
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי כ"ט בחשון תשע"ז   30/11/16 גיליון מס' 1085

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

15:59
16:15
15:55

17:14
17:15
17:14

פרשת תולדות

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
 זיוה ׀ לחם שום ׀ מגוון פסטות 

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

בשרים על האש
מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

חזה עוף

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר              

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

*בקנייה במקום בלבד

*מבצע אדיר
שניצל בפיתה + ציפס

& 18
 בלבד

הכשרות המהודרת
הכי נעים בעיר

המקום 

על רקע משבר רכישת הספינות מגרמניה - שר הפנים אריה דרעי חושף בראיון ל'קו עיתונות':

בלעדי

על רקע הפרסומים הקושרים אישית בין נתניהו 
לרכש הספינות מגלה יו"ר ש"ס: "כשר כלכלה 
לפי  גומלין.  רכש  של  התחום  על  אחראי  הייתי 
במיליארד  מגרמניה  קונים  אנחנו  אם  ההנחיות, 
של  בשיעור  מאיתנו  לקנות  מחויבים  הם  וחצי, 
שלושים אחוזים מאותו סכום. הגיע אלי הממונה 
קונים  לא  שהגרמנים  ואמר  הכלכלה  במשרד 
בשיעור הזה ומסמכותי להפעיל עליהם סנקציות. 
הפעלתי את הסנקציות ובוגי נלחם נגדי והפעיל 
סעיף בטחוני שמאפשר לשר הביטחון לוותר על 
הצורך ברכש גומלין משיקולי ביטחון. ביבי לא 
הדיון  כל  לומר שאת  חייב  ואני  אז  מעורב  היה 
ניהלתי מול יעלון" / אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה 

"בוגי נלחם ותמך ברכישה, 
נתניהו לא היה מעורב"

צוות לשכת שר הפנים אריה 
חמישי  ביום  יגיע  דרעי 
בבני  מיוחדת  קהל  לקבלת 

ברק / עמ' 12

נגרמו מהצתות מכוונות? רשות  כמה מבין השרפות 
יש  שלגביהם  שריפה  אירועי   9 על  הכריזה  המסים 
●השר ליברמן  חשד סביר שמקורם בהצתה חבלנית 
הצהיר על 17 הצתות ביו"ש, בכיבוי אש אומרים כי 
25 מקרים נחקרים כהצתה וגורם משטרתי מתדרך על 

"30-40" אירועים / עמ' 22

*5700

מחלת לב? א
פרגר? דיכאו�? כפייתיות? PDD? קוליטי
? שיתוק מוחי�? אפילפ
יה? אוטיז�? התק� לב? טרשת נפוצה? דלקת פרקי�? 
כרת? חרדות? הפרעות אכילה? קרוה�? אירוע מוחי? דמנציה? לקות שכלית? תאונת עבודה? מחלת מקצוע? ילד אלרגי? פרקינ
ו�? מיא
טניה גראבי
? מצב אחרי 
רט�? אלצהיימר? פו
ט פוליו? א
טמה? הפרעה דו קוטבית? הפרעת קשב וריכוז?


כרת?

ודיות מובטחת

התקשרו
עכשיו 

*החברה אינה נותנת שרותי� משפטיי�

אל תשל�מגיע ל� כ
� רב מביטוח לאומי, מ
 הכנ
ה וחברות הביטוחבליווי רופאי� אנחנו משיגי� לכ� יותר

דמי פתיחת תיק

יורדים 
לשטח

להבות הטרור
יעלון ודרעי                                                                     )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים שעות פתיחה: א'-ד': 7:00-22:00, ה': 7:00-23:00, ו': 6:00-15:30

 www.edaardsons.co.il .רח‘ המכבים (מנחם בגין) 37, שוק פרדס כץ, ב“ב
שירות משלוחים  03-5790460, פקס: 03-6169933

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

מגבונים האגיס
מארז רביעיה

 500
מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

נוזל כלים סוד

לחמית
1 ק"ג

מארז שוקו טרה 
6 שקיות

מארז קרלו

מחית סלט פירות
שישיה

טסטר צ'ויס שקדי מרק אסם

אינסטנט 
פודינג וניל

ג'לי 

בשרים מחפוד

טחינה קמח
אחווה

 &10 4 ב-

קטניות מיה

מס' 10 / 7 / 3

ב-

ב- 2 ב-15& 

2 ב-10& 

 &18 90
ב-

2 ב-

2 ב-19& 

5 ב-20& 

קליק

מוצרי 
השבוע גבינת תנובה מיונז תלמה

850 גרם 500 גרם

שוקולד מריר

שישית  
ורד 
הגליל

 &2990
ב-

1 ק"ג
אוסם

1 ק"ג
אוסם

 &110 &15 1390& 2 ב-3 ב-

750 גרם
גבינת טרה

 &890
בקניית זוג

בקניית 
זוג

 &1790  &2590 &20

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

 &40 3 ב-

משקה 
אנרגיה בלו

מקרונים
אוסם
זוג

ב-

 &890
ב-

בקניית זוג

 &3990
ב-

 &3990
ב-

 &2990
ב-

 &990 &1890

RC
שישיה
בקניית 
זוג

ב-

חומוס צבר
850 גר'

בקניית 
זוג

בקניית 
זוג

פתיבר אוסם
1.750 קילו

דג פילה אמנון 
(מושט)

בשר יישא ברכה
3.7.2.4

מוצרי שף הבצק
בורקס
/מלוואח
/בצק עלים
/ג'חנון

מנה חמה אוסם

נשנושים 
בייגל בייגל

בייגלה
בייגל בייגל

מטרנה שלבים
אריזת חיסכון
700 גרם

לקילו

בקניית זוג

3 ב-20& 

בקניית 
זוג

שניצל
תירס/ 
נקניקיות
זוגלובק
2 ק"ג

 &1890

שמן קנולה 
טעמן
ליטר

מארז פיצה זוגלובק
שלישיה

כל המידות

 &3790

לבן טרה

מארז מיני מוו

משחת שיניים
אורביטול
145 גר'

 &1690
ב-

 &50 6990& 2 ב-

סימילאק
אריזת חיסכון
מהדרין
900 גרם

 &8 90

טיטולים האגיס

 &4990

אבקת כביסה

 &11 2 ב-

 &390
ב-

 &10  &40

טבעות/נגיסי עוף
מחפוד

מארז צ'יטוס/
שוש
עשיריות

 &20

חיטה,  בורגול, 
עדשים, פופקורן, 
חומוס ועוד

19& 5 ב- 2 ב-

 &10 5 ב-

 &50

3 ב-13& 

 &1890

 &18

 &1690

ב-

ב-

2 קילו 

אריאל
6 קילו

 &790

20& 3 ב-

2 ב-

13 ב-10& 



המחירים כוללים מע"מ * התשלום בכל כרטיסי האשראי ובמזומן )לא כולל שיקים( * תשלומים 
והרכבה בתשלום הובלה  ניתן להזמין שירות   * לפי תכניות הקרדיט של חברות האשראי 

כביש  שורק,  עסקים  מרכז   ,1 היוזמה  רח'  ראשל"צ:  איקאה  אתא.  קריית   ,52 חיפה  דרך  אתא:  קריית  איקאה 
9:00- ו'   ,10:00-24:00 ה'   ,10:00-21:00 א'-ד'  פתיחה:  שעות  )דרום(.  נתניה  א.ת  פולג,  מחלף  נתניה:  איקאה  פלמחים. 
איקאה. באתר  מלאי  בירור   |  )*35832( האא  י לקוחות  שירות  השבת.  צאת  אחרי  ד׳   45 מוצ"ש:   ,14:00

 TUVBRACKA 
 סט ציפה וציפית. 100% כותנה. 

ציפה ר'150, א'200. 
ציפית ר'60, א'50 ס"מ.  מגוון צבעים.

₪95

ALVINE STRA
סט ציפה וציפית. 100% כותנה 

סרוקה. ציפה ר'150, א'200.
ציפית ר'60, א'50 ס"מ. לבן.

₪145
GASPA

סט ציפה וציפית. 100% כותנת 
סאטן. ציפה ר'150, א'200. 

ציפית ר'60, א'50 ס"מ.  מגוון צבעים.

₪165

 LEKRUM 
סט ציפה וציפית לילדים.

100% כותנה. ציפה ר'150, א'200. 
ציפית ר'60, א'50 ס"מ.   ורוד.

₪95

 PALMLILJA 
סט ציפה וציפית. בד סאטן.

  55% ליוסל / 45% כותנה. 
ציפה ר'150, א'200. ציפית 

ר'60, א'50 ס"מ.  מגוון צבעים.

₪145

העיצובים שיחממו
לכם את החורף....
קולקציית הטקסטיל של איקאה 

לחורף חמים ונעים

₪85
 GRUSBLAD
שמיכת פוך.

דרגת חום נמוכה 
א'200, ר'150 ס"מ.

 ALVINE KVIST 
 סט ציפה וציפית. 100% כותנה. 

ציפה ר'150, א'200. ציפית ר'60, 
א'50 ס"מ. לבן/אפור.

₪125

 SOTBLOMSTER
 סט ציפה וציפית. 100% כותנה. 

ציפה ר'150, א'200. ציפית ר'60. 
א'50 ס"מ. לבן/כחול. 

₪95

שקיות בתשלום
למען הסביבה

שקיות בתשלום
למען הסביבה

שקיות בתשלום
למען הסביבה



מרכז הת"תים

ירושלים ר' עקיבא 80 פינת  בני ברק:   | א' טל': 02-6501071  ישראל 41 קומה  ירושלים: מלכי  סניפים- 
טל': 03-5523340 | נתיבות: ירושלים 15 טל': 08-9248023 | חדש! חיפה: הרצל 76 טל': 077-5352627

מחירבמקוםמוצר

חליפה יוקרתית 
רגולר

&400
&280

חליפה יוקרתית 
סלים פיט

&500
&330

350&מעיל יוקרתי לגבר
&180

מעיל
 70% צמר

&700
&450

מכנסים 
רגולר פיט

2 ב:120&
&150

מכנסיים
 סלים פיט

&130
&90

סריג
 100% כותנה

&140
&80

צעיפים
 מבחר ענק

&100
&50

חיסול
מלאי

לרגל 
הקולקצייה 

החדשה

10
ימים בלבדל-

ישיבות גדולות, ישיבות קטנות, כוללים
המכירה פתוחה לכולם!



מרבית הפיצות בישראל מכילות תחליפי גבינה. 
פיצה מעדנות מכילה 100% גבינה* אמיתית! 

ועכשיו, בכשרות מהודרת!

*

חדש! בכשרות                באריזה עם פס הזהב
 מכיל גבינת עמק, 

ראה ברשימת הרכיבים.
*ההתייחסות היא לרכיב הגבינה במוצר. ראה רשימת רכיבים מלאה.



מתנדבי עמותת אור ירוק בב"ב הפגינו 
במחאה על מחסור בניידות תנועה 

מאת: עוזי ברק

'מאירים  בתכנית  משמעותית  התפתחות 
שע"י  בגמרא  תלמידים  לקידום  העולם'  את 
בני-ברק  בעיריית  לילדים   360 התכנית 
שבהנהלת הרב שמעון קשש, כשלאחר מספר 
להתקדמות  רבים  תלמידים  זכו  בהן  שנים 
במרכז  הפועלת  התכנית  במסגרת  מרבית 
ובעקבות  יוסף",  "שירת  העירוני  הלמידה 
החליט  הת"תים,  ממנהלי  שהגיעו  בקשות 
הרב חנוך זייברט, ראש העיר, שתחום החינוך 
זו  תכנית  להרחיב  מעייניו,  בראש  עומד 

לתלמודי תורה רבים נוספים ברחבי העיר.
התכנית  להצגת  שנבחר  המתאים  המקום 
פורום  ע"י  שנערך  החודשי  בכינוס  הינו 
בו  מתכנסים עשרות מנהלי  המנהלים, אשר 
תתי"ם מרחבי העיר, לשמוע ולהתוודע לעוד 
דור  תלמידיהם,  למען  ואפשרויות  כלים 

העתיד, 
של  המאלפת  הרצאתו  נשמעה  רב  בקשב 
אשר  התוכנית,  מנהל  ינקלביץ,  צבי  הרב 
פתח בתיאור המצב בשטח, כאשר בכל כיתה 
מקושי  רב  תסכול  החווים  תלמידים  ישנם 
בלימוד הגמרא, ומעבירים את זמנם בבטלה 

ובשעמום. 
המרצה שאל מהו הגורם לאותם תלמידים 
מנותקים  ונותרים  בלימוד  מצליחים  שאינם 
בבהירות,  הסביר,  בדבריו  בכיתה?  מהנעשה 
יש  ראשית,  כאשר  המרכזיים,  הגורמים  את 
להבחין בין קשיים בתפקודי בסיס לבין קשיים 
בלמידה עצמה. בתפקודי בסיס נכללות בעיות 
לעומת  והרגש,  הריכוז  הקריאה,  בתחום 
שאין  תלמידים  המאפיינים  בלמידה  קשיים 
בלמידה  אלא  הנ"ל,  בתחומים  בעיות  להם 
להבחין  בזה  גם  ניתן  כי  הוסיף,  הוא  בלבד. 
בעיקר,  המתקשים,  מוכשרים  תלמידים  בין 

שבאופן  תלמידים,  לבין  הגמרא,  בלימוד 
ולא  חלשה  שלהם  הלמידה  יכולת  כללי, 
מפותחת. ואכן, לימוד הגמרא מצריך כישורים 
רבים  שתלמידים  רבה,  ומיומנות  מפותחים 
אינם בשלים לה ומתקשים לרכוש זאת באופן 
טבעי במסגרת הכיתה, אך הבשורה הגדולה 
ולפתח  להקנות  בהחלט,  שניתן,  היא  בזה 
נעשה  הדבר  כאשר  ועוד,  עוד  אלו  כישורים 

באופן מקצועי ובגישה נכונה. 
ההוכחה הגדולה לכך הם כל אותם תלמידים 
אשר  התכנית,  במסגרת  להשתתף  זכו  שכבר 
הקפיצה  על  מעידים  שלהם  ההורים  מכתבי 
הפכו,  תקופה  לאחר  כאשר  שעשו,  העצומה 
חלקם, למצטיינים בכיתותיהם, ואכן, הגישה 
ניכרת בכל התהליך,  המקצועית של התכנית 
בו  האבחון,  בשלב  הדרך,  מתחילת  החל 
התלמיד,  העכשווי של  הלמידה  מזוהה מצב 
ובהמשך, לאורך תקופת שיעורי הקידום ועד 

על  התלמיד  העלאת  של  הרצויה  לתוצאה 
והצלחה  בכיתה  השתלבות  תוך  המלך,  דרך 

בלימוד הגמרא.
הלמידה  מרכז  בשיתוף  הינה  התכנית 
בקרב  רבות  הפועל  יוסף",  "שירת  העירוני 
השונים,  הלמידה  בתחומי  העיר  ילדי 
הצלחתם  כל  את  חבים  רבים  ותלמידים 
במסגרת  זכו  לה  הרבה  להשקעה  הלימודית 

המרכז.
דברי סיום וברכה הושמעו לכל המסייעים 
בזה ובראשם הרב חנוך זייברט, ראש העיר; 
החינוך,  אגף  מנהל  ספרא,  יהונתן  ולהרב 
התכנית  מנהל  קשש,  שמעון  להרב  ובפרט 
גדולות  הפועל  בעירייה,  ונוער  לילדים   360
ונצורות למען ילדי העיר, ומלווה את התכנית 

לאורך השנים, מאז היווסדה.

מאירים את העולם לתלמידים
תכנית 'מאירים את העולם' לקידום תלמידים בגמרא שע"י התכנית 360 לילדים בעיריית בני-ברק מרחיבה את הפעילות 

לתלמודי תורה רבים נוספים ברחבי העיר

נלחמים בתאונות הדרכים
מח' התחבורה באגף לתשתיות ולפיתוח של העירייה תגביר בחודשים 

הקרובים את המודעות לזהירות בדרכים במטרה לצמצם את מספר הנפגעים 
בתאונות הדרכים 
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"הגברת הידע והעלאת המודעות בחודשים האחרונים 
בתחום הבטיחות בדרכים תורמת רבות ומשפיעה לירידה 
הפרסום  מסעי  יתוגברו  כך  ומשום  בכבישים,  בתאונות 
בבני-ברק",  ציבור התלמידים  בקרב  בחודשים הקרובים 
שהוכנו  והסברתית  הדרכתית  פעילות  בסיכומי  נקבע  כך 
ע"י מח' התחבורה באגף לתשתיות ולפיתוח של העירייה.

בהתאם למדיניות שגובשה בנושא בהכוונתו ובאישורו 
זייברט, ראש העיר ובביצוע  של הרב חנוך 
באגף  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  מח' 
מיכאל  הרב  בראשות  ולפיתוח  לתשתיות 
קקון, חבר הנהלת העירייה ינקטו בחודשים 
בתחומי  ומגוונים  רבים  צעדים  הקרובים 
החינוך, הפרסום וההסברה, במטרה להגיע 

ליותר מוסדות חינוך וליותר גילאים.
לתשתיות  האגף  מתכנן  החורף  לחודשי 
ולפיתוח של העירייה שבהנהלת הרב חנוך 
שבהנהלת  שבאגף,  התחבורה  ומח'  זיידמן 
נרחב  פרסום  מסע  אורלנצ'יק  ציפורה  גב' 
בתחום חציה נכונה של הכביש, תוך שימת 
כשהמסע  הולכי-רגל,  התנהגות  על  דגש 
והכנת  ובעיתונות  ברחובות  מודעות  יכלול 

ערכות לבתי-ספר ולתלמודי-תורה.
שכולו  יום  באחרונה  התקיים  הפרסום  מסע  לפתיחת 
שברחוב  הקהילתי  הפיס  במרכז  בדרכים,  זהירות  זה"ב- 
 800 כ-  בהשתתפות  אירועים,  שני  שכלל  ירושלים, 
משתתפות, לבנות ולנשים, שבמסגרתם הושמעה הרצאה 
מאת הרב שיש בנושא "דוגמא אישית", תיאטרון בובות, 
בהכנתן  בטוחה",  "שתהיי  ומופע  זה"ב  "שווה  הקרנה 
כמו"כ  הלברשטאם.  י.  וגב'  קליין  ר.  גב'  של  ובביצוען 
וחילקה  העיר  ברחובות  בדרכים"  "בטיחות  ניידת  עברה 

על  שומרים  ובכך  הכביש,  את  נכון  שחצו  לילדים  שי 
החיים.

כפי שנמסר בישיבת הנהלת האגף, הפעילות העירונית 
ולהגברת  התאונות  בגורמי  העיקש  למאבק  בבני-ברק 
החל  המגזרים,  כלל  פני  על  תתפרס  בדרכים  הזהירות 
תלמודי-תורה  יסודיים,  בתי-ספר  תלמידי  הגנים,  בילדי 

ובני ישיבות ועד לקשישים במועדונים ובמרכזי יום.
שלטים,  מתוכננים  בדרכים  לזהירות  החינוך  בתחום 
ככללי  בנושאים  בבתי-ספר  מהשטח  ותמונות  קישוטים 
חציית כביש, כללים לנסיעה בטוחה ברכב 
ציבורי והסעות תלמידים ובטיחות בדרכים 
תמונות  ובהתאמת  תורנית  באספקלריה 
מנהלי  ראות  לפי  בנפרד,  ולבנות  לבנים 
בנושא,  העוסקים  לדברי  שכן  בתיה"ס, 
יגביר  הבטיחות  כללי  עם  יומיומי  מפגש 
כללי  על  לשמור  הצורך  ואת  המודעות  את 
זאת,  עם  יחד  ולמעשה.  הלכה  הזהירות, 
בשיתוף  שנתית,  עבודה  תכנית  תגובש 
כוונה  מתוך  הדרכים,  לבטיחות  הרשות 

למתן מענה בתחום לבני כל הגילאים.
לתשתיות  העירוני  האגף  של  זו  פעילות 
ומטה  לתחבורה  המחלקה  ולפיתוח, 
המשך  תהווה  באגף,  בדרכים  הבטיחות 
והרבנים  הפוסקים  גדולי  של  נרגשת  קודש  לקריאת 
בהקפדה  הצורך  על  לעורר  ולמחנכים  הקהילות  לרבני 
הכל  ולעשות  להישמר  ולתושבים  בדרכים  הזהירות  על 

בנושאים אלו.
זייברט, ראש העיר הודיע למינהל הכספים  הרב חנוך 
כי  העירייה,  של  ולפיתוח  לתשתיות  האגף  ולהנהלת 
העירייה תעמיד לרשות פעילויות אלו את מירב האמצעים 
של  וחיוניותן  חשיבותן  על  מבט  מתוך  והאפשרויות, 

פעילויות אלו בכל דרך אפשרית.
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בשבוע שעבר, 22 בנובמבר, 
הבטיחות  יום  התקיים 
מדינת  של  הלאומי  בדרכים 
שבשנים  היא,  הבעיה  ישראל. 
אינה  ישראל  מדינת  האחרונות 
שהייתה  כפי  בדרכים  בטוחה 
בגלל  היתר  בין  להיות,  אמורה 
תקציבים בלתי מספקים למאבק 
שמובילים  הדרכים  בתאונות 

לאכיפה חסרה בכבישים.
מצב  ולעצור  לנסות  בכדי 
מתנדבי  הפגינו  זה,  מסוכן 
 150 במעל  ירוק  אור  עמותת 
הארץ  רחבי  בכל  יישובים 
להתערבותו  להביא  במטרה 
ישראל  ממשלת  ראש  של 
בנימין נתניהו כדי לתקן מחדל 
מתנדבי  דרשו  בהפגנות,  זה. 
 300 את  להוסיף  העמותה 
הניידות החסרות לאגף התנועה 
את  להגביר  במטרה  במשטרה, 
ולמנוע  ההרתעה  ואת  האכיפה 
לבצע  התנועה  מעברייני 
את  שמסכנות  תנועה  עבירות 

חיי כולנו. 
גם מתנדבי עמותת אור ירוק 
יום  במהלך  הפגינו  ברק  בבני 
הבטיחות בדרכים למען הוספת 

הניידות החסרות. 
ועד   2016 שנת  מתחילת 
בבני  נפגעו  ספטמבר:  חודש 

בתאונות  אדם  בני   178 ברק 
דרכים.

האחרונות  השנים  בארבע 
במספר  חדה  עלייה  חלה 
הדרכים  בתאונות  ההרוגים 
 2016 שנת  מתחילת  בישראל. 
נהרגו בתאונות דרכים בישראל 
 4% של  עלייה  אדם,  בני   327
לעומת מספר ההרוגים בתקופה 
פי  על   .2015 בשנת  המקבילה 
שפורסם  המדינה  מבקר  דו"ח 
ועסק  שבועות  כשלושה  לפני 
הדרכים,  בתאונות  במאבק 
והבטיחות  התחבורה  משרד 
בדרכים נכשל ביעד שלו להגיע 
הרוגים   300 ל-  מתחת  אל 
מספרן  בשל  היתר  בין  בשנה, 
של  תנועה  ניידות  של  המועט 

המשטרה בכבישים.
שמואל אבואב מנכ"ל עמותת 
את  למנוע  "כדי  ירוק:  אור 
היום  כבר  חייבים  הבא  ההרוג 
והנראות  האכיפה  את  להגביר 
להרתיע  כדי  המשטרתית 
של  החיים  את  מלסכן  נהגים 
משטרה  רואה  כשאדם  כולנו. 
לא  מהגז,  הרגל  את  מורד  הוא 
הסלולארי  בטלפון  מתעסק 
ורגוע  אחראי  באופן  ונוהג 
להאיץ  חייבת  המדינה  יותר. 
למשטרה  הניידות  תוספת  את 
גם לאכיפה בתוך הערים. אסור 

להמתין לתאונה הבאה".

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

מו"ל: אריאל קוניק

יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

גרפיקה:  יעל בראון, מיכל יפרח, 
קארן כהן, ללי שרלין,  בת שבע אילוז

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:
ניסים חסון

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, 

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



אנחנו מזמינים אתכם לטעום את 
חלב משק. החלב החדש שלנו.

כשנותנים אוכל טוב יותר לפרות, 
מקבלים חלב טוב יותר המכיל 

יותר אומגה 3 באופן טבעי 
ואפילו עושים טוב יותר לסביבה.

לא כל יום יוצא לנו לעשות חלב חדש.
טוב לפרה, טוב לסביבה, טוב לכולנו.

 חדש מתנובה
חלב ֶמֶשק



בני ברק כ"ט בחשון תשע"ז 12830/11/16

מאת: עוזי ברק 

בלבד,  מאסר  שנות  ארבע  של  טיעון  הסדר 
לנהג האוטובוס מהתאונה הקשה בקו 402.

חודשים  עשרה  לאחר  שני,  ביום  השבוע 
מהתאונה הקשה בקו 402 בכביש 1 מירושלים 
הפרקליטות  בין  טיעון  הסדר  הושג  ברק,  לבני 
לעורכי דינו של נהג האוטובוס מר חיים ביטון. 
לפי ההסדר, נהג האוטובוס ירצה עונש מאסר 
של  הריגה  עבירות  על  בלבד  שנים  ארבע  של 

שישה מנוסעי האוטובוס.
לבית  ביטון  נגד  שהוגש  האישום  מכתב 
כי  עלה  בירושלים  לתעבורה  השלום  משפט 
בקו  הנוסעים  עמוס  באוטובוס  שנהג  "ביטון 
הימני  בנתיב  נסע  ברק  לבני  מירושלים   402
ולמרות שלרשות הנאשם עמד שדה ראיה גדול 
בשולי  שעמדה  במשאית  הנאשם  הבחין  לא 
הנאשם  הרגילה.  בנסיעתו  והמשיך  הכביש 
כלי  אל  מתקרב  האוטובוס  כי  באיחור  הבחין 
לשוליים  האוטובוס  עם  וסטה  שלפניו  הרכב 

מבלי להבחין במשאית שעמדה לפניו", 
"הנאשם  כי  האישום  בכתב  נכתב  עוד 
במרחק  מצוי  כשהאוטובוס  במשאית  הבחין 
אז הסיט  ורק  כ-30 מטר לערך מהמשאית  של 

ואולם  הימני  לנתיב  חזרה  האוטובוס  את 
הנסיעה  ממהירות  כתוצאה  במשאית.  פגע 
המשיך  ההתנגשות,  ועוצמת  האוטובוס  של 
האחורי  שחלקה  תוך  להתקדם,  האוטובוס 
לתוך  חודרים  והמנוף  המשאית  של  שמאלי 
צדו הימני של האוטובוס. כתוצאה מכך, הדופן 
הימנית של האוטובוס התעוותה, נדחפה לאחור 
ובחלקה נהרסה לחלוטין וחלק מהמושבים בצד 

ימין של האוטובוס נעקרו ממקומם".
האישום  בכתב  נכתב  מהתאונה",  "כתוצאה 

"מצאו את מותם 6 מנוסעי האוטובוס".
והפצועים  ההרוגים  שמשפחות  למרות 
את  הביעו  הם  להסדר,  להסכים  חייבים  אינם 
הטיעון  הסדר  הקרוב  חמישי  וביום  הסכמתם 

יוצג בפני בית המשפט. 
בתאונה נהרגו יעקב חשין ז"ל בן 27, ישראל 
 ,23 בת  ע"ה  פרנקל  חנה   ,26 בן  ז"ל  וינברג 
לוי יצחק אמדדי ז"ל בן 17, לאה מלמוד ע"ה 
ועשרות   .18 בן  ז"ל  כהן  ואהרן מרדכי   61 בת 
הכלה  בניהם  שונות  בדרגות  נפצעו  נוסעים 
בתקופה  ועברה  קשה  שנפצעה  שפרלינג  שרה 
רביעי  וביום  ומתיש  ארוך  שיקום  האחרונה 

הקרוב היא צפויה לעמוד תחת חופתה.
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רבים  הורים  גילו  האחרונה  השנה  במהלך 
ומוגדרים  תקשורת  מבעיות  הסובלים  לילדים 
היו  לא  כי  האוטיסטי"  "הרצף  על   כנמצאים 
מהביטוח  להם  המגיעות  לזכויות  מודעים 
הלאומי ומהביטוח הסיעודי.  עו"ד סיגל רייך-

בני  תושבי  ילדים  של  משפחות  שייצגה  הלל 
כי  מספרת  הסיעודי,  הביטוח  בתביעות  ברק 
הזכויות  לגבי  משמעותי  ידע  בחוסר  נתקלה 
על  שאובחנו  לילדים  דין  פי  על  המגיעות 
קיבלה  האחרונה  "בתביעה  האוטיסטי.  הרצף 
ש"ח  אלף   140 חרדי  ילד  של  משפחתו 
שחברת  לאחר  וזאת  הסיעודי,  מהביטוח 
הביטוח דחתה בתחילה את התביעה. רק לאחר 
הביטוח  חברת  נעתרה  המשפט  לבית  שפנינו 

לשלם את המגיע לילד". 

הביטוח הסיעודי ניתן במסגרת קופת חולים 
בחינם עד גיל 18 והורים רבים לא מודעים לכך 
ניתן לתבוע את הביטוח הסיעודי במקרים  כי 
מסוימים לקבל כספים, היכולים לעזור בטיפול 
בילד ביום יום ובקידומו", אומרת עו"ד רייך- 

הלל.  
גם  ניתן  במקביל  כי  עולה  שנערך  מבירור 
גמלת  ולקבל  הלאומי  הביטוח  את  לתבוע 
את  לתבוע  שניתן  מקרים  ישנן  וכי  נכה,  ילד 
בגין  נוספת  קצבה  ולקבל  הלאומי  הביטוח 
לסך  להגיע  שיכולות  קצבאות  בזולת,  תלות 

של כ 4,000 ש"ח בחודש.  
עם  למשפחות  ממליצים  רבים  חסד  ארגוני 
תביעה  להגיש  נכויות  או  קשיים  בעלי  ילדים 
מזהירים  אך  בתחום,  המומחה  עו"ד  בעזרת 
בתביעה  הזכיה  לפני  כסף  סכומי  שלא לשלם 

וקבלת הכסף מחברת הביטוח.

4 שנות מאסר
הושג הסדר בין הפרקליטות לעורכי דינו של נהג 

האוטובוס מאסון קו 402, בו נהרגו 6 נוסעים ורבים 
נפצעו בדרגות שונות 

נלכדו גנבי הקופות
שני גנבים נתפסו ונלכדו לאחר מרדף רגלי של שוטרים 

לאחר שפרצו לקופות צדקה 

מאת: עוזי ברק 

שני קטינים בני 16, 17.5 תושבי העיר פתח 
בחשד  בוקר  לפנות  שני  ביום  נעצרו  תקווה, 
בבני  לנדאו  ברחוב  צדקה  לקופות  לפריצה 

ברק.
במוקד 100 של המשטרה התקבלה קריאה 
לקופות  לפרוץ  מנסים  אשר  חשודים  שני  על 

צדקה בבני ברק.
זיהתה  ניידת משטרה אשר הגיעה למקום, 
הם  קצר  רגלי  מרדף  ולאחר  החשודים  את 

נעצרו.
של  סכום  נתפס  החשודים  של  גופם  על 

2000 שקלים אשר חשוד כגנוב מקופות אלו.
הנוער  במחלק  שנערכה  החקירה  במהלך 
ואף  להם  במיוחס  השניים  הודו  דן,  במרחב 
הוליכו את השוטרים אל מקום הימצאותם של 

כלי הפריצה.
לפחות  עוד  לשניים  מייחסים  במשטרה 
עשרה מקרים נוספים. בתום חקירתם שוחררו 
יוגש  ובהמשך  בית   מעצר  ימי   5 ל-  השניים 

נגדם כתבי אישום בגין פריצות אלו.

נצלו את זכויותיכם 
מומחים: "תושבים רבים בבני ברק לא מודעים 

לזכויותיכם בתחום הביטוח לאומי והסיעוד"

בני ברק

עובדים למוקד
של קופ”ח כללית

● מוקד לגברים חרדים בלבד
● במקום נגיש בבני ברק

● אינטרנט חסום
● משרת אחה”צ

● שכר נאה
● דרושה יכולת מכירתית
● אוירה חרדית נעימה

דרושים

אוהב לדבר?...

כסף!
בוא לעשות מזה

קו"ח למייל:
luach.hechven@gmail.com

)יש לציין עבור משרה 9381(



 ההרצאה פתוחה
 לקהל הרחב
ללא עלות.

חייגו 8860*

אם נדרשת לך התאמת נגישות, אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר "נפגשים במזרחי-טפחות" עד שבוע לפני הפעילות ונעשה כל מאמץ לסייע בהתאם 
לאפשרויות. *אין הבנק אחראי לתוכנה של ההרצאה ואין לראות בה המלצה של הבנק להתקשרות עם חברה זו. ייתכנו שינויים במועדי ההרצאות, ההרשמה מראש, 

מספר המקומות מוגבל, ט.ל.ח.

mizrahi-tefahot.co.il

יום רביעי י"ד בכסלו, 14.12.16 בשעה 20:00
בסניף טרפון - רבי עקיבא 64, בני ברק

להרשמה ולפרטים חייגו: 077-600-4060
בימים א'-ה' 08:00-24:00 וביום ו' 8:00-13:00

www.mizrahi-tefahot.co.il :או הכנסו לאתר

חזון אישי
עם אלי רוזן

מרצה בכיר ומנכ"ל סופרסייט בניית אתרים

הרצאות ומפגשי העשרה מרתקים במגוון נושאים
והפעם מוזמנים להרצאה

במרכז עסקים טרפון בני ברק

ההרצאה
מיועדת

לנשים ולגברים
תתבצע הפרדה
במקומות הישיבה

והפעם נפגשים



בני ברק כ"ט בחשון תשע"ז 121030/11/16

מאת: עוזי ברק 

משטרת  מטעם  מצטיין"  "מתנדב  תעודת 
ישראל הוענקה למתנדב זק"א ועוזר קמב"ץ, 
יחיאל גולדמן. התעודה הוענקה בטקס הוקרה 
שנתי שנערך ליחידות המתנדבים במרחב דן 

של משטרת ישראל.
המרחב  מפקדי  ביקשו  הטקס  במהלך 
מסירותו  על  לגולדמן  הערכתם  את  להביע 
בשום  בוחל  שאינו  המתנדב  של  וזמינותו 
המתנדבים  חברי  את  מלכד  ואף  משימה 
מיצוי  תוך  היחידה  משימות  בעול  לשאת 
המתנדבים  של  הנתינה  יכולת  של  מקסימלי 

למען הקהילה.
בר"ג,  ב'היהלום'  שהתקיים  באירוע 
שונות,  מיחידות  מתנדבים  מאות  השתתפו 
ונשאו דברי ברכה, ראש העיר בני ברק הרב 
חנוך זייברט ומפקד מרחב דן תנ"צ שי אזולאי 
שבדבריו הביע הערכה עמוקה לפעילותה של 
זק"א ת"א, הנושאים על שכמם עול חסד שלא 
כל אחד יכול להחליפם ונותנים באהבה בכל 
עת ובכל שעה מסביב לשעון מענה למשימות 

הקשות והמורכבות ביותר.
הרצליה,  את  כוללת  ת"א  זק"א  פעילות 
אור  חולון,  גבעתיים,  גן,  רמת  אביב,  תל 
יום  מידי  כאשר  ועוד,  אונו  קרית  יהודה, 

מטפלים המתנדבים בשמירה על כבוד הנפטר 
ובפעילויות חילוץ והצלה. 

כמו כן קיימת יחידת ג'יפים לאיתור חילוץ 
קהלני.  נחום  מר  של  בפיקודו  אשר  והצלה 
יחידת הג'יפים מונה עשרות בעלי רכב הנעה 
4*4 ונותנת מענה בעיקר בעת חיפוש נעדרים 
רגיל.  לרכב  גישה  ללא  מורכבים  באזורים 
שמתמחים  ג'יפאים  הם  היחידה  מתנדבי 
עבירים,  בלתי  בשטחים  וחילוץ  בחיפוש 
פרדסים  הים,  חוף  דיונות,  באזורי  כמו 
וציוד  תאורה  בציוד  מצוידים  רובם  וכד'. 
היחידה  והצלה.  חילוץ  למשימות  ייעודי 
להישגים  להביא  האחרונות  בשנים  הצליחה 
נעדרים בסיכון  שמשמעותם הצלת חיים של 
גבוהה שהצליחו להביא למציאתם טרם יהיה 

מאוחר. 

מאת: עוזי ברק

תאגיד המים 'מי ברק' התקין בימים האחרונים 
ברק,  בבני  רבינא  ברחוב  ראשון  סולארי  פנל 
השתלבות  את  לבחון  שנועד  מפיילוט  כחלק 
'עיר  לניהול  החדשה  הטכנולוגית  המערכת 
המגוף  העירוני.  המים  תאגיד  בפעילות  חכמה' 
אספקת  מערך  את  להפעיל  כדי  נועד  הסולארי 
תהיה  במסגרתה  החדשה,  הממוחשבת  המים 
שליטה ובקרה מרכזית שתוכל לתת מענה לכל 

בעיה בעיר תוך זמן קצר.
והזרמת  מלאה  שליטה  מקנה  החדש  המגוף 
תקלה  של  במקרה  אחרת  ממשאבה  מים 
במשאבה אחרת. בנוסף, המגוף פועל באמצעות 
בזרם  תלוי  אינו  שהוא  כך  סולארית  אנרגיה 
בשגרה  הפרעה  ללא  לפעול  ויכול  החשמל 
בלחץ  פגיעה  על  מתריע  גם  המתקן  ובחירום. 
המים, כך שהתאגיד יוכל לנווט את לחץ המים 

בכל העיר בכל שעה ובצורה אחידה.
ייפרסו  העיר  ברחבי  התאגיד,  תוכנית  פי  על 
מאנרגית  המופעלים  סולארים  מגופים  כ-30 
השמש בכל רחבי העיר, בהתאם לניתוח היקף 
צריכת המים בכל שכונה ופילוח זמני השיא ע''י 
ניתן  החדשה  המערכת  באמצעות  לחץ.  שדרי 
הצורך  פי  על  לאזור  מאזור  מים  להעביר  יהיה 
הן בשגרה  יד אדם,  זמן, ללא מגע  נקודת  בכל 

והן בחירום.
המתקן הסולארי החדש הותקן באישור רשות 
המים, כאשר תאגיד המים "מי ברק" הוא תאגיד 
הראשון בארץ המשתמש בטכנולוגיה זו ולפיכך 
זה  בנושא  לדוגמה  ולחיקוי  מודל  מהווה  הוא 

בקרב כלל תאגידי המים בישראל.
דוד  ברק'  'מי  המים  תאגיד  מנכ"ל  לדברי 
במסגרת  הוצב  הסולארי  "ההתקן  צלניק: 
מטמיעים  שאנו  חכמה'  'עיר  פרויקט  יישום 
מתוך  הינה  הטכנולוגית  הקדמה  בתאגיד. 
לחתור  ברק'  'מי  תאגיד  של  ארגונית  מחויבות 
מהמעלה  ולמקצועיות  למצוינות  העת  כל 
הראשונה למען איכות חיים טובה יותר לתושבי 
עמוס  התאגיד  למהנדס  להודות  ברצוני  העיר. 
קלצ'בסקי ולעובד המסור ר' אריה וייספיש על 

הובלת היוזמה ויישומה בפועל".

המתנדב המצטיין
משטרת 'מרחב דן' בחרה במתנדב זק"א כאחד ממתנדביה 
המצטיינים  בטקס שנערך בהשתתפות ראש העיר ב"ב 
הרב חנוך זייברט ומפקד מרחב דן במשטרה תנ"צ שי 

אזולאי הוענקנ תעודה לעוזר קמב"ץ זק"א יחיאל גולדמן

גולדמן מקבל תעודה ממפקדי המרחב

פרויקט 'עיר חכמה'
בתאגיד המים העירוני של בני ברק 'מי ברק' החלו בפיילוט 
למערך שליטה ובקרה טכנולוגי חדש הפועל באנרגיה של 
לוחות סולארים  מנכ"ל התאגיד דוד צלניק: "חזון 'עיר 

חכמה' שמוביל התאגיד הינו מתוך מחויבות למצוינות 
ומקצועיות מהמעלה הראשונה למען תושבי העיר"

מגוף הסולארי ברחוב רבינא





בני ברק כ"ט בחשון תשע"ז 121230/11/16

מאת: עוזי ברק 

הזדמנות של ממש לתושבי בני ברק: צוות 
אריה  הרב  והפריפריה  הפנים  שר  של  לשכתו 
ב"ב  לעיר  הקרוב  חמישי  ביום  יגיע  דרעי 
אוזן  יטו  במסגרתה  מיוחדת,  קהל  לקבלת 
קשבת לפניות הציבור של תושבי העיר ויתנו 

מענה בשלל תחומים. 
בבחינת  מסוגה  ראשונה  הנה  הקהל  קבלת 
הבכירים,  השר  ועוזרי  המקצוע  אנשי  היקף 
יתנו  עליהם  והתחומים  הנושאים  במגוון  וכן 
ביותר  הקרוב  העוזרים  בצוות  מדובר  מענה. 
את  אישי  באופן  יקבל  אשר  הפנים,  לשר 
העומדים  המשאבים  במסגרת  ויסייע  הפניות 

לרשותו. 
יועץ  יטפל  חינוך  בנושאי  למשל,  כך 
האוכלוסין  רשות  בנושאי  אזולאי,  ינון  השר 
ודרכונים יטפל יועץ השר רובי שמש, בנושאי 
בנושאי  גואטה,  יגאל  ח"כ  יטפל  בריאות 
ארנונה יטפל יועץ השר יוני משריקי, ובנושאי 
יטפל  לפועל   והוצאה  לאומי  ביטוח  רווחה, 
בשלל  מדובר  משי.  יקותיאל  השר  סגן  יועץ 
החיים  תחומי  כל  את  המקיפים  נושאים 

ובוודאי יביאו בס״ד לפתרון בעיות רבות. 
מתכנית  חלק  היא  ברק  בבני  הקהל  קבלת 
ארצית עליה הכריז שר הפנים הרב אריה דרעי, 

נוספות  לערים  להגיע  היא  התכנית  כאשר 
ברחבי הארץ ולתת מענה למצוקות התושבים. 
את  להתחיל  שמח  ״אני  דרעי:  הרב  השר 
כאשר  ברק,  בבני  השטח  אל  הירידה  תכנית 
צוות משרדי יפגשו את הציבור פנים אל פנים 
ויקשיבו למצוקותיו. הדרכתי את צוות משרדי 
ולעשות  בעיה  לכל  ראש  בכובד  להתייחס 
הכל כדי להביא לפתרונה. אני מתכוון לעקוב 

מקרוב אחר התהליך ולסייע ככל שניתן״. 
עוד הוסיף השר הרב דרעי: ״בני ברק היא 
הסנונית הראשונה של התכנית עליה הכרזתי, 
מטרה  מתוך  בארץ,  עיר  לכל  בעז״ה  שתגיע 

להעלות את רמת השירות לכל תושב״.   
קבלת הקהל בבני ברק תתקיים ביום חמישי, 
 ,-12:00  14:00 השעות  בין  כסליו  דר״ח  א׳ 
בלשכתו של סגן ראש העיר הרב אליהו דדון, 

בניין העירייה, רח׳ ירושלים 58 ב״ב. 
נודע, כי הצפי הוא למאות רבות של פניות, 
ולכן בצוות ההכנה נערכים להכשרת אולמות 
נוספים וקוראים לציבור להירשם מבעוד מועד 

כדי להבטיח את מקומו. 
ההרשמה כבר נפתחה בטלפון: 

03-5776117    בין השעות: 8:30 - 15:00

 ילד נפל מגובה רב
ילד כבן 7 נפל מגובה ברחוב בנימין מינץ בבני ברק. 

מתנדבי איחוד הצלה מסניף בני ברק העניקו לו טיפול 
רפואי ראשוני ומצבו מוגדר בינוני מתנדב איחוד: 

"הילד נפל ממרפסת ביתו בקומה השלישית"

מאת : עוזי ברק

מינץ  בנימין  נפל מגובה ברחוב   7 כבן  ילד 
ברק  בני  ראשונה  עזרה  מתנדבי  ברק.  בבני 
פונה  והוא  ראשוני  רפואי  טיפול  לו  העניקו 
לבית החולים שניידר בניידת טיפול נמרץ של 
מד"א כשמצבו מוגדר בינוני, עם חשד לפגיעת 

ראש ובטן.

הצלה  איחוד  מתנדב  מחבוביאן  יצחק 
סיפר: "כשהגעתי למקום הילד סבל מחבלות 
ממרפסת  שנפל  לאחר  בראשו  ופציעות 
הוא  הנס  למרבה  השלישית.  בקומה  ביתו 
נוספים  מתנדבים  ובסיוע  מלאה  בהכרה  היה 
איחוד הצלה הענקנו  מיחידת האופנועים של 

טיפול רפואי ראשוני"

הטיפול בזירה

יורדים לשטח
צוות לשכת שר הפנים הרב דרעי יגיע לקבלת קהל 

מיוחדת בב"ב ביום חמישי הקרוב לתת מענה במגוון 
נושאים כמו חינוך, ארנונה, דרכונים, בריאות, הוצל"פ 

ועוד  השר הרב דרעי: "אנחנו מתחילים במהלך 
שיגיע בעז"ה לכל הארץ במטרה להעלות את רמת 

השירות לאזרח"

המעריכים מוקירים ומברכים
הרה"ג שלום פרץ שליט"א – ראש 
המוסדות
רבנן ותלמידהון, ק"ק "בית א-ל"
מפקחי ומלמדי ת"ת "תורת ישעיהו"
אברכי הכוללים
וההנהלה

נשגר קמיה ידידנו הנכבד והאהוב, שלוחא דרבנן, 
העושה ימים כלילות  במסי"נ למען תושבי העיר 

ובפרט לתינוקות של בית רבן

מטובי בחורי ישיבת ברכת אפרים.
יהי"ר שיעלה הזיווג יפה יפה בבנין עדי עד ויזכה 
לרוות נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח ברווח גדול

הרה"ג ר' מיכאל קקון שליט"א

מנהל הת"ת 'תורת ישעיהו' וחבר הנהלת העיר ב"ב 

החתן המפואר במעלות התורה והיראה            

הבחור החשוב ר' מאיר שלמה יצ"ו 

ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל

ברכת
מזל טוב

לרגל השמחה במעונו עם אירוסי בנו 

ביקשתם טופס 17 עבור שירות רפואי 
הניתן ב’מעיני הישועה’ ובקשתכם נדחתה? 

פנו למוקד הסיוע ונשמח לעזור לכם לממש את זכויותיכם!

המנתחים הבריאטריים 
הבכירים לשירותכם 

במימון מלא של קופות החולים
 

השמנת יתר קיצונית נחשבת בשנים האחרונות למחלה לכל דבר ובמרכז הרפואי 
קיבה,  קיצורי  בניתוחי  ביותר  הטוב  השירות  להנגשת  מתגייסים  הישועה’  ‘מעיני 
מרפאה  גם  כוללת  היחידה  נוסף.  תשלום  וללא  הציבורית  הרפואה  במסגרת 

מייעצת, וועדה בריאטרית ומרפאת מעקב. 

לוועדה הבריאטרית ניתן לקבוע תור במוקד זימון תורים: 03-5771188 
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17 

הזכות שלנו לסייע להתחייבות שלכם 03-5775473
tofes17@mhmc.co.il :פקס: 03-6153727 | אימייל



חלות זה ויז'ניץ
בריאות

זה כללית
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'הכנס המיוחד': הוקמה תת ועדה 
לפעילות מול משרדי הממשלה

ההכנות ל'כנס המיוחד' שמתקיים בשיתוף 'קו עיתונות' וחברת ההפקות 'אימג'-קו 
מחשבה' נמצאות בעיצומן  הרב גבריאל כהן, חבר בוועדת ההיגוי המקצועית: 

"היום מבינים טוב יותר שככל שהעבודה היא רב מערכתית וככל שהידע עובר בין 
גישות שונות - היכולת לתת מענה מקצועי וטוב הולך ומשתפר"

מאת: חיים רייך

'הכנס  של  המקצועית  ההיגוי  ועדת  דיוני 
וככל  אינטנסיביים,  ונעשים  הולכים  המיוחד' 
ומנסים  הסוגיות  לעומק  צוללים  שחבריה 
של  ומקיפים  נרחבים  להיבטים  ביטוי  לתת 
כך  החרדי,  במגזר  המיוחד  החינוך  צרכי  כל 
נחיצות היוזמה  הולכת ומתחדדת ההבנה בדבר 
גוף  ארגון,  כל  עבור  מפנה  נקודת  היותה  ועל 
הורים  עבור  ובעיקר,  רשות מקומית,  ממשלתי, 

לילדים בעלי צרכים מיוחדים והילדים עצמם.
שהציבור  שככל  היא  שנוצרה  "ההבנה 
לצרכי  במענה  ההתפתחות  ואתו  וגדל  הולך 
לחבר  הצורך  גובר  כך  המיוחדת,  האוכלוסייה 
בין כמויות הידע העצומות שנמצאות בידי אנשי 
מקצוע בתחומי רקע ומקצוע שונים", אומר הרב 
המקצועית.  ההיגוי  בוועדת  חבר  כהן,  גבריאל 
"החל מריפוי בעיסוק, טיפול פסיכולוגי, טיפול 
בשפה, דרך קלינאות תקשורת, תרפיות, טיפול 
רגשי, וכלה בהמון ידע, מחקר ושיטות הוראה 
מתקנת. היום מבינים טוב יותר שככל שהעבודה 
היא רב מערכתית וככל שהידע עובר בין גישות 
שונות - היכולת לתת מענה מקצועי וטוב הולך 

ומשתפר".
להתכנס  שמתחיל  הידע  של  לעושרו  בנוסף 
ועדה שדיוניה  גג אחת, הוקמה תת  תחת קורת 
משרדי  מול  אקוטיות  בעיות  לפתרון  מוקדשים 
ממשלה. "יש ברמת היסוד בעיות כלליות מהן 
כל  למשל  כמו  החרדי,  המיוחד  החינוך  סובל 
רשמי,  שאינו  המוכר  הת"תים     אוכלוסיית 
החינוך  בצרכי  כלל  מכיר  לא  החינוך  שמשרד 
יש  מכך  וכתוצאה  מענה,  נותן  ולא  המיוחד 
מקבלת  שלא  ילדים  של  גדולה  אוכלוסייה 
להתנתק  נאלצים  הם  ולעתים  מקצועי  מענה 
מהסביבה הטבעית שלהם למסגרות חינוך שאינן 

מתאימות". 
יצוין, כי גם בקרב קובעי המדיניות במשרדי 
הממשלה הרלוונטיים, ניכרת התעניינות ב'כינוס 
המיוחד', מתוך הבנה של אנשי מקצוע לשינויים 
המבניים של המגזר, ובניסיון להבין את הצרכים 
קובעי  בפני  תציג  הועדה  זו.  קבוצה  תת  של 
ההחלטות והמדיניות את תובנותיה, מתוך רצון 

ליצור דיאלוג ולחולל שינוי. 
תעמוד  מיוחדים  לילדים  ההורים  רווחת  גם 
לילד  הורה  נאלץ  כיום,  הוועדה.  דיוני  במרכז 
בעל צרכים מיוחדים להתמודד - בנוסף לטיפול 
שלל  בין  אינסופיות  ריצות  עם  בילד    המסור 
הטיפול  מתחומי  חלק  שונים.  וגופים  רשויות 
נמצאים אצל האבחון פסיכולוגי, אחרים בקופות 
וזו  המקומית  ברשות  החינוך,  במשרד  חולים, 
שהיכולת  הבנה  "קיימת  חלקית.  רשימה  עוד 
שתנגיש  פלטפורמה  וליצור  הידע  בין  לחבר 
תוכל לשמש כמוקד תמיכה  הידע להורים,  את 

להתמודדות טובה יותר".
בתוך סבך הדיונים המרתוניים, לחברי וועדת 
ההיגוי המקצועית חשוב לחדד את המסר הבסיסי 
שמלווה את דרכם: "אנחנו מאמינים שלכל ילד 
יש כוחות מיוחדים. ככל  בעל צרכים מיוחדים 
כך  הטיפול,  גורמי  בין  נכונה  בצורה  שנשלב 
יוכלו יותר ילדים לצאת מהמעגלים הטיפוליים 

ולהשתלב טוב יותר בחברה נורמטיבית".
ועדת ההיגוי מורכבת מאנשי מקצוע מהמגזר 
של  הנרחבת  הקשת  כל  את  המייצגים  החרדי 
העיסוק בחינוך המיוחד, כמו טיפול באוכלוסיות 
אנשי  מלמדים,  הכשרה,  מסגרות  מורכבות, 
תלמידים,  בשיבוץ  העוסקים  מקומיות  רשויות 

ועוד. רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

36
השנה לאתשלומים

סופרים מלאי!

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

מקרר
לדירות 
שכורות

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

ל-36 חודשיםהחל מ: 1890 ₪ל-36 חודשים החל מ:ל-36 חודשים החל מ: 790 ₪ החל מ: 890 ₪ל-36 חודשיםהחל מ: 990 ₪

מייבש
כביסה

8 ק"ג

מכונת
כביסה

7 ק"ג
1,000 סלד

35
ל-36 חודשים
₪ 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1290 ₪ החל מ: 1190 ₪

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

במחירים מיוחדים!

מייבש 
כביסה

מכונת
כביסה

5 ק"ג

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 24

ל-36 חודשים
₪

החל מ: 790 ₪ החל מ: 890 ₪

3 שנות
אחריות
מלאות!

החל מ:

מחסלים הכל במחירי כאסח וגם ב-36 תשלומים!!

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

תנור
דו תאי

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1890 ₪

תנור
בילד

אין

תנור 
משולב

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 27

ל-36 חודשים
₪ 290₪החל מ: החל מ: החל מ: 790 ₪ החל מ: 990 ₪

כיריים
קרמיות

24
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 890 ₪

כיריים
גז



בריאות
זה כללית
קניות זה רבי עקיבא



כל בני ברקי יודע
בריאות זה כללית

<   11 מרפאות  <  11 בתי מרקחת
<    2 מרכזים לבריאות האישה
<   רפואת נשים דחופה - מיון

<   רפואת ילדים בזמינות מיידית
<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

<   מרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר
<   מרכז לבריאות הילד - גן ורשא

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

הפריסה הרחבה, השירות האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית



כל בני ברקי יודע
בריאות זה כללית

<   11 מרפאות  <  11 בתי מרקחת
<    2 מרכזים לבריאות האישה
<   רפואת נשים דחופה - מיון

<   רפואת ילדים בזמינות מיידית
<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

<   מרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר
<   מרכז לבריאות הילד - גן ורשא

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

הפריסה הרחבה, השירות האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית
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במשך שעה ארוכה המתינו שרי הקבינט, במיניבוס תיירים 
של  לבואו  רוח  בקוצר  מצפים  כשהם  השרד,  ברכבי  במקום 
ראש הממשלה. בבוקרו של יום הציע להם נתניהו, באדיבות 
מרובה, להתלוות למסוקו בדרך חזור מחיפה לירושלים - כדי 
להספיק להגיע בזמן לישיבת הקבינט. אבל המתנות הקטנות 
תמיד  יפה.  בעין  יינתנו  לא  פעם  אף  לשריו,  נתניהו  שמעניק 

תילווה להן תחושת חמיצות קלה. 
מתכון  הוא  ראש-הממשלה,  ליומן  ומותאם  צמוד  לו"ז 
לאיחורים בלתי פוסקים. לישיבת הממשלה עצמה, שהתקיימה 
נתניהו  הגיע  המדינה,  בצמרת  ומי  המי  כל  בנוכחות  בחיפה 
ה"לא  קמפיין  עם  לבחירות  רץ  אומנם  בנט  אופייני.  באיחור 
מתנצלים", אך מי שמיישם זאת בחיי היומיום הוא נתניהו. בלי 
בדברי  הממשלה  ישיבת  את  פתח  הוא  התנצלות  מילת  לומר 

השתאות לנוכח האולם רחב הידיים בחיפה.
כשהסתיימה הישיבה, הודיע ראש-הממשלה לשרי הקבינט 
שר  עם  עיניים,  בארבע  דקות,  חמש  של  לשיחה  יתעכב  כי 
האוצר כחלון. בעולם המונחים של נתניהו, הודעה מראש על 
השרים  מוגבל.  בלתי  לאיחור  ביטוח  פוליסת  היא  קל,  עיכוב 
על  המתינו בחוסר סבלנות בשעה שנתניהו שוחח עם כחלון 
הנושאים הבוערים, כאשר לדברי השרים, לא גל ההצתות עמד 
בשבוע  גם  כי  התבדחו  בליכוד  התאגיד.  ענייני  אלא  במוקד, 
שכזה, כשנתניהו נשאל 'מה בוער', הוא השיב מי היה המשמיץ 

היומי, בתוכנית הרדיופונית של רזי ברקאי.   
על  הקבינט  שרי  התבשרו  לירושלים,  המאוחרת  בטיסתם 
הקדמת הישיבה הנוספת שתוכננה – מרביעי לשלישי בערב. 
המדינה  ופקידי  השרים  לצהריים.  הבוקר  לבוקר,  הפך  הערב 
לנתיניו  כאדון  אליהם  מתייחס  שנתניהו  לכך  התרגלו  כבר   –
לא.  עדיין  השכולות,  המשפחות  יומם.  בסדר  שמות  ועושה 
קרובי  קדש,  מבצע  לחללי  האזכרה  לטקס  איחר  כשנתניהו 
המשפחה שסבלנותם פקעה החלו לומר קדיש בהעדרו. ראש 

הממשלה לא התנצל, אלא הסביר, שהוא בכלל לא איחר. 
הכרוניים  האיחורים  להגיע.  האחרון  הוא  ידוע,  וזה  ביבי, 
על  מעידים  רק  הנוכחית,  בקדנציה  נסבלים  לבלתי  שהפכו 
הוא  לבד",  הבחירות  את  "ניצחתי  המוגבר.  העצמי  ביטחונו 
נוהג לומר בז'רגון הטראמפי, כשסיגר קובני בפיו – לזכר פידל 
קסטרו, שאת שיא הכהונה שלו ביבי עדיין לא שבר. "ניצחתי 
התקשורת".  נגד  נגדי,  שהיו  הליכוד  שרי  בלי  אובמה,  נגד 
ברשימת  רלוונטית  נותרה  שעוד  האחרונה  היא  התקשורת 
המתנגדים. אובמה נוטרל, וגם שרי הליכוד לא ממש נספרים. 

התקשורת, ואין בלתה, נותרה האויב האחרון.
בתקופה  למקורביו  נתניהו  אומר   ,"Be like Trump"
ולתחקירים  למתקפות  הבוטה  התייחסותו  וסגנון  האחרונה, 
שמתעצמים, כולל זה של דרוקר על הבן יאיר מהשבוע, אכן 

מלמד שהמסר מיושם. 
מהבחינה הזאת, הבעירה הפנימית באה לו בזמן – והסיטה 
את הדיון מפרשת הצוללות לגל ההצתות. ביבי כיבה את המים 
באש, התבדח השבוע אחד משרי הממשלה. כשהעשן התפזר, 
הגיח מהמסך של ערוץ 10 תחקיר נוסף של דרוקר - והפעם עם 
ביבי  לים.  מעבר  התורם  חשבון  על  שחוגג  הבן-יקיר  סיפורי 
היום,  ובישראל  החברתית  ברשת  מדוברת  בטראמפית  הגיב 

וחזר לעסוק עם עודף מוטיבציה בענייני התאגיד.  

הותר לפרסום
החלשה.  החוליה  מיהי   - שמזהה  הראשון  הוא  נתניהו 
הייתי  האשמה.  את  לגולל  ניתן  מי  על   - שקולט  הראשון 
בסביבתו באסון הכרמל ההוא, לפני שש שנים, באותה תקופה, 
נלוויתי לשר הפנים דאז אלי  פחות חודש עברי בלוח השנה. 
ישי לצד פרשן 'בקהילה' עמיתי יעקב ריבלין, באותו מוצ"ש 
הר  לאוניברסיטה שעל  נוף  בהר  מביתו  הארוכה  בדרך  ארור, 
הכרמל. אלי ישי, שדהר מירושלים לחיפה תכף ומיד עם צאת 
מסיבת  התקיימה  שבו  האוניברסיטה  למתחם  נכנס  השבת, 
העיתונאים והתיישב לצידו של ראש הממשלה, שותפו הנאמן 
וישי לחש משהו  סיים את התדרוך  דקה. כשביבי  לאותה  עד 

לאוזנו, נתניהו התעלם והפנה את הגב במכוון. מול המצלמות 
הוא שילח את השר הכי נאמן - לעזאזל. שר על האש.

אופוזיציונרים  ואפילו  בנפש,  נפגעים  אין  הנוכחי  באסון 
ליושב  להודות  במקום   - לממשלה  מפרגנים  מובהקים 
תלוי  אינו  בנפש,  לנפגעים  רכוש  נזקי  בין  ההבדל  במרומים. 
בהכרח במדיניות סופר-טנקרית של הקברניט. באסון הנורא בו 
עלו צוערי השב"ס בלהבות, שום מדיניות ממשלתית לא הייתה 
מפקדים  על-ידי  שנלקחה  המוטעית  ההחלטה  את  מנטרלת 
בשטח ברגע של אובדן עשתונות. פנייה אחת לא נכונה, הפכה 

עוד שריפת יער, למחדל נורא, לטרגדיה מחרידה.
המופע שנתן ראש-הממשלה הוא העתק זהה למה שחווינו 
אז, כולל הפוטו-אפ, ומטוסי הכיבוי הזרים שטייסיהם כמעט 
והתבקשו להחליף את טייסי אל-על. אפילו באופי ההתייחסות 
לשר הפנים מש"ס - אז ישי, כיום דרעי - אפשר למצוא קווי 
דמיון מסוימים. באסון הכרמל, היה זה ביבי עצמו שהפנה את 
הגב. בלשכתו של דרעי הבחינו כי במשבר הנוכחי, שופרו של 
ראש-הממשלה, הביביתון, בחר להתעלם ולהשמיט בגיליונות 
סופ"ש שעבר ותחילת השבוע הזה, כל אזכור או תמונה, של 
שר הפנים הנלווה לראש-הממשלה. היות וגפני יכול רק לחלום 
על שליטה ביתד נאמן, כמו זו שיש לביבי בישראל היום - היה 
ברור לכולם, עוד לפני שח"כ גואטה העלה את הגיגיו לרשת 

החברתית במוצ"ש, שלהתעלמות יש סיבה ומסובב. 
ראש  של  שקצפו  לכך  נוספת  ראיה  צריך  היה  דרעי  אם 
הממשלה יצא, היא הגיעה בצהרי יום שישי, כשנתניהו צירף 
אליו לביקורו באזורי האסון, את השר לביטחון פנים ארדן ואת 
בשישי- ששהה  דרעי  ידועה.  פירומנית   - רגב  התרבות  שרת 
זומן  לא  אפילו  בבגדיו,  דבק  העשן  וריח  בספסופה  שבת 
למרות שהיה בסביבה. הוא הופתע לשמוע ברדיו איך נתניהו 
האזרחות  שלילת  רעיון  על  מילים  כמה  לומר  רגב  את  מכבד 

מהמציתים - ששר הפנים יזם. 
טעותו.  גודל  את  כשהבין  האסימון  לדרעי  נפל  רגע  באותו 
הפנים  משרד  דוברות  שהוציאה  לעיתונות  ההודעה  בנוסח 
בנוגע ליוזמת שלילת האזרחות מהמציתים, הושמט שמו של 
ראש-הממשלה. לא יעשה כן במקומנו, לקחת קרדיט על מהלך 
אפס  מלבדו,  עוד  אין  לראש-הממשלה.  לפרגן  בלי  ממשלתי 

זולתו.
לדרעי עדיין אין עיתון, אבל יש בהחלט שופר מסולסל קרן. 
שלהתעלמות  מסר  והעביר  בחריפות  גואטה  צייץ  במוצ"ש 
יהיה מחיר, וביום ראשון, הפלא ופלא, חלף המשבר כמו עננת 
עשן מתפוגגת, כשנתניהו ביקש מדרעי לשבת לצידו בישיבת 

הממשלה. 
ראש-ממשלה שמחל על כבודו אין כבודו מחול. במקריות 
מדהימה וללא כל קשר כמובן, לקח לישראל היום עוד יומיים 
הותר  ששמם  האישים  לרשימת  דרעי  את  להחזיר  תמימים, 
לפרסום. לא קל לתפקד במשרה מלאה, מסביב לשעון, כראש 

ממשלת ישראל-היום.

גרסת דרעי
מבית  עם שרים,  ומשברים  והותר משקעים  די  יש  לנתניהו 
גם  וגפני  ליצמן  דרעי,   - החרדים  השרים  עם  דווקא  ומחוץ. 
כיו"ר ועדת כספים - הוא מסתדר טוב יותר מאשר עם האחרים. 
את האנקדוטה מול דרעי, מיותר ולא נכון להפוך למשבר, אבל 
התקשורתית  האובססיה  גדולה  כמה  עד  מלמד  הזה  הסיפור 

בסביבת רה"מ.
ברמה האישית דרעי דווקא מפרגן: "המשבר היה בשליטה, 
באסון  מאשר  קשה  יותר  הרבה  הייתה  שהסיטואציה  למרות 
מוקדי  של  רבות  עשרות  לעומת  אחד  מוקד  היה  אז  הכרמל. 
מזג  שקיבלנו  הדיווחים  לפי  הנוכחי.  במשבר  והצתה  שריפה 
האוויר שהיה מטורף גם אז, היה קיצוני הרבה יותר כעת ברמה 
נכון  נערכנו  זאת, בחסדי שמיים,  ובכל  של שלושים אחוזים. 
וסיימנו את המשבר ללא נפגעים, ועל כך בהחלט מגיעה מילה 

טובה לראש הממשלה". 
מאש למים. דרעי ששימש בתחילת הקדנציה כשר הכלכלה 

הצוללות.  בפרשת  גם  לראש-הממשלה  מפתיע  אליבי  מספק 
את הקולות של בוגי שהבהיר כי התנגד לרכש הצוללות איש 
לא פספס. גם לא את ההדלפות מסביבתו של ראש-הממשלה 
על מעורבותם של גורמים בסביבתו של בוגי )שמכחיש כמובן( 

בחשיפת הפרשה. 
והדימויים, אבל  הצוללות עושות טוב לעולם המטאפורות 
לב הפרשה הוא בכלל רכש הספינות שאמורות להגן על אסדות 
ובמבט  כלכלה  כשר  ששימש   - לדרעי  הזה,  במישור  הגז. 
לומר,  מה  יש   - מהעסקה  וברח  גז  כששם  נכון  נהג  לאחור, 

ודווקא להגנתו של ראש-הממשלה. 
התחום  על  אחראי  "הייתי  דרעי,  מגלה  כלכלה",  "כשר 
מגרמניה  קונים  אנחנו  אם  ההנחיות,  לפי  גומלין.  רכש  של 
של  בשיעור  מאיתנו  לקנות  מחויבים  הם  וחצי,  במיליארד 
במשרד  הממונה  אלי  הגיע  סכום.  מאותו  אחוזים  שלושים 
ומסמכותי  הזה  בשיעור  קונים  לא  שהגרמנים  ואמר  הכלכלה 
ובוגי נלחם  להפעיל עליהם סנקציות. הפעלתי את הסנקציות 
נגדי והפעיל סעיף בטחוני שמאפשר לשר הביטחון לוותר על 
מעורב  היה  לא  ביבי  ביטחון.  משיקולי  גומלין  ברכש  הצורך 
מבלי  בוגי.  מול  ניהלתי  הדיון  כל  שאת  לומר  חייב  ואני  אז 
יכול רק לומר  להיכנס לכל הוויכוח שאני לא מעורב בו, אני 
שהפרסומים על כך שבוגי התנגד לעסקת הספינות וביבי הוא 
זה שדחף לעסקה מעל לראשו, לא עומדים במבחן המציאות 

שאני מכיר כשר הכלכלה באותה תקופה". 
מעל  ביבי  עם  חסד  עושה  בזירה,  שנכח  דרעי  של  האליבי 

ומעבר לגרסאותיו של פרקליט הבית דוד שמרון.
ל'קו  יעלון  בוגי  לשעבר  הביטחון  שר  לשכת  תגובת 
עיתונות': "שר הביטחון לשעבר משה יעלון, קיבל את המלצת 
גורמי המקצוע במשרד הביטחון ואת חוות הדעת המשפטיות 
ונאלץ להפעיל את סמכותו החוקית על מנת לאפשר  בנושא, 
הגרמנית,  המספנה  עם  המגן  ספינות  רכש  עסקת  חתימת  את 
זאת מחשש לדחיית ההסכם, לפגיעה ביכולות המבצעיות של 
של  העתידי  הגומלין  רכש  במימוש  פגיעה  ובנוסף,  הים  חיל 
הגרמנים בישראל, באופן שיפגע קשות בתעשייה הישראלית. 
שר הביטחון ומשרד הביטחון עמדו על כך והתנו את חתימת 
חוזית,  ובהתחייבות  בישראל  גומלין  רכש  בביצוע  ההסכם, 
לפיה תשלם המספנה בכל הפרה של רכש גומלין פיצוי מוגדל, 

גם ביחס למה שסוכם בעבר".
כי  קורה,  אחת  "לא  ומבהיר:  מוסיף  בלשכה  בכיר  גורם 
הסכמי רכש גומלין של התעשיות הזרות בישראל והתעשיות 
בשל  המוגדר,  הזמנים  בלוח  מתעכבים  בחו"ל,  הישראליות 
התדיינות  בהידברות,  היא  בכך  לטפל  והדרך  שונות,  נסיבות 
עיסקאות,  לביטול  הבאה  ולא  מוסכמים,  פיתרונות  ומציאת 
בתעשייה  כלכלית  ופגיעה  מבצעית  פגיעה  שמשמעותו 

הישראלית".

ראש באדמה
בהתאם לצו האופנה, החלו חברי הכנסת החרדים להשמיע 
בשבועות האחרונים את קול מצוקת הדיור של הזוגות הצעירים. 
הצהרות כמו חול, ולזוגות שלנו אין מה לאכול. נכון לעכשיו 
הכל דיבורים, ואת התובנה הזאת לא מספקים עיתונאים, אלא 
דווקא שני הפוליטיקאים החרדים שכיהנו בפועל כשרי שיכון 

- ובקיאים בהליכי התכנון והבנייה.
'הצעת  על  אטיאס  אריאל  לשעבר  לשר  שיש  הביקורת  על 
המחליטים' לפתרון מצוקת הדיור לחרדים שאושרה בממשלה, 
כבר שמענו וקראנו, בין השאר כאן. השבוע, השמיע לראשונה 
קול זהה גם סגן שר השיכון לשעבר )במעמד שר( מאיר פרוש. 
התובנות הקשות הללו מתיישבות היטב עם הביקורת הנוקבת 
השיכון.  במשרד  בכיר  של  מפיו  שבוע  לפני  כאן  שהובאה 
בינתיים, כלום לא השתנה. אז אומנם נקבעה פגישה מתוקשרת 
יושיב את  כן, מישהו  עם שר האוצר, אבל אולי כדאי שלפני 

חברי הכנסת שלנו לפגישת עבודה פנימית. 
לא  לחרדים  לבנייה  בנוגע  שאושרה  הממשלה  "החלטת 
שווה כלום", אומר פרוש בחריפות, "הרי משמעות ההחלטה 
למשתכן  מחיר  ממכרזי  מסוים  אחוז  יוקצה  עיר  שבכל  היא, 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

האליבי של ביבי 
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עיר  היא שאין שום  לחרדים, אבל הבעיה שלנו 
היחיד  המקום  המודל.  את  ליישם  אפשר  שבה 
שמש,  בית  הוא  מכרזים  להוציא  אפשר  שבו 
לא  המחירים  אחרת  עיר  מאף  תחרות  וכשאין 
עתודות  אין  האחרות  החרדיות  בערים  יירדו. 
ניתן להתחיל לבנות בתאריך יעד סביר  שעליהן 
הירוק  לקו  שמעבר  בערים  מהיום.  שנה  של 
אין  הקו,  שבתוך  ובאלעד  הקפאה,  בפועל  יש 
אולי  יוכלו  האש,  שטח  על  מיידיות.  בשורות 
בינתיים,  שנים.  כמה  בעוד  לתכנן  להתחיל 
למחצבות  שסמוך  בשטח  העיר,  של  השני  בצד 
מנהל  בנייה,  ולאפשר  להתפנות  היו  שאמורות 
מקרקעי ישראל האריך את ההסכם עם המחצבות 

בעוד 11 שנים". 
יוצאים  שם   - המעורבות  הערים  עם  נשארנו 
"הבעיה  מיידית:  לבנייה  מכרזים  אלפי  עשרות 
אומר  אלינו",  רלוונטית  לא  הזאת  שהבנייה 
אפשר  אי  כיום  לנו  שיש  בכלים  "הרי  פרוש, 
 - חרדים  אצלו  רוצה  שלא  עיר  ראש  להכריח 
להתאים עבורנו תוכניות ומכרזים. ועדות התכנון 
התנגדות  ושומעות  הערים  לראשי  קשובות 
ולמפות,  לשבת  חייבים  אנחנו  למהלך.  ברורה 
להירשם  אפשר  שבהם  אזורים  יש  איפה  לבדוק 

בתוך שנה מהיום, ולרכוש דירות שיהיו מוכנות 
בעוד שלוש שנים. באותם מקומות צריך להידבר 
עם ראשי הערים, לגייס את משרד האוצר וללכת 
רק  להתקדם  נוכל  ברורה.  תוכנית  עם  לרשויות 

יבינו, ולא רק מאיתנו אלא  כאשר ראשי הערים 
בעיקר מהאוצר, שהם ירוויחו מהתאמת תוכניות 

בנייה לחרדים". 
בשביל שזה יקרה, צריך משנה סדורה ובעיקר 
בדיוק  החרדים.  הכנסת  חברי  כלל  של  אחידה, 
ביחד  הוביל  שפרוש  הגיוס,  חוק  בתיקוני  כמו 
היו  בגיבוי מוחלט של שאר החברים.  גפני,  עם 
וליתר  כאלה ששתקו, אחרים תמכו, אך לרה"מ 
המעורבים, היה ברור לאורך כל הדרך שהדוברים 
של  הכנסת  חברי  כלל  את  מייצגים   - החרדים 

המגזר, ושמים לו אקדח פוליטי על השולחן. 
בהומור  פרוש  אומר  הקדנציה",  "בתחילת 
למצוקים,  אראלים  בין  הקרב  "כשהיה  שחור, 
החינוך,  שר  סגן  תפקיד  על  ש"ס,  לבין  בינינו 
שאלו אותי למה אני לא לוקח את תפקיד סגן שר 
השיכון. אמרתי שאין לי שום עניין לקחת תפקיד 
שמשהו  רואה  לא  אני  ולצערי  עבודה,  כלי  בלי 

השתנה".
זאת בשבועיים  בכל  ניכר  לטובה,  שינוי אחד 
- עם הגברת המעורבות הרבנית. על  האחרונים 
מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק  של  המושכות  נטילת 
ודרש  התורה  יהדות  ח"כי  את  אליו  שכינס 
)גם  רבה  ובהערכה  כאן,  דובר  כבר  פתרונות, 

קלמן  לארי  השבוע  מוזס  שהעניק  הראיון 
בשבועות  קריאה(.  שווה  ישראל',  'כל  במגזין 
האחרונים, שותפים לתהליך מאחורי הקלעים גם 
ראשי-ישיבות, ליטאים וספרדים, שחלקם נועדו 

ויצאו עם תחושה קשה  בשעתו עם שר האוצר, 
של חוסר אונים.

מדרג  פי  על  כאן,  תוארה  שעבר  בשבוע 
מצוקת  לפני  התורה  עולם  מצוקת  חשיבות, 
מצוקה,  באותה  מדובר  תיקון:  קבלו  הדיור. 
מאלצים  לשמיים,  שנוסקים  הדירות  כשמחירי 
חתנים צעירים לעבור במסלול מהיר מדי מקודש 

לחול, משמיים לארץ. 
הישיבות  כשראשי  הקודמת,  לפעם  בניגוד 
ולזהות  המצוקה  את  להכיר  כדי  הארץ  את  תרו 
רעיונות, הרי שבפעם הזאת הם מתכוונים להציג 
לחברי הכנסת פתרונות ישימים, שחלקם סוקרו 
הקו  את  האחרונים.  בשבועות  בהרחבה  כאן 
המנחה אפשר לתמצת במשפט המנצח של יעקב 
אשר: איננו מבקשים להיות בן יקיר של ממשלת 

ישראל, אך לא נסכים להיות בן חורג. 
את  מפסיקים  הישיבות  כשראשי  עכשיו, 
לא  כבר  נדל"ן,  בתוכניות  להגות  כדי  לימודם 
מדובר רק בקולו של האזרח הקטן, אלא ב'דעת 
ואם  תורתך,  הפרו  לה'  לעשות  עת  תורה'. 
התורה הקדושה מושבתת כדי לטכס עצה, תורת 

המשחקים הפוליטית, על אחת כמה וכמה. 
אם מצוקת הבוחרים לא הועילה, אולי קריאת 
ראשי הישיבות, בשם הבחורים המגיעים לפרקם, 
אחד  שולחן  סביב  לשבת  לפוליטיקאים  תגרום 
על  כדרישה  שתונח  ברורה  לנוסחה  ולהגיע 
לא  האוצר.  ושר  ראש-הממשלה  של  שולחנם 
לפני.  אחת  דקה  אלא  יאושר,  שהתקציב  אחרי 
הסוסים עוד באורווה, המושכות וגם השוט, בידי 
יו"ר ועדת הכספים ויתר החברים. אם לא עכשיו, 

אימתי.

על המפית
אם ננהג כחברי הכנסת ונתעלם לרגע ממצוקת 
ימים  היו  לא  התחומים,  שבשאר  הרי  הדיור, 
בפרט,  התורה  ולעולם  בכלל  לחרדים  טובים 
של  שרביטו  תחת  המדינה  תקציב  העברת  כימי 
במיומנות  זאת  עושה  גפני  חרדי.  ועדה  יו"ר 
עליה העיד ראש הממשלה לפני שבוע בוועידת 
העטרה  הוחזרה  הישיבות  לתקציב  המודיע. 

וקדנציית לפיד נשכחה כלא הייתה. 
במשרדי  לחרדים  מתקנת  העדפה  חוק  אפילו 
דרש  שגפני  ממשלתיות,  ובחברות  הממשלה 
אתמול  עלה  חוקה,  בוועדת  מיידית  להעביר 
בכותרת  גפני  שהבטיח  כפי  להצבעה,  )שלישי( 
המשפטים  כששרת  שבוע.  לפני  עיתונות'  'קו 
בגלל  ההצבעה  את  לדחות  הציעה  שקד  איילת 
הבעייתיות בהגדרת 'מיהו חרדי', הזכיר לה גפני 
הגדרות  לאותן  היא  החוק,  בהצעת  שההפניה 
והחילה   - שקד  בוועדת  אימצה  עצמה  שהיא 
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"הפרסומים על 
כך שבוגי התנגד 

לעסקת הספינות, 
לא עומדים במבחן 

המציאות שאני מכיר 
כשר הכלכלה באותה 
תקופה", מגבה דרעי 

את ביבי. האליבי 
של דרעי שנכח 

בזירה, עושה חסד 
עם ביבי מעל ומעבר 

לגרסאותיו של 
פרקליט הבית דוד 

שמרון

כשראשי הישיבות 
מפסיקים את לימודם 
כדי להגות בתוכניות 

נדל"ן, כבר לא 
מדובר רק בקולו של 

האזרח הקטן, אלא 
ב'דעת תורה'. עת 
לעשות לה' הפרו 

תורתך, ואם התורה 
הקדושה מושבתת 

כדי לטכס עצה, 
תורת המשחקים 

הפוליטית, על אחת 
כמה וכמה

 פיקוד הפניית העורף. מימין: רה"מ נתניהו עם שר הפנים ישי על הכרמל, 2010 )צילום: אבי בלום(. משמאל: רה"מ נתניהו עם שר הפנים דרעי על הכרמל, 2016 )צילום: אשר מדינה(

תוכנית החלוקה. חלוקת הכספים הייחודיים על מפית הנייר של מלון המרכז
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בחוק הגיוס. "אם לא תצביעו עכשיו, גם אני 
לבני  אסע  שלי.  בוועדה  הדיונים  את  אפסיק 
כלום",  על  אצביע  ולא  חמישי  יום  עד  ברק 

הבהיר גפני עם קריצה לחוק ההסדרה. 
האשים  שגפני  סלומינסקי,  הוועדה  יו"ר 
כגורם שעיכב את החוק, מיהר להגיש רוויזיה. 
נכון למועד כתיבת השורות, הקרב טרם הוכרע. 
אם הלחץ של גפני יעשה את שלו, והחוק אכן 
ושלישית בקרוב ממש,  יעבור בקריאה שנייה 
שהיישום  בתקווה  גפני',  'חוק  לכנותו,  נשמח 

בשטח יהיה מעשי יותר ממימוש 'חוק נהרי'.
להתרפק,  נחמד  תקציב,  העברת  בתקופת 
בימים  פה  שהיה  מה  על  בערגה,  דווקא  לאו 
חילקו  החרדים  הנציגים  הזה.  בזמן  ההם, 
ביניהם לא רק את פרוסות העוגה אלא גם את 

ימי  אלה  היו  סיעתי.  מפתח  לפי  הפירורים, 
הייחודיים העליזים, כשקריטריון החלוקה היה 
הנוכחי  הוועדה  יו"ר  והקרבה.  הקשרים  מדד 
בפוליטיקה  הראשונים  צעדיו  את  אז  שעשה 
ניהל מלחמת יחיד נגד השיטה. במבט לאחור, 
הפוליטיקאים  של  העיניים  גלגול  רקע  על 
להאמין  קשה  הצוללות,  פרשת  חשיפת  עם 

שבימים ההם, אלו היו הנורמות התקינות. 
מסמך שנשמר בארכיון על ידי אחד הצדדים 
אחרי  לראשונה,  כאן  ומתפרסם  המעורבים 
העולם  כמה  עד  מלמד  שנים,  הרבה  כך  כל 
השתנה.   - הכירו  החרדים  שהפוליטיקאים 
מופיעים  המרכז  מלון  של  נייר  מפית  על 
התורה:  יהדות  ח"כי  ארבעת  של  שמותיהם 
צא"י  )מנחם(,  פרוש  )הלפרט(,  שמלקה 

)לורנץ( שפירא )מוניה(, עם סכומים והעברות, 
"מגיע  כמו  שוויוניים  קריטריונים  בתוספת 

לו", "עודף", וקודים נוספים שמוכרים בעולם 
חלפני הכספים.  

גפני יכול לשבת ולספר במשך שעות - איזו 
ועד היום, אבל  כברת דרך ארוכה עברנו מאז 
לאותם  מתגעגע  הוא  שגם  נדמה  לפעמים 
ימים, כשעל הצוואר לא ישבו פקידים ויועצים 
תגובת  בלשכתו  התקבלה  השבוע,  משפטיים. 
מנהל אגף הישיבות )ובשם הרשמי: אגף בכיר 
שממשיך  צייאדה,  עמוס  תורניים(  מוסדות 
פנימייתיים  מוסדות  על  ולאסור  להתעקש 
בשני  תקציבים  לקבל  מנותק,  חרדי  לנוער 
סעיפים שונים, מאגף הישיבות במשרד החינוך 
וממשרד הרווחה. צייאדה הוציא הנחיה ולפיה 
בתגובה,  וגפני  אסור,  תמיכות  בכפל  מדובר 
תמה בסרקזם מדוע הנחיה זו לא מיושמת על 

ממשרד  בכפל,  שמתוקצבות  ההסדר,  ישיבות 
הביטחון וממשרד החינוך.

מלמדת  צייאדה  של  המתפתלת  התשובה 
שאת השקיפות בת-ימינו, כמו חלון עם זכוכית 
צייאדה  כשרוצים.  לאטום  אפשר  חלבית, 
מסביר בתשובתו כי התמיכה בישיבות ההסדר 
אומנם מועברת ממשרד הביטחון, אך לישיבות 
החינוך.  משרד  של  הצינור  דרך  מגיעה  היא 
לנושרים  הרווחה  משרד  תקציב  לעומת  זאת, 
החינוך,  משרד  דרך  מועבר  שאינו  חרדים, 

ולפיכך מוגדר ככפל תמיכות אסור.  
צייאדה  משיב  ההסדר",  ישיבות  "לגבי 
"הוסדר  לראשונה,  כאן  שמתפרסם  במכתב 
הביטחון  משרד  תמיכת  כי  התמיכה  במבחן 
עבור אחזקת התלמידים בישיבות שהתחיילו, 
שלהם,  תשלום  ללא  השירות  בתקופת 
תורניים,  במוסדות  לתקציב התמיכה  מועברת 
האמורה  במגבלה  משולמת  התמיכה  ותוספת 
מוסדות  התורניים.  המוסדות  של  במבחנים 
שירותיהם  את  רוכשת  שהמדינה  נוח"ם, 
במתכונת  א.ב.(   – במקור  )הטעות  מופעלת 
נפרדת לחלוטין, ע"י משרד הרווחה, ולכן היא 
לתמיכה  המבחנים  כל  לפי  לתמיכה  חלופית 

במוסדות תורניים".
הזה,  מהסוג  תשובה  מקבלת  לא  הדעת 
אותו  מדוע  השאלה,  עולה  ומאליה  הואיל 
מודל שנסרג לישיבות ההסדר ומאפשר העברת 
החינוך,  משרד  דרך  הביטחון  ממשרד  תקציב 
לנושרים  בישיבות  גם  מיושם  להיות  יכול  לא 
את  להעביר  אפשר  כאן  גם  שהרי  חרדים. 
תקציבי הרווחה דרך הצינור של משרד החינוך 

- ובא לנושר גואל. 
לסיפור  אבל  הנושא,  אינו  האיש,  צייאדה 
שורה  יש  מגמה,  על  המלמדת  כדוגמה  הזה, 
רפורמה  כל  על  חזקה  עצובה.  תחתונה 
לרעת  שתפורש  תקציבית,  ושקיפות  משרדית 
שנושאים  אפרוריים  פקידים  ידי  על  החרדים 
את שם השקיפות כדי להפוך אותנו לשקופים. 
רשמית, אנחנו אומנם על המפה, אך היו גם אי 
המפית,  על  היינו  שבה  לתקופה  יתרונות  אלו 
ל'תוכנית החלוקה'  בהתאם  הועברו  והכספים 

שגובשה במלון המרכז. 

"אם לא תצביעו עכשיו, אסע לבני ברק ולא אצביע על 
אם  ההסדרה.  לחוק  קריצה  עם  גפני  הבהיר  כלום", 
הלחץ יעשה את שלו, וחוק העדפה מתקנת לחרדים 
יאושר בקרוב ממש, נשמח לכנותו, 'חוק גפני', בתקווה 
שהיישום בשטח יהיה מעשי יותר ממימוש 'חוק נהרי'

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי כ"ב בחשון תשע"ז   23/11/16 גיליון מס' 1084

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

פרסם 
ותתפרסם
03-5796643

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:00
16:16
15:56

17:14
17:15
17:15

פרשת חיי שרה

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
 זיוה ׀ לחם שום ׀ מגוון פסטות 

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

בשרים על האש
מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

חזה עוף

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר              

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

*בקנייה במקום בלבד

*מבצע אדיר
שניצל בפיתה + ציפס

& 18
 בלבד

הכשרות המהודרת
הכי נעים בעיר

המקום 

להשלים מיידית את חקיקת 
העדפה מתקנת לחרדים

על רקע דרישת הבית היהודי להצבעה אוטומטית בחוק ההסדרה – דורש יו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני

 יו"ר ועדת הכספים גפני דורש מיו"ר ועדת החוקה ניסן 
סלומינסקי להפסיק לעכב את הליכי העברת חוק העדפה 
מתקנת לחרדים בוועדה בראשותו ולהגיש מיידית את 
הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית ● העברת חוק 
העדפה מתקנת נכללת בהסכמים הקואליציוניים ובלשכת 
ויוגש  יקודם  החוק  כי  לנו  הובטח  מבהירים:  גפני 
להצבעה בימים הקרובים ● המשמעות: חרדים יוכלו 
להתמודד במאות מכרזים ממשלתיים ולזכות להעדפה 

/ אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה

אאאאאאא

052-6550629
ד‘-ו‘ כסלו  6.12.16-4.12

חדרים אחרונים!!

 &799
רק 
ב-

חופשה 
וואווו

תוכניות מסביב לשעון לנשים!

דיבורים כמו חול

הסוף לסאגת 
גני הילדים 

גורם בכיר במשרד השיכון מאשים: "לא  בלעדי: 
קיבלנו מחברי הכנסת החרדים תוכניות עבודה ישימות 
הוא  אצלנו  שנוצר  והרושם  לחרדים  הדיור  בנושא 
שמרבית החברים עסוקים בדברים אחרים" ● "מה 
החרדים.  לגבי  בעיקר  נכון  עצמו,  על  העיד  שביבי 
ואם  גם משיגים,  הם  רוצים    באמת  את מה שהם 
רוצים" מספיק  לא  שהם  כנראה  משיגים,  אינם 

/ הסיפור המלא, בי"ס לפוליטיקה

יין
שט

לד
גו

ה 
מש

ם: 
לו

צי

ראשוןפרסום 

רכב ואביזרי  חשמל  שייקה 
רח' חיד"א 27 ב"ב, מול עזרה למרפא. טל: 077-4044395

&666
  

&49&19 &399

קומפרסור

&99

ועוד מבצעי ענק ליומיים בלבד!

 באוטו שייקה!!!מבצע ענק ליום ההולדת

מ-מ-מ-

מ- מ-

 מולטימדיה 

מגביםמצבריםשמן

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 הסעה מאלעד מותנת בכמות העובדים היומית* 
 אפשרות להסעות מאלעד  

 פקס: 077-9555-000 הילה | 
 לפרטים נוספים: 077-9555-555

jobs@callbiz.co.il

ההסעה מותנית בכמות העובדים היומית

אפשרות 
להסעה מאלעד

04-6972590

שבת
לילה שני 

במבצע

כשרות 
למהדרין 
שהוגש כל השנה  המניעה  צו  לאחר 

הילדים  גני  הפעלת  כנגד 
והסערה  הנציב  בשדרות 
אמש  בעקבותיו,  שהתעוררה 
החליט בית המשפט לבטל את 

צו המניעה / עמ' 12

מילה של גפני. כותרת 'קו עיתונות' מהשבוע שעבר

לגפני  צייאדה  תגובת  במקום שקיפות.  שקופים 
בפרסום ראשון
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יתכנו שינויים



יצחק נפחא 3 בני ברק
טל. 03-5788227

שעות פתיחה 
א'-ה': 23:00  -  09:00, רצוף

יום ו’: 13:45  -  08:30

3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200 שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב
יום ו' עד 13:00

*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד
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מ אוטמים 
את הבית

מכינים את 
הבית לחורף 

הכן רכבך 
רהיטיםחשמללחורף תאורה

מבחר ענק של כל מה 
שיעשה לכם חורף חמים

מבחר חדש ומעוצב של 
נברשות מכל הסוגים

אביזרי חשמל

פח 20 ק”ג פוליגג 
טמבור לאיטם הגג

רק-135 &

קצף פוליאוריטן 
לאיטום

רק-24.90 &

הגשם מוזמן להגיע
מבחר מוצרי אטימה 
והדבקה מבית “סיקה”

סופר 7 בכל הצבעים 
להדבקה ואטימה

רק-24.90 &

סילקון רגיל לבן /
שקוף יעקבי

רק-9.90 &

פח גומי גג לאיטום, מתאים 
לגגות מכל הסוגים 20 ק”ג

רק-379 &

חליפת גשם 2 
חלקים עמידה 

 ואיכותית 
לגשם ורוח 

רק-79 &

במקום 200 &

תרמוסים מנירוסטה 
חברת מזכוכית כולל 

תרמוס מקורי

החל מ- 24.90 &

מתלה עמוד 
לתלית בגדים

רק-120 &

סופר גארד 18 ליטר

רק-219 &

מצברי שנפ 45 - 65

רק-499 &

כבלים

רק-39.90 &

מתקן כביסה כתר

רק-129.90 &

תאורת חירום 
“טופסון” 60 לדים 
- אפשרות לשתי 

דרגות תאורה 
אחריות לשנה

רק-89 &

מפזר חום לאמבטיה תוצרת 
 2200W אלקטרו חנן 

 2 דרגות חימום
אחריות לשנה

רק-135 &

תנור אמבטיה טופסון 
1500W כולל כבל חשמל 

מובנה באחריות לשנה 

רק-59.90 &

 רדיאטור חימום “טופסון”
 2000W 2 9 צלעות חימום

 2 דרגות חימום 
אחריות לשנה

רק-229 &

שעון דוד טיימר דילאור

רק-49.90 &

מאיץ חום לדוד )פלנ’ג( 

רק-49.90 &

מגן ברקים
 החל 

מ-29.90 &

 LED 18*2 לוליטה
ניקל

רק-רק-234.90 &
 &860

LED קליפסו עגול

רק-299.90 &

נברשת סקוט 5 ניקל

רק-99 &

כוורת 12 תאים 

רק-430 &

ארון דגם 707

רק-
 &300

ספריה דגם 700

ספריה דגם 610

רק-
 &200

רק-
 &430

ארון דגם 703 
בצבעים שונים

תוצרת ישראל

טוסטר לחיצה נירוסטה 
גדול 4 פרוסות
רק-135 &

נברשת קספר 5 ניקל
רק-99 &

וישר איכותי

רק-24.90 &

כוורת 6 תאים

רק-280 &

רק-
 &319

שולחן + ספריה 
דגם 613

רק-
 &300

ספריה דגם 612

מבחר ציוד 
לחורף כפפות, 

כובעים, צעיפים, 
ביגוד טרמי ועוד...

מייבש כביסה פלסטיק 
איטלקי

רק-8990&

מחלקת טקסטיל מרהיבה 
מבחר שמיכות, מצעים וכו

 הגיע קונטינר מטריות איכותיות 
 במבחר הגדול והזול בעיר! 

מטריות איכות כולל מטריות מחוזקות 
בבד כפול עד גמר המלאי

מבצעי חורף בשפע טוב סנטר
כל מה שצריך להכנת הבית לחורף חם ובטוח!

 אטמור לחימום
מים למקלחת / למטבח

רק-249.90 &



בני ברק כ"ט בחשון תשע"ז 122230/11/16

מאת: שי בן מאיר

והיישובים  הערים  תושבי  הצתה:  באש 
ברחבי  שהשתוללו  השריפות  בגל  שניזוקו 
להתחיל  מנסים  שעבר,  בשבוע  המדינה 
בפעולות השיקום, לקבל את הפיצויים ולחזור 
לשגרה. בגופי החירום והביטחון מסכמים את 

הפעילות האינטנסיבית. 
המסים  רשות  הכריזה  )שלישי(,  אתמול 
שהוצתו  ככאלה  שריפות  אירועי  תשעה  על 
בכוונה "ועולה חשד סביר כי מקורם בפעולות 
במקומות  כי  נאמר  הרשות  בהודעת  איבה". 
מלחמה  בנזק  מדובר  כי  לקבוע  "ניתן  אלו 
או  פיצויים,  וקרן  רכוש  מס  בחוק  כהגדרתו 
בחוק  כהגדרתה  איבה  בפגיעת  מדובר  כי 
אלו  אשר  איבה,  פעולות  לנפגעי  התגמולים 

מזכים בפיצויים על פי החוק". 
חיפה,  המסים:  רשות  לפי  ההצתות  ואלו 
גילון,  דולב,  יעקב,  זיכרון  אל,  טל  מושב 

טלמון, נירית, נטף ונווה צוף חלמיש. 
ברשות המסים הוסיפו כי "לגבי יתר אתרי 
השריפה, הבדיקה מול גורמי הביטחון וכיבוי 
אש טרם הסתיימה ו/או לא ידוע לנו על נזקים, 
וככל שיתקבלו בהמשך ממצאים חדשים אשר 
שנגרמו  ולנזקים  איבה  פעולת  על  מצביעים 

לרכוש, הרשות תעדכן רשימה זו בהתאם". 

מאז  והצלה,  כבאות  נציבות  נתוני  פי  על 
ב-18.11  בלטרון  הגדולה  השריפה  פרוץ 
לוחמי  טפלו  ה-26.11,  שעברה  שבת  ועד 
שריפות   39 מתוכם  שריפות,  ב-1,773  האש 
עשרה  מעל  הכוללות  כאלה  כלומר  גדולות, 
יום  מדי  פעלו  אש  לוחמי   900 כיבוי.  צוותי 
במשמרות, ועם פרוץ השריפות בחיפה הוכרז 
ל-1,616  הגיע  הלוחמים  ומספר  כללי  גיוס 
זאת בנוסף ל-450 כבאים במילואים מפיקוד 
רכבי   375 פעלו  האירוע  של  בשיאו  העורף. 

כיבוי. 
לסיכום  נתוניהם  את  הוסיפו  במשטרה 
במהלך  פעלו  שוטרים   20,000 הפעילות: 
המשטרה  של  האווירי  המערך  השריפות.  גל 
הכיבוי  טייסת  של  המטוסים   14 את  הפעיל 
כיבוי  מסוקי  ל-19  בנוסף  זאת  מסוקים,  ו-6 
בהם:  שונות,  מדינות  מ-10  בינלאומיים 
קפריסין,  קרואטיה,  יוון,  איטליה,  ארה״ב, 

טורקיה, רוסיה ועוד. 
מתחילת גל השרפות שוגרו מטוסי הכיבוי 
שעות  בכ-564  המסתכמות  גיחות  ל-676 
טיסה, במסגרתן הוטלו למעלה מ-1,620,000 
ליטר נוזלים, קצף ומעכבי בעירה מעל מוקדי 

האש השונים וסמוך לצירי התנועה.
ה"סופר- מטוס  על  גם  מדובר  היתר  בין 

טנקר", שראש הממשלה התעקש על הבאתו 

שברשות  אלא  הברית,  מארצות  ארצה 
הכבאות, אמרו כי הם לא זקוקים לו. המטוס 
הענק, שעלות הפעלתו יקרה ומוערכת בכ-5 
שעות,  כ-5  הכל  סך  פעל  שקלים,  מיליוני 
רק פעמיים  והופעל  רובם בסיבובים באוויר, 
גורם  בנטף ובעין הוד. באחת הישיבות אמר 
במערך הכיבוי: "כגורם מקצועי אין לי מושג 
או  כלים  ניסוי  מלבד  אותו,  מפעילים  למה 
הוא  כי  הבהיר  נתניהו  מנגד  ראווה".  מופע 
מעדיף להיות במצב של יכולת יתר מאשר של 

חוסר יכולת. 
הממשלה,  ושרי  נתניהו  הממשלה  ראש 
הכריזו כבר בסוף השבוע כי מדובר ב"טרור 
סיעת  ישיבת  בפתח  )שני(,  השבוע  הצתות". 
הליכוד שב נתניהו ואמר: "חלק מהשריפות, 
מקורן  בוודאות,  עכשיו  יודעים  אנחנו  זה 
טרור  פעולת  זוהי  ונפשעת.  מכוונת  בהצתה 
לכל דבר ועניין ואנחנו מתייחסים לטרור הזה 
העוצמה".  בכל  מולו  ונפעל  החומרה  במלא 

אך בכמה מקרים מדובר? 
הצהיר  ליברמן,  אביגדור  הביטחון  שר 
ש-17  עולה  מרכז  פיקוד  מנתוני  כי  השבוע 
מקורם  ושומרון  יהודה  בשטחי  הצתות 
בהצתות מכוונות. בכבאות והצלה אומרים כי 
ב-25 מקרים מתוך 39 ההצתות הגדולות נחקר 
את  שתדרך  משטרתי  גורם  להצתה.  החשד 

הכתבים בראשית השבוע אמר כי מדובר בכ-
30-40 מקרים שככל הנראה מדובר בהצתה. 
הגורם הוסיף: "אנחנו לא מזהים דפוס פעולה 
מתואם בהצתות שהתרחשו בימים האחרונים 
למרות שככל הנראה נושא החקיינות קיים". 
לפי המשטרה, ישנם כ-30 עצורים ערבים, 10 

פלסטינאים והשאר ערבים ישראלים. 
את  מפעילה  "המשטרה  הגורם:  לדברי 
העומדים  ביותר  המתוחכמים  האמצעים  כל 
את  ולפענח  הצתות  למנוע  מנת  כל  לרשותה 
הקימה  המשטרה  כי  ציין  הגורם  ההצתות". 
צוות חקירה ארצי בפיקודו של סנ"צ והוא זה 
שחוקר ומתכלל את כלל החקירות מהמחוזות 
את  ומעדכן  המאפיינים  את  לומד  השונים, 
המחוזות במידע חוזר. "מדובר בזירות חקירה 
מורכבות ביותר ולכן מופעלים בהם אמצעים 
מתוחכמים על מנת לפענח וללכוד מציתים", 

הוסיף. 
מדובר  כי  המשטרתי  הגורם  ציין  עוד 
בעבירה חמורה שעונשה יכול להגיע עד לכדי 
מדינה  נכס  של  הצתה  של  ובמקרה  שנה   15
עד לכדי 20 שנה.  בהתייחסו לנושא הלאומני 
מי  יום  של  בסופו  כי  המשטרתי  הגורם  אמר 
שיקבע אם מדובר במעשה לאומני או לא זה 

בית המשפט.

להבות הטרור
רשות המסים הכריזה אתמול על תשעה אירועי שריפה שיש חשד סביר שמקורם בהצתה חבלנית - אך מספר ההצתות 
מתוך כלל השריפות טרם ברור  שר הביטחון ליברמן הצהיר על 17 הצתות ביו"ש, בכב"ה אומרים כי 25 מקרים 

נחקרים כהצתה וגורם משטרתי מתדרך על "30-40" אירועים  השריפה במספרים: 1,773 שריפות, עשרות מטוסים 
ומסוקים שיצאו ל-564 שעות טיסה והטילו למעלה מ-1,620,000 ליטר נוזלים, קצף ומעכבי בעירה

1,773 שריפות
375 רכבי כיבוי
2,000 כבאים 

20,000 שוטרים
33 מטוסי כיבוי

676 גיחות
564 שעות טיסה

1,620,000 ליטר מים 
15 משלחות סיוע

40,000 דונם נשרפו

המספרים:

הסופרטנקר בנטף )צילום: הדס פרוש פלאש 90(

מראות ההרס בנווה צוף )צילום: יעקב לדרמן פלאש 90(

שר הבטחון בחלמיש )צילום: אריאל חרמון פלאש 90(

חיפה )צילום: מאיר וקנין פלאש 90(



לחם מלא, מלא ברכה!

אין כמו כריך מקמח מלא כדי להתחיל איתו את היום, חיטה מלאה עשירה בסיבים תזונתיים, 
ויטמינים ומינרליים הגורמים לתחושת שובע לאורך זמן ומאפשרים ריכוז, וכוחות מחודשים, 
 ומעל הכל כמובן הבריאות. זכרו שאף פעם לא מאוחר מידי כדי להקנות הרגלי תזונה בריאים. 

מהיום, כריך בשבילי רק מקמח מלא!

צריכת לחם מקמח מלא מקטינה סיכונים לתחלואה:

חפשו בחנויות לחמים בעלי תו



סניף בני ברק





בני ברק כ"ט בחשון תשע"ז 122630/11/16

מאת: בני יחזקאלי

השבוע  העניק  מוזס  אליעזר  מנחם  חה"כ 
לסוגיות  התייחס  בו  ישראל'  ל'כל  ראיון 
התייחס  היתר  בין  כאשר  הפרק  על  העומדות 
הקרוב  שני  ביום  הדיור.  במשבר  למאבק 
תתקיים פגישה בין נציגי יהדות התורה לשרי 

האוצר והשיכון וראש מטה הדיור יצחקי. 
מוזס  הכנסת  חבר  מבטיח  הריאיון  במהלך 
תהיה  לא  הדיור  בסוגיית  הבאה  הפגישה  כי 
כקודמותיה, "אני בהחלט אמליץ בפני מועצת 
אם  התקציב,  בעד  להצביע  לא  התורה  גדולי 
אין פתרון מהותי ומשמעותי. אנחנו לא יכולים 
הגזירות  לכל  מיליארדים  בתקציב של  לתמוך 
ולכל המגזרים, אבל בלי פתרון למגזר החרדי", 

הצהיר מוזס.
חברי  כל  עם  מתואמת  הזו  ההחלטה 

הסיעה?
"לא, אבל עד אז אשוחח עמם. נקבע את סדר 
והשיכון  האוצר  שר  הרי  הבא.  לשבוע  היום 
באים אלינו לישיבת סיעה בשבוע הבא. לפני 
מה  בדברים,  סדר  ונעשה  שעתיים  נשב  זה 
אנחנו  ומה  מבקשים  אנחנו  מה  רוצים,  אנחנו 

נותנים לפני אישור התקציב".
שבוע שעבר פרסמנו ב'קו עיתונות' ביקורת 
חריפה של בכיר במשרד השיכון שאומר שאין 
שאין  באמת  מרגיש  אתה  האם  אחיד.  קול 

שיתוף פעולה?
יש  הכנסת  מחברי  אחד  לכל  ספק,  "ללא 

שמשנתי  יודע  אני  למשל,  מסוימת.  תפיסה 
ברורה והיא לתת מענקים גם לדירות יד שניה. 
בשבוע הבא לפני הפגישה נשב שעתיים ונגיע 

להסכם על הדרישה אותה אנחנו מעלים".
חה"כ  את  מינו  בש"ס  אחר.  ובנושא 
מלכיאלי, ורק ביהדות התורה נשארים חברים 

שנושקים לגיל השבעים?
זכו  לא  ארבעים  שבגיל  אנשים  מכיר  "אני 
לבינה, ואני מכיר בני שבעים לזקנה, וברוך ה' 
אין  שאומרים  כמו  וניסיון.  חוכמה  זה  הזקנה 

חכם כבעל הניסיון". 
מלשכת חבר הכנסת משה גפני ומלשכת שר 

הבריאות יעקב ליצמן, לא נמסרה תגובה.

"בלי דיור – נתנגד לתקציב"
 חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס בראיון לקו עיתונות: 

  "אמליץ למועצת להתנגד לתקציב אם לא יהיה פיתרון"
מבהיר: "אני עדיין כאן כדי להישאר"

 "לא נתפשר". ח"כ מוזס
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הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי
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הכנס מיועד לאנשי מקצוע, ארגונים, מוסדות, עמותות, סטודנטים והורים.
לפרטים והרשמה לכנס : 02-9410144

 ”יחד נעצב את עתיד החינוך המיוחד“  

לשילוב ארגונים עמותות ומוסדות בכנס,
נחום גליס מנהל הכנס 055-8811241

לחברות וספקים הרשמה לתערוכה ומגזין "המיוחד" נפתחה לפרטים
רחל  058-6514477
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מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

www.mivchar .org. i l
03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

הדרך להצלחה
במכינות מבחר

מבחר - המכללה החרדית האקדמית בבני ברק, מזמינה אותך להצטרף למכינה האקדמית. לימודי 
המכינה מהווים בסיס ומפתח ללימודי התואר. הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות ונפרדות ע"י צוות 
מקצועי, בשעות הבוקר ו/או הערב וכוללים ליווי צמוד ושיעורי עזר מתקדמים, באווירה חרדית מלאה.
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ניתן עדיין להצטרף למכינה שהחלה בי"ט חשוון

זה הזמן שלך להשתתף בלימודי המכינה האקדמית
לגברים בכל הגילאים ולהתקדם לעבר ההצלחה הגדולה!

המכינה ללימודי עבודה סוציאלית    סיעוד 
שירותי אנוש ורב תחומי

גברים בני 30+
הצטרפו למכינה האקדמית
המקוצרת וחסכו זמן יקר!

להישגים
       שתמיד חלמת להגשים!

    קרש קפיצה
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התקשרו עכשיו!ההרשמה נסגרת

בראשות הרב אייל אונגר
מרכז רב תחומי לייעוץ, טיפול ולימודים

לבחירתכם מגוון קורסים :
 ייעוץ נישואין
  פסיכותרפיה

  הנחיית הורים
  ייעוץ רב תחומי  

info@hessegim.com | www.hessegim.com
טל' 03-6525244
בני ברק כינרת 15  | ירושלים החלוץ 47 | חיפה חרמון 5

מוכר לשנת שבתון!

בסיום הקורס תוענק תעודה 
בחסות הקריה האקדמית אונו ומרכז הישגים

בסיום הלימודים גם את/ה תוכל/י 
לתת את מה שיש בך לאחרים

ולהשיג גם מקצוע וגם סיפוק אמיתי!

המשך ליווי גם לאחר הלימודים מרצים מהשורה הראשונה קבוצות נפרדות לגברים ולנשים

רק אצל רופא מומחה
והמחיר חסר תקדים.

מבצע חורף!

C.T. צילום
07חינם!
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חברי ההנהלה בראיון

ממתקי

גליליות

5 ב- 

 ₪ 10

שוקולד
טנטה

₪ 5.90
ל- 100 גר' 

שוקולד
אופנהיימר

₪ 5.90
מארזים ביסלי/ל- 100 גר' 

אפרופו/במבה

2 ב- 

 ₪ 15

במבה 
6 ב- גדול

 ₪ 10

MUST מסטיק

3 ב- 

 ₪ 10

ממתקי ברכת אליהו
מכירה בסיטונאות וליחידים  |  054-9007011מכירה בסיטונאות וליחידים  |  054-9007011

רח' כהנמן 54 בני ברק

מבצעים נוספים

בחנות!

הנחות לשמחות 

לתהילים, ולמוסדות.

מכירה בסיטונאות

פיצוחים במשקל
בד"ץ העדה החרדית

וופלים

5 ב- 

 ₪ 10

עוד עשרות 
מוצרים ב-

₪ 1

בני ברק כ"ט בחשון תשע"ז 122830/11/16

מאת: אהרון נצר

הכנסת  של  והרווחה  העבודה  ועדת  חבר 
סיור  קיים  מש"ס  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
עמד  במהלכו  בירושלים  חם  בית  במרפאת 
ושירותי  הנפש  בריאות  שירותי  אחר  מקרוב 
חם  בית  במסגרת  המוענקים  נוספים  רווחה 
והתאמתם לרפורמה בבריאות הנפש שהוביל 

שר הבריאות הרב ליצמן.  
את חבר הכנסת הרב מלכיאלי ליווה ואירח 
מנכ"ל בית חם הרב אריה מונק, מנהלי השיקום 
במהלך  המרפאה.  וצוות  ירושלים  באזור 
ביקורו סייר מלכיאלי בחדרי הטיפולים ושוחח 
עם אנשי המקצוע של בית חם ובהם רופאים, 
אנשי  הסוציאליים.  והעובדים  פסיכולוגים 
הצוות המקצועי הציגו בפני הח"כ את מערך 
הטיפולים המוענקים למטופלים במסגרת 'בית 

חם'.
בפני הח"כ הוצגה הפעילות המאגדת בתוכה 
את כלל שירותי בריאות הנפש באמצעות רשת 
מגוון  ניתנים  בהם  ארצית  בפריסה  מרפאות 
פסיכיאטרים,  ידי  על  הנפש  בריאות  שירותי 
ומגוון  סוציאליים  עובדים  פסיכולוגים, 
כולם  המטופלים  מגוונות.  בשיטות  מטפלים 
המותאם  ודיסקרטי  מקצועי  לטיפול  זוכים 

במיוחד אף לאורח החיים החרדי.
הינו  הנושא  כי  הדגיש  מלכיאלי  ח"כ 
של  נפשות  בהצלת  "מדובר  חשיבות:  בעל 
כדי  שביכולתי  כל  אעשה  שלמות,  משפחות 
אריה  הרב  חם  בית  מנכ"ל  לארגון".  לעזור 
ביקורו  על  מלכיאלי  הרב  לח"כ  הודה  מונק 
המידי  והצורך  יום  מידי  רואים  שאנו  "הסבל 
לפעול  כולנו  את  מחייב  בטיפול,  אנשים  של 

כדי למנוע טרגדיות קשות".

מאת: אהרן נצר

בשיחה עם חברי הנהלת מכבי הרב שמחה 
שטיצברג והרב חיים פרוינד, מצטיירת תמונה 
מפליאה השופכת אור על סוד הקסם של מכבי 
שמושכת אליה עשרות אלפי מצטרפים בשנה, 
לפיה הדאגה האישית של מנכ"ל מכבי מר רן 
החבר,  של  לבריאותו  המחוזות  וראשי  סער 
הרפואית  האיכות  את  אחריה  הגוררת  זו  היא 
ביותר  העדכנית  הטכנולוגיה  את  המדהימה, 
של כל המערכות, המסייעת לנותני השירותים 
ולחברים כאחד, מקצועיות הבאה לידי ביטוי 
ב'מכבי'  המקצועיים  הרופאים  שכל  בכך  גם 

הם רופאים מומחים.
חרדים  אלפי  מאות  יש  הארץ  "ברחבי 
החברים במכבי שירותי בריאות", הם אומרים. 
על  נמצא  החרדי  למגזר  הרפואי  "השירות 
ברמה  במכבי  המחוזות  ראשי  של  שולחנם 
בהיבט  והן  הקשב  בהיבט  הן  היומיומית, 
שמקבלי  חשוב  מאוד  המשאבים.  חלוקת 
זה  מרוצים.  יהיו  החרדי  במגזר  השירות 
אם  גם  לכך  נכונים  במכבי  אבל  גדול,  אתגר 
לב  תשומת  בהשקעת  כרוכות  ההתאמות 

ניהולית ומשאבים".
ניכרת  החרדי  במגזר  'מכבי'  של  ההשקעה 
בלב  סניפים  פותחת  מכבי  חרדי:  ריכוז  בכל 
ומרחיבה  השכונות החרדיות בערים השונות, 
צרכי  לפי  ומחוז  מחוז  בכל  השירותים  את 

מאמינים  ב'מכבי'  באזור.  החרדית  הקהילה 
כי המגזר החרדי מבין ברפואה ודורש רפואה 
ראשי  ההיבטים.  בכל  ביותר  הגבוהה  ברמה 
לצרכי  ערוך  לאין  קשובים  במכבי  המחוזות 
המגזר ומתאימים את כלל השירותים בהלימה 
מנגישה  הקהילה.  חיי  אורח  לפי  תרבותית 
את  אינטנסיבי  באופן  ומעבה  השירותים  את 
שירותי הרפואה ללא הפסק. מכבי אף עורכת 
פעילות קידום בריאות בקרב המגזר החרדי על 
מנת להגביר את המודעות לאורח חיים בריא 
משאבים  'מכבי'  משקיעה  כך  ולצורך  יותר 

רבים.
חברי ההנהלה מדגישים, כי ראשי המחוזות 
מתואמים עם רבני הערים והשכונות ופועלים 
הנוגעים  התחומים  בכל  איתם  אחת  בעצה 
יודעים  מכבי  "רופאי  בקהילה.  לרפואה 
שבאפשרותם להתייעץ עם רבנים בכל מקרה 
מהמערך  כחלק  כאשר  הלכתי,  ייעוץ  שדורש 
משתתפים  בו  מיוחד  עיון  יום  אף  יזמנו  הזה 
קליין  הגרמ"ש  של  בראשותו   – רבנים  מאות 
ענפי  על  ומידע  כלים  קיבלו  והם   – שליט"א 
ועוד.  דם  לחץ  סוכרת,  כמו  שונים  רפואה 
בתחומם  בכירים  רופאים  מפי  מועבר  המידע 
במטרה להעשיר את הידע של הרבנים שבהם 
בקו  בחזית  שעומדים  אלו  את  'מכבי'  רואה 
הראשון מול ציבור החברים והם אלו שיכולים 
התערבות  שדורש  במקרה  ולהנחות  להצביע 

רפואית.

מנכ"ל בית חם הרב אריה מונק אירח את ח"כ מלכיאלי 
במרפאת 'בית חם' בירושלים  ח"כ מלכיאלי ששמע 

סקירה על הפעילות וסייר במרפאה הצהיר כי יעמוד לימין 
הארגון ושדרוג השירות בנושאי רווחה  לציבור החרדי

חברי הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג והרב חיים פרוינד 
בראיון: מערכת הבריאות בישראל, הצריכה הרפואית 

בציבור החרדי וההתייעצות עם גדולי הדור  "בשנתיים 
האחרונות הצטרפו למכבי מעל 33 אלף חברים חדשים"

"למנוע טרגדיות קשות"

33,000 חברים חדשים
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הנחה כפולההרודן מקובה – מת
פידל קסטרו מי ששלט בקובה יותר מ-50 שנה, והפך אותה 
למדינה הקומוניסטית הראשונה בחצי הכדור המערבי מת 

בסוף השבוע והוא בן  90 בראיון שיפורסם ב'כל ישראל' 
מספר הגרי"מ לאו על פגישתם הנדירה, הבקשה שקסטרו 

הסכים לה והבקשות שנדחו 

השר דרעי הורה 
לצוות משרדו לאפשר 

לאזרחים להגיש 
בקשת הנחה בארנונה 
על פי הכנסות בכל 

השנה  המשמעות: 
המענק לאברכים 
לא יפגע בבקשות 
להנחות בארנונה 
 דרעי: "רואה 

ערך עליון בצמצום 
הבירוקרטיה לאזרח"

מאת: שי בן מאיר

קסטרו,  פידל  המהפכן:  הרודן  של  מותו 
מנהיג קובה, מת בשבת האחרונה והוא בן 90. 
קסטרו, הוביל את הפלת שלטונו של הגנרל 
פולחנסיו באטיסטה, במהלך המהפכה שהחלה 
באותה  ב-1959.  רק  הצלחה  ונחלה  ב-1956, 
בהגה  והחזיק  הממשלה,  לראש  מונה  השנה 
השלטון עד שנת 2008, אז העביר רשמית את 
בעקבות  זאת  קסטרו,  ראול  לאחיו  השלטון 
בפועל  אך  סבל,  ממנה  המעיים הקשה  מחלת 

המשיך לשלוט במדינה. 
ארצות  הכירה  שלטונו  ימי  בתחילת 
הגיעו  מאוד  מהר  אך  החדש,  במשטר  הברית 
למדינה  קובה  הפכה  ובעקבותיהם  החיכוכים 
קומוניסטית, הראשונה בחצי הכדור המערבי, 
מה שהוביל את האמריקנים לנסות להפיל אותו 
הצלחה.  ללא  אך  בחייו  ולהתנקש  מהשלטון 
תהליך  החל  לשלטון,  עלה  שאחיו  לאחר 
התקרבות לארצות הברית, שכלל גם מפגש עם 

הנשיא ברק אובמה. 
בקובה הייתה קיימת קהילה יהודית, שרובה 
הברית  לארצות  המהפכה  בתחילת  נמלטה 
וכיום נותרו רק שרידים מהקהילה, המנותקים 

כמעט כליל מהאורח החיים היהודי. 
ב'כל  שישי  ביום  שיתפרסם  מיוחד,  בראיון 

אביב  תל  של  הראשי  רבה  מספר  ישראל', 
הגאון רבי ישראל מאיר לאו, על המפגש הנדיר 
שקיים עם קסטרו בשנת תשנ"ד, פברואר 1994 

ועל הקשר המשפחתי שלו לקובה. 
"ביום השני לביקור הגיע אלי הזמנה משליט 
קובה פידל קסטרו, שהוא מבקש לראות אותי", 
משחזר הרב. "הוא קיבל אותי במשרדו בשעה 
21:55 והחזיק אותי בשיחה עד 01:00 בלילה, 

וליווה אותי למעלית". 
דברים,  כמה  מקסטרו  ביקש  כי  מספר  הרב 
ליהודים  להביא  בבקשה  רק  הצליח  אולם 
המצות  בהבאת  זאת  מתנה  כשקסטרו  מצות, 
הברית.  מארצות  ולא  מקסיקו  או  מוונצואלה 
דחה  כשר,  בשר  לייבוא  הבקשה  את  אולם 
לאנטישמיות  יגרום  הדבר  כי  בטענה  קסטרו 
ולהרג יהודים, בעקבות העוני הקשה במדינה. 

מאת: חיים רייך

מנכ"ל  את  הנחה  דרעי  אריה  הפנים  שר 
לאפשר  המקומיות,  לרשויות  להורות  משרדו 
להנחה  בקשה  להגיש  המעוניין  אזרח  לכל 
בארנונה, להגיש את פרטי הכנסותיו לכל שנת 
האחרונים  החודשים  לשלושת  רק  ולא   2016
תשלום  כל  לפיכך,  כה.  עד  נהוג  שהיה  כפי 
הכלכלי  מצבו  בגלל  לאזרח  שניתן  מענק  או 
ואשר היה אמור להינתן כתשלום חודשי וניתן 
לחשבו  יהיה  ניתן  מרוכז,  באופן  השנה  בסוף 

כ-1/12.
לחוק  התיקון  רקע  על  באה  זו  הוראה 
יכולת  מעוטי  לאברכים  ההכנסה  הבטחת 

האוצר,  עם  הסיכום  לפי  לתוקף.  כעת  הנכנס 
האברכים יקבלו בחודש דצמבר לחשבון הבנק 
השנה.  כל  עבור  רטרואקטיבית  מענק  שלהם 
להיווצר להם בעיה בשנת  עלולה  הזה  באופן 
כאשר  בארנונה,  הנחה  לבקש  בבואם   2017
ההכנסות הנבדקות הן ממוצע של 3 החודשים 
השר,  של  החדשה  ההנחיה  לפי  האחרונים. 
ההכנסות יחושבו לפי ממוצע של 12 חודשים 
ובכך המענק הרטרואקטיבי לא יפגע באישור 

ההנחה בארנונה.
שר הפנים אריה דרעי אמר: "אני רואה ערך 
עליון בצמצום הבירוקרטיה לאזרח, ובחובתה 
של הרשות המקומית להקל את העול הכלכלי 

מעל אזרחים מעוטי יכולת". 

דרעי. )צילום: יונתן זינדל פלאש 90(



בני ברק    כ"ט בחשון תשע"ז 30/11/16 1230

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

בנו  יעקב  את  מברך  אבינו  יצחק 
בעת רצון, בברכות אשר ילוו אותו 
ואת בניו – עם ישראל לנצח. בכל 
ברכה טמון פרד"ס – פשט, רמז, דרש 
ומפרשי  חז"ל  ידי  על  נדרש  אשר  וסוד 
"יעבדוך  הינה:  מהברכות  אחת  התורה. 
גביר  הווה  לאומים.  לך  וישתחוו  עמים 
ראשיתו  את  כט'(.  כז',  )בראשית  לאחיך" 
של הפסוק אנו מבינים, שבמאבק בין ישראל 
הניצחון  דבר  של  בסופו  העולם,  לאומות 
מתכוון  למה  אולם  ובניו.  יעקב  של  יהיה 
מדוע  לאחיך",  גביר  "הווה  בברכה:  יצחק 
לעצמם?  "גבירים"  ובניו  הוא  יהיה  שלא 
לאיזה צורך אדם צריך להיות גביר לאחיו? 

ומה יש בזה שכולם יודעים שהוא "גביר"?
וילהלם היה  יוסף  הרב החסיד רבי נחמן 
קודם  תושביה.  ומחשובי  ירושלים  מיקירי 
נסע לצדיקי  עלותו להתגורר בארץ הקודש 
להפרד  כדי  ובאוקראינה,  ברוסיה  אמת 
הנסיעות  היו  היום,  כמו  לא  אז,  ולהתברך. 
מפרכות, ובכל מקום בואו היה שוהה כמה 
ימים, מסתופף בצל האדמו"ר ורוכש תורה 
ודעת במחיצת החסידים. בהגיעו לסטולין, 
שכונה  כפי  ה'ינוקא',  של  מושבו  מקום 
פגש  זי"ע,  ישראל  רבי  הרה"ק  האדמו"ר 

בחסיד ישיש שהחכימו ולימדו חסידות.
מה  ישיש  אותו  לו  סיפר  השיחים  בין 
שבדידו הווה עובדה. היה זה בזמן שה'בית 
כיהן  ה'ינוקא'  האדמו"ר  של  סבו  אהרן', 
הימים  אלו  היו  העדה.  הנהגת  בנשיאות 
של ראשית חודש תשרי והנה כוסו השמים 
בעבים, והגשמים הגיעו מוקדם יותר והיכו 

בכל כוחם.
תוך זמן מועט החל השלג להגליד והפך 
התרבה.  רק  והקרח  פסק  לא  הקור  לקרח, 
הבית  בתוך  הסוכה  הייתה  אז  של  בבתים 
ולא בחצר מאימת הגויים.  היו צריכים רק 
הדאגה  בסכך.  ולכסותו  הגג  את  לפתוח 
חג  ובא  קרב  החסידים,  של  בלבם  כרסמה 
של  עזה  שכבה  כולו  מכוסה  הגג  הסוכות, 
קרח ואיך ניתן לחשוב על הסרתו?  בינתיים, 
השלגים אינם פוסקים ומוסיפים לרדת עוד 

ועוד ושכבות של קרח היו על הגגות.
החלטה  חסיד  אותו  של  בלבו  גמלה 
כדי  ומרצו  כוחו  בכל  יעמול  הוא  נחושה. 
אמר  כדין.  בסוכה  להיות  יוכל  שהרבי 
ועשה. קם וחירף נפשו בקור ובגשם, ברוח 
ניתץ  שבר,  ארוכים,  ימים  משך  ובשלג, 
וריסק כל גרגר של קרח מעל ביתו של הרבי, 
נקי  גג הבית  היה  חג הסוכות,  עד  שבערב 
וראוי להניח עליו את הסכך. בדחילו ורחימו 
באותו  והייתה.  קמה  והסוכה  הסכך  הונח 
יום, לאחר תקופת גשמים ארוכה, התבהרו 

השמים והשמש יצאה על הארץ.
הסוכה  כי  לרבי  לבשר  חסיד  אותו  נכנס 
קמה והיתה. קם הרבי ממקומו במאור פנים, 
שש ושמח, ושאל את החסיד: "מה תבקש?" 
אחד  לבחור  "תוכל  ואמר:  הרבי  והמשיך 
מהשניים: או להיות עימי במחיצתי בגן עדן 

או להשיג עשירות מופלגת לך ולזרעך".
בנחרצות:  ונענה  קלות  החסיד  הרהר 
את  הרבי  לחץ  בעשירות".  בוחר  אני  "רבי, 
לעשירות  יזכה  כי  וברכו  החסיד  של  ידו 
יצא החסיד בראש  ימיו.  כל  יחסר דבר  ולא 
ועשה  לביתו  נסע  הרבי,  של  מביתו  מורכן 
ה'  ברכת  אכן  יום  אותו  מאז  בעסקיו.  חיל 
שרבים  ונגיד,  לגביר  והפך  אותו  העשירה 
הימנו מתת  ומבקשים  על שעריו  מתדפקים 

יד.
רבי נחמן יוסף התפלא על אותו זקן, האם 
הרבי  להיות במחיצתו של  היית מעדיף  לא 
בגן עדן? השיב הזקן ואמר לרבי נחמן יוסף: 
זצ"ל,  הרבי  של  בזכותו  יתברך,  ה'  "זיכני 
קלה  וכי  לאחרים,  להעניק צדקה  יכול  ואני 

היא בעיניך?".
גרוסמן  דוד  יצחק  רבי  מהגאון  שמעתי 
שבמשפחתו,  השמחות  שבאחת  שליט"א 
סיפר אביו זצ"ל, ראש ישיבת פינסק קרלין, 
ירדתי  לא  היום  "עד  בהוסיפו:  זה,  סיפור 
לסוף דעתו של האי חסיד. הרי הוא יכול היה 
לבחור בגן עדן ולשבת במחיצת הצדיק. איך 
יתכן שהעדיף תענוג חולף על תענוג נצחי?"

אביו,  של  מחותנו  קם  הדברים,  לשמע 
זצ"ל,  קנובליך  יוסף  רבי  החסיד  הרב 
מהר"א  האדמו"ר  לכ"ק  ומקורב  חסיד 
עימו.  הצדק  בלהט:  ונענה  זי"ע,  מבעלזא 
שתי  בידי  ניתנו  לו  כן,  נוהג  הייתי  אני  אף 

האפשרויות הללו.
יוסף  ור'  הדברים?  על  אביו  התפלא 
להיות  בוחר  חסיד  אותו  היה  לו  הסביר: 
במחיצת הרבי בגן עדן, את נפשו הציל ותו 
באפשרות  שבחר  משום  דווקא  אולם  לא. 
נפשות  הציל  וצדקה,  עשירות  של  השנייה 
לי  האמן  מזה?  גדול  דבר  לך  היש  רבות. 
מחותני היקר, הוסיף, לא הייתי מהסס לרגע 

ובוחר אף אני כמותו.
זהו הסבר ברכותיו של יצחק ליעקב בנו. 
למרות שכשנכנס יעקב אבינו להתברך היה 
עימו ריח גן עדן, אין הוא מזכיר את ריח גן 
זה. אין הוא מאחל לו שייכנסו יחד לגן עדן 
ואין הוא מברך אותו על העולם הבא. יצחק 
אומר ליעקב בנו: "הווה גביר לאחיך". קח 
את הברכה הזו ותשתמש בה לאחיך, כי עם 

עזרה ליהודי, עם נתינה לזולת, תשיג הכל.
אלא:  גביר,  הווה  לבנו:  יצחק  אמר  לא 
ההשפעות  כל  את  לאחיך".   – גביר  "הווה 
תנצור  לא  ובגשמיות,  ברוחניות  שתשיג 
זאת  כל  תתן  אלא  ללבך,  קרוב  ותשמור 
עבור הזולת, כי בכך תהיה חלק מעם. עם זה 
תצליח לרכוש ערכים ודרגות רוחניות שאין 

להם שיעור.
אמר  זי"ע  מליובאוויטש  הרש"ב  הרבי 
חייב  שיהודי  כשם  ביחידות:  אחד  לחסיד 
כל  מוכרח  כך  יום,  בכל  תפילין  להניח 
יהודי לייחד חמש עשרה דקות ביום לפחות 
למחשבה איך ביכולתו לעשות טובה ליהודי 

בגשמיות או ברוחניות.
עשירותינו היא בחסד שנעשה לאחינו.

הווה גביר לאחיך

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בני ברק

קו"ח למייל:
luach.hechven@gmail.com

)יש לציין עבור משרה 9380(

עובדות למוקד
של קופ”ח כללית

דרושות

● מוקד לנשים חרדיות בלבד
● במקום נגיש בבני ברק

● אינטרנט חסום
● משרת אם
● שכר נאה

● דרושה יכולת מכירתית
● אוירה חרדית נעימה

כסף!
בואי לעשות מזה

אוהבת לדבר?...



רחוב אהרונוביץ 10, מרכז רימונים בני ברק 03-6518811
שעות פתיחה: א - ה: 20:00 - 09:00 ו: 13:00 - 09:00

מהפכת מחירי המשקפיים!

כל המסגרות בחנות
50-100 ש“ח

בס“ד

זוג עדשות דקות 
1.56 + ציפויים עד 

מספר 4/2 -

קופסת עדשות 
מגע חודשיות

6 עדשות

זוג עדשות 
מולטיפוקל דור 

חדש גרמני ליטוש 
אחורי + ציפויים 35&

&45רק -

רק -

390&

רק -

הגיעה קולקציה חדשה של מסגרות 
כולל מסגרות פלסטיק שקוף עם מוטות מתכת דקים



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.
.1 הריף  רח’   |  03-7364441 יוסף’’  ’’מרכז   .19 שמעיה  רח’  אלעד:   03-5755232  .17 קלישר   |  03-5179802  .1 חיים  תורת   |  03-9479944 
03-9099366 ברכפלד: רח רשבי 35   |  אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22 08-6430456| הלל 8 08-6103663  |  רח’ רשבי 15 08-8523639 חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר חסידים 04-9040905.

כמה קרוב, ככה זול

זול מהרגיל לעונההתחזית לחורף:

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
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לסניפי ב"ב 
לפרטים:לעבודה במשמרותעובדים וקופאיותדרושים/ות

052-681-7736

סניף קוטלר 
פתוח במוצ"ש

4 ליטר
סוגים שונים

לא כולל בייבי
1490 מרכך כביסה סוד

30 גלילים
שניב

1990נייר טואלט טאצ'

8 ק"ג
אבקת כביסה

פרסיל
4490

רביעיית 
מגבוני האגיס

1790

1 ליטר
טעמים שונים

ויטמינצ'יק

מריר/חלבי
עלית

חמישיית 
שוקולד

1690

890
1.5X6 ליטר

RC 1990שישיית
עוגות בחושות

400 גר'
אסם

1790
2 ב-

200 גר'
רגיל/מוזהב

פרורי לחם
'מעולה'

4 ב-
חרוזית/טבעות 10

זיתים

בית השיטה

20
3 ב-

1090
3 ב- בלדי

דג מרלוזה
1190

לק"ג

אוקסיג'ן/קליה/
מקסימה ג'ל

3 ליטר
סנו

2490
ליח'

לחמית/
10חטיפי טורטיה

2 ב-
60-250 גר'

אסם אסם

1690
2 ב-

תבשילים/
מאגדות מרק נמס

1090
מעדנות3 ב-

1290
ליח' מלוואח/

בורקס תפו"א/גבינה

1 ק"ג
אריזות

10
ליח' אורז בסמטי

1090
3 ב-

150 גר'
כרמית

מרשמלו
3 ב-
טיטולי האגיס1190

מידות 3-6

70
2 ב-

1090
3 ב-

30 יח'
ארוז

M ביצים
2 ב-
40

1090
מעדנות3 ב-

2790שלישיית פיצה

דג מושט
4 ק"ג ב-בלדי

100

1090
סוגים שונים3 ב-

שקיות שוקולד 
קליק

5 ב-
20

אין סוף הטבות 
ומבצעים 

לחברי מועדון 
ולמצטרפים חדשים 

1090
3 ב-

בד"צ בני ציון
הרב מוצפי

בשר מס' 6/8
3990

לק"ג

גבינה
500 גר'
תנובה

2 ב-
1490

גיל 
בטעמים
125 מ"ל
תנובה

8 ב-
890

מאגדת יופלה 
וניל/מעודן
קוד:52946
759701
תנובה

ליח'
1490

מאגדת יוגורט 
ביו/יופלה טבעי
קוד:53998
761254
תנובה

ליח'
1290

שמיניית 
מיני מילקי/
מיני דני
שטראוס

2 ב-
1690

שמנת 
חמוצה
שטראוס

4 ב-
790

ראובן שמאי

790חמישיית טישו

בלעדי לחברי מועדון!

1 ק"ג
אסלי

990חומוס/חצילים

140X4 גר'
ויליגר

1790 רביעיית נתחי 
טונה בשמן

1090
3 ב-

300 גר'
סוגים שונים

2 ב-סלטי שמיר
10

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי כ"ח-כ"ט חשון 29-30.11.2016
תפו"א לבן 
ארוז

לק”ג
290

₪

בננה

לק”ג
390

₪

פלפל אדום/
צהוב

לק”ג
390

₪

תפוז

לק”ג
390

₪

אבוקדו

לק”ג
490

₪

לימון

לק”ג
490

₪

1090
400 גר'3 ב-

790 מלית דובדבן/קרם 
פטיסייר 'מעולה'

חד פעמי לבן
ר. שמאי

צלחות גדולות 2 ב-
צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-
לפתניות 6 ב-
סלטינה 3 ב-

סכו"ם 3 ב-
890
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