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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

19:13
19:31
19:10

20:30
20:33
20:33

פרשת חוקת

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

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

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

כשר למהדרין

שעות פתיחה: א' - ה' - בין השעות 12:00 ועד חצות • מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

בלבד  להמחשה  התמונות  ׀  ט.ל.ח.  ׀  עת  בכל  המבצע  תנאי  את  לשנות  רשאית  החברה 

משפחתית ראשונה ב-45 ₪ + משפחתית שנייה ב-1/2 מחיר!

03-6281181להזמנות: *5851

שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

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

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

על המנגל: 
קבב / בורגר 
/ חזה עוף/ 

פרגיות

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע לוהט!
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מבצע לוהט!

משלוחים לכל חלקי העיר              
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בני ברק. ר׳ עקיבא 37 
כפר חב״ד. ר' ס״ו 5
03-9216010

החל מ-

לגרם

בני ברק. ר׳ עקיבא 37 
03-9216010

כל החנות 

הוועדה המחוזית אישרה תכנית 
צפויות  לה  ברק,  לבני  מתאר 
דירות   10,000 עוד  להתווסף 
 מספר התושבים צפוי לגדול 

ל-230,000 כ"י / עמ' 10

עבודות הרכבת הקלה 
- רק ביום חול

9%
24%

 70,000  - v
1700-500-835 

 

 - v
 

היתר עיסקה מהודר

בשנים האחרונות, המשקיעים שלנו הרוויחו 
בשנהבין 

על השקעתם

מחפשים השקעה 
אטרקטיבית ומניבה?

אנחנו במרכז הישראלי 
להשקעות,מעניקים גם לך 

הזדמנות להרוויח תשואות גבוהות 
ביחס לאלטרנטיבת השוק!

%

ניסיון עצום עם אלפי משקיעים

בטחונות והגנות מעולים 
בהתאם לסכום

השקעה מינימלית: החל 
מ100,000 ש‘‘ח

יחס אישי לכל אורך הדרך, 
שקיפות ואמינות

 18-24
הצטרף להצלחה!

ראש העיר מבהיר: "לא יתבצעו 
עבודות של הרכבת הקלה בשבתות 
ובחגי ישראל, בהתאם להסכם בין 

העירייה לממשלה" / עמ' 10

הניהול הכושל בכותל 
מגיע לכנסת / עמ' 32

 בעקבות

 תחקיר 

'קו עיתונות'

 56 
עמודים

נשיא ה'מועצת' למרן הגראי"ל: 
"מתפלל עליכם יום יום" / עמ' 32

האם צריך שני רבנים 
לעיר, אשכנזי וספרדי?

/ עמ' 18

תכנית המתאר 
החדשה של העיר

הכותל  מתווה  בהקפאת  ניצחונה  את  חגגה  החרדית  הנציגות 
וביטול הסמכויות שניתנו לרפורמים במקום, אך יש מי שמסמן 
את המטרה הבאה  במכתב לגר"ש רבינוביץ' ולשר הדתות הם 
מתבקשים להסיר את השלט 'עזרת ישראל'  הסיבה: "נוגד את 
ההלכה ויש בו פגיעה ברגשות המתפללים"  וגם: הרפורמים 

מגיבים בחריפות להחלטת הממשלה / עמ' 30

 פרסום

ראשון

אבי בלום 

אבי גרינצייג

ותודה לדונלד טראמפ

פייק הסתה

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 22-23

 / עמ' 30

שה בשעה  ברגליים.  הצביעו  ־יישראלים 
כותל המערבי המה מאדם, במפלס התחתון של 

־ממתחם הדרומי נצפתה פחות מ"מניינית" מת
פללות – כשברחבה העליונה מונח בביזיון ספר 

תורה על הבמה, כאבן שאין לה הופכין

נשגר מכאן צפירת ארגעה להס ולפיד, יהודי 
יוכל לעשות  נפשו להגיע עם רעייתו,  שחשקה 

שה הדרומי,  הכותל  גם  המכונה  ברחבה  ־אאת 
ומ'קהילות  מאדם  כלל  בדרך  ריקה  ופלא,  פלא 

יהודיות ברחבי העולם'

אחרי הניצחון: דרישה 
להסיר את השלט המטעה 

הקפאת 'מתווה הכותל'






אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

גורמים לכם לחייך!

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג

500 מ"ל

RC

 &2990

גבינה צהובה עמק

קמח

טחינה אחווה

4 ב-10& 

ב-

ב-

 &15

 &20

 &2990

 &10 ב-

ב-

 &95

ב-

 &20

 &10

ב-  &50 2 ב-

טיטולים

בקרטון 
1 ליטר

3 ב-

2 ב-

3 ב-

מיונז תלמה
 500 גר

L תבניות ביצים
נייר טואלט

 &1490
ורד הגליל
מאגדת שוקולד

3 ב-

2 ב-

נוזל כילים פיירי
1.350 ליטר

נשנושים 
בייגל בייגל

2 ב-50& 

 &20 3 ב-

48 גלילים

מוצרי 
השבוע חלב תנובה / טרה כריותחיתולי האגיס

וניל / עוגיות / שוקולטה

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג

בקניית זוג

גבינת טרה

 &10

 &10

לחם מחיטה מלאה 
/ אג'מי

ב-

ב-

 &25 ב-2 

ב-

ב-

2 ב-55& 

 &13 3 ב-

פרסיל ג'ל 

שישיית נסטי

שישיה
RC

 &10

 &40

 2

 2

12& ב-  2

שמן קנולה 
טעמן
בד"ץ עד"ח

3

4

מארז 4 יחידות קרטיב 
ג'ויה נסטלה

ארטיק קראנץ 
נסטלה

קוטג' תנובה / טרה

קרם הגנה 
דר' פישר

ב-

10 קילו

 &69
אבקת כביסה אריאל

פילה סלמון 
(אילתית)

ב-3790& 

 &10 ב- 3

 &30 ב- 2

250 גרם

2 ב-30& 

 &2490

 &8 90

 &2390

 &2490

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

חומוס 
אחלה/צבר
700 גר'
בקניית זוג

משקה אנרגיה 
בלו

זוגלובק / תירס / נקניקיות

2 ק"ג

 &2990

5 ב-10& 

ממרח טונה 
סטארקיסט

קפה נמס עילית
בקניית זוג

 &18 90

פתי בר גטניו
1.6 ק"ג

 &1690
ב-

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

 &2990
ב-

דג פילה

קילו
2 ב-

אמנון (מושט)

 &50

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

2 ב-19& 

בירה מאלט 
1.5 ליטר

קפה רד מאג

דגני בוקר
שוגי/ קוקומן חום לבן

 &690

2 ב-30& 
מארז 5 יח' 
לה פרוטה
נסטלה

משקאות שוקו/בננה/
אייס קפה

1 ליטר
תנובה

 &790

בקניית זוג

2.7 ליטר

400 גר

ב-

 &1490
1490& ב-

ב-

שמפו / מרכך הוואי
750 מל'

מארז 6 יח' טישו

 &1790



 מהיום, במאוחדת שיא 
טיפולי השיניים זולים יותר

 אצלם תשברו חיסכון...
אצלנו תחסכו המון!

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

למעט טיפולי שיניים משמרים לילדים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתיבהשוואה לתעריפי מאוחדת שיא עד ליום 30.6.17

 50% הנחה
  על טיפולים

משקמים ומורכבים

 80% הנחה
 על טיפולים
משמרים

 50% הנחה
 על אורתודנטיה
לילדים ומבוגרים

טיפולי שיניים 
 משמרים עד
גיל 18 חינם!

 טיפולי
 רפואה מונעת

חינם! 

לקוחות מאוחדת שיא מרוויחים יותר:
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ענף השב"ן 
לקראת מהפך

התשובה  תהיה  מה  מראש  לנחש  שניתן  שאלות  יש 
הזה.  לז'אנר השאלות  שייכות  הבאות  עליהן. שתי השאלות 
אחת  תשובה  לעצמכם  וענו  חשבו  רגע,  התרכזו  בבקשה  אז 
טיפול  עולה  כמה  היא:  הראשונה  השאלה  השאלות.  לשתי 
שיניים למבוגר? והשנייה שייכת לעולם הנשים: כמה עולה 
סל בדיקות הריון ולידה לאישה? נכון שעניתם 'תלוי'? כמו 

תמיד.
זהו, שלאחר שהבנו את המסר, כשהפנמנו שהתשובה  אז 
'תלוי' הופכת מרכיב משמעותי בחיים – הבנו גם ששאלות 
ובכל  לגבינו  מאוד  רלוונטיות  להיות  עשויות  זה  בסגנון 
תחום בחיים. רפואה, יסכימו כולם, למשל זה אחד התחומים 
נוגעת רק  'תלוי'  החשובים ביותר, אבל בתחום זה התשובה 

בדבר אחד: תלוי באיזו קופה אתה מבוטח. זה הכול.
בחייכם  רחב  חיוך  כל  שממלאות  שהשיניים  חשבתם  אם 
אם  או  החולים,  ולקופות  הבריאות  לתחום  קשורות  אינן 
כדאי  לכם,  תיתן  קופה  שכל  במשהו  שמדובר  חשבתם 
שתחשבו שוב. שימו לב לנתון הבא: טיפולי שיניים הינם ביו 
השירותים הרפואיים היחידים, למעט סיעוד, שלא נכלל בסל 
הבריאות והם ממומנים במלואם מכיסם הפרטי של האזרחים 

שחצו את קו ה-15 שנים.
כלכלי  ולפיתוח  פעולה  לשיתוף  הארגון  נתוני  לפי 
השנייה  ההוצאה  את  מהווים  שיניים  טיפולי   ,)OECD(

על  בישראל  בית  משקי  של  הפרטית  ההוצאה  מסך  בגודלה 
שליש   - בממוצע  בחודש  שקל  ל-741  שמגיעה  בריאות, 
מהשנים  מחקרים  בריאות)!(.  על  הפרטית  מההוצאה 
האחרונות גילו כי מסיבה זו, מוותרים ישראלים רבים, רובם 

מאוכלוסיות חלשות, על טיפולי שיניים.

אל תוותרו, 
ערכו השוואות

הענקית  הרפורמה  ובעקבות  האחרונות  שבשנים  נכון  אז 
והמבורכת שיזם שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, כל ילד ונער 
אין  אולם  חינם,  משמרים  שיניים  לטיפולי  זכאי   15 גיל  עד 
הקומץ משביע את הארי, דהיינו, הממשלה עדיין לא אישרה 
את טיפולי השיניים חינם שמעל גיל 15, וגם הם זקוקים לכך. 
גם טיפולי אורתודנטיה לא כלולים בסל החינמי של המדינה 
את  יממנו  הקופה  לקוחות  אולי  זה.  את  לממן  צריך  ומישהו 
הכול מכיסם הפרטי? לא בטוח. כבר אמרנו שהתשובה היא: 

תלוי. כן, תלוי אם כבר עברתם ל'מאוחדת שיא'.
ולא שכחנו את האישה. סל ההוצאות שנקרא 'הריון ולידה' 

מהווה מרכיב עיקרי ומשמעותי בחייה של המשפחה החרדית. 
נכון, לא זול לגדל תינוק בישראל, אבל ההוצאות של ההורים 
אלא   - העולם  אוויר  אל  מגיח  שהתינוק  ביום  מתחילות  לא 
הרבה לפני כן. ישראל ידועה כאחת מהמדינות שבהן מתבצע 
תעשייה  זו  ההריון.  בתקופת  ביותר  הרב  הבדיקות  מספר 
שמגלגלת הרבה כסף, שיוצא מכיסם של ההורים. כאשר אלה 
את הקופה  פלא שהנשים מחפשות  זה  אין  הדברים,  פני  הם 

שתדע להעריך אותן ולתת להן את השירות המתאים.
של  הזכויות  מימוש  שבה  לתקופה  נחשב  גם  ההריון 
ביותר  )שב"ן( הוא מהגבוהים  המבוטחות בביטוח המשלים 
רבים  ושירותים  בדיקות  של  בריכוז  מדובר  החיים.  במהלך 
הינה  החרדית  שהמשפחה  מאחר  חודשים.  כמה  במשך 
והמשפיעים  ילדים, מדובר באחד הפרקים החשובים  ברוכת 
כלכלית בתוכנית הביטוח המשלים. דווקא  משום כך, חשוב 
לערוך השוואות ולראות מה אתם מקבלים בכל קופה. עמדו 
שאתם  מה  והאם  מקבלים,  אתם  כמה  ובדקו  זכויותיכם  על 
מקבלים עונה על הצרכים, מספק שירותים נדרשים, או שמא 
חלולות  טבלאות  קישוט  היא  שמטרתן  בשירותים  מדובר 

מתוכן.
פי  על  כידוע.  הדוק,  הנו  והשיניים  ההריון  בין  והקשר 
הינה  שיניים  רופא  אצל  בדיקה  הבריאות,  משרד  המלצות 
לפחות  או  לפניו  בהריון,  אישה  לכל  מומלץ  צריכה  מוצר 
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במהלכו. יצוין כי טיפולי חניכיים אחרים 
מלבד הסרת אבנית והקצעת שורשים, לא 
מומלצים במהלך ההריון. ניתוחי חניכיים 
במקרים  רק  מבוצעים  ההריון  בתקופת 
של  צפויה  לא  תגובה  בשל  ביותר  קשים 

החניכיים.
לבדוק  חשוב  כך  שכל  הסיבה  זו 
שיודעת  אתכם,  שמבינה  בקופה  שתהיו 
מותאם,  ולידה  הריון  סל  לכם  להתאים 
מכל  וליהנות  כראוי  אותו  לנצל  שתוכלו 
המעלות שהביטוח המשלים יכול להעניק 
כיסוי  ללא  להבטחות  להתפתות  לכם. 
העסקה  לא  זו  מעורפלים,  ולחשבונות 
עין,  פקחו  אחריה.  ללכת  צריכים  שאתם 
לכם  שימכרו  תתנו  ואל  השוואות  ערכו 
חתולים בשק. אתם צריכים ביטוח משלים, 

מלא ומקיף. לא חסר ומחורר.

שוברים שיא
שאין  היה  נדמה  אם  קורה.  זה  וכעת 
באה  השב"ן,  ביטוחי  עם  לטפס  לאן  עוד 
העדכונים  תכנית  את  ומשיקה  מאוחדת 
שיא  מאוחדת  לביטוח  שלה  והשדרוגים 
חדש  שיא  עם  הקלפים  את  טורפת  ובכך 

לטובת המשפחה החרדית.
אסטרטגי  תכנון  מתוך  נבנה  המהלך 
למשפחה  החשובים  הצרכים  ולמידת 
החרדית, כאשר לאחר מחקר שהתבסס גם 
על דו"ח משרד הבריאות, נמצא כי תחומי 
השיניים והלידה נמצאים בעדיפות גבוהה 
מותאם  המהלך  החרדי.  הציבור  אצל 

למדיניות מאוחדת - 'להיות בריא ולהישאר 
הלקוחות  המרצת  שמטרתם:  שירותים  שלל  ומעניק  בריא' 

לשמירה על גוף בריא.
לאור זאת יכלול השדרוג עדכונים ושירותים רבים בתחומי 
המשודרגת  השיניים  תכנית  ולידה.  והריון  השיניים  רפואת 
השיניים  בטיפולי  משופרות  הנחות  כוללת  שיא  במאוחדת 

המבוטחים,  לרווחת  חדשים  שירותים  והכנסת  השונים 
ביניהם: 80% הנחה על טיפולים משמרים כסתימות וטיפולי 
שורש, 50% הנחה על טיפולים משקמים ומורכבים, כעקירות 
וכתרים, ו-50% הנחה על טיפולי שיניים אורתודנטיים לילדים 
נשך  כצילומי  חינם,  מונעת  רפואה  טיפולי  כאחד,  ומבוגרים 

והסרת אבנית ועוד שירותים רבים

בחובה  טומנת  השדרוגים  תכנית 
ניקח  אמתית:  צרכנית  בשורה 
שעלותו  סתימה  טיפול  לדוגמה 
שקלים.   200 הינה  בשוק  הממוצעת 
שיא  מבוטח  ישלם  החדשה  בתכנית 
שורש  טיפול  בלבד.  שקלים  כ-40 
והוא  שקלים,  בכ-1600  מסובסד 
צונח מ-2,000 שקלים עלות ממוצעת 

בשוק ל-400 שקלים בלבד. 
מאוחדת  והלידה  ההיריון  בתחום 
שיא,  תהיה התכנית היחידה בישראל 
החזרי  גם  כלומר,  וגם.  גם  שנותנת 
וגם   ₪  8,000 ע"ס  ולידה  היריון 
במחירים  נוספים  שירותים  בדיקות 
יאפשר  ולידה  הריון  החזר  מעולים. 
ועד  בפועל  מההוצאה  החזר   75%
ללא  הביטוח.  תקופת  לכל   ₪ 8,000
בהתאמה  הלידות,  במספר  הגבלה 
מה  שתחליט  הלקוחה  לצרכי  אישית 
היא מממשת  שירות  ואיזו  קונה  היא 
שירותים  בדיקות,  של  רחב  ומגוון 
למשפחה  מותאמים  ואביזרים 
לקבל   ניתן  השירותים  בין  החרדית. 
תוספת  לידה,  תומכת  על  החזר 
ההבראה  ימי  למספר  משמעותית 
ואילך,  רביעית  מלידה  שבסבסוד, 
החזר על אביזרים בהריון והנקה כגון 
ואביזרים  שרותים  הנקה,  משאבות 
התואמים למשפחה החרדית וכדומה.

מנכ"ל מאוחדת, מר זאב וורמברנד 
את  להשיק  שמחים  "אנחנו  כי  אומר 
של  והעדכונים  השדרוגים  תכנית 
לימוד  מתוך  שנבנתה  שיא,  מאוחדת 
והקשבה לצרכי הלקוחות שלנו ומתוך 
כי תחומים אלה מאופיינים בצריכת שירותים בעלות  ידיעה 
של אלפי ועד עשרות אלפי שקלים למבוטח. אין לי ספק כי 
הציבור החרדי שנאמן למאוחדת, יכיר בבשורה הגדולה של 
זכויותיו במסגרת תכנית מהפכנית  ויידע לממש את  התכנית 

זו".

ענף השב"ן )שירותי בריאות נוספים( בישראל 
תזזיתי מתמיד ועומד לקראת מהפך שעשוי 
  לטלטל את הענף, בפרט בציבור החרדי

ב-01/07/2017 זה יקרה: תכנית 'מאוחדת שיא', 
רובד הביטוח המשלים הגבוה של 'מאוחדת', 

תשודרג לרמה חדשה שאינה מוכרת בענף השב"ן  
וכלל לקוחות 'מאוחדת שיא' יזכו לשלל הטבות 
בתחומים החשובים ביותר למשפחה החרדית : 

שיניים והיריון ולידה
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מסעדת 'צלילי האש' נפתחה 
בהכשר המהודר של 'בד"צ מהדרין' 

בראשות הגר"א רובין שליט"א
במסעדה ניתן ליהנות מדגי ים ובריכה משובחים לצד תפריט בשרים עשיר ומגוון

מאת: הילה פלאח

במעמד נרגש ובהשתתפות ראשי מערכת הכשרות 'בד"ץ 
ברק  בבני  נחנכה  שליט"א  רובין  הגר"א  בראשות  מהדרין' 
מערך  ראש  האש'.  'צלילי   - יוקרתית  ובשרים  דגים  מסעדת 
ובירך  בקיעת המזוזה  כובד  רובין שליט"א  הגר"א  הכשרות 
במילים נרגשות את בעלי המקום שישאו ברכה בעמלם ויזכו 

לספק לכלל תושבי העיר מכל 
העדות והמגזרים מזון משובח 
בכשרות מהודרת ללא פשרות. 
איתה  מביאה  המסעדה 
העיר  לבני  ממש  של  בשורה 
שנאלצו עד היום לנדוד לערים 
ליהנות  מנת  על  סמוכות 
ממקום שעונה על כל הצרכים. 
האש  צלילי  מסעדת  מהיום 
ומעניקה  החסר  את  ממלאה 
שירות ברמה גבוהה לצד מנות 
ומגוון  עשיר  בתפריט  גורמה 
לצד  דגים  תפריט  הכולל 
ביותר  עשיר  בשרים  תפריט 

וכל זה קרוב לבית.
מסעדה  שירותי  מלבד 
מתהדרת 'צלילי האש' במגוון 
ישנו  עצמו  במקום  שירותים: 
המכיל  מפואר  ישיבה  מקום 
לצד  ישיבה  מקומות   100 עד 
חדר V.I.P  המתאים לאירועי 
כדוגמת  איש   50 עד  בוטיק 
הולדת  ימי  ברכות,  שבע 
אפשרות  ישנה  כן  וכדומה. 

להזמנת מנות קייטרינג. 
הכל תחת קורת גג אחת.

אותם  הביא  מה  תוהים  אנו  המקום  בעלי  עם  בשיחה 
להשקיע כל כך במסעדה עם מיטב המעלות שיכולים להיות 
במסעדה? התשובה הפתיעה אותנו לא פחות. "הקו שמנחה 
אותנו מרגע שהעלנו את רעיון ההשקעה במסעדה היה החסר 
הקיים והרצון לתת לציבור המתגורר בעיר מענה איכותי מכל 
הבחינות הקשורות למסעדה. רבים מבני העיר נאלצים לכתת 
למסעדה  מיציאה  ליהנות  כדי  סמוכות  לערים  רגליהם  את 

ברמה". 
ברק  בני  העיר  לתושבי  להביא  דשמיא  בסיעתא  "זכינו 
לשירותי  שקשור  מה  בכל  להיות  שיכול  השירות  מיטב  את 
מסעדה ואוכל מוכן מבלי להתפשר על הפרט הקטן ביותר. 
בסטייל  מעיצוב  החל  פרט,  בכל  מחשבה  הרבה  השקענו 
גבוה במיוחד, דרך בחירת התפריטים שנעשתה בהתייעצות 
עם גדולי השפים בתחום, וכלה בבחירת המלצרים תוך כדי 
הקפדה על שירות אדיב ומסור 
מצידם לכל אורח הבא בשערי 

המסעדה".
אם כן איפה, מהיום לא צריך 
סמוכות  לערים  רגלים  לכתת 
והוצאות  יקר  זמן  ולבזבז 
מארוחה  ליהנות  כדי  נסיעה 
ניתן  האש'  ב'צלילי  טובה. 

להגשים את כל החלומות.
שוארמה  מנות  בתפריט: 
המקובלות,  פיתה  או  בלאפה 
מגוון דגי ים ובריכה משובחים, 
במיוחד  עשיר  בשרים  תפריט 
כדוגמת אנטריקוט, קבב טלה, 
שישליק  כבד,  כבש,  אסאדו 
גורמה  מנות  מגוון  ועוד 

משובחות. 
בה"א  המסעדה  מהיום 
קרוב  כאן  נמצאת  הידיעה 
לבית. ברחוב ז'בוטינסקי 100 

)סמוך לבית יתד נאמן(. 
שעות הפתיחה מהשעה 11 
בבוקר ועד 12 בלילה, בימים 

ראשון עד חמישי. 
להזמנות  הטלפון  מספר 

ומשלוחים: 050-6009797.

לראשונה בבני ברק:



גם השנה פפסי מקס משדרג לכם את הארוחה! 
 בואו ליהנות ממנות מקס מיוחדות במהדורה מוגבלת 

במגוון מסעדות לשבועיים בלבד

לפרטים נוספים על המסעדות 
03-3739000המשתתפות בפעילות, התקשרו:

הפעילות תתקיים בין התאריכים ג׳-י״ט בתמוז )27.6-13.7(



מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

יותר מומחיות, יותר    שירותים, יותר נגישות!

כשיש   מומחיות
דלת  ות חדשות
נפ תחות

מרכז רפואי מכבי   בקרית ויז'ניץ׳
מכבי פותחת    לכם דלת חדשה!

משפחה
ד"ר אריק אסמן

ילדים
ד"ר לובין דניאל
ד"ר ניב עומר

עיניים
ד"ר אביזמר חגי

אורתופד
ד"ר שר לוריא ניר

עור
ד"ר לביא ירון

שירותי רופא
נוכרי תורן בשבת

שירותי
סיעוד

מרכז רפואי קריית ויז׳ניץ:        דמשק אליעזר 12 בני ברק
 הזמנת תורים:        3555*

שירותיתזונאית
לקיחת דם

שירותי
מזכירות

נשים
ד"ר רובנס פאולה
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החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ד' בתמוז תשע"ז 28/6/17 בני ברק10 121//1 תש"ע דד 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

 אלפי מדחנים הוסרו

העיר,  מרחובות  מדחנים  אלפי  הוסרו  אלו  בימים 
לאחר שבכירי העירייה החליטו להפסיק את השימוש 
בהם משתי סיבות – אחת, מאחר שהדבר כרוך בתשלום 
יקר עבור העירייה והשני, משום שהם מפריעים להולכי 
וכדומה  פנגו  בשירותי  להשתמש  אפשרי  כאשר  רגל 

ללא צורך במדחנים כלל.

 הוועדה תגיע לסיור

ביום ראשון הקרוב יגיעו לסיור בעיר בני ברק, חברי 
הוועדה המשותפת לוועדת חוקה, חוק ומשפט, לוועדת 

הפנים.
בלשכת   10:00-12:00 השעות  בין  תבקר  הוועדה 
רשות האוכלוסין וההגירה ברחוב ז'בוטינסקי 168 בבני 
החוק  הוראות  יישום  על  מקרוב  לעמוד  במטרה  ברק, 
הביומטריים.  הזיהוי  אמצעי  של  החדשות  והתקנות 
חברי הועדה יגיעו לסיור בשטח לאחר שהוגשו מספר 
רב של תלונות בנושא, והם מגיעים לראות מקרוב את 

הטיפול ואת מתן השירות לתושבי העיר.

 לראשונה: קצין חרדי בכיר בדובר צה"ל

מונה  פלדשטיין  אליעזר  ברק  בני  חדש: תושב  מינוי 
פלדשטיין  צה"ל.  דובר  של  המבצעים  קצין  לתפקיד 
לשכתו  כראש  ושימש  לאחרונה  קצונה  דרגות  קיבל 
של ראש חטיבת התכנון בצה"ל, והשבוע מונה לקצין 
המבצעים של דובר צה"ל. זהו הקצין החרדי הראשון 

שמקודם בדוברות צה"ל לתפקיד משמעותי.
פלדשטיין, הקים מדור תקשורת חרדית לתחנות הרדיו, 
וכלי התקשורת המגזריים ברשת,  העיתונים המגזריים 
עשרות  יזם  הוא  החרדי.  למגזר  צה"ל  כדובר  ושימש 
כלי  לשלל  חדשותיות  כתבות  ומאות  מגזין  כתבות 
במערך  רבה  להוקרה  וזכה  החרדי,  במגזר  התקשורת 
כן טיפל במענה לפניות בכל הנושאים  הדוברות. כמו 
לאחר  מקצועית.  בצורה  חרדיים  לחיילים  שקשורים 

שזכה בהתמודדות לתפקיד, הוא יקודם לדרגת סגן.

 פרסים בטקס סיום פרויקט מיל"ה

במעמד אישי ציבור בכירים נערך טקס חלוקת תעודות 
בתוכנית  השותפים  אוהליך  תלמידי  עבור  מרשים 
מיל"ה )משטרת ישראל למען הנוער(. בטקס שהתקיים 
במתנ"ס אורליאן כיבדו בהשתתפותם ראש עיריית בני 
ברק חנוך זייברט, מפקד מחוז תל אביב במשטרה ניצב 
צ'יקו אדרי, מ"מ רה"ע אברהם רובינשטיין, סגן רה"ע 
מנחם שפירא, מ"מ מרחב דן סנ"צ דני חדד, הרב המחוזי 
ובכירי  לוי  הוד  סנ"צ  אג"מ  קצין  קב,  אליהו  פקד  רב 
ישראל  הרב  שתילים  רשת  מנכ"ל  נוספים,  משטרה 
רייסנר, נציגי משרד החינוך ומינהל חברה ונוער, מנהל 
חינוך  אנשי  פינקל,  צבי  נתן  הרב  אוהליך  תורני  מרכז 

והורי התלמידים והנערים השותפים בתוכנית.
את המעמד הנחה בטוב טעם מנכ"ל רשת שתילים הרב 
ישראל רייסנר שהודה למפקד המחוז ולמפקד המרחב 
סויסה  מאיר  פקד  העירוני  השיטור  ולמפקד  במשטרה 

על שיתוף הפעולה. 
מנהל 'מרכז תורני אוהליך' הרב נתן צבי פינקל פרס את 
בני  עיריית  ראש  מהתוכנית.  התלמידים  של  ההישגים 
המענה  על  שתילים  להנהלת  הודה  זייברט  חנוך  ברק 
העירוני  השיטור  פעילות  את  ובירך  לנוער  הייחודי 
בעיר. ראש העיר ציין כי שלב ב' בפרויקט ייצא לפועל 

בקרוב.
ידי תלמידי אוהליך,  לאחר קטע מוזיקאלי שבוצע על 
ממנכ"ל  התעודה  את  בחגיגיות  התלמידים  קיבלו 
המרחב  מפקד  ומ"מ  אביב  תל  מחוז  מפקד  שתילים, 
כמו גם ערכת שי מפוארת. מפקד השיטור העירוני בבני 
ברק העניק תעודה למוביל הפרויקט מש"ק פרדס כץ 
זאב שוורץ. מנכ"ל שתילים הרב ישראל רייסנר העניק 

תעודה למפקד השיטור העירוני ולמוביל הפרויקט.

מאת: עוזי ברק 

עיריית  של  ולבניה  לתכנון  המשנה  ועדת 
תכנית  את  אלו,  בימים  אישרה  ברק,  בני 
והמלצתה  העיר,  של  הכוללנית  המתאר 
לתכנון  המחוזית  הועדה  ידי  על  להפקדתה 
שנה,  כעשרים  בעוד  כשבמסגרתה,  ולבניה, 
נוספות  דיור  יחידות   10,000 לעיר  יתווספו 
תושביה  ומספר  כיום,  הקיימות  ל40,000 

יעלה מ- 198,000 לכ-230,000.
בהשתתפות  שהתכנסה  המשנה  בועדת 
הרב חנוך זייברט, ראש העיר והרב אברהם 
רובינשטיין, מ"מ רה"ע ויו"ר ועדת המשנה, 
מבכירי  אליקים,  צדוק  אדריכל  הופיע 
תכנית  את  שהציג  בארץ,  האדריכלים 
כעיר  ברק,  בני  על  המדבר  וחזונה  המתאר 
החרדית המרכזית בישראל, המעניקה חינוך 
המקיימת  חרדית,  תרבותית  והשראה  תורני 

איזון כלכלי ואיכות חיים גבוהה לגרים בה 
ולבאים בשעריה מהארץ ומהעולם.

ועדת  חברי  בפני  שהושמעו  בדברים 
המשנה, הודגש כי העיר בני ברק, שהוקמה 
חקלאית,  כמושבה   )1924( ה'תרפ"ד  בשנת 
תהליכים  היום,  ועד  הקמתה  ,מאז  עברה 
כעיר  אותה  שמיצבו  ודמוגרפיים  חברתיים 
החרדית החשובה הפועלת בהתאם להנחיות 
המרבי  והגובה  למגורים,  לבניה  הלכתיות 

הוא 6,5 קומות מעל קומת קרקע.
לעיר,  שנקבעו  האסטרטגיים  הקווים 
בשנותיה הבאות הם שמירה וחיזוק מעמדה 
ותרבותי  חינוכי  רוחני,  כמרכז  העיר  של 
לציבור החרדי; מתן שירות לתושבים ברמה 
ההוצאות  בין  איזון  על  שמירה  תוך  גבוהה 
וההכנסות ופיתוח עצמאי של כלים להגדלת 
מקורות ההכנסה העירונית כבסיס לפעולות 
סביבה  יצירת  וההתחדשות;  הפיתוח 

התושבים  חיי  איכות  ושיפור  אטרקטיבית 
הציבורי  המרחב  ושדרוג  פיתוח  באמצעות 
ותכנון מחודש של מערך הדרכים והתנועה 
קידום  תוך  רגל,  הולכי  תנועת  על  וביסוסה 

וייעול התחבורה הציבורית בתוך העיר.
אשר לכביש 4, כביש גהה, הנמתח לאורך 
כל גבולה המזרחי של העיר, זו עובדה שמחד 
גיסא מהווה מטרד מבחינת איכות הסביבה 
אך  לכביש,  בשכנות  המתגוררים  לשכנים 
העיר  את  לקשר  הזדמנות  זו  גיסא,  מאידך 
למרחב הארצי, וביחוד למרחב החרדי, ובכך 
של  מרכזיותה  את  לממש  שאת  ביתר  ניתן 
העיר במרחב בחרדי, ולצורך זה, מתוכננים 
לעיר.  כניסה  שערי  שלושה   4 כביש  לאורך 
נחל  בקרבת  העיר,  של  הצפוני  לאזור  אשר 
ראשית  שדרה  עורק  למתוח  מוצע  הירקון, 
לכל אורכה של העיר, מהגבול הדרומי ועד 

פארק הירקון.

מאת: עוזי ברק

זייברט,  חנוך  הרב  ברק  בני  העיר  ראש 
הממשלה  בין  להסכם  בהתאם  כי  הבהיר, 
להסכם,   13 בסעיף  נקבע,  העירייה.  לבין 
שהרכבת הקלה לא תפעל ולא תבצע פעילות 
במקרקעי העיר בני ברק, בשבתות ובמועדי 
לא  הזיכיון,  לחוזה  כצד  והמדינה,  ישראל, 
הרכבת  להקמת  עבודות  ביצוע  תאפשר 
ובמועדי  בשבתות  האתר  במקרקעי  הקלה 

ישראל.
בעקבות  העיר  ראש  השמיע  הדברים  את 
פרסומים בכלי תקשורת בימים אלו, כי באחת 
הקלה"  "הרכבת  תחל  הקרובות  השבתות 
הפעלתה,  לקראת  המנהרה  כריית  בעבודות 
במסלול תת קרקעי בתחומי העיר בני ברק, 
שתחלנה  אלו,  עבודות  שהודגש  כפי  אך 
להתבצע  אסורות  אחדים,  חודשים  בעוד 
להסכם  בהתאם  וזאת  ובחגים,  בשבתות 
והעירייה  הממשלה,  לבין  העירייה  בין 
אלו,  בסיכומים  תעמוד  שהממשלה  בטוחה 
בדרכים  לפעול  העירייה  את  תצריך  ולא 
משפטיות - אם יוברר שהממשלה לא תפעל 

בהתאם להסכם. 
נציגי החברה, שנפגשו גם עם הגאון רבי 
שמעו  העיר,  רב  לנדא,  לייב  יהודה  משה 
ממנו את עמדתו לאיסור עבודות בשבתות, 

גם אם הן מבוצעות על ידי נכרים.
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה, 
מכונות  הפעלת  תחילת  בעקבות  כי  ציין 

סיניות מסוג TBM לכריית  חפירה ענקיות 
המנהרות, שאורכן של כל אחת מהן הם 115 
של  ומשקלה  מטר  כ-7.5  של  ובקוטר  מטר 
פרסומים  יצאו  טונות,  כ-900  הן  אחת  כל 
תקשורתיים כי מכונות אלו תופעלנה על ידי 
כולל  השבוע,  ימות  בכל  הסיניים  הפועלים 
תת  תפעל  והרכבת  ומאחר  וחגים,  שבתות 
קרקעית בערים מרכז תל אביב, רמת גן ובני 
ברק  בבני  שגם  פרשנות  שניתנה  הרי  ברק, 
בשבתות  גם  החפירות  עבודות  תתבצענה 

ובחגים.
ברם, לפרשנות זו אין כל יסוד, שכן בעת 
לבין  ברק  בני  עיריית  בין  ההסכמים  הכנת 

הכללי,  החשב  משרד  באמצעות  הממשלה, 
עו"ד  ידי  על  ברור  משפטי  סעיף  גם  הוכן 
העירייה,  של  היועה"מ  ליבוביץ,  יהודה 
הקובע בבירור שבתחומי העיר בני ברק לא 
עבודות  ישראל  ובחגי  בשבתות  תתבצענה 
שמלבד  כך  הקלה",  "הרכבת  להקמת 
חשש  כל  ולא  יסוד  כל  אין  ספקולציות 

בנושא.
אורך קו הרכבת הקלה יהיה 22 ק"מ, 12 
והיא  ו-10 ק"מ עיליים,  ק"מ תת -קרקעיים 
תנוע בין פתח תקוה, בני ברק, רמת גן, מרכז 
תל אביב ויפו, ותגיע עד אזור התעשייה בבת 

ים.

עבודות הרכבת הקלה - רק ביום חול

תכנית המתאר החדשה של העיר

ראש העיר מבהיר: "לא יתבצעו עבודות של הרכבת הקלה בשבתות ובחגי ישראל, 
בהתאם להסכם בין העירייה לממשלה"

הועדה המחוזית לתכנון ובניה אישרה תכנית מתאר לעיר בני ברק, לה צפויים 
להתווסף עוד 10,000 דירות  מספר התושבים צפוי לגדול ל-230,000 כ"י



ניתן לעיין  וההיתר הכללי לעריכת הגרלות.  מבצע ההגרלות נערך ע"י אסם השקעות בע"מ בהתאם לתקנון המבצע 
בתקנון המבצע באתר אסם בכתובת www.osem.co.il המבצע בפיקוח עו"ד אלברטו פסח. התמונות להמחשה בלבד.
המבצע חל על מוצרי מותג אסם בלבד. המבצע בתוקף בין התאריכים י׳ סיוון - ח׳ תמוז 4/6/2017-2/7/2017 טל"ח.

 במהלך השבוע הקרוב נפתיע אתכם מחוץ לנקודות המכירה.
על כל 10 מוצרי אסם שנמצא אצלכם בעגלה תקבלו

כרטיס גירוד שיזכה אתכם במגוון פרסים שווים!

כל
כרטיס
זוכה!

מבצע כרטיסי גירוד
בדרך אליך

שבוע אחרון למבצע!



בני ברק ד' בתמוז תשע"ז 121228/6/17

הילדים המיוחדים 
חגגו בבלון פורח

לאחר 13 שנה, עשרות ילדים ממועדניות 'יום טוב' לילדי 
החינוך המיוחד חגגו את סיפור הצלחתם

הולך רגל בן 50 נפצע באורח בינוני, בעת שחצה את 
מעבר החצייה ברחוב הרב שך  לאחר טיפול ראשוני, 

פונה בניידת טיפול נמרץ לתל השומר

מאת: עוזי ברק
את  זקפו  יהושע'  ב'גני  העצים  גם 
צמרותיהם בהשתאות לנוכח המחזה המרגש 
פורח'.  ב'בלון  נסיעה   – לראשונה  חוו  שהם 
פניהם הקורנות ועיניהם הבורקות של עשרות 
עם  לשם,  שהגיעו  ברקיים'  'הבני  הילדים 
הצוות המקצועי והמסור לכל צרכיהם, סיפרו 
בעצם את סיפורו המיוחד של המוסד הנפלא 
חינוך  לילדי  טוב"  יום  "מועדוניות  כך  כל 
פעילות  של  שנים   13 עתה  החוגג  מיוחד, 
של  הצלחות  סיפורי  ספור  אין  עם  מוצלחת, 

ילדים שקיבלו מענה מקצועי מסור ואכפתי.
 13 לפני  שהוקמו  טוב",  יום  "מועדוניות 
שנה ביזמתו של נדיב לב החפץ בעילום שמו, 
זייברט,  חנוך  הרב  ידי  על  מהרה  עד  הוכרו 
לילד   360 הלאומית  התכנית  העיר,  ראש 
של  שבניהולו  ברק  בני  עיריית  שע"י  ונוער 
הרב שמעון קשש; האגף העירוני לשירותים 
חברתיים שבהנהלת עו"ס ארלט מויאל והגב' 
ונוער באגף,  שושי איבגי, מנהלת תחום ילד 
לשירותים  באגף  המלווה  הצוות  עם  יחד 
הרב  שבהנהלת  החינוך  ואגף  חברתיים 
יהונתן ספרא  שזיהו את הפוטנציאל האמיתי 
שבמוסד ייחודי זה ונרתמו בכל מרצם לביסוס 
בני  בפאתי  פרטי  מארגון  כך,  המועדוניות. 
ברק, התקדמו המועדוניות למפעל של ממש 
השוקק מעשרות ילדים וממוקם במרכז העיר, 
ועתיד בשנה הבאה להשתכן במשכנו החדש 

והמרווח ברחוב הרב כהנמן 31 בבני ברק.
המועדוניות הנותנות מענה וקידום בתחומי 
ותרפיות  שפה  העשרה,  חוגי   – הלמידה 
חצרות  עם  ומזינות  חמות  ארוחות  לסוגיהן, 
על  מופעלות  משחק,  ופינות  ידיים  רחבות 
עשרות  הכולל  ומסור,  חם  מקצועי  צוות  ידי 

מורות ומדריכות, ועומד תחת פיקוח סוציאלי 
לכל  אישית  והמותאם  הנכון  למענה  הדואג 

קבוצה ולכל ילד.
האווירה הנפלאה והחינוכית בדרך ישראל 
המצמיחה  מיוחדת  חממה  מהווה  סבא, 
תוצאות מקסימות, כאשר גם ההורים הרואים 
ילדיהם חוזרים מאושרים מהמועדוניות,  את 

יודעים שנתנו להם את המקסימום.
האפשרויות  ועם  הקרובה,  שנה"ל  לקראת 
נפתח  נוספים,  ילדים  לקליטת  החדשות 
לשירותים  באגף  למועדוניות  הרישום 

חברתיים של העירייה.

מאת: עוזי ברק

הולך רגל נפצע באורח בינוני ברחוב הרב 
שך בבני ברק.

במעבר  הכביש  את  חצה  הרגל  הולך 
שך  הרב  ברחוב  שנסע  פרטי  ורכב  החצייה, 
בעוצמה.  בו  פגע  בב"ב  ז'בוטינסקי  לכיוון 
בראשו  קשות  נחבל   50 כבן  הרגל  הולך 

משמשת הרכב ועף כמה מטרים אל הכביש.
רפואת  מתנדבי  ידי  על  טופל  הפצוע 
ברק,  בני  סניף  הצלה  איחוד  של  החירום 
של  אמבולנס  ידי  על  ופונה  בראשו  נחבש 
לניידת  הדרך  בהמשך  הועבר  ממנו  מד"א, 
החולים  בית  אל  אותו  שפינתה  נמרץ  טיפול 

'שיבא' בתל השומר.
הדלסיים  יהודה  ר'  הצלה  איחוד  מתנדב 
גרוע  יותר  להסתיים  יכלה  "התאונה  סיפר: 

רכב  אל  עף  רגל  ההולך  כך,  הסתיימה  ובנס 
שהגיע ממול ועצר ממש בסמוך אליו, ואם גם 
הרכב השני היה פוגע בו מצבו היה בכי רע".

בוחני התנועה של משטרת מחוז תל אביב 
הגיעו אל הזירה וחקרו את הנהג הפוגע ואת 

נסיבות התאונה.

הולך רגל נפצע 
במעבר החצייה

הרכב הפוגע

הילדים בחוויה ב'גני יהושע'

הדרך לחברות המובילות
מתחילה במכללה למינהל

B.Sc מדעי המחשב
מסלול מיוחד להנדסאיות

B.A כלכלה ניהול
התמחות בשמאות מקרקעין

B.A מדעי ההתנהגות
לנשים בלבד

168
03-6902000  

ההרשמה לשנת תשע"ח בעיצומה
 בואו ללמוד קרוב לבית

מסלול
לימודי
ערב

מלגות
והסדרי
מימון

מרצים
בכירים

מהתעשייה

שילוב
לימודים
ותעסוקה

שילוב מלגות מסלול



בלאומית תקבל יותר ותשלם פחות!

הצטרפו ללאומית 
1-700-507-507

מרגיש
מקופ״ח?

יותר רחב

> טיפולי התפתחות הילד כגון: תרפיה במוזיקה, 
שחייה טיפולית, תרפיה באומנות ועוד.

> הסרת משקפיים בלייזר בהשתתפות עצמית 
נמוכה וללא תקופת המתנה

> טיפולי רפואה משולבת ללא הגבלת 
טיפולים, ללא רופא ממיין וללא תקופת המתנה

> הנחות משמעותיות עבור מגוון רחב של 
תרופות ותכשירים בבתי המרקחת של לאומית

יותר אפשרויות

> התייעצות עם כל רופא מומחה בעל וותק   
של מעל 5 שנים לחוות דעת שניה

> ניתוחים עם רופאים מנתחים ממיטב 
המומחים בארץ

> ביצוע ניתוחים בבי״ח פרטיים או בשר״פ

יותר משתלם

> מצטרפים עוד היום ללאומית ומשלמים 
את התשלום החודשי הנמוך ביותר מבין 

כל קופות החולים, וחוסכים עד אלפי 
שקלים בשנה!

עוברים ללאומית ומצטרפים ללאומית זהב, הביטוח 
המשלים המשתלם בישראל, החל מ-16 ₪ לחודש בלבד*!

*הפרמייה מתייחסת לילדים בתכנית ״לאומית זהב״ ובכפוף לתנאי הסכם השב״ן ללקוחות לאומית ולמצטרפים חדשים.

רביעי חינם!החל מילד 
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מאת: עוזי ברק

הישיבה  ובוגרי  תלמידי  של  רבים  מאות 
הקדושה 'חוג חתם סופר' לדורותיה, נקבצו ובאו 
מכל קצוות הארץ למעמד 'סיום הש"ס' וסעודת 
הילולא הי"ג של הגה"ק רבי יצחק שלמה אונגר 
זצ"ל, גאב"ד חוג חתם סופר ומייסד וראש ישיבת 
חוג חתם סופר – מחנה אברהם, שהתקיים ברוב 
פרשת  חמישי  ביום  ההילולא  בליל  והדר  פאר 
שלח אור לכ"ב סיון באולם שעל ידי סמינר גור 

ברח' חזון איש בב"ב.
האורחים  פני  את  קידמה  לאולם  בכניסה 
תערוכה נכבדה של מראות וקטעי צפייה מיוחדים 
הייחודי  התלמידים  וכינוס  המרשים  מהדינר 
ומיד  האחרון,  בחורף  הברית  בארצות  שנערך 
בכניסה לאולם נרשמו המשתתפים להגרלה. את 
שמואל  רבי  הרה"ג  טעם  בטוב  הנחה  המעמד 

אריה רוזנבוים, ראש כולל ש"ס בחוג חת"ס.
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  נשא  ברכה  דברי 
הגדולה  הזכייה  על  שטרן,  אליעזר  שמואל 
שהייתה מנת חלקם של דור פליטי השואה, "רבינו 
האיומה  השואה  מאורעות  את  עבר  אשר  הגדול 
באופנים מבהילים ומזוויעים והגיע לארץ הקודש 
מכאוביו  ולמרות  ייסורים,  אפוף  ורצוץ  שבור 
לבבות  חיזק  שמימיים  ובכוחות  מעפר  התנער 
נשברות, קיבץ אחד מעיר ושניים ממשפחה, וזכה 
לבסס ולהנהיג ברמה את קהילתו הקדושה, לייסד 
בדמים תרתי משמע את ישיבתו הקדושה, לכהן 
צאן  בקרב  ויראה  תורה  להרביץ  בדיינות,  ברמה 

מרעיתו ולנטור את חומות העיר ב"ב".
דבר הישיבה הושמע בקשב רב על ידי המחנך 
הגה"ח רבי משה יהושע זינגר, המנהל הרוחני של 
הוד מבעל  סיפורי  לשון  הישיבה, שסיפר במתק 

ההילולא זצ"ל.
בחרדת קודש נשמע משא האדמו"ר, שהרחיב 
במשנתו של אותו צדיק וקדוש ובנפלאות דרכיו, 
הישיבה  היות  על  רבה  בהתרגשות  עורר  כמו"כ 
סיים  מכן  לאחר  אדמות.  עלי  חייו  כל  הקדושה 
למעלים  ובעיקר  הנאספים  לכל  הקודש  בברכת 
את נדבת לבם שיזכו לשפע ברכה והצלחה בכל 
יעמוד  זצ"ל  הגדול  רבינו  וזכות  ידיהם  מעשה 
להם ולבני משפחתם להתברך בכל משאלות לבם 

לטובה.
בסיום המעמד התקיימו הגרלות יקרי ערך על 
כרטיסי טיסה לפרשבורג לעלות ולהראות בציון 
ה"חתם  בעל  ישראל  של  רבן  מרן  של  הקדוש 
ראשונה  הגרלה  התקיימה  כן  כמו  זצ"ל,  סופר" 
רבינו  בהם  שהתעטף  ועטרה  טלית  על  מסוגה 

זצ"ל בימים הנוראים.
ערכה,  למשתתפים  חולקה  האירוע  במהלך 
דיסק תפילה וזימרה ודרשות התעוררות חוצבות 
קטעי  חוברת  בצירוף  זיע"א,  ממרן  אש  להבות 
דרשות וזמירות בשילוב פרקים קצרים מחיי הרב 

זצ"ל.
בית  לכיוון  הקהל  יצא  הנשגב  המעמד  בסיום 
החיים לציון הגאב"ד זצ"ל, לשפוך שיח לטובת 

הכלל והפרט ולישועתן של ישראל.

סיום הש"ס והילולה לזכר מייסד 
וראש ישיבת חוג חת"ס

מאות השתתפו בסעודת ההילולא של גאב"ד חוג חתם סופר זצ"ל, בשילוב 
הדינר השנתי לטובת מוסדותיו הקדושים  בסיום הסעודה, עלו המשתתפים 

לקבר הגאב"ד זצ"ל

צילום: דוד זר

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים
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 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

שרב כבד!

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

זה הזמן למקרר חדש ומסובסד!
חברת סמסונג, בלומברג ושארפ מסבסדים לכם את המחירים ואתם מרוויחים!!!

מקררי
בלומברג

מקררי
סמסונג
4 דלתות, 3 דלתות

מקררי 
שארפ
1999

החל מ-

₪

מבחר ענק של מכונות כביסה תנורים דו תאיים

df 450מגהצי קיטור טפאל
מקרר + מכונת כביסה

+ תנור חד תאי

חבילות חתנים במחירים
הכי נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה כרצונכם וקבלו 
את המחיר הזול ביותר! לדוגמא:

סה"כ: 2990 ₪ סה"כ: 1690 ₪

החל מ- 1490 ₪ החל מ- 2090 ₪

₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

₪ 41החל מ-
ל-36 חודשים

₪ 58סה"כ
ל-36 חודשים

₪ 46סה"כ
ל-36 חודשים

במחירים
הכי זולים!

במחירים הכי זולים!במחירים הכי זולים!

בוש, סימנס, 
קונסטרוקטה

מקרר איכותי

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

תשלומים!36

7
שנות אחריות 

מלאה ללא 
תוספת תשלום 

TOP בדגמי

מגוון מזגני טורנדו

שנות אחריות 5
מלאה ללא

תוספת תשלום

מזגני תדיראן אלפא

מגוון מזגנים מכל המותגים במחירים הכי זולים!

מזמינים עכשיו מזגן חדש ומפסיקים לסבול מהחום!
גם המחירים הכי זולים, גם ב-36 תשלומים וגם אחריות חינם על מגוון מזגנים 

התחזית: 

כולל התקן מובנה
של משמרת השבת

עובר למצב שבת אוטומטי



לאומית זהב, 
הביטוח המשלים המשתלם ביותר

איך בדיוק לקוחות לאומית חוסכים אלפי שקלים בשנה?
המספרים מדברים בעד עצמם: לפניכם טבלת השוואה המציגה את תעריפי השב"ן 
(הביטוח המשלים) של כל הקופות. נכון לאפריל 2017 מחיר לאומית זהב לזוג צעיר 

(גילאי 22) עומד על כ-50 ₪ בלבד, לעומת 114 ₪ במאוחדת שיא, 149 ₪ בכללית 
פלטינום ו-164 ₪ במכבי שלי. כשמדובר במשפחה עם 4 ילדים (גיל 29) מחיר 
לאומית זהב עומד על כ- 158 ₪ בהשוואה ל-213 ₪ בכללית, 229 ₪ במאוחדת

ו-310 ₪ במכבי שלי. וכמובן, ילד רביעי במשפחה חינם. מדובר על פער שמסתכם 
ב-1,938 ₪ חיסכון שנתי!

ביטוחים משלימים אחרים ויקרים להחריד, מתהדרים בטיפולי
שיניים מוזלים. מה באשר ללאומית זהב?

לאומית היא הקופה היחידה שהביטוח המשלים שלה מציע טיפולי שיניים במרפאות 
פרטיות  שיניים  מרפאות  כ-280  עם  הסכמים  יש  זהב  ללאומית  פרטיות!  שיניים 
ברחבי הארץ אין צורך להמתין חודשים ארוכים לתורים שיתפנו, במרפאות ציבוריות 
(על כל המשתמע מכך). רק בלאומית, ניתן לפנות לכל רופא שיניים פרטי שנמצא 
בהסדר. התהליך מתבצע ללא צורך בפרוצדורות מכבידות ומיותרות: הרופא מעביר 
למערכת של לאומית את הצעת הטיפול, מקבל אישור והלקוח מקבל שירות מרופא 

עצמאי. במחירי המחירון של לאומית, כמובן.

לנו זה איכפת להעניק 
את השירות הטוב ביותר

האם זכאות למשקפיים נכללת בלאומית זהב?
מקצועיים  אופטיקה  שירותי  מציעה  אופטיקה"  "לאומית  רשת  ובגדול.  בהחלט, 
בירושלים  לדוגמא,  הקופה.  חנויות שנמצאות בהסדר עם   70 ארצית של  בפריסה 
בלבד יש ללקוחות לאומית זהב 7 חנויות אופטיקה מהמובילות בעיר. הורים לילדים 
משלמים 21 ₪ בלבד עבור משקפיים לילד, ועד 70% הנחה על משקפיים למבוגרים. 
והתשלום  משקפיים  רוכשים  לחנות,  מגיעים  מיותרות:  פרוצדורות  ללא  זאת  וכל 
יתבצע באמצעות הוראת הקבע לקופה. כמו בכל תחום, בלאומית הולכים אך ורק 
 - אופטיקה"  "שמיר  מבית  עדשות  למבוטחיה  מעניקה  לאומית  ביותר:  הטוב  על 
זה  וכל  בעולם,  המוביל  היצרן   - "אלקון"  של  מגע  ועדשות  ביותר,  הטובה  באיכות 
בלייזר, לאומית מעניקה הטבה  גם בתחום הסרת משקפיים  ביותר.  במחיר הנמוך 
משתלמת עם השתתפות נמוכה - וללא צורך בתקופת המתנה. מצטרפים ללאומית 

זהב וזכאים מיידית להסרת משקפיים בלייזר.

הבעייתיות בשירותי התפתחות הילד, היא אחד הנושאים היותר 
כואבים במשפחות חרדיות. 

האם לאומית עומדת בסטנדרטים של הקופות הגדולות?
לאומית, וזה לא דבר חדש, מציעה למשפחות עם ילדים בכלל ובתחום התפתחות 
הילד בפרט, הרבה יותר משאר הקופות. בעוד הזכאות בסל הבריאות בתחום טיפולי 
התפתחות הילד היא עד גיל 9, לאומית הרחיבה את הטיפולים עד לגיל-15. שנית, 
לאומית גובה השתתפות עצמית נמוכה במיוחד בטיפולי התפתחות הילד. חשוב לציין 
ופיזיותרפיה הם  בעיסוק  ריפוי  קלינאות תקשורת,  בלאומית בתחום  כי התעריפים 
הנמוכים - ביותר! בנוסף, לאומית מציעה עלות נמוכה גם לטיפולי תרפיה במוזיקה 
ניתן  בנוסף באמצעות הביטוח המשלים  טיפולי.  וספורט  טיפולית  ואומנות, שחייה 
לטיפול  ותרופות  קשב  הפרעת  לאבחון  ממוחשבת  בדיקה  דידקטי,  אבחון  לקבל 

בהפרעת קשב.

לאחרונה נחשף בדו"ח מכון ברוקדייל, כי מבוטחי הקופות 
מתלוננים על זמני המתנה ממושכים במיוחד למומחים. 

האם ללאומית יש בשורה בתחום זה?
שוב, תודות לכך שלאומית הינה קופת בוטיק, רמת הזמינות לתורים ולטיפולים היא 
יועץ מומחה (חוות דעת שנייה) נחשב  מהגבוהות ביותר. בכלל, נושא התייעצות עם 
היא הרחבה  זהב  היועצים של לאומית  לאחת מגולות הכותרת של הקופה: רשימת 
רופא  כל  בגין התייעצות עם  ניתן לקבל החזר כספי  כל קופות החולים:  ביותר מבין 

מומחה בעל וותק של 5 שנים ומעלה, כלומר - למעלה מ-4,000 מומחים.
הקופה  עם  בהסדר  שנמצאים  ליועצים  לפנות  יכולים  זהב  לאומית  לקוחות  בנוסף, 
גם לבחור  ניתן  ובשערי צדק.  רופאי השר"פ בהדסה  כולל  200 ₪ בלבד,  בעלות של 
אסותא,  כמו  פרטיים  חולים  ובתי  בשר"פ  זהב  לאומית  במסגרת  מנתחים  מרשימת 

אלישע, הרצליה מדיקל סנטר.

טיפולי רפואה משלימה כרוכים בהוצאות גבוהות. 
האם גם בתחום זה יש לקופה בשורה?

ידי  זהב מציעה מגוון מרשים של טיפולי רפואה משולבת (משלימה), על  לאומית 
נמוך  עצמית  השתתפות  תשלום  והבשורה  בלבד,  ומקצועיים  מוסמכים  מטפלים 
ניתן  וללא הגבלה במספר הטיפולים! בנוסף, אין צורך בפנייה לרופא ממיין  ביותר 
טיפולי  נמנים  המשולבת  הרפואה  טיפולי  בין  ישיר.  באופן  לטיפול  תור  לקבוע 
שיאצו,  טווינא,  סיני,  דיקור  פלדנקרייז,  רפלקסולוגיה,  כירופרקטיקה,  הומיאופתיה, 
ועוד. כך לדוגמא, בעוד התעריף לטיפול שיאצו באופן פרטי נע בסביבות  עיסויים 
170 ₪, לקוח לאומית זהב משלם 67 ₪ בלבד, כאמור ללא הגבלה בכמות. החיסכון 

לסידרה של 48 טיפולים עומד על כ-5,000 ₪!

מאות שקלים לחודש עבור ביטוח משלים, הם לוקסוס שרוב המשפחות החרדיות, ובכלל, יתקשו להרשות לעצמם. לא פלא 
שבמגזר החרדי, למרות כל ההבטחות וההטבות, שיעור בעלי הביטוחים המשלימים נמוך בהשוואה לכלל האוכלוסיה. אבל 
כאשר לאומית זהב מציעה לך ביטוח משלים נרחב בעלות השווה לכל נפש ולכל משפחה, במחיר המשתלם ביותר מבין 
כל הקופות מדובר בסיפור משתלם באמת. מתחקיר השוואתי בתחום, עולה כי לקוחות לאומית משלמים עד אלפי שקלים 
בתחומים  ובייחוד  תחומים  במגוון  בלעדיים  כיסויים  מציעה  לאומית  מוכח,  וזה  המשלים.  הביטוח  עבור  שנה,  בכל  פחות 

הנוגעים לציבור החרדי!

השאלה היא מה מציע הביטוח המשלים בלאומית?
לה  שמאפשר  משמעותי  מיתרון  נהנית  ואיכותית,  (יחסית)  קטנה  כקופה  לאומית, 
לדאוג ללקוחותיה ולהציע להם את הכיסוי הטוב הזמין והמשתלם ביותר, שמתעדכן 
שאינם  ושירותים  תרופות  וניתוחים,  ייעוצים   - התחומים  בכל  הרף,  ללא  ומתקדם 
ושירותים בתחומי רפואת הילדים  נכללים בסל הבריאות, סל מורחב של טיפולים 
ועוד. חשוב לציין כי בתחומים רבים, לא קיימת תקופת המתנה שמאלצת את הלקוח 
להמתין עד שיוכל להיות זכאי, והוא יכול ליהנות מהשירותים מייד עם ההצטרפות 

לביטוח המשלים. המוטו של לאומית הוא: 

לאומית 
זהב

כללית 
פלטינום

מאוחדת 
שיא

מכבי 
שלי

164.42 114₪ 149.36₪ 50.84₪ ₪ זוג בני 22

244.26 174₪ 191.98₪ 82.74₪ ₪ זוג בני 24 + 2

310.74 229₪ 213.29₪ 158.59₪ ₪  זוג בני 29 + 4

המחיר החודשי המשתלם ביותר מבין כל קופות החולים. להלן טבלת השוואה שמציגה חסכון של עד ₪1,938 בשנה:

הנתונים עדכניים ל-אפריל 2017 לפי אתרי קופות החולים
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שירות חדש 
להורי ילדים מוגבלים

עובדי המשתלה סיימו 
סדר 'מועד'

שירות טלפוני חדשני להורים לילדים על ספקטרום 
האוטיזם, יספק מידע על פעילויות והמלצות חשובות 

עבור הילדים

במעמד הגרב"ד דיסקין, חגגו עובדי המשתלה 
העירונית של עיריית בני ברק את סיום המסכתות של 

סדר מועד

מאת: עזי ברק

למען  הורים  של  חדשני  טלפוני  שירות 
האוטיזם,  ספקטרום  בנושא  לילדים  הורים 
לשירותים  האגף  ידי  על  באחרונה  הושק 

חברתיים של עיריית בני ברק.
סוציאליות  עובדות  התכנסו  מכבר,  לא 
מהמחלקה לטיפול באנשים בעלי מוגבלויות, 
המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית ויחידת 
העירוני  האגף  של  העירונית  ההתנדבות 
ארלט  עו"ס  שבהנהלת  חברתיים,  לשירותים 
ציכטינגר,  רינה  ועו"ס  האגף  מנהלת  מויאל, 
הורים  פורום  עם  בשיתוף  המנהלת,  סגנית 
לעבודת  שבנוסף  תכנית,  לגבש  כדי  מתנדב, 
אלו,  בתחומים  העירוני  המקצועי  הצוות 
של  אנושי  טלפוני  מענה  של  שירות  יופעל 
הורים להורים לילדים על ספקטרום האוטיזם, 
חדשניות  בפעילויות  להתעדכן  יוכלו  ובכך 

ובהמלצות מתאימות בתחומים אלו.
כפי שנמסר, מטרת הקו הינה לתת הזדמנות 
עידוד  ולקבל  להתייעץ  לדבר,  למשפחות 
שצברו  מהורים  פורמלי,  לא  באופן  ותמיכה, 
היתר,  ובין  בתחום,  שונים  בנושאים  ניסיון 
רופאים  על  מידע  הטלפוני  המענה  יכלול 

רגשית  תמיכה  זכויות,  מיצוי  וטיפולים, 
והמלצות על מומחים ואנשי מקצוע בתחומים 

השונים.
שני  בימים  להתקשר  מאפשר  השירות 
לטלפון   23:00-21:00 השעות  בין  ורביעי, 
נציג  אצל  פרטים  ולהשאיר   ,058-660-8005

השירות החדשני.
אל  ההורים  אחד  יחזור  לסיכום,  בהתאם 
הפונה תוך 24 שעות, וכמו"כ ניתן גם לפנות 
 .gmail.com@6608005 אלקטרוני  בדואר 
אליו  לפנות  וניתן  דיסקרטי  הינו  השירות 

באופן אנונימי.
מנחם  והרב  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
האגף  וראש  רה"ע  סגן  איזנברג,  מנדל 
את  בירכו  העירייה  של  חברתיים  לשירותים 
צוות האגף וההורים המתנדבים על פעילותם 
דוגמא  והינה  החשיבות,  ורבת  הברוכה 
הנהלת  מגוונים.  בתחומים  להתנדבויות 
תודתם  את  הביעו  המתנדבים  ופורום  האגף 
למתנדבים והדגישו את רצונם להרחבת מעגל 
החברים לקבוצת הפעילים, ובכך להמשיך את 
להצטרף  המעוניינים  זה  ולצורך  הפעילויות, 
מוזמנים  החשובה  ההתנדבותית  לפעילות 

להתקשר לקו הנ"ל.

מאת: עוזי ברק

השיעור  משתתפי  הסבו  רבה  בהתרגשות 

המתקיים מידי יום ביומו במשתלה העירונית 

בעיר בני ברק, למסיבה לכבוד גמרה של תורה 

– סיום מסכתות סדר מועד, שנלמדו מידי יום 

ביומו במשך כעשור שנים.

הרב  השיעור  מגיד  ידי  על  נאמר  ההדרן 

של  ובהשתתפותו  קופרשטיין  זלמן  שלמה 

ברוך  רבי  הגאון  תורה  אורחות  ישיבות  ראש 

הרבה  התפעלותו  את  הביע  אשר  דיסקין,  דב 

רבים  יהודים  יושבים  בו  זה  מרנין  ממראה 

ולומדים תורה בזמן האמור לשמשם למנוחה 

פעם  שבכל  וציין  הצהריים.  בשעות  קצרה 

שנערך  בסיום  להשתתף  מקפיד  הוא  מחדש 

עובדי  למסירות  הערכה  מתוך  במשתלה. 

המחלקה בקביעת עיתים לתורה.

כמו כן הזכיר בדבריו שבעוד שעם ישראל 

כולו נוהג לקשט באילנות את הבית בחג מתן 

האילנות  את  מקשטים  במשתלה  כאן  תורה, 

בנתינת התורה דבר יום ביומו.

התפעלותם  את  הביעו  המשתתפים 

העירונית  המשתלה  מנהלה  של  ממסירותו 

למען  רבות  טורח  אשר  פוזננסקי  צביקה  מר 

השיעור מתוך מאור פנים.

השיעור  למגיד  הודו  השיעור  משתתפי 

הנערץ שמגיע במסירות מידי יום ביומו למסור 

רוחני  וסיפוק  מרוממת  באווירה  שיעורו,  את 

עצום נחתם המעמד כשלומדי השיעור מודים 

להיות  אותם  שזיכה  על  "אחיעזר",  לארגון 

כעץ שתול על פלגי מים, ובכך שם לו למטרה 

והחנויות  העסקים  לבעלי  ד'  דבר  את  להביא 

ולהטעימם מצוף התורה. ראשי הארגון הביעו 

ימשיך  ותקוותם שבע"ה  אף הם את תפילתם 

למען  מקום,  לכל  ד'  דבר  את  להביא  הארגון 

יתברכו הלומדים וישמחו בחצרות בית ד'.

בשמחת סיום סדר מועד
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צאו לדרך!
ש

ש"ח לחוד
סים: 20 

שה בלבד. עלות 
מח

מונה לה
הת

 Waze המכשיר הינו לאפליקציית
בלבד וסים חסום לחלוטין לשאר 

האפליקציות ולאינטרנט

מ-370 ₪ בלבד מחיר מיוחד לרגל ההשקה

0722-55-55-88

הטבה מיוחדת 

באפליקצית 
סלופארק

 30 & במתנה

שימו waze וצאו לדרך!

ניווט בכל העולם 
ללא עלות

בלעדי בהדרן 
חיפוש קולי

אפשרות לעזרי נהיגה 
אפליקצית פנגו וסלופארק

אלפים כבר מתניעים ונוסעים בטוח 
עם מכשיר שמור ל-waze בלבד מבית הדרן

חדש ובלעדי בהדרן
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האם צריך שני רבנים לעיר, אשכנזי וספרדי?

בראיה  נפתח  הדברים  בתחילת 
ויברא  נאמר  הקדושה,  מתורתנו 
הגדולים,  המאורות  שני  את  אלוקים 
הגדול  המאור  את  נאמר  ואח"כ 
הקטן  המאור  ואת  היום  לממשלת 
ומסבירים  וכו',  הלילה  לממשלת 
נבראו  בתחילה  שבאמת  רבותינו 
הלבנה  אך  בגודלם  שווים  שניהם 
באה וטענה לקב"ה: "אין שני מלכים 
משמשים בכתר אחד". על זה הקב"ה 
באה  שהיא  היות  אלא,  לה,  ענה  לא 
ומעטי  בטענה, אמר לה הקב"ה "לכי 
כי  את עצמך". אך מדברי חז"ל מובן 
מסכים,  עולם  בורא  טענתה  עצם  על 
בכתר  משמשים  מלכים  שני  שאין 

אחד. 
ישנה עוד ראיה, שבורא עולם אמר 
אחד  דבר  להם,  אמור  "לך  למשה: 
ברור  לדור",  דברים  שני  ולא  לדור 
מעל כל ספק שברגע שיש מנהיג אחד 
תגיע  היא  לספינה,  אחד  חובל  ורב 
בשלום ליעדה, מה שאין כן כשיש שני 
מנהיגים שכל אחד מושך לכיוון אחר. 

של  ההיסטוריה  את  לבדוק  אפשר 
מרן  הרי  לישראל,  הראשים  הרבנים 
יוסף  עובדיה  הרב  עולם  של  אורו 
זצ"ל, אשר הדברים ידועים ואין בהם 
כך  בשל  הרב,  סבל  כמה  הרע,  לשון 
הראשית  הרבנות  מועצת  אנשי  שכל 
)הרב  דאז  השני  לרב  שייכים  היו 

שלמה גורן(. 
בית  איזה  נפתח  שאם  ברור  והרי 
איש  שצריך  חתונות  אולם  או  חולים 
נאמן לפקח עליו, ואחד הרבנים רוצה 
השני  והרב  פלוני  אדם  את  להעסיק 
רוצה את אדם אלמוני, ומעשים כאלה 
יש בכל יום. הרי זה דבר פסול שגורם 
מתחת לפני השטח חיכוכים מיותרים. 
עם  המתפקדת  שמערכת  ברור  לכן 
ונקיה,  יעילה  יותר  היא  אחד  ראש 
והרבה חילול ה' יש כשהציבור שומע 
מתנהגים  הרבנים  שני  את  ורואה 
לרב  בכפוף  לכהן  מחפירה,  בצורה 
בטוח  אני   - מלאך  להיות  צריך  נוסף 

לא כזה...

אחת  מדת  בנוי  היה  תמיד  ישראל  עם 
וכל  העם  נפש  בנימי  שנגעו  שונות  ומעדות 
העם  שעיקר  אלה  אבותיו,  מסורת  לפי  אחד 
רבים  לדברים  הנוגעים  אופנים  משני  בנוי 
יומית,  היום  בהלכה  אפילו  שונים,  ומנהגים 
וזה לא דבר רע אלא דבר מהותי מאוד לכול 

אחד ואחד לפי מנהג אבותיו. 
גם מקדמת דנא ראינו בהיסטוריית העם את 
סוגי  שני  בין  הברוך  והשוני  לטובה  הפיצול 
והפולחן  הדת  בחופש  רואה  אני  אין  העם. 
את  האחר  חשבון  על  ולחסוך  מיותר  כדבר 
הזה,  כדבר  מהותי  דבר  חסר  שלאחר  החסך 
רב עיר או קהילה הצריך להנהיג את קהילתו 
עצמו  הוא  להיות  חייב  אבותיהם  מנהג  לפי 
לדעת  רק  ולא  קהילתו,  מנהגי  כל  עם  מזוהה 
את ההלכות הכרוכות במנהג העדה אותה הוא 

מנהיג. 
ידי  על  תינתן  שלא  מניעה  או  חיסכון  כל 
עדה  מאותה  העיר  רב  שהינו  הקהילה  מנהיג 
שיקולים  כאן  לתת  אין  חסר.  בבחינת  יהיה 
אחרים כמו שנותנים שאר שירותים קהילתיים 
ולא שואלים מדוע משקיעים בנגינת קונצרט 
מחזנות  מאוד  ושונה  מאוד  צורם  שזה 

לשני  לתת  לעירייה  ויש  למשל,  ירושלמית 
היצירות מקום בקהילתה, כך לפי הצדק ולפי 
שבמקרה  רבה  את  עדה  לכל  לתת  יש  האמת 
גם  נגזרת  ומכאן  גם מנהיגה הרוחני.  זה הוא 
דעתי שיש חובה לתת חופש דת לכל עדה ולא 
טעו בימים עברו שבחרו שני רבני ערים אחד 

אשכנזי ואחד ספרדי. 
כוח  לחיסול  מגמה  כיום  יש  לב  למגינת 
זה  אם  וחומר  וקל  הציבור  על  ההשפעה 
שייך לאג'נדה הקרובה לעניין דתי וההפחתה 
בשירות הדת, דהיינו קיצוץ בתקציב קודם כול 
לקצץ בעניין הרעיוני העומד מאחורי זה, כדי 
גורמים  אותם  שרוצים  וכוח  השפעה  למנוע 

ליטול אך ורק לעצמם. 
אני רואה בזה את עיקר המלחמה ואין כאן 
ממה  לבר  אחר,  ענייני  או  תקציבי  עניין  לא 
שנאמר כאן. המאבק הוא גם עקרוני שמצדם 
מיותרת,  היא  אחד  רב  אפילו  רב  משרת 
לשמחתנו הציבור הולך וגדל בעניין הדרישה 
לאל  שיש  היכן  ולכן  ולרוחניות.  לאמונה 
ידנו לפעול לבחירת שני רבנים זו היא מטרה 
נשגבה וקדושה, אשר מועילה ותועיל לחברה 

כולה.   

בעד: מחפשים לקצץ בדת
הרב דוד אוחיון

יו"ר ועד רבני ישראל

נגד: גם מרן סבל
הרב אליהו מימון
רבה של קריית אתא

ילד אחד בחדר הורים
חינם

ע“ב לינה וארוחת בוקר

למזמינים 4 לילות
לילה רביעי חינם
ע“ב לינה וארוחת בוקר

בין התאריכים 1.8-31.8.2017
מבצעי אוגוסט

מלון רמדה ירושלים
גשר רופין בשדרות הרצל, טל‘: 02-6599950

reservations@herzlhotel.com :פקס: 02-6511824  מייל להזמנות

מלון יוקרה משופץ ומשודרג
חדרים גדולים ומפוארים

מועדון בריאות, בריכת שחיה מקורה ומרהיבה
עם שעות נפרדות בערבים

מסעדות איכותיות - קופי שופ

גלאט כשר למהדרין כל השנה
בהשגחת בד“ץ של רבנות ירושלים ו-OU גלאט

חופשת קיץ מפנקת
ברמדה ירושלים

TADIRAN ALPHA

QUIET FUNCTION

סולטן
מוצרי חשמל

1-700-703-400 | tadiran-group.co.il :מרכז ייעוץ ומידע

*שנה ראשונה אחריות מלאה על פי דין + שנתיים אחריות נוספת מוגבלת בתוספת תשלום 
חד פעמי של 190 ₪ כולל מע"מ. בכפוף לתקנון. תוקף עד 31.5.17. המחיר במזומן ואינו כולל 

הובלה ו/או התקנה.

בית של טכנולוגיה

שנות אחריות על כל הדגמים*3

זה הזמן להתחדש עם סדרת המזגנים המתקדמת בישראל
תדיראן ALPHA זוכת פרס מוצר השנה 2017

אופציה למערכת 
Wi-Fi

חיסכון בצריכת
החשמל

פעולה חרישית
במיוחד

 12,150 BTU/h תפוקת קירור
3.90 COP A דירוג אנרגטי 

2,190 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 15 מ"ר

TADIRAN ALPHA 10
 9,900 BTU/h תפוקת קירור
3.85 COP A דירוג אנרגטי 

1,990 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 12 מ"ר
 14,330 BTU/h תפוקת קירור

3.93 COP A דירוג אנרגטי 
 3,300 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 20 מ"ר

 24,260 BTU/h תפוקת קירור
3.80 COP A דירוג אנרגטי 

5,130 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 30 מ"ר
 19,450 BTU/h תפוקת קירור

3.90 COP A דירוג אנרגטי 
3,820 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 25 מ"ר

 28,630 BTU/h תפוקת קירור
3.90 COP A דירוג אנרגטי 

6,600 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 35 מ"ר

תצוגה דיגיטלית 
נסתרת

פיזור אוויר אחיד 
בחדר

QUIET FUNCTION 3D AIRFLOW

TADIRAN ALPHA 15TADIRAN ALPHA 18

TADIRAN ALPHA 21TADIRAN ALPHA 28TADIRAN ALPHA 35

"סולטן-מוצרי חשמל" מביאים לכם 
את מזגני האיכות של תדיראן

עם טכנלוגיה מיוחדת ואחריות מלאה 

יעוץ מקצועי חינם

מיידיתאספקה

5 שנות אחריות מלאה 
למזגני תדיראן אלפא



www.dz-house.co.il   
תקוה פתח   3 בזל  רח'  תצוגה  אולם 
0פתוח רצוף: 8.00-20.00 יום ו' 8.00-13.00 3 9 2 1 1 6 1 1-

בית המעצבים
מלא  מעץ  רהיטים  ו  נסיון  שנות   48
אחריות לשנים ו  תוכנית מעצב פנים 

היצרן,  מבית  איכותית  מעוצבת,  ספריה 
ע”י  שלך.  היחודים  הצרכים  עבור  מתוכננת 
הלקוח,  לבית  שמגיעים  מקצועים  מעצבים 
מהבית המעצבים יעניקו לך שרות ורהיט מושלם. 

עצ

יוקרה מדברת



כל בני ברקי יודע
בריאות זה כללית

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

<   רפואת ילדים בזמינות מיידית
<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

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

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

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



כל בני ברקי יודע
בריאות זה כללית

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

<   רפואת ילדים בזמינות מיידית
<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

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

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

הפריסה הרחבה, השירות האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית
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בבוקר שלמחרת הקפאת מתווה הכותל בממשלה, נפתחה 
מרואיינים  שלושה  של  ברצף  בגל"צ  בוער'  'מה  התוכנית 
שדובר  חביב  איש  מהם,  אחד  המפה.  של  הרפורמי  מהצד 
דן  לשעבר  הברית  ארצות  שגריר  היה  חצי-רהוטה,  עברית 
שפירו, יהודי בעל לב חם שממשיך להתגורר בישראל עד 

לתום הלימודים של בנותיו במוסדות החינוך הישראליים.
שפירו הוא דיפלומט בכל רמ"ח אבריו, שמצליח לצעוד 
כהונתו  שנות  במשך  להירטב.  מבלי  שוטף  גשם  תחת 
שלמים  ראיונות  להעביר  הצליח  הוא  ארה"ב,  כשגריר 
נתניהו לאובמה – בכישורי  בין  ולהתכחש למשבר האישי 
אלא  החמקן.  מטוסי  יכולות  על  שמתעלים  הרואיים  מלל 
יחסי  לו  לפרוטוקול שהיו  והזכיר  שהפעם, אחרי שהקדים 
ידידות עם הקהילה החרדית, הוא חרג מנוהגו המתון ושטף 

במבול את ההתנהלות האורתודוקסית.
השיב  משתייך,  הוא  קהילה  לאיזו  לבסוף  כשנשאל  רק 
עם  מזוהים  משפחתו  ובני  שהוא  בכנות,  לשעבר,  השגריר 
לא  גם  ולפיכך  נשאל  לא  שפירו  הקונסרבטיבית.  הקהילה 
השיב, על המעורבות האישית של רעייתו בפרשה. בשיחה 
שקיימתי עמו בעבר, הוא סיפר כי אשתו נמנתה על גרעין 
לקיים  להן  לאפשר  שדרשו  הכותל,  נשות  של  המייסדות 

תפילה שוויונית ברחבה.
רזי ברקאי שהעלה לפני ואחרי שפירו קולות מהצד  אם 
השגריר  את  מנגד  להעלות  מצליח  היה   – בלבד  האחד 
חובש  אורתודוקסי  יהודי  בישראל,  המכהן  האמריקאי 
כיפה שחורה )לסירוגין, בהתאם לאירועים(, או את השליח 
המיוחד של הנשיא המכהן למזרח התיכון, ג'ייסון גרינבלט, 
חובש הכיפה גם כן )כנ"ל( הוא היה שומע מן הסתם קולות 

אחרים לגמרי.  
אחרי  ולדוברים,  לשגרירים  להגיע  צורך  אין  ובעצם, 
לרחבה  וסר  לאחרונה  אך  כאן  ביקר  עצמו  שהקודקוד 
שאיש  אף  על  בתו,  לבין  בינו  מלאה,  בהפרדה  הנכונה, 

מלבדם לא נכח ברחבה הסטרילית והמבודדת.
שאושר  המתווה  בין  ההבדל  על  האצבע  את  כששמים 
לפני שנה לבין ההקפאה שאושרה השבוע, אפשר לשים את 
וזאת משום  על חלופי הגברי בממשל האמריקאי,  האצבע 
אמריקאי  ונותר  היה  הכותל,  מתווה  במימוש  שהאינטרס 
מהשופט  )להבדיל  המקומי  הבוחר  את  ישראלי.  ולא 
הישראלי(, כל השיח הזה, לא עניין, לא מעניין ויש לקוות 
שגם לא יעניין בעתיד. אחד משרי הליכוד ששוחח השבוע 
עם החברים החרדים, הסביר להם על רגל אחת, את ההבדל 
בין תמיכתו בהקפאת מתווה הכותל לבין התנגדותו לעצירת 

עבודות הרכבת.
נחסמו  איילון  כשנתיבי  מכליו  שיצא  החילוני  "למצביע 
עניין  שום  "אין  השר,  הסביר  העבודות",  עיכוב  בגלל 
בהגברת הזהות הרפורמית. את מי שזקוק לוויזה כדי לצאת 
מתל אביב ולעלות לירושלים זה בטוח לא מעניין. מי שכבר 
כפי  בדיוק  הנפרדת,  לרחבה  ללכת  מעוניין  לכותל,  עולה 
כנסת  בבית  לתורה  לעלות  מעדיף  האותנטי  שהישראלי 

אורתודוקסי עם הפרדה". 
המציאות מדברת בעד עצמה, כאשר עד היום, למרות כל 
שמתאפשר  העובדה  וחרף  האוהדים  והמאמרים  הכותרות 
משפחתית  גיבוש  באווירת  הרפורמית  ברחבה  לשהות 
מהרחבה  רגליו  את  מדיר  הישראלי  הציבור  מחיצות,  ללא 
בעיניי  לראות  כדי  הלכתי  ברגליים.  ומצביע  השוויונית 
בשעה  חודש.  בראש  התקשורתיים,  השיא  מימי  באחד 
שהכותל המערבי המה מאדם, במפלס התחתון של המתחם 
כשברחבה   – מ"מניינית" מתפללות  פחות  נצפתה  הדרומי 

כאבן  על הבמה,  מיותם  תורה  ספר  בביזיון  מונח  העליונה 
שאין לה הופכין. 

הציבור האמריקאי  בקרב  כנראה  הציבורי שתוסס  הזעם 
של  הסיפור  כל  בעיניו,  הממוצע.  לישראלי  רלוונטי  אינו 
ערך  שווה  אינו  הרפורמים,  מעמד  והקפאת  הכותל  מתווה 
אחד  ולבוקר  איילון,  בנתיבי  פקק  של  אחת  לשעה  ציבורי 
שבו החיילים משתרכים באוטובוסים, בגלל עצירת עבודות 

הרכבת בשבת.

הכותל הדמוקרטי
העובדה שיאיר לפיד, שנצר את לשונו במשבר הרכבת, 
מצא לנכון לטפס על החומה דווקא בנוגע למתווה הכותל, 
לא נובעת מהזדמנות הפז שנקרתה לפניו, אלא מהסיטואציה 
עם  שמתחרה  מישהו  יש  אם  הקהל.  דעת  בסקרי  המביכה 
נתניהו באובססיית הסקרים זהו יאיר לפיד, ובסקרי העומק 
מבחינתו,  שהמצב  מגלה  הוא  עבורו,  שנערכים  האחרונים 
מדאיג עוד יותר מזה שבא לידי ביטוי בסקרים שמתפרסמים 
בתקשורת. ניסיון הזיגזג שלו על גבנו, נובע אך ורק משפל 
מצבו. אלא שגם הוא הבין כנראה שמהכותל לא תבוא לו 
שתכנן  ההפגנתי  הסיור  את  ביטל  נוסף,  ובזיגזג  הישועה, 

ברחבה.
הקהל  דעת  שלא  למסקנה  מובילה  הזאת  התובנה 
הישראלית ואפילו לא חרב הבג"ץ המתהפכת, הם שהובילו 
כדי  מנדלבליט,  אביחי  דאז,  מזכירו  את  לשגר  נתניהו  את 

לגבש מתווה שיפיס את דעתה של הקהילה הרפורמית. 
אם נתניהו היה נשאל בחברת מי הוא מעדיף לסעוד, הוא 
היה מבכר כנראה את ידידיו הרפורמים מעבר לים, שדוברים 
הערבים  המאכלות  את  ואוכלים  עליו  האהובה  השפה  את 
לחכו. אלא שאצל נתניהו אין שיקולים חבריים והמאזניים 
היחידים שנעים כל הזמן ושוקלים כיצד להכריע, הם מאזני 

הכדאיות. 
נתניהו, שמכיר את נפש מצביעיו, מודע לכך שהרפורמים 
לא מעניינים אותם. התגייסותו למענם בשנה שעברה, נבעה 
בתמיכת  שנעטף  אמריקאי  נשיא  ישב  הלבן  שבבית  מכך 
הזמין  נשיא,  אותו  נדיביה.  ובכספי  הרפורמית  הקהילה 
כזכור )לרע( לאירועי החג שנערכו בבית הלבן רבה ולא רב, 
הדלקת  מעמד  )באותו  התפילה  לשון  מטבע  את  ששינתה 
נרות חנוכה בהשתתפות הנשיא ריבלין(. מרם עמנואל ועד 
תקופות  בשתי  אובמה  של  הקרובים  ידידיו   – שפירו  לדן 
כהונתו נמנו על הקהילה שדרשה רחבה משל עצמה. הדבר 
האחרון שהיה חסר לנתניהו באותה תקופה – היה לפתוח 

חזית נוספת עם הקהילה היהודית שמקיפה את הנשיא. 
תחת הנשיא לשעבר אובמה, ביבי לא היה מעלה בדעתו 
יושב  שהוא  לפני  יממה  המתווה  הקפאת  את  להעביר 
לארוחת ערב עם ראשי הקהילה הרפורמית, חביבי הנשיא. 
רק שהסיטואציה הזאת השתנתה, במעין תהליך מזורז של 
הבר  חגיגות  על  הפרסום  שאפילו  מסתבר  בתשובה.  חזרה 
אדלסון  שלדון  הרפובליקני  המיליארדר  של  לנכדו  מצווה 
לפי   - בהתגלמותו  ניוז  פייק  היו  הרפורמית,  ברחבה 
המעוות.  הפרסום  את  לתקן  שביקש  משפחתו  מבני  אחד 
כ"רחבה  להגדיר  לפיכך  אפשר  הרפורמית,  הרחבה  את 
הדמוקרטית". אפרופו פייק-ניוז ואדלסון - לפי מקור בכיר 
הסכסוך  גם  רה"מ,  בלשכת  הפועלות  הנפשות  את  המכיר 
המתוקשר בין הזוג נתניהו לזוג אדלסון, הוא בסך הכול עוד 
אחד מתרגילי ההסוואה, טרום חקירת האדלסונים בפרשת 
תיק 2000. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה תיק אלפיים - 

ועל כך עוד ידובר, יתואר ויתושאל. 

לא  זוהי  טראמפ.  של  והציוץ  העבודה  לסביבת  בחזרה 
החדש,  הנשיא  של  בסביבתו  ששוהים  האנשים  זהות  רק 
כולל חתנו ובתו המתפללים בבית כנסת אורתודוקסי, אלא 
יחסי הגומלין בין הנשיא לקהילה. ראשי הקהילות  מכלול 
הרפורמית והקונסרבטיבית בארצות הברית עמדו ועומדים 
בראש החץ של המאבק התקשורתי נגד לגיטימיות הבחירה 
של טראמפ. הם הוקיעו את טראמפ אל עמוד הקלון, הצביעו 
הדמוקרטית,  ההכרעה  את  לקבל  וסירבו  כאנטישמי  עליו 
לאחור,  במבט  בישראל.  כאן  לקבלה,  מסרבים  שהם  כפי 
"שעשה  טראמפ,  בחירתו של  לנוכח  לברך  בהחלט  אפשר 
הכותל  ששלמות  מי  ולכל  לאמותינו,  לאבותינו,  ניסים". 

ברוח ישראל סבא, יקרה בעיניו.

מחאה ומחמאה 
שרי הממשלה אולי עודכנו על העלאת ההצבעה להקפאת 
האבנים  את  אבל  הממשלה,  ישיבת  בתום  הכותל  מתווה 
דג"ל,  סיעת  חברי  דחפו   – למהלך  שהובילו  המתגלגלות 

דרעי גפני וליצמן, ביום חמישי שעבר.
שהתקיימה  הממשלה  ראש  עם  המשותפת  הישיבה 
בסוגיית  לעסוק  כדי  מלכתחילה  נועדה  האחרון  בחמישי 
העבודות בשבת – אלא שהחברים ניצלו את ההזדמנות כדי 

לסגור פינות ולעגל קצוות גם בסוגיות נוספות.
שר  במחאות.  ולא  במחמאות  החלה  המדוברת  הישיבה 
התחבורה ישראל כץ עדכן את החברים על עצירת העבודות 
של  לעברם  היטב  מכוונת  עקיצה  בדבריו  ושזר   – בדרום 

החברים האשכנזים שחוללו את המהומה.
להודות  "צריך  אמר,  הוא  כך",  על  תודה  לי  תגידו  "אל 
לחברי הכנסת מלכיאלי ובן צור שפנו אלי בצורה מסודרת, 
בלי כותרות. כשעובדים בצורה כזאת יש גם תוצאות". כץ 
אריק  מכולם,  הגדול  הסרקזם  נוטף  של  כעוזרו  ששימש 
אחת  באמירה  חזיתית  התנגשות  לחולל  איך  יודע  שרון, 

תמימה, אלא שהפעם הוא נתקל בחומה חרדית בצורה.
הכנסת  חברי  עצמם  על  קיבלו  חשובה  אחת  החלטה 
לסיבוב  בניגוד  הפעם,  המערכה.  את  שהובילו  החרדים 
שתושמע  אחידה  עמדה  תוצג  הכותל,  מתווה  של  הקודם 
באותו טון ואינטונציה הן באוזני ראש הממשלה והן מעל 
גלי האתר. המודל הזה, של הסכמה חרדית שקטה בחדרי 
יותר  רלוונטי  לא   – הביטאונים  גבי  מעל  ומתקפה  חדרים 

במציאות התקשורתית העכשווית.
אחרי שפקחי עבודות השבת סיימו לדון בסידורי העבודה 
היועץ   – לפגישה  טלפונית  צורף  הקרובה,  השבת  לקראת 
המשפטי לממשלה. בשני נושאים שעלו על הפרק, המתינו 
הנוכחים למוצא פיו. הראשון, מתווה הכותל. השני, בג"ץ 
החרדים  הנציגים  הפכו  הללו,  הפרשות  בשתי  המרכולים. 
לשק חבטות – הן של התקשורת הכללית והן של החרדית. 

הדחיפות לפיכך, הייתה רבה.
בפרשת מתווה הכותל השמיע מנדלבליט באותה שיחה 
יאומץ  ולא  כליל  יבוטל  המתווה  אם  למדי.  הגיוני  טיעון 
וואקום  ייווצר  המלומד,  היועמ"ש  הסביר  אחר,  מתווה 
חייבת  הממשלה  משלו.  הסדר  שיציג  בג"ץ,  ייכנס  אליו 
לפיכך, להציג את ההתפתחות החדשה כרצף של החלטות, 
שהממשלה מובילה. לא ביטול אלא הקפאה והמשך עבודה 
מי שהציע  היה  ראש הממשלה  חלופי. בלשכת  על מתווה 
למחזר מחדש את הקצאת הכספים לרחבה הדרומית, באותו 
נתניהו  שמשגר  הממוחזרות  ההודעות  את  שמזכיר  תהליך 
הכספים  בהתנחלויות.  חדשה  בנייה  על  המתנחלים,  לעיני 
ההודעות  אבל  יחידות,  אותן  היחידות  כספים,  אותם 

בית ספר לפוליטיקה

ותודה לדונלד טראמפ

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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מרנינות. 
מנדלבליט שהוביל את מתווה הכותל בתפקידו 
מיידית  חשוד  אומנם  הממשלה,  כמזכיר  הקודם 
יוקרתו,  את  לשמר  שמנסה  כמי  הצעותיו  בכל 
אוזניים קשובות.  על  נפלו  הזה  בעניין  דבריו  אך 
בתום  התקבלה  הקפאה  של  להליך  ההסכמה 
יתר  בחמישי.  זאת  ידעו  החרדים  שיחה.  אותה 
של  עמדתו  האחרונה.  בדקה  רק  הממשלה,  שרי 
שמקפיא  בבג"ץ  למבחן  תעמוד  עוד  מנדלבליט, 
הזה, חברי  יד, אך לפחות בשלב  ומפשיר בהינף 

הכנסת החרדים – את שלהם עשו.

דרך יגאל אלון
עסק  היועמ"ש  עם  הנוסף  המשפטי  השיח 
שההתפתחויות  בת"א  השבת  מרכולי  בפרשת 
סביבה סוקרו כאן בהרחבה. הדיון עסק במחלוקת 
נוסף.  לדיון  לבקשה  בנוגע  שהתפתחה  העזה 
אביב  בתל  הסוחרים  הגישו  עצמה  הבקשה  את 
והשופט הפורש רובינשטיין שישב בדין, הפתיע, 
וביקש  הבקשה  את  דחה  לא  לציפיות  כשבניגוד 

לקבל את עמדת המדינה.
מכאן ואילך התקיים שיח נפיץ בלשכת היועץ 
המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה. מהפגישה 
המכרעת שהתקיימה במשרדי פרקליטות המדינה 
מנדלבליט  היועמ"ש  נעדר  א-דין,  צלאח  ברחוב 
חובש הכיפה, ומי שניהל את הישיבה היה פרקליט 
המדינה שי ניצן, שומר השבת. חילופי ההאשמות 
בישיבה התנהלו סביב השאלה מדוע לא הגישה 
להצגת  ארכה  לקבלת  לבג"ץ בקשה  הפרקליטות 
מודעת  שהייתה  למרות  הפנים,  משרד  עמדת 
ההתנהלות  השר.  של  המתגבשת  הדעת  לחוות 
את  שקיבלה  פסיקה  כזכור,  הולידה  החובבנית, 

התעלמות שר הפנים – כהסכמה שבשתיקה לחוק 
העזר העירוני. 

דרישת משרד הפנים שהובעה בישיבה על ידי 
משה  למשפטים  הדוקטורנט  השר,  לשכת  רל"ש 
הנוסף  הדיון  לבקשת  שההסכמה  הייתה,  ארבל 
לנוכח  העובדתי,  למישור  גם  להתייחס  צריכה 
העובדה שבעת מתן פסק הדין עמדת שר הפנים 

כבר הוגשה לפרקליטות המדינה.
בפרקליטות סירבו והסכימו רק לכך שהבקשה 
לדיון נוסף תתמקד במישור המשפטי. לא מדובר 
בזוטי דברים ובפלפולים משפטיים אלא בשאלה 
הסוגיה.  של  ליבה  לב  שהיא  ועקרונית  מהותית 
לבקשה  הסכמתה  את  תלתה  המדינה  פרקליטות 
המשפט  בתי  לחוק  30)ב(  סעיף  של  בלשונו 
בחמישה  נוסף  דיון  של  קיומו  את  המאפשר 
הלכה  נקבעה  בו  במקרה  יותר,  או  שופטים 
או  קושי  חשיבות,  המעוררת  חדשה  משפטית 

חידוש.
ה"הלכה" החדשה שנקבעה וסומנה בפרקליטות 
עבודה  שעות  לחוק  9א  סעיף  לתחולת  נוגעת   –
הקבועים...  המנוחה  "בימי  כי  הקובע  ומנוחה 
ולא  מלאכתו,  בבית  מלאכה  בית  בעל  יעבוד  לא 
בעל מפעל תעשיה במפעלו ולא יסחר בעל חנות 
סעיף  פרשנות  סביב  הפלפול המשפטי  בחנותו". 
זה, הציע שתי חלופות. האחת, שנתקבלה בפסק 
הדין, גורסת כי איסור העבודה הוא אישי, על בעל 
העסק היהודי, ולפיכך – ניתן ואפשרי להפעיל את 
העסק בבעלות יהודית, על ידי העסקת מי שאינם 

יהודים בשבת. 
בעצת  הפנים  שר  שהציע  הפרשנית  החלופה 
האיסור  את  להחיל  מבקשת  מומחים,  משפטנים 
באופן גורף על העסק ולא על בעל העסק – כאשר 

ההשלכה המשפטית הרלוונטית הינה, כי לרשות 
המקומית אין אפשרות לגבור על המחוקק ולאשר 
פתיחת עסק שנאסר בחקיקה ראשית של הכנסת. 
הפרשנות של דרעי נתמכת גם בפרוטוקולים של 
בכנסת  שהושמעו  ההסבר  ובדברי  הכנסת  זקני 
בעת החיקוק על ידי שר העבודה דאז יגאל אלון. 
מפקד הפלמ"ח המעוטר ששמו נשלף מהארכיון 
לאחרונה בחגיגות היובל למלחמת ששת הימים, 
צורף לרגל השעה גם לענייני היום השביעי. ערב 
לשר  מינויו  האחרון  ברגע  טורפד  הימים  ששת 
השבת,  יום  של  לכבודו  כי  לקוות  ויש  הביטחון, 

אזכור שמו יביא מעט יותר מזל.

הפקחים של ש"ס
המחוקק,  מדברי  הברורים  הסימוכין  למרות 
 – בבג"ץ  שנקבעה  העמדה  את  המדינה  אימצה 
והסכימה לדיון נוסף בהלכה המשפטית החדשה, 
פתיחת  את  שתתיר  בפרשנות  תומכת  שהיא  תוך 
עמדתו  כי  שדרש  דרעי  אביב.  בתל  החנויות 
אביחי  ליועמ"ש  דרישה  כתב  שיגר  תושמע, 
מגלה  השנה  בלוח  עיון  סיון.  בכ"א  מנדלבליט, 
סבב  תום  אחרי  ספורים  ימים  שוגר  שהמכתב 
חקירות 'מפעלות שמחה', אך במכתב הזה, דרעי 

עסק אך ורק בשמחת השבת. 
"לאור שיחתי עם כבודו", כתב השר ליועמ"ש, 
שעמדת  לנכון  רואה  הנך  כי  הרושם  "התקבל 
כמשיב  עמי  ובהסכמה  בתיאום  תוגש  המדינה 
טיוטת  נוסח  את  לעיוני  קיבלתי  הבוקר  בתיק. 
דבר  שום  כי  לראות  והופתעתי  המדינה  תשובת 
מעמדתי האמורה לא מופיע בכתב התשובה. זאת 
שלא  להרחיב  הפרקליטות  נציגי  האריכו  ועוד, 
לצורך בעת הזו בקביעת מסמרות בשאלת עמדת 
מבלי  האמור  לחוק  9א  סעיף  לפרשנות  המדינה 
לשון  בכל  אבקש  עתה.  לעת  כלל  נדרש  שהדבר 
כי יתאפשר לי להגיש לבית המשפט כמשיב בתיק 

את עמדתי במלואה". 
וניתנה  התמהמה  מנדלבליט  של  תשובתו 
שדרעי  אחרי  שלושתם",  "במעמד  רק  לבסוף 
להביע  לו  יתאפשר  לא  אם  כי  הבהיר  לראשונה, 
את עמדתו הוא מתקשה לראות איך יוכל להמשיך 
ולשבת על כס שר הפנים. בין אם היה באיום ממש 
כדי  הממשלה  לראש  הספיק  זה  לאו,  אם  ובין 
להבנה.  ולהגיע  הקו  על  מנדלבליט  את  להעלות 
של  בציטוטים  שנפתחת  דרעי,  של  הדעת  חוות 
אחד העם וביאליק על ערך השבת ומתפרשת על 
ליועמ"ש  כמכתב  הוגשה  עמודים,  עשר  חמישה 
לבג"ץ  אותה  הגיש  בתורו,  והוא  מנדלבליט, 

כעמדת שר הפנים.
שר  של  עצמאית  עמדה  בהגשת  התקדים 
יפה בפני עצמו, אך בשורה  באמצעות היועמ"ש 
התחתונה ולנוכח עמדת המדינה, הצפי הרווח הוא 
כי בג"ץ כדרכו לא ישנה את פסיקתו ויקבל על פניה 
החברים  ושאר  שדרעי  מה  החרדית.  העמדה  את 
שהתעקשו על המהלך מול ראש הממשלה רוצים 
אביב,  בתל  החנויות  סגירת  את  לא  הוא  להשיג, 
אלא את מניעת פתיחת החנויות בכל רחבי הארץ.

העת  מגיעה  וכעת  הוצגה  העקרונית  העמדה 
לעבודה מעשית. החקיקה שהם מבקשים להחיל, 
הפנים  שר  של  אישורו  את  תחייב  ואילך,  מכאן 
לחוקי העזר, ולא תאפשר לו רק זכות וטו פריכה. 
של  במהלך  החלו  כבר  הפנים  במשרד  בנוסף, 
שאינם  עובדים  ארבעים  לגיוס  מתקנת  העדפה 
רשות  כפקחי  החול  בימות  שישמשו   – יהודים 
ההגירה ובימי השבת יפקחו על שמירת חוק שעות 

עבודה ומנוחה.
משרד  מטעם  פקחים  במשורה  פעלו  היום  עד 
אכפו  בשבת,  העבודה  השבתת  שאת  העבודה, 
בעיקר על עצמם. אם עשרות "פקחים של ש"ס", 
תהיה  האכיפה,  לרשות  מעשית  יצטרפו  אכן 
לכל אמירה  ומעבר  אמיתית, מעל  לכך משמעות 

משפטית-עקרונית.
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כץ ששימש כעוזרו 
של נוטף הסרקזם 

הגדול מכולם, 
אריק שרון, 

יודע איך לחולל 
התנגשות חזיתית 

באמירה אחת 
תמימה. "אל תגידו 
לי תודה", הוא אמר 

לליצמן ולגפני, 
"תודו למלכיאלי 

ובן צור שפנו אלי 
בלי כותרות והשיגו 

תוצאות"

הישראלים הצביעו 
ברגליים. בשעה 

שהכותל המערבי 
המה מאדם, 

במפלס התחתון 
של המתחם 

הדרומי נצפתה 
פחות מ"מניינית" 

מתפללות – 
כשברחבה 

העליונה מונח 
בביזיון ספר תורה 
מיותם על הבמה, 

כאבן שאין לה 
הופכין 

הישראלים הצביעו ברגליים. רחבת הכותל הרפורמית בבוקר ראש-חודש )צילום: אבי בלום(



המחירים מדברים!אצלנו אין סיסמאות!!!

מבצעים מטורפים
 על כל הסלונים 

חדרי שינה
פינות אוכל
חדרי ילדים

ארונות הזזה ופתיחה
ספריות קודש

פעם בשנה!זה קורה 

רח‘ צירלסון 29, (שיכון ה‘ מאחורי מכבי אש) בני ברק | טלפון: 03-5754557 
שעות פתיחה: ימים א‘ - ה‘ 10:00 עד 22:00 רצוף, יום ו‘ 10:00-13:00

450 מטר של 
עיצובים ייחודים, 

חדרי שינה מעוצבים, 
ארונות פתיחה, 

ארונות הזזה (לפי מידה), 
סגירת נישות,
חדרי ארונות, 

מערכות ישיבה, 
חדרי ילדים 

מזנונים ספריות ועוד...

חיסול תצוגה 
הנחות ענק

 ט‘ - יב‘ תמוז 6.7.17 - 3.7.17
בין התאריכים

מעצב לכם את הביתהמחסן המרכזי לריהוט וחשמל 

קיץיריד 
ענק
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בני ברק ד' בתמוז תשע"ז 122628/6/17

שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ת שמש
בי

 ז'קי לוי שוקל להתמודד

 הורי ח"כ חזן ירוצו 
לראשות ולמועצה

בית שאן

אריאל

נתניה

הרב דוד בניזרי נגד מינוי 
הרב פרץ

הבחירות  ייערכו  וחצי  חודשיים  בעוד 
לרבנות העיר בית שמש, לאחר שהגאון רבי 
שמעון ביטון שכיהן כרב העיר פרש מהרבנות 
מקומו  על  פרישה.  לגיל  שהגיע  לאחר 
בהרחבה  שסוקר  וכפי  רבנים,  כמה  נאבקים 
בתוך  עיתונות'.  ב'קו  האחרונים  בשבועות 
בין  היא  העיקרית  הדילמה  הספרדי  המגזר 
מועמדותו של הרב ינון רביב, הנתמך על ידי 
מרבית מועצת חכמי התורה של ש"ס ונחשב 
אבוטבול,  משה  העיר  ראש  של  כמועמדו 
מול הרב אלחנן פרץ, הנחשב לאחד הרבנים 
הוותיקים והמוכרים בעיר ונתמך בעיקר על 

ידי התושבים.
הליך  תחילת  עם  קיבל  רביב  ינון  הרב 
הבחירות מכתב תמיכה מחברי מועצת חכמי 
מחברי  אחד  של  שמו  אך  ש"ס,  של  התורה 
מועצת החכמים, הגאון רבי דוד יוסף, נעדר 

תומך  הוא  כי  טוענים  ומקורביו  מהמכתב, 
במועמד הנגדי הרב אלחנן פרץ.

'אור  קהילת  של  רבה  בניזרי,  דוד  הרב 
החיים', המורכבת מבעלי תשובה ומדרשות, 
ההשפעה  בעלי  הרבנים  לאחר  והנחשב 
מספר  לפני  החליט  בעיר,  ביותר  הגדולה 
את  ולהעניק  מהמרוץ  לפרוש  חודשים 
תמיכתו לרב רביב. בשיחה עם 'קו עיתונות' 
מסביר הרב בניזרי כי הרב אלחנן פרץ איחר 
את המועד וטוען כי "הרב רביב יצליח לאחד 

את כלל הקהילות בעיר".
פרץ  אלחנן  "הרב  בניזרי:  הרב  לדברי 
היה  להתמודד  שרצה  מי  המועד,  את  איחר 
להתחיל  חודשים  תשעה  לפני  כבר  צריך 
להיערך בהתאם. הרב פרץ התעורר מאוחר, 
יש לו מקורבים שמשרבבים את שמו ומנסים 
לדחוף אותו אל תוך הרבנות. זה לא רציני".

הרב  אומר  מהמרוץ  פרישתו  עצם  על 
בניזרי: "ש"ס ובניזרי זה משוואה אחת בבית 
הראשון  מיומה  ש"ס  את  מלווה  אני  שמש, 
בעיר – לא מתאים לי לבזבז זמן על טקסים 
ואירועים על חשבון מה שאני יכול להשפיע 
הגוף  חברי  את  נפעיל  התשובה,  בעולם 
הבוחר על מנת שיתמכו ברב רביב לרבנות". 
המילה  נאמרה  לא  עדיין  כי  יצוין, 
האחרונה של הצד האשכנזי - שם מעוניינים 
רבי אליהו שלזינגר,  במועמדותו של הגאון 
זאת,  'גילה' בירושלים. עם  רבה של שכונת 
הגרש"ב  אומר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
שר  מטעם  הבוחר  הגוף  חבר  סורוצקין, 
שייבחר  המועמד  "עבור  יצביע  כי  הדתות, 

על ידי הנהגת ש"ס".

מנכ"ל העירייה לשעבר 
יתמודד לראשות העיר

אחד  יהיה  לוי,  ז'קי  ח"כ  השיכון  שר  סגן 
חדש.  פוליטי  בית  שמחפשים  הפליטים 
בפריימריז בליכוד לא צופים לו בכירים בליכוד 
עתיד מזהיר, מה לא מותיר לו הרבה ברירות אלא 
לחזור לביתו הטבעי – עיריית בית שאן, שם כיהן 

כראש עיר במשך כעשור.
על  החליט  לא  עדיין  כי  אומרים  מקורביו 
התמודדותו, אך האפשרות נשקלת ברצינות. לוי 

ניצח שתי מערכות בחירות בבית שאן.
בן  לרפי  לוי  הפסיד  האחרונות  בבחירות 
לכנסת  האחרונות  הבחירות  לקראת  שטרית. 
לו  שהציעו  כץ,  ומישראל  מנתניהו  פנייה  קיבל 
הגליל  מחוז  נציג  של  המשבצת  על  להתמודד 
והעמקים ברשימת הליכוד. לוי נרשם לפריימריז 

ושובץ במקום ה-18 ברשימה.

מוטי הוד, נציג הליכוד ולשעבר מנכ"ל עיריית 
נתניה, הודיע כי יתמודד על ראשות העירייה מול 
מרים פיירברג. הוד כינס השבוע מסיבת עיתונאים 
זאת  המקומי,  בשלטון  השחיתות  על  דיבר  בה 
נגד ראש העיר המכהנת מרים  על רקע החשדות 

פיירברג.
העיר  ראש  תחת  העירייה  כמנכ"ל  כיהן  הוד 
לראשות  והתמודד  התפטר  פולג,  צבי  הקודם 
ומרים  אלרואי  יואל  מול  ב-1998  העירייה 
לתפקיד.  לראשונה  אז  שנבחרה  פיירברג-איכר, 
הוא שימש כחבר מועצה במשך חמש שנים, עד 

שנת 2003.
יתמוך  בעיר  החרדי  הציבור  כי  היא  הסבירות 
שוב בפיירברג במידה ותתמודד. פיירברג עצמה 
אמרה בשיחות פנימיות השבוע כי היא מתכוונת 
ככל  עושה  "אני  נוספת.  לקדנציה  להתמודד 
שביכולתי לעזור לכל המגזרים ובהם אף לציבור 

החרדי החשוב המתגורר בעיר". 
בתוך כך, יו"ר ועדת התכנון והבנייה בעיריית 
פרשת  במסגרת  שנעצר  שר,  שמעון  נתניה 
שר  בעירייה.  לעבודתו  שב  בנתניה,  השחיתות 
ראש  גם  חשודה  שבה  הפרשה  במסגרת  נעצר 
המליצה  שהמשטרה  פיירברג,  מרים  העיר 

להעמיד אותה לדין בגין עבירות שוחד.

הקרב על רבנות בית שמש מתלהט: רב קהילת 'אור החיים' מתייצב לצד הרב 
רביב  וגם: ראש מוסדות 'עטרת שלמה' אומר ל'קו עיתונות' כי יצביע בהתאם 

להכרעתה של צמרת ש"ס

חובות
ר

ירושלים

היום,  שתיערך  העיר  מועצת  בישיבת 
נגד  למחות  פעילים  עשרות  להגיע  צפויים 
רחובות,  לעיר  ספרדי  ראשי  רב  של  מינויו 
הפעילים צפויים להגיע אל הקומה השישית 
נגד  מחאה  שלטי  ולהציג  העירייה  בבניין 
על  מתעקש  אשר  מלול,  רחמים  העיר  ראש 
מינוי רב ספרדי לעיר, גם כאשר הדבר מגיע 

מהקופה המקומית.
נוסף  ספרדי  ראשי  רב  מינוי  נגד  המחאה 
'יש  יו"ר  של  וגיבוי  משנה  תוקף  קיבלה 
עתיד' יאיר לפיד ומפלגתו. נציגיו של לפיד 
במועצה נמנעו בהצבעה שאישרה את הליך 
בכנסת  נציגו  את  שלח  עצמו  לפיד  המינוי. 
ח"כ אלעזר שטרן להגיש הצעת חוק המתירה 

רק לרב ראשי אחד להתמודד בערים.
בסביבת ראש העיר רחמים מלול חוששים 
המועצה  לישיבת  הפעילים  של  שהגעתם 
לראש  המחאה  פעילי  בין  לעימות  תביא 

ולהפסקת  לשיבושים  שיגרום  מה  העיר, 
ישיבת מועצת העיר. הפעילים הודיעו כי הם 
מתכוונים להיכנס לישיבת המועצה ולהביע 

את מורת רוחם ממדיניותו של מלול. 
לישיבה,  מהפעילים  רבים  ויגיעו  במידה 
העירייה תאפשר רק לחלקם להיכנס לאולם 
נודע,  עיתונות'  ל'קו  הישיבה.  תתקיים  שבו 
כי עד כה הצטרפו למעלה מ-6,000 מתושבי 
העיר למחאה, זאת מלבד הכעס הקיים בלאו 
הכי בקרב קהילות התימנים בעיר. לטענתם, 
הרב גדעון בן משה אשר בכוונת ראש העיר 

למנותו - אינו מייצג את קהילתם.
חבר מועצת העיר אבנר אקוע )ש"ס( אמר 
כבר במהלך ישיבת המועצה: "היום אין רבני 
רב בקהילות...  לנו שום  אין  קהילות בכלל, 
הדתית,  במועצה  שמוביל  ורב  שפוסק  רב 
לעדה הספרדית והעדה התימנית. אני חושב 
רב ספרדי".  שהגיע הזמן באמת שיהיה פה 

באום,  רוני  המועצה  חבר  ידי  על  כשנשאל 
התימנים?"  את  ייצג  לא  ספרדי  רב  "הרי 
תימני,  ספרדי,   – משנה  "לא  אקוע:  השיב 

אותו דבר, אותו צבע".
התקציב  על  לביקורת  הגיב  עצמו  מלול 
המופרז עבור רב חדש: "אחוז ההשתתפות 
הינו  הרב  של  השנתי  בשכרו  העירייה  של 
כאשר  לשנה.  שקלים  אלף  כ-350   ,70%
יסתיים הליך הבחירה מן הסתם בעוד מספר 
לא  העיר  מועצת  בפני  אמליץ  חודשים, 
להגדיל את התקציב אלא לקצץ את הסכום 
אחרים  מסעיפים  השנה  סוף  עד  שיידרש 
 2018 לשנת  התקציב  בדיוני  נוצלו.  שלא 
ובכללם  הסעיפים  בכל  העיר  מועצת  תדון 
הדתית  המועצה  של  תקציבה  בהגדלת  גם 

בסכום האמור".

היום: מחאה נגד מלול 
בישיבת המועצה 

פיני עזרא מונה כחבר 
בועדה המחוזית

מאות תושבים מתוך 6,000 שחתמו על עצומה נגד ראש העיר, מתכוונים להגיע 
לישיבת המועצה ולהביע מחאה  חבר מועצה מש"ס נשאל על התנגדות 
התימנים למינוי הרב הספרדי והשיב: "ספרדי, תימני, אותו דבר, אותו צבע"

יריבות קשה שוררת בין ח"כ אורן חזן )ליכוד( 
שבירו  אליהו  אריאל  עיריית  לראש  ומשפחתו 
כיהן  לכן  קודם  הליכוד.  את  הוא  אף  המייצג 
שבירו כסגן ומ"מ ראש העיר. כעת, הודיעו יחיאל 
העיר  לראשות  יתמודדו  כי  אביבה  ורעייתו  חזן 

ולמועצה.
העיר אריאל נחשבת מעוז של 'הליכוד', ויחיאל 
בכירים  העיר.  ראש  כסגן  בעבר  כיהן  אף  חזן 
ואביבה  יחיאל  כי  עיתונות'  ל'קו  אומרים  בליכוד 
חברות  ועל  הראשות  על  להתמודד  צפויים  חזן 
את  יפצלו  הסופית  ההחלטה  וקודם  במועצה, 

התפקידים ביניהם – מי יתמודד על מה.
חזן עצמו,  כי ח"כ  סיכוי  ב'ליכוד' לא שוללים 
הפנימיים  בפריימריז  שסיכוייו  ויראה  במידה 
מול  העיר  לראשות  יתמודד  אפסיים,  הליכוד  של 
שבירו. לשניים יש יחסים עכורים, ולא מן הנמנע 

כי יתמודדו ראש בראש בבחירות הקרובות.

חבר מועצת עיריית ירושלים מש"ס, פיני 
השבוע,  חשוב  הישג  לזכותו  רשם  עזרא, 
בועדה  כחבר  למנותו  שהוחלט  לאחר 
זאת  בירושלים,  ובנייה  לתכנון  המחוזית 

כשנה וחצי בלבד לאחר כניסתו לתפקיד.
המקומית  בוועדה  במקביל  חבר  עזרא, 
ניתן  עזרא  לצד  כנדרש.  ובנייה  לתכנון 
החרדיות:  מהסיעות  נוספים  חברים  למנות 
וייצמן  יוחנן  קלרמן,  ישראל  דייטש,  יוסי 

וחיים אפשטיין. עד היום, במהלך הקדנציה 
בועדה  ייצוג  ש"ס  קיבלה  לא  הנוכחית 
בחמישה  מחזיקה  שהיא  למרות  המחוזית, 

מנדטים.
בשיחה עם 'קו עיתונות' משגר עזרא את 
מול  דרעי, שפעל  אריה  הפנים  לשר  תודתו 
לשיבוצו  ברקת  ניר  ירושלים  עיריית  ראש 
ציבור  המייצגת  שש"ס  ייתכן  "לא  בועדה, 
בועדה  נציג  תקבל  לא  בירושלים  גדול  כה 

המחוזית", הוא מסביר.
העיר  מועצת  תתכנס  חמישי,  ביום 

לישיבה, בה היא צפויה לאשר את המינוי. 
והשפעה  רב  כוח  יש  המחוזית  לועדה 
והיא  המקומית,  הועדה  של  מזו  גדולה 
החלטות  בשל  יותר  ליוקרתית  נחשבת 
בנושאים  שם  המתקבלות  משקל  כבדות 

מהותיים של תכנון ובנייה.

למרות חמשת המנדטים של ש"ס, רק אחרי יותר מ-3 שנים היא קיבלה נציג 
בועדה המחוזית לתכנון ובנייה - בהתערבות השר דרעי
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בגלל תוספת 'תפקיד': יוזמה 
לביטול הרוטציה הקבועה

מאת: אבי רבינא

ולחברי  רכסים  מועצת  לראשות  הבחירות 
וחצי,  כשנה  בעוד  רק  יתקיימו  העיר  מועצת 
רכסים  של  המקומית  שבפוליטיקה  אלא, 
זאת  השטח,  לפני  מתחת  הדיונים  החלו  כבר 
ביחסי  לשינויים  משמעותי  פתח  בעקבות 

הכוחות וחלוקת התפקידים בעיר. 
רייך,  איצ'ה  המועצה  בראשות  מכהן  כיום, 
שנבחר  ומי  התורה'  'דגל  וותיקי  מבכירי 
מש"ס  כהן  דן  עם  ברוטציה  לכהן  מטעמה 

בתפקיד ראש המועצה.
בכיר ב'דגל התורה' חושף ל'קו עיתונות' על 
כוונת התנועה לקראת בחירות 2018, להשאיר 
את איצ'ה רייך לקדנציה נוספת ולהעניק לש"ס 
תפקיד סגן בשכר, מהלך אשר ייעשה בתיאום 

מוחלט עם תנועת ש"ס.
ההסבר נעוץ בכך שמועצת רכסים עד היום 
בשל  בשכר"  "סגן  לתפקיד  זכאית  הייתה  לא 

על  זאת  אפשר  שלא  המועט  התושבים  מספר 
פי החוק. אך לקדנציה הקרובה, המועצה אשר 
תזכה  תושבים,  ה-10,000  מכסת  את  עברה 
לראשונה באפשרות למנות נציג ציבור לתפקיד 
בכירים  גורמים  מתכוונים  כך  בשל  הנכסף. 
להשארתו  המהלך  את  להציג  התורה'  ב'דגל 
נציג  לצד  נוספת  לקדנציה  בראשות  רייך  של 

ש"ס בתפקיד ה"סגן בשכר".
גדולי  כל  בבתי  פתוחה  דלת  יש  לרייך 
מכל  אצל שרי הממשלה  ואוזן קשבת  ישראל 
המפלגות, בימים אלו נבנית כיכר חדשה בעיר 
אשר תיקרא על שמו של מרן הרב עובדיה יוסף 
זצ"ל, זאת במקביל לפעילותו של רייך וקשריו 

הטובים עם הקהילות הספרדיות ברכסים.
פוליטית  ידידות  שוררת  כהן  לדן  רייך  בין 
כיום  משמשים  אף  והשניים  וידועה,  עמוקה 
אף  כי  נראה  במועצה.  זה  לצד  זה  בתפקידים 

גורם לא יצליח לתקוע טריז בין השניים, וכל 
החלטה שתתקבל תהיה משותפת לכל הצדדים 

ומקובלת על רייך וכהן ברכסים.
אלו  העת,  בבוא  תישקל  אשר  נוספת  סיבה 
הפרויקטים אשר החל רייך בקדנציה האחרונה 
ובשביל להשלימם נדרשות לו עוד כמה שנים 
פרות  את  לקצור  יוכל  אז  המועצה,  בראשות 
משמעותית  נקודה  מציינים  ברכסים  העשייה. 
הוציא  רייך  כי  וטוענים  לטובתו,  נוספת 
אליו  שנקלעה  עמוק  מגירעון  המועצה  את 

בקדנציה קודמת.
לקבלת  עד  כי  להניח  סביר  כך,  או  כך 
של  מעמדם  ישראל,  גדולי  בקרב  ההחלטה 
המפלגות  להתנהלות  ביחס  ייקבע  וכהן  רייך 
ש"ס ו'דגל התורה' בערים בהן יתמודדו נציגים 

חרדים.

רמת גן

ar0544335347@kav-itonut.co.il

ת ים
ב חבר המועצה אורי 

בוסקילה: "בכר פשט רגל"

הדתי  המועצה  חבר  מצד  חריפה  ביקורת 
אורי בוסקילה על התנהלותו של ראש העיר 
עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  בכר.  יוסי  ים  בת 
ש"הביא  כאחד  בכר  את  בוסקילה  מאשים 
פוליטיקה  בגלל  מטורף  לאבסורד  העיר  את 

קטנה".
לליכוד,  שהתפקד  לאחר  חודשים  כמה 
לקרוא  בכר  יוסי  ים  בת  עיריית  ראש  החליט 
של  המנוח  אחיו  של  שמו  על  ציבורית  גינה 
במבצע  שנהרג  הי"ד,  יוני  נתניהו,  רה"מ 
אנטבה. רק לאחר מכן התברר כי כבר יש גינה 

לזכרו בעיר. 
על  הציבורית  לגינה  השם  קריאת  טקס 

האחרון  חמישי  ביום  נערך  נתניהו  של  שמו 
נעדרו  ורעייתו,  הממשלה  ראש  בהשתתפות 
מהטקס חבר המועצה אורי בוסקילה וחברת 
המועצה ממר"צ קטי פיאסצקי-מורג שניסתה 

למנוע את האירוע.
ל'קו  אומר  בוסקילה שנעדר מהטקס  אורי 
במאומה  מכבד  לא  המופע  "קיום  עיתונות': 
לרמה  מוריד  אלא  נתניהו,  יוני  של  זכרו  את 
ושל  שלך  הפוליטי  הצורך  את  קטנה  צינית 
שקלים,  אלפי  מאות  בזריקת  העיר  הנהלת 
כל זאת כדי לקיים מופע שאינו ממין העניין, 

ושאינו מועיל לאף אחד מהצדדים".
לדברי בוסקילה: "זו בדיחה עצובה ורמת 

סלאח  בנוסח  השישים  שנות  של  ציניות 

שבתי, שכל מטרתה פוליטיקה קטנה וקבלת 

שכתבת  מה  את  מצטט  אני  בעיתון.  כותרת 

השנתי.  התקציב  אושר  'טרם  הפנים:  לשר 

למען  לפעול  ויש  חירום  שעת  הינה  השעה 

בכר,  מר  מסתדר,  זה  איך  תקציבי'.  מתווה 

כה  בימים  שקלים  אלפי  מאות  זריקת  עם 

של  תקציבי  בבור  נמצאת  העירייה  קשים? 

למעלה ממאה מיליון ₪, זה לא הזמן לעשות 

פוליטיקה קטנה על גבם של התושבים", הוא 

מאשים.

קריאת גינה שנייה בעיר על שם יוני נתניהו הי"ד, משכה מתקפה חריפה של האופוזיציה 
העירונית, שמאשימה את ראש העיר בבזבוז  "פוליטיקה קטנה על גב התושבים"

 האם 'דגל התורה' תוכל להשאיר את ראש המועצה המכהן איצ'ה רייך בתפקידו 
ולהימנע מרוטציה עם ש"ס?  בסיעה הליטאית מקווים להשיג הסכמה, לפיה 

מועמד ש"ס יקבל את התפקיד החדש של סגן בשכר

בשבת  ברק:  לבני  סמוך  שבת  חילולי 
אוטובוסים  בעיר  לפעול  החלו  האחרונה 
לנקודות  בעיר  מרכזיים  מוקדים  בין  הנעים 
מרכזיות בתל אביב. המארגנים מבטיחים כי 
במחיר  וחגים  בשבתות  יפעלו  האוטובוסים 

מוזל כחלק ממטרתם להפרת הסטטוס קוו.
יצוין, כי בניגוד לערים אחרות לא מדובר 
ביוזמה של עיריית רמת גן המתנגדת להפעלת 
תחבורה ציבורית בשבת, אלא ביוזמה פרטית 
חילולי  לקדם  הפועל  חילוני,  איגוד  של 
המעציבה  הבשורה  תח"צ.  והפעלת  שבת 
על הפעלת תח"צ ברמת גן בשבתות, מגיעה 
בשבת  ציבורית  תחבורה  על  הפרסום  לאחר 
בערים הרצליה, ראש העין, בת ים ובאר שבע.

לראשונה תח"צ בשבת סים
רכ

אופקים

נצרת עילית

סגירת מעגל: 
מונה לרב - לצד חתנו

רונן פלוט ביקר 
אצל גדולי ישראל

לוד סגן ראש העיר תוקף את 
רביבו: "מעשה לא ראוי"

הבחירות  ייערכו  מחודש  פחות  בעוד 
נתקל  לרבנות העיר לוד, אך בדרך לבחירות 
חברי  מכשולים.  מעט  בלא  העיר  ראש 
מועצת העיר מטעם הבית היהודי השותפים 
טוענים  רביבו  יאיר  רה"ע  של  לקואליציה 

למחטף בבחירת חברי הגוף הבוחר.
העיר מטעם  מועצת  חברי  במכתב שהפנו 
רב  לבחירת  הוועדה  ליו"ר  היהודי'  'הבית 

כי  טוענים  הם  כהן,  זבדיה  הרב  לוד  העיר 
בקרב  מפלגתם  את  לייצג  שנבחרו  השניים 
חברי הגוף הבוחר מייצגים רק את ראש העיר 

ולא את מפלגתם. 
"לצערנו עשה כאן מעשה שאינו ראוי כלל, 
ובוודאי לא להליך בחירת רב שהיה מצופה 
שיתנהל בניקיון כפיים", כותבים נציגי 'הבית 

היהודי'.

להחליף  "מבקשים  דורשים:  הם  במכתב 

יהיו  היהודי  הבית  סיעת  נציגי  הנציגים,  את 

ועמיחי  העיר(  ראש  )סגן  הרוש  חיים  יוסף 

לנגפלד )חבר המועצה(". במכתבם מאיימים 

הועדה  באם  המשפט  לבית  לפנות  החברים 

לא תקבל את עמדתם ותחליף את הנציגים.

 מתחמם הקרב על הרבנות בלוד: חברי מועצת העיר מטעם 'הבית היהודי' טוענים 
כי נעשה מחטף בבחירת נציגי המפלגה בגוף הבוחר ודורשים להחליפם

יחגגו  אופקים  בעיר  החרדית  בקהילה 
נדיר בקהילה: הגאון  בימים הקרובים מינוי 
רבי ליבר כהן ימונה לרב הקהילה בפרויקט 
החורג  חתנו  לצד  בעיר.  החדשות  בשכונות 
הכנסת  בית  כרב  שנים  מספר  לפני  שמונה 

"שיוויתי". 
הגאון  לעולמו  הלך  שנים,  כשמונה  לפני 
קהילת  של  הנערץ  רבה  סלומון,  דב  רבי 
"שיוויתי" לאחר מחלה קשה. חתנו הצעיר, 
אזרחי  נכדו של הגרב"מ  ווילנסקי  צבי  הרב 
לפני  הכנסת.  בית  כרב  במקומו  לכהן  מונה 
הרבנית  האלמנה,  נישאה  שנים  מספר 
חתנו  כהן,  ליבר  מרדכי  רבי  לגאון  סלומון, 
זצ"ל  קוך  עמרם  אברהם  רבי  המקובל  של 

מחיפה.
כאמור, בעוד מספר ימים תחגוג הקהילה 
את מינויו של הרב כהן לכהן כרב השכונות 
משמש  כהן  הרב  באופקים.  החדשות 
חיפה.  בעיר  אביו  של  כממשיכו  במקביל 
להערכת עסקני הקהילה החרדית באופקים, 
יעביר הרב את כתובתו לעיר כדי שיוכל לכהן 

בתפקידו ללא טרדות.

שנה וחצי קודם הבחירות המוניציפאליות, 
ערך  פלוט  רונן  עילית  נצרת  עיריית  ראש 
בבני  ישראל  גדולי  בבתי  ביקורים  השבוע 
ברק, שנה לאחר שנבחר בתמיכתם לראשות 
המחלקה  מנהל  התלווה  לפלוט  העיר. 
מנחם  התורה'  'דגל  של  המוניציפאלית 

שפירא.
רונן  עם  הדוק  קשר  על  שמרו  החרדים 
פלוט עוד בהיותו מנכ"ל הכנסת, לאחר מכן 
שנערכו  בבחירות  תמיכתם  את  פלוט  קיבל 
בשל  שנגדעה  גפסו,  של  הקדנציה  באמצע 

חשדות נגדו.
ראש  מרן  אצל  היתר  בין  ביקר  פלוט 
הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מרן שר התורה 
ישיבת  ראש  מרן  ואצל  קנייבסקי  הגר"ח 
אדלשטיין.  גרשון  רבי  הגאון  פוניבז' 
ביציאתו מבית הגראי"ל אמר פלוט: "מאוד 
התרגשתי לראות את הרב והופתעתי מאוד 
מה  כל  קצר  שיח  לנו  היה  כזה  בגיל  שגם 
שמדובר על הר יונה ג' . זכות גדולה מאוד 
שום  לי  ואין  כזה  גדול  מהרב  ברכה  לקבל 

ספק שהיום הזה ייזכר לעד".

רסום
פ

אשון
ר
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הישג חרדי: ייצוג נפרד 
בבג"ץ המרכולים

בית המשפט פסק: תיאסר 
כניסת מוסלמים לארה"ב

היועץ המשפטי נוקט בפרשת המרכולים בדעה שאינה 
עולה בקנה אחד עם עמדת הנציגים החרדים  הפתרון: 

תקדים לפיו יתאפשר לשר הפנים להציג בפני בג"ץ 
עמדה נפרדת  התוצאה: תשובה משפטית עם שמונה 

נימוקים לטובת השארת הסטטוס קוו

ניצחון לטראמפ: בית המשפט העליון בארה"ב הודיע 
על ביטול צווי המניעה באיסור שהטיל טראמפ על 
כניסת מוסלמים לשערי המדינה  האיסור יחול על 

אזרחי שש מדינות

ארי קלמן

לצד ההישגים של הנציגות החרדית השבוע, 
בג"ץ  מאבק:  מתחולל  עדיין  אחד  בתחום 
המרכולים. השבוע רשם שר הפנים אריה דרעי 
חריג  באופן  שהוחלט  בכך  משמעותי  הישג 
לאפשר לו להציג את עמדת משרד הפנים בפני 
הבג״צ באופן נפרד ובצורה מלאה. זאת לאחר 
טענתו כי עמדת היועמ״ש בנושא היא חלקית 
בלבד ולא כוללת את שאר הנימוקים לסגירת 

המרכולים בת״א בשבת. 
מרתוני  דיון  התקיים  האחרון  חמישי  ביום 
בנושא זה, כאשר שר הפנים דרעי הדגיש כל 
העת, כי תשובת המדינה לבג״צ כפי שמוצגת 
עליו,  מקובלת  איננה  היועמ״ש  בעמדת 
זה  הליך  בנפרד.  עמדתו  את  להגיש  וברצונו 
הוא חריג מאד, כאשר על פי רוב רק היועמ״ש 

מוסמך להציג את עמדת המדינה בפני בג״צ. 
ואכן, ביום שני השבוע, הגיש משרד הפנים 
השבת  שמירת  בחשיבות  משפטית  תשובה 
פני  על  המשתרעת  בתשובה  ישראל.  במדינה 
כי  נימוקים,  שמונה  השר  מציג  עמודים,   15
חוק  כאילו  המוטעית,  הפרשנות  את  להפריך 
המעסיק  רק  על  חל  והמנוחה  העבודה  שעות 

ולא על העובד, וכך יהיה מותר להעסיק אינו 
יהודי בשבת. השר דרעי מוכיח מעל לכל ספק 
מבחינתו, כי הסעיף בא לאסור על עצם פתיחת 

והפעלת עסקים בשבת לצרכי מסחר.
"הסוגיה  דרעי:  כותב  הדברים  בסיכום 
אך  ועוצרת  נוגעת  אינה  הפרק  על  העומדת 
ורק לגבולות עירית תל אביב יפו ולחוק העזר 
בעלת  הינה  אלא  הדין,  פסק  ניתן  שבגינו 
השלכות רחבות היקף על כלל מדינת ישראל, 
שמירת  הציבורי,  במרחב  השבת  של  צביונה 
החברתיות  וזכויותיהם  החברה  לכידות  על 
ישראל  מדינת  ותושבי  אזרחי  של  סוציאליות 
האוכלוסיות  על  בדגש  אלו,  של  ויכולתם 
ביום  לשבות  זכותם  את  לממש  המוחלשות, 

השבת ולהיות עם בני משפחתם". 
כי  סבור  "הנני  דרעי:  השר  מסכם  כן  על 
חשיבותה  רקע  ועל  השבת  של  כבודה  נוכח 
של ההלכה שנפסקה והיותנו מדברים בהלכה 
הנוגעת ומשליכה באופן מהותי על צביונה של 
מדינת ישראל והינה בעלת משמעות ציבורית 
רחבה, הרי שיש לראות בנסיבות המקרה כמי 
מחייבות,  אף  כי  סבור  והנני  עילה  שמקימות 

קיום דיון נוסף בפני הרכב מורחב".

ברוך ברגמן

בית המשפט העליון בארצות הברית הודיע 
צו  סעיפי  רוב  את  מבטל  הוא  כי  השבוע 
המניעה – שמנע מצו המוסלמים של הנשיא 
טראמפ להיכנס לתוקף. "צו המוסלמים" של 

טראמפ, נועד למנוע – לפחות 
באופן זמני – את כניסתם של 
)סוריה,  מדינות  שש  אזרחי 
לוב  סודן,  איראן,  עיראק, 
רוב  בעלות  ותימן(  סומליה 
מחשש  לארה"ב,  מוסלמי 
הצו  התפרסם  מאז  לטרור. 
בכמה  משפט  בתי  הוציאו 
מניעה  צווי  בארה"ב  ערכאות 

נגד האיסור.
בית המשפט אישר לממשל 
יום  טראמפ לממש במשך 90 
את האיסור שהטיל על כניסת 

את  הפך  ובכך  המדינות,  שש  של  אזרחיהן 
ההחלטה שקיבל בית משפט בערכאה נמוכה 
יותר נגד המהלך. החלטת בית המשפט העליון 
מאחר  טראמפ,  עבור  גדול  לניצחון  נחשבת 
והניסיון ליישם את צו המוסלמים היה הקרב 
המשפטי הגדול ביותר של טראמפ מאז הגיע 

לכס הנשיאות.

נתן  המשפט  שבית  שהפשרה  חושש  "אני 
תומאס,  קלרנס  השופט  כתב  תעבוד",  לא 
אליטו  וסמואל  גורסאץ'  השופטים  עם  שיחד 
כל  הצו  של  מלא  יישום  בעד  הצביעו  ג'וניור 
"הפשרה  משפטי.  דיון  בעדו  מתנהל  עוד 
שייאלצו  בכירי הממשל  על  תכביד  רק  הזאת 
להכריע לגבי כל אדם שירצה 
לו  יש  אם  לארה"ב  להיכנס 
או  לאדם  קשרים  מספיק 
למוסד במדינה. היא תציף את 
מיותרים  בדיונים  המערכת 
שיצדיק  הקשר  טיב  מהו  על 
כניסה של אזרח כזה ועד כמה 
רק  נאמר  שמא  או  אמין  הוא 
מהשלכות  להימנע  בשביל 

הצו", הוסיף תומאס.
בשבוע שעבר אמר טראמפ 
בתוך  לתוקף  ייכנס  שהאיסור 
את  שיקבל  מהרגע  שעות   72
אישור בית המשפט. שופטי העליון הודיעו כי 
ישמעו את הערעורים בנושא באוקטובר. כמו 
חלק  לתוקף  להכניס  התיר  המשפט  בית  כן, 
מהאיסור של טראמפ על קליטת פליטים. הוא 
 120 למשך  האיסור  של  חלקי  יישום  יאפשר 

יום.

חבל להשתגע! 
השכרה לקבוצות 

עד 70 איש
פנצ'ר אחורי 

לאופניים 
חשמליים

מבצע 

ב-35&

סורוצקין 2 ב"ב

אצלנו תמצאו את 
הדגמים הטובים בעולם 

במחירים הכי נמוכים

הזמנות לסיטונאים בלבד נא לפנות: 058-645-6410

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583    בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  בנדנות  סנודים  כתרים לאירועים  תיקים

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

ארועים    תינוקות    ילדות    נשים    כתרים
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בין המזמינים חופשה במונטנגרו עד סוף יוני, 
תערך הגרלה על שבוע אירוח בהילטון הואה הין עם שינפלד. )ללא טיסות(

שינפלד! זה כל ההבדל.

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

יש תאילנד ויש תאילנד עם שינפלד!
www.shainfeld.com/clip65 צפו בסרטון ותבינו את ההבדל

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

האירוח
יחס אישי של מנהלי שינפלד ושירות 
מקצועי מחברה בעלת 30 שנה ניסיון

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד

צפו בסרטון ותבינו את ההבדל www.shainfeld.com/clip60תאריכים:  יולי / אוגוסט / ספטמבר

ישראל פרנס
12.7 פרשת פינחס

ישראל נחמן  תורג'מן
21.8 פרשת שופטים

ישי לפידות 
17.7 פרשת מטות-מסעי

יששכר הלמן 
3.7 פרשת בלק

צמד רעים 
28.8 פרשת כי תצא

אלי יפה 
14.8 פרשת ראה

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

היעד החם של החורף! 

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

 3.7
המטוס 

מלא

12.7 המטוס מלא 
נפתחה קבוצה נוספת 

ב-10.7

17.7 המטוס מלא 
נפתחה קבוצה נוספת 

ב-19.7

ההרשמה לאוגוסט 
בעיצומה. 

נפתחו תאריכים חדשים.
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סערת 'מתווה הכותל'

דרישה: להסיר את 
השלט ל'עזרת ישראל'

המאבק  הכותל',  'מתווה  הקפאת  אחרי 
להפעיל  הכותל  מרב  דרישה  כולל  הבא 
בכניסה  השילוט  את  ולהסיר  סמכותו  את 
ל'עזרת ישראל' מאחר והוא "גורם לחילול 
קדושת המקום"  לדברי מנסחי הבקשה, 

"השימוש במונח ההלכתי 'עזרת ישראל' נוגד את ההלכה 
ויש בו משום פגיעה קשה ברגשות המתפללים"  וגם: 

הרפורמים זעמו וביטלו פגישה עם ראש הממשלה

ארי קלמן

החרדים  הנציגים  ציינו  השבוע  בראשית 
ניצחון משמעותי בהקפאתו של מתווה הכותל 
שהעניק הכרה מסוימת לרפורמים, וכעת הם 
ממשיכים למאבק נוסף, סמלי במשמעותו – 
הסרת השלט שנתלה בכניסה לכותל הדרומי 
הגיע  עיתונות'  'קו  לידי  הרפורמי.  הכותל   –
מכתב שנשלח לרבנות הראשית, לשר הדתות 
הגר"ש  הקדושים  והמקומות  הכותל  ולרב 
את  להפעיל  מתבקשים  הם  בו  רבינוביץ', 

סמכויותיהם ולהסיר את השלט.
במכתב שנשלח בשם עמותת 'בצדק', נטען 
הכותל  למתחם  בכניסה  המוצב  בשלט  כי 
הרפורמי יש "משום חילול קדושתו של הכותל 
המערבי ופגיעה ברגשות המתפללים". נטען, 
והמונח  מאחר  ביטוי  לידי  באה  הפגיעה  כי 
'עזרת ישראל' הוא מונח בעל משמעות דתית, 
אשר השימוש בו, מחוץ להקשרם הנכון של 
קשה  פגיעה  לפגוע  כדי  בו  יש   – הדברים 

ברגשות המתפללים במקום. 
'עזרת  "המונח  כי  מסבירים  הכותבים 
המקדש  בית  בתוך  שטח  מתאר  ישראל', 
אשר עד אליו הורשו להיכנס ציבור רחב של 
יהודים, ולכן אנו סבורים כי השימוש במונח 
ההלכתי 'עזרת ישראל' לתיאור שטח הרחבה 
שבו  )שטח  המערבי  הכותל  של  הדרומית 
מתקיימים גם טקסים דתיים של רפורמים ו/
היהודית- למסורת  בניגוד  קונסרבטיביים  או 

הלכתית(, נוגד את ההלכה, מהווה חילול של 
קשה  פגיעה  משום  בו  ויש  הקדוש  המקום 

ברגשות המתפללים".
מבדיקת 'קו עיתונות' עולה, כי לרב הכותל 
לפעול  הסמכות  ישנה  רבינוביץ'  הגר"ש 
שע"פ  משום  השלט  הסרת  את  ולדרוש 
להציב  איסור  חל  הקדושים,  המקומות  חוק 
ל'קו  המקום.  על  הממונה  אישור  ללא  שלט 
עיתונות' נודע, כי גם ברבנות הראשית מגבים 
את הדרישה וכי מתכוונים שם לפנות בעצמם 
הכותל  ולרב  הדתות  לשר  הקרובים  בימים 

בבקשה לפעול בעניין. 

נתניהו נגד הרפורמים
)ראשון(,  השבוע  יותר  מוקדם  כאמור, 
הוחלט בישיבת הממשלה כי 'מתווה הכותל' 
יוקפא ולא יקודם, וכל בקשה לחדשו תחייב 
הברורה  המשמעות  נוספת.  ממשלה  החלטת 
הכותל  מתווה  של  דה-פקטו  ביטול  היא, 
שהוא,  כפי  הכותל  ברחבת  המצב  והשארת 
החרדיות  המפלגות  ראשי  שינוי.  כל  ללא 
המתווה,  ביטול  את  הדרך  מתחילת  דרשו 

והסכימו כעת להקפאתו כדי לא לאפשר מצב 
שייתן  מה  בנושא,  ממשלה  החלטת  אין  בו 
בנושא,  להכריע  לבג"צ  יותר  נרחב  פתח 

באופן הנוגד לחלוטין את קדושת הכותל. 
עמדת  את  כאמור  קיבל  הממשלה  ראש 
שמירת  על  החרדיות  המפלגות  ראשי 
הממשלה  הכותל.  ברחבת  הסטטוס-קוו 
יקודם,  לא  הכותל  שמתווה  כך  על  הצביעה 
ממשלה  החלטת  יחייב  במקום  שינוי  וכל 
חדשה. השרים שטייניץ וליברמן הצביעו נגד. 
החרדיות  המפלגות  ראשי  נמנעים.  היו  לא 
ברכו על ההחלטה ואמרו כי היא משקפת את 
קדושת  על  העם, המעוניין לשמור  רוב  רצון 

הכותל ומעמדו, כפי שהיה מימים ימימה.
לתנועות  כואבת  מכה  מהווה  ההחלטה 
ניהלו  אשר  והקונסרבטיבים  הרפורמים 
בשנים האחרונות מאבק מר לקדם את תכניתם 
בחלקו.  ולפחות  בכותל  שליטה  להשגת 
ידידיו  בהם  אלו,  בימים  דווקא  זאת,  למרות 
היהודיות  הפדרציות  ראשי  הימים,  משכבר 
בארצות הברית, אנשי היהדות הפלורליסטית 
מצפון אמריקה, נמצאים כאן בישראל – בחר 

נתניהו לקבל את ההחלטה המשמעותית.
אלו  ארגונים  ששחררו  הנזעמות  התגובות 
הממשלה  בישיבת  ההחלטה  העברת  עם 
הממשלה  ראש  אם  שספק  אלא  צפויות,  היו 
כעת  שמפגינים  הפגיעה  עוצמת  את  העריך 
אותם ארגונים, שספגו באותה ישיבת ממשלה 
חוק  את  וגם  הכותל  מתווה  ביטול  את  גם 
אפה  כנשמת  המוגדרים  חוקים  שני  הגיור, 
של היהדות הלא אורתודוכסית, המהווה רוב 

מוחלט בקרב יהדות ארצות הברית.
הסוכנות  של  הנאמנים  'חבר  אגודת 
על  ההחלטה  בעקבות  הודיעה  היהודית' 
עם  להתקיים  שתוכננה  ערב  ארוחת  ביטול 
של  הנאמנים  'חבר  בכנסת.  הממשלה  ראש 
את  הקובע  המרכזי  הגוף  הוא  הסוכנות' 
חברים  זה  בגוף  כאשר  הסוכנות,  מדיניות 
נציגי כלל הקהילות היהודיות ברחבי ארצות 
יהודיים  ארגונים  של  נציגיהם  וכן  הברית 

שונים ברחבי העולם.
הודיעו ראשי התנועה הרפורמית  במקביל 
בארץ ובעולם השוהים בימים אלו בישראל, 
ראש  עם  הפגישה  את  מבטלים  הם  כי 
ביום  להתקיים  אמורה  שהייתה  הממשלה 
נשיא  ג'ייקובס,  ריק  לדברי  הקרוב.  חמישי 
וחבר  אמריקה  בצפון  הרפורמית  התנועה 
נוכל  "לא  הסוכנות,  של  הנאמנים  בחבר 
לא  כלום  כאילו  הפגישות  בשגרת  להמשיך 
קרה. ביטול מתווה הכותל והעברת חוק הגיור 
הם שיאו של משבר חריף בין ממשלת ישראל 
שעכשיו  מרגישים  אנחנו  התפוצות.  ויהדות 

אין על מה לדבר עם ראש הממשלה".

פרסום
ראשון

למפלגות  נכנעה  ישראל  "ממשלת 
היהודיות  הקהילות  את  והותירה  החרדיות 
כדבר  היה  לא  נדהמות.  העולם  ברחבי 
המסיתה  ההודעה  הזה,  הדבר  את  הזה", 
הזו, פרסם מנכ"ל התנועה המסורתית יזהר 
המסורתית  התנועה  יודע,  שלא  למי  הס, 
היא כינוי מכובס לארגון הגג של הקהילות 

הקונסרבטיביות בישראל.
שעד  לפיד,  יאיר  גם  הצטרף  לחגיגה 
החרדים  עם  סולחה  אחר  גישש  מכבר  לא 
הקרוב,  בעתיד  מלהשיגה  נואש  וכנראה 
"ראש הממשלה ביטל אתמול, מסיבות של 
שרידות פוליטית, את החשוב בתאריו: הוא 
כבר לא ראש הממשלה של כל העם היהודי. 
העסקנים  של  הבובות  ממשלת  ראש  הוא 
החרדים", תקף, וגם נימק: "רוב מכריע של 
כניסה  איסור  אתמול  קיבלו  העולם  יהדות 
אנחנו  ליהודים.  ביותר  הקדוש  למקום 
מגרשים יהודים מהכותל. מה קרה לאחדות 
מגרש  לא  ליהודי  קרה  מה  ישראל?  עם 

יהודי?"
ובכן, ראשית נשגר מכאן צפירת ארגעה 
להס וללפיד, הכול על מכונו עומד כמימים 
העולם'  ברחבי  מ'הקהילות  יהודי  ימימה, 
עם  המערבי  לכותל  להגיע  נפשו  שחשקה 
רחבה  באותה  זאת  לעשות  יוכל  רעייתו, 
המכונה גם הכותל הדרומי, או המרפסת של 
בכניסה  ימין  בצד  הקטנה  הפניה  או  בנט, 
כלל  בדרך  ריקה  ופלא,  שהפלא  לכותל, 

מאדם ומ'קהילות יהודיות ברחבי העולם'.
המערבי,  מהכותל  איש  מרחיק  לא  איש 
שום דבר לא השתנה, מה שהיה הוא שיהיה.

על  הסיפור  כל  הנה  קרה?  זאת  בכל  מה 
רגל אחת, ומבלי להלאות את הקורא הנבון 
בהחלטת  הכותל:  מתווה  ברכיבי  שוב 
הרפורמים  קיבלו  המקורית,  הממשלה 
פקטו  דה  רשמית  הכרה  והקונסרבטיבים 
לגיטימי  יהודי  כזרם  ישראל  ממדינת 
נתח  לתת לשליטתו  יש  ואשר  ובעל מעמד 
זה  בו  התאפשרה  שכבר  נתח  מהכותל, 
מכבר תפילה שלא לפי כללי ההלכה. הישג 
בלתי מבוטל בהתחשב בכך שבכל 69 שנות 

קיומה של המדינה טרם זכו לו.
בהחלטת הממשלה מהשבוע על הקפאת 

המתווה, בעצם נשמר הסטטוס קוו שמעוגן 
גם בהסכם קואליציוני, חומות היהדות לא 
נפרצו, לפחות לא באופן רשמי. שום שינוי 
של ממש או השפעה מציאותית אין כאן, רק 
חוזרת  ישראל  שממשלת  עקרונית  אמירה 

בה מההכרה הפזיזה שהעניקה לרפורמים.
שלהם,  את  עושים  ולפיד  הס  נכון,  אז 
שליטה  להשיג  רצונו  מתוקף  הראשון 
במתחם הקדוש והשני מתוקף רצונו להשיג 
יותר כיסאות וגם שליטה במתחם אחר לא 
הרחק משם, בקריית הממשלה, ועדיין, רצוי 
להם להיצמד לעובדות בטרם יפיצו הסתה 

ופילוג בעם.
ההסתה  למעגל  שהצטרפותו  מי  אבל 
ישראל  יו"ר  הוא  מכל  יותר  מכעיסה 
"ישראל  כי  שהצהיר  ליברמן,  איווט  ביתנו 
הופכת למדינת הלכה". אולי כדאי להזכיר 
שהוקמה  בממשלה  יושב  שהוא  לליברמן 
על בסיס הסכם קואליציוני חתום, בו ישנה 
החרדיות  למפלגות  הליכוד  של  התחייבות 
שהובהר,  וכפי  קוו,  בסטטוס  לפגוע  שלא 
סטטוס קוו זה כולל גם שימור המצב הקיים 
- בו הזרמים הזרים ליהדות אינם מקבלים 

הכרה רשמית. 
קולות  לקושש  לנסות  מעז  הוא  איך 
'הכניעה  על  קולנית  מתקפה  באמצעות 
את  לחמם  להמשיך  בבד  ובד  לחרדים' 
אותם  מכוח  לו  שניתן  הביטחון  שר  כס 
יעזוב  נא,  יתכבד  החרדים?  עם  סיכומים 
באופוזיציה,  ללפיד  ויצטרף  הממשלה  את 
'הכה  יוכל להתקוטט עמו על משבצת  שם 

בחרדים והשג מנדטים'.
לסיום, נדמה כי גם החגיגות של נציגינו 
הנאמנים בכנסת מוגזמות, משלוש סיבות: 
לחינם.  השנאה  גל  את  מזינות  הן  האחת, 
שלכם  בפשלה  מדובר  הכול  בסך  השנייה, 
האותיות  את  קוראים  הייתם  לו  שתוקנה, 
את  ומטרפדים  הראשון  בסיבוב  הקטנות 
לא  מלכתחילה  הזעקה  בחיתוליו,  המתווה 
הדברים  עדיין  והשלישית,  קמה.  הייתה 
וזה  בג"ץ,  מבחן  בפני  ועומדים  תלויים 
את  לשמר  מקפיד  הצער,  למרבה  האחרון, 
מקבל  ו'אינו  בזמנו,  לפיד  יאיר  של  דבריו 

הוראות' מגפני, ליצמן או דרעי.

פייק שנאה
אבי גרינצייג / על סדר היום

פרשת 'מתווה הכותל' והזעקה האנטי חרדית 
בעקבותיו הם דוגמה מצוינת לגל הסתה חסר 
  בסיס עובדתי, הנשען על תעמולה ריקנית

וגם: שלוש סיבות לצמצום החגיגות 
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"אל תדחה למחר את מה שניתן לעשות היום" אומר הפתגם, 
החופשות  כשכל  הקיץ.  חופשת  לגבי  שבעתיים  הדבר  ונכון 
הטובות מתמלאות מהר, מומלץ להקדים ולהירשם. אחרת גם 

אתם עלולים להישאר הקיץ בארץ.

עדיין לא סגרתם 
חופשה לקיץ ?

אין  הקיץ  לחופשת  מגיע  "כשזה 
המקומות  כי  להסס,  או  להתמהמה  זמן 
כמו  ממש  נחטפים  הטובות  בחופשות 
לנו  מספרים  כך  טריות."  לחמניות 
במשרדי חברת שינפלד תיירות, המוציאים 
פודגוריצה  הילטון  למלון  חופשה  הקיץ 
המוקדים  את  "תיגברנו  במונטנגרו. 
כדי  האחרונים  בשבועות  הטלפוניים 
ושמחנו  הביקוש,  בכמות  שנצליח לעמוד 
לטעם  בדיוק  קלענו  השנה  שגם  לגלות 
של המטייל הישראלי. הפתענו הקיץ עם 
שרוב  ביותר  המבוקש  למקום  חדש  יעד 
התיירים עדיין לא זכו להכיר - מונטנגרו!"

מעדיפים לא להתפשר על האיכות 
של  בקטע  היו  הישראלים  רוב  "פעם 
ההנאה  חשבון  על  בא  זה  אם  גם  לחסוך, 
הקהל  השנים  עם  לשמחתנו  שלהם. 
אין  שלשמחה  והבין  התבגר  המקומי 
וללכת  יותר  קצת  להשקיע  וטוב  מחיר, 
כמו  על חופשה בטוחה עם חברה אמינה 
עם  הפכו  תיירות  שינפלד  שינפלד." 
נרדף  לשם  דיוק,  ליתר  שנים   30 השנים, 
את  ומקצועיות.  שירות  יושר,  לאמינות, 
מנהלי החברה תוכלו למצוא בשטח המלון 
או במסלולי הטיולים לאורך כל החופשה, 
שאלה  לכל  וקשובים  ללקוחות  צמודים 
או בקשה. הקיץ הם ילוו את לקוחותיהם 
הבירה  עיר  בפודגוריצה,  הילטון  למלון 
של מונטנגרו. מלון יוקרתי שנמצא במרכז 
מול  גדולים,  פארקים  שלושה  בין  העיר 
פארק כייפי לבילוי עם הילדים וליד פארק 
והרפתקאות.  חבלים  מסלול  עם  נוסף 
בשטח המלון ימצאו האורחים בית כנסת 
מפואר, ספא עם מגוון טיפולים ומסאז'ים, 
חדר כושר מאובזר היטב, לובי נעים וגדול, 
אוכל  וחדרי  יפהפיים  וחדרים  סוויטות 
הכל  האוכל?  בחדרי  יחכה  מה  ענקיים. 
שיכינו  טעמים  של  חגיגה  יותר!  והרבה 
צוות השפים של שינפלד שתכלול בשרים, 
קינוחים  תוספות,  סלטים,  מרקים,  דגים, 
ועוגות. בין הארוחות יהיה פתוח הטרקלין 
ושתיה  מעדנים  מיני  בו  שיוגשו  האירי 
בוקר  ארוחות  כוללת  חופשית.  החופשה 
פנסיון  ובשבת  כשר  גלאט  מלאות  וערב 
"הלקוחות  מיוחד.  רבא  קידושא  עם  מלא 
ותמיד אומרים  גדלים משנה לשנה  שלנו 
אותו דבר - שעל תנאים כאלו של לוקסוס 
לשלם,  הם שמחים  המלך  כיד  אירוח  עם 
ולא להתפשר על האיכות, וכך הם בטוחים 
המוצלחת  החופשה  את  מקבלים  שהם 

ביותר, נקודה".
מקדימים להירשם וממלאים טיסות

משובח,  ואוכל  מעולה  מלון  מלבד 
במונטנגרו  הקיץ  בחופשת  מקבלים 
הראשונה  מהשורה  אמנים  של  סדרה 

בתאריכים  הקיץ  לאורך  שיופיעו 
פישר  דודו  יהיו  האמנים  בין  נבחרים. 
יששכר  רעים,  צמד  לפידות,  ישי  הגדול, 
פרנס,  ישראל  בשווייץ,  מבאזל  הלמן 
יפה.  אלי  ומאסטרו  שוורץ,  יוסי   החזן 
באפשרויות  מאד  עשירה  גם  החופשה 
טיול – אם זה בעיר הבירה של מונטנגרו 
פארק  הצפוני  באזור  פודגוריצה, 
קניון  ז'בליאק,  העיירה  הדורמיטור, 
העיר  בודווה,  של  הריביירה  טארה, 
הרצגנובי,  ספא  עיירת  קוטור,  העתיקה 
שקאדר  אגם  צייטיניה,  הישנה  הבירה 
ביוגראדסקה  פארק  אלבניה,  גבול  על 
בקרואטיה  ליפה,  הנטיפים  ומערת 
דוברובניק ועיירת החוף קבטאט. משפחות 
ממגוון  יהנו  אתגרי  ספורט  וחובבי 
לב,  לאמיצי  אומגה  וטיולים,  אפשרויות 
פארקי  ג'יפים,  סוסים,  טרקטורונים, 
ועוד.  יאהבו,  מאד  שילדים   הרפתקאות 
במיוחד  נלהבים  שהישראלים  "גילינו 
רוב  מונטנגרו.  של  הקסם  את  לגלות 
טרם  אך  המקום  על  שמעו  האנשים 
מוקד  על  הסתערות  ויש  בו,  לבקר  זכו 
במשרדי  מדווחים  שלנו."  ההזמנות 
"השילוב  רצון.  בשביעות  שינפלד 
מאחד  הוא  כי  דופן  יוצא  השנה  שיצרנו 
ספורט  גם  חדשים,  לאתרים  טיולים  גם 
מלון  גם  למשפחות,  ומסלולים  אתגרי 
עטפנו  הכל  ואת  באירופה,  מהמפוארים 
 – תיירות  באריזה המושקעת של שינפלד 
עם האוכל ברמה והאירוח הקפדני באווירה 
יהודית שמחה." בזמן כתיבת הכתבה כבר 
 ,3.7 בתאריכים  מטוסים  שלושה  מלאים 
12.7 ו-17.7 ושינפלד פתחו טיסות נוספות 
ו-19.7   10.7 בתאריכים  הביקוש  לאור 
ולשריין  להזדרז  חשוב  זאת  עם  יחד  אך 
המקומות  וגם  מאחר  היום,  עוד  מקום 
במהירות.  אוזלים  החדשות   בטיסות 
ניתן  מקום  והזמנת  נוספים  לפרטים 
-03 החברה בטלפון   למשרדי  להתקשר 
www. 6189999 או דרך אתר האינטרנט

shainfeld.com



בני ברק ד' בתמוז תשע"ז 123228/6/17

נשיא ה'מועצת' לגראי"ל: 
"מתפלל עליכם יום יום"

הניהול הכושל בכותל 
מגיע לכנסת

נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן הגיע לביקור 
בבית מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן  גדולי הדור 
שוחחו בדברי תורה וציינו את אחדות השורות של הנציגים 

החרדים שמובילה להצלחה במאבקים על עיקרי הדת 

בעקבות סדרת כתבות בהן העלה 'השבוע 
בירושלים' את מצוקת הנוסעים בתחבורה 

ציבורית לכותל המערבי, יוזם חה"כ הרב מיכאל 
מלכיאלי דיון בהול במליאת הכנסת  "מצב בלתי 

נסבל של אוטובוסים שנראים כמכלאות אנושיות"

אבי רבינא

התרגשות רבה נרשמה השבוע )שני( כאשר 
נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה 
מרן  עם  להיוועד  הגיע  כהן,  שלום  חכם 
איש  חזון  שברחוב  בביתו  שטיינמן  הגראי״ל 

בבני ברק. 
בדברי  ארוכות  דקות  שוחחו  הדור  גדולי 
נשיא המועצת מרן הגר״ש כהן  תורה, כאשר 
הביא את דברי ה׳חתם סופר׳ שהקב״ה משאיר 
את  שסיימו  לאחר  גם  שבדור  הצדיקים  את 
תפקידם בעולם הזה, משום שהדור זקוק להם. 
״אני מתפלל עליכם יום יום״, אמר מרן הגר״ש 

למרן הגראי״ל, שהגיב: ״תבורכו״. 
באריכות  הדור  מנהיגי  שוחחו  בהמשך 
והזכירו  הפרק  על  העומדים  השעה  בענייני 
הכותל  מתווה  הקפאת  נושא  את  היתר  בין 
משתי  שהנציגים  כך  על  ודיברו  הגיור,  וחוק 
במאבקים  יחד  פועלים  החרדיות  המפלגות 

משותפים למען כלל ישראל. 
״מאז  כי  לגראי״ל  אמר  המועצת  נשיא 
הצלחה  רואים  אנו  הזו  הקדנציה  תחילת 
גדולה וסיעתא דשמיא מיוחדת בכל העניינים, 

שלכם  והנציגים  שלנו  שהנציגים  משום 
עובדים יחד ובשיתוף פעולה כאיש אחד בלב 
״ככל  כי  הגראי״ל השיב לחכם שלום  אחד״. 
יותר  ההשפעה  כך  לשמה,  יותר  שמתכוונים 

גדולה״. 
ידידות  שוררת  הדור  גדולי  בין  כי  יצוין, 
גלויה  וחיבה  רבות  שנים  במשך  עמוקה 
שהורגשה היטב בעת הביקור המיוחד שארך 
דקות ארוכות, כשבסיומו ביקש מרן הגראי״ל 
להודות למרן הגר״ש על שהטריח עצמו לבא 
כהן  בברכת  בירכו  המועצת  ונשיא  לבקרו, 
ישראל  כלל  את  ולהנהיג  להמשיך  שיזכה 

בבריאות גופא ונהורא מעליא.

מאת: ארי קלמן וישראל פריי

בעקבות סדרת כתבות העומק בהן 'השבוע 
בירושלים' מבית 'קו עיתונות' העלה על סדר 
היום את מצוקת הנוסעים בתחבורה הציבורית 
מיכאל  הרב  חה"כ  יוזם  המערבי,  לכותל 
הכנסת  במליאת  מהיר  דיון  )ש"ס(  מלכיאלי 
בנושא. במכתב ליו"ר הכנסת אדלשטיין הוא 
מעלה את עיקרי הטענות, לקראת דיון בפרטי 

הסוגיה המעיקה.
'השבוע  יצא  האחרונים,  בשבועות 
האוטובוס  קווי  מצב  את  לבדוק  בירושלים' 
ממצאים  והעלה  וחזור,  לכותל  מהשכונות 
מטרידים. הפרסום פתח זרם פניות של נוסעים, 
ועדויות רבות על סבל מתמשך, זלזול מחפיר 

וטענות למחדלים חמורים.
בין הטענות: אי עמידה בזמני הגעה לתחנות, 
עיקר  ודילוגים.  חיסורים  נמוכה,  תדירות 
מהכותל,  חזור  לאוטובוסים  הופנו  הטענות 
ממושכות,  להמתין  המתפללים  נאלצים  להם 
להיטלטל בחוסר וודאות בין התחנות, ובסופו 
של דבר, להירמס באוטובוסים צפופים, בניגוד 
ביטחוניים  בטיחותיים,  סיכונים  ותוך  לחוק 

ובעיות צניעות.
כל  התנער  לאחראים,  הפניות  במסגרת 
לרעהו.  האשמה  את  והטיל  מאחריות  גוף 
 – הקו  מרווחי  העיקרית  הנהנית   – 'אגד'  כך 

בכירים  גורמים  האזור,  קשיי  את  מאשימה 
מאשימה  אצבע  מפנים  התחבורה  במשרד 
למשטרה, שבתורה מחזירה את הכדור למשרד 

התחבורה, והנוסעים נשארים לסבול.
ח"כ  יוזם  המצוקה,  בעקבות  כאמור, 
אחת  להביא  מנת  על  בכנסת,  דיון  מלכיאלי 
"מבדיקת  הנוסעים.  עבור  לפתרון  ולתמיד 
המערבי  לכותל  הציבורית  התחבורה  נושא 
עגומה  עולה תמונת מצב  בית מקדשנו  שריד 
של עוול כלפי הנוסעים, סבל מתמשך, וזלזול 

משווע", כתב מלכיאלי לאדלשטיין.
 1 קווי  התלונות  "במוקד  מוסיף:  מלכיאלי 
לחוסר  עובר  הלקויה,  מתדירותם  החל  ו-3, 
וכלה  המיועדים.  היציאות  בזמני  בסיסי  ידע 
בשוועת הממתינים לנסיעה מהכותל המערבי 
של  בקטסטרופה  מדובר  שם  העיר,  לכיוון 
זמנים  ממתינים  וטף  נשים  קשישים  ממש. 
אוטובוסים  מגיעים  וכשכבר  ארוכים, 
לחוק,  מנוגד  הדבר  המונית,  ההתנפלות 
חמור,  וביטחוני  בטיחותי  מפגע  ומהווה 

ורמיסת שארית של כבוד אנושי".
לסיום, הוא מתייחס גם ליתמות הכישלון: 
"המצב הבלתי נסבל של אוטובוסים שנראים 
עם  האלקטרוני  השילוט  אנושיות,  כמכלאות 
האחריות  וזריקת  עובד,  שלא  הנסיעות  זמני 

מגוף אחד לשני מצריכים חשיבה מחודשת".

בעקבות 

תחקיר 

'קו עיתונות'

₪27.90

₪45.90

₪45.90

  ₪79.90

  ₪29.90   ₪55

  ₪4.50  ₪12

  ₪13  ₪20

  ₪17   ₪12

  ₪6

  ₪11   ₪11

  ₪9

  ₪7

  ₪11

  ₪35

  ₪7.50

  ₪9.50

  ₪3.50  ₪7.50

  ₪69.90

₪55.90₪45.90

₪25.90

₪62.90₪100

₪110

3ק"ג  ב-

3ק"ג  ב-

לק"ג

לק"ג לק"ג

מחיר ל-
100 גר'

מחיר ל-
100 גר'

מחיר ל-
100 גר'

מחיר ל-
150 גר'

מחיר ל-
180 גר'

מחיר ל-
180 גר'

מחיר ל-
פס

מחיר ל-
180 גר'

מחיר ל-
180 גר'

מחיר ל-
100 גר'

מחיר ל-
100 גר'

מחיר ל-
100 גר'

מחיר ל-
500 גר'

מחיר ל-
100 גר'

מחיר ל-
100 גר'

מחיר ל-
100 גר'

מחיר ל-
100 גר'

לק"ג

מבצעים לשבועיים בלבד!! 28/6-13/7 | ד'-י"ט בתמוז

מרלוזה 
ארגנטינאית

דניס טרי 
גדול/ענק

מנות נסיכת הנילוס 
עבות במיוחד

פלמידה מעושנת 
(מקרל)

נקניק נילוס 
בנגיעות סלומון

פלמידה בשמן

הרינג מלוח שלם

חדש! יום ו' פתוח: ב"ב רח' נויפלד 15, להזמנות: 03-5703383
8:30-12:00

*דגים טריים בהזמנה מראש בלבד!  *המחירים יכולים להשתנות בכל עת *ט.ל.ח

המחירים כוללים ניקוי, חיתוך וטחינה! שירות הזמנות ומשלוחים עד בית הלקוח מספקים סחורה למוסדות

סטייק סלומון
נורבגי קפוא

בורי גדול/ענק

מנות סלומון 
נורבגי קפוא

סלומון מעושן

טונה מעושנת

פילה הרינג
לבן/אדום/כבוש

שבבי סלומון 
מעושן מלוח

טרי

קפוא

מעושן

סטייק הליבוט
ללא עור

קרפיון טרי

פילה סלומון 
נורבגי קפוא

סלומון אפוי 
בתבלינים

נתחי טונה בשמן

פילה מעדן
לבן/אדום עם בצל

פילה מטיאס אמיתי
(שמלץ) 

סטייק טונה קפוא

קרפיון טחון טרי
ללא עור ועצם, 100% דג

סול הולנדי קפוא

מקרוסקה
(פילה מקרל)

פורל ים מעושן

מעדן פילה מטיאס
(שמלץ) עם בצל

מקרל עישון חם 
פיקלינג

אמנון שלם 
גדול/ענק טרי

סלומון נורבגי טרי 
ללא עור ועצם, 

כולל חיתוך, 
ניקוי ופילוט



רח' שלמה המלך 31, בני- ברק

03-6-777-200

אולמי יד עזרה לשעבר

מבצעים מיוחדים
לחודש אלול

התחדשנו!
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רק ב-        קונים משקפיים בחינם!לא צריך להתאמץ לחפש תירוץ.

קמתי הבוקר
עם רצון להתחדש

 אז קניתי משקפיים

בחינם
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וכללי  בהוראות  ת"ח  להכשיר  ההכשרה  תכנית  מטרות 
הפסיקה, ובפרקטיקה מעשית בפסיקת הלכה למעשה

במרכז הרפואי בקרית ויז'ניץ 
רפואה  שירותי  ניתנים 
מומחים  ורפואת  ראשונית 
במרפאה:  חדש  שירות   
ערב  מידי  ילדים  רפואת 

בשעות 16:30-22:00

סיור מאלף למשתלמות קורס 
במסגרת  המוסר  תנועת  על 
על  יעקב'  בית   - המורה  'בית 

שם הרב שצ'רנסקי

ביום העיון השתתפו שר הבריאות, ראש עיריית בית שמש, 
מנכ"ל מכבי, יו"ר ומנכ"ל אסותא, עשרות נציגי אירגוני רפואה 

ויועצים רפואיים, ומנהלים בכירים במכבי שירותי בריאות

כחלק ממערך 
השדרוג ייפתח 
במרכז הרפואי 

בית מרקחת 
החלו הלימודים ב'שערי הלכה ומשפט'מרווח ומתקדם  

אלי כהן

קבוצת אברכים כלל חסידי התגבשה בימים 
'שערי  ההוראה  בבית  ללמוד  והחלה  אלו 
ומורי  צדק  מורי  המכשיר  ומשפט'  הלכה 

הוראה פוסקי הלכה למעשה.
אצל  ונבחנו  ויו"ד  או"ח  האברכים שלמדו 
ההוראה  בבית  מתקבצים  הפוסקים  גדולי 
הוראה,  וכללי  פסיקה  כללי  ללמוד  בכדי 
לצד  למעשה.  הלכה  בהוראה  פרקטיקה  וכן 
ההוראה  בבית  שימוש  האברכים  עושים  זאת 

בפסיקת הלכה.

נותן  ומשפט'  הלכה  'שערי  ההוראה  בית 
ולבית  יום  מדי  הרחב  לציבור  הלכתי  מענה 
ההוראה מגיעות סוגיות ושאלות בכל תחומי 
הלכתי  ידע  בעלי  ההוראה  בית  רבני  השו"ע. 
גם  הלכתי,  במענה  מעשי  וניסיון  היקף  רחב 

בסוגיות סבוכות הדורשות מיומנות רבה. 
התלמידים  וההסמכה  ההכשרה  לאחר 
בפועל  ומכהנים  המו"צים  לאיגוד  מצטרפים 
מענה  נותן  ההוראה  בית  ההוראה.  בבית 
לכ- ביממה  שעות   24 במשך  טלפוני  הלכתי 

10,000 פונים בכל חודש. כיום מכהנים בבית 
ההוראה 46 מו"צים.

מסע המורות בעקבות סלבודקה

יום עיון מקצועי למתאמי 
קשרי הקהילה של 'מכבי' 

'לאומית' בקריית הרצוג 
מחדש את פניו

התרחבות במרפאת מאוחדת בקרית ויז'ניץ

הילה פלאח

תנועת   - במוסר  'החזק  הקורס  משתלמות 
בית   - המורה  ב'בית  ומסריה'  אישיה  המוסר 
יעקב' זכו לסיור ייחודי שנערך בשבוע שעבר 
בירושלים. הסיור בהדרכתו ובארגונו של הרב 
שמואל',  'דרכי  ישיבת  מראשי  שיש,  יעקב 

העומד בראש הקורס המיוחד.
הועשרו  לסיור,  שקדמו  המפגשים  במהלך 
המשתתפות בידע רב על הרקע להקמת תנועת 
המוסר, על האישים גדולי עולם  שעמדו ביסוד 
הבדלים  על  ובהתרחבותה,  המוסר"  "תנועת 
ועוד  נובהרדוק  קלם,  כמו  שונות  שיטות  בין 
ואורחות  המוסר  עקרונות  של  שילובם  ועל 

התנועה בעולם הישיבות.
לנושא  בירושלים  הסיור  הוקדש  כעת 
בביקור  נפתח  הסיור  סלבודקה'.  'בעקבות 

"נתיב  כולל  כץ, ראש  יעקב  רבי  בבית הגאון 
אריה" בירושלים, בנו של הרב דב כץ זצ''ל, 
מהתלמידים הקרובים של הסבא מסלבודקה. 

בית  לשכונת  המשתתפות  המשיכו  משם 
ישראל, שם התקבלו ע''י הרבנית לאה פינקל 
שנים  עמד  זצ''ל  הגרנ"צ  שבעלה  תחי', 
בראשות ישיבת מיר, ואף היא עצמה נינה של 
הסבא מסלבודקה זצ''ל, ובהמשך הגיעו לבית 
הרבנית שולמית אזרחי תחי' בשכונת בית וגן, 
בת המשגיח הנודע של סלבודקה הגר"מ חדש 

זצ"ל. 
עז על  הייחודיים הטביעו חותם  הביקורים 
תודתן  הביעו  יום  של  בסיומו  המשתתפות. 
שיוזמת  יעקב",  בית  המורה-  "בית  להנהלת 
פנימי  חיבור  עם  מרוממות,  חוויות  בעבורן 

עמוק אל התכנים.

הילה פלאח

חמישי  ביום  ערכה  בריאות  שירותי  מכבי 
קשרי  מתאמי  לעשרות  עיון  יום  האחרון 
החרדיים  הריכוזים  בכל  מכבי  של  הקהילה 
בתל  'אסותא'  החולים  בבית  הארץ,  ברחבי 
אביב והוא עסק בסוגיות המרכזיות העומדות 
הקהילה,  קשרי  מתאמי  של  יומם  סדר  על 
של  החדש  החולים  בית  ובראשונה  ובראש 

'אסותא' שנפתח בימים אלו באשדוד.
ביום העיון השתתפו עשרות מתאמי קשרי 
הרפואה,  אירגוני  נציגי  מכבי,  של  הקהילה 
יעקב  הרב  הבריאות  שר  בהם  ציבור  אישי 
משה  הרב  שמש  בית  עיריית  ראש  ליצמן, 
רן  מכבי  מנכ"ל  בהם  מכבי  ובכירי  אבוטבול 
סער, חבר הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג, 
יו"ר אסותא פרופ' שוקי שמר, מנכ"ל אסותא 
ושיווק  שירות  אגף  ראש  שמיס,  ארי  פרופ' 
פרופ'  אסותא  אתרי  מנהל  כהן,  טוני  במכבי 
חיים  הרב  אסותא  החולים  בית  רב  וייס,  יוסי 
החרדי  למגזר  השיווק  מנהל  פלדמן,  יצחק 

הרב משה שלזינגר ועוד.
את  שיבח  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 

של  הקהילה  קשרי  מתאמי  של  פעילותם 
מכבי, והבהיר כי "מערכת הבריאות הציבורית 
של  כמו  בשירות  להתגאות  צריכה  בישראל 

'מכבי' ו'אסותא'". 
במהלך הכנס פרס יו"ר אסותא, פרופ' שוקי 
שמר, את ההיסטוריה של המרכזים הרפואיים. 
מנכ"ל מכבי, מר רן סער, דיבר אודות החיבור 
שמש  בית  עיריית  ראש  ומכבי.  אסותא  שבין 
הרבה  עזרתו  על  ליצמן  לשר  תשורה  העניק 

בכל הקשור לצרכי תושבי העיר בית שמש.
עוד נשאו דברים: ראש אגף שירות ושיווק 
פרופ'  אסותא  מנכ"ל  כהן,  טוני  הגב'  במכבי 
ארי שמיס, הרופא המנהלי של אסותא פרופ' 
חיים ביטרמן, ומ"מ ראש אגף שיווק אסותא 

מרכזים רפואיים אורלי בסן. 
מנהל השיווק של מכבי למגזר החרדי הרב 
משה שלזינגר שהנחה את האירוע הודה לכל 
כלים  קיבלו  המתאמים  כי  וציין  המשתתפים, 
כלל  לרווחת  המבורכת  בעשייתם  להמשיך 
חברי מכבי, כשהדגש, כאמור, הושם על בית 
החולים החדש של 'אסותא' אשדוד מקבוצת 
ציבור  כלל  למען  אלו  בימים  שנחנך  מכבי 

תושבי העיר.

הילה פלאח

התפתחות נוספת בבני ברק לטובות לקוחות 
ההצלחות  לאור  בריאות".  שירותי  "לאומית 
חרדיות,  משפחות  אלפי  בהתווספות  הרבות 
מרחיבה "לאומית" את המרכזים המשודרגים 
ומתקדמים  חדשים  סקירה  מכשירי  הכוללים 
ובימים אלו עורכת שיפוץ מקיף וכולל במרכז 
הרפואי בקרית הרצוג בו יורחבו חדרי הרפואה 
ומתן השירותים המקצועיים וכן ייפתח במקום 

לראשונה בית מרקחת מרווח ומתקדם. 
פתיחת המרכז הרפואי החדש בקרית הרצוג 
בני  העיר  לתושבי  ביותר  חשוב  אירוע  הינו 
ברק שכן מעתה יוכלו תושבי השכונה ליהנות 

משירות מלא קרוב לבית. 
הכרת  להביע  ביקשו  הרצוג  קריית  תושבי 

הטוב להנהלת "לאומית" על הטיפול המסור 
הנעשית  הרבה  וההשקעה  ללקוחות  שמוענק 
בימים אלו. "התמסרות הצוות למען הלקוחות 
המרכז  של  הבולטים  ההיכר  מסימני  הוא 
מכירים  כאן  כולם  'לאומית'.  של  הרפואי 
ומעריכים את זה היטב – וזאת לצד המקצועיות 
נציגי הלקוחות במכתב  כתבו  הרבה שלכם", 

מיוחד לרגל השינויים במרכז המקומי.
מר עודד שטמר מנהל מחוז מרכז בלאומית 
כי "ניתן לומר בוודאות שתושבי העיר  אומר 
בני ברק, לקוחות 'לאומית' מקבלים את מגוון 
שירותי הבריאות בכל תחומי הרפואה בצורה 
הטובה ביותר. מיטב הרופאים עומדים לרשות 
זוכים  וכן  ביותר,  גבוהה  ובזמינות  הלקוחות 
המסורים  מעולים  שירות  לנציגי  הלקוחות 

וקשובים בכל שעה לפניות הציבור".

הילה פלאח

מאוחדת  של  ההתפתחות  תנופת  במסגרת 
בבני ברק, הצטרפו רבים מתושבי קרית ויז'ניץ 
בעיר למאוחדת והם נהנים משירותי הרפואה 

במרפאה הממוקמת בלב הקריה. 
בשביעות רצון רבה קיבלו תושבי בני ברק 
בכלל ותושבי קרית ויז'ניץ בפרט את הידיעה 
הפודיאטרים  מבכירי  גרינוולד,  יואל  ד"ר  כי 
בישראל, מקבל את הלקוחות במרפאת ויז'ניץ. 
ד"ר גרינוולד זוכה לביקוש רב בין היתר הודות 

לשיטה מיוחדת בטיפול בציפורן חודרנית. 
שירות חדש נוסף אשר זוכה לביקוש גבוה 
הוא שירות רפואת ילדים בין השעות -16:30
הלקוחות  של  הצורך  מתייתר  ובכך   ,22:00
את  ולקבל  רפואיים  חירום  למוקדי  לגשת 

הטיפול בילדים במסגרת שירותי המרפאה. 
בדיקות  יום  התקיים  האחרון  בשבוע 
מחלות  לאיתור  ויז'ניץ  במרפאת  מיוחד 
מסוכנות בעור. את הלקוחות קיבל ד"ר דניאל 

ליכטנשטיין, מומחה ברפואת עור.
שירותי  היתר  בין  ניתנים  ויז'ניץ  במרפאת 

כן  ופודיאטר.  עור  כירורגיה,  ילדים,  רפואת 
ידי  על  דם  ובדיקות  מעבדה  שירותי  ניתנים 
אח, מוקד לילה מידי יום בין השעות -20:00

כללי ההלכה.  פי  על  וחג  ומוקד שבת   23:00
ויינר,  יצחק  הרב  ידי  על  מנוהלת  המרפאה 

המעניק שירות מסור ואישי לקהל הלקוחות. 
וחג  שבת  מידי  פועלת  ויז'ניץ  במרפאת 
נוכרי  רפואה  צוות  מעניק  ובו  שבת,  מרפאת 
בהם  למטופלים  דחופה  רפואה  טיפולי 
שירותי  ושאר  גיבוס,  הדבקות,  תפירות, 
המוענק  זה  חשוב  שירות  הדחופה.  הרפואה 
חשובה  בשורה  מהווה  ויז'ניץ  קרית  בתוככי 
בשבתות  לפקוד  הבאים  הרבים  לאורחים  גם 

ובחגים את הקריה. 
מרכז  מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  הרב 
כיום  מצויה  "מאוחדת  כי  אומר  במאוחדת 
בתנופת התפתחות והתחדשות בבני ברק לאור 
מאוחדת  בכוונת  המבוטחים.  במספר  הגידול 
להמשיך ולשדרג עוד את שירותיה בבני ברק, 
את  לקבל  ימשיכו  ויז'ניץ  קרית  תושבי  וגם 
של  כחזונה  לביתם,  בסמוך  שירותינו  מיטב 

מאוחדת לרפואה איכותית קרובה וזמינה".
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שעות פתיחה: 
ימים א'-ה': 9:00-23:00 רצוף

יום ו': 8:30-14:30

‹‹ שכפול כל סוגי המפתחות לבית ולרכביצחק נפחא 3 בני ברק | טל: 03-5788227
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי -
חרמון

   

טיימר	 
יציב וחזק במיוחד	 
חמישה להבים	 
חיי מנוע ארוכים	 
3 מהירויות אוורור	 
חסכוני בחשמל	 
 	58W הספק

HAFC-210 :מק“ט

ברקוד: 7291044080865

  HAFA-16AT :מק“ט 

ברקוד: 7291044065916

  HAFC-290 :מק“ט 

ברקוד: 7291044065060

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

16” 16”
מאוורר עמוד לבן

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי - נגב

מאוורר קיר

שלט חכם

תצוגה דיגיטלית

3IN1
קירור, טיהור
 

 ואדים
קרים

HAFC-17A :מק“ט

ברקוד: 7291044072082

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן מדברי + מפזר חום
תצוגה דיגיטלית	 
3 מהירויות אוורור	 
מטהר אוויר	 
4 פונקציות: קרור, אדים קרים, 	 

חימום ואוורור
פתח אוורור - 3 מצבי רוח שונים	 
צידוד אופקי חשמלי	 
צידוד אנכי ידני	 
טיימר	 
מנוע חזק במיוחד	 
נייד - עם גלגלים	 

תצוגה דיגיטלית	 
מטהר אוויר	 
3 מהירויות אוורור	 
טיימר	 
 נייד בעל 4 גלגלים	 
 	5L מיכל מים בעל תכולה של
מצבי בריזה משתנים	 

 	LED פנל תצוגת
פונקצית ערפל	 
מיכל מים גדול, 2.8 ליטר עד כ-10 שעות	 
 	200ml/h
כולל שלט	 
3 מהירויות אוורור	 
סוגי רוח: רגיל/טבעי/שינה	 
טיימר - עד 7.5 שעות	 
נייד, כולל 4 גלגלים לניוד קל	 
 	85W הספק

UW-1634 HY :מק“ט

ברקוד: 7291044018479

מאוורר בקוטר “16 )40 ס“מ(	 
3 להבים מהירים	 
 	  45W הספק
 לוח פיקוד אלקטרוני על גוף המאוורר 	 

 ובנוסף שני חוטי הפעלה לשליטה 
על מהירות וצידוד המאוורר

3 מהירויות אוורור 	 
פיזור אוויר רב כיווני  	 
צידוד אנכי ואופקי  	 
צבע לבן-אפור 	 
 	220V/50Hz :מתח

 www.semicom.co.il  להזמנות.. הכנסו לאתר
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HAIN-3650S :מק“ט

ברקוד: 7291044058680

HAIN-3650W :מק“ט

ברקוד: 7291044058697

HAIN-3750W :מק“ט

ברקוד: 7291044058710

 HAIN-3750S :מק“ט

ברקוד: 7291044058703

מאוורר עמוד תעשייתי

מאוורר קיר תעשייתימאוורר קיר תעשייתי

מאוורר עמוד תעשייתי

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר בקוטר “30	 
3 להבים רחבים	 
 	 260W הספק
3 מהירויות	 
צבע ירוק/כסוף	 

מאוורר בקוטר “26 	 
3 להבים רחבים	 
 	 200W הספק
3 מהירויות	 
צבע ירוק/כסוף	 

מאוורר בקוטר “26 	 
3 להבים רחבים	 
 	 200W הספק
3 מהירויות	 
צבע כסוף	 

מאוורר בקוטר “30	 
3 להבים רחבים	 
 	 260W הספק
3 מהירויות	 
צבע כסוף	 

30”

30”

26”

26”

מאווררים
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר בקוטר “30	 
3 להבים רחבים	 
 	 260W הספק
3 מהירויות	 
צבע ירוק/כסוף	 

מאוורר בקוטר “26 	 
3 להבים רחבים	 
 	 200W הספק
3 מהירויות	 
צבע ירוק/כסוף	 

מאוורר בקוטר “26 	 
3 להבים רחבים	 
 	 200W הספק
3 מהירויות	 
צבע כסוף	 

מאוורר בקוטר “30	 
3 להבים רחבים	 
 	 260W הספק
3 מהירויות	 
צבע כסוף	 

30”
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HAIN-3650S :מק“ט
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר בקוטר “30	 
3 להבים רחבים	 
 	 260W הספק
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3 להבים רחבים	 
 	 200W הספק
3 מהירויות	 
צבע ירוק/כסוף	 

מאוורר בקוטר “26 	 
3 להבים רחבים	 
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3 להבים רחבים	 
 	 260W הספק
3 מהירויות	 
צבע כסוף	 

30”

30”

26”

26”

מאווררים
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GC2-12 :מק“ט

ברקוד: 7291044079852

GC2-40 :מק“ט

ברקוד: 7291044079876

 2X6 UV קטלן חרקים
מוסקיטר

 2X20 UV קטלן חרקים
מוסקיטר

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

40W

12W

 	2x6W קטלן חרקים
 	   UV 6W T5 נורת
חסכוני ובטיחותי 	 
 כולל מתג ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הרשת 	 

לצורך החלפת נורה
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 

 	2x20W קטלן חרקים
 	  UV 20W T8 נורת
חסכוני ובטיחותי 	 
כולל מתג ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הרשת לצורך 	 

החלפת נורה
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 

GC2-16 :מק“ט

ברקוד: 7291044079869

 2X8 UV קטלן חרקים
מוסקיטר

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

חסכוני

ובטיחותי
חסכוני

ובטיחותי

חסכוני

ובטיחותי

SM-F36 :מק“ט

ברקוד: 7291044079234

 2X20W E27 UV קטלן חרקים
STINGER לתלייה על הקיר

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

קטלן חרקים לתלייה על קיר	 
מפסק הפעלה בטיחותי	 
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 
 	3U UV נורת
חסכוני	 
 	2x20W

16W

 	2x8W קטלן חרקים
 	 UV 8W T5 -UV נורת
חסכוני ובטיחותי 	 
 כולל מתג ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הרשת 	 

לצורך החלפת נורה
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 

קטלנים
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HAFA-200 :מק“ט

ברקוד: 7291044064049

HAFA-400W :מק“ט

ברקוד: 7291044065930

HAFA-500W :מק“ט

ברקוד: 7291044065923

HAFA-300 :מק“ט 

ברקוד: 7291044064056

מאוורר סופה מכני 

מאוורר מגדל  ברלינה דיגיטלימאוורר מגדל  ברלינה מכני

מאוורר סופה דיגיטלי
פתח אוורור מתכוונן ידנית	 
צידוד חשמלי 90 מעלות	 
3 מהירויות	 
מנוע חזק במיוחד	 

פתח אוורור	 
צידוד חשמלי 90 מעלות	 
3 מהירויות	 
מנוע חזק במיוחד	 

3 מהירויות	 
צידוד חשמלי  ימין ושמאל	 
תריסים מתכווננים )ידני(	 
כבל חשמלי נגלל 	 

3 מהירויות	 
צידוד חשמלי   ימין ושמאל	 
תריסים מתכווננים	 
שעון עצר ותיזמון פעולה 	 
מצג טמפרטורת החדר	 

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

 שלט
חכם

 שלט
חכם

 טיימר
כיבוי

 טיימר
כיבוי

מאווררים
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3 מהירויות	 
מנוע חזק במיוחד	 

3 מהירויות	 
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

 שלט
חכם

 שלט
חכם

 טיימר
כיבוי

 טיימר
כיבוי

מאווררים
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HABF-1655 :מק“ט

ברקוד: 7291044045666

HABF-2085 :מק“ט

ברקוד: 7291044045673

   HAFA-07CL :מק“ט 

ברקוד: 7291044065282

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר קליפס מאוורר רוטורי

מאוורר רצפתי

16”7”

20”

שקט
וחסכוני 
במיוחד

מאוורר בקוטר “16 )40 ס“מ(	 
6 להבים מהירים	 
 	60W הספק
שלושה מצבי פעולה	 
 חזק במיוחד	 
 פעולה שקטה	 
 חסכוני בחשמל	 
 3  מהירויות	 
צבע לבן	 

מאווררים בקוטר “20 )50 ס"מ(	 
5 להבים מהירים	 
 	98W הספק
שלושה מצבי פעולה	 
חזק במיוחד	 
פעולה שקטה	 
חסכוני בחשמל	 
3 מהירויות	 
צבע אפור	 

שלושה להבים	 
חיי מנוע ארוכים	 
2 מהירויות	 
חסכוני בחשמל	 
קליפס חזק במיוחד	 
 	20W הספק

HABF-1485 :מק“ט

ברקוד: 7291044045659

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר רצפתי
מאווררים בקוטר “14 )35 ס"מ(	 
5 להבים מהירים	 
 	47W הספק
שלושה מצבי פעולה	 
חזק במיוחד	 
פעולה שקטה	 
חסכוני בחשמל	 
3 מהירויות	 
צבע אפור	 

14”
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר 3 ב-1

HAFA-1831 :מק“ט

ברקוד: 7291044066180

3 מצבים במאוורר אחד: עמוד, רצפתי, קיר

18” קוטר “18 )45 ס“מ(	 
3 להבים	 
 	90W הספק
3 מצבים במאוורר אחד:	 

    עמוד, רצפתי, קיר
המאוורר מגיע עם סטנד עמוד ועם 	 

מעמד רצפתי המשמש גם כמתלה לקיר
לוח פיקוד אלקטרוני עם 3 מהירויות 	 

אוורור הניתן להרכבה על כל אחד 
מהמעמדים

פיזור אוויר רב כיווני/צידוד אנכי ואופקי	 
גובה 1.30 מטר	 
גובה עמוד מתכוונן טלסקופית בטווח	 

של עד 30 ס“מ  
ידית נשיאה בגוף המכשיר לניוד קל	 
בסיס עגול רחב ויציב	 
 	 ~230V :מתח

מאווררים
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי -
חרמון

   

טיימר	 
יציב וחזק במיוחד	 
חמישה להבים	 
חיי מנוע ארוכים	 
3 מהירויות אוורור	 
חסכוני בחשמל	 
 	58W הספק

HAFC-210 :מק“ט

ברקוד: 7291044080865

  HAFA-16AT :מק“ט 

ברקוד: 7291044065916

  HAFC-290 :מק“ט 

ברקוד: 7291044065060

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

16” 16”
מאוורר עמוד לבן

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי - נגב

מאוורר קיר

שלט חכם

תצוגה דיגיטלית

3IN1
קירור, טיהור
 

 ואדים
קרים

HAFC-17A :מק“ט

ברקוד: 7291044072082

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן מדברי + מפזר חום
תצוגה דיגיטלית	 
3 מהירויות אוורור	 
מטהר אוויר	 
4 פונקציות: קרור, אדים קרים, 	 

חימום ואוורור
פתח אוורור - 3 מצבי רוח שונים	 
צידוד אופקי חשמלי	 
צידוד אנכי ידני	 
טיימר	 
מנוע חזק במיוחד	 
נייד - עם גלגלים	 

תצוגה דיגיטלית	 
מטהר אוויר	 
3 מהירויות אוורור	 
טיימר	 
 נייד בעל 4 גלגלים	 
 	5L מיכל מים בעל תכולה של
מצבי בריזה משתנים	 

 	LED פנל תצוגת
פונקצית ערפל	 
מיכל מים גדול, 2.8 ליטר עד כ-10 שעות	 
 	200ml/h
כולל שלט	 
3 מהירויות אוורור	 
סוגי רוח: רגיל/טבעי/שינה	 
טיימר - עד 7.5 שעות	 
נייד, כולל 4 גלגלים לניוד קל	 
 	85W הספק

UW-1634 HY :מק“ט

ברקוד: 7291044018479

מאוורר בקוטר “16 )40 ס“מ(	 
3 להבים מהירים	 
 	  45W הספק
 לוח פיקוד אלקטרוני על גוף המאוורר 	 

 ובנוסף שני חוטי הפעלה לשליטה 
על מהירות וצידוד המאוורר

3 מהירויות אוורור 	 
פיזור אוויר רב כיווני  	 
צידוד אנכי ואופקי  	 
צבע לבן-אפור 	 
 	220V/50Hz :מתח

 www.semicom.co.il  להזמנות.. הכנסו לאתר
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי -
חרמון

   

טיימר	 
יציב וחזק במיוחד	 
חמישה להבים	 
חיי מנוע ארוכים	 
3 מהירויות אוורור	 
חסכוני בחשמל	 
 	58W הספק

HAFC-210 :מק“ט

ברקוד: 7291044080865

  HAFA-16AT :מק“ט 

ברקוד: 7291044065916

  HAFC-290 :מק“ט 

ברקוד: 7291044065060

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

16” 16”
מאוורר עמוד לבן

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי - נגב

מאוורר קיר

שלט חכם

תצוגה דיגיטלית

3IN1
קירור, טיהור
 

 ואדים
קרים

HAFC-17A :מק“ט

ברקוד: 7291044072082

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן מדברי + מפזר חום
תצוגה דיגיטלית	 
3 מהירויות אוורור	 
מטהר אוויר	 
4 פונקציות: קרור, אדים קרים, 	 

חימום ואוורור
פתח אוורור - 3 מצבי רוח שונים	 
צידוד אופקי חשמלי	 
צידוד אנכי ידני	 
טיימר	 
מנוע חזק במיוחד	 
נייד - עם גלגלים	 

תצוגה דיגיטלית	 
מטהר אוויר	 
3 מהירויות אוורור	 
טיימר	 
 נייד בעל 4 גלגלים	 
 	5L מיכל מים בעל תכולה של
מצבי בריזה משתנים	 

 	LED פנל תצוגת
פונקצית ערפל	 
מיכל מים גדול, 2.8 ליטר עד כ-10 שעות	 
 	200ml/h
כולל שלט	 
3 מהירויות אוורור	 
סוגי רוח: רגיל/טבעי/שינה	 
טיימר - עד 7.5 שעות	 
נייד, כולל 4 גלגלים לניוד קל	 
 	85W הספק

UW-1634 HY :מק“ט

ברקוד: 7291044018479

מאוורר בקוטר “16 )40 ס“מ(	 
3 להבים מהירים	 
 	  45W הספק
 לוח פיקוד אלקטרוני על גוף המאוורר 	 

 ובנוסף שני חוטי הפעלה לשליטה 
על מהירות וצידוד המאוורר

3 מהירויות אוורור 	 
פיזור אוויר רב כיווני  	 
צידוד אנכי ואופקי  	 
צבע לבן-אפור 	 
 	220V/50Hz :מתח
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר 3 ב-1

HAFA-1831 :מק“ט

ברקוד: 7291044066180

3 מצבים במאוורר אחד: עמוד, רצפתי, קיר

18” קוטר “18 )45 ס“מ(	 
3 להבים	 
 	90W הספק
3 מצבים במאוורר אחד:	 

    עמוד, רצפתי, קיר
המאוורר מגיע עם סטנד עמוד ועם 	 

מעמד רצפתי המשמש גם כמתלה לקיר
לוח פיקוד אלקטרוני עם 3 מהירויות 	 

אוורור הניתן להרכבה על כל אחד 
מהמעמדים

פיזור אוויר רב כיווני/צידוד אנכי ואופקי	 
גובה 1.30 מטר	 
גובה עמוד מתכוונן טלסקופית בטווח	 

של עד 30 ס“מ  
ידית נשיאה בגוף המכשיר לניוד קל	 
בסיס עגול רחב ויציב	 
 	 ~230V :מתח

מאווררים
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר 3 ב-1

HAFA-1831 :מק“ט

ברקוד: 7291044066180

3 מצבים במאוורר אחד: עמוד, רצפתי, קיר

18” קוטר “18 )45 ס“מ(	 
3 להבים	 
 	90W הספק
3 מצבים במאוורר אחד:	 

    עמוד, רצפתי, קיר
המאוורר מגיע עם סטנד עמוד ועם 	 

מעמד רצפתי המשמש גם כמתלה לקיר
לוח פיקוד אלקטרוני עם 3 מהירויות 	 

אוורור הניתן להרכבה על כל אחד 
מהמעמדים

פיזור אוויר רב כיווני/צידוד אנכי ואופקי	 
גובה 1.30 מטר	 
גובה עמוד מתכוונן טלסקופית בטווח	 

של עד 30 ס“מ  
ידית נשיאה בגוף המכשיר לניוד קל	 
בסיס עגול רחב ויציב	 
 	 ~230V :מתח

מאווררים
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מאוורר 3 ב-1

HAFA-1831 :מק“ט

ברקוד: 7291044066180

3 מצבים במאוורר אחד: עמוד, רצפתי, קיר

18” קוטר “18 )45 ס“מ(	 
3 להבים	 
 	90W הספק
3 מצבים במאוורר אחד:	 

    עמוד, רצפתי, קיר
המאוורר מגיע עם סטנד עמוד ועם 	 

מעמד רצפתי המשמש גם כמתלה לקיר
לוח פיקוד אלקטרוני עם 3 מהירויות 	 

אוורור הניתן להרכבה על כל אחד 
מהמעמדים

פיזור אוויר רב כיווני/צידוד אנכי ואופקי	 
גובה 1.30 מטר	 
גובה עמוד מתכוונן טלסקופית בטווח	 

של עד 30 ס“מ  
ידית נשיאה בגוף המכשיר לניוד קל	 
בסיס עגול רחב ויציב	 
 	 ~230V :מתח

מאווררים
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HY-EGS-01/6W :מק“ט

ברקוד: 7291044047783

HAIC-028 :מק“ט

ברקוד: 7291044053906

YL-921 :מק“ט

ברקוד: 7291044048940

HY-EGS-01/4W :מק“ט

ברקוד: 7291044047776

קטלן חרקים - פגודה

מחבט אלקטרוני לקטילת 
יתושים וחרקים מעופפים

דוחה יתושים 
אקולוגי אלקטרוני

קטלן חרקים - פגודה

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

4W 6W
 	4W קטלן חרקים
 	UV נורת
חסכוני ובטיחותי	 

 	6W קטלן חרקים
 	UV נורת
חסכוני ובטיחותי	 

מכשיר דוחה יתושים העובד על תדר גבוה של גלי קול 	 
)בלתי נשמע לאדם( אשר גורם ליתושים להתרחק.

מתחבר ישירות למקור מתח ללא צורך בכבלים	 
 אינו פולט כימיקלים או רעלים וכך אינו מסכן בריאותית 	 

את הסביבה  ואינו פוגע או גורם לתופעות לוואי.
 מתאים לחדרים או משרדים עד גודל של 20 מ“ר	 
 	0.5W-חסכוני בחשמל - פחות מ
 	20-45Khz תדר הצליל
 	 ~230V :מתח

אינו פולט

כימיקלים

או רעלים

חסכוני

ובטיחותי
חסכוני

ובטיחותי

נייד וקומפקטי, קל במשקל ונוח 	 
להפעלה

כולל נורית ביקורת - לשימוש ביתי או 	 
חיצוני

שליטה ע”י מתג לחיץ בידית המחבט	 
מייצר מתח חשמלי בתוך רשת המחבט	 
2 סוללות 2xAA )לא כלולות(	 

קוטל יתושים, זבובים, 
חרקים ומזיקים 

מעופפים בנגיעה 
אחת.

קטלנים

₪365 ₪119

₪135₪600₪500₪79

₪100₪519

₪50

₪165

₪400₪590

ב-עם       
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HAFA-200 :מק“ט

ברקוד: 7291044064049

HAFA-400W :מק“ט

ברקוד: 7291044065930

HAFA-500W :מק“ט

ברקוד: 7291044065923

HAFA-300 :מק“ט 

ברקוד: 7291044064056

מאוורר סופה מכני 

מאוורר מגדל  ברלינה דיגיטלימאוורר מגדל  ברלינה מכני

מאוורר סופה דיגיטלי
פתח אוורור מתכוונן ידנית	 
צידוד חשמלי 90 מעלות	 
3 מהירויות	 
מנוע חזק במיוחד	 

פתח אוורור	 
צידוד חשמלי 90 מעלות	 
3 מהירויות	 
מנוע חזק במיוחד	 

3 מהירויות	 
צידוד חשמלי  ימין ושמאל	 
תריסים מתכווננים )ידני(	 
כבל חשמלי נגלל 	 

3 מהירויות	 
צידוד חשמלי   ימין ושמאל	 
תריסים מתכווננים	 
שעון עצר ותיזמון פעולה 	 
מצג טמפרטורת החדר	 

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

 פיזור אוויר
 אופטימלי

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

שקט 
במיוחד

 שלט
חכם

 שלט
חכם

 טיימר
כיבוי

 טיימר
כיבוי

מאווררים
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אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי -
חרמון

   

טיימר	 
יציב וחזק במיוחד	 
חמישה להבים	 
חיי מנוע ארוכים	 
3 מהירויות אוורור	 
חסכוני בחשמל	 
 	58W הספק

HAFC-210 :מק“ט

ברקוד: 7291044080865

  HAFA-16AT :מק“ט 

ברקוד: 7291044065916

  HAFC-290 :מק“ט 

ברקוד: 7291044065060

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

16” 16”
מאוורר עמוד לבן

מצנן אוויר מדברי דיגיטלי - נגב

מאוורר קיר

שלט חכם

תצוגה דיגיטלית

3IN1
קירור, טיהור
 

 ואדים
קרים

HAFC-17A :מק“ט

ברקוד: 7291044072082

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

מצנן מדברי + מפזר חום
תצוגה דיגיטלית	 
3 מהירויות אוורור	 
מטהר אוויר	 
4 פונקציות: קרור, אדים קרים, 	 

חימום ואוורור
פתח אוורור - 3 מצבי רוח שונים	 
צידוד אופקי חשמלי	 
צידוד אנכי ידני	 
טיימר	 
מנוע חזק במיוחד	 
נייד - עם גלגלים	 

תצוגה דיגיטלית	 
מטהר אוויר	 
3 מהירויות אוורור	 
טיימר	 
 נייד בעל 4 גלגלים	 
 	5L מיכל מים בעל תכולה של
מצבי בריזה משתנים	 

 	LED פנל תצוגת
פונקצית ערפל	 
מיכל מים גדול, 2.8 ליטר עד כ-10 שעות	 
 	200ml/h
כולל שלט	 
3 מהירויות אוורור	 
סוגי רוח: רגיל/טבעי/שינה	 
טיימר - עד 7.5 שעות	 
נייד, כולל 4 גלגלים לניוד קל	 
 	85W הספק

UW-1634 HY :מק“ט

ברקוד: 7291044018479

מאוורר בקוטר “16 )40 ס“מ(	 
3 להבים מהירים	 
 	  45W הספק
 לוח פיקוד אלקטרוני על גוף המאוורר 	 

 ובנוסף שני חוטי הפעלה לשליטה 
על מהירות וצידוד המאוורר

3 מהירויות אוורור 	 
פיזור אוויר רב כיווני  	 
צידוד אנכי ואופקי  	 
צבע לבן-אפור 	 
 	220V/50Hz :מתח

 www.semicom.co.il  להזמנות.. הכנסו לאתר
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HY-EGS-01/6W :מק“ט

ברקוד: 7291044047783

HAIC-028 :מק“ט

ברקוד: 7291044053906

YL-921 :מק“ט

ברקוד: 7291044048940

HY-EGS-01/4W :מק“ט

ברקוד: 7291044047776

קטלן חרקים - פגודה

מחבט אלקטרוני לקטילת 
יתושים וחרקים מעופפים

דוחה יתושים 
אקולוגי אלקטרוני

קטלן חרקים - פגודה

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

4W 6W
 	4W קטלן חרקים
 	UV נורת
חסכוני ובטיחותי	 

 	6W קטלן חרקים
 	UV נורת
חסכוני ובטיחותי	 

מכשיר דוחה יתושים העובד על תדר גבוה של גלי קול 	 
)בלתי נשמע לאדם( אשר גורם ליתושים להתרחק.

מתחבר ישירות למקור מתח ללא צורך בכבלים	 
 אינו פולט כימיקלים או רעלים וכך אינו מסכן בריאותית 	 

את הסביבה  ואינו פוגע או גורם לתופעות לוואי.
 מתאים לחדרים או משרדים עד גודל של 20 מ“ר	 
 	0.5W-חסכוני בחשמל - פחות מ
 	20-45Khz תדר הצליל
 	 ~230V :מתח

אינו פולט

כימיקלים

או רעלים

חסכוני

ובטיחותי
חסכוני

ובטיחותי

נייד וקומפקטי, קל במשקל ונוח 	 
להפעלה

כולל נורית ביקורת - לשימוש ביתי או 	 
חיצוני

שליטה ע”י מתג לחיץ בידית המחבט	 
מייצר מתח חשמלי בתוך רשת המחבט	 
2 סוללות 2xAA )לא כלולות(	 

קוטל יתושים, זבובים, 
חרקים ומזיקים 

מעופפים בנגיעה 
אחת.

קטלנים
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GC2-12 :מק“ט

ברקוד: 7291044079852

GC2-40 :מק“ט

ברקוד: 7291044079876

 2X6 UV קטלן חרקים
מוסקיטר

 2X20 UV קטלן חרקים
מוסקיטר

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

40W

12W

 	2x6W קטלן חרקים
 	   UV 6W T5 נורת
חסכוני ובטיחותי 	 
 כולל מתג ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הרשת 	 

לצורך החלפת נורה
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 

 	2x20W קטלן חרקים
 	  UV 20W T8 נורת
חסכוני ובטיחותי 	 
כולל מתג ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הרשת לצורך 	 

החלפת נורה
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 

GC2-16 :מק“ט

ברקוד: 7291044079869

 2X8 UV קטלן חרקים
מוסקיטר

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

חסכוני

ובטיחותי
חסכוני

ובטיחותי

חסכוני

ובטיחותי

SM-F36 :מק“ט

ברקוד: 7291044079234

 2X20W E27 UV קטלן חרקים
STINGER לתלייה על הקיר

אחריות ל-12 חודשים ע"י סמיקום לקסיס בע"מ

קטלן חרקים לתלייה על קיר	 
מפסק הפעלה בטיחותי	 
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 
 	3U UV נורת
חסכוני	 
 	2x20W

16W

 	2x8W קטלן חרקים
 	 UV 8W T5 -UV נורת
חסכוני ובטיחותי 	 
 כולל מתג ניתוק אוטומטי בעת פתיחת הרשת 	 

לצורך החלפת נורה
רשת הגנה צפופה לבטיחות מושלמת	 

קטלנים

 קיץ קריר ורענן...
מבצע!!!

3 תשלומים   מעל ₪200  |  4 תשלומים מעל ₪500  |  6 תשלומים מעל ₪1200



בני ברק ד' בתמוז תשע"ז 123628/6/17

לאישה

חשוב לדעת: האם הקייטנה מבוטחת? 

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

מילק שייק גלידת וניל פצפוצים 
עם אספרסו ונס קפה 

המשפיע  הראשון  הגורם  מהו  כשבדקנו 
רוכשות,  שאנחנו  הנעליים  בחירת  על 
הנשים  בקרב  לשתיים:  התשובה  נחלקה 
הייתה חד משמעית:  הצעירות, התשובה 
המבוגרות  בקרב  זאת,  לעומת  יופי! 
והתייחסות  אופי  קיבלו  התשובות  יותר 
היו:  שנשמעו  האמירות  לחלוטין.  שונה 
"הבריאות מתחילה בכף הרגל", "נעליים 
כל  לתפקד  הכח  את  לי  נותנות  נוחות 
היום", "לא משחקים עם הרגליים" ועוד 
נוחות  ובקצרה-  הזה.  הסוג  מן  תשובות 
ביותר  החשוב  הפרמטר  היתה  הנעליים 

עבורן בבחירת נעליים.

רובנובסקיה  אולגה  אומרת  "אכן", 
ספק  "אין   ,'Scholl' המותג  מנהלת 
הרגל,  כף  בריאות  על  לשמור  שחשוב 
הדבר  כולו.  הגוף  ליציבות  הבסיס  שהיא 
בעיות  למנוע  כדי  צעיר  בגיל  גם  חשוב 
בהמשך. בדיוק בשל כך, כדאי שתחשבו 
על הנקודות הבאות כשאתן יוצאות לקנות 
נעליים ליום יום, לעבודה או לבית, כאלה 
חשוב  ביום  רבות  שעות  נועלות  שאנחנו 
מקסימלית.  נוחות  ברמת  שתהיינה  מאד 
של  רבות  דוגמאות  למצוא  ניתן  כיום 

נעליים אופנתיות ונוחות".

 אם יש לך נעלים שאת אוהבת במיוחד 
ברפידות  היעזרי  לך,  נוחות  אינן  הן  אך 
נוחות  לך  יעניקו  אשר  מקצועיות  נוחות 
ורכות בהליכה ובעמידה בהן, וישפרו את 

יציבותך. 

 חשוב  מאד לאוורר את כף הרגל כדי 
ופטריות.  למנוע התפתחות של בקטריות 
לכן מומלץ להשתמש בימי הקיץ החמים 
למי  האפשר.  ככל  פתוחות  נעליים 
שמשתמשת באופן קבוע בנעליים בגזרה 
ככל  הרגליים  את  לאוורר  מומלץ  סגורה 
שניתן ולהשתמש לפחות בבית בנעלי בית 

פתוחות.

כותנה  בגרבי  להשתמש  חשוב   
שנוהגת  למי  גם  ונעימות.  מאווררות 
לגרוב גרבי ניילון מומלץ להשתמש בתוך 
את  שסופגות  מכותנה  בגרביים  הבית 
הזיעה בכף הרגל ומאפשרות לה ‘לנשום'.

 כדאי מאד לטפח את כף הרגל, למנוע 
התפתחות של עור יבש ולטפל בו במידת 
עלול  הרגל  בכף  היבש  העור  הצורך. 
ולמצב שדורש  להביא לסדקים מכאיבים 

טיפול רפואי.

טיפים

אופן ההכנה:

מערבלים את הכל 
בבלנדר ושותים בהנאה

שלוש כדורי גלידת וניל עם 
 פצפוצים.

 50 מ"ל חלב
אספרסו קצר או מנה קטנה 

של נס קפה שהכנתם

כף הרגל שלך תעבור את 
הקיץ הזה בשלום

לקייטנה הילד  את  שרושמים  לפני  לברר  שצריך  מה  כל  הגדול:  החופש  לקראת  מדריך 

טעימה

ק 
טי

פי
ס

קנ
ם: 

צילו

מרכיבים )מנה(:

לירן מגרג בנמל מעניק לנו מתכון קייצי טעים, שאפשר להכין בבית:

בעיצומן.  הקיץ  לקייטנות  ההרשמה  אלו,  בימים 
הורים רבים בודקים לפני רישום הילדים לקייטנה 
את המחיר, המיקום, סוג הפעילות בקייטנה והתכנים שמועברים במהלכה. 
עם זאת, אינם נותנים את הדעת לסוגיה החשובה ביותר: ביטוח. חלקם אף 
סבורים כי לכל מפעיל קייטנה יש פוליסת ביטוח ועל כן אין סיבה לדאגה. 
 "מדובר בעניין מורכב", אומר לנו עו"ד עמיקם חרל"פ, "ישנן קייטנות 
משלל סוגים, ביתיות, מקצועיות, וקייטנות המופעלות על ידי המדינה. על 
כל אחת מהן חלים חובות ביטוח שונות. כמו כן, קייטנות רבות כוללות 
ביקורים  בטבע,  טיולים  כגון  מסוכנות  אף  ולעיתים  מורכבות  פעילויות 
)כגון  חדים  חפצים  עם  עבודה  ומשחקים,  ספורט  במגרשי  בבריכה, 

מספריים או כלי עבודה(, פעילות עם בעלי חיים וכדומה".
חשוב להכיר את זכויות ילדיכם ולדעת מה מגיע להם ולכם על פי חוק, 

במקרה של תאונה בקייטנה, שאלנו את חרל"פ את השאלות החשובות.

אילו סוגים של קייטנות יש? 
לתלמידי  קייטנות  מופעלות  הקיץ  במהלך  החינוך,  משרד  החלטת  לפי 
את  יש  אלה,  לצד  סטודנטים.  או  מורים  ע"י  הספר,  בבתי  א'-ב'  כיתות 
הקייטנות של המתנ"סים המופעלות כמעט בכל עיר, קייטנות "מקצועיות" 
וכן, קייטנות פרטיות המופעלות אפילו בבתים, כמו קייטנות המופעלות 
כי  יחד. לכן, על מנת לדעת בוודאות  ילדים  ע"י הורים המאגדים מספר 

הילד שלנו נמצא ומבלה במקום בטוח – יש לבדוק היטב את הפרטים. 

יש דבר כזה קייטנה חוקית ולא חוקית? 
רישוי  חובת  קובע   1990 משנת  ופיקוח(  )רישוי  הקייטנות  חוק 

כ"קייטנה"  המוגדרת  ישות  אותה  היא  מה  מופיע  בחוק  לקייטנה. 
ומוגדרת החובה להפעיל קייטנה רק אם בידי המפעיל מצוי רישיון 
לפי חוק רישוי עסקים. בחוק נקבע אפילו כי אדם המנהל קייטנה 
מותנית  בפועל,  למאסר.  צפוי   – החוק  לסעיפי  בהתאם  שאינה 
הפעלת קייטנה בקבלת רישיון לכך מטעם משרד החינוך והרשות 
המקומית. רישיון כזה אינו מבטיח להורים כי הגוף המפעיל את 
עמידה  על  המעיד  ברישיון  מדובר  למצער,  אחראי.  הקייטנה 
בסטנדרטים מינימאליים בלבד. כמו כן, שר החינוך רשאי לפטור 

ידי  קייטנות המנוהלות על  רישוי, סוגים של  בצו מחובת 
קייטנות  יש  בהחלט  אך  שיקבעו.  ארגונים  או  גופים 
הדרושים.  האישורים  את  לקבל  פונות  שלא  פרטיות 
כזו,  בקייטנה  שהות  במהלך  תאונה  ואירעה  במקרה 

מפעילי הקייטנה עשויים לעמוד בפני כתב אישום פלילי.  

שעלי  חשובים  הכי  הדברים  מהם  לילד  כהורה 
לבדוק לפני שאני רושם את הילד לקייטנה? 

הדברים שחשוב לבדוק הם: מי מפעיל את הקייטנה? מה הניסיון שיש 
לצורך  מהעירייה  הדרושים  האישורים  את  קיבלה  הקייטנה  האם  לו? 
לגיל  מתאימה  הפעילות  והאם  בקייטנה  הפעילות  סוגי  מה  הפעלתה? 
כדאי  מדריכים?  מספיק  יש  והאם  קבוצה  בכל  יש  ילדים  כמה  הילדים? 
בה  המתקיימות  הפעילויות  לסוגי  הקייטנה  התחייבויות  את  לבדוק 
ולשאול את כל השאלות – משאלות בסיסיות כמו האם יש תכנית מסודרת 
מה עושים כל יום, האם הקייטנה מספקת מזון ושתייה, מה היא הכשרת 
לביטוח  הנוגעות  שאלות  להעלות  חשוב  זה,  ולצד  וכיוב'.  המדריכים 
הזו  השאלה  פרטיות  בקייטנות   – הביטוח  סוג  מה  מפציעות,  המכסה 
חשובה במיוחד מכיוון שהדבר אינו וודאי, כדאי להתעקש לראות פוליסת 
ביטוח בתוקף. אחרת, במקרה חלילה של תאונה ובהעדר ביטוח, תביעות 
נזיקין עלולות להיות מורכבות ומתישות. במידה והקייטנה מופעלת על 
מוסדר  הביטוח  כי  להניח  סביר  המתנ"סים,  רשת  או  מקומית  רשות  ידי 
רוב,  פי  על  הרשות.  או  המוסד  של  הכוללת  הביטוח  פוליסת  במסגרת 
גופים אלה דואגים לביטוח מתאים לקייטנות. אך תמיד כדאי לברר את זה.

לאילו "אותיות קטנות" חשוב לשים לב בשלב הרישום?
חשוב  מספיקה.  לא  אך  חשובה  היא  ביטוח,  יש  באם  שלעיל  הבדיקה 

לבדוק כי הביטוח מתאים לפעילות הקייטנה, לגילם של הילדים וכדומה. 
בין  הבדלים  קיימים  עליו.  ולעבור  הביטוח  של  עותק  גם  לבקש  מומלץ 
הפוליסות השונות, אשר עלולים להיות מהותיים במידה ויש צורך להפעיל 
הינו  לקייטנות  הרלוונטי  הביטוחי  הכיסוי  כי  להבין  הביטוח. חשוב  את 
ביטוח לנזקי גוף במסגרת כיסוי צד ג'. מדובר בביטוח החל על פעילותם 
של הילדים בקייטנה, באתרים אחרים אליהם הם נלקחים לפעילויות, ואף 

בדרכם לקייטנה ובחזרתם הביתה. 

האם ביטוח תלמידים תקף?  
ע"י  המופעלים  גנים  או  ספר  בבתי  תלמידים  אך  זאת,  יודעים  לא  רבים 
הרשות המקומית או משרד החינוך – מבוטחים גם בימי החופש הגדול 
במסגרת  ההורים  משלמים  עליו  לתלמידים  אישיות  תאונות  בביטוח 
תשלומי החובה לבית הספר או לגן. הביטוח מכסה גם את תקופת החופש 
הגדול ושעות הפנאי. סכומי התביעה והזכאות במקרה של פציעה הינם 
לפי תנאי הפוליסה. כך גם לגבי ילדים בפעוטונים, מעונות יום וגני ילדים, 
המופעלים על ידי הרשויות המקומיות. ניתן לדרוש לקבל את הפוליסה 
באמצעות מזכירות בית הספר ולבדוק את הזכויות הנקובות בה. כל זאת, 
בנוסף לפוליסת הביטוח של הקייטנה, עליה יש לתת את הדעת. אך כמו 
תמיד, גם כאן, יהיו מקרים חריגים: מקרים בהם נפגע ילד בתאונת דרכים 
אינם נכללים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. מקרים נוספים 
בהם הפוליסה לתלמידי בי"ס/גני ילדים אינה תקפה הם במידה 
והילד נפגע בעקבות מקרי טרור או פעולות איבה 

וכד'.

ילד שהולך לקייטנה ונפגע - האם ניתן 
לתבוע ואת מי ניתן לתבוע? 

נזיקין  לתביעת  מסלולים  שני  להיות  יכולים 
בגין פציעה שהתרחשה במהלך שהות בקייטנה 
תלמידים  המבטחת  הביטוח  חברת  מול   –
הביטוח  חברת  מול  או  הלימודים  שנת  לאורך 
של הקייטנה: במקרה הראשון אין חשיבות 
לאופן בו ארעה התאונה או מי האשם בה 
שנגרם  הנזק  מידת  של  בדיקה  ונערכת 
כתוצאה מהתאונה. הפיצוי שיינתן יהיה 
שהוסב  והנזק  הפציעה  לחומרת  בהתאם 
הוצאות  אשפוז,  ימי  מספר  כגון:  בעקבותיה 

רפואיות, רמת נכות וכדומה.
התאונה  או  והפציעה  במקרה  נזיקין  תביעת  הוא  השני  המסלול 
נגרמו בשל ליקוי בטיחותי בקייטנה או רשלנות של הצוות האחראי, כגון: 
נפילה מכיסא או מעקה שבורים, טביעה בבריכה בגלל היעדר משגיחים 
לקויה.  מהתקנה  כתוצאה  ילד  של  ראשו  על  שקורס  אוהל  של  עמוד  או 
במקרים כאלה ניתן לתבוע ישירות את הקייטנה וחברת הביטוח שלה ו/
או את המוסד בו התרחשה התאונה, למשל בריכת שחיה. במקרה זה ניתן 
שכר  הפסדי  שנגרמו,  הוצאות  וסבל,  כאב  נפש,  עגמת  עבור  גם  לתבוע 
בעתיד וכיו"ב. גובה הפיצוי נקבע בהתאם לשיעור הנכות שנגרמה לילד 
אינו  הפיצוי  שיעור  כזו  בתביעה  כי  לציין  יש  למקרה.  ממקרה  ומשתנה 

מוגבל ויכול להגיע עד מלוא הנזק שנגרם לילד.
הוא  הקייטנה,  מפעיל  מצד  רשלנות  שהוכחה  בלי  נפל  הילד  אם  אולם, 
אינו אחראי לכך בדיוק כפי שאיש אינו אשם אם הילד מעד ונפל ברחוב 

ללא סיבה.
מטבע הדברים, ההליכים להוכחת התביעה בכל אחד מהמסלולים שונים 
במהותם, לפיכך יש להיוועץ עם עו"ד באיזה הליך לנקוט. חשוב להבהיר 

כי ניתן לממש את שני ההליכים במקביל.

עו"ד חרל"פ הוא מומחה לתביעות נזיקין, תאונות וביטוח ועומד בראש 
/http://www.harlap.co.il .משרד עו"ד עמיקם חרל"פ ושו"ת
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ישור שיניים
במבצע חסר תקדים!

רק 7,200 ש”ח 

השתלת שיניים 
במבצע חסר תקדים!

רק 2750 ש”ח
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רבין 2 קרית אונו (גבול גבעת שמואל) 03-5329933

הנהלה חדשהאוירה פסטורלית

ארוחת בוקר זוגית
(כל שעות היום)
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת זמנים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. סבלן כלפי אחרים. "טוב ___ ____ מגבה רוח" )קהלת 
ז ח(

6. קרח,מים שקפאו. "והשלג והכפור וה____"  )אהלות ח ה(
7. לוח דק של מתכת פח. "_____ של זהב" )סוכה ה.(

9. בשעות הליל, בשעת החשכה. "ויברחו ויצאו ____ מן 
העיר" )ירמיה לט ד( )בלשון רבים(

11. קיצור המילים : תלמוד ירושלמי.
12. ____ חוב. התחיבות בכתב לפרוע חוב. "זה גובה 

____חובו וזה גובה____ חובו" )כתובות יג ט(
13. זה, זאת. "_____ לעגם בארץ מצרים" )הושע ז טז(

14. חפירה במעמקי האדמה לחצוב משם מחצבים. "ו____ 
מלח" )צפניה ב ט(

15. דרך להפעלת דבר מה, לגילויו או לפתרונו. "ג' ____ 
בידו" )תענית ב.(

17. חצי, מחצה. "_____ השקל בשקל הקדש" )שמות ל יג(

1. ארמון, מצודה, בית גדול ומבוצר. "אם חומה היא נבנה 
עליה____ כסף" )שה"ש ח ט( )לא בלשון סמיכות(

2. בארץ הזאת. "בארעא ____" )סוכה מד: (
3. שובע, שפע. "ותוציאנו ל____" )תהילים סו יב(

4. אחד מבני שאול המלך. "יונתן ו____" )שמואל א יד מט(
5. זבל. "כ____ על פני השדה" )מלכים ב ט לז(

6. יושר,צדקה,תום. "הלך צדקת ודבר____" )ישעיה לג טו(
10. בעל בינה, חכם, פיקח. "לב חכם ו___" )מלכים א ג יב(

11. משא, כובד. "כבד אבן ו____ החול" )משלי כז ג(
12. צהל, השמיע קול צהלה. "סוס ש____ וחמור שנער" 

)בבא קמא יח: (
13. קיצור המילים : שלושה אבות.

14. פרח, הופיע בו ציץ. "____המטה פרח הזדון" )יחזקאל 
ז י(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות! חידות פרשת השבוע

נטותהיומיטחריצקאת

שבידואתוגשיוהאתוק

מישבתדמחסצמרנמצאו

טנלתאישרקמיסוחאיפ

ההחנמאשפנמתלשאתרת

מעדהאביברסתעשסינה

ירשדרגעשתחתגהצגאש

מבשתגושבהנשנקממגנ

יימהשאמארנאוייחתה

חמשילתגשיעעמתשרעד

ררהשמימאארינתחודצ

יקאמונלוזושאמבשיש

תבבאישונלילהשיקשא

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

אמש, יומם, שנה, אתמול, ימים, שנתים, בקר, לילה, תמול, האביב, מחר, בא 
השמש, המחרת, ערב, באישון לילה, הסתיו, עת, בין הערבים, ואשמורה, צהרים, 

זרע וקציר, וחרף, קיץ, ירח ימים, חדש, קציר, נטות היום חצות, רגע, קציר 
חטים, יובל, שבוע, תקופת השנה, יום, שחר, יומים, שמטה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

מדוע נענשו משה 
ואהרון דוקא על 

עוון המים?

מדוע הציב משה 
רבנו דמות של 

נחש לצורך 
רפואה?

עזרו לתרנגולת להגיע אל האפרוח!
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9. בשעות הליל, בשעת החשכה. "ויברחו ויצאו ____ מן 
העיר" )ירמיה לט ד( )בלשון רבים(

11. קיצור המילים : תלמוד ירושלמי.
12. ____ חוב. התחיבות בכתב לפרוע חוב. "זה גובה 

____חובו וזה גובה____ חובו" )כתובות יג ט(
13. זה, זאת. "_____ לעגם בארץ מצרים" )הושע ז טז(

14. חפירה במעמקי האדמה לחצוב משם מחצבים. "ו____ 
מלח" )צפניה ב ט(

15. דרך להפעלת דבר מה, לגילויו או לפתרונו. "ג' ____ 
בידו" )תענית ב.(

17. חצי, מחצה. "_____ השקל בשקל הקדש" )שמות ל יג(

1. ארמון, מצודה, בית גדול ומבוצר. "אם חומה היא נבנה 
עליה____ כסף" )שה"ש ח ט( )לא בלשון סמיכות(

2. בארץ הזאת. "בארעא ____" )סוכה מד: (
3. שובע, שפע. "ותוציאנו ל____" )תהילים סו יב(

4. אחד מבני שאול המלך. "יונתן ו____" )שמואל א יד מט(
5. זבל. "כ____ על פני השדה" )מלכים ב ט לז(

6. יושר,צדקה,תום. "הלך צדקת ודבר____" )ישעיה לג טו(
10. בעל בינה, חכם, פיקח. "לב חכם ו___" )מלכים א ג יב(

11. משא, כובד. "כבד אבן ו____ החול" )משלי כז ג(
12. צהל, השמיע קול צהלה. "סוס ש____ וחמור שנער" 

)בבא קמא יח: (
13. קיצור המילים : שלושה אבות.

14. פרח, הופיע בו ציץ. "____המטה פרח הזדון" )יחזקאל 
ז י(
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בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com
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כ"ב בסיון תשע"ז 1216/6/17 בפתח-תקוה16

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת זמנים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. סבלן כלפי אחרים. "טוב ___ ____ מגבה רוח" )קהלת 
ז ח(

6. קרח,מים שקפאו. "והשלג והכפור וה____"  )אהלות ח ה(
7. לוח דק של מתכת פח. "_____ של זהב" )סוכה ה.(

9. בשעות הליל, בשעת החשכה. "ויברחו ויצאו ____ מן 
העיר" )ירמיה לט ד( )בלשון רבים(

11. קיצור המילים : תלמוד ירושלמי.
12. ____ חוב. התחיבות בכתב לפרוע חוב. "זה גובה 

____חובו וזה גובה____ חובו" )כתובות יג ט(
13. זה, זאת. "_____ לעגם בארץ מצרים" )הושע ז טז(

14. חפירה במעמקי האדמה לחצוב משם מחצבים. "ו____ 
מלח" )צפניה ב ט(

15. דרך להפעלת דבר מה, לגילויו או לפתרונו. "ג' ____ 
בידו" )תענית ב.(

17. חצי, מחצה. "_____ השקל בשקל הקדש" )שמות ל יג(

1. ארמון, מצודה, בית גדול ומבוצר. "אם חומה היא נבנה 
עליה____ כסף" )שה"ש ח ט( )לא בלשון סמיכות(

2. בארץ הזאת. "בארעא ____" )סוכה מד: (
3. שובע, שפע. "ותוציאנו ל____" )תהילים סו יב(

4. אחד מבני שאול המלך. "יונתן ו____" )שמואל א יד מט(
5. זבל. "כ____ על פני השדה" )מלכים ב ט לז(

6. יושר,צדקה,תום. "הלך צדקת ודבר____" )ישעיה לג טו(
10. בעל בינה, חכם, פיקח. "לב חכם ו___" )מלכים א ג יב(

11. משא, כובד. "כבד אבן ו____ החול" )משלי כז ג(
12. צהל, השמיע קול צהלה. "סוס ש____ וחמור שנער" 

)בבא קמא יח: (
13. קיצור המילים : שלושה אבות.

14. פרח, הופיע בו ציץ. "____המטה פרח הזדון" )יחזקאל 
ז י(

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 
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משפצים
אנחנו

אתם

עד

מרויחים

סלונים | פינות אוכל | מזנונים | 
ספריות קודש | ארונות

70%
03-9216658 טל’   |  98 זבוטינקי  פ”ת:  סניף 
פתוח בימים: א-ה 9:30-21:00 יום ו’ 9:00-14:00
23:00 עד  השבת  צאת  אחרי  שעה  חצי  מוצ”ש 

1500 מטר של תצוגה מרהיבה
בשיטת שלם וקח

לשבוע
בלבד

איכות
שירות
מחיר

רהיטי קיבוץ השלושה

סניף פ”ת: זבוטינקי 98 | טל’03-9216658
פתוח בימים: א-ה 9:30-21:00 יום ו’ 9:00-14:00 

מוצ”ש חצי שעה אחרי צאת השבת עד 23:00

חיסול תצוגה לרגל שיפוצים 
בסניף פתח-תקווה

100 חדרי שינה החל 
מ 3,690 שח

100 פינות אוכל
3,790 שח

100 סלונים פינתיים 
מ 3,990 שח

100 ספות מעצבים מ 
2,980 שח
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