מחקר שנערך באוניברסיטת חיפה מצא:

בכירי המחלקות הקונסולריות של ארה"ב
בישראל – אורחי ראש העיר בני ברק

עבודה תובענית עשויה להגביר
גורמי הסיכון למחלת הסוכרת

הקונסול הכללי של ארה"ב בישראל אמר בביקור" :חשובה לנו מאוד ההיכרות עם הקהילה החרדית בבני ברק ,שיש דמיון רב בינה
לבין קהילות חרדיות בארה"ב" ^ ראש העיר הרב חנוך זייברט סקר בפני המשלחת את סיפורה של העיר בני ברק המונה 191,000
תושבים כ"י והינה העשירית בגודלה בין ערי הארץ

על פי המחקר סביבת עבודה תומכת וחברית יכולה להוריד את גורמי הסיכון

מאת מאיר קליין
עבודה בסביבה מלחיצה
ותובענית עשויה להגביר את
גורמי הסיכון למחלת הסוכרת.
כך עולה ממחקר של ד"ר מ' בי־
רון מאוניברסיטת חיפה .על פי
המחקר ,מעסיק התומך בעובדים
ומתנהג כלפיהם באכפתיות יכול
להפחית את הסכנה" .המודל
המחקרי יכול לסייע למעסיקים
למצות את יכולות עובדיהם לצד
שמירה על בריאותם הנפשית
והפיסית" ,אמרה החוקרת.

לחשיפה לגורמי לחץ בעבודה
יש השלכות על מצב בריאותו של
העובד ,במישור הפיזי והפ־
סיכולוגי כאחד ,לטווח הקצר
והארוך ,כשתשישות ,עייפות
ומחלות שונות ומגוונות הם רק
חלק מהתופעות הנפוצות .במח־
קר הראשון מבין שניים ביקשה
ד"ר בירון ,מהחוג למנהל עסקים
באוניברסיטת חיפה לבחון האם
לעבודה תובענית השפעה ספצי־
פית על הסיכוי לחלות בסוכרת.
במחקר ,נערך בשיתוף ד"ר
ש' טוקר ,מהפקולטה לניהול

באוניברסיטת תל אביב וי'
גביש מהמחלקה לפסיכולוגיה
באוניברסיטת ת"א ,השתתפו
כ־ 1,600עובדים )ממגזרים
מגוונים( שהגיעו לבדיקות
רפואיות שגרתיות במרכז רפואי
בישראל .כל המשתתפים החלו
את המחקר כשהם אינם חולים
בסוכרת ומצבם הבריאותי טוב
באופן כללי.
החוקרות בחנו שני מדדים
הידועים כמנבאים התפתחות
של סכרת :מדד ה־ ,FPGשמודד
סוכרים בדם לאחר ארוחת ערב,

אחרי שנים רבות:

בית שמש זכתה בתחרות 'עיר יפה בישראל'
הנציג האגודאי בעיריית בית שמש ,והממונה על אגף שפ"ע ,הרב שמעון
גולדברג" :מאז כניסתי לתפקיד ,העמדתי למטרה לטפח ולשפר את פני העיר.
שלושה כוכבי היופי הם רק על תחילת הדרך ,בשנה הבאה נחזיק בעז"ה
בחמישה כוכבי יופי כערים המתקדמות בישראל"
מאת מאיר קליין
אחרי מספר שנים בהן בית
שמש לא השתתפה בכלל בתחרות
כוכבי היופי של ערים נקיות ומ־
טופחות בישראל ,קיבלה השבוע
העיר בית שמש שלושה כוכבי יופי
על טיפוח ושיפור פני העיר בשנה
האחרונה ,מה שהוביל לעיר נקיה
סביבתית ויפה בישראל.
בטקס החגיגי שנערך מידי
שנה בהשתתפות מאות ראשי
ערים ומועצות בישראל ,הכריזה
המועצה לישראל יפה על הזוכים
החדשים בתחרות 'קריה יפה ומ־
קיימת בישראל' ל־ ,2015והודיעה
על זכיית העיר בית שמש ב־3
כוכבי יופי.
הזכיה מגיעה לאחר מספר
חודשים של סיורים ובחינות על
ידי צוות שיפוט מיוחד ,אשר בדק
שורה של פרמטרים – החל מנ־
קיון העיר ,דרך מתקנים לרווחת
הציבור ,תחזוקת מבני ציבור ועד
פארקים וגנים ציבוריים.
בעיריית בית שמש מציינים כי
שלושה כוכבי היופי ,הם תעודת
כבוד של ממש באשר הדבר אינו
מובן מאליו בפרמטרים הנדרשים
לזכות בכך .הצלחת אגף שפ"ע זו
מצטרפת לעבודה נוספת שנעש־
תה לאחרונה מול משרד השיכון
בדרך לשיפור פני העיר בפיתוח
עבודות תחזוק בכבישי העיר
בהיקף של  40מיליון שקלים.
תושבים בעיר מוסיפים כי
הדבר מעיד ללא כל ספק על

ומדד ה־ ,HbA1Cשמשקף רמת
מטבוליזם בגוף של גלוקוז במשך
 120יום לפני הבדיקה .מדדים
אלה נבדקו בשתי בדיקות נפר־
דות ,כשהזמן הממוצע בין בדיקה
לבדיקה היה כ־ 26חודשים.
מהממצאים עלה כי ככל
שהעובדים דרגו את עבודתם
כעמוסה ,לחוצה וכזו שהם מר־
גישים אי־שליטה על המשימות
העומדות בפניהם כך עלו שני
מדדים אלה .לדברי ד"ר בירון,
הממצאים היו תקפים לכל סוגי
העבודות" .המדדים ללחץ ועומס
הם סובייקטיביים ומשתנים מא־
דם לאדם ,כמובן ,ולכן יש חשי־
בות שהמנהלים ישימו לב למצב
הפסיכולוגי בו נמצאים העובדים.
כמו כן ,חשוב שהמעסיקים ידעו
שאם הם רואים את יעילותו
של העובד בלבד ומטילים עליו
משימות נוספות ותחומי אחריות
חדשים ,הם מעמידים אותו בסכ־
נה בריאותית" ,אמרה.
אז האם אפשר להפחית את
גורמי הסיכון ,גם כשהעבו־
דה עמוסה ולחוצה? התשובה
חיובית .מהממצאים עלה כי
תמיכה חיובית מצד הממונים
והעמיתים לעבודה הפחיתה את
הסיכון להופעת גורמי סיכון לסו־
כרת בכ־ 22אחוזים" .חשוב שמ־
נהלים יהיו עם האצבע על הדופק
לא רק בתחום הפריון והתפוקה,
אלא גם יפתחו מודעות לבריאותו
של העובד .התאמה של דרישות
העבודה והגדרה מחודשת של
התפקיד יכולים להיות פתרונות
אפשריים" ,סיכמה ד"ר בירון.

מאת מאיר קליין
"הקשרים בין השגרירות
האמריקאית לבין הציבור החרדי
בבני ברק ובערים אחרות בארץ
הדוקים ומעולים ,ואנו מבקשים,
במסגרת הביקור בעיר בני ברק
להמשיך בחיזוקם ובהרחבתם" ,כך
הדגיש מר דיוויד שוורץ ,הקונסול
הכללי של שגרירות ארה"ב בתל
אביב בקבלת פנים שערך ראש
העיר הרב חנוך זייברט ,במסגרת
יום ביקור וסיור בבני ברק של מש־
לחת רבת־משתתפים מהמחלקות
הקונסולריות בשגרירות ארה"ב
בירושלים ובתל אביב שאורגן ע"י
הרב מתתיהו חשין ,איש הקשר
בין הקהילה הדיפלומטית לציבור
החרדי המוכר כ"קונסול החרדי".
יום הסיור שכלל את בנין
העיריה ,גנזך קידוש השם ,ישיבת
משכנות יעקב ותחנות נוספות,
נפתח בקבלת פנים באולם הישי־
בות של מועצת העיריה בהש־
תתפות הרב חנוך זייברט ,ראש
העיר; הרב אברהם רובינשטיין,
מ"מ רה"ע; הרב אליהו דדון,
הרב מנחם שפירא והרב מנחם
מנדל אייזנברג ,סגני רה"ע; חברי
מועצת העיריה והנהלתה; מנהלי
אגפים; נציגי 'גנזך קידוש השם',
מנהלי מוסדות וגופים ציבוריים
גדולים.
ראש העיר התייחס בדברי
ברכתו לקשר ההדוק בין יהודים
בבני ברק ובארץ בכללותה
לקרוביהם בארה"ב ולביקורים
של יהודים רבים מארה"ב בארץ
בכלל ובבני ברק בפרט כעיר

מרכזית של היהדות החרדית
על המגוון הגדול של ישיבותיה,
חצרות גדולי התורה והאדמו"רים
ומאות מוסדות החינוך ,ובד בבד,
ההוקרה הייחודית של היהודים
בארץ לממשל בארה"ב ולתושבי
מדינה זו והידידות האיתנה של
ארה"ב ליהודי הארץ ולשלטונות
בה ,בכל השנים.
ראש העיר סקר בפני נציגי
הקונסוליה האמריקאית את מר־
כזיותה של העיר בני ברק המונה
 191,000תושבים כ"י והינה הע־
שירית בגודלה בין ערי הארץ,
ואת פעליה הגדולים לחיזוק אור
התורה והחסידות ,כאשר ,מאידך
גיסא ,בני ברק הפכה באחרונה
למרכז ענק של מסחר ועסקים
הגאון רבי בן ציון הכהן קוק
עם בנייתם של שמונה מגדלים שליט"א ,ראש בית הוראה הכללי בירו־
בני עשרות קומות למשרדים ול־
עסקים גדולים ,כאשר בימים אלו
נבנים  2מגדלי ענק ,ובתכנון לב־
נייתם בקרוב של מגדלים נוספים.
מר דיוויד שוורץ ,הקונסול
הכללי בשגרירות ארה"ב בתל
אביב הביע את שמחתם של חברי
המשלחת לביקור בעיר בני ברק
ולהכרה מקרוב של מוסדותיה
ותושביה והודה לראש העיר

מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א
בירכו על הופעת הספר החדש 'ציוני הלכה'
מאת הגרב"צ הכהן קוק שליט"א

מעמד מיוחד של הדלקת נרות חנוכה
למאות יתומים ע"י ארגון 'שערי רחמים'
בהשתתפות כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א

שינוי מגמה באגף שפ"ע בעיריה
שעמל להעניק לתושבים ,עיר
נקיה יפה ומטופחת שנעים לגור
ולהסתובב בה כראוי וכיאה לעיר
החרדית הגדולה והמתפתחת.
בתגובה לשבחים שחלקו
השבוע לחבר מועצת העיר הרב
שמעון גולדברג ,האחראי על
השינוי המבורך בעיר ,אמר הרב
גולדברג כי מבחינתו זוהי רק
ההתחלה לשנה הראשונה של
פעילותו באגף שפ"ע ובשנה

הבאה העיר תשדרג לחמישה
כוכבי היופי שיינתנו לעיר בגין
המאמצים הכבירים שנעשים
לשמירה מוקפדת על חזותה ונ־
קיונה המיוחד של העיר.
"הזכיה מוכיחה שהציבור
בבית שמש דואג לאיכות הסבי־
בה ולסביבה ירוקה ,נאה ונקיה.
בעזרת השם נוכל להשיג יותר
בעתיד כשכולם יירתמו למטרה
הנפלאה באיכות החיים" ,מקווה
הרב גולדברג.

ביום שני נר ב' של חנוכה ערך כ"ק
האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א מע־
מד הדלקת נרות חנוכה מיוחדת למאות
יתומים ואלמנות.
המעמד נערך ע"י ארגון 'שערי
רחמים' אותו הקים האדמו"ר שליט"א
לעידוד וחיזוק אלמנות ויתומים ,ומלווה
את פעילות הארגון בכל ימות השנה.
המעמד לווה בתזמורתו של הרב
מאיר אדלר שטרח והגיע במיוחד כדי
להרנין לבבות של מאות אלמנות ויתו־
מים .הנעים בקולו הזמר הרב אברהם
מושקוביץ.
במהלך המעמד שנערך לראשונה
בהיכל ביהמ"ד תולדות אהרן בשכונת
מאה שערים בירושלים נשא האדמו"ר
דברי חיזוק ועידוד בפני המשתתפים.
בסיום אמירת דברי תורה רקד האדמו"ר
עם היתומים.
לאחר מכן נכנסו היתומים לחדר

האדמו"ר שליט"א שליד בית הכנסת,
יחד עם יו"ר הארגון הרב יעקב אליעזר
שישא שהציג בפני האדמו"ר כל ילד

הרב זייברט ,על קבלת הפנים
הייחודית והמכובדת למשלחת.
הקונסול הכללי סקר את פעילות
הקונסוליה בחיי היום־יום ,הן
בעבור אזרחי ארה"ב המתגוררים
בארץ והן כלפי תושבי ישראל
המבקשים ויזות כניסה לארה"ב.
"במסגרת זו" ,הוסיף מר שוורץ,
"חשובה לנו מאוד ההיכרות עם
הקהילה החרדית בבני ברק ,שיש

דמיון רב בינה לבין קהילות חר־
דיות בארה"ב".
מר ג'יימס פאלוו ,קונסול
ארה"ב בירושלים הביע את הוק־
רתו על הסיור בעיר ועל קבלת
הפנים באולם הישיבות של מו־
עצת העיריה המאפשרים הכרה
מקרוב של העיר שכה רבות שמעו
עליה ועל אנשיה ,תכניה ,מוסדו־
תיה ופעליה.

וילד ,וקיבלו מעות חנוכה מידי האדמו"ר.
כמו כן קיבלו כל המשתתפים סופגניה
ומתנה לכבוד חנוכה.

שלים עיה"ק ,הגיע השבוע לבתי מרנן
ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א
להעניק להם את ספרו החדש' ,ציוני
הלכה' על הלכות אבלות וטהרת כהנים.
גדולי ישראל שליט"א קיבלוהו בכבוד
ובחביבות ,ובירכוהו שיזכה להמשיך במ־
לאכת הקודש עוד שנים רבות – להורות
הלכה ולחבר ספרים לתועלת הכלל.
הספר החדש מהווה ספר יסוד
להלכות אבלות וטהרת כהנים ,המכיל
למעלה מ־ 1000פסקי־הלכה של מרן
הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ,בתוספת
ביאורים והערות שכתב תלמידו המו־
בהק ,הגרב"צ הכהן קוק ,והוא מצטרף
לשישה ספרים שהוציא הגרב"צ שליט"א
מתורת רבו מרן הגרי"ש זצ"ל.
בפרק הראשון של הספר מובאת
התייחסותו האופיינית של פוסק הדור
זצ"ל לעצם לימוד הלכות אבלות ,שיש
החוששים כי הדבר מהווה 'סימנא
מילתא'" .תלמדו את זה היטב ,בעיון,
כמו כל חלקי התורה" ,השיב הגרי"ש.
"אין לכם מה לחשוש .אדרבה ,הלומד
הלכות אלה – שהן מונחות כמו 'מת
מצוה' – יקבל שכר כפול כנגד כל אלה
שחוששים ללמוד".
בהמשך כותב הגאון המחבר :וכך
היה רגיל רבינו זצ"ל להשיב על שאלות
כמו עין הרע וכיו"ב :למה לך לחשוש

מכך? אם לא תחשוש – לא יזיק .כדברי
חז"ל' :מאן דקפיד קפדינן ליה ,ומאן
דלא קפיד לא קפדינן ליה' .וכך קיים
רבינו בנפשו ,לא חשש ולא הזיקוהו בכל
שנות חייו הארוכות".
בדברי ההקדמה לספר החדש,
מקדיש הגרב"צ דברים ליראה הנדרשת
בפרסום פסקי מרן זצ"ל :כשנשאל רבינו
איך יתכן כי שניים שמעו מפיו את אותן
מילים ולמרות זאת כל אחד אומר בשמו
פסק אחר ,השיב" :כל אחד שומע מה
שהוא רוצה לשמוע" .הדברים נוקבים,
חודרי כליות ולב ,בין כשהמסקנה היא
להקל ובין כשהמסקנה היא להחמיר.
"יראתי מאד לפרסם בכתובים את
תורת רבינו ,הן את השיעורים ,ויותר מכך

את ההוראות הלכה למעשה .עד שבאחת
הפעמים אצל רבינו בקודש פנימה ,פנו
בני ביתי בנוכחותי ושאלוהו על כך .השיב
רבינו' :לי אין ענין בכל מה שמפרסמים
בשמי ,אך היות ואחרים כבר מפרסמים,
עדיף לי שאתה תכתוב את הדברים'".
הספר ,המעוטר במכתב־הסכמה
של מרן זצ"ל ,מכיל  752עמודים ומחו־
לק ל־ 41פרקים בנושאי אבלות ,טהרת
כהנים ,קבורה ,שבעה ,שלושים ,יארצייט
ועוד .נדונים בו ,בין היתר ,נושאים הל־
כתיים בוערים כגון קביעת רגע המוות,
קבורה בקומות ועוד ,כאשר דעת הגרי"ש
מובאת בו בדייקנות רבה ,כדרכו של
הגאון המחבר שליט"א.
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