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רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?
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 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

“חוק הגיוס זה ישראבלוף”, אמר ברק והדגיש: "נדאג להסדרה מכבדת לקבוצת 
לומדי תורה מצטיינים שתורתם אומנותם, כחלק מהמסורת והמחויבות 

היהודית" • המסר של ברק לציבור החרדי: ביטול חוק הגיוס, תוכנית לשילוב 
חרדים בשוק העבודה ובחברה הישראלית • האם נתניהו צריך לדאוג? | עמ’ 23

הצהרה מפתיעה של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק

“תוך שנה נבטל 
את חוק הגיוס"

100 מ"ר + א.למקררים
חניה וגישה לרכב

חנות בב"ב מרכזי

050-7509476

להשכרה 

לשיח  להיגרר  ברק  של  סירובו 
 – הגיוס  בסוגיית  אנטי-חרדי 
ההבדלים  את  מכל  טוב  ממחיש 
למחרחרי  בית  שלום  רודפי  בין 
רבי- ארבעת  אחים.  מלחמת 
האלופים שקוראים כיום תיגר על 
להפוך  בתוקף  ממאנים  נתניהו, 
הדין  יום  לנשק  החרדים  גיוס  את 
פיוס.  של  קולות  ומשמיעים 
שנושאי  הרי  האבסורד,  למרבה 
דגל הגיוס המחרפים נפשם בקרב 
התקשורתי נגד החרדים, הם דווקא 
 – ולפיד  כאיווט  ג'ובניקים  שני 
ולא  מעודם  קטל  שדה  ראו  שלא 
הזה  הברק  על  מימיהם.  קרב  חוו 
שהבליח בעיצומו של הקיץ והאיר 
דווקא  בהבזק,  המציאות  את 
בעיצומה של סופה קשה, החרדים 

יכולים לברך בשם ומלכות.

)הטור המלא בעמ’ 24-25(

עו"ד אבי בלום

משתוללים בעיר

ברכת הברק

המשבר בציונות הדתית: חמש רשימות לא מצליחות להתאחד
ניסיונות החיבור בין מפלגות הציונות הדתית נמשכות, אולם נדמה כי ההכרעה תיפול סמוך למועד סגירת הרשימות 

• המפלגות הקרובות לסיכום הן זהות והימין החדש, כאשר טרם הוכרע מי יעמוד בראש | עמ' 23 

העירייה אישרה את צו הארנונה החדש
אושרו הקלות והורדות 

תעריפי ארנונה בסכומים 
של מילוני שקלים, בדגש 

על עזרה למשפחות ברוכות 
ילדים • הצו שאושר הועבר 

לאישור סופי של משרד 
הפנים | עמ' 8

החודש המסוכן 
בכבישי בני ברק
ע"פ אור ירוק: חודש מרץ המסוכן ביותר 

להיפגע בתאונות דרכים בבני ברק | עמ' 8

שבת היא מלפרוץ
במהלך ארוחת השבת, גנבים 

נכנסו אל פנימיית ישיבת 
'בית מתתיהו' וגנבו כספים 

מחדרי הבחורים | עמ' 12

שוב: התפרעויות 
בליל שבת 

ברחובות העיר
שוב וונדליזם בב"ב: נערים 
פוחזים תקפו בחור ישיבה 

ששוחח עם שוטר, השחיתו 
רמזורים ותמרורים והעלו באש 
כניסות לבנייני מגורים • דובר 
המשטרה: “נעצרו שני נערים 

ונפתחה חקירה” | עמ' 18
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או שאתם במאוחדתאו שאתם מתפשרים

תודה 
על ההערכה

תודה 
שלא התפשרתם

נשמח להמשיך ולהעניק לכם שירות רפואי איכותי ומקצועי 
ולהוביל את שירותי הבריאות בבני ברק!
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 את, תדאגי ללדת בשיבא. 
זו ה"השתדלות" שלך.

ארוחות
 עשירות  

בד"צ

תנאים
לשבת 
כהלכתה

מענה 
 הלכתי 
שוטף

בכירי
וטובי 

הרופאים

ותק 
וניסיון 

רב

מכשור 
רפואי 
מתקדם

פרופ' איל סיון
 מנהל אגף

נשים ויולדות

פרופ' שלי מזעקי
 מ"מ מנהל אגף 

נשים ויולדות

אנחנו כאן. שיבא יולדות

 בעזרת ה' הכל יסתדר על הצד הטוב ביותר.  
יחד עם זאת, את עושה את מירב ההשתדלות:

את בוחרת ללדת בשיבא - תל השומר.

 בשיבא תיהני מחוויית לידה נעימה, מהצוות הרפואי והמיילדותי
הבכיר ביותר וממצוינות רפואית אשר יעניקו לך בס"ד לידה בטוחה. 

בשיבא ניתן לקבל מענה מיידי לכל סיטואציה רפואית מורכבת, 
 לצד הקפדה על דרישות ההלכה, שמירת שבת כהלכתה

וארוחות טריות בכשרות בד"צ.

 בקרוב! קורס הכנה ללידה
יום ראשון | י"ח בתמוז | 16:00-21:00

לרישום ולמידע כללי,
 מתאמת קשרי קהילה:

052-6667991
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מאוחדת כאן בשבילכם
  עם מנהלי קשרי הקהילה 

ופריסת מרפאות רחבה בכל רחבי העיר

אל תחשבו 
פעמיים...

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

שמשון פרג - 052-7171496
נתן צישינסקי - 053-3102444

ישראל ויזל - 050-4151166
מינדי זילברפרב - 055-6766273

מנהלי קשרי הקהילה 
לכל שאלה ובקשה 

מרפאות מאוחדת בבני ברק לשירותכם

או שאתם במאוחדתאו שאתם מתפשרים
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מאת: עוזי ברק 

ביום  אישרה  ברק  בני  עיריית  מועצת 
החדש,  הארנונה  צו  את  האחרון  חמישי 
אברהם  הרב  בהנחיית  בוצעו  במסגרתו 
הקלות  שורת  העיר  ראש  רובינשטיין, 
והורדת תעריפים בעלות של מיליוני שקלים, 
ומשפחות  העיר  תושבי  על  להקל  מנת  על 

ברוכות ילדים.
העירייה  גזבר  הציגו  המועצה  בישיבת 
ההכנסות  אגף  ומנהלת  אדלר  אריק  רו"ח 
 ,2020 לשנת  הארנונה  צו  את  פיק,  א.  הגב' 

אשר הועבר לאישורו של משרד הפנים.
עיקרי התוכנית: לראשונה בתולדות העיר 
תעריפי  של  הפחתה  העיר,  מועצת  אישרה 
הארנונה ב2.58%, המהווים את מלוא גובה 
הפנים,  משרד  של  האוטומטית  ההעלאה 
 2020 בשנת  מטר.   150 עד  שגודלן  לדירות 
כה  עד  שחייב  הפנטהאוז"  "סיווג  יבוטל 
מלא  בתעריף  העליונה  בקומה  דירות  בעלי 
הדירות  בעלי  קרקע.  צמודי  דירות  כמו 
בקומת הגג ישלמו תעריף זהה לשאר דירות 

המגורים בעיר.
מועצת העיר אישרה גם הפחתת התעריף 
לתעריף  מקורה,  פתוחה שאינה  מרפסת  על 

מינימום המותר על ידי משרד הפנים, בעוד 
שעד כה שילמו התושבים תעריף מלא כשאר 
משמעותית  בהפחתה  מדובר  הדירה,  חלקי 

מהתעריף כיום.
לאישור  שהוגש  הארנונה  בצו  כן  כמו 
נקבעו  הפנים  ולאישור משרד  העיר  מועצת 
על  יקלו  אשר  בארנונה,  להנחות  תבחינים 
ההנחה  את  לקבל  ילדים  ברוכות  משפחות 
לדירה  הנחה  היתר-  בין  בחוק.  הקבועה 
משש  תתאפשר  מטר   100 מעל  ששטחה 
נפשות ומעלה, לכל שטח הדירה עד למטר 

ה-150. 
בנוסף נקבע מועד אחרון להגשת בקשות 
כאשר   ,30.6.20 לתאריך  בארנונה,  להנחה 
הגשת  מועד  המקומיות  הרשויות  מרבית 

הבקשות מוגבל עד ל30.3.20.
משדרוג  כחלק  כי  הוסיף  העיר  ראש 
השירות לציבור, ערכנו שיפוץ מקיף בבניין 
העברת  על  לציבור  נבשר  ובקרוב  העירייה, 
למבנה  והארנונה  ההכנסות  אגף  משרדי 
הכניסה,  בקומת  ומזמין  פנים  מאיר  מרווח 
יוכלו  מ"ר,  כ-1000  שגודלו  החדש  במבנה 
ומסור:  אכפתי  שרות  לקבל  התושבים  
מקסימום שירות במינימום זמן. הקלות אלו 
בהגשת  הקלות  לסדרת  ישיר  בהמשך  הינם 
החל  יושמו  אשר  בארנונה  להנחה  בקשות 

הפחתת  כללו  אשר  לתפקיד  רה"ע  מכניסת 
לעובדים,  מסמכים  הפחתת  בירוקרטיה: 
לצד  זאת   .18 גיל  מעל  וילדים  אברכים, 
פתיחת ערוץ דיגיטלי מיוחד להגשת בקשות 

להנחה.
למוסדות  בהנחות  גם  דנה  העיר  מועצת 
בני  העיר  בתחומי  הציבור  למען  מתנדבים 
חינוך  למוסדות  תב"רים  אישרה  וכן  ברק, 
שאושרו על ידי משרד החינוך על סך כחצי 

מיליון שקלים.
ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין שיבח 
זייברט ואת מחזיק תיק  את מ״מ הרב חנוך 
ההכנסות סגן ראש העיר הרב מנחם שפירא 
ואת חברי המועצה על שיתוף הפעולה למען 
הבשורה  את  בסיפוק  וציין  העיר.  תושבי 
יכולה  שהעירייה  שמח  "אני  המשמחת: 
עשרות  נעשה  שלא  דבר  תעריפים,  להוריד 
במגמה  להמשיך  שנוכל  מקווה  ואני  שנים, 
ובעיקר  העיר,  תושבי  כלל  לטובת  הזאת, 

האברכים ומשפחות ברוכות ילדים".
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר ציין 
א.  הגב'  בהנהלת  ההכנסות  אגף  את  לשבח 
העיר  ראש  לשכת  צוות  לצד  שעמלו  פיק, 
במשך חודשיים על מנת להביא את ההקלות 
לכדי מעשה, כל זאת לצד שמירה על חוסנה 

הכלכלי של העירייה.

מאת: עוזי ברק 

מבלים  אנשים  יותר  הקיץ  בחודשי 
נשברת,  והשגרה  למסגרות  מחוץ  בחופשה, 
החום הכבד מגביר את העייפות וקשה יותר 
ירוק  ניתוח של עמותת אור  להתרכז. על פי 
השנים  חמש  של  בבחינה  הלמ"ס  לנתוני 
האחרונות )2014-2018(, עולה כי החודש בו 
בתאונת  להיפגע  ביותר  הגבוהה  המסוכנות 

דרכים בתחום העירוני הוא חודש יוני.
בבני ברק נמצא כי החודש המסוכן ביותר 
להיפגעות בתאונות דרכים הוא מרץ במהלכו 
נפגעו 115 בני אדם בין השנים 2014-2018, 
הוא דצמבר במהלכו  במסוכנות  אחריו  הבא 
נפגעו 111 בני אדם בחמש השנים האחרונות.
נפגעו בתאונות  בחמש השנים האחרונות 
דרכים בחודש יוני 6,456 בני אדם בתאונות 
דרכים בערים ובישובים, החודש הבא אחריו 
במסוכנות הוא מרץ שבמהלכו נפגעו 6,312 
נפגעו  שבמהלכו  מאי  לאחריו  אדם,  בני 
אוגוסט  ואחריהם  בתאונות  אדם  בני   6,232

נפגעים   6,211 קטנים:  בהפרשים  ויולי 
ביולי.  נפגעים  ו6,206  אוגוסט  בחודש 
ביותר  הנמוכה  היא  המסוכנות  בו  החודש 
בחמש  כאשר  דצמבר  החורפי  החודש  הוא 
השנים האחרונות נפגעו בתאונות בחודש זה 

5,182 בני אדם.
יוני  חודש  במהלך  אביב-יפו נפגעו  בתל 
בחמש השנים האחרונות 806 בני אדם והוא 
ביותר  הגבוה  הנפגעים  מספר  בו  החודש 
הגבוה  הנפגעים  גם בירושלים מספר  בעיר, 
בתאונות  נפגעו   698  – יוני  בחודש  ביותר 
בחודש  אדם  בני   400 דרכים. בחיפה נפגעו 
יולי והוא החודש המסוכן ביותר בעיר, בבאר 
ביותר  המסוכן  תקווה החודש  ובפתח  שבע  
בתאונות  נפגעו  שבמהלכו  מרץ  דווקא  הוא 
ובפתח  אדם  בני   287 שבע  בבאר  דרכים 

תקווה 286 .
ירוק:  אור  עמותת  מנכ"ל  קיטה,  ארז 
היפגעות  נרשמת  בהם  החודשים  "בדיקת 
יתר בערים מאפשרת לכלל הגופים האמונים 
הערים,  ראשי  ובהם  בדרכים  הבטיחות  על 
משטרת ישראל ומשרד התחבורה והבטיחות 

בדרכים, לפעול באופן ממוקד יותר לשיפור 
כלי  להוות  יכולים  אלה  נתונים  הבטיחות. 
אפקטיבי להקטנת מספר התאונות והנפגעים. 
את  להגביר  חייבים  האדומים  בחודשים 
את  ובעיקר  הדרכים  לתאונות  המודעות 
למנוע  כדי  המשטרתית  והנראות  הנוכחות 
עבירות תנועה שיסכנו את החיים של כולנו. 
הבטיחות  וגופי  כאן  כבר  הגדול  החופש 
חייבים לשלב ידיים כדי שכל הילדים יחזרו 

אל  ספסל הלימודים בריאים ושלמים".
החום הגדול כבר הגיע ואנו עוברים ימים 
והעייפות  לוהט  הרכב  וחמסין,  שרב  של 
הנהיגה  על  מכבידים  אלה  כל  גוברת, 
ופוגמים בערנות שלנו. חשוב להיכנס לכלי 
להקפיד  והתרעננות,  מנוחה  לאחר  הרכב 
לשתות משקאות קלים לפני הנסיעה ולנסוע 
ברכב ממוזג ומאוורר. במידה וחשים עייפות 
להתרעננות  לעצור  חשוב  הנהיגה  במהלך 
לאכול  לעצירה,  המיועדים  במקומות 
לאחר  ורק  צונן  משקה  ולשתות  קל  משהו 

שמתאוששים ניתן להמשיך בנסיעה.
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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
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כלהזמןברחובות
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עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן
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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
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על המקום
החדשות המקומיות של      בני ברק
uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

 נעצר המאיים על ראש העיר 
בחשד   18 בן  ברק  בני  תושב  עצרה  ישראל  משטרת 

לאיומים על חייו של ראש עיריית טבריה רון קובי.
במשטרת  השבוע  בתחילת  התקבלה  כך  על  התלונה 
ישראל ע"י ראש עיריית טבריה לפיה נשלח אליו מסר 

של איום ברצח ברשת.
בחקירה  פתחה  ישראל  משטרת  האירוע  קבלת  עם 
נחקר  אשר  מהעיר,   ,18 בן  חשוד  אותר  בוקר  ולפנות 
מגבילים.חומר  בתנאים  שוחרר  ובסיומה  באזהרה 

החקירה יועבר לחטיבת התביעות להגשת כתב אישום.

 פעוט נפל מגובה 
רביעי  ביום 
שעבר  בשבוע 
כבן  פעוט  בערב, 
מרחוב  שנתיים 
ברק  בבני  עוזיאל 
בביתו  מגובה  נפל 
ונחבל בראשו. כונני 
סניף  הצלה  איחוד 
העניקו  ברק  בני 
לפעוט  טיפול 
שסבל מחבלת ראש 
היה  כך  ובעקבות 

מעורפל הכרה.
הצלה  איחוד  של  האופנועים  מיחידת  בשארי  יונתן 
סיפר: "יחד עם כוננים נוספים מאיחוד הצלה סניף בני 
ברק הענקנו טיפול מציל חיים לפעוט. וההוא פונה לבית 
חולים תל השומר במצב בינוני בניידת טיפול נמרץ של 

מד"א".

 ילד חולץ מרכב נעול
 9:03 לשעה  סמוך  שעבר  בשבוע  חמישי  ביום 
ידידים  ארגון  של  הטלפוני  במוקד  קריאה  התקבלה 
משפחתו  בני  לעיני  בשגגה  ברכב  שננעל  ילד  אודות 

ברחוב הרצל בבני ברק. 
פנחס סולימן, משה צורף ושלום זיגדון - כונני סניף 
הציוד  ובאמצעות  למקום,  במהירות  הגיעו  ברק  בני 
שניות  מספר  תוך  הילד  את  חילצו  שברשותם  הייעודי 
לילד  לרכב.  נזק  כל  לגרום  מבלי  לזירה,  הגעתם  מרגע 

שלום.

 מרכז 'עזר לחיים' אצל מרן שר התורה 
עזר  ויו"ר  מייסד  נכנסו  הבעל"ט  הקיץ  ימי  לקראת 
לחיים הרב נתן צישינסקי  וראשי המרכז למעון קודשו 
של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א 

בכדי להיוועץ ולהתברך.
הרב צישינסקי הציג בפני מרן שר התורה את פעילותם 
למען  לחיים'  עזר  מתנדבי  יותר מאלף  יומית של  היום 
ותמיכה  ליווי  הכוונה,  הכולל  ומשפחותיהם  החולים 

בכדי להציל את חייהם של החולים.
בין היתר הזכיר לרב את פרויקט הקמת אגפי מתנדבים 
בחדרי מיון בבתי החולים בישראל, וכן  הציג בפני מרן 
במהלך  העת  כל  העולות  הלכתיות  שאלות  התורה  שר 
הפעילות עם החולים שפונים אליהם בכדי לקבל מענה, 
ועדיין  ומצוות  תורה  שומרי  שאינם  כאלה  גם  וביניהם 
מרן  מסורתיים.  אלא  כבחמורה  קלה  על  מקפידים  לא 
וכן  הקרובים  הקיץ  לימי  הקשורות  הדריך  בהלכות 

בדרכים להרבות כבוד שמים בפעילות.
על  גם  התורה  שר  מרן  עם  שוחח  צישינסקי  הרב 
ישראל  עם  עלינו  לא  להם  הרבים  הרפואיים  הצרכים 
זקוק לו וביקש ממרן להתפלל על כל החולים הזקוקים 
לא  כבר  ה'  צישינסקי שבעזרת  את  בירך  מרן  לישועה. 
החסד  מעשי  בזכות  אותו  ובירך  יותר  בו  צורך  יהיה 

הרבים שהוא עושה.
הרב צישינסקי ביקש גם ממרן לברך את המתנדבים 

'עזר  של  הרבים 
המקדישים  לחיים' 
ולילה  יום  מזמנם 
החולים  לצורכי 
לסיוע.  הנזקקים 
כי  הבטיח  מרן 
בזכות מעשי החסד 
להצלחה  יזכו 

בגשמיות ורוחניות

העירייה אישרה את צו הארנונה החדש

הימים המסוכנים לתאונות בכבישי העיר 

אושרו הקלות והורדות תעריפי 
ארנונה בסכומים של מילוני שקלים, 
בדגש על עזרה למשפחות ברוכות 

ילדים • הצו שאושר הועבר לאישור 
סופי של משרד הפנים • ראש העיר: 
"אני שמח שהעירייה יכולה להוריד 

תעריפים"

 על פי נתוני עמותת אור ירוק: בבני ברק נמצא כי החודש המסוכן ביותר להיפגעות בתאונות דרכים הוא מרץ במהלכו נפגעו 115 
בני אדם בין השנים 2014-2018, הבא אחריו במסוכנות הוא דצמבר במהלכו נפגעו 111 בני אדם בחמש השנים האחרונות 

ישיבת המועצה
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רפואה מותאמת אישית בכל גיל

בריא לדעת!
BMI בדיקת

 BMI הוא מדד מסת הגוף, 
בדיקת BMI מבררת 

האם הנבדק במשקל תקין,
 בעודף משקל, או בתת משקל.

המדד מחושב באמצעות
נתוני הגובה והמשקל.

בריא להבדק!

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

ההשתדלות שלכם 
לחיים בריאים!



ל' סיוון תשע"ט 10103/7/19 בני ברק

קבוצת הנופשים הראשונה של "שינפלד תיירות" 
במלון  ומתארחים  באיטליה  אלו  בימים  נחתה 

"שרתון גולף" מבית הילטון ברומא.
חודשים  לפני  כבר  להירשם  שמיהרו  האורחים 
תארוכים היו הראשונים שהבינו כי החופשה הטו

2019 היא חופשה בעיר הבירה  בה ביותר בקיץ 
האיטלקית.

תאריכי היציאה של 1.7 ושל ה-4.7 כבר מלאים 
נותת  8.7 של היציאה  בתאריך  מקום.  אפס   עד 

לא   11.7 היציאה  ובתאריך  רו מקומות אחרונים 
שני  נוספו  הגובר  הביקוש  בשל  מקומות.  נותרו 
בשינפלד  ו-22.7.   15.7 חדשים:  יציאה  תאריכי 
שי של  על  אל  סנדור  מטוס  כי  מציינים  תתיירות 

נפלד תיירות יוצא מיד ישבוע בחודשים אוגוסט 
וספטמבר.

מכל הסיבות, החופשה של שינפלד תיירות היא 
הטובה ביותר שתוכלו לקבל: בגלל היעד, בגלל 
תהטיולים, בגלל השירות, בגלל החוויה הגסטרו

נומית במלון, בגלל המחיר ובגלל שבשום מקום 
לא תקבלו תמורה מלאה לטיול שלכם.

חופשת  מדוע  עצמכם,  את  שואלים  בטח  אתם 
ברומא  הילטון  מבית  גולף  שרתון  במלון  הקיץ 

היא החופשה האטרקטיבית ביותר? 
בשילוב  חלומית  קיץ  וחופשת  פאר  מלון  ובכן, 
טיולים נפלאים ממתינים לאורחי שינפלד תיירות.
רומא, כידוע, היא אחת הערים היפות באירופה. 
תחופשה בעיר במלון גלאט מפואר עם שפע האט

רקציות והטיולים, היא בדיוק היעד למי שמחפש 
חופשה חלומית בלתי נשכחת.

להתפנק כל החופשה 

רומא,  הילטון  בבעלות  רומא  גולף  שרתון  מלון 
שמגי עולם  לעשירי  המיועד  אלגנטי  מלון  תהוא 
מקצו גולף  במגרשי  לשחק  במיוחד  אליו  תעים 

להבטיח  מנת  על  בקפידה  נבחר  זה  מלון  עיים. 
תששהותכם תהיה נעימה ומפנקת, עם אירוח בת

נאים מפנקים ואווירה חמה שרק שינפלד יודעים 
להציע.

30 שנה, חשבנו  כמו תמיד, ועם ניסיון של מעל 
יהיה מטבח  על כל פרט: לרשות אורחנו במלון 
גלאט כשר, חדר אוכל, בר אירי לכל אורך שעות 
היום והערב, לובי רחב ידיים, בית כנסת מפואר, 
ומכון  צלולים  מים  עם  חיצוניות  בריכות שחייה 
כושר, מגרש גולף ענק ומשטח ציבורי ירוק ורחב 

ומאיר עיניים.
אוטובוס שאטל מטעם המלון יוצא במהלך היום 
למרכז רומא ולקניון הסמוך מהענקים באירופה - 

קניון "Euroma2", בעלות 3-5 יורו בלבד.

לאכול מתי שבא לכם

את החוויה הגסטרונומית מכירים אורחי שינפלד 
תיירות כבר למעלה מ-30 שנה. הארוחות בחדר 
תהאוכל ובטרקלין האירי הם חלק בלתי נפרד מה

חופשה אצל שינפלד תיירות. כשזה מגיע לאוכל, 
כשרות,  ברזל:  צאן  נכסי  שלושה  אותנו  מלווים 

איכות וכמות.
הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית תחת 

פיקוחו של הרה"ג משה נחשוני שליט"א.
מנה  כל  ובטעמים של  בריחות  מורגשת  האיכות 
תומנה היוצאת את מטבחנו ומוגשת לאורחים. הכ

מות? צריך לראות כדי להאמין. הבארים הענקיים 
בחדרי האוכל, עמוסים בעשרות סוגי מנות מכל 
וקונדיטורים  שפים  של  בינלאומי  צוות  הסוגים. 
המתמחים במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות 
מזרח ואשכנז, מלווים את הנופשים בכל חופשת 
האוכל  בחדרי  שתמצאו  והמגוון  הכמות  הקיץ. 

במלון עולים על כל דמיון.
הארוחות מוגשות בכל טוב, מיני בשרים, דגים, 
תמרקים, סלטים, תוספות, קינוחים, עוגות, קונפי

טורות ומעדנים. בשבת אתם נהנים מפנסיון מלא 
עם הקידושא רבא המיוחד של שינפלד.

וקונדיטורים  שפים  כולל  שלנו  המורחב  הצוות 
בינלאומיים.  בפרסים  שזכו  הראשונה  מהשורה 
בשיתוף צוות עוזריהם הם יעמלו ויכינו עבורכם 
תתפריט אוכל מסעיר ומלהיב הכולל שפע של טע

מים, צבעים וניחוחות, בטעם נפלא של עוד.
תבמהלך היום פתוח לפניכם באופן חופשי הטרק

לין האירי הייחודי של שינפלד המכיל בר עשיר 
ומבחר  עוגות  פירות,  קרה, שתיה חמה,  בשתיה 

ליקרים.

ליהנות מתכניות ומופעים
גם הקיץ הזה הולך להיות שמח ומעניין. אנחנו 
תממליצים לכם לעקוב אחרי לוח ההופעות והתכ

ניות של שינפלד תיירות. גדולי האמנים והחזנים 
יופיעו במהלך הקיץ הקרוב בשרתון גולף רומא: 
החסי במוסיקה  האמנים  מבכירי   - לפידות  תישי 

דית והישראלית. ישראל נחמן תורג'מן – מופיע 
תלצדם של גדולי החזנים בעולם ולעמוד תחת שר

ביט הניצוח של אלי יפה ומורדכי סובול. ישראל 
פרנס – אומן ויוצר מגדולי הזמרים בעל אנרגיות 
תבלתי נלאות ונשמה גדולה, ואמנים נוספים, שי

שהו במהלך חודשי הקיץ במלון שרתון גולף.

ליהנות מרומא וסביבותיה
מציעה  באירופה,  היפות  הערים  אחת  רומא, 
אנו  ואטרקציות.  למבקרים בה שפע של טיולים 
מצידנו הכנו עבורכם אפשרות לשורה של טיולים 
דוברי עב בליווי מדריכים מקצועיים  תמאורגנים 

רית )מסלולי הטיולים עלולים להשתנות בהתאם 
גם  לבחור  ניתן  לבחירתכם  המשתנים(.  לתנאים 

בטיול משפחות או בטיולים באופן עצמאי.
לרומא  טיולים מאורגנים  על  לכם  אנו ממליצים 
העתיקה, לפנתיאון, למזרקת טרווי, לקולוסיאום, 
תשער טיטוס, הרובע היהודי ברומא, גבעת הקפי
תטול, סיור בעיירה הציורית טיבולי, טיול לנאפו

לי, הפלגה לסורנטו, עיירת סיינה, וכמובן אסור 
תלהחמיץ את מרחצאות קרקלה, שיט על נהר הטי

בר, ביקור בטירת סנטאנג'לוס ועוד מגוון אתרים 
שאסור לפספס.

 

עכשיו גם את מבינים מדוע החופשה של שינפלד 
תיירות היא האטרקטיבית והמשתלמת ביותר. גם 
אתם מוזמנים להתקשר ולהזמין חופשה בטלפון: 

.03-6189999

האורחים כבר נהנים
בשרתון גולף ברומא 

הקבוצה הראשונה של אורחי שינפלד תיירות כבר נופשת בימים 
אלו ברומא וההרשמה להמשך חודשי הקיץ נמצאת בשיאה ⋅ בשל 

הביקוש הגובר נפתחו תאריכים נוספים לחופשת הקיץ החלומית של 
שינפלד תיירות במלון 'שרתון גולף' מבית 'הילטון' ברומא 



ההשתדלות שלכם 
לחיים בריאים!

בריא לדעת!
לחץ דם

לחץ דם הוא הלחץ שמפעיל הדם על 
דפנות כלי הדם. לחץ דם גבוה מאוד או 

נמוך מאוד עלול להוביל להפרעה בתפקוד 
ולהרעה במצב הבריאותי.

בריא להבדק!

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

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



ל' סיוון תשע"ט 12123/7/19 בני ברק

גנבים פרצו בשבת 
לישיבת 'בית מתתיהו' 

מאת: עוזי ברק 

וכעשרת אלפים שקלים נגנבו במהלך השבת מפ
שכונת  שבמרומי  מתתיהו'  'בית  ישיבת  נימיית 

'גבעת רוקח' בבני ברק.
סדר  ואת  שבת  ארוחת  זמן  את  ניצלו  הגנבים 
הפנימייה  מחדרי  וגנבו  מכן  שלאחר  הלימוד 
של  ומארונות  הבגדים  מכיסי  שקלים  מאות 

בחורי הישיבה. 
לקחו  "הגנבים  הישיבה  מתלמידי  אחד  לדברי 

לבחורים את דמי הכיס האחרונים שלהם".
כמו כן נגנב מחדרו של הבחור האחראי כספת 
3000 שקלים המיועדים להסעות לחתוו -ובה כ

נות של בחורים שעומדים להתחתן.
 23:00 בשעה  לחדרם  שחזרו  הישיבה  בחורי 
בליל שבת, ונחרדו לגלות את הארונות פרוצים, 

כשמתוכם נלקחו הכספים. 
מיד בצאת השבת הגיעו חוקרי הזיהוי פלילי של 
מתתיהו'  ‘בית  ישיבת  אל  דן'  ‘מרחב  משטרת 

ופתחו בחקירה בתקווה למצוא את הגנבים.

במהלך ארוחת השבת, גנבים נכנסו אל פנימיית ישיבת 'בית מתתיהו' גנבו ולקחו 
מהמקום לבחורים את כספיהם האחרונים

במרכז חסידי ויז'ניץ 
מתכוננים לחתונה הגדולה 

מאת: עוזי ברק 

לקראת החתונה  ויז'ניץ  ההכנות במרכז חסידי 
מתרג בחסידות  כאשר  חודשים  כבר  ונמשכות 

שים במיוחד לאור העובדה כי מדובר בחתונה 
ראשונה אחרי שנים, מאז סיים כ"ק רבם לחתן 
את ילדיו וכעת הם נכנסים לסדרות שמחות של 

נכדי האדמו"ר.
שבת  אופרוף  משבת  תחל  האירועים  סדרת 

חוקת עד אחרי השבע ברכות האחרון.
תהילים  כנס  התקיים  האחרון  חמישי  ביום 
אמי לאחר  החתונה,  לקראת  קודש  וושיחת 

רבינו הקוה"ט שליט"א  כ"ק  רת תהילים פתח 
ספרים  מפי  מצטט  כשהוא  קודשו,  בשיחת 
בגודל השעה ובפרט בשעת החופה שאז באים 
זמן  וזהו  הקדושים,  האבות  העליון  מהעולם 
מסוגל לפעול ישועות, בפרט כאשר אביו הק' 
זו ולהשפיע  יגיע להשתתף בחופה נעלה  ודאי 
והוא  טובות  השפעות  טוב  כל  עדתו  קהל  על 
מבקש שיעתירו בתפילה, כן חיזק את ההולכים 
בדרך השיטה הקדושה שהנחה בעל הישועות 
משה, וביקש לכבד ולהוקיר את כלל האורחים 

הצפויים להשתתף.
הקוה"ט  אדמו"ר  מרן  כ"ק  הופיע  אלו  בימים 
לשמחת  להזמינם  האדמורי"ם  בבית  שליט"א 
כל  עם  האדמו"ר  כ"ק  הגיע  ב'  ביום  החתונה, 

כלל חסידיו לתפילת רבים בכותל המערבי.
לחתן  האופרוף  שמחת  תתקיים  קודש  בשבת 
ארה"ב  מספינקא  האדמו"ר  כ"ק  בהשתתפות 
שליט"א, הרה"צ אהרן מרדכי רוקח שליט"א, 
אליעזר  הרה"צ  שליט"א  ארנסטר  זאב  הרה"צ 
המשפחה  מבני  רבים  ועוד  שליט"א,  ארנסטר 
חבישת  תתקיים  בערש"ק  ובנשקי"ם,  רבנים 

השטריימל בבנין הישיבה כשמשם ילוו המוני 
וחסידי ויזניץ את החתן והמחותנים להיכל הש

מחה שישמש כבית המדרש בתפילות שבת.
במהלך השבת יתקיימו כל הטישים והתפילות 
בהיכל השמחה הענק שהוכן במיוחד לאירועי 
כל  את  לשמש  הוכשר  הענק  האנגר  השמחה, 
ואירועי השמחה כאשר נבנו לו תוספות של גל

ריה ענקית שתשמש את עזרת הנשים ומערכות 
מיזוג אויר מיוחדות.

מעמד  הפארשפיל,  מעמד  יתקיים  במוצ"ש 
וריקודים כמעין פתיחה לשבוע  שכולו שמחה 
בתופים  יתקיים  המעמד  הבעל"ט,  שמחה  של 

ובמחולות מיד אחר ס"ג מעריב והבדלה.
בית  כמנהג  עניים  סעודת  תתקיים  א'  ביום 
סעו בפניהם  שיוגש  עניי  ישתתפו  בו  וויז'ניץ, 

דה כיד המלך, בסוף הסעודה יזכו לעבור לפני 
ויקבלו נתינה מכובדת לכבוד השמ והאדמו"ר 

חה.
ביום ב' תתקיים שמחת החתן מאהל,  אשר הינו 
בית  כמנהג  בקדושים  שיסודו  מיוחד  אחרון 
וויז'ניץ כשבמהלכו מושרים ניגוני רגש והתעו

ררת כשבשיאו נשמעים דברי חרוזים וכיבושין 
 ובסיומו רוקד החתן ריקוד מצווה טאנץ. 

וביום ג' יום שנכפל בו כי טוב תיערך החתונה 
יתקיים  החופה  מעמד  ויז'ניץ,  לבית  הגדולה 
בצומת הרחובות עזרא ושלמה המלך,   בחתונה 
אורחים  ויזניץ  חסידי  המוני  להשתתף  צפויים 
ציבור  אישי  ישיבות,  ראשי  רבנים  אדמורי"ם 

מכל גווני הקשת, חברי כנסת, ועוד.
הרל הגורמים  מול  בהתאם  נערכים  ובויז'ניץ 

וונטיים וביניהם עיריית ב"ב, משטרת ישראל, 
מתחילתו  האירוע  את  שיאבטחו  הצלה  איחוד 

ועד סופו.

מאות אורחים מחו"ל, חסידים, ידידים ובני משפחה, צפויים להשתתף בשמחה הגדולה, 
שמחת נישואי נכדו בכורו של כ"ק מרן אדמו"ר מויז'ניץ • החתן הרב שלום שמחה 

יישכר בער הי"ו, בן בכור לבנו יחידו הרה"צ ר' חיים מאיר שליט"א

ההכנות לחתונה הגדולה, צילום: יהושוע פרוכטר
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לפרטים נוספים: 072-259-2845

נרשמתי ללימודי 'חינוך וחברה' באונו בעיקר 
בגלל המיקוד בנוער בסיכון, היות והנושא קרוב 

לליבי. הקורסים שנלמדו במסגרת התואר 
הרחיבו את ארגז הכלים להתמקצע בתחום. אני 
ממליץ לכל מי שהנושא של 'נוער מתמודד' קרוב 

לליבו לבוא ולהחכים בתחום, בקמפוס החרדי 
של הקריה האקדמית אונו.

 בוגר תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה            
   במיקוד בנוער בסיכון

 נשוי ובעל משפחה
 מרצה ומלווה בתחום הנוער המתבגר    

   בציבור החרדי דתי
 מוביל תוכניות וכלים לאתגרים

   עם הנוער המתמודד 

יחיאל רוטרמן

המכינות לגברים מתחילות!

הבוגרים שלנו, סיפור הצלחה.

 תואר ראשון .L.L.B במשפטים
 תואר ראשון .B.A במנהל עסקים במגוון התמחויות: 

     נדל"ן ותשתיות, חשבונאות )ראית חשבון(, מימון ושוק ההון,
    שיווק ופרסום, משאבי אנוש

 תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בנוער בסיכון
    אפשרות השלמה לתואר בחינוך לבעלי תעודת מורה מוסמך בכיר

בוא ללמוד לתואר אקדמי במגוון מקצועות מבוקשים:



 אזהרה -
עישון גורם 
להזדקנות 

 מוקדמת של 
עור הפנים



141415 ל' סיוון תשע"ט 3/7/19ל' סיוון תשע"ט 3/7/19 בני ברקבני ברק

מנהלי המגזר החרדיים
חלק משדרת הניהול במחוז

בנימין חינקיס

מחוזיים  מגזר  מנהלי   6 מתכנסים  יום  בכל  לא 
הגדולה  הקופה  'כללית',  מנכ"ל  בלשכת 
חשיפה  של  למפגש  בישראל,  והמובילה 
והטיפול  השירות  בתחום  מהלכים  והתנעת 
במגזר  מציאות  משני  שהם  מהלכים  הרפואי, 

החרדי.
מענה  לתת  שנועד  מהלך  מובילה  'כללית' 
שירותי ולהתאים את השירות הרפואי לקהלים 
החרדי  כשהציבור  משרתת,  היא  אותם  הרבים 
החרדי  המגזר  מנהלי   6 זה.  ממהלך  חלק  הוא 
והשינוי  לתפקידם  האחרונים  בחודשים  נכנסו 

המרענן כבר ניכר בשטח.
אברהם  ר'  אומר  שיזמנו"  חדש  מודל  "זהו 
ב'כללית'.  חרדי  מגזר  מחלקת  מנהל  קונסקי, 
יוזמות  מקדם  הבכיר  שבתפקידו  קונסקי  הרב 
ולטובת  'כללית'  לקוחות  כלל  עבור  איכותיות 
מתחיל  "'השינוי  אומר  החרדי  הציבור 
המקובלת  לתפיסה  בניגוד  וזאת  מלמעלה' 
האזרח  מן  מלמטה',  מתחיל  'השינוי  לפיה 
הקטן. 'כללית' בניהולו של פרופ' אהוד דודסון 
מובילה מהלך לשילוב מנהלי מגזר חרדי בשטח 
ופועלת להמשיך ולקדם איכות רפואית לטובת 

המטופלים לצד שירות ומקצועיות". 

"סמכות ניהולית וביצועית"
לקוחות  במספר  המתמשכת  הצמיחה  לנוכח 
'כללית' במגזר החרדי בהיקפים הולכים וגדלים, 
מנהל  ומתבקש.  טבעי  הינו  המדובר  המהלך 

בייזום  המחוז  להנהלת  שותף  הינו  חרדי  מגזר 
למאפיינים  המתאימים  שירותים  ובפיתוח 
זאת כדי להעלות את  ולצרכים של המגזר, כל 
מדדי האיכות הרפואיים ולרתום את הלקוחות 
בריא.  חיים  אורח  ולקידום  בריאותם  לניהול 
מנהלים המגיעים מתוך הציבור החרדי, כשהם 
חלק בלתי נפרד מן השדרה הניהולית במחוזות 
'כללית', יכולים לתת מענה בכל נושא, בצורה 

מידית ואישית.
מנהלי  פועלים  המחוזיים,  המגזר  מנהלי  לצד   
אתגרים,  משקפים  אשר  הלקוחות,  קשרי 
צרכים וסוגיות מהשטח שיש לתת להם מענה. 
זוכה  הקהילה  קשרי  מנהלי  של  פעילותם 
עם  ההדוק  הקשר  בזכות  מיוחדת  להערכה 
החשובה  הפעילות  הקהילות.  ורבני  הציבור 
החרדי  המגזר  של  דופן  יוצא  לאמון  הביאה 
בעשיה הברוכה של 'כללית' ומשתקפת בעליה 
מתמדת במספר הלקוחות המצטרפים למשפחת 

'הכללית'. 

"התאמה אישית"
המגזר  מנהלי  את  פגש  דודסון  אהוד  פרופ' 
והציג  בלשכתו  החרדי  המגזר  של  המחוזיים 
והניהולי,  מאמין' המקצועי  ה'אני  את  בפניהם 
עבודתו  שנות  אורך  לכל  מתווה  הוא  אותו 
כמנכ"ל  ובתקופתו  בכלל  הבריאות  במערכת 

'כללית' בפרט.
משמעות"  עם  עבודה  מקום  היא  "'כללית' 
ב'כללית'  עובד  "כל  דודסון.  פרופ'  מדגיש 
מסיים את יום עבודתו בתחושת סיפוק גדולה: 

לציבור  או  אחת  למשפחה  אחת,  לנפש  עזרתי 
שלנו  הצוותים  מזו.  גדולה  מעלה  אין  רחב; 
מזור  ומתן  חיים  בהצלת  שעה  מדי  עוסקים 
 14 במסגרת  הן  לקוחות,  מיליון   4.5 למעל 
בתי החולים של 'כללית' והן ברפואת הקהילה 
רחבי  בכל  הפרושות  מרפאות   1,500 במסגרת 
לאנשים,  שחשוב  מה  דבר,  של  בסופו  הארץ. 
הרפואית.  המקצועיות  ורמת  השירות  רמת  זה 
העובדה שאנו מטפלים במגוון רחב של קהילות 
ולהתאים  לפתח  אותנו  מחייבת  ואוכלוסיות 
מעניקים  אנו  להם  הקהילות  לצרכי  שירותים 
שירות תוך שיפור הנגישות, הזמינות וההיענות 
לטיפול רפואי" עולם הרפואה הולך לכיוון של 
תפיסה  מובילים  אנו  אישית'  מותאמת  'רפואה 
השירות  התאמת  של   – השירות  בתחום  גם  זו 

לפרופיל המטופל".

"הבריאות מעל הכל"
שלושת  את  הנוכחים  בפני  פרס  דודסון  פרופ' 
רפואי,  שירות  'כללית':  של  עמודי-התווך 

חדשנות ואנושיות. 
'כללית'  רפואי.  שירות  הראשון,  "הנדבך 
של  וניסיון  וותק  עם  בתחומו  מוביל  כארגון 
רפואיות  עוצמות  עם  שנה,  מ-100  למעלה 
נצבר,  ניסיון  ידע,  אנושי,  הון  מבחינת  גדולות 
מערכתיות,  תשתיות  חדישות,  טכנולוגיות 
לנו  המאפשרים  מתקדמים  מידע  מאגרי 
לצורכי  בהתאם  שונים  שירות  מסלולי  לפתח 

המטופלים. 
"הנדבך השני, חדשנות. הדבר מתבטא באימוץ 
הליכים  חדישות,  טכנולוגיות  של  והטמעה 
כל  און-ליין,  שירותי  מתקדמים,  רפואיים 
הרפואה  את  להציע  לנו  מאפשרים  ועוד  אלה 

המתקדמת ביותר. 

לכל  המעטפת  שהוא  השלישי,  "הנדבך 
הפעילות שלנו, הוא אנושיות וחמלה. כשרופא 
כי  הכרה  מתוך  הרפואי  השירות  את  מעניק 
המטופל  אזי  העיניים  בגובה  במרכז,  המטופל 
מרגיש בידיים טובות. יחסי האמון בין הרופא 
מוצלח.  רפואי  לטיפול  הבסיס  הם  למטופל 
האמון ברופא זו תחילת הטיפול, זהו ערך עליון 
ומהותי. מעבר למקצועיות החיונית. אנו עושים 
הרבה, ורוצים לעשות עוד יותר". לסיכום אמר 
מן  מוציאים  אנו  עמכם  "יחד  דודסון,  פרופ' 
הכח אל הפועל את כל העוצמות של הארגון. 
והציבור  בשטח  כבר  רואים  אנו  התוצאות  את 

החרדי מכיר בעשיה זאת".  
"כמנהלי מגזר חרדי מחוזיים ניתנו לכם הכלים 
זמני  תחומים:  במגוון  שירותי  מענה  לתת  כדי 
פתיחה של המרפאות, שירותי און-ליין, קרבה 
והנגשה של השירותים למקום מגורים ועוד. אנו 
כהנהלה, מחויבים לכם: אוזננו קשבת לשמוע 
אתכם, ולהמשיך להוביל את השירות האיכותי 

והמקצועי תוך התאמתו לפרופיל הלקוח". 
רותי אופטובסקי, סמנכ"ל חטיבת שירות וקשרי 
שירות  מתן  של  "הערך  כי  הוסיפה  לקוחות, 
הוא  המטופל  של  ולפרופיל  לצרכים  מותאם 
"מטופל  'כללית':  של  השירות  תפיסת  בבסיס 
בידיים טובות". מתן שירות מותאם הוא בראש 
ובראשונה צורך רפואי. ב'כללית' אנו מאמינים 
מידע  במתן  המשולב  וקשוב  אמפתי  ששירות 
מותאם, תוך מענה למאפייני המטופל ובתוכם 
את  מגביר  שלו,  התרבותיים  המאפיינים  גם 
לאיכות  תורם  שהוא  ומכאן  לטיפול,  ההיענות 
הטיפול הרפואי. זהו בדיוק תפקידם של מנהלי 
המותאם,  השירות  את  לייצר  החרדי:  המגזר 
'כללית'  ללקוחות  לאפשר  כדי  שנדרש,  היכן 
הרפואי  השירות  את  למצות  החרדי  מהמגזר 

בהתאם לצרכים שלהם".

מנכ"ל 'כללית', פרופסור אהוד דודסון, במפגש מיוחד עם מנהלי מגזר מחוזיים חרדיים: "עולם הרפואה
הולך לכיוון של 'רפואה מותאמת אישית' אנו מובילים תפיסה זו גם בתחום השירות, להתאמת השירות לפרופיל המטופל"

מנכ"ל 'כללית' מציג:
"אתם חלק מאיתנו"

"התאמה אישית" – זו ההגדרה אותה מאמצת 
למגזר  הפרסום  מנהלת  קוריץ,  חנה  גב'  גם 
החרדי ב'כללית'. "ממש כמו ברכישת חליפה", 
היא מטעימה. "ישנן חליפות של מותג מפורסם, 
ניתן להשיג בחנות היצרן, אך כקהילה  שאותו 
החליפה  את  לרכוש  נעדיף  כלל  בדרך  חרדית, 
הזו מן החנות המוכרת והקרובה לבית. כך גם 
בשירותי רפואה נעדיף לקבל שירות מ'כללית', 

הארגון הגדול והמוביל בתחום. 
כי  ומציין  המתווה  את  ממשיך  קונסקי  הרב 
'כללית' מושתתת על הבנה לפיו כל לקוח צריך 
ביותר.  והאיכותי  המיטבי  המענה  את  לקבל 
"ברמת הארגון, זה אומר להתאים את הנגישות 
איכות  שיפור  תוך  בקהילה  ללקוח  והגישה 

החיים".

"פורצת דרך"
לכל  איכותי  זה, של שירות  ביעד  "כדי לעמוד 
ללקוח  בהתאמה  שירות'  'שפת  גובשה  לקוח, 

החרדי, שנוגעת לכל רמות הניהול בארגון.
הדרכות  מתקיימות  השירות,  שפת  במסגרת 
הקהילה  בקרב  הייחודי  השירות  להטמעת 
כיסויים  גם  מצטרפים  אלה  לכל  החרדית. 
ו'כללית  מושלם'  'כללית  המשלים:  בביטוח 
פנים-חרדיות,  שיניים  מרפאות  פלטינום', 
ומגוון שירותים נוספים הניתנים בתוך הקהילה 

ועבור הקהילה. 
הילד:  התפתחות  תחום  את  לציין  ניתן  כן 
ברף  להוביל  מטרה  לעצמה  סימנה  'כללית' 
המקסימלי שרק ניתן. 'כללית' מציעה שירותים 
מכוונים למשפחות ברוכות ילדים, והיא נמצאת 
עובדה,  במעלה.  והראשון  האיכותי  במקום 
פלטינום'  ו'כללית  מושלם'  'כללית  במסגרת 
 )!(70 עד  טיפולים,  הרבה  הכי  מעניקים  אנו 
טיפולים בשנה )בממוצע 2 טיפולים בשבועיים 
בטווח  וגם  רחב  הכי  טיפולים  מגוון  וחצי(, 
18. כמות  גיל  השנים הגדול ביותר, אפילו עד 
כמו  מושלמת,  התאמה  גם  כוללת  הטיפולים 
מגוון  ועוד  אידיש  דוברות  תקשורת  קלינאיות 

ספקים בהתאמה לאופי המגזר. 
צורך  "אין  בחיוך,  קונסקי  מסכם  "ב'כללית'", 
להפעיל קשרים כדי לקבל מה שמגיע לך, כי זה 
מגיע עד אליך בצורה ישירה ומיידית. ובינינו, 
הרי גם אין אפשרות להפעיל מערך הנותן שירות 
פרוטקציה.  באמצעות  לקוחות,  מיליון  ל-4.5 
מתוך מתווה זה, נגזר גם תפקיד 'מנהל המגזר 
כל  את  ולהתאים  להטמיע  שמטרתו  במחוז' 

תפקיד  זהו  השטח.  ברמת  הללו  התהליכים 
איכותי ורב-סמכות, הגורם לכך שהפניה תעשה 
מענה  תקבל  בוודאי  ואז  דרכו,  הנכונה,  בדרך 

מהיר ואיכותי. 
ולנו לא נותר אלא לאחל ברכת הצלחה למנהלי 
כי  החדש.  בתפקידם  החרדיים  המחוזות 

הצלחתם היא הצלחתנו".

"אנחנו מנהלי מגזר
חרדי מחוזיים"

6 מנהלי מגזר חרדי מחוזיים ב'כללית'

משה  הרב  הוא  המגזר  מנהלי  מבין  הוותיק 
ירושלים,  במחוז  חרדי  מגזר  מנהל   - רוזנגרטן 
הכולל גם את ביתר, בית שמש, גבעת זאב ותל 
ציון. "50% מהציבור החרדי גר במחוז ירושלים 
בקצב  מספרים  ומצטט  מצהיר,  הוא  רבתי" 
מסחרר: "יש לנו 30 מרפאות בשכונות חרדיות 
ברחבי המחוז, המשרתות 107,000 לקוחות מן 
הציבור החרדי, ברמת שירות מעולה ובשביעות 

רצון מלאה.
כלל   150 מתוך  כי  עלה  שערכנו  "בסקר 
המרפאות במחוז שעמדו ביעדים אותן הגדרנו, 
מרפאות)!(   4 הראשונה,  בחמישייה  נמצאות 
לעשירייה  כשמביטים  החרדי;  מהמגזר 
מהמגזר  מרפאות   7 בה  נמצאות  הראשונה 
החרדי, מה שמעיד על איכות השירות הרפואי 

המעולה שמקבל הלקוח החרדי ב'כללית'. 
הרב נחמיה בלושטיין - מנהל מגזר חרדי במחוז 
דן-פ"ת, הכולל את בני ברק, פתח תקוה ואלעד. 
למטופלים  השירות  את  להתאים  שלי  "החזון 
ולאורח  במחוז בצורה העונה לצורכי הקהילה 
הרפואית  החדשנות  עם  שיתוף  תוך  החיים 
כאן  אני  המיטבי.  והשירות  ביותר  המתקדמת 
או  בעיה  לכל  מענה  ולתת  פניות  לקבל  כדי 

אתגר".
במחוז  חרדי  מגזר  מנהל   - אוקנין  יוסף  הרב 
צפון: ממטולה ועד עפולה. כולל צפת, טבריה, 
עילית.  ונצרת  העמק  מגדל  הגלילית,  חצור 
"בשנים האחרונות אנו חווים ברך השם הגירה 

של המגזר החרדי לערי הצפון.
שירות  המעניקות  מרפאות  עשרות  לנו  "יש 
לכלל  התאמה  תוך  החרדית,  לאוכלוסייה  גם 
ציבור הלקוחות; כאשר אלה הממוקמות בצפת 

ובטבריה הינן ייעודיות לאוכלוסייה החרדית.
 75% כמעט  נמצאים  צפון  מחוז  "ב'כללית' 
מכלל התושבים, המביעים בנו אמון ונהנים מן 
השירות המיטבי. יש לנו יותר מרכזים רפואיים, 

לפי  מומחים  רופאים  ואלפי  חולים  בתי  יותר 
רצון הלקוח ובמגוון אפשרויות. זמינות מלאה 
מומחיות  הדורשים  בנושאים  גם  ומיידית, 
השם  ברך  מציגים  אנו  הכל  בסך  ממוקדת. 

עוצמה רפואית ושירותית בצפון". 
גב' רבקה בר - מנהלת מגזר חרדי במחוז חיפה 
חיפה  רכסים,  את  כולל  המחוז  מערבי.  וגליל 
כרמיאל,  מעלות,  שאנן(,  ונווה  הדר  )שכונת 
נהריה ועכו, קריית שמואל וקריית אתא. עשרות 
פעילה  "אני  המחוז.  ברחבי  לקוחות  אלפי 
בתפקידים שונים, מעל עשור ב'כללית', תחילה 
בהנהלה  מכן  לאחר  לקוחות,  קשרי  כמנהלת 
בתור  חיפה  למחוז  חזרתי  וכעת  הראשית, 

מנהלת המחוז החרדי. 
וההנגשה  גיאוגרפית  מאוד  הרחבה  "הפריסה 
בפני.  העומדת  המשימה  מן  גדול  חלק  הן   -
גדולות  בניה  עתודות  קיימות  למשל,  ברכסים, 
היישוב  שנים  כמה  תוך  כי  מזהים  ואנו  מאוד, 
הראשונה  היא  'כללית'  עצמו.  את  יכפיל 

ובהתאם  החדש,  ההתיישבות  באזור  שנמצאת 
את  ולהנגיש  להתרחב  נמשיך  אנו  זו  למגמה 
וביישובים  השונות  בשכונות  שלנו  השירותים 

החרדיים בכל האיזור".
במחוז  חרדי  מגזר  מנהל   - ווייס  אברהם  הרב 
מרכז, הכולל את מודיעין עילית, אשדוד, כפר 
חב"ד, קרית מלאכי, רחובות ובסייעתא דשמיא, 
המתאכלסת  החדשה  אחיסמך  את  גם  כעת 
בקרוב. "אני משמש מזה 9 שנים כמנהל קשרי 
מספר  את  הגדלנו  עילית.  במודיעין  לקוחות 

'כללית' מ-3 מרפאות בכל העיר ל-8  מרפאות 
לקוחות  לאלפי  שירות  המעניקים  סניפים, 
מרוצים באמצעות צוות רפואי מקצועי ונרחב". 
במחוז  חרדי  מגזר  מנהלת   – צומעי  שרה  גב' 
כולל  ירוחם,  ועד  גת  מקרית  המשתרע  דרום, 
וקוממיות.  תפרח  נתיבות,  אופקים,  ערד, 
 12 במשך  הישועה'  'מעייני  בביה"ח  "עבדתי 
שנה כמנהלת פניות ציבור, אירועים ושיווק, כך 
שצברתי ניסיון רב בממשקים רבים עם המגזר 
נכנסתי מתוך רצון להיות  זה  החרדי. לתפקידי 
לאימפריה  שלנו  הציבור  בין  ומגשרת  שליחה 

של 'כללית'". 
ולסיום, מנהלי המגזרים במחוזות השונים, כפי 
עשרות  עם  יחד  מדבריהם,  להתרשם  שניתן 
לעבודה  באים  השונים,  הקהילה  קשרי  מנהלי 
של  וממקום  עמוקה  שליחות  תחושת  מתוך 
בולטת  המשותפת  פעילותם  ומסירות.  נתינה 

מאוד וניכר כי הם מאוחדים ופועלים כגוף אחד 
עבור לקוחות 'כללית', איש איש במחוזו. קוד 
הדיבור ביניהם הוא ברור, לעזור ולסייע, לעמוד 
נשמה'  עם  'אנשים  שצריך.  מי  כל  של  לימינו 
החבורה  של  ביותר  המדויקת  ההגדרה  היא 
כל  יחוש  פועלה  שאת  והאיכותית  הנמרצת 
אחד מלקוחות 'כללית' כבר בתקופה הקרובה. 
ועם העוצמה והנחישות בה ניחנו ששת מנהלי 
המגזרים הנבחרים, הם ממשיכים להצעיד את 

'כללית' כארגון הבריאות הגדול במדינה.

מנהל מחלקת מגזר חרדי הרב אברהם קונסקי עם מנכ"ל 'כללית' פרופ' דודסון

מנהלי מגזר חרדי במחוזות עם מנכ"ל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון

מנהלי מגזר חרדי במחוזות עם מנכ"ל 'כללית' מנכל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון מארח את הראשל"צ הגר"י יוסף ורבה של באר שבע הגר"י דרעי בביה"ח סורוקה בכהונתו כמנכ"ל סורוקה

מנכ"ל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון במפגש עם רבנים בתפקידו כמנכ"ל סורוקה

מנהלי מגזר חרדי במחוזות עם מנכ"ל 'כללית'. מימין לשמאל: הרב אברהם וייס, הרב משה רוזנגרטן, מנהל מחלקת מגזר חרדי הרב אברהם 
קונסקי, מנכ"ל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון, הרב נחמיה בלושטיין, הרב יוסי אוקנין ומנהל גיוס מגזר חרדי הרב שמחה סגל
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מנהלי המגזר החרדיים
חלק משדרת הניהול במחוז

בנימין חינקיס

מחוזיים  מגזר  מנהלי   6 מתכנסים  יום  בכל  לא 
הגדולה  הקופה  'כללית',  מנכ"ל  בלשכת 
חשיפה  של  למפגש  בישראל,  והמובילה 
והטיפול  השירות  בתחום  מהלכים  והתנעת 
במגזר  מציאות  משני  שהם  מהלכים  הרפואי, 

החרדי.
מענה  לתת  שנועד  מהלך  מובילה  'כללית' 
שירותי ולהתאים את השירות הרפואי לקהלים 
החרדי  כשהציבור  משרתת,  היא  אותם  הרבים 
החרדי  המגזר  מנהלי   6 זה.  ממהלך  חלק  הוא 
והשינוי  לתפקידם  האחרונים  בחודשים  נכנסו 

המרענן כבר ניכר בשטח.
אברהם  ר'  אומר  שיזמנו"  חדש  מודל  "זהו 
ב'כללית'.  חרדי  מגזר  מחלקת  מנהל  קונסקי, 
יוזמות  מקדם  הבכיר  שבתפקידו  קונסקי  הרב 
ולטובת  'כללית'  לקוחות  כלל  עבור  איכותיות 
מתחיל  "'השינוי  אומר  החרדי  הציבור 
המקובלת  לתפיסה  בניגוד  וזאת  מלמעלה' 
האזרח  מן  מלמטה',  מתחיל  'השינוי  לפיה 
הקטן. 'כללית' בניהולו של פרופ' אהוד דודסון 
מובילה מהלך לשילוב מנהלי מגזר חרדי בשטח 
ופועלת להמשיך ולקדם איכות רפואית לטובת 

המטופלים לצד שירות ומקצועיות". 

"סמכות ניהולית וביצועית"
לקוחות  במספר  המתמשכת  הצמיחה  לנוכח 
'כללית' במגזר החרדי בהיקפים הולכים וגדלים, 
מנהל  ומתבקש.  טבעי  הינו  המדובר  המהלך 

בייזום  המחוז  להנהלת  שותף  הינו  חרדי  מגזר 
למאפיינים  המתאימים  שירותים  ובפיתוח 
זאת כדי להעלות את  ולצרכים של המגזר, כל 
מדדי האיכות הרפואיים ולרתום את הלקוחות 
בריא.  חיים  אורח  ולקידום  בריאותם  לניהול 
מנהלים המגיעים מתוך הציבור החרדי, כשהם 
חלק בלתי נפרד מן השדרה הניהולית במחוזות 
'כללית', יכולים לתת מענה בכל נושא, בצורה 

מידית ואישית.
מנהלי  פועלים  המחוזיים,  המגזר  מנהלי  לצד   
אתגרים,  משקפים  אשר  הלקוחות,  קשרי 
צרכים וסוגיות מהשטח שיש לתת להם מענה. 
זוכה  הקהילה  קשרי  מנהלי  של  פעילותם 
עם  ההדוק  הקשר  בזכות  מיוחדת  להערכה 
החשובה  הפעילות  הקהילות.  ורבני  הציבור 
החרדי  המגזר  של  דופן  יוצא  לאמון  הביאה 
בעשיה הברוכה של 'כללית' ומשתקפת בעליה 
מתמדת במספר הלקוחות המצטרפים למשפחת 

'הכללית'. 

"התאמה אישית"
המגזר  מנהלי  את  פגש  דודסון  אהוד  פרופ' 
והציג  בלשכתו  החרדי  המגזר  של  המחוזיים 
והניהולי,  מאמין' המקצועי  ה'אני  את  בפניהם 
עבודתו  שנות  אורך  לכל  מתווה  הוא  אותו 
כמנכ"ל  ובתקופתו  בכלל  הבריאות  במערכת 

'כללית' בפרט.
משמעות"  עם  עבודה  מקום  היא  "'כללית' 
ב'כללית'  עובד  "כל  דודסון.  פרופ'  מדגיש 
מסיים את יום עבודתו בתחושת סיפוק גדולה: 

לציבור  או  אחת  למשפחה  אחת,  לנפש  עזרתי 
שלנו  הצוותים  מזו.  גדולה  מעלה  אין  רחב; 
מזור  ומתן  חיים  בהצלת  שעה  מדי  עוסקים 
 14 במסגרת  הן  לקוחות,  מיליון   4.5 למעל 
בתי החולים של 'כללית' והן ברפואת הקהילה 
רחבי  בכל  הפרושות  מרפאות   1,500 במסגרת 
לאנשים,  שחשוב  מה  דבר,  של  בסופו  הארץ. 
הרפואית.  המקצועיות  ורמת  השירות  רמת  זה 
העובדה שאנו מטפלים במגוון רחב של קהילות 
ולהתאים  לפתח  אותנו  מחייבת  ואוכלוסיות 
מעניקים  אנו  להם  הקהילות  לצרכי  שירותים 
שירות תוך שיפור הנגישות, הזמינות וההיענות 
לטיפול רפואי" עולם הרפואה הולך לכיוון של 
תפיסה  מובילים  אנו  אישית'  מותאמת  'רפואה 
השירות  התאמת  של   – השירות  בתחום  גם  זו 

לפרופיל המטופל".

"הבריאות מעל הכל"
שלושת  את  הנוכחים  בפני  פרס  דודסון  פרופ' 
רפואי,  שירות  'כללית':  של  עמודי-התווך 

חדשנות ואנושיות. 
'כללית'  רפואי.  שירות  הראשון,  "הנדבך 
של  וניסיון  וותק  עם  בתחומו  מוביל  כארגון 
רפואיות  עוצמות  עם  שנה,  מ-100  למעלה 
נצבר,  ניסיון  ידע,  אנושי,  הון  מבחינת  גדולות 
מערכתיות,  תשתיות  חדישות,  טכנולוגיות 
לנו  המאפשרים  מתקדמים  מידע  מאגרי 
לצורכי  בהתאם  שונים  שירות  מסלולי  לפתח 

המטופלים. 
"הנדבך השני, חדשנות. הדבר מתבטא באימוץ 
הליכים  חדישות,  טכנולוגיות  של  והטמעה 
כל  און-ליין,  שירותי  מתקדמים,  רפואיים 
הרפואה  את  להציע  לנו  מאפשרים  ועוד  אלה 

המתקדמת ביותר. 

לכל  המעטפת  שהוא  השלישי,  "הנדבך 
הפעילות שלנו, הוא אנושיות וחמלה. כשרופא 
כי  הכרה  מתוך  הרפואי  השירות  את  מעניק 
המטופל  אזי  העיניים  בגובה  במרכז,  המטופל 
מרגיש בידיים טובות. יחסי האמון בין הרופא 
מוצלח.  רפואי  לטיפול  הבסיס  הם  למטופל 
האמון ברופא זו תחילת הטיפול, זהו ערך עליון 
ומהותי. מעבר למקצועיות החיונית. אנו עושים 
הרבה, ורוצים לעשות עוד יותר". לסיכום אמר 
מן  מוציאים  אנו  עמכם  "יחד  דודסון,  פרופ' 
הכח אל הפועל את כל העוצמות של הארגון. 
והציבור  בשטח  כבר  רואים  אנו  התוצאות  את 

החרדי מכיר בעשיה זאת".  
"כמנהלי מגזר חרדי מחוזיים ניתנו לכם הכלים 
זמני  תחומים:  במגוון  שירותי  מענה  לתת  כדי 
פתיחה של המרפאות, שירותי און-ליין, קרבה 
והנגשה של השירותים למקום מגורים ועוד. אנו 
כהנהלה, מחויבים לכם: אוזננו קשבת לשמוע 
אתכם, ולהמשיך להוביל את השירות האיכותי 

והמקצועי תוך התאמתו לפרופיל הלקוח". 
רותי אופטובסקי, סמנכ"ל חטיבת שירות וקשרי 
שירות  מתן  של  "הערך  כי  הוסיפה  לקוחות, 
הוא  המטופל  של  ולפרופיל  לצרכים  מותאם 
"מטופל  'כללית':  של  השירות  תפיסת  בבסיס 
בידיים טובות". מתן שירות מותאם הוא בראש 
ובראשונה צורך רפואי. ב'כללית' אנו מאמינים 
מידע  במתן  המשולב  וקשוב  אמפתי  ששירות 
מותאם, תוך מענה למאפייני המטופל ובתוכם 
את  מגביר  שלו,  התרבותיים  המאפיינים  גם 
לאיכות  תורם  שהוא  ומכאן  לטיפול,  ההיענות 
הטיפול הרפואי. זהו בדיוק תפקידם של מנהלי 
המותאם,  השירות  את  לייצר  החרדי:  המגזר 
'כללית'  ללקוחות  לאפשר  כדי  שנדרש,  היכן 
הרפואי  השירות  את  למצות  החרדי  מהמגזר 

בהתאם לצרכים שלהם".

מנכ"ל 'כללית', פרופסור אהוד דודסון, במפגש מיוחד עם מנהלי מגזר מחוזיים חרדיים: "עולם הרפואה
הולך לכיוון של 'רפואה מותאמת אישית' אנו מובילים תפיסה זו גם בתחום השירות, להתאמת השירות לפרופיל המטופל"

מנכ"ל 'כללית' מציג:
"אתם חלק מאיתנו"

"התאמה אישית" – זו ההגדרה אותה מאמצת 
למגזר  הפרסום  מנהלת  קוריץ,  חנה  גב'  גם 
החרדי ב'כללית'. "ממש כמו ברכישת חליפה", 
היא מטעימה. "ישנן חליפות של מותג מפורסם, 
ניתן להשיג בחנות היצרן, אך כקהילה  שאותו 
החליפה  את  לרכוש  נעדיף  כלל  בדרך  חרדית, 
הזו מן החנות המוכרת והקרובה לבית. כך גם 
בשירותי רפואה נעדיף לקבל שירות מ'כללית', 

הארגון הגדול והמוביל בתחום. 
כי  ומציין  המתווה  את  ממשיך  קונסקי  הרב 
'כללית' מושתתת על הבנה לפיו כל לקוח צריך 
ביותר.  והאיכותי  המיטבי  המענה  את  לקבל 
"ברמת הארגון, זה אומר להתאים את הנגישות 
איכות  שיפור  תוך  בקהילה  ללקוח  והגישה 

החיים".

"פורצת דרך"
לכל  איכותי  זה, של שירות  ביעד  "כדי לעמוד 
ללקוח  בהתאמה  שירות'  'שפת  גובשה  לקוח, 

החרדי, שנוגעת לכל רמות הניהול בארגון.
הדרכות  מתקיימות  השירות,  שפת  במסגרת 
הקהילה  בקרב  הייחודי  השירות  להטמעת 
כיסויים  גם  מצטרפים  אלה  לכל  החרדית. 
ו'כללית  מושלם'  'כללית  המשלים:  בביטוח 
פנים-חרדיות,  שיניים  מרפאות  פלטינום', 
ומגוון שירותים נוספים הניתנים בתוך הקהילה 

ועבור הקהילה. 
הילד:  התפתחות  תחום  את  לציין  ניתן  כן 
ברף  להוביל  מטרה  לעצמה  סימנה  'כללית' 
המקסימלי שרק ניתן. 'כללית' מציעה שירותים 
מכוונים למשפחות ברוכות ילדים, והיא נמצאת 
עובדה,  במעלה.  והראשון  האיכותי  במקום 
פלטינום'  ו'כללית  מושלם'  'כללית  במסגרת 
 )!(70 עד  טיפולים,  הרבה  הכי  מעניקים  אנו 
טיפולים בשנה )בממוצע 2 טיפולים בשבועיים 
בטווח  וגם  רחב  הכי  טיפולים  מגוון  וחצי(, 
18. כמות  גיל  השנים הגדול ביותר, אפילו עד 
כמו  מושלמת,  התאמה  גם  כוללת  הטיפולים 
מגוון  ועוד  אידיש  דוברות  תקשורת  קלינאיות 

ספקים בהתאמה לאופי המגזר. 
צורך  "אין  בחיוך,  קונסקי  מסכם  "ב'כללית'", 
להפעיל קשרים כדי לקבל מה שמגיע לך, כי זה 
מגיע עד אליך בצורה ישירה ומיידית. ובינינו, 
הרי גם אין אפשרות להפעיל מערך הנותן שירות 
פרוטקציה.  באמצעות  לקוחות,  מיליון  ל-4.5 
מתוך מתווה זה, נגזר גם תפקיד 'מנהל המגזר 
כל  את  ולהתאים  להטמיע  שמטרתו  במחוז' 

תפקיד  זהו  השטח.  ברמת  הללו  התהליכים 
איכותי ורב-סמכות, הגורם לכך שהפניה תעשה 
מענה  תקבל  בוודאי  ואז  דרכו,  הנכונה,  בדרך 

מהיר ואיכותי. 
ולנו לא נותר אלא לאחל ברכת הצלחה למנהלי 
כי  החדש.  בתפקידם  החרדיים  המחוזות 

הצלחתם היא הצלחתנו".

"אנחנו מנהלי מגזר
חרדי מחוזיים"

6 מנהלי מגזר חרדי מחוזיים ב'כללית'

משה  הרב  הוא  המגזר  מנהלי  מבין  הוותיק 
ירושלים,  במחוז  חרדי  מגזר  מנהל   - רוזנגרטן 
הכולל גם את ביתר, בית שמש, גבעת זאב ותל 
ציון. "50% מהציבור החרדי גר במחוז ירושלים 
בקצב  מספרים  ומצטט  מצהיר,  הוא  רבתי" 
מסחרר: "יש לנו 30 מרפאות בשכונות חרדיות 
ברחבי המחוז, המשרתות 107,000 לקוחות מן 
הציבור החרדי, ברמת שירות מעולה ובשביעות 

רצון מלאה.
כלל   150 מתוך  כי  עלה  שערכנו  "בסקר 
המרפאות במחוז שעמדו ביעדים אותן הגדרנו, 
מרפאות)!(   4 הראשונה,  בחמישייה  נמצאות 
לעשירייה  כשמביטים  החרדי;  מהמגזר 
מהמגזר  מרפאות   7 בה  נמצאות  הראשונה 
החרדי, מה שמעיד על איכות השירות הרפואי 

המעולה שמקבל הלקוח החרדי ב'כללית'. 
הרב נחמיה בלושטיין - מנהל מגזר חרדי במחוז 
דן-פ"ת, הכולל את בני ברק, פתח תקוה ואלעד. 
למטופלים  השירות  את  להתאים  שלי  "החזון 
ולאורח  במחוז בצורה העונה לצורכי הקהילה 
הרפואית  החדשנות  עם  שיתוף  תוך  החיים 
כאן  אני  המיטבי.  והשירות  ביותר  המתקדמת 
או  בעיה  לכל  מענה  ולתת  פניות  לקבל  כדי 

אתגר".
במחוז  חרדי  מגזר  מנהל   - אוקנין  יוסף  הרב 
צפון: ממטולה ועד עפולה. כולל צפת, טבריה, 
עילית.  ונצרת  העמק  מגדל  הגלילית,  חצור 
"בשנים האחרונות אנו חווים ברך השם הגירה 

של המגזר החרדי לערי הצפון.
שירות  המעניקות  מרפאות  עשרות  לנו  "יש 
לכלל  התאמה  תוך  החרדית,  לאוכלוסייה  גם 
ציבור הלקוחות; כאשר אלה הממוקמות בצפת 

ובטבריה הינן ייעודיות לאוכלוסייה החרדית.
 75% כמעט  נמצאים  צפון  מחוז  "ב'כללית' 
מכלל התושבים, המביעים בנו אמון ונהנים מן 
השירות המיטבי. יש לנו יותר מרכזים רפואיים, 

לפי  מומחים  רופאים  ואלפי  חולים  בתי  יותר 
רצון הלקוח ובמגוון אפשרויות. זמינות מלאה 
מומחיות  הדורשים  בנושאים  גם  ומיידית, 
השם  ברך  מציגים  אנו  הכל  בסך  ממוקדת. 

עוצמה רפואית ושירותית בצפון". 
גב' רבקה בר - מנהלת מגזר חרדי במחוז חיפה 
חיפה  רכסים,  את  כולל  המחוז  מערבי.  וגליל 
כרמיאל,  מעלות,  שאנן(,  ונווה  הדר  )שכונת 
נהריה ועכו, קריית שמואל וקריית אתא. עשרות 
פעילה  "אני  המחוז.  ברחבי  לקוחות  אלפי 
בתפקידים שונים, מעל עשור ב'כללית', תחילה 
בהנהלה  מכן  לאחר  לקוחות,  קשרי  כמנהלת 
בתור  חיפה  למחוז  חזרתי  וכעת  הראשית, 

מנהלת המחוז החרדי. 
וההנגשה  גיאוגרפית  מאוד  הרחבה  "הפריסה 
בפני.  העומדת  המשימה  מן  גדול  חלק  הן   -
גדולות  בניה  עתודות  קיימות  למשל,  ברכסים, 
היישוב  שנים  כמה  תוך  כי  מזהים  ואנו  מאוד, 
הראשונה  היא  'כללית'  עצמו.  את  יכפיל 

ובהתאם  החדש,  ההתיישבות  באזור  שנמצאת 
את  ולהנגיש  להתרחב  נמשיך  אנו  זו  למגמה 
וביישובים  השונות  בשכונות  שלנו  השירותים 

החרדיים בכל האיזור".
במחוז  חרדי  מגזר  מנהל   - ווייס  אברהם  הרב 
מרכז, הכולל את מודיעין עילית, אשדוד, כפר 
חב"ד, קרית מלאכי, רחובות ובסייעתא דשמיא, 
המתאכלסת  החדשה  אחיסמך  את  גם  כעת 
בקרוב. "אני משמש מזה 9 שנים כמנהל קשרי 
מספר  את  הגדלנו  עילית.  במודיעין  לקוחות 

'כללית' מ-3 מרפאות בכל העיר ל-8  מרפאות 
לקוחות  לאלפי  שירות  המעניקים  סניפים, 
מרוצים באמצעות צוות רפואי מקצועי ונרחב". 
במחוז  חרדי  מגזר  מנהלת   – צומעי  שרה  גב' 
כולל  ירוחם,  ועד  גת  מקרית  המשתרע  דרום, 
וקוממיות.  תפרח  נתיבות,  אופקים,  ערד, 
 12 במשך  הישועה'  'מעייני  בביה"ח  "עבדתי 
שנה כמנהלת פניות ציבור, אירועים ושיווק, כך 
שצברתי ניסיון רב בממשקים רבים עם המגזר 
נכנסתי מתוך רצון להיות  זה  החרדי. לתפקידי 
לאימפריה  שלנו  הציבור  בין  ומגשרת  שליחה 

של 'כללית'". 
ולסיום, מנהלי המגזרים במחוזות השונים, כפי 
עשרות  עם  יחד  מדבריהם,  להתרשם  שניתן 
לעבודה  באים  השונים,  הקהילה  קשרי  מנהלי 
של  וממקום  עמוקה  שליחות  תחושת  מתוך 
בולטת  המשותפת  פעילותם  ומסירות.  נתינה 

מאוד וניכר כי הם מאוחדים ופועלים כגוף אחד 
עבור לקוחות 'כללית', איש איש במחוזו. קוד 
הדיבור ביניהם הוא ברור, לעזור ולסייע, לעמוד 
נשמה'  עם  'אנשים  שצריך.  מי  כל  של  לימינו 
החבורה  של  ביותר  המדויקת  ההגדרה  היא 
כל  יחוש  פועלה  שאת  והאיכותית  הנמרצת 
אחד מלקוחות 'כללית' כבר בתקופה הקרובה. 
ועם העוצמה והנחישות בה ניחנו ששת מנהלי 
המגזרים הנבחרים, הם ממשיכים להצעיד את 

'כללית' כארגון הבריאות הגדול במדינה.

מנהל מחלקת מגזר חרדי הרב אברהם קונסקי עם מנכ"ל 'כללית' פרופ' דודסון

מנהלי מגזר חרדי במחוזות עם מנכ"ל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון

מנהלי מגזר חרדי במחוזות עם מנכ"ל 'כללית' מנכל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון מארח את הראשל"צ הגר"י יוסף ורבה של באר שבע הגר"י דרעי בביה"ח סורוקה בכהונתו כמנכ"ל סורוקה

מנכ"ל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון במפגש עם רבנים בתפקידו כמנכ"ל סורוקה

מנהלי מגזר חרדי במחוזות עם מנכ"ל 'כללית'. מימין לשמאל: הרב אברהם וייס, הרב משה רוזנגרטן, מנהל מחלקת מגזר חרדי הרב אברהם 
קונסקי, מנכ"ל 'כללית' פרופ' אהוד דודסון, הרב נחמיה בלושטיין, הרב יוסי אוקנין ומנהל גיוס מגזר חרדי הרב שמחה סגל



לפני שמכניסים 
מדביר הביתה 
בודקים!

אם יש לו רישיון בתוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה 
בקשו את מספר הרישיון  

שאלו אם המדביר מגיע בעצמו או שולח עובד מטעמו  
מומלץ לבקש את שם העובד ומס' הטלפון שלו  

למדביר אין רישיון בתוקף? הזמינו מדביר אחר!
שימו לב: רק בעלי רישיון הדברה יכולים לעבוד בהדברה

באחריות המדביר:
לבדוק אם אפשר לפתור את הבעיה בלי שימוש בתכשיר הדברה  

לזהות את סוגי המזיקים שיש להדביר  

לתת הנחיות בטיחות:
אם יש לסגור חדרים וחלונות, אם יש לעזוב את הבית ולכמה זמן   

אם יש הוראות מיוחדות כמו: ניקוי, אוורור, החלפת מצעים, שטיפת כלים   
אם יש הנחיות מיוחדות לגבי תינוקות, ילדים, חיות מחמד בבית ובחצר   

מבקשים מהמדביר העתק פנקס רשום (יומן ביצוע) של פעולת ההדברה 
שנעשתה, כולל:

שם התכשיר שנעשה בו שימוש   
שם החומר הפעיל וריכוזו   

סוג המזיק  
שם מבצע ההדברה בפועל וחתימתו  

למידע נוסף מוקד המשרד להגנת הסביבה: 6911*

שואלים את המדביר

בסיום ההדברה

המדביר מגיע הביתה

פיקוד העורף

למידע נוסף:
חיגו 104 חינם מכל טלפון  

oref.org.il או באתר

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

10 דק'90 שניותירושלים

10 דק'90 שניותביתר עילית

10 דק'90 שניותמודיעין עילית

10 דק'90 שניותאלעד

10 דק'90 שניותפתח תקוה

10 דק'90 שניותבני ברק

10 דק'45 שניותאשדוד

10 דק'90 שניותבית שמש

10 דק'60 שניותחיפה

10 דק'60 שניותטבריה

כניסה יציאהעיר

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

ירושלים

ביתר עילית

מודיעין עילית

פתח תקוה

בני ברק

בית שמש

עיר

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

 דק'

 דק'

 דק'

 דק'

 דק'

יציאה

אזורי וזמני התרעה ממוקדים

אזור  לפי  השבת  כניסת  זמני  את  בודקים 
המגורים או השהות שלכם? מהיום גם למרחב 
בהם  היישוב  או  העיר  שם  לפי  נכנסים  המוגן 

אתם שוהים.
העורף התקין מערכות התרעה ממוקדות  פיקוד 
יותר, עם אזורי התרעה קטנים וממוקדים, כך שרק 

מי שבסכנה מקבל התרעה! 

כולנו משתדלים, כולנו מוכנים!

תהיו ממוקדים! 
שם אזור ההתרעה שלכם 
הוא שם העיר או היישוב 

שבהם אתם נמצאים
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כולנו חתומים לכם

כללית חתומה על שירותיות

מנהל מגזר חרדי, מחוז דן פ״ת נחמיה בלושטיין

משה גבירר
מנהל קשרי לקוחות

אלעד

מעוז פורת
מנהל אשכול חרדי

מחוז דן פ״ת

יחיקם גמליאל
נציג קשרי לקוחות

אלעד

נ' מעוגלת
מייצגת תקשורת בריאה וטובה

קישורים רבים בכתב
מעידים על מעורבות 

חברתית עמוקה

לכן, עשרות המנהלים  צרכים משלה.  יש  מבינים, שלמשפחה החרדית  "אצלנו 
שלנו במרפאות ובקהילה, דואגים כל העת כדי שתקבלו מעטפת שירותים הולמת.

גם אני תמיד פה בשבילכם, כי משפחה לפני הכל."



ל' סיוון תשע"ט 18183/7/19 בני ברק

כינוס חשוב במעונו של 
מרן הגר"ש בעדני 

שוב: נערי שוליים השחיתו 
רמזורים ברחבי העיר בשבת

מאת: עוזי ברק 

בשבוע שעבר התקיים כינוס מיוחד בעיר בני 
הספרדי  הציבור  רבני  כלל  בהשתתפות  ברק 
ובראשם מרן הגר”ש בעדני חבר מועצת חכמי 
שמעון,  בן  הגר”מ  מחפוד,  הגר”ש  התורה, 
הגר”מ  סניור,  בן  הגר”נ  טוב,  סימן  הגר”צ 

פחימה ועוד.
ביותר  ומשמעותי  חשוב  בנושא  דנו  הרבנים 
שקיימים  כידוע  בעיר,  הספרדי  הציבור  עבור 
העירובין  כל  אבל  הארץ  בכל  כמעט  עירובין 
ומקומות  ערוך,  מרן השולחן  לפי שיטת  אינן 
ערוך  השולחן  לפי  עירוב  קיים  בודדים  מאד 
מט נזהרים  ה’  לדבר  החרדים  כל  וכך  ־והיות 

על המקלים  לטול או שסומכים בשעת הדחק 
ובהרבה מקומות אין פתרון וכך גם בבני ברק.

לצורך כך התכנסו הרבנים היות וב”ה בעיר בני 
־ברק הציבור הספרדי הולך וגדל מאוד, ולטע

נתם היה ראוי שיהיה עירוב כזה מזה זמן רב. 
ממנו  שמעו  שליט”א  בעדני  הגר”ש  תלמידי 
כי הדבר מאוד חשוב לו וזאת לא בקשה, אלא 

דרישה מידית.
אל  בעדני  הגר”ש  השבוע  עלה  כך  בעקבות 
מעונו של שר התורה הגר”ח קנייבסקי לבקש 

ממנו שיפעל עבור הציבור הספרדי בעיר. 

מאת: עוזי ברק 

פוחזים,  נוערים  האחרון  שבת  בליל  גם 
שאינם תושבי בני ברק, הילכו אימים על תושבי 

בני ברק לכל אורך רחוב השומר.
לאחר סעודת ליל שבת, נצפו קבוצת בחורים 
שהם משחיתים והורסים גדרות ברחוב השומר.
ליד  עוצרת  משטרה  ניידת  נראתה  כן  כמו 
 - עזרא  הרחובות  צומת  בקרבת  ישיבה,  בחור 
מספר  החליפו  בניידת  השוטרים  כהנמן.  הרב 
מילים עם הבחור ועזבו את המקום. עם עזיבת 
נערים  חבורת  הבחור,  על  עטו  השוטרים, 
שהפליאה בו את מכותיהם תוך שהם מגדפים 
הרב  רחוב  לאורך  שהדהד  בקול  זולה  בשפה 

כהנמן.

רחוב כהנמן באותה שעה היה מלא בתושבי 
בית  אל  ומי  לביתו  מי  דרכם  את  שעשו  העיר 
של  ליבם  על  לדבר  ניסה  שרק  מי  המדרש, 

הפרחחים, הפך גם הוא למטרה.
שב  והשקט  עזבו  הפרחחים  חלפו,  דקות 
של  נוספת  חבורה  אולם  ספורים.  לרגעים 
כשהם  הם  אף  והתפרעו  הגיחה  פרחחים 
שופכים את חמתם על תמרורים ורמזורים ברוב 
קוקה  צומת  ועד  השומר  רחוב  שעל  הצמתים 

קולה ולאחר מכן, עזבו את המקום.
למחרת בבוקר, הציתו פרחחים את הכניסות 
בעיר  טוב  שם  הבעל  ברחוב  בתים  במספר 
והתושבים כיבו את השריפות מחשש לפיקוח 

נפש.
מסר:  גרברציק  שבתאי  המשטרה  דובר 
מספר  ברק,  בבני  השומר  ברחוב  שבת  "בליל 
ציבורי:  רכוש  השחיתו  בגילופין  שהיו  גברים 
עוברי  הטרידו  מעקות,  עקרו  רמזורים,  שברו 
למקום,  שהוזעקה  עירוני  שיטור  ניידת  אורח. 
עצרה שני חשודים לחקירה בעוד אחרים ברחו 
מהמקום. החקירה נמשכת גם בשאר האירועים 

שהיו באזור". 

גדולי רבני הציבור הספרדי בעיר נפגשו בביתו של חבר מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש 
בעדני שליט"א, לדון על בעיית העירוב של ב"ב שיהיה מותאם גם לדעת מרן השולחן ערוך

שוב שבת של אלימות בב"ב: נערים פוחזים תקפו בחור ישיבה ששוחח עם שוטר, 
השחיתו רמזורים ותמרורים לאורך רחוב הרב כהנמן והעלו באש כניסות לבנייני מגורים • 

דובר המשטרה: “נעצרו שני נערים שהיו בגילופין ונפתחה חקירה"

הרבנים בפגישתם

הרמזורים השבורים )צילומים: עוזי ברק(

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר...

www.mivchar.org. i l

קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

לייעוץ והרשמה:
03-5726120

זה כן משנה
איזו מכינה!

המכינה לנשים במכללת מבחר
בשילוב לימודי קודש

את מוזמנת לצמוח, לגדול ולהתקדם
במסגרת חרדית איכותית ובאווירה תורנית

  הפרעות תקשורת    סיעוד - אחיות    ריפוי בעיסוק 
  שירותי אנוש ורב תחומי   עבודה סוציאלית

לאחר לימודי המכינה, תוכלי להתקדם
לתואר ראשון באחד מהמקצועות הבאים:

ההרשמה למכינות תש"פ בעיצומה! הבטיחי את מקומך

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(



זה מוכח מדעית!
זה לא משחק ילדים

 

 

 

למעלה מ-90 שנות נסיון

מאות מחקרים רפואיים 

סטנדרט של חברת 
תרופות בינלאומית

סימילאק למהדרין
הוכח מדעית כתורם לעיכול קל ולהתפתחות תקינה 

לתשומת לב- חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
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ל' סיוון תשע"ט 20203/7/19 בני ברק

תפילות לרפואת כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה

הרה"ח ר' צבי דניאלצ'יק ז"ל

מאת: עוזי ברק 

האדמו"ר  כ"ק  ישראל:  חכמי  בנו  לקיים 
מסאדיגורה אושפז באמצע שבוע שעבר בלילה 
חש  שלא  בעקבות  אנג'לס,  בלוס  חולים  בבית 

בטוב.
כי  התברר  החולים  בבית  הבדיקות  במהלך 
באופן  שהתגלה  חמור  זיהום  יש  לאדמו"ר 

פתאומי בגופו.
לפני כמה חודשים ובעקבות מחלה שהתגלתה 
לטיפול  האדמו"ר  טס  האדמו"ר  של  בגופו 
רפואי בבית החולים בלוס אנג'לס והוא שוחרר 
הוא  בריאותו  במצב  החמרה  בעקבות  לביתו, 

אושפז שוב והוא שוחרר. 
לציבור  מודעות  פרסמו  סאדיגורה  בחסידות 
בן  משה  רבי ישראל  על  בתפילה  להעתיר 
שאר  כל  בתוך  שלמה  פיגא לרפואה  ציפורה 

חולי ישראל עמך בית ישראל.
למחרת התפרסמה מודעה בשם בית האדמו"ר 
ובקשה על העתיד  "בשבח להשי"ת על העבר 
האדמו"ר  מר"ן  של  קודש  שליחות  נקיים 
הקדוש  לקהל  בשמו  לומר  שביקש  שליט"א, 
שיחי' "אני מכיר טובה על כל התפילות ולימוד 
התוה"ק וכל מה שפעלו לרפואה, וכשם שזכינו 
לראות עד עתה חסדים מגולים, כן יעזור השי"ת 

נמשיך לראות חסדים מגולים א.כ.י.ר".
להוסיף  מתבקש  הקדוש  "הקהל  כי  נכתב  עוד 
להשי"ת,  ותחינה  בתפילה  ולהעתיר  ולהרבות 
להתחזק בלימוד התורה בכלל ולימוד ברציפות 
ולהרבות  בפרט,  בטלים  בדברים  הפסק  ללא 
אחדות  מתוך  דאפשר  מאי  בכל  בזכויות 
הלבבות ושבת אחים גם יחד שנזכה לאור פני 
וכל  נפישא,  ונהורא  גופא  בבריות  חיים  מלך 
מילי דמיטב, בברכת עוד ינובון בשיבה ורעננים 

יהיו", בברכה נאמנה הגבאים.

מאת: עוזי ברק 

ביום  ליווה  חשוב  קהל 
הרה"ח  את  למנוחות  שלישי 
ר' צבי דניאלצ'יק ז"ל, מזקני 
שריד  גור,  חסידי  וחשובי 
שבנה  והחורבן,  השואה 
במאבק  הרוחני  עולמו  את 
נפש,  מסירות  של  איתנים 
של  למופת  דורות  והקים 
ויראת  וחסד  תורה  אהבת 
לבוראה  נשמתו  והשיב  ה', 

כשהוא בן 86 שנים. 
צבי נולד בבויטן, בגיל חמש, 
הנאצים  ע"י  נרצחו  הוריו 
אחותו,  עם  לפליטה  ונותר 
לבית  נמסר  כך  ובעקבות 
יתומים נכרי. לאחר המלחמה 
גירשו  הפולנים  כאשר 
הגרמניות  המשפחות  את 
הילדים  עצמם  מצאו  מבתם, 
התייצבה  אחותו  ברחוב. 
היהודי,  ה'קומיטט'  בפני 
וועדת הרישום של היהודים. 
לרשות  אותם  מסרה  הוועדה 
צבי  הצעיר'.  'השומר  עסקני 
שומרים  שלא  ראה  הקטן 
וברח  וקם  במקום,  שבת 

בחזרה אל אזור מגוריו.
בדרכו היה רופא יהודי אמיד 
לראשונה  לאמצו.  שביקש 
בית  הרגיש  רב  זמן  אחרי 
ימים  מס'  אחרי  אולם  חם. 
הרוחנית  שהאווירה  הרגיש 
לא  עבורו.  מתאימה  לא 
מטיבו,  את  להעליב  רצה 
רוצה  שהוא  לבכות  והחל 
ישראל  בארץ  רק  להיות 
לימדו  כאן  לישראל.  ונשלח 
ונגרובר  יצחק  ר'  הרה"ח 
ז"ל אלף-בית, והילד שנפשו 
בשקיקה.  הכל  גמע  כמהה, 
לאנטוורפן  הגיע  משם 
הרב  של  היתומים  לבית 
התקבל  בהמשך  טיפנברונר. 
רבי  הגאון  של  לישיבתו 
כחלק  זצ"ל,  קופלמן  יצחק 
שישיבו  הראשון  מהגרעין 

בקופלן שבבלגיה.
לישיבת  התקבל  מכן  לאחר 
גילה  שם  אמת',  'שפת 
בתורה  נפש  תעצומות 

ובאמונת חכמים. 
מגור,  זי"ע  ישראל'  ה'בית 

בעקבות מחלה קשה כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שוהה בחודשים האחרונים בלוס אנג'לס, 
בשבוע שעבר הוא אושפז שוב ותפילות לשלומו התקיימו במרכזי החסידות בארץ ובעולם

בעל מכבסת הבגדים דניאלצ'יק ברח' רבי עקיבא נפטר כשהוא בן 86 שנה • בצעירותו ניהל 
תלמודי תורה בערים רחובות ואשדוד 

שהיה לאב ואם לפליטים שרידי 
את  ועודד  מאוד  קרבו  חרב, 
רוחו. הוא דבק ברבוה"ק מגור 
עד יומו האחרון, באמונה תמה 

ופשוטה. 
בי-ם,  מגורים  תקופת  לאחר 
נקרא לנהל בית ספר של החינוך 
רחובות.  העיר  ליד  העצמאי 
הוא זכה לברכתו ולעידודו של 
אל העם  לצאת  ישראל',  ה'בית 
מזולל.  יקר  ולהוציא  שבשדות 
בכל  ולמשימה  לתפקיד  נכנס 
לילות  יושב  והיה  יש  כוחותיו. 
לשכנעם  הורים,  עם  שלמים 
לחינוך של  ילדיהם  את  לרשום 
ספר  בית  ניהל  בהמשך  תורה. 
היה  כן  אחרי  אשדוד.  בעיר 
לחבר בהנהלת החינוך העצמאי 
ראש  בכובד  בדיונים  וישב 
גדולי  מול  עמוקה,  ובהערצה 

ישראל. 
פרש  יותר  מאוחרות  בשנים 
ונהנה  הציבוריים  מתפקידיו 

מיגיע כפיו בתחום שירותי ניקוי 
יבש ברח' רבי עקיבא בב"ב. 

בכל תחומי פעילותו, הפרטיים 
והציבוריים, תארו את המאפיין 
יושר  של  עקרונות  איש  אותו: 
יכולת  אי  עם  לאמת,  וחתירה 
הרבה  מאידך,  עוולות.  לשאת 
חיבב  וצדקה.  חסד  לעשות 
לסייע וכן לייעץ טוב לשואליו.

בבית  היה מחשובי המתפללים 
שד"ל  ברחוב  דגור  החסידים 

ואח"כ ברחוב שטראסר. 
בשנים האחרונות סבל ממחלה, 
בשנה  מאוד  שהחמירה 
שמים  דין  קיבל  האחרונה. 
באהבה וביישוב הדעת. למגינת 
לבוראה.  נשמתו  השיב  לב, 
שם  ממעונו,  יצאה  הלווייתו 
וכ"ק  חתניו,  בניו,  לו  ספדו 
שליט"א  מביטשקוב  אדמו"ר 
אלתר  יהודה  ר'  והגה"ח 
דור  אחריו  הותיר  שליט"א. 

ישרים. ת.נ.צ.ב.ה.

בהנהלת ר' קדמי

קדמי ביטוחים
המרכז הארצי לביטוח 

ביטוח לרכב הכי משתלם בישראל

*2770 
מתקשרים 
ומרוויחים 

« מחירים הכי 
זולים

« תנאים הכי 
טובים

« והעיקר בבית 
מרגישים 

  ר' קדמי בציון יוסף הצדיק

 רחצת
 נפרדת

לגברים ולנשים

 בריכת
אור יהודה

03-6346941
 מענה טלפוני בימים ראשון עד חמישי, 9:00-17:00

רח' לו סקלאר 27

 מחיר כניסה
לשעות נפרדות 30 ₪

כרטיסייה 300 ₪ )12 כניסות(
 רחצת גברים

 שני 19:15-22:15
שישי  13:00-17:00

 רחצת נשים
 ראשון 18:15-21:15
חמישי 18:15-21:15

נוך
משמרת הקודש והחי

שע“י
בתי דין צדק

דק“ק בני ברק

באישור

Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

בית ספר 
 לשחייה

בניהולו של יוסי דננברג  
 להרשמה

 050-2721921
* הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.גברים ונשים בקבוצות נפרדות



ל' סיוון תשע"ט 22223/7/19 בני ברק

בכירי מאוחדת במגזר החרדי 
התברכו אצל גדולי ישראל

אבי אברהמי

מנהלי מאוחדת ובהם סגן מנהל מחוז מרכז 
הרב משה כהן ומנהל המגזר החרדי הרב 

משה ברים התברכו אצל מרנן ורבנן גדולי 
ישראל ובהם: מרן הגר"ח קניבסקי, מרן 

הגר"ג אדלשטיין, כ״ק האדמו"ר ממודז'יץ, 
הגר"ש בעדני והגר"ד לנדו הרב משה ברים 

התברך ממרנן ורבנן גדו"י לרגל התמנותו 
לתפקיד החדש כמנהל המגזר החרדי 

 במאוחדת

לקראת פתיחת המרכז הרפואי הגדול של 
מאוחדת בצפון העיר ב"ב, התקבלו מנהלי 

מאוחדת במגזר החרדי במעונם של מרנן 
ורבנן גדולי ישראל אשר עודדו אותם בחום 

 על פעילותם.

במשלחת הנכבדה היו בכירי מאוחדת סגן 
מנהל המחוז הרב משה כהן, הרב משה ברים 

מנהל המגזר החרדי ומנהלי קשרי לקוחות 
בבני ברק הרב שמשון פרג, הרב חנוך 

זילברפב, הרב נתן צישינסקי והרב ישראל 
 ויזל.

חברי המשלחת זכו להתקבל אצל מרן שר 
התורה הגר"ח קניבסקי, מרן ראש הישיבה 

הגר"ג אדלשטיין, ראש ישיבת סלבודקא 
הגר"ד לנדו, חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש 

בעדני וכ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ.

גדולי ישראל בירכו את הנציגים לרגל פתיחת 
מרפאת הקשתות במתחם אוסם שישדרג עוד 
את שירותי הרפואה של מאוחדת בבני ברק. 

הרבנים ציינו לשבח במיוחד את התאמתה של 
מאוחדת לצרכי הציבור החרדי בכל העניינים 
תוך הכוונה הלכתית וכן הדגישו את חשיבות 

העובדה שמאוחדת מגייסת לשירותיה צוות 
הנמנה על בני המגזר החרדי, שמבין ומכיר 

 את הצרכים.

בביקורם אצל מרן שר התורה הגר"ח 
קניבסקי, התברכו חברי המשלחת על 

ההתפתחות המרשימה של מאוחדת בבני 
ברק. מרן אף בירך את הרב משה ברים לרגל 

 כניסתו לתפקידו החדש כמנהל המגזר החרדי.

בעת המפגש עם חבר מועצת חכמי התורה 
הגר"ש בעדני הוא איחל הצלחה לכל מנהלי 
קשרי לקוחות של מאוחדת. הגר"שב שוחח 

עם הנציגים על החשיבות הגדולה בעבודתם 
בין הדברים אמר  שבתפילת שמונה עשרה, 
ברכת רפאינו היא הברכה שמכוונת למידת 

התפארת, זאת בפשטות כי העוסקים בתחום 
הם אנשי  התפארת, אלו אנשים הטובים . 

עוד  הוסיף  כי מידת התפארת היא המידה 
התקשרת בין שני הקטבים חסד וגבורה, 

התפארת מחברת כך  הדבר הרפואה מחברת 
בין הסתירה של הגזרה מהשמים המביאה את 

המחלה לבין הרפואה שניתנה רשות לרופא 
לרפאות.  ואיחל הצלחה לנציגים שיזכו 

אף הם להיות אלה שמחברים בין החולים 
 לרפואתם.

הגאון רבי דוב לנדו שליט"א ראש ישיבת 
סלבודקה , איחל הצלחה מרובה לר'  משה 

ברים בתפקיד החדש ואמר  שמדובר בתפקיד 
חשוב לטובת הכלל הגר"ד אף הזכיר  את 

הייחוס החשוב  של המשפחה כמו"כ צויין 
 העובדה  שר' משה נמנה בין בוגרי הישיבה. 

בנוסף איחל הצלחה גדולה מאוד לכל 
העוסקים בצרכי ציבור במאוחדת ועמד על  

 החשיבות הרבה שבתפקידם.

במפגש עם מרן ראש הישיבה הגר"ג 
אדלשטיין קיבל את הנציגים בחום  ואיחל 
 הצלחה וסייעתא דשמיא במעשים הטובים.

סגן מנהל מחוז מרכז הרב משה כהן הציג 
בפני הרבנים את ההתפתחות המרשימה 
של מאוחדת בבני ברק, הפריסה הרחבה 

בכל השכונות, הצמיחה המתמדת, ושיתף 
 בתוכניות העתידיות.

כ״ק האדמו"ר ממודז'יץ בירך אף הוא את 
הרב משה ברים על תפקידו החדש וציין את 

היכרותו האישית עם הרב ברים עוד מתפקידו 
 הקודם בירושלים.

סגן מנהל המחוז הרב משה כהן הציג בפני 
האדמו"ר את הבשורה שבפתיחת המרפאה 

החדשה. "הבטחנו לאדמו"ר לפני תקופה כי 
תפתח במקום מרפאה, ואנו ב"ה עומדים כעת 

 בפתיחתה".

המרפאה החדשה והמרווחת במתחם אסם 
תכלול שירותי רפואת ילדים ומשפחה, רפואת 

נשים , אורתופדיה, בית מרקחת, שירותי 
 אחיות ומזכירות.

לדברי הרב משה ברים "מדובר במהלך פורץ 
דרך שממקם את מאוחדת בחזית ההתרחבות 
 של העיר. אנחנו מחוללים מהפך של ממש".

הרב משה כהן מציין כי "המרפאה היא 

בשורה לתושבי האזור, אבל לא רק. מהלך 
כזה מוביל סדר יום חדש גם באזורים אחרים 

בעיר. היא מונעת תורים ארוכים ועומסים 
במרפאות אחרות. המרפאה, כפי שניתן 

לראות, נפתחת באופן הדרגתי עם שירותים 
נוספים שמתווספים לאלה שכבר קיימים.   גם 
את בית המרקחת הצמוד ששנפתח לאחרונה  

ונותן מענה לתרופות שלא ניתן להשיג בכל 
מקום. אין ספק שמדובר במהלך חשוב 

לתושבי האזור והעיר בני ברק כולה".

נציגי מאוחדת מתברכים מהגר"ח קנייבסקי שליט"א

 נציגי מאוחדת מתברכים מהגר"ג אדלשטיין שליט"א

בביקור אצל מרן כ"ק האדמור ממודזיץ שליט"א בביקור אצל הגר"ש בעדני שליט"א בביקור אצל הגר"ד לנדו שליט"א

לרגל ההתרחבות הגדולה בשירותי הרפואה בבני ברק בפתיחת המרכז הרפואי הגדול בצפון העיר 
בכירי מאוחדת קיבלו ברכה מגדולי ישראל



סביון מלון דירות
יוקרה באומן

בס“ד

כי מידי שנה מגיעים לאומן לקברו של רבי נחמן מברסלב
למעלה מ-200,000 אלף יהודים (30% מתוכם הינם תושבי חו"ל)

הידעת?!

הפרויקט היחיד באירופה שנותן רישום בטאבו ע"ש הרוכש מיד בחתימת החוזה

052-839-4000
משרדינו בירושלים 

פרי חדש 16,
לתיאום פגישת במשרדינו בבני ברק חייגו

64,000 החל
$מ-

דירה במלון
6,500 רווח

שנתי
$צפוי

מתחייבים בחוזה להשכרת
דירתכם ל-5 שנים, מר“ה הזה!

אומן לא
שייכת

רק לברסלב!
הק‘מהציוןוחצידקה

היא גם שלך
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מאת: חיים לוי

ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר אהוד 
ברק, אשר הודיע רק לפני ימים אחדים על 
חזרתו לזירה הפוליטית, יצא אמש בהצהרה 
דרמטית במסיבת עיתונאים בה קרץ בעיקר 

למגזר החרדי. 
ומורשת  היהדות  בין  היא שהיחס  "עמדתי 
ישראל למדינת ישראל הוא עמוק ומורכב. 
לכאן,  הגיענו  סיבת  שורשינו,  הם  אלה 
פתח  כולנו'',  בין  האנושי  החיבור  ומקור 
דוגל  אני  ''אולם  להסתייג.  מיהר  אך  ברק 
סובלנית  מסורת,  מכבדת  פתוחה,  בחברה 
וחזון  העצמאות  הכרזת  ברוח  ונאורה. 
נגד  אנחנו  הדתה.  נגד  הנביאים. אנחנו 
אמות של  ד'  ואל  הפרט  רשות  אל  פלישה 

היחיד".
שותפים  שנהיה  ''ממשלה  כי  הכריז  ברק 
להקמתה, תוביל תוך 12 חודש לביטול חוק 
הגיוס. סוף לישראבלוף. נביא וניישם תכנית 
להשתלבות  עין,  למראית  מגיוס  שילוב: 
הקשר  את  לחתוך  מתחייבים  אנחנו  בעין. 

הגורדי הזה שהסתבך ללא מוצא''. 
כראש  שנה   20 לפני  עבדכם,  ''אני, 
שעסקה  טל  ועדת  את  הקמתי   - הממשלה 
ודחית השירות  בני הישיבות  גיוס  בשאלת 
בצה"ל. לכולנו היו כוונות טובות. אבל יש 
לאמר את האמת. יישום חוק טל נכשל. וזה 
ולכן,  מאז.  הניסיונות  כל  של  גורלם  היה 
ולא  עבד  לא  זה  אמת!  לומר  הזמן  הגיע 

יעבוד'', הוסיף.  
''ראשית,  התוכנית:  שלבי  את  הציג  ברק, 
מי  כל  ואת  צרכיו,  פי  על  יגייס  צה"ל 
'צבא  להיות  וימשיך  בו  לשרת  שמבקשים 
משכר  יהנו  בצה״ל  העם'. המשרתים 
בחברה,  הצעירים  יתר  כל  שנית,  הולם. 
אזרחי-לאומי.  שרות  ישרתו  ערבים  כולל 
חרדיים,  אזרחים  מקסימום  שלישית, 
התעסוקה.  בשוק  ישתתפו  וגברים,  נשים 
לומדי  לקבוצת  מכבדת  הסדרה  רביעית, 
כחלק  אומנותם.  שתורתם  מצטיינים  תורה 
מהמסורת והמחויבות היהודית עליה הכריז 

עוד דוד בן גוריון".

מאת: אלי רובין

הרשימות,  דיוק  ליתר  או  המפלגות,  אחת 
הנמצאת בפלונטר לא קטן היא 'איחוד מפלגות 
מפלגות  את  שמייצגת  האחרונה,  הימין'. 
בבחירות  לכנסת  הכניסה  הדתית,  הציונות 
האחרונות 5 מנדטים, לאחר שלשתי השותפות, 
הבית היהודי והאיחוד הלאומי, צורפה 'עוצמה 

יהודית'.
חיבור זה, כזכור, נולד אחרי פרישתם של בנט 
שלא  החדש',  'הימין  מפלגת  לטובת  ושקד 
הימין'  ב'איחוד  החסימה.  אחוז  את  עברה 
שיבצו את נציג 'עוצמה יהודית' מיכאל בן ארי 
הרשימות  סגירת  לאחר  אך  החמישי,  במקום 
שונות.  בטענות  מועמדותו  את  פסל  בג"צ 
באמצעות עתירה לבג"צ, ב'איחוד הימין' ניסו 
לקדם את הנציג הבא של המפלגה, איתמר בן 
גביר, מהמקום השביעי למקום החמישי ובכך 
ובן  נדחתה  זו  עתירה  אך  הפסילה,  את  לתקן 

גביר נשאר במקומו.

בעקבות כך ובכדי לרצות את מצביעי 'עוצמה 
קודם  התחייבו  הימין'  ב'איחוד  יהודית', 
חמישה  תקבל  המפלגה  אם  גם  כי  הבחירות 
מתחייב  "אני  לכנסת.  יכנס  גביר  בן  מנדטים 
באמצעות  לכנסת  גביר  בן  איתמר  את  להכניס 
איתמר  את  לראות  תזכו  אתם  הנורווגי.  החוק 
בכנסת  ביותר  הטובה  ההופעה  את  נותן 
ישראל", אמר סמוטריץ' במסר לפעילי 'עוצמה 

יהודית'. 
ופרץ  שסמוטריץ'  ולמרות  ההצהרות  אף  על 
מונו לשרים, אלו לא התפטרו מהכנסת לטובת 
בן גביר, זאת מכיוון שהחוק הנורבגי לא עבר 
להתפטר  אי אפשר  כך  ובשל  הנוכחית  בכנסת 
להתפטר  מוכן  כי  שהצהיר  מי  במסגרתה. 
הלאומי',  'האיחוד  יו"ר  הוא  מידי  באופן 
שפועל כל העת לאיחוד בתוך הימין ולמזעור 
מהכנסת  להתפטר  מוכן  האחרון  פילוגים. 
גביר,  בן  של  כניסתו  למען   – החוק  בלי  אף 
תהיה  כניסתו  שאז  פרץ  עם  יחד  רק  זאת  אך 
מובטחת. יו"ר הבית היהודי רפי פרץ, לעומתו, 
כי  ובסביבתו הבהירו  בינתיים  מסרב להתפטר 

שיהיה  ברגע  כנסת  כחבר  מתפקידו  "יתפטר 
ניתן להעביר את החוק הנורבגי".

על  הודיעו  יהודית'  ב'עוצמה  כך,  בעקבות 
הבית  עם  האיחוד  פירוק  ועל  השותפות,  סיום 
היהודי לאור ההתנהלות. במכתב לפרץ, נכתב: 
וההתנהלות  הוגן  ליחס  זכינו  לא  "לצערנו 
כמי  הייתה  היהודי  בבית  גורמים  ושל  שלך 
יהודית.  עוצמה  את  וזורקים  שמשתמשים 
בבחירות  לניצחון  הביא  בינינו  החיבור 
שאלמלא התנהלות ליברמן היה מאפשר הקמת 

ממשלת ימין. 
בציונות  מימין,  להתנהלות המורכבת  במקביל 
עם  והסכמות  להבנות  להגיע  הדתית מתקשים 
אנשי 'הימין החדש' ובכללה איילת שקד, אשר 
עדיין מחשבת את צעדיה הבאים בפוליטיקה. 
האחרונה, שעשתה מאמצים על מנת להשתלב 
ברשימת הליכוד ולחילופין לחזור לבית היהודי 
נדחתה  במפלגה  הראשון  המקום  את  ולקבל 
על הסף עם הצהרתו של פרץ שאמר, כי יהיה 
לא  אך  ברשימה,   2 המקום  את  לה  לתת  מוכן 
את מקומו. לעומת זאת, יו"ר האיחוד הלאומי 

יוותר על מקומו  כי  בצלאל סמוטריץ' הצהיר, 
האישי כדי שההליכה המשותפת הזו תצליח.

'הימין  במסגרת  שריצתה  משקד  במנותק 
החדש' עדיין לא מובטחת, גם ריצה משותפת 
נראית  היהודי  הבית  עם  ביחד  בנט  נפתלי  של 
נבחנת  לכך  ובהתאם  סיכויים  כחסרת  כעת 
החדש'  ל'ימין  משותפת  ריצה  של  האפשרות 
הדיווחים  אף  על  פייגלין'.  ול'זהות' של משה 
החדש'  ב'ימין  להסכמות  הגיעו  השתיים  כי 
לפני  שהודענו  "כפי  כי  להבהיר,  מיהרו 
כחודש, עמדתנו לא השתנתה: עד ה-15 ביולי 
ליברלי  ימין  מפלגת  בבניית  רק  עסוקים  אנו 
לישראל", אז "ניכנס לשיחות עם כל המפלגות 
בימין,  טכני  גוש  יצירת  לטובת  הרלוונטיות 
שאר  כל  בבחירות.  הצלחה  לוודא  מנת  על 

הפרסומים והכתבות - נטולי בסיס".
משה פייגלין מצדו כתב, כי "חלון ההזדמנויות 
לביצוע פריימריז עומד להיסגר ונכון שהציבור 
ידע זאת. אני קורא לידידי נפתלי בנט, שזכיתי 
יחדיו  להביא  איכויותיו,  את  להכיר  לאחרונה 

את הבשורה הזו גם לישראל".

"חוק הגיוס זה ישראבלוף", אמר ברק והדגיש: "נדאג להסדרה מכבדת לקבוצת לומדי תורה מצטיינים שתורתם אומנותם. כחלק 
מהמסורת והמחויבות היהודית" • המסר של ברק לציבור החרדי: ביטול חוק הגיוס, תוכנית לשילוב חרדים בשוק העבודה ובחברה 

הישראלית • האם נתניהו צריך להתחיל לדאוג מ"השותפים הטבעיים''?

ניסיונות החיבור בין מפלגות הציונות הדתית נמשכות, אולם נדמה כי ההכרעה תיפול סמוך למועד סגירת הרשימות • המפלגות 
הקרובות לסיכום הן זהות של פייגלין יחד עם הימין החדש של בנט, כאשר טרם הוכרע מי יעמוד בראש • עוצמה לישראל מתעקשת 

כי הפעם לא תחבור לבית היהודי והאיחוד הלאומי, ורק איילת שקד טרם הכריעה לאן פניה מועדות

"תוך שנה נבטל את חוק הגיוס''

לא מוצאים נוסח אחיד

הצהרה מפתיעה של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק

הפלונטר של הציונות הדתית: חמש רשימות לא מצליחות להתאחד

אהוד ברק עם  הרכש הדתי למפלגתו,יאיא פינק )צילום: דוברות אהוד ברק(
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נחיתת חירום בנתב"ג מכירים את  נוסעים שחוו 
הנחיתה.  לפני  רגע  בהם  שאוחזת  החרדה  תחושת 
והתלקחות  החלקה  למניעת  בלבן  מוקצף  המסלול 
הכבאיות.  אורות  באדום  מנצנצים  צדיו  ומשני 
השימוש  על  רגעים  באותם  הרגועים  ההסברים 
הצפוי במסכות החמצן מסייעים לנוסעים המיוזעים, 
כמו מאוורר ללא מיזוג ביום חמסין. בואכה חודש 
אלול – די בחוויה אחת כזאת כדי למרק שנה שלמה 

של חטאים.
באותה  לאחרונה  מצוי  דומה,  כך  נתניהו, 
החרדה  מפלס  גבוה  כמה  עד  להבין  כדי  תחושה. 
להתבונן  די  ראש-הממשלה  בלשכת 
לביטול  המהלכים  על  בהשתוממות 
נואשת  בתזזיות  הננקטים  הבחירות, 
אץ- שלשום  תמול  שאך  מי  על-ידי 

61 להקדמת  רץ כדי לשריין רוב של 
הבחירות. 

מהראויים  הוא  אדלשטיין  יולי 
לרבים  בניגוד  הליכוד.  שבבכירי 
מחבריו, האיש לא אפשר את הפיכתו 
לעוד אחד מעובדי משק הבית במעון 
ובליכודיאדה   – הממשלה  ראש 
במשימה  מדובר  לא  נתניהו  ימי  של 
ירה  ביבי  השבעים  בחגיגות  קלה. 
את הזיקוקים לעברו בכינון ישיר, אך 
מהאירוע  לצאת  הצליח  אדלשטיין 

עם קורטוב של עצמאות. 
אדלשטיין  יואל  יולי  של  תפארתו 
לא תהיה על יוזמת חודש יולי 2019 
לביטול הבחירות, שיו"ר הכנסת שב 
לכולם  השבוע.  אמונים  לה  והצהיר 

נועדה  שהיוזמה  ברור 
ובראשונה  בראש  לשרת 
ראש-הממשלה.  את 
מאחורי הקלעים הוסיפה 
לרחוש  נתניהו  לשכת 
גם  דבורים  ככוורת 
השבוע. החברים מבלפור 
וינסו  ידיים  מרימים  לא 
הגונג  הישמע  לרגע  עד 
היוזמה,  את  לקדם 
כביכול לא נאמרה בפועל 

המילה האחרונה.
הבלתי  הפגישות  יומן 
רשמי של ראש הממשלה 
כמו  האחרון,  מהשבוע 
המכוונת  שתיקתם  גם 
מחברי- כמה  של  מוצהרת  הבלתי  אך 

הכנסת החרדים – מלמדים שעדיין לא 
אבדה תקוות היראים. המכנה המשותף 
 – אלה  בימים  והחרדים  נתניהו  של 

הבלתי  הקרובות,  הבחירות  מתוצאות  חרדתם  הוא 
צפויות.

על  מסתמכים  ראש-הממשלה  של  בסביבתו 
עמדת  את  הסותרת  מוזמנת,  משפטית  חוות-דעת 
לצורך  כי  ומבהירה  הכנסת  של  המשפטי  היועץ 
יו"ר   .61 די ברוב של  ביטול הבחירות המסתמנות 
הכנסת אומנם הבהיר כי ידרוש רוב מיוחס, אך אם 
היוחסין  אילן   – ואחת  השישים  האצבע  תימצא 

ייבנה בהתאם לזרת שתונף.

משב"כ לשב"ס
אחד מחברי הכנסת שעברו בדלת המסתובבת של 
לשכת רה"מ - הלוך ילך ובכה - העריך השבוע כי 
הסיכוי שמכל הבחישות בניסיון לבטל את הבחירות 
מהסיכוי  נמוך  לאכילה,  ראויה  דייסה  לבסוף  תצא 
בסיפור  גם  דב.  שדה  סגירת  ערב  לאילתים  שהיה 
מאוחר  נזכר   - נתניהו   - שזיהה  הראשון  ההוא, 
עד  ההחלטה  את  לדחות  הצלחה  ללא  וניסה  מדי 
לאחר הבחירות כדי שלא לספוג את זעם האילתים 

בקלפיות. 
המושל בכיפה - הסרוגה והשחורה - ניסה לגייס 
להסדרת הכאוס בשדה דב את נציגי הציונות-הדתית 
שלשכתו התברכה בהם במשך השנים. נתניהו חובב 
השותפות הפוליטית עם החרדים, מעדיף בלשכתו 
את חובשי הכיפה הסרוגה. העדפתו זו לא השתנתה, 
לעדי  מהם  כמה  הפכו  העיתים  שבצוק  אחרי  גם 

מדינה.
צעיר  איש  סמוטריץ',  בצלאל  התחבורה  שר 
עם  עצמו  מצא  הכתפיים,  על  ראש  עם  ומוכשר 
פינה,  לסגור  שנשלח  סרוג  כעוד  לתפקיד  כניסתו 

הספיק  בטרם  רה"מ.  לשכת  של  המסורת  כמיטב 
להתמקם במשרדו בבירה ולצלוח את פקקי הכניסה 
למשימת  שוגר  הוא   – המשתפצת  לירושלים 

התאבדות ראשונה. קמיקזה בשדה דב.
הטיסה  בתנאי  השיג  לשבחו,  ייאמר  סמוטריץ', 
הבלתי אפשריים אליהם נשלח, הסדר נחיתת חירום 
ראוי ומתקבל על הדעת ולפיו קצה המסלול יוכשר 
לתקופת ביניים שלא תפגע בהכנת התשתית לבניית 
יכול  היה  לא  ביבי  במתחם.  הדיור  יחידות  אלפי 
גילו  התחבורה  שר  ובלשכת  מזה  ליותר  לצפות 
כהצלחת  שהסתמן  מה  לנוכח  זעירה  אופטימיות 
בממשלת  השר  על  שהוטלה  הראשונה  המשימה 

המעבר. 
ובאמירה  לממשלה  היועמ"ש  בא  שאז  אלא 
המתחם.  מפינוי  לבד  אופציה  כל  שלל  נחרצת 
ההסדרים  כל  שאת  למשתתפים  הזכיר  הוא 
האלטרנטיביים, ניתן היה לקדם לפני שנים ספורות 
כשעוד היה עם מי ועל מה לדבר ובמחירים הרבה 
יותר שפויים. נתניהו למד על בשרו בפעם השנייה 
בזכויות  המשחק  ליכולת  גבול  שיש  שבוע  תוך 
שבין  בדילמה  דמוקרטיות.  בזכויות  כמו  קנייניות, 
הליכה יד ביד עם פשרת סמוטריץ' לבין ציות מלא 
להוראת היועמ"ש הוא בחר, ולא בפעם הראשונה, 

בדרך השנייה. 
המשפטים  משרד  את  ליטול  שסירב  לוין  יריב 
שזיהה  הראשון  כנראה  היה  המעבר,  בממשלת 
שבין  בטלטלה  הפוליטיים,  חיינו  שבמציאות 
בחירות מוקדמות למאוחרות, נתניהו הפך לאישיות 
הנחיות  על  תיגר  לקרוא  ממשית  יכולת  נטולת 

היועמ"ש לממשלה, ביבשה וגם באוויר. 
הקדמת  את  לבטל  נתניהו  של  הנואש  הניסיון 
הענקת  כולל  מחיר,  בכל  הבחירות 
לכחול- מלא-מלא  המשפטים  תיק 

שאבדה  מלמד  לעבודה,  או  לבן 
תקוותו של נתניהו להעברת חקיקת 
חסינות ייעודית. היעד הנוכחי שלו 
שהציב  מהמטרה  בהרבה  צנוע 
האחרונות.  הבחירות  במוצאי 
ההתחמקות  שאופציית  מבין  ביבי 
לכמעט  הופכת  אישום  מכתב 
בלתי אפשרית. המטרה המעודכנת 
ולדלק  הטיסה  לתנאי  בהתאם 
שנותר במכלים, היא להגיע לבית-

בסוללת  מוקף  כשהוא  המשפט 
תאמרו  אל  ורק  השב"כ.  מאבטחי 

)עדיין(, את המילה שב"ס.

ברכת הברק
מכל  שונה  הזאת  המערכה 
להסביר  נתניהו  יודע  קודמותיה, 

טיסה	לשום	מקום	

אופציית 
ההתחמקות מכתב 
אישום מסתמנת 
כבלתי אפשרית. 
המטרה המעודכנת 
של ביבי בהתאם 
לתנאי הטיסה ולדלק 
שנותר במכלים, היא 
להגיע לבית-המשפט 
כשהוא מוקף 
בסוללת מאבטחי 
השב"כ. ורק אל 
תאמרו )עדיין(, את 
המילה שב"ס

עו"ד	אבי	בלום בית	ספר	לפוליטיקה

שליחותו של הממונה. יו"ר הכנסת אדלשטייןקמיקזה בשדה דב. סמוטריץ'



25בני ברק  ל' סיוון תשע"ט 3/7/19

את  להוריד  הקרובה,  בסביבתו  שמנסה,  מי  לכל 
היינו.  כבר  הזה  שבסרט  ולהסביר  החרדה  מפלס 
כמי שעבר משברי טיסה ולרוב גם שרד את נחיתות 
את  הזאת  בפעם  מזהה  ביבי  בהצלחה,  החירום 
שלו  הקוקפיט  את  שאפיין  בהגאים  כשל  אותו 
99'. באוויר יש ריח כבד של מנועים  ערב בחירות 
שרופים, ולא רק גלגלים חרוכים. תחושת המיאוס 
בקרב  גם  אחיזה  וקונה  לימין  משמאל  זולגת 
פובליציסטים שבבלפור התייחסו אליהם עד תמול 
שלשום כאל חסידים שוטים. ורק החרדים, כרגיל, 

הם אחרוני הנאמנים.
מערכת  את  נתניהו  מחלק  סגורות  בשיחות 
הבחירות הנוכחית ללפני ואחרי. הרגע בו ברק ירד 
את  להכריע  מבחינתו  עלול  למגרש,  ונכנס  מהגדר 
הבחירות לרעתו. נתניהו זוכר היטב איך ב-99', עלה 
שלישי  שחקן  של  משבצת  אותה  על  למגרש  ברק 
הגנרלים  במפלגת  העולים  הכוכבים  אחרי  שנגרר 

דאז של איציק מרדכי ואמנון ליפקין-שחק. 
ביבי של אותם ימים, פתח את מערכת הבחירות 
לפני  אז,  נגמר  זה  איך  בסקרים.  בטוח  כמנצח 
נתניהו  את  הביס  ברק  זוכרים.  כולם  עשורים,  שני 
בקלפי כשהוא מצליח לתרגם את תחושת החמיצות 
החזיק  עצמו  ברק  בקלפיות.  לקולות   – מנתניהו 
אחזה  חמצמצות  שאותה  עד  וחצי  כשנה  מעמד 
ימים.  בקיצור  נשמתה  את  שנפחה  בממשלתו  גם 
"הוא היה ראש-הממשלה הכושל בתולדות מדינת 
במהלך  ההגדרה  את  מנתניהו  שמעתי  ישראל", 
לסדרת  בנוגע  כמענה לשאלה  הקדנציה האחרונה, 

ציוציו של ברק, וזאת עוד בטרם ירד למגרש. 
לממשלת  לוי  דוד  דאז  החוץ  שר  של  ההגדרה 
ברק, ממנה )גם ממנה( התפטר בטריקת דלת נעלבת 
ההמראה  בתהליך  מקום".  לשום  "טיסה  הייתה: 
ידוע  ליעד  שממריא  כמי  ברק  נראה   – הנוכחי 
מראש. ברק מזהה הזדמנות להוריד את גוש הימין 
מתחת לשישים ואחת מחד, ולשבור את ההגמוניה 

של כחול-לבן מאידך. 
 – אמון  הוא  עליה  וההרכבה  הפירוק  במלאכת 
העבודה  עם  גדול  שמאל  גוש  לבניית  ברק  מכוון 

לו  ויאפשר  לכחול-לבן  בכוחו  שישתווה  ומרצ, 
בראש.  ראש  גנץ,  בני  מול  ההנהגה  על  להתמודד 
למערכת  שכניסתו  ידיעה  מתוך  הסתער  ברק 
הפוליטית לא תותיר לעבודה ולמרצ ברירה. בחירת 
למעשה  היא  החבוטה  העבודה  למפלגת  היו"ר 
ברשימה  השלישי  או  השני  למקום  בחירה  רק 
יאחז במלקחיים את שתי  המאוחדת הצפויה. ברק 
המפלגות משמאל, עד שיתאחדו תחתיו בגוש אחד 
גדול. אם הקצתם לפנות בוקר, בין שלישי לרביעי, 
בחשבון  קחו   – המשחק  בתוצאות  להתעדכן  כדי 

אפוא, שזהו רק חצי הגמר.
למערכה  ברק  של  כניסתו  החרדית,  מהזווית 
 – לאחרונה  לנו  שקרה  ביותר  הטוב  כדבר  נדמית 
הברק,  היכה  בו  לרגע  עד  באפלה.  אור  קרן  ממש 
קבע איווט ליברמן את הטון והוביל את סדר היום 
האזרחי האנטי-חרדי. ההצטרפות של ברק, החזירה 
נתניהו  של  כשירותו  את שאלת  היום  לסדר  באחת 

לכהן כראש ממשלה.
הגדולים  היריבים  בשני   – פעמיים  היכה  הברק 
של  האג'נדה  את  הנוכחית.  במערכה  החרדים  של 
ואת  הציבורית  התודעה  לשולי  דחק  הוא  ליברמן 
הנוכחות של לפיד הפך ברק לבלתי רלוונטית כמעט 
אנטי-חרדי  קו  זוהה עם  לא  לחלוטין. ברק מעולם 
אותנטי. ב-99' הוא רכב על הגל ורץ בבחירות עם 
סיסמאות נגד העברת כספים לישיבות ולהתנחלויות, 
הקים   – הממשלה  לראשות  שנבחר  אחרי  רגע  אך 
הנוחה  הגיוס  חקיקת  את  שהולידה  טל  ועדת  את 

ביותר לחרדים, כמוה לא הייתה וגם לא תהיה.
בפוזיציה הנוכחית, ברק מסרב להיגרר לאג'נדה 
מכוון  הוא  לאיווט,  בניגוד  אנטי-חרדית.  אזרחית 
ממקד  ובכך  ראש-הממשלה  של  לעברו  האש  את 
של  היום  סדר  להבות  את   - בחרדים  ולא  בנתניהו 
נראה איווט השבוע  הבחירות הנוכחיות. לא בכדי 
מבישים  תעמולה  סרטוני  מפרסם  תזזית,  כאחוז 
ומנסה לגרור בכוח את החרדים למערכה. יפה עשה 
המשחק  את  לשחק  כשבמקום  דרעי,  מכלוף  אריה 
בתגובה  הזכיר  הדדית,  התנגחות  של  המסורתי 
לליברמן את שיתופי הפעולה ההדוקים עם החרדים 

מזה כמעט שלושה עשורים.
סירובו הראוי להערכה של ברק מלהיגרר לשיח 
אנטי-חרדי בסוגיית הגיוס – ממחיש טוב מכל את 
לרודפי  האחים  מלחמת  מחרחרי  שבין  ההבדלים 
שלום הבית. ברק לא הסתפק בפוזיציה של הימנעות 
על   - לדפוס(  הגיליון  הורדת  )עם  אתמול  והצהיר 

הבטחה  אותה  משקל 
לסגת  מ-99'  נושנה 
כי   - שנה  תוך  מלבנון 
ממשלה שהוא יהיה שותף 
בתוך  תוביל  להקמתה 
הגיוס.  חוק  לביטול  שנה 
יכולים  היו  לא  החרדים 
לייחל לגיוס אמירה טובה 
מזו להרגעת המערכה. תנו 
דיונים  של  נצח  שנת  לנו 
ואנחנו  טל,  חוק  בסגנון 

מסודרים.
הרמטכ"ל  הוא  ברק 
וממש  ברשימה,  האחרון 
שממאן  הראשון,  לא 
בפסטיבל  להשתתף 
כי  היא  עובדה  ההסתה. 
רבי-האלופים  ארבעת  כל 
על  תיגר  כיום  שקוראים 
בתוקף  מסרבים  נתניהו, 
החרדים  גיוס  את  להפוך 
לנשק יום הדין ומשמיעים 
במקום  פיוס  קולות 
למרבה  גיוס.  קריאות 
שנושאי  הרי  האבסורד, 

נגד  התקשורתי  בקרב  נפשם  המחרפים  הגיוס  דגל 
החרדים, הם דווקא שני ג'ובניקים כאיווט ולפיד – 
שלא ראו שדה קטל מעודם ולא חוו קרב מימיהם. 
והאיר  הקיץ  בעיצומו של  הזה שהבליח  הברק  על 
בשם  לברך  יכולים  החרדים  בהבזק,  המציאות  את 

ומלכות.

ארבעת רבי-האלופים 
שקוראים כיום תיגר על 

נתניהו, מסרבים בתוקף 
להפוך את גיוס החרדים 

לנשק יום הדין בה בשעה 
שנושאי דגל הגיוס 

המחרפים נפשם בקרב 
התקשורתי, הם שני 

ג'ובניקים כאיווט ולפיד – 
שלא חוו קרב מימיהם

קולות פיוס במקום קריאות גיוס. אהוד ברק במסיבת העיתונאים
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רבני העיר בני ברק בביקור מיוחד
במרכז הרפואי של 'מכבי שירותי בריאות'

משה אברהמי

רבני העיר בני ברק; הגרחי"א לנדא שליט"א, 
רב אב"ד ב"ב, והגרש"צ רוזנבלט שליט"א, רב 
אב"ד ב"ב, ערכו סיור במרכז הרפואי של 'מכבי' 
מחוז  ראש  השתתפו:  בסיור  עקיבא.  ר'  ברחוב 
המרכז, הגב' דבורה חסיד; חבר הנהלת 'מכבי' 
הרב  אשדוד,  אסותא  ביה"ח  דירקטוריון  וחבר 
שמחה שטיצברג; מנהל מרחב בני ברק, ר' ברוך 
שטרן; סגני מנהל המרחב, ר' יוסף ליפשיץ  ור' 
הגב'  כהנמן,  רפואי  מרכז  מנהלת  בינדר;  יוסף 
ר'  החרדי,  למגזר  השיווק  מנהל   ; ברשן  עפרה 
משה שלזינגר; המנהל הרפואי, ד"ר ערן שנקר; 

והגב' חנה אייזנבך מנהלת קשרי הקהילה.
ורפואה  יום  אשפוז  במוקד  נפתח  הסיור 
מנהלת  בוזאק,  ליטל  גב'  הציגה  שם  דחופה, 
סיעוד מרחבית  את פריסת השירותים והיתרונות 
הרבים שמציע המקום:  מוקד אשפוז יום הנותן 
המגורים,  לקרבת  בסמוך  לטיפולים  מענה  
הגעה  במקום   וזאת  גבוהה  רפואית  באיכות 

לבית חולים.
הלילה   בשעות  הפועל  דחופה,  רפואה  מוקד 
והוא  ברק,  בבני  ל'מכבי'  ייחודי  שירות  הינו 
'מכבי'.  לחברי  עצום  רפואי  יתרון  מהווה 
השירותים  פריסת  בשילוב  המעולה,  מיקומו 
מעטפת  מעניקים   – הנוחות  והשעות  הרחבה 
רפואית מלאה ומותאמת לצרכי החברים. הודות 
לצאת  נזקקים  אינם  מכבי  חברי  להפעלתו, 

מהעיר כדי לקבל טיפול רפואי דחוף. 
בנוסף נותנת מכבי מענה לצרכים הייחודיים 
ופתחה  החרדית  והאוכלוסיה  ברק  בני  של 
נשים  ורופא  האישה  לבריאות  מרכז  במיוחד 

תורן הנותנים שירות איכותי, מהיר ומותאם.
הגב' דבורה חסיד , ראש מחוז המרכז, ציינה: 
מערך  במקום  יהיה  עת  שבכל  דואגים  "אנו 
רפואי מלא, על מנת שנוכל לתת מענה מלא לכל 
הרפואי,  המנהל  הפעילות".  שעות  בכל  צורך, 
ברמה  באיכות  "מדובר  הוסיף:  שנקר  ערן  ד"ר 
גבוהה מאד עבור המטופל, המונעת את הצורך 
בחשיפה  הסיכון  ואת  חולים  לבתי  בהגעה 
התרשם  שליט"א  לנדא  הגרחי"א  לזיהומים". 
עמוקות, ושיתף כי הוא חש רגש עמוק של הכרת 
הטוב כלפי צוות המוקד, שטיפל במסירות בבן 

משפחתו בעת שנצרכו לסיוע רפואי.

500 נבדקים ביום:
"נתון מדהים – ומחייב"

במעבדה  שליט"א  העיר  רבני  סיירו  בהמשך 
מהשירות  והתרשמו  מכבי  של  המתקדמת 
על  הסבר  ניתן  הסיור  במהלך  לחברים.  המוצע 

סוגי הבדיקות ואופן לקיחת הדמים, המוענקים 
מנהל  רבה.  וברגישות  במקצועיות  למטופלים 
המרחב, ר' ברוך שטרן הסביר: "מתוך היכרות 
עם סדר היום המאפיין את תושבי העיר, בחרנו 
גם  מענה  ולתת  הפעילות  שעות  את  להרחיב 
דופן,  יוצא  בצעד  מדובר  אחה"צ.  בשעות 
במקביל  רבות.  חיוביות  תגובות  עימו  שהביא 
המשרד  שירותי  פעילות  שעות  את  גם  הרחבנו 
יום,  "מדי  כי:  הוסיפה  המחוז  ראש  בהתאם". 
מקבלים כ-500 חברים שירותי מעבדה במרחב 
בני ברק. זהו נתון מדהים – ומחייב. כדי שנוכל 
אנו  ביותר,  הטוב  באופן  השירות  את  להעניק 
רפואית  סביבה  לכל מטופל  להעניק  משתדלים 
מבוגרים  של  מיוחדים,  במקרים  מתאימה. 
שאינם יכולים לצאת מהבית – נגיע לביתו של 

המטופל לצורך קיום הבדיקה". 
את  הציגה  המעבדה,  נציגת  בר,  אפרת  גב' 
בילודים  בילירובין  לבדיקת  המתקדם  המכשיר 
מבלי  הצהבת,  רמת  את  לקבוע  המאפשר   ,
פועל  "המכשיר  דם.  והוצאת  לדקירה  להזדקק 
לייזר.  קרן  על  ומבוסס  פולשני,  שאינו  באופן 
במקרה  ורק  מיידי,  באופן  מתקבלות  התוצאות 
בדקירה.  נשתמש   – גבוהה  תוצאה  מופיעה  בו 
בכך  הצורך  את  מונעים  אנו  המקרים  ברוב 

וחוסכים כאב מיותר לתינוק".

"תושבי בני ברק הם המרוצים 
ביותר מבריאותם"

הרבנים  התכנסו  המקצועי,  הסיור  לאחר 
שליט"א לדיון מעמיק, בו עלו על הפרק נושאים 
רפואיים רבים, בראי ההלכה, והשירות לחברים.

חבר  שטיצברג,  שמחה  הרב  פתח  הדיון  את 
'מכבי', אשר סקר את הפעילות הענפה  הנהלת 
של 'מכבי' והסביר: "ידוע זה מכבר, כי קבוצת 
רבני  עם  הדוק  קשר  לקיים  מקפידה  'מכבי' 
לשילוב  הדרך  את  המתווים  וגדו"י,  הקהילות 

רפואה מתקדמת. כחלק  לבין  בין הלכה  מדויק 
שומר  ברק  בבני  'מכבי'  מרחב  זו,  מגישה 
לצרכי  וקשוב  העיר,  רבני  עם  רצוף  קשר  על 

המבוטחים, תושבי המקום".
חסיד:  דבורה  הגב'  המרכז,  מחוז  ראש 
שני  על  משמעותי  דגש  שם  המרכז  "מחוז 
בני  במרחב  המשתלבים  חשובים,  תחומים 
חשיבות  הינו  הראשון  מיוחד.  באופן  ברק 
תחת  המחוז  מוביל  אותו  הבריאות,  קידום 
את  מזמינים  אנו  במסגרתו,   .'30,40,50' מהלך 
בכל  חיים,  מצילות  בדיקות  לבצע   החברים 
גיל ולכל המשפחה. הדגש הנוסף הוא התאמה 
בצוות  ביטוי  לידי  הבאה  לקהילה,  תרבותית 
החרדי.  למגזר  כולו  המרחב, המשתייך  הנהלת 
גב'  את  הכולל  רגיש,  מערך  ובעזרת  בעזרתם 
מרכז  ומנהלת  הבריאות  מקדמת  ברשן,  עפרה 
מנהלת  אייזנבך,  חנה  גב'  ואת  כהנמן,  רפואי 
פעילויות  עשרות  יוזמים  אנו   – הקהילה  קשרי 
נפשות  ומצילים  בקהילה,  בריאות  מקדמות 
של  מקיף  דו"ח  פורסם  לאחרונה,  ממש.  של 
ברק  בני  תושבי  כי  שקבע  הבריאות,  משרד 
תוחלת  ובעלי  מבריאותם,  ביותר  המרוצים  הם 
הערים  תושבי  בקרב  מהממוצע  גבוהה  חיים 
אותי  ריגשו  אלו  תוצאות  בישראל.  הגדולות 
אובייקטיבית  חותמת  והעניקו  מיוחד,  באופן 
המתקיימת  הענפה  הפעילות  של  לאיכותה 
הרבים  המשאבים  את  כדוגמא  אציין  בעיר. 
המודעות  את  לעורר  בכדי  המרחב,  שהשקיע 
זאת  לתינוקות.  ברזל  תוספות  מתן  לחשיבות 
 - ברק  בבני  תינוקות  בקרב  האנמיה  בעקבות 
זכינו לראות  ביותר. לאחר ארבע שנים,  גבוהה 
הבריאות,  מדדי  בדוח  החיוביות  התוצאות  את 
בבני  תינוקות  בקרב  האנמיה  רמות  כי  שציינו 
אנו  כמו"כ,  הארצי.  לממוצע  מתחת  ירדו  ברק 
מצילות  בדיקות  קיום  בעידוד  רבות  משקיעים 
קל  מכבי   , סכרת  לזיהוי  עיניים  בדיקות  חיים, 
כחלק  בריא  חיים  לאורח  והדרכות  לילדים,  

מהשגרה".
ר' ברוך שטרן, מנהל מרחב בני ברק: "ע"פ 

נתוני ביטוח לאומי, כמחצית מתושבי בני ברק 
'מכבי'. אנו מחויבים להעניק להם,  הינם חברי 
ברמה  השירותים  מלוא  את  מובילה,  כקופה 
על  רב  דגש  לשים   - ובמקביל  ביותר  הגבוהה 
אציין  התרבותית.  ההלימה  ועל  האישי  הקשר 
הממוקם  האישה,  בריאות  מרכז  את  כדוגמא 
ופעיל עד שעה מאוחרת.  בלב המרכז הרפואי, 
מכבי  חברות  עבור  להנגיש  מטרה  מתוך  זאת 
גבוהה  וקרבה  בזמינות  השירותים,  כל  את 
ברק  בבני  היחידה  הקופה  הינה  'מכבי'  לבית. 
הממוקמים  ושמיעה,  לב  מכוני  שמפעילה 
מכון  פיזיותרפיה,  מכון  גם  כמו  במקום.  כאן 
להתפתחות הילד, שירותי ריפוי בעיסוק, עבודה 
אולטרה-סאונד  רטנגן,  בריאטריה,  סוציאלית, 
ומרפאת שיניים של 'מכבידנט'. בכל אלו, זוכים 
מבלי  ביותר   הטובים  לטיפולים   המבוטחים 

לצאת מהעיר ומהסביבה המוכרת".
למגזר  השיווק  מנהל  שלזינגר,  משה  ר' 
החרדי: " מחוז המרכז בחר לשים דגש רב על 
המרשימות  הבריאות, שתוצאותיו  קידום  נושא 
הקליניים  המדדים  בנתוני  היום,  כאן  הושמעו 
ומדדי הבריאות השונים. כל אלו הגיעו בעקבות 
הגב'  המחוז,  ראש  ומאומצת של  רבה  השקעה 
שטרן,  ברוך  ר'  המרחב,  ומנהל  חסיד,  דבורה 
השלמה  בריאותם  למען  כימים  לילות  העושים 

מבוטחי מכבי". 
רבני  של  למע"כ  המקיפה  הסקירה  לאחר 
העיר בבני ברק, הודו הרבנים שליט"א להנהלת 

המחוז והמרחב על הסיור החשוב והמקיף.
רב  שליט"א,  רוזנבלט  צבי  שבח  רבי  הגאון 
אב"ד בני ברק: "זכיתי להכיר מקרוב את שירותי 
והרגישים.  המומחים  המתקדמים,  הבריאות 
מושקעת  מחשבה  כמה  מקרוב,  לראות  מרגש 
ושירות  סדנא  בדיקה,  פעילות,  כל  מאחורי 
זו, המשלבת בין  רגיל של לקיחת דמים. בדרך 
ותצמח  'מכבי'  – תמשיך  לשירותיות  מומחיות 

בעז"ה בכל רחבי הארץ".
הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א, 
ירפא'  'ורפא  הפסוק  "על  ברק:  בני  אב"ד  רב 
לרופא  רשות  שניתנה  "מכאן  חז"ל:  אומרים 
לרפא". למעשה, מכח פסוק זה שבתורה, מגיעים 
לרופאים לרפא את החולים,  והסמכא  היכולת  
מתוך אמונה תמימה כי הם שליחים בעולמו של 
חשים  ב'מכבי',   לעמ"י.  מזור  להביא  הקב"ה, 
היטב את תחושת השליחות, את הרצון להנגיש 
מצב  ליצור  מהציבור.  אחד  לכל  שירות  ולתת 
 – אתגר  ולכל  תשובה,  יש   – שאלה  לכל  בו 
מחפשים פתרון. אין ספק כי 'מכבי' קשובה לכל 
נותנת מענה ומאפשרת לכל מבוטח  מבוטחיה, 
תוך  זקוק,  הוא  לו  הרפואי  השירות  את  לקבל 

שמירה קפדנית על גדרי ההלכה".

הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א, רב אב"ד בני ברק, והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א,
רב אב"ד בני ברק, ערכו סיור מקיף במרכז הרפואי של 'מכבי' ברחוב ר' עקיבא בעיר

בסיור במוקד אשפוז יום ורפואה דחופה במרכז הרפואי של 'מכבי' בבני ברק
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ניצחון האור
בשבוע  חמישי  ביום  שהתרחש  האירוע 
אפילו  ואולי  שבשגרה  דבר  איננו  שעבר 
סמי-דתי  רדיקאלי  ארגון  קטן.  נס  של  סוג 
בח המתנגדים  ארגונים  שני  לעוד  יחובר 

יחד  ושלשתם  החרדי  החיים  לאורח  ריפות 
ארגון  נגד  העליון  המשפט  בבית  מתייצבים 
יכול  לא  טוב  דבר  פי הטבע שום  על  חרדי. 

לצאת מסיטואציה משפטית שכזאת.
באווירה השוררת כיום במסדרונות הכנסת 
כולם  ומעל  המקומיות  הרשויות  הממשלה 
הנו בכל  המשפט  ובבית  משפטים  יבמשרד 

זה דבר פשוט  אין  גע לאורח החיים החרדי 
ישבית המשפט העליון פשוט כותש את אר
ואר הרפורמי'  'המרכז  עם  יחד  'קולך'  יגון 

ובעצם מציב להם מראה  'נשות הכותל'  גון 
כעורה מול שאיפותיהם להכריח ציבור שלם 
באיצטלא  והכל  עולמם  השקפת  לפי  לנהוג 
מזויפת של  ליבראליות, כבוד האדם וזכויות 

הפרט.
של  באמצעיתה  כבר  שהחל  הזה  הדיון 
שנת 2012 ונמשך למעלה משבע שנים, החל 
בתובענה ייצוגית ייחודית של 'פורום קולך - 
הפורום לנשים דתיות' כפי שהוא נקרא, כנגד 
שבשנת  בטענה  ברמה'  'קול  הרדיו  תחנת 
2009, כלומר שנתיים קודם לתביעה, התחנה 
וזאת כחלק  נשים לשידור  נמנעה מלהעלות 

ממדיניות הלכתית שנקבעה באותה עת.
הש ש'הרשות  ארגון  לאותו  די  היה  ילא 

תחנות  על  המפקח  הרגולטורי  הגוף  נייה', 
בהדברות  הנושא  את  הסדירה  כבר  הרדיו 
מכובדת מול התחנה ובעת הגשת התובענה 
נשים  שכן  להגשתה,  עילה  שום  הייתה  לא 
עלול לתחנה ככל שחפצו בכך. עובדה זאת 
המשק רבות  עובדות  מתוך  הראשונה  יהיא 

פות את תאוות הנקם והרצון להניף דגל שלא 
לומר השנאה התהומית של אותו ארגון מכל 

מה שרוח חרדיות נובע ממנו.
המקורי  שסכומה  התובענה,  של  מטרתה 
עמד על לא פחות מ-104 מליון שח, הייתה 
יבראש ובראשונה להביא להשפלתה של הת

חנה ואולי אף לסגירתה ובעיקר להעביר מסר 
ילכלל הציבור החרדי מי באמת שולט במדי
הרפור לקהילות  לשגר  הדרך  על  ואולי  ינה 

גם  מיות באמריקה שיש עוד סיכוי להכפיף 
את המרחב הציבורי בישראל תחת השרביט 
הרפורמי בדיוק כמו שנעשה במתווה הכותל.
את  אכזב  לא  המחוזי  המשפט  בית  ואכן 
אגרסיבי  לחץ  המפעילים  ארגונים  אותם 
בוטה ולעיתים אלים מול כל שופט או נושא 
הקיצוני  מהקו  במעט  לחרוג  המעז  משרה 
לפני  ובפסיקתו  להכתיב   מנסים  הם  אותו 
מי בין  קנס  ברמה  קול  לתחנת  פסק  יכשנה 

טרחה  שכר  אלש"ח   300 בתוספת  שח  ליון 
והוצאות משפט.

לא עזרה לתחנה הטענה כי כפי שאין רצח 
ללא גופה כך אין תביעה ללא תובע. ארגון 
כי לא פחות מ-60 אלף נשים  'קולך' שטען 
יחרדיות נפגעו ממדיניות 'קול ברמה' לא הצ

ולו  ליח במשך שבע שנות התובענה להציג 
אשה חרדית אחת שטענה "נפגעתי" מאותה 
מדיניות. רק בדיון האחרון הציג הארגון שתי 
נשים המשתייכות לאחד מהארגונים הכאילו 
לערער  דרך  בכל  המנסים  קיצוניים  חרדים 
מושתת החברה  עליהן  היסוד  מוסכמות  את 
החרדית כשאחת מהן חזרה בה מעדותה ואף 
בתובענה  חלקה  על  התנצלות  מכתב  כתבה 

הקנטרנית הזו.
המשפט  בבית  הארגון  אנשי  וכשנשאלו   
שכזאת,  ענק  בתובענת  תובעות  העדר  על 
טענו את הטענה הבוטה שלא  לומר הגזענית 
ביותר היכולה להישמע מפי ארגון המתיימר 
מפחדות  החרדיות  הנשים  כי  נשים,  לכבד 
ימהרע שיאונה להן אם יעידו נגד תחנת הר

דיו. כלומר הנשים החרדיות חלשות , חסרות 
כרחוק  הרחוק  לגוף  ונזקקות  שדרה  עמוד 
כדי להביע את  חייהן  מזרח ממערב מאורח 

עמדתן.
לגי ומתן  בכך במהלך המשא  די  לא  יאם 

שור שהתקיים בהמלצת בית המשפט הציעה 
לקידום  ומושקעת  מפורטת  תוכנית  התחנה 
ברוח  חרדיות  לנשים  מיוחדים  פרויקטים 
מיי  1.5 כ- של  כוללת  בעלות  סבא   ישראל 
שהתנגד  הארגון  זה  היה  ושוב  ש"ח  ליון 
כדי להגיע למצב של פסיקה  לכך בחריפות 
שתקבע מסמרות לעמדתו מול התחנה ותניף 
את דגלם גבוה ככל האפשר. וטובת הנשים 
החרדיות? זאת כנראה לא ממש נמצאת על 

סדר יומו.
כשערער  די  לארגון  היה  לא  זה  ובכל 
לביהמ"ש העליון  על החלטת בית המשפט 
המחוזי ותבע מהתחנה פיצוי של 17 מיליון 
שח נוספים בתוספת זעירה וצנועה של כ-2.3 
מיליון שח שכר טרחה הכל על חשבון הבנק 

החרדי התפוח.
בית המשפט העליון במו יואולם כאמור, 

בעייתי  נראה  פניו  שעל  ובהרכב  תלתא  תב 
ערבי  שופט  דתיה  שאיננה  שופטת  הכולל 
סרוגה  כיפה  החובש  שופט  ההרכב  ובראש 
לראשו, הצליח להתעלות על האקלים העכור 
שב  כשהוא  ומדינה,  דת  ליחסי  הנוגע  בכל 
במילים  הארגון  כוח  באי  טענות  את  וקוטע 
חריפות שספק אם נשמעו כלפי ארגון שכזה 

בהיכל הצדק שבירושלים.
כך למשל אמרה השופטת ברון במילותיה 
הט כתבי  "קריאת  כי  בקפידה  יהמנוסחות 

אחד  לנתיב  כולם  מובילים  קולך  של  ענות 
ובאי  הארגון  של  טרחה  שכר  הגדלת  והוא 
יכוחם" וכך החרה החזיק אחריה ראש ההר

כב השופט ואמר כי אתם חוזרים פעם אחר 
פעם אחרי אמירה  בעייתית שממנה עולה כי 
לא אכפת לכם שהרדיו יפגע ואולי יסגר ומה 
יהיה על טובתן של הנשים המאזינות לרדיו 
יהזה? ואפילו הצעת הפשרה שהציעו השופ

טים להעניק לארגון תוספת זעומה של שכר 
טרחה הייתה סוג של עקיצה מכוונת לתאבת 

הבצע שגילה הארגון.
שם  הייתה  דשמיא  סיעתא  הרבה  ואכן, 
הרדיו  לתחנת  רק  לא  אך  המשפטי,  בדיון 
הת כלי  לכל  אלא  ברמה'  'קול  יהחרדית 

לכלל  ובעצם  הם  באשר  החרדים  קשורת 
שהמרחב  לעובדה  שהתרגל  החרדי  הציבור 
הציבורי שלו כבר לא שלו. אם זה בלימודים 
גבוהים אם זה בתקצוב אירועי שירה ופנאי 
המיועדים לנו ואפילו בשיעורי תורה שנאסר 
לתקצב אותם בטענה שהם מתקיים בהפרדה 

מגדרית המפלה נשים.
ים  בתוך  אור  של  קטן  נצנוץ  אומנם  זהו 
תודו שבימים  עלינו. אבל  החושך המתרגש 
שנכפו  המוזרות  הבחירות  כשגם  שכאלו, 
סוג  זה  גם   , בדיוק  עניין  אותו  על  הן  עלינו 

של נחמה.

 | עו"ד אריאל דרעי 

 הכותב הוא מנכ"ל תחנת הרדיו 'קול ברמה' 
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הנקראת  אדומה  פרה  פרשת 
 : במילים  פותחת  פרשתינו  בפתח 
כבר  ורבים  התורה".  חוקת  "זאת 
של  ייחודית  במצווה  מדובר  הרי  שאלו 
טהרת טמא מת ומדוע נקראת בשם : "חוקת 
מביא  רש"י  הפרה"?  "חוקת  ולא  התורה" 
את  מונין  העולם  אומות  המדרש:  דברי  את 
ישראל , לומר מה המצווה הזאת ומה טעם 
היא  גזירה  לפיכך כתב בה חוקה.   ? יש בה 
מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה )במ"ר 
י"ט ה'(. אך עם כל זה מדוע נקראת "חוקת 

התורה" ולא "חוקת הפרה"?
מפרעמישלאן  הגדול  מאיר  רבי  הרה"ק 
תתחסד,  חסיד  'עם  הפסוק:  את  פירש  זי"ע 
ועם  תתברר  נבר  עם  תתמם,  תמים  גבר  עם 
מה  פי  על  כו(,  י"ח  )תהילים  תתפתל'  עקש 
לטהור  שהמחובר  ז"ל  חכמינו  שלמדונו 
טהור. לכן דע כי אם אתה רוצה להיות חסיד, 
אז תידבק לחסיד ותהיה גם אתה חסיד. וכן 
אם רצונך להיות תמים, תידבק באיש תמים 
אם  תתפתל'  עקש  'עם  אבל  תמים,  ותהיה 
תתחבר עם עקש, גם אתה תתפתל , לכן לא 

תתחבר עמהם.
"חוקת  אלא  הפרה  חוקת  אינה  פרשתנו 
להתחבר  אותנו   שמלמדת  כיון  התורה", 
בכל  עמוקה  השפעה  יש  בכך  כי  לטהור, 
מי  ולהיפך  טהורים.  להיות  חיינו  אורח 
שכל  נוראה  ההשפעה  אזי  לטמא  שמתחבר 

מהותו – טמא.
אחרי  שנים  עשרות  שכמה  מסופר 
ביקש  זי"ע,  התניא  בעל  של  הסתלקותו 
השלטון באזור האדיטש לסלול כביש בדיוק 
היהודים  נחרדו  הצדיק.  של  מנוחתו  באזור 
יחטט  הרוסי  הרשע  ששלטון  הרעיון  מן 
חשובים  ורבנים  צדיק,  אותו  של  בקברו 
התכנסו לדון כדת מה לעשות נוכח התוכנית 

הזדונית.
משלחת  לשלוח  הוחלט  דיונים  לאחר   
רבנים אל שר החינוך בממשלת הצאר, שלפי 
הידיעות היה בסמכותו להשפיע בעניין. נסעו 
החינוך,  שר  של  לשכתו  אל  הרבנים  גדולי 
כמה  לאחר  סחור־סחור.  אתו  לדבר  והחלו 
שר  כי  לרבנים  התחוור  ראשוניים  משפטים 
החינוך של רוסיה היושב איתם הוא יהודי! 
אפשר  יהודי  עם  לרבנים,  הוקל  רגע  באותו 
לדבר בשפה ברורה. הם החלו לדבר אתו על 

המושג ׳צדיק׳ ועל גדלותו של בעל התניא.
נענה שר החינוך הרוסי ואמר: "מיהו בעל 
ללמוד  זקוק  איני  צדיק?  זה  ומה  התניא? 
מפיכם. את זאת אני יכול ללמד אתכם. אספר 
אתם  תיענו  אם  בקשה.  ובסופו  סיפור  לכם 
לבקשה שלי איענה גם אני לבקשה שלכם".

וכך סיפר להם השר: נער צעיר הייתי. אבי 
עליו השלום היה יהודי ירא ושלם, מחסידיו 
הגדולים של רבי שניאור זלמן מלאדי – בעל 
רוחות  בדרכו.  הלכתי  לא  אני  אבל  התניא 
אחריהן.  נמשכתי  ואני  ברוסיה  נשבו  זרות 
השרות  ואחרי  בצבא  לשרת  ללכת  רציתי 

הצבאי ללמוד באוניברסיטה.
חשכו עיניו של אבי והוא ניסה לדבר על 
אני  אבל  היהודית,  הדרך  אל  להשיבני  לבי 
כבר הייתי בחוץ. כיוון שראה אבא שאין עם 
אוזן ערלה,  נופלים על  וכל דבריו  מי לדבר 
אתה  רוצה  אחר.  מכיוון  לתקוף  ניסה  הוא 
אבל  כך.  יהי  ולאוניברסיטה?  לצבא  ללכת 
אתה הרי בא מבית של חסידים, בוא ניסע אל 
הרבי ותקבל את ברכתו. אתה עומד לעשות 
צעד משמעותי בחייך וצריך לקבל את ברכת 

הדרך כמקובל במשפחתנו.
לנסוע.  לי  אכפת  מה  הסכמתי.  לנסיעה 
אל  שהנסיעה  חושב  הוא  שאם  לו  אמרתי 
טועה.  הוא  הרי  מחשבתי  את  תשנה  הרבי 

אבל הוא לא נרתע וביקש ממני:"מה אכפת 
ואבא  הרבי  של  לביתו  הגענו  לנסוע".  לך 
נכנס איתי פנימה והוא מספר לרבי על הבן 
בצבא  לשרת  ללכת  שרוצה  שלו  התכשיט 
הצאר ומשם לאוניברסיטה. כלומר מבחינתו 

להפוך לגוי.
לך.  לעזור  יכול  "אינני  לאבי:  אמר  הרבי 
אל  איתו  ותיסע  בנך  את  שתיקח  להציע  רק 
אומר  הרבי  אם  זי"ע.  מקרלין  שלמה  רבי 
שאינו יכול לעזור, הבין אבא שהמצב אבוד. 
אבל הוא ציית לרבו ולקח אותי לעיר לודמיר 
אל מעון קדשו של רבי שלמה מקרלין. אנו 
המאוחרות  הבוקר  בשעות  לביתו  מגיעים 
ומבקשים להיכנס אל הרבי אבל אומרים לנו 
שהדבר אינו אפשרי. הרבי עוד לא התפלל, 
הוא מהלך בבית אנה ואנה והטלית על כתפיו 
כבר שעה ארוכה. אני הייתי ׳על סיכות׳, כל 
אמרתי  רוחי.  למורת  הייתה  הזאת  הנסיעה 
לאבא: אם אי אפשר להיכנס אל הרבי, אני 
אקיים  שמא  חשש  אבא  המקום.  את  עוזב 
לדחוק  והחל  הגבאי  אל  ניגש  דיבורי.  את 
בו, אנא, מקרה דחוף. אולי נוכל להכנס רק 

לדקה אחת.
הלך הגבאי לבדוק מחדש מה קורה, אבל 
והטלית  ושוב  הלוך  ללכת  המשיך  הרבי 
"אי  התשובה  עם  חזר  כתפיו.  על  עדיין 
אותי מתחיל להתקרב  ואבי שראה  אפשר", 
אל דלת היציאה, ממש השתטח לרגליו של 
הגבאי בזעקות שבר: "הצילו, פיקוח נפש". 
ועצר  הרבי  אל  ניגש  הגבאי,  עליו  חמל 
אותו במהלכו כשהוא מצביע על אבא שלי 
לצבא  ללכת  מבקש  שאני  לו  וסיפר  ועלי 

ולאוניברסיטה.
אלי  ניגש  ואז  לרגע  בי  הביט  הרבי 
זיין  קען  "אפשר  איומה:  זעקה  וזעק 
יותר  אחרת?(  אפשר  אנדערש?")אולי 
החוצה.  נשלחנו  ואנחנו  אמר,  לא  הוא  מזה 
ישנה  שהרבי  חשבת  בלגלוג:  לאבי  אמרתי 
אותי? ובכן הנני להודיעך כי בקרוב אתייצב 
"שטאדירן"  לעשות  אלך  כן  ואחרי  בצבא 
וכל  באוניברסיטה  בלימודים(  )להשתלם 

נסיעתנו לכאן הייתה בזבוז זמן.
היהודי  השר  מספר  לכם?  אומר  ומה 
רוסי לרבנים הנכבדים. הלכתי לצבא ומשם 
לאוניברסיטה בדיוק כפי שתכננתי. כמדומה 
שמיים  מלכות  עול  מעלי  שפרקתי  לכם 
לגמרי. אבל האמת שבכל פעם שאני מבקש 
דיוקנו  דמות  לפני  נעמדת  עבירה,  לעבור 
של רבי שלמה מקרלין וזעקתו מחרישה את 
לא  כבר  ואני  אחרת",  אפשר  "אולי  אוזניי: 

מסוגל לעבור את העבירה.
את  השר  סיים  מכם,  מבקש  הנני  ובכן 
בזעקה  תטפלו  אתם  המרעיש,  סיפורו 
הנוראה הזאת ותדאגו שהיא תפסיק להדהד 
באוזניי בכל פעם שהנני מבקש לחטוא, ואני 
לא  שהכביש  ואדאג  שלכם  בבקשה  אטפל 

ייסלל על קברו של בעל התניא.
אבל  חזר השר בתשובה,  לדעת האם  אין 
וציונו  מעולם  נסלל  לא  המיועד  הכביש 
באותו  שוכן  זי"ע  התניא  בעל  של  הקדוש 
מקום מאז ועד ימינו. )סיפור זה מובא בכמה 
הנאמנה  הגרסה  כנראה  זו  אך  נוסחאות, 

ביותר למקור(.
כמה חסרה זעקתו של רבי שלמה מקרלין 
 - תמוז  בחודש  חל  שלו  ההילולא  )שיום 
כ"ב תמוז, תקנ"ב( שתעצור את העבריינים 
כל  זממם.  את  לבצע  ודהרתם  במרוצם 
להתחבר  היא  הזו,  בעת  לעשות  שעלינו 
הזעקה  ואזי  התורה",  "חוקת  שזאת  לטהור 
יותר,  טובה  בדרך  ללכת  שניתן  והקריאה 

תלווה אותנו.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

המחובר לטהור - טהורתלמידי חכמים - היהלום שבכתר
זֹאת ֻחַּקת ַהּתוָֹרה )יט, ב(

המפרשים דנים בשאלה, מדוע חוקת 
ולא  התורה"  "חוקת  נקראת  הפרה 
וכדרך  הטהרה"  "חוקת  או  הטומאה"  "חוקת 
יב,  "זאת חוקת הפסח" )שמות  שכתבה התורה 
אפשרות  שולל  הקדוש  החיים"  ה"אור  מג(. 
אפר  טהרת  להצריך  התכוונה  שהתורה  ליישב, 
לעסוק  לאדם  מותר  שיהיה  כדי  אדומה  פרה 
ע"א(  כב  )ברכות  חז"ל  אדרבה,  שכן  בתורה, 
כבר אמרו כי "אין דברי תורה מקבלים טומאה". 
והוסיף ואמר, שגם המחמירים ומצריכים בבעלי 
באימה  יהיה  התורה  שלימוד  כדי  טבילה,  קרי 
בעסק  מותרים  מתים  שטמאי  מודים  וביראה, 

התורה אף ללא טבילה.
בגמרא )ברכות כב ע"ב( מובא, שעזרא הסופר 
דבר  בכל  אסורים  והם  קרי,  לבעלי  טבילה  תקן 
שבקדושה - לימוד תורה, קריאת שמע ואמירת 

ברכות - עד שיטהרו.
מכך  נבע  התקנה  שיסוד  מבארים,  רבותינו 
ינתק את עצמו כמה שיותר  שעזרא רצה שאדם 
מתאוות העולם הזה, ומוחו יהיה פנוי יותר ויותר 
לדברי תורה, לכן גזר שייאסר על האדם ללמוד 
בעודו  ברכה  ולברך  שמע  קריאת  לקרוא  תורה, 
עצמו,  את  לקדש  לו  יגרום  זה  ודבר  קרי,  בעל 

למעט בתאוות ולהידבק יותר בעליונים.
לנכון  מצאו  חכמינו  הדורות  שבמשך  אלא, 
לבטל תקנה זו משום שהציבור התקשה לעמוד 
ואנשים  מצויות,  היו  לא  המקוואות  בגזירה. 
לטבול,  שהצליחו  עד  רב  זמן  להמתין  נאלצו 
מבלי שיוכלו להתעסק בכל דבר שבקדושה עד 

טבילתם.
מי שמתבונן בתקנת עזרא עומד נפעם: עזרא 
שתלמידי  כדי   – ישראל  עם  כל  את  "משתק" 
יותר,  להיטהר  יותר,  להתקדש  יוכלו  החכמים 
ישראל  שעם  רצה  הוא  יותר!  עצמם  את  לגדור 
יפנים את ַהֶּמֶסר החשוב: אם אין תלמידי חכמים 
– אין עם ישראל! בלי תלמידי חכמים אין קיום 
לעם, ו"ְּכָכל ַהּגוִֹים ֵּבית ְיהּוָדה" )יחזקאל כה, ח(.
תלמידי  להיות  יכולים  כולם  שלא  ברור  זה 
לשבת  היכולת  את  יש  אחד  לכל  לא  חכמים. 
דא!  סביל  מוחא  כל  לא  ולילה.  יומם  וללמוד 
להבין  צריכים  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולם,  אבל 
כי תלמידי החכמים הם נזר הבריאה, הם היהלום 
קדושה  ביתר  תורה  ילמדו  ֶׁשֵאּלּו  וכדי  שבכתר, 
גם  ישראל,  עזרא טבילה לכל עם  תיקן  וטהרה, 
לעמי הארץ שבהם. החובה להגביה את תלמידי 
חלק  נוטלים  וכולם  כולם,  על  מוטלת  החכמים 

בזה.
"בנוהג  אמרו:  כח(  ז,  רבה  )קהלת  חז"ל 
יוצאין  למקרא,  נכנסין  אדם  בני  אלף  שבעולם 
לתלמוד,  מהן עשרה  יוצאין  למשנה,  מהן מאה 
יוצא מהם אחד להוראה. הדא הוא דכתיב: 'ָאָדם 
נעשה  כולו  ישראל  עם  ָמָצאִתי'".  ֵמֶאֶלף  ֶאָחד 
מתוך  מאלף"  "אחד  אותו  את  לרומם  שותף 

ידיעה שזהו "קיום העולם".

ה"יחיד ומיוחד" שבכל דור
עם ישראל כולו למד תורה ממשה רבנו. ללא 
מובהקים.  תלמידי חכמים  יצאו  כולם  לא  ספק, 
יותר  והתעלו  יותר  למדו  שלבטח  כאלו  היו 
חכמים  תלמידי  אותם  בין  גם  אך  מאחרים. 
מובהקים שלמדו בבית מדרשו של משה – היה 
נּון  ִּבן  ְיהוֹֻׁשַע  "ּוְמָׁשְרתוֹ  ומיוחד:  יחיד  אחד  רק 

ַנַער ֹלא ָיִמיׁש ִמּתוְֹך ָהאֶֹהל" )שמות לג, יא(.
שלמדו  רבים  תלמידים  היו  הקדוש  לאר"י 
קדושי  ספק,  ללא  והיו,  ספרים,  כתבו  ממנו, 
"יחיד  אחד  בתוכם  היה  מקום  ומכל  עליון. 
תלמיד  לכולם,  וראשון  ראש  שהיה  ומיוחד" 
מובהק, ואף אחד לא יעז לחלוק על דבריו: רבי 

חיים ויטאל!
להרבה  דשמיא  בסיעתא  זכינו  בדורנו  גם 
ופוסקים  דיינים  ישיבות,  ראשי  תורה,  גדולי 

איש  איש  תורתם,  על  נשען  כולו  ישראל  שעם 
לפי ערכו הרם והנכבד. ומכל מקום, ראה "עזרא 
האחרון" – אשר מעזרא ועד עזרא לא קם כעזרא 
– הלוא הוא מורנו ורבנו רבי עזרא עטיה זיע"א, 
הראשונים,  מן  כאחד  בתורה  עיונו  עומק  אשר 
לרכז את עיקר כוחו באחד "יחיד ומיוחד" מבין 
כל מאות ואלפי תלמידיו המובהקים: מרן רבנו 

עובדיה יוסף זצוק"ל.
כולם היו בניו, כולם היו תלמידיו, כולם היו 
שבו  אחד  ניצב  הקדקוד  בראש  אבל  מצוינים, 
ולרוממו,  לגדלו  כוחותיו,  כל  את  ריכז  הוא 
ולהפוך אותו לדמות העליונה שאיש לא יחלוק 

על דבריה.
עובדיה  כשרבינו  הסיפור  ומפורסם  ידוע 
יוסף זצ"ל היה נער צעיר לימים הוא נעדר כמה 
ימים מהישיבה. רבי עזרא עטיה, עם כל גדלותו 
העצומה בתורה, הלך לבקרו, וראה אותו מסדר 
סחורה על המדפים שבחנות המכולת של אביו, 
ֶׁשֶהּיוֹת  והסביר,  התנצל  יעקב  רבי  יעקב.  רבי 
כוחות  בו  נותרו  ולא  משפחה,  לפרנס  ועליו 
לעשות זאת לבדו, הוא ביקש את עזרת בנו, והרב 
ניכרה  מילדותו  שכבר  למרות   – מצדו  עובדיה 
הכתוב  שאומר  וכפי  עליונה,  ייחודיות  עליו 
לא   – ָנַער"  ִיְתַנֶּכר  ְּבַמֲעָלָליו  "ַּגם  יא(  כ,  )משלי 

המרה את פי אביו, ובא לעזור לו כפי שציווהו.
נענה רבי עזרא ואמר לו: "רבי יעקב, אין לך 
מה לדאוג! מצאתי לך פועל שיעשה את המלאכה 
יכול  עובדיה,  בנך,  תשלום!  עליה  לדרוש  בלי 
לשוב לישיבה, ואני אסדר את המדפים במקומו, 
הוא  לבנך!  זקוק  ישראל  עם  כסף...  אין  חינם 
לשוב  עליו  הישראלית!  האומה  של  הקדקוד 

לישיבה לאלתר!"
תלמידיו,  כל  את  אהב  עזרא  רבי  כאמור, 
כולם.  את  וגידל  בכולם  כוחותיו  את  השקיע 
ריכז  הוא  במוח  נקודה  באיזושהי  מקום,  ומכל 
ועליו  ומיוחד",  "יחיד  באותו  מיוחדים  כוחות 

הניח את כובד משקלו.

 קדושת ה"אור החיים"
רבינו  זכה  התורה,  מפרשי  כל  מבין  והנה, 
מהמוני  וטובים  שרבים  הקדוש  החיים"  ה"אור 
בני ישראל קובעים  שיעורים ללמוד את פירושו 
תבל,  קצוות  בכל  מתקיימים  השיעורים  לתורה. 
ָּבָאֶרץ ובעולם, ומשתתפים בהם כל גווני הקשת 
ומבוגרים,  צעירים  הבדל!  ללא  הציבור,  של 
וחסידים,  ליטאים  ובעלי בתים,  תלמידי חכמים 
אנשים הנמנים על ֶּזֶרם זה או אחר, חרדים יותר 

או חרדים פחות. נדמה כי אין דומה לו.
וכל זאת בזכות היותו "יחיד ומיוחד" בקדושתו 
ל"אור החיים"  ידוע שהיה  ובטהרתו העליונה! 
הקדוש מקוה טהרה בעיר העתיקה בה היה גר, 
ובכל פעם, ואף לאחר שהיה יוצא מהשירותים – 
היה טובל בו, ורק אחר כך מתיישב ללמוד תורה 

)נר המערבי עמוד שט"ז(.
וחכמי  דבר,  לשם  היו  וטהרתו  קדושתו 
היו  שיעור  מוסר  שכשהיה  מספרים  ירושלים 
לפניו  יושבים  והיו  לו,  להאזין  המונים  באים 
 – ראו  ובעיניהם  ומחצלאות,  שטיחים  גבי  על 
החיים"  שה"אור  איך   – וסיפורים  דמיונות  לא 
טפחים  שלושה  מהקרקע  מתרומם  היה  הקדוש 
שלו  שהמוח  כדי  לכך  והסיבה  באוויר!  ויושב 
יוכל להיות דבוק  וכך  יהיה מעל עשרה טפחים 
מעשרה  למטה  מעולם  ירדה  שלא  בשכינה, 

)סוכה ה ע"א(.
מי שלומד תורה בקדושה עליונה, והוא דבוק 
בשכינה עד כלות הנפש – זוכה להגיע למדרגות 
נשגבות ותורתו מתקיימת באופן מיוחד. "תורתו 
מכרזת עליו" )מועד קטן טז ע"ב(. לא פלא שמי 
זוכה לניסים גלויים  שלומד את פירושו הקדוש 

ולישועות גדולות בכל דבר הנצרך לו.
עמוד  ח"ב  במדבר  אחריך",  "משכני  מתוך 

קל"ג ואילך 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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"

לאישה

טיפים

עיניים  מאמץ 
להיווצר  דיגיטלי עלול 
מעבודה  כתוצאה 
בטלפונים  ממושכת 
)סמארטפון(  חכמים 
כאשר  ובטאבלטים. 
על  מסתכלים  אנו 
הסמארטפון,  מסך 
אנו למעשה מאמצים 
שלנו  העיניים  את 
מאשר  יותר  הרבה 
מול  עבודה  בעת 
הודות  מחשב,  מסך 
יחסית  הקטן  לגודל 
ותמונות,  טקסט  של 
שלנו  העיניים  ומרחק 

מהמכשיר. מאמץ עיניים דיגיטלי עלול להוביל לתופעות לא נעימות כמו למשל 
וכאבי  ראייה  טשטוש  ואף  מוגברת  עייפות  גרד,  אודם,  דמעת,  בעיניים,  יובש 
לתופעות  הסיכון  את  מעלים  נמצאים  אנו  בהם  הסביבתיים  התנאים  גם  ראש. 
- תאורה מסנוורת, רמות ניגודיות לא תקינות של המסך ובהירותו, ולעיתים גם 
ניתן להקטין  איך  8 עצות מועילות  הרכבה ממושכת של עדשות מגע. לפניכם 
את מאמץ העיניים הדיגיטלי, על ידי כך שנאמץ מספר הרגלים פשוטים בשגרת 

היום יום שלנו:

1. מצמוץ יכול לעזור
מצמוץ תכוף מאפשר שמירה על לחות העיניים ומפחית יובש וגירוי. כאשר אנו 
מביטים במסכים תדירות המצמוץ יורדת באופן טבעי, ואז העין עלולה להתייבש. 
ל 3-4 שניות. היו מודעים לכך והשתדלו  ניתן להימנע מכך מצמוץ מכוון אחת 
לעפעף במהלך העבודה מול המסך )בונוס קטן: מצמוץ תכוף עוזר גם למקד 

את עיניכם(.

2. גודל הטקסט והניגודיות
התאמת גודל וניגודיות הטקסט בסמארטפונים שלכם תפחית את מאמץ העין 
דואר  הודעות  מהנייד,  תוכן  קריאת  כמו  פשוטות  פעולות  בביצוע  עליכם  ותקל 
כך  והניגודיות  הטקסט  גודל  את  לכוון  יש  ועוד.  שנה  בלוח  פגישות  אלקטרוני, 

שלא יגרמו לסנוור יתר או מאמץ מיותר.

3. בוהק המסך ובהירותו
בהירות מסך שאינה מותאמת )מסך בהיר או כהה מידי( מאמצת את העיניים 
ועלולה להוביל לבעיות בשמירה על מיקוד ראייה תקין. יש להתאים את בהירות 
המסך כך שתהיה בערך כמו רמת האור בסביבתכם )באמצעות הגדרות הטלפון(.

4. נקו את המסך
לנקות  מנת  על  מטלית,  באמצעות  קבוע  באופן  שלכם  הטלפון  מסך  את  נקו 
ולהסיר לכלוך, אבק, כתמים וטביעות אצבעות, המפחיתים את ניגודיות הצבעים 

ואת תנאי הראות.

5. ודאו שאין השתקפות על המסך
ההשתקפות מפריעה לעיניים להתמקד. תמיד עדיף מסך מט ולא מבריק כדי 

שתהיה כמה שפחות השתקפות מהסביבה על המסך.

6. קחו הפסקות
להסתכל  יש  בהפסקה,  כשאתם  דקות.  מספר  מידי  לעיניכם  הפסקה  תנו 
זו  פעולה  שניות.  למספר  לפחות  מטר   6 המרוחקים  אזורים  על  או  חפצים  על 

משחררת את שרירי העין שלכם.

7. החזיקו את הטלפון החכם או הטאבלט רחוק מכם
מרחק קצר מדי )עד 20 ס"מ מהפנים( אינו טוב לעיניים שלכם. בעת הצפייה 
ס"מ   40-45 לפחות  של  במרחק  הסלולארי  הטלפון  את  להחזיק  נסו  במסך, 

מעיניכם. מומלץ להתרגל למרחק חדש זה כדי להקל על העיניים.

8. סובלים מיובש בעיניים? השתמשו בטיפות ליובש בעיניים 
בהייה ממושכת במסכים עלולה להשאיר את עינינו יבשות וחסרות לחות והגנה. 
מסכים  מול  מהעובדים  שכ-70%  נמצא  בארה"ב  לאחרונה  שנעשו  במחקרים 
ניתן  וחוסר הנוחות,  סובלים מיובש בעיניים. על מנת להקל על תסמיני היובש 
אל  בנוסף  אלקון.  מבית  אולטרה  סיסטיין  בעיניים  ליובש  בטיפות  להשתמש 
את  מגבירים  הללו  אליכם,  ישירות  חום  מקורות  מאווררים,  מזגנים,  תכוונו 

תחושת היובש בעיניים.

אופטיקה  מכון  בעלת  קלינית,  אופטומטריסטית   - שטיינמץ  ברקן  מיכל  באדיבות:   הטיפים 
/http://www.kesher-ayen.co.il :"ואופטומטריה "קשר עין

מצרכים:
2 אבוקדו בשלים מסוג "אבוקדו גרנות" 

1 מיכל יוגורט 500 גרם 
1/2 חצי לימון

4 כפות סוכר

אופן ההכנה:
1. מרוקנים את התוכן של שני האבוקדו הבשלים לתוך בלנדר. מוסיפים את 

מיכל היוגורט וסוחטים פנימה סוחטים חצי לימון.
2. מוסיפים לתערובת 4 כפות סוכר וטוחנים את הכל.

3. יוצקים את התערובת לתבניות להכנת קרטיבים ומקפיאים למשך לילה.
4. מגישים צונן וקר ונהנים!

ארטיק אבוקדו לימון

8  עצות מועילות 
למשתמשי הסמארטפונים

לרגל החופש הגדול, מגישה חברת "חקלאי גרנות", מתכון קייצי ומרענן לארטיק הכי מקורי שיש – ארטיק אבוקדו לימון. המתכון 
קל הכנה, מומלץ להכינו יחד עם הילדים בבילוי משותף בחופשת הקיץ, וליהנות מארטיק מתוק, טעים ומרענן, בעל ערכים 

תזונתיים נפלאים של פרי האבוקדו. 

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

רק המחשבה על היציאה לחופש הגדול, מביאה אותנו ההורים 
על  תוציא  ממוצעת  משפחה  להלוואה..  בבקשה  הבנק  אל 
החופש הגדול )קייטנות, ים-בריכה- פיצה( כ 10,0000 ₪ בחודש. 
וימי החופשה שלוקחים ע"מ  כולל חופשה בארץ או בחו"ל,  לא 

להיות עם הילדים. 
למרות "בית הספר של החופש הגדול" עיקר ההוצאות שלנו 60% 
יהיו על קייטנות, 20% אוכל- מסעדות ומזון מהיר, 15% בילויים 
ו־5% תוספת בהוצאות הבית, כגון חשמל )מזגנים( , אוכל מהיר, 
את  נכפיל  בחו"ל-  או  בארץ  חופשה  לזה  נצרף  אם  חטיפים, 

ההוצאה .
אז כמה עולה לנו החופש הגדול ?

יש גם פעילויות חינם- קבלו 13 מהן: 

1. בקרו במרכזי מבקרים  הביקור איננו כרוך בתשלום. כל יצרניות 
המזון מציעות סיור מודרך בחינם, וכן חברת החשמל, מפעל נשר 

למלט, השפד"ן ועוד. 
2. ים זה בחינם- וגם הפארק שליד הבית והגינה.

בכל  הספר.  מהגן/בית  הורים  עם  ביחד  חברו  הורים-  קייטנת   .3
יום הורה אחד אחראי על הילדים. תמורת יום אחד תרוויחו שבוע 

של שקט.
התמונות  את  לסדר  אותם  הנחו  במחשב?  היום  כל  הילדים   .4

שצילמתם בשנים האחרונות ולסדר בתיקיות ולעצב אלבומים.
וספרים  משחקים  בגדים,  של  שקיות  הכינו  החדר:  את  סדרו   .5

לתרומה
6. הורידו דפי צביעה, העשרה ומשחקים.
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ל' סיוון תשע"ט 3/7/19 בני ברק12 30

זה
גני

ון 
טע

ד 
מו

הע

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
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צפחת,  כוס,  החמת,  צנצנת,  כד,  הדוד,  צלחית,  ונאד,  הגביע,  סיר,  וכירים,  בקבק,  נבל,  הקערה,  בפרור, 
המזלג, כיור, תנור, הספל, מחבת, כלי משקה, הצלחת, מרחשת, כלי עץ

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

ישסנהצנצנתמשתשאמא
סשנראעלידהשריחאנא

תאעשיחשארנמיחילשנ

שקנבימנוהואזיששצא
התגתיורשדינאליתיה

שהגרתפתדודהתתגרשא

סנימבתשאדתגקאבישר

נכחשכסנכסתמאשיחאצ

והניששויאנאתשמימע

תתושקסרגליאלחאישי

שריבשיתדבאנתפפילל

שרקישאנאנישסנסצאכ

תברשיירשישראנתהדכ

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. שמח,שש,צהל. "וא"ת  שלא ___ אברהם ושמח על דיבור" )בראשית רבה לט(
4. מגדל צופים. "עפל ו___" )ישעיה לב יד(

7. דירה לגור בה. "ואיש כי ימכר ___   ____" )ויקרא כה כט(
8. בר-לבב,תם,נקי,חף,טהור. "עם ___ תתבר" )שמואל ב כב כז( )בהיפוך אותיות(

9. כנוי לפורענות הבאה לפתע.  "____ שוטף" )ישעיה כח טו(
10. פח,מלכודת לעופות. "אין פורסין ____ ליונים" )בבא קמא ז ז( )בלשון יחיד(

11. עודף,שפע,מידה יתרה. "___סאה")זבחים סב: (
12. קיצור המילים : יש פוסקים.

14. חלק כחלק,מנות שוות. ____  ב____   "____ ב____ יהיה" )שמות ל לד( )בהיפוך 
אותיות(

15. הוחרם והוצא מכלל משפחתו ,נודה. נכרת מ___   )בראשית יז יד( )בהיפוך אותיות(
17. העלה ריח רע,הסריח. "ו___ היאר")שמות ז יח(

1. התחזק. "כאשר ירים משה ידו ו____ ישראל" )שמות יז יא(
2. חריכה או קליה באש. "שהות לקצירתו ו___ באבוב"    )רש"י ראש השנה ל.( )לא 

בלשון סמיכות( )בכתיב מלא(
3. נהרס ושובר,פוצץ. "____ מזבח הבעל" )שופטים ו כח( )בהיפוך אותיות(

4. איחר,התמהמה,שהה למעלה מן המצופה. "מדוע ____ רכבו לבוא" )שופטים ה 
כח( )בכתיב מלא(

5. החשבה,מתן חשיבות. "הואיל ואיסורן ____" )בכורות י.()לא בלשון סמיכות(
)בלשון רבים()בכתיב חסר(

6. הסתכל,הפנה מבטו. "ו____ לארץ והנה חשך" )ישעיה ה ל(
10. נכבד,חשוב.  ____  פנים. )ישעיה ג ג(

11. חרף,ביזה,גינה. "זה טיטוס הרשע שחירף ו___ כלפי מעלה" )גיטין נו: ( )בכתיב 
חסר(

13. כמו במקרים שלפני-כן,כמו קודם,כרגיל. כ___   ב___ "אצא כ___  ב____ 
ואנער" )שופטים טז כ(

16. אין,אין בנמצא. "לא ____" )איוב ט לג(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל!

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, חס וחלילה, היא גם מסוכנת. 
את האסונות הקשים המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי בטיחות: 
מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל | נשמעים להוראות המציל | מתרחצים רק 
בשעות הרחצה המותרות ע"פי הנחיות הרשות המקומית | שמים לב לצבע הדגל

משרד הפנים

שימרו על החיים! לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר משרד הפנים.

«חרקים « מכרסמים  «הרחקת יונים

משא ומתן 
 מחלקת באמונה

פוליש

 מקצועי

 0504186111 מאנ"ש
רצוי לשמור לשעת הצורך

הדברה מקצועית 
בטוחה, יסודית ואחראית

בני ברקלתושבי  הנחה 

חומרים באישור המשרד 
להגנת הסביבה

ניאל 
דה  ברה

מס' רשיון 1964

 לפרטים : 0504102306

מוצרים טבעיים

⋅ נרות פרמטקס 
⋅מוצר מושלם לשלום בית 

 ועוד מגוון מוצרים
⋅פוריות 

⋅ בדיקות ב.ה.
⋅מוצר מהפכני לורידים 

ודליות ברגליים

 בהשגחת 

בד"ץ העדה

 החרדית

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק

1599-555-280

 

  | 36  | 10 66  | 89

1  | 62

כל ילד
יודע

כל ילד
יודע
שאם

נותנים לך
תיקח.

שאם
נותנים לך

תיקח. עדשות מגע
ג'ונסון

במחירים שלא
רואים!

עדשות מגע
ג'ונסון

במחירים שלא
רואים!

:

10

לחברי מאוחדת שיא, כללית לפטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי שלי מעל גיל 18 50% הנחה

עדשות cr 156 | אנטי רפלקס / נגד שריטות | חוסם קרינת מחשב  uv | עד מספר 6 / צילינדר 2



 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל!

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, חס וחלילה, היא גם מסוכנת. 
את האסונות הקשים המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי בטיחות: 
מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל | נשמעים להוראות המציל | מתרחצים רק 
בשעות הרחצה המותרות ע"פי הנחיות הרשות המקומית | שמים לב לצבע הדגל

משרד הפנים

שימרו על החיים! לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר משרד הפנים.

«חרקים « מכרסמים  «הרחקת יונים

משא ומתן 
 מחלקת באמונה

פוליש

 מקצועי

 0504186111 מאנ"ש
רצוי לשמור לשעת הצורך

הדברה מקצועית 
בטוחה, יסודית ואחראית

בני ברקלתושבי  הנחה 

חומרים באישור המשרד 
להגנת הסביבה

ניאל 
דה  ברה

מס' רשיון 1964

 לפרטים : 0504102306

מוצרים טבעיים

⋅ נרות פרמטקס 
⋅מוצר מושלם לשלום בית 

 ועוד מגוון מוצרים
⋅פוריות 

⋅ בדיקות ב.ה.
⋅מוצר מהפכני לורידים 

ודליות ברגליים

 בהשגחת 

בד"ץ העדה

 החרדית

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק

1599-555-280

 

  | 36  | 10 66  | 89

1  | 62

כל ילד
יודע

כל ילד
יודע
שאם

נותנים לך
תיקח.

שאם
נותנים לך

תיקח. עדשות מגע
ג'ונסון

במחירים שלא
רואים!

עדשות מגע
ג'ונסון

במחירים שלא
רואים!

:

10

לחברי מאוחדת שיא, כללית לפטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי שלי מעל גיל 18 50% הנחה

עדשות cr 156 | אנטי רפלקס / נגד שריטות | חוסם קרינת מחשב  uv | עד מספר 6 / צילינדר 2

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק



לקום לבוקר מעולה!

חדש!
להשיג בחנויות

המובחרות!

 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב 
קוק 11. 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| 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 |

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

כוסות יהלום/
צבעוני 'מעולה'

עלית

RC שישיית
6*1.5 ליטר

גלידת פנטסיהדוריטוס חמישיית שוקולד 
חלבי/פרווהפרה מריר

שטראוס

עוף שלם בד"ץתמרים הירושלמיעוגיות לוטוס
בלדי908 גר'250 גר'

שני-שישי
1-5.7.19 כ"ח בסיון-ב' בתמוז

מטרנה שלבים
700 גר'

חלבי

*מוגבל למימוש 
1290 אחד ללקוח 790

לק"ג
2190 2 ב-

85

4-5
א'-ב' בתמוז

4 ב-
10 1990 1590 5 ב-

10

עלית

1590

בנתיב זההחסדחמישישי

דון.
וע

המ
עי 

בצ
 מ

על
ם 

חלי
א 

ה ל
קני

 ה
תווי

 * 
עת

כל 
 ב

צע
מב

 ה
את

ק 
סי

הפ
ת ל

אי
רש

ד 
חס

 ה
תיב

ת נ
רש

 * 
אי

מל
 ה

מר
ד ג

 ע
ת *

אי
טונ

סי
ה 

כיר
 מ

אין
 * 

ות
חיד

3 י
 ל-

בל
מוג

 * 
ד 

לב
 ב

שה
מח

לה
ת 

ונו
תמ

 ה
* .

ל.ח
ט.


	Kvbb1p001
	Kvbb1p002
	Kvbb1p003new
	Kvbb1p004
	Kvbb1p005
	Kvbb1p006
	Kvbb1p007
	Kvbb1p008
	Kvbb1p009
	Kvbb1p010
	Kvbb1p011
	Kvbb1p012new
	Kvbb1p013
	Kvbb1p014
	Kvbb1p015
	Kvbb1p016
	Kvbb1p017
	Kvbb1p018new
	Kvbb1p019
	Kvbb1p020
	Kvbb1p021
	Kvbb1p022
	Kvbb1p023
	Kvbb1p024new
	Kvbb1p025new
	Kvbb1p026
	Kvbb1p027newnew
	Kvbb1p028
	Kvbb1p029
	Kvbb1p030
	Kvbb1p0031newnew
	Kvbb1p032

