיהם 
והתנסותי,  חוויתי  ומתקיימת בתהליך קבוצתי 
מעורבות  בקבוצה,  הפרט  על  דגש  מתן  תוך 
שני  בימי  תתקיים  הסדנא  פעילה.  והשתתפות 
ומותנית  תעסוקתי  להכוון  במרכז  בצהריים 

ברישום מראש. 

פתרון למצוקת הדיור
עיריית בני ברק קיבלה את החלטת האסיפה הכללית 

של שכונת הווילות בבני ברק לפצל בתים לחמש דירות 
  ברחובות אנילביץ', גרשטנקורן וויינברג בבני ברק

אנשי הנדל"ן צופים עליה במחירי הבתים

מפגש האסיפה

הסדנא לתעסוקה
המרכז להכוון תעסוקתי של עיריית בני ברק יקיים סדנא 

שתכין אתכם להשתלב בעולם התעסוקה

 :1
:2

1

2

:1,2
2 1

:3

:4

:5
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Adina

adina3109@gmail.com

ע. ג. תל אביב י. פ. מעלה מכמש 

י.ד. בני ברק א.ק. בני ברק

ח.מ. בני ברק

י. ה. בני ברקע. א. בני ברק

חן. א

רטוטים שנשלחו לתיבת התחרות
חלק מהש

3

.
 1

2

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

ar280yyy@gmail.com שלחו לתיבת המבצע
או הגישו אותה לאחד מסניפי רשת 280.
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בנוסף לשירותכם במרכז הרפואי גני טל:

אמרת רפואת נשים

אמרת כללית
מרכז לבריאות האשה גני טל

שירותי אחיות רפואת ילדים רפואת משפחה

בית מרקחתבדיקות מעבדה

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

וכן מכשור רפואי מהמתקדם בעולם
רפואת 

נשים

לשירותכם



בני ברק   ח' בחשון תשע"ז 9/11/16 1214

נתפס על חם
סוף גנב: השיטור העירוני עצרו גנב כבן 25 בעת שניסה לגנוב באמצע הלילה ברחוב 
אמרי ברוך בב"ב ● בני הבית שהבחינו בגנב בתוך ביתם באמצע הלילה, חייגו למוקד 

המשטרה ושוטרי השיטור העירוני שהיו בסמוך לכדו את הגנב

מאת: עוזי ברק

לעיריית  המשותפת  העירוני,  השיטור  יחידת 
לטיפול,  שהוקמה  דן,  מרחב  ולמשטרת  ב"ב 
הציבורי  הסדר  על  ובשמירה  באבטחה  היתר  בין 
מעצר  של  מהיר  ביצוע  עם  יעילותה  את  הוכיחה 

חשוד בהתפרצות לדירה ברח' אמרי ברוך.
השיטור  צוות  של  סיור  במהלך  שנמסר,  כפי 
המשטרתי  מהמוקד  קריאה  התקבלה  העירוני, 
שסייר  השיטור  צוות  ברחוב.  לפריצה  חשוד  על 
בקרבת מקום הגיב במהירות, הגיע למקום וביצע 
הפריצה.  לביצוע  בחשד   25 בן  צעיר  של  מעצר 
בפורץ  והבחינו  בבית  דיירים  הפריצה, שהו  בזמן 
עימו  לקחת  ומנסה  לחלון  מבעד  ידו  את  המכניס 
את  הזעיקו  הבית  בני  בסמוך.  מונח  שהיה  תיק 
ומשם  המשטרתי,  המוקד  באמצעות  המשטרה, 
את  ועצר  במהירות  שהגיע  העירוני  לשיטור  דווח 

החשוד שהובל לחקירה במשטרת המרחב.
תוגבר  בב"ב  העירוני  בשיטור  האדם  כוח 
באחרונה, בעקבות הנחייתו של הרב חנוך זייברט, 
ראש העיר, במטרה להגדיל את הסיורים והאבטחה 
באזורים השונים של העיר, ובד בבד, אכן, נרשמה 
ברחובות  וונדליזם  במעשי  משמעותית  ירידה 
ובגינות עירוניות. בישיבת עבודה הציגו פקד מאיר 
סוויסה, מפקד השיטור העירוני ומר שלמה מלכא, 
חנוך  הרב  בפני  עירוני  לשיטור  המחלקה  מנהל 
זייברט, ראש העיר ובהשתתפות הרב ישראל דרנגר, 
רמ"ט רה"ע, תכנית נרחבת לאכיפה, שכללה מגוון 
שיטות פעולה. במהלך הפעילות התקיימו פגישות 
עדכון עם ראש העיר ורמ"ט רה"ע על ההתקדמות 
המשמעותית בטיפול במבצעי הוונדליזם והתקבלו 
החלטות על הרחבת הפעילות. בעקבות הפעילות 
העירוני,  השיטור  של  התוצאות  וברוכת  העניפה 
מתושבים  הוקרה  ומכתבי  תושבים  פניות  נתקבלו 

שהוטרדו בעבר ע"י נערים שנעצרו.
ירידה משמעותית נרשמה גם בשיעורי הפריצות 
לדירות בבני ברק בשבתות ובחגים, וכמו"כ נרשם 
כחלק  לעיר,  שב"חים  מסיעי  במעצרי  ניכר  גידול 
העירוני  השיטור  סיורי  של  הנרחבת  מהפעילות 
כנגד שב"חים וכנגד פורצים ולמערך ההסברה של 
בנקיטת  הצורך  על  לתושבים  והמשטרה  העירייה 
בשבתות  מבתיהם  יציאתם  עם  מתאימים  צעדים 

ובחגים.
העיר  ראש  זייברט  חנוך  הרב  פנו  מכבר,  לא 
ונצ"מ שי אזולאי, מפקד משטרת מרחב דן בקריאה 
לעבודות  שב"חים  מהכנסת  להימנע  לתושבים, 
בעבודות  לשלבם  שלא  בניין  ולקבלני  בבתים, 
העירוני  השיטור  סיורי  הוגברו  בבד,  ובד  בינוי, 
בצמתי הכניסה לעיר ובבניינים המוקמים והולכים. 
ובהתאם לנתונים שאושרו ע"י מפקד המרחב , חל 
מסיעים  שוהים,  במעצרי  ביותר  משמעותי  גידול 

ומלינים.
לתושבים  בפנייה  שהועלתה  אחרת,  בעיה 
לבתי  פריצות  היו  המרחב  ומפקד  העיר  ראש  של 
או  השבת  ולקראת  מבתיהם,  היוצאים  תושבים, 
החג מטמינים מפתחות בארונות חשמל, או מתחת 
עם  להתמודד  כדי  לדירות.  בכניסות  לשטיחים 
בעיה זו, נקראו התושבים שלא להשאיר מפתחות 
במקומות אלו ודומיהם, להקפיד על דלתות נעולות 

ודירות סגורות וגם להתקין סורגים. 

מעצר הגנב ברחוב אמרי ברוך

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

 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

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

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

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

חורף קל
במחירים

הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

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

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

מקרר
לדירות 
שכורות

מייבש
כביסה

8 ק"ג

מכונת
כביסה

7 ק"ג
1,000 סלד

תנור
דו תאי

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

35
ל-36 חודשים
₪ 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

החל מ: 1290 ₪ החל מ: 1190 ₪

החל מ: 1890 ₪

מקרר
df 450 ליטר

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

במחירים מיוחדים!

מייבש 
כביסה

תנור
בילד

אין

מכונת
כביסה

5 ק"ג

תנור 
משולב

רדיאטור
12 צלעות

מכונת
תספורת 

פנסוניק

מעבד
מזון
משולב
בלנדר

49
ל-36 חודשים
₪

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

24
ל-36 חודשים
₪

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

250110249

290

₪₪₪

₪

החל מ:החל מ:החל מ:

החל מ:

החל מ: 1790 ₪

החל מ: 790 ₪

החל מ: 790 ₪

החל מ: 890 ₪

החל מ: 990 ₪

במחירים
מיוחדים! 100₪ החל מ:

מגהץ אדים
טפאל

מיקסרים בוש

כיריים
קרמיות

24
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 890 ₪

כיריים
גז

הן
 כ

לי
גי

עם שיא החשמל!
*עובר

למצב שבת
אוטומטי!

3 שנות
אחריות
מלאות!

החל מ:

החל מ:

36
תשלומים



לנו זה אכפת

במשפחה שלנו חוסכים כסף

בלי להתפשר על בריאות

כי ככה זה כשלאומית היא חלק מהמשפחה.

*כפוף לתנאי הסכם השב"ן.

לילדים - 3 התייעצויות עם רופא מומחה והתייעצות נוספת עם רופא ילדים. 
למבוגרים - 3 התייעצויות עם רופא מומחה.

בנוסף על יועצי ההסדר בלאומית, רשימה של אלפי רופאים מומחים, המוכרים לצורך קבלת החזר כספי*.

רק ללקוחות לאומית זהב, 
התייעצות עם רופאים מומחים

הנמצאים בהסדר ב-200 ₪ בלבד!* 

לפרטים והצטרפות ללאומית:
שירה 050-8999091



 

 

ר י ח מ ת  ו ח פ ת  ו י ר ט ר  ת ו י

חניון
תת

קרקעי
חינם!

דרושים/ות:
אחראי משמרת, קופאים/ות

פרטים בסניף

בני ברק  כהנמן 106 )מול קוקה קולה( טל. 03-7504077
שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:00-23:00 ד׳-ה׳ 07:00-24:00 ו׳ 07:00-13:00 | שירות משלוחים | חניון תת קרקעי חינם!

המחירים בתוקף עד- 18.11.16 בכפוף לתקנון הנמצא בסניף. הרשת יכולה לבטל ולהפסיק את המבצעים ללא הודעה מוקדמת. מלאי 
מינימום 100 יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. ט.ל.ח. אין מכירה 
סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח׳/ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד.

מרק בטעם עוף
אסם )1 ק״ג(

קרמבו
אריזונה )12 יחידות(

תה ויסוצקי
)100 יח׳ * 1 גרם(

חומוס
צבר )700 גרם(

אורז פרסי
סוגת )1 ק״ג(

תפוצ׳יפס בטעמים
עלית )200 גרם(

חמישיית מגבונים
טייגר

גבינה לבנה
תנובה )500 גרם(

מגוון ירקות
סנפרוסט )עד 800 גרם(

טבעות זיתים ירוקים/ ללא גלעין
שימורי יבנה )540 גרם(

חטיפי גרנולה בטעמים
שקדיה )גרמים שונים(

אבקת כביסה
מקסימה )6 ק״ג(

מנה חמה / פסטה
אסם )גרמים שונים(

פפסי מקס
 )1.5 ליטר(

טיטולים פרימיום

שקדי מרק
מנה )400 גרם(

רק
ליח׳

90
₪5

רק
ליח׳

90
₪ 6

רק
ליח׳

00
₪ 10

רק
ליח׳

90
₪7 רק

ליח׳
00

יח׳10 ₪
12 ₪רק 2

רק
ליח׳

90
₪7 רק

ליח׳
90

₪7 יח׳
20 ₪רק 3

בורקס תפו״א/ ג׳חנון/ בצק עלים
שחף )800 גרם - 1 ק״ג(

יח׳
25 ₪רק יח׳3

20 ₪רק 3 יח׳
20 ₪רק 3

יח׳
20 ₪רק 5

יח׳
10 ₪רק 3

יח׳
70 ₪רק רק2

ליח׳
00

₪ 10 יח׳
80 ₪רק 3

שמיניית מיני קרלו
תנובה )8 יח׳ * 100 גרם(

רק
ליח׳

00
₪ 10

שניצל תירס/ נקניקיות מן הצומח
זוגלובק )2 ק״ג(

רק
ליח׳

90
₪34

נייר טואלט
מולט )40 גלילים(

רק
ליח׳

90
₪24

2
ק״ג

מחלקת הפירות והירקות בכשרות בד״ץ העדה החרדית

רק
ליח׳

90
₪7 רק

לק״ג
90

₪19 רק
לק״ג

90
₪29 רק

לק״ג
90

₪39

רק
לק״ג

90
₪2

טחון עוף / הודו
קפוא עטרה )500 גרם(

שוקיים עוף
קפוא קהילות

דג דניס
טרי

עוף שלם
קפוא עטרה

עגבניה / גזר / בטטה / בצל לבן / תפו״א לבן / כרוב לבן

רק
לק״ג

90
₪29

בשר מס׳ 3 חזה בקר קפוא/
בשר מס׳ 10 צוואר בקר קפוא
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אריזונה )12 יחידות(

תה ויסוצקי
)100 יח׳ * 1 גרם(

חומוס
צבר )700 גרם(

אורז פרסי
סוגת )1 ק״ג(

תפוצ׳יפס בטעמים
עלית )200 גרם(

חמישיית מגבונים
טייגר

גבינה לבנה
תנובה )500 גרם(

מגוון ירקות
סנפרוסט )עד 800 גרם(

טבעות זיתים ירוקים/ ללא גלעין
שימורי יבנה )540 גרם(

חטיפי גרנולה בטעמים
שקדיה )גרמים שונים(

אבקת כביסה
מקסימה )6 ק״ג(

מנה חמה / פסטה
אסם )גרמים שונים(

פפסי מקס
 )1.5 ליטר(

טיטולים פרימיום

שקדי מרק
מנה )400 גרם(

רק
ליח׳

90
₪5

רק
ליח׳

90
₪ 6

רק
ליח׳

00
₪ 10

רק
ליח׳

90
₪7 רק

ליח׳
00

יח׳10 ₪
12 ₪רק 2

רק
ליח׳

90
₪7 רק

ליח׳
90

₪7 יח׳
20 ₪רק 3

בורקס תפו״א/ ג׳חנון/ בצק עלים
שחף )800 גרם - 1 ק״ג(

יח׳
25 ₪רק יח׳3

20 ₪רק 3 יח׳
20 ₪רק 3

יח׳
20 ₪רק 5

יח׳
10 ₪רק 3

יח׳
70 ₪רק רק2

ליח׳
00

₪ 10 יח׳
80 ₪רק 3

שמיניית מיני קרלו
תנובה )8 יח׳ * 100 גרם(

רק
ליח׳

00
₪ 10

שניצל תירס/ נקניקיות מן הצומח
זוגלובק )2 ק״ג(

רק
ליח׳

90
₪34

נייר טואלט
מולט )40 גלילים(

רק
ליח׳

90
₪24

2
ק״ג

מחלקת הפירות והירקות בכשרות בד״ץ העדה החרדית

רק
ליח׳

90
₪7 רק

לק״ג
90

₪19 רק
לק״ג

90
₪29 רק

לק״ג
90

₪39

רק
לק״ג

90
₪2

טחון עוף / הודו
קפוא עטרה )500 גרם(

שוקיים עוף
קפוא קהילות

דג דניס
טרי

עוף שלם
קפוא עטרה

עגבניה / גזר / בטטה / בצל לבן / תפו״א לבן / כרוב לבן

רק
לק״ג

90
₪29

בשר מס׳ 3 חזה בקר קפוא/
בשר מס׳ 10 צוואר בקר קפוא
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 "ניבחן בסוף הקדנציה בקידום פתרונות למצוקת הדיור החרדית. המבחן הגדול שלנו יהיה האם 
בסל הפתרונות שיוצע לציבור הישראלי, הציבור החרדי יקבל את המגיע לו" ● ח"כ יעקב אשר 
מודע לכך ששרי אוצר ושיכון, שילמו מחירים כבדים על הצהרותיהם בתחום מצוקת הדיור, אך 
לא מוכן להרפות ומציע להעמיד אותו ואת חבריו למבחן התוצאה ● בראיון מיוחד הוא מתייחס 
לכישלון שהביא לאובדן חריש, להקפאה בערים החרדיות וגם לראשי הערים שלא מוכנים לראות 

חרדים בתחום מושבם

ח"כ יעקב אשר בראיון מיוחד ל'קו עיתונות' – מרים את דגל המאבק במצוקת הדיור:

"איננו דורשים להיות בן יקיר, אבל גם לא בנים חורגים"

מאת: יוסי הכט

מחוץ  ישב  עת  שעברה,  בשנה  גם  הקורה  לעובי  נכנס  הוא 
לכנסת, ישב על המדוכה והיה בין הגורמים המרכזיים שהובילו 
מכרזים  הקצאת  עקרונית  שאישרה   – הממשלה  להחלטת 

לחרדים. 
כיום, כחבר כנסת, יעקב אשר שם לנגד עיניו כמטרה עליונה 
– להתריע מפני המצוקה החמורה ביותר במגזר, ולהיכנס לכל 
לא  הוא  עיתונות,  לקו  בראיון  לחרדים.  בינוי  שיאפשר  סדק 
כי הוא מציב את קידום הנושא כמבחן ציבורי  מהסס להצהיר 

של הנציגות החרדית בקדנציה הנוכחית.
גם  תקדים,  חסרי  אשר,  יעקב  מדבר  שעליהם  המספרים 
במונחים של מצוקת הדיור החרדים: "בחישוב פשוט יש לפחות 
שהחסרים  כך  שנה,  כל  הנישאים  חרדים  צעירים  זוגות   6000
וגדלים  הולכים  אלא  שהיו  כפי  נותרים  לא  אפשריים  הבלתי 
בחוסר מידתיות לעומת כלל האוכלוסייה משנה לשנה", אומר 

ח"כ אשר.
בין  הדיור,  בקבינט  כן  לפני  שאושרה  הממשלה  החלטת 
השאר כתוצאה מעבודה שלך, דיברה על פתרונות מחוץ לערים 

החרדיות. האם מודל הערים החרדיות נחל כישלון?
"מודל הערים החרדיות נחל הצלחה אך לצערנו כיום חייבים 
למצוא פתרונות יצירתיים חדשים. בשנים האחרונות אנו עדים 
עילית.  ובביתר  עילית  במודיעין  מוחלטת  כמעט  להקפאה 
באלעד, העיר תוכננה בצורה כזאת שהיא אינה ניתנת להרחבה. 
כיום אנו עושים מאמצים רבים להגדיל את ההיקף התכנוני של 
אלעד, ואנו תולים תקוות בשר הביטחון שיאפשר לאלעד מרחב 
מחיה לבינוי של עוד כעשרת אלפים יחידות דיור בשטח האש 
הבלתי פעיל במזרחה של העיר. אני חייב לציין שאנו מוצאים 
מענה  אין  כיום,  במציאות  קשבת.  אוזן  ליברמן  אביגדור  אצל 
מענה  שנותנים  בודדים  פרויקטים  למעט  לחרדים  גורף  באופן 

דל ביותר".
את התלונות האלה שמענו בעבר, הן היו רלבנטיות כישבנו 
באופוזיציה. כיום זו ממשלת חלומות ובמקום תלונות הציבור 

מעונין לקבל תשובות.
"אין תהליכים של זבנג וגמרנו. לא ייבנו פה דירות תוך לילה 
כמו בסיפור של איש חסיד היה. אנחנו רואים כמה שר האוצר 
כחלון מתאמץ. אם לא תהיה תוצאה למאמציו של השר כחלון 
וגם  מאמין  ואני  היות  אבל  יהיה  לא  לנו  גם  הכללי,  לציבור 
מקווה שתהיה תוצאה חיובית, כאשר השוק יוצף בעשרות אלפי 
יחידות דיור, מסקנתי היא שאנו חייבים להיות על מפת הדיור 

כבר מעכשיו, בשלבי התכנון ובשלבי הכנת המכרזים לשיווק.
כלל  שבתוך  לדרוש,  וחייבים  לדרוש  יכולים  שאנחנו  "מה 
הפתרונות שהממשלה מנסה לקדם היום, הציבור החרדי יקבל 
את שלו ויהיה בתמונה. כאן אנחנו יכולים להיות אנשי בשורה. 
לראשונה בהיסטוריה הממשלה התחייבה על יעד לשיווק ותכנון 
ייעודיים של מקרקעין לאוכלוסייה החרדית ועל יצירת פתרונות 

דיור במגוון דרכים".
שזה בעיקר מילים יפות.

"אם המילים היפות הללו לא יהיו כתובות היום, לא ייווצרו 
בנייה  של  יעד  עם  ברורה  בהצהרה  מדובר  מחר.  הפתרונות 
לחרדים שלא נאמרה בהחלטה רשמית עד היום, ואנחנו דואגים 
להפוך את המילים למעשים. כאן מדובר, ובזה החלטת הממשלה 
נוגעת, על הרחבת אזורי יישוב חרדיים ככל הניתן וכן על הקמה 
או הרחבה של שכונות חרדיות בערם הטרוגניות. אפילו בחריש 
שעליה דובר כעיר שהלכה לאבדון מבחינה חרדית, אנו מקדמים 

בימים אלו מכרז לאלפיים יחידות דיור לחרדים בחריש". 
מתוכנו  עסקנים  של  כשל  בגלל  שאיבדנו  עיר  היא  חריש 

בהגשת המכרזים.

"לא הייתי בפוליטיקה הארצית באותם ימים, דאגתי לעירי בני 
ברק, להקמת מגדלי מסחר שעשו את הבלתי ייאמן והפכו את 
העיר למאוזנת כלכלית, ובצניעות אני יכול לומר שעשיתי זאת 
זאת,  עם  יחד  מעידה.  והמציאות  דשמיא,  בסייעתא  בהצלחה, 
הדבר הכי קל זה למתוח ביקורת על מי שעושה, וכשלא עושים 
כידוע לא טועים. אבל צריך לציין שהבעיה בחריש הייתה שלא 
אפשרו להוציא מכרזים ייעודיים לחרדים – ואת זה פתרנו כעת 
המכרזים  פרסום  בתקופת  אם  הממשלה.  החלטת  באמצעות 
לאחרונה,  שהעברנו  המשלה  החלטת  בתוקף  הייתה  בחריש 
אני אומר לך בבירור שחריש הייתה כיום מאוכלסת ברוב חרדי 
ובכוונתנו לפעול  זה להתמקד בעתיד  מובהק. לכן, מה שצריך 
כדי שהתוכנית העקרונית שאושרה בממשלה תצא מהכוח אל 

הפועל".
אם המהלך הוא להתערות בערים חילוניות מעורבות   אנו 
עלולים להפוך לבני ערובה של ראשי ערים חילוניים שאינם 

רוצים אותנו ודוגמאות לא חסרות. 
"אין ברירה ולוותר זו לא אופציה. לכן בדיוק חייבים לדאוג 
לבידול תכנוני ולמנופים ממשלתיים מול ראשי הערים, כי אחרת 
נישאר קרחים מכאן ומכאן. הניסיון הזה לפיתוח שכונה חרדית 
השיכון  כשר  אריאל  אורי  כששימש  עוד  נעשה  חילונית  בעיר 
ניסינו לדחוף לבידול תכנוני לחרדים וסיפור אחיסמך מעיד עד 

כמה זה נדרש".
עוד פרויקט "תקוע", וזה למרות שהוא יצא לדרך בתקופה 

שהיו לנו גם שר שיכון, גם שר פנים וגם יו"ר ועדת כספים.
"ומה הייתה הבעיה שם? הרי על זה בדיוק אני מדבר. הפרויקט 
הזה נחשב כבשורה גדולה לחרדים אבל נתקע בשלב שבו הגיעו 
היזמים ובקשו להוציא היתרים לשכונה חרדית כאשר לכתחילה 
של  הספציפיים  לצרכים  ולא  כלליים  לצרכים  תוכננה  השכונה 
חדשה  תוכנית  דרשה  המחוזית  הוועדה  הזה  בשלב  חרדים. 
ולכן  אנו דורשים  שתהיה מותאמת לשכונה בעלת אופי חרדי 
כיום תכנון ערים ושכונות ייעודיות לציבור החרדי. ככל שנמלא 
את מחסנית התכנון הממשלתית בתוכניות המותאמות לציבור 
יצליח  נוכל להיות בתוך חגיגת השיווק שתבוא, אם  חרדי, כך 
שר האוצר בתוכניותיו. המסקנה היא שההתאמה צריכה להיות 

כבר מהשלב התכנוני ולא רק בדיעבד, טלאי על טלאי".

  מרבה רגליים

החדשות  הבשורות  כי  עיתונות'  ב'קו  נחשף  שעבר  בשבוע 
עליהן דובר בשבוע האחרון – הינן למעשה כותרות ממוחזרות 
עוד מראשית הקדנציה, כולל רעיון הקצאת חמישה עשר אחוזים 

ממכרזי מחיר למשתכן – לזוגות הצעירים החרדים.
בכך  מתחשבים  אם  החדשות,  בהצעות  יש  בשורה  איזו 

שמדובר למעשה בכותרות ממוחזרות?
התביעה  הייתה  בדיוק  זו  הרי  ממוחזרות,  כותרות  לא  "אלו 

מחפש פיתרונות למצוקת הדיור. יעקב אשר
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מאת: יוסי הכט

לפיד- של  הקודמת  מהקדנציה  ספיחים  כמו  נראה  זה 
פירון, אך היריבות הזאת מתרחשת כאן ועכשיו בין "האחים 
החדשים" – החרדים מול הדתיים לאומיים. במכתב חריף 
משרד  לאיש  גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  ששלח 
החינוך, מנהל אגף בכיר מוסדות תורניים במשרד החינוך, 
על  האוסרת  ההחלטה  את  לבטל  דורש  הוא  ציאדה,  עמוס 

כפל תקצוב לישיבות. 
לטענת גפני מדובר בהפליה לרעה של המוסדות החרדיים 
לאחרונה  "הודעתם  לאומיים.  הדתיים  המוסדות  לעומת 
למוסדות נוח"ם שהינם מוסדות ייחודים, כי אתם מעכבים 
ממשרד  נוסף  תקצוב  עקב  אלו  למוסדות  התמיכה  את 
הרווחה". ציאדה הנחה במכתבו לעשות זאת הואיל ולדבריו 

מדובר בכפל תמיכות.
מנהל אגף הישיבות הפך בעבר לשק חבטות, אולם כמו 
במקרים קודמים בעבר, הוא מיישם בסך הכל את המדיניות 
יועצים  של  בהחלטות  השאר  בין   – שהתוותה  המשפטית 
משפטיים לממשלה משנות עבר, אשר אסרה על כפל תקצוב 
לישיבות. גפני התריע לא אחת כי ננקטת איפה ואיפה שכן 
ישיבות ההסדר ומוסדות ממלכתיים אחרים מתוקצבים גם 
הפנה  אף  הוא  לפיד-פירון  בקדנציית  בכפל.  מתוקצבים 

בדרישה  לממשלה  המשפטי  ליועץ  וחריף  ארוך  מכתב 
לבדוק את הסוגיה.

אינה  ההוראה  כי  גפני  טוען  לנוח"ם  שנוגע  מה  בכל 
במקומה – גם על פי ההנחיה האוסרת כפל תמיכות למוסדות 
כולל  בתלמיד  בטיפול  עוסקים  נוח"ם  "מוסדות  חרדיים: 
היותו בפנימייה ועל כן תקצוב המוסד ממשרד הרווחה ואין 
מדובר בכפל תמיכה", כותב גפני ומבהיר מדוע יש לבטל 
לציאדה  וכותב  גפני  מוסיף  מזאת",  "יתירה  את ההחלטה. 
"האגף בראשותך משלם תקציבים כפולים במשך כל השנים 
יותר  גבוה  פעולה  אותה  על  שהתעריף  הסדר  ישיבות  כמו 
ומקבלים תמיכה נוספת ממשרד הביטחון על אותה פעולה, 
וכן  מסוימות  בישיבות  אתיופיה  עולי  תלמידים  לאחרונה 
הלאה. על כן, ובהמשך לשיחתנו הנני דורש לבטל החלטה 
זאת שבפועל מדובר על פעילויות והוצאות שונות ואין בה 

כפל תמיכה". 
מעמדה  מתריע  אלא  באופוזיציה  יושב  אינו  וגפני  היות 
להניח  סביר  המדינה,  לתקציב  קריטית  שליטה  בעלת 
יו"ר ועדת הכספים לנתב את  יידע  שאם תשובה לא תגיע, 
שבים  אנו  בינתיים,  משלו.  בדרכים  לישיבות  התקציבים 
סכסוך  להיווצר  יכול  אחים,  בממשלת  גם  כי  ומגלים 

במשפחה.

כפל תקציבים או מוסר כפול?
יו"ר ועדת כספים מתריע מפני המוסר הכפול שמאפשר כפל תקציבים 
לישיבות ההסדר ואוסר תקצוב לישיבות הקדושות ● במכתב חריף הוא 
דורש ממנהל אגף הישיבות במשרד החינוך לאפשר את תשלום תקציבי 

נוח"ם וקובע: לא מדובר בכפל תקצוב ● האם הכותרות מתקופת ממשלת 
לפיד-פירון עומדות לחזור?

ראש הממשלה מגנה את 
הפרובוקציות ברחבת הכותל

לראשונה מאז פרוץ משבר הכותל - גינוי חריף של ראש הממשלה 
לפרובוקציות ברחבת הכותל ● הרפורמים ונשות הכותל נחלו 

כישלון הסברתי אחרי שאישים חילוניים התייצבו לראשונה לימין 
העמדה החרדית ● דיון חירום של ראשי המפלגות החרדיות עם רב 
הכותל והמקומות הקדושים הגר"ש רבינוביץ' ● החשש: ההכרעה 

בבג"ץ תהיה קשה יותר מכל פשרה פוליטית

מאת: יוסי הכט

אין הרבה רגעים בהם איש ציבור חרדי עומד על הדוכן, 
אומר את שלו בצורה חריפה, וזוכה להנהוני הסכמה מחברי 
כנסת מסורתיים שרחוקים מלהיות חרדים ואפילו לא דתיים. 
אחרי הפרובוקציה שחוללו )וחיללו( ברחבת הכותל בראש 
ונתבקש  הכנסת  דוכן  על  הפנים  שר  השבוע  עמד  חודש, 
להשיב לשאלה מדוע החרדים נסוגו מההסדר עם הרפורמים.
דרעי סיפק בתגובה את אחד הנאומים הטובים והמרגשים, 
לאלעזר  השיב  הוא  שלנו",  אחים  "הרפורמים  הכנה:  ללא 
ואני  מאוד  קשים  דעות  חילוקי  איתם  לנו  יש  "אבל  שטרן, 
חושב שהם גורמים נזק ליהדות". דרעי סיפר כי שהה בשבת 
דווקא  ולא  מסורתיים  המקום,  ואנשי  בכרמיאל  האחרונה 
חרדים, הצביעו לו על שני בתי כנסת רפורמיים, עם מיעוט 
מתפללים, שברחבה שלהם הועמדו ביום כיפור טרמפולינות 
כנסת  בתי  שני  צריך  למה  "שאלתי  למשקאות.  ועמדות 
לרפורמים, אמרו לי שיש להם שתי נוסחאות. אחד לגיטרה 

ואחד לאורגן".
רוצים?  שאנחנו  היהדות  זו  אלעזר,  אותך  שואל  "אני 
אני מוותר על היהדות הזאת, אני רוצה את המקור ולא את 
החיקויים הללו. זו לא דת יהודית, אני לא מוכן לקרב מישהו 
ולהרחיק את היהדות שעליה גדלנו. מה זה הכותל? הרי זה 

שריד בית המקדש שאנו מאמינים שייבנה בקרוב ויהיו שם 
קורבנות, כהן גדול ולשכת הגזית. הם מאמינים בזה? הם לא 
ולכותל חוץ  אז מה להם  זה,  רוצים את  ולא  בזה  מאמינים 

מאשר לעורר פרובוקציה?".

 תקשורת שלילית

ביחד  ביחד ראשי המפלגות החרדיות  ביום שני התכנסו 
הייתה  לראשונה  כאשר  רבינוביץ,  הגר"ש  הכותל  רב  עם 
תחושה בקרב הנוכחים כי בחזית התקשורתית, יד הרפורמים 
גרמה  הכותל  ברחבת  שלהם  הפרובוקציה  התחתונה.  על 
אפילו לידיד הרפורמים, רה"מ נתניהו, לצאת בגינוי פומבי 

נגד התופעה.
מי  הממשלה,  בחסות  הסדר  יושג  לא  שאם  הוא,  העניין 
המשפטיים  הגורמים  ולטענת  בג"ץ,  יהיה  בסוגיה  שיכריע 
שמלווים את הפרשה – ההכרעה שלו לבטח לא תהיה טובה 
נכון  בממשלה.  שתיפול  אחרת  הכרעה  מכל  עבור,  יותר 
ממשיכים  הרפורמים  ובינתיים,  פתרון  הושג  טרם  לעכשיו 
בפעם  שהשבוע,  אלא   – לשבוע  משבוע  כותרות  לקטוף 
לנו.  וחיוביות  להם  שליליות  כותרות  אלו  היו  הראשונה, 
למרבה הצער, כל זה בא על חשבון קדושת הכותל המערבי.

ח"כ יעקב אשר בראיון מיוחד ל'קו עיתונות' – מרים את דגל המאבק במצוקת הדיור:

"איננו דורשים להיות בן יקיר, אבל גם לא בנים חורגים"
שלנו במהלך המשא ומתן הקואליציוני, ולצערנו במהלך המו"מ 
ברור  יותר מדי חשוב,  בנושא  ומדובר  לא התקבלה. מאחר  היא 
ידי היועץ המשפטי  שלהגיע להחלטת ממשלה שתאושר גם על 
הדרך.  ראשית  רק  שזו  למרות  ארוך,  מסלול  זהו   – לממשלה 
הייתה פה עבודה משותפת, שהתוצאה שלה היא מקצה שיפורים 
שאושרה  מחליטים'  'הצעת  והעברת  הקואליציוני  המו"מ  של 
בממשלה. ההצעה הזאת מבוססת על שלוש רגליים. הראשונה: 
קביעת יעדים לחרדים שכוללים את מספר יחידות הדיור לשיווק 

ואת אלו שמתוכננות".
שזהו בעיקר יעד הצהרתי. שוב מדובר במילים יפות.

אזרחי  לכלל  דיור  יחידות  לבניית  יעד  קובעת  "כשהממשלה 
בזה.  תזלזל  ואל  הדיור  ביעדי  גם  להיות  חייבים  אנו  המדינה, 
מדובר בתקדים עצום שכולל יעד ספציפי לחרדים. זהו לא פתרון 
בפני עצמו אבל מדובר בחלק מפתרון כולל ולהצהרה הזאת יש 
משמעות. וכאן בדיוק התחלתי להסביר שיש שתי רגליים נוספות 
להחלטה. הרגל השנייה נוגעת לשיווק עם צביון חרדי שזהו דבר 
בגלל  אותה  והעובדה שהפסדנו  חריש,  על  הרי  דיברנו  תקדימי. 
התאגדו  שבו  ובשלב  חרדי  צביון  בעלת  כעיר  שווקה  לא  שהיא 
כל העמותות החרדיות, כדי להבטיח שרוב הרוכשים יהיו חרדים, 
ההחלטה  לפי  כמונופול.  לו  שנראה  מה  את  פסל  המשפט  בית 
החדשה זה לא יקרה יותר, כי יהיה ברור שהשיווק הוא לחרדים".

ומה תעשו מול ראשי ערים חילונים שמדירים חרדים?
שעוגנה  המחליטים,  בהצעת  השלישית  הרגל  בדיוק  "וזוהי 
כהחלטה מחייבת. זוהי בעצם אותה החלטה שקובעת שהחרדים 
תיכלל  הזאת  הדרישה  כאשר  הטרוגניות  ערים  בתוך  ישולבו 
בהסכמי הגג. בעצם דרשנו שבכל תא שטח שנכלל בהסכמי הגג, 
נכלל  לא  הזה  התנאי  לחרדים.  אחוזים   15 הקצאת  כתנאי  יוצב 
אבל התווספה הדרישה שבכל מקום שיש הסכמי גג עם תוספת 
דירות  משמעותית לערים, תהיה מחויבות להקצאת 2000-3000 
ייעודיות לחרדים. ראשי הערים מייחלים להסכמי הגג  בשכונות 
האלו, ובפעם הראשונה המדינה מתחייבת להציב להם כתנאי – 
בינוי גם לחרדים בפרמטרים מדידים. זהו מנוף הלחץ שיאפשר לנו 
להתמודד עם ראשי הערים ובמקביל צריך ליצור מולם חיבורים 
עם  פוליטיים  חיבורים  ליצור  יודעים  שאנו  כפי  בדיוק  ישירים, 

מרבית ראשי הערים בישראל".

  מבחן התוצאה
יושבים בממשלה  ואתם  פוליטי,  זהו לחץ  בסוף מה שצריך 

כשותפים מרכזיים.
המחליטים  בהצעת  כתובה  שאינה  הרביעית  הרגל  באה  "כאן 
הזאת  הרגל  שלנו.  המטרות  מפת  על  כתובה  להיות  צריכה  אבל 
היא הלחץ הפוליטי שלנו על הממשלה. אם ראש הממשלה, שר 
יידעו שבכל פעם שיפגשו או יבקשו משהו  האוצר ושר השיכון 
מתקדם  איך  השאלה  את  מאיתנו  ישמעו  הם  החרדים  מהנציגים 
את  להפוך  שיכולה  הרביעית  הרגל  זוהי  הדיור,  מצוקת  פתרון 
זו  בפועל.  לביצוע  היום  עד  שהצגנו  והאפשרויות  ההישגים  כל 
הממשלה שאנו שותפים בה שותפות מלאה ואת הדרישה הזאת 

אנו חייבים להציג בלי למצמץ. 
בינתיים שמענו את היוזמה שלך להקמת מינהלת, נשמע כמו 

רעיון יצירתי. המריבות על זהות בעל התפקיד כבר החלו?
סיעה. מה שאני  ומאיזה  יהיה  מי  אותנו  מעניין  לא  "זה ממש 
מנסה לקדם ביחד עם חבריי זו הצעה מחויבת המציאות להקמת 
מינהלת במשרד השיכון שתפקידה יהיה להיות מעורבת בכל הליך 
תכנוני במדינה. כיום משרדי הממשלה עסוקים בפתרון הדיור אך 
אין להם את הזרוע שתקדם ספציפית את כל מה שדיברנו עליו 
עד עכשיו בנוגע לחרדים. אנחנו חייבים בעל תפקיד שייצג אותנו 
בכל הוועדות הרלוונטיות, זרוע ממשלתית שתהיה מכוונת מטרה 

ותייצג אותנו בכל ישיבה ובכל וועדה".
בקידום  הקדנציה  בסוף  שתיבחנו  לסיום    לומר  מוכן  אתה 

הסוגיה הכואבת הזאת?
ביום  יושגו  לא  הפתרונות  וחבריי.  אני  ניבחן,  כולנו  כן.  אכן 
אחד אבל מלאכת קידום הפתרונות, חייבת להיות משימה עליונה 
עבורנו ובהחלט ניבחן בסוף הקדנציה בקידום פתרונות למצוקת 
הפתרונות  בסל  האם  יהיה  שלנו  הגדול  המבחן  החרדית.  הדיור 
לו.  המגיע  את  יקבל  החרדי  הציבור  הישראלי,  לציבור  שיוצע 

איננו דורשים להיות בן יקיר, אבל גם לא בנים חורגים".
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אמריקה בחרה נשיא
תושבי ארה"ב הצביעו אתמול )שלישי( בהמוניהם לבחירות לנשיאות, שעניינו לא רק את תושבי ארה"ב אלא גם את 
אזרחי העולם כולו, ובתוכם כמובן תושבי ישראל  בסיכום הבחירות מהזווית החרדית, ניתן לספר כי גם כאן הדעות 

היו חלוקות: בעוד בחסידויות מסוימות תמכו תמיכה בלתי מסויגת דווקא בהילארי קלינטון, רוב הציבור החרדי 
הצביע לדונלד טראמפ

מאת: חיים בנש"ק 

מתישות,  הדי  הבחירות,  לאמריקה:  חרדים 
זו  ובשעה  מאחורינו,  כבר  ארה"ב  לנשיאות 
כבר  למעשה  אתם  עיתון,  את  קוראים  שאתם 
נבחר להתגורר בבית הלבן בארבע  מי  יודעים 
לשעבר  המדינה  מזכירת  הקרובות,  השנים 
בטח  אתם  כן  כמו  יורקי.  הניו  ההון  אייל  או 
חודם  על  הוכרעו  הבחירות  האם  יודעים  כבר 
אחד  דבר  אך  סוחף.  בניצחון  או  קולות  של 
ולמי.  הצביע  מי  לדעת,  זמן  קצת  עוד  ייקח 
המפלגה  עם  כדרכם  הלכו  הצעירים  האם 
הסתנוורו  הלבנים  הגברים  האם  הליברלית? 
ההיספנים  האם  טראמפ?  של  מהבטחותיו 
את  "לדפוק"  כדי  לקלפיות  בהמוניהם  נהרו 
האם  או  הממותגים  מהמגדלים  המיליארדר 
לנשיא  אמונם  את  הביעו  האפרו-האמריקנים 
מי  עם  זאת,  עם  לקלינטון?  והצביעו  היוצא 
הלכו החרדים אפשר לכתוב כבר עכשיו, בשעת 
נסגרו  טרם  ספורות  שעות  השורות,  כתיבת 

הקלפיות. 
לא  בארה"ב  הרבנים  מרבית  אומנם, 
פרטי  באופן  אך  להצביע,  למי  פומבית  הורו 
ובמכתבים שיצאו על ידי עסקני חלק מהחצרות 
באחד  מפורשת  תמיכה  ניתנה  החסידיות 
החרדי  לקול  כי  לציין  חשוב  מהמועמדים. 
משמעות  מלבד  רבה,  משמעות  הייתה  לא 
"המנצח  שיטת  נהוגה  בארה"ב  הצהרתית. 
מרוכזים  החרדים  ורוב  והיות  הכל",  לוקח 
באופן  שמצביעה  מדינה  יורק,  ניו  במדינת 
מסורתי למועמד הדמוקרטי, אין משמעות רבה  

לקולותיהם במירוץ לנשיאות. 
הורו  מסאטמר  מהר"א  של  החסידות  בחצר 
"ועמדה  מאחר  לקלינטון,  להצביע  לחסידים 
רבות  שנים  במשך  החרדית  היהדות  לצד 
מכן  ולאחר  הראשונה,  כגברת  כשכיהנה  גם 
בתפקיד הסנאטור של ניו יורק וכשרת החוץ". 
במקביל, גם בחצרו של אחיו, האדמו"ר מהרי"י 
המדינה  למזכירת  להצביע  הורו  מסאטמר, 
לשעבר. בכרוז שפרסם הרב משה דוד נידרמן, 
מגדולי העסקנים בחצר נכתב: "קלינטון סייעה 
בעיקר   - ולעסקנים  ליהודים  תפקידיה  בכל 
בנושאים  וכן  ותימן  איראן  יהודי  בחילוץ 

רגישים ביותר". 
להצביע  הורו  סקווירא  חסידות  בחצר  גם 
את  נימקו  לא  אומנם  בחסידות  לקלינטון. 
ההחלטה, אך אין ספק שזוכרים לקלינטון את 
כזכור,  החסידות.  עצירי  בשחרור  בעלה  עזרת 
ביומו האחרון של הנשיא לשעבר ביל קלינטון 
בהם  חנינה,  צווי  על  חתם  הוא  הלבן  בבית 
השמרנית  החסידית  החצר  עסקני  לכמה  גם 
החתימה  טרם  ענק.  בהונאת  מעורבים  שהיו 
הנשיא  עם  נפגש  הלבן,  לבית  האדמו"ר  נסע 
דקות,  כ-45  עמם  ושוחח  הילרי,   - ורעייתו 
בסיום  לפגישה.  שהוקצב  מהזמן  שניים  פי 
חנוכיה  קלינטון  לביל  הרבי  העניק  הפגישה 
מכסף, והפציר בו שיחנון את עסקני החסידות, 
חסידות  בחצר  זוכרים  מאז  נעשה.  שאכן  דבר 
סקווירא למשפחת קלינטון חסד נעורים. בשנת 
הורה  לסנאט,  קלינטון  התמודדה  עת   ,2000
 1,400 האדמו"ר להצביע להילרי. ואכן, מתוך 
בניגוד  הצביעו  בלבד   12 סקווירא,  תושבי 

להוראה.

הליטאים הצביעו 
טראמפ

בניגוד לסאטמר וסקווירא, הורו חלק מראשי 
הישיבות הליטאיות להצביע לטראמפ. אומנם, 
כשאברכים  אך  בפומבי,  כך  הורו  לא  הרבנים 
ההוראה.  את  קיבלו  הם  לשאול  למי  נכנסו 
מראשי  אולשין,  ירוחם  רבי  הגאון  למשל,  כך 
לטראמפ.  להצביע  הורה  ליקווד,  ישיבת 
הגר"י התייחס לאופיו הגס של טראמפ בחייו 
הפרטיים, ואמר כי אין בכך סיבה לא להצביע 
שתי  עשה  המלך  שדוד  בגמרא  "כתוב  לו. 
עבירות אולם לא איבד את המלוכה, מה שאין 
ואיבד  עבירה אחת  בנו שלמה המלך עשה  כן 
העבירות  בין  הבדל  שיש  משום  המלוכה  את 
בחיים האישיים והפרטיים לבין עבירות בנושא 

התפקיד והמעמד של המלוכה.
הסביר  הבדלות",  אלפי  אלף  "להבדיל 
הרעיון  את  מכאן  ללמוד  "ניתן  הישיבה,  ראש 
במישור  השחיתות  של  הגדולה  הבעיה  של 
בחייו האישיים  בעייתי  הינו  הציבורי. טראמפ 
פי  על  מושחתת  להיות  עשויה  הילרי  אולם 

הטענות בתקשורת בחיים הציבוריים". 
ישיבת  ראש  קמינצקי,  הגר"ש  גם  כן,  כמו 
יש  לטראמפ.  להצביע  הורה   פילדלפיה, 
לציין כי בניגוד לניו יורק, פילידלפיה נחשבת 
קובע. על סמך  קול  כל  למדינה מתנדנדת, בה 

זו, ענה הגר"י אדלשטיין, ראש ישיבת  הוראה 
פוניבז' וחבר מועצת גדולי התורה, לתלמידים 
אמריקנים שבאו לשאול אותו לתמוך בטראמפ. 
ה'מרא דאתרא'  הוא  הגר"ש קמינצקי  לדבריו, 

של ארה"ב  ועליהם להישמע להוראותיו.
שריה  רבי  הצדיק  הגאון  גם  כך,   בתוך 
דבליצקי שליט"א הורה לאזרחי ארה"ב שבאו 
לשאול אותו במי לתמוך – להצביע לטראמפ. 
בזוהר  "כתוב  הוראתו:  את  נימק  שריה  רב 
הקדוש, אם יש אישה שולטת זה דינים, מיתה 

ועוני".
מזדהים  החרדים  הרבנים,  הוראת  מלבד 
העמדות  בגלל  הרפובליקנית  המפלגה  עם 
למשל,  כך  מייצגת.  היא  אותן  השמרניות 
קורנבלי,  יעקב  החרדי-אמריקאי  העיתונאי 
מכלי התקשורת 'ג'ואיש אינסיידר' אמר בראיון 
שהיהודים  הוא  "הטרנד  כי  עיתונות'  ל'קו 
והלא  הרפובליקני  למועמד  מצביעים  החרדים 
ינצח  טראמפ  לדעתי,  לדמוקרטים.  חרדים 
אך  מ-70%,  ביותר  החרדים  המצביעים  בקרב 
קשה לדעת כמה זה ישפיע על התוצאה הסופית 

בפלורידה ובואהיו, שהן מדינות מתנדנדות". 
כאמור, מרבית הרבנים בארה"ב מאז ומעולם 
לא התבטאו באופן פומבי למי להצביע, אך הם 
הורו לציבור לצאת ולהצביע. אחד מהמכתבים 
רב  הגאון  של  הוא  בנושא  מפורסמים  היותר 
זצ"ל משנת תשמ"ה. במכתבו  משה פינשטיין 
כל  על  הטוב  הכרת  "משום  כי  הגר"מ  הורה 
על  שמגינה  במערכת  להשתתף  יהודי  אזרח 
בסיסית  אחריות  מוטלת  כל אחד  על  חרותינו. 

להירשם ולהצביע".

טראמפ או קלינטון. מי הגיע לבית הלבן?  

חרדי מצביע אמש בבחירות לנשיאות ארה"ב 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

עדכונים שוטפים ותוצאות הבחירות באתר                   טורים ופרשנויות ביום ו' ב-
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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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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

כינרת 4

חניה
חינם

P
כינרת 4



ח' בחשון תשע"ז 9/11/16 בני ברק 1222

מאת: ישראל פריי

החרדית  הנציגות  מעלה  האחרונים  בימים 
היום  סדר  ראש  על  הדיור  מצוקת  את  בכנסת 
הציבורי, אך עבור מאות משפחות מבית שמש 
הם  בו  העמוק  לסבך  הפתרון  לה,  ומחוצה 
נראה   - הדירה  חלום  להגשמת  בדרך  נמצאים 

עוד רחוק מאד.
כ-8 שנים חלפו מאז חתמו כאלף משפחות 
במתחם  לדירה  קרקע  רכישת  על  חרדיות 
רכישה,  קבוצות  במסגרת  בעיר  גולובנציץ 
שונות,  ובעיות  מאבקים,  כשלים,  שורת  אך 
ביותר:  עגומה  מצב  לתמונת  יחד  מחברות 
משפחות  ידי  על  שולמו  שקלים  אלפי  מאות 

רבות - ודירות אין.
ממנהלי  חלק  מנסים  האחרונה,  בתקופה 
לגביית  להתארגן  במתחם  השונים  המגרשים 
עצמית,  בבנייה  ולהתחיל  מהרוכשים  כסף 
רוכשים  קבוצת  מאידך,  בנקאי.  לווי  ללא 
מקבוצת 'בנין שלם' – המחזיקה ב-336 יחידות 
במגרשים 301,300 ו-200 - החליטה להתגבש, 
ולנסות להביא להחלפת  ייעוץ משפטי,  לבקש 
חברת הניהול, לחשוף הסכמים, ולעבור לניהול 

שקוף.
עמם  סוחבים  שהרוכשים  הטענות  שלל  בין 
לאורך השנים - על גורמים רבים ואנשים רבים 
- הם מפנים אצבע לעיריית בית שמש שמתוקף 
הקרקע,  מוכר  לבין  בינם  שנחתמו  הסכמים 
ידה.  על  להיעשות  אמורות  הפיתוח  עבודות 
לטענתם, העירייה לא עושה דיה כדי לחלץ את 
המתחם הענק ולהתניעו לכיוון הנכון – בניית 

הבניינים המיוחלים.
ויחידות  שמש,  בית  עיריית  נעלמה  "לאיפה 
עיתונות'  ל'קו  אומר  וההנדסה?",  הפיתוח 
יהודה גנוט, משפטן חרדי העומד בראש ועדת 
ייתכן  "איך  בפרויקט.  שמונתה  המשקיפים 
שהעירייה העבירה את עבודות הפיתוח ממנה 
מדוע  מיליוני שקלים,  עבודות של  אלו  ליזם? 
העירייה ויתרה עליהם? אנחנו מבקשים לראות 
מול  העירייה  חתמה  עליהם  ההסכמים  את 
להגיע  אופן  בשום  מצליחים  ולא  גולובנציץ, 

אליהם.
מתוקנת",  חוק  במדינת  נמצאים  "אנחנו 
תעביר  שהעירייה  יתכן  לא  "זה  מוסיף,  הוא 
ותתנער  פרטי  לאדם  הפיתוח  עבודות  את 
מאחריותה. זו העיר שלה, הרחובות שבתחומה, 
 – עתידה  את  שמבטיחות  החדשות  השכונות 
איך אפשר להתעלם ולמשוך את היד מעבודות 
שנים  שומם  המקום  את  שמשאירות  הפיתוח 
ארוכות?! אולי גם יעבירו את גביית הארנונה 

ליזם פרטי, מה הולך כאן?!", הוא תמה.
מונטג  ומשה  שמש  בית  "עיריית  לדבריו, 
מסייעים  רק  אינם  ובניה,  תכנון  ועדת  כיו"ר 
לעירייה  הנושא.  את  שהציג  כפי  לפרויקט 
והיא  במקום  שקרו  למחדלים  מלאה  אחריות 
עדיין חייבת לשבת עם נציגי הרוכשים ולחשוף 
בשיטת  להמשיך  ניתן  לא  ההסכמים.  את 

ה'שטיבל' שהייתה קיימת כאן".
ממנהלי  אחד  פרנק,  משה  עם  בשיחה 
אחרת  תמונה  מתאר  הוא  שלם',  'בנין  עמותת 
מסיבות  מתעכב  הפרויקט  לדבריו,  לחלוטין. 

השגת  אי  ובראשן  לחלוטין,  אובייקטיביות 
הוא  לדבריו  כראיה  לפרויקט.  בנקאי  מימון 
כסף  גייסו  הרוכשים  בו   ,301 מגרש  את  מציג 
לפני  במקום  לבנות  והחלו  עצמם,  בכוחות 
הוא  הפיתוח  עבודות  את  גם  ספורים.  ימים 
פוטר בכך שכל עוד שלא מתחילים לבנות, אין 
טעם להתחיל בפיתוח. "ברגע שיתחילו לבנות, 
גולובנציץ יעשה את עבודות הפיתוח, בין אם 

ירצה ובין אם לאו".

"הקבלן מבצע עבודות פיתוח"

ובנייה  לתכנון  הועדה  לתכנון  הועדה  יו"ר 
השתלשלות  את  באריכות  פורס  מונטג  משה 

העניינים בפני 'קו עיתונות'. לדבריו, ההסכמים 
לפני  נחתמו  גולובנציץ  לבין  העירייה  בין 
מקובלים  שהיו  לדברים  בהתאם  רבות,  שנים 
בפרויקטים בסדר גודל כזה, לפיהם היזם יבצע 
לא  העירייה  ובתמורה,  הפיתוח,  עבודות  את 
"נמוכים  שהם  ואגרות  היטלים  ממנו  תגבה 

בהרבה מהוצאות הפיתוח בשטח".
מונטג טוען כי עיקר מעייניו וכובד השפעתו 
הוטלו על עבודות הפיתוח של משרד השיכון 
לתחילת  הכרחיות  שהיו   – לשכונה  בכניסה 
שבוצעו  עבודות  לשטח,  ולכניסה  העבודות 
מהמידע  כי  מונטג  טוען  לכך,  מעבר  במלואן. 
הקבלן  השוטפים,  ומהעדכונים  מקבל  שהוא 
ורק לאחרונה התקבלה  מבצע עבודות פיתוח, 

בקשה להחלפת קבלן מבצע.

"באופן אישי", אומר מונטג ל'קו עיתונות', 
את  שבונה  בעיר  קורה  שזה  כך  על  לי  "כואב 
בה  שנחתמו  בישראל,  הגדולה  הדירות  כמות 
עיר  ישראל,  ממשלת  עם  גג  הסכמי  לאחרונה 
הנה, בשכונת  ופיתוחה.  בניינה  על  עמל  שאני 
 2,200 מזמן  בנויות  כבר  ג'  שמש  בית  רמת 
דירות  אלפי  של  שיווקים  יש  ד'  ברמה  דירות, 
– וכאן, שכונה גדולה עדיין נותרה בחולות ולא 

נבנה בה מאומה".
לעבודות  העירייה  של  לאחריותה  באשר 
שהבנייה  נראה  כעת  כי  מונטג  אומר  הפיתוח 
ו"נעמוד על כך שיחד  בשטח החלה ברצינות, 
עם עבודות הבניה יתקדמו עבודות הפיתוח. לא 
והעבודות  בניינים  יקומו  בה  לסיטואציה  נגיע 
הפיתוח לא יעמדו בקצב. אם אראה שיש פער 
אפעיל  העבודות,  לבין  הבניה  התקדמות  בין 
את כל מנופי הלחץ ואת כובד משקלי על מנת 

לגרום להם להתבצע בפועל".
ל'קו עיתונות' נודע כי קבוצת רוכשים נכבדה 
בניסיון  משפטיים,  צעדים  אלו  בימים  בוחנת 
כשמונה  מזה  נתונים  הם  בו  מהסבך  לצאת 
עורך  עם  הקבוצה  אנשי  נפגשו  השבוע  שנים. 
הדין איתן ארז, ובכוונתם לפנות בהמשך לבית 

המשפט שייתן סעד לדרישותיהם.
עו"ד אהרן אהרוני, מי שלווה משפטית את 
ל'קו  בתגובה  מסר  הרכישה,  קבוצות  הקמת 
סבורים  אנו  גם  בכתבה,  "כנאמר  עיתונות': 
היו  בפרויקט  והתשתית  הפיתוח  שעבודות 
ובשל  זו  מסיבה  מכבר.  זה  להתבצע  אמורות 
נקטנו  הרוכשים,  זכויות  של  נוספות  הפרות 
צעדים  ממש,  אלה  בימים  גם  נוקטים  ואנו 
מלוא  את  לממש  שמטרתם  ואחרים  משפטיים 

זכיות הרוכשים".
הטענות  "כל  גולובנציץ:  האחים  תגובת 
גולובנציץ  האחים  כנגד  בכתבה  המועלות 
אינן נכונות ואף אלו הטוענים כך יודעים זאת. 
בהתאם  ופועלים  פעלו  גולובנציץ  האחים 
כי  יצוין  הדין.  משורת  לפנים  ואף  להסכם 
התמורה  מלוא  את  שילמו  טרם  הקבוצות 
הפיתוח  עבודות  כי  לציין  למותר  שנקבעה. 
מבוצעות בשלבים וימשיכו להתבצע ובהתאם 

להסכמים עליהם חתומים האחים.
האחים  בין  קשר  שום  אין  כי  יצוין  "עוד 
לבין בניית הדירות בפועל. האחים פעלו רבות 
משורת  לפנים  וזאת  הקבוצות,  של  לעזרתם 
הדין בכדי שהאחרונים יקבלו ליווי בנקאי. ברי 
בגדר לשון  הינן  כי הטענות המועלות בכתבה 
ולהבדיל  התורה  דין  לפי  דיבה  והוצאת  הרע 
לפי הדין האזרחי ומקימות עילת תביעה כנגד 

המרואיינים בכתבה וכנגד העיתון".
עד  התקבלה  לא  שמש  בית  עיריית  תגובת 

לסגירת הגיליון.
עבור  פה  להיות  מבקש  עיתונות'  'קו 
מזה  שסובלים  האמורים  במתחמים  הרוכשים 
שנים ארוכות, ולהמריץ את העירייה ואת שאר 
וימשיך  לפיתרון,  לחתור  המעורבים  הגורמים 

לעקוב ולעדכן.

רוכשי הדירות במתחם גולובנציץ 
מתארגנים להחלפת חברת הניהול
לרוכשי הדירות במתחם גולובנציץ בבית שמש במסגרת קבוצות הרכישה נמאס מהמצב "התקוע", 
וחלקם מתארגנים לנקיטת צעדים משפטיים  את החיצים הם מפנים לכל עבר: "לעירייה אחריות 

מלאה למחדלים שקרו במקום והיא עדיין חייבת לשבת עם נציגי הרוכשים ולחשוף את ההסכמים. לא 
ניתן להמשיך בשיטת 'השטיבל' שהייתה קיימת כאן", הם אומרים ל'קו עיתונות'

מתחם גולובנציץ בבית שמש                                       )צילום: יעקב לדרמן, פלאש 90(

שכונה גדולה עדיין נותרה בחולות. משה מונטג
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10,000 תלמידות 
חרדיות בכנס אחד
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רק אחרי שאחרונת תלמידות רשת 'בני יוסף' 
עזבה את שערי היכל ה'ארנה' בירושלים, הרשו 
לרווחה.  לנשום  הרועה'  'אחר  לעצמם מארגני 
המעמד הראשון מסוגו בו כונסו תחת קורת גג 
אחת כעשרת אלפים תלמידות הרשת, היה אחד 
מהאירועים הנדירים והמרשימים שנראו בשנים 
התחושות  מרוממים,  היו  הרגשות  האחרונות. 
בלבד  מעטים  אך  מחמיאות,  התגובות  נעלות, 
נחשפו לאתגר הסבוך שעמד מאחורי הקלעים 

של האירוע שייחרת לנצח בתולדות הרשת.
הנהלת  לצמרת  ברור  היה  הראשון,  מהרגע 
הרשת כי לצורך הפקה בסדר גודל כזה, ולמען 
המטרה הנעלית להעלאת זכרו של מרן הגר"ע 
יוסף זצ"ל ביום השנה השלישי לפטירתו, צריך 
יהיה להשיג את האולם הגדול ביותר שיתאים 
לציבור הענק שצפוי לצבא על פתחיו. המטרה 
סומנה, היכל הארנה עלה על הפרק, והמארגנים 

היו נחושים להוציא אותו לפועל. 
התאריך  לפני  יום  כי  התברר  שאז  אלא 
ענקי,  ספורט  משחק  במקום  נערך  המיועד, 
ביום  האירוע  את  לערוך  את האפשרות  שהפך 
אפשרי.  בלתי  לכמעט   – מרן  של  פטירתו 
אנשי  העניינים  בסוד  הוכנסו  הזאת,  בנקודה 
הנחשבת  מחשבה',  קו  'אימג'  ההפקות  חברת 
המוניטין  רבות  ההפקה  מחברות  לאחת 
של  עשיר  ברזומה  מחזיקה  ואשר  בישראל, 

אירועי ענק.
"צריך להבין", אומרים מנהלי החברה ל'קו 
סדרי  בכאלו  להפקות  "כשהולכים  עיתונות', 
באולם  קודם  שעות   36 לפחות  נערכים  גודל, 
הכרחיים  ותכנונים  התאמות  מבצעים  עצמו, 
עם  התכתבו  לא  הנתונים  ההפקה".  להצלחת 
המציאות בשטח, הלו"ז הצפוף היה נראה בלתי 
לבלתי  כמעט  נהפכה  האירוע  והפקת  אפשרי 
הרב  יוסף'  'בני  רשת  כשמנכ"ל  אך  ישימה, 
חיים ביטון החליט לצאת לדרך – נראה ששום 
דבר לא יעצור אותו, בדיוק כמו בכל העשייה 

הענפה שלו.
הסיכויים,  כל  ונגד  השתהות  מעורר  באופן 
מנגנון  ליצור  מחשבה'  קו  ב'אימג'  הצליחו 
הפקתי מתוחכם ומערך לוגיסטי מורכב, שהביא 
לתוצאה מדהימה: בטווח של 11 שעות שעמדו 
לרשותם – הצליחו באימג' קו מחשבה להעמיד 
אירוע שאמור לערוך פרק זמן כפול ויותר של 
הכנות. "היו לנו הנחיות מאד ברורות", אומרים 
בחברה, "מנכ"ל הרשת עמד על כך שהאירוע 
יהיה בשעת צהריים על מנת שכל הבנות יצליחו 
להגיע ולשוב בשלום למקומות מהם התקבצו, 
את  להפוך  במטרה  קשוח,  זמנים  לוח  בנינו 

אולם הספורט למטרה הייעודית".
השנה  יום  לרגל  שנערך  המיוחד  באירוע 
השלישי לפטירתו של מרן זצ"ל, הועלה זכרו, 
הגדול.  לאורו  בהליכה  חיזוק  דברי  ונשאו 
המסרים החינוכיים הועברו בדרשות, במצגות, 
בשירים, ובשיחות ששרטטו את דמותו של מרן, 
ואת הדברים שכל בת יכולה לקחת מהם לחייה, 

לעבודתה הרוחנית, ולרומם את נשמתה. 
בנו של מרן ויו"ר רשת 'בני יוסף' הגאון רבי 
הדגיש  בהם  במעמד,  דברים  נשא  יוסף,  דוד 

בעל  עם  תורה  של  בית  הקמת  חשיבות  את 
תלמיד חכם וילדים יראי שמיים. נוכח התוצאה 
מור  שיסד  החינוכיים  הפעלים  של  המבורכת 
לראות  אושר  "זה  בהתרגשות:  הכריז  אביו, 
חינוך טהור, ב"ה  בנות מקבלות  כך הרבה  כל 
יש לנו את שלנו. היום אני גאה לומר שיש לי 
נכדות שלומדות בבתי הספר של רשת החינוך 

'בני יוסף'". 
והגליל,  הנגב  הפריפריה,  שר  ש"ס  יו"ר 
קרא  שבסופם  נרגשים,  דברים  הוא  אף  נשא 
ולקבל  רגליהן,  על  לעמוד  התלמידות  לקהל 
על עצמן לימוד יומי של 5 דקות בספר שמירת 
הלשון של מרן ה'חפץ חיים'. התכונה הורגשה, 
הקהל נענה, ושאגות ה'אמן' הוכיחו כי לכינוס 
אחרי  הרבה  שימשיכו  תוצאות  יהיו  המוצלח 

שהבנות ישובו לביתן.

 תוכנית בהפקה מרשימה
ספורות  שעות  בהיכל  מבקרים  הייתם  אם 
מתקשים  הייתם  המרגש,  האירוע  קיום  לפני 
 – האולם  אולם.  באותו  שמדובר  להאמין 
מכיסאות,  המורכב  גלם  חומר  למעשה  שהוא 
במהירות  הפך   - ספורטיביים  ותנאים  מגרש 
של  היסטורי  לאירוע  ומתאים  נעים  למקום 
מערכות  במרכזו,  הוצבה  במה  ישראל.  בנות 
הקרנה הותקנו, חלקים שלא מתאימים לזוויות 
חוברו,  חיים  שידורים  הוסתרו,  המדויקות 
צורה,  ללבוש  החל  האולם  מרהיבה,  ובאמנות 

ולהתאים עצמו למאורע.
חדשניות  בטכנולוגיות  שימוש  "עשינו 
מעולם ההפקות שאפשרו הפקת במות וטכניקות 
מתקדמות במינימום זמן בלי לוותר על איכות 
דרישת  "הייתה  באימג'.  אומרים  מקסימלית", 
הופתענו,  אנחנו  שאפילו  ברמות  גבוהה  תוכן 
המופע האמנותי הצריך מאתנו להגיע למקסום 
בפן  גם  ועוד".  במות  הרמת  כמו  הטכניקות 
הצד  הסדרת  על  המארגנים  עמלו  הבטיחותי, 
הבטיחותי בסטנדרטים המתבקשים, תוך עירוב 
ואנשי  אש,  כיבוי  וההצלה,  הביטחון  כוחות 
מקצוע רלוונטיים ביניהם מתכנתים ומהנדסים. 
אחד מרגעי השיא הגיע דווקא לקראת סיום 
ובהפקה  מרשימה  אומנותית  בתכנית  הכנס, 
סולי  של  בניהולה  מסוגה,  ראשונה  מקורית 
טולידאנו. הפקת המחזמר 'אחר הרועה' לוותה 

באפקטים מרהיבים ובאיכויות גבוהות.
כל הגורמים הצליח  בין  "רק שיתוף פעולה 
לא  בהצלחה  באמת  שעברה  להפקה  להביא 
מחשבה,  קו  באימג'  אומרים  משוערת", 
כל  גם את חלקם המרכזי של  לציין  ומבקשים 
אגפי הרשת בכלל, ושל המנכ"ל הפדגוגי הרב 
ישי יזדי, מנהל המרכזייה הפדגוגי הרב גבי כהן, 
והגברת חנה בן נעים מנהלת אגף השתלמויות 
ערכית,  בהפקה  חלק  לקחת  "זכינו  בפרט. 
ייחודית ומרתקת, שעוררה גם בנו רגשות עזים, 

והותירה חותם בלבנו", הם מוסיפים.

מאחורי הקלעים של 'אחר הרועה': מי אחראי 
להצלחת האירוע הש"סי?

הגר"ד יוסף והשר דרעימנכ"ל הרשת, חיים ביטון

מאת: יעקב פלדמן

ומורי  פוסקים  דיינים,  רבנים,  ל-100  מעל 
והחוגים  הקהילות  כלל  את  שייצגו  הוראה 
ישראל  בארץ  החרדית  היהדות  את  המרכיבים 
הלכתית-רפואית  בפסגה  השבוע  השתתפו 
שהתקיימה ביוזמת מאוחדת. הוועידה התקיימה 
באולמי אחוזת ווגשל בבני ברק על רקע פתיחת 
במרפאת  החדשני  האישה  לבריאות  המרכז 

מרום שיר בעיר.  
מורי  גדולי  ישבו  ארוכות  שעות  במשך 
עולמי  שם  בעלי  הרופאים,  טובי  עם  ההוראה 
מצויות  רפואיות  בבעיות  ודנו  נשים,  ברפואת 
המציבות דילמות הלכתיות וזורמות לפתחם של 
מורי ההוראה. הדיון המקצועי שלשמו התכנסו 
 - הרפואה  עולם  ובכירי  ההלכה  עולם  גדולי 
והלכה.  לרפואה  הנוגעים  נושאים  שלל  הקיף 
הרבנים הציגו שאלות רפואיות, והרופאים, איש 
בתורו, חיוו את דעתם המקצועית מתוך הניסיון 
לרבני  סייעו  ובכך  לרשותם,  שעומד  הרפואי 
ישראל בבואם לחרוץ פסיקה הלכתית בנושאים 

רפואיים המובאים לפתחם בכל יום.
מאוחדת  הנהלת  בכירי  חלק  נטלו  בועידה 

ובראשם מנכ"ל מאוחדת מר זאב וורמברנד, ד"ר 
דוד מורל עוזר מנכ"ל ומנהל תחום פרויקטים, 
מר אלישע הוסמן מנהל מחוז מרכז, הרב משה 
כהן סגן מנהל מחוז מרכז ומנהל המגזר החרדי 
במחוז, ר' דודי שורץ אחראי תחום מגזרים, ר' 

אורי קמינסקי מנהל מאוחדת בבני ברק ועוד.
הוזמן  וורמברנד  זאב  מר  מאוחדת  מנכ"ל 
את  היתר  בין  סקר  ובמהלכם  דברים  לשאת 
ובבני  בכלל  מאוחדת  של  הענפה  ההתפתחות 
ברק בפרט. "בשנה האחרונה", אמר וורמברנד, 
רופאים  כ-20  ברק  בבני  למאוחדת  "צירפנו 
רפואת  על  בדגש  השונים  בתחומים  בכירים 
הוסיף  המנכ"ל  והילדים".  המשפחה  הנשים, 
ביותר  כמתאימה  נבחרה  "מאוחדת  כי  ואמר 
ולא בכדי. אנו פועלים בשיתוף  לציבור החרדי 
תוך  הקהילות,  ועם  הרבנים  עם  מלא  פעולה 
העמדת מתאמי קשרי קהילה ייעודיים, על מנת 

להעניק את השירות המותאם ביותר לכולם". 
את הפאנל המרכזי הוביל והנחה בטוב טעם 
הגאון רבי בנימין גרבוז שליט"א אב"ד בביה"ד 
של הגר"נ קרליץ שליט"א, כשבתחילת הפאנל 
הרצאה  המומחים  מהרופאים  אחד  כל  העביר 
ולאחר מכן ענה לשאלות שהציבו בפניו הרבנים. 

הצלחה ל'ועידת רפואה והלכה'
כמאה רבנים, דיינים פוסקי 
הלכה ומורי הוראה השתתפו 
במפגש הלכתי רפואי ייחודי, 
עם מומחי הרפואה מהשורה 

הראשונה על רקע חנוכת 
המרכז לבריאות האישה של 

מאוחדת בב"ב 
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ומשפט'  הלכה  'שערי  ההוראה  בבית 
שנערכו  העיון  ימי  את  רב  בסיפוק  מסכמים 
בחודש האחרון במסגרת פעילות בית ההוראה, 
דיינים  רבנים,  עשרות  השתתפו  ובמסגרתו 
ומורי הוראה בישראל, ונערכים לקיום ימי עיון 

נוספים בחודש הקרוב.
ומשפט'  הלכה  'שערי  של  ההוראה  בבית 
בהלכה  לשאלות  העונים  מו"צים   50 מכהנים 
במשך 24 שעות ביממה בבית ההוראה הממוקם 

בשכונת גבעת שאול בירושלים.
לימודים  מתקיימים  ומשפט'  הלכה  ב'שערי 
ערים,  רבני  דיינים,  להכשרת  גבוהים  תורניים 
רבנים משיבים וטוענים רבניים, כאשר במקביל 
העוסקים  תורניים  עיון  ימי  מתקיימים  לכך 
בסוגיות אקטואליות על מנת להעשיר עוד את 

ומורי  הרבנים  של  והמקצועי  ההלכתי  הידע 
ההוראה.

שני  התקיימו  האחרון  החודש  במהלך 
קהילות  רבני  כמאה  השתתפו  בהם  עיון  ימי 
המינים  ארבעת  בנושא  עסק  האחד  ומו"צים, 
והרה"ג  עדס  אברהם  הרה"ג  דברים  נשאו  ובו 

אופיר יצחק מלכא.
עיון  ימי  לסדרת  נערכים  ההוראה  בבית 
בסוגיות  בהלכה"  "רפואה  בנושא  שיעסקו 
הרלוונטיות במשפחה. במהלך ימי העיון ימסרו 
"יד  של  רבה  וינר  יעקב  הרה"ג  ע"י  שיעורים 

שרה" והעומד בראש המכון לרפואה והלכה.
ימי העיון מיועדים לרבני קהילות ומו"צים, 
יועצי  במשפחה,  רפואיים  למטפלים  וכן 
נוספים  מקצוע  ואנשי  חתנים  ומדרכי  נישואין 

העוסקים בתחום המשפחתי.

מאת: חיים רייך

שזירי,  שמאי  הרב  התקבל  רבה  בלבביות 
יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות, לביקור 
גדולי התורה  מיוחד במעונו של חבר מועצת 

כ"ק מרן האדמו"ר מסאדיגורה.
הרב שמאי שזירי הציג בפני האדמו"ר את  
יש  בהן  רבים,  בבתים  המצויות  המצוקות 
מבני  אחד  של  רפואית,  בעיה  עם  התמודדות 
אותם  האפשריים,  הפתרונות  ואת   המשפחה 
ניתן ליישם הלכה למעשה בכל מקרה ומקרה. 
והטבות  פיצויים  קצבאות,  בצורת  פתרונות 
מהרשויות, שמסתכמים באלפי שקלים בחודש 

למשפחה המתמודדת. 

פעילות  על  מברכותיו  האציל  האדמו"ר 
זכויות  הקודש של החברה המרכזית למימוש 
ברחבי הארץ, ועודד את הרב שזירי להמשיך 
הקצבאות  את  לקבל  למשפחות  לסייע 

החודשיות מהרשויות. 
על  לאדמו"ר  שזירי  הרב  סיפר  כן,  כמו 
הסיוע שמגישה החברה למשפחה המתמודדת, 
מענה  ונותן  כוללני,  תמיכה  סל  שמהווה 

בתחומים רבים.
ידיו של  בסיום הביקור חיזק האדמו"ר את 
הרב  בפועלו  להמשיך  וביקשו  שזירי,  הרב 
כלל  של  הרפואיות  הזכויות  מימוש  למען 

הציבור.  

 ועידת הרפואה והלכה 

"תמשיכו בפועלכם למען הציבור"
הרב שמאי שזירי יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות התברך 

במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מסאדיגורה, והעלה בפני 
האדמו"ר את המהפכה שחוללה החברה בראשותו בתחום

ימי עיון תורניים מקצועיים לרבנים



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

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

קורס מחשבים 
למתקדמים

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

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



מארז חמצוצים פסקז’
100 גר’

ממתק מקלונים
הלו קיטי

18 גר’

מרשמלו

טונה
160 גר’

ממתק צינור טעמן
300 גר’

מיץ שזיפים
946 מ”ל

גומי

מארז ממתק מקלונים
4 יחידות

סוכריות ללא סוכר
תנתה 
80 גר’

שקדי מרק
ללא גלוטן 

200 גר’

מנטוס

ח.
ל.

ט.
י. 

א
מל

ה
ר 

מ
 ג

עד
ע 

בצ
מ

ה

צנצנת 
דובדבנים 
מגולענים

גומי טנטה 

מיני קוקוס
450 גר’

סוכריות ללא סוכר
עלית 

80 גר’

פטריות
400 גר’

פריקי
200 גר’

ערמונים
300 גר’

רולי פרי
30גר’

מקופלת/
פסק זמן/

כיף כף

גומי טנטה
100 גר’

פסטה טעמן

באגסי
20 גר’

אגוזי מלך
חצי ק”ג

ריסקנו את המחירים!!

חדש! סניף ב”ב: ר’ עקיבא 137 | פתוח א’-ה’: 10:00-23:00 רצוף, יום ו’: 8:00-14:00
סניף ירושלים: רח’ שטראוס 3, מתחם ביקור חולים | פתוח א’-ה’: 10:00-23:00 רצוף, יום ו’: 8:00-14:00

מוצרים ללא גלוטן במחירי כסאח!!

חדש! חדש! חדש!

מוצרים ללא גלוטן במחירי כסאח!!

מבצעים מיוחדים 

לאבות ובנים, 

ימי הולדת, ישיבות 

ומטיילים! כל המוצרים 

בהכשרים 

מהודרים!!

המחירים 

הכי זולים 

א”י!!!
ב

בלבד!ב- 1&1.5 ליטר סופר דרינק 

לשבוע בלבד!!!!!

8 יח’ ב- 10&

40 יח’ ב- 10&

24 יח’ ב- 10&

4 יח’ ב- 10&

4 יח’ ב- 10&

 ב- 10&

1ק”ג ב- 10&

30 ח’ ב- 10&

5 יח’ ב- 10&

15 יח’ ב- 10&

8 יח’ ב- 10&

2 יח’ ב- 10&

30 יח’ ב- 10&

3 יח’ ב- 12&

5 יח’ ב- 10&

5 יח’ ב- 10&

5 יח’ ב- 10&

 ב- 10&

25 יח’ ב- 10&

15 יח’ ב- 10&

10 יח’ ב- 10&

10 יח’ ב- 10&

40 יח’ ב- 10&

3 יח’ ב- 10&



רחוב אהרונוביץ 10, מרכז רימונים בני ברק 03-6518811
שעות פתיחה: א - ה: 20:00 - 09:00 ו: 13:00 - 09:00

מהפכת מחירי המשקפיים!

כל המסגרות בחנות
50-100 ש”ח

בס”ד

זוג עדשות דקות 
 1.56 + ציפויים עד 

מספר 4/2 -

קופסת עדשות 
 מגע חודשיות

6 עדשות

זוג עדשות 
מולטיפוקל דור 

חדש גרמני ליטוש 
אחורי + ציפויים 35&

&45רק -

רק -

390&

רק -

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



ח' בחשון תשע"ז 9/11/16 בני ברק 1228

מאת: אהרן נצר

בבני  פעילותו  את  מרחיב  חם'  'בית  ארגון 
הנפש  בריאות  מרפאת  לראשונה  ויפעיל  ברק, 
ההלכה  כללי  על  הקפדה  תוך  לנשים,  ייעודית 
יהיו  והצניעות כאשר כל המטפלות והעובדות 

נשים. 
בתחום  לטיפול  הגוברת  המודעות  בשל 
בריאות הנפש, יפעיל בית חם במתחם גרנד הול 
יקבלו  אשר  לנשים  וייעודית  חדשנית  מרפאה 
את הטיפול המקצועי ביותר, לצד שאר שירותי 

'בית חם' הניתנים במרפאת הארגון.  
נושא  הנפש  בריאות  נושא  היה  רבות  שנים 
שלא דובר בו בקרב בני המגזר החרדי. בחמש 
אריה  הרב  הצליח  האחרונות  השנים  עשרה 
מונק מנכ"ל  ארגון בית חם להעלות את הנושא 
על סדר היום הפנים חרדי ולהוכיח כי אין כל 
חילוק בין טיפול במחלה פיזית לבין מחלה או 

הפרעה נפשית.
סמכא  כבר  שנחשב  מונק,  אריה  הרב 
בריאות  בתחום  ישראל  גדולי  של  וכשלוחם 
הרפורמה,  מינהלת  כחבר  שימש  ואף  הנפש 
זה שהוביל את המהפכה בתחום שנחשב  היה 
לטאבו במגזר החרדי, ונחשב לנאמן ביתם של 
גדולי ישראל בכל הנוגע לתחום בריאות הנפש, 
הנלהבת,  וברכתם  הכוונתם  את  לקבל  וזוכה 
ישראל  גדולי  של  שליחם  משמש  שהוא  תוך 

לטפל אף בנושאים הרגישים ביותר. 
בית חם מאגד בתוכו את כלל שירותי בריאות 
הנפש באמצעות רשת מרפאות בפריסה ארצית 
בהם ניתנים מגוון שירותי בריאות הנפש, יעוץ 
פסיכולוגים,  פסיכיאטרים,  ידי  על  והכוונה 
בשיטות  מטפלים  ומגוון  סוציאליים  עובדים 
לטיפול  זוכים  כולם  המטופלים  מגוונות. 
לאורח  במיוחד  המותאם  ודיסקרטי  מקצועי 

החיים החרדי. 
במרפאה החדשה בבני ברק יוענק הטיפול על 
ובניהולה  והמטפלים  בכירי הפסיכיאטרים  ידי 

של הפסיכיאטרית הנודעת ד"ר ענבל ברנר.
חם  בית  מנכ"ל  מונק  אריה  הרב  לדברי 
ארצית.  בפריסה  נרחב  מענה  מעניק  "הארגון 
ביותר,  המתאים  הטיפול  את  להעניק  מנת  על 
ברק  בבני  שירותינו  את  להרחיב  החלטנו 
דבר   – בעיר  לנשים  ייעודית  ולהפעיל מרפאה 
שאין לו אח ורע, ובו יוענקו השירותים על ידי 

מיטב המטפלים". 
שיקום  מערך  חם  בית  מפעיל  לכך  בנוסף 
של  השיקום  מערך  סניפי  ב-51  כאשר  רחב 
בית חם מטופלים מידי יום כ-1200 משוקמים 
התעסוקה.  מערך  באמצעות  לשיקום  שזוכים 
בשנת תשע"ו התקבלו בבית חם כ-79499 אלף 
פניות טלפוניות ובשנה האחרונה לבדה טופלו 

כ-12500 איש בשמונת המרפאות של הארגון.

מעבר החברים בין הקופות גדל 
דרמטית: מכבי צירפה את מספר 
החברים הגדול ביותר, כאשר 
השנה הצטרפו אליה 21,004 

חברים חדשים

עשרות אלפי 
מצטרפים ל'מכבי'

מאת: חיים רייך

את  השבוע  פרסם  לאומי  לביטוח  המוסד 
מהמסמך  הקופות.  בין  המעברים  נתוני  סיכום 
הקופה  היא  בריאות  שירותי  מכבי  כי  עולה 
הגדול  נטו  המצטרפים  מספר  את  שרשמה 

ביותר בשנת 2016. 
המצטרפים  )חישוב  נטו  המצטרפים  מספר 
פחות מספר העוזבים( למכבי בשנה האחרונה 
בשנה  השוואה,  לצורך   .21,004 על  עומד 
תוך   .11,235 המצטרפים  מספר  היה  שעברה 
שנה בלבד מספר המצטרפים נטו כמעט הכפיל 

את עצמו.
החברים  נאמנות  את  גם  משקף  זה  נתון 
ביותר  הנמוך  הנאמנות  שיעור  שלהם.  לקופה 
הוא של קופת החולים לאומית אשר כ-44 אלף 
חברים עזבו אותה )בעיקר אל הכללית(. שיעור 

הנאמנות הגבוה ביותר הוא של חברי מכבי. 
על  מצביע  מהדו"ח  שעולה  נוסף  נתון 
עלייה באחוז המעברים ושינוי מגמת הקיבעון 
המעברים  בשוק  כה  עד  שהייתה  והשמרנות 
בין קופות החולים. בשנת 2016 כ 164.4 אלף 
מדובר  הקופות.  בין  מעברים  ביצעו  מבוטחים 
שעברה.  שנה  לעומת   17.4% כ  של  בעלייה 
מהווה  באינטרנט  שעברו  המבוטחים  מספר 

כ45% מסך המעברים שנרשמו. 
המעברים,  נתוני  את  שמסכמת  טבלה  מה 
אחוז  את  שרשמה  הקופה  היא  מכבי  כי  עולה 
נתון  באינטרנט,  ביותר  הגבוה  המעברים 
תשתיות  פיתוח  של  נרחב  למהלך  שמתקשר 
שנתיים  לפני  שהחל  באונליין  ושירותים 
וממשיך להתפתח ולהתרחב. עוד עולה כי אחוז 
המבוטחים עד גיל 45 מהווה מעל 50% מכלל 

המבוטחים.
בריאות:  שירותי  מכבי  מנכ"ל  סער,  רן 
בשנים  מובילה  מכבי  מאד.  וגאה  שמח  "אני 
לידי  שבאה  שירות  של  מהפכה  האחרונות 
בשירות  בדיגיטל,  אפשרית,  דרך  בכל  ביטוי 
ובאיכות  השירותים  בפריסת  הפרונטלי, 
הכי  מה  לעומק  לברר  למדו  אנשים  הרפואה. 
טוב בשבילם ולהצביע ברגליים. הצוות במכבי 
מטופל  כל  עבור  ההבדל  את  שעושה  הוא 
בנפרד. זו זכות גדולה לעבוד עם אנשים כאלה 
ולהעניק יחד שרות לכל 2,110,285 חברים. יש 

קופות חולים ויש מכבי". 
כלל  את  מסכמים  הלאומי  הביטוח  נתוני 
המעברים בשנת 2016. הם מתייחסים למעברים 
שהתבצעו החל מאוקטובר 2015 ועד ספטמבר 

האחרון.

'בית חם' מרחיב 
את שירותיו בב"ב

שר הבריאות ליצמן עם מנכ"ל מכבי

במרפאה יוענק השירות על ידי מיטב המטפלים הבכירים 
ובניהול הפסיכיאטרית הנודעת ד"ר ענבל ברנר ● מנכ"ל בית 
חם הרב אריה מונק: "על מנת להעניק את הטיפול המתאים 
ביותר, החלטנו להרחיב את שירותינו בבני ברק ולהפעיל 

מרפאה ייעודית לנשים בעיר"

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

בר אילן: 052-4239511 צילה

האגף לגיל הרך

 אחראיות ומסורות, 
בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים.

אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי.
תנאים טובים למתאימות.

050-8211200 מיטל

 למעון אמונה בתל-אביב
 דרושות: 

מטפלות
בנווה שרת )על גבול ב"ב(

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

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

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



בכדי להשתלב בשוק העבודה
ולמצוא פרנסה מכובדת, 

עליך לדעת בדיוק לאיזה תחום אתה מתאים.

בני ברק

המרכז להכוון תעסוקתי מזמין אותך לעבור אבחון 
תעסוקתי מקצועי מקיף ויסודי עם יועצים תעסוקתיים 

בכירים, להכוונה מדוייקת לנתיב הנכון לך!

לפרטים והרשמה:
sara.yosef@bbm.org.il :טל: 03-7707300/1 | דוא"ל

איך תבחר
מקצוע

אם לא תדע 
מה מתאים לך?

מגוןן אבחונים
תעסוקתיים

אבחונים 
במחיר מסובסד!

שיחות הכוונה עם 
יועצים תעסוקתיים
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הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה
ידוע ומפורסם מדרש רבותינו )הובא ברש"י 
נמרוד  שהשליך  שבשעה  נח(  פרשת  בסוף 
הרן  אמר  האש,  לכבשן  אבינו  אברהם  את 
נמרוד  ואם  משלו,  אני  נוצח,  אברם  'אם  בליבו: 
נוצח, אני משלו'. וכשניצל אברם אמרו לו להרן משל 
השליכוהו  אני.  אברם  משל  הרן  להם  אמר  אתה,  מי 

לכבשן האש ונשרף. 
אברהם  למפלגת  להצטרף  האם  מסופק  היה  הרן 
להתחבר  או  הסוף,  עד  ה'  אמונת  עם  וללכת  אבינו 
בידיה  ורפיא  ולאו  אין  בה',  שמרדו  נמרוד  למפלגת 
)שבת קיג ע"א(, והיה פוסח על שני הסעיפים, ַעד ָמַתי 
ַאֶּתם ּפֹוְסִחים ַעל ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים )מלכים א יח, כא(, ורק 
לאחר שנוכח לראות שאברהם אחיו לא נשרף החליט 
ללכת בכל ליבו ונשמתו עם אברהם באמונת ה', ה' הּוא 
ָהֶאֹלִקים )שם, לט(, אך כיון שלא היה בשלימות עם ה' 
מתחילה אחזה בו האש ונשרף. וזהו שנאמר )בראשית 
יא, לא( ַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת ַאְבָרם ְּבנֹו ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָהָרן, את 

לוט לקח אך את הרן לא, כיון שנשרף באש. 
ומכל מקום אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה )בבא 
זכה  הרן  של  הנפש  מסירות  ובזכות  ע"ב(,  לח  קמא 
שמזרעו יצא מלך המשיח )שלוט בנו הוליד את עמון 
מלכות,  של  אמא  המואביה,  רות  יצאה  ומהם  ומואב 

וממנה יצא מלך המשיח(. 
מלך  בעוג  הפרשה  בהמשך  גם  מצינו  זה  ויסוד 
בן  לוט  שנשבה  אבינו  לאברהם  והודיע  שבא  הבשן 
ִנְׁשָּבה  ִּכי  ָהִעְבִרי..  ְלַאְבָרם  ַוַּיֵּגד  ַהָּפִליט  "ַוָּיבֹא  אחיו, 
ימים  האריך  כך  ובזכות  יג-יד(,  יד,  )בראשית  ָאִחיו" 
כל  על  אימתו  והטיל  שנה(  מאות  מחמש  )יותר  רבים 
יושבי תבל )ילקוט שמעוני-דברים רמז תת"י(, על אף 
את  להציל  במלחמתו  אברהם  שיהרג  הייתה  שכוונתו 
לפי שאין  וזאת  )רש"י שם(,  את שרה  ישא  והוא  לוט 

הקב"ה מקפח שכר כל בריה. 
אך כיון שכוונתו של עוג לא הייתה לשם שמים, אלא 
)וכנ"ל(, לכן  שימות אברהם במלחמה וישא את שרה 
משה  אברהם-  של  חלציו  מיוצאי  אחד  ידי  על  נהרג 
רבינו ע"ה )ושילם לו ה' לעוג כמידתו, שעונשו יהיה 

שיפול וימות ביד אחד מבניו של אברהם ושרה(. 
להיזהר  האדם  שצריך  הזהירות  על  למדנו  ומכאן 
קיום  בשעת  אישיות  ומחשבות  נגיעות  לערב  שלא 
המצוה, אלא לעשותה אך ורק למען שמו יתברך, וכך 
ימנע ממנו  ולא  יוכל לקבל את שכר המצוה במושלם 
שעל  למדנו  וכן  והניצחי,  האמיתי  השכר  את  מלקבל 
אף שעושה מצוה עם נגיעה ואינטרס אישי, מ"מ יקבל 
הנפש  ומסירות  המצוה  עצם  על  במושלם(  )לא  שכרו 
לכך  יזכה  לא  אם  ואפילו  יתברך.  שמו  למען  שעשה 

בחייו, יזכו בכך בניו ובני בניו.
תורה  בן  ראיתי  שהייתי  הבריתות  באחת  ונספר, 

שחזות פניו הייתה מוכרת לי,  שאלתיו לשמו ואמר לי 
שהוא נכד של פלוני, השתוממתי לרגע, אותו פלוני היה 
זכה לנכד  ואיך  ומצוות,  ולא קיים תורה  חילוני גמור, 
בן תורה מסולא בפז המזכה את הרבים ומרביץ תורה 
לעדרים, אך לאחר מחשבה קצרה אמרתי שהרי אותו 
אדם על אף שלא שמר תורה ומצוות, מ"מ זכורני שהיה 
לו הערכה רבה לתורה וחכמיה, ומידי פעם בפעם היה 
אף מסייע ותורם מכספו למען החזקת התורה, ולכן זכה 
לקבל נכד כזה, דאין הקב"ה מקפח שכר כל בריה )בבא 
שעושה  נפש  ומסירות  מצוה  כל  ועל  ע"ב(,  לח  קמא 

האדם למען שמו יתברך, יקבל עליה את שכרו.  



)בראשית  ּוַבָּזָהב"  ַּבֶּכֶסף  ַּבִּמְקֶנה  ְמאֹד  ָּכֵבד  "ְוַאְבָרם 
יג, ב(.

אבינו  שאברהם  המפרשים  הסבירו  דרש  בדרך 
הרגיש שהכסף והזהב מהווים כמעמסה כבדה עבורו, 
ָחַפץ בהם מצד עצמם אלא רק כדי שיהיו לו  הוא לא 
לעזר וסיוע להפיץ את שמו של ה' יתברך בעולם ואת 
שתיה,  )אכילה  אש"ל  לנטוע  אחד,  בא-ל  האמונה 
לינה-לויה( לעוברים ושבים, כל דכפין ייתי ויאכל, כל 
דצריך ייתי ויפסח )מהגדה של פסח(, ִמי ִיְּתֵנִני ַבִּמְדָּבר 
ְמלֹון אֹוְרִחים )ירמיה ט, ט(, ולקרב בכך את הרחוקים, 
קד  )סנהדרין  הלבבות  את  שמקרבת  לגימה  שגדולה 

ע"א(.
כבוד  לצורך  הממון  את  רצה  לא  אבינו  אברהם 
מדומה, אלא כל רצונו ותכליתו היה לנטוע את אמונת 
על  ע"א(  י  )סוטה  רבותינו  שביארו  וכפי  בעולם,  ה' 
הפסוק )בראשית כא, לג( ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא 
תקרא  אל  לקיש,  ריש  אמר  עֹוָלם,  א-ל  ה'  ְּבֵׁשם  ָׁשם 
"ויקרא" אלא "ויקריא", מלמד שהקריא אברהם אבינו 
את שמו של הקב"ה בפה כל עובר ושב, כיצד? לאחר 
וכי  שאכלו ושתו עמדו לברך את אברהם, אמר להם: 
משלי אכלתם? משל אלוקי עולם אכלתם, הודו ושבחו 

וברכו למי שאמר והיה העולם. 
ובעניין זה נספר, מידי פעם בפעם היה רגיל הגאון 
שם  ולאסוף  ברודי  לעיר  ללכת  מוואלז'ין  חיים  רבי 
כשהגיע  ישיבתו,  החזקת  לצורך  העיר  מעשירי  כסף 
לשם הרב כיבדו אותו כבוד מלכים והציעו לו למסור 

שיעורים במגוון בתי הכנסיות והמדרשות שבעיר.
במהלך הדרשות לא הזכיר הרב כלל ועיקר את עניין 
האחרונה  בדרשתו  אך  הישיבה,  להחזקת  התרומות 
פתח הרב ואמר: קיבלתי ממכם "כבוד מלא", אך את 
לי  שנתתם  הכבוד  בשביל  באתי  לא  חיפשתי,  לא  זה 
)כבוד מלא- עם האות ו'(, אלא באתי בשביל לקבל את 

הכבוד החסר- "כבד", ְוַאְבָרם ָּכֵבד ְמאֹד ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף 
ּוַבָּזָהב )בראשית יג, ב(, לצורך המשך החזקת הישיבה 
פתחו  מיד  ברודי  עשירי  כל  זאת  כששמעו  והגדלתה, 
את כיסיהם ותרמו בעין יפה ורוח נדיבה עבור החזקת 
ישיבת וואלז'ין, שממנה יצאו כל ראשי הישיבות בארץ 
הגאון  ותלמידי תלמידיו של  וכולם תלמידיו  ובעולם, 

רבי חיים מוולאזין, זכותו תגן בעדנו. 



ִלַּמד ַּדַעת ֶאת ָהָעם
שלמה המלך קיבל חכמה עילאית וגדולה יותר מכל 
ֶקֶדם  ְּבֵני  ָּכל  ֵמָחְכַמת  ְׁשֹלמֹה  ָחְכַמת  ַוֵּתֶרב  האדם,  בני 
ַוֶּיְחַּכם ִמָּכל ָהָאָדם )מלכים א' ה,  ּוִמּכֹל ָחְכַמת ִמְצָרִים: 
י-יא(, אך גדלותו ומעלתו הייתה שאף עם כל חכמתו 
ְוֹיֵתר  חכמה,  וללמדם  העם  אל  לרדת  ידע  העצומה 
ְוִחֵּקר  ְוִאֵּזן  ָהָעם  ֶאת  ַּדַעת  ִלַּמד  עֹוד  ָחָכם  קֶֹהֶלת  ֶׁשָהָיה 

ִּתֵּקן ְמָׁשִלים ַהְרֵּבה )קהלת יב, ט(. 
ששבוע  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן,  היה  וזה 
שעבר מלאו שלוש שנים להסתלקותו, על אף חכמתו 
והעמקּותֹו האין סופית ידע איך לרדת אל העם וללמדם 
תורה במתיקות מבחינת ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה )משלי 
לא, כו(, ְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְונֶֹפת צּוִפים )תהילים יט, יא(. 

שפרופסור  בדרשותיו  לומר  זצוק"ל  מרן  היה  רגיל 
אך  בחכמתו,  בעולם  ומפורסם  ידוע  היה  איינשטיין 
כיון  הרצעותיו,  את  להבין  שהצליחו  אלו  היו  מעטים 
שהיה מדבר בצורה כשרונית ועמוקה מאוד ולא הצליח 

לפשט את הדברים.   
קרוב  להיות  שזכיתי  שנים  יובל  לאחר  אומר,  ואני 
ולהשתתף  והנהגותיו  מדרכיו  ללמוד  זצוק"ל,  למרן 
בשיעוריו, שכמעט ולא היה יוצא אדם משיעוריו שלא 
ביותר, קושיות  היה מבין אף את המהלכים העמוקים 
הנודע  מחלוקת  סופר,  וחתם  ביהודה  נודע  רעק"א, 
סיפורים  בשילוב  והגר"א,  ומשיב  שואל  ביהודה, 
ומעשיות מרבותינו ז"ל במתיקות מיוחדת, וזאת מפני 
ללמד  כדי  הדברים,  את  לפשט  הצליח  זצוק"ל  שמרן 
ַוֵּיֶרד  בו:  שנאמר  רבינו  משה  מבחינת  העם  את  דעת 
מֶֹׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם )שמות יט, יד(, משה רבינו למד 
תורה בשמים מפי הקב"ה והתגושש עם מלאכי מעלה, 
ובכל זאת התאמץ לרדת אל העם וללמדם דעת ותבונה 

בפשטות וענווה. 
שנזכה  לנו  תעמוד  ורבינו  מורנו  שזכות  רצון  יהי 
בקרוב  בקרוב  ונראה  ולעשות,  לשמור  וללמד  ללמוד 

בישועת ישראל השלימה, אמן. 

"
"

מידי פעם בפעם היה רגיל הגאון רבי חיים מוואלז'ין ללכת לעיר ברודי ולאסוף שם כסף מעשירי 
העיר לצורך החזקת ישיבתו, כשהגיע לשם הרב כיבדו אותו כבוד מלכים והציעו לו למסור 

שיעורים במגוון בתי הכנסיות והמדרשות שבעיר
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הכניסה חופשית – בהרשמה מראש
מרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( בני ברק | 03-7707300/1

הסדנא תערך ביום שני בשעה 11:00

אתה כנראה 
בכיוון הלא הנכון

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

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

העצמה אישית

עולם התעסוקה
שיווק עצמי

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

מגיע לריאיון עבודה ולא יודע מה לומר?



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

כמה קרוב, ככה זול

זול מהרגיל לעונההתחזית לחורף:
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י' בחשון 11.11.16עד יום שישיה' בחשון 6.11.16מיום ראשוןהמבצעים בתוקף 

נוזל כלים
פיירי

720 מ"ל
690

אסם
במבה/ביסלי/

15במבה נוגט 45 גר'
6 ב-

B&B
סוגים שונים

ביגלה/
20דקים דקים

3 ב-
פתיבר  וניל

1.75 ק"ג 
אסם

1890

גבינה 
צפתית

1090

קוד:760516
240 גר'
תנובה

באדי

690

500 גר'
תנובה

משקאות 
חלב

890
ליח'

סוגים 
שונים
1 ליטר
תנובה

גבינה

790

750 גר'
טרה

דנונה 
במתיקות מעודנת
קוד:67297
שטראוס
150 גר'
2%

4 ב-
10

מעדן דני
וניל/שוקו/
תות
שטראוס

6 ב-
1290

חלב 
בקרטון
1 ליטר
טרה

2 ב-
10

דנונה
פרי
3%
שטראוס

4 ב-
1190

שמיניית 
יופלה 
פרי

1990

תנובה

אסם

20
5 ב-

קוסקוס/פסטה/אטריות/מנה חמהלא כולל נודלס
חטיפי תירס/

קריספי 500 גר'/
נקנקיות קוקטייל

זוגלובק
1390
ליח’

ויטמינצ'יק

1 ליטר
סוגים שונים

890

רטבי אסם

290 מ"ל
סוגים שונים

1490
2 ב-

כרמית
סוגים שונים

1090וופל אגו
2 ב-

חלב/לבן/מריר
כרמית

שלישיית 
שוקולד

890

פפסי/מרינדה/
סבן אפ

1.5 ליטר
לא כולל מקס

20
5 ב-

M ביצים

30 יח'
ארוז

500 גר'
טחינה 

הנסיך/אחווה
790

50
2 ב-

990

-80
500 גר'

עלית

10
ליח’

בפלות מצופה/
טוב  טעם/טורטית/

עוגיות שקדים/
וופל בלגי

פתית

250 גר'
סוגים שונים

1190
ליח'

שקדי מרק

400 גר'
חטיפים מן הטבע

1190
2 ב-

מארזי אלומיניום

סוגים שונים 
מעולה

20
3 ב- 750 מ"ל

2490 שמן זית 'מעולה'

1090
500 גר'3 ב-

890שמרים דגן

ממרח שוקולד
השחר

400 גר'
חלבי/פרווה

1890
2 ב-

1090
3 ב-
2990דג מושט

לק"ג

קפה נמס/
ארומה/רד מאג

200 גר'
עלית/אסם

1990
ליח’

לסניפי ב"ב 
לפרטים:לעבודה במשמרותעובדים וקופאיותדורושים/ות

052-681-7736

סניף קוטלר 
פתוח במוצ"ש

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי ז'-ח' חשון 8-9.11.2016
כרוב לבן

לק”ג
190

₪

גזר ארוז

לק”ג
390

₪

חציל

לק”ג
390

₪

בננה

לק”ג
490

₪

עגבניות שרי

לק”ג
590

₪

בטטה

לק”ג
590

₪

6 ק"ג

אבקת 
3990כביסה אריאל

רוטב צ'ילי/סויה
'מעולה'

750 מ"ל

1690
2 ב-

1090
3 ב-

שימורי 'מעולה'
550-580 גר'

רסק עגבניות 22%/
תירס/אפונה/

אפונה וגזר/חומוס/
1290שעועית לבנה

3 ב-
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