
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי כ"ו בשבט תשע"ז   22/2/17 גיליון מס' 1097

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

16:57
17:14
16:54

18:10
18:11
18:11

פרשת משפטים

הבשורה של ועידת ש"ס

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

5746605(מעל יש ב"ב)שלמה המלך 12
*בקנייה במקום בלבד

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

/ פרגיותבורגר / חזה עוףעל המנגל: קבב / 

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע על חם!
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&18
 בלבד

&19
 בלבד

&23
 בלבד

מבצע על חם!
שניצל 
בפיתה

שניצל 
בבאגט

שניצל 
בלאפה

משלוחים לכל חלקי העיר              

פרסם
ותתפרסם

כשר למהדרין

שעות פתיחה: א' - ה' - בין השעות 12:00 ועד חצות • מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת ועד חצות

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

החברה רשאית לשנות את תנאי המבצע בכל עת ׀ ט.ל.ח. ׀ התמונות להמחשה בלבד ׀ *המבצע תקף בכל יום בין השעות 12:00-16:00

מבצע צהריים!*
משפחתית ראשונה ב-45 ₪ + משפחתית שנייה ב-10 ₪ בלבד!

03-6281181להזמנות:
אגודת שמש ומגן

בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

 עמ' 24

השבוע החלו חפירות בקו האדום של הרכבת הקלה בדרך ז'בוטינסקי 
ובכירי העירייה פועלים למנוע חילול שבת  בבני ברק, רבני העיר 
במסגרת העבודות  דובר העירייה: "יש הסכם משפטי שאוסר על 

עבודה בשבת" / עמ' 10

 64
עמודים

נערותנופש חלומי לנשים ו

LONDON

14/03-21/3

ביג בן, מאדם טוסו, לונדון איי, 
החלפת המשמרות, חגיגת 

קניות שוות ועוד...

המחיר כולל:

053-6448049 ,050-9355566
איילת מלווה קבוצות לחו”ל

ט”ז אדר - כ”ג אדר

טיסות ישירות, העברות, 
בית מלון, ארוחות, כניסות

ן נדו ו ל

בחריש
3 + מרפסת גדולה + נוף

 + אופציה

חדשה 990,000
052-6213000
&

� ערכה מקוונת להדרכה ולימוד של גיוס 

כספים ומשאבים לעמותות, מוסדות וארגונים
� ליווי ואימון אישי למנהלים ומתרימים

054-2522697

 בני גור
משימות

אתר:

לפרטים:

bg@mesimot.com מייל:

גיוס כספים בהצלחה!!!

www.mesimot.com 

 02-993-3996

וילה ברמת 
בית שמש

   3 ימים בלבד!

מפוארת - 350 מ“ר
&3,080,000

למכירה

050-768-9050

בכל יום ו'
בדוכני העיתונים

ניתן להשיג 

5 ש“ח 
בלבד!

עשרות אלפי דירות חדשות לחרדים

מכונות החפירה. צילום: דוברות נ.ת.ע

הפתרון לפקקים בבני ברק: 
מצלמות תנועה / עמ' 20 

שדד את גמ"ח 'נויבירט' – 
ונמלט בלי הכסף / עמ' 18 

מרן הגר"ש כהן בועידה: "זהו מעמד של כבוד התורה, 
מפני שאתם שליחי התורה" ● הגר"ד יוסף: "ברוך ה', 
 ● יותר"  הרפיון שאחז בנו לפני מספר שנים אינו קיים 
בפאנל הדיור הכריז דרעי כי כבר בשנה הקרובה ישווקו 
דירות בשכונה החדשה בשפיר וחשף שינוי צפוי בשיטת 

'מחיר למשתכן' ● סיקור נרחב / עמ' 30

אבי בלום 

דירה להשכיר

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 26-27

חשש מחילולי שבת 
בעבודות הרכבת הקלה

אלאור אזריה נשלח 
ל-18 חודשי מאסר

גזר  הצבאי  הדין  בית 
חודשי   18 רוב  בדעת 
החייל אלאור  על  מאסר 
אזריה, שהורשע בהריגת 
בחברון  מנוטרל  מחבל 
נערער  דינו:  עורכי    

צילום: פלאש 90/ עמ' 34



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

גבינה צהובה
תנובה 400 גר'

מחית סלט פירות
שישיה

מארז שישיית 
שוקולד ורד הגליל

בשרים מחפוד

קמח
טחינה אחווה

4 ב-10& 

קטניות מיה

מס' 10 / 7 / 3

ב-

ב-  &15

 &10

 &18 90
ב-

2 ב-19& 

 &490

 &10

ב-

3 ב-  &10  &690 &95

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 
משקה אנרגיה 
בלו

פתי בר גטניו
1.600 קילו

ב-

 &1390
ב-

בקניית 
זוג

 &3990

שוקו תנובה
2 ליטר

תרכיז תפוחים
100% טבעי

בקנית 
זוג

בקנית 
זוג

מארז קרלו

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

נשנושים 
בייגל בייגל

ג'אמפ
ליטר וחצי

לקילו

מיץ ענבים תירוש
אפרת

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

 &3790

ב-  &50 2 ב-

קטשופ אוסם

טיטולים

טיטולים

6 קילו

 &45

חיטה,  בורגול, 
עדשים, פופקורן, 
חומוס ועוד

5 ב-20& 

5 ב-10& 

3 ב-13& 

בקרטון 
1 ליטר

 &10 2 ב- 2 ב-

2 ב-

2 ב-

דג פילה
אמנון (מושט)

קורנפלקס תלמה
מיונז תלמה 500 גר

 &30 2 ב-

 &10
נוזל כלים 
"פיירי"

3 ב-20& 

נייר טואלט

 &1690

 &3990&1490

2 ב-19& 

גבינת נפוליאון

50& קילו 2 ב-

באיכות מפתיעה!

 &1690
ב- ב-

 &8 90
ב-

 &1990
ב-

מארז שוקו תנובה

2 ב-18& 

2 ב-50&   &10

 &790

10& ב-7 ב-

 &50 4 ב-

נרות שבת בשקית

2 ב-10&   &10

40 גלילים

מוצרי 
השבוע שוקו 

טרה
גבינת תנובה שקדי מרק 

אוסם
מטרנה
 מהדרין

850 גר'

 &2990
ב-

בורקס תפו"א שף הבצק

קוטג' טרה

5 ב-100& 

שניצל תירס / נקניקיות
 זוגלובק 2 ק"ג

פסטות ויליפוד
500 גרם

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג

בקניית זוג בקניית זוג

מעדני מולר
במגוון טעמים

3 ב-10& 

קורנפלקס דבש

2 ב-40& 
פרסיל ג'ל
2.7 ליטר

ב-

ב-

ב-

בקניית 
אבקת כביסה זוג

אריאל



1234

לקוחות כללית מושלם פלטינום

לפרטים נוספים:



E Y E W E A R

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשוראופטומטריסטים
המתקדם ביותר

המכשור מעבדה 
בכל חנות
מעבדה 

ירושלים ישעיהו 2, טל': 02-5002050, קניון רב שפע, שמגר 16, טל': 072-2750706 | בני ברק כתובתנו החדשה לנדאו 4, טל': 1-700-70-66-61
בית שמש נחל זוהר 10, טל': 02-9918111 | אלעד מרכז רימון )רייסדור(, בן שטח 10, טל': 03-9063333  | ביתר עילית הר"ן 9, טל': 02-5800884

הסדרים עם קופות החולים משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים

מומחיות של מקצוענים מובילים
• אופטומטריסטים מומחים למבוגרים וילדים

• התאמה אישית
• טיפול מקצועי בראייה ירודה

• בדיקות מיקוד ראייה ע"י מומחה בעל שם
• לשירותכם! מעבדה מקצועית במקום

עינית - אופנה בעין מקצועית

מומחיות של מקצוענים מובילים
אופטומטריסטים מומחים למבוגרים וילדים

בדיקות מיקוד ראייה ע"י מומחה בעל שם

עינית - אופנה בעין מקצועית
בירור הזכאות נא לפנות לסניפי עינית

חינםחינםחינםחינםחינםחינםחינםחינםחינםחינםחינםחינםחינםחינםחינםל
לבעלי הביטוחים המשלימים בקופות

לבעלי הביטוחים המשלימים בקופות

לבעלי הביטוחים המשלימים בקופות

לבעלי הביטוחים המשלימים בקופות

לבעלי הביטוחים המשלימים בקופות

לבעלי הביטוחים המשלימים בקופות

לבעלי הביטוחים המשלימים בקופות

לבעלי הביטוחים המשלימים בקופות

קולקציה חדשה ורחבהלבעלי הביטוחים המשלימים בקופות

קולקציה חדשה ורחבה

קולקציה חדשה ורחבה

קולקציה חדשה ורחבה

קולקציה חדשה ורחבה

קולקציה חדשה ורחבה

קולקציה חדשה ורחבה

קולקציה חדשה ורחבה

קולקציה חדשה ורחבה

נורמן אהרונוביץיוסף וולף עודד שחורהלל כהן

שומרים על העיניים שלך



לקוחות כללית מושלם פלטינום

לפרטים נוספים:

25 טיפולי התפתחות הילד נוספים בשנה

* כפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום. 

בתחומים: רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי, שחייה טיפולית וטיפולי הבעה ויצירה. 
* גילאי 3-9 עד 70 טיפולים בשנה, גילאי 10-18 עד 55 טיפולים בשנה.

מעבר לזכאות במושלם זהב.
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כתרים / שרביטים 

10

10

2

12

10

10

1

כובע קנייטש מהודר 

12 חב' פיקות 
)9 מחסניות בחב'(

12 חב' זיקוקים 
)10 יחי בחב'(

שמיכה כירבולית 
)1.50/1.00 ס"מ( 

12 חב' שומים 

מחבת איכותית 
ועבה )20,24,30( 

כובע ליצן מפואר

שקית הלו קיטי גדולה 
וקשיחה )גודל 25/30(

קופ' לאבקת כביסה+ 
מכסה, ראטן מפואר

אקדח קולות 
ורעש ואורות

קופ' הרמטית לעוגה 
)קשיח- תבנית גדולה(

משקפיים
+אף+שפם+צפצפה

מגוון מסיכות פלסטיק

סלסלאות פלסטיק 
ראטן מפוארות 

וחזקות למשלוחי מנות

אקדח פיקותזקן לבן/שחור

אג’0.5

אברהם 
אבינו
₪50

שודד 
ים

₪50

סינית 
מפוארת
₪40 ווסט של 

הצלה/ משטרה
₪15

חייל 
קומנדו 

אמריקאי 

₪50

34

12 25 5

מגוון שלייקס
איכות 
מעולה

5

10

מבחר ענק לקסקטים 
וכובעים מפוארים

3

1

כפפות בד 
איכותיות לכלה

מבחר 
ענק של 
עניבות 
לפורים

4

הגיע!
מסיכות 
טראמפ

10

5

מגוון ענק של מסכות 
גומי על כל הראש 

15

סניף חדש בב”ב רח’ חזו”א 15 טל’ 03-5087766
ירושלים: תחנה מרכזית קומה ג’ )מול הרציפים( 21:00 - 9:00

בני ברק: מרכז רימונים
אהרונוביץ 12 )צמוד ל’יש חסד’ מול מכבי- אש(
א’-ה’ 21:00 - 9:00 ו’ 13:30 - 9:00

205 10

גיטרה גדולה 
בבליסטר 

אקדח חיצים 
מפואר

גדול בינוני

5

6

30
אריה נמר חתול זברה תרנגול ועוד...

תחפושות חיות 
)גילאי 1-2 שנה(

כיפה 
אדומה
₪40

50

פרחי סבון 
בעציץ מפיץ ריח

בקבוק מפיץ ריח 
+מקלות )100 מ"ל( 

של חב' פינוקים.

בימבה גוק 
איכותית ביותר 

כולנו

עם מחירי-

חסיד 
מהודר
₪50

חסיד

₪50

אביר

₪50
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ט.

כנפיים פרפר ועוד 
)42/45ס"מ( 

מבחר צבעים

12 שמפניות

4

שמלת 
השבת
₪50

מבחר שמלות 
מלכות / כלות

₪70

מלכת 
התות
₪40

מלכת 
החמניות
₪40

משה 
רבנו
₪50 קוזאק 

+כובע
₪50

לכלהשל טול מגוון ענק 

הגיע!
מדבקת שמחת 
פורים לחולצה 

, מאיר לפי 
צלילי המוזיקה 

30



מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבבני ברק,

כשהילדים בריאים
גם את בריאה

יום רביעי, ג' אדר )1.3.17( 
בין השעות: 22:00-20:00

עולם הילד - כהנמן 64 בני ברק

מנחים:
ד"ר ג'ודי בלטר סרי לוי - מומחית לרפואת ילדים

דינה לוי - תזונאית קלינית
ליאת חג׳ג׳ - אחות בריאות הילד

נדב סולטניק - מטפל ברפואה משלימה, מכבי טבעי

הכניסה ללא עלות לחברות כל הקופות
יש להירשם מראש

בטל׳: 03-5771313 שלוחה 2

"חרדים לבריאות 
המשפחה"

מכבי שירותי בריאות שמחה להזמין אתכן
 לערב ראשון בסדרת

מניעה וטיפול 
במחלות נפוצות 

אצל ילדים

הבחירות 
הנכונות 
בתזונה

עזרה ראשונה 
וסביבה 
בטוחה

הערך המוסף של 
רפואה משלימה 

לקטנטנים



סניף ב.ס.ר 3

אירוע ברמה אחרת 
חוגגים ב-

להזמנות: 053-3800708 | 03-6222442

חדש!
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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 עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל: אריאל קוניק
יו"ר הדירקטוריון: חיים כהן

סמנכ"ל: יעקב פרידמן
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, רפי פרלשטיין, ישראל פריי, 

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר
צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 המחנך רבי גבריאל זלושינסקי זצ"ל

הישועה'  'מעיני  החולים  מבית  ברק:  בבני  טרגדיה 
המרה  הבשורה  בערב  ראשון  ביום  הגיעה  ברק  בבני 
על הסתלקותו של רבי גבריאל זלושינסקי זצ"ל, לאחר 
ולמרות  הקשה,  מהמחלה  עשורים  לשני  קרוב  שסבל 
 69 בן  והוא  תלמודו,  על  שקד  הרפואיות  המגבלות 

בפטירתו.
לאביו  תש"ח  בפורים  ברק  בבני  נולד  ז"ל  המנוח 
לימודיו  לאחר  ז"ל.  זלושינסקי  ישראל  רבי  הגאון 
נלקח לחתן אצל המשגיח,  פוניבז' בבני ברק  בישיבת 

הגאון הצדיק רבי חיים פרידלנדר זצ"ל.
המנוח נודע כתלמיד חכם עצום וחיבר את החלקים 
הראשונים של חמיו, בעל ה'שפתי חיים' זצ"ל, יחד עם 
גיסיו ובני המשפחה. שימש שנים רבות כמחנך בתלמוד 
תורה 'תורת אמת' בבני ברק. בן משפחתו מספר ל'כל 
הזמן' כי הוא "היה מלא שמחת חיים, תלמיד חכם בקי 

בכל רזי התורה".
בבני   10 נחמיה  ברחוב  מביתו  יצא  הלווייתו  מסע 
ברק, לבית החיים פוניבז' - שם נטמן למנוחת עולמים.

 נוער מתמודד יעבוד ב...משטרה

ס  ק ט ב
רושם  רב 
שהתקיים 
ע  ו ב ש ה
ם  י י ת ס ה
ס  ר ו ק
טכנולוגי 
במחשבים 
ת  ר ג ס מ ב

בניהולו של  בעיר,  לנוער מתמודד  'אשרנו'  הלימודים 
הרב אהרן גלברט.

רובינשטיין,  בטקס הופיעו מ"מ רה"ע הרב אברהם 
ממ"ר דן נצ"מ שי אזולאי, מפקד השיטור העירוני מאיר 
מנהלת  מויאל,  ארלט  הרווחה  אגף  מנהלת  סוויסה, 
היחידה להכשרה מקצועית שרי בן יהודה, נציגי האגף 
מוביל  ברק,  בבני  המתמודד  הנוער  בתחום  העוסקים 

הפרויקט הרב שלמה בנזימן ואישי ציבור נוספים.
התקבלו  הנוער  בני  כ-15  הקורס,  הצלחת  בעקבות 
תל  מחוז  משטרת  של  המחשבים  במעבדות  לעבוד 

אביב.
"כשדווקא  בטקס:  אמר  רובינשטיין  אברהם  הרב 
גוף שממונה על האכיפה והחוק, נותן אפשרות לשינוי 

ועבודה בתוכו לנערים מתמודדים, זה דבר חשוב".  

  הכירו: בני ברק בעוד 25 שנה
הפקידה  בת"א  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
יוקמו  פיה  על  ברק,  בני  לעיר  חדשה  מתאר  תכנית 
יח"ד  כ–2,000  ועוד  יח"ד  כ–8,000  העיר  ברחבי 
יפותחו  בנוסף,  העיר.  בצפון  שתוקם  חדשה  בשכונה 

שטחי מסחר ותעסוקה רבים במתחם BBC בעיר.
התוכנית שהוגשה מבקשת לקבוע את מגמת הפיתוח 
כוללת  והיא  ברק ב–25 השנים הבאות.  בני  העיר  של 
כאמור שכונה חדשה, שתיבנה בין דרך אם המושבות 
של  ממוצע  בשטח  ייבנו  בה  הדירות  הירקון.  לפארק 

כ–100 מ"ר לדירה, בבניינים בני 6 קומות.
בהמשך  יבנה  הקלה  הרכבת  ולקו  רכב  לכלי  גשר 
רחוב הרלינג וכמו כן יבנו מעברים להולכי רגל שיקשרו 

את השכונה החדשה עם העיר הוותיקה. 

 פעוט נוסף נפטר בבית המטפלת
בצהריים  רביעי  ביום  מטפלת:  בבית  בעריסה  מוות 
התקבל דיווח למוקד 1221 של איחוד הצלה על פעוט 
שאיבד הכרה ברחוב רבי עקיבא, מתנדבי איחוד הצלה 

סניף בני ברק ביצעו בו פעולות החייאה.
מדוברות מעייני הישועה נמסר: תינוק כבן חצי שנה 
פונה לבית החולים לאחר דום נשימה בבית המטפלת, 
את  לקבוע  הרופאים  נאלצו  ממושכת  החייאה  לאחר 

מותו. 

מאת: עוזי ברק
 

של  האדום'  'הקו  חפירות  החלו  השבוע 
ברק.  בני  בעיר  גם  שעוברת  הקלה,  הרכבת 
ובכירי  העיר  רבני  כי  נודע  העיר'  ל'קול 
שעבודות  בכדי  פועלים  ברק  בני  עיריית 
ולא  ביום השבת  יתבצעו  לא  הרכבת הקלה 
שבתחומי  בחפירות  שבת  חילולי  יגרמו 

העיר.
תושבים חרדים וגם חילונים שמתגוררים 
חפירת  מתבצעת  שבהם  לצירים  בסמוך 
הפירים, לאורך רחוב ז'בוטינסקי, מספרים: 
רעשים  לנו  גורמות  הרכבת  "עבודות 
והלילה  היום  לאורך  חמורים  ומטרדים 
יתבצע  שהדבר  ניתן  לא  השבוע.  כל  במשך 
גם בשבת, לא ייקחו לנו גם את היום האחרון 

שאפשר לנוח בו".
החשש הוא שמכונות החפרפרות שהובאו 
מחו"ל לצורך חפירת מנהרות הרכבת, יגרמו 
לרעשים ולהפרת השקט בשבת. בפרט לאור 
הרכבת  בעבודות  השבת  חילולי  תקדים 
למשבר  אחדים  חודשים  לפני  גרם  שכבר 
קואליציוני ולעימות עם המפלגות החרדיות.

המכונות: 900 טון ו-20 
מהנדסים

מכונות  שמונה  עובדות  החפירה  במהלך 
על כרייה לאורך 12 קילומטרים, בעומק 30 
מטרים מתחת לקרקע בתוואי שעובר בערים 

בני ברק, רמת גן ותל אביב.
באורך  היא  המכונות  משמונה  אחת  כל 
כ-7.5 מטרים.  ובקוטר של  115 מטרים  של 
טון.  לכ-900  מגיע  אחת  כל  משקלה 
הכרייה  מחברת  ומהנדסים  פועלים   20

CRTG נמצאים  הסינית 
בכל  המכונה  בתוך 
קצב  כאשר  נתון,  רגע 
מכונה  כל  של  ההתקדמות 

מגיע ל-10 מטרים ליום.
בחזית המכונה יש ראשי 
סיבוב  ידי  שעל  קידוח 
האבן  את  שוברים  ודחיפה 
המנהרה.  את  וחופרים 
הקידוח  ראש  חזית  על 
את  שאוספות  כפות  ישנן 
ומעבירות  שנכרה  החול 
הקידוח.  ראש  למרכז  אותו 
למערכת  עולה  הוא  משם 
את  שמשנעים  מסועים 
למנהרה.  מחוץ  החומר 
צמוד  כרייה  מכונת  לכל 
העפר  את  המפנה  מסוע 
המנהרה  מתוך  המוצא 
לאחור. המכונה גם מרכיבה 
רובוטית  מערכת  באמצעות 

דיפון  של  הבטון  טבעות  את  הידראולית 
האדמה  בעומק  מתבצעת  הכרייה  המנהרה. 
פני  על  להפרעות  או  לרעידות  לגרום  מבלי 
בסדר  עבודות  כי  לכל,  ברור  אך  השטח, 
רב  ולסבל  לחילולי שבת  יגרמו  גודל שכזה 

לתושבים שמתגוררים בסמוך.

"הסכם משפטי מחייב"

טננבוים  אברהם  ברק  בני  עיריית  דובר 
כתוב  הסכם  "ישנו  כי  העיר'  ל'קול  מספר 
ישראל  מדינת  לבין  העירייה  בין  וחתום 
באמצעות החשב הכללי, ובסעיף 13 להסכם 
ולא תבצע  לא תפעל  'הרכבת הקלה  נכתב: 
ובמועדי  בשבת  הרשות  במקרקעי  פעילות 

לא  הזיכיון,  לחוזה  כצד  המדינה,  ישראל'. 
תאפשר ביצוע עבודות להקמת הרכבת הקלה 
ישראל.  ובמועדי  בשבת  האתר  במקרקעי 
ואנשי חברת נת"ע, מקימת 'הרכבת הקלה', 

מודעים היטב להסכם המשפטי המחייב".
כי  מסרה  פורת  גלית  נ.ת,ע  חברת  דוברת 
בחפירת  החלה  הראשונה  הכרייה  מכונת 
בהתאם  מתבצעות  העבודות  וכי  המנהרה 

לחוק.
אמר  כץ  ישראל  התחבורה  שר 
מכונת  של  העבודות  בהשקת  השבוע 
מאחל  "אני  אביב.  הכרייה TBM בתל 
למה  ליעד".  ולהגיע  מהר  לחפור  לכולנו 
המהירות  והאם  זאת,  כשאמר  כץ  התכוון 
תהיה על חשבון חילולי שבת וחגי ישראל? 

נמשיך ונעקוב.

מאת: עוזי ברק

בשנת  ייפתחו  חדשים  ילדים  גני   14
הלימודים התשע"ח, בנוסף לאגף החדש בן 
21 כיתות לימוד שיפתח במסגרת בית הספר 
"אליצור"  שבמגרש  מאיר"  "נוה  יעקב  בית 
בישיבת  נמסר  כך  אהרונוביץ,  ברחוב 
שהתקיימה  שנה"ל  לפתיחת  היערכות 
חנוך  הרב  העיר  ראש  בראשות  באחרונה, 
זייברט, מ"מ הרב אברהם רובינשטיין וצוות 

עירוני בכיר.
ראש העיר ציין שהיערכות נכונה מתבצעת 
השנה  ימות  בכל  הקבועה  לפעילות  בנוסף 
של אגף החינוך, בראשות הרב אליהו דדון, 

סגן רה"ע ובהנהלת הרב יהונתן ספרא, מנהל 
האגף והרב יהודה לוי, המשנה למנהל האגף 

וממונה על החינוך המיוחד.
לגני-  הקשיים  אחד  במפגש,  כפי שנמסר 
עד  שהיו  גנים  של  צפוי  פינוי  הוא  הילדים 
הרב  ברחוב  בנדיקט  במתחם  בשכירות  כה 
העמדתו  בשל  להתפנות  עומדים  והם  שך, 
לבניה למגורים, כשמאידך, ישנו בס"ד גידול 
הלימודים  בשנת  הילדים  במספר  מבורך 

הקרובה.
שישה  יוקמו  החדשים,  הילדים  גני  בין 
של  כספית  בעלות  מצליח  הרב  ברחוב 
5,184,955 שקלים, חמישה במתחם ברחוב 
7,304,245 ₪, שלושה  בסכום של  צייטלין 

מיליון  כשלושה  בסך   8 לנדא  הרב  ברחוב 
₪, ובנוסף לכך, האגף החדש בביה"ס "נוה 
מ-18  למעלה  של  כספית  בעלות  מאיר" 

מיליון ₪.
עוד בתכניות הבינוי והשדרוג של מוסדות 
החינוך, שיפוץ כללי של עשרה גני ילדים בסך 
מיליון ₪, בינוי שלב א' בבית ספר 'מסורת 
 ,₪ 4,469,230 ישראל' בקריית הרצוג בסך 
ברחוב  שרה  אוהל  מיוחד  לחינוך  ספר  בית 
הגליל בסכום של 6,333,110 ₪, גני ילדים 
חדשים במתחם הקישון 2,938,128 ₪, בינוי 
בי"ס יסודי ברחוב יעל ב-14,428,180 ש"ח 

ועוד.

בשנה הבאה: 14 גנים חדשים
היערכות לתשע"ח: תקציב משמעותי לפתיחת ושיפוץ מוסדות חינוך וגני ילדים

חשש מחילולי שבת
בעבודות הרכבת הקלה

השבוע החלו חפירות כרייה לרכבת הקלה בקו האדום שעובר בדרך ז'בוטינסקי 
בבני ברק, רבני העיר ובכירי העירייה מקווים ופועלים למנוע חילולי שבת במסגרת 

העבודות  דובר העירייה: "יש הסכם משפטי שאוסר עבודה בשבת"

מכונות החפירה. צילום: דוברות נ.ת.ע

החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק
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מאת: ברוך ברגמן

ביניהם  בישראל,  האופניים  רוכבי  כמיליון 
בסכנה  נמצאים  רבים,  נוער  ובני  ילדים 
לערים  בניגוד  בישראל.  בכבישים  יומיומית 
לא  בארץ  התשתית  בעולם,  המתקדמות 
רוכבי  מכך,  כתוצאה  לרוכבים.  מותאמת 
הרכב  כלי  את  נטשו  מהם  שרבים  האופניים, 
ובריאות,  יעילות  עלות,  משיקולי  הפרטי 
לעבודה,  בדרך  עצמם  את  לסכן  נאלצים 

לחברים ולבתי הספר. 
המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על 
בתאונות  נפגעו   2016 בשנת  לסטטיסטיקה, 
דרכים בערים 212 רוכבי אופניים, ילדים, בני 
נוער ומבוגרים. מתוך כלל הנפגעים, חמישה 
קשה.  באורח  נפצעו   65 ועוד  נהרגו  רוכבים 
עוד עולה מהנתונים, כי בשנת 2016, מרבית 
דרכים  בתאונות  שנפגעו  האופניים  רוכבי 
ומעלה,   25 בני  הם   – מהם   121  – בערים 
ו-51   ,15-19 בגילאי  נוער  בני  הם   40 עוד 
מהנפגעים הם ילדים עד גיל 14. בנוסף נמצא 
בתאונות  שנפגעו  האופניים  מרוכבי   77% כי 

דרכים בתחום העירוני היו גברים.
 ,)2007-2016( האחרון  בעשור  בממוצע, 
אופניים  רוכבי  כ-283  שנה  מדי  נפגעים 
בתאונות דרכים בתוך הערים, כשישה נהרגים 

וכ-64 נפצעים באורח קשה. 
ירוק  אור  עמותת  מנכ"ל  אבואב,  שמואל 
טוען כי הסיבה לכך היא שלרוכבי האופניים 
אין שלדת מתכת שתגן עליהם מפני כלי הרכב 
להגן  חייבת  "המדינה  בכבישים.  האחרים 
שבילי  עבורם  ולהסדיר  האופניים  רוכבי  על 
בערים  כנהוג  לאופניים,  מיוחדים  רכיבה 

נוער  ובני  שילדים  ייתכן  לא  בעולם.  רבות 
שאין מכירים את חוקי התנועה ירכבו בכביש 
ויתר  אוטובוסים  משאיות,  עם  יחד  סואן 
בין  הפרדה  לבצע  יש  בכבישים.  הרכב  כלי 
רוכבי האופניים לבין כלי הרכב בכביש בכדי 
להפחית את מספר רוכבי האופניים שנפגעים 

בתאונות דרכים".
ביניים: בני ברק בתחתית הרשימה

על פי הנתונים, מספר הנפגעים בתל אביב 
בעשור האחרון הוא הגבוה ביותר. בירושלים 
השנים  בעשר  אופניים  רוכבי   139 נפגעו 
האחרונות, ארבעה מהם נהרגו. בחולון נפגעו 
114 רוכבי אופניים בעשר השנים האחרונות, 
תקוה  בפתח  נהרגו.  רוכבים  שלושה  כאשר 
השנים  בעשר  אופניים  רוכבי   109 נפגעו 
בראשון  נהרגו.  מתוכם  וחמישה  האחרונות, 
לציון נפגעו 107 רוכבי אופניים בעשר השנים 
בבני  ואילו  נהרגו,  מתוכם  ושניים  האחרונות 
השנים  בעשר  אופניים  רוכבי   98 נפגעו  ברק 

האחרונות, ורק רוכב אחד נהרג.  
הנתון על בני ברק מעודד מאחר והתעמקות 
האחרון  העשור  במהלך  כי  מעלה  בנתונים 
כך  הנפגעים.  במספר  תלולה  ירידה  חלה 
מ-17  פחות  לא  נפגעו   2007 בשנת  לדוגמה 
ואילו  קשה,  במצב  נפצעו  חלקם  רוכבים, 
בשנים החולפות מספרם ירד בהדרגה ובשנת 

2016 נפגעו שניים בלבד. 
מנגד, בערים מקבילות עלה מספר הפצועים 
השימוש  העובדה  בשל  בעיקר  רבה,  במידה 
על  אלו.  בערים  חשמליות  באופניים  הגובר 
פי נתוני עמותת אור ירוק, בשנת 2016 נהרגו 
במעורבות  דרכים  בתאונות  אדם  בני  תשעה 

תאונות אופניים חשמליים. 

מנתוני הלמ"ס, מספר 
ההרוגים והפצועים בתאונות 

אופניים בבני ברק ירד 
90בהדרגה בעשור האחרון 

ש 
לא

 פ
ם:

לו
צי

ירידה במספר תאונות 
אופניים בבני ברק

הנערים בטיול

רכיבת כושר לנערים מתמודדים
ביוזמת מחלקת הנוער בעיריית בני ברק נערך טיול 

חווייתי ל-600 בני נוער
מאת: עוזי ברק

שנערך  מיוחד  רוחני'  'מבצע  במסגרת 
ומסגרות  ישיבות  ב-15  חורף'  'זמן  מתחילת 
שונות ל-600 בני נוער מתמודד ברחבי העיר, 
זכו בסיומו הנערים ליום טיול מושקע ב'דרך 
בורמה' שבמרכז הארץ הכולל מסלול אופניים 
ברכבי  מאורגן  ג'יפים  וטיול  ק"מ   20 של 
ספארי בין הכרמים הפזורים בסביבה. למאות 
הנערים התלוו צוות ביטחון והצלה מאורגנים 
למופת והטיול הוכתר בהצלחה גדולה בס"ד.

הרב נתן צבי פינקל, אחד ממנהלי המסגרות 
לב  מקרב  הודה  בטיול,  שהשתתפו  בעיר 
שלא  במסגרת  נער  של  ליבו  מרחשי  ושיתף 
דווקא  אך  באימפולסיביות,  והתנהג  תיפקד 
החינוכית  במסגרת  שהוביל  המבצע  במהלך 
על  לעבוד  הצליח  הוא  סדיר  לביקור  אימון 
הטיול  היה  עבורו  השיא  רגע  מוקדמת.  לינה 
כך.  נהניתי  לא  "מעולם  הנער:  התבטא  עליו 
בזכות הטיול השקעתי גם לאורך זמן המבצע 

וגם נהניתי מכל רגע מהתוצאה". 
לטיול  שקדם  מהאתגר  הסיפוק  "חוויית 
והוביל גם לחוויית הטיול עצמו היה תועלתי 

לנערים",  התנהגות  לעצב  והצליח  במיוחד 
סיכם הרב פינקל את המבצע והטיול. 

אללוף  הרב  של  חיים'  'תורת  במכינה 
הארכת  פרויקט  את  הטיול  באמצעות  הובילו 
יום הלימודים במתמידים שבמסגרתם לאורך 
הערב  לקראת  חזרו  התלמידים  התקופה. 
מרוצים ושמחים עם כוחות מחודשים ללימוד 
התורה וחיזוק האחדות החברתית, והודו לרב 
זכריה שמע  ר'  אלדד אשורי מנהל המחלקה, 
שפיקד על כל הארגון במסירות ולראש העיר 
הרב חנוך זייברט ויועצו המיוחד לענייני נוער 
הרב יוסף גרליץ, על העידוד והתמיכה בעזרה 

לקידום הנוער בעיר בכלל ובמכינה בפרט.

?לנשנש
למה

לפצפץ
אפשר

בסדרה: בייגלה עם מלח ובייגלה עם שומשום

            בייגל בייגל משיקה:

גלילי בייגלה 
קראנצ'יים 
בטעם נהדר 
שמתפצפץ בפה
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מאת: עוזי ברק

יחידה  תבוא:  שלא  צרה  כל  על 
תחנה  של  מיוחדים  לחילוצים 
אונו,  ובקעת  ברק  בני  אזורית 
מסוגו  ראשון  אימון  השבוע  ערכה 
בחילוצים  הצורך  עם  להתמודדות 
מנהרות  של  במתווה  מיוחדים 

ופירים תת קרקעיים.
בערים  גם  כמו  ברק,  בני  בעיר 
נוספות במחוז דן, מתחילים בימים 
הרכבת  של  הקידוח  עבודות  אלו 
הקלה. תחנה אזורית בני ברק נערכת 
הרכבת  אתגר  עם  להתמודדות 
שכן  הבנייה,  מעבודות  עוד  הקלה 
בעת תאונת עבודה או מפולת באתר 
והחציבה המענה המקצועי  הבנייה 

הנו של יחידת היל"מ. 
באתר  אימון  בוצע  השבוע, 
העבודות בצמוד לצומת גהה. צוותי 
היחידה לחילוץ מיוחד תרגלו מספר 

תרחישים פוטנציאליים במנהרות.

מאת: יאיר קורן

הקלה  הרכבת  במתחמי  העבודות 
לאורך ציר ז'בוטינסקי ממלאות גם את ידי 
העובדים באגף התברואה בעודף עבודה. 
נחום,  נתי  של  בניהולו  האגף,  עובדי 
ככל  ועושים  במשימותיהם  מתמקדים 
שניתן בכדי לשמור על הניקיון - גם תוך 

כדי עבודות החפירה והבניה.

תקופה  כבר  באגף,  עובדים  לדברי 
ארוכה שהם חווים מסע התנכלויות מצד 
השבוע,  ראשון  ביום  המרחב.  שוטרי 
במתחם  ניקיון  במשימת  שעסק  שעה 
'תחנת אהרונוביץ', עצרו השוטרים מנהל 

משימתי.
במעצר  מדובר  כי  אומרים  במשטרה 
פרטי  וכי  ציבור',  עובד  'העלבת  רקע  על 

המקרה עדיין נבדקים.

מאת: עוזי ברק

מתכנן  אלשיך,  רוני  רנ"צ  המפכ"ל, 
ניצבים  מינוי  הכולל  חדש,  מינויים  סבב 
לסגל הפיקוד הכללי של משטרת ישראל. 
הסבב יחל לקראת סוף שנת 2017 וכפוף 
הביטחוניות  הבדיקות  כל  להשלמת 

הנדרשות ואישור השר לביטחון פנים. 
הוא  המתוכנן  ביותר  הבולט  המינוי 
לתפקיד  שימונה  ביתן,  דוד  ניצב  של 
ניצב ביתן משרת  מפקד מחוז תל אביב. 
שנים  כ-31  מזה  ישראל  במשטרת 
כמפקד  שימש  האחרונים  ובתפקידיו 
מחוז הדרום במשטרה, ראש את"ל וסגן 

מפקד מחוז דרום. 
כהן  מוטי  ניצב  הנוספים:  במינויים 

משרת  כהן  דרום.  מחוז  למפקד  ימונה 
שנים  כ-30  מזה  ישראל  במשטרת 
כמפקד  שימש  האחרונים  ובתפקידיו 
מחוז  מפקד  סגן  במשטרה,  מרכז  מחוז 
וממ"ר  מרכז  מחוז  מפקד  סגן  אביב,  תל 

ירקון. 
מפקד  לתפקיד  ימונה  עמר  פרץ  תנ"צ 
מחוז חוף ויועלה לדרגת ניצב. תנ"צ עמי 
מרכז  מחוז  מפקד  לתפקיד  ימונה  אשד 
ויועלה לדרגת ניצב. תנ"צ גדי סיסו ימונה 
ומודיעין  חקירות  אגף  ראש  לתפקיד 
אבשלום  תנ"צ  ניצב.  לדרגת  ויועלה 
אגף  ראש  לתפקיד  ימונה  פלד  )אבשי( 

במטא"ר ויועלה לדרגת ניצב. 
ידי  על  הניצבים  סבב  אישור  לאחר 
לדרגות  המינויים  סבבי  ימשיכו  השר, 

ומובנה  סדור  תהליך  פי  על  הבאות 
לאיתור הקצינים הראויים ביותר לקידום 
למדרגים הבאים: תנ״צ, נצ״מ, סנ״צ ועוד 
בהתאם  זאת   .2017 שנת  לסוף  כולם   -
לתהליך הסדור כפי שנעשה בשנת 2016.

לוחמי הכיבוי מתחנת בני ברק והסביבה 
התאמנו בחילוצים מיוחדים במתווה 
של מנהרות ופירים תת קרקעיים של 

הרכבת הקלה

המפכ"ל ערך סבב מינויים לפיקוד בכיר במשטרת ישראל  ניצב דוד ביתן ימונה 
למפקד מחוז תל אביב

שוטרים עצרו הבוקר מנהל משימתי של אגף התברואה בעיריית בני ברק, בשעה 
שהיה עסוק במשימת ניקיון סביב מתחם הרכבת הקלה  באגף התברואה מלינים 

על מסע התנכלויות מתמשך של שוטרים נגד עובדי האגף

אימון לכבאים
במנהרות הרכבת 

מפקד חדש למחוז תל אביב במשטרה

שוטרים עצרו עובד שניקה את הכביש

דוד ביתן

"ַהֶּגֶׁשם, ָחַלף ָהַלְך לֹו. ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ, ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע..."
בס״ד

ט”ו בשבט חלף, האביב עומד בפתח והטבע מתחיל ללבלב ולפרוח.
בואי לשמוע כיצד לחדש את מראה פניך ולהעניק גם להם מראה רענן, צעיר ופורח.

אנו שמחים להזמינך להרצאה בנושא רפואה אסתטית שתוגש על ידי ד"ר צחי שלקוביץ, 
מומחה ידוע לרפואת עור ורפואה אסתטית, בעל ניסיון רב של שנים בתחום.

ההרצאה תיערך בעז"ה ברפאל מדיקל סנטר, מרפאת רופאים בני-ברק
שתיה וכיבוד קל. שי לכל משתתפת. הכניסה לנשים בלבד וללא עלות.

מועד ההרצאה - יום רביעי ג' באדר תשע"ז. 01/03/17 שעה 19:30
נשמח לראותכן

ר"ח אהרונוביץ 19 בני-ברק.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר: מרפאת רפאל מדיקל סנטר - 03-5605001 )שלוחה 2(

מרכז רפואי דר שלקוביץ - 1700-50-59-59
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אשתקד,  רק  שנוסדה  יוסף'  'חזון  קהילת 
בערב פסח, ממשיכה בתנופת הפיתוח: בנוסף 
לכוללים הקיימים כבר בבית המדרש המפואר, 
בו  חדש,  לכולל  היסוד  כנס  השבוע  התקיים 

יעסקו האברכים בלימוד ההלכה. 
בכנס  השתתפו  תורה,  ובני  אברכים  מאות 
יתרו,  פרשת  השבת  במוצאי  שנערך  היסוד 
מועצת  חבר  במעמד  חן,  ארמונות  באולמי 
חכמי התורה הגר"ש בעדני, הרב ציון בוגנים, 

ורב הקהילה הרב אליה תודה. 
הקהילה,  ראשי  את  שיבח  בעדני  הגר"ש 
תורה  מקום  לבסס  הצליחו  קצר  זמן  שבתוך 
זמן  אין  כי  והוסיף  מפוארת,  וקהילה  ותפילה 
יותר מתאים לייסד כולל חדש, ממוצאי השבת 

בה קראנו על מעמד הר סיני ומתן תורה. 
הרב בוגנים, מרבני בית המדרש ומגיד שיעור 
התפתחות  על  אישית  מעדות  סיפר  במקום, 

הקהילה, המוסיפה בקודש. 
על  בדבריו  עמד  תודה,  הרב  ביהמ"ד  רב 
והזכות  לתורה,  עיתים  קביעת  של  חשיבות 
אברכים  בידיהם של  ולהחזיק  לתמוך  הגדולה 
והודה  התורה  בלימוד  ולילה  יומם  השוקדים 
הרב  ולסגנו  זייברט  חנוך  הרב  העיר  לראש 

אליהו דדון על תמיכתם המרובה בקהילה. 
מסכת  סיום  מעמד  התקיים  שעבר,  בשבוע 
השיעורים  במסגרת  שנלמדה  מציעא,  בבא 
הקבועים הנמסרים בבית המדרש על סדר הדף 

היומי, על ידי רב הקהילה הרב תודה. 
ומחזיק  מייסד  של  בביתו  נערך  הסיום 
הסיום  לאחר  ומיד  שמש.  ארנון  ר'  השיעור, 
בבא  מסכת  בלימוד  הנוכחים  החלו  המכובד, 

בתרא. 
בהיכל  ערב  מדי  נמסר  היומי  בדף  השיעור 
בית המדרש חזון יוסף ברחוב בעל התניא 26 

בבני ברק. 

במוצאי שבת נערך כנס יסוד כולל חדש בקהילת 'חזון יוסף', 
במעמד הגר"ש בעדני ורבני בית המדרש  במקביל, משתתפי 

השיעורים בדף היומי ערכו מעמד סיום מסכת בבא מציעא 

קהילת 'חזון יוסף' מתפתחת: 
הוקם כולל נוסף

שם:

מין:תאריך:

את עדיין מתלבטת
איך לקרוא לה

מולטי ויטמין לנשים
במהלך תשעת החודשים
עכשיו בכשרות בד"צ העדה החרדית

מה שבטוח,

אלטמן מותג
תוספי התזונה
המועדף ביותר 

בקרב נשים חדש!

מכיל ברזל + 
חומצה פולית ומגוון 

ויטמינים החיוניים 
להשלמת התזונה

 ניתן לממש שובר אחד בכל קנייה  להשיג בבתי הטבע ובתי 
המרקחת הפרטיים  אין כפל מבצעים והנחות  החזר ההנחה 
לקמעונאי יינתן רק בצרוף חשבונית קופה מפורטת בתוקף עד 

31.03.17 או עד גמר המלאי, ט.ל.ח.

קופון הנחה
 בסך 10 ₪

למוצרי הנשים של אלטמן
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בני ברק כ"ו בשבט תשע"ז 122822/2/17

תעודת זהות: 
חבר מועצה בזכרון יעקב מטעם 'דגל התורה' השותפה לקואליציה. דירקטור בהנהלת המתנ"ס 

ואחראי תרבות חרדית. חבר בועדות ארנונה, תחבורה, איכות סביבה, תכנון וביקורת. 

רקע אישי: 
בילדותי למדתי בחיידר 'תשב"ר' בבית מרן החזו"א זצ"ל, לאחר מכן בישיבה קטנה סלבודקה 
ובישיבה גדולה 'כנסת חזקיהו' בכפר חסידים אצל הגרא"א מישקובסקי והגר"ד מן זצ"ל, ואצל 

המשגיח הגר"ד יפה. לאחר הנישואין עברתי להתגורר בזכרון יעקב - עד היום. 

פינה תורנית: 
אני מוסר כל בוקר בשעה 05:00 לפנות בוקר שיעור בדף היומי, וכמובן אחה"צ ובערב אני מוצא 

את הזמן ללמוד עוד דברים שונים וביניהם להכין את השיעור.

המסלול הציבורי: 
נקראתי  מכן  ולאחר  עזר,  בר  איתמר  הרב  דאז  המועצה  ראש  סגן  כעוזר  תפקידי  את  התחלתי 
לכהן כחבר מועצה. עיקר ההתמקדות וההתמקצעות שלי היא בסיוע לכלל האוכלוסייה בהנחות 

בארנונה, ובסיוע לציבור החרדי בנושאי חינוך ופעילויות תרבות, וכמובן בבעיות היום יומיות. 

הישג עיקרי: 
העלאת תקציב לתרבות חרדית ויצירת יחס חם בין הרשות המקומית לבין הקהילה החרדית.

ההתחייבות שלי:
האחדות  שמירת  לצד  התרבות,  ופעילויות  בעיר  החינוך  מוסדות  תקציבי  את  ולתגבר  להגדיל 

בקהילה ובמושבה בין כל הזרמים ותמרון בין הרצונות והצרכים של כולם. 

הרב שלי: 
ועד רבני הקהילה החרדית שמונה על ידי מורנו הגר"ד לנדוי ראש ישיבת סלבודקה, ומעליו עומד 

הגאון רבי אי"ש גריינימן, ומפיו אנו חיים בכל צעד ושעל. 

שליהנציג
אריה פולק, זכרון יעקב

 "וב"ה יש לנו בקהילה הכול, החל במשפחתונים, גנים, בי"ס יסודי בנות, חיידר לבנים, סמינר 
לבנות, ישיבות קטנות, ישיבה גדולה עם כ-150 בחורים וכוללים לכ-400 אברכים. 

"יש לנו שני נציגים מאוחדים במועצה, מטעם דגל התורה ומטעם ש"ס, והאיחוד הזה נותן 
אותותיו בכל הקהילה, הן ביחס כלפי הציבור הכללי, והן ביחסו אלינו. אין מריבות בנושאי דת 
ואין פריצת סטטוס קוו (הכביש המרכזי ביישוב סגור בשבת, מכיוון שיש שם שני בתי כנסת)".

דבר הנציג:

ילדים,   6  + נשוי   ,56 בן 
ובן  נשואות  בנות   5 מהם 
התלמוד  מאור  בישיבת 

ברחובות, ו-11 נכדים.

כנס היסוד

סיום מסכת



המבצע מתקיים בין התאריכים י״ג בשבט - י״א באדר תשע“ז )9.2-9.3.17( • יש לשמור את חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע 
בלבד להמחשה  התמונה   • ט.ל.ח   • לתקנון  בכפוף   •  Keds ברשת  לרכישה   ₪3,000 ע״ס  בשובר  הזכייה   • לזכייה  כתנאי 

 3 אריזות ממגוון חיתולי האגיס
ושומרים את חשבוניות הקנייה

 לטלמסר:
03-3739000 

נכון והכי מהר על 3 שאלות

בכל שבוע  3 זוכים ב:

 ביגוד לתינוק 
לשנה במתנה!

בשווי ₪3,000
ברשת 

מבצע



בני ברק כ"ו בשבט תשע"ז 121822/2/17

שדד את גמ"ח 'נויבירט' 
– ונמלט בלי הכסף

מאת: עוזי ברק

האחרון,  שבת  במוצאי  ליל  לחצות  סמוך 
נויבירט'  'גמ"ח  פועל  בו  לבית  שודד  נכנס 
המפורסם ברחוב ראב"ד במרכז בני ברק, ושדד 

מכספי הגמ"ח.
שקיות  כשבידו  מהדירה  נמלט  השודד 
שהגיע  אברך  אך  גדולים,  כסף  סכומי  ובתוכן 

באותה שעה למקום, התעשת וחילץ את שקיות 
הכסף מידיו.

בתגובה, השודד ריסס גז מדמיע על הנוכחים 
יונדאי,  מסוג  פרטי  ברכב  מהמקום  ונמלט 
שהמתין עבורו ברחוב. מהמקום פונו שני בני 

אדם במצב קל לבית החולים 'מעיני הישועה'.
כוחות משטרה גדולים ממשטרת 'מרחב דן' 
הוזעקו לזירה ופתחו בסריקות אחד השודדים. 
במקום מותקנות מצלמות אבטחה, שלא פעלו 
את  בזירה  מצאו  השוטרים  אך  שעה,  באותה 
וזיהוי  תיעוד  לצורכי  נלקח  והוא  הגז  תרסיס 

פלילי.
בשנים  אירעו  נויבירט  בגמ"ח  כזכור, 
כך,  בעקבות  שוד.  אירועי  מספר  האחרונות 
סורגים  בביתו  התקינו  איש  חזון  כולל  מנהלי 
ומצלמות אבטחה בבית ומסביב, בשביל למנוע 

אירועים דומים.
לדברי אזרחים שהיו עדים למקרה, החשוד 
מסתובב  בו  הבחינו  והם  לחרדי  מחופש  היה 
זמן רב באזור, אך לא שיערו שמדובר בשודד 

שרוצה לפגוע בגמ"ח הגדול. 

שוד שבוצע על ידי רעול 
פנים בגמ"ח הכספים של 
הרב יוסף נויבירט ברחוב 
ראב"ד בבני ברק - נכשל 

 השודד ריסס את 
הנוכחים בגז פלפל ונמלט 
מהמקום  שניים שניסו 
למנוע את השוד, נפצעו 

ופונו לבית החולים

בתוך מחסן: נלכדו 
42 בלוני גז 

במבצע משותף של השיטור העירוני ומפקחי משרד 
האנרגיה נמנע אסון, ונחשף מחסן ששימש כמצבור 

גז מאולתר
מאת: עוזי ברק 

מצבור מאולתר של 42 בלוני גז נחשף בבני 
ברק, במבצע משותף של שיטור עירוני בני ברק 

ומפקחי משרד האנרגיה.
במהלך המבצע, נחשף בסוף השבוע מחסן 
גז מאולתר ובו 42 בלוני גז השייכים לחברות 
מהשיטור  שהתקבל  דיווח  בעקבות  שונות, 

העירוני בבני ברק.
תעשייה  באזור  במתחם  שנחשף  המצבור, 
את  וסיכן  מאולתר  גז  כמצבור  שימש  בעיר, 
אף  הנראה  וככל  במתחם  ששהו  הפועלים 

התגוררו בו.
המקום  בעל  כי  התברר  הפשיטה,  במסגרת 
הגפ"מ  מכלי  היתר.  ללא  המחסן  את  הפעיל 
הדלק  מנהל  של  חקירה  נגדו  ונפתחה  נתפסו 
והפעלת  רישיון  ללא  בגז  לעיסוק  בחשד  והגז 

מחסן.
מוחלט  איסור  חל  כי  מדגישים  במשרד 

בחוק על החזקת מכלי גז בתוך דירות, בחדרי 
במחסנים  במרפסות,  גגות,  גבי  על  מדרגות, 
ובמתחמים סגורים, ומתריעים כי אין לאחסן גז 
ביתי אלא במחסנים אשר מיועדים לכך וקיבלו 

רישיון בהתאם.
בגז  השימוש  כי  במשרד  מזכירים  כן,  כמו 
לא  גז  מכלי  מסוכן:  להיות  עלול  פיראטי 
כנדרש  בטיחותיות  בדיקות  ביצוע  אי  תקינים, 
עשויים   – הגפ"מ  ציוד  של  לקויה  התקנה  או 

להסתיים באסון.

הבלונים שנתפסו

מיכל הגז

זירת השוד

מה, רק
5 דקות הכנה
והטעם כל כך

נפלא?

מרק היום. סדרת מרקים משפחתיים
טעימים טעימים וקלים להכנה! 



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

הם עושים הרבה רעש...
אנחנו נותנים לכם את הלב

 מהפך! הבני ברקים
מצביעים ברגליים!

למאוחדת בבני ברק!הכי הרבה מצטרפים 

ההשקעה של מאוחדת בלקוחותיה מורגשת בשטח!המוסד לביטוח לאומי קבע:

עפ״י נתוני המוסד לביטוח לאומי 2016



כ"ו בשבט תשע"ז 22/2/17 בני ברק 1220

 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

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

הן
 כ

לי
גי מרוויחים!

הזריזים 
קונים מוצרי חשמל לפסח כבר מעכשיו

כל מוצרי החשמל גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!
לדוגמא מבין מאות המוצרים המשתתפים במבצע:

ומקבלים מתנה יקרת ערך לבחירה!

מיקרוגל ענק
25 ליטר

שואב אבק
יבש-רטוב

מעבד מזון
גדול, חותך קוביות

טוסטר אובן
45 ליטר, מקצועי

כיריים
בילד-אין איטלקיות

בשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"ח

אואואואו

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

138
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 4990 ₪

מקררי
שארפ
4 דלתות

במחירים
הכי זולים!

מייבשי 
כביסה

מבחר ענק!

46
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1690 ₪

מכונת
כביסה

9 קילו

מכונת
כביסה

בוש/קונסטרוקטה
5 שנים אחריות 
בתוספת 199 ₪

44
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1590 ₪
החל מ: 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1190 ₪

תנור
משולב

63
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2290 ₪

תנור
דו תאי
משולב עם

הכשר

מקפיא
6 מגירות

30
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 1090 ₪

החל מ:

מזגנים
החל מ-2 כ"ס

ל-36 חודשים
66₪ החל מ:

החל מ:2390 ₪

*החל מ-2 כ"ס

מבחר חבילות חתנים בהרכבה עצמית

 קרוב לחגוקבלוקנו היום 

71
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2590 ₪

מקרר
גדול

כולל התקן
משמרת השבת

קבלו 
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
קבלו מתנה

מתנה

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

קבלו 
מתנה

מקרר
לדירות 
שכורות

30
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1090 ₪

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

*קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

מקרר
+ מכונת כביסה
+ תנור משולב

לדוגמא:לדוגמא:

163
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 5890 ₪

החל מ:

קבלו 
מתנה

83
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 2990 ₪
החל מ:

מקרר גדול
משמרת השבת
+ מכונת כביסה

7 קילו + תנור דו תאי קבלו 
מתנה

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

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

מאת: עוזי ברק

שיפור זרימת התחבורה בעיר: אגף החניה 
בהתקנת  החל  ברק  בני  בעיריית  והפיקוח 
ציבורית  תחבורה  בצירי  תנועה  מצלמות 
ז'בוטינסקי  רחוב  ובציר  כהנמן  ברחובות 

בבני ברק.
חדישות  שיטות  מספר  הוכנסו  לאחרונה 
והפיקוח,  החניה  באגף  הפקחים  לעבודת 
תושבי  לטובת  השירות  את  לשפר  במטרה 
החדשות  המצלמות  התקנת  גם  העיר. 
מיועדת לצורך שיפור זרימת התנועה בצירים 
המרכזיים, ולכן רכבים שיחנו במפרצי חניות 
האוטובוסים  כניסת  את  וימנעו  אוטובוסים, 
התיעוד  פי  על  דו"חות  יקבלו   - לתחנות 
במצלמות, הואיל והדבר גורם לפקקי תנועה 
ככה  שגם  העיר,  תושבי  של  ולסבל  קשים 
בצירי  ממושכים  מפקקים  לאחרונה  סובלים 
בפנייה  בעיקר  הקלה,  הרכבת  של  העבודות 

מרחוב השומר לז'בוטינסקי.
ברחוב  מצלמות  מספר  הותקנו  זה  בשלב 
השומר מול מכבי האש ומספר מצלמות על 
המצלמות  הציבורית.  התחבורה  נתיבי  ציר 
פקחים  מספר  בהצבת  הצורך  את  גם  יפתרו 
יוכלו  והם  הללו,  הצירים  על  תמידי  באופן 

להתפנות לצירים אחרים.
המצלמות ישדרו נתונים לחדר בקרה של 
שייתן  אחד  פקח  יוצב  שם   - החניה  אגף 
דרך  העברות  ביצוע  את  ויתעד  דו"חות 
מצלמה  בו  במקרה  הניתן  הדו"ח  המצלמה. 
תיעדה חניה בציר מפרץ אוטובוס הוא 250 
פקח  באמצעות  הניתן  לדו"ח  זהה  שקלים, 
 - שייתפס  אזרח  כל  ובנוסף,  בשטח,  אנושי 
תמונות  שלוש  עם  בדואר  הדו"ח  את  יקבל 

שמוכיחות את ביצוע העבירה. 
מספר  של  מעקב  עם  בודד  פקח  הצבת 
על  הפקחים  מספר  את  תצמצם  מצלמות 
הצירים הללו, אבל מנגד תגביר את הפיקוח 
באותם מקומות, כך שמדובר בהתייעלות של 

ממש.
יתצפתו  החניה  פקחי  רק  לא  זאת,  מלבד 
במצלמות, אלא גם שוטרי משטרת התנועה. 
בעירייה מציינים שלא תהיה בעיה של כפל 
רואים  הפקחים  וגם  השוטרים  גם  כי  קנס, 
דרך  מקום  באותו  דו"ח  קיבל  ומתי  מי 

המחשבים.    
ובהמשך  ראשוני,  בפיילוט  מדובר  כרגע 
תיבחן התוכנית ויוחלט האם להרחיב אותה 
 – קולה  קוקה  צומת  כמו  מרכזיים  לצירים 
השומר   – איש  חזון   – דובק   – איצקוביץ 

ועוד.
מדובר ביוזמה של עיריית בני ברק וראש 
זייברט, על מנת לפתור את  העיר הרב חנוך 
בעיות הפקקים בכניסה לעיר ברחוב השומר 
מצב  יתכן  "לא  התנועה,  הזרמת  לטובת 
נהג  שתושבים רבים נמצאים בפקקים בגלל 
סתם",  תנועה  נתיבי  לחסום  שמחליט  בודד 

אומרים בעירייה. 
בתוך  לפעול  יחלו  שהותקנו  המצלמות 
שבועיים, מדובר בצילום רציף של 24 שעות 

ומתן דו"חות על המקום. ראו הוזהרתם. 

הפתרון לפקקים בבני 
ברק - מצלמות תנועה 

יוזמה חדשה לטיפול בפקקים: נהגים סוררים שיילכדו במצלמות כשהם חונים במפרצי 
אוטובוסים - יקבלו בדואר דו"ח של 250 שקלים ושלוש תמונות של ביצוע העבירה ● 
המטרה: הפחתת העומס בכניסה לעיר וייעול אגף החניה והפיקוח בעירייה ● כל הפרטים

הפרוייקט
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האם על תלמידים ספרדים 
להשתלב במוסדות אשכנזים?

 החינוך צריך להיות שזור בתפילתם ודמעתם 
של האב והאם שיתפללו בדמעות שליש לעורר 
בלב ילדיהם את אהבת התורה ומתיקותה כבר 
וזה  לכשיגדלו.  לחכות  ולא  ילדותם  משחר 
צריך  שהאבא  התפקיד  בפסוק 'מלאתך'  נרמז 
להוריד  שצריך  הדמעות  'ודמעך'  למלאות 
בתפילה עבור הבנים, 'לא תאחר' - אל תמתין 

עד שיגדלו.
דמעות  שופכים  הורים  האחרונות  בשנים 
דמעות  אלו  אולם  ילדיהם.  חינוך  על  כמים 
מלוחות שמנסות לפתוח את סגור ליבם האטום 
של מנהלי מוסדות שונים, דמעות מלוחות אשר 
המרחק בינם לבין מתיקות התורה רחוק כרחוק 
אלו  שלדמעות  בטוח  לא  אני  ממקנס.  ליטא 
היכן  לדעת  צריך  לדמוע  גם  רבותינו.  התכוונו 

ומתי.
ישראל, כל  ילדי  חשיבות מקום החינוך של 

אחד לפי מנהג אבותיו, לא תסולא בפז.
רק  למדו  בה  בישיבה  שגדל  ספרדי  בחור 
משנה ברורה כשהוא מקים את ביתו כמובן 'רק' 
עם בת ספרדייה, ניצב הוא בפני שוקת שבורה 
בשאר  ואף  שבת  בהלכות  דיו  בקיא  כשאינו 

חלקי השולחן ערוך.
בחסדי השי"ת קמו בשני העשורים האחרונים 

ע"פ  המחנכים  ישראל  לילדי  חינוך  מוסדות 
ישראל  בדרך  המעטירה  ספרד  יהדות  מסורת 
סבא. שם לומדים טעמי המקרא, הלכות על פי 
והר"י מיגאש  מנהגי השו"ע, הרמב"ם, הרי"ף 
ושאר גדולי יהדות ספרד שגדלו וצמחו באותם 

בתי מדרש.
חסד עצום עשה עמנו השי"ת ששתל בדורנו 
על  שנטל  זצוק"ל  יוסף  עובדיה  הרב  מרן  את 
עצמו לפני שנים רבות את מקל הנדודים, ונטע 
וייסד בכל מקום בארץ מוסדות חינוך, ותהילות 
ומחנכות  מחנכים  של  דור  קם  יתברך  לאל 
טהורה  שמים  יראת  הרבה  עם  מקצועיים 
ודוגמא אישית, המוסרים נפש בעיצוב דמותם 

של ילדנו.
דמעותינו  את  להשקיע  צורך  כבר  אין 
למלא  הוא  שנותר  מה  נכונים.  הלא  במקומות 
דמעות  התפילה.  בשעת  הדמעות  שק  את 
שיהפכו לטל תחיה ויעוררו בלב ילדינו אהבת 
תורה ויראת שמים טהורה. כדי שיצעדו בדרך 
הישרה בבטחה. דרך הסלולה לנו מדורי דורות, 
החל מחכמי התלמוד דרך תור הזהב של יהדות 
רבנו  הגאון  אלו  מוסדות  במייסד  וכלה  ספרד 

עובדיה יוסף זצוק"ל.

אאאאאא

אז החוק של יש עתיד נפל, כולם שמחים 
יהדות התורה  ומאושרים. חברי הכנסת של 
של  הכנסת  חברי  אפליה,  אין  שכלל  יטענו 
היכן  אפליה.  שיש  לעומתם  יטענו  ש"ס 

נמצאת האמת?
קיימת  האפליה  ידועה.  לצערי  האמת 
בשרנו.  על  אותה  הרגשנו  כולנו  וכואבת, 

אבל צריך לומר שזה ממש לא מעניין!
קטנה  בישיבה  למדתי  אישית:  זווית 
ספרדית. ישיבה טובה. כשהגיע זמני לעלות 
התלבטות  בפני  עמדתי  גדולה  לישיבה 
גדולה - ללכת לישיבה ספרדית או לישיבה 

אשכנזית?
ללכת  צריך  קשה,  הייתה  לא  התשובה 
בתורה  ולגדול  להתפתח  אפשר  בו  למקום 
בפני  עמדו  לא  התקופה  באותה  יותר. 
אופציות של ישיבות גדולות ספרדיות ברמה 
היה  לא  זה  האשכנזיות.  כאחיותיהן  גבוהה 
קל, אני מזרחי. אבל מה, יש לי פרוטקציה. 
לישיבה  התקבלתי  כך  גדול.  סבא  לי  יש 
של  ובעידודו  הפעילה  בתמיכתו  אשכנזית 
יוסף  עובדיה  רבנו  מרן  הגדול  סבי  מו"ר 

זצוק"ל.

הזמנים השתנו. כיום ישנם מוסדות לימוד 
מסוימים  במקומות  גבוהה,  ברמה  ספרדיים 
האשכנזיים.  מהמוסדות  יותר  גבוהה  ברמה 
ספרדיים.  למוסדות  שלחתי  ילדיי  את 

מוסדות איכותיים מכל הבחינות.
הורה  כל  לגופו,  להיבחן  צריך  מקרה  כל 
ילדיו  את  ולשלוח  היטב  לחשוב  צריך 
קשר  ללא  להם,  מתאימים  שהכי  למקומות 
אם מדובר במוסד ספרדי או במוסד אשכנזי.

אינו  הזה  השיח  שעצם  הוא  שכואב  מה 
ה'  חילול  יוצר  הדבר  כחברה.  אותנו  מכבד 
גדול! הרי אנחנו לומדים את אותה התורה 
מהוה  ילד  של  מוצאו  מדוע  בסיני,  שניתנה 
לישיבה,  לת"ת,  לקבלתו  שיקול  בכלל 

לסמינר?! ואל תספרו לי שזה לא כך.
אזעק לצערי כקול קורא במדבר: הפסיקו 
למקום  ילד  כל  שילחו  הזאת,  החלוקה  את 
המתאים לו ביותר ללא קשר למוצאו. אויבינו 
עורנו,  לצבע  קשר  שום  בלי  אותנו  שונאים 
אויבנו שונאים אותנו כי אנחנו יהודים! אין 

לנו ברירה, כולנו בני איש אחד נחנו!!!

בעד:
התאמה לילד – בלי קשר למוצא

הרב עובדיה יוסף

נגד:
דמעות שווא, לחנך כמנהג אבות

הרב יגאל קריספל
איש חינוך ורב שכונה בנתניהראש מוסדות יחווה דעת



עוברים עוד היום ללאומית שירותי בריאות בני ברק:

איך לא עברתי

ללאומית בני ברק קודם?

{משפ׳ הינדי, בני ברק}

שירות מדהים 
של הצוות הרפואי 

בשירות התפתחות הילד

בלאומית ב״ב מומחים ברפואת ילדים מבתי החולים המובילים בישראל

בלאומית ב״ב זמינות מיידית לשירותי התפתחות הילד ועוד מגוון רחב של שירותים

בלאומית ב״ב מרכז בריאות האישה ומגוון רחב של רופאים מבתי החולים
המובילים בארץ ובזמינות תורים גבוהה

להצטרפות ללאומית
1-700-507-507 | ר׳ פסח - 050-2125040 

לנו זה אכפת



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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יו"ר ועדת הכספים  יום שני, שלא כהרגלו, עשה  בצהרי 
ח"כ משה גפני  את הדרך מירושלים לבני ברק. שועל קרבות 
פרלמנטריים כגפני, לא נוהג לפספס את הר הגעש המתפרץ 
של ימי שני בכנסת ישראל. נכון לשבוע זה, האווירה במשכן 
אומנם הייתה רגועה יחסית עקב טיסתו של הנוסע המתמיד 
הנציג  של  בעולמו  אך   – ולאוסטרליה  לסינגפור  נתניהו 
הבני-ברקי שעזב את גבולות המדינה רק פעם אחת בחייו, 

היעדרות ראש-ממשלה, אינה סיבה מספקת לחופשה.
גם אדם עם אנרגיות בלתי נדלות כגפני, חש לעיתים שלא 
בטוב – כפי שהסבירו בלשכתו. אם להמשיך את האנלוגיה 
לראש-הממשלה, הרי שמנתניהו למדנו שמצב הרוח הרפואי 
והפוליטי – נושקים זה לזה. קריאת התיגר מתוך המפלגה 
- שסוקרה כאן בעדינות  על רקע ההצבעה בחוק ההסדרה 
יחסית בשבוע שעבר )כדרכה של מערכת קו עיתונות(, לא 

עשתה לו טוב. מסתבר שגם לא למפלגה. 
אם  כי  השבוע  שהצהיר  מי  נשמע  כבר  ישראל  באגודת 
בקדנציה  יימשכו,  דגל  סיעת  בתוך  הפנימיות  המריבות 
מה  את   .70-30 של  ביחס  חלוקה  לדגל  יציעו  הם  הבאה 
שהבינו החברים הדואגים מחוץ לסיעה, הבינו גם העמיתים 
בגזרה.  רגיעה  השבוע  הסתמנה  בכדי  לא  התורה.  בדגל 

בשביל  גם  אלא  הליטאית,  הסיעה  בשביל  רק  לא 
היהדות החרדית – עדיפה סיעה דגלאית מאוחדת 
המצביעים  פנימיות,  ממחלוקות  מטרה.  וחדורת 

לעולם לא יראו תוצאות.
בוועידת  הדיור  פאנל  בכינוס  שעבר,  בשישי 
ומיד(, הסתלבטו  יורחב כאן תיכף  )אודותיו  ש"ס 
שפוליטיקאים  כפי  הדגלאים,  על  המשתתפים 
מודיעין  עיריית  כשראש  באחרים.  לסנוט  נהנים 
עצמו,  בפני  לסיעה  הנחשב  גוטרמן,  יעקב  עילית 
 - מיו"ר מפלגתו  והתעלם  דרעי  פרגן לשר הפנים 
לו  הציע  די,  מלומר  הנוכחים  שנלאו שפתותי  עד 
אחד המנחים להחליף מפלגה )גילוי נאות, הנחיתי 
אם  ריבלין(.  יעקב  הפרשן  של  לצדו  הפאנל  את 
הפאנל היה מתקיים בסופ"ש הקרוב, אחרי הנמכת 
הלהבות, סביר להניח שגוטרמן היה נזהר בלשונו. 

או שלא.
את הרגיעה בתוך סיעת דגל התורה, הוביל גפני 
חבריו  של  הישנה  באומנות  ונקט  להיגרר  שסרב 
מי שמכיר  כל  זכות השתיקה.  על  מש"ס כששמר 
המילה  את  אמר  לא  עדיין  שהוא  יודע  האיש  את 
האחרונה. כמו הודעות דובר צה"ל הנושנות, הוא 

יגיב בעיתוי ובזמן שימצא לנכון.

יצחקי אחרון
לכנס  הדוכן.  על  קבלנים  ובלי  בקהל  מאכערים  בלי 
הדיור הזה, אולי לראשונה, הגיעו אישי הציבור שעוסקים 
בתחום, ומחויבים רק לבוחר, לפחות על פי ההגדרה. ראשי 
הערים החרדיות התייצבו ביום שישי האחרון למושב הדיור 
ובראש  דרעי  הפנים  שר  יושב  כשבקהל  ש"ס,  בוועידת 
המושב, השר לשעבר אטיאס. אין חכם כבעל הניסיון, גם 

כשמדובר בניסיון מר. 
היותו חף מתפקיד  דווקא מתוקף   – איש מפתח  אטיאס 
בקי  תכנוני,  כל הליך  הוא מכיר  הנוכחית.  רשמי בקדנציה 
בכל הטבה, מכיר גם כל רעה חולה ואכזבה מרה. כשראשי 
הוא  הבנייה,  עתודות  על  לספר  כדי  במצגות  נעזרו  הערים 
להליך  שיווק  בין  והבדיל  הבחין  הנתונים.  לעומק  צלל 

תכנוני. בין פנטזיה למציאות.
מעלה- בחדות  המיטלטלת  הפוליטית,  ההרים  ברכבת 
אפשר  ממנו  בשיא,  כיום  מצויה  החרדית  הנציגות  מטה, 
המישורים  בכל  שכמעט  בכנות,  להודות  צריך  ליפול.  רק 

בקדנציה  המלאכה  החרדי,  האזרח  לזכויות  הנוגעים 
הנוכחית, נעשית על הצד הטוב ביותר. תקציבי עולם התורה 
הוחזרו לתקופת הזוהר. הערים החרדיות, הוכרו לראשונה 
כפריפריה חברתית ותושביהן נהנים מהטבות שהיו שמורות 

בעבר רק לרשויות חילוניות.
אלא שבעוד בכל מה שנוגע לתקצוב עולם התורה, השבת 
של  אחידה  חזית  רואים  אנו   – שונות  והטבות  הקצבאות 
והבוערת  הדחופה  בסוגיה  הרי שדווקא  החרדית,  הנציגות 
מכל של מצוקת הדיור, המגרש החרדי נראה כמו אתר בנייה 
של מגדל בבל. לכל ח"כ עצה, לכל שר תובנה ולכל ראש 
בקדנציה  שנעשית  בעבודה  לזלזל  אפשר  אי  נוסחה.  עיר 
הנוכחית במישורים השונים, אך הוזלה של אחוז או שניים 
שוות  צעירים,  זוגות  שמחתנים  להורים   – הדיור  במחירי 

ערך לעשר שנות קצבאות ותוספות תקציביות.
ולטכס  לנסות  כדי  הגורמים  כל  להם  לראשונה, התכנסו 
נרשמו  לא  השלילי,  בצד  אחידה.  נוסחה  ולמצוא  עצה 
הפתעות. סגן שר האוצר יצחק כהן דיבר על שימוש בכלי 
של חתימת הסכמי הגג עם הרשויות, כמנוף להתמודדות עם 
ראשי הערים שמדירים חרדים. ראש מטה הדיור הממשלתי 
אביגדור יצחקי שהוזמן לדיון, שמר אמונים לפורום החווה 

ונעדר עקב השתתפות באזכרה לזכרו של אריאל שרון. אחרי 
כל מה שנכתב כאן בגנותו, צריך גם לדעת לפרגן לאביגדור 
יצחקי, שנענה לדרישת שר הפנים דרעי, והוביל את המהלך 

לייעוד הבנייה במועצה האזורית שפיר – לחרדים. 
מאהבתו  גם  אלא  מאהבתנו,  רק  זאת  עשה  לא  יצחקי 
הגדולה, במירכאות כפולות ומכופלות, לראש עיריית קריית 
גת שלטש עיניים לשטח. ועדיין, אלמלא הפגישות עם ראשי 
הישיבות, הלחץ הבלתי פוסק של דרעי והנדנודים של אשר, 
בלי  דהרי,  עם  חשבון  לסגור  הדרך  את  מוצא  היה  יצחקי 

לפתוח קו אשראי לחרדים. 
האוצר  שר  סגן  של  לזכותו  טובה  מילה  גם  לומר  צריך 
צמרת  עם  טובים  קשרים  על  לשמור  שמקפיד  כהן,  יצחק 
האוצר, חרף לשונות רעות ומלגלגות. כהן כונה כאן בעבר 
הוכח  התוצאה  במבחן  אך  בש"ס,  כולנו  מטעם  השר  סגן 
הוא  הזאת,  בהתנהלות  שדווקא  האחרונים,  בשבועות 
זרה.  ממפלגה  שר  תחת  שר,  כסגן  סחורה,  לספק  מצליח 
בעוד סגני שרים אחרים, מוצבים במשרדיהם כעציצים, הרי 

שכהן מכה שורשים.
הפתיע לטובה, ראש מועצת שפיר, אשר אברג'ל, שדבריו 
הירושלמי  בקור  קפוא,  גוף  על  חמים  מים  בבחינת  היו 
חושש  ולא  חרדית,  מהשתלטות  חרד  לא  אברג'ל  העז. 
להוציא  או  מתפקידו,  אותו  להדיח  שעלולה  מהתיישבות 
את המתחם מגבולות המועצה בראשותו. הוא גילה בקיאות 
מרשימה בנתונים והבטיח ללכת עם מיזם הבנייה לחרדים 
עד הסוף. יש ערים שבהן ההשתלטות החרדית הובילה גם 
לסופם של ראשי הערים המכהנים. צריך לקוות, הן בשביל 
אברג'ל והן בשביל הצופים האחרים ברשויות המקומיות – 

שבשפיר תימצא הדרך לשדר מסר אחר.

דירה להשכיר
ראשי הערים החרדיות, הגיעו מצוידים במצגות ובמפות 
– למעט ראש עיריית מודיעין עילית יעקב גוטרמן שהביע 
דגל  של  יותר  ש"ס.  של  דווקא  )לאו  בישא  מעינא  חשש 
הנוכחים  מבקשת  שהתעלם  היחיד  הוא  גוטרמן  התורה(. 
להציג נתונים. את הקלפים כדרכו, הוא שמר צמוד לחזה, 
עילית,  במודיעין  שלו.  אינם  שהקלפים  בגלל  גם  ייתכן 
פרטיות  בקרקעות  מדובר  החרדיות,  הערים  לשאר  בניגוד 
אותן  שהובילו  הנסיבות  על  מדינה.  באדמות  ולא 
לשוק הדיור החרדי, עדיף להטיל צו אסור פרסום, 

פן יבולע.
 - בואו  מטרת  את  הסתיר  שלא  מגוטרמן  לבד 
שקלים,  כמה  עוד  ולקושש  הפנים  לשר  לפרגן 
ואת  הנוכחות  את  עטפו  הערים  ראשי  ששאר  הרי 
סיבותיה, בנתונים מרשימים. מסתבר שיש עתודות, 
לבנייה  להפשירן  שניתן  והרחוק,  הקרוב  לטווח 

בעבודת צוות משותפת, נחושה ובלתי מתפשרת. 
הנוכחים כשהציג את  פרוש מאלעד הפתיע את 
שטח  להפשרת  הביטחון  ממשרד  שקיבל  האישור 
האש הצבאי הצמוד לאלעד. בחזון שלו הוא מציג 
כמו  ואין  דיור,  יחידות   25,000 לבניית  אופציה 
את  ולהעלות  להמשיך  כדי   – שננצרה  אש  שטח 

אלעד על דרך חדשה.
המספרים שהציגו ראשי הערים, מספרים סיפור 
אחר לגמרי מהשפל בעתודות בנייה – לו אנו עדים. 
של  עתודות  על  דיבר  עילית  מביתר  רובינשטיין 
מיידית;  זמינות  עם  חלקן   – דיור  יחידות   11,000
הרציונליות  התוכניות  עם  שמש,  מבית  אבוטבול 
 25,000 של  תכנונית  נגישות  על  דיבר  מכולן, 
רוזנטל   ;6,000 על  מרכסים  רייך  דיור;  יחידות 
וגרשי מעמנואל על 1,500. מצד  יערים על 3,000  מקריית 
הצד  מן  למפה.  חוזרת  עמנואל  גם  טראמפ,  בעידן  אחד, 
השני, הצגה סתמית של המספרים מבלי להתייחס להיתכנות 

הבנייה המעשית, היא ה'פייק ניוז' בהתגלמותן.
כשהגיעה תורה של ירושלים לספור את עתודותיה, דבקה 
לשונם של המשתתפים לחכם. סגן ראש העיר צביקה כהן 
עתידיים, אך  בנייה  נתוני  עזרא, הציגו  פיני  העירייה  וחבר 
שר  הגזרה.  לרוחב  החרדית  מההדרה  להתעלם  יכלו  לא 
הפנים דרעי הצהיר באותו מעמד, כי אם הנתח החרדי לא 
יגדל דרמטית, ש"ס תתנגד להסכמי הגג בירושלים ותעכב 

את הבנייה בכל רחבי הבירה.
לשינוי  שנוגעת  בשורה  באולם  הושמעה  הקצר,  לטווח 
רוכשי  שיחייב  במסלול  למשתכן,  מחיר  של  הקריטריון 
בחמש  בהן  להתגורר   – החרדי  למגזר  המיועדות  דירות 
בבית  גם  נצפה  הקריטריון,  שינוי  ללא  הראשונות.  השנים 
שלמה,  רמת  בשכונת  חזינו  בה  תופעה  באותה  שמש, 
כאשר מאות רוכשים חילוניים מסתערים על המכרזים, גם 
דירה  ולרכוש  מההטבות  ליהנות  כדי  חרדיים,  בריכוזים 

בית ספר לפוליטיקה

השלם זה הבניין

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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להשקעה. דירה להשכיר.
יצאו  שיהיה,  ככל  רחוק  הארוך,  לטווח 
המשתתפים עם תחושה שלא אפסה תקוותנו. אין 
מה לזלזל, מיותר לצקצק בלשון ולהרים גבה. יש 
העתיד  את  לתכנן  כדי  אך  על השולחן,  אופציות 
נכונה  צוות  בעבודת  בהווה.  נכון  לעבוד  צריך 
ואחידה, ניתן להציג מפת דיור לעשור הקרוב עם 
בערים  דיור  יחידות  אלף  כשמונים  לבניית  יעד 
החרדיות. הירתמות רב-מערכתית והתוויית תכנית 
 – השוק  את  מעכשיו  כבר  לצנן  עשויות  עבודה, 

בהתאם למדד הציפיות ורף התקוות.
כדי שזה יקרה, יש לנצל את שארית הקדנציה – 
שטובה ממנה לא תהיה, ולהקים כאן ועכשיו צוות 
הערים,  ולראשי  הכנסת  לחברי  לשרים,  משותף 
שינתח את מפת הדיור ויעבור עיר-עיר. מהמושב 
הזה הוכח שאין צורך בהקמת מנהלת דיור, וגם לא 
הנתונים  ולעסקנים.  למאכערים  ג'ובים  בחלוקת 
נמצאים על השולחן, ומה שנותר זה לתרגם אותם 

למעשים.
אין תחליף בר השוואה, להירתמות ראשי הערים 
שיושבים  הפוליטיקאים  עם  פעולה  ושיתופי 
בעמודת השפעה. בעבודה נכונה ובהירתמות של 
כולם, ניתן בהחלט להציג חזון בר מימוש לפתרון 
מצוקת הדיור החרדית. הפאנל הזה הוכיח, שיש 
הפוליטיקאים,  של  תורם  כעת  לבנות.  מה  על 

להוכיח שיש גם עם מי.

אל יחסר המזג
לוין  יריב  פנה  הקואליציוני  המו"מ  במהלך 
לראשי המפלגות החרדיות והציע להם דיל מפנק 

המגבילה  חקיקה  אתם  תדרשו  הצדדים.  לשני 
אמר  הוא   - חוקים  לפסילת  הבג"ץ  סמכויות  את 
ונתמוך  אמן  נענה  בליכוד  ואנחנו   - לחרדים 
גפני,  כאשר  התנגדו,  החרדים  יתירה.  בחדווה 
הסביר בצדק – כי אם נהפוך לנושאי דגל המאבק 
ראשונות,  יישחטו  שלנו,  הנפש  ציפורי  בבג"ץ, 

אחת אחת.
תחת  שמנהיגה  הימין,  וממשלת  חלפו  הימים 
כשהאיום   – ולעילא  לעילא  מתפקדת  חקירה, 
מחדרי  מגיע  לא  ראשה  מעל  המרחף  הגדול 
ועד  מעמונה  השיפוט.  מאולמות  אלא  החקירות 
כי  לכולם  ברור  לכותל,  ועד  מההסדרה  לשבת, 
המחוקקים  בבית  תיאמר  לא  האחרונה  המילה 
אלא במגדל השן המשפטי. לפחות נכון לעכשיו, 
נכונו  עוד  לנו  שגם  למרות  יותר,  סובל  הימין 

עלילות ופסיקות במספר עתירות.
שמנסה  לתהליך  חד  במעבר  מגיעים  אנו  כאן 
לבחירת  בוועדה  שקד  המשפטים  שרת  לחולל 
הוא  לוועדה,  שהודבק  בחירה  המונח  שופטים. 
במחשכים,  שמתנהל  בגוף  לרש.  לעג  בבחינת 
שמות  והרצת  דילים  בתפירת  עסוקים  וחבריו 
מועמדים, מתרחשים כל התככים, לבד מבחירות 
שופטים  יותר  למנות  הצליחה  שקד  ענייניות. 
מבחנה  אך   – קודמיה  מכל  השונות  לערכאות 
שופטי  ארבעת  מינוי  עם  בקרוב,  מגיע  הגדול 

העליון.
הימין,  ח"כי  בעבר  שהעבירו  לחוק  בהתאם 
נדרש רוב של שבעה מתוך תשעה למינוי שופטי 
בית המשפט העליון. החקיקה שונתה בימים בהם 
כיום,  מיעוט.  בעמדת  היו  בוועדה  הימין  נציגי 
נציגי  את  משרת  הווטו  התהפכו,  כשהיוצרות 

ניסיון לשנות  נעשה  והשמאל. כשבכנסת  העליון 
את החוק ולהביא לבחירת השופטים ברוב רגיל, 
המשפטים  לשרת  נאור  העליון  נשיאת  שיגרה 

שקד, מכתב חסר תקדים בחריפותו.
בבית  הימני  הסמן  היא  מסתבר,  שנאור,  אלא 
באלה  ובהתחשב  קודמיה  לעומת   – המשפט 
עם שרת  הדורים  שיישרה  אחרי  אחריה.  שיבואו 
מועמדים  ארבעה  הגמר  לקו  הגיעו  המשפטים, 
שלא מזוהים אוטומטית עם המיליה הליברלי של 
בחיפה  המחוזי  ביהמ"ש  נשיא  העליון:  שופטי 
האן,  דוד  ד"ר  הכללי  האפוטרופוס  אלרון,  יוסף 
שופט ביהמ"ש המחוזי בנצרת אשר קולה ושופט 

ביהמ"ש המחוזי בירושלים דוד מינץ. 
לפי הפרסום בידיעות אחרונות, שופטי העליון 
חיות,  אסתר  בתור,  הבאה  הנשיאה  בראשות 
נאור  המכהנת  הנשיאה  של  להסכמתה  התנגדו 
הארבעה.  מינוי  לאופציית  ולהסכים  "להתפשר" 
אפשרות  את  השופטים  כינו  כך  רף",  "הורדת 

בחירת אחד מהארבעה בסבב הבא.  
תחת גילוי נאות מתבקש, ומבלי לנקוב בשמות 
לפחות  פעם,  לא  הופעתי  המשפטי  בכובעי   –
מדובר  אישית,  ומעדות  מהאישים  אחד  לפני 
והחשוב  ופיקח,  חריף  ולעילא,  לעילא  במשפטן 
מכל מבחינתו, אדם בעל מזג שיפוטי שמכבד את 
הציבור החרדי ומגלה רגישות תרבותית לאורחות 

חייו ולהוראות הנהגתו הרוחנית. 
שקד אומנם נלחמת עבור הציבור הדתי-לאומי, 
משפטנות  של  גרם  בו  שאין  הזה,  במאבק  אך 
לה  לאחל  צריך  פוליטי-אישי,  כולו  וכל  טהורה, 
 – הצלחתה  רבה,  במידה  שכן  והצלחה,  ברכה 

הצלחתנו.
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כשגוטרמן 
הנחשב לסיעה 

בפני עצמו, 
פרגן לשר 

הפנים דרעי 
והתעלם מיו"ר 
מפלגתו - עד 

שנלאו שפתותי 
הנוכחים 

מלומר די, הוצע 
לו להחליף 

מפלגה. אם 
הפאנל היה 

מתקיים אחרי 
הנמכת הלהבות 

בדגל, סביר 
להניח שגוטרמן 

היה נזהר 
בלשונו. או שלא

בסוגיה הבוערת 
מכל של מצוקת 

הדיור, המגרש 
החרדי, נראה 

כמו אתר בנייה 
של מגדל בבל. 
לכל ח"כ עצה, 

לכל שר תובנה 
ולכל ראש עיר 
נוסחה. הוזלה 

של אחוז או 
שניים במחירי 

הדיור – שוות 
ערך לעשר 

שנות קצבאות 
ותוספות 

תקציביות

צילום: יעקב כהןיש על מה לבנות. על הפוליטיקאים להוכיח שיש גם עם מי. פאנל הדיור בוועידת ש"ס







בני ברק כ"ו בשבט תשע"ז 123022/2/17

מאת: ארי קלמן

רמדה  במלון  השבוע  בסוף  נערכה  השלישית  ש"ס  ועידת 
ראש  מרן  בנשיאות  התורה,  חכמי  מועצת  בראשות  בירושלים, 
הישיבה הגר"ש כהן, ובהשתתפות יו"ר התנועה השר אריה דרעי, 

ח"כי ש"ס ומאות נציגי התנועה ברחבי הארץ. 
נשיא  במעמד  חמישי,  ביום  נערך  בוועידה,  המרכזי  המושב 
והגר"ר  יוסף  הגר"ד  בעדני,  הגר"ש  המועצת  וחברי  המועצת, 

אלבז, שחיזקו את הנציגים. 
הוא  הנציגים  של  שכרם  כי  בדבריו,  אמר  כהן  הגר"ש  מרן 
המצווה הגדולה לפעול למען הציבור. "אני יכול לומר זאת גם 
על יו"ר התנועה שלנו, הוא נהנה מכל פעולה שהוא עושה למען 
הציבור. הקב"ה בחר בכם שתפריחו את עם ישראל, שיהיו יותר 
בנים להקב"ה, שיהיו כמה שיותר שיעורי תורה. אשריו ואשרי 
חלקו של מי שפועל כך. הפירות שמורים לך לנצח. זהו מעמד 

של כבוד התורה, מפני שאתם שליחי התורה".

מספר  לפני  בנו  שאחז  הרפיון  ה',  "ברוך  אמר:  יוסף  הגר"ד 
כולם  ואיתו  פועל  דרעי  רבי אריה  ידידי  יותר!  קיים  אינו  שנים 
בהתלהבות של אש קודש. מתרחשת מהפכה עצומה בכל רחבי 
הארץ. אני יכול לומר שברוך ה' כל התנועות יכולות לקנא בנו 
על מועצת החכמים שבראשה עומד מרן, יש מנהיג שמנווט את 
העשייה ושמניב תוצאות. כולם מאוחדים סביבם. יש לנו הנהגה 
בראש אחד, אין שני ראשים! זו ההזדמנות לומר לכולם, זכינו 
אותם  כל  התורה.  עולם  את  שמייצגת  היחידה  התנועה  להיות 
שפרשו, שנמצאים בחוץ, שיפתחו את עיניהם ויתבוננו, במקום 
לרעות ברעות זרים - תנועת ש"ס היא היחידה שמייצגת באמת 

את עולם התורה הספרדי".

 דרעי: "הממשלה לא תיפול. יש עתיד צבועים"
קודם לכן נערך מושב הפתיחה, כאשר חברי הכנסת עלו בזה 
אחר זה, והציגו את ההישגים והפעילות בכנסת ובממשלה.  דרעי 
אמר בפתיחת הועידה, כי "הנכס הכי גדול של תנועת ש"ס היא 
האחדות והכפיפות למועצת חכמי התורה", עוד הוסיף השר, כי 
"אנחנו בתקופת פריחה של עשיה. ההנחה שלי שהממשלה הזו 
הטובה  הממשלה  היא  ימיה.  את  למלא  תוכל  נתניהו  בראשות 

עבורנו".
מפלים,  ממוסדות  תקצוב  לשלילת  לחוק  התייחס  הוא 
שהעלתה מפלגת יש עתיד להצבעה באותו יום ואמר: "הצביעות 
לא  שיאים.  שוברת  אותנו  להחריב  שביקשה  המפלגה  של  הזו 
ניתן להם את התענוג לפרק אותנו. אין מפלגה שנלחמת באפליה 
יותר מש"ס, ואנחנו עושים זאת בשיתוף פעולה עם כלל הנציגים 

החרדיים. רק כך אנחנו משיגים תוצאות".
החרדיות,  הסיעות  ראשי  של  מיוחד  פאנל  התקיים  בהמשך 
השרים דרעי וליצמן וח"כ גפני, בפאנל זה עלו סוגיות העומדות 

על הפרק, כמו נושא השבת, הכותל המערבי ועוד. 
נדיר  לא  בש"ס.  החברים  את  לברך  רוצה  "אני  אמר:  גפני 
לראות את שלושתנו יושבים יחד. אנחנו רואים הישגים גדולים 
רק כי אנחנו פועלים ביחד". לגבי מתווה הכותל אמר כי המתווה 
שהגישה הממשלה יבוטל. "הכותל יפעל על פי דין תורה והלכה 

ולא תהיה דריסת רגל לכיתות הכפרניות. אם הממשלה לא תלך 
איתנו בנושא הזה נגיש את חוק הכותל של ש"ס ונלך עם זה עד 

הסוף".
של  החוק  את  שהפילו  ש"ס  את  מברך  "אני  הוסיף:  ליצמן 
לפיד. הצעת החוק שלהם נועדה להביך את ש"ס וטוב שהלכנו 
ביחד כדי לא לאפשר להם לחגוג. אמנם, צריך לפתור את הבעיה 

של האפליה".
ידידיי  "אני מברך את  ואמר:  בירך על שיתוף הפעולה  דרעי 
שיתוף  על  לקב"ה  להודות  צריך  לכאן.  שבאו  הסיעות  ראשי 
הפעולה האסטרטגי שיש לנו ביחד. זה לא מובן מאליו. גם כשיש 
חילוקי דעות אנחנו פותרים זאת בהבנה. היינו באופוזיציה וראינו 
כמה נזקים נעשו לנו. ראינו כמה הציבור שלנו סבל. הקב"ה עשה 
לנו נס והממשלה הקודמת התפרקה, לכן אנחנו עושים כל מאמץ 

לשמור על האחדות כדי להשיג את ההישגים הגדולים".

 "נשנה את שיטת מחיר למשתכן"

הדיור  מצוקת  בנושא  מיוחד  פאנל  התקיים  שישי  ביום 
אריאל  לשעבר  השיכון  שר  המושב  יו"ר  דרעי,  בהשתתפות 
אטיאס, סגן שר האוצר יצחק כהן וראשי הערים החרדיות - משה 
אבוטבול, מאיר רובינשטיין, יעקב גוטרמן, ישראל פרוש, יצחק 
רה"ע  סגן  י-ם  עיריית  נציגי  רוזנטל,  אברהם  גרשי,  עזרא  רייך, 
אשר  שפיר  האזורית  המועצה  וראש  עזרא,  ופיני  כהן  צביקה 

אברג'ל. 
הטיפול  את  עצמו  על  ש"לקח  לדרעי  בברכה  פתח  אטיאס 
בסוגיה". לדבריו, שר האוצר כחלון קיבל את כל הכלים הדרושים 
וכעת ניתן לפעול בנושא, "הציבור החרדי צריך הציבור פתרונות 
סביבה  עם  דירות  דרושות  מאושרות.  תב"עות  רק  ולא  דיור 

קהילתית תואמת הכוללות את כל המוסדות ומבני הציבור". 
עוד טען, כי יש לשנות את שיטת מחיר למשתכן: "לא ייתכן 
ימכרו  או  במקום  יגורו  לא  למשתכן  במחיר  שזוכים  שאנשים 
את  להשיב  יצטרך  למכור  שרוצה  שמי  לתקן  צריך  הדירה.  את 
החלק היחסי של ההנחה שהוא נהנה ממנה". לכך השיב דרעי, כי 
"בשיחות שאני מקיים עם אביגדור יצחקי ועם גורמים משפטיים, 
לגור  יצטרכו  למשתכן  במחיר  שהזוכים  מהלך  נוביל  אנחנו 

במקום. נמנע את המסחר בזכות הזו".
שעושה  הצעדים  כל  את  פירט  כהן,  איציק  האוצר  שר  סגן 
הדירות  מחירי  כי  וציין  הדיור,  מצוקת  לפתרון  האוצר  משרד 
בישראל לא רק נעצרו – אלא אף ירדו. עוד אמר, כי לדעתו עדיף 

לחרדים להשתלב בערים קיימות. 
אחריו נשא דברים ראש המועצה האזורית שפיר, אשר אברג'ל, 
שבשטחה עומדת לקום שכונה חדשה של 10,000 יחידות דיור 
לציבור החרדי. "ברור לי שהעיר החדשה תחייב אותנו בהוצאות 
גדולות, אבל אני שמח לאתגר הגדול הזה. זו זכות גדולה בשבילי 

לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל". 
דרעי התייחס לעיר ואמר: "זהו פרויקט מאד גדול עם הרבה 
אתגרים. יש כאן מפגש של הזדמנויות שנוצר כאן בין כל הגורמים. 
הציבור החרדי זכה מהשמיים בדבר שלא תוכנן בשבילו ואנחנו 
הקמה  מנהלת  נקים  אנחנו  הזה.  הדבר  על  להסתער  מתכוונים 
ספרדים,  החרדים,  החוגים  כלל  את  שתייצג  המועצה  במסגרת 
צריך  החרדי  הציבור  במיידי.  לשווק  ונתחיל  וחסידים,  ליטאים 
שיהיה לו אופק, שתהיה לו פת בסלו. כל הקדקודים שמחוברים 

לזה - רואים עין בעין את הקמת העיר״.

 בשורה מפתיעה – 4,000 דונם באלעד 

הבניה  תכניות  את  החרדיות  הערים  ראשי  הציגו  בהמשך, 
הקיימות אצלם. אבוטבול אמר כי "גודלה של בית שמש כגודל 
העיר  ונהיה  תושבים  מיליון  רבע  נמנה  כעשור  בעוד  אביב.  תל 
החמישית בגודלה". ראש העיר הציג את הסכם הגג שהשיג בבית 

שמש הכולל 25,000 יחידות דיור לציבור החרדי. 
הסכמות  לנו  ״יש  בעירו:  ענקית  דיור  תכנית  חשף  פרוש  גם 
מהצבא ומחבל מודיעין לתוספת של 4,000 דונם לבניה. מדובר 
שר  של  לפתחו  מונח  עכשיו  וזה  דיור  יחידות  אלפי  בעשרות 
בזה  לטפל  שלו  לצוותים  שהורה  דרעי  לשר  מודה  אני  הפנים. 

בעדיפות עליונה״.                        
רובינשטיין אמר, כי "יש בביתר עוד עתודות קרקע ל-11,400 
יח"ד לתכנון מיידי. הפשע הגדול הוא לא שעצרו את השיווקים, 
את  להאיץ  דרעי  אנו מבקשים מהשר  התכנון.  את  אלא שעצרו 

התכנון״. 

שמשרד  ״מה  הנוספות.  ההטבות  על  הדגש  את  שם  גוטרמן 
ובהנחות  האיזון  במענקי  מחולל  דרעי  השר  בראשות  הפנים 
בארנונה, זה דבר שלא היה כמותו אצל שום שר פנים. זה הדבר 

הכי חשוב וחיוני לציבור שלנו לקיום היומיומי״.
לתת  קשה  יהיה  מעורבות  בשכונות  כי  אמר,  כהן  צביקה 
פתרונות בגלל מוסדות הציבור. "החכמה היא לא לבנות דירות 
הללו.  בדירות  שיגורו  האנשים  של  הצרכים  לכל  לדאוג  אלא 
על  יושבים  וכולם  דירות  אלפי  עשרות  בונים  רוממה  באזור 

המעטפת הקיימת".
פיני עזרא זעם על הסכם הגג בירושלים הכולל 15,000 יח"ד 
כאשר רק 1,000 מתוכן לחרדים. "זו בושה, לא נצביע בעד הסכם 
הגג הזה אם לא יאשרו לנו את תכנית מורדות רמות, 1600 יח"ד 

שכבר עברו בותמ"ל אבל נתקעו על ידי הירוקים".
גם ראשי הערים רכסים, עמנואל וטלז סטון הציגו את תכניות 

הבניה הקיימות אצלם, אמנם בהיקפים יותר קטנים.
הערים  ראשי  כמה  "רואים  ואמר:  המושב  את  סיכם  דרעי 
החרדיות מקצועיים ואכפתיים בנושא הבניה. יש היום מדיניות 
ממשלתית לפתרון מצוקת הדיור מה שלא היה אף פעם. חייבים 
רואים שיש  ולבוא אנחנו עם פתרונות. ברגע שהם  לנצל אותה 
לנו פתרונות הם נרתמים לעזור לנו, כי הם מבינים שאנחנו חלק 
צעירים  שזוגות  לכך  להביא  כדי  הכול  נעשה  הכולל.  מהפתרון 

חרדיים יוכלו לקנות דירה במחיר סביר בסביבה חרדית".

ועידת ש"ס: עשרות אלפי 
דירות חדשות לחרדים

"יש לנו הנהגה בראש אחד, אין 
שני ראשים! זו ההזדמנות לומר 

לכולם, זכינו להיות התנועה היחידה 
שמייצגת את עולם התורה"

השר דרעי: "נעשה הכול כדי להביא 
לכך שזוגות צעירים חרדיים יוכלו 
לקנות דירה במחיר סביר בסביבה 

חרדית"

ועידת ש"ס השלישית התקיימה בסוף השבוע בירושלים, 
בראשות חברי מועצת חכמי התורה, ובהשתתפות מאות נציגי 
התנועה  הגר"ד יוסף: "ברוך ה', הרפיון שאחז בנו לפני 
מספר שנים אינו קיים יותר"  בפאנל הדיור הכריז דרעי כי 
כבר בשנה הקרובה ישווקו דירות בשכונה החדשה בשפיר 
וחשף שינוי צפוי בשיטת 'מחיר למשתכן'  גפני בפאנל 

מיוחד: "אם נצטרך, נלך עם חוק הכותל של ש"ס עד הסוף"
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ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.3.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

סניף בני ברק



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.3.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד



בני ברק כ"ו בשבט תשע"ז 123422/2/17

מאת: שמעון ליברטי

הדין  בית  למוות,  מנוטרל  במחבל  שירה  לאחר  חודשים   11
הצבאי גזר אתמול )שלישי( 18 חודשי מאסר בפועל על החייל 
על  עונש מאסר  עליו  נגזר  בנוסף  אזריה.  היורה מחברון אלאור 
תנאי והורדה בדרגה לטוראי. אזריה יחל לרצות את עונשו בעוד 

כשבוע וחצי ב-5 למארס. 
גזר הדין התקבל ברוב דעות של שני שופטים נגד עמדת שופט 
המיעוט, שסבר כי יש להחמיר בעונשו ולגזור 30 חודשי מאסר. 

נכתב:  הלר,  מאיה  אל"מ  ההרכב  ראש  שהקריאה  הדין  בגזר 
היכול  חזק  צבא  הינו  וערכי  מוסרי  צבא  רק  כי  מחלוקת  "אין 
ממכלול  להתעלם  יכלו  לא  השופטים  רוב  זאת,  עם  לאויביו, 
הנסיבות הייחודיות של האירוע. מדובר באירוע המבצעי הראשון 
דוגמת זה שבו נטל הנאשם חלק, תוך שהוא נדרש לטפל בפציעת 
חברו כתוצאה מפיגוע דקירה, במהלכו ניסו שני מחבלים בזויים 
בזירה  והכול  להרוג שניים מחיילי צה"ל שעמדו על משמרתם, 

עוינת ומורכבת, שאווירת הלחץ שררה בה".
ל"ערכים  משקל  יותר  לתת  יש  כי  סבר  המיעוט  שופט  מנגד 
ידי מעשי הנאשם. על צה"ל, ככל מסגרת  על  המוגנים שנפגעו 
מתוקנת, לחרות על דגלו את הצורך בשמירתו הקפדנית של ערך 
קדושת החיים, הרם מכל הערכים, וזאת לאור התוצאות הקשות 

הנלוות להפרתו ולפגיעה בו". 
השופטים ביקרו גם את שר הביטחון לשעבר משה יעלון ואת 
החקירה  בראשית  להתבטא  שמיהרו  אייזנקוט,  גדי  הרמטכ"ל 
וכתבו כי היה ראוי להמתין עד להתבהרות התמונה העובדתית. 
המתקפה של בכירי מערכת הביטחון נגד אזריה דווקא הועילה 

לו: "תיוגם של מעשי הנאשם כמעשים הנוגדים את ערכי צה"ל 
בטרם מוצתה החקירה, עלולים היו לפגוע בו. סברנו, כי די בכך, 
כדי שעניין זה יצדיק התחשבות מסוימת בקביעת העונש, אף אם 

לא הוכחה פגיעה שכזו בשלב בירור האשמה". 
מיד לאחר גזר הדין הודיעו עורכי דינו של אזריה כי הם יערערו 
על גזר הדין וגם על עצם ההרשעה שלדבריהם אינה נכונה. עורך 
הצבאית  התביעה  המשפט  אורך  "לכל  אמר:  שפטל  יורם  דינו 
הייתה צמאה לדמו של אלאור. למעשה גם בית הדין קבע זאת 
היום". הוא הוסיף כי ההרשעה נשענת על כרעי התרנגולת ועל 

אירועים שכלל לא התרחשו. 
השר  אזריה.  את  לחנון  קריאות  נשמעו  הפוליטית  במערכת 
מיידית  חנינה  מחייב  ישראל  אזרחי  "ביטחון  אמר:  בנט  נפתלי 
בעיצומו  ישראל  אזרחי  על  להגן  נשלח  אלאור  עזריה.  לאלאור 
של גל טרור סכינים פלסטיני, וכל הליך החקירה זוהם מיסודו. גם 
אם שגה, אסור שאלאור יישב בכלא. כולנו נשלם את המחיר". 
גם השר אריה דרעי הצטרף לדברים וכתב: "כעת לאחר גזר הדין, 
אלאור אזריה ראוי לחנינה, כדי שיוכל לשקם את חייו וכדי לסיים 

את הפרשה שקורעת את כולנו כבר כל כך הרבה חודשים".
שר הביטחון אביגדור ליברמן מסר: "עכשיו, אחרי גזר הדין, 
אני מקוה שכל הצדדים יעשו מה שצריך על-מנת לסיים סופית 
את העניין. כפי שכבר אמרתי בעבר, גם מי שאינו אוהב את פסק 
הדין או את גזר הדין מחויב לכבד את בית הדין וכפי שגם אמרתי 
מדובר  והמשפחה.  החייל  לצד  לעמוד  צריכה  הביטחון  מערכת 
מצד אחד בחייל מצטיין ומצד שני במחבל שבא להרוג יהודים 

ואת זה כולם צריכים לקחת בחשבון".

אזריה נשלח ל-18 חודשי מאסר
בית הדין הצבאי גזר בדעת רוב 18 חודשי מאסר על החייל היורה מחברון, אלאור אזריה, שהורשע בהריגת מחבל 

מנוטרל  השופטים מתחו ביקורת על שר הביטחון לשעבר ובכירי מערכת הביטחון שמיהרו לגנות את מעשיו בראשית 
החקירה  במערכת הפוליטית קוראים להעניק לחייל חנינה  עורכי דינו הודיעו: נערער

90
ש 

לא
 פ

ר,
דל

הנ
ם 

ג'י
 :

ום
יל

צ

אזריה אתמול בבית הדין הצבאי

 

הרשת המקצועית בתחום המדרסים וההנעלה האורטופדית

צבי ישי 10, יהוד | טלפקס: 03-6326210 
רבי עקיבא 35, בני ברק | טלפקס: 03-6162324

המכון בהסדרים עם 
קופות החולים השונות

על כל הזמנת 
מדרסי ויסול - 

מדרסים 
לנעלי שבת 

מתנה!

חדש 
מדיקס -בסול 

� בולם זעזועים
� מקל על כאבי גב ורגליים

� מתאים לכל נעל ללא צורך 
להוציא את הרפידה

� ניתן לשימוש גם בתום 
תקופת ההריון

� אחריות לשנתיים

 מדרס
לנשים הריוניות:

טכנאי 
מדרסים 
מוסמך 
ומקצועי

שימו לב הכתובת החדשה: רח' חיד"א 27 ב"ב, מול עזרה למרפא

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

 כבלים להנעת
רכב 

&4990

1 גלון שמן
חצי סינטטי

(10w40)

&4990

1 גלון מים
ירוקים לדיאטור 

&1990

קומפרסור 
מתכת מקצועי 

&9990

מיני בוסטר
להנעת רכב 

&34990

מצברים

החל מ-

&39990

 USB+ רדיו

&14990

מגבים

החל מ-

&1990

מערכת
דאבל דין 

(מולטימדיה)

&99990
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טראמפ מגנה 
את האנטישמיות

בית עלמין עתיק בארצות הברית הושחת 
השבוע, זאת במקביל לעלייה באירועים 
אנטישמיים ואיומים על מרכזים יהודים 
 טראמפ גינה: "האנטישמיות היא 

דבר נורא שחייב להיפסק" 

מאת: שמעון ליברטי

השחתת  בעקבות  הברית  בארצות  זעזוע 
לואיס  סנט  לעיר  סמוך  היהודי  העלמין  בית 
הושחתו  מצבות  ל-100  מעל  שבמיזורי. 
בבית  הישנה  בחלקה  ממקומן,  ונעקרו 
האירוע,  בחקירת  פתחה  המשטרה  הקברות. 
שנאה  כפשע  האירוע  את  להגדיר  סירבה  אך 
החקירה  כיווני  כל  כי  ומסרה  אנטישמיות,  או 
נבדקים. עם זאת נמסר, כי ככל הנראה מדובר 
אדם  של  ולא  מסוימת,  קבוצה  של  בפעולה 

בודד. 
במקרי  עלייה  לאחר  מגיע  הזה  האירוע 
לאחרונה,  הברית  בארצות  אנטישמיות 
רבים.  יהודים  במרכזים  פצצות  בהנחת  ואיום 
על  איומים  שוב  התקבלו  השבוע  בתחילת 
 .JCC פצצות ב-11 מרכזים יהודים של ארגון
דוברת הארגון מסרה כי מתחילת 2017 נרשמו 
67 תקריות אנטישמיות ב-27 מדינות בארה"ב 

ובמחוז אחד בקנדה.
לראשונה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ 
 MSNBC לרשת  בראיון  לאירועים  הגיב 

היא  שהאנטישמיות  לכם  אומר  "אני  ואמר: 
חייבת  היא  להיפסק,  הולכת  והיא  נורא  דבר 
בכל  זאת  מגנה  הוא  לדבריו,  להיפסק". 
זאת  לעקור  בכדי  רבה  עבודה  ויש  הזדמנות, 
שקיים  העיתונאים  במסיבת  כזכור,  מהשורש. 
טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו, הוא סירב 
להשתמש במונח "אנטישמיות" ואמר כי הוא 

מגנה "גזענות". 
כי  ומסר  לנושא  הגיב  הלבן  הבית  גם 
מכל  שנאה  בידי  המונעת  ולאלימות  "לשנאה 
סוג אין מקום במדינה שהוקמה על ההבטחה 
לחופש אינדיבידואלי הנשיא הבהיר באופן חד 

משמעי שהפעולות הללו בלתי מקובלות".
צייצה  איוונקה,  טראמפ,  של  הגיורת  בתו 
על  שנבנתה  אומה  היא  "אמריקה  בטוויטר: 
עקרון הסובלנות כלפי כל הדתות. עלינו להגן 

על כל בתי התפילה ומרכזי הדת שלנו".
שבשבוע  לאחר  מגיעים  הללו  הדברים 
טורס,  ג'ק  החרדי  בכתב  נזף  טראמפ  שעבר 
"אני  במדינה.  האנטישמיות  על  אותו  ששאל 
גזען  פחות  והכי  אנטישמי  פחות  הכי  האדם 

שתכיר בחייך".

בעקבות השחתת בית קברות יהודי

בעיות בגיוס בנות: 
דרישה לכינוס 

ה'מועצת' החסידית
עסקנים המטפלים בנושא גיוס בנות, פועלים לכינוס מועצת 
גדולי התורה של אגודת ישראל, בעקבות טענות על בעיות 

מצד הצבא

מאת: ארי קלמן

עסקנים שמטפלים בנושא גיוס בנות לצה"ל, 
מועצת  את  לכנס  בבקשה  לאדמו"רים,  פנו 
גדולי התורה בקרוב לדון בנושא של גיוס בנות 
לצה"ל, בעקבות טענות על בעיות בנושא מצד 

הצבא. 
התרבו  לאחרונה  בעניין,  העוסקים  לדברי 
מקרים שבהם בנות שמבקשות פטור מטעמים 
שבהכרה דתית, ואף שולחות תצהיר מבית דין 
'ראיון  לצורך  הגיוס  ללשכת  מוזמנות  רבני, 
שהגישו  בנות  בעבר  כאשר  דת',  מצהירת 
שהינו  כזה,  לראיון  נקראות  היו  לא  הצהרה 
קשה גם עבור בחורי ישיבה, בטענה שהן אינן 
לומדות במוסד דתי, כך שיש צורך לבדוק האם 

הן אכן חרדיות.
של  לאחרונה  המקרים  רבו  כי  נטען,  בנוסף 
ושולחות  חרדים,  במוסדות  שלומדות  בנות 
בצה"ל,  לראיון  נקראות  אך  מבי"ד,  תצהיר 

של  המחשוב  במערכות  סנכרון  אי  בעקבות 
משרד החינוך.

ל'קו  אומרים  בנושא,  המעורים  גורמים 
בטחון  שירות  בתקנות  "בעיון  כי  עיתונות', 
)פטור נשים משירות בטחון מטעמים שבהכרה 
כי  להסיק  ניתן  סעיף שממנו  נמצא  לא  דתית(, 
דתית  שבהכרה  מטעמים  פטור  שמבקשת  בת 
סעיף  אין  גם  כך  לראיון,  להגיע  גם  תידרש 
לבין  דתי  ספר  בבית  שלמדה  בת  בין  המבדיל 

בת שלמדה בבי"ס כללי".
וגם  בנושא,  מטפלים  החרדים  הכנסת  חברי 
מהם ניתן לשמוע שאם יש חשש שתצהיר של 
בת מסוימת הושג בדרכי מרמה ואינו תואם את 
תביעה  כך  על  להגיש  רשאי  צה"ל  המציאות, 

כזכות שמקנה החוק למי שתצהירו אינו אמת.
פנו  בנושא  שמטפלים  העסקנים  כאמור, 
מועצת  את  בהקדם  לכנס  בכדי  לאדמו"רים 

גדולי התורה החסידית, בכדי לדון בעניין.
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סובלים מפסוריאזיס?

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Relipso מכילה רכיבים טבעיים המקלים 
מיידית על תופעות הפסוריאזיס

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207153

מחזקת עמידות בפני לחצים
מסייעת לשיקום רקמות העור

מונעת תנאים רעלניים המתבטאים במצבי דלקת כרוניים 
מאזנת את התחדשות תאי העור המואצת בשל הפסוריאזיס
תומכת בכליות ובעמידות הכבד מפני נזקי המחלה הכרונית

הרב קהתי
במוצאי שבת פרשת  משפטים כט שבט 25.2.17 בשעה 20.30 

בהית הכנסת אהולי אברהם רחוב גרינברג 7 קרית הרצוג בני ברק,
הכניסה חופשית מיועד לגברים בלבד

ובהשתתפות מומחה להנחיית נישואין ומשפחה
הרב אברהם יוסף קהתי בנושא: “הנישואין משימה”

במוצאי שבת פרשת משפטים כ”ט שבט 25.2.17 בשעה 20:30
בבית הכנסת אוהלי אברהם, רח’ גרינברג 7, קרית הרצוג, בני ברק

מיועד לגברים בלבד
הכניסה חופשית

אין כניסה מתחת גיל 18

מיועד לגברים בלבד
הכניסה חופשית

אין כניסה מתחת גיל 18
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300  

במקום ₪11,900 רק-4,990 ₪ במקום ₪9,140 רק-3,490 ₪ במקום ₪5,500 רק- 1,900 ₪ במקום ₪4,490 רק- 1,990 ₪

ספה פינתית
עור+ראשי מתכווננים

רגלי ניקל 

ספה 3 מושבים
 100% עור מכל הכיוונים,

 מיוצר באיטליה

כורסת עור
בשילוב עץ מלא

בסגנון עתיק

ספה 3 מושבים
נפתח ל-2 ריקליינרים

נח במיוחד

 במקום ₪3,950 רק- 1,490 ₪ במקום ₪14,700 רק- 4,990 ₪ במקום ₪6,400 רק- 2,990 ₪ במקום ₪5,850 רק- 1,990 ₪

ספה דו מושבי
עור+רגלי ניקל
כריות נשלפות

מערכת ישיבה 3+2
 100% עור מכל הכיוונים

מיוצר באיטליה

ספה + מיטת הירייזר
חזק במיוחד

10 שנות אחריות על הבסיס

ספה דו מושבי
 100% עור מכל הכיוונים

מיוצר באיטליה

בני ברק: יואל 3   (פינ˙ רח‘ ‰˘לו˘‰) ‡‘-‰‘ 10:30-22:30 רˆוף, יום ‚‘ ‡ח‰"ˆ 
23:00 ע„  ‰˘ב˙  יˆי‡˙  ‡חרי  מ˘ע‰  פ˙וח  חדש!   15:00-19:00 בין  ס‚ור 

לקראת קולקציית פסח החדשה!

מחסלים תצוגה בסניף ב“ב.

עם פגמים קלים, בשיטת שלם וקח, כל הקודם זוכה!
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בעלי העסקים בירושלים 
נערכים ל'פורום העסקים' 
ביוזמת 'קו עיתונות' - לראשונה: שורת כנסים ייעודיים 
לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, בהם יועמדו פתרונות 
לבעיות עמם מתמודדים בעלי העסקים ברמת המיקרו 

ברוך ברגמן

בעלי העסקים הקטנים אינם מרשים לעצמם 
ובנותני  למיניהם  ביועצים  שימוש  לעשות 
העסק  התנהלות  את  לייעל  בכדי  שירותים 
כי  העובדה  המכירות.  מחזור  את  ולהגדיל 
את  מאבדת  רב,  כסף  עולים  אלו  שירותים 
בעל  ויחליט  במידה   - העסק  של  הרווחיות 
בבניית  שיסייעו  שירותים  נותני  לשכור  העסק 

העסק. 
בניהול  עיתונות'  'קו  מבית  חדשה  יוזמה 
פתרון  להעניק  צפויה  מחשבה',  'אימג'-קו 
הולם עבור בעלי עסקים אלו. במסגרת היוזמה, 
תתקיים שורת כנסים ברחבי הארץ ובהם יינתן 
שיציגו  ובינוניים  קטנים  עסקים  לבעלי  מענה 
למען  פה משהו  קורה  סוף  "סוף  קשייהם.  את 
גורם  אומר  הארץ",  ברחבי  הקטנים  העסקים 
מענה  ניתן  לא  היום  "עד  המארגנת.  בוועדה 
בסוגיות המיקרו אלא רק המאקרו. אף אחד לא 
ניסה לפתור דווקא את התמודדויות היומיומיות 

של בעלי העסקים".
כנסים  שמונה  יתקיימו  המיזם,  במסגרת 
הראשון  הכנס  כאשר  הארץ,  ברחבי  בערים 
אדר  כ"ח   26.3.17 בתאריך  יתקיים  המרכזי 
פלאזה'  'קראון  מלון  של  הכנסים  במרכז 
בירושלים. "הכנסים יעסקו דווקא בפרקטיקה, 
הבנק.  עם  בקשיים  העובדים,  עם  בקשיים 

האפשריים  הפתרונות  כל  את  ניתן  בעיה  לכל 
באמצעות יועצים מיוחדים". 

הירתמות  את  במיוחד  מציינים  המארגנים 
העסקים.  בעלי  לטובת  הממלכתיים  הגופים 
ראש  סגן  היה  הכפפה  את  שהרים  "הראשון 
לנושא  שנרתם  דייטש,  יוסי  ירושלים  עיריית 
המטרה  בירושלים.  הזה  במהלך  אתנו  ונמצא 
שלו זה לעודד את העסקים הקטנים בירושלים 
להתרומם", אומר גורם בהפקת הכנס. "ובכלל, 
כל הגופים הממלכתיים שנותנים מענה לעסקים 

הקטנים, שותפים אתנו במהלך הזה".
באי  את  להעסיק  שצפויות  הבעיות  בין 
הפאנל: התמודדות בשוק תחרותי עם העסקים 
הגדולים, ניהול נכון, חכם וחסכוני של הוצאות 
בעיית  ועוד,  חשבונות  ניהול  פרסום,  כמו 
בהן  גדולות,  בערים  בעיקר  הקיימת   - המרחק 
גדול  קניות  למרכז  לנדוד  מורגלים  התושבים 

ולא לערוך קניות בשכונות ועוד.
כחודש.  בעוד  יתקיים  כאמור,  היסוד,  כנס 
אומרים  הפורום",  דבר  בפרסום  "כבר 
למוקד  רבות  פניות  "התקבלו  המארגנים. 
הפורום מצד בעלי עסקים המבקשים להירשם 
זו  להם.  שניתנה  ההזדמנות  את  ולנצל  ולהגיע 
פורום  שמרימים  בהיסטוריה  הראשונה  הפעם 
והבינוניים.  הקטנים  לעסקים  דווקא  כזה 
הבעיות שהם מתמודדים ביום יום, מונעים מהם 

את היכולת לפרוץ - ובשביל זה אנחנו כאן".

ברוך ברגמן

חירום  רפואת  לחובשי  קורס  של  בעיצומו 
נערך  ומד"א,  "הצלה"  ארגון  ידי  על  שנערך 
אברכים  לעשרות  מקצועית  השתלמות  כנס 
הישועה  מעייני  החולים  בבית  הקורס,  חניכי 
בבני ברק, בראשות רב ארגון 'הצלה' הגרש"א 

שטרן וראשי מד"א ו'הצלה'. 
שלמה  ד"ר  הישועה  מעייני  ביה"ח  מנהל 
על  בדברים  פתח  הכנס,  את  שאירח  רושטילד 
והרחיב  חיים,  הצלת  של  הגדולה  החשיבות 
החולים  בית  של  הטכנולוגית  בהתפתחות 
רופאים  אשר  ולב,  יולדות  מחלקת  ובפרט 

מומחים מהשורה הראשונה מאיישים אותם.
הרצאות  נשמעו  ההשתלמות  במהלך 
על  והסבר  והלכה  רפואה  בנושא  מרתקות 

חידושים טכנולוגיים ומקצועיים.
רב ארגון "הצלה" ורב מערב העיר בני ברק, 
הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, הרחיב בפני 
מד"א  עם  הפעולה  שיתוף  על  המשתתפים 
המאפשר למתנדבים לפעול ע"פ ההלכה בכל 
צעד ושעל בהצלת חיים, לצד הליווי המקצועי 
של מד"א. "שיתוף פעולה זה מסייע מידי יום 

להצלת חיי אדם" אמר הרב. 
מנכ"ל מד"א הודה להנהלת ארגון "הצלה", 
וציין כי הוא שמח ודבק בשיתוף פעולה באופן 
תמידי עם ארגון "הצלה", שמתנדביו משמשים 
ע"י  חירום  לאירועי  ומוקפצים  מד"א,  ככונני 
ביממה.  שעות   24 מד"א  של  הכוננים  מוקד 
על  העת  כל  עובד  מד"א  כי  וסיפר  הוסיף  עוד 

קיצור  את  המאפשרים  טכנולוגיים  פיתוחים 
לבית  ביותר  הקרובים  הכוננים  הגעת  זמני 

המטופל.
חתם את הכנס מדריך הקורס, מתנדב ארגון 
בחשיבות  האריך  אשר  לוין,  יוסף  ר'  "הצלה" 
האחדות וההרמוניה המיוחדת שיש בין עשרות 
חניכי הקורס, ובירך את החניכים שיזכו לקיים 
"וכל המציל נפש אחת כאילו קיים עולם מלא". 
מנכ"ל ארגון "הצלה" הרב אשר שלומוביץ 
"הצלה"  ארגון  בין  הפעולה  "שיתוף  כי,  אמר 
להצלת  ביותר  החשוב  הכלי  הינו  למד"א 
הגבוהה  הודות להכשרה הרפואית  וזאת  חיים 
החובשים.  בהכשרת  מד"א  שמעניק  ביותר 
הקידמה הטכנולוגית באמצעותה מד"א מזניק 
למאות  "הצלה", מאפשרת  ארגון  מתנדבי  את 
להציל  הארץ,  מרחבי  "הצלה"  ארגון  מתנדבי 
חיים של עשרות אנשים מידי יום". עוד הוסיף 
להודות להנהלת בית החולים מעייני הישועה, 
בפרויקטים  וממושך  תמידי  פעולה  שיתוף  על 

שונים לטובת הציבור במהלך השנה. 

המעמד נערך בראשות רב ארגון 'הצלה' ומערב בני ברק, הגרש"א 
שטרן ובהשתתפות מנכ"ל מד"א רמ"ג אלי בין, מנכ"ל 'הצלה' 
אשר שלומוביץ ומנכ"ל 'מעייני הישועה' הרב שלמה רוטשילד

עשרות אברכים השתתפו בהשתלמות 
מקצועית ב'מעייני הישועה'

רשת משקפיים

לחברי מאוחדת שיא ומכבי זהב עד גיל 18 • עדשות cr 156 • אנטי רפלקס \ נגד שריטות • חוסם קרינת מחשב uv • עד מספר 6 / צילינדר 2

1599-555-280

אלפי משקפיים
בחינם!

דגמים
בסניפים: ירושלים - נחום 10, בני ברק, בית שמשבסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש

מעל אלף
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של אופטיקה           
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מכתב תודה של משפחת גווירץ סניף ירושלים
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

בן  התיאום  אף  על  מביאלא,  האדמו"ר  בת  עם  מפרמישלאן  האדמו"ר  בן  בחתונת 
החתן  עם   18:00 בשעה  לאולם  נכנס  מפרמישלאן  האדמו"ר  האדמו"רים,  גבאי 
לאחר  מעט  לשמחה  הצטרף  מביאלא  האדמו"ר  ודבקות.  התעוררות  בשירת  והחלו 

שה'גראמר' החל נושא דברי כיבושין.
קהל חסידי פרמישלאן שהגיעו עם האדמו"ר לטיש בליל שבת השבע ברכות, נהגו 
יפה  "זה  לקהל:  פנה  מביאלא  האדמו"ר  גבאי  בקול.  הנהנין  ברכות  לברך  כהרגלם 

ומכובד אך אין זה מנהג המקום כאן".
מה  כל  שולחנו:  על  למסובין  מפרמישלאן  האדמו"ר  אמר  דשבתא,  צפרא  בסעודת 

שבעל הבית אומר לך עשה חוץ מ'צא', ו'צא' הוא בגימטריא 'אמן'.

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

שלא  מקפיד  בעלזא  ממכנובקא  האדמו"ר 
- קבלה  ישן אדם אחר  להשתמש במזרן עליו 

אותה קיבל מאבותיו. 
בימים אלו שוהה האדמו"ר במסע קברי אבות 
הונח  במיוחד  רכשו  אותו  המזרן  באוקראינה, 
בשלב כלשהו על גבי מזרן אחר שהיה מונח על 
רכשו  והם  ברירה  נותרה לאחראים  לא  מיטה. 
מזרן נוסף אותו הניחו על גבי הקרקע ועליו נח 

האדמו"ר.

בחצר באיאן נערכים לנסיעה במלאות מאה שנים לפטירת בעל ה'פחד יצחק' זי"ע, 
הטמון בוינה. 

יום קודם  האדמו"ר מבאיאן ביקש מקהלו: "יש לעשות הכנה של לפחות שלושים 
כדי להתקשר לצדיק". 

לבחורים חולקו כרטיסים אותם עליהם למלא ולסמן לפי המפרט: לימוד 20 דקות כל 
יום שלא בשעת הסדרים. לומר כל י"ג אני מאמין. לא לדבר במקווה. אמירת לשם 
יחוד לפני הנחת תפילין בנחת ובכוונה. לימוד על שולחנו בשעת סעודת היום. לעשות 

חשבון נפש כל לילה.

החומות'  'שומרי  כולל  הנהלת  של  משלחת 
של  למעונו  נכנסה  הנס  בעל  מאיר  רבי  לצדקת 
לקראת  להתברך  בכדי  מסקווירא  האדמו"ר 
שקיבלם  הרבי  במונסי,  שייערך  השנתי  הדינר 
"אני  ואמר:  הגון  סכום  תרם  יפות  פנים  בסבר 

רוצה להיות התומך הראשון של הדינר".

האדמו"ר  במעון  לביקור  הגיע  דיין  דני  יורק  בניו  ישראל  של  הכללי  הקונסול 
מסקווירא. 

דיין שהה במחיצת האדמו"ר כשעה, לאחריה אמר: "יצאתי זה עתה משיחה ביחידות 
של למעלה משעה עם הרבי מסקווירא. אחד מאבותי היה חסיד של סבא רבא שלו 

באירופה. חוויה מרתקת". 

לארה"ב  לנסוע  תיכנן  מוויז'ניץ  האדמו"ר 
בעוד כשבועיים לטובת מוסדותיו, אלא שמצב 
בריאות נכדו המתגורר בארה"ב, גרם לאדמו"ר 
להקדים את נסיעתו כבר ליום ראשון שבוע זה. 

האדמו"ר ישהה בארה"ב כשבועיים. 
משה  רבי  הגדול  חתנו  בן  האדמו"ר,  נכד 
מרדכי כץ בן האדמו"ר מוועין, אושפז באמצע 

ולהתפלל לרפואת  נקרא להמשיך  והציבור  יורק  בניו  השבוע שעבר בבית החולים 
אברהם דוד בן מחלה. 

כבר כעת אומרים הרופאים כי מצב הילד השתפר והוא איננו מורדם או מונשם ואף 
חום גופו התמתן.

את  ניצל  ביאלא,  בית  בשמחת  להשתתף  שהגיע  יצחק  אברהם  מתולדות  האדמו"ר 
ביקורו בבני ברק לעלות לבית מרן הגר"ח קנייבסקי.

במהלך השיחה, אמר האדמו"ר לגר"ח: "אתם נותנים כח לעם ישראל".

כ“ד בשבט 

א‘ באדר 

20.2.2017
27.2.2017

מרפאות בעיסוק

תקשורתקלינאית

שיות
ת רג

טפלו
מ

www.petachya.co.il

 מוסדות לחינוך מיוחד

 ברק!
נו בבני

היכו

כדי לתת יותר!

בפתחיה מאמינים כי התנאי להתפתח ולהתקדם, הוא ללמוד מהמקצוענים!
הנך מוזמנת לסדרת מפגשים בהם תפגשי עמיתים למקצוע,

תטלי חלק בדיונים משמעותיים, תרחיבי את ארגז הכלים האישי שלך
ותלמדי עוד כדי שתוכלי לתת יותר!

הכנסים מיועדים לצוותים פרא רפואיים: קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק ומטפלים רגשיים.

הכניסה מותנית ברישום מראש. להרשמה: 077-5713159
 

מפגש א':  לטפל בלא מטופל 
כלים ישומיים בשילוב

ילדי קשב וריכוז בגני ילדים
גב' לאורה וולמר,

פסיכולוגית קלינית,
מומחית להפרעות קשב אוטיזם, 

מחברת הספר "האיידיאייצ'די שלי".
מחיר כניסה: 70 ₪ 

מפגש ב': כפל הרצאות:
"תפקודים ניהוליים

בגיל הגן מהלכה למעשה: 
התפתחות, הערכה

והתערבות בגן הילדים" 
BOT, MSc.  ,יעל ויסוצקי

מרפאה בעיסוק לילדים ונוער
מחיר כניסה: 140 ₪ 

20.2.201719:00
המפגשים יתקיימו בגני פתחיה, מתחם ברוט, הכניסה מרח' נורדאו 39 (שביל כניסה ליד המכולת)

27.2.201718:00

המשרד הראשי: ’בית יהודה אריה‘ רחוב בליליוס 6 ת.ד. 956 ירושלים
ganim@ganimm.co.il :טלפון: 02-6268870 פקס: 02-6268866 דוא“ל

לצוות פתחיה הכניסה ללא תשלום
מחיר כניסה מוזל לשני המפגשים: 200 ₪ 

  בס“ד

המשרד לשרותי דת

הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן, בכפוף לאישור
התקציב, לבקש תמיכה לפי סעיף 3א'
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב לשנת 2017, תמיכות של 
המשרד לשירותי דת (להלן-המשרד) למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 3א' לחוק יסודות 

התקציב, התשמ"ה-1985.
נושא התמיכה:

עידוד קבורה רוויה, קבורה רוויה צפופה וקבורה רוויה בצפיפות גבוהה
בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא  א. 
למטרת רווח (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב 
המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן-הנוהל). התמיכות יינתנו, בכפוף לאישור 

התקציב, באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה.
יצוין כי פורסמו מבחנים מקבילים עבור גופים אחרים (מועצות דתיות, רשויות   **
מקומיות) הפועלים בתחום. מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד.

עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד ב. 
3א׳. ∑ תמיכות בהתאם לסעיף  ∑ לשונית תמיכות ועזבונות   www.dat.gov.il  

כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורסמים  ג. 
וברשותו כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל ולמבחני התמיכה באמצעות 
 .https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal "פורטל התמיכות הממשלתי" בכתובת 

עד ליום שישי י"א בניסן תשע"ז 7.4.2017
יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2017 עם הגשת בקשת התמיכה. ד. 

בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות  ה. 
להידחות בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.

ואין 2017 למשרד לשירותי דת  מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת  ו. 
Tmichot@dat.gov.il :ברשותו כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם בכתובת מייל

אין בפרסום מודעה זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות  ז. 
בכלל.
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לשכונת  ונראה  סמוך  המיתולוגי,  במרתף 
גאולה הירושלמית, הסיט שמערל את ערימת 
להן  שנחו  הסיגריות  ובדלי  הקפה  כוסות 
בערבוביה על השולחן היציב למחצה, ומיקד 
את מבטם של הנוכחים לחבילת דפים שהטיח 
הסלוגן  מתנוסס  כשעליה  מרשים,  באופן 

'בחירות 2018'.
יתכן שנסתפק ברבע  לא  נוותר,  לא  "הפעם 
שמות  לקריאת  בוועדה  חבר  לתפקיד  רוטציה 
בועדת  מקום  מילוי  שליש  שני  ועוד  רחובות, 
לשתוק  מוכן  לא  שלנו  הציבור  הארנונה. 
יותר", הפטיר בזעף, "הרי הנציג שלנו באמת 
מקריב את עצמו למען כלל הציבור, בשבועות 
בגאולה,  מתוקשר  סיור  ערך  הוא  האחרונים 
ועובר  קליינטים  שני  סוחרים,  שלושה  חיבק 
וקיבל קהל  יהודה,  אורח אומלל בשוק מחנה 
לייעוץ בדיני הרחבת מרפסות סוכה והמסתעף 

במחסן בבית וגן", נמשך המונולוג.
בערל, שעד כה ישב בפינה שקוע בהרהורים, 
ליטף קלות את זקנו. וזאת יש לדעת, כי ליטוף 
מאז  רעות  מבשר  אות  היווה  בערל  של  זקנו 
ומעולם, ולפיכך לא הופתע איש מהמשתתפים 
יצא  כשהוא  הסודי'  התשיעייה  ב'מפגש 

למתקפה חזיתית.
"הבעיה האמיתית שלנו היא יענקלה", אחז 
יישאר  הוא  עוד  "כל  בערל את השור בקרניו, 
דבוק לכיסא שום דבר לא ישתנה. לציבור כבר 
גרעיני  גרם   300 קונה  שלו  מתמונות  נמאס 
בדוכן,  הערבי  הצעיר  את  ומחבק  אבטיח 

חייבים דם חדש במערכת".

הקרב כבר נפתח
ניתן להמשיך עד אינסוף בתיאור מליצי של 
הידיים  כיפופי  שלבי  הסלוגנים,  בחירת  הליך 
ושלל מאפיינים שגרתיים של מערכת בחירות 
בשמחה'  ה'מרבין  עם  נמתין  אבל  חרדית, 

לראש חודש אדר הבעל"ט.
כי בשורה התחתונה, אולי נדמה לכם ששנה 
פוליטיים  במונחים  אבל  זמן,  המון  הם  וקצת 
הם  בפרט,  חרדית  פוליטיקה  ובמונחי  בכלל, 

קצת, ויש שיאמרו קצת מדי.
כבר  המוניציפאלית  הבחירות  מערכת 
נפתחה, בתוככי הסיעות השונות כבר נערכים 
אני  אפשריים,  הסכמים  על  קדחתניים  דיונים 
אתמוך בך באלעד ואתה תחזיר לי בבית שמש, 
בתמורה  הירושלמית  ברשימה  נוסף  מקום 
לתיק זניח במודיעין עילית, שתיקה בבני ברק 
על  היריב  של  הבית  בעיתון  כתבה  תמורת 

ביתר, כל אלה קורים ממש עכשיו.

וצפויה  פתות  הכול  מסוימות  בערים 
לסגור  אפשר  באחרות  בכול,  הכול  מלחמת 
את הקלפיות כבר בשעות הבוקר המוקדמות. 
כבולות  החרדיות  הסיעות  בהם  מקומות  יש 
בהסכמים פנימיים עד ביאת גואל צדק בב"א, 
את  המרכיב  הגוף  חברי  זהות  שאפילו  ויש 

הרשימה עדיין נתונה במחלוקת. 
אתם  לשבוע  שמשבוע  לכולם  השווה  הצד 
מעלליהם  על  ויותר  יותר  לשמוע  צפויים 
ומעלותיהם, פועלם ומלחמותיהם של הנציגים 
אתר  בכל  די  החרדי  הקול  וחובבי  החרדים 

ואתר. היו נכונים לשטף הזה.

תזמון מושלם
טיימינג  היה  לא  לכך,  ובהתאם  לזאת  אי 
ללינץ'  החרדים  לפוליטיקאים  מזה  מושלם 
מתוזמן היטב ב'צורר' היהודים החדש, 'חונק 

החרדים' מקרית יובל.
לוי,  יחיאל  מעודכן:  שאינו  למי  רקע  קצת 
התגלץ'  יובלים,  הקהילתי  המנהל  מנכ"ל 
על  וסיפר  הגל"צי  למיקרופון  בהתבטאות 
בקרית  החרדית  הקהילה  את  'לחנוק'  מטרתו 
יותר מכול את מאבקי  יובל, שכונה המסמלת 
החרדים-חילונים בירושלים בשנים האחרונות.

בליץ  מיד  התרחש  כראוי(  )וגם  כצפוי 
של  המיידית  הדחתו  את  שדרש  חרדי  פנים 
שידרוש  מי  רק  חסר  במשטרה,  וחקירתו  לוי 
הדרג  גם  ממלכתית.  חקירה  ועדת  הקמת 
הארצי הטיל את כובד משקלו, ויחד עם דרעי 
בנט  נפתלי  החינוך  שר  גם  התגייס  וליצמן, 
שגינו  ריבלין,  רובי  המדינה  נשיא  ובעקבותיו 

את ההתבטאות האיומה מכל וכל.
רבות  השקיע  האחרונה  שבשנה  ברקת,  ניר 
הוביל  החרדי,  המגזר  עם  יחסיו  בשיקום 
פרסום  אחרי  קלה  ושעה  במיוחד,  תקיף  קו 
המנהל  להדחת  דרישה  שיגר  כבר  הדברים 
הסורר. גם המועמד להחליפו משה ליאון לא 
סובלנות  אפס  שיגלה  והבטיח  מאחור  נשאר 

כלפי תופעות שכאלה.
שקיבל  מה  מגיע  פנים  עז  לאותו  האמת, 
בכפל כפליים, אמירות שטנה שכאלה לא יכיר 
ידי מי  מקומן במדינת ישראל, ולבטח לא על 
שמשתכר מהקופה הציבורית. ועדיין, כמאמר 
הייתה  אילו  ועת',  זמן  'לכל   - באדם  החכם 
שנתיים,  לפני  נחשפת  המדוברת  הפה  פליטת 
התגובות  שעוצמת  לנחש  לי  תרשו  למשל, 

והקצב היו איטיים בהרבה, אם בכלל.
ריח בחירות באוויר.

ריח בחירות
אבי גרינצייג / על סדר היום

בטיימינג מושלם, קיבלו הפוליטיקאים את 
ההתבטאות המזעזעת של 'חונק החרדים' 

מקרית יובל, וגייסו אותה למערכת הבחירות 
שיצאה לדרך

בשביל לעבור את הפסח
לא צריך לקרוע את הכיס...

יום פתוח לנשים
בנושא כלכלת משפחה

מודעות לכלכלת משפחה 
הוצאות מול הכנסות, בניית תקציב בדרך 
התמודדות   הגדלת הכנסות  לשינוי
כלכלית עם הלוואות/חובות/צרכנות נבונה 

מיפוי כלכלי 

יום רביעי כ״ו שבט )22.2.2017( בשעה 10:00

מרכז להכוון תעסוקתי רח' הירדן 31, בני ברק
<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>

האירוע לנשים בלבד הכניסה בהרשמה מראש

בני ברק



ברשותנו מאגר מקיף עם מספרים 
סלולריים של תורמים, אנשים פרטיים 

ועסקים, ניתן לחלק לפי אזורים 
גיאוגרפיים, מגזרים וגובה הכנסה חודשית

מוקדי תרומות או מכירות?
מחפשים לקוחות איכותיים?

החגים בפתח...

צרו קשר עוד היום:  077-996-9997



כנס יסוד "פורום עסקים ירושלים"
26.3.17 מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

תכלס בלי סיסמאות כאן אתה מתחיל להרוויח!
אתה חייב את זה להצלחת העסק שלך!
לפרטים ורישום: 02-9410144

ניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :

סדנת אומנות 
המכירה

בא ללמוד איך לסגור עסקה 
ולהגדיל מכירות!

פאנל פרסומאים 
מומחים

 איך לשווק את העסק הקטן 
מול רשתות ומתחרים!

פאנל בעלי עסקים 
מובילים

קבל את הטיפים האמיתיים 
מאנשי העסקים שכבר הצליחו!

שיח מקבלי החלטות
למען העסקים

מושב מיוחד בהשתתפות שרים,
חכי"ם, פקידי ממשל, אישי ציבור 

לעידוד הפיתוח העסקי במגזר החרדי.  

 שולחנות
עגולים

יעוץ אחד על אחד, לשמוע 
ולשאול על ניהול העסק!

עירית ירושלים
בירת העסקים!

בואו לגלות את שרותי האגף לקידום 
עסקים וההטבות לפתוח העסק שלך 

בירושלים.

אויר לנשימה!
אשראי ומימון עסקי

כל הדרכים לאשראי בנקאי
וחוץ בנקאי, קרנות עירוניות

וארציות בערבות המדינה.

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו
מבוך

תפזורת
 בנק מילים:

משה, אהרן, נדב, אביהוא, שבעים מזקני ישראל, יהושע, חור, בני-ישראל, הר סיני, ים-סוף, לבנת הספיר, חג 
המצות, נעשה ונשמע, חג הקציר, ספר הברית, חג האסיף, בעל דברים, עין תחת עין, שן תחת שן, שור נגח, 
אין לו דמים, עד חמס, אחרי-רבים להטות, השחד יעור פקחים, לא-תבשל גדי בחלב אמו, יהיה לך למוקש

התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. התפשטות, התרחבות.  
"יש בשער לבן מה שאין  ב___"  )נגעים ד א(

6. מזון שהוגש לאורח לא בלבב שלם.  
"____  כזבים" )משלי כג ג(

7. אחד מבני גלעד בן מכיר בן מנשה. )במדבר כו ל(
9. חבטה, הכאה. "ולשון  ___  היא הכאה שנוקש דבר על חבירו" 

)רש"י חולין קכו.( )בלשון רבים(
11. תואר כבוד לצדיק גדול.   "עמוד  ה___"   )ברכות כח:(

12. שממה, חורבן. 
"כי היתה ארצם ל___" )ירמיה כה לח(

13. חסר-דעת,תם,מי שניתן להתפתות על נקלה.  
"__  יאמין לכל דבר" )משלי יד טו( )בהיפוך אותיות(
15. שוכן,חסה. "קודם ש___  באהל" )רש"י נזיר מב:(

16. עונת הזריעה המאוחרת.  "בכיר  ו___"   )סנהדרין יח:(

1. חלץ,הסיר,פשט. "___  איש נעלו ונתן לרעהו" )רות ד ז( 
)בהיפוך אותיות(

2. בגדים בלים וממורטים. "ואין נותנין לה לא חדשים בימות 
החמה ולא ___  בימות הגשמים" )כתובות ה ח(

3. אחת משלוש בנותיו של איוב, שנולדו לו לאחר שהשם 
ברך את אחרית איוב מראשיתו. "ויקרא שם האחת __" 

)איוב מב יד(
4. מהתנאים. בן הקנה. )ברכות ד ב(

5. שיעור ומידה קצובה )בכמות או בזמן(, מתכונת.              
"ותתן טרף לביתה ו___  לנערתיה" )משלי לא טו(

8. שרית גרגרי תבואה במים לשם ריכוכם לפני טחינתם.    
"ואי אפשר נקיה בלא  ____" )פסחים מ.(

10. מתחנות בני-ישראל ביציאת מצרים.  "____  החירת"  
)שמות יד ב(

12. החליף את הסדר הרגיל )ביחוד לגבי ידים או רגלים(    
"ואת שמאלו על ראש מנשה ___ את ידיו")בראשית מח יד(

14. נמלט,ניצל. "זה עוג ש___  מדור המבול" )נידה סא.(
15. נפטר מן העסק בהפסד ניכר,יצא מן העניין בנזקים 

חמורים. "יצא ב___  ועין" )על פי קידושין כד.( )בהיפוך 
אותיות(

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 

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

אומאבלחבידגלשבתאל

חלארשיינקזממיעבשי

רמילגרשלשגהאחנילה

יאריצקהגחרבגעסבעי

ריבפוסמיסיהשפניבה

בנעחהשמיהאהרתנשנל

יללגיגנוסוההתשניכ

מודההיאינבסחועתיל

לדבמואפשרפתרנדחשמ

המרצשנמייענגדחתרו

טייועעתריגסנבמשאק

וממתרוחנחנרהאסנלש

תמיחקפרועידחשהאנת
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מצאו לפחות 10 הבדלים בין התמונות!

 תשבץ 

                                                 אדיבות עוזי קייש
1 2 3  4  5 

6    7 8  

9   10    

 11      

12    13  14 

   15    

16       
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סודה - משקה בריאות, 
בלי להתפשר על

הנאה ואיכות 

למזון  המודעות  גברה  האחרונות  בשנים 
במאכל  הסוכרים  כמות  והפחתת  הבריא 
משרד  שפרסם  הנתונים  פי  על  ובמשקה. 
כ-30  ישנן  ומוגז  מתוק  במשקה  הבריאות, 
לתחלואת  סיכון  המהווה  דבר   – סוכר  כפיות 
לב.  ומחלות  שומני  כבד  יתר,  השמנת  סכרת, 
אחוז   43 הבריאות,  משרד  נתוני  פי  על  עוד 

מהסוכר שצורכים מקורו בשתייה מתוקה. 
לפופולאריות  שזוכים  המשקאות  אחד 
מים  הם  סודה  סודה.  מי  הוא  בתקופתנו  רבה 
בלחץ   )CO2( חמצני  דו  פחמן  בהם  שהמיסו 
גבוה ומהווה משקה בריא וטבעי עם נופך של 
הנאה ואנרגיה וזאת עם אפס אחוז סוכר. מחקר 
של חברת נילסן מראה כי המכירות בקטגוריית 

הסודה עלו בכמעט 10% בין 2013 ל-2015.
מקטגוריית  אחיותיה  על  מתעלה  הסודה 
לספק  מצליחה  שהיא  משום  הממותקים, 
מאחיותיה  פחות  לא  מרעננת  שתייה  חווית 
הממותקות, מצד אחד, ולא מביאה עמה צרות 

בצורת רכיבים משונים או סוכר מצד שני.
הקריטריון החשוב ביותר בסודה הוא עוצמת 
הגיזוז. על הקריטריון הזה עונה בצורה מושלמת 
סודה טמפו, שגם מכילה, בניגוד למתחרותיה – 
אך ורק מים ופחמן דו-חמצני. זו כנראה הסיבה 
שנבחרה עפ"י סקר TNS במרץ 2016 כסודה 
בעלת עוצמת הגיזוז הגבוהה ביותר. שכן ככל 
שיש פחות רכיבים צדדיים כמו סודה לשתייה, 
חומצה ציטרית ומלח שולחן – יש יותר מקום 

ן  מ ח פ ל
הדו-חמצני, 
שהופך  מה 
הסודה  את 
ה  ק ז ח ל

ומרווה.
ממחקרים 
ו  ע צ ו ב ש
כי  עולה 
גברים  גם 
נשים  וגם 
ם  י ב ה ו א
ת  ו ת ש ל
כאשר  סודה 

ואילו נשים  יותר  גבוה  גיזוז  הגברים מעדיפים 
מעדיפות גיזוז עדין יותר.

של  הסודה  ממותקים,  למשקאות  בניגוד 
התקינות  של  הזהב  בכלל  עומדת  טמפו 
רכיבים  שפחות  כמה  העכשווית:  הבריאותית 
באותיות הקטנות שעל התווית. עם זאת מציעה 
יכולים  שלא  לאלו  בטעמים,  סודה  גם  טמפו 
שרוצים  לאלו  וגם  מתיקות  קצת  על  לוותר 
אננס  יער,  פירות  סודה טמפו בטעמים:  לגוון. 

ולימון ליים. 

לאישה  מותאמות  חדשות  משרות  כמאה 
למרכז  האחרונים  בשבועות  נכנסו  החרדית 
ולאור  המשרות  בין  תעסוקתי.  להכוון 
שרות  מוקדי  בהקמת  הרבה  ההצלחה 
לקוחות, דרושות עשרות נשים לאייש מוקד 
שירות נפרד של חברת ביטוח מובילה בעיר 
פתח תקווה, מדובר במוקד אשר יספק סביבת 
עבודה חרדית ונפרדת לחלוטין, עם חסימה 
בניסיון  צורך  ללא  נפרד,  מטבח  לאינטרנט, 
מוקדם, תנאי שכר מעולים ואפשרויות קידום 

בחברה.
להשתלב  ייחודית  בהזדמנות  מדובר 
שרות  מתן  של  ומכובדת,  טובה  במשרה 

במכירות,  לא  מובילה,  בחברה  ללקוחות 
ובאווירה חרדית ייחודית.

כמו”כ, במרכז עוד עשרות משרות חמות 
למעלה  וכן  חרדיות.  לנשים  המיועדות 
שונים  במקצועות  לגברים  משרות  ממאה 

ומבוקשים.
כחלק מגיוס העובדות יתקיים יום היכרות 
ומידע למעוניינות לזכות במשרה המבוקשות 
תשע”ז  אדר  דר”ח  א’   .26.2 ראשון,  ביום 
כשעתיים(  )יימשך  בבוקר   10:30 בשעה 
מוקדם  ברישום  מותנית  וההשתתפות 

בטלפון: 03-7707300/1

המרכז להכוון תעסוקתי מציג: כמאה 
משרות חדשות לאישה החרדית

סניף בני בר˜: רח' כהנמן 74 בני בר˜ (לי„ ב‚יר)
‡'-ה 10:00-20:00, ו' 10:00-13:00

03-5561136

‡ופניים ח˘מליים
36V מ‚נום

&3,999 
&4,700

‡ופני הרים
‚ל‚ל 27.5" עם 24 הילוכים 
˘ימנו + מעˆורי „יס˜
&1,299 
&1,700

‡ופניים ח˘מליים
‡ופני ‡˜טיב מנוע 8fun ‚רמני 
בטריה סמסונ‚
&2,999 
&3,500

XT ופני הרים‡
עם 21 הילוכים ˘ימנו + מעˆורי „יס˜
&690 
&800

‡ופניים ח˘מליים
Vמ‚נום 48
&5,555 
&6,500

‡ופני הילוכים
&399  -החל מ

לר‚ל המעבר

מחירים
חסרי ˙˜„ים!

מעב„˙ ˙י˜ונים

הכי ‚„ולה ב‡זור

*למבי‡ מו„עה זו 

עיני נח˘ 
 יכו˙יים‡

&10
בלב„

יה
מד

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

תמיד בשמחה!!
ברשת נתיב החסד שמחים כבר מעכשיו!

)

בלעדי לחברי מועדון!

דרושים/ות
קופאים/ות

לעבודה במשמרות
לפרטים בטל:
03-908-1601

מימוש אחד ללקוח

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

מרכך סוד
1 ליטר
לא כולל בייבי

הציגו קופון זה באחד הסניפים ותוכלו להנות

הציגו קופון זה באחד הסניפים ותוכלו להנות

לא כולל בייבי

790

זוג פרורית

200x2 גר'
אסם

לחמית790

920 גר'- 1 ק"ג
אסם

1790

2990טיטולי פרימיוםטיטולי פרימיום מרכך כביסה 
בדין

1 ליטר
סוגים שונים

לא כולל בייבי

1290

תחליב רחצה
פינוק

700 מ"ל
סוגים שונים

790

ממרח שוקולד 
פרה

500 גר'
עלית

20ממרח שוקולד ממרח שוקולד ממרח שוקולד 
2 ב-

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

ירכיים עוף קפוא

ברקוד:3203529
גלאט עוף

2990ירכיים עוף קפוא
לק"ג לק"ג

אבקת כביסה

6 ק"ג
מקסימה

3990 משקה סוויצ'

1.5 ליטר
טעמים שונים

51090 ב-

עוף שלם קפוא 
מס' 3

ברקאי
2490עוף שלם קפוא עוף שלם קפוא 

לק"ג

סימילאק
900 גר'

סימילאק
2130 ב-

אסם
אפרופו/פופקו/דובונים/
במבה60 גר'/ביסלי55 גר'/

במבה במילוי60 גר'/

אפרופו/פופקו/דובונים/
/
אפרופו/פופקו/דובונים/
/
אפרופו/פופקו/דובונים/
55 גר'

/20
7 ב-

רוגלאך/עוגות

ברמן/אנג'ל
סוגים שונים

990 שוקוליתרוגלאך/עוגות

850 גר'
עלית

1590

820 גר'
אריזות

20
3 ב- לפתן אננס/

אפרסק/קוקטייל

שמן קנולה

1 ליטר
אריזות

20
3 ב-

20
3 ב- עוגיות מיני/

ערגליות/קרמוגית

סוגים שונים
אסם

נישנושים/דג דג

400/300 גר'  
בייגל בייגל

 גר'  

1690נישנושים/דג דג
2 ב-

                     סוכר 

       קמח       קמח
4 ב-

סוגת/הטחנות 
הגדולות

       קמח       קמח

סוגת/הטחנות 

1090                     סוכר
3 ב-

1090

יין וינו

750 מ"ל
יקבי כרמל

כולל פקדון
1290

זיתים
חרוזית/טבעות

בית השיטה

20חרוזית/טבעות
3 ב-  זוג קטשופ

2*750 גר'
אסם

1890
לזוג

קפה טסטר 
צו'יס

200 גר'
לא כולל 

נטול

2990

לק"ג

שניצל תירס/
נקניקיות מן הצומח

2 ק"ג
זוגלובק

3990נקניקיות מן הצומח
ליח'ליח' ירקות קפואים

800 גר'- 1 ק"ג
בלדי/פרוסטי

 ק"ג

790ירקות קפואים
ליח'

חלב 
בקרטון
1.5 ליטר
תנובה

790

דנונה בר
175 גר'
סוגים שונים
שטראוס

5 ב-
20

דנונה 
לשתיה
251 מ"ל
שטראוס

5 ב-
20

מעדן 
ספלנדיד
חלב/לבן/
מריר
שטראוס

4 ב-
890

YYY יופלה
500 גר'
קוד:14761292
תנובה

890

שקית שוקו
תנובה

5 ב-
1090

משקאות 
חלב
1 ליטר
סוגים שונים
תנובה

ליח'
990

בצל

לק”ג
290

₪

מלפפון

לק”ג
390

₪

   מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי כ"ה-כ"ו שבט 21-22.02.2017
גזר ארוז

לק”ג
390

₪

תפו"א לבן

לק”ג
290

₪

עגבניה

לק”ג
₪390

תפו"א לבן
ארוז

לק”ג
290

₪

שומר

לק”ג
₪

   מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי כ"ה-כ"ו שבט 21-22.02.2017
סלקלימוןבטטה

לק”גלק”ג
₪₪

90

כרוב לבן

לק”ג
190

₪

גזר ארוז

לק”ג
₪290390

לק”ג
390

₪ 390 290

המבצעים בתוקף 
מיום ראשון

כ"ג בשבט 19.2.17
עד יום שישי

כ"ח בשבט 24.2.17

סניף קוטלר

פתוח במוצ"ש

דג מושט

3-5
1990בלדי

לק"ג
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