
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ג בסיון תשע"ו   29/6/16 גיליון מס' 1063

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

96בני ברק
עמודים

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

מתי שיפוצים

050-414-80-53

קבלן חרדי תושב ב"ב
מבצע את כל עבודות השיפוצים והבניה

עבודה ברמה גבוהה מאד!
שפע המלצות! מחירים נוחים!

ִדרושה

050-2436777פֹלא:

מתאמת�פגישות

ֹלחברה�ֹלמימוש�זכויות

9:00-15:00משמרת�בוֱקר:

העבוִדה�בגבוֹל�ר"ג�ב"ב

ִדרוש�יִדע�בסיסי�במחשב
תאים
טובים

ֹלמתאימים

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק

2 מגשים  

 100%
גבינה 

עמק
הכי 
זולים!

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

60&

רק-

 הסדר עם מוסדות ובתי ספר

+משלוח 
חינם

+ קוקה
קולה 
2 ליטר

משפחתיים

הפנים  ששר  למרות  מגלה:  עיתונות  קו  בדיקת 
בסבסוד  החרדיות  הרשויות  את  הכליל  דרעי 
החרדים  הילדים   - העירוניות  הקייטנות 
לפוליטיקה בי"ס   / מההטבה  ייהנו  לא 

בלעדי: שיחות השכנוע של נתניהו עם שרי הקבינט נחשפות:

M
MADAME מדם

דגמים חדשים מחו"ל 
לנשים ולנערות

לשבת ולערב
החל מ-25% הנחהר"ע 90 בני ברק

מדם
בכל 
תוספות המידות

והתאמה 
במקום

אמינות  שירות  מקצועיות

השתלות שיניים
בשיטות המתקדמות ביותר! 

ובמחיר המשתלם ביותר!

הלבנת שיניים
בלייזר הטוב בעולם

תוך שעה בלבד!

יישור שיניים
ברמה הגבוהה

ביותר!

בדיקה+יעוץ+צילומי נשך
+צילום פנורמי וסיטי ללא עלות

תנאים מצוינים למתאימים
03-57444505 

לחברת הסעות בב“ב
דרושים נהגי אוטובוס 

ציבורי זעיר
להסעת נכים

"קיבלנו נרמול יחסים בלי לתת דבר" 

שר הפנים הגיע לסיור מקיף בב"ב

עם  להסכם  שהוביל  ומתן  למשא  נתניהו  גרסת 
הקבינט  שרי  באוזני  השבוע  הושמעה  טורקיה 
דווקא  מאוזן,  תקשורתי  לסיקור  זכתה  ולא 
ההצבעה  לקראת    הישראלית  בתקשורת 
ניחום  את  נתניהו  ניצל  בקבינט,  )רביעי(  היום 
את  לשכנע  כדי  כהן  הגר"ש  מרן  בבית  האבלים 
חבר הקבינט דרעי לתמוך בהסכם   דרעי לקו 
רגישה  בסביבה  בתבונה  פעל  "נתניהו  עיתונות: 
שהוא  טובות  מילים  כך  על  לו  ומגיעות  ונפיצה 
לפוליטיקה בי"ס   / בצדק"  שלא  מקבל,  לא 

בש"ס מסמנים את היעד הבא:  הדרת חרדים ומזרחיים בתאגיד החדש / בי"ס לפוליטיקה
בא לנחם ויצא מנוחם. נתניהו עם הגר"ש כהן ודרעי                                                    )צילום: יעקב כהן(

'תמך' בתעסוקת הנשים החרדיותהמהפכה התפישתית שחוללה עמותת פרויקטים בעמותה, מספרות על ירושלים של 'תמך' ומירי גרין, רכזת יעל זלץ, מרכזת הפעילות בהאב שיינדי באבד, מנכ"לית עמותת 'תמך', 

תחשבי שוב. המדריך לך צורך בייעוץ עסקי? גם את חושבת שאין עצה טובה
לאשת העסקים 

החרדית

צריך כדי להצליחהסמנ"כלים שכל עסק על שיטת שלושת גיטי ויספלד מספרת על שלושה דברים

כיצד ללכוד את תשומת עם עצות שימושיות יעל זלץ, יועצת ארגונית עם כל הלב
לב הלקוח

שומרים על 
ולהתחיל לעבוד את מקום העבודה האם זה אפשרי לעזוב עצמאות
כפרילנס?

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

להצלחה  כל הדרך

מוסף מיוחד לקראת כנס 'תמך'  סיון תשע"ו

'תמך'לרגל כנס מוסף מיוחד זה מצורף לעיתון 

חפשו את קופוני ההנחות 
ביריד האוכל בימי שישי 

במסעדת-

מתנה לקוראי העיתון

שר הפנים אריה דרעי 
סייר במוסדות התורה 
ונפגש עם ראשי ערים 
חילוניות וחרדיות בבני 
ברק  שר הפנים אמר 
לראשי הערים החרדיות: 
"אסור שאף בת תישאר 
בלי סמינר" / עמ' 10

 )צילום: יעקב כהן(

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:13
19:31
19:10

20:30
20:33
20:32

פרשת קרח



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

 &890
ב-

שקית קליק פתי בר 
האחים גטניו 
1.6 ק"ג

מלוואח/בורקס 
גבינה/תפו"א/

בצק עלים 

רבע לשבע

סוכר דגני בוקר 
אשבול

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

מארזי קרלו

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

קורנפלקס 
תלמה
750
גרם

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

שמפו/מרכך הוואי
700 מ"ל

יין 
סלקטד

טחינה אחוה

 &10 55& 3 ב- ב-

 &11 13& ב- 3 ב-  &10 30& 4 ב- 2 ב-

כוסות ח"פ

 &20 5 ב-

 &7 ב-  &95 3 ב-

 &18 90
1290& ב-

 &2290
ב-

תפוזים ספרינג
1.5 ליטר

ג'ל פרסיל
3 ליטר

 &20 4 ב-

עופות 
מחפוד

משקה אנרגיה בלו

גבינה 
תנובה 
850 גר'

 &1390
ב-

מבחר קטניות 
מיה
גריסים
/חומוס
/חיטה
/פופקורן
/עדשים

19& 2 ב-

איגלו כרמית

 &3990
ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

בירה מולר

מחית סלט פירות 
שישיה

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

 &89 ב-

וודקה פינלנדיה
1 ליטר

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
ב-

נוזל כלים 
סוד

 &10 ב- 2

נקניקיות/
שניצל תירס
זוגלובק 
2 ק"ג בד"ץ

 &3990
ב-  &2990

ב-

קרם הגנה 
ד"ר פישר

3 ב-

לק"גלק"ג

ב-15&  2

מארז שמיניה

מעדני מו
טרה

 &10 7 ב-

 &20

מיני מו קצפת (מילקי) דאודורנט 
ספיד 
סטיק 

5

כריות תלמה 
מהדורת
 קיץ

2 ב- 17& 2 ב-  &20  &18 2 ב-

 &2490
ב-

 &1890
ב-

2ב-30& 

מטרנה מהדרין
כל השלבים

טישו חמישיה
טאצ'/לייף

כרמל
מזרחי
כל הסוגים

RC שישית

קורנפלקס 
תלמה

בקניית זוג

750 גר'

6 ב-100& ב-10& 

 &890
ב-

רביעייה 
בירה 
מאלט 
1.5 ליטר

 &20 ב-

 &18 2 ב-

25& 6 ב-

 &36 2 ב-
קמח

 &10 4 ב-

2 ב-95& 

בקניית זוג

קרטון טרופיות
18 יח'

10& ב-

 &12 3 ב-

 &1690
ב-

גלידות נסטלה
במבחר טעמים
צידנית תרמית - מתנה!

 &35 2 ב-

3 ב-50& 



מוגש כמידע לחברי מכבי

בס״ד

יותר
מי שדואג לכם באמת, 

נותן לכם

מרכזים רפואיים41
בתי רופאים

ומרפאות

מומחים31
ברפואת נשים

ומרכז בריאות האישה
מוקד לילה

ושירותי משרד
עד 22:30

רופאים מומחים171
מהמובילים

בתחומם

מכבי מובילה בבני-ברק



עזרא 11 ב”ב )צמוד לטרקלין חשמל( 03-6245210 חניה חינם!
כניסה לחניה 

משלמה המלך 2

אפשרות למשלוחים
ש. פתיחה:

א’ ב’ 9:00-21:00
יום ג’ 9:00-15:00
ד’ ה’ 9:00-22:00
יום ו’ 9:00-13:00

ב-ב-ב- &&&

ב-

ב-

ב-

טישו 
נשלף 
חמישייה

 סכום 
 מוכסף 
20 יח

צלחות 
קשיחות 
 גדולות 
100 יח

ליפתניות 
 לבנות 
50 יח

מפות 
שולחן 
שישייה 
שמינייה

נרות שבת 
פאלאס 
50 יח

כוס יהלום 
25 יח

מגבונים 
פאלאס

מגש אובלי 
 עמוק 
12 יח

ליפתניות/ 
אובלי 
 צבעוני 
25 יח

נייר 
טואלט 
40 גלילים 
טאצ 

כוס 
צבעוני 
50 יח

כפפות 
לטקס

צלחת 9 
צבעוני 
25 יח

סכום לבן 
פאלאס 
100 יח’ ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

במחירים ללא תחרות!!! מתחייבים למחיר הזול ביותר!!!

9
10

10

3

3

2 4

990

1690

ב-

8905

23021090

410 42490

1090690890

מכירה בסיטונאות וליחידים

בס”ד

בואו להמשיך לחסוך 
בגדול, רק אצלנו, 

במחסן

4 3990



  לוקחת אתכם לחופה

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. תוקף המבצע מה 8.6.16 עד 8.7.16 או עד גמר המלאי.
מינימום 4 חבילות בכול סניף מכול סוג. המחיר אינו כולל הובלה. פינוי מוצר ישן דומה הינו ללא חיוב.

המחיר הקודם לפני המבצע ,משתנה מסניף לסניף ומוצג בסניף עצמו.

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

כל הבית 
הטכנולוגיה הכי מתקדמת

בכשרות הכי מהודרת.

סדרת מקררי 
היחידה עם מנגנון שבת מקורי מפס היצור, הכוללת 
מערכת אלקטרונית סגורה ועצמאית בחיווט נפרד, 

המאפשרת פתיחה וסגירה של המקרר ללא כל חשש, 
לפי כל הדעות.

סדרת תנורי  מהדרין דו תאי, 
משולב או בנוי.

בהשגחת הבד”ץ העדה החרדית המאפשרת לעבוד
בו זמנית בשני התאים ללא כל חשש למעבר אדים 

מתא אחד לתא שני.

,22100X :תנור בנוי דו תאי    מהדרין, דגם
,64120X :כיריים גז בקו, דגם | A :דירוג אנרגיה

4 להבות נירוסטה

3,290₪
מכונת כביסה דגם: 71031, 7 ק"ג, 1000 סל" ד,

,DV7110 :מייבש כביסה בקו דגם | A :דירוג אנרגיה
C :7 ק"ג, דירוג אנרגיה

2,590₪

מקרר   דגם: 162220W נפח כללי: 575 ליטר, תא קירור:  
417 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 136 ליטר נפח אחסון,
דירוג אנרגיה: B | תנור משולב דו תאי  מהדרין

דגם: 62110W, דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 71031,
A :7 ק"ג, 1000 סל"ד, דירוג אנרגיה

7,990₪
מקרר בקו מקפיא עליון דגם: 146101W, נפח כללי: 425 ליטר,

תא קירור: 333 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 90 ליטר נפח אחסון, 
 A :62121, דירוג אנרגיהW :תנור בקו משולב דגם | B :דירוג אנרגיה

A :מכונת כביסה דגם: 5600, 5 ק"ג, דירוג אנרגיה |

4,990₪
מקרר  מהדרין דגם: 156821W, נפח כללי: 520 ליטר

תא קירור: 383 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 122 ליטר נפח אחסון,
 ,62110W :תנור משולב דו תאי  מהדרין, דגם | B :דירוג אנרגיה

דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 6800, 6 ק"ג, 800 סל" ד,
A :דירוג אנרגיה

6,990₪

עכשיו בטרקלין חשמל כהלכה:
חבילות חתנים מיוחדות במחיר שישמח כל חתן וכל כלה!



בני ברק6        כ"ג בסיון תשע"ו 29/6/16 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
רונן להט, מיכל יפרח, קארן כהן

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

בערב שבת באמצע ההכנות לשבת קודש, התמוטט הרבי מרדכי מאיר מיכלוביץ מזלאטשוב זצוק"ל בביתו והחזיר את 
נשמתו לבוראו כשהוא בן  61 הלווייתו התקיימה במוצ"ש כאשר אלפים מתושבי העיר ליווהו למנוחות עולמים 

והוא נטמן בבית החיים בנתניה  אחר מיטתו של אוהבן של ישראל

טרגדיה בזלאטשוב: האדמו"ר 
זצוק"ל נפטר בפתאומיות

מאת: עוזי ברק 
באבל  ברק  בני  העיר  התעטפה  שלח  פרשת  קודש  שבת  בערב 
כבד עם הישמע דבר הבשורה הקשה על פטירתו בפתע פתאום של 
כ"ק האדמו"ר הצדיק אוהבן של ישראל רבי מרדכי מאיר מיכלוביץ 

מזלאטשוב זצ"ל כשהוא בן 61 בפטירתו. 
לבית  הקניות  את  האדמו"ר  ערך  שבת  ערב  כבכל  שישי  ביום 
לביתו להתכונן  ושב  נצרכות  ואף למשפחות  המדרש שבראשותו, 
את  המביא  גרליץ  אלימלך  הרב  מידי  האוכל  את  ולקבל  לשבת 
גרליץ  והרב  הסעודות באופן קבוע, בבית התמוטט לפתע פתאום 
כוחות  שהגיע להביא את האוכל מצא את האדמו"ר במצב קשה, 
ההצלה שהגיעו למקום ביצעו באדמו"ר פעולות החייאה ממושכות 
ליוצרה  הטהורה  נשמתו  את  השיב  והאדמו"ר  הגזרה  נגזרה  אך 

כשהחסידים פורצים בבכי מר. 
הלוויה  מסע  את  לערוך  הוחלט  ההלכה  פוסקי  הוראת  פי  על 
עליו  שנשא  למי  ראוי  כבוד  לחלוק  שיוכלו  בכדי  שבת  במוצאי 
ייסורים והיה שמח בשמחת השני כל העת. כבר מצאת השבת נאספו 
חיד"א,  רחוב  פינת  שך  הרב  ברחוב  מדרשו  לבית  סמוך  אלפים  
שם במשך עשרות בשנים הרביץ תורה ויראה בעריכת השולחנות 

המפורסמים, ובתפילותיו הזכות. 
רבי  הגאון  מטמשוואר,  האדמו"ר  גיסו  הספידו  הלוויה  במסע 
שלמה זלצמן. אחיו הרה"צ רבי חיים מיכלוביץ הדיין החיד"ו וייס 
אברהם  הרב  יוספי  יהודה  רבי  הגאון  מישרים  המגיד  מאנטוורפן. 
מונסי  מזלאטשוב  והאדמו"ר  שטפשנט,  קהל  רב  סלומון  יעקב 

הרה"צ רבי אברהם שמואל לייפער.
לקראת השעה 2:00 בלילה נטמן האדמו"ר זצ"ל בחלקה בבית 
החיים בנתניה שם הספידו הגאון רבי קלמן בר רבה של נתניה וידידו 

גאב"ד מאקאווא אשדוד. 

מתולדותיו של האדמו"ר זצ"ל 

האדמו"ר זצ"ל נולד בנתניה בי"ג ניסן תשט"ו לאביו האדמו"ר 
הרבנית  ולאמו  זצ"ל  מזלאטשוב  מיכל  יחיאל  רבי  הצדיק  הגאון 
בבחרותו  השם.  ואהבת  חסידות  ינק  הגדול  בבית  שם  ע"ה.  מרים 
למד בישיבת חכמי לובלין בבני ברק אצל מרן פוסק הדור הגר"ש 
וואזנר זצ"ל בעל 'שבט הלוי' והיה לאחד מגדולי תלמידיו, הגר"ש 
לו להגהה את אחד מחלקי ספרי  נתן  והעריכו אף   זצ"ל שחיבבו 

שו"ת 'שבט הלוי'.  
זצ"ל  שולזינגר  מרדכי  משה  רבי  הגאון  החל  בחרותו  בתקופת 

למסור את שיעוריו המפורסמים בבית המדרש ירחי כלה כשמאות 
משחרים לשיעורים אלו. במשך תקופה היו מתאספים מספר צורבים 
הבוקר,  זצ"ל בשעות  הגרמ"מ  בביתו של  הכנה  לשיעור  מופלגים 
האדמו"ר זצ"ל נמנה אף הוא על המשתתפים הקבועים כאשר הכל 

מתפעלים מידיעותיו המפולגות. 
בשנת תשמ"ו נישא האדמו"ר מזלאטשוב לרעייתו ע"ה בתו של 
הרבי מקאליב בחתונה גדולה שהתקיימה באולמי וגשל בבני ברק 

השתתפו המוני חסידים בראשות אדמו"רים ורבנים.
תמיד התלווה לאביו האדמו"ר זצ"ל בקביעת מזוזות בפתחי בתי 

ישראל אצל מאות משפחות מהעיר נתניה והאזור כולו. 
במשך עשרות שנים הנהיג את קהילתו ברחוב הרב שך בבני ברק 

שם ערך את התפילות ועריכת הטישים שמשכו קהל רב.
עת  בכל  ודרשות  שיעורים  מוסר  היה  האחרון  ליומו  עד  ואכן 
שכיבדוהו בהיותו נודע כפה מפיק מרגליות, בכל מקום אליו הגיע 
התכבד לשאת דברים, כאשר דבריו התקבלו באוזני כל השומעים. 
דברי ראשונים ואחרונים היו נשפעים ממנו בשפע רב. כמו כן היה 
ידען מופלג וידיו רב לו בהיסטוריית החסידות וגדולי הדורות, ובפיו 
היו שגורים תמיד אמרות ופנינים מתורתם ועבודתם, ושגב קדושתם 

של תלמידי הבעל שם טוב הקדוש.
שמירת העיניים של הרבי זצ"ל היה ידוע ומפורסם לכל כאשר היה 
וברחובות היה הולך בצדי  ואף בלכתו בשווקים  נזהר מכל ראייה, 
נראה  היה  בשלומו  דורשים  כשהיו  תמיד.  הארץ  על  ועיניו  דרכים 
זה היה האיש – אין פלא באם  שמתעורר משינה אף שהיה הולך. 
יאמרו עליו שהיה מצדיקים הנסתרים שבדורנו. העובדות והסיפורים 

שמספרים על אותו גאון וקדוש לא שמעו זה עשרות שנים.
הרבי זצ"ל אמר מספר פעמים, הנני מסתפק בזה שלזכותי ובזכותי 
נתגלה קברו של הצדיק הקדוש משטפנשט זי"ע, שאליו היה קשור 
בלב ונפש, ושוחח בכל עת על מרום גדלותו וקדושתו, בעת שאף 
אחד לא ידע על קיום הקבר כה סמוך ונראה לערי התורה והחסידות 
מיהר הרבי זצ"ל ביום ההילולא ואסף בשארית כוחותיו מנין יהודים 
שם  נר.  וידליקו  הציון  על  משניות  וילמדו  קדיש  ויאמרו  שיבואו 
והפרט.  הכלל  ישועת  למען  בתפילות  שנים  גבי  על  שנים  העתיר 
ולשמו  למקום,  ציבורית  תחבורה  שארגן  הראשון  היה  הוא  אכן 
והחסידות  התורה  עיר  בלב  חסידי  תורה  תלמוד  הקים  ולשאריתו 
התלמוד  הרכים.  לילדים  המחנכים  טובי  מלמצוא  חסך  לא  כאשר 
תורה בשיא תפארתה היה עם כמה מאות ילדים, כאשר הוא הרבי 
זצ"ל הולך ואוסף כספים לניהול המקום על טהרת הקודש, והכל 

בתמימות ובהסתרה שבתוך הסתרה.  
בהסתלקות אביו האדמו"ר רבי מכל'ה מזלאטשוב זצ"ל קיבל את 
כס ההנהגה על ידי החסידים, ובית מדרשו ברחוב הרב שך הפך לתל 
תלפיות לרבים אשר ביקשו לדלות עובדות והליכות קודש מצדיקים 
המתחטא  כבן  הנפש  בהשתפכות  היו  תפילותיו  קודמים.  מדורות 
בקרב  תשובה  רוח  הכניס  יתירה  ובנעימה  שבשמים,  אביו  לפני 

שומעיו ורבים השיב מעוון.
בחג החנוכה השנה – לראשונה מעלותו על כס ההנהגה הדליק 
את נרות החנוכה בבית מדרשו בליל זאת חנוכה, ובהיכנסו אמרו לו 
קצת  יקצר  ורוצים שהאדמו"ר  כמה מהמתפללים שהינם ממהרים 
בסדר ההדלקה ויערוך את הטיש  לפני הזמן שנקבע, האדמו"ר לא 
השיב להם כלום רק הנהן בראשו כאומר שינסה, וכשהתיישב על 
הכיסא פצח בבכי תמרורים והחל בקיום מצוות ההדלקה שנמשך 
והחסידים  אלוקים  לחרדת  הפך  המקום  כאשר  וחצי,  משעה  יותר 

עומדים ומביטים במחזה של מעלמא הדין. 
עוד  להתאפק  יכל  ולא  גדותיו  על  עלו  זצ"ל  הרב  של  רגשותיו 
כעת  שהובן  כפי  לחייו  האחרונה  בפעם  הנשגבה  המצווה  בקיום 
אחר פטירתו.  בדברי תורתו בשולחן הטהור ביאר היטב את גודל 
ענין קיום המצוות שצריכים להיעשות כאילו עשו זאת פעם אחת 

בלבד במשך כל החיים.
מאניה  בתיה  הרבנית  רעייתו  עליו  נפטרה  חודשים  מספר  לפני 
ע"ה וכל גדולי ישראל הגיעו לנחמו.  האדמו"ר הותיר אחריו את 
יחידו הבחור אברהם מתתיהו פנחס מיכלוביץ שיחי'. שנקרא  בנו 

על שם הצדיק משטפנשט. 
בימי השבעה על רעייתו הרבנית ע"ה עמדו קבוצת אנשים מתחת 
גדולי התורה,  והנה אחד מגדולי האדמו"רים חבר מועצת  לביתו, 
צריך  שהוא  לי  שחתם  מה  באמרו:  למקורביו  ופונה  מביתו  יורד 
אפילו  אשר  מעם?  מורם  באיש  שמדובר  ראיתם  לא  וכי  חיזוק? 
בזמנים הקודמים היה לפלא. זה היה האיש, כל כולו הסתר ושוב 
הסתר מתוך פרישות עצומה ופשטות גדולה שלא שייך כלל לתיאור. 
כל ימיו סבל ייסורים גדולים ומכאובים ועגמת נפש מרובה וקיבל 
הכול באמונה תמימה ובתום לבב. אנשים ואדמו"רים שבאו לחזקו 

יצאו מחוזקים.
נעקרה מעולם החסידות דמות מופת שהייתה סמל  עם פטירתו 
לרבים שראו בו דמות אבהית ששמח בשמחתו של השני ומצטער 

בצרתו. 
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. 

ההלוויההתמונה האחרונה, ביום ו' ליד איצקוביץ
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גיסו כ"ק האדמו"ר מטעמשוואר מספיד   



לשירותכם

ברפואת נשים

 רפואת נשים:  מרכז חדיש ומעוצב הכולל 8 רופאות נשים וכן רופאי נשים 
בכל תחומי הרפואה  מכשור רפואי מהמתקדם בעולם 

לקוחות כללית, לרשותכן 600 מ״ר של שירותים רפואיים:

רחוב חזון איש 62 טל. 03-5310750

רחוב גרוסברד 3 טל. 03-5310740

 רפואת משפחה  רפואת ילדים  רפואה יועצת  שירותי אחיות
 בדיקות מעבדה  בית מרקחת

מרכז רפואי גני טל
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מאת: יאיר קורן

יצאו  הגדול,  לחופש  היציאה  לקראת 
ספר  בתי  לאלפי  ירוק  אור  עמותת  מתנדבי 
בכל  יישובים   80 מ-  בלמעלה  ילדים  וגני 
ישראל  ילדי  רחבי הארץ, במטרה להכין את 
לחופשה בטוחה. המתנדבים הסבירו לילדים 
בדרכים  הבטיחות  כללי  על  לשמור  כיצד 

במהלך החופשה.
הפעילות נערכה גם בבני ברק  שם הגיעו 
בעיר  הילדים  לגני  בגן  זה"ב  תכנית  מתנדבי 
הוא  עליה  אישית  תעודה  ילד  לכל  והעניקו 
חותם ובה הוא מתחייב להיות "נוסע בטוח" 

ולשמור על כללי הבטיחות בדרכים ברכב.
פעילות מתנדבי אור ירוק התקיימה בימים 
אלו שלפני יציאת התלמידים לחופש הגדול. 
בכל  במקביל  שנעשתה  הפעילות,  במסגרת 
רחבי הארץ, התקיימו שתי פעילויות עיקריות.
בבתי  התקיימה  הראשונה,  הפעילות 
הגיעו  ירוק  אור  מתנדבי  ובמסגרתה  הספר, 
על  התלמידים  את  והחתימו  הספר  לבתי 
בדרכים.  הבטיחות  כללי  לשמירת  אמנה 
נכון  לחצות  התלמידים  התחייבו  באמנה, 
את  לחצות  למבוגר,  יד  לתת   – הכביש  את 
וכן  ירוק  וברמזור  חצייה  במעבר  רק  הכביש 
התחייבו  בנוסף  הזה"ב.  למשמרות  לציית 
התלמידים באמנה לחגור חגורת בטיחות בכל 
נסיעה וכן לרדת מכלי הרכב במקום המיועד 
לעצירה ותמיד בצד המדרכה. לבסוף הבטיחו 
על  רכיבה  בכל  קסדה  לחבוש  התלמידים 

אופניים, קורקינט או גלגיליות. 
הילדים  בגני  התקיימה  השנייה  הפעילות 
אור  עמותת  של  בגן  זה"ב  תכנית  במסגרת 
למתנ"סים,  התנועה  ש.ל.מ  בשיתוף  ירוק 
שבה מגיעים מתנדבי גיל הזה"ב לגני ילדים 
ומסבירים להם את כללי הבטיחות בדרכים – 

בגובה העיניים. 

"זה"ב  תכנית  מתנדבי  הפרויקט,  במסגרת 
את  להם  ורעננו  הילדים  לגני  הגיעו  בגן" 
למדו במהלך  אותם  בדרכים  כללי הבטיחות 
לאחר  ומשחקים.  חידונים  באמצעות  השנה, 
מהילדים  אחד  כל  המתנדבים  החתימו  מכן, 
"הנוסע  תעודת  שמהווה  אישית  תעודה  על 
הבטוח" בה הם מתחייבים להקפיד ולשמור 
הנוגעים לבטיחות בדרכים  כללים  על מספר 
הילדים  התחייבו  באמנה,  ברכב.  כנוסעים 
מושב  על  ולשבת  בטיחות  חגורת  לחגור 
בשקט  לשבת  נסיעה,  בכל  מתאים  בטיחות 
בזמן הנסיעה ולא להפריע לנהגים וכן להיכנס 

לרכב ולצאת ממנו רק מכיוון המדרכה. 
במהלך  ירוק,  אור  עמותת  נתוני  פי  על 
נהרגו  )יוני-אוגוסט(  שעבר  הקיץ  חודשי 
דרכים  בתאונות   )0-19( נוער  ובני  ילדים   15
במספר   5% של  עליה  נפצעו,  ו-1,439 

הנפגעים ביחס לחודשי הקיץ בשנת 2014.
אוכלוסייה  הם  "ילדים  ירוק:  אור  עמותת 
המצב  דרכים.  מתאונות  במיוחד  פגיעות 
הילדים  כאשר  הקיץ,  בחודשי  מחמיר 
וסיכוייהם  מגוננת,  מסגרת  כל  ללא  נמצאים 
לעבור  כדי  עולים.  דרכים  בתאונת  להיפגע 
ומשרד  החינוך  את החופשה בשלום, משרד 
המודעות  את  להגביר  חייבים  התחבורה 
בחודשי  במיוחד  מציב  שהכביש  לסכנות 
לחשיבות  ההסברה  את  להגביר  וכן  הקיץ 
חגירת הילדים ברכב בצורה נכונה וכנדרש".  

13 פעוטות וילדים 
סבלו מהרעלת מזון

ילדים ופעוטות שאכלו אוכל מקולקל במהלך שמחה 
משפחתית, סבלו מהרעלת מזון ופונו לאשפוז בבית החולים 

'מעיני הישועה' בבני ברק

עמותת אור ירוק: "כדי לעבור את החופשה בשלום, משרד 
החינוך ומשרד התחבורה חייבים להגביר את המודעות לסכנות 
שהכביש מציב במיוחד בחודשי הקיץ וכן להגביר את ההסברה 

לחשיבות חגירת הילדים ברכב בצורה נכונה וכנדרש"

ילדי ב"ב התחייבו לשמור 
על בטיחות בדרכים

ניידת אור ירוק

מאת: עוזי ברק

ילדים  פונו למיון  משמחה לסבל: השבוע 
פעוטות   13 הישועה  מעיני  הרפואי  במרכז 
וילדים שהשתתפו בשמחה משפחתית ומספר 
בטן,  מכאבי  לסבול  החלו  מכן  לאחר  שעות 
המתאימים  נוספים  וסימפטומים  הקאות 

להרעלת מזון.
ילדים   6 אושפזו  ובדיקות  טיפול  לאחר 
במיון  טופלו  הילדים  שאר  טיפול.  להמשך 

ושוחררו.
מבירור המקרה עולה כי הילדים אכלו מזון 
כיוון  מסוכנים  חומרים  של  גבוה  ריכוז  עם 
שככל הנראה לא אוחסנו במקום מתאים בשל 

תנאי מזג האוויר החם.

מזהירים  הישועה  מעיני  הרפואי  במרכז 
מאוחסן  שאינו  מזון  מאכילת  הציבור  את 
בתנאים נאותים ומזכירים במיוחד את הסכנה 
מפני ביצים שפג תוקפם או ביצים שלא עברו 

תהליך של בישול. 
מחלקת  מנהלת  מינצר,  אופיר  חנה  ד''ר 
שוב  עדים  "אנו  החולים:  בבית  הילדים 
מתאים,  במקום  שלא  מזון  אחסון  לחשיבות 
בתאריך  שימוש  או  גבוהה  בטמפרטורה 
חשיבות  לזה  מייחסים  שלרוב  מאוחר, 

נמוכה".
לציבור  ומזכירים  ב'מעיני הישועה' שבים 
ההורים: לפני שימוש והכנת מזון, אנא שימו 
וצורת  לב לתאריך התפוגה, למקום האחסון 

הבישול כדי להימנע ממקרים דומים.

החופש החופש החופש החופש החופש החופש 
הגדולהגדולהגדולהגדולהגדולהגדול
החופש 
הגדול
החופש החופש החופש 
הגדול
החופש 
הגדול
החופש 
הגדול
החופש החופש החופש 
הגדול
החופש 

קטן עליכם!קטן עליכם!קטן עליכם!
נותנים כוח לפריפריה

המשרד לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל גאה לבשר להורים על: 

קייטנות מסובסדות
בחופש הגדול לילדי הגנים
החל מכ״ז בסיוון (3 ביולי)

התוכנית תפעל בכל 128 הרשויות ביישובי הנגב והגליל,
ב-30 רשויות מהפריפריה החברתית,

ובנוסף ב-135 שכונות הנמצאות ברשויות שונות

ההנחה תינתן להורים לילדים 
המתגוררים ברשויות המקיימות 

קייטנות במחיר של 
עד 852 ₪ (לפני הסבסוד)

ההנחה לילד תנוע 
בין 300 ₪ (ללא תלות 
בהכנסה) לבין 750 ₪

(משפחות המטופלות ברווחה)

משפחות בעלות 
מספר ילדים בגילאי הקייטנות

יזכו לסבסוד נוסף של
 350-400 ₪ עבור כל ילד

תכנית ההנחות מתייחסת 
לקייטנות עד השעה 13:30 

לילדים בגילאי טרום טרום חובה, 
טרום חובה וחובה

מחיר מקסימלי לילד בקייטנה עירונית שתפעל ביישובים 
ובשכונות הנמצאים באחריות המשרד - 552 ₪

לבדיקת היישובים המשתתפים וגובה ההנחות, 
פנו לרשות המקומית במקום מגוריכם.



לקוחות כללית, לרשותכן שירותי רפואה דחופה ללא תור במרפאת רבי עקיבא

רחוב רבי עקיבא 83 )מול גן ורשא( טל. 03-5777203

  מיון נשים  שירותי אחיות   אולטרה סאונד  מעקב רופא   מוניטור
  זמינות ברפואת נשים  בדיקות מעבדה  שירותי משרד

מיון נשים במרפאת רבי עקיבא 

לשירותכם

ברפואת נשים דחופה



בני ברק10        כ"ג בסיון תשע"ו 29/6/16

שר הפנים הרב אריה דרעי סייר במוסדות התורה ונפגש עם ראשי ערים חילוניות וחרדיות בבני ברק  שר הפנים הרב 
אריה דרעי אמר לראשי הערים החרדיות: "אסור שאף בת תישאר בלי סמינר"  בסיור נערך טקס חגיגי באולם ישיבת 

מועצת עיריית בני ברק וראש עיריית בני ברק חנוך זייברט העניק אזרחות של כבוד לשר הפנים

שר הפנים הגיע לסיור מקיף בב"ב

מאת: עוזי ברק

ערך  דרעי  אריה  הרב  והגליל  הנגב  הפריפריה  ושר  הפנים  שר 
ראש  בהשתתפות  ברק,  בני  בעיר  מקיף  סיור  שלישי  ביום  השבוע 

העיר חנוך זייברט, סגניו וחברי מועצת העיר.
בני  גן,  רמת  עיריית תל אביב,  הסיור התחיל בפגישה עם ראשי 
ברק, פתח תקוה, חולון, בת ים, גבעתיים, גבעת שמואל, קרית אונו. 

ראשי הערים העלו את בעיותיהם ובקשותיהם בפני שר הפנים.
שר הפנים אמר בישיבה: "אני יוצא למאבק על שני דברים. מדינת 
נגמרו  ארנונה,   100% משרדיה  על  הרשויות  לכל  תשלם  ישראל 
הזמנים שהמלך לא משלם, נקים קרן בחקיקה שההפרש מהרשויות 
החזקות, ילך לרשויות החלשות. אני מרגיש שידי קשורות, אני יוצא 
למאבק על עצמאותו של משרד הפנים, אחזיר את הסמכויות שהיו 

למשרד בזמנו".
ראש עיריית ת"א מר רון חולדאי אמר בשם ראשי הערים: "יש לך 

גיבוי מלא שלנו למאבק שלך".
ראש העיר בני ברק ר' חנוך זייברט אמר: "אנחנו שמחים שאתה 
הוא שר הפנים, קשוב לכל הצרכים שלנו וכל בעיה שמביאים לפתחך 

נפתרת מיד".
לאחר מכן המשיך הסיור למוסדות אוהל שרה לילדים בעלי צרכים 
מיוחדים, שם התקיימה ישיבה מקצועית עם הנהלת המוסד על מנת 
לשמוע את צרכיהם, השר הבטיח לסייע להם ככל שניתן ״הילדים 
האלו הם נשמות גבוהות ועלינו לדאוג להם ולמשפחתם בכל כוחנו, 

זו גם חובה ובעיקר זכות עצומה״. 
משם המשיכו לסניף החדש והמרווח של משרד הפנים בבני ברק, 
השר הוסיף להם עוד כחמישה פקידים לקראת הקיץ, על מנת להקל 

על העומסים בחודשים אלו.
לאחר מכן הגיעו לבתי אבות פוניבז', שם השתתף השר יחד עם 
שעלה  יתום  תלמיד  של  מסכת  בסיום  כהנמן  הגר״א  המוסד  נשיא 
פעולתך  "בזכות  הוקרה  תעודת  לשר  העניק  כהנמן  הרב  מתימן, 
הברוכות במשך השנים ובזכות תבונתך הרבה, מוסדותינו עברו את 

כל הקשיים והמהמורות".
הראשון  המקום  ממרוקו  "כשעליתי  דרעי:  השר  אמר  בדבריו 
שנכנסנו אליו היה המקום הזה, זה המקום הראשון של תורה שראיתי 
בארץ ישראל. המקום הזה הוקם על ע״י הרב מפוניבז' במסירות נפש 
ממש, ולכן אין ספק שכל ילד שמשקיע. הרב מפויבז' משגיח עליו 

מלמעלה".
משם המשיכו לישיבת 'משכנות הרועים' שם סיירו יחד עם ראשי 
דוגמא,  לנו  משמשת  הזאת  "הישיבה  במקום,  אמר  דרעי  הישיבה, 
נמשיך בכל הכח את התנופה ונפתח עוד ועוד מוסדות וישיבות לבני 

עדות המזרח".
בביקור במוסדות 'אור החיים' התרשם השר מהפעילות האדירה 

במקום והדאגה לרווחתם של תלמידות המוסד. 
בסיום הסיור נערך טקס חגיגי באולם ישיבת מועצת עיריית בני 
כבוד  של  אזרחות  העניק  זייברט  חנוך  ברק  בני  עיריית  ראש  ברק, 
לשר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל הרב אריה דרעי, 

במעמד חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שמעון בעדני 
חברי מועצת העיר וראשי הערים החרדיות גוטרמן, אבוטבול, גרשי, 
רובינשטיין, פרוש ורייך על אות אזרחות הכבוד של עיריית בני ברק 
חתמו באופן מיוחד גם חבר מועצת החכמים הגר"ש בעדני, רב העיר 
הגרמי"ל לנדא והגר"י זילברשטיין שביקשו לצרף את חתימתם לצד 

ראש העירייה חנוך זייברט סגניו וחברי מועצת העיר.
השר דרעי: "הסתובבתי כל היום בעיר ואני נפעם. עיר תורה וחסד, 
אני מודה לבורא עולם שהיתה לי את הזכות הקטנה לתרום את חלקי 
לבני ברק. יש שלום  בין כל הקהילות, חיים ביחד, עובדים ביחד, זה 
סוד ההצלחה. המצב הכלכלי הולך ומשתפר ובני ברק תהיה רשות 
איתנה ללא מענק. הרשויות החרדיות שכל ראשיהם יושבים כאן הם 
מגזר לכל דבר. אתם חייבים לעבוד ביחד ובתאום כמו המגזר הדרוזי. 
תקציביות  בעיות  עם  מתמודדים  אך  מעולה  עבודה  עושים  אתם 

ומשאבים קטנים". 
לי בקשה  "יש  לראשי הערים החרדיות:  דרעי  בסיום אמר השר 
אישית ממכם שמאד מעיקה עלי ועל אנשים רבים. אני מבקש ממכם 
תלמידה  שאף  אסור  לימוד.  במוסדות  ישובצו  הבנות  שכל  לדאוג 
אך  בנושא  עצומה  התקדמות  שחלה  יודע  אני  סמינר.  בלי  תישאר 
צריך להוריד את הנושא מסדר היום. ואני מבקש מכל ראשי הערים 
שתלמידות  מקרים  ולמנוע  זה  את  לפתור  המוסדות  מנהלי  ומכל 

ספרדיות יושבות בבית".
פגישה עם מנהלי המוסדות בעיר בלשכתו של  נערכה  לאחמ"כ 

סגן רה"ע הרב אליהו דדון.

במוסדות פוניבז'עם ראשי הערים החרדיות
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בסיור במוסדות 'אור החיים' 

בקבלת אזרחות של כבודעם ראשי ערים מהמרכז בישיבת 'משכנות הרועים'

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לעיתונאי, הכתב והצלם המוכשר

ברק עוזי ורעייתו
לרגל שמחת הבר מצוה של בנם בכורם

אוהד נ"י 
יה"ר שיגדל ויפרח  לאילנא רברבא 

ולתפארת המשפחה

מאחלים: העובדים והנהלה

יריד אוכל מוכן מידי יום שישי וערבי חג 
מבית מסעדת-

בקניה מעל 100& קיגל בשקל!
פתוח מ-7:00 בבוקר עד 16:00 בצהריים

* יש כפל מבצעים * למציג קופון זה בלבד 
* בתוקף עד יום שישי ב‘ בתמוז 8/7/16

ז'בוטינסקי 92 ב"ב 
להזמנות: 03-5780459

�

קופון
1מס‘



במתחם אסם רח‘ אהרונוביץ 22 בני ברק 
פתוח מ- 6:00 בבוקר | טל‘: 054-6332227 

ניתן לבצע הזמנות של מאפים למוסדות/ישיבות במחירים מיוחדים!

10 לחמניות
רגיל/חיטה 

מלאה/המבורגר
ב-10&

לחם אחיד
מן הארץ
ב-5 &

5 חצי 
בגט

ב-10 &

מגוון
לחמים מלאים
2 ב-20 &

מגוון 
קינוחים 
אישיים 

במחירים 
נוחים

מגוון 
פוקצות 

+לחם שום 
4 ב-10 &

בייגלה
ירושלמי/

רומני
4 ב-10 &

חדש!
בייגל

אמרקאי
במגוון
טעמים

עוגות מוס/ 
שמרים/

בחושות/קרפ 
צרפתי

לחמי 
בריאות/לחמי 
מחמצת במגוון 

טעמים

3 חלות
 גדולות

כל הסוגים
ב-20 &

אייס חלבי  
שוקו 

ושתייה 
קרה

אוריריות 
כוסמת 
במארז

עוגות
יום הולדת

מבצע!
כל סוגי
המאפים
ב-30&

חדש!
וופל בלגי

המאפיה המובילה באזור
 רק אצלינו ישר חם

מהתנור

חדש!  חדש!  חדש!

ברד  מתנה
בקניה מעל 20 ש“ח

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עתט.ל.ח עד גמר המלאי בהצגת שובר זה
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₪ 17

חדש חדש
 סלטים בהרכבה

חדש 
סמבוסק 
הבית + 

דברי מאפה 
מיוחדים

קפה 
+מאפה 
ב- 6 & 
בלבד !! 

מארזי 
קינוחים 
אישיים 
במבצע

 מבצע
 טוסט

בחצי בגט

דרושים 
עובדים 
חרוצים



בני ברק     כ"ג בסיון תשע"ו 29/6/16 1212

מאת: אלי שניידר

בין  המתמשך  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
הנהלת 'לאומית שירותי בריאות' ומוקד ה.ר.ב, 
קיימה ההנהלה בבני ברק, ערב עיון מקצועי 
הרפואיים  והעסקנים  רפואה  ליועצי  ומקיף 
הרפואה  את  מקרוב  ויכירו  שיחשפו  מנת  על 
המתקדמת והסטנדרטים המתקדמים בסניפים 
שירותי  'לאומית  כזכור,  ברק.  בני  בעיר 
בב"ב  העיר  תושבי  בקרב  זכתה  בריאות', 
לציונים גבוהים ביותר ובהתאם לכך הצטרפו 
נערך  ולפיכך  לקוחות  אלפי  עוד  באחרונה 
המפגש החשוב עם כל העוסקים בתחום, על 
את ההתפתחות החדשה  בפניהם  להציג  מנת 

ולהעמיק את הקשר עם הקהילה דרכם.     
ערב העיון המקצועי שנערך במרכז הרפואי 
תחתיו  איגד  בעיר,  הלוי  יהודה  ברח'  הגדול 
הציבור  את  המלווים  ויועצים  רבנים  כמאה 
וכלים  ידע  רכשו  אלו   - רפואיים  בעניינים 
ע"י  שנמסרו  ברפואה  ההלכתיות  בהרצאות 
והנחה  פתח  הערב  את  המומחים.  מיטב 
החרדי,  למגזר  'לאומית'  של  השיווק  מנהל 
את  ובירך  שהודה  רוזנשטיין  אפרים  הרב 
העמוס  מזמנם  שפינו  הנכבדים  המשתתפים 
לאחר  זה.  ייחודי  בכינוס  להשתתף  והגיעו 
מרשימה  מצגת  הנוכחים  בפני  שהציג 
ומפורטת על היקף שירותי הרפואה הניתנים 

המרכזים  פריסת  על  וכן  בב"ב  לאומית  ע"י 
אייכלר  יעקב  הרב  הוזמן  בעיר,  הרפואיים 
שליט"א אחראי  תחום פוריות במוקד ה.ר.ב. 
העביר הרצאה  עולם" אשר  "בוני  ארגון  ורב 
במבט  הפוריות  בתחום  ומרתקת  מקיפה 
ההלכתי . הרב אייכלר ריתק את המשתתפים 
נוכח  החדשים  ההלכתיים  הדיונים  סביב 

ההתפתחות הטכנולוגיות בתחומי הרפואה.
מבית  בכיר  גניקולוג  להבי,  עופר  ד"ר 
לבריאות  המרכז  ומנהל  איכילוב  החולים 
האישה ב"לאומית שירותי בריאות" בבני ברק 
הדרך  פריצת  את  בכינוס  למשתתפים  הציג 
ואת מגוון השירותים שניתנים כיום ללקוחות 
נוספת  מרתקת  הרצאה  ברק.  בבני  בסניפים 
מומחה  וינטראוב,  אמיר  ד"ר  העביר  בנושא, 
ובמרפאות  צדק  שערי  בביה"ח  למיילדות 
והצגת  המקצועיות  ההרצאות  לצד  לאומית. 
המשתתפים  זכו  הרפואה,  בעולם  השינויים 

לשעה של ייעוץ ושו"ת ע"י המומחים. 
הרב  ותודה,  ברכה  דברי  השמיע  בסיום, 
ויזל, מנהל המרכז הרפואי יהודה הלוי  פישי 
להודות  הרבנים  ביקשו  הכנס,  בתום  בב"ב. 
שארגנה  בריאות'  שירותי  'לאומית  להנהלת 
לשיתוף  המשך  המהוה  הייחודי  הכינוס  את 
הצוותים  כל  בין  הקיים  הפורה  הפעולה 
'לאומית  בסניפי  המקצועיים  הרפואיים 

שירותי בריאות' לבין המגזר החרדי.

יום עיון מקצועי ליועצי רפואה
ביוזמת לאומית שירותי בריאות ומוקד ה.ר.ב: עשרות 

יועצים ועסקני רפואה השתתפו ביום עיון מקצועי שנערך 
במרכז הרפואי 'לאומית' ב"ב

 'הכנס שהתקיים במרכז הרפואי 'לאומית

מאת: עוזי ברק

בנייתן  לקראת  העבודות  שהושלמו  לאחר 
החל  למגורים במתחם שטרן  דירות   130 של 

השיווק למכירת הדירות בפרויקט. 
לאחד  היה  הקמח(  )טחנת  שטרן  מתחם 
מסמלי העיר בני ברק, ובקרוב יהפוך למקום 
דירותיהם  את  שירכשו  מאות  של  מגוריהם 

בפרויקט הדירות שייבנה בקרוב במתחם. 
העבודה  כלי  עלו  האחרונים  בחודשים 
המבנה  בהריסת  ופתחו  השטח  על  הכבדים 
בעיר  הקמח(  )טחנת  שטרן  במתחם  הקיים 
וזאת לקראת תחילת העבודות לבניית כ-130 
המצוי  במתחם  מסחר  ושטחי  מגורים  דירות 
ומשתרע  גבירול  ואבן  סוקלוב  הרחובות  בין 

על שטח של 5 דונם. 
הקמח  כטחנת  ששימש  המיתולוגי  הבניין 
הנגיד  ידי  על  תש"ד  בשנת  הוקם  ברק,  בבני 
ואיש אמונם של גדולי ישראל מגדולי תומכי 
עולם התורה והחסד רבי ישראל זכריה שטרן 
זצ"ל על פי הוראתו והדרכתו של מרן החזון 
איש זי"ע שאף הורה שלא לסייד ולטייח את 

המבנה. 
נפתחו  הבניה  פרויקט  להקמת  העבודות 
יוקמו  כשבמתחם  הקמח  טחנת  פינוי  עם 

השטחים  ופיתוח  ציבור  ומבני  ילדים  גני  אף 
הציבורים. בימים אלו נפתח הרישום לשיווק 
מצד  נרשם  ער  כשביקוש  במתחם,  הדירות 
במתחם  דירתם  את  לרכוש  שמבקשים  רבים 
המבוקש והמרכזי בבני ברק. בנוסף לכך החלו 

העבודות לבניית מקווה טהרה במתחם. 
הפנים  במשרד  אמרו  התוכנית  אישור  עם 
כי "התוכנית תואמת את המדיניות העירונית 
בעיר בני ברק שעיקרה פינוי אזורי התעשייה 
מלב מרקם המגורים והפיכתם לאזורי מגורים 
דובק"  "מתחם  דוגמת  שימושים  בעירוב 
"המלבן"  חולים  בית  עקיבא,  רבי  ברחוב 
ברחוב  אוסם  ומתחם  כץ  פרדס  בשכונת 

אהרונוביץ".
 8 בגובה  מגורים  מבני   5 ייבנו  במתחם 
קומות וקומת גג חלקית הכוללים 130 דירות 
מתוכם  מ"ר,   100 של  ממוצע  עיקרי  בשטח 
עיקרי ממוצע של  דירות קטנות בשטח   20%
כוללות  בתוכנית  הדיור  יחידת  כל  מ"ר.   63

מרפסת בשטח של 12 מ"ר.
לשימושים  מגרש  בתוכנית  אושר  עוד 
ציבורים אשר יכלול לפחות 3 גני ילדים בקומת 
עליונות  קומות  ו-5  לחצר  גישה  עם  קרקע 
עם  עירונית  וכיכר  נוספים  עירונים  לצרכים 

חזית מסחרית לאורך רחוב סוקולוב.

השכונה החדשה של בני ברק
עם התקדמות עבודות הבניה: נפתח שיווק פרויקט 

הדירות ושטחי מסחר במתחם שטרן ברחוב סוקולוב 
בבני ברק  במתחם המרכזי ייבנו 130 דירות 

את נמצאת בפתחה של דרך חדשה ומשמעותית בחייך ובחיי משפחתך. 
לקראת כל החוויות הראשונות וההתרגשויות הצפויות לך עם התינוק הקטן שלך,

זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הרגע הגדול
בסדר הפרשת חלה - סגולה ללידה קלה.

האגיס המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים,
מזמין אותך לארח את חברותייך ולקיים סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:

1-800-42-32-32
* כמות הערכות לחלוקה מוגבלת, עד גמר המלאי

ברכות אותו   לעטוף 
מהרגע הראשון...

 במיוחד עבורך פיתחנו את חיתולי
עם   ,Huggies Little Babies
 Gentle Protection שכבת  
וייחודיות  רכות  כריות  בעלת 
ולהגנה  אופטימלית  לספיגה 

מקסימלית על עור תינוקך. 

 Little Babies חיתולי האגיס
להתנסות לך ולחברותייך

עלון מידע 
להתחלה חדשה

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

פריטים לאירוח
חברותייך



לאומית שירותי בריאות 
מברכת את המצטרפים החדשים 

לצוות הרפואי בבני ברק

מרכז רפואי יהודה הלוי
ד"ר עדה מגן מומחית בכירורגיה כללית 

ד"ר גיל טאובר רפואת עור
ד"ר עופר בן בסט גסטרואנטרולוגיה מביה״ח בלינסון

מרפאת מומחים רפאל
ד"ר גנאדי קמינצקי מומחה בגסטרואנטרולוגיה 

פרופ' ישראל קרמר מומחה ברפואת עיניים 

להצטרפות
שירה 050-8999091

לשירותכם 4 מרכזים רפואיים בבני ברק
יהודה הלוי רח' יהודה הלוי 1, טל': 03-5778700

הר סיני רח' הר סיני 17, טל': 03-5745327
הרצוג רח' נויפלד 15, טל': 03-6198205
כהנמן רח' כהנמן 86, טל': 03-6717700

לשירותכם: הרב פישי ויזל מנהל מרכזים רפואיים ב״ב, גב׳ אטי וילמן מנהלת מרכז רפואי כהנמן



בני ברק     כ"ג בסיון תשע"ו 29/6/16 1214

הכי זולים בקייטנות 
מספר הנרשמים לקייטנות העירוניות הבני ברקיות  

בבתי הספר ובגני הילדים, גדל דרסטית בעקבות 
המחיר הכי נמוך בארץ לקייטנות 

מאת: עוזי ברק

לילדים  העירוניות  הקייטנות  מחירי 
בתקופת החופש בבני ברק, הינם הנמוכים 
בגני-ילדים  לקייטנות  כשהמחיר  בארץ, 
בכיתות  ובבתיה"ס,  שקלים   75 על  עומד 
האחרות  בכיתות  ואילו  חינם,  ב'  א'- 
במסגרת  וזאת  שקלים,   280 הוא  המחיר 
זייברט,  חנוך  הרב  שהתווה  המדיניות 
מספר  להגדלת  הכל  לעשות  העיר  ראש 
הילדים המשתתפים בקייטנות ונהנים מהן 

בתקופת החופשה השנתית.
גיבש  להגדלה  התכנית  את  לקדם  כדי 
אגף  וראש  רה"ע  סגן  דדון,  אליהו  הרב 
הקייטנות  פתיחת  כללי  את  החינוך 
יהונתן  הרב  את  והנחה  בהן  והפעילות 
המקצועי  והצוות  האגף  מנהל  ספרא, 
להכין תכניות מגוונות לפעילות בקייטנות, 

בהתאם לגילאי המשתתפים בהן.
לקייטנות  הנרשמים  מספר  קבלת  עם 
בחופשה בשנה זו מתברר, כי אכן, הגדול 
הוא דראסטי, ובגני ילדים נרשמו לקייטנות 
3900 ילדים, לעומת 1800 בשנה הקודמת, 
על  הנרשמים  מספר  עומד  הספר  ובבתי 
כדי  שעברה.  בשנה   2400 לעומת   3500
בקייטנות  הפעילויות  הרחבת  את  לאפשר 
המשמעותית  הירידה  ואת  גיסא  מחד 

אישר  לקייטנות,  ההורים  תשלום  בסכומי 
הרב חנוך זייברט, ראש העיר למטרות אלו 
שקלים,  אלפי  מאות  של  סבסוד  תקציב 
כשבכיתות א'- ב' ישנו סיוע לקייטנות של 

משרד החינוך.
הילדים  ובגני  בבתיה"ס  הקייטנות 
ומדריכות  חינוכיים  צוותים  ע"י  תופעלנה 
מיומנות למטרות אלו, שנבחרו לכך מתוך 
מועמדות רבות. לרשות משתתפי הקייטנות 
רבות  ופעילויות  תכניות  תעמודנה 
אטרקציות,  יד,  עבודות  ובהן  ומגוונות, 
ועוד.  לבריכות  יציאות  דרמה,  הפעלות, 
במשך  תופעלנה  המגמות  בכל  הקייטנות 
תשמח  גם  העירייה  אחדים.  שבועות 
להסתייע במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 
ופעילויות  תכניות  תוספת  למימון  והגליל 

בקייטנות.
הערים  באחת  אלו  בימים  משנודע 
כך  כל  הנמוכים  המחירים  על  השכנות 
המחיר  לעומת  העירוניות,  הקייטנות  של 
הגבוה בקייטנות באותה עיר, הגיעו פניות 
לקבלת ילדים מאותה עיר לקייטנות שבבני 
ברק, אך מאגף החינוך הודיעו, כי עם כל 
אך  אלו,  הורים  בידי  לסייע  הטוב  הרצון 
הגדולה  הקפיצה  שבעקבות  הוא  המצב 
במספרי הנרשמים לקייטנות הבני ברקיות, 

אין לעירייה כל דרך לסייע בידי הפונים.

יום עיון למטפלות סיעודיות
השתתפו ביום עיון שערכה עיריית ב"ב בשיתוף 'מאוחדת' ● 
בשורה לתושבי קרית הרצוג: בית מרקחת חדש ייפתח בשכונה

מאת: עוזי ברק

במסגרת שיתוף הפעולה של מאוחדת עם עיריית 
למטפלות  עיון  יום  לאחרונה  התקיים  ברק  בני 

סיעודיות מקרב תושבי העיר. 
הגיל  ועדת  פעילות  במסגרת  התקיים  העיון  יום 
והיו  עיריית ב"ב  בריאות של  ערים  השלישי ברשת 
שותפים בו מלבד העירייה ומאוחדת גם 16 חברות 

סיעוד מב"ב והסביבה. 
מאות המטפלות התכנסו באולם עיריית בני ברק 
לתחום  הנוגעות  מקצועיות  הרצאות  למגוון  וזכו 

עיסוקם. 
בפני המשתתפות הרצתה ד"ר אולגה רז על תזונה 
נכונה, בנוסף התקיימו הרצאות מקצועיות על מניעת 

התעללות והזנחה, והפעלה בתנועה. 
כלים  ארגז  הנשים  קיבלו  העיון  יום  במהלך 
תוך  הסיעוד,  תחום  עם  נכונה  להתמודדות  מקצועי 
על  ולמאוחדת  ברק  בני  לעיריית  מודות  שהנשים 

היוזמה. 
מקדמת  סעד  פקידת  עו"ס  אוזן,  גילה  גב' 
התערבויות קהילתיות בתחום הזקנה מטעם עיריית 
העיון  יום  הצלחת  למען  רבות  שעמלה  ברק,  בני 
העיון  יום  מטרת  כי  ואומרת  הפעילות  את  מסכמת 
ואכן  סיעוד,  חוק  של  המטפלות  העצמת  הינה 

המטפלות הביעו שביעות רצון מיום העיון.
מאוחדת  מרפאת  מנהלת  הרברט  ש.  גב'  לדברי 
ב"ב:  בעיריית  השלישי  הגיל  ועדת  ויו"ר  בב"ב 
עם  פעולה  בשיתופי  תמשיך  כדרכה  "מאוחדת 
בריאותן של תושבות  קידום  בני ברק למען  עיריית 

העיר".
כי  מוסיף  כהן  משה  הרב  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
ברק  בבני  הסיעוד  למטפלות  העניק  העיון  "יום 

במאוחדת  ואנו  פעילותן,  בתחום  רבה  העשרה 
רואים חשיבות רבה בהמשך שיתופי הפעולה למען 

הקהילה". 

 בית מרקחת בקרית הרצוג
בבני  מאוחדת  של  ההתפתחות  תנופת  במסגרת 
הרפואי  המרכז  של  בקרוב  פתיחתו  ולאחר  ברק, 
מרקחת  בית  פתיחת  על  מאוחדת  הודיעה  החדש, 
גדול ומרווח לשירות הלקוחות בשכונת קרית הרצוג 

וסביבתה. 
והמרווח  החדש  המרקחת  בית  של  פתיחתו 
החדש  הרפואי  המרכז  של  לפתיחתו  בזאת  מצטרף 
וכולל  מ"ר   220 פני  על  מתפרש  המרכז  בשכונה. 
את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר לצד מתן שירותי 
הרפואה המקצועיים ובהם רפואה ראשונית ורופאים 
הצוות  אנשי  לטובת  הרפואה.  מקצועות  במגוון 

הרפואי הועמד מיטב הציוד הטכנולוגי המתקדם. 
רפואת  שירותי  החדשה  במרפאה  יינתנו  בקרוב 
נשים, אורתופדיה, רפואת עור, שרותי מעבדה, חדר 
טובי  עם  מקצועית  ראשונית  רפואה  רחב  אחיות 

המומחים של מאוחדת.
למאוחדת בבני ברק פריסה רחבה של 5 מרפאות: 
ויז'ניץ וקרית  נזר,  אבני  ירושלים, מרום שיר,  רחוב 

הרצוג.
במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  הרב 
אומר כי בית המרקחת הגדול נבנה כחלק מההשקעה 
השרות  את  להנגיש  הקופה  של  והאסטרטגיה 
גם  גדולים  משאבים  משקיעה  "מאוחדת  ללקוחות. 
"מאוחדת  כי  והוסיף  ציין   " המרקחת  בית  בתחום 
מצויה כיום בתנופת התפתחות והתחדשות בבני ברק 
מאוחדת  בכוונת  המבוטחים.  במספר  הגידול  לאור 

להמשיך ולשדרג עוד את שירותיה בבני ברק".



לקטנטנים שלכם מגיע הרבה יותר
רק בלאומית ב״ב המומחים הגדולים מבתי החולים המובילים בישראל

ד"ר יוסף ערד - מומחה באנדוקרינולוגיה ילדים
מנהל המרפאה האנדוקרינית במרכז הרפואי מעייני הישועה

ד"ר בוריס אורקין - מומחה בכירורגיה ילדים ומטפל באורולוגית ילדים 
מנהל היחידה לכירורגית ילדים במרכז הרפואי מעייני הישועה 

מנהל מחלקת כירורגית ילדים ביה״ח קפלן

ד"ר דוד אלמלך - מומחה בקרדיולוגיית ילדים
מנהל קרדיולוגית ילדים במרכז הרפואי מעייני הישועה 

קרדיולוג ילדים בכיר בשיבא

ד"ר יורם חמו - אורתופדיה ילדים
מנהל שירות אורתופדיה ילדים באיכילוב

ביצוע אולטרא סאונד פרקי ירכיים לתינוקות חינם בעת הביקור

פרופ' פנחס נמט - רפואת עיניים, מומחה לעין עצלה ופזילה בילדים 
בלעדי ללקוחות לאומית

ד״ר דרור וינר - מומחה ברפואת ילדים מביה״ח איכילוב

ד״ר ורד נחמיאס - מומחית ברפואת ילדים וגסטרואנטרולוגית 
ילדים מביה״ח שניידר

ייחודי! בדיקת בילירובין במרכז הרפואי כהנמן בכל שעות פעילות המרכז הרפואי

מורן שומרת - דיאטנית ילדים במרכז הרפואי כהנמן
טיפולים ייחודיים בעיר

להצטרפות
שירה 050-8999091

לשירותכם 4 מרכזים רפואיים בבני ברק
יהודה הלוי רח' יהודה הלוי 1, טל': 03-5778700

הר סיני רח' הר סיני 17, טל': 03-5745327
הרצוג רח' נויפלד 15, טל': 03-6198205
כהנמן רח' כהנמן 86, טל': 03-6717700

לשירותכם: הרב פישי ויזל מנהל מרכזים רפואיים ב״ב, גב׳ אטי וילמן מנהלת מרכז רפואי כהנמן
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לאחרונה הרחיבה מכבי את שירותי הרפואה 
בבני ברק וביוזמת הנהלת המחוז פתחה מכבי 
שירותי רפואה דחופה בשעות הערב והלילה, 
כך שחברי מכבי תושבי העיר והסביבה יכולים 
הרפואי  במרכז  דחופה  רפואה  שירותי  לקבל 
ללכת  צריכים  לא  וכבר  ברק  בבני  החדש 
המקרים.  במרבית  קטן  דבר  כל  על  למיון 
יזמה ראש המחוז כי במסגרת שיפור  כמו"כ, 
השירות יפעלו שירותי המשרד במרכז החדש 
22:30 בלילה לרווחת חברי מכבי  עד השעה 

תושבי העיר.
ששמה  חסיד  דבורה  הגב'  המחוז  ראש 
חבר  לכל  השירות  שיפור  את  מעייניה  בראש 
ביקור  השבוע  ערכה  האישית,  ברמה  וחברה 
החדש  הרפואי  שבמרכז  הלילה  במוקד  פתע 
ולבחון את  בבני ברק על מנת לעמוד מקרוב 
זוכים המבקרים. אל הסיור  לה  רמת השירות 
שמחה  הרב  מכבי  הנהלת  חבר  הצטרפו 
עובדיה  אליהו  מר  המרחב  מנהל  שטיצברג, 
משה  הרב  החרדי  למגזר  השיווק  ומנהל 
במחלקות  סיור  כלל  הפתע  ביקור  שלזינגר. 
הסיעוד,  מחלקת  בהם  המוקד,  של  השונות 
המשרד  והמבוגרים,  הילדים  רפואת  הרנטגן, 
התנהלות  אחר  לעקוב  מנת  על  והמעבדה, 

העניינים.
המבקרים  נחשפו  במעבדה  בביקור 
בשירות  הדוגלת  במכבי  השירות  לגישת 
מכשירי  היתר  בין  כאשר  תרבותית  בהתאמה 
מכונת  את  הכוללים  המשוכללים  המעבדה 
ה"אולימפוס" המאפשרת מתן בדיקות כימיה 
ותוצאות במקום, קיים מכשיר בילירובינומטר 
חדשני הבודק את רמת הצהבת אצל תינוקות 
חצי  תוך  במקום  תשובה  מספק  יומם,  בני 
קיום  על  להחליט  למוהל  ומאפשר  שעה, 
במהלך  לדחותה.  או  במועדה  מילה  ברית 
על  המבקרים  עמדו  הרנטגן  במכון  הביקור 
המשוכלל.  הרפואי  הציוד  של  ואיכותו  טיבו 
כזה הוא לדוגמא מכשיר הרנטגן החדיש - ה
DR  אשר הינו מכשיר רנטגן מתקדם מדגם 
חדשני הפועל ללא קסטות, מייעל את העבודה 
רמות  ומבחינת  הצילום  מהירות  מבחינת 
ובעל  רגיל  רנטגן  הקרינה הפחותות ממכשיר 

"רזולוציה" – חדות מרבית.
ראש המחוז התעניינה על רמת השרות אצל 
חברי מכבי ששהו במרכז על מנת לקבל שירות 
וטיפול רפואי, התשובות שראש המחוז קיבלה 
מהמטופלים השביעו את רצונה, וציינה לשבח 
את הנהלת המרחב על כך. הגב' חסיד שוחחה 
עם רופאים ואחיות ועובדות המעבדה שנתנו 
שירות במוקדים והמשיכה לעקוב בזמן אמת 

אחר השירות הניתן במקום. 
את  המחוז  ראש  ציינה  הביקור  לאחר 
ההתרשמות החיובית שלה מהסיור כאשר היא 
מדגישה את החשיבות שבשירות אישי מותאם 
ומענה  בירוקרטיה  בנושאי  וחבר  חבר  לכל 

למטופלים,
ראש המחוז ציינה כי מכבי השקיעה השנה 
וכי  הרפואה,  שירותי  בהרחבת  מאד  הרבה 
העיר בני ברק עומדת בראש סדר העדיפויות 
התווספו  האחרונה  השנה  במהלך  כאשר 
על  הרפואה,  תחומי  במגוון  רופאים  עשרות 
המגזר  לצרכי  הרפואה  את  להתאים  מנת 

החרדי ולרוח התרבות של חברי מכבי.
הגב' חסיד הביעה שביעות רצון רבה מנתוני 
המעברים של שנת 2016 בהם ניכר מעבר גדול 
והוסיפה  למכבי.  אחרות  מקופות  חברים  של 
בארגון  רב  אמון  רוחש  החרדי  "המגזר  כי 
שנותן לו את השירות הטוב והמקצועי ביותר 

תוך התאמה מושלמת לאורח חייו".
שטיצברג  שמחה  הרב  מכבי  הנהלת  חבר 
מוכיח  זה  כי  וציין  הפתע  לביקור  התייחס 
לנושא  מייחסת  שמכבי  הרבה  החשיבות  על 
המחוז  ראש  של  עיניה  לנגד  לחבר,  השירות 
וההנהלה עומדת רק טובת החבר.בכל המחוז 
מובילה מכבי את שירותי הרפואה המתקדמים 
בטכנולוגיה  ביותר  והמגוונים  ביותר 
לעובדה  להיחשף  שמחתי  ביותר.  המתקדמת 
רבות  משקיעים  והמרחב  המחוז  שהנהלת 
השירותים  החברים.  למען  השירות  בשיפור 
החיים  באורח  התחשבות  תוך  מותאמים, 
ומורי  העיר  רבני  עם  הדוק  פעולה  ובשיתוף 
הרב  ציין  פלא  זה  אין  שליט"א.  ההוראה 
ולגדול  לצמוח  ממשיכה  שמכבי  שטיצברג 
בכל  בוחרים  אשר  חברים  ומאות  ברק  בבני 

מעבר להצטרף ל'מכבי'".
מנהל המרחב מר אליהו עובדיה ציין כי הוא 
שבע רצון מתוצאות הביקור ומרמת השירות 
השירות  את  לתת  נמשיך  אנו  במקום  הניתן 
וחבר.  ביותר, שירות מותאם לכל חבר  הטוב 
והוסיף כי לשירות החברים עומד מוקד רפואה 
דחופה הכולל: מגוון רופאים מומחים ומכלול 
משפחה,  רפואת  דחופה:  רפואה  שירותי 
רפואת ילדים, טראומה, שירותי מעבדה, מכון 
בבניין:  ובנוסף, חדש  אחיות,  רנטגן, שירותי 

מוקד אשפוז יום!
פעיל  מכבי  של  הדחופה  הרפואה  מוקד 
 ,19:00-22:30 השעות:  בין  א'-ה',  בימים 
 86 עקיבא  רבי  רח'  החדש:  הרפואי  במרכז 
בני ברק. השירות ניתן לחברי מכבי בהעברת 
כרטיס מכבי בלבד, במקרה של הפניית רופא 
משרד  לתקנון  כפוף  תשלום  ללא  השירות   –

הבריאות.

ראש המחוז הגיעה לביקור פתע במוקדי הלילה של 'מכבי'
אל הביקור הצטרפו חבר הנהלת מכבי הרב שמחה 
שטיצברג, מנהל המרחב מר אליהו עובדיה ומנהל 
השיווק למגזר החרדי הרב משה שלזינגר ● ראש 
המחוז: "הנהלת המחוז והמרחב משקיעה רבות 

בשיפור השירות למען כלל החברים" 

מאת: חיים רייך

מזל טוב! נולד לנו תינוק, מספר ר' שרגא 
אבא בני ברקי מאושר. כשהגענו לשחרר 
את התינוק מבית החולים נאמר לנו שרמת 
הצהבת של הילוד בעלייה, עלינו להודיע 
ולעדכנו בכל התפתחות, על מנת  למוהל 
שיוכל להיערך בהתאם. יום השמיני הגיע 
ועדיין אחוז המ"ג של הצהבת לא מספיק 
נאמר  אך  ברית,  לערוך  בשביל  בטוח 
תרד  הצהבת  היום  יתכן שבמהלך  כי  לנו 
עוד יותר ונוכל לערוך את הברית בזמנו, 
כמובן שמחובתנו לעשות הכל כדי לערוך 
את הברית ביום השמיני כמצוותה. בצהרי 
הרפואי  למרכז  המוהל  אותנו  שלח  היום 
את  לערוך  מנת  על  ברק  בבני  מכבי  של 
את  לערוך  ניתן  אם  הקובעת  הבדיקה 

הברית.
של  החדש  הרפואי  במרכז  כי  מסתבר 

מכשיר  קיים  עקיבא  רבי  ברחוב  מכבי 
רמת  את  הבודק  חדשני  בילירובינומטר 
הצהבת אצל תינוקות בני יומם, המכשיר 
שעה,  חצי  תוך  במקום  תשובה  מספק 
ברית  קיום  על  להחליט  למוהל  ומאפשר 
נבדק  הילוד  לדחותה.  או  במועדה  מילה 
והתבשרנו  להגיע  איחרו  לא  והתשובות 

שנוכל לקיים את הברית בעיתו ובזמנו.

מדוע שלח אותנו 
המוהל למכבי?

יריד אוכל מוכן מידי יום שישי וערבי חג 
מבית מסעדת-

בקניה מעל 150& 3 סלטים בשקל!
פתוח מ-7:00 בבוקר עד 16:00 בצהריים

* יש כפל מבצעים * למציג קופון זה בלבד 
* בתוקף עד יום שישי ב‘ בתמוז 8/7/16

ז'בוטינסקי 92 ב"ב 
להזמנות: 03-5780459

�
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שנה ניסיון

לך את איכות החופשה ואת קיומה
ם 

חי
טי

מב
   

ם! 
 מבטיחים ומקיימי מקומות אחרונים ב- 

₪1000 הנחה

ברטיסלבה שנה שנייה בעיר הקסומה על נהר 
הדנובה במלון מפואר צמוד לקניון סנטראל

למי שרוצה את הטוב ביותר. שינפלד!
המלונות הכי מפוארים. המיקומים הכי מוצלחים לטיולים. האוכל ברמה הגבוהה ביותר.

סופיה עיר הבירה הגבוהה באירופה במלון יוקרתי 
בתוך פארק ענק צמוד למדרחוב ויטושה המפורסם 

הילטון ברטיסלבה
 DOUBLE TREE

BRATISLAVA

4 מדינות בחופשה אחת
sofiaהילטון סופיה

הבלקן עם שינפלד

ברטיסלבה
סלובקיה

 הונגריה:
בודפשט וברך הדנובה

ציון
 החת"ם סופר 

 אוסטריה:
וינה )רק שעה נסיעה(

 צ'כיה:
מערת הנטיפים

 סלובקיה:
טירת דווין ופישטני

סופיה
בולגריה

ספרבה בניה 
ושירוקה לקה

שבעת 
האגמים

יומיים מלאים 
מקדוניה וסלוניקי

הגשרים 
המופלאים פלובדיב

הוספנו טיסות ישירות לברטיסלבה 
רק רבע שעה מהמלון 

  21/7  מקומות אחרונים 

 25/7  טיסה חדשה במבצע

 28/7  ההרשמה בעיצומה

 תאריכים נוספים אחרי ט׳ באב:
25/8 ,22/8 ,16/8 ,15/8 

טיסות ישירות לסופיה 
רק רבע שעה מהמלון

30/8 ,29/8 ,25/8 ,22/8 ,21/8 ,18/8 ,15/8
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17 שנה לאחר 
שהתחתנה עם ערבי 
וחולצה לפני כשנה 

בחילוץ דרמטי במיוחד, 
ביקשה א' יחד עם 
ילדיה לסגור מעגל 
ולבקר יחד בכותל 

המערבי, הפעם מהצד 
היהודי שלו

לגעת בפעם הראשונה
באבני הכותל

מאת: חיים רייך

א', יהודיה בת 36, חיה במשך קרוב ל-18 
שנה בכפר ערבי בדרום  הארץ יחד עם בעלה 
יחד  שעבדו  בזמן  הכירו  ובעלה  א'  הערבי. 
לגור  ועברו  התחתנו  השניים  מזון,  במפעל 
כמעט  לאחר  ילדים.   6 להם  נולדו  ואף  יחד, 
11 שנים של מגורים בכפר, לפני כשש שנים, 
אחרי  עמה,  קשר  א'  של  ילדות  חברת  יצרה 
שלא דיברו קרוב לעשר שנים יחד. א' סיפרה 
כי לא טוב לה, וכי היא רוצה לעזוב את בעלה 
ואת הכפר בו היא גרה עמו. מספר ימים לאחר 
בדיעבד  הטלפון.  נותק  קשר,  עימה  שיצרה 
הסתבר, שבעלה של א' גילה שיצרה קשר עם 
הטלפון  את  לה  שבר  כך  ובעקבות  חברתה, 

ואף נהג בה באלימות קשה לאחר מכן.
לפני כשנה, קרוב לחמש שנים לאחר יצירת 
הקשר הראשוני עמה, נוצר קשר בין ארגון יד 
א'  מיוחד של  חילוץ  ותוכנן  א'  לבין  לאחים 
כ"דרמטי  בארגון  הוגדר  החילוץ,  וילדיה. 
במיוחד" ולאחריו הועברה א' יחד עם ילדיה 
לדירת מסתור של הארגון והיא וילדיה החלו 
הליך שיקום בליווי של עובדת סוציאלית מיד 

לאחים.
החלו  עברית,  ידעו  שלא  ילדיה,  במקביל, 
שהם  תוך  ומדודה,  זהירה  בצורה  להשתלב 
מטעם  וחונכות  חונכים  ידי  על  מלווים 

הארגון.
השבה  של  תהליך  לאחרונה  עברה  א' 
מהכפר  יציאתה  את  לציין  ורצתה  ליהדות, 
הערבי בביקור סימלי ומיוחד בכותל המערבי 
אל  במסגד  ביקרו  שאמנם  ילדיה,  עם  יחד 
השנים,  כל  הרמדאן  צום  ימי  במהלך  אקצה 
אך מעולם לא ביקרו בצד היהודי של הכותל, 
חונכות  וכך,  כיהודים.  זאת  עשו  הם  והפעם 
המיוחדת  הנסיעה  את  ארגנו  לאחים  מיד 

לכותל א' וילדיה בסוף השבוע האחרון.
של  בקשתה  את  לשמוע  מאוד  "התרגשנו 
ילדיה,  עם  יחד  המערבי  בכותל  לבקר  א' 
שהתחנכו על ברכי האסלאם", אמרו בארגון 
יד לאחים, והוסיפו "אנו מלווים את המשפחה 
המיוחדת הזו ליווי צמוד, ושמחים לגלות כי 
בנות  באותן  לבעור  ממשיך  היהודי  הרגש 
שלמרות ההליכה בנכר שנים רבות עם בעלים 
גם  יהודים, הרגש היהודי בוער בהם  שאינם 

לאחר קרוב ל-20 שנה בכפר ערבי".

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

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

מקרר 
שארפ

580 ליטר
עם צג דיגיטלי

מגהץ
טפאל

תנור
דו תאי

תנור
בנוי

מכונת כביסה
בוש-קונסטרוקטה

7 קילו

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

מקרר
df 450 ליטר

49במחירים מיוחדים!
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

28
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 56

ל-36 חודשים
₪ החל מ: 13

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

110
ל-36 חודשים

₪ החל מ:

49
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

החל מ: 990 ₪ החל מ: 1790 ₪החל מ: 1990 ₪ החל מ: 499 ₪

החל מ: 3990 ₪

מקררי
סמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

סה"כ: 6804 ₪סה"כ: 5890 ₪ סה"כ: 2990 ₪
164189
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪₪ סה"כסה"כ ₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה

מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה   
חבילות חתנים 

במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

החל מ-1190 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

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

כל המזגנים מכל המותגים:

36
תשלומים!

עובר
למצב שבת 
בלחיצה על 

כפתור

למה לכם לסבול כל הקיץ, אם אפשר להזמין עכשיו מזגן
ב'שיא החשמל והמיזוג' וליהנות מהמחירים הכי זולים ומ-36 תשלומים...

כל מוצרי החשמל במחירים חמיםםם וגם ב-36 תשלומים!

הרי בסוף
תקנו מזגן...



ולהישאר בריאלהיות בריא

נשים יקרות,
מאוחדת בשיתוף האגף לשירותים חברתיים - יחידת ההתנדבות 

בבני ברק, מזמינים אתכן לערב בריאות חווייתי ומעשיר 
 שיתקיים אי״ה ביום שלישי,

 ו׳ בתמוז )12.7( בשעה 20:00
באולם משואות, רח׳ ירושלים 1, בני ברק

*3833  meuhedet.co.il

בתכנית:
 מופע הומור "אלתור ברגע"

מופע הומוריסטי מאולתר, שנון, מבריק ומפתיע על רגעים מהחיים

 הרצאה: חשיבות התזונה בתינוקות ויילודים
נציג קופ״ח מאוחדת

 מכירה סינית
ההכנסות למען ארגון ׳עזר ליולדת׳ - מערב בני ברק

ישאו דברי ברכה:
 הרב חנוך זייברט ראש העיר

 מר אלישע הוסמן מנהל מחוז מרכז - מאוחדת
 הרב משה כהן סגן מנהל המחוז – מאוחדת

 דבר נציג ארגון עזר ליולדת 

 הכניסה ללא תשלום
 הכנס מיועד לנשים בלבד ופתוח לחברות כל קופות החולים 

 לא תתאפשר כניסת עגלות
 קפה ומאפה וכיבוד קל יוגש במהלך הערב 

את הערב הזה, אסור לך לפספס!

האגף לשירותים חברתיים
 יחידת ההתנדבות

 למען ארגון
עזר ליולדת מערב ב״ב  עם מאוחדת

ערב בריאות חווייתי ומעשיר



נלחם באנטישמיות. הרבנים עם סגן נשיא הנציבות האירופית בבריסל 

בני ברק     כ"ג בסיון תשע"ו 29/6/16 1220

מאת: מנדי כץ

נישאר  אבל  קשים  ימים  עוברים  'אנחנו 
זכויות  של  הפרה  כל  נגד  ונילחם  מאוחדים 
ההצבעה  תוצאות  אדם.  וזכויות  דתיות 
ערכיה  את  בעניי  סותרת  בבריטניה 
האוניברסליים של אירופה שלאחר המלחמה. 
נסבול  שלא  מבטיח  אני  לדרך  אחי  לכם 
חקיקה אנטי דתית בה אני רואה כאנטישמיות 
בזכויות  פגיעה  כל  נסבול  ולא  החדשה 
במיוחד  לרבנים  היבשת;  וביהודי  הדתיות 
הבסיסי  במבנה  חשוב  חלק  בכלל  וליהודים 
רואה  לא  ו'אני  ובהתפתחותה  אירופה  של 
נשיא  סגן  כך אמר   – היהודים'  ללא  אירופה 
הנציבות האירופית, פרנס טימרמנס בסעודת 
השבת שבה השתתף בבית הקהילה היהודית 

בבריסל. 
היו  עובדיו  וסגל  משפחתו  בני  טימרמנס, 
אורחיו של רבה של בלגיה ונציג 'ועידת רבני 
הרב  האירופי,  האיחוד  במוסדות  אירופה' 
ליל  ובסעודת  הגדול  בביהכ"נ  גיגי,  אברהם 
בחמימות  התקבלו  האורחים  האחרון.  שבת 
רבה ע"י כמאה מבני הקהילה שהסבו עימם 
שהם  תוך  מיוחדת  באווירה  השבת  לסעודת 
יהודיים.  ובשירים  השבת  בשירי  משתתפים 
הקבינט  ישיבת  את  כך  בשל  דחה  טימרמנס 
להתקיים  שנועדה  האירופית  הנציבות  של 

ביום שישי אחה"צ בלוקסמבורג.
בנאום נרגש שנשא בפני המשתתפים ניתח 
משאל  על  ההצבעה  תוצאות  את  טימרמנס 
העם בבריטניה תוך שהוא מטיח דברים קשים 
בגנות ההצבעה והדאגה מהשלכותיה. '70% 
מהמבוגרים בבריטניה הצביעו בעד התנתקות 
מהאיחוד האירופי כאשר 70% מהצעירים היו 
בעד הישארות. וכי איך מסוגל הדור המבוגר 
זכות  באיזו  עתידם!?  את  לצעירים  להכתיב 
הם מקבעים את עתידם של הצעירים לעשרות 
יהיו  לא  כבר  הם  כאשר  הקרובות  השנים 
הצבעה  זו  קשים,  ההצבעה  תוצאות  שם!?. 
ואחריות  התפתחות  ונגד  הסתגרות  למען 
משותפת של כל אירופה ומחויבותה לזכויות 

האדם'. 
ומחויבות  מחויבותו  על  חזר  הוא 
בעניין  מהחלטתם  האירופית  הנציבות 
משלחת  בפני  הביע  אותה  גזענית  הפלייה 
בפגישה  נועד.  עימם  אירופה'  רבני  'ועידת 
הגר"פ  הועידה,  נשיא  השתתפו;  שבה  זו 
המתמדת,  הועדה  ויו"ר  סגנו  גולדשמידט. 
אברהם  הרב  לונדון.  מביה"ד  געליי  הגר"מ 
פיזון.  ברוך  הרב  למץ,  הראשי  הרב  גיגי. 
וינה. הרב רפאל  פולגר, רבה של  הרב אריה 
בינדינגר  אלימלך  הרב  מאמסטרדם.  אייברס 
משה  הרב  הוועידה  ומנכ"ל  מאנטוורפן 
הרבנים  בפני  טימרמנס  חשף  מפריז,  לוין 
למיגור  במלחמה  הנציבות  וצעדי  צעדיו  את 

תופעת האנטישמיות ביבשת. 
ציבורית  הסתה  אסורה  זו,  החלטה  ע"פ 
דת,  צבע,  גזע,  בסיס  שעל  ושנאה  לאלימות 
לאומית.  או  אתנית  השתייכות  או  מוצא 
ההחלטה הזו מחייבת את הנציבות האירופית 
החברות  מדינות  נגד  ענישה  בצעדי  לנקוט 
את  אוכפות  אינן  או  המבצעות  באיחוד 
המעשים. ההחלטה גם אוסרת צורות בוטות 
של אנטישמיות כולל הכחשת השואה, עידוד 
של  הטרגדיה  ערך  והפחתת  השואה  מעשי 

השואה. 
טימרמנס חזר גם על דבריו לרבנים כי יש 
בידי הנציבות כלים משפטיים כדי לפעול נגד 
עניין ההסתה הוורבלית - הן בהסתה מקוונת 
והן בהסתה בלתי מקוונת. וכי הוא 'קורא שוב 
גילוי  כל  לידיעתנו  להביא  היבשת  ליהודי 
שכזה כדי שנוכל לפעול ובנחישות למיגורה'.

ידיד  הנו  "מר טימרמנס  כי  גיגי אמר  הרב 
גדול לעם היהודי ולקהילה היהודית באירופה 
ובעל לב חם והוא מביא עמו בשורה גאה של 
תמיכה בסובלנות והערכה להנהגות יהודיות. 
לעתיד  זו  ומועילה  בונה  גישה  כי  ספק  אין 
ביבשת  והיהדות  הדת  חוקי  הרבנים,  מעמד 
ומתפלל  מאמין  ואני  ביותר  חשובה  הנה 
הערכים  למען  הדוק  בשת"פ  שנמשיך 

המשותפים".

סגן נשיא הנציבות האירופית פרנס טימרמנס, בני 
משפחתו וסגל עובדיו היו אורחיו של רבה של בלגיה 
ונציג 'ועידת רבני אירופה' במוסדות האיחוד האירופי, 
הרב אברהם גיגי בביהכ"נ הגדול ובסעודת ליל שבת 
 בהתייחסו לתוצאות משאל העם בבריטניה אמר: 
"תוצאות ההצבעה בבריטניה סותרות את ערכינו; אני 
לא רואה אירופה ללא יהודים; נלחם באנטישמיות 

ונשמור על הזכויות הדתיות"

"ליהודים חלק חשוב 
במבנה הבסיסי 

של אירופה"
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הזדמנות אחרונה 
לנוף פתוח

הזדמנות אחרונה 
למיקום מושלם

הזדמנות אחרונה 
ליוקרה משתלמת

אכלוס
נובמבר
2016

בואו להכיר סטנדרט חדש של פינוק, בפנטהאוז ייחודי
שתוכנן ועוצב במיוחד כך שאתם תהנו מחווית מגורים שלא הכרתם.

הזדמנות אחרונה לפנטהאוז
יוקרתי בפרויקט רדק 8 ר"ג!

לחיות בשקט. בלב רמת גן.



בני ברק     כ"ג בסיון תשע"ו 29/6/16 1222

מאת: חיים רייך

לאו,  דוד  הרב  הגאון  לישראל,  הראשי  הרב 
שתבחן  ועדה  חודשים  כשלושה  לפני  מינה 
הכשרות.  במערך  לשיפורים  האפשרויות  את 
כתב  פי  על  שתפקידה,  בוועדה  המדובר 
"לבחון  הראשי,  הרב  חתום  עליו  ההסמכה 
הכשרות  למערך  הנוגעים  היבטים  מכלול  את 
בישראל, ולהציע דרכים לשנות או לתקן במידת 

הצורך את ההסדרים הקיימים במערך זה".
הרב הראשי הקים את הוועדה, מתוך מטרה 
בישראל  הכשרות  במערך  לשיפורים  להביא 
הרבנויות  בידי  מלא  באופן  מתופעל  שכיום 

המקומיות ברחבי הארץ.
כעת נחשף, כי על פי אחת ההצעות הנמצאות 
מכל  למעשה  תצא  הרבנות  השולחן,  על  כרגע 
התחום של מתן כשרויות לעסקים ברחבי הארץ 
הפרטיים  הכשרות  גופי  יקבלו  זאת  ובמקום  
מהרבנות  רישיון  דומים(  וגופים  )בדצי"ם 

עסק,  לבתי  כשרות  תעודות  להעניק  הראשית 
על  ותפקח  כרגולטור  תשמש  הרבנות  בעוד 
שהם  לוודא  כדי  הדוק,  באופן  כשרות  הגופי 
תהיה  לרבנות  הכשרות.  על  כראוי  מפקחים 
יכולת להטיל עיצומים כספיים, הסרת תעודות 
לגופי  רישיונות  ושלילת  העסק,  לבתי  כשרות 
כשרות שלא יעמדו בתנאים ההלכתיים שהציבה 

הרבנות.
גם  לפתרונה  תבוא  הזאת  ההצעה  באמצעות 
סוגית יחסי משגיח-מושגח שיוצרים כיום ניגוד 
שמקבל  המשגיח  לבין  העסק  בעל  בין  עניינים 
דבר  העסק,  מבעל  ישיר  באופן  משכורתו  את 

הזוכה לביקורת כבר שנים ארוכות.
דרמטי  בשינויי  מהווה  המדוברת  ההצעה 
לעומת המצב הקיים, שכן מאז הקמת המדינה 
מספקת  הארץ  ברחבי  הכשרות  את  היום,  ועד 
הרבנות בעצמה באמצעות הרבנויות המקומיות 
ברחבי הארץ הסובלים מבעיות רבות ומקשיים 

רבים. 

מאת: חיים רייך

הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו 
שליט"א סיים השבוע מסע בן ארבעה ימים 

בקהילות היהודיות בלונדון ובפרברים.
הרב הראשי  בבריטניה, פתח  ביקורו  את 
בפגישה מושכת עם הרב הראשי לבריטניה, 
דנו  פגישתם,  מירוויס. במהלך  אפרים  הרב 
הרבנים על ההשלכות שעלולות להיות כלפי 
בריטניה  מפרישת  וישראל  אירופה  יהודה 
לחזק  בדרכים  דנו   וכן  האירופי  מהאיחוד 
הבא  הדור  בני  בקרב  היהודית  הזהות  את 

באנגליה.
עם  הראשי  הרב  נפגש  מכן  לאחר 
האב"ד  בראשות  לונדון  של  ביה"ד  דייני 
מקיפה  סקירה  ערך  ובהמשך  געללי  הרב 
הנמצאים  והעירובין  הכשרות  במחלקות 

באחריות הקהילה והבי"ד של לונדון.
עם  יחד  הראשי  הרב  סעד  שבת,  בליל 

מאות סטודנטים יהודיים, המתקרבים לדת, 
הלומדים באוניברסיטאות השונות בלונדון. 
המאוחרות  השעות  עד  נמשכה  הסעודה 
הראשי  הרב  שוחח  ובמהלכה  הלילה  של 
ומסורת  יהדות  ענייני  על  הסטודנטים  עם 

יהודית. 
הראשי  הרב  גם  הגיע  מסעו,  במהלך 
לעשרות קהילות ובתי ספר יהודיים, כשבין 
שהינו   J.F.S הספר  בית  נמצא  הספר  בתי 
באירופה  ביותר  הגדול  היהודי  הספר  בית 

ובו לומדים כ-2000 תלמידים. 
הרב  ביקר  בהן  הנוספות  הקהילות  בין 
הראשי היו גם הקהילה הספרדית בלונדון, 

בתי הספר של חב"ד וקהילות נוספות.
במסירת  הראשי  הרב  סיים  ביקורו  את 
למצויינים  בישיבה  תורניים  שיעורים 
בלונדון ובשיעור בכולל לאברכים בראשותו 

של הדיין הרב ארנטרוי.

בלב הסערה סביב פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי

לונדון קיבלה את פניו של הרב הראשי לישראל
בתום מסע בן ארבעה ימים שכלל פגישות עם רבני בריטניה, ראשי הקהילות היהודיות וסעודות ליל שבת עם מאות 

סטודנטים יהודים המתקרבים ליהדות, שב הרב הראשי לישראל

רפורמה מקיפה במערך הכשרות
בקרוב תסיים את עבודתה ועדה מיוחדת שמינה הרב הראשי 
שמטרתה לבחון את האפשרויות לשיפורים במערך הכשרות

הרה"ר הגר"ד לאו בביקורו בלונדון



קינוח זוגי למביא קופון זה
חינם!



מוגש כמידע לחברי מכבי

מומחים ברפואת 
נשים בבני ברק
 31 יותר

מי שדואג לך באמת, 
נותן לך

בס״ד

ד”ר קרינה קריידן חרץ
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר משה רויבורט
מומחה ברפואת נשים  

ד״ר דביר גור
מומחה ברפואת נשים  

ד״ר אפרת חדי
מומחית מכון us גניקולוגי

פרופ׳ סורינה גריסרו
מרכז בריאות האישה

HR-מומחית ב

ד״ר רות גייסט
מרכז בריאות האישה 

מומחית באורוגניקולוגיה

ד״ר יואלה מריל
מומחית ברפואת נשים  

ד”ר צבי קיים
מומחה ברפואת נשים  

ד״ר יואל אנגלהרד
מומחה ברפואת נשים  

ד״ר יחזקאל מנשה
מומחה בפוריות

ד״ר לודמילה ירמין
מרכז בריאות האישה 

מומחית בקולפוסקופיה

ד”ר שרית ברק
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר רמי אבירם
מומחה ברפואת נשים  

ד״ר רון בלוססקי
מרכז בריאות האישה

HR-מומחה ב

ד”ר לריסה קלימוביץ
רפואת נשים  

ד״ר אנה קרול
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר יעל ברקאי
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר דוד ששר
מומחה מכון us גניקולוגי

ד״ר אביטל סקורניק
מרכז בריאות האישה

HR-מומחית ב

ד״ר יגאל ריקובר
מומחה מכון us גניקולוגי

ד״ר  אתי ממן
מרכז בריאות האישה

מומחית בפוריות

ד״ר אדוארדו ישראל
מומחה ברפואת נשים  

ד”ר דוד מילאטינר
מומחה ברפואת נשים  

ד״ר נעמי בר נתן
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר דן זאבי
מומחה מכון us גניקולוגי

ד״ר מאיה ספירא
מרכז בריאות האישה

HR-מומחית ב 

ד”ר פאולה לאה רובינס
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר מרינה סטרשנוי
מומחית ברפואת נשים  

ד״ר יזהר ארז
מומחה ברפואת נשים  

ד”ר רוני נלינגר
מנהל מכון us גניקולוגי

ד”ר שרון מסלוביץ
מנהל מרכז בריאות האישה
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בני ברק 26   כ"ג בסיון תשע"ו 1229/6/16

 – הטורקית  לעסקה  המדיני-ביטחוני  בקבינט  הרוב  את 
בש"ס  הרב.  בבית  אבלים  מניחום  כשיצא  ידע שהשיג  נתניהו 
לנשיא  המדינה  בכירי  שחלקו  הכבוד  האם  השבוע  התלבטו 
מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן בבית האבל, היה גדול מזה 
שראינו לאחרונה בבית המשתה של הראשון-לציון הגר"י יוסף. 

המסקנה הייתה כמסקנתו של החכם מכל אדם בספר קהלת. 
כל בכירי המדינה, בעבר, בהווה ובעתיד, הגיעו כדי להיראות 
ולהישמע. כשגדעון סער יצא ובתקשורת פורסם שחכם שלום 
שאל אותו "מתי אתה חוזר?", בלשכת ראש-הממשלה הרימו 
להם  שגורם  לש"סניקים  כך  כל  כואב  מה  והתעניינו  גבה 

להתגעגע דווקא לשר הפנים לשעבר.
בלשכת ראש הממשלה נענו בתגובה, כי השר לשעבר שטורד 
הטורקי,  ההסכם  נגד  בחריפות  השבוע  והתבטא  מנוחתם  את 
בסך הכל נשאל לשלומו בשיחת נימוסין, וכשיצא, נתן מי שנתן 
לשאלה התמימה פרשנות מרחיבה, כביכול בשם הרב. במבחן 

התוצאה, המטרה הושגה ובבלפור נרשמה תזוזה.
מוצדקות.  נסיבות  היו  הכלל  מן  וליוצאים  נעדר,  לא  איש 
באלגנטיות  התעניין  לפיד  יאיר  שגם  מספרים  ש"ס  בצמרת 
היכן נשיא המועצת יושב שבעה, אך נרמז בעדינות כי איחוליו 
השר  סגן  של  בנו  בחתונת  אישית.  שיגיע  מבלי  גם  יתקבלו 
איציק כהן נראה לפיד כמו מחותן ראשי, עד שלרגע נדמה היה 
שכהן מכהן כסגן תחת שר האוצר לפיד ולא כחלון. הנוכחות 
הדומיננטית של לפיד בבית המשתה, הספיקה לש"סניקים גם 

בשביל בית האבל.
ניהול המגעים האחרונים עם  כדי  נתניהו שהגיע לנחם תוך 
הרמטית  תמיכה  לסגור  כדי  ההזדמנות  את  ניצל  הטורקים, 

בגוף הממלכתי המוסמך. לא הממשלה, אלא הקבינט המדיני-
העסקה  את  לדחות  או  לאשר  המוסמך  הגוף  הוא  ביטחוני, 

ולנתניהו היה חשוב לדעת מראש שיש לו על מי להישען. 
נתונה   – גחמה  כל  עם  קו  שמיישרים  הליכוד  שרי  תמיכת 
שתקף  מליברמן  מאמץ.  השקעת  ללא  ממילא  אוטומטית  לו 
את הבזאר הטורקי בשבתו על הכיסא הנמוך באופוזיציה הוא 
נתניהו  היהודי  הבית  משרי  פומבית.  תמיכה  לקבל  ציפה  לא 
שיקבלו  לכותרת  בהתאם  יצביעו  הרי  "הם  לדבר.  מצפה  לא 
בידיעות אחרונות", התבטא השבוע בבוז מהול בתסכול, מקור 

בכיר בלשכת ראש הממשלה.
נוספת, של חבר קבינט  נתניהו שהבין כי הוא זקוק לאצבע 
שאינו נמנה על שרי הליכוד, סימן את ידו של דרעי. את העדכון 
הסופי על ההסכם המסתמן הוא העביר לו ישירות, בלי מזכ"צ 
ובלי תיווך של ליצמן, בעת שהגיע לניחום אבלים בבית נשיא 
של  בשמו  גם  ושאל  התעניין  עודכן,  דרעי  החכמים.  מועצת 
תיכלל  הבנים  השבת  האם  ז"ל  הדר  של  אביו  גולדין  שמחה 
דעתו  את  שהניחו  סדורות  תשובות  שקיבל  אחרי  רק  בהסדר. 
ואף  בעד  יצביע  כי  לנתניהו  דרעי  הבהיר  בהמשך(,  )פרטים, 

הגדיר את ההסכם כהישג גדול. ביבי בא לנחם ויצא מנוחם. 

מארס טורקי

כמו  לארדואן  כתרים  לא קשרה  אפילו התקשורת הטורקית 
מקבילתה הישראלית. בטורקיה הדגישו את הוויתור על דרישת 
הסרת המצור. בכותרות הראשיות של העיתונות הישראלית כל 

זה נשכח כלא היה.
ידיעות אחרונות נראה השבוע כמו העיתון הטורקי 'זאמאן' 
"הודאה  ההסכם  את  שכינתה  זועבי  ארדואן.  השתלט  עליו 
באשמה" קיבלה כותרת ראשית עם תמונה מחמיאה. גם גרסת 
טורקיה הודגשה בהבלטה וארדואן קיבל במה גדולה יותר מזו 

שניתנת לנתניהו בישראל היום.
אכן, 'ארדואן זה כאן' אך לא במובן ההשוואתי בין נתניהו 
בתקשורת.  הרף  ללא  לנו  לטפטף  שמנסים  כפי   - לארדואן 
התאגידון  את  גם  ובדרך  היום,  ישראל  את  יש  אולי  לנתניהו 
אבל ברוב כלי התקשורת החופשית, הגרסה הטורקית הועדפה 

השבוע על פני הישראלית.
מהדמות  הגמור  ההיפך  הוא  נתניהו  החוץ  יחסי  בתחום 
הנרפית, חדלת המעש שמציגים שונאיו. את ניהול היחסים מול 
אובמה לאורך שנות הקדנציות המשותפות של השניים אפשר 
לאהוב ואפשר לשנוא, אבל להתעלם מיכולות הניהול אי אפשר. 
ביבי הוביל, התריס, הרתיע והתעמת מול נשיא אמריקאי עוין. 

הדבר היחיד שהוא לא עשה זה להתקפל.
שר בכיר בקבינט שלא נמנה על חוג אוהדי נתניהו, בוודאי 
את  קחו  מרתקת:  ראייה  זווית  השבוע  הציע  לאחרונה,  שלא 
אירוע  ערב  שנים,  לפני שש  וארדואן  נתניהו  היו  המקום שבו 
המרמרה והשוו זאת למצב כיום. ארדואן היה אז בשיא כוחו, 
על סף כניסה לאירופה, מחבר בין מזרח למערב, סולטן שמחדש 
את זוהר התקופה העותומאנית. ביבי לעומתו היה בשיאו של 
משבר מול נשיא אמריקאי בקדנציה ראשונה שהפך את ראש 

ממשלת ישראל מבן יקיר לבן חורג.
האויבים  יחס  להסתבך.  מפסיק  לא  היום,  ועד  מאז  ארדואן 
שלו קפץ ועלה מאפס למאה. הוא הסתכסך עם פוטין, א-סיסי, 
הסעודים, האירופאים, הכורדים והמורדים. המשחק הכפול שלו 
מול דאעש מתפוצץ לטורקים בחצר האחורית. נתניהו לעומתו 
הוא  בתבונה.  התיכון  במזרח  הסיטואציה המשברית  את  ניהל 
יצר עם השריף החדש פוטין ערוץ ישיר, שימר את הברית עם 
מצרים, חיזק את הציר עם סעודיה והאגף המתון בעולם הערבי, 
תחזק את יחסי החוץ עם אירופה השסועה, קרץ ליוון על חשבון 
ובאפריקה.  אמריקה  בדרום  בריתות  יצר  ובמקביל  הטורקים, 

בעוד שבועיים, הוא ייסע לאוגנדה לציון מבצע אנטבה - מסע 
מדינות  עם  בריתות  בבניית  נכונה  השקעה  של  תולדה  שהוא 
על  שמבכה  החופשית,  הישראלית  בתקשורת  ורק  מפתיעות. 
אובדן עצמאותה, לא תמצאו מחמאה אחת על ראש הממשלה.

את הצעדים שעשה נתניהו בתחום יחסי החוץ צריך להעריך 
במידה הראויה, דווקא על רקע היחסים הקשים עם האמריקאים, 
שהורעו בעיקר בגלל זהות היושב בבית הלבן. קל להאשים את 
נתניהו, בסוג של גלותיות, בדרדור היחסים, אבל מי שפתח את 
תפקידו בביקור מזרח תיכוני כשהוא מדלג במופגן על מדינת 
חדל  לא  הוא  היום  ועד  מאז  אובמה.  היה  הישראלית  החסות 
שגם  כדי  שאפשר  מה  כל  ועשה  ביבי  על  דעתו  מה  להבהיר 

השכנים הלא נחמדים שלנו יבינו. 
עם בחירתו של אובמה נדרש נתניהו לסוג של חשיבה מחדש, 
של  היצירתית  לחשיבה  אנפין  בזעיר  אותה  שמדמה  מי  שיש 
נכון  אז  ב-67'.  הפניית העורף הצרפתית  גוריון לאחר  בן  דוד 
שאין מה להשוות ואמריקה )למרות אובמה( היא עדיין ידידתנו 
שנוצרה  ובסיטואציה  איננו   - שהיה  מה  אבל  ביותר,  הטובה 
נתניהו תפקד בכלל לא רע. רק בישראל, לא תקראו על כך מילה.

הדר יהודי
"למעשה, קיבלנו נרמול יחסים בלי לתת שום דבר משמעותי", 
הבהיר נתניהו בשיחות השכנוע עם שרי הקבינט ערב ההצבעה, 
אובמה  של  בלחצו  ב-2013  הושמעה  כבר  התנצלות  "הרי 
בעת שביקר בישראל. העברת הסכום לקרן הטורקית, תיעשה 
הגשת  על  שאוסר  חוק  יעביר  באנקרה  שהפרלמנט  אחרי  רק 
שתוגש.  תביעה  כל  על  ישראל  את  לשפות  ויתחייב  תביעות 
משרתים  משפטית,  אחריות  לקחת  בלי  שיועברו  הפיצויים 
גם אותנו הואיל והם נעשים במסגרת אימוץ מסקנות הוועדה 
המאווי  על  והפשיטה  עזה  על  הסגר  כי  שפסקה  הבינלאומית 
כוח.  של  מדי  רבה  מידה  הופעלה  אבל  חוקיים  היו  מרמרה 
בחרנו לקבל את ההמלצות במלואן, והמחיר הכספי של אימוץ 

החלק הנוגע להפעלת הכוח – בהחלט נסבל".
על  המצור  בהשארת  רואה  נתניהו  שלו  הגדול  ההישג  את 
המצור  הסרת  של  המרכזית  לדרישה  שנוגע  מה  "בכל  עזה: 
לא  הטורקים  בעינה.  נותרה  שלנו  ההתנגדות   – עזה  על  הימי 
דרך  עוברים  לרצועה  המשלוחים  היום  גם  הרי  כלום.  קיבלו 
נמל אשדוד. כל סחורה שנשלחת, נבדקת על ידינו ורק אחר כך 
מועברת לעזה. בעניין המהותי הזה לא זזנו מילימטר והטורקים 
את  כיום  צריך  במצבו,  ארדואן  כי  השתלמה  הסבלנות  ויתרו. 

ההסכם יותר מאיתנו".

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

בשם הרב

מתבדחים על חשבוננו. המכתב של ח"כ גואטה למנכ"ל משרד 
"להפוך את המשוואה מול החמאס". שמחה גולדין                                                                    התקשורת פילבר
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בכל מה שנוגע לחללי צוק איתן שלא הובאו 
החמאס,  בשבי  נותרו  וגופותיהם  לקבורה 
האחרון  חמישי  ביום  בבעיה.  שהוא  מבין  ביבי 
התארחתי באולפן רשת ב', בתוכנית 'המזנון' של 
יואב קרקובסקי, לצידו של פרופ' שמחה גולדין 
אביו של הדר, חלל צוק איתן שגופתו לא הובאה 
לקבורה. הפרופסור חובש הכיפה הסרוגה, איש 
הוא  כאבו  ואת  מתון  שדיבורו  השראה  מעורר 
התחייבות  על  סיפר  שקטה,  באצילות  מביע 
מפורשת של נתניהו להחזיר את הבנים ולהביאם 

לקבורה בכל סוג של הסדרה. 
מילה  בכל  וניכר  שמפעפע  הכאב  למרות 
יציאה  על  לשמוע  מסרב  גולדין  גוף,  ותנועת 
להפגנות עם דרישה לוויתורים מפליגים בסגנון 
ששולם  המחיר  על  מדבר  הוא  שליט.  עסקת 
הזה  במקום  שהוא  ומבהיר  שליט,  עסקת  לאחר 
- לא יהיה. "אנחנו צריכים להפוך את המשוואה 
מול החמאס", אומר גולדין, "לא לוותר ולהיכנע, 
השני  שבצד  כזאת  בצורה  בחמאס  לטפל  אלא 
לא  שהם  כך  על  מחירים  משלמים  שהם  יבינו 
זה, לצערי,  גופות הילדים. במקום  מחזירים את 
שלה,  הראשון  במבחן  נכשלת  ישראל  ממשלת 
מול  הסדרה  שום  תהיה  שלא  להבהיר  ובמקום 
הטורקים בלי החזרת גופות הבנים – היא מוותרת 

ואינה מפעילה לחץ על החמאס".
השראה  מעורר  יהודי  הוא  גולדין,  שמחה 
ששם את טובת כלל העם לפני טובת בנו החלל. 
בתקשורת החרדית, וגם כאן בין השאר, נמתחת 
הנציגות  התנהלות  על  נוקבת  ביקורת  פעם  לא 
לשעתה,  חשובה  ביקורת  זו  לאומית.  הדתית 
כתיבתה  כדי  תוך  לזכור  פחות  לא  חשוב  אך 
הציונות  האמיתיים,  בחיים  שבשטח,  וקריאתה 
חיי  ואת  חייו  את  שמסכן  דור  גידלה  הדתית 
ילדיו בגבורה, גם למענם של היושבים ועוסקים 

בתורה.
החללים  הפקרת  נגד  הנוקבת  הביקורת  את 
במסגרת ההסכם עם הטורקים השמיע גולדין גם 
בסבב אישי שערך השבוע בין שרי הקבינט. "אני 
נתניהו  עם המשפחות", השיב  ליבי  אותו,  מבין 
ההסדר  את  לתלות  הבטחתי  לא  "אבל  לדרעי, 
יכול.  אינני  וגם  הגופות  בהשבת  הטורקים  עם 
מוגבלת  החמאס  על  הטורקים  של  ההשפעה 
מאיתנו  קיבלו  לא  שהטורקים  עוד  ומה  ממילא 
להפעיל  לנו  שיאפשר  משמעותי  הישג  שום 
הדברים  את  נתלה  אם  מנופים.  כאלו  עליהם 

מהסדר  כהתחמקות  תתפרש  עמדתנו  בזה,  זה 
ובמקום הזה אסור לנו להיות".

ההסבר שהשמיע ביבי נפל על אוזניים קשובות 
פעל  "נתניהו  נוספים.  שרים  ושל  דרעי  של 
ומגיעות לו על  ונפיצה  בתבונה בסביבה רגישה 
כך מילים טובות שהוא לא מקבל, שלא בצדק", 
התקשורתיים  מעלליו  אחרי  גם  אז  דרעי.  אומר 
התאגיד  ישראל,  קול  היום,  לישראל  בנוגע 
 ,10 ערוץ  ודירקטוריון   2 ערוץ  זיכיונות  החדש, 
הבעיה בה"א הידיעה של ראש הממשלה הייתה 

ונותרה התקשורת העוינת.

הומור שחור
קשר  ללא  עוינת  תקשורת  של  המציאות  את 
למציאות, נתניהו מנסה לשנות - ולזכותו ייאמר 
שבקדנציה הנוכחית הוא עושה זאת מהמקפצה. 
לבנות  מנסה  הוא  להתנצל  ובלי  למצמץ  בלי 
הוא  היום  ישראל  הביביתון  אחרת.  תקשורת 
העיתון הנקרא במדינה ובעיניים של ביבי, רשות 

השידור שהפכה לתאגיד היא היעד הבא.
הפיכת  על  השבוע  שהתלוננה  רגב  למירי 
התאגיד החדש לסוג של גלגלצ אין באמת על מה 
להלין. התאגיד - הוא מעשה ידי נתניהו להתפאר. 
הנוכחית  בקדנציה  יותר  המשמעותי  בתפקידו 
כשר התקשורת הוא בונה לעצמו 'ישראל היום' 

רדיופוני. קול ישראל היום מירושלים.
כשאין  גם  טוב  רגב  למירי  עושה  המרמור 
סיבה. המגויסים הטריים לתאגיד לא מזכירים את 
החרדי,  לציבור  ישראל.  גלי  את  יותר  אלא  גלצ 
האליטה  כמו  ומזלזל  מתייג  תקשורתי  יריב  אין 
הכיפות  חובשי  של  החדשה  התקשורתית 
הסרוגות. ושוב, לא מדובר בציבור הסרוג שהוא 
נפש כפשוטו עבור הערכים  נפלא, שמוסר  קהל 
פועלים  שבה  בדרך  אלא  בהם,  מאמין  שהוא 
חלקים דומיננטיים ממייצגי הציבור הדתי לאומי, 

בפוליטיקה ובעיקר בתקשורת. 
בלי לערוך הכללות מהסוג שעושים לנו ובלי 
להזכיר שמות, אפשר לקבוע בבירור שיש אנשי 
לאומית  הדתית  בערוגה  שצמחו  רבים  תקשורת 
יותר  חרדי,  לפוליטיקאי  לפרגן  ומתקשים 
בחרדי  כשמדובר  אביב.  ברמת  שגדל  מגלצניק 
לחלץ  שסניק,  גם  הוא  מגרעותיו  לכל  שבנוסף 
זו משימה בלתי  מחמאה עבורו מאותם כתבים, 

אפשרית.

הסיכומים  הפרת  בעקבות  וגם  הזה  הרקע  על 
על הכללת אנשי תקשורת חרדים בתאגיד, שיגר 
גואטה מכתב למנכ"ל  יגאל  בשבוע שעבר ח"כ 
משרד התקשורת שלמה פילבר, עם העתק לשר 
הכותרת  תחת  נתניהו,  בשם  אחד   – הממונה 
"הנדון: הרכב מועצת תאגיד השידור הישראלי 

החדש". 
 – גואטה  כותב  לידיעתך",  להביא  "ברצוני 
כאילו פילבר לא ידע דבר עד כה, "כי הוצגו בפני 
שורת המינויים בתאגיד השידור הישראלי החדש. 
איזון  חוסר  על  מעיד  שפורסמו  בנתונים  עיון 
האוכלוסייה  לחלקי  המועצה  הרכב  בין  הולם 
השונים. נתונים אלו מעידים על אפליה מתמשכת 
ציבורית.  חשיבות  בעלי  לתפקידים  במינויים 
המשרד  כמנכ"ל  בכוונתך  האם  לדעת  ברצוני 
לפעול  תפקידו  מתוקף  הנושא  על  שאמון  וכמי 
המועצה  בהרכב  ביטוי  לידי  ולהביא  בנושא, 
מינויים המייצגים בצורה הולמת מגזרים נוספים 
עדות  בני  ויוצאי  החרדים  כדוגמת  בחברה, 
המזרח 'שזוכים' להדרה פעם אחר פעם מרשימת 
הבנתי  כן  כמו  התאגיד.  שבחסות  השיבוצים 
שיש ועדה מייעצת למינויים לחטיבת החדשות. 
אבקש לדעת מי הם חברי הוועדה ועל בסיס מה 
נבחרים העובדים. אבקש את התייחסותך בנושא 

וטיפולך בהקדם". 
חושב  שדרעי  מה  את  אומר  וגואטה  הואיל 
רשמית.  תלונה  האישית,  בפנייה  לראות  אפשר 
תגובה רשמית לעומת זאת לא נמסרה עד לרגע 
פורסם  המכתב  שליחת  אחרי  יומיים  אך  זה, 
בסגנון  הומוריסטית  פנייה  על  בתקשורת 
פשקווילי של התאגיד, הקוראת לחרדים להגיש 
התאגיד  ודבר  תורה  תצא  מציון  "כי  מועמדות: 
מירושלים. כולם נקבצו באו לך. שמועה נפלאה 
הישראלי  השידור  תאגיד  עת  בשערנו  נודעה 
ונשות  )רח"ל( של אנשי  גיוס  )שר"י( הכריז על 
ועדת  השגחת  תחת  נפרדות  )בשעות  תקשורת 
טוהר המחנה( למגוון תפקידים. הגיבורים ואנשי 
החיל מביניכם יקומו ויעשו מעשה, ישלחו מייל 

עם קורות חיים ויראו ישועות". 
גואטה  חשבוננו.  על   – הזאת  הקרש  בדיחת 
תולדה  הוא  שעבר,  בסופ"ש  שהפרסום  בטוח 
מתכוונים  לא  "הם  ששלח.  המכתב  של  ישירה 
עוד  הם  תשובות  לענות  ובמקום  חרדים,  לשלב 
מתבדחים", אומר גואטה. זה מה שנקרא, הומור 

שחור.
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בתקשורת החרדית 
נמתחת לא פעם 

ביקורת על התנהלות 
הנציגות הדתית 

לאומית. זו ביקורת 
חשובה לשעתה, אך 

חשוב לא פחות לזכור 
תוך כדי כתיבתה 
שבשטח, בחיים 

האמיתיים, הציונות 
הדתית גידלה דור 

שמסכן את חייו 
בגבורה, גם למענם 

של היושבים ועוסקים 
בתורה

כשגדעון סער 
יצא מבית האבל 

ובתקשורת פורסם 
שחכם שלום שאל 

אותו "מתי אתה 
חוזר?", בלשכת 
ראש-הממשלה 
הרימו גבה ונענו 
בתגובה, כי שר 

הפנים לשעבר בסך 
הכל נשאל לשלומו 

בשיחת נימוסין, 
וכשיצא, נתן מי שנתן 

לשאלה התמימה 
פרשנות מרחיבה, 

בשם הרב
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מאת: מנדי קליין

יחידת הג'יפים של ארגון זק"א תל אביב 
רבים  לשבחים  וזוכה  בהצטיינותה  ידועה 

מצד גורמי הביטחון וההצלה. 
היחידה מונה עשרות בעלי רכב הנעה 4*4 
נעדרים  חיפוש  בעת  בעיקר  מענה  ונותנת 
רגיל.  לרכב  גישה  ללא  מורכבים  באזורים 
שמתמחים  ג'יפאים  הם  היחידה  מתנדבי 
עבירים,  בלתי  בשטחים  וחילוץ  בחיפוש 
פרדסים  הים,  חוף  דיונות,  באזורי  כמו 
וציוד  תאורה  בציוד  מצוידים  רובם  וכד'. 
היחידה  והצלה.  חילוץ  למשימות  ייעודי 
הצליחה בשנים האחרונות להביא להישגים 
שמשמעותם הצלת חיים של נעדרים בסיכון 
טרם  למציאתם  להביא  שהצליחו  גבוהה 
היחידה  זכתה   2015 בשנת  מאוחר.  יהיה 

כיחידה מחוזית מצטיינת לשנת 2015 מטעם 
משטרת ישראל.

במציאת  החיפושים  מסתיימים  תמיד  לא 
נמצאים  שבהם  במקרים  בחיים.  הנעדרים 
מתנדבי  נכנסים  חיים,  רוח  ללא  הנעדרים 
ארגון זק"א תל אביב לפעילות בכובעם השני, 
מנת  על  הנדרשים  הסידורים  כל  את  ועושים 

להביא את הנפטר בכבוד אל מקום קבורתו. 
שאנשי  בעת  האחרון  בחודש  גם  היה  כך 
ישראל  למשטרת  הצטרפו  הג'יפים  יחידת 
בשלושה  רבים,  נעדרים  אחר  בחיפושים 
אחד  מקרה  חיים.  רוח  ללא  נמצאו  מקרים 
אם  כביש  על  שנמצא  אלצהיימר  חולה  של 
של  שני  מקרה  ברק.  בני  מאחורי  המושבות 
והמקרה  בגבעתיים  שנמצאה  חולה  אשה 

ללא  רכב  בתוך  שנמצאה  אשה  של  האחרון 
רוח חיים.

קהלני  נחום  הג'יפים  יחידת  מפקד  לדברי 
לאות  ללא  פועלים  הג'יפים  יחידת  "אנשי 
בהתנדבות מלאה לאיתור נעדרים ולפעילויות 
אנו  רבים  במקרים  לצערנו,  והצלה.  חילוץ 
כפי  חיים,  רוח  ללא  הנעדרים  את  מוצאים 
שקרה השבוע, ואז נכנסים מתנדבי זק"א ת"א 
על  לשמירה  ופועלים  לזירה  השני  בכובעם 

כבוד הנפטר". 
להודות  רוצה  "אני  ואומר  מוסיף  קהלני 
פעילותם  כל  את  שעושים  המתנדבים  לכל 
לעם  ולסייע  לעזור  כדי  מלאה  בהתנדבות 

ישראל".

מאות בוגרי המכללה 
החרדית קיבלו תארים

במעמד חלוקת תארים לבוגרי המכללה החרדית בירושלים 
אמר סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן: "זהו ראשיתו של 

תהליך לחוסן חברתי"
מאת: אלי שניידר

שהתקיימו  חגיגיים  אירועים  בשני 
במכללה החרדית בירושלים, ניתנו תעודות 
מקצועות.  במגוון  שני  ותואר  ראשון  תואר 
את הלימודים סיימו כ-100 בוגרים וכ-300 
שר  סגן  נפרדים.  לימוד  במסלולי  בוגרות 
האוצר ח"כ יצחק כהן אמר בדבריו במעמד 
מסלול  כי  לבוגרים,  התעודות  חלוקת 
למקצועות  המותאם  האקדמאית  ההכשרה 
ההלכתי,  החיים  לאורח  ראויים  ולתכנים 
החברתי  בחוסן  חשוב  מרכיב  מהווה 

והכלכלי.
מייסדת  שלום,  בר-  עדינה  הרבנית 
בדבריה  ציינה  החרדית  המכללה  ונשיאת 
הבוגרים  שהשקיעו  המיוחד  המאמץ  את 
תורניים  לימודים  של  יום  לאחר  כאשר 
התפנו  השונים,  ובכוללים  המדרש  בבתי 
בכבוד  להתפרנס  שיאפשר  תואר  לרכוש 
פנתה  בדבריה   . לתורה  עיתים  קביעת  לצד 
את  להרע  שלא  הממשלתיים,  לגורמים  
רכישת  המאפשרים  הייחודיים  התנאים 
אורח  על  האמון  לציבור  ומקצוע  תואר 
קשות  עמלנו  השנים  "במשך  הלכתי.  חיים 

ותנאים  לימודים  ועיצוב מסלולי  גיבוש  על 
שיאפשרו לימודי תואר לשומרי תו"מ ותהא 
אלה",  מסלולים  לשנות  גדולה  שגיאה  זו 

אמרה הרבנית בר-שלום.
אמר  כהן,  יצחק  ח"כ  האוצר  שר  סגן 
ירושלים  עוד בדבריו, כי המכללה החרדית 
את  שהתאימה  הראשונה  המכללה  הייתה 
תכני הלימוד ויצרה מסגרת הולמת שתאפשר 
של  בהנחייתו  וזאת  ומקצוע,  תואר  רכישת 
שסמך  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  הראשל"צ  מרן 

ידו על המסגרת שנקבעה.
מערך  ראש  סנדלר  שמואל  פרופ' 
המכללות והמכינות, ציין בדבריו, כי רק 60 
שנה לאחר הקמת המדינה, השכילה החברה 
של  לשילובם  הדרך  את  לפתוח  הישראלית 
בהקשר  ותארים.   מקצוע  לרכישת  חרדים 
לכך ציין את תרומתה של המכללה החרדית 

בתחום.
תואר  תעודות  חולקו  המכללה  לבוגרי 
ראשון ותואר שני במקצועות ייעוץ חינוכי, 
וכלכלה,  לוגיסטיקה  במוזיקה,  תרפיה 
עבודה סוציאלית, תקשורת ומדעי המדינה, 

חינוך ומדעי החברה.

פעילות מסביב לשעון
יחידת הג'יפים של זק"א ת"א בפעילות מסביב לשעון 

לפעילויות איתור חילוץ והצלה

 פעילות יחידת הג'יפים של זק"א ת"א

אנו עובדים
כדי שתיהנו מהדרכים הטובות ביותר

22

22

 כביש מס' 22 - עוקף קריות - סגירה זמנית לשני לילות

מתי ואיפה: 
החל מ- 1.7.16, מהשעה 16:00 ועד 3.7.16 בשעה 05:00 לפנות בוקר, ייחסם לתנועה 
כביש עוקף קריות (כביש מס' 22), בקטע מחלף ההסתדרות, לנוסעים לכיוון צפון. 
תנועת כלי הרכב תוכוון לירידה במחלף ההסתדרות ותעלה בצידו השני של הגשר 

בחזרה לכביש מס' 22 לכיוון צפון.

דרכים חלופיות לנוסעים מכיוון דרום לצפון: 
•  תתאפשר נסיעה על מחלף ההסתדרות לכיוון כביש מס' 4. 

•  תתאפשר נסיעה על כבישים מס': 70, 75 ו- 772. 
•  היציאה והכניסה למנהרות הכרמל - ללא שינוי.

הסיבה: 
החסימה היא לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ותשתית בכביש מס' 22 על גשר 

ההסתדרות. 

שילוט הכוונה יוצב במקום.

התנועה תוכוון על ידי משטרת ישראל - מחוז חוף. 

ניתן להתעדכן באתר החברה, מוקד 2120* ואמצעי התקשורת.

נהגים שימו לב: 
שינויים בהסדרי התנועה

כביש עוקף 
קריות



 36 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית הזולים ביותר. נקודה.

 משלוחים בבני ברק מהיום להיום  משלוחים לכל הארץ

 ר' עקיבא 142 בני ברק. טל' להזמנות:  03-6194438 הרב קוק 3 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6163828

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

www.tuki.co.il

2690 61002490 1790

מתקן מים מותר לשבת
חמים וקרים 
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NEON
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NEON

1490 4390990 1390

מכונת כביסה 8 ק”ג 
פתח תחתון 

NEON

  Sharp מקרר
523 ליטר

מהדרין

מקרר
 275 ליטר

מקרר 
385 ליטר

מחלקה למזגנים משווק 
TCL-מורשה תדיראן ו

על כל קניה מהמוצרים הנ”ל מיקסר קנווד 
KM636 ב-₪999 בלבד



ולהישאר בריאלהיות בריא

לשירותכן, במוקד הנשים החדש
 ד"ר ארי אילון מנהל מוקד הנשים

 ד"ר גומלסקי מיכאל  ד״ר שפיר יאיר
 ד"ר גורן תמיר  ד"ר צאל נחמיה  ד"ר ליאון סניור 

מומחים ביילוד וגניקולוגיה  

לשירותכן במרכז החדש לבריאות האישה
 פרופ' אלנבוגן אדריאן מומחה לפריון - מרום שיר

 ד"ר לוי גיל  מומחה לאורוגניקולוגיה - מרום שיר
 ד"ר חן בני הריון בסיכון גבוה - מרפאת בני ברק רח' ירושלים 17

 ד"ר ירמין לודה - מרפאת בני ברק רח' ירושלים 17

לשירותכם, רופאי ילדים ורופאי משפחה חדשים במרפאות בני ברק
 במרפאת בני ברק רח' ירושלים

 ד"ר בלום אינה מומחה ברפואת משפחה
 ד"ר בלום גבי מומחה ברפואת משפחה
 ד"ר הרצליך ז'קי מומחה ברפואת ילדים

במרפאת מרום שיר
 ד"ר לוי יעל אנדוקרינולוגית ילדים

 

במרפאת קרית הרצוג
 ד"ר שמש ארז מומחה ברפואת ילדים 

 ד"ר שני אמיל מומחה ברפואת 
משפחה ורופא מרחבי

במרפאת אבני נזר
 ד"ר לובין דניאל מומחה ברפואת 

ילדים ורפואת פגים
 ד"ר מילר יוליוס רופא ילדים בכיר

18 רופאים חדשים 
מצטרפים לצוות המרפאות 

במאוחדת בבני ברק

*3833  meuhedet.co.il

אצלם שומעים אתכם...
אצלנו מקשיבים לכם ובגדול!
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בני ברק     כ"ג בסיון תשע"ו 29/6/16 1232

מאת: שי בן מאיר

מלחמה על הכותל: רב הכותל והמקומות 
מכתב  שיגר  רבינוביץ,  הגר"ש  הקדושים 
הוא  ובו  לאו,  הגר"ד  הראשי  לרב  חריף 
הכותל  קדושת  בחומת  הפרצות  על  מתריע 
במועצת  דחוף  דיון  לכנס  וקורא  המערבי 

הרבנות הראשית.
במכתבו כותב הרב רבינוביץ: "זה חודשים 
שאני זועק את זעקת הכותל המערבי – ואין 
לי מנחם. לנגד עיני הכלות אני רואה כיצד 
מחודש לחודש מתדרדר מצבו של הכותל. 
הביטויים  מקצינים  לחודש  מחודש  כיצד 
תורה  ספרי  הברחת   – המעשים  ומחריפים 
לנשים,  תפילין  להנחת  "סדנאות"  בביזיון, 

ברכת כוהנות…"
לדון  כדי  חירום  דיון  לכנס  "אבקש 
בכותל  המתרחשת  הנוראה  בהידרדרות 
המערבי, ולקבלת החלטות דחופות בעניין. 
לעשות  עת  דם,  שותת  מלב  לכם  קורא  אני 
לה'! בטרם יהיה מאוחר מידי. עלינו לפעול 
שיתקבלו  כדי  הגורמים  כל  מול  מידית 
חוק  תיקון  ובראשם  הנכונות  ההחלטות 
הסחף  את  ולעצור  הקדושים   המקומות 

הנורא הזה".
התנועות  קיימו  שעבר  בשבוע  כזכור, 
הרפורמית והקונסרבטיבית תיפלה מעורבת 
לרב  כאשר  הכותל,  של  העליונה  ברחבה 

הכותל אין כל סמכות לעצור זאת.

כמאה נציגי ובכירי התנועה ישתתפו בוועידה וישבתו 
בשבת הבאה על ציונו הקדוש של הבעל שם טוב 

במעז'בוז ● בתוכנית: ברדיטשוב, אומן, פאסטוב ועוד
מאת: מנדי קליין

היערכות  של  ארוכים  שבועות  אחרי 
חברי  הבא  רביעי  ביום  יצאו  אינטנסיבית, 
ישראל,  באגודת  אמונים'  'שלומי  תנועת 
להשתתף ב'ועידת שלומי אמונים' שתתקיים 
סגן  יעמוד  הוועידה  בנשיאות  באוקראינה. 
שר החינוך ויו"ר 'שלומי אמונים' הרב מאיר 
פרוש, ובראש הוועידה יעמוד איש העסקים 
אגודת  ויו"ר  בנשעיה  נחמן  הרב  החרדי 

ישראל במודיעין עילית. 
שלומי  ועידת  של  קיומה  על  ההכרזה 
פסח,  המועד  חול  במהלך  היתה  אמונים 
כשנציגי התנועה מכל רחבי הארץ התאספו 
פרוש  מאיר  הרב  של  בביתו  חג  לכינוס 
החלו  הפסח  חג  לאחר  מיד  בירושלים. 
הוועידה,  לקראת  האינטנסיביות  ההכנות 
על ידי הוועדה המכינה שמורכבת מגורמים 
אנשי  לצד  אמונים,  שלומי  בתנועת  בכירים 

הפקה מהשורה הראשונה. 
שההכנות  מציינים  המכינה  בוועדה 
והגדולים:  כוללות את כל הפרטים הקטנים 
ימים  חמישה  בן  למסע  לוקחים  "אנחנו 
רחב  במגוון  אנשים  כמאה  באוקראינה, 
ציבור  אנשי  כולם  וגילאים,  תפקידים  של 
עצמינו  על  לקחנו  מהותם.  בכל  ועסקנים 
לדאוג לכל הפרטים הקטנים, כדי שמשתתפי 
מושלם  משירות  ליהנות  יוכלו  הוועידה 
יהיה  והראש  מעולים,  גשמיים  ומתנאים 
פנוי כולו להשתתפות במושבים המקצועיים 

ובסדנאות  הוועידה,  ימי  במהלך  שיתקיימו 
שיעניקו להם כלים מעשיים לשדרוג השירות 

לאזרח והעמקת הפעילות הציבורית".
המקצועי,  בתחום  הנרחב  העיסוק  לצד 
מפי  שיושמעו  הרצאות  היתר  בין  שיכלול 
ההיסטורי,  למסע  שיצטרפו  שונים  מומחים 
את  גם  לפקוד  הוועידה  משתתפי  צפויים 
קברותיהם של האבות המייסדים של תנועת 

החסידות. 
יעשו  חוקת,  פרשת  הבאה,  השבת  את 
סמוך  מעז'בוז,  העיירה  הוועידה  משתתפי 
טוב,  שם  הבעל  של  הקדוש  לציונו  ונראה 
והתפילות יתקיימו בבתי המדרש של ה'אוהב 
ישראל' מאפטא, ושל הבעל שם טוב הקדוש. 
כמו"כ יפקדו משתתפי הוועידה את ציונו של 
רבי לוי יצחק מברדטישוב, ואת ציונו של רבי 
אחד  אומן.  בעיירה  השוכן  מברסלב,  נחמן 
מרגעי השיא של הוועידה צפוי להיות בעיירה 
אברהם  'רבי  של  קברו  שוכן  בה  פאסטוב, 
ממעזריטש,  המגיד  של  יחידו  בנו  המלאך', 
זיע"א.  מרוזין  ישראל  רבי  הרה"ק  של  וסבו 
חסידי  את  הוועידה  משתתפי  יפגשו  במקום 
סדיגורא שיגיעו בראשות האדמו"ר שליט"א, 
לחנוך את האוהל המחודש על ציונו של רבי 
באחרונה,  מחדש  שנבנה  המלאך,  אברהם 
ראש  של  הנמרצת  ובפעילותו  בהשתדלותו 
ובפעילותה  פרוש,  ישראל  הרב  אלעד  העיר 
צדיקים'  'דרך  עמותת  של  פוסקת  הבלתי 

בראשות הרב ישראל מאיר גבאי.

'ועידת שלומי אמונים' 
באוקראינה יוצאת לדרך

הגר"ש רבינוביץ': "מצבו של 
הכותל מתדרדר מחודש לחודש"

רב הכותל הגר"ש 
רבינוביץ שיגר 

מכתב חריף לרה"ר 
הגר"ד לאו ובו הוא 

דורש לכנס דיון 
דחוף בנושא הכותל 

במועצת הרבנות 
הראשית: "זה 

חודשים שאני זועק 
את זעקת הכותל ואין 

הרב שמואל רבינוביץ בכותל המערבי לי מנחם"
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יריד אוכל מוכן מידי יום שישי וערבי חג 

מבית מסעדת-

�

בקניה מעל 400& כנאפה ממולה בשר 
טלה במשקל 1.200 מתנה

פתוח מ-7:00 בבוקר עד 16:00 בצהריים

* יש כפל מבצעים * למציג קופון זה בלבד 
* בתוקף עד יום שישי ב‘ בתמוז 8/7/16

ז'בוטינסקי 92 ב"ב 
להזמנות: 03-5780459

(שווי המתנה 100&)

קופון
4מס‘

הציבורמוקד 

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

מאושר

בעלות שיחה רגילה

מוקד הציבור:
03-619-4444
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ישראלים רבים, שומרי כשרות ודתיים, 
חולמים לטוס מדי קיץ לחו"ל למקום יפה, 
לנוח  יוקרתי,  במלון  להתארח  פסטורלי, 
כשר  מאוכל  ולשבוע  לסעוד  ולהתפנק, 
וטעים, ולהנות מטיולים מעניינים למקומות 
מרתקים. נשמע פשוט? ובכן כפי שמטיילים 
רבים גילו במהלך השנים, יש חופשה, ויש 
חופשה מושלמת. לחופשה מושלמת נוסעים 
רק עם המקצוענים ביותר – לכן מומלץ לטוס 
רק עם חברת תיירות ותיקה, מוכרת, ובעלת 
ניסיון רב. לחברת שינפלד תיירות ניסיון של 29 
שנים בתחום החופשות הכשרות לחו"ל, ולכן 
שנה אחר שנה הם נבחרים שוב ושוב על ידי 
אלפי לקוחות בתור חברת הנופש המוצלחת 
ביותר. שינפלד קשובים מאד ללקוחותיהם, 
וכל הזמן ממשיכים לשפר, לחדש ולהתחדש. 

המלונות והמיקומים הטובים ביותר
שינפלד זה יותר משם. שינפלד זו חותמת של 
מצויינות. בתי המלון שהם בוחרים בכל שנה 
מבין עשרות ומאות אפשרויות ברחבי אירופה – 
הם בתי המלון הנחשבים ביותר, ברמת היוקרה 
הגבוהה ביותר. לשם כך מזה מספר שנים 
בורחים בשינפלד לשתף פעולה בהצלחה 
גדולה ב"ה עם רשת הילטון העולמית. רשימת 
היעדים הולכת וצומחת משנה לשנה, והיום 
נמנים עליה הילטון דרזדן, הילטון ברטיסלבה 
סופיה.  הילטון  הקיץ  של  החדש  והמלון 
בתי המלון נמצאים במיקומים המוצלחים 
ביותר מבחינת יציאה לטיולים. למשל, בשתי 
בהילטון  הקיץ,  של  החדשות  החופשות 
מתאפשר  סופיה,  ובהילטון  ברטיסלבה 
מדהימים  כוכב  לטיולי  לצאת  לנופשים 
במספר מדינות ובעשרות יעדים פופולריים 
ומעניינים. מהילטון ברטיסלבה ניתן לטייל 
– אוסטריה, צ'כיה,  לארבע מדינות שונות 
הונגריה וסלובקיה. מהילטון סופיה אפשר 
לצאת לטיולים בבולגריה, מקדוניה וסלוניקי 
ביוון. בעצם, כל חופשה מכילה בתוכה מגוון 
גדול של אפשרויות ומקומות שונים לבקר בהם, 
ובערב לחזור לאכול ולישון בנוחות המפנקת 

של הילטון. 

האוכל עושה את החופשה
המטבח הטעים, הביתי, עם הכשרות המוקפדת, 
העושר הבלתי נגמר של סוגי מאכלים יהודיים 
מעדות המזרח ואשכנז, הניחוחות המעלים 
זכרונות מתוקים מבית ההורים - זו החווייה 
שזוכים לה אורחי שינפלד בחופשת הקיץ. 
הקיץ בברטיסלבה ובסופיה יהנו הנופשים 
מארוחות בוקר וערב כשרות למהדרין ובשבת 
פנסיון מלא. בחדרי האוכל המפוארים של 
הילטון יהיו ברים ענקיים של בשרים, דגים, 
מרקים, סלטים וקינוחים מדהימים הכוללים 
עוגות, קונפיטורות ומעדנים. בין הארוחות 
במהלך היום יעמוד במלון הטרקלין האירי 
שיגיש מבחר עוגות טעימות, קינוחים, פירות 
משקאות  וגם  וחמה,  קרה  ושתייה  טריים 
אלכוהוליים וקוקטיילים מפתיעים. הכשרות 

בהשגחת הרה"ג משה נחשוני שליט"א. 

שינפלד - חותמת של מצויינות
שינפלד תיירות, בעלת 29 שנות ניסיון בתחום, 
עושים את המקסימום כדי שאתם, הנופשים, 
תרוויחו ותהנו בגדול. זה קורה בזכות רמת 
המקצועיות והמיומנות הגבוהה, הניסיון העצום 
ודרך הניהול הקפדנית.  בהפקת חופשות, 
חופשה מושלמת דורשת יכולות ניהול, ארגון 
ולוגיסטיקה מורכבים, זהו תהליך שמחייב 
שנים של ניסיון, ידע מקיף והמון אנשי צוות 
מיומנים. רק לשינפלד יש את היכולות לדקדק 
בפרטים הקטנים של הפקת החופשה, ואת 
כוח האדם המתאים למשימה. לכן, מאות 
לקוחות בוחרים בהם ומגיעים תמיד לאותה 
המסקנה: חופשה עם שינפלד היא החופשה 
ביותר.   הטוב  את  שרוצה  המושלמת  למי 

החופשה המושלמת
למי שרוצה 

את הטוב ביותר

יריד אוכל מוכן מידי יום שישי וערבי חג 
מבית מסעדת-

בקניה מעל 250& שניצלים ב-2.90& 
ל-100 גרם או זר פרחים חינם

פתוח מ-7:00 בבוקר עד 16:00 בצהריים

* יש כפל מבצעים * למציג קופון זה בלבד 
* בתוקף עד יום שישי ב‘ בתמוז 8/7/16

ז'בוטינסקי 92 ב"ב 
להזמנות: 03-5780459
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משרד הפנים

 

בחוף שבו לא תשמעו את קריאות המציל,
קחו בחשבון שהמציל לא ישמע את הקריאות שלכם.

שמרו על הכללים לרחצה בטוחה: 
מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל• 
נשמעים להוראות המציל• 
מתרחצים רק בשעות הרחצה המותרות • 

ע"פי הנחיות הרשות המקומית
שמים לב לצבע הדגל• 

לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים היכנסו: 
yam.org.il

אין אדם נכנס למקום סכנה!
אם אין מציל לא נכנסים!

טכנאי מזגנים - מזגנים זה אני!
מכירה  הרכבה  ניקוי  תיקון  פירוק

מזגן לחדר שינה

050-6861933  יוסף

בס“ד
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מאת: מנדי קליין

בני  העיריות  ראשי  קיימו  דופן  יוצא  ביקור 
ומודיעין עילית, במועצה המקומית מטה  ברק 
בנימין כאורחיו של ראש המועצה ויו"ר מועצת 

יש"ע מר אבי רואה.
בביקור השתתפו ראש עיריית בני ברק הרב 
יוסי  הרב  בעוזרו  מלווה  שהגיע  זייברט  חנוך 
צימעט, במ"מ הרב אברהם רובינשטיין ומנהלי 
העיר  ראש  השתתף  כן  כמו  בעירייה.  האגפים 

מודיעין עילית הרב יעקב גוטרמן.
שילה  באתר  התקיים  הסיור  של  מרכזו 
ראשי  לירושלים.  בקרבה  המצוי  הקדומה 
מוביל  הסיור  את  כאשר  באתר  סיירו  הערים 
ראש מועצת מטה בנימין מר אבי רואה יחד עם 

מנהלי אתר שילה הקדומה.
לאחד  שנחשב  באתר,  ביקורם  במהלך 
החרדי,  המטיילים  ציבור  בקרב  הפופולאריים 
התרשמו הרב זייברט והרב גוטרמן מהפעילות 
תכנים  המחשת  תוך  הנאה  המשלבת  במקום 

מהמשכן.
המיצג  הקרנת  בעת  היה  הביקור  של  שיאו 
האור קולי במגדל.  חברי המשלחת צפו במיצג 
יהודה  ע"י  החרדי  למגזר  במיוחד  שהותאם 

גרובייס. כמו כן סיירו הנוכחים בתצפית אשר 
את  חנה  התפללה  בו  המקום  על  משקיפה 

תפילתה הידועה.
בשילה התאסף כל העם במטרה לבנות משכן 
לעבודת  מקום  ולייחד  הברית,  לארון  קבע 
לשילה  ישראל  בני  הגיעו  וכאשר  הקורבנות 
זכו לקיים את כל המצוות התלויות בארץ כמו 
חולקו  אף  בשילה  וכדומה.  שמיטה  מעשרות, 
העתירה  שבו  המקום  וזהו  ישראל  בני  נחלות 

חנה בתפילתה.
נמצאים  הקדומה  שילה  המבקרים  באתר 
ובימים  המקראית,  שילה  העיר  של  שרידיה 
מנת  על  ארכיאולוגיות  חפירות  מתנהלות  אלו 
לחשוף עוד מהתוואי של העיר ולזכות לחזות 

איך נראתה העיר בזמן יהושע בן נון.
בשילה  קיימים  ההיסטורי  המימד  מלבד 
כאשר  חווייתיות  אטרקציות  מגוון  הקדומה 
קולי  אור  בחיזיון  לצפות  יכולים  המבקרים 
גבי  על  מוקרן  החיזיון  כאשר  הרואה  במגדל 
קיים  כן  הבראשיתי,  הנוף  רקע  על  זכוכיות 
באתר רחוב המלאכות הקדומות במסגרתן ניתן 
להשתתף בסדנאות ולחזות ברבות מהמלאכות 
צמר,  לטווית  אריגה  בית  כמו  בעבר  שנהגו 

ועוד.  חלילים  יצירת  כדים,  יצירת   – כדרות 
רבה  לאהדה  זוכה  במגדל  קולי  האור  המיצג 
בקרב מוסדות החינוך, תלמודי תורה, בתי ספר 
וסמינרים לבנות כאשר התכנים מפוקחים ביתר 

שאת.
אותה  בשילה  שהתקיימה  חגיגית  בישיבה 
אירח ראש מועצת מטה בנימין אבי רואה, אמר 
ראש עיריית מודיעין עילית הרב יעקב גוטרמן: 
אמות  לד'  ולהגיע  כאן  להתארח  "אנו שמחים 
היא  הקדומה  שילה  ישראל.  בארץ  חדשות 
האחדות  את  מרגישים  ואנו  אחדות  של  מקום 
שנוצרת כאן היום". הרב גוטרמן חלק שבחים 
הוא  רואה  "אבי  ואמר  המועצה  לראש  גם 
שיגיע  להתפלל  צריכים  שאנו  מיוחד  יהודי 
שם  מקדש  אבי  הנכונים.  במקומות  להשפיע 
שמים ברבים, מקפיד קלה כבחמורה יהודי יקר 
בקדנציה  זכיתי  ממנו.  ללמוד  יכולים  שכולנו 
הזו להעמיק את הקשר איתו. צריך להעמיק את 

הקשר הזה וליצור עוד ועוד שיתופי פעולה".
וחברי  ב"ב  עיריית  ראש  סיירו  כן  לפני 
במפעל  בשומרון,  ב"ב,  מעיריית  המשלחת 
קיום   לדו  סמל  מהווה  אשר  בברקן  ליפסקי 

כאשר מחצית מהעובדים הינם ערבים.

עם  מפגש  התקיים  מורה  באלון  בסיורם 
בשומרון  המתיישבים  מראשוני  קצובר  בני 
על  לתצפית  המשלחת  חברי  נעמדו  ובאיתמר 
שלושת הימים – ים התיכון, ים המלח והכינרת.

ומשלחת  ב"ב  עיריית  ראש  סיירו  בהמשך 
היישובים  אחד   - עלי  ביישוב  ב"ב,  עיריית 
המקומית  בתעשייה  וחזו  בבנימין  הגדולים 
במהלכו קיימו מפגש עם יו"ר היישוב מר עדו 
מאושר. כן נפגשו עם ראש הישיבה בעלי הרב 

אלי סדן.
לדברי ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט 
"אתר שילה הקדומה מציג את ההיסטוריה של 
חשוב  ולכן  מוחשית  מאד  בצורה  ישראל  עם 
ולחוות את כל מה שאירע  לבקר במקום הזה, 
אני בטוח שכל  ישראל לפני אלפי שנים.  לעם 
ויוכל  ההיסטוריה  את  יחוש  במקום  המבקר 

להבין טוב עוד יותר את אשר למד".
"אנחנו  אמר  רואה  אבי  מר  המועצה  ראש 
עם  היום.  אתכם  לארח  ומתרגשים  שמחים 
ישראל בנוי שבטים שבטים ואנו צריכים לעמול 
תקווה  אני  השונים.  השבטים  בין  לחבר  יחד 
בני  בין  חזק  חיבור  וליצור  גשר  למתוח  שנדע 

ברק ומודיעין עילית למתיישבים".

סיור מוניציפאלי
ראש עיריית ב"ב הרב חנוך זייברט ור"ע מודיעין 

עילית הרב יעקב גוטרמן סיירו יחד עם מ"מ ר"ע ב"ב 
הרב אברהם רובינשטיין ומנהלי האגפים בעירייה, 

באתר שילה הקדומה כאורחי ראש מועצת מטה בנימין 
אבי רואה

 ראשי הערים בסיור בשילה הקדומה 

מדי יום חמישי

צ'ולנט בשרי ביתי 

מיוחד!

(חצי קילו 18& בלבד!)

עורכים שבת חתן?

7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

מרק תימני הכולל: 
עוף, תפו"א, ירקות, חילבה, 

סחוג, לחוח ופיתות

שפע מטעמים
”הטעם שלכם השפע שלנו“

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

חגיגה של טעמים וסגנונות: 
בשרים, עופות, דגים, תוספות, סלטי הבית 

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, ביהכנ"ס במקום

www.shefam.net | חניה במקום, רח' ר' עקיבא 5 פ"ת. גישה לנכים
להזמנות: 052-8838186שעות פתיחה: חמישי: 17:00-23:00 | שישי: 8:00-14:00

מינימום הזמנה 30 איש | 250 ₪ לאדם לשבת מושלמת!

מבצע ענק לאירועים!!!מבצע לכל סוגי האירועים! מבצע לכל אירוע 
קינוח גלידה 

על חשבון הבית!

בקניה מעל 
&100

סלט חינם!

3 חלות

20& לסועד!30& לסועד!
 &10 רק-

רק-

רק-

כולל לחמניות!



שרדי ■ מחלקת כלי בית אביזרים ומתנות ■ מחלקת ריהוט ואיחסון עצמי מפלסטיק
שמל ביתיים ■ מחלקת צעצועים ■ מחלקת ציוד מ

ח
מוצרי 

טקסטיל ■ מחלקת אינסטלציה ואמבטיה ■ מחלקת כלי ניקוי וחומרי ניקוי ■ מחלקת 
יצחק נפחא 3 בני ברק | טל. 03-5788227מחלקת רכב ■ מחלקת 

‹‹ שעות פתיחה: 
א'-ה': 9:00-23:00, רצוף

יום ו’: 8:30-14:00

שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב

*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד

3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200

פותחים את הקיץ עם
חנות הכל לבית הזולה ביותר בעיר

השני ב- 50%

18 ליטר

&219

+ פרופילה 
5 ק”ג 

מתנה

סופר גארד יעקובי 

בריכת עמודים

כירת גז\ ניידת במזוודה
 

רק- 89&

VOLF מקדחה
630 חלקים

VOLF מברגה
V12

ארון דגם: 700
רוחב: 40 ס”מ
גובה: 
184 ס”מ
עומק: 
40 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן

שולחן מחשב
דגם: 204
רוחב: 108 ס”מ
גובה: 82.5 ס”מ
עומק: 45 ס”מ
צבעים: שיטה 

ארון דגם: 702
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ
צבעים: מייפל לבן 
שיטה

ארוןדגם: 703
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן

ספריות
דגם: 610
רוחב: 60 ס”מ
גובה: 
180 ס”מ
עומק: 
24 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן
שיטה

ארון דגם: 707
רוחב: 160 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ
צבעים: פישתן
שיטה

ספרה
דגם: 611
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 180 ס”מ
עומק: 30 ס”מ
צבעים: מייפל לבן 
שיטה

לפנאי וחופש                          רהיטי איכות - תוצרת הארץ שיפוץ ותחזוקת הבית

רק- 269&

אופניBMX בסידן
כל המידות 
 -מ-  20’  12’

רק- 179&

עגלה מתקפלת
 עד 100 ק”ג

רק- 14990&

גגון אוניברסלי

ניתן להזמין גגונים 
לכל סוגי הרכב

רק- 17990&

ארונית
 4 מגירות
דמוי תחרה

סל כביסה
פינתי

רק- 5490&

הגיע מבחר ענק של ציוד ים 
          מבית

בריכות, מצופים, משקפת, 
גלגל ים, מזרונים ועוד..

הגיעו משקפות שחיה 
6990&אופטיות 

רק- 15990&

רק- 17990&

סולם מתכת 3 
שלבים

רק- 14990&

צינור השקיה
20 ליטר
+ אביזרים

רק- 6990&

כסא קלאב

רק- 2990&

תיק אכסון לגג הרכב
425 ליטר

רק- 15990&

סופרקריל טמבור 

18 ליטר

&23990
5 ליטר

&9990

רק- 79&

רק- 15990&

רק- 22990&

רק- 139&

הידרו 
אמייל 
5 ליטר
צבע לדלתות על 
בסיס מים ללא 
ריח

מבחר ענק 
של סירים 
מבית

רק- 299&

גוף תאורה 
צמוד תקרה
45W לד

ברז פרח 

ראש מקלחת
גדול במיוחד
+ מוט מהקיר

5
שנות

אחריות

רק- 165&

רק- 3490&

אבוב ענק + ידיות

שולחן מתקפל
מזוודה

רק- 149&

מבחר וילונות צל
מבית ‘אור סאן’

סירה
גודל 
127*80
+משוט
+משאבה

רק- 7990&

אופניי הילוכים
21 הילוכי שימנו
’20   ’24 
מעצור V איכותי

-

רק- 449&

122*122
עומק 33 ס”מ
על עמודים ללא ניפוח

5
שנות

אחריות

9:00-23:00בין השעות:כל יוםפתוח 

כוכב
החודש

כוורת דגם: 618
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 84.5 ס”מ
עומק: 29.5 ס”מ

צבעים: שיטה  וקרם 

צידנית כתר
 35 ליטר

במקום- 379&

ישבנון

רק- 9990&

במקום- 300&

רק- 300&

במקום- 395&במקום- 675&

רק- 300&רק- 520&

במקום- 345&
במקום- 1059&

רק- 860&

במקום- 279&במקום- 590&

רק- 200&רק- 430&

רק- 270&

רק- 220&
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תעודת הקורה למזכ"ל האו"ם
מזכ"ל האו"ם שהגיע במסגרת ביקור פרידה מתפקידו 
לסיור בישראל ביקש להיפגש עם ראשי ארגון זק"א 

שהפכו לגוף מייעץ ומשקיף רשמי באו"ם

 יו"ר זק"א מעניק תעודת הוקרה למזכ"ל האו"ם באן קי-מון 

מאת: מנדי קליין

השבוע  הגיע  קי-מון,  באן  האו"ם,  מזכ"ל 
לביקור פרידה בישראל לקראת סיום תפקידו. 
במהלך שהותו בארץ נפגש עם נשיא המדינה 
מר  הממשלה  ראש  ועם  ריבלין  ראובן  מר 

בנימין נתניהו ובאירועים שונים בארץ.
מצידו  מרגשת  למחווה  זכה  זק"א  ארגון 
של מזכ"ל האו"ם באן קי מון, כאשר במהלך 
ביקורו באוניברסיטת תל-אביב, בה קיבל תואר 
דוקטור של כבוד, ביקש לפגוש את נציגי ארגון 
גוף  של  מעמד  קיבל  לאחרונה  רק  אשר  זק"א 
מייעץ ומשקיף רשמי באו"ם, כחלק מהפעילות 

חובקת העולם של הארגון ומתנדביו.
למזכ"ל  העניק  זהב  משי  יהודה  זק"א  יו"ר 
על  כאות  מיוחדת,  הוקרה  תעודת  האו"ם, 
עמידתו לימין הארגון וכחלק משיתוף הפעולה 
של ארגון זק"א והאו"ם, יחד עם שגריר ישראל 

ארגון  לימין  עומד  אשר  דנון  דני  מר  באו"ם 
לעיתים  מעורב  ואשר  רבות  שנים  מזה  זק"א 
הארגון;  של  הבינלאומית  בפעילות  קרובות 
ומר מיכאל מירילשוילי, נשיא הכבוד של ארגון 
זק"א ואשר ידיו רב לו בפעילות הארגון בשנים 
הבינלאומיות  היחידות  מפקד  וכן  האחרונות; 

של זק"א מר מתי גולדשטיין.
והודה  התרגשותו  את  הביע  האו"ם  מזכ"ל 
מקום  בכל  הארגון  פעילות  על  זק"א  ליו"ר 
בהמשך  ודת.  גזע  בין  להבדיל  מבלי  שהוא 
נקבעה פגישה להמשך שיתוף הפעולה והידוק 

היחסים.
יו"ר זק"א יהודה משי זהב אמר: "התרגשנו 
ומנציגי  החוץ  ממשרד  ההזמנה  את  לקבל 
האו"ם לפגוש את מזכ"ל האו"ם, אנו שמחים 
ברחבי  האו"ם  בפעילות  חשוב  חלק  לקחת 
זרוע מבצעת להגן על שלומם  ולהוות  העולם 

וחייהם של אזרחי העולם".

קיבלנו הוראת מרן: ב'אשפר' 
ממשיכים בהוזלת מחירים

אחרי ההצלחה של מבצעי הפסח, במותג הבשר 'אשפר', ממשיכים 
במהפכת המחירים שיוזילו את מחירי העופות לבני התורה  "מרן 

ראש הישיבה הגר"ש כהן, ביקש מאיתנו לא לעצור ולהוזיל גם 
במהלך השנה", אומרים באשפר

מאת: יחיאל חן

בשורת  יוצאים  'אשפר'  הבשר  במותג 
ההצלחה  בעקבות  זאת  מיוחדים,  מבצעים 
הגדולה במבצעי הוזלת המחירים בחג הפסח, 
שנערכו בעקבות הוראתו של מרן ראש הישיבה 
ראשי  את  אליו  שזימן  שלום,  חכם  הגאון 
מחירי  להוזלת  "תפעלו  מהם  וביקש  'אשפר' 

הבשר והעוף למען בני התורה".
"כזכור,  מספר:  שוחחנו  עמו  באשפר  גורם 
מחירי  של  דרמטית  להורדה  פעלנו  בפסח 
מרן  בהוראת  זאת  הבשר,  במחירי  וגם  העוף, 
המשוער,  מעל  הצליח  המבצע  הישיבה,  ראש 
בבשר  החג  את  לכבד  יכלו  תורה  בני  ואלפי 
בעקבות  יד.  בהישג  ובמחיר  ומהודר  משובח 
ההצלחה מרן ראש הישיבה זימן שוב את ראשי 
ולהמשיך  לעצור,  לא  מהם  וביקש  'אשפר' 

במהפכה החשובה".
לפי  ורק  אך  שפועלים  "כמי  מוסיף:  הגורם 
להענות  מיהרנו  הישיבה,  ראש  מרן  הוראות 
לבקשה, וכעת אנו יוצאים שוב בשורת מבצעים 
שיוזלו  העופות,  במחירי  בעיקר  מיוחדים, 
ברמה ניכרת. אנו שמחים לקיים את בקשת מרן 
השבת  את  ולענג  לכבד  התורה  לבני  ולאפשר 
של  והאיכותיים  המשובחים  והעופות  בבשר 

'אשפר'".
בשיווק  מהפכנית  תכנית  מציגים  ב'אשפר' 
המוצרים, ומתכננים לפתוח נקודות מכירה בכ-
20 מקומות ברחבי הארץ, בהם העופות ימכרו 

את  להשיג  ניתן  שיהיה  כך  לצרכנים,  ישירות 
העופות במחירים הזולים בכל רחבי הארץ. 

אותם:  המוביל  המוטו  את  מציגים  אשפר 
כמובן  היא  הכשרות,  ומחיר.  איכות  כשרות, 
בפיקוחו  ציון  נווה  בד"ץ  שיש,  מהמהודרות 
הישיר של מרן הגר"ש כהן, שהעיד בכתב ידו 

כי "הכל נעשה בתכלית ההידור".
עוד הוסיף מרן ראש הישיבה וברך את ראשי 
הבד"ץ ואשפר: "הדואגים ומקפידים במסירות 
המהדרין  מן  למהדרין  כשרות  על  ובנאמנות 
בתכלית ההדור. יהי רצון שחפץ ה' בידם יצלח 
יפנו  אשר  ובכל  ידם  מתחת  תקלה  תצא  שלא 

ישכילו ויצליחו ויאכלו ענווים וישבעו".
ב'אשפר',  ומפורסמת.  ידועה  האיכות, 
בניגוד לחברות מתחרות, לא מזריקים כלל מים 
 100% מקבלים  ואתם  לבשר,  תוספות  ושאר 
בשר איכותי. בנוסף הבקר של 'אשפר', נשחט 
אך ורק בארגנטינה הידועה בטיב הבשר שלה 

הנחשב ל"טוב והאיכותי בעולם".

 הרב יצחק עובדיה עם מרן הגר"ש כהן 

מטעמי שלמה
הרב שך 3 ב"ב טל':03-6185871

באגט/פיתה
מוקפץ עוף | המבורגר

שניצל | נקניקיות
אפיה וטיגון במקום 
כולל צ'יפס וחמוצים

קבב 
הבית

מבצע מטורף:

פתוח במוצ"שטל': 03-5799991

הרב ש"ך 6 (צמוד לאיצקוביץ) 
03-5799991 טלפון: 

מפספסיםכאלו לאמבצעים

₪20
₪20

קיגל איטריות 
רק- 14&מקמח שנטחן לאחר פסח 

קיגל תפו"א
רק- 10&ללא גלוטן/ללא קמח

בילקעס/ 
ב- 10&בילקעס חיטה מלאה 

בורקס ורוגלעך
רק- 19&אפייה במקום

מעל 1 ק"ג

סלטים של 
סבא שליימלה

ב- 30&מעל 60 סוגים 

10 

5 
סוגי סלטים
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בעולם האסוציאציות, שוקולד מתקשר לרגעים של אושר 
טוב  שוקולד  של  שקוביה  מסכימים  כולם  טוב.  רוח  ולמצב 
שלשוקולד  שיאמרו  ויש  יותר,  לנעים  רגע  כל  להפוך  יכולה 
שוקולד  השקת   לרגל  הבריאות...  עם  מיטיבות  סגולות  אף 
'ספלנדיד' של עלית בכשרות הבד"צ העדה החרדית, החלטנו 

ללמוד על 'ספלנדיד' בפרט ועל שוקולד ככלל.

מה בעצם סוד קסמו של שוקולד הספלנדיד? 
מרכיב מוצקי הקקאו בספלנדיד הוא שעושה את ההבדל - 
דבר ידוע בעולם הוא שככל שאחוזי מוצקי הקקאו בשוקולד 

גבוהים, כך גם איכותו של השוקולד גבוהה.
את הספלנדיד מרכיבים 5 סוגים של פולי קקאו שמגיעים 
ממרכז אמריקה, מערב אפריקה ודרום מזרח אסיה – שילוב 
הטעם  ואת  שלו  הייחודית  הארומה  את  לספלנדיד  שמעניק 

המשובח.
הקקאו  ממרכיבי  פותח   - ספלנדיד  מריר  שוקולד  מתכון 

האיכותיים ביותר שיש בעולם:
1. בחרנו בקפידה פולי קקאו איכותיים מהזן הטוב

ביותר- זן הקריולו.
2. ערבבנו קקאו ממקורות שונים בעולם על מנת להגיע

לתערובת מוקפדת אשר תעניק לשוקולד טעם מריר
איכותי עם ארומות נהדרות ומרקם נעים.

3. הקפדנו לשלב כמויות קקאו ממקורות שונים
ולהגיע לאחוז מוצקי קקאו אשר יאפשר לצרכן

ליהנות מהסגולות של קקאו איכותי מבלי להתפשר
על הטעם.

4. תהליך הייצור במפעל הותאם במדויק לאחוזי הקקאו
לטעם  להגיע  מטרה  מתוך  מכיל,  שהמוצר  הגבוהים 

והמרקם האיכותי של ספלנדיד.

איך טועמים שוקולד איכותי?
יש לוודא שהחך שלנו ניטרלי, לא כדאי לעשן לפני טעימת 

שוקולד, לשתות קפה וכו'.
לבן/קרקר  לחם  אכילת  ע"י  בפה  הטעמים  את  לנטרל  יש 

ללא מלח או מים מינרלים.
נטעם את השוקולד בטמפרטורת החדר ולא ישר מהמקרר 

או ממקום חם.
שלנו  לחושים  ומודעים  קשובים  שיותר  כמה  להיות  ננסה 

בזמן הטעימה:
צבע  בעל  מבריק,  שוקולד  הוא  איכותי  שוקולד   - מראה 

אחיד, עם פני שטח חלקים וללא סימני הלבנה.
קול - שבירת שוקולד איכותי צריכה להיות מלווה בקול חד 

וברור ולא צליל עמום או מתפורר.
ריח - ריח השוקולד צריך להיות בהתאם לסוג השוקולד: 
הריח  גבוה  מוצקים  אחוז  עם  שוקולד  טועמים  אנחנו  כאשר 
צריך להיות ריח חזק של קקאו עם נגיעות של וניל ולעיתים 
לפני  השוקולד  את  להריח  ניתן  פירותית.  קפה/ארומה 
הטעימה , ובזמן שהשוקולד נמס בפה יש לשים לב לארומות 

שעוברות מהפה אל האף.
להתמוסס  לשוקולד  לתת  יש  ביותר.  החשוב   - טעם 
מנת  על  מעט  השיניים  עם  אותו  לשבור  ניתן  בפה,  באיטיות 
כדאי  לא  אך  והארומות,  הטעמים  ומעבר  ההמסה  את  לזרז 
ללעוס ולבלוע במהירות. יש לשים לב איך השוקולד מתפזר 
בפה, האם הוא נעלם מהר מן הפה ואיזו תחושה וטעמים הוא 

משאיר אחריו.

שוקולד לבוגרים שביננו...
מי שיודע להעריך שוקולד, יודע להעריך את איכויותיו של 
'ספלנדיד'. בגלל טעמו המריר מעט הילדים הקטנים שלנו לא 
שוקולד  בהחלט  הוא  ספלנדיד  לטעם,  מיד  יתחברו  בהכרח 
ששמורה  הנאה  המבוגרים  לנו  שמשאיר  מה  עניין...  למביני 

רק לנו. 
מסתבר שלשוקולד יש השפעה חיובית על מצב רוחנו, לא 
רק בזכות טעמו המעולה. התירמין והפנילאתלאמין - רכיבים 
ויש בידם את  המצויים  בקקאו  נמצאו קשורים למצב הרוח 

מרכיבים  ומיוחדת.  נפלאה  הרגשה  לנו   להעניק  האפשרות 
אלו, בנוסף כמובן לטעם הנהדר של הקקאו, ידועים כתורמים 
למצב הרוח הטוב ולעיתים אף לירידה ברמת המתח והעייפות 

ולכן רבים מאתנו כל כך אוהבים את השוקולד.
איך אומרים שוקולד באצטקית?

ופינוק,  מותרות  המסמל  כמוצר  בתרבותנו  נתפס  שוקולד 
אך נראה כי תפיסה זו החלה עוד הרבה לפני המאה הקודמת. 
האינדיאנים  היו  הקקאו  משקה  את  צרכו  אשר  הראשונים 
באמריקה, משקה הקקאו נחשב היה למשקה מחזק המשיב 
בתקופת  ומבוקש.  יוקרתי  מאוד  היה  ולכן  הנעורים  כח  את 
השוקולד  הפך  האצטקים,  שליט  מונטסומה,  של  שלטונו 
ליוקרתי אף יותר כאשר מונטסומה התיר את שתיית הקקאו 
רק לגברים בעלי מעמד גבוה במיוחד. האמונה הרווחת בקרב 
האצטקים הייתה כי "כוס מהמשקה מאפשרת ללכת יום שלם 

ללא אוכל ושתייה".

הזהב החום...
לתוך  גם  המשיכו  בשוקולד  והעיסוק  היוקרה  אווירת 
בידי  ורק  אך  בקקאו  שימוש  נעשה  במהלכה  ה-17,  המאה 
האריסטוקרטיה הספרדית, שכן מחירו באותה התקופה היה 
מאוד גבוה והמתכון להכנת השוקולד נשמר כסוד למורמים 

מעם, במשך שנים רבות.
במאות מאוחרות יותר הופץ הסוד להכנת המאכל והמשקה, 
אך השוקולד עדיין נשאר כמותרות וכדבר אותו נהוג לצרוך 

בכמויות קטנות יחסית.
גם  ממשיך  הגוף  על  השוקולד  השפעות  סביב  המחקר 
מדעיים  מאמרים  ויותר  יותר  האחרונות   ובשנים  אלו  בימים 
מחזקים  את הטענה כי שוקולד העשיר במוצקי קקאו טומן 
בחובו יתרונות רבים לגופנו כל עוד צורכים ממנו במידה ולא 
בהגזמה. מחקרים נוספים אף מראים שבני המאיה אכן צדקו, 
"פירות   SMARTFRUIT כ-  היום   מוגדרים  הקקאו  ופולי 
וחומרים מיטיבים רבים  על" העשירים במיוחד בנוגדי חמצון 

אחרים.
כך שלא משנה אם בשל הטעם הנפלא או בשל הסגולות 
ליהנות  הסיבות  כל  את  לכם  יש  לשוקולד,  המיוחסות 
העדה  בד"צ  בכשרות  עכשיו  לכם  המוגש  מ'ספלנדיד', 

החרדית.

ספלנדיד, שוקולד 
משובח למבינים!
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בעולם האסוציאציות, שוקולד מתקשר לרגעים של אושר 
טוב  שוקולד  של  שקוביה  מסכימים  כולם  טוב.  רוח  ולמצב 
שלשוקולד  שיאמרו  ויש  יותר,  לנעים  רגע  כל  להפוך  יכולה 
שוקולד  השקת   לרגל  הבריאות...  עם  מיטיבות  סגולות  אף 
'ספלנדיד' של עלית בכשרות הבד"צ העדה החרדית, החלטנו 

ללמוד על 'ספלנדיד' בפרט ועל שוקולד ככלל.

מה בעצם סוד קסמו של שוקולד הספלנדיד? 
מרכיב מוצקי הקקאו בספלנדיד הוא שעושה את ההבדל - 
דבר ידוע בעולם הוא שככל שאחוזי מוצקי הקקאו בשוקולד 

גבוהים, כך גם איכותו של השוקולד גבוהה.
את הספלנדיד מרכיבים 5 סוגים של פולי קקאו שמגיעים 
ממרכז אמריקה, מערב אפריקה ודרום מזרח אסיה – שילוב 
הטעם  ואת  שלו  הייחודית  הארומה  את  לספלנדיד  שמעניק 

המשובח.
הקקאו  ממרכיבי  פותח   - ספלנדיד  מריר  שוקולד  מתכון 

האיכותיים ביותר שיש בעולם:
1. בחרנו בקפידה פולי קקאו איכותיים מהזן הטוב

ביותר- זן הקריולו.
2. ערבבנו קקאו ממקורות שונים בעולם על מנת להגיע

לתערובת מוקפדת אשר תעניק לשוקולד טעם מריר
איכותי עם ארומות נהדרות ומרקם נעים.

3. הקפדנו לשלב כמויות קקאו ממקורות שונים
ולהגיע לאחוז מוצקי קקאו אשר יאפשר לצרכן

ליהנות מהסגולות של קקאו איכותי מבלי להתפשר
על הטעם.

4. תהליך הייצור במפעל הותאם במדויק לאחוזי הקקאו
לטעם  להגיע  מטרה  מתוך  מכיל,  שהמוצר  הגבוהים 

והמרקם האיכותי של ספלנדיד.

איך טועמים שוקולד איכותי?
יש לוודא שהחך שלנו ניטרלי, לא כדאי לעשן לפני טעימת 

שוקולד, לשתות קפה וכו'.
לבן/קרקר  לחם  אכילת  ע"י  בפה  הטעמים  את  לנטרל  יש 

ללא מלח או מים מינרלים.
נטעם את השוקולד בטמפרטורת החדר ולא ישר מהמקרר 

או ממקום חם.
שלנו  לחושים  ומודעים  קשובים  שיותר  כמה  להיות  ננסה 

בזמן הטעימה:
צבע  בעל  מבריק,  שוקולד  הוא  איכותי  שוקולד   - מראה 

אחיד, עם פני שטח חלקים וללא סימני הלבנה.
קול - שבירת שוקולד איכותי צריכה להיות מלווה בקול חד 

וברור ולא צליל עמום או מתפורר.
ריח - ריח השוקולד צריך להיות בהתאם לסוג השוקולד: 
הריח  גבוה  מוצקים  אחוז  עם  שוקולד  טועמים  אנחנו  כאשר 
צריך להיות ריח חזק של קקאו עם נגיעות של וניל ולעיתים 
לפני  השוקולד  את  להריח  ניתן  פירותית.  קפה/ארומה 
הטעימה , ובזמן שהשוקולד נמס בפה יש לשים לב לארומות 

שעוברות מהפה אל האף.
להתמוסס  לשוקולד  לתת  יש  ביותר.  החשוב   - טעם 
מנת  על  מעט  השיניים  עם  אותו  לשבור  ניתן  בפה,  באיטיות 
כדאי  לא  אך  והארומות,  הטעמים  ומעבר  ההמסה  את  לזרז 
ללעוס ולבלוע במהירות. יש לשים לב איך השוקולד מתפזר 
בפה, האם הוא נעלם מהר מן הפה ואיזו תחושה וטעמים הוא 

משאיר אחריו.

שוקולד לבוגרים שביננו...
מי שיודע להעריך שוקולד, יודע להעריך את איכויותיו של 
'ספלנדיד'. בגלל טעמו המריר מעט הילדים הקטנים שלנו לא 
שוקולד  בהחלט  הוא  ספלנדיד  לטעם,  מיד  יתחברו  בהכרח 
ששמורה  הנאה  המבוגרים  לנו  שמשאיר  מה  עניין...  למביני 

רק לנו. 
מסתבר שלשוקולד יש השפעה חיובית על מצב רוחנו, לא 
רק בזכות טעמו המעולה. התירמין והפנילאתלאמין - רכיבים 
ויש בידם את  המצויים  בקקאו  נמצאו קשורים למצב הרוח 

מרכיבים  ומיוחדת.  נפלאה  הרגשה  לנו   להעניק  האפשרות 
אלו, בנוסף כמובן לטעם הנהדר של הקקאו, ידועים כתורמים 
למצב הרוח הטוב ולעיתים אף לירידה ברמת המתח והעייפות 

ולכן רבים מאתנו כל כך אוהבים את השוקולד.
איך אומרים שוקולד באצטקית?

ופינוק,  מותרות  המסמל  כמוצר  בתרבותנו  נתפס  שוקולד 
אך נראה כי תפיסה זו החלה עוד הרבה לפני המאה הקודמת. 
האינדיאנים  היו  הקקאו  משקה  את  צרכו  אשר  הראשונים 
באמריקה, משקה הקקאו נחשב היה למשקה מחזק המשיב 
בתקופת  ומבוקש.  יוקרתי  מאוד  היה  ולכן  הנעורים  כח  את 
השוקולד  הפך  האצטקים,  שליט  מונטסומה,  של  שלטונו 
ליוקרתי אף יותר כאשר מונטסומה התיר את שתיית הקקאו 
רק לגברים בעלי מעמד גבוה במיוחד. האמונה הרווחת בקרב 
האצטקים הייתה כי "כוס מהמשקה מאפשרת ללכת יום שלם 

ללא אוכל ושתייה".

הזהב החום...
לתוך  גם  המשיכו  בשוקולד  והעיסוק  היוקרה  אווירת 
בידי  ורק  אך  בקקאו  שימוש  נעשה  במהלכה  ה-17,  המאה 
האריסטוקרטיה הספרדית, שכן מחירו באותה התקופה היה 
מאוד גבוה והמתכון להכנת השוקולד נשמר כסוד למורמים 

מעם, במשך שנים רבות.
במאות מאוחרות יותר הופץ הסוד להכנת המאכל והמשקה, 
אך השוקולד עדיין נשאר כמותרות וכדבר אותו נהוג לצרוך 

בכמויות קטנות יחסית.
גם  ממשיך  הגוף  על  השוקולד  השפעות  סביב  המחקר 
מדעיים  מאמרים  ויותר  יותר  האחרונות   ובשנים  אלו  בימים 
מחזקים  את הטענה כי שוקולד העשיר במוצקי קקאו טומן 
בחובו יתרונות רבים לגופנו כל עוד צורכים ממנו במידה ולא 
בהגזמה. מחקרים נוספים אף מראים שבני המאיה אכן צדקו, 
"פירות   SMARTFRUIT כ-  היום   מוגדרים  הקקאו  ופולי 
וחומרים מיטיבים רבים  על" העשירים במיוחד בנוגדי חמצון 

אחרים.
כך שלא משנה אם בשל הטעם הנפלא או בשל הסגולות 
ליהנות  הסיבות  כל  את  לכם  יש  לשוקולד,  המיוחסות 
העדה  בד"צ  בכשרות  עכשיו  לכם  המוגש  מ'ספלנדיד', 

החרדית.

 ספלנדיד, שוקולד 
 משובח למבינים!
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סולטן
מוצרי חשמל

בירינבוים 21  |  שעות פתיחה: א'-ה', 16:30-21:00, יום ו' 10:00-13:00
להזמנות: 03-5744374 | 054-8440229

המבצעים שיקררו  אתכם
מזגן

שרות ואחריות 
אלקטרה
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מכונת כביסה
 7 ק"ג | 1200 סל"ד
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מאת: מנדי כץ

אלרגניים  ילדים  אצל  אלרגיות  תגובות 
עלולים לסכן חיים. כך היה גם עם פעוטה כבת 
שנה שהובהלה למיון 'טרם' בירושלים כשהיא 

סובלת מקוצר נשימה ומזילת ריר. 
בתשאול הרפואי הראשוני סיפרה האם, כי 
היא ניסתה בפעם הראשונה לגמול את הילדה 
מיד  בתחליף.  להאכילה  והחלה  אם,  מחלב 
גילתה  הבקבוק,  את  לשתות  שהחלה  לאחר 
האם פריחה על גופה של התינוקת תוך שהיא 
מתחילה להקיא. מייד עם הגיעה סמוך למיון 
של  מצבה  החלה  לירושלים,  בכניסה  'טרם' 
מקוצר  סבלה  והיא  עוד  להדרדר  התינוקת 

נשימה והחלה להזיל ריר. 
הוכנסה  היא  התינוקת  של  הגיעה  עם 
שהצוות  תוך  במיון  ההלם  לחדר  מיידית 

הרפואי בראשותו של ד"ר דוד זלוטניק, החלו 
תרופות  מתן  תוך  מיידיות  רפואיות  בפעולות 
של  מצבה  את  לייצב  והצליחו  ורידיות,  תוך 

התינוקת. 
שוחררה  נוסף  טיפול  ומתן  השגחה  לאחר 

התינוקת לביתה במצב טוב. 
דחופה  לרפואה  מומחה  זלוטניק,  דוד  ד"ר 
כי  מציין  'טרם'  רשת  של  הרפואי  והמנהל 
"תגובות אלרגיות במיוחד בגיל צעיר יכולות 
כמו  חיים  לסכן  ועלולות  במהירות  להתפתח 
במקרה זה.  טוב עשתה האם  שהגיעה מיידית 
חיכתה  ולא  התסמינים  הופעת  תחילת  עם 
ואומר:  מוסיף  זלוטניק  ד"ר  להידרדרות". 
"בכל מקרה שנותנים לתינוק אוכל חדש, טוב 
לשים לב שלא מתפתחת פריחה, קוצר נשימה 

וכדומה".

מאת: אלי שניידר

תורה  של  לכבודה  ונכבד  מפואר  באירוע 
וקדושה, נערך ערב מרגש ומרומם עבור ציבור 
יקר וחשוב הפועל לריבוי הטהרה בכל קצוות 
מקדשנו  בית  שריד  יד  שעל  באולם  הארץ, 
ובהשתתפות נשיא הארגון הרב בן ציון מוצפי 
שליט"א ורב הכותל והמקומות הקדושים הרב 
שולחנות  סביב  שליט"א.  רבינוביץ  שמואל 
שהתרגשו  הרבים  המתאספים  ישבו  ערוכים 
ביותר לבוא אל המעמד, המייקר ומעריך את 
והטהרה  הקדושה  גבולות  להרחבת  פועלם 
שהתכבדו  הנוכחים  בין  מגוריהם.  במקום 
שזה  כאלה  גם  נכחו  באירוע  חלק  ליטול 
בעולמה  הראשונה  פסיעתם  את  פסעו  עכשיו 
של תורה וטהרה, ושמעו בפעם הראשונה את 
תלויה  זה  בכל  אשר  העניין  וחשיבות  עוצמת 
ועומדת בנייתו של העם היהודי ובסיסו של כל 

בית בישראל.    
באירוע  ציינו  הבית'  'טהרת  ארגון  ראשי 
המקוואות  בבניית  ההצלחה  את  רב  בסיפוק 
אשר  בדרך  השותפים  לכל  והודו  הארץ  בכל 
ישראל  בארץ  הטהרה  לשמירת  מסייעים 
הכללי,  בציבור  המודעות  להגברת  וכן 
ע"י  שקמה  החדשה  המציאות  לאחר  ובפרט 
נוחים  פאר  במקוואות  הבית'  'טהרת  ארגון 
ומשוכללים המסייעים לכל הבאים בשעריהם 
מרומים  להיות  הטהרה,  בדרכי  להתעלות 

ולחיות את חייהם בחיי קדושה. 
המשתתפים  האזינו  ארוכות,  שעות  משך 
שחיזקו,  הבית'  'טהרת  ארגון  רבני  לשיחות 
ההלכתיים  בנושאים  והדריכו  עודדו 
נשיא  הארגון.  מפעלות  של  וההשקפתיים 
מוצפי  ציון  בן  הרב  הגדול  הגאון  הארגון, 
יותר  מתאים  אין  כי  בדבריו  אמר  שליט"א 
תורה  מתן  חג  בערב  שכזו  ההתכנסות  מאשר 
בכדי  וקדשתו",  העם  את  "הגבל  נאמר  בו 
לשבת יחדיו ולייקר את כל העושים במלאכת 
הקמת המקוואות בהידור רב ובפיקוח הלכתי, 

ראוי  כלי  להיות  צריך  התורה  את  "לקבל 
שזכיתם  אשריכם   – זאת  להחזיק  ומתאים 
להיות מהעושים כדי שלכל יהודי מעם ישראל 
יהיה את האפשרות להיטהר ולהתברך בברכות 
התורה". בכאב גדול ובקול דומע מנה הגאון 
הרב מוצפי שליט"א רשימת יישובים ושכונות 
רק  עוד  שזה  מציין  כשהוא  מקווה,  אין  בהם 
חלק קטן ויש לדאבוננו מאות מקומות נוספים 
כי  תפילה  "כולנו  מקוואות.  בכלל  אין  בהם 
לראות  ונזכה  מארצנו  הזאת  החרפה  תסור 
במהרה בבניינם של עוד מקומות טהרה בכל 
יישוב ושכונה, אכי"ר" סיים הגאון הגדול הרב 

בן ציון מוצפי שליט"א. 
הרב  הקדושים,  והמקומות  הכותל  רב 
בדבי שבח  הפליג  רבינוביץ שליט"א  שמואל 
בכמה  הנוכחים  את  והדהים  הארגון  לראשי 
סיפורים מרגשים ומעוררים על אלו שהצטרפו  
וזכו  והטהרה  הקדושה  גבולות  את  והרחיבו 

לדברים הרבה.
שעה  בכינוס  התרחש  במיוחד  מרגש  רגע 
להב  אודי  אל"מ  המשתתפים,  בפני  שדיבר 
סיפר  אשר  בחיה"א,  עובדה  בסיס  מפקד 
שותף  להיות  בחלקו  שנפל  הרב  האושר  על 
במקומות  ונכחתי  "חוויתי  הארגון,  לפעילות 
רבים ולמדתי כי השמירה הכי טובה ומיוחדת 
שיש זה הטהרה אשר ללא ספק ארגון טהרת 
ויוזם  שפועל  בשטח  החלוץ  הוא  הבית 
במקומות אשר לפניהם אף אחד לא פעל כלום 

בכדי שיהיה לכל יהודי את האפשרות".

רופאי מיון 'טרם' הצילו את חייה של תינוקת 
שפיתחה אלרגיה לתחליף חלב   ד"ר דוד 

זלוטניק, המנהל הרפואי של 'טרם': "טוב עשתה 
האם  שהגיעה מיידית עם תחילת הופעת 

התסמינים ולא חיכתה להידרדרות"

ארגון טהרת הבית קיים כנס חיזוק למתקרבים 
מהמושבים והקיבוצים

כך ניצלו חייה של התינוקת 
שפיתחה אלרגיה לתחליף חלב

ובאו כולם בברית יחד



נועם 1 - מיני בר יחודי בעל פטנט רשום, המותר לשימוש בשבת במים החמים והקרים. 
המכשיר בעל טכנולוגיה חדשנית בלעדית הנוחה לשימוש וכשרה למהדרין מן המהדרין 
בכשרות המהודרת של הבד"ץ יורה דעה ומכון מדעי טכנולוגי להלכה של הרב הלפרין.

צלצלו עכשיו: 8510*
מים קרים וחמים בשבת

פטנט רשוםבכשרות מהודרת

משווק מורשה 

פתרון טכנולוגי הלכתי למים חמים וקרים בשבת

'נועם 1'
מים חמים וקרים בשפע לעונג שבת אמיתי

טכנולוגיה חדשנית 
לחיסכון בחשמל

מיכל אגירת מים
גדול במיוחד

מנגנון בטיחות
מפני מים חמים

מים צלולים
בזמינות מלאה

היחיד המותר
לשימוש למהדרין

גם בשבת



שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:00 ו’ 8:30-13:00

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00 סניף בני ברק





השר ליצמן נושא דברים בכנס
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שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן:

"מכל העולם 
באים ללמוד 

בריאות מישראל"
את הדברים אמר שר הבריאות בפני מאות משתתפים 
ביום עיון לחשיפת שירותי בריאות הנפש לקהילה 

שהתקיים ע"י משרד הבריאות ו"עזר מציון"

מאת: אלי שניידר

ביום  חלק  נטלו  משתתפים  מאות  כשבע 
עיון בנושא שילוב כוחות בתהליך ההחלמה 
לקהילה  הנפש  בריאות  שירותי  וחשיפת 
והחרדית, ע"י משרד הבריאות, הגב'  הדתית 
ועמותת  רחל שטרן רכזת סל שיקום מחוזית 
הנותנים  נוספים  ארגונים  ו-13  מציון"  "עזר 
הנפש  נפגעי  לאוכלוסיית  שיקום  סל  שרותי 
נערך  העיון  יום  בקהילה.  משפחותיהם  ובני 
משרדו,  ובכירי  הבריאות  שר  בהשתתפות 
בשירותי  השר  שהשיק  הרפורמה  לרגל 

בריאות הנפש שנחלה הצלחה מרובה.
זאב  הרב  המנחה  ע"י  נפתח  העיון  יום 
"כידוע,  כי  שציין  מציון",  מ"עזר  שכטר, 
שילוב במסגרת הקהילה מאפשר למתמודדים 
ולהיות   יותר  טוב  להחלים  נפש,  מחלת  עם 
של  השונות  האפשרויות  מהקהילה.  חלק 
התמודדויות עם מחלות הנפש התרחבו מאוד 
החידושים  עם  ההיכרות  הרפורמה,  בעקבות 
תהליך  בקידום  מאוד  מסייעת  וההתפתחויות 

ההחלמה. 
ועזר  שיקום  סל  שירותי  הבריאות,  משרד 
לחשוף  במטרה  העיון  יום  את  הגו  מציון 
ואנשי  המקצוע  אנשי  הרחב,  הציבור  את 
לטיפול  האפשרויות  למגוון  בקהילה,  מפתח 
את  ולצמצם  נפש  מחלת  עם  במתמודד 
מיגור  את  לקדם  הנפש,  מנפגעי  ההתרחקות 

'מחלת הסטיגמה'".
לבריאות  מהחוג  רואה,  דיויד  פרופסור 
ומרצה  חיפה  באוניברסיטת  קהילתית  נפש 
ב'מבחר', התמקד בחדשנות ותקווה בתהליכי 
השיקום וההחלמה. בשלב זה נשמעו ארבעה 
במסר  התמודדויות,  של  מרגשים  סיפורים 
הסיפורים  את  להחלמה!  סיכוי  יש  ברור: 
ביהמ"ד  רב  אורנשטיין,  אליהו  הרב  סיפרו, 
השיקומי מעלות. אריאל יצחקי, מנהל הוסטל 
שערי אורה, שירותי הדיור מרפא לנפש. אלי 
ימיני, רכז תעסוקה נתמכת בבית חם. אילן בן 

מאיר, רכז חונכות שיקומית בעזר מציון.

 מהפכה בתחום בריאות הנפש

מפי  נשמעה  מרתקת  מקצועית  הרצאה 
לבריאות  המרכז  מנהל  זלצמן,  גיל  פרופסור 
המוח  במדעי  חידושים  בנושא  גהה,  הנפש 

ושירות מלחמה בסטיגמת הפסיכיאטריה.
"עזר  יו"ר  את  המנחה  זימן  מכן  לאחר 
"קהילה  כי  ואמר  צ'ולק,  חנניה  הרב  מציון" 
חסד  עולם  החלש,  את  דוחה  אינה  בריאה 
הנפש.  מתמודדי  לקהילת  גם  כך  ייבנה, 
והוכיחה  חסד  על  אמונה  החרדית  הקהילה 
את עצמה שיש בכוחה לתת מענים יצירתיים 
בתהליך  לקהילה  רבה  חשיבות  יש  רבים. 
מנצח.  כוחות  שילוב  הוא  והעיקר  השיקום, 
צ'ולק,  חנניה  הרב  מציון'  'עזר  כיו"ר  לנו  מי 
חשיבות  את  שלם  לדור  ומנחה  שחינך 

הצמיחה הקהילתית". 
צ'ולק,  חנניה  הרב  מציון"  "עזר  יו"ר 
לבוא  לאנשים  בקריאה  בדבריו  התמקד 

בריאות  את  אופן  להזניח בשום  ולא  לטיפול 
הנפש. "לא להמתין שחלילה יתפתחו דברים, 
עגמת  לחסוך  ובכך  בזמן  לטפל  לבוא  אלא, 
בדבריו  ולבני משפחתו".  למטופל  רבה  נפש 
הודה מאוד לאנשי משרד הבריאות ובראשם 
של  מהפכה  שחולל  ליצמן,  יעקב  הרב  לשר 

ממש בכל נושא בריאות הנפש.
מקצועי  פאנל  נערך  ארוכה  שעה  במשך 
הנהלת  חבר  שטרן,  שלמה  הרב  בהשתתפות 
עזר מציון וראש ישיבת אורחות חיים; ישראל 
פרויקטים  קידום  בעמותת  חונך  קונופניצקי, 
אבן,  זאב  יצחק  חם;  בבית  ורכז  שיקומיים 
מירושלים; ד"ר מיכאל בונצל, רופא במרפאת 
מתאם  סנדמן,  וידידיה  הישועה  מעיני  חיבה 
טיפול בחברת דיאלוג, אשר השיבו לשאלות 
מקצועיות שנשאלו ע"י בני המשפחות במרכז 
הייעוץ של עזר מציון. הפאנל התקיים לבקשת 
לשמוע  ביקש  אשר  בנוכחותו,  הבריאות  שר 

את השאלות שנשאלו ע"י המשפחות.
בתום הפאנל קידם המנחה את שר הבריאות 
ח"כ הרב יעקב ליצמן, ידיד ושותף נאמן לעזר 
הרפואה  בשירותי  מהפכה  שחולל  מציון, 
בישראל ובפרט בשרותי בריאות הנפש, ונתן 
הטיפולים  בסל  לכת  מרחיקות  אפשרויות 
המשפחה  במסגרת  מנצח  כוחות  בשילוב 
בפני השר את המידעון  הוא הציג  והקהילה. 
שירותי  כל  את  הכולל  מציון  עזר  שהוציא 
הפועלים  הארגונים  כלל  ע"י  הניתנים  הנפש 

בתחום. 
הרב  ח"כ  הבריאות  שר  הדגיש  בדבריו 
זו כמו כל מחלה.  כי "בריאות הנפש  ליצמן, 
לה  מודע  שאני  הסטיגמה  בעיית  את  ישנה 
באים  העולם  מכל  קשה.  בעיה  והיא  היטב 
ועזר  מישראל,  הבריאות  נושא  את  ללמוד 
את  מקדימה  שתמיד  הנחשון  היא  מציון 
והרב  דשמיא  סייעתא  יש  הבריאות,  שירותי 

חנניה צ'ולק עשה עבודה מדהימה".
אחריו דיבר ראש עיריית בני ברק הרב חנוך 
זייברט, המסייע באופן תמידי לעבודת הקודש 
של "עזר מציון" וגם עתה סייע רבות לקיומו 
זייברט,  הרב  אמר  בדבריו,  האירוע.  של 
הזקוקים  רבים  אנשים  בינינו  "מסתובבים 
בגלל  הולכים  ולא  הנפש  בנושא  לטיפול 
חששות ופחדים וסיבות רבות. מי שהרים את 
הוא  הנפש  נושא  לכל  השיקום  של  הכפפה 
'עזר מציון'. אני לא יודע איך אדם אחד, הרב 
הרבה,  כך  כל  ולעשות  להקים  יכול  צ'ולק, 
ולשר  צ'ולק  לרב  מאוד  להודות  מבקש  אני 
העושים  אנשים  שני  ליצמן,  הרב  הבריאות 

כ"כ הרבה למען הכלל". ירושלים   בני ברק   אשדוד

לפרטים והרשמה:
077-40-70-201

 מסלול
נשים

 מסלול
גברים

ביותר לשיטת האייר בראש והמקצועי  בית הספר המוביל 
עם  ומעמיק  יסודי  בלימוד  וחדשניות,  מובילות  קטגוריות 
אקריל.  איתנו.  תתקדמי  בתחום.  והמכשור  המורים  מייטב 

הכשרת ציירי קיר

קורס איפור מקיף +איפור באייר בראש

קורס אייר בראש למאפרות

קורס עיצוב קולינרי באייר בראש

מספר  
בית הספר

הפתיחה
שבוע הבא

הזדרזי
להירשם

הפתיחה
שבוע הבא

הזדרזי
להירשם
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בלעדי! מקפיא בלבד 500 ליטר
 או מקרר בלבד 500 ליטר

ייחודי: מקרר ומקפיא
 1100 ליטר בעיצוב מרהיב

התקן שבת מהדרין



בני ברק     כ"ג בסיון תשע"ו 29/6/16 1244

אדמו"רים ורבנים בשמחת השבע ברכות שערך ראש ישיבת שומרי אמונים הרה"צ רבי 
אהרן געלדצעהיילר שליט"א לרגל נשואי אחיו הרב פנחס שליט"א בהיכל ישיבת שומרי 

אמונים בשכונת בית ישראל בירושלים

חיים רייך ● צילום: משה גולדשטיין 

מאת: מנדי קליין

'מפתח'  של  הפעילות  הרחבת  במסגרת 
לימוד  כיתות  נחנכו באחרונה  עילית  בביתר 
חדשות על מנת להעניק את המענה המושלם 

לתושבי העיר ביתר עילית. 
הכלכלה  משרד  במימון  מפתח  מרכזי 
החרדית,  לקהילה  שירותים  מגוון  מעניקים 
במטרה  להפוך את תהליך מציאת העבודה 
בהכוונת  זמן.  לאורך  וליעיל  לאפקטיבי 
הכולל  לתהליך  הפונים  זוכים  הצוות,  אנשי 
לימודיים  פערים  השלמת  מקצוע,  בחירת 
המקשים על שילוב בעולם העבודה ורכישת 
כלים לחיפוש עבודה ולהצגה עצמית בראיון 
עבודה. השירות כולל ליווי לאורך זמן, כדי 
מיטבית  והתמדה  מוצלחת  השמה  להבטיח 

בשוק העבודה.
בביתר  שנחנכו  החדשות  הלימוד  כיתות 
עילית במבנה חדיש ומתקדם נועדו לאפשר 
המתקדמים  באמצעים  השירות  מתן  את 

ומתוך רחבות. 
נפתחו  האחרונים   השבועות  במהלך   
אנגלית  קורסי  ארבעה  בעיר,  מפתח  במרכז 
מתקיימים  וכן  שונות,  ברמות  ומחשבים 
נבנו  אשר  סדנאות  של  רחב  מגוון  במקום 
והותאמו במיוחד למחפשי העבודה החרדים.
החודש  במהלך  כי  מציינים  במפתח 
הקרוב צפויים להיפתח קבוצות נוספות, וכן 
צפויים להיפתח קורסי מעוף לבעלי עסקים, 
להזדרז  בכך  המתעניינים  את  ומזמינים 

ולהרשם.
מפגשים  במקום  מתקיימים  לכך  בנוסף 
אישיים עם מעסיקים במטרה לתווך מקומות 
ראיונות  נערכים  המפגש  במהלך  עבודה. 
נושא  אודות  רקע  מקבלים  והמשתתפים 

התעסוקה תוך מתן כלים לעבודה.
כיום, פעילים עשרה מרכזי מפתח ברחבי 
של  ריכוז  שבהם  יישוב  במקומות  הארץ, 
אוכלוסייה חרדית: צפת, חיפה, ביתר עילית, 
אשדוד,  אלעד,  עילית,  מודיעין  שמש,  בית 
באר שבע, פתח תקווה ונגב צפוני. המרכזים 
לגברים  ונגיש  מותאם  שירות  מעניקים 
המעוניינים  החרדית,  מהחברה  ולנשים 
את  לשפר  או  העבודה  במעגל  להשתלב 
לפעילות  הודות  שלהם.  התעסוקה  איכות 
מ-24,000  למעלה  האחרון  בעשור  מפתח 
בכ-3,600  בכבוד  מתפרנסים  משתתפים 

מקומות עבודה שונים.
מאיר  הרב  עילית  ביתר  עיריית  ראש 
זכינו  מרובים  מאמצים  "לאחר  רובינשטיין 
את  סומכים  ואנו  המוגמר,  על  לברך  ב"ה 
מלאכתו  העושה  המקצועי  הצוות  על  ידינו 
נאמנה, ובהחלט מקדמים בברכה התפתחות 

חשובה זו למען עירנו".
עילית  בביתר  מפתח  מרכז  מנהל  לדברי 
קיבלו  האחרונה  "בשנה  גוטליב  שמואל 
עילית,  ביתר  תושבי  ל-1000  קרוב  שירות 
מתוך  הפעילות  את  להרחיב  החלטנו   ולכן 
לתת  שנוכל  מנת  על  ומתקדם  חדיש  מבנה 

מענה מקצועי רחב יותר". 

המפתח להצלחה
מרכז מפתח בביתר עילית הרחיב את פעילותו והעביר את 

משכנו למבנה חדיש ומתקדם

שהשמחה במעונו

של אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון

בשירותי אנוש
ולימודי

טכנולוגיה

המאפשר הכרה והתערבות בתהליכי
ארגון וניהול מרכזי תעסוקה שונים

 'ארגז כלים'
אקדמי ויישומי

במציאות הכלכלית-מקצועית בעולם בכלל ובישראל בפרט, 
ארגוני שירות מהווים מרכיב מרכזי במשק. הכלים הנרכשים 
של  צרכיו  עם  להתמודד  אחד  לכל  מאפשרים  זו,  בתוכנית 
שוק העבודה המודרני ולמנף את יכולותיו לפסגת ההצלחה!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
www.mivcharהדרך! .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
www.mivcharקמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

הן
 כ

לי
גי

הדרך להשתלב

ניהול וארגון
מערכות

בתפקידי

תואר ראשון חדש!
בשנתיים בלבד!
פעמיים בשבוע 
בשעות אחה"צ 

והערב

החזר שכר 
לימוד לזכאים!

פתיחת קדם מכינה ב- 7.7.16
תוכנית מיוחדת לנשים
עובדות בשעות אחה"צ



רשת משקפיים
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בקניית משקפיים בדיקה חינם

אלפי
משקפיים
בחינם!

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

מעל אלף

המבצע ממשיך!

לראות מולטיפוקל
עם המומחים של 280.

לראות
קרוב
לראות
קרוב

לראות
רחוק

לראות
רחוק
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העמוד טעון גניזה

החדשה,  בעת  המצביאים  גדול  בונפרטה,  נפוליאון 
נודע בעוז רוחו ואומץ ליבו שכמעט לא היו להם אח 
ורע בתולדות העמים. שיטות לחימה רבות נרשמו על 
בין  להבדיל  גרילה'.   'מלחמת  השם  עצם  גם  כמו  שמו, 
היצרים, הסבא  הגדול במלחמת  ובין החול, המצביא  הקודש 
מנובהרדוק זיע"א, הפליג באחד מסיפורי הגבורה הנועזים ביותר 
של נפוליאון, דרכו ביקש להאיר את דרכו של כל יחיד בכל דור 

במלחמת היצרים. 
באחד הקרבות הקשים ביותר שידע נפוליאון מול רבים מצבאות 
אירופה, נחל תבוסה משפילה כאשר רבים מחייליו נפלו חללים. 
נפוליאון  ב'בונקר' של  בכירי המפקדים  מתכנסים  לילה,  בחצות 
תחת שדה הקרב – ותוהים באוזניו בקול: "הטרם תדע כי אבדה 
צרפת? עוד קרב אחד ואף אנחנו, הנותרים, ניפול בשבי". )אכן, 
כך קרה שנתיים לאחר מכן בקרב המכריע הידוע בתולדות העמים 

כ'חורף הקשה'(.
"גם נסיגה יש לתכנן באסטרטגיה", משיב נפוליאון בקור-רוח. 
"אם הם ירגישו שאיבדנו את רוח הלחימה; שאנו מתכננים נסיגה 

– הם יסתערו וישמידו אותנו".
המפקדים הבכירים פורסים על שולחן-הדיונים מפות מדויקות 
הדרך  את  למצוא  במטרה  סוער  דיון  ומקיימים  הקרב  שדה  של 
מילוט.  דרך  למצוא  בבד  ובד  באויבים,  לתעתע  כיצד  הנכונה 
נפוליאון מצידו מסרב להשתתף בתכנון, באומרו: "די לכם שאני 

מסכים בנסיגה, אך שאני אתכנן אותה – זה כבר יותר מדי. התוו לי 
כמה תוכניות ואבחר מתוכן את הטובה ביותר".

בוהות באחד  נפוליאון  עיניו של  תוכניות,  עוד הם משרטטים 
הוא חולם בהקיץ, שמא  יודע האם  אינו  איש  ה'בונקר'.  מקירות 
על  דופק  הוא  המתיש,  הלילה  בסוף  הקיר.  על  דבר-מה  מצא 
השולחן בחוזקה, נעמד, שולף את נשקו ומכריז בשאגה: "ַאַחַרי! 
אלחם עד טיפת הדם האחרונה של אחרון החיילים. מי שלא בא 

איתי, אחת דתו להמית".
ֶחֶבר הגנרלים – עמדו נדהמים. "לא נמרה את פיך", הם אומרים, 
"אך מדוע נתת לנו לילה שלם לתכנן את הנסיגה, אם מראש לא 
רצית בה? וכי לא היה טוב יותר שנעביר את שעות הלילה בשינה, 

באגירת כוחות לקראת המאבק הקשה?".
ידוע  נפוליאון לא איחרה לבוא: "אני  תשובתו המדהימה של 
השקר  שקרן.  שאני  לומר  יכול  לא  אחד  אף  אך  ואכזר,  כעריץ 
כזה. כשהודעתי לכם בתחילת הלילה  אני לא  שייך לתבוסתנים, 
את  שיניתי  מדוע  נכנעתי.  אכן  לסגת,  לדרישתכם  נכנע  אני  כי 
דעתי? לאורך אותן שעות ארוכות, כאשר תכננתם את אסטרטגיית 
המילוט והנסיגה ואני יושב מיואש – נגלה לנגד עיניי מחזה טבע 
לעבר  הקיר, מקרקע המערה  על  מנסה לטפס  קטנה  נמלה  נדיר: 
הגג. עשרות פעמים היא מנסה לטפס, אך באמצע הדרך מחליקה 
ונופלת. לפני כשעה הגיעה כמעט עד התקרה – ושוב נפלה. כל-

כך כעסתי על טיפשותה, רציתי לקום ולמעוך אותה למוות, אבל 

ממש עכשיו היא הצליחה לטפס עד לתקרה ולהגיע למחוז חפצה. 
הביטו למעלה, הנה היא, הנמלה!".

"מה למדנו מהנמלה?", שאל נפוליאון בקולו הכריזמטי ומיד 
השיב: "אפילו אם הפסדת אלף פעמים בקרב – אל תתייאש. אם 

תתעקש – תצליח. אחריי!".
המפקדים  את  לסחוף  נפוליאון  הצליח  ההוא,  בקרב  אכן, 

והחיילים בגבורתו ובנחישותו. אכן המערכה הוכרעה לטובתם. 


נפוליאון הותיר בזיכרונותיו מילים עוצמתיות: "צבא של עכברים 
אשר בראשו אריה – ינצח בקרב, אך צבא אריות שבראשו עכבר – 

יכשל". 
המוח הוא-הוא ְמַפֵקד כוחות האדם, הטובים ושאינם טובים. אם 
נשתמש במטפורה משדה הקרב – נבין עד כמה חשובים עוז הרוח 

וגבורת הלב לבלתי היכנע. 
עצה זו כשם שהיא יפה למתמודד עצמו, חובה היא לרב והמנהיג. 

ממי למדנו זאת? מהרועה הנאמן, משה רבנו עליו השלום.
בשבועות האחרונים, שוב ושוב אנו קוראים בתורתנו הקדושה על 
ה'נפילות' הגדולות שחווה עם ישראל במלחמת הרוח במדבר. משה 
רבנו אינו מתייאש מצאן מרעיתו: ממשיך בדרך אל המטרה, ובכוחו 

הסתיימו נפילותיו של דור דעה. עם ישראל חי וקיים.

רוח המפקד

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

הרה"ג יצחק לורינץ  רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 

הסרת משקפיים 
בסטנדרט אסותא

לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031

במחיר קבוצתי

 הטיפול מיועד לגילאי 55-18 ואינו מתאים ל:  נשים בהריון  סובלים מקטרקט
  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 אחראיות ומסורות, 
בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים.

 אפשרויות להשתלמות 
 ולקידום מקצועי.

  למעונות אמונה 
)עמידר( וברמת גן בתל אביב )נווה שרת(

דרושות: 

מטפלות

נווה שרת: 050-8211200 מיטל

עמידר: 03-5748183 ידידה



 

סניף בית שמש רח‘ נחל שורק 21 ב‘ (ליד מרכז מסחרי רמה א‘)
פתוח: 10:30-14:30, 19:30-22:30, יום ו‘ 10:00-12:00 | 02-9921941

סניף ירושלים רח‘ תובל 1 מול גני גאולה פתוח רצוף: 10:30-22:30, יום ו‘ 10:30-12:30| 02-6500426
בני ברק רח‘ כהנמן 100 בבנין האחים חדד (מול קוקה קולה)
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איכותי, ציפוי פורמייקה פנים וחוץ, מבחר צבעים2 מיטות + ארגזים מסנדוויץ + שידה

עד 17.6.16קופון השבוע

רק 1,995&

  

בהצגת קופון זה
שידה איכותית + ציפוי פורמיקה פנים וחוץ. 2 מיטות + 2 ארגזים מסנדוויץ + 

מבחר צבעים.

ברוכים הבאים
למועדון 
הלקוחות 
המרוצים!

רק  1,950 & בקניית מזרונים.

עד תאריך: 8.7.16

מהאיכות | מהשירות | מהמחיר

קופון השבוע

קולה(  קוקה  )מול  חדד  האחים  בבנין   100 כהנמן  רח’  ברק  בני  חדש!  סניף 
03-6744400 טלפון:  סגור,  ו’  יום  רצוף,   11:00-22:30 א’-ה’  פתיחה:  שעות 
ב’  21 שורק  נחל  רח’  שמש  בית  סניף   | גאולה  גני   1 תובל  רח’  ירושלים  סניף 



כמה קרוב, ככה זול

קיץ חם
מבצעים לוהטים

נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | רח’ גניחובסקי 
23 קריית הרצוג. 03-5796771 רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 03-6566551 | רח’ הרב קוק 
11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 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 08-9409664 

| הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639 חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר רכסים 04-9040905.

ולחברי מועדון משתלם במיוחד
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20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
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1.8 ליטר
ריאו

גלידה טריו

1190

סוגים שונים
טרה

מולר מיקס

1190
3 ב-

1 ליטר
שוקו טרה

790

1 ליטר
טרה

חלב בקרטון

10
2 ב-

ארטיק קרח
ריאו

15
20 ב-

שמן קנולה

1 ליטר
טעמן

20
3 ב-

ויטמינצ’יק

1 ליטר
כולל טעמי קיץ

890

אבקת שוקו

1 ק”ג
טעמן

990

500 גר’
תלמה

890מיונז

עוגיות מן

300 גר’
לא כולל גרנולה

2 ב-
10 בייגלה/

דקים דקים

300-400
בייגל&בייגל

20
3 ב-

חטיפי שוקולד
MIX

390 גר’
ברקוד: 10116348

עלית

1990

45-60 גר’
אסם

במבה נוגט45 גר’/
במבה/ביסלי

4 ב-
10

מטרנה שלבים

700 גר’

100
2 ב-

2990
לק”ג

שוקיים/חזה עוף
קפוא

עלית

מסטיק מאסט/
15טעמי/אגוזי/כיף כף/

5 ב-

890חמישיית טישו

125 גר’
אלסקה

סרדינים/מקרל
4 ב-
10

הודו טחון
500 גר’

גרונות עוף

1590

490
לק”ג

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

כ’ סיון 26.6.16
עד יום שישי

כ”ה סיון 1.7.16

דרושים/ות
לפרטים: לעבודה במשמרותקופאים/ות

0524872318

תפו”א לבן 
ארוז

לק”ג
290

₪

בצל

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
290

₪

פלפל אדום
מובחר

לק”ג
590

₪

אפרסק

לק”ג
690

₪

נקטרינה

לק”ג
690

₪

מנגו

לק”ג
790

₪

ענבים מובחר
בלי גרעינים

לק”ג
890

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי כ”ב-כ”ג בסיון 28-29.6.2016

510 ב-מחיר מועדון

קמח
1 ק”ג

הטחנות הגדולות

גלידה פינוקים
נסטלה

2990 מחיר מועדון

פסטה
500 גר’

טעמן

510 ב-מחיר מועדון

עוף שלם קפוא
מס’ 3

לק”ג 2390מחיר מועדון  

קפה רד מאג
200 גר’

1790מחיר מועדון

חלה מתוקה
של עינת

790
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