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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

17:18
17:35
17:15

18:30
18:31
18:31

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת לך לך

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!!!

לרציניים בלבד!

ק“ג
לרדת

במשקל
במיוחד

 לאחר החגים!!

באישור משרד הבריאות 076-5459060

10-40
נסיון11 שנות

ביתו  לבני  הגר״ש  מרן  אמר  הדברים  את 
שהתקיימה  ש״ס,  סיעת  ישיבת  בתום 
החורף  מושב  פתיחת  לקראת  במעונו 
של הכנסת ו״ברכת הדרך״ לשרים וחברי 
ישי  של  המתקפות  רקע  על    הכנסת  

נגד תנועת ש״ס השיב מרן: ״הוא שימש את רבו על 
מנת לקבל פרס. לא פעל לשם שמים״ / עמ' 22 

 ייעוץ ראשוני 

ללא התחייבות

מדור משפטי

הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

לחברה המובילה בארץ
במתן מענה טלפוני אנושי

לעסקים במגוון תחומים

דרושים/ות
נציגי/ות

שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות 

בפ"ת )קרית מטלון(

העבודה
במשמרת

בוקר
פרויקט ייחודי עבור

חברת ביטוח גדולה במשק
* הסעה מאלעד תלויה בכמות העובדים היומית

לפרטים נוספים- 077-9555-555
קו"ח לפקס: 077-9555-000

jobs@callbiz.co.il

מרן נשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן על אלי ישי

״גורם צער למרן בשמים״

הנציגים החרדים טוענים כי בעקבות ההסכם הקואליציוני אין צורך בועדה, 
והם מעוניינים להגיע להסכמה מול הליכוד בלבד  "אם יהיו לנו שינויים 
בחוק שלא סוכמו בהסכם הקואליציוני, נכנס את ראשי המפלגות ואם יהיה 
צורך גם את הצוות הקואליציוני"  חשיפה: נציג שר הביטחון ח"כ פורר 
דרש לשלב בחוק גם גיוס חובה לערבים  גם ח"כ בן ארי מ'כולנו' ערערה 
על הדרישה לשלב את פסקת ההתגברות שתמנע מעורבות בג"ץ / עמ' 26

הדרישה החרדית: ביטול ועדת הגיוס
ראשי  בישיבת  נתניהו  ביקש  מהר",  "מהר,   
המושב.  פתיחת  ערב  הקואליציה  מפלגות 
הוא  המתוקן",  הגיוס  חוק  את  מהר  "תביאו 
את  וסימן   – החרדים  בעיקר  בחברים,  האיץ 
פתיחת  מיום  חודש  החוק:  להעברת  היעד 

המושב. מהר-מהר, לפני שייגמר. 

מהר לפני שייגמר

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 20-21

פרסום 

ראשון

 חשיפת

 'קו 
עיתונות'

השטח של ש"ס דורש: גואטה לראשות העיר / עמ' 24 שטח מוניציפאלי

בחודש הקרוב: 
גשר חדש

הרב יפת 
מוגרבי זצ"ל

/ עמ' 14
אלחנן  רמת  גשר  הציבור:  לפניות  הועדה  בפעילות 

ייפתח כבר בחודש הקרוב / עמ' 12



התקשרו
ספרו לנו

03-3739999
 למה בבית שלכם 

בוחרים תנובה

בשובר בשווי ₪250 ותוכלו לזכות
לקניית מוצרי תנובה

בשבילי
לבחור תנובה זה... 

לאכול עם מי שאנחנו אוהבים 
את מה שאנחנו אוהבים

בלומי מבני ברק

 ,03-6133555 BSD בכפוף לתקנון הפעילות הנמצא במשרדי גל אורן 
הפעילות בין התאריכים כ״ח בתשרי תשע״ח עד י״ח בחשוון תשע״ח )18.10.17-7.11.17(.

בד
בל

ה 
ש

מח
לה

ה 
מונ

הת

הבחירה של הבית
תנובה

500 זוכים
 בשובר בשווי  250 ₪ 
לקניית מוצרי תנובה
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כל בני ברקי יודע
בריאות זה כללית

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

<   רפואת ילדים בזמינות מיידית
<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

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

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

הפריסה הרחבה, השירות האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית
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כל בני ברקי יודע
רפואה יועצת זה כללית

מרכז רפואי עזרא
<  מרכז חדשני ומרווח 

<  ציוד רפואי מתקדם
<  רופאים מביה״ח בילינסון

<  טובי המומחים במגוון תחומים
רפואת ילדים |  רפואת משפחה  |  אף אוזן גרון

 עור |  נוירולוגיה | כירוגיה כללית | כירורגיית נשים
עיניים | קרדיולוגיה | אורתופדיה )מכון רנטגן צמוד(   

עזרא 11
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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

RC

קוטג' 
שטראוס

אבקת 
כביסה 
פרסיל
8 קילו

 &20

 &35 &45

 &15

 &20

 &15

טיטולים

בד"ץ
500 גר'

2 ב-40& 3 ב-100&  2 ב-50& 

4 ב-

ב-2 ב-

2 ב-

3 ב-

דובשניות

L תבניות ביצים

2 ק"ג

זוגלובק
שניצל 
תירס / 
נקניקיות

2 ב-

2 ב-2 ב-2 ב-

2 ב-

גבינת 
נפוליאון

מוצרי 
השבוע פסטות ויליפוד 

בד"ץ חיתולי האגיס נייר טואלט

 &16

 &20 &95 &35

 &25

מטרנה

ב-  &10 10& ב-3  ב-4

 &10

 &50

 &55

3ב-

2ב-
לקילוקילו

2 ב-

 &10 10& 7 ב- 3 ב-

100& ב-  6

13& ב-  3

10& ב-  2

ב-

בירה מאלט
 1.5 ליטר

כריות 
צ'וקולדה/בננה/וניל

שמן קנולה טעמן
בד"ץ עד"ח

3

3ב-20& 

2ב-15& 2ב-50& 

גבינת סקיפרסיל ג'ל

 &18 ב- 2  &22 ב- 2  &15 ב- 2

 &10 ב-

 &1690
ב-

 &790
ב-  &1790

ב-

 &8 90
ב-

 &790
ב-

 &3990
ב-

 &790
ב-  &8 90

ב-

פתיבר אסם
500 גר'

פרי
900 מ"ל

שמפו / מרכך הוואי
750 מ"ל

רוגלעך
אחוה

פודינג
1 קילו

מגבונים
רביעיה

מאגדת 
שוקולד
ורד הגליל

מיונז 
תלמה
 500 גר'

טישו טאצ'

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

חומוס 
אחלה

קוטג' 
תנובה

רד מאג

10& ב-  2

דג פילה אמנון
(מושט)

קמח חיטה
80% מנופה

קמח סוכר

קמח לבן
400 גר'המלאכים מנופה

מארז 
פיצה 
זוגלובק
שלישיה

חלב גד
1 ליטר
הרב רובין

לחם אגמי 
חיטה מלאה

יין סלקטד

נרות חימום

אבקת כביסה 
אריאל
6 קילו

 &4990

חלב תנובה

1.5 ליטר

גבינת 
תנובה
500 גר'

גבינת 
תנובה
850 גר'

אדוארד
אלופים בחיסכון

טחינה 
אחווה
בד"ץ
500 מ"ל

בשרים 
מחפוד
מס' 4-7-10

 &3990
ב-  &2990

ב-

 &690
590& ב-

ב-

 2.7
ליטר

 48
גלילים

מעדני
 קרלו
מארז שמיניה

ימים ד', ה', ו':

בקניית זוג בקניית זוג



ד"ר איתי מרמור
מרכז  רפואי – צבי הרלינג 5, קריית הרצוג, בני ברק

לזימון תורים חייגו: 03-6227222
מכבי ללא הפסקה - 3555*

מכבי לא מפסיקה להתחדש בשבילכם
ומצרפת לצוות הרופאים בקריית הרצוג

רופא ילדים מומחה

מומחה ברפואת ילדים

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

זה חדש!
רופא ילדים נוסף

 שמכבי
 נותנת לכם יותר,
זה לא חדש



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ה' בחשון תשע"ח 25/10/17 בני ברק10 1210//10 תש"ע ב " 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, 
שמעון ליברטי, 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, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

האדמו"ר מויז'ניץ המריא לפולין
צאצאיו  נישואי  שמחת  לקראת 
נישואי  ושמחת  הקרוב  בחורף 
הרה"צ  הגדול,  לבנו  בן  נכדו, 
חשוון  בי"ט  הגר  מאיר  חיים  רבי 
בפני  האדמו"ר  הביע  בארה"ב. 
קברי  לפקוד  רצונו  את  מקורביו 
ציון  את  ובפרט  בפולין  צדיקים 

רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א.
העניין  לטובת  גויס  כך  בעקבות 

הנגיד ר' יענקי אדלר ממנצ'סטר שעבר בשנה האחרונה 
האדמו"ר  בבוקר  ראשון  ביום  בירושלים.  להתגורר 
ומספר  בלבד  משפחתו  בני  עם  לפולין  היישר  המריא 

גבאים.
עד  וישהה  בצפת  למעונו  הרבי  יחזור  המסע  בסיום 
ליום חמישי הבא, אז תתקיים שמחת הבר מצווה לנינו 

הראשון, נכד לחתנו הרה"צ רבי יצחק טווערסקי.

בד"ה: הרב אבנר ערוסי זצ"ל
כסלו  בכ"ה  נולד  ז"ל  ערוסי  הרב 
לארץ  שעלה  אחר  בתימן,  תש"ח 
קבע  תשל"ח  בשנת  נישואיו  ועם 
את מגוריו בבני ברק, לפרנסתו עסק 
ישראל עשרות שנים,  ילדי  בחינוך 
את תלמודו קבע בבית המדרש של 
שהוא  תוך  קורח,  פנחס  ר׳  הגאון 

עוסק בבניין הקהילה וביסוסה.
לפנסיה  יצא  שנה  כעשרים  לפני 

ומאז הקדיש את כל זמנו ללימוד תורה בשיעורי תורה 
חמדת  המדרש  בבית  תלמודו  את  וקבע  ובחברותות, 

צבי.
לחסדים,  ועד  בית  היה  פתחיה  בן  ברחוב  ביתו 
גמ"ח  כולם  ומעל  בביתו,  התנהלו  שונים  כשגמ"חים 
הלוואות בסכומים גדולים שניהל במשך עשרות שנים 
ביושר ואמונה. סבל ייסורים רבים במשך עשרות שנים, 
ולמרות ייסוריו עמל בתורה וייגע בה תוך שהוא מסתיר 

את ייסוריו ותדיר צהלתו בפניו.
בל' תשרי, ר"ח חשון, התדרדר מצבו ותוך שעות אחדות 
תלמידי  וחתניו  שבניו  זכה  ליוצרה.  נשמתו  את  השיב 
ובנכדים  ובהפצתה  בתורה  העוסקים  מובהקים  חכמים 

ממשיכים את דרכו. תהא נפשו צרורה בצרור החיים.

 אלף ילדים סיימו משניות
מעמד אדיר של קידוש 
שם שמים בסיום ששה 
ידי  על  משנה  סדרי 
ילדי  מאלף  למעלה 
וסיום  תורה"  "מבקשי 
מסכת  כל  על  מבחנים 
ידי  על  שנלמדו  סוכה 

2,500 תינוקות של בית רבן ובהשתתפות ילדי "אנחנו 
שהתקיים  הארץ.  רחבי  מכל  ובנים  אבות  וצאצאינו" 

בחוה"מ סוכות.
על  בדבריו  עמד  אדלשטין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן 
התורה  חכמי  מועצת  חבר  התורה.  לימוד  חשיבות 
קדשים  צאן  בצעירי  לקנא  שיש  אמר  בעדני  הגר"ש 
המקדישים עיתותיהם והוגים בתורה הקד'. את המעמד 

פיאר גם האדמו"ר מטשערנוביל
במהלך האירוע העלה הרב מרדכי בלוי, המפקח החינוכי 
של הארגון על נס זכרו של הר"ר אשר האוסדורף אשר 
את  וכן  הפעילות,  מתקיימת  נשמתו  ולעילוי  לזכרו 
זכרו של האברך היקר ר' אליהו מרדכי כהן אשר נקטף 
ישראל  ילדי  ושננו  הגו  ולזכרו  פריחתו  בשיא  מעמנו 

רבבות אלפי משניות.

מאת: עוזי ברק 

רבנים, ראשי ישיבות, דיינים; הרב חנוך זייברט, ראש העיר; הרב 
אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע; הרב מנחם שפירא, הרב אליהו דדון 
וההנהלה,  המועצה  חברי  רה"ע;  סגני  אייזנברג,  מנדל  מנחם  והרב 
בני-ברק  פרס  תושבים השתתפו במעמד חלוקת  והמוני  ציבור  אישי 
לספרות תורנית שע"ש מייסד העיר וראש העירייה הראשון, רבי יצחק 
גרשטנקורן ז"ל. שהתקיים, במרכז הפיס הקהילתי שברחוב ירושלים. 
ושש  חמישים  במלאת  למייסד,  הזיכרון  עצרת  במסגרת  נערך  הטכס 

שנים לפטירתו, והוא מחולק זו השנה ה-36.
הפרס ניתן ל-11 מחברים, מתוך 168 ספרים, מספר שיא של ספרים 
ולא  האחרונות  השנים  בשלוש  שחוברו  ספרים  על  לועדה,  שהוגשו 
הוענקו  לזוכים  הפרס.  לועדת  שהוגש  הספר  על  קודם  פרס  קיבלו 

תעודות הוקרה ושי.
פוברסקי,  דב  ברוך  רבי  הגדולים:  הגאונים  הם  הפרס  ועדת  חברי 
הדיינים  מגדולי  הכהן שפרן,  מנדל  מנחם  רבי  פוניבז';  ישיבת  ראש 
ביה"ד  חבר  בן-שמעון,  שלמה  רבי  התורה";  "נועם  ישיבת  וראש 

הרבני הגדול.
זריהן  יעקב  )לפי סדר ה-א"ב(: הגאון רבי  זו  מקבלי הפרס לשנה 
"שערי  ישיבת  וראש  פוניבז'  בכולל  האברכים  מחשובי  ברק,  מבני 
דעת", מחבר הספר "שערי ישר", חקרי הלכות בדיני הספקות, רובא 

וחזקה ובדיני העדות.
הגאון רבי אליהו טובי מבני ברק, מחשובי האברכים בכולל פוניבז', 

מחבר הספר "אמרי אליהו", הלכות נדרים ושבועות.
הגאון רבי עובדיה יוסף מירושלים, ראש ישיבת "אוהל יוסף", בן 
לישראל, מחבר  והרב הראשי  לציון  יוסף, הראשון  יצחק  רבי  הגאון 

הספר "עין המשפט", חידושים ובירורים בחזקת מטלטלין ושותפין.
הלומדים  מגדולי  ברק,  מבני  מושקוביץ  הכהן  מנחם  רבי  הגאון 
"מחיצות  הספר  מחבר  ברק,  בני  הלל"  "בית  ישיבת  של  בכולל 

העירוב", ביאורי סוגיות, עניינים, קיצורי הלכות.
"תפארת  בישיבת  ר"מ  ברק,  מבני  מן  ישעיהו  אברהם  רבי  הגאון 
וחידושים  ,ביאורים  הערות  אברהם",  "פרי  הספר  מחבר  משה", 

במסכת גיטין.
הגאון רבי חיים סלומון מירושלים, מגדולי הלומדים בישיבת מיר, 
מיר,  ישיבת  ראש  זצ"ל,  פינקל  צבי  נתן  רבי  הגדול  הגאון  של  חתנו 
התורה  ועל  סוגיות,  וביאורי  חידושים  חיים",  "ארץ  הספרים  מחבר 

והמועדים.
אזורית  במועצה  אזורי  רב  מאלעד,  רווח  זלמן  שניאור  רבי  הגאון 
"גבולות  הספרים  מחבר  בארץ,  התלויות  למצוות  המכון  וראש  גזר 

השדה", "עץ השדה", "שביתת השדה", "תבואת השדה".

"עטרת  האברכים  בכולל  ר"מ  מרכסים,  שכטר  יצחק  רבי  הגאון 
אליהו" ברכסים, מחבר הספר "שיח יצחק" - רשויות מחיצות, תחומי 

עירובי חצירות.
הגאון רבי אריה לייב הכהן שפירא מבני ברק, המנהל הרוחני של 
קודש  שבת  למועד",  חזון   " הספר  מחבר  לצעירים,  פוניבז'  ישיבת 

קודשים.
רבי משה  ברק, חתנו של הרה"ג  מבני  דב שפירא  דוד  רבי  הגאון 
התורה  התלמוד  ומייסד  זצוק"ל  אי"ש  החזון  מרן  מתלמידי  הלוי, 
האברכים  בכולל  האברכים  מחשובי  תשב"ר,  והגדול  המפורסם 
"יששכר באוהליך" וכולל קראקא, מחבר הספר "שיח דוד", חידושים 

וביאורים על מסכת כריתות.
הגאון רבי משה מנדל שקלארש מבני ברק, מראשי ישיבת "אמרי 
אמת" בבני ברק, שעד גיל 13 עוד היה תחת מגף השלטון הקומוניסטי 
בפולין, וכל שלמד באותם ימים היה במחתרת במסירות נפש. הפרס 

ניתן לו על הספר "חיי משה", הלכות ומקורות למנהגי ישראל.
הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז', שהביא את דבר 
מעולים,  תורניים  ספרים   168 הוגשו  לועדה  כי  הדגיש  הפרס,  ועדת 
עובדה המוכיחה את מרכזיותו של הפרס בעולם התורני. הוא הוסיף, 
כי רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל היה לא רק בונה עיר ואם בישראל, אלא 
גם איש תורה ואמונה למופת, ואכן, זכה שלמרות שחלפו 56 שנים 
מיום פטירתו, מארגנים מידי שנה עצרת זיכרון וטכס לחלוקת פרס כה 

מכובד לספרות תורנית לזכרו ולעילוי נשמתו.
בעולם  המרכזי  המעמד  על  עמד  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
בעיר  שניתן  לפרס  כראוי  קיומו,  שנות  במשך  הפרס  זכה  לו  התורה 
יצחק גרשטנקורן  רבי  כי  וחסידות כבני-ברק. הוא הוסיף,  של תורה 
ז"ל בנה את בני-ברק, המטרופולין הגדול לתורה ולחסידות, בתמצית 
משמעותי  מעשה  אף  עשה  ולא  רוחו,  ובעוז  נפשו  נימי  בכל  ליבו, 
בעיר בלא להיוועץ בגדולי התורה והחסידות, ועל-כן הבניין המפואר 

שהקים מוסיף כל העת לפרוח ולשגשג.
לישראל,  הראשי  והרב  לציון  הראשון  יוסף,  יצחק  רבי  הגאון 
על חשיבות הפרס  בין מקבלי הפרס, עמד  עובדיה  רבי  הגאון  שבנו 
וכתיבת  החידושים  שעיקר  למרות  ספרים,  למחברי  מדרבן  כגורם 
הספרים נעשים כדי ללמוד וללמד, ואת דבר גדולי הדורות על חובת 
מי שמסוגל לחבר ספרים לנהוג בדרך זו, והדגיש את חשיבות הפרס 

לעידוד לומדי התורה, כנאה וכיאה לעיר כבני-ברק.
בשם מקבלי הפרס, נשא דברים הגאון רבי אריה לייב הכהן שפירא, 
המנהל הרוחני של ישיבת פוניבז' לצעירים שעמד על חשיבות הפרס 
על  המועצה  ולחברי  לרה"ע  והודה  ספרים,  למחברי  מדרבן  כגורם 
בטכס  דברים  נשא  שנים,   27 לפני  התורה.  ללומדי  העידוד  פעולות 
הכהן  שלום  רבי  הגאון  אביו  תורנית  לספרות  ברק  בני  פרס  חלוקת 

שפירא זצ"ל, בשם מקבלי הפרס.
את דבר משפחת מייסד העיר הביא נכדו הרה"ג רבי פנחס אליהו 
ארנרייך, שציין, כי סבו, מלבד היותו איש חזון ומעש מופלא, היה גם 
מחבר ספרים תורניים ידועים ואוהב תורה בכל נימי ליבו ונפשו, וכך 
השתדל גם להוריש אהבה זו לבניו ולנכדיו ואת היותו מקובל על כל 

גדולי הדור כאיש של תורה ועשיה ואיש של אמת. 
המעמד נפתח בדבריו של אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה 
שציין כי היו בארצנו ובתפוצות הגולה אישים תורניים או ציבוריים, 
עתירי ידע ומעש, אך בחלוף השנים שמם וזכרם נמוגו, ולעומת זאת 
זכרו ושמו של רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל ידועים לא רק לתושבי העיר 
מסירותו  בשל  והצעירים,  התשחורת  לבני  אף  אלא  תקופה,  מאותה 

ועוז-רוחו להקמת עיר התורה והחסידות .
בחלק האמנותי הופיעו החזן המפורסם רבי חיים אליעזר הרשטיק; 

הזמר הידוע ר' ישראל אדלר, מקהלת נרננה והקלידן שוע ברים.

ציבור ההמונים שהשתתפו במעמד

הגרב"ד פוברסקי נושא דברים

חלוקת פרסים לזכר 
מייסד העיר 

ברק  בני  פרס  חלוקת  במעמד  השתתפו  המונים 
גרשטנקורן,  יצחק  רבי  של  לזכרו  תורנית  לספרות 
בהשתתפות  הראשון,  העירייה  וראש  העיר  מייסד 
ידועים  רבנים  הפרס,  ועדת  חברי  התורה,  גדולי 

ובכירי העירייה 

הבהרה:
 - התמונות  לאחת  בסמוך  נכתב  החג  במוסף 
מדובר  כי  מובן  מאליו  זצ"ל,  מקאליב  האדמו"ר 
כ"ק  הנו  המצולם  האדמו"ר  וכי  הקלדה,  בטעות 
שוטחת  המערכת  שליט"א.  מקאליב  האדמו"ר 
ברכתינו שכ"ק  יבין.  מי  ושגיאות  את התנצלותה 
האדמו"ר ימשיך בבריאות איתנה להרבות ולהפיץ 

תורה וטהרה בישראל.

האדמו"ר בפולין

הרב אבנר ערוסי ז"ל

באירוע



לזימון תורים חייגו 3555* מכבי ללא הפסקה

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

4 רופאי ילדים חדשים
ויעניקו לכם שירותי רפואת ילדים מורחבים ומקצועיים 

בפריסה רחבה בכל רחבי העיר.

 מכבי לא מפסיקה להתחדש בשביל הילדים שלכם

ומקדמת בברכה

המצטרפים לצוות הרפואי בבני ברק

 ד"ר איתי מרמור
רח' צבי הרלינג 5, בקרית הרצוג

טל': 03-6227222

  ד"ר עדי רון מרגלית
רח' אהרונוביץ' 19, שיכון ה'

טל': 053-9956568

 ד"ר יעל דלוגץ
רח' רבי עקיבא 86 ורח' נתן הנביא 1

טל': 03-5771313 או בטל': 03-5782928

  ד"ר נירית כרמי
קרית ויז'ניץ, דמשק אליעזר 12

טל': 053-8411274



בני ברק ה' בחשון תשע"ח 121225/10/17

חברי הועדה ערכו סיור מקצועי בהובלת הרב שמעון קשש, 
"לאנשים  המחוז:  מנהלת    ברק  בבני   360 תכנית  מנהל 
ונכונות רבה  יצירתיות  בבני ברק ישנה עשיה נלהבת, המון 

להשקיע בילדים"

בפעילות הועדה לפניות הציבור: גשר רמת אלחנן ייפתח כבר 
בחודש הקרוב

מאת: עוזי ברק 

בבני  והורים  ילדים  מ-14,000  למעלה 
ברק נהנו בשנה האחרונה, ישירות ובעקיפין, 
לילדים  ומותאמות  איכותיות  תכניות  ממגוון 
ולבני נוער של תכנית 360 - התכנית הלאומית 
לילדים ולנוער של עיריית בני ברק, כך נמסר 
בסיור מקצועי מקיף שנערך בשיתוף הנהלת 
העבודה,  משרד  של  והמרכז  אביב  תל  מחוז 
הרווחה והשירותים החברתיים וחברי הועדה 
המחוזית של התכנית הלאומית 360 לקידום 
את  הכוללת  שונות,  במסגרת  ונוער  ילדים 
הבריאות,  הרווחה,  החינוך,  משרדי  נציגי 

ביטחון פנים ומשרד הקליטה.
הפעילויות  אחרי  מקרוב  לעמוד  כדי 
הנגשתם  ברק,  בבני  התכנית  של  והתכניות 
לכלל  העירונים  השירותים  ומגוון 
הועדה  חברי  בעיר  סיירו  האוכלוסייה, 
שגב,  אריאלה  גב'  של  בראשותה  המחוזית, 
הרווחה,  במשרד  והמרכז  ת"א  מחוז  מנהלת 
מפורטת  סקירה  שמעו  הסיור  ובתחילת 
החינוך  אגף  מנהל  סגן  קשש,  שמעון  מהרב 
ומנהל תכנית 360 בעירייה שעמד בדבריו על 
והיזמות  האחרונה  בשנה  הפעילויות  מגוון 

המבורכות.
במפגש ב"עזר מציון" נתקבלו המשתתפים 
בדברים מפי הרב חנניה צ'ולק, יו"ר האגודה 
כל  עם  יחד  שהציגו  הורביץ,  יעקב  ומהרב 
המתבצעות  התכניות  את  המקצועי,  הצוות 
שמעו  וכמו"כ  העירייה,  אגפי  עם  בשיתוף 
סקירה ממנהלת מעון לפעוטות, בו מופעלת 
הכוללת  פעילה",  "חצר  החדשנית  התכנית 
זיהוי, איתור ומניעה של קשיים התפתחותיים 
בזיהוי  המעון  צוות  והכשרת  הרך  בגיל 
את  שעוברת  גננת  עם  פגישה  ובמניעה, 
תורה  בתלמוד  ממלמד  וסקירה  ההכשרה 
שעבר את ההכשרה של רכזים התפתחותיים 
פרטים  הושמעו  כמו"כ  פעילה",  ב"חצר 
וייעוץ"  הכוונה  "מרכז  התכנית  הפעלת  על 
שמצליחה להנגיש את התכנית ואת השירותים 

העירוניים לכלל האוכלוסיה.
שמעו  עתיד",  "פותחים  בתכנית  בסיור 
ומפעילות  הספר  בתי  ממנהלות  המשתתפים 
וההסתכלות  בילדות  ההשקעה  על  הפרויקט 
על  דגש  מתן  תוך  חייהן,  על  המערכתית 
ספר"  ב"גן  הספר.  בית  וצוות  המשפה 
שהוקם, לראשונה, בבני ברק על ידי  360 – 
התכנית לילדים ולנוער בעיריית בני ברק, ראו 

בתחום  הגנים  לילדי  המהווה  ייחודי  מקום 
הביקור  במהלך  וההתפתחותי.  העשרתי 
הוצגה תכנית המפגישה את הילדים עם עולם 
הספרים ויצירות ספרותיות באווירה אוריינית 
הותאמה  הת"תים  גני  כשלילדי  ואומנותית, 
בין  מקיף  סיור  ונערך  מלא  באופן  הפעילות 
מבואות הגן, ודרכי הלמידה עם כלי העשרה 
הביעו  המשתתפים  הגן.  צוות  ע"י  הומחשו 
הערכה רבה על אופן העיצוב המרשים ויוצא 

הדופן אשר ממחיש את ייחודיותו.
הרצאה מרתקת השמיע רו"ח אהרן אדלר, 
גזבר העירייה על התפתחות העירייה בשנים 
עם  מקצועית  התנהלות  תוך  האחרונות 
משרדי  מכלל  לשבחים  הזוכה  מאוזן  תקציב 

הממשלה.
העירייה השמיע  הנהלת  ברכה בשם  דברי 
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע, ששיבח 
בעירייה  במלאכה  והעוסקים  העשייה  את 
הוועדה  חברי  של  בחלקם  שנפלה  והזכות 

לסייע ולהיות שותפים בעשייה חשובה זו.
את  המשתתפים  שיבחו  הביקור  בסיכום 
הפעילות העירונית האיכותית, בראשות הרב 
חנוך זייברט, ראש העיר ואת הצוות העירוני 
של התכנית, בהרכב הרב יהונתן ספרא, מנהל 
מנהלת  מויאל,  ארלט  עו"ס  החינוך;  אגף 
ישובית;  וממונה  חברתיים  לשירותים  האגף 
החינוך  אגף  מנהל  סגן  קשש,  שמעון  הרב 
ומנהל תכנית 360,  חברי המנהלת היישובית 

וכן יו"ר וועדות הגיל וצוות אחראי מענה. 
על  מודים  הם  כי  הוסיפו,  המשתתפים 
הזכות שנפלה בחלקם להיות שותפים נאמנים 
לכל המפעלים והפרויקטים השונים המביאים 
בשורה של ממש לרווחת ילדי העיר והודיעו 
לקידום  יכולתם,  ככל  לסייע,  ימשיכו  כי 
להנחיות  מותאמות  בעיר  חינוכיות  תכניות 

רבנים ואנשי חינוך.
בסיכום הסיור המקצועי, ציינה גב' אריאלה 
שגב, מנהלת מחוז תל אביב והמרכז במשרד 
החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה, 
ויו"ר הועדה המחוזית של התכנית הלאומית 
360, כי הביקור בבני ברק, היה מלמד ומעניין 
בעיר  מתכללת  עבודה  על  לימד  ביותר, 
ועל  המבורכים  הפעולה  שיתופי  על  גדולה, 
העשייה המקצועית והשפעת מגוון התכניות 
"כי  בהוסיפה  המקצוע,  ואנשי  הילדים  על 
לאנשים בבני ברק ישנה עשיה נלהבת, המון 

יצירתיות ונכונות רבה להשקיע בילדים".

מאת: עוזי ברק

כבר מספר חודשים שתושבי בני ברק וגבעת 
מנת  על  גדול  מעקף  לבצע  נאלצים  שמואל 
זאת  להסתכן,  מבלי  גהה  כביש  את  לחצות 
לאחר שהגשר המחבר בין הערים קרס בתאונת 
בלתי  אזרחים  נצפו  אחרים  במקרים  משאית. 
סכנת  תוך  הסואן  הכביש  את  שחצו  זהירים 
בדיון  הועלו  אלה  עדויות  ממשית.  נפשות 
בוועדה לפניות הציבור על ידי התושבים שפנו 

לועדה.
יו"ר הועדה ח"כ הרב ישראל אייכלר זימן את 
הדיון  בפתח  הכנסת.  מושב  פתיחת  עם  הדיון 
הציבור  לפניות  הועדה  כי  אייכלר  הרב  הדגיש 
מנת  על  הפגרה  בימי  גם  סדיר  באופן  פעלה 

ולטפל בפניותיהם  לעמוד לצדם של האזרחים 
בכל ימות השנה.

ח"כ הרב אייכלר דרש לזרז את פתיחת הגשר 
את  לרענן  וכן  ברק  לבני  שמואל  גבעת  בין 

הנהלים לתחזוקה ובטיחות הגשרים בארץ.
ידי  על  הוועדה  התבשרה  הדיון  במהלך 
שהליך  כך  על  והמשטרה  ישראל  נתיבי  נציגי 
העבודות יזורז ויסתיים כבר בחודש הבא, זאת 
יסתיימו  על-פיה  המקורית  מהתוכנית  בשונה 

העבודות רק בשנה הבאה.
כי  מתנ"א,  נציג  ציין  הועדה  לפניית  במענה 
לסגירת  להיערך  עכשיו  כבר  החלה  המשטרה 
מסודרת  הודעה  הגשר.  בניית  בליל  הנתיבים 

תפורסם לקראת ביצועה.

הועדה המחוזית של 360 סיירה בעיר

בחודש הקרוב: גשר חדש

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

נגמרו החגים?

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קפוא

טרי

קרטון כנפיים עוף

קרפיון

890
לק"ג

קרטון עוף

מוגבל ל-2 קרטונים

קפוא

טרי

קרטון חזה עוף

מושט (אמנון) 
2290

19901990

1790

לק"ג

לק"גלק"ג

מוגבל ל-2 קרטונים

מוגבל ל-2 קרטונים

באשפר המבצעים ממשיכים

לק"ג

קפוא

המבצע עד יום שישי, י"ד חשון, 3.11

לימודים לתלמידי כיתות ט'-י"ב, המקום משלב לימודים תורניים ובמקביל מכשיר
תלמידים מכל רחבי הארץ לבחינות הבגרות ולמקצועות הטכנולוגיה וההיי-טק

לפרטים והרשמה: בנימין פינזל 052-3311668

קריית חינוך "עתידים" רח‘ הצנחנים 12 תל אביב

קמפוס מרווח הממוקם בצפון תל-אביב
בסמיכות לקריית "עתידים" - מרכז ההיי-טק של גוש דן

בית כנסת וכיתות לימוד מרווחות וממוזגות
חדרי מחשבים ועזרי לימוד משוכללים

צוות חינוכי וחונכים מלווים את התלמיד
פנימייה נוחה, מרווחת וממוזגת

שפע של חוגים ופעילויות לשעות הפנאי

בפיקוח משרד החינוך, מוכר על ידי כל הרשויות
אפשרות לפנימיה / אקסטרני

קרית חינוך טכנולוגי תורני

עתידים

ההרשמה לשנה“ל תשע“ח מסתיימת

בא לרכוש מקצוע לחייםבא לרכוש מקצוע לחיים
העולם עובר לטכנולוגיה

בלי להתפשר על חינוך תורני איכותי

קרית חינוך טכנולוגי תורני

עתידים
שע“י אור משה

בוגרינו משתלבים בחברת החשמל, בתעשיה ובשוק הפרטי

ד“ר אבי חןבניהולו שלמתקדמות וחדישותחשמלמעבדות

מצליח?לעתיד

מקום לימודיםמחפש

מגמות טכנולוגיות חדשות ובלעדיות
הנדסאי חשמל    פיקוד ובקרה

הסמכות בתחומים:

 pc מחשוב <

חדש!> טכנאי סלולר



לנסיכה שלך מגיע
טיפות של

ברק

סדרת טיפוח שיער לילדות: 
שמפו, מרכך ותרסיס מרכך מתיר קשרים 

לשיער רך ומבריק לאורך כל היום.

חדש!

עם טיפה 
של שמן 

ארגן

עם נגיעה של 
פרוטאין משי



בני ברק ה' בחשון תשע"ח 121425/10/17

מפגן עוצמה למ"מ ראש עיריית בני ברק: המונים התייצבו לשמחת חתונת בת 
הרב אברהם רובינשטיין

מאת: עוזי ברק

ראש  מ"מ  בת  חתונת  התקיימה  האחרון  שישי  בליל 
אברהם  הרב  התורה  גדולי  מועצת  ומזכיר  ב"ב  עיריית 

רובינשטיין באולמי ארמונות חן בב"ב.
ראשי  ישראל,  גדולי  ורבנן  מרנן  השתתפו  בשמחה 
כשבראשם  וקהילות,  שכונות  רבני  ואדמו"רים,  ישיבות 

קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
באופן  רובינשטיין  את  המחבב 
הנאמן  נציגו  בו  ורואה  אישי 
בשמחה  השתתף  הגר"ח  ושלוחו. 
את  בירך  ארוכות,  דקות  במשך 
כל השבע ברכות ולאחמ"כ נעמד 
המחותן  עם  מצווה  של  לריקוד 
מפזז  כולו  ושושביניו, כשהציבור 

בהתרגשות לקול שירת "המלך".
מרנן  נראו,  המשתתפים  בין 
לנדו,  הגר"ד  פוברסקי,  הגרב"ד 
בעדני,  הגר"ש  הירש,  הגרמ"ה 
האדמו"ר  זילברשטיין,  הגר"י 

ממודזיץ, האדמו"ר מסטריקוב, הגר"ב ויסבקר, הגר"י רוזן, 
רוזנברג, הגרי"א  רוזנבלט, הגר"ש  גלאי, הגרש"צ  הגר"ש 
מישקובסקי,  הגר"ח  גרבוז,  הגר"א  מרמרוש,  הגר"י  דינר, 
זילברברג,  הגרמ"ב  קנייבסקי,  הגר"ש  שרייבר,  הגרי"ב 
הגר"צ פלמן, הגר"מ לובין, הגר"מ גרבוז, הגרי"מ שטרן, 
הגרמ"ח  לאו,  הגר"ד  דיאמנט,  הגר"צ  שטיינמן,  הגר"מ 
לאו, הגרמ"ל כהן, הגר"מ דומב, הגר"מ רבינוביץ, הגר"י 
מילר,  הגר"ד  ברמן,  הגרח"פ  ישראלי,  הגר"י  קולדצקי, 
הגר"י  כ"ץ,  הגר"י  דיסקין,  הגרב"ד  סטפנסקי,  הגר"י 
הגרש"א  שטיינמן,  הגר"מ  שטיינמן,  הגר"ש  קורנפלד, 

שטרן, הגרש"ב סורוצקין ורבים נוספים.
לקיר,  מקיר  התייצבות  נרשמה  הציבור  אישי  ברשימת 

בהם שרים, ח"כים, ראשי ערים, חברי מועצות, עסקני "דגל 
עולם  מנהלי  ארגונים,  ראשי  הארץ,  רחבי  מכל  התורה" 
התורה ומוסדות החינוך, נגידים תומכי תורה, גבאי קהילות 
האברכים ברחבי העיר, מנהלי חברות עסקיות בעיר, צמרת 
בני  בעיריית  ומחלקות  אגפים  מנהלי  במשטרה,  דן  מרחב 
התורה,  דגל  ראשי  המשתתפים,  בין  המונים.  וקהל  ברק 
יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, ח"כ אורי מקלב, וח"כ 
ליצמן,  יעקב  השר  אשר,  יעקב 
גדעון  פרוש,  מאיר  השר  סגן 
העצמאי  החינוך  מנכ"ל  סער, 
מודיעין  ר"ע  סורוצקין,  אליעזר 
בית  ר"ע  גוטרמן,  יעקב  עילית 
ר"ע אלעד  שמש משה אבוטבול, 
עילית  ביתר  ר"ע  פרוש,  ישראל 
שפירא,  מנחם  רובינשטיין,  מאיר 
צולק,  חנניה  בויאר,  ירחמיאל 
יצחק פינדרוס, אליעזר ראוכברגר, 
אברהם יוסף ליזרזון, צבי בוימל, 
רפי מנת, שמעון שר, רפאל מאיר, 
הרב יענקי קנייבסקי, מוטי פלאי, 
הרב משה יהודה שניידר, הרב שעיה אפשטיין, הרב אריה 
קנייבסקי, בן ציון קוגלר, ישראל משה פרידמן, מיכי אלפר, 
ד"ר משה ובנו שלמה רוטשילד, אייל משיח, משה שיפמן, 
משה פרוש, חיים כהן, ד"ר משה ליבוביץ, מנחם שוורץ, 
בלוי,  מרדכי  הרב  כהן,  צבי  נתן  רביץ,  יצחק  כהן,  בנימין 
יוסטמן,  חיים  בבציק,  מוטי  דרנגר,  ישראל  גישייד,  מנחם 
שלמה קופולוביץ, זאב שכטר, אליהו ברונר, שעיה גרנדש, 
יוסי  חפץ,  נתן  זייבלד,  אברהם  איזק,  נתי  פולק,  שלומי 
יצחק  מורגנשטרן,  משה  יפה,  יאיר  ברוכי,  משה  ערבליך, 
אופק,  אלעזר  וינברגר,  שיעלה  ארנד,  אליהו  אוסטרליץ, 

איציק שינפלד, ישראל רייסנר ועוד.

מאת: עוזי ברק

רב  עצב  האמת:  דיין  ברוך 
הבשורה  קבלת  עם  התפשט 
המרה בליל יום רביעי כ"ח תשרי 
יפת  הרב  הרה"ג  של  פטירתו  על 

מוגרבי זצ"ל.
סיוון  ב-ג'  נולד  מוגרבי  הגר"י 
דוד  הרב  לאביו  בתימן  תש"א 
ילד,  בעודו  לארץ  ועלה  זצ"ל 
שהתייתם  אחר  תש"ט,  בשנת 

מאמו יולדתו.
'אור  בישיבת  למד  בבחרותו 
זצ"ל  טורצ'ין  הגר"נ  אצל  יצחק' 
מרא דאתרא של יהוד. אח"כ למד 
בישיבת מקור חיים ודבק ברבותיו 
זצ"ל  זילבר  הגר"ב  המובהקים 
והגר"ש שבדרון זצ"ל, שעד ימיו 
האחרונים היה מתענג לשמוע את 

שיחותיו המוקלטות. 
עם  ביתו  את  שהקים  לאחר 
כרב  לשמש  עבר  תחי'  רעייתו 
בישוב אשתאול, שם הכניס הרבה 
תלמידים לחינוך תורני ולישיבות 
ימים  האריך  לא  אך  קדושות. 

בתפקיד זה עקב רצונו לשמור על 
לגור  ועבר  הילדים,  חינוך  טהרת 
מארבעים  יותר  למשך  ברק  בבני 

שנה.
זצ"ל  מוגרבי  הגר"י  כן  כמו 
ברק  בבני  וישיווא  בכולל  לימד 
והניקור  השחיטה  מלאכת  את 
והעמיד  גדולה,  במומחיות 
קודש  במלאכת  הרבה  תלמידים 
זו. כשכל המומחים בהלכות אלו 
שיבדלחט"א  מחותנו  ובראשם 
מביעים  מחפוד  הגר"ש 
התפעלותם ממומחיות התלמידים 
רבות  עוסק  היה  בנוסף  שהעמיד. 
ולחלקם  כספים  לאסוף  מאוד 

למשפחות במתן בסתר.
לפני כ-3 שנים נחלש גופו עקב 
אירוע מוחי שעבר, ומאז התייסר 
ביום  ומרים.  קשים  בייסורים 
מעייני  בביה"ח  אושפז  ראשון 
ובליל  הידרדר  מצבו  הישועה, 
לבוראה  נשמתו  את  השיב  רביעי 
סביב  משפחתו  כשבני  בטהרה 

מיטתו. ת.נ.צ.ב.ה.

על ראש שמחתו 

צילום: דוד זר

יפת אלוקים 
ליפת

זצ"ל,  מוגרבי  יפת  הרב 
בעברו רב הישוב 'אשתאול', 
בהלכה  מומחה  שוחט  היה 
תלמידים  שהעמיד  ובמעשה 

הגר"י מוגרבי זצ"להרבה במלאכת הקודש

הוא קרוב לחוט החשמל! 
אני מתחיל להילחץ

תקע,למה אתה בוהה בעץ?

אין מה לחשוש, מתכוננים לחורף מראש
אנחנו בחברת החשמל עושים הכל כדי להיות מוכנים לחורף: שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים 

צוותי גיבוי. גם אתם יכולים להתכונן, כל אחד בביתו ובסביבתו:

היערכות מקדימה תסייע לכולנו לעבור חורף חמים ובטוח

  התריעו מפני ענפים שקרובים לחוטי חשמל.
  דאגו לחיזוק דודים, קולטים, מתקנים לייבוש כביסה, אדניות וכל 
מה שעלול לעוף ברוח חזקה, לפגוע בקווי החשמל ולשבש את 

אספקת החשמל הסדירה.
  למכשירים רפואיים כדאי שתהיה תמיד סוללה זמינה ומלאה כגיבוי.

לטלפון  מלא  נייד  ומטען  חירום  תאורת  סוללות,  שמיכות,   הכינו 
הסלולרי ודאגו שיהיו במקום נגיש ומרכזי בבית.

  בבתים רבי קומות חובה להתקין גנרטור המגבה את פעולת המעליות 
בהיעדר חשמל. וודאו עם ועד הבית שהוא תקין ומתוחזק כראוי.

  וודאו כי שקעי החשמל במרפסות ובגינות הם שקעים מוגנים מפני 
חדירת מים.



משפחת לאומית גרוס
קליגרכץהכהןלויןעמר
ברדוגולויפרידמןאלבז
אזולאיגפניאהרונוב 
ברקוביץוסנרויסמןחדד

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-
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חיסול עודפים הגדול של החורף
חליפות אקסוס פרימיום

חולצות פתוחותחולצות
תוית שחורה - 2 ב- 100 ₪

3 ב- 100 ₪ תוית אפורה - 2 ב- 120 ₪
תוית סגולה - 2 ב- 145 ₪

חליפות בלוני 70% צמר

239339

550

₪₪

₪

₪₪ 389650

 חליפות וורונין דוגמא

מעורב צמר / 100% צמר

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(
אלעד,  ר’ מאיר 8

*בסניף בני ברק בלבד



XSOS

  
 
 

חיסול עודפים הגדול של החורף

 חליפות ילדים 3 חלקים +
 חגורה + סריג

חפתים - 2 ב- 50 ₪
חגורות - 19 ₪
עניבות - 30 ₪

מכנסיים אקסוסמכנסיים בלוני 70% צמר

199
275

14575

₪

₪

₪₪
₪₪ 200100

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(
אלעד,  ר’ מאיר 8

נעליים אקסוס אלגנט
20 דגמים )עור(
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מפלגות  ראשי  בישיבת  נתניהו  ביקש  מהר",  "מהר, 
הקואליציה ערב פתיחת המושב. "תביאו מהר את חוק הגיוס 
את  וסימן   – החרדים  בעיקר  בחברים,  האיץ  הוא  המתוקן", 
היעד להעברת החוק: חודש מיום פתיחת המושב. מהר-מהר, 

לפני שייגמר. 
גרר רגליים,  נתניהו למוד לקח מר מהפעם הקודמת שבה 
במקום  ז"ל.  טל  חוק  את  פסל  כשבג"ץ  קדנציות,  שתי  לפני 
בליץ חקיקתי חלופי, מרח נתניהו את הזמן כשהקים ממשלת 
ספורים  חודשים  אחרי  אותה  ופירק   – קדימה  עם  אחדות 
הישיבות הבלתי מוסדר  גירושין מהיר. מעמד בחורי  בהליך 
שהביאו  הגורמים  בין  והיה  הפוליטי  האוויר  בחלל  ריחף 

לזינוקו של יאיר לפיד.
הפעם, מעוניין נתניהו בהליך חקיקה מהיר, כשהוא מודע 
תוספת  שבהיעדר  שותפיו,  היטב  לכך  שמודעים  כפי  לכך, 
של פסקת הגבלה, אין צורך בשינויים דרמטיים מנוסח החוק 
 – קבע'  ל'הוראת  הוראת השעה תהפוך  היותר  לכל  שנפסל. 
החביבה כל כך על העסקונה החרדית, ולזה יצורפו עוד כמה 

שינויים קוסמטיים, בלתי מהותיים. 
חקיקה  כל  ממילא  להזיע.  סיבה  אין  להשקיע,  טעם  אין 
שתקודם, פשרנית ככל שתהיה מבחינה חרדית, תיפסל לבסוף 
את  שמאדירה  בפסיקה  ועדיף   – קבועה  במחזוריות  בבג"ץ 
אחד מבכירי השופטים ביום חגו, עם פרישתו. פסיקה מהסוג 
המרכולים  בסוגיית  הנוכחי  בסופ"ש  לנו  צפויה  אגב,  הזה, 

בת"א.
אצל נתניהו כדרכו, הטווח הארוך חשוב, אך הקצר – דחוף. 
בחשבונאות  רק  מדובר  שלא  תחושה  הייתה  בחדר  לנוכחים 
שם  אי  לו  הנקוב  במועד  עתידיות  בחירות  לקראת  פוליטית 
קרובה.  יותר  הרבה  זמן  בנקודת  אלא  משנה,  למעלה  בעוד 
דקה  בכל  יוכל  והוא  אצלו  יהיו  שהמושכות  מעוניין  "ביבי 
לצאת לדרך ולהקדים את הבחירות, ברגע שהוא יריח המלצה 
על הגשת כתב אישום", העריך אחד היושבים בחדר, שהסביר 
מדוע האיש שמתמחה בהקמת ועדות וגרירת זמן, יוצא לפתע 
מכל  הנפיצה  החקיקה  את  דווקא  להעביר  ומבקש  מגדרו 

"מהר, מהר".
על  נעמד  ונתניהו  שעות,  וארבע  עשרים  להן  עברו  חלפו 
הדוכן כשהוא מאושש את התזה במלואה. "נאום החמוצים", 
אם  במשכן.  שנשמעו  הטובים  הבחירות  מנאומי  אחד  היה 
ליו"ר  השבוע  עצמו  שהכתיר  ריבלין,  ראובן  המדינה  נשיא 
האופוזיציה בפועל, לא היה גונב את ההצגה ב'נאום מקדים' 
שהפך ל'נאום המרכזי' – נתניהו היה יכול להגדיר את פתיחת 

המושב, כאחת המוצלחות בשנותיו כראש ממשלה.
במסכת ההשפלות  לנקום  שנים  כבר שלוש  ריבלין מחכה 
מוגשת  הנקמה  לנשיאות.  הדרך  כל  נתניהו  אותו  שהעביר 
ברגעיו  הרכה,  בבטן  בנתניהו  הלם  והנשיא  קרה  כשהיא 
בחבריו  המדינה  נשיא  סנט  פוליטי",  "הכל  ביותר.  הקשים 

לשעבר. וכבר לימדונו חז"ל כי כל הפוסל, במומו פוסל. 

מיסקלקולציה עכשיו
כהונה  שנות  משמונה  למעלה  שאחרי  מאמין  היה  מי 

יגיע  חקירות,  ובעיצומו של מסע  כראש ממשלה,  מצטברות 
נתניהו לפתיחתו של עוד מושב חורף ארוך – כשדווקא הוא, 

ולא שותפיו, מעוניין בהקדמת הבחירות.
היה מעדיף לפתוח בבליץ  נתניהו  הזה,  את מושב החורף 
של הליכה לבחירות מהירות, עוד בטרם יתגלגל, מרוט שערות 
סגלגלות, להמלצה הצפויה על הגשת כתב אישום – שתשחיר 
רק  ולא  נתניהו  גם בעיני  )בכיר  גורם בכיר בליכוד  פניו.  את 
בעיניו של הגורם(, העריך השבוע כי נתניהו יעשה הכל כדי 

שהמלצת הבוחר בעניינו תקדים את המלצת המשטרה.
מאלה  מנדטים  יותר  בסקרים  גורף  נתניהו  להיום,  נכון 
עשן  האחרונות.  הבחירות  ערב  המשאלים  כהני  לו  שניבאו 
עננת  ראשו  על  משרה  שיהיה,  ככל  ויקר  כחלחל  הסיגרים, 
קרירה  שמפניה  על  סיפורים  גם  שחיתות.  ולא  נהנתנות 
בידי אב הבית  מניקיונן  קריסטל, מבהיקות  לכוסות  שנמזגת 
התורן והמשרתים הממורמרים )חמוצים-חמוצים(, מעוררים 

יותר מבוכה מסלידה.
ריחפה  שלו  הקריירה  כל  שבמשך  לאולמרט  "בניגוד 
אבל  כנהנתן,  נתפס  אולי  נתניהו  שחיתות,  עננת  ראשו  על 
הפלא  תופעת  את  השבוע  ניתח  בו",  דבקה  לא  השחיתות 
"יכול  הראשון,  מיומו  נתניהו  את  שמלווה  הפוליטי  הגורם 
יפורטו  שבמסגרתו  אישום  כתב  לציבור  יוצג  שאם  להיות 
)לכאורה, לכאורה(, מלוא מעלליו של ראש הממשלה, המותג 
אחרי  חטף  אולמרט  שאהוד  חבטה  אותה  את  יספוג  נתניהו 
עדות טלנסקי. מהרגע שזה יקרה, נתניהו יוכל לחשב את קצו 

לאחור. ביבי יודע זאת, ולכן מחזיר מלחמה". 
מושב החורף שנפתח השבוע, יתנהל בצל המערכה הזאת 
שעשויה להתגלגל לאותה 'מיסקלקולציה' מפורסמת – מילים 
לא  למלחמות.  שהופכות  הצהרות  למעשים,  שמתגלגלות 

צבאית-מדינית, אלא פוליטית-פלילית.

האיום התוניסאי
יכולים לשנות  נתניהו  תיקי  שני שינויים בסטטוס-קוו של 
הגשת  על  המלצה  האחד,  בסקרים.  המתמשכת  איתנותו  את 
כריכתו  ואולי הראשון במדרג הפגיעה,  כתבי אישום. השני, 
שתמיד  בנתניהו,  שנכרכים  התיקים  מכל  הצוללות.  בעסקי 
אהב להחזיק בתיקים מרובים – פוליטיים ולא פליליים, סיפור 
הצוללות הוא שיכול לשנות את המגמה בסקרים. להפוך את 

החשדות, מרכילות קלילה להאשמות כבדות. 
ימים ספורים אחרי שעוד כותרת מפרשת הצוללות איימה 
לגרור את מה שנותר משמו הטוב של נתניהו למצולות, עמד 
וגילה כי עסקת הצוללות המחודשת  נתניהו על דוכן הכנסת 
הצוללות  על  לדבר  הקפיד  נתניהו  נחתמה.   – הגרמנים  מול 
ולסמן בכך שהחשדות הן כקצף על פני המים, וזאת למרות 
ואולי בגלל, שהחשדות האחרונות שהודבקו לו – הן בכלל 

מתחום הספנות. 
נוספים  אובייקטיביים  תקשורת  ובגופי  אחרונות  בידיעות 
במהדורה  ספורים,  ימים  לפני  פורסמה  יומרה,  מכל  החפים 
מדברי  ציטוטים  עם  ראשית  כותרת  שבת,  ערב  של  הנקראת 
שר הביטחון לשעבר בוגי יעלון בנוגע למעורבותו של נתניהו 

ברכש הספינות. יעלון טען שנתניהו הפעיל עליו לחצים לבטל 
מנת  על  הגז,  אסדות  להגנת  לספינות  הבינלאומי  את המכרז 

שתאגיד טיסנקרופ יקבל את הפרויקט. 
עכשיו, בואו נחזור כמה חודשים לאחור, לכותרת ששחרר 
אריה מכלוף דרעי, שישב בקבינט באותה תקופה שבה כיהן 
העיד  דרעי  הרכישה.  בתהליך  מעורב  והיה   – הכלכלה  כשר 
אלא  ביבי  היה  לא   – הספינות  רכישת  לעסקת  שדחף  מי  כי 
בוגי, משיקולים ענייניים טהורים, כמובן. יש שרים, כמו יובל 
המבולבל שטייניץ, שגם אם יוטח בהם בוץ סמיך, הוא ינוער 

מבגדיהם בקלילות כמו גרגירי חול ים.  
"כשר כלכלה הייתי אחראי על התחום של רכש גומלין", 
קונים  אנחנו  אם  ההנחיות,  "לפי  עיתונות',  ל'קו  דרעי  גילה 
מגרמניה במיליארד וחצי, הם מחויבים לקנות מאתנו בשיעור 
של שלושים אחוזים מאותו הסכום. הממונה במשרד הכלכלה 
מסמכותי  וכי  כזה,  בשיעור  קונים  לא  שהגרמנים  לי  אמר 
בוגי  אך  הסנקציות,  את  הפעלתי  סנקציות.  עליהם  להפעיל 
הביטחון  לשר  שמאפשר  ביטחוני  סעיף  והפעיל  נגדי,  נלחם 

לוותר על הצורך ברכש גומלין משיקולי ביטחון".
"ביבי לא היה מעורב אז, ואני חייב לומר שאת כל הדיון 
ניהלתי מול בוגי", הדגיש דרעי והוסיף: "מבלי להיכנס לכל 
הוויכוח שאני לא מעורב בו, אני יכול רק לומר שהפרסומים 
שדחף  זה  הוא  וביבי  הספינות  לעסקת  התנגד  שבוגי  כך  על 
לעסקה מעל לראשו, לא עומדים במבחן המציאות שאני מכיר 

כשר הכלכלה באותה תקופה".
החתימה,  בקידום  מעורבותו  הוכחשה  לא  יעלון,  מלשכת 
משה  לשעבר  הביטחון  "שר  כי,  בתגובה  בשעתו  נמסר  אך 
יעלון, קיבל את המלצת גורמי המקצוע במשרד הביטחון ואת 
ונאלץ להפעיל את סמכותו  בנושא,  חוות הדעת המשפטיות 
החוקית על מנת לאפשר את חתימת עסקת רכש ספינות המגן 
עם המספנה הגרמנית, זאת מחשש לדחיית ההסכם, לפגיעה 
ביכולות המבצעיות של חיל הים ובנוסף, פגיעה במימוש רכש 
הגומלין העתידי של הגרמנים בישראל, באופן שיפגע קשות 
בתעשייה הישראלית. שר הביטחון ומשרד הביטחון עמדו על 
כך והתנו את חתימת ההסכם, בביצוע רכש גומלין בישראל 
ובהתחייבות חוזית, לפיה תשלם המספנה בכל הפרה של רכש 

גומלין פיצוי מוגדל, גם ביחס למה שסוכם בעבר".
הראשונה,  בפעם  ולא  החופשית,  הישראלית  בעיתונות 
בחרו להציג את גרסת יעלון מבלי לעמת אותה עם גרסאותיהם 
של שרי ממשלה נוספים שהיו מודעים לתהליך וצדדו דווקא 
בעמדתו של נתניהו. סביר להניח שבשבוע כזה, אחרי שחטף 
על ראשו חבטה מפטיש של שניים וחצי - אחוזים ולא קילו - 
דרעי היה מעדיף להישאר בצוללות ולא להגיח מעל פני המים 

ולהגן על ראש הממשלה.
דאג  יותר ממה שביבי  נתניהו  על  הגן  הוא  בשבוע שעבר 
להם  עברו  חלפו  התאגיד.  פירוק  רעיון  את  כששלף  לעצמו, 
שבעה ימים תמימים ונתניהו גמל לו, כדרכו, עם רעיון הקטנת 
יותר  למוחשי  הקיומי  האיום  את  שהופך  החסימה,  אחוז 
מתמיד. לא האיום האיראני, אלא האיום התוניסאי – של אלי 

ישי.  
נר  הדלקת  לטקס  היום  למחרת  ומיהר  שטעה  הבין  ביבי 

בית ספר לפוליטיקה

מהר לפני שייגמר 

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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מאז הניח את מכתב 
ההתפטרות, גואטה 

נוצר את לשונו. 
הוא מקפיד שלא 

לדבר סרה בראש 
המפלגה, כפי 

שחוקרי המשטרה 
מקפידים שלא 

להדליף נגד ראש 
הממשלה

ליצמן ששמר 
על שיח ושיג עם 

עסקני הפלג 
הירושלמי, מצהיר 

לראשונה שהוא 
חף מכל מגע, 

ניתק כל קשר, עם 
עסקני הפלג. "איני 
מכיר", רק בגרסה 

הפוכה

לזכרו  ש"ס  סיעת  בחדר  נשמה 
ביבי  של  המשגים  בקצב  מרן.  של 
כאקט  יידרש,  עוד  הוא  דרעי,  כלפי 

ניחומים, לחתום על מנוי ל'הדרך'.

אמונה וביטחון
במפכ"ל  נתניהו  של  ההשתלחות 
בתקשורת  מוצגת  ובגורמי החקירה, 
אסטרטגית  כתוכנית  הישראלית 
גם  אבל  סדורה,  ממשנה  הנובעת 
לגורמים התקשורתיים שדוחקים את 
לייחס  אפשר  התהום,  לקצה  נתניהו 
לי  אמור  הפוכים.  כמוסים  מאוויים 

מה כותרתך ואומר לך מי אתה.
כאן  שנכתבו  דברים  בעקבות 
גורמים  של  מפיהם  שעבר  בשבוע 
בצמרת  ביקשו  רה"מ,  בלשכת 
המשטרה להעמיד דברים על דיוקם, 
במשטרה  מקורן.  על  הדלפות 
נכנס  שאלשיך  מאז  כי  מספרים 
בשיטות  פועל  הוא  לתפקידו, 
את  לצמצם  כדי  ממש,  שב"כיות 
הפך  פוליגרף  ההדלפות.  תופעת 
לעניין שבשגרה, גם כלפי החוקרים 

שמפרסמי  כך,  על  מצביעים  המפכ"ל  בלשכת  הנחקרים.  כלפי  רק  ולא 
הכותרות מהחקירות הם לא כתבי הפלילים אלא כתבי המשפטים.

לו  אמרו  בחקירה,  לפתוח  לממשלה  המשפטי  מהיועץ  ביקש  כשארדן 
בלשכת אלשיך, אדרבה ואדרבה – אנחנו איתך. היחידים שהמשטרה לא 
להורות  שיכול  מי  הפרקליטות.  אנשי  הם  בהדלפותיהם,  לפשפש  יכולה 
על כך הוא אך ורק היועץ המשפטי לממשלה. אלא שמנדלבליט דחה את 

דרישת ארדן אחרי שעה קלה. 
אוזניים  על  נפלו  מהמשטרה  שיצאו  ההסברים  ממושך,  סופ"ש  למשך 
בידיעות  השבוע,  בראשית  הראשית,  הכותרת  הגיעה  שאז  אלא  קשובות, 
אחרונות )אלא איפה?( שיצאה בכינון ישיר מהמשטרה: "אם נתניהו לא 

יקבע מועד לחקירה – אנחנו נקבע", כיכבה הכותרת ב'נוניתון'. 
משטרתי  משפטי,  כותרות.  למלחמת  מזמן  כבר  הפך  החקירות  קרב 
יודע  ולכותרות  לחומרים  ונחשף  מהדלפות  שניזון  עיתונאי  כל  ופוליטי. 
לזהות מגמות. השבוע, הובאו בהבלטה דבריו של האלוף )במיל'( עמירם 
לוין נגד "הממשלה שגוררת אותנו למלחמה". לוין אובייקטיבי בביקורתו 
על נתניהו, כפי שיעלון חף משיקולים זרים בכותרות שהוא משגר בנוגע 

לעסקת הצוללות. 
גם בנושא הזה, לא מדובר בזליגה אלא בירי בכינון ישיר. אם יש תחום 
הביטחוני.  העניין  זהו   – הקהל  בדעת  מעמדו  על  שומר  נתניהו  שבגללו 
אויב  מדינות  שבה  בתקופה  לכהן  המזל,  שיחק  שלנתניהו  לומר  אפשר 
של  בקבינט  התנהלו  דור  שנות  במשך  זו.  אחר  בזו  מתפרקות  באזורנו, 
סוריה  המזרחית.  החזית  של  הייחוס'  'איום  על  הדיונים  ישראל  ממשלת 
הנוכחית של אסד יצאה מהמשוואה, וחיזבאללה מורתע מאז מלחמת לבנון 
השנייה, לא רק בשל הלקח שאולמרט צרב בנסראללה, אלא בעיקר בשל 

מעורבותו עד צוואר במלחמה בסוריה.
הישראלית  הספינה  ניווט  זהו   – בו  מוצלח  שנתניהו  משהו  יש  אם 
קורץ  במשורה.  ומאיים  במידה  מתקיף  הוא  שמפשירים.  הקרחונים  בין 
נשק  העברת  של  אדומים  קווים  קובע  הרוסים.  עם  ומתאם  לאמריקאים 
מדויק לידי סוריה וחיזבאללה – וגם דואג למימוש האיום כשהקו נחצה. 

הכל על פי פרסומים זרים בעבר, ופרסום רשמי אחד לאחרונה.
הן ראשי מערכת הביטחון והן שותפיו הפוליטיים - שהמכנה המשותף 
שהאיש  ומתוודים  מודים  לנתניהו,  בעיקר  לפרגן,  אוהבים  שאינם  לכולם 
מנהל את המערכה הלא פשוטה הזאת בתבונה יתירה ובניסיון שאין שני 
לו. כל זה לא מפריע לתקשורת הישראלית, למרוח דיו על הנייר ולהשחיר 
את פני נתניהו. המתינות נהפכת לפזיזות, קור הרוח לאגלי זעה. לא פלא 
קורא  הוא  הכותרות  את  משלו.  יום  סדר  לפתח  למד  הישראלי  שהציבור 
במהופך. את הפרשנויות האובייקטיביות, מהסוף להתחלה. החמוצים, הם 

מבחינתו מתוקים.

גוטה גואטה
הכנסת פתחה השבוע מושב חורף אפרורי למדי, ולא רק בגלל החורף 
הירושלמי המתקרב. מהזווית החרדית, היא איבדה ממניפת צבעיה אחרי 
המשכן  את  ועזב  הפגרה  במהלך  ההתפטרות  מכתב  את  הניח  שגואטה 
בגאווה. דמותו המתגלגלת במסדרונות, שולפת כאן בדיחה, שם עקיצה, 
השתלב  גואטה  רגב,  ומירי  ביטן  דודו  סטייל  בפוליטיקה  מהנוף.  נעלמה 

טוב יותר מכל חברי הכנסת הוותיקים. אולי גם בגלל זה, הוא כבר לא שם.
נסיבות עליהן נכתב כאן  מאז הניח את מכתב ההתפטרות, בעטיין של 
הוא  לשונו.  את  נוצר  גואטה  לא(,  )והוא  המקום  שמאפשר  ככל  בעבר 
מקפיד שלא לדבר סרה בראש המפלגה, כפי שחוקרי המשטרה מקפידים 
שלא להדליף נגד ראש הממשלה. אחותו הקיבוצניקית מגינוסר, התנאתה 
בסופ"ש האחרון בעמוד השער של מוסף מעריב, ופתחה פה על ראשי ש"ס 
בלשון רבים - כביכול אין רק אחד מכהן. המשפחה מדברת בשם עצמה, 

אך מיגאל עצמו לא נשמעת מילה.
זכות השתיקה לאורך  על  גואטה בעל הפה הגדול, לא מתכוון לשמור 
ימים. עם פתיחת העונה החדשה של שידורי 'עובדה', הוא מתכוון להפציע 
על המרקע ולקבל זמן מסך שח"כי ש"ס המכהנים לא קיבלו במשך שני 
וראיונות,  שיחות  של  שעות  עשרות  יחד.  גם  לכולם  במצטבר,  עשורים, 
תחקירים מהעבר וציפיות לעתיד, ובכל ים המלל הזה, הוא נשבע בנקיטת 
חפץ שנזהר מלהשמיע מילה רעה על המפלגה שפתחה בפניו את הדלת – 

בכיוון היציאה.
אחרים מדברים במקומו, ולא רק אחותו. מצביעים ברחוב, עמך משדרות 
לראשו.  הדוקה  שחורה  כיפה  חובש  שלא  מי  כל  בקיצור:  או  ומנתיבות. 
הציבורי  במישור  קלות,  לא  התמודדויות  הקרוב  במושב  נכונו  לדרעי 
והאישי כאחד, אך האתגר הגדול ביותר אינו ההתמודדות עם תהליך השלום 
הספרדי - שכמו השקט בקטלוניה, לא יושג כל עוד לא תינתן אוטונומיה. 

האתגר הגדול מכולם, לדרעי, לש"ס - וגם ליהדות החרדית האשכנזית 
שהפכו  מסורתיים  מצביעים  מקולות  עשורים  שלושה  במשך  שנהנתה 
לח"כים חרדים - הוא לנסות ולהחזיר את הציבור המסורתי שהתאדה. זלג 

לליכוד של ביבי ולכולנו של כחלון. רק לא ש"ס.
גואטה מוכן ומזומן להתגייס למערכה. להעמיד את הקרדיט שצבר על 
גבה של ש"ס - לטובתה. בתקופה שבה כל פוליטיקאי מסתובב עם סכינים 
תקועות בגב, כשעל הקת טביעות אצבעות של ידידים ומקורבים, הצהרת 
הנאמנות של גואטה היא תופעה מיוחדת במינה. כל שנותר הוא להמתין 

ולראות, האם בש"ס יהיה מי שירים את הכפפה.  

איני מכיר
חרדית,  פנים  מבחינה  הנפתח,  המושב  של  המשמעותית  האמירה  את 
השמיע השבוע שר הבריאות יעקב ליצמן. מי ששלח את פרוש, ועדה אחר 
מול  התורה  יהדות  של  הבכיר  כנציגה  להתמודד  גיוס,  אחר  גיוס  ועדה, 
גלי חוק הגיוס; מי שידע לשתף פעולה עם הפלג הירושלמי ולטרפד את 
בחירתו של משה ליאון; מי שנחשב לפני שתי מערכות בחירות לאדריכל 
שאפשר לאנשי הפלג לתמוך ברגע האחרון ברשימת יהדות התורה – במה 

שנראה כיום כמו חלום שמעולם לא אירע.
על  ששמר  למי  נחשב  התורה,  יהדות  ח"כי  שמכל  הזה,  האיש  ובכן, 
שיח ושיג עם עסקני הפלג הירושלמי, הצהיר לראשונה )בראיון לתוכנית 
פילפוליטיקה בהגשת יעקב ריבלין והחתום מעלה(, שהוא חף מכל מגע, 

ניתק כל קשר עם עסקני הפלג הירושלמי.
ניתוק  על  שמעידה  מכוונת  בהתבטאות  אלא  אמירה  בעוד  מדובר  לא 
יחסים מלא ומוחלט בין הפלג לבין כל חלקי יהדות התורה. "איני מכיר", 
רק בגרסה הפוכה. יש רגעים שגם יהודי כיענק'ל ליצמן חייב לקום ולומר: 

עד כאן. היפרדו נא מעלי. אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה.

חמוץ-מתוק. נתניהו בלשכתו אחרי נאום החמוצים, השבוע
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מרן נשיא ה'מועצת' 

הגר"ש כהן על אלי ישי: 

״גורם צער למרן בשמים״

4 שנים לפטירת מרן הגר״ע יוסף זצ״ל

את הדברים אמר מרן הגר״ש לבני ביתו בתום 
ישיבת סיעת ש״ס, שהתקיימה במעונו לקראת 
ו״ברכת  הכנסת  של  החורף  מושב  פתיחת 

הדרך״ לשרים וחברי הכנסת • על רקע המתקפות של ישי 
נגד תנועת ש״ס השיב מרן: ״הוא שימש את רבו על מנת 

לקבל פרס. לא פעל לשם שמים״

ארי קלמן

הרביעי  השנה  יום  השבוע,  שני  ביום 
זצוק״ל,  יוסף  הגר״ע  מרן  של  להסתלקותו 
חסרת  במתקפה  ישי  אלי  'יחד'  יו"ר  יצא 
תקדים כנגד יו״ר ש״ס השר אריה דרעי, תוך 

שרבוב שמו של מרן הגר״ע יוסף זצ"ל. 
האזוריות,  הרדיו  מתחנות  לאחת  בראיון 
השר  ש"ס  יו"ר  את  בחריפות  ישי  תקף 
אריה דרעי על התנהלותו באחרונה בסוגיית 
לרב  שיקר  כי  טען  ואף  והכותל,  המרכולים 

עובדיה לא פעם. 
נציגי  כל  עלו  מכן  לאחר  ספורות  שעות 
מרן  של  למעונו  שנה  כמידי  ש״ס  תנועת 
נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן בעיר 
העתיקה, בכדי לקבל את ברכת הדרך לקראת 

פתיחת מושב החורף של הכנסת. 
יו״ר ש״ס השר אריה דרעי הציג בפני נשיא 
העומדים  הבוערים  הדברים  את  המועצת 
חוק  כמו  הקרוב  החורף  במושב  לפתחם 
וביקש  ועוד,  הגיור  חוק  השבת,  הגיוס, 
את  בירך  המועצת  נשיא  מרן  ברכתו.  את 
הנוכחים ויצא בהוראה גורפת לחברי הכנסת 
הישיבות  שבני  כדי  הכל  ״לעשות  והשרים: 

מכסות,  בלי  תורה,  וללמוד  להמשיך  יוכלו 
בנחרצות  הורה  סנקציות״,  ובלי  יעדים  בלי 
תחוקקו  להפריע,  ינסה  בג״ץ  ״ואם  והוסיף: 

חוק שהוא לא יוכל להתערב״. 
בחריפות  מרן  התייחס  הישיבה  בתום 
לדבריו של אלי ישי באוזני המשתתפים, אך 
את הדברים החריפים ביותר בחר לומר לאחר 
מקורבים  בחדר  נותרו  עת  הישיבה,  סיום 
יעקב כהן  ותלמידים בודדים ובהם בנו הרב 

ויו"ר ש"ס השר דרעי.
מרן נשיא המועצת ספק את כפיו בצער על 
והפטיר בכאב  ישי  אלי  רקע הדברים שאמר 
למרן בשמים.  צער  גורם  הזה  ״האיש  גדול: 
איך עושים כך למרן זצ״ל? מנסים לפגוע בו 
ובכל מה שהקים, בזמן שכולם מחפשים איך 
לעשות עוד ועוד נחת רוח למרן בהקמת עוד 
גורם  הוא  הרבים,  זיכוי  ועוד  תורה  מוסדות 

לו כזה צער״. 
דברי התנא באבות  והביא את  הוסיף  מרן 
על  הרב  את  המשמשין  כעבדים  תהיו  "אל 
מנת לקבל שכר", ותקף שוב את ישי: ״הוא 
שימש את רבו על מנת לקבל פרס. לא פעל 

לשם שמים״.

פרסום 
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אנגלית שוטפתהבית במחשב

 הכרת המחשב, אינטרנט 
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ברנז: "מחפשים אותי ברכילות 
זולה"

סגנית ראש העיר 
מתמודדת לראשות

בת ים

כרמיאל

מודיעין

ראש העיר מודיעין חיים ביבס הודיע השבוע 
כי ימשיך לקדנציה נוספת. ביבס נחשב לאחד 
מראשי הערים החזקים בליכוד. בכובעו השני 
המקומי.  השלטון  יו"ר  בתפקיד  מחזיק  הוא 
מול ביבס אין אף מועמד שהכריז כי יתמודד 

מולו בשלב זה.
ביבס מכוון גבוה לזירה הארצית, אך לדברי 
בעוד ארבע שנים,  רק  ייעשה  מקורביו הדבר 
אז ירגיש מיצוי בפוליטיקה המקומית ויעבור 
להתמודד במפלגת השלטון. ביבס לא חושש 
 2013 שבבחירות  לאחר  מולו  מהתמודדות 
"הסיכויים  מוחץ.  ברוב  הבחירות  את  ניצח 
מהסיכוי  קטנים  ביבס  את  יחליף  שמישהו 
אומרים  בליכוד".  ביבי  את  יחליף  שמישהו 

גורמים פוליטיים בעיר.
בוחניק  ברוך  היחיד  החרדי  המועצה  חבר 
המייצג את 'דגל התורה' היה חבר בקואליציה 
בין  היחסים  הקדנציה.  בתחילת  ביבס  של 
לאופוזיציה,  סולק  ובוחניק  החריפו  השניים 
בקדנציה הבאה לא מן הנמנע שהנציג החרדי 

ישתלב בקואליציה שוב.

אין מתמודדים מול ביבס

רפי  ים  בת  ר"ע  מ"מ  בין  פנימית  יריבות 
זו  היא  ים  בבת  הדתית  המועצה  לאנשי  ברנז 
שלכאורה הביאה לפרסומים שקריים על ברנז 
עבר  לא  אך  מחלתו.  בשל  מהשטח  נעלם  כי 
זמן רב עד להצהרת ברנז שהביאה לסתימת גל 
השמועות: "אנשים רעים מפרסמים שאני חס 
ושלום לא מרגיש טוב )בלשון המעטה(. אני 
שמח לבשר להם שברוך השם אני חי ונושם".
בשיחה עם 'קו עיתונות' אמר ברנז: "העלו 
עליי פוסט שאני חולה ושאי אפשר לספר למה 
להפסיק  אנשים  לאותם  מציע  אני  חולה,  אני 
עם המחלוקות ועם הרכילות הזולה, ולהתחיל 

להתעסק בלעשות טוב".
"סיעת ש"ס בעיר חזקה ותגדל במנדט נוסף 
בבחירות הבאות. יש לנו שיתוף פעולה מלא 
את  שיקבל  בכר  יוסי  המכהן  העיר  ראש  עם 
תמיכתנו בהתמודדותו בבחירות 2018". אומר 
מלאכה  צפויה  המקומית  ש"ס  לסיעת  ברנז. 
קשה בבחירות הבאות בשל אופוזיציה שקמה 
מוכרים  צעירים  פעילים  בדמות  מבית  לה 
שעתידים ללכת עם המועמד החזק שיתמודד 
"רבים  הפעילים:  אחד  לדברי  בכר.  יוסי  מול 
שתנגוס  אלטרנטיבית  לרשימה  יצטרפו 

בש"ס".

מסדרונות עיריית כרמיאל סוערים בימים אלו 
בשל הכרזתה המפתיעה של סגנית ראש העיר, 
העיר.  לראשות  התמודדותה  על  גרינברג,  רינה 
הודעתה מגיעה לאחר הדיווח על מתיחות בינה 
 – שנה  כ-25  מזה  המיתולוגי  העיר  ראש  לבין 

עדי אלדר.
ראש  כי  הדיווחים  רקע  על  היא  המתיחות 
יו"ר האופוזיציה משה  העיר מתכוון לצרף את 
היום  בבוא  כי  במטרה  לקואליציה,  קונינסקי 
גרינברג  העיר.  לראשות  ויתמודד  אותו  יירש 
טוענת כי אלדר הבטיח כי במידה ולא יתמודד, 
יעביר את תמיכתו אליה, דבר אשר לא התרחש 
התמודדות  על  הפומבית  להכרזתה  והוביל 

לראשות העיר בבחירות 2018.
אלדר עצמו אומר כי עדיין לא קיבל החלטה. 
את  מכין  הוא  כי  אומרים  לאלדר  מקורבים 
לאחר  הפוליטיים  מהחיים  לפרישה  הקרקע 

שנים רבות בהן עמד בראשות העיר. 

המספרים  ההבדלים  על  חולק  אין 
המשמעותיים בין 'יהדות התורה' לש"ס בבני 
הארציות  בבחירות  קיבלה  ש"ס  בעוד  ברק. 
ב'יהדות  קולות,  ל-19,000  קרוב  בעיר 
למרות  אך  קולות.  לכ-47,000  הגיעו  התורה' 
את  קיבלה  לא  שמעולם  המפלגה  נציגי  זאת 
ראשות העיר, תפקיד שקיפץ בין 'דגל התורה' 
רגליהם  על  כעת  עומדים  ישראל',  ל'אגודת 
האחריות ודורשים לא להיות מובנים מאליהם 
ההיסטורי  הרוטציה  להסכם  מחוץ  ולהישאר 

בין המפלגות האשכנזיות.
בקדנציות האחרונות בבני ברק התקיים מצב 
ייחודי, בו לא הייתה קואליציה או אופוזיציה. 
רשימת  בין  מוכר  הסכם  ישנו  מסורתי  באופן 
לפי  אשר  התורה',  ו'דגל  ישראל'  'אגודת 
כראש  ברוטציה  מכהן  מטעמן  נציג  ההסכם 
העיר. הבחירות האחרונות נערכו בשל דרישת 
היו  אלו  אך  בחירות,  לקיים  )עץ(  תורה'  'בני 
כי  ברור  היה  שלכל  לאחר  בלבד,  לראווה 
ראש העיר הפעם יהיה חנוך זייברט מ'אגודת 

ישראל'. 
קהילות  בקרב  נכבד  נתח  שמהווה  ש"ס 
בהסכם  להיכלל  דורשת  בעיר,  התורה  בני 
התנועה  מטעם  מועמד  ולהעמיד  הרוטציה 
המקומית  בש"ס  בכיר  הקרובות.  בבחירות 
אומר ל'קו עיתונות' כי הצבתו של מועמד חזק 
בין  רבות  פנימיות  בעיות  תפתור  ש"ס  מטעם 
'דגל התורה' ל'אגודה' וב'דגל' התורה עצמה, 
רובינשטיין  אברהם  בין  קשות  מתלבטים  שם 

למנחם שפירא.
השם המוביל שהונח על שולחנם של בכירי 
בני  העיר  בראשות  לעמוד  כאופציה  ש"ס 
גואטה. במשך  יגאל  ברק, הוא הח"כ לשעבר 
שנים היה גואטה חבר בעיריית בני ברק, ואת 
ולפנים.  לפני  מכיר  הוא  וחבריה  העירייה 
במידה ויסכים להצעה, עשוי גואטה לקחת את 

כל הקופה. 
בכיר  אומר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
קדנציות  שלוש  שיהיו  דורשים  "אנו  בש"ס: 
לחסידים  אחת  לליטאים,  אחת   — ברוטציה 

ואחת לספרדים, אם רק בגלל ההסדר המקובל 
במרוץ.  אנחנו  גם   — עירייה  ראש  מחליפים 
ודגל  ישראל  אגודת  של  הרבנים  אל  נפנה 
אם  מהרוטציה.  חלק  להיות  ונדרוש  התורה, 
ש"ס לא תוכנס להסכם הרוטציה ייתכן כי נריץ 

מועמד מטעמנו לראשות העיר".
"עדיף  כי  מציין  בעיר  נוסף  ספרדי  גורם 
כך  עצמאית,  ספרדית  ברשימה  ירוץ  שגואטה 
וספרדים  כץ  פרדס  תושבי  גם  אליו  יצטרפו 
שאינם מזוהים עם ש"ס כמו בני תורה ואנשי 

יחד".
בתגובה:  מסר  גואטה  יגאל  לשעבר  ח"כ 
נציג  יהיה  שלש"ס  הזמן  הגיע  משמעית  "חד 
תיכלל  שש"ס  או  דרישה  יש  העיר.  בראשות 
ישראל'  ל'אגודת  התורה'  'דגל  בין  ברוטציה 
חושב  לא  העיר.  לראשות  מועמד  שנריץ  או 
עם  מנדטים  משישה  יותר  שווה  ש'דגל' 

הפיצולים שלהם".

הארציות  בבחירות  קיבלה  'יחד'  מפלגת 
מעל אלפיים קולות בעיר אלעד. הקולות הללו 
'שווים' כשני מנדטים בבחירות הקרובות. אם 
להרצת  באשר  שאלה  סימן  עלה  עכשיו  עד 
כעת  הקרובות,  בבחירות  עצמאית  רשימה 
קיבלו  'יחד'  במפלגת  כי  עיתונות'  'קו  חושף 
מצבה  עצמאית.  ברשימה  להתמודד  החלטה 
הוא  העיר  ראש  מול  המפלגה  של  הפוליטי 

המצב הטוב ביותר אותו יכלו לדרוש.
מאיר  הרב  המפלגה  של  הרוחני  מנהיגה 
מאזוז שהגיע בשבוע שעבר לעיר להנחת אבן 
במילים  שיבח  המאיר,  אור  למוסדות  הפינה 
חמות את ראש העיר ישראל פרוש: "עד עכשיו 

העיר הייתה מוזנחת, עוברת מאחד לשני, 'ורגז 
ואין נחת', העיר מוזנחת. פתאום הגיע  ושחק 
והרגיע את העניינים. העיר  רבי ישראל פרוש 
יפה,  יותר  העיר  פעם  כל  במישרים.  הולכת 

יותר טובה, תענוג לראות את העיר".
הטובים,  מן  לא  המקומית  ש"ס  של  מצבה 
אמור  ספרדי  עיר  ראש  הדברים  מטבע  אם 
רוב תושבים  יש  לכבוש את ראשות העיר לה 
ספרדים. הרי שבדיקה בשטח האלעדי מלמדת 
הציבור  בקרב  גם  העיר  לראש  אהדה  על 
הספרדי, זאת מלבד החיבוק החם שהוא מקבל 

מאנשי 'יחד'. 
מי שיתמודד ברשימת 'יחד' בבחירות 2018 

הוא חבר מועצת העיר אבי דיין שפרש מש"ס 
בתחילת הקדנציה וחבר לקואליציה של ראש 
ב'יחד'  גורמים  לדברי  פרוש,  ישראל  העיר 
הרשימה  את  יצעיד  דיין  כי  סיכויים  קיימים 

למועצת העיר.
כי  דיין  מאשר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
העיר:  למועצת  רשימה  תריץ  'יחד'  מפלגת 
אברג'ל  והרב  מאזוז  הרב  לי  שיורו  "מה 
אעשה. לישראל פרוש יש תמיכה חזקה בעיר. 
פרוש  מול  בקשיים  ייתקל  ספרדי  מועמד  גם 
של  רשימה  מהקולות,  ב-70%  כעת  שמחזיק 
'יחד' מסוגלת לקבל שלושה מנדטים". אומר 

דיין.

ני ברק
ב

אלעד

השטח של ש"ס דורש: גואטה לראשות העיר

לאחר שפרש מש"ס: אבי דיין יתמודד ברשימת 'יחד'

למצביעי ש"ס נמאס להישאר מחוץ להסכם הרוטציה בין הליטאים לחסידים  בתנועה בוחנים 
  'אפשרות להריץ את הח"כ לשעבר, במה שעשוי לחסוך גם את חילוקי הדעות הפנימיים ב'דגל

גואטה ל'קו עיתונות': "הגיע הזמן שנהיה ברוטציה" 

חבר המועצה אומר בשיחה עם 'קו עיתונות': "מה שיורו לי הרב מאזוז והרב 
אברג'ל אעשה. רשימה של 'יחד' מסוגלת לקבל שלושה מנדטים"  הפיצול 

הספרדי יקשה על ש"ס להציב מועמד לראשות העיר

בעוד ב'דגל התורה' הירושלמית מצהירים 
על רצונם להיפרד מאגודת ישראל בבחירות 
במספר  שוויוניות  לחוסר  בטענה  הקרובות 
ישראל'  מ'אגודת  המועצה  חבר  הנציגים, 
תעזור  התפצלות  כי  חושב  וייצמן  יוחנן 
את  לא שווה  היא  אך  להגדלת הכוח החרדי 
צריך  טוב,  דבר  לא  זה  "מחלוקת  המחיר: 
לשאוף לריצה משותפת". אומר וייצמן בפתח 

דבריו ל'קו עיתונות'.
את  החל  המרכזית(  )הסיעה  וייצמן 
בקדנציה  ירושלים  העיר  במועצת  חברותו 
המועצה  מחברי  לאחד  והפך  האחרונה 
כך ששימש  בשל  בעיקר  הבולטים,  החרדים 
כאופוזיציה לראש העירייה ניר ברקת במאבקי 
השבת ובשל מתיחות עם שר הבריאות יעקב 
ליצמן. בעוד בכיר המקורב לשר אומר ל'קו 
מועצה  כחבר  יכהן  לא  וייצמן  כי  עיתונות' 
פעם נוספת, וייצמן עצמו לא מתרגש: "ככל 

שזה תלוי בי אני לא נשאר, אני רוצה ללכת 
שיחליטו  אלו  הם  ישראל  גדולי  הביתה! 
עבורי, הייתה לי פרנסה מצוינת לפני הכניסה 

לפוליטיקה".
את  לתקוף  וייצמן  מרבה  השיחה  לאורך 
האחדות  את  ולהדגיש  התורה'  'דגל  אנשי 
האחדות  של  "הנושא  ישראל':  ב'אגודת 
ב'אגודה'  ולא  ב'דגל'  תלוי  החרדי  ברחוב 
שהיא סיעה מאוחדת. צריך מועמד לראשות 
העיר שיכיר באנשי הרב אוירבך, ולא מועמד 
בבני  להם  עשתה  ש'דגל'  כמו  אותם  שינדה 
ש'דגל  בגלל  המחיר  את  נשלם  כולנו  ברק. 
התורה' מרחיקה אותם. בלי הפילוג הליטאי 
למה  הקודמת.  בפעם  בליאון  תומכים  היינו 
אנחנו צריכים ללכת איתם כשהם זורקים את 

אנשי הרב אוירבך?". הוא תוהה.
 2018 בבחירות  במועמד  לתמיכה  באשר 
היחסים  התחזקו  לאחרונה  כי  וייצמן  אומר 

החרדים  שבלי  הבין  "הוא  ברקת:  לבין  בינו 
שיכול  מועמד  צריך  לנצח.  יכול  לא  הוא 
לאחד ציבורים שלמים, לא משנה ליטאי או 
מאגודה, אולי אפילו עדיף מועמד עם כיפה 

סרוגה שיוכל לאחד ולהביא קולות רבים".
בתוך כך, סקר בקרב הציבור הדתי לאומי 
ניר  כי  מגלה  י-ם'  ב'ידיעות  שפורסם  בבירה 
ברקת מנצח בפער ניכר עם 62%, משה ליאון 
תורג׳מן  ומאיר   10% ברקוביץ  עופר   ,19%
ברקת,  לטובת  הפער  למרות  בלבד.   8% עם 
גרוע  מצבו  כי  מודים  בסביבתו  גורמים 
הקודמות  שבבחירות  לאחר   2013 מבחירות 
זה.  ציבור  בקרב  תמיכה  לכ-85%  זכה  הוא 
להיווכח  שמחים  הם  כי  ציינו  הם  זאת  עם 
זוכה  עדיין  העיר  ראש  מטעם"  "בסקר  שגם 

לתמיכה גדולה.

חבר המועצה מ'אגודה' מאשים את 'דגל התורה' בפילוגים הפנימיים ובאבדן קולות  מגיב 
לקולות בתוך הסיעה המרכזית הקוראים להדחתו: "אני רוצה ללכת הביתה! גדולי ישראל 

הם אלו שיחליטו עבורי"

וייצמן: "עדיף מועמד סרוג", 
מקורבי ליצמן: "יודח בקדנציה הבאה"

פרסום 

ראשון

ירושלים
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הגר"ח הגיע לאירוע של גוטרמן

כרמל שאמה לזינגר: "תפסיד 
לכל מועמד"

מודיעין עילית

רמת גן

מאת: אבי רבינא ar0544335347@kav-itonut.co.il

גוטרמן  יעקב  עילית  מודיעין  עיריית  ראש 
אמנם בטוח בבחירתו לקדנציה נוספת בתמיכת 
גדולי ישראל, אך כבר החל להיערך לזמן אמת. 
גוטרמן עושה חריש בבתי גדולי ישראל ובדעת 
תזמורת  עם  תורני  כנס  אם  המקומית.   הקהל 
ממוצעת מספק את תושבי מודיעין עילית, הרי 

שמצבו של גוטרמן מעולה.
בשבוע האחרון ערך גוטרמן כנס לבני ישיבות 
חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן  הגיע  לשם 
קנייבסקי. את מה שהובטח לגר"ח, יחזו לבטח 
תושבי מודיעין עילית בשנת הבחירות הקרובה, 
עד אז נראה כי גוטרמן מוסיף לחזק את מעמדו 
מההנהגה  ביקורת  לצד  ישראל,  גדולי  אצל 
כינוסי  'דגל התורה' על החרמת  הפוליטית של 
התנועה ומתיחות תמידית עם היו"ר משה גפני.

עימות חריף נרשם השבוע בין שני המועמדים 
ישראל  העירייה  ראש  גן.  רמת  העיר  לראשות 
שגריר  כי  האפשרות  על  תחילה  התבטא  זינגר 
יתמודד  הכהן  שאמה  כרמל  באונסק"ו  ישראל 
מולו: "קשה לי להאמין שהציבור התגעגע אליו 
או לשיטותיו. ולעצם העניין: אני מתכוון לרוץ 

ולהיבחר לקדנציה שנייה".
והגיב:  חייב  נותר  לא  הכהן  שאמה  כרמל 
שמרצה  עיר  לראש  לגעגועים  שגרם  מי  "אמר 
מאסר על עבירות שוחד. למזלו של כבוד ראש 
מוכשר  עיר  ראש  של  טעמו  טעמו  טרם  העיר 
וישר ואת הפרות שחיבור של אחד כזה עם עיר 

ותושבים כמו ר"ג".
ממש  אני  לי  "האמן  לתקוף:  הוסיף  שאמה 
לכל  תפסיד  אתה  שלך,  גדולה  הכי  הבעיה  לא 
מועמד שיתייצב מולך אפילו לאחד כמוני, והכי 
ולא  טובה  טיעון  עסקת  בלהשיג  תתרכז  חשוב 

להגיע לכלא בגיל מבוגר ולהתחנן לחנינה".

עייש: נרוץ עם ש"ס רק אם יהיו נאמנים לנו

הסיכוי  כי  נראה  צפת,  בעיר  לבחירות  שנה 
רחוק.  לא  'יחד'  לאנשי  ש"ס  בין  לשלום 
בבחירות הארציות קיבלה מפלגת 'יחד' 2,400 
בגדלה  השנייה  המפלגה  הייתה  ובכך  קולות 
המקומיות  'יחד'  'הליכוד'.  מפלגת  אחרי 
של  התשובה'  'יתד  מוסדות  תחת  מתאגדת 
 2018 בחירות  לקראת  כהן.  רפאל  רבי  הגאון 
מטעמם  נציגים  להכניס  שבכוחם  'יחד'  אנשי 
עם  אחת  ברשימה  לאחדות  שואפים  לעירייה 

ש"ס.
מיכאל עייש, מי שהתמודד ברשימה הארצית 
של 'יחד' ושובץ במקום השני, מבהיר בשיחה 
עם 'קו עיתונות' כי פניהם לשלום: "אם יהיה 
שלום למעלה בציבור הספרדי זה ישפיע גם על 

לרשימה  סיכוי  יש  ובכך  הרשויות המקומיות, 
נפרדת  שבריצה  למרות  צפת,  בעיר  מאוחדת 

אנחנו יכולים לתת פייט לש"ס".
הציבור",  את  לקרוע  עניין  לנו  "אין 
לאחדות  לחתור  היא  "השאיפה  עייש,  אומר 
ללכת  בעיר שנוכל  ברשימה אחת,  ולהתמודד 
ברשימה משותפת נעשה זאת". בעיריית צפת 
לחיאני  נהוראי  נציגים לש"ס,  כיום שני  ישנם 
של  בקואליציה  חברים  שניהם  גלנט.  ויוסי 
שוחט. לדברי עייש יש אכזבה מהנציגים והם 

לא מייצגים כיום.
מוסדותיו  את  השני  בכובעו  שמנהל  עייש, 
של הרב רפאל כהן, מספר כי נעשים מאמצים 
כולם,  את  אוהבים  "אנחנו  לשלום:  להגיע 

שתייצג  משותפת  רשימה  להריץ  שאיפתנו 
לנו,  נאמנים  יהינו  הנציגים  אך  ש"ס,  את  גם 
הנציגים הקיימים יוכלו לייצג אותנו בקדנציה 
שלהם".  בחשיבה  שינוי  יעשו  אם  רק  הבאה 

מסכם עייש.
המקומיים  ש"ס  נציגי  כי  נראה  כך,  בתוך 
כרתו ברית עם ראש העיר אילן שוחט לקראת 
תמיכה בו בבחירות 2018 לראשות העיר. בסוף 
מרן  של  לזכרו  טקס  הנציגים  ערכו  השבוע 
יוסף זצ"ל – קריאת רחוב ושכונה על  הגר"ע 
שמו. במהלך הטקס הרעיפו הראשל"צ הגר"י 
דרעי  אריה  השר  ש"ס  ויו"ר  הפנים  ושר  יוסף 
שבחים על ראש העירייה שוחט שנכח אף הוא 

באירוע.

מספר 2 של אלי ישי מצהיר: "אם יהיה שלום למעלה נרוץ ביחד", אבל דואג לסייג 
  "מיד: "שאיפתנו לרשימה משותפת עם ש"ס, אך רק אם הנציגים יהיו נאמנים לנו

מבקר את נציגי ש"ס במועצה: "צריכים לעשות שינוי בחשיבה"

בית שמש

חיפהצפת
סקר: רק 33% יצביעו יהב

ראשון  סקר  בוצע  בחיפה,  לבחירות  שנה 
עשרה  הוצגו  בסקר  חיפה.  רדיו  ידי  על  שהוזמן 
מועמדים לראשות העיר. ראש העיר המכהן, יונה 
יהב גורף 33% מול עינת קאליש עם 10%, יעקב 
גלבוע  איתי   ,3% צ'יזיק  איתמר   ,7% בורובסקי 
מזוז  ירון   ,1% עציוני  דוד   ,2% שוובר  ניר   ,2%
פחות  עם  אחד  כל  בנדר  ורן  עידו  ושמשון   ,1%
כוחו של  על  למדו   הסקר  מזמיני  בודד.  מאחוז 
מפתיעים.  לא  אך  צפויים  מועמדים  מול  יהב 
את  לשנות  עלול  יהב  מול  שיוצג  חזק  מועמד 

התמונה.
האוצר  שר  של  ב'כולנו'  'הליכוד',  במפלגת 
להציג  חותרים  התורה'  'יהדות  ובקרב  כחלון 
המפלגות  תמיכת  את  שיקבל  משותף  מועמד 
ירון  סגן השר  העיר המכהן.  ראש  מול  ויתמודד 
ובשבוע  מעט  נבהל  יתמודד  כי  שהצהיר  מזוז 
האחרון סייג כי יתמודד רק אם יקבל את תמיכת 

המפלגות הגדולות.
ידי  על  הוזמן  שלכאורה  הסקר,  פי  על  גם 
עדיין  כי  ציינו   31% יהב,  עם  המזוהים  גורמים 
לא  כי  וכן 9% שציינו  יצביעו  למי  יודעים  אינם 
נבדק  בנוסף,  מהמועמדים.  אחד  לאף  יצביעו 
חיפה  תושבי  של  הרצון  שביעות  מידת  בסקר 
העיר  מתושבי  כי 44%  ועולה  יהב  העיר  מראש 
עיר  כראש  מתפקודו  מאד  מרוצים  עד  מרוצים 
כך  כל  לא  ו27%  בכלל  מרוצים  לא   21% ואילו 

מרוצים. 7% לא יודעים.
יעקב בורובסקי שהתמודד מול יהב בבחירות 
2013 הגיב: "זה שבוע רע ליונה יהב! הוא סיים 
את תפקידו בחיפה, כשראש עיר מכהן מקבל רק 
33%, 67% אמרו לו 'אדוני עד כאן'. הסקר אומר 
כי יהב לא יהיה ראש העיר הבא. אני לא אתמודד 
שחיפה  כדי  הכל  נעשה  אך  הבאות,  בבחירות 

תזכה במנהיגות ראויה".

אופקים 

ירושלים

הקרב על ראשות העיר בית שמש רק החל, 
בעוד שאלת "מי בראש" - האם יהיה זה נציג 
'דגל התורה' או נציג ש"ס - ממשיכה להעסיק 
הרי  העיר,  ותושבי  המפלגות  קודקודי  את 
מכיוונה  הבאה  הדרישה  עולה  כבר  שבשטח 
של 'דגל התורה', לקבל בנוסף לראשות העיר 
את תפקיד הסגן בשכר. בשל היותה המפלגה 
החרדית הגדולה בעיר, מול 'אגודת ישראל', 

'כוח' וש"ס.
בכירי  של  לשולחנם  הגיעה  כבר  הדרישה 
ישראל  המועצה  חבר  פיה,  על  המפלגה. 
האחרונות  בבחירות  שתפקד  סילברסטין 
הלשכה  על  מופקד  והיה  מלאה  בהתנדבות 
לפניות הציבור, יקבל לידיו את תפקיד הסגן 

בשכר בקדנציה הבאה. 
את  יקבל  סילברסטין  כי  היא  הדרישה 
במידה  גם   – קונסטלציה  בכל  התפקיד 

ו'דגל התורה' לא תקבל את הראשות, או אז 
הדרישה תהיה לקבלת שני סגנים בשכר.

שמואל  הם  כיום  בתפקיד  המחזיקים 
גרינברג הרואה את עצמו כמועמדה של 'דגל 
התורה' לראשות העיר. וחבר המועצה מאיר 
זכאית  העיר  תהיה  הבאה  בקדנציה  בלעיש. 
לשלושה סגנים בשכר לאחר שעברה את סף 

ה-100 אלף תושבים. 
מנגד, ב'אגודת ישראל' המקומית לא אהבו 
כדבריהם.  התורה'.  'דגל  של  "היוהרה"  את 
גורם ב'אגודת ישראל' אומר ל'קו עיתונות': 
"לחזור על השקר כאילו 'דגל' הינה המפלגה 
הגדולה ביותר לא יהפוך את זה לאמת, אגו"י 
סיבה  ואין  מ'דגל'  יותר  גדולה  המאוחדת 

שהיא תחזיק בידה שני תפקידים בכירים".
הגיב  סילברסטין  ישראל  המועצה  חבר 
בשיחה עם 'קו עיתונות': "לאחר ארבע שנים 

של פעילות מול השטח ודאגה לצרכי הפרט 
בהתנדבות מלאה, הדרישה לקבל את תפקיד 
המפלגה  של  גדלה  לגיטימית,   בשכר  הסגן 
הבכירים  התפקידים  בשני  אותה  מזכה 
בבחירות הבאות, ראשות העיר וסגנות בשכר, 

או שני סגנים בשכר".
המפלגות  לכוונת  באשר  המדומה  השקט 
באשר לראשות העיר, מטעה. ב'דגל התורה' 
אם  גם  הראשות  על  להיאבק  מתכוונים 
בתמורה יצטרכו לוותר על ראשות העיר אלעד 
- שם נחתם הסכם בבחירות 2013 כי 'שלומי 
יוותרו על התפקיד ב2018 בתמורה  אמונים' 
לתמיכת 'דגל' בישראל פרוש לראשות בזמנו. 
יישלחו  מונטג  משה  או  גרינברג  שמואל 
אז  עד  הראשות.  על  להתמודד  'דגל'  מטעם 
להביא  יכול  השניים  מבין  מי  יבדקו  ב'דגל' 

קהלים נוספים מלבד הציבור החרדי.

סגן ראש העיר על הדחת נציגי ש"ס: 
"קשקשנים,  אנחנו כאן לקדנציה נוספת"

בש"ס מסרבים לאפשרות של ריצה משותפת, וסגן ראש העיר מגיב לשר דרעי ומצהיר כי 
חברי הרשימה הנוכחית יישארו גם בקדנציה הבאה  היעד: 8 נציגים חרדים במועצה

ראשים  עריפת  על  עיתונות'  ב'קו  הדיווח 
דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  מתכנן  אותה 
שלא  נציגים  אותם  בקרב  הקרובות  בבחירות 
עורר   - בקדנציה האחרונה  חיים  סימני  הראו 
סערה, ובעיקר הרבה ספקולציות בקרב נציגים 
רבים שתהו האם מקומם מובטח גם בקדנציה 

הבאה. 
יצא  עזרן  אופקים שלמה  עיריית  ראש  סגן 
'קו  עם  בשיחה  הדיווחים,  בעקבות  למתקפה 
עיתונות' הוא אומר: "אלו קשקשנים מבלבלים 
את המוח, אני נשאר לקדנציה נוספת יחד עם 

שני הנציגים הנוספים ברשימה".
אחת  כל  מחזיקות  התורה'  ו'דגל  ש"ס 
הרשימה  בראש  בעיר.  מנדטים  בשלושה 

הליטאית עומד אברהם דייטש סגן ראש העיר 
עזרן, אף  עומד  )בשכר(, בראש רשימת ש"ס 
נוספים  נציגים  )בשכר(.  העיר  ראש  סגן  הוא 
פילו.  וראובן  סופר  חי  שמואל  הם  ברשימה 
לטענת עזרן ש"ס גדולה יותר במספר הקולות 
מ'דגל התורה' וביכולתה להכניס מנדט רביעי 

בבחירות הבאות.
אומר  יודחו,  נציגים  שני  כי  האפשרות  על 
תמיד  מריבות,  ואין  מלחמות  "אין  עזרן: 
יש  המוח.  את  ומבלבלים  אותנו  מחפשים 
לנו שיתוף פעולה נדיר עם ראש העיר איציק 
דנינו, הוא עוזר לנו רבות – הוא יתמודד שוב 
בתמיכתנו. אנחנו מאוד מרוצים מההתנהלות 
להשיג  החרדים  הצליחו  באופקים  שלו". 

בשכר  עיר  ראש  סגן  משמעותיים.  תפקידים 
יו"ר  תפקיד  ובמקביל  ולאשכנזים,  לספרדים 

המועצה הדתית הנמצא בידי ש"ס.
אופקים,  העיר  במועצת  חברים  איש   15
מתוכם שישה חרדים. התקווה החרדית ב'דגל 
התורה' ובש"ס היא להגדיל את הכוח החרדי 
מפלגה.  לכל  מנדט  נוספים.  מנדטים  בשני 
כי  עיתונות'  ל'קו  אומרים  החרדית  בקהילה 
הדבר לא מופקע בשל אכלוס מאות משפחות 

חדשות בקדנציה האחרונה בעיר.
של  משותפת  לריצה  אפשרות  שולל  עזרן 
החרדי  הכוח  כי  בטענה  החרדיות  המפלגות 
יקטן על ידי כך. ורק ריצה נפרדת תביא לידי 

ביטוי את הכוח האמיתי של כל מפלגה.

'דגל' דורשת את ראשות העיר 
וסגנות בשכר

מלבד הקרב על ראשות העיר, דורש חבר המועצה ישראל סילברסטין תפקיד סגן ראש העיר 
בשכר  ב'דגל' מגבים את הדרישה וטוענים כי למפלגה מגיע ראשות העיר וסגנות בשכר או 

לפחות שניים מתוך שלושה סגנים בשכר  גורם ב'אגודה': "חוזרים על השקר"
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הנציגים החרדים טוענים כי בעקבות ההסכם הקואליציוני אין צורך בועדה, והם מעוניינים 
בהסכם  סוכמו  שלא  בחוק  שינויים  לנו  יהיו  "אם    בלבד  הליכוד  מול  להסכמה  להגיע 
הקואליציוני, נכנס את ראשי המפלגות ואם יהיה צורך גם את הצוות הקואליציוני"  חשיפה: 
 גם ח"כ בן ארי  גיוס חובה לערבים  נציג שר הביטחון ח"כ פורר דרש לשלב בחוק גם 

מ'כולנו' ערערה על הדרישה לשלב את פסקת ההתגברות שתמנע מעורבות בג"ץ

ארי קלמן

בשבוע שבו חוזרת הכנסת לפעילות ושכבר בתחילתו אין ספק כי הנושא החם ביותר שיוביל את 
פי  על  בכנסת, כאשר  לחקיקה מתוקנת  וחוזר  בג"ץ  ידי  על  הגיוס, שבוטל  חוק  הוא  המושב הבא 

במושב  עוד  החקיקה  תסתיים  המעורבים  הגורמים  כל  הערכת 
הנוכחי ולכל המאוחר בפתח מושב הקיץ שיבוא אחריו. 

מפלגות  מכל  נציגים  חברים  בה  וועדה,  הוקמה  כך  לצורך 
לפני  שהתקיים  הראשון  המפגש  שאחרי  אלא  הקואליציה, 
להגיע  בקואליציה  השותפים  כלל  רצון  ולמרות  הסוכות,  חג 
'קו   - הקרובה  בהזדמנות  להגישו  כדי  החוק  בעניין  להסכמות 

עיתונות' חושף כי הדרך לא תהיה קלה. 
ל'קו עיתונות' נודע כי נציגו של שר הביטחון בוועדה, חה"כ 
עודד פורר, העלה דרישה בפני חברי הוועדה לנצל את ההזדמנות 
שחוק הגיוס נמצא שוב על שולחנה של הכנסת, ולהוסיף תיקון 
לחוק כך שגם ערביי ישראל יחויבו בשירות צבאי – לאומי או 
גורם  פי  אזרחי, כפי שמחויבים כלל אזרחי מדינת ישראל, על 

המעורה בפרטים, יתר חברי הועדה סירבו להצעה זו. 
אך בכך לא די: גם חברת הוועדה מטעם מפלגת כולנו, מירב 
בן ארי "שואלת יותר מידי שאלות" - כך על פי גורם בוועדה, 
דנו על האפשרות להכניס את סעיף  כך למשל כאשר בפגישה 
כי תצטרך לדון על כך  ההתגברות לחוק הגיוס, אמרה בן ארי 
הקואליציוני  בהסכם  שסוכם  למרות   - כחלון  משה  השר  עם 

שבמקרה ובג"ץ יפסול את חוק הגיוס יוכנס סעיף זה לחוק המתוקן. 
לוין  השר  מהליכוד,  החרדים  "דרישת  כי  עיתונות'  ל'קו  בוועדה  חרדי  גורם  אומר  כך  בעקבות 
ודוד ביטן יו"ר הקואליציה היא: לפזר את וועדת הגיוס", על פי אותו גורם, בהסכם הקואליציוני 

סוכם בסעיף 36 כי יוקם צוות מיוחד מכל סיעות הקואליציה שידון בחוקי דת ומדינה, אלא שבאותו 
בין  ה-34  הממשלה  להקמת  הקואליציוניים  בהסכמים  עליהם  שהוסכם  "החוקים  כי  נכתב  סעיף 
סיעת הליכוד לבין אחת מסיעות הקואליציה, ואשר מצויים בהליכי חקיקה או שטרם נחקקו, יוחרגו 
מהצורך לקבל אישור הצוות, וכלל סיעות הקואליציה יתמכו 

בהם בהתאם לאמור בהסכמים הקואליציוניים". 
"אם כן" אומר הגורם "אין שום טעם לדון עם שאר חברי 
זה  הקואליציוני,  בהסכם  כבר  שסוכם  החוק  על  הקואליציה 

מיותר, מורח זמן ומערער את הקואליציה". 
בהם  החרדיות,  המפלגות  נציגי  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
חה"כ אורי מקלב וסגן השר מאיר פרוש, יחד עם השר לשעבר 
אריאל אטיאס, מבקשים לקיים את הדיונים יחד עם השר יריב 
לוין בלבד. "אם יהיו לנו שינויים בחוק שלא סוכמו בהסכם 
הקואליציוני, נכנס את ראשי המפלגות ואם יהיה צורך גם את 

הצוות הקואליציוני", אומר הגורם.
מלשכת השר יריב לוין מסרו ל'קו עיתונות' כי "אנו רוצים 
להגיע להסכמות עם כל חלקי הקואליציה ולכן מתכנסים כפי 

שסוכם בפורום ראשי מפלגות".
בלשכת חה"כ עודד פורר אישרו את הפרטים כי חה"כ פורר 

העלה דרישה כזו במהלך המפגש, אך לא קיבל תשובות.
מלשכת חה"כ מירב בן ארי לא נמסרה תגובה, אך בשבוע שעבר צייצה בן ארי בעניין בתגובה 
לחשיפת 'קו עיתונות' כי יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן מעוניין להחליף את חברותה בועדה: "הם 

לא מחליטים עלי, לצערי אני נשארת".

 פרוש וגפני עם שר הביטחון
צילום: יוסי רוזנבוים

פרסום 

ראשון

הדרישה החרדית: ביטול ועדת הגיוס

יד מכוונת
ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

כדי שתבואו מוכנים לוועדות 
הרפואיות  אתם צריכים להרגיש 
בידיים טובות

מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי, ומופעל על ידי חברה פרטית.

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות 
יכולים להוביל להצלחה,

לכן יותר ויותר אנשים בוחרים 
לממש את זכויותיהם בביטוח 
הלאומי באמצעות יד מכוונת.

אנו מזמינים אתכם להגיע
למרכזי יד מכוונת ולקבל מרופאים 

מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 
התיק הרפואי והכל ברגישות 

ובמקצועיות ללא תשלום
וללא עלות.

יד מכוונת
ייעוץ והכוונה
לוועדות הרפואיות
של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*

מבצע 
חורף

מבצע חורף



  בס”ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

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

מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב לשנת 2018, תמיכות 
של המשרד לשירותי דת )להלן-המשרד( למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 3א' לחוק 

נושאי התמיכה:                                                                                                                               יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
1. מוסדות ציבור העוסקים בשימור מורשתם והנצחתם של רבנים 

ראשיים בישראל
2. מוסדות ציבור המקיימים אירועים באתרים מקראיים בעלי ערך 

דתי והיסטורי לעם היהודי
בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא  א. 
למטרת רווח )להלן - המבקש(, ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה 
במוסדות ציבור ולדיון בהן )להלן-הנוהל(. התמיכות יינתנו, בכפוף לאישור התקציב, 

באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה.
עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד  www.dat.gov.il תמיכות 2018 ב. 

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

תשע"ח )1.12.2017(
מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת 2018 למשרד לשירותי דת ואין ברשותו  ד. 
כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם למר אפרים אנטמן, מנהל תחום תמיכות ועזבונות 
במשרד לשירותי דת באמצעות כתובת מייל: OrianZ@dat.gov.il או פקס-02-5311332.

יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2018 עם הגשת בקשת התמיכה. ה. 
בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים,  עלולות  ו. 

להידחות בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.
אישור התמיכה על ידי ועדת התמיכות במשרד מותנה בזמינות תקציבית. התקציב  ז. 
לסעיף התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן שהבקשה לא תיענה 
במלואה או בחלקה, ומוסד הציבור לא ישמע בכל טענה בשל כך. אין בפרסום מודעה 

זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.

  מסלולי לימוד לנשים

חינוך

משפטים

מנהל 
עסקים

מנהל 
עסקים

בריאות

מכינות

משפטים

חינוך

.B.A בהפרעות בתקשורת - קלינאות תקשורת )אור יהודה(
.B.A בריפוי בעיסוק )אור יהודה(

.L.L.B במשפטים

.B.A במנהל עסקים בהתמחות בחשבונאות - ראיית חשבון )אור יהודה(
.B.A במנהל עסקים בהתמחות במשאבי אנוש )ירושלים(
.B.A במנהל עסקים בהתמחות בשיווק ופרסום )ירושלים(

.B.A בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער במצבי סיכון
.B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בהדרכה והנחיית קבוצות

.B.A בחינוך וחברה במקביל ללימודי תעודה בהידרותרפיה
.B.A בחינוך השלמה למורות ולגננות

.B.A בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער במצבי סיכון
.B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בניהול ומנהיגות

.B.A בחינוך השלמה למורים )ירושלים(

.B.A במנהל עסקים  בהתמחות בחשבונאות - ראיית חשבון )אור יהודה(
.B.A במנהל עסקים בהתמחות במימון ושוק ההון )ירושלים(

.B.A במנהל עסקים בהתמחות במערכות מידע )ירושלים(

  מסלולי לימוד לגברים

.L.L.B במשפטים

מכינות קדם אקדמיות

למסלול ההצלחה שלך: 072-259-2845
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

בואו ללמוד בקמפוס האקדמי הכי גדול במגזר החרדי, מהמרצים הכי 
טובים* ועם הכי הרבה בוגרים חרדים שהשתלבו בשוק העבודה.

בעוד 3 שנים גם אתם תוכלו להיות
עם תואר אקדמי יוקרתי!

אחרי החגים תשפ"א

*לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה - תשע"ז )2014-2016(



פופקורן הוא נשנוש שרובנו אוהבים לאכול כשרוצים להתפנק במשהו טעים 
את  לשדרג  מציעה  הגלילית  לחם  בבית  התבלינים"  דרך  "חוות    וחמים 

הפופקורן המסורתי ומציגה: מתכון לפופקורן זעתר

בני ברק ה' בחשון תשע"ח 122825/10/17

לאישה
מכינים את הבית לקראת הגשם  

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פופקורן זעתר

טיפים

חצי כוס גרעיני תירס
3 כפיות שמן

או  טריים  )אזוב(  זעתר  עלי  צרור 
חופן מיובשים 

2-3 כפיות תערובת זעתר
מעט מלח

סיר נון-סטיק
להכין  מומלץ  הפופקורן  *את 

בכמויות קטנות יחסית בכל פעם.

שמירה על עור 
הידיים – גם 

בחורף

לקראת העונה הגשומה: כל מה שצריך לסדר ולהכין בבית לפני שמתחילים 
החלון  אטימת  הידעתם?    לחלונות  ועד  הקירות  דרך  מהגג    הגשמים 

חוסכת באנרגיה  לגזור וליישם 

טעימה
רכיבים:

לפני הגשמים הראשונים מומחי רשת הום סנטר ממליצים איך למנוע 
את המפגעים הידועים, דוגמת: חדירת מים דרך גג המבנה, הקירות, 
את  המגורים.  בדירות  ורטיבות  עובש  של  מניעה  וחלונות,   סדקים 
שכן  אלו,  בימים  הסתיו,  בעונת  ליישם  מומלץ  שלפניכם  ההמלצות 
וחלק  הבית,  בקירות  ספיגה  זמן  דורשים  האיטום  מחומרי  חלק 
מעבודות ההכנה יתבצעו בנוחות רבה יותר לפני הגשמים. כל הטיפים 
ויבטיחו  ניתנים לביצוע עצמי ללא עזרה של איש מקצוע  שלפניכם 

לכם בית חמים ונעים בעונה הקרה. 

עבודת הכנה - לפני שאנחנו מתחילים לאטום בואו נבדוק שהשטח 
ולבדוק  בשימוש  שאינם  חפצים  לפנות  הזמן  זה  לעבודה:   מתאים 
שיש לנו חומר איטום פעיל – בעל תאריך תפוגה מתאים. כדי לוודא 
שהחומר מתאים לשימוש ניתן למזוג קצת על אזור טסט ולבדוק כי 
החומר מתייבש כהלכה, ללא בועות אוויר וסדקים בעת מגע עם מים. 

כמו כן יש להימנע מביצוע עבודות איטום בימים גשומים. 

הכנת הגג והמרזבים 
הגשם  לפני  רגע    -
הזמן  זה  הראשון 
שהגג  לבדוק 
לעונה  ומוכן  אטום 
חשוב  הגשומה. 
תקינותם  את  לבדוק 
הניקוז  מרזבי  של 
את זאת ניתן לעשות 
מים  הזרמת  ידי  על 
צינור,  באמצעות 
ולכלוך  עלים  ניקיון 
בעונת  שהצטבר 
מומלץ  הקיץ. 
לבצע גיזום והכנסת 
מיגון  רשתות 
הניקוז  למרזבי 
סתימה  למניעת 
כמו  החורף.  בעונת 

כן יש לנקות היטב את הגג מכל חול, אבק ושאריות סיד מתפוררות. 
לאחר מכן יש לטאטא ולאסוף את הלכלוך, ורק אז לשטוף את הגג 
- תוך שפשוף עם מטאטא כביש חזק. לאחר מכן גרדו את המקומות 
הנפוחים והרופפים בשפכטל, וודאו כי כל מי השטיפה זרמו לניקוז 
ולא נשארו על הגג שטחים מצופים במים. במידה ויש סדקים במשטח 
24 שעות  ולהמתין  אקרילי  הייבוש במסטיק  לאחר  אותם  למלא  יש 
חומר  של  שכבות  בשתי  הגג  את  למרוח  יש  לכך  בנוסף  לייבוש. 
לאיטום גג. את חיבורי המשטח ודפנות הגג יש למרוח את הגג בעזרת 

רולר או מברשת סיד גדולה.

מתי אפשר לאטום - אפשר כבר עכשיו להתחיל בעבודות האיטום, 
אך זכרו כי לאחר השלמת עבודת האיטום יש לחכות 48 שעות ולאחר 
מכן לבצע את בדיקת חלחול המים. מומלץ שלא לבצע עבודות מסוג 

זה מיד לאחר יום גשום, אלא לחכות לייבוש של האזור קודם. 

רבים  בבתים  נפוצה  בעיה    - והרטיבות  העובש  מכתמי  נפרדים 
בישראל בעונה הגשומה היא הופעת כתמי רטיבות ועובש על תקרת 
הבית ועל הקירות. סביר להניח כי תופעה זו נובעת מבעיה במערכת 
האיטום, ולכן תיקון יכול להתבצע על ידי אדם לא מקצועי - במקרה 
של תיקון מקומי או על ידי איש מקצוע - במקרה של תופעה נרחבת 
יותר. בכדי להתמודד עם כתמי רטיבות חשוב למצוא קודם כל את 
מקור הנזילה, לטפל בו ורק אחרי שהקיר התייבש לחלוטין להמשיך 
בטיפול. להעלמת כתמי עובש  ננקה בעזרת מטלית עם אקונומיקה, 
ולאחר מכן יש לנקות את הקיר במים נקיים ולהמתין עד לייבוש מלא 

של הקיר. 

בין  מרווחים  של  מחדש  ומילוי  חידוש   - הסדקים  עם  מתמודדים 
קרמיקה לבין כלים סניטריים )כמו באמבט, כיור וכד'( מומלץ לעשות 
באמצעות שימוש בחומר 
זה  חומר  הסיליקון. 
הדבק,  ביתרון  מצטיין 
למשטחים  היטב  נצמד 
סופגים  ובלתי  חלקים 
)דוג' אלומיניום, זכוכית, 
קרמיקה, פלסטיק, מתכת 
היווצרות  ומונע  ועוד( 

של עובש ופטריות. 

איך עושים את זה? 
לנקות  יש  היישום  לפני 
התשתית,  את  ולייבש 
את  נחתוך  מכן  לאחר 
בצורה  המיכל  פיית 
ונכניסו  אלכסונית 
לאחר  ההזרקה.  לאקדח 
כמות  להזריק  יש  מכן 
מספקת של סיליקון לתוך 
ולהחליקו  המרווחים 
בעזרת סכין – למראה חלק והומוגני. לאחר מכן נשאיר את הסיליקון 
לייבוש של 24 שעות בחדר מאוורר. את הסיליקון ניתן להשיג בגוונים 

של לבן או שקוף – בהתאם לגוון הקרמיקה. 

אטימת החלון חוסכת באנרגיה - לפני תחילת הגשמים כדאי לבדוק 
את תקינות האיטום גם של חלונות בבית ואם יש צורך - לאטום מסביב 
או  אקרילי  מסטיק  כדוגמת  ייעודי  חומר  באמצעות  החלון  למסגרת 
פסי גומי לאיטום, קצף פוליאוריטן. חלונות אטומים יבטיחו חימום 
קל יותר של הבית וימנעו כניסה של אוויר קר לחללים הפנימיים – 

יתרון החשוב במיוחד לחדרי השינה והילדים. 

איטום הקירות - לאיטום קירות יש להשתמש בחומר סילר – חומר 
שקוף דוחה מים לאיטום רצפות וקירות לחדרים רטובים. חומר זה אף 

מתאים לאריחי אבן, בטון ורובה. 

אופן ההכנה:
1. בסיר בינוני מחממים את השמן ומוסיפים 
מטלטלים  הזעתר.  ועלי  התירס  גרעיני  את 
היטב  יצופו  התירס  שגרעיני  כך  הסיר  את 
בשמן ובזעתר. מכסים את הסיר ומשאירים 

חריץ קטן שיאפשר לאדים להשתחרר.

שהגרעינים  עד  גבוהה  אש  על  מחממים   .2
מטלטלים  פעם  מדי  להתבקע.  מתחילים 
יישרף.  לא  כדי שהפופקורן  הסיר,  שוב את 
זה מזה,  נעשים רחוקים  כשקולות הפצפוץ 
ואת  מלח  מעט  מוסיפים  מהאש,  מסירים 

תבלין הזעתר, מערבבים היטב ומגישים.

האוויר  ומזג  התחיל,  שהחורף  נראה  שלא  למרות 
הנוכחי מתעתע בנו להאמין שהכול כשורה, מומלץ 
לעבור לתוכנית טיפוח מותאמת לחורף כדי לשמור 

על נעורי העור ועל חיוניותו

העור,  את  לייבש  יכולות  המתקררות  "הרוחות 
הלגה  לנו  אומרת  מוגברת",  לרגישות  ולגרום 
גורמת  הקרה  "הרוח  התהלי,  את  ומסבירה  רקנטי 
לעקצוצים ויובש, כתוצאה מכך העור נהיה דק יותר 
 – אותך  להטעות  הקרירה  לשמש  תתני  אל  ורגיש. 
קרינת  את  חוסמים  שעננים  עצמך  את  תשלי  ואל 
בהם  מעוננים,  או  ערפיליים  בימים  דווקא  השמש. 
העור  הגנה,  מאמצעי  להתחמק  לעצמו  מרשות  אנו 
כסוג  משמשים  הערפילים  למעשה,  להיצרב.  עלול 
של מראה משקפת, שמשקפת את הקרינה בעוצמה 
חזקה ביותר. מיקום השמש ברקיע הוא שגורם לנו 

לחשוב שהיא אינה מסוכנת עבורנו". 

על  להגן  "כדי  הלגה,  מציינת  כזה",  הוא  "הפתרון 
והרגישים,  הדקים  באזורים  במיוחד  ידייך,  עור 
איכותיים,  והזנה  לחות  קרם  על  להקפיד  חשוב 
שמותאם לך על בסיס אבחון אישי. הימנעי מהדעה 
שגוי  הזה  הרעיון   – ש"קרם-הוא-קרם"  הנפוצה 
מעיקרו ויוביל לתוצאות בהתאם, משום שכך לעולם 
שומני  קרם  הנאותה.  במידה  ההזנה  את  תקבלי  לא 
יתר על המידה יעיק על עורך, ועלול אף לחסום את 
הנקבוביות. קרם לחות עדין מדי לא יספק הגנה כלל, 
יאפשר  מקצועי  אבחון  יואץ.  ההזדקנות  ותהליך 
לקוסמטיקאית להמליץ לך על טיפול משולב הכולל 
סרום והקרם המדויק, שיעניק לך הזנה, לחות והגנה 
את  מקבל  שעורך  תוודאי  כך  הנכונה  ברמה  בדיוק 

הטיפול הנכון. 

כפות הידיים, נחשפות לקרני השמש כל השנה וגם 
והחשיפה  ניקוי  בחומרי  הקבוע  השימוש  בחורף. 
עלולים לעשות שמות בעור  לאוויר החורפי הקריר 
הידיים העדין. השימוש בקרם ידיים בלבד לא מספיק 
ועוד,  עוד  ולהוסיף  להמשיך  צורך  תרגישי  ולעתים 
זהו סימן חד משמעי  כי הידיים נשארות מיובשות. 
שהנזק נגרם בעומק העור ומומלץ להקשיב לידייך, 
פעמיים  ולא  פעם  לא  לך.  להגיד  מנסות  שהן  למה 
עור  עם  ראש,  ועד  רגל  מכף  נשים מטופחות  ראינו 
פנים בהיר ומתוח, ששמר על מראהו הצעיר – אולם 
סיפור  מספרות  והקמוטות  המנוקדות  ידיהן  כפות 
ומטפחים  מבהירים  בקרמים  שימוש  לגמרי.  אחר 
נכון גם לידיים, אולם לא די בכך. ניתן להחזיר את 
של  משולבים  טיפולים  עם  לאחור  השעון  מחוגי 

טכנולוגיה מתקדמת ותכשירים ממוקדים". 

שמהווה  טיפול  לאחרונה  השיקה  רקנטי  הלגה 
הידיים,  וכפות  העור  להבהרת  דרך חדשנית  פריצת 
והצערתם באופן משמעותי. תוך 60 יום יכולים להיות 
גם לך צוואר וכפות ידיים חלקים, בהירים וצעירים 
למראה. הטיפול מבוסס על מחקרים מעמיקים של 
שיטות טיפול מתקדמות ומסורתיות כאחד, השילוב 

המושלם של קידמה והתחדשות טבעית. 



ט"א
כ"ק האדמו"ר מפרס שלי

בי אדמו"רי דורינו שליט"א

א

הדולר של הרבי
כתבה פרסומית
מס' 3

אין המערכת אחראית לתוכן המודעה.

בשעה טובה ומוצלחת מבשרים לקהל הקדוש שליט"א כי החלוקה תתחיל בס"ד ביום פטירתה של רחל אימנו 
זכותה תגן עלינו, דהיינו, י"א מר חשוון )31/10/17 למניינם( יום שלישי מהשעה 14:00 בדיוק ותסתיים בשעה 

21:00 בדיוק.  בשכונת בית וגן )גבעת האנטנה( רח' ברגמן 26 -בית חב"ד.
הנני מבקש מכל הלב ומכל אחד ואחת שמקבל את הדולר לכוון )במחשבה, בדיבור, ובמעשה( שאין כאן 
שום פניות )נטו נטו(. לגבי ברכות )הן פרטי והן כללי( להביא מראש בכתב ברור שם פרטי ושם פרטי של 

האמא.
בדולר מצויינים שני דברים: א'- נשות דורנו הצדקניות הן גלגול נשמות של נשות יוצאי מצרים. ב- "חב"ד 

קונטרה לפצצת האטום".
המצב עכשיו מאד מכריע עוד לפני המשיח. מדובר על השמדה המונית ואפילו השמדת הכל של שונאי 

ישראל. מומלץ לא להרהר אחרי, כי אין לי שום פניות ואינטרסים.
הכי חשוב הוא לדעת )לא רק ללמוד ולהבין( שנתינת הדולר הוא ע"י אחד שהכי קשור לרבי ולא הרבי 

עצמו )עצמותו ומהותו ממש(.
כמו בזמן יהושוע בן נון ע"ה הלכו אחריו כל העם, אפילו שניסו להפריע, כך ילכו אחרי.

שנזכה במעמד חלוקת הדולרים לראות ולשמוע ניסים ונפלאות כמו אצל הרבי.
בברכה להצלחה מופלאה בנידון דידן ממני הקטן והיתום יואל בן מלכה נוסרתי.

עליכם לדעת )לא רק ללמוד ולהבין( שעושרכם הוא בזכות הרבי: 

שישה חודשים לפני המהפכה באיראן הזהרתי את העשירים שילך אש השם באיראן, אלו שהרהרו וצחקו עלי, לבסוף 

תלו אותם ולקחו את כל כספם ל"ע.

לכן הנני פונה ומזהירכם בפעם האחרונה והפעם לא רק בזכות תהילים אלא גם בזכות תורת הרבי ובעיקר בזכות הרבי 

עצמו-"עצמותו ומהותו ממש". 

מה שעכשיו הרבי דורש ותובע לפני שילך פה אש ה' הם שני דברים: 

1. בחוץ ברחובות ובכבישים לדאוג לרכבים מנגנים עם אורות וצבעים ססגוניים, 

ובפנים-בבניינים ובתוך הבית לקרוא, ללמוד, ולעסוק בתורת הרבי 
2. לתת לי דולרים )סינגלים( בשביל בשורות טובות. 

כי איזה פנים ישאר לי כאשר יהודי מחכה שעות בעמידה וכו' בשביל לקבל ממני את הדולר ואין לי אפשרות לתת לו...

פרטים: 054-3022825. 

בברכה להצלחה מופלגה בהנ"ל ממני היתום והקטן יואל בן מלכה נוסרתי.

החלוקה הראשונה

עשירים ובעלי אמצעים
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - עצי סרק
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. הפרזה,תאור דבר בצורה מופרזת.                 
"אמר רבא ____" )חולין צ: (

6. פקודה,צו. "את ____ המלך" )אסתר א טו(
7. תואר כבוד לאיש,אדון. "אמר ____ משעה 

שהכהנים נכנסין לאכול" )ברכות ב: (
8. כנוי ליהודים יראי שמים המדקדקים במצוות 
וזריזים לקיימן. "____ היו גומרין" )ברכות ט: (

10. בתו הצעירה של לבן הארמי ואשתו של יעקב.
)בראשית כט טז( )בהיפוך אותיות(

11. מקום מוקף גדר לצאן או לבקר או לאיחסון 
תבואות. "עושה ____לבית " )שביעית ג ד(

13. הסיר,שלף. "וכשהוא ___   ____ של ראש 
ואחר כך ____ של יד" )מנחות לו.( )הווה(

14. דיבור של אזהרה,שלא,לבלתי.                   
"השמרו לכם ____ תשכחו" )דברים ד כג(

15. בגד,לבוש. "ולבש הכהן ____"                   
)ויקרא ו ג( )לא בלשון סמיכות(

16. נגישה,דחיקה,דכוי.                                  
"שבתה ___" )ישעיה יד ד(

1. שכר שילומים בעד מעשה.                                                 
"השב ____ על גאים" )תהלים צד ב(

2. מפרשיות השבוע.
3. עונת גידול הפרי על זמורות הגפן.                               

"עת ה____ הגיע" )שיר השירים ב יב(
4. ניקה,טיהר.                                                           

"ל____ אכילה ושתיה שבמעיו" )יומא ד: (
5. כנוי כבוד והערצה למנהיג או למלך.                         

"____ ישראל" )שמואל ב כא יז(
7. מנהיג,מדריך.                                                            

"אין ____ לה מכל בנים ילדה" )ישעיה נא יח(
9. יסוד,בסיס. "מזמור שיר ____ בהררי קדש"                

)תהלים פז א( )לא בלשון סמיכות(
12. בת איה,פילגש שאול. )שמואל ב ג ז(

13. חן,יופי,דבר המעורר חמדה בלב.                               
"בחורי ___ כלם" )יחזקאל כג ו(

14. לוח קורה צרה.                                                     
"עושין ____ לביראות" )עירובין ב א( )בלשון יחיד(

מאונך מאוזן

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

מצאו לפחות 10 הבדלים 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

אלה, אלון, אלמגים, ארז, ארן, אשל, ברוש, הדס, ערמון, תאשור, לבנה, 
צפצפה, שטה, תדהר, עץ השדה, עץ רענן, עצי לבנון

שאלוננאמאהשנאנתגא

ישרתאיעשדאהאנליתד

אמאדגצנסאשסנשעשגא

נירשהאתשורבדבגראנ

תשאשיתניאשניאלתצג

גטדאדוישרותאנגאפע

יהסשמסנאנגישיראצש

דתארינשביאנתנמגפא

סנעסשאלגהדארינשהג

שואשנימלאנהגרשיתא

יאסנצגאתאדמנישאתג

אריעשאנתתלותאשורא

תזישראמאאאנתישרסנ

1. היכן בארץ חי ר' שמשון משאנץ מבעלי התוספות?
2. רש"ר הירש חי לפני כ- 300, 200, 100 שנה?

3. במה נודע דונש בן לברט?
4. את שלוש הערים האלה רצו לאחד תחת השם "רגב".

5. "בבואך העירה, היא המבשרת אותך". מיהי?
6. כיכר דיזנגוף נקראת על שם _____ דיזנגוף?

7. ההיפך ממלאכותי.
8. מילה נרדפת ל-סף.

9. מהי משפחת מילים?
10. במה עוסק התחביר?

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. בעכו 2. כ- 100 שנה 3. כמשורר ומדקדק 4. ר"ג, גבעתיים, בני ברק 5. מבשרת 
ירושלים, בכניסה לירושלים 6. צינה דיזנגוף 7. טבעי 8. אסקופה 9. קבוצת מילים 

שונות הנגזרות מאותו שורש 10. בתורת המשפט

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4   5 

6     7  

8    9   

10    11  12 

   13    

14   15    

  16     

 
 מאונך                                                        מאוזן

 
      הפרזה,תאור דבר בצורה מופרזת.            .1

 "אמר רבא ____" )חולין צ: (
                                               שכר שילומים בעד מעשה.   .1

 "השב ____ על גאים" )תהלים צד ב(
 מפרשיות השבוע. .2 פקודה,צו. "את ____ המלך" )אסתר א טו( .6
תואר כבוד לאיש,אדון. "אמר ____ משעה  .7

 ל" )ברכות ב: (שהכהנים נכנסין לאכו
עונת גידול הפרי על זמורות הגפן.                                .3

 "עת ה____ הגיע" )שיר השירים ב יב(
כנוי ליהודים יראי שמים המדקדקים במצוות  .8

 וזריזים לקיימן. "____ היו גומרין" )ברכות ט: (
                   ניקה,טיהר.                                         .4

 "ל____ אכילה ושתיה שבמעיו" )יומא ד: (
 בתו הצעירה של לבן הארמי ואשתו של יעקב. .10

 )בראשית כט טז( )בהיפוך אותיות(
     כנוי כבוד והערצה למנהיג או למלך.                     .5

 "____ ישראל" )שמואל ב כא יז(
מקום מוקף גדר לצאן או לבקר או לאיחסון  .11

 תבואות. "עושה ____לבית " )שביעית ג ד(
מנהיג,מדריך.                                                             .7

 "אין ____ לה מכל בנים ילדה" )ישעיה נא יח(
הסיר,שלף. "וכשהוא ___   ____ של ראש ואחר  .13

 נחות לו.( )הווה(כך ____ של יד" )מ
   יסוד,בסיס. "מזמור שיר ____ בהררי קדש"              .9

 )תהלים פז א( )לא בלשון סמיכות(
דיבור של אזהרה,שלא,לבלתי.                    .14

 "השמרו לכם ____ תשכחו" )דברים ד כג(
 בת איה,פילגש שאול. )שמואל ב ג ז( .12

"                   בגד,לבוש. "ולבש הכהן ____ .15
 )ויקרא ו ג( )לא בלשון סמיכות(

חן,יופי,דבר המעורר חמדה בלב.                                .13
 "בחורי ___ כלם" )יחזקאל כג ו(

נגישה,דחיקה,דכוי.                                   .16
 "שבתה ___" )ישעיה יד ד(

                                     לוח קורה צרה.                 .14
 "עושין ____ לביראות" )עירובין ב א( )בלשון יחיד(

 



אגף
החינוך

מח‘ גני ילדים

בס“ד

דרושות
ממלאות מקום
לסייעות וגננות

לגני-ילדים ממלכתי דתי וממלכתי בעיריית בני-ברק
דרושות ממלאות מקום סייעות וגננות,

על בסיס יומי/חודשי
המעוניינות בהגשת הצעתן לתפקיד

מתבקשות להגיע לראיון אישי,
ביום שני ושלישי, י', י"א בחשון ה'תשע"ח

 (30.10.17 – 31.10.17) 
בין השעות  11:00 – 9:30

אגף החינוך, חדר 15 רח' ירושלים 58 בני-ברק

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה 
לקליטת עליה

יום העליה
צוות היחידה לקליטת עליה
באגף לשירותים חברתיים

שמח להזמין את ציבור הנשים העולות החדשות
לאירוע חגיגי לכבוד "יום העלייה" האירוע יתקיים, אי"ה ביום שלישי, 

י"א בחשון התשע"ח ( 31.10.2017) בשעה 19.00.
באולם משואות רחוב ירושלים 1, בני ברק.

בתכנית:
פתיחת שערים וכיבוד קל.  19.00

בצליל פותח.  19.45
ברכות.  20.00

טלי אברהמי בהופעה חיה.  20.30
סיום.  23.00

לפרטים:
ורה, ימים ראשון שני ורביעי 8.00-15.00 03-5776235
מיכל, ימים שלישי וחמישי9.00-14.00 03-5798748

חלוקת כרטיסים אצל נציגות קהילות העולים.

 

הסגל המקצועי הבכיר של המכון מצפה להצטרפותך

*עם אופציות לתת התמחויות בתחום לימודי משפחה ונוער בסיכון.

 42 שנות פיתוח מצויינות ערכית ומקצועית

משרד החינוך
 אגף שפ"י

תחום הורים

את, שמעוניינת במקצוע עם חזון ושליחות - מקומך איתנו!

בס“ד

לבוגרות -

קוויוולנטי
BA א

והסמכה ע"י אגף 

שפ"י ממשרד 

החינוך.

לפרטים: 03-6171238/9 שרי - הנחית הורים, 050-4168012  רחל - יעוץ חינוכי, 052-7185320 פרטים והרשמה

אגף 
החינוך

אגף הביטחון
ושירותי חירום

בס“ד

ניסוי צפירה
ברחבי העיר

ביום שלישי, י"א בחשוון ה'תשע"ח (31,10,17),
ייערך ניסוי צפירה ברשויות מחוז דן, ובהן העיר בני-ברק,

ובמסגרתו תושמע, בשעה 10:05 לפנה"צ,
צפירת אזעקה עולה ויורדת .

ההנחיות לאוכלוסייה: יש להמשיך בשגרה באופן רגיל.
במידה ותופעל אזעקת אמת, תישמע אזעקה נוספת לאחר מכן.

בכל הקשור לקשיים ותקלות בשמיעת האזעקה, 
נא לפנות למוקד העירוני "106".
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ADHA

ADHD*
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האגף
לשירותים 
חברתיים

קורס אוריינות בריאותית

בתכנית הקורס:
הרצאות  ע"י רופאים בכירים במערכת הבריאות ואנשי מקצוע 

נוספים מהשורה הראשונה.
הנושאים:         בריאות המשפחה בשלבי החיים השונים. 

                              רפואה אלטרנטיבית.
                              היבטים הלכתיים.
                              היבטים חברתיים.

                              בריאות ופסיכולוגיה.
                              אורח חיים בריא.

                              סוגיות חדשניות בבריאות.
                              בריאות בגיל השלישי.

                              מיצוי זכויות.

סיורים לימודיים 
סדנאות בישול בריא ופעילות גופנית.

מיקום הקורס: 

הקורס יערך במרכז קהילתי,

בית בגנו, רח' גוטליב 6,  בני ברק.

משך הקורס: 

תחילת הקורס: 

עלות הקורס: 

הקורס יכלול 20 מפגשים שבועיים,

בימי שלישי, בין השעות 9.00 - 12.00.

י"ח בחשוון תשע"ח (7.11.17).

450 ש"ח.

רישום בכ.אשראי: 
רחלי ב. 03-5771719,

בין 9:00 בבוקר ל2:00 בצהריים

פרטים והרשמה:
גב' לאה 053-2846177

יועץ אקדמי - פרופ' יהודה סקורניק -
לשעבר מנהל המחלקה הכירורגית - בי"ח איכילוב

המחלקה
לבריאות
הציבור

האגף
לשירותים חברתיים

שי לכל משתתפת

הכניסה ללא תשלום

אך מותנית

בהרשמה מוקדמת.

היחידה  להכשרה מקצועית
היחידה לאזרחים ותיקים

אנו מזמינים אותך לכנס שיתקיים אי“ה ביום שלישי י"א בחשוון ה‘תשע“ח (31.10.17)
באולם מועצת העירייה, קומה א', רחוב ירושלים 58, בני ברק.

במעמד הרב חנוך זייברט, ראש העיר.
בתכנית:

15.00 התכנסות ודוכני מידע.
16.00 – סגירת דלתות.

ברכות.
הרצאות בנושאים:

   חשיבות תכנון פרישה וזכויות בגיל הפרישה.
   סוגיות מרכזיות בחיסכון הפנסיוני והיבטים פסיכולוגיים

   ורגשיים בפרישה.
   שירותים עירוניים וסיכום.

סיום משוער - 19.00.

כנס הכנה לגיל פרישה
לנשים בגילאי 67-58

*9696

לפרטים ולהרשמה, 03-5776135/7/6381/6260.



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- 

מתקררר?

מבצעי ירקות בימים שלישי ורביעי ד'-ה' בחשון 24-25.10.17
תפו"א לבן

ארוז

לק”ג
290

₪

תפוח-עץ
סמיט מובחר

לק”ג
590

₪

דלעת

לק”ג
390

₪

מלפפון

לק”ג
390

₪

בצל

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
390

₪

שום

2 ב-
990

₪

המבצעים בתוקף 
מיום ראשון 

ב' בחשון 22.10.17
עד יום שישי 

ז' בחשון 27.10.17

שוקוליתמטרנה שלבים

לפתן אפרסק

דייסת מטרנה

עוגיות 
סנדויץ גטניו

4 ב-
10

2 ב-220 גר'
820 גר'

טעמן

1990פודינג/ג'לי
1 ק"ג
אסם

ליח'

נשנושים/דגדג

300-400 גר'
בייגל&בייגל

1690
2 ב-

מארזי 
תן צ'אפ/פופסים

2 ב-מיה
1190

דון.
וע

המ
עי 

בצ
 מ

על
ם 

לי
 ח

לא
ה 

קני
 ה

ווי
 ת

ת *
 ע

כל
 ב

צע
מב

 ה
את

ק 
סי

הפ
 ל

ית
שא

 ר
סד

הח
ב 

תי
ת נ

ש
 ר

י *
לא

המ
ר 

גמ
ד 

 ע
ת *

אי
טונ

סי
ה 

יר
מכ

ין 
 א

ת *
דו

חי
3 י

ל-
ל 

גב
מו

 * 
ד 

לב
 ב

שה
מח

לה
ת 

ונו
תמ

 ה
* .

.ח
.ל

ט

אבקת כביסה 
קולון

5 ק"ג
2590

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

שימורי אפונה/
אפונה וגזר 'מעולה'

31090 ב-330-335 גר' שעועית לבנה

1 ק"ג
מיה

690

פתית

סוגים שונים
תלמה

10

שמן קנולה
בריאות עץ הזית

750 מ"ל

דג סטייק 790
סלומון פרוס

קוד: 3451111
בלדי

2490
לק"ג 790

ליח'

290 גר'
אסם

רוטב צ'לי מתוק/שום/
אלף האיים/טריאקי

בשר X7 בלדי

בד"ץ בני ציון
בלדי

לק"ג
2990

  

₪

750 גר'
טרה

גבינה

990

1 ליטר
טרה

חלב בקרטון

16901690 ₪₪

שוקו/וניל
שטראוס

מארז שמיניית
מיני דני

₪

קוד:4062599/
7953597

שטראוס

מארז שמיניית
גמדים

1590₪
2 ב-2 ב-2 ב-2 ב-
1020 ₪

סלט חצילים/
כרוב/טחינה/

מטבוחה

חומוס עם
תוספות

400 גר'
אחלה

400 גר'
אחלה

400-600 גר'
אנגל/דגן
רוגעלך/

890עוגיות בדלי 
ליח'

בלעדי לחברי מועדון!

אצלנו יש מבצעים חמים!

בצק עלים/
בורקס תפו"א

זוגלובק

990
ליח'

200 גר'
סוגים שונים

לא כולל גם וגם

20
2 ב-

שלישיית 
1790קפה טורקי

3*85 גר'
עלית

700 גר' 
חלבי

850 גר'
עלית

1490 4490

מרכך כביסה
בדין

960 מ"ל

מגבות נייר טאצ'1190
שניב

790 חמישיית 
טישו טאצ'

שניב

990
'מעולה'

2 ב-
10
3 ב- /8B כוסות קרטון

יהלום/צבעוני 
מיכלי איחסון 1/4 ליטר

רביעיית סבון
1090דאב/נקה 7

ליח'

1090
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