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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

בית המדרש 
'חזון יוסף'

אמור

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:50
19:07
18:47

20:05
20:07
20:07

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

חופש ביום העצמאות??

אקשן לנד!!
לונה פארק ענק
 פרטים בשער ’ביזנס‘

בצלותי ובבעותי
ערב יום העצמאות ה-71 ובפתחו של יום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל, מתנופף לו דגל המלחמה בהלך הרוח של הרחוב החרדי. 
ואולי כדאי להזכיר, דווקא עכשיו, דווקא היום, את פירוש התרגום 
ובקשתי:  בחרבי  האמורי  מיד  לקחתי  "אשר  אבינו:  יעקב  לדברי 
ונותיר  תפילה  נישא  ובבקשתי(.  )בתפילתי  ובבעותי"  בצלותי 

לאחרים להכות בתופי המלחמה 

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה |  עמ' 18-19

 4 הרוגים, 700 שיגורים 
והפסקת אש 

בפעם השמינית – הדרום תחת אש

לראשונה מ’צוק איתן’: ארבעה ישראלים נהרגו מפגיעות 
רקטות שנורו מרצועת עזה • בין ההרוגים: הרב פנחס מנחם 
פשווזמן הי"ד, חסיד גור מאשדוד ואב לפעוט • בסדרת 
מטחים חריגה נורו כ-700 רקטות לשטח ישראל, במקביל, 
צה"ל חיסל את איש הכספים של חמאס • בבוקר יום שני 
הושגה הפסקת אש | עמ' 20

צילום: החדשות 

"אשתף פעולה עם ברי הפלוגתא, דינה זילבר לא אויבת העם"
משה ארבל, הח"כ הצעיר במפלגת ש"ס בראיון אישי מרתק • על העבודה לצד דרעי: "דורשת המון כוחות, השר לא מסוגל להכיל בינוניות" • על 
המפלגות החרדיות: "הציבור שוכח את הניסיון הפרלמנטרי העצום שלהם" • על רגע ההשבעה: "מרגיש כמו משקל 10 טון נופל על הצוואר" • 
וגם: השדולה שהקים עם מרצ ורע"מ תע"ל, הקשר לרב מאזוז, והח"כ שהתקשורת עשתה לו עוול | עמ' 21

במסע הלוויה קורע לב ובהשתתפות מרן האדמו"ר מגור, 
נטמן הרב פנחס מנחם פשווזמן הי"ד, שנפצע אנושות 

מרסיסי רקטה באשדוד ולאחר זמן קצר נקבע מותו

"זכית להשלים את תפקידך בעולם"

לזכר מרן הגראי"ל 
שטיינמן: 

כולל חדש 
בראשות נכדו

 4,500 דו"חות 
בוטלו, בזכות 

דקה נוספת

הקלה במתן הדוחות ע"י 
המצלמות ברח' השומר

 |עמ' 6|

 |עמ' 6|



משלוחים: 11:30-19:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

וסף( י )כשר בד״ץ בית  י ברק  7, בנ מצדה   | 3 וי ב.ס.ר  ווק או

י בני ברק מתחדשת בכשרות  ו ווק או
ו כל התפריט מהודרת מעכשי

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

וסף( י )כשר בד״ץ בית  י ברק  7, בנ מצדה   | 3 וי ב.ס.ר  ווק או

י בני ברק מתחדשת בכשרות  ו ווק או
ו כל התפריט מהודרת מעכשי

ניתן להזמין אירועים פרטיים ועסקיים, תפריט מגוון, לא רק אסייתי

המבצע בתוקף עד 31.5 בין השעות: 15:00-19:00

בשרי

ווק אווי בני ברק מתחשת בכשרות מהודרת מעכשיו כל התפריט
בכשרות בד"צ בית יוסף

מוקפץ שני ב-50 אחוז הנחה 

מנה ראשונה ושתייה חינם להזמנת מוקפץ

מבצע קיץ

או 



 זה יהיה
שווה לכם

עד   120 !

תעשו חשבון...

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי



 03-618-9999 www.shainfeld.com

קיץ 2019חופשת

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

פרטים באתר ובפייסבוק הזמינו היום במחירי קדם עונה!

כל הדרכים מובילות 
לשינפלד ברומא!

מלון שרתון גולף 
)בבעלות הילטון רומא(

1/7/19 עד 12/9/19

אפשרות 
לטיולים 
מאורגנים

כששינפלד תיירות, חברת הנופש המובילה בחופשות 
כשרות עושה את חופשת הקיץ ב״שרתון גולף רומא״, 

המלון האידיאלי לנופש וטיולים, 
כולם באים!

Sheraton Golf 3 di Roma



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

מקדישים זמן לפעילות גופנית 
בגיל 30?

שומרים על תזונה נכונה 
בגיל 40?

מקפידים לערוך בדיקות 
בגיל 50?

זו ההשתדלות שלכם
לחיים בריאים

שתהיו בריאים
עד 120!

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

5

3



ג' אייר תשע"ט 8/5/19 בני ברק6

עוזי ברק

ירידה חדה במתן דו"חות של 4,500 דוחות, 
השנה  של  האחרון  ברבעון   6,000 מתוך 
ברחוב  העצירה  זמן  משך  הארכת  בעקבות 
של  מאמציו  פרי  דקות,  ל-3  כהנמן   - השומר 
 75% שהפחית  דבר  אריאל,  ניר  המועצה  חבר 
אחוז מסך הדו"חות. מה שהתחיל כזריקת עצם 
להרגעת הרוחות לחבר האופוזיציה של תוספת 
את  שהפתיע  אדיר  לשינוי  הביא  בלבד  דקה 

כולם.
כזכור לפני מספר חודשים הודיעה העירייה 
השומר  ברחוב  העצירה  זמן  משך  הארכת  על 
דו"ח  למתן  עד  דקות,  לשלוש  דקות  משתי 
שהיה מגיע ישירות בדואר. בנוסף החל מהשעה 

23:00 תופסק נתינת הדו"חות.
על  הדו"חות  נתוני  הגיעו  השבוע  כאמור 
הדקה  ארכת  כי  והתברר  האחרון,  הרבעון 
רבעי  שלושת  של  דרמטית  להפחתה  הביאה 
מהדו"חות! כאשר ברבעון הקודם סך הדו"חות 
ברבעון  ואילו  מ-6,000,  למעלה  על  עמדו 
 1,500 של  לסך  חדה  ירידה  הייתה  הנוכחי 

דו"חות בלבד.
ככל הנראה, הדקה הבודדת הזו נתנה מרווח 
סביר של עצירה והתארגנות מהירה ללא הפרעה 
משמעותית לתנועה, כך שהושגה המטרה ללא 
מהסבל  שהרבה  שמלמד  ומה  מוגזמת  אכיפה 

וחוסר הצדק יכול היה להימנע.

חבר המועצה ניר אריאל מספר ל'קו עיתונות': 
לבטל  ברור שאי אפשר  היה  הראשון  "מהרגע 
את המצלמות לגמרי, היעד שלנו היה להאריך 
את זה ל-5 דקות, לבסוף התפשרו איתנו לדקה 
יצאנו  שבהתחלה  האמת,  הארכה,  בלבד  אחת 
אך  נוספה,  אחת  דקה  שרק  מאוכזבים  מאד 
דו"חות    4,500 שנחסכו  הנתונים,  כשהתבררו 
לאנשים עמילי יום שלכל הדעות מדובר בדו"ח 
בדו"ח  מדובר  עצום.  הישג  זה  מוצדק.  שאינו 
בהפתעה  התושבים  על  שנופל  בכלל,  קטן  לא 
ועצירה  בהתארגנות  מדובר  שלפעמים  בשעה 
רגעית, אני שמח שראש העיר מטה אוזן קשבת 
גם  קידמנו  וב"ה  שלנו,  ולמאמצים  לפניות 
יותר.  ומציאותי  שפוי  למשהו  הזה  הדבר  את 
מבחינתי זו הזדמנות להודות לראש העיר הרב 
אברהם רובינשטין וללמד שהתפשרות ושיתוף 
להביא  יכול  וקואליציה  אופוזיציה  בין  פעולה 

הרבה ברכה לתושבי העיר".
עוד הוסיף אריאל "אפשר ללמוד מכך שיעור 
לחיים, שצריך לפעול ולשמוח בכל שינוי, קטן 
ככל שיהיה כי אין מי  שיכול לחזות את עוצמת 

התוצאות שלו".

עוזי ברק

ביום שישי האחרון נערך במעונו של מרן 
קנייבסקי מעמד  רבי חיים  שר התורה הגאון 
פתיחת כולל נוסף לרשת הכוללים 'רינה של 
תורה' בהנהלת הרה"ג רבי חיים יוסף שטיגל 
חתנא  תורה'  של  'רינה  רבני  ובהשתתפות 
דבי נשיאה הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן 
מראשי  פינקל  בנימין  רבי  הצדיק  והגאון 
ישיבת מיר, ראש הכוללים הגאון רבי מרדכי 

ליבר הלוי כהן.
'בית  כנסת  בבית   הוקם  החדש  הכולל 
שכונת  במרכז  לנדא  חיים  ברחוב  אהרן' 
'פרדס כץ' בבני ברק לזכרו של מרן הגראי"ל 
יעמוד  הכולל  כשבראשות  זצ"ל,  שטיינמן 
הגאון  בשכונה  הליטאית  הקהילה  ראש 
הרב  מרנן  של  נכדם  שטיינמן,  אליעזר  רבי 
שטיינמן זצ"ל והרב קנייבסקי יבלחט"א, בנו 

של הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן.
בבית  במעמד  דברים  נשא  פינקל  הגר"ב 
מרגש,  גדול,  ברגע  "אנחנו  כי,  ואמר  מרן 
בתקופה של חושך והסתר פנים, הגילוי הכי 

גדול זה הנס שעוד יש כלל ישראל. אמרו כל 
גדולי ישראל שהמלחמה הכי גדולה בחושך 
זה עוד קצת אור, עוד ישיבה, עוד כולל, עוד 
אחד מהמקומות  תורה.  לומדי  עוד  אברכים, 
החשובים ביותר של לימוד תורה זה רינה של 

תורה בראשות ידיד נפשי ר' חיים שטיגל".
שר  למרן  שטיגל  הגר"ח  ניגש  מכן  לאחר 
הנהגת  בנושא  שאלות  מספר  ושאל  התורה 
בלילה.  תורה  לימוד  ובנושאי  הכוללים 
כשמרן הרב עונה בחיבה גדולה ולאחר מכן 

בירך את לומדי וראשי הכוללים.

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

על המקום
החדשות המקומיות של      בני ברק
uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

 50 סיומי מסכתות
ד  מ ע מ
לב  מרנין 
ם  י י ק ת ה
שישי  בליל 
ן  ו ר ח א ה
בין  של 
בו  הזמנים, 

סיימו כ-50 בחורי חמד מסכתות שלמדו במסגרת 
קרית  בין הזמנים שע"י ק"ק אהלי אברהם  ישיבת 
ישבו  ואחר"כ  סיומים  עשו  הבחורים  ב"ב.  הרצוג 
תורה,  דברי  נאמרו  בה  המלך,  כיד  מצוה  לסעודת 
הסעודה  לאחר  אורגניסט.  בליווי  וריקודים  שירה 
התקיימה חלוקת מלגות ע"י ראש המוסדות הרה"ג 

משה חזקיהו.

 חולץ הילד שננעל ברכב
 11:43 בשעה  ראשון  ביום 
התקבלה קריאה במוקד אודות 
בשגגה  ברכב  שננעל  ילד 
בבני  עד  אושר  רשת  בחניון 
סג"מ   - חסון  חנוך  ברק. 
שהה  אשר  צפון,  סניף  מוקד 
באזור, הגיע במהירות למקום 
הייעודי  הציוד  ובאמצעות 
הילד  את  חילץ  שברשותו 

מבלי לגרום כל נזק לרכב. לילד שלום.
חנוך מספר את שאירע: "יצאתי עם רכבי מהחניון 
על  מונח  ידידים  אפוד  את  שזיהה  אדם  כשלפתע 
בו  לרכב  בבהילות  אותי  כיוון  שלי,  הרכב  מושב 
בזריזות  הפתיחה  ערכת  עם  רצתי  הפעוט.  ננעל 
למקום ופתחתי את הרכב. זו הפעם הראשונה שבה 

אני מחלץ ילד מרכב נעול ואני גאה ונרגש מכך".

 הגברת מודעות לבטיחות בגני ילדים
מיזם משותף להגברת המודעות 
למקרי  התגובה  ודרכי  לבטיחות 
גני  מחלקת  צוותי  בקרב  חרום 
עם  פעולה  שיתוף  פרי  ילדים, 
בני  בעיריית  ילדים  גני  מחלקת 
המיזם  מטרת  הצלה.  ואיחוד  ברק 
התגובה  ודרכי  המודעות  להגברת 

הפרויקט  במסגרת  הילדים.  בגני  חירום  למקרי 
וחלוקת  ייחודיים  הסברה  חומרי  לצוותים  חולקו 
תיקי עזרה ראשונה חדישים בכל גני הילדים. יוזמי 
המיזם הרב יוסף סטל מנהל מחלקת גני ילדים ואפי 

פלדמן מנהל סניף איחוד וסגנו.

 פרויקט: חלוקת ממתקים ומשחקים
המבקרים  הארץ  ברחבי  לילדים  חולים  בבתי 
והמאושפזים רגילים זה מכבר לפגוש את מתנדבי 
ארגון החסד 'יד אליהו לזולת'. בתקופה האחרונה 
שתיה,  ממתקים,  חלוקת  של  מיוחד  מיזם  הושק 
הילדים  למיטות  ישירות  כסף  אין  חינם  ומשחקים 
המאושפזים בבתי החולים 

השונים ברחבי הארץ.
זאב  הר'  הארגון  יו"ר 
הינו  "המיזם  מסר:  טפר 
מעשי  שרשרת  של  חלק 
חסד ועזרה לזולת הנעשים 
מדי  הארגון  מתנדבי  ע"י 
יום ביומו, גם במיזם חשוב זה מטרתנו היא לעלות 
ישירות  אלו  ילדים  ולשמח  שקשה,  במקום  חיוך 
ביקור  לאחר  ילדים  מספר  ואף  חוליים,  במיטת 
שכזה הסכימו להמשיך בטיפול רפואי נחוץ על אף 
העלו  הארגון  לאחר שמתנדבי  בכך,  הכרוך  הכאב 
וחשוב  עצום  חסד  וזהו  פניהם  על  ושמחה  חיוך 

מאין כמותו".
מברך  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  שמרן  יצוין 
והבטיח  הארגון  תורמי  שמות  את  קבוע  באופן 
אליהו  'יד  לעמותת  התורם  שכל  נדירה  בהבטחה 

לזולת' יזכה לרפואה שלימה מעל דרך הטבע.

 4,500 דו"חות בוטלו, בזכות דקה נוספת

לזכר מרן הגראי"ל שטיינמן: 
כולל חדש בראשות נכדו

הדו"חות המצולמים ירדו  בצורה חדה ומדהימה מ-6,000 דו"חות ברבעון ל-1,500 בלבד • כל זאת 
בזכות הארכה של זמן ההמתנה מ-2 דקות ל-3 דקות

במעונו של מרן שר התורה נערך מעמד פתיחת כולל נוסף לרשת הכוללים 'רינה של תורה' בראשות הגאון רבי מרדכי ליבר הלוי כהן ובהשתתפות 
רבני 'רינה של תורה' הגר"ש שטיינמן והגר"ב פינקל • בראשות הכולל בפרדס כץ יעמוד נכדו של מרן זצוק"ל הגאון רבי אליעזר שטיינמן

עוזי ברק

ילד כבן 7 טופל ע"י חובשים באיחוד 
עם  ברק לאחר שקרש  בני  סניף  הצלה 
איסוף  כדי  תוך  ידו  בכף  ננעץ  מסמר 

קרשים לל"ג בעומר בבני ברק.
איחוד  של  בכיר  חובש  הסט  ניסים 

דיווח  הצלה 
כי  מהזירה 
פונה  הילד 
ס  נ ל ו ב מ א ב
מד"א  של 
יחד עם הקרש 
ר  מ ס מ ה ו
בכף  שננעץ 
להמשך  ידו 
טיפול  קבלת 
בבית  רפואי 

החולים שם פעלו הרופאים לחלץ את 
המסמר מכף ידו בצורה בטיחותית.

נחמן טובול דובר און ליין של איחוד 
הצלה מציין כי מידי שנה ישנם מספר 
רב של ילדים ונערים שנפצעים במהלך 
איסופי הקרשים וההכנות לל"ג בעומר. 
ולמבוגרים  להורים  ומומלץ  חשוב 
לנקוט  והנערים  הילדים  את  להדריך 
בעת  והזהירות  הבטיחות  בכללי 

ההכנות לל"ג בעומר. 

מנפגעי
ל"ג בעומר

בן 7 שאסף קרשים לל"ג בעומר נפצע 
קשות מקרש שננעץ בכף ידו • הילד 
פונה עם העץ לבית החולים להמשך 

קבלת טיפול רפואי

הקלה במתן הדוחות ע"י המצלמות ברח' השומר

תמונות של מצלמות ברחוב השומר

צילומים: דוד זר



טעם של בית

חומוס של 
גרגרי חומוס טריים, טחינה גולמית משובחת ותבלינים 

איכותיים, זה כל הסוד. לחומוס אחלה מרקם רך ותוספות 
עשירות ומפנקות, שנותנות כבוד לטעם.

מתאים במיוחד לשולחן השבת שלכם. בתיאבון!
מזמינים אתכם למרכז הקולינרי החדש שלנו בכרמיאל להכיר 

ולחוות את תהליכי ההכנה מקרוב. לפרטים: 6860*

מכבדים את 

הטעם 
מכבדים את 

השבת

שת
שול

אחלה בקרה מ



*3833  k.meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא

פתחנו
את מרפאת

הקשתות!

 מרפאת הקשתות החדשה
 ברח׳ אהרונוביץ׳ 2ֿ2 פתוחה לשירותכם,

הכי קרוב לבית!

 רפואת ילדים
 רפואת משפחה

 בית מרקחת

 שירותי משרד
 דגימות מעבדה

שאתם במאוחדתשאתם מתפשרים

טלפון המרפאה: 03-7428500
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פתחנו
את מרפאת

הקשתות!

 מרפאת הקשתות החדשה
 ברח׳ אהרונוביץ׳ 2ֿ2 פתוחה לשירותכם,

הכי קרוב לבית!

 רפואת ילדים
 רפואת משפחה

 בית מרקחת

 שירותי משרד
 דגימות מעבדה

שאתם במאוחדתשאתם מתפשרים

טלפון המרפאה: 03-7428500



ג' אייר תשע"ט 10108/5/19 בני ברק

מחשובי חסידי בעלזא: 
הרה"ח בערל בעק-רוכוורקר ז"ל

נלכד מצית הקראוון

נהג בן מיעוטים תקף פקח חניה
מאגף הפיקוח והשיטור העירוני נמסר: "ננהג באפס סובלנות בעבירות של 
תקיפת עובדי עירייה, העבריין יובא לדין ויבוא על עונשו, זו המדיניות ונפעל 

כך עד למיגור התופעה"

עוזי ברק

נפטר   ,88 בגיל  מלכתא,  שבת  של  בעיצומה 
הרה"ח ר' בערל בעק - רוכוורקר ז"ל, בשיבה 
מלכות  עול  המקבלים  מנין  ובמעמד  טובה 

שמים.
בקראקא  תרצ"א  בשנת  נולד  ז"ל  המנוח 
שבגלציה לאביו הרה"ח מרדכי אליקים געצל 

בעק ז"ל שהיה מנאמני ביתו של 
האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זצ"ל 
ועל שמו נקרא ישכר דב. בהיותו 
רך בשנים היה עד לליל הבדולח 
סמוך  שהיה  שול"  כשה"שוף 
לביתם ב"שוף גאסע" בוינה עלה 
בבוקר  שלמחרת  וסיפר  באש. 
ראה זכוכיות של חנויות יהודים 

שנבזזו.
מלחה"ע  כשפרצה  היה   9 בן 
בין  הפרידו  בו  ביום  השנייה. 
משפחותיהם  לבני  הגברים 
אביו  הסתתר  גיוס,  למטרת 

אמו  בין  מקשר  היה  הצעיר  .הילד  ביערות 
מכן  לאחר  שביער.  אביו  לבין  שבעיר  ואחיו 
וניסים  תלאות  מלאת  נדודים  מסכת  החלה 
הרכים  ילדיהם  וחמשת  ההורים  של  גלויים 
במשך 4 שנים עד להגיעם לשוויץ הניטרלית. 
בר  שמחת  את  לחגוג  זכה  שם  תש"ד  בשנת 

המצווה שלו.
בבחרותו למד בישיבת "אקס לה בן" שבצרפת 
הגיעו  עד  שבלונדון  "ליעז"  בישיבת  וכן 
מעשרת  היה  שם  בירושלים  בעלזא  לישיבת 
לשמש  זכה  בישיבה.  הראשונים  הבחורים 
במשך  זצ"ל  מבעלזא  הגר"א  את  בקודש 
שנתיים תמימות. בשנת תשי"ח הקים את ביתו 
באנטורפן עם זוגתו תחי', נכדת 'בעל הסולם', 

בת האדמו"ר רבי שלמה בנימין אשלג זצ"ל. 
במלאכת  כפיו  מיגיע  נהנה  שנים   12 במשך 

בקיעת יהלומים.
להתגורר  משפחתו  עם  עלה  תשכ"ט  בשנת 
בב"ב .חבריו ניסו לשכנעו להיכנס למסחר אך 
הוא סרב מפאת ניקיון כפיו והעדיף להתפרנס 

כשכיר.
דבר  בכל  להשכים  החביבה  הקפדתו 
להיות  אותו  הביאה  שבקדושה 
בבית  ראשונים  מעשרה  תמיד 
בב"ב.  בעלזא  דחסידי  המדרש 
השחר,  מעורר  היה  לעולם 

הנהגה שהיתה לשם דבר.
פלך  היה  עצמו  בפני  פרק 
התורה  קול  ומאידך  שתיקתו 
בפיו ממלא  היה מתנגן  שרבות 
בתדירות את חלל הבית. במאור 
היה  מפזר  רחבה,  ביד  פנים, 
ומצוק  צר  איש  לכל  צדקה 
וסעודות עניים ערך בביתו לפני 

נישואי ילדיו שיחיו.
לבית  הקדושים  ברבותיו  דבוק  היה  ימיו  כל 
בנסיעות  הרבה  החסידות.  ולמנהגי  בעלזא 
לשבתות ולחגים מתוך הכנעה גמורה ואמונת 

צדיקים. 
קדושים  פרשת  במוצ"ש  נערכה  הלווייתו 
אז  או  שבת,  בבגדי  לבושים  המלווים  כשכל 
ציינו רבים מהמלווים את הקפדתו היתרה על 
מלבושי שבת ואף את הערתו לאחרים לחבוש 
זכה  ואכן  גם בלכתם ברחוב   את השטריימל 

שילווהו עטורי שטריימל...
הדת  מחזיקי  קהל  בחלקת  חצות  לאחר  נטמן 
דור  אחריו  הותיר  ירושלים.  בעלזא  מחסידי 
ישרים מבורך, בנים ובני בנים הממשיכים את 

דרכו הטהורה. ת.נ.צ.ב.ה.

עוזי ברק

בחודש שעבר הוזעקו שוטרים וכוחות הכיבוי 
לקרוואן המשמש למגורים ברחוב ז'בוטינסקי 
בבני ברק. לא היו נפגעים אך נגרם נזק לרכוש 

במקום.
הקרוואן  כי  חשד  עלה  ראיות  איסוף  לאחר 
הוצת ע"י חשוד שנמלט מהמקום. בעקבות כך, 
החלו חוקרי המשטרה במלאכת איסוף ראיות 
טכנולוגיים  אמצעים  שילוב  תוך  וממצאים 

שהביאו לאיתור זהותו של החשוד.

החשוד בן 48, תושב בני ברק הובא לחקירה 
בתחנת המשטרה. במהלך החקירה עלה חשד 
כי הצית את הקרוואן  על רקע סכסוך כספי. 
הוא הובא להארכת מעצר בבית משפט שלום 
עד  המשטרה  לבקשת  הוארך  ומעצרו  בת"א 

לסוף השבוע.
הכלים  כלל  את  הפעילה  ישראל  "משטרת 
לאתר  מנת  על  ברשותה  הקיימים  והאמצעים 
המשטרה  כעת  אותו.  ולעצור  החשוד  את 
תפעל למצות עמו את מלוא חומרת הדין", כך 

נמסר מהמשטרה.

עוזי ברק

החנייה  פיקוח  מחלקת  של  אכיפה  בפעילות 
שנערכה ברחוב מצדה בבני ברק, התבקש נהג 
ע"י פקח  להזיז את רכבו מאחר ועמד בחנייה 

אסורה.
וסירב  הפקח  את  קילל  מיעוטים  בן  הנהג, 
לפנות את הרכב, בעקבות סירובו נרשם לנהג 

דו"ח ואז הותקף פקח החנייה ע"י הנהג
צוות שיטור עירוני הוזעק למקום, ביצע מעצר 
בני  במשטרת  לחקירה  שהועבר  החשוד  של 

ברק.
אלו  מעין  במקרים  כי  נמסר  האכיפה  מאגף 
והעברת  תלונה  הגשת  הינה  האגף  הנחיית 

הטיפול למשטרת ישראל.
והשיטור  הפיקוח  אגף  מנהל  מלכא  שלומי 

אמר:  העירוני 
באפס  "ננהג 
ת  ו נ ל ב ו ס
של  בעבירות 
עובדי  תקיפת 
עירייה, העבריין 
יובא לדין ויבוא 
זו  עונשו,  על 
המדיניות ונפעל 
למיגור  עד  כך 

התופעה".

 03-5783092
03-5700110
03-5707716

האגודה למען הזקן בני ברק

מרכזי יום 
לגיל הזהב

בעל התניא 34 | אחיה השילוני 2

מגוון פעילויות
לשיפור איכות החיים

לזקני העיר וותיקי העיר בני ברק

ליווי ותמיכה לבני המשפחה

שיעורי תורה והרצאות 
בנושאי יהדות

ארוחת בוקר וצהריים 
בכשרות מהודרת

יעוץ, ליווי והתאמת תוכנית אישית 
על ידי אנשי מקצוע מיומנים

חוגי יצירה ומלאכת יד

הסעות מהבית וחזרה

פעילות נפרדת לגברים ונשים

פעילות גופנית 
ופיזיותרפיה משמרת

מסגרת חברתית ומגוון 
פעילויות באוירה חרדית

טלפון:



 חדש! מרפאת הקשתות | מרפאת ירושלים 17 | מרפאת אבני נזר
מרפאת מרום שיר | מרפאת קרית הרצוג | מרפאת ויזניץ

 המרכז לבריאות האישה | מכון פיזיותרפיה | מכון התפתחות הילד
מכון פוטותרפיה | מרפאת שיניים | רפואה משלימה

מאוחדת איתכם 
בכל רחבי בני ברק!

ולהישאר בריאלהיות בריא

לשירותכם במאוחדת, פריסת מרפאות 
רחבה בשעות פעילות נוחות במיוחד

שאתם 
מתפשרים

 שאתם 
במאוחדת

*3833  k.meuhedet.co.il



ג' אייר תשע"ט 12128/5/19 בני ברק

מפקד שיטור עירוני חדש בעיר

ביקוש רב לשירותי הרפואה 
המשלימה במרפאת אבני נזר

מכבי: נכנס לתפקידו מנהל 
המרחב החדש

שלושים לרב העיר – עצרת התעוררות

סעודת הילולא בצאנז

קצין המשטרה נתן יקוטי מונה למפקד שיטור עירוני בבני ברק ויחליף את 
פקד רועי בעדני שקודם לרפ"ק • סגל הפיקוד הבכיר של מחוז תל אביב 

ומרחב דן קיבל את ברכת מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה 
הגר"ג אדלשטיין

במרפאת אבני נזר מוצעים טיפולי רפלקסולוגיה ודיקור סיני ע"י המטפלות פ. 
פרנקוביץ וחיה לרנר • הרב משה כהן סגן מנהל המחוז: "הרפואה המשלימה 
ידועה כמסייעת למגוון בעיות, ולכן אנו מזמינים את קהל הלקוחות לקבל את 

השירות המקצועי ע"י מיטב המטפלים המקבלים במרפאת אבני נזר"

ר' ברוך שטרן, שכיהן עד כה כמנהל מרחב אלעד נכנס לתפקידו כמנהל מרחב בני 
ברק • עם כניסתו לתפקיד, מעצימה 'מכבי' את שדרת הניהול החרדית המתפתחת, 

המאוישת כיום במיטב המנהלים מהמגזר החרדי

עם מלאת השלושים להסתלקותו לשמי רום של גאב"ד בני ברק הגרמי"ל לנדא זצ"ל, תתקיים 
הערב עצרת התעוררות וחיזוק רבתי בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי ישראל וממשיכי דרכו • לנוכח 

הצפי להשתתפות קהל רב, הוחלט על קיום העצרת במרכזה של עיר התורה והחסידות בהיכל 
הגדול – ביהמ"ד מחנובקא שברח' האדמו"ר מגור

אלי כהן

כוסית  הרמת  טקס  במהלך  השבוע 
במרחב דן במשטרה שהתקיים במבנה 
ברק  בבני  הקישון  ברחוב  הזמני 
אביב  תל  מחוז  מפקדי  בהשתתפות 
עיריית  ראש  בו  והשתתפו  דן  ומרחב 
בני ברק אברהם רובינשטיין, סגן ראש 
העירוני  השיטור  תיק  ומחזיק  העיר 
חנניה  מציון  עזר  יו"ר  שפירא,  מנחם 
צולק ואליהו ארנד הוכרז על החלפת 

מפקדי השיטור העירוני בבני ברק - המשמר 
היוצא מפקד שיטור ב"ב רועי בעדני ששמו 
הקהילות  כלל  עם  בקשר  ועמד  לפניו  הלך 
בעיר וקודם כעת לרפ"ק ותחתיו נכנס המשמר 

הנכנס המפקד החדש נתן יקוטי. 
לאחר הטקס בו נאם ראש העיר הרב אברהם 
סגן  עם  המפקדים  שני  נפגשו  רובינשטיין 
ראש העיר ומחזיק תיק השיטור העירוני הרב 
מנחם שפירא שאיחל להם הצלחה בתפקידים 

וסיכמו על המשך שיתוף הפעולה.
יצוין כי בכירי פיקוד מחוז תל אביב ומרחב 
גדולי  עם  בקשר  העומדים  במשטרה  דן 
התורה והרבנים הגיעו בחג הפסח למעונו של 
מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין לקבל את 
שהגיעו  הבכירים  הקצינים  בין  החג.  ברכת 
דוד ביתאן, ממ"ר  ניצב  היה ממ"ז תל אביב 
הוד  סנ"צ  אג"מ  קצין  בוריה,  מומי  נצמ  דן 
יאיר  סנ"צ  החדש  ברק  בני  תחנת  מפקד  לוי 
ויצנברג, רב המחוז הרב אליהו קו כשאליהם 
העיר  ראש  סגן  רל"ש  ארנד  אליהו  התלווה 

מנחם שפירא. 
הישיבה  מראש  ביקש  ביתאן  דוד  ניצב 
לשמוע דברי חיזוק וראש הישיבה דיבר בפני 
הקצינים על המעלה הגדולה של חג הפסח. 
קודם לכן ביקרו בכירי המשטרה במעונו של 

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי.

הילה פלח

ניכר  ברק  בבני  מאוחדת  לקוחות  בקרב 
משלימה  הרפואה  לשירותי  ביקוש 
מידי  בעיר.  נזר  אבני  במרפאת  הניתנת 
אבני  במרפאת  מקבלים  ורביעי  שני  יום 
נזר מטפלים אלטרנטיביים מוסמכים את 
בעיות  במגוון  ומטפלים  הלקוחות  קהל 
רפואיות נפוצות אשר הרפואה המשלימה 

מציעה עבורן את הטיפולים הנחוצים.
הרואה  טיפול  שיטת  היא  הסיני  הדיקור 
הכאבים  שלכל  כך  כמכלול,  האדם  את 
והבעיות שהוא חווה ישנו מכנה משותף, 

בו היא מטפלת.
את  מקבלת  פרנקוביץ  פנינה  המטפלת 
דיקור  ומציעה  והילדים  הנשים  קהל 
מציעה  לרנר  חיה  והמטפלת  סיני 
הידועים  וילדים–  לנשים  רפלקסולוגיה 
רפואיות  בעיות  למגוון  כמסייעים 
נדודי  ראש,  כאבי   – נוירולוגיה  ובהן: 
רפיון,  בעיות   - נשים  סחרחורת,  שינה, 
ציסטות, בעיות סביב לידה, בעיות קשב 
בעיות  ועיכול,  ובעיות התפתחות  וריכוז 
אלרגיות,  אסטמה,   – הנשימה  במערכת 
מחלות   – העיכול  מערכת  גרון,  דלקות 
מעיים ועיכול, מעי רגיז, עצירות, מערכת 

התריס,  בלוטת  בעיות   – אנדוקרינית 
דם  לחץ   – דם  וכלי  לב  מערכת  סכרת, 
גבוה, כולסטרול, בעיות רגשיות – לחץ 
שחיקות   – אורתופדיה  דכאון,  נפשי, 
סחוס, פריצת דיסק, כאבים עצביים ועוד.

גובר  לצורך  כמענה  קמו  אלו  מרפאות 
והולך של טיפולי אפקטיבי ויעיל בבעיות 
הקונבנציונאלית  שהרפואה  שונות,  כאב 
יכולה להציע להם משככי כאבים בלבד. 
מרבית בתי החולים בארץ ובעולם בחרו 
משיטות  אינטגראלי  כחלק  אותם  לשלב 

הטיפול המקובלות שלהם.
הטיפול מתבצע בהפניית רופא המשפחה 
03- בטלפון:  תורים  קביעת  והילדים. 

.6156400
הטיפולים  את  עברו  כבר  אשר  לקוחות 
היתרונות  את  הדגישו  הרפואיים 
זכו  לה  הרבה  וההקלה  אלו  שבטיפולים 

לאחר הטיפול, בפרט בנושאי כאב.
המרפאה:  מנהלת  שהם  נתנלי  הגב' 
כמסייעת  ידועה  המשלימה  "הרפואה 
למגוון בעיות, ולכן אנו מזמינים את קהל 
המקצועי  השירות  את  לקבל  הלקוחות 
ע"י מיטב המטפלים המקבלים במרפאת 

אבני נזר".

אלי כהן

מכבי שירותי בריאות ממשיכה בקידום שדרת הניהול 
ר' ברוך  החרדית, עם כניסתו הרשמית לתפקיד של 
שטרן כמנהל המרחב החדש בבני ברק. עם מינויו, 
הניהול  שדרת  את  ב'מכבי'  המרכז  מחוז  מרחיב 
החרדית, עליה נמנים גם סגני מנהל מרחב בני ברק, 

אף  המנהל  בינדר,  יוסף  ר' 
את בתי הרופאים בעיר, ור' 

יוסף ליפשיץ.
ר'  הנכנס,  המרחב  מנהל 
עמו  מביא  שטרן,  ברוך 
רב,  וידע  מקצועי  ניסיון 
השנים  במהלך  רכש  אותו 
תפקידים  מילא  בהם 
המרכז  במחוז  מנהליים 
דרכו  הוא החל את  במכבי. 
כמתאם  שנים  מספר  לפני 
באלעד,  קהילה  קשרי 
מנהל  לתפקיד  קודם  מאז 

ברק.  בני  מרחב  מנהל  לתפקיד  וכעת   המרחב, 
ר' ברוך שטרן כמנהל מרחב אלעד,  את מקומו של 
מנהל  סגן  כה  עד  שהיה  שחורי,  מרדכי  ר'  ימלא 

המרחב, וקודם לתפקיד הניהול.
השנה  ימות  בכל  שומרת  בריאות'  שירותי  'מכבי 
ברחבי  הקהילות  ורבני  הציבור  עם  הדוק  קשר  על 
הארץ, ופועלת כל העת להתאמת והנגשת השירותים 
החרדיים.  בריכוזים  המבוטחים  לצרכי  הרפואיים 
של  דופן  יוצא  לאמון  הביאה  המאסיבית  ההשקעה 

בנתון פשוט, אך  ב'מכבי', המתבטא  המגזר החרדי 
ברוב  המובילה  החולים  קופת  היא  מדהים: מכבי 

הריכוזים החרדיים ברחבי הארץ.
לפני כחודש ימים, עם פרסום הודעת המינוי, בירך 
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, את מנהלי 
בברכת  למעונו,  הגיעו  אשר  הנכנסים,  המרחבים 
ושיזכו  והצלחה  ברכה 
שמיים  שם  לקדש  להמשיך 

בעשייתם החשובה.
במכבי  המרכז  מחוז  ראש 
שירותי בריאות, הגב' דבורה 
במכבי  המרכז  "מחוז  חסיד: 
אינסופית,  בעשייה  מאופיין 
מרכזים  בפתיחת  המתבטאת 
והרחבת  מתקדמים,  רפואיים 
במרפאות  רפואה  שירותי 
על  דגש  תוך  הקהילתיות, 
ואנשי  המומחים  מיטב 
הניהולית  השדרה  המקצוע. 
אני  כן,  ועל  העשייה,  בהצלחת  חיוני  חלק  מהווה 
הטוב  המנהלי  הצוות  את  לקדם  עיני  לנגד  שמה 
איתו  מביא  שטרן  ברוך  ר'  ב'מכבי'.  הצומח  ביותר 
מומחיות ורגישות, אותו רכש בשנים הארוכות בהם 
ליווה את מבוטחי 'מכבי' במחוז המרכז. אני מאחלת 
ויפעל  ימשיך  בו  החדש,  בתפקיד  רבה  הצלחה  לו 
ללא לאות, למען רווחתם וקידום בריאותם של חברי 

מכבי".

אלי כהן

רום  לשמי  להסתלקותו  השלושים  במלאות 
החסיד  הגאון  ברק,  בני  התורה  עיר  גאב"ד 
תתקיים  זצוק"ל,  לנדא  ליב  יהודא  משה  רבי 
עצרת התעוררות וחיזוק רבתי   תחת הכותרת 
צוואתו  פי  על  וזאת  ונתחזקה',  חזקו  ד'  'עם 
שלא לומר דברי מספד אלא דברי התעוררות 
ואירועי  ישראל  של  צרתם  ולנוכח  בלבד, 
ה"י.  ישראל  דם  בשפך  האחורנים  הימים 
ג'  רביעי  יום  היום  אי"ה  תתקיים  העצרת 
הגדול  בהיכל  העיר  במרכז  תשע"ט,  באייר 
של בית המדרש הגדול מכנובקא בעלזא ברח' 
 האדמו"ר מגור 43 בני ברק. בשעה 8:30 בערב.
ישראל  גדולי  דברים  יישאו  העצרת  בראשות 
ובראשם הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, ראש 

בעדני,  שמעון  רבי  הגאון  פוניבז';  ישיבת 
משה  רבי  הגאון  התורה;  חכמי  מועצת  חבר 
הגאון  החיים;  אור  שכונת  רב  קליין,  שאול 
העיר;  מערב  רב  שטרן,  אליעזר  שמואל  רבי 
מנדל  רבי  הגאון  הדיין  מזוטשקא;  האדמו"ר 
בלינוב  יצחק  יוסף  רבי  הגאון  וחתנו  שפרן 
העיר. מרכז  ורב  יעקב  פעמי  כולל   ראש 

במעמד יישאו דברים גם בנו מ"מ ממשיך דרכו 
לנדא  אייזיק  יצחק  חיים  רבי  הגאון  בקודש, 
המובילים  רוזנבלט,  צבי  שבח  רבי  והגאון 
את רבנות העיר באחדות ובשותפות מיוחדת, 
כשהם  הכשרות  חומת  על  איתנה  בעמידה 
גדולי  ורבנן  מרנן  של  לשליחותם  זוכים 
משניות  סיום  ייערך  העצרת  בתום  ישראל. 

שנלמדו לעילוי נשמתו הטהורה.

עוזי ברק

של  היא"צ  לרגל  מרכזית  הילולא  סעודת 
המדרש  בבית  התקיימה  זי"ע  מצאנז  הרה"ק 
המרא  בראשות  ג'  בשיכון  צאנז'  חיים  'דברי 
דאתרא הגאון רבי סיני הלברשטאם, בשילוב 
השלישי  הכרך  הוצאת  לרגל  תורנית  מסיבה 

של שו"ת 'דברי חיים' החדש.
הופיע  ההדרן,  ואמירת  הש"ס  סיום  לאחר 
רבה של בני ברק הגאון רבי יצחק איזיק לנדא 
של  במשנתו  תוכן  מלא  מרתק  נאום  ונשא 
בעל ההילולא, וכן סיפר על הקשר של המרא 

דאתרא שיכון ג' 
זצ"ל  אביו  עם 
רבי  הגאון  וסבו 
יעקב לנדא זצ"ל 
השתתפו  שגם 
באירועים שונים 

בבית המדרש.
התכבד  כמו"כ 

והרה"צ  מלייפניק  האדמו"ר  דברים  לשאת 
רבי יצחק אלעזר מושקוביץ מתושבי השכונה 
הוראה  בבית  מו"צ  רוזנטל  צבי  רבי  והגאון 

שיכון ג'.

ר' ברוך שטרן מנהל המרחב החדש, ר' משה שלזינגר 
מנהל השיווק למגזר החרדי ור' מרדכי שחורי מנהל 
המרחב החדש באלעד במעונו של מרן שר התורה



גם סופג וגם משדרג?
זה מלך!

החזירו חיתול של האגיס ושדרגו חינם לאריזת חיתולי בייביסיטר**
פרטים בטלפון: 03-3739966
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לקוחות כללית בני ברק, דו״ח משרד הבריאות קובע:
בכללית זמינות התורים לרפואת נשים, היא הגבוהה בעיר!

גם ברפואת נשים זמינות ללא תחרות 
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28 6

נשים
שעות שירות רופא לכל אלף מטופלים*

משרד הבריאות שפורסם בינואר 2019הנתונים על קופות החולים כפי שמוצגים בדו״ח 

ילדים

כללית מאוחדת

35 25

מכבי

12
לאומית

25

אולטראסאונדמרכז בריאות האישה שירותי אחיות ובדיקות מעבדהמיון נשים רפואה יועצת - כירורגיה נשיםמוניטור
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מרכז להתפתחות הילד הגדול בעירמרכז לבריאות הילדרופאי ילדים מומחים מהשורה הראשונה

11 מרפאות בפריסה רחבהשירותי אחיות ובדיקות מעבדהרופא ילדים און ליין כל הלילה

לקוחות כללית בני ברק, דו״ח משרד הבריאות קובע: בכללית זמינות התורים לרפואת ילדים, היא הגבוהה בעיר!

כללית מובילה בזמינות רופאים בבני ברק

משפחה

16.2
כללית מאוחדת

12.9
מכבי

6.2

כללית מכבי

28 6

נשים
שעות שירות רופא לכל אלף מטופלים*

משרד הבריאות שפורסם בינואר 2019הנתונים על קופות החולים כפי שמוצגים בדו״ח 

ילדים

כללית מאוחדת

35 25

מכבי

12
לאומית

25

זמינות ללא תחרות גם ברפואת ילדים
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כשאריה החזק, זה שביבי נזקק לו כל כך – לפחות 
לפי הקמפיין של ש”ס, נשאל עד היום מדוע גיבה את 
נתניהו בקבינט המדיני-ביטחוני משל 
החכמים,  מועצת  מחברי  אחד  היה 
הוא נהג להציג את המספרים ולערוך 
השוואות במתכונת שהחרדים כל כך 
אוהבים. לא 60-40, 6-3, 7-0, 8-8 או 
כל מספר אחר, אלא 200-0, מאתיים 
מול   - הגדר  על  פלסטיניים  הרוגים 

אפס הרוגים ישראלים. 
שבעימותים  תמיד  הזכיר  דרעי 
- מצוק  ישראל לעזה  בין  שהתקיימו 
נשרפו שדות  ועד עתה, אומנם  איתן 
ונסדקו בניינים, אך לא קופחו חייהם 
ההלוויות,  במדד  ישראלים.  של 
לטובת  עצומים  עדיין  הפערים 
חטפה  האמירה  עצם  אך  ישראל, 
כשישראל  ישירה,  פגיעה  השבוע 
ביכתה את מותם של ארבעה הרוגים 

ישראלים.
להישאר  כדי  כאן  דרעי 
החדש-ישן  המצטרף  גם  וכך 
דרש  שב-2014  סער,  גדעון 
את  להביא  הממשלה  מתוך 
לדיון  האש  הפסקת  הסכם 
המורחבת  במליאת הממשלה 
היה  לא  שבו  בקבינט,  ולא 
התוצאות  לנוכח  חבר. 
הדומות בסבב הנוכחי, כאילו 
חמש  להן  עברו  חלפו  לא 
סער  אתמול  השמיע  שנים, 
ואמיץ  בודד  ביקורת,  ציוץ 
שורות  מתוך  אמירתו,  בעצם 
של  הראשונה  החמישייה 
תפקידי  חלוקת  ערב  הליכוד, 
מפרגנים  חברים  השרים. 
חסרים,  לא  וכאלה  בליכוד, 
הרשה  שסער  אתמול  הסבירו 
לעצמו לדבר חופשי רק בגלל 
שהוא יודע כי במקרה שלו – 
גם שיגור 600 טילים מלאי חנופה לבלפור 
לא יסייע לשדרוג מעמדו הצפוי בממשלה, 
נתניהו  בין  המדומה  האש  הפסקת  בתום 

לבינו מערב הבחירות.
ויעלון  כרמטכ”ל  גנץ  בני  בקדנציית 
סער  של  בשמו  כאן  נמתחה  ביטחון,  כשר 

ביקורת קשה, שמידת הרלוונטיות שלה לא פגה גם 
בחלוף כחמש שנים. סער העריך תוך כדי הלחימה 
הארוכה, כי במציאות שנוצרה הוא יתקשה להמשיך 
את  מותח  הוא  הפעם,  הממשלה.  בתוך  ולשבת 
ביקורתו כמי שמעוניין לחזור לשולחן שנטש, תחת 
רק  לא  דרכיו.  את  שינה  שלא  ממשלה  ראש  אותו 
תגובות  גם  אלא  מראש,  ידועות  הסבבים  תוצאות 

הפוליטיקאים שמסתובבים על הגלגל.

בצלותי ובבעותי

נתניהו  לצד  דרעי  התייצב   – הבחירות  ערב 
והתאמץ לחבק אותו מימין, ולא משמאל. ההופעה 
והיא  התוצאה  במבחן  עצמה  את  הוכיחה  הזאת 
כדי לקרוץ למצביעים המסורתיים.  רק  נעשתה לא 
דרעי זיהה, ולאחריו גם החברים מיהדות התורה – 
שהציבור החרדי מודל 2019, עוקף מימין לעיתים 
גם את הציבור הדתי-לאומי. הימין החרדי, הוא הכי 

הכי. 
הייתה זו מערכת הבחירות הראשונה שבמהלכה 
את  וחיבדה  לימין  התיישרה  התורה  דגל  אפילו 
מחסידי  רבים  דפוס.  בטעות  המדובר  )ואין  הבייס 
 – הפרגוד  מאחורי  אמונם,  את  הביעו  חב”ד 
בפעם  אם  מתבקש(.  אך  ובחית,  בכף  והחיבוד, 
הקודמת הזינו גורמים בכירים במפלגה את כותרות 
העיתונים בדיבורים על כך שבוז’י הרצוג אינו פסול 
מלבוא בקהל, ולא רק בגלל שסבא שלו היה רב, הרי 
שבסבב הנוכחי נרשמה התייצבות מלאה לצידו של 
המועמד הימני בעל השורשים הליטאיים. כשרמיזה 
בשם גורם עלום בסיעה הליטאית שלא פסל חבירה 
 – העיתונים  באחד  לכותרת  הפכה  לגנץ,  אפשרית 
מיהרו בלשכת גפני לשגר הכחשה והבהרה ברורה 
ההנהלה  על  לערער  אין  ולפיה  נאמן,  יתד  סטייל 
הקיימת של הממשלה. עד כדי כך היה ברור הגיבוי, 
ההודעה,  לנוכח  הערות  למשלוח  כתובת  שאפילו 

לא צורפה להכרזה.
התובנה שהשמיע דרעי לאורך הקדנציה האחרונה 
שתיאמר  ראוי  הצבאית,  המתינות  של  בזכותה 
דווקא עתה – כאשר ברחוב החרדי נשמעים 
קולות בגנותה של הפסקת האש ובזכותה של 
קטנה  חכמה  בעזה.  מצווה  למלחמת  יציאה 
היא לקרוא לאחרים להילחם וטוב ייעשה אם 
את התובנות הללו נותיר לאחרים זולתנו. מי 
עצמו  מגמגם  בסוף-השבוע  גנץ  את  ששמע 
לדעת ומדבר על אופק מדיני ולא צבאי תוך 
לספר  רץ  הוא  בסיומה  כשמיד  לחימה,  כדי 
 - מול החמאס  יצא חלש  ביבי  איך  לחבר’ה 
כאילו גנץ עצמו לא השיג את אותה תוצאה 
- מבין שלאיש במערכת הפוליטית-מדינית-

הירי  את  שתמגר  אלטרנטיבה  אין  צבאית 
הסולד  חינוך  על  האמונים  כיהודים  מעזה. 
מ”כוחי ועוצם ידי”, עלינו להכיר במגבלות 
קצת  האחרונה  שבקדנציה  למרות   – הכוח 

הספקנו לשכוח. 
ערב יום העצמאות ה-71 ובפתחו של יום 
לו  ישראל, מתנופף  הזיכרון לחללי מערכות 
דגל המלחמה בהלך הרוח של הרחוב החרדי. 
דווקא  עכשיו,  דווקא  להזכיר,  כדאי  ואולי 
היום, את פירוש התרגום לדברי יעקב אבינו: 
“אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי: 
ובבקשתי(.  )בתפילתי  ובבעותי”  בצלותי 
בתופי  להכות  לאחרים  ונותיר  תפילה  נישא 

המלחמה.

זמן מלחמה

 ערב יום העצמאות 
ה-71 ובפתחו של 
יום הזיכרון לחללי 
מערכות ישראל, 
מתנופף לו דגל 
המלחמה בהלך הרוח 
של הרחוב החרדי. 
ואולי כדאי להזכיר, 
דווקא עכשיו, דווקא 
היום, את פירוש 
התרגום לדברי יעקב 
אבינו: “אשר לקחתי 
מיד האמורי בחרבי 
ובקשתי: בצלותי 
ובבעותי” )בתפילתי 
ובבקשתי(. נישא 
תפילה ונותיר 
לאחרים להכות 
בתופי המלחמה

בדרך למשימה 
הראשונה - ארבל 
מקבל תעודת ח"כ. 
צילום: דוברות 
הכנסת

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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נצור לשונך

מאש  לוהט  הדרום  בעוד   - קיץ  זמן  פתיחת 
הטילים - הפכה את בחורי הישיבות כולם למגויסי 
הפוליטיקאים   – רועמים  כשהתותחים   .8 צו 
בחלקו  הפך  הקואליציוני  המו”מ  וגם  שותקים, 
יום  בחלוף  רלוונטי.  לבלתי  השבוע  של  הראשון 
ישובו  הפוליטיים  התותחים  והעצמאות,  הזיכרון 
להפגיז, לעת עתה באוויר וככל שיתקרב רגע האמת 

- בכינון ישיר.
חברי- ניסו  המטחים,  הדי  שנשמעו  לפני  עוד 

את  ולהנמיך  השיח  את  למתן  החרדים  הכנסת 
גובה הלהבות מול שר הביטחון לשעבר ואולי גם 
פרוש  מאיר  כאשר  ליברמן.  איווט  הקרוב,  בעתיד 
עלה לשידור בתוכנית פילפוליטיקה )בהגשת יעקב 
יעמוד  איווט  האם  ונשאל  מעלה(  והחתום  ריבלין 
בהבטחתו  שעמד  כפי  הגיוס  לחוק  בנוגע  בדיבורו 
למגר את שלטון החמאס - הוא מילא פיו מים. שתק 
כמו היה דובר צה”ל הנמנע מלהכיר בהפסקת האש. 
פרוש נתפס עד כה כסמן הימני באגודת ישראל, 
בכל הנוגע לחוק הגיוס שאיווט הניח על השולחן. 
ומש”ס,  התורה  מדגל  בחבריו  תלוי  הדבר  היה  לו 
בספר  כיום  נכללת  הייתה  כבר  החוק  שהצעת  הרי 
וחבריו מאגודה  ישראל. פרוש  החוקים של מדינת 
של  התורה  גדולי  מועצת  בהוראת  “נייט”  אמרו 

אגודה ומה שקרה מאז ועד הלום, ידוע לכל.
האוויר  לחלל  לזרוק  פרוש  ממאיר  היה  מצופה 
דווקא כעת את כל ציפורי הנפש המצייצות – ולא 
יצירתיים  כדי למצוא פתרונות  ובחכמה.  כך עשה, 
צריך ראשית לשקוד על יצירת אווירה טובה. עובדה 
כלפי  פרוש  של  המפויסת  לנימה  שבמקביל  היא 
איווט, לא נשמעו הצהרות מתלהמות נוספות מצד 
ישראל ביתנו, ולא בכדי )אצל ליברמן הבלתי צפוי 
יש לסייג בכל עת ולהוסיף: בשלב זה(. כל זה מלמד 
כי עליהם  שמאחורי הקלעים שני הצדדים מבינים 

לשמור על המקלעים כשהם נצורים. 

הסיטואציה הביטחונית הנוכחית מחייבת זהירות 
שבעתיים ומאלצת את חברי-הכנסת החרדים לנצור 
את לשונם ולהמעיט בנוכחות תקשורתית, כמו היו 
האם  עצמם  לבין  בינם  המתלבטים  ישיבות  בחורי 
למנגל בפארק בערבו של יום השואה. הבשר מוכן 
הגן,  בקצה  אבל  בנחיריים,  עולה  הריח  ומתובל, 
יארוב לו תמיד עיתונאי שיצלה את הממנגל – כמו 

בחד-גדיא.
להבנות  להגיע  חפץ  אכן  מצדו,  איווט  אם 
מעתה  יוכל  הוא  לממשלה,  להיכנס  לו  שיאפשרו 
של  האמיתיות  הביטחון  בבעיות  להתמקד  ואילך 
נוספים  משאבים  הקצאת  לדרוש  ישראל,  מדינת 
למשרד שבראשו הוא צפוי לעמוד ולחדול מלעשות 
שימוש תקשורתי נפסד בעולם התורה. ישנו לצערנו 
קלה  דרך  אין  שהרי  המטבע,  של  השני  הצד  גם 
בתקופה  מאשר  הישיבות  בבחורי  לזנב  מאשר 
הנושקת לימי לחימה. מתגובותיו של איווט בשבוע 
או  בבית  לשלום  פניו  האם  לדעת,  נשכיל  הקרוב 

שמא למלחמת אחים.

בין קודש לחולון 

הדוקטורנט למשפטים  הח"כ השמיני של ש"ס, 
שר  ראש-מטה  שלשום  תמול  ועד  ארבל,  משה 
בחזית  האחרונה  בקדנציה  עצמו  מצא  הפנים, 
ציבוריים.  מאירועים  החרדים  הדרת  נגד  המאבק 
)גילוי  בעבר  כאן  סוקרו  המשפטיים  העימותים 
בכובע המשפטי(  מעורב  הייתי  מהם  בכמה  נאות: 
וארבל תמיד היה במרכזם. הוא ניהל דיאלוג ממושך 
עם ארז קמניץ וצוות לשכת היועמ"ש ונחשב לגורם 
דינה  ליועמ"ש  המשנה  עם  לדבר  שיודע  היחיד 

זילבר, בעברית משפטית נטולת עגה חרדית.
קומץ בחורי הישיבות שחטאו בהצתת אש ביום 
השואה – תועד גם השנה לדיראון באחת התוכניות 
התקשורתיות, חובבות הרייטינג על חשבון החרדים. 
במקומו   - דיבתנו  מוציאי  הבחורים  של  ביזיונם 

מונח ונתון לטיפול המשגיחים בישיבות עם פתיחת 
דווקא  התרחשה  הגדולה  השערורייה  אך  הזמן, 
בחלקם של אלה שביקשו להתכנס ולזכור. ההנחיה 

על  המקוממת  המשפטית 
בחולון  הכינוס  ביטול 
השואה,  קדושי  לזכר 
שנערך  משום  ורק  אך 
אש  הצתת  היא  בהפרדה, 
קדושי  של  בחלקתם  זרה 
עשרות  מתוך  השואה. 
שהתקיימו  אירועים 
האירוע  נשלף  בחולון, 
 – בפינצטה  החרדי 
ממוקד.  לסיכול  כיעד 
ביקשו  שלזכרם  הקדושים 
להתכנס,  המשתתפים 
אך  בחייהם,  הפרדה  נהגו 
הזוכרים  הצטוו  במותם, 
שמם,  את  המייחדים 
לחלל את השקפת עולמם. 
זו אינה הדרת נשים, אלא 
פגיעה  תוך  חרדים,  הדרת 
בזכרם של הנרצחים שאת 

מורשתם אנו משמרים.
ההסברים,  יועילו  לא 
אז  ערלה.  האוזן  כי  יען 
ר' מוישה ארבל,  לך,  הנה 
 – הראשונה  המשימה 
למידותיך.  ממש  שתפורה 
מחקיקה  מנוס  אין 
זכותו  את  שתסדיר 
הציבור  של  המוקנית 
על-פי  לנהוג  החרדי 
כשהוא  גם  חייו,  אורחות 
מתכנס לזכר מתיו. לא רק 

נשמת הקדושים חייבת שתהא צרורה בצרור החיים, 
ציוו  במותם,  והאמונית.  הדתית  מורשתם  גם  אלא 

לנו את אורחות החיים.

לא יועילו ההסברים, יען 
כי האוזן ערלה. אז הנה 

לך, ר' מוישה ארבל, 
המשימה הראשונה – 

שתפורה ממש למידותיך. 
אין מנוס מחקיקה 
שתסדיר את זכותו 

המוקנית של הציבור 
החרדי לנהוג על-פי 

אורחות חייו, גם כשהוא 
מתכנס לזכר מתיו. לא רק 

נשמת הקדושים חייבת 
שתהא צרורה בצרור 

החיים, אלא גם מורשתם 
הדתית והאמונית

לראשונה מ'צוק איתן' – מחיר בחיי אדם. הרכב שספג פגיעה ישירה. צילום: דוברות המשטרה
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4 הרוגים, 700 שיגורים והפסקת אש
לראשונה מ'צוק איתן': ארבעה ישראלים נהרגו מפגיעות רקטות שנורו מרצועת עזה • בין ההרוגים: הרב פנחס מנחם פשווזמן הי"ד, חסיד גור מאשדוד ואב 

לפעוט • בסדרת מטחים חריגה נורו כ-700 רקטות לשטח ישראל, במקביל, צה"ל חיסל את איש הכספים של חמאס • בבוקר יום שני הושגה הפסקת אש

אוריאל צייטלין
צילומים: באדיבות המשפחה, דוברות כב"ה 
לכיש, דוברות המשטרה, קובי גדעון )לע"מ(

השבוע  במהלך  נרשם  נוסף  הסלמה  סבב 
האחרון בדרום, וגבה את חייהם של ארבעה בני 
גור  אדם, בהם צעיר חרדי המשתייך לחסידות 

ובמהלכו נרשמו 700 שיגורים לשטח ישראל. 
הסבב החל ביום שבת סמוך לשעה 10:00, אז 
האזורית  במועצה  אדום  צבע  אזעקת  נשמעה 
אזעקה  מכן  לאחר  דקות  וכמה  הנגב  שער 
עזה.  ברצועת  יעדים  ותקף  הגיב  צה"ל  נוספת. 
נרשמו  וכבר  הראשון  חצי שעה מהשיגור  תוך 
50 שיגורים, כאשר השיגור המרוחק ביותר היה 
באשדוד, 40 קילומטר מהגדר. שעה לאחר מכן, 
זוהו בישראל עוד 40 שיגורים. עד מוצאי שבת 
נרשמו כ-200 שיגורים לעבר שטח ישראל וכ-

120 תקיפות יעדים ברצועת עזה. 
התייעצות  קיים  הממשלה  ראש  חריג,  בצעד 
ביטחונית במהלך השבת עצמה. כמו כן, בסמוך 
לשעה 12:30 ביום שבת קודש, רקטה ששוגרה 
במועצה  בבית  ישירות  פגעה  עזה  מרצועת 
האזורית חוף אשקלון. מעט לפני כן,  ראש של 
בשער  בישוב  בבית  מחסן  על  נפל  מיירט  טיל 

הנגב. 
 80 כבת  אישה   ,15:00 השעה  לאחר  מעט 
בעקבות  בפניה  מרסיסים  קשה  באורח  נפצעה 
נפילת רקטה בקריית גת. בניה סיפרו כי היא יצא 
אזעקות  אותה  תפסו  ובדרך  בנה  לבית  מביתה 
צבע אדום והיא לא הספיקה להתגונן. הפצועה 
פונתה לבית החולים ברזילי. לאחר כמה דקות 
נרשמו עוד מטחים כבדים לעבר יישובים רבים, 
מפגיעת  קשה  באורח   50 כבן  גבר  נפצע  מהם 
באשקלון.  רקטה  נפילת  לאחר  ברגליו  רסיסים 
טילים,  מטח  בעקבות   ,18:00 לשעה  בסמוך 
רקטה פגעה ישירות בבית ביישוב בעוטף עזה. 
במצב  החרפה  נרשמה  שבת  מוצאי  במהלך 
המתוח והרשויות השונות החליטו שלא לקיים 
נורה  השבת,  צאת  לאחר  שעה  וחצי  לימודים 
מטח רקטות נוסף לעבר יישובי הדרום, ונרשמו 
לאחר  ושדרות.  אשקלון  גת,  בקריית  יירוטים 
כשעה, רקטה פגעה בחצר בית באופקים, שהיה 

ריק באותה עת. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. 
באזור  אזעקות  נשמעו   ,22:00 לשעה  סמוך 
שבע  בבאר  גם  ובהמשך  והסביבה  אשדוד 
ספר  בבית  רקטות  פגעו  בה  אש,  חטפה 
השכונות  באחת  במבנה  נוספת  ואחת  בעיר 
נפגעים  היו  לא  שמים  בחסדי  המערביות. 
באחד  בית  בחצר  פגעה  רקטה  כן,  כמו  בנפש. 
אחד  אדם  בנגב.  הבדואית  בפזורה  היישובים 
מטחים  לחצות,  סמוך  מרסיסים.  ברגלו  נפצע 
ויישובי  שבע  באר  העיר  לעבר  נורו  כבדים 
שוגר  רקטות  מטח  מכן,  לאחר  שעה  הסביבה. 
לעבר אזור התעשיה אשקלון ויישובים נוספים 

באזור עוטף עזה. 
מלוות  רקטות  עשרות  שוגרו  הלילה  במהלך 
המקרים  באחד  כאשר  אדום,  צבא  באזעקות 
לשעה  בסמוך  בשדרות.  בבית  פגעה  רקטה 
2:00, רקטה פגעה בבית מגורים בעיר אשקלון 
וגרמה למותו של משה אגדי ז"ל, בן 58, שנפגע 
הוא  תחילה  בעיר.  בית  בחצר  שנפלה  מרקטה 
עם  אנוש  במצב  ברזילי  החולים  לבית  פונה 
פגיעות מרסיסים בחזהו ובבטנו, אולם בהמשך 
וארבעה  אשה  אחריו  הותיר  הוא  מותו.  נקבע 

ילדים. 
אחיו שמוליק סיפר בראיון לגלי צה"ל כי אגדי 
ישן הלילה בבית של חמותו בעיר, ושם נפגע. 
הוא  נפילת הרקטה  בזמן  בני משפחתו,  לדברי 
ואשתו  שהוא  סיפר  אחיו  בממ"ד.  שהה  לא 
ואז  לאזעקה,  אזעקה  בין  אוויר  לנשום  "יצאו 
אותו  תפס  זה  הביתה  להיכנס  רצו  כשכולם 
בפתח הדלת". מסע הלווייתו התנהל במתכונת 
מאובטחת ככל האפשר. לאחר מספר הספדים 
לאחר  שם  הקבר,  לחלקת  המסע  יצא  קצרים 
דקות ספורות ביקשו אנשי הביטחון מהמלווים 
לפנות את המקום. הלוויה כולה הסתיימה תוך 

פחות משעה. 
"כשסיפרו לי שהוא מת חשבתי בהתחלה שזה 
בית  גבאי  פרץ,  פנחס  סיפר  לב",  היה ממחלת 
הכנסת בו התפלל אגדי. "הוא כזה בחור טוב, 
הוא  אתמול  רק  הכנסת.  לבית  כסף  המון  תרם 
רקד שם עם ספר תורה". טלי, קרובת משפחה 
לעזוב  שביקשו  אחיינים  על  סיפרה  אגדי,  של 
את העיר אחרי התקרית. "הוא התכוון להיכנס 
איש  נתפס,  לא  זה  הספיק.  ולא  המוגן  לחדר 
כזה", אמרה. "הוא היה אדם עם נשמה גדולה, 
תמיד עזר", אמר גם דני מימון, חברו של אגדי. 

"זה אסון".

יום ראשון: שלושה הרוגים 
בכל  לימודים כמעט  לא התקיימו  ראשון  ביום 

שהתפוצצה  רקטה  על  ודווח  הדרום  יישובי 
פגעו  רסיסים  ילדים.  גן  בלילה בשדרות בחצר 
בגן וגרמו לו נזק רב. לאחר כמה מטחים בשעות 
בעוד  בישראל,  יחסית  רגיעה  נרשמה  הבוקר, 
עזה  ברצועת  העת  כל  להפציץ  ממשיך  צה"ל 

יעדים משמעותיים מאוד. 
אדום  צבע  אזעקת  הופעלה   11:10 בשעה 
נגב,  ושדות  הנגב  שער  האזוריות  במועצות 
כמה  ולאחר  המוחלט  השקט  את  ששבר  מה 
אותרה  הנגב  שער  מיישובי  באחד  שיגורים. 
שהו  לא  בו  הילדים,  גני  מבנה  בקרבת  נפילה 
ילדים באותה העת. בשעה 13:00, נרשם מטח 
כבד מאוד לעבר ישובים רבים. עשרות שיגורים 
אדום.  צבע  אזעקות  עשרות  לצד  נרשמו 
האזעקה גרמה לכמה נפילות, כאשר אחת מהן 
הייתה במפעל באשקלון וגרמה למותו של זאיד 

אל-חמאמדה בן ה-49. 
סיפר:  לוגסי  ישראל  במד"א  בכיר  חובש 

 3 ראינו  רב,  בהרס  הבחנו  למקום  "כשהגענו 
גברים שוכבים מחוץ למפעל. צעיר כבן 22 שכב 
כשהוא מחוסר הכרה וסבל מפצעי רסיסים בכל 
40 גם  חלקי הגוף, בסמוך אליו שכב גבר כבן 
הוא מחוסר הכרה עם פציעות מרסיסים בגופו 
בהכרה  כשהוא  במקום  התהלך  שלישי  ופצוע 
הענקנו  בגב.  מדממת  מפציעה  וסובל  מלאה 
בשטח  חיים  מציל  רפואי  טיפול  לפצועים 
ופינינו אותם תוך המשך טיפול בדחיפות לחדר 
הטראומה בבי"ח כשמצבו של הצעיר בן ה 22 
אנוש, הגבר בן 40 קשה והגבר כבן 50 בינוני". 
כל העת נרשמו עוד נפילות ואירוע מצער נוסף 
פדר  משה  נהרג  לגבול  בסמוך  כאשר  אירע, 
נגד טנקים פגע במכוניתו  ז"ל בן ה-68, שטיל 

כשנסע במועצה האזורית שער הנגב.
מסיבי  לירי  במקביל  הצהרים,  אחר  בשעות 
את  הנחה  הקבינט  והפצצות,  ישראל  לעבר 
ארגוני  נגד  התקיפות  את  להעצים  צה"ל 
הטרור ולעבות את הכוחות סביב עזה. בנוסף, 
לראשונה מאז 'צוק איתן' נרשם חיסול ממוקד 
הכספים  העברות  אחראי  חודרי,  אחמד  בעזה: 
חוסל.   – ברצועה  הטרור  לארגוני  מאיראן 
ובישראל, טופל פצוע בינוני עד קשה מפגיעת 
רקטה בשטח פתוח באשכול. מסוק של צה"ל 

הוזנק למקום. 
שטח  לעבר  כבד  מטח  שוגר   19:00 בשעה 
היום.  עד  ישראל  שידעה  מהגדולים  ישראל, 
מנחם  פנחס  של  למותו  גרם  הזה  המטח 
לתפוס  הצלחה  ללא  שניסה  הי"ד,  פשווזמן 
מחסה. הרב פשווזמן הי"ד, בן 21 ואב לפעוט 
הערב  בהמשך  הערב.  באותו  למנוחות  הובא 
הלילה המאוחרות  עד לשעות  ננצרה  לא  האש 
לפנות  ורק  אש  הפסקת  על  הדיווחים  למרות 
בוקר, הצדדים נצרו את האש. ביום שני בשעה 

7:00, הכריזו גם בישראל על חזרה לשגרה.

בפעם השמינית – הדרום תחת אש

"זכית להשלים את תפקידך בעולם"

המונים השתתפו ביום ראשון לקראת חצות 
במסע הלוויה קורע לב, שיצא מבית המדרש 
הגדול גור בירושלים, בראשות מרן אדמו"ר 
ירושלים  מבני  רב  קהל  ובהשתתפות  מגור 
שפופים  שהלכו  גור,  חסידי  ובמרכזם 
שנתעלה  האברך  של  מיטתו  אחר  וכואבים 
והיגון  ההלם  וטהורים.  קדושים  במעלות 
כי  על  המשתתפים  של  פניהם  על  ניכרו 
עלה המוות בחלוננו. מפאת ראש חודש לא 
נישאו הספדים, אך נשמעו דברי התעוררות 
המעשים.  ותיקון  הנפש  לחשבון  וקריאה 
מסע ההלוויה פנה להר המנוחות, שם נטמן 
בני  של  הדין  והצדקת  השבר  זעקת  לקול 

המשפחה, הקרובים והידידים.
ר' פנחס מנחם הי"ד נולד בבית שמש לאביו 
הרה"ג חיים דב פשווזמן, מחשובי הרבנים 
דחסידי גור בקהילת גור בבית שמש. ולאמו 
בת הרה"ח משה דוד פרידמן. בבית גדול זה 
וגדל  צרופה,  שמים  ויראת  לתורה  התחנך 
וצמח לתפארת. "זכיתי לגדל אותך 21, עוד 
מעט 22, שנים", ספד לו אביו בהלוויה, הרב 
חיים דב. "לא מבינים אבל בטוחים שזכית 
בשמחת  בעולם".  תפקידך  את  להשלים 
שם  על  מנחם'  'פנחס  בשם  נקרא  הברית 
מרן אדמו"ר בעל ה'פני מנחם' זצ"ל מגור. 
שמש  בבית  מנחם  פני  בת"ת  למד  בילדותו 
בו  מקום  בכל  גור.  בישיבות  ובבחרותו 
הקודמת  ביראתו  נפשו,  בעדינות  ניכר  למד 
ועדינות  אצילת  טובות,  ובמידות  לחכמתו 

נפש.
יצחק  ר'  אצל  כחתן  נלקח  לפרקו  בהגיעו 
יבלח"ט  זוגתו  עם  ויחד  מאשדוד,  ברוינר 
התורה  אדני  על  בישראל  נאמן  בית  בנו 

והחסידות, ואף זכו לילד. עם נישואיו קבע 
את לימודיו בכולל 'חושן משפט' המפורסם 
בעיר, שהוקם בידי הרה"ח ישראל שפרנוביץ 
שאיפתו  את  להגשים  זכה  כתליו  ובין  ז"ל, 
בלימודו.  מרובה  ברכה  ומוצא  יגע  כשהוא 
גם אתמול, היום הראשון של זמן הקיץ, עוד 
זכה לחבוש את ספסלי כולל האברכים שם 

מצא את שאהבה נפשו.
החסידים  ובבית  האברכים  לכולל  חבריו 
לעצור  התקשו  ו',  ברובע  ירט'  חיים  'בית 
זרמו  והן  אודותיו  שחו  כאשר  הדמעות  את 
שפניו  אברך  על  סיפרו  הם  הפוגות.  באין 
הפיקו אור ועל אהבת תורה שיקדה בקרבו. 
כך הם מספרים על אברך טוב ומטיב, גומל 
טובה  מילה  לומר  תמיד  שידע  בגופו,  חסד 
קבוצת  בו  ראתה  הצעיר  גילו  חרף  לשני. 
דמות  החסידים  בבית  הצעירים  האברכים 
לחיקוי, כשהוא היה זה שהתמסר להם ודאג 
מקומו  את  ימצא  אברך  כל  וכי  ישתלבו  כי 

ב'שטיבל'. 
ת.נ.צ.ב.ה
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חייו.  מסלול  את  כך  תכנן  לא  ארבל  משה 
הצעיר מלא האמביציות הספיק בשנות לימודיו 
המשיך  משם  לרבנות,  סמיכה  להוציא  בכולל 
ללימודי תואר ראשון ושני במשפטים, לקראת 
מאחורי  קצר  מסלול  אחרי  דוקטורט.  לימודי 
הקלעים של ש"ס, הוא מצא עצמו ח"כ, ועדיין 

מתקשה להתמודד עם אור הזרקורים.
לאילנה  בן  תקווה,  בפתח  גדל   ,35 ארבל, 
המועצה  יו"ר  ומ"מ  ש"ס  פעיל  ולרחמים, 
הדתית בעיר לשעבר. הוא למד בת"ת 'שארית 
ולאחר  דוד'  'נחלת  לישיבת  המשיך  ישראל', 
נישואיו קבע את מושבו בבית המדרש של 'כסא 

רחמים'.
משפט  בבית  התמחות  שסיימתי  "אחרי 
דוקטורט  ללימודי  נרשמתי  ברמלה,  השלום 
הכיר  משותף  חבר  ואז  חיפה,  באוניברסיטת 
להיות  לי  שהציע  צור,  בן  יואב  ח"כ  את  לי 
בפוליטיקה  להתעסק  בלי  שלו,  חקיקה  יועץ 
חלילה, רק בנושאים מקצועיים", מתאר ארבל. 
"התלבטתי מאוד, הייתי במסלול אחר לחלוטין, 
המדינה  של  ברמה  להשפיע  היכולת  אבל 
לי  גרמו  בעיקר,  חברתיים  תהליכים  ולהוביל 

להגיד כן. משם הכל היסטוריה".
עשה  שלו  הראשונה  האש  טבילת  את 
נתניהו-לפיד-בנט. למרות שלכאורה  בממשלת 
היה כמעט נטול השפעה, ארבל רואה בתקופה 
שלו:  הגדולים  השיעורים  אחד  את  ההיא 
הציבור  שלדעתי   - העצום  הערך  את  "למדתי 
בניסיון הפרלמנטרי האדיר של חברי   – שוכח 
הכנסת החרדיים. אנשים כמו ועקנין, איציק כהן 

וגפני, עשו דברים מדהימים".

בימים ההם ניסה שר האוצר יאיר לפיד לקדם 
הכספים  וועדת  בראשות  אפס.  מע"מ  חוק  את 
הצלחה  בחוסר  שניסה  סלומיאנסקי,  ניסן  עמד 
רוצה  כששר  כלל,  "בדרך  החוק.  את  להכין 
בוועדה.  לדיונים  מגיע  הוא  רפורמה  לקדם 

לפיד לא טרח להגיע, ומה שהח"כים החרדיים 
לעבודה  ספר  בית  היה  כאופוזיציה  עשו 
לא  אכן  החוק  דבר,  של  בסופו  פרלמנטרית". 

עבר.
כהן  מאיר  הרווחה  שר  הקים  ימים  באותם 
בעוני.  ועדת אלאלוף למלחמה  )יש עתיד( את 
ארבל  משה  לקח  מבריק,  פרלמנטרי  בתרגיל 
את המסקנות שהוגשו לממשלה, פירק את כל 
כהצעות  לאחת  אחת  אותן  והגיש  ההמלצות 
ושר  הצעה  מעלים  היינו  שבוע  "מדי  חוק. 
להסביר  נאלץ  הוועדה,  את  שהקים  הרווחה 
היה  משזה  יותר  מתנגדת.  הממשלה  למה 
משעשע והביך את הקואליציה, היה לנו סיפוק 
פירוק  לפני  שעות  להעביר,  שהצלחנו  גדול 
פסיכודידקטי  אבחון  לתקצוב  חוק  הממשלה, 

לילדים נזקקים", כך ארבל.
ש"ס  של  כניסתה  עם  וחצי,  שנה  אחרי 
לממשלה היוצאת, נקרא ארבל ע"י אריה דרעי 
הפנים,  במשרדי  לשכתו  מטה  כראש  לשמש 

הנגב והגליל.
איך נראית העבודה במחיצת דרעי?

דורש  שזה  מהעובדה  להתעלם  אפשר  "אי 
פשוטה  מסיבה  נפש,  ותעצומות  כוחות  המון 
אדם  הוא  בינוניות.  להכיל  מסוגל  לא  השר   –
שמדייק בפרטים בצורה בלתי רגילה, אתה יכול 
מהי  אותו  לשאול  בלילה,  באחת  אותו  להעיר 
המקומיות  הרשויות  של  האיזון  מענק  נוסחת 
והוא ידע לומר בע"פ. גם אנשי מקצוע, פקידים, 
כשנכנסים  באוצר,  התקציבים  אגף  אנשי 
לישיבה איתו מכינים את עצמם כי מבינים שאי 
אפשר להיות בערך. זה מצריך ממך להיות כל 
הזמן דרוך, עדיף להגיד 'לא יודע' מאשר לומר 
את  מכולנו  הוציא  זה  אבל  מדויק,  לא  נתון 

המקסימום".
ארבל מציין כי למרות הקושי, היכולת לעבוד 
שנותן  שר  יש  "אם  מיטבית:  דרעי  של  לצדו 
דרעי.  הוא  העבודה  את  לעשות  שלו  ליועצים 
ברגע שהוא נותן את אמונו באנשים שלו, הוא 
זכיתי  מהכלל.  יוצא  באופן  לעבוד  להם  נותן 
לאמון רב שבא לידי ביטוי לא בללכת עם דרגות 

על הכתף אלא באחריות כבדה".
אם זה היה תלוי בו, ארבל היה נשאר מאחורי 
המאפשר  חוק  לתיקון  המתין  הוא  הקלעים. 
אמון  במשרת  למנכ"ל  משנה  למנות  לשרים 
ותכנן להישאר באלמוניותו. אבל אז הודיעו לו 

כי ממתין לו מקום ריאלי ברשימה לכנסת. "זה 
שינויים  ממני  דרש  זה  שלי,  מיוזמה  הגיע  לא 
זרים, כמו לדבר  לי  הסתגלותיים, דברים שהיו 
עם ישראל פריי מ'קו עיתונות'... לפני זה נהניתי 

מהאלמוניות".
איך הרגשת ביום השבעת הכנסת?

כמו  משפטים  בעבר  כבדה.  מאוד  "אחריות 
לי מהצד כסוג  היו נשמעים  נוטל'  אני  'עבדות 
אתה  לעצמך,  מגיע  כשזה  אבל  קלישאה,  של 
מרגיש כמו משקל 10 טון נופל לך על הצוואר. 
שלי,  להורים  רוח  קורת  של  רגע  גרמתי  אם 

בעיקר לאבא – היה שווה".
את  לכבוש  מנסים  חדשים  שח"כים  בזמן 
משה  מפתיע  מתלהמות,  בהצהרות  הכותרות 
על  נשאל  כשהוא  מכילים.  במסרים  ארבל 
ארבל:  עונה  בכנסת,  שלו  המרכזי  האתגר 
הלל  כבית  נפסקה  שהלכה  אומרים  "חז"ל 
בגלל שהם היו בעלי ענווה והקדימו דברי בית 
שמאי לדבריהם. ההזדמנות הגדולה היא לייצר 
ברי הפלוגתא שלך.  דווקא עם  שיתופי פעולה 
מערכת  כל  לרדוד,  השיח  את  להפוך  קל  מאד 
הבחירות הייתה כמעט ללא מצע רק פרסונלית, 
לנו  יש  ומהות.  דרך  על  לא  אנשים  על  דיברו 
הזדמנות להכיר את בעלי המחלוקת, להמשיך 
לחלוק עליהם אבל להכיר את הסיפור שלהם, 

לדעת לומר אותו, להבין מה כואב להם".
תן דוגמה...

"אני למשל לא חושב שדינה זילבר )המשנה 
דעת  לחוות  האחראית  לממשלה,  ליועמ"ש 
היא  פ.(  י.  ציבורי,  במרחב  הפרדה  שאוסרות 
בבוקר  קמה  היא  משמעית.  חד  העם,  אויבת 
טוב  מקדמת  שהיא  ומאמינה  עבודה  ליום 
למדינת ישראל, זאת האמונה שלה. אלא מה, יש 
בינינו מחלוקת על גבולות הגזרה, איך הדברים 
צריכים להיראות. הכי קל למשוך את הדברים 
לוויכוח אישי, אבל אני חושב שכשאנחנו דנים 
מה  מבינים  השני,  הסיפור של  על  המהות,  על 
ואז מביעים עמדה  באמת תפיסת העולם שלו, 
יותר  הרבה  להישגים  להגיע  אפשר   – שונה 

משמעותיים".
ביום הראשון לכינון הכנסת ה-21, יצר ארבל 
שיתוף פעולה ראשון. יחד עם ח"כ מיכל רוזין 
תע"ל(,  )רע"מ  סעדי  אוסאמה  וח"כ  )מר"צ( 
"הרי  דרכים.  בתאונות  למלחמה  שדולה  הקים 
זה נגע שכואב לכולם, למה שלא נשתף פעולה? 
נבחרנו לייצר חיבורים, על ה-20% שבמחלוקת 
– נישאר חלוקים, 80% מהדברים אנחנו רואים 

עין בעין – אין סיבה שלא נעבוד יחד".
יש תחום מסוים אותו אתה מתכוון 'לאמץ'?

פריבילגי  מאוד  זה  בעבר,  זה  על  "חשבתי 
חיבוק  ולקבל  בו  לטפל  אחד,  נושא  לקחת 
תקשורתי. אבל בסוף הציבור שלח אותי לכנסת 
משלם  הציבור  לו,  כואב  מה  יחליט  והציבור 
אעבוד.  מה  על  יחליט  והוא  המשכורת  את  לי 
אותך,  שימתג  מה  זה  כי  אחד  בדבר  להתעסק 

פוגע באינטרס של הציבור".
מהי קואליציית החלומות מבחינתך?

הקיימים,  לשחקנים  לב  ובשים  להיום  "נכון 
מ-65  יותר  של  לממשלה  היתכנות  רואה  לא 
הידועים לנו. אין לי ספק שעם הזמן, כשנושאים 
כבדים כמו גיור וגיוס יבואו על פתרונם, נחתור 

לממשלה רחבה, זהו אינטרס לאומי".

מאזוז  הרב  של  כנאמנו  הוצגת  הדרך  בתחילת 
בש"ס, האם אתה אכן כזה או שהפכו אותך לניצב 

במריבה לא לך?
"אומר זאת כך: מטעם ש"ס לא יצאה הודעה 
או  כזה  גורם  של  נציג  להיותי  בנוגע  רשמית 
מועצת  של  נציגים  הם  הסיעה  חברי  כל  אחר. 
החכמים בלבד. יחד עם זאת, אישית אני רואה 
ישיבה,  ראש  מאזוז,  הרב  של  תלמידו  עצמי 
קצרה  לא  תקופה  למדתי  בתורה,  גאון  ת"ח, 
אירוסיי.  בשמחת  ישתתף  שהרב  זכיתי  בביתו, 
בשיקול  תלויה  לא  חכמים  לתלמידי  אהבתי 

פוליטי כזה או אחר".
מישהו  במפלגה,  בולט  לנציג  דוגמה  לך  יש 

שאתה רואה בו דוגמה אישית?
מי  "דווקא  בוחר:  הוא  קל,  הרהור  אחרי 
במיתוג  עוול  לו  עשתה  החרדית  שהתקשורת 
שלו לאורך שנים, השר יצחק ועקנין. אם ייצא 
הכנסת  של  היועמ"ש  עם  בהזדמנות  לדבר  לך 
ועקנין  על  לומר  לו  יש  מה  תשמע  ינון,  איל 
והתבונה,  הניסיון  מלבד  ותופתע.  כפרלמנטר 
יש לו יכולת נדירה מאד לקדם חקיקה והוא אכן 
קידם חקיקה משמעותית מאד. עם ישראל חייב 

לו הרבה".
על שאלה אחת בלבד מסרב ח"כ משה ארבל 
להשיב. מתוקף היותו איש מקצוע ונאמן ליו"ר, 
הוא הפך לחבר בצוות המו"מ הקואליציוני אך 
בו.  לנעשה  וכל  מכל  להתייחס  מוכן  אינו  הוא 
של  מלא  חיסיון  עצמי  על  והחלתי  עו"ד  "אני 
ברצינות  ספק  אומר,  הוא  עו"ד-לקוח",  יחסי 
על  אסר  דרעי  פרסומים  פי  על  בהומור.  ספק 
ארבל  אך  בנושא,  להתראיין  המפלגה  נציגי 
מרביות  תוצאות  יביא  שמו"מ  "כדי  כי  מסביר 
לא  הפנימיים  בחדרים  להתנהל  צריך  הוא 

בתקשורת".
לסיום, איפה נפגוש את משה ארבל בגיל 50?

אמי  של  שתפילותיה  ובתקווה  "בעזרת ה' 
תתקבלנה – חוזר לכולל".

"אשתף פעולה עם ברי הפלוגתא, 
דינה זילבר לא אויבת העם"

משה ארבל, הח"כ הצעיר במפלגת ש"ס בראיון אישי מרתק • על העבודה לצד דרעי: "דורשת המון כוחות, השר לא מסוגל להכיל בינוניות" 
• על המפלגות החרדיות: "הציבור שוכח את הניסיון הפרלמנטרי העצום שלהם" • על רגע ההשבעה: "מרגיש כמו משקל 10 טון נופל על 

הצוואר" • וגם: השדולה שהקים עם מרצ ורע"מ תע"ל, הקשר לרב מאזוז, והח"כ שהתקשורת עשתה לו עוול

"הכי קל למשוך 
את הדברים לוויכוח 

אישי, אבל אני חושב 
שכשאנחנו דנים על 
המהות, על הסיפור 

של השני, מבינים מה 
באמת תפיסת העולם 

שלו, ואז מביעים עמדה 
שונה – אפשר להגיע 
להישגים הרבה יותר 

משמעותיים"

"זה מאוד פריבילגי 
לקחת נושא אחד, 

לטפל בו ולקבל חיבוק 
תקשורתי. אבל בסוף 

הציבור שלח אותי 
לכנסת והציבור יחליט 

מה כואב לו, הציבור 
משלם לי את המשכורת 

והוא יחליט על מה 
אעבוד. להתעסק בדבר 

אחד כי זה מה שימתג 
אותך, פוגע באינטרס 

של הציבור"

"

"
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אלפים בכינוס השנתי 
הגדול של 'לב לאחים'

עוזי ברק

מעמד מרומם ומרגש בראשות מרן שר התורה 
הגרי"ג  הישיבה  ראש  ומרן  קנייבסקי  הגר"ח 
אדלשטיין ולמעלה ממאה מגדולי וזקני ראשי 
הישיבות רבנים וגדולי תורה היווה את מרכזו 
לאחים'  'לב  של  הגדול  השנתי  הכינוס  של 
שהתקיים ביום רביעי באולמות 'ארמונות חן' 
בבני ברק בהשתתפות אלפי אברכים בני תורה 

פעילי ומתנדבי 'לב לאחים'.
וכבוד  שמים  שם  קידוש  של  מעמד  זה  היה 
גדולות  הפועל  לאחים'  'לב  לחיזוק  התורה, 
בהפצת  והיהדות  התורה  לחיזוק  ונצורות 
רחוקים  וקירוב  ישראל  ילדי  חינוך  תורה, 
רוחנית של ממש בכל רחבי  ומחולל מהפכה 

ארץ הקודש.
הכינוס השנתי הגדול התקיים בשנה זו בחסות 
שנות  'שבעים  בסימן  ועמד  ברק  בני  עיריית 
החל  והקירוב'  ההצלה  במערכות  עשייה 
לפני  התורתי'  המחנה  פעילי  'חבר  מהקמת 
תורה,  להפצת  הפעילות  ועד  שנה  שבעים 
הנעשית  וקירוב הרחוקים  ישראל  ילדי  חינוך 
פעילי  התורה  בני  האברכים  המוני  ידי  על 

ומתנדבי 'לב לאחים'.
שר  מרן  ובנוכחותו  בשמו  נאמר  במעמד 

החובה  גדולה  'כמה  קניבסקי  הגר"ח  התורה 
להחזיר את השיים התועים לאבינו שבשמים 
לאחים'  'לב  ארגון  של  הזכות  גדולה  וכמה 
ראש  מרן  נפשם'.  ובמסירות  בפעילותם 
הישיבה הגר"ג אדלשטיין אמר במשאו: 'כלל 
ממזכי  שהוא  אחד  וכל  זכויות  צריך  ישראל 
הרבים משפיע זכויות לעצמו ולכלל כולו, אין 
לשער את הזכות הגדולה של המשפיעים על 

המושפעים ועל הכלל כולו'.
רבי  הגדולים:  הגאונים  דברים  נשאו  כן  כמו 
דב לנדו, רבי ברוך דב פוברסקי, גאב"ד העדה 
החרדית רבי משה שטרנבוך, רבי משה צדקה 
ברודני  אליהו  ורבי  יוסף'  'פורת  ישיבת  ראש 

מגדולי התורה בארה"ב.
במקביל לכינוס האברכים התקיים בכל אותן 
ולמתנדבות  לפעילות  נפרד  כינוס  שעות 
'ארמונות  באולמי  הארגון 
התכנסו  שם  פרידמן', 
נשים  לאלפיים  קרוב 
מכל  ומתנדבות  פעילות 
כאשר  הארגון.  מחלקות 
ורבנן'  מרנן  דבר  'מעמד 
וחלקים נוספים של הכינוס 
מועברים אל כינוס הנשים 

בהקרנה ישירה.

יום העצמאות שכולו תורה 
יתקיים על ידי 

"תפארת רפאל" בתל אביב
משה אברהמי 

השנה  גם  ישתתפו  הארץ  קצווי  מכל  אלפים 
ביום  יתקיים  אשר  תורה"  שכולו  ב"יום 
התורה  מוסדות  ע"י  אביב  בתל  העצמאות 
'תפארת רפאל' מיסודו של מרן מאור ישראל 
עוד   - הרעיון  את  והגה  יזם  אשר  זיע"א, 
- להפוך את  כשכיהן כרב הראשי לתל אביב 
יום העצמאות מיום של חולין וריקנות ולנצלו 
ליום של התכנסות לבתי כנסת ללימוד תורה. 
ובקש מתלמידו הרב שלמה זביחי, להפוך יום 

זה ליום של תורה.
במוסדות  השנה  יתקיים  תורה,  של  כינוס 
'תפארת רפאל' בתל אביב. הרב שלמה זביחי 
מעט  מגלה  רפאל"  "תפארת  ק"ק  של  רבה 
ומהכנות  תשל"ג  משנת  שצבר  הרב  מניסיונו 
הציבור  את  להוציא  בכדי  שנעשו  הרבות 
משעות הבוקר מביתו ולהביאו להיכל ביהמ"ד 
תחילת  תורה,  בלימוד  כולו  היום  את  לנצל 
היום יחל בקריאת תהלים לשלום עם ישראל, 
וחלוקת סידור תפילה מפואר בהדפסה מיוחדת 
רפאל"  "תפארת  לתלמידי  המארגנים  של 
המשתתפים  ציבור  שרה".  "עטרת  ותלמידות 
שהקדימו בואם לבוא, יקבלו מופע אור קולי 
כשרות  ב"סוד  וייחודי  מרהיב  מאוד  מושקע 
בשיעור  מיד  יפתחו  מכן  לאחר  המוצרים", 
רב  שליט"א  זביחי  שלמה  הרב  ע"י  הלכתי 

קהילת "תפארת רפאל". 

של  המרכזי  משאו  עם  לשיאו  יגיעו  המעמד 
יוסף  יצחק  רבי  הגדול  הגאון  הראש"ל  מו"ר 

שליט"א, על מנת להמשיך את מסורת אביו.
'תפארת רפאל' מסר,  יו"ר  זביחי,  דניאל  הרב 
כי בשנים קודמות גדשו את האולם בתל אביב 
הערב  ולקראת  משתתפים  של  רבות  מאות 
הנחשבים  רבים  יהודים  גם  מגיעים  והלילה 
יום  שבאותו  למרות  וזאת  רחוקים,  לכאורה 
לרוח  שלא  בידור  מופעי  אביב  בתל  נערכים 
נוספים  מקומות  הכינו  השנה  ולכן  התורה. 

לקלוט את כל המשתתפים.
עשיר  כיבוד  לציבור  יחולקו  היום  כל  במשך 

עם שתיה חמה וקרה מגוונת לציבור הרחב.
עול  בקבלת  הלילה  בחצות  יסתיים  האירוע 
בנש"ק  ע"י  ונדירה  מרגשת  שמים  מלכות 
של  רבה  שליט"א  אבוחצירא  יחיאל  הרה"ג 

העיר רמלה.

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!
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זה כן משנה
איזו מכינה!

המכינה לנשים במכללת מבחר
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את מוזמנת לצמוח, לגדול ולהתקדם
במסגרת חרדית איכותית ובאווירה תורנית

  שירותי אנוש ורב תחומי   עבודה סוציאלית
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תנופת כ של  בשיאה  ניצבת  שמאוחדת 
פיתוח מואצת, שורת מרפאות הולכת 
והציבור  הארץ  רחבי  בכל  ומוקמת 
המובילה  כקופה  בה  בחר  החרדי 
הפריסה  השלמת  על  הבשורה  מגיעה  ביותר, 
המורחבת וחסרת התקדים בעיר בני ברק. היקפי 
שקלים,  במיליוני  שנאמדים  בעיר,  ההשקעה 
שירותים  מעטפת  ברק  בני  לתושבי  מספקים 
מקצועיים אשר ניכרת בשטח. לקוחות מאוחדת 
מומחים,  רופאים  ממגוון  נהנים  ברק  בבני 
משירותיהם  מעניקים  אשר  שם  ובעלי  בכירים 

הרפואיים לתושבי העיר.

שלוש  במשך  כי  עולה  הלאומי  ביטוח  מדו"ח 
שנים ברציפות מאוחדת היא המובילה במספר 
המצטרפים נטו בבני ברק מול כל הקופות. בבני 
ברק מקבלים המבוטחים  את מיטב השירותים 
ברחבי  מרפאות  של  רחב  במגוון  הרפואיים 
נוספו  בלבד,  האחרונות  השנים  בחמש  העיר. 
בעיר בני ברק בנוסף למרפאות הקיימות, 3 בתי 
מרקחת, מרכז בריאות האישה, מכון התפתחות 
פיזיותרפיה, מרפאת שיניים, מכון  הילד, מכון 
סכרת, רפואה משלימה, מוקדי חירום והסכמים 
עם מעייני הישועה ו'עזר מציון'. מאוחדת בעיר 
באמצעות  ומקצועי  מותאם  שירות  מעניקה 
הרפואית  הבמה  מקדמת  בכירים  רופאים 

בישראל, 

גם  כמו  בעיר,  ההשקעה  היקף  את  להבין  כדי 
את ההתפתחות שהיא חווה בשנים האחרונות, 
כהן,  מרדכי  משה  הרב  עם  לשיחה  התיישבנו 
ומנהל  מאוחדת  של  מרכז  מחוז  מנהלת  סגן 
מגזר חרדי במרכז. כשהוא מדבר על מאוחדת, 
זה כמו שטף מים שקשה לעצור אותו. הוא חי 
התקדמות  וכל  מרפאה  כל  מכיר  הוא  זה.  את 
כולל  דבר,  שום  פיקוחו.  שתחת  המחוז  בערי 
לעצור  יכול  לא  מועד,  מבעוד  שהכנו  שאלות 
לא  מרכז  מחוז  מאוחדת  את  גם  כמוהו,  אותו. 
ניתן לעצור. בנחישות, בעוצמה ובחזון מובילה 

שירותי  של  השקטה  המהפכה  את  מאוחדת 
הבריאות ברחבי הארץ.

על  ויותר  יותר  שומעים  האחרונה  בתקופה 
הקשתות",  "מרפאת  החדשה,  המרפאה 
את  הביא  מה  אסם.  במתחם  שנפתחה 

מאוחדת לפתוח שם מרפאה ?

"הקמת המרפאה החדשה של מאוחדת במתחם 
אסם בבני ברק", מסביר הרב כהן, "מגיעה על 
הקופה  את  להפוך  אסטרטגית  החלטה  רקע 
למובילה ביותר גם בעיר בני ברק. לפני שלוש 
זאב  מר  הקודם  הקופה  מנכ"ל  החליט  שנים 

כפרויקט  ברק  בני  העיר  את  לקחת  וומרברנד 
אישי שלו, והיום ממשיכה המנכ"לית החדשה, 
את  שממקם  קו  באותו  רגב-רוזנברג,  סיגל  גב' 
כקופה  העדיפויות.  סדר  בראש  ברק  בני  העיר 
החרדיות,  ערים  בכל  החרדי  במגזר  המובילה 
אנחנו שואפים לתת את המיטב גם בבני ברק. 
העדיפוות  סדר  בראש  ממוקמת  המקצועיות 
האיכותית  הרפואה  את  להביא  חשוב  שלנו, 
ביותר אל כל תושבי בני ברק בפריסה מורחבת 
ועל  נגישות  על  לשמור  וכמובן  השכונות  בכל 
העגלה",  "מרחק  אצלנו  שמכונה  הגעה  מרחק 
כדי שגם משפחות חרדיות שאין ברשותן רכב 

יוכלו להגיע למרפאות שלנו עם עגלה. 
פיתוח  בתנופת  מאוחדת  האחרונות  שנה  ב15 
העיר  את  לקח  המנכ"ל  ברק  בבני  נרחבת 
להגיע  שלנו  והשאיפה  שלו  אישי  כפרויקט 
לרמת פריסה זהה כמו ביתר הריכוזים החרדים. 
ואכן בתוך תקופה קצרה, הגדלנו את המרפאות 
הבאנו  נוספים,  מרקחת  בתי  פתחנו  הקיימות, 
גדול  מתחם  פתחנו  התחומים,  מכל  מומחים 
של מרכז בריאות האישה ב'מרום שיר', שירותי 
הילד  לבריאות  רפואה  ומרכזי  פיזיותרפיה  

ועוד". 

אבל אם יש משהו שהוא גולת הכותרת מבחינת 
העשייה ההתפתחותית של מאוחדת בבני ברק, 
"המרפאה  אסם.  במתחם  החדשה  המרפאה  זו 
מוקמת  הקשתות,  מרפאת  המכונה  באסם, 
לקהילות  מתקדמים  שירותים  להעניק  במטרה 
העיר.  של  הזה  באזור  שמתגוררות  החשובות 
המרפאה מכסה את אזור שיכון ה', את שכונת 
סוקולוב  אזור  את  אהרן,  ורמת  החיים  אור 
וטחנת הקמח. בכל האזור הזה פועלות קהילות 
חשובות וחצרות שאנחנו בקשרים מצוינים עמן. 
היה חשוב לנו להוביל את המהלך הזה לטובת 
תקדים  חסר  מכלול  באמצעותה  ולספק  כולם, 
של שירותים בכל תחומי הרפואה והבריאות". 

מה מייחד מבחינתך את המרפאה באסם?

אסם  במתחם  והמרווחת  החדשה  "המרפאה 
תיתן מענה מידי הן בהיקף השירותים שיוענקו 
בה",  שיהיה  המתקדם  הרכש  מבחינת  והן  בה 
אומר הרב משה מרדכי כהן. "בהשקעה אדירה, 
ילדים  רפואת  שירותי  תכלול  אסם  מרפאת 
בית  אורתופדיה,   , נשים  רפואת  ומשפחה, 
מרקחת צמוד, שירותי אחיות על כל הכרוך בכך 
בהחלט  בעתיד.  שיתווספו  נוספים  ושירותים 
בחזית  מאוחדת  את  שממקם  דרך  פורץ  מהלך 
מהפך  מחוללים  אנחנו  העיר.  של  ההתרחבות 

של ממש". 

היא בשורה לתושבי האזור,   "המרפאה הזאת 

חדש  יום  סדר  מוביל  כזה  מהלך  רק.  לא  אבל 
תורים  מונעת  היא  בעיר.  אחרים  באזורים  גם 
המרפאה,  אחרות.  במרפאות  ועומסים  ארוכים 
ונפתחת  פתוחה  כבר  היא  לראות,  שניתן  כפי 
באופן הדרגתי עם שירותים נוספים שמתווספים 
לאלה שכבר קיימים. בקרוב נפתח שם גם את 
לתרופות  מענה  שייתן  הצמוד  המרקחת  בית 
שלא ניתן להשיג בכל מקום. אין ספק שמדובר 
ברק  בני  והעיר  האזור  לתושבי  חשוב  במהלך 

כולה". 

מאוחדת  בין  החיבור  את  רואה  אתה  איך 
ללקוח החרדי?

"לצד הפעילות השוטפת בבני ברק והאסטרטגיה 
מנהלת  בעיר,  הבריאות  שירותי  את  להוביל 
מאוחדת ממשק שוטף עם האוכלוסייה החרדית 
מאוחדת  ללקוחותיה.  גדול  יתרון  בזה  ורואה 
שירות  ונותנת  החרדי  המגזר  צרכי  את  מבינה 
העיר  רבני  עם  שוטף  קשר  לנו  יש    . מותאם 
קשר  על  שומרים  אנו  עמם  הקהילות,  ומנהיגי 
לצורך פתרונות ושאלות הלכתיות. כמובן שגם 
השקפתיות  וסוגיות  קהילתית  הכוונה  לצורכי 
את  בעניין.  שיכריעו  ישראל  לגדולי  פונים  אנו 

התוצאות רואים בשטח". 
עם  הקשר  כי  המחוז  מנהל  סגן  מציין  בדבריו 
מנהלי  בהעמדת  מסתיים  אינו  החרדי  המגזר 
הקופה  להיות  "כדי  בלבד.  קהילה  קשרי 
דברים  כמה  ישנם  החרדי  במגזר  המובילה 
שצריך להביא בחשבון", הוא אומר. "בקופות 
אחרות יכולים להתהדר במנהלי קשרי קהילה, 
אבל פחות משלבים אותם בעשייה היומיומית. 

היום חלק מהקופות האחרות לומדות מאיתנו. 
אצלנו, לעומת זאת, מנהלי קשרי קהילה זוכים 
ליחס של כבוד ומעורבות עד הדרגים הגבוהים 
כך  ישיבות בבני ברק,   בוגר  אני עצמי  ביותר. 
הקהילה,  מתוך  שבא  מי  אצלנו.  האנשים  כל 
יכול להיות מודע לרגישויות הדקות  ורק הוא, 
רואים  החרדי.  המגזר  של  הייחודיים  והצרכים 
מסוגו  וראשון  ייחודי  פעולה  בשיתוף  זה:  את 
שהובלנו יחד עם בית החולים מעייני הישועה, 
מיטב  את  לקבל  מאוחדת  ללקוחות  המאפשר 
הישועה,  במעייני  המתקדם  הרפואי  השירות 

ללא ביורוקרטיה מיותרת. 
ורואים  ההצטרפות  בשיעורי  זה  את  רואים 
זה בכל רחבי הארץ. מאוחדת היא הקופה  את 

המובילה ביותר בציבור החרדי". 

ולהישאר בריאלהיות בריא

מאוחדת במרכז התנופה
מאוחדת מובילה את מהפכת שירותי הבריאות בעיר בני ברק ומחוז המרכז • הרב משה מרדכי כהן, סגן מנהל מחוז מרכז והשרון של 

מאוחדת, מתייחס להתפתחות המואצת של הקופה ברחבי המרכז ופתיחת מרפאת הקשתות", במתחם אסם, מסביר על "מרחק 
העגלה" ושוטח את מפת ההישגים שמובילה מאוחדת בעיר בני ברק • "אין שום סיבה בעולם שאם אנחנו גדולים בכל הערים החרדיות, 

שלא נהיה גדולים גם בבני ברק" • מאמר מרדכי. 

הרב משה כהן סגן מנהל מחוז המרכז

בכירי מאוחדת ומנהלי קשרי קהילה אצל הגרב"ד  פוברסקי שליט"א

בכירי מאוחדת ומנהלי קשרי קהילה אצל הגרש"א שטרן שליט"א

לצד הפעילות 
השוטפת בבני 
ברק והאסטרטגיה 
להוביל את שירותי 
הבריאות בעיר, 
מנהלת מאוחדת 
ממשק שוטף עם 
האוכלוסייה החרדית 
ורואה בזה יתרון 
גדול ללקוחותיה. 
מאוחדת מבינה 
את צרכי המגזר 
החרדי ונותנת שירות 
מותאם

"

"
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"הנהלת הרשת עושה הכל על מנת 
להביא את המוצרים האיכותיים ביותר 

במחירים משתלמים"

סדנאות חדשות של 'כללית' 
לקידום אורח חיים בריא

סדנאות ההתעמלות מתקיימות בקביעות במרכז הסדנאות קסם, ובמרפאות ברכפלד 
ו'אבי עזרי' ועתה נפתחו לרישום מחודש • מגוון רחב של סדנאות לנשים, נערות, ילדות, 
ושאר בני המשפחה • הסדנאות פתוחות ללקוחות כל הקופות, לקוחות "כללית" נהנות 

מהנחות משמעותיות 

הילה פלח

מדפים  ומצאנו  החסד  נתיב  לסניפי  כשהגענו 
מלאים מכל טוב, מגוון ענק של מוצרים טריים 
ומוצרי חמץ שנאפו לאחר הפסח, שאלנו את 
של  מהירה  כה  התארגנות  יתכן  איך  עצמנו 
מלאי מושלם וטרי. שאלנו את מנהל המרלוג 
של 'נתיב החסד' מנחם אטיאס שעשה לנו סדר 

בעניין.
איך אתה מסביר את זה שהמדפים מלאים בסניפי 

הרשת כבר בימים הראשונים שלאחר החג?
שלאחר  זו  בתקופה  החנויות  מלאי  ניהול 
מוקפדת  לוגיסטית  היערכות  מצריכה  הפסח 
ומושלמת, מנסיון רב שנים, מיד במוצאי החג 
אנו מתחילים בפעילות לוגיסטית אינטנסיבית, 
הכוללת הפעלת כל כובד המשקל על הספקים 
את  שולחים  אנחנו  ראשונים,  אותנו  לתעדף 
את  שמקבלות  הספקים  אל  שלנו  המשאיות 

הסחורה ויוצאות ישירות אל הסניפים.
אנו נערכים במרלוג - המחסן הלוגיסטי הענק, 
עוסקות  משאיות  עשרות  מוגבר.  מלאי  עם 
הראשונים  היומיים  במשך  לשעון  מסביב 
שלאחר החג בהבאת סחורה טרייה לכל סניפי 
מיידית  מענה  לתת  מנת  על  בנוסף,  הרשת. 
לסניפים, אנו דואגים שכל המוצרים שעלולים 
להיות חסרים, כבר יהיו במלאי, וברגע שנוצר 
חסר באחד הסניפים פשוט מוציאים ושולחים 

מיד. 
אספקה  ולקבל  עדיפות  לייצר  מצליחים  איך 

ראשונית מלאה? 
מספר  עם  גדולה,  רשת  שאנחנו  העובדה 
עסקאות  לבצע  לנו  מאפשרת  גדול,  צרכנים 
גדולות עם ספקים גדולים, אנו רוכשים כמויות 
לנו  נותנים  ולכן הספקים  גדולות של סחורה, 

עדיפות שמאפשרת לנו אספקה מסודרת לכל 
הסניפים. מעבר לזה אנחנו גם מביאים מוצרים 
לרווחת  יתרון  עוד  לנו  שנותן  אישי  בייבוא 

הצרכנים.
שתף אותנו בניהול המרלוג?

הרשת,  לסניפי  יותר  טוב  מענה  לתת  מנת  על 
גם בהיבט המחיר וגם בהיבט הלוגיסטי בנינו 
מטרים  אלפי  פני  על  המשתרע  ענק  מחסן 
מנהלת  ייחודית  טכנולוגית  מערכת  רבועים. 
מגיעות  ההזמנות  כאשר  ההזמנות.  מערך  את 
לתעדף  יודעת  והיא  המערכת,  אל  מהסניפים 
ליקוט  של  מסודו  לליין  ונכנסת  ההזמנה,  את 
מיידית  יוצאות  והמשאיות  משלוח,  וסידור 

לסניפים. הכל עובד בצורה מסודרת להפליא.
לסיום מה אתה אומר ללקוח שמגיע לסניף?

על  מאד  גדולים  מאמצים  עושים  אנחנו 
המבוקשים  המוצרים  כל  את  להביא  מנת 
על  בשוק  המובילים  מהמותגים  והאיכותיים 
את  ימצא  הוא  לסניף  שמגיע  שהלקוח  מנת 
'נתיב  רשת  סניפי  בכל  צריך.  שהוא  מה  כל 
עשיר  ומבחר  מלאים  מדפים  תמצאו  החסד' 
לחמים  חלב,  מוצרי  טריים,  מוצרים  של 
ומאפים, בישול, קינוחים ומוצרי אפיה, ניקיון, 
ממיטב  פעמיים  חד  כלים  של  רחב  מגוון 
המותגים המובילים, פירות וירקות, בכשרויות 

המהודרות ביותר. 

הילה פלח

הדורש  תהליך  הינו  בריא  חיים  אורח  בניית 
ידע ובהתאם אימוץ הרגלים חדשים. לשם כך 
פעילויות  סדנאות  העת,  כל  מקיימת,  'כללית' 
ייחודיות להעברת ידע בתחום הבריאות ולסיוע 

בהטמעתו בחיי היום יום. 
עשרות  הסדנאות  למעגל  הצטרפו  אלו  בימים 
הינם  אלו  סדנאות  פתיחת  חדשות.  משתתפות 
"כללית"  של  השוטפת  מפעילותה  כחלק 
בריא  חיים  אורח  לקידום  עלית  במודיעין 
ועשייה  פעילויות  של  רחב  במגוון  בקהילה, 
של  רחב  מגוון  כולל  הגילאים.  לכל  מגוונת 
נערות,  לנשים,  חווייתיות  ופעילויות  סדנאות 

ילדות, ושאר בני המשפחה. 
בתחום,  הנעשות  הפעילויות  ממגוון  כחלק 
"כללית" מפעילה סדנאות שונות לקידום אורח 
פי  חיים בריא, הכוללת קבוצות מותאמות על 
חלוקה לגילאים. הפעילות בסדנה היא קבוצתית 
חגורת  לחיזוק  ותרגילים  אימונים  וכוללת 
תרגילים  ובנוסף  הגוף,  ושרירי  הגב  הכתפיים, 
לשיפור שיווי המשקל והקואורדינציה. כל אלו 
מסייעים להפחתת המשקל העודף, שמירה על 
משקל תקין, חיזוק שרירי הגוף והגב התחתון, 

שיפור התנועתיות והגמישות ועוד. 

ומנחות  מנחים  מעבירים  הסדנאות  את 
גם   – הציבור  לכלל  פתוחות  והן  מקצועיים 
לתושבי העיר שאינם לקוחות "כללית". אולם, 
בעלי  "כללית"  ולקוחות  "כללית"  לקוחות 
נהנים  מושלם"  "כללית  המשלים  הביטוח 
התעמלות  לדוגמא:  משמעותיות,  מהנחות 
שבועיים  חד  מפגשים   12 לנשים:  בריאותית 
בעלות 180 ₪ בלבד ללקוחות כללית מושלם 

ועוד.
מנהל  וייס,  אברהם  הרב  העיר,  הנהלת  חבר 
"כללית  ב'כללית':  מרכז  במחוז  חרדי  מגזר 
הינה קופת החולים הגדולה והמובילה בישראל 
ובמודיעין עילית בפרט, המעניקה ללקוחותיה 
נרחבים  ורפואה  בריאות  שירותי  של  מעטפת 
על  ושמירה  מונעת  רפואה  כולל  ונגישים, 
המקצועי  לשירות  בנוסף  בריא.  חיים  אורח 
והמצוין שצוות המרפאות נותן מידי יום ביומו 
סדנאות  לקיים  שמחים  אנו  כללית,  ללקוחות 
מעשירות וחשובות לקידום בריאות המשפחה 
במשך השנה כולה, זאת משום שהכללית רואה 
את מקומה בקהילה כרחב יותר ממתן שירותי 

רפואה".
לפנות  ניתן  ההתעמלות  לסדנאות  להרשמה 
למרפאות כללית בעיר בסניפים: קסם, ברכפלד 

ואבי עזרי.

לקראת תחילת הקיץ, ראיון עם מנחם אטיאס מנהל 
ה'מרלוג' של 'נתיב החסד':
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הננו שמחים לבשר על פתיחת מרכז השירות החדש של חברת הביטוח "הראל"
הממוקם במרכז העסקים BTC )בנין מכבי ברחוב רבי עקיבא(!

מקום עבודה נפרד וכשר למהדרין לנשים חרדיות בלבד, במשרת אם ובשכר הגבוה בארץ!
שעות מותאמות לאשה ולאם החרדית: א-ה 08:10-15:30 )ללא ימי ו'(
חופשה מובטחת בערבי חגים, חוה"מ, ט' באב ופורים | אינטרנט חסום!

פתיחת מרכז השירות החדש
של חברת הביטוח "הראל"

משרת
החלומות!

י ברק מגיעה לבנ

ביום רביעי  י׳ באייר 15/05 | בשעה 11:00
במרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 ב״ב

מותנה בהרשמה מראש בטלפון: 073-259-0310

יום ראיונות יתקיים אי״ה:
הצטרפי
להצלחה!
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פרשת השבוע פותחת בפסוק: 
אהרון  בני  הכהנים  אל  "אמור 
יטמא"  לא  לנפש  אליהם  ואמרת 
מדוע  רבים  שאלו  וכבר  א(  כא,  )ויקרא 
ייתכן  וכי  אהרן",  "בני  הכהנים-  כתוב 

כהנים שאינם בני אהרן?
מבאר כ"ק אדמו"ר מצאנז בעל השפע 
של  מתחבולותיו  שאחת  זצוק"ל  חיים 
היצר הרע היא לייאש את האדם ע"י ענווה 
הפסק  לאדם:  אומר  אינו  הוא  פסולה. 
מתפלל  שאינו  משכנעו  רק  להתפלל, 
בכוונה. כיון שהגעת מאוחר לבית הכנסת, 
מה ערכה של מחצית התפילה? או הבט 
בתפילתו הזכה של רעך, לעולם לא תגיע 
שלא  מסיתו  לא  אף  היצר  שכזו!  לדרגה 
ללמוד תורה, רק מזכיר לו בשעת השיעור 
משקיע  הוא  טרדותיו.  ורוב  עייפותו  את 
ומכאן  הייאוש,  בתהומות  היהודי  את 
הדרך קצרה לרדת לשאול. מול יצר רע זה 

צריך להילחם.
שהוקם  ממדים  עצום  גשר  על  מסופר 
התיירות  מאזורי  באחד  גדול  נהר  מעל 
השוקקים שבאירופה. הגשר היווה מוקד 
ושקק  העם,  ולהמון  לתיירים  משיכה 
חיים ברוב שעות היממה. אולם יום אחד 
קרס הגשר בקול רעש אדיר וחזק, והפיל 
למצולות הנהר את כל ההולכים על גביו. 
מכל  נשמעו  אנדרלמוסיה  שבר,  זעקות 

עבר לנוכח האסון הכבד.
צעיר אחד, מציל במקצועו- אשר נקלע 
למקום, לא איבד עשתונותיו וקפץ לתוך 
של  לעברם  ספורות  בדקות  וחתר  הנהר 
הטובעים. ואז הוא שומע קולות: "שוטה 
הרי  למים,  קפצת  מה  בשביל  שבעולם, 

ממילא לא תוכל להציל את כולם!"
המה  הם  ושוטים  שטפשים  כמובן 
הזועקים. וכי אם אין אפשרות לעשות את 
הכל, אזי עדיף שלא לעשות מאום. קולות 
קורה  הרע.  היצר  של  הזעקות  הם  אלו 
שנופלים, אבל מוכרחים לדעת לקום, ולא 

להתבוסס בתוככי הנפילה ולהוותר בה.
מובא  )מז.(  סוטה  במסכת  בגמרא 
היאוש  יכול  לאן  מלמדנו  אשר  מעשה 
כל  את  בחמתו  הרג  המלך  ינאי  להוביל. 
שביקש  משום  שבדור,  החכמים  תלמידי 
החכמים  מן  אחד  אך  גדול,  כהן  להיות 
התנגד לכך מספק ייחוס. ינאי זעם על כי 
גזר הדין  והוציא את  מפקפקים בייחוסו, 
נותרו  חכמים  תלמידי  שני  רק  הנורא. 
לפליטה, אחד מהם היה שמעון בן שטח- 
פרחיה  בן  יהושע  רבי  והשני  המלך,  גיס 

שברח למצרים. 
כי  יהושע  לרבי  נודע  תקופה,  כעבור 
חוזר.  והחל  הקודש,  לארץ  לשוב  ניתן 
בדרכו התעכב באכסניית דרכים. נח בה, 
השיב את נפשו במאכל ובמשקה, ושיבח 
הכנסת  אודות  האכסניה  בעל  את  מאד 
בו. קפץ אחד  האורחים המופלאה שנהג 
מתלמידיו וקרא: לא נאה היא האכסניה! 
נידה  אתר  על  פגמיה...  את  מונה  והחל 
מקבוצת  פרחיה  בן  יהושע  רבי  אותו 

תלמידיו. 
בכל יום ויום היה בא התלמיד בא אל 
בית רבו ומבקש מחילה, אבל רבי יהושע 
ידע כי עדיין לא הגיע הזמן. מי שביזה את 
רבו ברבים וסותר את דבריו בחוצפה עליו 

לרצות עונשו!
ביום  בדיוק  התלמיד  הגיע  אחת  פעם 
אשר נתכוון בו רבי יהושע לקבל סליחתו 
ולהשיבו למניין. אולם באותו הזמן עסק 

שלא  וכמובן  שמע,  בקריאת  יהושע  רבי 
יכול היה לענות. לפיכך רמז לו באצבעו 
כי ימתין. אלא שהתלמיד קיבל רמיזה זו 
כסירוב נוסף, והתייאש מהסליחה, מרבו. 
ואמר לעצמו: אם חיי עולם הבא הפסדתי, 
מדוע אפסיד אף עוה"ז? יצא החוצה ראה 

לבנה, והחל עובד לה עבודה זרה. 
חטא  עוד.  לחטוא  הוסיף  בהמשך 
חמורים.  בעוונות  הרבים  את  והחטיא 
הטומאה  אבות  אבי  הוא  נעשה  לימים 
נשפך  ישראל  שדם  מי  הנצרות,  מייסד 
אם  הדם,  בעלילות  אם  בעטיו,  כמים 
והאינקוויזיציה,  ספרד  גרוש  בתקופת 
במסעי הצלב ובכל דור ודור עד ימינו אנו.

אמר רבי שמעון בן אלעזר: מה עלינו 
שמאל  יד  שתהא  זה?  ממעשה  ללמוד 
שחלילה  בכדי  מקרבת,  וימין  דוחה 
לזרועות  מישראל  איש  שום  ייפול  לא 

הייאוש.
הסיפורים  הם  מאלפים  זאת,  לעומת 
של  הפכו  את  המתארים  המפעימים 
גדולי  של  המקרבת  הימין  את  הייאוש. 
לרבי  לו  היו  רבים  מתנגדים  ישראל: 
הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א. 
הבתים  ומאחד  ברחוב  עבר  אחת  פעם 
שופכין...  מי  של  דלי  אישה  עליו  שפכה 
ראש,  ועד  רגל  מכף  נוטף  כשהוא  וכך 
ארון  מול  אל  וקרא  הכנסת  לבית  נכנס 
ראו  הם!  קדושים  עם  "ישראל  הקודש: 

נא אישה כשרה העושה רצון בעלה..."
הצדיק המפורסם רבי מנדל גפנר זצ"ל 
מירושלים, היה ידוע כמי שמקדים בשלום 
כל אדם מישראל, ותמיד האיר פניו ואמר 
פגש  בלכתו  פעם  לכולם.  טובות  מילים 
ל"ע,  פקדוהו  רבות  צרות  אשר  יהודי 
נחת  של  פינה  לראות  זכה  שלא  וכמעט 
רחב  בחיוך  מנדל  רבי  אליו  ניגש  בחייו. 
ונותר  וברכו לשלום, התעניין בהרגשתו, 

לשוחח עמו עוד כהנה וכהנה.
רבי  אומלל:  יהודי  אותו  סיפר  לימים 
באותה  בטוח!  ממוות  הצילני  מנדל 
תקופה עצמו צרותי ממני, וחשתי כי אינני 
מיהרתי  לפיכך  בהן.  לעמוד  עוד  יכול 
גבוה  בניין  לעבר  הזמן  באותו  בדיוק 
כלשהו, כדי לעלות לראשו ח"ו ולשים קץ 
לחיי. אולם בדרך פגש בי הרב גפנר. חייך 
לעומתי, התעניין בשלומי, והניא אותי על 

ידי כך, מבלי שידע מהמעשה החמור...
בפתח  הפסוק  את  מצאנז  הרבי  מפרש 
הכהנים  אל  "אמור  זה,   פי  על  פרשתנו 
בני אהרון". הרי הכהנים בעומדם בעזרה, 
ישראל  איש  בכל  לראות  היו  עשויים 
עבירה  בעל  חטאו,  על  להתוודות  הבא 
ואז  לכך,  בהתאם  אליו  ולהתייחס  גמור, 
שמות  לעשות  הייאוש  היה  יכול  חלילה 
בכל העם. לכן אמר הכתוב: "בני אהרן". 
מה היה אהרן? אוהב שלום ורודף שלום, 
)אבות  ומקרבן לתורה  אוהב את הבריות 
א, יב(. ממקום גדלותו הוא התחבר לכל 
אדם  כל  בשלום  הקדים  הקב"ה,  יצורי 
וקרבן לתורה. וזה נדרש מהכהנים להיות 
ממשיכי דרכו של אהרון הכהן ולהתייחס 

גם לחוטאים כבניו של הקב"ה.
אהרן:  בני  הכהנים  מן  כולנו  נלמד 
לבחור בדרך הימין המקרבת, לרומם ולא 
להשפיל, ולהצעיד את עם ה' בדרך הישר.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 הרה"ג ראובן אלבז  
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

הכהנים- בני אהרוןככה בכל שישי יכפיל מזוני
ּוַבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתוֹן ִמְקָרא קֶֹדׁש ָּכל 
ְמָלאָכה ֹלא ַתֲעׂשּו ַׁשָּבת ִהוא ַלה' )כג, ג( אדם 
שהוא  אף  על  שבת,  משמירת  מפסיד  אינו 
שובת ממלאכה. גם אם אדם מתחיל לשמור 
זאת  לעשות  יזכה  דבר  בסופו של  שבת שלא לשמה, 

לשמה!
במונית  נסע  שפעם  סיפר,  שליט"א  מן  אליהו  רבי 
שנה  שלושים  שלפני  לו,  שסיפר  שמים,  ירא  נהג  עם 
יראי  ובניו  הוא  וכיום  ליצלן,  רחמנא  בשבת,  עבד 
שמים ושומרים שבת. התעניין רבי אליהו מן מה אירע, 

ובזכות מה קבל על עצמו שמירת שבת?
יוסף  הרב  בשם  אדם  הסעתי  וסיפר:  הנהג  פתח 
נסיעה אמר  הלפרין מתל השומר לבני ברק. תוך כדי 
לי: "חברת המוניות הזו אינה שומרת שבת, אני יודע 

זאת. איך אתה עובד בחברה כזו?"
"מה אעשה?" – החזרתי לו – "יש לי חובות. לקחתי 
משכנתא גדולה על הדירה. גם ככה אני בקושי מכסה 
לעבוד  מוכרח  אני  שלי.  החודשיות  ההוצאות  את 

שבעה ימים בשבוע. אין ברירה".
"הבה נעשה עסקה" – אמר לי הרב הלפרין – "תפסיק 
הכספים  של  מדויק  חישוב  ותערוך  בשבת,  לעבוד 
שהרווחת. כל מה שיחסר לך לתשלום המשכנתא - אני 
אשלם לך. כל חודש תבוא אלי ותקבל צ'ק מדויק על 

הסכום. רק אבקש שתעשה חשבון מדויק".
"איך   – – שאלתי  אותך?"  לך שלא אשקר  "ומנין 
תדע שבאמת חסר לי ואני לא סתם רוצה לקחת ממך 

כסף?"
"אני אסתכל על העיניים שלך ואדע אם אתה משקר 
"אל דאגה. הפסק לעבוד בשבת  אותי" – אמר הרב. 
היא  שלי  מילה  שלי.  ההתחייבות  את  בחשבון  וקח 

מילה".
את  הנהג  סיים   – שבת"  לשמור  התחלתי  אז  "מני 
סיפורו – "עוד באותו יום עזבתי את החברה, ועברתי 
לחברה שומרת שבת. המפליא הוא, שלא הייתי זקוק 
לתוספת הצ'קים של הרב הלפרין אפילו פעם אחת! 
אלא  לי,  חסר  שלא  רק  לא  הראשון  החודש  מן  כבר 
שהרווחתי יותר!! לא נזקקתי מעולם לעזרתו! כך אני 
וכולנו  אחריי,  בניי  את  גם  ומנהיג  בבית  שבת  שומר 

שומרי שבת!"
כספית,  בתמורה  שמירה   – לשמה  שלא  מתוך 
יבוא לשמה – לשמירת שבת מתוך ביטחון מלא בה' 
יעסוק  "לעולם  ע"ב( אמרו:  נ  )פסחים  חז"ל  יתברך! 
אדם בתורה ובמצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך 
שלא לשמה בא לשמה". מתוך שלא לשמה הוא יראה 
מפסיד  אינו  ולעולם  דבר,  בכל  לו  עוזר  הקב"ה  איך 
משמירת תורה ומצוות, ויבוא לקיים את המצוות לשם 

שמים. 

שפע גדול בזכות שמירת השבת

לאחר דרשה שהיתה באילת, שבה דיברתי על שבת 
וסיפרתי את הסיפור הנ"ל, ניגש אלי נהג מונית, כולו 
נלהב... אמרתי לו: "אינני הרב יוסף הלפרין שאני יכול 
אנשים  הרבה  עם  מתעסק  אני  כי  לך,  לתת  להבטיח 
כמוך... אבל תנסה לשמור שבת ותראה שלא תפסיד!" 
המוניות באילת, למי שאינו יודע, מרוויחות בשבת 
פי שלושה ואפילו פי ארבעה מיום רגיל. כל בתי המלון 
להשתמש  צריכים  הם  הזמן  וכל  בנופשים,  מלאים 
במוניות, ה' ירחם. כשהגעתי לאותו מקום אחרי שנה 
הרב,  "כבוד  לי:  ואמר  נגש  הוא  הזה.  בנהג  פגשתי 
השבת  את  לשמור  עצמי  על  שקבלתי  מרגע  שתדע, 

התחלתי להרוויח יותר!
"ולא זו בלבד, אלא שמיד אחרי שקבלתי על עצמי 
בשבת,  עובד  שאיני  לב  ששם  גוי  אלי  ניגש  לשבות, 
תמורת  בה,  ולעבוד  לשבת  המונית  את  לקחת  ובקש 
אחוז נכבד מהרווחים. לא הסכמתי. נכנסה בי אמונה 

חזקה בה' ועניתי לו: 'השבת תתן לי. לא אתה!'..."
בעקבות שמירת השבת השתנה כל הבית שלו. הוא 
מכולם!  נחת  ורווה  קדושה,  לישיבה  ילדיו  את  שלח 
לאדם,  ניסיון  הקב"ה  שולח  לפעמים  כן,  כי  הנה 

וכשהוא עומד בניסיון הוא משפיע עליו משמים שפע 
מיוחד! 

עבודת 'ימי הספירה'

ַהַּׁשָּבת  ִמָּמֳחַרת  ַעד  ַהַּׁשָּבת...  ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  ּוְסַפְרֶּתם 
תכלית  טו-טז(  )כג,  יוֹם  ֲחִמִּׁשים  ִּתְסְּפרּו  ַהְּׁשִביִעית 
יציאת מצרים היתה קבלת התורה, וכמו שאמר הקב"ה 
ֶאת  ַּתַעְבדּון  ִמִּמְצַרִים  ָהָעם  ֶאת  "ְּבהוִֹציֲאָך  למשה: 
ַהֶּזה" )שמות ג, יב(. חז"ל מדייקים  ָהָהר  ָהֱאֹלִקים ַעל 
יכול  ]שהרי  "תעבדון"  במילה  היתירה  נו"ן  מהאות 
על  ישראל  שכשנתבשרו  "תעבדו"[,  לכתוב  היה 
היציאה ממצרים, נתבשרו גם שעתידים הם לקבל את 

התורה ביום החמישים ליציאתם. 
כדי לקבל את החכמה האלוקית - התורה הקדושה, 
שיש בה את כל החכמות שבעולם, וכמו שאמר בן בג 
בג )אבות ה, כב(: "הפוך בה והפוך בה דכולה בה" - 

נצרכה מהם עבודת הכנה מוקדמת. 
שערי  במ"ט  שקועים  היו  במצרים  ישראל  עם 
למ"ט  זקוקים  והיו  קליפות,  במ"ט  עטופים  טומאה, 
שהצטבר  לכלוך,  לנקות  אפשר  אי  לקלפן.  כדי  ימים 
במשך זמן רב, בבת אחת. לשם כך ניתנו לבני ישראל 
על  מצרים,  מעבדות  להשתחרר  כדי  ימים  חמישים 
ולהגיע  רוחנית,  לחירות  ולצאת  מכך,  המשתמע  כל 
יותר  גדול  חורין  בן  לך  אין  התורה.  לקבלת  טהורים 
מאשר עבד ה', העוסק בתורה )אבות פ"ו מ"ב(. העוסק 
בתורה הוא מלך המושל על תאוותיו, ואינו עבד נרצע 

המשועבד להן. 
התורה,  לקבלת  מצרים  יציאת  שבין  ימים,  באותם 
להשתחרר  העזה  את השתוקקותם  הביעו  ישראל  בני 
מהשעבוד לטומאת מצרים ותועבותיה, ולהפוך להיות 

בני חורין אמתיים בקבלת התורה.  
גם לאחר קבלת התורה יש ציווי להמשיך ולספור את 
לבנים את מעלת אבותם, שזיככו  להזכיר  כדי  הימים 
בהשתוקקות  וציפו  התורה  קבלת  לקראת  עצמם  את 

לקבלתה. 

תיקון המידות - הכנה לקבלת התורה

)יבמות  עצמו"  אצל  קרוב  ש"אדם  היא  המציאות 
יותר מאשר אל  יותר אל הגוף,  כה ע"ב(– הוא קרוב 
הנשמה. זאת משום שאת הגוף הוא רואה, ואת הנשמה 
- לא. משום כך, כאשר הגוף מתאווה למילוי תאווה 
מאד  קשה    - בנעורת  כאש  בוער  הרע  ויצר  כלשהי, 
ליצרו  עבד  להיות  האדם  הופך  וכך  עליה,  להתגבר 

הרע. 
להפוך  ובכך  התאווה  את  לשבור  היחידה  הדרך 
הקדושה.  התורה  באמצעות  היא  עליה,  מלך  ולהיות 
משום כך אומרים חז"ל )ויקרא רבה יח, ג( על הכתוב 
)שמות לב, טז(: "ָחרּות ַעל ַהֻּלחֹת" – אל תקרי ָחרּות 
אלא ֵחרּות". התורה הקדושה מעניקה חירות ממלאך 
יצר הרע הוא מלאך המוות )בבא בתרא  המוות, הוא 
טז ע"א(. המבטל רצונו - הוא מלך, משום שבכך הוא 
לתאוותיו.  עבד  ואינו  עצמו  על  מולך  שהוא  מוכיח 
התורה הקדושה מלמדת אותנו אלו רצונות יש לבטל, 

וכיצד מבטלים אותם. 
עבודת  היא  התורה  לקבלת  ההכנה  עבודת  מהות 
גיסא,  מחד  מגונות  מדות  עקירת  המדות.  תיקון 
הכנת  היא   - גיסא  מאידך  טובות  מידות  והשרשת 

הכלים שבלעדיהם אי אפשר לקבל תורה. 
קבלת  יום  הנכסף,  ליום  הציפייה  את  להגביר  כדי 
התורה,  וכדי שהציפייה תהיה מתוך רגשות של  שמחה 
וערגה ולא מתוך ייאוש - תקנו לנו חז"ל שנאמר "היום 
ארבעים  עוד  לספור  'עלינו  ולא  לעומר",  אחד  יום 

ותשעה ימים' )ראה חינוך מצוה ש"ו באריכות(.   
התורה,  לקבלת  להשתוקקות  לזכות  הדרך 
המתחדשת מדי שנה בשנה באותם ימים, היא על ידי 
וביגיעה, הוא המעניק  לימוד התורה. הלימוד, בעמל 
עֹז. )מתוך  וביתר  שאת  ביתר  לתורה  התשוקה  את 

משכני אחריך ויקרא ח”ב(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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C לרישיון  C1 שדרוג מרישיון  שכר גבוה  שפע של משרות
 על חשבון החברה   גיוס מיידי  תנאים מעולים 

נהגים בעלי רישיון למשאיות
של עד 12 טון )בעלי וותק של שנה( ומעל 15 טון

דרושים!
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לאישה

טיפים

בתמרוקי  הפעילים  המרכיבים  יכולת  אם 
ספציפי  לייעוד  כה  עד  הוגבלה  קוסמטיקה 
של  נטייה  ישנה  האחרונות  בשנים  שהרי 
התמרוקים  ומפתחי  הפורמולציות  כותבי 
בו  הפועלים  קוסמטיקה  תכשירי  ליצור 
זמנית במישורים טיפוליים שונים ומקבילים 
- ובכך לספק למשמשים תוצאה הוליסטית 
מקיפה תוך מתן תועלות קוסמטיות רחבות 

בהרבה מבעבר. 

בטבע",  היא  ביותר  הטובה  "הסינרגיה 
קובעת ד"ר ג'ני שטיימן, נטורפתית, מומחית 
לקוסמוטולוגיה טיפולית ומדריכה מקצועית 
לדוגמה",  "צמחים  מאג'יריי.  המותג  של 
מרכיבים  של  שלל  "מכילים  אומרת  היא 
שלכל אחד מהם פעילות שונה, אולם יחדיו 
משמעותית  ומתעצמת  מתחזקת  פעילותם 
בהתייחס לפעילות כל רכיב בנפרד. לדוגמה: 
כאנטיאוקסידנט  משמש   c ויטמין  כי  ידוע 
בתרכובתו  אך  העור.  התחמצנות  המונע 
מהר  ומתפרק  יציב  אינו  הוויטמין  הטהורה 
של  מיצוי  לעומתו,  ואור.  חום  של  בהשפעה 
תה ירוק, אמנם מכיל ריכוז נמוך של ויטמין 
להעצים  ירוק  התה  של  ביכולתו  אולם   c
פעילותו  ובהתאמה  הוויטמין  את  ולתגבר 
יעילה  יותר,  חזקה  הופכת  כאנטיאוקסידנט 
את  לעומק  מבינים  כאשר  יותר.  ויציבה 
לא  כבר  הקוסמטית,  הסינרגיה  משמעות 
אלא  בנפרד,  פעיל  רכיב  לכל  מתייחסים 
בחיבור שלהם למרכיבים אחרים בפורמולה 
וכך בכוחה של הקוסמטיקה לספק תוצאות 
לדוגמה  כך  יותר.  ומשמעותיות  אפקטיביות 
המוצר ליפטינג טון בייס, העשיר במרכיבים 
העור  מרקם  ואת  הגמישות  את  המשפרים 
גם  כמו  מתיחה  ואפקט  לחות  מתן  תוך 
הגנה  תמרוק  ומהווה  מייקאפ  כדמי  משמש 
מפני קרני השמש ונזקים סביבתיים אחרים".

"הסינרגיה המודרנית הצליחה לפצח קשרים 
מתמשך,  אפקט  שיאפשרו  כימיים  וקודים 
יותר  גבוהה  ואפקטיביות  חדירה  עוצמת 
של הרכיבים הפעילים. ובהתאמה תכשירים 
מהדור הנוכחי בכוחם לספק מענה אפקטיבי 
לאזור המטופל באופן שלא נתאפשר עד כה", 
האחראי  ביוכמאי   pHd קוניס  יואל  מוסיף 
בארץ  קוסמטיות  פורמולציות  לפיתוח 
הותאם  העיניים  קרם  למשל  "אם  ובעולם. 
עורית  בתופעה  נקודתי  לטיפול  כה  עד 
לעיניים  מתחת  כהויות  או  )רפיון  ספציפית 
לטכנולוגיות  הודות  שהרי  וכד'(  נפיחות  או 
לספק  סינרגטית  יכולת  קיימת  החדשניות 
מעלות   360 של  היקפי  קוסמטי  פתרון 
מענה  הדורשות  העין  אזור  תופעות  לכלל 
הרכיבים  בין  החיבור  לדוגמה  וכך  טיפולי, 

העיניים  תכשיר  של  הקוסמטית  בפורמולה 
בניהם שיתוף שהוא  יצר  איי",  "אילומייטינג 

הרבה מעבר לעצם נוכחותם בה".

פריצת דרך מדעית

זינגבוים  חוה  של  הקוסמטיקה  כשמותג 
השיק את קרם הפרופסי, הוא עורר עניין רב, 

מדוע? כי הוא הכיל פריצת דרך מדעית. 
בה  הראשונה  הפעם  הייתה  זאת  למעשה, 
הצליחו  היאלורונית  חומצה  של  מולקולות 
לשכבה  חדירה  כדי  עד  ממוזערות  להיות 
האמור  הפיתוח  העור.  של  יותר  העמוקה 
הוא תוצאה של מחקר ארוך שנים בהובלתה 
בר  מאוניברסיטת  לוברט  רחל  פרופסור  של 
אילן ולאחרונה אף השיק מותג הקוסמטיקה 
שהודות  קרם   ,2 הפרופסי  את  זינגבוים  של 
החומצה  של  הממוזערות  למולקולות 
היצרנית  לטענת  חודר  ההיאלורונית, 
השכבה  על  "יושב"  רק  ולא  העור  לעומק 
החיצונית, כפי שעושות מולקולות החומצה 
במרבית  שנמצאות  הגדולות,  ההיאלורונית 

המוצרים בשוק. 

הפונקציונלית  מערכתיות  הרב  מגמת 
תפוח  המותג  במוצרי  גם  ביטוי  לידי  באה 
להציע  היא  המטרה  הפעם  גם  טכנולוגיות. 
השפעה  רב  "הוליסטי"  מוצר  למשתמש 
פתרונות  של  קומפלקס  לספק  שתכליתו 

למצבים קוסמטיים שונים. 

להשתמש  התרגלנו  למשל,  בעבר  "אם 
ללחלח  היה  העיקרי  שייעודו  לחות  בקרם 
החדש  מהדור  הקרמים  שהרי  העור,  את 
ובה  מהקופסה  לצאת  ביכולתם  מתהדרים 
החיונית  הלחות  את  מספקים  שהם  בעת 
לעור - הם פועלים גם במישורים טיפוליים 
תמרוק  של  שימוש  חייבו  שבעבר  נוספים 
נוסף", אומרת סיגל קדם המדריכה הראשית 

בחברה.

הרטינול  בנגזרות  השימוש  רווח  כה  "עד 
במאבק  מרכזי  איג'ינג  אנטי  כרכיב  לדוגמה 
אולם  העור.  של  הכרונולוגית  הזדקנותו 
הטכנולוגיות החדשות מאפשרות כיום לשלב 
נוספים  רכיבים  לצד  ונגזרותיו  הרטינול  את 
ושמנים  נוגדי חמצון, חומצות למיניהן  כגון, 
מעטפת  לעור  לספק  בכדי  וזאת  פעילים 
טיפולית רחבה יותר שלא התאפשרה בעבר" 

היא מסכמת.

 HL המותג  מבית   –  JUVELAST סדרת  גם 
"מדובר  סינרגטית.  בטכנולוגיה  מתהדרת 

לשיקום  הפועלת  יעילה  חדשנית  בסדרה 
עור יבש ופגום, המעניקה הגנה מקסימלית 
על המחסום האפידרמלי, בונה אותו מחדש 
הקמטים"  ולטשטוש  העור  להזנת  ופועלת 
מחלקת  מנהלת  יקר,  בן  מירב  אומרת 
ההדרכה בחברה ומבארת: "הסדרה מבוססת 
 DNA CoFactor ובלעדי  ייחודי  פטנט  על 
והוכח  שנבדק   )9,333,159B2 פטנט  )מס' 
במיוחד  כיעיל  קליניים  במחקרים  מדעית 
עומק  ולהפחתת  העור  טקסטורת  לשיפור 
אנזימי  בתוכו  משלב  הפטנט  הקמטים. 
תיקון דנ"א המופצים בליפוזומים, קומפלקס 
חומצות  משלוש  המורכב  נחושת-פפטידי 
אמינו שנושא את הנחושת אל עומק העור". 

ומה טוענת הדרמטולוגיה? 

שינויים  בעור  חלים  ההזדקנות  "בתהליך 
העור,  של  אלסטיות  אובדן  ושונים:  רבים 
הופעת קמטים וכתמים ואובדן הנפחים של 
מרינה  ד"ר  אומרת  עורית"  התת  הרקמה 
לנדאו מבכירות הדרמטולוגיות בארץ ובעולם 
הקוסמטיקה  שתעשיית  "למרות  ומוסיפה, 
צריך  הוליסטיים,  פתרונות  לספק  מנסה 
לזכור כי כל מוצר המושם על העור ומחולל 
כמוצר  יירשם  לא  לעולם  מהותי,  שינוי  בו 
מוצר  קיים  לא  ולכן  כתרופה.  אלא  קוסמטי 
מהותי  שינוי  בעור  לחולל  שמסוגל  קוסמטי 
ממספר  יותר  של  לתקופה  לעין  שנראה 

שעות עד ימים בודדים". 

"חומצה  כי  וציינה  לנדאו  הוסיפה  עוד 
יכולה  העור,  על  שנמרחת  הילרואנית 
קמטים.  תמלא  לא  לעולם  אך  אותו,  ללחח 
יכולים  רפואיים  טיפולים  זאת  לעומת 
גם  העור.  בהזדקנות  ולטפל  לעכב  למנוע, 
אחד,  טיפול  או  אחד  חומר  אין  ברפואה, 
ולכן  ההזדקנות.  ביטויי  בכל  לטפל  שיכולים 
של  תפריט  כוללת  תמיד  הוליסטית  גישה 
חומר  בוטוקוס,  למשל  שונים,  טיפולים 
מילוי  בחומרי  כשמדובר  וכו'.  ופילנג  מילוי 
העור,  איכות  את  באמצעותם  לשפר  ניתן 
צורך  יש  לרוב  נפחים.  ואובדן  קמטים  לתקן 
בחומרים בעלי תכונות שונות על מנת למלא 
חומרי  קיימים  אולם  המשימות  כל  את 
 ALL IN ONE מענה  לתת  שעשויים  מילוי 
בסיס  על  חומר   - האלנסה  הוא  מהם  ואחד 
מילוי  יכולת  יש  זה  לחומר  קפרולקטון, 
)גירוי(  סטימולציה  גם  אך  ונפחים  קמטים 
של העור לייצר ולחדש סיבי קולגן, ולמרות 
"בגרסאות"  שמדובר בחומר זמני, הוא מגיע 
של משך השפעה על מכלול עור הפנים הוא 

משנה ועד 4 שנים".

ילדים.  בקרב  יחסית  שכיחות  פגיעות  הן  וחבלות  כוויות 
הרצון לחקור ולבחון את העולם באמצעות הידיים, מאפיין 
יותר  בוגרים  ילדים  גם  מעמיד  ולעיתים  הרך,  הגיל  את 
בסכנת פציעה, שעלולה להותיר בעורם צלקת לכל החיים.  
מצלקת  סובלים  הנוער  ומבני  מהילדים    32% למעשה, 
אדומה  בולטת,  להיות  עשויה  היא  בפציעה.  שמקורה 
ולהוות פגם אסתטי הפוגע בתחושת הביטחון האישי של 

הילד.
כיצד  מסבירה  עור  ברפואת  מומחית  אקרמן,  להבית  ד"ר 

נמנע מהצטלקות העור אצל ילדנו:

מה קורה לעור במהלך חשיפה לגורם סיכון?

או למקור חום,  תקריות שונות, לרבות חשיפה לחפץ חד 
עורו  את  חושפות  השמש,  לאור  ממושכת  חשיפה  ואף 
הרגיש של הילד לפגיעה. הדרגה הקלה ביותר של פגיעה 
פגיעה  אפידרמיס;   – שלו  החיצונית  בשכבה  נוצרת  בעור 
בדרגה בינונית מגיעה לעומק הדרמיס - השכבה השנייה 
חמורה  פגיעה  היא   3 בדרגה  חבלה  או  וכווייה  העור  של 
שחודרת למעטפת השומנית של העור, ולעיתים אף מהווה 

סכנה חמורה לגוף הילד.

מה עושים במצב כזה?

ראשית, חשוב לציין שכל מקרה של כוויה או חבלה הגורמת 
לפציעת העור מחייב ייעוץ רפואי. במקרה קל, לרוב, יומלץ 
ומכיל  על שימוש בתכשיר רפואי שנועד לשימוש חיצוני 
חדירת  מפני  הגוף  על  להגן  שמטרתה  אנטיביוטיקה, 
זיהומים. כשמדובר במקרים קלים של כוויה שאינה מלווה 
כגון  מרשם,  ללא  בתכשירים  שימוש  על  יומלץ  בפציעה, 
לעומת  הכאב.  על  בהקלה  לסייע  שיכולה  ביתית  אלוורה 
יותר לרוב מחייבת מתן פומי  זאת, פציעה בדרגה חמורה 

של אנטיביוטיקה )דרך הפה( וטיפולים רפואיים נוספים.

מתי קיים סיכון לצלקת?

הילד  את  חושפת  שניה  מדרגה  פציעה  כל  כללי,  באופן 
לסכנת הצטלקות באזור הפגיעה. עוצמת הצלקת וצבעה 
משתנים מילד לילד, בהתאם לסוג העור, לנטייה הגנטית, 
לנוכח הגרד  ואף להתנהגות הילד  ועומק הפציעה  לאופי 
שנוצר במקום - ילד שמגרד את הפצע למעשה מגביר את 
הסיכון להותרת צלקת. אגב, אזורים כמו הכתפיים והחזה 

מועדים יותר להצטלקות ביחס לשאר האזורים בגוף.
ילדים  אצל  וחבלות  "פציעות  אקרמן:  להבית  ד"ר  לדברי 
הן שכיחות, ועלולות להופיע בדרגות שונות. כדי להימנע 
מסיכון לזיהום ועל מנת לצמצם את הסיכון לצלקת באזור, 
חשוב לטפל בפצע כבר בשלב הראשוני ולהימנע מחשיפה 
לשמש. במטרה לצמצם את הסיכון להותרת צלקת באזור, 
)ג'ל טיפול בצלקות( מהרגע  מומלץ לטפל עם קלו קוט  

שהמקום סגור ויבש."

כשפפטיד ו-ויטמין
נפגשים:

סינרגטיות פונקציונלית היקפית
עולם הקוסמטיקה מבקש בשנים האחרונות להעמיד תמרוקים הפועלים 

בטכנולוגיה העוסקת בפעילות סינרגטית שתכליתה לספק למשתמשים 
מענה דרמטולוגי פונקציונלי היקפי

כוויות וחבלות בקרב ילדים עלולות להותיר צלקת. מה 
עושים במצב כזה וכיצד מצמצמים את הסיכון לכך? • 

ד"ר להבית אקרמן נותנת לכך את כל הטיפים 

 כך תמנעו צלקת 
במקרים של פציעה

אצל ילדים

"

"

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח
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לקח טוב
נתתי לכם

כי

"טוב שכן טוב מאח רחוק"
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ
נסיון במכירות - חובה

אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

מנהלי מכירות
דרושים

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

shlomi@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים

או לפקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה

 

מוסדות ויז'ניץ בארה"ק
בשורה משמחת

נפתחה בעז"ה מסגרת מיוחדת בבני ברק בשפת האידיש עבור

בחורים מתבגרים
במסגרת

דיור בקהילה
p6772000@gmail.com :לפרטים: 052-7176977  | מייל

התכנית בליווי מקצועי ובפיקוח ישיבתי | מספר המקומות מוגבל

גה
פס

בו  הזה  היום  הארץ  ותגל  השמים  ישמחו 
זכיתי למתנה העצומה להמשיך לכתוב לכם 
בשילוב  העוסק  הזה  השבועי  המאמר  את 

הנפלא שבין רפואה, פיסיקה וקבלה.
הקודש  רוח  בשער  מביא  הקדוש  האר"י 
שכל פרד"ס התורה כלול מכל פרד"ס התורה, 
בדרש  ברמז  וכן  פרד"ס  יש  שבפשט  משמע 
ובסוד, והסוד שבפשט והפשט של הסוד הינן 
תורות שמותר וחייבים ללמוד היות ועיסוקן 

מבנה המציאות המדידה.
אחד הנושאים החשובים ביותר שנלמדים 
הינו מבנה נפש האדם ובלשונן שפת התוכנה 
משמע נכתבה תוכנית הבריאה בכלל והאדם 
דווקא  ביותר  הכרחי  הינו  הזה  הידע  בפרט. 
בדורנו היות ורבו הספקות בליבות בני האדם 
מוצאות  לא  ביותר  הקיומיות  והשאלות 

תשובות שמתקרבות לאמת.
כתוב בתורה "טוב שכן טוב מאח רחוק" 
הבא.  באופן  זאת  מפרשים  החסידות  וחכמי 
שמאפשר  מבנה  הינו  חברה  או  משפחה 
תקשורת בין בני האדם המחוברים אליו ורשת 
לשני  מתחלקת  הללו  החברתיים  הקשרים 
ממדים מקבילים לאחד קוראים משפחה והוא 
קשר הדם שיש בין חלקיו והשני נקרא שכנות 
הקשר החברתי שיש בין בני אדם כגון כיתה, 

חסידות, עדה, מקום עבודה, בנין ועוד.
מרגיש  הקבוצות  שבשני  הפרט  תמיד  לא 
מרגישים  שאנו  פעמים  יש  אליהן,  שייכות 
כדי  עד  משפחתנו  מבני  בתכלית  שונים 
בממד  שלנו  בשכנות  ואילו  זרות  תחושת 
ושייכים.  מחוברים  מרגישים  אנו  החברתי 
לגמרי  מחוברים  מרגישים  שאנו  פעמים  יש 
לבני משפחתנו ואילו בשכנות שבה אנו חיים 
אנו מרגישים ניקור וריחוק. יש פעמים שאנו 
מרגישים מרוחקים ולא שייכים לא במשפחה 
מרגישים  שאנו  פעמים  ויש  בחברה  ולא 
ארבעה  במשפחה.  והן  בחברה  הן  שייכים 
מצבים אלו תלויים במבנה הנפש שלנו והגיל 

בו אנו מצויים כעת.
בכדי להבין את כללי השייכות החברתית 
להבין  חייבים  אנו  שלה  התקשורת  ושפת 
קדימות  על  שמדבר  במשנה  פשוט  לא  כלל 
האב לרב או הרב לאב וזאת דווקא במצבים 

קיצוניים כגון שבי משא אבדה וכדומה.
הכלל הוא שאביו הביאו לעולם הזה והרב 
ארבע  לנו  יש  כאן  גם  הבא,  לעולם  מביאו 
השפעת  לבדם,  ההורים  השפעת  אפשרויות. 
הרב לבדו, השפעת אביו שהוא גם רבו ושום 
השפעה. ההסבר לחוקיות זו הינו עפ"י סבא 

דמשפטים בזהר ששם מובא באריכות ההסבר 
של המסע שעוברת הנשמה ממחצב הנשמות 
שהנשמה  כתוב  ושם  לגוף  לכניסתה  ועד 
בוחרת את ההורים ולא ההורים את הילדים. 

הסיבה לבחירה זו הינה שתכונות ההורים 
לעצמה  שבוחרת  עבודה  הכלי  הן  המדידות 
את  לבצע  מסוגלת  שתהיה  בכדי  הנשמה 

המוטל עליה בגלגול הנוכחי.
הדרך  מורה  להיות  הוא  הרב  של  תפקידו 
כיצד  והכשרונות  היכולות  בעל  את  לכוון 
את  ולבצע  כלים  לארגז  הכלים  את  לאסוף 

משימתו.
מכונה  לנו  שמוכר  אדם  הינו  לכך  המשל 
בלא  אך  מדהימות  יכולות  בעלת  נפלאה 
כיצד  אותך  שמלמד  המדריך  ובין  הדרכה, 
להפעיל אותה. ההורים הם פעמים רק יצרני 
ויש  והמדריך  היצרן  הם  ופעמים  המכונה 
פעמים שהאדם לומד מקצוע בלא כלים ויש 

פעמים שאין לו לא מקצוע ולא כלים.
שלנו  הקיום  שתכלית  מבינים  אנו  אם 
ולקנות את הכלים  היא להיוולד בעל כשרון 
אל  מהכח  הכשרון  את  להוציא  הנכונים 
קרוב,  טוב  שכן  שטוב  אומרים  לכן  הפועל. 
שמסוגל  בדווקא  משפחה  בן  שאינו  מורה 
ללמד אותנו כיצד להשתמש בכלים שירשנו 

מהורינו להוציא מעצמנו את המיטב.
יעזוב  כן  "על  שכתוב  מה  מובן  גם  מכאן 
וגו’  באשתו"  ודבק  אמו  ואת  אביו  את  איש 
המקום  האדם  של  השלמות  שמבחן  משמע 
לידי  באים  שלו  והיכולות  הכישורים  שבו 
שמתחתן  אחרי  הינו  המירבית  בצורה  ביטוי 
בבחינת  אינו  עדין  בגפו  שעושה  מה  כל  כי 

שלמות.
לבחינת  זוכים  אז  להתחתן  זוכים  כאשר 
אחר  רק  כך  שנקרא  אדם  שהוא  שלם 

שהתחתנו זכר ונקבה.
זו  ביותר בחכמה  והחשוב  המסר הראשון 
הינו לקבל באהבה את הכלים והתכונות של 
כן  גם  נמסור  בני משפחתנו, דרך אגב אותם 
את  ואחת  אחד  כל  לחפש  ובנותינו.  לבנינו 
מורה הדרך שילמד אותנו להיות מי שאנחנו 

כעת.
זה  מדור  אחר  שעוקב  מי  לכל  תודה  נ.ב. 
ללמוד  לכתוב  להמשיך  הכח  את  לנו  ונותן 

וללמד לשמור ולעשות.
בברכה "סתרי חיים"

07-33-38-38-48
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - בעלי חיים - חיות יבשה

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, נמר, וקפים, שועל, זאב, שחל, כלב, תנים

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תירשדנמאישריתשאנא
תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג
תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. ביטוי המורה על צניעות. "לא  ___  אנכי ולא בן  ___  אנכי" )עמוס ז יד(
5. ביטוי של ענווה ושפלות-רוח. "עפר אני בחיי  ___  וחומר במיתתי" )ברכות 

יז.(
7. מנהיג, ראש-עדה.  "כל  ___  שמנהיג את הצבור בנחת זוכה ומנהיגם לעולם 

הבא" )סנהדרין צב.(
8. שם את מישהו לצחוק בדרשו ממנו דבר שהוא למעלה מיכולתו או מהשגתו.  

"לעג  ל___" )משלי יז ה(
9. פיתול של חוטים ביחד.  "מה להלן  ה___  כ"ד אף כאן  ה___  כ"ד "  

)תוספות יומא עא:(
11. נישואין, נשיאת אשה.  "שעשה לו מעשה  ___  הושיבה באפריון ואהרן 

ומרים מרקדין לפניה" )סוטה יב.( )בכתיב חסר(
14. )בהלכות מצורע( קביעה מוחלטת של הכהן שהנגוע מצורע הוא. "מתוך 

___  או מתוך הסגר" )נגעים א ג(
15. נקי, טהור.  "זך לקחי  ו___  הייתי בעיניך" )איוב יא ד(

17. קיצור המילים: גזרות קשות ורעות.
19. כנוי–הערצה למנהיג גדול בישראל, מגינו ומחסו של העם.  "___ ישראל 

ופרשיו" )מלכים ב ב יב(
20. במפתיע, בלי משים, באופן בלתי צפוי. "ב___  הדעת" )סנהדרין צז.( 

)בכתיב חסר(

1. מרכז המוט הנושא את כפות-המאזנים.  "____  מאזנים" )בבא בתרא פט.(
2. כנוי לרכוש שהאשה מביאה לבעלה עם נישואיה והחוזר אליה לאחר מותו או 

לאחר גרושים.  "נכסי צאן- ___"  )בבא קמא פט.(
3. ענף רך של עץ.  "את ראש  ___  קטף" )יחזקאל יז ד( )בלשון יחיד( )לא בלשון 

סמיכות(
4. כנוי ליום שלמחרת חג הפסח או חג השבועות או חג הסוכות.    ____ - ___

5. ריר, לח-הפה.  "לא תרפני עד-בלעי  ___" )איוב ז יט( )לא בלשון סמיכות( 
)בהיפוך אותיות(

6. נוסח, סגנון, משמע.  "אין נא אלא  ___  בקשה" )ברכות ט.(
10. מעידה על פני דבר חלק. "על ידי  ___  דהר" )תוספות בבא מציעא עח.(

12. מן הנתינים עולי הגולה עם זרובבל.  "בני עבדי שלמה בני  ___" )נחמיה ז נז( 
)בהיפוך אותיות(

13. צרכי–מזון לשבור את הרעב.  "__ רעבון" )בראשית מב יט(
16. תואר לאדם צעיר בגילו וגדול בחכמה.  "אב בחכמה  ו___  בשנים" )בראשית 

רבה פרשה צ , פסקה ג(
18. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.  "____  הגדגד" )במדבר לג לב( )בהיפוך 

אותיות(

מאוזן

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com
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בל"ג בעומר
לא מסכנים
את החיים!

אצלנו בעיר

גם השנה, ילדי העיר שומרים על תושבי העיר מפני הנזקים 
צמיגים,  לאש:  משליכים  ולא  אוויר,  זיהום  של  העצומים 

ניילונים, מזרנים ושאר חומרים מסוכנים!
המחלקה

לאיכות  הסביבה

תדליקי את האש שבךתדליקי את האש שבך
ערב חוויתי, מעניין ומעשיר המראה לנו את עצמנו
מול עצמנו ומול המעסיקות, החברות והידידות.

בתוכנית:
19:30  (בדיוק) פתיחה

20:00  הגב' רחל בולטון – מייסדת שיטת "תעצומות", כלים לשינוי בחיים.
           הרצאה מעניינת ומרתקת ”כיצד להפוך כישלון להצלחה“.

21:30  הגב' רחל טוויל - מאבחנת אישית ותעסוקתית ע"פ כתב יד.
           הרצאה בשילוב מצגת משעשעת על טיפוסי האישיות.

           היכן את נמצאת?
           מס' אבחונים מהשטח.

           אולי את תזכי?

הרשמה מראש:
אסתי – 052-7635028

drori_e@bbm.org.il :או במייל

הערב מיועד לצעירות
רווקות בגילאי 18-25,

תושבות בני ברק.

הכניסה
 חינם!!!

את מוזמנת!
יום שני, ח‘ באייר באולם  ה"מרכז לילד ולמשפחה"

רח' הרב לנדא 12 בני ברק

האגף לשירותים חברתיים
מחלקת נוער וצעירים

1. מובא בזאת לידיעת הציבור כי במסגרת התובענה הייצוגית - ת"צ 8849-08-13 מנשה רפאלוב ואילייה 
אילאייב נ. עיריית בני ברק (להלן: "התובענה", "המבקשים" ו- "העירייה" בהתאמה) הוגשה לבית המשפט 
בתובענה  פשרה  הסדר  לאישור  בקשה  מנהליים  לעניינים  משפט  כבית  בשבתו  אביב,  בתל  המחוזי 

("הבקשה").
לצרכי  סווגו  אשר  העירייה  בתחום  הנכסים  מחזיקי  כל  את  כוללת  הפשרה  הסדר  חל  עליה  הקבוצה   .2
ארנונה כעסקים (סיווג 311-312 לצו המסים) בעוד שהשימוש שנעשה בנכסים אלו מתאים לסיווג לצרכי 
ארנונה כ- "מלאכה", זאת אך ורק בהסתמך על ההוראה בסעיף 1.9 לצו הארנונה של העירייה הקובעת כי 

"חנויות לכל שימוש שהוא אשר פונות לחזית הרחוב או לפסז'" יחויבו כ"עסקים".
בהתאם  אלה  נכסים  לסווג  יש  העירייה,  של  הארנונה  לצו   1.9 בסעיף  האמור  חרף  התובעים  לטענת   .3

לשימוש שנעשה בהם בפועל.
4. בתגובתה לתובענה דחתה העירייה את טענות התובעים.

5. על פי הסדר הפשרה, החל מיום 1/1/2013 העירייה תתקן העירייה את סיווגם של הנכסים אשר נמצאו 
מתאימים לקבוצה כאמור לעיל וההשבה תערך בדרך של זיכוי מחיוב הארנונה השנתי או בדרך של תשלום 
כספי ישיר לזכאי לו – לפי בחירת העירייה. סכומי ההשבה יהיו צמודים למדד החל מיום הזכאות להשבה 

וישאו ריבית צמודה בשיעור שנתי בלתי מצטרף של 4%  מיום הגשת התביעה עד ליום ההשבה.
סיווגם  וחקירות לאיתור הנכסים הראויים לתיקון  ביצעו הצדדים בדיקות  יישום הסדר הפשרה  לצורך   .6
וערכו רשימה מתאימה. רשימה זו על פי מספרי משלם ניתנת לעיון במשרדי מחלקת הגבייה בעירייה ו/או 

במשרדי ב"כ הצדדים בתיאום מראש.
של  כולל  בסכום  מוערך   8.4.19 ועד   1.1.13 מיום  התקופה  בגין  הקבוצה  לחברי  ההשבה  סכום  אומדן   .7

1,105,461 ש"ח. 
8. אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה, רשות 
ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין שבו עוסקת הבקשה או התובענה הייצוגית, ארגון 
הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, 
בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, התנגדות מנומקת 

להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בענין גמול ושכר טרחה.
9. חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי לבקש מבית המשפט, בתוך 45 ימים 

מיום פרסום הודעה זו, להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר.
10. במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה המליצו הצדדים לעניין גמול למבקשים, שכ"ט עבור עוה"ד 

המייצגים ותשלום הוצאות.
במסגרת פסק הדין מיום 19.3.19 אישר בית המשפט גמול לכל אחד מהמבקשים בסך של 25,000 ש"ח  וכן 
שכ"ט של 150,000 ש"ח בצירוף מע"מ לב"כ המבקשים. בנוסף תשלם העירייה למבקשים סך של 18,000 

ש"ח בצירוף מע"מ בגין החזר הוצאות חוות דעת מומחה שצורף לתביעה.
11. האמור לעיל הנו תמצית בלבד של הצעת הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב. 
שבהסדר  ההוראות  יקבעו  זו,  במודעה  האמור  לבין  הפשרה  הסדר  הוראות  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 

הפשרה.
12. הצעת הסדר הפשרה עומד לעיון הציבור, בתאום מראש, במשרדי ב"כ התובעת ובמשרדי ב"כ העירייה 

(על פי הכתובות המפורטות מטה) וכן בפנקס התובענות ייצוגיות.
13. ביום 19.3.19 ניתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה בכפוף להתנגדויות ככל שאלו יוגשו.

14. הודעה זו מתפרסמת בהתאם להחלטת בית המשפט ובהתאם להוראות חוק התובענות הייצוגיות.

אייל ראובן ולנר,      עו"ד
דוד גואטה, משרד עורכי דין

ב"כ          התובעים
מרחוב השילוח 4, פתח תקוה 49258

טל': 03-9707788; פקס: 03-9707790

דוד גיט,           עו"ד
ברק - גיט – מיסטריאל משרד עורכי דין

ב"כ            העירייה
ממגדלי קונקורד (מגדל C קומה 10)

דרך בן גוריון 13 בני ברק
טל': 03-6081757; פקס: 03-6081758

הודעה לפי סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006



נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 5704963-
03. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | 
תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| 
דון.הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639 | חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 04-9419465  | ירושלים: פנים מאירות 10 |
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בנתיב יום שישי זההחסדחמישישי
הסניפים 

פתוחים עד 
השעה: 
15:00

א'-ה' באייר6-10.5.19

שני-שישימבצעים בימי 

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, 
נא לגשת לסניף הקרוב

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

פינוק

50 יח'
כרמית

סוכריות על מקל

1090

תרסיס שמן קנולה

1090

רגיל/קולור
6 ק"ג

אבקת כביסה אריאל

3990

24 שעות
נר נשמה 'מעולה'

10 ב-
10

150 גר'
כרמית

מרשמלו

3 ב-
1090

ערכת על האש 
מנגל אלומיניום+פחמים 2 ק"ג+מדליק פחמים מוצק

2990

חמישיית מגבונים
קוד: 190536/855854

10
למארז

9-10
ד'-ה' באייר

ויטמינצ'יק
סוגים שונים

1 ליטר

890

עוגיות בדלי
אנטקוביץ

600 גר'

גלידת פנטזיה
חלבי/פרווה

שוקולד קראש
50 גר'
לב'ס

3 ב-159010
1190

נאפה
לאחר
הפסח

3 ב-
2690
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