
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי כ' בטבת תשע"ז   18/1/17 גיליון מס' 1092

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

16:27
16:43
16:23

17:41
17:42
17:42

פרשת שמות

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 

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
*בקנייה במקום בלבדמשלוחים לכל חלקי העיר              

הכשרות המהודרת

הכי נעים בעיר
המקום  בשרים על האש

שניצל בפיתה  באגט    לאפה 
מבצע על חם!

על המנגל: 
קבב / בורגר 

/ חזה עוף
חמין וקיגלים 

בימי חמישי

מבצע על חם!
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&18
 בלבד
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 בלבד

&19
 בלבד

90
ש 

לא
 פ

ם:
לו

צי

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה ● עמ' 22-23

כלל חסי„י
בני בר˜

̇ורה לאור ההצלחה˙למו„ 
החל הרישום 

לשנה”ל תשע”ח
לתלמוד תורה כלל חסידי ב"ב 

בהכוונתו של האדמו"ר מביטשקוב שליט"א
)הלימודים בעברית( 

לפרטים ורישום: 052-7626649 
פקס: 0732567830 
3388210@gmail.com

  מזכירת חברה דרושה
 תנאים טובים 

למתאימה!

yakov@kav-itonut.co.il

  ניסיון חובה

נמשכת חשיפת תמלילי שיחות נתניהו 
ומוזס ● רה"מ: "אמשיך להנהיג" ● 

דיווח נרחב / עמ' 24

 "נתניהו יכהן כרה"מ כל 
זמן שהחוק יאפשר"

השיטור העירוני נגד 
אופניים חשמליים

ראש העיר נתן הנחייה לשיטור העירוני לפעול נגד 
רכיבה בלתי חוקית של אופניים חשמליים, הגורמת 
לפגיעות ופציעות שונות  בעקבות כך, נלכד חשוד 

בפריצה / עמ' 10

השתמשו בשטרות 
מזויפים – ונעצרו

שני חשודים תושבי הדרום נעצרו והובאו 
להארכת מעצר, לאחר שרכשו מוצרים בחנויות 
ברח' רבי עקיבא באמצעות שטרות כסף מזויפים 

ונלכדו בתום מרדף / עמ' 16 

העברת שגרירות 
ארה"ב לירושלים / עמ' 26

 ירושלים - 
שגרירה של 

אחדות ושלום 

העברת 
השגרירות יכולה 

לחכות

ד"ר נמרוד גורןניר ברקת 

השר דרעי ל'קו עיתונות':

קו"ח למייל:



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

 500
מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

נוזל כלים סוד

לחמית
1 ק"ג

גבינה צהובה
נעם
360 גר'

מחית סלט פירות
שישיה

טסטר צ'ויס שקדי מרק אסם

בשרים מחפוד

טחינה קמח
אחווה

4 ב-10& 

קטניות מיה

מס' 10 / 7 / 3

ב-

ב-  &15

 &10

 &18 90
ב-

2 ב-19& 

מוצרי 
השבוע לחם 

מלא נייר טואלט

40 גלילים

גבינת תנובה

850 גר'

 &2990
ב-

 &490 &100 5 ב-ב-  &10
מאגדות מולר / דנונה

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

משקה 
אנרגיה בלו

פתי בר גטניו
1.600 קילו

ב-

 &890
ב-

בקניית זוג

 &3990
ב-

חומוס אחלה
750 גר'

מרכך כביסה
סוד

שוקולד אצבעות

1 ק"ג
אסם

בקנית 
זוג

מארז קרלו

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

מקרונים/פתיתים/
פסטה

שניצל תירס / 
נקניקיות
 זוגלובק
2 ק"ג

נשנושים 
בייגל בייגל

ג'אמפ
ליטר וחצי

לקילו

בקנית זוג

בקניית זוג

 &50 4 ב-

בקניית 
זוג

מיץ ענבים 
תירוש
אפרת

מארז פיצה זוגלובק
שלישיה

 &3790

 &1690
ב-

 &50 2 ב-

עוגת גבינה
500 גרם

בורקס תפו"א שף 
טיטוליםהבצק

 &790

קוטג' טרה

מארזי עוגה 
אישית צ'וקטה

עוף שאריתעוף מחפוד
טריטרי

 &2390 &2490

חיטה,  בורגול, 
עדשים, פופקורן, 
חומוס ועוד

5 ב-20& 

3 ב-13& 

5 ב-10& 

3 ב-13& 

מאפיית 
אגמי

גבינה טרה

2 ב-50& 

פרימור
2 ליטר

2 ב-

2 ב-

דג פילה
אמנון (מושט)

אריאל750 גר'
9 קילו

   XL / קליק

5 ב-20& 

שוקולד עלית 
אקסטרה חדש

 &15 3 ב-

לחמישי 
שישי 
בלבד

 &10

נוזל כלים 
"פיירי"

בקניית 
זוג

3 ב-20& 

אינסטנט פודינג

20& 2 ב-

 &1690

 &1890
ב-

 &3990

10& 2 ב-

&8 90
&8 90

ב-

2 ב-29& 

2 ב-17& 

אבקת כביסה

50& קילו 2 ב-

ב-65&  4 ב-20& 

באיכות מפתיעה!

 &1890

 &1990

 &1490
ב- 3 ב-20& 

5 ב-20& 



ש!
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אינטנס קפה 
מחוזק באספרסו אמיתי

לחווית קפה עוצמתית ועשירה



היריד יתקיים אי”ה ביום שלישי כ״ו בטבֿת 24.1.17 בין השעות 14:00-17:30
במרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31, בני ברק.

סדנאות הכנה לראיון עבודה

סדנאות קורות חיים אבחונים

יועצי אבחון והשמה

בני ברק

מגוון משרות איכותיות במסלול אישי ומהיר
ביריד:

<< לגברים בלבד >>



קפה ברזילאי - 100% פולי קפה מברזיל

להרגיש את האיכות,
ליהנות מהטעם.

מחיר

משתלם

שרות הבד״ץ
בכ



ואירועי בוטיק כנסים 
מצדה

M
העדפתכם  לפי  קייטרינג  להזמנת  אפשרות 
בשרי: 'קונקורד' - הרב לנדא / 'לחם בשר'- 
הרב מחפוד. חלבי: 'קפה קפה'- חת"ס פ"ת

מהדרין קונקורד

מול מגדל ב.ס.ר 3

טל: 03-9176644

מצדה 9 בני ברק

M

אירוע שמותיר זכרונות קסומים
מצדה

חדש! מהיום יש מקום לכנסים ואירועי בוטיק

כנסים ואירועי בוטיק

אתם מוזמנים להעניק לעצמכם רגעים שלא יישכחו וליהנות
מאירוע באולם בוטיק עם סטייל חדש ומפתיע! )עד 200 איש(



ויכולים לזכות בעשרות אלפי שקלים
בכל שעה הסכום בכספת עולה ב- ₪500! 

 לטלמסר
03-6060601

ממגוון מוצרי 
החלב של תנובה

את הקוד שעל 
גבי המוצרים

מתקשרים מקישיםקונים

להיתר  בהתאם  בע"מ,  בישראל  חקלאית  תוצרת  לשיווק  שיתופי  מרכז  תנובה  ע"י  נערך  ההגרלות  מבצע 
תירושי. רוני  רו"ח  ובפיקוח   ,1977  – התשל"ז  העונשין,  חוק  לפי  מסחרית,  לפרסומת  הגרלות  לעריכת  הכללי 
המבצע יתקיים בין התאריכים ג' בטבת תשע"ז לבין ד' בשבט תשע"ז )1.1.17 לבין 31.1.17( * בכפוף לתקנון המבצע

*הקוד המופיע על גבי האריזות הוא בין 8 ל- 10 ספרות.



בשר בקר טחון טרי
₪2990רק ב- 

לק״ג

ר י ח מ ת  ו ח פ ת  ו י ר ט ר  ת ו י

עטרה

בני ברק  כהנמן 106 )מול קוקה קולה( טל. 03-7504077
שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:00-23:00 ד׳-ה׳ 07:00-24:00 ו׳ 07:00-13:00 | שירות משלוחים | חניון תת קרקעי חינם!

המחירים בתוקף החל מ- 22.1.17 עד- 28.1.17 בכפוף לתקנון הנמצא בסניף. הרשת יכולה לבטל ולהפסיק את המבצעים ללא הודעה מוקדמת. 
מלאי מינימום 100 יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. ט.ל.ח. אין מכירה 
סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח׳/ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד.

מחלקת הפירות והירקות בכשרות בד״ץ העדה החרדית

בס״ד

מחירי הפירות והירקות מותנים בקניה מעל ₪100 ומוגבלים ל-6 ק״ג / יח׳
מחיר הבשר, העופות והדגים מותנים בקניה מעל ₪100 ומוגבלים ל-6 ק״ג

רק
לק״ג

90
₪2 רק

לק״ג
90

₪ 3
עגבניה / מלפפון /

כרוב לבן / כרוב אדום גזר ארוז / תפו״א לבן / תפו״א לאפיה מגוון פלפלים
)ללא פלפל חריף / בהיר(

רק
לק״ג

90
₪ 1 רק

לק״ג
90

₪ 3
קלמנטינה / תפוז / פמולית

מבצעי המועדון מוגבלים ל-2 יח׳ מכל מוצרמבצעים בלעדיים לחברי מועדון!

הצטרפות
למועדון
הלקוחות

חינם!
בקניה מעל ₪100 ממוצרי החנות

RCQ רביעיית
 )4 יח׳ * 1.5 ליטר(

נייר טואלט
שמורת טבע )48 גלילים(

אקונומיקה
פיסגה )4 ליטר(

שניצל תירס / נקניקיות
זוגלובק )2 ק״ג(

חליטת תה
פומפדור )25 שקיות(

מארז במבה
אסם )17 יח׳ * 25 גרם(

גרעיני תירס
שדות )400 גרם(

רק
ליח׳

90
₪16

רק
ליח׳

90
₪8

פטריות חתוכות
שדות )400 גרם(

00רק
רק₪10

ליח׳
90

רק₪6
ליח׳

90
רק₪34

ליח׳
90

₪24

עוגיות בדלי
תבואות בר )600 גרם(

רק
ליח׳

90
₪8

יח׳
10 ₪רק 390 יח׳

10 ₪רק 390

בירה לבנה
נשר )500 מ״ל(

יח׳
20 ₪רק 5

קטניות / אורזים בוואקום
מיה )500 גרם(

יח׳
18 ₪רק 3

YOLO
בטעמים )גרמים שונים(

יח׳
10 ₪רק 4

סלטי גורמה
שמיר )200 גרם(

יח׳
12 ₪רק רק3

ליח׳
90

₪25
גבינה צהובה סמי

תנובה )600 גרם(

רק
לק״ג

90
₪19

רק
לק״ג

90
₪21

טרי

טרי

כרעיים עוף טרי חתם סופר

חזה עוף טרי חתם סופר

רק
לק״ג

90
₪39 רק

לק״ג
90

₪39
טרי טרי

דג פורל שלם טרי דג לברק שלם טרי

רק
לק״ג

90
₪59

טרי

צ׳אך / שייטל / שפיץ צ׳אך / וייסבארטן עגל טרי עטרה

מבחר סלטי מיקי
)עד 1 ק״ג(

1+2מתנה!

מארז שישיית לחמניות
אנג׳ל

רק
ליח׳

90
₪5
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סלטי גורמה
שמיר )200 גרם(

יח׳
12 ₪רק רק3

ליח׳
90

₪25
גבינה צהובה סמי

תנובה )600 גרם(

רק
לק״ג

90
₪19

רק
לק״ג

90
₪21

טרי

טרי

כרעיים עוף טרי חתם סופר

חזה עוף טרי חתם סופר

רק
לק״ג

90
₪39 רק

לק״ג
90

₪39
טרי טרי

דג פורל שלם טרי דג לברק שלם טרי

רק
לק״ג

90
₪59

טרי

צ׳אך / שייטל / שפיץ צ׳אך / וייסבארטן עגל טרי עטרה

מבחר סלטי מיקי
)עד 1 ק״ג(

1+2מתנה!

מארז שישיית לחמניות
אנג׳ל

רק
ליח׳

90
₪5



 מאת: עוזי ברק

השיטור העירוני של בני ברק החל במבצע 
חשמליים  אופניים  על  רכיבה  נגד  אכיפה 
בניגוד לחוק, בעקבות הנחייה של ראש העיר 
נלכד חשוד,  זייברט. בעקבות כך  הרב חנוך 
לפרוץ  בכוונתו  שהיה  סמוכה,  עיר  תושב 

לבתי מגורים ולבתי עסק.
בסיור שביצע השיטור העירוני לפנות בוקר 
בצפון העיר, התעורר חשד על רוכב אופנים 
חשמליים, וכשזה הבחין ברכב הסיור – הוא 
ניסה להימלט מהמקום. בעקבות זאת, ניהלו 
החשוד,  אחר  מרדף  העירוני  השיטור  אנשי 
שני  ידי  על  האופניים  רוכב  נעצר  במהלכו 
פריצה.  כלי  נתגלו  ברשותו  כאשר  צוותים, 
בבדיקה נמצא, כי מדובר בתושב עיר שכנה, 
בתחום  עשיר'  'עבר  כבעל  למשטרה  המוכר 
הועבר  הוא  זאת,  ובעקבות  רכוש,  עבירות 

לחקירה במשטרת מרחב דן.
טננבוים  אברהם  ודוברה  העירייה  מזכיר 
מסר, כי לא מכבר, בישיבת מועצת העירייה, 
כי  זייברט,  חנוך  הרב  העיר  ראש  הודיע 
תפעל  העירוני  השיטור  באמצעות  העירייה 
אופניים  על  חוקית  בלתי  רכיבה  כנגד 

שונות  לפגיעות  גרמה  שכבר  חשמליים, 
בהולכי רגל, וגם לתוצאות חמורות אחרות.

ראש  הדגיש  מועצה  ישיבת  אותה  בפתח 
מדרכה  על  שהולך  שאדם  יתכן  שלא  העיר, 
לצערנו,  וכיום,  חשמליים,  מאופניים  יסתכן 
בכבישים  שעושים  אופניים  רוכבי  ישנם 
וישנם  רוחם,  על  העולה  ככל  ובמדרכות 
מאוד  קשים  נזקים  להם  שנגרמו  אנשים 
במקומות שונים בארץ, ואף מקרי מוות ר"ל.

בישיבת המועצה מסרו גם מפקד השיטור 
העירוני פקד מאיר סויסה ומנהל אגף האכיפה 
היתר,  שבין  מלכא,  שלמה  מר  והפיקוח 
יוקפד על רכיבה באופניים במדרכות, מעבר 
קסדה,  בלא  רכיבה  באור-אדום,  ברמזורים 
מופרזת  במהירות  רכיבה  אורות  בלי  נסיעה 
התנועה  חוקי  וכלל  התנועה,  כיוון  נגד  או 
והקפדה על רוכב אופניים שגילו פחות מ-16 
ועל תקינות האופניים והתקנת כל האביזרים 

הבטיחותיים הנחוצים והדרושים.
ומ"מ  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש 
בדרכים  לבטיחות  העירונית  הועדה  ויו"ר 
בקריאה  יצאו  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
לציבור הרחב להקפיד על רכיבה באופניים, 
לחוקי  בהתאם  רק  ורגליים,  חשמליים 

התנועה, בעקבות ההחמרה בתחום בתקופה 
ההורים  לציבור  גם  ובקריאה  האחרונה, 
על  ובהקפדה  בהסברה  יד  לתת  והמחנכים 
ובהתאם  המותר  בגיל  רק  צעירים  רכיבת 

לכללי הנהיגה הנכונים בלבד.

 מאת: יאיר קורן

ברק  בבני  המשתתפים  מכלל   47%
לקידום  המיועד  עסק",  "יוזמים  בפרויקט 
יזמים משלב הרעיון עד להקמת העסק, הפכו 
לבעלי עסקים עצמאיים. מדובר בנתון גבוה 
זה  בפרויקט  המשתתפים  לעומת  במיוחד, 
בערים אחרות בארץ, בשש השנים האחרונות.
מוקד  'מעוף',  ידי  על  מופעל  הפרויקט 
פעילות של הסוכנות הארצית לעסקים קטנים 
בני-ברק,  עיריית  בשיתוף  הפועל  ובינוניים, 
לסיוע  ומרבית  ייחודית  פעילות  בשנת  וזכה 

ליזמים ולבעלי עסקים.
מומחים  צוות  בהנחיית  מקיפה,  התכנית 
שנבחר בקפידה, במטרה ללוות יזמים, באופן 
העסק,  להקמת  ועד  הרעיון  משלב  אישי, 
העיסוק.  תחומי  מכל  ליזמים  ומתאימה 
 20 בני-ברק  במעוף  התקיימו  זו,  במסגרת 
קורסים, כשכל קורס מיועד לקבוצה של 24 
יזמים, במשך 56 שעות. בפעילות מעוף בני-
ברק השתתפו בשנת 2016 כאלף יזמים ובעלי 

עסקים.

אינטגרלי  חלק  הינה  מעוף  פעילות 
ממדיניותו של ראש העיר הרב חנוך זייברט, 
לפיתוח מכלול שירותים לתושבי העיר, ובהם 
סיוע ליזמים ולבעלי עסקים, בשיתוף משרד 

רו"ח ידוע. 
ציין  לשם,  תומר  ברק'  בני  'מעוף  מנהל 
נעזרו במעוף ב"ב מאות  כי בשנה האחרונה 
יזמים ובעלי עסקים במגוון רחב של תחומים, 
שעסקים  התברר,  סטטיסטית  ומבדיקה 
'מעוף',  של  והדרכה  יעוץ  ידי  על  שהוקמו 
ברובם, עלו, הצליחו ועשו בס"ד פרי, לעומת 
עסקים שנפתחו בלא הכוונה של מעוף. הוא 
הוסיף, כי, לא לחינם רואה הסוכנות לעסקים 
קטנים ובינוניים צורך ראשון במעלה בפיתוח 
של מערך מעוף בכל הארץ, כאשר בבני ברק 

קיים סניף ייעודי למגזר החרדי.  
הרב  הדגיש  הקרובה  לשנה  בהתייחסו 
ולסיוע  למינוף  דגש  יינתן  כי  לשם,  תומר 
לבעלי עסקים, המעסיקים 5 עובדים ומעלה, 
עסקי,  לפיתוח  ייעוץ  יכללו  והשירותים 
רווחיות  ולהגדלת  נכון  לשיווק  הדרכה 
בתנאים  להלוואות  הגשה  וכמו"כ  העסק, 

וקרנות  מדינה  בערבות  מקרנות  מיוחדים 
נוספות לעסקים קטנים וגדולים, עד סכומים 
ניתנים  מעוף  שירותי  שקלים.  מיליוני  של 
מופעלים  והם  ומסובסדת,  סמלית  בעלות 
של  חברתיים  לשירותים  האגף  עם  בשיתוף 
מנחם  הרב  רה"ע  סגן  שבראשות  העירייה, 
מויאל,  ארלט  גב'  ובהנהלת  אייזנברג,  מנדל 
במטרה לשלב יזמות בלא רקע עסקי בענפים 

עסקיים שונים.
טננבוים,  אברהם  ודוברה  העירייה  מזכיר 
של  הראשונים  בשלבים  כיום  כי  הטעים 
כי עליהם לקבל  הקמת עסק מבינים היזמים 
והעסקים  החברות  וכן  להצליח,  כדי  יעוץ 
באופן  יועצים  מעסיקים  מאוד  הגדולים 
קבוע, אך עסקים קטנים קיימים אינם צורכים 
שירותי יעוץ, דבר שיכול היה להביא למינוף 
העלויות  משום  וזאת  הצלחתם,  ושגשוג 
מתאים  יועץ  והעסקת  באיתור  והמאמצים 
לעסק, ולקושי זה 'מעוף' נותן את המענה של 
התאמת יועץ מקצועי לעסק במחיר מסובסד, 
בתנאים  לעסקים  הלוואות  בהשגת  סיוע  וכן 

נוחים ומתאימים. 

החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

בני ברק10      כ' בטבת תשע"ז 18/1/17 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

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, 
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: אבי גרינצייג

צרכנות: הילה פלאח
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון ליברטי, ישראל פריי, חיים בנשק

מנהל פיתוח פרויקטים: ארי גלהר

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

 החזן של הליגמן: ר' מאיר סובול ז"ל
מאיר  ר'  התפילה  ובעל  החזן  האמת:  דיין  ברוך 
בן  והוא  ביום שישי בשיבה טובה  נפטר  ז"ל,  סובול 
מרדכי  ד"ר  המנצח  של  אביו  סובול,  בפטירתו.    92
סובול, שימש במשך שנים רבות כבעל תפילה בימים 
ביום  גם  ברק,  בבני  'הליגמן'  הכנסת  בבית  הנוראים 

כיפור האחרון עבר לפני התיבה בתפילת נעילה.
זי"ע,  מבילגורייא  המהר"ם  אצל  למד  בצעירותו 
קבוע  מנהג  לו  והיה  מבעלזא,  האדמו"ר  של  אביו 
לשיר אצלו את 'המבדיל' במוצ"ש. לפני שנתיים קרא 
לו הרבי מבעלזא, קיבלו בסבר פנים יפות ושמע ממנו 
כי  בהספדו  סיפר  סובול  מרדכי  הד"ר  בנו  זיכרונות. 
הזיכרונות  את  העלו  כאשר  מרטיט"  זה מעמד  "היה 
אהבת  הייתה  למנוח  כי  סיפרו  מכריו  ימים.  מאותם 
תורה, הוא קבע עיתים ללמוד בבית הכנסת מידי יום 

ביומו, והייתה לו קביעות עם רב בית הכנסת.
הלווייתו נערכה ביום שישי, ויצאה מביתו ברחוב 
הליגמן  הכנסת  בית  דרך  ברק  בבני  קוטלר  הרב 
נטמן,  - שם  ירקון  העלמין  לבית  עקיבא  רבי  ברחוב 

בהשתתפות בני משפחתו וקהל רב.

 'לחיים': דגל התורה חגגה עם הסגן
בעיריית  האחרון  בחמישי  התקיים  'לחיים'  מעמד 
ומנהל  העיר  ראש  לסגן  הבת  הולדת  לרגל  ברק,  בני 
מנחם  התורה',  'דגל  של  המוניציפלית  המחלקה 

שפירא.
ציבור  אישי  בהשתתפות  בלשכתו  נערך  ה'לחיים' 
משה  ח"כ  התורה'  'דגל  תנועת  יו"ר  ובהם:  רבים, 
מזכ"ל  אשר,  ויעקב  מקלב  אורי  הכנסת  וחברי  גפני 
סיעת ש"ס חה"כ יגאל גואטה, נאמני ביתם של גדולי 
ישראל דוד שפירא, יענקי קנייבסקי ומוטי פאלי, ראש 
וסגנו  רובינשטיין  אברהם  מ"מ  זייברט,  חנוך  העיר 
בכירי  ברק,  בני  עיריית  מועצת  חברי  דדון,  אליהו 

ועובדי העירייה ואורחים נוספים. 

 מהנדסי 'מי כרמל' סיירו ב'מי ברק'
תאגיד  שמוביל  המתקדמת  והמקצועות  החדשנות 
המים 'מי ברק' בכל הקשור לתשתית המים בבני ברק 
וחגים  בשבתות  מתקדמת  עצמאית  מים  ולאספקת 
דוגמה למופת בקרב  חירום, מהווים  גם בעתות  כמו 
כלל תאגידי המים אשר מבקשים מפעם לפעם ללמוד 
הגיעו  לכך  בהתאם  ברק'.  'מי  של  העבודה  משיטות 
כרמל'  'מי  המים  תאגיד  מהנדסי  כלל  שעבר  בשבוע 

מחיפה לסיור מקצועי מקיף בבני ברק.
בפתח הסיור נחשפו המהנדסים החיפאים לפרויקט 
'מי  בתאגיד  הבנים,  בהר  המרכזית  האגירה  בריכת 
בריכת  הקמת  לקראת  אלו  בימים  עומדים  כרמל' 
אגירה גדולה בשכונת נווה שאנן בחיפה, כך שהמודל 
סייעו  ברק'  'מי  מהנדסי  שרכשו  והידע  הבני-ברקי 

להם רבות.
הסביר  צלניק,  דוד  ברק',  'מי  המים  תאגיד  מנכ"ל 
ואפיונה,  העיר  של  ייחודה  את  כרמל'  'מי  למהנדסי 
ופירט את הליך עמידת התאגיד באתגרים המקצועיים 
החיפאי  התאגיד  מנכ"ל  הודה  הסיור  בתום  הרבים. 
מר אברהם סתיו למנכ"ל תאגיד 'מי ברק' על האירוח 

והסיור הלימודי המרתק.

המשתתפים בפרויקט נהפכו 
לבעלי עסקים

יזמים רבים במגוון תחומי עיסוק, פתחו עסקים מצליחים, בעקבות השתתפות 
בפרויקט 'יוזמים עסק' של 'מעוף'  

השיטור העירוני נגד אופניים חשמליים
ראש העיר נתן הנחייה לשיטור העירוני לפעול נגד רכיבה בלתי חוקית של אופניים 
חשמליים, הגורמות לפגיעות ופציעות שונות של הולכי רגל  בעקבות כך, נלכד 

חשוד בפריצה

ציוד לפריצה שנתפס אצל החשוד



* פרס זה מותנה וכפוף להוראות תקנון המבצע ולפרטים המובאים בתקנון ביחס לפרס זה. המבצע "המכירה הסינית" והתחרות שתתקיים במסגרתו ועל פיה ייקבעו הזוכים, נערכים בכפוף לתקנון המבצע. 
תקנון המבצע נמצא באתר  osem.co.il וכן במשרדי עורכת המבצע, אסם השקעות בע"מ, ברחוב רימון 2, אזור התעשייה חבל מודיעין. )להלן: ״תקנון המבצע״( ההשתתפות במבצע והפרסים שיכול ויינתנו 
על פיו מותנים ותלויים במספר האריזות מהמוצרים המשתתפים במבצע )ובשמירתן(, הכל כמפורט בתקנון המבצע כאמור. המבצע ייערך בין התאריכים 03.01.2017-14.02.2017 )ה׳ בטבת - י״ח בשבט תשע״ז(. 
למען הסר כל ספק יובהר כי מוצרי גלידה והמוצרים הנמכרים תחת המותגים ״טבעול״, ״מטרנה״ ו״דוגלי״ אינם נכללים במבצע. כל התמונות המוצגות בעלון זו הינן להמחשה בלבד. כמו–כן יובהר כי כל המפרטים הטכניים 
של הפרסים והשווי המוערך שלהם המוצגים בעלון נמסרו על ידי ספקי הפרסים ומיועדים להתרשמות בלבד, ולאסם )ולגורמים נוספים שמטעמה(, אין כל אחריות ביחס לפרסים, בהתאם להוראות התקנון. ט.ל.ח.

mechiras@gmail.com - לקבלת עלון המבצע שלחו מייל ל

פעם רביעית

זו כבר מסורת
הסינית      המכירה 

מגשימה חלומות לכל המשפחה

חדר
פליימוביל

שווי הפרס: 10,000 ₪

אריזות 10
מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 414

משחקי
קופסא

אלקטרוניים
אריזות 5

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 412 שווי הפרס: 250 ₪

אופניים
אריזות 7חשמליים

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 413 שווי הפרס: 3,500 ₪

חדר
ילדים

קומפלט
אריזות 7

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 415 שווי הפרס: 5,800 ₪

עגלת
תינוק
YOYO

אריזות 5
מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 416 שווי הפרס: 2,200 ₪

עוזרת בית
אריזות 10לשנה

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 407 שווי הפרס: 13,000 ₪

GUESS שעון
יוקרתי
לגבר

אריזות 7
מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 409 שווי הפרס: 2,000 ₪

שובר לרכישת
תכשיטים בחנות 

איצקוביץ
אריזות 7

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 408 שווי הפרס: 6,500 ₪

שובר
אריזות 5לרכישת בגדים

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 410 שווי הפרס: 500 ₪

שובר לרכישת 
חליפה 

ברשת בגיר
אריזות 7

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 411 שווי הפרס: 1,500 ₪

מקפיא
מגירות
BAYERE

אריזות 7
מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 405 שווי הפרס: 1,650 ₪

מעבד מזון 
בשילוב מיקסר 

אריזות 7מג׳ימיקס
מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 406 שווי הפרס: 3,800 ₪

מכונת
כביסה

מבית סמסונג
אריזות 7

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 404 שווי הפרס: 2,790 ₪

מערכת
ספות

יוקרתית
אריזות 10

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 402 שווי הפרס: 6,400 ₪

שנדליר
לסלון
5 קנים

אריזות 7
מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 403 שווי הפרס: 2,500 ₪

קוד הפרס: 401
5 אריזות ממוצרים אלה בלבד <<

)אריזה אחת מכל מוצר(

50,000₪
50,000במזומן

מרק נמס עגבניות
95 גר'

שקדי מרק
400 גר'

אבקת מרק עוף
400 גר'

קמח שמרים
1 ק"ג

רוטב סויה סיני
600 מ"ל

חייגו 03-94-11-444
אוספים אריזות < בוחרים חלומות < מתקשרים < עונים נכון ומהר על 3 שאלות < זוכים במתנות*



בני ברק כ' בטבת תשע"ז 121218/1/17

מרן הגר"ח שינה ממנהגו 
לכבוד הלומדים מחו"ל 

אבל בקהילת חב"ד

קבלת פנים חמה ומרגשת על ידי מרן שר התורה, גדולי 
ישראל ובכירי עיריית בני ברק למשלחת של מאות לומדי 

'ירחי כלה' שהגיעו מארצות הברית לביקור בבני ברק 

הגאון רבי מרדכי בלינוב 
זצ"ל, אביו של רב מרכז העיר 
ב"ב הגרי"י בלינוב, ומנהל 

הרוחני של ת"ת חב"ד בב"ב 
הגר"י בלינוב, נפטר לאחר 

ייסורים כשהוא בן 79 

מאת: עוזי ברק

300 משתתפי 'ירחי כלה' של הנהלת אגודת 
לימוד  לקביעת  המגיעים  שבארה"ב,  ישראל 
עיה"ק,  בירושלים  שלם  שבוע  במשך  תורה 
פתחו לראשונה את ביקורם בישראל - היישר 
והחסידות  התורה  בעיר   - התעופה  משדה 
שר  מרן  של  ברכתו  את  קיבלו  שם  ברק,  בני 
התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, על כך שהם 

קובעים עתים לתורה בארץ ישראל. 
כבר בהגיעם לבני ברק, הם נתקבלו בקבלת 
לכבודם  שערכה  ומרגשת  מרשימה  פנים 
ויז'ניץ,  ציפורי  במלון  ברק  בני  עיריית 
חנוך  הרב  העיר  ראש  של  בהשתתפותם 

זייברט, ומ"מ הרב אברהם רובינשטיין.
נתקבלה  מארה"ב  שהגיעה  המשלחת 
ולמרות  לדרמן,  בבית-הכנסת  רבה  בלבביות 
שאין דרכו של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי 
וזאת  מהרגלו,  שינה  הפעם  קהל,  בו  לקבל 
את  שעזבו  לאנשים  הגדולה  חיבתו  בשל 
תורה  בלימוד  להתעלות  בארה"ב  עסקיהם 

במסגרת ירחי כלה בארץ-הקודש.
יו"ר ה'ירחי כלה' הגאון רבי שלמה גוטסמן 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  ברכת  את  הביא 
הנאספים  "לכבוד  הלשון:  בזה  שטיינמן 

ב'ירחי כלה' ברוכים הבאים בשם ד', שמחתי 
בירושלים,  לימוד  לימי  מתכנסים  כי  לשמוע 
אך נבצר ממני להשתתף עמכם כבשנים עברו, 
תורה  לימוד  מעלת  על  דיברנו  כבר  ובעבר 
וחיזוק  התחדשות  נותן  שזה  ישראל,  בארץ 
בירושלים וב"ה שאתם זוכים לזה גם השנה".

עמד  האורחים,  לציבור  ברכה  בדברי 
רבי  הגאון  אלחנן  רמת  שכונת  של  רבה 
עולי  הבאים  היות  על  זילברשטיין,  יצחק 
וכל  בירושלים,  לרגל  לעולים  בדומה  רגל, 
ודוגמא  ברבים,  שמים  שם  בקידוש  זאת, 
אנשים  של  בארה"ב,  אחרים  יהודים  להמוני 
ולעסוק  אחר  עניין  מכל  להינתק  שמבקשים 
בלימוד  בעליה  רק  ובהתלהבות  בהתמדה 

התורה.
'אור  ישיבת  מראשי  מן,  אליהו  רבי  הגאון 
כתורת  תורה  אין  מהות  את  הסביר  ישראל', 
ישראל המחכים,  ואווירא דארץ  ישראל  ארץ 
אלא  מזג-אוויר,  של  הגשמי  במובן  זה  שאין 
ולכך  ובקדושה,  בתורה  הגדוש  האוויר  של 
ההשפעה הגדולה לבאים מארץ הגולה לקבוע 
בירכם  דבריו  כשבסיום  בארץ,  תורה  לימוד 
מסירותם  בזכות  כי  קנייבסקי,  הגר"ח  מרן 
המה  יזכו  התורה,  לימוד  לקביעת  הייחודית 

ובני ביתם, לשפע ברכות ולכולי דמיטב.

מאת: עוזי ברק 
ברוך דיין האמת: אבל בקהילת חב"ד בבני 
פטירתו  על  המרה  הבשורה  הגיעה  עם  ברק, 
של הגאון רבי מרדכי בלינוב זצ"ל ביום רביעי 
שעבר, לאחר שנזדכך בייסורים קשים ומרים, 

כשהוא בן 79 בפטירתו.
בשנה האחרונה אושפז הרב בלינוב בבית 
וכאמור,  ומונשם,  מורדם  כשהוא  החולים 

ביום רביעי בלילה השיב את נשמתו ליוצרה.
וזכה  תרח"צ  בשנת  נולד  זצ"ל  המנוח 
להיות מראשוני שלוחי הרבי מחב"ד למרוקו, 
היה מגדולי הפוסקים באירופה למעלה מיובל 
צרפת,  ליובאוויטש  כראב"ד  ושימש  שנים 
ב"ב  בעיר  להתגורר  עבר  האחרונות  בשנים 
ברחוב חזון איש, סמוך לבניו. בבני ברק נהג 
'אשלג'  המדרש  ובית  הכנסת  בבית  להתפלל 

בעיר וחיבר ספרים רבים ושו"תים בהלכה. 
זכה לבני בני בנים תלמידי חכמים ההולכים 
בדרך ישראל סבא, בנו הגאון רבי יוסף יצחק 

משמש כרב מרכז העיר בני ברק, ראש כולל 
'פעמי יעקב' בבני ברק וחתנו של רב העיר בני 
ברק הגרי"ל לנדא, בנו הרב ירחמיאל משמש 
בבני  חב"ד  תורה  תלמוד  של  הרוחני  כמנהל 
ברק, הבן הרב מנחם מענדל הוא שליח חב"ד 
בצרפת, הרב ישראל הוא ראש כולל 'בעל שם 
טוב' וראש לשכת הכשרות של אביו בצרפת 
ואילו הרב אברהם אשר בלינוב מכהן כראש 
הם  חתניו  באלעד.  תמימים  תומכי  ישיבת 
הרב שמואל לבקובסקי - ר"מ בישיבת תומכי 
מאיר  יצחק  יוסף  והרב  ברונואה,  תמימים 
יד  בישיבת  ור"מ  סיני  כולל  ראש   - טייכטל 

מרדכי בפריז.
הלווייתו יצאה ביום חמישי בשעה 11:00 
בבוקר, מביתו ברחוב חזון איש בבני ברק דרך 
בית הכנסת חב"ד ברחוב רש"י 26 בני ברק, 
ומשם  בירושלים  'שמגר'  ההלוויות  בית  אל 
ל'הר הזיתים', בהשתתפות בני משפחתו, קהל 

רב, אישי ציבור ורבנים. 

משתתפי 'ירחי כלה' בביהכנ"ס לדרמן

ההרשמה בעיצומה: 072-370-4319
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

בואו ללמוד אצל המרצים הטובים בישראל 
שנה שלישית ברציפות!

לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה-תשע"ז

 תואר ראשון במשפטים )עריכת דין( 
 תואר ראשון במנהל עסקים עם מגוון התמחויות:

    חשבונאות | מימון ושוק ההון | מערכות מידע
    שיווק ופרסום | ניהול משאבי אנוש

 תואר ראשון בריפוי בעיסוק
 תואר ראשון בהפרעות בתקשורת

 תואר ראשון בחינוך וחברה

כ"ג שבט תשע”ז
19.02.2017

המכינות לגברים 
מתחילות!

להתחלה
לחץ כאן

חושב ללמוד לתואר?

אתה לא רוצה
לפספס את השנה הזו!



21,004 חברים חדשים הצטרפו בשנה האחרונה אל מכבי שממשיכה להוביל 
מול הקופות האחרות זה השנה השנייה במאזן חיובי

הצלחה  רושמת  בריאות  שירותי  מכבי 
אדירה כאשר סיימה את שנת 2016 במאזן חיובי 
אליה.  שהצטרפו  חדשים  חברים   21,004 של 
ובמהלך השנתיים האחרונות רושמת מכבי בבני 
ברק עליה עקבית עם 1,779 חברים חדשים נטו, 
כאשר את המאוחדת עזבו 2,774 חברים ונשארו 

עם 286 חברים חדשים נטו.
מחוז  ראש  מנצחת  הגדולה  ההצלחה  על 
המרכז, הגב’ דבורה חסיד, שחוללה את מהפכת 
הבריאות בבני ברק עם פתיחת המרכז הרפואי 
הגדול והראשון מסוגו בארץ ברחוב רבי עקיבא, 
הרפואה  בתחום  השירות  מהפכת  על  וחתומה 
בבני ברק, הן בפתיחת מרכזים חדשים ופריסת 
השירותים  הנגשת  תוך  יותר,  רחבה  שירותים 
לכל חבר וחבר בעיר, והן ברמת השירות כאשר 
הרפואה  שירותי  את  להוביל  ממשיכה  מכבי 

המתקדמים והמקצועיים ביותר. 
ראש המחוז אף זכתה לתמיכתם של ראשי 
המגזר החרדי, כאשר השר ליצמן התבטא במעמד 
חנוכת המרכז הרפואי הגדול ברבי עקיבא כי אין 
ספק שמדובר במהפך של ממש בתחום הרפואה 
את  שמובילה  זאת  היא  מכבי  וכי  ברק,  בבני 
עושה  ״כשמכבי  ברק.  בבני  הבריאות  מהפיכת 
ביותר.  זה בצורה הטובה  היא עושה את  משהו 

ממנה יראו וכן יעשו הקופות אחרות״. 
גפני,  משה  הרב  הכספים,  ועדת  יו״ר 
במדינה  אזרח  שכל  בגלוי  מצהיר  הוא  כי  ציין 
ביותר  יודע שמכבי מובילה את השירות הטוב 

לחבריה. 
סגן שר החינוך, הרב מאיר פרוש, ציין כי 
הנהלת מחוז המרכז הציבה רף גבוה וסטנדרטים 
כי  הוכיחה  היא  וכי  בישראל,  ברפואה  חדשים 
ניתן לשלב בין רמה גבוהה של שירותי רפואה 
בני  העיר  תושבי  של  החיים  לאורח  והתאמתם 

ברק. 
ראש עיריית בני ברק, הרב חנוך זייברט, 
ציין כי תושבי בני ברק חבים הכרת הטוב לראש 
״אין  בעיר.  מובילה  שהיא  המהפכה  על  המחוז 
ברק,  בבני  רפואית  מעצמה  היא  שמכבי  ספק 
והעובדה שכ-50% מתושביה חברים בה מראה 

על האמון שתושבי העיר רוכשים למכבי״.
מספר  הלאומי,  הביטוח  נתוני  לפי 
המצטרפים נטו )חישוב המצטרפים פחות מספר 

על  עומד  האחרונה  בשנה  למכבי  העוזבים( 
היה  שעברה  בשנה  השוואה,  לצורך   .21,004
מספר המצטרפים 11,235. תוך שנה בלבד מספר 

המצטרפים נטו כמעט הכפיל את עצמו.

מהפך בשירותי הרפואה בעיר

בריאות  מהפיכת  רושמת  ברק  בני  העיר 
של ממש. ראש מחוז המרכז, הגב’ דבורה חסיד, 
השקיעה  בריאות  שירותי  מכבי  כי  מציינת 
במהלך השנה האחרונה בבני ברק משאבים רבים 
השירותים,  בפריסת  הן  הרפואה,  תחומי  בכל 

במסגרתה פתחה מכבי מרכזים רפואיים חדשים 
ברחבי העיר ובראשם את המרכז הרפואי הגדול 
 30 מעל  מכבי  הוסיפה  וכן  ברק.  בני  במרכז 
בכל  שם  בעלי  מומחים  כולם  חדשים,  רופאים 
חדישים  המרכזים  רחבה.  בפריסה  התחומים, 
שירותי  מגוון  בהם  וניתנים  ביותר  ומרווחים 

רפואה מתקדמים ומקצועיים. 
מכבי ממשיכה במלא העוצמה להוביל את 
סדר היום הבריאותי והשיקה את עולם הילד - 
רחב  רפואי  מענה  בתוכו  הכולל  הגדול  המרכז 
ביותר בכל הקשור לרפואת הילדים. הגב’ חסיד 
מדגישה, ״החלטנו לרכז את כל תחומי רפואת 
הילדים תחת קורת גג אחד על מנת להקל על 
״עולם  ממוקם  בו  המבנה  והילדים.  ההורים 
אווירה  להשרות  כדי  בקפידה  תוכנן  הילד״ 
לקבל  המגיעים  הילדים  על  ושמחה  רוגע  של 
משחקים,  ממוקמים  ההמתנה  במרחבי  שירות. 

הצבעוניות ואזורי ההמתנה והשירות מותאמים 
לילדים. בשורה זו שמכבי מביאה לציבור בבני 
ברק הינה מהפך בגישה, בנתינת מערך שירות 
הוליסטי לילדי בני ברק״. ראש המחוז מדגישה 
עשרות  בכל  ילדים  רופאי  פזורים  במקביל  כי 

המרכזים הרפואיים והמרפאות ברחבי העיר.
תנופת הצמיחה של מכבי בשנה האחרונה 
הבריאות  קידום  בפעילויות  גם  מתבטאת 
יוזמת ברחבי העיר, שמטרתן  המגוונות שמכבי 
לעודד את הבני ברקים לאמץ אורח חיים בריא 
״זה לא  נכונה.  ותזונה  גופנית  בשילוב פעילות 
״הושקעו  המחוז,  ראש  הדגישה  מאליו״,  מובן 
להביא  מנת  על  ויצירתיות  עבודה  המון  כאן 
לתושבים את הרמה הגבוהה ביותר של שירותי 

הרפואה תוך התאמה והנגשה לאורח חייהם״
שירותי  את  משמעותית  הרחיבה  מכבי 
הרפואה בבני ברק. במרכז החדש ברבי עקיבא 
פועלת מרפאת נשים תורנית למקרים דחופים, 
ללא צורך בקביעת תור מראש, עד השעה 22:00 
רפואה  לשירותי  מוקד  פועל  כמו״כ,  בלילה. 
דחופה בשעות הערב עד השעה 22:30 בלילה. 
כך שחברי מכבי תושבי העיר והסביבה יכולים 
הרפואי  במרכז  דחופה  רפואה  שירותי  לקבל 
בבני ברק ולא צריכים ללכת למיון על כל דבר 
במסגרת  כי  המחוז  ראש  יזמה  כמו״כ,  קטן. 
במרכז  המשרד  שירותי  יפעלו  השירות  שיפור 
 22:30 השעה   עד  עקיבא  רבי  ברחוב  הרפואי 

בלילה, לרווחת חברי מכבי תושבי העיר.
התרחב  האישה  בריאות  תחום  גם 
לבריאות  המרכז  פתיחת  עם  משמעותית 
האישה בו ניתנים מירב שירותי רפואת הנשים, 
והמאובזר בטכנולוגיה המתקדמת ביותר לרווחת 
חיי  לאורח  מושלמת  התאמה  תוך  המטופלות, 

הקהילה החרדית.
לצורכי  קשובה  ברק  בבני  מכבי  הנהלת 
מכבי  הנהלת  מאפשרת  כך  לצורך  הציבור, 
מידי יום רביעי אחה״צ דלת פתוחה בה יכולים 
המרחב  הנהלת  עם  לשיחה  להגיע  החברים 
ולהעלות את פניותיהם ובקשותיהם. כל בקשה 
כאשר  שבהן,  החריגות  גם  ברגישות,  נבחנת 

הנהלת מכבי משתדלת לתת מענה מושלם לכל 
בקשה.

הסכמים עם בית החולים 
מעייני הישועה

בית  עם  הסכמיה  את  הרחיבה  גם  מכבי 
החולים בעיר, על מנת לייעל ולשפר את השירות 
לחברי מכבי הניתנים בבית החולים. במסגרתם 
ביה״ח  בין  אסטרטגיים  פעולה  שיתופי  נבחנו 
הפורה  הדיאלוג  המשך  על  הוחלט  למכבי. 
של  הרפואה  שירותי  והנגשת  הקשרים  לקידום 
בית החולים לכלל חברי מכבי תושבי בני ברק 

והסביבה.
ראש המחוז מציינת כי חברי מכבי יכולים 

ליהנות משירותי הרפואה הקיימים בבית החולים 
לסוגיה,  כירורגיה  הבאים:  רפואיים  בטיפולים 
הדמיה  קרדיולוגיה,  נשים,  רפואת  ילדים, 
אונקולוגית וכל שאר השירותים הכלולים בסל 

הבריאות ואשר ניתנים בבתי החולים.
להעלאת  הפעילות  במסגרת  לאחרונה 
המודעות לביצוע בדיקת ממוגרפיה, נערך בבית 
האישה  בריאות  כנס  הישועה  מעייני  חולים 
הקורס  במהלך  בריאות.  שירותי  מכבי  בשיתוף 
מועברות הרצאות מרתקות ע״י מומחים מטעם 

מכבי ובית החולים מעייני הישועה.

שת״פ עם עיריית בני ברק

פעילות  מקיימת  בריאות  שירותי  מכבי 
מוגברת בתחום קידום הבריאות, בשיתוף מלא 
עם עיריית בני ברק. לאחרונה אף לקחה מכבי 
חלק במסגרת קורס אוריינות רפואית בהרצאות 
ערים  רשת  מטעם  זה  קורס  ברק.  בני  לנשות 

בריאות ואגף הרווחה בעיריית בני ברק. 
״כל התכנונים והביצועים של מכבי בבני 
לקבל שרות  המטופל  לצורך של  מכוונים  ברק 

מקצועי, זמין וביחס אישי, חם ומהיר.״ 
ראש העיר, הרב חנוך זייברט, מעלה תמיד 
על נס את ההשקעה של מכבי שירותי בריאות 
לשיפור  מביאה  ״מכבי  כי  ומציין  ברק.  בבני 
השירות לתושבים ומחזקת את בריאות העיר״. 

ממשיכים במלא העוצמה: מנתוני הביטוח הלאומי לשנת 2016 שהתפרסמו 
השבוע עולה:

נטועזבוהצטרפו
446826891779מכבי

30602774286מאוחדת
17652261-496כללית
8612430-1569לאומית

נתוני ביטוח לאומי בני ברק 2016-2015 

בני ברק בחרה מכבי

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן נואם בחנוכת המרכז 
הרפואי בבני ברק

חנוכת המרכז הרפואי הגדול של מכבי, ברח׳ רבי עקיבא. מימין לשמאל: מנהל השיווק למגזר החרדי הרב משה שלזינגר, 
מנכ״ל מכבי מר רן סער, ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט, חברי הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג והרב חיים 

פרינד, יו״ר עזר מציון הרב חנניה צ'ולק וראש עיריית ביתר עילית הרב מאיר רובינשטיין

מנכ״ל מכבי רן סער נואם בחנוכת המרכז הרפואי
 בבני ברק
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הוכתר אדמו"ר 
בחסידות 'צאנז 

ז'מיגראד'
האדמו"ר ר' סיני הלברשטאם, בנו של 
האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' ונכדו 

של בעל ה'אריה שאג', הוכתר בסעודת 
ההילולה להשלים את מקום אביו ולהנהיג 

את קהל החסידים

מאת: עוזי ברק

בחצר חסידות צאנז ז'מיגראד 
את  לאדמו"ר  מינו  ברק,  בבני 
בעל  האדמו"ר  של  הגדול  בנו 
שנפטר  זצ"ל,  חיים'  ה'ביכורי 

לפני כחודש בפתאומיות.
בצורה  השבוע  נעשה  המינוי 
סעודת  בעת  שני,  ביום  רשמית 
'קונטיננטל'  באולמי  ההילולה 
לזכר סבו האדמו"ר 'בעל האריה 
שאג' שנפטר לפני כעשר שנים.

בהשתתפות  נערכה  ההילולה 
זמיגארד'  'צאנז  חסידי  קהל 
ובהשתתפות רבנים ואדמו"רים. 
האדמו"ר  כובד  האירוע  במרכז 
דברים  לשאת  מטשאקאווא 
ובסיום  ההילולה  בעל  לזכר 
דבריו הכתיר את הבן הרב סיני 

ה'ממשיך'  להיות  הלברשטאם 
בחסידות,  אביו  מקום  ולממלא 
הקהל  כל  דבריו  בסיום  ומיד 
לאדמו"ר  טוב'  'מזל  איחל 

החדש.
ל'קול העיר'  בחסידות סיפרו 
צעיר  בחור  הוא  סיני  הרב  כי 
שלא חיפש שררה, אך האדמו"ר 
המקושר  מטשאקאווא, 
משפחתית לאדמו"ר זצ"ל, מינה 
מנת  על  הרבנים  בהוראת  אותו 
בית  ואת  החסידות  את  שיצעיד 

המדרש עבור קהל החסידים.
ביום רביעי כ"א טבת, בשעה 
20:30 תתקיים עצרת השלושים 
חיים'  ה'ביכורי  בעל  לאדמו"ר 
זצ"ל ותיערך עצרת מספד וקינה 
בבית  מצווה  סעודת  בשילוב 

המדרש ברחוב מינץ בבני ברק

מתקין מרזבים נפל 
מקומה שלישית

פועל חרדי איבד את שיווי משקלו במהלך עבודתו, צנח מגובה של שלוש 
קומות ונפצע בינוני  לאחר טיפול ראשוני פונה ל'תל השומר'

 מאת: עוזי ברק

פועל, חסיד בעלזא כבן 60, נפל מגובה של כשלוש קומות 
ברחוב בן זכאי בבני ברק - ונפצע באורח בינוני. 

בעת  הצהריים,  בשעות  שעבר  רביעי  ביום  אירע  האירוע 
השלישית,  בקומה  מרזבים  בהתקנת  עסוק  היה  שהפועל 

ומסיבה שאינה ברורה איבד את שיווי משקלו, נפל ונפצע. 
למקום,  שהגיעו  ברק  בני  מסניף  הצלה  איחוד  מתנדבי 
העניקו לפצוע טיפול ראשוני והוא פונה בניידת טיפול נמרץ 

של מד"א לבית החולים 'תל השומר'.
ר'  ברק,  בני  הצלה'  'איחוד  של  האופנועים  יחידת  חבר 
רב  נפל מגובה  סיפר: "המתקין  בזירה,  אהרון אולמן שהיה 
היה  הפצוע  עצמים.  כמה  בעוד  הקרקע  אל  בדרכו  ונחבל 
לו  הענקנו  ובגפיו,  בראשו  קשים  מפצעים  סבל  אך  בהכרה, 
טיפול ראשוני עד לזמן הגעת טיפול נמרץ שפינה אותו לבית 

החולים תל השומר". 
הציבור מתבקש לעורר רחמי שמים על הפצוע אשר בן חיה 

מרים לרפואה שלמה בתוך כל שאר חולי עמך בית ישראל.

גם בקרית הרצוג

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק, 

יש לך רופאי ילדים

ועוד רופאים רבים בעשרות מרפאות
ובתי רופאים של מכבי ברחבי העיר!



תקנה חכם
SMART  תתקין

והטלפון שלך מוגן יותר!
רק ₪5 לחודש

נשמרים בשלושה צעדים:

אפליקצית ההגנה המתקדמת ביותר

שבוע ראשון חינם

<1>
מורידים את אפליקצית  

'כשר פליי' מחנות 
האפליקציות גוגל פליי 

<3>
נהנים מהגנה מושלמת
עם חנות אפליקציות 

ודפדפן מסונן

<2>
מתקינים על 

המכשיר 
ומשתמשים חכם

בס"ד



בני ברק כ' בטבת תשע"ז 121618/1/17

צעק לשוטר "ערבי רשע" 
– וישלם 20,000 שקל  

השתמשו בשטרות 
מזויפים – ונעצרו 

אחרי מרדף
עובד בעסק בבני ברק השמיץ שוטר 
בעת החרמת סחורה בעסק ברחוב בן 
יעקב וזעק לעברו "מי אתה, ערבי 
בכלל"  בעקבות הפצת תיעוד 

מהאירוע ולאחר שהורשע חייב אותו 
בית משפט לשלם 20,000 שקל

שני חשודים תושבי הדרום נעצרו והובאו להארכת מעצר, 
לאחר שרכשו מוצרים בחנויות ברבי עקיבא באמצעות שטרות 

כסף מזויפים 

מאת: עוזי ברק 

פסקה  קוברסקי  דורית  השופטת 
 ,26 בן  אשדוד  תושב  כי  השבוע 
ישלם לשוטר פיצויים בסך 20,000 
קריאות  רקע  על  וזאת  שקלים, 

גזעניות שקרא לעבר השוטר.
לפני  התרחש  עצמו  האירוע 
סוכות ב-2014, כאשר השוטר ניגש 
לביצוע צו החרמה בעסק ברחוב בן 
החל  העסק  בעל  ברק.  בבני  יעקב 
לעצור  נאלצו  והשוטר  להתנגד 

אותו.
העסק  בעל  של  עובד  במקביל, 
קריאות  השוטר  לעבר  לקרוא  החל 
גזעניות כגון "מי אתה, אתה בכלל 
יהודי  וחונק  ערבי  אתה  ערבי, 
ערבי,  "שוטר  שלנו!"  במדינה 
שוטר ערבי, יא רשע..." תוך שהוא 
בנוסף,  ההתרחשות.  כל  את  מצלם 
ברשת,  הסרטון  את  הנתבע  פרסם 
תוך שהוא מתגאה כי הוא זה שצילם 

גולשים רבים  אותו. במקביל החלו 
להמשיך בנאצות כלפי השוטר כגון 

"מוות לשוטר הערבי".
השוטר  הנ"ל,  המקרה  לאחר 
לסבול  החל  במשולש,  גר  אשר 
וממכריו  גם של שכניו  מיחס קשה 

שמצידם ראו בו סוג של 'בוגד'. 
והורשע  נחקר  שהנאשם  לאחר 
השוטר  החליט  הפלילי,  בדין 
אישי.  באופן  הנאשם  את  לתבוע 
המשפט  בית  פסק  השבוע  כאמור, 
בסך  פיצויים  השוטר  לטובת 

20,000 שקלים.
מהמשטרה נמסר כי היא תמשיך 
ובכל  עת  בכל  שוטריה  את  לגבות 
מקום, ותאבק ללא פשרות בתופעת 

הגזענות. 
במשטרה  מבקשים  בנוסף, 
להבהיר, כי ההליך הפלילי בעניינו 
ועודנו  הסתיים  טרם  הנאשם  של 
זאת  אלו,  בימים  בבימ"ש  מתנהל 

לאחר שהוגש נגדו כתב אישום. 

מאת: עוזי ברק 

שוטרים מהשיטור הרגלי של משטרת מרחב דן עצרו 
מוצרים  שרכשו  לאחר  בחורים,  שני  האחרון  ברביעי 
עקיבא  רבי  ברחוב  בחנויות  מזויפים  בשטרות  ושילמו 
87 תושבי  יליד  96 והשני  יליד  בבני ברק. השניים, אחד 

באר שבע, נאשמים בשימוש בכסף מזויף.
הסיפור החל כאשר בעל עסק ברחוב רבי עקיבא ניגש 
לשוטרים שהיו בסיור רגלי וסיפר להם שנכנס אליו חשוד 
לחנות וניסה לבצע קניה עם שטרות מזויפים של מאתיים 
שקלים. בעל החנות זיהה שהשטרות מזויפים, לא אישר 

את ביצוע העסקה - והחשוד יצא מהחנות.
בעקבות כך, מפקד השיטור הרגלי יוסי הדס, נתן הוראה 
לכל השוטרים שהיו באזור לבצע סריקות אחר החשודים, 
אחרת  בחנות  החשודים  אחד  אותר  ספורות  דקות  ותוך 
ברבי עקיבא. בסמוך לחנות, אותר חשוד נוסף, שהמתין 

לחברו ברכב.
של  בסך  מזויפים  שטרות  נמצאו  החשודים  שני  על 
אלפי שקלים, הם נלקחו לתחנת משטרת מרחב דן ברחוב 
להארכת  שופט  בפני  והובאו  נעצרו  בר"ג,  ז'בוטינסקי 

מעצרם ולהרחקתם מהאזור. 

גם בהרב ש״ך

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק, 

יש לך רופאי ילדים

ועוד רופאים רבים בעשרות מרפאות
ובתי רופאים של מכבי ברחבי העיר!



בס"ד
ט"ו בטבת התשע"ז

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם": 
במקרה חירום חייגו למוקד איחוד הצלה

בטלפון 1221
אנו, הנהלת איחוד הצלה יחד עם ארבעים וחמשה ראשי הסניפים של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ, קוראים לציבור להתקשר 
הפסיק  מד"א  שמוקד  לאחר  זו  פומבית  בקריאה  פנייתנו   .1221 שמספרו  בטלפון  הצלה  איחוד  למוקד  רפואי  חירום  במקרה 
בימים האחרונים להעביר מידע על אירועי חירום רפואיים למוקד איחוד הצלה. הדבר פוגע במהירות התגובה של אנשי רפואת 
החירום, פוגע בפעילות הצלת חיים של אלפי מתנדבינו שפועלים במסגרת איחוד הצלה וארגוני הצלה נוספים ומביא לסיכון 

ממשי של חיי אדם, הדבר חמור בכל שעה ועל אחת כמה, בשבת קודש.

קריאתנו לציבור לנהוג באחריות ומתחייבים כי כל פנייה למוקד איחוד הצלה תטופל במהירות ובמקצועיות ומזכירים כי איחוד 
ביותר.  המתקדם  הרפואי  הציוד  במיטב  שמצוידים  ורופאים  פרמדיקים  חובשים,  ביניהם  מתנדבים,  מעל 3,200  מפעיל  הצלה 
המוקדנים שלנו יתנו מענה לכל מקרה כבר משלב קבלת השיחה במוקד. אנו נזניק לכל אירוע חירום מתנדבים שיגיעו להעניק 
עזרה רפואית מידית בהתנדבות מלאה ובחינם. כמו כן, נשגר צוות אמבולנס שיפנה את החולים או הנפגעים להמשך קבלת 

טיפול בבית החולים.
על החתום:

אלי ביר
נשיא

משה טייטלבוים
מנכ"ל

לייזר היימן
סמנכ"ל

מיקי כהן
סניף ירושלים

אפרים פלדמן
סניף בני ברק

ישראל שמחה אייכנטל
סניף אשדוד-לכיש-קרית גת

שמואל רוזנגרטן
סניף מודיעין עילית

דוד לף
סניף בית שמש

חיים מאיר פרידמן
סניף כפר חב"ד

אלדד טובול
סניף עמנואל

יצחק קליינר
סניף פתח תקוה

נפתלי רוטנברג
סניף כרמל

יהונתן אברהם רוטנברג
סניף רחובות

רחמים שמחי
סניף בית שאן

מנחם לף
סניף בנימין

יהודה מזרחי
סניף בת ים - חולון

יונתן עובדיה
סניף גוש עציון

יוסף קקון
סניף גלבוע

איימן עאמר
סניף כפר קאסם

אייל רוט
סניף מודיעין

 מורד עליאן  
סניף מזרח ירושלים 

ישראל רובינשטיין
סניף נגב

איתמר כספי
סניף נוף איילון

שמשון גרוסברגר
סניף ביתר עילית

משה סעדון
סניף אלעד

נחמן קליין
סניף גליל

משה אדלר
סניף חיפה

יוסף אוקנין
סניף טבריה

יצחק זק
סניף רכסים

ניב גרנות
מרחב דרור

יוסף גוזלן
סניף אילת

שמעון לוגסי
סניף אשקלון

ידידיה חזן
סניף אשר

רוני סלע
סניף הרצליה-רעננה-רמת השרון

גל יזרעאלי
סניף חוף כרמל

מרואן מסראווה
סניף טייבה

פנחס שטרלינג
סניף יקנעם

שי אשל
סניף כפר סבא - הוד השרון

מנחם עזריאל
סניף קרית מלאכי

אורן מנחם אדמוני
סניף ראש העין

אריה מנדלזון
סניף רמלה - לוד - באר יעקב

דוד אגסי
סניף שוהם

יוחאי שלו
סניף שומרון

אריה עמית
סניף ראשל"צ

נפתלי דויד
סניף שרון

דן מנחם גילדוני
סניף תל אביב

ניב בוחבוט
סניף תל מונד והסביבה

יובל שלפמן
סניף בקעת אונו

איחוד הצלה. ראשונים להציל חיים!

קו עיתונות
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רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

 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

המחירים
קפאו!

בשיא החשמל והמיזוג

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

מזגן 2.8 כ"ס

83₪
החל 

49₪מ-
החל 

מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

מבחר מזגני
אינוורטר - טורנדו

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

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

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

מייבש 
כביסה

חיסול כל מייבשי הכביסה במחירי כאסח!

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 790 ₪

מקרר
לדירות 
שכורות

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

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
₪ החל מ:

החל מ: 790 ₪ החל מ: 990 ₪

חיסול כל מוצרי החימום

199₪ החל מ:

לדוגמא: 
רדיאטורים

290₪ החל מ:

כיריים
גז

מכונות
כביסה

בוש / סימנס
קונסטרוקטה

ל-36 חודשים

מכונת
כביסה

5 ק"ג

24
ל-36 חודשיםל-36 חודשים
₪

החל מ: 890 ₪

וגם 36 תשלומים!!
גם המחירים הכי זולים

מיזוג אוויר - הדרך החסכונית ביותר לחימום הבית!

41₪ החל מ:
החל מ: 1490₪

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!

3 שנות
אחריות
מלאות!

במחירים
מיוחדים!

שבוע
הוזלות 
מיוחד!

במחירים
הכי זולים!

7 שנים 
אחריות 
מלאה!!

החל מ-1764 ₪

מאת: אלי מזרחי
טבלת  על  חתם  דרעי,  אריה  הפנים  שר 
לקבל  הזכות  את  המגדילה  בארנונה  ההנחות 
הכנסה  לבעלי  בארנונה  משמעותית  הנחה 
תורחב  בארנונה  להנחות  הזכאות  נמוכה. 
שעברה.  משנה  יותר  בכ-5%  למשתכרים  גם 
כעת  יכולת  ומעוטי  אברכים  משפחות  כלומר, 
להשתכר 5% יותר משנה שעברה ועדיין להיות 

זכאים להנחות בארנונה.
לפיה  נוספת  תקנה  על  דרעי  חתם  בנוסף, 
יוכלו מקבלי הנחות פוטנציאליים בשנת 2017, 
מ-12  שכר  טפסי  המקומית,  לרשות  להגיש 
החודשים  מ-3  רק  ולא  האחרונים,  החודשים 
 12 של  ממוצע  לפי  יהיה  החישוב  האחרונים. 
במקום  הקודמת,  הכספים  שנת  של  חודשים 
ההחלטה  האחרונים.  החודשים   3 של  ממוצע 
הנמוכות,  תיטיב עם התושבים בעלי ההכנסות 
להפחתה  ממשי  צורך  לפי  זכאותם,  להוכחת 

ביוקר המחיה. 
דרעי מסר כי: "טבלת ההנחות עליה חתמתי, 
החלשות  לשכבות  ממש  של  בשורה  היא 
כלכלית בחברה, אשר יקבלו הנחה משמעותית 
צעד  זהו  המקומית.  לרשות  ארנונה  בתשלומי 
נוסף ומשמעותי להפחתת יוקר המחיה בישראל 
והנטל הכלכלי המוטל על התושבים. בנוסף על 
לקבלת  הפונים  התושבים  של  האפשרות  כך, 
של  תקופה  לאורך  שכרם  את  להציג  ההנחות, 
רבות  מסייעת  כה,  עד  שהיה  כפי  ולא  שנה, 

להוכחת הזכאות הנדרשת".

"נביא ישיבות ספרדיות 
טובות לגני מודיעין"

הורחבה הזכאות 
להנחות בארנונה
לפי הטבלה החדשה עליה 
חתם השר דרעי - הזכאות 
להנחות בארנונה תורחב גם 
למשתכרים בכ-5% יותר 

משנה שעברה 

מאת: חיים רייך
בשבוע  סייר  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 
מודיעין",  "גני  הדתי-חרדי  בישוב  שעבר 
שבמועצה האזורית מטה בנימין, יחד עם סגנו 
'בני  החינוך  ש"ס ורשת  ומנכ"ל  נהרי  משולם 

יוסף' חיים ביטון.
את  המועצה  ראשי  הציגו  הסיור  במהלך 
שיפור  עבור  הדרשות  המינימאליות  הדרישות 
התשתיות החיוניות. דרעי סיכם עם נציג האוצר 
ש״ח  מליון   80 של  בגובה  תקציבים  גיוס  על 
השר  הנחה  כן  כמו  התשתיות.  שיפור  עבור 
תקציבים  למצוא  הפריפריה  משרד  נציגי  את 
מיוחדים עבור כל השירותים ופעילות התרבות 
ידאג  כי  דרעי  אמר  בנוסף,  זקוק.  שהיישוב 
עצמי  על  לוקח  "אני  הישוב.  לרוחניות  גם 
הישיבות  אחת  את  לכאן  להביא  האתגר  את 

הספרדיות הטובות ביותר".
עבודה  בישיבת  הפנים  שר  חתם  הסיור  את 
בכפר חב"ד. טרם הישיבה כובד דרעי בחניכת 
שם ראשון לרחוב המרכזי בכפר חב"ד. מדובר 
נקראו  שלא  שנה   50 לאחר  היסטורי  במהלך 
על  נקרא  החדש  הרחוב  חב"ד.  בכפר  שמות 

שמו של הרבי מליובאוויטש זצוק״ל.

השר דרעי סייר בגני מודיעין וסיכם עם האוצר על גיוס תקציבים של 80 מיליון 
שקל ● בכפר חב"ד כובד דרעי בחניכת הרחוב הראשון ע"ש הרבי מליובאוויטש





10 ימים בלבד!

 רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים שעות פתיחה: א’- ה’ - 10:00 עד 21:00.  ו’ - 10:00 עד 13:00.                                         

חליפות אקסוס
קולקציה קודמת

רק
169₪

מכנסיים אקסוס
קולקציה חדשה

רק
89₪

חליפות אקסוס
קולקציה חדשה

רק
289₪

רק
99₪

חולצות
תוית זהב

חולצות
תוית שחורה

צעיפים

רק
25₪

2 ב-100

2 ב-130

מכנסיים ורונין/ברבריס 
מידות 36 - 40

חיסול



10 ימים בלבד!

 רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים שעות פתיחה: א’- ה’ - 10:00 עד 21:00.  ו’ - 10:00 עד 13:00.                                         

חליפות ורונין/ברבריס 
קולקציה קודמת

רק
389₪

מעילים צמר
קצר | ארוך | 3/4 | כל המידות
רק

249₪

מכנסיים אקסוס
קולקציה קודמת

סוודרים כותנה

 נעלי רוקפורט 
כל המידות 

רק
289₪

חולצות
תוית אפורה

חולצות
תוית סגולה

3 ב-100

2 ב-100

2 ב-120

2 ב-150

חיסול
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"אנחנו נותנים לנתניהו את הגיבוי הנדרש. הוא יוכל לכהן 
זאת". על המשפט  יאפשר  זמן שהחוק  כל  כראש-ממשלה 
מקרטע,  במנג'ר  הנהלה  של  תמיכה  הודעת  שמזכיר  הזה, 
רגע לפני פיטוריו, חתום יו"ר ש"ס אריה דרעי, בשיחה עם 

'קו עיתונות' אתמול )שלישי(.
הפנים  שר  גבו השפוף של  על  לו.  איך שגלגל מסתובב 
חברות  הפסקת  של  המשפטי  התקדים  בשעתו  נרשם 
בממשלה עם הגשת כתב אישום, והנה כעת, דרעי הוא זה 
שמעניק גיבוי. מאז נקבע התקדים בשנות התשעים, נוספו 
שרים רבים לרשימה, אולם ראש ממשלה שנאלץ להתפטר 

עם הגשת כתב אישום – טרם היה.
פרשת  רקע  על  השבעים  בשנות  שהתפטר  רבין  יצחק 
ביבי  וולונטרית.  זאת  עשה  לאה,  רעייתו  של  הדולרים 
בקדנציה הראשונה יצא בעור שיניו מפרשת בר-און חברון. 
בפרשת  אישום  מכתב  ברח  שלאחריו,  בקדנציה  ברק 
עננת  אפוף  שרון,  נגד  אפילו  המלצה.  בלי  ויצא  העמותות 
האי היווני, נמנע היועמ"ש לשעבר מזוז מללכת עד הסוף 
והותיר את רה"מ על כסאו, כשהבן עמרי משלם את המחיר. 

אבות אכלו בוסר ושיני בנים כהו מאחורי הסורגים. 
ראש הממשלה היחיד שנאלץ להתפטר בעקבות חקירות 
היועמ"ש  לא   - אותו  אך  אולמרט,  אהוד  היה  שחיתות, 
אהוד  ברק.  אהוד  הביטחון  שר  אלא  הגרדום,  אל  הוליך 
בנעיצת  ההשפעה,  למעגל  החזרתו  על  א.  לאהוד  גמל  ב. 
סכין - שהשר צחי הנגבי, עוד מסובך לשעבר, כינה אותה 
ומריחת  טלנסקי  של  המוקדמת  העדות  "בגידה".  השבוע 
מהדורה  לבנה,  קידוש  באותיות  הכסף  מעטפות  סיפורי 
אחרי מהדורה כמו תמלילי נוני-ביבי, אפשרה לאהוד ברק 
לפרישתו  ולהביא  לרקה,  אקדח  אולמרט  לאהוד  להצמיד 

טרום ההמלצה על הגשת כתב אישום.
הממשלה  ראש  התפטרות  את  מחייב  אינו  היבש  החוק 
יסוד  לחוק  18)א(  בסעיף  אישום.  כתב  הגשת  של  במקרה 
הממשלה נקבע, כי "הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, 
שהורשע  לאחר  הממשלה,  ראש  את  מכהונתו  להעביר 
משום  עמה  שיש  דינו  בפסק  קבע  המשפט  ובית  בעבירה 
כאילו  הממשלה  את  יראו  כאמור,  הכנסת  החליטה  קלון; 

התפטרה עם קבלת ההחלטה". 
היות וכתב אישום נגד ראש-ממשלה מכהן טרם הוגש עד 
היום, גם הפסיקה לא נדרשה להכריע בשאלה האם התקדים 
אישום,  כתב  הגשת  עם  להתפטר  שרים  שמחייב  המשפטי 
אמון  אובדן  של  הרציונל  ממשלה.  ראש  כלפי  גם  תקף 
הציבור – שהביא לקביעת התקדים המשפטי בנוגע לשרים 
- אומנם רלוונטי לא פחות כלפי ראש ממשלה, אך התוצאות 
ראש- להתפטרות  הבכיר,  מעמדו  מתוקף  בהרבה.  קשות 
הפיכות,  בלתי  השלכות  יש  שר,  לפרישת  בניגוד  ממשלה, 

על המערכת הפוליטית כולה. 
בלחץ   - המלצה  טרם  התפטרות  של  אולמרט"  "תקדים 
התקשורת והמערכת הפוליטית, לא רלוונטי בשלב זה של 
התקשורת  של  פוסקים  הבלתי  הניסיונות  חרף  החקירה, 
מהדורה.  אחרי  מהדורה  פינה,  לאותה  נתניהו  את  לדחוף 
להעברת  סיגרים  מתת  שבין  בשוני  רק  טמון  אינו  ההבדל 
מעטפת מזומנים. אם יוכח שנתניהו אכן קיבל מתנות קטנות 
יתקשה  כמנדלבליט  אוהד  יועמ"ש  גם   - גדולים  בסכומים 

למצוא את ההבדלים המשפטיים. 
בחשיפת  מתמקדות  אומנם  הסנסציוניות  הכותרות 
ההקלטות, אך דווקא פרשת 1000 בעניינו של ארנון הראשון 
באופן  משמעותי  כסף  שווה  לכאורה  שהעביר  )מילצ'ן( 
חולף  שלא  להנגאובר  סיבה  לדאגה,  מקור  מהווה  שיטתי, 
ההגנה  קו  את  להפריך  כדי  שינה.  טרוט  הקאות  ליל  אחרי 

להוכיח  יצטרכו  החוקרים  ביבי-נוני,  בפרשיית  נתניהו  של 
היום  ישראל  של   - המו"לים  שני  בין  הרכילות  שמפגשי 
וידיעות - הובילו גם למעשים. בינתיים, על פי הפרסומים 

שמשודרים בפרקים, דומה שהכול דיבורים.
הסבר  אין  לחלוטין.  אחר  סצנריו  היא  המתנות  פרשת 
בעור  שנחלץ  כנתניהו,  חכם  אדם  איך  שיבהיר  רציונאלי 
שנות  בשלהי  המתנות  בפרשת  אישום  כתב  מהגשת  שיניו 
התשעים, חוזר )לכאורה, לכאורה( לאותה זירת פשע אחרי 
יסבירו שדפוסי פעולה חוזרים  עשרים שנה. קרימינולוגים 
על עצמם בכפייתיות בלתי רצונית, במעין התמכרות כרונית 
של העבריין )במקרה שלנו: הוא זכאי, הוא זכאי. כל עוד לא 
יוכח אחרת(. אצל אהוד אולמרט, הפזרנות הייתה בעורכיו 

וגרמה לו לחפש כסף קל. אצל ביבי זו הקמצנות.
נתניהו יכול להתנחם בכך שבניגוד לאולמרט שנבעט על 
פוטנציאלי  בועט  אף  אין  לעכשיו  שנכון  הרי  שותפיו,  ידי 
מזה  הפוך  שלה  הגנטי  שהמבנה  מפלגתו,  בתוך  בסביבה. 
יעז לקרוא תיגר על המנהיג  של מפלגת העבודה, איש לא 
יעזו  לא  לנוכח מצבו,  גם השרים שעולצים בסתר  המכהן. 
להחצין את התחושה ולהסתכן בנקמת המתפקד בבחירות 

הפנימיות הבאות. 
גם לשותפים מחוץ למפלגה אין ארץ אחרת. כחלון בטוח 
שהוא חייב לקנות זמן כדי להגשים את חלום הוזלת מחירי 
שנה-שנתיים  עוד  צריך  איווט  הקיץ.  טרם  ממנו  הדירות, 
לרגע  ולא כאורח  ואחראי  רציני  למצב עצמו כשר ביטחון 
להסיר  שהספיק  לפני  המשרה  את  לעזוב  שנאלץ  בקריה, 
להיבנות,  יוכל  אולי  אישית  בנט  מהמשקפת.  הכיסוי  את 
אך למפלגתו ולבוחריה לא תהיה ממשלה טובה יותר והוא 
לפני  שהורעבו  החרדים  על  לדבר  מיותר  בהתאם.  מתנהג 
גדושות  העוגה  פרוסות  את  בהנאה  אוכלים  וכיום  שנתיים 

הסוכרים, בלי מחויבויות מיותרות של תקנות מזון בריא. 
בהנחה שמנדלבליט לא ימהר להגיש כתב אישום בקרוב 

ממש, נתניהו יכול אפוא לבנות על שותפיו, לכאורה.

כיפה אדומה-שחורה
שלושה-עשר יועצים משפטיים לממשלה כיהנו בתפקיד 
רב-ההשפעה, מקום המדינה ועד היום. תמונותיהם תלויות 
ראשיהם  על  כאשר  המשפטים,  במשרד  המבואה  קיר  על 
של שניים בלבד מתנוססת כיפה. אליקים רובינשטיין היה 
הראשון. מנדלבליט הוא השני והיחיד שחובש לראשו כיפת 

בד שחורה. 
למרות  אך  אמונה,  חדור  יהודי  הוא  מנדלבליט  אביחי 
גוון הכיפה, חרדי הוא לא. האיש מתגורר בשנים האחרונות 
ונושא את צקון לחשו  ג' בפתח תקווה,  גנים  בשכונת כפר 
ראינו  זאת,  למרות  חיים.  הדתי-לאומי, שפע  הכנסת  בבית 
מימיו  עוד  פעולה,  לשיתוף  נוח  ברית  בן  משלנו,  אחד  בו 
הממשלה.  כמזכיר  מכן  ולאחר  הראשי,  הצבאי  כפרקליט 
בנינו על הכיפה השחורה, ואנו מרגישים שעשו לנו 'כיפה 

אדומה'.
מנדלבליט לא הפך את עורו, אך בכהונתו כיועמ"ש עד כה 
- כיבה לחברי הכנסת החרדים את האור בעיניים. במתווה 
הכותל הוא סירב לאפשר לרבנות הראשית ייצוג נפרד ומנע 
הפולחן  אופי  סוגיית  ולפיה  החרדית  העמדה  הבאת  את 
השמיע  הוא  מצפת,  הגט  בפרשת  שפיטה.  אינה  ברחבה, 
ואוהדת  הרבני-חרדי  לממסד  לעומתית  עמדה  לאחרונה 

לתכנים הליברליים המסורתיים של משרד המשפטים. 
סערת  הסוכות  חג  בתקופת  היום  סדר  על  כשעלתה 

ההפרדה, ועצרות המונים בוטלו, הוא הבטיח לחברי הכנסת 
המריא  מנדלבליט  החגים.  אחרי  מיד  חירום  דיון  לקיים 
חקירות  לקראת  דין  חיקור  לביצוע  הנראה  ככל  לארה"ב, 
רה"מ, ובהיעדרו הוציאה דוברות משרד המשפטים הודעת 
הבהרה ולפיה חוות הדעת של עו"ד זילבר, בעינה עומדת. 
סוכות חלף, גם נרות החנוכה כבו – אך הנחיה חדשה מטעם 

היועמ"ש, טרם ראתה אור. 
גורל  על  ממש  של  קרב  מתנהל  האחרונה  בתקופה 
הגדולה  המערכה  האירוניה,  למרבה  החרדית.  האקדמיה 
לא מתנהלת מבית, נגד זליגת תלמידות הסמינרים למוסדות 
המשנה  בהובלת  מחוץ.  בעיקר  אלא  גבוהה,  להשכלה 
דין  עורכי  ועל בסיס חוות דעת של  זילבר,  דינה  ליועמ"ש 
כאן לאחרונה, משרד  מטעם התנועה הרפורמית שנחשפה 
המשפטים קורא תיגר על מודל ההפרדה בכיתות הלימוד, 
כי  בנאיביות  שחשב  מי  נחושה.  בעקביות  לצמצמו  ומנסה 
עצמו  מצא  בחום,  תילחץ  לשלום  שהושטה  החרדית  היד 
והחזק  האימתני  המשפטני  הגוף  מול  ידיים  כיפוף  בקרב 
במדינה. גם כאן מנדלבליט מאכזב בגדול, ונמנע מלהתערב 

בסוגיית הכיתות המעורבות. 
נתניהו חשב  יכולים להתנחם רק בעובדה שגם  החרדים 
שמנדלבליט יעבוד אצלו – והתבדה. בפרשות ביבי וארנון 
שהחרדים  מה  את  לגלות  נתניהו  נוכח  ומוזס(,  )מילצ'ן 
הבינו לפניו: גם אם היועמ"ש מלא רצון טוב ונכונות לסייע 
ממנו.  חזקים  לכוחות  דבר  של  בסופו  ייכנע  הוא  ולרצות, 
באווירה  גם  אלא  חיצוני,  תקשורתי  בלחץ  רק  מדובר  לא 
המשרדית. היועמ"ש לא יכול להתעלם ברגע האמת מסגניו 
הפקידות  משדרת  במשרד,  מכונים  שהם  כפי  המשנים   –
נושפים  כשאלה  במשטרה.  הפיקוד  ומשדרת  במשרדו 

בעורפו, לא נותרת לו ברירה. 
הראשון שזיהה זאת לא היה ביבי אלא איווט. בקדנציה של 
וינשטיין, שאביחי מנדלבליט  יהודה  היועמ"ש הרך כקנה, 
חרף  ליברמן,  נגד  אישום  כתב  הוגש  כארז,  קשה  לעומתו 
היה  אומנם  האישום  כתב  היועמ"ש.  עם  והרעות  הידידות 
לזיכוי, שבעקבותיו הפרקליטה שליוותה את  והוביל  דליל 
- מסמך  'תיק ליברמן'  התיק, אביה אלף, כתבה את הספר 
'אני מאשים' של פרקליטים  משפטי גדוש טרוניות בסגנון 
שלא יודעים להפסיד בכבוד - אבל הלקח בקרב הנחקרים 
המיודדים נלמד. גם יועמ"ש נוח למשתמש ששומר על יחסי 
חברות עם הנחקר כדבר שבשגרה, מתקשה לבסוף לשמור 

על חוט שדרה.

הצעת מחליטים

על דברי הימים של היועצים המשפטיים לישראל, אפשר 
ללמוד לעומק ולרוחב בספר 'בשם החוק' שחיברה המשנה 
ליועמ"ש בתחומי חקיקה וייעוץ, עו"ד דינה זילבר. מתוקף 
משרד  עמדת  גיבוש  את  וניווטה  הובילה  זילבר  תפקידה, 
וההפרדה  הכותל  מתווה  כמו  רגישות  בסוגיות  היועמ"ש, 
רקע  על  דמלכותא',  'דינה  כאן  כונו  מעשיה  באירועים. 
המשנה הסדורה והאג'נדה הברורה שהנחילה לכל משרדי 
הבקיאה  ניסיון,  בעלת  משפטנית  היא  זילבר  הממשלה. 
בהוויה המשרדית, מכירה ומדריכה כל פקיד ופקידה מיומם 
שר  מכל  יותר  היום  סדר  על  ומשפיעה  בתפקיד  הראשון 

ויועמ"ש, שמגיחים לקדנציה קצרה ונעלמים. 
התחומים,  לכל  רלוונטית  ישראל,  חוצת  תובנה  יש  אם 
שיש  החשיבות  זו  נוני-ביבי,  מפרשת  להסיק  ניתן  אותה 

אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

שומרי הגב
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מאשר  יותר  הרבה  מחליטים,  של  לגופם  לייחס 
נוני  ביקש  אנשים",  לי  "תן  החלטות.  של  לגופן 
לשמים  העיניים  מגלגלי  ביבים.  בשפת  מביבי, 
הזדעזעו מהסגנון אבל השיטה עצמה ידועה ולא 
הומצאה בפרשה האחרונה. מו"לים ופוליטיקאים 
שחברי  כפי  שלהם,  מהמחנה  בלבלרים  חפצים 
ועדות מינויים בשירות הציבורי בוחרים בפקידים 
בוועדה  היושבים  ושופטים  דמותם,  בני  ויועצים 
מינוי  שיטת  את  מנציחים  שופטים  לבחירת 
עיתונאים  גדלו.  בו  מיליה  מאותו  השופטים 
אפשר למנות ולפטר כמו בורג שנשלף בקלילות. 
פקידי מדינה ממונים לעומת זאת - מפקידים ועד 
כמו  בקיר  נתקעים   - משפטיים  ויועצים  שופטים 
ארוכות  שנים  לכהן,  וממשיכים  ראש  בלי  מסמר 
 – עולמם  לבית  מסתלקים  שהממנים  אחרי 

הציבורי, הפוליטי והמשפטי. 
שר החינוך הקודם, שי פירון, מוגדר כיום במשרד 
החינוך כשר המשפיע ביותר בעשור האחרון. לא 
בשל  אלא  שקיבל,  ההפיכות  ההחלטות  בגלל 
זהות המחליטים ששיבץ. הפקידים הרבים שמונו 
את  ליישם  ממשיכים  ובצלמו,  ברוחו  בתקופתו, 
משנתו. לשר המכהן בנט, שהגיע אחרי הבולמוס 
של תקופת פירון, כמעט ולא נותרו מינויים בקנה. 
לזכותו ייאמר שהוא לפחות מנסה. לאחרונה הוא 
להשכלה  המועצה  חברי  הרכב  שינוי  על  הודיע 
המועמדים,  ברשימת  לראשונה  והציב  גבוהה, 

חרדי ראוי משלנו, ישראל תיק.
עבורנו  הרלוונטית  למסקנה  מגיעים  אנו  כאן 
לגדולה  מעלייתם  להתרשם  מה  אין  מכל.  יותר 
בראש  והתייצבותם  שחורה  כיפה  חובשי  של 
המערכת, כל עוד הם לא מוכנים להפשיל שרוולים 
והמשרתים  להם  הכפופים  של  במינויים  ולעסוק 
עשה  הסרוגות  הכיפות  חובשי  ציבור  תחתיהם. 

העשורים  שני  במשך  כשהשתחל  בהדרגה,  זאת 
האחרונים למאות תפקידים בשירות הציבורי. זה 
לא היה קורה ללא גיבוי מגבוה של חובשי כיפות 
נחושים  והיו  מפתח  בעמדות  שכיהנו  סרוגות 

להותיר חותם אחרי לכתם. 
במדינה שמתנהלת בהוראת משפטניה – לזהותם 
המכהנים  המשפטיים  היועצים  של  הרעיונית 
סדר  על  מכרעת  השפעה  יש  הממשלה,  במשרדי 
יועמ"ש  על  ולבכות  להתלונן  במקום  לכן,  היום. 
שלא מספק סחורה, רצוי להתמקד במטרה. בניגוד 
והיה  הסנגוריה,  מעולם  הקודם שהגיע  ליועמ"ש 
נטול שורשים במשרד, הרי שמנדלבליט הוא בשר 
צבאי  כפרקליט  התביעה.  מערכת  של  מבשרה 
לכל  מודע  עמדה,  כל  מכיר  הוא  לשעבר,  ראשי 
מינוי. ספק אם יכהן כאן אדם ברמתו, שיתאפשר 
לו להשפיע על עולם המינויים ולהחדיר למשרד 

המשפטים המבוצר פקידים אוהדים. 
קריטי  למינוי  אקטואלית  דוגמה  לסיום,  קבלו 
הקרובה.  בשנה  הצפוי  החרדית,  היהדות  עבור 
היועצת המשפטית של משרד החינוך דורית מורג, 
של  )אידיאולוגית(  הזהה  לתאומתה  הנחשבת 
דינה זילבר, אמורה לסיים את תפקידה בחודשים 
אך  מוערכת,  מקצוע  אשת  היא  מורג  הקרובים. 
האג'נדה שלה, אינה פרו-חרדית בלשון המעטה, 
אוכלים  שהם  מספרים  החרדים  שנים  ובמשך 
לחרדים  מתקנת  העדפה  חוק  מרורים.  ממנה 
ליישמו  כדי  נהדרת  זירה  ולפנינו  לאחרונה,  עבר 
לראשונה, דווקא במשבצת שחרדים הודרו ממנה 
תולדות  של  באירועים  מנשים  יותר  לחלוטין, 

אהרון. 
במקום לבכות מרה, כדאי שהפוליטיקאים שלנו 
יתחילו כבר מעכשיו להפעיל לחץ משולב על שר 
החינוך והיועמ"ש, כדי להביא, בפעם הראשונה, 

לבחירת יועמ"ש חרדי למשרד החינוך. ככה בונים 
חומה, כך משנים תודעה.

לתקן עולם

של  ונמהר  מר  אירוע  באותו  לחיינו  הגיחו  הם 
חטיפת הבנים וגילו תעצומות נפש ואהבת ישראל 
עד אין קץ. שהיתי באותו ליל שבת שאחרי החטיפה 
בחודש סיוון התשע"ד בבית משפחת יפרח, הורי 
הנער אייל הי"ד. את האב חובש הכיפה הסרוגה, 
הכרתי ממנייני התפילה המשותפים בבית הכנסת 
החרדי בשכונה. ברמה הפוליטית, הציבור החרדי 
והדתי-לאומי היו אז בשיאה של מלחמה. בשטח, 
המשכנו להתפלל במניינים משותפים ולשאת את 

אותה תפילה, שבאותם ימים הפכה לזעקה.
שלמה,  מדינה  שאיחדו  הבנים  שלושת  הורי 
בפרשת  כורחם  בעל  לכותרות  לאחרונה  חזרו 
אלאור אזריה, כשאיחדו כוחות עם סרן זיו שילון 
שנפצע בעזה ותהה בקול האם היה שווה להילחם 
על עם ששונא את עצמו. המסרים שלהם באותם 
ימים, חלחלו לכל המגזרים. הם פרטו על מיתרי 

הלב, שרוטטים עד היום כשנזכרים בשמותיהם. 
ההורים האציליים מקווים שגם בכאוס הציבורי 
יחלחל  השורות  אחדות  של  המסר  העכשווי 
ציבורית, ובונים על גיבוי תקשורתי חיובי - כמו 
הדרך  באמצע  טובים  שאנשים  לגלות  נחמד  אז. 
עדיין מאמינים בתקשורת אוהדת, ובמובן החיובי 
הפוליטיקאים  בהם  בימים  דווקא  המונח.  של 
נחשפים  בישראל  ביותר  הבכירים  והתקשורתנים 
וצריך  אפשר  כולנו,  על  בושה  וממיטים  בקלונם 
חברתיים  מאחדים,  מסרים  מעט  בהעברת  לתקן 

ולא חבריים, דרך הצנרת התקשורתית הרקובה.
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מאת: שמעון ליברטי

חקירות ראש הממשלה: ככל שחולפים הימים, נחשפים עוד 
נתניהו  בנימין  ראש הממשלה  בין  תמלילים מהשיחות שנערכו 
למו"ל ידיעות אחרונות ארנון )נוני( מוזס, המגלים את הניסיונות 

לרקום דיל בין הצדדים. 
השנים  נשמעים   ,2 בחדשות  שנחשפו  החדשים  בציטוטים 
דנים על שמות של עיתונאים ימניים, שמוזס הציע לנתניהו לשלב 
במערכת ידיעות אחרונות, על איש הקשר מטעם ראש הממשלה 
שיעמוד מול עורכי ידיעות בכדי לתאם את הפרסומים בעבודה 
המתחרה  של  תפוצתו  את  להגביל  הדרכים  על  וכן  השוטפת, 
לפרטים  ירידה  כדי  עד  היום",  "ישראל  נתניהו  עם  המזוהה 

הקטנים ולמספר עמודי הפרסום בישראל היום. 
פעמים, במשך שעות   5 כבר   ,"2000 ב"תיק  נחקר  מוזס  נוני 
ידיעות  של  הראשי  העורך  בפרשה  עדות  מסרו  בנוסף  ארוכות. 
והעורך הראשי של ישראל היום, עמוס רגב.  ירון  רון  אחרונות 

נתניהו צפוי להיחקר בקרוב שוב בפרשה, אולי כבר השבוע. 
העוסק   ,1000 תיק  בחקירת  ממשיכה  המשטרה  במקביל, 
מארנון  ובראשם  עסקים  מאנשי  נתניהו  שקיבל  הנאה  בטובות 
מילצ'ן. במסגרת הפרשה מסרה עדות גם רעיית ראש הממשלה, 
שרה נתניהו. בנו יאיר נתניהו נחקר בפרשה, ועל פי הפרסומים 
במוקד חקירתו עמד נושא קשריו עם המיליארדר ג'יימס פאקר 

והמתנות שקיבל ממנו.
מפכ"ל המשטרה רנ"צ רוני אלשיך, התייחס השבוע )שלישי( 
ציבור,  נבחרי  של  שחיתות  של  "בנושאים  כי  ואמר  לחקירה, 
פעילות  וליזום  עליהם  מידע  לאסוף  לא  הוא  שלנו  התפקיד 
דמוקרטית,  במדינה  הדברים  מטבע  מגיע,  המידע  חשיפתית. 
לממשלה  היועץ המשפטי  עם  מתואמים  להיות  צריכים  ואנחנו 

ולפעול על-פי הנחיותיו.
"היות ואני האחרון שרוצה להדליף מחדר החקירה, לא אגיד 
בשיטת האלמינציה מה נכון ולא נכון. אני עומד מאחורי ההודעות 
של משטרת ישראל. כל מה שמישהו החליט לצטט בשם מישהו, 
בשם מישהי, זה חוזר למצטט. אני לא לוקח אחריות על אמירות. 

אחטא לתפקידי אם אגיד מה נכון מה לא נכון". 

אלשיך הוסיף כי הוא "מניח שהחקירה לא תהיה ארוכה מאוד. 
השלמה  מבקשים  לפעמים  היועמ"ש.  של  היא  ההחלטה  בסוף 
כזו או אחרת. אנו עושים זאת הכי מהר שאנחנו יכולים, ואיש לא 
מפריע לעבודתנו המקצועית". בנוסף אמר כי ראש אגף החקירות 

ניצב מני יצחק, אמר לו שלא יפרוש "לפני שהכל נגמר". 
המשפטי  היועץ  גם  לפרשה  התייחס  השבוע  יותר  מוקדם 
לממשלה אביחי מנדלבליט ואמר: "היום, לאחר מעשה, אנוכי, 
פרקליט המדינה וראש אגף החקירות, תמימי דעים כי ההמתנה 
היא  מוצדקת.  הייתה   2000 בפרשה  גלויה  לחקירה  המעבר  עם 
ראיות  ולאסוף  ויסודי,  שיטתי  באופן  לפעול  למשטרה  אפשרה 
פעולות  וביצוע  עדויות  עשרות  גביית  של  בדרך   1000 בפרשה 

חקירה רבות מגוונות, חלקן מעבר לים".
"במסגרת חובתי לאינטרס הציבורי, בכוונתי גם לשקול בבוא 
העת, את סוגיית פרסום הקלטות במלואן, בשים לב למשמעות 
הציבורית של הנושא שאני מודע לה היטב ולכללים המשפטיים 
להכריע  עדיין  מוקדם  הנוכחית  הזמן  בנקודת  בדבר.  הנוגעים 
בנושא, מאחר שפרסום כאמור יפגע בחקירה שעודנה מתנהלת".

הברורה  בצורה  כאן  זה  את  אומר  "אני  הוסיף:  מנדלבליט 
ואנשי משטרת  ואנשיי, בהובלת פרקליט המדינה,  אני   - ביותר 
בתיקים  ונפעל  נמשיך  החקירות,  אגף  ראש  בהובלת  ישראל, 
אחת  מטרה  מתוך  מקצועיים,  שיקולים  מתוך  ורק  אך  הללו 
ויחידה - להגיע לחקר האמת ולשמור בכך על שלטון החוק. זו 
הדרך היחידה שאנחנו מכירים, היא ולא אחרת, ואנחנו לא נסטה 
ממנה. אנחנו סוגרים את החלונות ומתמקדים במלאכת אכיפת 
אותנו  להסיט  המבקשים  אלו  של  מבחוץ  הרקע  קולות  החוק. 
מדרכנו, לא חודרים, ולא משפיעים. אלה שיקולים זרים. אסור 

שהם ישפיעו", אמר היועמ"ש.

 "לא הייתה שום עבירה"

ובינתיים, למרות ראש הממשלה נתניהו מנסה לשדר "עסקים 
כרגיל", בליכוד כבר החלו לדבר על היום שאחרי, ושרי המפלגה 
בחרו להיעדר מישיבת הסיעה השבועית, שהפכה למפגן תמיכה 

שב  נתניהו  בנאומו,  ישראל".  מלך  "ביבי  ששרו  פעילים  של 
למתקפה על התקשורת המנהלת לדבריו "מסע מתוזמר". 

"בימים האחרונים מתנהל נגדי מסע תקשורתי אדיר, שמטרתו 
להפיל את ממשלת הליכוד בראשותי. איפה נשמעה שערורייה 
מפיצים  ערב  ערב  בתקשורת.  מתנהלת  שלמה  חקירה  כזאת? 
בשני  מכוונים  ושקרים  בקפידה,  שנבחרים  מסוננים  תמלילים 
הנושאים שעומדים על הפרק. אני כמובן מנוע מלהגיב ולהציג 
פה  הייתה  שלא  שמראה  האמיתית,  התמונה  את  הציבור  בפני 

שום עבירה.
"המסע המתוזמר הזה כולל אנשי התקשורת שמתפקדים כאן 
לא רק כעיתונאים. הם גם החוקרים, גם השופטים, גם התליינים. 
מה שאנחנו רואים כאן זה לא שיקולי עריכה, זה שיקולי עריפה. 
החוק  אכיפת  גורמי  על  פוסק  בלתי  לחץ  להפעיל  היא  המטרה 
והיועמ"ש כדי שיגישו נגדי כתב אישום. אבל אני רוצה להגיד 
במסע  ולא  בקלפי  שלטון  מחליפים  בדמוקרטיה  חבריי:  לכם, 
לחצים מתוזמר על היועמ"ש ורשויות האכיפה", אמר בישיבת 

הסיעה. 
היום",  ישראל  ל"חוק  גם  בפומבי  נתניהו  התייחס  לראשונה 
"כולם  מוזס.  נוני  עם  השיחות  במרכז  עמד  הדיווחים  פי  שעל 
היום',  'ישראל  לחוק  נחרצת  התנגדות  שהתנגדתי  יודעים 
שאחרים רקחו ויזמו עוד הרבה לפני הבחירות של 2013. במשך 
חודשים ארוכים מנעתי את הבאתו של החוק להצבעה טרומית. 
משהגיעה ההצבעה, הצבעתי נגד החוק יחד עם קומץ חברי כנסת 
שכלל את רוב חבריי בליכוד. גם ידוע שלאחר שהחוק עבר ברוב 
גדול, פירקתי את הממשלה והלכתי לבחירות לכנסת, בין השאר 

בגלל החתרנות מתוך הממשלה להעביר את החוק". 
את  וחיקה  התמלילים,  הדלפת  את  לעקוץ  נתניהו  בחר  כאן 
העיתונאי גיא פלג מחדשות 2, שכמעט מדי ערב חושף קטעים 
חדשים מהשיחות בין נתניהו ומוזס: "אז אני מבקש לומר לכל 
בערב:  לשמונה  בשבילכם  תמליל  עוד  הנה  התמלילים,  קוראי 
'ביבי, נקודתיים: זה לא יעזור לכם'. אני מתכוון להמשיך להוביל 
חבריי,  בעזרתכם,  רבות,  שנים  לעוד  המדינה  ואת  הליכוד  את 

ובעזרת השם".

כך אמר השבוע ראש הממשלה 
נתניהו בהתייחסו לתמלילי ההקלטות 
שנחשפו מהשיחות בינו לבין ומו"ל 
'ידיעות אחרונות' נוני מוזס וגילו את 
פרטי ה"דיל" בין הצדדים  מוזס 
נחקר כבר חמש פעמים בפרשה, 

ובנוסף מסרו עדויות עורכי 'ידיעות 
אחרונות' ו'ישראל היום'  המפכ"ל 
מעריך: "החקירה לא תהיה ארוכה 
מאוד"  הרעיה והבן, שרה ויאיר 

נתניהו, נחקרו אף הם בפרשת טובות 
ההנאה  ונתניהו? לועג לעיתונאים

"זה לא יעזור לכם, אמשיך להנהיג"



לחמית 1 ק"ג 

₪ 15.90

2 ב-17 ₪

 מארזי חטיפים
אוסם 

ירקות קפואים 
גלאט עוף 800 גר' 

רולדה חזה הודו עוף לנדא קפוא  
לנדא קפוא 

פריגת 1.5 ליטר

נייר אפיה אופל 

 כנפיים הודו/
הודיות קפוא לנדא

שקדי מרק אוסם 

 נייר כסף אופל 
60 מ' 

חצאי חזה עוף קפוא 
לנדא

 גבינה 850 גר'
תנובה 

 מארז קרלו מיני
 12 יח'

שמפו הוואי  כוסות שתיה חמה 
ברכת השם

תפוז | קלמנטינהתפו"א לבן | סלק | גזר
אשכולית לבנה | אשכולית 

אדומה | פומלית 

שורש פטרוזיליהשום שרוול
ראש סלרי 

2.90 לק"ג
3.90 ש"ח לק"ג

3 ב 10 ש"ח2 ב 11.90 ש"ח

עוף שלם טרי 
לנדא/בד"ץ

10 תבניות ענק/
20 תבניות גדול

 ביגלה שקופים
יוניליור/הדר  

 תירס פרי מבורך
246 גר' וואקום 

 מארז דג דג 400 גר'/
 נשנושים 300 גר'

בייגל בייגל

₪ 35.90

34.90 ₪ לק"ג 25.90 ₪ לק"ג 19.90 ₪ לק"ג13.90 ₪ לק"ג23.90 ₪ לק"ג

₪ 8.90

2 ב-10 ₪

5.90 3₪ ב- 10 ₪

טיטולים האגיס 

₪ 11.90

₪ 17.90

₪ 12.90

2 ב-15 ₪

23.90 ₪ לק"ג

₪ 3.90

69.90 ₪ לק"ג

2 ב-15 ₪ 3 ב-10 ₪ 3 ב-24 8.90₪ ₪

תוקף המבצעים מיום ראשון יז' טבת 15.1.2017 עד יום שישי ערש"ק פר' שמות.

שוק פירות וירקות בימים ג' - ה'

כוס יהלום  50 יח' 

₪ 11.90

סלומון נורבגי בד"ץ 
ספיישל'ס 

פילה מושט
כל הכשרויות

יין סלקטד/באז 

3 ב-50 ₪

קמח טחנות 1 ק"ג 

₪ 4.90

מיונז תלמה 500 גר' 

₪ 6.90

פתיבר הדר 1.8 ק"ג 

₪ 17.90

₪ 8.90

 מלוואח בשקית
700 גר' זוגלובק 

5 ב- 20 ₪

פתיתים/פסטה/מנה חמה/אטריות אוסם 

דבש שחר 250 גר'

 נייר טואלט טאצ'
 40 גלילים

₪ 21.90 ₪ 5.90

חלב 1 ליטר קרטון  
תנובה 3%

3 ב- 12.90 ₪

  HAPPY חד פעמי

ב-10 ₪
4 מרקיות

4 צלחות קטן
3 צלחות גדול

8 לפתנייה
7 קסרול



המרכז הישראלי
 לנגישות במדרגות
� שירות הורדה במדרגות

� מכירת מעלוני מדרגות ניידים חדשים

ומעלוני מדרגות משומשים + אחריות

התקשרו עכשיו:
052-763-8373

*המעלונים מגיעים עם הדרכה וליווי מקצועי

אל תישארו בבית בגלל מדרגות....
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נגד: העברת השגרירות 
יכולה לחכות

בעד:  ירושלים - שגרירה של 
אחדות ושלום

ניר ברקת
ראש העיר ירושלים

ד"ר נמרוד גורן
ראש מכון מתווים

האם להעביר את שגרירות ארה"ב לירושלים?

שגרירות  העברת  של  האפשרות 
זוכה  לירושלים  אביב  מתל  ארה"ב 
ההצהרות  לאור  לעדנה,  לאחרונה 
מכיוונו  בנושא  והנשנות  החוזרות 
ארה"ב  נשיא  טראמפ,  דונלד  של 
הנבחר. לצד ההבטחות האמריקאיות 
לאורן  שמפגינים  הרצון  ושביעות 
ישראל,  בממשלת  בכירים  שרים 
מאת  חריפות  אזהרות  נשמעות 
שכנינו בעולם הערבי לגבי השלכות 

אפשריות של המהלך.
לירושלים  השגרירות  העברת 
סוגיה  לגבי  עמדה  נקיטת  משמעה 
במחלוקת  השנויה  ורגישה  מרכזית 
בין ישראל לפלסטינים, ובין ישראל 
לקהילה הבינלאומית. אין זה מקרה 
כיום  אין  בעולם  מדינה  שלאף 
היה  לא  בירושלים. המצב  שגרירות 
בירושלים  היה   1980 עד  תמיד.  כך 
שגרירויות.  של  מבוטל  לא  מספר 
אולם, לאחר סיפוח מזרח ירושלים, 
ישראל  את  לגנות  האו"ם  החליט 
את  עוזבות  החלו  והשגרירויות 

העיר.

תהליך  בימי  ה-90,  בשנות 
חקיקה  ימין  גורמי  קידמו  אוסלו, 
אמריקאית בדבר העברת השגרירות 
זה  בנושא  חוק  ואכן  לירושלים, 
אך   .1995 בשנת  בקונגרס  אושר 
חתמו  חודשים,  שישה  מדי  מאז, 
הנשיאים האמריקניים – דמוקרטיים 
צווי  על   – כאחד  ורפובליקניים 
משיקולי  החוק,  יישום  של  דחייה 

ביטחון לאומי.
במציאות  השגרירות  העברת 
הנוכחית, בה שורר קיפאון בתהליך 
שאלה  סימני  מרחפים  ובה  השלום 
האמריקאי  הממשל  מחויבות  לגבי 
החדש לפתרון שתי-המדינות, עלולה 
ולפגיעה  בשטח  להסלמה  לגרום 
במערכות היחסים שהשכילה ישראל 

לפתח ולהעמיק עם שכנותיה.
האמריקאי  הנשיא  יעשה  טוב 
השגרירות,  העברת  עם  ימתין  אם 
השלום,  בקידום  מרצו  את  וישקיע 
ולא  הרוחות,  את  להרגיע  במטרה 

ללבות אותן.

הנצחית  בירתה  את  בירושלים  רואה  האמריקני  הציבור 
של ישראל, עמדה שהוא מבטא בעקביות באמצעות בית 
הנבחרים והסנאט. כבר ב-1995 חוקק הקונגרס את חוק 
'שגרירות ארה"ב בירושלים', וסקרי דעת קהל מראים כי 
רוב עצום, מעל 70%, רואה בירושלים את בירת ישראל 

והעם היהודי.
אין זה פלא: העם האמריקני קורא תנ"ך, מכיר אותו ואוהב 
פעמים,   667 בו  מוזכרת  ירושלים  כי  יודע  הוא  אותו. 
ממינסוטה ועד טקסס, ארה"ב מרוצפת באינספור ערים, 
עשרות  ובהם  תנ"כיים,  שמות  בעלי  וקהילות  יישובים 
קרוב  מרילנד,  במדינת  לחם'.  ו'בית  'ציון'  'ירושלים', 
מאוד לוושינגטון הבירה, יושבת העיר 'בת'סדה' – הלא 
והיסטורית  דתית  חשיבות  בעל  אתר  חסדא',  'בית  היא 

המצוי ממש אצלנו, סמוך לשער האריות.
אם כן, הציבור האמריקני בשל זה מכבר להכרה רשמית 
בירושלים כבירת ישראל ובמהלך המתבקש של העברת 
זכינו  לא  עדיין  הנשיא?  לגבי  ומה  לשטחה.  השגרירות 
להכיר לעומק את הנשיא הנבחר, אולם מאחורי הנשיא 
עסקים  כאיש  שנים  וארוכת  מפוארת  קריירה  טראמפ 
הטובים   – עסקים  אנשי  המאפיינות  התכונות  מצליח. 
סיכויים  זיהוי  יכולת  חדים,  אינסטינקטים  הן   – שבהם 
והבנת כוחות השוק. בשנים האחרונות חל טשטוש ערכי 
במבט האמריקני על המזרח התיכון; הממשל לא תמיד 
ידע להבחין בין טובים לבין רעים, בין מי שראוי להגנה 
ובין מי שיש לגנות את פעולותיו, בין מי שיש לחזק את 

ריבונותו לבין מי שיש להילחם בו.
בהבנתו  בכשרונו,  טראמפ  הנשיא  כי  ובטוח  סמוך  אני 
ובאינסטינקטים החדים שלו, יקרא את מפת האינטרסים 
איתן  עומד  מי  לזהות  יידע  התיכון,  במזרח  ארה"ב  של 
חולק  מי  מכך,  ולמעלה  בשנים,  עשרות  כבר  לצדה 
תרבות משותפת ועמוקה עם הציבור האמריקני, תרבות 
המבוססת על יסודות התנ"ך ועל תשתית מוסרית איתנה 

וצודקת.
הנבחר  מהנשיא  שנדרש  כל  גרידא,  חוקית  מבחינה 
את  וליישם  לירושלים  השגרירות  להעברת  להביא  כדי 
החוק האמריקני הוא להסיר את ההתנגדות הנשיאותית 
התנגדות   ,1995 שנת  מאז  שנה  חצי  בכל  המחודשת 

המנומקת ב"אינטרסים של ביטחון לאומי".
מעמדה  את  תחזק  בירושלים  ארה"ב  שגרירות  הצבת 
של ירושלים כעיר יקרה לכל תושביה וחשובה למיליוני 
מבקריה, ואת מקומה של העיר כמעצמה בינלאומית של 
למערכת  מסר  תשדר  השגרירות  נוכחות  ורוח.  תרבות 
הבינלאומית על תפקידּה המרכזי של ירושלים בחתירה 

לשלום, לשוויון ולאחווה.
לקראת שנת החמישים לאיחוד העיר, זהו צעד מתבקש 
כחיל  ירושלים  של  בתפקידה  המאמין  ממשל  מצד 
ערכה  גודל  את  ומבין  התיכון,  במזרח  שלום  של  חלוץ 
טראמפ  הנשיא  בידי  והמוסרי.  התרבותי  ההיסטורי, 
לחולל את השינוי ההיסטורי הזה, וכולי תקווה כי יעלה 

את ירושלים, עיר השלום המאוחדת, על ראש שמחתו.

הביא לדפוס: ארי קלמן
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אמריקה נכנסת לעידן חדש

טיפל בנגמ"ש ונהרג אמה של מלכות

ביום שישי הקרוב זה יקרה: טקס ההשבעה של נשיא ארה"ב הנבחר, דונלד טראמפ, שייכנס באופן רשמי לתפקיד 
ויטול את מושכות ההנהגה מידי הנשיא היוצא, ברק אובמה  בטקס צפויים להשתתף מאות אלפי בני אדם, לצד 

נציגים מעשרות מדינות

חייל בחיל הטכנולוגיה והאחזקה, נהרג בעת טיפול מכני 
  בנגמ"ש במהלך אימון במחנה אל-פוראן ברמת הגולן
החייל פונה במסוק לבית החולים רמב"ם, שם נקבע מותו

אלפי חסידי בעלזא וקהל רב השתתפו במסע הלוויית הרבנית 
מבילגורייא, אמו של יבלחט"א כ"ק האדמו"ר מבעלזא 

מאת: חיים פרידמן

יקרה  זה  השבוע  שנבחר,  לאחר  חודשים 
סופית: ביום שישי הקרוב יתקיים טקס ההשבעה 
והוא  טראמפ,  דונלד  הנכנס  ארה"ב  נשיא  של 
את  ויטול  הלבן,  לבית  וייכנס  לתפקידו  יושבע 
ברק  היוצא,  הנשיא  מידי  ההנהגה  מושכות 

אובמה.
עומד  הלבן,  מהבית  שנמסר  כפי  הטקס, 
להיות מאובטח ברמה חסרת תקדים ובאבטחת 
ביטחון.  ארגוני  מ-35  יותר  חלק  ייטלו  האירוע 
כאשר  חמישי,  ביום  כבר  ייפתח  עצמו  האירוע 
הקברות  בבית  פרחים  זרי  יניח  הנכנס  הנשיא 
הלאומי, אבל ההשבעה עצמה תתקיים למחרת, 
ביום שישי. באירוע ההשבעה צפויים להשתתף 
ברק  היוצא  הנשיא  וביניהם  אדם,  בני  אלפי 
אובמה ורעייתו, ג'ורג' בוש ורעייתו, ואפילו ביל 
המתמודדת   - ורעייתו  לשעבר  הנשיא  קלינטון, 
ממדינות  נציגים  גם  קלינטון.  הילארי  המובסת 
שעות  שיימשך  לטקס  להגיע  צפויים  שונות 

ארוכות.
ישתתפו  עצמו  ההשבעה  שבאירוע  אף  על 
אלפים, נראה כי צפויים להגיע לאזור ההשבעה 
מאות אלפי בני אדם, מתוכם גם כאלו שמתנגדים 
ארה"ב  נשיא  נגד  להפגין  במטרה  לטראמפ, 
אובמה,  ברק  של  להשבעה  כי  יצוין  החדש. 
לקדנציה הראשונה, הגיע מספר שיא של למעלה 

ממיליון איש )!(.
בצהרי  שלם  בטקס  שתחל  ההשבעה,  לאחר 

המסורתי  ההשבעה  מצעד  יחל  שישי,  יום 
של  המרכזית  השדרה  פנסילבניה,  בשדרת 
וושינגטון שמקשרת בין גבעת הקפיטול, מקום 
מושבו של הקונגרס, לבין הבית הלבן, מעונו של 

נשיא ארה"ב.
של  מהאפשרות  מודאגת  וושינגטון  משטרת 
לבין  טראמפ  אוהדי  שיפרצו  המוניות  תגרות 
באזור  תירשם  גם  גדולה  אבטחה  מתנגדיו. 
מזמן  אזלו  שבהם  הבירה,  בעיר  המלונות 

החדרים.
יום לפני ההשבעה תקיים הוועדה שמארגנת 
הנשיא  לכבוד  מיוחד  קונצרט  ההשבעה  את 
לינקולן,  באנדרטת  יתקיים  הקונצרט  החדש. 
לרגל  קונצרט  התקיים  שבו  במקום  בדיוק 

השבעת אובמה ב-2009. 
ג'ון לואיס, חבר בית נבחרים דמוקרטי ואחד 
לזכויות  התנועה  של  המיתולוגיים  המנהיגים 
לותר  מרתין  לצדו של  בארה"ב, שלחם  האזרח 
קינג נגד אפליית השחורים באמריקה, הודיע כי 
לואיס  טראמפ.  של  ההשבעה  טקס  את  יחרים 
שנערכו  מההשבעות  ואחת  אחת  בכל  נכח 
הפעם  תהיה  וזאת  בוושינגטון,  כהונתו  במהלך 
הראשונה שבה הוא ייעדר מהטקס החגיגי. את 
החלטתו להיעדר מהטקס הוא קיבל לפני יומיים 
בעקבות דבריו של טראמפ נגדו, שאמר: "לואיס 

הוא כולו דיבורים בלבד".
ומישל  ברק  יעזבו  ההשבעה  טקס  לאחר 
מכוניות  בשיירת  ויסעו  הרחבה  את  אובמה 
קלורמה  בשכונת  שוכרים  שהם  החדש  לבית 

את  יקיימו  משפחתו  ובני  טראמפ  בוושינגטון. 
הצעדה המסורתית מבניין הקפיטול לבית הלבן 
יריעו  הרחוב  ובצדי  פנסילבניה  שדרות  לאורך 

להם - או יפגינו נגדם - המוני בני אדם.
בימים אלה, רגע לפני ההשבעה, שוקד טראמפ 
הראשון  נאומו  כתיבת  על  מיוחד  צוות  עם 
כנשיא, מיד לאחר שיושבע. "זה יהיה נאום כביר 

שלא נשמע כמותו", כבר טען השבוע.
של  כהונתו  תתחיל  ההשבעה  טקס  סיום  עם 
אובמה  היוצא  הנשיא  רשמי.  באופן  טראמפ 
טראמפ  ואילו  הלבן,  הבית  את  יעזבו  ורעייתו, 
אל  הקפיטול  מבניין  צעדה  יקיימו  ומשפחתו 
משכנם  מקום  מעתה  יהיה  שם  הלבן,  הבית 

החדש.

מאת: מנדי קליין

הטכנולוגיה  בחיל  חייל  גרגאי,  ויאצ'סלב 
טכני  טיפול  בעת  שני  ביום  נהרג  והאחזקה, 
בנגמ"ש נמ"ר במחנה אל פוראן ברמת הגולן. 
של  אימון  במהלך  בצהריים  התרחש  האירוע 

גדוד 51 של חטיבת גולני. 
ספג  החייל  בצה"ל,  נחקרת  שכעת  מסיבה 
גופו העליון מחפץ קשיח  חבטה חזקה בפלג 
מברזל, במהלך טיפול טכני שגרתי בזחל של 
נגמ"ש. הוא טופל על-ידי חבריו ועל-ידי כוח 
באופן  פונה  מכן  ולאחר  צה"ל,  של  רפואי 
נקבע  לבית חולים רמב"ם בחיפה, שם  מוסק 

מותו. 
כוכבי,  אביב  אלוף  הצפון,  פיקוד  מפקד 
חטיבת  מפקד  בראשות  חקירה  ועדת  מינה 
מנת  על  יוסף,  פיני  אלוף-משנה  "כרמלי", 

לחקור את נסיבות התאונה. בעקבות התקרית 
האימון הופסק.

בשנים  לצה"ל  נכנסו  הנמ"ר  נגמ"שי 
המתקדמים  לנגמ"שים  ונחשבים  האחרונות, 
והממוגנים ביותר שיש כיום בצבא. הנמ"רים 
חלק  ולוקחים  גולני  חטיבת  ברשות  נמצאים 
מבצע  בעקבות  שוטפת.  מבצעית  בפעילות 
ישנים,  בנגמ"שים  והפגיעות  איתן"  "צוק 
הוחלט במערכת הביטחון להצטייד בנמ"רים 
אקטיבית  הגנה  במערכות  ממוגנים  נוספים 

)"מעיל רוח"(.
אדם  כוח  אגף  פרסם  וחצי  כשבוע  לפני 
בצה"ל נתונים שמהם עולה כי בשנה החולפת 
חלה עלייה קלה במספר החללים בצבא - 41 
לעומת 36 בשנת 2015. עם זאת, נתון זה נמוך 

יותר ביחס לשנים שלפני כן.

מאת: יוסי קרוייזר
 

השתתפו  רב  וקהל  בעלזא  חסידי  אלפי 
כ"ק  של  אמו  בהלווית  בערב,  שני  ביום 
רוקח  מרים  הרבנית  מבעלזא,  האדמו"ר 
לכן  קודם  שעות  שהלכה  ע"ה,  מבילגורייא 

לעולמה כשהיא בגיל 96 בפטירתה.
מהיכל   21:00 בשעה  יצאה  הלוויתה 
בעלזא  בקרית  בעלזא,  הגדול  המדרש  בית 
בבית  התרכזו  החסידות  נשות  בירושלים, 
נחסמו  האזור  וכבישי  שמגר,  הלוויות 

לתנועה.
לא  האדמו"ר,  שנתן  ההוראה  בעקבות 
מערכות  ייצאו  ולא  אבל  מודעות  הודפסו 
השתתפו  בהלוויה  ההלוויה.  על  כריזה 
האדמו"ר  ובהם  רבים,  ורבנים  אדמו"רים 
האכסניה  מבית  במיוחד  שיצא  מויז'ניץ 
במסע  להשתתף  ירושלים  אל  בטבריה 

ורבים  אהרן  מתולדות  האדמו"ר  ההלוויה, 
נוספים.

בחלקת  ההלוויה  מסע  תום  לאחר  מיד 
מחזיקי הדת בהר המנוחות, התקיימה תפילת 
ערבית בהיכל בית המדרש בעלזא, בראשות 

האדמו"ר שעבר לפני התיבה.
רבי  הרה"ח  לאביה  נולדה  ע"ה  הרבנית 
צבי גליק, נכד בעל 'ערוגות הבושם'. לאחר 
לבעלה  נישאה  השניה  העולם  מלחמת 
של  אחיו  זצ"ל,  רוקח  מרדכי  רבי  הרה"צ 

האדמו"ר מהר"א מבעלזא זצ"ל.
הרבי מבילגורייא נפטר בשנת תש"י, בגיל 
49, כשהוא מותיר אחריו את רעייתו הרבנית 

ע"ה ואת בנם – שהיה אז פעוט קטן.
במשך  באלמנותה  הרבנית  נותרה  מאז 
לאדמו"ר  הפך  יחידה  ובנה  שנים,  עשרות 

וממלא מקום דודו כבר בגיל 18.

 ההכנות להשבעה ליד בניין הקפיטול

נגמ''ש הנמ''ר  כ"ק האדמו"ר מבעלזא בבית החולים
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21,004 חברים חדשים 
הצטרפו בשנה 

האחרונה למכבי, 
שממשיכה להוביל 

מול הקופות האחרות

חדשות בריאות בעיר

בני ברק: מכבי מובילה 
במצטרפים חדשים

מרפאת מאוחדת בני ברק 
מתחדשת במגוון סדנאות

במסגרת הסדנאות שיתקיימו במרפאת 
מרום שיר: סדנאות סוכרת לנשים, 

סדנאות הרזיה נפרדות לנשים, נערות 
וגברים, סדנת מובילים להורות, סדנת 
שנת תינוקות, סדנת החייאת תינוקות 

וילדים, סדנת גמילה מעישון ועוד

הצלחה  רושמת  בריאות  שירותי  מכבי 
במאזן   2016 שנת  את  סיימה  כאשר  אדירה 
שהצטרפו  חדשים  חברים   21,004 של  חיובי 
רושמת  האחרונות  השנתיים  במהלך  אליה. 
מכבי בבני ברק עליה עקבית עם 1,779 חברים 
חדשים נטו, כאשר את המאוחדת עזבו 2,774 
חברים והם נשארו עם 286 חברים חדשים נטו.
מחוז  ראש  מנצחת  הגדולה  ההצלחה  על 
את  שחוללה  חסיד,  דבורה  הגב'  המרכז, 
מהפכת הבריאות בבני ברק עם פתיחת המרכז 
ברחוב  בארץ  מסוגו  והראשון  הגדול  הרפואי 
השירות  מהפכת  על  וחתומה  עקיבא,  רבי 
בפתיחת  הן  ברק,  בבני  הרפואה  בתחום 
מרכזים חדשים ופריסת שירותים רחבה יותר, 
תוך הנגשת השירותים לכל חבר וחבר בעיר, 
ממשיכה  מכבי  כאשר  השירות  ברמת  והן 
המתקדמים  הרפואה  שירותי  את  להוביל 

והמקצועיים ביותר. 
חסיד,  דבורה  הגב'  המרכז,  מחוז  ראש 
השקיעה  בריאות  שירותי  מכבי  כי  מציינת 
משאבים  ברק  בבני  האחרונה  השנה  במהלך 
בפריסת  הן  הרפואה,  תחומי  בכל  רבים 
מרכזים  מכבי  פתחה  במסגרתה  השירותים, 

את  ובראשם  העיר  ברחבי  חדשים  רפואיים 
וכן  ברק.  בני  במרכז  הגדול  הרפואי  המרכז 
הוסיפה מכבי מעל 30 רופאים חדשים, כולם 
בפריסה  התחומים,  בכל  שם  בעלי  מומחים 
ביותר  ומרווחים  חדישים  המרכזים  רחבה. 
וניתנים בהם מגוון שירותי רפואה מתקדמים 

ומקצועיים.. 
מכבי ממשיכה במלא העוצמה להוביל את 
עולם הילד  והשיקה את  היום הבריאותי  סדר 
רפואי  מענה  בתוכו  הכולל  הגדול  המרכז   -
רחב ביותר בכל הקשור לרפואת הילדים. הגב' 
"עולם  ממוקם  בו  המבנה  כי  אומרת,  חסיד 
אווירה  להשרות  כדי  בקפידה  תוכנן  הילד" 
רוגע ושמחה על הילדים המגיעים לקבל  של 
שירות. במרחבי ההמתנה ממוקמים משחקים, 
הצבעוניות ואזורי ההמתנה והשירות מותאמים 
לציבור  מביאה  שמכבי  זו  בשורה  לילדים. 
מערך  בנתינת  בגישה,  מהפך  הינה  ברק  בבני 
שירות הוליסטי לילדי בני ברק". ראש המחוז 
מדגישה כי במקביל פזורים רופאי ילדים בכל 
עשרות המרכזים הרפואיים והמרפאות ברחבי 

העיר.

מרפאת מאוחדת מרום שיר בבני ברק תקיים 
מגוון סדנאות בריאות והעשרה, כחלק מחזונה 
במסגרת  תחלואה.  למניעת  מאוחדת  של 
הפעילות יתקיימו מגוון סדנאות לקיום וקידום 
אורח חיים בריא לכלל תושבי העיר ובמחירים 

מוזלים לחברי מאוחדת עדיף ושיא. 
לנשים,  סוכרת  סדנת  יתקיימו  היתר  בין 
ולנשים  לגברים  נפרדים  הרזיה  סדנאות 
סדנת  ומתקדמים,  למתחילים  ובהתאמה 
סדנת  תינוקות,  עיסוי  סדנת  מעישון,  גמילה 

החייאת תינוקות וילדים ועוד. 
המשתתפות  יקבלו  לנשים  סוכרת  בסדנת 
מידע על הסוכרת, מניעים וסיבוכים, חשיבות 
הפעילות הגופנית, התמודדות עם מצבי לחץ, 

תמיכה ועוד. 
מגוון  הדיאטנים  יעבירו  הרזיה  בסדנת 
הרצאות בנושאי תזונה מאוזנת ובריאה, כלים 
לשינוי חשיבה, ליווי בתהליך הירידה במשקל 

ועוד.
לתנופת  במקביל  מתקיימות  אלו  סדנאות 
בבני  מאוחדת  של  המרשימה  ההתפתחות 
עשרות  האחרונה  בשנה  הצטרפו  לה  ברק, 
רופאים מקצועיים, שודרגו מרפאות מרום שיר 
בריאות  שירותי  מגוון  ונחנכו  הרצוג,  וקרית 

קהילה  קשרי  מתאמי  מינוי  לצד  מתקדמים 
נוספים לרווחת הלקוחות. 

בריאות  מרכז  לאחרונה  נחנך  היתר  בין 
שפועל  חירום  מוקד  בשילוב  לאישה  חדשני 
מקבלים  האישה  לבריאות  במרכז  ערב.  מידי 
האישה,  רפואת  בתחום  המקצוע  אנשי  מיטב 
לכך  בנוסף  בתחומם.  שם  בעלי  בהם 
הילד  להתפתחות  היחידה  לאחרונה  נחנכה 
שמאפשרת את המעטפת המקצועית הנדרשת 

בתחום התפתחות הילד.  
משה  ר'  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
כהן מסר: "לצד ההתפתחות המרשימה, שמה 
לעצמה מאוחדת למטרה לקדם את המודעות 
תחלואה.  למניעת  פעילויות  ולקיים  לבריאות 
יתקיימו הסדנאות השונות  במסגרת הפעילות 
במרפאת מרום שיר מאוחדת בבני ברק, ואנו 
בטוחים כי המשתתפים ייצאו עם מיטב הכלים 

להתמודדות נכונה". 
מנהלת המרפאה הגב' ש. הרברט מוסיפה: 
לגברים,  מותאמות  המגוונות  "הסדנאות 
ונערכות כמובן בהפרדה מלאה  ונערות  נשים 
ואנו  והצניעות,  ההלכה  לגדרי  ובהתאם 
כל תושבי העיר להירשם אליהן  מזמינים את 

ולהקנות לעצמם אורח חיים בריא".  

גם בויז'ניץ

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק, 

יש לך רופאי ילדים

ועוד רופאים רבים בעשרות מרפאות
ובתי רופאים של מכבי ברחבי העיר!
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מאת: ארי קלמן

חדשה:  להודעה  עד  הוקפא  המואזין  חוק 
את  משך  ליצמן  יעקב  הבריאות  ששר  לאחר 
הערר על חוק המואזין בשל הסכמות בין יו"ר 
ליצמן  הבריאות  ושר  דרעי  אריה  השר  ש"ס 
לראש הממשלה נתניהו כי החוק יחול בשעות 
מסוימות, מתעקש ראש הממשלה להעביר את 
חוק המואזין כפי שהוא, מה שהוביל להקפאת 

החוק עד להודעה החדשה.
לפני כחודשיים עבר חוק המואזין בוועדת 
בתמיכתו  שליצמן,  אלא  לחקיקה,  שרים 
כשהטענה  החוק,  על  ערר  הגיש  דרעי,  של 
השבת.  בצופרי  יפגע  שהדבר  היא  המרכזית 
הממשלה,  ראש  הגיע  הערר  הגשת  לאחר 
שלפי פרסומים שונים בנו יאיר עמד מאחורי 

תתוקן  החוק  הצעת  כי  לסיכום  החוק,  הצעת 
וכי הוא יחול רק בין השעות 23:00 עד 06:00, 
לפני  הרבה  שמושמעים  השבת  שצופרי  כך 

השעה 23:00 לא יכללו בחוק.
כשלושה  לפני  שהיה  הסיכום,  לאחר 
שבועות, אמורים היו ליצמן ודרעי לשבת עם 
השר זאב אלקין על ניסוח החוק מחדש, אלא 
כי  מתעקש  הוא  כי  הודיע  הממשלה  שראש 
החוק יעלה לקריאה טרומית כפי שהוא, וכפי 
החוק  את  לדלל  לתת  "לא  בעבר,  שהצהיר 
נתניהו  של  התעקשותו  מתוכן".  ריק  שיהיה 
את  לאשר  החרדים  הנציגים  לסירוב  הובילה 

נוסח החוק, מה שתקע אותו שוב.
כעת נודע ל'קו עיתונות' כי יו"ר הקואליציה, 
חבר הכנסת דוד ביטן, הודיע כי הוא מקפיא 

את הצעת החוק עד להודעה חדשה.

נתניהו התעקש וחוק 
המואזין הוקפא

חוק המואזין הוקפא 
עד להודעה חדשה, כך 
  'נודע ל'קו עיתונות

הצעד מגיע לאחר שראש 
הממשלה התעקש שלא 

להגביל את החוק, למרות 
הסיכום עם השרים ליצמן 
ודרעי שחששו מפגיעה 

בצופרי השבת

מאת: ארי קלמן

)שלישי(  אתמול  התקיימה  חשאית  פגישה 
ליו"ר  הי"ד  גולדין  הדר  החייל  של  אביו  בין 

וועדת הכספים ח"כ משה גפני.
גפני  עם  נפגש  גולדין,  שמחה  ד"ר  האב, 
המאמצים  במסגרת  וזאת  בכנסת,  בלשכתו 
להחזרת גופות הנעדרים – הדר גולדין ואורון 
מאז  חמאס  בידי  המוחזקים  הי"ד-  שאול 

מלחמת צוק איתן
תמונת  את  גפני  חה"כ  בפני  הציג  גולדין 

התקדמות  כל  אין  כאשר  העכשווית,  המצב 
אמר  מצידו  גפני  הגופות.  השבת  בנושא 
לגולדין כי יעשה כל מה שביכלותו לסייע, וכי 

ידבר גם עם ראש הממשלה נתניהו בנושא.
גפני הוסיף כי חשוב שידעו כי גם החרדים 

מצפים להשבת הגופות לקבר ישראל.
הפגישה  לאחר  עיתונות'  ל'קו  סיפר  גפני 
כי הם שוחחו על הרוגי ביתר והעובדה שלא 
בירכו ׳הטוב והמיטיב׳ עד שהובאו לקבורה, 
ושוחחו על החשיבות העליונה בהשבת חלל 

לקבר ישראל.

אביו של הדר גולדין 
הי"ד נפגש עם גפני
יו"ר ועדת הכספים נפגש שמחה גולדין, אביו של החייל 

הדר גולדין הי"ד, שגופתו מוחזקת בשבי החמאס  גולדין 
הציג את תמונת המצב וגפני הבטיח כי יעשה כל שביכולתו 

לסייע  גפני ל'קו עיתונות': "שוחחנו על הרוגי ביתר 
והחשיבות העליונה בהשבת חלל לקבר ישראל"



גם בחזון איש

מוגש כמידע לחברי מכבי

גם בבני ברק, 

יש לך רופאי ילדים

ועוד רופאים רבים בעשרות מרפאות
ובתי רופאים של מכבי ברחבי העיר!

 חיי משפחתך
בידיים שלך!

קורס
משפחה בטוחה
מבית איחוד הצלה בשיתוף 'נורופן לילדים'

www.1221.org.il  | ללא כוכבית . מכל טלפון . 24 שעותאיחוד הצלה - ראשונים להציל חיים

לאור הבקשות החוזרות הנשנות אנו חוזרים לסבב נוסף של קורסים בערים החרדיות 
הקורסים יתקיימו בבית איחוד הצלה

רח' שלמה המלך 9 קומת קרקע )כניסה נוספת מרחוב הרב כהנמן 86 קומה ראשונה( 

גברים: מוצ"ש
בין השעות 20:00-00:00

נשים: יום ד'
בין השעות 19:00-23:00

אין צורך בהרשמה! הדלתות נסגרות ב-19:00
 ניתן להזמין קורסים מאורגנים לקבוצות, מוסדות חינוך וכו'  

בטלפון 02-5371221 

 עזרה ראשונה
טיפול בחנק, החייאה, חום גבוה, פירכוסים ועצירת דימום

 מפגש חד פעמי 
 בן 4 שעות 

חינם ללא עלות

תעודה בסיום הקורס 
 לכל משתתף 
ופנקס סיכום 

הסרת משקפיים עושים 
בבית חולים אסותא

 
אה
פו
בר
ת 

יחו
 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

המרכז היחידי בישראל הפועל 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן 

המחמיר בעולם לבתי חולים

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

משקפיים?!
זו היסטוריה!

מחיר 
קבוצתי!

TAXI
בני ברק ............. ירושלים 160&

בני ברק ............. נתב"ג 110&
בני ברק ............. אשדוד 180&

בני ברק ............. נתניה 180&
�נהגים מקצועיים ואדיבים

�ביטוח מלא
�שומרי שבת

�מרצדסים מפוארים 

מוניות "יצחק ירנן"

053-530-85-95
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

שבת אופרוף, 'חתן מאה'ל' והחתונה בחצרות הקודש ערלוי - קוסוב ויז'ניץ

 מאות מתומכי מוסדות צאנז התכנסו בטבריה לועידת 'בני היכלא'
במוצאי החמישית.  הפעם  זו  והתקיימה  ימים  שלושה   שארכה 
שעות שארכה  מלכה,  מלווה  בסעודת  להשתתף  האדמו"ר  הגיע   שבת 

והסתיימה בריקוד סוחף וקול שירה גובר והולך.

 חסידי תולדות אברהם יצחק ששהו בעיירה מעז'יבוז סמוך לקבר
להקמת שנה   20 במלאות  אש'  'רשפי  מסע  במסגרת   הבעש"ט, 
 המוסדות, נפעמו לשמוע בעת עריכת השולחן בליל שבת, כי האדמו"ר
ובראשם החסידים  מאות  עלם'.  ריבון  'קה  בזמר  הבעש"ט  את   מכבד 
הנפש ושם בהשתפכות  בית העלמין  אל עבר  יצאו מההיכל   האדמו"ר 

שוררו יחדיו את הזמר.

36 שעות ייצא בשבוע הקרוב למסע בן   האדמו"ר מפרמישלאן 
 במזרח אירופה, מתוך כוונה להשתטח על ציון הרבי ר' אלימלך
 מליז'ענסק יחד עם קבוצת תומכי 'קרן אור למשפחה' – עמותה המספקת
מזון מוצרי  ומחלקת  במשבר  למשפחות  נפשית  ותמיכה  פיזית   עזרה 
שזכו המוסדות  מתומכי  כמה  גם  יצטרפו  למסע  לשבתות.   וארוחות 

בהגרלה ייחודית שנערכה בימים האחרונים.

 פחות מחודש מאז הסתלקותו הפתאומית של האדמו"ר מז'מיגראד
בעל זצ"ל  אביו  הילולת  את  השבוע  ציינו  חיים',  ה'ביכורי   בעל 
סיני ר'  הבחור  בנו  הוכתר  ההילולא,  סעודת  במהלך  שאג'.   ה'אריה 

הלברשטאם כממלא מקום אביו.

 בחורי ואברכי חצר הקודש ערלוי, הגישו לאדמו"ר 'דורון דרשה'
 לשמחת נישואי נכדו הבכור: 9.582 שעות בהן שקדו על תלמודם
ברכות השבע  שבת  במהלך  התלמידים  הגישו  המתנה  את   ב'רציפות'. 

שנחוגה במרכז המוסדות בשכונת קטמון בירושלים.

- שם ויז'ניץ הצטרפו לאחרונה לאלעד   שבעים משפחות מחצר 
את המשרתים  מדרש  בתי  שלושה  מכונם  על  עומדים     כבר 
 הקהילה. חסידי ויזנ'יץ היותר ותיקים בעיר, ערכו סעודת 'קבלת פנים'
 לחדשים זה מקרוב באו. במהלך הערב הכירו בני הקהילה אלו את אלו,
את למתיישבים  להכיר  פרוש  ישראל  העיר  ראש  גם  הגיע   ובהמשך 

מסדרונות העיריה.

 בחצר הקודש לעלוב נערכים לקראת הנסיעה השנתית ב-ז' שבט
ר' השושלת  מייסד  קבר  על  להשתטח  בפולין  לעלוב   לעיירה 
ביום ההילולא. השנה בהוראת האדמו"ר הוצעה לצעירי  דוד מלעלוב 
 הצאן הצעה מפתה: מי שלא יהפוך את המסע ל'טיול' בכך שידיר רגליו
 מחנויות ה'דיוטי פרי' ויקדיש 10 שעות ללימוד בבית המדרש, יקבל סך
 של 120 ₪ כהשתתפות בעלות המסע ובנוסף ישתתף בהגרלה בה יזכו

שניים בהחזר של 50% מהוצאות המסע.

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

של אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון

בשירותי אנוש
ורב תחומי

במציאות הכלכלית-מקצועית בעולם בכלל ובישראל בפרט, 
ארגוני שירות מהווים מרכיב מרכזי במשק. הכלים הנרכשים 
של  צרכיו  עם  להתמודד  אחד  לכל  מאפשרים  זו,  בתוכנית 
שוק העבודה המודרני ולמנף את יכולותיו לפסגת ההצלחה!

הן
 כ

לי
גי

הדרך להשתלב

ניהול וארגון
מערכות

בתפקידי

חדש!

המאפשר הכרה והתערבות בתהליכי
ארגון וניהול מרכזי תעסוקה שונים

'ארגז כלים' יישומי

החזר שכר לימוד לזכאים!

קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

התכנית המקוצרת
לנשים עובדות!

תכנית מיוחדת לנשים
יום לימודים אחד מרוכז!

הפתיחה אי"ה ביום שני ח' באדר 6.3.17
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"אנשים עם 
מוגבלויות 

יכולים 
לקחת חלק 

בכל דבר"
מאת: הילה פלאח

לקראת הכנס המיוחד, דיברנו עם רבקי 
לעבודה  הספר  בבית  דוקטורנית  קיסין, 
סוציאלית באוניברסיטה העברית, מרפאה 
בעיסוק ומנהלת במרכז המחקר וההדרכה 

של עלה.
למה חשוב שהורים לילדים עם צרכים 

מיוחדים ישתתפו בכנס המיוחד?
יותר  להורים  שיש  ככל  כוח.  זה  "ידע 
בפניהם,  פרוסות  אפשרויות  יותר   - ידע 
והם יוכלו לתת את המענה המיטבי והנכון 
ביותר לכל אחד מהילדים, ובפרט לילד עם 
הצרכים המיוחדים והמוגבלויות השונות".
איזה  להורים?  לומר  הולכת  את  מה 

מסרים חשוב לך לומר להם?
של  התפקיד  על  לדבר  הולכת  "אני 
הקהילה, והדרכים לשלב את האנשים עם 
מוגבלויות, הם חלק בלתי נפרד מהקהילה, 
כולנו רקמה אנושית אחת!" אומרת רבקי.

והאנשים  לכולם,  שייכת  "הקהילה 
מאד  ממגוון  מורכבים  בקהילה  שנמצאים 
מוגבלויות,  עם  אנשים  גם  בתוכו  גדול, 

בחברה שלנו הם יהיו שווים".
לקחת  יכולים  מוגבלויות  עם  "אנשים 
לימי  לטיולים,  לצאת  דבר.  בכל  חלק 
הכנסת  לבית  ללכת  להופעות,  הפנינג, 
כמו  קהילתיות.  בפעילויות  חלק  ולקחת 
שאני וילדיי רוצים להשתתף בהם ולהיות 
ויכולים.  רוצים  הם,  גם  ככה  כולם,  כמו 
שבעלי  עליו  להגיד  שאפשר  משהו  אין 

מוגבלויות לא יכולים לקחת בו חלק".
אנחנו  זה,  "בשביל  מוסיפה,  רבקי 
לקבל  כדי  שם  תהיה  שהקהילה  צריכים 
את  לבצע  הוא  שלנו  התפקיד  כולם,  את 
על  סקירה  להורים  ניתן  בכנס  ההתאמות. 
שלנו  והתוכניות  הזה  בעניין  ההתקדמות 

לעתיד".
מה גורם לארגון עלה לקחת חלק בכנס 

המיוחד?
בשותפות  היא  עלה  של  העשייה  "כל 
טבעי,  שותף  מבחינתנו  הם  ההורים,  עם 
וגם מבחינה מעשית.  רעיונית  גם מבחינה 
שמתייחס  להורים  שמיועד  כנס  יש  אם 
רוצים  אנחנו  אז  חרדית,  לאוכלוסייה 

וצריכים להיות שם".
בשנים  צברה  שעלה  המקצועי  "הידע 
אנשים  של  קהילות  עם  מגע  של  ארוכות 
לנו  וחשוב  ייחודי.  הוא  מוגבלויות,  בעלי 
ועם  ההורים  עם  אותו  ולחלוק  להעביר 

אנשי המקצוע רבים שישתתפו".
מה המסר שלך להורים?

"המסר שלי הוא שלא משנה כמה גדולה 
המוגבלות תמיד יש מה לעשות ולכל דבר 

יש פתרון".
ספרי לנו קצת על ארגון עלה...

"עלה הוקמה בשנת 1982, על ידי קבוצה 
טיפולי  מענה  לתת  במטרה  הורים  של 
ושיקומי ולהעניק בית חם לאנשים וילדים 
ובעלי  מוגבלויות,  בעלי  אוכלוסיית  ולכל 
מטופלים   850 לנו  יש  רפואיות,  מגבלות 

ילדים נערים ובגירים".
הראשון  המרכז  מרכזים.   4 יש  "לעלה 
שהוקם הוא בבני ברק, כיום כבר התרחבו 
ירושלים  נוספים בגדרה  לסניפים   בארגון 
שמעניקים  תעסוקה  מרכזי  לנו  יש  ובנגב, 
בהם  המקצועות  מכל  שירותים  בהם 
רפואה,  סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק. 

עלה מובילה בעולם בטיפול בתחום".

הכנס המיוחד:
בכנס מתוכננות הרצאות רבות המיועדות 
להורים, על מנת להעמיק את ההבנה שלהם 
בנושאים החשובים לעתיד ילדיהם. למוקד 
"כנס המיוחד" הגיעו בשבועות האחרונים 
מגע  המבקשים  הורים  של  פניות  עשרות 
ישיר עם בעלי המקצוע הרלוונטיים. לאור 
החליטה  הכנס  של  ההיגוי  ועדת  הפניות, 
מנת  על  להורים  מיוחדת  במה  לתת 
המקצוע  אנשי  בקרב  קולם  את  להשמיע 

ומקבלי ההחלטות.
מיוחדות  יוזמות  ייחשפו  בכנס  בנוסף, 
של הורים רבים ברחבי הארץ, אשר הקימו 
קבוצות הורים ופורומים אשר כל מטרתם 
למען  והפתרונות  העשייה  את  לקדם  היא 

הילד המיוחד.
קבוצות כאלה הוקמו בשנים האחרונות, 
לדוגמא ברחובות, ביתר עלית וקרית ספר. 
יצוין כי כל העשייה והפעילות, המחקרים, 
וכיום  בעבר  היו  שלא  וההכלה  המודעות 
והקהילה,  יסוד בשגרת החברה  אבן  הינם 
ובני משפחה שזכו  החלו מפעילות הורים 

לגדל ולחנך בעלי צרכים מיוחדים.
בכנס יוקדש מושב מיוחד בנושא חלקם 
של ההורים בהתפתחות הילד עם הצרכים 
אישיות  עדויות  יהיו  בפאנל  המיוחדים. 
בתהליך  ההורים  של  התפקיד  על  ודיון 

הטיפול והשיקום.
לעודד  היא  הכנס  של  המטרות  אחת 
הקמת קבוצות הורים נוספות ושיתוף ארצי 
בין כל הקבוצות והפורומים על מנת להיות 

כוח מאחד מול כל הגופים הרלוונטיים.

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

נווה שרת: 050-8211200 מיטל

עמידר: 03-5748183 ידידה

הבעש"ט: 053-3182838 שושי

 למעונות אמונה במרכז
 דרושות: 

מטפלות
בנווה שרת )על גבול ב"ב- ת"א( 

וברמת גן )עמידר ובעש"ט(
אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת 

לילדים. אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי.
תנאים טובים למתאימות

עדשות מגע
FIXED PRICE

יומיות
65 ₪ללא צילינדר
חודשיות
65 ₪ללא צילינדר

מסגרת כולל
עדשות מולטיפוקל
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מרכז הכנסים של מלון קראון פלזה ירושלים

02-9410144 ופרטים:  לרישום 
w w w . h a m e y u c h a d . c o . i l
כנס מקצועי | הרצאות ופנלים עם מיטב המומחים בתחום  >>

פינות יעוץ אישי להורים | תמיד היה לכם שאלות ולא היה   >>
את מי לשאול, בכנס המיוחד יעוץ אישי להורים אחד על אחד 

עם כל בעלי המקצוע - פתוח לאורך כל שעות הכנס
אחד במקום  החידושים  כל   | וחברות  הארגוני  תערוכה של   >>

מופע אומנותי | מעולם חינוך המיוחד  >>

רישום והתכנסות08:30

מושב פתיחה: השילוב האופטימלי במבט הלכתי/תורני"09:30

מושבים מקצועיים בתחום הבריאות10:30
אולם א: ליקויי שמיעה ודיבור-רפואה-טכנולוגיה למידה השילוב המנצח.

אולם ב: מוגבלויות, התמודדות עם מציאות רפואית ומגבלת פיזית האומנם?
אולם ג: "בריאות הנפש טיפול פסיכולוגי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים כמסייע לשילוב בקהילה"

הפסקה11:15

מושבים מקצועים בתחום החנוך11:45
אולם א: הפרעות קשב וריכוז | מגמות וחידושים גישות רב מערכתיות

אולם ב: גדלים ביחד עם הפנים לעתיד | גישה משלבת גני פתחיה
אולם ג: מצוינות בחינוך | אוכלוסיות השילוב במסגרות רגילות "האתגר"

הפסקה12:30

פאנל מרכזי: הבירוקרטיה השלטונית 13:00 
בהשתתפות שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, מנהלי ארגונים

ארוחת צהריים14:00 

מושבים מקצועיים בתחום הרווחה.15:00 
אולם א: תעסוקה | תעסוקת אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים

אולם ב: בין מעורבות להתערבות הורים.
אולם ג: מקומו של המחקר בשינוי מציאות ע"י עיצוב מדיניות בשלטון המקומי.

משובים מקצועים והרצאות 15:45 
אולם א: מנגישים לקהילה "כולנו רקמה אנוישת אחת חיה" 

שותפות קהילתית עם אוכלוסיה מש"ה על המדיניות המתפתחת בארץ ובעולם 
אולם ב: בית יעודי –יהודי האתגרים והדילמות בהקמת בית מיוחד

אולם ג: השפעת הולדתו של ילד עם צרכים מיוחדים במעגל הזוגיות והמשפחה 

הפסקה16:30

מופע אומנותי 17:00 
מעולם החינוך המיוחד

ד"ר זאב פרידמן | מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות הקרן לטיפול בחסויים
Dhea Horizon ד"ר דוד אוחנה פסיכולוג מומחה לתהליכי קבלת החלטות והתמכרויות מנכ"ל

חיים דיין עו"ס קליני MA קצין מבחן מעצרים בכיר לנוער משרד הרווחה מרצה ומטפל.
הרה"ג הרב ארי סמג'א שליט"א, רבה של רמת שלמה וראש בית מדרש 'הלכות להליכות עולם'

הרב ישעיהו שטיינברגר שליט"א, ראש כולל זיו התורה ורב שכונת רמת שרת רמת דניה והולילנד 
גב' שרה למברגר MA מפקחת גני פתחיה ארצי

ד"ר רבקה קיסין מנהלת תחום מחקר והדרכה בעלה
גב' ציפי שרייבר MA מפקחת מעונות יום שיקומים רשת פתחיה

ד"ר פלורה מור | אנליטיקאית ראש תחום אשלים בגו'ינט 
גב' יעל יקותיאל עו"ס ברשת פתחיה 

הרב מיכאל נכטיילר מנכ"ל אגודה אחת, MA, יו"ר 'איגוד המטפלים החרדי'
בתיה ברקוביץ עו"ס קלינית M.A מומחית לחינוך מיוחד

הרב גבריאל כהן MA יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט מנהל המרכזים הפדגוגיים ומערך הייעוץ ברשת בני יוסף
הרב ישי יזדי סמנכ"ל פדגוגי 'רשת בני יוסף' 

פרופסור עמי שקד פסיכולוג, מנהל אקדמי מרכז י.נ.ר ראש החוג לפסיכולוגיה בבמרכז ללימודים אקדמים 
הרב שמואל טלר יועץ חינוכי M.A מנהל תוכניות הכשרה במכון אחי"ה 

 MA הרב מרדכי בארי מנהל האגף החינוך עירית אלעד, יועץ חיניכי
הרב יהודה קורנבליט מנהל אגף החינוף עירית ביתר. 

אילן קוסמן M.A מנכ"ל 'שלבים', קרן וולפסון 
אבינועם הרוש מאמן טיפולי ועסקי רכז מגזר חרדי "יוזמה דרך הלב 
גב' מירים לסטיג אוהל שרה – תעסוקה נתמכת מול הצורך בתמיכה

שייקה סיני מנהל "תוכנית חנוך" ג'וינט ישראל מגזר חרדי 
גב' חיה לוי פעילה חברתית, אחות יועצת בתחום הבריאות לארגונים 

גב' גיטה ניופר מנהלת המכון להנחיית הורים עירית בני ברק
הרב ישראל תיק חבר הנהלה במכון החרדי למחקרי מדיניות מנכ"ל הסמינר הישן.

גב' מלכי רכניצר מנהלת מערך הדיור אוהל שרה הצגת התוכנית "בלב אחד" 
הרב אברהם צבי ישראלזון שליט"א חבר הנהלת אוהל שרה ויועץ הלכתי

מר בן פרהט מנתח התנהגות

רשימה חלקית של המרצים ומשתתפים בפאנלים: 
הנחיה: אבי מימרן עיתונאי   דיון הלכתי עם הרה"ג יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות 

יחד נעצב את עתיד חינוך המיוחד!
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יזמות ניהול והפקה : מבית:
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יום שני י' שבט 6.2.2017
מרכז הכנסים של מלון קראון פלזה ירושלים

02-9410144 ופרטים:  לרישום 
w w w . h a m e y u c h a d . c o . i l
כנס מקצועי | הרצאות ופנלים עם מיטב המומחים בתחום  >>

פינות יעוץ אישי להורים | תמיד היה לכם שאלות ולא היה   >>
את מי לשאול, בכנס המיוחד יעוץ אישי להורים אחד על אחד 

עם כל בעלי המקצוע - פתוח לאורך כל שעות הכנס
אחד במקום  החידושים  כל   | וחברות  הארגוני  תערוכה של   >>

מופע אומנותי | מעולם חינוך המיוחד  >>

רישום והתכנסות08:30

מושב פתיחה: השילוב האופטימלי במבט הלכתי/תורני"09:30

מושבים מקצועיים בתחום הבריאות10:30
אולם א: ליקויי שמיעה ודיבור-רפואה-טכנולוגיה למידה השילוב המנצח.

אולם ב: מוגבלויות, התמודדות עם מציאות רפואית ומגבלת פיזית האומנם?
אולם ג: "בריאות הנפש טיפול פסיכולוגי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים כמסייע לשילוב בקהילה"

הפסקה11:15

מושבים מקצועים בתחום החנוך11:45
אולם א: הפרעות קשב וריכוז | מגמות וחידושים גישות רב מערכתיות

אולם ב: גדלים ביחד עם הפנים לעתיד | גישה משלבת גני פתחיה
אולם ג: מצוינות בחינוך | אוכלוסיות השילוב במסגרות רגילות "האתגר"

הפסקה12:30

פאנל מרכזי: הבירוקרטיה השלטונית 13:00 
בהשתתפות שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, מנהלי ארגונים

ארוחת צהריים14:00 

מושבים מקצועיים בתחום הרווחה.15:00 
אולם א: תעסוקה | תעסוקת אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים

אולם ב: בין מעורבות להתערבות הורים.
אולם ג: מקומו של המחקר בשינוי מציאות ע"י עיצוב מדיניות בשלטון המקומי.

משובים מקצועים והרצאות 15:45 
אולם א: מנגישים לקהילה "כולנו רקמה אנוישת אחת חיה" 

שותפות קהילתית עם אוכלוסיה מש"ה על המדיניות המתפתחת בארץ ובעולם 
אולם ב: בית יעודי –יהודי האתגרים והדילמות בהקמת בית מיוחד

אולם ג: השפעת הולדתו של ילד עם צרכים מיוחדים במעגל הזוגיות והמשפחה 

הפסקה16:30

מופע אומנותי 17:00 
מעולם החינוך המיוחד

ד"ר זאב פרידמן | מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות הקרן לטיפול בחסויים
Dhea Horizon ד"ר דוד אוחנה פסיכולוג מומחה לתהליכי קבלת החלטות והתמכרויות מנכ"ל

חיים דיין עו"ס קליני MA קצין מבחן מעצרים בכיר לנוער משרד הרווחה מרצה ומטפל.
הרה"ג הרב ארי סמג'א שליט"א, רבה של רמת שלמה וראש בית מדרש 'הלכות להליכות עולם'

הרב ישעיהו שטיינברגר שליט"א, ראש כולל זיו התורה ורב שכונת רמת שרת רמת דניה והולילנד 
גב' שרה למברגר MA מפקחת גני פתחיה ארצי

ד"ר רבקה קיסין מנהלת תחום מחקר והדרכה בעלה
גב' ציפי שרייבר MA מפקחת מעונות יום שיקומים רשת פתחיה

ד"ר פלורה מור | אנליטיקאית ראש תחום אשלים בגו'ינט 
גב' יעל יקותיאל עו"ס ברשת פתחיה 

הרב מיכאל נכטיילר מנכ"ל אגודה אחת, MA, יו"ר 'איגוד המטפלים החרדי'
בתיה ברקוביץ עו"ס קלינית M.A מומחית לחינוך מיוחד

הרב גבריאל כהן MA יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט מנהל המרכזים הפדגוגיים ומערך הייעוץ ברשת בני יוסף
הרב ישי יזדי סמנכ"ל פדגוגי 'רשת בני יוסף' 

פרופסור עמי שקד פסיכולוג, מנהל אקדמי מרכז י.נ.ר ראש החוג לפסיכולוגיה בבמרכז ללימודים אקדמים 
הרב שמואל טלר יועץ חינוכי M.A מנהל תוכניות הכשרה במכון אחי"ה 

 MA הרב מרדכי בארי מנהל האגף החינוך עירית אלעד, יועץ חיניכי
הרב יהודה קורנבליט מנהל אגף החינוף עירית ביתר. 

אילן קוסמן M.A מנכ"ל 'שלבים', קרן וולפסון 
אבינועם הרוש מאמן טיפולי ועסקי רכז מגזר חרדי "יוזמה דרך הלב 
גב' מירים לסטיג אוהל שרה – תעסוקה נתמכת מול הצורך בתמיכה

שייקה סיני מנהל "תוכנית חנוך" ג'וינט ישראל מגזר חרדי 
גב' חיה לוי פעילה חברתית, אחות יועצת בתחום הבריאות לארגונים 

גב' גיטה ניופר מנהלת המכון להנחיית הורים עירית בני ברק
הרב ישראל תיק חבר הנהלה במכון החרדי למחקרי מדיניות מנכ"ל הסמינר הישן.

גב' מלכי רכניצר מנהלת מערך הדיור אוהל שרה הצגת התוכנית "בלב אחד" 
הרב אברהם צבי ישראלזון שליט"א חבר הנהלת אוהל שרה ויועץ הלכתי

מר בן פרהט מנתח התנהגות

רשימה חלקית של המרצים ומשתתפים בפאנלים: 
הנחיה: אבי מימרן עיתונאי   דיון הלכתי עם הרה"ג יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות 

יחד נעצב את עתיד חינוך המיוחד!
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יזמות ניהול והפקה : מבית:



את מחפשת פרנסה יציבה, קבועה,
משהו שמכבד את האישיות שלך.

במקום שיודע להעריך את הכישורים שלך,
עם צוות ניהולי מקשיב, מבין ודואג להצלחה שלך...

ישראלה ישראל
נציגה בכירה 

חטיבת ארגונים חברתיים

israela@shinover.co.il |     03-5236653

הזמנה מחפשת עבודה? בשורה משמחת!

שכר
תנאי 

לים!
מעו

וגבל
ות מ

מקומ
ס' ה

מ

"הסיבה העיקרית שבגללה אני כבר 8 שנים שמחה 
ומאושרת היא כי בסיום העבודה אני מרגישה עדיין 
עם אותה רמת אנרגיה כמו שהתחלתי את היום"...

רחל גרינברג, 25, אלעד, נציגת גיוס תרומות מחברות ועסקים, 
חטיבת ארגונים חברתיים, סניף אלעד

"בחיים הכול שאלה של גישה, לפני שנכנסתי לשינובר 
גרופ חשבתי שלא בשבילי לצלצל לאנשים, היום אני 
אוהבת כל דקה בעבודה כי למדתי שעיקר ההצלחה 

הוא לדעת להקשיב לצד השני, להחמיא לאחר".
שלומית לוי, 56, אלעד, נציגת גיוס תרומות מפרטיים,

חטיבת ארגונים חברתיים, סניף אלעד

"ההדרכות והסדנאות שאני עוברת בשינובר גרופ 
משפיעים עלי גם בהתנהלות היומיומית, 

אני מרגישה שנהייתי אדם אופטימי ושמח"...
רוחמה הכהן, 42, בני ברק, נציגת גיוס

תרומות חטיבת ארגונים חברתיים. סניף בני ברק.

מתאים לאמהות ולמחפשות
משרה חלקית / נוספת

35 ש"ח לשעה שכר בסיס
+ בונוסים וזכויות מלאות

שעות עבודה
נוחות מאוד

הדרכה מקיפה ומרתקת הנותנת
העצמה אישית לכל החיים

בואי ליום פתוח עם המאמנת האישית והקאוצ'רית המובילה בישראל נטלי סומך.
• פתיחת שיחה ויצירת סקרנות • אמנות ההקשבה כפורצת דרך לחיבור עם הצד השני

• התמודדות עם אתגרים • עבודה עם הנאה
• מדוע בשינובר גרופ כולן מאושרות ומצליחות?

סניף בני ברק: ארגון לתת תקווה, רח‘ סמטת אז"ר 6 בני ברק
לקביעת ראיון והדרכה חייגי כעת:

רייזי נייד - 077-230-5558 | יהודית נייד - 077-996-6058
טל‘ משרד - 077-997-7714 | 03-6162399

קו העיתונות



12 בק’ ב- 5&

4 חב’ ב- 10&

2 יח’ ב- 12&

22 יח’ ב- 10&

1 ק”ג ב- 5& 1 ק”ג ב- 5&

6 יח’ ב- 10&

60 יח’ ב- 10&

3 חב’ ב- 10&

2חב’ ב- 25&

2 יח’ ב- 10& ב- 10&  ב- 10&

2 יח’ ב- 10&

4 יח’ ב- 10&

3 חב’ ב- 10&

3 חב’ ב- 13&

3 חב’ ב- 12&

5 יח’ ב- 10&

ב- 690&

5 יח’ ב- 10&

30 יח’ ב- 10&

2 חב’ ב- 10&

משקה ספארקס
1.5 ליטר

ממרח שוקולד
טעמן

מיני כעכים איטלקיים

לקקן גדול
בד”ץ עד”ח

כבל מיקרו

גומי
בד”ץ בית יוסף

8 סוגים

שוקולד מריר
בד”ץ עד”ח

בייגלה
בד”ץ עד”ח

שקדים טחונים

לקקנים
טעמן 
40 יח’
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מטען אייפון
5,6,7

גומי
בד”ץ בית יוסף

טורטיה

סוכריות שרשרת
בד”ץ עד”ח

אגוזים טחונים

לקקן כרמית
12 יחידות

מטען 

לבבות דקל

תירס טעמן

מארז ביסלי
20 יח’

פטריות טעמן

לקקן
כל הסוגים

אגוזי מלך טעמן
200 גר’

ריסקנו את המחירים!!

חדש! סניף ב”ב: ר’ עקיבא 137 | פתוח א’-ה’: 10:00-22:00 רצוף, יום ו’: 8:00-14:00

מוצרים ללא גלוטן במחירי כסאח!!

חדש! חדש! חדש!

מוצרים ללא גלוטן במחירי כסאח!!

מבצע לקוראי "קול העיר"
בקניה מעל 50&

שישית סודה מתנה!!!

שישיית סודה 

סופר דרינק 

1.5 ליטר 

& 290 ב- 

בלבד!! 

כל המוצרים 

בהכשרים 

מהודרים!!

המחירים 

הכי זולים 

א”י!!!
ב

בלבד!ב- 1&1.5 ליטר סופר דרינק 

המבצעים עד גמר המלאי!!!

מחיר

מחירמטורף!

מטורף!

מחיר

מטורף!

מחיר

מטורף!
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץתשבצים מדורגים

סודוקו

תפזורת פרשת השבועמבוכים

פיהנמומירפאעש

יצבשנלציצ בירח

תחנרינרלנתייו

וקהקעביילממממ

מויהקאמחילהסר

וילרהאמסכעבכו

רעוגרמיחלבהנל

עקדצימדצוונוב

מבימושאשאדתתנ

סהתהערפתבהחפי

הירכונצראקכרמ

המיינישנבשמעמ

לדבמייוגהההלמ

 בנק מילים:
שרי מיסים, 

חומר 
ולבנים, מלך 

חדש, הבה 
נתחכמה, 

אבנים, 
מצרים, פיתום 

ורעמסס, 
עבודה קשה, 

הבן הילוד, 
בת פרעה, 

יצחק ויעקב, 
ארץ נוכריה  

התשבצים 
באדיבות 
עוזי קייש

1. כליון, אבדון. "____ כל בשר בא לפני" )בראשית 
ו יג(

2. כנוי לפירות בגמר הבשלתם וביחוד לתאנים. 
"אספו יין ו___" )ירמיה מ י(

3. שר,שופט,מנהיג. "וישימו העם אותו עליהם לראש 
ול____" )שופטים יא יא( 

 4. בית כלא,מקום מעצר חמור לאסירים
 "המהפכת ואל ה____" )ירמיה כט כו( )בכתיב מלא(
 5. נטע רך,שתיל. "ויעל  כ____ לפניו" )ישעיה נג ב(

6. חף מפשע,זכאי. "ו____ וצדיק אל תהרג"  )שמות 
 כג ז(

 6 חף מפשע,זכאי. "ו____ וצדיק אל תהרג" 
)שמות כג ז(

7. מצע או מעון שעופות מתקינים לשם הטלת 
ביציהם ולגידול אפרוחיהם. "כי יקרא  ____ ציפור" 

)דברים כב ו(

1. בעל טמפרטורה גבוהה. הפך מן קר. "זה לחמנו 
____" )יהושע ט יב(

2. שם כולל למזונות העיקריים,מאכל, אוכל, כלכלה. 
"נתן ___ לכל בשר" )תהלים קלו כה( 

3. בן מררי,בנו הצעיר של לוי בן יעקב. "ובני מררי ____ 
ומושי" )שמות ו יט(

4. עושה חיל,רואה ברכה בעבודתו. "ויהי איש ____" 
)בראשית לט ב(

5. תורגמן,מעתיק משפה לשפה. 
"והם לא ידעו כי שמע יוסף כי ה____ בינתם" )בראשית 

מב כג(
6. סחיטה. "כי ____ חלב יוציא חמאה" )משלי ל לג(

7. ישב בתענית,נמנע מאכילה ושתיה. "ואהי ____ 
ומתפלל" )נחמיה א ד(

בתשבץ מדורג זה ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה יש להוסיף אות אחת עד למילה 
בת חמש אותיות. מכאן ואילך מורידים אות אחת ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה. 

סדר האותיות עשוי להשתנות בפתרון במעבר משלב לשלב.

חברו בין הנקודות ותגלו מה הן מסתירות!

מנקודה לנקודה

1. ממוצע בכמותו או באיכותו,הנמצא בין שתי הקצוות. "ולא קטן 
אלא ____" )כלים יז ח(

6. שטיפה וניקוי על ידי מים. "____ מבפנים ושטיפה מבחוץ" 
)ברכות נא.(

7. הולד בכבשים ובעיזים לפני שהגיע לבגרות. "____ כשבים 
ו____ עזים" )דברים יד ד(

9. דממה, שתיקה. "ולילה ולא ____ לי" )תהלים כב ג( )בכתיב 
מלא(

11.  מקום,שטח מיועד לתפקיד מסוים. "ו____ תהיה לך מחוץ 
למחנה" )דברים  כג יג(

12. שם נרדף ל"מדבר"  "יששום מדבר וציה ותגל ____" )ישעיה 
לה א(

14. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" )שמות טז טו( 
)בהיפוך אותיות(

15. קיצור המילים : חג המצות.
16. אביו של גדליהו השר בימי צדקיהו המלך. )ירמיה לח א(
18. כנוי בפי הנביאים לעם ישראל,יושב יהודה. "באהל ____ 

_____" )איכה ב ד(

1. בפרוש, באופן ברור. "ציצית ____ כתיב" )שבת כז: (
2. בחיר לב. "____ לי ואני לו הרעה בשושנים" )שיר השירים 

ב טז( )בהיפוך אותיות(
3.  התחרט, חזר בו מדעתו. "אין איש ____ על רעתו" 

)ירמיה ח ו(
4. בן עובדיהו, אחד משרי הצבא שהיה ממונה על שבט 

זבולון בימי דוד. )דה"א כז יט( )בהיפוך אותיות(
5. נמצא, קיים. "ומחר אתן ו____ אתך" )משלי ג כח(

8. הר בארץ אדום בו קבור אהרן הכהן. ___ ____ )במדבר 
לג לח(

10. התערב במחלוקת שבין אנשים גדולים. "מכניסין ראשי 
בין שני ____" )יבמות טו: ( )בלשון יחיד(

13. מנוסה, בדוק, שבחנו אותו. "ואף על פי שגלוי ו____ 
לפני" )רש"י תהלים פא ח(

14. התפזר,התפרד. "____ העם מעלי" )שמואל א יג יא(
17. קיצור המילים : חי וקיים.

 
1 2 3 4  5  

6     7 8 

9    10   

11   12  13  

  14   15  

  16  17   

18       

 

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 





כמה קרוב, ככה זול

תחת מטריה אחתכל המבצעים 

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

אין סוף הטבות ומבצעים 
לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים 

בלעדי לחברי מועדון!

נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771 
רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24. 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 
03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: 
רח רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | 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 

אסם

זוג שקדי מרק
אסם

עוף שלם 
קפוא

מחפוד
2090

2 ק"ג
זוגלובק
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אסם

500 גר'
1.25 ליטרמיה

לא כולל בייבי
אבקת כביסה

קומפט סוד

כוסות 
8B קרטון

1.5X6 ליטר

שישיית סודה

1.5 ליטר
סוגים שונים

1X100 גר'
תה כחול

ויסוצקי
מארזי אחסון

3 ליטר

1 ק"ג
אסם

פודינג/ג'לי

סכו"ם לבן 
'מעולה'

40 יח'
'מעולה'

1 ק"ג
'מעולה' 

דבש     

1990

20
3 ב- ערגליות/עוגיות 

מיני/קרמוגית

שמפו/מרכך/
תחליב הוואי

790
ליח'

חומוס/גריסים/עדשים ירוקים/אדומים/שעועית 
לבנה/פופקורן/כוסמת/חיטה/גריסי פנינה/

1010אפונה/בורגול/אורז פרסי/מלא/יסמין/בסמטי
3 ב-

10
4 ב-

1090
4 ב-

10
3 ב- 10 משקה סוויץ

2990

790 1590
3 ב-

מתולעיםבחזקת נקי

חדש

חלב
בקרטון
1 ליטר
קוד:4131074
תנובה

2 ב-
10

מעדן יולו
תנובה

3 ב-
10

'מעולה'

סלטי שמיר

300 גר’
סוגים שונים

10
2 ב-

באדי

690

500 מ"ל
תנובה

290 מ"ל
סוגים שונים

1490רטבי אסם
2 ב-

700-750 מ"ל
סוגים שונים

500 גר'
סוגים שונים

אנג'ל
רוגאלך/

990עוגות שמרים
ליח'

ליח'

1090
5 ב-

שניצל תירס/
70נקניקיות מן הצומח

2 ב-
לק"ג

15
5 ב- במבה/ביסלי/פופקו

במבה נוגט 45 גר'/
1790דובונים/אפרופו

גבינה 
צהובה
360 גר'
28%
טרה

1490

גבינה
750 גר'
טרה

890

500 גר'
ארזינא

1990קקאו 

דג בקלה/
דג זהבון

בלדי
1290

לק"ג

שישיית 
שקיות 
שוקו
טרה

890

קוטג'
250 גר'
טרה

2 ב-
890

שמיניית 
מולר
1.7%-2.8%
קוד:102395231/
5224

1190

זוג ב-

900 גר'

6990סימילאק

אשכולית

לק”ג
290

₪

פמולית

לק”ג
290

₪

לימון

לק”ג
390

₪

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי י"ט-כ' טבת 17-18.1.2017
תפו"א לבן 
ארוז

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
290

₪

מלפפון

לק”ג
₪390

גזרו ושמרו הציגו קופון זה באחד הסניפים ותוכלו להנות ממחיר שווה במיוחד!

מרכך כביסה
לא כולל בייבי
4 ליטר
סוד

1290

סוגים שונים
עלית

טבלאות
שוקולד פרה

20
4 ב-

קפה נמס
200 גר'

עלית

20
1 ב-

שלישיית
קפה טורקי

85X3 גר'
עלית

20
1 ב-

מוקה/וניל
200 גר'

עלית

קפה נמס 
בטעמים

20
1 ב-

מארזי אחסון
1/4ליטר

10%/15%
125 גר' 

עלית

קפה אינטנס

20
1 ב-

סניף קוטלר והרב קוק 
פתוח במוצ"ש
052-681-7736לפרטים:לעבודה במשמרותעובדים וקופאיותדרושים/ותלסניפי ב"ב

מימוש אחד ללקוח

כ"ב בטבת 20.1.17עד יום שישיי"ז בטבת 15.1.17מיום ראשוןהמבצעים בתוקף 
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