
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי ט"ו בחשון תשע"ז   16/11/16 גיליון מס' 1083

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

16:02
16:19
15:58

17:16
17:17
17:17

פרשת וירא

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
 זיוה ׀ לחם שום ׀ מגוון פסטות 

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

בשרים על האש
מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

חזה עוף

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר              

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

*בקנייה במקום בלבד

*מבצע אדיר
שניצל בפיתה + ציפס

& 18
 בלבד

הכשרות המהודרת
הכי נעים בעיר

המקום 

"אדרוש להעמיד לרבנות ייעוץ 
משפטי חיצוני במשבר הכותל"

על רקע דרישת הבית היהודי לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני בעמונה – יו"ר ש"ס דרעי ל'קו עיתונות':

יפקע  הנוכחי  בסוף-השבוע  ראשון:  פרסום   
המועד להגשת תשובת המדינה לבג"ץ הכותל, 
אך בהיעדר הסכמה לא הוצגה לנציגים החרדיים 
תבקש  המדינה  המסתמן  פי  ועל  טיוטה  אפילו 
דעת  חוות  מהארכיון  שולפים  בש"ס   ● ארכה 
של המשנה לשעבר לפרקליטות המדינה, עו"ד 
צבי טרלו, ולפיה לבג"ץ אין סמכות לקבוע את 
אופי הפולחן ● יו"ר ש"ס דרעי: "הוכחנו בעבר 
שבית המשפט לא יכול להתערב באופי הפולחן 
של המקומות הקדושים כפי שלא יעז להתערב 
להבדיל, באופי הפולחן במסגדים שעל הר הבית"

/ אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה

כן ירבו
אאאאאאא

052-6550629
ד‘-ו‘ כסלו  6.12.16-4.12

חדרים אחרונים!!

 &799
רק 
ב-

חופשה 
וואווו

תוכניות מסביב לשעון לנשים!

*5700

מחלת לב? א
פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
ט פוליו? א
טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?


כיזורפניה?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

אל תשל�מגיע ל� כ
� רב מביטוח לאומי, מ
 הכנ
ה וחברות הביטוחבליווי רופאי� אנחנו משיגי� לכ� יותר

דמי פתיחת תיק

פיצות פסטות טריות סלטים קלצונה קינוחים

מצדה 9, בני ברק 
מתחם ב.ס.ר.



 להזמנה בישיבה / משלוח מעל 80 &

למזמינים מעל 100&
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קינוח פררו 
מתנה!! 

מבצע! פתוח במוצ“ש
משעה לאחר 

צאת השבת עד 
השעה 23:00

חדש!

חים 
משלו

חינם 6616*

03-7295700

דרעי וליצמן ליד לשכת רה''מ                                     )צילום: מארק ישראל סלם(

מספר תושבי ב"ב 
ממשיך לצמוח: 
193,900 תושבים 

מתגוררים בעיר התורה 
/ עמ' 12



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים שעות פתיחה: א'-ד': 7:00-22:00, ה': 7:00-23:00, ו': 6:00-15:30

 www.edaardsons.co.il .רח‘ המכבים (מנחם בגין) 37, שוק פרדס כץ, ב“ב
שירות משלוחים  03-5790460, פקס: 03-6169933

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

שקיות 
אשפה

 500
מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

נוזל כלים סוד

לחמית
1 ק"ג

מארז קרלוגבינה נפוליאון

מחית סלט פירות
שישיה

טסטר צ'ויס שקדי מרק אסם

אינסטנט 
פודינג וניל

ג'לי 

בשרים מחפוד

טחינה קמח
אחווה

 &10 4 ב-

לחם קל/מלא

מס' 10 / 7 / 3

 יוטבתה

ב-

ב- 2 ב-15& 

2 ב-10& 

 &18 90
ב-

2 ב-

2 ב-19& 2 ב-22& 

5 ב-20& 

קליק

מוצרי 
השבוע גבינת תנובה טישו טאצ'

850 גרם חמישיה

שוקולד מריר

שישית  
ורד 
הגליל

 &2990
ב-

 &890
ב-

1 ק"ג
אוסם

1 ק"ג
אוסם

1390& 3 ב-110& 

750 גרם תנובה
בטעמים שונים

קטניות מיה

גבינת טרה

 &890
בקניית זוג

בקניית 
זוג

 &1790  &2590

 &20

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

 &40 3 ב-

משקה 
אנרגיה בלו

מקרונים
אוסם
זוג

ב-

 &890
ב-

בקניית זוג

 &3990
ב-

 &3990
ב-

 &2990
ב-

 &990 &1890

RC
שישיה
בקניית 
זוג

ב-

חומוס צבר
850 גר'

בקניית 
זוג

בקניית 
זוג

פתיבר אוסם
1.750 קילו

שוקו 2 ליטר 

בשר יישא ברכה
3.7.2.4

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

מנה חמה אוסם

נשנושים 
בייגל בייגל

בייגלה
בייגל בייגל

מטרנה שלבים
אריזת חיסכון
700 גרם

לקילו

בקניית זוג

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-

 &10

 &1190
ב-

שוקו תנובה
1 ליטר
סוגים שונים

שלישית מברשות 
שיניים קולגייט

 &790
ב-

 &1190

3 ב-

 &15 2 ב-

 &20

חיטה,  בורגול, עדשים, 
פופקורן, חומוס ועוד

 &13

19& 5 ב- 2 ב-

 &10 5 ב-



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

ועכשיו, בכשרות מהודרת!

*

חדש! בכשרות                באריזה עם פס הזהב
 מכיל גבינת עמק, 

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



*השהות במחלקה החדשה על בסיס מקום פנוי.

אצלנו את רגועה 
מכל הבחינות   

המרכז הרפואי מעיני הישועה 
השלישי בגודלו בילודה בישראל.
ומקצועי מיומן  צוות   | הרופאים  בכירי 

תנאי   | ביותר  והמפנק  הטוב  השירות 
חינם   חניה   | אווירה משפחתית   | מלונאות 

ד”ר דניאל לובין מנהל אגף ילודים ופגים 
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המרכז הרפואי מעיני הישועה 
השלישי בגודלו בילודה בישראל.

13 חדרי לידה חדישים | חדרי מיון נפרדים 
מנוסה  צוות   | הרופאים  בכירי   | יולדת  לכל 
ומקצועי | מחלקה מלונאית | שלושה לילות
 אווירה יהודית | פרטיות מוקפדת | חניה חינם

במרכז! את  הישועה  במעיני 



 ההרצאה פתוחה
 לקהל הרחב
ללא עלות.

חייגו 8860*

אם נדרשת לך התאמת נגישות, אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר "נפגשים במזרחי-טפחות" עד שבוע לפני הפעילות ונעשה כל מאמץ לסייע בהתאם 
לאפשרויות. *אין הבנק אחראי לתוכנה של ההרצאה ואין לראות בה המלצה של הבנק להתקשרות עם חברה זו. ייתכנו שינויים במועדי ההרצאות, ההרשמה מראש, 

מספר המקומות מוגבל, ט.ל.ח.

mizrahi-tefahot.co.il

יום רביעי כ"ב בחשון, 23.11.16 בשעה 20:00
בסניף טרפון - רבי עקיבא 64, בני ברק

להרשמה ולפרטים חייגו: 077-600-4060
בימים א'-ה' 08:00-24:00 וביום ו' 8:00-13:00

www.mizrahi-tefahot.co.il :או הכנסו לאתר

"מבינים את הכסף - חוסכים נכון"
עם סימונה וינקרץ, מנהלת מדור במחלקת פקדונות

הרצאות ומפגשי העשרה מרתקים במגוון נושאים
והפעם מוזמנים להרצאה

במרכז עסקים טרפון בני ברק

לנשים 
בלבד



בני ברק

דרושים!
(( אם המודעה הזו עצרה אותך

סימן שאתה צריך להיכנס להכוון תעסוקתי

אבחונים
אבחון תעסוקתי 

ייעוץ והדרכה בענייני 
תעסוקה ולימודים

חיפוש עבודה
מגוון הצעות עבודה 
הכוונה לתעסוקה 

קשרי מעסיקים
חדר חיפוש עבודה

סדנאות
איתור תעסוקה

הכנה לראיון עבודה
כתיבת קו"ח

 העצמה אישית ועוד...

לפרטים והרשמה:
מרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( בני ברק

03-7707300/1/2

מרכז הכוון תעסוקתי מקיים מגוון פעילויות
לפרנסה מכובדת לציבור החרדי:

קורסי הכשרה
אנגלית

ישומי מחשב 
קורסים מקצועיים

קורסי קידום
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בחגיגה

ד

* הוד לבן/עוף טוב - לא כולל מעדניה   | *אוליטה - בקבוקים/מוצצים/מברשות שיניים

על מגוון ענק 
של מוצרים

מאותו המותג, הזול מביניהם

מברשות שיניים

עוגות הבית

דגני בוקר

**

חינם
שמן זית קלאסי 

עלית
750 מ"ל

72
90

10
67

26
77

2

₪1990

 קוקה קולה 
מארז x 6 1.5 ליטר

31
19

11
0

 מוגבל 
ל-2

מימושים
לכל 

תקופת
המבצע

₪2490

 FRESH מגבונים לתינוק
72 דף 

72
90

01
08

27
48

0

6יח‘ ב-
10₪

סרקל שמפו/מרכך
2 ליטר

ץ(
קב

)מ
35

21
20

3

₪2490

פסטה יש 
500 גרם

72
96

07
31

33
98

8

6יח‘ ב-
10₪

30
29

81
5 חלב מועשר, יטבתה
3% כד 2 ליטר

יח‘ ב- 2
20₪

שניצל תירס/נקניקיות 
זוגלובק

2 ק"ג

67
39

73
5 

,6
73

91
86

יח‘ ב-3

100₪

אריאל אבקת כביסה
5 ק"ג / ג'ל 3.95 ליטר

 ,)
בץ

מק
(5

41
31

49
92

29
38

40
84

50
05

14
02

7

יח‘ ב-3

100₪

מלפפון במלח/חומץ
 30-36 יש

ץ(
קב

)מ
72

96
07

32
06

46
0

₪990

72
96

07
31

27
93

2 פריכיות אורז "יש"
310 גרם

₪890

72
90

01
20

01
32

1

₪590

מתבל עגבניות, היינץ
567 גרם

כשרות הרב רובין

פמפרס אקטיב בייבי
זוג

ץ(
קב

)מ
40

15
40

07
37

07
0

₪

מלאי מינימום 9069
100 יח'

וודקה חורטיצה
פלטינום
700 מ"ל

ץ(
קב

)מ
48

20
06

02
50

66
7

90
₪49

 יינות הר חרמון 
רמת הגולן

750 מ"ל

ץ(
קב

)מ
59

66
08

8

יח‘ ב- 2
54₪

וויסקי לאודרס / 
גראנד מקניש

700 מ"ל 

 ,5
02

45
46

36
66

09
50

24
54

63
56

60
0

מלאי מינימום 
100 יח'

₪6990

ליחידה

*כולל פיקדון

*כולל פיקדון*כולל פיקדון

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

המבצעים בתוקף בין התאריכים 21-24.11.16 או עד גמר המלאי המוקדם מביניהם. ההטבות תינתנה בעסקאות בסניפי יש בשכונה ובסניפי יש חסד בהן בוצע 
סיטונאית.  אין מכירה  בכל עת.  הזכות להפסיק/לשנות את המבצעים  לרשת  כל מבצעי הכרטיס באותה הקנייה.  על  יש,  כרטיס אשראי  התשלום באמצעות 
כפוף למגוון הקיים בסניף. כפוף לתקנון מועדון לקוחות יש המשתנה מעת לעת. התמונות להמחשה בלבד. מוגבל ל-3 יח'/מימושים באותה הקנייה מכל פריט, 
אלא אם צויין אחרת. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה בין חנויות הרשת, מחירם הקודם של המוצרים שבמבצע מוצג בסניף ובתוקף לפחות יום אחד. 
המוצרים הנכללים בקטגוריה הרלוונטית בהתאם להגדרתם ברשת. מלאי מינימום למוצרים שמחירם במבצע מעל ₪50 - 100 יח'. חל איסור על מכירת משקאות 

אלכוהוליים/משכרים לאחר השעה 23:00 ולמי שטרם מלאו לו 18 שנה. כל השתייה לא כולל פקדון אלא אם צוין אחרת.

*

מתלה כביסה ברזל

72
90

01
57

45
28

4

מלאי מינימום 100 יח׳
מחיר לפני הנחה 39 ₪ ₪29

72
90

01
61

28
08

6 טוסטר לחיצה,
4 פרוסות

מלאי מינימום 100 יח׳
מחיר לפני הנחה 149 ₪ ₪99

סט מחבת 28
+ סיר 6.2 + סוטאז' 28

+ פלנצה שיש

 ,7
29

60
73

25
86

81
 ,7

29
60

73
25

86
12 

72
96

07
32

58
02

5 
,7

29
60

73
25

87
04

מלאי מינימום 100 יח׳
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₪199



בני ברק8      ט"ו בחשון תשע"ז 16/11/16 121//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

המוני בני ישיבות התכנסו למעמד מרשים 
ומרומם, של ארגון "ותלמודו בידו" לכבודם 
וכתבו  שטרחו  ישיבות  תלמידי  מאות  של 
חידושי תורה בסוגיות הש"ס בחודשי הקיץ 

האחרון.
באחרונה  התקיים  הגדול  הכינוס 
בראשות  בבני-ברק,  העירוני  הפיס  במרכז 
שם,  יידועי  ישיבות  וראשי  ישראל  גדולי 
מנהלים  ישבות,  ראשי  של  ובהשתתפותם 
ובאו  שהתקבצו  שיעורים,  ומגידי  רוחניים 
יחדיו להבעת הוקרתם למאות בני הישיבות, 
עמלי התורה, שיגעו בהתמדתם וזכו לכתוב 
חידושי תורה שקיבלו את הסכמתם וברכתם 

של גדולי תורה.
קודם למעמד נכנסו חברי משלחת הארגון, 
זילברברג,  בונם  רבי מרדכי  הגאון  בראשות 
"אוצרות  ישיבת  ומראשי  ה'  שיכון  של  רבו 
מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  והרב  התורה" 
לשכת  מנהל  ארנד,  אליהו  הרב  וכן  רה"ע, 
של  מעונם  אל  שפירא,  מנחם  הרב  סגרה"ע 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, מרן רה"י 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  שטיינמן,  הגראי"ל 
קנייבסקי שליט"א, מרן הגרי"ג אידלשטיין, 
ואל  פוברסקי  דב  ברוך  רבי  הגדול  הגאון 
ושמעו  הירש  הלל  משה  רבי  הגדול  הגאון 
דברים בשבח ובמעלת כתיבת חידושי תורה 
שכלם  את  מחדדת  זו  ש"כתיבה  והדגישו 
של הלומדים, מרתקת את מוחו של הלומד, 

מחברתו לתורה ומועילה מאוד ללימודיו". 
את הכינוס פתח והנחה הרה"ג רבי שלמה 
מילר, ר"מ בישיבת כנסת יצחק קריית ספר, 
שפתח בדברי שבח והוקרה, והדגיש שכאשר 
נהפכים  הדברים  תורה  חידושי  כותב  בחור 
באין  בלימוד,  וטעם  וחיבור  מדיליה  לתורה 

דומה לו.
לאחריו נשא דברים נרגשים וחוצבי להבות 
הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג שליט"א, 
"אוצרות  ישיבת  מראשי  ה',  שיכון  רב 

התורה" ונשיא ההכוונה הרוחנית של ארגון 
פרקי  את  גולל  בדבריו  בידו".  "תלמודו 
מרנן  של  בברכתם  שהוקם  הארגון,  הקמת 
ורבנן גדולי ישראל וראש הישיבות שליט"א, 
על ידי הרב נתנאל כהן, הרב שלמה בנזימן 
של  ובסיועו  שליט"א,  פריד  אריאל  והרב 
לילדים  המחלקה  מנהל  קשש,  שמעון  הרב 
פעילותו  את  והחל  ב"ב,  בעיריית  ולנוער 
בהיקף נרחב בחודשי הקיץ האחרון בעשרות 
הארץ.  רחבי  בכל  וקטנות  גדולות  ישיבות 
מאות  ונכתבו  חוברו  הפרויקט  במסגרת 
מופלגים.  ת"ח  ע"י  שנבדקו  תורה  חידושי 
כמו"כ הודה מאוד להרב חנוך זייברט, ראש 
העיר ולהרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע 

שסייעו לארגון מעמד מרגש זה. 
בקול  ציין  שליט"א  זילברברג  הגרמ"ב 
הישיבות:  בני  מאות  אל  בדבריו  נרגש 
העולם  ומקיימי  מעמידי  התורה,  בני  "אתם 
וביגיעתכם בתורה, שעליכם כתב  בתורתכם 
רבינו חננאל על מה שאמרו "אשרי מי שבא 
מוכיחים  שמעשיו  בידו",  ותלמודו  לכאן 
על תלמודו, שכל זר שרואה ברחוב את בני 
בהליכתם,  מופת  של  דמויות  רואה  התורה, 
בדיבורם ובצניעותם, ותוספת זו של כתיבת 
התורה  העמקות  והגברת  תורה  חידושי 
וסיים  לכלל",  גדולה  ברכה  תביא  וליבונה, 
והעומדים  והמסייעים  לכל העוזרים  בברכה 

בראש המפעל הגדול הזה תלמודו בידו.
המעמד,  מנחה  הכריז  רבה  בהתרגשות 
שר  מרן  של  הכינוסים  לאולם  כניסתם  על 
שהטריח  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 
עצמו להגיע לכינוס חשוב זה, יחד עם הגאון 
שליט"א,  פוברסקי  דב  ברוך  רבי  הגדול 
גדולי  מועצת  וחבר  פוניבז'  ישיבת  ראש 
ולחזק את  התורה, לעמוד בראשות המעמד 
התורה  חידושי  בכתיבת  שעמלו  הבחורים 
ועמל והיגיעה בתורה בעולם הישיבות, ובכך 
מדור  התורה  מסירת  שרשרת  את  להמשיך 
דור. "עצם הגעתם של מרנן ורבנן עיני העדה 
יחדיו  מתכנסים  שאליו  לכינוס,  שליט"א 

עובדה  של  מעלתה  לשער  אין  תורה,  עמלי 
זו".

רבי  הגדול  הגאון  שנשא  המרכזי  במשא 
על  עמד  הוא  שליט"א,  פוברסקי  דב  ברוך 
חשיבות כתיבת חידושים לאמיתה של תורה. 
בסוף דבריו ביקש הגאון הגדול שליט"א 
ואתר,  אתר  שבכל  הישיבות  לבני  להעביר 
שעל כל אחד לכתוב חידושי תורה ולהעביר 
את  שיבחנו  כדי  בישיבות,  לר"מים  אותם 
קיבלו  התלמידים  ואם  הדברים,  נכונות 
ראש  לסמוך.  מי  על  להם  יש  לכך,  הסכמה 
מראי  בכל  צורך  שאין  הוסיף,  הישיבה 
גורם  והדבר  היום,  שמשתמשים  המקומות 
לעמול  אחד  כל  ועל  התורה,  בידיעת  לחסר 
ולשמוע  הסוגיה,  שעל  הראשונים  עם  לבד 
את השיעורים בישיבה, ואז יגדלו ת"ח ויראי 

ה'.
את דבר עיריית בני ברק הביא הרב אברהם 
רבות  טרח  אשר  רה"ע,  מ"מ  רובינשטיין, 
בדבריו  בידו".  "תלמודו  לארגון  ומסייע 
הביא מכתבים בשם רבנו הגדול בעל האבי 
עזרי זי"ע בגודל מעלת כתיבת חידושי תורה 

וציין את החשיבות המיוחדת בה רואה עיר 
עמלי  לטובת  המבורכת  העשיה  את  התורה 
התורה, כשהוא משבח  גם בשם הרב חנוך 
והעומדים  הארגון  את   העיר,  ראש  זייברט, 

בראשו. 
בשלב זה הקריא מנחה המעמד את שמות 
עשרות הבחורים הזוכים במלגות, שעלו בזה 

אחר זה אל בימת הכבוד לקבלת המלגה.
מיוחדת  רוממות  בתחושת  ננעל  הכינוס 
ולציבור  מצווה,  של  ריקוד  ומתוך 
"אפיקי  הנפלא  הספר  חולק  המשתתפים 
הישיבה  ראש  מרן  של  מתורתו  אי"ל", 
התקבל  הספר  שליט"א.  שטיינמן  הגראי"ל 

בתשואות חן ובקורת-רוח מרובה.
מנחה המעמד הודה בשם מאות הבחורים 
כהן,  נתנאל  הרב  ידו"  "תלמודו  לראשי 
פריד  אריאל  והרב  בנזימן  שלמה  הרב 
קשש,  שמעון  הרב  של  ולסיועו  שליט"א 
בעיריית  ולנוער  לילדים  המחלקה  מנהל 
בני-ברק. ראשי הכנס הודו גם להרב נחמיה 
שקדי, מנהל לשכת מ"מ רה"ע הרב אברהם 

רובינשטיין, על סיועו בארגון המעמד.

"אשרי מי שבא ותלמודו בידו"
המונים בכינוס השנתי של ארגון "תלמודו בידו" להבעת הוקרה למאות תלמידי ישיבות מחברי חידושי תורה, בהשתתפות 
גדולי ישראל ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א,  הגאון הגדול רבי גרשון אידלשטיין שליט"א, הגאון 

הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, והגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א

במת הנשיאות

 מאת: יעקב פלדמן

מגמת  שירות:  במתן  מתרחבים  ב'כללית' 
אלה  בימים  מגיעה  וההתרחבות  ההרחבה 
 ,6 הרלינג  צבי  ברחוב  הרצוג  קרית  למרפאת 
בני ברק. מעתה יעמדו במרפאת קרית הרצוג 
שבועיות  שעות  בהיקף  המבוטחים  לשירות 
רחב יותר, גם בימי חמישי אחר הצהריים ועד 

השעה שבע בערב.

בהובלת  הרצוג,  בקרית  המרפאה  צוות 
בוגייבסקי,  אולגה  ד"ר  המרפאה  מנהלת 

הרחיב לאחרונה את שעות הפעילות שלה.
רפואת  הכוללת  רפואה  שירותי  במרפאה 
משפחה, רפואת ילדים, רפואת נשים, בדיקות 
מוניטור, שירותי אחיות, שירותי מעבדה ובית 

מרקחת.
מעתה, בעת הצורך, תוכלו לבחור לעצמכם 
את זמן הביקור הנוח לכם במרפאה – שעות 

שעות  ואף  הצהריים  אחר   , הצהריים  לפני 
הערב.

תושבי קריית הרצוג בבני ברק קיבלו בקורת 
רוח את הבשורה על הרחבת השעות ושיבחו 
דן- מחוז  הנהלת  ואת  המרפאה  הנהלת  את 

פ"ת של כללית.
ממערך  נהנים  ברק  בבני  'כללית'  לקוחות 
העיר  רחבי  בכל  רפואיים  שירותים  של  רחב 

הכולל 10 מרפאות בשכונות שונות בעיר.

מותאמות  חרדי,  צביון  בעלות  המרפאות 
היטב  חשים  בה  והמבקרים  היעד,  לקהל 
במאמץ הגדול להנעים להם את השהות בה. 
בחלק גדול מהמרפאות אף מתקיימות, לאחר 
שונות  סדנאות  המרפאה,  של  הסגירה  שעות 

ופעילויות לקידום אורח חיים בריא.
מבוטחי כללית קרית הרצוג הודו להנהלת 
הסניף על השירות הנפלא, שיסייע להם רבות. 

בכללית מתרחבים במתן השירות למבוטחי הקופה: מרפאת 'כללית' קרית הרצוג מעכשיו גם בימי חמישי אחר הצהריים
מרחיבים את השירות ב'כללית' קרית הרצוג



וגילה  הסופר  מדפי  בין  שוטט  כי-טוב  א. 
בטווח  מוכנות  פיצות  מעט  לא  קיימות  כי 
והכשרים.  טעמים  מחירים,  של  גדול 
גילה  השונים  המוצרים  את  כשבחן 
הפיצות  של  המכריע  רובן  כי  להפתעתו 
מכילות  כיום  המשווקות  הקפואות 
משתף  במסקנותיו  גבינה.   תחליפי 
מה  לקיים  הצרכנים  ציבור  את  כי-טוב  א. 

שנאמר “לפני עיוור לא תיתן מכשול“.

פיצה עם תחליפי גבינה 
כי  מגלה  הסופר  מדפי  בין  מהיר  שיטוט 
בטווח  מוכנות  פיצות  מעט  לא  קיימות 
גדול של מחירים, טעמים והכשרים. אך מה 
שההבדל  הוא  יודעים  לא  מאתנו  שרבים 
במגוון  או  במחיר  טמון  לא  באמת  הגדול 
בסיסי  הכי  במרכיב  דווקא  אלא  הטעמים, 
מעורר  כה  מאכל  של  שם  לפיצה  שהוציא 
תיאבון – הגבינה. רובן המכריע של הפיצות 
הקפואות המשווקות כיום מכילות תחליפי 
המכילות  מפיצות  ירודה  שאיכותן  גבינה, 
גבינה אמיתית. ההבדל “הקטן“ הזה, מתגלה 
בין  ובאיכות.  בטעם  כמשמעותי  במהרה 
בנקודות  המוצעות  הקפואות  הפיצות 
מעדנות  פיצה  באיכותה  בולטת  המכירה 

המכילה גבינה אמיתית.

100% גבינה, 100% איכות
 – אמיתית  ואיכות  תזונתיים  ערכים 

המתכון המנצח!
פיצה  של  הבולטים  מיתרונותיה  אחד 
בגבינת עמק* מבית  הוא השימוש  מעדנות 
תנובה, שמשופעת בערכים תזונתיים רבים 
ויטמינים  חלבונים,  ולילדנו:  לנו  החשובים 
רבים )A , B2 ,B12 ועוד( ויותר סידן מתחליפי 
אמיתיות  צהובות  לגבינות  בנוסף,  גבינה. 
ישנן כמה תכונות שייחודיות אך ורק להן: הן 
היחידות שעשויות מחלב טרי אמיתי; בניגוד 
לתחליפי הגבינה הן עוברות תהליך הגבנה 

)תהליך מסורתי בו מיוצרת הגבינה(; רק הן 
היחידות  והן  החלב  רכיבי  כל  את  מכילות 
שמיוצרות לפי תקן ישראלי של גבינות חצי 

קשות )צהובות(. 

הכי פשוט וקל - פיצה מעדנות
ההכנה והכשרות המהודרת

הוא  הפיצה  של  ההצלחה  מסודות  אחד 
בין  המתבטא  הקפדני  הייצור  תהליך 
וטריותם  הגלם  חומרי  באיכות  היתר 
התהליך!  אורך  לכל  מקסימאלי  ובניקיון 
הארוחה  את  לשדרג  מאפשר  זה  שילוב 
עם מוצר איכותי וביתי שדורש הכנה של 
לא יותר מכמה רגעים: ניגשים למקפיא, 
מוציאים פיצה מעדנות ובתוך כ- 12 דקות 
של אפייה בתנור ביתי, תוכלו לקבל פיצה 
עסיסית.  גבינה  ועם  קריספית  אמיתית, 
הילדים, שפיצה נמנית על אחת מהמנות 
ליהנות  יוכלו  במיוחד,  עליהם  האהובות 
שיגרמו  הנפלאים  ומהטעם  מהמרקם 
בתיאבון  איכותית  ארוחה  לאכול  להם 
ההכנה  מפשטות  תיהנו  ואתם  גדול, 
מושלמת  ארוחה  להכין  לכם  שתאפשר 

במינימום מאמץ. 
פיצה מעדנות יותר איכותית וטעימה מכל 
ונושאת  גבינה  המכילות תחליף  הפיצות 
כשרות מהודרת של בד“ץ העדה החרדית. 
באיכות,  מלאה  הנאה   - מעדנות  פיצה 

טעם וכשרות מעולה.

הגיע הזמן
להיות אמיתיים!

 מעדנות 
מכל הסיבות!

מתפשרת  הבלתי  מהאיכות 
הטעם  ועד  המרכיבים  של 
הסיבות  כל   – הנפלא 
עדיפות  למתן  מובילות 

לפיצה מעדנות.

שנה   35 לפני  התחיל  הכל 
באווירה  כאן,  יבנה.  בגן 
של  והייחודית  הפסטורלית 
מעדנות  מפעל  הוקם  המקום, 
המאפים  שוק  את  המוביל 
כיאה  בישראל.  הקפואים 
מציעה  תנובה,  מבית  למותג 
ומגוון  רחב  מבחר  מעדנות 
הידועים  קפואים  מאפים  של 
ובטעמם  הגבוהה  באיכותם 
העמידה  החברה  המשובח. 
סטנדרטים חדשים של קידמה 
וחדשנות והיא מציגה מדי שנה 
בקטגוריות  חדשים  מוצרים 
בפיתוח  ומשקיעה  השונות 
ובהעלאת  חדשים  מוצרים 
מוצרי  וטעם  איכות  רמת 

המאפה הקפואים.

*

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

                       

ביהמ"ד ייהרס ויבנה מחדש

מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק  ייצא  רביעי,  ביום 
בית   – ויז'ניץ'  'בית  הקמת  לטובת  לארה"ב 
החסידות  של  העולמי  והמרכז  הגדול  המדרש 

בקריית ויז'ניץ בב"ב.
ושיתפם  חסידיו  בפני  דברים  נשא  האדמו"ר 
בתכניות העתידיות וביקש את עזרתם לכך. ואמר 
את  לפרק  ניתן  הלכה  גורמי  פסיקת  לאחר  "כי 
מחדש,  לבנותו  ולנתחיל  הנוכחי,  המדרש  בית 
הזמני,  התפילה  היכל  בניית  להשלמת  בהתאם 
במתחם היכל הטישים. בדבריו ציין את בקשתו 
במעמד הנחת אבן הפינה מכל אחד מהחסידים 
בית  הקמת  למען  במגבית  יסוד  שותפי  להיות 
המדרש בסכום של 5000 שקלים, סכום השווה 
אין הסכום מכסה את  כי  הוא  וברור  נפש,  לכל 

עלויות הבנייה".
הירתמותם  על  לחסידיו  הודה  האדמו"ר 
לעמוד לימינו עד כה, וביקש את המשך עזרתם. 
המלאכה  להשלמת  לנו  שנדרש  "הסכום  ואמר 
מהשלב הנוכחי בו אנו אוחזים", אמר האדמו"ר, 
"עומד על סך של 36 מיליון דולר. אנו נדרשים 
לגייס 28 מיליון דולר ולכן האדמו"ר טס לחו"ל 

וישוב ארצה בט"ו כסלו.
להרוס  מתוכנן  כעת  המדובר  לפי  כי  יצויין, 
את בית המדרש הישן כליל, כולל מה שנבנה עד 

עתה, ולבנות הכל מחדש עם הרחבה גדולה.

המשפיע במצב קריטי

במצב  החמרה  ישראל:  חכמי  בנו  לקיים 
הגאון  תורה  ומרביץ  המשפיע  של  בריאותו 
המאושפז  שליט"א,  ארלנגר  סנדר  רבי  הצדיק 

בבית החולים 'מעיני הישועה'.
בשבועות האחרונים חלה הרב ארלנגר, לאחר 
בבית  אושפז  הוא  במוחו,  דם  מקריש  שסבל 
ניתוח  עבר  עבר  שם  הישועה'  'מעיני  החולים 
קשה  החמרה  חלה  האחרונים  בימים  בראשו. 

במצב בריאותו והוא מוגדר קריטי.
מרובים  שמים  רחמי  לעורר  נקרא  הציבור 
בן  יצחק  אלכסנדר  חזקיהו  רבי  הגה"צ  עבור 
י הודית שליט"א לרפואה שלמה בתוך שאר חולי 

עמו ישראל.

איימו בנשק ונעצרו

בסוף שבוע שעבר התקבל דיווח במוקד 100 
על  הרוכבים  חשודים  שני  על  המשטרה  של 
ושבים  עוברים  לעבר  אקדח  ומכוונים  אופנוע 

ברחוב הרצוג בבני ברק.
כוחות משטרה של השיטור העירוני בראשות 
שלומי  מר  השיטור  ומנהל  סויסה  מאיר  פקד 
בסריקות  פתחו  למקום,  הגיעו  אשר  מלכא, 
החשודים.  שני  את  עצרו  קצר  זמן  ולאחר 
בחיפוש שנעשה בשטח נמצא אקדח דמה אשר 

ניתן לירות באמצעותו כדוריות.
 16,17 בני  נערים  ברק  בני  תושבי  השניים 

משפט  בבית  מעצרם  להארכת  והובאו  נעצרו 
לנוער בת"א.

נהג שנמלט עוכב לחקירה
 

התקבל  הערב,  בשעות  באמצע שבוע שעבר 
הסעה  בתחנת  פגע  אשר  אוטובוס  על  דיווח 

ברחוב רבי עקיבא בבני ברק.
בתאונה  מדובר  כי  עלה  ראשונית  מבדיקה 
לתחנת  נזק  נגרם  אך  נפגעים  וללא  עצמית 

ההסעה ולחנויות בקרבת מקום.
כי  דן מסר  דרור כחלון דובר משטרת מרחב 
לאחר התאונה הנהג נמלט והמשיך בדרכו ואותר 
בסוף מסלול נסיעתו. הנהג בן 48, תושב הצפון, 
עוכב לחקירה ע"י בוחני התנועה במשטרת מחוז 

ת"א.
במקרה נוסף שאירע ברח' ר"ע, השבוע ביום 
שעבר  בזמן  נפגע   55 בן  רגל  הולך  בערב  שני 

במעבר חציה, מרוכב אופניים חשמליים.
הולך הרגל טופל במקום ע"י מתנדבי 'איחוד 
הצלה' ופונה ע"י מד"א לבי"ח איכילוב, במצב 

קל.
רוכב האופניים נמלט מהמקום ושוטרי מרחב 
דן פתחו בסריקות אחר רוכב האופניים שנמלט 

מהמקום.  

נפער בולען ענק 

בהלה גדולה: בור ענק נפער ברח' בית שמאי 
ביהמ"ד  לבניית  החפירות  בעקבות  ברק.  בבני 
צוותים  מקביל,  ברחוב  בעלזא'  'מחנובקא  של 

רבים הוזעקו למקום.
מדובר בכשל הנדסי של המהנדסים בפרויקט. 
לאתר  בסמוך  ששקע  הכביש  קטע  כך  בעקבות 

הבניה נסגר לתנועה וב"ה לא היו נפגעים.

קצרצרים

מבעלי  בריסק  אברהם  להרב  מזל"ט:   
משרד הפרסום "בולטון", לרגל נישואי בנו.

נוער  רכז  לימואי  ישראל  לרב  מזל"ט:   
בעיריית בני ברק, לרגל הולדת הבת.

מנהל  לשעבר  ברגר  ראובן  הרב  בד"ה:   
הלווייתו  שלישי.  ביום  השבוע  נפטר  המנגנון 
דרך  ברק,  בני   2 נחמיה  ברחוב  מביתו  יצאה 
ביהח"ס דגור רח' חידושי הרים לבית החיים של 

נציבי ישיבת פוניבז'.

!!מחר
מכירת ענק - עזרה לבני תורה
סיוע לאברכים ובני תורה
הקרן שמחה לבשר  לציבור בני התורה
כי לאחר מאמצים הצלחנו בס“ד לארגן

מכירת חורף
מבחר מעילים לגבר

המכירה תתקיים אי“ה ביום חמישי
ט“ז חשון תשע“ז (17.11.16)

ב“אולמי דונולו“ רח דונולו 11 בני ברק
בין השעות 22:30 - 16:45 
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מאת: עוזי ברק

עומד  בני-ברק  תושבי  מספר 
בהתאם  ה'תשע"ז,  שנת  בתחילת 
האוכלוסין  למרשם  הלשכה  לנתוני 
כן   193,900 על  הפנים,  במשרד 
שנת  בתחילת   190,000 לעומת  ירבו, 
ה'תשע"ו, 186,103 בשנת ה'תשע"ה, 
הנתון  ה'תשע"ד.  בשנת  ו-183,916 
תשרי  חודש  לסוף  הוא  העדכני 

האחרון.
החלוקה לפי גילאים הינה: מ-0 עד 
35,22735; מ-12-6: 32,442; מ- -17
13: 19,275; מ-21-18: 14,346; מ- 
40-22: 47,189; מ-60-41: 25,336; 
לנתוני  בהתאם   .20,085  –  60 מעל 
לסט7טיסטיקה,  המרכזית  הלשכה 
למשפחה  הממוצע  הנפשות  מספר 
הגבוה  והוא   ,4,2 הוא  בבני-ברק 
ביותר בין הערים הגדולות והבינוניות 

בארץ. 
העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
ודוברה מסר, כי בהתאם לנתוני הממד 
התושבים  שיעור  הפנים,  משרד  של 
רצוף,  ובאורח  בהתמדה  עולה  בעיר 
שכן  שבה,  הקרקעית  המצוקה  חרף 
בני-ברק נבנתה לפני 92 שנה בתכנון 
ל-10,000 תושבים. בד בבד, בהתאם 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  להודעת 
 1,600 בעיר  להיבנות  עומדות  העיר, 
העיר,  בצפון  חדשות  דיור  יחידות 
כל  ישראל,  מקרקעי  רשות  בשיתוף 

 2050 לבינוי  לתכניות  בנוסף  זאת, 
ברחוב  דירות   550 הכוללות  דירות, 
ברח'  דיור  יחידות   800 כהנמן,  הרב 
שכונת  במזרח  דירות   400 הירקון, 
ו-300  גהה  כביש  מול  קריית-הרצוג 

יחידות דיור באזור שוק פרדס כ"ץ.
ובהם  השונים,  לדו"חות  בהתאם 
בני  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה 
ערי  בין  בגודלה  העשירית  הינה  ברק 
הארץ והיא נמצאת לפני הערים רמת-

מבין  ואשקלון.  רחובות  בת-ים,  גן, 
ברק  בני  בארץ  הגדולות  הערים   14
נחשבת לעיר הצעירה ביותר. העלייה 
נובעת  בעיר  התושבים  במספר 
מערים  תושבים  ומכניסת  מילודה 
אחרות, וכמו"כ מרכישת דירות רבות 
ע"י צעירים בשכונות וותיקות כשיכון 

ג', שיכון ה' ופרדס-כץ.
בעיריית בני-ברק ציינו בסיפוק את 
הגידול המבורך הבלתי פוסק במספר 
מוקד  בני-ברק  בהיות  העיר  תושבי 
הארץ  מרחבי  חרדי  לציבור  משיכה 
ולמוסדות  לישיבות  מרכז  ובהיותה 
ומרכז  גיסא  מחד  מעולים  חינוך 
משרדים  ומגדלי  תעסוקתי  מסחרי, 
גדול ומגוון ביותר מאידך גיסא, זאת 
המעולה  הגיאוגרפי  מיקומה  לצד 
כה  עד  נבנו  העיר  בצפון  דן.   בגוש 
בני  ועסקים  משרדים  מגדלי  שמונה 
עשרות קומות, ובימים אלו מתבצעת 
הקמת מגדל "הכשרת הישוב" בן 60 

קומות, שהינו השני בגובהו בארץ.

הדאגה לילדי העיר
שופצו עשרות גינות משחקים בסכומים של כמאה מיליון 

שקלים באזורים שונים בעיר מתקציבי הארנונה של תושבי העיר 
• כמו כן נבנו והורחבו עשרות מוסדות חינוך לבנים ובנות 

בעשרות מילוני שקלים
מאת: עוזי ברק

של  משמעותית  דרך  פריצת 
פיתוח תשתיות וגינות, בסכומים של 
כמאה מיליון שקלים, נרשמה בשנה 
ואזורים  תחומים  במגוון  האחרונה 
ולתשלומי  ב"ב,  העיר  ברחבי 
חלק  יש  התושבים  של  הארנונה 
נכבד במימון עבודות אלו, כך נמסר 
בסקירתו של הרב חנוך זייברט, ראש 
העיר את נתוני הפעילויות והעבודות 
שבוצעו בעיר לקראת שנת הארנונה 

החדשה.
בסקירה  שנמסרו  הנתונים  בין 
תשתיות  ושדרוג  פיתוח  עבודות 
הושע,  ברח'  ובהם  רבים,  ברחובות 
רש"י,  אונקלוס,  חגי,  זכריה, 
ש"ך,  הרב  השלושה,  מהרש"ל, 
פינת  אהרונוביץ  ריינס,  גוטמכר, 
הנביאה,  דבורה  סוקולוב,  הושע, 
אלו  עבודות  ועוד.  ברוריה  סמטת 
מדרכות,  כבישים,  סלילת  כללו 
מערכות תיעול, ניקוז ותאורה חדשה. 
מתוכננות  החדשה  הכספים  לשנת 
באזור  ה',  בשיכון  נרחבות  עבודות 

קריית הרצוג ובאישורים נוספים.
שודרגו  העיר  ילדי  לרווחת 

מתקני  בהן  הותקנו  או  שונות  גינות 
רבינא,  רח'  ובהן  חדשים,  משחקים 
מגדל  חזו"א  ורבא,  אביי  שדרות 
ויז'ניץ,  שדרות  הזית,  גבעת  המים, 
אביעד,  גד,  גני  מאיר,  אחים  כיכר 
גרוסברד,  הרב  טל,  מרום  נויפלד, 
הנביאה,  חולדה  סירוקה,  שמעון 
בגינת  נרחבות  עבודות  אלו  ובימים 
בית  שע"י  הגינה  גור,  עקיבא 

העירייה.
כוללת,  העיר  לתלמידי  הדאגה 
והרחבת  פיתוח  בינוי,  גם  כמובן, 
בסכומים  בוצעו  והם  חינוך  מוסדות 
ובהם  שקלים,  מליוני  עשרות  של 
בית-יעקב  בבי"ס  חדשים  אגפים 
מבנה  אהרונוביץ,  ברח'  מאיר  נוה 
וינרב,  ברח'  בעלז  למוסדות  חדש 

רחל"  "עטרת  לסמינר  קומה  תוספת 
לבי"ס  חדש  מבנה  אליצור,  במגרש 
מבנה  אנילביץ,  ברח'  חינוך"  "דרכי 
ברחוב  שרה"  "אוהל  לבי"ס  חדש 
המכבים, מבנה חדש לבי"ס במתחם 
רח' הקישון, ברחוב המכבים, מבנה 
והולך  מוקם  כיתות   16 בן  חדש 
ברחוב יעל, תוספת 18 כיתות בבי"ס 
"מסורת ישראל" קריית הרצוג, בי"ס 
חדש ברחוב הרב לנדא, 6 גנ"י ברחוב 
הרב מצליח, 4 גנ"י במתחם נדבורנא, 
4 גנ"י ברחוב צייטלין, 2 גנ"י בת"ת 
ברח'  חדשים  גנ"י   4 מאיר,  זכרון 
גן  לנדא,  ברחוב  גנ"י   3 אנילביץ, 
ילדים ברח' הגר"א ושיפוצים כלליים 
למעלה  של  בסכום  קיימים  בבתי"ס 

מ-6 מיליון שקלים חדשים.
והרחבה  שיפוצים  עבודות 
המקוואות  בתחום  גדולים  בהיקפים 
הגדול  למקווה  ובנוסף  בוצעו, 
ברח'  בארי,  ברח'  שנפתח  והמפואר 
הרצוג,  קריית  ובשכונת  חיים  חפץ 
חדש  אגף  בבינוי  יוחל  ובקרוב 
נוסף  שלב  נוה-אחיעזר,  בשכונת 
בקריית הרצוג ובינוי מקווה במתחם 
אבן  ברחוב  והולך  המוקם  החדש 

גבירול, פינת רח' סוקולוב.

מתקן משחקים חדש ב'אור החיים'

וירבו ויעצמו 
העיר בני ברק הולכת וגודלת במספר 

התושבים שעומד כרגע על 193,900 לעומת 
שנה שעברה שהיו בה 190,000

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

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

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

הדרך להצלחה
במכינות מבחר

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

הן
 כ

לי
גי

הצטרף עכשיו למכינה האקדמית לגברים
ותתחיל להתקדם לעבר ההצלחה הגדולה שלך!

ללימודי עו"ס או סיעוד הפתיחה אי"ה ביום ראשון י"ט בחשון 20.11.16

המכינה המקוצרת
לגברים בגילאי 30+



החורף הזה
ייראה אחרת

 כמו בכל שנה,
 אנו שמחים להזמינכם 

 להפנינג מהנה לילדי 
מאוחדת בבני ברק

בלי חום, בלי שיעול
ובלי לילות ללא שינה

מאוחדת מזמינה אתכם, הורים וילדים בגילאי חצי שנה עד 12,
להפנינג חיסוני שפעת 

שיתקיים ביום שני, כ' בחשוון )21.11( 
בין השעות 16:00-18:00

במרפאת מרום שיר בני ברק, רח' לנדא 4
בתכנית:

 הפעלה בבעלי חיים - בשיתוף ״המרכז לתרפיה רגשית
  ע"י בעלי חיים  בניהולה של הדס אביטן"

 שי לכל ילד 

נא להצטייד בפנקס חיסונים
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מאת: עוזי ברק

ביום שני בשבוע שעבר נהרו המונים אחר 
מיטתו של אחד מגדולי מזכי הרבים בדורנו 
בהשתתפות  זצ"ל  דרהין  שלמה  רבי  הגאון 
גדול  וציבור  ישיבות,  דיינים, ראשי  רבנים, 
אב  בו  שראו  תשובה  בעלי  משפחות  של 

רוחני לכל דבר.
רבי שלמה זצ"ל נולד בט"ו באלול תשי"ז 
חיו  אשר  נפשות,   11 בת  למשפחה  בי-ם 
בתנאי עוני ודוחק במסירות נפש של ממש. 
נפשו חשקה בתורה ועוד בהיותו עלם בגיל 
והחל  תורה  למקום  גלה  בלבד  שנים   11
ללמוד בתלמוד תורה של הרב משה מלכא 
זצ"ל בב"ב. לאחר מכן נכנס ללמוד בישיבה 
קטנה "אור ישראל" וינק תורה ומוסר אצל 
ורבי  זצ"ל  ניימן  יוסף  רבי  הגאונים  רבותיו 
יוסף רוזובסקי זצ"ל. משם התעלה והמשיך 
ו"ישמח  חסידים"  "כפר  בישיבות  ללמוד 

משה". 
רעייתו  את  לאשה  נשא  תשל"ה  בשנת 
זיע"א  מדינה  מסעוד  רבי  הרה"צ  בת  תחי' 
רב קהילה מעטירה במרוקו ואחותם של רבי 
העתיקה  העיר  רב  שליט"א  מדינה  אליהו 
מרבני  שליט"א  מדינה  שלמה  ורבי  בי-ם, 
ביתו  את  והקים  בי-ם,  שלמה  רמת  שכונת 

על אדני התורה ללא שום עזרה וסעד. 
היכל  בכולל  ללמוד  החל  נשואיו  לאחר 
ורכש  ונתעלה  עלה  שם  בת"א  התלמוד 
ידיעות בכל  הש"ס, היה למג"ש בדף היומי 
בביהכ"נ "בית יהודה" בב"ב, ולמד בכוללי 
בכל  בקי  שהיה  עד  בעיר  שונים  הלכה 
גדולי  ע"י  להוראה  והוסמך  השו"ע  חלקי 
ומאורי הדור הקודם. לימים התמנה לראש 
כולל להלכה ולהוראה בכמה מערי השרון, 
שוחטים,  חשובים,  ת"ח  של  דור  והעמיד 
בקירוב  עוסק  היה  בבד  בד  קהילות.  ורבני 
רחוקים, וזכה להיות ממקימי עולם התשובה 
"אל  הארגונים  בהקמת  פעיל  שותף  והיה 

המקורות", "ערכים", "לב לאחים" ועוד.
רחבי הארץ,  בכל  ערב  מידי  רגליו  כיתת 
כדי לקרב את ליבותיהם של ישראל לאביהם 
שבשמים. הקים שיעורי תורה רבים לגברים, 
נשים צעירים, כולל בעלי בתים, ופנסיונרים. 
ב-15 שנים  האחרונות כיהן כרב השכונות 
המזרחיות בעיר כפר סבא ומאז החלה מסכת 
באופן  עצמו  הפקיר  שבה  מופלאה  חיים 
על  שלא  שם  הקהילות  צרכי  למען  מוחלט 
אלמנות,  לנזקקים,  דאג  פרס,  לקבל  מנת 
יתומים ומתן בסתר מושלם בכבודו ובעצמו 
ולא חס על כבודו ומעמדו. משפחות רבות 

התקרבו לאביהם שבשמים בזכותו.
ואישיותו  חייו  במסכת  מיוחד  פרק 
לכל  המוחלטת   התבטלותו  היה  הכבירה, 
לסמל  שהייתה  ישראל  וצדיקי  גדולי 

מיוחדת  לקרבה  זכה  כן  כמו  ודוגמא. 
זצוק"ל  אביחצירא  ישראל  ר'  מהאדמו"ר 
ידיו  את  סמך  אשר  זיע"א,  סאלי  הבבא 
על שולחנו בשר משחיטתו  ואף עלה  עליו 
ומאז  לימים.  צעיר  אברך  אז  היותו  למרות 
ונפשו לאדמו"רי בית  היה קשור בכל ליבו 

משפחת אביחצירא.
גם  היה מצוין  בד בבד עם עמוד התורה 
בעמוד החסד ונשא על ליבו את כאבם של 
להם  היה  אשר  ונזקקים  רבות  משפחות 
לרווחה  פתוח  היה  ביתו  עת.  בכל  למשען 
כרוחב ליבו והכניס אורחים בלב רחב ונפש 
חפצה. מתק שפתיו ואור עיניו לכל הפונים 
של  לסבלם  הקשיב  לב,  שובה  היה  אליו 
תלמידיו ושומעי לקחו גם בשעות הקטנות 
של הלילה. דרשותיו בציבור היו לשם דבר. 
למצוא  וידע  בשפתותיו,  חן  והוצק  זכה 

מסילות אל ליבות השומעים.
ביום שני שעבר נלקח לבית עולמו בחטף 
הכהן.  כאהרן  נשיקה  במיתת  ובפתאומיות 
בקהילתו  הכנסת  מבית  שיצאה  בהלווייתו 
רבי  הישיש  העיר  רב  לו  ספד  סבא  בכפר 
גודל  על  שעמד  שליט"א  שלוש  אברהם 
הרבה  ענוותנותו  ועל  לתלמידיו  מסירותו 
מתוך  השכונות  רבני  לשאר  והתבטלותו 
ראש  לו  ספד  וכן  לכל אחד,  וכבוד  הערכה 
העיר כפר סבא מר יהודה בן חמו שעמד על 
מסירות נפשו בשמירת כבוד השבת וצביונה 
בחכמתו  שידע  ועל  העיר  של  הרוחני 

להאהיב שם שמים על הבריות. 
לביתו  הלויה  מסע  המשיך  סבא  מכפר 
בב"ב, שם ספדו לו הרבנים הגאונים הרה"צ 
ישיבת  משגיח  שליט"א  נאים  בן  אשר  רבי 
'ברכת אפרים', מחותנו הרה"ג רבי שמעון 
שליט"א  דוד  רבי  ובניו  ת"א,  אב"ד  מלכה 
מרבני קהילת 'מגדל אור' ורבי ישראל מאיר 
וממקימי  בעיר  החסד  מעמודי  שליט"א 
פרויקט מגבית מוצ"ש של קופת העיר. אשר 
עמדו על גדולתו ופעלו הרב וביכו מרה על 
סילוקו של צדיק, ועמדו על הצורך ללמוד 

ממעשיו הרבים. 
להר  לי-ם  הלוויה  מסע  המשיך  מב"ב 
הגאונים:  הרבנים  לו  ספדו  שם  המנוחות, 
גיסו הרה"ג רבי אליהו מדינה שליט"א רב 
העיר העתיקה, הרב מנחם אברהם ביטון רב 
מידותיו  על  ברכה' שעמד  'ישא  ק"ק מאיר 
התרומיות ועל מעשי החסד הרבים שעשה 
אשר  הרב  בנו  לו  ספד  וכן  לכת,  בהצנע 

שליט"א ממרביצי התורה בב"ב.
סמוך  למנוחות  הובא  ההספדים  בתום 
חל  פטירתו  יום  אשר  אביו,  לקבר  ונראה 
והותיר אחריו  זכה  ביום הזיכרון של אביו. 
חשובים,  אברכים  ובניו  שתחי'  רעייתו  את 
המפוארת.  מורשתו  את  ממשיכים  אשר 

ת.נ.צ.ב.ה

מזכה הרבים
הגאון רבי שלמה 
דרהין זצ"ל, תושב 
ב"ב ומגדולי מזכי 

הרבים בעיר כפר סבא 
נלקח לבית עולמו 

בחטף ובפתאומיות ● 
ב-15 שנים האחרונות 

כיתת רגליו, ועסק 
בקירוב, הקים שיעורי 
תורה וכוללים ועזר 
רבות למשפחות 

נזקקות

הגאון הרב שלמה דרהין זצ"ל

ROKET סלון
מארח את

לומדים מקצוע
מהמומחים בתחום!

קורס מקצועי ומקיף
לעיצוב ותספורות פאה
אומנות הגזיר > פן > בייביליס

13 מפגשים מאתגרים | 3 שעות

כל הטכניקות והסודות לעבודה מעשית
טכניקות של צבע ואמברה שיווק יצוג ומכירה

פתיחת הקורס 22/11/16
בין השעות 19:00-22:00

052-8770658 סטרנה03-5759049 אתי
לפרטים והרשמה:



האירוע השנתי הגדול

בשמים שבמבצע ממותגים מובילים

ביגוד ספורט שבמבצע
ממותגים מובילים

לנשים וגברים

איפור וטיפוח שבמבצע ממותגים מובילים

יוקרתיים ממותגים  שבמבצע  וטיפוח  איפור 

ולמלאי בכל  (פרטים בסניפים). בכפוף למגוון  בתוקף עד 24.11 או בגמר המלאי למבצע, המוקדם שבהם. על המוצרים המשתתפים 
סניף. 200 יח‘ לפחות למבצע לסניף. ללא כפל מבצעים מעבר למבצע זה. לא כולל דיור, שאנל, טרי מוגלר, בשמי ייבוא, נרסיסו, גרלן, 
קלואה, מיו מיו, פראדה, ג‘יבנשי, דה וואן, ויקטור רולף, גוד גירל, אברקרומבי, מולקולה, לורנזו, מונקו, סטים, פרמייר ופישר. מוצרי זהב 
290 ש"ח מהמוצרים המשתתפים.  בקניה מעל  מותנה  50 ש"ח  חצי מחיר. מבצע  במבצע  אינם משתתפים  מיוחדת)  בהנחה  (מוצרים 

הנחה על היתרה
20

הנחה על היתרה
30

24.11
2024.11

20

נעליים שבמבצע
ממותגים מובילים

לנשים וגברים

אופנת נשים,
גברים וילדים שבמבצע 

ממותגים מובילים

הנחה על היתרה
20

24.11
20

משביר מותגים חו״ל המחיר 

הנחה על היתרה
35

לשבוע בלבד

השבוע בירושלים, משפחה

עד

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪

עולם הבית שבמבצע ממותגים מובילים

הנחה על היתרה
עד10

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪
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הבחור נתן זית ז"ל נהרג בתאונה
תושב ב"ב הבחור נתן זית )זיתוני(, בשנות 
ה-20 לחייו, נהרג בתאונת דרכים בכביש 
 471 הפראמדיק חנן אפשטיין: "נתן 
סבל מפגיעה קשה בראשו ולצערנו לא 
נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום"

מאת: עוזי ברק

תאונת דרכים קשה: הבחור נתן זית )זיתוני(, תושב 
יום  בלילה של  נהרג  לחייו,  ה-20  ברק בשנות  בני 
 רביעי בתאונת דרכים בכביש 471 )כביש מכבית(. 
לכיוון  אונו  קרית  ממחלף  אופנועו  על  רכב  נתן 
כביש 4 ומסיבה שאינה ברורה הוא התנגש במעקה 

הבטיחות, וכתוצאה מכך נהרג.
פראמדיק מד"א חנן אפשטיין שטיפל בנתן ז"ל 
סיפר: "כשהגענו למקום ראינו על הכביש גבר כבן 
30 מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, הוא סבל 
אלא  לנו  נותר  לא  ולצערנו  בראשו  קשה  מפגיעה 

לקבוע את מותו במקום".
יוסף  בית  ברח'  המתגוררת  נתן,  של  משפחתו 
הקשה  הבשורה  את  קיבלו  ברק,  בבני  ה'  בשיכון 

בשעת לילה מאוחרת. 
כן  לפני  יומיים  התחתנה  ז"ל  נתן  של  אחותו 
והוא חזר מהעיר אלעד לאחר שמחת השבע ברכות 
איבד  כשבדרך  חברו  עם  חברותא  ללמוד  במטרה 

שליטה ונכנס בגדר ההפרדה.
גופתו הועברה למכון והממצאים הרבים נאספו 
ובראשם  ת"א  זק"א  מת'  בהשתדלות  לקבורה, 
והוא  לקבורה  שוחררה  גופתו  חסיד  צבי  המנכ"ל 

נטמן בבית העלמין 'ירקון'
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מאת: הילה פלאח 

בישראל  החיים  תוחלת  במטפל?  יטפל  מי 
בני  קשישים  הרבה  כיום  לראות  וניתן  התארכה 
90 ומעלה. והטיפול בזקן נופל על בני המשפחה 
עובדים,  הביניים.  בגיל  כבר  נמצאים  שרובם 
גם  מוגדרים  וחלקם  ובנכדים,  בילדים  מטפלים 
ניכר  לקושי  גורם  התפקידים  ריבוי  כקשישים. 

במשפחה. 
מאחר ויש ציבור הולך וגדל שזקוק להתייחסות 
מיוחדת לצרכיהם כמטפלים עיקריים בזקן, הוקם 
ע"י ביטוח לאומי, הג'וינט והרווחה. "מרכז שקד" 
במשפחה.  בקשישים  למטפלים  לעזור  שמטרתו 
בשיתוף האגף לשירותים חברתיים בב"ב והאגודה 

למען הזקן.
שירותים  ונותן  וחצי  כשנה  פועל  שקד'  'מרכז 
שונים: מידע, תיווך בין המשפחה לגופים השונים 
 – בריאות  וסדנאות  הרצאות  בזקן,  המטפלים 
שהגיעו  הרבים  "המשתתפים  קופ"ח.  בשיתוף 
עד כה קיבלו כלים מקצועיים וידע רב", מציינים 

במרכז.
הרב  של  שיעור  התקיים  אלול  בחודש 
ולבקשת  לרופאים  הישועה  במעייני  זילברשטיין 
מרכז שקד הרב הקדיש את שיעורו לבני משפחה 
דונו  שם  הורים,  כיבוד  בנושא  בזקן  המטפלים 
ל'מרכז  שאלות  מסרו  מטפלים  שונות.  סוגיות 
התעניינות  הייתה  בשיעור  לרב.  שהועברו  שקד' 
וניתן  המשתתפים  ע"י  שהועלו  בנושאים  רבה 
לשמוע את השיעור בקול הלשון שיעורים חיים – 

הלכה- הרב זילברשטיין. 
לבן  רגשית  תמיכה  נותן  שקד'  'מרכז  בנוסף, 
וקבוצות  אישיות  שיחות  באמצעות  המשפחה 
נוסף  מחזור  מסיימים  אנו  אלו  "בימים  תמיכה. 
ועתידים לפתוח קבוצה נוספת בעקבות הביקוש".

בני המשפחה מקבלים ליווי ותמיכה מתוך הבנה 
שקיים  ומה  דינמיים  הם  הזקנה  בגיל  שהשינויים 
היום ונכון להיום, יכול להשתנות מחר. "תפקידנו 
להיות עם בן המשפחה בכל שלב ולנסות לתת לו 
מעבר  הן  מקבלים  שאנו  הפניות  בהתאם.  מענה 

למצופה".
לאנשי  עיון  יום  התקיים  שני  ביום  השבוע 
מקצוע ובני משפחה. בהשתתפות נציגים מביטוח 
לאומי, מקופ"ח, רווחה, חברות סיעוד. בתי אבות, 

בתי"ח ועוד.
בן  מירב  הגב'  'שקד'  מנהלת  ע"י  אורגן  הכנס 
סעדון וגב' אסתר צויבל. דברי ברכה נשאו: מנהלת 
מר  מויאל,  ארלט  גב'  חברתיים  לשירותים  האגף 
ישראל שפירא מנכ"ל האגודה למען הזקן ומנהלת 

תוכניות במשרד הרווחה הגב' דליה רזניק.
ל'מרכז שקד' ניתן לפנות בטל – 03-6186832. 

'מרכז שקד' מציג שנה של 
פעילות למען בני משפחה 

המטפלים בקשיש 

אל תשליכני

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

רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

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

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

שיא-מו לב:
אין כאלו מחירים!

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

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

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

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

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

מקרר
לדירות 
שכורות

מייבש
כביסה

8 ק"ג

מכונת
כביסה

7 ק"ג
1,000 סלד

תנור
דו תאי

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

35
ל-36 חודשים
₪ 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

החל מ: 1290 ₪ החל מ: 1190 ₪

החל מ: 1890 ₪

מקרר
df 450 ליטר

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

במחירים מיוחדים!

מייבש 
כביסה

תנור
בילד

אין

מכונת
כביסה

5 ק"ג

תנור 
משולב

רדיאטור
12 צלעות

מכונת
תספורת 

פנסוניק

מעבד
מזון
משולב
בלנדר

49
ל-36 חודשים
₪

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

24
ל-36 חודשים
₪

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

250110249

290

₪₪₪

₪

החל מ:החל מ:החל מ:

החל מ:

החל מ: 1790 ₪

החל מ: 790 ₪

החל מ: 790 ₪

החל מ: 890 ₪

החל מ: 990 ₪

במחירים
מיוחדים! 100₪ החל מ:

מגהץ אדים
טפאל

מיקסרים בוש

כיריים
קרמיות

24
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 890 ₪

כיריים
גז

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

3 שנות
אחריות
מלאות!

החל מ:

החל מ:

36
תשלומים



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

מגבלה!
הצלחה

ללא

בניית תוכנית
אישית

סדנאות
ופעילויות

פיתוח
כישורים

שיפור
מיומנויות

השמה ופיתוח
קריירה

מגוון שירותי
קהילה

תכנית ׳רמפה׳ לשילוב וקידום
תעסוקת אנשים עם מוגבלות*

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

משתלבים.
מתפרנסים.

מצליחים.

רמפה בני ברק:
מרכז להכוון תעסוקתי

הירדן 31 ב״ב.

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

*לבעלי 20% נכות ומעלה.
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מאת: חיים רייך

כסליו  ה'  שבועות,  כשלושה  בעוד 
קהילות  רבני  עשרות  יגיעו   ,)5.12.16(
"איחוד  יסוד  לכנס  העולם  מרחבי  ספרדים 
הרבנים הספרדים העולמי". מדובר בארגון 
גג העומד תחת נשיאות מועצת חכמי התורה 
מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  בראשות 

הגר"ש כהן שליט"א.
תקופה  מעמיקה,  שטח  עבודת  לאחר 
ארוכה בה ניגרו אגלי זעה ממצחי העוסקים 
במלאכה, מציגה יהדות ספרד את ארגון הגג 
המניף את דגל מורשת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 

מעל כל קהילות הספרדים ברחבי תבל.
אם  כי  פרויקט',  ב'עוד  כאן  מדובר  אין 
היווסדו  ברגע  שכבר  וחזק  גדול  בארגון 
קצוות  מכל  קהילות  עשרות  בחובו  כולל 
ליושנה'  עטרה  'להחזיר  המבקשים  תבל 
לשמר את דרכו של מרן הגר"ע יוסף ולצעוד 

לאורו.
מועצת חכמי התורה ניצבת בראש הארגון 
תחת נשיאותו של מרן ראש הישיבה הגר"ש 
כהן שליט"א, העומד בראש 'אם הישיבות' 

- ישיבת פורת יוסף.
דיינים  גם  כמו  התורה  חכמי  מועצת 
ורבנים, מנהיגי עדות וראשי ישיבות, בחרו 
ליטול עול שכמם לוודא 'שלא תמוש התורה 
הזו מפי זרעם עד עולם' ולהמשיך את הדרך 
אותה התווה מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ברוממו 
כמו  ובספריו  בכתביו  ספרד,  יהדות  את 
בפועלו הרב כשניצב בראש המערכה אותה 

הקים והוביל לאורך שנים בגאון והדר.
העולמי"  הספרדים  הרבנים  "איחוד  את 
צור.  בן  יואב  חה"כ  עם  יחד  שס  יו"ר  יזם 
מי  חקק,  צבי  ר'  את  לדגל'  'קראו  השניים 
 – זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  של  עוזרו  שהיה 

שנרתם במלוא העוז למען המטרה.
בני  קהילות,  רבני  עשרות  יגיעו  לכנס 

עדות המזרח, מכל רחבי העולם.
הכנס שיתקיים בירושלים, יתפרס על פני 
שלושה ימים גדושים בפעילות שיחלו מיד 
לאחר משא הפתיחה של יושב הראש, חה"כ 

יואב בן צור. 
יו"ר  אומר  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה 

חה"כ  העולמי'  הספרדים  הרבנים  'איחוד 
בין תפקידיי,  'ה'שליחות  "זו  צור:  בן  יואב 
למורשתו  ספרד  יהדות  קהילות  את  לחבר 
להמשיך  זצ"ל.  יוסף  הגר"ע  מרן  של 
במשימת חייו, להחזיר עטרה ליושנה מקצה 

הארץ ועד סופה".
בחלקים  לסיור  יזכו  האורחים  הרבנים 
של  העתיק  מעברה  לאחרונה  שנחשפו 
והמקומות  הכותל  רב  עם  יחד  ירושלים, 
שליט"א.  רבינוביץ  שמואל  הרב  הקדושים 
חכמי  מועצת  נשיא  של  למשאו  כהכנה 
התורה הגר"ש כהן – בישיבת 'פורת יוסף' 

שבראש עומד הרב.
הרבנים  יקיימו  המרכזי,  המושב  לפני 
תפילה על קברו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. 
כבר במושב זה ינהלו הרבנים דיון בראשות 
הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א, בסוגיות דת 

ומדינה.
כל חברי  יתקיים בהשתתפות  היסוד  כנס 
נשיא  בו  ויתארחו  התורה  חכמי  מועצת 
רבנים  לצד  ציבור  ואישי  שרים  המדינה, 

ודיינים.
כחלק מכנס היסוד, יצפינו הרבנים יחדיו 
של  רבה  עם  צדיקים  קברי  על  להשתטח 

מגדל העמק הגרי"ד גרוסמן שליט"א.
בחזון 'איחוד הרבנים הספרדים העולמי' 
היהדות  אחר  ורדיפות  קשה  גלות  כי  נאמר 
טלטלה  המזרח  ליהדות  גרמה  אתר,  בכל 
רבם  שבא  עד  ונשכחה,  כמעט  והיא  קשה 
של ישראל מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק”ל 
כולם  את  והנהיג  ליושנה  עטרה  והחזיר 
הסתלקותו  ומאז  הגדולה.  שרביטו  תחת 
הרבנים  ובקשתם של  פנייתם  ולאור  הקשה 
בקהילות השונות בעולם להקים את "איחוד 
ליצור  מנת  על  העולמי”  הספרדים  הרבנים 
לקבל  העולמי,  הממשל  מול  אחידה  חזית 
הלכתיות  סוגיות  סביב  הילכתי  מענה 
עם  הקשר  את  לחזק  וסבוכות,  משותפות 
בישראל,  הרבנות  ועולם  הראשית  הרבנות 
היהדות  את  יחדיו  לעצב  המרכזי  והדבר 
הספרדית העולמית ברוח מורשתו של מרן 
זצוק"ל  יוסף  עובדיה  רבינו  ישראל  גאון 

ובנשיאות מועצת חכמי התורה שליט"א.

אריה דרעי מציג: איחוד 
הרבנים הספרדים העולמי
לאור פניית ובקשת רבני קהילות בעולם, יזם יו"ר שס 
אריה דרעי עם חה"כ יואב בן צור את "איחוד הרבנים 
הספרדים העולמי" ● המטרה: לעצב יחדיו את היהדות 
הספרדית העולמית ברוח מורשתו של מרן הגר"ע יוסף 

זצ”ל -בנשיאות מועצת חכמי התורה שליט"א

השר אריה דרעי עם ח"כ יואב בן צור

רטוטים שנשלחו לתיבת התחרות
חלק מהש

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

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

אלפי
משקפיים
בחינם!

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

דגמים
מעל אלף

בחמישה
שקלים





באקסוס
 חםחיסול

חליפות אקסוס 
קולקציה קודמת

מכנסיים אקסוס 
קולקציה קודמת

חולצות תווית שחורהחולצות תווית זהב

חליפות ורונין צמר 
קולקציה קודמת

מכנסיים ורונין 
קולקציה קודמת

חליפות ויטלי ברבריס 
קולקציה קודמת

ג’קטים

199₪רק
449₪רק

129₪רק

549₪רק

69₪רק

69₪רק

69₪רק

א’- ה’ - 10:00 עד 21:00.  ו’ - 10:00 עד 13:00.
רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים

2 ב-100



באקסוס
 חםחורף

סוודרים 100% כותנה 
)21 דגמים(

צעיפים 
)עשרות דגמים(

מעילי צמר 
)קצר | 3/4 | ארוך(

חבילת חורף 
)מעיל צמר+ סוודר+ צעיף(

79₪רק

35₪רק

339₪רק

420₪רק

א’- ה’ - 10:00 עד 21:00.  ו’ - 10:00 עד 13:00.
רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים



בני ברק 22     ט"ו בחשון תשע"ז 1216/11/16

היו  וליצמן  דרעי   – שלהם  הממשלה  היתה  לא  זו  אם 
מתחת  החיוך  את  להסתיר  בלי  בגלוי,  ליהנות  יכולים 
כותרות  עם  יצרי,  כה  משבר  מזדמן  יום  בכל  לא  לשפם. 
נגיעה  כל  בלי   – העליון  ביהמ"ש  נגד  ומאבק  שליליות 
לענייני חרדים. בשבוע החולף, היו לנו ימים כאלו לרוב, 
ההסדרה  חוק  העברת  על  נגמר  שלא  המאבק  במסגרת 
ידועות מראש, למנוע את  והניסיון שתוצאותיו הכושלות 

פינוי עמונה. 
בפורום  המשתתפים  מבין  היחיד  ואולי  השרים  ראשון 
ראשי המפלגות שהטיח בנוכחים את האמת כהווייתה, היה 
שר הביטחון איווט ליברמן. כפיצוי על הפתיל שהוא האריך 
לעצמו, איווט נהנה כנראה להדליק פתיל של חברים. "מה 
בנט  לשרים  איווט  אמר  עלי",  מקובל  לא  כאן  שקורה 
ושקד, "אתם הרי יודעים שחוק ההסדרה לא יעבור ועמונה 
יגרום  זה  בינלאומית  מבינים שמבחינה  הרי  אתם  תפונה, 
לנו נזקים, וכל מה שאתם עושים זה לנסות להרוויח כמה 

קולות משיקולים פוליטיים".
שלא  בנט  של  לעברו  והתבוננו  נדרכו  המפלגות  ראשי 
נותר חייב. "אתה מאשים אותי בשיקולים פוליטיים?", ירה 
שר החינוך מתוך הנגמ"ש, "אתה אשם. אתה זה שהצהיר 
לפני חצי שנה שעמונה תפונה. רוח המפקד ירדה לשטח 
למתיישבים".  לסייע  מה  שאין  היא  שנוצרה  והאווירה 
אמר,  דבריו.  את  סיים  ובנט  מצמית  במבט  הגיב  ליברמן 
גמר וקם. "איילת קומי, בואי נצא מפה", הוא קרא לעברה 

של שרת המשפטים.
שלוחה  כאיילה  דרכה  עושה  המשפטים  שרת  בעוד 
המחץ  שורת  את  ראש הממשלה  היציאה, השמיע  לכיוון 
נתניהו  הפטיר  פה?",  קורה  מה  המשפטים,  "שרת  שלו: 
את  "מה,  המשועשעים,  הנוכחים  אחד  עדות  לפי  לעברה 
העוזרת שלו או שאת שרת המשפטים? מה זה, קומי? כך 

את נגררת?".
נחושה   – העליונה  לקומה  דרכה  את  עשתה  שקד 
להעלות להצבעה את הצעת חוק ההסדרה, בוועדת השרים 
נתניהו  נשאר  שלמה  שעה  במשך  בראשה.  עומדת  שהיא 
כדי  היהודי,  הבית  למעט   – המפלגות  ראשי  עם  בחדר 
לנסות להיחלץ מהמבוך, שהוא עצמו שרטט והתווה. רק 
חסר היה שידרוש מאיילת שקד בוועדה, כמו מאילנה דיין 
ב'עובדה', להקריא את תגובת ראש הממשלה בסיומה של 

הישיבה.
בפוליטיקה  משחקים  שאנחנו  ברור  היה  "לכולם 
הנוכחים,  תחושת  את  השרים  אחד  שיקף  תקשורתית", 
שאינו  מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ  "הרי 
חשוד כשמאלני הסביר לנו שאין ברירה. החוק לא חוקתי, 
בג"ץ יפסול אותו ומבחינה בינלאומית רק נפסיד נקודות. 
הוא באמת משוכנע בזה ושכנע גם אותנו. היועץ המשפטי 
מצליחים  לא  ישראל  אויבי  שאם  טעם  בטוב  לנו  הסביר 
בניסיונות  ונכשלים  אותנו בפשעי מלחמה  כיום להאשים 

להטיל עלינו חרם זה בגלל שיש לנו בית משפט מוערך. 
המשפט  בית  ככיבוש,  רואה  כולו  שהעולם  במצב  "גם 
העליון מוסיף לשמור על זכויות האדם והזכויות הקנייניות 
שההיאחזות  פסק  המשפט  שבית  ברגע  הפלסטינים.  של 
בקרקעות האלו היא לא רק כיבוש אלא גם גזלה וגניבה, 
סיכוי  אין  החלטה,  את  לעקוף  כדי  חוק  מעבירים  ואנחנו 
שתהיה לנו הגנה של בית המשפט העליון, שהוא המוסד 
היחידי שמגן עלינו כיום בדין הבינלאומי". עד כאן נאום 
לעטויי  אהדה  בעודף  נחשד  לא  שמעולם  השרים,  אחד 

הגלימה היושבים במגדל השן.
זהו  יעבור,  שהחוק  רצה  לא  שנתניהו  לומר 
גם  הנוכחים,  תיאורי  לפי  בהתגלמותו.  האנדרסטייטמנט 
בתפקיד  רע  לא  קילומטראז'  שעשתה  המשפטים,  לשרת 
ונחשבת לשרה משפיעה ומוערכת, ממש לא היה נוח עם 
העליון.  המשפט  בית  מול  חזיתי  עימות  של  הסיטואציה 
מעמד  החזיקה  היא  נאור  הנשיאה  מול  הקודם  בסיבוב 
פחות מיממה, עד שקיבלה דה-פקטו את הדרישה להימנע 

מתמיכה בשינוי יחסי הכוחות בוועדה. 

 - ויחידה  אחת  שאלה  תלויה  נותרה  האוויר  בחלל 
מחניקה ומוחשית כמו ענן הסיגרים הכחלחל של נתניהו: 
הבית  ששרי  רצה  נתניהו  האשמה?  את  מי  על  יפיל  מי 
שהיא  הציע  מסוים  ובשלב  ההצבעה,  את  יעכבו  היהודי 
תידחה ביומיים - עד לשלישי בערב, אחרי שבג"ץ יכריע 
בשאלת דחיית הפינוי. ביבי הסתמך על הערכת היועמ"ש 
שהימר בסבירות של שלושים אחוזים על כך שבג"ץ יאשר 
את בקשת הדחייה, אם לא יתקעו לו אצבע בעין, בוועדת 
שלדון,  הפטרון  של  ההימורים  במונחי  לחקיקה.  השרים 

זהו סיכוי ששווה בהחלט לשים עליו כמה ז'יטונים.
ממילא  בבג"ץ  הפנימית  שההכרעה  מנגד,  טענה  שקד 
השרים  בוועדת  אושר  החוק  דבר  של  בסופו  נפלה.  כבר 
בקשת  את  בג"ץ  שופטי  דחו  היום  ולמחרת  ראשון  ביום 
ולטעון,  להמשיך  התאפשר  הצדדים  לשני  הפינוי.  עיכוב 
נגד  תגובת  כמו  נראתה  שהפסיקה  למרות  לכם,  אמרנו 
הבחירות,  במערכת  לנו  הבהירו  הרי  ושקד,  בנט  מהירה. 

שאת המילה התנצלות, הם הוציאו מהלקסיקון.

הווטו הישראלי
ראשי  בפורום  הדרמה  בין  שחלפה,  המתוחה  בשעה 
התנהל  לחקיקה,  השרים  בוועדת  להצבעה  המפלגות 
ניסה ראש  קרב פסיכולוגי בין בנט לביבי. בשלב מסוים, 
ממשלתנו - כמה לא מפתיע - להשתמש בשרים החרדים 
בין  נתניהו  החליף  לרגע  השחמט.  לוח  על  בפיונים  כמו 

ביטן לדרעי, בין הנגבי לליצמן.
בלשכת שרת המשפטים רק חיכו לרגע שנתניהו יעשה 
שימוש בזכות הווטו השמורה לו, וימנע את העלאת הצעת 
ביבי  לחקיקה.  השרים  בוועדת  להצבעה  ההסדרה  חוק 
הקרובים,  בחודשיים  אובמה  משבצת  על  עצמו,  מצא 
מתלבט, מתחבט ומתייסר בשאלה האם להשתמש בווטו 

או להימנע. 
היה  ואל תעשה'  ב'שב  לנקוט  אותו לבסוף  מי ששכנע 
השרים  ועדת  יו"ר  כסגן  לוין שמשמש  יריב  התיירות  שר 
הערמונים  את  היהודי  לבית  להוציא  לך  "אסור  לחקיקה. 
הנוכחים,  אחד  תיאור  לפי  לנתניהו  לוין  הסביר  מהאש", 
"הרי ברגע שזה יקרה הם יאמרו שאתה הוא זה שמנע את 
הסדרת עמונה. אם זה מה שהם רוצים, נשחק את המשחק 
עד הסוף. שיעבירו את הצעת החוק בוועדה, יאשרו אותה 

גם בכנסת, ואחר כך יחטפו בבג"ץ".
על  מתון  פיזי  לחץ  להפעיל  נתניהו  ניסה  הזה  בשלב 
השרים החרדים וביקש מהם להתנגד בהצבעה, או להגיש 
ערר אחרי שההצבעה תאושר. אם ערר היה מוגש, הדיון 
הממשלה  במליאת  להצבעה  ועולה  לממשלה  עובר  היה 
המורחבת, כשראש הממשלה יחפוץ בכך ולא שנייה לפני. 
רק שדרעי וליצמן, לא ששו להיות ה'גוי של שבת'. בטח 
לא של ביבי נגד נפתלי ואיילת. בוודאי לא כשהמשמעות 

הציבורית תהיה, נתינת יד לעקירת יהודים מאדמתם. 
מכל,  המאיים  לדמון  שמאל  המושג  את  שהפך  נתניהו 
שמאלה  בנטייה  כפוליטי,  תקשורתי  יריב,  כל  ומאשים 
יוצרו. לא הפינוי בעמונה שהוא  גילה שהגולם קם על   –
יצליח  מי  השאלה  אלא  הפרק,  על  עמד  מוגמרת  עובדה 
במקור,  )השגיאה  "סמולני"  הטיקט  את  למי  להדביק 

ברשתות החברתיות(. 
מרגע שהחוק אושר בוועדת השרים, חברי הקואליציה 
שהחקיקה  למרות  בעד,  להצביע  עקרונית  מחויבים 
ובכל  הקואליציוני.  בהסכם  נכללה  לא  הזאת  הספציפית 
זאת, ברור לכולם כי גם אם יימצא הרוב במליאה להעברת 
ולאחריה  )רביעי(,  היום  טרומית  בקריאה  החוק  הצעת 
בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית תוך שבועיים – החוק 

הזה, ינפח את נשמתו עם לידתו. 
גם אם נתניהו לא יעכב את החוק בוועדות, וההליך יושלם 
לפני שיגיע מועד הפינוי, הרי שעתירה לבג"ץ תוגש, החוק 
שניתן  הנוספים  המקומות  גם  כמו  תפונה,  ועמונה  ייפסל 

המתיישבים  ישלמו  המחיר  את  חלוט.  דין  פסק  בעניינם 
גזולות  קרקעות  לרכוש  כדי  משכנתא  שלקחו  האומללים 
יהודים  ושומרון,  ביהודה  הידועים  הקרקעות  מסוחרי 
הנעולים  והסנדלים  מטעה,  הרך  שדיבורם  מתוחכמים 

לרגליהם, מבלבלים אויב וגם אוהב. 
ולא  הקרב  תודעת  כרגיל,  תעניין  הפוליטיקאים  את 
הניצחון או ההפסד במערכה. בנט יאשים את ביבי, ביבי 
ישי שהתחיל את הקריירה הפוליטית כמגן  את בנט. אלי 
שמאלי )"אני אומר במפורש: כן אוסלו, כן פינוי חברון, 
וסיים   )1.12.2002 ל'הארץ'  ראיון  מתוך   – ערפאת"  כן 
כבלם ימני קיצוני, ימשיך להאשים מן הסתם את דרעי, עם 
סיבה ובעיקר בלי. בעניין הזה, מסוכן להכביר מילים, כי 
לאיש שהתרעתו אומנותו, יש אקדח בקרסול, כפי שהעיד 
השבוע על עצמו. האיום מרתיע למדי בהתחשב בסמיכות 
המאורעות בלוח השנה, למרות שלאחרונה, הוא לא ממש 

מצליח לקלוע למטרה.
אחד השרים הסביר בסיום הישיבה כי בסופו של דבר, 
 – לא  או  מפרופורציה  ייצא  הזה  המשבר  אם  שיקבע  מי 
עשרה  יממש  טראמפ  "אם  טראמפ:  הנבחר  הנשיא  יהיה 
אחוזים ממה שהוא ואנשיו הבטיחו לפני הבחירות ויאפשר 
ובמקומות  עציון  בגוש  אדומים,  במעלה  בגושים,  לבנות 
זאת  לעומת  אם  עמונה.  את  יזכור  לא  אחד  אף  נוספים, 
נגלה נשיא שלא עושה חשבון, ומנסה לסגור את מה שהוא 
הגדיר השבוע 'עסקה' - על חשבוננו, עמונה עלולה להפוך 

לניצוץ שידליק תבערה גדולה".

דינה דמלכותא
אם הכותל המערבי היה ממוקם בעמונה – סביר להניח 
שהסוגיה הבוערת בימים אלו, הייתה פרשת הכותל הדרומי 
אך  חוגגת  הצביעות  מקדשנו.  בית  שריד  על  שמאיימת 
לפחות לקח חשוב אחד נלמד מעמונה וצריך להיות מיושם 
אשתו  את  המלך  ינאי  שלימד  תובנה  אותה  זוהי  בכותל. 
הלל  אם  הצבועים".  מן  אלא  תתייראי  "אל  מותו:  לפני 
מחייב את העניים, הרי שעמונה מחייבת את הפוליטיקאים 

הדתיים-לאומיים.
הרפורמים  קיבלו  התפוצות,  כשר  בנט  של  במשמרת 
במכבסת  שכונה  הדרומי  בכותל  להתנחל  לגיטימציה 
הסבירו  היהודי  בבית  החברים  ישראל".  "עזרת  מילים: 
לנו שאין ברירה. היועמ"ש מחייב ואי אפשר ללכת לו על 
הראש ולהעביר חוק שייכשל בבג"ץ. דינא דמלכותא דינא 
איש  מלכות  של  מוראה  אלמלא  דינה(,  זילבר  דינה.  )או 
את רעהו חיים בלעו – וכל שאר פתגמי חז"ל, שיפי הנפש 

יודעים לצטט ולהנגיש כדי לתרץ ויתורים ופשרות. 
אז איך זה פתאום, שכל התובנות הממלכתיות הנהדרות 
המקודש  במקום  בראשית  סדרי  לשנות  שאפשרו  הללו 
ביותר, לא תקפות כשמדובר בגבעה שאין בה שום קדושה 
מיוחדת, לבד מהעובדה שהיא קרקע בבעלות פלסטינית? 
וביהמ"ש,  היועמ"ש  הוראות  אחר  להרהר  אסור  בכותל 
היועמ"ש,  על  לצפצף  אפשר  לעמונה  נוגע  כשזה  אבל 
לזלזל בבית המשפט העליון ולרמוס את הדין הבינלאומי. 
את  ללמדנו  כדי  אלא  לעולם  באה  לא  עמונה  פרשת  אם 

הלקח הזה, דיינו.
הסוגיה  את  השכיח  בעמונה  האובססיבי  העיסוק 
מסתבר,  היא,  גם  אך  מקדשנו,  בית  שריד  של  החשובה 
עומדת אחר כותלנו. בסופ"ש הנוכחי יפקע המועד שקצב 
ביהמ"ש למדינה, להגיש את תגובתה לעתירה המורחבת 
בעניין מתווה הכותל. ראש-הממשלה, שר הדתות, הרבנים 
הראשיים ומי לא – אמורים להגיש את תגובתם, באמצעות 
פרקליטות המדינה. נכון למועד כתיבת השורות בבוקר יום 
שלישי, איש מהמעורבים החרדים, לא ראה אפילו טיוטה.

לחברים  דווקא  תודה  לומר  צריך  האירוניה  למרבה 
במחנה הציוני שהזכירו לנו את הדד-ליין המתקרב. סיעת 
המחנ"צ הגישה ביום שני הצעת אי אמון בממשלה, לנוכח 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

עם הגב לכותל 
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ויצירת קרע עם  גרירת הרגליים במשבר הכותל 
יהדות התפוצות. תודו שזה תפור על בוז'י, לדבר 

על הכותל, כשהזרקורים מופנים לעמונה.
שהוגשה  הכותל,  בסוגיית  האי-אמון  הצעת 
ביום שני, נכרכה באי אמון נוסף בנוגע ל'תוכנית 
ביקשו  ירשת  וגם  רצחת  של  בסוג  הצפון'. 
שמתקוטט  דרעי  הפנים  משר  האוצר  במשרד 
ולהשיב,  לעלות  הגליל,  תקצוב  על  האוצר  עם 
הם שפשפו  הצפוני.  לאי-אמון  בנוגע  במקומם, 
והבינו  מיד,  הסכים  כשדרעי  בתדהמה  עיניים 
עלה  שהוא  לפני  קלה  שעה  בדיעבד.  רק  מדוע 
בלשכת  לחברים  דרעי  הבהיר  להשיב,  לדוכן 
של  לאי-אמון  גם  להשיב  מתכוון  שהוא  רה"מ 

המחנ"צ בנוגע למשבר הכותל.
שקלט  לראש-הממשלה  חסר  היה  זה  רק 
באיחור כי מצפון תיפתח הרעה. אחרי הביקורת 
שעבר  בשבוע  לראשונה  מתח  שהוא  הפומבית 
נגד הרפורמים, חטף נתניהו גינויים מכל החברים 
שקראתם  אלה  העמוקים,  הכיסים  עם  בחו"ל 
עליהם בתחקירי דרוקר ושות'. הביקורת שלהם 
של  הפנטסטי  הנאום  אחרי  לצונאמי  הפכה 
וגם  להם  שהזכיר  נתניהו,  בממשלת  שר  דרעי, 
הגלות  שנות  במשך  כי  ששכחו,  מתוכנו  לאלה 
הוציאו הרפורמים מספרי התפילה את הכיסופים 
והערגה לשוב לציון הבנויה. דרעי שאל, מה יש 
להם לחפש בכותל אם אינם מייחלים לבניין בית 

המקדש - חוץ מאשר את הפרובוקציה לשמה. 
ולהגיש  לעלות  מתכוון  שדרעי  שמע  ביבי 
מנה שניה ושלח את ראש הלשכה יואב הורביץ' 
תגרום  אל  הדוכן.  על  תעלה  "אל  להרגיע.  כדי 

לנתניהו כאב ראש נוסף", אמר יואב לאריה. 
דרעי,  שאל  בעצם",  לי  אומר  אתה  "מה 
אותנו?".  ולא  הרפורמים  את  סופר  "שביבי 
הרי  )ואתם  לו  ביקר  נשבע  בתגובה,  הורביץ' 
יודעים מהו הנכס היקר ביותר בבית רה"מ( שלא 
בכך עסקינן, והבטיח לתאם את תגובת הממשלה 

שתובא על הדוכן בשם צחי הנגבי. 
ולבסוף  טיוטות,  שהוחלפו  לאחר  רק 
מתלהם,  בלתי  אך  ברור  גינוי  עם  נוסח  גובש 
להעביר  דרעי  ניאות  הרפורמית,  לפרובוקציה 
הכנסת.  דוכן  על   – העמידה  זכות  את  להנגבי 
צחי עלה ובטון שלו ורגוע, הלם בעדינות בבטן 
הרכה. בפעם הראשונה, דובר רשמי מטעם רה"מ 
תקף אישית את "ראש התנועה הרפורמית שהגיע 

לארץ ולא ביקש פגישה עם ראש הממשלה אבל 
כן מיהר להיפגש עם יו"ר האופוזיציה". כל זה, 
לדברי הנגבי - שתואמו מראש, הועלו על הכתב 
לספקות  נוסף  "סימן  מהווה  לדרעי,  ושוגרו 
למציאת  אורתודוכסים  הלא  הזרמים  בכוונת 
פתרון". ואת זה, לא אנחנו אמרנו. זה הוא אמר.

הפרחים לטראמפ
מיותר להתגולל על נתניהו גם בפרשת הכותל. 
ראש הממשלה הוא האחרון אותו ניתן להאשים 
במשבר. בסיפור הזה, הוא שלח את מנדלבליט, 
עמדות  לתאם  הממשלה,  כמזכיר  בתפקידו  עוד 
מול ח"כינו האמיצים מהרגע הראשון. הם ולא 
הוא, נסוגו מההסדר הראשוני שאושר בממשלה, 
ותואם עמם מראש בהסכמה שבשתיקה. עכשיו, 
באופק,  נראית  לא  והכרעה  הסתבך  כשהעסק 
 – בקוראלס  מובלים  שוב,  עצמנו  מוצאים  אנו 
רגליים  גרירת  למשחטה.  בדרך  השוורים  נתיב 
ידועה  לתוצאה  מובילות  מהכרעה,  והימנעות 

מראש, ואף פעם לא לטובה.
הזה  הסוג  מן  להתנהלות  שליליים  תקדימים 
מהשנה  היטב,  הזכורה  הדוגמה  חסרים.  לא 
האחרונה, היא תגובת המדינה לעתירות נגד חוק 
ולא  ידעו  לא  ראו,  לא  החרדים  הנציגים  הגיוס. 
שמעו – או אולי לא רצו לראות, לדעת ולשמוע 
מדיניות של בת  עומדת המדינה להשיב.  – מה 
בין  המגע  לרגע  עד  כידוע,  אפקטיבית  יענה, 
כולם  נגמר בחוק הגיוס,  זה  לניצוד. איך  הצייד 
יודעים. התגובה שיקפה פרשנות הפוכה בתכלית 

מעמדתם של חברי הכנסת החרדים. 
הכותל,  בעתירת  המדינה  פרקליטות  תגובת 
בבג"ץ,  לנו  שיחכה  למה  הקדימון  רק  תהיה 
התחמקות  מוקדמת.  פוליטית  הכרעה  בהיעדר 
יותר  הרבה  קשה  הכרעה  תגרור  מלהכריע, 
ארגונים  שבעה  של  המורחבת  לעתירה  בבג"ץ. 
להפקיע  הדורשים  הרפורמים,  ארגוני  ובמרכזם 
ולהוסיף  במתחם,  הראשית  הרבנות  סמכות  את 
הכותל,  למורשת  בקרן  כחברות  מטעמם  נשים 
נוספה דרישת נשות הכותל לאפשר להן להתפלל 
הכרעה  ללא  שעובר  יום  כל  הרחבה.  בתוך 
בבג"ץ,  לכת  מרחיקת  הכרעה  בממשלה, מקדם 
האל- לנקודת  יגיע  בכותל  המצב  שלאחריה, 

חזור, כמו בעמונה. 
שאינם  וליצמן  גפני  דרעי,  את  להבין  אפשר 
האבנים  את  בגופם  ולעצור  לשכב  מוכנים 
גילו  הם  הקודם,  בסיבוב  המתגלגלות. 
טובה.  כפוית   - החרדית  הציבורית  שהתודעה 
החרדית  שהתקשורת  מכך  חששו  בעבר  אם 
והפאות  הזקן  את  לגולשים  תגלח  ברשת, 
החשש  שכיום  הרי  מטאפורית(,  )מטאפורית, 
השליליות  הכותרות  הפוך.  הפוליטיקאים(  )של 
הפוליטיקאים  של  כתפיהם  על  מעמיסות 
החרדים פרומקייט מכביד ולא מידתי. אין מקום 
היינו,  לסאטמר  להסדרים.  סדק  אין  לפשרות, 
הוביל  זה  לאן  ראינו  דמינו.  אהרון  לתולדות 
במשבר הרכבת. יש מי שטוען )הדמות הרבנית 
תופעה.  באותה  מדובר  בכותל  גם  כי  ידועה(, 
התסכול לפשר ההתנהלות מובן, אך לגופה של 
נכונה. בנוגע לכותל,  השוואה, לא בטוח שהיא 
שכבות  מגלים  סוגיה,  של  לעומקה  כשיורדים 

גיאולוגיות נוספות, מורכבות וטעונות. 
ראש-הממשלה  הביע  כבר  סגורות  בשיחות 
מבחינתו.  לכת  מרחיקת  לפשרה  ללכת  נכונות 
כניסה   – המרכזיות  המחלוקת  נקודות  בשתי 
הרפורמים  נציגי  בהשתתפות  ומועצה  משותפת 
– הבהיר נתניהו כי הוא מוכן ללכת כברת דרך 
רלוונטי  היה  זה  כל  החרדים.  לקראת  נוספת 
לפני שנודעו תוצאות הבחירות בארצות-הברית. 
כשהרפורמים  לאחריהן,  וכמה  כמה  אחת  על 
בחדר  מטעמם  מועמדת-ההמשך  את  איבדו 
וקיבלו במקומה, נשיא שמרן עם חתן  הסגלגל, 
יצרכו  הם  הקרוב,  החנוכה  בחג  אורתודוקסי. 
לחפש במקום אחר מי שיעשה נס, "לאבותיהם 

ולאמותיהם". 

תקדים עמונה
של  השבת  שומר  חתנו  קושנר,  ג'ארד 
אך  הדרומי,  בכותל  פתקים  יטמין  לא  טראמפ, 
שעבר  בשבוע  משם.  ולא  מפה,  תבוא  הישועה 
הגר"ש  הקדושים,  והמקומות  הכותל  רב  נועד 
גפני,  )דרעי,  דג"ל  סיעת  חברי  עם  רבינוביץ, 
הסתמנה  לא  הפגישה,  אחרי  גם  אולם  ליצמן(, 
התקדמות שתאפשר להכריע בממשלה ולהורות 
לפרקליטות מה להשיב, כדי לנסות להציג בפני 
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אם הלל מחייב 
את העניים, 

הרי שעמונה 
מחייבת את 

הפוליטיקאים 
הדתיים-
לאומיים. 

בפרשת הכותל 
הסבירו לנו 

בבית היהודי 
שאין ברירה. 

היועמ"ש מחייב 
ואי אפשר ללכת 

לו על הראש 
ולהעביר חוק 

שייכשל בבג"ץ. 
דינא דמלכותא 
דינא )או דינה. 

זילבר דינה(, 
אלמלא מוראה 
של מלכות וכו' 
– ושאר פתגמי 

חז"ל, שיפי 
הנפש יודעים 

לצטט ולהנגיש 
כדי לתרץ 

ויתורים ופשרות. 
אם פרשת 

עמונה לא באה 
לעולם אלא 

כדי ללמדנו את 
הלקח הזה, דיינו

לא הסכימו להיות גויים של שבת. השרים דרעי וליצמן בפתח לשכת ראש הממשלה                                                             )צילום: מארק ישראל סלם(
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חלף  שבוע  ברורה.  ממשלתית  הכרעה  בג"ץ 
כן,  דווקא  לרעה,  לטובה.  השתנה  לא  ודבר 
הואיל ושעון החול הולך ואוזל. פגישה נוספת 
עם רה"מ אמורה להתקיים בסופ"ש. זה כבר לא 
בדקה התשעים אלא בזמן פציעות. נכון למועד 
תגיש  המדינה  כי  מסתמן  השורות,  כתיבת 

בקשת ארכה להגשת התגובה.
הוויכוח הגדול בין החברים מתמקד בדילמה 
של  הנוספת  בהתרככות  להסתפק  יש  האם 
שהיא  לפשרה  האחרון  ברגע  ולהסכים  רה"מ 
הרע במיעוטו, או שמא עמדת רה"מ היא בסך 
טובה.  יותר  הרבה  תוצאה  להשגת  מבוא  הכל 
בעניין  להתגמש  נכונות  הביע  כבר  נתניהו 
הכניסה הנפרדת והמועצה המשותפת – אליה 
שלו  את  הוא  ציבור.  נציגי  ולא  פקידי  יצורפו 

עשה. כעת זה תלוי בנו. 
לקיצוניים  הצדדים  את  לחלק  לנסות  מיותר 
מול מתונים, בהתאם לדמויות שכולנו מכירים. 
מתון,  כסמן  תמיד  שנתפס  דרעי,  דווקא 
עקרונית  עמדה  הזאת  בסוגיה  השבוע  השמיע 
ומצא  הזמן,  בגלגל  אחורה  חזר  הוא  ברורה. 
המשפטי  בהליך  מעורבים  היו  ש"ס  ששרי 
מרצ  כשנציגת  השמונים,  שנות  בשלהי  כבר 
הכותל,  נשות  ארגון  ויו"ר  ירושלים  בעיריית 
הכותל  רב  נגד  לבג"ץ  עתרה  הופמן,  ענת 
והמקומות הקדושים דאז הרב מאיר יהודה גץ 
לנשות  ומשרד הדתות, בדרישה לאפשר  זצ"ל 
הכותל להתפלל ברחבה. ש"ס דרשה להצטרף 
העמידה  היועמ"ש  לעמדת  ובניגוד  כמשיבה, 

עו"ד מומחה מטעמה, צבי טרלו.
מהזן  אמיתי,  ערכי  ליברל  טרלו,  עו"ד 
נחשב  ברק,  של  החוקתית  במהפכה  שהוכחד 
אז לשם דבר בעולם המשפט המנהלי-חוקתי. 
יציאתו  טרם  המדינה,  בשירות  בתפקידיו 
הבג"צים  מחלקת  בראש  עמד  הוא  לפנסיה, 
פרקליט  כסגן  ושימש  המדינה  בפרקליטות 
המדינה. במלחמת ששת הימים ולאחריה הוא 
באזורי  צה"ל  לכוחות  משפטי  כיועץ  שימש 
יהודה ושומרון. חוות הדעת שניתנו אז על ידי 
המשפטנים המוסמכים, ממשיכות לעורר סערה 
עד היום, ראה ערך עמונה. באותה תקופה הוא 
יעקב  מונה ליועץ מיוחד לשר המשפטים דאז 
שמשון שפירא. את הנוהג המשפטי שהוחל על 
הוא   - ליהודים  רק  ולא   - המקומות הקדושים 

לא רק הכיר, אלא גם החיל.
משפטיים  תקדימים  סמך  על  הוכיח  טרלו 
הקדושים,  במקומות  כי  מקרוב,  הכיר  שהוא 
סוגיית חופש הפולחן לא יכולה להיות מוכרעת 
את  לשכנע  וקשה  היות  שיפוטית.  בערכאה 
ממקורותינו,  ראיות  באמצעות  ישראל  שופטי 
הוא הביא דוגמאות, להבדיל, דווקא מכנסיית 
ומהמסגדים  לחם  בבית  הנוצרית  המולד 
את  שאל  טרלו  הבית.  הר  שעל  המוסלמיים 
שולי,  זרם  אם  מכריעים  היו  איך  השופטים 
מוסלמי או נוצרי, היו תובעים "חופש פולחן" 
משלהם, ודורשים לדוגמה, להניף צלב במסגד. 

אללה אכבר.
משפטית  תובנה  על  התבסס  הזה  הטיעון 
תפילה  לבתי  בניגוד  כי  הסביר  טרלו  עמוקה. 
סטנדרטיים – שאפשר לבנות לכל זרם בדרכו, 
הרי שאת המקומות הקדושים, שאדמתם ספוגה 
"אין  לשניים.  לחלק  אפשר  אי  בהיסטוריה, 
אקצה,  אל  מסגדי  שני  לא  מולד,  כנסיות  שתי 
הסביר  מערבי",  כותל  שני  לא  גם  ולהבדיל 
טרלו, "חופש פולחן אישי צריך להיות לכולם, 

אבל אופי הפולחן חייב להיות אחיד בכל אחד 
רק  כאוס.  ייווצר  ואחרת  הואיל  מהמקומות 
הרשות המבצעת שנבחרה על ידי הציבור, ולא 
הרשות השופטת, רשאית וצריכה להחליט מה 

יהיה אופי הפולחן". 
היא  לרפורמים,  הדרומי  הכותל  הקצאת 
הזאת  המשפטית  הדילמה  את  לפתור  ניסיון 
וליצור למעשה שני כתלים. התובנה הנשכחת 
שהוצגה  הגדולה  שהפשרה  מלמדת  טרלו  של 
"גילינו  חשבוננו.  על  בעיקר  היא  כהישג,  לנו 
שהתנגד  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  של  מכתב 
ארכיאולוגי  גן  לקיום  אפילו  תשכ"ח  בשנת 
מבטיח,  וגם  דרעי  מסביר  הדרומי",  בכותל 
"במצב שנוצר איאבק בכל הכוח כדי שלרבנות 
ולנו  לה  ויתאפשר  פרטי  ייצוג  יינתן  הראשית 
האמיתיות  המשפטיות  הטענות  את  להביא 
לא  המשפט  שבית  כשהוכחנו  אז,  שהבאנו 
מתערב באופי הפולחן אלא רק בעצם הגישה 
לא  הוא  הפולחן,  באופי  אדם.  לכל  החופשית 
יכול להתערב כפי שלא יעז להתערב להבדיל, 

באופי הפולחן במסגדים שעל הר הבית".
אותנו לא צריך לשכנע בצדקת טענותיו של 
יושבים  לא  כבר  ימינו,  דרעי, אבל בבג"ץ של 
הסיכויים  ולפיכך  טרלו  של  מסוגו  אנשים 
שעמדתו תתקבל – דומים לסיכויי ההישרדות 
מאמין  דרעי  זאת,  ובכל  ההסדרה.  חוק  של 
שעמידה   - מקווה  לומר:  יותר  נכון  ואולי   -
לכל  שבג"ץ  לכך  תביא  בממשלה,  עיקשת 
היותר, יאלץ את הממשלה לקבל הסדר מרוכך, 
מעין זה שהציע לאחרונה רה"מ. עדיף שבג"ץ 
ולא  כגיגית,  הר   – רפורמית  פשרה  יכפה 
שיקבלו זאת עליהם באהבה, הנציגים החרדים 

לדבר ה', במסגרת החלטה בממשלה.
הבעיה היא שגם זה לא בטוח. מרחב התמרון 
יגיעו  ואם  מוגבל,  אינו  בג"ץ  החלטת  של 
הדברים לפתחו – ההכרעה עלולה להיות הרבה 
יותר קשה ופוגענית ממתווה הפשרה הראשוני 
המשפט  בית  לשופטי  בממשלה.  שאושר 
העליון יש אופי שיפוטי ומזג ליברלי – מהסוג 
שנשיא אמריקני שמרן, מעולם לא היה מאשר 
הזהות  בארצות-הברית,  במולדתו.  לבחירה 
מערכת  במרכז  עומדת  השופטים  של  הערכית 
לדבר  יכול  הבוחר  בישראל,  ואילו  הבחירות, 
אל העצים ואל האבנים. בינתיים גם אל הכותל. 
שרת  של  לזכותה  לומר  לפחות  אפשר 
שופטים,  לבחירת  הוועדה  ויו"ר  המשפטים 
איילת שקד, שבסבב הבחירה הקרוב לשופטי 
שינוי  לחולל  לנסות  מתכוונת  היא  העליון, 
המדרש  מבית  שניים  או  שופט  גם  ולמנות 
שלנו,  במגרש  הרב,  לצערנו  הציוני-דתי. 
חרדית  בישיבה  שהתחנך  היחיד  המועמד 
הוא  לעליון,  המועמדים  ברשימת  ונכלל 
השופט משה סובל, 'חברונער' מבריק ומשפטן 
מנהליים  לעניינים  בביהמ"ש  בחסד, שבשבתו 
ירושלים  חומת  את  שפרץ  זה  היה  בירושלים, 
קשת  רחבת  שהסדר  וקבע  הכותל  נשות  בפני 

רובינזון – אינו מספק. 
השורשים  בעל  המועמד  נראה  כך  אם 
החרדיים, עדיף לתור אחר מועמדים ליברליים-

חילונים מסוגו של טרלו. עד שזה יקרה ולעליון 
ימונו גם שופטים מהמיליה הזה, אין שום סיבה 

שנשליך את יהבנו על שופטי הבג"ץ.

המועמד היחיד שהתחנך בישיבה חרדית ונכלל 
ברשימת המועמדים לעליון, הוא השופט משה 

סובל, 'חברונער' מבריק ומשפטן בחסד, שבשבתו 
בביהמ"ש לעניינים מנהליים, היה זה שפרץ את 
חומת ירושלים בפני נשות הכותל. אם כך נראה 

המועמד בעל השורשים החרדיים, אולי באמת עדיף 
להישאר עם שופטים ליברליים-חילונים

דורות ישרים ומבורכים לאורך ימים ושניםעדי עד, על אדני התורה, בקשר של קיימאיהי רצון שתהיה השמחה שלמה בבניית בית נאמן בישראל, בנין ר' מנחם מנדל הי"ו עב"ג בשעטמו"צ

 איש האשכולות והמעשנשגר איחולינו הלבביים, לידידנו הנכבדמעומק ליבנו,שמחים ונרגשים בברכת ידידיםברכת מזל טוב לבבית

בברכה, הנהלת

 ולכל המשפחה הנכבדה, לרגל שמחת נישואי הבןיו"ר בולטון פוטנציאל הרב אברהם איסר בריסק הי"ו 

בס“ד 

רבינו הגדול  
מרנא 

אבי עזרי 
זיע“א 

יום חמישי, ט“ז בחשון תשע“ז 

העליה לאוהל הציון הקדוש בכל שעות היממה ברציפות 

   תפילת רבים המונית, ביום רביעי בערב, בחצות הלילה, בשעה 23:30 בדיוק 

תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו והוא ימליץ טוב בעדינו 

אלפי חוברות תפילה יעמדו לרשות המוני העולים 
תאורה מיוחדת בכל מתחם הציון גם ב“ליל שישי“ ו”מוצאי שבת“ כל הלילה 
עמדות בטחון ואבטחה, ורכבי חירום והצלה בכל שעות היממה 
”הדלקת נרות“ רק במתחמים המסומנים - ”אהלי ענק“ נפרדים לגברים ונשים. אוהל מיוחד לכהנים 
אכיפה מיוחדת להסדרת דוכני המכירות, פרסומי הזיכרון וקופות הצדקה 
בכל הישיבות והכוללים ובמוסדות החימוך לבנים ולבנות, ייאמרו דברי זכרון וחיזוק, לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה 

משרדנו מייצג זוכים וחייבים מול לשכות ההוצאות 
לפועל השונות, איחוד תיקים, סגירות תיקים וניהול 

מו"מ וייצוג בהליכי פשיטת רגל     

משרד עו"ד תומר ברזיק

מייל : tomer@barziklaw.com כתובת : דניאל פריש 3, תל אביב 
החרש 16, נס ציונה  טלפון : 03-6078888 | 08-9300408

חובות זה לא גזרה משמיים
חייב כסף? חייבים לך כסף?



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



סניף בני ברק





ט"ו בחשון תשע"ז 16/11/16 בני ברק 1228

מאת: שי בן מאיר

חוקי  כל  את  שרמס  קמפיין  אחרי  משם:  שרואים  דברים 
הפוליטיקלי קורקט, נשיא ארה"ב הנבחר דונלד טראמפ, משמיע 
כבר הצהרות מתונות הרבה יותר בראיונות ראשונות לתקשורת 

האמריקנית.
לסכסוך  טראמפ  התייחס  ג'ורנל",  סטריט  ל"וול  בראיון 
הישראלי פלסטיני, והגדיר אותו "מלחמה שלעולם לא נגמרת", 
עסקאות,  שעושה  כאדם  האולטימטיבי.  ההסכם  "זה  לדבריו, 
והייתי  להשגה.  ניתנת  הבלתי  העסקה  את  לעשות  רוצה  הייתי 

רוצה לעשות זאת למען האנושות".
הצהרות מתונות יותר השמיע דווקא בנושאים שעמדו במרכז 
הקמפיין. ובהם ביטול רפורמת הבריאות של הנשיא היוצא ברק 
אובמה "אובמה קר", שאותה התחייב לבטל, אך כעת אמר כי 
בעקבות פגישתו עם אובמה הוא ישקול להשאיר חלקים ממנה.

פרשת  את  שיחקור  מיוחד  תובע  ימנה  כי  הצהרתו  על  גם 
האימיילים של יריבתו הילרי קלינטון ויכניס אותה לכלא, ניסה 
להתחמק ואמר: "זה לא משהו שהשקעתי בו מחשבה רבה, כי 
אני רוצה לפתור את סוגיות ביטוח הבריאות, התעסוקה, בקרת 

הגבולות ורפורמת המס".
הזוג  בני  את  טראמפ  שיבח  כבר   ,CNN-ל שהעניק  בראיון 
קלינטון. על הילרי אמר כי היא "חזקה מאוד וחכמה מאוד". הוא 
סיפר על השיחה שהייתה להם בליל הבחירות: "הילרי התקשרה 
וזו הייתה שיחה נהדרת. זו הייתה שיחה קשה עבורה, אני מתאר 
לעצמי, קשה יותר משהיא הייתה עבורי במקרה ההפוך. ועבורי 
לו זה היה הפוך זה היה קשה מאוד, מאוד. היא לא יכלה להיות 
נחמדה יותר. היא פשוט אמרה 'ברכות, דונלד, כל הכבוד', ואני 

השבתי 'אני רוצה להודות לך מאוד, היית יריבה נהדרת'".
כי  סיפר  הוא  מאוד".  מוכשר  "בחור  הוא  כי  אמר  ביל  על 
יום לאחר הבחירות: "הוא היה הכי אדיב שאפשר  הם שוחחו 
להיות. הוא אמר שזו הייתה התמודדות מדהימה, אחד הדברים 
הכי מדהימים שהוא ראה. הוא היה מאוד מאוד נחמד, באמת".

לקבל  מוכנים  לא  ארה"ב  מאזרחי  גדול  חלק  זאת,  עם  יחד 
מפגינים  אלפי  יצאו  האחרונים  בימים  הבחירות.  תוצאות  את 
לרחובות ארצות הברית למחות על בחירתו של דונלד טראמפ 
אירועי  נרשמו  אף  אורגון  במדינת  בפורטלנד  המדינה.  לנשיא 
של  ראווה  וחלונות  מכוניות  של  שמשות  שבירת  עם  ונדליזם 

חנויות.
טראמפ  למגדל  מחוץ  מפגינים  מאות  התאספו  יורק,  בני 
הנשיא  לא  "טראמפ,  קראו  ההמונים  החמישית.  שבשדרה 
שלי", וקריאות נוספות בגנותו של הנשיא הנבחר. דיוויד, אחד 
יש  האקלים,  משבר  לפתרון  הסכם  לנו  "יש  אמר  מהמפגינים, 
הסכם גרעין עם איראן, יש הכול. אבל האדם הזה – טראמפ הוא 

האדם הלא נכון בכל אחד מהתחומים האלה".
מוקדם יותר, בעת שהנשיא המכהן אובמה קיים את פגישתו 
הראשונה עם טראמפ, צעדו כמאה מפגינים מחוץ לבית הלבן 
ברחבי  התפרסו  ההפגנות  שנאה".  מנצחת  "אהבה  וקראו, 
ראשי  כביש  מפגינים  חסמו  אנג'לס  כשבלוס  הברית,  ארצות 
ובסן פרנסיסקו הפגינו למעלה מאלף סטודנטים. גם במניסוטה, 

בשיקאגו ובפורטלנד נרשמו הפגנות מקומיות.
נגדו.  להפגנות  לראשונה  טראמפ  התייחס  השבוע  בתחילת 
מפגינים  כעת,  ומוצלחות.  פתוחות  בחירות  קיימנו  "בדיוק 
לא  מאוד  זה  מוחים.  התקשורת,  בידי  המוסתים  מקצועיים, 

הוגן".
ראש עיריית ניו יורק לשעבר רודי ג'וליאני, שתמך בטראמפ 
לאורך כל הדרך ואף צפוי לקבל תפקיד בממשל החדש, התייחס 
בראיון לרשת 'פוקס' להפגנות, ואמר: "הם חבורה של תינוקות 

מפונקים ובכיינים".

השיחה עם נתניהו

ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס בפתח ישיבת הממשלה 
לבחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב, אך ביקש להרגיע 
ולהצהיר  בנושא  להתבטא  שמיהרו  הכנסת  וחברי  השרים  את 
בגלל  ועוד,  בשטחים  הבניה  לגבי  המדיניות  את  לשנות  יש  כי 

בחירת טראמפ.
של  הנבחר  הנשיא  עם  בטלפון  שוחחתי  שעבר  "בשבוע 
ארה"ב, דונלד טראמפ", פתח נתניהו. "גם בשיחה הזו, הנשיא 
ידידות  לישראל.  מאוד  עמוקה  ידידות  ביטא  טראמפ  הנבחר 
שמסביבו  הצוות  את  גם  להוסיף,  חייב  ואני  אותו,  שמאפיינת 
הרבה שנים. בשנים האחרונות אנחנו ניהלנו בתבונה ובאחריות 
את היחסים שלנו עם ארה"ב – הגדולה והחשובה בידידותינו 
בשנים  וגם  הקרובים,  בחודשים  גם  זאת  לעשות  ונמשיך   –

הקרובות.

כדי  בהקדם  להיפגש  קבענו  ואני  טראמפ  הנבחר  "הנשיא 
לדון בכל הנושאים החשובים שעל הפרק בין ארה"ב וישראל. 
לאפשר  הכנסת,  ומחברי  מסגניהם  השרים,  מכל  מבקש  אני 
ישראל  מול  מדיניותו  את  איתנו  יחד  לגבש  הנכנס  לממשל 
והאזור, בערוצים המקובלים והשקטים, ולא באמצעות ראיונות 

והצהרות".
כזכור, מיד לאחר בחירתו של טראמפ, התבטאו שרים וחברי 
כנסת מהימין, גם מהבית היהודי וגם מהליכוד, כי כעת בשלה 
השעה להפסיק את הקפאת הבנייה בהתיישבות ובירושלים וכי 

הגיע הסוף למדינה הפלסטינית.

בונים על טראמפ

של  הרשמי  ההשבעה  לטקס  מחכים  לא  ירושלים  בעיריית 
הנשיא הנבחר דונלד טראמפ וכבר מתחילים להפשיר תוכניות 

בנייה.
בנייה  להפשרת  מתכוננים  ירושלים  בעיריית  הדיווח,  לפי 
בשכונות העיר שמעבר לקו הירוק, בעיקר בשכונות רמת שלמה 
וגילה, שניסיונות הבנייה בהן עד כה נתקלו בהתנגדות הקהילייה 

הבינלאומית בכלל ואובמה בפרט.
מאיר  ירושלים,  העיר  ראש  סגן  והבנייה,  התכנון  ועדת  יו"ר 
את  לממש  לא  לחצים  "היו  כי   ,2 לחדשות  אמר  תורג'מן, 
התכניות, של מה שנקרא כביכול 'מעבר לקו הירוק'. לא נתנו, 

לא אפשרו, לממש את הבנייה שם".
הממשלה,  ראש  מלשכת  הופנו  "הלחצים  כי  הוסיף,  הוא 
מהממשל האמריקני. ראש הממשלה היה פונה אלינו כל הזמן 
וכך זה  להוריד את התכניות האלה, לדחות את התכניות הללו 
עבד לאורך כל הזמן. כל התכניות שמוקפאות כבר הרבה מאוד 

שנים".
לדבריו, מדובר ב-"2,600 יחידות דיור בגבעת המטוס, 3,000 
מלא  ועוד  שלמה  ברמת  דיור  יחידות   1,500 בגילה,  יחידות 
תכניות שאני מתכוון לנצל את חילופי השלטון בארה"ב ולהביא 
אותן לאישורים. עד היום הופנו אלינו כל הזמן לחצים מכיוון 
לשכת ראש הממשלה אחרי שבארה"ב כעסו – להוריד, להסיר, 
לעכב. זה נגמר. מעכשיו אנחנו מתכוונים להוציא את התכניות 

המוקפאות".

מה יישאר מהבטחות הבחירות של טראמפ לאחר שיחל את כהונתו?

עידן טראמפ יוצא לדרך
זמירות חדשות: לאחר קמפיין מתלהם, הנשיא נבחר דונלד טראמפ מרגיע ומשנה כיוון ביחס לסכסוך הישראלי-

פלסטיני: "כאדם שעושה עסקאות, הייתי רוצה לעשות את העסקה הבלתי ניתנת להשגה. והייתי רוצה לעשות זאת 
למען האנושות" ● על מינוי תובע נגד קלינטון אמר: "לא השקעתי בזה הרבה מחשבה" ● ההפגנות נגד בחירת 

טראמפ ממשיכות במספר מדינות בארה"ב

מתחיל עידן חדש. נתניהו בפגישתו עם טראמפ בביקורו בארה"ב לפני הבחירות                                                                                                      )צילום: קובי גדעון, לע"מ(



« הנתונים קשים מאוד: 1 מכל 6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל 50, עלול להיפגע 
שלקו  ואישה  איש   120,000 מ-  למעלה  כיום  חיים  ובישראל  חייו  במהלך  מוחי  משבץ 
בשבץ, כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ-15,000 קורבנות * הבשורה הטובה היא שיש מה 
לעשות: זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים 

הצלת חיים ומונעים נכות ומוגבלות

אומרים
       לשבץ מוחי!

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם 
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

לא
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוטות 
כדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:

דבר אלי
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד ירד 

בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב הדיבור 
והמילים בוטאו בבהירות?

חייך אלי
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל

או שהפה עקום מעט?

הרם ידיים
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. האם 

הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.
אין להתפנות באופן עצמאי לבית החולים!

מצילים חיים בצעדים פשוטים
גם אתם  יכולים

ישנם מצבים רפואיים המעלים את הסיכון ללקות 
בשבץ: יתר לחץ דם, סוכרת, רמות שומנים גבוהות 
ופרפור  קצב  הפרעות  משקל,  עודף  עישון,  בדם, 

פרוזדורים.
דרכים להפחתת הסיכון:

אחר:  בשנה  פעם  לפחות  מעקב  בדיקות  בצעו   
רמת  דם,  לחץ  פרוזדורים,  ופרפור  הלב  קצב 
הסוכר בדם, רמת השומנים והכולסטרול בדם. 

 הפסיקו מידית לעשן. 
 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן. 

 בצעו פעילות גופנית סדירה.
 הימנעו מעודף משקל.

האם אתם בקבוצת סיכון?

פרטים נוספים בקו המידע והתמיכה של עמותת 
נאמ"ן: 077-4665213

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה 
האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר  כבכל 
את  ופתחו  המדרש  בית  בהיכל  נפגשו  הם 
היומי.  ללימוד בחברותא של הדף  הגמרות 
מתקשה  חיים  שר'  לכך  לב  ישראל  ר'  שם  פתאום 
בדיבורו. הוא החל לומר משפט ואז נתקע... הוא ניסה 

להמשיך לדבר ללא הצלחה.
הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה  בעדינות 
שבקריאתם החל החברותא שלו, אולם נמלך בדעתו. 
לאחר  ורק  ההצלה  לכוחות  חייג  פתאום  בהחלטת 
'מה  עצמו:  את  שאל  המקום  את  עזב  שהאמבולנס 

התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

למרבית הצער, ר' חיים הוא בקבוצת מיעוט. רק 9%  
מהלוקים בשבץ מגיעים לבית החולים בפרק הזמן שבו 

ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח.
שבץ  הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים 
לכ-20%  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד  ועל  חיינו  על 
ממקרי התמותה בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו 
מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש  בלבד.  בקשישים  פוגע 

לגיל 70 וכ-10% מהם אף מתחת לגיל 50. 
מעבר לאיום על החיים, השבץ הוא הגורם מספר אחד 
ומוגבלויות  קבועה  נכות  שהשלכותיו  נוירולוגי  לנזק 
חוזרים  לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות 

למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר.

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו זקוק לאספקת דם 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
מתרחש כאשר נוצרת הפסקה פתאומית באספקת דם 
שבמהלכו  העצב,  ותאי  המוח  מרקמת  לחלק  וחמצן 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
"תגובת שרשרת"  נפגעים, מתחילה  עצב  מרגע שתאי 
שתגרום למות התאים באזור ממנו נמנע החמצן ולנזק 

לתאים המקיפים את אזור הפגיעה.
לעתים מופיע שבץ קטן וחולף הנמשך דקות ספורות 
בניגוד  – אולם  זהים לאלו של שבץ  בלבד.  תסמיניו 
לו הם הפיכים, והתופעות הנוירולוגיות חולפות בתוך 
זמן קצר, אך הסכנה לא חלפה.  כ-10% עד 15% מאלו 
נרחב  שבץ  לעבור  צפויים  הזה  האירוע  את  שעברו 
יותר ב-90 הימים שלאחריו. הימים הראשונים לאחר 
נראה  וגם אם  ביותר,  השבץ החולף הינם המסוכנים 
חולים  לבית  להגיע  יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות 

במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים והשגחה.

מוחי? מתחילת השבץ  לאחר שבץ  יינתן  טיפול  איזה 

יש חלון הזדמנויות שנמשך כ4.5 בלבד במהלכו  אם 

הממיס  טיפול  ויקבל  החולים  בבית  יאובחן  החולה 

קרישי דם במתן לווריד, או במקרים מיוחדים, יבוצע 

צנתור דחוף של כלי הדם החסום,יגדלו סיכויו להינצל, 

בעזרת השם, וב-30-50 אחוז להישאר ללא מגבלה או 

עם מגבלה מזערית בלבד.

על  הבריאות  משרד  הכריז  אלה  בימים  עושים?  מה 

תכנית לאומית להורדת התחלואה בשבץ מוחי, והוא 

ולדרכים  עושה כל מאמץ להעלאת המודעות למחלה 

למניעתה, שכן אפשר וצריך להילחם בשבץ המוח, ניתן 

לצמצם את נזקיו, לשפר את איכות חיי הנפגעים ובני 

משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול הכבד והמורכב, 

ולמנוע את השבץ הבא.

למהלך הזה הצטרפה עמותת נאמן, הפועלת מזה שני 

עשורים למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה 

הטיפול  בנטל  הנושאים  משפחותיהם  בבני  ולתמיכה 

בנפגעים. 

כל אחד יכול להציל חיים
הכר את הסימנים

חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:

רגל, או הפנים  יד,   חולשה או שיתוק פתאומי של 

בצד אחד של הגוף.

או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   

לא  רגל שנרדמה, אולם היא  או  ליד  )בדומה  ברגל 

חולפת מיד(

 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.

 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   

ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.

לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם   

חלף  הסימן  אם  וגם  מהסימנים,  אחד  רק  מזהים 

לבית  מידי  לפינוי  לדאוג  יש  דקות,  מספר  כעבור 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 

לא להגיע בעת הצורך.

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

50, עלול להיפגע  6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל  1 מכל  הנתונים קשים מאוד:   
משבץ מוחי במהלך חייו ובישראל חיים כיום למעלה מ-120,000 איש ואישה שלקו בשבץ, 
כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ -15,000 קורבנות • הבשורה הטובה היא שיש מה לעשות: 
זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים הצלת חיים 

ומונעים נכות ומוגבלות

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה כבכל ש
נפגשו  הם  האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר 
בהיכל בית המדרש ופתחו את הגמרות ללימוד 
בחברותא של הדף היומי. פתאום שם ר' ישראל לב לכך 
ואז  שר' חיים מתקשה בדיבורו. הוא החל לומר משפט 
נתקע... הוא ניסה להמשיך לדבר ללא הצלחה. בעדינות 
שבקריאתם  הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה 
בהחלטת  בדעתו.  נמלך  אולם  שלו,  החברותא  החל 
פתאום חייג לכוחות ההצלה ורק לאחר שהאמבולנס עזב 

את המקום שאל את עצמו: 'מה התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

 9% רק  מיעוט.  בקבוצת  הוא  חיים  ר'  הצער,  למרבית 
שבו  הזמן  בפרק  החולים  לבית  מגיעים  בשבץ  מהלוקים 
ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח. שבץ 
הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים על חיינו ועל 
התמותה  ממקרי  לכ-20%  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד 
בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו פוגע בקשישים בלבד. 
מהם  וכ-10%   70 לגיל  מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש 
על החיים, השבץ הוא  50. מעבר לאיום  לגיל  אף מתחת 
הגורם מספר אחד לנזק נוירולוגי שהשלכותיו נכות קבועה 
לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות  ומוגבלויות 

חוזרים למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר. 

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

דם  זקוק לאספקת  מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
באספקת  פתאומית  הפסקה  נוצרת  כאשר  מתרחש 
ותאי העצב, שבמהלכו  וחמצן לחלק מרקמת המוח  דם 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
שרשרת"  "תגובת  מתחילה  נפגעים,  עצב  שתאי  מרגע 
ולנזק  נמנע החמצן  שתגרום למות התאים באזור ממנו 
לתאים המקיפים את אזור הפגיעה. לעתים מופיע שבץ 
קטן וחולף הנמשך דקות ספורות בלבד. תסמיניו זהים 
לאלו של שבץ – אולם בניגוד לו הם הפיכים, והתופעות 
הנוירולוגיות חולפות בתוך זמן קצר, אך הסכנה לא חלפה. 
צפויים  15% מאלו שעברו את האירוע הזה  עד  כ-10% 
הימים  שלאחריו.  הימים  ב-90  יותר  נרחב  שבץ  לעבור 
הראשונים לאחר השבץ החולף הינם המסוכנים ביותר, 

האם אתם בקבוצת סיכון?
ללקות  הסיכון  את  המעלים  רפואיים  מצבים  ישנם 
גבוהות  שומנים  רמות  סוכרת,  דם,  לחץ  יתר  בשבץ: 

־בדם, עישון, עודף משקל, הפרעות קצב ופרפור פרו
זדורים.

דרכים להפחתת הסיכון:
 בצעו בדיקות מעקב לפחות פעם בשנה אחר: קצב 
הלב ופרפור פרוזדורים, לחץ דם, רמת הסוכר בדם, 

רמת השומנים והכולסטרול בדם.
 הפסיקו מידית לעשן.

 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן.
 בצעו פעילות גופנית סדירה.

 הימנעו מעודף משקל.

כל אחד יכול להציל חיים

גם אתם יכולים

הכר את הסימנים
חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:
הפנים  או  רגל,  יד,  של  פתאומי  שיתוק  או  חולשה   

בצד אחד של הגוף.
או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   
ברגל )בדומה ליד או רגל שנרדמה, אולם היא לא 

חולפת מיד(
 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.
 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   
ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.
לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם 

מזהים רק אחד מהסימנים, וגם אם הסימן חלף 
כעבור מספר דקות, יש לדאוג לפינוי מידי לבית 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 
לא להגיע בעת הצורך.

להגיע  יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות  נראה  אם  וגם 
לבית חולים במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים 
והשגחה. איזה טיפול יינתן לאחר שבץ מוחי? מתחילת 
בלבד  שעות   4.5 כ  שנמשך  הזדמנויות  חלון  יש  השבץ 
במהלכו אם החולה יאובחן בבית החולים ויקבל טיפול 
לווריד, או במקרים מיוחדים,  הממיס קרישי דם במתן 
סיכויו  יגדלו  החסום,  הדם  כלי  של  דחוף  צנתור  יבוצע 
ללא  להישאר  אחוז   30-50- וב  השם,  בעזרת  להינצל, 
מגבלה או עם מגבלה מזערית בלבד. מה עושים? בימים 
אלה הכריז משרד הבריאות על תכנית לאומית להורדת 
להעלאת  מאמץ  כל  עושה  והוא  מוחי,  בשבץ  התחלואה 
וצריך  ולדרכים למניעתה, שכן אפשר  המודעות למחלה 
להילחם בשבץ המוח, ניתן לצמצם את נזקיו, לשפר את 
בנטל  הנושאים  משפחותיהם  ובני  הנפגעים  חיי  איכות 
הטיפול הכבד והמורכב, ולמנוע את השבץ הבא. למהלך 
עשורים  שני  מזה  הפועלת  נאמן,  עמותת  הצטרפה  הזה 
למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה ולתמיכה 

בבני משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול בנפגעים.

מצילים חיים בצעדים פשוטים
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוטות 
ובכדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:

דבר אלי 
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד 

ירד בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב 
הדיבור והמילים בוטאו בבהירות? 

חייך אלי 
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל או 

שהפה עקום מעט?

הרם ידיים 
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. 
האם הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם רק אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.
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בין תומכי המפלגה הדמוקרטית המתקשים לקבל את ההפסד 
הצורב, עם בחירתו של הנשיא דונלד טראמפ, וחשים כי עולמם 
בארצות  הרפורמיות  הקהילות  אנשי  גם  עליהם, מתבלטים  חרב 
הברית, שתמכו במובהק במועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון, 

ובחירתו של טראמפ הכניסה אותם להלם. 
כי  מלמדים  בארה"ב,  ההצבעה  של  הדמוגרפים  הניתוחים 
מדובר  אך  הדמוקרטית,  במועמדת  תמכו  מהיהודים  כ-70% 
ברפורמים, הקונסרבטיבים והחילונים, לעומת תמיכה ברורה של 
האורתודוכסים, בהם גם הקהילות החרדיות ברפובליקנים )למעט 
קלינטון  שביל  החנינה  בגלל  וסקווירא  הציוניות  בגלל  סטאמר 

העניק לכמה חסידים(. 
הרפורמים האמריקנים, חשים שהקרקע נשמטה מתחת רגליהם, 
לפאניקה  מוחלט  הלם  בין  נעות  טראמפ  לבחירת  ותגובותיהם 
וחשש מפני הבאות. בטמפלים הרפורמים הגדילו לעשות והזמינו 
עם  יחד  ונחמה  עידוד  ולמצא  ל"התאבל"  הקהילה  חברי  את 

בחירתו של טראמפ. 
מתארת  "הארץ",  של  באנגלית  במהדורה  שפורסמה  בכתבה 
מצטיירת  ומהתיאור  הרפורמית,  בקהילה  התחושות  את  הכתבת 
תמונה של אבל ויגון אמיתיים, ושל אנשים השרויים בעצב עמוק 

ויותר מכך אף פחד. 
קליינבום  שרון  הרפורמית  הרבה  בכתבה  מצוטטת  למשל  כך 
באמת  זה  וצער.  חרדה  פחד,  הלם,  מרגישים  "אנשים  שאמרה: 
פחות.  לא  השבוע",  שבעה  לשבת  צריכים  שאנחנו  כמו  מרגיש 
לטמפל  הבאים  כי  וסיפרה  האבל  בתיאורי  המשיכה  קליינבוים 
להפסיק  יכולים  ו"לא  "מתייפחים"  פשוט  מנהלת  היא  אותו 

לבכות". 
בקהילה  המכהן  הצעיר,  אחיו  עם  שיחה  תיאר  לאו,  בני  ד"ר 
ליברלית בארה"ב, לאחר הבחירות. לדבריו, אחיו "בכה מעומק 
לבוקר  התעורר  "הוא  ההבנה:  את  גם  נותן  לאו  בני  נשמתו". 
מסווה  את  פניה  מעל  הסירה  שהיא  חש  אחרת.  אמריקה  של 
הפוליטיקלי קורקט ובעטה בו ובחבריו בעיטה קשה ומכאיבה". 

זה בדיוק הבעיה של הרפורמים עם טראמפ. האיש חף מגינוני 
פוליטקלי קורקט, המבקשים באמצעות מילים יפות אך ללא תוכן 

אמיתי לכפות ערכים מסויימים מאוד על כלל הציבור. 
היא  החדש,  הנשיא  עם  הרפורמים  של  המרכזית  הבעיה  אבל 
הקרקע  את  שומטת  באמת  קלינטון  של  ותבוסתה  שבחירתו, 

מתחת רגליהם ומתחת לטענה המרכזית שלהם נגד ישראל. 
הישראלי  החיים  במרקם  שינויים  לכפות  מבקשים  הרפורמים 
דבר  ובכל  במקוואות  בגיור,  המערבי,  בכותל  קוו,  ובסטטוס 
אפשרי, הם נלחמים לקעקע את חומת היהדות בישראל, ולעשות 
והתבוללות  היהדות  של  כיליון   – בארה"ב  שעשו  מה  את  כאן 

לתוך "משפחת העמים". 
על  משמעותי  לחץ  במנוף  הרפורמים  השתמשו  היום  עד 
היטב  מעורים  הם  ארה"ב.  עם  היחסים   – בישראל  הממשלה 
על  מאיימים  הם  ודרכו  רב,  בכח  ומחזיקים  הקפיטול,  בגבעת 
את  לחלל  לנו  ותתנו  לדרישותנו,  תענו  לא  אם  לאמר:  ישראל, 
קדושת הכותל ולפרוץ פרצות בכרם בית ישראל, אנחנו לא נתמוך 

בכם בממשל האמריקני. 
אלא שהכח של הרפורמים נמצא בעיקר במפלגה הדמוקרטית 
שאיבדה כמעט כליל את האחיזה בוושינגטון הבירה, מהקונגרס 
שחתנו  האיש  של  בחירתו  עם  כעת  הלבן.  הבית  ועד  והסנאט 

מתפלל בבית כנסת אורתודקסי, נגוז האיום ואבד הכח. 
אבל האם בכלל ישראל מעניינת את אותם רפורמים? 

של  בממשלים  בכיר  יועץ  אברמס,  אליוט  שפרסם  במאמר 
וארצות הברית  ישראל  ומומחה ליחסי  ובוש הבן  ריגן  הנשיאים 
ארליך  צור  ידי  על  )תורגם  מויזאק  במגזין  חודשים  כמה  לפני 
ארצות  יהודי  מדוע  השאלה  על  בהרחבה  עומד  הוא  ב'מידה'(, 

הברית מתרחקים מישראל. 
אברמס מביא את ההסברים של שני מחברי ספרים דב וקסמן 
ומייקל ברנט, הטוענים כי זה נובע מהמדיניות של ישראל בנושא 
הסכסוך הישראלי  - פלסטיני ונושאים נוספים, הגורמים לצעירים 

הליברלים להתרחק מישראל. 
אלא שאברמס אינו מסכים עם הפרשנות הזו, ולראיה מביא את 

אחרות  במדינות  היהודיות  הקהילות  בקרב  לישראל  החם  היחס 
בעולם. אברמס מצביע על כך שבחלוקה ברורה תומכי המפלגה 
היהודים  לעומת  ישראל  כלפי  יותר  ביקורתיים  הדמוקרטית 
בעובדה  בהתחשב  נוספת,  הנחה  מבסס  ומכאן  הרפובליקנים, 
שתומכי הרפובליקנים הם אורתודוקסים ותומכי הדמוקרטים הם 

הרפורמים וחסרי הדת. 
היהודים  הצעירים  של  לנטייתם  העיקרית  שהסיבה  "ייתכן   
כלפי  יותר  וביקורתיות  יותר  יוניות  לעמדות  בארצות-הברית 
אצל  שהיה  מכפי  יותר  הרבה  מהם,  ניכר  ששיעור  היא  ישראל 
"יהודים  אברמס.  כותב  תערובת",  לנישואי  ילדים  הם  הוריהם, 
אמריקנים צעירים שרק אחד מהוריהם יהודי הם לא רק ליברלים 
יותר מיהודים אחרים, אלא גם קשורים לישראל הרבה פחות. אין 
תמה אפוא כי העמדות כלפי ישראל והסכסוך הפלסטיני-ישראלי 
מאלו  שונות  האמריקנית  היהודית  באוכלוסייה  זו  בתת-קבוצה 

הרווחות אצל יתר היהודים בארצות-הברית.
הסולידריות  של  "היעלמותה  שכתב:  רפורמי,  רב  מצטט  הוא 
האתנית מן הסוג שהיה מובן מאליו בדורות קודמים … ושיעור 
נישואי-התערובת הגבוה בקרבנו … פירושם הוא שיהוֵדי הדור 
ילדות  זיכרונות  יהיו, במידה גוברת והולכת, נטולי  היהודי הבא 
התאגדויות  יהודים,  חברים  להעדיף  טבעי  דחף  ונעדרי  יהודיים 

יהודיות ועניינים יהודיים על פני אחרים".
ש"יהודים  כך  על  מצביע  עצמו  וקסמן  כי  מוסיף,  אברמס 
אמריקנים צעירים שאינם אורתודוקסים הם חשדנים פחות כלפי 
הפלסטינים".  עוד מציין אברמס כי "כך קורה אפוא שרבים מן 
"היהודים האמריקנים הצעירים, הליברלים והמשכילים, התאגדו 
והקימו ארגוני סטודנטים כגון 'ג'יי סטריט האוניברסיטאי', 'ִהלל 
רדיקלי  פלג  לשלום'",  יהודי  'קול  משם  שמאלה  ועוד  הפתוח', 

אנטי-ציוני ותומך בי-די-אס."
שעסק  מי  ידי  על  שנכתבו  האלה,  המנומקים  הדברים  לעומת 
שנים רבות ביחסים בין ישראל לארה"ב. פרסם השבוע עיתונאי 
ורווי  תוקפני  מאמר  'מעריב',  בעיתון  שמיר  שלמה  בשם  חילוני 
הסתה נגד הציבור החרדי בארצות הברית. שמיר מבסס הנחה כי 
טראמפ רע לישראל, ומשכך הוא טוען כי הצבעתם בעד טראמפ 
מוכיחה שישראל לא מעניינת אותם. במילים אחרות, כך עובדת 

הסתה בשני שלבים, קודם כל מבססים הנחה נטולת קשר למציאות 
ובהמשך עוברים להסית נגד מגזר שלם על כלום.

התדמית  קרסה  הגדול.  הבלוף  "התנפץ  שמיר:  כותב  וכך 
המזויפת. נמחקה היומרה הקולנית. ההצבעה הגורפת בעד דונלד 
טראמפ ברובעים ובשכונות בברוקלין המאוכלסים ברוב גדול של 
חשובה,  לא  ישראל  האמת:  את  חשפה  וחסידים  חרדים  דתיים, 
בוודאי לא מרכזית ולמעשה בכלל לא בראש של אלה הממלאים 
"דף  שלומדים  החרדיות,  בשכונות  והמדרש  הכנסיות  בתי  את 
שכל  מגזר  זהו  יותר.  מחמירה  הכשר  תעודת  ומחפשים  היומי" 

השנים מתפאר ומתהדר באהבתו לישראל. 
ולציין  להזכיר  כדי  קשות  טורחים  ודובריו  עסקניו  "ראשיו, 
שהדתיים והחרדים בקהילה דואגים לישראל יותר מ"הליברלים", 
לשמחה  שותפים  שהם  וקונסרבטיבים(,  רפורמים  )קרי: 
ומשתתפים בצער של "אחינו ואחיותינו בישראל". במיוחד גאים 
העסקנים והפעילים החרדים בקהילה בציון לשבח שהשיקול הכי 
מרכזי וקובע בדפוסי הצבעתם של דתיים וחרדים הוא יחסו של 

המועמד לישראל". 
יש  שקר.  איזה  באמת.  "נו,  בבוטות:  לתקוף  עובר  הוא  וכאן 
אבל  הזה.  הטיעון  על  בדיוק  שעונה  האמריקאית  בעגה  מונח 
המונח המכובס הוא: שקר והונאה. אם ציבור כזה לא רק הצביע 
בהמוניו בעד טראמפ אלא עשה זאת בגאווה ובסיפוק מיוחדים, זה 
מוכיח שישראל בכלל לא מופיעה ולא נכללת בעולם העדיפויות 
שלהם. כי רק העובדות ולפיהן טראמפ הוא בלתי צפוי וחסר כל 
ניסיון וידע בתחום מדיניות החוץ ובדלן קיצוני - רק אלה בלבד 
היו צריכות לעורר חרדה וחששות בקרב אלה המתיימרים לשים 
בראש מעייניהם את הדאגה לישראל. אבל בהצבעה הגורפת בעד 
טראמפ הם הוכיחו כי ישראל בכלל לא מעניינת אותם, ובוודאי 

איננה שיקול בדפוסי הצבעתם". 
שמיר לא מסתפק בכך ומשווה את החרדים לארגונים אנטישמים 
לא פחות: "בעצם אין להאשים את החרדים והחסידים בברוקלין 
שהצביעו בעד טראמפ בגין אינטרסים מקומיים. גם הקו קלוקס 
בארה"ב  הניאו־נאציות  והתנועות  האנטישמיים  הארגונים  קלאן, 
ישב  ונעים שהוא  להם  נוח  כי  טראמפ  בעד  בהתלהבות  הצביעו 

בבית הלבן". 

בקהילות הרפורמיות בארצות הברית מתקשים להתאושש מבחירתו של דונלד טראמפ, ואף קיימו אירועי אבל ועידוד 
בטמפלים. "אנשים מרגישים הלם, פחד, חרדה וצער", אומרים שם. הם איבדו למעשה את אחד מבסיסי הכח 

ומנופי הלחץ על ישראל בדרישה להכרה ברפורמה בכותל ובגיור. ואת מי ישראל באמת מעניינת? הרפורמים תומכי 
הדמוקרטים, או החרדים תומכי הרפובליקנים?

 לא טוב לרפורמים. טראמפ 

הרפורמים איבדו כח
בחירתו של נשיא ארה"ב טראמפ גרמה לאבל בקרב הרפורמים



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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מאת: ישראל פריי

ההמונים שביקשו לפקוד את קבר רחל אמנו 
בעיכובים  נתקלו  השבוע,  שחל  ההילולה  ביום 
את  שהפכו  כבדים  ובעומסים  תקדים  חסרי 
המתינו  רבים  נוסעים  מתמשך.  לסיוט  הנסיעה 
מתפללים  ארוכות,  שעות  באוטובוסים  דחוסים 
וצפיפות  דרך,  לפלס  התקשו  לצאת  שביקשו 
לתמונת  הובילו  המתחם,  בתוך  אפשרית  בלתי 
מצב עגומה: כל התכניות ששורטטו מראש כמו 
גם ההיערכויות של שלל הגורמים – קרסו ברגע 

האמת.
ההמונים  החלו  השבת,  צאת  לאחר  שעות 
נענים  לעשות את דרכם לכיוון הקבר, כשרובם 
לקריאה להגיע למקום רק שעתיים לאחר השבת, 
על מנת שלא לגרום לחילולה בהיערכות כוחות 
המשטרה והצבא. גל המתפללים הראשוני צלח 
החלו  העניינים  כך,  אחר  מיד  אך  הדרך,  את 

להשתבש.
על  ועלינו  מוסדר,  בחניון  הרכב  את  "החננו 
משעה  יותר  עמדנו  המיועד.  בשאטל  אוטובוס 
וחצי באוטובוס עד שהוא בכלל התחיל לנוע", 

איתי  "היו  הנוסעים.  אחד  עיתונות'  ל'קו  מספר 
היה  זה  קטנים,  ילדים  נשים,  מבוגרים,  אנשים 
סרדינים,  כמו  עמדו  כולם  נצח,  כמו  נראה 

מתוסכלים, בלי שהצלחנו להבין מה קורה".
לאיבוד  קרוב  היה  עצמו  הקבר  מתחם  גם 
לכך  גרם  התנועה  בוויסות  הכישלון  שליטה. 
שבמקום שהו אלפים רבים, הרבה מעבר ליכולת 
"אנשים  גברו.  והמחנק  והצפיפות  הקיבול, 
לכביש,  ויצאו  מהצפיפות  להימלט  חייבים  היו 
האוטובוסים לא יכלו להתקדם, לא הייתה כניסה 
בהתגלמותה",  קטסטרופה  הייתה  זו  ויציאה, 

אומר אברך שנכח במקום.
המשטרה  עיכבה  בשטח,  הבלגן  בעקבות 
מה  למתחם,  בדרכם  שהיו  אוטובוסים  כניסת 
ממושכות,  בדרכים  להיתקע  להמונים  שגרם 
אל  חזור,  בדרך  המתפללים  בשינוע  ולבעיה 
שמאסו  אנשים  קבוצות  בנוסף,  למקום.  מחוץ 
רגלית  למקום  לנוע  החלו  הארוכה  בהמתנה 
שהכניס  דבר  המשטרה,  להוראות  בניגוד 
לאנדרלמוסיה  הוסיף  ורק  ללחץ  הכוחות  את 
שתיים  השעה  לקראת  רק  באזור.  שהשתררה 
בלילה, החלו העניינים להיכנס לשליטה, ומערך 

התנועה במקום חזר לתפקוד סביר.
ל'השבוע  בתגובה  נמסר  מהמשטרה 
"כוחות המשטרה שהיו במקום  כי:  בירושלים' 
עסקו ביחד עם נציגי המקומות הקדושים וחברת 
האוטובוסים.  של  ויציאה  לכניסה  בסיוע  אגד 
חשוב לדעת כי מדובר במקום שצר מלהכיל את 
של  לציונה  לעלות  הרוצים  ישראל  בית  המוני 
בני  כ-1,000  להכיל  יכול  והמתחם  אימנו  רחל 

אדם".
ראשון  יום  ועד  חמישי  מיום  כי  לציין  "ראוי 
בבוקר עלו לקבר כ-60 אלף איש, ובמוצאי שבת 
לבדו עלו כ-45 אלף איש - מספר חסר תקדים . 
כ-1,000  יכול להכיל  זאת בזמן שמתחם הקבר 
העיכוב  כי  מדגישים  אנו  לחץ.  בזמני  איש 
מקצועי  דעת  משיקול  נבע  האנשים  בכניסת 
באשר לפוטנציאל אסון שיכל להיווצר כתוצאה 
בהתאם  יחסית  קצר  זמן  לפרק  והיה  מדוחק  
בכמות  והקלה  פינוי  לאחר  שנוצרו.  לנסיבות 

האנשים ששהו במתחם שבה התנועה לסדרה".
'אגד' הסבירו כי "אגד נערכה כראוי  בחברת 
רחל.  לקבר  ההמוני  ההיסעים  מערך  להפעלת 
אגד  ע"י  בוצעו   19:30 משעה  החל  ממוצ"ש 

שעות  כל  במשך  למתחם  נסיעות   )!( מאות 
במשך  נסיעות  בוצעו  כן  ברציפות.  הלילה 
כפופה  אגד  זאת  עם  ראשון.  ביום  השעות  כל 
ישראל  משטרת  ע"י  התנועה  והכוונת  להנחיות 
המשטרה  מסוים  בשלב  הביטחון.  וכוחות 
אסרה  המתפללים  של  לבטיחותם  מחשש 
כניסת אוטובוסים למתחם דבר שגרם להמתנה 

ממושכת של נוסעים בתוך האוטובוסים".
במליאת  )שלישי(  אתמול  שנשא  בנאום 
"כאחד  כי  )ש"ס(  מלכיאלי  חה"כ  אמר  הכנסת 
להשתתף  ממנו  ונמנע  להשתתף  שרצה 
זה  אמנו,  רחל  לקבר  שנה  כמדי  מההילולא 
חושב  "אני  והוסיף:  קטסטרופה",  הייתה 
הדעת  את  לתת  צריכים  ישראל  בכנסת  שאנחנו 
המשרד  בעיקר  שהמשרדים,  יודע   אני  זה.  על 
לשירותי דת, משקיעים רבות בהילולא של רבי 
לא  כזו  השקעה  אין  במירון.  יוחאי  בר  שמעון 
באירועים בכותל המערבי ולא בהילולא של רחל 
אימנו. אני מבקש שאנחנו נקיים דיון על הדבר 
בשנה  שנה  שמדי  יודעים  שאנחנו  בפרט  הזה, 
זה מקום מועד לכישלון. אין שם מערך מסודר 

בתחבורה".

מי אחראי לקריסה 
בקבר רחל?

עם צאת השבת החלו המוני בית ישראל לנהור לציונה של 
רחל אמנו לרגל יום פטירתה, אך האירוע יצא משליטה 
וההיערכויות המוקדמות קרסו לחלוטין • נוסעים המתינו 

שעות באוטובוסים, הצפיפות במקום הפכה בלתי אפשרית, 
והמשטרה סגרה את הכניסה לאזור • הכישלון יתום: כל 

 הקריסה הגדולה                                                                 צילום: מדברים תקשורתהגורמים מתנערים מאחריות

יש לנו 
חדשות
בשבילך 
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ם 

בנים ומחנכי

 ר
ת

עד
ל ו

ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

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-
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שינוי ימי העבודה בבורסה 
עלול לגרום לחילול שבת
ח"כ מיקי זוהר נבחר ע"י יו"ר ועדת הכספים לנהל את הדיונים על חוק 
מבנה הבורסה שיובא לוועדה במסגרת חוק ההסדרים  זוהר התייחס 

להצעה לשנות את ימי המסחר: "יש לזכור שזו מדינה יהודית, עבודה ביום 
שישי עלולה להביא לחילול שבת המוני"

מאת: בני יחזקאלי

גפני,  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
מינה את חבר הכנסת מיקי זוהר )ליכוד(, 
את  לנהל  בוועדה,  הקואליציה  רכז 
הדיונים על חוק מבנה הבורסה במסגרת 

ההסכמות בחוק ההסדרים.
בוועדת  היום  ייערך  החוק  על  הדיון 
היא  החוק  הצעת  כשמטרת  הכספים, 
על  הבעלות  מבנה  שינוי  את  לאפשר 
להליך  בדומה  ערך,  לניירות  הבורסה 

שעבר על בורסות רבות בעולם.
זוהר, שנבחר כאמור ע"י גפני להוביל 
"המהלך  כי  היום,  אמר  הדיונים,  את 
מחויב  הוא  הבורסה  מבנה  לשינוי 
המציאות קל וחומר לאור מצבה העגום 
שהבורסה  אבסורד  זהו  הבורסה.  של 
נותרה  טק  ההיי  אומת  של  הישראלית 
אחת הבודדות לצד הבורסות בקזבלנקה 
ובאבו דאבי שלא עברה שינוי מבני. אני 
מברך על המהלך של שר האוצר והרשות 
לניירות ערך. זהו מהלך היסטורי שיביא 
לביטול השליטה ההיסטורית של הבנקים 
המערכת  של  כוחה  ולהפחתת  בבורסה 

של  ולהתפתחות  בבורסה  הבנקאית 
הבורסה כאפיק גיוס כספים נוסף למשק 
ולחברות  פרטיים  ליזמים  הישראלי, 

קטנות ובינוניות".
הוסיף  הוסיף,  זוהר  הכנסת  חבר 
תגרום  בישראל  חזקה  "בורסה  כי 
לעבור  הנדל"ן  בשוק  למשקיעים 
אני  זאת,  עם  יחד  ההון.  בשוק  להשקיע 
כמו  נוספים  בצעדים  לנקוט  שיש  סבור 
לעודד  כדי  הבורסה  על  המס  הפחתת 

בכוונתי  הישראלית.  בבורסה  השקעה 
להקטנת  ולפעול  האזרחים  על  לשמור 
העמלות באמצעות תחרות ופיקוח בשוק 
של  כניסתם  את  לאשר  ואשקול  ההון 

ברוקרים מחו"ל".
זוהר להצעה לשנות  כן, התייחס  כמו 
מדינה  שזו  לזכור  "יש  המסחר,  ימי  את 
יהודית, עבודה ביום שישי עלולה להביא 
לשינוי  מתנגד  ואני  המוני  שבת  לחילול 

ימי המסחר".

 חשש לחילול שבת המוני. הבורסה בת"א 

הרובוט הרוסי 
שיפגע באויב 
ממרחק 6 ק"מ
מדענים ברוסיה פיתחו רובוט בעל צורת 
חבית שמסוגל לזהות לוחמים ממרחק 

של 6 ק"מ ולחסל אותם
מאת: חיים בנשק

ברוסיה  לעתיד:  מתכוננים 
פיתחו את ה'דבר הבא' בתחום 
מדובר  הצבאי.  המיחשוב 
חבית  צורת  בעל  ברובוט 
שמסוגל לעקוב אחרי בני אדם 
של  ממרחק  אותם  ולתקוף 

למעלה מ-6 ק"מ.
לפי מומחים רוסיים, הרובוט 
על  איומים  לזהות  מסוגל 
לפני  הרבה  ובאוויר  הקרקע 
ולחסל  לגבול  מתקרבים  שהם 

אותם.
כאמור  שמגיע  הרובוט, 
מכ"ם  כולל  חבית,  בצורת 
וטכנולוגית צילום מהמתקדמים 
הרובוט  כולל  בנוסף,  ביותר. 

רחוק.  לטווח  רימונים  משגר 
על  ברוסיה  מדברים  כרגע 
שישמשו  בלבד  רובוטים  שני 

כ'עיניים של הגבול'.
האם הצב הרוסי מתכנן 'צבא 
צורך.  רובוטים'? מתברר שאין 
כרגע מדובר בפיתוח של שניים 
של  כ"עיניים  שישמשו  בלבד 

הגבול".
פרמינוב,  דמיטרי  לדברי 
המהנדס הראשי של הפרויקט: 
הרדאר  שלו,  הנוכחי  "במבנה 
לזהות  מסוגל  הרובוט  של 
 6 של  ממרחק  אנושית  מטרה 
ק"מ ומטרה נעה ממרחק של 10 
ק"מ". בנוסף אומר פרמינוב, כי 
הרובוט יוכל להבדיל בין כוחות 

הצבא הרוסי לכוחות עוינים.

הרובוט הרוסי

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!

רח‘ השומר 22 בני ברק | 
להזמנות: 03-7708770
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סלטים ועוד 
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 סושי אגרול מוקפצים סלטים 
הכל ב 26 שקלים

מגשים 

מיוחדים 

לאירועים

תפריט חדש
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השר העניק מזל"ט וגרם לתקרית דיפלומטית

מזל"ט שמשמש את המכון הוולקני לצורך מחקר חקלאי נמסר בשבוע שעבר על ידי שר החקלאות אורי 
אריאל לראש ממשלת רוסיה דמיטרי מדבדב שביקר בישראל  מחיר המתנה, 200 אלף שקל. הנזק: 

התעכבות המחקר במכון למשך שנה  ועל הדרך, ישראל הסתבכה גם עם ספרד וארה"ב

מאת: חיים בנשק

הסיפור המוזר של השבוע: מזל"ט שמשמש 
נמסר  חקלאי  מחקר  לצורך  הוולקני  המכון  את 
אורי  החקלאות  שר  ידי  על  האחרונים  בימים 
מדבדב  דמיטרי  רוסיה  ממשלת  לראש  אריאל 
שביקר בישראל. מחיר המתנה, 200 אלף שקל. 

הנזק - התעכבות המחקר במכון למשך שנה.
הסיפור מתחיל ביום חמישי שעבר, אז ביקר 
הסכם  לרגל  דגן  בבית  הוולקני  במכון  מדבדב 
חקלאי שנחתם בין המדינות. במהלך סיורו נתקל 
והחל  המדובר  במזל"ט  הרוסי  הממשלה  ראש 
נהנה  מדבדב  כי  ראה  כשאריאל  בשלט.  לשחק 
שלמה  משרדו,  למנכ"ל  פנה  הוא  מ"הצעצוע" 
לאורח  יכולים להביא  ושאל אם הם  בן אליהו, 
את המזל"ט כמתנה. בתגובה השיב אליהו "כן". 
הדברים,  מחילופי  מופתע  שהיה  המתורגמן, 
שאל את אריאל ואליהו אם לתרגם את השיחה, 

והם בתגובה השיבו בחיוב.
לפי דיווחים של נוכחים בסיור, גורמים במכון 
ניסו לעכב את מסירת המזל"ט, אך ללא הצלחה 
ומיד בתום הסיור ה"צעצוע" החדש נלקח אחר 

כבוד על ידי שני מלווים במשלחת הרוסית.
היה  המזל"ט  כי  התברר  מכן  שלאחר  אלא 
בבעלות מכון וולקני ונקנה מכספי מחקר שקודם 
הלאומית  המועצה  יו"ר  של  יוזמה  בעקבות 
נועד  המחקר  קנדל.  יוג'ין  לשעבר,  לכלכלה 
הבודד,  לצמח  לפנות  שנועדה  חקלאות  לפתח 
החקלאים.  של  ההוצאות  את  להקטין  כדי  זאת 
אלף   200 של  בעלות  מתקדם  במזל"ט  מדובר 
שקלים. המזל"ט מצויד בכושר נשיאה של 2.5 
באוויר  שעתיים  של  שהייה  יכולת  בעל  ק"ג, 

וטווח פעולה עצמאי של 150 ק"מ.
נעשה  הדבר  כי  נטען  החקלאות  במשרד 
בסיור  שנכחו  הגורמים  לדברי  אך  באישור, 
שרירותי.  באופן  שהתקבלה  בהחלטה  מדובר 
שנה  עד  חודשים  ייקח  גורמים  אותם  לדברי 
היא  הסיפור  בעייתיות  המחקר.  לחידוש  עד 
לרכוש  ציבור  נבחר  של  הקלה  התייחסותו 
משלמי המסים של מדינת ישראל . יחסי רוסיה 
עיכוב  נוצר  היה  לולי  נהרסים  היו  לא  ישראל 
בהעברת המתנה. כך שבחירתו של השר להעניק 
את המתנה המרשימה במהירות, גם על חשבון 
עיכוב במחקר, שיעלה יותר מ-200 אלף שקלים, 

תמוהה.
המזל"ט  שלט  כי  התברר,  אגב,  בהמשך, 

במכון  החוקרים  וכעת  הוולקני,  במכון  נותר 
השלט  את  רוסיה  לממשלת  להעביר  מסרבים 
למרות  שקלים(  אלפי  עשרות  כמה  )שעלותו 
בקשת השגרירות, עד שיקבלו חזרה רחפן זהה 

או תקציב עבורו.
לשלם  אריאל  לשר  קראו  אף  שונים  קולות 
על  ולא להפיל את הנטל  את ה"מתנה" מכיסו, 
שלא  התמימים  האזרחים  כלומר,   - המדינה 

חלמו לתת מתנה שכזאת.
עוד התברר, כי חלקים מהרחפן יוצרו בספרד 
ולפי אמנות שונות היו אסורים להעברה למדינה 
שלישית, מה שעלול להוות תקרית דיפלומטית 
עם ספרד. וזה לא מסתיים שם: על הרחפן הייתה 
אמריקאית,  חברה  מתוצרת  מצלמה  מותקנת 

שהייתה אסורה גם היא להעברה לרוסיה, בשל 
לאחר  לרוסיה  ארה"ב  בין  המתוחים  היחסים 

הפלישה הרוסית לחצי האי קרים.
"במהלך  בתגובה:  נמסר  החקלאות  ממשרד 
רוסיה נחתם הסכם כלכלי  ביקור ראש ממשלת 
של  בהיקף  לעסקה  המוביל  דרכים,  מפת   –
רבות לחקלאות  יתרום  דולרים, אשר  מיליארדי 
התערוכה  במהלך  בישראל.  הכלכלה  ולצמיחת 
במשרד החקלאות, בה הוצגו פיתוחים חקלאיים 
היבול  יעילות  להגברת  טכנולוגיים  וחידושים 
את  רוסיה  ממשלת  ראש  הביע  לחקלאים, 
מכון  של  המחקרי  הרחפן  מביצועי  התפעלותו 
וולקני שהוצג לו. מסירת הרחפן לאנשי המשלחת 
הרלוונטיים.  המקצוע  גורמי  באישור  הייתה 
משרד החקלאות ירכוש בתקופה הקרובה רחפן 

חדש, לטובת המשך הפעילות המחקרית".
וולקני  במכון  החוקרים  נציג  ראובני,  משה 
אמר בתגובה: "אריאל מוכיח פעם נוספת שהוא 
רחוק ממינהל תקין כמרחק שמים וארץ. מסירת 
המסוק המשמש את מכון וולקני לטובת מחקרים 
חקלאיים שנמצאים בהתהוות כמתנה לידי ראש 
מוחלטת  התעלמות  מהווה  הרוסי  הממשלה 
מכל מינהל תקין אפשרי ומכל החוקים והכללים 
הישירות  התוצאות  בכירים.  ביקורי  שמנחים 
עגומות  כך  כל  השר  פעולת  של  והעקיפות 
וקשות עד שקשה להאמין שהדבר אכן התרחש. 
מעבר לנזק שנגרם מעצם מסירת המסוק שעלותו 
נאמדת במאות אלפי שקלים, ישנם נזקים ברורים 
שנגרמים כעת מעצירת מחקרים חקלאיים במכון 
וולקני". יצוין כי עובדי המכון נמצאים בסכסוך 
ממרכז  המכון  את  להעתיק  שהציע  השר,  עם 

הארץ לגליל, חרף התנגדותם למעבר.

חשף את מה שאסור

מבוכה דיפלומטית

  הותר לפרסום כי סגן השר לשיתוף פעולה אזורי, ח"כ איוב קרא, חשף פרשה ביטחונית שכרוכים בה חיי אדם ונאסרה לפרסום
את הדברים חשף קרא ברשת החברתית, אך כעבור זמן קצר מחק את מה שכתב  גורם מדיני בכיר: "מתנהל בחוסר אחריות"

מאת: בני יחזקאלי

לא מפסיק להפתיע: סגן השר לשיתוף פעולה 
אזורי, ח"כ איוב קרא, חשף פרשיה ביטחונית 
כך   – לפרסום  ונאסרה  אדם  חיי  בה  שכרוכים 
הותר ביום שני השבוע לפרסום. קרא פרסם את 
וברשת  לעיתונאים  דוברות  בהודעת  הדברים 
מכן  לאחר  שלו,  הפייסבוק  בעמוד  החברתית 

מחק סגן השר את הדברים.
עוד לפני כן, בסוף השבוע שעבר נפגש קרא 
עם רינה חבר, אמו של החייל הנעדר גיא חבר. 
מידע  בעקבות  האחרונים  בימים  "החיפושים 
בסוף  הסתיימו  חבר  גיא  הנעדר  החייל  אודות 
הפייסבוק  בדף  כתב  תוצאות",  ללא  השבוע 

שלו.
טובות  לבשורות  והבאתי  שזכיתי  "כשם 

להרבה משפחות שיקיריהן נעלמו, כולי תקוה 
בשורה  חבר  למשפחת  גם  להביא  שאצליח 
טובה בנוגע לבנם הנעדר גיא בהקדם האפשרי".

לאחר מכן הגיעה התקרית בה פרסם כאמור 
פרשה בטחונית, שאף עתה אסור לפרסם עליה 

דבר.
סגן  שאמר  שדברים  הראשונה  הפעם  לא  זו 
השר גורמים לשערוריה. רק בסוף החודש שעבר 
רעידת  כי  בוותיקן  ביקורו  במהלך  קרא  טען 
כחודשיים  לפני  באיטליה  הקטלנית  האדמה 
ספק  שמטילה  אונסק"ו  החלטת  בשל  נגרמה 
הבית.  ולהר  המערבי  לכותל  הישראלי  בקשר 
מה  באיטליה,  סערה  עוררו  קרא  של  דבריו 
רשמית  הודעה  לפרסם  החוץ  למשרד  שגרם 
את  מגנים  "אנו  מדבריו.  התנערו  בה  בשבת, 
ראויים  אינם  הם  קרא.  השר  סגן  של  דבריו 

ומוטב היה שלא היו נאמרים כלל", נמסר.
על  השבוע,  הדברים  פרסום  בעקבות 
למרות  התבטא  עליה  הביטחונית  הפרשה 
איסור הפרסום, אמר השבוע גורם מדיני בכיר: 

באיטליה  האדמה  שרעידת  כך  על  קרא  "דברי 
הייתה עונש על ההצבעה באונסק"ו נגד הזיקה 
שלו  המזיק  והפרסום  לירושלים,  הישראלית 
בחוסר  מתנהל  הוא  כי  מוכיחים  מהשבוע, 
אדם.  חיי  וסיכון  מדיני  נזק  הגורמת  אחריות 

ראש הממשלה חייב לקרוא אותו לסדר".
המדוברת  "הפרשה  נמסר:  השר  סגן  מטעם 
קרא  איוב  ח"כ  במקורה.  אזרחית  פרשה  הינה 
נסיבות  לאור  באחריות  ציבור  כנציג  פעל 
אנושיות שהוצגו בפניו וזאת בראייה הומניטרית 

בלבד כפי שפעל ופועל במקרים דומים.
הנוגעים  הגורמים  לבקשת  היה  "הפרסום 
שום  היה  לא  הפוסט  פרסום  ובזמן  זו,  לסוגיה 
צו איסור פרסום וכל נסיון להטיל בו דופי כפי 
כתבים  של  דמיונם  פרי  הינו  בכתבות  שעולה 

וגורמים 'מדיניים' עלומים".

 הפר איסור פרסום? קרא 

 השר אריאל עם מדבדב ליד הרחפן המדובר                             צילום: משרד החקלאות 
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JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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כיתות הת"ת במיצד יורחבו 
לאור ההתפתחות במיצד, בין היתר בבניית עשרות יח"ד חדשות, והתווספות משפחות תורניות נוספות 

יורחבו וישופצו הכיתות שבת"ת ביישוב

מאת: חיים רייך

כחלק מתנופת הפיתוח הגדולה ביישוב החרדי 
ולאור  נוספות,  יח"ד  עשרות  בניית  עם  מיצד, 
בתלמוד  המתחנכים  התלמידים  במספר  הגידול 
התורה ביישוב מיצד, נערכים בת"ת להרחיב את 
הכיתות ולקיים שיפוצים נרחבים על מנת להעניק 
לתלמידים את התנאים הגשמיים הנאותים ביותר 

ללימודיהם הרוחניים. 
אשר  יעקב  ח"כ  הרב  בת"ת   סייר  לאחרונה 
התורנית  הקהילה  מהתפתחות  להתרשם  שהגיע 
מהפעילות  רבה  רצון  שביעות  והביע  במיצד 
הענפה, בין היתר בת"ת העומד תחת נשיאותו של 

מרן הגראי"ל שטינמן. 
לשיפור  שנתית  רב  תוכנית  במסגרת  כן  כמו 
בישוב  הילדים  במספר  גידול  ולאור  הישוב  פני 

השעשועים  גני  לחידוש  עבודות  מכבר  זה  בוצעו 
בישוב כאשר במקביל החלו עבודות הקמת פארק 
שעשועים רחב ידיים ליד הבתים החדשים של שלב 

א' השכונת רמות מיצד המתאכלסת בימים אלו. 
כי  אומר  היישוב  מזכיר  פרומר  אלחנן  הרב 
הדרמטית  בהתפתחותה  נוסף  בצעד  מדובר 
הולך  מיצד  "הישוב  החולפת.  בשנה  מיצד  של 
ליישוב  מצטרפות  רבות  משפחות  ומתרחב. 

הצטרפו  חדשים  ילדים  עשרות  זאת,  ובעקבות 
למוסדות הלימוד ביישוב ועל כן התקבלה החלטה 
השעשועים  וגני  הלימוד  כיתות  את  להרחיב 

לרווחת ילדי היישוב". 
נבנים בימים אלו עשרות יח"ד   ביישוב מיצד 
מתעתדת  אשר  יזמות  אריאל  חברת  בידי  דיור 
להמשיך ולפתח את הבניה ביישוב במאות דירות 

נוספות בשנים הקרובות.

הושלם תרגום מלא 
לרוסית של כל "שישה 

סדרי משנה" 
באירוע מפואר במוסקבה, ציינה הקהילה היהודית 

המקומית את תרגום ששת סדרי המשנה לרוסית

מאת: יעקב פלדמן
 

על פרויקט מושקע נוסף זכתה השבוע 
עם  המוגמר,  על  לברך  רוסיה  יהדות 
חלקי  כל  של  לרוסית  התרגום  השלמת 
עם  מפרשיהם,  על  משנה"  סדרי  "ששה 
נפש,  לכל  השווים  והסברים  ביאורים 
ומתאימים לכל הגילאים ולרמות השונות 
באשר  הרוסית  השפה  דוברי  יהודים  של 
ידי  על  ועצומה  רבה  הם, לאחר השקעה 
בתחום  ומומחים  חכמים  תלמידי  צוות 
יו"ר  גורין,  ברוך  הרב  ובראשם  התרגום 

הוצאה לאור "לחיים" במוסקבה.
חגיגת שמחת התורה שבעל-פה, נחוגה 
ברוב פאר והדר, בראשות יוזם הפרויקט, 
רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל 
לאזאר, ובהשתתפות הנושא בעול מימון 
יקותיאל  ר'  הנגיד  הייחודי,  הפרויקט 
הראשונים  מהנחשונים  רוהר,  יהודה 
יהדות  תפארת  עטרת  והחזרת  לשיקום 
רוסיה בכל מדינות חבר העמים, ליושנה.

בשילוב סעודתא דדוד מלכא משיחא, 
סיום  עם  יחד  החדש,  הסט  השקת  נערך 
בחלוקה  שנלמד  המשנה  סדר  כל  לימוד 
בכל  חב"ד  ושלוחי  הקהילות  כל  על-ידי 
ערך  הסיום  את  העמים.  חבר  מדינות 

שאך  במוסקבה,  ה'מתיבתא'  תלמיד 
לפני כשנתיים הוכנס בבריתו של אברהם 
משמש  רוהר  מר  הנדיב  כאשר  אבינו, 
המניין  מן  תלמיד  הוא  וכעת  כסנדקו, 
השוקד על לימודו, לצד עשרות רבות של 

תלמידים במתיבתא אשר במוסקבה.
תורה,  של  לכבודה  הנכבד  האירוע 
נערך באולם שב'מוזיאון היהודי' בשכונת 
'מארינה רושצ'ה' במרכז מוסקבה, כאשר 
הרב  בראשות  המכובד  המזרח  לצד 
תלמידי  משתתפים  שליט"א,  הראשי 
מוסדות החינוך, מקורבים ועמך ישראל, 
הזוכים אף הם ללמוד בקביעות במשניות 
התורה  בשיעורי  ומשתתפים  החדשות, 
בתי  בכל  קבע  דרך  הפזורים  הרבים 
התורה  ומוסדות  חב"ד  בתי  הכנסיות, 

במוסקבה בירת רוסיה.
מאברכים  המורכבת   - 'מוסקאפעלע' 
המעמד  את  הנעימה  משוררים,  שלוחים 
מלווה  סעודת  לכבוד  בשירים  המרומם 
מלכה ושירי ערגה ונשמה חסידיים, לתת 
השלמת  על  העולם  לבורא  ושבח  שיר 
מיזם זה, כהמשך למאות רבות של ספרי 
ומתורגמים,  שתורגמו  וחסידות  תורה 
הצמאים  יהודים  אלפי  למאות  ומופצים 

לדבר השם.

 הרה"ג בערל לאזאר במעמד                                          צילום: לוי נאזרוב 

החורף הזה מתחסנים 
ד"ר דוד וולפסון, מומחה ברפואת משפחה ובכיר 

ברשת טרם על החשיבות בחיסונים נגד השפעת

מאת: אהרן נצר

הסביר  'טרם'  מרשת  וולפסון  דוד  "ד"ר 
השבוע את החשיבות הרפואית בהתחסנות נגד 
השפעת: החורף בפתח, ואתו לא איחרה לבוא 
המיון  ובחדרי  במרפאות  העונתית.  השפעת 
עולות הפניות בימי החורף בצורה משמעותית 
החולים  לבתי  מגיעים  מהחולים  רבים  כאשר 

בעקבות סיבוכי השפעת. 
"רובנו מתחבטים בשאלה כבר זמן רב, האם 
דווקא השנה ראוי שנתחסן?  ואולי  להתחסן? 
העונתית  לשפעת  שהחיסון  ספק  אין  ובכן, 
לחלות  הסיכון  את  ניכרת  בצורה  מפחית 

במחלת השפעת.
בכ-15%  החולפת  בשנה  טיפלנו  "ב'טרם' 
למיניהם(  וירוסים  )שפעת,  זיהומיות  מחלות 

יותר מהרגיל. החיסון לשפעת העונתית מומלץ 
כרוניות  ממחלות  לסובלים  בעיקר  אחד,  לכל 
בסתיו,  להתבצע  אמור  החיסון  ולילדים. 
בתקופה  מתחסן  שלא  מי  נובמבר.  אוקטובר- 
ממליצים  ואנו  מאוחר,  קצת  וזה  יתכן  זו, 

להקדים ולהתחסן בסתיו הבא.
את  מכילים  החיסונים  האחרונות  "בשנים 
ההתחסנות  ולכן  השפעת  נגיפי  רוב  מרכיבי 
הסובלים  לאנשים  ובפרט  לכולם,  מומלצת 
מיוחדים  במצבים  נשים  כרוניות,  ממחלות 
אלו  אנשים  אצל  והשפעת  היות  וילדים. 
יותר,  קשה  בצורה  ומשפיעה  יותר  מסוכנת 
הסיכון  על  עולה  בחיסון,  והתועלת  היות 
נצפו.  טרם  לוואי  ותופעות  במחלה,  לחלות 
החיסון מומלץ, מה גם שהוא ניתן ללא תשלום 

בכל קופות החולים".

שמחת השבת - גם 
בבית החולים

הכליזמרים של 'ושמחת' מכניסים את אווירת השבת 
למאושפזים במרכז הרפואי ברזילי

מאת: אהרן נצר

הרפואי  במרכז  המאושפזים  החולים 
קודש  שבת  אל  להיכנס  זוכים  'ברזילי' 
המובאים  כליזמרים  כאשר  שמחה  בתחושת 
'ושמחת' מנעים להם בצלילים  ידי ארגון  על 

קסומים את השעות שטרם כניסת השבת. 
ר' אברהם  ידי  על  'ושמחת' שהוקם  ארגון 
לרר וזוגתו, מסייע רבות לפוקדים את המרכז 
הרפואי ברזילי, בין היתר באמצעות מקומות 
לינה למלווים לחולים בשבתות וחגים, חלוקת 
סנדוויצ'ים ושתייה לחולים ולמלווים. בנוסף 
למשפחות  כספי  וסיוע  בעזרה  הארגון  עוסק 
בארגון  ולשבתות.  לחגים  מזון  סלי  וחלקות 
לחלוקת  שותפים  היו  אשר  רבים  כי  מספרים 

המזון ראו ישועות. 
נוסף  נדבך  הארגון  הוסיף  באחרונה 
שבת  ערב  ומידי  החולים  למען  בפעילותו 
במחלקות  החולים  למיטות  בסמוך  עוברים 

מטעם  כליזמרים  'ברזילי'  של  השונות 
ומכניסים  החולים  את  ומשמחים  'ושמחת' 
אותם לאווירת השבת. הדבר גורם להתרגשות 
עצומה בקרב המאושפזים ומלוויהם ווכן אצל 

הרופאים ואנשי הצוות. 
לוי  חזי  ד"ר  ברזילי  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
מברך על פעילות 'ושמחת' ואומר כי "פעילותם 
אנו  רב.  סיוע  לחולים  ומעניקה  מאד  חשובה 
לילות  שפועלת  היקרה  לרר  למשפחת  מודים 

כימים לרווחת החולים ובני משפחותיהם".  

 חברי "ושמחת" בביה"ח ברזילי
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מאת: יאיר פלד

הישוב החרדי ברעננה חגג השבוע במעמד 
והמרווח  החדש  האגף  חנוכת  את  מרשים 
העצמאי  החינוך  של  הוותיק  הספר  בית  של 
קשה,  דיור  מצוקת  של  שנים  בתום  במקום, 
שהוקם בתמיכת עירית רעננה והעומד בראשה 
מר זאב בעלקין לשעבר חבר כנסת, אשר יחד 
עם סגנו מר אלי כהן השקיעו מאמצים רבים 
גבולות  והרחבת  הלימודים  תנאי  להקלת 
בנפרד  בו מתחנכים  החינוכי המפואר  המרכז 
רעננה  מאזור  ותלמידות  תלמידים  מאות 
וסביבותיה, תחת שרביט ניהולו של הרב חיים 

דוד סיימון.
ברחבה  שנערך  החגיגי  המעמד  את 
הבוקר  בשעות  הספר,  בית  של  המקושטת 
ועדת  יו"ר  בנוכחותם  כיבדו  המוקדמות, 
גפני,  משה  הרב  חה"כ  הכנסת  של  הכספים 
יוסף  אברהם  רבי  העצמאי  החינוך  יו"ר 
לייזרזון, המנהל הכללי רבי אליעזר סורוצקין, 
ראש העיריה מר זאב בלסקי וסגנו מר אלי כהן, 
מפקחי מערכת החינוך העצמאי, נכבדי העיר 
ומחנכים  מחנכים  הורים,  חשובים,  אורחים 
בתלבושת  שהופיעו  התלמידים  מאות  ועמם 

בתחושה  הענקית  הרחבה  את  ומילאו  חג 
מרוממת של הודיה והוקרה.

מקהלות  ושירת  תזמורת  צלילי  לקול 
נתכבדו אורחי הכבוד ראש העיריה, יו"ר ועדת 
בקביעת  העצמאי  החינוך  וראשי  הכספים 
ברכה  איחולי  תוך  האגף,  פתחי  על  המזוזות 
התורתי  החינוך  להצלחת  דשמיא  וסייעתא 

במקום.
נאומיהם של  לאחר מכן הושמעו בדריכות 
הכספים  ועדת  יו"ר  בלסקי  מר  העיריה  ראש 
אברהם  רבי  העצמאי  החינוך  יו"ר  גפני,  הרב 
יוסף לייזרזון, סגרה"ע מר אלי כהן ושל המנהל 
על  העלו  אשר  סורוצקין  אליעזר  הרב  הכללי 
לראש  רגשות ההערכה  את  במילים חמות  נס 
שהושיטו  הנדיב  הסיוע  עבור  וסגניו  העיריה 
הקמת  לקראת  זמני  כפתרון  האגף,  בהעמדת 
בנין הקבע האמור לקום בע"ה בקרוב במקום. 
הנואמים אף שילבו בהופעותיהם דברי תורה 
ועידוד  חיזוק  מילות  שכללו  והתעוררות 
מלאכת  העושים  החינוכי  ולצוות  לתלמידים 
ד' באמונה, תוך הבעת ברכה מיוחדת למנהל 
הנמרץ הרב סיימון המנצח על עבודת הקודש 

במסירות רבה.

מאת: בני יחזקאלי

המאבק על השבת: חה"כ מנואל טרכטנברג 
התורה  יהדות  סיעת  חברי  עם  אתמול  נפגש 
במטרה להציג בפניהם את חוק השבת החדש 

אותו הוא יוזם.
לדבריו, "מטרת הצעת החוק לעגן בחקיקה 
את מעמדה של השבת כיום המנוחה במדינת 
ישראל, ובכך לחזק את השבת כגורם מאחד 

ומלכד בחברה הישראלית".
של  פתיחתם  על  מדברת  החוק  הצעת 
התחבורה  את  ופנאי,  בילוי  תרבות,  מוסדות 
הציבורית ואת המסחר. כמו כן, הצעת החוק 
כגורם  העבודה  שבוע  קיצור  את  מסדירה 

משלים להסדרתו של יום המנוחה.
מייחסת  החוק  "הצעת  כי  נאמר  עוד 
השבת  של  מעמדה  לביסוס  רבה  חשיבות 

לאפשר  ושואפת  רחבות,  הסכמות  יסוד  על 
"עונג שבת" לכל ישראלי בהתאם להשקפתו 

ואורחות חייו".
חברי  בפני  החוק  את  הציג  טרכטנברג 
הכנסת משה גפני, אורי מקלב, ישראל אייכלר 
ויעקב אשר. "אנחנו לא מצפים מהם שיתמכו 
בסביבת  גורם  הזמן'  ל'כל  אומר  בחוק" 
רוצים  "אנחנו  הוסיף  הוא  עוד  טרכטנברג, 
לוודות שהם לא יטילו ווטו על ההצעה, וזה 
המחנ"צ  כולנו,  הליכוד,  בלעדיהם,  יעבור 
סיכוי  שאין  יודעים  אנחנו  יתמכו,  עתיד  ויש 
אין בעיה שיתנגדו,  ימנעו,  או  שיצביעו בעד 
מצב  יהיה  שלא  אבל  מובן,  וזה  בסדר  זה 
בפירוק  יאיימו  הם  החוק  הצעת  שבעקבות 
הקואליציה  תמיכת  את  נפסיד  ואז  הממשלה 

מה שיגרום לחוק ליפול".

טרכטנברג הציג 
לחרדים את חוק השבת: 

"שלא יטילו וטו"
ח"כ מנואל טרכטנברג הציג את חוק השבת המתוקן שלו 
לח"כים מיהדות התורה. גורם בסביבתו אמר: "אנחנו 
יודעים שאין סיכוי שיצביעו בעד או ימנעו, אבל שלא 

יהיה מצב שיאיימו בפירוק הממשלה"

 הרחיבי מקום אוהלך
העיר רעננה ציינה בחגיגיות רבה את חנוכת האגף החדש 

לבי"ס החינוך העצמאי בעיר

 בחנוכת האגף החדש בביה"ס ברעננה

מאת: יעקב פלדמן

"יום  לקראת  המיוחדות  ההכנות  נשלמו 
ראש  מרן  וקדושו  ישראל  גאון  של  השנה" 
זצוק"ל,  שך  מן  מנחם  אלעזר  רבי  הישיבה 
להסתלקותו,  שנה  עשרה  חמש  תום  לקראת 

שיחול השבוע ביום חמישי ט"ז בחשוון.
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  של  בברכתם 
של  ההלכתיות  הנחיותיו  פי  ועל  שליט"א, 
הגאב"ד הגאון הגדול רבי מרדכי גרוס שליט"א, 
אתר  הנהלת  של  המיוחדת  הועדה  השלימה 
הקשורים  הנושאים  בכל  לטפל  הקדוש  הציון 
ההמונית  העלייה  וסדרי  השנה  יום  לאירועי 
לחלקת הציון. הועדה המיוחדת בראשות מנהל 
נערכה לשיתוף  יצחק שיינין הי"ו,  האתר הרב 
פעולה עם כל הגורמים, כדי להבטיח את קיומם 

של האירועים ההמוניים בצורה מסודרת. 
עליית  לקראת  המיוחדת  ההתארגנות 
סידורי  כוללת  הציון,  אוהל  לחלקת  הרבבות 
הבטחון  גורמי  עם  בתיאום  ותעבורה  בטחון 
תפילה  אוהלי  העמדת  השונות,  והרשויות 
אוהל  וכן  וכוהנים,  ונשים  לגברים  מיוחדים 
תאורה  מערך  וערבית,  מנחה  למנייני  מיוחד 
נרות,  והדלקת  התפילות  סדרי  מיוחד,  לילי 
ושתיה מסודרת לכל המתפללים בכל השעות. 
הנהלת  ידי  על  בס"ד  יחולק  שנה,  כמידי 
התפילות  את  הכוללת  מיוחדת,  חוברת  האתר 
הנאמרות ליד חלקת הציון. יצוין, כי לא תותר 
חניית רכבים פרטיים במתחם רחבת הציון. כמו 
הדלקת  תותר  לא  הביטחון  גורמי  בהוראת  כן 
יפקחו  סדרנים  המיועדים.  במקומות  רק  נרות 

על סדרי הצניעות בשטח.
מהנהלת האתר נמסר, כי למרות שבכל ימות 
המוני  לקליטת  וערוך  מתוחזק  המקום  השנה 
לקראת  אולם  היממה,  שעות  בכל  המתפללים 
אלפי  לקליטת  להיערך  צורך  יש  השנה"  "יום 
איש בו זמנית, הבאים להשתטח על הציון מכל 

רחבי הארץ.
הארץ  ברחבי  שהתפרסמו  רחוב  במודעות 
התנועות  בשם  וכן  האתר,  הנהלת  מטעם 
סדרי  פורסמו  השונות,  החרדיות  והמפלגות 
רחבי  מכל  התחבורה  ודרכי  לציון,  העליה 
המרכזיות  התפילה  מעמדות  לקראת  הארץ, 
חמישי  ביום  הקדוש,  הציון  אוהל  ברחבות 
רבבות  בהשתתפות  בצהרים,   14:00 בשעה 
אלפי ישראל, בני המשפחה וגדולי התלמידים, 
וכן מעמד "תפילת רבים" בחצות ליל ההילולא, 
אלפי  כאשר  הקדוש,  הציון  אוהל  בחלקת 
המתפללים סמוכים על הבטחתו של צדיק רבנו 
"ואם  הקדושה  בצוואתו  זצוק"ל  מרן  הגדול 
יהיה בידי לעשות ולהמליץ עבורכם אעשה בלי 

נדר".
דברים  נושא  המרכזי  התפילה  במעמד 
זצוק"ל,  עזרי  מרן האבי  כמידי שנה חתנו של 
תוך  שליט"א,  ברגמן  הגרמ"צ  מרן  יבלחט"א 
שהוא עומד בדבריו על חסרונו הגדול של מרן 
נערך  מכן  כשלאחר  ולדורות.  לשעה  זצוק"ל, 
המעמד המסורתי של הזכרת אלפי השמות של 
הזקוקים לישועה וכן של לומדי הש"ס לעילוי 
השנתיים,  במחזורים  זצוק"ל  מרן  של  נשמתו 
שאף  המפורסמת  בצוואתו  שהבטיח  וכפי 

נחקקה על אבני הציון הקדוש.

סדרי העליה לאוהל הציון הקדוש

על פי סיכום עם חברות התחבורה השונות, 
הארץ  מרחבי  האוטובוסים  קווי  כל  יתוגברו 
מיוחדת  תגבורת  היארצייט.  ביום  ברק,  לבני 
תהיה בקווי דן הפנימיים סמוך לקראת התפילה 
ועצרת המספד המרכזית. לכל קווי האוטובוסים 
פינת  עזרא  ברחוב  תחנה  ישנם  הבינעירוניים 

חזו"א, בסמוך לבית העלמין.
ומהודרות  מיוחדות  חוברות  אלפי  הופקו 
הנהוג  והתפילות  התהילים  פרקי  את  הכוללים 
להעביר  מתבקש  הציבור  הציון.  על  לאומרם 

אחד לשני עם תום התפילה.
בהתאם  שליט"א,  הרבנים  הוראת  ע"פ 
אלישיב  הגרי"ש  מרן  רבנו  של  להוראותיו 
בית  מפתח  הפרדה  גדרות  הוקמו  זצוק"ל, 
העלמין ועד מתחם הקבר. ההפרדה בין הגברים 

לנשים כדלהלן:
נשים: מתרכזות בצד דרום, במתחם הדרומי, 

כשמסלול ההגעה דרך השביל המרוצף.
כאשר  הצפוני,  במתחם  מתרכזים  גברים: 
בית  של  המרכזי  הכביש  דרך  תהיה  הגישה 

העלמין.
יהיו  העלמין  לבית  והכניסות  השערים 
פתוחים, וניתן יהיה להכנס גם מצד מערב דרך 
רחוב חזון איש, וגם מצד מזרח דרך הרחובות 

טל חיים ושדרות האדמו"ר מטאלנא. 
הצניעות  גדי  על  ישמרו  מיוחדים  פקחים 
והציבור מתבקש להקפיד מאוד על המתחמים 

שנקבעו לכבודו של צדיק מרן זצוק"ל.
הוקמו  העולים,  רבבות  את  לקלוט  בכדי 
אוהלי ענק לקליטת ההמונים, לגברים ולנשים. 
אוהל מוגן מיוחד הוקם לכהנים. אוהל מיוחד 
הוקם למניני תפילות "מנחה וערבית", לתועלת 

אלפי המתפללים בהתאם להלכה.
המיועדים  מיוחדים,  הדלקה  מתחמי  סודרו 
אופן  בשום  תותר  לא  לנשים.  וגם  לגברים  גם 
בכל  היעודיים  למתחמים  מחוץ  נרות  הדלקת 
מתקני  ועשן.  לשריפות  מחשש  האתר  שטח 

ההדלקה של שאר ימות השנה יהיו נעולים.
תאורה לילה מיוחדת תעמוד לרשות הציבור 

בחלקת אוהל הציון, במהלך כל הלילה.
ישראל  משטרת  בשיתוף  העירייה  פקחי 
להישמע  מתבקש  הציבור  התנועה,  את  יכוונו 
לא  מתבקשים  פרטיים  רכבים  להוראות. 
אוטובוסים  העלמין.  בית  לשטח  כלל  להכנס 
בקידמת  מיוחד  בשטח  ורק  אך  יחנו  פרטיים, 
בית הקברות של ויז'ניץ - הכניסה לאוטובוסים 

מרחוב עזרא.
יוכלו לקבל ספרי  כל העולים לציון הקדוש 
במשך  בהם  ללמוד  כדי  כיס,  בגודל  משניות 
יהיה  כן  כמו  זיע"א.  מרן  נשמת  לעילוי  השנה 
ע"י  הקרן,  במחיר  שלמים  סטים  להשיג  ניתן 
ארגון "משנה אחת". כמו"כ ניתן יהיה להשיג 
בחלוקה  המשניות  ללימוד  מיוחד  שנתי  לוח 
דורש  לכל  ניתן  הפנקס  זי"ע.  מרן  לע"נ  יומית 

בחינם גם בטלפון: 03-6193014. 
והישיבות  החרדית  היהדות  ריכוזי  מכל 
הסעות  יתקיימו  הארץ  ברחבי  הגדולות 
עצרת  לקראת  בצהרים,   1 בשעה  מאורגנות 
התפילה המרכזית בשעה 2 בצהרים. רמקולים 
רבי עוצמה יעבירו את התפילה לכל המתחמים 

הסמוכים.

יום השנה ה-15 למרן 
האבי עזרי זצוק"ל

  רבבות עולים בימים אלו לחלקת אוהל הציון בבני ברק
הושלמו ההכנות לקליטת ההמונים במתחם הקבר 

ההיערכות ליד הציון 
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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

להישאר באותו מעמד 
"ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא" )בראשית יח, א(.

הקב"ה  הגיע  עצמו  אברהם  שמל  לאחר 
)בבא  למילתו  השלישי  ביום  לבקרו 
אליו(,  וירא  ד"ה  ברש"י  הובא  ע"ב,  פו  מציעא 
וכשהקב"ה מגיע, באים גם כל פמליא דיליה ויש רעש 
גדול, ָוֶאְׁשַמע ַאֲחַרי קוֹל ַרַעׁש ָּגדוֹל )יחזקאל ג, יב(, כל 

המלאכים מגיעים ונשמע הדבר למרחקים.
עם  להיפגש  מלך  של  דרכו  במשל,  זאת  נמחיש 
או  מפואר,  במלון  חשובים  ואנשים  נכבדים  שרים 
בלובי ענק שסודר והוכן קודם לכן בקפידה  רבה. אם 
בביתו  מסוים  אדם  לבקר  המלך  יחליט  פתאום  בפתע 
כל המדינה תרעש, "המלך בכבודו ובעצמו הגיע לבקר 
אותו!", וכל אנשי המשטרה והביטחון יתכוננו לשמור 

ולאבטח את המלך. 
אדם  אותו  הזולת  כלפי  מרגיש  הרגשה  איזו  ובכן, 
שזכה שהמלך יבוא לבקרו בכבודו ובעצמו? אין ספק 
ביקר  ובעצמו  בכבודו  "המלך  מעט,  יתנשא  שליבו 

בביתי, כמה אני יקר ומעורך! כמה אני שווה!" 
הגמור,  ההיפך  את  מצינו  אבינו  באברהם  אולם 
"ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא"- הקב"ה בכבודו ובעצמו 
להתרומם  עליו  היה  ולכאורה  אבינו,  לאברהם  נגלה 
"ְוהּוא  לא,  אך  שקיבל.  הגדול  מהמעמד  ולהתנשא 
יֵֹׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהל"- ממשיך אברהם אבינו לשבת בפתח 

האוהל לחפש אורחים.
א(,  קלא,  )תהלים  ֵעינַי  ָרמוּ  וְלֹא  ִלבִּי  גַָּבּה  לֹא  ה' 
עם כל זאת שקיבל את המתנה היקרה ביותר שהמלך 
זז  ולא  בענוותנותו  אבינו  אברהם  נשאר  לבקרו,  בא 

מ-וְָאנִֹכי ָעָפר וֵָאֶפר )בראשית יח, כז(.
דבר זה מלמד אותו מוסר השכל גדול מאוד, ישנם 
לא  כבר  הם  משרה,  איזו  שקיבלו  שלאחר  אדם  בני 
ואי אפשר  וכבר כמעט  ליבם מתנשא  בני אדם,  אותם 
אומר.   הוא  שלי..",  למזכיר  "תתקשר  איתם,  לדבר 
קודם לכן הוא היה חביב ונחמד וקיבל כל אדם בסבר 
פנים יפות, אך לאחר שקיבל את המשרה פנים חדשות 

באו לכאן )שבת קיב ע"ב(. 
ֶּפַתח ָהאֶֹהל"-אברהם אבינו נשאר אותו  יֵֹׁשב  "ְוהּוא 
הגבוה  המעמד  את  שקיבל  לאחר  גם  אבינו  אברהם 
ביותר בעולם, לא גבה ליבו ולא רמו עיניו, לא התרומם 
והתנשא, אלא המשיך להיות ענוותן ושפל ברך, שייף 
עייל שייף ונפיק, ולא מחזיק טיבותא לנפשיה )מתכופף 
לעצמו.  טובה  מחזיק  ולא  ויוצא,  מתכופף  ונכנס, 
יפות,  פנים  בסבר  אדם  כל  וקיבל  ע"ב(,  פח  סנהדרין 

כזה ראה וקדש! )ראש השנה כ ע"א(.



"יַֻּקח ָנא ְמַעט ַמִים" )בראשית יח, ד(. 
מה  שכל  ע"ב(  פו  מציעא  )בבא  אומרים  רבותינו 
נתן  בעצמו,  האורחים  עבור  עשה  אבינו  שאברהם 
הכלל  דזה  בעצמו.  במדבר  ישראל  לבני  שכר  הקב"ה 
ע"א(,  י  )מכות  אותו  מוליכים  בה  הולך  שאדם  בדרך 

ובמידה שאדם מודד בה מודדים לו )סוטה פ"א מ"ז(.
זה  ובשכר  בעצמו,  לאורחים  לחם  פת  נתן  אברהם 
קיבלו ישראל את המן על ידי ה' יתברך בכבודו ובעצמו, 

ְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים )שמות טז, ד(. ִהֽ
אברהם נתן בשר לאורחים בעצמו, ובשכר זה קיבלו 
ישראל את השלו על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו, ְוָנַתן 
ה' ָלֶכם ָּבָׂשר ַוֲאַכְלֶּתם )במדבר יא, יח(. וכן אברהם עמד 
ליד האורחים ודאג לסיפוקם, ובשכר זה קיבלו ישראל 

את ענני הכבוד שסיככו והגינו עליהם. 
אולם את המים לא הביא אברהם בעצמו אלא על ידי 
משרת, "יַֻּקח ָנא"-על ידי שליח, ואף הקב"ה לא נתנם 
לישראל אלא על ידי שליח – משה רבינו, ְוֹלא ָהָיה ַמִים 
ָלֵעָדה )במדבר כ, ב(, ַוָּיֶרם מֶֹׁשה ֶאת ָידוֹ ַוַּיְך ֶאת ַהֶּסַלע 
ּוְבִעיָרם  ָהֵעָדה  ַוֵּתְׁשְּת  ַרִּבים  ַמִים  ַוֵּיְצאּו  ַּפֲעָמִים  ְּבַמֵּטהּו 

)שם, יא(.
ובעניין זה נספר, בארה"ב היו שני שופטים בכירים, 
ג'ק  טובים.  חברים  ונעשו  יחד  שלמדו  וסטיב,  ג'ק 
היה מתון בדרכיו ותמיד הסתכל על התועלת היוצאת 
ועושה  לפניו  הנשפט  והפרט  הכלל  לטובת  מהמשפט 
את כל דבריו במתינות והתחשבות, רב חסד מטה כלפי 
לשקם  צורך  שיש  לנכון  רואה  שהיה  ופעמים  חסד, 
לו  להסדיר  משתדל  היה  ולכן  הנשפט,  את  ולעודד 

עבודה שתתאים לו דרך הרשויות וכדו'. 
אימה  המטיל  קשוח  שופט  היה  סטיב  לעומתו 
היו  תמיד  אף שלא  על  הנאשמים  על  כבדים  ועונשים 
לו ראיות חותכות וברורות בדבר. וכך נהיה שגור בפי 
המון העם שאצל השופט סטיב לעולם אי אפשר לצאת 

זכאי.
השופטים  שני  על  הלשינו  אחד  בהיר  ביום  והנה 
דיווח  ללא  בבתיהם  זרים  עובדים  שהעסיקו  הבכירים 
השלטונות  גילו  ודרישות  חקירות  לאחר  לרשויות, 
שאמת יש בדבר והפרקליטות ביקשה לשפוט את שני 

השופטים הבכירים.

ג'ורג'  היה  זה  בדין  השופט העליון שנבחר לשפוט 
הכיר את הטבעיים של שני השופטים  הוא  סטיוארט, 
הדיון  את  התחיל  זה  פי  ועל  בדין  לפניו  העומדים 
הרעה  אליהם  שכלתה  שהבינו  השופטים  שני  הסוער, 
דינם היה שכל שופט ישפט לפי  ופסק  הודו באשמה, 

איך ששפט בדיונים דומים שהיו לו בעבר בנושא זה.
חסד(  כלפי  מטה  הרחמן,  )השופט  ג'ק  פתח  מיד 
את מחשבו האישי, חיפש ערך "עובד זר" והציג בפני 
חברי בית הדין את כל המשפטים שדן בעניין זה. ברוב 
המשפטים פסק לקנוס את הנאשם בכמה מאות דולרים 

ובנוסף שלוש שבועות עבודות שירות.
"מצויין", אמר שופט בית הדין העליון, "כך תקבל! 
900 דולר קנס ושלוש שבועות עבודות שירות!" שמח 

ג'ק על פסק הדין "הקל" ויצא בשמחה ובטוב לבב.
)השופט  סטיב  של  דינו  פסק  הגיע  מכן  לאחר 
הקשוח(, פתח סטיב את המחשב ומצא שפסק בדין זה 
קנס של 12,000 דולר ושלושה חודשים מאסר בפועל! 
"בבקשה", אמר שופט בית הדין העליון בנחרצות, 
ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  בעצמך!",  הדין שפסקת  את  עליך  "קבל 
ֵּכן ֵיָעֶׂשה ּלוֹ )ויקרא כד, יט(, גמולו ישיב לו     בראשו 

)גיטין מ ע"א(. 
וכך הוא גם בעבודת ה' יתברך, בדרך שאדם רוצה 
את  דן  האדם  ע"א(,  י  )מכות  אותו  מוליכים  בה  לילך 

עצמו, לפי איך שדן אחרים, כך ידונו אותו. 
לפי ההתאמצות וההשקעה שמשקיע האדם במצוות 
ובחסדים, כך יקבל לעצמו ולבניו אחריו, וככל שיגביר 
חסדיו בכמות ובאיכות, כך יגביר ה' יתברך חסדו עליו!

אברהם אבינו אמר "יַֻּקח ָנא ְמַעט ַמִים" )בראשית יח, 
ידי  על  המים  את  בניו  קיבלו  ולכן  שליח,  ידי  על  ד(, 
שליח, ואם לא היה זאת, לא היה נקנס על משה רבינו 
להישאר במדבר, היה נכנס ונעשה למשיח )זוהר ח"א 
רנג, א( בונה את בית המקדש ולא היה חרב )סוטה ט 
ע"א(, אבותינו לא היו גולים ומיד היה מגיע המשיח! 

למות  רבינו  משה  צריך  היה  הסלע  הכאת  בגלל 
למה?  מאיתנו,  נאבדו  הגדולות  המעלות  וכל  במדבר 
כי אברהם עשה על ידי שליח דבר שהיה צריך לעשות 
ג(,  נ,  )תהילים  ְמאֹד  ִנְׂשֲעָרה  ּוְסִביָביו  בעצמו, עד כמה 
מדקדק הקב"ה עם חסידיו כחוט השערה )יבמות קכא 

ע"ב(. 

יהי רצון שה' יתברך יגביר חסדנו עלינו ונזכה לראות 
בישועת ישראל השלימה בקרוב, אמן. 

"
"

אברהם אבינו אמר "ֻיַּקח ָנא ְמַעט ַמִים" )בראשית יח, ד(, על ידי שליח, ולכן קיבלו בניו את המים 
על ידי שליח, ואם לא היה זאת, לא היה נקנס על משה רבינו להישאר במדבר, היה נכנס ונעשה 
למשיח )זוהר ח"א רנג, א( בונה את בית המקדש ולא היה חרב )סוטה ט ע"א(, אבותינו לא היו 

גולים ומיד היה מגיע המשיח! 
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אנו מוצאים בתורה ניסוח נפלא של 

"ויצונו  נאמר:  וכך  המצוות.  מטרת 

האלה,  החוקים  כל  את  לעשות  ה' 

הימים,  כל  לנו  לטוב  ה'...  את  ליראה 

כד(. הרעיון  ו,  )דברים  כהיום הזה"  לחיותנו 

קיום  שמטרת  זה,   בפסוק  המובע  היסודי 

כאן,  מאושרים  ונהיה  שנהנה  היא  המצוות 

שכר  המצוות  בעבור  שיש  נכון  הזה.  בעולם 

בעולם הבא אך זה אינו סותר להנאה בעולם 

את  לנו  ונתן  אותנו  שברא  הקב"ה  כי  הזה. 

התורה, עשה זאת בכדי שיהיה לנו טוב. הוא 

שהולך  מי  את  שמביאה  חיים  דרך  לנו  נתן 

לאורה אל פסגות של אושר ושמחה. 

מהאניה  שירדו  צעירים  שני  על  מסופר 

בטרם  הניו-יורקי  הנמל  של  ההמולה  אל 

הם  ניסיון  איזה  בפני  חלמו  לא  הם  השואה. 

נפרדו  הם  שבועות  מספר  לפני  רק  עומדים. 

הארץ  לעבר  ויצאו  בפולין  ממשפחותיהם 

הנכספת, אמריקה, או כפי שכונתה בפי יהודי 

אירופה בתחילת המאה שעברה "די גאלדענע 

ידעו  באמריקה,  שם,  הזהב.  ארץ   – מדינה" 

ויהודי  שולטת  אינה  האנטישמיות  כולם, 

לקחו  לא  שהם  אלא  בכבוד.  להתפרנס  יכול 

וכדי  מני",  איז  "טיים  שבאמריקה  בחשבון 

שבעה  לעבוד  יש  הביתה  משכורת  להביא 

מוכר  היה  לא  "שבת"  המושג  בשבוע.  ימים 

באמריקה של אותם ימים. 

מדי יום שישי חזר על עצמו המחזה כאשר 

הבוס  אל  ניגשים  היו  היהודים  החברים  שני 

אינם  הם  בשבת,  שמחר,  לו  ואומרים  הגוי 

יכולים להופיע בעבודה. הבוס לא היסס. כח 

עבודה לא חסר לו. הוא היה משלם להם את 

ביום  לאלתר.  אותם  ומפטר  השבועי  השכר 

ראשון הם שוב נאלצו לחפש עבודה. 

נפש  במסירות  בניסיון  עמדו  החברים  שני 

מדי שבוע. אך בעוד ילדיו של אחד מהם הלכו 

בדרכו ושמירת השבת עמדה בראש מעייניהם 

ללא פשרות, ילדיו של השני, למרבה הצער, 

לא הלכו בדרכו של האב ופרקו מעליהם עול 

תורה ומצוות, כאשר לנגד עיני האב הם עשו 

מסר  שאביהם  שבת  אותה  חול,  שבתם  את 

עליה את נפשו. 

פיינשטיין  הגר"מ  נשאל  כאשר  לימים, 

זצ"ל מהי הסיבה שאחד מהם הצליח בחינוכו 

והדוגמא האישית שלו חדרה לליבותיהם של 

את  הסביר  הוא  נכשל?  השני  בעוד  ילדיו, 

הנקודה שהבדילה בין השניים: בעוד הראשון 

על  כשחיוך  שבת  ערב  מדי  לביתו  חוזר  היה 

פניו, והוא מכנס את משפחתו ואומר בשמחה 

השבת",  למען  בניסיון  לעמוד  זכיתי  "שוב 

השני נהג בדרך הפוכה, הוא היה מגיע לביתו 

בצער:  ואומר  נאנח  והיה  מכורכמות  כשפניו 

ברירה,  אין  עבודה...נו,  אין  יהיה?  מה  "אוי, 

חייבים לשמור שבת..."  

הראשון  של  ילדיו  היטב.  חדר   – המסר 

שמצליח  ומי  זכות  היא  שהשבת  הפנימו 

של  וילדיו  מאושר,  אדם  הוא  עליה  לשמור 

אביהם,  של  המסר  את  הם  גם  הפנימו  השני 

לחיים  בדרך  ותקלה  מכשול  היא  שהשבת 

נורמליים. 

סיפור זה נושא בשורה משמעותית, לא רק 

לחינוך הילדים, אלא גם עבורנו. 

"תרי"ג  גישה הרואה במצות התורה  ישנה 

איכשהו,  איתן  להסתדר  שעלינו  בעיות" 

התקין  לניהול  לנו  מפריעות  שהן  למרות 

עליהן  לקבל  שנזכה  תקווה  מתוך  חיינו,  של 

שכר כלשהו בגן עדן. גישה זו, לא רק שהיא 

לחיות  מאד  שקשה  כדבר  התורה  את  מציגה 

מפורשים  דברים  סותרת  גם  היא  אלא  איתו, 

שהתורה מעידה על עצמה, שמטרת המצוות 

היא "לטוב לנו כל הימים". 

ה' את  לפני  מזכירים  אנו  בפרשת העקידה 

ע"ה,  אבינו  אברהם  עמד  בו  העצום  הניסיון 

רבים  וכבר  שמים.  רחמי  מעוררים  אנו  ובכך 

"עקידת  נקראת  מדוע  שאלו  מהמפרשים 

יצחק" על שמו של יצחק, ולא על שם אברהם 

יותר?  קשה  הניסיון  היה  בשבילו  שלכאורה 

העקידה  ניסיון  את  מעמידה  הרי  התורה  גם 

כניסיון של אברהם, ואילו אנו קוראים אותה 

על שם – "עקידת יצחק"?

מובא במדרש שיצחק אבינו אמר לאברהם 

אני,  בחור  "אבא,  כך:  העקידה  קודם  אביו 

וחוששני שמא יזדעזע גופי מפחדה של סכין, 

תעלה  ולא  השחיטה  תיפסל  ושמא  ואצערך. 

ציווי  יפה".  יפה  כופתני  אלא  לקרבן,  לך 

הקב"ה היה להעלותו לעולה, אך יצחק חשב 

הדרך  על  חשב  הוא  עצמה,  למצווה  מעבר 

המושלמת  בצורה  המצוה  את  לעשות  כיצד 

שהעקידה  הסיבה  וזו  המקום,  לפני  והרצויה 

נקראה על שמו. 

את  מבצעים  אנו  לפעמים  היומיום,  בחיי 

"מצוות  כמין  לב,  שימת  בחוסר  ה'  מצוות 

את  מוציאים  אנו  ובכך  מלומדה",  אנשים 

עיקר המשמעות מהמצוות. אם נצליח ליהנות 

אותנו  לעשות  מטרתן  כי  ונבין  מהמצוות, 

ולרצות  אליהן  להתחבר  נוכל  לנו",  "לטוב 

אותן, ואז נוכל לחבר גם את הדור הבא לקיום 

מצוות מהנה ושמח. 

ועקידת יצחק ברחמים תזכור

הרה"ג שמואל רבינוביץ

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900

השרות

חינם
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1-920 ק"ג

סוגים שונים

1690לחמית אסם

לסניפי ב"ב 
לפרטים:לעבודה במשמרותעובדים וקופאיותדרושים/ות

052-681-7736

סניף קוטלר 
פתוח במוצ"ש

2 ליטר
סוגים שונים

1690אג'קס
ליח' פילה סלמון

לק"גאלטית
3490

עשיריית פיתות 
אסלי

ברמן
קפה 790

טסטר צ'ויס

200 גר'
2990

80 גר'
לא כולל: 

שום,צפורן
פלפל שחור ולבן

וצ'ילי גרוס
מיה

תבלינים 
10בשקית

4 ב-

חיטה/גריסים/
ג'רישה/בורגול

500 גר'
מיה

10
4 ב-

זוגלובק/מעדנות

2990שלישיית פיצה

אוקסיג'ן/ג'ל 
כביסה מקסימה

3 ליטר
לא כולל בייבי

2490סנו
ליח'

חלבה בארכה

7 יח'
סוגים שונים

2 ב-
1490 1290

מארז חטיפי 
TO GO'ליח

מארזי אסם

1490
2 ב- מארז דובונים20x5 גר’/40x4 גר’/

במבה במילוי נוגט30x5 גר’/ 
אפרופו50x3/25x5 גר’/

ביסלי55x4 גר’/22x10 גר’/
ציפס50x4 גר’/במבה15x10 גר’/

1 ליטר
שמן קנולה

'מעולה'/טעמן
3 ב-
20

אין סוף הטבות ומבצעים 
לחברי מועדון 

ולמצטרפים חדשים 

בלעדי לחברי מועדון!

שלישיית תירס

160x3 גר'
אלסקה

690

לפתן אפרסק/
אננס/קוקטייל

600-825 גר'
אריזות ירושלים

20
3 ב-

סלטי שמיר

300 גר'
5סוגים שונים

ליח'

שישיית פפסי

1.5x6 ליטר
שחור בלבד

ברקוד:327532
כנפיים עוף 1990

לק"גקפוא
1090

מיץ אננס
אלסקה

240 מ"ל
כולל פיקדון

4 ב-
1090

1390 שלישיית משחת 
שינייםאורביטול/

מי פהתיאדנט

700 מ"ל
שמפו/מרכך

הוואי

2 ב-
1790

שלישיית קפה 
שחור

85x3 גר'
עלית

1690

BIO דנונה
3%-0%
שטראוס
ברקוד:
/480376/282448
4584528

4 ב-
10

גבינה צהובה 
מגורדת
500 גר'
טרה

2490

כד שוקו
2 ליטר
יטבתה
ברקוד:
3023165

1590

מעדן דני
שוקו/
וניל/תות
שטראוס

6 ב-
1290

קוטג' טרה
250 גר'

2 ב-
10

רביעיית 
יופלה דיאט
תנובה
ברקוד:762954

1190

חלב 
בקרטון
1.5 ליטר
תנובה

690

1090
3 ב-

500 גר'
אריזות ירושלים

10פסטה
5 ב-

1090
125 גר'3 ב-
סרדינים 

10אלסקה
4 ב-

קונפיטורה
אלסקה

360 גר'
סוגים שונים

790
ליח'

דגני ילדים
'מעולה'

400 גר'
סוגים שונים

1190
2 ב-

י"ז בחשון 18.11.16עד יום שישיי"ב בחשון 13.11.16מיום ראשוןהמבצעים בתוקף 

כרוב
לבן

לק”ג
190

₪

חציל

לק”ג
290

₪

פלפל אדום/
בהיר

לק”ג
490

₪

בננה

לק”ג
490

₪

בטטה

לק”ג
590

₪

אבוקדו

לק”ג
690

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי י"ד-ט"ו חשון 15-16.11.2016

טיטולי 
100פרימיום

4 ב-

30 יח'
ארוז

M 45ביצים
2 ב-

רסק עגבניות
'מעולה'

260 גר'

10
4 ב-

חדש
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