זקן המשגיחים הגה"צ רבי דב יפה
שליט"א העניק את ברכתו למנהל השיווק
למגזר החרדי במכבי הרב משה שלזינגר
במהלך השבוע האחרון הגיעו
ראשי מכבי ביישוב רכסים שבצפון
למעונו של זקן המשגיחים הגה"צ
רבי דב יפה שליט"א משגיח דישיבת
כנסת חזקיהו ,והתקבלו בכבוד כאשר
המשגיח שליט"א מתעניין בהתפת־
חות מכבי ברכסים.
המשגיח שליט"א הודה במילים
חמות להנהלת מכבי ברכסים על
שירותי הרפואה האיכותיים והשירות
האישי והמקצועי שמכבי מעניקה
לחבריה ברכסים .ברכה מיוחדת הע־
ניק המשגיח שליט"א למנהל השיווק
למגזר החרדי הרב משה שלזינגר ,על
פעילותו למען התושבים ועמידתו
האיתנה לימין חברי מכבי במגזר
החרדי בכל רחבי הארץ.
מכבי ברכסים התפתחה בשנים
האחרונות בצורה משמעותית ,כאשר
פתחה את המרכז הרפואה הגדול
והמרווח .הגב' ג' סננס־זעירא מנהלת
מרחב קרית אתא ורכסים ,מציינת
כי "מכבי שואפת לתת את הרפואה
המתקדמת ביותר לחבריה ברכסים.
למכבי שירותי בריאות מרכז הרפואי
גדול ומרווח במרכז המסחרי החדש
של רכסים ,שהוקם בסטנדרטים
חדשים ברפואה מתקדמת ,עם מיטב
המומחים ,שירות מתקדם וזמינות
רבה .במרכז הרפואי ניתנים שירותי
רפואת משפחה ,רפואת ילדים ,נשים,

עור ,אורתופד ,שירות טיפת חלב חמי־
שה ימים בשבוע עם זמינות גבוהה,
ומרכז להתפתחות הילד .כן ניתנים
במקום שירותי מכבי דנט ומכבי
ממבט ראשון .כמו כן ניתנים שירותי

פיזיותרפיה לילדים ברכסים .כן צור־
פה למרכז הרפואי רופאת קשב וריכוז
המאבחנת ילדים בגילאים  .5-18ובק־
רוב מאוד ייפתח בית מרקחת מכבי
פארם בתוך המרכז הרפואי".

בביקור של ראשי ורבני 'המכון המדעי טכנולוגי להלכה' במעון קדשו

יש שבת? יש חג? יש חסד! כ"ק מרן אדמו"ר מביאלא שליט"א:
הקניות וההיערכות ליומיים של שבת וחג השבועות מתחילות ברשת יש חסד

חג השבועות מתקרב והשנה הוא
נחוג בצמידות לשבת מה שאומר הרבה
יותר עונג ושמחה ,אבל גם נדרשת
היערכות כפולה .היות ומדובר ביומיים
סמוכים של שבת וחג השבועות שלא־
חריו – יומיים שמאופיינים בסעודות
מרובות ומגוונות .יתר על כן ,מנהג
ישראל לאכול מאכלים חלביים בחג,
ואין ספק כי סעודה זו מהווה אתגר לא
קטן עבור עקרות הבית :להכין מאפים,
פסטות ,פשטידות ,גבינות ועוגות ,ירקות
מבושלים ועוד .טוב שכמו תמיד ,יש
חסד עומד לצדך! מציג מגוון עצום של
מוצרים ,כדי שתוכלי להכין את מיטב
המטעמים העולים על רוחך ואפילו
ללוות אותם ביינות משובחים .לקראת
החג ,אתם מוזמנים להיכנס לאחד
מסניפי רשת 'יש חסד' ,להתפעל מה־
שפע ,מהטריות ומהאיכות של אין ספור
המוצרים ,לדעת שהכל מותאם לכשרות
ולצרכיה של משפחה חרדית וכמובן גם
לכיס של המשפחה המבורכת.
לקראת חג השבועות שכאמור
מתהדרים בו במאכלי חלב מגוונים,
הנהלת רשת 'יש חסד' נערכה עם עושר
של מוצרי חלב בכשרויות מהודרות .כמו
כן הגבירה ההנהלה את הצוותים בכל
הסניפים על מנת להעניק ללקוחותיה
חוויית קניה איכותית ,שירות מהיר ויעיל
שיקל על הלקוחות את הקניות הגדולות
לקראת החג.
גולת הכותרת של החג היא אמנם
הסעודה החלבית ,אך לשבת שלפני החג
ולסעודה הבשרית של החג נדרשים גם
יינות ,בשרים ,שתיה קרה ,פירות ויר־

מחלבת טרה ממשיכה את מהפכת הבריאות
רכיבים טבעיים!
מ־100%
לבנה
גבינה
ומשיקה
בכשרות מהודרת ,ללא רכיבים מלאכותיים וללא חומר משמר
מחלבת טרה ממשיכה את מהפכת
הבריאות בשוק מוצרי החלב ומשיקה
גבינה לבנה חדשה ,היחידה העשויה
מ־ 100%רכיבים טבעיים ,ללא רכיבים
מלאכותיים ,וחומרים משמרים ,ובכש־
רות מהודרת של בד"צ אגודת ישראל
לטובת צרכני המהדרין.
סקר שערך מכון המחקר 'מדגם'
מצא כי  85%מהישראלים סבורים כי
צריכת מזון העשוי מרכיבים טבעיים
בלבד ,היא בעלת חשיבות יתרה לב־
ריאות ולתזונה .בעקבות כך הוחלט
במחלבת טרה להשיק גבינה לבנה
מ־ 100%רכיבים טבעיים .פיתוח הגבי־
נה החדשה ארך זמן רב וכלל שינויים
במתכון הגבינה הלבנה המקורית של
טרה ,כך שיותאם לייצור מ־ 100%רכי־
בים טבעיים .הגבינה הלבנה החדשה
משלבת ערכים תזונתיים טובים יותר,
רכיבים טבעיים וטעם מעולה ,ומתאימה
במיוחד להורים שרוצים לתת יותר לי־
לדים ולמשפחה באופן יומיומי וקבוע.
השקת הגבינה הלבנה מ־100%
רכיבים טבעיים מתווספת לשלל פיתו־
חים והשקות של מחלבת טרה במהלך
השנים האחרונות :גבינה צהובה 'נעם'
מרכיבים טבעיים בלבד ,שוקו מוו –
היחיד ללא תוספת סוכר וסדרת מעדני
מוו לילדים .המגמה של מחלבת טרה
לייצור מוצרי חלב בריאים יותר וללא

חומרים משמרים יצרה שיח ציבורי
בנושא ושינתה את הרגלי הצריכה בק־
טגוריית המזון בישראל.
יניב פיינשניידר ,מנהל שיווק
מחלבת טרה" :מחלבת טרה מובילה
בשנים האחרונות את מהפכת הבריאות
בשוק החלב הישראלי מתוך אמונה כי
מוצרי החלב בריאים יותר הם טעימים
יותר .במסגרת הפיתוח ,המתכון הותאם

במיוחד עבור הגבינה החדשה ובוצעו
התאמות טכנולוגיות בהליך הייצור עד
שהתקבלה גבינה לבנה בעלת טעם
עשיר וקרמי העשויה  100%רכיבים
טבעיים .הגבינה החדשה מיוצרת
בכשרות מהודרת ומהווה בשורה לכל
מי שרוצה להקפיד באופן יומיומי על
תזונה נכונה עם מוצרי מזון בריאים
יותר".

שבועות הם מחכים לדבר איתך

מבצע ראש חודש סיון של  014בזק בינלאומי:
מדברים חצי שעה לכל העולם בשקל אחד בלבד
קמפיין 'בשורות טובות' של
בזק בינלאומי ,ממשיך גם לכל ימות
השנה .כעת ,לכבוד ראש חודש סיון,
יוצאת  014של בזק בינלאומי בהטבה
מיוחדת למחייגים לחו"ל .ההטבה
תינתן ללקוחות פרטיים המצטרפים
לחבילות שיחות לחו"ל של  014בזק
בינלאומי במסלול 'בשורות טובות'.
במסגרת מבצע ראש חודש סיון,
המצטרפים ל־ 014של בזק בינלאומי
יהנו מהטבה חד פעמית ,במסגרתה

ניתן יהיה לדבר עד חצי שעה ליעדים
נייחים בכל העולם בעלות של שקל
אחד בלבד!
ההצטרפות למבצע היא רק היום
)יום שלישי א' סיון( ותוקף ההטבה
הינו למשך חודש שלם מיום הרישום.
על מנת ליהנות מההטבה המיוחדת
ולקבל עוד מגוון חבילות חיוג המותא־
מות עבורכם ,יש ליצור קשר ולהירשם
במוקד  014של בזק בינלאומי בטלפון
.1800-076-777

אסף אביב סמנכ"ל השיווק בבזק
בינלאומי" :חברת  014בזק בינלאומי
מספקת לעשרות אלפי לקוחותיה
במגזר החרדי מגוון שירותי תקשורת
באיכות גבוהה ובמחירים משתלמים.
בחודשים הקרובים בזק בינלאומי
תמשיך ותעדכן בדבר מבצעים
מיוחדים לראש חודש ,והמצטרפים
בכל ראש חודש יוכלו ליהנות מהט־
בות ולשמוע בשורות טובות במחירים
מפתיעים".

קות וכמובן שאר המצרכים הדרושים
ליומיים של שבת וחג – את כל המוצ־
רים תוכלו למצוא במחירים משתלמים
ברשת יש חסד .כל חנויות רשת 'יש
חסד' מסודרות באופן נעים למשתמש
– נהיר וברור היכן ניתן למצוא כל דבר,
יש שילוט בולט לפי קטגוריות ובכל
מעבר ברור מה מוצג למכירה ,עובדה זו
מסייעת לכל אחד מאתנו לערוך קניות
מבלי לכתת את רגליו הלוך ושוב על
מנת למצוא דבר מה ,לערך קניות באופן
מסודר ולא לפספס דבר מן הרשימה.
ולבסוף ,בוודאי תשמחו לדעת
כי גם מחלקות הבשר ברשת יש חסד
נערכו לקראת החג עם מגוון רחב של
בשרים ועופות בכשרויות מהודרות
ובכמויות גדולות ,על מנת לתת מענה
לביקוש הגדול לקראת החג .ברשת
יש חסד מבקשים ליידע את ציבור
הלקוחות כי במספר סניפים קיימים
מחלקות בשר טרי בכשרויות מהודרות.
במחלקות אלה ניתן להשיג בשר בקר
ועופות טריים ,מחולקים על פי דרישה.
מחלקות הבשר נמצאות תחת פיקוח

וטרינרי הדוק ופועלות בתנאים סטרי־
ליים מחמירים לשמירה על רמת ניקיון
וטריות גבוהים.
ברשת "יש חסד" חוסכים הלקוחות
בסל הצריכה הביתית שלהם .בנוסף,
בעלי כרטיס אשראי "יש" זוכים להנחות
קבועות נוספות לאורך השנה כולה.
סניפי רשת יש :בני ברק ברח' הרב
כהנמן  10מרכז רימונים ,רח' עזרא ,12
רח' שלמה המלך  21ורח' ירושלים ;70
ירושלים ברח' הרב נג'ארה  2גבעת
שאול ,רח' ברכת אברהם  22רמת
שלמה ,רח' פארן  7רמת אשכול ורח'
שאולזון  56הר נוף; רמת בית שמש א'
במרכז מסחרי; ביתר עילית ברח' הר"ן
 6פינת פנים מאירים – כיכר העיר;
אלעד ברח' ניסים גאון  ;79קרית ספר
ברח' אבני נזר  – 46מרכז ק.ס.ם ,ורח'
שערי תשובה  ;3טבריה ברח' לב האגם
 ;10צפת ברח' הגדוד העברי ,קניון שערי
העיר כנען; בארות יצחק צומת הטייסים;
פתח תקוה ברח' רוטשילד  ;79רחובות
רח' סירני  ;1חיפה רח' חניתה  64ובקרית
אתא ברח' זבולון .14

"אשריכם מקדשי שם שמים ברבים"

בביקור רב רושם שערכו רא־
שי ורבני המכון המדעי טכנולוגי
להלכה במעון קדשו של כ"ק מרן
אדמו"ר מביאלא שליט"א ,זכו
לשמוע מפיו דברי עידוד והערכה
על פעולותיהם הכבירות לתורה
ולתעודה.
בראש המשלחת עמד
הגאון רבי אברהם משה הלפרין
שליט"א ,רב קהל חסידים ברמות
פולין ואב"ד בד"ץ אונגוואר.
חברי המשלחת הגישו לפני
כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א את
סדרת ספרי ההלכה הרבים ,פרי
עטו של הגאון רבי לוי יצחק הלפ־
רין שליט"א ,העומד בראש המכון
כיובל שנים .האדמו"ר שליט"א
הביע את התפעלותו הרבה מס־
דרת הספרים הענפה ,החובקים
זרועות עולם ,בכל מכלול נושאי
המדע והטכנולוגיה המתקדמים,
ובירורם לאור ההלכה ,אשר כבר
קנו את מקומם בשורה הראשונה
בכותל המזרח של ספרות ההלכה
והפסיקה התורנית האקטואלית,
והם משמשים כספרי יסוד ואבני
פינה לכל העוסקים בנושאים
הלכתיים אלו.
כ"ק האדמו"ר שליט"א שמע
בקורת רוח מרובה על היקף
הפעילות העצומה הרוחשת בין
כותלי המכון ,המהוה כתובת

מרכזית ותל תלפיות לכל הציבור
היהודי ברחבי תבל ,ועל ההתמו־
דדות המתמדת והבלתי פוסקת
עם כל אתגרי התקופה והשאלות
החדישות העולות על הפרק דבר
יום ביומו ,וגילה ענין רב בכמה
מן השאלות האקטואליות המע־
ניינות שעלו לאחרונה על שולחנם
של רבני המכון.
במהלך הביקור נמסרה לכ"ק
מרן האדמו"ר שליט"א סקירה
תמציתית על הישגי המכון המ־
דעי טכנולוגי להלכה בעשרות
השנים האחרונות ,ועל תרומתו
הכבירה לכלל ישראל בכל המי־
שורים ,בחיי הכלל ובחיי הפרט
גם יחד ,בהנחייתו של ראש המכון
הגרל"י הלפרין שליט"א ,אשר
עמד בקשר הלכתי הדוק עם
כל גדולי פוסקי הדור האחרון
ובראשם מרן הגרש"ז אויערבאך
זצוק"ל.
במפגש החשוב השתתף גם
בקהילה ומפעילה קבוצות וסדנאות
סוכרת ,הגאון רבי שמחה בונם לייזרזון
שונות כמו גמילה מעישון,
תזונה נכונה ודיאטה ,החייאת תינוקות שליט"א ,ראש ביהמ"ד להלכה
'שולחן שלמה' ,אשר מתעסק
וילדים ,עיסוי תינוקות ועוד.

מאות נשים השתתפו בכינוס בריאות
שהתקיים במודיעין עילית בשיתוף
מכבי שירותי בריאות

מאות מנשות מודיעין עילית
השתתפו השבוע בערב ייחודי שכו־
לו בריאות ,שאורגן על ידי העיריה
ומתנ"ס מודיעין עילית וארגון קו לנו־
ער בהשתתפות מכבי שירותי בריאות.
בכינוס שמעו הנשים הרצאות בנושאי
בריאות ותזונה ,וקיבלו כלים לחיים
בריאים יותר.
את האירוע פתח מנהל השיווק
למגזר החרדי הרב משה שלזינגר
שהציג את הנתונים של המעברים של
מכבי המוכיחים על האמון הרב שה־
חברים נותנים במכבי ,הרב שלזינגר
הביע את תודתו למארגני האירוע .את
האירוע הנחתה הגב' ש .שור מקדמת
הבריאות בעיר שהודתה לשותפים
בייזום האירוע על מנת להגביר את
המודעות לקידום אורח חיים בריא
יותר במשפחה.
במהלך הערב הרצתה הגב' מ .גרי־
נשווד ,שהרחיבה בנושא "האזנה לנפש
– הכח שלך עבור בני המשפחה" .הגב'
נ .בר שלמה הרצתה על נושא השפע־
תה של הפעילות הגופנית על בריאות
האם .הערב נחתם בסדנה בריאותית
שהעבירה הגב' ל .ברזל ,שפית ויועצת
קולינרית בריאותית שערכה הדגמה
חוייתית של מתכונית בריאות לחג
השבועות .בעת האירוע קיבלו כל
המשתתפות חוברת מתכוני בריאות.
בתום האירוע הודו המשתתפות
בחום למארגנים על ערב הבריאות
הייחודי שתרם רבות לנשות העיר.
לנוכח הצלחת הכנס הוחלט על ידי
העיריה ,הנהלת המתנ"ס ומכבי שירותי
בריאות להמשיך את שיתוף הפעולה
למען רווחת ובריאות הציבור בעיר.

הערב הינו המשך לקשר ההדוק שבין
מכבי שירותי בריאות לעיריה ולהנהלת
המתנ"ס.
"מכבי קשובה לצרכי החברים ונו־
תנת מענה מרבי ומתחשב לאוכלוסיה
בעיר" ,אומרת מנהלת מרחב מודיעין
עילית הגב' א .וינטורה" .המחויבות
שלנו לעשרות אלפי חברי מכבי במו־
דיעין עילית והסביבה היא מוחלטת,
ואנו פועלים כל העת לעבות את השי־
רותים לטובת החברים והאוכלוסיה
ולקיים אירועי קידום בריאות ואורח
חיים בריא בקהילה.
חבר מועצת העיר ומתאם קשרי
הקהילה של מכבי הרב נחמן ניימן
מציין כי למכבי שירותי בריאות פריסה
גדולה במרכזים רפואיים ,בתי רופאים
ומרפאות בכל שכונות מודיעין עילית:
מרכזים רפואיים ברחוב יחזקאל 2
באחוזת ברכפלד ,במרכז קסם ברחוב
אבני נזר בקרית ספר ובגבעה הדרו־
מית – ברחוב נתיבות המשפט .ובנוסף
שני בתי רופאים בשכונת גרין פארק
ונאות הפיסגה במרכזים ניתן למצוא
שירותים במגוון שירותי רפואה ,מרכז
לבריאות האשה ,מכון פיזיותרפיה,
מכון ריפוי בעיסוק ,מכון להתפתחות
הילד ,מרפאת עיניים ,מרפאת של מכ־
בי דנט ,בית מרקחת של מכבי פארם,
טיפות חלב ותזונאים.
מכבי היא הקופה היחידה שמפ־
עילה במודיעין עילית מוקד רפואי מדי
ערב עד השעה ) 22:30כולל במוצאי
שבת מהשעה  (19:00ומוקד רפואת
נשים עד השעה  ,22:00זאת בנוסף
לשירותים הרפואיים שהוזכרו .בנוסף
יוזמת מכבי פעילויות קידום בריאות

"מינוי הועדה הקרואה בבני ברק לפני  18שנים
היה נגוע בשיקולים זרים ולא עזר לקידום העיר"
מזכיר העירה ודוברה הרב אברהם טננבוים מסר סקירה מקצועית במושב הראשון
של הכינוס הארצי של המזכירים והמנכ"לים בעיריות ובמועצות מכל רחבי הארץ
מאת מאיר קליין
"כל מי שעורך השוואה מקצו־
עית ואובייקטיבית בין שנות פעי־
לותה של הועדה הקרואה בניהול
עיריית בני־ברק לפני  18שנה לבין
השנים שלאחריה בהן פעלו נבחרי
הציבור בעיריה ,מגלה כי מינוי
הועדה הקרואה לא שיפר את מצב
העיריה ,ודווקא המועצות הנבח־
רות שבאו בעיריה לאחריה הק־
טינו דרסטית את הגרעון והביאו
לאיזון תקציבי" – כך אמר הרב
אברהם טננבוים ,מזכיר עיריית
בני־ברק ודוברה בכינוס ארצי
של איגוד המזכירים והמנכ"לים
בעיריות ובמועצות מקומיות
ואזוריות מכל רחבי הארץ.

המשרד להגנת הסביבה מתריע:
שאריות ציאניד ליד בתי מגורים
מאת חיים מרגליות
יותר ממאה אנשי מקצוע,
פקחים ואנשי המשטרה הירוקה
של המשרד להגנת הסביבה יצאו
למבצע ארצי לפיקוח על עסקים
המחזיקים בחומרים מסוכנים,
המחויבים בהיתר רעלים .במבצע
השתתפו גם נציגי יחידות סביב־
תיות ,אגף ים וחופים ,אנשי רשות
הטבע והגנים והמדור להגנת הס־
ביבה במשטרת ישראל.
במסגרת המבצע נבדקו כ־110
עסקים המחזיקים בחומרים מסו־
כנים ,ונגד  18מהם ייפתחו הליכי
אכיפה בעקבות ליקויים שנמצאו
בתנאי החזקת החומרים המסו־
כנים או בשל אי עמידה בתנאי
היתר הרעלים – בדגש על בתי
עסק הסמוכים למקום מגורים או
ריכוזי קהל.
בין המפעלים שנפתחו נגדם
הליכי אכיפה נמצא מפעל ציפוי
מתכות במחוז צפון ,שבו מת־
בצע הציפוי באמצעות הטבלה
באמבטיות של חומצות .המפעל
פועל בסמיכות למוקדי אוכלוסיה
ובמבצע האכיפה נמצאו שאריות
של ציאניד בחביות פלסטיק בח־
צר וכן פסולות אחרות של חומר
מסוכן .כמו כן ,למפעל אין היתר
רעלים תקף .כנגד המפעל יבוצעו
הליכי אכיפה מנהליים כדי להס־
דיר את עבודתו כחוק ,ואם ימשיך
לעבור על החוק ,האכיפה תעבור
למישור הפלילי.
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במפעל נוסף בקיבוץ באזור
חיפה ,המייצר מוצרי הלחמה
ממגוון גדול של סגסוגות ואף
קיבל בעבר עיצום כספי מהמ־
שרד על עבירות חוק אויר נקי,
זיהה מפקח של המשטרה הירוקה
חביות ובתוכן פסולת מתכות,
שמהן דולף חומר החשוד כבדיל
לא נקי .המפעל קיבל קנס כספי
במקום ,והחביות הונחו במאצרה,
כמתחייב בחוק.
בעת ביקורת שביצע צוות
האכיפה במפעל בעתלית ,התגלה
כי באחד מהמתקנים משאבה
ומפוח לא עבדו ,והודגמה פליטה
גבוהה מן המותר בנתוני הניטור
הרציף .הליכי אכיפה נפתחו נגד
המפעל ,ותישקל הוצאת עיצום
כספי ואף אכיפה פלילית נגדו.

שנים רבות בבירור מקחו ולי־
בון משנתו ההלכתית של דודו
זקנו עמוד ההוראה מרן הגרש"ז
אויערבאך זצוק"ל .כ"ק האדמו"ר
שליט"א התעניין אצלו על דעתו
של הגרש"ז אויערבאך בסוגיות
הלכתיות שונות ,והוא הסביר זאת
בטוב טעם ,תוך כדי שהוא חושף
פרטים חדשים בלתי ידועים,
כשבד בבד העלה את מסכת הק־
שרים ההלכתיים של המכון ושל
העומד בראשו עם מרן הגרש"ז
אויערבאך זצוק"ל במשך כל
השנים.
לאורך כל השיחה חזר כ"ק
מרן אדמו"ר שליט"א והדגיש שוב
ושוב את הקידוש השם האדיר
שבפעילות המכון המדעי טכנו־
לוגי להלכה ,המוכיחה לעין כל
כי בתורתנו טמונות וגנוזות תשו־
בות מלאות ומענה מושלם לכל
האתגרים המתחדשים והשאלות
שהזמן גרמן ,וכי גם בעידן המו־
דרני המתקדם ניתן לקיים אורח
חיים תורני עפ"י כל פרטי ההלכה
ודקדוקיה.

בכינוס הארצי ,שעמד תחת
הכותרת 'מנהיגות וניהול במ־
ציאות מורכבת' ,הופיעו אישי
ציבור ומקצוע רבים ,ובהם שק
החקלאות אורי אריאל ,מנכ"ל
מפעל הפיס האלוף במילואים
עוזי דיין ואישי ציבור נוספים.
במושב הראשון של הכינוס,
שעסק בשלושה פרויקטים פורצי
דרך במערכת השלטון המקומי,
סקר ר' אברהם טננבוים ,מזכיר
עיריית בני־ברק ודוברה את
השינוי הדרסטי בעיריה מועדה
קרואה למרכז אורבני ,והבהיר כי
אין ספק שההחלטה על הועדה
הקרואה בעיריה נבעה לא רק
משיקולים מקצועיים אלא היו גם
אינטרסים אחרים באותם הימים.
בנוסף לכך טוען טננבוים כי
למרות שחברי הועדה הקרואה היו
אנשי מקצוע מוכשרים ובעלי ידע,
בפועל העזרה שלהם היתה מוגב־
לת מאוד ,משום שברובם המוחלט
הם עבדו במשרה מלאה ,וכיהנו
כחברים בדירקטוריונים רבים
או ניהלו מערכות מורכבות ,כך
שלא עמד לרשותם זמן משמעותי
לעיסוק בנושאי הועדה הקרואה,
וברור ,איפוא ,שכל פעילות רחבה
ומעמיקה בועדה כזו מצריכה הש־
קעה של זמן רב ואף מעבר לכך,
מה גם שאנשים שמגיעים לועדה
הקרואה אינם מכירים את העיר
וענייניה ולא את צרכיה והדרכים
לפתרון בעיותיה ,ואכן ,התוצאות
הוכיחו שלא זו בלבד שלא נוצר
איזון כספי בפעילות העיריה ,וזו
היתה אחת המטרות שלשמה הוק־
מה הועדה הקרואה ,אלא שהמצב
הכספי היה בעייתי ,ואף יותר מזה,
עם סיום עבודת הועדה.

הרב טננבוים הדגיש בדבריו,
כי מינוי ועדה קרואה לא רק בעי־
ריית בני־ברק ,אלא גם ברשויות
מקומיות אחרות מלמד שהפתרון
הנכון ,בעיריה נבחרת שאין לה
כל יכולת תפקוד ,לאחר בדיקה
עניינית ומקצועית של מצבה,
היא הכרזה על בחירות חדשות,
וכך יבחרו לראשות העיריה ול־
מועצתה אנשים מהעיר עצמה,
המכירים היטב את מצבה וכל
פרט בה ואת הדרכים לפתרון
הבעיות ,או השארת ראש העיר
ומועצתה על כנם ,ולצדם למנות
חשב מלווה בעל סמכויות בחתי־
מה על הוצאות כספיות.
בעיריית בני־ברק חל שינוי
מהפכני לטובה המצבה הכספי
והארגוני בפעילות שהחלה לפני
שנים רבות ביוזמתו של הרב משה
אירנשטיין ,ראש העיר דאז והמ־
שכו בראשי העיריה שלאחריו,
עם מינוף מרשים בתקופת הרב
חנוך זייברט ,ראש העיר ,לפיתוח
אזור צפון העיר ,שהיה באותם
ימים בנוי על מוסכים ומפעלים
קטנים ,ושהביאו לעיריה הכנסות
כספיות קטנות בלבד ,ולצידן
בעיות שונות באזור ,ולהפיכתו
למרכז למגדלי משרדים ועסקים
בני עשרות קומות ,כאשר ,כיום,
כבר בנויים בו שמונה מגדלים,
שניים נוספים נבנים והולכים,
ובהם מגדל 'הכשרת הישוב' ,בן
 60קומות והשני בגודלו בארץ,
ומתוכננים להיבנות כבר בקרוב
מגדלים נוספים" .רק דרך זו
הביאה בס"ד לעיריה את השינוי
הכלכלי המבורך לטובה ,לאיזונה
הכספי ולהכנסות כספיות גדולות
והולכות כל העת" ,מסכם טננבוים.

