
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי י"ט באייר תשע"ו   27/5/16 גיליון מס' 1171

בס"ד

תחנת מוניות חדשה הכי זולה בפ"ת
ת 

חנ
ת

שבת
ת 

שומר

TAXI המושבהTAXI המושבהTAXI המושבה

03-9-370-370 taxi.hmoshava@gmail.com

המבצע בהתאם לתקנון הנמצא בתחנה!

רכבים מ-4 נוסעים עד אוטובוסים

נסיעה לב"ב
מ- 50&

הארץבכל משלוחיםשעות24

דרושים בעלי מוניות 
לעבודה בשפע 
ללא מס תחנה

נסיעה 
לנתב"ג 

רק

&89 

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

 אלדד:  0523-782-301

אלדד אביגד
קוסמטיקה רפואית

טיפולי עור, פנים ואקנה 
ע"י קוסמטיקאי רפואי, 

מרצה בכיר לקוסמטיקה 
מתקדמת במכללות 

המובילות לקוסמטיקה
בעל נסיון, ותק ומוניטין

הנחות מיוחדות 
למשודכים 

וחתנים

ריפוי צלקות בטכנולוגיה מתקדמת

פרשת בחוקותי
ב"ב
י-ם

פ"ת

20:21
20:18
20:21

	19:19
	19:02
18:59

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

שלוחה 120

03-5796643

הזוהר הקדוש
עם פירוש הנפלא

”מתוק מדבש“
1800-350-330

מבצע ל"ג בעומר

אלפים השתתפו במעמד הדלקת 
ל"ג בעומר המרכזית בעיר אצל 

מרן האדמו"ר ממישקולץ שליט"א  
/ עמוד 8

צובעים את המקלטים
כחלק משורת 
יוזמות של 

אגף השכונות, 
תלמידים מפ"ת 
יתפרסו ברחבי 

השכונות ויסייעו 
בצביעת מקלטי 
הבניינים/עמוד 6

עשרת אלפים ארטיקים ציננו את 
המדורות בפתח תקווה  "ארטיק 
לכל ילד" זהו השם שניתן למבצע  

שבמסגרתו חילק האגף לחינוך 
תורני בראשות הרב אליהו גינת,  
10,000 ארטיקים לילדים במדורות 

ל"ג בעומר, ובאזורי ההדלקה 
עליהם הכריזה העירייה / עמוד 6 

הילדים נהנו מפעילות 
ל"ג בעומר







שף גבריאל (גור) קמיאבי
050-7252266

בס“ד

אירוע אישי עד 600 איש!
חדש

רח' מודיעין 18, א.ת. סגולה, פ"ת  
03-6777772

www.maple-g.co.il כשר 
למהדרין

וה
מחלקת מהדרין פתח תק

ר העי קוח הרב מיכה הלוי – רב 
פי

ב

השגחה צמודה
גלאט - חלק

מייפל, מספר 1 בשביעות רצון !
רק כמה חודשי פעילות, אחרי עשרות

אירועים מושקעים ואלפי אורחים מרוצים.
סיפור ההצלחה שלנו פשוט: שביעות רצון!

המקום, המיקום, האוכל, השירות  
והאווירה המיוחדת הפכו את מייפל

בס"ד לסיפור הצלחה.

בעבודת צוות גדול ומקצועי שהולך איתי
כבר שנים רבות, נפיק גם עבורכם

אירוע מושלם עד 600 איש 
בטעם וסיגנון אישי לפי בחירתכם.                                                                    

לפני שתקבלו החלטה
על האירוע שלכם -

אני מזמין אתכם להכירות.

ההרשמה
לאירועי האביב

והקיץ בעיצומה!
מחירי הכרות 

מיוחדים!
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הקר
תתרגלו להרבה יותר שירות אדיב ומסור
ישיר

לפי דרישת הלקוח במגשיםהכל טרי יום יום, ארוז ומחולק 

 מחלקה חדשה
של בשר

טרי

המבצעים בהקר ממשיכים

 רח' רחוב יצחק מאיר הכהן 2 בני ברק טל: 03-6167776/5
חנייה בשפע! שעות פתיחה: ב', ג' ד', ה'  09:15-19:30 יום ו' 8:30-11:30

‘שארית ישראל’ )של הרב שוורץ( קרטון עופות טרי 

)מחולק לפי דרישות הלקוח(  29.90 & לקילו 

חזה עוף/שניצל קפוא ‘שארית ישראל’ 
39.90 & לקילו

מארז נקניקיות עוף בד”צ
19.90 & ליח’

33.90 & לקילו
כרעיים קפוא ‘שארית ישראל’ 

14.90 & ליח’
נקניק קבנוס בד”צ 

23.90 & ליח’
המבורגר קבב בד”צ 

63.90 & לקילו
נתחי פרגיות לשיפודים בד”צ 

3 רולדה דג אושן 100&
3 רולדה דג קירשנבאום 89.90&

 עוף טרי ארוז
‘בד”צ’, העדה החרדית 

32.90 & לקילו 

   & 24.90
עוף שלם קפוא שארית ישראל 

& 26.90
עוף מחולק קפוא שארית ישראל 

& 32.90
עוף מחולק קפוא לנדא 

hy036167775@gmail.com- ניתן להזמין במייל

משלוחים כל יום 
לפתח תקווה

חזה הודו ממולא רובין, 
גידים של רובין, קבב המבורגר, קישקע כרובית, ברוקולי, תרד של בודק, 

אמיתי/לא אמיתי , 
מגוון מוצרי ליבהרס בראשות 

הרב ויסמנט

 בהקר ישיר
 השירות

מעל הכל



פעילות ל"ג בעומר בפ"ת
צילום: גבי בוטייל

בוסו בצביעת מקלט ברחוב צלח שלום עמישב

 בתמונה: ראש העיר, בוסו, מפקד התחנה
וסגנו באירוע

בפתח-תקוה6        י"ט באייר תשע"ו 1227/5/16 121//1 ר תש"עבא " בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
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

הילדים נהנו 
מפעילות ל"ג בעומר

עשרת אלפים ארטיקים ציננו את המדורות בפתח 
תקווה  "ארטיק לכל ילד" זהו השם שניתן למבצע  
שבמסגרתו חילק האגף לחינוך תורני בראשות הרב 

אליהו גינת,  10,000 ארטיקים לילדים במדורות ל"ג 
בעומר, ובאזורי ההדלקה עליהם הכריזה העירייה 

מאת: אהרן נצר

סביב  שחגגו  הילדים  לאלפי 
הפעילות  ובמוקדי  המדורות 
ציפתה  תקווה,  בפתח  השונים 
מכוניות  שיירת  מצננת:  הפתעה 
מוזיקלי,  בליווי  גלידה"  "אוטו 
מצוידות בקרטיבים בטעמים שונים 
ומרכזי  ההדלקה  נקודות  את  פקדו 
חגיגות ל"ג בעומר הפרושים ברחבי 

העיר פתח תקווה.
לאלפי החוגגים הוענקו ארטיקים 
שמח.  בעומר  ל"ג  וברכת  חיוך  עם 
אל  התלווה  קינן  יצחק  האומן 
שמחה  של  קריה  והפעיל  השיירה 

סביב המדורות. 
האגף  ידי  על  נרקם  זה  רעיון 
בפתח  תורניים  ותרבות  לחינוך 
רה"ע  מ"מ  של  ביוזמתם  תקווה, 
הרב אוריאל בוסו ויו"ר האגף הרב 
אליהו גינת, בעידודו ובתמיכתו של 
ברורמן,  איציק  עו"ד  העיר,  ראש 

יהודית  שמחה  להביא  במטרה 
התנא  לכבוד  לחגיגות,  שורשית 
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.
שבט  שברחוב  המדורות  בשטח 
את  פגשנו  עמישב,  בשכונת  אשר 
צוהלים  ילדיו,  שלושת  עם  דניאל 
ורוקדים ליד דוכן ההפעלה וחלוקת 
למארגנים  פנה  דניאל  הקרטיבים. 
ותרבות  לחינוך  "האגף  ואמר: 
כל  אותנו  ומשמח  מפתיע  תורניים 
פעם מחדש. פעילות כזאת עוד לא 

פגשנו, ואני מברך אותם על זה".

צובעים את המקלטים

מפקד המשטרה שיבח 
את ראש העיר

טוב לעבוד 
בפתח תקווה

כחלק משורת יוזמות של אגף השכונות, תלמידים מפ"ת יתפרסו 
ברחבי השכונות ויסייעו בצביעת מקלטי הבניינים

מפקד משטרת פ"ת משבח את ברוורמן: "שמחתי להכיר אדם 
הגון וישר המסור לתושבי עירו"  הדברים נאמרו במסגרת 
אירוע שהתקיים בתחנת המשטרה המקומית  נכחו באירוע: 
בכירי משטרה והעירייה  ראש העיר הודה על הדברים החמים

פתח תקווה נמצאת במקום השני כעיר בה הוצעו הכי הרבה 
משרות בשנה שעברה, עם עלייה של 7% בשנה שעברה לעומת 

השנה שקדמה לה

מאת: יעקב פלדמן

מתקיים  השכונות  אגף  ביוזמת 
לאחרונה שיתוף פעולה מבורך עם 
מס' בתי ספר בעיר בתחום איכות  

חיים לתושב ופרויקטים פיזיים. 
המתוכנות  הפעולות  יתר  בין 
הפיזיים:  הפרויקטים  בתחום 
עמישב,  בשכונת  מקלטים  צביעת 
וצבועים  מוזנחים  היו  המקלטים 
והיה צורך דחוף לצבוע  בגרפיטי, 

אותם.
סיורים  האגף  עורך  לאחרונה 
בשיתוף מנהל שפ"ע והפקוח הרב 
ופינות  מפגעים  לאיתור  תכליתי 
הולם  מענה  לתת  ע"מ  מוזנחים, 

לטובת השכונות. 
גובש  מקלטים  צביעת  פרויקט 
החברתית  הרכזת  עם  ביחד 
האחראי  מלמד,  ויוחאי  דקלה 
באגף  הפיזיים  הפרויקטים  על 
את  גייסה  דקלה  השכונות. 
להצלחת  רבות  וסייעה  התלמידים 
למקום  ההגעה  משלב  הפרויקט 
התלמידים,  בעבודות  חלק  ונטלה 
מחויבות  במסגרת  הפועלים 

אישית. 
ראש  ומ"מ  השכונות  אגף  ראש 
מנהל  וסגן  בוסו   אוריאל  העיר 

המנהל הכללי ביקרו במקום. מ"מ  
התלמידים  את  ברך  העיר  ראש 
לקהילה.  תרומתם  על  להם  והודה 
כאזרחי   פעילותם  את  שיבח  הוא 
מזמנם  לתרום  שימשיכו  העתיד 
של  החיים  איכות  לשיפור 
הערכתו  את  הביע  כן  התושבים. 
הם  בה  והרצינות   למסירות 

מבצעים את העבודה.
אגף  את  בוסו  הנחה  כיוזמה, 
לטובת  פעילות  ליזום  השכונות 
אווירה  לצור  מנת  על  השכונות 
כן  כמו  בעיר.  בשכונות  נעימה 
האגף יוזם פעילויות מגוונות בעיר, 
וכל זאת על ידי מתנדבים שמוכנים 

לתרום את זמנם ולתת למען השני.
במסגרת זו של עידוד התלמידים 
מתקיימים  לקהילה  לתרומה 
האגפים  נציגי  עם  מפגשים 
ולתכנן  לעבד  מנת  על  השונים, 
עשייה משותפת והקצאת משאבים 

לפרויקטים נוספים.
תודות  למסור  בישרו  מהאגף 
ברורמן  איציק  מר  העיר  לראש 
ולמנכ"ל יעקב ממן, "על תמיכתם  
כל  לאורך  האגף  של  בפרויקטים 
מנהל  סגן  טיירי  לירון  וכן  השנה, 
לצוות  וכמובן  הכללי  המנהל 
המסור  אילה, דובי,  אריק ורויטל".

מאת: אהרן נצר

הרמת  טקס  התקיים  ספורים  ימים  לפני 
דרגות  והענקת  העצמאות  ליום  כוסית 

לשוטרים ומתנדבים בתחנת פתח תקווה.
נכחו הפיקוד הבכיר של המשטרה מהמחוז 
הפיקוד,  וסגל  פ"ת  תחנת  מפקד  והמרחב, 
אגף  ויו"ר  ברוורמן, מ"מ  איציק  ראש העיר 
הביטחון אוריאל בוסו, מנכ"ל העיריה יעקב 

ממן, ומנהלי אגפים ופרויקטים בעיריה.
הודה  מרדכי,  ברק  סנ"צ  התחנה,  מפקד 
מוצא  ”אני  ברוורמן:  העיר  לראש  בנאומו 
בך שותף נאמן. במהלך עבודתנו המשותפת 
נוכחתי כי לפני ראש עיר ישר והגון המסור 

מאוד לתושבי עירו. אנחנו עומדים לרשותך 
מצידו  ברוורמן  העיר  ראש  שנידרש".  ככל 
בירך את מפקד התחנה שנכנס לתפקידו לפני 

כחצי שנה והודה לו על הדברים החמים.

מאת: יעקב פלדמן
   

עבודה  מקום  שמבקשים  אנשים  עבור 
במהירות  אליו  להגיע  שאפשר  לבית,  קרוב 
מתבררת  תקווה  פתחה  יחסית,  ובקלות 

כאפשרות נוחה במיוחד.
באתר הדרושים אולג'ובס דירגו את עשר 
הערים שהוצעו בהן הכי הרבה משרות בשנה 
במספר  מובילה  אמנם  אביב  תל  שעברה. 
עם  ולמגורים.  למחיה  יקרה  אך  המשרות, 
עם  השני,  במקום  ניצבת  תקווה  פתח  זאת, 
עלייה של 7% בשנה שעברה לעומת השנה 
שקדמה לה. ערים נוספות בהן נרשמה עלייה 
כוללות את ראשון לציון וחולון )עם עלייה 

של 14% ו-19% בהתאמה( וכן את רמת גן 
וירושלים, כשרמת גן לבדה עקפה במעט את 

הבירה במספר המשרות.
לעומתן, הרצליה הידועה במרכז ההייטק 
ירידה של 4%, בדומה  דווקא רשמה  שלה, 

לנתניה.
עינב בוימפלד, מנהלת תוכן ומחקר באול 
ג'ובס: "בראשון לציון יש שני אזורי תעשייה 
גדולים, העיר מתפתחת וחברות עברו לשם. 
ייתכן כי הנדל"ן שם זול ומשתלם יותר מזה 
של הרצליה, והגישה לשם השתנתה והפכה 
זה  הכבישים.  שינויי  בעקבות  יותר  מהירה 
פחות  וכבר  דבר  לכל  הארץ  מרכז  נחשב 

לשפלה". 
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אלפים השתתפו במעמד הדלקת ל"ג בעומר 
המרכזית בעיר אצל מרן האדמו"ר ממישקולץ 

מנהיגה הרוחני של פתח תקוה

עשרות משפחות החליפו כח
ביוזמת ארגון 'נותנים כוח': עשרות ילדים מיוחדים שהו 
ביום העצמאות במסגרת ייחודית ובפעילויות מבורכות 

מאת: יעקב פלדמן

במסגרת  ברציפות  החמישית  השנה  זו 
תקווה,  פתח  בעיר  ומרגשת  מרתקת  ייחודית, 
העצמאות  ביום  כח"  "נותנים  ארגון  שעורך 

לילדים המיוחדים.
עמלו  העצמאות,  יום  לקראת  שנה  כמידי 
יום  הפקת  על  כח"  "נותנים  ארגון  בהנהלת 
מיוחדים  ילדים  לעשרות  מבורכת  פעילות 
קושי  מעל  ולהקל  זה,  ביום  בביתם  השוהים 
בעלי  הילדים  גידול  עם  המתמודדים  ההורים 
ביום  במיוחד  הוצאתם  ע"י  המיוחדים  הצרכים 

העצמאות.
פתח  בעיר  התקיימה  המיוחדת  הפעילות 
הלילה,  עד  המוקדמות  הבוקר  משעות  תקווה 
לכל ילד הוצמד מתנדבת מסורה המתמחה לכל 
החיוך  את  קיבל  ילד  וכל  המיוחד,  הילד  צורכי 
ואהבה  חום  המשרה  המתנדבת  של  המיוחד 
לרוב  ומשחקים  מתנפחים  היו  בפעילות  לילד. 
ארוחות  הוגשו  וכן  מיוחדות,  יצירה  ותוכניות 

חמות ומזינות לכל הילדים המיוחדים.
"יום  של  פעילות  שיום  לציין  למותר 
של  מהפעילויות  קטן  חלק  הינו  העצמאות" 
אירגון "נותנים כח" במשך כל השנה. מידי שבת 
נופש  ימי  וכן  נופשון,  שבת  מתקיימת  רביעית 
וסוכות,  פסח  בחוה"מ  יום  חמץ,  בדיקת  בימי 
ועוד  הגדול,  שבת  באב,  תשעה  בעומר,  ל"ג 

ועוד.
כח"  "נותנים  מנכ"ל  ישראלוביץ',  מרדכי  ר' 
התודה  ותשואות  העצומה  "ההקלה  כי  מציין 
המניע  העיקרי  הדלק  הן  ההורים  מן  המקבלות 
לעמוד במשימה החשובה שנטלנו ע"ע. מכתבי 
התודה המגיעים לשולחננו מידי שבוע מעידים 
המה על הצורך הנחוץ כל כך בקיום ימי פעילות 
ונופשונים ומרגוע שכאלה לציבור ההורים. זאת 
לצד עמך ישראל המרבים להשתתף וליטול חלק 
במימון הפעילות הענפה הבנויה כולה על בסיס 
הרב  מסכם  ומלא",  טהור  באופן  התנדבותי, 

ישראלוביץ'. 
מוסיף,  מושקוביץ  יהודה  ר'  הארגון  יו"ר 
והאושר  השמחה  הינה  מבחינתם  העיקר  כי 

הניבטים בפניהם של הילדים לאחר יום פעילות, 
להסעתם  ההתארגנות  את  מסיימים  אשר  עת 
מתנדבות  המונה עשרות  לאחר שצוות  הביתה, 
עבודת  את  מסיים   - הסמינרים  מטובי  יקרות 
על  המורעפת  ודאגה  במסירות  המלאה  הקודש 
הילדים המיוחדים במשך יום הפעילות. "זו היא 

זכות שלעולם לא נוותר עליה"
ההורים היקרים ואנשי החסד המכירים מקרוב 
אור  זהרורי  מקרינה  אשר  הענפה  הפעילות  את 
ושמחה. מעלים על נס את מעשי החסד הנפלאים 
של הארגון הנעשים במסירות ובנאמנות במשך 
בפ"ת  מתקיימת  מברכים  שבת  בכל  השנה.  כל 
בדרגות  מיוחדים  ילדים  לעשרות  נופשון  שבת 
גבוהים.  הכי  בסטנדרטים  שונות,  התמודדויות 
צוות המתנדבות המתמחות רובן בחינוך מיוחד, 
המיוחד,  הילד  של  צרכיו  את  היטב  מבינות 

ופועלות ככל יכולתן להרנין את לבם.

הילדים נהנים ביום העצמאות

הסכם הגניזה - עבר את המבחן 
  37 טון גניזה )!( פונו לפני פסח בפתח תקווה ללא שום תקלות
הסכם הגניזה נסגר לפני כחצי שנה ע"י ראש העיר יחד עם ראשי 
המועה"ד  הציבור הביע סיפוק רב והכרת תודה לכל השותפים

מאת: אהרן נצר

בימים האחרונים נערך סיכום פינוי הגניזה 
שנערך לפני פסח. קבלן הגניזה, שזכה במכרז 
לפני כחצי שנה, ערך סיכום של ימי העבודה 
שמתאפיינים  ימים  החג,  ערב  בימי  הקשה 
גניזה  בכמות  גם  ולהבדיל  רבה,  בפסולת 

אדירה היוצאת אל המתקנים.
37 טון שפונו, זהו המספר שנמסר ע"י קבלן 
והעבודה  הדעות,  לכל  אדירה  כמות  הגניזה. 
בוצעה ללא שום תקלות. כל מתקן שהתמלא 
פניה  סיור של הקבלן, לאחר  פונה מיד, ע"י 
הנושא  למרכז  או   ,106 למוקד  תושבים  של 

ירון קדושים.
כי  קדושים  ירון  מציין  זו  בהזדמנות 
ובכל  ריקים  הגניזה  מתקני  רבים  "במקומות 
המדרכה,  על  הגניזה  את  מניח  הציבור  זאת 
ההרגל  מכח  )אולי  רב  ביזיון  הגורר  דבר 
להניח  הציבור  את  לעורר  חשוב  מהעבר...(. 
שעוברים  אנשים  גם  המתקנים.  בתוך  רק 
ורואים גניזה בחוץ, מתבקשים להכניס לתוך 

המתקן.
כתבי  בין  להפריד  מאוד  ראוי  כן,  "כמו 
מלבד  כתבים.  וסתם  חול  עיתוני  לבין  קודש 

העומס הרב על הגניזה, מדובר בביזיון גדול 
מאוד לכתבי הקודש.

מתקנים  כי  "נודע  קדושים,  אומר  "אגב", 
כספי  את  לגנוב  מנת  על  נפרצו  רבים 
בתוך  משלמים  הגניזה  שמביאי  התשלומים 
והנכם  במידה  לשלם(.  חובה  )אכן,  המתקן 
נתקלים באדם חשוד ליד התקנים פנו לקבלן 

הגניזה וכמובן למשטרת ישראל".
הגניזה  של  הגדול  הביזיון  תום  לאחר 
החשוב  ההסדר  ולאור  ברחובות,  הנערמת 
מכיר  תקוואי  הפתח  הציבור  הגניזה,  בענין 
ברוורמן,  איציק  העיר  לראש  בעניין  טובה 
לממונה המועה"ד פלטיאל איזנטל ולמנכ"ל 

עופר אברהם.

אחת ממשאיות הגניזה בדרך לקבורת הגניזה

 אלפי תושבי פתח תקווה במעמד

האדמו"ר מחזיק את אבוקת האש לפני ההדלקה

האדמו"ר במשא המרכזי

מרן האדמו"ר במעמד

ילדי החלאקה והוריהם עוברים לפני האדמו"ר



*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
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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(

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

באגט/פיתה
מוקפץ עוף | המבורגר

שניצל | נקניקיות

₪20
במקום וטיגון  אפיה 
וחמוצים צ'יפס  כולל 

מבצע מטורף:

פתוח במוצ"שטל': 03-5799991

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

מפספסיםכאלו לאמבצעים

קיגל איטריות 
רק- 14&מקמח שנטחן לאחר פסח 

קיגל תפו"א
רק- 10&ללא גלוטן/ללא קמח

בילקעס/ 
ב- 10&בילקעס חיטה מלאה 
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בורקס ורוגלעך
רק- 19&אפייה במקום

מעל 1 ק"ג
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מחיר מסובסד לנשות 
פתח תקוה בהצגת ת"ז

&
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ק 

ִמי
ִגי

*

הרצאות < טיולים ואטרקציות < סדנאות מגוונות < סוויטות וחדרים מפוארים  
< 3 ארוחות מלאות ביום + ארוחה מתוקה בלילה שתיה חמה וקרה חופשית 

ראשון-רביעי: ד'-ז' בתמוז / 10-13.7.2016
מלון הפאר פלאזה דלוקס נצרת עילית

ענבר 
טביב
במופע ענק!

טלי 
אברהמי

במופע חדש!

מ
הרב לנדא 

א מ מוצרים בד"ץ רובין ו

ט"
לי

ש
ג 

בר
טנ

רו
הו 

בפיקוח הרב אלי

מן המהדרין למהדרין גלאט 

המחיר כולל נסיעות, 
תוכניה במלון וטיולים 

מחוץ למלון פנסיון מלא.

האגף לחינוך ותרבות תורניים בעיריית פתח תקוה 
מזמינים אותך

להרשמה: 03-9112017

הרב אוריאל בוסו 
מ״מ ראש העיר

הרב אשר שוקר 
 יו״ר האגף לשרותים חברתיים

הרב אליהו גינת 
 יו״ר האגף לחינוך ותרבות תורניים

 בברכת חופשה נעימה,

איציק ברוורמן 
 ראש העיר

ההרשמה באגף לחינוך ותרבות תורניים ר״ח חובבי ציון 37 
 בימים א׳-ה׳ בין השעות 09:00-15:00

אפשרות עד 4 תשלומים 
בכרטיס אשראי

האגף לשרותים חברתיים

במחיר מסובסד 
לנשות פתח תקוה בלבד

כולל הסעות, טיולים ופעילויות ללא 
הפסקה. מספר המקומות מוגבל.

לנופש נשים 
מפנק!



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





י"ט באייר תשע"ו 27/5/16בפתח-תקוה1214

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

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

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

פגישות השידוכים.
ב-13.1.2016, כשעוצמת הדציבלים בשיח שנשמע מפיו הייתה 
'תשע בסולם גפני', פנה ליברמן וביקש להבהיר בראיון שפורסם 
כאן בשעתו, כי למעט חיכוך נקודתי עם גפני, אין 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".
מאוחר יותר, כאשר בערוץ 10 צוטטו דברים קשים נגד הנציגות 
פילפוליטיקה  לתוכנית  לראיון  לעלות  ביקש  הוא  החרדית, 
כדי  ובהגשתי(  ריבלין  יעקב  המוערך  הפרשן  עמיתי,  )בהגשת 
דקה.  והשמיעו  שעה  חצי  של  ראיון  "לקחו  ולהבהיר:  להתנצל 
אין לי שום דבר נגד הציבור החרדי וחברי הכנסת החרדים ואיני 
הוא  אגב,  מעמד  באותו  בממשלה".  החרדים  עם  ישיבה  שולל 
הבהיר כי הסיפור עם גפני נגמר וכי הוא מצידו פותח דף חדש. 
ליברמן אמר זאת באיווטית מדוברת, בלי להתנצל ובלי לגמגם 

אך המסר עבר ומאז השקט נשמר. יחסית.

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

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

לא היה יכול להרשות לעצמו להישאר מאחור. 
לחרדים  מחובר  איווט  ויופנם.  שיילמד  חשוב  הזה  הלקח 
דתי לאומי. הוא  וגם לא  לא,  ישירים, אבל חרדי הוא  בערוצים 
מכיר את חברי הכנסת, עם כמה מהם יש לו חברות רבת שנים. 
בחור  הוא  אבי אבוחצירא,  ביותר,  לו  אחד מהאנשים הקרובים 
משלנו, איש צנוע וברוך כישורים שבימי הקמת הממשלה דחה 
הצעה קורצת להתמנות כרל"ש של אריה דרעי ונותר נאמן לבוס 
גם ברגעים קשים. אצל איווט, בלשכה כמו במדינה, בלי נאמנות 

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

החרדי. 
המילה האחרונה שמורה לשר הביטחון הנכנס, שמתבטא כאן 
לראשונה, בהקשר חרדי, כממונה על גיוס צעירי ישראל ודיחוי בני 
הישיבות: "אמרתי לא אחת גם אצלך וגם כשישבתי באופוזיציה 
לי  יש  שאני לא אויב של הציבור החרדי. עם החברים החרדים 
ידידות אישית לאורך כל השנים עוד מימיי כמנכ"ל לשכת ראש 

כי  ומדינה  דת  של  בסוגיות  מחלוקות  לנו  יש  ב-96'.  הממשלה 
אנחנו מייצגים ציבורים שונים, אבל כשיש נכונות משני הצדדים 
לשבת ולדבר אפשר להסתדר. הוכחנו זאת בעבר ונוכיח זאת גם 

בעתיד".

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

והתגמשות לכיוון החרדים.
הבין- הצוות  התקציר,  להלן  הקודם,  הפרק  את  שפספס  למי 

הראל,  דן  היוצא  הביטחון  משרד  מנכ"ל  עמד  בראשו  משרדי 
החל  לצה"ל,  הגיוס  לעידוד  ממשיים  צעדים  נקיטת  על  המליץ 
כגדולות,  קטנות  ולישיבות,  לכוללים  התמיכות  מבחני  משינוי 
עבור להקמת ישיבות הסדר לחרדים והקצאת משאבים לעידוד 
הגיוס במגזר, וכלה בבילוש וחיפוש אחר בחורי ישיבות מתחזים, 
ומעקב  נתונים  הצלבת  פרטיים,  חוקרים  שכירת  באמצעות 

אינטרנטי.
כפי שנחשף כאן בשבוע שעבר, חברי הכנסת החרדים קלטו 
רק בשבועיים האחרונים שלדו"ח הזה פתיל קצר – כמו מכתב 
התפטרות מהכנסת שמתקתק בקצב, 48 שעות, דקה אחר דקה, 
ארבעים  של  החול  שעון  היא  לכך  הסיבה  לתוקף.  כניסתו  עד 
הימים אשר התחיל להתרוקן מרגע שהוגש הדו"ח לשר הביטחון, 
זאת, מכוח הוראות סעיף 26טו2 לחוק הגיוס המתוקן, הקובע כי 
שר הביטחון יביא את הדו"ח לאישור הממשלה, לא יאוחר מ-40 

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

היא ההתקפה.
שמתגייסים  ופרוש  גפני  על  טובה  מילה  ולומר  לשוב  צריך 
בהתנדבות למשימה הקשה וכפויית הטובה של תיקון חוק הגיוס 

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

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

שמונה טיוטות שבהם לא היית מעורבת".
להתקפה  ממגננה  עברה  מצידה  ארליך 
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. 
נאפשר נא לח"כ ולסגן השר מלומדי הסבל 
לפתיחת  כספישל  אך  העבודה,  את  לעשות 
שיכולה  מידע,  פיסת  עוד  הנה  הקיץ,  מושב 
לשרת את חברי הכנסת בוויכוח מה קדם למה. 
עיון בתאריכים העוקבים של חילופי המסמכים 
מספק תשובה על בסיס נתונים: הילה ארליך-
עמר אומנם העבירה לחברי הכנסת את הדו"ח 
לפני החג, בתאריך 18 באפריל, וכתבה במייל 
אליו צורף הקובץ: "מצ"ב דוח הצוות הבין-
אשמח  הגיוס.  ביעדי  עמידה  לקידום  משרדי 
להיפגש עמכם ולשמוע את עמדותיכם לגביו". 
הוגש  מתברר,  כך  שלבג"ץ,  א-מה-מה, 
של  לעיונם  שנמסר  לפני  ימים  שישה  הדו"ח 
כעובדה  אלא  כטיוטה,  לא  הכנסת,  חברי 
סגן  קראוס,  אביעד  עו"ד  ידי  על  מוגמרת, 

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

רק אחרי שהסוסים ברחו מהאורווה. 

מכללת אריאל

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

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

עשויה וול-דן.
שהוגשה  בהודעתה,  הצהירה  המדינה 
הצוות  חברי  "כלל  כי  באפריל,  ב-18  כאמור 

שולחנם  על  היום  יונח  אשר  הדוח  על  חתמו 
הרשות  על  הממונה  והשר  הביטחון  שר  של 
לעצור  צריך  כאן  לאומי-אזרחי".  לשירות 
הודעת  לפי  ולפחות  הואיל  אזהרה,  להערת 
שצירפה  החתום  למסמך  ובהתאם  המדינה, 
שראה  זה  הממונה,  שהשר  הרי  הפרקליטות, 
את הדו"ח לפני כולם ושמר על זכות השתיקה, 
על  הממונה  כשר  בכובעו  אריאל,  אורי  הוא 

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

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

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

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

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

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

ביותר בתולדות ראשי ממשלות ישראל.
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קיץ טוב ונסיעה בטוחה!
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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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