
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי ז' בכסלו תשע"ז   7/12/16 גיליון מס' 1086

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:00
16:16
15:55

17:15
17:16
17:15

פרשת ויצא

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 

הסוגיה שעוררה סערה פוליטית ואיימה לפרק את הקואליציה – עברה את משוכת הכנסת

בכירי לשכתו של שר הפנים 
לשטח  ירדו  דרעי  אריה 
 / ברק  בבני  קהל  לקבלת 

עמ' 6

*5700

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?   ?PDD ?פרגר? דיכאו�? כפייתיות
מחלת לב? א

הפרעת קשב וריכוז?


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

ירדו 
לשטח

החרדים יקבלו ייצוג הולם

90
ש 

לא
 פ

ץ,
בי

קו
ש

מו
ם 

וע
 נ

ם:
לו

צי

הקרב על עמונה
לאחר שבועות של מאבק בין ראש הממשלה לשר החינוך על סוגיית פינוי 'עמונה', השבוע הושג 
הסדר לפיו היישוב יפונה וחוק ההסדרה יחול על שאר היישובים הנתונים במחלוקת ● בנט טען כי 
מדובר ב"יום היסטורי" אך ביישוב זועמים על הדרג הפוליטי: "200 ילדים ו-42 משפחות ייאלצו 
להיות מגורשים מבתיהם" ● רב היישוב לא נכנע: "הפינוי יהיה כפוי וכואב. תהיה מחאה רחבה" ● 
ובכוחות הביטחון נערכים למועד הפינוי שיחול בסוף החודש: גוייסו 1000 שוטרים למבצע ו-200 

צווי הרחקה הוצאו לפעילי ימין שהוגדרו כ'מסוכנים' / עמ' 18

חוק  החוקה  ועדת 
ומשפט אישרה פה אחד 
את הצעת החוק לייצוג 
הולם לבני האוכלוסייה 
החרדית שיזמו הח"כים 
גפני ומקלב / עמ' 20



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

מגבונים האגיס
מארז רביעיה

 500
מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

נוזל כלים סוד משחת שיניים
אורביטול

לחמית
1 ק"ג

מארז שוקו טרה 
6 שקיות

מארז קרלו

מחית סלט פירות
שישיה

טסטר צ'ויס שקדי מרק אסם

בשרים מחפוד

טחינה קמח
אחווה

 &10 4 ב-

קטניות מיה

מס' 10 / 7 / 3

ב-

ב- 2 ב-15& 

2 ב-10& 

 &18 90
ב-

2 ב-

2 ב-19& 

5 ב-20& 

קליק

מוצרי 
השבוע גבינת תנובה נייר טואלט

850 גרם 40 גלילים

שוקולד מריר

שישית  
ורד 
הגליל

 &2990
ב-

1390& 3 ב-110& 

תנובה
בטעמים שונים

מקרונים/פתיתים
אוסם

בקניית 
זוג

 &20

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

 &40 3 ב-

משקה 
אנרגיה בלו

פתי בר אוסם
1.750 קילו

ב-

 &890
ב-

בקניית זוג

 &3990
ב-

 &3990
ב-

 &2990
ב-

 &990

קפה 
רד מג

ב-

חומוס צבר
850 גר'

בקניית 
זוג

בקניית 
זוג

שמן זית 
למאור
בד"ץ העד"ח

דג פילה אמנון 
(מושט)

בשר יישא ברכה
3.7.2.4

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

מנה חמה אוסם

נשנושים 
בייגל בייגל

מטרנה שלבים
אריזת חיסכון
700 גרם

לקילו

בקניית זוג

3 ב-20& 

בקניית 
זוג

שניצל
תירס/ 
נקניקיות
זוגלובק
2 ק"ג

שמן קנולה 
טעמן
ליטר

מארז פיצה זוגלובק
שלישיה

כל המידות

 &3790

מארז מיני מוו

מיונז תלמה
500 גר'

 &1690
ב-

 &50 6990& 2 ב-

סימילאק
אריזת חיסכון
מהדרין
900 גרם

טיטולים האגיס

 &4990

אבקת כביסה

 &790
ב-

 &10  &40

גבינת נפוליאון

מארז צ'יטוס/
שוש
עשיריות

אינסטנט 
פודינג וניל

ג'לי 

1 ק"ג
אוסם

1 ק"ג
אוסם

 &1790  &2590 &20

חיטה,  בורגול, 
עדשים, פופקורן, 
חומוס ועוד

19& 5 ב- 2 ב-

 &20 2 ב-

 &10 5 ב-

 &50

3 ב-13& 

 &1890

 &18

ב-

2 קילו 

אריאל
6 קילו

 &790

20& 3 ב-

2 ב-
לבן טרה

13 ב-10& 

 &18 90

2 ב-35& 

 &12 3 ב-

 &10

2 ב-50& 

בקניית 
זוג

145 גר'

 &390
ב-



 דף מדבקות 
 בכל מארזי מיני

 קרלו בטעם שוקולד 
ובטעם וניל*

כיף לשחק
*עד גמר המלאי

קרלו ָטְסלֹו על הסקייטבורד 
בגינה, ומשם הוא עובר 

להתנדנד בנדנדה
קרלו ִמְתַנְדֵנְדלֹו בשמחה רבה, 

ואחר כך משחק בכדור
שקיבל במתנה

 קרלו ָאְצלֹוָרְצלֹו 
 לשחק בהנאה גדולה, 
ועולה להתגלש במגלשה

 שלום ילדים! צבעו את המודעה
וקשטו במדבקות קרלו שמחכות לכם במארזים.



בני ברק

המרכז להכוון תעסוקתי מזמין אותך לערב אבחון תעסוקתי מקיף ומקצועי כדי שתדע 
בדיוק מהו התחום שמתאים לך, ושממנו תוכל להתפרנס בכבוד!

בוא לערב אבחון תעסוקתי!

 הרצאה מפי מר אבי ספקטור בנושא מיקוד עצמי בבחירת כיוון תעסוקתי
 אבחונים אישיים לפי נטיות תעסוקתיות בהנחיית מר אבי ספקטור, מומחה 

בעולם המקצועות ובעל ניסיון רב בהכוון תעסוקתי
<< ההרשמה מראש חובה! בטל. 03-7707300/1 >>

בתכנית:

במקום להסתבך...

הערב יתקיים במרכז להכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31 בני ברק
ביום שלישי י״ג בכסלו בשעה 19:00



החורף הזה
ייראה אחרת

כמו בכל שנה,
אנו שמחים להזמינכם

להפנינג מהנה לילדי
מאוחדת בבני ברק

בלי חום, בלי שיעול
ובלי לילות ללא שינה

ביום שלישי י״ג בכסלו )13.12(, בין השעות 16:00-18:00
יתקיים הפנינג חיסוני שפעת במרפאות מאוחדת בבני ברק

מגיל חצי שנה עד 12.
מרפאת ירושלים רח׳ ירושלים 17

מרפאת מרום שיר רח׳ יעקב לנדא 4
מרפאת אבני נזר רח׳ אבני נזר 9

 מרפאת קרית הרצוג רח׳ נורוק 20
מרפאת שיבה טובה רח׳ דמשק אליעזר 17

  שי לכל מתחסן
  הפעלה של יצירה מתוקה

אין צורך בהפניה
ילדי כיתה ב׳ נא להצטייד בפנקס חיסונים. 

מחכים לכם...



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

בקבלת קהל

בני ברק6      ז' בכסלו תשע"ז 7/12/16 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?
סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות:
ניסים חסון

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,

מירי שבתאי, 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מעל 200 איש בקבלת קהל של צוות השר דרעי בב"ב: "קיצרתי בירוקרטיה של 
שנים"  ח"כ גואטה ואנשי המקצוע של שר הפנים קיבלו את מאות הפונים 

וסייעו במגוון נושאים כמו בריאות, חינוך, ארנונה, דרכונים, בריאות ועוד 

גורמים הפיצו הודעות על סכסוך עבודה בין ההסתדרות לעיריית ב"ב  נציגי ההסתדרות 
הבהירו "כי אין להם כל קשר ישיר עם כלי תקשורת, מדליפי הידיעות הם גורמים פנים עירוניים 
 בפגישה שהתקיימה בין רה"ע, וצוות עירוני בכיר לבין נציגי ההסתדרות וועד עובדי העירייה 
הובהר כי העירייה פועלת בנושא לאחר בדיקה הן במח' המשפטית ושל מרכז השלטון המקומי

הצלחה ליוזמת "יורדים לשטח" 

מאת: יאיר קורן

סיעת  קומת  את  היום  גדשו  רבות  מאות 
הקהל  בקבלת  ברק,  בני  בעיריית  ש"ס 
המיוחדת שנערכה במקום מצד צוות לשכת 
שר הפנים הרב אריה דרעי. יוזמת השר לרדת 
אל השטח ולתת מענה לפניות הציבור נחלה 
מבעוד  נרשמו  רבות  מאות  כאשר  הצלחה, 

מועד והגיעו היום לקבלת הקהל.
וכן  דדון  אלי  הרב  העיר  ראש  סגן  לשכת 
עוזר  אנשים.  המו  אליו  המוביל  המסדרון 
קבלת  את  ניהל  זכריהו  יעקב  הרב  סגר"ע 
הקהל וניתב את הפונים לעוזרים המבוקשים. 
קיבל  לנושא  שהתמסר  גואטה  יגאל  ח"כ 
וכן  סבוכים  בריאות  בנושאי  הפניות  את 
בחדרי  כן,  כמו  מוניציפאליים.  בנושאים 
שר  של  הבכירים  העוזרים  ישבו  הלשכה 
הפנים שנתנו מענה בשלל תחומים: בנושאי 
ינון אזולאי, בנושאי  יועץ השר  חינוך טיפל 
יועץ השר  ודרכונים טיפל  רשות האוכלוסין 
רובי שמש, בנושאי ארנונה טיפל יועץ השר 
יוני משריקי, ובנושאי רווחה וביטוח לאומי 

טיפל יועץ סגן השר יקותיאל משי. 

לב  לתשומת  זכו  הרבים  הפונים  כי  נודע, 
אשר  העוזרים,  מצד  קשובה  ואוזן  מרבית 
בכלים  להם  ויסייעו  פניותיהם  את  רשמו 
שברשותם. מצד הפונים נשמעו ברכות רבות 
על היוזמה והסיוע. "כבר זמן רב שאני תקוע 
עם הבעיה שלי וכעת היא באה אל פתרונה", 
אחרת  פונה  הפונים.  אחד  בהתרגשות  אמר 
עבור  סיעודיים  עובדים  בנושא  שהגיעה 
ואמרה  פנים  במאור  יצאה  הקשישה  אמה 
ובירוקרטיה  כי "ברגע אחד קיצרתי הליכים 
קבלת  אל  כן,  כמו  ארוכים".   חודשים  של 

בבני  וישיבות  מוסדות  ראש  הגיעו  הקהל 
אזולאי,  וינון  גואטה  ח"כ  עם  שישבו  ברק, 
בכדי להקל על חובותיהם וחשבונותיהם מול 

הרשויות. 
בתום קבלת הקהל, נערכה ישיבה מיוחדת 
של העוזרים לסיכום הפניות והטיפול בהם. 
חרג  אשר  הפונים  של  הגדול  העומס  בשל 
מהזמן שנקצב, הוחלט לקיים בבני ברק יום 
לרבים  מענה  לתת  כדי  קהל,  לקבלת  נוסף 

נוספים המבקשים את סיוע משרד הפנים. 
"אני  אמר:  דרעי  אריה  הרב  הפנים  שר 
הציבור  של  הגדולה  ההיענות  על  שמח 
זה  לשכתי.  צוות  של  והסיוע  העזרה  ועל 
לעקוב  בכוונתי  ותפקידנו.  שליחותנו  מהות 
מקרוב אחר הפניות ולסייע ככל שניתן. כפי 
הראשונה  הסנונית  היא  ברק  בני  שהכרזתי, 
בעז״ה  שתגיע  הכרזתי,  עליה  התכנית  של 
את  להעלות  מטרה  מתוך  בארץ,  עיר  לכל 

רמת השירות לכל תושב״.   
נודע, היוזמה נמשכת במלא המרץ, כאשר  
כבר בעוד שבועיים קבלת הקהל תגיע לעיר 
תושבי  למאות  מענה  לתת  כדי  תקווה,  פתח 

העיר מצד צוות לשכת שר הפנים.

מאת: יאיר קורן

עם כל ההבנה וההערכה לפעילותה של ההסתדרות, אין עיריית 
סייעות  לעבודת  להתנגדות  דרישותיה  את  לקבל  יכולה  בני-ברק 
החנוכה,  חג  בתקופת  העירייה  שמארגנת  בקייטנות  בגני-הילדים 
של  המשפטית  במח'  הנושא  של  משפטית  בדיקה  לאחר  וזאת 
העירייה ובמרכז השלטון המקומי, מה גם שחלק מהסייעות שנכנסו 
לעבודה בשנים האחרונות, חתמו על עבודתן בחופשות במסגרות 
לאחר  ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם  הבהיר  כך   – אלו 
פגישה שהתקיימה בנושא בין הרב חנוך זייברט, ראש העיר וצוות 

עירוני בכיר לבין נציגי ההסתדרות במרחב וועד עובדי העירייה.
ההסתדרות,  ע"י  עבודה  סכסוך  של  מכבר  לא  בהכרזה  המדובר 
בקייטנות  הסייעות  את  העירייה  תעסיק  אם  שביתה,  של  באיום  
וזאת בטענה כי בהתאם לחוקת  גני-הילדים בחופשת חג החנוכה, 
החופשה  בתחילת  לגננות  סייעות  העסקת  מתאפשרת  העבודה 
ובסיומה לסידור הגן, ומתוך כך, טוענת ההסתדרות כי אין אפשרות 

להעסקתן במסגרת קייטנות לילדים.
העירייה, מצידה, העבירה את הנושא לבדיקה הן במח' המשפטית 
של העירייה והן במרכז השלטון המקומי, ובשני המקומות הובהר 
כי כאשר אין פעילות של ילדים בגן הרי שהסייעות עוסקות בסידור 
הגן, אך אם מתקיימת פעילות ילדים כקייטנות על הסייעות לעסוק 
בהן, מה גם שסייעות רבות חתמו בכניסתן לעבודה שהן תעבודנה 
בתקפות החופשות, ומשום כך זכותה של העירייה להפעיל קייטנות 
העירייה,  עובדות   ככל  הוא  הסייעות, שמעמדן  את  בהן  ולהעסיק 

העובדות גם בתקופת חופשת החנוכה.

בפגישה רבת-משתתפים השתתפו מטעם העירייה גם רו"ח אהרון 
אדלר, גזבר העירייה; עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה 
וגב' שרי דוידוביץ, מאגף משאבי אנוש העירוני. מטעם ההסתדרות 
וועד העובדים נטלו חלק בפגישה מר אבי גלילי, יו"ר ההסתדרות 
מר  במרחב;  הפקידים  הסתדרות  מזכיר  ימין,  עופר  מר  במרחב; 
הבהיר  בפגישה  בוועד.  וחברים  העובדים  ועד  יו"ר  גורי,  שלמה 
הרב חנוך זייברט, ראש העיר שהעירייה פועלת ותפעל רק בהתאם 
להנחיות משפטיות של מומחים בתחומי העבודה, ולכן ההכרזה על 
לפגוע  היכולה  כזו  הכרזה  על  וחבל  במקומה  אינה  עבודה  סכסוך 
גם  ציין  העיר  ראש  בעירייה  הקיימים  המעולים  העבודה  ביחסי 
עמידה  אי  או  בזמן,  שכר  תשלום  כאי  בעיות  הן  לשביתה  שעילה 
בתנאי השכר, אך לא כאשר העירייה משלמת את השכר בקביעות 
להשתלמויות,  דואגת  השכר,  תנאי  כל  את  לעובדים  נותנת  ובזמן, 
לטיולים, לפעילויות חברתיות ואף צועדת לקראת העובדים, כאשר 
ואין  בה,  העירייה מחוייבת  עבודה שאין  ישנה חופשת  חג  באסרו 
היא קיימת בעיריות אחרות, העבודה מסתיימת מוקדם יותר בימים 

שלפני ערבי חג וצעדים נוספים רבים לקראת ציבור העובדים.
הכרזת  על  תקשורת  בכלי  ידיעות  פרסום  על  לשאלה  בתשובה 
בטרם  עוד  פוגעניים,  וביטויים  השמצות  בליווי  עבודה,  סכסוך 
נציגים  הבהירו  ההסתדרות,  ונציגי  רה"ע  של  הפגישה  התקיימה 
ובוודאי  כלי-תקשורת,  עם  ישיר  קשר  כל  להם  אין  כי  בהסתדרות 
לא במגזר החרדי, מה גם שידיעות מסוג זה מתפרסמות באמצעות 
מערכת הדוברות ההסתדרותית, ולדעתם, מדליפי הידיעות הללו הם 

גורמים פנים עירוניים.

עיריית ב"ב פועלת חוקית

 הכנסת ס"ת לשכונת רמת אהרון
השבוע  חג  לבשה  בב"ב  אהרון  רמת  שכונת 
חסידים  קהל  לביהכנ"ס  ס"ת  בהכנסת  א'  ביום 
שליט"א. שפירא  צבי  חיים  הרב  הגאון   בראשות 
הוריהם  לע"נ  ומשפחתו  הרב  ע"י  נתרם  הס"ת 
עמוס  ברח'  בביתו  התקיימה  האותיות  וכתיבת 
10, שם כובדו בכתיבה אותיות רבנים, אדמו"רים 
הידורו  מרמת  שהתפעלו  נכבדים  ציבור  ואישי 

שנכתב ע"י סופר יר"ש בקדושה וטהרה.
את  ליווה  אלפים  קהל  האותיות  כתבית  לאחר 
בליווי  שליט"א  שפירא  הגרח"צ  עם  יחד  הס"ת 
תלמידיו  קהל  בהשתתפות  וריקודים.  שירה 
עם  ילדים  מאות  עם  יחד  ב"ב  בעלז  מישיבת 
כשלפניהם  מופתי  בסדר  כשהלכו  אש  לפידי 
ארגון איחוד הצלה ומאחוריהם מכבי אש שדאגו 

לביטחון הילדים.
עם הגעת הס"ת אל היכל ביהמ"ד קהל חסידים 
לפצוח  האלפים  קהל  המשיכו  סורוצקין  ברח' 

בשירה וריקודים עם ליווי תזמורת.
נכחו  בה  מצוה  סעודת  התקיימה  הערב  בסיום 
האדמו"ר  מדארג  האדמו"ר  מצאנז  האדמו"ר 
מאמשינוב ועוד רבנים ונכבדי ציבור. בסיום הודה 
את  שאירגן  מהצרי  יהודה  לר'  שפירא  הגרח"צ 

התהלוכה והלוגיסטיקה הגדולה. 

 קריאה של רב העיר
בקריאה  יצא  לנדא  הגרמי"ל  ב"ב  העיר  רב 
וחצי  שעתיים  לירושלים  לצאת  שלא  במודעות 

לפני כניסת השבת.
נכתב  העיר  תושבי  אל  שפורסמו  במודעות 
בערב  מאכה  לעשות  חכמים  "אסרו  הלשון  בזה 
וגוערין  ומעלה,  קטנה  מנחה  מן  יו"ט  או  שבת 
אותו ומבטלים אותו בעל כורחו, גם מן הניסיון, 
לבוא  עלולים  לי-ם  בעש"ק  לצאת  שהמאחרים 
הנהגים  מכשילים  ובוודאי  שבת  חילול  לידי 
בחילולי שבת. על כן באתי להזהיר, שהמאחרים 
לצאת מב"ב לי-ם יצאו שעתיים וחצי לפני כניסת 
שבת. ואחרי זמן זה – שעתיים וחצי לפני הדלקת 

נרות לא יצאו לירושלים". 
רב העיר פרסם זאת השבוע לאחר שביום שישי 
ברק  מבני  שיצאו  ומכוניות  אוטובוסים  האחרון 
הגיעו  ואנשים   1 בכביש  גדולים  בפקקים  נתקעו 

למחוז חפצם רק בזמן השקיעה.

 שמחה של תורה 

בית  להיכל  ס"ת  הכנסת  התקיימה  השבוע 
המדרש 'אור אברהם' שברח' הרב הירש בב"ב.

פנחסי  רפאל  הרב  של  מביתו  יצאה  התהלוכה 
הספר  ציבור.  ואישי  רבנים  בהשתתפות  הי"ו 
ונתרם  שליט"א  פנחסי  שמואל  הרב  ע"י  נכתב 
ע"י  ידידת המשפחה הגברת שושנה מרזיוף תחי' 

לעילוי נשמת בעלה ר' יצחק בן פריחה ודוד ז"ל.

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק



יותר בריא, יותר טעים.

לילדים שלי יומיום טרה

לילדים שלי,
רק שוקו מווּ של טרה

ללא תוספת סוכר
ובטעם מווּ שלם



בני ברק ז' בכסלו תשע"ז 1287/12/16

מסיר העין הרע, המקובל רבי יצחק הרשקוביץ זצ"ל, 
מרחוב חבקוק בבני ברק, נלקח לבית עולמו כשהוא בן 83  

ברחוב חי טייב בבני ברק נפל פועל 
בניין מגובה לאחר שהתחשמל ומת 

מפצעיו בביה"ח 'תל השומר'

המקובל החסידי זצ"ל 

התחשמל 
נפל ומת

מאת: עוזי ברק

יצחק  רבי  המקובל  האמת:  דיין  ברוך 
מרח'  גור,  חסידי  מחשובי  זצ"ל  הרשקוביץ 

חבקוק בבני ברק
נפטר שבוע שעבר ביום שלישי, כשהוא בן 

83 בפטירתו.
התדרדר  ומצבו  חלה  האחרונה  בתקופה 
והשיב את נשמתו לבוראו ביום שלישי בבוקר.
רבי יצחק זצ"ל, למד קבלה מאביו המקובל 
רבי שמעון אהרן הרשקוביץ זצ"ל ממקובלים 
ובעל  גדול  כצדיק  ונודע  הקודם,  מהדור 
ישועות ובעקבות כך רבים שיחרו לפתחו על 
מנת לקבל את ברכתו. רבים גם היו מבקשים 
שנהנו  לאחר  תחומים,  במגוון  עצתו  את 
מהחכמת חיים הגדולה שלו. התפרסם כמסיר 
עין רע ועוסק בביטולי עיכובי שידוכין, על ידי 
עופרת חמה ופסוקים שהיה אומרם, על מנת 

תמורה  קבלת  או  מטרה  ללא  ולסייע,  לעזור 
יום ראשון אחר  היה מקבל קהל בכל  שהיא. 
בבני  חבקוק  ברחוב  מדרשו  בבית  הצהריים 
ואין  נרשמים  שלא  במקום  היה  מנהג  ברק. 
תורנויות, אלא הרב יצחק היה מכניס בעצמו 
שראוי  מי  לפי  עיניו,  ראות  לפי  האנשים  את 

לקבל את ברכתו.
ובמשך  הקבלה  בתורת  עסקו  משפחתו 
השנים בנה את בית מדרשו יחד עם אחיו רבי 
דוד הרשקוביץ, אחותו היא הרבנית הצדקנית 
זצ"ל  מלעלוב  אלתר  רבי  האדמו"ר  אשת 

ואחות נוספת משמשת כמנהלת סמינר גור. 
יצחק  רבי  המקובל  של  הלווייתו  מסע 
בשעה  שלישי  ביום  יצאה  זצ"ל  הרשקוביץ 
14:00 מבית מדרשו ברחוב חבקוק בבני ברק, 
בדרכו האחרונה אל בית העלמין בהשתתפות 

רבנים אדמו"רים וקהל רב.

מאת: עוזי ברק 

 3 של  מגובה  ונפל  התחשמל  בניין  פועל 
קומות בעת שיפוצים בבניין בבני ברק ולאחר 

כמה שעות מת מפצעיו.
 9:50 לשעה  סמוך  שלישי  ביום  השבוע 
בבוקר, התקבל דיווח במוקד 1221 של איחוד 
מגובה  ונפל  שהתחשמל  פועל  על  הצלה 

ברחוב הרב חי טייב בבני ברק.
ברק  בני  מסניף  הצלה  איחוד  מתנדבי 
שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני 
מד"א  נמרץ של  טיפול  בניידת  פונה  והפצוע 

לבית החולים 'תל השומר'.
הצלה  איחוד  מתנדב  מחבוביאן  יצחק 
ונפל  שהתחשמל  בפועל  "מדובר  סיפר: 

מתקיימים  בו  בבניין  עבודתו  במהלך  מגובה 
נוספים  מתנדבים  עם  יחד  בניה.  תוספות 
מיחידת האופנועים של איחוד הצלה הענקנו 
לו טיפול רפואי ראשוני ומצבו מוגדר קשה".

יערית פורקוש פראמדיקית מד"א שהגיעה 
"כשהגענו  סיפרה:  בפצוע  וטיפלה  למקום 
למקום ראינו גבר כבן 30 כשהוא שוכב לאחר 
מכך  וכתוצאה  העבודה  במהלך  שהתחשמל 
מערכתית  רב  מפגיעה  סבל  הוא  מגובה,  נפל 
במהירות  אותו  והעברנו  אותו  ייצבנו  קשה. 
כשהוא  השומר  תל  בבי"ח  טראומה  לחדר 
יציב". ולא  קשה  במצב  ומונשם   מורדם 

סיפר:  דן'  'מרחב  משטרת  דובר  כחלון  דרור 
"מדובר בפועל בן 23 תושב איו"ש, המשטרה 

חוקרת את נסיבות האירוע".

הטיפול בזירה בפצוע

מאת: עוזי ברק

אלמוני חבוש בקסדה לראשו ביצע שוד לאור יום 
בתוך בנק המזרחי ביום חמישי בשבוע שעבר.

ברחוב  לבנק  השודד  נכנס   13:30 לשעה  סמוך 
השומר מול מפעל קוקה קולה הגיש פתק אל עובדי 
הבנק ובאיומי אקדח דרש כספים, העובדים נתנו לו 

והוא נמלט מהמקום על גבי אופנוע.
קולה  קוקה  מול  נמצא  המזרחי  בנק  כי  יצויין 
וסוכנות  גדולה  צרכנייה  גם  יש  שם  מסחרי  במתחם 
במיוחד  סואן  במקום  ומדובר  רכבים,  למכירת 

בכניסה לעיר, והשודד גילה אומץ לב שהגיע לשדוד 
בסניף במיקום כה מרכזי.

בעקבות השוד כוחות גדולים של שוטרים הוזעקו 
למקום, וניסו לאתר את החשוד שנמלט, לאחר שתועד 

במצלמות האבטחה כשהוא עם קסדה לראשו.
בעיר  דיסקונט  בבנק  נוסף  שוד  אירע  זמן  באותו 
שם  וגם  השרון  רמת  בלב  סוקולוב  ברחוב  אחרת, 
אף  ואולי  אופנוע,  גבי  על  מהמקום  נמלט  השודד 

מדובר באותו השודד.
והמשטרה  ב"ה,  נפגעים  היו  לא  המקרים  בשני 

בודקת אם קיים ביניהם קשר.

שוד בבנק מזרחי 
אלמוני שדד לאור יום סניף של בנק מזרחי ברחוב 
השומר בבני ברק  המשטרה חוקרת את האירוע

אותה היעילות
בחצי הכמות

Paracetamol יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש ⋅ מכיל

ברור שָאקמֹוִלי פורטה של טבע!

מגיל 0!  מותר לשימוש חדש!
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*8860
לפרטים התקשרו:

סכום מינימום להפקדה בפיקדון וקבלת תנאי המבצע – 50,000 ₪. הריבית האטרקטיבית תינתן למי שימשוך את הכסף בתום התקופה בלבד. אפשרות זמינות הכסף – מדי יום מתום שבוע ראשון. הבנק 
רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם. מס ינוכה כחוק.

פטל
פיקדונות מידיים

אפרסמון
פיקדונות לטווח קצר

רימונים
פיקדונות נזילים

דובדבן
פיקדונות הכנסה תקופתית

פיטנגו
פיקדונות דו מסלוליים

פומלית
פיקדונות לטווח בינוני

ענבים
חסכונות בהוראות קבע

קוקוס
פיקדונות לטווח ארוך

פיקדון שנותן ריבית אטרקטיבית קבועה
עם אפשרות למשוך את הכסף בכל יום, כמו בעו"ש.

לקוחות
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, יתאימו לכם את הפיקדון הטוב ביותר.כל הבנקים!

מהיום, משקיעים בפיקדונות ונהנים מהפירות!

הכסף שלכם שוכב לשווא בעובר ושב?
אתם יכולים להשאיר אותו זמין וגם להרוויח עליו!
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מאת: עוזי ברק

האחרון  שני  ביום  נערכה  מיוחדת  ישיבה 
שטרן  אליעזר  שמואל  רבי  הגאון  של  בביתו 
בהשתתפות  ברק,  בני  מערב  רב  שליט"א, 
בישיבה  בעיר,  הפועלים  החירום  גורמי  כלל 
וההצלה  החירום  גופי  בהערכות  הצדדים  דנו 
בנושא  ישראל  משטרת  עם  הפעולה  ושיתוף 

חיפוש נעדרים במהלך שבתות וחגים. 
שבמהלך  לאחר  התעורר,  לפגישה  הצורך 
עם  נעדרת  אחר  חיפושים  נערכו  השנה  ראש 
חשש לחייה בבני ברק. יו"ר סניף איחוד הצלה 
בעיר אפי פלדמן החל בנוהל חיפושים על פי 
כללי ההלכה של רבני הארגון. אך לאחר החג 
במהלך  שנעשו  שבת  חילולי  על  טענות  עלו 
כך,  בעקבות  נוספים.  ובמקרים  החיפושים 
עמדות.  לתאם  מנת  על  הפגישה  היום  נערכה 
בדיון אף עלה המקרה הנקודתי שאירע בראש 
השנה, והרב שטרן אמר שאי אפשר לקרוא לזה 
- "ברגע שיש צורך להצלת חיים  חילול שבת 

מידית, זו הדרך", פסק. 
ידי  על  והוחלט במהלך הפגישה  נקבע  עוד 
הגרש"א שטרן, כי במידה ויש נעדר עם חשש 
לחייו, המשטרה תעדכן את קובי פרטיג מפקד 
שיתייעץ  זה  והוא  נעדרים  ואיתור  זק"א  בסיס 
ויוחלט כי אכן יש חשש לחיי  עם רב. במידה 
ברק  בבני  הארגונים  למנהלי  ידווח  הוא  אדם, 
את  להפעיל  מנת  על  טלפון  שיחת  באמצעות 

המתנדבים. 
בפגישה השתתפו קצין אג"מ מרחב דן סנ"צ 
מאור  פקד  העירוני  השיטור  מפקד  לוי,  הוד 
ואיתור  זק"א  קובי פרטיג מפקד בסיס  סויסה, 
נעדרים, אפי פלדמן יו"ר איחוד הצלה בני ברק, 
הרב נפתלי הלפרין - רכז הלכה באיחוד הצלה, 
יו"ר  שלומוביץ,  אושי  הצלה  ארגון  מנכ"ל 

השומרים חיים רוטר וגורמים נוספים. 
הגרש"א שטרן ניהל את הדיון תוך מתן דגש 
שעלולות  והבעיות  ההלכתיים  הצדדים  על 
להיווצר במהלך החיפושים וקבלת ההחלטות 
טרם הפעלת המתנדבים בשבת. להימנעות ככל 
שניתן מחילול שבת ושמירה על גדרי ההלכה.

מאת: עוזי ברק

ב"וועידת  השבוע  הסבו  צאנז  חסידי  מאות 
מסובין" בבני ברק, לציון 50 שנה להיווסדות 
בראשות  ברק  בבני  והחינוך  התורה  מוסדות 

האדמו"ר מצאנז שליט"א.
האודיטוריום  באולם  התקיימה  הוועידה 
בבדי  וחופה  שצופה  ירושלים,  ברח'  העירוני 
משי בעיצוב מרהיב, פרי הפקתו של ר' משה 

גליק מבית יוקרה הפקות.
לאולם,  בכניסה  נבנו  מיוחדים  אוהלים 
כשעל  עשירה,  לסעודה  המוזמנים  הסבו  בו 
הובאו  בהם  מיוחדים,  מסכים  נבנו  הקירות 
של  ווידיאו  תמונות  מולטימדיה  במצגת 
שנה   50 ב  יומי  היום  והווי  המוסדות  בניית 
דמעות  מוחים  נצפו  האחרונות, כשהמבוגרים 
העבר  רגעי  על  רגשית  מהתרפקות  התרגשות 
והקמת המוסדות בבחינת והיה ראשיתך מצער 

ואחריתך ישגה מאוד.
דוד  ר'  האמן  ע"י  נערכה  מוזיקלית  תוכנית 
קאליש ותזמורתו, כשגולת הכותרת היה מעמד 
הקהילה  וותיקי  זקני  כל  הונצחו  בו  "יזכרם" 

של  ענק  תמונות  כאשר  לעולמם,  הלכו  אשר 
ניצת  נשמה  ונר  המסך  על  עלו  דמויותיהם 

לעילוי נשמתם.
חנוך  העיר  ראש  דבר  הובא  הערב  במהלך 
של  הענקית  תרומתה  את  שביטא  זייברט 
מוסדות צאנז בכלל ובבני ברק בפרט לאופייה 
המועצה  חבר  את  ציין  כן  העיר,  של  הרוחני 
מטעם חסידות צאנז הרב חיים מאיר לאנגסאם 
אשר משמש כנציג נאמן של כלל הציבור בעיר.

את דבר הקהילה הביא המרא דאתרא, רבם 
של חסידי צאנז בבני ברק, הגאון רבי אליעזר 
דוד שפירא שליט"א, אשר ביטא בדרשתו את 
ימלאו  הקרוב  בחודש  אשר  הגואים,  רגשותיו 
עשור לכהונתו, אך ציין שהוא כחניך המוסדות 
והקשיים  היסודות  את  הייטב  זוכר  ברק  בבני 

שהיו לדור המייסד.
מצאנז  האדמו"ר  הופיע  הערב  של  במרכזו 
שליט"א אשר הופיע ברוב פאר והדר ואף נשא 
מדברותיו במשך כחצי שעה, כשבסיומם חילק 
בסכומים  המוסדות  ותורמי  המוסדות  לעסקני 

גבוהים, תעודות ואותות הוקרה מיוחדים.

מאוחדים 
למען השבת

גובשו נהלים חדשים לארגוני ההצלה והחסד בנושא 
טיפול באיתור נעדרים בשבתות ובחגי ישראל

שהיו מסובין בב"ב
מאות חסידי צאנז 
הסבו ב"וועידת 

מסובין" בבני ברק, 
לציון 50 שנה 

להיווסדות מוסדות 
התורה והחינוך בבני 

ברק בראשות האדמו"ר 
מצאנז שליט"א
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סלולר
דיו וטונרים
מחשבים

מדפסות

„יו פרינט
‰מרכז ‰‡רˆי למ„פסו˙ ו„יו

02-5001115 ירושלים: בר אילן 14 מרכז הזמנות ארצי: 
בני ברק: רבי עקיבא 18

ם
שבי

ח
מ

ת
סו

מדפ
כללי

ת
מו

מצל

₪ 285₪ 659 ₪ 419

מדפסת משולבת לייזר
HP LaserJet Pro M127fn

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

מדפסת משולבת הזרקת דיו
OfficeJet 6960

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

מדפסת משולבת הזרקת דיו
HP OfficeJet 3835 

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

•  מהירות הדפסה
    בשחור עד 9 

    עמודים לדקה
• אלחוטית

• שנה אחריות

•  מהירות הדפסה
    בשחור עד 20 
    עמודים לדקה

• שנה אחריות

•  אלחוטית 
•  הדפסה דו-צדדית

•  הרחבת אחריות
    בחינם ל 3 שנים 

 HP דרך    

תפריט בעבריתתפריט בעברית

₪ 899₪ 399₪ 739

מדפסת משולבת הזרקת דיו
MFC-J480DW

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

מדפסת משולבת הזרקת דיו
MFC-J5320DW

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

מדפסת משולבת לייזר
MFC-L2700DW

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

₪ 299

 PIXMA מדפסת משולבת הזרקת דיו
MX495

מדפסת < מכונת צילום < סורק < פקס

•  הדפסה דו-  צדדית 
•  אלחוטית 

•  שנה אחריות

•  הדפסה דו-צדדית 
•  אלחוטית 

•  שנה אחריות

A3 A4 גודל הדפסה  •
•  הדפסה דו-צדדית 

•  אלחוטית 
•  שנה אחריות

•  אלחוטית 
•  3 שנים  אחריות

טונר נוסף מתנה!

₪ 1649

₪ 5

HP 15.6 מחשב נייד
HP250

אוזניות סיליקון פנסוניק
HJE-125

מצלמת קנון
IXUS 175

מצלמת קנון
SX610

מצלמת קנון
G9X

נרתיק מצלמה
מקורי קנון

אוזניות כפתור פנסוניק

₪ 35

כל סוגי המטענים לפלאפונים לבית/רכב  19.90 ש"ח2249 749₪ 479₪ ₪

₪ 19
JBL FLIP 3 רמקול נייד

₪ 499₪ 279

•  חזק מאוד 
•  חיבור בלוטוס 

AUX כניסת  •
•  שנה אחריות

₪ 149

•  נגן קטן ואיכותי
•  עברית מלאה

•  עד 18 שעות נגינה.
•  שנה אחריות

₪ 160

•  נגן חזק מאוד 
•  עד 30 שעות נגינה.

•  הקלטה 
•  עם רדיו/ בלי רדיו

•  שנה אחריות

SOBO

5 ₪ בלבד!

עכבר מתנה

טאבלט כשר 

₪ 239

•  ללא חיבור 
     אינטרנט

•  גודל מסך 7 אינץ
•  2 מצלמות: 

    קדמית+אחורית
•  חיבור בלוטוס

•  מערכת הפעלה 
    אנדרואיד 4.4

•  שנה אחריות 

אפשרות לחבילת 
משחקים - 49 ש"ח

+אוזניית JBL מתנה!!!

מצלמה מקצועית

סיליקון מתנה!

•  נגן קטן ואיכותי
•  מסך צבעוני

•  עברית מלאה
•  עד 25 שעות נגינה.

•  שנה אחריות

₪ 199

AUX כבל מפצל אוזניות 

אוזניות+מיקרופון כבל מיקרו

•  20 מגה פיקסל
•  גודל מסך 2.7

8X זום  •
•  3 שנים אחריות 

•  20 מגה פיקסל
•  גודל מסך 3"

18X זום  •
•  3שנים אחריות

•  מצלמה מקצועית קטנה
•  20 מגה פיקסל

3X זום  •
•  3שנים אחריות

מגוון צבעים

intel i3 מעבד  •
4GB  זכרון פנימי •

 500GB נפח איחסון  •
 WIN10 מערכת הפעלה •

    מקורי 
•  שנה אחריות

•  כונן אופטי
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דיו וטונרים תואמים 
השני ב- 50%

דרושים עובדים לסניף בני ברק וסניף ירושלים: < איש מכירות לחנות  < טכנאי סלולר
קורות חיים לשלוח לפקס:  072-2419669

₪ 299

מדפסת לייזר משרדית
CANON LBP 6030

•  מדפסת קטנה
    ומהירה לשימוש
    ביתי/משרד קטן
 • מהירות הדפסה

    בשחור עד 18 
    עמודים לדקה

• שנה אחריות

₪ 1099₪ 999
גודל מסך "11.6 גודל מסך "13.3

CLERON N3050 מעבד  •
SSD 32GB נפח איחסון  •

2GB זכרון פנימי  •
•  הפעלה WIN10 מקורי

HDMI חיבור  •
•  שנה אחריות

ACER מחשב נייד

עכבר מתנה

₪ 99

מכונת תספורת
ER131

I5 מחשב נייד

₪ 2349

•  גודל מסך 15.6
CORE I5-2404 מעבד  •

4GB זכרון פנימי  •
SSD120 GB דיסק קשיח  •

•  כרטיס גרפי 
NVDIA GT 1GB 640    
•  הפעלה WIN 7 מקורי

עכבר מתנה

מכשיר סלולר כשר
ECHO

מכשיר סלולר כשר
XENIUM L30

מכשיר סלולר כשר
MIO W70

מכשיר סלולר כשר
TEC M524

מכשיר סלולר כשר
  UP TEC

אוזניה בלוטוס

₪ 149₪ 149₪ 349₪ 349₪ 379

•  קל , פשוט ונוח
•  חיבור בלוטוס

•  תומך בשני 
•  כרטיסי סים

•  שנה אחריות

•  חיבור בלוטוס
•  לוח שנה בעברית

•  פנס לד
•  תומך בשני 
    כרטיסי סים

•  שנה אחריות

•  תומך בכל
     הרשתות

•  חיבור בלוטוס
•  שנה אחריות

•  תומך בכל
     הרשתות

•  חיבור בלוטוס

•  תומך בכל
     הרשתות

•  חיבור בלוטוס
•  תומך בשני  
     כרטיסי סים

•  שנה אחריות

•  30 דק' עבודה
•  8 שעות שינה

•  קלת משקל
•  נוחה לאחיזה

₪ 59

רמקול למחשבערכת קריוקי "6.5

•  מיקרופון אלחוטי
•  שלט אלחוטי
•  חיבור בלוטוס
•  כניסת אונקי 

    / כרטיס מיקרו 
AUX/     

•  עוצמה חזקה
  40W RMS     

•  חיבור USB למחשב 
 3W RMS עצמה  •

₪ 29

•  אוזניה קטנה
•  איכות שמיעה 

    מעולה

תפריט בעברית

₪ 19

 רמקול נייד לנגן

₪ 44.9

קטן

גדול

₪ 29.9

נגן סאנדיסק
MP3 Clip Jam 8GB

SOBO MP3 נגן
נפח 8 גיגה

נגן סאנדיסק
MP3 Clip Sport 8GB 

חיבור כל סוגי הקווים
מתנה

מטען חירום לפלאפון 
או נגן בחיבור קו

משלוחיםשרות 

תפריט בעבריתתפריט בעברית
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הראשל"צ הגר"י יוסף בכולל 
אברכים להוראה "התורה 

והמצווה": "עם ישראל זקוק 
לרבנים ומורי הוראות, אשריכם 
שאתם לומדים הלכה ● כמו כן 
התייחס לשריפה בחיפה והסביר 
מדוע אין לחוש למאות שטרי 
הכתוּבות שהושמדו כליל בגל 

השריפות 

מאת: עוזי ברק

הגר"י  לציון  הראשון  הגיע  שעבר  בשבוע 
יוסף שליט"א לבית המדרש "זכור ליעקב" של 
הקהילה  רב  בראשות  ברק,  בבני  עדן  קהילת 
הגאון רבי נתנאל זכריהו שליט"א, במקום פועל 
ובו  והמצווה",  "התורה  להוראה  אברכים  כולל 
לומדים אברכים במסלול הוראה ללימודי רבנות 

יורה יורה. 
הראשון לציון הביע את התרשמותו מהמפעל 
להרבות  היא  המשימה  שהיום  ואמר  הגדול 
הכולל  של  שמעו  יצא  וכבר  לתורה,  חיילים 
בהישגיהם המרשימים במבחני הרבנות. ולאחר 
מכן נשא במשך שעה ארוכה שיעור הלכתי, ובו 
יוסף  שילב מעשי רב מאביו הגדול מרן הגר"ע 

זצ"ל.
את פני הרב קידם רב הקהילה, הגר"נ זכריהו, 
אשר סיפר על ימי נעוריו בשכונת כרם התימנים 
בת"א שבהם זכה לשמוע שיעורים תמידין כסדרן 
כי  העובדה  את  וציין  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  ממרן 
בהלכה  דרכו  ממשיך  אחריו  בנו  גם  לשמחתנו 
ומכתת רגליו בכל הארץ להשמיע שיעורי תורה 

ולהביא את דבר ה' לציבור.
חופה  ענייני  על  נסב  הראשל"צ  של  שיעורו 
וקידושין בהתייחס לבעיות שנוצרו בדורנו ועד 
ההלכה  משמר  על  לעמוד  בימינו  צריך  כמה 
הצרופה, ולא לתת דריסת רגל לכל מיני אנשים 
כנגד  ופועלים  "רב"  בתואר  לשאת  המתיימרים 

דעת תורה. 
"הבוער"  אקטואלי  לנושא  התייחס  בהמשך 
תרתי משמע, בו שטרי כתּובות של מאות זוגות 
והודיע  האחרון  השריפות  בגל  כליל  הושמדו 
בהקדם  להכין  יש  אמנם  לחוש,  צורך  שאין 
להם  מותר  בינתיים  אבל  דאירכסא",  "כתובה 
לגור יחד, כיון שיש העתק ברבנות ויש עוד כמה 

סיבות להתיר זאת.
ק"ק  רב  את  הראש"ל  שיבח  דבריו  בסיום 
עדן, הגאון רבי נתנאל זכריהו שליט"א, והעלה 
התורה  לחיזוק  החשובים  מפעליו  את  נס  על 
בישראל בכלל ובקהילת עדן בפרט, ועל כולנה 
"התורה  ישיבת  ההוראה  כולל   - הכותרת  גולת 
והמצוה" בראשות בנו הרה"ג רבי שלום זכריהו 
אברכים  תלמודם  על  שוקדים  ובו  שליט"א, 
דהלכתא,  אליבא  שמעתתא  לאסוקי  מצויינים 
בדבריו  הרבנות,  במבחני  בהצלחה  ועומדים 
הוראות  ומורי  לרבנים  זקוק  ישראל  "עם  אמר: 
בישראל, אשריכם שאתם משליכים ענייני עולם 
הזה מאחוריכם ועוסקים בתורה, ולא רק רבנות 
והצליחו".  עלו  דיינות,  גם  אלא  ללמוד  עליכם 
בסיום המעמד יצאו המשתתפים בתחושת סיפוק 

וחיזוק, בשאיפה להמשיך הלאה ביתר שאת.

ההלכה 
והמעשה

צילום: יעקב כהן

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

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

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

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

36
השנה לאתשלומים

סופרים מלאי!

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

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

ל-36 חודשים החל מ:ל-36 חודשים החל מ: 790 ₪ החל מ: 890 ₪ל-36 חודשיםהחל מ: 990 ₪

מייבש
כביסה

8 ק"ג

35
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1290 ₪

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

במחירים מיוחדים!

מייבש 
כביסה

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 790 ₪

3 שנות
אחריות
מלאות!

החל מ:

מחסלים הכל במחירי כאסח וגם ב-36 תשלומים!!

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

תנור
דו תאי

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1890 ₪

תנור
בילד

אין

תנור 
משולב

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 27

ל-36 חודשים
₪ 290₪החל מ: החל מ: החל מ: 790 ₪ החל מ: 990 ₪

כיריים
קרמיות

24
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 890 ₪

כיריים
גז

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

מכונות
כביסה

בוש / סימנס
קונסטרוקטה

במחירים
הכי זולים!

ל-36 חודשים

מכונת
כביסה

5 ק"ג

24
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 890 ₪

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!



מסטיקים מנטוס 
חת”ם סופר ב”ב

ערמונים
300 גר’

בד”ץ בית יוסף

מרשמלו 
איגוד הרבנים

חבילות מיקס
בד”ץ עד”ח

מרשמלו
1 ק”ג

בד”ץ עד”ח

כבל מיקרו

גומי
בד”ץ בית יוסף

מארז ממתק מקלונים
4 יחידות

סבבונים ריקים

מיץ שזיפים
946 מ”ל

בד”ץ בית יוסף

עוגת צ’וקטה
200 גר’ 

איגוד הרבנים

ח.
ל.

ט.
י. 
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ר 

מ
 ג
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ע 

בצ
מ

ה

מטען אייפון
5,6,7

איגלו שלוקים
29 יח’

בד”ץ עד”ח

מיני קוקוס
450 גר’ 

בד”ץ עד”ח

סוכריות ללא סוכר עלית
80 גר’ 

איגוד הרבנים

פטריות
400 גר’ 

בד”ץ עד”ח

וופלים ללא גלוטן
7 סוגים, עודפי יצוא

בד”ץ עד”ח

מטען 

מטבעות ברשת
בד”ץ עד”ח

אגוזי מלך
חצי ק”ג

בד”ץ עד”ח

הלו קיטי מקלונים
30 יח’ במארז

צנצנת 
דובדבנים 
מגולענים

באגסי
20 גר’

בד”ץ עד”ח

עוגיות מיני קוקיס
600 גר’

בד”ץ עד”ח

ריסקנו את המחירים!!

חדש! סניף ב”ב: ר’ עקיבא 137 | פתוח א’-ה’: 10:00-23:00 רצוף, יום ו’: 8:00-14:00

מוצרים ללא גלוטן במחירי כסאח!!

חדש! חדש! חדש!

מוצרים ללא גלוטן במחירי כסאח!!

שישיית סודה 

סופר דרינק 

1.5 ליטר 

ב- 2 &

בלבד!! 
כל המוצרים 

בהכשרים 

מהודרים!!

המחירים 

הכי זולים 

א”י!!!
ב

בלבד!ב- 1&1.5 ליטר סופר דרינק 

המבצעים תקפים עד סוף השנה

לקוחות יקרים! שימו לב! אנחנו מוכרים מוצרים מצויינים בתאריכים קצרים!!

לקוחות יקרים! שימו לב! אנחנו מוכרים מוצרים מצויינים בתאריכים קצרים!!

10 יח’ ב- 10&

2 יח’ ב- 10&

24 יח’ ב- 10&

6 חב’ ב- 10&

ב- 10&

1ק”ג ב- 10&

30 ח’ ב- 10&

15 יח’ ב- 10&

2 יח’ ב- 10&

5 יח’ ב- 10&

2 יח’ ב- 15& ב- 20&  ב- 15&

8 ב- 10&

3 יח’ ב- 12&

10 יח’ ב- 10&

5 יח’ ב- 10&

4 יח’ ב- 10&

4 חב’ ב- 10&

7 יח’ ב- 10&

3 מאר’  ב- 10&

4 יח’ ב- 10&

40 יח’ ב- 10&

2 יח’ ב- 15&



כל בני  ברקי יודע
בריאות זה כללית

 

<   11 מרפאות  <  11 בתי מרקחת
<    2 מרכזים לבריאות האישה
<   רפואת נשים דחופה - מיון

<   רפואת ילדים בזמינות מיידית
<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

<   מרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר
<   מרכז לבריאות הילד - גן ורשא

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

הפריסה הרחבה, השירות     האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא       כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית



כל בני  ברקי יודע
בריאות זה כללית

 

<   11 מרפאות  <  11 בתי מרקחת
<    2 מרכזים לבריאות האישה
<   רפואת נשים דחופה - מיון

<   רפואת ילדים בזמינות מיידית
<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

<   מרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר
<   מרכז לבריאות הילד - גן ורשא

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

הפריסה הרחבה, השירות     האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא       כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית



כל בני ברק יודעת
רפואת נשים זה כללית

מרכזים חדישים ומעוצבים הכוללים רופאות נשים
לצד רופאי נשים במגוון תחומי התמחות,

וכן מכשור רפואי מהמתקדם בעולם.

גני טל | חזון איש 62    |    קונקורד | בן גוריון 13

2 מרכזים לבריאות האשה



כל בני ברק יודעת
רפואת נשים זה כללית

מרכזים חדישים ומעוצבים הכוללים רופאות נשים
לצד רופאי נשים במגוון תחומי התמחות,

וכן מכשור רפואי מהמתקדם בעולם.

גני טל | חזון איש 62    |    קונקורד | בן גוריון 13

2 מרכזים לבריאות האשה



בני ברק ז' בכסלו תשע"ז 12187/12/16

הקרב על עמונה
לאחר שבועות של מאבק בין ראש הממשלה לשר החינוך על סוגיית פינוי 'עמונה', השבוע הושג הסדר לפיו היישוב יפונה 
וחוק ההסדרה יחול על שאר היישובים הנתונים במחלוקת  בנט טען כי מדובר ב"יום היסטורי" אך ביישוב זועמים על 
הדרג הפוליטי: "200 ילדים ו-42 משפחות ייאלצו להיות מגורשים מבתיהם"  רב היישוב לא נכנע: "הפינוי יהיה כפוי 

וכואב. תהיה מחאה רחבה"  ובכוחות הביטחון נערכים למועד הפינוי שיחול בסוף החודש: גוייסו 1000 שוטרים למבצע 
ו-200 צווי הרחקה הוצאו לפעילי ימין שהוגדרו כ'מסוכנים'

מאת: בני יחזקאלי

הכנסת  מליאת  אישרה  סוער,  דיון  בתום 
שלשום )שני(, את חוק ההסדרה במתכונתו 
את  "להסדיר  שנועד  החוק  המקוצצת. 
ולאפשר  ביו"ש  הישראלית  ההתיישבות 
ללא  עבר  ופיתוחה",  ביסוסה  המשך  את 
באופן  החוק  הוראות  את  המחיל   7 סעיף 
פינוי  את  למנוע  היה  ואמור  רטרואקטיבי 
היישוב 'עמונה'. הסעיף הוסר במהלך דיון 
בשל  זאת  חקיקה  לענייני  השרים  בועדת 
שהתנו  וסיעתו  כחלון  השר  של  התנגדותו 
פגיעה  באי  ההסדרה  בחוק  תמיכתם  את 
בבית המשפט העליון שקבע כי על המדינה 
המשפטי  היועץ  גם  היישוב.  את  לפנות 
כי  וקבע  לסעיף  התנגד  מנדלבליט  אביחי 

הוא "אינו חוקתי". 
אמור  טרומית,  בקריאה  שאושר  החוק 
ראשונה  לקריאה  )רביעי(  היום  לעלות 
שישים  הכנסת.  בוועדות  לדיונים  ומשם 
חברי כנסת תמכו בהצעה וארבעים ותשעה 
ראש  בין  הסיכומים  פי  על  לה.  התנגדו 
הממשלה בנימין נתניהו ליו"ר הבית היהודי 
נפתלי בנט, 'עמונה' תפונה בסוף החודש על 
פי הוראת בג"ץ ובתי היישוב יועתקו לשטח 

סמוך שיאושר על ידי הממשלה. 
ליו"ר  הממשלה  ראש  בין  הסיכום 
קהילת  בקרב  רב  זעם  עורר  היהודי,  הבית 
המתיישבים. חלקם ראו בכך התקפלות מצד 
השר בנט שהבטיח כי עמונה לא תפונה, אך 
נכנע לווטו שהטיל השר כחלון שהבהיר כי 
יתמוך בחוק ההסדרה, אך לא יתמוך בסעיף 

7 המחיל את החוק על היישוב. 
אמר  סמוטריץ'  בצלאל  הכנסת  חבר 
שלשום כי העברת חוק ההסדרה היא "הישג 
אסטרטגי אדיר". בנוגע לפינוי עמונה אמר 
חבר הכנסת כי היישוב ישאר על ההר "על 
בסיס נכסי נפקדים. לא מושלם אבל בהחלט 
הישג". בתגובה לדברים אמר איש 'עוצמה 
כי  ארי,  בן  מיכאל  לשעבר  ח"כ  יהודית' 
הסיכום הוא "בושה ועלבון". בן ארי טרח 
את  "גם  כי  היהודי,  הבית  לאיש  להזכיר 
 – כהישג  הציגו  ומגרון  האולפנה  החרבת 
לנו  אל תמכרו  תודו שהתקפלתם,  עלובים, 

הישג".

הודיע  המקוצץ,  החוק  למרות  זאת,  עם 
כי  מנדלבליט  לממשלה  המשפטי  היועץ 
הוא מתנגד גם לנוסח המרוכך שאינו כולל 
את הסדרת 'עמונה' בחקיקה. היועה"מ טען 
כי החוק אינו חוקתי מאחר שהוא משנה את 
הסדרי הקרקעות המקובלים בשטחים על פי 
של  התנגדותו  משמעות  הבינלאומי.  החוק 
מנדלבליט היא במידה ויוגשו עתירות כנגד 
החוק בבג"ץ. או אז יסרב מנדלבליט לייצג 
תוכל  המדינה  כזה  במקרה  המדינה.  את 
לבחור בפרקליט אחר שיגן על החוק בדיוני 

העתירה בבג"ץ. 
לא  מנדלבליט  של  התנגדותו  כאמור, 
הרתיעה את ראשי הקואליציה שאישרו את 
הצעת החוק בקריאה טרומית והיום צפויים 
הממשלה  ראש  ראשונה.  בקריאה  לאשרה 
ביום  הליכוד  סיעת  בישיבת  לענין  שנדרש 
שני, אמר כי אין רק עמונה אחת, יש הרבה 
מעט  לא  יכשיר  החוק  לדבריו,  עמונות. 
מטרידה  שמאוד  שאלה  "זו  התנחלויות, 
אמר  לנו",  יקרה  ההתיישבות  כי  אותנו, 
לתושבים  יאפשר  המוצע  "הפתרון  נתניהו. 

להישאר על ההר, כקהילה". 
התמיכה  על  הסיכומים  לאחר  צהל  בנט 
החוק  "אם  כי  ואמר  בחוק  הקואליציונית 
התרחש   '77 שמהפך  לומר  אפשר  יעבור, 
לשלוט.  חזר  הלאומי  המחנה  שוב.  היום 
עברה  ישראל  כנסת  היום  היסטורי.  יום  זה 
פלסטינית  מדינה  הקמת  של  ממסלול 
ושומרון.  ביהודה  ריבונות  של  למסלול 
החלת  של  החנית  חוד  הוא  ההסדרה  חוק 

הריבונות". 

התושבים: נערכים 
למאבק

ואכזבה  בהלם  הגיבו  'עמונה'  ביישוב 
יפונה.  היישוב  כי  הקובע  הפוליטי  לסיכום 
ומנתניהו",  מבנט  מאוכזבים  מאוד  "אנחנו 
אביחי  עמונה,  יו"ר מטה המאבק של  אמר 
תהליך  "הובלנו  התקשורת.  לכלי  בוארון 
חוק  לעשות  הכלים  כל  את  להם  ונתנו 
הייתה  אותנו.  גם  שיכלול  מלא  הסדרה 
חסרה להם אצבע אחת. מדוע לא אכפו את 

כעת  כחלון?  על  הקואליציונית  המשמעת 
להיות  ייאלצו  משפחות  ו-42  ילדים   200
מגורשים מבתיהם. הופכים אותנו לגיבורים 
גיבורים,  להיות  רוצים  לא  כורחנו.  בעל 

רוצים להישאר בבית שלנו". 
שבה  איגרת  גם  הפיצו  היישוב  תושבי 
הפוליטי.  הדרג  על  ביקורת  מתחו  הם 
מוכנים  שהיו  ונתניהו,  בנט  "לצערנו 
להתמודד  ובכך  ההסדרה  חוק  את  להעביר 
עם איומים בינלאומיים, התקפלו מול איום 
איום  כולנו,  מפלגת  של  קטנוני,  פוליטי, 
את  ממשיכים  אנחנו  דבר.  מאחוריו  שאין 
ההיערכות למאבק. שנית עמונה לא תיפול". 
על  זעם  פרנק,  יאיר  הרב  הישוב,  רב  גם 
ההחלטה להסיר את הסעיף המונע את פינוי 
את  שינינו  "לא  ההסדרה.  מחוק  היישוב 
דעתנו", אמר הרב פרנק. "אנחנו מתפלאים 
על המהלך, מדובר על הרס של יישוב שלם 
היישוב  תושבי  לדבריו,  שנה".   20 שקיים 
שמעו על המהלך רק דרך אמצעי התקשורת, 
"אם עושים מהלך שכזה, צריך לדבר אתנו 
ולקבל את הסכמתנו. הפתרון הזה הוא איננו 
היסס  לא  פרנק  הרב  ביזיון".  הוא  פתרון, 
לפינוי,  יתנגדו  'עמונה'  תושבי  כי  להצהיר 
"לאורך כל הדרך אמרתי, הפינוי יהיה כפוי 

וכואב אבל לא נרים יד".
אם  ובין  הפינוי  מועד  ידחה  אם  בין 
בית  שקבע  המקורי  המועד  כנו,  על  יוותר 
מספר  בעוד  יחול  היישוב  לפינוי  המשפט 
שבועות ובכוחות הביטחון נערכים לקראת 
הפינוי הצפוי במגוון תרחישים, זאת מתוך 
הדם  מתמונות  הניתן  ככל  להתרחק  מטרה 
הקודם  הפינוי  במהלך  שכיכבו  והאלימות 
שאירע בעמונה לפני כעשור בעידן ממשלת 

אולמרט.
אימונים   3 נערכו  האחרונים,  בימים 
השוטרים  מאות  חלק  נטלו  בהם  גדולים 
האמורים לקחת חלק בהליך הפינוי, כאשר 
מפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני אלשיך פיקד 
והכל  במידה  ההכנות,  על  אישי  באופן 
יתנהל כמתוכנן הרי שמבצע "גן נעול" ייצא 
לדרך כאשר 1000 שוטרים יחולקו למספר 
מטלה  תוגדר  מהם  אחת  שלכל  קבוצות, 
במהלך  בשטח  לבצע  עליה  יהיה  אותה 

הפינוי.

לפני שלושה חודשים עלה חוק ההסדרה לחיינו. 
בעד  היה  הליכוד  ששכחו,  אלו  לטובת  שאז,  אלא 
ושרת  בנט  נפתלי  החינוך  שר  ואילו  החוק  העברת 
המאחז  לפיו  מהלך  קידמו  שקד  איילת  המשפטים 
ייהרס ויוקם מחדש בסמוך על אדמות נפקדים ללא 
נכסי  "בסיס מתווה  כי  היהודי הסבירו  דורש. בבית 

נפקדים" הוא היעיל ביותר. 
ומפת  הירדן  בנהר  עברו  רבים  מים  מאז, 
אלו  היו  לאחרונה  לחלוטין.  השתנתה  האינטרסים 
דווקא נציגי הליכוד שניסו לטרפד את אישור החוק 
בשל התנגדות היועץ המשפטי והשר כחלון וחתרו 
למתווה מוסכם עם התושבים. אלא שאז השר בנט 
הציג עמדה נחרצת וחד משמעית ובשיחות סגורות 
לא  מפלגתו  ההסדרה,  חוק  ללא  כי  הבהיר  הוא 
תתמוך בקואליציה ותביא להפלת הממשלה. השבוע 
עם  בסיכום  ויתר  כאשר  נוסף  זגזג  בנט  השר  ביצע 
על  החוק  את  המחיל  הסעיף  על  הממשלה  ראש 

היישוב עמונה, מה שיביא לפינויו. 
שידע  היישוב  על  המאבק  סיפור  תרצו,  אם  זו, 
האחרונים.  החודשים  במהלך  ומורדות  עליות 
של  מפעולותיו  נגזרה  בנט,  השר  של  התנהלותו 
הרואים  כוחניים  באנשים  המאויש  המאבק  מטה 
בפינוי עמונה חציית קו אדום עליו חייב שר החינוך 

להילחם. 
אחד ממובילי המאבק הוא אביחי בוארון, תושב 
להסדרה  הפוליטיים  הגורמים  מול  שפעל  עמונה 
בראיון  הודתה  רעייתו  עפרה,  המאחז.  של  חוקית 
שנערך עמה לאחרונה כי "הרבה אנשים תופסים את 
אביחי כבן אדם כוחני או מחפש כבוד". היא סיפרה 
אביחי  אל  מתייחסים  'עפרה',  הסמוך  ביישוב  כי 
בוארון "כאל בן אדם לא טוב". היא הוסיפה כי לפני 
כמה חודשים "קראו שם לעמונה 'בוארון וחבורתו', 

כאילו אנחנו בריונים".
לדברים אלו מצטרפים לא מעט מבני ההתיישבות 
כולן.  להתנחלויות  הפסד  הכוחני  במאבק  הרואים 
חבר הכנסת יאיר לפיד תמצת זאת השבוע במשפט 
אותם  עמונה שמכרו  תושבי  על  נשבר  "הלב  אחד: 

בשביל יחסי ציבור".
המאבק  כי  מפנימים  אשר  היישוב  תושבי  כעת, 
נכשל, "אני רוצה שנתכנן איך אנחנו נשארים ביחד 
 .'walla'ל התושבים  אחד  אמר  הפינוי",  אחרי  גם 
ביקורת  העביר  אחר  תושב  חשובה".  הקהילה  "לי 
על  לקיים  צריכים  "התושבים  כי  ואמר  המטה  על 
לה  יש  המטה.  ולא  והצבעה,  דיון  האפשרויות 
הזמן  וזה  טווח,  ארוכות  וגם  מידיות  השלכות 
המשפטי  שהיועץ  לפני  האפשרויות,  בין  להכריע 

יחליט עבורנו".
ובשבועות  הוכרע  היישוב  של  גורלו  כך,  או  כך 
האשמות  הטחת  את  הפינוי.  ייערך  הקרובים 
הסופית.  ההכרעה  לאחר  עד  התושבים  משאירים 

רובם לא חפצו לשוחח על כך.

זיגזג פוליטי
יעקב אמסלם

yaakov419@gmail.com :לתגובות
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משל חיות ידוע, מספר על אותו חמור שטייל 
לו ביער ולפתע צדה עינו גופת אריה מוטלת 
בראשו  הבזיק  היה,  שחמור  למרות  ארצה. 
רעיון. הפשיט את הארי המת מעורו, והתעטף 
ברעמה המלכותית. כך החל לצעוד לו ביער, 
כשכל החיות נרתעות מפניו ומשתחוות ביראת 
החמור  של  שמחתו  מלכותו.  הוד  מפני  כבוד 
אמיתי,  כמלך  להרגיש  החל  והוא  גברה,  דנן 
קולו  נשא  ליבו  כטוב  בפניו.  נכנעים  שהכל 
יצאה  נולד  שחמור  מכיוון  אך  רמה,  בקריאה 
מפיו נעירה חזקה וחמורית ולא שאגה כלביא. 
יש להם עסק, התנפלו  מי  החיות שהבינו עם 
אדרת  את  ממנו  הפשיטו  המסכן,  החמור  על 
האריה והוא נמלט על נפשו אבל וחפוי ראש.  
ביש עתיד מאוד מרוצים מעצמם, הסקרים 
המחמיאים גורמים להם סחרור. והפנטזיה על 

ראשות הממשלה נראית מציאותית מתמיד. 
וחבריו  לפיד  יאיר  ביושר,  לומר  חייב 
והחלו  בבחירות,  שקיבלו  המכה  את  הפנימו 
והתוצאות  ומסודרת,  שיטתית  בצורה  לפעול 
נמצא  מה  השאלה  בסקרים.  היטב  ניכרות 
איזה  לאוזן?  והנעימה  היפה  לעטיפה  מתחת 

תוכן מוכרים לנו חבורת יש עתיד?
שוב  מתחילים  הצעירה  במפלגה  כי  נראה 
ל"אבד" את הראש ולחשוב שהניצחון בכיסם. 
ח"כ עפר שלח התבטא לאחר תוצאות הסקר 
עתיד  יש  בין  מנדטים   25 של  תיקו  החוזה 

לליכוד, כי "לפיד יהיה ראש הממשלה". 
שיכור  כשהוא   ,2013 בחירות  לאחר  יום 
מ-19 המנדטים, נשאל לפיד על ידי העיתונאי 
בן שני אם יבחר לראשות הממשלה בבחירות 
שכן".  מניח  "אני  בזחיחות:  והשיב  הבאות 
לפיד הספיק מאז להודות שטעה אבל נראה כי 

הלקח לא נלמד כמו שצריך. 
את  מדי,  מהר  שכחו  עתיד  מיש  החברים 
ובמשרד  בממשלה  שלהם  הכושלת  הקדנציה 
ובהישגים  אפס  במע"מ  שהסתכמה  האוצר, 
ביחס  אפילו  ורעים  מעטים  היו  וימיה  אפס, 

לסטנדרט המקובל בישראל.  
איבגי,  אמיר  החילונים,  המגישים  אחד 
בהתייחסו  השבוע  בתחילת  יפה  זאת  הגדיר 
"היום  ליצמן:  השר  של  הברוכה  ליוזמה 
תשמעו הרבה את "יש עתיד" עפים על עצמם 
נכנסת  היום  ממשלה.  ראש  לפיד  שתיכף 
שיזמו  ילד"   לכל  "חסכון  תוכנית  לתוקף 

החרדים. דמיון מול מציאות", כתב. 
ואכן בתקופה שחלפה מאז הקמת הממשלה 
רשימת  החרדים  הנציגים  רשמו  האחרונה, 

כל  מחיקת  הוא  שמרכזם  ארוכה,  הישגים 
נגד  ופירון  לפיד  של  הפוגעניות  הגזירות 
בזה,  הסתפקו  לא  הם  וילדיו.  החרדי  הציבור 
כלל  עם  המטיבים  וקצבאות  לחוקים  והביאו 
לשבחים  זוכים  הם  לחינם  לא  האוכלוסייה. 

מכל גווני הקשת. 
לעומת העשייה האמיתית הזו, לפיד ממשיך 
לשגות באשליות שהוא שר החוץ של המדינה 
ומתעופף לו מהכא להתם במופע מביך. כמו 
למשל הקריאה שלו להציף את ראש ממשלת 
צ'כיה, מנהיג אוהד ישראל, במתקפה מוזרה. 

עתיד'  ש'יש  הודיע  הוא  שעבר  בשבוע 
בפני  מבורך  דבר  בנגב.  חלוצי  גרעין  מקימה 
עצמו, ושם, כך לדבריו, יהיה לו צריף. ממש 

כמו "הזקן", הלא הוא דוד בן גוריון.  
הגדילה לעשות חברת הכנסת עליזה לביא 
מפגין  לפיד  "יאיר  הכנסת:  לערוץ  שאמרה 
שהוא  חושבת  הדרך,  כל  לאורך  מנהיגות 
בן  כמו  מנהיגים  סקאלה של  אותה  על  נמצא 
וממציא  סטטוסים  כותב  הבנתם?!  גוריון". 
איקאה,  מקטלוג  כלקוחים  שנראים  ציטוטים 

הוא בסקאלה של מקים המדינה. וואו. 
להסביר  ובניסיון  בזה,  הסתפקה  לא  היא 
את דבריה כתבה: "נשאלתי ועניתי בהתייחס 
להצגת חזון והניסיון לייצר הידברות בין חלקי 
אנשים  על  לכפות  ניסיון  אם  אוקי,  החברה". 
ואיום  ודעתם,  לאמונם  המנוגדים  דברים 
ל"הידברות",  נחשב  ובכלא,  כספים  בשלילת 

אז לפיד באמת מנהיג דגול. 
את  לשנות  פעם  אחר  פעם  מנסה  לפיד 
תדמיתו בציבור בכלל ובציבור החרדי בפרט, 
ומשחרר אמירות יפות ואפילו תומך בהצעות 
לנושאים  כשמגיעים  אבל  חרדיות,  חוק 
האמיתיים, שוב מתגלה פרצופו של מי שרוצה 
לחייב לימודי ליבה ולהתנות בכך את התקציב. 
ששינוי  מלמד  הסקרים  ניתוח  זאת,  מלבד 
בעיקר  מנדטים  לוקח  לפיד  כאן.  אין  אמיתי 
מהפארסה המכונה המחנה הציוני, אבל מאזן 
הגושים לא ממש משתנה. נכון שבנט וכחלון 
סולדים מנתניהו, אך עדיין קשה לראות כיצד 
בפרט  יציבה.  לממשלה  מסתדרים  המספרים 
לתת  ישמחו  לא  לעיל  הנזכרים  כי  שמסתבר 
חלומם  את  לחסל  ובכך  הבכורה  את  ללפיד 

לרשת את נתניהו.
כדאי לאנשי יש עתיד לזכור את אמרתו של 
כמו  זה  "סקרים  פרס,  שמעון  המנוח  הנשיא 
בושם, אפשר להריח אבל לא כדאי לשתות". 

יאיר, מה כבר עשית?
שמעון ליברטי
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וקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה

בשנה הבאה גם אתה תוכל ליהנות מתפוח בדבש. 
הצטרף לאלפי המטופלים במרפאת השיניים הוותיקה “מורשת איתן”. 

טובי הרופאים יטפלו בכם במסירות, רגישות, אחריות והתחשבות.
שנה טובה ומתוקה:(

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

 שתלים ממוחשבים בשיטת  ABGuidedservice ללא כאבים.
 צילום פנורמי וצילום CT ללא תשלום.

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

במורשת איתן תוכלו להיות רגועים שאתם בידיים הטובות 
ביותר עם המיכשור המתקדם ביותר והכל במקום אחד!

רח' אונקלוס 9 בני ברק

אצלנו תחייך
כל הזמן

 כשכולם מבטיחים לך
'מתנות'...

כנראה שאתה צריך 

השתלת
    שיניים

מקצועית ומתקדמת

R
.E

.L
.E

.

מובילים
בהשתלות שיניים

המרפאה עם צוות הרופאים 
מהמובילים בתחום רפואת השיניים

מובילים
בהתחשבות במחיר

חיים את בני ברק ומתחשבים בכל 
אחד ואחת כדי שגם בכיס לא יכאב:(

מובילים
בזמינות

זמינים עבורך 24 שעות ביממה 
לכל פנייה ושאלה

 מובילים
בהתפתחות הטכנולוגית

המכשור המתקדם  ביותר שעוזר לכם 
לעבור את הטיפול ללא כאבים בכלל
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מאת: חיים רייך

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה ביום שני 
השבוע פה אחד לקריאות שניה ושלישית את 
האוכלוסייה  לבני  הולם  לייצוג  החוק  הצעת 
החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי 
מקלב  ואורי  גפני  משה  הח"כים  שיזמו 
ונוספים, בשירות המדינה ובדירקטוריונים של 

חברות ממשלתיות.
אליהן  ההסכמות  הוצגו  הדיון  במהלך 
הגיעה הקואליציה והוועדה אישרה את בקשת 
הרביזיה, כך שיתאפשר לכלול בהצעת החוק 
גם את חובת הייצוג ההולם לעולים החדשים, 
לאחר שבשבוע שעבר הוחלט לפצלם מהצעת 
רק  הולם  לייצוג  החובה  את  ולקבוע  החוק 

כלפי החרדים.
יו"ר  עם  התייעצות  לאחר  הוחלט,  עוד 
הקואליציה ח"כ דוד ביטן )הליכוד(, לקבוע כי 
הגדרת "עולה חדש" תעמוד על 12 שנים למי 
שעלה מגיל 18 ומעלה. החוק הנוכחי מחייב 
את נציבות שירות המדינה להעניק ייצוג הולם 
הדרוזית  הערבית,  האוכלוסייה  לבני  לנשים, 
למי  וכן  מוגבלות  עם  לאנשים  והצ'רקסית, 
שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה. הצעת 
המדינה,  שירות  חוק  את  לתקן  נועדה  החוק 
בו,  הקבועה  ההולם  הייצוג  לחובת  ולהוסיף 
יהודים  של  לייצוגם  הולם  ביטוי  לתת  חובה 
בנוסף,  חדשים.  ועולים  החרדי  המגזר  בני 
החברות  חוק  את  דומה  באופן  לתקן  מוצע 
בהרכב  כי  חובה  ולהוסיף  הממשלתיות, 
ביטוי  יינתן  ממשלתית,  חברה  דירקטוריון 
החרדי  המגזר  בני  יהודים  של  לייצוגם  הולם 

ושל עולים חדשים.
ולעולים  לחרדים  הולם  לייצוג  ביחס 
ממשלתיות,  חברות  של  בדירקטוריונים 
עד  חמש  של  תקופה  להגדיר  הרעיון  נדחה 
לאחר  כלשהו,  ליעד  להגעה  שנים  שבע 
שמשרד המשפטים התנגד. ה' אגמון ממשרד 
וכי  בתהליך  שמדובר  הבהירה  המשפטים 
ואין  לתוצאה  ההגעה  היא  המשרדים  חובת 

צורך לקבוע תקופה מוגדרת.
"העובדה  כי  אמר  אייכלר  ישראל  ח"כ 
מי  כי  הולם  ייצוג  צריך  דמוקרטית  שבמדינה 
עוול  זה  להשתלב  יכול  לא  קשרים  לו  שאין 
רוצות  חרדיות  נשים  יום  יום  לתקן.  שצריך 
בלימודיהן  מכירים  ולא  לעבודה  להתקבל 
ובתארים של בית יעקב. המדינה התנכרה עד 
לא  שאנחנו  ולומר  לבוא  כדי  לחרדים  היום 
עובדים. ב-2004 הגשנו את הצעת החוק ושר 

הצעת  את  להסיר  ביקש  נתניהו  דאז  האוצר 
התורניים  בלימודים  להכיר  והבטיח  החוק 
לצורך קבלה לעבודה, זה לא נעשה עד היום. 

זו בושה וזלזול".
איל זנדברג ממחלקת ייעוץ וחקיקה משרד 
יש  הולם  ייצוג  "תחת  כי  הבהיר  המשפטים 
מכלול כלים משפטיים מכלים רכים יותר של 
ועד  והכשרות  ייצוג  בתת  לקבוצה  פניה  מתן 
למכרז  ניגשים  שניים  בה  מתקנת  להעדפה 
וכישוריהם דומים ומעדיפים אותו בשל שיוכו 
הקבוצתי. העדפה כזו פוגעת בשוויון אך היא 
היא  ההשתייכות  כאשר  ומותרת  לגיטימית 

לקבוצה שסובלת מאותה הפליה. 
פועלת  החרדית,  לקבוצה  ביחס  הממשלה 
אנחנו  עליה  היחידה  והנקודה  כיום  כבר 
במכרז  בהעדפה  היא  החוק  בהצעת  חולקים 
מסוים. המידע לא תומך בכך שיש הפליה כלפי 
החרדים ועוד יותר כלפי העולים החדשים. לא 
מוכרת לנו כל הפליה ולכן המנגנון המוצע לא 

עומד במבחנים המשפטיים".
רון צור, ראש מטה יישום הרפורמה בשירות 
חקיקה.  בעד  המדינה  שירות  "נציב  המדינה: 
קיימה  והמדינה  ייצוג  תת  יש  לחרדים  בנוגע 
מעקב סדור עם כלים מסודרים והוצע לשנות 
את הגישה לחקיקה לסעיף ייחודי נפרד. לגבי 
העולים התמונה שונה לחלוטין – על פי נתונים 
כמותית  בעיה  אין  שבידינו,  אובייקטיביים 
בשירות  השתלבותם  של  קושי  על  המעידה 
המדינה. כ-10% מהעובדים בשירות המדינה 
בעת  עלייתם,  מאז  שנים   10 עולים  היו  היום 
כ-75,000  מתוך  המדינה,  לשירות  קליטתם 

עובדים בשירות.
חסמים  להסרת  פועלים  אנו  זאת,  "עם 
בשפות  קליטה  מבחני  כמו  כלים  בשורת 
למכוני  וואוצ'רים  לקבל  האפשרות  שונות, 
כל  רואים  לא  אנחנו  ועוד.  לבחינות  הכנה 
הצדקה לשימוש בכלי החקיקה ביחס לעולים, 

בשל חשש לשחיקת הכלי".

ח"כ אורי מקלב וח"כ משה גפני 
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 ייצוג הולם לחרדים ועולים 
חדשים בשירות המדינה

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה פה אחד את הצעת החוק 
לייצוג הולם לבני האוכלוסיה החרדית ושל עולים חדשים 
בשירות הציבורי שיזמו הח"כים משה גפני ואורי מקלב ● 
ח"כ אייכלר: "המדינה התנכרה עד היום לחרדים כדי לבוא 

ולומר שאנחנו לא עובדים" מבצעי השבוע

לאור הביקוש - המבצעים לשבוע נוסף בלבד!
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מבצע הנחות ענק!!!המומחים לאופטיקה בריאותית
מסגרת מתכת/ פלסטיק 

וחצי מסגרת + 
6/2 1.5 CR עדשות

מסגרת ברגים / מסגרת עץ  
+ עדשות 6/2 

כולל אנטי ריפלקס 1.6

  100

  200

&

&

המבצע בתוקף עד 31.12.16

+

+

-

-

רחוב ירושלים 8 בני ברק 03-9343653

מבחר מסגרות 

ענק בחנות

בדיקה ראשונית חינם

ע"י אופטומטריסט מומחה 

מוסמך באישור משרד 

הבריאות בתאום טלפוני 

)רישיון נהיגה בתשלום( 
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מאת: יעקב פלדמן

בראשית  נפתח  ומרוממת  חגיגית  באווירה 
"איחוד  של  היסוד  כנס  בירושלים  השבוע 
רבני  ל-100  מעל  העולמי".  הספרדיים  הרבנים 
לירושלים,  הגיעו  העולם  ברחבי  וערים  מדינות 
לכנס יסוד שמתפרס על פני ארבעה ימים גדושי 
אירועים. הכנס נערך ביוזמתו של יו"ר ש"ס ושר 
ההסתדרות  בשיתוף  דרעי,  אריה  הרב  הפנים 
יואב  הרב  ח"כ  של  בניהולו  העולמית,  הציונית 
הנהלת  חבר  אושרי,  אביעד  ועו"ד  צור,  בן 
הקשר  את  לחזק  היא  הכנס  מטרת  ההסתדרות. 
בין הקהילות הספרדיות בעולם, וכן את הקשרים 
התורה  חכמי  מועצת  חברי  ורבנן  מרנן  עם 
שליט"א,  לישראל  הראשיים  והרבנים  שליט"א 
ולקיים דיונים מעמיקים בנושאי שירותי היהדות 
הלכתיות  לשאלות  פתרונות  ומתן  בתפוצות 

העומדות על סדר היום. 
בכנס הפתיחה שנערך במלון ליאונרדו פלאז'ה 
הרבנים  את  צור  בן  הרב  ח"כ  קידם  בירושלים, 

המכובדים שהגיעו מכל קצוות הארץ.
את המשא המרכזי בכנס הפתיחה נשא הגאון 
התורה.  חכמי  מועצת  חבר  שליט"א,  יוסף  רבי 
בדבריו עמד על החשיבות של התאגדות הרבנים 
של  קשות  גזרות  לביטול  ומביאה  כוח  היוצרת 
באירופה,  לאחרונה  שראינו  כפי  השלטונות, 
המילה.  וגזירת  הכשרה  השחיטה  בגזירת 
נוסף",  חשוב  יתרון  יש  הזה  הקדוש  "לאיגוד 
אמר הגר"ד. "הוא מעניק מסגרת הלכתית ברורה 
וכך,  והקהילות המאוגדות תחתיו,  לכל הרבנים 
גם במקומות בהם רב הקהילה איננו מחמיר, הוא 
יודע שהוא כפוף למסגרת ההלכתית הזו ופועל 

על פיה".
החדש  הגוף  כי  הכריז,  יוסף שליט"א  הגר"ד 
שליט"א.  הדור  לגדולי  בכפוף  באופן  יפעל 
פי  על  שתנהל  רוחנית  הנהגה  נהיה  "אנחנו 
ההלכה הצרופה ותדקדק גם בקוצו של יוד. לא 
עודד  זאת,  לצד  הכריז.  פשרות",  אצלנו  יהיו 
יהודים  לקרב  נועם  בדרכי  לפעול  הרבנים  את 

וקהילות שהתרחקו.
משלחת  יצאה  הכנס,  של  השני  יומו  במהלך 
הרבנים אל טקס מיוחד בבית נשיא המדינה מר 
ראובן ריבלין, בהשתתפות יו"ר ש"ס ושר הפנים 
הרב אריה דרעי, ח"כ הרב יואב בן צור, אברהם 

העולמית  הציונית  ההסתדרות  יו"ר  דובדבני, 
ונכבדים נוספים.

בפתח דבריו העלה נשיא המדינה ריבלין את 
דמותו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל כמנהיג יהודי 
רבות  פעמים  שזכה  וכמי  קומה,  שיעור  בעל 
עדות  רבני  של  הזה  "הכינוס  וברכתו.  לעצתו 
המזרח מכל תפוצות ישראל מרגש את כולנו. אני 
יודע שהקמת האיחוד והכנס הזה, היה משאלת 
זצ"ל,  יוסף  עובדיה  הרב  מרן  של  וצוואה  לב 
במלאכה,  העוסקים  לכל  להודות  רוצה  ואני 
אמר  הזה,"  הכנס  של  קיומו  על  ועמלו  שטרחו 
שאני  יודעים  בוודאי  "אתם  והוסיף:  הנשיא 

נמצא כאן, בבית הזה, בין היתר בגלל ברכתו של 
הרב עובדיה זצ"ל, כך שקיום צוואתו, חשוב לי 

במיוחד"
מן  כי  אמר,  דרעי  אריה  הרב  השר  ש"ס  יו"ר 
הראוי היה ללבוש בגד חדש ולברך שהחיינו על 
היום ההיסטורי הזה של הקמת הארגון החשוב 
הזה, "כי זה מה שמרן זיע"א שאף אליו כל חייו. 
כמה היה חשוב לו שכל קהילה וכל עדה תתנהל 

לפי דרך ההלכה הצרופה".
כינוס  אל  הכנסת,  אל  המשלחת  יצאה  משם 
בנימין  הממשלה  ראש  של  בהשתתפותו  מיוחד 
בפתח  אדלשטיין.  יולי  הכנסת  ויו"ר  נתניהו 
עשרות  לנוכח  התרגשות  נתניהו  הביע  דבריו, 
הרבנים מכל רחבי העולם, וביקש שכל רב אמר 
נתניהו התפעל  את שם המדינה ממנה הוא בא. 
מעמדה  על  לנוכחים  וסיפר  המדינות  מכמות 
העולם.  בכל  לטובה  המשתנה  ישראל  של 
לפתחנו.  משחרות  מדינות  לחמישים  "קרוב 
דעת הקהל עולה באופן חד בתמיכה בנו. אנחנו 
בולטים בעולם בשתי מרכיבים בולטים: ט.ט. – 
בשורה  וכן  בטרור(,  )לוחמה  וטרור  טכנולוגיה 

של דברים נוספים".
מצטער  שהוא  דבר  יש  אם  כי  סיפר,  נתניהו 
חתן  סגן  בנו,  את  לקחת  הספיק  שלא  זה  עליו 
זיע"א.  יוסף  הגר"ע  מרן  אצל  לברכה  התנ"ך 
"אתם ממשיכים את דרכו", אמר נתניהו, "אתם 

שומרים על הגחלת למען עם ישראל".
הכנס נערך בהפקת חברת ההפקות 'אימג' - קו 
מחשבה', הנחשבת לאחת מחברות ההפקה רבות 
המוניטין בישראל, ואשר מחזיקה ברזומה עשיר 

של אירועי ענק.

100 רבנים התכנסו לכנס "איחוד הרבנים הספרדים"
היסטוריה בירושלים: מעל ל-100 רבנים מכ-30 מדינות ברחבי העולם הגיעו לכנס יסוד "איחוד הרבנים הספרדיים העולמי" 
שיימשך ארבעה ימים ● הגר"ד יוסף שליט"א במעמד הפתיחה: "מהיום יש לרבנים הספרדים בעולם כוח וקו הלכתי ברור   

דרך ההלכה הצרופה" 

נתניהו בכנס השבוע                                                                )צילומים: יעקב כהן(

תקע! שילמת כבר 
ועד בית?

זה לא הזמן שקע,
 יש לי בדיקה של המפסק

על הראש...

מפסק מגן
תפקידו של מפסק המגן לנתק את החשמל לבית במקרה של שימוש 
במכשיר שאינו תקין או כשיש סכנה להתחשמלות. מומלץ לבדוק את 
הבדיקה, כפתור  על  לוחצים  בחודשיים:  פעם  המגן  מפסק  תקינות 

אם החשמל בבית מופסק - סימן שהמפסק תקין. בסיום הבדיקה מרימים 
חזרה את המפסק כדי לחדש את אספקת החשמל לבית.

2 מפסק אוטומטי זעיר )מא״ז( ראשי1
אם אתם מתכוונים להפעיל הרבה מכשירי חשמל בבת אחת,
וודאו שבלוח החשמל הביתי מותקן מפסק אוטומטי זעיר 
ינתק את אספקת  יתר, המפסק  ראשי. במקרה של עומס 
להיגרם  שעלולה  החשמל  הפסקת  את  וימנע  החשמל 

בעקבות שריפת הנתיך של חברת החשמל.

  וודאו שבארון החשמל שלכם מותקנים שני מפסקים חשובים במיוחד:
על ארון חשמל בטיחותי ותקין לא מתפשרים!

רוצים להיות רגועים? התייעצו עם חשמלאי מורשה לגבי תקינות הלוח ומרכיביו.

מא״ז ראשימא״ז ראשי מפסק מגןמפסק מגן

מזגן ח. ילדים

מזגן ח. הורים

תאורת מטבח

מייבש
מכונת כביסה

תאורת חצר

דוד מים

תאורה סלון
מקרר

תנור בישול
פרוזדור

חדר ילדים

מזגן ח. ילדים

מזגן ח. הורים

תאורת מטבח

מייבש
מכונת כביסה

תאורת חצר

דוד מים

תאורה סלון
מקרר

תנור בישול
פרוזדור

חדר ילדים

1 12 2
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של  ליומיים  בקונטיקט,  'הילטון'  במלון  התכנסו  סאטמר  חסידי  אלפי 
לימוד התורה וסיום מסכת יבמות במסגרת חבורת "תורתך שעשועי" – על 

הנוכחים נאסר להביא עימם מכשירי סלולאר.
כיו"ר המעמד שימש הרב שאול יחקאל רייכמאן. נשאו דברים: הרה"ג ר' מרדכי 
ברקוביץ, ר"מ בישיבת נזר החיים ליקווד, הרה"ג ר' אברהם מרדכי מלאך ר"מ 
ומגיד  יו"ט  קדושת  ביהמ"ד  רב  צוויבל  ר' מאיר  והרה"ג  התורה  בישיבת מאור 

שיעור בחבורה.
לאחר אמירת הסיום וההדרן, ברכו ברכת המזון ושבע ברכות כשהקהל כולו קם 

על רגליו ופצח בריקוד לשמחת התורה שנמשך שעות ארוכות. 

שנה   50 לציון  ברק",  בבני  מסובין  ל"ועידת  הסבו  צאנז  חסידי  מאות 
להיווסדות מוסדות התורה והחינוך בעיר בראשות כ"ק האדמו"ר מצאנז.

ירושלים שצופה וחופה כראוי  הוועידה התקיימה באודיטוריום העירוני ברחוב 
למעמד. במקום ניתלו מסכי ענק בהם הוצגו תמונות ווידיאו של בנית המוסדות 

והווי היום יומי ב-50 השנים שחלפו.
במרכז הערב הופיע כ"ק האדמו"ר מצאנז אשר נשא מדברות קודשו, כשבסיומו 

חילק לעסקני המוסדות ולתורמים תעודות ואותות הוקרה מיוחדים.

הרה"צ רבי יחזקאל שרגא לעווי נכד האדמו"ר מטאש זצוק"ל וחתנו של 
הצלה  צוותי  המדרש,  בבית  התמוטט  גת  קרית  מקרעטשניף  האדמו״ר 
העניקו לרב טיפול ראשוני ולאחר מאמצי החייאה פינו אותו להמשך טיפול בבית 

החולים
בבתי הכנסיות והיכלי הישיבות נישאות תפילות לרפואתו של הגאון רבי יחזקאל 

שרגא בן רחל אסתר לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.
לאחר בדיקת המזוזות והחלפת פסולה שנמצאה - התעורר הרה"צ ומצבו השתפר.

טרגדיה בחצר קלויזנבורג בארה"ב: פעוטה כבת ארבעה חודשים, בתו של 
ויסברג, מי שמשמש זה שנים ארוכות בקודש פנימה, נפטרה  הרב ברוך מרדכי 
נערכה הלויה קטנה משפחתית בבית  בפתאומיות מדום לב. בהוראת האדמו"ר 

הלעמין.

בן הגה"צ ר' ישראל אליעזר אדלר אב"ד מנחה חדשה בורו פארק התארס 
עב"ג נכדת הרה"צ ר' אלי' שטרנבוך ראב"ד אנטוורפן בת לבנו הרה"צ ר' אשר 

שטרנבוך אב"ד אהלי יעקב ומו"ץ באנטוורפן.

נכד האדמו"ר מספינקא בבני ברק נישא לב"ג הכלה בת הגר"י שוורץ חתן 
הרה"צ רבי בערל ווייס גאב"ד דברי חיים.

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ הגיע במפתיע להיכל הישיבה בחיפה ונשא שיחת 
מוסר בפני התלמידים ששהו במקום. האדמו"ר קרא להקפיד במיוחד על  "בין 
אדם לחברו" ועבודת המידות: " צריכים לדעת שעבודת ה׳ ואהבת ישראל חד 

הם". 

מכתב  יצחק.  מרדכי  האסיר  לשחרור  למערכה  התגייסו  בארה"ב  עסקנים 
מרגש נשלח מהאדמו"ר מקאלוב הסובל משיתוק וכתב באמצעות מחשב הקולט 

פקודות הקלטה מתנועות עיניו.
אסירים  אלפי  חנן  "הנשיא  מסקווירא:  לאדמו"ר  פנה  ארה"ב  האדמו"ר מחוסט 
ואנו מאמינים שהוא לא יוכל לעמוד מנגד מול רבע מליון מכתבי בקשה לחנינה" 

והאדמו"ר מסקווירא השיב: "אין ספק שצריך לפעול למען שחרורו" 
תלמידות רשת החינוך של סקווירא החלו לשגר מכתבי בקשה לנשיא ארה"ב.

לקראת הילולת הרה"ק רבי אברהם דוב בער מאווריטש בן הרה"ק ר' דוד 
זיע"א בעמ"ס בת עין שיחול אור ליום ב' יב' כסלו פר' וישלח הבעל"ט

יעלה המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א בראש קהלו להשתטח על 
קברו בצפת כשאת סעודת ההילולא יקיימו במירון סמוך לציון התנא רשב"י.

האדמו"ר מתולדות אהרן שבת בלייקווד שבניו גרז'י שם השתתפו מאות 
מתושבי המקום, שנהרו לתפילות ולעריכת הטישים.

האדמו"רים מסאטמר וסקווירא, 
באכסניית האדמו"ר מויז'ניץ במונסי

האדמו"ר מצאנז בקביעת מזוזות לת"ת צאנז 
בבית שמש

השלושים להסתלקותו של המשפיע הגה"צ 
רבי שמואל אהרן לידר זצוק"ל

בנישואי נכד הגרי"ד רוזנטל רב ואב"ד שכונת 
כנסת 'שטעטלעך'

שמחת בר המצווה לבן האדמו"ר מאונגוואר

צילומים: אלי דויטש, אידישע נייעס, jdn, יהודה פרקוביץ, אהרון ברוך ליבוביץ

deskkolhazman@gmail.com :לעידכונים

השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת יוסי קרויזר

האדמו"ר מפרמישלאן בפראג בדינר 
לטובת מוסדותיו

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בביקור בתלמוד 
תורה

האדמו"ר מספינקא גני גד 
הכניס את בנו לחיידר

בנישואי בן הגר"צ ברוורמן שליט"א ראב"ד 
בד"צ בית עילית

האדמו״ר מנדבורנא אצל הגרש"א שטרן 
להזמינו לחתונת בתו

הגה"צ רבי חיים צבי שפירא 
בהכנסת ס"ת ל'קהל חסידים'

האדמו"ר מרימינוב על ציון זקנו הרה"ק רבי 
צבי הירש מרימינוב



בני ברק

חדש! קורסי הייטק ייחודיים עם מימון של עד 100% לזכאים

עולם ההייטק נפתח בפניך!

CISCO - CCNA – MCSA ניהול רשתות 
QA תוכנה  בדיקת   סלולר  טכנאות  

בין הקורסים:

יום פתוח יתקיים   הלימודים מתקיימים באזור המרכז
אי"ה ביום חמישי ט״ו בכסלו בין השעות: 18:00-20:00

<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>



סוגי עוגות 
שמרים

בכל הטעמים 

לחמי מחמצת פסים שמנת
בכל הטעמים

עוגיות במבחר 
טעמים

ללא סוכר
גם מקמח מלא

עוגיות 
מכל 

הסוגים

בורקס 
טורקי בכל 

הטעמים

מבחר עוגות 
יומולדת

ולכל אירוע
כולל הקדשות

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

לחמניות
נקניקיה

סניף פתח תקווה
רח‘ בר כוכבא 11   

03-9311280

פתוח רצוף 06:00-23:00

 סניף בני ברק
רח‘ זבוטינסקי 56
03-5795395 

פיתות
מכל הסוגים

חלות
מכל הסוגים 
בכל הגדלים

כשר למהדרין

הגיעו!!הסופגניות 
פרווהכל הטעמים 

מבצעים חמים 
בקציר חיטים
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מאת: רפאל פרל

אמה של מלכות: אלפים הלכו השבוע אחר 
נחמה  חיה  מרת  הצדקנית  הרבנית  של  מיטתה 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  אמו  ע"ה,  מיליקובסקי 

מאמשינוב יבלחט"א.
תרפ"ה  אב  מנחם  בכ'  נולדה  ע"ה  הרבנית 
האדמו"ר  לאביה  שבפולין,  אוטווצק  בעיירה 
של  בנו  קאליש  מאיר  יהודה  ירחמיאל  רבי 
האדמו"ר רבי שמעון שלום קאליש מאמשינוב 
פרוץ מלחמת  יותר, עת  14 שנים מאוחר  זי"ע. 
העולם השניה, ברחה עם אביה וסבה לשנחאי, 
משהגיע לשנחאי, נישאה לרבי חיים מילקובסקי 

שהיה אז תלמיד ישיבת מיר.
לארה"ב  הרבנית  עברה  המלחמה  בסוף 

ילדים  שלושה  להם  נולדו  שם  בעלה.  עם  יחד 
שהגדול מהם הוא האדמו"ר הנוכחי, רבי יעקב 
אריה ישעיה. הם עלו לארץ אחרי הפטירה של 
האדמו"ר רבי שמעון שולם, סבה של הרבנית, 
לקבורה  והביאום  לישראל  עצמותיו  את  העלו 

בטבריה.
הרבנית ע"ה שימשה דמות מופת בהליכותיה, 
כתובת  גם  הייתה  היא  ובצדקותה.  בתפילותיה 
קשבת  לאוזן  לתמיכה,  לעצה,  רבים  עבור 
לאשת  גם  הרבנית  נחשבה  בנוסף,  ולמשענת. 
מפתח בחסידות כשפניות רבות לבנה האדמו"ר 

עברו דרכה.
ונחלשה,  הרבנית  הלכה  האחרונה  בתקופה 
וסועד  במסירות  לצדה  עומד  האדמו"ר  כשבנה 
בת  והיא  חייה  שירת  הסתיימה  השבוע  אותה. 

91. יהי זכרה ברוך. 

 לבית עולמו: הגר"מ 
גולדשטיין זצ"ל

הגר"מ זצ"ל נולד בארה"ב, 
היה מתלמידיו המובהקים של 
הגר"מ קוטלר, חיבר ספרים 
על הש"ס, עלה ארצה והקים 
את 'ישיבת התפוצות' שהפכה 
למעצמת קירוב ומגדלור של 
עולם התשובה  בתקופה 

האחרונה הלך ונחלש, והשבוע 
השיב את נשמתו ליוצרה

מאת: מנדי קליין

דרכי הר ציון אבלות: בערב שבת הגיעה מבית 
החולים 'שערי צדק' הבשורה המרה על הסתלקותו 
גולדשטיין  מרדכי  רבי  הגאון  של  מרומים  לגנזי 
זצ"ל, ראש ישיבת 'התפוצות' שבהר ציון והוא בן 
הזיתים  להר  מישיבתו  שיצא  ההלוויה  במסע   .87
עזים,  גשמים  ותחת  שבת  כניסת  לפני  קלה  שעה 
ישיבות  ראשי  רבנים,  תורה,  גדולי  חלק  לקחו 

ומאות מתלמידיו.
לפני  נולד  זצ"ל  גולדשטיין  מרדכי  רבי  הגאון 
עצמו  שיקע  צעיר  מגיל  הברית.  בארצות  שנה   87
ביהדות  נדיר  אז  שהיה  דבר  תורה,  של  בעולמה 
ארצות הברית. בגיל 20 כבר חיבר את ספרו 'אמרי 
ליקווד,  נכנס לישיבת  מרדכי' על הש"ס. בהמשך 
שם היה מתלמידיו הראשונים של הגאון רב אהרן 
קוטלר זצ"ל. מאז, קשר ר' מרדכי את עצמו בקשר 

פטירתו  שיום  ציינו  אף  ותלמידיו  רבו,  עם  נפשי 
הוא גם יום היארצייט ה-54 למורו ורבו.

ובמשך  התשובה,  עולם  מראשוני  היה  הגר"מ 
לאביהם  יהודים  אלפים  קירב  שנים  עשרות 
שבשמיים. בשנת תשכ"ו, הקים הגר"מ את ישיבת 
בשנת  אך  גאולה,  בשכונת  תחילה  התפוצות, 
ציון, שם היא פועלת  תשכ"ז עברה הישיבה להר 
תורה  הרב  הרביץ  שנים  עשרות  במשך  היום.  עד 
הקשת  גווני  מכל  שבאו  בתלמידיו,  שמים  ויראת 
החליף  האחרונות,  בשנים  ישראל.  תפוצות  ומכל 

אותו בנו, הרב יצחק, בהנהגת הישיבה.
בתקופה האחרונה נחלש ראש הישיבה, ומצבו 
ידע עליות ומורדות. ביום כיפור האחרון התמוטט 
בעיצומן של התפילות, ומני אז הוחמר מצבו. ביום 
שלישי האחרון חלה הידרדרות נוספת במצבו פונה 
את  השיב  שם  צדק,  שערי  החולים  לבית  מביתו 

נשמתו הטהורה ליוצרה.

הגר"מ גולדשטיין זצ"ל, לעת זקנותו 

200 שנה לבעלזא
אלפי חסידים גדשו את המרכז העולמי של החסידות 

בירושלים למעמד ייסוד ארגון לאברכי הקהילה 
מאת: ישראל פריי

התכנסו  בעלזא  חסידות  אברכי  אלפי 
של  העולמי  במרכז  האחרון  ברביעי 
היסוד  לכנס  בירושלים,  החסידות 
והתקשרות  "התאחדות   – ל"דורותינו" 
ארגון  ונפש",  בלב  בעלזא  חסידי  אנ"ש 
הרוחנית– הפעילות  את  תחתיו  שיכנס 

ציבורית של ציבור האברכים.
היסטורי,  מימד  נוסף  המיוחד  למעמד 
שנים   200 ציון  עם  שולב  הוא  כאשר 

בעלזא  בעיירת  החסידות  של  לכינונה 
קהל  ידי  על  שנערך  האירוע,  הגליצאנית. 
מחזיקי הדת, עמד בראשות כ"ק האדמו"ר 

מבעלזא שנשא דברים בפני האלפים. 

אמה של החסידות
אלפים ליוו למנוחת עולמים את הרבנית חיה נחמה 

מיליקובסקי, אמו של כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שהלכה 
השבוע לעולמה, והיא בת 91

                  המעמד 

רק אצל רופא מומחה
והמחיר חסר תקדים.

מבצע חורף!

C.T. צילום
07חינם!
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בני ברק
רמת שלמה חזון איש 21
02-5711624

רח‘ ר‘ עקיבא 60
03-5786530

קרית ספר
אבני נזר מרכז קסם
072-2220303

 גני גאולה ירמיהו 42
02-5004856

ירושליםירושלים

שתלים
הרמת סינוס

עקירות כירורגיות
ניתוחי חניכיים

רשת מרפאות השיניים

רחוב אחד העם 28, פינת נחלת בנימין, ת“א | טל: 03-6337733 | ארוחות עסקיות: 12:00-17:00 | שעות פתיחה: 12:00-23:00 

VIP אירועים עד 160 איש    חדרי

ל‘אנטריקוט - מסעדת גורמה משובחת כשרה המתמחה 
בבשר איכותי. התפריט העשיר ואווירת הבראסרי הצרפתית 
הנעימה בלב הפועם של תל-אביב הופכים אותה למקום 

האידיאלי לאירועים פרטיים ועסקיים.

למביא מודעה זו -
קינוח זוגי
חינם!
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מאת: חיים רייך

בצלו של מאבק הנכים, הקריאה להעלות את 
שיעור הקצבה לשכר המינימום והבטחת המוסד 
עומדת  הקצבאות,  את  להגדיל  לאומי  לביטוח 
שולחנה  על  פעם  לא  שנידונה  בעייתית  עובדה 
העובדה  בה:  הדיון  מתחדש  וכעת  הכנסה  של 
מקצבת  מקזז  לאומי  לביטוח  שהמוסד  היא 
מעבודה  שאינה  הנכה  של  הכנסה  כל  הנכות, 
הנכה  שמקבל  לימוד  מלגת  מקזז:  זה  ובכלל 
של  בבעלותו  דירה  משכירות  הכנסה  מכולל, 
שמקבל  עבודה  כושר  אובדן  בגין  פיצוי  הנכה, 

וכן קצבת נכות מקרן הפנסיה. 
שיעור  כך  גם  אבסורדי.  כאמור  "הקיזוז 

חיים  אורח  קיום  ואינו מאפשר  נמוך  הקצבאות 
מינימלי לנכים, הקיזוז מקשה עוד יותר ומותיר 
את הנכים מול שוקת שבורה", אומר הרב שזירי, 
יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות, ומוסיף: 
מידי  כספים  הביטוח  לחברות  שילמו  "אנשים 
למצב  יקלעו  שבה  זו  להזדמנות  בדיוק  חודש, 
אינם  שכלל  איפה  יוצא  הקיזוז  ובגלל  רפואי, 

זוכים ליהנות מהפיצוי".
בפעם  הוגשה  השנה  שזירי,  הרב  לדברי 
את  לבטל  שקוראת  החוק  הצעת  השלישית 
הקיזוז החל במקרה של פיצוי בגין אובדן כושר 
של  הכולל  מלגת  שגם  מבטיח  אבל  עבודה, 
האברכים המקוזזת, תחזור ותעלה אל סדר היום. 

אלפים הגיעו לשמח את 
ניצולת אוטובוס הדמים

שרה שפרלינג, שנפצעה קשה בתאונת קו 402 כשהייתה 
בדרכה להכנות לחתונתה, השלימה תהליך החלמה ארוך 

שהגיע השבוע לסופו, עת זכתה להינשא, באיחור של שנה 

 החתונה המרגשת          )צילום: קובי שירה( 

מאת: ישראל פריי

בבנייני  'תצוגות'  אולם  את  האלפים שגדשו 
האומה בליל חמישי האחרון, לא הכירו באופן 
ההתרגשות  אך  השמחה,  בעלי  את  אישי 
מדובר  היה  משל  שחקים,  הרקיעו  והשמחה 
אחרי  ראשון.  ממעגל  משפחה  קרוב  בחתונת 
תקופת החלמה ממשוכת כשעם ישראל מתאחד 
בתפילה לשלומה, הגיע עת חתונת הכלה שרה 
שפרלינג, ניצולת "אוטובוס המוות" – קו 402, 

עם ארוסה, החתן יעקב יצחק קסטלניץ.
לפי התכנית, הזוג הצעיר אמור היה להינשא 
כבר לפני כשנה ולהישאר אנונימי, אלא שמסבב 
בדרכה  שהייתה  בעת  אחרת.  רצה  התכניות 
חתונתה,  לקראת  ברק  בבני  ולסידורים  לקניות 
בתאונת  מאד  קשה  באורח  שרה  נפצעה 
האוטובוס המפורסמת. במקריות מצמררת, גם 
חתנה, שליווה אותה בהליך שיקומה במסירות, 
נפצע לפני כחצי שנה בתאונת דרכים בירושלים.
משפחתה  בני  בתמיכת  עטופה  כשהיא 
שרה  החלימה  ישראל,  עם  בתפילות  ומלווה 
אט אט בפציעתה, והשבוע זכתה לעמוד תחת 
חופה כשהיא בריאה ושלמה. אלפים שהרגישו 
חלק  לקחת  הגיעו  הקשה  לסיפור  קשורים 
בשמחה, ביניהם אישי ציבור, וזמרים ששימחו 

את החתן והכלה וסחפו את ההמונים.
משה  רבי  הגאון  כובד  הקידושין  בסידור 
תורה'  'קול  ישיבת  ראש  שלזינגר  יהודה 
והגר"א  בורדיאנסקי  הגרי"י  כובדו  ובברכות 
יעקובזון רבה של באר יעקב. בהמשך החתונה 

הופיע מרן הגר"ש אויערבאך.

בחתונה המרגשת נרשמו רגעי שיא שהורכבו 
ההחלמה  הליך  את  שליווה  מי  של  ממפגשים 
של  השמח  הסוף  את  לראות  ושהגיעו  הארוך, 
המתנדבים  הגיעו  היתר  בין  הקשה.  התהליך 
של  נכבדה  וקבוצה  התאונה,  בזירת  שטיפלו 

רופאים, שהתקבלו ברגשי הכרת הטוב.
כזכור, בתאונה הקשה בכביש 1 נהרגו ששה 
החרדית,  היהדות  של  בניה  מטובי  אנשים, 
ביניהם הבחור יעקב מאיר חשין ז"ל. בצעד של 
על  היא  אף  להימנות  אמו  בחרה  נפש,  גדלות 
חוגגי שמחת הכלה הניצולה, ויצאה להשתתף 
בתה,  כתבה  מכן,  לאחר  שעות  כמה  בחתונה. 
הבאים:  הדברים  את  מאיר,  יעקב  של  אחותו 
"היום אני יודעת מאיפה אני משתדלת לשאוב 
וזה  שקשה,  ברגעים  גם  אמונה  של  כוחות 
קשה להתמודד עם אובדן, בטח של מי שקרוב 
ייתן  מי  בסיפורים.  רק  שיש  כזה  וצדיק  ללב, 
צריך  צרות  כשיש  גם  אבל  שמחות,  רק  ונדע 
לזכור להודות על הרע בדיוק כמו שמודים על 

הטובה".

מאת: חיים רייך

בכירים  מנהלים  בין  התקיים  מיוחד  מפגש 
במאוחדת לבין הגרש"א שטרן רב מערב בבני 
שטרן  הרב  קרא  ובסיומו  החורף,  לקראת  ברק 

לציבור להתחסן מפני נגיף השפעת. 
בפגישה שהתקיימה אצל הגאון רבי שמואל 
ארגון  ורב  ברק  בבני  מערב  רב  שטרן  אליעזר 
מנהל  הוסמן  אלישע  מר  השתתפו  'הצלה' 
מרכז  מחוז  מנהל  סגן  במאוחדת,  מרכז  מחוז 
הרפואה  מנהל  שני  אמיל  ד"ר  כהן,  משה  הרב 
המרחבי, ר' אריה קליין ור' נתן צישינסקי מנהלי 

קשרי קהילה בבני ברק.

לרב  הסביר  הוסמן  אלישע  מר  המחוז  מנהל 
בעיקר  וחשיבותו  החיסון  של  היתרונות  את 
אסתמטיים  כרוניים,  חולים  קטנים,  לילדים 
ונשים במצבים מיוחדים. כמו כן אמר כי בציבור 
לא מודעים מספיק לסיכונים הרבים של מחלת 
השפעת והסיבוכים הרבים שהיא עלולה להביא. 
לדברים  רב  בקשב  האזין  שטרן  הגרש"א 
על  הנחרצת  דעתו  את   הביע  מכן  ולאחר 
החשיבות של עריכת החיסון נגד נגיף השפעת 
"אין  אדם.   חיי  להציל  צפוי  הדעות  שלכל 
שטרן  הרב  ציין.   להתחסן"  שלא  סיבה  שום 
ציין לטובה גם את הפעילות החשובה שעושה 

מאוחדת במסגרת קידום המודעות לבריאות. 

"אין סיבה שלא להתחסן נגד השפעת" 
את הדברים אמר הגרש"א שטרן, רב מערב בני ברק בפגישה 

עם בכירי 'מאוחדת'

הקצבה מקוצצת בשל "הכנסה שאינה מעבודה" 
אבסורד: המוסד לביטוח לאומי מקזז מקצבאות הנכות של 

הנכים בגלל "הכנסה שאינה מעבודה"

21:00 בשעה  במערת צדקיהו ירושלים 

שאטלים חינם יצאו מחניון מתחם התחנה בין השעות  20:15-19:30

להזמנת כרטיסים 6226*
Tickets.bimot.co.il

כרטיס במחיר רגיל - 70 ₪
לחיילים, סטודנטים, גמלאים

ולמחזיקי כרטיס ירושלמי - 55 ₪

 Ministry of Jerusalem and Heritage
משרד ירושלים ומורשת www.jerusalem.mumni.ilהרשות לפיתוח ירושלים

חיים ישראל
כ"ח בכסלו תשע"ז, ד' חנוכה 28.12.16

בס"ד

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

נווה שרת: 050-8211200 מיטל

עמידר: 03-5748183 ידידה

הבעש"ט: 053-3182838 שושי

 למעונות אמונה במרכז
 דרושות: 

מטפלות
בנווה שרת )על גבול ב"ב- ת"א( 

וברמת גן )עמידר ובעש"ט(
אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת 

לילדים. אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי.
תנאים טובים למתאימות



בני ברק

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

ההכשרה על חשבוננו!

משה מוסקוביץ
ראש צוות בדק

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

<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>

בין הקורסים:



הגר"ד לאו בכנס

בני ברק ז' בכסלו תשע"ז 12287/12/16

"אין צורך בחוק המואזין"

מספר התלונות
המוצדקות הנמוך ביותר

את הדברים 
אמר הגר"ד 
לאו במושב 

הנעילה של כנס 
שדרות לחברה 
 "החוק אינו 
פתרון. הדו שיח 
הוא הפיתרון", 
הדגיש הגר"ד

משרד הבריאות פרסם את דו"ח נציבת קבילות הציבור 
על פיו עולה כי ל'כללית' מספר התלונות המוצדקות 

הנמוך ביותר מבין קופות החולים

מאת: אהרן נצר

דוד  הרב  הגאון  הרב  לישראל  הראשי  הרב 
לאו השתתף השבוע במושב הנעילה של כנס 
ספיר  במכללת  שהתקיים  לחברה,  שדרות 

ובעיר שדרות.
על  מופת  אותות  הוענקו  הנעילה,  במושב 
לניצולי  "אביב"  לעמותת  חברתית  פעילות 
לארגון  חברתי,  לביטחון  תרומתה  על  שואה 
ולרבנית  צעירים  יזמים  לעידוד  שמש"  "קרן 
בשילוב  דרך   הפורצת  שלום,  בר  עדינה 

החברה החרדית באקדמיה.
הרב  הגאון  הרב  היה  הכבוד במושב  אורח 
כי "בחברה  לאו שליט"א שאמר בדבריו  דוד 
אחד  ולא  השני  על  אחד  מדברים  הישראלית 
עם השני". הרב ציין כי ביקר בעיר הבדואית 

רהט ושם אמר כי אין צורך בחוק המואזין.

בפגישה  לפתור  ניתן  המואזין  נושא  "את 
פתרון",  אינו  החוק  הצדדים.  בין  ובדיבורים 
הפיתרון".  הוא  שיח,  "הדו  לאו,  הרב  הדגיש 
הרב לאו שיבח את כנס שדרות וציין כי מטרת 
הכנס היא לתת במה להשמעת דעות מגוונות 

והוא מצליח בכך.
אמר  דיין  עוזי  )מיל'(  אלוף  הכנס,  נשיא 
בדברי הסיכום כי "כנס שדרות לחברה ממשיך 
בסוגיות  מפורשות  פעולה  הצעות  להביא 
שהחשיבות  הבוערות,  החברתיות-כלכליות 
החברה  שכבות   מכל  ניבטת  בהן  לטיפול 
הכנס  "מטרות  כי  ציין   דיין  הישראלית". 
את  להניף  שיש  כך  על  נושאים:   3 מדגישות 
על  גובה,  לאותו  והביטחוני  החברתי  הדגל 
ההכרה בלכידות ובביטחון החברתי כמרכיבים 
ועל מקומה  בגיבוש החוסן המדיני,  מובילים 

של הפריפרייה בסדר היום הלאומי".

מאת: הילה פלאח

היא  במדינה  הגדולה  סוד שהקופה  זה  אין 
מיליון   4.3 מ-  למעלה  המשרתת  'כללית' 
של  רחב  ומגוון  הארץ  רחבי  בכל  לקוחות 
המעברים  נתוני  מעידים  גם  וכך  אוכלוסיות, 
בין קופות החולים שמפרסם הביטוח הלאומי 
מדי שנה, ומהם עולה כי ל'כללית' מצטרפים 

מדי שנה עשרות אלפי לקוחות חדשים. 
לכך מצטרף גם דו"ח נציבת קבילות הציבור 
'כללית'  כי  עולה  ממנו  הבריאות,  משרד  של 
הנמוך  היחסי  השיעור  בעלת  הקופה  היא 
ביותר של קבילות שנמצאו מוצדקות. ממצאי 
והשירות  הטיפול  איכות  על  מלמדים  הדו"ח 
וכי  המיטביים ש'כללית' מעניקה ללקוחותיה 

הם מממשים את זכויותיהם. 
ועוסק  נושאים  למספר  מחולק  הדו"ח 
בפניות הנוגעות לזכאות על פי סל השירותים 
הציבורי, בחירת נותן שירותים, טיפול מנהלי, 
שירותי בריאות נוספים )שב"ן( ורפואת חירום. 
מהדו"ח עולה הנתון המרשים ביותר כי למרות 
ש'כללית', המשמשת כארגון הבריאות הגדול 
הגדולים  הבריאות  ארגוני  ובין  בישראל 

בעולם, מספר התלונות המוצדקות הוא הנמוך 
ביותר מבין קופות החולים השונות, שקטנות 

ממנה בהרבה. 
כללית  החירום  רפואת  בקטגורית  גם 
בעלת  ונמצאה  המרשים  ההישג  עם  מובילה 
קופות  מבין  הנמוך  היחסי  הקבילות  שיעור 
החולים. יש לציין כי לכללית הסדרים לטובת 
דחופה  רפואה  מוקדי  עם  הכללית  לקוחות 
בנוסף למוקדים נוספים אותם מפעילה כללית. 
נהנים  החירום  רפואת  מוקדי  לצד  כי  יצויין 
און-ליין  רפואת  משירותי  כללית  לקוחות 
רפואי  שירות  לקבל  ללקוחות  המאפשרים 
שירות  מהבית-  לצאת  בלי  ומקצועי  איכותי 
החוסך זמן והתלבטות מיותרת ואף מציל חיים 
בלא מעט מקרים. מדובר במוקדים המאוישים 
ידי צוותים רפואיים מקצועיים המעניקים  על 
הפנייה  אפשרות  תוך  און-ליין  רפואי  שירות 
והמלצות  מרשמים  הנפקת  מיון,  לחדרי 
מעודכנת  פעולה  כל  כאשר  שונות,  רפואיות 
בתיק הרפואי על מנת שיתאפשר המשך טיפול 
רציף על ידי רופא המשפחה הקבוע, השירות 
הייחודי ניתן הן ללקוחות הכללית הן ברפואת 

משפחה והן ברפואת ילדים.  

הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו:

1599-555-280
2 6 • uv •

• cr 156 • 18

מימשת את זכותך ב-2016? 
אל ייאוש! בעוד 22 יום מתחילה 2017

עם הטבה זהה לרכישת משקפיים...

כדי לממש את זכותך למשקפיים
ב-5 שקלים בלבד!

יש לך מאוחדת שיא?יש לך מאוחדת שיא?
נותרו לך רק עוד 22 ימים

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

נותרו 22 ימים
לקניית משקפיים ב-5 שקלים!

30 29 28 27

26 25 24 23

22 21 20 19

18 17 16 15

10 9 8 7

6 5

2 1

4 3

14 13 12 11

בס‘‘ד

ט.ל.ח.
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מדור הילדים הוותיק חוזר 
לאחר הפסקה ארוכה עם שלל 
שעשועונים והפתעות שינעימו 

לכם את שעות הפנאי. תוכלו 
לכתוב לנו,להציע רעיונות, 

לשתף חוויות ואף לשלוח ציורים 
שהכנתם ונשתדל לפרסמם 

במדור. בין הפותרים נכונה יוגרלו 
פרסים.

שלום ילדים!

חורף בריא!
 כתבו לנו: 'מדור יוצאים להפסקה' 
 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 

או לפקס: 03-5796645

מדור הילדיםלהפסקהיוצאים 

הלילהרנויבסאכ

נויובוובואמחר

רליטיחרכשנצבכ

כחסורריפוובצו

שלמסנצתנרבעלמ

המיחייוחדנותת

מונצתתתתהינמח

ינרבמידדרניוו

סיקרנרימוינרג

התפתיננותניקי

יתתפבויתילגיס

המיתינלכהנשוש

תהתמכיתינוותס

הידעת?

סודוקו תשבץ

תשבץ ביטוי

 מאוזןתפזורת פרחים
 1. מכרסמת ארוכת אוזניים

4. קול/צליל חוזר )למשל 
 בהרים(

5. חוט עבה המשמש למשחק 
 קפיצות

 7. נחל גדול
8. פלא )לדוגמא: יציאת 

 מצרים(
 9. מילת שלילה

 מאונך
1. השכין שלום

 3. צעצוע בדמות ילדה
 6. לעניין, להקסים

פתרו את התשבץ ומיצאו 
את הביטוי )מתוך התפילה( 

המסתתר בשורה האמצעית 
 המודגשת בכתום

1. כורכת חוט סביב חפץ
2. נקרא לאחר קריאת 

התורה
3. לכלכל

4. ההיפך מנרטב
5. התגלגל על צידו

 בנק מילים:
כרכום, אמנון 
ותמר, רקפת, 
כלנית, סביון, 

נר הלילה, 
חרצית, נרקיס, 

ורד, שושנה, 
צבעוני, חמניה, 
לוטוס, לילך, 

סיגלית, יסמין, 
סתוונית, 
בירנית, 

גרניום, נורית, 
חצב, יקינתון, 

חבצלת, 
חלמונית   

 מילים נרדפות
  למילה אריה:

לביא, ליש, מלך 
 החיות, שחל
כפיר )אריה 

צעיר(  

.1.2

.5

.4

.3

.7

.6

.8

.9

ע"פ רש"יחידה מהפרשה  

.1

.2

.3

.4

.5

איזו עיר נקראה בשם: 'לוז'? חידת השבוע:

מצאו 7 הבדלים בין התמונות! מבוך

רבי יהודה הנשיא לאורם נלך
'ורחמיו על כל מעשיו'

רבי יהודה הנשיא, הידוע גם בכינוי "רבי" או "רבנו הקדוש", 
היה תנא, נשיא הסנהדרין, ועורך המשנה. רבי יהודה הנשיא היה 

נצר למשפחת הלל הזקן.
על  חלף  ובדרכו  תורה,  ללמוד  המדרש  לבית  רבי  הלך  פעם 
ברח  העגל  לשחיטה.  המטבחיים  לבית  אותו  שהובילו  עגל  פני 
מידי השוחטים, רץ אל רבי והכניס ראשו בכנף בגדו, ממש כאילו 

ביקש "רבי, אנא הצילני ממוות".
הביט רבי בעגל ואמר לו: "לך למקום שמובילים אותך, כי לכך 

נוצרת".
ברגע ההוא יצאה בת קול ואמרה: רבי לא חס על יצור שברא 

הקב"ה, ולפיכך הוא עצמו ילקה ביסורים.
בשיניו.  חזקים  מכאבים  שנים  עשרה  שלוש  במשך  סבל  רבי 

וכיצד הסתיימו?
עוזרת הבית של רבי עסקה בניקוי הבית, ופתאום ראתה 

בני חולדה באחת הפינות. ביקשה העוזרת 
לטאטא אותם החוצה.

 כשראה רבי את העוזרת משליכה את 
להם.  "הניחי  לה:  אמר  החולדה  גורי 
גם  ברואיו,  כל  על  מרחם  הבורא  הלא 

האדם צריך לחוס על ברואי הקב"ה".
או אז הכריזו בשמים שמכיוון שרבי 

חס על בריות האלוקים, ירחם עליו האלוקים והוא 
התרפא.

בכסלו,  בט"ו  מעלה  של  לישיבה  נתבקש  רבי 
ונטמן בבית שערים.

כסלו

הקב"ה הבטיח ליעקב אבינו: "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך". ממי חשש יעקב?

יעל בראון
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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

ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים
ָנה )בראשית כח, י(. ֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרֽ ַוֵּיֵצא ַיֽ

רש"י הקדוש )כט, יא ד"ה ויבך( מביא ממדרש 
יעקב  שכשיצא  ב(  סח,  רבה  )בראשית  רבותינו 
מבית אביו, פגע בו אליפז, בנו של עשו שגדל על ברכי 
עשו  אביו  בשליחות  ליעקב שנשלח  והודיעו  אבינו,  יצחק 
ַּתַחת  ֶנֶפׁש  אביו,  עשו  יהרגהו  כן  יעשה  לא  ואם  להורגו, 
ֶפׁש )שמות כא, כג(, והרי  חייך קודמים לחיי חבירך )בבא  ָנֽ

מציעא סב ע"א(.
השיב לו יעקב שאסור לו לעשות כן, שהרי בני נוח מצווים 
טפי?  סומק  דידך  דדמא  חזית  ומאי  הנפשות,  הריגת  על 
כה  )פסחים  מיניה?  טפי  סומק  גברא  דההוא  דמא  דילמא 
שאביו  חשש  אך  יעקב  של  דבריו  את  אליפז  קיבל  ע"ב(, 
יהרגו, ולכן העלה יעקב פתרון שיקח אליפז את כל ממונו 
ויראם לעשו אביו ויאמר לו שהרג את יעקב, ואין בכך שקר 
שהרי עני חשוב כמת )נדרים סד ע"ב(, וכך נשאר יעקב ללא 
כסף וזהב שלקח כדי ליתן ללבן בעבור בנותיו, וללא לחם 
לאכול ובגד ללבוש, ְוַאְּת ֵערֹם ְוֶעְרָיה )יחזקאל טז, ז(, מלבד 
ַהֶּזה  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ָעַבְרִּתי  ְבַמְקִלי  ִּכי  יעקב,  עמו  המקל שהלך 
נכנס  סוף,  ים  את  רבינו  משה  בקע  שבו  י(,  לב,  )בראשית 

יעקב לנהר הסמוך והחל בתפילה לה'. 
וממשיך המדרש וכותב דבר פלא, באותה שעה נשא יעקב 
ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלוֹת  ִׁשיר  ואמר   לשמים  עיניו 
)תהילים קכא, א( - אל תקרי אל ההרים אלא אל ההורים, 
ֵמַאִין  שידוכם,  התנהל  כיצד  שלפני  ההורים  אל  עיני  אשא 
ָיבֹא ֶעְזִרי - אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה מה כתיב 
ְוָכל טּוב  ַוֵּיֶלְך  ֲאדָֹניו  ִמְּגַמֵּלי  ְגַמִּלים  ֲעָׂשָרה  ָהֶעֶבד  ַוִּיַּקח  ביה 
צמיד  ולא  אחד  נזם  לא  ואני  י(,  כד,  )בראשית  ְּבָידוֹ  ֲאדָֹניו 

אחד נותר לי. 
מיד חזר בו יעקב וצעק צעקה גדולה ומרה, ָמה ֲאנָא מוֵֹבד 
ִסְברִי ִמן בָּרְיִי, ַחס ְוָׁשלוֹם, ֵלית ֲאָנא מוֵֹבד ִסְבִרי ִמן ָּבְרִיי , מה 
אני מוריד חס ושלום את ביטחוני מריבון העולם? לא ולא, 
ֶעְזִרי ֵמִעם ה' עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ )תהילים שם, ב(, אני בוטח 
בך יתברך ומתחרט חרטה גמורה על ההרהורים שהרהרתי 

בליבי. 
כך יעקב אבינו החזיר את בטחנו בבוראו יתברך ושום דבר 
שלפתע  ומספר,  המדרש  וממשיך  מנגד,  לפניו  עמד  לא 
לתוך  ונכנס  בגדיו  את  הפושט  בפרש  אבינו  יעקב  הבחין 
הנהר לטבול, נכנס למערבולת מים וטבע שם למוות, לקח 

יעקב אבינו את בגדיו ולבשם, ורכב על הסוס בדרכו לחרן. 



יש אבנים עם לב אדם
 "ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקוֹם ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקוֹם 

ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקוֹם ַההּוא" )בראשית כח, יא(. 
ושקעה  המוריה,  הר   - המקדש  למקום  הגיע  אבינו  יעקב 
עליו השמש בפתאומיות, כדי שילון לפחות לילה אחד בבית 
מלונו של ה' יתברך )יעוי' בחולין צא ע"ב(. לא היה ליעקב 
ליקט  לכן  ראשו,  תחת  לשים  כרית  לא  ואף  שמיכה  אבינו 
מספר אבנים ושם ראשו עליהם, וכמו שנאמר "ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני 

ַהָּמקוֹם ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו".
ַיֲעקֹב  ַוַּיְׁשֵּכם  הקדושה:  התורה  כותבת  מכן  לאחר  אולם 
ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו )בראשית כח, יח( 
"ֵמַאְבֵני  נאמר   בתחילה  ע"ב(:  צא  )חולין  רבותינו  ודרשו 
ַהָּמקוֹם" )לשון רבים-כמה אבנים(, ואילו אח"כ נאמר "ַוִּיַּקח 
היו  שהאבנים  מלמד  אחת(,  אבן  יחיד-  )לשון  ָהֶאֶבן"  ֶאת 

מריבות זו עם זו וכל אחת אומרת "עלי יניח צדיק ראשו".
את  עליה  יניח  הצדיק  אבינו  שיעקב  רצתה  ואבן  אבן  כל 
אחת  וכל  אבינו  יעקב  של  בקדושתו  שהכירו  כיון  ראשו, 
מהאבנים חפצה לזכות לשמשו ולעזור לו.  בינתיים, יעקב 
הצליח  לא  מיטה  על  שנה  עשרה  ארבע  ישן  שלא  אבינו 
להירדם, האבנים שתחת ראשו לא הפסיקו להתלחש ולריב 
ועשה  האבנים  כל  את  איחד  הקב"ה?   עשה  מה  ביניהם, 
אותם אבן אחת גדולה כדי שכל האבנים יהיו מרוצים ויחיו 
ַוָּיֶלן  להירדם,  יכול  אבינו  יעקב  וכעת  ובשלמות,  באחדות 

ָׁשם ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש. 
אחת  אבן  להפתעתו  ראה  משנתו  אבינו  יעקב  שקם  לאחר 
יונח  כיון שרצו שראשו  יחד  התחברו  האבנים  והבין שכל 
עליהם. אמר יעקב אבינו בליבו: אבנים כאלו ראויים להיות 
אָֹתּה  ַוָּיֶׂשם  ְמַרֲאׁשָֹתיו  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָהֶאֶבן  ֶאת  ַוִּיַּקח  לה',  מזבח 

ַמֵּצָבה ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן ַעל רֹאָׁשּה )בראשית כח, יח(.
נפשה  בכל  וחפצה  צדיקים  אוהבת  כך  שכל  הזאת  האבן 
לשמש אותם ולהיות להם למשען ומשענה, ראויה להיות 
מזבח לה'! יש אבנים עם לב אדם, האבנים הבינו מה זו 

מעלת הצדיק ורצו שינוח עליהם, ולכן זכו להיות מאבני 
שימשו  והם  המקדש,  בית  נבנה  מקום  ובאותו  המזבח! 

כאבן היסוד למקום הקודש!  



אייבישיץ  יהונתן  רבי  על  צחות  בדרך  מסופר  זה  ובעניין 
שבנערותו היה ילד שובב, וכשגדל הפך להיות גאון עולם 
הבקי בכל התורה כולה, פעם אחת אמו של רבי יהונתן קנתה 
תפוחים יפים וטובים, אך ידעה שלבנה השובב והצדיק רבי 
יהונתן יש ידא אריכתא )יד ארוכה(, ועלול הוא לשלוח ידו 
ולאכול את כל התפוחים, לכן הניחה את כל התפוחים תחת 

הכרית של אביו של רבי יהונתן.
רבי יהונתן שהיה פיקח מאוד הרגיש בדבר, התגנב בשקט 
למקום מיטתו של אביו ואכל את כל התפוחים מלבד תפוח 
אחד שהשאיר שם. כשבאה אמו לקחת את התפוחים ראתה 
שנשאר רק תפוח אחד ומיד פנתה ליהונתן בנה הקטן, "מה 

עשית בני, מדוע אכלת את כל התפוחים?"
"אמא, כל התפוחים היו מתקוטטים ביניהם ואומרים: "עלי 
יניח צדיק את ראשו", אמר להם הקב"ה, אל תדאגו, נעשה 
ממכם תפוח אחד גדול!" "הנה אמא", סיים רבי יהונתן, כל 
התפוחים נתחברו ביחד ונעשו תפוח אחד כדי לזכות להיות 

תחת ראשו של אבא".
הצדיק  הגדול,  מהדרשן  שמעתי  זו  )הלצה  מסופר  ועוד 
מספר  וכשהיה  זצ"ל,  יודלביץ  שבתאי  רבי  הירושלמי, 
בדיחה זו כל הקהל היה צוחק למשך חמש דקות והרב לא 
היה יכול להמשיך בדרשה(, על רב בית כנסת שהיה לו כסא 
העשוי מקש )רפיה(. יום אחד הגיע הרב לבית הכנסת ובא 
בכסא  שהיו  הקטנים  החורים  כל  ופתאום  בכסא,  לשבת 
כל  לעיני  הכסא  בתוך  שקע  לב  שם  שלא  והרב  התפוררו, 
הקהל. הרב שנקלע בעל כרחו למחזה לא נעים, פתח ואמר:

חבירו  עם  רב  היה  חור  כל  חורים,  חורים  יש  הזה  "בכסא 
ואומר: עלי יניח צדיק ראשו, אני רוצה שהרב ישב עלי, מה 

עשה הקב"ה? צירף את כל החורים לחור אחד גדול! 
נתמוך  חכמים,  תלמידי  ולהעריך  להוקיר  שנזכה  רצון  יהי 
בקרוב  בקרוב  ונזכה  לעזור,  בכחנו  אשר  בכל  להם  ונעזור 

לראות בגאולת ישראל ברחמים, אמן.

הגיע 
לז‘בוטינסקי 
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בני ברק!!!

חורף חם ב“הלו תימן ז‘בוטינסקי“!!

עסקיות: (בין השעות: 11:30-18:00)
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מתחנת הדלק פז 
*בכביש גהה

*

*

תקף לסניף ז‘בוטינסקי בלבד! *לא כולל בירה שחורה ולבנה. 

פיתה+צ‘יפס+שתיה -

באגט/לאפה+צ‘יפס+שתיה -

צלחת-שווארמה/שניצל+שתיה -



31    ז' בכסלו תשע"ז 7/12/16 בני ברק

למרות  עקרה  אמנו  רחל  של  היותה 
לה  וגילתה  לאחותה  שוויתרה 
אבינו  יעקב  שמסר  הסימנים  את 
וזו  תורה  זו  האם  תמיהה,  מעורר  לה 
שכרה? שבעתיים קשה כאשר בזכות מסירת 
עד  אמנו  לרחל  הקב"ה  מבטיח  הסימנים 
היום הזה "מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה 
כי יש שכר לפעולתך", ומעדיפה בזה על פני 
לה  עמד  לא  הדבר  איך  והאימהות.  האבות 

אז, ועומד לה כיום?
השנה  ראש  ערב  של  הערביים  בין  שעת 
אלעזר'  ה'מנחת  בעל  של  הכנסת  בבית 
ממונקאטש זצ"ל.  אימת יום הדין מורגשת 
בה  והיושבים  המדרש  בית  בחלל  היטב 
מתכוננים בדממה ליום הגדול ומצפים לרבי 

שיכנס.
לפתע נכנס הרבי כשטלית מכסה אותו עד 
כשהוא  הבימה  ליד  התייצב  ראשו,  למעל 
נושא את קולו: "מורי ורבותי! כלל ישראל 
נמצא במצוקה גדולה, עוד לא נושענו, עדיין 
ותוכפות!  הולכות  והצרות  בא  לא  דוד  בן 
אבינו  אל  שלם  בלב  לשוב  נשכיל  לא  אם 

שבשמיים? מי יודע מה יולד יום?".
 קהל המתפללים נשא עיניים מבוהלות אל 
דמותו עטוית הטלית של הרב, והוא המשיך: 
אני  שרוצה  נורא  מעשה  ושמעו  "הסכיתו 
מרדכי  רבי  הקדוש  הרבי  אודות  לכם  לספר 
ידוע  היה  מרדכי  רבי  זי"ע:  מטשרנוביל 
מקדיש  והיה  העיר  עניי  למען  בהשתדלותו 
מנהגים  פדיון שבויים.  עיתותיו למצוות  כל 
אלו קיבל מאביו הרה"צ מנחם נחום - המגיד 
מטשרנוביל זי"ע. לילה אחד נקשו בפראות 
פנימה  ופרצו  פלוגת שוטרים  ביתו  דלת  על 
בחיוב  כשנענו  מרדכי?"  ראבין  "האתה 
מרד  בעוון  עצור  "אתה  בגסות:  הטיחו 
ורגליו  ידיו  נכבלו  רגע  באותו  במלכות". 

והוא הושלך אל הכלא.
דבר מאסרו של רבי מרדכי נודע במהירות 
משלחת  כמרקחה.  הייתה  טשרנוביל  והעיר 
רבנים כבודה שנפגשה באותו יום עם מושל 
סירוב.  של  אטומה  בחומה  נתקלה  המחוז, 
עד שהבינו כולם כי נרקחה כאן עלילה קשה 
ונוראה. לאחר ששולשלו ליד המושל שוחד, 
יותר והורשו להכניס  הועבר הרבי לתא נוח 

לו אוכל כשר, טלית ותפילין.
ביום חמישי בשבוע הרגישו מקורביו של 
הרבי כי איננו כתמול שלשום ועננה מקדירה 
את פניו. "בלי צדקה חיי אינם חיים" נאנח. 
רגיל אני לחלק בכל יום חמישי צדקה לעניי 
אני  שנמצא  עתה  שבת,  צורכי  לקנות  העיר 
ידאג להם? באותו  ובריח, מי  מאחורי סורג 
המלוכה,  שרי  אצל  השתדלנים  פעלו  יום 
בית  ליד  העיר  עניי  התאספו  שבוע  וכמידי 
חדרו  מחלון  להם  שלשל  והרבי  הסוהר 
שבבית הכלא את מעותיהם ולנשים הניח את 

המעות על אדן החלון. 
בחלון  לפתע  נראתה  אישה  של  דמותה 
הוציא  כדרכו  משרעפיו.  הרבי  את  והעירה 
פתח  כאשר  החלון.  על  להניחו  את המטבע 
צריכה  "אינני  האישה:  אמרה  החלון,  את 
שאלה".  אותך  לשאול  באתי  אלא  למעות 

כשרות  על  שאלה  לשמוע  ציפה  מרדכי  רבי 
הלקוח  במאמר  פתחה  להפתעתו  אך  וכדו' 
נחוניא חופר  מן הגמרא: "מעשה בבתו של 
את  והודיעו  באו  גדול.  לבור  שנפלה  שיחין 
עלתה  כבר  להם:  אמר  דוסא.  בן  חנינא  רבי 
אותך?  העלה  "מי  אותה  שאלו  הבור.  מן 
אמרה זכר של רחלים )אילו של יצחק אבינו 
זקן  ואיש  לי,  נזדמן  רש"י(  תחתיו,  שנשחט 
אותי.  העלה  והוא  מנהיגו,  אבינו(  )אברהם 
אתה?"  נביא  "כלום  חנינא:  רבי  את  שאלו 
אנוכי,  נביא  בן  ולא  אנוכי  נביא  "לא  ענה: 
מצטער  צדיק  שאותו  דבר  אמרתי,  כך  אלא 
שיחין,  חופר  נחוניא  זרעו?  בו  –יכשל  בו 
בורות,  חופר  שהוא  ביה  מסהיד  קא  שמיה 
ודווקא  בצמא,  יתייסרו  לא  רגל  שעולי  כדי 
בתו נופלת לבור? אתמהה! )בבא קמא נ.(".

מצוות  שואלת:  אני  גם  הקדוש,  "רבינו 
עליה,  הצטער  כה  שאביך  שבויים  פדיון 
ממשיך  בנו,  אתה  דווקא  זרעו?  בו  יכשל 
שקע  מרדכי  רבי  כלא?"  בבור  נחבש  דרכו 
האישה  כיצד  לב  שם  לא  ואף  בהרהורים 
המופלאה הזו מדברת אליו בלשון נוכח, דבר 
שלא הסכין אף אחד מיהודי טשרנוביל. הוא 
בעיני  "גם  אמר:  ולבסוף  בדבריה  התעמק 
לה  יודע  איני  גדולה,  לפליאה  הדבר  נחשב 

כל מענה".
האישה  הוסיפה  לך"  אומרת  אני  כך  "אם 
הפלאית, "היא הנותנת, דווקא משום שאתה 
מוסר נפשך על המצווה הזו, רצו מן השמיים 
שתרגיש על בשרך את הטעם המר של השבי, 
ומעתה  הכלא,  אל  המושלך  לאדם  מר  כמה 
תבין כמה עוד עליך לטרוח ולעמול על אותה 
מצווה של פדיון שבויים. ועתה שכבר חשת 
לחופשי,  לצאת  זמנך  הגיע  כבר  בשרך,  על 
והנני מברכת אותך שתצא לחופשי". כאשר 

סיימה את דבריה נמוגה דמותה ונעלמה.
הסוהר  בית  שר  הורה  יום  באותו  עוד 
להוציא את רבי מרדכי מבור השבי ללא שום 
האישה  מי  המגיד  בעיני  לפלא  ויהי  סיבה. 
הלמדנית שדברה אליו בלשון נוכח והביאה 
והתפלל  שקט  ולא  נח  לא  הוא  לשחרורו? 
רחל  היא  כי  השמים  מן  לו  שגילו  עד  רבות 
אמנו ע"ה שבאה לשאול בשלום בנה יקירה, 
ולכן דברה אליו בלשון נוכח. כי אמא יכולה 
ובכח  שיהיה.  מי  יהיה  בנה,  אל  כך  לדבר 
רחמי  עוררה  דוסא  בן  חנינא  רבי  דבריו של 

שמים וברכתה אכן פעלה מיד. 
בעל  הרה"ק  זעק  עולם!"  של  "ריבונו 
אלפי  כמה  אמנו,  רחל  אליעזר':  ה'מנחת 
במצוות  ולילה  יומם  תמיד,  עוסקים  יהודים 
עדיין  ישראל  עם  זאת  ובכל  שבויים,  פדיון 
בנייך  על  רחמים  תעוררי  אנא  בשבי,  נמצא 

שיקויים בהם הנאמר 'ושבו מארץ אויב'.
אמנו  שרחל  להסביר,  ניתן  זה  פי  על 
העקרות  כאב  את  כדי שתחוש  רק  התייסרה 
הגדול  בצער  שחשה  לאחר  הבנים.  וצער 
יותר בהבנת הגלות  גדול  והנורא הזה כוחה 
ובזכותה נזכה להיגאל. לא בכדי, קברה הפך 
למקום של תפילה וישועה לכלל ולפרט, כי 
שנות  לאחר  ישראל  של  בצערן  חשה  היא 

הסבל שחשה על בשרה. 

רחל מבכה על בניה

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

העמוד טעון גניזה
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לסניפי ב"ב 
לפרטים:לעבודה במשמרותעובדים וקופאיותדרושים/ות

052-681-7736 סניף קוטלר 
פתוח במוצ"ש

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי ו'-ז' כסלו 6-7.12.2016
כרוב לבן

לק”ג
190

₪

גזר ארוז

לק”ג
390

₪

בטטה

לק”ג
390

₪

תפוז

לק”ג
390

₪

פלפל אדום

לק”ג
490

₪

עגבניות שרי 
אשכולות

לק”ג
590

₪

אבוקדו

לק”ג
590

₪

רסק עגבניות
'מעולה'

100 גר'

10
8 ב-

1090
350-500 גר'3 ב-

פתיתים/קוסקוס
'מעולה'/

1090אטריות סבתאשיבולים
3 ב- עלית

16901090
3 ב-

אסם

ערגליות/עוגיות 
20מיני/קרמוגית

3 ב-
1090

סוגים שונים3 ב-

1090עוגיות ברמן
3 ב-

1090
3 ב-

45-60 גר'

במבה/ביסלי/
15במבה נוגט45  גר'

6 ב-

ר. שמאי
חמישיית שקיות 

אוכל200x5 יח'/
20הקפאה100x5 יח'

2 ב-
חמישיית טישו 

טאצ'
990

1 ליטר
לא כולל בייבי

סנו
מרכך כביסה

מקסימה
1290

500 גר'
כי טוב

אורז מלא/אפונה/
1390חיטה/פופקורן

2 ב-

בחזקת 
נקי מתולעים

1 ק"ג
הטחנות הגדולות

10קמח
עשיריית4 ב-

פיתות ברמן
790

400 גר'
כולל 

חומוס תוספות,
חומוס סיבוב 

וחומוס טחינה
לא כולל רפי כהן

1690סלטי צבר
2 ב-

80x3 גר'
אסם

שלישיית 
פודינג

10

1/1.5 ליטר
טעמים שונים

20
4 ב- מים בטעמים/

שוופס אייס/
ספרינג תה

300 גר'
התבלינים במבצע:

פפריקה מתוקה,
כמון,כורכום

ופפריקה מרוקאית
10מיה

ליח'תבלינים

גלאט עוף
שוקיים ב'
לק"געוף קפוא

גלאט עוף2790

לק"ג
1190 כנפיים הודיות/

כנפיים עוף קפוא

מעולה/ר. שמאי

3 ב-
1090

כוסות קרטון 8B     יח'/
קוד:15008273 100 יח'/כוסות חזקות במיוחד

כוסות יהלום50 יח'/
קופסאות אחסון 

1/4 ליטר מעולה

 50

שקדי מרק
'מעולה'

400 גר'

1290
2 ב-

משקאות 
חלב
1 ליטר
סוגים שונים
תנובה

ליח'
890

גבינה
500 גר'
שטראוס

2 ב-
1490

לבן 
בטעמים
וניל/תות/אפרסק
שטראוס

10 ב-
1090

פרילי
500 גר'
קוד:44712/
44743
תנובה

790

שמנת 
חמוצה
200 מ"ל
קוד:41858
שטראוס

4 ב-
790

שמיניית 
יוגורט ביו
קוד:6664990/
5839078
שטראוס

1190

שמיניית 
מיני דני
וניל/שוקו
שטראוס

2 ב-
1790

חלב משק/
חלב %3 
בקרטון
1 ליטר
תנובה

2 ב-
10

אין סוף הטבות 
ומבצעים 

לחברי מועדון 
ולמצטרפים חדשים 

בלעדי לחברי מועדון!

1090
שטראוס3 ב-

790 שמיניית 
מיני מילקי

160x3 גר'
אלסקה

590שלישיית תירס 1090
3 ב-

100 גר'
ארזינא

590קקאו

2.5 ק"ג
סנו

אבקת כביסה
מקסימה

1790

1090
3 ב-

2 ק"ג
זוגלובק

נקניקיות מן הצומח/
שניצל תירס

3  ב-
100

1090
3 ב-
220x3 גר'

אסם
שלישיית 

פירורית
890

חמישיית 
שוקולד חלבי
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