ממונות
עם הפנים לציבור
אנשי ארגון ’טהרת הבית‘ יצאו השבוע במ־
בצע ’כלל ישראל לגדול ישראל‘ ובו התחייבו
אנשי הארגון לצרף לכל הפחות אלף משפחות
מכל רחבי הארץ אל מעגל הטהרה לרפואת מרן
הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב בן גיטא
פייגא שטיינמן שליט“א ,אשר כלל ישראל זקוק
לרחמי שמים מרובים שיוכל להאריך ימים על
ממלכתו ולהנהיג את ציבור יראי השם.
ארגון ’טהרת הבית‘ פתח במבצע מיוחד ומ־
רגש שיוקדש למען החלמתו המהירה ובריאותו
האיתנה .בברכת גדולי ישראל ,הוחלט על מיזם
שיחייב את אנשי הארגון בתוך חודש זה לפעול
בכל רחבי הארץ ולהוסיף לכל הפחות אלף מש־
פחות נוספות אל מעגל הטהרה והקדושה .רבני
הארגון אשר עוררו את המתנדבים ואנשי האר־
גון ביישובים כדי שיפעלו בימים אלו לצרף עוד
משפחות ,מצאו התלהבות רבה בקרב כולם אשר
נענו בהתרגשות רבה למשימה ,ומתוך תחושת
אחריות ושליחות ,שיהיה לסגולה וישועה לה־
חלמתו המהירה של מרן ראש הישיבה שליט“א.
בארגון ’טהרת הבית‘ אומרים כי ”במבצע המ־
דהים הזה ,זוכים אנשי הארגון להראות להקב“ה
עד כמה חשוב לכולנו ה‘כלל ישראל‘  -ולפי כל
זה שאנו מתייגעים ועושים למען כלל ישראל,
יעזור השם יתברך שיותיר לו מנהיג גדול כזה
שימשיך להנהיג את כלל ישראל מתוך בריאות
איתנה ונהורא מעליא“.
התפרסמו התקנות החדשות שמזכות ילדים
בעלי מנת תפקוד נמוכה בקצבת נכות .זאת
לאחר שהמוסד לביטוח לאומי הוציא תקנות
חדשות לפיהן הוריהם של ילדים בעלי מנת תפ־
קוד נמוכה ,יהיו זכאים לקצבת נכות חודשית.
התקנות החדשות קובעות זכאות כבר מגיל
תשעה חודשים ועד גיל חמש שנים ,לילדים
בעלי מנת תפקוד נמוכה .מנת התפקוד נבדקת
לפי אבחונים נדרשים ,שיתקבלו במסגרת המכון
להתפתחות הילד ,וככל שניתן ,ללא הופעה עם
הילד בפני ועדה רפואית.
שיעור הקצבה שיתקבל יהיה חלקי או מלא,
בהתאם לרמת מנת התפקוד של הילד.
הרב שמאי שזירי ,יו“ר ’החברה המרכזית למי־
מוש זכויות‘ ,מסר כי ”התקנות לא התפרסמו,
אלא בתזכיר פנימי של הביטוח הלאומי .אנחנו
פועלים לפי התקנות החדשות כבר מיום יציאתן,
וכן פועלים ליידע את ההורים על זכאותם.
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”מניסיוננו ,מדובר בקבוצת ילדים שזכאותם
לקצבת נכות עד פרסום התקנות ,לא הייתה
מעוגנת ואף הייתה נשללת .מה שעומד מא־
חורי התקנות החדשות ,בין היתר ,זו העובדה
שילדים בגילים האמורים אינם עוברים אבחונים
חד משמעיים לגבי מצבם ,ולכן ,לא יכלו לקבל
קצבת נכות ,בהתאם לתקנות הקיימות .מבחן
מנת התפקוד שנקבע כתנאי לזכאות ,יאפשר
את קבלת הקצבה ,אף במקרים שבהם הפעוט
או הילד אינו עונה על עיכוב התפתחותי לפי
תקנות הביטוח הלאומי ,מה שמהווה בשורה
להורים רבים“.
לאור התקנות החדשות ,הורים שילדיהם
עשויים להיות מאובחנים עם מנת תפקוד נמו־
כה ,רשאים לפנות ולברר את זכאותם לקצבה.
רבני וראשי ’משמרת השבת‘ ביקרו אצל
הגר“ש גלאי וסקרו בפניו את פעילות משמרת
השבת שפועלת למען שמירת השבת בכל דק־
דוקיה בעידן הדיגיטלי.
אל הגאון רבי שמעון גלאי הגיעו רבני ’משמ־
רת השבת‘ שמטרתו לפעול לכך שכל בית שומר
שבת בארץ ובעולם יקבל את מלוא המידע והכ־
לים הדרושים כדי להשתמש ללא חשש במכשי־
רים חשמליים בשבתות ובחגים ,וכל יהודי יוכל
לשמור שבת בשלמות’ .משמרת השבת‘ עוסקת
במחקר ופיתוח פתרונות הלכתיים טכניים לשי־
מוש במכשירי חשמל בשבת.
בתחילת המפגש סקרו רבני ’משמרת השבת‘
את פעילותם כשהגר“ש מדגיש באריכות את
החשיבות הנשגבה שיש לפעילות ’משמרת
השבת‘ שמאפשרת לעם ישראל לשמור שבת
כדין גם במציאות שבה כל המכשירים הופכים
להיות דיגיטליים.
ראשי ’משמרת השבת‘ ובראשם הגאון רבי
אליהו בייפוס ,ציינו בפני הגר“ש גלאי כי
בחנויות המובחרות ניתן להשיג מוצרי חשמל
כשרים למהדרין הודות להתקן שבת שעומד
בדרישות כל גדולי הדור ,וכי יש לוודא את
הימצאות ההתקן במכשיר החשמלי .למקררים
ומכשירי החשמל שלא זוכים להתקן שבת עם
הרכישה ,ניתן לרכוש בנפרד את התקן השבת
שבאישור ’משמרת השבת‘ ובכך להבטיח את
פעילות המקרר ללא חשש חילול שבת.
סקירה מיוחדת ניתנה על פעילות המוקד הט־
לפוני שמפעילה ’משמרת השבת‘ במטרה להע־

ניק מענה לשואלים ,ובשנה האחרונה התקבלו
במוקד למעלה ממאה אלף פניות.
הגר“ש גלאי הביע את התפעלותו הרבה לנו־
כח הפעילות הרחבה והוסיף כי ”בוודאי שאין
לסמוך על קולות והתרים דחוקים בשבת קודש
שהיא מקור לכל הברכות“.
לכבוד חג פורים מציעה חברת ’מילניום מר־
קטינג‘ ,יבואנית  Arcosteelבישראל ,מארזי
שי ומשלוחי מנות לחג במסגרת המיזם החברתי
’ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא‘  -המ־
ציע לרגל חג פורים המתקרב מגוון מארזי חג
ומשלוחי מנות איכותיים וערכיים.
במארזים ניתן למצוא מארז ’אסקייפ בוקס‘
במהדורה פורימית ,מארזים המשלבים כלי
הגשה ומטבח ומשלוחי מנות מתוקים באריזות
משעשעות וצבעוניות.
רשת גני ילדים ומעונות יום ’בית יעקב‘,
שתחתיה נוצרו וקמו מרכזי החינוך המצליחים:
’פתחיה‘ ,מרפ“ד ’שתילי אריה‘ ,ומרכז ’גדלים
ביחד‘ ,הפכה לכתובת מבוקשת ללימוד ומודל
אצל קהילות רבות ברחבי הארץ ,אשר ביקשו
להיעזר בניסיון רב השנים ובהצלחה הרבה .ואכן
חומרי ועזרי הלימוד ניתנו לשימוש על ידי
מרפ“ד ’שתילי אריה‘ ,ואלו מפארים בכל שבוע
מדי יום שישי וערבי חג את דפי הקשר והתיקיות
של הילדים על פני כמה יבשות ברחבי העולם.
באחרונה פנו אל הנהלת הרשת גורמי חינוך
מקהילות חשובות בדרום אמריקה שביקשו את
עזרת הנהלת הצוות החינוכי של רשת גנים של
’בית יעקב‘ ,כדי להסדיר את כל נושאי הלימוד
בצורה דידקטית ברוח ישראל סבא.
בהנהלת הרשת אומרים כי הבקשה שהגי־
עה מהקהילות החשובות ’היכל התורה‘ ו‘שובה
ישראל‘ בארגנטינה ו‘בית יעקב‘ בברזיל ,עוררה
התרגשות רבה ,ולאחר היערכות מיוחדת ,נשל־
חה הגב‘ רות רוט ,מפקחת בגני ’בית יעקב‘ ,אל
דרום אמריקה להדריך ולהכווין את המפקחות
והגננות בצורה מאורגנת ,ולתת מענה מקצועי
וראוי בתחומי הפדגוגיה המתקדמת .הצוותים
החינוכיים בארגנטינה ובברזיל צוידו במיטב
חומרי הלימוד ועזרי ההוראה ,הכוללים סדרת
חוברות לימוד ועבודה ,משחקים פדגוגיים ,קל־
טות חינוך ועוד ספרים חשובים.

ברשת הגנים של ’בית יעקב‘ הודו למפקחת
הגב‘ רות רוט שנטלה על עצמה את כל המשימה
המורכבת להרחיב את ההשפעה החינוכית גם
אל מעבר אל הים” .הקהילות בדרום אמריקה
נהנות עתה מחומרים חדשים ועדכניים לשנת
תשע“ז  -כל התכנים ואמצעי הלמידה אינם
נשארים כבעבר ,אלא מתחדשים כל העת בצורה
מתקדמת ביותר .זכות וכבוד הוא לנו להשפיע
בצורה חשובה שכזו על האידישקייט של הדור
הבא של ילדי הקהילות בדרום אמריקה“.
רשת האופנה היוקרתית ’האט בוקס‘
תתאים לראשונה קו ייצור מיוחד עבור בחו־
רי הישיבות ,במסגרת הסכם מיוחד שנחתם
בין הנהלת הת“תים לבין הנהלת רשת ’האט
בוקס‘.
במסגרת שיתוף הפעולה עמלו מנהלי
הת“תים ומעצבי הרשת על ייצור קו חדש
של גזרות ועיצובי חליפות בצבעים חדשים
וייחודיים בהתאם לצרכים של בחורי הישי־
בות.
בחורי הישיבות שייהנו מקו הייצור החדש
הם תלמידי ישיבות ’מיר‘ ירושלים’ ,חב־
רון כנסת ישראל‘’ ,בית מתתיהו‘’ ,נתיבות
החכמה-וולפסון‘ ו‘מיר‘ ברכפלד.
רשת ’האט בוקס‘ המייצרת כובעים וח־

ליפות ומחזיקה בין היתר את מותג כובעי
היוקרה פייר קארדין ,עשתה עלייה מארה“ב
ונכנסה לשוק הישראלי לפני כשנתיים.
לרשת שני סניפים בירושלים ובבני ברק והיא
מתעתדת לפתוח סניפים נוספים בריכוזים
חרדיים אחרים” .המהפכה הגדולה היא גם
הודות למשפחת הלפרין )בעלי ’אופטיקה
הלפרין‘( אשר תסבסד אחוז ניכר מהעסקה
לתועלתם ולרווחתם של בחורי הישיבות“.

מינוי חדש

טיפ השבוע

מוטי אלמליח ,מנכ“ל ’בזק בינלאומי‘ ,הודיע על מינויה של
אורטל זוהר וולף לתפקיד סמנכ“ל משאבי האנוש של החברה.
זוהר וולף המשמשת ב 13-השנים האחרונות כדוברת וחברת
הנהלת החברה ,תנהל מעתה את אגף משאבי האנוש של החברה
ותחליף בתפקידה את שגית סלע גל ,אשר ביקשה לצאת לדרך
מקצועית חדשה.
זוהר וולף תמשיך לנהל את מערך הדוברות וההסברה של
החברה וכן את שני התחומים הנוספים שעליהם אמונה כיום,
הכוללים את התקשורת הפנים ארגונית וניהול קשרי הקהילה
והאחריות החברתית של החברה; תחומים הסינרגטיים לעולם
משאבי האנוש שאותו תוביל.
כחברת הנהלה בכירה ,זוהר וולף הייתה שותפה לקידום האס־
טרטגיה הארגונית-עסקית של בזק בינלאומי ,לקבלת החלטות
עסקיות ולליווי החברה בכל אירועיה המשמעותיים ובשינויים
הדינאמיים שחלו בסביבתה העסקית ,התחרותית והטכנולוגית
לאורך השנים.

‘נתיב החסד‘ מרכזת לכם מספר טיפים יעילים ושימושיים לפני
היציאה לסופר השכונתי:
הכינו רשימת קניות מראש ,לאחר שבדקתם אילו מוצרים אתם
באמת צריכים ושאכן אין לכם בבית.
הגדירו סכום תקציב אותו לא תעברו.
כדאי להבדיל בין מוצרים שמשרים תחושת שובע לבין מוצרים
מעוררי תיאבון ,מוצרים שמשרים תחושת שובע משביעים ולא גוררים
אחריהם עוד ועוד.
לסופר לא הולכים רעבים ,יש לאכול ולשתות לפני שאתם מגיעים
לסופר ,גם אם אתם לא בדיוק חשים תחושת רעב כרגע.
לא כדאי ללכת לסופר עם הילדים ,אך אם הולכים אתם כדאי
לסכם מראש איזה מוצר או מוצרים תיקנו בשבילם ,זאת כדי לוותר
על דיאלוגים מתישים ומאבקי כוח אבודים מראש אל מול המדפים.
כדאי לבצע את רשימת הקניות לסופר במטבח ולבדוק אם חסר
לכם מוצר זה או אחר וכמה נשאר לכם מהמוצרים שקיימים.

