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זמני כניסת ויציאת השבת

בלעדי: שר הביטחון הנכנס ח"כ אביגדור ליברמן ל'קו עיתונות':

"אמרתי לא אחת, גם כשישבתי באופוזיציה בראיון לקו עיתונות שאני לא אויב של 
הציבור החרדי. עם החברים החרדים יש לי ידידות אישית לאורך כל השנים עוד מימיי 
כמנכ"ל לשכת ראש הממשלה ב-96'. יש לנו מחלוקות בסוגיות של דת ומדינה כי 

אנחנו מייצגים ציבורים שונים, אבל כשיש נכונות משני הצדדים לשבת ולדבר, אפשר 
להסתדר" / בי"ס לפוליטיקה

כל הפרטים מאחורי 
המהלך שהוביל להודעה 
המפתיעה על התפטרותו 
של סגן השר מאיר פרוש 
והשבעתו של יעקב אשר 
כח"כ / בי"ס לפוליטיקה

מתחת לרדאר  המאבק על חוק הגיוס

"יש נכונות שלי ושל הח"כים החרדים 
לשבת ולדבר; אפשר להסתדר"

בעקבות חשיפת דו"ח הצוות הבין משרדי לעמידה 
ביעדי הגיוס   נפגשו גפני ופרוש בקריה וסיכמו: 
"הגשת הדו"ח לאישור הממשלה תידחה על רקע 
חילופי השר והמנכ"ל במשרד"  פרסום ראשון: 
חילופי האשמות בין הלשכה המשפטית במשרד 

הביטחון לגפני ופרוש / בי"ס לפוליטיקה

חברת 'קוים' תחל להפעיל מערך תחבורה חדש בעיר  "בשלב 
הקרוב, יחלו הקווים החדשים לפעול בסופ"ש בלבד, כאשר 
בימים א-ה יפעלו בשירות הבינעירוני רק הקווים הקיימים 

  "עם לוחות הזמנים במתכונת הרגילה, למעט כמה שינויים
"בשלבים הבאים יחלו לפעול רוב הקווים החדשים מידי יום, וכן 
יתווספו נסיעות רבות בקווים הקיימים" מחזיק תיק התחבורה 

בעירייה, סגן ומ"מ ראש העיר שמואל גרוסברד / עמ' 6-7

"תושבי אלעד ייהנו ממערך 
תחבורה ציבורית מהטובים בארץ" 

ניהול תיקים במטח
מגוון רחב של נכסים ומגוון מסלולים

לפרטים 050-4195190

צוות אנליסטים מקצועי  שקיפות מלאה 
משיכת רווחים המהירה בישראל עד 2 ימי עסקים

הזוהר הקדוש
עם פירוש הנפלא

”מתוק מדבש“
1800-350-330

מבצע ל"ג בעומר

אחרי תקופת הרישום, ההסדרים הראשונים עם 
נציגי התושבים לשיקום השפ"פים )שטחים 

פרטיים פתוחים( יצאו לדרך/ עמ' 4

הסדר השפ"פים עם 
התושבים - יצא לדרך



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

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

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

מאת: אהרן נצר

השפ"פים  שיקום  מהפכת  ראשונית,  רישום  תקופת  אחרי 
התקיימו  השבוע  לדרך.  יוצאת  פתוחים(  פרטיים  )שטחים 
התושבים  שנציגי  מתחמים  במספר  והבקרה  העבודה  סיורי 
במהלך  העירייה.  עם  ההסדר  על  לחתימה  פנו  כבר  בהם 
וכן  לשיקומם  הצרכים  השטחים,  של  מצבם  נבדק  הסיורים, 

העלות של השיקום.
כזכור, לפני כחודשיים הכריז ראש העיר הרב ישראל פרוש 
על פתיחת מבצע שיקום ושיפוץ השפ"פים בכל רחבי העיר. 
ארוכים  דיונים  ולאחר  בעירייה,  המשפטנים  עם  בהתייעצות 
שהתקיימו כדי למצוא את הפתרון לבעיית השפ"פים, הגיעו 
לראש  והמשנה  העיר  ראש   עם  יחד  המקצועיים,  הצוותים 
תקצה  העירייה  לפיו  המצ'ינג,  פתרון  אל  נתן,   שי  מר  העיר 
של  יחסית  נמוכה  להשתתפות  במקביל  לעבודות,  תקציבים 
התושבים בעלות השיקום. המתווה יתקיים באמצעות שיתוף 
פעולה עם נציגי הבניינים. כאשר כל התושבים מוזמנים ליצור 

הצרכים  את  למפות  מנת  על  בעירייה,  שפ"ע  אגף  עם  קשר 
לשיקום  עלויות  כוללת  פעולה  תוכנית  ולקבוע  בשטחים, 
ותיקון הליקויים, כאשר כאמור, חלק מהתשלום יועבר על ידי 
התושבים, ואת חלק העיקר תקציב העירייה עבור העבודות. 

ההיקף הכספי של ההשתתפות מצד התושבים, נקבע על גובה 
על  תמשיך  העירייה  מכן,  לאחר  לדירה.  ש"ח   400 עד  של 
חשבונה בתחזוקת השפ"פים כדי לא להגיע למצב של הזנחה 

שוב.
ביוזמה  החלו  בתהליך,  חלק  שלקחו  בתים"  ועדי  "איגוד 
מבורכת של ריכוז התושבים וועדי הבתים, תוך השגת מימון 
שיצטרפו  הבתים  לוועדי  התשלומים  על  להקלה  מצידם 

ליוזמתם.
ואכן, כאמור, השבוע החלו סיורי העבודה בשטח, יחד עם 
אדריכלי  לצד  האיגוד,  ומטעם  העירייה  מטעם  מקצוע  אנשי 

נוף מומחים, כדי לתכנן בכל מתחם את השיקום הנדרש לו.
וסגנו  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש  גם  הגיעו  לסיורים 
ומחזיק תיק שפ"ע הרב צוריאל קריספל, יחד עם מנהל האגף 
וכיצד  התהליך  את  לבחון  כדי  לוי,  איזק  הר'  העיר  לחזות 
היוזמה  על  בחום  להם  הודו  התושבים  בשטח.  מתבצע  הוא 
הברוכה, שתשלים את תהליך שיפור פני העיר והעלאת איכות 

החיים לתושבים.

מאת: אהרן נצר

פחות משבועיים לפני כניסתה של "קווים-עילית" כמפעילת 
ומתעצמת,  גוברת  התכונה  באלעד,  הציבורית  התחבורה 
ההתארגנות  להשלמת  הקיטור  במלוא  עובדת  והחברה 

וההיערכות לשעת ה'שין' – ביום שלישי כ"ג באייר. 
בשבוע האחרון, נחשפים תושבי העיר ואורחיה לאוטובוסים 
החדשים, שנעים ברחבי העיר לאורך כל שעות היום, במסגרת 
האוטובוסים  על  ניכר  ההפעלה.  לקראת  האחרונות  ההכנות 
הייצור  ממפעלי  והגיעו  מה'ליין',  עתה  זה  אך  יצאו  הם  כי 
ישירות לאלעד, לטובת הפעלת התחבורה הציבורית בעיר... 
תדרוכים  בליווי  תרגול,  נסיעות  מאות  מבצעים  האוטובוסים 
לנהגים, להכרת הרכב, המסלולים והתחנות, לבדיקה בשטח 
של המערכות הטכנולוגיות החדישות המותקנות באוטובוסים, 

ועוד.
לשיאה הגיעה ההיערכות ביום שלישי האחרון - אז בוצעה 
הפעלה ניסיונית של מערך התחבורה בעיר, בכדי לוודא שכל 
המערכות הגיעו למוכנות מלאה, ומתפקדות כראוי. בהפעלה 
ומנהליה, שפיקחו מקרוב  ראשי החברה  הניסיונית השתתפו 

אחרי ההפעלה, תוך שימת לב מרבית לכל פרט ופרט. גם צוות 
ליוו  המשרד,  בכירי  וביניהם  התחבורה,  משרד  מטעם  נרחב 
את ההפעלה הניסיונית, כשהם נצמדים מקרוב למספר קווים 
בכירי  ואכן,  בתחנות.  עצירה  תוך  מעשית,  הפעלה  שתרגלו 
החברה,  של  ממוכנותה  רצונם  שביעות  את  הביעו  משה"ת 

שהפגינה יכולת תפעול מצוינת ומושלמת. 
ישראל פרוש וממלא מקומו הרב שמואל  ראש העיר הרב 
גרוסברד, המלווים את "קווים-עילית" לאורך כל הדרך, מאז 
הזכייה במכרז, נטלו אף הם חלק בהפעלה הניסיונית, כשהם 
בתחומים  מהשטח  העולים  לצרכים  מידי  מענה  מאתרים 
חלקה  קליטה  לאפשר  בכדי  העירייה,  לאחריות  הנוגעים 
ככל האפשר של המפעילה החדשה. בהמשך, התכנסו לדיון 
הדרך  ברכת  את  והעניקו  "קווים-עילית",  ראשי  עם  מסכם 
לחברה לקראת ההפעלה הקרובה )ראה ראיון נרחב בנושא עם 

סגרה"ע גרוסברד, בנפרד(.
במהלך היום, כינס ראש העיר את מנהלי מחלקות העירייה, 
והנחה אותם להגיש ל"קווים-עילית" כל עזרה נדרשת – כל 
ומושלמת  חלקה  הפעלה  לה  לאפשר  בכדי   – בתחומו  אחד 

ככל האפשר. כמו כן כינס ראש העיר בלשכתו ישיבת-עבודה 
העירוני  השיטור  המשטרה,  נציגי  החברה,  לראשי  משותפת 
והמוקד העירוני, וסיכם על שיתוף פעולה פורה ויעיל בין כל 
הגורמים, והתנהלות מסונכרנת תוך שילוב זרועות, למען טובת 
בהתנהלות  שיחולו  לשינויים  דגש,  ניתן  בדיון  העיר.  תושבי 
התנועה באזור הכניסה לעיר, לאור הגידול המשמעות בנפח 
התח"צ  עיבוי  עם  במקום,  שתנוע  הציבורית  התחבורה 
התחבורה  מערך  השקת  גם  רבות.  ונסיעות  קווים  והוספת 
מאפייני  על  להשפיע  עשוי  המשודרגת  העירונית  הציבורית 
לא  כמעט  הצדדיים  ברחובות  כה,  עד  כשאם  בעיר,  התנועה 
נעו אוטובוסים – מעתה יתרחב השירות לכל הרחובות בעיר.

בימים אלו, "קווים-עילית" נכנסת לישורת האחרונה לקראת 
ההשקה. כבר בימים הקרובים, ייחשפו תושבי העיר לחומרי 
הציבור  בפני  שיגישו  ומובנים,  בהירים  מפורטים,  פרסום 
החדשה  הציבורית  התחבורה  אודות  המידע  כל  את  הרחב 
שיוכלו  בכדי  ומובנת,  קליטה  בצורה  מעתה  אותנו  שתשרת 
והמשופר של  והמיטב מהמערך המשודרג  להפיק את המרב 

התחבורה הציבורית. 

אחרי תקופת הרישום, ההסדרים הראשונים עם נציגי התושבים לשיקום השפ"פים יצאו לדרך  "איגוד ועדי בתים" 
שלקחו חלק בתהליך, החלו ביוזמה מבורכת של ריכוז התושבים וועדי הבתים, תוך השגת מימון מצידם להקלה על 

התשלומים לוועדי הבתים שיצטרפו ליוזמתם

הפעלה ניסיונית של 
מערך התחבורה של 

"קווים-עילית" באלעד 
  הוכתרה בהצלחה
ראש העיר וממלא 
מקומו עקבו מקרוב 

אחרי הפעילות והעניקו 
לחברה את ברכת הדרך

הסדר השפ"פים עם התושבים - יצא לדרך

הפעלת ניסיונית של 'קווים-עלית' באלעד הוכתרה בהצלחה

ראש העיר והצוות באחד מסיורי השפ"פים

פרוש וגרוסברד ומנהלי 'קווים עלית' באלעד



הסניף הקרוב לביתך:
רבי יהודה הנשיא 94

אלעד

האשראי  מתן  הלקוח.  לנתוני  בהתאם  משתנה  בריבית  ההלוואה 
והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, בכפוף לחתימה על 

מסמכי הבנק ולעמידה בדרישות הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד Jbank.co.il

בנק ירושלים 
מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה

מבלי לעבור בנק 



באלעד6         י"ח באייר תשע"ו 1226/5/16

מאת: מנדי קליין

תיק  מחזיק  גרוסברד,  שמואל  ר'  עם  לערוך  כשביקשנו 
הפעלת  לפני  שבועיים  קצר  ראיון  אלעד  בעיריית  התחבורה 
מערך התח"צ באלעד ע"י 'קווים', לא הערכנו נכונה את כמות 
החומר שניחשף אליה במהלך שיחתנו. במהלך הראיון היינו 
וצוות  העיר  ראש  מ"מ  שערכו  הרבים  לתיאומים  עדים  גם 
התחבורה  בהפעלת  הקשורים  השונים  הגופים  בין  לשכתו 
התחנות,  דיגלול  הקווים,  מסלולי  בנושא  זה  אם  הציבורית, 
התחבורה  משרד  של  הרישוי  מערכת  מידע,  אמצעי  התקנת 
ועוד שלל פרטים החייבים להיות מסונכרנים בכדי שההפעלה 

תחל באופן החלק ביותר.
בציבור  מצטיירת  החדש  התחבורה  מערך  הפעלת 

כ"מהפכה", האם אכן כך?
"אכן כן, אולם כמו כל דבר טוב, הוא לא קורה בבת אחת 
אלא בשלבים. בשלב הקרוב, שיחל בתאריך כ"ג באייר, יחלו 
בימים  כאשר  בלבד,  שבוע  בסופי  לפעול  החדשים  הקווים 
כיום  הקיימים  הקווים  רק  הבינעירוני  בשירות  יפעלו  א'-ה' 
שינויים  כמה  למעט  הרגילה,  במתכונת  הזמנים  לוחות  עם 
ותוספות הכרחיות שיחלו לפעול באופן מיידי, במקביל, עם 
תחילת ההפעלה ייכנסו לתוקף כל השינויים במסלולי הקווים 
השונים, כפי המתפרסם בימים אלו באמצעי פרסום מגוונים 
ע"י חברת "קווים". עם זאת המהפכה בשירות העירוני באלעד 
הקוויים  לפעול  צפויים  שם  א'-ה',  בימים  גם  מיידית  תחל 
בשירות  יום  מידי  יתבצעו  כשבסה"כ  החדשים,  העירוניים 
העירוני למעלה מ-300 נסיעות, לעומת כ-70 במצב הנוכחי".

ומה יהיה בשלבים הבאים?
בחודשים  בע"ה  בהדרגה  שיתבצעו  הבאים  "בשלבים 
חניון  של  ההרחבה  עבודות  לסיום  ובמקביל  הקרובים 
החדשים  הקווים  רוב  לפעול  יחלו  באלעד,  האוטובוסים 
מידי יום, וכן יתווספו נסיעות רבות בקווי השירות הקיימים, 
כשבסופו של דבר צפויה תוספת של מאות נסיעות כל שבוע 
נסיעות  יתבצעו  כאשר  הנוכחי,  מהמצב  השירות  והכפלת 
כ-60  לעומת  ק"מ שבועי  אלף  ל-120  קרוב  גודל של  בסדר 

אלף ק"מ כיום".
כמה זמן אתה מתעסק בנושא הפעלת המערך החדש ?

במשרד  לדבר  הוחל   2012 בשנת  שנים.  מ-3  "למעלה 
תעבורה"  "אגד  חב'  של  הזיכיון  שמועד  כך  על  התחבורה 
יש להעירך להכנת מכרז  וע"כ   2014 לפוג בסוף שנת  עומד 
חדש. בשל התעסקותי בנושא זה כבר משנת תשס"ג )2003( 
והיכרותי עם הגורמים הרלוונטיים במשרד התחבורה, היה זה 
כנראה  די טבעי שפנו אלי בכדי לשמוע את חוו"ד על הצרכים 

של תושבי העיר. ואכן נעניתי לאתגר בשמחה".
מה שבעצם אומר שאתה מטפל בנושא עוד לפני תפקידך 

הנוכחי כמחזיק תיק התחבורה?
"נכון, לפי התכנון המקורי המכרז היה אמור להתפרסם די 
במקביל לתקופת כניסתי לתפקידי בעירייה, אולם בסופו של 
דבר בשל עיכובים פנימיים במשרד התחבורה, פרסום המכרז 
נדחה בכשנה, מה שנתן לי אפשרויות נוספות בתפקידי כמ"מ 
ראש עיר ומחזיק תיק התחבורה לדרוש דברים נוספים ולשפר 

עוד את תנאי המכרז לטובת הציבור".

 "הציבור החרדי צרכן שבוי"

בפרט  ואלעד  בכלל  חרדית  עיר  של  האתגרים  היו  מה 
בתכנון מערך כזה?

"הציבור החרדי בכללותו וגם באלעד נחשב כ"צרכן שבוי" 
של התחבורה הציבורית, זאת עקב מיעוט כלי הרכב הפרטיים 
תחבורה  בנוסף,  שונים.  ליעדים  הנסיעות  ותדירות  מחד 
אבטלה  ומונעת  תעסוקה  כמקדמת  הוכחה  טובה  ציבורית 
ותעסוקה.  לימוד  על מקומות  מיוחד במכרז  דגש  ישנו  ואכן 
גר  בהם  ושכונות  ערים  עם  ישיר  בחיבור  צורך  יש  כמו"כ 
ומוצאי  ערבי  על  דגשים  עם  הארץ  ברחבי  החרדי  הציבור 
שבתות וחגים. ובניגוד לערים החילוניות לוחות הזמנים הינם 
דינמיים ומשתנים ומתוגברים בכל חג או מועד, בשל כמויות 
הנוסעים המשתנות באופן משמעותי, מה שמצריך התארגנות 

מיוחדת".
מה זה אומר 'התארגנות מיוחדת'?

'קווים'  חב'  זכתה  בו  המכרז  בגוף  בקצרה,  אסביר  "אני 
ישנו פרק מיוחד אותו ערכתי יחד עם נציגי משרד התחבורה, 
השנה,  ימות  לפי  החרדי  במגזר  הפעילות  בדפוסי  העוסק 
מחגים וערבי חגים, בין הזמנים, ל"ג בעומר ועוד, כשלפרק 
זה צירפנו קובץ מיוחד שנערך לפי הניסיון שלנו בתחום. בו 
מועד  בכל  קו  בכל  הנדרש  התגבור  לאחוז  התייחסות  ישנה 
לפי  להיערך  החברה  את  מחייב  דבר  של  שבסופו  מה  כזה, 

הנתונים".
כמה קווים יפעלו באלעד ולכמה יעדים?

"22 קווים בינעירוניים שיגיעו לכ-30 יעדים, כאשר בנוסף 
ומגיעים  אחרות  חברות  ע"י  המופעלים  נוספים  קווים  ישנם 
ליעדים נוספים, כאשר בניית כל קו ומסלולו היא דבר הדורש 
תכנון מורכב ומחשבה מרובה בכדי שמצד אחד הקו יישרת 
מידי.  מסורבל  יהיה  לא  שהוא  ומאידך  נוסעים  שיותר  כמה 
כמו"כ יופעלו 3 קווים עירוניים שיכסו את כל העיר, באופן 

שיהיה קל להתנייד בעיר ממקום למקום".
משרד התחבורה הסכים לכל מה שביקשתם? 

ער במיוחד  "לא הכל, אבל כמעט הכל, משרד התחבורה 
התחבורה  ליועץ  הודות  הרבה  זאת  החרדי,  במגזר  לנעשה 
רוזנשטיין.  שלמה  הרב  התחבורה  במשרד  החרדי  במגזר 
מבלי  מכרז  סוגר  אינו  התחבורה  משרד  לעבר,  ובניגוד 
להתייעץ עם אנשי השטח, אני לא אגיד שהכל היה קל, היו 
פעמים שלא קיבלתי מענה לבקשות שהעליתי ונאלצתי לנחות 
אצל גורמים שונים במשרד התחבורה בכדי ללחוץ שיאשרו 
כמו  התבצעו  לא  שדברים  פעמים  היו  מסוימים,  דברים 
שביקשנו ואז פניתי לראש העיר הרב ישראל פרוש שכדרכו 
נרתם מיד לטפל בנושא. ואכן, אני יכול לומר שבזכות עזרתו 
נוספו במכרז עוד דברים שמתחילה משרד התחבורה לא חשב 

לבצע".
מה קורה במידה ואוטובוס לא לקח את הנוסעים מחמת 

עומס או נתקע בדרך?
יש  לזה, כך שאם  גם  "הכנסנו במכרז התייחסות מפורטת 
ולדווח  הנוסעים  את  לקחת  חייב  הנהג  בעמידה,  נוסעים   10
על כך, במידה והדבר חוזר על עצמו באותה השעה, החברה 
תהיה חייבת להוסיף מיידית נסיעה קבועה ללוח זמנים. אם 
להעמיד  מחוייבת  החברה  בתחנה,  נוסעים  נשארו  זאת  בכל 
נתקע  אם  כן  כמו  שעה.  רבע  תוך  נוסף  אוטובוס  בתחנה 

שבועיים לפני הפעלת מערך התחבורה הציבורית בעיר ע"י חברת "קווים", נפגשנו לשיחה עם מי שמזוהה יותר מכל 
עם המהפכה הצפויה בשירות התחבורה הציבורית בעיר, מחזיק תיק התחבורה בעירייה, סגן ומ"מ ראש העיר שמואל 
גרוסברד  מה יתחדש השבוע? "בשלב הקרוב, שיחל בתאריך כ"ג באייר, יחלו הקווים החדשים לפעול בסופי שבוע 

בלבד, כאשר בימים א-ה יפעלו בשירות הבינעירוני רק הקווים הקיימים כיום עם לוחות הזמנים במתכונת הרגילה, 
למעט כמה שינויים"  ובעתיד הלא רחוק? "בשלבים הבאים יחלו לפעול רוב הקווים החדשים מידי יום, וכן 

יתווספו נסיעות רבות בקווי השירות הקיימים"  מיוחד

"תושבי אלעד ייהנו ממערך 
תחבורה ציבורית מהטובים בארץ" 

בראיון מיוחד לקראת כניסת חברת "קווים", אומר מ"מ וסגן ראש העיר הרב שמואל גרוסברד 

גרוסברד עם ראש העיר וראשי חברת 'קווים'
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לעיר תוך חצי  ומחוץ  אוטובוס בעיר, החברה מחוייבת לאוטובוס חילופי תוך רבע שעה 
שעה. במידה והאוטובוס נתקע בתחנת המוצא, על החברה להעמיד אוטובוס חילופי תוך 

10 דקות".
אנחנו רואים אוטובוסים חדשים מסתובבים בעיר, אולם איך מבטיחים שהאוטובוסים 

יהיו במצב סביר גם במשך השנים הבאות?
הרי  ק"מ,   2,000 כמעט  כבר  שנוסעים  אוטובוסים  ישנם  היום  ואם  חשבו,  זה  על  "גם 
ואוטובוס  הק"מ,  כמות  על  הגבלה  גם  ישנה  השנתון,  להגבלת  מעבר  החדש,  שבמכרז 

שיעבור את ה-850 אלף ק"מ ייצא מהשירות".

 מוקדנים חרדים לשירות אנ"ש

מה עם שרות הלקוחות של החברה? 
"המוקד של "קוים" מעסיק מוקדנים חרדים, מתוך הקהילה, שיודעים לטפל בפניות של 
אנ"ש ויש להם הנחיות והבנה לכל צרכי החוגים והעדות. לפי תנאי המכרז המוקד אמור 
לפעול בכל שעות פעילות התח"צ עד לאחר יציאת האוטובוס האחרון מהעיר, כך שלכל 
מחלקת  תוקם  מאוחרת.  ליל  בשעת  גם  במוקד,  מענה  בס"ד  יהיה  בתחנה  שימתין  יהודי 

אבידות ומציאות במרכז העיר, עם רישום ממוחשב ומסודר". 
יש דברים אטרקטיביים נוספים עליהם אתה יכול להצביע?

"ישנם הרבה דברים שאת חלקם קשה להסביר לציבור, אבל אציין כדוגמא כמה דברים 
נוספים, כמו התחייבות של הזוכה להתקין תחנות נוספות, שאני פועל שאכן יותקנו בקרוב, 
לחצני  הותקנו  האוטובוסים  בתאי המטען של  בתחנות,  אלקטרוניים  מידע  גם שלטי  יהיו 
מצוקה ומצלמות במעגל סגור, בכדי למנוע מצב של סגירת התא על נוסעים הפורקים את 

מטענם, ועוד דברים נוספים".
תקופת  בכל  בנושא  לעשות  נשאר  מה  אז  סגור.  הכל  המכרז,  פרסום  לאחר  בעצם, 

הביניים?
"הרבה מאוד, תמיד אפשר לעשות שינויים של הרגע האחרון וגם כעת אני מנסה כל הזמן 
לשפר עוד ועוד דברים. לדוגמא, רק בשבוע האחרון קיבלנו את אישור משרד התחבורה 
לקו שיגיע לקריית יערים בסופי שבוע, ועוד דברים נוספים שעובדים עליהם, שלא אפרט 
כרגע, כשאנו מקבלים כל העת את עזרתם של מר דרור גנון - סגן בכיר למנהל אגף תחבורה 
ציבורית במשרד התחבורה מר אסי סוזנה - ממונה תכנון תח"צ משרד התחבורה מחוז מרכז 

ומר גבי נבון ראש תחום תחבורה ציבורית במשרד התחבורה". 
לאחר השקעה כה רבה, איך הרגשתך כשסוף סוף המערך החדש יוצא לדרך?

"אני חושב שצריך להפנות את השאלה לתושבי העיר המשתמשים בשירותי התחבורה 
הציבורית. בכל מקרה באופן אישי, מצד אחד אני מתפלל ומצפה שלא יהיו תקלות והכל 
יילך כשורה. ומצד שני אני חש הקלה וסיפוק, על כך שהדברים באים כבר לידי סיומם הטוב 

כשבתוך מס' חודשים יושלם המהלך כולו".
לסיום, מה אתה מצפה מהתושבים, שאמורים לקום עוד כשבועיים לבוקר חדש?

"תושבי אלעד אכן יקומו בע"ה לבוקר חדש, אבל ברור שכל ההתחלות קשות, ובתקופה 
הראשונה יכולות להיות גם תקלות, עד שכל נהג ונהג ילמד את מסלולי הנסיעה והתחנות, 
את מכשירי הכרטוס החדשים, ובכלל, כל דבר חדש, לוקח זמן להתרגל אליו, מה גם שכפי 
שאמרתי בראשית הדברים, הדברים הטובים יופעלו בכמה שלבים, אז גם אם יש בעיה כל 
שהיא, צריך קצת אורך רוח ולתת לחברת "קווים" ימי חסד, כשאני מקווה שבעז"ה בסופו 

של תהליך כולנו נהיה מרוצים".

"משרד התחבורה ער לנעשה במגזר החרדי". עם שר התחבורה ישראל כץ

אנחנו עובדים

בשבילך!

הודעה לתושבים על:

הסדרי תנועה:
במקטעים בהם תבוצענה העבודות לא 

תתאפשר תנועה וחניית בלי רכב.
העבודות נעשות בפיקוח ובתיאום אגף 

התנועה בעירייה.
אנא שימו לב לשינויים בהסדרי תנועת 
התחבורה הציבורית באיזור הפרוייקט.

24 שעות ביממה - 2039*    -

פרוייקט החלפה ושדרוג

קווי מים ברחובות:

יוסי בן קיסמא, שמעון הצדיק

מועד משוער לסיום הפרוייקט: פברואר 2017

עלות משוערת - 2.8 מליון ₪

אנא, שימו לב להסדרי התנועה הזמניים,

סעו בביטחה והגיעו בשלום הביתה.

בריך מס‘: 525 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  ל“ג בעומר-משפחה תאריך: 3.5.16

קיץ טוב ונסיעה בטוחה!

כפל מבצעים
בדרך לרשב"י !

budget.co.il
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כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

מבצע באדג'ט בדרך למירון: 
שוכרים רכב ל-3 ימים ומקבלים

את היום הרביעי + נהג נוסף במתנה!

המבצע להשכרות שמתחילות עד יום כ"ג אייר תשע"ו (31.5.2016). 
יום רביעי במתנה – עד 2 ימים במתנה לכל חוזה שכירות. מוגבל 
להשכרות רכב מקבוצות X, F, J, E, H, I. החברה רשאית להפסיק את 

המבצע בכל עת. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.
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המבקר: "נתניהו חרג, 
מראית עין של טובות הנאה"

דו"ח חריף של מבקר המדינה בפרשת 'ביבי-טורס'

פרק מיוחד בדו"ח מבקר המדינה הוקדש לפרשת 
"ביביטורס", על נסיעותיו של נתניהו ומשפחתו לחו"ל 

כשר האוצר  המבקר מציין כי המימון לנסיעות 
היה מגופים זרים ומאנשי עסקים ללא בדיקת אם אין 
ניגוד עניינים ומתנה אסורה  ביקורת מרומזת גם על 
היועמ"ש  נתניהו: "סורקים אותי במסרקות ברזל"

מאת: חיים בוזגלו 

"דו"ח המבקר 2016: אחד הפרקים היותר 
מבקר  בדו"ח  ציבורית,  מבחינה  מעניינים 
שרים  בנסיעות  עוסק  שפירא,  יוסף  המדינה 
"ביבי- פרשת  שכונה  מה  על  בדגש  לחו"ל, 
טורס" – נסיעותיו של ראש הממשלה בנימין 

נתניהו לחו"ל, בתקופת כהונתו כשר האוצר.
עיקר הביקורת של המבקר היא שהנסיעות 
חיצוניים,  גורמים  ידי  על  מומנו  נתניהו  של 
ללא בדיקה של ניגוד עניינים ומתנות אסורות. 
הביקורת עוסקת גם במימון הנסיעות לרעייתו 

של נתניהו ולילדיו.
כי  עלה  "בביקורת  המבקר:  כותב  וכך 
נתניהו מומנו  נסיעות לחו"ל בתפקיד של מר 
של  ממשלות  בהם  חיצוניים,  גורמים  ידי  על 
ציבוריים,  גופים  הבונדס,  אחרות,  מדינות 
קשרים  בעלי  פרטיים  ואנשים  עסקים  אנשי 
הישראלי.  למשק  או  דאז  האוצר  לשר  שונים 
של  משפטית  בחינה  ללא  נעשה  זה  מימון 
האפשרות שהוא מעמיד את מר נתניהו בניגוד 
שהוא  או  המממן  הגורם  לבין  בינו  עניינים 
יצוין  חוק המתנות.  לפי  בגדר מתנה האסורה 

כי כך נהגו גם שרים אחרים באותה תקופה.
נתניהו בתפקיד  נסיעותיו של מר  "למרבית 
על  מומנו  מנסיעותיה  חלק  רעייתו.  התלוותה 
הגורם  המקרים  מן  בחלק  חיצוני;  גורם  ידי 
השר  רעיית  של  נסיעתה  את  שמימן  החיצוני 
ולא  השר,  נסיעת  את  שמימן  מזה  אחר  היה 
היה לו קשר לנסיעה; במקרה מסוים התלווה 
ילדו של מר נתניהו לנסיעה, והוצאותיו מומנו 
ללא  נעשו  אלה  מימונים  גם  חיצוני.  במימון 
בחינה משפטית של האפשרות שהמימון הוא 
בגדר מתנה אסורה לשר או שהוא מעמיד אותו 

בניגוד עניינים".

ביקורת  מותח  גם  המבקר  הדו"ח  בסיום 
דאז  לממשלה  המשפטי  היועץ  על  מרומזת 

יהודה וינשטיין על גרירת רגליים בתיק.
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של  מטעמו 
כותרות  של  שנים  "אחרי  בתגובה:  נמסר 
מתברר  אדיר  בהיקף  ופרסומים  מפוצצות 
שההר הוליד עכבר. בנסיעותיו של מר נתניהו 
עניינים, שום מימון כפול  ניגוד  לא היה שום 
המשפטי  היועץ  חוקי.  בלתי  דבר  ושום 
לממשלה כבר בדק את החומר שהעביר אליו 
המבקר ב-2013 וקבע שאין שום סיבה לפתוח 
עם  גם  יהיה  שכך  משוכנעים  אנו  בחקירה. 

הספיח שהועבר אליו ב-2015.
בדיוק  נהג  שנתניהו  קובע  המדינה  מבקר 
כמו שרים אחרים ושבאותה תקופה עדיין לא 
נקבעו הכללים לנסיעות שרים. הכללים לגבי 
נסיעות שרים נקבעו רק ב-2008, בעוד שהדוח 
להחיל  הניסיון   .2005 עד  לתקופה  מתייחס 
נתניהו,  על  ורק  נתניהו,  על  רטרואקטיבית 
התחושה  ראוי.  אינו  כך  אחר  שנקבעו  כללים 
ודין אחר  לנתניהו,  היא שמדובר בדין מיוחד 

לכל היתר.
של  לנסיעותיו  הצטרפה  נתניהו  "גברת 
ממשלה  ראשי  רעיות  לגבי  כמקובל  בעלה 
הגופים  שרים.  לרעיות  גם  ולעתים  לשעבר 
גופים  הם  נתניהו  את  שהזמינו  החיצוניים 
ציבוריים כמו הבונדס, השדולה לטובת ישראל 
נסיעות  וכדומה.  חינוך  מוסדות  בבריטניה, 
במהלכן  ישראל.  למדינת  חשובות  היו  אלה 
גייס מר נתניהו עשרות מיליוני שקלים לטובת 
בתקשורת  פעמים  עשרות  התראיין  המדינה, 
ציבוריים  גופים  בפני  והופיע  הבינלאומית 

רבים לטובת ההסברה הישראלית".
ארוכות  שנים  "משך  כי  נאמר  עוד 
במסרקות  ורעייתו  נתניהו  את  סורקים 
כלום". אין  כי   – כלום  מוצאים  ולא   ברזל 

 דו"ח חריף. נתניהו באחת מטיסותיו                               )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ(
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פרקי אבות 
בשבת אחר 
הצהריים עם 
יחיאל נהרי

הפייטנים  וגדולי  נהרי  יחיאל  החזנים  גדול  עם  היסטורית  שבת 
יחיאל  עם  שבת  תפילות   | ומפוארים  חדשים  רנסנס  חדרי 
שבת  סעודות   | גורמה  ארוחות   | נוספים  ופייטנים  נהרי 
עם  שבת  עונג   | ופייטנים  חזנים  מבחר  עם  שבת  שירי  בליווי 
הסטנדאפיסט  פרץ   או  זוג   | פרץ  שמעון  והרב  נהרי  יחיאל 
שבת במוצאי  לגברים  שחיה   | חדש  במופע  פרץ  שמעון  הרב 

נותרו 

חדרים 

בודדים!





באלעד10         י"ח באייר תשע"ו 1226/5/16

החוק החדש שגורם לכאב ראש למאות מנהלי גמ"חים בציבור החרדי

תזכיר חוק שיעלה לדיון בכנסת ימסד את פעילות 
הגמ"חים, צעד שעשוי להביא למיטוטם  ממי 

חוששים ברשות המיסים ומדוע מנהלי הגמ"חים נבעתים 
מהמחשבה לחשוף את ספריהם?  מנהל גמ"ח: "אם 
יכניסו רגולציה, הגמ"חים יקרסו. תהיה כאן קטסטרופה"

מאת: יעקב אמסלם

סביר  הזה  המשפט  את  מהגמ"ח".  הלוואה  ניקח  בעיה,  "אין 
יודע  חרדי  דרדק  כל  בחייכם.  פעמיים  או  פעם  שמעתם  להניח 
שכאשר נקלעים למצוקה כלכלית במשפחה החרדית, מצלצלים 
לגמ"ח הקרוב ונוטלים הלוואה ללא ריבית בתנאים נוחים. זר לא 

יבין זאת, אבל כך פועל עולם החסד החרדי.
ע"פ כל ההערכות והאומדנים, עולם הגמ"חים בציבור החרדי 
מגלגל למעלה ממיליארד שקל מידי שנה. אלפי אברכים נוטלים 
הלוואות לצרכים שונים, בעיקר לרכישת דירה, ומחזירים אותם 
הון  אילי  של  מתרומות  הוא  הכסף  של  מקורו  שנים.  במשך 

ומהפקדות של אנשים פרטיים. 
אלא שכעת צל כבד מעיב על פעילותם הענפה של הגמ"חים. 
חוק הבנקאות החדש קובע כי פיקדון כסף והעברתו לידי לווים, 

נחשב למתן אשראי, המחייב פיקוח מטעם בנק ישראל וממילא 
גורם להקשחת התנאים לקבלת הלוואה לאלפי אברכים ולשיתוק 
תאגיד  שאינו  "מי  סבוכה.  בירוקרטיה  ידי  על  כולה  המערכת 
בנקאי לא יעסוק בקבלת פיקדונות כספיים ובמתן אשראי כאחת", 

לשון החוק.
הפיקוח על הבנקים, שאמור לפקח לכאורה גם על הגמ"חים, 
פיקוח  כרשות  לפעול  שתפקידה  ישראל  בבנק  חטיבה  הוא 
על  הפיקוח  של  תפקידו  בישראל.  הבנקים  פעילות  על  הממונה 
הבנקים - להבטיח את ניהולם התקין, להגן על עניינם של לקוחות 
הבנקים ולשמור על יציבותם הפיננסית של הבנקים )מניעת הגעה 
למצב של פשיטת רגל(. הפיקוח על הבנקים קובע הוראות שונות 
השוטפת  פעילותם  את  בודק  לפעול,  עליהם  כיצד  הבנקים  לכל 
שוטפים,  דיווחים  מהם  מבקש  והצרכניים,  הפיננסיים  בהיבטים 
וכמו כן פונה אליהם בבקשות שונות מעת לעת לתת הסברים על 

נושאים שונים הקשורים בפעילותם.

הרשות  ערכה  עת   ,2009 בשנת  התרחשה  בסוגייה  התפנית 
לתאגידים ביקורת על פעילותם של גמ"חים המעניקים הלוואות 
לאברכים, ראשי ישיבות, ראשי כוללים ומנהלי מוסדות. ברשות 
שאינם  היבטים  ישנם  אלו,  גופים  בפעילות  כי  טענו  התאגידים 
"במספר מקרים מצאה  חוק הבנקאות.  על  עבירה  חוקיים, בשל 
הביקורת כי עמותות מסוימות מנהלות פעילות לכאורה של 'בנק'. 
במשרד  אמרו  הבנקאות",  דיני  פי  על  רישוי  טעונה  כזו  פעילות 
בשיתוף  דיון  התקיים  הנושא,  מורכבות  "נוכח  המשפטים. 
ובנק  האוצר  משרד  המשפטים,  במשרד  הרלוונטיים  הגורמים 
ישראל והוחלט כי יש לבחון את ההסדרה החקיקתית של הנושא. 
שעולה  ככל  לדין,  לכאורה  המנוגדת  הפעילות  לאור  אולם, 
שעמותה מסוימת פועלת כאמור, לא יינתן לה אישור ניהול תקין".

'כל  עם  לשוחח  נעתר  בנושא,  המעורה  בכיר  גורם  זאת,  בכל 
והבהיר את חששם של בעלי הגמ"חים מהעברת החוק  ישראל' 

שיטיל רגולציה דרקונית עליהם. 

הגמ"חים 
על הכוונת

הכתבה המלאה בנושא הגמ"חים תפורסם ביום שישי בעיתון

צילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90

החלה ההרשמה לקורסי 
השחייה הנפרדים 

לבנים, בנות 
ומבוגרים

שעורי שיפור שחייה 
             לכל הגילאים

תפארת הבריכה שמואל הנגיד 8 פתח תקווה, צמוד לפנימיית רעות | לפרטים: 03-5750506 / 054-5599972 תומר

לאחר הקבלה והמיון לקבוצות על פי רמות, לומדים התלמידים 
הרגלים והסתגלות למים כדי להיות מוכנים לשלב לימוד 

תנועות השחייה באמצעות אביזרים דידקטיים מותאמים

במרכז ללימודי השחייה מגוון קורסים ושיעורי שחייה לילדים 
ולמבוגרים בחודשי הקיץ ומורכבים מ-12 שעורים המתוכננים 

בקפידה וברמה גבוהה. משך כל  שעור - 45 דק' 

קורס שחיה
לילדים 699 ₪
 קורס שחייה 

למבוגרים
₪ 850 

הפרדה
לנשים

ולגברים

בריכה חצי 
אולימפית

שמואל הנגיד 8 פ"ת צמוד לפנימיית רעותסגולהתפארת הבריכה

המרכז מופעל ע"י מדריכים ופיזיותרפיסטים מוסמכים 
ללימודי שחייה, בעלי ניסיון עם ילדים ומבוגרים ובעלי 

יחסי אנוש ברמה גבוהה.

שיעור הראשון מוקדש למיון וחלוקה לקבוצות לפי רמה 
של כל תלמיד.

נפתחה עונת הרחצה 
אפשרות 
להסעות

בריכה שומרת שבת, חצי אולימפית
פועלת בהפרדה מלאה בין נשים וגברים

וקיבלה את אישור משמרות הקודש
www.brechaladati.con

בס"ד



*כל משקפי השמש או מסגרות הראייה עד 550 שקלים מחיר מחירון, ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד 
למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.16, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. תוקף המבצע עד 7.6.16 או עד 

גמר המלאי. כמות מינמלית למבצע לכל סניף 4 יח’ לפריט . אין כפל מבצעים או הנחות

חדש!!
דגמי
2016

Tadiran swift 14 A 1.25 כ"ס
Cop 3.80 | Btu/h 11500 | דירוג אנרגטי A | מחיר 1990 ₪

Tadiran swift 10 A 1 כ"ס
Cop 3.82 | Btu/h 10200 | דירוג אנרגטי A | מחיר 1790 ₪

3 שנות אחריות מלאות!

משקפי שמש מכל קולקציית 2016
ברשת אופטיקה הלפרין במתנה!*

קונים מזגן תדיראן
בטרקלין חשמל כהלכה

לדוגמא ממגוון המזגנים:

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

חדש!
36 תשלומים באשראי.
אפשרות לתשלום בצ’קים* 

הטבה מיוחדת לחברי 
הסתדרות מורי אגודת ישראל 

ולמחזיקי מפתח דיסקונט

ומקבלים



מסלול משודרג: הקו הופך לדו כיווני.
:זמני:ם תוספת נסיעות והרחבת �עות הפעילות. בימים א-ה: מה�ש
 06:00 ביום �י�י: מה�עה  בלילה.   00:30 ועד  בוקר  לפנות   06:00 עה 
בבוקר ועד �עה ו-40 דק' לפני כניסת ה�בת. במוצ"�: הפעלת הקו 

גם במוצ"�.

 
קו חדש!

קו עירוני:  דו כיווני.
זמני פעילות: �בועי

זמני:ם: תוספת נסיעות 
והרחבת �עות הפעילות.

זמני פעילות: סופ"�

מצב קיי:ם, ללא �ינוי.
זמני פעילות: ימים א-ה

קו חדש! 
קו עירוני: דו כיווני.

זמני פעילות: ימים א-ו

פנימי

פנימי פנימי

ראש העיןנתניה

סנ�,  חנה  הפלמ"ח,  �ד'  דרך  א�דוד,  בתוך  מקוצר  מסלול  יבצע  הקו  משודרג:  מסלול 
האדמו"ר מפיטסבורג, יצחק הנ�יא, רבי �מעון בן �טח, רבי יהודה הנ�יא, ר�ב"י, �ד' 

ירו�לים, הרותם, הצבעוני, הכלנית.
עדכון תחנות ברחובות: התחנות ברח' חיים סירני, הבע�"ט ומנוחה ונחלה מבוטלות. 

עדכון תחנות באשדוד: התחנות ברח' רבי טרפון, רבי יוחנן בן זכאי, רבי חנינא בן דוסא, 
הורקנוס, הרי"ם לוין וחטיבת הנגב - מבוטלות.

זמני פעילות: ימים א-ה

רחובות
 ואשדוד

 
קו חדש! 

הקו ייסע דרך �כונות הצפון 

בירו�לים, עד בנייני האומה.

זמני פעילות: סופ"�

 
קו חדש! 

בירו הצפון  �כונות  דרך  ייסע  שהקו 
�לים )כמו קו 177(, ומ�ם דרך רח' 

כנפי נ�רים ל�כונת הר נוף.

זמני פעילות: סופ"�

 
קו חדש!

מסלול הקו: דרך כבי� 1.
לקרית  בכניסה  הדרך:  על  תחנות 
ביה"ח  וע"י  גבעת מרדכי  ע"י  יערים, 

'�ערי צדק' ברח' �מואל בייט 
בי-ם, ומ�ם לבית וגן.

זמני פעילות: סופ"�

 
זמני:ם: תוספת נסיעות 

מ�מעותית בסופ"�.
זמני פעילות: �בועי

בעתיד, הקו יהיה ישיר וייסע דרך כביש 1

ירושלי:םירושלי:ם

ירושלי:ם
גבעת �אול והר נוף

ירושלי:ם - בית וגן
דרך גבעת יערי:ם

 
קו חדש! 

זמני פעילות: סופ"�

 
קו חדש! 

הקו יגיע גם ל'בית רבקה'

זמני פעילות: סופ"�

 
קו חדש! 

דרך רא� העין - במסלול 
חד� בתוך רא� העין, לאזור 

התע�יה פארק אפק.

זמני פעילות: ימים א-ה

 
קו חדש! 

זמני פעילות: סופ"�
יהוד, אור יהודה, 

תל השומר

ברקת, טירת יהודה, 
גבעת כ"ח, יהוד, אור 

יהודה, תל השומר

ראש העיןכפר חב"ד
 ופארק אפק

ראש העין 
ורכבת קס:ם

זמני:ם: הרחבת �עות הפעילות, ותוספת נסיעה נקודתית בלילה 
בימים א-ה, מכיוון אלעד לרא� העין.

תוספת נסיעות מ�מעותית בימי �י�י, והפעלת הקו גם במוצ"�.
זמני פעילות: �בועי

זמני:ם: תוספת נסיעות נקודתית ב�עות העומס בימים א-ה, וכן תוספת 
נסיעות מ�מעותית בסופ"�.

מסלול משודרג: *הקו מסיים בהלוך ברח' אבוחצירא/ז'בוטינסקי, ומתחיל 
בחזור מרח' מבצע קד�, בג�ר ע"י קניון איילון.

עדכון תחנות: התחנות ברח' סוקולוב ורבי עקיבא - מבוטלות.
זמני פעילות: �בועי

*אי�ור סופי ממ�רד התחבורה, הקו יעצור בכל התחנות �ברחוב.

וכן תוספת  תוספת נסיעות נקודתית ב�עות העומס בימים א-ה,  זמני:ם: 
נסיעות מ�מעותית בסופ"�.

מסלול משודרג: הקו ייסע בהלוך עד סוף רח' רבי עקיבא בבני ברק, ויסיים 
יתחיל  הקו  בחזור,  איילון.  קניון  מול  קד�  הימים/מבצע  דרך ��ת  ברח' 

מרח' מבצע קד� על הג�ר ע"י קניון איילון.
עדכון תחנות: התחנות ברח' ירו�לים בבני ברק - מבוטלות.

זמני פעילות: �בועי

מסלול משודרג: הקו ייסע במסלול מקוצר בציר המרכזי במודיעין עילית דרך 
�ד' יחזקאל, רבי יהודה הנ�יא, �ד' אביי ורבא, חפץ חיים, מסילת יוסף, נתיבות 

המ�פט, מ�ך חכמה, �ערי ת�ובה, פוניבז', דרך בית �מאי.
עדכון תחנות: התחנות ברח' נתיבות המ�פט ואבני נזר - מבוטלות.

זמני פעילות: סופ"�

בני ברק

בני ברק

מודיעין
עילית

מירון
וצפת

מס' קו: מחליף את קו 251.
מסלול משודרג: הקו יבצע מסלול מקוצר בתוך א�דוד, דרך �ד' הפלמ"ח, חנה סנ�, 

האדמו"ר מפיטסבורג, יצחק הנ�יא, רבי �מעון בן �טח, רבי יהודה הנ�יא, ר�ב"י, �ד' 
ירו�לים, הרותם, הצבעוני, הכלנית.

עדכון תחנות: התחנות ברח' רבי טרפון, רבי יוחנן בן זכאי, רבי חנינא בן דוסא, הורקנוס, 
הרי"ם לוין וחטיבת הנגב - מבוטלות

זמני:ם: תוספת נסיעות מ�מעותית בסופ"�.
זמני פעילות: סופ"�

תפרח אופקי:ם 
ונתיבות

שכ' הדר גני:ם בפתח 
תקווה, ראשון לציון 

ואשדוד

יסודות, בית חלקיה, חפץ 
חיי:ם, צ. בני רא":ם, קרית 

מלאכי, צ. קוממיות, 
קרית גת

 
קו חדש!

בהרשמה מראש
מסלול: דרך כבי� 6

זמני פעילות: סופ"�

 
קו חדש!

בהרשמה מראש
מסלול: דרך כבי� 6

זמני פעילות: סופ"�

קו חדש!
בהרשמה מראש מס' קו: מחליף את קו 284.

מסלול: דרך כבי� 6
יעדי:ם חדשי:ם: צומת בני רא"ם, קרית מלאכי,  צומת קוממיות וקרית גת.

זמני פעילות: סופ"�

לקראת ההשקה
ביום שלישי הקרוב

אנו מגישים לכם 
חבילת מידע מקיפה

אודות שירותי התחבורה הציבורית 
של "קווים-עילית" באלעד

במידה ואינכם מקבלים את אחד הפריטים או יותר
נשמח להגיש לכם את החסר במרכז השירות:

רח' רבי שמעון בן שטח 8 | מרכז רימון | קומה שנייה

ההפצה מתבצעת בימים אלו 
ב'תלי דלת' בבתי התושבים

 מוקד 'קווים-עילית'

*2060

פתח תקוה, 
קרית אריה

מסלול משודרג: מסלול מהיר ומקוצר בתוך תל אביב, דרך אלוף �דה, 
המלך,  �אול  �ד'  )חזור(,  דובנוב  )הלוך(,  וינצ'י  דה  ליאונרדו  קפלן,  ה�לום, 

המלך ג'ורג', והמ�ך מסלול ללא �ינוי עד התמח"ת.
עדכון תחנות: התחנות ברח' ז'בוטינסקי, מנחם בגין, �אול המלך )חלק(, אבן 

גבירול, מלכי י�ראל - מבוטלות.
זמני:ם: תוספת נסיעות מ�מעותית בימי �י�י, והפעלת הקו גם במוצ"�.

זמני פעילות: �בועי

תל אביב

 
נסיעות  תוספת  זמני:ם: 

בסופי �בוע.
זמני פעילות: �בועי

 
הקו חדש!

הקו ייסע י�ירות לפתח תקוה, 
דרך  דרך  וחזרה,  אריה  קרית 

כבי� 471 ויצחק רבין.
זמני פעילות: ימים א-ה

 

הקו חדש! 
עדכון תחנות ברחובות: התחנות 

ברח' חיים סירני, הבע�"ט 
ומנוחה ונחלה - מבוטלות. 

זמני פעילות: סופ"�

 

מס' קו: מחליף את קו 79.
נסיעות  תוספת  זמני:ם: 

מ�מעותית בימי �י�י.
זמני פעילות: �בועי

פתח תקווה

פתח תקוה, 
קרית אריה

שוה:ם, צומת קרית 
שדה התעופה, 

רחובות ויבנה



מסלול משודרג: הקו הופך לדו כיווני.
:זמני:ם תוספת נסיעות והרחבת �עות הפעילות. בימים א-ה: מה�ש

 06:00 ביום �י�י: מה�עה  בלילה.   00:30 ועד  בוקר  לפנות   06:00 עה 
בבוקר ועד �עה ו-40 דק' לפני כניסת ה�בת. במוצ"�: הפעלת הקו 

גם במוצ"�.

 
קו חדש!

קו עירוני:  דו כיווני.
זמני פעילות: �בועי

זמני:ם: תוספת נסיעות 
והרחבת �עות הפעילות.

זמני פעילות: סופ"�

מצב קיי:ם, ללא �ינוי.
זמני פעילות: ימים א-ה

קו חדש! 
קו עירוני: דו כיווני.

זמני פעילות: ימים א-ו

פנימי

פנימי פנימי

ראש העיןנתניה

סנ�,  חנה  הפלמ"ח,  �ד'  דרך  א�דוד,  בתוך  מקוצר  מסלול  יבצע  הקו  משודרג:  מסלול 
האדמו"ר מפיטסבורג, יצחק הנ�יא, רבי �מעון בן �טח, רבי יהודה הנ�יא, ר�ב"י, �ד' 

ירו�לים, הרותם, הצבעוני, הכלנית.
עדכון תחנות ברחובות: התחנות ברח' חיים סירני, הבע�"ט ומנוחה ונחלה מבוטלות. 

עדכון תחנות באשדוד: התחנות ברח' רבי טרפון, רבי יוחנן בן זכאי, רבי חנינא בן דוסא, 
הורקנוס, הרי"ם לוין וחטיבת הנגב - מבוטלות.

זמני פעילות: ימים א-ה

רחובות
 ואשדוד

 
קו חדש! 

הקו ייסע דרך �כונות הצפון 

בירו�לים, עד בנייני האומה.

זמני פעילות: סופ"�

 
קו חדש! 

בירו הצפון  �כונות  דרך  ייסע  שהקו 
�לים )כמו קו 177(, ומ�ם דרך רח' 

כנפי נ�רים ל�כונת הר נוף.

זמני פעילות: סופ"�

 
קו חדש!

מסלול הקו: דרך כבי� 1.
לקרית  בכניסה  הדרך:  על  תחנות 
ביה"ח  וע"י  גבעת מרדכי  ע"י  יערים, 

'�ערי צדק' ברח' �מואל בייט 
בי-ם, ומ�ם לבית וגן.

זמני פעילות: סופ"�

 
זמני:ם: תוספת נסיעות 

מ�מעותית בסופ"�.
זמני פעילות: �בועי

בעתיד, הקו יהיה ישיר וייסע דרך כביש 1

ירושלי:םירושלי:ם

ירושלי:ם
גבעת �אול והר נוף

ירושלי:ם - בית וגן
דרך גבעת יערי:ם

 
קו חדש! 

זמני פעילות: סופ"�

 
קו חדש! 

הקו יגיע גם ל'בית רבקה'

זמני פעילות: סופ"�

 
קו חדש! 

דרך רא� העין - במסלול 
חד� בתוך רא� העין, לאזור 

התע�יה פארק אפק.

זמני פעילות: ימים א-ה

 
קו חדש! 

זמני פעילות: סופ"�
יהוד, אור יהודה, 

תל השומר

ברקת, טירת יהודה, 
גבעת כ"ח, יהוד, אור 

יהודה, תל השומר

ראש העיןכפר חב"ד
 ופארק אפק

ראש העין 
ורכבת קס:ם

זמני:ם: הרחבת �עות הפעילות, ותוספת נסיעה נקודתית בלילה 
בימים א-ה, מכיוון אלעד לרא� העין.

תוספת נסיעות מ�מעותית בימי �י�י, והפעלת הקו גם במוצ"�.
זמני פעילות: �בועי

זמני:ם: תוספת נסיעות נקודתית ב�עות העומס בימים א-ה, וכן תוספת 
נסיעות מ�מעותית בסופ"�.

מסלול משודרג: *הקו מסיים בהלוך ברח' אבוחצירא/ז'בוטינסקי, ומתחיל 
בחזור מרח' מבצע קד�, בג�ר ע"י קניון איילון.

עדכון תחנות: התחנות ברח' סוקולוב ורבי עקיבא - מבוטלות.
זמני פעילות: �בועי

*אי�ור סופי ממ�רד התחבורה, הקו יעצור בכל התחנות �ברחוב.

וכן תוספת  תוספת נסיעות נקודתית ב�עות העומס בימים א-ה,  זמני:ם: 
נסיעות מ�מעותית בסופ"�.

מסלול משודרג: הקו ייסע בהלוך עד סוף רח' רבי עקיבא בבני ברק, ויסיים 
יתחיל  הקו  בחזור,  איילון.  קניון  מול  קד�  הימים/מבצע  דרך ��ת  ברח' 

מרח' מבצע קד� על הג�ר ע"י קניון איילון.
עדכון תחנות: התחנות ברח' ירו�לים בבני ברק - מבוטלות.

זמני פעילות: �בועי

מסלול משודרג: הקו ייסע במסלול מקוצר בציר המרכזי במודיעין עילית דרך 
�ד' יחזקאל, רבי יהודה הנ�יא, �ד' אביי ורבא, חפץ חיים, מסילת יוסף, נתיבות 

המ�פט, מ�ך חכמה, �ערי ת�ובה, פוניבז', דרך בית �מאי.
עדכון תחנות: התחנות ברח' נתיבות המ�פט ואבני נזר - מבוטלות.

זמני פעילות: סופ"�

בני ברק

בני ברק

מודיעין
עילית

מירון
וצפת

מס' קו: מחליף את קו 251.
מסלול משודרג: הקו יבצע מסלול מקוצר בתוך א�דוד, דרך �ד' הפלמ"ח, חנה סנ�, 

האדמו"ר מפיטסבורג, יצחק הנ�יא, רבי �מעון בן �טח, רבי יהודה הנ�יא, ר�ב"י, �ד' 
ירו�לים, הרותם, הצבעוני, הכלנית.

עדכון תחנות: התחנות ברח' רבי טרפון, רבי יוחנן בן זכאי, רבי חנינא בן דוסא, הורקנוס, 
הרי"ם לוין וחטיבת הנגב - מבוטלות

זמני:ם: תוספת נסיעות מ�מעותית בסופ"�.
זמני פעילות: סופ"�

תפרח אופקי:ם 
ונתיבות

שכ' הדר גני:ם בפתח 
תקווה, ראשון לציון 

ואשדוד

יסודות, בית חלקיה, חפץ 
חיי:ם, צ. בני רא":ם, קרית 

מלאכי, צ. קוממיות, 
קרית גת

 
קו חדש!

בהרשמה מראש
מסלול: דרך כבי� 6

זמני פעילות: סופ"�

 
קו חדש!

בהרשמה מראש
מסלול: דרך כבי� 6

זמני פעילות: סופ"�

קו חדש!
בהרשמה מראש מס' קו: מחליף את קו 284.

מסלול: דרך כבי� 6
יעדי:ם חדשי:ם: צומת בני רא"ם, קרית מלאכי,  צומת קוממיות וקרית גת.

זמני פעילות: סופ"�

לקראת ההשקה
ביום שלישי הקרוב

אנו מגישים לכם 
חבילת מידע מקיפה

אודות שירותי התחבורה הציבורית 
של "קווים-עילית" באלעד

במידה ואינכם מקבלים את אחד הפריטים או יותר
נשמח להגיש לכם את החסר במרכז השירות:

רח' רבי שמעון בן שטח 8 | מרכז רימון | קומה שנייה

ההפצה מתבצעת בימים אלו 
ב'תלי דלת' בבתי התושבים

 מוקד 'קווים-עילית'

*2060

פתח תקוה, 
קרית אריה

מסלול משודרג: מסלול מהיר ומקוצר בתוך תל אביב, דרך אלוף �דה, 
המלך,  �אול  �ד'  )חזור(,  דובנוב  )הלוך(,  וינצ'י  דה  ליאונרדו  קפלן,  ה�לום, 

המלך ג'ורג', והמ�ך מסלול ללא �ינוי עד התמח"ת.
עדכון תחנות: התחנות ברח' ז'בוטינסקי, מנחם בגין, �אול המלך )חלק(, אבן 

גבירול, מלכי י�ראל - מבוטלות.
זמני:ם: תוספת נסיעות מ�מעותית בימי �י�י, והפעלת הקו גם במוצ"�.

זמני פעילות: �בועי

תל אביב

 
נסיעות  תוספת  זמני:ם: 

בסופי �בוע.
זמני פעילות: �בועי

 
הקו חדש!

הקו ייסע י�ירות לפתח תקוה, 
דרך  דרך  וחזרה,  אריה  קרית 

כבי� 471 ויצחק רבין.
זמני פעילות: ימים א-ה

 

הקו חדש! 
עדכון תחנות ברחובות: התחנות 

ברח' חיים סירני, הבע�"ט 
ומנוחה ונחלה - מבוטלות. 

זמני פעילות: סופ"�

 

מס' קו: מחליף את קו 79.
נסיעות  תוספת  זמני:ם: 

מ�מעותית בימי �י�י.
זמני פעילות: �בועי

פתח תקווה

פתח תקוה, 
קרית אריה

שוה:ם, צומת קרית 
שדה התעופה, 

רחובות ויבנה
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של  מלשכתו  יצאה  האירוניה  שלמרבה  אחת,  הודעה  במחי 
נציג אגודאי, התקיים השבוע טקס חלוקת תארים לבכירי תנועת 
דגל התורה. בנשימה אחת עם אמירת המבדיל בין קודש לחול 
לשיטת רבינו תם, יצאה מלשכת סגן שר החינוך פרוש הודעה 
כללי  פי  על  בהכרח  לא  אם  גם  בדקדקנות,  שנוסחה  מפתיעה 
הדקדוק המקובלים: "הרב דוד שפירא והרב מאיר פרוש נפגשו 
דנו על התלהטות הרוחות  אחרי חג הפסח מספר פעמים בהן 
להבנות  להגיע  בניסיון  ושיח  שיג  וניהלו  האחרונה,  בתקופה 
החרדי.  הציבור  של  היום  סדר  על  העומדים  שונים  בנושאים 

הצדדים הביעו רצון ונחישות להרגעת הרוחות.
הנורבגי  חוק  שביצוע  דעתם  את  הביעו  התורה  דגל  "ראשי 
סיעה  ופעילות  ולגיבוש  המתחים  את  להנמיך  להם  יסייע 
מאוחדת בת 7 חברים ובכך לתרום לחיזוק הישגיה של היהדות 
החרדית ולעבודה משותפת של סיעת יהדות התורה בכנסת כפי 
הצדדים  הגיעו  השבת  כניסת  לפני  האחרונה.  בקדנציה  שהיה 
להבנות, ומחר - יום ראשון - יגיש הרב פרוש את התפטרותו 
מהכנסת וימשיך לכהן כסגן שר החינוך והרב יעקב אשר יכנס 

לכהן כח"כ בסיעת יהדות התורה".
שסיפקו  בדרמות  היטב  השתלבה  צפויה  הבלתי  ההודעה 
שנקרא,  מה  זה  האחרון.  בשבוע  החילונים  הפוליטיקאים  לנו 

אורנים גדול, אורנים קטן. רוסי גדול, נורווגי קטן.
יתד,  ביטאון  של  לא  )והפעם  והתדהמה  ההלם  במדד 
שאר  של  אלא  המגעים,  את  יזם  אורלנסקי,  זליג  שמנכ"לו, 
כותבי העיתונים הלא מפלגתיים( יש בהחלט מקום להשוואה 
בין הדרמה הפוליטית החילונית לזו החרדית. הטונים הצורמים 
בין דגל לאגודה, ובין גפני לבין פרוש וליצמן במהלך החודשים 
ביבי  בין  המחמאות  חילופי  את  הזכירו  בהחלט  האחרונים, 

לאיווט בשנה האחרונה.
עוצמת ההפתעה זהה אך בכל מה שנוגע לכדאיות העסקה, 
אין מקום להשוואה. הדחת יעלון והחבירה של נתניהו לליברמן 
נתפסו כמהלך שכדאיותו לטווח הארוך מוטלת בספק. לעומת 
כאחד  נראית  אשר,  יעקב  לטובת  פרוש  של  פרישתו  זאת, 
מהמהלכים המוצדקים שנעשו כאן. לא 'המוצדקות במלחמות 
שרונית  האריק  בטרמינולוגיה  להשתמש  אם  ישראל',  אגודת 
שנתניהו עשה בה השבוע שימוש, אלא 'המוצדקים שבהסדרי 

השלום'.
חלוקת הקלפים מחדש מוצדקת, ומשתלמת לשני הצדדים. 
שני  של  פרופורציונאלית  לא  ביחסיות  שקופחה  התורה  דגל 
נציגים מול ארבעה תוכל להגיע לבחירות הבאות, אחרי מחצית 
שנייה של קדנציה )עם הארכה על רקע הרחבת הממשלה( בה 

יושבים במליאה שלושה ח"כים מדגל לצד שלושה מאגודה.
אין מתנות חינם, ואצל הפרושים, אפילו לא מנויים לעיתון. 
שאלת  מעניינת,  יותר  אך  לכל,  וידוע  גלוי   – קיבלה  דגל  מה 
ישראל  אלעד  עיריית  ראש  אמונים.  שלומי  שקיבלה  התמורה 
המוסכניקים  שני  הם  אורלנסקי  זליג  נאמן  יתד  ומנכ"ל  פרוש 
שיזמו את חידוש המגעים והעלו את הרכב המקרטע של יהדות 
כינה  כאשר אחד מהשניים  לפני שנה,  רק  הכביש.  על  התורה 
את השותפות עם רעהו, תאונה עם חשש לפגיעת שסי, היה מי 
להירגע.  צעירים  אך  הבכירים  השותפים-יריבים,  לשני  שקרא 

באו הצעירים והרגיעו את המבוגרים. 
הם  חי  קול  ברדיו  מימרן  לאבי  השניים  בראיון משותף של 
לבין  אשר  לטובת  פרוש  של  ההתפטרות  בין  קשר  כל  שללו 
שעלה  דרעי,  כמו  ונשמעו  העצמאי,  בחינוך  המחלוקת  יישוב 
לאחרונה לראיון באותה תחנה והתעלם מחקירתו כאילו כלום 

לא קרה. 
יש תחומים שהקשר ביניהם לעולם לא יהיה מקרי. אם יעלון 
אחרי  רגע  נתניהו  על  מנהיגותית  ביקורת  למתוח  לנכון  מוצא 
שהוא מודח, קשה להתעלם מההקשר )קשה אך אפשרי, ולראיה 
כותבי הטורים בעיתונות החילונית שטחו עיניהם מלראות את 
העובדות(. אם פרוש האב הבהיר בקולו רק לפני חודש שקיום 

פרוש  הנורווגי,  למימוש  תנאי  הוא  העצמאי  בחינוך  ההסכם 
אשליות  למאזינים  ולמכור  לשידור  לעלות  יכול  לא  ג'וניור 

שמתאימות לימי התרמה.
המובנים.  בכל  טוב  עושה  הצעד  אישית  פרוש  למאיר 
בקונסטלציה הפוליטית הכללית, מרגע שהורחבה הקואליציה, 
פוחתת חשיבותה של כל אצבע ואצבע. במישור הפנים אגודאי 
הסיעה  היא  שנים  מזה  שלו  האמיתית  שהיריבה  יודע  פרוש 
נכון  המרכזית ולא דגל התורה. שילוב הידיים עם ליצמן היה 
וטוב לטווח הקצר, ופרוש הוכיח באמצעותו שהוא אינו בכיס 
של אף אחד, אבל עדיף להשתחרר מהחיבוק החזק רגע לפני 

שיישמע הקנאק.

יעקב לבדו
האגודאי היחיד שהשמיע ביקורת פומבית הוא שר הבריאות 
יעקב ליצמן שבמקרה הזה, היה האחרון שזיהה. במשך שבוע 
)רובם,  שלם הסתובב פרוש בבתי האדמו"רים חברי המועצת 

לא ככולם( ויענק'ל, כמו בוגי, לא ידע. הוא לא ידע.
"פרוש התקשר אלי במוצאי שבת, חמש דקות לפני שהוציא 
הודעה רשמית", אמר לי ליצמן השבוע בברית לבנו של עוזרו 
לוועידת  לז'נבה  שהמריא  לפני  רגע  בבצ'יק.  מוטי  המסור 
יעקב  רב, מהשבעת  ולא בצער  על הדרך  ונעדר,  פוד,  הג'אנק 

אשר, דיבר ליצמן לראשונה על ההתרחשויות.
נכון מה שאומרים שטרקת למאיר פרוש את הטלפון,  האם 

שאלתי.
עושה  הוא  שלדעתי  לו  "אמרתי  ליצמן,  השיב  לא",  "ממש 
והוא לא שאל אותי מראש.  זה מה שהוא החליט,  טעות אבל 
בניגוד למה שפירסמו, גם לא ביקשתי לכנס את מועצת גדולי 
התורה ואני לא הולך לעשות מזה דרמה. גם אין סיבה. אנחנו 
סיבות  מספיק  עוד  לפרוש  ויהיו  התורה  דגל  את  מכירים  הרי 

להצטער על זה בעצמו".
הסכמים.  מקיים  לא  אתה  שדווקא  בדגל  טוענים  בינתיים, 
כדי לדאוג לכך שסגן ראש העיר  נסעת בשבוע שעבר לחיפה 
כסגן  מתפקידו  לחודשיים  יתפטר  האגודאי,  הנציג  בליטנטל, 

כדי להתמנות שוב בעוד חודשיים, אמרתי.
שלנו  שהנציג  יהב  ליונה  "הודעתי  ליצמן,  השיב  "להיפך", 
כפי  עיר,  ראש  כסגן  יתפטר מתפקידו  בליטנטל  אריה  בחיפה, 
שהתחייב בהסכם הרוטציה שנחתם עם דגל התורה. הוא אמר 
לי שבכל מקרה לא ימנה את מיכי אלפר מדגל, שבניגוד לנציג 
זה לא מעניין. אנחנו  ביריב שלו. אותנו  שלנו, תמך בבחירות 
נקיים את ההסכם ואם בעוד חודשיים הנציג מדגל לא ימונה, 

נראה מה נעשה". לא להיפך, אלא הפוך על הפוך.
נכשלת מודיעינית במגרש הביתי. פרוש סגר דיל מאחורי גבך 

וקיבל את אישור האדמו"רים, ואתה לא ידעת, אמרתי.
"בוא נאמר שידעתי כמו גפני", השיב ליצמן בבדיחות ויצא 
לשדה התעופה. ליצמן כיוון כמובן להודעה הרשמית שהוציאה 
לשכת פרוש במסגרתה הוזכרו המגעים בין דוד שפירא למאיר 
מעורב  היה  לא  שגפני  הרושם  נתקבל  ההודעה  מלשון  פרוש. 
ניווט.  לא  אך  עודכן  הוביל,  לא  אך  ידע  מעורב,  היה  ואם 
בלקסיקון של בוז'י הרצוג שביקש לאחוז בהגה, הוצג גפני כמי 

שישב לכל היותר במושב האחורי. 
"חוש ההומור של הרב ליצמן משובח כרגיל", אומר בתגובה 
זה  העובדתית  ברמה  "אבל  אורלנסקי,  זליג  נאמן  יתד  מנכ"ל 
זה  הוא  אלא  התהליך  על  שידע  רק  לא  גפני  נכון,  לא  פשוט 
שדירבן אותי באופן אישי ואת שאר החברים שהיו מעורבים, 
ליישור  ולהביא  אמונים  שלומי  מול  המגעים  את  למצות 
שניתנת  מציאות  אלא  גרסה,  מול  גרסה  לא  זו  ההדורים. 
יושבים  האחרון,  בשבוע  ופרוש  גפני  את  שראה  מי  להוכחה. 
ביחד מול נציגי הצבא ומתאמים מהלכים במשך שעות ארוכות 
כדי לעמוד על המשמר בסוגיית הגיוס, מבין שהתיאום התחיל 

בין שני הגנרלים הוותיקים. אנחנו כחיילים רצנו קדימה ועשינו 
את המלאכה".

מיהדות  וטרנים!(  ותרנים.  )לא  הווטרנים  של  התיאום  על 
התורה מול שלטונות הצבא עוד ידובר במדור זה. לפני כן, אי 
לפרסום שמו  דוד שפירא, שחרד  הכיצד  אפשר שלא לשאול, 
אישורו  את  נתן  הקלעים,  מאחורי  להישאר  ומעדיף  ברבים 
שר  סגן  לשכת  של  רשמית  בהודעה  שמו,  לפרסום  וברכתו 

החינוך, תחת התואר הרשמי של "ראשי דגל התורה".
זה לא שמעורבותו הדומיננטית של הנכד היתה סוד צבאי. 
נוכחותו בתנועה כ'ידוע בציבור' מוכרת גם בלי הודעה רשמית, 
בתוככי המגזר ומחוצה לו. כשאיווט ליברמן סגר דיל עם דגל על 
תמיכה משותפת במשה ליאון, הוא עשה זאת בין השאר מולו. 
בהחלת  ליברמן  האופוזיציונר  של  תמיכה  היתה  כשהתמורה 
זו,  באכסניה  התראיין  ליברמן  שרים,  סגני  על  הנורווגי  החוק 
חזון  ברחוב  הבית  לבני  הטוב  כהכרת  זאת  וכשהסביר שעשה 
החבר  בשביל  הרוסי.  המשורר  התכוון  למי  כולם  הבינו  איש, 
להיעדר  רק  הסכים  איווט  פנים,  לשר  שמונה  דרעי  הטוב 
מההצבעה במליאה. למענם של בני הבית מרחוב חזו"א, הוא 

נכנס למליאה והצביע בעד.
ברמת המעורבות האישית של דוד שפירא מאום לא השתנה. 
ברמת המעורבות הציבורית של האיש כבן ביתו של גדול הדור, 
אין חדש תחת השמש. כבר הכרנו נכדים ומשב"קים של גדולי 
ישראל שגילו מעורבות ערה בהכרעות ציבוריות ואף פוליטיות. 
האחרונים שנודעו לכל בשמותיהם, היו הרבנים אריה וישראל 
אלישיב. הרב דוד שפירא אומנם שיכלל את המעורבות לדרגת 
אומנות )עם נוכחות ערה בכל צמתי ההכרעה: ועדת הכספים, 
יתד נאמן, החינוך העצמאי וכו' וכו'(, אך ברמה התקשורתית, 
הוא נהנה מחיסיון עיתונאי כמקובל בתחום. ידו היתה בכל אך 
המגזר  של  בקודים  בו.  היתה  לא  לפחות(  )בתקשורת  איש  יד 
החרדי, כל עוד שהנכד מקפיד להתעטף באצטלת סבו הגדול 
התנועה,  של  הרשמית  לנציגות  הפוליטית  הבמה  את  ומותיר 
ישראל' שאין  'גדולי  הוא חוסה תחת ההגנה האוטומטית של 
הגנה,  לו  מספק  הנכד  של  הצעיר  גילו  לא  אחריהם.  לערער 
אלא אך ורק הסתופפותו בצל סבו הגדול, המנהיג הרוחני של 

הציבור הליטאי.
שלומי  של  ההודעה  על  ועט  הפרצה  את  שזיהה  הראשון 
אמונים, היה עורך הפלס נתי גרוסמן שאינו חשוד בעודף פרגון 
לאיש ובטח שלא לנכד המוכשר מבני ברק. הפלס מיהר לצטט 
וכלשונה  ככתבה  פרוש  לשכת  הודעת  את  ראשון  יום  בבוקר 
מוחלט  )ובתיאום  ביתד  במגעים.  הנכד  מעורבות  אזכור  כולל 
גם במהבשר(, הוזכרה הידיעה רק בבוקר יום שני, אחרי הגשת 
מכתב ההתפטרות באופן רשמי, מבלי להזכיר כמובן את שמות 

המעורבים במגעים מטעם דגל התורה. 
על השאלה, למה לו פוליטיקה עכשיו, ניתנו תירוצים בדיעבד 
ובמרכזם ההסבר שתלה את אזכור שמו של שפירא, ברצון של 
פרוש להפוך זאת להסכמה בין ציבורים ולא בין מפלגות. "ברגע 
שהמגעים לא נוהלו ברמה הרשמית מול נציג דגל בכנסת, פרוש 
לא צריך להסביר לליצמן מדוע לא שיתף אותו במגעים בין דגל 

לאגודה", הסביר גורם חסידי בפלפול ליטאי.
מה שברור הוא שמבחינתו של שפירא מדובר בפרסום רשמי 
חד פעמי, מעין 'הוראת שעה', שלאחריה הוא מתכוון להתנהל 
לחצות  מתכוון  לא  הוא  ההסתרה.  שבתוך  בהסתרה  כדרכו 
את הכביש, מרחוב חזון איש לרחוב רבי עקיבא, ולהכריז על 
בשטיבלך  לפרשנות  חשופים  שמהלכיו  כפוליטיקאי  עצמו 
של  סופ"ש  בטורי  הצולפת  הביקורת  ולשוט  איצקוביץ,  של 

העיתונות החרדית. 
בשמו  שבוע,  מדי  נדרש  היה  הוא  השורה,  מן  כפוליטיקאי 
הפרטי וללא התואר המקדים רב, לתת דין וחשבון תקשורתי. 
כמשב"ק השואב את כוחו מעשיית רצון סבו, הוא אינו מחויב 
לאיש מלבד הסב הגדול. רק שוטה יוותר על פוזיציה שכזאת, 
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וביכולותיו הקוגניטיביות של הנכד, אפילו בפלג 
הירושלמי לא הטילו מעולם ספק.

אמונה וביטחון
רק   - ומה חולף במחשבתו  ליברמן  רוצה  מה 
ליחסיו  הנוגע  בכל  ינהג  הוא  כיצד  יודע.  איווט 
לא  העבר.  מניסיון  ללמוד  אפשר  החרדים,  עם 
עוד  הוא  איווט  - שהרי  גפני  עם  מההתקוטטות 
כשישב  מהתבטאויותיו  לא  וגם  בסדרה,  יריב 
וכו'.  משם  שרואים  דברים  שהרי   - באופוזיציה 
המודל שצריך לעמוד מול העיניים הוא הקדנציה 
ישראל  בממשלות  מהארוכות  הלפני-קודמת, 

ומהטובות שהיו לחרדים.
חיכוכים הצהרתיים לא חסרו, בעיקר בסוגיית 
לציון  הראשון  עם  חתום  שהסכם  אחרי  הגיור, 
פוליטי-תקשורתי.  לקרקס  הפך  עמאר  הגר"ש 
המשותפת  שהקדנציה  הרי  תכל'ס,  כשמדברים 
האחרונה עם איווט הייתה הטובה ביותר ליהדות 
ההסכמים  האחרונים.  העשורים  בשני  החרדית 
להשיב  מבקשים  רק  הנוכחיים  הקואליציוניים 
את הגלגל לאחור לאותה תקופת זמן. יותר מזה 

אנחנו לא צריכים.
נשארנו עם ההתבטאויות הקשות נגד הנציגות 
החרדית וההצהרות בסוגיות דת ומדינה, בעיקר 
לתחום  שקשור  מה  בכל  והגיוס.  הגיור  בתחום 
ממקור  להעיד  מעלה  החתום  יכול  הראשון, 
ראשון שלאיווט היה חשוב להדגיש ש"הדברים 
החתונה,  במועד  כעת  לא   – מהקשרם"  הוצאו 

אלא הרבה לפני שהחלו פגישות השידוכים.
בשיח  הדציבלים  כשעוצמת  ב-13.1.2016, 
פנה  גפני',  בסולם  'תשע  הייתה  מפיו  שנשמע 
כאן  שפורסם  בראיון  להבהיר  וביקש  ליברמן 
אין  גפני,  עם  נקודתי  חיכוך  למעט  כי  בשעתו, 
לו דבר וחצי דבר נגד הנציגים החרדים: "אין לי 
שום בעיה עם החרדים. אשתי דוסית, אני הכנסתי 
את החרדים לקואליציית ביבי הראשונה ואני זה 

שהתנגדתי בקדנציה הקודמת להדרת חרדים".
10 צוטטו דברים  יותר, כאשר בערוץ  מאוחר 
לעלות  ביקש  הוא  החרדית,  הנציגות  נגד  קשים 

עמיתי,  )בהגשת  פילפוליטיקה  לתוכנית  לראיון 
כדי  ובהגשתי(  ריבלין  יעקב  המוערך  הפרשן 
שעה  חצי  של  ראיון  "לקחו  ולהבהיר:  להתנצל 
הציבור  נגד  דבר  שום  לי  אין  דקה.  והשמיעו 
החרדי וחברי הכנסת החרדים ואיני שולל ישיבה 
עם החרדים בממשלה". באותו מעמד אגב, הוא 
הבהיר כי הסיפור עם גפני נגמר וכי הוא מצידו 
באיווטית  זאת  אמר  ליברמן  חדש.  דף  פותח 
מדוברת, בלי להתנצל ובלי לגמגם אך המסר עבר 

ומאז השקט נשמר. יחסית.
לומר  שנוהג  כפי  עדן'  גן  'הכל  שלא  נכון  אז 
מצהיר  ליברמן  לשלומו.  נשאל  כשהוא  איווט 
לאורך כל השנים שהוא אינו טומי לפיד ואפילו 
לא יאיר, אך למאזין מן הצד הוא נשמע לעיתים 
את  לתת  צריך  שכאן  אלא  לוחמני.  פחות  לא 
הוא  בעבר,  קרה  זה  בה  שבתקופה  לכך  הדעת 
הסוכות  בחג  שני.  ככינור  למקהלה  הצטרף 
וסיגר עם אריה  יין  האחרון, ישב איווט על כוס 
דרעי, ישראל יהושע, בני נחמיה, אבי אבוחצירא 
ועוד כמה חברים טובים, ולימד אותם את התורה 
הליברמנית על רגל אחת. אין לו עניין להתנגח, 
של  שהדגל  ברגע  אך  להתסיס  נהנה  לא  והוא 
דת ומדינה מונף, הוא לא יכול להישאר מאחור 
)אתם  מלאה  שביטנו  הרוסי  הקהל  את  ולאבד 

יודעים במה(.
קחו את חוק הגיוס כדוגמה טובה. ליברמן אכן 
טירפד בשלהי קדנציית השותפות עם החרדים כל 
ניסיון להגיש חוק גיוס מתוקן, אף לפני כן ישב 
אם  וגם  טל,  חוק  את  שאישרו  הממשלות  בכל 
נתן לחוק לעבור. הפיוז שלו  לא הצביע בעד – 
קפץ, רק אחרי ש'הראשון שזיהה' נתניהו הזמין 
ללשכתו את מקימי מאהל הפראיירים והזניק את 
לא  איווט  קרה,  שזה  ברגע  לשחקים.  הקמפיין 

היה יכול להרשות לעצמו להישאר מאחור. 
איווט  ויופנם.  שיילמד  חשוב  הזה  הלקח 
חרדי  אבל  ישירים,  בערוצים  לחרדים  מחובר 
את  מכיר  הוא  לאומי.  דתי  לא  וגם  לא,  הוא 
לו חברות רבת  יש  חברי הכנסת, עם כמה מהם 
אבי  ביותר,  לו  הקרובים  מהאנשים  אחד  שנים. 
וברוך  צנוע  איש  הוא בחור משלנו,  אבוחצירא, 

הצעה  דחה  הממשלה  הקמת  שבימי  כישורים 
ונותר  דרעי  אריה  של  כרל"ש  להתמנות  קורצת 
איווט,  אצל  קשים.  ברגעים  גם  לבוס  נאמן 

בלשכה כמו במדינה, בלי נאמנות אין אזרחות.
מליברמן  לצפות  אפשר  אי  נשימה,  באותה 
כמנהיג מפלגה רוסית, לרוץ לפני המחנה ולספק 
סחורה. בוודאי שלא במחירי סוף עונה, ב'סייל' 
שאפילו בוגי כשר ביטחון לא היה מסוגל לארגן. 
איווט אינו הטיפוס שיוציא שדים מהבקבוק, אך 
יופיע  לא  לעולם  הוא  משתחררים,  שהם  ברגע 
בתחום  לא  השדים.  מכסחי  בתיאטרון  כשחקן 
העדתי, כנציג המגזר הרוסי )את הקמפיין הגזעני 
ולא  שכח(,  טרם  הוא  גיור',  'כוכבית  ש"ס  של 
בתחום הדתי, כמי  שמייצג עלייה שיש לה בטן 

מלאה על הממסד החרדי. 
הביטחון  לשר  שמורה  האחרונה  המילה 
בהקשר  לראשונה,  כאן  שמתבטא  הנכנס, 
ודיחוי  ישראל  צעירי  גיוס  על  כממונה  חרדי, 
וגם  אצלך  גם  אחת  לא  "אמרתי  הישיבות:  בני 
כשישבתי באופוזיציה שאני לא אויב של הציבור 
החרדי. עם החברים החרדים יש לי ידידות אישית 
לאורך כל השנים עוד מימיי כמנכ"ל לשכת ראש 
יש לנו מחלוקות בסוגיות של  הממשלה ב-96'. 
שונים,  ציבורים  מייצגים  אנחנו  כי  ומדינה  דת 
ולדבר  הצדדים לשבת  נכונות משני  כשיש  אבל 
זאת  ונוכיח  בעבר  זאת  הוכחנו  להסתדר.  אפשר 

גם בעתיד".

פרקליט המפלגה
הטור  התפרסם  מאז  נורו  סרק  כדורי  הרבה 
הבין- המנכ"לים  צוות  דו"ח  שעבר.  בשבוע 
שפרטיו  הגיוס,  ביעדי  עמידה  לקידום  משרדי 
והמטרידה  המלאה  משמעותם  עם  המלאים 
של  ראשם  על  נפל  ראשון,  בפרסום  כאן  הובאו 
תסביר  לך  נכון.  לא  הכי  בטיימינג  הכנסת  חברי 
לשר הנכנס איווט ליברמן, שהצעד הראשון שלו 
אלא  שעות,   48 תוך  הנייה  חיסול  אינו  בתפקיד 

ריכוך הדו"ח והתגמשות לכיוון החרדים.
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השושבינים והחתן. ח"כ יעקב אשר עם ישראל פרוש וזליג אורלנסקי

נכשלת מודיעינית 
במגרשך הביתי. 
פרוש סגר דיל 

מאחורי גבך 
וקיבל את אישור 

האדמו"רים, ואתה 
לא ידעת, אמרתי 

לליצמן. "בוא נאמר 
שידעתי כמו גפני", 

השיב ליצמן בבדיחות 
ויצא לשדה התעופה. 
"חוש ההומור של הרב 
ליצמן משובח כרגיל", 
אומר מנכ"ל יתד נאמן 
זליג אורלנסקי, "אבל 
ברמה העובדתית זה 

פשוט לא נכון"

השר הממונה שראה 
את הדו"ח לפני 

כולם ושמר על זכות 
השתיקה, הוא אורי 

אריאל, בכובעו כשר 
הממונה על השירות 

הלאומי אזרחי. 
עכשיו, רק תארו 
לעצמכם מה היה 
קורה אם קוצו של 
יוד מהדו"ח החד-

צדדי הזה, היה עוסק 
בקרוואן מט ליפול 

במעלה מצית זיתים. 
אריאל היה יוצא 

מכליו, קורא להפלת 
הממשלה, מתריע 
תחת כל עץ רענן 

ומטע שרוף
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למי שפספס את הפרק הקודם, להלן התקציר, הצוות הבין-
משרדי בראשו עמד מנכ"ל משרד הביטחון היוצא דן הראל, 
המליץ על נקיטת צעדים ממשיים לעידוד הגיוס לצה"ל, החל 
משינוי מבחני התמיכות לכוללים ולישיבות, קטנות כגדולות, 
עבור להקמת ישיבות הסדר לחרדים והקצאת משאבים לעידוד 
ישיבות  בחורי  אחר  וחיפוש  בבילוש  וכלה  במגזר,  הגיוס 
נתונים  הצלבת  פרטיים,  חוקרים  שכירת  באמצעות  מתחזים, 

ומעקב אינטרנטי.
החרדים  הכנסת  חברי  שעבר,  בשבוע  כאן  שנחשף  כפי 
קלטו רק בשבועיים האחרונים שלדו"ח הזה פתיל קצר – כמו 
דקה  שעות,   48 בקצב,  שמתקתק  מהכנסת  התפטרות  מכתב 
אחר דקה, עד כניסתו לתוקף. הסיבה לכך היא שעון החול של 
הדו"ח  שהוגש  מרגע  להתרוקן  התחיל  אשר  הימים  ארבעים 
לשר הביטחון, זאת, מכוח הוראות סעיף 26טו2 לחוק הגיוס 
לאישור  הדו"ח  את  יביא  הביטחון  שר  כי  הקובע  המתוקן, 

הממשלה, לא יאוחר מ-40 ימים מיום שהוגשה לו התכנית.
זה,  במדור  שפורסם  ללו"ז  בהתאם  שעבר,  חמישי  ביום 
במשרד  פרוש  הפגישה(  לשעת  )נכון  וח"כ  גפני  ח"כ  נפגשו 
הביטחון, עם הצוות שריכז את כתיבת הדו"ח. הפגישה החלה 
שני  ע"י  האשמות  הוטחו  בראשיתה  וכבר  טעונה,  באווירה 
ההגנה  הנוסחה:  את  מכירים  הרי  הביטחוניסטים  הצדדים. 

הטובה ביותר, היא ההתקפה.
צריך לשוב ולומר מילה טובה על גפני ופרוש שמתגייסים 
חוק  תיקון  של  הטובה  וכפויית  הקשה  למשימה  בהתנדבות 
בפגישה  השתתפותו  שדבר  ליצמן,  בלשכת  ונספחיו.  הגיוס 
להוציא  מיהרו  התקשורת,  מערוצי  באחד  בטעות  פורסם 
ולנו  לו  שיהיה  בלשכתו.  שוהה  הבריאות  שר  ולפיה  הודעה 
מליצמן  גפני  שמע  בהודעה,  נאמר  שלא  מה  את  לבריאות. 
שעה קלה לפני הפגישה. "אמרתי לגפני שאני סומך על פרוש 
ל'קו  ליצמן  אומר  ישראל",  אגודת  כנציג  בפגישה  שישתתף 
עיתונות' ומסביר: "הרי לא הייתי מעורב כמו פרוש וגפני בכל 
הליכי תיקון חוק הגיוס. סמכתי על פרוש כנציג אגודה אז ואני 
סומך את ידי גם עכשיו". פרוש היה משלם הרבה כדי לשמוע 

מליצמן התבטאות דומה, גם במוצ"ש האחרון.
חברי  צורמים.  בטונים  החלה  הביטחון  במשרד  הפגישה 
הכנסת החרדים התרעמו על כך שהדו"ח פורסם ללא עבודת 
מטה אמיתית. לטענתם, צוות המנכ"לים כלל לא התכנס, וגם 
דעתם של חברי הכנסת החרדים לא נשמעה. "הפעם האחרונה 
המשא  במהלך  אלקין  זאב  עם  ביחד  הייתה  איתך,  שישבנו 
ארליך-עמר,  הילה  לעו"ד  פרוש  הזכיר  הקואליציוני",  ומתן 
סגנית היועץ המשפטי למשרד הביטחון שליוותה את כתיבת 
עוד  הוחלפו  הגיוס  חוק  לתיקון  ועד  "מאז  הדו"ח,  והגשת 

שמונה טיוטות שבהם לא היית מעורבת".
ארליך מצידה עברה ממגננה להתקפה וטענה שהגישה את 
הדו"ח לעיון חברי הכנסת כבר לפני החג אך לא קיבלה מענה. 
בסופו של דבר הבינו שני הצדדים כי במקום לריב מי לא אמר 

למי, יש לנסות להגיע להבנות. 
את  לעשות  הסבל  מלומדי  השר  ולסגן  לח"כ  נא  נאפשר 
פיסת  עוד  הנה  הקיץ,  מושב  לפתיחת  כספישל  אך  העבודה, 
מידע, שיכולה לשרת את חברי הכנסת בוויכוח מה קדם למה. 
עיון בתאריכים העוקבים של חילופי המסמכים מספק תשובה 
לחברי  העבירה  אומנם  ארליך-עמר  הילה  נתונים:  בסיס  על 
וכתבה  באפריל,   18 בתאריך  החג,  לפני  הדו"ח  את  הכנסת 
הבין-משרדי  הצוות  דוח  "מצ"ב  הקובץ:  צורף  אליו  במייל 
לקידום עמידה ביעדי הגיוס. אשמח להיפגש עמכם ולשמוע 

את עמדותיכם לגביו". 
א-מה-מה, שלבג"ץ, כך מתברר, הוגש הדו"ח שישה ימים 
אלא  כטיוטה,  לא  הכנסת,  חברי  של  לעיונם  שנמסר  לפני 
כעובדה מוגמרת, על ידי עו"ד אביעד קראוס, סגן בפרקליטות 

המדינה. 
תקופה,  לפני  ארליך  ידי  על  נשלח  אומנם  הדו"ח  מסקנה: 
ברחו  שהסוסים  אחרי  רק  עודכנו,  החרדים  הכנסת  חברי  אך 

מהאורווה. 

מכללת אריאל
למחרת פרסום דו"ח הצוות הבין משרדי כאן ב'קו עיתונות', 
כי  מגבוה(  בקשה  פי  )על  נאמן  ביתד  להצהיר  גפני  מיהר 
הגיוס  בנושא  המנכ"לים  ועדת  של  החמור  הדו"ח  "טיוטת 
והישיבות נדחתה על ידי הנציגות החרדית בכנסת". גפני דייק 
בלשונו הואיל ולחברי הכנסת, נשלח המסמך כטיוטה, בקובץ 
וורד שניתן לערוך עליו שינויים ולסמן אותם על גבי הקובץ. 
מה שגפני לא ידע, שקובץ זהה כנוסח סופי, מבושל כל צורכו, 

כבר הוגש על ידי המדינה לבג"ץ. 
המדינה  פרקליטות  שצירפה  המדויק  הנוסח  את  קבלו 
בהודעתה לבג"ץ: "בסופה של עבודת מטה מעמיקה, בראשות 
מנכ"ל משרד הביטחון ובהשתתפות יתר הגורמים הרלוונטיים, 
סיים )ההדגשה במקור – א.ב.( הצוות הבין משרדי לפי סעיף 
26טו1 לחוק את מלאכתו בכל הנוגע לגיבושה של תוכנית רב 
שנתית לתקופת ההסתגלות הראשונה". לא טיוטה, ולא דו"ח 

שבושל כמאכל בן דרוסאי, אלא אומצת בשר עשויה וול-דן.
המדינה הצהירה בהודעתה, שהוגשה כאמור ב-18 באפריל, 
על  היום  יונח  אשר  הדוח  על  חתמו  הצוות  חברי  "כלל  כי 
שולחנם של שר הביטחון והשר הממונה על הרשות לשירות 
הואיל  אזהרה,  להערת  לעצור  צריך  כאן  לאומי-אזרחי". 
ולפחות לפי הודעת המדינה, ובהתאם למסמך החתום שצירפה 
הפרקליטות, הרי שהשר הממונה, זה שראה את הדו"ח לפני 
כולם ושמר על זכות השתיקה, הוא אורי אריאל, בכובעו כשר 

הממונה על השירות הלאומי אזרחי. 
של  קוצו  אם  קורה  היה  מה  לעצמכם  תארו  רק  עכשיו, 
ליפול  מט  בקרוואן  עוסק  היה  הזה,  החד-צדדי  מהדו"ח  יוד 
להפלת  קורא  מכליו,  יוצא  היה  אריאל  זיתים.  מצית  במעלה 
הממשלה, מתריע תחת כל עץ רענן ומטע שרוף. מצד שני, אם 

חברי הכנסת החרדים העדיפו, במידה רבה של תבונה, לשמור 
על דממה, מה לנו כי נלין על אורי אריאל. 

חברי  כל  וחתימת  הדו"ח  סיום  על  בג"ץ  בפני  ההצהרה 
משרד  מנכ"ל  רק  לא  זהו  עצמה.  בפני  בעיה  היא  הצוות, 
גם  אלא  הצוות,  בראש  שעמד  הראל,  דן  היוצא,  הביטחון 
רשימת החברים הבכירים, שלפי הצהרת המדינה כבר חתמו 
)גם  על הדו"ח הסופי. מהרכב מכובד כל כך שמוצג רשמית 
אם היה מעורב חלקית(, אי אפשר להתעלם: מנכ"לית משרד 
לוי,  אמיר  באוצר  התקציבים  על  כהן, הממונה  מיכל  החינוך 
חגי  האלוף  אכ"א  ראש  לנג,  עמית  הכלכלה  משרד  מנכ"ל 
טופילנסקי, מנכ"ל הרשות לשירות הלאומי אזרחי שר שלום 
ג'רבי, ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון והמשנה 

ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר.
אין צורך לנסות להבין דבר מתוך דבר. את משמעות הגדרת 
הדו"ח כסופי וחתימת כל חברי הצוות, הבהירה המדינה עצמה 
בהודעתה לבג"ץ: "בהתאם להוראות החוק על שר הביטחון 
הכל  הממשלה,  שולחן  על  ולהניחה  ממשלה  החלטת  לגבש 
הגיוס  חוק  הוראות  לחוק".  26טו2  סעיף  להוראת  בהתאם 
המתוקן, כזכור, מחייבות את הגשת הדו"ח לאישור הממשלה 
ולשר  הביטחון  לשר  הדו"ח  הגשת  ממועד  יום  ארבעים  תוך 
הללו  הימים  ארבעים  אזרחי.  הלאומי  השירות  על  הממונה 
לשינוי  הדחיפות  נבעה  שהוסבר,  כפי  ומכאן,  השבוע,  חלפו 

הדו"ח בטרם יחלוף המועד.
דו"ח  לשנות  שנדרשים  הכנסת,  חברי  של  דרכם  קלה  לא 
חתום  סופי,  כדו"ח  אלא  כטיוטה,  לא  בג"ץ  בפני  שהוצג 
וגמור. הדברים היו נכונים למשמרתו של השר היוצא יעלון, 
ורלוונטיים שבעתיים תחת המשמרת של השר הנכנס – שעם 
הגיוס,  חוק  אישור  שהליכי  לתומו  סבר  לתפקיד  כניסתו 

מאחוריו.
לפחות בשלב הביניים הנוכחי, הצליחו חברי הכנסת להפוך 
את הלימון ללימונדה. בישיבה המדוברת, שהתקיימה בקריה 
סוכם  האישורים(,  נשללו  לא  דהן,  לבן  בניגוד  )מהחרדים, 
הממשלה  לאישור  הדו"ח  הגשת  דחיית  על  ופרוש  גפני  עם 
השר  חילופי  הוא  הרשמי  כשהתירוץ  לפחות,  בשבועיים 
את  מסיים  יעלון,  הודח  בו  ובשבוע  הגורל  רצה  והמנכ"ל. 
בראש  שעמד  הראל,  דן  הביטחון  משרד  מנכ"ל  גם  תפקידו 
הצוות הבין משרדי. את מקומו של הראל, יתפוס מיום חמישי 
זה האלוף במיל' אורי אדם, שיש לקוות, כי בהקשר החרדי שם 

משפחתו יעיד על אופיו. 
לעניין  יידרש  בג"ץ  ואם  שבועיים  הרווחנו  לעכשיו  נכון 
רצונם  מאשר  יותר  טוב  תירוץ  אין  העיכוב,  לפשר  וישאל 
אותו  ולבחון  הדו"ח  את  ללמוד  הנכנסים  והמנכ"ל  השר  של 
בשנית. בפוליטיקה הישראלית התזזיתית, המשימה הראשונה 
במעלה היא לקנות זמן. הרי בשיטה הזאת בדיוק, עומד נתניהו 
ביותר  להפוך לראש הממשלה בעל תקופת הכהונה הארוכה 

בתולדות ראשי ממשלות ישראל.

מחיכוכים לחיוכים. ליברמן במליאה עם דרעי וליצמן                                             )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90(

המילה האחרונה שמורה 
לשר הביטחון הנכנס, 

שמתבטא כאן לראשונה, 
כממונה על גיוס צעירי 

ישראל ודיחוי בני הישיבות: 
"עם החברים החרדים 

יש לי ידידות אישית עוד 
מ-96'. כשיש נכונות משני 

הצדדים לשבת ולדבר 
אפשר להסתדר. הוכחנו 

זאת בעבר ונוכיח זאת גם 
בעתיד"

















כמה קרוב, ככה זול
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

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
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ספרתם כבר?
)כמה מבצעים...(

ספרתם כבר?
)כמה מבצעים...(

מחיר מועדון

גבינה טרה
750 גר’

790

מחיר מועדון

כרעיים/ירכיים עוף

מחיר מועדון

500 גר’
טרה

גבינה צהובה
מגורדת

1990 מחיר מועדון

גבינה טוב טעם
250 גר’

טרה

790

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

כ”א אייר 29.5.16
עד יום שישי

כ”ו אייר 3.6.16

לק”ג 2590 

מיץ ענבים
תירוש אדום

מחיר מועדון

1 ליטר
כולל פיקדון

1490

דג סול
בלדי

1490
לק”ג

2990טיטולי פרימיום

טורטיה

540 גר’
אלסקה

1490
2 ב-

קמח/סוכר

1 ק”ג
הטחנות הגדולות

10
3 ב-

שמן קנולה
‘מעולה’

1 ליטר

20
3 ב-

שוקוצ’ינו
‘מעולה’

1 ק”ג
990

סלט חומוס/
חציל במיונז/

1 ק”ג
מעדני מיקי

890
ליח’

קקאו עלית/
ארזינא

500 גר’
1990

עוגיות בדלי

600-700 גר’
תבואות בר

990 פטריות ‘מעולה’
400 גר’

1190
3 ב-

קרקר/פתי בר
10‘מעולה’

5 ב-
110 גר’

שלגון גליגל
ריאו

10
8 ב-

בייגלה/
דקים דקים

300-400 גר’
בייגל&בייגל

20
3 ב-

מחיר מועדון

360 גר’

קונפיטורה
אלסקה

790

תנובה850 גר’
גבינה

2 ב-
2490

1 ליטר
טעמים שונים 
תנובה

משקאות 
חלב

890

400 גר’
תנובה
ברקוד:57118

גבינה צהובה 
עמק

1990

שמנית
200 גר’
תנובה

4 ב-
790

תנובה
ברקוד:53998/
14761254

שמיניית יופלה 
טבעי/

שמיניית 
יוגורט ביו

1290

גלידה קרמיסימו/
לה קרמריה

1.33/1.44 גר’ 
נסטלה/

שטראוס
1590

ללא מכסה
20
3 ב-

מארזי תבניות 
אלומיניום ‘מעולה’

מחיר מועדון

בשר מס’ 8
בד”צ בני ציון

הרב מוצפי

לק”ג 2990

שישיית שוקולד
חמישיית1690ורד הגליל

1690מגבוני טיטולים

ליח’
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