
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי כ"ו בחשון תשע"ח   15/11/17 גיליון מס' 1130

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
י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:03
16:19
13:59

17:16
17:17
17:17

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת תולדות

 56 
עמודים

חדש ב-
מיי-דנט

רפואת שיניים אישית

השתלות שיניים
ע“י כירורג 

מומחה
פה ולסתות

 אסתטיקה דנטלית לחיוך מושלם

 כתרים ללא מתכת  כל סוגי התותבות  

 רפואת שיניים לילדים  הלבנת שיניים 

 יישור שיניים (אפשרות לשקוף)

בדיקה + ייעוץ 
+ צילום פנורמי 

ללא עלות

מחירים 
אטרקטיביים 
ותנאי תשלום 

נוחים!

עזרה ראשונה

24/7

ז‘בוטינסקי 160 בני ברק בניין טרם-איכילוב (חנייה מסודרת ברח‘ הירדן 31)

מיי דנט מתמחה בטיפולי 
שיניים האיכותיים 
והמקצועיים ביותר, 
וכן מתן שירות אישי 

ללקוחותינו

לקביעת תור: 03-6816040

  D.M.D ד“ר צדיק יקיר
D.M.D ד“ר מולוקנד אלכסנדר

ניקוי אבנית והלבנת שיניים ברמה הגבוהה ביותר!!!

הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

להשכרה!
חנות+ציוד/משרד/

סטודיו בזכרון מאיר 
כ-36 מ“ר ללא תיווך
050-4115510

החרדים  הכנסת  חברי  איך  להבין  קשה   
תפקיד  על  קרב-רב  כמו  בזוטות  מתעסקים 
ומלחמות הקלטות. אפילו  יו"ר הכנסת  סגן 
אופטימיסט מושבע כדוד ביטן שכל העברת 
הצעת חוק בקריאה טרומית, שקולה בעיניו 
בפה  השבוע  הודה  הגביר,  בת  של  כנדוניה 

מלא שבנושא הגיוס – אין תזוזה.

סיבוב מסוכן

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 22-23

Michal keisar

054-4944799

לנשים
בלבד

עיסויים וטיפולים
�עיסוי תאילנדי
�עיסוי בשמנים
�אבנים חמות

�כוסות רוח ועוד..

"יש בעיות בתיקון חוק הגיוס עם כל המפלגות"
גם  כולנו  מלבד  כי  טוען  ביטן  דוד  ח"כ 
מקשים  עצמם  והחרדים  ביתנו  ישראל 
שבסופו  משוכנע  אבל  החוק,  תיקון  על 
של דבר יימצא נוסח מוסכם  מחלוקת 
להתעקש  האם  התורה'  ב'יהדות  פנימית 
גורם    על פסקת ההתגברות מול בג"ץ 
את  לתקן  בעד  "אנחנו  כחלון:  בסביבת 

החוק באופן מידתי" / עמ' 28

1077
ו‘- ט‘ בטבת -24-27/12 
!&

052-6550629

.פרסום חזקמגזין פרסום ארצי מופץ ב-   בני ברק   ירושלים   ביתר   בית שמש   אלעד   אשדוד   מודיעין עילית
.לוחחזק

pirsumchazak@gmail.comפקס: 02-9661017 טלפון: 02-9661012

לקוח נכבד,
מצ"ב מודעתך לשבוע הקרוב לצורך הגהה.

נא לבדוק היטב ולשלוח תיקונים:
pirsumchazak@gmail.com : לפקס: 02-9661017 או למייל

לתשומת לבכם!

במידה ולא יתקבלו

 היום תיקונים עד סוף היום

תחשב המודעה

 כמאושרת!

תאריך: _______ שעה: _______ סוכנת: _______ גרפיקאית: _______ 
נשלח באמצעות: _______   הגהה מס' : _______ )יותר מ-2 הגהות - תשלום נוסף(

23/1110:50
מייל

שירה יעל
1

נא לבדוק היטב את הכתובות ומספרי הטלפונים!!

tamar-travel.co.il “

  

 

   

850
 

10

שעות רחצה נפרדות

סדנת פרלינים
 מקצועית!

תוכניות מרתקות!סוויטות פאר!ארוחות גורמא!אירוח מושלם!

D E L I C E S

c h

o c o l a t s

חגיגת מחולות!
עם יעל עמוס

מופע יחודי של
האמנית חדוה לוי

רקודי עם
עם יעל עמוס

החל מ-

י"ב-י"ד שבט 28-30/1/18

 הרקדה סוחפת
עם האמנית רויטל שמחי

חופשה וואוו
חדרים אחרונים!בס"ד

יו"ר הקואליציה ל'קו עיתונות':

תוקף  מתן  אישרה  המחוזית  הועדה 
יחידות   10,000 הכוללת  מתאר  לתכנית 
לתעסוקה  מ"ר  וחצי  מיליון  ועוד  דיור 

ולמסחר וכ-200 דונם שטחים פתוחים
/ עמ' 12

עוד 10,000 יחידות 
דיור לבני ברק

כאב רב: "רוצה שיבדקו גם אותי"

טרגדיה: בתו הצעירה של 
הגר"מ מאזוז ע"ה / עמ' 16

סלמונלה בבני ברק: משפחה 
שלמה אושפזה / עמ' 14

אחרי  המרים,  המאבקים  של  בשיאם 
בדיקה  לוועדת  ודרישה  נגדו  תחקיר 
מטעם משרד הדתות, כתב 'קו עיתונות' 
רבי  הגאון  עם  כפפות  נטול  בראיון 
סיני מאיר פרנקל, רב המושבה יבנאל 

/ עמ' 18

חשש מהחלטת בג"ץ

לא פחות משבעה שופטי בג"ץ ידונו בעתירתן של 
'נשות הכותל' נגד ביטול מתווה הכותל, שנעשה 
על ידי הממשלה לדרישת המפלגות החרדיות 

/ עמ' 26 

הרכב מורחב ידון ב'מתווה הכותל'

נסיון11 שנות
לרציניים בלבד!

ק“ג

לרדת
במשקל
עכשיו!

באישור משרד הבריאות

076-5459060

תוכנית מיוחדת 
לחורף

10-40



ח
ל.

ט. 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 
פרסיל
8 קילו

 &20

 &45

 &10  &3990

 &1890

 &15

 &20

טיטולים

בד"ץ
500 גר'

1 קילו

2 ב-40& 3 ב-100& 

5 ב-

ב- ב-

ב- ב-
ב-

2 ב-

3 ב-
L תבניות ביצים

גבינת 
נפוליאון

מוצרי 
השבוע פסטות ויליפוד 

בד"ץ חיתולי האגיס שוקולד פרה

מטרנה

 &10 ב-3 

 &50

 &50 &19

 &10

 &50

 &55

2ב-

2 ב-2ב-

10 ב-

24

קילו

קילו

לקילו

2 ב-

 &10 7 ב-  &10 3 ב-

13& ב-  3

ב-

פסטה/ מקרונים
אסם

קרם קרקר אסם 
1 קילו

מארז פיצה 
זוגלובק
שלישיה

זוגלובק שניצל 
תירס/נקניקיות
2 קילו

שמן קנולה
טעמן בד"ץ עד"ח

לחמיתפרסיל ג'ל

 &25

 &25

3

2

 &20

 &10

 &18

 &20

 &95

 &20

 &15

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

3

8

2

3

2

3

3

 &1690
1490& ב-

ב-

 &3990
ב-

רבע לשבע/
עד חצות

פיירי
900 מ"ל

שמפו / מרכך הוואי
750 מ"ל

בדין
4 ליטר

עוגות רולדה 
עלית

מגבונים
רביעיה

מאגדת 
שוקולד
ורד הגליל

תה ליפטון

מארז טישו
עדן

אבקת כביסה 
סוד 5 ק"ג

לבן אפרסק/
תות
תנובה

קוטג' 
תנובה

גבינה  בטעמים
זיתים/ שום/ בצל
בקניית שלישיה

 &10

10& ב-  2

דג פילה אמנון
(מושט)

מארזי מיני 'קרלו' 
קצפת תנובה 

אבקת כביסה 
אריאל
10קילו

שמן זית
למאור
מיה 1 ליטר

סוכר

חלב גד
1 ליטר
הרב רובין

גבינה צפתית 
פיראוס

משקאות שוקו 
'תנובה' 
1 ליטר

 &1390

 &1690

חלב תנובה
1.5 ליטר

גבינת 
תנובה
850 גר'

אדוארד
אלופים בחיסכון

טחינה 
אחווה
בד"ץ
500 מ"ל

בשרים מחפוד
מס' 4-7-10

 &1690
ב-

 &1790

 &390

 &690

 &790  &990 &10

 &10

ב-

ב-

ב-

ב- ב-ב-

ב-

ב-25& 

 2.7
ליטר

מעדני
 קרלו
מארז שמיניה

ימים ד', ה', ו':

בקניית זוג

בקניית זוג

בקניית זוג

24 יח'

 2
גיל תנובה
200 מ"ל גדול

בקניית  מוצרי תנובה
מעל 49 ש"ח 

סלסלה למקרר מתנה 

 2

2 ב-50& 
48 גלילים

עילית סוגים 
שונים

נייר
טואלט

69& ב-

ב-

מטבעות
שוקולד
כרמית

לחם אגמי 
חיטה מלאה

גבינת 
תנובה
500 גרם

גבינת צהובה עמק 
400 גר' 



קונים 10 מוצרי תנובה*

למוצרי החלב במקרר

 *המוצרים המשתתפים במבצע בקטגוריות:
חלב, גבינה לבנה, קוטג׳, גבינת עמק • עד גמר המלאי

בד
בל

ה 
ש

מח
לה

ה 
מונ

הת



   

6991490

32501400

עודפים

עודפים

3490 1490

 3590 5390

1290

890

מקרר בלומברג
דגם 3950

מקפיא תחתון
570 ליטר

+משמרת שבת

מקרר שארפ
4 דלתות

מהדרין
נירוסטה

620 ליטר

עודפים
עודפים

 799

תנור דלונגי
משולב
דו תאי

לבן/שחור
מהדרין

 990

אריזה פגומה

עודפים

עודפים

799

)

 

 1390

 269

מיקרוגל מכני
5 שנים אחריות

מיקרוגל
23 ליטר
נירוסטה

מגהץ אדים
אלקרולוקס

2100 וואט

מיקסר קנווד
1200 וואט

מייבש אאג
7 קילו

חישנים
יבואן רשמי

מיני לין

מכונת כביסה
לבמט 
5 קילו

שירות ניופאן
אופציה 
ל5 שנים
אחריות

מייבש כביסה
7 קילו

מייבש כביסה
אלקטרולוקס 

7 קילו
יבואן רשמי

מיני ליין

מכונת כביסה
אלקטרולוקס 

1000 סל“ד
+ צג

8 קילו
יבואן רשמי

מיני ליין

מכונת כביסה
בוש/סימנס

קונסטרוקטה
7 קילו

יבואן רשמי
BSH

 מקפיא ענק
7 מגירות
250 ליטר

תנור דו תאי
בנוי
סול

סאוטר
מהדרין

2400

תנור בנוי
תא אחד
נירוסטה

ת. איטליה

תנור בנוי
אלקטרולוקס

נירוסטה
תא אחד

יבואן 
רשמי

מיני ליין

 תנור סאוטר
תנור בנוי

דיגיטלי
ת. צרפת

+פלטה
  שבת

 מקרר היסנס
500 ליטר

מהדרין

 2490

 מקרר האייר
550 ליטר

לבן
נירוסטה

מקרר סמסונג
570 ליטר
נירוסטה

 4300

כיירים גז
4 להבות

שחור/לבן

טוסטר אובן
42 ליטר

נירוסטה מפואר

שואב אבק
 5 שנים אחריות

איכותי

מכונת כביסה
סמסונג 6 קילו 

+צג 
1000 סל“ד
יבואן רשמי

מיני ליין

משמרת שבת חכם

3 שנים אחריות

משמרת שבת חכם

חדש סוף דגם

משמרת שבת חכם

 199

 149

 99

 269  250

 1700  2200

  ליריד מוצרי החשמל של צורף 
 באולמי סלונים דונולו 3 ב"ב

כד' כה' כו' בחשון ימים שני שלישי ורביעי

17:00-23:00     10:00-14:00  בין השעות: 

היום האחרון 

עודפים
תנור משולב

דו תאי
קינג |

סאוטר
מהדרין

1990



בס״ד

יום שלישי, ג' כסלו 
 21.11.17

 פתיחת שערים 19:30
באולם 'משואות-מכבי', רח׳ ירושלים 1

באירוע תוצג תכנית הבריאות בעיר

עלות הכרטיס 20 ₪ בלבד! ניתן להשיג ברשת ספרי "אור החיים" בב״ב  
האירוע לנשים ונערות מגיל 18 בלבד
האירוע בחסות מכבי שירותי בריאות

מחלקת
תרבות

שעתיים מלאות בצחוק, אומנות והנאה שלא תשכח!
הצחוק טוב לבריאות

בהפקת פרלה חריטן

שנת פעילות בריאה בבני ברק



OUTLET

מוצרי חשמל ‰ סטריאו ‰ אביזרי ספורט ‰ מחשבים ‰ אופניים ‰ בשמים

דולהאנגר העודפים
הג

אליפטיקל חדשני  vo2סטפר הידראולי  vo2אופני ישיבה vo2אופני כושר vo2מסלול ריצה והליכה 

₪990₪99₪490₪490₪490 במקום 1,400 ₪במקום 1,200 ₪במקום 1,200 ₪במקום 650 ₪במקום 3,500 ₪

בעל מנוע 6.5 כ"ס 
רציף בשיא
שיפועים לבחירה, 18 
 ,LED תוכניות, תצוגת
בולמי זעזועים

תצוגה דיגיטלית, 
דרגות אימון, 
קומפקטיות וקלות 
לאחסון

גלגל תנופה 7 ק"ג,
צג דיגיטלי,

8 רמות, התנגדות 
מגנטית, מדידת 
דופק בידיות

כולל חיישני דופק 
בידיות,  עבודה 
מושלמת על שרירי 
הרגליים, צג דיגיטלי

מגנטי, גלגל תנופה 
במשקל 10 ק"ג

צג דיגיטלי, 8 רמות קושי, 
מדידת דופק בידיות 

ט
ור

פ
ס

OU
TL

ET

סמסונג
Note 4
32GB

₪999₪485₪1,850 ₪444₪444 במקום 2,990 ₪במקום 1,999 ₪במקום 1,999 ₪ במקום 1,049 ₪במקום 999 ₪
מחודשמחודשמחודש מחודשמחודש

 LG G4
BEAT

LG G2

לר
לו

ס
OU

TL
ET

מחשב בתוך מסך "20
HP  All in one

i3 \ 4GB \ 500GB \ WINDOWS 7

מחשב בתוך מסך "23
(All in one) לנובו

I5 \ 4GB \ 500GB \ WINDOWS 7

מחשב נייד לנובו "14
I5 \ 4GB \ 500 \ WINDOWS 7

מחשב נייד לנובו "12.5
I5 \ 4GB \ 500 \ WINDOWS 7

מסך מחשב "19
VIEWSONIC

₪1,198₪1,390₪799₪799 ₪49 במקום 1,999 ₪
מתצוגהמתצוגהמתצוגהמתצוגה מחודש

במקום 1,990 ₪במקום 1,990 ₪במקום 2,500 ₪ במקום 400 ₪ ב
שו

יח
מ

OU
TL

ET

טלפון אלחוטי פיליפס
d4501b דגם

אוזניות אלחוטיות
sch1300 דגם

אוזניות DJ פיליפס
shl3000 דגם

פיליפסדיבורית אוזניות  מקצועית למסיבותמערכת סטראו 
ntrx100 דגם

בידורית קריוקי ניידת 
+ 2 מיקרופונים ואורות לד

b15l דגם

₪99₪88₪49₪39 ₪990 ₪555 במקום 99 ₪במקום 199 ₪במקום 199 ₪במקום 199 ₪ במקום 2,190 ₪ במקום 1,290 ₪

סאב וופר יוקרתי
אינפיניטי
oreus דגם

מערכת סטריאו מקצועית
cbx100 דגם

מערכת רמקולים יוקרתית 
לקולנוע ביתי אינפיניטי

tss500 דגם

 מערכת רמקולים יוקרתית 
am10 לקולנוע ביתי דגם

רסיבר אונקיו
דגם 509

מערכת רמקולים יוקרתית 
JAMO לקולנוע ביתי

a101 דגם

₪490₪199₪690₪990 ₪590 במקום 3,990 ₪במקום 4,990 ₪במקום 1,999 ₪במקום 2,990 ₪

במקום 3,990 ₪

במקום 1,490 ₪
במקום 2,990 ₪

או
רי

סט
ת 

לק
מח

OU
TL

ET

אברקומבי פירסט אינסטינקט דיפ אופוריה אדפ 100 מ"ל לאישהנרסיסו אדפ 100 מ"ל לאישהקלואה אדפ 75 מ"ל לאישהמונט בלאן לג'נד אדט 100 מ"ל לגבר
אדט 100 מ"ל לגבר

ועוד...

₪109₪215₪235₪119 ₪109במקום 299 ₪במקום 545 ₪במקום 545 ₪במקום 299 ₪ במקום 299 ₪ ם
מי

ש
ב

OU
TL

ET

רמקול בודד ₪299

סאב  ₪790

סמסונג
Galaxy S3
16GB

 iPhone 6s
Plus
16GB

כתובת: רח� השר חיים משה שפירא 2, ראשון לציון מתחם אלקטרה שעות פעילות: א�-ה� 10:00-20:00,  יום ו�  9:00-14:30

ראשון-שישי  19-24.11  ראשון לציון מערב מתחם אלקטרה
מכונת כביסה סמסונג

 7 ק"ג
₪1,190במקום 2,190 ₪ ₪999 במקום 1,690 ₪

מכונת כביסה פתח עליון
ווירלפול

מכונת כביסה 6 ק�ג
אלקטרולוקס

₪1,290במקום 2,290 ₪
מכונת כביסה מילה  

7 ק"ג
₪2,499במקום 4,499 ₪

מכונת כביסה בוש
₪999במקום 2,390 ₪

כיריים קרמיות       
סאוטר

₪599 במקום 1,399 ₪

כיריים גז  4 להבות
תוצרת איטליה

₪299 במקום 499 ₪

תנור משולב        
סאוטר

₪999במקום 2,499 ₪
כיריים קרמיות       

קונסטרוקטה
₪499 במקום 1,490 ₪

מעבד מזון
₪99 במקום 199 ₪

מדיח כלים מילה 
₪1,880₪799במקום 4,490 ₪

תנור בנוי ווירלפול

במקום 1,799 ₪ ₪1,490במקום 2,490 ₪
מדיח כלים רחב אינטגרלי 

AEG  מלא
תנור בנוי קונסטרוקטה

₪880 במקום 1,490 ₪
מדיח כלים בוש

₪1,290במקום 2,490 ₪

מקרר 4 דלתות שארפ

₪3,990 במקום 7,990 ₪

מקפיא ליבהר 
5 מגירות

₪1,490 במקום 2,490 ₪

מקרר סמסונג

₪1,790במקום 5,990 ₪
מקרר הפוך מקפיא תחתון 

סמסונג
₪2,890במקום 4,990 ₪

מקרר 3 דלתות זכוכית 
לבנה היטאצ�י

₪2,990 במקום 5,790 ₪

מוט בלנדר סאוטר
₪49 במקום 199 ₪ במקום 199 ₪149₪

מיקרוגל סאוטר
20 ליטר

₪249 במקום 199 ₪

מיקרוגל דיגיטלי 
סאוטר 26 ליטר

החל מ- ₪29 במקום 79 ₪

חיסול מפזרי חום 

₪199 במקום 699 ₪

בלנדר כוס נירוסטה 
800 וואט 

₪49 במקום 199 ₪

טוסטר-אובן סאוטר
28 ליטר

₪49 במקום 149 ₪

קומקום סאוטר
אדום + נירוסטה

החל מ- ₪49

חיסול מלאי רדיאטורים 
במקום 199 ₪

מכונת תספורת
חשמלית פיליפס

₪49 במקום 199 ₪

מייבש כביסה 
7 ק�ג אלקטרולוקס

₪799 ₪1,299במקום 1,199 ₪
מייבש כביסה 7 ק�ג

+ קונדנסור
במקום 1,999 ₪

+ קונדנסור
החל מ- ₪990 במקום 1,490 ₪

IROBOT חיסול מלאי

קורקינט חשמלי A3אופנים חשמליים

החל מ- ₪590 החל מ- ₪1,690במקום 2,990 ₪במקום 999 ₪

ים
פני

או
OU

TL
ET

הוברבורד מיני סגאויי

החל מ- ₪990 החל מ- ₪333במקום 599 ₪במקום 1,990 ₪ החל מ- ₪1,690 במקום 2,500 ₪

אופני הרים
שלדה אלומיניום
21 הילוכי שימנו

המוצרים והמחירים מתייחסים להאנגר העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 24.11.17 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המוצרים הינם תצוגות, 
עודפים, מחודשים וסוג ב� | מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות | המוצרים ומחיריהם 
ומבצעים הנחות  כפל  אין   | הובלה   כוללים  אינם  המחירים   | יומיים  לפחות  בתוקף  היה  שבמבצע  המוצרים  של  הקודם  המחיר   | בסניף  מוצגים 

הנחה70ב-10:00ביום ראשוןהפתיחה  פריט אחד ללקוחעד%
כל הקודם זוכה



OUTLET

מוצרי חשמל ‰ סטריאו ‰ אביזרי ספורט ‰ מחשבים ‰ אופניים ‰ בשמים

דולהאנגר העודפים
הג

אליפטיקל חדשני  vo2סטפר הידראולי  vo2אופני ישיבה vo2אופני כושר vo2מסלול ריצה והליכה 

₪990₪99₪490₪490₪490 במקום 1,400 ₪במקום 1,200 ₪במקום 1,200 ₪במקום 650 ₪במקום 3,500 ₪

בעל מנוע 6.5 כ"ס 
רציף בשיא

שיפועים לבחירה, 18 
 ,LED תוכניות, תצוגת
בולמי זעזועים

תצוגה דיגיטלית, 
דרגות אימון, 
קומפקטיות וקלות 
לאחסון

גלגל תנופה 7 ק"ג,
צג דיגיטלי,

8 רמות, התנגדות 
מגנטית, מדידת 
דופק בידיות

כולל חיישני דופק 
בידיות,  עבודה 
מושלמת על שרירי 
הרגליים, צג דיגיטלי

מגנטי, גלגל תנופה 
במשקל 10 ק"ג

צג דיגיטלי, 8 רמות קושי, 
מדידת דופק בידיות 

ט
ור

פ
ס

OU
TL

ET

סמסונג
Note 4
32GB

₪999₪485₪1,850 ₪444₪444 במקום 2,990 ₪במקום 1,999 ₪במקום 1,999 ₪ במקום 1,049 ₪במקום 999 ₪
מחודשמחודשמחודש מחודשמחודש

 LG G4
BEAT

LG G2

לר
לו

ס
OU

TL
ET

מחשב בתוך מסך "20
HP  All in one

i3 \ 4GB \ 500GB \ WINDOWS 7

מחשב בתוך מסך "23
(All in one) לנובו

I5 \ 4GB \ 500GB \ WINDOWS 7

מחשב נייד לנובו "14
I5 \ 4GB \ 500 \ WINDOWS 7

מחשב נייד לנובו "12.5
I5 \ 4GB \ 500 \ WINDOWS 7

מסך מחשב "19
VIEWSONIC

₪1,198₪1,390₪799₪799 ₪49 במקום 1,999 ₪
מתצוגהמתצוגהמתצוגהמתצוגה מחודש

במקום 1,990 ₪במקום 1,990 ₪במקום 2,500 ₪ במקום 400 ₪ ב
שו

יח
מ

OU
TL

ET

טלפון אלחוטי פיליפס
d4501b דגם

אוזניות אלחוטיות
sch1300 דגם

אוזניות DJ פיליפס
shl3000 דגם

פיליפסדיבורית אוזניות  מקצועית למסיבותמערכת סטראו 
ntrx100 דגם

בידורית קריוקי ניידת 
+ 2 מיקרופונים ואורות לד

b15l דגם

₪99₪88₪49₪39 ₪990 ₪555 במקום 99 ₪במקום 199 ₪במקום 199 ₪במקום 199 ₪ במקום 2,190 ₪ במקום 1,290 ₪

סאב וופר יוקרתי
אינפיניטי
oreus דגם

מערכת סטריאו מקצועית
cbx100 דגם

מערכת רמקולים יוקרתית 
לקולנוע ביתי אינפיניטי

tss500 דגם

 מערכת רמקולים יוקרתית 
am10 לקולנוע ביתי דגם

רסיבר אונקיו
דגם 509

מערכת רמקולים יוקרתית 
JAMO לקולנוע ביתי

a101 דגם

₪490₪199₪690₪990 ₪590 במקום 3,990 ₪במקום 4,990 ₪במקום 1,999 ₪במקום 2,990 ₪

במקום 3,990 ₪

במקום 1,490 ₪
במקום 2,990 ₪

או
רי

סט
ת 

לק
מח

OU
TL

ET

אברקומבי פירסט אינסטינקט דיפ אופוריה אדפ 100 מ"ל לאישהנרסיסו אדפ 100 מ"ל לאישהקלואה אדפ 75 מ"ל לאישהמונט בלאן לג'נד אדט 100 מ"ל לגבר
אדט 100 מ"ל לגבר

ועוד...

₪109₪215₪235₪119 ₪109במקום 299 ₪במקום 545 ₪במקום 545 ₪במקום 299 ₪ במקום 299 ₪ ם
מי

ש
ב

OU
TL

ET

רמקול בודד ₪299

סאב  ₪790

סמסונג
Galaxy S3
16GB

 iPhone 6s
Plus
16GB

כתובת: רח� השר חיים משה שפירא 2, ראשון לציון מתחם אלקטרה שעות פעילות: א�-ה� 10:00-20:00,  יום ו�  9:00-14:30

ראשון-שישי  19-24.11  ראשון לציון מערב מתחם אלקטרה
מכונת כביסה סמסונג

 7 ק"ג
₪1,190במקום 2,190 ₪ ₪999 במקום 1,690 ₪

מכונת כביסה פתח עליון
ווירלפול

מכונת כביסה 6 ק�ג
אלקטרולוקס

₪1,290במקום 2,290 ₪
מכונת כביסה מילה  

7 ק"ג
₪2,499במקום 4,499 ₪

מכונת כביסה בוש
₪999במקום 2,390 ₪

כיריים קרמיות       
סאוטר

₪599 במקום 1,399 ₪

כיריים גז  4 להבות
תוצרת איטליה

₪299 במקום 499 ₪

תנור משולב        
סאוטר

₪999במקום 2,499 ₪
כיריים קרמיות       

קונסטרוקטה
₪499 במקום 1,490 ₪

מעבד מזון
₪99 במקום 199 ₪

מדיח כלים מילה 
₪1,880₪799במקום 4,490 ₪

תנור בנוי ווירלפול

במקום 1,799 ₪ ₪1,490במקום 2,490 ₪
מדיח כלים רחב אינטגרלי 

AEG  מלא
תנור בנוי קונסטרוקטה

₪880 במקום 1,490 ₪
מדיח כלים בוש

₪1,290במקום 2,490 ₪

מקרר 4 דלתות שארפ

₪3,990 במקום 7,990 ₪

מקפיא ליבהר 
5 מגירות

₪1,490 במקום 2,490 ₪

מקרר סמסונג

₪1,790במקום 5,990 ₪
מקרר הפוך מקפיא תחתון 

סמסונג
₪2,890במקום 4,990 ₪

מקרר 3 דלתות זכוכית 
לבנה היטאצ�י

₪2,990 במקום 5,790 ₪

מוט בלנדר סאוטר
₪49 במקום 199 ₪ במקום 199 ₪149₪

מיקרוגל סאוטר
20 ליטר

₪249 במקום 199 ₪

מיקרוגל דיגיטלי 
סאוטר 26 ליטר

החל מ- ₪29 במקום 79 ₪

חיסול מפזרי חום 

₪199 במקום 699 ₪

בלנדר כוס נירוסטה 
800 וואט 

₪49 במקום 199 ₪

טוסטר-אובן סאוטר
28 ליטר

₪49 במקום 149 ₪

קומקום סאוטר
אדום + נירוסטה

החל מ- ₪49

חיסול מלאי רדיאטורים 
במקום 199 ₪

מכונת תספורת
חשמלית פיליפס

₪49 במקום 199 ₪

מייבש כביסה 
7 ק�ג אלקטרולוקס

₪799 ₪1,299במקום 1,199 ₪
מייבש כביסה 7 ק�ג

+ קונדנסור
במקום 1,999 ₪

+ קונדנסור
החל מ- ₪990 במקום 1,490 ₪

IROBOT חיסול מלאי

קורקינט חשמלי A3אופנים חשמליים

החל מ- ₪590 החל מ- ₪1,690במקום 2,990 ₪במקום 999 ₪

ים
פני

או
OU

TL
ET

הוברבורד מיני סגאויי

החל מ- ₪990 החל מ- ₪333במקום 599 ₪במקום 1,990 ₪ החל מ- ₪1,690 במקום 2,500 ₪

אופני הרים
שלדה אלומיניום
21 הילוכי שימנו

המוצרים והמחירים מתייחסים להאנגר העודפים ראשל�צ בלבד. בתוקף 24.11.17 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | המוצרים הינם תצוגות, 
עודפים, מחודשים וסוג ב� | מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות | המוצרים ומחיריהם 
ומבצעים הנחות  כפל  אין   | הובלה   כוללים  אינם  המחירים   | יומיים  לפחות  בתוקף  היה  שבמבצע  המוצרים  של  הקודם  המחיר   | בסניף  מוצגים 

הנחה70ב-10:00ביום ראשוןהפתיחה  פריט אחד ללקוחעד%
כל הקודם זוכה



אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 מאוחדת בבני ברק מקדמת בברכה את נבחרת 
 רופאי העיניים, הבכירים החדשים מביה"ח תל השומר: 

ד"ר כנורי מיכאל מומחה ברפואת עיניים לילדים.  
ד"ר פביאן דידי מומחה ברפואת עיניים למבוגרים ואונקולוגיה של העין.

המצטרפים לצוות הרפואה המקצועית במרפאת אבני נזר

מרפאת אבני נזר
רח' אבני נזר 9 טל: 03-6156400

אצלם תמשיכו לגשש...

אצלנו רואים
אתכם 6/6



המקום פתוח בימים א' - ד' בין השעות: 20:30 - 16:30.
מועדי פתיחת הקורסים: ט"ז בחשון תשע"ח 5/11/17.

בית מרחב הזהב 
פותח שעריו לנשים מגיל +50 

קורס מחשבים 
למתחילים

התעמלות 
מגילותמחול ותנועהמקהלהציור חופשיבונה עצם

קורס מחשבים 
למתקדמים

ניהול תקציב 
אנגלית שוטפתהבית במחשב

 הכרת המחשב, אינטרנט 
ודואר אלקטרוני

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

 תכנית אימון אישית 
לכל מתעמלת

 קבוצות קטנות
 מדריכות אקדמיות

 תחומי התעמלות מגוונים
 כל שיעור בן שעה  

יום שני -  17:00,18:00, 
 19:00

יום רביעי -  17:00,18:00

 בהדרכת מורה 
מקצועית

 התשלום כולל את כל 
החומרים

כל יום רביעי בין השעות: 
6:00-7:30 

בהדרכת אפרת בן מנחם 
ומומחית  מוסיקולוגית 
לפיתוח קול ושירה נכונה

כל יום ראשון בין השעות: 
7:00-8:30

 למתחילות, ממשיכות 
ומתקדמות

 תשומת לב אישית 
לכל אחת

כל יום ראשון בין השעות: 
17:00-20:30

 כל מגילה תלמד 
סמוך לזמן קריאתה

 עיון וניתוח כל מגילה 
בהדגשת פרשנות חז"ל
 עיון בבעיות מרכזיות

 הדמויות השונות 
בראיי מקורות חז"ל

 ביאורי תפילה

כל יום ראשון בין השעות:
19:00-20:00

 ניהול המידע במחשב 
)מסמכים, תמונות, תיקיות 

ועוד...(
 דרישות: שליטה בדוא"ל

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

8 מפגשים בני שעתיים אקדמיות 
)90 דק’(

 הקניית יסודות באופן שיטתי 
 אוצר מילים לשימוש יום יומי 

 דגש על שיחה חופשית 
 לימוד בקבוצות קטנות

 מורה בעלת נסיון רב

יום רביעי - שתי קבוצות:
8 מפגשים של שעה וחצי ב-

לפרטים והרשמה: אילה/שרה טל: 03-6186832
aguda.media@gmail.com :האגודה למען הזקן רח' בעל התניא 34 ב"ב | באין מענה יש להשאיר הודעה. מייל

האגודה למען הזקן בני ברק

יחידניתהדרכה

נגישות

לנכים

וערבי עיוןטיולים 
ערבי
שירה

מצגות על 

מסך מלא 

במגוון נושאים

יחידניתהדרכה

יחידניתהדרכה
לגברים 

ונשים 

בנפרד!
לגברים 

ונשים 

בנפרד!
לגברים 

ונשים 

בנפרד!
&400

25& משעה עד 3 שעות300& ל-12 מפגשים300& ל-12 מפגשים25& לשיעור

&400&400&250



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

רופאים בכירים חדשים מבתי החולים המובילים, 
מחכים לכם במרפאות מאוחדת בבני ברק:

הגב׳ יערה טל קלינאית תקשורת 
ד"ר מיכנובסקי ניגורה רופאת משפחה מבי"ח שערי צדק
ד"ר סמואלוב ליאת רופאת עור לילדים מבי"ח איכילוב 

ד״ר עובדיה עדי אלרגולוגית ילדים מבי״ח וולפסון
ד"ר פלג איתי רופא ילדים מבי"ח סורוקה

אצלם הרופאים בהמתנה...

 אצלנו 
 רופאים מומחים חדשים

זמינים לשירותך!



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ו בחשון תשע"ח 15/11/17 בני ברק12 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

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 ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 

אבי רבינא, ישראל פריי, ארי קלמן, 
חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

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

 נלכד שב"ח מחופש לחרדי
משטרת ישראל עצרה במהלך סוף השבוע חשוד 
42, תושב עיסוויה, בחשד לשהייה בלתי חוקית  בן 
הסתובב  החשוד  החשד,  פי  על  ברק.  בבני  ותקיפה 
וכיפה.  פאות  חרדי  בגדי  לובש  כשהוא  ברק  בבני 
החשוד,   עם  קודם  עסקי  סכסוך  שלו  המתלונן, 
חבט  החשוד  בתגובה,  כספו.  את  ודרש  בו  הבחין 
בפניו של המתלונן ובעט בגופו. המתלונן לא נזקק 

לטיפול רפואי. החשוד עזב את המקום.
שוטרים שהוזעקו החלו בביצוע סריקות נרחבות 
לאחר  החשוד.  של  ולמעצרו  לאיתורו  שהובילו 
חקירה החשוד נכלא ובהמשך הובא לבהמ"ש שלום 

בת"א ומעצרו הוארך.
בנחישות  תפעל  היא  כי  נמסר  ישראל  ממשטרת 
ולא  אזרחים  גילויי אלימות המופנים לעבר  כל  נגד 
תאפשר נקיטת אלימות מכל סיבה שהיא. המשטרה 
חוקים  הבלתי  השוהים  נגד  בנחישות  תפעל  גם 
האזרחים  של  הביטחון  בתחושת  פוגעים  אשר 

הנורמטיביים שומרי החוק.

 השוטרים למען הקשישים
ומשטרה  קהילה  יום  קיימה  ישראל  משטרת 
לקשישים במתנ"ס פרדס כץ. "כל מפגש שלנו עימם 
מרגש מחזק אותנו ומראה לנו כמה הפעילות חשובה 

גם עבורנו", כך נמסר מהמשטרה.
עם  הקשר  חיזוק  במסגרת  התקיים  המפגש 
קהילה- יום  דן  מרחב  שוטרי  ערכו  ובו  הקהילה, 

במהלך  כץ.  בפרדס  במתנ"ס  לקשישים  משטרה 
המשטרה  פעילות  למשתתפים  הוסברה  הפעילות 
תזמורת  הערב  בהמשך  השוטרים.  ומשימות 

המשטרה הגיעה וניגנה לקהל המשתתפים. 
יזמו  הקשישים  למען  ומשטרה  הקהילה  יום  את 
בקשר  הנמצאים  הגר  ויוסי  שוורץ  זאב  המש"קים 
בכל  למענה  ופועלים  הקהילה  עם  וישיר  רציף 

הזדמנות.

 בונה ויקיר העיר בני ברק ז"ל
ישראל  ר'  העיר  ויקיר  הקבלן  האמת:  דיין  ברוך 
חיים שיוביץ ז"ל, נפטר השבוע בשיבה טובה בבית 

חולים מעייני הישועה כשהוא בן 93 בפטירתו.  
ראחוב  בעיירת  תרפ"ד  בשנת  נולד  ז"ל  שיוביץ 
התייתם  ז"ל,  יצחק  יעקב  ר'  לאביו  בצ'כוסלובקיה 
מאביו בצעירותו ועבר את השואה האיומה כשחלק 

מבני משפחתו נרצחו שם.
לאחר חתונתו, היה מהקבלנים הראשונים שהחלו 
לבנות בניני מגורים ומוסדות בעיר בני ברק, בעקבות 
בנה את המוסדות  זצ"ל  קרבתו לאדמו"ר מספינקא 
של החסידות ברחוב החפץ חיים ודונולו בבני ברק. 
בהמשך חייו קיבל אות יקיר העיר בעקבות הבנייה 

הגדולה והתפתחות שעשה בתחום הנדל"ן בעיר.
ההולכים  בנים  מבורך,  ישרים  דור  אחריו  הותיר 
ראשון  ביום  יצאה  הלווייתו  סבא.  ישראל  בדרך 
בדרכו  ברק  בבני  יגאל  הרב  ברחוב  מביתו  בערב 
שם  תקווה,  בפתח  סגולה  העלמין  לבית  האחרונה 

נטמן. ת.נ.צ.ב.ה 

 האצבעות שנתקעו בבלנדר ניצלו
מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה סניף בני 
שנפצעה  לגברת  ראשוני  רפואי  סיוע  העניקו  ברק 
מוט  בלנדר  עם  עבודתה  כדי  תוך  באצבעותיה 

במטבח ביתה בבני ברק.
המקרה אירע ביום שלישי בשבוע שעבר, אהרון 
סיפר:  ברק  בני  סניף  הצלה  באיחוד  חובש  אולמן 
איחוד  של  החירום  באופנוע  למקום  "כשהגעתי 
אשר   30 כבת  לאשה  רפואי  סיוע  הענקתי  הצלה 
חשמלי  מיקסר  של  להב  בתוך  נלכדו  אצבעותיה 
)בלנדר מוט(. בהגעת האמבולנס היא פונתה יחד עם 
הבלנדר מוט לבית החולים בתל השומר שם יפעלו 

הרופאים לחלץ את אצבעותיה מהבלנדר".

מאת: עוזי ברק 

בשנים  תתווספנה  דיור  יחידות   10,000
הקרובות לעיר בני ברק, וזאת במסגרת אישור 
אביב  בתל  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה 
בב/  כוללנית  מתאר  תכנית  של  תוקף  למתן 
לתכנון  המקומית  הועדה  שאישרה   ,2035
חנוך  הרב  בראשות  העירייה,  של  ולבניה 
זייברט, ראש העיר ובשיתוף אגף ההנדסה של 
העירייה, שבראשות הרב אברהם רובינשטיין, 
קשטן,  ישראל  אדריכל  ובהנהלת  רה"ע  מ"מ 

מהנדס העירייה.
במשרדו  מקצועית  שגובשה  התכנית, 
משרדי  מגדולי  אליקים,  צדוק  אדריכל  של 
דירות,   10,000 כוללת  בארץ,  האדריכלות 
וכ- ולמסחר  לתעסוקה  ממ"ר  וחצי  כמיליון 
200 דונם שטחים פתוחים. שטחה של העיר 
עומד, כיום, על 7,300 דונם ומספר תושביה 
198,000, כשבמסגרת התכנית הכוללנית יגדל 
יחידות   8,000 ל-230,000.  התושבים  מספר 
תוקמנה  שתיבנינה,  ה-10,000  מתוך  הדיור, 
במרקם הבנוי הקיים במתכונת של התחדשות 
תוקמנה  דיור  יחידות  וכ-2,000  עירונית 

הירקון,  לפארק  בסמיכות  חדשה  בשכונה 
בצפון העיר.

המשך  את  גם  תאפשר  החדשה  התכנית 
 B.B.C-ה והמסחר  העסקים  מתחם  פיתוח 
כבר  והינו  ז'בוטינסקי  לרח'  מעבר  הנמצא 
ובו  בארץ,  העסקים  מתחמי  מגדולי  כיום, 
שמונה מגדלי משרדים, בני עשרות קומות כל 
אחד, כאשר תוספת של 1,5 מיליון ממ"ר של 
שטחי תעסוקה ומסחר, תוך חיבור רציף בין 
באמצעות  גם  זה,  במתחם  התעסוקה  שטחי 
מערכת תחבורה ציבורית, תביא לביסוסה של 
העיר בני ברק כעיר עסקים ומשרדים מרכזית 
בעלת  וכעירייה  בארץ,  ביותר  ומהגדולות 
היום  כשכבר  ויציבה,  חזקה  כלכלית  מערכת 

מאזנה הכספי של העירייה מאוזן ומבוסס.
ציבורית  תחבורה  מערכת  העיר  לרשות 
ברק  בני  של  מיקומה  כאשר  וענפה,  גדולה 
בין  בחלק המזרחי של מטרופולין תל אביב, 
מאפשר  במערב,  ב"ג  ודרך  במזרח   4 כביש 
לעיר להתבסס על מערכת תחבורתית הכוללת 
קווי אוטובוסים רבים ומגוונים, תחנת רכבת, 
"הרכבת הקלה" ההולכת ומוקמת ותכנון של 

קווי מטרו נוספים.

מחוז  ולבניה של  לתכנון  המחוזית  הועדה 
עיריית  עם  הפעולה  בשיתוף  רואה  אביב  תל 
בני ברק קידום לתכנית כוללנית זו ,כשלדברי 
המחוז  מתכננת  אנג'ל,  נעמי  אדריכלית 
תכניות  לפועל  להוציא  תאפשר  "התכנית 
התחדשות  נדרשת  בהם  באזורים  מפורטות 
העירוני  הצביון  בין  מאזנת  והיא  עירונית, 
הכולל מבני מגורים נמוכים יחסית עם הצורך 
איכות  על  שמירה  תוך  המרקם,  בציפוף 

הרחובות העירוניים והשטחים הפתוחים".
הועדה  לדברי  מהווה,  החדשנית  התכנית 
שהגישה  התכנית  על  המברכת  המחוזית, 
הועדה המקומית של העירייה לאישור למתן 
עירוב שימושים של  ייחודי של  מודל  תוקף, 
מבני חינוך ומוסדות חינוך וציבור שבמסגרתו 
ציבור  ומבני  ילדים  גני  למקם  יהיה  ניתן 
המגורים,  מבני  של  הקרקע  בקומות  נוספים 
זו להעצים את זכויות הבניה ולשמור  ובדרך 
הרחבת  באמצעות  הפתוחים,  השטחים  על 
וגינות,  פתוחים  ציבוריים  מעברים  מדרכות, 
וזאת בהתאם למספר יחידות הדיור שהתכנית 

המפורטת תוסיף.

מאת: עוזי ברק 

באבוב:  בקהילת  ומזעזעת  קשה  טרגדיה 
ומקים  בונה  ז"ל,  פוגל  יעקב  החסיד  הרב 
מוסדות באבוב בבני ברק ומטובי עסקניה, לן 
ודבוק  בה,  והרבה להגות  תורה  באוהלה של 
נפטר  באבוב,  בית  לאדמור"י  ונפש  בלב 

באופן פתאומי והוא בן 64 בלבד. 
בירושלים,  תשי"ג  בשנת  נולד  המנוח 
מחשובי  ז"ל,  צבי  מנחם  ר'  הרה"ח  לאביו 
יותר עברו הוריו לבני  ויז'ניץ. מאוחר  חסידי 
בישיבות  תורה  ללמוד  שלחוהו  משם  ברק, 
במעלות  ונתעלה  עלה  שם  ים,  בבת  באבוב 
ה'  ויראת  תורה  קנה  הוא  והיראה.  התורה 
רבי  החסיד  מהגאון  הרבה  וספג  בישיבה 
קרית  אב"ד  מדאברא,  זצ"ל  אנגלרד  אברהם 

באבוב בבית ים. 
בישיבת באבוב נתקרב אל אשו הגדולה של 
האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב זי"ע וכל ימיו 
וביחלט"א,  הגדול  ברבו  בדבקות  חדור  היה 
שימש  שביתו  זכה  שאף  מבאבוב,  האדמו"ר 
עת  בכל  האדמו"ר  של  האכסניה"  כ"בית 

הגיעו לארץ הקודש.   
עם  ביתו  את  הקים  לפרקו  בהגיעו 
תבדלחט"א זוגתו החשובה תחי', בת הרה"ח 
סאטמר  חסידי  מיקירי  ז"ל  שטרן  דב  ר' 
בחיפה. יחד התוו בית חסידי הספוג באהבת 
בענוות  תרומיות.  ומידות  ושקידתה  תורה 
רוח ובלבביות שהיו שזורים בדיוקנו, יחד עם 
לתפארת  חינכו  זוגתו,  של  המיוחדת  הגישה 
את אחד עשר ילדיהם בלעה"ר ואחרי כן את 

נכדיהם. 

לאחר נישואיו הקדיש מספר שנים ללימוד 
התורה בכולל, ואז נתבקש לכהן כמגיד שיעור 
במכינה לישיבה דחסידי בעלזא בב"ב. אחרי 
תורה  תלמוד  את  להקים  רבו  ע"י  נקרא  כן 
לעבי  נכנס  הוא  ברק.  בבני  באבוב  דחסידי 
והקים  העיר  רכש את השטח במרכז  הקורה, 
עליו את התלמוד תורה דבאבוב, ובסמוך לו 

הקים את בית המדרש של הקהילה. 
את  ניהל  שנים  וחמש  עשרים  במשך 
התלמוד תורה ביד רמה, כשהיה המצב הכספי 
דחוק היה לוקח לעיתים גמ"ח על שמו, והיה 
מכתת רגליו בערב בין בתי כל המלמדים, דבר 
הצ'ק  את  להם  להביא  העיקר  שעות,  שלקח 

הביתה ו'ביומו' לתת שכרו.
היה  הוא  הת"ת  כמנהל  לתפקידו  בנוסף 
שנים.  עשרות  במשך  המדרש  בית  גבאי 
הפינה  אבן  הנחת  של  הנרגשים  במעמדות 
היה  זי"ע,  האדמו"ר  בראשות  הבית,  וחנוכת 
בכושר  האירועים  וארגן  המנחה  יעקב  ר' 
מרגליות,  המפיק  בפיו  מבוטל.  בלתי  רטורי 
היה ראש המדברים בכל מקום בקרב כינוסים 

של קהל חסידי באבוב.
עסקים  ואיש  מוסדות  מנהל  היותו  למרות 
למשפחה  אב  היותו  ועם  פרטיים,  בתחומים 
ילדים, השקיע  עשר  אחד  עם  בלעה"ר  ענפה 
הוא  בעיון.  גמרא  בלימוד  מיומו  מחצית 
ניחן בזיכרון מיוחד שסייע לו להיות מיודעי 
בלימוד  עצום  ובקיא  ידען  גם  היה  ה'.  תורת 
וזכה  צדיקים,  של  ובתולדותיהם  החסידות 

לקרבה מיוחדת אצל רבים מצדיקי הדור.
בהגיעו לגיל ששים החליט מיוזמתו לפרוש 
מניהול התלמוד תורה כדי להרבות עוד ועוד 

בנו  עם  קבע  היתר  ובין  בתורה,  שיעורים 
הרה"ג רבי בן ציון, שיעור בחברותא כל בוקר 
מתשע וחצי עד שתים עשרה, לימוד בעיון – 
שונים  במקצועות  שיעוריו  שאר  מלבד  זאת 

בתורה. 
ביום ראשון השבוע קם בבוקר והלך לטבול 
וחש  כאבים,  על  התלונן  בשובו,  במקווה. 
במונית לבית החולים מעייני הישועה. בעודו 
והשיב  התמוטט  הרישום,  בניירות  מטפל 

נשמתו לבוראה, לחרדת ותדהמת הכל.
ראב"ד  ברחוב  מביתו  יצאה  הלווייתו 
האדמו"ר  עמד  המלווים  כשבראש 
מטשערנוביל, אליו היה קשור עד למאוד. ליד 
בית המדרש קוסון ספד לו האדמו"ר משאץ-
מונסי. לאחר מכן השמיע דברי פרידה כאובים 

אחיו, הרה"ג דוד גדליה פוגל. 
באבוב,  הכנסת  ובית  תורה  תלמוד  ליד 
רבי  החסיד  הקהל  ראש  קינה  דברי  השמיע 
יהושע הלר. המנהל הרוחני של הת"ת, הרה"ג 
בהקמת  עמלו  את  ציין  לנדא,  אהרן  משה 
דברי  נשא  מכן  לאחר  תורה.  וניהול התלמוד 
מספד הרה"צ ר' יהושע רובין אב"ד טאמשוב. 
דברי הספד נרגשים השמיע בן המנוח, הרה"ג 
ר' בן ציון פוגל, ר"מ בישיבת קודינוב שתיאר 
ההלוויה  מסע  בתורה.  האב  של  הגייתו  את 
בפאתי  שבת'  'שומרי  העלמין  לבית  המשיך 
בני  של  בכיים  לקול  נטמן  שם  ברק,  בני 

המשפחה וידידיו הקרובים.
ונכדים  בנים  רעייתו  את  אחריו  הניח 

הממשיכים דרכו. ת.נ.צ.ב.ה

הרה"ח ר' יעקב פוגל ז"ל
בונה ומקים מוסדות באבוב בבני ברק, נפטר באופן פתאומי, כשהוא בן 64 בפטירתו 

עוד 10,000 יחידות דיור לבני ברק
לתכנית  תוקף  מתן  אישרה  אביב  בתל  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה 
מתאר כוללנית, שאישרה הועדה המקומית לתכנון ולבניה של העירייה 
 10,000 יחידות דיור ועוד מיליון וחצי מ"ר לתעסוקה ולמסחר וכ-200 

דונם שטחים פתוחים  התכנית גובשה ע"י האדריכל צדוק אליקים

הרב פוגל ז"ל



ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

מרפאה ייעודית ושירות אישי מהיר בביה״ח ללקוחות מאוחדת 

פחות בירוקרטיה
ללא טופס 17 מהמרפאה

זמינות תורים גבוהה
למגוון תחומים

נגישות לרופאים מומחים
המובילים בביה״ח

מאוחדת ומעייני הישועה בשיתוף פעולה בלעדי,
ולקוחות מאוחדת נהנים משירות מקצועי ואישי!

 מאוחדת ומעייני הישועה יחד, 
ואתם מקבלים יותר!

ולהישאר בריאלהיות בריא 3833
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מאת: עוזי ברק 

במחלת  קשה  תחלואה  של  נוסף  מקרה 
זוג הורים וששת  הסלמונלה. משפחה שלמה, 
מאכילה  כתוצאה  בסלמונלה  חלו  ילדיהם 
ב'מעיני  אושפזו  וילדיה  האם  במסעדה. 

הישועה' במחלקות פנימית וילדים.
קשים  הינם  להידבקות  התסמינים  כי  יצוין 
וכוללים: שלשולים, הקאות, חום גבוה  מאוד 

וכאבים.
זאת לא הפעם הראשונה 
מדווח  הרפואי  שהמרכז 
משפחות  הידבקות  על 
במרבית  בחיידק,  שלמות 
המקרים מדובר במשפחות 
ממקור  ביצים  הרוכשות 
כתוצאה  או  מוסמך,  לא 
שפג  מביצים  משימוש 
תוקפם, או מאכילת גלידה 

או מיונז מתוצרת בית שיש בהם ביצים.
יצוין, כי בהתערבות גורמים במרכז הרפואי 
חותמות  עם  ביצים  נתפסו  הישועה',  'מעיני 
מזויפות אשר שווקו בחנויות בבני ברק. לאחר 
החקלאות  במשרדי  מודיעין  גורמי  פשיטת 
מזויפות  חותמות  עם  ביצים  נתפסו  והבריאות 

ואשר מקורן אינו ידוע בשלב זה.

הרפואי  במרכז  זיהומים  למניעת  מהיחידה 
ההתרעות,  כל  "חרף  נמסר:  הישועה'  'מעיני 
בקרב  מה  משום  שנשרש  הרגל  קיים  עדיין 
לא  ממקור  ביצים  הרוכשות  רבות  משפחות 
בבתים  או  ניידים  משווקים  אצל  מוסמך, 
בניגוד  שאוחסנו  חשש  יש  ואשר  פרטיים 
השיווק  שרשרת  במהלך  הנדרשים  לתנאים 
ועד לצרכן. ביצים אלו עשויים להיות  מהלול 
לסבל קשה  הגורם  בחיידק הסלמונלה  נגועים 

מאוד לחולים בה".
המנהל  סגן 
במרכז  הרפואי 
'מעיני  הרפואי 
ד"ר  הישועה' 
ברייר  חיים  מנחם 
לפני  "כבר  מוסר: 
חתמו  שנים  מספר 
על  ישראל  גדולי 
האוסר  הלכה  פסק 
מוסמך  ממקור  שאינם  בביצים  להשתמש 
רשמית.  חותמת  עליהן  יש  ואשר  ומורשה 
וכידוע אנו מצווים על מצוות ונשמרתם מאוד 
לנפשותיכם ו'חמירא סכנתא מאיסורא'. חשוב 
ההלכה  ועניין.  דבר  לכל  הלכה  שזו  לזכור 
הובלו  ולא  שיתכן  בביצים  שימוש  אוסרת 

ואוחסנו בכל התנאים הנדרשים".

מאת: עוזי ברק

במהלך חודש אוקטובר הגיעו מתנדבי 'אור 
ירוק' לבני ברק במטרה לבדוק את לחץ האוויר 
נוסעים  הנהגים  כי  ולוודא  הרכבים  בצמיגי 
מוכנים  שלהם  הרכב  כלי  וכי  בטוח  באופן 

לחורף שבפתח. 
במהלך הבדיקה 
ברק  בני  בעיר 
כלי   106 נבדקו 
כי  ונמצא  רכב 
לחץ  מהם  ב–16 
בצמיגים  האוויר 
לא היה תקין כלל.

ירוק  באור 
"כי  מציינים 
התחבורה  משרד 
והבטיחות בדרכים 
עכשיו  כבר  חייב 

להגביר את המודעות בקרב הנהגים לחשיבות 
תקינות הצמיגים בחורף. חשוב לבדוק את לחץ 
לקראת  ובפרט  באופן שוטף  בצמיגים  האוויר 
בוצי  או  רטוב  בכביש  נהיגה  כאשר  החורץ 
מהווים  הצמיגים  הכביש.  אחיזת  על  מקשה 
את הקשר שבין הרכב לכביש ותקינותם יכולה 

להציל חיים ולמנוע תאונות מיותרות".
בפני  הדגישו  המתנדבים  הבדיקה  במהלך 
האוויר  לחץ  בדיקת  חשיבות  את  הנהגים 
תכופות.  לעיתים  תקינותם  ובדיקת  בגלגלים 
הסכנות  את  לנהגים  הסבירו  המתנדבים 
הכרוכות בהזנחת בדיקת הגלגלים וכן נתנו להם 
דגשים אליהם יש 
במהלך  לב  לשים 
כמו  הבדיקה, 
לחץ  התאמת 
להוראות  האוויר 
שנת  הרכב,  יצרן 
הגלגלים,  ייצור 
בנושא  דגשים 
צמיגים  החלפת 

ועוד.
לשחיקת  גם  גורם  תקין  לא  אוויר  לחץ 
דלק  לצריכת  לגרום  עשוי  ובנוסף  הצמיג, 
בסכנה  הרכב  נוסעי  את  ומעמיד  יותר,  גדולה 
לערוך  יש  כי  הסבירו  המתנדבים  אמתית. 
שלחץ  משום  לחודש,  אחת  צמיגים  בדיקת 

האוויר יורד תמידית.

משפחה שלימה אושפזה 
בבית חולים

לקראת החורף: האם תושבי העיר 
שומרים על לחץ אוויר בצמיגים?

'מעיני  החולים  בבית  אושפזו  ברק  בני  תושבי  וילדיהם  הורים 
במסעדה  מאכילה  כתוצאה  בסלמונלה  שחלו  לאחר  הישועה', 

בגבעת שמואל  

והבטיחות  התחבורה  משרד  כאן.  כבר  והגשם  מתקרב  "החורף 
הנהגים  בקרב  המודעות  את  להגביר  עכשיו  כבר  חייב  בדרכים 

לחשיבות תקינות הצמיגים בחורף"

לחם בשר

ים. שקיעה. לחם. בשר.

הרצליה

*עד 180 איש

Meat and Eat

בואו לחגוג אירוע מנצח >>
09-8866144

רח' השונית 2 טיילת המרינה, הרצליה



 מרכז שירות ומכירה שחק קיה פתח תקווה, רח' שנקר 18, קרית אריה. טלפון: 03-970-7600
*852
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מאת: עוזי ברק

בתו  מאזוז,  גאולה  הגב'  האמת:  דיין  ברוך 
'כסא  ישיבת  ראש  של 
רחמים' הגאון רבי מאיר 
ביום  נפטרה  מאזוז, 
לאחר  בבוקר  שלישי 
בשל  סבל  של  שנים 

בעיות רפואיות.
פרסם  מאזוז  הרב 
ידו  בכתב  אבל  הודעת 
השאר:  בין  נכתב  בה 
שודדנו.  כי  לנו  "אוי 
קודר  וביגון  רב  בצער 
אנו מודיעים על פטירתה 
בתי,  של  הפתאומית 
מרת  ודודתנו,  אחותנו 
מאזוז  אסתר  בת  גאולה 

נ"ע".
בתו  של  גורלה  את 
במילים:  הרב  סיכם 

ונפטרה  חייה,  ימי  כל  רבים  ייסורים  "סבלה 

כשהיא  התשע"ח,  חשון  כ"ה  ביום  לב  מדום 
בגיל 43 שנים ולא זכתה לחופתה. ה' נתן, ה' 

לקח".
המשפחה  מבני  אחד 
כי  עיתונות'  ל'קו  אומר 
חולה  הייתה  ע"ה  "גאולה 
צעיר  בגיל  שנים,  עשרות 
עברה תאונה ומאז אושפזה 
הרב  ארוכות.  שנים  במשך 
גידל אותה כמה שהיה יכול 
נגאלה  היא  והיום  בביתו, 

מייסוריה".
גאולה  של  הלווייתה 
בשעה  יצאה  ז"ל  מאזוז 
13.00 מישיבת כסא רחמים 
ברק,  בני  עוזיאל  רחוב 
הישיבה  בני  בהשתתפות 
אל  ללוותה  שבא  רב  וקהל 
בב"ב,  פוניבז'  העלמין  בית 
בני משפחתה יושבים שבעה 
בבית אביה הגאון רבי מאיר 

מאזוז ברחוב עוזיאל. ת.נ.צ.ב.ה

מאת: עוזי ברק

כמאה ושישים תלמידות סמינרים מצוינות, 
תלמידות  לקידום  מנוף  חונכות  שהינן 
ברק,  בני  העיר  ברחבי  היסודיים  מבתיה"ס 
הרכזות  ידי  על  מקצועית  בקפידה  ושנבחרו 
המיומנות, התכנסו באולמי המרפ"ד )המרכזיה 
בעיר,  המלך  שלמה  שברחוב  הפדגוגית( 
וכהוקרה  ה'תשע"ח  הפעילות  שנת  לפתיחת 
והערכה של מורים וצוותות הוראה על העבודה 
הייחודית והמסורה לחונכות. באירוע השתתפו 
מנהלי סמינרים, מחנכים, נציגי העירייה ואישי 
ציבור רבים שהגיעו להבעת הערכה לתלמידות 
כחונכות  הפועלות  המצטיינות  הסמינרים 

במסירות וביעילות.
את הכנס פתח והנחה הרב יצחק אוסטרליץ, 
מזכ"ל איגוד הסמינרים ומנהל מרכזי הלמידה 
מנוף.  פרויקט  פעילות  את  ששיבח  במנוף, 
זייברט,  חנוך  להרב  מיוחד  באופן  הודה  הוא 
המושקעים  הרבים  המשאבים  על  העיר  ראש 
אברהם  להרב  הודה  כן  העיר,  תושבי  למען 
שמעון  להרב  העיר;  ראש  מ"מ  רובינשטיין, 
התכנית  ומנהל  החינוך  אגף  מנהל  סגן  קשש, 
הלאומית 360 בעיריית בני ברק שנכח באירוע 
ולכל חברי ההנהלה, על ליווי הפרויקט לאורך 
ספרא,  יהונתן  ולהרב  במסירות,  השנה  כל 
מנהל אגף החינוך העומד לימין מנוף בכל עת.

הנואם הראשון בכינוס היה הרב זאב וולף, 
מנהל סמינר הרב וולף ויו"ר איגוד הסמינרים, 
על  המוטלות  והחובה  הזכות  את  שהעלה 

החונכות.
הרב חנוך זייברט, ראש העיר, שנבצר ממנו 
לכינוס  ברכה  דברי  שלח  בכינוס,  להשתתף 

המיוחד. הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע 
מנוף,  לפרויקט  העמוקה  הערכתו  את  הביע 
ביותר  הגבוהה  ברמה  חסד  זהו  כי  והסביר 

וזיכוי הרבים.  
את חלקו השני של הכינוס, הנחתה הגב' א. 
מרגלית, רכזת מנוף סניף גור. את דבריה פתחה 
ולמנהלי  הסמינרים  למנהלי  הוקרה  בדברי 
ובמיוחד  הסמינרים,  איגוד  מנוף שע"י  תכנית 
בני  בעיריית   360 הלאומית  התוכנית  להנהלת 
להצלחת  הרבה  והשקעתם  עשייתם  על  ברק 

מרכזי הלמידה בכל פרט ופרט.
הגב' פ. בראון, יועצת חינוכית במנוף, נתנה 
להתמודדות  מעשיים  כלים  העשיר  מניסיונה 
את  והדגישה  ורגשיים,  לימודיים  קשיים  עם 
בכל  הטמון  העמוק  והפוטנציאל  היכולת 
לוו  דבריה  לגלותם.  החונכת  שתפקיד  חניכה, 

במצגת ערוכה בטוב טעם.
הגב' ג. זילברמן, אחראית המענה בפרויקט 
את  בדבריה  הדגישה   ,360 מטעם  מנוף 
משמעות תפקיד החונכת בעזרה לחניכה והגב' 
ונדרוולדה, רכזת מנוף סניף מאיר, הציגה  ש. 
מנוף,  פרויקט  על  לחונכות  מפורטות  הנחיות 
להצלחה  המעשיים  הכללים  את  והסבירה 

בעבודת החונכות. 
אשר  מנוף,  בוגרת   - חונכת  דיברה  לסיום, 
הסבירה בטוב טעם ודעת את הפעילות במנוף 
העזרה  לצד  לה,  ומסייעת  לחונכת  התורמת 

הכבירה והקידום החינוכי לה זוכה החניכה.
תלקיט,  חונכת  כל  קיבלה  הכינוס,  במהלך 
ובו הסברים ומסמכים לתיעוד פעילות הלמידה 
הצלחת  להמשך  מגמה  מתוך  השנה,  במהלך 
גם  ברק,  בבני  התלמידות  למען  מנוף  פרויקט 

בשנת הלימודים ה'תשע"ח.

כתב ידו של הגר"מ

טרגדיה: בתו הצעירה
 של הגר"מ מאזוז ע"ה

כנס פתיחת שנה במנוף

 לאחר סבל וייסורים של עשרות שנים נפטרה בפתאומיות הגב' 
גאולה מזוז כשהיא בת 43 בפטירתה  הלווייתה יצאה מישיבת 

'כסא רחמים' בראשות אביה הגאון הרב מאיר מאזוז

 כנס הערכה 
לתלמידות הסמינרים 
המצטיינות הפועלות 
כחונכות במסירות 

וביעילות דברי ברכה מהרב אברהם רובינשטיין

בהצלחה בלימודים!

168
03-6902000  

למאות התלמידים החדשים
שהחלו ללמוד

במכללה הגדולה והותיקה בישראל

B.Sc מדעי המחשב
מסלול מיוחד להנדסאיות

B.A כלכלה ניהול
התמחות בשמאות מקרקעין

B.A מדעי ההתנהגות
לנשים בלבד

השמאים של מועצתמ-11 מבחניםפטור

מלגות
והסדרי מימון

מרצים בכירים
מהתעשייה

שילוב לימודים
ותעסוקה

מסלול
לימודי ערב
לימודיםמלגותמסלול שילוב

עדיין ניתן להצטרף לחלק מהמגמות

הזדמנות
אחרונה!



משפחת לאומית גרוס
קליגרכץהכהןלויןעמר
ברדוגולויפרידמןאלבז
אזולאיגפניאהרונוב 
ברקוביץוסנרויסמןחדד

בבני ברק, מתרחבת!

הצטרפו גם אתם ללאומית ותיהנו משירותי 
הבריאות הטובים ביותר במגזר החרדי

טל. 1700-507-507  

ההצלחה מדברת בעד עצמה! ומה איתכם?

בשנה האחרונה גדלה 
כמות המצטרפים ללאומית 

60%!במגזר החרדי בשיעור שיא של-



צלצלו היום, גם אם אתם מתחילים מאפס:

03-730-1515 

הכנסה חודשית

תוך שנתיים

מי עוד נותן לכם ביטוח כזה?

מ-

₪ל-

קידום מקצועי חרדי (ע"ר)

מסלול  ייחודי המאפשר השתלבות בעבודה כבר במהלך הלימודים

שתוציא אתכם

סוכני ביטוח עם תעודה

הצטרפו עוד היום למגמת לימודים ייעוץ ושיווק פנסיוני ואלמנטרי

משכורת חודשית של 12,000 ש"ח תוך שנתיים

*לגברים זכאים

נשים: 26.11גברים: 23.11פתוחיםימים

אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

חורף חם באשפר

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

מבצעים ולהיטם

קרפיון

לק"ג

טרי

טרי

קפוא

קפוא

כרעיים/ירכיים/חזה מכסה הצלע (מס' 7)

שריר (מס' 8)
97 2980

3990

1990

3 ק"ג ב- לק"ג

לק"ג

קפוא פילה מושט (אמנון) 

2190
לק"ג

מושט (אמנון) 

1990
לק"גלק"ג

קרטון עוף טרי

2190
לק"ג מוגבל ל-4 ק"ג

קפוא צלי כתף (מס' 5)

6490

טריטרי כרעיים/ירכיים/חזה

97 ק"ג ב-97 ק"ג ב-97 3

טרי

לק"ג

בני ברק כ"ו בחשון תשע"ח 121815/11/17

כאב רב: "רוצה שיבדקו גם אותי"
בשיאם של המאבקים המרים, אחרי תחקיר שפורסם נגדו 
ודרישה לוועדת בדיקה מטעם משרד הדתות, כתב 'קו 
עיתונות' בראיון נטול כפפות עם הגאון רבי סיני מאיר 
פרנקל, רב המושבה יבנאל, המסכם ארבעים וחמש שנה 

לכהונתו, אך גם עשרים שנות מאבקים ורדיפות נגדו

מאת: יענקי קצבורג

העיתון "מעריב" בישר לקוראיו לפני עשרות 
 – במדינה  ביותר  הצעיר  "הרב  מונה  כי  שנים 
כרב  שנתקבל  מחיפה,  פרנקל  מאיר  סיני  הרב 
המושבה הוותיקה יבנאל, ורוצה לעסוק בחינוך 

הנוער".
ארבעים וחמש שנה אחרי שמונה כרב הצעיר 
ביותר, עוד בהיותו תלמיד ישיבה בן  18, יצא 
כתב 'קו עיתונות' למושבה הקטנה יבנאל, וגילה 
מאיר  סיני  רבי  הגאון  מבפנים.  קרועה  היא  כי 
פרנקל, מזקני רבני הצפון, מסכם אמנם 45 שנות 
עשרים  גם  מסכם  התושבים  לדברי  אך  כהונה, 
המועצה  מול  וקשים  מרים  מאבקים  שנות 
הדתית, חסידי ברסלב וגורמים מקומיים שעשו 

יד אחת כנגדו.
השיא לדברי התושבים היה בשבוע האחרון, 
הרב  לביתו של  הגיע  הערוצים  "כתב של אחד 
לנישואין,  להירשם  וביקש  נסתרת  מצלמה  עם 

מלרשום  מנוע  הרב  המאבקים  שבשל  בזמן  בו 
נישואין. הרב פרנקל משקיע לא רק כמה שעות 
שעות  וארבע  עשרים  אלא  התושבים  למען 
וביתו  למעננו,  בשבוע  ימים  שבעה  ביממה, 
ועדת  דורשים  אנחנו  דבר.  לכל  תמיד  פתוח 
הדת  בענייני  הנעשה  על  תלויה  בלתי  חקירה 
לנו  אומר  האחרונות",  שנים  בעשרים  ביבנאל 
פעולה  וועד  שהקים  המושבה  תושב  עובדיה, 

למען כבודו של הרב.
שמעלה  בתחקיר  מדובר  כי  לציין  חשוב 
שאלות נוקבות על תפקודו של הרב, ובין היתר 
אחרי  למעקב  יכולת  חוסר  נישואין,  רישום  אי 

הכשרות והיעדר קבלת קהל בלשכת הרבנות.
רבה של יבנאל עצמו לא נואש מן המאבקים 
בראיון  עיתונות'  ל'קו  ואומר  והמלחמות, 
'כל  במוסף  השבוע  בסוף  במלואו  שיפורסם 
ישראל': "בסיני מאיר פרנקל אפשר לפגוע, אבל 
ברבנות העיר, בתפקידו של הרב, לא אתן לפגוע 

בשום אופן, והאמת תנצח, זה ברור לי". 

כאשר הרב הגיע ליבנאל, היו יהודים חרדים 
במושבה?

"היה רק מניין אחד ביום של תפילת מעריב, 
וגם המניין הזה לא היה קבוע אלא היינו מחכים 
והיו מתאספים  הפרות,  את  לחלוב  שיגמרו  עד 
ומתפללים. לא היה מה לדבר על תפילת שחרית 
לפני  שוממים.  כנסת  בתי  שישה  היו  ומנחה, 
השם  ברוך  שוחט,  רק  רב,  היה  לא  שהגעתי 

נעשתה מהפכה רוחנית שאי אפשר לתאר".
מהו תפקידו של רב בישראל?

"אני שואל מה לא תפקידו של רב בישראל, 
 – שמש  דוד  מתפוצץ  לתושב  הכל,  הכל  הכל 
קודם כל מגיעים לרב. אני לא מסיים את השעות 
שלי והולך – אני כל הזמן עם התושבים. הדלת 
זה  אם  תליט"א  הרבנית  ואצל  אצלי  פתוחה, 
שלום בית, עניים שאין להם מה לאכול. הכל זה 

הרב".
ברסלב  חסידי  רב  נפטר  שנים  כמה  לפני 
ביבנאל מוהרא"ש שיק זצ"ל, במשך שנים היו 

מאבקים קשים, אלו אותם מאבקים שנמשכים?
לא  "קיבלתי על עצמי לא לדבר שום מילה, 
תשמע ממני מילה רעה על הקהילה של ברסלב 
לבקש  יבואו  אם  ליבנאל,  אגב  הבאתי  שאני 
לאלו  גם  שלם,  בלב  להם  מוחל  אני  מחילה 

שירקו עליי וניסו לפגוע בי".
מהרבנות  הדרישה  על  מהתושבים  שמענו 
בדיקה  ועדת  להקמת  הדתות  ומשרד  הראשית 
במשך  ההתנהלות  את  לבדוק  תלויה,  בלתי 

עשרים השנים האחרונות...
קשר  אין  לי  הזו,  ההתארגנות  על  "שמעתי 
גם  שיבדקו  שרוצה  הראשון  אני  אבל  לזה, 
לנצל  שהגיעו  יעשה  שלא  מעשה  נעשה  אותי, 
על  לעשות תחקיר  וכאילו  אליי  את ההתנכלות 
שלא  בזמן  לנישואין,  לרשום  מסרב  שאני  כך 
מאפשרים לי להתנהל כרב, לא מאפשרים לרב 
בישראל למלאות את תפקידו, אין לזה אח ורע, 
איך ארשום לנישואין אם אינטרסנטיים לקחו לי 

את האפשרות?"

הראיון המלא והכואב בסוף שבוע במוסף שבת של





 
  

SALE!

03-5523340
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-21:45, יום ו' 10:00-13:00

מבצע ל-10 ימים בלבד!

חליפות
פרימיום

ועוד שלל מבצעים והנחות! 

בני ברק

₪ 5001+1
חליפות
קלאסי

₪ 400
1+1

מכנס 
קלאסי

₪ 1301+1

מכנס 
פרימיום
₪ 1501+1

צעיפים
מבחר דגמים

₪20 

מעילסריגים
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

זמני פתיחה: א'-ה' 10:30-20:30, יום ו' 10:00-13:00

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

08-9248023
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00, יום ו' 10:00-13:00

נתיבות
ירושלים 15

03-7160640
זמני פתיחה: א'-ה' 17:00-22:00, יום ו' 10:00-13:00

אלעד
חוני המעגל 26

חגורות עורעניבות
ב- 35&3 ב- 100&
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זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00, יום ו' 10:00-13:00

נתיבות
ירושלים 15

03-7160640
זמני פתיחה: א'-ה' 17:00-22:00, יום ו' 10:00-13:00

אלעד
חוני המעגל 26

מעילי צמר חגורות עור
גבר ב- 300&ב- 35&
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איש גדול בתורה ורב בשנים גם מיתר חבריו למועצות חכמי 
מהאמירות  אחת  את  שנים  מספר  לפני  ניפק  התורה,  וגדולי 
שערכים  ככל   – הפוליטית  לעסקנות  בנוגע  הערכיות 

ופוליטיקה יכולים בכלל ללכת ביחד, שלובים זה בזה.
כשהוצגו בפניו נתונים ערוכים ומגמתיים נגד נציג ציבור, 
את  ולא  המתעד  את  דווקא  מהתנועה  להרחיק  ביקש  הוא 
הגראי"ל,  מרן  הסביר  אחד,  כל  עלול   – להיכשל  המתועד. 
אבל ללכת ולהכפיש את השני, להוציא נגדו הקלטות ולהלבין 
את פניו – זו כבר שחיתות פנימית מובנית שאינה מאפשרת 

כהונה ציבורית.
הדברים הנוקבים הללו, יפים גם לפרשת ההקלטות שמלווה 
להתייחסות  השבוע  וזכתה  האחרון,  השבוע  מאז  אותנו 
דרעי.  אריה  ש"ס  יו"ר  המוקלט,  של  מפיו  ראשונה  פומבית 
וכבר  בכך,  שנחשד  השיח  בן  דיוק  ליתר  או  עצמו,  המקליט 
)שמופנה,  אזהרה  ומכתב  תלונה  ולהגיש  להכחיש  הספיק 
ולא בכדי כנראה, לכל מאן דבעי(, הרב יעקב כהן, טרם דיבר 
בציבור. מסרים של פיוס שהועברו ליו"ר התנועה, טרם נענו 
הרב  הכחיש  חודשים  מספר  במשך  מדוע.  גם  להבין  וניתן 
כשהתפרסמה  שמסתובבות.  קלטות  על  השמועות  את  יעקב 
לבסוף ההקלטה, הוכלמו גם פני המקליט-המכחיש, אולי אף 

יותר מהמוקלט. 
דרעי, הוא זה שדיבר לראשונה, בישיבת התנועה, והפתיע 
של  רשמית  בעילה  כונסה  התקשורת  מקורביו.  את  אפילו 

הכרזה בסוגיית מרכולי השבת ומינוי הפקחים מטעם משרד 
ראשונה  רשמית  התייחסות  עם  הפתיע  דרעי  אולם  הפנים, 
להקלטות המביכות. התזמון לא היה מקרי, עם נחיתתו בארץ 
דרעי  עמאר.  הרב  ירושלים  של  רבה  הרכילות,  נשוא  של 
התנצל-התנצל-התנצל )בפני הגרש"מ עמאר, ח"כ יעקב מרגי 
וכל מאן דשמע...( ומעבר לזה הוא לא מתכוון להוסיף מילה. 

היה לו די והותר, וגם לנו.
בבני  הישיש  הישיבה  ראש  דברי  בין  אנלוגיה  נעשה  אם 
טען  דרעי  כי  לומר  שניתן  הרי  המשפטית,  למציאות  ברק 
שלדבריו בשיחה לא היה "היסוד הנפשי", של עבירת הזלזול 
בגדול בישראל. אם שיחותיהם של חברי הכנסת החרדים היו 
אישים  על  בחלחלה  נשמעים  היו  דומים  דברים  מוקלטות, 

אפשר  שאי  היה,  דרעי  של  הסאב-טקסט  מגוונים.  תורניים 
להפוך תוכן של שיחה פנימית, לזלזול פומבי בגדול בישראל. 

ימים וסקרים יגידו אם הטיעון הזה שכנע גם את המצביעים.
לביצוע  מכוון  כוונת  של  הנפשי  היסוד  היעדר  טיעון 
המעשה, רלוונטי לא רק למישור הציבורי, ותקף בימים אלה 
גם במישור המשפטי. הכתבה המרתקת והייחודית עם עו"ד 
בשרתים  כדבעי  סינון  אחרי  צפייה  )שווה  ב'עובדה'  וינרוט 
הכשרים למהדרין( שיקפה כמה יסודות נפשיים-פסיכולוגיים 
של בני הזוג נתניהו, אך טמנה בחובה גם את הטיעון המשפטי 
המסתמן של ראש-הממשלה. וינרוט סיפר שם, כביכול בדרך 
משפטית  דעת  חוות  מעשה  בשעת  לנתניהו  שהעניק  אגב, 
שמאפשרת קבלת מתנות. העניין הפעוט הזה, לכאורה, עומד 
בבסיס טיעוניו של ראש-הממשלה בתיק 1000 – ומבסס את 
גרסתו שלמעשיו לא היה יסוד נפשי של כוונת מכוון לביצוע 

העבירה.
שלו  השיא  בשנות  וינרוט  של  משפטיים  סיבובים  בכמה 
בשלום  חילצו  הללו  הטיעונים  המדינה,  )נבחרי(  כפרקליט 
טיעון  בגין  זכאי  יצא  מאיר שטרית  ציבור.  אישי  וכמה  כמה 
חשבוניות  בפרשת  נגדו  שהוגש  האישום  מכתב  דומה 
ההסתדרות. גם אהוד ברק שנחלץ בשעתו מפרשת העמותות, 
חוות  סמך  על  נעשו  שהפעולות  כך  על  השאר  בין  הסתמך 
כמו  והוחמרו,  הלכו  מאז,  הנורמות  מתירה.  משפטית  דעת 
בתחומים אחרים שמושתקים בעיתונות החרדית – וכל שניתן 

לומר בעניינם הוא, שבעטיים הלכו לעולמם )הציבורי( כמה 
וכמה שדרנים עוינים. כפי שהיסוד הנפשי של דרעי ייבחן רק 
בעיני המצביעים, כך טיעוניו של נתניהו יעמדו לבסוף למבחן 

החוקרים והפרקליטים.

דם במים 
יום חמישי שעבר, בשעה שמונה. יו"ר הקואליציה ח"כ דוד 
ביטן שסועד דרך קבע ארוחות בוקר, צהריים וערב באולפנים 
לערוצים  נוספים  בראיונות  לבין,  בין  חטיפים,  ומנשנש 
השונים, עלה לשידור )בתוכנית פילפוליטיקה, בהגשת יעקב 
ריבלין והחתום מעלה(, והופתע בשאלה שהוא לא מורגל בה.

ציטטנו בפניו שר בכיר בליכוד שאמר לנו בשיחה סגורה כי 
ההגנה על ראש הממשלה תיפסק ברגע שיוגש כתב אישום. 
ללא  הקלטה  כל  להגדיר  המבקש  החוק  את  שמריץ  ביטן 
אישור הצד השני לשיחה כ"האזנת סתר" אסורה, ניסה לדלות 

מידע באשר לזהות הפיגורה – ולא נענה. 
חלפו כמה שעות, ובכיר שרי הליכוד, לפחות בעיני עצמו, 
השר ישראל כץ, השמיע אמרה שעד לפני שבועות ספורים, שר 
בליכוד שהיה מעז להעלותה על דל שפתיו, היה נדון לתגובה 
בסגנון לו זוכות עוזרות הבית בבית ראש-הממשלה )לכאורה, 

לפי כתב התביעה של המועסקת החרדית האחרונה(.
קונצנזוס  סביבו  שנוצר  ראש-ממשלה  לא  הוא  "נתניהו 
רחבה  הסכמה  סביבם  שהייתה  בעבר  מנהיגים  היו  לאומי. 
יותר", אמר השר ישראל כץ. אחריו דיבר גם השר לביטחון 
להצטרף  נמוכה,  בעצימות  כי  אם  שסירב,  ארדן  גלעד  פנים 

למסע הציד נגד המפכ"ל אלשיך – שהגיב בעצמו, בעוצמה.
כאשר קול אורלוגין יקרא חצות והמלצת המשטרה, בעתה 
גיליונות  או מזורזת, בעקבות חקיקה חפוזה, תיפרש על פני 
העיתונים, הקולות הללו רק ילכו ויתעצמו, יוסיפו ויהדהדו. 
כל שר שהושפל על ידי נתניהו וחושב להיבנות בלכתו – יידה 

אבן אחר הנופל, ייתן עוד בעיטה בדרך למדרון.
רשימת  מתנגדיך.  מיהם  לך  ואומר  תומכיך  מי  לי  אמור 
המתייצבים להגנה אוטומטית על משפחת המלוכה, מלמדת 
יותר על קאדר הנעדרים, המתחמקים והממתינים ליום פקודה. 
בראיון ל'עובדה' תיאר הפרקליט-פסיכולוג עו"ד יעקב וינרוט 
איך בפעם הקודמת, כשגורלו הוכרע בהקראת המלצת היועץ 

המשפטי לממשלה, נותר ביבי לבדו. הוא ועורך דינו.
ההרגשה בקדנציה הנוכחית היא שהבדידות הזאת התעצמה 
שבעתיים. בשנות התשעים התמודד נתניהו אחרי שהות של 
כשנה על כס ראש הממשלה והתחושה הייתה שצריך לתת לו 
צ'אנס פוליטי, בטרם תיגזר עליו הכרעה משפטית. אחרי יותר 
מעשרים שנה ולמעלה משמונה שנות כהונה רצופות בראשות 
מיצה  שהאיש  היא,  הפוליטית  במערכת  האווירה  הממשלה, 

ומוצה. איש לא יזיל דמעה בלכתו או ינוד למר גורלו.

בדד אלך
אלא  הפוליטית  בזירה  רק  לא  ניכרת  נתניהו  של  הבדידות 
עבר,  חקירות  אפופת  כולה  לשכתו  התפקודית.  ברמה  גם 
סכנה.  באזור  לעבודה  הפכה  בקרבתו  השהות  ועתיד.  הווה 
עורכי דינו, מקורביו, אנשי לשכתו ועוזריו, צועדים בסך אל 
חדרי החקירות. חלקם נחלצים כששיניהם בעורו )של ביבי( 
חשבונו.  על  טיעון  עסקאות  סגירת  אחרי  ממאסר  ונמלטים 
אחרים שצועדים עמו עשורים רבים, עדיין שומרים לו אמונים.

קשה לראות פוליטיקאי, גם שחיין במים עמוקים כבנימין 
מכל  עליו  שסוגרות  ממלתעות  פגע  ללא  שנחלץ  נתניהו, 
ימאי  לא  ואף  כרישים  עדת  חגה  סביבו  כאשר   – הכיוונים 
מריחים  הפוליטיים  הכרישים  באופק.  נראה  לרפואה  אחד 
הפוליטית  במערכת  התחושה  בבשר.  לנגוס  ומתחילים  דם 
היא שהפור נפל וכתב אישום יוגש, גם אם בעוד כשנה פלוס. 
במישור  ההאשמות  רמת  תהא  מה  הן,  היחידות  השאלות 

הפלילי, ומה תהא התוצאה במישור הציבורי. 
את  יקבל  לא  מנדלבליט  אביחי  לממשלה  היועמ"ש  אם 
כתיק   1000 תיק  את  להגדיר  המסתמנת  המשטרה  המלצת 
אמונים,  והפרת  מרמה  של  הסל  בסעיפי  רק  ויסתפק  שוחד, 
הביטנים והאמסלמים ימשיכו לדרוש את הישארותו של ראש 
בטוח  לא  הפוליטיים.  רק  ולא  התיקים,  מרובה   – הממשלה 
ששרי הליכוד שממתינים על הקווים, יוסיפו לסבול בדומייה.

חקירת  של  המטבל  את  הזה  הסלט  לכל  מוסיפים  כאשר 
הצוללות – במסגרתה יועציו האינטימיים ביותר ננעלים בחדרי 

בית ספר לפוליטיקה

היסוד הנפשי

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

נחיתת התנצלות. שר הפנים דרעי בישיבת סיעת ש"ס
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"כחלון הורגל שכל מה שהוא מבקש 
בקואליציה הזאת – מתקיים", אומר 
דרעי, "הוא צריך להבין שגם לנו יש 

קווים אדומים ולקדם עבורנו את 
פסקת ההתגברות לחוק הגיוס. 

צריך להתחיל לדבר איתו, בשפה 
הרבה יותר ברורה, בנחרצות ולא 

בשתדלנות"

בכמה סיבובים משפטיים של וינרוט 
בשנות השיא שלו כפרקליט )נבחרי( 

המדינה, טיעון היעדר הכוונה 
הפלילית חילץ בשלום כמה וכמה 

אישי ציבור. כפי שהיסוד הנפשי של 
דרעי ייבחן רק בעיני המצביעים, 

כך טיעוניו של נתניהו יעמדו לבסוף 
למבחן החוקרים והפרקליטים

החקירות, החששות )או הציפיות, תלוי בעיני המתבונן(, רק 
הולכים ומעצימים. בליכוד חשים זאת, גם בקרב השותפים 
הקואליציוניים שלא תלויים כשריו בחסדיו - ולפיכך חשים 

הרבה יותר בנוח בממשלה. 
משטרה  המלצת  ארוכה.  הדרך  אישום  כתב  שיוגש  עד 
אפשרית  חקיקה  כל  תקדים  משטרתיים,  מקורות  פי  )שעל 
כתב  הגשת  על  יועמ"ש  החלטת  לאחריה  תגרור  מגבילה(, 
לפחות שנה  להימשך  – מה שצפוי  לשימוע  בכפוף  אישום 
יוסיף  וידעך,  ילך  רק  נתניהו  הזאת,  בשנה  מהיום.  תמימה 
רצונו,  נובע  ומכאן  ממנו,  טוב  זאת  מי שמבין  אין  וייחלש. 

המאוד לא כמוס, ללכת לבחירות, טרם הבשלת החקירות.

סיבוב מסוכן
הכנסת  חברי  איך  להבין  קשה  הזאת,  השבירה  במציאות 
החרדים מתעסקים בזוטות כמו קרב-רב על תפקיד סגן יו"ר 
הכנסת ומלחמות הקלטות. אפילו אופטימיסט מושבע כדוד 
שקולה  טרומית,  בקריאה  חוק  הצעת  העברת  שכל  ביטן 
מלא  בפה  השבוע  הודה  הגביר,  בת  של  כנדוניה  בעיניו 

שבנושא הגיוס – אין תזוזה.
ההצעה להחיל את פסקת ההתגברות באופן פרטני על חוק 
שטוען  כחלון,  משה  ידי  על  הסף  על  נדחתה  בלבד,  הגיוס 
העת  הקואליציוני.  ההסכם  במסגרת  לכך  התחייב  לא  כי 
מלא-מלא  כלים  לסל  ייחל  כשכחלון  אז,  הייתה  להחתים 
לפתרון מצוקת הדיור, ולצורך כך גייס את כל משאביו. אבל 
לא בוכים על חלב שנשפך, אם כי על דיו שניגר כדם בהחלט 
החרדי  הקצין  השבוע  שהוכיח  כפי  הדין,  את  לתת  אפשר 

יהודה גליקמן.
חברי  לפני  עומדות  משהו,  לא  ושתיהן  אפשרויות,  שתי 
ושימור  ההתגברות  פסקת  העברת  האחת,  החרדים.  הכנסת 
מחדש  וגלגולו  מתוקן  חוק  העברת  האחרת,  שנפסל.  החוק 
לפתחו של בג"ץ, שמן הסתם יפסול אותו שוב בשל פגיעה 
בערך השוויון. הסכנה באופציה השנייה שהועדפה בתחילה 
ודאות  כל  שאין  היא  התורה  יהדות  מח"כי  כמה  ידי  על 
שההליך בבג"ץ יימשך כשנה ומחצה. בהסתמך על פסיקות 
העבר עלול בג"ץ להכריע במהירות, ולפסול את החוק בתוך 
תהיה  במליאה. המשמעות  אישורו  מיום  חודשים  כשלושה 

– הליכה למערכת בחירות שסוגיית הגיוס עומדת במרכזה.
כאשר  קורה  מה  קדנציות  שתי  לפני  לראות  נוכחנו  כבר 

חקיקת הגיוס נגררת עד לישורת האחרונה. יאיר לפיד שלא 
ומפזר  סיבוב  באותו  מחכה  ייעודי,  להיות  זה  מה  שכח 
מסמרים ושמן על הכביש. כל יום שעובר ומקרב את מועד 
לאותו  הגעתנו  את  מאיץ  נתניהו,  נגד  האישום  כתב  הגשת 

סיבוב מסוכן. 
כחלון  חסומות.   – החוק  לתיקון  הדרכים  כל  להיום  נכון 
מסרב להרים יד בעד פסקת ההתגברות, ליברמן מעדיף את 
פסקת ההתגברות ומסרב לניסוח מתוקן של חוק גיוס מעודכן 
שיציג אותו כמי שנכנע לדרישות החרדים עוד יותר מקודמו 
יעלון. היה לו די והותר מהעובדה שבתקופתו הוחלו תקנות 

עדיפות.
השיגה  לא  השבוע,  לכחלון  וליצמן  גפני  של  המשלחת 
את מטרתה, לעת עתה, אולי גם בשל העובדה שניתן פומבי 
לפגישה עצמה וגם לתוכנה. מי שלא הצטרף למשלחת היה 
צריך  כחלון  מול  שההליך  שסבור  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
להתנהל אחרת. הוא הציע השבוע לא לשלוח למשרד האוצר 
חברים מהמליאה ומשולחן הממשלה, אלא לשגר את אריאל 
תיקון  שהליך  יבין",  שהוא  "ככה  לכחלון  שיסביר  אטיאס 
מזורז ללא פסקת הגבלה, עלול להביא לפסילה מהירה של 
בג"ץ ומיקוד מערכת הבחירות בסוגיית הגיוס – מה שישרת 

במישרין את היריב הגדול על קולות המרכז, יאיר לפיד.
אם  לכחלון.  גם  כך  אם  רלוונטית  הנפשי  היסוד  שאלת 
ידי חבריו בליכוד,  "הכייס המנומס", כפי שכונה בעבר על 
על  יפלו  ההסברים  אז  כי  גיוס,  חקיקת  לקדם  מעוניין  אכן 
אוזניים קשובות. אלא שישנה גם ההיתכנות שכחלון, בדרכו, 
מעוניין להגיע לבחירות מעמדת האיש שלא נתן לחרדים את 
בהסברה  ולא  ברורה  בהבהרה  להגיב  יש  ולכך   – מבוקשם 

נעימה.
ולנהל  להפסיק  יש  כחלון  מול  המגעים  סבור שאת  דרעי 
מבקש  שהוא  מה  שכל  הורגל  "כחלון  שתדלנות.  מעמדת 
בקואליציה הזאת – מתקיים. הוא צריך להבין שגם לנו יש 
לחוק  ההתגברות  פסקת  את  עבורנו  ולקדם  אדומים  קווים 
יותר  הרבה  בשפה  איתו,  גם  לדבר,  להתחיל  צריך  הגיוס. 
אריה  ש"ס  יו"ר  אומר  בשתדלנות",  ולא  בנחרצות  ברורה, 

דרעי.
איך אתה יכול ללכת עד הסוף, כאשר הליכה על הסף עוד 
עשויה להוביל לבחירות – בשעה שש"ס מתנדנדת על אחוז 

החסימה, שאלתי.
קצר.  במשפט  דרעי  השיב  בירור",  שייעשה  "אדרבה, 

אדרבה, תן בליבנו.

"ככה שהוא יבין". כחלון. צילום: אוהד צויגנברג 
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

 עימות במועצה: "משדלים 
ילדים לשמור שבת"

המועמד מסית: "לא נהפוך לבית שמש"

הרצליה

נתניה

סערה במועצת עיריית הרצליה: חבר מועצת 
השבוע  העלה  פישר  יריב  מרצ  מסיעת  העיר 
חב"ד  חסידי  יורשו  לא  לפיה  לסדר  הצעה 
העיר.  ברחבי  תפילין  להנחת  דוכנים  להעמיד 
פישר טען ל"שידול" ילדים קטנים לשמור שבת 
החינוך  את  הולם  לא  זה  וכי  תפילין,  ולהניח 
החרדים  המועצה  חברי  לילדיו.  מעניק  שהוא 
חבר  הגיב  בהרצליה",  תגור  אל  "אז  הזדעקו, 

המועצה מש"ס אבי ברדה.
הצעתו של פישר נדחתה כמעט פה אחד על 
העיר  ראש  בראשות  העירונית  הקואליציה  ידי 
משה פדלון. מאבקי הדת בעיר צצים בכל ישיבת 
יריב  המעוצה  חברי  של  נוכחתם  בשל  מועצה 
דרך  מסיעת  סטרוגו  תמיד  ועו"ד  ממרצ  פישר 
הנפיצים  הנושאים  את  מעלים  השניים  חדשה. 

לסדר היום, אך אלו נדחים לרוב.
סגירת  על  העיר  ראש  של  דרמטית  החלטה 
נזעמות  תגובות  גררה  בשבת  טעם'  'טיב  סניף 
העיר  מועצת  ובישיבת  החילוני,  הקול  מצד 
חופשית"  "הרצליה  של  פעילים  מספר  הגיעו 
בשבת  כן  כמו  העיר.  ראש  החלטת  על  למחות 
מול  חילונים  פעילים  הפגנת  נערכה  האחרונה 

טיב טעם נגד החלטת ראש העיר.

פיירברג  מרים  נתניה  עיריית  ראשת  בעוד 
כמה  ישנם  מורכב,  משפטי  בהליך  נמצאת 
הטוענים לכתר בבוא היום. מועמד בולט שהחל 
מוטי  אל"מ  הוא  מהרגיל  מוקדם  הקמפיין  את 

הוד, לשעבר מנכ"ל העירייה.
החרדים  תמיכת  את  לקבל  שמצפה  הוד, 
השבוע  פלט  תתמודד,  לא  ופיירברג  במידה 
לקבל  בסיכוייו  פגעה  הנראה  שככל  הצהרה 
נתניה  את  להפוך  אתן  לא  "אני  תמיכתם:  את 
הללו  הדברים  לא".  אופן  בשום  שמש,  לבית 
באים ללא תקרית חריגה או תלונות כל שהן על 
התחרדות העיר, כך שגורמים חרדים תוהים מה 
הוביל את מוטי הוד לפתוח את הנושא הרגיש 

ללא סיבה מוצדקת. 
נוספים:  למועמדים  התייחס  אף  הוד  מוטי 
בגלל  להודיע  החוששים  מועמדים  "ישנם 
אני  תנאי!  על  מועמדים  הם  פיירברג,  הגברת 
נילחם מלחמת חורמה  ואנשיי  ואני  לא חושש, 
בשחיתות הציבורית. איני חושש מאף אחד, לא 
בכירים  עובדים  ולא  עבריינים,  לא  על,  קבלני 
אשלח  אותם  וגם  פיירברג  הגברת  סביב  שהיו 
הביתה, כל מי שהיה שם בצמרת. הם לא ראו? 
לא שמעו? התרכזו סביבי אנשים חדשים לגמרי, 
ישרים, בעלי כושר ביצוע, ויחד אתם נחזיר את 
נתניה לימיה הטובים ונפזר את העננים הקודרים 

מעל נתניה".

לפיה  דרעי,  אריה  ש"ס  יו"ר  של  הודעתו 
רשות העיר בית שמש תינתן פעם נוספת לראש 
הוציאה   - ש"ס  נציג  אבוטבול  משה  העיר 
ראשי  משלוותם.  התורה'  ב'דגל  בכירים 
להצהרתו  בפומבי  הגיבו  לא  אמנם  התנועה 
השבוע  אמר  מהם  אחד  אך  ש"ס,  יו"ר  של 
ל'קו עיתונות': "הצהרות לחוד ומעשים לחוד, 
כוחה המספרי של 'דגל התורה' מצדיק תמיכה 
חרדית מלאה במועמד התנועה לראשות העיר, 
המועמד  'דגל'  איש  מכריז  כעת,  יהיה".  וכך 
הרוחות:  את  המלהיטה  הצהרה  מונטג  משה 
משה!"  או  משה  יהיה  הבא  העיר  "ראש 

)אבוטבול או מונטג(
ממתינה  התורה'  'דגל  ראשי  של  לפתחם 
המועמד.  זהות  בדבר  הקשות  ההכרעות  אחת 
שני בולדוזרים טוענים לכתר, מן הצד האחד 
תיק  מחזיק  גרינברג  שמואל  העיר  ראש  סגן 
תחבורה, מנגד משה מונטג מחזיק תיק תכנון 

של  מרשים  עבר  מציגים  השניים  ובניה. 
העיר.  תושבי  למען  ענפה  ופעילות  עשייה 
חשיפת 'קו עיתונות' על כוונתו של אבוטבול 
לפרוש מהמרוץ במידה ומשה מונטג יתמודד 
התורה'  'דגל  בין  הקרב  את  פתחה  לראשות, 
לש"ס. היה זה ח"כ יעקב אשר שזעם בשיחה 
'קו עיתונות' על התערבותו של אבוטבול  עם 

בעניינה הפנימיים של 'דגל התורה'.
למרות זאת, יוצא השבוע מונטג ומחזק את 
דברי ראש העיר: "בשנים האחרונות נוצרה ביני 
לבין אבוטבול מערכת יחסים מצוינת על בסיס 
אמון הדדי. אבוטבול, כרה"ע, נתן לי סמכויות 
באמון מלא וללא הגבלה, כל מי שעובד אתו 
באמונה מרגיש את זה, להבדיל מכאלה שלא 
עושים כלום. אני מודה לאבוטבול על האמון 
לא  ואני  בי בעצם הצהרתו. מאחר  נתן  שהוא 
איש פרטי, ב'דגל התורה' יוחלט מי יהיה נציג 

התנועה כמועמד לראשות העיר". 

"ש"ס  מונטג:  אמר  נט'  ל'שמש  בראיון 
לאבוטבול  שיש  למרות  קטנה,  מפלגה  היא 
כי  אני מאמין  הקואליציה,  סיעות  תמיכה של 
לאבוטבול מכלול שיקולים ואחריות ציבורית 
אתמודד  אני  אם  ולתפיסתו,  מכהן  כרה"ע 
האוכלוסיות  כלל  על  אשמור  העיר,  לראשות 
אני  שאם  היא  שלו  ההצהרה  משמעות  בעיר. 
אתמודד הוא לא יתמודד ואם גרינברג יתמודד 

צריך לשאול אותו". 
ההחלטה  שאמרתי,  "כפי  הוסיף:  מונטג 
והפוליטיקאים  התורה  גדולי  אצל  תתקבל 
בקרב  יודעים  שאנחנו  כמו  הארצית,  ברמה 
עד  מתקבלות  ההחלטות  החרדי  הציבור 
עדיף  אולם,  הרשימות.  הגשת  לרגע  וסמוך 
שההחלטות יתקבלו מהר בכדי שהעיר תמשיך 

בעשייה וישכון שקט".

בחיפה  החרדית  הנציגות  ראשון:  פרסום 
יוכל  העת  שבבוא  משמעותי  מועמד  מחפשת 
יונה יהב בראשות  להחליף את ראש העירייה 
ליהב  התורה'  'דגל  בין  הנתק  חיפה.  העיר 
נראה כאל חזור, ובמפלגה הליטאית שואפים 
לצרף את ש"ס ו'אגודת ישראל' לחזית אחידה 
בכירים  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו  מולו.  במאבק 
ב'דגל התורה' נפגשו עם דמויות משמעותיות 
שמבין  לאחר  יהב,  את  להחליף  שבכוחן 
המועמדים שהוצגו עד כה טרם נרשם מועמד 

בעל סיכוי גבוה המיוחד.
אלפר  מיכי  העיר  מועצת  חבר  עם  בשיחה 
היושב כיום באופוזיציה בשל נתק ממושך מול 
יהב, הוא מאשר כי רק המועמד בעל הסיכויים 
הגבוה יקבל את תמיכת החרדים. לדבריו, גם 
עד  הצטרף  שלא  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
יצטרף למועמד  יהב,  'דגל' ביונה  כה למאבק 
העיר  ראש  את  לנצח  בכוחו  יש  כי  שיוכיח 

המכהן: "יש כמה שמות על הפרק, אלו יודיעו 
כמה  בעוד  רק  להתמודדות  הצטרפותם  על 

חודשים", אומר אלפר.
ממפלגתו  העיר  ראש  מ"מ  הודיעה  השבוע 
תוצב  ולא  במידה  כי  אלמוג  חדווה  יהב  של 
של  ברשימתו  השלישי  או  השני  במקום 
על  מולו  תתמודד  כי  סיכויים  שיש  הרי  יהב, 
על  אמרה  היא  הדברים  את  העיר.  ראשות 
רקע השמועות על קרע בין ראש העיר לבינה, 
אותה  להציב  בכוונתו  שאין  כך  בעקבות 

במקומות הראשונים ברשימה.
ממקורביו  עציוני,  דוד  המועמדים:  ובזירת 
צפוי  כחלון,  משה  האוצר  שר  של  הבולטים 
האוצר  את משרדו של שר  אלו  בימים  לעזוב 
החיפאית.  הבחירות  למערכת  כניסתו  לקראת 
שר  תמיכת  את  ולקבל  להתמודד  צפוי  עציוני 

האוצר, תושב חיפה בעצמו. 
עציוני החל את מסע הבחירות עוד בהיותו 

עם  שיחות  בסדרת  החל  כאשר  השר,  עוזר 
השריפות  גל  לאחר  בחיפה.  וגורמים  תורמים 
הקשר  לאיש  עציוני  את  כחלון  מינה  בחיפה 
של תושבי העיר עם המשרד, ובהמשך אף ניתן 
נוף  יפה  בחברת  כדירקטור  לשמש  אישור  לו 
תאוצה  תצבור  מועמדותו  אכן  אם  החיפאית. 
– הוא עשוי לקבל את תמיכת החרדים ולזכות 

בראשות העיר.
את  להחליף  המאבק  את  שמוביל  אלפר, 
טובת  "אם  עיתונות':  ל'קו  אמר השבוע  יהב, 
הראוי  מן  היה  ליהב,  חשובה  הייתה  העיר 
שהיה מודיע כי לא יתמודד וכי הוא מעביר את 
ורענן, אתה מכיר חברה  השרביט לכוח צעיר 
שמחזיקה מנכ"ל בן 75 יותר מ-14 שנה? יהב 
הילדים  עם  קצת  להיות  הביתה  ללכת  צריך 
ולהשאיר את העיר לכוח צעיר ורענן, אין רב 
יהב  יונה  של  הפתק  את  לשים  שיתיר  אחד 

בקלפי".

ת שמש
בי

חיפה

מונטג: "ראש העיר הבא - משה או משה"

 'דגל' נגד יהב: "המועמדים שהוצגו אינם רלוונטיים"

בעוד בש"ס מחשקים את ראש העיר משה אבוטבול, לאחר שהודיע כי הוא עשוי לוותר 
על ההתמודדות לטובת משה מונטג מ'דגל', מונטג ממשיך באותו קו ומודיע: "מודה 

לאבוטבול על האמון, אם אני אתמודד הוא לא יתמודד"

הנציגות החרדית פועלת לאיחוד השורות ולאיתור מועמד שיביס את יהב  אלפר: "אין רב שיתיר 
לשים את הפתק של יהב בקלפי"  כפי שפורסם לראשונה ב'קו עיתונות', מועמדות מקורבו של 
שר האוצר, דוד עציוני, צוברת תאוצה, והוא עשוי לזכות בתמיכת החרדים  גם חדווה אלמוג 

ממפלגתו של יהב שוקלת להתמודד

נציג ש"ס יערוק וירוץ ברשימתו של יוני מזרחי
פרסום 

ראשון

פרדס חנה
בחירות בשבוע הבא

ביום  להיערך  צפויות  מוקדמות  בחירות 
בשל  כרכור,  חנה  פרדס  במועצת  הקרוב  ראשון 
חיים  המועצה  ראש  של  הפתאומית  התפטרותו 
וההתפטרות  במידה  בריאותיות.  מסיבות  געש 
נערכות  שלא  הרי  לבחירות,  שנה  בתוך  נעשית 
אחד  בוחרים  המועצה  וחברי  מיוחדות,  בחירות 

מביניהם שיחליף את ראש המועצה המתפטר.
המועצה,  חברי  בקרב  המיוחדות  הבחירות 
–במסגרת  הבא  ראשון  ביום  להתקיים  צפויות 
חברי   15 יצביעו  אז   – כאמור  מיוחדת  ישיבה 
רוצים  שהם  למועמד  חנה-כרכור  פרדס  מועצת 
עד  המועצה,  בראשות  הקרובה  בשנה  לראות 
בעוד  שייערכו  המקומיות  לרשויות  הבחירות 

כשנה.

עין עילית
מודי

 יו"ר ש"ס יוחלף בפעיל התנועה

עילית  מודיעין  העיר  שידעה  השקט 
בשלושת מערכות הבחירות הראשונות, הופר 
על  העיב  לא  הדבר  אמנם   ,2013 בבחירות 
העיר  למועצת  אך  העיר,  ראש  של  בחירתו 
אז  עד  היו  שלא  רשימות  שלוש  התמודדו 
חרדים  היהודי,  הבית  העיר:  החרדי של  בנוף 
תורה'  'בני  אנשי  הצליחו  מתוכם  תורה.  ובני 
כי  חושפים  אנו  כעת  העיר,  למועצת  להיכנס 
'חרדים'  רשימת  את  שהריץ  מי  מזרחי,  יוני 
וכמעט זכה במנדט, צפוי להריץ שוב רשימה, 
העירייה,  מתוך  משמעותי  כוח  עם  הפעם  אך 
שתיים  מספר  חסידי,  גולן  העיר  מועצת  חבר 

ברשימת ש"ס שיצטרף לרשימתו.
מאבק  את  שנים  במשך  הוביל  מזרחי  יוני 
מאבק  לצד  עילית,  מודיעין  בעיר  האפליה 
במהלך  גוטרמן.  יעקב  העיר  בראש  עיקש 

המרא  מצד  בצורה  בחומה  נתקל  אף  השנים 
דאתרא הגאון רבי מאיר קסלר שניסה בכל דרך 
העיר.  למועצת  מזרחי  של  ריצתו  את  לבלום 
מועמדותו  את  מזרחי  הסיר   2008 בבחירות 
ברגע האחרון בשל לחצים ואיומים, ובבחירות 
2013 הצליח לגרוף כמה מאות קולות, אך אלו 

לא הספיקו על מנת להיכנס למועצת העיר.
ש"ס  נציג  כי  עיתונות'  'קו  חושף  כעת, 
מהתנועה  יערוק  חסידי  גולן  העיר  במועצת 
העיר  במועצת  החדשה.  הרשימה  לטובת 
סגן   – ש"ס  מטעם  נציגים  שני  כיום  חברים 
ל'קו  חסידי.  וגולן  עמר  אבנר  רה"ע  ומ"מ 
למועצת  תתמודד  הרשימה  כי  נודע  עיתונות' 

העיר ותתמוך ביעקב גוטרמן לראשות העיר.
מפלגת 'יחד' של אלי ישי שקיבלה בבחירות 
עילית,  במודיעין  קולות  כ-800  הארציות 

העיר.  למועצת  רשימה  הנראה  ככל  תריץ  לא 
למרות זאת, רשימתו של מזרחי תהיה עצמאית 
גולן חסידי משמש  'יחד'.  ללא קשר למפלגת 
התורה'  'אוהל  תורה  תלמוד  כמנהל  במקביל 
בעיר ונחשב לדמות מוכרת. מקורביו אומרים 
כי מדובר באיש עשייה ואת כוחו בש"ס הוא 

לא ממצה כפי יכולתו.
בשיחה עם גולן חסידי הוא מכחיש וטוען כי 
זה הוא מרשה  היו דברים מעולם". לצד  "לא 
זה  "בשלב  ש"ס:  על  ביקורת  למתוח  לעצמו 
אני ממתין שמישהו מש"ס יתייחס אליי". יוני 
"אני כפוף לרבני העיר  מזרחי הגיב לדברים: 
ואעשה מה שיורו לי. מבחינתי המצב הנוכחי 

הוא המועדף והטוב ביותר".

חיזוק משמעותי לרשימה העצמאית של הלוחם באפליה, אליו צפוי להצטרף 
מספר 2 בסיעת ש"ס המקומית, גולן חסידי  מזרחי: "אעשה מה שיורו לי 

רבני העיר"
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טבריה

חדרה

בית שאן
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להיערך  צפויות  טבריה  לרבנו  הבחירות 
ביום שני הקרוב. קרב הרבנות הפך עד מהרה 
במועצת  היהודי'  'הבית  נציג  פוליטי.  לקרב 
לבג"ץ  השבוע  עתר  טרבלסי  רפאל  העיר 
ועדת  פסילת  בשל  זאת  הבחירות,  הליך  נגד 
הבחירות את מועמדותו של הרב שלמה דידי, 
שהיה  ומי  טבריה  בעיר  המוכרים  מהרבנים 
מועמד בולט לתפקיד רב העיר, לטענת ועדת 
העובדה  בשל  נפסלה  מועמדותו  הבחירות, 

שאינו מחזיק בתעודת כושר לרב עיר.
תיפסל  דידי  הרב  של  ומועמדותו  במידה 
גם בבג"ץ, הרי שהרב משה בוחבוט מועמדה 
לבעל  יהפוך  התורה  חכמי  ומועצת  ש"ס  של 
הבחירות.  את  לנצח  הגדולים  הסיכויים 
צפוי  לבג"ץ  העתירה  את  שהגיש  טרבלסי 
טבריה  בעיר  הפגנה  הקרוב  במוצ"ש  לערוך 
נגד הליך הבחירות ובעד מועמדותו של הרב 

דידי.
לפסול  הבחירות  ועדת  להחלטת  בתגובה 
טרבלסי:  אמר  דידי  הרב  של  מועמדותו  את 
את  חיזקה  שרק  מראש  ידועה  החלטה  "זו 
טענותיי בתביעת הבג"ץ שהגשתי  דרך עו"ד 
אשי דל. מדובר בוועדת בחירות מכורה מראש 
ומזוהה פוליטית. לא סביר שאחרי חוות הדעת 
של פרופסור עו"ד אביעד הכהן שקבע שהרב 
להתמודד  התנאים  בכל  עומד  דידי  שלמה 
ותחליט  הועדה  תבוא  העיר  לרב  ולהיבחר 

בניגוד לחוות הדעת של פרופ' הכהן".

העיר  מועצת  חבר  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
העיר  ראש  של  מהקואליציה  שהודח  דרי  יניב 
להכריז  שוקל  האחרונה  בעת  גנדלמן  צביקה 
ניהלו  השניים  העיר,  לראשות  התמודדותו  על 
הסמכויות  לנטילת  עד  ברשת  מתוקשר  עימות 
כי  ואמר  דרי עצמו לא הכחיש  והתיקים מדרי. 
אכן מופעלים עליו לחצים מתושבים להתמודד: 

"כשיהיה לי מה להצהיר אצהיר", אמר.
הפוליטית  עתידה  את  השוקל  נוספת  דמות 
היא אורלי יחזקאלי, תושבת העיר, אשת ליכוד, 
במשרדים  בכירים  בתפקידים  שכיהנה  ומי 
והגליל,  הנגב  הבריאות,  הקליטה,  שונים: 
לא  עדיין  דרי  כמו  היא  ועוד.  פנים  ביטחון 
כי  הכחישה  לא  אך  התמודדותה,  על  הכריזה 
אשקול  להתמודד,  לחצים  עליי  "יש  תתמודד: 

זאת ואכריז". אמרה.

עם  החל  שאן  בית  העיר  לראשות  המרוץ 
נצחונו של רפי בן שטרית שניצח את סגן השר 
קמפיין  מנהלים  אופוזיציה  אנשי  לוי.  ז'קי 
מאסיבי נגד ראש העיר ומכהן ומכריזים כי בעוד 
שנה יחליפו אותו. כפי שנחשף ב'קו עיתונות', 
הליכוד  של  בפריימריז  לנצח  שסיכוייו  לוי, 

קלושים, יתמודד מול בן שטרית.
יו"ר  הוא  נוסף  פוטנציאלי  מתמודד 
חזי חריב. כעת, מכריז ראש העיר  האופוזיציה 
"כבר  ליריביו:  ועונה  מלחמה  שטרית  בן  רפי 
יו״ר  חריב,  חזי  מולי?  מתמודד  מי  החלטתם 
האופוזיציה מבין כבר היום שראש עיר הוא לא 

יהיה, גם לא בגלגול הבא".
בן שטרית הוסיף לעקוץ את יריביו: "כל מי 
הדרמטית  המהפכה  את  רואה  בראשו  שעיניו 
בכל התחומים בעיר. חריב, שכבר 4 שנים מבכה 
את מר גורלו, לא רואה לא שומע לא מבין ולא 
ושלח  פטרונך  ואת  אותך  הקיא  הציבור  יודע. 
באוקטובר  ב-30  הביתה.  פנים  בבושת  אתכם 
אתכם  נצחנו  השנאה.  חומות  את  לכם  נרסק 

בעבר וננצח אתכם גם בעתיד".

 אוהד: "אם אפסיד בסקר אפרוש מהמרוץ", 
גרינברג: "אתמודד עד הסוף"

שני מועמדים פוטנציאלים הודיעו עד כה על 
שאיפתם להחליף את ראש העיר פתח תקווה 
העיר  מועצת  חבר  גרינברג  רמי   – המכהן 
מי  אהד  ואורי  הליכוד,  וחבר  מהאופוזיציה 
שכיהן לתקופה קצרה כראש עיר והיום משמש 
תקוואית  הפתח  האופוזיציה  מועצה.  כחבר 
איחוד  כדי  עד  ברוורמן,  את  להחליף  נחושה 

מועמדים למען המטרה.
לא  שהכריז  אהד  אורי  העיר  מועצת  חבר 
אחת כי יתמודד לראשות העיר, הודיע השבוע 
כי ייערך סקר בקרב חברי האופוזיציה מי בעל 
הסיכויים הגבוה להחליף את ברוורמן: "אוותר 
במירב  יזכה  וגרינברג  במידה  מועמדותי  על 
הקולות", אמר אהד. "החשיבות של להחליף 
את ברוורמן יותר חשובה מהאגו הפרטי שלי", 

הוסיף.
טלפוני  סקר  להיערך  צפוי  הקרוב  בחודש 
נשאלים,  כ-500  עם  אהד  של  ביוזמתו 
חברי  מבין  עליהם  המועדף  המועמד  מי 
פנימיים  מסקרים  העיר.  לראשות  האופוזיציה 
רמי  המועצה  חבר  כי  נראה  כה  עד  שפורסמו 
גרינברג מוביל מבין השניים בקרב והוא מגיע 
לתוצאה עדיפה יותר מול ברוורמן. בשיחה עם 
'קו עיתונות' מצהיר גרינברג כי הוא הולך עד 

הסוף ואין בכוונתו לפרוש.
בין המועמדים שצריך להתאחד  "יש הבנה 
להחליף את ברוורמן", אומר גרינברג. לדבריו, 
מקרב  ראשית  דו  ומועמדות  פיצול  יהיה  "לא 
ומתקדם  מוביל  רץ,  אני  האופוזיציה,  חברי 
בקמפיין קדימה וכולם מצטרפים אליי לעשות 

חזקה  אלטרנטיבה  ולהציב  בעיר  מהפכה 
להתנהלות הקלוקלת של ברוורמן".

במועמדותו,  החרדית  לתמיכה  באשר 
ויהדות  ש"ס  מודאג.  להיות  אמור  גרינברג 
ולדברי  מברוורמן,  תופינים  קיבלו  התורה 
רבים  בתפקידים  מדובר  בעירייה  גורמים 
ביחס לגדלם המספרי: "ברוורמן מנסה לקנות 
על  אתם  ולסגור  מוקדם  בשלב  החרדים  את 
גרינברג  אך  הגורם,  טוען  מוקדמת",  תמיכה 
לי אינטרס לפצל  לא מתרגש מהדברים: "אין 
את הכוח החרדי, יש לי אינטרס אחד לשרת את 
כי  יוכיחו  התושבים  אמת  ובזמן  העיר  תושבי 

אני האלטרנטיבה האמיתית לברוורמן".

מחזיק  מי מהם  סקר  ייערך  כך  ולצורך  קולות,  מפיצול  להימנע  מקווים  האופוזיציה  מועמדי  שני 
בסיכוי גבוה יותר להדיח את ברוורמן  גרינברג ל'קו עיתונות': "אין לי אינטרס לפצל את הכוח 

החרדי. לא יהיה פיצול באופוזיציה"

ירושלים

קווה
פתח ת

רמלה

אמנם  ירושלים  העיר  לראשות  הבחירות 
'התעוררות'  סיעת  יו"ר  הודעת  אך  בתחילתן, 
עופר ברקוביץ על פרישת הסיעה מהקואליציה 
והתמודדותו לראשות העיר, פתחה את מערכת 
הבחירות הנפיצה מוקדם מן הרגיל, ובמקביל 
סיפקה סיבה לעימות בין מפלגות הקואליציה 
בשאלה: "מי יירש את תפקיד הסגן בשכר" בו 

החזיק עופר ברקוביץ.
לאחר מתיחות ממושכת ומריבה מתוקשרת 
עופר  לסגנו  ברקת  ניר  העירייה  ראש  בין 
השכונות  הסכם  עמד  שבמרכזה  ברקוביץ, 
סיעת  כי  ברקוביץ  הודיע  לחרדים,  ברקת  בין 
כי  והכריז  מהקואליציה  פורשת  התעוררות 
יתמודד לראשות העיר. ברקוביץ הוא המועמד 
יתמודד  כי  שהודיע  סלמן  אבי  אחרי  השני 
אך  יתמודד,  וברקת  במידה  גם  לראשות 
שמחזיק  הראשון  המשמעותי  המועמד  הוא 
יחד  ירושלמים.  אלפי  בקולותיהם של עשרות 
החרדים  תמיכת  את  לקבל  סיכוייו  זאת,  עם 
שניהל  הקמפיין  לאור  זאת  במיוחד,  קלושים 

נגד הסכם השכונות עם החרדים.
החזיק  ברקוביץ  הסגן.  לשאלת  וכעת, 

לאופוזיציה,  מעברו  עם  בשכר.  סגן  בתפקיד 
אך  הנכסף.  לתפקיד  עיניים  לוטשים  רבים 
בתפקיד  להחזיק  יכול  אחד  רק  כי  מתברר 
המלא בשכר באופן חוקי, לאחר שסגן בשכר 
ניתן למינימום זמן של 28 חודשים. כך שחבר 
המועצה ישראל קלרמן )יהדות התורה( שכיהן 
בתפקיד במחצית הראשונה של הקדנציה, הוא 

היחיד שזכאי לקבל את התפקיד. 
את  לקבל  דורשים  בש"ס  זאת,  למרות 
התפקיד גם לו זה יהיה סגן בתואר בלבד. גורם 
"יהדות  עיתונות':  ל'קו  אומר  במפלגה  בכיר 
סיבה  שום  אין  סגנים,  בשני  מחזיקה  התורה 
שהיא תקבל את התפקיד, ש"ס מחזיקה בסגן 
אחד, כעת אנו דורשים לקבל את הסגן השני". 
לראש  דרעי  ש"ס  יו"ר  בין  הקשר  לדבריו, 
להוביל  עשוי  לאחרונה  ברקת שהתהדק  העיר 

להחלטה כי ש"ס תקבל את התפקיד.
מנגד, חבר מועצת העיר ישראל קלרמן מציג 
"מטבע  לסיעה:  חבריו  של  לזו  זהה  דרישה 
דורשים  כולם  שמתפנה  תפקיד  כל  הדברים 
התורה'  ל'יהדות  מגיע  הסגן  תפקיד  אותו, 
בת  סיעה  אנחנו  קואליציוניים.  מחישובים 

כך  בלבד,  חמישה  עם  ש"ס  בעוד  מנדטים   8
שהתפקיד מגיע לנו".

אחת  כל  טוענות  החרדיות  המפלגות  בעוד 
"שלי הוא". בכיכר ספרא עדיין לא בטוחים כי 
התפקיד יוענק לאחד מחברי הקואליציה. גורם 
וראש  ייתכן  כי  עיתונות'  ל'קו  מסר  בספרא 
המונה  ירושלמים  סיעת  את  לצרף  ירצה  העיר 
שלושה מנדטים ולהעניק לחברת המועצה פלר 
ל'קו  הגיבה  עצמה  חסון  התפקיד.  את  חסון 
האגו של  מריבות  כזה,  דיבור  "אין  עיתונות': 
ברקת וברקוביץ מזיקות לעיר, אנחנו המבוגר 
האחראי. אם תגיע בקשה להצטרף לקואליציה, 

נשקול אותה".
יהיה ח"מ  האם מי שיחזיק בתפקיד הנכסף 
של  לקואליציה  שהצטרף  ליאון  משה  העיר 
לפי  נשפוט  אם  הקדנציה?  באמצע  ברקת 
בעבר  הזדמנויות  כמה  לי  "היו  לא.  דבריו, 
מעוניין בתפקיד של  אינני  אבל  סגנות  לדרוש 
סגן ראש עיר בתשלום, אני מעוניין רק בעשייה 
תפקיד  בשום  מעוניין  ולא  ירושלים  למען 

אחר", מסר ליאון ל'קו עיתונות'.

 יו"ר ש"ס יוחלף בפעיל התנועה
פעיל התנועה מאור אשש קיבל הודעה על קידומו לתפקיד יו"ר הסיעה בעיר, במקום 

מיכאל דרעי  היו"ר המודח הודיע כי לעת עתה יישאר בש"ס
'קו  חשיפת  החלה?  הראשים  עריפת 
דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  לפיה  עיתונות' 
יקצץ בסמכויותיהם של נציגים בש"ס לקראת 
החלוצה  אותותיה.  נותנת   2018 בחירות 
בהפתעה  שם  רמלה,  העיר  היא  הראשונה 
הודעה  אשש  מאור  ש"ס  פעיל  קיבל  גמורה 
מהבחירות  החל  בעיר  ש"ס  ליו"ר  ימונה  כי 
היו"ר  דרעי  מיכאל  של  במקומו  הבאות, 

הנוכחי.
בכוונתו של יו"ר ש"ס דרעי להחליף נציגים 
בקדנציה  הסחורה  את  סיפקו  לא  אשר  רבים 
מתפקידו  ויפוטרו  יוחלפו  חלקם  האחרונה. 

והיתר ישובצו במקומות שונים ברשימה לפי 
רמת העשייה. מאור אשש שפעל רבות לטובת 
לטובת  הקדנציה  באמצע  בבחירות  ש"ס 
מיו"ר  מכתב  קיבל  וידל  מיכאל  של  בחירתו 

ש"ס המודיע לו על קידומו בתפקיד. 
בשיחה עם 'קו עיתונות' אומר אשש כי את 
המכתב קיבל באלול האחרון אחרי הבחירות 
כוחו:  בכל  לטובת ש"ס  פעל  אז  להסתדרות, 
את  לפרסם  החלטתי  אישיים  "משיקולים 

המכתב רק אמש". 
הסגן  תפקיד  את  לקבל  צפוי  אשש  מאור 
לא  זה  בשלב  במועצה.  כחבר  ולכהן  בשכר 

כחבר  לכהן  יישאר  דרעי  מיכאל  האם  ברור 
מועצה, אך לדבריו יישאר בתנועת ש"ס.

אשש הוסיף בדבריו ל'קו עיתונות': "לאחר 
8 שנים כפעיל התנועה והציבור בעיר שבהם 
שירתי את הציבור באמונה, התבשרתי שיו"ר 
חכמי  מועצת  עם  יחד  דרעי  אריה  התנועה 
התנועה  ליו"ר  אותי  למנות  החליטו  התורה 
בידי את  ולתת  עליי  ידיהם  ולסמוך את  בעיר 
כל הכלים והסמכויות הנדרשות להיות שליח 

ציבור בעיר באמונה שלמה".

 בש"ס דורשים תפקיד הסגן שפינה ברקוביץ. 
קלרמן: "חישובים קואליציוניים מזכים אותנו"

בעוד שני המועמדים החילוניים לקבל את תפקיד הסגן בשכר שפינה ברקוביץ מודיעים 
ל'קו עיתונות' כי אינם מעוניינים בו - הזירה החרדית גועשת  קלרמן דורש את התפקיד 

בהתאם לגודל הסיעה, אך עזרא בש"ס טוענים כי גם כך הם מקופחים

חשש: בג"ץ ידחה את הבחירות לרבנות
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ארי קלמן

בג"צ הוציא אתמול )ג'( צו על תנאי בעתירה 
ישראל,  משטרת  נגד  הכותל'  'נשות  שהגישו 
למורשת  והקרן  רבינוביץ'  הגר"ש  הכותל  רב 
הכותל, בו הוא מורה להם להשיב תוך 30 יום 

על שתי טענות מרכזיות.
השאלות עליהן נדרשים לענות הן: מדוע לא 
להתפלל  הכותל  נשות  של  זכותן  את  יבטיחו 
הכותל  של  הצפונית  ברחבה  הנשים  בעזרת 
את  ינקטו  לא  ומדוע  הפרעות,  ללא  המערבי 
המנסים  הגורמים  כנגד  הדרושים  הצעדים  כל 
לשבש את התפילות של נשות הכותל, ובכלל 
זה מדוע לא ירחיקו את 'הגורמים המפריעים' 
מגיעות  הכותל  שנשות  בזמן  הכותל  מרחבת 

למקום.
הוא  כי  המשפט  בית  הודיע  כך  בתוך 
מרחיב את הרכב השופטים משלושה לשבעה 
)לפחות( בעתירת נשות הכותל ושורת ארגונים 

נגד המדינה בעניין ביטול מתווה הכותל.
ל'קו  אומר  החרדיות  במפלגות  בכיר  גורם 

מדוע  להגיב  הדרישה  "עצם  כי  עיתונות' 
עם  פעולה  הכותל  ורב  המשטרה  ישתפו  לא 
חוצפה.  היא  הללו  הנשים  של  הפרובוקציות 
ובדרך  מאחר  רעות,  מבשרת  ההרכב  הרחבת 
כלל היא הקדמה לפסיקה 'ליברלית' בעייתית".

ואורלי  רוזנברג  שפירא  ריקי  הדין  עורכות 
הכותל  נשות  את  המייצגות  לחובסקי  ארז 
כי המסר המועבר למדינה  "יש לקוות  הגיבו: 
לפיו עליה להרחיק את כל הגורמים המפריעים 
מימוש  את  ומונעים  הכותל  נשות  לתפילת 
זכותן החוקתית לפולחן ברחבת הכותל יופנם, 
וכבר בראש חודש כסלו תוכלנה נשות הכותל 

להתפלל ברחבה הצפונית ללא הפרעות".
רוזנברג  שפירא  הדין  עורכות  הוסיפו  עוד 
את  להרחיב  בג"ץ  "החלטת  לחובסקי:  וארז 
מצביעה  הכותל  מתווה  בביטול  הדן  ההרכב 
בית  לפתחו של  העומדת  הסוגיה  על חשיבות 
בישראל  נשים  של  זכותן  שעניינה  המשפט, 
על  והשפעתה  בכותל  פולחן  וחופש  לשוויון 

זכותן לשוויון בכל מרחב ציבורי בישראל".

אבי רבינא

השבוע  גזר  אביב  בתל  השלום  משפט  בית 
על  מאסר  חודשי  חמישה  של  עונש  )שני( 
תנאי על הגאון רבי אברהם יוסף, לשעבר רבה 
עונש  מלבד  אמונים.  הפרת  בגין  חולון,  של 
 75 בסך  קנס  גם  יוסף  הרב  על  הוטל  המאסר, 

אלף שקלים. 
"בית  בד"ץ  את  שקידם  בכך  הורשע  הרב 
רב  בתפקיד  שכיהן  בעת  משפחתו  של  יוסף" 
העיר חולון, וכך בעת שכיהן כממלא מקום הרב 
הרב  חייב  המשפט,  בית  לפי  יהודה.  אור  של 
בעלי עסקים המעוניינים לקבל תעודת כשרות 
"מהדרין" של הרבנות, לעבוד רק עם בד"צים 
מסוימים ובהם בד"ץ "בית יוסף". כאשר בעל 

עסק שסירב - נשללה ממנו התעודה.
הנאשם  כי מעשיו של  נקבע  הדין  בהכרעת 
"הביאו לקידום גוף אחד שיש לו אינטרס לגביו 
המדוברות,  בערים  חופשית  תחרות  ולמניעת 
הפרטיים  הכשרות  בגופי  הן  פגעו  ומשכך 
האחרים, הן בבעלי העסקים והן בציבור צרכני 
חובת  הנאשם  חב  בעיקר  לו  אשר  הכשרות, 

נאמנות מתוקף תפקידו".
רבי  שהגאון  בעובדה  התחשב  השופט 
במסגרת  הסכים,  ה-68  בן  יוסף  אברהם 

ולא  הציבוריים  מתפקידיו  להתפטר  ההסדר, 
לשוב לזירה הציבורית במשך שבע שנים.

ובאופן  באשמה  כפר  עצמו  הרב  כי  יצוין 
תפיסתו  לפי  פעל  כי  וטען  הדברים,  הצגת 
ההלכתית ועל פי צו מצפונו, בהתאם למקובל 
הוא  העניינים  ניגוד  הדין.  בהוראות  ברבנות 
לביטול האישום  בלבד. ההגנה טענה  פורמלי 
בטענה להגנה מן הצדק, בין היתר בשל אכיפה 
בררנית, כביכול. אבל סגן נשיא בית המשפט, 
השופט צחי עוזיאל, דחה את הטענות והרשיע 

את הרב בשתי עבירות של הפרת אמונים.
נציגי  הודיעו  הדין,  הכרעת  לאחר 
טל  עו"ד  יוסף,  הרב  של  וסנגורו  הפרקליטות 
שבמסגרתו  טיעון  להסדר  הגיעו  כי  שפירא, 
מתחייב הנאשם להתפטר ממשרתו כרב העיר 
חוזר  בלתי  באופן  עצמו  להשעות  חולון, 
עד  הראשית  הרבנות  מועצת  כחבר  מתפקידו 
שלא  והתחייבות  הנוכחית  הקדנציה  לסיום 

להתמודד שוב על תפקיד זה. 
שלא  הרב  מתחייב  ההסדר,  במסגרת  עוד 
 7 למשך  כלשהו  ציבורי  תפקיד  על  להתמודד 
שנים מיום חתימת ההסדר. בכפוף לכך, הוסכם 
תנאי  על  מאסר  יכלול  לרב  שיינתן  העונש  כי 

וקנס של 75 אלף שקל.

חשש מהחלטת בג"ץ

ידונו  בג"ץ  שופטי  משבעה  פחות  לא 
ביטול  נגד  הכותל'  'נשות  של  בעתירתן 
ידי הממשלה  מתווה הכותל, שנעשה על 

לדרישת המפלגות החרדיות

יוסף התפטר מתפקידו   לאחר שהגאון רבי אברהם 
עליו  נגזרו  טיעון  הסדר  ובמסגרת  העיר  כרב 
קנס  שקל  אלף  ו-75  תנאי  על  מאסר  חודשי   5
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מאת: הילה פלאח

השבוע התקיימה לראשונה במחלקת טיפול 
נמרץ- יילודים בבית חולים שערי צדק, בדיקת 
אספקט  חברת  של   MRI למכשיר  פיילוט 
מערכת   .)Aspect Imaging( אימג׳ינג 
ה-MRI הייעודית להדמיית ילודים, מותאמת 
כן  ועל  ותינוקות,  פגים  של  הפיזי  לגודלם 

במחלקת  להימצא  יכולה 
שינוע  ומייתרת  הילודים 
הפגים הרכים ומצמצמת את 

משך הבדיקה.
 Embrace-ה המערכת 
בדיקת  ביצוע  מאפשרת 
MRI ראש של ילודים ללא 
ממחלקת  בהוצאתם  צורך 
למכון  נמרץ-ילודים  טיפול 
החולים,  בית  של    MRIה
נשאר  הרפואי  הצוות  וכך 

בדרך  עצמה.  הבדיקה  בעת  גם  הפג  בקרבת 
ובטוחה,  יעילה  קצרה,  בדיקה  לבצע  ניתן  זו 
החל מהכנת הילוד, דרך סריקת ה-MRI ועד 
משעה,  פחות  בתוך  לאינקובטור,  להחזרתו 
לעומת המערכת הקודמת בה הבדיקה נמשכה 

כשעתיים. 
בטוחה,  בסביבה  מתבצע  כולו  התהליך 
בתנאים  העת  כל  במעקב  נמצא  הילוד  כאשר 
הרפואי  הצוות  אינקובטור.  לסביבת  דומים 
 embrace-ה מערכת  בקרבה.  ונמצא  זמין 

של אספקט קיבלה לאחרונה את אישור רשות 
.)FDA( המזון והתרופות האמריקנית

הפגייה  פועלת  צדק  שערי  הרפואי  במרכז 
גדול  צוות  עם  בישראל  והמתקדמת  הגדולה 
של רופאים מומחים ומיומנים, ועל כן אך טבעי 

היה לבחור בה לביצוע ההתקנה הראשונה. 
במחלקת  בכירה  רופאה  נון,  בן  אלונה  ד"ר 
"הדמיית  צדק:  בשערי  ילודים  נמרץ  טיפול 
נעשית  וילודים  פגים  של  מוח 
על בסיס יומיומי, אך באמצעים 
אופטימליים  לא  טכנולוגיים 
הסיבה  אולטרא-סאונד.  כמו 
של  הרגישות  היא  לכך 
הזאת  הייחודית  האוכלוסייה 
חשיפה  מהם  למנוע  והצורך 
להם  לגרום  שעלולה  לסביבה 
האופייני  עז,  קור  כמו  נזק, 
הרגילים.   MRI-ה לחדרי 
בדיקות  ביצוע  מאפשר   Embrace מכשיר 
MRI איכותיות בלי לסכן את התינוקות. הדבר 
ומשפחותיהם  השירות שהתינוקות  את  משפר 
זיהוי  המוח,  מבנה  על  מדויק  מידע  יקבלו: 
בתינוקות  מוקדם  וטיפול  שבסכנה  התינוקות 
להתקין  מהאפשרות  שנובע  נוסף  יתרון  אלו. 
האפשרות  הוא  עצמה,  בפגייה  המכשיר  את 
התינוקות  את  לשנע  בלי  הבדיקות  את  לבצע 

לאתר ההדמיה. 

מאת:אלי כהן

יוסף  הרב  השתתף  חודשים,  מספר  לפני 
ונציג  ירושלים  עיריית  ראש  סגן  דייטש, 
אגודת ישראל, בקבלת הקהל שערכה החברה 
למימוש  המרכזית 
בבית  זכויות, 
ישראל  אגודת 

בירושלים. 
דייטש  הרב 
עד  שהתרשם 
מפעילותה  מאוד 
האדירה  ותרומתה 
החברה  של 
למען תושבי העיר, ביקש לעמוד מקרוב אחר 
פעילותה של החברה, שסייעה ומסייעת לאלפי 
רפואית,  בעיה  עם  שמתמודדות  משפחות, 
המרכזיים  החברה  במשרדי  לביקור  והגיע 

ברמת גן. 
הרב דייטש סייר ביחד עם הרב שמאי שזירי, 
חמש  פני  על  הפרוסות  השונות  במחלקות 
את  פגש  גן,  ברמת  אבגד  בית  בבנין  קומות 
והתחקה  במרכז,  שפועלות  העובדות  עשרות 
מקרוב אחר התהליך והליווי האישי המקצועי 
והרפואי, שעובר כל תיק ועוברת כל משפחה, 
שבו  לרגע  ועד  לחברה  הכניסה  מרגע  החל 
התהליך מסתיים בהצלחה, עם אישור הזכאות.
שבה  בישיבה  התמקד  הסיור  של  המשכו 
הצוותים  ומנהלות  דייטש  הרב  השתתפו 
תיאום  מחלקת  מנהלת  בחברה:  המיוחדים 
קבלת  מערך  כל  על  שאחראית  הפגישות 
הפניות סיווגן והפנייתן למענה מתאים, מנהלת 

שאחראית  התיקים  ניהול  ממחלקת  צוות 
הרפואי  בפן  התיקים  של  התקין  ניהולם  על 
החברה  של  הבקרה  מרכז  ומנהלת  והמקצועי 
שאחראית על הכשרת העובדים, לימוד ויישום 
הרשויות  שמוציאות  והעדכונים  התקנות  כל 

והגופים השונים. 
הרב שזירי שיתף את הרב דייטש במציאות 
שאליה נקלעים הזכאים, דווקא בעידן שבו יש 
במימוש  לסיוע  לזקוקים  ונגיש  מעשי  פתרון 
'כיפת  הקימו  אינטרסים  "בעלי  הזכאות: 
ברזל' שמונעת מהזכאים לקבל את הקצבאות 
הקים  לדוגמא,  לאומי  ביטוח  להם.  המגיעות 
מרכזים משלו שקוראים לזכאים להגיע ולקבל 
הקצבאות,  בקבלת  דרכם  דווקא  סיוע  כביכול 
וכל  חינם,  סיוע  מציעים  ועמותות  ארגונים 
הזכאים  של  רגליהם  את  דוחק  אלא  אינו  זה 
כיון  להם,  שמגיע  מה  את  לקבל  מהאפשרות 
שסיוע זה מתברר לרוב כאחיזת עיניים וכסיוע 
החולה,  של  האינטרסים  את  מקדם  שאינו 
גורם לו לטרחה מרובה ולאובדן של קצבאות 
בוחר  היה  באם  להשיג  היה  שיכול  חיוניות, 
לקבל ליווי רפואי מגורם בלתי תלוי שיקדם אך 

ורק את האינטרסים שלו."
הרב דייטש הגיב: "עד שלא רואים מקרוב 
פועלים  שאתם  החסד  כמה  עד  מבינים  לא 
מקצועי  צוות  פגשתי  עצום,  הוא  הציבור  עם 
זכות  לכם  יש  אמיתית,  חדור שליחות  ואנושי 
גדולה בעזרתכם לתושבי העיר, אשריכם, אלו 
מצוות שבכל יום, אני מחזק את ידיכם ומברך 
לתועלת  והתכליתית  המעשית  עזרתכם  את 
תושבי  כלל  של  הרפואיות  הזכויות  מימוש 

העיר ירושלים".

"הזכאים לקצבת נכות 
עומדים חסרי אונים"

לראשונה בעולם: 
MRI לפגים בשערי צדק

מובילים
בזמינות

 מובילים
בטכנולוגיה

מתחשבים 
במחיר

בשנה הבאה גם אתה תוכל ליהנות מתפוח בדבש. 
הצטרף לאלפי המטופלים במרפאת השיניים הוותיקה “מורשת איתן”. 

טובי הרופאים יטפלו בכם במסירות, רגישות, אחריות והתחשבות.
שנה טובה ומתוקה:(

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

 שתלים ממוחשבים בשיטת  ABGuidedservice ללא כאבים.
 צילום פנורמי וצילום CT ללא תשלום.

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

במורשת איתן תוכלו להיות רגועים שאתם בידיים הטובות 
ביותר עם המיכשור המתקדם ביותר והכל במקום אחד!

רח' אונקלוס 9 בני ברק

03-6194925
1700-700-417

וקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה

חייגו עכשיו:

במורשת איתן, המרפאה הוותיקה והמוכרת 
בבני ברק, תהנו ממיטב רופאי השיניים 

והמכשור המתקדם ביותר, כתרים דיגיטלים 
בסריקה ממוחשבת כולל בחירת צבע.

R.
E.

L.
E.

   
05

2.
71

6.
42

87

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן



בני ברק כ"ו בחשון תשע"ח 122815/11/17

יו"ר הקואליציה: "יש בעיות בתיקון 
חוק הגיוס עם כל המפלגות"

ח"כ דוד ביטן טוען כי מלבד כולנו גם ישראל ביתנו והחרדים 
עצמם מקשים על תיקון החוק, אבל משוכנע שבסופו של 
דבר יימצא נוסח מוסכם  מחלוקת פנימית ב׳יהדות התורה׳ 
גורם    בג"ץ  מול  ההתגברות  פסקת  על  להתעקש  האם 
בסביבת כחלון: "אנחנו בעד לתקן את החוק באופן מידתי"

מאת: ארי קלמן

ממשיכה  המתוקן  הגיוס  חוק  חקיקת 
להתקדם, חודשיים לאחר שהחוק הקודם נפסל 
על ידי בג"ץ. הוועדה המקורית שזומנה לשם כך 
לא מתכנסת, אך חברי הכנסת החרדים עסוקים 
בעניין במרבית סדר יומם, הם נפגשים עם כלל 
בכדי  הרלוונטיים  הגורמים 
להגיע לבסיס של הסכמות, 
כדי להכין נוסח חוק אותו 
יוכלו להעביר תוך חודש 
ומשם  ראשונה  לקריאה 

חוץ  לוועדת 
וביטחון 
ך  ר ד ב

לקריאה שניה ושלישית. 
מתקשים  המוסכם,  הניסוח  אל  שבדרך  אלא 
היועצים  להסכמות,  להגיע  הכנסת  חברי 
המשפטיים חלוקים כיצד לסכם את פסקת בג״ץ 
בתוך  שהיו  הדעות  חילוקי  בשל  המורכבת, 
בנושא,  שניתנה  בהחלטה  השופטים  הרכב 
ובכך מתקשים להציג מסמך מסודר שימנע שוב 

מבג"ץ לפסול את החוק. 
בתוך  התלבטות  היא  העיקרית  הבעיה  אך 
יהדות התורה, האם ליישם את פסקת ההתגברות 
הקואליציוני  שבהסכם  למרות  הגיוס.  בחוק 
כחלון  משה  'כולנו'  ויו"ר  האוצר  שר  מחויב 
ומתנגד,  שלו  על  עומד  הוא  בסעיף,  לתמוך 
וליצמן  גפני  הכנסת  לחברי  השבוע  הודיע  כך 

שפגשו אותו ביום שני בנושא החוק. 
עיתונות'  ל'קו  אומר  כחלון  בסביבת  גורם 
כי ״אנו חושבים שנכון לתקן את החוק באופן 

מידתי, אבל זה רק בתנאי שיש לכך הבנה ורצון 
בקואליציה״. 

מלבד זאת, גם בתוך הסיעות החרדיות ישנה 
התלבטות בעניין זה. בדגל התורה מבהירים כי 
סעיף ההתגברות לא מוכרח בתיקון חוק הגיוס 
ולטענתם ניתן לפתור את הבעיות שהציב בג״ץ 

בדרכים פשוטות יותר מבחינה קואליציונית. 
כך למשל מסביר גורם בכיר בדגל כי ״לטענת 
החלטת  נעביר   - אפליה  ישנה  כי  השופטים 
ואז  עליון  ערך  הוא  תורה  לימוד  כי  ממשלה 
להחלטת  בניגוד  אפליה  על  לטעון  יוכלו  לא 
ממשלה, ולדברי הנשיאה נאור כי לשר הביטחון 
יש כוח רב מידי להעניק פטור ללומדי תורה לפי 
שיקולו - ניתן להעביר סמכות זו לכנסת כולה״, 
אך מנגד יש מי שטוען כי פסקת ההתגברות היא 
הכרחית ״כדי לשמר את מעמד בני הישיבות״, 
כך טוען גורם ב'שלומי אמונים' שמספר בשיחה 

עם ׳קו עיתונות׳ כי סגן השר מאיר פרוש מתעקש 
כדי לפתור את הסוגיה המורכבת אחת  בעניין, 

ולתמיד. 
ביטן,  דוד  ח"כ  הקואליציה  יו״ר  במקביל, 
חושף בשיחה עם ׳קו עיתונות׳ כי ״בחוק הגיוס 
ישראל  עם  כולל  המפלגות,  כל  עם  בעיות  יש 
עצמם״.  והחרדים  כחלון  עם  וכולל  ביתנו 
במענה לשאלה האם יש חשש ממשי לשלמות 
הקואליציה בעקבות חילוקי הדעות אומר ביטן 
לא  אני  אבל  מחלוקות,  ״יש  עיתונות׳  ל׳קו 

חושש, מקווה שיגיעו להסכמות״.
נדחה  שהשבוע  השבת  חוק  עם  קורה  מה 

שוב?
"יש עוד כמה דברים שצריך לעבד, וזה ייקח 
בנושא  חוקים  כמה  יש  שבועיים.  שבוע  עוד 
גפני  של  הרטרואקטיבי  החוק  אבל  המרכולים 

אין סיכוי שיעבור".

הירדן 28, ב“ב | טל: 03-5789030
בקניית 2 צמיגיםפתוח: א‘-ה‘ 8:00-17:00  ו‘ 8:00-12:00

ה
סג

פ צמיגי שחר
 הכי טוב! הכי אמין!

אברבנאל 74, ב“ב | 054-8371770
פתוח: א‘-ה‘ 8:00-17:00  ו‘ 8:00-13:00

4 צמיגים

עברנו לרח׳ אברבנאל 74
מבצע ענק!

מידה 14 700 &
מידה 15 750 &
מידה 16 950 &
הכינו רכבכם לגשם
עכשיו כשיש מבצע!!

צמיגים | פנצ‘רים | איזון גלגלים

 20%
למביא מודעה זו
מהשעה 19:00 עד השעה 22:00 

*בתוקף עד 31/11/17

כשר למהדרין היחידי בעזריאלי

קניון עזריאלי קומה ב‘

תפריט 
חדש! 

 053-6666686 | להזמנת מקומות 03-6094770



רדיו ’קול ברמה' יחד עם כל בית ישראל שותפים באבלו 

ובצערו של גאון ישראל, פאר הדור והדרו, מורה דרכנו ומאיר 

נתיבותינו, עטרת ראשנו וצניף תפארתנו,

מרן ראש הישיבה הגאון הגדול

שנסתלקה לבית עולמה

לאחר עשרות שנות יסורים קשים ומרים.

נשגר בזאת ’כסא דנחמתא‘ קדם מורנו ורבנו מרן שליט“א, 

שלא יוסף לדאבה עוד וימשיך להנהיגנו ולהתוות לנו את 

הדרך הישרה, מתוך בריאות איתנה לאורך ימים ושנים טובות. 

ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולו. אכי“ר.

החותמים בצער רב

הנהלת הרדיו, עובדים
וקהל המאזינים

אבל יחיד עשי לך

רבנו מאיר מאזוז 
שליט“א.

על פטירת בתו

מרת גאולה מאזוז ע“ה

אריאל דרעי
מנכ"ל

צבי עמאר
בעלים
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אלי כהן

בברכת גדולי ישראל, מכריז מכון 'בינת הלב' 
קהילת  רב  לורינץ,  יצחק  רבי  הגאון  בראשות 
יוצאי דרום אמריקה בשכונת בית וגן, על הקמת 
מחלקה מיוחדת ראשונה מסוגה במגזר החרדי 

וטיפול  ליעוץ 
ובנות  לנשים 
בשפה  סמינרים 
עם  האנגלית 
סניפים בירושלים 

ובגוש דן. 
ת  ו צ ע ו י ה
ת  ו ל פ ט מ ה ו
ה  ק ל ח מ ב
כמו  האנגלית, 
היועצות  עשרות 
ה  ק ל ח מ ב
הוכשרו  העברית, 
הלימוד  במרכזי 
ם  י ר כ ו מ ה

הגב'  מקצועיות.  הסמכה  בתעודות  ומחזיקות 
רבקה קוק )לונדון-ישראל(, אשת מקצוע הזוכה 
'בינת  ידי  על  נבחרה  בתחום,  רבה  להערכה 

הלב' לריכוז המקצועי של המחלקה האנגלית.
החרדיות  מהקהילות  צעירות  נשים  "אלפי 
בישראל",  מתגוררות  ואירופה,  בארה"ב 

אחרות  עלייה,  עשו  "חלקן  קוק.  גב'  מסבירה 
באו ללימודים בסמינר או לימודים מקצועיים. 
ומשפחתיים  אישיים  נתקלו בקשיים  הן  כאשר 
מענה  להן  ניתן  לא  היום  עד  לייעוץ,  והופנו 
מוסמכות  חרדיות  מטפלות  עוד.  לא  מתאים. 
אותו  את  שעברו 
וכמובן  מסלול, 
מדברות את אותה 
נמצאות  השפה, 
לסייע  כדי  כאן 
להן בהתמודדותן 
אותן  ולהעלות 

על דרך המלך".
'בינת  מכון 
לפני  הוקם  הלב' 
עשורים  כשני 
מרן  בהכוונת 
אלישיב  הגרי"ש 
ע"ש  זצוק"ל 
על-מנת  זצוק"ל  אויערבאך  הגרש"ז  מרן 
והפסיכולוגי  המקצועי  הייעוץ  את  להתאים 
פגישות  החרדי.  בציבור  לכך  הזקוקים  לאלה 
באנגלית  המוקד  באמצעות  לקבוע  ניתן  ייעוץ 

שמספרו 1-700-556-300.

אבי רבינא

קהילת  של  המרשימה  מההתפתחות  כחלק 
גדולי  את  הקהילה  ראשי  אירחו  יוסף',  'חזון 
ישראל. מי שהגיעו למקום בשבוע האחרון היו 
שמעון  רבי  הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
בעדני ויו"ר בד"ץ יורה דעה הגאון רבי שלמה 

מחפוד. 
בית  מתפללי  זכו  שבוע  לפני  חמישי  ביום 
יחד  בעדני  הגר"ש  של  מיוחד  לביקור  הכנסת 
עם הגר"ש מחפוד. בבית המדרש נערכה ברית 
לנכדו של מזכה הרבים הרב ראובן פנחס. לאחר 
ובחדרי  המדרש  בבית  הרבנים  סיירו  התפילה 
השיעורים והביעו את התפעלותם מההתפתחות 
המרשימה, משיעורי התורה וסדרת הפעילויות 

התורניות עבור אנשי 
הקהילה.

'חזון  במתחם 
בנוסף  קיים  יוסף' 
לקהילת  כנסת  בית 
שנחנך  תימן  עדת 
האחרונים  בשבועות 
הגאון  בראשות 
מחפוד.  שלמה  רבי 
קיבלו  הרבנים 
הנעשה  על  סקירה 
היתר  בין  בקהילה. 
על שיעור הדף היומי 
הרב  ידי  על  הנמסר 

לבחורי  לימוד  סדר  הקהילה,  רב  תודה  אליהו 
ישיבות קטנות בכל ליל שבת וחבורת תהילים 
הביקור  בסיום  ילדים.  מ-400  למעלה  המונה 
גדולי  ידי  על  הקהילה  מבני  רבים  התברכו 
ישראל שיזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה

בברכת גדולי ישראל:
מחלקה אנגלית 

ליעוץ לנשים
מכון 'בינת הלב' ע"ש מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל מכריז על 
עם  באנגלית  מקצועי  וטיפול  לייעוץ  מיוחדת  מחלקה  הקמת 

סניפים בירושלים ובגוש דן

הגר"י לורינץ מקבל את ברכת מרן הגראי"ל שטיינמן.
צילום ארכיון

גדולי ישראל 
ב'חזון יוסף'

משנה: הגר"ש בעדני והגר"ש מחפוד הגיעו 
המרשימה  להתפתחות  ונחשפו  הכנסת  לבית 

ולמגוון שיעורי התורה שנמסרים בו תחרות התירוצים הגדולה
רוצים משקפיים בחינם? חפשו תירוץ מבריק למה הגיע הזמן להחליף

שולחים תירוץ למייל ar280yyy@gmail.com או לסניפים

והתירוצים הנבחרים יתפרסמו ויזכו במשקפי שמש במתנה!

 

1599-555-280
62   | 36

 10 |  | 66 |  891

  
   

2 6 • uv • • cr 156 •
50% 18 1850% 18 18
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10

לא צריך תירוצים,
אלפי משקפיים

בחינם!

    

1599-555-280
62 |    | 36  | 10  | 66 |  89  1

 2 6 • uv • • cr 156 • 50% 18 18

10

50% 18 182 6 • uv • • cr 156 •

 

תחרות התירוצים הגדולה
רוצים משקפיים בחינם? חפשו תירוץ מבריק למה הגיע הזמן להחליף

שולחים תירוץ למייל ar280yyy@gmail.com או לסניפים

והתירוצים הנבחרים יתפרסמו ויזכו במשקפי שמש במתנה!

אז קניתי משקפיים

בחינם
התלכלכו לי העדשות,

יוכבד פאליי
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הילה פלאח

אתמול צוין יום הסוכרת הבינלאומי, להעלאת 
המודעות, לשליטה במחלה ולמניעתה. 'כללית' 
מובילה את יום הסוכרת הבינלאומי עם תכניות 
הסוכרת  חולי  קהילת  למען  ומגוונות  שונות 
שמונה, לפי ההערכות, קרוב לחצי מיליון בני-
אדם בישראל. 'כללית' קיימה פעילויות במספר 
ולאורחות  החרדי  לציבור  שיותאמו  מרפאות 

חייו. 
הרצאה  התקיימה  'בלומנטל'  במרפאת 
על  ''שמירה  בנושא  אלון  רוית  האחות  של 
חולי  בקרב  סיבוכים  למניעת  כאמצעי  היגיינה 
סוכרת'', לאחר מכן הרצה ד"ר יבגני מושקוביץ 
הסוכרת  בענף  מתפתחות  ''טכנולוגיות  בנושא 
וטיפולים תרופתיים מתקדמים'', אח"כ הרצתה 
המחוזית,  הסוכרת  אחות  פרייד-יצחק,  יפעת 
כאמצעי  ובדיקות  גופנית  ''פעילות  בנושא 
הרצאתה  התקיימה  ולסיום  לסוכרת''  מניעה 

סוכרת,  בחולי  המתמחה  עו"ס  סקס,  טובי  של 
והתנהגותיים  קוגניטיביים  ''כלים  בנושא 

להתמודדות עם סוכרת''. 
כמו  המלאכה',  בעלי  'מרכז  במרפאת 
'בלומנטל' ובמרפאות שונות ברמת- במרפאת 

גן וגבעתיים, התקיימו הרצאות בנושאים שונים 
הבר,  יצחק  ד"ר  הסוכרת.  למחלת  הקשורים 
מנהל המרפאה, הרצה בנושא ''מגפת הסוכרת 
טובי  הרצתה  מכן  ולאחר  המודרני'',  בעידן 
בנושא  סוכרת,  בחולי  המתמחה  עו"ס  סקס, 
להתמודדות  והתנהגותיים  קוגניטיביים  ''כלים 

עם סוכרת''.
בדיקות  לערוך  התאפשר  במקום  כמו-כן 
רגל  כף  מעקב  דוגמת  לסוכרתיים  שונות 
סוכרתית, סדנאות מפות שיחה, הדרכת רוקחים 
המשתתפים  לרשות  שעמדו  נוספות  ובדיקות 
בכל אחת מהמרפאות של 'כללית' שקיימו את 

הפעילות ביום הסוכרת הבינלאומי. 

הילה פלאח

החורף  יועברו  מורחבות  הרזיה  סדנאות 
המוסמכת,  הקלינית  הדיאטנית  ע"י  ברק  בבני 
לאורח  ותרגול  כושר  לשיפור  קריב,  יעל  הגב' 
תיערך במרכז  ברק  בבני  בריא. הפעילות  חיים 
בשעה  שני  בימי   ,3 הלוי  יהודה  ברח'  הרפואי 

 .20.30
ברק  בני  תושבי 
אחר  לעקוב  מוזמנים 
שיהיו  הפרסומים 
הקרובים,  בשבועות 
לתנופת  ולהיחשף 
"לאומית  של  העשייה 
בריאות"  שירותי 
עוד  לקראת  בעיר, 
סדנאות  פעילויות, 

הרבה  ללקוחות  להעניק  תפקידם  אשר  וחוגים 
של  ושינוי  בהטמעה  ולסייע  לרפואה  מעבר 

אורח חיים בריא ונכון. 
גם לסדנאות הרזיה לנשים מוקצים משאבים 
רבים כדי שכולן תוכלנה להקפיד על אורח חיים 
שמוגשות  המורחבות  ההרזיה  בסדנאות  בריא. 
י.  הגב'  המוסמכת  הקלינית  הדיאטנית  ע"י 
קריב, מצליחות המשתתפות לשפר את הכושר 

ולתרגל אורח חיים בריא. מטרת הסדנאות לתת 
כלים ושיטת לירידה נכונה במשקל, ניהול אורח 
למשפחה,   ונכונה  בריאה  ותזונה  בריא  חיים 
חשובים  נוספים  נושאים  מועברים  כן  כמו 
כגון הבישול הבריא, הרגלי הפעילות הגופנית 

ותרומתה לבריאות הגוף והנפש  
ת  ל ה נ ה ב
שירותי  "לאומית 
מציינים  בריאות" 
למרות  כי 
של  ההוצאות 
הסדנאות  הפקת 
הלקוחות,  לרווחת 
על  מברכים  הם 
חדשה  קבוצה  כל 
אלו  סדנאות  בהצלחת  ומטרתם  שנפתחת 
כל  אצל  יותר  ובריאים  נוחים  לחיים  שיביאו 
לקוח  לכל  ושיהיה  מלקוחותיה  ואחת  אחד 
האפשרות להשתתף בסדנאות מסוג אלו כשהם 
נערכות על טהרת הקודש תוך כדי שמירת גדרי 

הצניעות וההלכה.
במחיר  לסדנא  ולרישום  נוספים  לפרטים 

מיוחד: 09-7493906.

הילה פלאח

שנת  פתיחת  על  להכריז  שמחים  במכבי 
השנתית  הפעילות  והצגת  ברק  בבני  בריאות 
להגברת המודעות לאורח חיים בריא בעיר בני 

ברק.
במסגרת המטרות שנטלה על 
משיקה  זו,  בשנה  מכבי  עצמה 
מקיפה  שנתית  תכנית  מכבי 
לקידום בריאות בעיר בני ברק. 
של  רחב  מגוון  כוללת  התכנית 
השונים,  לגילאים  פעילויות 
ובחינוך  בהסברה  שיסייעו 
לאורח חיים בריא. את התכנית 
באירוע  מכבי  תשיק  הענפה, 
באולם  שיערך  משתתפות,  רב 

ג׳  שלישי   ביום  ברק  בבני  מכבי'   – 'משואות 
כסלו.

באירוע יישאו דברים, הרב חנוך זייברט ראש 
העיר, מר רן סער מנכ"ל מכבי שירותי בריאות,  
במכבי  המרכז  מחוז  ראש  חסיד  דבורה  והגב' 
שירה  קטעי  ישולבו  באירוע  בריאות.  שירותי 

והומור בהפקת פרלה חריטן. 
ראש מחוז המרכז הגב' דבורה חסיד מציינת 
"אנו שמחים להכריז על פתיחת שנת הבריאות 
בעיר בני ברק. מכבי מובילה בשנים האחרונות 
בכל  ביטוי  לידי  שבאה  שירות  של  מהפכה 
בזמינות,  אפשרית,  דרך 
בשירות הפרונטלי, בפריסת 
ובאיכות  השירותים 
מתושבי  כמחצית  הרפואה. 
זאת  מכבי,  חברי  ברק  בני 
את  עושה  שהקופה  מכיוון 
המיטב למען חברי הקופה". 
עוד מציינת הגב' חסיד כי 
עיריית  עם  הפעולה  שיתוף 
בני ברק מבורך וכי למכבי שיתופי פעולה רבים 

עמה במגוון תחומי בריאות לרווחת התושבים.
להשיג  מהרו  אז  מוגבל,  הכרטיסים  מספר 
ניתן  עליה.  ידברו  שכולם  להשקה  כרטיסים 

להשיג ברשת ספרי "אור החיים" בב״ב.

אלי כהן

הסוגיות  בבירור  ומקצועי  ייחודי  והלכה  תורה  שכולו  יום 
המורכבות הנגועות לנושאי רפואה וגנטיקה בהלכה, נערך השבוע 

בעיר אלעד ביוזמת ארגון "תינוק בריא". 
בעולם  ומוגדר  חד  כיום  ונהיה  הולך  הגנטיות  המחלות  תחום 
המדע והטכנולוגיה. עפ"י היכולת הרפואית המתקדמת, ניתן כיום 
לדורות  גנטית חלילה  לזהות אפשרות של התפרצות מחלה  כבר 
זו מעלה על שולחנם של פוסקי ההלכה בעיות  הבאים. מציאות 
חמורות  בסוגיות  וקשורות  הדת  לעיקרי  הנוגעות  פשוטות  לא 

ומורכבות. 
גנטיקה  של  החנית  בחוד  היום  עומד  בריא"  "תינוק  ארגון 
בהלכה על כל המשתמע מכך. הארגון שזה עתה רק החל בהפצת 
הנושא ובריכוז החומר המקצועי לידיעת ההורים והמו"צים, כבר 

זוכה לתהודה רבה.
בכנס הרבנים המיוחד שנערך לנושא בעיר אלעד, בכולל חושן 
ומורי  מו"צים  השתתפו  מלאכי,  ינון  הרה"ג  בראשות  משפט 
תחומי  לכל  וייחודי  מקיף  מקצועי  מענה  לקבל  זכו  אשר  הוראה 
הגנטיקה, בהתאם לכללי ההלכה היהודית. את הכנס ניהל היועץ 
הרפואי והמומחה לגנטיקה, הרב חיים שטרן. בתום הכנס, הוצגו 

ע"י הרבנים שאלות רבות ומגוונות בתחום, וביחס לכולם הובאו 
התשובות בצורה פרקטית, כדי שישמשו את הרבנים לצורך מענה 

הלכתי נכון.
הרבה  התפעלותם  את  בסופו  הביעו  בכנס  המשתתפים  כל 
וחיוני  פרויקט חשוב  ע"ע  בריא" שלקח  "תינוק  ארגון  מפעילות 
שכזה, המתאים את עצמו במדויק לאור ההתפתחות וההתקדמות 
פעולה  שיתוף  המשך  כי  הדגישו  הרבנים  והמדע.  הטכנולוגיה 
ה'  'דבר  ידם  תחת  להוציא  ע"מ  הכרחי  הוא  לרבנים  הארגון  בין 

זו הלכה'.

הילה פלאח

לשותפה  הופכת  מאוחדת  חולים  קופת 
הפרטי  החולים  בית  את  המפעילה  בנארא 
המוביל אלישע בחיפה ובמרכזים כירורגיים רב 
מאוחדת  של  כניסתה  הארץ.  ברחבי  תחומיים 
לאסטרטגיה  בהתאם  היא  בנארא  כשותפה 
להגברת הסינרגיה בין רפואת הקהילה לרפואת 
בתי חולים. מאוחדת תשקיע כ-107 מיליון ש"ח 
ועם השלמת העסקה תמנה את יו"ר דירקטוריון 
הקבוצה ובסך הכל שלושה מתוך 7 חברי מועצת 

המנהלים של נארא. 
הפרטי  ביה"ח  הינו  אלישע  החולים  בית 
חדרי   6 פועלים  בביה"ח   הארץ.  בצפון  הגדול 
בינונים  ניתוח  חדרי   2 ועוד  גדולים  ניתוח 
וקטנים. במרכזים הכירורגיים האחרים של נארא 
בר"ג פועלים עוד 5 חדרי ניתוח בינוניים וקטנים 
הקרובים  בחודשים  אלקטיביים.  לניתוחים 
ברמת  עם  מתקדם  כירורגי  מרכז  נארא  תחנוך 
יוקם מרכז  וכן  ניתוח  9 חדרי  החייל בת"א עם 

רפואי נוסף בעפולה שבו יפעלו 7 חדרי ניתוח.
עם השלמת העסקה תחזיק מאוחדת במספר 
רב של חדרי ניתוח המאפשרים ביצוע פרוצדורות 
הפיתוח  לתנופת  בנוסף  זאת  שונות,  כירורגיות 

של בית החולים משגב לדך בירושלים הכוללת 
4 חדרי ניתוח וחדר התאוששות.

היסטורי  הסכם  נחתם  לאחרונה  רק  כי  יוזכר 
ורחב היקף בין בית החולים של הציבור החרדי 
מעייני הישועה לבין קופת החולים של הציבור 
מאפשר  הפעולה  שיתוף  מאוחדת.  החרדי 
השירות  מיטב  את  לקבל  מאוחדת  ללקוחות 
ללא  הישועה,  במעייני  המתקדם  הרפואי 

ביורוקרטיה מיותרת. 
יו"ר מאוחדת, איל גבאי ציין, כי "בעלות על 
בתי חולים פרטיים משמעותיים, כדוגמת ביה"ח 
אלישע והמרכזים הכירורגיים של נארא תאפשר 
הניתנים  השירותים  את  להרחיב  למאוחדת 
למבוטחים בסל ובעיקר מחוץ לסל". גבאי הודה 
הוביל  אשר  וורמברנד,  זאב  מאוחדת,  למנכ"ל 

את עסקת הרכישה. 
כי  מסר  וורמברנד,  זאב  מאוחדת,  מנכ"ל 
כירורגיים  ומרכזים  חולים  בתי  על  "הבעלות 
כאחד.  וכלכלית  רפואית   - חיוני  כורח  הינה 
את  לחזק  לנו  יאפשרו  החולים  בתי  תשתיות 
לשדרג  טיפולי,  רצף  להבטיח  הקהילה,  רפואת 
את יכולת הגיוס של רופאים מצטיינים ולהגביר 

את זמינותם ללקוחות מאוחדת".

פעילויות ייחודיות של 'כללית' לחולי סוכרת 

ללקוחות "לאומית": סדנאות הרזיה 
של הגב' קריב

שנת פעילות בריאה של מכבי יוצאת לדרך

כך הפכו תוצאות מחקר גנטי לויכוח הלכתי סוער

מאוחדת תפעיל את ביה"ח 
הפרטי אלישע ובתי חולים נוספים

ב'כללית' ציינו את יום הסוכרת הבינלאומי עם מגוון פעילויות שונות 
למען חולי סוכרת  בין הפעילויות: סדנאות העשרה, הרצאות מרתקות, 

עריכת בדיקות ועוד 

יו"ר דגל התורה בירושלים מפתיע: "לא בטוח שעדיף ראש 
עיר חרדי"  חבר המועצה פיני עזרא )ש"ס( מגיב בזעם: 

"התרפסות מיותרת"

תציג מכבי את  ברק,  בני  עיריית  מיוחד שייערך בשיתוף  באירוע השקה 
הפעילות השנתית להגברת המודעות לאורח חיים בריא בבני ברק 

ביוזמת ארגון "תינוק בריא", התקיים יום עיון ייחודי למו"צים ורבנים בעיר אלעד

החולים  בבתי  מאוחדת שותפה  תהיה  העסקה  עם השלמת 
בירושלים  לדך  משגב  הוותיק  החולים  בית  לצד  החדשים 

אשר עבר שדרוג של ממש בשנה האחרונה
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

"ְוֵאֶּלה ּתוְֹלדֹת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הוִֹליד 
ֶאת ִיְצָחק" )בראשית כה, יט(.

יצחק(:  את  הוליד  אברהם  )ד"ה  פירש"י 
"על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, הוזקק 
לומר אברהם הוליד את יצחק, לפי שהיו ליצני הדור 
נתעברה שרה. שהרי כמה שנים  אומרים מאבימלך 
עשה  מה  הימנו,  נתעברה  ולא  אברהם  עם  שהתה 
יצחק דומה לאברהם,  פניו של  הקב"ה, צר קלסתר 
שכתב  וזהו  יצחק,  את  הוליד  אברהם  הכל  והעידו 
שאברהם  יש  עדות  שהרי  אברהם,  בן  יצחק  כאן 

הוליד את יצחק".
"מלמד  רש"י  כתב  מדוע  הרי"ם  החידושי  והקשה 
לומר  צריך  היה  ליצנים?  למה  הדור",  ליצני  שהיו 
"רשעי הדור", רשעים גמורים, הולכי רכיל, מספרי 
לשון הרע ומוציאי שם רע על אברהם אבינו שיצחק 
אינו בנו, הם רשעים ומדוע קורא להם רש"י הקדוש 

רק "ליצנים"!
אלא, רבותינו אומרים )ב"ק צב ע"א( שכל המתפלל 
על חבירו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה- 
לדוגמא, אדם שלא זכה לפרי בטן, ובכל זאת מבטל 
מעליו  להקל  חבירו  על  ומתפלל  הפרטי  עניינו  את 
את  הקב"ה  שומע  בטן,   לפרי  גם  שיזכה  צערו 

תפילתו ומזכה אותו עצמו להיפקד בבנים.
על  אבינו  אברהם  שהתפלל  כתוב  וירא  בפרשת 
אבימלך ואנשי ביתו לאחר שסגר הקב"ה את רחמם 
ַאְבָרָהם  ַוִּיְתַּפֵּלל  שרה,  את  אבימלך  שלקח  כיוון 
ִאְׁשּתוֹ  ְוֶאת  ֲאִביֶמֶלְך  ֶאת  ֱאֹלקים  ַוִּיְרָּפא  ָהֱאֹלקים  ֶאל 

ְוַאְמהָֹתיו ַוֵּיֵלדּו )בראשית כ, יז(.
והרי אברהם אבינו גם היה צריך לאותו דבר, ששרה 
תלד, ולכן מיד "ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה")בראשית ל, כב(, 
נמצא שמי שגרם  כיון שהתפלל על האחר תחילה. 
ששרה תלד זו התפילה שהתפלל אברהם אבינו על 

בית אבימלך שילדו.
ואם כן ליצני הדור היו אומרים: "מה ששרה ילדה זה 
בזכות תפילתו של אברהם על אבימלך", לא הייתה 
אלא  חלילה,  מאבימלך  התעברה  ששרה  כוונתם 
אבימלך.  על  תפילתו  בזכות  מאברהם  נולד  יצחק 
נמצא שאין בדבר זה רשעות אלא רק ליצנות! )וכ"כ 
גם מרן החיד"א בספרו ערבי נחל בשם זקנו הרב ר' 

ישעי' ז"ל(

   

יש מפרשים בדרך נוספת מדוע נקראו 'ליצני הדור'.
ולא  שרה  נתעברה  שמאבימלך  אמרו  הדור  ליצני 
מאברהם, שהרי לא יתכן  שאברהם אבינו יוליד בגיל 
מאה שנה, שלא כדרך הטבע. וזו התלוצצות, שהרי 
גם שרה שהייתה בת תשעים שנה לא יכולה הייתה 
להוליד, ְוִאם ָׂשָרה ֲהַבת ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ֵּתֵלד )בראשית 
יז, יז(, הרי שרה איילונית הייתה )יבמות סד ע"ב(, 
ולא היה שייך אצלה בכלל אפשרות להוליד, ֵהן ֲאִני 
ֵעץ ָיֵבׁש )ישעיה נו, ג(, ְוִהְפַרְחִּתי ֵעץ ָיֵבׁש )יחזקאל יז, 

כד(- זו שרה )בראשית רבה נג, א(.
הבורא  רצון  שזהו  כיון  הולידה,  שרה  זאת  ובכל 
יתברך, וא"כ לא יפלא מה' דבר שגם אברהם אבינו 
דברי  אלא  זה  שאין  הרי  שנה!  מאה  בגיל  יוליד 
התלוצצות, שאם לשרה אמנו יכול להיעשות נס כה 
גדול שתלד בת תשעים שנה, גם לאברהם אבינו יכול 

להיעשות נס שיוליד בגיל מאה שנה.
גם  ה'  ברצות  החכמים,  אחד  אמר  שכבר  וכמו 
מטאטא יכול להוליד! אם ה' יתברך חפץ גם שרה 
אמנו בגיל תשעים שנה וגם בהיותה איילונית תלד 
והוא  היוצר  הוא  הבורא,  שהוא  כיון  בן,  ותחבוק 

השולט על כל הבריאה.
מעשות  וחווינו  שמענו  השנים  שבמשך  ובאמת 
רבות שהרופאים אמרו שאין סיכוי שיולידו ילדים, 
ובכל זאת נולדו להם ילדים שלא על פי דרך הטבע. 

כיון שהבורא יתברך הוא מנחה אותנו ונותן לנו את 
האמונה הזאת בליבנו להעמיק ולהבין שכל החיות 

והקיום שלנו בצורה ניסית ולא על פי דרך הטבע.

   

מידת הרחמים עלינו התגלגלי

ָׂשֶדה  ִאיׁש  ַצִיד  יֵֹדַע  ִאיׁש  ֵעָׂשו  ַוְיִהי  ַהְּנָעִרים  "ַוִּיְגְּדלּו 
ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלים. ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי 
ַצִיד ְּבִפיו ְוִרְבָקה אֶֹהֶבת ֶאת ַיֲעקֹב" )בראשית כה, א(. 
ידועה ומפורסמת השאלה כיצד יצחק אבינו ע"ה לא 
הכיר ברשעותו של עשו ואהבו אהבה גדולה, ַוֶּיֱאַהב 

ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו )בראשית כה, כט(.
הרי מיד כשגדל עשו עזב את הכל, עזב את התלמוד 
תורה והלך להיות צייד, עזב את דרך התורה והמצוות 
החמורות  העבירות  את  עבר  רעה,  לתרבות  ויצא 
בתורה של גילוי עריות ושפיכות דמים, כפר בתחיית 

המתים וביזה את הבכורה! )בבא בתרא טז ע"ב(.
איך יכול להיות שיצחק אהב את עשו, ִּכי ֹלא ְלָפָניו 
ָחֵנף ָיבוֹא )איוב יג, טז(, וכי יעלה על הדעת שיצחק 
עשו  של  להחנפותיו  אוזנו  והטה  שמע  ע"ה  אבינו 
הרשע שהיה מחניף לו ועושה עצמו לפניו כצדיק? 

רשעותו  את  ידע  ידוע  שיצחק  הוא  הביאור  אלא 
ומחנך  יצחק פדגוג  היה  גיסא  של עשו, אך מאידך 
דגול, וידע שאם ידחה את עשו ויזרוק אותו מביתו, 
יהפוך עשו להיות רשע יותר גדול ואולי אפילו יגדיל 

לעשות וינקום בהוריו בהריגת בנם האהוב יעקב.
בנו  עשו  את  לקרב  עת  בכל  יצחק  השתדל  לכן 
ולהראות לו אהבה, ידידות וחיבה יתרה כדי שחלילה 

לא יתרחק יותר ויתנקם ביעקב אחיו. 
שאחד  מפרמישלאן,  מאיר  רבי  הגאון  על  מסופר 
לתרבות  ויצא  והמצוות  התורה  מדרך  סר  מבניו 
הבנים,  כאחד  עמו  מתנהג  הרב  היה  ואעפ"כ  רעה, 
גם  נתן  בניו  ומה שנתן לשאר  בביתו  לגור  השאירו 

לו, והשתדל תמיד להראות לו אהבה וחיבה.
כך  כל  אותו  אוהב  הרב  מדוע  מתפלאים  היו  כולם 
וסר  ברשעות  מתנהג  הוא  הרי  מביתו,  מסלקו  ולא 
ומדוע הרב ממשיך לקרבו  והמצוות,  מדרך התורה 
הסובבים  בקושיית  שהרגיש  הרב  אותו?  ולאהוב 
בביתי  בני  את  משאיר  אני  לכם,  "דעו  ואמר:  פתח 
ומראה לו אהבה וידידות כדי שאוכל להתפלל לפני 

בורא עולם ותהיה לי טענה חשובה מאוד! 
אני יכול להתפלל לפניו יתברך ולומר: "ריבונו של 
במידת  בניך  עם  שתתנהג  מלפניך  רצון  יהי  עולם, 
זה  בבני  נוהג  הקטן  שאני  כפי  והרחמים  החסד 
אני  הדרך,  מן  וסר  ברשעות  מתנהג  שהוא  שאע"פ 
שסר  אע"פ  וברחמים,  בחמלה  בחסד  עמו  מתנהג 
בעבותות  מקרבו  אלא  אותו,  דוחה  איני  הדרך  מן 
בניך  על  רחם  וחנון,  רחום  מלך  אתה  כך  האהבה, 
ואע"פ שסרו מן הדרך, תתנהג עמהם בחסד ורחמים 
וקרבם אליך יתברך, ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש 

ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם )איכה ה, כא(". 
ויערה  ברחמים  עלינו  יתמלא  יתברך  שה'  רצון  יהי 
ישראל  בית  כל  את  להחזיר  ממרום  טהרה  רוח 
יחזקאל  הנביא  וכהבטחת  לפניו,  שלימה  בתשובה 
ַמִים  ֲעֵליֶכם  ְוָזַרְקִּתי  כ"ח-כ"ט(  פסוקים  ל"ו  )פרק 
ִּגּלּוֵליֶכם  ּוִמָּכל  ֻטְמאוֵֹתיֶכם  ִמּכֹל  ּוְטַהְרֶּתם  ְטהוִֹרים 
ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם: ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן 
ְּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי ָלֶכם 
ֵלב ָּבָׂשר. ובזכות כך נזכה בקרוב בקרוב לראות פני 

משיח צדקנו ובגאולת עם ישראל ברחמים, אמן.

נענה תחילה

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

הפרשה:  שבתחילת  הפסוק  על 
אשתו  לנוכח  לה'  יצחק  "ויעתר 
כי עקרה היא, ויעתר לו ה' ותהר 
כא(  כה,  )בראשית  אשתו"  רבקה 
ולא לה. שאין דומה  מפרש רש"י: "לו 
בן  צדיק  לתפילת  צדיק,  בן  צדיק  תפילת 

רשע, לפיכך לו ולא לה". 
רש"י,  מדברי  עולות  תמיהות  שתי 
ראשית מדוע היו צריכים לתלות את יתרונו 
ולא  צדיק,  בן  צדיק  בהיותו  יצחק  של 
הגדולות  העצמיות  במעלות  זאת  לתלות 
עמד  הוא  הרי  להן.  דומה  שאין  לו  שהיו 
כן  ואם  נפש,  במסירות  העקידה  בניסיון 
יש לו מעלה עצמית ויתרון על רבקה שלא 
עברה ניסיון כזה, ודי היה לתלות בכך את 

דרגת תפילתו המיוחדת? 
ועוד, איך ניתן לומר שתפילת "צדיק בן 
רשע",  בן  "צדיק  מתפילת  גדולה  צדיק" 
להיפך,  להיות  צריך  היה  לכאורה  והלא 
ובוחר  דרך השקר  שכן הרשע שעוזב את 
מזה  בערכו  גדול  התורה,  בצל  להסתופף 
וכמו  הצדיקים,  אבותיו  בדרך  שהולך 
שבחה,  להגיד  רבקה:  על  רש"י  שמפרש 
ומקומה  רשע  ואחות  רשע  בת  שהייתה 
וכבר  ממעשיהם".  למדה  ולא  רשע  אנשי 
תשובה  שבעלי  שבמקום  חכמינו  אמרו 

עומדים אין צדיקים יכולים לעמוד?
של  כוחו  שסוד  מקלם,  הסבא  פירש 
היותו  שלמרות  בכך,  היה  אבינו  יצחק 
בדרך  לצעוד  יכול  והיה  צדיק,  בן  צדיק 
בחר  החסד,  עמוד  שהיה  אברהם  אביו-  
ה',  לעבודת  משלו  דרך  יגיעה  לאחר  לו 
והתעלה להיות עמוד גבורה ויראת שמים, 
כפי שהוא מכונה בתורה 'פחד יצחק'. וזו 
מעלתו הגדולה של צדיק בן צדיק בפרשה 
זו, שתפילתו הייתה עדיפה על פני תפילתה 
של רבקה, שעל אף שיכול לעבוד את ה' 
בדרך הסלולה לו על ידי אביו, חיפש הוא 
בצימאון גדול ובעמל לעבוד את ה' בדרכו 
המיוחדת לפי כוחו. לעומת זאת, צדיק בן 
כיתרון  האמת  דרך  את  לפניו  רואה  רשע 
האור מן החושך, לכן קל לו יותר להתנתק 
חדשה  דרך  לו  ולבחור  השקרי  מעברו 

ולהסתפח בנחלת ה'.
של  הגדולה  מעלתו  איפוא  הייתה  זו   
יצחק אבינו, שמפני כך "ויעתר לו ה'" – לו 
ולה. שעבודתו העצמית הייתה קשה  ולא 
הייתה  בתפילה  ועמידתו  ומאומצת,  יותר 
בכוח עצמו, מתוך עמל ויגיעה משלו כדי 
להכיר את בוראו בדרכו. וגדולה מעלה זו 
של אדם שאינו סומך רק על זכות אבותיו 
ואינו מתפלל כמצות אנשים מלומדה כפי 
יותר מאשר אדם שלא  שהורגל מנערותו, 
זו גדולה מניסיון  ידע תפילה מהי. מעלה 
העקידה, כי ניסיון העקידה היה חד פעמי, 

לעומת "צדיק בן צדיק" שהיה דרך חיים.
המגיד  כשהיה  כי  מספרים  חסידים 
נפלה  חמש,  בן  ילד  זי"ע,  ממעזריטש 
אמו  את  ראה  הוא  אביו.  בבית  דליקה 
כלום  "אמא,  אותה:  ושאל  בבכי  ממררת 
יש להצטער כל כך על אבדן בית?". "לא 
על הבית אני מקוננת" השיבה האם, "אלא 
על שריפת מגילת שלשלת היוחסין שלנו. 
הסנדלר".  יוחנן  רבי  בתנא  מתחילה  היא 
"אין בכך כלום" אמר הילד, "אני אמציא 

לך שלשלת יוחסין חדשה, שתתחיל בי".
זי"ע,  מרופשיץ  נפתלי  רבי  על  ]מסופר 
הלר  פייבוש  משולם  רבי  את  פעם  שפגש 
זי"ע בעל היושר דברי אמת, ושאל אותו: 
"וכי לעבודת ה' צריך יחוס"? ורבי נפתלי 
הסביר: "הבה ואסביר לך לשם מה הייחוס 
הלילה,  בחצות  קום  משכים  מר  חשוב. 
עורך תיקון חצות ועוסק כל הלילה בתורה. 
עם עלות השחר הוא מתפלל שעה ארוכה 
וייחודים,  בכוונות  והתלהבות,  בדביקות 
ולאחר התפילה כאשר הוא סועד את ליבו, 
חש הוא בקורת רוח, שכן אבותיו לא צעדו 
אולם  בסילודין.  ה'  עבודת  של  זו  בדרך 
אני  כאשר  שכן  הפוכים,  הדברים  אצלי 
תפילה  הייתה  אם  גם  תפילתי,  את  מסיים 
מהי  שהרי  ונוקפני,  לבי  עומד  כהלכה, 
תפילתי לעומת תפילתם היוקדת של אבותי 

ואבות אבותי?[
אדמוני"  הראשון  "ויצא  הפסוק:  על 
)כה', כה'( שואל הבן איש חי בספרו עוד 
עשו  את  הכתוב  מכבד  מדוע  חי,  יוסף 
ראוי  עשיו  האם  הראשון?  בתואר  וקראו 
מעשיו  כל  לאחר  שכזה  בתואר  להיקרא 
בחז"ל  מצינו  ועוד  זאת  המושחתים? 
בכך  והתפאר  התגאה  עשו  של  שזרעו 
שרק  בכך  יתרון  יש  שלהם  ישראל,  על 
כך  אם  ראשון.  התואר  נכתב  אביהם  על 

שבעתיים קשה מדוע נתנו לו תואר זה?
ותירץ, שבאמת התואר 'ראשון' במקרה 
זה הוא לגנאי ולא לשבח. וכדי לבאר את 
העניין  את  חי  איש  הבן  ממחיש  דבריו, 
על פי סיפור המובא בדברי הימים למלכי 
ערב: בעיר קרטבא חלה הדיין למות, והיה 
הקצב.  של  בנו  אחד,  ותלמיד  אחד  בן  לו 
ולכן  לדיינות,  ראוי  היה  לא  בנו  אולם 
לתלמידו  הרמה  משרתו  את  הדיין  הוריש 
 - הדיין  בין  מריבה  הייתה  לימים,  ההגון. 
בנו של הקצב, לבין בנו של הדיין המנוח, 
בן  "הלא  בזלזול:  הדיין  לעבר  קרא  והוא 
כן,  "אמנם  הדיין  לו  השיב  אתה".  קצב 
החכמה  ויחס  משפחתי  חשיבות  אבל 
פרק החשיבות  אתה,  ואילו  ממני.  מתחיל 
שהיה  החכמה  ויחס  נגמר,  משפחתך  של 
בה הסתיים אצל אביך. ואתה הוא שהפכת 
את משפחתך למשפחה נקלה, ופתחת פרק 

חדש של יחס מזלזל כלפיה".
עשה  אילו  עשו.  לגבי  הדברים  גם  כך 
של  דרכם  את  והמשיך  והטוב  הישר  את 
היה  לא  הוא  ויצחק,  אברהם   – אבותיו 
דרכם.  ממשיך  רק  שהוא  מפני  ראשון, 
והסיבה שקיבל את התואר 'הראשון' היא 
אבותיו,  של  דרכם  את  שקלקל  מפני  רק 
והלך בדרך הרע והכסילות, ולדרך זו אכן 
ראשון הוא. כך שאין בזה שום תואר כבוד, 
אלא אדרבה, תואר של קלון וחרפה הוא, 
ראשון  והוא  הקדושים,  מאבותיו  שנבדל 
יעקב,  כן  לא  החוטאת.  אדום  למשפחת 
אינו  ולכך  אבותיו,  במורשת  שהמשיך 
נושא את התואר 'ראשון', מפני שאכן אינו 

ראשון, אלא ממשיך דרך אבותיו.
יצחק אבינו מלמד אותנו שעל כל אחד 
אך  שלו.  הקודש  בעבודת  חידוש  ליצור 
בכפוף לזה שהוא רואה את עצמו ממשיך 

את דרך אבותיו – צדיק בן צדיק.

צדיק בן צדיק

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



 בואו להרגיש את הסתיו
בסמטאותיה הקסומות של צפת
  במלון בוטיק באווירה יחודית

לילה ב-

399₪
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ההרשמה לחנוכה ופסח בעיצומה

שבתות וחגים בתוספת 200 ₪ | בתוקף עד י"ב בכסליו תשע"ח 
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רוצים לשפץ או לבנות?

משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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לאישה
כיצד תזהו שילדכם לוקה בלקות קריאה?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

מרק עדשים

טיפים

כפות שמן זית
1 בצל חתוך לקוביות קטנות

2  גזרים חתוכים לקוביות קטנות
3  גבעולי סלרי חתוכים קטן

1/4 כרישה קצוצה דק
1 שורש סלרי קצוץ קטן

1 תפוח אדמה חתוך לקוביות קטנות

 1 כוס עדשים ירוקות
 2 ליטר מים

 1 כוס שימורי עגבניות שלמות
1  כף רסק עגבניות איכותי

1  כף אבקת מרק עדשים 
1  זר כוסברה קצוץ גס

1  כוס פסטה צדפים קטנים מבושלת 

איך שומרים
על איכות

התרופות בבית?

לצערנו זיהוי לקות למידה או קריאה 
נעשית לאחר תקופה קשה ומתסכלת 
שבה  ולהוריו,  למוריו  גם  אך  לילד 
הוא  בעצם  כאשר  הילד  כלפי  האשמות  עולות 
אינו שולט בלקות ונגרם סבל מיותר ודיכוי הערך 
העצמי שלו  אז מה כן ניתן לעשות? שאלנו את 

המומחה בתחום

אי אפשר להעביר חורף בלי מרק עדשים טוב • לרגל הרחבת 
סדרת מרקי התיבול, החטיבה הקולינרית של אסם בהמלצה 

למתכון חובה לחורף

זיהוי מוקדם של לקות למידה יכול לחסוך את הסבל המיותר לילד 
ולייצר ילד המודע לערך עצמו, מצליח בלימודים ומבחינה חברתית. 
ליאור דגן, מומחה ללקויות למידה ובעצמו בעל לקות למידה פחות 
מוכרת מסוג "זמן מרחב", מעלה את הסימנים שצריכים לעורר אצלנו 
האבחון  את  ולהתחיל  למידה  בלקות  שמדובר  החשש  את  ההורים 
והטיפול הנכון )לאו דווקא תרופתי( לפני שהילד חווה תסכול וסבל. 
כך למשל ניתן למנות את הסימנים הבאים המעוררים חשד ללקויות 

שונות בגילאי חמש שש של לקות למידה בתחום השפה:

• אוצר מילים דל
• קושי בחריזה או אי הבנת חריזה

• איבוד עניין בהאזנה לסיפורים
• קושי בזכירת שמות הצבעים, שמות הספרות

• קושי בזכירת תבניות ובהטיית מילים
• כמו כן קשיים תחביריים כמו: השמטת מילת יחס או שימוש במילת 
יחס לא נכונה )"נסענו אוטובוס" או "נסענו על אוטובוס"( או שימוש 
במקום  חולצה"  מתלבש  )"אני  תחבירית  מבחינה  נכונה  לא  במילה 

"אני לובש חולצה", או "אני לובש" במקום "אני מתלבש"(.
• לקות למידה בתחום תפיסת הכמות  )מוביל לקשיים במתמטיקה(

• קושי בתפיסת כמות – למשל, אם כדי לדעת שיש חמישה פריטים 
הילד צריך לספור אותם אחד-אחד

• קושי בשימור כמות )שימור כמות – ההבנה שמספר הפריטים אינו 
תלוי בגודלם ובצורתם(

• קושי בסידור על פי גודל. קושי בכתיבת מספרים ובזיהוי מספרים.

לקות בתפיסת המרחב: 
• הילד נוטה ליפול

• מסורבל
• נתקל בדברים

• מניח חפצים קרוב מדי לקצה השולחן
• מתקשה למזוג בלי לשפוך

• מתקשה ברכיסת כפתורים או בקשירה והתרה של שרוכים
• לא מבחין בין ימין ושמאל

• לא זוכר את הדרך, למשל הולך אל הגננת וכשצריך לחזור למקום - 
מהסס, מסתכל לצדדים.

מגורמים  נובעים  שלעיל  שהדברים  ייתכן  להדגיש:  מאוד  חשוב 
אחרים – למשל בעיה בראייה או בשמיעה ויש לבדוק זאת במקביל.

מהי לקות קריאה?
נחשב  ומי  תקינה  קריאה  מהי  נבהיר  קריאה,  לקויי  על  שנדבר  לפני 
קורא תקין. קריאה מוגדרת כקריאה תקינה, אם הקורא מפענח מילים 
הליך  אוטומטי.  באופן   – ולמעשה  ומדויק,  מהיר  באופן  כתובות 

אוטומטי מתאפיין בתכונות הבאות:
• נעשה באופן לא מודע

• אינו צורכים מאמץ מנטלי )או קשב(
• אינו ניתן לשליטה רצונית

• מרגע שהוא מתחיל אי אפשר לקטוע אותו מתבצע עד לסיומו ללא 
הפרעה.

על מנת להבהיר את הדברים, אבקש מכם שתתבוננו בפסקה הבאה, 
ולא תקראו אותה:

לקויי  )או  תקינים  קוראים  ואתם  שלכם,  האם  שפת  היא  עברית  אם 

קריאה במידה קלה( – סביר להניח שאתם לא מצליחים... כלומר, לא 
מצליחים שלא לקרוא, שהרי הקריאה היא עבורכם תהליך אוטומטי, 
ואין לכם שליטה עליו. אם הצלחתם – כלומר, אתם מתבוננים במילים 
ולא קוראים אותן – אז, במידה ועברית היא שפת האם שלכם, ייתכן 

שאתם לקויי קריאה.

מדוע "ייתכן"? מכיוון שישנן עוד סיבות אפשריות לכך, ולא נתעכב 
יוכל לקבוע  על מנת שאיש מקצוע   – אופן  זו. בכל  עליהן במסגרת 

האם מישהו הינו לקוי קריאה, עליו לבצע אבחון של ממש.

הקורא התקין, אם כן, צריך להשקיע קשב מועט ביותר בפענוח מילים 
בודדות, כך שמתאפשרת לו השקעת קשב רבה יותר בתהליכי עיבוד 
מורכבים, שאינם אוטומטיים – הבנת משפט, הבנת פסקה, קישור בין 
חלקים שונים במשפט, הסקת מסקנות... כל הרכיבים של מה שאנו 

מכנים "הבנת הנקרא".

מרובים  קשב  משאבי  מבזבזים  הקריאה  לקויי  הקריאה?  ולקויי 
בפענוח המילים, כך שלא נותר להם קשב רב להשקיע ברכיבי הבנת 
הדבר  שקראו.  הקודמות  המילים  בזכירת  לא  גם  ולעיתים  הנקרא, 
ברור,  לא  בכתב  שכתוב  טקסט  לקרוא  המנסה  תקין,  לקורא  דומה 
קוראים  אתם  אם  מילה.  כל  בזיהוי  מאמץ  להשקיע  נאלץ  שהוא  כך 
תקינים, אתם מוזמנים לנסות זאת – ודאי תמצאו לאחר כמה שורות 
שאתם מתקשים להבין את המשמעות של מה שאתם קוראים, וייתכן 

שאחרי זמן קצר, פשוט יימאס לכם.

לפי מחקרים, מרבית הילדים הלומדים במסגרות חינוך רגילות מגיעים 
למצב של קריאה אוטומטית עד כיתה ג', ומיעוטם רק בכיתה ד'. מצב 
זה נכון לגבי מגוון שיטות כתב אלפביתיות: עברית, ערבית, אנגלית, 

איטלקית, גרמנית וכו'.

ככל לקויות הלמידה, גם לקות קריאה אינה קשורה בשום פנים ואופן 
חכם,  היותך  לבין  קריאה  לקוי  היותך  בין  קשר  אין  לאינטליגנציה. 
יצירתי, מוכשר וכו'. דברים אלה נכונים לגבי כל לקות למידה. דווקא 
זה עלול לגרום לבעיות – שּכן, יש פער בין מה שלקוי הקריאה יודע 
שהוא מסוגל, לבין מה שהוא מצליח. לקרוא ולא להבין מה שאתה 
לאי-הבנות  וגורם  להסתדר  עליך  מקשה  שזה  בלבד  זו  לא   – קורא 
לעצבנות,  תסכול,  לרגשות  גורם  גם  זה  ודאות,  חוסר  של  ולמצבים 
עלול להמאיס על הילד )והמבוגר( כל דבר שקשור בלמידה ולפגוע, 

לעיתים באופן קריטי, בביטחונו העצמי. 

למנוע  עשויים  עמה,  נכונה  והתמודדות  הלקות  של  מוקדם  זיהוי 
הצטברות של אותם רגשות תסכול בלתי רצויים ולמנוע את הפגיעה 
בביטחון העצמי. חשוב לציין, כי גם בשלב מאוחר, ולמעשה אף בגיל 
חווה  המבוגר,  או  הילד,  אם  וגם  הלקות,  את  לאבחן  אפשר  מבוגר, 
תסכולים חוזרים ונשנים, וגם אם בטחונו העצמי נפגע קשות, אפשר, 
בעזרת אבחון מקצועי ועבודה נכונה ומסורה, לקדם אותו ולשקם את 

בטחונו העצמי ואת אמונתו בעצמו וביכולותיו.

הכנה )1:00 שעה(
1. חותכים את כל הירקות לגודל הרצוי.

2. מחממים סיר, שמים 2 כפות שמן ומטגנים את הירקות 
עד להזהבה.

עד  דקה  ומטגנים  עדשים  מרק  אבקת  כף  מוסיפים   .3
שהטעמים נפתחים.

מים  עגבניות,  שימורי  עגבניות,  רסק  מוסיפים   .4
ומביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ללהבה הכי נמוכה.

5. מתבלים במלח, פלפל ומבשלים כחצי שעה. 
הפעל טיימר )30 דקות(

6. מוסיפים כוסברה קצוצה, קונכיות פסטה ומגישים.

את  להחזיק  נוהגים  אתם  גם  האם 
האמבטיה?  בחדר  בארון  בבית  התרופות 
למרות שכך נהוג בבתים רבים, זהו למעשה 
אחד המקומות הגרועים לאחסון עקב תנאי 
בתרופות.  פוגמים  אשר  והלחות  החום 
מומחי טלפארמה, הפארם המקוון המוביל 
שיסייעו  טיפים  כמה  נותנים  בישראל, 
נכונה  בצורה  בבית  התרופות  את  לאחסן 

ובטוחה:

באמבטיה:  בארון  תרופות  תאחסנו  אל   .1
להתחמם  נוטים  האמבטיה  בחדרי  ארונות 
לפירוק  לגרום  העלולים  לחות,  ולאגור 
עוד  וקפסולות,  ובמיוחד טבליות  התרופות 
מקום  ואין  במידה  התפוגה.  תאריך  בטרם 
אחסון אחר, יש להקפיד כי האריזות סגורות 

היטב.

שאיננה  ויבשה  קרירה  נקודה  בחרו   .2
חשמלי  מכשיר  מעל  לא  אך  לאור,  חשופה 
נשמרות  התרופות  מרבית  חום.  פולט 
15-25מעלות  )כ-  החדר  בטמפרטורת 
צלסיוס(, אלא אם צוין אחרת, לדוגמא, ישנן 

תרופות אשר יש לשמור בקירור.

הקופסה  בתוך  התרופות  את  שימרו   .3
בלבול  למנוע  ניתן  זו  בדרך  המקורית: 
אחר  ולעקוב  שונים,  ומינונים  תרופות  בין 
יש  השימוש.  והוראות  התפוגה  תאריך 
להימנע  מאיחוד תרופות מקופסאות שונות 

לתוך מיכל אחד.

הפנימי  הגפן  צמר  כיסוי  את  הסירו   .4
במידה שישנו- לאחר פתיחת הקופסה, כדור 
באיכות  פוגע  אשר  לחות  סופח  הגפן  צמר 

התרופה. 

את  ששינתה  תרופה  לקחת  אין  לעולם   .5
אם  אפילו  ריח,  או  מרקם  המקורי,  צבעה 
טבליות  תבלעו  אל  תוקפה.  פג  לא  עדיין 
דבוקות או שהינן בעלות מרקם שונה מיתר 

הטבליות בקופסה. 

התרופה  תוקף  את  לבדוק  הקפידו   .6
המוטבע על האריזה לפני השימוש: תרופות 
שפג תוקפן מאבדות מיעילותן ואף עלולות 

במקרים חריגים לגרום לנזק. 

7. אל תשאירו תרופות במכונית: התחממות 
המכונית עלולה לפגום באיכות התרופה. 

הקפידו תמיד לשמור על תרופות מחוץ   .8
להישג ידם של ילדים. ניתן לדוגמא לאחסן 
יכולים  לא  ילדים  אליהם  גבוהים  במדפים 
ולהקפיד  התרופות  ארון  את  לנעול  להגיע, 
שימנע  פתיחה  מנגנון  בעלי  פקקים  על 

פתיחה קלה. 

מצרכים )6 מנות(:



נהגים בעלי רכב שומרי תורה ומצוות
המעוניינים להצטרף תמורת תשלום סמלי

ולקבל נסיעות )הכנסה נוספת(
מוזמנים לצלצל ל:050-4618030

עבור תושבי העיר במחירים נוחים 

050-4618030
הכניסו את המספר לאנשי הקשר

והתחילו לנסוע בשלום

מ"ח ג

בתוך העיר ומחוץ לעיר
הקמנו גמ"ח הסעות ומוניות 

בהמלצת רבני העיר

כמו"כ, תושבי העיר מוזמנים לחייג
ולקבל מחירים נוחים וזולים במיוחד

על ידי נהגים אדיבים 

הזדמנות 
מיוחדת

לבעלי רכבים
פרטיים

בדקו את זכאותכם לסיוע בשכר דירה 
ולדיור ציבורי
התקשרו 5442* 

בחרו במעבר לנציג שירות
בימים א'-ה', בין השעות 16:00-8:30

מתקשרים 5442* בכל שעה ביממה,
ומקבלים את כל המידע האישי ועדכונים:

סטטוס הטיפול מועד תפוגת זכאות

מסמכים נחוציםמיקומכם בתור לדיור

מועדי תשלום

*5442
זכאים לסיוע בשכר דירה או לדיור ציבורי?
יש לכם כתובת אחת!

מענה בעברית, 
בערבית וברוסית

למידע על תכניות הסיוע ותנאי הזכאות 
www.moch.gov.il :היכנסו לאתר המשרד

התקינו בבית גלאי עשן במחיר נמוך 
ותהיו בטוחים שהבית בטוח. 

שרפות פורצות 
בגלל טעויות!

רוצים לישון 
בלילה בשקט?    בלילה בשקט?    

רוצים לישון 
בלילה בשקט?    

רוצים לישון 

יחד, נמנע את השרפה הבאה.

בכל מקרה של שרפה חייגו 102  ללוחמי האש
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת צמחים ועשבים
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בפועל,במציאות,כמשמעו.                            
"כי תפגע יכול פגיעה ____" )בבא מציעא לג.(

4. ענו,צנוע מאוד. "ושפל ____" )תענית טז.(
6. נועם הקול,ניגון. "____ וקולו ערב")תענית טז.(

8. הריק,החריב. "____ הארץ ובולקה"           
)ישעיה כד א( )בלשון הווה( )בהיפוך אותיות(

9. בו קבור אהרן הכהן. "___ ההר")במדבר לג לח(
10. מעונם של צדיקים. "ואהל ____" )משלי יד יא(

12. אור,זוהר. "ואל תופע עליו ____" )איוב ג ד(
15. קבוצה,מחלקה. "ארבע כיתות אין מקבלות פני 

שכינה ___ ליצים ו___ חניפים"  )סוטה מב.(
16. עודף,נוסף,שיש בו יותר מן הרגיל או מן הראוי. 

"____ בידיו וברגליו" )בכורות ז ו(
17. שן של מפתח או כל זיז במכשיר.                   

"כדי לעשות ממנו ____" )שבת ח ו(
18. רווחה,חופש,ישועה.                                    

"ויצא ל___ אתי" )שמואל ב כב כ(

1. אחד מכלי המערכת שהיו על שולחן הפנים 
במשכן       ובבית המקדש. "וקשותיו ו____"                                         

)שמות כה כט( )לא בלשון סמיכות( )בלשון יחיד(
2. מקום לא ישר. "לאור ו___" )ישעיה מב טז( )בלשון 

יחיד(
3. שארית,מה שנשאר. "מפרשות ומה ____" )כריתות ב ה(
4. תן,הבה. "לעלוקה שתי בנות ___   ____" )משלי ל טו(

5. אומן היוצר כדים. "כגון הכד מבית ה____" )פסחים 
נה: (

7. נבון. "נוצר תורה בן ____" )משלי כח ז(
11. חרוץ וזריז להוציא משפט צדק.                                 

"ו___ צדק" )ישעיה טז ה( )בכתיב מלא(
13. נתח בשר שרתח,תבשיל רותח.                                

"_____ רתחיה" )יחזקאל כד ה(
14. מזהירה כשמש.                                                               

"____ כחמה" )שיר השירים ו י( )בהיפוך אותיות(
15. כפפה,כסיה. "____ לוקטי קוצים" )כלים כו ג(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

אזוב, הנעצוץ, לענה, אחו, ואגמון, קוץ, אטד, ודרדר, קיקיון, באבי, והפשתה, קנה, גמא, חדק, שית, 
דשא, חוח, שמיר, הברקנים, חציר, הסנה, הדס, ירק

תשיתישרהנעלנבאביא

סנסשרסתתדחתבוגשסנ

נמאיאשנציתצשומדגא

תגמשפיאושאניאזגדג

ישרהישאקתאטשרגאאנ

דנובגאנישצאדיגנוו

ינירשהאחגדותתגמחא

שודקיקתדוסשצאנתאת

שיאנאגדשאחידעאאנא

נקשיאמאחאישרשנדגת

סירמיתדתיגשהתאהתא

שקאמאודרדרגידששאג

סנישראנתהנסהדסשדא

1. מי ביקשה לשנות את שמה ל-מרה?
2. מי כונה "דמשק"?

3. מי נחבא אל הכלים?
4. מי גדול ממי: יששכר או זבולון?

5. "מענה רך ישיב..."
6. אביו של הנביא יחזקאל.
7. מי ישבה תחת התומר?

8. בן כמה היה יצחק כשנשא את רבקה לאישה?
9. האדמה בלעה אותם חיים.

10. מי קרא למקום בשם מחניים?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
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 

לנו:כתבו 

1. נעמי 2. אליעזר עבד אברהם 3. שאול 4. יששכר 5. חימה 6. בוזי 7. דבורה 8. בן 
ארבעים 9. קורח ועדתו 10. יעקב



קורס
אבטחת איכות 

במפעלים

נושאים:
 תורת המקצוע - הבטחת איכות, מדידות מכאניות 
 תורת החומרים, תהליכים וסקירה  בעיבוד שבבי 

 הבטחת איכות
 קריאת שרטוט

 ביקורת איכות סטטיסטית
 הכרת המחשב ודו"ח ביקורת ממוחשב

 עבודה מעשית - הבטחת איכות, מדידות מכאניות

יש אנשים שיודעים לקחת אחריות. זה 
משתלם ורווחי ביותר. בוא ללמוד ולהגיע 

לסכומים של 15,000 ₪ בחודש!

המפעלים מחפשים אותך

16,000 - 8,000 ₪ בחודש
ע״פ הסקרים, מאבטח איכות מרוויח כ-

לידע כללי

בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!

בני ברק

לפרטים והרשמה חייגו:

03-7707300/1/2

מרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 בני ברק

 80%
מימון!

נושאים:
 מניעת כשלים בעבודות חיפוי קירות חוץ ופנים

 כשלים בעבודות ריצוף
 החלקה

 מניעת כשלים בבדיקות בטון 
 תקן ואיטום גגות קלים

 לוחות גבס
 החקיקה ופסיקת בתי המשפט

 נגישות, בטיחות אש

פיקוח בנייה בשילוב הנדסאות הינו 
אחד המקצועות המבוקשים ביותר 

ובפרט בשוק הבנייה החרדי.

קורס
מניעת כשלים 

בבניין

ללמוד ולהרוויח

ע״פ הסקרים, בעל מקצוע בפיקוח בניה מרוויח כ-

18,000 - 10,000 ₪ בחודש

לידע כללי

בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!

בני ברק

לפרטים והרשמה חייגו:

03-7707300/1/2

מרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 בני ברק

דרישה 
גבוהה 
בשוק



כמה קרוב, ככה זול
נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03 רח’ נויפלד 15. 5704963-03. 
| רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03 | רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 9479944-03 | תורת 
חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 | ברכפלד: רח רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 6430456-08| הלל 8. 08-
6103663  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | בתים: רח' ניסנבאום 25 | חיפה: מיכאל 9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04  חדש!קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 )גפן לשעבר( 9419465 08- 

המבצעים בתוקף 
מיום ראשון 

כ"ג בחשון 12.11.17
עד יום שישי 

כ"ח בחשון 17.11.17
מתקררר?

מבצעי ירקות בימים שלישי ורביעי כ"ה-כ"ו בחשוון 14-15.11.17
תפו"א לבן

ארוז

לק”ג
290

₪

דלעת

לק”ג
390

₪

בטטה  
מובחר

לק”ג
490

₪

בננה

לק”ג
490

₪

אבוקדו

לק”ג
690

₪

גזר ארוז

לק”ג
390

₪

פלפל 
אדום/צהוב

לק”ג
590

₪
קמח מנופה

1 ק"ג
הטחנות הגדולות

10
2 ב-
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20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

בלעדי לחברי מועדון!

אצלנו יש מבצעים חמים!

חומוס אחלה
750 גר'

690

1 ק"ג
הטחנות הגדולות

10קמח כוסמין

נרונים 4 שעות

נרונים 6 שעות

שרגא

שרגא
2490

1990 נייר טואלט
טאצ'

40 גלילים

צלחות קטנות2490
חד-פעמי

צלחות  גדולות
חד-פעמי

שווה

שווה

4 ב-
1090

3 ב-
1090

סכו"ם חד פעמי
שווה

1090
4 ב-

עלית
רבע לשבע/

20עד חצות
2 ב-

בסקויט 
חצי מצופה

175 גר'
הדר

1090
3 ב- עלית

אגוזי/טעמי/טורטית/
10כיף כיף/מסטיק מאסט

3 ב-
מארזי במבה שוש/

צ'יטוס/תפוצ'יפס קידס

עלית

1590
2 ב-

שמן קנולה 
'מעולה'

1 ליטר

20
3 ב-

תבליני מיה בשקית

50-80 גר'
לא כולל ציפורן/

סוגי שום/ צ'לי גרוס/ 
פלפל שחור/לבן

10
4 ב-

  

₪

2*850 גר'
תנובה

זוג גבינה

1990

קוד: 57477
1.5 ליטר

תנובה

קוטג'חלב בקרטון

₪

5%
250 גר'

תנובה

10₪

קוד:57118
400 גר'

תנובה

גבינה צהובה

10₪

סוגים שונים
תנובה

מעדן יולו

3 ב-
₪

2 ב-

גיל בטעמים

₪

125 גר'
תות/וניל

תנובה

990
9 ב-

₪990

1 ליטר
סוגים שונים

תנובה

משקאות חלב

1990

מאגדת מיני 
מילקי

16 יח'
שטראוס

1790₪ 790

כוסות 
חד פעמי

קוד: 14205109 
5 ב-שווה

10
1.5 ליטר

5 ב-לא כולל מקס
20

750 גר'

סרדינים אלסקה

125 גר'
4 ב-סוגים שונים

פפסי/סבן אפ/מרינדה10
מים בטעמים שוופס 

לפתן אפרסק/
לפתן אננס חתוך

820-850 גר'
2 ב-שווה

10

פירורי לחם

200 גר'
ברמן

מוזהב/מתובל/
6 ב-שומשום

10

עוף שלם 
מוצפי

בד"ץ בני ציון

לק"ג
1790 מיץ ענבים 

'מעולה'

1 ליטר
כולל פיקדון

דג פילה 1090
סלומון נורווגי

בלדי

5990
לק"ג

צלי כתף מס' 5

שריר מס' 8
אשפר/מוצפי

אשפר/מוצפי לק"ג

לק"ג

6490

3990

סניף קוטלר
פתוח במוצ"ש

משעה אחרי צאת השבת
 עד 23:00

רטבי אסם

290 מ"ל
2 ב-סוגים שונים

1490


	Kvbb1p001
	Kvbb1p002
	Kvbb1p003
	Kvbb1p004
	Kvbb1p005
	Kvbb1p006
	Kvbb1p007
	Kvbb1p008
	Kvbb1p009
	Kvbb1p010
	Kvbb1p011
	Kvbb1p012
	Kvbb1p013
	Kvbb1p014
	Kvbb1p015
	Kvbb1p016
	Kvbb1p017
	Kvbb1p018
	Kvbb1p019
	Kvbb1p020
	Kvbb1p021
	Kvbb1p022new
	Kvbb1p023
	Kvbb1p024
	Kvbb1p025
	Kvbb1p026
	Kvbb1p027new
	Kvbb1p028
	Kvbb1p029
	Kvbb1p030
	Kvbb1p031
	Kvbb1p032
	Kvbb1p033
	Kvbb1p034
	Kvbb1p035
	Kvbb1p036
	Kvbb1p037
	Kvbb1p038
	Kvbb1p039
	Kvbb1p040

